
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 doeleindenWe 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 uitStuur 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 hoeveelhe-
den 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 staanHet “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 wetWat 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 viahttp://books.google.com
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ΚΑΠΟΙΟ Ι Ε 11 Κ 81 Ο

ΑΚΜΑΊΟ ΚΟΕ11ΗΙΛ 8.

1η 1ΐ3θ ροείββ Ι3ΐη άίη ΙϊεφίεηΙεΓφΐε Ά τηβ νβΓ83ΐϊ

Ιίοηβ φΐοά Γεοεηδίοηεηι βηΐε ηοβ ΐΓβ8 βηηοβ επιϊδδβηι

Ιίΐιιΐιπη ηιιιΐίΐΐϊϋ Γερείίνεπηι, Ιιΐ3 ροΐίυβ ουίρβ ββΐ, υίι· ίΙΙιΐ8ΐΓΪ8-

χίηιβ, ηυβιη ηιβ3. Εΐεηίιη ουηι ηεφίβ β οο<1ίοί1)ΐΐ8 ηονβ Ιιιχ

Οαϊηΐο 3(Γαΐ56π[ ϋΠ». εΐ νίπβ (Ιοοίίδ ςαΒίηνι'δ ηη^αοϊοτβί ίηίερ-

(Ι^ηι ηηρα$ — υΐ ουιη Ρανιοίό ηοβίΓΟ 1ο(}α3Γ — βχοβοιιίβηΐί&ιιβ

Ιιβεο ΓεοεηΙίοΓϋΐη ερίοοπιπι ρι·ονίηοΐ3 βίΐιυο 3αΙ ΙεΓΓ3 8Ϊ1 ρίβηβ

ίιιοοο'ηϊΐπ 3υΙ ία^ίΐϊνο Ιαιιΐιηη ΙΈκΙίηηηΙί* Ηοβρίΐίβ οοαίο ρειΊϋβίΓε-

ΐαΓ, δρεΓ3νβΓ3ΐη ίοιβ, υΐ ΐ« ϊη^βηϋ, (Ιοοίπηββ, ^υά^^^^ ορϊϋιιβ,

ηιΐ38 ίη Ιβ ιιηο «πηιιηαβ εββε ΓβΙβηΙυΓ οιηπεβ, οϋεηίειη ηοικίιιιιι

3 ιηβ ίη ίηΐ8£Πΐιη Γεδίϊΐαίαιη 3<1 ρπδ[ίη3ΐη <ϋ§ηίΐ3ΐβηι βνεηεΓεδ.

ΥεΓυπι εηϊηι νεΓΟ φΐοηίβιη Ια Ιιεηβνοΐί βηιϊοϊ ςαβηι βενεπ ]ΐιάϊ-

οΪ8 ρ3Γΐεδ 3§8Γ8 βΐ ({ααε ρΓβεΙεΓηιϊδί βιιΐ ρερρεΓβηι ΒώηίηίδίΓβνί

δεηϊΐεοίε ίη ιιηίνεΓδυηι ηοΙβΓβ ({ϋβηι βρεΓίε 8ΐη§υΐ3 εχβ^ϊΐαΓε ηΐ3-

Ιαίδΐί, ηιίηί (ΐυϋεπι §Γ3ΐϋηι Γεοϊδίί — φΐίάηί εηϊηι

ΙαβΐΗ$ ατή Ιαηάαη τηβ α&.« (β , αιιιίοβ , α Ιαηάαίο νϊτ·ο ? —,

ίη Οαίηΐυιη Ιβηιεη ρ3υ!1ο ϊηίςαίοΓ Γιιίβΐί. Οιιεηι ροδίφίδίη «Ιεηυο

εάεηάαηι βιΐδοερί, ηοη δίηβ ηυοίβηι [αβιΐίο βηίηιβάνεΓίί ηιεηΐίβ

βώεηι, δι ηϋ36 ίιιϊΐ, (ΙϊϋΙϋΓηο ίη 63(1βΐη ιηβίεπβ υβιι οΐ3ΐιΐ83ΐη

εβδε, ϋΐ ηιϊΜ ίερε ίη οηιηίΐπΐδ, ίη ςαίουβ ηοη ]3ΐη οΐίηι νβπιηι

νίάεπηι, Ο3εου1ίεηάιιηι εΙΪ3ηι βηιρίίαδ νίάεβΙαΓ. Ιΐ3 ηονίβ πιε-

(Ιβηιΐί ίηδίηιηιβηΐίδ (Ιεδίίΐιιίαβ δεάιιΐο Ιβηιεη ορερβηι άεάί, υΐ ηονα

1ΐ3βο βάίΐίο δυίδ (ΐιιίουδάβηι ηβ οβΓβ^εΙ άοΙίΐ3ΐΐ8. Οιιββ ο^υδηιοίϋ

βΐηΐ, ]3ηι 3 ηιε — «?' ηοη {Ό,3ΐίάί$ — βοοίρβ βίηιαΐ ουηι οβίβπ'β,

ί[υί ηοο 1ί1)Γθ υβαπ δυηΐ. —



νι ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ.

Αο ρπιηυΓη ςαΐάβηι ίρδα ροβίίΐβ νβΓ&α Ηδ ιηβηάίδ ροΓ§·£ΐνί, <μι»ο

ηιβα δίνβ οοιτθοίοπδ (μΐϊΐηίαηινϊδ ρϋβδίπιί οαΐρ» ίη βάίΐϊοηβ ιη&-

Γβΐϊΐ&ηββΓ&ηΙ ίηάίοαία ]8ηι ίΐΐα ϊη ρταβ^αϋοηβ ρ. VIII—XIV. ΤΙΙΓΠ

θΐ &1Ϊ3. φίειβάίΗη , ηααβ ΙαΙυβΓ&ηΙ, νϊΐίίΐ δΐιβίαΐί , οΐ υΜοαηφίθ ηιβΙϊοΓ

δΐιρρβΙθβΕΐΙ Ιβοΐίο Θ3ηι ρΓο δηΐίςυα τεοβρί. Ηοκ Ιοοοδ 3301 οηιηοδ Ι>ΓΟ-

νίΙβΓ βΐ ρΓΟΙΒΪδΟΙΙβ ΓΘΟΘΠδθΓΘ 5αΓΓΐθίΙ ίΙ& , αϊ ρΠδΙίΠίΙβ δΟΓΪρΙαΓ&θ ρΓίΙβ-

ιηίΙΙίΐηΙαΓ:

Ι, 229 Ίπτταλμόν] "Ιππαλμόν. 230 Ααογόνον] Λαόγονον. 272

εββνμ,ενός] ίίμ,ΐνός. Αηΐο 390 νοΓδίΐδ οϋπι 1β§;οΙ)3ΐαΓ

* * Αχιληκ ηοτι κλντον οτφννονβα ,

ηιιηο ρΓορϊαβ ΠΙίΓΟΓίιιη νεβίί^ϋδ αάιτιοΐαδ βδΐ Ηοο ιηοάο : ,

* ' * ηοτϊ δΐον εποτφννονΰ Α^ιληα.

404—406'ΐηποδάμειαν \ Άντιμάχοιο&νγατραμινεπτοΐέμοιοδ κκοι-

τνν | Τιΰιφόνου] — ίηηοδάμοιο \ Ά. &., Μενεπτολέμοιο δ α. \ Τι-

ΰιφόνην. 567 ίηϊ] ίνϊ. 599 ίίμ,πννε] αμ,ηνειε,ρχ ρπδβοβρίο ΙούεκΜ

ΡΗΜ. ρ. 23 ηοΐ. 35). 676 άχηχεμένω] άχηχιμένου. 732 ίβίδγ-

β9α] εϋίδΎΐβ&α. 830 ^ώ] ηώ.

11,230 εντε * * * * *

* γαίης μελα&ροιΰι,ν νποχ&ονίοις ίηοζ

Ναηο Ιειουηαβ 8Ϊ§η£ΐ αοοοπιηιοιίΕΐΙίαδ ροδίιΐ 8Ϊο:

μιλά&φοιβιν νποχ&ονίην

Γαοϋβ Ιβοΐα θδδβ ροΙθΓαηΙ οϋιη Ηοο ΓβΓβ ιηοάο :

εντε &οος μελά&ροιβιν νποχ&ονί'ην ΰτροφάλιγγα

γαίης παλλόμενης άνεμος κλονέων ΐηοφονΰη.

III, 94 οι <ϊ' κντ' Άργείοις] οϊ ί' ά'ρα κκι Λανκοΐς. 413 άλεν-

των] αλέντων. 417 τοίη τις] τοιαντη. 431 φαίδιμον] φαΐδιμος.

536 ερβψντκ] ερσήεντα. 536 ώ] ω.

IV, 37 εΐΰϊ γαρ η] είΰίτι γαρ. 493 ον γαρ] ονδ' ίίρ'. 510 νπε-

χίννον] νπεχίνεον βχ ρΓαβοβρΙο Ι,ούβΛί 1. ο. ρ. 210. 519 χκπνω] η

χαπνώ.

V, 21 £ί κτνπεοντας] έυχτνπέοντας. 59 5έ μίγα] δ Ις μέγα .·

οίτ. 264. 110 αμφΐ] κγγι. Αιιΐβ 159 Ιαοαηα Ηοο ιτιοάο ίηάίοίΐΐοΙϋΓ :

οΰτις *****

ρΓοηοιηοη ηυηο οιηϊδϊ. 233 μέΰβοιΰιν] μέβΰοις. 399 ότι οΐ\ επειη :

οΐϊ. XIII, 429. 523 δ^· χκί μιν ανάδυαν \ πάντων ί'μμεν ετενξεν]

Ά. μ. ε'τενξε \ π. ε. κνκββκν. 608 ερδειν] ερδειν.

VI, 101 εΐΰϊν] ώαιν: ύίΓ.ρΓοΙε^. ρ. Ι,ΧΧΧν. 104 χνμκ] χεΰ
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μα: οΓι·. XIII, 62. XIV, 607. 118 φόΐΌίο] πόνοιο. 139 χει] και.

236 τεϋροί;] ταϋρος. 611 ώί] ως.

VII, 42 άνεν&εν] ανεν&ε. 77 ως] ως. 135 ψνχρον] ψυχρός.

197 περί βψιΟι] περί ΰφίΰι. 23δ ηώ] ηώ. 363 αϊεΐ] αίνου: οΐϊ. ηοΐ.

&ά Ι, 58. 397 ίέ νηνς] δε και. 475 αφιβιν επλετο] βφιν Ιείδετο.

523 ά'πωθεν] απω&ε. 692 σοί] σοι.

VIII, 84 έρίκιίίίος] ερικνδέος. 446 αυτών] ανδρών.

IX, 36 καίεμεν] καίεμεν. ΙΙ^παρενήνεε] παρενηεε. 185 πί-

πτεν] πΐητεν. 491 ιτάροίθίΐ/] πάροι&ε.

Χ, 62 οίμπνυεν] αμπνειεν .· νια. ίΐιΐ Ι, 599. 162. 163 να1§·ηπ ΟΓ-

<3ΐηο] 163. 162 ϊηνβΓβο ΟΓάΐηβ. 201 ήπαρ] ήπαρ. 300 Λιταΐς] Λι-

της: νϊά.ρΓοί€ρ</. ρ. 1,1. 308 πάροι&εν] πάροι&ε. 311 εστίν] εστί.

373 πενθεί] ττε'νθεσί. 402 Τρώες και Τρωαί] Τρωαι και Τρώες: Γβ-

ηιΐη£ΐ ίβιη'ιηϊβ ϊηΓββΙίοΓ ! 456 ολοφνρατο] ολοφνρετο.

XI, 436 αμπεχ'] αμφεχ\ 481 Με'ίοντα] Μένοντα.

XII, 68 άλενάμενοι] άλενόμενοι.

XIII, 215 Τιβίφονόν] 'Λντίφονόν βχ Θΐηβηάαΐϊοηο 8ίηίνη ϊη άϊβ-

5βΓΐ. άο 8.Γ^αιη. οαΓπιηι. θρίοο. θΐο. ρ»Γΐ. Π. ρ. 46, ηιιί ειά Λ 250.

Αροΐΐοά. III, 12, 5. Βϊοΐ. Οθΐ. Η, 43. Τζβίζ. Ροβώοηι. 49 ρΓονοο»!.

ΟαίΐηκιυΕίηι οΐ ΑροΙΙοάοΓυηη εΐ Βϊοίγη οιτιίΙΙθΓβ άοΐ)βΙ)ΕΐΙ, δριιά ςαο5

ηοη ΛηΙίρΛοηιιχ, ΒβάΑηίϊρίιηί — εχ^/ 489.^4 101. 109 — ιηβΓηοΓθΙαΓ.

231 οφελόν] οφελόν. 242 η] ην. 252 νφηλοΐο] νι^τηλοΐο. 336 έρι-

χύδεϊ] έρικνδέι. 488 «κκταϊ/μβνον] χαταειμένον. 498 νβΓδυιη ΟΟΓ-

Γϋρίακι οϋηι κΐηβ Ιυουηαβ 8ί§·ηίδ Γβϋ^αβΓαιη.

XIV, 57 ενηρεας] εύήρεας. 135 ·υί'εα] υίέα. 176 αλλήλους] άλ-

ληλοις. 331 μηρό] μηρα. 388 ε'στει/εν] ε'βτενον. 004 ίι^χευον]

ίίε'χευαν. 573 &εινόμενοι] δεινόμεναι. —

Ιη Γββϋδ ΟΓίΛορταρΛζοώ β&ηάβηι, ςα&ιη ϊη εάίΐίοηβ πΐ£ΐ]οΓβ (οίι·.

ρτοΙβ()<). ρ. ΙΛν), Γβΐίηαί Γ&ΐίοηβπι, ηίβί ςυοά ϊη ραηοΐίκ άίδβΓβδβοδ οΐ

ροηεηάΐβ εΐ οιηίΙΙεηάΪΒ ]ίΐΓη ρΐαηε αά Ο&ΓΠ, (^υβο ηυηο ίηναΐυίΐ, ιηβ

ειεοοππηοάΕΐνί οοηβαείαάΐηειη. ΟοηίΓα ϊηΙβΓριιηΰΙίοηιυη ραιιΐΐο ϋβειτα-

ΙΐοΓ Γιιί, ςϋ&ηις[ΐιαηι ΙΐΕΐαά ί§·ηαπΐ8, ηα&ηι Ρ&ΓΟΪ ΐη ϋβ ροηβηάίβ Ιιοάϊο

ηοηηαΐΐί βοΐεαπί 685ε , &άεο ιιΐ νβΐ ϊρ§ί ηαΙιΐΓ&ε , οιιί ύοΓΓΟΓβτη ναοηί

ίηεδδβ άοοεηΐ ρεπίί , ΓθίΓ&^αηΙεδ , υβίοαικιαε ειάΐιαο ρπηοϊρεβ άίβΐίη-

§ιιεη<Ιί ηοΙ»ε %ε1)αηΙαΓ, ΰ)Ί ναοηα ΙήαΓε δραΐία ]ηΙ)6αηΙ. Κε^η&Ι βοίΐί-

οεΐ ηοη βοίαπι αραά νίτοΒ ^οτηιαιη κηΜιιηιφιβ ρτο^β$ΒθΒ , Ββά βΐί&ηι

3ραά ηοηιίηβ» Ιϊΐβπβ άοάϊΙο3 ίρδοβηαε ρηϋο1ο§Ό8 άεα 111α , φΐ&ιη ςινιο

ηοηιίηβ οηιηΐιιηη Ιιοάίε §εηΙίυηι άβϋοϊαβ οβΐ6ΐ)Γ8ηΙ; , εοάειη βαηι βΐίαιη
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δβπηοηβ Μοάατη αρρβΠαΓθ Ηοθΐ , φΐοηίβηι ρρο αΛίΙπο ηιοάυτη

ρι·3βδοπ1>ί1 Ιαίβ Γββυβ , ςυίβιΐδ οβΓία ταΐίοηβ 1β§·6δ δίαΐαβιβ οϋΓΓιοϋθ εβί !

Εϊ Εΐϋίβηι ηβο ϊηάαΙ^βΓβ ηϊιηίδ, ηβο αιϊνβΓδδπ άβοβί. —

Κβδίαΐ , υΐ ^&ιη ηοηηηΐΐα αάά&ηι βαρρίβηιβηΐο ΓιιΙιίΓα Ιιαϋά ίη-

^Γίΐΐο, υΐ ορϊηοΓ, ϋδ, ηϋαβ 3υΙ ΐη ρΓ&εΓ&Ιίοηβ οΐίηι 3αΙ ίη ρΓθ!β§οπιβ-

ηί« βοπρδϊ. Α Γβ Ιβνϊοαΐ» ίηίίπιιη Γαοϊο. Είβηϊπι ίη ρΓ&βίαΙίοηβ ρ. VI

1ΐ£ΐβο νεΛα Ιβ^υηΐυι ΐηιρβΓΓβοΙίΐ δβηίθηΐίίΐ: ,,Ιη &1ΐθ[α£ΐ Τγοηδβηϋ

δοΗβάαΙα , ηααβ ϊηΙβΓ οβΙβΓ3δ άβΠΙαβΓαΙ, Ιαΐβ ίρδΐδ άίθΐΐϋδ βάηοΐ&ίαιη

ίηνβηί." Αάάί (1βΙ>βΙ)£ΐΙ ροΒίίηνβηϊ: ,,ϊη Ββ^ΐοΐάί ρΓίΐβΓαΙϊοηβ Οηΐ'β-

δίοπι&ΐΐιϊ&β ροβίίοϋβ §;Γ. Ιαΐ. Ι,βιτι^ον. 1775. ηοΐιιίεΐδ ηυ&δάαιη Κβϋζϋ,

Ρπ>Γ. 1>ΐρ3., ίη ^ι1^ηιϋΠ1 δπιγΓηαεαιη 1β£ΐ." —

Μ^οπβ ιηοηιβηΐί β§1, ςυίΐηιομι&ηΊ ηβ^αϋνΐ Ιαηίαηι, αϊ α}υηΙ, φΐοά

Νίοοίαί ΙρηαΓΓαβ άϊδραΐαΐίοηβηι, ο^ιΐδ τηβηΐίοηβιη Γβοΐ ϊΐιίιΐ. ρ. VI 8φτ

ηυηο ϊηΙβ§;Γ3πι ρροροηβΓβ Ιΐοβί. Γ&οΐυπι ία ββΐ §Γ»Ιο Εάηατάϊ 8βίΙετ

ατηνΛ ίη ΓβΙ>ιΐ8 ίηοβΓίίβ οβτΙίΒΒίτηϊ ββηββοίο, ε[ϋί , οαπι 1ί1)Γαιη 1§·ηαιτ3β

ίρ9ΐαιη (1θΡ1ΐΓίΐΐΓϋ8Νβαρο1ία.17976(ϋΙιιηι ίηδρίοβΓβηιίηίηοη ΠοθΓθΙ,Ιο-

οαηι ίΐίαπι δίη^αΙαΓβπι άβ Οαίηΐο Αίοίβίειάίδ ηοηιβη, βίΒϋδ ρΐβοβΐ, §6-

Γβηΐβ &ά νβΛαιτι βχδΟΓίρδίΙ. Εαιη Μο Γβροίθηάαηι άαχΐ, (^υοηίειιη βΐ ΙίΙιοΓ

ϋΐβ Γβπδδίιτιυδ θδΐ, βΐ Γβδ ίρβίΐ οβΓίβ πβαηι ηηονβΐ ίη βίαάϋδ ρβι δβ δ&ΐίδ

]β]ΐιηί8. Είβηίηι Νβειροΐί ίηοΐιΐδα άίοίΐαι δ&οβίΐο ^ου^αη^ Ροηίαηί ρΓορβ

β<ϊ(Λκ5Ίζτη8.ΜαΗα.βΛΙα}οΗ3 άίοίαιη Ηείθο ίηδΟΓίρΙίο, ρΓΪιτιυΓη αΟΓαΙειο

βάίΐα ρ. ΜΙ,ΧΧΧΙΧ,4, Ιυηι πίθΐίιΐδ &1> Ι§η&ΓΓ3ΚοηΐΕΐβ 1760, ροδίΐ'βιηο ίη

. ίηδοπρίΐ. ΟΓ&ΘΟ. 5815 ; φΐαηι &οοαΓΒΐίδδίιιιβ ίηΓΓα ΐ'θρβίίΐδπι νίάοβ :

ΕΝΘΑΔΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΕΦΑ

ΑΗΝ ΚΑΤΑ ΓΑΙΑ ΚΑΑΤΠΤΕΙ

ΑΝ[\ΡΆΝ ΗΡΆΪΙΝ ΚΟΣΜΙΤΟΡΑ

ΘΕΙΟΝ ΑΑΚΕ1ΕΙΑ\\ΜΝ

ΑΤΡΗΑ. ΑΤΑΑΑΤΗΙ

ΙΙ\.Ιί1 ΠΑΤΡΏ.ΝΙ

ΚΑΑ&Σ ΒΕΒΙίΙΚΟΤΙ

ΕΠΟΗΣΕΝ

Αρικί ΟηιΙβΓαΐΏ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ βΐ ΑΤΑΛΑΝΤΗ. 1β§ίΙιΐΓ.



ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ιχ

ΜίΓίΛβπβ, ςυοηιοάο ίηάβ ΟηίηΙιΐΒ εχδοαίρί ροδβίΐ Α&ΜαάίΒ ηοηιϊηβ

αρρεΜΙϋδ. Αϊ ,,ηϊί >ηοΓ(αΚΙ>η$ ατάηηιη βίί!" Αικϋβηίπι, ηυαοδο,

ίρδαηι Ι^ηίίΓΓβθ άίδρϋΐαΐίοηειη ρ. 212 δςη.:

,,Αοοβάο ηαηο αά αΐΐεπιπι Ιίΐαΐαηι Λΐοίύίαάί ροέ'ΐαο ροβϊΐαω.

Νϋδριαπι ηιίίιί ςιιίάβηι οοοαΓΠΙ ροέ'ίει Αίοί&ίαάεδ εΐ ηαίάβηι Ιαηΐί ηο-

ηιίηίδ αε οείββπίαΐίδ , ιιΐ ηαβίΐιΐδ βίΐ άί^ηαδ, οα]ϋκ ίη Ιυιηαίο ϊρβίββΐ-

ηιαηι ΗΟΙΠΘΓΪ ορίΙίίρΗίϋΐη ϊηδΟΓίΙιεΓοΙυΓ. Μειηοπίΐβ ρνοάίίαιτι ε§1 ϊη

νίΐα ΗοιηβΓΪ ΗβΓοάοΙο ΙπΙ)ΐιΙ& (ο. 36.) Ηοο ερί^Γαιηπια ϊη β]υβ Ιυιηυΐο

ίηδεΓΪρΙυηι: έν&άδε — &εΐον"0μη(>ον. Νυηο βαίειτι »ϊ ερί-

ηι Αίοιβίαάίδ οαηι εΐο^ϊο Ηοηηεπ οοηίαΐεπδ , αο Ιαηΐιιηιηιοάο Ά

«Ιπιΐδφίο ηοπιϊηί1)αδ α!)8θβδδθΠ8, εβΙεΓει οπιηία, αΐ^υο οηιηββ

ΙίΙΙθΓίίΓαιτι αρίοεδ, υΙΐΌϋίίΐϋε οοηδρίοίιιηΙιΐΓ αβςιϋαΐία. Κυηι 1ια]α5

ε1ο§ίί ΓβΙιεΓ &(1εο βχοίΐίΐΐε βθηβίΐ άβ ΑΙοΛίαάε, αϊ Ιιαηο ηϋ&δί ρβιειπ

οαιη ΗΟΓΠΘΓΟ οοηιιηίΙΙεΓβΙ? Νϊΐιίΐ πήηυβ. δεά (^αίοαηςϋβ

νΪΓΟδ δίβί ρροραίαιη άεοοΓΕίηάοδ δΐιβοβρεπί, ϊβ .(ϋΓβ ηιεπίοςιιε ηρ

χοομήτωρ δ&ΙυΙαϋΙυΓ: φΐο ηεηιρο εΐο^ΐο Ιιϊο άεοοΓ»ΙαΓ

ρΓοάίΙϋΓςαβ δϊιηιιΐ ΙΙΟΓΟΙΟΟ ο&Γπιίηε ίηοΐίίπιίδδβ. Αϊ ΟΟΓ ραΐαά&ηιεη-

Ιϋΐη, υΐ ΊίΒ. άίοβιη, ρπο ΗοπιείΌ οοηΐβχΐυηι άβ ϊηάαβίπα Ιιαηιεηδ αρία-

ΙϋΓ Α1οίΙ)ί8άίδ? ηίηιίι·υηι υΐ βχ οοηιιτιυηΊοηβ είυδάεπι εΐο^ϋ Γαοίΐβ

α§·ηοδεεΓ8ΐαΓ Αΐϋίΐιίαάοδ νείαΐί αΙΙεΓ ΗοηιεΓυδ 1ιεΓο»δ , ςαί Ιεπιρεδίαΐβ

ΠοΓίιεΓαηΙ, βαΐδ ηοΐιίΐίΐαδδε οαιτηιηίΐιυδ. ^^ιη νεί ιτιβ Ιαοεηΐβ

ρεΓδρίοίεΙ πιε ίη εα εβδε «εηίβηΐία, ςυαε Αΐήύίαάβτη βυΐ) Οιιίηΐϊ

ΟαΙαΜ ρεΓβοηα άεϋΙβδοεΓβ δυβάβΐ.

ϋβ βαίηΐο ΟδΙδΙίΓο , €[ΐιΊ Παραλειπόμενα Όμηρου ΗεΓΟΪοο ΟΒΓ-

ιτιίηε ρεΓδεοαΙιΐδ εβί, ίηοειία δΐιηΐ ΟΠΙΠΙΕΙ, αβί&δ, ρβίΓία, ςυΐη ΐρβοιη

ηοηιεη: ηαπιηιιε αυοΙοΓΐ ηοηιβη €αΙ(ΛΗ Γαίΐ αρροδίΐαπ, ηυΐ» θ]ιΐ8

ροό'ηιει, ίαηιρπάβηι ί§·ηοΙαπι αο ΓεΓηιε (ΙερβΓάίΙυιτι , ρΓίπιίΙϋδ ίη Οαΐα-

ύηα ορεΓΛ αίςαβ ίηάιΐδίπα ΟβΓάίη&Πδ Βββδαποηίβ Γυίΐ Γερβτΐυηι. Ιΐα-

ί^αε οαηι ίη Ιαηία ΓΟΠΙΙΤΙ άβ θα. Ο&ΙειΙίΓΟ ί^ηοΓαΙίοηε νΒΓββηιυΓ, ηυίδ

Γηίΐιί Γαΐδί ηοΐ&ηι αρρίηχβπΐ, βί ρΓοροδίιβπηι , &αοΙοΓεπι ΡείΓαΙίροηιβ-

ηοη βχίΐίΐίδβε Αίοίΐιίαιίειη , ς^αί νείαΐί ΗοιτιεΓο β>ιοοεηΙϋΓί3ΐαδ Γε1ί(}ΐιί88

1)β11ί Τιο]αηί δΐίΐο Ηοηιεποο βηαπ&νίΙ? Ηίηο ίηΐεΐΐί^εηάί οορΐα άα-

Ιαι-, (ΐααιηοΙ)Γεηι δβραΙοΓ&Ιε είοςίιιηι, ςαοά ρΓο ΗΟΠΙΘΓΟ οοηοίηη&ίαπι

ίαβΓ&Ι, 83118 Ιυηιαίο εΐ ςώάεηι προς λέ!-ιν Ίη&κτΆιβτβΙατ ; ηεηιρβ αϊ Ά.

οοηιρεΓία β!ο§ϋ Ηοηιεποί εοπιπιυηίοηβ οαρβΓεΙϋΓ ίηάίοίαηι, Ηοσιεπ

Ρα,ΓαΗροτηβηα Γαίβδβ αϊ) Αίοίβίαάε οοηΐίηαβί».

Α1οί1)ίΛ(1θ8 βΓ§ο ΐΓαΠϊηοηιίηαΙαΓ ηοάίε ΟαΙαΙιεΓ, ^ϋία 8305 οραβ

άδέβποτον ΓβρβΓίαηι Γαίΐ ίη Οαΐαϋπα , κε(1 αικίβ δίϋί <)ΗΐηΙί ρταεηοιηεη



χ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

εοηιρίΐΓανϊΙ? Ηίο εηϊηι Ιΐΐυΐιΐδ ϊη οοάίοε Ο&Ιβ&ΓΟ τερειΊαβ Γαϊΐ: Ή

ποί-ηβις τον Όμ,ηριχον Κοΐντον. Εα άε ηαβεδίίοηε ΙίβεΓε (ϋοίΐνη

ηοΕίβ βεηΐϊο. Ειίηίυδ ρ»1πα ϋΗίαβεΓ βο Γειτηε Ιοοο » Εδίίηίβ , ηαο Ηο-

ιηεΓϋβ ΗίΛεΙ>αΙιΐΓ ει ΟΓββοϊδ, εΐ φΐεπίίΐοΐιτιοίΐιιηι Ηοΐϊΐεπδίαε άίοεβαη-

ΙαΓ ϋ, φΐϊ αά οοηίΐϋβηΐίβ ρορυϋ οΜβοΙίίπιεηΙιιιη Ηιαρχοθίαβ Ηοπιεπ

ΓεοϊΐΕίβαηΙ; ϊΐα ηαΐΕηηϋ, Εηπίαηάΐαε ·. νίάε δϋοΐοη. άβ οΐ3Γ. §;Γίΐπι-

ηι&Ι. ο. 2. εΐ ςααβ 'ΛΊ Οα^αυΐ). 8ϋΙ)ηοΙ»νίΙ. ΡγΐΗ&ο^οποα ηιιίβηι ηιοίβηι-

ρβγοίιοδίδ ηαβςηβιη αϋΙ»ί ρΓοΓαηάίοΓβδ β^εΓίΐΙ ΓΕίάίοεβ, ηαππι ϊη ϋαΐίΐ-

1>π&, α!)ϊ Ργΐ!ια§;οΓΪϋί δΐιαβ εχίΓαάεϋειηΙ ΓηοΓΟο». Οαιτι ροΓΓΟ Εηηίϋβ

ίΐιί νβίαΐί Γβάίνΐνιΐδ Ηοηιεηΐδ ΓορυΙ&ΓεΙαπ, Γαοϋβ ΓϋϊΙΡγ11ΐίΐ2°1'ί0'8 Ρ61'~

βαβάεΓβ ρ1βΐ3βοιιΐ£ΐε ΗοηιεΓί αηίηΐίΐιη ροβΐ Ιίεβ &Ηα8 ιηί^ΓίΐΙϊοηεδ ϊη

Εηηίιιπι ΐΓ&η3ΓηβΕΐ88β , ίηάεηαβ Ιιαηο νοίαΐί Οηϊηίηιη Ηοτηβηιη ε»8β

^α<^^^αηάϋ^η. ΟΙΙΛΙΏ ναΙ^Γεπι ορϊηϊοηεηι οπίίοο βαίο ρβΓίπουίΙ ΡΘΓ-

δίαβ βαΐ. 6. (1θ8θ(.)

ΟΟΓ ίιιΐιεί Ηοο ΕηηΊ , ροδίηα&πι (Ιεδίρπίυίΐ εβδθ

Ονϊηίνιη Μαεοηιάβηι

Ιηϋβ τερείβ δί^ηϊβοδίϊοηεηι ρραεηοιηϊηίδ (^αίηϋ, ηυοά Εηηΐο ρΓαεβ-

§ίΙιΐΓ; ηοη ςαίάεπι οεΓίο εχ Ιαΐίηα οοηδίιείιιάίηε, βοά αΐίίμιε εχ Ργΐΐι»-

§·οποαβ δοΐιοΐαε άεΐίπίδ. Οαο Γηΐηαδ πιΪΓαηάιίΓη εβί, βϊ ροδΙεί'ϊοΓε»

Γ,»Ι»1)Π νεδίϊ^ϋδ ^η8^οΓϋη1 δϋοηιηη, ςυί Εηηϊυηι ζ>νΐηίΗηι Ηοτη€πιηι

δαίϋίαπιηΐ, ϊηδίβίεηΐεδ , ροείαπι ίηεεΓίαηι , ςαί οδνιτιΊηε ΙιεΓοίεο Ρατα-

Ιίροηεηα ΗοηιβΓΟ αΐΐδοΐνίΐ, ροΙϊοΓβ οιιηι οαιίδα Κοΐντον Όμ,ηςιιχόν

ηαηουρβπηί. ΟεΙεΓαιη Ηιΐ)ΐΐδ ροεηι&ΐϊδ αυοΙΟΓ , υΐ ιηίΗί νίάεΙϋΓ, Α1-

οίΐιϊαςίβδ Γαίΐ, αϊ ραιιΐο αηΐε οοηίίοίεΙ)£ΐΓη, ραΐΓΪα δπιγΓηβευδ εΐ ΓοΓίαββε

βΐΐβπι οίνΐΐβίε *) Κοηι&ηϋβ. ζ)ιιο άεπί^υε ΙεπιροΓε ίδ ίΙοηιεΓίΙ, ίηοεΓ-

Ιοηιεδί; ρΙεΓίςαε ηαΐΐο οβΓίο ϊηάϊοΐο άαοΐί 8^I18 αείαίειη βά β&εο. V

ίπιηιο εΐ VI Γε]ίοίαηΙ. ΑΙ δι φΐίβ εΓαάΐΙο οειιΐο τηαπηοι·& ΡΙιίΠρρί εΐ

*) ,,ΑίαΙαηΙα (ηοιηεη βΓαεοίδ 3αΓίΙ)α3 Ιΐίΐιΐίΐ α|)5οη«πι), ηιΐΗβ ηιοηη-

ηιβηίαιη Α1οί1)ί8ΐ1ί ραΐτοηο βαο ρο»ιιίι, ίηδοπϋϊΙϋΓ Αατεΐία. Ει-^ο ΑΙοί-

1)ΐ3(1β8 βάίίπι ρΓ3βηοΓϊΐίηα1)αΐΗΓ Αητεΐίηε ρι-ο πιοΓε δοϋίοβΐ Κοπίίΐηο, ηιιο

ΙίΙιΕΓίί ηοηιβη ραίΓοηί ηΐίΐηυπιΐΠβηΓΐ8 αάορίαΐί&ηΐ. Οιιιη ίΐ£ΐ ββ Γ65 1ι»1)ΐιβ-

ιΐΐ, οοΐϋ^εηιίαηι βδΐ, Α1οίΙ)ϊαάεπι ριιιπιι δηιγΓηΕβυηι ονϊιιιη^ιιβ ρ»δΙοΓβιη

(αϊ εχ Ραπιΐίρ. Ηοπι. XII, ν. 306 ηοιι ΙοιηβΓε αΓ^αίΙιΐΓ) βεΓνϋβδβ ββΓνί-

Ιυΐεπι οιιΐιίαηι ;;βηεΓθ3ο ΥΪΓΟ β βίηΐε Αητεΐία, α ς\ιο ροβίε» πτίΐηαπιίδβιιβ

οίνίδ Κοηααηϋδ Γβοΐυδ εβί; ςαεπΐ8(Ιιηο(1ιιπι ρΐαΐ'βδ ίςΓββϋ §Γ»πιπΐ8ΐϊοί ει

ροείβε ΟΓαεοί οπβ, νιπυΐίδ ενςο ιηαηιίΓηίδδί α ραίΓοηίδ, ιιΐ εοηιιη ηο-

ιιιοη, ίΐίΐ φΐοηηε οΐνίΐβίεηι Κιιιη»η!ΐιη οοηβεφίεΙιπηΙιΐΓ. Οοηβιιΐε διιείοπ.

ΊΘ ίΠυδίΓ. βΓαπιπι»!. " — ΗαΙ)6Πΐϋ8 ϊ§ίΙαΓ ,]ίΐηι ροείαπι ηοπιΐηίδ

Αιιτεΐίατη Αΐηύίαάεηιϋ



ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. χι

Αίοίβίαάίδ , ςιΐίΐβ Ιιοάίε ίη δβάϊοαία ,ΙονίΕΐηί Ροηίβηί ρτοδί&ηΐ, ιιη»

8Ϊπιιι1 οοηίαΐβπΐ, ρΓοΓβοΙο ηιιΐΐϋδ άιΛίΙίίπΙ, ηαίη δοπρίίο Γηοηαηιβηΐί

Αίοώίδάίδ Γηαΐΐίβ 3ηηοπιηι άβοίκϋϋαβ δβΐηΐθπι Ρΐιίΐίρρί &ηΙονβΓΐαΙ."

Ιΐα ϋΐβ ςιιίάβιη. ΟοηΐΓίΐ οιΐ]ϋ8 βοιηηί» άίδρυΙ&Γε ηοιηο Ά ηοΐιίϋ

εχί§·θί. Ιΐ&ηιιε ηεο Ιοοιιιιι ΡΘΓβί&ηυηι τηίΐβ Ά\> ίΐΐο άβΙοΓίαιη νίηάίοίίΓε

ηβο άθ άαίΐΐιαδ Πΐΐδ ΐηδϋΗρΙίοηίΙιαβ νβΐ υηαη νβΛιιιη αο1]ίοβΓο Ηα]ιΐ8

Ιοοϊ ββ8βΙ, ςαειβ βαηβ φΐίη ^θηαίηαβ βίηΐ άυ^ΐΙαΓΪ ηοη ρο^δθ οοηβαίθηΐί

ιηΐΙιΊ Γθδροηάΐΐ ΜοτηηΐίεηίΊΐΒ ηοβΙβΓ, αοβΓΓίηιαδ Ιιαπαπι Γ6Γϋπι ]α<1οχ.

Αά Β.ΓΙΆΓΛ ΓΟΓΠ Ιπαηδβο. Εάνατάί Οεβηύηιρρί/εηί , ηαβιη θΐϊρδαπι

Γ&αβίίΐ ΓβΙοΓϋπι ίη'κιυϊΐίΐΐβ ηοδίΓαπι ίαοΐαηη 6380 ηοΐιίδ ε^ραΙαΙοΓ, 1)6ηβ-

νοίεηΐία Γειοΐιιπι ββΐ, υΐ ά'ΐ88βΓΐ£ΐΙίοηί5 Βίτννίαηαβ άβ ΒΓ^ιιηιβηΙο ^α^τη^-

ηιιιη ιρκοηιτη , ςιιαβ Μ$ (ώ Ηοτηβτο ίη ΙΗαάβ ηατταΐαχ ΙοηφήΐΒ ρτο$β-

αιία $κη(, ρ&Γΐίοα!» βΐΐβπίΐ, ςαίΐβ Οακ&ηί 3.1850 ρΓοάϋΙ, ίη ηιαπαδ

τηβαβ ρβΓνβηεπΙ: κ(ι.ρΓθ!(ζ/ρ. ρ. XI. Εοάβπι αυοΙοΓ ηιοάο, ςυο ϊη

ρ3Γΐίοα!& ρπιτια ιΐδϋβ βτΆΐ, οαιη ηααΙυοΓ ροβίΓεηιίδ ζ)υίηϋ 1ίΙ)Π3 οείε-

ΓΟΓαπι δΟΓΪρΙοηιιη ηΕίΓΓΒΐίοηεβ εΐ Ιθδϋπιοηία οοηιροδϋΐΐ. Εχ ηυϊΐΐϋδ

ηααπι ,,ςαΒβδΙίοηϊδ άβ Γοηΐίΐιαδ ηοβίπ ροέ'ΐαε υΐΐίηίδηι Γαΐίοηβιη.δαΐ»-

(ΙυχεΓίΙ," ϊρ8Ϊ3 ρΐ&οεί β]αδ νεΛϊβ ΓβΓεΓΓε, ηαο οίαρίυβ &ρραΓ83ΐ,

(ΐα»ηΙορεΓβ εα τ&ΐϊο Ά ηιεα άίβοΓερεΙ ίη ρΓοΙερζ/. ρ. XXVI βς[. εχρο-

811». Ιΐα ί§·ίΙιΐΓ ϋΐβ ρ. 83: ,,νίάβηιαβ Οαϊηΐιιηι ηοη αηχίβ εΐοιιίΗτη

683β αηίίφιοηιτη ροβίηηιιη οφοίκοηιηι ηαΓΓαίίοηα, ηΐϋΐΐα οπιϊδίδδθ,

ςιιαβ Γιΐδίαβ ίΐϋ ΙπαάίοΙθΓίΐηΙ, ηιαίΐα αάάίάΐδβε ϋβ ί^ηοΐβ, Ά\\Ά ίιτιηιιι-

Ιαϊβε, βϋίβ ΓοηΙϊ1)ϋ8 ίηηίχαηι. Νε^αε Ιιοο πιίΓαηάϋΐη εβί, δι ίηάοΐεηι

30 Πηεηι Ιοίϊαβ Ροδίΐιοιηεποοπιπι ε3Γπιϊηϊδ βηίηιο οοηιρΓεηεηάεΓίιηιιβ.

8οί1ϊοεΙ ροεία ίάεηιοΐϋβ άοοίιΐΒ (/ΓατητηαίίαΐΒ ία ηιαχίπιε ε^ϊδδε νίάεΙιΐΓ,

ιιΐ ΐΛοιιηαηι εχρΙεΓεΙ ϊηΙεΓ Ιϋ^άεπι εΐ Οάγδβοαηι ρεΓοερΙβπι, ςυία »υί

Γ3Γα ϊΐΐΐδ ΙεηιροΓίϋαδ ο»πηΐηίΐ ογοίίο» εΓ&ηΙ, »αΙ ροβΙβΓοηιηι ροβΐ3ΐ·ϋηι

ηονΐβ αοηιηιεηϋδ ηιαίΐίδ ΙΟΟΪΒ βυρεΓ&Ια νί(ΐ8ΐ)αηΙυΓ." Υίίΐθδ , ςμι&ιη

ρ&Γαιη Ιΐίΐοο οοη^παοηΐ: εΐεηίηι 81 ζ)αίηΙο Ιιοο οοηβίϋυηι Γαίδβεΐ, ρΓΟ-

Γβοΐο αηχίβ 8ΐ€ηΐΗ$ βδδοί ογοϋοοΓαηι νεβίϊ^ίίΐ, ίιηο ηϋιϋ ίΐϋαά ε^ίδβεΐ,

ηίδί υΐ ρΓοϋχδδ ϋΙοΓυπι ηαΓΓαΙίοηββ ίη οοπνροηιΠαιη Γβ(Ιί§·8Γ8ΐ. ΡΘΓ-

§ίΙ δίπινίϋδ : ,,Ιηδί§·ηβ βΐυάίαηι ίη Ιβ^εηάίδ Ηοηιεπ οαΓπιίηϊϋαδ &\> εο

οοηδαηιρίυηι βδδε, ιιηίουϊαΐϋβ, ςαϊ ΡοβΙΙιοηΐθΓίοα ΙβνίΙεΓ ΐΛηΙαηι ίη-

δρβχεπί , δίαΐίηι ραΐββϊΐ. Νοη αΐίεπαδ 8Γ8ΐ Οαίηίαδ & ν»πίδ §ταηι-

ΓηαΙίοοΓϋηι ίΙΙοΓϋηί Ιεπιροπιπι «ιυ&βδίίοηίΐιαδ 61 δδβρίϋδ άυοίυπι Ηο-

ιηβΓΐ ίηΙεΓρροΙβηι ββ βχΗίΙιεΙ, ίΐα ιιΐ ηοη ραηιηι ηιοηιεηΐί ίη τε οήΐϊοα

&ιιοΙοπΙ&Ιί β]α8 Ιποιιεηάαηι δίΐ, ία θ|ϋοά ρτίπιαδ ΓΓ. δρίίζηεΓϋδ ίη

βάβηάα Ιΐίαιΐθ ρπ>&ΕΐΙιιιη ίνϊΐ." Μ^^ηορειε νβΓβοΓ, ηβ δίπινίαβ



χα ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

φίαιΊο ρ. Οη. βαεοηΐο ηίηήαιη §;πιπΐΓηειΙίθ3β άοοίπηββ εΐ Αΐβχειηάπ-

ηίΐβ ηαίΐηάίΐιη αείδΐίδ βρεοίενη αΓΒηχεπΙ Ά (επιροπιιη ίΐίοπιηι ίη^ρανε-

βαεηΐε βείΓβ&πε 8&ΙΪ8 αϋεπαπι. Οα&ηι Ιεείίοηειη ϊη εοηίΓονβΓδίβ ηώ-

οαδόαπι Ηοιηβπ Ιοοίδ βΐ ΙΐΕώιιεπΙ βΐ βεοιιίαδ δίΐ Οιιίηΐιΐδ υΐ Ιί&εηΙεΓ

οοηοβάο εχ βο οοηοΐαάί ρο88β, ίΐα ηίδ Ιβεΐίοηίοιίδ ηαίάφΐ&ηι οπίίοί

ιηοηίθηΐΐ ίηββδβ ηβο δρϊίζηβηιβ , ηα»ηΙυηι βοίο, ρτοβανίΐ ηοο <}ϋ6ΐη-

€[ααιη αϋαιη ρροΐοΐιιπιιη β88β 3Γΐ»ΐΐΓθΓ. 8βά αυάί ροιτο : ,,Ιίεκ^ιιβ {&-

οΐυιη β8ΐ, αϊ, ςιιυηι ίη νβΓΐ)α βυπιιτιί ιη&^ίβίΓί ηοη ΙβιηεΓβ ]ΐΐΓαΓοΙ, &\ι&

ρΓίίεΙβηηΐΙΙθΓβΙ, ςϋβε ηοη βρίβ άϊοΐα θί νΐάβΙοηΙαΓ, αΐίίΐ

ΓεοΘΠΐίοπ&ϋδ Ιιεηβ ηοναΐα , Ά\\Ά άεηϊςιαθ ηοναΓεΙ." Ρ&ιιΙΙο

θί οίαπαβ ΗοιηβΓίοδε ϊηιίΐαΐϊοηίβ Ιε^επι , ςμιαηι 8ΐ1)ί βϋΓίρδίδδβ νίάεΙαΓ

Οιιίηΐϋδ , ϋδ οοιηρΓεηεη(1ί856 ηιίΐιϊ νίάεορ , ηιιαε ίη ρ/·οΐ6(/(/. ρ. ΧΙΛΧ

άίδραΐαΐίοηϊ άβ άάΐίοηβ β]ϋδ ίηβΐίΐαΐαβ ρΓ&βηιίδί. — 8βά ηιίΓβ ίη εο,

εηυίΙιΐΓ, ]υ«1ίοίο (ΙίνβΓδϊδδίηΐΕΐδ ορίηίοη«8 , Γ&ΙδίδδίπίΕΐΐΗ

ι, νεπδβϊηιειηι &11(;Γ9ηι ίηΙεΓ βε ϋοη)ΐιηχίΙ: ,,ΙΙΙαΙ ΥΘΓΟ άοοίαβ ϋΐβ

ΥΪΓ ΒΗηηαηι οβΓίε ορεταη ηανανβταΐ Ιες/βηάίί €αηηίηίΙ»ι$ βρίβίί, Ιί/η-

«5 , Ιτα()ίη$ εΙίαηιίΐΗη 8υρβπΙϋίΙηΐ8 , βεηιρβΓ ΙαΐΏβη α<1 ρηιηαηιιηι Ηο-

ιηεη /Όίΐΐβιη τβάιίΐ, ϊάφιε ρΓοροβϊΙαηι Η&ϋυιΐ, ιιΐ Γ&ΐιυΐαδ Ροδίΐιοιηεπ-

οαβ βχρηηιίί Ιίηβαιηβηΐίί, φιίΙ)ν$ ίη,ΗοηιεΓο αάν,ηΛταηΙιΐΓ, Ηΐΐοήιΐί ρετ-

Γ." ΡοδίΓβηΐίΐ ιιΐ αά νεΛυηι ΓεΓβ οοηδρίΓ&ηΙ οιιηι ϋδ , ςααβ ίη

. ρ. XXVI ϊρβε άϊχί, ίΐα υηάε δίΓανίαβ ίηΐβΐΐεχεηΐ Οαίηίαηι ίη-

ίΐίβηι ΙίΙίΓΟΓαηι οορϊαηι άίιίΓηα ηοοΙιίΓηίΐηϋε ηιαηα νεί'δανίβδβ,

ηβδοίΓβ ηιβ Γ&ΙΘΟΓ. Ναηι θ^ι1δ^ηοά^ Ιεοϋοηίδ ηβο Θ§Ό ηΐΐα νεβίί^ία ωβ

άείβχίδδε ίη^κραε ίείδδαδ βαιη , ηβο άβίεχίΐ ίρββ δίΓανίαβ ίη ϋβ , ςαββ

<ϋ1ί§·εηΙίδδίιηο οοΐΐβ^ίΐ. Ουίιΐ, <ιιιο<1 ίρβο ίάβηΐίάεηι, οιιιβηι ρίίπιπι

οοΓηηιαηβ ηαίιεαΐ Οαίηΐιΐδ οαπι ογοϋοίβ , Ι&ηι εΐίΐνε ίηάίοανίΐ , ιιΐ ]ιΐΓ8

ηιίΓΟΓΪδ αϊ) εοάβηι Οαίηΐυηι άίοί η&ΓΓαΙίοηβδ ίΐΐοηιηι ηοη αηχίβ ΜΟΗ-

ίαη , <μΐΆ3 ροΐίαδ ααΐ ί^ηοΓ&νίΙ &ιιΙ άαΐα ορεΓα ηβ^ΐεχίΐ ! δο(1 ααάΐ

ϊρδαηι ρ. 11, ροδίηη&πι άίΒΟΓβραηΙϊα,Β ίαΐίδ ηικίΐαί βηυπιεΓανίΙ, βίο

εοηοΐυάβηίβηι : ,,Οοηοεάο δ&ηβ , ηοη ίη ηικίΐίί άίεοτβρα,Γβ Οαίηΐυηι Ά

Ιεδεηε εΙΑΓοΙίηο; ειΐΐαηιεη ΓεραίΒηάαηι επί , Ιι&δ άίδΟΓερ&ηΙίαδ ]απι

ίη βχίρυα ίΐΐα νείεπιηι ο&Γηιίηιιη ηοϋΐία, ηιιαιη βχ ερίΐοηιε

ροβδίιηινίδ, αρραΓθΓβ. Ροπαη άί^ετεηΐία ηιαχήηα εαεί, «ί ίη

οαηηίηα οοηροπετε ΚοβΓεΙ." Αΐίβηάε, φΐ3.η\ Γβεΐβ! Ταπί ρ. 53:

,,Κυ^α Αβηείΐβ Ιαοαίβηΐο ηοΐιίδ βδΐ βχβηιρίο, ^ααιη ραηιη αηχίε Οϋίη-

Ιαβ νβΙεΓεδ ροέ'Ι&δ ογοίίοοδ ίίί εεαιίιο." ΕΐίΜά.: ,,ϋίχί ]«ηι ρ. 11

ηΐαηβ τεΰβ(ΙεΓεΝθ5[τηηι &ύ ΑΓϋΙϊηο, ηα&ηίαιη οοΙΙί^βΓβ Ιίοεί εχ ερί-

•ϊ ΡΐΌοϋ." ΡοδίΓεηιο ρ. 62 , ιΛί εχ ΡΓΟΟ!Ο άε 0&δ83ηάΓ& οΐ Α]αοβ



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. χιπ

Ο'ιΐβΐ Γβΐυϋΐ: ,,Οηαηίορβτβ ααΐεσι Ιιαβο άί^βηιηΐ εώ ϋδ, ηιίΕΐβ Οι

ΐΓίΐάίΙ!" Ιΐα ϊ§ϊΙιΐΓ άβ ογοίίοϊβ ίρββ δβηδίΐ δίπινίιΐδ. Αΐίο» νβΓο βοπ-

ρΙΟΓβδ α Οιιίηΐο ϊηρπηι'ΐδ ΐΓαοΙίΐΙοβ θΐ βχρΓβδβοδ βδδβ άβηιοηδίΓαΓβ ηε

οοηαΐαδ ςακίβηι βδΐ, ηίδϊ ομιοά Ιοεΐδ ηιιί&ιΐδάίΐηι ,,νεΐ ίρβυιτι νϊΓ^ίΙϊιιηι

νβΐ βιιηι, ηιίθηι ϊη Ηΐ3 ιηειχΪΓηβ Ββοαίαδ β8ΐ ροϋΐα Κοιτιαηιΐ8, (Ηιίηΐο »ηΙϋ

οοαίοδ νθΓ5&Ιιιπι Γαΐδβθ ΟΓβάΊάίΙ" (ρ. 34). ΟοηΐΓίΐ Θ§Ό ίη ρτοΐα^. ρ.

XXVI ΙΐΓβνϊΙβΓ ρΓοηαηΙΐ£ΐν6Γ3Γη ΐρβαιη ϋϋπ άαοάβοϊηηί ουιτι δβουηοΐο

Αβηβίάΐδ οοσιρ£ΐΓ8ΐίοηθΐη άοοβΓβ , ηίΐιίΐ βχ ροβίαηιιη Ι,βΙίηοΓυηι

Ιβοΐΐοηθ ρΓοΓβοΪ88β Οιιϊηίαιη , βίνθ Γββ ερβοΐβδ βϊνε η&ΓΓ»ηάί Γ»1ίοηβηι

θΐ αΓίθΐη. ΡοΙθΓίΐιη ΐη Ηοο ρβΓδΐδΙβΓβ δβοαπίδ ^ιι^1^^^ο , βΐίβηίδί οοηοβ-

άβΓθΐη ίίη^ιΛίΒ ςυΛαβάείΓη Ιοοίδ — ηονβιη οηιηίηο οοιηροβαίΐ δίΓανίυδ

— Ι,βΐίηαιη β. 6Γ3βοο ροβίϋ Γββρβοίαπι νϊάβη. 8β(1 ηβ ίιοο ςαϊάβηι π

ιηβ ϊιηρβίΓ&Γβ ροβδίιτη, (^αοηΐειιη ηοη 1οη§α άίβρυΐαϋοηθ οραβ Θ8ΐ, βθά

ί>Γβνί Ιοΰοηιηι οοτηρο$ϊίίοηβ Γαοίΐθ βΓβοΊΐιΐΓ, αϊ βχ ΓοΓίαΐΙα Ιβνίηαβ νβΓ-

δοΓυπι ίη Γβΐιιΐδ ϋδάβπι δΐΓηΐΠίαάϊηθ ηΐΜ οοηοΐαάί ροββο νίάβίΐΐυι·.

υΐ νβΓίιίδ ρ&Γοδίη, (Ιϊάαοΐϊδ Ιίΐβπδ ηιιαβ αΠφίαιη Ιι&ΙΐθΓβ νίάε&ηΙιΐΓ βί-

ηιϊΠίαάίηβΓη βοπίιβηάα οιΐΓβνΐ.

Ρ. 13 δη. ,,ρΓορβ αοοβάβΓβ" άίοίΙαΓ ίΐά ΥίΓ§·. Αβη. II, 479 δ^η.

Ιρββ ϊηΙβΓ ρτίιηοδ οοηΓβρίΕΐ άαΓΕί ύίρβηηί

ϋιηίηίΐ ρθΓΓίιιηρΊΐ, ροδίββηυθ α κατάίηκ νβΙΗΐ

36ΓαΙοδ; 3'απκμιβ βχοίβα ΐΓ»1)β Πηηα οανανΐΐ

ΓΟ&ΟΓΒ, εΐ ϊη^βηίβηι Ιδίο άβάίΐ ΟΓΘ ίβηβδίΓβηι.

Οαϊηΐΰδ XI, 388 δ^.

ωρμηναν δε ηνλτ)ΰι &ιηγενέος Πριάμοιο

αθρόοί Ιγχριμ,φ&έντες νη αμφιτομοις πελέχεβΰι

§ήζαι τείχεα μακρά, ηνλαξ ί' εΐ^ ονδας έρεΐΰαι

Καιρών ίξεφνβ αντες.

βΐ III, 26 δηη.

και νΰ κΐηάντας ολεββε, ηΰλκς ά' εις ουδας ερειβε

&κιρών έξερυβας, η κκΐ Οννέα'ξεν οχηας

δόχμιος ίγχριμφ&είς , Λαναοΐΰι δε 9ήχε κέλεν&ον —.

Ιη Ιιίβ β^ο ηΐΐιίΐ δίηιίίθ νϊάβο , ηίδΐ θ[ΐιοά βρύα αίΓαηκιιιβ <1θ ροτίίδ βΓ-

ΓΓΐη§·βη(1ί8 ΒΟΠΤΙΟ βδΐ ϊάβοηαβ εΐ ύίρεηπβ$ εΐ ΰατάίηεβ ηοηηίηΒηΙυΓ.

Οοηΐΐ'3. Γίΐΐίο 3ραά ιιίπιιηφίβ (ΙίνβΓδΊδδϊηια ββΐ, άιιηιηιοάο ηβ ίη ΥίΓ§·ί-

Ιϊο βχρϋοαηάο Ηεγηϋ 8ΓΓθΓίΙ)ΐΐ3 — εαηι οιηηίηο άαοβηι ίη Ιιίδ οοπιρα-

Γ&ηάίδ δεοαίϋδ εδί 8ΐπινίιΐ8 — ΐΓδηδνοΓβαδ Β^αΓίβ, ς^αϊ βΐ Ητηίηα εΐ

ρο$ίβ$ ρτο ίρβίδ Γοπίιιΐδ άϊοΐοδ αοοίρίΐ, ηα^β Γοπυιη ρ^Γίεβ ρΓορΓΪο

δΐιο δβηδα Εΐοοίρίβηάεΐδ εβδβ νβΐ βεοιαβηδ ιηβηιΙΐΓΐίΓη άοοβΓβ ροΙβΓ3ΐ,



χιν ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

<|ΐιο &ϋϋδ ΪΓΓαηιρβηάΐ οοη»1αβ ΐρβίβ ναΜ$ ϊηίθβΐυβ (Ιοβοπ&ΐΙϋΓ.

ιιοη ,,1οη§;'ΐϋ5 άίβίβηΐ," δβά ρΓορίιΐδ βοοθάαηΐ Ηοηιβποα Μ 257 ρήγνυ-

α9αι μέγα τείχος— 261 τας (ατήλας) οΐγ1 αυέρυον, ε'λποντο 8ε τείχος

— ρήζειν, βΐ 459 ρήζε ί' απ' αμφότερους Καιρούς. 460 βς. ηνλαι

μνκον, ονδ' «ρ' οχψς \ έΌχε&έτην, αανίδες δε διέτμαγεν αλλνδις

κΐίη. — ΑΙΙθΓΟδ Ιοοοδ Οιιίηΐ. XI, 394 βης. ΥΙΓ^. II, 464 «ςη. ηΐροΐβ

ηίΐιϊΐ δϊηιίΐβδ ίΜά. ηβ βχβοΓίρδΐΙ ςυϊιΐβιτι.

Ταιη ρ. 32—34 Μ Ιοοί οοιηροηυηΙιΐΓ :

ΥΐΓ^. II, 63 80|.

υη(ϋςυβ νίββηάΐ βίαά'ιο ΤΓθ]»η»]ιινβηΙυ8

€ΪΓθίΐηι/Ήία ηιίΐ, οβΓίαηΙςυβ ίΙΙυάβΓβ οβρίο.

Οαϊηΐ. XII, 361 Β^.

και μιν κνειράμενοι Λαναών νπιρ αλίο&εν άλλος

μέαβον Ικυκλωααντο περιαταδόν αμφι δεμνδοις

μειλιχίοις εΐροντο πάρος, μετέπειτα δ' όμοχλγι

Νΐΐιίΐ άίδδίιπΊϋαδ , βϊ α (ΛΓηιτηνβηΙο 8ίηοηβ — ςυοά αιαίβ ηοη πιβΓηοΓα-

νβΓΐΙ? — άίβοθάϊηηυδ, ϊη Γβ ΟΒάβιτι ικπτηηιΐιχ βχοο§;ίΐ£ΐπ ροίθβΐ: βρικί

νίΓρΊΠαιη 8ίηοη Ιϋάϊϋπο ΗαϋβΙαΓ, βρικί Οαϊηΐιιπι 1θε;ϊΙΪΓη3β Ο(υ£ΐ68ΐϊοηί

8υ1)]ίοϊΙαΓ: οΐϊ. ρτοΐΐ^. ρ. XXXI. ναηίδβίηιυΓη «ηίαιβδί, ςϋοά δίπα-

νϊαβ ρ. 34 ραΐαΐ ,,ϊάβηι ϊηβδδβ ροβδβ ϊη νβΛίδ νΐΓ§·ϋϋ οετίαηΐφιε ίΐΐιι-

(ΙβΓβ οαρίο" βΐιιΐδΐΐδ Ηβγηϋ ηοΐ3, (ΐιιί βα νβΓΐ)3 ΟΓ»ΕΟΟ κίκίξουβι ίηΙβΓ-

νΐΓ§. 108 8η.

8αβρβ Γα£&ιη ϋαη&ί ΤΓΟ]» οαρΐβΓβ Γθϋοΐίΐ

ηιοϋΐϊ βΐ Ιοη$ο Γβδβΐ άϊβοβάβΓβ Ιβΐΐο.

Οαϊηΐ. 375 δη.

'Λργεΐοι μεν νψιβίν υπέρ παντοίο φέβοντκί

μακρω άκηδήααντες ίπίπτολ έμ ω και άνΐη.

Οιιΐ8 »1ΐΙβΓ άβ ύβΰο ΓΓθ/α«ο? Αΐηαϊ ηϊΐιϊΐ Οαϊηίαδ άβ Γβροΐίΐο

Γα^3β ηιοΐίιηϊηβ !

νΐι·£. 182 δηο[. Ιΐα (Ιί^βπΐ οιηίηιι €αΙοΗα$.

Η»ηο ρΓο Ραΐΐίΐάίο ηιοηϊΐί ΡΓΟ ηϋΐηίηβ Ι&ββο

θΓβ^ίβηι ίΙαΙαβΓβ, ηβΓαβ ηα»Θ ΐΓΐβΙβ ρίαΓβΙ.

. 377 δης.

Καλχαντος δ Ιότητι δαΐφρονι Τριτογενείς

ΐππον Ιτεχτηνκντο, &εής χβλβί' 'όφρ' άλέωνται

πάγχυ χοτεβααμένης Τράων υπέρ.



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. χν

Νίηϋ ηίο άε Ρίΐΐΐαοΐίο. ΕΙ ϊη ΓΟ βδάβιτι νεΛ» άίδδϊιηΠΐίΐ !

£. 228 8<ι<ι.

Ταπί νβΓο ΐΓθΐηθΓαοΙίΐ ηονα5 ρβΓ ρεείοία εαηοΐϊβ

'ΜΒΐη\ι&1 ρανοΓ ; εΐ δοείαβ εχρεηάίδδε πιεΓεηΙειη

ίαοοοοηία Γβΐ'αηΐ.

. 415 β^η. πιριΰτενάχιξε δε λκος

οίχτείφων φίίον ανδφα, καϊ α&ανκτην Αγελείην

έφςιγως, μη δη τι παςήλιτεν άφραδίτιαιν.

φα'ιηΐΐ ίαοοοοη, ϋΐροίε ηαί ί/ι«θ!«« ρεοοαβδβ νίάεΙαΓ, αάίβη€θΓάία>η

ροραΙίΐΓίυιτι τηονεΐ, ς^υί Είρικί νίΓ^ΊΙίαιη 1&ηΙ\ιπ\ ρανειιΐ . ηε ]αδΙΪ8 ιηβ-

Γ(ηΙί8 ροεηΐδ ΐικιρϋοεηΙιΐΓ.

Ι,όοαηι Ουΐηΐϊ άβ ΟοΓοβΙ)ο XIII, 174 δςΐ}. ροΐΐιιβ εχ ^ν 363 δηη.

^αβιη βχ ΥΐΓ^ΠΊο II, 341 β^η. ΐΓ»άιιοΙιιηι νϊάοΓΐ ϊρδβ οοηεεάίΐ δίΓανϊαδ

ρ. 44. 8εά ςαοά ρ. 57 ρΓοηαηΙί&Ι ϊΐΐαύ Οαϊηΐί (ϊε ϋείρΐιοΐιο ί!)ί(1. 355

καρηβαξιέοντα χιχήΰας ,,εχρΙΐοΒηάαηι βδδβ" βχ ΥίΓ^Πίο VI, 520

,,ιηε εοη/ΈΰίΗΐη «//·« Βοιηηο^ιιε (/Γαναίιοη ίηΓεϋχ 1ια1)αϊΙ Λαίαιηιΐδ ," ία

ρΛβηβ Γΐοΐίοαίιιηι άίχεπηι. Ιρδε δο οχρίίοαΐ Οαΐηΐϋβ: ιιΐ οοΙεπΤΓο-

]3ηϊ, ϊΐίΐ οΐίίΐιτι ^είρΐιοΐιαδ εΐηιις εΓ&Ι; νϊά. 1—20 εΐ ίηρπηιϊδ 14 κα-

(>ηβα(>ίων τοΐονηοτι μν&ον ΐίΐηεν.

ΡοδίΓβΓηο ρ. 81 ,,νθηΙοΓίιηι ειηίδδϊο " αρυά Ουίηΐιιιη XIV,

480 βηςι. ,,ε^Γβ^ίϋ οοηδρίται-β" άΐοΐΙαΓ οαιη νιι·§;. Αβη. Ι, 81 δηη. 8ϊη-

§α!α ηοη οοιηροβαΐΐ: ΗΊηο ηοδ θ[αο<ΐϋβ αΙιβΓιηεΙιΪΓηαδ Ιιοο Ιαηίαιη ιηο-

ηεηίοβ, Αεοΐυηι νίΓ^ΊΙϋ αι&ρίάε Γηοηίειη ίη ΙαΙιΐΒ ίηιρίΠβΓβ, Ου'ιηΐί

τρικίντ] ρεΓΟϋΙεΓε εΐ ρβΓΓίιιηρβΓε , βοϋίοεί ϊπιϊΐ3ΐοΓειτι Νερίυηί Ηοιηβ-

Γϊϋϊ Ε 506 δθ[. !

Κβ(1εο , υηάε ε^Γβδδαδ καηι. δι εΐωηι Ιιί βίη^αϋ Ιοο'ι , ϊη ςιιίβϋδ

ΠιιίιιΙιΐΛ νίΓ^ίΙϊϋίτι αηΐε οοαίοβ Ιι&βαίδδε (ΙίοίΙϋΓ, δίΓανϊο θΓίρίυηΙϋΓ,

ϊη Ιαηΐο οιπηίαιη ΓΟΓΙΙΙΤΙ εΐ ρεΓδοηαΓαιη ηΒίταηάίςμιε ΟΓάϊηίδ αίςαε οο-

1οΓΪ8 ϊηΙβΓ ίΐΐοδ ροέ'ΐίΐδ άί$επιτιίιιβ ηειτιίηεηη ^ηι ΓοΓε αΛίίΓΟΓ, θ[αί (&-

βαίαιη ϊικίε αϊ) Ηε^ηίο Ιοϋεβ άεεαηίαίαιη ΓβρεΙβΓε »ιιάβ»1.

ΜΙΓΕΙΓΙ δαίιϊΐ, φΐϋ δΐΐ, ςαοά δίΓανΐϋδ, ουηι ίρδο 1«πι ρΓορε 3 νο-

τίΐαίε »1)ΓαεπΙ , εα«ι Ιαιτιεη ίΐδδεφίί ηοη ροΙαειΊ!. Ο&αδαηι εββε <ΐΓΐ)ί-

ΙΓΟΓ εαηάεηι, <|ΐιιηη βϋ&πι βραά αϋοδ ν&ΙεΓε βηίπι&οΙνεΓΓι: ηοκίηιίεδ,

ςαϊ άοοίϊ εΐ δυηΐ εΐ η^ΙιεΓΪ νοίυηΐ, Ιιααά ΓΕΙΓΟ ηεδοίο ςυα αηΐπιϊ άυοαη-

ΙαΓ ρτορβηδίοηε, αϊ βΐϊαηι »ηΙίθ[υΪ5 (Ιοι:ΐπιιαιιι ((ΐιαηάβηι αΓΚη^αη! ΆΪ>

εοΓαιη δϊηιρϋοίΐβίε &Γιεηί8δίΓηαηι.

ΡεΓ§·'ιΙ Ιαηι δίΓανίιΐδ ρ. 84 ηίδ νεΛίβ : ,,Μα^ηηηι ρΓαεΙεΓεα οο-

ρίαηι ίηάϊδεηαΓαηι Γαδαΐαηιηι οο!1ε§εΓίΐΙ , ρΓαθδΟΓίΐίη οαπιηι , ^ιιαε ίΐά



χνι ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

Γ8£Ίοηυηι Αβίβε ΙιϊδΙοτΪΗηι ρβιΐϊηεηΐ, εΐ εΐί&ηι Ιορο£Γ3ρ1ιί8θ

Τι·ο]3ε δίαάίοδίίδ οβΓίαιη φΐ3η<ϊίΐηι Βηΐίφίειβ Ρπ&ιηί βεάίδ ίηΐίΐ-

«ηίπιο θΓίιηχβΓαΙ." ϋε ιΐϋδ ΓίΛηΠδ ΐη ρτοίε^. ρ. II—IV βΐ

XXVI άίχϊ; Ιορο£Γ3ρηΪ3ηι δίπινΐιΐδ Γβοίο αηίτηο Οαίηΐΐ βάβΐ^η&νϊΐ:

β&ιη βη'ιηι νΐχ ρτ&βΙθΓ ΗΟΓΠΘΓΙΙΙΠ βχ αϋο Γοηΐβ Ηαυββπΐ. ΡοδίΓβηιο

8ΐπινπιβ ηονβηι άβ οοηδΐϋο Οαϊηΐί Η&ηο ρΓοροβυϊΙ ββηΙβηΓοΓη : ,,ΤοΙι

.ιυίβηι Ροβ11ιοιτιβΓΪοοηιπι οβΓπιίηί ίΐα Ιβηίαπι ]ΐιβΐ3ΐη ήοπ ειβΒΐΐηΐ3ΐΊο-

ηοηι ραίο , υΐ ίη ηίηιη ^Ήνβηίιιι^8 Βΐιιάίοβαβ οοηβοΓΪρίαηι 8ϋηι»πιυ8,

ςιιίρρβ ηαο αηο νοίυιηίηβ βρίοηιιβ οΓάίηο αηΐο οουΐοβ βϊ ροηβΓβηΙαΓ,

ςυββ 8<1 ΤΓορηη ροδί ηιοΓίβπι Ηβοίοπδ υδ^υβ α<1 Γβάΐΐυηι ΑοΗ»βοΓαηι

αοίει βαηΐ. 111 βη πι οοηβΐίΐΐ Ηοηιβπ οαπιήη& ϊη Ιαάΐβ ΟΓαβοοΓαιτι ΒΟ

ΚοπίΕΐηοηπη Ιβοΐίΐαΐα ίαϊδδβ, ΐΙ&]αιη ιηαΙυΓβ Γαβπιηΐ, ηιιί ΡοδΛοπιβ-

Γ'ΙΟΛ ρβΓδβ^αβΓοηΙιΐΓ." (Ηί ηυί Γαβπηΐ, ί^ηοιίΐΓβ ιηβ ΓαΙβοΓ: Ογοίίοί

βηίΐΒ ηι&^ηορβΓβ ΥΘΓΘΟΓ ηθ νϊχβΓίηΙ Εΐηΐβ ,,Ηοιηβπ θ3.Γηιίη& ίη Ιαάΐβ

Ιθοϋΐαΐα!") ,,Οαβιη οοηδϋϋ ίϊηβηι ιιΐ οοηδβφίαΙιΐΓ , ίάβηΐίάβπι Νο-

βίβρ νΪΓΐϋΙβίη οοΓηιτιοηάβΙ, δαερίαβ, υί ϋοηυηι ρΓδοοβρΙοΓβηι άεορί,

αηΐβ η&ΓΓβΙίΐ ίη βΓβνβ εοΙΙΊ^Η; βϊ βΐίαηι Ιοία ΟΘοοηοηιία ΡοβΙΙιοκιβΓΪ-

οοηιηι, (ΐα&β ηοη βρίοΐ θ3Γπ\ϊηίδ δβά ΜδΙοΓΪ3β ροΓιαβ βχΙβΓηα βρϊοί

οΒΓηιΐηΐδ νββίθ ίηάαΐαβ βρεοίβητ ρΓ3β ββ ΓβΓαηΙ, εχ ηοο ροβίαβ ρΓορο-

βΐΐο ^αΛηάαηη ΗίΛβΙ βχοα«&1ίοηβηι." Ηαβο υί ΙΛβηΙβΓ οοηοβάο ρεν

8<· Ιιαικί ϊηιρΓθ1)8ΐ)ΐ1ίΙεΓ οβδβ άίδριιΐίΐΐα, ΐΐίΐ Ιαηιεη οτηηΐ ο&ΓεηΙ οβτίο

ίϋηάδηιεηΐο , υί ϋδ ίΐά ]α<3ίθ3η(ΐΕΐηι ροβηιαίίβ ΐηάοΐεηι βχοα8&ηά»ηινρ

εχΐ1ίΐ3ΐ«ηι αΐί άαΙιίΐΕΐνεπηι. Νβίΐϋε βηϊηι νβΓεοΓ, ηβ δίπινίαδ Κΐιοάο-

ηιαηηί βίΐ δγπΛοΓιοίΐηι οεΙεΙίθΓΓΪηιϊ Ιοοί XII, 308 δηη. ΐηΙεΓρΓεΙίΐΙίοηβηι

ΓθδΐΐδοίΙίΐΙαΓϋδ , εχ ςιιο Ιοοο 8§Γθ§;ΐαδ ίΐΐβ ροοίαβ 8θ8ρΐΐ3ΐοΓ οοΐϋ^εη-

άυιη ριιΙ&1)ίΐΙ ,,δοΗοΙαηι ΐη Ιοηΐ&ε ΙίΙοΓβ ΐβίο ηεο ίηΓΓβφίθηΙβπι ηβο ϊη-

οβ!β1)Γ8ΐη" α ζΐαίηΐο Η&ΐιίΐαηι βδβε.

Κββίαΐ, υί <1ε ρΕίιιοίβ ςιιίΐιυβά&ηιΐοοΐδ άίοαιη, ομιοδ δίΓυνΐαβ εο-

άβηΐ'ϋΐο Ιϊΐιείΐο ΐΓαοΙανΐΙ. Αο ρΓΐηιαηι ςπϊάεηι βΐη^υΙείΓΐ εχουτβϋ

ρ. 87—91 οοηίΓει ιηε άϊβρυΐβνϊΐ , ςαοοΐ ίηϊΐίο Ι, 8—14 βϊ αηαηί νβΓδίιηι

ΐΓ&ηβροδυεΓ'ιηι βϊ ρΐυτεβ εχοίάϊβδε βΐ&ΐυεπηι. Εςυίάβηι ηΐηϋ ΕΛ εο

3ΐΐ3ΐαηι νίάϊ, ηιιοά ηοη]ατη ϋβ, Ο[ΐΐ38 3(1 ευηι Ιοοιηι εχροβυΐ, ΓβΓυΙε-

ΙϋΓ. ΙΐΛ^ιιε βϋεηΐίο αά Ιε^οηΐΊαηι ίαάίοίαηι τεηι Γείϊΐίδίδδεηι, ηϊβΐ ϊΐΐε.

ςαββ ε^ο ιιΐ ,,ίηοβΓίίΐ" ηάάίάΐδδεηι ,.άβ Ι&οίηϋδ θερβΓάίΙοπιηι νθΓδυυηι

ίη Ιεοΐΐοηίδ (3ίν8Γ8ίΙ»ΙίΙ)υ8 άεΙε§;βη<1ϊδ," ε» ,,πάϊοα1&" άίχίδδβΐ, Ιια

ΐηεηιοΓ ^ϋίάεηι νεΓηβουΙί ίΐΐίιΐδ ρτονεΛϋ, θ[υο ηιιί ροδίΓβηιο πάβ3ΐ:

ορίίιτιβ πάεΓε άίοίΙϋΓ ! Νοίο ]αηι ηιεα ρΙϋΓΪΙιιιβ άείεηάβΓβ : δβ(1 ϋ§ ηϋιίΐ

άυΐηΐο ()αίη πΐΕΐ§·ίδ ΓΪάίοιιΙυηι βϊΐ, ηαοά δίΓυνίαδ ρ. 87 άίοίΐ ,,νίχ οτεάετο
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Γιοειβ ΐη ίρ8ο ο&ΓΠηίιιΐδ Ίαίΐίο ΙίβΓαποπιηι ηε§1ί^6ηΙίϋ αΐί^υϋ εχοΐ-

άίδδε" '— φΐ&δΐ ηοη εχρεπεηΐΐα η[αοΙΐ<1ΐαηα ηαεηΐφΐε άοοεαΐ ρπιηα

φΐαεφίβ Ιΐ&ΓΟΓαηι ΓοΓια Γ3οΐ!1ΐηιε βΐ 1αοβΓ3Γΐ βΐ ηιαίΙοΓβ οοΓπιηιρί — ;

3ϋΙ ηαοά1 ρ. 88 ΓβΓβπΙ ,,Μοηαοεηδεηι ΓβΓβ οοηβεηΐΐεηίειη οαιτι νυ!β;ίΐΙα

Ιεοΐΐοηε οίΓθίτε: χαΐ αμφείρνοβε πόλι/ι'1 — οιιιη, ςαίΐε &\) βο νιι'(/αΙα

<1κ:ϊίιπ·, 8ΐ Τγοίΐδεηΐο άβηιαιη οχ ίρβο ίΐΐο οοάίοβ ϊηνββία δίΐ — ; »αΙ

ηαοά ρ. 87 β^βάειη ορίίιηί οοάίοϊ» Ιβοΐϊοηβηι όηόΰων απΰ &νμον

ΐαψεν ρΐ'ο οοπ'οοίίοηβ 1ίΙ)ΓαΓϋ 1ΐϋΙ>βΙ, οαϊ ςυοά ίη ρβ]οπΙ}ϋ3 Γοηΐίβιι»

αΐηαβ βίίαηι ίη Αΐάίηα Ιβςίΐαι· Όηόοων άαίταμνε χάρηνα ίηιροΓίαηαηι

νίβυιη Γϋβπΐ; αυΐ ςαοίΐ ρ. 61*) ,,ΐαΐϊυδ βδββ ραΐβΐ Γβΐϊηεί'ο'· οΜίΐΙϋηι

ΐη οοάϊοβ 0&68. Α — οηιηΐαηι ρεβδΐπιβ ϊηΙβΓρο!»Ιο — ροβΐ XIV , 435

νβΓβιιιη ϊηΓιοβΙίδδϊπιαηι

πολλά· μάλ αχννται, οννεκ' ίν αψξ>αδίηβι 7ΐι9ηΰκς,

([ΐιαιτι θ[ΐΐ£ΐβ β§ο ρΓοροδαβπιη. 8βά ηβο τίάθΓβ νοίο , ηβο ΪΓΓίάβι β !

, Ρ. 28 (}ΐιο<1 XII, 331 ρτο ίβίβο ανωίξαι ίηαβίΐαΐϋηι πιβάίαηι ανοί-

ξαβ&αι ρΓοροβοίΙ, βρβΓΟ ]3ίη βαπι Γηβοαιτι οοηβεηΙΐΓβ ϊη ΐ'οροηεηάο

κνκπτνξαι. — Ταιη Ηαιιά ίιηρΓθ1)»1>ί1ίΙθΓ ρ. 31 *) ίη ηιεάίο νοΓβιι 167

. 1ί1)Γί ροδί οδννη ί' Ιχιν ιιηϊυβ νεΓβαβ άβΓεοΙαιη »αδρίο»1ϋ8 θ»1,

δ ηοη Ιαιη νίάβ^&ΙιΐΓ εδβε ΐη ρΓορ»Ιυ1ο ροβΐΐ» , ιιΐ δΐ§ηα

Γι§·θΓεηΙϋΓ. — 8βά ηαοά ρ. 71*) XII, 142 ρκ> βραπο α δε Ιτα&επ αΐ-

ςαβ ,,3.(1 εχβηιρΙίΐΓΧίν, 657 Βοΐαηι" εβββ τερείΐΐ, ρτοΙιαΓε ηεηαεο,

ΐ]ααηι ηεο αΐΐίΐηι ρεί'δρΐοεΓε ροδδϊηι Ηη^εηάί οαιίδβιτι ααΐ πιΐϊοηειη, ηεο

οιτιηίηο ία Ρϋΐηΐο, βΐ οοάίοΐδ ϋαεβ&Γεΐ Α ΓοβΙυΓ&β ηοη ϊη οεηδίιηι νε-

ηΐαηΐ, ίηΙεΓροΐΛΐΐοηΐβ εχεηιρίαιη αΐΐαηι άεΙε^εΓβ ροΙϋεΓΐιη. —

Νε (ΐυΐά ρΓαεΙβΓηιΊΐίαΙϋΓ, οοάΐοΐβ ΝεαρόΚίαηϊ ορίΐπιΐ, <\Ά\ Π. Γ.

(ηοη 3, αϊ ιτιαίε εχοαϋαηη ΐη ρτοίε^. ρ. ΟΥΙ. III, 1, § 4) 10. ΐιιβοπϋϊ-

ΙϋΓ , οοΐΐίΐΐΐοηεηι £ΐ ΟηΜανο Φοί/βο ΥΪΓΟ αηιίοίβδΐπιο α. 1847 εχεαηΐο

βΐ Ά. 1848 ΐηεαηΐε ιΐδηαε α(1 III, 426 Γαοΐαηι εΐ ΐη αηηαΙΆια αήΐίφιίΐ.

.1851. ΝΓ. 51 εΐ 52 εόΙΐΐΕΐιη ηΐο ι-ορεΙεΓβ ρΐδοβί. Οαβιτιοιιιαηι , αϊ νβπιιη

Γαΐοαι·, ηοη βΐηε ^Γίΐνΐ ίΐηΐιηί ιτιοίθβΐίει ηοο Γαοίο , οαηι ΐη«ί§ηί Γοτίαπηβ

ΐηΐ^αΐΐαίε αοοΐά'βπΐ , αϊ, ηιιοοΐ απιΊοΐ ΙιεηενοΙβηΐΊα ηιΐηΐ οϋΐιιΐίΐ Οαΐηΐί

βιηοηάαηάϊ ίηδίΓααιοηΙυηι, ιηο Ιίΐηιβη άεΓεοετΐΙ. Είβηΐηι λΥοΙΓΓίϋί; οο

ϊρ8θ ΙβηιροΓο, <ιιιο οοάΐοειπ ϋίαιτι ΐΓ3οΐ8Γβ οοερεΓίΐΙ, ΓιΐΡΓίΐί αά ιηβ τΐε-

άιΐ, ηαΊΙ)α8 (1ε οοάίοΐδ ρταβδίαπϋα ραασαρταεΓ^Ιυβ, δι νείίειη, Ιοίαιη

δβ βαιη οοΐΐ^ίαπιπι αΐ^αο β&ηι οοϊΐίΐΐΐοηεηι Γηΐΐιί οοηοεϋχαπιιη εδδβ

ρι-οιτιίδΐΐ. Ι,ίΙεΓαε ϋΐαε — ρΓοΙι <1ο1οι·! — αυΐ ηηηκμιαΓηΒΓΟδίιΙειιη ρετ-

νοηοΓαηΙ, ααΐ ηιε β&ϋεηΐε ΐΓΕίάίΙαε ΊηΙβΓ ν&Γί&Γϋΐη δϋΗεάαΙαπιιη οΐιιιι·-

Γαιτο^ίηβηι, ηαα Ιαηο (ϋνβΓδίβδίιηίδ άίδίΓίοΙιΐί ηβ^οίΓιβ ο!)ΐ·αβ-

8ΜΥΗΝ. \)



χνπι ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ.

Ϊ)»Γ, αΐκϋΐΛβ πίθ Ι&ΐιιβπιηΐ. ΙΙ& βΐ ϋΐβ Ιαηο ηαίάεπι ηαΐΐο ηιβο Γβ-

8ροιΐ3ο βχοίΐαίιΐδ οοηΓεΓεηάί 1&βοι·ειη ίηΐβιταρϊΐ, εΐ β^ο ροδί οοηιρΙιίΓΟ!·,

αιιηοδ β]ΐΐ8 τεϊ οθΓΐίοΐ' Γαοΐιΐδ 8βΓθ άοΐυί. \νο1Γίΐα§ 1. ε. ηίβ νετίιίδ άο

εο οοάίοβ οΐίχίΐ: ,,δοπρΙιΐΓίΐ ηοηα ββΐ. Οοηπρεηάία ηβηυβ ηιαίΐα ηε-

φΐε ίηβοΐίΐίΐ. Νοηιίηα ρτορπα ηιιΟΓίυβ ιηίηαδϋϋΐίβ βΟΓίΙιυηΙυΓ. Ιηϊΐίο

Λΐιηοΐανί , υΜ ΐοΙ& ,<>α1)8θΓ. άβββββΐ , φΐΆ Γβ ροβίεα βαρβΓδβάΐ , ίΐα 1»-

ιπθη , αϊ αηηοΙαΓειη , ^αίΐηάο κοί'ϊρίαηι 85561. Ηοο εη'ιηι Γ»Γίιΐ8. Αο-

§τίΐνί8 ρεΓβαερε δίιηίΐΐίιτιαδ αουΐο, ββερε εΙί«ητ αοαίαβ ρτο §ΓΆ\\

ε3 οιιιτι 8υΙ)8ΐ3ηΙίνί8 8ϋ'ΐ8 βίίερε οηιίδ8θ αοοεηία

8βιηρβΓ άνβράΰι., οννεχα ρΓ&εϊιεΙ." (}αοηΪ3ΐη ΓβΓβ

αβίψαε ουιη Μοηαο. ϊίΐεηη ρΓ3ε!)θΙ, \ν'ο1ΓΓια8 δίιτιιιΐ βοβ Ιοοοβ ίηάίοα-

νίΐ, ΐη ηΐίίβϋδ αϊ) ίΐΐο άίβΟΓεραΙ, ΙΤΙΟΛΙΏ ΜοπαοεηδΊδ εοΐΐ&ΐίοηειη

ϊιι εάίΐίοηβ δυβδοπρίαιη. Οαο(1 , αΐιί άβ β]ιΐ3 Ιεοΐίοηε ηοη Η

ηϊδϊ εχ πίθο βίΐεηΐιο, ϊηΙβΓΓθ§·αΙίοηί8 δϊ^ηαιη 3ά]6θϊΙ, ροΐβτίΐΐρίαδ

ιηθβε ά'ιϋβ'εηΐίδε Ιιηββτε. Νηιη οο1ΐ3ΐϊο ιηείΐ , ιιΐϊ ]αηι ϊη

ρ. 011 <ϋχί, Ιαιη ηοοαΓαΙα εβί, υΐ άβ δίη§·αϋδ ΙίΙβΠδ, ϋοοεηΐίϋυδ, ΓΕ8ΐι-

ίίδ εΐ (ΐιΐ9β δϋηΐ β'ιιτιϋεβ ηα^αε ρΓΟΓδϋβ ίη εα αο^αΐεβοεΓε, υ!)ΐ ηίΐιίΐ

ύιχι , οοάίοίδ 3ΰΓΪρΙϋΓ&ηη οαιη βάίΐίοηίβ ιτιβαβ βοπρΙαΓα εοηδεηΙΐΓβ ρβτ-

δααδίδδίηιιιιη ι^^^ βίΐβθΓβ ροβδϊδ. ΡδΐιοΊδ {«ηΐυιη Ιοείβ, ίη (}ϋίΙ>ϋ3 ορβΓ&Β

ιηίΐιί ηοη ραηιβπιηΐ, Μοηυοεηδίβ βοπρίαΐ'ίΐ Άαΐ οηιίδβα 3υΙ ηοη τεοίε

ίηάιοδίβ. εκί: 808 ίηΓΓΕί ουΓΓβχί. ΤηΙβ§Γ&πι ααΐεηι τερβίϋ \νο1Γϋϊ οοΐ-

ΐΛΐίοιιβίΒ εαιτι εάίΐίοηε Τγο1ΐ3βηΊ&η£ΐ ϊηδίίΐαΐαηι, δβάεαηι, εαηι ϊ

»α1ιοι1ϋ1ίΐ8 Νβαροΐί οοη8επρΙ»5 1>εηί§·ηβ ηι'ιηί εοηοβδδβπΐ, Ιαοίδ

ιώι βηη&ΐίυιη ορεΓ^ε λΥοΙΓΓη ηΐίΐηαηι ρεφεΓηηι εχρΓεβδεραηΙ, ΟΟΓΓΙ-

^βΐ'β ροΐαϊ. ΪΜ Ν Ιεοΐίο ααΐ ιτιοϋοΓ εδί θ[ααιτι Μ , αιιΐ ρΓορϊαβ εο βά

ίΐοοεάίΐ, αδίβπδοαιη ροδίιϊ. ΟοηίΓα (1Ϊ8θΓβρ&ηΙε3 Μ 8οπρ1α-

Ι. Τίΐαΐαβ ΙίΙεΓΪδ ιτιίηϊβΐίδ: Κοίντου μ,εθ' ομ,ηρον πρώτον. Κεοΐο

λΥοΙΓϋα» Ιίηεοίαιτι ίη Ν βυρί1» Κοίντον, ίη Μ 8αρΓ3 ομήςον (Ιαοΐ&ηι ηο-

ιηϊηϊϋ ρτορπί ϊηάϊϋβΐΏ άίχίΐ. —· 1 ι>9·', ηαοηίαηι ΙίβΓ&πιΐδ ίηίΙίαίΘηι

ϊ

ιηίηίο βχοιπδΓβ νοίεο&ΐ. — Ά κατά πφιάμοιο τίόληα (ηοη τϊόλ^α , ιιΐ

ιτιβ ίηνίίο ίη ρι·οΐ€(/(/. ρ. €Υ1Ι εΐ εΐίϋίτι Εφυα \νο1Γβαιη!). — 4 ηΰ. ·—

μ (>η. 5(·ο.) μ

8 αναπτολ. — ομβ()ί[ΐον (οβζΐμον, ηοη ομβριμον, αϊ ηιαίε εχοιίδυηι ϊη

ιηβ& εάίΐίοηβ, Μ). — 9 (ΐνήΰκντες *. — από &νμον ΐα-ψεν. —

10 θεών. — 11 παίων.^ — 12 άμ,φείρυΰαε πόλϊι. ·— 13 ους. —

14 δη τα ... φέρεν. — 15 αναπτ. — 16 ΰφΐΰι. — 18 ρείθρων. —

22 χκλέ·ψη. — 27 ίί' τι, οι (ηοη οι). . Όρμ, — 28 κα9ηρ. — 32 ΰτςο



ΡΚΑΕΓΑΤ10. ΧΓΧ

φώντ . ί'ΰτι. — 37 κΰτραβι. — 38 αριξηίη.— 40 λανρον. — 41 πάν-

τιββι. — 42 αρά ήι>. — 43 ενάδρη. — 44 ϊ/ίε. —· 4ό δηαμάχεια.

— 46 της δ ' επί *. μετ . — 47 τ. δ ά'ρ' αμφις. ·— 48 απ ουλνμ-

πον. — 51 εονΰ' (\. ο. έονβαις, ηοη Ιονβ'). — 58 μειδιόων. —

60 παρηϊάδων <ϊ' έφνπ. — 61 χαταμειμένη. — 62 το πάροι&εν. —

, οι^ < , ,

63 αγριώται (οι αϊ) οα<3. ηι.). — 67 νπηχλνν&η. — 69 το π. (ηυη το).

— 79 ηριγ· — 80 τα π. — 82 λελειμένον. — 84 είς έτι. — 85 ΐίχυτ .

— 86 ευτί. — 87 τηλό&εν. — 94 δηωβ. — 9ϋ ενμελίην. — 97 ενι.

— 98 οΐ 99 (ηοη 97 βΐ 98) ΐΓαηβΙοοίΐΙί (Ιβϋί^ηαηΙιΐΓ ΠΐβΓίδ β. κ. —

98 επάκονΰεν. — 99 ανδρ. δε μ. τοΐα προοελίζατο. — 104 ε'βτηχε.

— 103 ηδ . τεκέεβΰι. — 111 αρά αΰπ. οϊζνρος. — 113 ε'&ηχιν. —

118 ίλιββ. εΐίρΊΓίΐΙαηι. — 119 άντο. — 120 και τοίη ί' οτε . πότου καΐ

δ. ε. — 123 εχάλνψε. — 126 λεΰϋονΰα. — 130 αντ\ — 131 εναν

τίον. — 133 εκτεΐέΰβειν. — 134 οϊζηρώ. — 136 ενι . αδην ενιχίρ-

τομα. — 138 δη επονρονΰε. — 139 πεν&εβίλ,ειαν (Ί. ο. οχριιηοΐο ν).

— 140 ε'δννεν. — 143 χνημίδας. — 144 'έβσατο. — 145 α> περί.—

146 ήδ'. — 147 κβπΐδα. — 148 κντελληΰιν. — 149 γναμπήβι (ηοη

γνάμπηΰι) χαιραίης.— 150 ίίβπετον.— 152 ως (ηοη ως) 8ΠΐΘ δρίΓΪΙα.—

156 άληκτον. — 158 δεί-ιτερι}. — 163ο£'ρΐΌΤθί δ . — 165 περιδάμνατο.

— 166 η . άάαχετον. — 168 &ρήχηνδέ. — 169 άρπνίαιΰι. — 172

όπως. — 176 προ&έηΰι. — 177 ώ? (5'. — 180 κναβτρατον. — 183

ενς. — 186 αχαΐχον ημκτι. τώδε. — 187 αρηΐδος. — 188 ί' ημίν. —

189 αξόμ. — 190 τ' οννεκ'. — 191 εχπ. και σεΐο. — 192 κΐδεακι. —

πολλά χκχά. — 193 μοι οηι. — 197 εμπν. — 202 πολέμ. — 203 ί'τι!-

τνμον ηματι. — 207 'όρεΰβι. — 211 εειπε. — 212 δηω&. — 215 μέ-

βοιΰιν. — 216 φάης χε&.ε'μμεναι.*— 218 μνηβόμε&α. — 219 ηματι.

— 220 ώ?. — 223 εκ;. — 225 %ρόκ χα. κοά ίη ιη&Γ§·. 31) βαά. ιη. γρ.

χ«λκω. — 226 τνπτον βκά ο ρβΓΓοίβο άϋίώιΐδ Ιίηεοϋδ («ίο χ ) ρΐ 8ΐι-

ρΓΛ βοΐ'ΐρίο ε, ςυ3θ οοΓΓοβΓιο ο«1, φι» δοπρίιιν,α οϋΐη 8υΙ)]θθ(ο ε'τεροί;

οοηοϊηηΐ. έρεντο. — 227 μολέωνά. — 229 οιη. καί. — 231 φνλάχΐ]-

&εν. — 232 όπως . έϋα&ενέοιαι.— 234 ίφιχληϊάδη.— 235 της δε. —

243 εις οπίβω. — 245 ο ό' αρά (ηοη ίίό'). — 249 έπεσε. — 253 παλυά-

εΰβιν. — 254 μηριόνη τί &ερμώδοαααν βΐ ίή ηι»Γ§·. καί ηΐίΐηιι Γϋ-

^^Ί1ι^ο^6, £ΐα»β οηύβιτι, αϊ νίάβίαρ, ρα5«Ίηι »Γ§υιτιοηΙ

Ιαΐϊηο αάδοηρδίΐ, αϊ 1ι. 1.

))*



χχ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

ΕυαηίΐΓ» ΊαΜοποηβ

*

256 ίβοαηάϋΐη τη Β'ΙΙΙΟ ι ΒυββοΓ. — 257 έγχρί-ψας (βΐ ίΐα θΐίίΐηι ΑΜ,

ηυοά ηοΐ3Γβ οπιΐβί ίη θάίΐίοηβ).— 258 δηρινόην, ββά ιη.Γβο.ίΐά ΤΏΆΤ§.

δηριόνην. — 259 χληΐδα.—· 262 λενγαλέω. — 263 απαμέρβει.— 264

βτιβαρώ. — 266 αν πεδίον . νίΰφι, δβιΐ πι. Γβο. »ά ιηαΓ§·. νόΰφι. —

268 ΰηβτεΐο. — 270 δηω&. — 273 άλλη οπή. — 274 χαλχεομήτρην

(βίο! άαο ραηοΐα κάρτα ρποΓβπι Ιίηβαηι ΙίΙβΓαβ ί/δί^ηίπΌαηΙ β]υ8θθΓΓβ-

οΐίοηβηι ίη ί ρΓ. πι. Γ&οίηιη). — 276 φνλλήος αγανον. — 278 5' άμα

— 281 νάβτη. —· 282 μνχαλέην . τιτάνοιό τε. —- 283 τ αγχεα ΟΟΓΓ. ηι.

μ (ηι. Γβο.) ι

Γεο. ίη τιΐχεα (ηοη τείχεα). — 286 «ολνγνάπτοιαιν . προγο^βι.·—·290

εφείη. — 293 σιπνλω. — 294 ηχι · λάαν. — 296 βννβτόν. — 297

κορυχαΐβι πνλον. — 299 βροτοΐβϊ (Ί. ο. βροτοΐΰιν}. — 300 οϋνεχ .

— 302 φής· — 306 άχννμένη. — 307 έτί&οντο. — 313 τρώων τ .

— 318 άρηϊας (ηοη άρηϊαα), βοά οΙβτίοΓβ ΕΐΐΓ&ηιοηΙο ? 1ΐηβί« ρΓθ(1ϋ-

οΐίίΐ δίΛίΕΐΙυηι θΐ &^^θηιαβ ^Γ&νίβ ΠΙΟΓΒΘ α βαρΓίΐδΟπρΙυϊ. — 320

ί'ΰπετ'. χνμα. — 321 νηεβοιν . πετάοη. — 323 ηόνα. — 330 χεί-

βεΰ&ε ,ΐξηται. — 331 πή. — 332 πον δε χκΐ. — 334 πελάόω. —

335 ονόρονβε. — 339 ιοδόχην . αυτή. — 345 ή ψεχάδεααι. — 348 η

χ

μελίηβιν. — 3όΟ δρκκμοϊΰι βΐ ίη ηΐ8Γ§·. Γβρείίΐ. %. —· 355 χνανεη. —

356 αίγοχερήϊ (ηοη αίγοχειρήϊ) , &βά ίη πΐ£ΐΓ§·. πι. Γβο. ίίλλως αίγοχε-

ρώτι. — 357 μαιίιιδίης (ηοη μα·ψιδίηο). — 359 τις (ηοη τις~). — 361

που. — 364 τε. — 366 χλντην. — 369 πολλά κακά. ·— 375 οι. —

376 άμφιπέπ. — 377 άχιλενς. — 380 τις . ερντνε. — 383 επαίβ-

ΰουβα. — 384 επί πλέον. — 385 ποτ ΐ&ννεν. —· 386 η. — 388

έπεΰΰνμένως. — Αηΐο 390 οννεχα μοίρα ποτί χλεινόν οτρννονΰα άχι-

λήα. — 391 ουνεχ'. — 393 οηι. μιν. — 395 χνδκίνονακ ίδ'. — 396

έ'βωπιοΐοα, 86(1 ηι. 8βο. αηΐβ π <\ά). χη οΐ Ιίηείβ άα&ΐιαβ β υΐΐίηιιιηι

ϋΐΐίΐαΐίΐ, βαάβΓηηοβ ηι&Γ^ίηί αάβϋΓίρϊίΙ γρ. κ-ψτοΐο. (Ηίο ςυίΰβηι, ηβ-

βοίο ηιιιη ηιβίΐ 3η οροΓ»πιιτι οαΐρβ, ίη βίΐίΐίοηβ ηια]οΓβ βχοίάίΐ βοΓίρΙϋτα

Μοηαο., φΐ'ι Ηβΐΐθΐ χηπιοΐος (βίο!), ββ(1 ιιΐϋιιιιιυι ς πι. 8ΡΟ. ΐΓαηδήχαηι.)

— 397 έελδ. — 401 νήκς. — 406 τιβιφόνην . φρεβι μεμανΐα. —

407 όμίληκας. — 410 άνδράΰιν. Ιΐα ΒΡίηρετ Ν. — 413 &νμον . μ,νη-

αόμεΰα. — 419 τω. — 420 ή ονχ οράτε. —· 421 οντις. — 422 ου

γαρ. — 427 ολνν&\ οδνρόμε&κ. — 428 κχκχονται. — 430 δου-

λειον. — 433 ή. — 434 νπ\ — 436 μόχ&οιο, 8βά ιη. Γβο. βαρτα^οΓ.

ο. — 440 ιΰ'ζοΰι. — 445 όίτοννον (ηοη ωτρννον). —· 448
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^

ανδραβι. — 454 'όρννϋ· (ηοη ορνν& '}. — 455 ημΐν και δανοιοΐΰι δή-

ρις αμείλιχος, 8θά Πηβα ροΓ ρις αμείλιχος άαοΐα 30 πΐ3Γ£. βοπρί. εαιί.

πι. επιβταμένοιβι μάχεβ&αι. —, 457 εναδεν. — 460 άνηΰζησε (ηοη

άνήΰξηϋε). — 461 ί'μμεν. — 462 τω. — 463 τις. — 466 φρεβιν. —

469 5η. Ρυηοΐυηι οιη. ρο«1 μελήΰει, ββά ροβίΐυηι ρο«1 αγα&οΐο (ηοη

κγα&οϊς). —· 470 οννεχ\ — 472 κακόν. — 474 γίνετ . — 475 φατο .

εονβη. — 476 ύβμίνην. — 478 πέλεν. — 479 βλοΰνροΐαι γέννΰι. —

481 ηίον άλλοι. — 483 τενχεΰι. —; 486 γίνετο. — 491 χέχντκι. —

495 το τέ που. — 497 άπείρητος. — 504 τροίης . άγχειγβι. — 506

•ημετίφοιΰίν. — 510 μαρμαιρρντοβ , βΐ ϊΐΐαά ο δοΐϊΐο ηι^ιιβ 1ίηθ3 ρβΓ

βυρρΓΪΟΓβηι ρ&Γίοιη άυοίίΐ 8ΐιο!«1αιτι. ΟΟΓΓ. β]ιΐ8ά. ηι. — 514 ατφιτώνη.

— 515 ΐδοον (61 ΐΐ» βΓιαιη Μ, 8θ<1 αΐΙοΓο ο βΓαβο ; ηαοά ηοΙ»Γο

ο

ϊη 0(3. ηια]θΓβ). — 519 όπως. -ονται (ω η. ΓΘΟ.). — 520 τοίυι.

525 ενί. —· 526 πανΰνδίη. — 527 Λουχανδέα, «οά πι. ΓΘΟ. ϊη

πολυχανδέα. — 530 φιλοπόλεμ,ον , δθίΐ 8ΐιρι·35ϋΓ. πι. ΓΘΟ. τ. — 540

•κατενκντίον. — 541 τιόρδαλις, 8βά ηι. Γβο. 3(1 παίΐΓβ·. γρ. πάρδκλις.

— 542 περιΰαίνονΰα &ορή. — 547 ε'βκλε. — 548 ίί αάκος. — 549

ΐξεν . άπεπλάχνη. — 551 φρεσί. — 553 ε'χ&ορε. — 554 τοίίε. — 568

ί'χε&'. — 559 ορωρε. — 564 χνημίδα. — 565 ηλν&\ — 569 Πηλίωνι.

— 572 ΐριχι. — 573 ΰτΐνάχ. — 580 κπο&εν. — 584 νΰτερον. — 587

όμαρτήβκΰα. — 588 η. — 590 ή οεν. — 591 οοι . αμφιχάνωΰιν. —

Γ ονα

592 ως . κρατερή. — 594 δαϊ'φρα (Μηθ& ροΓ κ άϋοΐίΐ, ΟΟΓΓ. Θ3<1. ηι.).

— 597 έβαλε. — 599 'εξιδε. — 604 λιΰυ& (ί. θ. λίσσθ) 8<κμιεηΙβ ΓΗ-

βαΓΛ, ΐη ςαα ηι. Γβο. σ&. — 606 ει καΐ. — 608 ή. — 612 ΰννέπειρεν.

— %14 ΰπλάγχκ . διαμπείρηβε (βΙβίοΜ, ηοη, ϋΐ Γαίβο ίηιϋοίΐΐαηι ϊη

ν

βόΉίοηβ ηΐ8]οΓθ, διαπεί^βε). — 616 νηδέα («υρταβοΓ. ϋ βαά.ηη.).—

, , ν

618 ηΐνκης. — 629 &νητη. — 630 εΐδοντο δαϊχταμενη (δθά ν βαρηι-

30Γ. ηι. Γβο.). — 637 μόνω . τετρυμμένοι κΙ<ψκ^ — δΐο ! ηοη κΐ'ήιά) —

ϊ. β. αΙ·ψα δε (ηοη αίψά ίε), βΐ ί βαρΓαβοΓ. , ιιΐ νίάβΙαΓ, βη,ά. ηι.,

ςααπκιαβηι Ιιοο ηοη άϊδθΓΐβ ίκΐηοΐ&νίΐ >ΛΌ1ΓΠα8. — 641 κλαίοντες. —

643 νυν. ,— 645 αντ'. — 647 περί. — 648 το γε οϊ γε. — 649 ετίλε-

βαν . φέρτατοί είμεν.* — 650 ναοϊΰι, 8θ(1 «αρΓαβοΓ. «ι.Γβο.δα. — 651

έπει (ηοη έπει) . χήρες έρνμνκΐ. — 654 ως. — 657 δε οι κρατάς. —-

658 ακτίΰιν . η. — 659 ίνγκον (άαοοιίδ ρυηοΐίί γ άβίβπ νοίαίΐ). —

662 ίωκει. — 663 τενχεΰι. 668 οηι. τι. — 670 οηι. και . πκρκ-



χχη ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

λεχέεββιν. — 675 αρεϊ . νπο φρένας. — 676 αχκχημένον. — 679 ή ·

η. — 682 τενχεσιν επί. — 690 φόβηβε. — 698 ηδε . έπικτνπέονβαι.

ι / , ,,ω

—· 699 λαΰρα κνλινδομένοις. — 706 οτρνν. — 707 αβχαλοοντος (ω

ο

πι. Γβο.). — 713 έμελλε. — 715 £ί(ϊο? άθ. παρεχ νοον. — 717 βεβρωτ.

(ο ηι. Γβο.), — 723 τι. — 724 οΰνεχκ. — 726 ενιφρεοΐ. — 728 γαμέ-

ΰ&αι. — 729 ως οφ. — 731 ονδέ νν αοι τι (ονδέ νν ΰοι τι Μ, ηιιοά

οηιίδβυιη ίη οάίΐίοηβ ηια]θΓο). — 733 περί ΰ&ένος. — 737 ίεμένης.

— 740 φνγοπτολέμων. — 741 φή.νειχίων. — 743 γναμποΐο, 8θΛ

ηι. «βο. ΟΟΓΓ. γρ. γνα&μοΐο. — 748 χαχοΐαιν (ϋ» εΐϊαπι Μ, ςαοά ΟΓη'ιβ-

δοηι ίη οϋίΐίοηο ιη3]οΓβ). — 750 ώδ' (ΊΓα βΐίαιη Μ). — 751 βασιλείας.

— 754 αιεί . αλγεαβιν. — 755 τις (ίΐίΐ εΐίαιη Μ). — 756 ε'ειπε (ίΐίΐ

οΙΪΗΐη Μ). -—· 757 χεΐβο νυν. — 758 χρεω. — 763 αμφεχάλν-ψε (ίΐη

οΐίίΐηι Μ). — 766 άτρομος. — 771 αδελφός. — 772 υϊα. — 773 ίτν-

χτο. * — 774 περιχαταμένοιο. — 778 ίτέρο&εν. — 779 εριόμαίνειν.

— 780 ώτρννεβχε. — 782 μέγειχτείρ. (οι β], ίη.). — 784 ί'λον. — 785

ΰφίβι τινχεδιν. — 786 προϊόντος . οΐΰι. — 787 τενχεαι. — 792

ίμχταν. (,,ΙΙη αηηοΙ»νί ρΓορΙοτ εν ρτο ευ. 8βά ςαια άβ αοοβπία ηΐΐιίΐ

ηάοΐίοΐί, )»ηι ΟΓΟ^Ο Ν φαοηϋβ υΐ Μ ρΓίίθΙιβΓβ ενχτεάνω." λΥΟΙ,Γ.) βα-

ΰιλείη, βοά είη ίη Γ»3. δΟΓΪρΙ. — 796 άλειφα. —· 801 εντμητον. —

804 οι παρ . αμαξάς. — 806 ΰφι. ·— 807 εϋπολ. 'όπαΰαν. — 810 ολν-

τκι. — 813 κναΰτόμα. — 819 περιχάμβαλε. — 821 τε&ναότων. —

822 άρίζηλον. — 826 βεβληχει. — 830 τέρπον&'. ^~

II. Τϋιιίαδ : Κοΐντόν με& ομηρον δεντερος ταοτο οοΙοΓο (Κοΐν-

τον με&' ομηρον δεύτερον Μ). — 6 έλαβε. — 13 το πάροι&ε. — 14

αχιλέος. — 15 αν. — 16 εδάμαΰεν (ηοη έδάμαΰαν). — 21 φ^αξό-

με&α. — 28 νν τοι. — 30 που. — 32 αι&ιοπίαν. — 38 λωϊόν έΰτι.

— 40 αΐαχη. — 41 πολνδάμαντι. — 42 ηνδ. — 51 μη δε τι πάτρην.

— 52 ορνγμαδον (ηοη όρνμαγδοΰ). — 56 όη&άχι. — 57 οιτι. εκάό-

μεν. ως. — 59 εμοΐο. — 62 χατερντιον. — 65 εφκΰκν. — 66 εί'νεχ .

— 68 φνγοπόλ. (τ 8ϋρΓ38θΓ. ηι. δοο.) — 72 δη οηι. — 78 νηπιάχ·ηβι.

— 79 κείνης. — 81 φή · νειχίων . χοιόμενος. — 85 πορφυρή. — §β

αμφαδίη. — 87 ά' μοι. — 91 λαβή &άρβος. — 92 οφέλοι, δθά ηη. ββο.

ίη ιηίΐΓ^. οφέλλοι. —· 93 ως ά'ρ' ε'φη . προςένεπε (ηοη προΰέν.). —

104 ε|ολοοΓο. — 106 ε'ξκ, 3οά ίη. ΒΘΟ. ίη ιηαΓ§·. ΟΟΓΓ. έξοχα. — ιο7

εόλπει. — 109 έχων (ο οαοΐ. ίη.). — 111 κμωτον, 8β<1 ίη. 8βο. ίη



ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. χχιπ

οοιτ. αμοτον. κνδαινον. — 116 α&ανάτου . §ί&ρα (ηοη ρε'&ρα). —

123 και ΰφιαι. — 127 μίμνον. — 130 τετ}βι, — 131 ατειρέβια. —

134 Ιπ είλ. εμοΐΰι. — 137 μεμνων . δέδεχτο, ουί αηίβροβϋίΐ ΓΟΟ.

ηι. !(δΊο!) ϊ. ο. Εΐάμοβ ίϊ. — 140 'όηαΰεν. — 142 οΐλω, ββά καρΓΕί ο

ροδυίΐ ' ηι. Γβο. — 145 δοΰέμεναι . ετέλεβΰε. — 149 χατανενααιμεν.

— 154 χαλεπώς, 86(1 ηι. κοο. ίη ηιαΓ§·. ΟΟΓΓ. χαλεποί · μάχεΰ&αί. —

157 μεταδείννο . δ' αυτοί. — 158 βε άκοντα. — 161 φάτο .08. —

169 οχέεββι. — 174 ηολ. (((υοά ΛΜοΙίβαβ αά 177 ίκΐϊοπρκίΐ, Ιιιιο βίηο

<1υΙ>ίο ρβΓίίηβΐ). — 175 μη δε ελιβΰ. ηδε. ·—· 181 και ίέχος. — 182 τα-

νΰδ&αι.— 184 οηι. ενςυν.— 189 ε&ελοϋβα. — 196 τοι. — 197 π$°-

βόλοις. ·—. 199 άηληχτοι. — 200 ομβριμοι. — 203 ε'ακντο. — 206 ΐπ-

ποιΰι και οχεβφι. ·— 209 φαεΰβίμβρ.— 210 παμφανόων.— 213 μαι-

μωωντι. — 215 ά'ρ' οηι. —. 220 δεδίει. — 221 βτενάχωβι. — 2_26

αντμη, 8οά βαά. ίη. Γηιιίαΐυιτι ίη κϋτη. ·— 229 βάλλε. — 230 εΐιτε

γαίης μ. νηοχ&ονί (βίο!) ί. ρ. νποχ&ονίην. — 233 ο^', 5β(1 ίη ιηοοίία.

νοοβ αοΐ]. ί ηι. Γβο. — 237 κακήν. — 241 αλφεϊο ρεί&ροις. — 251

&όας.—252 αλγεινόεντ .—^254στε'ρΐΌΚίιν*(ίη ίρ?ο Ιθχία).— 2080',Μ.-

ρψον(5Ϊο).— 263 κακότερον. — 268 ορΰω (ο βα<1. ηι.). — 270 ΰίβω-

μ,εν. — 282 άξεντήρες. —· 283 ηλιβάτοιο. — 287 κκι οηι. φρόνεε. —

288 κατά οηι. — 289 μελί^ΰι . απέαλαγχεν . αιχμή. — 296 ακαμα-

τοιΰι. — 298 Φώε^. — 299 βεβαώτα,* ββά ροβίοτίυδ α ίη ΓΕίίαΓβ.

(Ιΐα βχ οοη]βοΙϋΓ» βοπρβί ρτο βεβαώτε, ηυοά ίη οοΐεπβ οοάά. 1β§ίΙυΓ.)

—300ίΐ£(ΐί«ώτεί Ί'τι. — 303 ωρμηνε.—305 περί οηι.— 309 καταντοϊα

(ϊ θ»ά. ηι.,δΐιρΓίΐδΟΓ.). — 310 γέ μιν. ·—· 313 ('μμεναι. κκΐ έργον, βοά

ΠηβίΐηιροΓ και ηι. ΡΓ. άαχίΐ. — 314 ΰτεγεροϋ, βοά ρπαβ £ ίη π»3, —

^

317 μ,ηδέΰε . μν&ήαονται,. — 324 ί'ν γνιάηζ ίμων (δίο! ο ίη. θίΐά.).

— 328 ηβωωντι. — 333 έτι. — 334 άγμα&ννεται. — 336 δε τοι

(δίο! ϊ οα<1. ηι.). — 338 λ/πε. .—. 3-ίΟ πέλεν. — 342 εϋμελίης. — 343

οι (ϊ' άλλοι. — 346 ορυγμαδώ. — 348 κρανίων . δε. — 353 ελληαπόν-

τοιο. — 365 κλνδων. — 366 μεμαώτες. —· 369 πηλείδης. — 370 πον-

λην. — 371 τις . εττιβρίΰας *. — 373 αγρομένοιΰιν . νΰτκτον. — 374

ίπιχαγχαλόωΰι,. — 375 νλακιοωντες, 8β(1 ίο ίη ΓΠ8. ίΐΙα[ΐιο βραΐϋ 3ΐί-

(ΐυίΐηίαΐαηι οΐ αηΐο βΐ ροδί ο. — 376 χρεμμάς ωκ., δβά ρβΓ ξ» πι. ββο.

Ιίηβοΐβιη άαχίΐ. — 385 εξάλλονται. — 388 αίαχάδαο. — 389 παι-

δίον. — 392 τε&ναότος . χνν. ίη Γ35. δΟΓίρΙϋηι. — 395 πίν&ος. —



χχιν ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

398 τρωκς . δαΐζων. — 400 χατέναντα. —· 401 ονρ ρτο ίχρ'. — 411

επίεββι. — 412 οϊ'ω . ολν&ρω. — 416 6οι δΐι«ΙαΓιΙ Ιίιίθη ρβτίΐιιοί» ηπ.

ριν; ίΐά ιη8Γ§·. 3(1(1. ΓΠ. δβο.— 423 ημεν.— 426 χεΰμώνι.·— 429 ά&α-

νάτοιΰιν, ΒΡ.Λ οι ηιιιίαΐ. ΐη γ ΓοΓί. ηι. ρτ. — 430 ενενιπε.·—· 431 με'-

μνων. — 433 φύη γεν. τε φνή τε. — 438 ναίχδετο 446 βεβλημέ-

νον. — 448 ολεΰας. — 449 τι . αφρκδέεΰΰι. ·—· 450 εΰτάμεν. — 451

(ίρηος. οηι. 5έ. — 453 αν ετέρω9εν. — 456 επέψανον. ·— 459 τενζαι.

— 460 'άμφω. — 462 ύψηλόφον. — 466 αβροτα. — 475 χειμάρρονν.

— 481 των. — 486 επέτρεπετ'.* — 490 άλλοτε. — 491 τε ρΓο τετατ'.

— 495 ίψόΦεν. — 497 ποΰβίν. — 509 ί' βρ (ηοη ί' αρ) . εχάτερ-

&εν. — 510 Ιρεμναί . η μεν. — 517 &υμ09εν ρΓο μό&ον. — 518

, 5 η > , °

μαρνααν ως τε. — 520 ημεν . λκας. — 522 ετρεΰαν (β κ&α. ηι.

βαρΓ&βΟΓ.). — 525 ίτάννδεν. — 528 νωλεμαίως. — 531 ονδας (βίο).

— 535 οηι. (5'. — 536 τεθναο'τος βτίβεβχον κπ κ. φ. ν.κτ άλβος. —

537 οηι. ΰαν όπωρην, ρπο ηαο — . . ροηίΙϋΓ. — 542 βτέρνοι. — 543

τον 5 . αορ. — 545 βράχεν. — 546 άτίεΰμαραγ. — 560 παφλκγό-

νιον. — 561 πείραΰιν. — 562 αίματωδ-ης . επινηΰεται, ΰο (μια βοπρία-

Γα νΐά. &υρΓ£ΐ βά Ι, 274.— 567 ^ε^εσθ . — 568 φέροντες. — 571 &εός,

δθά &<1 ιτΐ£ΐΓ§·. ηι. ΓΘΟ. ·9·εο£ αΐ-ψα. — 575 οττ άγρεντηρος (ηοη αγρεν-

τήρεζ).* — 576 γένυΰι. — 591 πολλαί,— 595 δνώδεχα.— 596 ελιΰα.

νπερήονος. — 598 γίνεται. — 602 &έρεος (ηοη θερεο6), δβά ο ίη Γί»5.

ηι. δβο. — 603 ί' ό'τε. — 605 ονρε, δθϋ α α«1]βοΙ. ηι. δβο. — 607 μέΰ-

οοιΰιν. — 613 ηοτηται βϊηβ βοοβηία. — 616 νηρηΐδος (δίο ! ϊβυρπει-

βΟΓ. ηι. ρτ.). — 617 παντ 1)ίδ βϊηο αοοοηΐυ. — 624 αεννάω. — 626

χατέχρνψεν 629«ε/θεον. — 632 ενμμελ. αχιΐέα. — 635 δέοι. —638

περ&εν. — 654 δηωΰονται. — 656 τοι' ρΐ'ο τα· . φαεΰφόρος. — 658 είσ-

οΐϋπη (η αϊ $3βρβ δβηίβηΐϋδ οοηιηΐϋηϊΙ)υ8 δΐνββά ηιοΓβηι ρβΓίΐηβηΙϊ^υδ.

III, 3 μέγα. — 10 πηλήδης. — 11 τρόεβΰι. — 12 ίνμελίην αχιλ-

λήα. — 13 μεμαώτες. — 15 αϊδονηος. — 19 μενεπτολέμω (δοά ν πι.

ΓΘΟ.).— 20 μαιμωοντες (? ,,Ε^ο ηαίίΐοηι Ι^ηίαπι αηηοΐανί μαι—τες."

ΛνΟΙ,Γ.). — 25 μέχρι. ·—· 27 θερών. — 36 μάρμαιρεν ηοβΰί ί' υπο-

ΐίΐνυτο. — 37 'όφ'. — 39 νη εκ. —· 41 οιίσ' ί'τι. —· 44 ηδε. — 45

μ.

άλέϊξε . άντην. — 48 ορυγμαδ'ον (δϊο! βχραηοΐαηι δ ηι. ρΓ.). —

51 τήδε. — 57 μαίνεται . οι. — 61 εβΰάμενος. — 76 άγανοτέρως, ·—



ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

80 το πάροι&εν. —· 81 οϊξνροΐβιν. ·—· 82 δχαι^βι. — 85 τειρομενοιο.

—· 90 χραιπνώς. — 91 ήχι. — 92 έςορόμενοι (ηοη εΰορ.). — 94

κγαιοϊΰι διάνδιχα. — 100 συ δ ' ενι μέαΰοις. — 109 πηλήϊ τε· ης .

αρης. —· 110 χρατεροϋ. —· 11ΐ'|3ουκολε'£(Γκε. — 118 οΐω. ·—· 121 ΐχε-

λο;. <— 122 πυλέΰΰιν. — 124 μεγηρας . πελεν. άρδροίν, δβ<1 ίη

ηΐίΐΓ§·. ηι. ΓΡΟ. ανδρών. — 134 ουλυμπον. — 137 ηρις, 8β<1 Ίη Π>ΠΓ£.

πι. ΓΘΟ. ηρης. — 142 έφέβταδαν. ·—· 143 τε&ηπότος. — 148 ίος. —

153 αλλά και δι\ — 154 κε'ασε. — 155 ερΰΰΰας. — 165 επδτοντο

(«ύρΓΕίβΟΓ. τ β&ά. πι.). ·—· 169 τίαετε . ερινήΰιν — 171 εριβρυχμοιο.

— 174 νποτρομέοντες. —· 183 μαιμάαΰιν. — 184 ξώντα. — 185 φο-

βέονται. — 190 αρηγεται. — 192 ειρνΰΰωμεν. — 193 εχτορέηΰι. —

201 αμφω π. — 213 αμφέβαΰαν. — 215 δαίμονες. — 216 ειρνΰαι.

— 217 αλλά. — 225 χαπνώ. — 227 μαλλ'. — 230 ώχΰ&οον. — 231

περιχίντόν. ·—· 233 αινον ($\ο).—· 234 αντί άμαβι χντοιο. — 236 πε~

ριγνάπτωΰι . πάτρας. — 238 παχνόδη, 80(1 καρνα δ δαρί'ίΐδΟΓ. ηι. ΓΟΟ.

•ίΚ — 247 Ιπιφρονέονΰι. ·—·250 ηδει. — 253 ω, βοοΐ α 8ϋρΓ3δθΓ. βαά.

ιτι.* οντι.·—•Ζζνπαραφάμενος.— 261 ονς Ιτ (ηοη ονΰ).—263 αλληΰοι

(βίο !) , δβ<1 ϊ βυρΓΛβΟΓ. οίΐά. ηι. — 267 ως . ως. ·—· 269 αΙ·ψα. ·—· 275

μάρνατ'. — 284 εις ιλ. —. 289 οΰτεον. — 293 εναλίγκ. — 295 δην.

—· 297 φοβέοντο. — 299 οϋδας. ·—· 302 πόταμου, κοά ου πι. ΓΘΟ. ίη

Γ»8. — 303 πρωτέως.—· 304 ναιετάαδχεν. — 307 επ ε'γχεϊ μαιμωοντι.

— 311 αλίϊζεν.·—· 312 γένεΰ&' οννεχ' αρ(βίο). — 313 ίεμ. —- 316 κο-

νηηΰί, νια. &ά Ι, 274. — 318 &νμος ΙΊηβ» ρβΓάαοΙίΐ 8υΙιΐ3ΐαπι σι. ρτ.;

8θϋίοβ1 α<1 νοΓδϋηι δβίΐιιεηίβηι αΙιβΓΓίΐνβΓΕίΙ. Ταηι εχροόν (ηοη εχρόον)

ε'ξείρυΰε.— 319 από . λίπεν. — 320 οδνΰΰεος.— 323 χείρεβΰι. — 327

ΟΛωραι.— 328 δανοί, δοοΐ ίη ηι&Γ^. δαναοι.— 333 χάμβαλε . χρατός.

—· 335 μαρψε. οιτι. ϊοΐ, ρτο ςιιο ηι. βοο. ίη Ιβχία Γιηοοίηιη —, ίη ιηαΓ-

§^ίηβ ΟΓαοβηι + ρίηχίΐ. —. 337 παρεχτάνυΰτο.— 342 χόμιβαν.— 345

χείρεΰΰιν ή.— 350 οι ρ . — 351 δέοι . χείρεββιν.— 353 οντι δαναοϊς,

δβά ΟΟΓΓ. ηι. 8θθ. οντιδανοΐς. γνπεΰιν. φοβήΰει. —· 355 δαρδάπτονΰι.

•—· 361 ταρφία. — 363 ακλεά. — 367 εΰέχ. πόληα. ·—· 369 'ε'ρδας. —

372 ομήλος ί. β. ή ΟΟΓΓ. β&οΐ. ηι. ίη ι. — 373 ενρνχώροιο. — 374

λάχεν. ·—· 375 ως. — 376 χαταντόφι. — 378 οδτις. ·— 383 πνρί. ·—

386 φορεοντο απείρητον. — 388 ΰτονάχοντο. — 389 χράτος. — 401

έβρεχε (νοίαίΐηβ εβραχεΊ).—· 406 λεχέεδΰι. — 408 ερω?.— 409 <"'α'

—410 ίχΰμενοι (χ β»ά. ηι.). — 41 1 προ&ελίμνως. — 422 αληχτον.

—423 είλόμενοι. — 424 Ιβος. —·



χχνι ' ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

ΟοιηραΓαηΙί Ηαηο Νβαροΐΐΐ&ηΐ οοΐΐαΐίοηβηι οαηι Μοηαοεηδί (1α-

ϋΐιιιη οβδβ ηοςιιίΐ, φΐίη υΙβπ}ΐιο &ά θΐιηιΐβιη Γοηΐεηι ΓβΓβΓβηάιΐδ βϊΐ:

ΊΙΙϋΐη νβΓΟ οχ Ιιοο ίρβο (Ιοδοπρίυηνββδο, ςιι&ηη δβηΙεηΙΪ3Γη \νο1ΓΠιι<;

ιιιίΐιί αάΐΓίϋϋϊΙ, ϊά ηιιηηιιαηι ριιίανϊ.

Εΐίαηι δΐΐθπαδ Νββροϋΐαηί, ηα'ι 5Ϊ§·η&ΙαΓ II. Γ. 11. — <1β ηνίο νίά.

ρτοΐεοα· ρ. ΟνΐΙ —·, δρβοίιηοη ρααΐΐο ρίβηίιΐδ λΥοΙΓΓή βοηβνοίθηΐϊ»

ιηίΐή βχΐιϋηιίΐ, ηαο βρβοϊιτιίηο βίΐΐίβ ρΓοϋαΙαι·, ηυο(1 30111 1. ο. βχ ειΐίαί;

ίΐηιίοϊ ηυηΓιο Γβΐιιΐί, Ιιαηο ηαίίίοιιι οοάίοοηι άβΙθΓίοΓίδ οίαβδίβ Θ886. ϋο

0)1)8 οοηάίΐϊοηο ΛΥοΙΓΓιαβ ΙΙΕΙΘΟ ίκΐηοΐίΐνίΐ: ,,51ΐΐδ ϊιοηΐ 1516Π 3α^Γ>

^αΐίοη; ίϊβ ίη ίιίί 2ΚίΙίε 1363 5ίεη 83ιιφο§ |ίη53 Ιαίεί=

ιηίΐ ίΓα(Τ«ΓίΓ .Τίηίί ίιη ϊαίί ώί^ε[φπεί«η ; οηι

|ΐφ 23αΓΐαηίεη ηιίί αίίηίη 58ιιφ(ϊα6εη, Κε |ίφ £εη

3)?«ίιιδίεΙη ηάί)ετη." Οοηΐιιϋΐ οιιηι υ^ηο 3(! Ι, 120 Ηϊάεηι οπιη 6(ϋ-

Ιίοηβ ΤγοΙΐ86ηΪ8η£ΐ βΐ Η&8 Ιοοίίοηοβ οηοΐανίΐ: 2 πυρά . χίχαντκι (βϊηο

(1υΙ)ίο εΐϊαηι πάντα). — 3 η<1 ηιαν^·. κατά πφιάμοιο.— 1 ιλ.αδόν π.

κκΐ ανά. ·—· 9 3(1 ιτΐ3Γ§·. Άλλως (βίο!) οηόΰων αηο&νίΐ·— οοίοπδ »ΐι-

βοϊδΊβ. —· 10 ηροχοής βχκμάδρον. ·—· 12 και ήμαρ εςναβε πόληων ;

8β_(1 8ά πΐ8Γ£. Αλλως και αμφείριΰε— Οθίεπδ αϋδοϊβίδ. — 13 θ· ονς.

—· 16 ανιηρον, οιιί ^1θ883Γαπι ΙαΙίηαΓαιη βοΓΪρΙοΓ ββάειη, (μια ναπίΐη-

Ιοβ ΐϋΒΓ^ίηιιΙοδ 8ϋΓΪΙ)ΐιηΙυΓ, ιτιβηα: ΠίτΙΙΟΤΗΤζ (βίο!). —— 21 μέγα

αίδομένη, βοά &Λ ΙΤΙ«Γ§·. + Λ(*· — 22 ίλιγχείηι, ηυοΛ §Ίθ88αΓΐιιη

ίη ΰι πιιιΐηνίΐ. — 29 ιλάΰδηται. — 33 βιιρΓΕί ΐίαβαι ^Ιοβδαΐοτ

(?). — 39 ίριδονπων , (^ιιοά άοβδί ίη Ιοχία, ^ΙοββίΐΙοΓ ίΐά

ιηαΓβ·. αάδβΓΪρβίΙ. — 40 νοΓβυηι Ιοίιιηι ίάθηι &<1 ΓΠΛΓ^. αάβοπρβίΐ:

λανρον. — 41 πάΰαιΰι. — 42 αρά ην. — 43 ευάδρη. — 44 μεταρ-

μο&όη. — 47 πεν&εβιλί (ι. β. -λίαν). — 48 απ 'όνλνμπου (βίο). ·—·

49 αγαλομ. ·—· 51 αγαον, βοά α<1 ηιαΓ^. αγλκον (βίο). — 60 αμφιρν-

5 5 Κί 5

&ρηνε παρηϊαδω διφυή. (βίο). ·— 66 αηανίνονται (δίο). —— 7ά ακη-

χημένοιο. ·— 77 ηε. ·—· 82 λελειμένον. — 86 εντε (Ηαβο υηΐοα βδΐ

1)οηα Ιβοΐϊο!). ·—· 90 &ανίτιθιν. ·—· 103 βγχι, ςιιοά οιτι. ϊη Ιοχία, α

^1οδ83ΐθΓβ αιΐ ηΐίΐι·£. 3(1δθΓϊρΙαιη. —< 104 εατηχε. — 119 κνυτο. —

120 χκι τοίη δη δ' οτε δη ηαΰΰαιτο ποτού Ιδε δαιτος, βΐ α ^Ιοδβαίοι-β

αά ΙΏΗΓ§·. ΕΐάδΟΓίρΙαΓη ερατεινής.

Οβίεηιιη ρ&ΐβΐ Ηΐ8, ^ϋδβ ηΐΐαΐα βυηΐ, ηυαοδίίοηβηι <Ιβ οοΛϊοΐΙ)ΐΐ3

ΝοίΐροΓιΙηηϊδ α ιηβ ρΓθ!β(/(/. ρ. ΟΥΙΙ ηοηάαιη »1)δο1αΐ3ΐτι 3(1 Ηηβιιη ρβΓ-

άαοΊ: Οοάβχ II. Γ, 10. ϊάβηι θδΐ 3ΐςαβ ΐβ, ηαί »1) 3ΐίο 11. οοά. 18, βΐ

οοάβχΙΙ. Γ. 11. ίάεπι βδΐ 3ΐθ[αβ ίδ, ηυϊ εΛ> 3ϋο 11. οοά. 21 8Ϊ§η3ΐυΓ.
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8εΗο\νίιΐ8 νεΓο ϊη Ιθοίίοηίβιΐδ αά Ι, 12 βΐ 16 ο ΝεαροΠΙειηο βαο, ηαί

Ιιαικί άιΛιε ρποΓ Γαίΐ, ΕΐίΓεΓεηάίδ, ιιΐ χαβρίαβ, ηε^ϋ^βηΙίοΓ Γαϊβδβ οεη-

δεηάιΐδ ββΐ. 8εά Ηαεο δ3ΐΐδ δΐιηΐο άε οοίΐίοί&ϋδ !

Ιηάκβιη, ηαί ΐη ΠΙΕΙ]ΟΓΘ βάϊΐΊοηβ αε^πβ (3θδϊ<1βΓ8ΐαΓ, οειΊε ηοτηί-

ηιιιη ρΓορΓΪοηιηι »ά]βοϊ Ά ϋθαίο ΞρίίζηβΓΟ &ηΙο αΐί^ιιοί 3ηηο« οοηοίιι-

ΠΛίιιπι, ηιιοά Γεοί ρΓΐιηαηι εο οοηδίϋο, υί ρΓαββΙίΐηΙίδδίιηί βΐ ίη ζΐιπηίο

οοουραΐϊδδίηιί ςιιοπίΐβπι νΪΓΪ ·—·<1ο ηιιο ν\ά. ρταΐξαί. ρ. V βς. — βϋ-

ηαα 8γηι1)ο1α βΐί&πι ΙιαΊο βάϊίίοηί ΊηββΓβΓΘίαΓ, Ιυηι ρΓορΙβΓοα, ([αού ιΐΐβ

ίηιΐθχ (Ιίΐί^βηΐίββΐηιβ οοηΓοεΙαβ ηοη βοίακι οηιηεδ ηοιπΐπαιη, (}αοΙ(]αοΙ

ϊη Οϋίηΐο Ιο^ιιηΙιΐΓ , Γοηηαδ βχΗΛεΙ, βοά βΐϊαηι δίπιυΐ τεδ ηιαχϊιηο ιτιε-

βοιίε οοιτιρΙεοΐΊΐαΓ. Τοίυηι νότο αβ ϊηϊΐίο ιΐδ^αβ αά ίϊηεηι

ρεΓίΓαοΙίΐνί βΐ, αΐιΐ ορυβ εναί, αιιχϊ εΐ εΐΉβηάανί.

ΡοδίΓεηιο, ϋΐϋβ, <ιιιί ΓβΓαιη Λ Οαϊηΐο ηβΓΓίΐΙίΐΓΐιηι ΐρβαιη οΓάί-

ηεηι ΙίΓενΐ εΐ ρεί'ροΐιιο οοη.ιρεοίυ ρεΓοιιιτεΓβ νβΐΐεηΐ, ε]αδ τεϊ οορϊα

ΐΏεηΙα βυΙ))εοί 6Γηεοα η €οηΒΐαη(ίηο £α$€αΗ<Ιβ οοηΓεοΙα,

β θ (Ιιιοΐΐϋδ οοάίοΐΐΐϋδ ΜβίΓΐΙεηδίϋαδ XXVIII βΙί,ΥΙΙ ΐΓίατΙε ΐη βί-

1)1ΊοΙΙι. Μπίπΐ. εαΐαΐ. νοί. Ι, ρ. 125'—Ί27 ρΓοΙαΠΙ, Ιβνο Ιιοο τεηαδοεη-

Ιϊυηι ΠΙΙεΓαΐ'υηι ιτιοηαιηεηΐυηι §;ΓαΙίαδ Ιαιιιεη ΓοΓε Γ3ΐϋδ 3Γ§·αηιεηΙ'ιβ ίη-

Γιηΐ3 α Τγοίιββηϊο ρΓίίοιηϊδδϊδ. Ιη νενΜ* εχ ΐΓίαΓίίδ ΠΙ»Γο (Ιεδοπίιεη-

(1Ϊ8 Ι3θϊ1ο ιηαΐίΐνί, ^υαεοηπ^αε ϊηβΓ&ηΙ βοΓίΙιβηάϊ εΐ ϊηΙεΓραη^εηΰί

ιτιοηίΐίΐ ίίρεΓίίδβίηιιχ : ρααοη φίβεάαιη , ςααο ϋΐΐ'αιη αά Ι,ίΐδΟΕίπιΙειη ηη

ίΐά ΐΓΐαΓίειη ΓεΓετεηίΙίΐ δίηΐ άιΛΗθδ, νίΐία (ΙΐβεΓίβ ϊικίϊοιινί.

δοΓΐρδϊ ΤϋΓίοΐ, ά. XXIII. ιτίθηδ. ίυΐ. ΜΌΟΟαίΙΙ.

ΑΚΜΙΝΙϋδ ΚΟΕΟΗΙΥ.

ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΤΟΤ ΛΟΓ&Ν,

Εν τω π ρωτώ βιβλίω της αυτόν ποιήΰεκις δι-ηγίίται ο ποιητής

Κόιντος, ηώς τον "Εκτορος κτα&ίντος νττο 'Λχιλλέως χαΐ ταφίντος,

ως "Ομηρος εν τοις τελενταίοις της Ίλιάδος εδηλωΰίν, οι Τρώες

έχλείΰΟ·ηΰαν δεδιότες εξιέναι εις πόλεμον. ελ&ονβα δε η Πεν&εΰίλιια

'Λμαξων εκ του Θερμώδοντος πόταμου άνδρειοτάτη ονσα και πολέ

μων ονκ κπειρος παρε&άρρννε τονς Τρώας, πολλά τε νποΰτκΰα

Πριαμω κκΐ Τρωβίν εν τω δείπνω ποιηΰειν κατά των Ελλήνων, τϊ)

τε υΰτεραία οπλιΰ&εΐΰα καΐ ΰτρατηγονΰα των Τρωών Ιξήίί εις πόλε-
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μον, πολέμου τε ΰνβταντος δεινού πολλά και &αυμαβτα ΐ'ργα κατορ-

ϋ·<ήβαβα υπ Λχιλλέως ευχερώς ίκτάν&η (Ιο^ΗυΓ έκταν&η) οία

γυνή *) . και ΰνν αυτή παΰαι αϊ άλλαι Αμαζόνες και πλεϊβτοι των

Τρωών, οι δε Τρώες λαβόντεςτο δώμα και πεν9ηβαντες πολυτελώς

ε'9α·ψαν άπολέβαντες και την ελπίδα, .επί ταύτη κειμένη ο φλύαρος

Θερβίτης εφάνη λοιδορονμενος και ονειδίζων τω Άχιλλεϊ, ον αυ

τός (ηαιτι νοίαίΐ οντος ?) γρόν&ω τΰψας απέκτιινε, και πάντων των

άλλων χαιρόντων μόνος Ό Λιομήδης συγγενής ων τω Θερΰίτη άλγη-

βκς επέ&ετο τω Λχιλλεΐ. είτα διαλλαγέντες έθαψαν το φλΰαρον

εκείνο τέρας.

Εν τω δεντέρω βιβλίω διαλαμβάνει ο ποιητής Κόϊντος , ότι

της Πεν&εΰιλείας αηοκταν&είαης οι Τρώες έγκεκλειΰμένοι άιΐίβαλον

και την ελπίδα, εκκλησίας δι γενομένης οι μεν ΰννεβονλενΰαν προ-

λείηειν την πάλιν και απιέναι, οι δε βέλτιον &ανεΐν και αιχμαλώτους

γενέΰ&αιη όντως αίΰχρώς φνγεΐν, Πολνδάμας δε άνέμνηΰε (Ιβ^ίΐυτ

άνωμνηΰε) Λαλιν την Ελένην αηοδοϋναι και πάντα τα κντης (Ιβ§ί-

ΙαΓ εαυτής) αλλά τε προαΰεΐναι χρήματα, οΐς πειΰ&έντες οι Ελληνες

έπαναχωρηΰωΰι (Ιβ^ιΙιΐΓ εττκνηχ.). πάντων δε α&νμονντων άφίκετο

Μέμνων ΰτρατηγος εκ Σνρίας μετά εΐκοΰι χιλιάδων ανδρών κατά

τους ίΰτορικοΰς, δέκα μεν Ινδών, δέκα δε Λί&ιόπων, πεμφ&εις

παρά Τευτάμον (Ιθ^ίΙιΐΓ τευ&ράμον) βαΰιλέως Λΰΰνρίων, ω το

"Ιλιον νπέκειτο, ΰνμμαχηβων τοις Τρωΰίν **). οντος δι γενναιότατος

ων βτρατηγηβας των Τρωών επί τον πόλεμον Πιϊο νβΛαπι ίΐηίΐυηι

(Ιβοβδβ νίάβΙυΓ) πολλά κατορ&ώβας πολλονς τε αποκτεΐνας και Άν-

τίλοχον τον υιον του Νέβτορος φίλτατον μειράκιον τω 'Λχιλλεϊ, 5ί'

ο πάντες ήλγηΰαν και αυτός Αχιλλενς, προς τον πατρός τε παρακλη-

&εϊς μονομαχηβας τω Μέμνονι μόνος μόνω γενναίως αυτόν άπέ-

κτεινε και πλείβτονς των μετ αντον έλ&όντων βαρβάρων, οι δε

Τρώες λαβόντες το ΰώμα πολυτελώς έπαψαν ταμάλιΰτα (βίο !) λνπη-

&έντες και πάλιν ίγκλίΐΰ&έντες άπεβαλον και τας ελπίδας.

Εν τω τ ρ ίτ ω διαλαμβάνει ο ποιητής, πώς οί"Ελληνες λαβόν

τες το δώμα του 'Αντιλόχου &ά·ψαντες πολυτελώς ταμάλιΰτα ήλγη-

*) ΟΪΓ. Βΐοΐ. ΟΓΕΙ. IV, 3 ,,ΑοΙιίΙΙββ — Ρβηιΐιεδίΐβαιη — ρείίΐ

(ΙίΙΤιοίΓιιιβ φΐϋιη Γοοιτιίηατη εηπο άβΐιινί»»!."

**) Ηβεο βχ ΒΙΟΛΟΓΟ II, 22 (Ιβδαπιρδίί, ηίβί ςποά ΡΓΟ ίΐΐίυβ 5α-

8'ΐ8ηΪ8 Ιηάοα 8«1)δ!ί(ϋίΙ άιιοε ϋίοίγβ IV, 4, ςυβιη ΓεοβηΙϊοι·ε3 εεφίαηΙαΓ.

ΟΛ·. Οβρίιαί. ΐΐΆφατίί. 1 εά. ΜΓιΜεΓ.
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ΰαν και αυτός Αχιλλενς, όθεν χαι &υμω&εϊς εξήει ίς πολεμον χαι

πολλούς απεχτεινε , τους δε λοιπούς απεκλειβεν εν τη πάλει" ο δε

Απόλλων ελιηβας τους Τρώας ηπείληΰε τω Αχιλλεΐχαϊ μη υπαχοΰ-

οαντα ετρωβεν αδήλως όιβτώ, χαΐ πεοόντος (1θ§ϊίιΐΓ -τας) έ'δραμον

οι Τρώες άρπάβαι το ΰώμα, ίνα άτιμάβωβιν' οί δε "Ελληνες ονχ

ημεληααν , αλλά πάΰη ΰπουδή χρηΰάμενοι μεγιβτον πόλεμον περί

τον νεχρον βυνιϋτηβαντο , και μάλιΰτα ο Τελαμωνιος Αίας ανδρειό-

τατος ων χαι ανεψιός, ός πολλονς μεν των Τρωών απεχτεινε χαι

Γλανκον (5ί, ϊ'τρωαε δεΑινείαν και Πάριν, ο τε Όδνβΰενς ανν αυτω

πολλά χατώρ&ωΰε, χαι άπιλάΰαντες τους βαρβάρους εις τας νανς

έχόμιΰαν το ΰώμα χαι χηδενΰαντες ε'9αψαν, ως εΐ&ιΰτο. &ρήνονς δε

διαφόρων περιέχει , Αΐαντος , ^Αγαμέμνονος , Φοίνικος , πάντων των

Ελλήνων, Βριαηίδος, γυναικών αιχμαλωτίδων , Θέτιδος της μητρός,

Μουοών, Νηρεϊ'δων, ανέμων, και τέλος ταψην έ'νδο/·ον παρά τον

Έλληβποντον.

Εν τω τετάρτω διαλαμβάνει ο ποιητής (αά (ΙΗϋΓ καΐ) , ότι και

οι Τρώες ε&ρήνηοαν Γλανχον (Ιβ^ϊΙϋΓ -χος) τον Ίππολόχον άνδρα

γενομενον αγα&ον τα πολεμικά, χαι οΰον οί Ελληνες ηλγουν, τοβον

οι Τρώες έχαιραν επί τω τον Άχιλλέως &ανάτω νομίξοντες (Ιβ^ίΐαι

νομίξαντες) απηλλάχ&αι πραγμάτων χαι τους "Ελληνας άπρακτους

κπιίνκι, λογούς τε της Ηρας προς Αία χαι βονλην , ΰννοδον τε των

Ελλήνων και δημηγορίας των πρώτων, παρονΰίαν τε της μητρός Θέ

τιδος χαι επαίνους αυτής χαι του Αχιλλέως , αγώνας τε παντοίους

•και α&λα διάφορα, αφ' ων εΰτιν είδέναι και τα των α&λητών ονό

ματα και τα των α&λων.

Εν τω ε βιβλίω διηγείται ό ποιητής, ότι η Θέτις έλΰοΰβα και

δημηγορήΰαΰα προέ&ηχεν ά&λον (Ιθ^ίΙϋΓ ά&λων) τα όπλα του Αχιλ

λέως, α ΰαυμαατώς εχφράξει (Ι»!§ΐΙαΓ έχφράτει) ο ποιητής μαχρον

τΐλάβας λόγον βούλας τε των Ελλήνων περιέχει, καΐ ότι τοις πρώ

τοις εδοξι μη ποιηΰαι χρίβιν περί αυτών, αλλ' αφεϊναι τοις αιχμα-

λωτοις τοΐς Τρωΰ'ι διχάΰαι, αντιλογίας (Ιο^ίΐαπ -ίαι) τε Αΐαντος χαι

'Οδνβΰέας, με& ας χρινάντων των Τρωών τον Οδυΰβέα τα όπλα λα

βείν, ο Αίας ταμάλιοτα αλγών έφάν&η (Ιθ^ίΙαΓ εφάντι) ' χαι μανεις

ένέπεαι τοΐς ζωοις δοκών αν&ρωπους χτείνειν , νοτερόν τε εννοήΰας

(Ιβ^ίΙιΐΓ ονν.), ο κακόν εϊχεν (Ιο^ιΙαΓ είχον), εαυτόν απεχτεινε ξίφιι

'2ϊχτορέω, δι ο Έλληνες αλγήΰαι εδοξαν χαι αυτός Οδυαοεύς'

•τΐαρειΰάγονται δι &ρηνοϋΐ'τις Τεύκρος ο αδελφός, Τέκμηαα (βίο!)

•τΐαλλαχις χαι πάντες οί οικείοι, Νέοτωρ τε πααηγορηΰας χαι παρά
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χινήΰας (ΙοςίΙιΐΓ παραχεϊνήΰας) πάντας είς ταφήν χαί οντωπνρ-

κκϊάν ποιήΰαντες ε'χανΰαν χαί ίΟαψαν μεγαλοπρεπώς.

Εν τω εχτω βιβλίω διηγείται ό ποιητής, ότι απο&ανόντος

του Αΐαντος δημηγορίαι των Ελλήνων Ιγένοντο διάφοροι, Μενε

λάου παραχινοϋντος τους Έλληνας απράχτονς απιέναι, τον Λιομή-

δους επιπλήττοντος , του Κάλχαντος παραινοϋντος πέμψαι (Ιο^ίΙϋΓ

πράψαι) προς Νεοπτόλεμου τον νίόν τον Αχιλλέως· έπεμψαν (Ιβ£Ϊ-

ΙαΓ ί'πρη'ψαν) δε Όδνβαέα χαί Λιομ,ήδη · εν τω μεταξύ δε ήλ&εν Εν-

ρνπνλος εχ Μνοίας, ο νιος τον Τηλέφον, ανηρ των πολεμιχών έμ

πειρος, πολλά ανδραγα&ήΰας χαί πολλούς τών'Ελληνων αποχτείνας.

Εν τω εβδόμω διαλαμβάνει ο ποιητής, πώς οί Ελληνες έπα

ψαν τον Μαχάονα χαί Νιρεα εν τω αντω μνήματι, χαί ότι ό αδελ

φός αυτοί Ποδαλείριος τοΰοντον ήλγηΰεν, ότι ίίπαΰτος χαί αποτος

εκείτο χλαίων βονλόμενος εαντον άποχτεΐναι τη λνπη, χαί ότι ελ&ών

ο Νεΰτωρ παρεμν&ηΰ&το πολλά χαί αξία ειπών, χαί ότι πόλεμος

εγενετο τοις Άχαιοΐς χαί Τρωδί τον Ενρνπνλον ανδραγα&ήΰαντος

(Ίβ§;ίΙαΓ ανδραγη&έντος), χαί ότι οί πρέΰβεις εις Σχνρον αφίχοντο,

οΰα τε είπον Νεοπτόλεμο» χαί ηχονΟαν θρήνους τε της μητρός χαί

των άλλων, χαί ότι τάχιατα εις'Ίλιον ηχον ενρόντες τους'Έλληνας

εν μεγίΰτω αγώνι · επαινεί δε χαί τον Νεοπτόλεμον, όν αΰμένως πάν

τες είδον χαί ετίμηΰαν χαί δώρα πολυτελή έδωρήΰαντο επί δείπνου

χαλέΰαντες, χαί οΰα οίον τε ιδεΐν τω άναγινωΰχοντι.

Εν τοντω ογδόω 'όντι ό ποιητής διαλαμβάνει, ότι ηονς γενομέ

νης άνέοτηΰαν οι Τρώες χαί οΓΈλληνες οπλίξοντες εαντονς εις πόλε-

μον. χαί τους μεν Ελληνας παρα&αρρννας ο Νεοπτόλεμος χαί αντονς

τους Μνρμιδόνας πολλά νον&ετήοας, τονς δε Τρώας Ενρνπνλος ό

Τηλέφον πολλά χερτομήΰας (Ιβ§·ίΙαΓ χαραδομ.) , χαί ότι Νεοπτόλεμος

πολλούς άπέχτεινεν ανδρείως των Τρωών χαί άλλοι των Ελλήνων, χαί

ότι τελεντών ωρμηΰεν ό Νεοπτόλεμος χατα του Ενρνπνλον · χαί λόγων

πρώτον ρη&εντων απεχτανε τον Ενρνπυλον χαί νίχην μεγίβτην

εποίηβε χατά των Τρωών, ους ίλεήβας ό'Άρης απ Ολνμπον χατ-

ήλ9ε βοη&ήΰων ή δε 'Λ&ηνά τοις "Ελληΰιν ίβοή&ει· ονς ο Ζενς

εφόβηΰΐ χεραννοϊς, ομοίως χαί τονς"Ελληνας. οί δε Τρώες νενιχη-

μένοι εχλεία&ηΰαν φνλαχάς πόλεως ποιηΰαντες.

Εν τοντω ίννάτω 'όντι διαλαμβάνει, ότι ημέρας γενομένης

οί "Ελληνες ανέΰτηΰαν το "Ιλιον ορώντες , ο δε Λντήνωρ δεδιως εν-

'ξατο τω Αΐί (Ιο^ίΙαΓ ίϊί?) νπερ της πόλεως, χαί ότι οί Τρώες έπεμ

παν προς Αγαμέμνονα δοϋναι τονς νεκρούς, ους 'ε'&αψαν δαχρύααν
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τες, αυτόν τε Ευρνπνλον ΰρηνήΰαντες ίτκρίχενΰαν' αντόςτεοΝεο-

πτόλεμοξ απιων είξ τον τον πατρός τάφον μετκ Φοίνικος χαι άλλων

ε&ρήνηΰε κκΐ προβηνζατο· χαι όντως ό ήλιος εδνΰε. τη νΰτεραία δι

οννήχ&ηΰαν πάντες κατά των Τρωών ιγκεχλεισμένων ο δι Ληίφο-

βος &αρρήΰας παρήνεβι τον λαον επί πόλεμον εξιέναι χαι μη φοβεϊ-

ΰ&αι. εξήεΰαν δε χαι πολλοί απέΰανον ο δε Ληίφοβος ηνδραγά-

ϋ·ηΰε και, ει μη Απόλλων ερνΰατο, απεκτάν&η αν νπο Νεοπτόλε

μου, άλλοι δι είς φνγην ετράποντο, χαΐ νίκη των Ελλήνων (ηαηι

«[ΐι'ιά Λθθ8ΐ?), ει μη Απόλλων εφόβηΰεν. επεμ-ψαν δε οί'Ατρεϊδαι

Λιομήδη χαι Όδνβΰία είς Λήμνον επιχαλέαοντας (Ιβ^ϊΐυι· -έβαντας)

τον Φιλοχτήτην έχει οντά χαΐ έλκει μοχ&ίξοντκ· ήλ&ε δε χαι ο Φιλο

κτήτης αβμένως δεχ&εϊς νπο τούτων και ιαν&εις παρκ τον Ποδαλει-

ρίον (ΐ6§Ίΐυρ -ρίονος, ΓοΓί&ίβο ΘΓΓΟΓΘ ΜαϋΗαοηίί ηοηιεη ΓβοοΓάβηΙβ).

Εν τούτω δεχάτω όντι διηγείται ο ποιητής, ότι ο[ Τρώες ε|ω

της πόλεως οντες ε&α·ψαν τονς εαντών νεχρονς, οί δε Έλληνες παρε-

βχεναΰμένοι ωρμηβαν χατ' αυτών χαι ο Πολνδάμας βννεβονλεν-

βεν εχείνοις^ειβιοναιν από των τειχών μάχεΰ&αι · ον γαρ οΐοίτε(1ο-

^ίΐαπ οι'τε) ηβαν ί|α) τοΐτο ποιεΐν ταντα δε άκανθας ό Αινείας επι-

πληττει τω Πολνδάμαντι χαι παρα&αρρννει τονς Τρώας χαι ορμη-

ΰας πολλά άνδραγα&ήματα έποίηβεν αντος χαι άλλοι · ομοίως Έλ

ληνας (1β£ίΙαι· βΐ ίηΙοι·ραη§;ίΙϋΐ· αντος . χαι άλλοι ομοίως έλληνες.)

και ό Φιλοκτήτης πολλά παρκινέβας ιις πόλεμον διηγειρε πάντας

χαι τον Πάριν τρωδας εφνγάδεναε τον πόλεμον , ο? έξω της πόλεως

απιων χαι Οίνιόνην την προτέραν γνναΐκα πολλά, παραχαλέΰας ίά-

ΰαβ&αι (Ιο^Ηυτ ίάαηΰ&αι) το τρανμα ονχ ('τνχεν της ιάοεως. και ότι

Διομήδης ΰνν Όδναβεΐ ηρπαΰαν το Παλλάδιον εκ Τροίας και ε|-

ηνεγχαν εις τας νανς. χαΐ αλλά χρηΰιμα εΰτιν εν τοντω ιοεΐν.

Εν τοντω τω βιβλίω ι α οντι διηγείται, πώς αϊ Τρωάδες έ&ρή-

νονν τον Αλέζανδρον απο&ανόντα χαι επι&νμονΰαι απιίναι ιΐς την

ταφην εκείνον ονκ ηδννή&ηΰαν δια τον πόλεμον, ος ηγίρ&η πολνς

καίΰφοδρος' πολλοί γαρ των ηρώων ηνδραγά&ηοαν χαι πολλοί

Τρώες χαι μαλιΰτα Ενρνμαχος και Αινείας επαινούνται φνγαδεΰ-

ΰαντες τονς'Έλληνας , έως ον νοηβας ό Νεοπτόλεμος και ίπορονβας

όνειδίαας τε τοις Έλληΰιν έτριψε τονς Τ^ώας διώχων και πολλονς

αποχτείνας· ο δε Αινείας νπο της μιγτρος έΐ-έφνγε (Ιο^ίΐιη· ιξνπαγε)

και οι Τρώες εγκεκλειΰμένοι έγένοντο ' χαϊ ττ/ επιονΰΐ] οί Έλληνες

ώρμηΰαν κατά τον Ιλίον τειχομαχονντες, οι τε Τρώες αναγκαΰϋ·έν
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«ς εμάχοντο, ο τε Αινείας ανδρείος φανείς και εζιων (? νοίιώΐϋ

περιιών'!) μιγαλα χατώρ&ωΰε. __

Εν τούτω τω βιβλίω ι β 'όντι διηγείται, ότι , επεϊ ονχ οίον τ;

εγένετο πολεμώ λαβείν την Τροίαν, Ό Κάλχας μαντις ων αηο τέχνη:

ίιδώς το μέλλον προεΐπε τοις αριβτενοι ζητεΐν τρόπον άλλον· ον γα^

βία άλωΰεται η Τροία, αλλά δόλψ. έλογίξοντο δη πάντες τον τρό

πον μόνος όε'Οδνββενς εφευρων τον δόλον ελεξεν, ότι δει ποιηβαι

ξνλινον ΐππον δώρον τη Ά&ηνα, εν ώ έγκλείΰομεν τους άρίοτον;

των Ελλήνων έπειτα πλεΰβουβιν οί άλλοι, χαι οί Τρώες χαλάβονβι

τα τείχη, ίνα τον ΐππον βύρωΰιν εις τον ναον της Α&ηνάς· ημείς δ

(δ &(Μί(1ί) επανηκοντες άωρι της ννκτος είΰπηδήΰαντις δια τον

τείχονς αιχμαλωτίβομεν την πάλιν, αχονβαντες δε ταντα οί μεν έπ»|-

νεβαν,οίδ ον, και έ'ρις αννέβτη · ηβονλη&ηΰαν δε πολεμήοαι, τοΐ

Λιος δ (δ' αά(1ί(1ί) απειληΰαντος (Ιβ^ίΙιΐΓ άπαληΰ.) ίπανΰαντο, χα>

τον ΐππον έτεκτήνατο ο Έπειος βονλ-η της Α&ηνας δι ΐννπνίον

χαι μετά ταντα άντιλογίαι πολλαί' τέλος όμονοηΰαντες είαήλ&ον ο

κριΰτοι Σίνωνυς ΰχενωρηΰαμένον το πλάΰμα. χαι πολλών αΐ'τίλο

γιων τοις Τρωΰι γενομένων τέλος ομονοηβαντες ε'ΰνραν τον ίπποι

εις την πολιν των Ελλήνων απιοντων.

Έντοντω ιγ 'όντι διαλαμβάνει, πώς οί Τρώες νομίΰαντες α

&ώς τους Έλληνας αποπλενβαι έχαιραν ε'μελπον χαι με&νο&εντί

ηρζαντο χα&ενδειν. χαι τότε ό Σίνων πνρβον ή-ψεν , ον ιδόντες £π

ανήκον χαι είΰπηδηοαντες πάντα τα δείνα εποίηΰαν άποκτείνοντί.

ανηλεώς πάντα τον παρατνχόντα· ο τε Νεοπτόλεμος ανεΐλε το:

Πρίαμον, ό ίΐ Μενέλαος τον Ληίφοβον, τον δε Άβτνάνακτα απί

πνργον εχρημνίΰαν μόνης δε της οιχίας τον Αντήνορος έφείβαντο

ο δε Αινείας μετά πά&η πολλά ιδων την πατρίδα άλονβαν άρπάβα.

τον πατέρα γέροντα χαι τον νίον ε'φνγε.

Εν τοντω διαλαμβάνει ό ποιητής ιδ 'όντι χαι τελενταίω τί];

αυτόν ποιηΰεως την επάνοδον των Ελλήνων χαι φ&οραν ενίων -/Λ

πλάνην, χαι πρώτα τα δείνα των Τρωών, χαι τας ηδονας των Έί

ληνών χαι αΰματα και επαίνους των ανδραγα&ηαάντων, χαΐ οι

εφάνη το φάνταΰμα τον Αχιλλέως τω νίώ χχι ε/-ητηΰε την Πολνξί

νην &νμα, ην χαι ε'&νΰαν , χαι ότι η Έχάβη εγένετο χνων, κιχΐ ΰτ

η 'Α&ηνάοργιΟ&είβαΑΐαντιτώΑοχρώ απέπνιξεν (1ο§·ΪΙιιι· κπίτνι'ξίΐ

αυτόν ανηλεώς · η τε θάλασσα και άνεμοι ΰφοδροι χινη&έντες ττο/

λονς ναναγηΰαι εποίηβαν, τέχναις τε τον Ναυπλίου και οργή τκ

&εών πολλοί χαχώς διεφ&άρηΰαν.
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ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

7ΐ,ΐθ·' υπό Πηλείωνι δάμη 0·εοείχελος"Εχτωρ ,

χκί £ πνρη κκτέδαψε , και οβτέκ γκΐκ κεκεν&ει ,

δη τότε Τρώες έ'μιμνον ανά Πριάμοιο πόληα,

δειδιότες μένος ην &ραΰύφρονος Αίαχίδαο ·

ηντ' ένΐ ξνλόχοιοι, βόες βλοβνροΐο λέοντος 5

έλ&έμεν ονχ έ&ελονβι,ν ένκντίκι , αλλά φέβονται

ι'ληδόν πτώβΰονΰκι άνκ ρωπήια πυκνά·

ως οι ανκ πτολίε&ρον νπε'τρεΰαν οβριμον κνδρκ ,

μνηΰάμενοι προτέρων, όπόβων άπο &νμον ΐαφεν,

όππότε δη τα πρώτα φέρε Τρώεβϋι,ν ΰλε&ρον 14

******

* * * όπόβων κπέταμνε κκρηνκ 9

&ύων Ίδαίοιο περί προχοήβι Σκαμάνδρον , 10

ήδ' οβΰονς φεύγοντας υπό μέγα τείχος ολεββεν,

"Εκτορά &' ως έδάμαββε καΐ άμφείρνββε πόληι,

ίίλλων ·9·' , ονς έδάιξε δι' άκαμάτοιο δαλάβΰης

των οϊγε μνηϋ&έντες ανά πτολίε9ρον εμι,μνον · 15

άμφΐ δ' αρά βφίβι πέν&ο'ς άνιηρόν πεπότητο

ως ήδη βτονόεντι καται&ομένης πνρΐ Τροίης.

και τότε Θερμωδοντος κπ' ενρνπόροιο ρεέ&ρων ,

5ΜΥΚΝ. 1
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ηλν&ε Πεν&εβίλεια &εών έπιειμενη είδος,

κμ,φω και βτονόεντος έελδομένη πολε'μοιο 20

χαΐ μέγ' άλεναμένη βτνγερήν κκΐ κεικέα φήμην,

μη τις έόν κατά δήμον έλεγχεί^βι, χαλέψΐ]

άμφι καβιγνήτης, ης εΐνεκκ πέν&ος κεξεν, ·

Ιππολύτης · την γαρ ρα χατέχτανε δονρΐ κραταιώ,

ου μεν δη τι έχοϋβα, τιτνΰχομένη ί' έλκφοιο · 25

τοννεκ' αρά Τροίης έρικνδέος ΐκετο γκΐαν.

προς δ ετί οι τάδε &νμός κρήιος όρμαίνεβκεν ,

οφρκ χα&ηραμένη περί λύματα λνγρά φόνοιο

βμερδαλέας δνέεββιν Έριννύας ίλκββηται ,

κι οι άδελφειής κεχολωμέναι κύτίχ' εποντο 30

αφρκβτοι · κεϊναι γαρ αεί περί ποΰβΐν άλιτρών

βτρωφώντ' , ονδέ τιν' έβτι &εάς άλιτόν&' νπαλύξκι.

βνν δε οι αλλαι εποντο δνώδεκα, πάβαι κγαναί,

παβαι έελδόμενκι πόλεμον και άεικέα χάρμην ,

αϊ οι δμωίδες εβκον άγκκλειταί περ έοϋααι · 35

«λλ' αρά παβάων μεγ' νπείρεχεΠεν&εβίλεικ·

ως 8 ό'τ' άν' ούρκνόν εύρνν εν άβτράβι δια βελήνη

έχπρί'πει εν πκντεββιν άριζήλη γεγανΐα,

αί&έρος άμφιραγέντος ΰπο νεφέων έριδούπων,

ευτ ανέμων ενδηΟι μι'νος μέγα λάβρου κέντων · 40

ί°5 ηγ' εν πάβηΰι μετεπρεπεν έββνμένηΰιν.

$ν& αρ' εην Κλονίη Πολεμοΰβκ τε Ληρινόη τε

Ενάνδρη τε και 'Λντάνδρη καΐ δια Βρέμονΰα

ηδε κκΐ Ίππο&όη, μετά δ' Άρμ,ο&όη κνανώπις,

Άλκιβίη τε και 'Λντιβρότη και Ληριμάχεικ, 4ό

της δ' έ'πι Θερμώδωβα μέγ' εγχεΐ κνδιόωβα·

τόββαι ά'ρ' άμφιέποντο δαΐφρονι Πεν&εβιλείη.

οΐη δ' άκαμάτοιο κατε'ρχεται Ονλύμποιο

Ηώς μαρμκρεοιβιν άγαλλομένη φρενας ΐπποις

ίΐράων μετ' ένπλοκάμων, μετκ δε βφιΰι πάβαις δΟ
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κόν είδος άμωμήτοις περ έονβαις ·

τοίη Πεν&εΰίλεικ μόλεν ποτΐ Τρωιον αβτν

έξοχος εν πάϋχοΊν Άμκζόβιν. - άμφι δε Τρώες

πάντο&εν έΰβνμενοι μέγ' έ&άμβεον, εντ' έβίδοντο

"Λρεος άκαμάτοιο βα&νκνήμιδκ &νγατρα

είδομένην μακάρεββιν , έπεί ρά οι άμφΐ προβωπω

αμφω βμερδαλέον τε και άγλαον εΐέ

μειδίόωβ' έρκτεινόν, νπ' όφρνΰι δ' [μερόεντες

όφ&αλμοί μκρμκιρον αλίγκιον άχτίνεΰβιν,

κίδώς ί' κμφερν&ηνε πκρήια, των δ' έφνπερ&ε 60

δεοπεδίη έπέκειτο χάρις καταειμένη κλκήν.

λαοί. ί' άμφεγάννντο κοά άχννμενοι το πκροι&εν ·

ως δ' οπότ' ά&ρήβαντες κπ' ονρεος άγροιώται

Τ7ριν κνεγρομένην εξ ενρνπόροιο &αλκ<}6ης,

ομβρον οτ' ίβχκνόωΰι &εονδέος, όππότ' κλωαΐ 66

ήδη άπκυαίνοντκι έελδόμενκι Λιός ύδωρ ,

οψε 5' νπηχλνν&η μέγας ουρανός, οΐδ' έβιδόντες

έΰ&λον βήμ' κνέμοιο και νετον εγγύς έόντος

χκίρουβιν, το πάροι&εν έπιβτενκχοντες άρονραις·

ως κρκ Τρώιοι νίες, οτ' έ'δρκκον ενδο&ι πάτρης 70

δεινην Πεν&εβίλεικν επί πτόλεμον μεμκυϊκν,

γή&εον · έλπωρή γαρ οτ' ες φρενκς ανδρός ΐκηται

κμφ' άβαθου, ατονόεββαν άμκλδννει κακότητα.

τοννεκα καΐ Πριάμοιο νόος πολέα βτενάχοντος

και μέγ' άκηχεμένοιο περί φρεβϊ τντ&ον Ιάν&η.· 7δ

ως δ' οτ' άνήρ κλκοΐβιν έπ' ομμαβι πολλά μογήβας,

[μείρων Ιδέειν ιερόν φάος η δανέεβ&κι ,

η πάνω (ητήρος άμνμονος ήε &εοΐο

ομματ' κπαχλνβκντος ΐδη φάος ήριγενείης,

ου μεν ό'ΰον το πάροι&εν, όμως δ' αρά βαιον ϊάν&η 80

πολλής εκ κκκότητος, έχει δ' έ'τι πήματος άλγος
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αινον ΰπο βλεφάροιοι λελειμμένον ως αρά δεινην

νιος Λαομέδοντος έΰέδραχε Πεν&εβίλειαν ·

πανρον μεν γή&ηβε, το δε πλέον είβίτι παίδων

αχνυτ' άποχταμένων. αγε δ' εις εά δώματ' ανάδυαν, 85

χαί μιν προφρονέως τίεν εμπεδον , εύτε %-νγατρα

τηλό&ι νοβτηΰαβαν έεικοβτώ λυχάβκντι ·

χκί οι δόρπον ετενξε πανείδκτον, οίον εδουβι

χνδκλιμοι βαβιλήες, οτ' έ'&νεκ δηώβαντες

δκίννντ' εν 9·αλίϊΐ<ϊιν κγκλλόμενοί περί νίκης· 90

δώρκ δε οι πόρε χαλά χαΐ ολβικ, πολλά δ' νπέβτη

δωβέμεν, ην Τραόεβοι δαϊζομένοις έπκμνντ]·

η δ' «'ρ' νπέβχετο έργον, ο τ' ονποτε 0-νητός έώλπει,

δηωβειν 'Λχιλήκ χαΐ ευρέα λαον όλέββειν

Άργείων, πνρσον δε νέων χκ&νπερ&ε βαλέβ&αι· 95

νηπίη· ονδί' τι ήδη ένμμελίην 'Λχιλήκ,

αββον -υπέρτατος ήεν ένι φ&ιβήνορι χάρμη.

της δ' ως ούν έπκχονβεν έύς πκις Ήετίωνος

Ανδρομάχη , μάλκ τοΐκ φιλώ προβελέζ,κτο &νμώ ·

,,α δειλή , τι νν τόοβκ μέγα φρονέονβ' αγορεύεις ; 100

ου γαρ τοι <ί&ένος έβτιν άταρβέι Πηλείωνι

μάρνασ&' , άλλα ϋοι ώχα φόνον χαΐ λοιγόν έφήβει.

λευγκλέη , τί μέμηνκς ανά φρένας ; ή νν τοι κγχι

εΰτηκεν θανάτοιο τέλος χαι δαίμονος Αιβκ'

"Εχτωρ γαρ βίο πολλον υπέρτερος άπλετο δουρί· ΙΟ5

άλλ' έδάμη κρατερός περ έων, μέγα δ' ηχαχε Τρώας,

οι ί &εον ως πάντες ανά πτόλιν είβορόωντο ·

χαί μοι ε'ην μέγα κΰδος (δ' άντι&έοις τοχέεββι

ζωός έών · ως εί' με χυτή χατά γαία χεχεύ&ει,

πριν ε δι' άν&ερεώνος ύπ' εγχεϊ 0-υμόν ολέββαι. ΐιο

νυν δ άρ άάβπετον άλγος όιζνρώς έΰά&ρηβα,

χεΐνον οτ' άμφι πόληα ποδωχεες εί'ρυον ίπποι

άργαλέως Άχιλήος, ο μ' άνέρος εύνιν ε&ηχε
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κονριδίον, το μοι κίνον αχός πέλει ημκτα πάντα."

' ως φά&' έον κατκ &νμον ένΰφνρος Ήετιωνη, 115

μνηβαμένη πόβιος · μάλα γαρ μέγα πέν&ος άέξει,

ανδρός κποφ&ιμένοιο βαόφροΰι 0-ηλντέρ^βιν.

ήέλιος δε ϋ-οήβιν ελιββόμενος περί δίνης

δνΰατ' εξ ώ'κεανοΐο βα&νν ρόον, ηνντο ό' ηώς.

οι δ' οτε δη πκνβαντο πότου ίαιτο'^ τ' ερατεινής, 120

δη τότε που δμωαΐ ΰτόρεΰαν &νμήρεα λέκτρα

εν Πρίάμοιο δάμοιαι &ρα6νφρονι Πεν&εβιλείΐ] ·

ή δε κιούο' ενδεβκεν νπνος δε οι οββε κάλυψε

νήδνμος άμφιπεβων · μόλε δ' αί&έρος εξ νπάτοιο

Παλλάδος έννεαί-βΟι μένος δολόεντος Όνείρον, 12δ

νππως μιν λενββονβκ κακόν Τρωεββι γένηται

οϊτ' αντί], μεμανΐα ποτΐ πτολέμοιο φάλαγγας ·

χαι τα μεν ως ωρμκινε δαΐφρων Τριτογένεια ·

τΐι δ' αρά λνγρός "Ονειρος έφίβτατο πατρί ίΌίκώί,

χαί μιν έποτρννε6κε ποδάρκεος αντ' 'Λχιλήος 130

0-κρβαλέως μάρναβ&αι εναντίον · ή δ' άίοναα

γή&εεν εν φρεβΐ πάμπαν · όίβδκτο γαρ μέγα έργον

έχτελέβειν αντήμαρ ανά μό&ον όκρνόεντα-

νηπίη · η ρ" έπί&ηβεν όιζνρώ περ Όνείρω

έοπερίω , ο ? φνλα πολυτλήτων άν&ράπων 13δ

ΰ-έλγει ένΐ λεχέεοβιν αδην έπικέρτομα βάζων,

δς μιν αρ' έζαπάφηΰεν έποτρύνων πονέεβ&αι.

άλλ' οτε δη ρ' έπόρονβε ροδόβφνρος Ήριγένεικ,

δη τότε Πεν&εβίλεια μέγ' έν&εμένη φρεβΐ κάρτο$

ε| εννής άνέπαλτο καΐ άμφ' ώμοιΰιν εδννε 140 ·

τενχεα δαιδαλόεντα, τα οι &εός ωπαβεν "Λρης·

πρώτα μεν αρ κνήμ·ββιν έπ' άργνφέββιν ε&ηκε

κνημΐδας χρνβέας, αϊ οί εβαν ευ άραρνΐαι ·

εββατο δ' αν δωρηκα παναίολον · άμφΐ δ' αρ ' ωμοις

δήκατο κνδιόωΰα μέγα ξίφος, φ περί πάντη 145
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0

χουλεός εν ηβχητο δι' αργύρου ήδ' ελέφαντας-

αν δ' ελετ' κΰπίδκ δΐαν άλίγκιον αντνγι μήνης,

η&' νπίρ ώχεανοίο βα&νρρόον άντέλλ-ηβιν

ημιΟν πεπλη&νϊκ περί γναμπτήβι κεραίας ·

τοίη μαρμαίρεαχεν άάβπετον · άμφΐ δε χρατι 150

&ήχί χόρνν χομόωβαν έ&είρ^αι χρνβε'^βιν ·

ως η μεν μορόεντκ περί χροΐ &ήχκτο τεύχη.

κβτεροπ^ ό' ατάλαντος έείδετο, την απ' Όλνμπον

εξ γκίαν προίηβι Λιος μένος άκκμάτοιο ,

δειχννξ άν&ράποιαι μένος βαρνηχεος ομβρον, 155

ηε πολνρροίξων ανέμων αλληκτον ίωήν.

ηντίχα δ' έγχονέονακ διεχ μεγάροιο νέεβ&αι

ϋοιονς εΐίετ' αχοντας νπ' άβπίδκ, δεξιτερή δε

βονπλήγ' άμφίτνπον, τύν οί'Έρις ωπαβε δεινή,

ϋ-νμοβόρον πολέμοιο πελώριον έ'μμεναι αλχαρ · 160

τω έπιχαγχκλόωβκ τάχ' ηλν&εν έ'χτο&ι πύργων ,

Τρώας έποτρννουβα μάχην ες κνδιάνειραν

έλ&ε'μεναι · τοί δ ' ώχα βυναγρόμενοι πεπίδοντο

άνδρες άριβτήες, χαίπερ πάρος ονχ έ&έλοντες

ατήμεναι αντ' 'Λχιλήος · ο γαρ περιδάμνατο πάντας. 165

•η δ' αρά κνδιάαβχεν άάαχετον ε'ξετο δ' ΐππω

καλώ, ώκντάτω, τον οι αλοχος Βορε'αο

ωπαβεν '&ρεί&νικ πάρος Θρήκηνδε κιονβΐ]

ξείνιον , οβτε ΰΌήβι, μετέπρεπεν Άρπνί^βι, ·

τω ρα τό&' έξομένη λίπεν αβτεος αίπά μέλα&ρα ΐ7ο

έβ&λή Πενϋ-εβίλεια · λνγραι δε μιν ότρννεβκον

Κήρες όμως πρώτην τε και νβτατίην επί δήριν

έλ&έμεν άμφι δε Τρώες άνοβτήτοιβι πόδεββΊ

πολλοί ε'ποντ' επί δήριν άναιδέα τλήμονι κουρη

ίλαδόν, ήύτε μήλα μετά κτίλον, οβ&' κμα πάντων 175

νιββομένων προ&έ^βι δαημοβνντ}ΰι νομήος ·

ως αρά νήγ' έφέποντο βίγι μέγα μαιμωωντες -
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Τρώες έυθ·9·ενέες και Αμαζόνες όβριμό&υμοι.

η δ' οΐη Τριτωνίς, οτ' ηλν&εν αντα Γιγάντων,

η "Ερις έγρεχνδοιμος άνκ βτρατόν κίβοΌυβκ, 180

τοίη ένΐ Τρωεββι 0-οή πέλε Πενϋ-εβίλεια.

και τότε δη Κρονίωνι πολυτλήτους άναείρας

χεΐρκς Λαομέδοντος ίνξ γόνος άφνειοΐο

εϋχετ' ες ιερόν αίπύ τετραμμένος Ίδκίοιο

Ζηνός , 05 "ίλιον αΐεν έοΐς έΊιιδέρκετκι οΰΰοις · 18δ

,,κλϋ·θ·ί , πάτερ , καΐ λκον 'Λχαιιχόν ηματι τώδε

δός πεβε'ειν υπό χερβίν Άρηιάδος βαϋιλείης,

και δ' αύ μιν πκλίνορβον έμόν ποτΐ δώμα βάωβον

κξόμενος τεόν νίκ πελώριον οβριμον'Άρην,

κντήν &' , οννεχ' έ'οικεν επουράνιοι Ο-ε^βιν 190

έκπκγλως, χαΐ βεΐο &εον γένος έβτΐ γενέ&λης·

κΐδεββκί ί' έμον ήτορ, έπεί καχά πολλά τετληχα

ίΐκίδοιν όλλνμένων, ονς μοι περί Κήρες εμαρψκν

Άργείων παλάμηοΊ κατά βτόμα δηιοτήτος ·

κΐ'δεο δ' , ίθ5 έτι πανροι άφ' αΐμκτός είμεν κγανον 195

Λαρδκνου , ε'ως άδάιχτος έτι πτόλις , οφρα χαΐ ημείς

εκ φόνου άργαλέοιο και αρεος άμπνεύβωμεν."

ή ρα μέγ' ευχόμενος· τω δ' αίετος ό|ΰ χεκληγώς

ήδη άποπνείονβαν έχων ονύχεβοΊ, πέλειαν

έββυμένως οιμηΰεν κριβτερός · άμφϊ δε ϋ·νμω 200

τάρβηβε Πριαμοιο νόος, φάτο δ' ούκέτ' ά&ρήβειν

ξωην Πεν&εβίλειαν κπο πτολέμοιο κιοΰβαν ·

χαι το μ^ν ως ημελλον έτήτνμον ηματι χείνω

Κήρες ύπεκτελέειν · ο δ' κρ ' ίίχνυτο 0-υμον έαγως.

'Λργεΐοι δ' άπάνευ&εν έ&άμβεον, ευτ' έδίδοντο 205

Τρώκς έπεββνμένονς καΐ 'Λρηίδα Πεν&εβίλειαν ,

τους μεν δη 0·ήρεββιν έοικότκς , οΐτ' εν ορεββι

αοίμνης είροπόκοιβι φόνον βτονόεντα φέρουβι,

την δε πυρός ριπή ένκλίγχιον , ητ' έπι &άμνοι$
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μαίνεται άζαλέοιβιν έπειγομένον άνέμοιο · 210

^χαί τις αμ' άγρομένοιβιν έπος ποτΐ τοϊον έειπε ·

,,τίς δη Τρώας έγειρε με&' "Εχτορα δηω&έντα,

ους φάμεν ούχέτι νωιν ύπαντιάβειν μεμαώτας ;

νυν δ' κφκρ άίββονβι λιλκιόμενοι μέγα χάρμης.

χαί νν τις εν μέββοιΰιν έποτρννει πονέεβ&αι · 215

φαίης χεν &εόν έ'μμεν, έπει μέγκ μήδεται έργον,

κλλ' άγε, δάρβος αατον ένΐ βτέρνοιβι λαβόντες

αλκής μνηβώμεαΟ-α δαΐφρονος · ονδε γαρ ημείς

νόβφι δεών Τρωεββι μαχηβόμε&' ηματι τώίί."

«V φάτο · τοι δε φαεινά περί βφίβι τενχεα Μέντες 220

νηών έξεχεοντο μένύς καταειμενοι ωμοις·

ΰνν ί' ίβαλον 0-ήρεβϋιν έοικότες ώμοβόροιβι

δηριν ες αίματόεββαν, όμον δ' έχον έντεα χαλά,

έγχεα χαΐ &ώρηχκς ένβ&ενέας τε βοείας

χαι χόρν&ας βριαράς, έτερος δ' έτε'ρου χρο'κ χαλχώ 22δ

τύπτον άπηλεγεως · το δ' έρεν&ετο Τράιον ούδας.

έν&' ί'λε Πεν&εβίλεια Μολίονα Περΰίνοόν τε

Είλιββόν τε και Άντί&εον χαΐ άγήνορα Αέρνον

"Ιπηκλμόν τε χαΐ Λίμονίδην κρατερόν τ' Έλάβιπαον ·

Ληρινόη δ' ελε Λαόγονον, Κλονίη δε Μένιππον^ 230

ος ρα πάρος Φνλαχή&εν έφε'ΰπετο Πρωτεβιλάω,

οππως χε Τρώεβαιν ένβ&ενέεόβι μάχηται ·

τον δ' αρ' άποφ&ιμένοιο Ποδάρχεΐ Φυμός όρίν&η

Ίφικληιάδτ] · τον γαρ μέγα φίλα&' εταίρων ·

αΙψα δ' ογ' άντι&έην Κλονίην βάλε, της δε διαπρο 235

ηλ&ε δόρν βτιβαρόν κατά νηδύος , εκ δε οι ώχα

ϋονρι χύ&η μελαν κϊμα, βννέβπετο δ' εγχκτα πάντα·

της δ' αρά Πεν&εβίλεια χολώβατο, χαίρα Ποδάρκεα

ονταβεν ες μνώνα παχύν π^ριμήκεΐ δονρΐ

χειρός δεξιτερης, δια δε φλέβας αίματοέαΰας 24Ο

χέρΰε, μελαν δε οι αίμα δι' ε'λκεος ούτκμένοιο
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ε'βλυβεν έΰβυμένως · ο δ' αρά βτενάχων άπόρουΰεν

είΰοπίβω · μάλκ γαρ οι έδάμνατο &υμον κνίη ·

τον δ' αρ' άπεββυμένοιο πο&η Φυλάκεβΰιν έτύχ&η

αβπετος · δς δ' αρά βαιον άπο πτολε'μοιο λιαβ&είς 245

κάτ&ανε καρπαλίμως (Ημετέρων εν χερβιν εταίρων.

Ιδομενεύς δε Βρε'μονβκν ένήρατο δούρκτι μακρώ

******

δεξιτερόν παρά μαξόν, αφαρ δέοίήτορ ελνΰεν

ή δ' επεβεν μελίΐ] έναλίγκιος, ηντ' εν ορεββι

δονροτόμοι τε'μνονβιν νπείροχον, η δ' κλεγεινον 250

ροΐξον όμως χκΐ δονπον έρειπομε'νη προΐηβιν ·

ως η άνοιμώξαΰα πέβεν', της δ' αφεα πάντα

λύσε μόρος, ψνχή δ' έμίγη πολναέβιν ανρκις.

Ενάνδρην δ' αρά Μηριόνης ίδε Θερμωδωβαν

εϊλεν έπεββνμένας ολοην άνκ δηιοτήτα, 255

τ»2 μεν αρ' ες κραδίην ελάβας δόρυ, τη δ' υπό νηδνν

φάβγανον έγχρίμψας · τάς δ' έαονμένως λίπεν αιών.

Ληρινόην δ' έδάμαΰβεν Όιλέος οβριμος υιός,

έγχεΐ όκριόεντι δια κληΐδα τνχήβας.

'Λλκιβίης δ' ίίρα Τυδείδης και Ληριμαχείης 260

αμφω κρατ' άπε'κοψε 6νν ανχέβιν ίίχρις έπ' ώμους

αορι λενγαλέω · ταΐ δ' ήντε πόρτιες ίίμφω

κάππεβον, αβτ' αίζηός αφαρ ψυχής άπαμέρβη,

κόψας αύχενίους βτιβαρώ βουπλήγι τένοντας ·

ως αϊ Τυδείδαο πέβον παλάμηδι δαμείβαι 265

Τρωών αμ πεδίον βφετέρων άπο νόβφι καρήνων.

τήβι δ' έ'πι Σ&ένελος κρατερον κατέπεφνε Κάβειρον,

ος κίεν εκ Σηβτοΐο λιλαιόμενος πολεμίξειν

'Λργείοις, ούδ' αυ&ις εην νοβτηβκτο πάτρην

του δε Πάρις κραδίην έχολώΰατο δ^ω^έντος , 270

καί ρ" ίβαλε Σ&ενέλοιο καταντίαν ούδ' αρατόνγε

οϋταο'εν [έμενός περ , άπεπλάγχ&η γαρ όιοτος
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άλλη, οπή μιν Κήρες άμείλιχοι Ι&ννεδχον

χτεΐνε δ' αρ' έαβνμένως Ενήνορα χαλχεομίτρην ,

ος ρ' έχ Λονλιχίοιο χίεν Τρώεββι μάχεα&αι.~ · 275

τον δ' αρ' άποφ&ιμένοιο παις Φνλήος κγανος

ωρίν&η · μάλα δ' ωχκ λέων ως πώεβι μήλων

ίν&ορε · τοι δ' άμα πάντες νπέτρεβαν οβριμον κνδ^κ ·

χτεΐνε γκρ Ίτνμονήα χαι Ίππαβίδην ΆγέΚκον ,

οι ρ' από Μιλήτοιο φέρον Λαναοΐβιν ομοχλήν 280

( νπ' άντι&έω χαΐ ύπ' 'Λμφιμάχα μεγα&νμω ,

1. ·ίτ * * Α

οϊ Μνχάλην ένέμοντο Λάτμοιό τε λενχκ χκρηνα

βράγχον τ αγχ,εκ μαχρά χκΐ ήιόεντα Πκνορμ,ον

Μαιάνδρου τε ρέεδρκ βα&νρρόον , ο<? ρ' επί γκΐα,ν

Κκρών άμπελόεΰβκν από Φρνγίης πολνμήλον

εΐαι πολνγνάμπτοιβιν ελιββόμενος προχοήβι.

χκΐ τονς μεν χκτέπεφνε Μέγης εν δηιοτήτι ·

αλλονς δ' κντ' έδκμαβαεν, οβονς χίχε δονρΐ κ

εν γαρ οι βτέρνοιβι &ρκβος βάλε Τριτογένεικ ,

οφρκ χε· δνΰμενεεββιν ολέ&ριον ήιικρ έφείη.

Λρηακΐον δ' έδάμκββεν κρηίφιλος Πολνποίτης

τον τέχε δΐκ Νέαιρα περίφρονι Θειοδάμκντι,

μιχ&εΐβ' εν λεχέεββιν νπαΐ Σιπνλω νιφόεντι,

ηχι &εοι Νιόβην λκαν &εϋκν, ης έτι δάχρν

πονλν μάλκ βτνφελής χηταλείβεται νψό&ι πέτρης

χαί οι συΰτονκχονΰι ροαΐ πολνηχέος "Ερμου

χκΐ χορνφαι Σιπύλον περιμήχεες, ων ·.

έχ&ρή μηλονόμοιδιν αεί περιπέπτατ' ομίχλη

η δε πέλει μέγα &ανμα παρεβδνμένοιοΊ βροτοΐβίν

οννεχ' εοιχε γνναιχΐ πολνδτόνω, ήτ' επί λνγρά οοο

πεν&εΐ μνρομένη μάλα μνρίκ δάχρνα χενει · <

χκΐ το μεν άτρεχέως φτ]ς.εμμεναι, όππότ' αρ' ~~\~^.-

τηλό&εν ά&ρήβειας · έπήν δε οι έγγνς ΐχηαι ,
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φκίΐ'Βτκί αΐπήεββα πέτρη Σιπύλοιό τ' άπορρώζ-

άλλ' η μεν μακάρων ολοον χόλον έκτελέοναα 305

μύρεται εν πέτρηβιν ετ' αχννμένη είκνϊα.

άλλοι δ' άμφ' αλλοιβι φόνον και κήρα τί&εντο

άργαλέην δεινός γαρ ένεΰτρωφατο Κνδοιμος

λαοΐς εν μέααοιβιν · άταρτηρον δε οι αγχι

ιίΰτήχει&ανάτοιο τέλος· περί δε βφιβι Κήρες 310

λενγκλέαι βτρωφώντο φόνον βτονόεντα φε'ρονΰκι.

πολλών δ εν κανί^Οι λύ9η χε'αρ ηματι χείνφ

Τρωών τ' Άργείων τε, πολύς δ' κλκλητος όρωρει ·

ου γαρ πως κπε'ληγε μένος μέγα Πεν&εαιλείης ,

άλλ' ως τίς τε βόεααι κατ' οΰρεα μκκρα λέαινα 31δ

έν&όρτι άΚ,καα βα&νϋκοπέλον δια βήΰβης

αίματος ιμείρονβα, το οι μάλα &νμον ΐαίνει ·

ως τήμος Λαναοΐβιν 'Λρηιάς ίν&ορε χονρη.

οι δ' όπίβοα χάξοντο τε&ηπότκ &νμόν έχοντες,

η δ' ίπετ' ήντε κύμα βαρνγδούποιο δαλάβαης 320

νήεαιν ώχΐίηβιν, ο&' ίατία λενκα πετάββΐ]

ονρος έπειγόμενος, βοόωβι δε πάντο&εν ακραι

πόντου έρενγομένοιο ποτΐ χ&ονος ήόνα μακρήν

ως ηγ' έβπομένη Λαναών έβάιξε φάλαγγας,

χαί δφιν έπηπείληΰε μέγα φρεοί κνδιόωβα · 325

,,ώ κννες, ως Πριάμοιο κακήν κποτίϋετε λώβην

βήμερον · ον γαρ πω τις έμόν β&ένος έξυπαλνζας

χάρμα φίλοις τοκέεββι και ν[άοΊν ήδ' άλόχοιβιν

έ'ββεται · οίωνοΐς δ% βόβις και 0-ηρβϊ δανόντες

κείβεβ&' , ουδέ τι τύμβος έφ' ύμέας ΐζεται αί'ης. 330

πή ννν Τνδείδκο βίη, πη δ' Αίαχίδκο,

που 0£ και Αΐκντος ; τους γαρ φάτις έ'μμεν αρίβτονς ·

άλλ' έμοί ου τλήβονται εναντία δηριάαβ&αι,

μη βφιν από μελέων ψνχάς φ&ιμένοιδι πελάββω."

ή ρα καΐ Άργείοιΰι μέγα φρονέονβ' ένόρονβε 335
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&ηρι βίην είκνΐα, πολύν δ' νπεδάμνατο λαόν,

άλλοτε μεν βονπλήγι βαρυδτόμφ , κλλοτε δ' αυτέ

πάλλονα' όζύν άκοντα · φέρεν 6έ οί κώλος ίππος

ίοδόκην καί τόί,ον άμείλιχον, εί'πον αρ' κύτη

χρειώ άν' αίματόεντα μό&ον βελεων άλεγεινών 340

και τοξοίο πέλοιτο · &οοΙ δε οι άνδρες εποντο ,

"Εχτορος κγχεμάχοιο καβίγνητοί τε φίλοι τε ,

οβριμον εν ΰτέρνοιβιν α,νκπνείοντες οίρηκ ,

οι Λαναονς έδάιξον ευξεΰτ^ς μελίηαι ·

τοί δε &οοϊς φνλλοιβιν έοικότες η ψεκάδεβΰι 34ό

πΐπτον έπκββντεροι , μέγα δ' εβτενεν κβπετος αΐκ

κίμκτι δενομένη νεκνεββί τε πεπλη&υΐα ·

ίπποι δ' άμψι βέλεβϋι πεπαρμένοι η μελί^βιν

νβτάτιον χρεμέτιζον , ιόν μίνας έκπνείοντες ·

οϊ δε κόνιν λαχμοΐβι δεδραγμένοι άβπαίρεβκον · 350

τους δ' αρά Τρώιοι ίπποι έπεβΰνμενοι μετόπιβ&εν

κντλον όπως βτείβεΰκον όμον κταμενοιβι πεβόντας.

καί τις ένι Τρωεββιν άγάββατο μακρά γεγη&ώς ,

«5 ί'δε Πεν&εβίλειαν ανά στρατον άίΰΰονΰαν

λαίλαπι κνανέΐ] ένκλίγκιον , ητ' ένί πόντω . 355

μαίνε&' , οτ' αίγοκερήι ϋννέρχεται ήελίον ί'ς·

καί ρ" ογε μαψιδίηβιν έπ' έλπωρί^βιν έειπεν

,,ω φίλοι, ως αναφανδόν άπ' ουρανού είλήλον&ε

βήμερον ά&ανάτων τις, ιν' Άργείοιΰι μάχηται,

ημίν ήρκ φέρονβα Λιος κρατερόφρονι βουλή, 360

ο§ τάχα πον μέμνηται ένϋ&ενέος Πριάμοιο ,

ος ρά οί εύχεται είναι άφ' αίματος ά&ανάτοιο.

ου γαρ τήνδε γυναικά γ' όίομαι είΰοράαα&αι

αΰτως ΰαρβαλέην τε και άγλαά τεΰχε' εχουβαν,

άλλ' αρ' 'Λ&ηναίην η καρτερό&νμον Ένυώ 365

η "Εριδ' η κλειτην Λητωίδα · καί μι·ν οίω

' βήμερον Άργείοιβι φόνον βτονόεντα βαλέβ&αι,
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νήάς τ έμπρήΰειν όλοω πνρί, τήοΊ πάροιί,εν

ηΐυ&ον ες Τροίην, νώιν κακά πολλά φέροντες,

ήλν&ον , άβχετον άμμιν νπ' άρεϊ πήμα φέροντες · 370

άλλ' ου μάν παλίνορΰοι ες Ελλάδα νοβτήβαντες

πάτρην ενφρανέοναιν, έπει &εός άμμιν άρήγει."

ως άρ' έ'φη Τρωών τις ένι φρεβΐ πάγχν γεγη&ώς,

νήπιος · ονδ' αρ' έφράββατ' έπεβαύμενον βαρύ πήμα

οι κντω χαΐ Τρωβι χαΐ αυτή Πεν&εβιλείβ · 375

ου γαρ πω τι μό&οιο δναηχέος άμφΐ πέπνβτο

Αίας όβριμό&νμος ίδε πτολίπορ&ος 'Λχιλλεύς,

άλλ' κμφω περί βήμα Μενοίτικδαο κέχυντο,

μνηΰκμενοι έτάροιο · γόος δ' εχεν αλλυδις άλλον,

τους γαρ δη μακάρων τις έρήτνε νόοφι κυδοιμον, 380

ό'φρ' άλεγεινόν ολε&ρον άναπλήβωβι, δκμέντες

πολλοί νπο Τρωεΰβι και έΌΌ-λϊ) Πεν&εβιλεί·^ ,

η ΰφιν έπαΐββονβα * * *

* _* * κακά μήδετο , και οί κεξεν

αλκή όμως καΐ δάρβος επί πλέον, ουδέ ποτ' αίχμην

μαφιδίην ί'&ννεν, αεί δ' η νώτα δάιξε 385

φενγόντων, η βτέρνκ καταντίον άιββόντων ·

&ερμώ δ' αΐματι πάμπαν έδεύετο, γνΐα δ' ελαφρά

επλετ' έπεββνμένης· κάματος δ' ου δάμνατο &υμόν

ατρομον, άλλ' αδάμαντος εχεν μένος· εΐοέτι γαρ μιν

* * ποτι δϊον έποτρννονβ' 'Λχιλήα

Αΐβκ λνγρή κνδκινεν, άπόπρο&ι δ' έβτηνϊα 390

χάρμης κνδιάαβκεν όλέ&ριον, οΰνεκ' έμελλε

κονρην ου μετά δηρόν νπ' Αίακίδαο χέρεβοΊ

δάμναβ&' · άμφι δε μιν ζόφος έ'κρνφε · την δ' όρό&ννεν

αίεν αιβτος έοϋβα, και ες κακόν ήγεν ολε&ρον

νβτκτα κνδαίνονβ' · η δ' άλλο&εν άλλον εναιρεν. 395

ως δ' όπό&' έρβήεντος έ'σω κήποιο 0·ορονΰα

ποίης έλ$ομένη &νμηδέος εί'αρι πόρτις
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άνέρος ου παρέοντος έχέββυται αλλο&εν αλλ»7,

ΰινομένη φυτά πάντκ νέον μάλκ τηλε&όωντα,

και τα μεν αρ χατέδαψε , τα ί ' εν ποβίν ημάλδυνεν · 400

οΪ5 αρ' 'Λχαιών νϊκξ έπεββυμένη κα&' ομίλου

χούρη Ένυαλίη τους μεν κται/ε, τους δ' έφόβηβε.

Τρωικδες ί' κπάνευ&εν κρήια έ'ργα γυναικός

8-αΰμαξον, πολέμοιο δ' ε'ρως λάβεν ίπποδκμοι.0

'Λντιμκχοιο Ο-ύγκτρα, Μενεπτολέμοιο δ' ακηιτιν 405

Τιβιφόνην κρατεροί δ' υπό φρεΰΐν έμμεμαυΐα

&κρ6αλέον φάτο μν&ον όμήλικας ότρύνουβα

δήρ,ιν επί ΰτονόεΰβαν εγείρε δε οίϋρκβος άλχήν

,,ώ φιλκί, ίχλκιμον ητορ ένι ΰτέρνοιβί λαβονβκι

κνδράΰιν ήμετι'ροιϋι,ν όμοίιον, οϊ περί πκτρης 410

δυΰμενε'βιν μκρνανται ΰπίρ τεκεων τε και ήμέοαν,

οΰποτ' βνκπνείοντες όιζΰος — άλλα και κύτκΐ

πκρ&έμενκι φρεΰΐ ϋ-υμον ΐΰης μνηΰώμε&α χκρμης '

ον γκρ κπόπρο&ε'ν είμεν έυβ&ενε'ων κίξηών ,

«λλ' οΓον κείνοιβι πε'λει μένος, έ'οτι χκΐ ήμΐν · 415

ΐβοι δ' όφ&αλμοί χκΐ γούνκτκ, πάντκ δ' όμοΐκ,

ξυνόν δ' αύ πάντεββί φάος και νήχυτος αήρ ,

φορβή δ' ούχ ετέρη· τί δ' έπ' κνδράΰι λώίον άλλο

%-ηχε &εός ; τω μη τι φεβαάμε&κ δηιοτήτκ.

η ούχ όράκτε γυναίκα μέγ' κίζηών προφέρουβκν^ 420

αγχεμάχων; της δ' ούτι πέλει βχεδον ούτε γενέ&λη ,

οϋτ' αρ' έον πτολίε&ρον, υπέρ ξείνοιο δ' κνακτος

μάρναται εκ &υμοΐο , καϊ ουκ έμπάξεται ανδρών

έν&εμένη φρεΰΐ &άρβος άταρτηρόν τε νόημκ.

ήμΐν δ' κλλο&εν αλλά πκραΐ ποβίν αλγεα κείται · 425

της μεν γαρ φίλα τέκνα και άνέρες άμφι πόληι

ώλλυν&' , αϊ ίε τοχήας όδυρόμε&' ούχέτ' έόντας,

αλλαι'δ' αύτ' άκάχηνται άδελφειών έπ' όλε'θρω

καΐ πηών · ου γαρ τις όιζυρής κακότητος
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αμμορος· έλπωρη δε πέλει, χαΐ δονλιονημαρ 430

εϊβιδέειν · τω μη τις ίτ' κμβολίη πολέμοιο

ε£η τειρομένηΰιν · ε'οιχε γαρ εν δαΐ μάλλον

τε&νάμεν, η μετόπιβ&εν νπ' άλλοδαποϊβιν αγεο&αι

νηπιάχοις άμα πκιϋΐν ανιαρή νπ' ανάγκη,

αοτεος αίΟ-ομένοιο καΐ ανδρών ονκέτ' ιόντων." 435

κ>5 ά'ρ' £φη · πάβββι δ' έρως βτνγεροΐο μό&οιο

έ'μπεβεν · έαβνμένως δε προ τείχεος όρμαίνεακον

βήμεναι εν τενχεβΰιν, άρηγέμεναι, μεμανΐαι

αβτεϊ και λαοΐβιν ορίνετο δε βφιβι &νμός.

ως δ' οτ' έοω ϋίμβλοιο μέγ' ίνξωΰι μέλιΰδαι, 440

χείματος ονκέτ' έόντος, οτ' ες νομον έντννοντκι

έλ&έμεν, ονδ' αρά τϊ]ΰι ψίλον πέλει έ'νδο&ι μίμνειν,

άλλη δ' αν&' έτερην προκαλίξεται έκτος αγ+εΰ&αι·

ως 'άρα Τρωιάδες ποτι φΰλοπιν έγκονέονΰκι

άλλήλας ωτρννον άπόπρο&ι δ' εΐρι,α &·έντο 445

και ταλάρονς, άλεγεινά δ' έπ' εντεκ χείρας ϊαλλον.

καί νύ κεν αβτεος έκτος άμα βφετέροιβιν ολοντο

άνδράβι και βδεναρήοΊν. 'Λμαξόβιν εν δαΐ κείνη,

ει μη βφεας κατέρνξε πνκα φρονέονβα Θεανώ

έδβνμένας πινντοϊβι παρανδήΰαβ' έπέεββι· 450

,,η'πτβ ποτι κλόνον αίνον έελδόμεναι πονέεα&κι,

βχέτλιαι, οντι πάροι&ε πονηβάμεναι περί χάρμης,

άλλ' αρά νηίδες ίργον έπ' ατλητον μεμανΐαι,

ορννβ&' άφραδέως; ον γαρ αδένος εϋοεται Ιβον

ήμΐν και Λαναοΐβιν έπιΰταμένοιβι, μκχεΰ&αι. 455

κντκρ 'Λμαζόβι δηρις άμείλιχος ίππαβίαι τε

εΰαδον εξ αρχής, κκϊ οβ' άνέρες έργα μέλονται·

τοννεκ' αρά αφίβι &νμος άρήιος αΓεν ορωρεν,

ονδ' ανδρών δίνονται, έπεί πόνος ες μέγα χάρτος

&νμον κνηέζηβε και άτρομα γοννατ' ε&ηκε. 460

την δ% φάτις και "Λρηος εμιν κρατίροΐο δνγατρα ·
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τω οί &ηλντέρην τιν' έριξέμεν οϋτι εοικεν ·

ηε τάχ' ά&κνάτων τις έπήλν&εν ενχομένοιβι.

πάβι δ' αρ' άν&ρωποιβιν όμον γένος, άλλ' επί έργα

βτρωφώντ' , άλλος έπ' άλλα· πέλει δ' αρά κείνο φέ-

ριβτον 465

έ'ργον, ο τι φρεσίν ηΰιν επισταμένος πονέηται ·

τοννεκκ δηιοτήτος άποβχόμεναι κελκδεινής

ίβτον έπεντύνεβ&ε φίλων έ'ντοβ&ε μελά&ρων ·

άνδράβι δ' ήμετέροιϋι, περί πτολέμοιο μελήβει.

έλπωρη δ' κγκ&οΐο τκχ' έ'ϋσετκι, οννεχ' Ά^κιονς 470

δερκόμε&' όλλνμένονς, μέγα δε κράτος ορννται ανδρών

ημετέρων · ονδ ε'βτι κκκον δέος · οντι γαρ αβτν

δήιοι άμφίς εχονβιν ανήλεες, οϋτ' άλεγεινη

γινετ' άνκγκαίη κκϊ &ηλντέρτ]βι μάχεβ&αι."

ως φάτο · τκΐ δ' έπί&οντο παλαιότερη περ έονβτ], 47δ

νβμίνην δ' άπάνεν&εν έβέδρακον. η δ' έ'τι λαούς

δάμνατο Πεν&εβίλεια, περιτρομε'οντο δ' Αχαιοί,

ονδέ βφιν 0-ανάτοιο πέλε βτονόεντος αλνξΐξ,

άλλ' ατέ μηκάδες αίγες υπό βλοβυρί^βι γένναβι

πορδάλιος κτείνοντο, πο&η δ' εχεν ονκέτι χάρμης 480

άνέρας, άλλα φόβοιο, καΐ ίίλλνδις ηιον άλλοι,

οϊ μεν άπορρίψαντες επί χ&όνα τενχε' άπ' ωμών,

ο'ί δ' αρά ΰνν τεύχεββι , καΐ ηνιόχων άπάνεν&εν

ίπποι ί'βαν φενγοντες · έπεο"βνμένοις δ ' αρά χάρμκ

επλετ, άπολλνμένων δε πολύς ΰτόνος · ουδέ τις αλκή 485

γίνετο τειρομένοιβι · μιννν&άδιοι δε πέλοντο

πάντες , οΰονς έκίχανεν ανά κρνερον βτόμα χάρμης.

ως δ' οτ' έπιβρίβαβα μέγα ΰτονόεββα &νελλα

άλλα μεν εκ ριζέων χαμάδις βάλε δένδρεα μακρά

άν&εοΊ τηλε&όωντα , τα δ' εκ πρέμνοιο κέδαΰΰεν ' 490

νφό&εν, άλλήλοιβι δ' επί κλαβ&έντα κέχννται·

ως Λαναών κέκλιντο πολύς βτρατός εν κονίτ]βι
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Μολάων Ιότητι καΐ εγχεΐ Πεν&εβιλείης.

αύτάρ έπεϊ καΐ νήες ένιπρήβεβ&αι εμελλον

χερβίν νπο Τρωών, τότε πον μενεδήιος Αΐκζ 495

οιμωγής έβάκονβε καΐ Λιακίδην προΰέειπεν

,,ώ Άχιλεΰ, περί δη μοι άπείριτος ηλυ&εν ανδη

οϋαΰιν, ως πολέμοιο βυνεβταότος μεγάλοιο ·

άλλ' ίομεν, μη Τρώες νποφ&άμενοι πκρκ νηνβιν

'Λργείονς ολέβωβι , χαταφλέξωβι δε νήας · 500

νώιν δ' αμφοτέροιβιν έλεγχείη κλεγεινή

έββεται · ον γαρ εοικε Λιος μεγάλοιο γεγώτκς

αίβχννει,ν πατέρων ιερόν γένος, οι ρκ χκι αυτοί

Τροίης άγλαόν κΰτν διέπρα&ον έγχείηβι

το πρίν ίίμ' Ήρακλήι δαΐφρονι, Λκομέδοντος 505

******

ως και νυν τελέεβ&αι νφ ημετέρ^βιν οίω

χερβίν, έπεϊ μέγα κάρτος άέξεται άμφοτέροιοΊν."

ως φάτο · τω δ' έπί&ηβε &ραΰύ β&ένος Αΐκχίδκο ·

κλαγγήν γαρ ϋτονόεΰβαν έβέκλνεν οϋαΰιν οιβιν.

κμφω δ' ώρμή&ηβαν έπ' έ'ντεα μαρμαίροντα· 510

και τα μεν εβΰκμενοι κατεναντίον εοταν ομίλου ·

των δ' αρά τενχεα καλά μέγ' ε'βραχε · μαίνετο δε βφιν

ίσον δυμος 'Άρηι· τόβον β&ένος άμφοτέροιβί

δώκεν έπειγομένοιβι βακέβπαλος Άτρντώνη.

Άργεΐοι δ' έχάρηβαν, έπεϊ ί'δον ανδρε κραταιώ 513"

είδομένω παίδεββιν Άλωήος μεγάλοιο,

οι ποτ' έπ' ενρνν "Ολνμπον εφαν 0-έμεν ονρεα μακρά ,

"Οββαν τ' αίπεινην και Πήλιον ύψικάρηνον,

οππως δη μεμαώτε και ονρανον είΰαφίκωνται ·

τοΐοι αρ' άντέβτηβαν άταρτηρον πολέμοιο 520

Λίκκίδαι , μέγα χάρμα λιλαιομένοιβιν Άχαιοΐς ,

κμφω έαειγόμενοι δηίων από λαον ολέβΰαι.

πολλούς δ' έγχεί^βιν άμαιμακέττ/ΰι δάμααβαν ·

5ΜΥΚΝ. , 2
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ως δ' οτε πίονκ μήλα βοοδμητήρε λέοντε

ενρόντ' εν ξυλόχοιβι φίλων άπάνεν&ε νομήων 52 >

πανΰυδίΐ] κτείνωΰιν, αχρις μέλκν κιμά πιόντες

οπλκγχνων έμπλήαωνται έην πολνχανδέα νηδνν ·

ως οΐγ' αμφω ολεββαν άπειρέβιον ατρατόν ανδρών.

έν&' ΛΙκς ε'λε Ληίοχον καΐ άρήιον "Τλλον ,

Ενρύνομόν τε φιλοπτόλεμον καΐ Εννέα δΐον. 530

Άντάνδρην δ' αρά Πηλείδης ε'λε και Πολεμονΰκν

ήδε και 'Λντιβρότην , μετά δ' Ίππο&όην έρί&νμον ,

τγι<}(, ά' ίφ' 'Λρμο&όην επί δ' φχετο λαον απαντκ

6νν Τελαμωνιάδη μεγαλήτορι · των δ' υπό χερβί

πνχναί τε α&εναραί τε κατηρείποντο φάλαγγες 535

ρεΐκ κκΐ ότραλεως, ώβεΐ πνρΐ δάακιος νλη

ονρεος εν ξννοχήΰι,ν έπιϋπε'ρχοντος άήτεω.

τους δ' όπότ' είβενόηβε δαΐφρων Πεν&εΰίλεκχ

&ήρας όπως 9"ύνοντας ανά μό&ον όχρνόεντκ ,

αμφοτέρων ωρμηαε κατκντίον , ήντε λνγρή 540

πόρδαλις εν ξυλόχοιΰιν όλε'0-ριον ητορ έ'χονΰκ

κίνκ περιβδαίνονακ Ο'όρΎ) χατέναντ έπιόντων

άγρεντε'ων, οΐπερ μιν εν εντεβι &·ωρηχί)·έντες

έασνμένην μίμνονβι πεποι&ότες έγχείηβίν

ως αρά Πεν&εαίλεικν κρήιοι άνδρες εμιμνον ~,4ό

δονρατ' άειράμενοι · περί δε δφιΰι χαλκός κντει

χιννμένων · πρώτη δ' έβαλεν περιμήκετον έγχος

έβ&λή Πεν&εαίλεια · το δ' ες βάκος Αίαχίδαο

ίξίν, άπεπλάγχ&η δε δίκτρνφεν εύτ' από πε'τρης ·

τοΐ' έ'βαν Ήφκίβτοι,ο περιφρονάς κμβροτα δώρα. 550

η δ' έτερον μετά χεροί τιτνβκετο δονρον αχοντκ

Λΐαντος κκτέναντα χαΐ άμφοτέροιβιν κπείλει ·

,,ννν μίν έμής από χειρός έτώαιον ε'χ&ορεν έ'γ-χος ·

άλλ' οίω τάχκ τωδε μένος χαι &νμον ολέβαειν

νμέων αμφοτέρων , οΐτ' αλκιμοι ενχετάαΰ&ε δδ&



ΛΟΓΟΣ Α . 19

ϋμμενκι. εν Λανκοΐβιν · ελαφρότερη δε μό&οιο

ίβαεται [πποδάμοιβι τότε Τρώεββιν όιζΰς.

κλλά μοι άαΰον ΐχεβ&ε κατά κλόνον, οφρ' έΰίδηΰ&ε^

οββον Άμαξόβι χάρτας ένΐ βτή&εββιν ορωρε ·

χκι γαρ μεν γένος έΰτίν Άρήιον, ουδέ με 0-νητος 560

γείνκτ' άνήρ, άλλ' αυτός "Αρης άχόρητοςόμοχλής·

τοννεχκ μοι μένος ίϋτΐ πολύ προφερέβτατον ανδρών."

ή μέγα *****

* τοί δ' έγέλκββαν, κφκρ δε ο[ ηλαϋεν αιχμή

Αίαντος χνημίδα πανάργνρον · ουδέ οι είβω

ηλν&εν ες χρόκ καλόν έπειγομένη περ ίχέβ&αι · 565

οι; γκρ δη πέπρωτο μιγήμεναι αΐματι χείνον

δνβμενέων ατονόεβΰαν ένϊ πτολέμοιΰιν άχωχήν.

Αίας δ' ονχ άλέγιξεν Αμαζόνας, κλλ' αρά Τρωών

ες πλη&νν κνόρονΰε · λίπεν δ' ίίρκ Πηλείωνι

οΐφ Πεν&εοίλειαν , έπεί ρά οι εν φρεοΊ &υμός 570

γίδεεν, ως Άχιλήί χαΐ (φ&ίμη περ έονοα

ρηίδιος πόνος έ'βΰε&' , όπως ί'ρηχι πέλεια.

η δε μέγα βτονκχηβεν έτώβια δονρα βαλονβα ·

χαί μιν χερτομέων προβεφώνεε Πηλέος νίός ·

,,ώ γνναι, ως άλίοιβιν άγαλλομένη έπέεββι,ν 575

ημέων ηλν&ες κντκ λιλαιομένη πολεμίξειν,

οι μέγα φέρτατοί είμεν έπιχ&ονίων ηρώων ·

ί'κ γαρ δη Κρονίωνος έριγδονποιο γενέ&λης

εν%όμε&' έκγεγάμεν τρομέεβκε δε και &οος"Εχτωρ

ημε'ας , ει χκΐ κπω&εν έΰέδραχεν άίΰβοντας 580

δήριν επί βτονόεββαν · έμη δε μιν εχτανεν αιχμή

και χρατερόν περ έόντα · βν δ' εν φρεβΐ πάγχυ μέμηνας,

η μέγ' ετλης χαι νώιν έπηπείληβας ολε&ρον

βήμερον · άλλα βοΐ εΐ&αρ έλενβεται νβτατον ημαρ ·

ονδε γαρ ονδ' αυτός 6ε πατήρ έ'τι ρνϋεται "Αρης 585

εξ έμέ&εν τίβεις δε χακόν μόρον. εντ' εν ορεββι

2*
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χεμμκς όμαρτήβκβα βοοδμητήρι λέοντι.

η οϋπω τόδ' ακονβας, οβων ΰποκάππεΰε γνΐα

%άνΟ·ου παρ προχοηβιν ύφ' ημέτερης παλάμηΰιν;

ή δεν πευ&ομένης μάκαρες φρένας έξείλοντο 590

και νόον , οφρα <?£ Κήρες άμείλιχοι άμφιχάνωβιν ;"

ω£ ειπών οΐμηβε κραταιή χειρι τιτκίνων

λκοφόνον δόρυ μκκρον υπκι Χείρωνι πονη&εν ·

κΐψκ $' νπερ μκζοΐο δκΐφρονα Πεν&εβίλεικν

οντκβε δεζιτεροίο · με'λαν δε οι έ'ρρεεν αίμα 595

εΰβνμένωξ· ή δ' εί&αρ ΰπεκλάβ&η μελέεββιν

εκ δ' έ'βαλεν χειρός πέλεκνν με'γκν · άμφι δε οί νν\

όφ&αλμονς ηχλνΰε, κκι ες φρένα δνβαν ανΐαι.

άλλα κκΐ ως αμπνειε και εΐ'βιδε δήιον άνδρα

ήδη μιν μέλλοντα κα&ελκίμεν ώκέος ίππου · . 600

οαρμηνεν δ η χειρι μέγα ζίφος είρύββκβα

μεΐναι έπεΰβνμένοιο &οοϋ Ά%ιληθξ έρωήν ,

•η κραιπνώς ΐπποιο κκτ' ώκντάτοιο ϋ·ορονβα

λίββεβ&' άνέρα δϊον, νποβχέβ&αι δε οί ώκα

χαλκον αλις και χρνβόν., κτε φρένας ένδον ίαίνει 605

ϋ-νητών άν&ρώπων , ει κκι μάλα τις 0·ρα6νς ε£η ,

τοις ην πως πεπί&οιτο &οόν β&ένος Αίακίδαο , ;·

η καϊ υμηλικίην αίδεββάμενος κατά &υμόν

δώτ) νόΰτιμον ήμκρ εελδομένΐ] περ άλνξαι.

και τα μεν ως ωρμαινε · &εοΙ δ' έτέρωβε βάλοντο. 610

τΐ7 γαρ έπεββνμενος μέγ' έχώΰατο Πηλέος υιός,

καί οί αφαρ βυνέπειρεν άελλόποδος δέμας ίππου ·

εντέτις αμφ' όβελοΐβιν νπίρ πυρός αί&αλόεντος

ΰπλάγχνα διαμπείρΐ]<ΐιν ΐπειγόμενος ποτί δόρπον ,

η ως τις Οτονόεντκ βαλών εν ορεΰΰιν άκοντα 615

&ηρητηρ έλάφοιο μέβην δια νηδΰα κέρδη

έββνμένως, πταμένη δε διαμπερές οβριμος αιχμή

πρέμνον ες νψιχόμοιο πάγη δρυός ήέ νυ πεύκης ·
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ώ'ί αρά Πεν&εβίλίίαν όμως περικκλλέι ϊππφ

αντίκρυ διάμηοεν ύπ' εγχεΐ μαιμώωντι 620

Πηλείδης· η δ' ώκα μίγη κονίΐ] κκΐ όλέ&ρω

εύβταλέως έριποΰβα κατ' οΰδεος· ουδέ οι αιδώς

ΐ]ϋχννεν δέμας ην · τά&η δ' επί νηδνα μακρήν

δονρΐ περιβπαίρονβα, -9·οο5 δ' έπεκέκλιτο ϊππφ·

εύτ' ελάτη κλαβ&εΐβα βίη κρυερον Βορέαο, 62δ

ηντε πον αίπντάτην ανά τ' άγκεκ μκκρκ και ΰλην,

οι αυτή μεγ' άγαλμα, τρέφει, παρά πίδακι γαία,

τοίη Πεν&εϋίλεια κατ' ώκέος ηριπεν ϊππον,

&ηητή περ έονβα· κατεκλάβ&η δε οί κλκή.

Τρώες δ' ως έβίδοντο δαϊκταμένην ένΐ χάρμί], 630

πκνβνδίΐ) τρομέοντες επί πτόλιν έΰβενοντο

αβπετ άκηχέμενοι μεγάλω περί πέν&εΐ &νμόν ·

ως δ' οτ' κν' ευρέα πόντου έπιβρίβαντος άήτεω

ναντκι νή' ολέΰαντες νπεκπροφνγαοβιν ολε&ρον ,

παΰροί πολλά καμόντες όιξυρής αλός εί'βω , 635

όψε δ' αρά βφίβί γαία φάνη οχεδόν ήδε καΐ αβτυ,

τοί δε μόγφ βτονόεντι τετρυμένοι αφεα πάντα

* * * * αιψα δε πάντες

ί'ξ αλός άίββονβί μ,ίγ' άχνΰμενοι περί νηός

ήδ' ετάρων, ους αίνόν υπό ξόφον ηλαβε κύμα-

ως Τρώες ποτΐ κΰτυ πεφνξότες εκ πολέμοιο 640

κλαϊον πάντες 'Άρηος άμαιμακέτοιο &ύγατρα

και λαούς, ο'ί δήριν ανά ΰτονόεΰβαν όλοντο.

τη δ' έπικκγχαλόων μεγάλ' εϋχετο Πηλέος υιός ·

,,κ£ΐ<>6 νυν εν κονίχοΊ κυνών βόΰις ηδ' οιωνών ,

δειλαίη · τις γαρ βε παρήπαφεν άντί' έμεΐο 645

έλ&έμεν; ή πον εφηΰ&α μάχης άπο νοβτήΰκβκ

οίβέμεν αβπετα δώρα παρά Πριάμοιο γέροντος

χτείναβ' 'Λργείους· άλλ' ου τάδε βοίγε νόημα

κ&άνατοι έτέλεοΰαν , έπεί μέγα φέρτκτοί είμεν
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ηρώων, Λαναοΐβι φάος μέγα, Τρωβΐ όΙ πήμα 650

ήδε βα}. αΐνομόρω, επειή νν βε Κήρες έρεμνκΐ

καΐ νόος έξορό&υνε γυναικών έργα λιπονβαν

βήμεναι ες πόλεμον, τον περ τρομέουΰι καΐ άνδρες."

ως ειπών μελίην έξείρυβε Πηλέος υ[ός

ώκέος ί'ξ ΐπποιο χαΐ αίνής Πεν&εβι,λείης · 6δδ

αμφω δ' άβπαίρεβκον νφ' εν δόρυ δτιω&έντες·

άμφΐ δε οι κράτος κόρυν εΐλετο μαρμαίρουϋαν

ήελίου άκτΐβιν άλίγκιον η Λιός αΐγλ% ·

της δε καΐ εν χονίτ^αι καΐ αΐματι πεπτηυίης

έξεφάνη έρατήβιν υπ όφρΰβι καλά πρόαωπα 660

καίπερ άποκταμενης· ο'ί δ' ως Ι'δον άμφιέποντες

Άργείοι δάμβηοαν, έπεί μακάρεαοιν έώκει ·

κεΐτο γαρ εν τεύχεββι κατά χ&ονός, ηύτ' άτειρης

"Λρτεμις ύπνώονβα Λιός τέκος, εύτε κάμι^βι

γυΐα κατ' ονρεα μακρά δοούς βάλλονβα λέοντας· 665

αυτή γαρ μιν ετευξε καΐ εν φ&ιμένοιβιν άγητην

Κΰπρις έυΰτέφανος , κρατεροί» πάράχοιτις "Λρηος ,

οφρα τι καΐ Πηλήος άμύμονος υΐ' άκαχήβτ}.

πολλοί ί' ενχετόωντο χατ' οικία νοβτήβαντες

τοΐης ης άλόχοιο παρά λεχέεββιν ίαϋβαι · 670

και δ' Άχιλεύξ άλίαβτον έω ένετείρετο &υμω,

οννεχά μιν χκτέπεφνε χαϊ ουκ αγε δϊαν αχοιτιν

Φ&ίην εις ενπωλον , έπεί μέγε&ός τε χαϊ είδος

επλετ' άμώμητός τε και ά&ανάτ^βΊν όμοίη.

"Αρεϊ δ' εμπεβε πέν&ος ύπο φρένας, άμφι &νγατρός

9-νμον άκηχεμενου· τάχα δ' εκ&ορεν Ουλύμποιο 676

βμερδαλέω ατάλαντος ευκτνπέοντι κεραυνώ,

οντε Ζευς προίηβιν, ο δ' ακαμάτης από χειρός

εαβυται η επί πόντον άπείριτον η επί γκΐκν

μαρμαίρων, τω δ' άμφι μέγας πελεμίξετ' "Ολυμπος · 680

-ΌΪ05 "Λρης ταναοΐο δι' ήέρος άβχαλόων κήρ
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έΌ'βντο βνν τενχεβαιν , έπεί μόρον κίνον κχονβε

πκιδός έής· τω γαρ ρα χατ' ονρανον ενρνν έόντι

Ανραι μν&ήϋαντο ΰοαΐ Βορέαο Φνγατρες

κονρης κίνον ολε&ρον · ο δ' ως κλνεν, Ιβος άέλλΐ] 685

Ίδκίων ορέων έπεβήβατο · τον δ' νπο ποββίν

κγκεκ κίνντο μακρά βα&νρρωχμοί τε χαράδραι

και ποταμοί κκΐ πάντες κπει,ρέβιοι πόδες "ΐδης ·

κκί νν κε Μυρμίδόνεΰβι πολνβτονον ωπκβεν ήμκρ ,

εΐ μη μιν Ζευς κύτος κπ' Ούλύμποιο φόβηΰε 690

βμερδκλει^ζ ατεροπήβι κκί κργκλέοιβί κερκννοΐς,

οι οι πρόΰ&ε ποδών &κμέ"ες ποτέοντο δι' κί'&ρης

δεινον κπκι&όμενοι· ο δ' κρ' είαορόων ένόηβε

πατρός έριγδονποιο μέγα βρομέονβαν ομοχλήν ·

ε'ατη δ' έαανμενός περ επί πτολέμοιο κνδοιμόν 695

ώί δ' οτ' άπ' ήλίβκτον ΰκοπιής περιμήκεα λκκν

λάβρος όμως άνε'μοιβιν άπορρήξη Λιός ομβρος,

ομβρος κρ' ήε κεραυνός, έπικτνπέονβι δε βήβΰκι

λάβρα κνλινδομένοιο, ο δ' άκαμάτω νπο ροίξφ

ίΰβντ' άνκ&ρωβκων μάλα ταρφέα, μέχρις ΐκηται 700

χώρον έπ' (βόπεδον, βταίη δ' αφαρ ονκ έ&έλων αερ ·

ως ζ/ίόί οβριμος νιος "Αρης άέκοντί γε &νμω

έ'ΰτη έπειγόμενός περ, έπεί μακάρων μεδέοντι

πάντες όμως εΐκονβιν Όλνμπιοι, οννεκ' κρ' αντών

πολλον υπέρτατος έβτι , πέλει δε οι αβπετος αλκή. 705

πολλκ δε πορφύροντκ &οος νόος ότρύνεϋκεν

κλλοτε μεν Κρονίδαο μέγ' άβχαλόωντος ένιπήν

ΰμερδκλέην τρομέοντκ προς ονρανόν άπονέεβ&αι,

άλλοτε δ' ονκ άλέγειν βφετέρον πατρός, άλλ' Άχιλήί

μΐζαι εν αΐματι χείρας* άτειρέκς· όψε δε οι κήρ 710

μνήβα&' , οδοί καΐ Ζηνος ένΐ πτολέμοιΟι δάμηΰαν

νίέες, οΐς ονδ' αντός έπήρκεβεν όλλνμένοιβι·

τοννεκ' απ' Άργείων έκκς ή'ιεν ή γκρ ίμελλε
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κεΐβ&αι όμως Τιτήΰι δαμείς ΰτονόεντι κεραννω,

ει Λιός ά&ανάτοιο πκοίχ νόον αλλκ μενοίνα. 715

χκϊ τότ' άρήιοι νίες ένβ&ενέων Άργείων

ΰνλεον έαανμένως βεβροτωμένα τενχεα νεκρών

πάντη έπεΰβνμενοι· μέγα δ' αχνντο Πηλέος νίός

χονρης εϊβορόων έρατόν αδένος εν κονίηΰι ·

τοννεκά οι κραδίην όλοαΐ κατέδκπτον άνΐαι , 720

όππόαον άμφ' έτκροιο πάρος Πατρόκλοιο δκμέντος.

Θεραίτης.δέ μιν κντκ κακώ μέγα νείκεβε μΰ&ω·

,,αί 'Λχιλεϋ φρενας κΐνε, τίη νν βευ ηφκπε δαίμων

&νμόν ένΐ οτέρνοίΟΊν 'Λμκξόνος εΐνεχα λνγρής,

η νώιν κακά πολλά, λιλκίετο μητίααβ&αι ; 72ό

της τοι ένΐ φρεβΐ βήβι γννκιμκνες ήτορ έ'χοντί

μέμβλεται, ως άλόχοιο πολνφρονος, ηντ' επί ε'δνοις

χονριδίην μνήβτενβας έελδόμενος γαμέεβ&κι..

ως β' 'όφελον κατά δήριν ύποφ&αμένη βάλε δουρί,

οννεκα 0·ηλντέρϊ]βιν αδην έπιτέρπεαι ήτορ , 730

ονδε'νν ΰοίτί με'μηλεν ένϊ φρεβίν ονλομε'νβΰιν

άμφ' αρετής κλντόν έργον , έπην έβίδ'βΟ&α γυναίκα.

βχέτλιε , που νν τοί έβτίν εν ΰ&ε'νος ήε νόημα ;

πή δε βίη βαβιλήος άμνμονος; ουδέ τι οιβ&α,

οββον αχός ΤρώεβοΊ, γνναιμανέονβι τέτνκται ; 735

ον γαρ τερπωλής όλοωτερον άλλο βροτοίοιν

ες λέχος ίεμένης, ήτ' άφρονα φώτα τί&ηβι,

καΐ πινντόν περ ιόντα· πονώ ί' αρά κνδος όπηδεΐ·

άνδρΐ γαρ αΐχμητή νίκης κλέος έργα τ "Αρηος

τερπνά · φνγοπτολέμω δε γννκικών εναδεν εννή." 74Ο

ή μέγα νεικείων · ο δε οι περιχώιΐατο &νμώ

Πηλείδης έρί&νμος· αφαρ δ' ογε χειρι κραταιή

τύφε κατά γνα&μοίο και ονατος· ο'ιδ' άμα πάντες

έξεχν&ησαν οδόντες επί χ&όνα, κάππεαε δ' αυτός

πρηνής· εκ δε οι αίμα δια ατόματος πεφόρητο 74δ
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ά&ρόον κιφκ δ' αναλκις άπο μελέων φύγε &νμος

ανέρος ούτιδανοΐο · χάρη δ' κρα λαός Αχαιών ·

τους γαρ νείχεε πάμπαν έπεββολίβΰι κακήβιν

αυτός ίων λωβητός · ο γαρ Λαναών πέλεν αίδοίς.

χαί ρά τις ωδ' είπεβκε^ίρηι&όων Άργείων 750

,,οΰκ κγα&ον βαβιλήας ΰβριζέμεν άνδρΐ %έρηι

κμφκδον ούτε χρνφηδόν, έπεί χολο^ αίνος όπηδεΐ·

ί'στι Θέμις, χαι γλώοβαν άναιδέα τίννται'Άτη ,

ήτ' αΐει μερόπεΰΰιν έπ' αλγεβιν άλγος άε'ξίΐ."

ως κρ' έ'φη Λανκών τις· δ δ' άαχκλόων ένΐ 0-νμω 7δδ

Πηλείδης έρί&υμος ίπος ποτι τοΐον εειπε ·

,,χεΐοό νυν εν χονίχβι λελαομενος άφροβννκων ·

ου γαρ άμείνονι φωτι χρεώ χαχόν άντί' έρίζειν

ως χκί που το πάροι&εν Όδνΰΰήος ταλαον χήρ

άργαλέως ωρινας έλέγχεκ μνρία βάζων. 760

άλλ' ου Πηλείδης τοι όμοίιος έζεφκάν&ην ,

ό'ς ΰεν &νμον ίλνΰα χαί ουκ επί χειρι βαρείς

πληξάμενος· ΰε δε πότμος κμείλιχος κμφεχάλνφε,

αή δ' ολιγοδρκνίγι &νμόν λίπες- άλλ' άπ'. 'Λχαιών

ΐ-ρρε και εν φ&ιμένοιβιν έπεοβολίας αγόρευε." 76δ

ως εφατ' ΛΙαχίδαο &ραΰύφρονος άτρομος υιός ·

Τνδείδης δ' αρά μοϋνος εν Άργείοις 'Λχιλήι

χώετο Θερβίταο δεδονπότος^ ουνεχ' κρ κυτον

ενχετ' άφ' αίματος εΐνκι, έπει πέλεν ος μεν άγαυοΰ

Τνδέος οβριμος υίός,ο δ' Αγρίου ίβο&έοιο, 770

'Λγρίον, οΰτ' Οίνήος κδελφεος ίπλετο δίον

Οίνενς δ' νίεα γείνατ' άρήιον εν ΛαναοΐοΊ,

Τνδέα· τον δ' έτέτνκτο παις β&εναρος Λιομήδης.

τοννεκα Θερβίταο περί κταμένοιο χαλέφ&η.

καί νύ κε Πηλείωνος εναντίον ηρατο χείρας, , 775

ει μη μιν κατέρυζαν Άχκιών φέρτατοι υϊες

πολλά παρηγορε'οντες όμιλαδόν ως δε καί αυτόν
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Πηλείδην έτέρω&εν έρήτνον · η γαρ {μέλλον

ήδη χ/Ι ξιφέεββιν ΐριδμαίνειν οι αριβτοι

Άογίί&ν · τους γαρ $α χαχός χόλος ότρννεβχεν. 780

άλλ' οι μεν πεπί&οντο παραιφαβίτ]βιν εταίρων.

οι δε μέγ' οίχτείραντες άγανφ Πεν&εΰίλειαν

Άτρείδαι βαΟΊλήες, αγαοβάμενοί ε χκΐ αυτοί,

Τρωβΐ όόΰαν ποτΐ αβτν φερειν έριχνδέος "Ιΐου

Ονν βφοίβιν τενχεββιν , έπεί Πριάμ,οιο νόηβαν 785

άγγελίην προϊέντος · ο γαρ φρεβίν τ]βι μενοίνκ

χονρην όβριμό&νμον όμώζ τενχεββι χαΐ Ϊ'.Τ,ΤΓΟ

«5 μέγα βήμα βαλέα&αι κφνειον Λαομέδοντος ·

χαί οι πνρχαΐην νηήβατο πρόβ&ε πόληος

νψηλήν , ενρεΐαν · νπερ&ε δε δήχατο χονρην 790

πολλοίς Ονν χτεάτεββιν, οβα χταμένη έπεάχει

εν πνρΐ βνγχείαβ&αι ένχτεκνω βαβιλείτ] ·

χαί την μεν χατέδαψε &οόν μένος Ήφαίβτοιο ,

φλόξ όλοή · λαοί δε περιβταδον αλλο&εν άλλοι

πυρχαϊην ββέϋβαντο &οώς εύώδεϊ οΐνφ. 79δ

οβτέκ δ' άλλέζαντες αδην έπέχεναν αλειφκ

ηδίι χαί εξ χοίλην χηλόν θ·έθαν· αμφι δ' αρ' αντοΐς

π(ονκ δημον νπερ&ε βάλον βοός, ητ' άγέληβιν

Ίδαίοις εν ορεσοΊ, μετέπρεπε φερβομένγιβι.

Τρώες δ' κίβτε δνγατρα φίλην περικωχύβαντες 800

αχνύμενοι τάρχνβαν ένδμητον παρά τείχος

πνργω επί προΰχοντι παρ' οβτέκ Λαομέδοντος ,

ήρα φέροντες "Λρηι χαί αντί) Πεν&εβι,λεί'η ·

χαί οι παρχατέ&αψαν Αμαζόνας, οΰδαι κμ' κύτη

έϋπόμεναι ποτΐ δήριν νπ' 'Λργείοιβιδάμηβαν 805

ου γαρ βψιν τνμβοιο πολνκλαντοιο μέγηραν

'Λτρεΐδαι, Τρώεβαι δ' ένπτολέμοιβιν οπκαβκν

έχ βελέων έρνβαβ&αι όμως χτκμένοιβι χαϊ άλλοις ·

ον γαρ επί φΟΊ,μένοίβί πέλει χότος, άλλ' ελεεινοί
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δήιοι ονκέτ' έόντες , έπήν κπο 0-νμός οληται. 810

Άργεΐοι δ' κπάνευ&ε δόβαν πνρΐ πολλά, χκρηνκ

ηρώων, οι δη ΰφιν όμοΰ κτά&εν ήδ' έδκμηβκν

Τραίων εν πκλκμ-ββίν ανά άτομα δηιοτήτος,

πολλά μάλ' κχννμενοι χτκμένων ύ'πβρ, £ζοχα δ' ίζλλων

κμφ' άγα&ον μνροντο Ποδάρχεος · ον γκρ έπ' έβ&λον 815

δενετ' άδελφειοΐο μάχη £νι Πρωτεβιλκον ·

αλλ' ο μεν ήδη πρόβ&εν νφ' "Εκτορι κεΐτο δαΐχ&είς,

ήνς Πρωτεβίλαος· ο δ' ίγχεΐ Πεν&εβιλείης

βλήμενος 'Λργείοιβι λνγρον περικάββκλε πένΟ-ος ·

τοννεκά οι πλη&νν μεν άπόπρο&ι τκρχνβκντο 820

τε&ναότων · χείνφ ί« πέριξ έβκλοντο καμόντες

οΐφ ΰήμ' άρίδηλον, έπεί &ραβνς επλετο ϋ-νμώ.

νόαφι δε Θερβίταο λνγρον δε'μας ούτιδκνοΐο

ίτκψκντες ποτϊ νήας ένπροίρονς κφίχ,οντο ,

Αίκκίδην Άχιλήα μέγκ φρεβΐ χνδαίνοντες. 825

^^05 δ' αίγλήεββα χατ' ώκεανοΐο βεβήκει

ήως, κμφΐ δε γκΐαν έκίδνκτο %·εΰπεΰίη ννξ,

όη τότ' αρ' εν χλιοίης Αγαμέμνονος άφνειοΐο

δαίνντο Πηλείδκο βίη · βύν δ' άλλοι κριβτοι

τέραοντ' έν&κλί^ξ, μέχρις ηώ δΐκν ίχέβ&αι. 830
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ΚΟΙ Ν Τ Ο Υ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΛΕΤΤΕΡΟΣ.

Ανταρ έπεί κορνφάς ορέων νπερ ηχηέντων

λαμπρόν νπερ φάος ήλ&εν άτειρέος ήελίοιο,

οϊ μεν ίίρ' εν κλιβί^ΰίν Ά-χαιών οβριμοι νίες

γή&εον άκαμάτω μέγ' έπενχόμενοι Άχιλήί·

Τρώες δ' αϊ) μύροντο κκτά πτόλιν άμφΐ δε πύργονς

έξόμενοι ακοπίκζον, έπεί φόβος ίλλαβε πάντκς,

μη δη που μέγα τείχος νπερ&όρ'ΐ] οβριμος άνήρ ,

κντοΰς τε κτείντ], κκτά τε πρήΰΐ] πνρΐ πάντα,

τοΐβι δ' αρ' άχννμένοιβι γέρων μετέειπε Θνμοίτης ·

,,ω φίλοι, ονκέτ' έ'γωγε περί φρεοΐν οίδκ νοήβαι , . ίο

οππως εΰβεται αλκκρ άνιηροΰ πολέμοιο

"Εκτορος άγχεμάχοιο δεδονπότος, δς μέγα Τρωών

χάρτος £ην το πκροί&ε · καΐ ονδ' ογε Κήρας αλνξεν ,

αλλ' έδκμη παλάμηΰιν 'Λχιλλέος, ω περ όίω

χαΐ &εον αντιάΰκντκ μά%Ή ενι δβω&ήνκι · 35

οΐην τήνδ' έδάμκΰΰεν ανά κλόνον, ηνπερ οι αλλού

Άργεΐοι φοβέοντο , δκΐφρονα Πεν&εβίλειαν ·

χαί γαρ εην εκπαγλος· εγωγέ μιν ως ένόηαα,

ωιβάμην μακκρων τιν' άπ' ουρανού έν&άδ' ίχέβ%·κι

ήμΐν χάρμα φέρονβαν δ δ' ουκ αρ' έτήτνμον ήεν. 20

αλλ' αγε φράξωμεβ&α., τί λώιον αμμι γένηται,

η ίτι που βτνγεροΐβι μκχώμε&α δνβμενέεββιν,

η ήδη φενγωμεν άπ' κβτεος όλλνμένοιο ·
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ου γαρ ί'τ' Λργείοιΰι δυνη60με& κντιφερίζειν

μκρνκμένου κατά δήριν αμείλικτου 'Λχιλήος." 2δ

ως αρ' ε'φη · τον δ' νιος άμείβετο Λαομέδοντος·

,,ω φίλος ηδ' άλλοι Τρώες β&εναροί τ επίκουροι,

μη νύ τι δειμαίνοντες έής χαξώμε&α πάτρης,

μηδ' ίτι δυβμενέεββι μαχώμε&α τήλε πόληος,

αλλά που εκ πύργων και τείχεος, ΐΐβόχεν ίλ&η 30

Μεμνων όβριμό&υμος κγων άπερείβια φνλκ

λκών, οι ναίονβί μελάμβροτον Αί&ιόπΐΐκν ·

ήδη γαρ ρα καΐ αυτόν όίομαι κγχό&ι γκίης

έμμενκι ημέτερης · έπειή νν οι ούτι νέον γε

άγγελίην προε'ηκα μέγ' άχνΰμενος περί ϋ-υμώ · 35

αύτκρ ογ' άβπκΰίως μοι ύπέβχετο πάντκ τελε'ββαι

έλ&ών ες Τροίην χαί μιν βχεδόν έ'λπομκι είναι,

αλλ" αγε τλήτ' έτι βαιόν, έπεί πολύ λάιόν έβτι.

ϋ-αρβαλιως άπολίβ&κι ανά κλόνον , ήε φυγόντας ·

ξωειν κλλοδαποίβι πκρ' άνδράΰιν κΐβχε' έχοντας." 40

ή ρ' ό γέρων άλλ' ούτι βκόφρονι Πουλυδάμκντι

ηνδκνεν εΐαέτι δήρις, εύφρανα δ' εκφατο μΰ&ον ·

^εί μεν δη Μεμνων τοι κριφραδέως κατένευΰεν

ημέων αϊνον ολε&ρον άπωβέμεν , ούτι μεγκίρω

μίμνειν άνέρα 6ΐον ανά πτόλιν · άλλ' αρά ϋ-υμώ 45

δείδω, μη ΰύν εοΐόι κιών έτάροιβι δαμείη

κείνος άνήρ, πολλοίς δε και άλλοις πήμα γένηται

ημετέροις· δεινόν γαρ επί β&ένος 'όρνυτ' Αχαιών,

άλλ' αγε, μηδέ πόληος έής από τήλε φυγόντες

κί'αχεα πολλά φέρωμεν άναλκείη υπό λυγρή ' 50

κλλσδαπην περόωντες επί χθονα, μηδ' έτι πάτρη

μίμνοντες κτεινώμε&' νπ' 'Λργείων ορυμαγδού-

άλλ' ήδη ΛαναοϊοΊ, καΐ ει βραδύ, λώιον εΐη

εΐβέτι κυδαλίμην Έλένην και κτήματ' εκείνης,

ήμεν οβα Σπάρτη&εν άνήγκγεν ηδε χαί κλλκ , 55
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διδβάχι τόββα φέροντας υπέρ πολιός τε χκΐ αυτών

[έχδόαεν,] έως ου χτήοιν άνάρβια φυλά δέδαβται

ήμετερην, ούδ' αβτυ κατήνυκε πυρ άίδηλον.

νυν δ' αγ' έμοι πεί&εβΰε περί φρεβίν · ου γαρ όίω

άλλον άμείνονα μήτιν ένΐ Τρωεββι φράβαβ&αι · 6ο

αί&' οφελον χαΐ πρόβ&εν έμής έπάκουβεν έφετμής

"Εχτωρ, όππότε μιν χκτερήτυον έ'νδο&ι πάτρης.1·1·

ως φκτο Πονλυδάμαντος έύ ΰ&ε'νος · άμφι δε Τρώες

'βνεον είβαΐοντες ένΐ φρεαίν, ούδ' αναφανδόν

μΰ&ον έ'φαν · πάντες γαρ εον τρομέοντες αναχτα 6δ

αξοντ' ήδ' Έλένην, χείνης ε'νεχ' όλλνμενοί περ·

τον δε χκΐ έΰ&λον έόντα Πάρις μέγα νείχεβεν αντην ·

,,Πουλυδάμα , βν μεν έββϊ φυγοπτόλεμος χαι αναλχις ,

ούδΐ ΰοΐ εν ΰτέρνοιβι πέλει μενεδήιον ήτορ ,

άλλα δέος χαΐ φύξα· βυ δ' εϋχεαι είναι αρίϋτος 70

εν βουλή · πάντων δε χερείονα μήδεα οιδας.

άλλ' άγε δη βν μεν αντος άπόβχεο δηιοτήτος,

μίμνε δ' ένι μεγάροιβι κα&ήμενος· αύτάρ οί άλλοι

άμφ' έμε δωρήζονται ανά πτόλιν, εΐαόχε μήχος

εΰρωμεν &νμήρες άνηλεγέος πολέμοιο · 75

ου γαρ νόβφι πονοιο χαι άργαλέου πολέμοιο

κν&ρώποις μέγα χϋδος άέζεται ήδε χαΐ έ'ργον ,

φΰξα δε νηπιάχοιβι μάλ\ εΰαδεν ηδε γυναιξί-

κείνης &υμόν εοιχας · εγώ δε τοι ούτι πέποι&α

μαρναμένω · πάντων γαρ άμαλδύνεις δραβύ κ«ρτο§." 80

φή μέγα νειχείων · ο δε χωόμενος φάτο μΰ&ον

Πουλυδάμας · ου γαρ οί εναντίον αξετ' άΰβαι

χεΐνος, έπει ατυγερός χαι άτάϋ&αλος ήδ' άεβίφρων,

ος φίλα μεν βαίν^βιν ένωπαδόν , αλλά δε &υμώ

πορφΰρτ] χαι χρΰβδα τον ου παρέοντα χαλέπτη, 85

τω ρα και άμφαδίη μέγα νείκεοε δϊον ανακτά ·

,,ώ μοι έπιχ&ονίων πάντων όλοωτατε φώτων,
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ϋόν &ράβος ηγαγε νώιν όιξνα, βός νόος έτλη

δήριν άπειρεβίην χκϊ τλήβεται , είβόχε πάτρην

βνν λκοΐς οφετέροιβι δαΐξομένην έβίδηαι · 90

άλλ' έμε μη τοιόνδε λάβοι, δράΰος, άμφΐ δε τάρβος

άβφκλες κίεν ε'χοιμι, βόον δε μοι οίκον όφε'λλοι."

«5 κρ' έ'φη· ο δ' κρ' ούτι προδέννεπεΠονλνδάμαντκ-

μνήβκτο γαρ , Τροάεββιν οβας έφέηκεν άνίκς

ήδ' όπόβκς ε'τ' ίμελλεν , έπεί ρά οι κΐ&όμενον χήρ Ρ5

μάλλον έφαάρμκινεν &ανέειν η νόβφι γενέΰ&κι

άντι&εης Ελένης, ης εΐνεχα Τρώιοι ν'ιες ^

νψό&εν έβκοπίκξον κπ' κΰτεοξ αίπει,νοϊο ,

δέγμενοι Άργείονς ήδ' Λίακίδην Άχίλήα.

Τοΐβί ί' αρ ον μετά δηρον άρήιος ηλν&ε Με'μνων, 100

Αίέμνων κνανέοιβι μετ' Αί&ίόπεϋβίν κνάββων,

ο ς χίε λαον κγων άπερείβίον άμφΐ δε Τρώες

γη&όβννοί μιν Ι'δοντο κκτκ πτόλιν, ήντε ναντκι

χείμκτος εξ όλοοΐο δί' κΐ&έρος ά&ρήβωβιν

ήδη τειρόμενοι Ελίκης περιηγέος αί'γλην · 105

ως λκοί χεχκροντο περιβταδόν, έ'ζοχκ δ' άλλων

Λαομεδοντιάδης · μκλα γαρ νν ο[ ήτορ έαόλπει

δτ^ώβειν πνρΐ νήκς νπ' άνδρκΰιν Λί&ιόπεββιν ,

οΰνεκ' έ'χον βκβιλήα πελώριον, ήδε κκι αυτοί

πολλοί Ιααν χαΐ πάντες ες "Λρεκ μαιμώωντες · 1 10

τω ρ' αμοτον χύδαινεν ένν γόνον Ήριγενείης

δωτίνης άγαΟ-ηβι χκϊ ευφροσύνη

άλλήλοις δ' όκριξον έπ' είλαπίντ} και

οί μεν όριβτήας Λαναών χαΐ οβ' αλγε' άνέτλη

έξενέπων, ο δε πατρός εον χκϊ μητέρος Ήονς

κ&κνκτον βίον κίέν, κπειρεβίης τε ρε'ε&ρα

Τη&νος, ωκεανού τε βα&νρρόον Ιερόν οΐδμα,

ήδϊ και ακαμάτου πέρατα χ&ονός άντολίας τε

ήελίου, και πάϋκν κπ' ώχεανοΐο χέλεν&ον
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μέχρις επί Πριάμοιο πάλιν χκΐ πρωονας "ΐδης, 120

ήόε και ως έδάιξεν νπο ΰτιβαρήοΊ χέρεαβιν

άργαλέων Σολνμων ιερόν βτρκτόν , οι μιν Ιόντα

εΐργον, ο καίβφιΰι πήμα και αβχετον ώπαβε πότμον ·

και τα μεν ως άγόρενε, και ως ί'δεν ε&νεα φώτων

• μνρία· τον δ' άίοντος νπο φρεβι τέρπετο &υμός, 125

καί έ κκ&κπτόμένος γερκρω προβεφώνεε μν&ω ·

,,ω Μέμνον , το μεν ά'ρ με &εοι ποίηδαν Ιδέβ&αι ,

βον βτρκτόν ηδε και κντόν εν ημετέροιβι μελά&ροις ·

ως μοι έ'τι^ρήνεικν , ΐν' Άργείονς έβίδωμκι

ολλνμένονς άμα πάντκς νπ' έγχείηΰι τεήσι · 130

και γαρ δη μακάρεβΰιν άτειρέβι πάντα έ'οικας

έκπάγλως, ως οντις έπιχ&ονίων ηρώων

τω 0' όίω κείνοιϋι φόνον βτονόεντα βαλέβ&αι·

νυν δ' αγε τέρπεο &νμον έπ' είλαπίνηβιν έμ^βι

ϋήμερον · αντκρ έπειτα μκχήβεαι , ως έπέοικεν." 135

«5 ειπών παλάμ^βι δέπας πολνχανδες άείρας

Μέμνονα προφρονέως βτιβαρω δείδεκτο κνπελλω

χρνΰείω, το ρα δώκε περίφρων άμφιγνήεις

"Ηφαιβτοξ κλντόν έργον, οτ' ηγετο Κνπρογένειαν ,

Ζηνι μεγαα&ενέι · ο δ' αρ' ώπαΰεν νίέι δώρον 140

Λκρδκνω άντι&εφ · ο δ' Έριχ&ονίφ πόρε παιδί·

Τρωι δ' Έριχ&όνιος μεγαλήτορι· αύταρ ογ'~Ίλω

χάλλιπε ΰνν κτεάτεβοΊν · ο δ' ωπαβε Ακομέδοντι ·

αντάρ ο Λαομέδων Πριάμω πόρεν , ος μιν εμελλεν

νίέι δωβέμενκι· το δε οι &εός ονκ έτέλεββε. 145

κείνο δέπας περικαλλες έ&άμβεεν εν φρεδί Με'μνααν

άμφαφόων, και τοϊον νποβλήδην φάτο μν&ον

,,ον μεν χρη παρά δαιτϊ πελωριον εύχετάαβ&αι ,

ονδ' αρ' νποβχεαίην χατανενβέμεν , άλλα ε'κηλον

δαίννβϋ-' εν μεγάροιβι καΐ άρτια μηχανάαβ&αι · ΐδθ

εί'τε γαρ έβ&λός τ είμΐ καΐ αλκιμος είτε και ονκί,
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γνώΰ% ένι πτολέμω, όπότ' άνέρος εί'δεται αλκή-

νυν δ' αγε δη κοίτοιο μεδώμε&α, μηδ' ανά νύκτα

πίνωμεν χαλεπός γαρ έπειγομένοιβι μάχεβ&αι

οίνος άπειρε'ΰιος και άνπνοβννη άλεγεινή." 155

ως φάτο · τον δ' ό γεραιός άγαβϋάμενος προβέειπεν

,,αντύς όπως έ&ε'λεις μεταδαίννβο , πεί&εο δ' αντω ·

ου γαρ εγώ β' άέκοντα βιήβομαι · ον γαρ έ'οικεν

οντ' άπιόντ' από δκιτος έονκέμεν, ούτε μένοντα

αενειν εκ μεγάροιο · %·έμις νν τοι ανδράβι,ν κντως." 160

ως φά&' · ο δ' εκ δόρποιο μεδίβτατο· βή δε προς

εννήν

νβτατίην · άμα δ' άλλοι ε'βαν κοίτοιο μέδεΰ&αι

όαιτνμόνες · τάχα δε ΰφιν έπήλν&ε νήδνμος ύπνος.

- αντάρ ένΐ μεγάροιοι Λιος ΰτεροπηγερέταο

ά&άνατοι δαίννντο · πατήρ δ' εν τοΐΰι Κρονίων 165

εν είδώς άγόρενε δνΰηχε'ος έργα μό&οιο ·

,,ϊ'στε ·9·εοι περί πάντες έπεβϋνμενον βαρύ πήμα

κνριον εν πολεμώ · μάλα γαρ πολλών μένος ίππων

νψεβ&' άμφ' όχε'εδΰι δαϊζομένων έκάτερ&εν,

άνδρας τ' ολλνμενονς · των καΐ πε'ρι κηδόμενός τις 170

μιμνέτω νμείων, μηδ' άμφ' έμά γοννα&' [κανών

λιββέΰ&ω · Κηρες γαρ άμείλιχοί είβι καΐ ημΐν."

ως εφατ' εν μεαβοιβιν έπιβταμένοιβι και αντοΐς,

οφρα και άβχαλόων τις από πτολέμοιο τράπηται,

μηδέ έ λκΐβόμενος περί νίεος ήε φίλοιο 175

μκψιδίως άφίκηται άτειρέος ένδον Όλνμπον.

καΐ τα μεν ως έβάκονβαν εριγδονπου Κρονίδαο,

τλήααν ενί βτέρνοιβι καΐ ον βαΰιλήος έ'ναντα

μν&ον εφαν · μάλα γαρ μιν άπειρέβιον τρομε'εακον ·

άχννμενοι δ' ΐκανον οπ% δόμος ήεν έκάβτον 180

κ«ι λέχος- άμφΐ δε τοΐβι καϊ α&ανάτοις περ έοϋβιν

νπνον βληχρον ονειαρ επί βλεφάροιβι ταννΰ&η.

8ΜΥ(Ο'. 3
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ημος ό' ηλιβάτων ορίων νπερέαανται άκρας

λαμπρός άν' ούρανον εύρνν έωβφόρος, οβτ' επί έργον

•ηδύ μάλα κνώβΰοντας άμαλλοδετήρας εγείρει, 185

τήμος άρήιον νια φαεβφόρον Ήριγενείης

νβτατος νπνος άνήκεν · ο δ' εν φρεβΐ κάρτος άέξων

ήδη δνίμενέεββι λιλαίετο δηριάαβ&αι.

Ηώς δ' ούρανον ενρνν άνήιεν ουκ έ&έλονβκ.

και τότε Τρώες ε'βαντο περί χροΐ δήια τενχη , 190

τοΜι δ' ίίμ' ΛΙ&ίοπέξ τε, και όππόβα φύλα πέλοντο

άμφι βίην Πριάμοιο βνναγρομένων επίκουρων

πκνβνδίβ· μάλκ δ' ώκα προ τείχεος έββενοντο

κνανέοις νεφέεββιν έοικότες, οία Κρονίων

χείματος όρννμένοιο κατ' ηέρα πονλνν άγείρει- 196

αίψα δ' αρ' έπλήοΌ·η πεδίον πάν ο'ΐ δ' έκέχνντο

κκρίβι πνροβόροιβιν άλίγκιον, αϊτέ φέρονται

ως νέφος η πολνς ομβρος υπέρ χ&ονος εύρυπέδοιο

απλητοι, μερόπεϋΰιν άεικέα λιμόν αγονβαι·

ως οΓ ί'δαν πολλοί τε και ΰβριμοι , άμφΐ δ' άγυιαΐ 200

βτείνοντ' έββνμένων, νπό δ' εγρετο ποβοΊ κονίη.

'Λργεΐοι ό' άπόνεν&εν έ&άμβεον, εντ' ε'βίδοντο

έαβνμένονς · ει&αρ δε περί χροΐ χκλκόν ε'ΰαντο ,

κάρτεΐ Πηλείδαο πεποι&ότες · ος δ' ένι μέΰβοις

ηιε Τιτήνε6βιπολν69·ενέΐ66ππίοικώς, 20ό

κνδιοων ΐπποιβι και ίίρμαβι· τον δ' αρά τεύχη

πάντη μαρμαίρεΰκον άλίγκιον άβτεροπηβιν ·

οίος δ' εκ περάτων γαιηόχον ωκεανοΐο

έρχεται ηέλιος φαεβίμβροτος ούρανον εΐ'βω

παμφκνόων, τραφερη δε γελά περί γαία και αΐ&ήρ · 210

τοϊος εν 'Λργείοιβι τότ' έ'ββντο Πηλέος νΐός.

ως δε και εν Τρωεββιν άρήιος ηιε Μέμνων

"Αρει μαιμώωντι πανείκελος, άμφι δε λαοί

προφρονέως έφέποντο παρεΰβύμενοι βκΟιλήι.
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κΐψκ δ' αρ' αμφοτέρων δολιχαΐ πονέοντο φάλαγγας 215

Τρωών και Λαναών, μετά δ επρεπον Λί&ι,οπήες ·

ανν δ' επεβον χαναχηδόν όμως, ατέ κύματα πόντου

πάντο&εν έγρομένων άνεμων υπό χείματος ώρη ·

αλλήλους δ' έδάιζον έυξέΰτης μελίηβι

βάλλοντες, μετά δέδφι γόος καναχή τε δεδήει· 220

ως δ' οτ' έρίγδονποι ποταμοί μεγάλα ΰτενάχωΰίν

εις αλά γενόμενου , οτε λαβρότατος πελει ομβρος

εκ ζ/ιοί, £ντ' αλίαβτον επί νέφεα κτνπεωβι

ΰηγόμιν' άλλήλοιβι, πυρός δ' έξέββυτ' άντμή-

ως των μαρναμένων μέγ' νπαΐ ποΰΐ γαία πελωρη 225

ιβρκχε, &εβπε<ΐίον δι δι' γέρος έ'ΰΰντ' άντή

βμερδαλέη · δεινόν γαρ αντεον άμφοτέρω&εν^

έ'ν&' ί'λε Πηλείδης Θάλίον καΐ κμνμονα Μέντην,

αμφω άριγνωτω , βάλε δ' άλλων πολλά κάρηνα ·

εύτε * μελά&ροιΰιν νποχ&ονίην * Ν *

γαίης * * * έπορούϋβ 230

λάβρος, κφαρ δετέ πάντα κατά χ&ονός άμφιχέηται,

εκ &εμέ&λων · μάλα γαρ ρα περιτρομέει βα&ύ γαία ·

ως οΐγ' εν κονίββι, κατήριπον ώκέι πότμω

αιχμή Πηλείωνος · ο γαρ μέγα μαίνετο &νμω.

ως δ' αντως ετέρω&εν ένς παις Ήριγενείης 25ά

'Λργείους έδάιξε, κακή έναλίγκως Λΐβη,

•ητε φέρει λαοΐβι κακόν και άεικέα λοιγόν.

πρώτον δ' ειλε Φέρωνα δια βτέρνοιο τυχήΰας

δονρατι λενγαλέω, επί δ' έ'κτανε δΐον"Ερεν&ον,

αμφω έελδομένω πόλεμον καΐ άιικέα χάρμην, 240

οϊΘρνον άμφενέμοντο παρ' Άλφειοΐο ρεέ&ροις,

χαί ρ" υπό Νέΰτορι βήΰαν ες Ιλίου [ερόν αϋτυ.

τους δ' όπότ' έξενάριξεν, έπωχετο Νηλέοςνΐα,

κτεΐναΐ μιν μεμαως · τον δ' Άντίλοχος Φεοειδής

' έλ&ών ί'&υνε μακοόν δόρυ , καί οί αμαρτε 245

3*
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άλεναμένοιο · φίλον δε οι εϊλεν έτκΐρον

Λΐ&οπκ Πνρραοίδην ο δε χωβκμενος κταμένοιο

Άντιλό%φ έπιάλτο, λέων ως όβριμό&νμος

καπρίω, ος ρα καΐ αυτοί εναντίον υϊδε μάχεΰ&αι

άνδράΰι και &ήρε66ΐ, πέλει δε οίαβπετος ορμή · 250

ώ'5 ο %·οώζ έπόρονβεν, ο δ' ενρέι μιν βάλε πέτρω

Αντίλογος· τον δ' ούτι λν&η κεαρ, οννεκ' αρ' αντον

κλγινόεντ' κπάλκλκε ψόνον κρατερή τρνφάλεικ ·

Ομερδαλε'ον δε οι ήτορ ένΐ βτέρνοιΰίν όρίν&η

βλημε'νον κμφΐ δέοί κόρνς ί'αχε · καί ρ' έτι μάλλον 255

μαίνετ' έπ' Άντιλν%φ· κρατερή δε οι έ'ζεεν αλκή ·

τοννεκκ Νέΰτορος νίκ καΐ κίχμητήν περ ιόντα

τνψεν υπέρ μκζοΐο, διήλαβε δ' οβριμον έ'γχος

ες κραδίην, 0-νητοΐθιν οπτ) πε'λει ώκνς ολε&ρος.

τον δ' νποδηωίϊέντος αχός Λαναοϊΰιν έτνχ&η 260

παβι , μάλίβτκ δε πατρι περί φρένας ηλν&ε πέν&ος

Νέβτορι, παιδος εοϊο πκρ' οφ&αλμοΐβι δαμέντος·

ον γκρ δη μερόπεΟΰι κκκώτερον άλγος επειβιν,

ή' οτί παίδες ολωνται έον πκτρος είβορόωντος·

τοννεχα και βτερε^βιν αρ.ηράμενος φρεβι &νμον 265

κχνντο πκιδος εοΐο κακή περί Κηρι δαμέντος·

κεκλετο δ' έβονμε'νως Θραβνμήδεκ νόβφιν Ιόντα-

,,ό'βίίο μ<Η, ώ Θραβνμηδες άγακλεε'ς, οφρκ φονήκ

ΰεΐο χκοΊ,γνήτοιο και νίέος ήμετέροιο

νεκρού έκάς βενωμεν άεικέος, ήε και αντοι 270

κμφ' αντφ βτονόεββαν άναπλήΰωμεν οιξνν.

ει δε βοΐ εν ΰτέρνοιβι πέλει δέος, ον βνγ' έμεΐο

νιος έφνς, ονδ' έββΐ Περικλνμένοιο γενέ&λης,

οβτε καί Ήραχλήι καταντίον έλ&έμεν έ'τλη.

αλλ αγε δη πονεώμε&' , έπεί μέγα κάρτος ανάγκη 275

πολλάκι μαρναμένοιβι και οντιδανοΐβιν όπάξίΐ."

α?5 φατο · τον δ' άίοντος νπο φρεβι βνγχντο
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πεν&εαι λενγκλέοιβιν · κφκρ δε οι ηλυ&εν κγχι

Φηρενς, ον ρα κκΐ αυτόν άποκταμένοιο κνακτος

ίίλεν κχος · κρατεροΐο δ' εναντία δηριάκ6&·αι 280 -

Μέμνονος ώρμή&ηβκν άν' αίματόεντα κυδοιμόν

ως δ' όπότ' άγρεντήρε κατά πτΰχας ΰληέαβας

οϋρεος ηλιβάτοιο λιίκιόμενοι μέγα Ο-ήρης

η ΰυόξ η ίίρκτοιο κατκντίον άίβσονΰι

κτεινε'μεναι μεμαώτες, ο δ' άμφοτεροις έπορονΰκς 28δ

&νμώ μκιμώωντι βίην κπκμννετκι, ανδρών

ως τότε κκι Μέμνων φρΰνεεν μέγα · τοί δε οι αγχι

ηλν&ον αλλά μιν ούτι κατακτανέειν έδννκντο

μακρ^ΰιν μελίΐ]βιν · άπε'πλαγχ&εν δε οι κίχμαΐ

τήλε χροός· μάλα γαρ πον άπετραπεν Ήριγένεια· 290

δονρκτα δ' ούχ άλίως χαμάδις πε'0εν · άλλ' ο μεν ώκκ

έμμεμαώς κατέπεφνε Πολνμνιον νια Με'γητος

Φηρεύς όβριμό&νμος, ο δ' εκτανε Λκομ,έδοντα

Νε'ατορος δβριμος νιος άδελψειοΐο χολω&είς,

ΐ>ν Μέμνων έδάιζε κκτκ μό&ον , άμφΐ δ' αρ' κντω 295

χεροΐν νπ' άκαμκτ^βι λνεν παγχάλκεα τεύχη,

οντε βίην κλέγων Θραδνμήδεος οντε μεν έβ&λον

Φηρε'ος, οννεκα πολλόν νπείροχος· οι δ' ατέ θωε

άμψ' έ'λαφον βεβαωτκ μεγαν φοβέοντο λέοντα

οντι προβώ μεμκώτες ετ' έλ&έμεν κίνα δε Νέΰτωρ 300

έγγν&εν είβορόων όλοφνρετο , κέκλετο δ' άλλους ·

βφονς ετάρονς δηίοιβιν έπελ&έμεν, ήδε κκΐ αυτός

ώρμηνεν πονέεβ&κι, άφ' άρματος, οϋνεκ' αρ' αντον

παιδός άποφ&ιμένοιο πο&η ποτΐ μωλον αγεβκε

παρ δνναμιν μέλλεν δε φίλω περί παιδί καΐ αυτός 305

κεΐβ&κι όμως κταμένοις έναρί&μιος, ει μη αρ' αυτόν

Με'μνων όβριμό&νμος έπεβαύμενον προΰέειτιεν ,

αίδεβ&εις άνκ &υμόν όμήλικα πατρός έοΐο·

„» γέρον, ου μοι έ'ουκε κκταντίκ βεΐο μκχεβ&αι
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πρεββντέροιο γεγώτος, έπεί γ' εν οιδα νοήδαι · 310

η γαρ ε'γωγ' έφάμην δε νέον και άρήιον άνδρα

άντιάαν δηίοιδι, ϋ-ραβνς δε μοι ίλπετο ΰνμός

χειρός έμής και δονρος έπάζιον εμμεναι ί-ργον ·

άλλ' άναχάξεο τήλε μό&ον βτνγερον τε φόνοιο,

χάζεο, μη δε βάλοιμι και ονκ έ&έλων περ ανάγκη, 315

μηδέ τεω περί παίδι πέδης μέγ' άμείνονι φωτι

μαρνάμενος, μη δη δε καί άφρονα μν&ήβωνται

άνέρες · ον γαρ έ'οικεν υπερτερώ άντιάαδ&αι."

ως φάτο · τον δ' ετέρω&ι γέρων ήμείβετο μν&ω ·

,,ώ Μέμνον, τα μεν αρ πον έτώδια πάντ' αγορεύεις · 320

ον μεν γαρ δηίοιδι πονενμενον εΐνεκα παιδος

άφραίνειν έρέει τις , ανηλέκ παιδοφονήκ

νεκρον έκάς βενοντα κατά μό&ον · ως οφελόν μοι

αλκή ετ' εμπεδος ήεν, ίνα γνώης έμόν εγχος·

ννν δε βν μεν μάλα πάγχν μέγ' ενχεαι, οννεκα δ-νμός 325

&κρδαλέος νέον ανδρός, έλαφρότερον δε νόημα·

τω ρα και νψηλά φρονέων άποφώλια βάζεις,

ει δε μοι ήβώωντι καταντίον είληλον&εις,

ονκ αν τοι κεχάροντο φίλοι κρατερώ περ έόντι ·

ννν δ' ως τίς τε λέων νπό γήραος αχ&ομαι αίνου, 330

οντε κνων δτα&μοΐο πολνρρήνοιο δίηται

&αρδκλέως, ο δ αρ οντι λιλαιόμενός περ άμννει

οι αντώ, ον γαρ οι ετ' εμπεδοί είδιν οδόντες

ονδε βίη, κρατερόν δε χρόνω άμα&ννεται ητορ ·

ως έμοι ονκε'τι κάρτος ένι δτή&εβδιν ορωρεν , 335

Οίον περ το πάροι&εν όμως δ' έτι φέρτερός ειμί

. πολλών άν&ρώπων, πανροιβι δε γήρας νπείκει

****** ,

ώ^ ειπών από βαιον έχάββατο · λείπε δ' αρ' νια

κείμενον εν κονίΐ]βιν , έπεί νν οι ονκέτι πάμπαν

γναμπτοΐς εν μελέεββι πέλε β&ένος, ως το πάροι&ε · 3ίΟ
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γήραΐ γαρ κα&νπερ&ε πολντλήτω βεβάρητο.

ως δ' αντως άπόρονΰεν ένμμελίης Θραβνμήδης,

Φηρεύς τ' όβριμό&νμος ίδ' άλλοι πάντες εταίροι

δειδιότες · μάλα γαρ βψιν έπώχετο λοίγιος άνήρ.

ως δ' οτ' από μεγάλων ορέων ποταμός βα&νδίνης 3*5

χαχλάζων φορέηται άπειρεβίω όρυμαγδω,

όππότε βνννεφες ήμαρ έπ' άν&ρώποιΰι ταννόβη

Ζευς κλονέων μέγα χ,εΐμα, περικτνπε'ονβι δΐ πάντΐ]

βρονταΐ όμως ϋτεροπήβιν αδην νίψεων ϋννιόντων

δεΰπεβίων , κοΐλαι δε περικλνξονται αρουραι 350

ομβρον έπεββυμένοιο δνΰηχέος, άμφΐ δϊ μακραΐ

βμερδαλέον βοόωβι κατ' ονρεα πάντα χαράδραι·

ως Μέμνων βενεβκεν έπ' βάνας Έλληβπόντον

'Λργείονς · μετόπιΰ&ε δ' έπιϋπόμενος κεράιξί ·

πολλοί δ' εν κονί^βι και αΐματι &νμόν έ'λειπον 3όδ

Αιθιόπων νπο χερΰί· λν&ρω δ' έφορννετο γαία

όλλνμένων Λαναών μέγα δ' εν φρεΰι γή&εε Μέμνων

αίεν έπεβΰνμένος δηίων βτίχας · άμφι δε νεκρών

βτείνετο Τραόιον ονδας · ο δ' ονκ απόληγε κνδοιμον ·

έ'λπετο γαρ Τρώεΰβι φάος , Λανκοΐΰί 8\ πήμα 360

εΰΰεβ&' · αλλά ε Μοίρα πολΰβτονος ήπερόπενεν

έγγν&εν [βταμένη καΐ επί κλόνον ότρννονβα.

κμφΐ δε οί θεράποντες έυβ&ενέες πονέοντο ,

Άλκνονενς Ννχιός τε και Άβιάδης έρί&νμος

αίχμητής τε Μένεκλος Άλέζιππός τε Κλνδων τε , 365

άλλοι τ' ίωχμοϊο μεμαότες, οΐ ρα και αυτοί

χαρτύναντ' ανά δήριν έω πίβννοι βαβιλήι.

και τότε δη ρα Μένεκλον έπεββνμενον Λαναοΐβι

Νηλείδης κατέπεφνεν · ο δ' άβχαλόων έτάροιο

Μέμνων όβριμό&νμος ένήρατο πονλύν ομίλου · 370

ως δ' οτε τις κραιπνήοΊν έπιβρίβας έλάφοιΰι
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&ηρητήρ εν ορεββι λίνων εντοβ&εν έρεμνών

ίλαδόν άγρομένηβιν ες νβτάτιον δόλον αγρης

κίξηών ΐότητι, κννες β' έπικαγχαλόωβι

πνκνόν νλαχτιόωντες, ο δ' έμμεμαώς νπ' αχοντί 376

χεμμάβιν ώκυτάτ^βι φόνον βτονόεντα τί&ηβιν ·

ως Μέμνων έδάιξε πολύν βτρατόν άμφΐ δ' εταίροι

γή&εον · Αγγείου άε περικλντόν άνδρα φεβοντο.

ως δ' όπότ' έζεριπόντος άπ' ονρεος ήλιβκτοιο

πετρον κπειρεδίοιο , τον νψό&εν ακάματος Ζευς 380

ωΰ]ΐ κπο κρημνοΐο βαλών βτονόεντυ κεραννώ ,

τον ί' αρ' ανά δρνμά πνκνά καΐ αγκεα μακρά ραγέντος

βήβΰκι έπικτνπέονδι, περιτρομέονΰι δ' άν' νλην,

ει που μήλ' νπένερ&ε κνλιν'δομένοίο νέμονται

η βόες ήέ τιν' αλλκ, και ίξαλεονται Ιόντος 385

ρι,πην άργαλέην καΐ άμείλιχον · ως αρ' Αχαιοί

Μέμνονος οβριμον εγχος έπεβΰνμένοιο φεβοντο.

καΐ τότε δη κρατεροΐο μόλε βχεδον Αίακίδκο

Νέβτωρ , αμφι δε πκιδί μεγ' κχννμενος φκτο μν&ον ·

,,ω Άχιλεϋ , μέγα ε'ρκος ένβ&ενέων Άργείων , 390

ώλετό μοι φίλος νιος, έχει δε μοι εντεα Μέμνων

τε9ναότος, δείδω δε κννών μη χνρμκ γένητκι ·

αλλά 0·οώς έπάμννον, έπει φίλος , οβτις εταίρου

μέμνηται κτκμένοιο χαΐ αχννται οΰκέτ' έόντος."

ως φάτο · του δ' άίοντος υπό φρένας έ'μπεβε πέν&ος ·

Μέμνονα δ' ως ένόηβεν ανά βτονόεντα χνδοιμον 396

'Λργείονς ίληδόν νπ' Ιγχεϊ δηιόωντα,

αντίκα κάλλιπε Τρώας , οβονς υπό χερδί δάι,ξεν

άμφ' κλλ%0ι φκλαγζι,., καΐ Ιβχανόων πολέμοιο

ηλν&έ οι κατέναντα , χολούμενος 'Λντιλόχοιο 400

ήδ ' άλλων κταμένων · ο δ' άνείλετο χείρεαι πέτρην ,

την ρα βροτοί δέβκν ονρον ένβτάχνος πεδίοιο ,

χαΐ βάλεν άκαμάτοιο κατ' άβπίδα Πηλείωνος,
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δΐος άνήρ · ο δ' αρ' οντι τρέβας περιμήκεα πέτρην

αντίκα οι βχεδόν ήλ&ε, μακρόν δόρν πρόβ&ε τιταίνων, 405

πεζός, έπεί ρά οι ίπποι εΰαν μετόπιβ&ε κνδοιμον,

καί οί δεζιόν ώμον υπέρ βάκεος βτυφέλιξεν ·

ος δε κκί οντάμενός περ κταρβέί μκρνκτο &νμω ·

τύψε δ' αρ' Αΐκχ,ίδαο βραχίονα δονρΐ χραταιω-

τον δ' έχν&η φίλον αίμα- χάρη δ' αρ' έτώΰιον ί/ρω^, 410

χαί μιν αφαρ προοέειπεν νπερφιάλοις έπε'εβΰι ·

,,νΰν ΰ' όίω μόρον αίνον άναπλήβειν νπ' ολέ&ρω

χερβίν έμ^βι δαμέντα, κκί ονχέτι μώλον άλύζαι-

βχέτλιε , τίπτε βν Τρώας άνηλεγέως όλέεακες

πάντων ευχόμενος πολν φέρτατος εμμενκι ανδρών, 415

* ^ * * * * *

μητρός τ' ά&ανάτης Νηρηίδας; αλλά βοΐ ήδη

ηλν&εν αΐβιμον ημαρ , έαεί &εό&εν γένος ειμί

Ήοϋς οβριμος νίός , ον εχπο&ι λειριόεβΰκι

Έΰπερίδες &ρέψαντο παρά ρόον ώχεανοΐο ·

τοννεχά 6εν χαί δήριν άμείλιχον ουκ άλεείνω , 420

είδώς μητέρα δΐαν, οβον προφερεΰτέρη έβτΐ

Νηρεΐδος, της αυτός έπενχεαι εκγονος είναι·

η μεν γαρ μάκάρεΰβι καΐ άν&ρώποιβι φαείνει ,

τη επί πάντα τελείται άτείρεος ένδον Όλνμπον

έβ&λά τΐε καΐ κλυτα έργα, τα τ' άνδράβι γίνετ' ονειαρ · 42δ

η δ' εν αλός κεν&μώβι κα&ημένη.άτρνγέτοι,βι,

ναίει όμως κήτεββι μετ' (χ&νΰι κνδιόωβα

απρηκτος και άίατος · εγώ δε μιν ουκ άλεγίξω ,

ουδέ μιν ά&ανάττιοΊν έπονρανίγιΰιν έίβχω."

ως φάτο · τον δ' ένένιπε &ραβνς παις Αΐκχίδαο · 430

,,ώ Μέμνον, πή νυν ΰε κακαΐ φρένες έξορό&νναν

έλ&έμεν άντί' έμεΐο και ες μό&ον (αοφαρίξειν ;

ο? ΰέο φέρτερός είμι βίΐ] γενεί) τε φνΐ] τε ,

Ζηνός νπερ&ΰμοιο λαχών άριδείκετον αίμα
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και 6&εναροϋ Νηρήος, δς είναλίας τεκέ κούρας 435

Νηρεΐδας , ταξ δη ρα ·&εοι τίουβ' εν Όλύμπω,

παβάων δε μάλιβτα Θέτιν κλντά μητιόωβαν,

οννεκά που Λιόνυΰον έοΐς νπέδεκτο μελά&ροις,

όππότε δειμαίνεβκε βίην όλοοΓο Λυκούργου,

ήδε και ως "Ήφαιΰτον ένφρονκ χκλκεοτέχνην 440

δέζα&' εοΐδι δόμοιΰιν κπ' Ονλνμποιο πεϋόντκ,

κντόν τ Άργικέρκννον όπως ΰπελνΰκτο δεΰμών ·

των μιμνηβκόμενοι πκνδερκέες Ονρκνίωνες

μητέρ' εμήν τίονΰί Θέίιν ζκ&έω εν Όλνμπω.

γνώοη δ' ως 0-εός έΰτιν, έπην όόρν χκλκεον εϊβω 44δ

ί§ τβόν ηπκρ ΐκηται έμή βεβλημένον αλκή·

"Εκτορα γαρ Πατρόκλοιο, οε ί' Άνηλόχοιο χολώδεις

τίΰομαι · ον γαρ ΰλεββκς κνάλκιδος ανδρός εταίρου.

άλλα τί νηπιάχοιβιν έοικότες άφραδεεβϋιν

εβταμεν , ημετέρων μν&ενμενοι £ργκ τοκήων 450

ήδ ' αυτών ; εγγύς καΐ "Λρης , έγγνς δε καΐ αλκή."

ως ειπών πκλάμ^Οι λάβεν πολνμήκετον αορ ,

Μέμνων δ' αύ&' έτέρω9ι , και ότραλέως ΰννόρονβαν ·

τνπτον δ' αλλήλων αμοτον φρεβι μαιμώωντες

άβπίδας , «5 "Ηφαιβτος νπ' άμβροΰίΐ] κάμε τέχνη , 45δ

πυκνά βνναΐΰδοντες · έπε'ψανον δε λόφοιβιν

άλλήλκιν εκάτερ&εν ερειδόμεναι τρνφκλειαι ·

Ζευς δε με'γ' άμφοτέροιϋι φίλα φρονε'ων βάλε κάρτας ,

τενί,ε δ' αρ' άκμήτονς και μείξονας, ουδέν ομοίους

άνδράΰιν, άλλα &εοΐ6ιν· "Ερις δ' έπεγή&εεν αμφω. 460

οι δ' αίχμήν μεμαώτες αφαρ χροος εντός έλάββαι

μεΰβηγύς ΰάκεός τε και ΰψιλόφον τρυφαλείης

πολλάκις 1&ΰνε6κον ιόν μένος, άλλοτε δ' αυτέ

βαιον υπέρ κνημίδος , ενερ&ε δε δαιδαλέοιο

&ώρηκος βρικροΐΰιν άρηρότος άμφΐ μέλεβδιν , 465

αμφω έπειγόμενοι · περί δε ΰφιβιν αμβροτα τεύχη
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άμφ' ωμοις άράβηβε· βοή δ' ΐκετ' αίΰέρα οίον

Τρωών ΛΙ&ιόπων τε και 'Λργείων έρι&ύμων

μαρναμένων ίκάτίρ%ε· κόνις δ' υπό ποβαιν όρώρει

ίίχρις ες ουρανού εύρΰν, έπει μέγα κίνυτο έργον. 470

εύτ' ομίχλη κατ' ορεβφιν όρινομένου νετοΐο

*****

όππότε δη κελάδοντες ένιπλή&οντκι ενκνλοι

νδκτος έββνμένοιο , βρι'μει δ' «'ρα παΰα χαράδρη

άβπετον , οϊ ιϊ κμκ πάντες έπι,τρομεονΟι, νομηεξ

χείμαρρους όμίχλην τε φίλην όλοοΐβι λΰκοιβι,ν 475

ηδ' άλλοις &ήρεββιν, οβους τρέφει αβπετος ύλη·

ως των άμφΐ πόδεββί κόνις πεπότητ' άλεγεινή,

η ρά τε καΐ φάος ήυ κατε'κρυφεν ηιλίοιο

κί&ε'ρ' έπιβκικουβα· κακή δ' ύπεδάμνκτ' νιξνς

λαούς εν κονίτ)βι καΐ αΐνομόρω νβμίντι. 480

καΐ την μεν μακάρων τις άπώβατο δηιοτήτος

έβΰυμένως · ολοαΐ δε &οάς έκάτερ&ε φάλαγγας

Κήρες έποτρύνεβκον άπειρέβιον πονέεβ&αι

δήριν ανά βτονόεββαν "Λρης δ' ου λήγε φόνοιο

λευγαλέου , πάντη δε πέριξ έφορύνετο γαία 48ό

αίματος έκχνμένοιο · μέλας δ' έπετέρπετ"ΌλεΟ·ρος·

βτείνετο δε κταμε'νων πεδίον μέγα ·9·' ίππόβοτόν τε,

όππόβον άμφι ροής Σιμόεις και &άν&ος έέργει ,

"Ιδη9εν κατιόντες ες ιερόν Έλλήβποντον.

άλλ' οτε δη πολλή μεν αδην μηκύνετο δήρις 490

μαρναμένων, ΐαον δε μένος τέτατ' άμφοτέροιβι,

δη τότε τούβγ' άχάνευ&εν Όλύμπιοι είβορόωντες

οΓ μεν &υμον ετερπον άτειρέι Πηλείωνι ,

οΓ δ' κρα Τι&ωνοΖο χκΐ Ήονς νίέι δίω.

νψό&ι δ' ουρανός ευρύς έπέβραχεν · άμφΐ δε πόντος 49δ

ίαχε · κνανέη δε πέριξ έλελίξετο γαία

αμφοτέρων υπό ποββί· περιτρομέοντο
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άμφι Θέτίν Νηρήος ΰπερ&ύμοιο 0-ύγατρες

όβρίμου άμφ' 'Λχιλήος, ίδ' ίίβπετα δειμαίνοντο ·

δείδιε 8 ' Ήριγένεια φίλω περί παιδί και αυτή , 500

ΐπποις έμβεβκνΐκ δι' αί&έρος · κι δε οι αγχι

Ήελίοιο 0-νγατρες έ&άμβέον έατηυΐαι

δεβπέβιον περί κνχλον, ον ήελίω άκάμκντι

Ζευς πόρεν είς ένιαντον ένν δρόμον, φ περί πάντα

ξωει τε φ&ινύ&ει τε, περιπλομένοιο χκτ' ήμκρ 50δ

νωλεμέως αιώνος έλιββομένων ένιαυτών.

χαίνύ κε δη μακάρεοβιν κμείλιχος ε'μπεΰε δήρις,

ειμή νπ' έννεβίηβι Αιοξ μεγαλοβρεμέταο

δοιαι αρ' άμφοτέροίΰι, &οώς έκάτερ&ε παρέδταν

Κήρες · έρεμνκίη μεν εβη ποτι Μέμνονος ήτορ , 510

φαιδρή δ' κμφ' Άχιλήκ δαΐφρονα· τοί δ' έΰιδόντες

αθάνατοι μεγ' κνδκν, κφκρ δ' ε'λε τονς μεν άνίη

λενγαλέη, τους δ' ην και άγλαόν ελλκβε χάρμα ·

ήρωες δ' έμάχοντο κα&' αίματόεντα κνδοιμόν

ί'μπεδον, ουδέ τι Κήρας έποιχομενας ένόηβαν, 515

&νμόν καΐ μέγα κάρτος έπ' άλλήλοιβι φέροντες ·

φαίης κε βτονόεντα κατά μό&ον ηματι χείνφ

μάρναβ&' ^ε Γίγαντας άτειρέας ήε κραταιούς

Τιτήνας · β&εναρή γαρ επί ΰφίβι δήρις όρώρει ,

ήμ^ν οτε ξιφέεββι βυνέδραμον, ήδ' οτε λκας 520

βάλλον άπεββνμενοι, περιμήκεας · ουδέ τις αυτών

χάξετο βαλλομένων, ούδ' έτρεβαν, άλλ' ατέ πρώνες

ε'βταακν άκμήτες καταειμένοι αβπετον άλκήν ·

αμφω γαρ μεγάλοιο Λιος γένος εύχετόωντο·

τοννεκ' αρά ΰφίβι δήριν ίβην έτάνυββεν Έννω, 525

πολλον έρειδομένοιβιν επί χρόνον εν δαΐ κείνη ,

αντοϊς ήδ' έτάροιβιν κταρβέβιν, ο'ΐ μετ' άνάκτων

νωλεμέως πονέοντο μεμαότες, άχρι καμόντων

αίχμαϊ άνεγνάμφ&ηβαν εν άβπίβιν · ουδέ τις ηεν
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ΰεινομίνων έκάτερ&εν άνοντατος, άλλ' άμα πάντων 630

εκ μελέων είς ουδας άπέρρεεν αίμα καΐ [δρώς

αΐεν έρειδ&μένων , κεκάλνπτο δε γαία νέκνββιν,

ουρανός ως νεφέεΰβιν ες αίγοκερήα κίόντος

ήελίου , οτε πόντον νποτρομέει μέγα ναύτης ·

τους δ' ίπποι χρεμέ&οντες έπεββνμένοις άμα λαοϊς 535

τε&ναότας βτείβεβκον, ατ' αβπετα φύλλα κατ' αλβοξ

χεΐματος αρχομένου μετά τηλε&όωβαν όποίρην.

οϊ δε που εν νεκνεββι καΐ αΐματι δηριόωντο

υίήες μακάρων έρικυδέες, ονδ' άπέληγον

άλλήλοις κοτέοντες · "Ερις δ' ί'&ννε τάλαντα 540

ΰαμίνης άλεγεινά , τα δ' ούκέτι Ιβα αέλοντο ·

άλλ' αρά Μέμνονα δΐον νπό ΰτέρνοιο ϋ·έμε&λα

Πηλείδης οΰτηβε · το δ' αντικρύ μέλαν άορ

ίξέ&ορεν τον δ' αίφα λύ&η πολυήρατος αιών

κάππεβε δ' ες μέλαν αίμα, βράχεν δε οι αβπετα τεύχη · 545

γαία δ' ύπεΰμαράγηβε, και άμφεφόβη&εν εταίροι-

τον δ' άρα Μυρμιδόνες μεν έΰύλεον άμφΐ ϋε Τρώες

φεϋγον · ο δ' αίψα δίωκε μένος μέγα λαίλαπι ΐΰος.

Ηώς δ' έβτονάχηΰε καλυφαμένη νεφέεΰβιν

ήχλύν&η δ' αρά γκΐα· &οοϊ δ' άμα πάντες άήται 530

μητρός έφημοβύνββι μιή φορέοντο κελεύσω

ες πεδίον Πριάμοιο και αμφεχέοντο Φανόντι,

ηκα δ' άνηρείφαντο &οώς Ήώιον νί«,

και £ φέρον πολιοΐο δι' ηέρος · αχνυτο δε αφι

0-νμος άδελφειοϊο δεδουπότος· άμφΐ δ' άρ' αί&ήρ 555

έβτενε · τον δ' επί γαΐαν οβαι πέβον αίματόεΰβαι

εκ μελέων ρα&άμιγγες , εν άν&ρώποι6ι τέτυκται

ΰήμα καΐ έΰβομένοις · τάς γαρ &εοι άλλο&εν αλλην

εές ?ν άγειράμενοι ποτκμον &έβαν ηχήεντα,

τον ρά τε Παφλαγόνειον έπιχ&όνιοι καλέονβι 560

πάντες, οβοι ναίοναι μακρής υπό δειράβιν'Ίδης·
\
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οβτε κκι αίματόεις τραφερην έπινίββεται αϊκν,

οππότε Μέμνονος ήμαρ έ'% λυγρόν , ω ε'νι κείνος

χάτ&ανε · λευγαλέη δε καΐ άσχετος έ'ββυται οδμη

έζΰδκτος· φαιής χεν ε&' ελκεος οϋλομένοιο · , 56ό

πν&ομένονς ίχώρκς άαοανβίειν κλεγεινόν ·

άλλα το μεν βονλήΰι &εών γε'νε&'. οι δ' έπε'τοντο

Ήοΰς οβριμον νίκ &οοι φορεοντες αήται

τντ&όν νπερ γκίης, δνοφερτ} χεχαλνμμένον όρφνί].

ονδε μεν Λϊ&ιοπήες άποκταμένοιο κνκκτος 570

νόαφιν κπεπλκγχ&ηβκν , έπεί &εος κΙ·φκ καΐ αυτούς

ήγε, λιλκι,ομενοιβί βκλών τάχος , οίον εμελλον

ον μετά δηρον έχοντες έπηέριοι φορε'ίσθαι ·

τοϋνεχ' εποντ' κνεμοιΰυν όδνρόμενοι, βκΰιλήκ-

ως δ' όπότ' άγρεντήρος ένι ξυΛοχοκΤι δκμέντος 57δ

η ΰνος ήε λέοντος νπο βλοΰνρ{]θι, γεννβΰι

ϋώμ' άναειρόμενοι μογεροϊ φορέονβιν εταίροι,

αχννμενοι , μετκ δε 6φι κννες πο&έοντεϊ ανακτά

κννξη&μώ έφέποντκι ανιηοής ενεχ' αγρης·

ως οΐγε προλίπόντες ανήλεα δηφτήτκ 580

λκιψηροΐς έφεποντο μέγκ βτενάχοντες ίήτκις,

άχλνι %-εβπεΰίϊΐ κεκαλυμμένοι,· άμφϊ δε Τρώες

καΐΛαναοΙ &άμβηβαν άμα βφετέρω βαβιλήι

πάντας άιΰτω&έντκς , απειρεβίγι δ' ανά &υμόν

άμφαΰίϊΐ βεβόληντο. νεχνν δ' κχάμκντες κήται, 585

Μεμνονος άγχεμάχοιο 0-έΰαν βαρέα βτενάχοντες

παρ ποταμοΐο ρέε&ρα βα&υρρόου Αίΰήποιο,

Τ)χίτε Νυμφάων καλλιπλοκάμων πέλει αλβος

κκλόν , ο δη μετόπιβ&ε μακρόν περί βήμα βάλοντο

Αιΰψιοΐο &νγατρες, αδην πεπυκαβμένον ΰλη 590

παντοίη · καΐ πολλά &εαϊ περικωκνβαντο,

υίέκ κυδαίνουβαι έυ&ρόνου Ήριγενείης.

δΰβκτο δ' ήελίοιο φάος · κατά δ' ήλν&εν Ηώς
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οΰρανό&εν κλαίονβκ φίλον τε'χος, άμφι δ' αρ' αντϊϊ

χοϋραι έυπλόχαμοι δυοκαίδεκκ, τήβι με'μηλεν . δ9δ

αΐεν έλιΰβομένου 'Τπερίονος αΐπά κε'λευ&α,

νν% τε κάί ήριγένεια, και εκ Λιός όππόβα βουλής

γίνεται, ου περί δώμκ κοά άρρηκτους πνλεώνας

ΰτρωφώντ' ινδά και ϊΐν&κ, πε'ριξ λυκάβαντα φε'ρονβκι

κκρχοΐβι βρί&οντα , κνλινδομένον περί κνκλον 600

χειμώνας κρυεροΐο και εί'αρος άν&εμόεντος

ήδε Φί'ρενς έρατοΐο πολνΰτκφνλοιύ τ' νπώρης·

αϊ τότε δη χκτέβηβαν άπ' αέ&έρος ήλιβάτοιο

αΰπετ' όδνρόμεναι περί Μέμνονα, αύν δ' αρά τήΰι

Πληιάδες μνροντο · περίαχε δ' ονρεα μακρά, 60δ

και ρόος Αίΰήποιο · γόος δ' άλληκτος όρώρει.

η δ' αρ' ίνϊ μέασηϋιν έω περί παίδι χυ&εΐΰα

μακρόν άνεβτονάχηβε πολύατονος Ήριγένεια ·

,,ώ'λίο μοι , φίλε τε'κνον , β·^ ί ' αρά μητε'ρι πεν&ος

κργαλεον περί&ηκας· εγώ δ' ου βεΐο δαμε'ντος 610

τλήβομαι α&ανάτοιβιν έπονρανίοιΰι φαείνειν,

άλλα καταχθόνιων έΰδναομαι κίνα βέρε&ρα,

ψυχή οπον βε'ο νόαφιν άποφ&ιμε'νοιο ποτάται,

* * * ^ *

πάντ' έπικιδναμένον χάεος και άεικε'ος ΰρφνης ,

οφρα τι και Κρονίδαο περί φρένας άλγος ΐκηται · 61 δ

ου γαρ ατιμότερη Νηρηίδος , εκ Λιός αυτόν

πάντ' έπιδερκομε'νη, πάντ' ες τέλος άχρις άγοναα·

μκψιδίως · ου γαρ και έμόν φάος ωπίαατο Ζευς ·

τοννεχ' υπό ξόφον ειμί· Θε'τιν δ' ες'Όλυμπον άγεοΰω

εξ αλός, οφρα &εοΐβι καΐ άν&ρωποιβι φαείν% · 620

αύτάρ έμοι βτονόεΰβα μετ' ούρανόν εϋαδεν ορφνη,

μη δη βεΐο φονήι φάος περί ΰώμα βάλοιμι." . .

ως φαμε'νης ρέε δάκρυ κατ' άμβροαίοιο προΰώπον

άενάφ ποταμφ έναλίγκιον · άμφΐ δε νεκρώ
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δενετο γαία μέλαινα· ΰννάχνντο δ' άμβροβίη Ννξ 625

παιδί φίλτβ, χαΐ πάντα κατέκρνφεν ουρανός αβτρα

άχλύι και νεφέεβοΊ , φέρων χάριν Ήριγενείβ.

Τρώες δ' αβτεος ένδον έ'ΰαν περί Με'μνονι δυμόν

άχνΰμενοι · πό&εον γαρ όμως ετάροιβιν ανακτά,

ουδέ μεν Άργεΐοι μέγ' έγή&εον, αλλά καΐ αυτοί 630

εν πεδιω κταμένοιβι παρ' άνδράβιν αύλιν έχοντες

αμφω ένμμελίην μεν 'Λχιλλέα κνδαίνεδκον,

Άντίλοχον δ' αρά κλαΐον · έχον δ' άμα χάρματι πέν&ος.

πανννχίη δ' άλεγεινον άνεβτονάχιξε γοώβα

Ήως · άμφι δε ο[ κέχντο ζόφος · ουδέ τι &νμω 635

άντολίης άλέγιζε, μέγαν δ' ήχ&ηρεν'Όλυμπον

αγχι δε οί μάλα πολλά ποδωκεες εβτενον ίπποι

γαίκν έπιΰτείβοντες άή&εα , και βαβίλειαν

κχνυμένηνόρόωντες, έελδόμενοι μέγα νόΰτου

******

Ζευς δ' αμοτον βρόντηΰε χολονμενος, άμφΐ δε γαία 640

κινή&η περί πάβα · τρόμος δ' ελεν αμβροτον Ηώ.

τον δ' αρά καρπαλίμως μελανόχροες ΑΙ&ιοπήες

9-άψαν όδυρόμενοι · τους δ' Ήριγένεια βοώπις

πόλλ' όλοφνρομένονς κρατερού περί βήματι παιδος

οιωνούς ποίηβε καΐ ήέρι δώκε φέρεβ&αι , 645

τους καΐ νυν καλίουβι βροτών κπερείαια φυλά

Μέμνονας· οι ρ" επί τύμβον ε'τι βφετέρου βαβιλήος

έββύμενοι γοόκ>6ι κόνιν _ * * *

* * * * κκ&ΰπερ&ε χέοντες

βήματος · άλλήλοις δε περικλονέουβι κυδοιμον

Μέμνονι ήρα φέροντες · ο δ' εΐν Άίδαο δόμοιβιν 650

ηέ που εν μακάρεββι κατ' Ήλΰβιον πέδον αί'ης

καγχαλάα , καΐ &υμον ΐαίνεταί αμβροτος Ηώς

δερκομένη· τοΐΰιν δε πέλει πόνος, άχρι καμόντες

είς ένα δηώδωνται άνα κλόνον, ηε καΐ αμφω
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πότμον άναπλήΰωΰι πονενμενοι κμφίς ανακτά. 655

και τα μεν έννεβίηΰι φαεΰφόρον Ήριγενείης

οιωνοί τελέουβι &οοί· τότε δ' αμβροτος Ηώς

ονρανόν είδανόρονβεν όμως πολναλδέΰιν "ίΐραις,

αϊ ρά μιν ουκ έ&έλονβαν άνήγαγον ες Λιός ονδας

παρφκμεναι μν&οιβιν, οβοις βκρν πέν&ος νπείκει, 660

καίπερ ε'τ' άχννμένην. η δ' ου λά&ε&' οίο δρόμοιο·

δείδιε γαρ δη Ζηνος αδην αλληκτον ένιπήν,

ίξ ου πάντα πέλονται, οΰ' ώκεανοΐο ρέε&ρα

εντός έχει και γαία καΐ αί&ομένων ε'δος αΰτρων.

της δ' αρά Πληιάδες πρότεραι ΐβαν · η δε και αύτη 665

αΙ&·ερ(ας ωιξε πύλας, έκεδαββε δ' αρ' αί'γλην.

ΚΟΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

έπει φάος ήλ&εν έν&ρόνον Ήρι,γενείης,

δη τότ' αρ' Άντιλόχοιο νεκνν ποτΐ νήας ενεικαν

αίχμηταΐ Πύλιοι, μεγάλα βτενάχοντες ανακτά,

καίμιν ταρχνβαντο παρ' ηόΰιν Έλληβπόντον

•πολλά μάλ' αχννμενοι· περί δ' έ'βτενον οβριμοι υΐες 5

Άργείων · πάντας γαρ άμείλιχον αμφεχε πένΟ-ος

^Νέΰτορι ήρα φέροντας · ο ί' ου μέγα δάμνατα &νμω ·

ανδρός γαρ πινντοϊο, περί φρεΰϊ τλήμεναι άλγος

βαρΰκλέως, και μη τι κατηφιόωντ' άκαχήα&αι,.'

Πηλείδης δ' έτάροιο χολούμενος Άντιλόχοιο 10

8ΜΥΙΙΝ. 4
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ΰμερδνόν επί Τρώεΰβι χορναβετο · τοί δε χαϊ κντοί

καίπερ νποτρομέοντες ένμμελίην 'Λχιλήα

τείχεος έξεχέοντο μεμαότες, οννεχ' αρά βφι

Κήρες ένΐ ΰτέρνοιβι &ράβος βάλον · ή γαρ εμελλον

πολλοί άνόβτήτοιο κατελ&έμεν Άιδονήος 15

χεραΐν νπ' Λίκχίδκο δαΐφρονος, ος ρ« χαϊ κντος

φ&εΐβ&αι σμώξ ημελλε πκρκ Πρικμοιο πόληι.

αΐ-φκ $' αρ' κμφοτέρω&ε βννήλν&ον είς ένα χώρον ,

Τρωών ε&νεκ πολλά μενεπτολεμων τ' Άργείων,

μκιμώωντ' ές'Άρηκ διεγρομένον πολέμοιο. 20

Πηλείδης δ' εν τοΐβι πολύν περιδκμνκτο λαόν

δνϋμενέων · πάντη δε φερέββιος αϊ'μκτι γκΐκ

δενετο , και νεκνεββι περιβτείνοντο ρείθρα

Ξάν&ου και Σιμόεντος· δ δ' έΰπόμενος κερκιξε

μέχρις επί πτολίε&ρον , έπεί φόβος ίίμφεχε λαούς · 25

χκί νν χε πάντας ολεββε, πνλας δ' είς ούδας ερειΰε

&αιρών έξερνΰκς, η χαΐ βννέαξεν όχήκς

δόχμιος έγχριμφ&είς , Λκναοΐβι δε δήκε χέλεν&ον

ες Πριάμ,οιο πόληα, διέπρα&ε δ' ολβιον άΰτν,

ΐΐ μη οι μέγα Φοίβος κνηλει χώβκτο &νμω , 3ο

ως ίδεν κΰπετα φυλά δαΐχταμένων ηραίων ·

κΐ-φα δ' άπ' Ούλνμποιο χατήλν9ε &ηρι έοικώς,

ΐοόόχην ώμοιβιν ίχων και άναλ&έκς Ιούς ·

έ'βτη δ' Λίαχίδκο χαταντίον άμφΐ δ' αρ' αντώ

γωρντος χαϊ τόξα μι'γ' [κχεν · έχ δε οί οββων 35

πυρ αμοτον μάρμαιρ*·. ποβίν δ' νπεκίνντο γαία·

βμερδαλεον δ' ηνβε μέγας &εός, οφρ' 'Λχιλήα

τρέψγι από πτολέμοιο &εον όπα ταρβήβαντα

δεβπεβίην, καΐ Τρώας ύπεκ δανάτοιο βαώβΤ]·

,,χαξίο, Πηλείδη, Τρωών έκάς, ον γαρ έοικεν 40

ου β' ίτι δνβμενέεβαι κακας επί κήρας Ιάλλειν,

μη ϋε καΐ ά&ανάτων τις άπ' Ούλνμποιο χαλέψη."
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ώ'ί αρ' έ'φη ' ο δ' αρ' ούτι δέον τρέβεν αμβροτον ανδήν

ήδη γαρ οί Κήρες άμείλιχοι άμφεποτώντο ·

τοννεκ' αρ' ουκ άλέγιζε &·εον, μέγα δ' Ι'αχεν αντην 45

νΦοϊβε , τίη με 0-εοΐβι και ον μεμαώτα μάχεα&κι

ότρννεις, Τρώεδβιν ναερφιάλοιβιν αμυνών;

ήδη γαρ και πρόβ&ε μ' άποατρέψας όρνμαγδον

ήπαφες, όππότε πρώτον νπεξεβάωΰας όλέ&ρου

"Εκτορα, τω μέγα Τρώες ανά πτόλιν ενχετόωντο. 50

κλλ' άναχάξεο τήλε καΐ εξ μακάρων ί'δος άλλων

ερχεο , μη 6ε βάλοιμι καΐ ά®άνατόν περ ε'ο'ντα."

ώ'ί ειπών άπάτερ&ε ϋ-εόν λίπε, βή ί' επί Τρώας,

οΐρ' ε'τι που φενγεβκον αεί προπάροι&ε πόληος,

καΐ τους μεν βενεΰκεν · ο δ' άαχαλόων ένΐ &νμώ 55

Φοίβος έόν κατά &νμόν έπος ποτϊ τοΐον εειπεν ·

ηω πόποι , ως ΰγε μαίνετ' ανά φρένας· αλλά οί ούτι

******

οΰά' αυτοί Κρονίδης £τ' άνέξεται, οντε τις άλλος

ούτω μαργαίνοντα και άντιόωντα 0·εοΐΰιν.ί(·

ως αρ' εφη και αιβτος όμον νεφέεΰΰιν έτνχ9"Τ) · 60

ήέρα δ' έΰβάμενος βτνγερόν προέηκε βέλεμνον^

χκί β &οώς οντηβε κατά βφνρόν · αΐφα δ' άνΐαι

δνβαν υπό κρκδίην ο δ' άνετράπετ' ήντε πύργος,

οντε βίη τνφώνος υποχ^ονίτ] ΰτροφάλιγγι

ρήξτ] υπέρ δαπέδοιο , κραδαινομένης βα&ύ γαίης ' 63

ως έκλί&η δέμας ην κατ' ονδεος Αΐκκίδκο·

κμφι δε παπτήνας όλοόν καΐ * *

* * * έπος άκράαντον όμόκλα ·

,,η'5 νν μοι αίνόν οιΰτον έπιπροέηκε χρνφηδον ;

τλήτω μεν κατέναντα και εις αναφανδόν ίκέΰ&αι ,

οφρα κέ οί μέλαν αίμα κκΐ έγκατα πάντα χν&είη 70

ήμετέρω περί δονρΐ χαϊ*Λιδα λνγρον ΐχηται·

οίδα γαρ, ως οντις με δννήβεται ίγγΰ&εν έλ&ών

4*
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έγχείγι δκμάααβ&αι επιφανίων ηρώων ,

ούδ' εΐπερ βτέρνοιβι μάλ' ατρομον ήτορ έ'χηΟιν,

ατρομον ήτορ ϋχ^βι λίην κκΐ χάλκεος εΐη · 75

κρύβδα δ' κνάλκιδες αϊεν άγαυοτέρους λοχόωδι·

τω μεν Ι'τω κατέναντα , και εΐ &εός εύχεται είναι

χωόμενος Λαναοΐς, έπειή νν μοι ήτορ έ'ολπεν

έμμεναι Απόλλωνα λυγρή κεκαλυμμένου ορφνβ.

ως γαρ μοι το πάροι&ε φίλη διεπέφραδε μήτηρ , 80

κείνου νπαΐ βελεεβδιν όιζυρώς άπολέβ&αι

Σκαιής άμφΐ αύλ^βι· το δ' ουκ άνεμώλιον ήεν."

ή καΐ λυγρον όιβτον άμειλίκτοΐΟΊ, χέρεβΰιν

ελκεος έζείρυββεν άναλΟ-έος · εκ δε οι αίμα

έ'δβυτο τειρομενοιο · πότμος δε οί ήτορ έδάμνα · 85

άβχαλόων δ' έ'ρριψε βέλος· το δ' «ρ' αΐψα κιοΰακι

πνοιαΐ κνηρείψαντυ, δόβαν δε μιν Άπόλλωνι

εξ Λιός οίχομένω ξκ&εον πέδον · ου γαρ έώκει

αμβροτον ιόν όλεβΟ-αι απ ά&ανάτοιο μολόντα ·

δεξάμενος δ' ογε κρκιπνος άφίκετο μακρόν "Ολυμπον 90

άλλων ά&ανάτων ες όμήγυριν , ^χι μάλιβτα

παναυδίη άγεροντο μάχην έβορωμενοι ανδρών ·

οι μεν γαρ Τρώεββι μενοίνεον εύχος όρέξκι

οϊδ' αρά καΐ Λανκοΐς, δια δ' κνδιχκ μητιόωντες

δέρκοντο κτείνοντας ανά μ,ό&ον όλλυμένονς τε. 95

τον δ όπότ' είβενόηβε Λιός πινυτή παράκοιτις,

αύτίκα μιν νείκεββεν κνιηροϊς έπεεσΰι ·

,,Φοΐβε, τίη τόδ' ερεζας άτάΰ&κλον ηματι τώδε,

λησάμενος κείνοιο , τον ά&άνατοι γάμον αυτοί

αντι&έω Πηλήι βυνήρΰαμεν; εν δε ΰύ μέβδοις ιοο

δαινυμένοις ηειδες , οπή$ Θέτιν άργυρόπεξαν

Πηλεύς ηγετ' αχοιτιν αλός μέγα λαΐτμα λιπούδαν,

καί βευ ψορμίξοντος έπήιεν ά&ρόα φυλά,

&ήρές τ οιωνοί τε, βα&υβκόπελοί τε κολώναι
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κκϊ ποταμοί, και παΰα βα&νβκιος ήιεν νλη · 105

άλλα τάγ' έξελκ&ον, κκϊ άμείλιχον έργον έ'ρεξας

κτείνας κνέρα δϊον, ον ά&ανάτοιβι βνν άλλοις

νέκταρ άποβπένδων ήρήβαο παΐδα γενέβ9·αι

εκ Θέτιδος Πηλήι· τεής δ' έπελήβαο άρής

ήρα φέρων λαοΐβι κρκτκιοϋ Λκομ,ίδοντος , 110

ω πάρκ βονκολέεβκες · ο δ' κ&άνατόν περ έόντα

%-νητος έών κκκχιξε· βν δ' άφρονέων ένΐ &νμω

ήρα φέρεις Τρώεββι, λελαβμένος οββ' έμόγηβας.

ΰχέτλιος, ον νν τι οΐδκς ένΐ φρεβΐ λενγαλέΐ]βιν ,

ον&' οτις άργαλέος κκϊ επάξιος κλγεα πάβχειν, 115

οΰ&' οτις ά&κνάτοιβι τετιμένος· ή γαρ ?Λχιλλενς

ήπιος άμμ,ι τέτνκτο χαι εξ ημέων γένος ήεν.

άλλ' ον μαν Τρωεΰβιν έλκφρότερον πόνον οί'ω

εββεΰ&' Λίαχίδκο δεδονπότος, οννεκ' ίίρ' αντον

νίός κπο Σκνροιο &οώς ες κπηνέα δήριν 120

Άργείοις έπκρωγός έλενβετκι , εί'κελος άλκήν

πατρι «ω, πολέβιν δε κκκον δηίοιβι πελάββει·

η νν βοΐ ον Τρωών έπιμέμβλεται, άλλ' Άχιλήι

άμφ' αρετής έμέγηρκς, Ιπεί πέλε φέρτατος ανδρών ;

νήπιε , πώς έτι βοΐδιν εν ομμκβι Νηρηίνην 125

όψει εν κ&ανάτοιβι Λιος ποτι δωμκτ' ι'οϋσκν,

η βε πάρος κνδκινε και ως φίλον έ'δρκκεν νια ;"

ή μέγα νεικείονβα πολνβ&ενέος Αιος νια

"Ηρη άκηχεμένη· ο δ' αρ' ουκ άπαμείβετο μν9ω·

αξετο γαρ παράκοιτιν έον πατρός άκαμάτοιο · 130

ονδέ οί οφ&αλμοΐβι καταντίον είβοράαΰ&αι

εΰ&ενεν, άλλ' άπάνευ&ε &εών άλλ-ηκτον ιόντων

•ηβτο κκτωπιόων · αμ,οτον δε οί έϋκνζοντο

ά&άνατοι κατ' "Ολνμπον, οβοι Λαναοΐβιν αμννον

οββοι δ' αν Τρώεβΰι μενοίνεον ενχος όρέξαι, 135

κείνοι μιν κνδαινον ένΐ φρεβΐ καγχαλόωντες
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χρνβδ' "Ήρης· πάντες γαρ εναντίον Ονρανίωνες

αξοντ' άΰχαλόωΰαν. ο δ' ονπω λήδετο &νμοϋ

Πηλείδης · έτι γαρ οί άμαιμαχέτοις ένΐ γνίοις

εξεεν αίμα χελαινον έελδομένοιο μάχεβ&αι · 140

ονδ' αρά οι Τρωών τις έτόλμα έγγνς ίχέβ&αι

βλημένον, άλλ' άπάνεν&εν άφέαταααν, εντε λέοντος

άγρόται εν ξνλόχοιβι τε&ηπότες , οντε βάληΟι

&ηρητήρ, ο δ' αρ' οντι πεπαρμε'νος ητορ αχοντι

λή&εται ήνορέης, άλλα ΰτρέφετ' αγριον όμμα, 145

ΰμερδαλέον βλοβνρήαιν ύπαΐ γεννεαβι βεβρνχώς ·

ως αρά Πηλείδαο χόλος χαι λοίγιον έλκος

&νμόν αδην όρό&υνε · &εον δε μιν ίος έόάμνα.

κλλα χαΐ ως άνόρονβε χαΐ εν&ορε δναμενε'εαβι

πάλλων οβριμον εγχος, ελεν δ' Όρν&κονκ δΐον 150

"Εχτορος έβ&λον έταΐρον * * *

* * * έτε'ροιο δικ χροτκφοιο τνχήβκς ·

ου γαρ οι κόρνς εϋχε μαχρόν δόρυ χκί μεμαώτος.

*******

άλλα όι' αυτής αίψα χαΐ οβτέον ε'νδΌν ΐχανεν

ίνας ες έγχεφάλοιο , χε'κββε δε οι δαλερόν χήρ ·

Ίππόνοον δ' έδάμαβοε χατ' οφρύος εγχος έρείβας 155

ί5 ΰ-έμε&λ' όφ&αλμοΐο · χαμαΐ δε οί έ'χπεβε γλήνη

έχ βλεφάρων ψυχή δε χατ' "Αιδος έξεποτή&η ·

'Λλκα9όον δ' αρ' έπειτα δια γναδμοΐο περήβας

γλωβϋαν ολην άπε'χερβεν · ο δ' ες πέδον ηριπε γαίης

έχπνείων κΐχμη δε δι' ονατος έζεφαάν&η. 160

χαΐ τους μεν χατε'πεφνε χαταντίον άίββοντας

δίος άνήρ, πολλών δε και άλλων %-νμον ελνβε

φενγόντων · έ'τι γαρ οί ένΐ φρεβιν ε'ξεεν αίμα.

άλλ' οτε οίψνχοντο μέλη και άπήιε &νμός,

έ'ατη έρειΰάμενος μελίβ επί · τοι δ' έπέτοντο 165

πανβυδίί] τρομέοντες , ο ίε' αφιβι τοίον όμόκλα ·
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,,α δειλοί Τρώες χαΐ Λάρδανοι , ονδ% θανόντος

εγχος έμον φεύξεΰ&ε άμείλιχον, άλλ' άμα πάντες

τίΰετ' κρ' κίνόν ολε&ρον Έριννύβιν ημετέρηβιν." ,

ως φάτο · τοί δ' άίοντες νπέτρεβαν, εντ εν <">ρεββι 170

φ&όγγον έριβρύχοιο νεβροί τρομέωβι λέοντος,

δείλαιοι , μέγα &ήρα πεφνξότες · ως αρά λαοί

Τρωών ίπποπόλων ήδ' αλλοδαπών επικούρων

νβτκτίην 'Λχιλήος ναοτρομέοντες όμοχλην

* *-* * * * *

έλπόμενοί μιν ίτ' ίμμεν κνοντατον · ος δ' υπό πότμω Ι7δ

&νμόν τολμήεντα χαΐ οβριμα γνϊα βαρνν&εις

•ηριπεν κμφι νέχνδβιν, άλίγχιον ουρεί μαχρώ ·

γαία δ' νπεπλατάγηαε^ χαΐ αΰπετον εβραχε τεύχη

Πηλείδαο πεβόντος άμύμονος· οι δ' έτι &νμώ

δήιοι είβορόωντες άπειρέΰιον τρομέεβχον · 180

ως δ' δτε &ήρα δαφοινον νπ' αίξηοΐβι δαμέντα

μήλα περιτρομεονβι , παρά 6τα&μον ά&ρήβαντα

βλήμενον, ουδέ οίαγχι παρελ&έμεναι μεμάαΰιν,

αλλά μιν ως ξώοντα νέχνν πιριπεφρίχαΰιν

ως Τρώες φοβέοντο χαΐ ούχέτ' έόντ' 'Λχιλήα. 185

άλλη χαΐ ως έπέεββι Πάρις,μέγα &αρΰύνεο"χε

Λαόν, έπεί φρεαίν τβιν έγή&εεν · ή γαρ έωλπει

Άργείονς παύΰαβ&αι άμαιμαχέτοιο 'χνδοιμοϋ

Πηλείδαο πεαόντος · ο γαρ Λαναοΐς πέλεν άλχή ·

,,ω φίλοι , εΐ έτεόν μοι άρήγετε εύμενέοντες , 190

σήμερον ηε δάνωμεν νχ' 'Λργείοιβι δαμέντες,

ήε ϋαωδέντες ποτι "Ιλιον είρύΰβωμεν

Ιπποις Έχτορέοιβι δεδονπότα Πηλείωνα,

οι μ' ες δηιοτήτα χαβιγνήτοιο θανόντος

άχνύμενοι φορέονοΊν έόν πο&έοντες ανακτά · 195

τοις ει πως έρύβαιμεν 'Λχιλλέα δηω&έντα,

ϊπποις μεν μέγα χνδος ορέζομεν ήδε χαί αντώ
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"Εκτορι , εΐ γέ τίς έΰτι χατ' "Αιδος άν&ρώποιβιν

η νόος ήε δέμιβτες · ο γαρ κακά μήβατο Τρώας ·

χαί μιν Τρωιάδες μεγάλα φρεβΐ καγχαλόωααι 20Θ

άμφιπεριβτήϋονται ανά πτόλιν , ήύτε λυγραΐ

πορδάλιες τεκέων χεχολωμέναι ήε λέαιναι

άνδρΐ πολυκμήτω μογερής έπιίϋτορι

ώ? Τρωκϊ περί νεκρον άποκταμενον 'Λχιλήος

ά&ρόκι, άίξονβιν άπειρέβιον κοτέονβαι , 203

κι μεν υπέρ τοκέων κεχολωμέναι , αϊ δε καΐ ανδρών ,

αϊ δ' αρ' νπερ παίδων, αϊ δε γνωτών έριτίμων.

γη&ήβει δε μάλιβτα πατήρ έμός ήδ^ γέροντες,

οβδονς ουκ έ&έλοντας εν αβτεϊ γήρας έρνκει,

τόνδ' ημείς είπερ γε ποτΐ πτόλιν είρύΰβαντες 210

0"ηβομεν οίαανοΐβιν άερβιπέττ]6ιν έδωδήν. "

ώ'ί φάτο · τοί ίέ νέκυν κρατερόφρονος Αίαχίδαο

ίίμφεβκν έββνμένως, οι μιν φοβε'όντο πάροι&ε,

Γλαυκός τ Αινείας τε καΐ οβριμό&υμος Άγήνωρ ,

άλλοι τ όύλομένοιο δαήμονες (ωχμοΐο, 21δ

είρνββαι μεμαώτες ες Ιλίου ιερόν κβτν.

αλλά οι ουκ άμέληβε &εοΐς έναλίγκιος Λΐας,

άλλα 0-οώς περίβη · πάντας δ' νπο δονρκτι μακρώ

ω&ει άπο νέκυος- τοι δ' ουκ άπέληγον όμοκλής,

άλλα οι άμφεμάχοντο περιβταδόν άίΰβοντες 220

αβν έπαβϋΰτεροι, τκννχειλέες εύτε μέλιββαι,

αϊ ρά &' έόν περί βίμβλον άπειρε'ΰιαι ποτεωνται

ανδρ' άπαμυνόμεναι, ο δ' αρ' ουκ άλέγων έπιονβκς

κηρούς έκτάμνηβι μελίχροας , αϊ δ' άκάχοντκι

κκπνοΰ υπό ριπής ήδ' άνέρος, άλλ' κρα καΐ ως 225

άντίαι άίββονβιν, ο δ' ουκ ο&ετ' ούδ' αρά βκιόν

ως Αίας των οντι μάλ' έΰΰυμένων άλέγιξεν ,

άλλ' αρά πρώτον ένήρα&' ύπϊρ μαξοΐο τυχήΰας
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Μκιονίδην Άγέλκον, έπειτα δε Θέβτορα οίον

εΐλε δ' κρ 'ίίχν&οον και Άγέατρκτον ήδ' Άγάνιππον 230

Ζωρόν τε ΝίββΌν τε περικλειτόν τ' Έρνμαντκ,

ος Λνχίη&εν ΐκανεν υπό μεγκλήτορι Γλανκω,

ναίε δ' ογ' αίπεινον Μελανίππιον ίρόν Ά&ηνης

άντίκ Μαΰβίχ,ντοιο Χελιδονίης βχεδόν άκρης,

την μεγ' ΰποτρομέονβι τε&ηπότες είν κλϊ νκντκι, 235

εύτε περιγνάμ,πτωβι μάλκ βτνφελκς περί πέτρας ·

του δ' αρ' άποφ&ιμ,ένοι,ο χλυτος παις Ίππολόχοιο

παχνώ&η κατά &νμόν, έπεί ρά οι εβκεν εταίρος ·

καί ρκ &οώς Αΐαντκ κατ άβπίδα πονλυβόειαν

ονταΰεν, αλλά ο[ ούτι διήλκβεν ες χρόα καλόν · 240

§ινοΙ γαρ μιν ερνντο βοών καΐ νπ' κοπίδι &(άρηξ,

ος ρά οι άκαμάτοιβι περί μελέεσβιν άρήρει ·

Γλαύκος δ' ουκ απεληγεν άταρτηροΐο κνδοιμον

Αίακίδψι Αΐκντκ δαμαοβέμεναι μενεαίνων ,

και οι έπενχόμενος μεγ' κπείλεεν ίίφρονι &υμώ · 245

,,Λίαν, έπείνν βέφαΰι μεγ' εξοχον εμμεναι. άλλων

Άργείων , ΰοΐ δ' αϊεν έπιφρονε'ονβι μάλιβτα

αβπετον , ώ^ Άχιλήι δαΐφρονι , τω βε &ανόντι

οΐω βνν%·κνέε6ΰ·κι έπ' ηματι τρδε κκΐ αυτόν,

******

α>5 ε'φατ' άκράαντον ίείς ί'πος · ουδέ τι, %δη·, 250

οββον άμείνονος ανδρός εναντίον εγχος ένωμα.

τον δ' νποδερκόμένος προβέφη μενεδηιος Αΐκς ·

,,ά δείλ' , ου νύ τι οιδκς, οβον βέο φέρτερος'Έχτωρ

επλετ' ένΐ πτολέμοιβι ; μένος δ' άλέεινε και εγχος

ήμέτερον πινντόν γαρ όμως έχε κάρτεϊ 0-νμόν 255

6οι δ' ή'τοι νόος έβτΐ ποτΐ ξόφον, ος ρά μοι ετληζ

ες μό&ον έλ&έμεναι μεγ' άμείνονί περ γεγαώτι ·

ου γαρ μεν ξεΐνος πατρώιος εϋχεαι είναι ,

ουδέ με δωτίνηβι παραιφάμενος πολέμοιο
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νόβφιν άποβτρέψεις, ως Τνδέος οβριμον νΙα· 260

άλλα κκΐ ει χείνοιο φυγές μένος , ου β' £τ' έ'γωγε

ζωόν από πτολέμοιο με&ήοΌμαι άπονέεβ&αι.

η αλλοιβι πέποι&ας ανά κλο'νον, οι μετά βεΐο

μυίαις οντιδαν^βιν έοιχότες άίΟΰονοΊν

άμφί νέκνν Άχιλήος άμύμονος; κλλ' ά'ρα χαί τοις 265

ό'ώϋω έπεβΰΰμενος &κνατον και κήρας έρεμνάς."

ως ειπών Τρωεββιν ένεβτρωφάτο, λέων ώ$

εν κυβιν άγρευτήβι κατ' αγχεα μακρά καΐ νλην ·

πολλούς ί' αιψ' έδκμαοβε μεμαότας εύχος κρέα&αι,

Τρώας όμως Λυκίοιβι · περιτρομέοντο δΐ λαοί, 270

ίχ&νες ως ανά πόντον επερχομένου άλεγεινοΰ

κήτεος η δελφίνος άλιτρεφέος μεγάλοιο ·

ως Τρώες φοβέοντο βίην Τελαμωνιάδαο

αίεν έπεΰβνμένοιο κατά κλο'νον · «λλ' αρά καΐ ως

μάρναντ' , άμφΐ δε νεκρον 'Λχιλλέος αλλο&εν άλλοι 275

μύριοι εν κονίτ^βιν, όπως ϋύες άμφΐ λέοντα,

κτείνοντ' · ούλομένη δε περί βφίβι δήρις όρώρει.

£ν&α καΐ Ίππολόχοιο δαϊφρονα δάμνατο παΐδα

Αϊκξ όβριμό&υμος- ο δ' ύπτιος άμφ' 'Λχιλήα

κάππεΟεν, εύτ' εν ορεββι περί βτερεην δρύα δάμνος · 280

ώ§ ογε δουρί δαμεϊς περικάππεΰε Πηλείωνι

βλήμενος · άμφΐ δε οί κρατερός παις Άγ%ί6αο

πολλά πονηβάμενος ϋύν άρηιφίλοις ετάροιβιν

εΐ'ρνβεν ες Τρώας, και ες Ιλίου ιερόν αβτν

δώκε φέρειν έτάροιβι μέγ' άχνυμένοις περί &νμω · ,285

αυτός δ' άμφ' 'Λχιλήι, μαχέβκετο· τον δ' αρά ίονρΐ

μνώνος κα&ύπερ&εν άρήιος οΰταΰεν Αίας

χειρός δεξιτερής· ο δ' αρ' έββυμένως άπόρονβεν

εξ όλοον πολέμοιο, κίεν δ' άφαρ άβτεος εΐβω ·

άμφΐ δε οί πονέοντο περίφρονες ίητήρες , 290

οι ρά οί κίμκ χά&ηραν άφ' ε'λκεος, αλλά τε πάντα
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τενχον, οΰ' ούταμένων όλοάς άκέονται ανίας.

Αίας 8' αίεν έμάρνατ' άλίγκιον άβτεροπήβι ,

κτείνων αλλο&εν άλλον, έπεί μέγα τείρετο 8·νμκ>

άχνύμενος κέαρ ίνδον άνεψιοίο δαμέντος. 295

κγχι δ^ Ακίρτκο δαΐφρονος νιος άμύμων ( ·

μάρνατο δνΰμενεεββι· φέβοντο δε μίν μέγα λαοί·

χτεΐνε δε Πειβάνδροιο ·9·οόν και άρήιον νια

Μαίναλον, δς ναίεΰκε περικλυτόν ουδας Άβνδον

τω δ' ε'πι δΐον έ'πεφνεν Άτύμνιον, ον ποτέ Νύμφη 300

Πηγααΐξ ήνκομος β&εναρώ τέκεν Ήμα&ίωνι

Γρηνίχου ποταμοΐο παρά ρόον · άμφΐ δ' αρ' αντώ

Πρωτέος νϊα δάιξεν Όρέΰβιον., οΰτε μαχεδνής

"Ιδης ναιετκασχεν υπό πτνχας , ουδέ ε μήτηρ

δέκατο νοβτήΰαντα περικλειτή Πανάκεια , 305

άλλ' έδάμη παλάμτ)6ιν Όδνββέος, οΰτε και άλλων

πολλών &νμον έ'λνβεν νπ' έ'γχεΐ μαιμώωντι,

κτείνων , ον κε κίχτ]βι περί νε'κυν · αλλά μιν "Αλχαν

νιος άρηι&όοιο Μεγακλέος ί'γχ,εΐ τύψε

παρ γόνν δεζιτερόν περί δε κνημΐδα φαεινην 310

έ'βλνβεν αίμα κελαινόν · δ δ' ελχεος ουκ άλέγιξεν ,

άλλ' αφαρ οντηβαντι κακόν γε'νε&', οννεκ' αρ' αυτόν

ίέμενον πολεμοιο δι' άαπίδος ονταβε δονρί·

ωβε δε μιν μεγάλη τε βίγι καΐ κάρτεΐ χειρός

νπτιον ες γαΐαν · κανάχηΰε δε οι περί τεύχη 315

βλημένύν εν κονίτ)βι , περί μελέεααι δε &ώρη£

δενετό φοινήεντι λύ&ρω · δ δε λοίγιον ίγχος

έχ χροός έξείρνΰβε και άβπίδος , ε'βπετο δ' αιχμή

&νμος από μελέων, ϋλιπεν δε μιν αμβροτος αΙών.

τον δ' έτάροις επόρονβε και οντάμενός αερ Όδνΰβεύς, 320

Οί5ί ' άπεληγε μό&οιο δνβηχέος · ω$ δϊ καΐ άλλοι

πάντες ομάς έπιμιξ Λαναοί μέγαν άμφ' Άχιλήα

προφρονέως έμάχοντο , πολύν δ' υπό χείρεβι λαόν
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έββυμένως έδάιξον έυξέβτ^ς μελίχβιν ·

εύτ' άνεμοι ΟΌ« φύλλα κατά χ&ονος άμφιχε'ωνται 325

λάβρον έπιβρίβαντες άν' αλοεα ύλήεντα

αρχομένου λυκάβαντος, οτε φ&ινύ&ουΰιν όπώραι ·

ως τους έγχεί-βΟΊ βάλον Λαναοι μενεχάρμαι ·

μέμβλετο γαρ πάντεββιν 'Λχιλλέος άμφΐ θανόντος ,

έκπκγλως δ' Αΐαντι δκΐφρονι· τοννεκ' ίχρ' έ'μπης 330

Τρώας αδην έδάιξε κακή έναλίγκιος Λΐβη.

τω δ' επί τοξ' έτίτκι,νε Πάρις· τον δ' αίψα νοήβκς

χάββαλε χερμαδίω κατά κρκκτος· εν δ' αρ' έ&λκϋβεν

κμφίφαλον κννέην ολοος λί&ος · άμφΐ δε μιν ννζ

μκρψεν ο δ' εν χονίτιβι κατήριπεν , ονϋέοιΐοΐ 335

ηρκεβαν ίεμένω · έκεχνντο δ' αρ' αλλνδις άλλοι

εν κονίΐ] · κενεή δε παρεκτετάννβτο φαρέτρη ·

τόξον δ' έ'κφνγε χεΐρε · φίλοι δε μιν άρπάξκντες

ΐπποις Έκτορέοιβι φέρον ποτι Τρωιον αβτν

βαιον ετ' άμπνείοντα και άργαλέον βτενάχοντα · 340

οΰάέ μεν έ'ντε' ανακτος έκάς λίπον , άλλα κκΐ αυτά

εκ Ίίεαίοιο κόμι,ββαν ίώ βκβιλήί φέροντες.

τω δ' Αίας επί μακρόν άντεεν άβχαλόων κήρ ·

,,αϊ χύον , ως 0-ανάτοιο βαρύ ΰ&ε'νος έζνπκλνζας

βήμερον · αλλά ΰοΐ ει&αρ έλενΰετκι νβτατον ήμαρ , 345

η τίνος Άργείων υπό χείρεοΊν η έμεν αυτού ·

νυν δ' έμοί αλλά με'μηλε περί φρεΰίν, ως Άχιλήος

εκ φόνου άργκλεοιο νεχυν Λανκοΐαι, βαοάβω."

ως ειπών δηίοιϋι κακάς επί κήρας Ι'αλλεν ,

οι ρ' έτι δηριόωντο νέκυν περί Πηλείωνος. , 350

οϊ δε οί ως α&ρήΰαν ΰπο β&εναρήοΊ χέρεαβι

πολλούς έκπνείοντας, ύπετρεααν ούδ' ετ' εμιμνον,

ούτιδανοΐς γύπεοοΊν εΌικότες , οΰβτε φοβήβΐ]

κίετός οιωνών προφερέβτκτος , εύτ' εν ορεοβι

πώεα δαρδάπτωβι λύκοις ΰπο δχω&έντα · 3όδ
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ως τους αλλνδις άλλον άπεβκέδαβε &ραβνς Λί'κς

χερμαδίοιβι &οοΐβι και αορι καΐ μένει ώ ·

οι δε μέγα τρομε'οντες κπο πτολέμοιο φέβοντο

πανο"νδίη, ψήρεΟΰιν έοικότες, ονβτε δαΐζων

κίρκος έπιΰβενει, τοί δ' ίλαδον άλλος επ' άλλω 360

ταρφέες άίβΰονβίν άλενόμενοι μέγκ πήμα ·

ως οΐγ' εκ πολέμοιο ποτι Πριάμοιο πόληκ

φενγον όι,ξνρώς, έπιεψένοι ακλέα φνζκν,

Αϊκντοξ μεγάλοιο περιτρομέοντες ομοκλήν,

ος ρ' ε'πετ' άνδρομέω πεπαλαγμένος αΐματι χεΐρκς· 365

κκί νν κε δη μάλα πκντας έπκββντέρονς άπόλεββεν ,

ει μη πεπτκμένχβι, πύλης έΰέχνντο πόληα

βαιον κναπνείοντες, έπεϊ φόβος ήτορ ΐκκνε·

τονς 8 ' έ'λΰας άνκ αΰτν, νομενς ως κιόλα μήλα,

ηιεν ες πεδίον, χ&όνα δ' ου ποβι μκρπτεν έοϊΰιν 370

έμβαίνων τενχεοΌΊ και αΐματι καϊ κταμένοιΟι ·

κεΐτο γαρ ενρνς όμιλος άπειρεΰίη επί γαίη

αχρις έφ' Έλλήβποντον άπ' ενρνχόροιο πόληύς

αίζηών κταμένων, όπόδονς λάχε δαίμονος Λίβα·

ως δ' οτε λήιον αύον ΰπ' άμητήρβι πέβηβί 375

πνκνόν έόν, τα δε πολλά καταντόϋΊ, δράγματα κείται

βρι&όμενα αταχΰεδβι, γέγη&ε δε &νμός έπ' έ'ργω

άνέρος εΐσορόωντος , ο τις κλντόν ούδας εχησιν ·

ως οΐγ' άμφοτέρω&ε κακω δμη&έντες όλέ&ρω

κεΐντο, πολνκλαντοιο λελαΰμένοι ΐωχμοΐο, 380

πρηνέις· ουδέ τι Τρώας Αχαιών φέρτατοι νΐες

βύλεον εν κονίηβι, και αΐματι δηω&έντας,

πριν Πηλήιον νια πυρή δ'όμεν, ος βφιν ονειαρ

επλετ' ενί πτολέμοιβιν εω μέγα κάρτιϊ&νων·

τοννεκά μιν βκβιλήες κπο πτολέμον έρνβκντες 38ό

άμφι νέκνν πονέοντο άπείριτον, ευ δε φέροντες

κάτ&εααν εν κλιδίηβι νέων προπάαοι&ε
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άμφΐ δε μιν μαία πάντες άγειράμενοι βτενάχοντο ·

άχννμενοι κατά 9νμόν · ο γαρ πίλε χάρτος Αχαιών,

και τότ' ένΐ κλιβίηβι λελα<ΐμένος έγχειάων , 390

χεΐτο βαρνγδονποιο πκρ' ήόδιν Έλληβπόντον ,

οίος υπερφίαλος Τιτνός πέβεν , όππότε Λητώ

έρχομένην Πν&ώδε βιάξετο , και έ χολώδεις

άκκματόν περ έόντα &οώς νπεδάμνκτ' Απόλλων

λκιψηροΐς βελέεββιν, ο δ' κργκλέω ένι λν&ρφ 39δ

πονλνπέλε&ρος εκείτο κατά χ&ονός ενρνπέδοιο ,

μητρός εής · η δ' νίκ περιΰτονκχηβε πεβόντα

έχ&όμενον μκκάρεββι , γέλκΰβε 8ε πότνια Λητώ ·

τοϊος κρ' Λΐακίδης δηίων έπικάππεβε γαΐη,

χάρμα φέρων Τρώεβαι, γόον δ' άλίαβτον 'Λχαιοΐς· 400

******

λαών μνρομε'νων περί δ' εβρεμε βέν&εα πόντον

&νμος δ' αντίκα πάβι χατεκλάβ&η φίλος ένδον,

έλπομένων κατά δήριν ύπο Τρώεββιν ολέβ&αι ·

μνηβάμενοι δ' αρά τοίγε φίλων παρά νηνβι τοκηων ,

τους λίπον εν μεγάροιβι , νεόδμητων τε γυναικών, 405

αϊ που οδνρόμεναι μίνυ&ον κενεοίς λεχεεββί

νηπιάχοις βύν παιβί, 'φίλονς ποτιδέγμεναι άνδρας,

μάλλον άνεβτενάχοντο · γόον δ' ερος έμπεΰε &νμώ ·

κλαΐον δ' αντ' άλίαβτον, επί ψαμά&οιβι βα&είαις

πρηνέες έκχνμενοι μεγάλω περί Πηλείωνι , 410

χαίτας εκ κεφαλής προ&ελνμνονς δηιόωντες,

χενάμενοι δ' ί^βχνναν αδην ψαμά&οιβι κάρηνα ·

ο'ίη δ' εκ πολέμοιο βροτών ες τείχος άλέντων

οιμωγή πε'λεται , οτε δήιοι έμμεμαώτες

καίωβιν μεγα αβτν , κατακτείνωσι δε λαονς . 4·1ό

πανβνδίΐ] , πάντη δ% δια κτήΰιν φορε'ωνται ·

τοιαύτη παρά νηνΰΐν Αχαιών ίπλετ' αυτή,

οννεκ' άοββητηρ Λαναών, παις Λίακίδαο,
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κεΐτο μέγας παρά νηυδι δεοκμήτοιδι βελέμνοις,

οϊος'Άρης, οτε μιν δεινή &εός όβριμοπάτρη 420

Τρωών εν πεδίω πολναχ&έι κάββαλε πέτρη.

Μυρμιδόνες δ' αλληκτον άνεδτενάχοντ' Άχιλήκ

εΐλόμενοι περί νεκρόν άμΰμονός οίο ανακτος,

ήπιου , 05 πάντεδδιν ΐδος πάρος ηεν έτκΐρος ·

ου γαρ υπερφίαλος πέλεν άνδράβιν, ούδ' οΑοο'φρων, 425

άλλα βκοφροβνντι χαϊ χάρτεΐ πάντα κέκκβτο.

Αίας 8' εν πρώτοιβι μέγα βτενάχων έγεγώνει ,

πατροκαβιγνήτοιο φίλον πο&έων άμα παΐδ'α,

βλήμενον εκ &εόφιν θνητών γε μεν οΰτινι βλητός

•ηεν , οδοί ναίουοιν επί χ&ονός εύρνπέδΌιο · 430

τον τότε κήρ άχέων όλοφύρετο φκίδίμος Αίας ,

άλλοτε μεν κλιδίας Πηλψάδαο δαμεντος

έβφοιτών, οτε όλ' άντε παρά ψαμάδΌΐαι, Φαλάβΰης

έκχΰμενος μάλα πονλύς , έπος δ ολοφνρατο τοΐον ·

,,ώ Άχιλεΰ , μέγα ε'ρκος έυβ&ενέων Άργείων , 435

κάτ&ανες εν Τροίη Φ&ίης έκάς εύρυπέδοιο ,

έ'κπο&εν άπροφάτοιο λυγρώ βεβλημένος ίω ,

τον ρκ ποτΐ κλόνον άνδρες άνάλκιδες 1%·ύνον0ιν ·

ου γαρ τις πίβυνός γε δάκος μέγα νωμήδαδ&αι ,

ηδε περί κροτάφοιδιν έπιδταμένως ες 'Άρηκ 440

ευ 0·έδ&αι πήληκκ , και εν παλάμη δόρυ πήλαι

κκί χκλκον δηίοιδι περί δτέρνοιδι δαΐζαι

ίοΐδίν γ' άπάνευδεν έπεδδυμένους —

— — — — εβΰύμενος πολεμίξειν · ,

ει γαρ δευ κατέναντα τότ' ήλυ&εν, ος δ' εβαλέν περ ,

ουκ κν άνουτητί γε τεον φύγεν εγχεος ορμήν. 445

άλλα Ζευς τάχα που τάδε μήδετο πάντ' άπολέδδκι,

ημέων δ' εν καμάτοιδιν έτώδια έργα τί&ηδιν

ήδη γαρ Τράεδδι κατ' Άργείων τάχα νίκην

νεύδει , έπεί τόδβον περ Αχαιών ε'ρκος άπηνρα.
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0

ω πόποι, ως αρά πάγχν γερών εν δώμαβι Πηλΐύς 450

όχ&ήβει μέγα πέν&ος άτερπέι γήραΐ κνρΰας ·

* * * * *

αυτή βύν φήμβ μιν άπορραίβει τάχα &νμόν ·

ώδε δε οι καί αμεινον, όιξνος αίψκ λκ&έβ&κί, ·

ει δε κεν ον φ^ίβΐ} ί κακή περί νίέος 'όΰΰα,

κ δειλός χαλεποΐς ένΐ πέν&εβι γήρας ίκφει, 455

αίεν έπ' έΰχαρόφιν βίοτον κκτέδαν όδννββι ,

Πηλενς, δς μακκρεββι φίλος περιώβιον ηεν ·

κλλ' ον πάντα τελοΰβί &εοϊ μογεροΐβι βροτοϊβιν."

ως ο μεν κδχκλόων όλοφνρετο Πηλείωνα ·

Φοίνιξ δ' κν&' ό γεραιος κκβπετκ κωκύεβκεν, 460

κμφιχν&είς δέμας ην 0-ραβνφρονος Λίαχίδκο ·

κκί ρ' όλοφνδνον κύβε μέγ' άχννμενος πινντον κήρ ·

,,ώ'λίό μοι, φίλε τέκνον., έμοί δ' αχός κίεν αφνκτον

κάλλιπες · ως 'όφελόν με χυτή κατά γκΐκ κεκεν&ει ,

πρίν βέο πότμον Ιδέβ&κι άμείλιχον · ον γκρ έ'μοιγε 465

άλλο χερειότερόν ποτ' έβήλν&εν ες φρένα πήμα,

ονδ' οτε πατρίδ' εμήν λιπόμην άγανονς τε τοκήας,

φενγων ες Πηλήα δι' Ελλάδος, ος μ' νπέδεκτο,

καί μοι δώρα πόρεν , Λολόπεββι δε &ήκεν άνάβαειν ·

καΐ βεγ' εν άγκοίνββι φορενμενος άμφι μέλαϋρον 470

κόλπω εμώ κατέ&ηκε , και ένδνκέως έπέτελλε

νηπίαχον κομέειν, ώβει φίλον νια γεγώτα ·

τω πι&όμην · <3ν ί' έμοΐβι περί βτέρνοιβι γεγη&ώς

πολλάκι παππάξεΰκες ετ' ακρίτα χείλεβι βάζων,

καί μεν νηαιέββιν αδην ένι βήβι δίηνας 475

6τή9εά τ' ήδε χιτώνας· έχον δε βε χερΰΐν έμήβι

πολλον καγχαλόων, έπειή νν μοι ήτορ έώλπει

ϋ·ρέψε}ν κηδεμονήα βίου καί γήραος αλκαρ ·

και τα μεν έλπομένω βαιόν χρόνον επλετο πάντα ·

νυν δε ΰνγ' οί'χη αιβτος νπο ζόφον άμφΐ δ' έμον κήρ 480
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αχνντ' όιξνρώς, έπειή νύ με &νμον ίάπτει

******
•

λενγαλέον το χαΐ εΐ&ε χαταφ&ίβειε γοώντα,

πριν Πηλήα πν&έβ&αι κμνμονα, τον περ οίω

χωχνβειν άλίαβτον, οτ' άμφί έ φήμις ϊχηται ·

οίχτιβτον γαρ νώιν υπέρ βέ&εν εΰΰεται άλγος, 485

πατρί τε βώ χαΐ έμοί, τοί χερ μέγκ ϋεΐο θανόντος

άχννμενοί τάχα γαΐαν υπέρ Διός αβχετον Αΐΰκν

δυβόμε&' έαβυμένως· χαί χεν πολύ λώιον είη ,

η ζώειν κπκνεν&εν άοββητήρος «οίΌ."

ή ρ' ό γέρων, αλίκϋτον ένΐ φρεβΐ πέν&ο$ κίξων · 490

παρ δε οι 'Λτρείδης όλοφνρετο δάχρυκ χενων

ωμωζεν δ' όδΰνββι μέγ' κΐ&όμενος χέαρ ένδον ·

,,ώ'Αίο, Πηλείδη, Λκναών μέγα φέρτατε πάντων,

ωλεο, χαί βτρατον ενρνν άνερχεα 0"ηχκξ 'Λχαίών

ρηίτεροι δ' αρά θείο χαταφ&ιμένοι,ο πέλονται 495

δναμενέβιν βν δε χάρμα πεβών μέγα Τρωβιν έ'&ηχας,

οΐ βε πκρος φοβέοντο, λεΌν&' ως κιόλα μήλα·

νυν δ' επί νηυσΐ 0·οήβι λιλαιόμενοι μαχέονται.

Ζεν πάτερ ,ήράτι χαί βύ βροτονς ·φευδέββι λόγοιβι

θέλγεις, ος χατένεναας έμοί Πριάμοιο αναχτος 500

αβτν διαπρα&έειν , νυν δ' ου τελέεις οβ' νπε'βτης,

άλλα λίην άπάφηβας εμάς φρένας · ου γαρ οίω

ενρέμεναι, πολεμοιο τέχμωρ φ&ιμένον 'Λχίλήος."

ως ε'φατ' άχνύμενος χεαρ ενδο&εν άμφΐ δε λαοί

χώχνον έχ ϋ-νμοΐο &ραβνν περί Πηλείωνα · 505

τοις δ' αρ' έπεβρόμεον νήες περιμνρομε'νοιβιν

ήχη δ' αδπετος ωρτο δι' αΐ&ε'ρος άχαμάτοιο ·

ως δ' οτε χνματα μακρά βί·β μεγάλου άνέμοιο

όρννμεν' έχ πόντοιο προς ήιόνας φορε'ονται

βμερδαλέον, πάντ% δε προβαγννμένης αλός αίεΐ 510

αχται όμως ρηγμΐβιν άπειρέβιαι βοόωβί ·

5ΜΥΕΝ. 5
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τοΐος αρ' άμφι νέκνν Λαναων βτόνος αίνος ορώρ« .

μνρομένων αλληχτον άταρβέα Πηλείωνα.

χαί βφιν οδνρομένοιβι τάχ' ηλν&ε χνανίη ννξ ,

ει μη αρ' 'Λτρείδην προβεφωνεε Νηλέος νιος 515

Νέατωρ , ος $ά τ ίχεβχεν ένΐ φρεβΐ μνρίον άλγος

μνηβάμενος βφον παιδος ένφρονος Άντιλόχριο ·

^Λςγείων βχηπτονχε, μέγκ κρατέων 'Λγάμεμνον.,

νυν μεν κποβχοίμεβ&κ δνϋηχέος άιψα γόοιο

βήμερον · ου γαρ £τ' αύ&ις έρωήβει τις Ά%αιονς 520

χλαυ&μοΰ κδην χορέβκΰ&αι έπ' ηματα πολλά γοώντας ·

κλλ' αγε δη βρότον αΐνον άταρβέος ΑΙαχίδαο

λονΰαντες λεχέεβϋ' ένι&είομεν · ον γκρ έοιχεν .

αίβχννειν επί δηρόν κκηδείτ}0ι &ανόνταξ.ίί

καΐ τα μεν ως έπέτελλε περίφρων Νηλέος νίόβ' 52δ

αντκρ ογ' οϊς έτάροιβιν έπιβπέρχων έχέλενεν

ύδατος εν πνρΐ Μέντας αφκρ χρυεροΐο λέβητας

ΰερμήναι, λονβαίτε νέχυν, χερί&' εΐματα ε'ββαι

χαλά , τα οί πόρε παιδί φίλω άλιπόρφνρα μητηρ

ες Τροίην άνιόντι· %·οώς δ' έπί&ηΰαν ανακτι· 530

ένδυχέως δ' αρά πάντα πονηΰάμενοι χατά χόβμον

χάτ&εβαν εν κλιοί^βι δεδονπότα Πηλείωνα.

τον δ' έβιδονβ' έλέηβε περίφρων Τριτογένεια ·

ατάξε δ' αρ' άμβροβίην κατά κράατος, ην ρά τέ φαβί

δηρόν έρνκακέειν νεαρον %ρόα κηρΐ δαμέντων · 535

δήχε δ' αρ' έρβήεντα καΐ εΚκελον αμπνείοντι·

αμερδαλέον δ' αρ' έπιΰκννιον νεκρώ περ Ιτενξεν,

οΐόν τ άμφ' ετάροιο δαΐκταμένου Πάτροκλοίο

χωομενω έπέχειτο χατά βλοβυροΐο χροαώπον ·

βρι9ντερον δ' αρ' έ'&ηκε δέμας χαί άρειον Ιδέβ&αι. 540

Άργείονς δ' ελε θάμβος όμιλαδόν ά&ρήΰαντας

Πηλείδην ζώοντι πανείχελον, ος ρ' έαΐ λέχτροις

έκχνμενος μάλα πονλύς αδην ενδοντι έωχει.
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άμφΐ δε μιν μογεραΐ ληίτιδες, ας §ά ποτ' αυτός

Λήμνόν τε ξα&έην Κιλίχων τ' αΐπν πτολίε&ρον 545

Θήβην Ήετίωνος ελών ληίΰβατο κούρας,

ίβτάμεναι γοάαβχον άμύαβουΰαι χρόα καλόν,

βτή&εά τ' αμφότεροι πεπληγνϊαι παλάμ^ΰιν

εκ 0·νμον δτενάχεϋκον εύφρανα Πηλείωνα·

τάς γαρ δη τίεβκε χαΐ εκ δηίων περ έούβας. 550

χαβάων δ' ίκπαγλον άκηχεμένη κέαρ ίνδον .

Βριβηΐς παράχοιτις ένπτολέμον 'Λχιλήος

άμφΐ νέκνν βτρωφάτο , καΙ αμφότερες παλάμηβι

δρνπτομένη χρο'α καλόν κύτεεν · εκ ί' άπαλοΐο

Οτή&εος αίματόεαβαι, ανά βμώδιγγες άερ&εν 555

δεινομένης · φαιής κεν επί γλάγος αίμα χέαβ&αι,

φοίνιον · άγλαΐη δ'ε καΐ άχννμένης κλεγεινάς

ίμερόεν μάρμαι,ρε · χάρις δε οι αμφεχ,εν είδος ·

τοϊον δ' Ικφατο μν&ον οιξνρον γοόααβα·

,,ώ μοι έγω πάντων περιώβιον αίνα αα&ονβα · 560

ου γαρ μοι τόβαον περ έπήλυ&εν άλλο τι πήμα ,

ούτε χαβιγνήτων, οντ' ενρνχόρον περί πάτρης,

οϋβον βεΐο θανόντος · έπει βύ μοι ιερόν ημαρ

καΐ φάος ηελίοιο πέλες καΐ μείλιχος αΙών

έλπωρή τ' άγα&οΐο καϊ αΰπετον αλκαρ άνίης , 565

πάβης τ' άγλαΐης πολύ φέρτερος ήδε τοκήων

έ'πλεο · πάντα γαρ οίος ίίης δμοη περ έούατ} ·

χαίρά μ' £&ηκας αχοιτιν ελών ίίπο δούλια έ'ργα.

ννν δε τις εν νήεββιν 'Λχαιών άγεται άλλος

Σπάρτην είς έρίβωλον η ες πολνδίφιον "Αργοζ · 570

χαίνύ κεν άμφιπολεϋβα χακας νποτλήβομ' ανίας,

βεν άπονοβφιβ&εΐβα δνβάμμορος · ως οφελόν με

γαία χυτή έχάλνφε, πάρος ΰεο πότμον ίίίβθαι."

ώ? η μεν δμη&έντ' όλοφύρετο Πηλείωνα

δμωής βνν μογερήβι χαι άχννμένοιΰιν Άχαιοΐς , 575

5 *
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μνρομενη καΐ αναχτα και άνέρα · της δ' άλεγεινον

ονποτ' έτέρβετο δάχρν, χατείβετο δ' αχρις έπ' ούδκς

ίχ βλεφάρων , ώβεί τε μέλαν κατά πίδακας νδωρ

πετραίης, ης πονλνς υπέρ πκγετός τε χιωντε

έχχέχυται οτνφελοΐο χατ' ονδεος, άμφΐ δε πάχνη 580

τήχε&' όμως ενρω τε χαΐ ηελίοιο βολήβι.

χαι τότε δη ρ" έδάχονβαν ορινομένοιο γόοιο

θυγατέρες Νηρήος, οΰκι μέγα βέν&ος ίχονβι·

πάβ^βιν δ' άλεγεινον νπό χραδίην πέβεν άλγος ·

οϊχτρόν δ' έβτονάχηβαν, έπίαχε δ' Έλλήβποντος · 585

άμφΐ δε χνανεοιβι χαλνψάμεναι χρόα πέπλοις

έββνμένως οίμηβαν, οπή βτόλος επλετ' 'Λχαιών,

αανβνδίΐ] πολιοΐο δι' οίδματος· άμφι δ' αρά βφι

νιΟβομέντιΰι %·άλκββκ διίβτατο · ταΐ δ' έφέροντο

κλαγγηδόν , χραιπν^βιν έειδόμεναι γεράνοιβιν 590

όββομέντ]ς μέγα χεΐμα · αεριβτενάχοντο δε λνγρόν

χήτια μνρομένΐ]βιν · ίβαν δ' αφαρ , ηχι νέοντο ,

παΐδα καβιγνήτης χρατερόφρονκ χωχνονΰαι

εχπάγλως. Μονβαι δε δοώς Έλιχωνκ λιποϋβκι

ηλν&ον , άλγος αλαΰτον ένΐ βτέρνοιβιν ε'χονβαι , 59ο

άρννμεναι τιμήν ελικώπιδι Νηρηίνη ·

Ζευς δε μέγ' Άργείοιΰι χαΐ ίίτρομον Ιμβαλε &άρβος ,

οφρκ μη έβ&λον ομιλον νποδδείβωβι δεάων

άμφαδόν ά&ρήβαντες ανά βτρατόν αϊ δ' 'Λχιλήος

άμφΐ νέκνν βτενάχοντο χαΐ ά&άνατοί περ έοΰβκι , 600

πάβαι όμως · άχταΐ δε περίαχον Έλληΰπόντον ·

δενετο δε χ&ών παΰκ περί νέχνν Αίαχίδκο

δάχρυβιν · ως μέγα πέν&ος άνέβτενον · άμφΐ δε λαών

μνρομένων δαχρνοίβι φορύνετο τενχεα πάντα

χαΐ χλιΰίαι χαΐ νήες, έπει μέγα πέν&ος όρώρει. 605

μήτηρ δ' άμφιχν&εΐβα χνβε βτόμα Πηλείωνος

παιδός ίου, χαΐ τοΐον έπος φάτο δαχρνχέονβα·
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^γη9είτω ροδόπεπλος αν' ούρανόν Ήριγένεια ,

γη&είτω φρεβίν τ)βι με&εις χόλον 'Λβτεροπαίου

"Λξιος εύρυρέε&ρος ίδε Πριάμοιο γενέ&λη · 610

αύτάρ Ιγώ πρός'Όλυμπον άφίξομαι , άμφι δε ποΰβϊ

κείΰομαι ά&ανάτοιο Αιος μεγάλα ΰτενάχουΰα,

οϋνεκά μ' ουκ έ&έλουβαν ύπ' άνέρι δώκε δαμήναι,

άνέρι , τον τάχα γήρας άμείλιχον άμφιμέμαρπε ,

Κήρές τ εγγύς εαβι τέλος &ανάτοιο φερουΰκι · 615

ί(λλά μοι ου κείνοιο μέλει το'σον, ως 'Λχιλήος,

ον μοι Ζευς κατένευβεν εν Λίακίδαο δόμοιβιν

ίφΟ-ιμον &ήβειν , έπεί ούτι μοι ηνδανεν εύνή ·

άλλ' ότ£ μϊν ζαής άνεμος πέλον, άλλοτε δ' ύδωρ,

άλλοτε δ' οίωνώ έναλίγκιος η πυρός ορμή · 620

ουδέ με &νητός άνήρ δννατ' εν λεχέεββι δαμάββαι

φαινομένην, οβα γαία καί ουρανός εντός έέργει,

μέβφ' οτε μοι κατένευβεν Όλΰμπιος υΐέα δϊον

εκπαγλον &ήβειν καί άρήιον · άλλα το μεν που

άτρεκέως έτέλεββεν · ο γαρ πέλε φέρτατος ανδρών · 625

αλλά μιν ώκύμορον ποιήβατο καί μ' άκάχηβε ·

τοϋνεκ' ες ούρανόν ειμί· Λιός ί' ε'ί δώματ' Ιοϋβκ

κωκΰβω φίλου υ'ια , καί όππόΰα πρόβ&ε μόγηβα .

άμφ' αύτώ και παιΰΐν άεικέα τειρομένοιΰι ,

μνήβω άκηχεμένη , ίνα οί βνν &υμόν όρίνω." 630

ώ<; έ'φατ' αΐνκ γοώβ' αλίη Θέτις · η δε οί αύτη

Καλλιόπη φάτο μϋ&ον άρηραμένη φρεβι &νμόν·

,,Γβχεο κωχντοϊο , &εά Θέτι , μηδ' άλύονβα

εΐνεκα παιδός έοΐο &εών μεδέοντι χαι ανδρών

βκύξεο · κκΐ γαρ Ζηνός έριβρεμέταο αναχτος 635

υΐες όμως άπόλοντο χακή περί κηρΐ δαμέντες ·

χάτ&ανε δ' υιός έμεΐο και αυτής ά&ανάτοιο

Όρφεΰς, ου μολπήβιν έφέΰπετο παΰα μεν ύλη ,

πασά δ' αρ' όχριόεΰΰκ πέτρη ποταμών τε ρέε&ρα.
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πνοιαίτε λιγέων κνέμων άμέγαρτον άέντων, 640

οιωνοί τε ΟΌ^ΟΙ διεΰΰνμενοι πτερνγίββιν '

άλλ' έ'τλην μέγα πέν&ος, έπεί &εον οντι εοιχε

πέν&εΰι λενγαλέοιβι χκΐ κλγεϊ %·νμον άχενειν

τω βε χκΐ άχννμένην με&έτω γόος νίέος έβ&λοΰ ·

χαΐ γαρ οί κλέος αΐεν έπιχ&ονίοιβιν αοιδοί 645

καί μένος άείβουβιν έμή τ' ίοτήτι χαΐ άλλων

Πιερίδων · βύ δ% μη τι χελκινώ πέν&εΐ %"ΐΐμον

δάμναβο δηλυτέρηοΊν ΐβον γοόωαα γυναιξΐν ·

η ονχ κίεις, ότι ΐίάντας, οβοι χ9ονΙ ναιετκονβιν ,

κν&ροίπονζ όλοή περιπέπτκτκι αβχετος Αίβα, 650

ονδ'ε &εών κλέγονβα; τόβον β&ένος ίλλαχε μοννη ·

η χαϊ νυν Πριάμοιο πολνχρνβοιο πόληα

έχπέρΰει , Τρωών τε χκΐ 'Λργείων όλέβκβα

κνέρας, ον χ' έ&έλΐ]0ι· δεών δ' οντις μιν έρνξει."

ως φάτο Καλλιόαη , α'ινντκ φρεβϊ μητιόωβα · 6δδ

ήέλιος δ' άπόρονβεν ες ώχεκνοΐο ρέε&ρα ·

ώρτο δε ννξ μεγάλοιο χατ' ήέρος όρφνήεββκ ,

ητε χαϊ κχννμένοιβι πέλει Φνητοΐβιν ονεικρ ·

αντον δ' εν ψαμκ&οιβιν Ά%κιών ε'δρα&ον νΐες

ίλαδόν αμφΐ νέχνν , μεγάλη βεβκρηότες κτη · 660

κλλ' ονχ νπνος £μαρπτε &εήν Θέτιν · αγχι δε πκιδος

ηβτο 0νν άΟ-ανάτης Νηρηίαιν · άμφΐ δι Μονβαι

κχννμένην άνκ &νμον άμοιβαδίς κλλο&εν άλλη

πολλά παρηγορέεδχον , όπως λελά&οιτο γόοιο.

άλλ' οτε χκγχαλόωΰα δι' αί&έρος ηλν&εν ηώς 665

λκμπρότατον πκβίν τε φάος Τρωεΰβι φέρονβκ

χαϊ Πρικμω — Λαναοί δε μέγ' άχννμενοι 'Λχιλήα

χλαΐον έπ' ημκτα πολλά, περιβτενκχοντο δε μκχρκΐ

ήιόνες παντοίο, μέγας δ' όλοφνρετο Νηρενς

ήρα φέρων χονρτ] Νηρηίδι , βνν δε οί άλλοι 670

είνάλιοι μνροντο &εοϊ φ&ιμένον 'Λχιλήος — ,
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κκΐ τότε δη μεγάλοιο νέχνν Πηληιάδαο

Άργεΐοι πυρί άώκαν, άάσπετα νηήβαντες

δοΰρα, τα οΐ φορέοντες άπ' οΰρεος Ίδκίοιο

πάντες όμως έμόγηβαν , έπεί βφεας ότρύνοντες 675

Άτρεΐδαι προέηχαν άπείριτον οΐβέμεν ΰλην ,

οφρκ &οώς καίοιτο νέχυς χταμένον Άχιλήος ·

άμφΐ δε τενχεα πολλά Λυρτ} ΐΐερινηήβαντο

αίξηών χταμένων, πολλούς δ' έφνπερ&ε βάλοντο

Τρωών δ·η<ά<3αντες όμως περιχαλλέας νϊας , 680

ίππους τε χρεμέ&οντκς ένβ&ενέας &' άμα ταύρους,

ϋνν δ' οίας τε αύας τ έβαλαν βρί&οντας αλοιφή ·

φάρεα δ' έχ χηλών φέρον αβπετα χωχύονβκι

δμωιάδες, χαΐ πάντα πυρής χα&νπερ&ε βάλοντο ,

χρυβόν τ' ηλεχτρόν τ' έπενήεον · άμφϊ δε χαίτας 685

Μυρμιδόνες κείρκντο , νέχνν 8' έχάλνψαν αναχτος·

και δ' αύτη Βριβηΐς άχηχεμένη περί νεκρω

χειραμενη πλοκάμους πύματον πόρε δώρον ανκχτι ·

πολλούς δ' άμφιφορήας άλείφατος άμφεχέοντο ,

(ίλλους δ' άμφϊ πυρή μέλιτος δέβαν ήδε χαΐ οίνου 690

ήδέΌς, ου μέ&υ λαρον όδώδεε νέχταρι Ιβον

αλλά δε πολλά βάλοντο &υώδεα &αϋμα βροτοΐΰιν ,

οΰϋα χ&ών φέρει έα&λά και όππόοα δια &άλαϋβα.

άλλ' οτε δη περί πάγχυ πυρην διεκοβμήβαντο,

πεζοί αμ' ίππήεββι βύν έ'ντεβιν έρρώβαντο 695

άμφϊ πυρην πολύδαχρυν · ο δ' ϋχπο&εν Ούλΰμποιο

Ζευς ψεχάδας κατέχευεν υπέρ νέχυν Αίαχίδαο

άμβροβίας, δίτ] δε φέρων Νηρηίδι τιμήν

Έρμείην προέηχεν ες Αίολον^οφρα καλέδδΤ}

λκιψηρών ανέμων [ερον μένος · ή γαρ έμελλε 700

χκίεα%·' ΑΙαχίδαο νέκυς· του δ' αΐψα μολόντος

Αίολος ουκ απίΟ-ηβε · χαλεββάμενος δ' άλεγεινόν

χαρπαλίμως Βορέην Ζεφΰροιό τε λάβρον άήτην
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ες Τροίην προέηκε δαή δύοντας άίλλβ '

οϊ δε &οώς οί'μηβαν νπίρ πόντοιο φίρεβ&αι 705

ριπή άπειρεβίη · περί δ' ΐαχεν έββυμένοιβι

πόντος όμοΰ κκΐ γαία · περικλονέοντο δ' νπερ&ε

πάντα νέφη μεγάλοιο δί' ήέρος άίββοντα·

οϊ δε Λιοξ βονλήβι δαίκταμένον 'Λχιλήος

κίψα πυρή ένόρουβαν άολλέες, ωρτο δ' άντμή 710

Ήφαίβτον μαλεροΐο · γόος δ' άλίκβτος όρωρει,

Μυρμιδόνων · άνεμοι· δε χαΐ έββύμενοί περ κέλλη

πκν ήμαρ και νύκτα νέκυν περιποι,ιινύοντες.

καΐον ένπνείοντες όμως · ανά δ' ίγρετο πουλύζ

χαπνος ες ήέρα δϊαν, έπέβτενε δ' αβπετος ϋλη 715

θαμναμένη πνρΐ πάβα , μέλαινα δε γίνετο τεφρή ·

όΐ δε μέγ' έχτελέΰαντες άτειρέες έ'ργον άήται

είς έον αντρον εκαβτος όμον νεφέεΰβι φέροντο.

Μυρμιδόνες δ', οτ' ανακτά πελώριου ΰΰτατον άλλων

ηνυβε πυρ άίδηλον άποχταμένων περί νεκρω , , 720

ίππων τ' αίξηών τε, χαΐ αλλ' οαα δαχρνχέοντες

οβριμον άμφΐ νέκυν κειμήλια &ήκαν 'Λχαιοί,

δη τότε πυρκαΐην οίνο» αβέδαν όβτέα δ' κύτοϋ

φαίνετ' άριφραδέως, έπεί ονχ έτέροιβιν όμοία

ην, άλλ' οία γίγαντος άτειρέος , ούδ% μίν αλλά 725

ΰύν κείνοις έμέμικτ' , έπειη βόες ήδϊ κκι ίπποι

χαι παίδες Τρωών μίγδα κταμένοιβι κκϊ άλλοις

βαιον απω&ε χέοντο περί νέκνν, ος δ' ένΐ μέΰβοις

ρΊπή νφ' Ήφαίβτοιο δεδμημένος οίος ίκειτο.

του δε χαΐ όβτέα πάντα περιβτενάχοντες εταίροι 730

αλλεγον ες χηλον πολνχανδέα τε βριαρήν τε, ·

άργνρέην, χρνδώ δε διανγέι παβα κέκαβτο ·

χάΙ τα μεν άμβροβίΐ} και άλείφαβι πάγχν δίηναν

κονραι Νηρήος, μέγ' 'Λχιλλέα κνδαίνονβαι,

ες δε βοών δημόν &έβαν ά&ρόα πάγχν χέκβαι 735
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βύν μέλιτι λικρω · μήτηρ δε οί άμφιφορήκ

ωπαβε, τον ρα πάροι&ε Αιώννβοξ πόρε δώρον,

Ήφαίίΐτον χλντον ίργον έύφρονος · ω ενι &ήκαν

οβτέ' 'Λχιλλήος μεγαλήτορος · άμφι δε τύμβον

Άργεΐοι χαΐ ΰήμα πελώριον άμφεβάλοντο 740

ακτή έπ' ακρότατη παρά βέν&εβιν Έλληΰπόντον

Μυρμιδόνων βαβιλήκ δραβύν περικωκνοντες.

ονδε μεν κμβροτοι ίπποι ατκρβέος Αίκχίδαο

μίμνον άδάκρυτοι πκρκ νήεβιν, άλλα χκϊ αυτοί

μΰροντο βφετέροιο δκΐκταμένον βαδιλήος, 74δ

ονδ' έΌ·ελον μογεροΐβιν ίτ' άνδράβιν, ονδϊ μεν ΐπποις

μίβγεβ& Άργείων, ολοον περί πέν&ος έχοντες,

αλλ" υπέρ ώχεανοΐο ρο«5 και Τη&νος άντρα

άν&ρώπων άπκτερ&εν όιξνρών φορέεβ&αι ,

ιηχ( ΰφεας το πάροι&εν ίγείνατο δια Ποδάργη . 750

αμφω άελλόποδας, Ζεφνρω χελάδοντι μιγεΐβα ·

ΐίκίνν χεν κΐψ' έτέλεβϋκν, οΰα βφίβι μήδετο &υμός,

εΐ μη βφεας χατέρυξε &εών νόος, οφρ' Άχιλήος

£λϋ"Τ] κπό Σχύροιο &οός παις, ον ρα χκϊ αυτοί

δέχνυν&',όππό&' ΐκοιτο ποτι βτρατόν, οϋνεκ' αρά βφι 7δδ

&έβφατα γεινομένοιβι Χάους ίεροϊο δύγκτρες

Μοΐραι έπεχλώβαντο χκϊ ά&κνάτοις περ έοϋβι,

ίτρώτα Ποβειδάωνι δαμήμεναι, αύτκρ έπειτα

δαρβαλέφ Πηλήι χκϊ άχαμάτω 'ΛχιΙήι ,

τέτρατον κύτ' έπι τοΐβι Νεοπτόλεμο) μεγα&ύμαι, 760

τον χκϊ ες Ήλύβιον πεδίον μετόπιβ&εν έ'μελλον

Ζηνός ύπ' έννεβί^βι φέρειν μκχάρων επί γαΐαν ·

τοννεχκ χκϊ ατυγερή βεβολημένοι ητορ άνέτ)

μίμνον παρ νήεβδιν , έον κατά &νμον ανακτά

τον μεν άκηχέμενοι , τον δ' αύ πο&έοντες Ιδέβ&αι. 76δ

χκϊ τότ' έριγδοΰποιο λιπών αλός οβριμον οίδμα

ηλυ&εν Έννοβίγαιος έπ' ηόνκς· ουδέ μιν άνδρες
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ίόραχον, αλλά ϋ·ετ}βι παρίβτατο Νηρηίνης-

χαίρα Θέτιν προΰεειπεν ίτ' άχννμένην Άχιλήος-

,,ϋίχεο νυν περί παιδος άπειρέβιον γοόααβα · 770

ου γαρ ογε φ&ιμένοιβι μετέααεται, άλλα διοΐβιν

ώ§ ήνς Λίόννβος 181 β&ένος Ήραχλήος·

ου γαρ μιν μόρος αίνος νπό ξόφον αίεν έρύξει ,

ονδ' Άίδης, άλλ' αίψα χκΐ ες Λιός ΐξεται ανγάς ·

χαί οί δώρον ε'γωγε &εονδέα νήαον όπκβΰο 775

Ενξεινον χκτά πόντον, οπτ] &εος έ'ΰβεται αίεΐ

βος ακίς · κμφΐ δε φΰλκ περιχτιόνων μέγκ λαών

χεΐνον χνδαίνοντκ δνηπολίτις ερατεινής

ΐΰον έμοί τίαονβί · βν δ' [βχεο χωχνονβκ

έββνμένως χκΐ μη τι χαλέατεο πεν&εΐ ϋ·νμόν.ιί 780

ώ'ί εΙπών επί πόντον κπήι^ν εΐχελος ανρΐ],

ακρφκμενος μύ&οιΰι Θέτιν της δ' εν φρεβΐ δνμος

βκιόν άνεπνενΰεν · τα δε οι &εος έΊ-ετέλεβΰεν.

Άργεΐοι & γοώντες άπήιον , %χι έχάβτω

νήες Ιβκν , τας ήγον άψ' Ελλάδος · α'ί δ' Ελικώνα 78δ

Πιερίδες νίββοντο , χαί εις αλά Νηρηΐναι

δνβαν κναΰτενάχουβαι έύφρονα Πηλείωνα.
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ΚΟ ΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

μϊν 'Γππολόχοιο δαΐφρονος οβριμον νΙα

Τρώες αδκχρυτον δειλοί λίπον, κλλα. χαί αυτοί

Λαρθανίης προπάροι&ε πύλης έριχυδέα φώτα

χυρχαΐής χα&ΰπερ&ε βάΐον τον δ' αυτός Απόλλων

έχ πυρός αΐ&ομένοιο μάλ' έδβυμένως άναείρας 5

δώχε δοοΐς Άνέμ,οιΰι φερειν Λυχίης βχεδον αΖης·

οϊ δε μιν αΐψ' κπένείχαν ύπ' 'άγχεα Τηλάνδροιο

χώρον ες [μερόεντα , πέτρην δ' έφύπερ&ε βάλοντο

αρρηχτον · Νύμφαι δε περίβλυβαν ιερόν ύδωρ

αέναου ποταμοΐο, τον είΰέτι φϋλ' ανθρώπων 10

Γλαϋχον έπιχλείουοΊν έΰρροον · άλλα τα μεν που

ά&άνατοι τεύξαντο γέρας Αυχίααν βαβιλήι.

Άργεΐοι δ' έρί&υμον άνεβτενάχοντ' Άχιλήα

νηυαΐ παρ' ωχυπόροιβιν ετειρε δε πάντας άνίη

λευγαλεη χκΐ πέν&ος, έπεί ρά μιν ως έόν νΙα 15

δίξοντ' , ουδέ τις ηεν ανά βτοατόν εύρύν αδαχρυς·

Τρώες δ' αυτ' άλίαβτον έγή&εον είβορόωντες

τους μεν άχηχεμένους, τον δ' εν πυρι δτια>&έντα·

χαί τις έπευχόμενος μϋ&ον ποτι τοΐον ίειπε ·

,,νϋν πάντεββιν κελπτον άπ' Ούλύμποιο Κρονίων 20

ήμϊν ωπαβε χάρμα, λιλαιομένοιβιν Ιδέβ&αι

εν Τροίΐΐ Άχιλήα δεδουπότα · του γαρ οία

βλημένου άμπνεΰϋειν Τρωών έριχυδέα φυλά

κΐματος εξ όλοοΓο χαί άνδροφόνου νβμίνης'
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κίεΐ γαρ φρεβϊν ηβιν έμήδετο * *

κίεΐ δ' εν χερΰίν οι έμαίνετο λοίγιον £γχος 25

λύ&ρω νπ' άργαλέω πεπαλαγμένον · ουδέ τις ημέων

χείνω Ιναντα χιών έ'τ' έπέδραχεν Ήριγένειαν ·

νυν δ' οίο φεύζεβ&αι Αχαιών οβριμα τεκνά

νηναΐν έυπρώροιβι δαΐχταμένου Άχιλήος ·

ως οφελον μένος ήεν έ'&' "Εκτορος, δφρ' «μα πάντας 30

'^4ργείονς βφετέρ^βίν ένΐ χλιΰίηβιν ολεββεν."

ως κρ' £φη Τρωών τις ίνΐ φρεβΐ πκγχν γεγη&ώς·

άλλος δ' αύ&' έτέρω&ι πνχα φρονέων φάτο μΰ&ον ·

^φήβ&κ ΰν μεν Λκναών όλοον βτρατον ενδο&ι νηών

πόντον έπ' ήερόεντκ πεφνξότκς κΐψα νέεβ&αι· 35

αλλ' ου μκν δείβονβι λιλαιόμενοι μέγα χάρμης ·

είβέτι γκρ κρκτεροί τε και οβριμοι άνέρες άλλοι ,

Τνδείδης Αΐκς τε και Άτρέος οβριμοι νϊες ·

τονς ίτ' εγώ δείδϋΐκα κκτκκταμένον 'Λχιλήος ·

τονς εί&' κργνρότοζος άνκιρήΰειεν Αηόλλων^ 40

χαί χεν άνάπνευΰις πολέμου κκι κεικέος οί'τον

ημΐν ενχομένοιβιν έλενοετκι ημκτι κείνω."

,,ώ? ίφατ' · κ&κνκτοι δε κατ ουρανού έΰτενάχοντο,

οααοι έ'ΰαν Λαναοΐβιν ένΰ&ενέεββιν αρωγοί,

άμφι δ% χράτ' έκάλνψκν κπειρεβίοις νεφέεβΰι 45

&νμόν άκηχέμενοι · έτέρω&ι δε γή&εον άλλοι ,

ευχόμενοι Τρώεββι πέρας &νμηδες ορέξαι.

χαί τότε δη Κρονίωνα κλντη προΰεφώνεενΉρη·

,,Ζίΐ πάτερ άργικέραννε, τίη Τρωεββιν άρήγεις

κονρης ήνκόμοιο λελαβμένος, ην ρκ πάροι&εν 50

κντι&έκ> Πηληι πόρες δνμήρε' κκοιτιν

Πηλίου εν βήββηβι ; γάμου δε οι αυτός ετευξας

ίίμβροτον, ο'ίδένν πάντες έδαινύμε&' ηματι κείνω

ά&άνκτοι, χαΐ πολλά δόμεν περικαλλέα δώρα·

άλλα τάγ' έζελά&ου, μέγα δ' Ελλάδι μήβαο πένδος." 65
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(05 αρ' £φη · την δ' ον τι προβέννεπεν ακάματος Ζευς ·

ηβτο γαρ άχνύμενος κραδίην κκΐ πολλά μενοινών,

οννιχεν ημελλον Πριάμου πάλιν έζαλαπάξειν

Άργεΐοι, τοις αΐνόν έμήδετο λοιγόν όπάββαι

εν πολεμώ ΰτονόεντι και εν βαρνηχει πόντω · 60

χκί τα μεν ως ώρμαινε , τα δη μετόπιΰ&ε τέλεββεν.

ηώς δ' ώχεκνοΐο βα&νν ρόον εΐβκφίχανε,

χνανέην δ' κρα γαΐκν έπήιεν αβπετος ορφνη,

ημος άνκπνείονΰί βροτοί βαιον χαμκτοιο ·

'Λργεΐοι δ' επί νηνβιν έδόρπεον κχννμενοί περ · 65

ου γκρ νηδνος εβτίν κπωβέμεναι μεμαυίης

λιμον άτκρτηρόν , οπόταν βτερνοιβιν ΐχητκι ·

άλλ' ει&κρ &οκ γνΐκ βαρύνεται, ουδέ τι μήχος

γίνεται , ην μη τις χορέαβ δυμαλγέα νηδύν ·

τοννεκα δαΐτ' έπάβκντο χαΐ κχννμενοί 'Λχιλήος · 70

κίνή γαρ μάλα πάντας έποτρύνεβκεν ανάγκη ·

τοΐβι 8"ε παββαμένοιβιν έπήλν&ε νήδνμος νάνος,

λνβε δ' άπο μελέων όδννας, έπι δε βδένος ώρβεν.

άλλ' οτε δη χεφαλάς μεν έπ' άντολίην έχον άρκτοι.

όέγμεναι ηελίοιο &οον φάος, ε'γρετο δ' ηώς, 7δ

δη τότ' άνέγρετο λαός ένβ&ενέων Άργείων,

πορφύρων Τρώεββι φόνον χαι χήρ' άίδηλον

χίνντο δ' ηύτε πόντος άπείριτος Ίκαρίοιο ,

ήε καΐ αναλέον βα&ν λήιον, όππό&' ΐκηται

ριπή άπειρεβίη νεφεληγερέος Ζεφύροιο · 80

ως αρά χίνντο λαός έπ' ηόΰιν Έλληβπόντον.

και τότε Τνδέος νίός έελδομένοιβιν εειπεν ·

,,ω φίλοι, είέτεόν γε μενεπτόλεμοι πελόμ,εβ&κ,

νυν μάλλον οτνγεροΐβι μαχώμε&α δνβμενέεβαι',

μη πως &αρβη6ω6ιν Αχιλλέας ονχέτ' έόντος 85

******

άλλ' αγε , βνν τεύχεβΰι χαΐ αρμαβιν ήδ% χαΐ ΐπποις
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ϊομεν άμφΐ αόληα · πόνος ί' αρά χνδος όρέξει."

ως έφατ' εν Λαναοΐβιν άμείβετο δ' οβριμος Αίας ·

,,Τυδείδη , βν μεν έβ&λά χαί ούχ άνεμώλια βάζεις,

ότρύνων Τρώεβαιν ένπτολέμοιδι μάχεΰ&αι 90

αγχέμαχους Λαναοΰς , οΐπερ μεμάαδι και αυτοί ·

άλλα χρη εν νήεαβι μένειν , αχρις εξ αλός ίλ&η

δίκ Θέτις · μάλα γαρ οι ένΐ φοεβι μήδετκι ήτορ

νίέος άμφΐ τκφω περιχαλλέα δεΐναι αε&λα ·

ως χ&ιξή μοι ίειπεν, οτ' εις κλος ήιε βέν&ος, 9ό

νόϋφ' κλλων Λαναών · χαί έ βχεδόν έ'λπομαι είναι

εΰβυμένην · Τρώες δε , χαΐ εί 0·άνε Πηλέος υιός ,

ου μάλα ^αρΰήΰουΰιν £τι ζώοντος έμεΐο

χκΐ βέ&εν ήδε χαί αυτού άμύμονος Άτρείδκο

* * * * ε'χτο&ι μίμνειν."

ως αρ' ίφη Τελαμώνος ένς παις, ουδέ τι %δη, 100

οτΓί ρά οΐ μετ' αε&λκ κακόν μόρον έ'ντυε δαίμων,

κργαλεον τον δ' αύ&ις άμείβετο Τυδέος υιός·

,,ώ φίλος, εί έτεον Θέτις έρχεται ηματι τωδε

νίέος άμφϊ\τάφω περιχαλλέα %-εΐναι αε&λα,

παρ νήεββι μένωμεν έρνκανόωντε χαί άλλους · 105

χαί γαρ δη μαχάρεΰβι &εοϊς πεί&εΰ&αι ίοιχε ·

χαί δ' άλλως 'Λχιλήι χαί ά&ανάτων άε'χητι

αυτοί φραξώμεβ&α δόμεν &υμηδέα τιμήν."

ως φάτο Τυδείδαο δαΐφρονος οβριμον ήτορ.

χαί τότ αρ' έχ παντοίο χίεν Πηλήος αχοιτις, ιιο

κνρτ} ΰπηώη ένκλίγχιον · αΐψκ δ' ΐχανεν

Άργείων ες ομιλον , ο«ΐ) μεμαώτες ί'μιμνον ,

οϊ μεν άε&λενβοντες άπειρεβίφ εν άγώνι ,

ο'ί δε φρενας χαί &νμον άε&λητήρβιν (ήναι ·

τοΐβι δ' αμ' άγρομένοιβι Θετις χυανοχρήδεμνος 115

ΰ-ήχεν κε&λα φέρονΰα χαί οτρΰνεβχεν 'Λχαιονς

κντίκ' κε&λενειν τοί δ' κ&ανάτΐ) πεαί&οντο.
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Πλωτός <$' εν μέΰβοιΰιν κνίβτατο Νηλέος νίός,

ου μεν πνγμαχίηβι λιλαιόμενος πονέεβ&αι ,

οντε παλαιβμοβνντ) αολντειρέι · τον γαρ νπιρ&ε 120

γνΐα χάί αφεα πάντα λνγρόν χατεδάμνατο γήρας·

αλλά οι εν βτίρνοιβιν έ"τ' έ'μπεδος επλετο &νμος

χαΐ νόος, ονδετις κλλος έριδμαίνεβχεν Αχαιών

χείνω, ό'τ' είν άγορή έπέων περί δήρις έτν%%·ψ

τω χκι Λαέρταο χλντός πάΐζ εΐνεχκ μ,ν&ων 125

είν άγορή νπόειχε , και ο<; βαβιλεντατος ήεν

πάντων 'Λργείων, μέγ' ένμμελίης Άγκμέμνων ·

τοννεχ' ένΐ μέαβοιβιν εύφρανα Νηρηίνην

νμνεεν, ως πάβηΰι μετέπρεπεν είναλί^βιν

εΐνεχ' ένφροβννης τε χαΐ εΐδεος · η ο' αίονΰα 130

τέρπε&' · δ δ' ίμερόεντα γάμον Πηλήος έ'νιβπε,

τον $κ οι ά&άνκτοι μάχαρες βννετεκτήναντο · \

Πηλίου άμφΐ κάρηνα , καΐ κμβροτον ως έπάβαντο

δαΐτα παρ' εΙλκπίνΐ]6ιν , δτ' εί'δατα &εΐα φέρονβαι

χερβίν ΰπ' άμβροβί^βι &εαί παρενήεον 'ίίρκι 13δ

χρνβείοις κανέοιβι , Θεμίξ δ' αρά χκγχκλόωβα

άργνρέας έτίταινεν έπιβπέρχονβα τρκπέξας,

πυρ &"Ηφαιβτος έ'καιεν άκ^ρατον, αμψΐ δε Νύμφαι

αμβροαίην έκέραιον ένϊ χρνβέοιαι κυπελλοις,

αϊ δ' κρ' εξ όρχη&μον Χάριτες τράπεν ίμερόεντα , 140

Μονααι ί' ε'δ μολπήν, έπετέρπετο δ' ονρεα πάντα

χαι ποταμοί χαΐ &ήρες, Ιαίνετο ί' αφίϊιτος αί&ηρ

άντρα τε Χείρωνος περιχαλλέα χκΐ &·εοϊ αυτοί.

χαΐ τα μεν αρ Νηλήος ένς παις 'Λργείοιβι

πάντα μάλ' [εμένοις χατελέξατο · τοι δ' άίοντες 145

τέρπον&' · ος δ' 'Λχιλήος κμνμονος αφ&ιτα ε'ργα

μέλπε μέβω εν άγώνι · πολύς δ' άμφίαχε λαός

κβπαβίως· ο δ' άρ' έ'ν&εν ελών έριχνδεκ φώτα

έχπάγλως χνδαινεν άρηραμίνοις ίπέεββι ,
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δώδεχ' όπως διέπερβε κατά πλόον αΰτεα φώτων, 150

ένδεκα δ' αν κατά γαΐκν άπείριτον, ως δ' έδάιζε

Τήλεφον, ήδε βίην έρικνδεος Ήετίωνος

Θήβης εν δαπέδοιβι, και ως Κνκνον εκτανε δονρέ,

νϊα Ποδειδάωνος, Ιδ' άντί&εον Πολνδωρον,

χκΐ Τρώιλον &ηητόν, άμνμονά τ Άβτεροπαΐον , Ιδδ

αΐματι ί' ώ? έφν&ηνεν αδην ποταμοΐο ρέε&ρα

Βάν&ον , και νεκνεββιν άπειρεβίοιβι κάλυψε

πάντα ρόον κελάδοντα, Λμχάονος όππότε &νμον

νοβφίβατ' εκ μ,ελέων πόταμου βχεδον ήχήεντος,

"Εκτορά ·&' ως έδάμαββε, και ως ε'λε Πεν&εβίλεικν , 160

ήάί και νίέα δΐον έν&ρόνον Ήριγενείης.

κάΐ τα μεν Άργείοιβιν έπιβταμένοιβι και αντοΐς

μέλπε, και ως έτέτνκτο πελώριος, ως τέοίοντις

εβ&ενε δηριάα<3&αι εναντίον , οντ' εν άέ&λοις

αίξηών, οτε ποββΐ νέοι περιδηριόωνται , 165

ονδε μεν ίππαβίτι, ονδε βταδίη ένΐ χάρμη,·

κάλλεΐ&' ως Λαναούς μέγ' νπείρεχεν, ως τέ οίάλκη

επλετ' άπειρεΰίη, όπότ' 'Άρεος έ'ββντο δήρις.

ενχετο δ' ά&ανάτοιβι και νίέα τοΐον (δέβ&αι

κείνον , από Σκνροιο πολνκλνΟτοιο μολόντα. 170

Άργεΐοι δ' αρά πάΰιν έπενφήμηβαν επεΰβιν,

αντή τ' άργνρόπεξα Θέτις, καί οίπόρεν ίππους

ώκνποδας , τους πρόβ&εν ένμμελίη Άχιλήι

Τήλεφος ωπαβε δώρον επί προχο^ΰι Καΐκου,

εντέ ε μοχ&ίζοντκ κακώ περί έλκει &νμον 175

ηκέαατ' έγχείτ], τη μιν βάλε δηριόωντα

αντος έ'βω μηροΐο , διήλαβε δ' οβριμον αίχμήν ·

καΐ τονς μεν Νέδτωρ Νηλήιος οίς ετάροιβιν

ωπαδεν · οϊδ' ες νήας αγον μέγα κνδαίνοντες

άντί&εον βαΰιλήκ. Θέτις δ' ες μέββον αγώνα 180

&ήκεν «ρ' άμφΐ δρόμοιο βόας δέκα · τήβι δε πάβαις
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χαλαΐ πόρτιες ηβαν νπό μαξοΐβιν ίοϋβαι·

τάς ποτέ Πηλείδαο δραβύ β&ένος άχαμάτοιο

ηλαβεν εξ "18ης μεγάλω επί δονρΐ πεποι&ώς.

των περί δοιοί άνέβταν έελδόμενοι μέγα νίκης · 185

Τεύκρος μεν πρώτος Τελαμώνιος , αν ί£ καΐ Αίας,

Αίας, οβτε Αοκροϊβι μετέπρεπεν ίοβόλοιβιν

άμφΐ δ' αρά ξωβκντο &οώς περί μήδεα χερβί

φκρεκ, πάντα δ' ένερ&εν, απερ &έμις, έχ(>ΰψκντο,

αϊδόμενοι, Πηλήος ένβ&ενέος παράκοιτιν 190

αλλάς τ' είναλίας Νηρηίδας, οϋβαι αμ' αυτή

ηλν&ον ^Αργείων κρατερούς έβιδέβ&αι άέ&λονς.

τοΐβι δε βημαίνεΰκε δρόμου τέλος ώκντάτοιο

Άτρείδης, δς πκβι μετ' Άργείοιβιν αναββε·

τους δ' ερις ότρννεβκεν έπήρατος · ο'ί δ' από ννββης 195

καρπαλίμως οί'μηβαν έοικότες Ιρήκεββι ·

των δε καΐ άμφήριβτος εην δρόμος · οι 5' εκάτερ&εν

Άργεΐοι. λενβΰοντες έπίαχον αλλνδις άλλος·

κλλ' οτε τέρματ' έ'μελλον ίκανέμενκι μεμκοάτες,

δη τότε που Τενκροιο μένος καΐ γνΐα πέδηοΌν . 200

αθάνατοι · τον γαρ ρα 0-εός βάλεν ήέ τις ατή

όζον ες άίγινόεντα βα&νρρίξοι.ο μνρίχης ·

τω δ' αρ' ένιχριμφ&εις χαμάδις πέβε- τον δ' άλεγεινώς

άκρον άνεγνάμφ&η λαιοΰ ποδός, αϊ δ' νπανέβταν

οίδκλέαι εκάτερ&ε περί φλέβες· οι δ' ίάχηδαν 205

Άργεΐοί κατ' αγώνα · παρήίζεν δε μιν Αίας

γη&όϋννος · λαοί δε ΰννέδραμον , οι οί ε'ποντο ,

Λοχροί· αΐψκ δε χάρμα περί φρένας ηλν&ε πάντων ·

εκ δ' ε'λκβαν κατά νηας αγον βόας, οφρα νέμωνται·

Τενκρον δ' εβανμένως ε'τκροι περιποιπννοντες 210

ηγον έπίβκάξοντα · &οώς δε ο[ Ιητήρες

εκ ποδός αϊμ' κφέλοντο , δέβκν δ' έφνπερ&ε μοτάων

ι' άδην δεύβαντες άλείφαβιν · άμφΐ δε μίτρην

8ΜΥΚΝ. . 6
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δήβαντ' ένδνχέως· όλοάς δ' έκέδαββαν ανίας.

κλλω δ' αύ&' έτέρω&ι παλαιβμοβννης νπερόχλον 216

χαρπαλίμως μνωοντο δύω χρατερόφρονε φώτε,

Τνδέος ίπποδάμοιο παις και νπέρβιος Αίας,

οι ρ" Ι'βαν ες μέβΰον θάμβος δ' έ'χίν ά&ρήβαντας

Άργείονς · αμφω γαρ έ'βαν μακκρεββιν όμοιοι ·

βνν δ' εβαλον Ο-ήρεΰβιν έοικότες, οΐτ' εν ορεδβιν 220

άμφ' έλκφοιο μάχοντκι έδητνος ίβχκνόωντες,

ίβον δ' άμφοτέροιΰι πέλει β&ένος, ουδέ τις κντών

λείπεται ονδ' ήβαιον κταρτηρών μκλ' ιόντων

ως οΐγ' Ιβον έ"χον κρατερόν μένος· όψΐ δ' κρ' Αίας

Τυδείδην βννεμκρφεν νπο βτιβκρϊίβι χερεββιν 225

κξαι έπειγόμενος· ο δ' κρ' Ιδρεέη τε χαΐ αλκή

πλευρόννποκλίνας, Τελκμ,ώνιον οβριμοννικ

εββνμένοις άνάειρεν νπο μνώνος έρείϋκς

αιμον, χαΐ πόδι μηρόν νποπλίξας έτέρωβε

χάββκλεν οβριμον άνδρα κατά χ&ονός· κμφι δ' άρ' κντω

εξετο · τοί δ' όμάδηβαν · ο δ' άβχαλόων ένΐ &νμώ 231

Αΐκς νβριμό&νμος άνίδτατο, δεύτερον κύ&ις

δρμκίνων ες δήριν άμείλιχον · αίψκ δε χερβί

αμερδαλέτ]βι κόνιν κατεχεύατο , χαΐ μέγα %"ύων

Τνδείδην ες μεββον άύτεεν · δς δε μιν οντι 23ό

ταρβήΰας οΐμηβε καταντίον · κμφΐ δε πολλή

ποβαΐν νπ' αμφοτέρων κόνις ώρνντο · τοί δ' έχάτερ&ε

ταύροι όπως βυνόρουβαν κταρβε'ες , οΐτ' εν ορεΰδι

&κρΰαλέου μένεος πειρωμενοι εις ?ι> ΐχωνται

ποΰβι χονιόμενοι , περί δε βρομι'ονβι χολώναι, 240

βρνχή νπ' αμφοτέρων, τοί δ' αβχετα μαιμωωντες

κράατκ ΰνμφορε'ονΰιν άτειρέα χκΐ μεγκ χάρτας

δηρόν έπ' κλλήλοιΰι, πονεύμενοι, εκ 61 μόγοιο

λάβρον άναβδμαίνοντες άμείλιχα δηριόωνται ,

πονλνς δ' εκ βτομάτων χαμάδις καταχεύετκι κφρός · 2ίδ
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ώ§ οΐγε οτιβαρ^ΰιν αδην πονέοντο χέρεοβιν ·

αμφοτέρων δ' αρά νώτα χκΐ αυχένες άλκήεντες

χερΰι περιχτυπέοντο τετριγότες, εντ' εν ορέβαι

δε'νδρε' έπ' άλλήλοιΰι βαλόντ' έρι&ηλέας όζους·

πολλάκι δ' Αΐαντος μεγάλου δτιβαρούς υπό μηρούς 250

κάββαλε Τυδείδης χρατεράς χέρας, αλλά μιν ούτι

κψ ώβαι δυνατό Κτιβαροΐς ποβίν έμβεβαώτα ·

τον δ' Αίας χα&ΰπερ&εν έπεββύμένος ΐΐοτΐ γαΐαν

εξ ωμών έτίναββε, χατά χ&ονός ονδας έρείδων

άλλοτε δ' κλλοίας υπό χείρεβι δηριόωντο. 2δδ

λαοί δ' έ'ν&α χαΐ έ'ν&α μέγ' ί'αχον είβορόωντες ,

οϊ μεν Τυδείδην έριχυδέα &αρβΰνοντες,

οι δε βίην Αίαντος- ο δ' αλχιμον άνδρα τινάξας

εξ ωμών έχάτερ&ε, βαλών δ' νπο νηδΰα χείρα,

έαβυμένως έφέηχε χατά χ&ονός ήΰτε πέτρην 260

αλχη νπο βΰ-εναρη· μέγα <Γ ΐαχε Τρώιον ουδας

Τυδείδαο πεβόντος · έπηΰτηΰε δε λαόζ ·

άλλα χαΐ ως άνόρουΰεν έελδόμενος πονέεβ&αι

το τρίτον άμφ' Αϊαντκ πελωριον άλλ' αρά Νε'βτωρ

εβτη ένΐ μέβαοιβι χαΐ άμφοτέροιβι, μετηΰδα · 26δ

,,ίβχεσθ·', άγλαάτέχνα, παλαιαμοβύνης ΰπερόπλον ·

ΐδμεν γαρ δη πάντες , οβον προφερέβτεροί έβτε

Άργείων , μεγάλοιο χαταφ&ιμενου Άχιλήος."

ωςφάτο- τοίδ' ΐβχοντο πονεΰμενοι· έχ δε μετώπων

χεραΐν αδην μόρξαντο χατεββύμενόν περ ιδρώτα · 270

χνββαν δ' αλλήλους, ψιλότητι δε δήριν ε&εντο ·

τοις θ' αρά ληιάδας πίβυρας πόρε πότνα -8·£«οΐί',

δια Θέτις · τάς δ' αυτοί έ&ηήβαντο Ιδόντες

ήρωες κρατεροί χαΐ άταρβέες , οΰνεχα παΰε'ων

ληιάδων προφέρεβχον έυφροδΰντ] τε χαι ε'ργοις 275

νόβφιν ένπλοκάμου ΒριΟηίδος, ας ποτ' Άχιλλεύς

ληίβατ' εκ Αέββοιο. νόον δ' έπετέρπετο τήβι··
'
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χαί ρ" η μ^ν δόρποιο πέλεν ταμίη χαί έδωδής,

η δ' άρα δαινυμένοιβι παροινοχόει με'&υ λαρόν ,

άλλη δ' αύ μετά δόρπον ΰδωρ έπέχευε χέρεββιν, 280

η δ' έτέρη από δαιτός αεί φορέεβκε τράπεζαν ·

τάς δ' αρά Τυδείδαο μένος χαί νπέρβιος Αίας

δκΰβάμενοι προέηχαν ένπρώρονς επί νήκς·

άμφΐ δε πνγμαχίης πρώτον 6&ένος Ίδομενήος

ωρνντ' , έπεί οί&νμός ί'δρις πέλε παντός άέ&Κον · 285

τω δ' οντις χατέναντα χίεν · μάλα γαρ μιν άπαντες

κΐδόμενοι νπόειζαν , έπεί ρα γεραίτερος ήεν ·

τφ $' κρ' ί'νι μέβΰοιδι Θέτις πόρεν κρμκ και ίππους

ώκύποδας , τονς πρόΰ&ε βίη μεγάλου Πατρόκλοιο

ηλαβεν εκ Τρωών, Σαρπηδόνα δΐον ολέββας · 290

και τους μεν δεράποντι πόρεν ποτι νήας αγεβ&αι

Ιδομενεύς · αυτός δε κλυτώ εν κγώνι με'νεβκε ·

Φοίνιξ δ' 'Λργείοιΰιν ένβ&ενεεββι μετηΰδα·

^νΰν μεν αρ' Ίδομενηι 0-εοΙ δόβκν έοΌ-λόν άε&λον

αντως, ούτι κκμόντι βίη χκι χερβί κκι ωμοις, 295

«λλ' κρ' κνκιμωτι προγενέβτερον ανδρκ τίοντες·

κλλ' άλλον, νέοι άνδρες, έπεντύνεΰ&αι αε&λον,

χείρας έπ άλλήλοιΰι δαήμονας ιθύνοντες

πυγμκχίης, και &υμόν Ιήνατε Πηλείωνος."

ως φάτο · τοι δ' άίοντες έπέδρακον άλλήλοιβιν · 300

ήκα δε πάντες εμιμνον άναινόμενοι τον αε&λον ,

εΐ μη βφεας ένένιπεν άγαυοΰ Νηλέος υιός·

,,ώ φίλοι, ούτι έ'οικε δαήμονας άνδρας αυτής

πυγμαχίην άλε'α<3·&αι έπήρατον, ητε νέοιβι

τερπωλη πε'λεται, κκμάτω δ' επί κϋδος άγινεϊ· 305

ως ε£& εν γυίοιβιν έμοΐς έτι κάρτος Εκείτο ,

οίον οτ' άντί&εον Πελίην κατε&άπτομεν ημείς,

αυτός εγώ και'Άκκβτος, ανεψιοί εις ?ν ίόντες,

όππότ' αρ' άμφήριβτος εγώ Πολυδεύκεϊ δίω
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πυγμάχοι γενόμην, ελαβον δε οι Ιαον αε&λον 310

εν δε παλαιβμοβνντ] με και 6 κρατερότατος άλλων

Άγκαΐος &άμβηβε καΐ ετρεδεν, ουδέ μοι ίτλη

άντίον έλ&έμεναι νίκης υπέρ, οννεκ' αρ' αυτόν

ήδη που το πάροι&ε παρ' άγχεμάχοιδιν Έπειοίς

νίκηδ' ήύν Ιόντα, πεδών δ" έκονίαατο νώτα 315

βήμα πάρα φ&ιμένον 'Λμκρνγκέος, αμφΐ δ' κρ' αντώ

πολλοί &ηήΰαντο βίην και χάρτος ϊμεΐο ·

τω νν μοι ονκέτι κείνος εναντίον ή'ρατο χείρας

καΐ κρατερός περ ε'αίν, ίλαβον δ' άκόνιτος αε&λον

νυν δε με γήρας έ'πειβι καΐ αλγεα · τοϋνεκ' ανωγα 320

νμέας, οίδιν έ'οικεν, άέ&λια χεροΐν άρέβ&αι ·

κύδος γαρ νέω άνδρί, φέρειν άπ' αγώνος αε&λον."

ως φαμένοιο γέροντος άνίβτατο &αρααλέος φως,

νιος νπερ&νμοιο καΐ άντι&έον Πανοπήος ,

οβτε χκΐ ϊππον έ'τενξε κακόν Πριάμοιο πόληι 325

νβτερον άλλ' ου οι τις έτόλμα εγγύς [κέΰ&αι

εΐνεκα πνγμαχίης · πολέμου δ ' ου πάγ%υ δαήμων

επλετο λενγαλέον , όπότ' "Αρεος Ιββντο δήρις ·

χαίκεν άνιδρωτι περικαλλέα δΐος Έπειος

ημελλεν τότ' αε&λα φέρειν ποτΐ νήας Αχαιών, 330

εί μη οΐ βχεδόν ήλ&εν άγανον Θηβέος νιος,

αίχμητής Άκάμας, μέγ' ένΐ φρεβΐ κάρτος άέζων,

άζαλέονς ιμάντας έ'χων περί χερβι ϋΌήβι ,

τους οί έπιβταμένως Ενηνορίδης Άγέλαος

άμφέβαλεν παλάμηβιν , έποτρννων βαδιλήα. 335

ώ'δ ί' αϋτως ί'ταροι Πανοπηιάδαο ανακτάς

δαρβύνεακον Έπειόν ο δ' εν μέβϋΌΐδι, λέων ως,

είδτήκει περί χερβίν έχων βοός ιφι δαμέντος

ρινονς κξαλέας · μέγα δ' ΐαχον έ'ν9α καΐ έ'ν&α

λαοί, έποτρύνοντες ένβ&ενέων μένος ανδρών, 340

μϊζαι εν αΐματι χείρας ατειρέας · οι δε καϊ αυτοί
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έ'αταν μαιμωωντες ένΐ ξννοχήβιν αγώνος,

αμφω χείρας £«5 πειροάμενοι , εΐπερ έ'αβιν

ως ποτ' έντρόχαλοι , μηδ ' ίχ πολέμου βαρύ&οιεν ·

κϊψα δ' αρ' άλλήλοιβι κατάντια χείρας αειραν, 345

ταρφέα παπταίνοντες , έπ' άχροτάτοις δε πόδεβδι

βαίνοντες κατά βαιόν αεί γόνν γοννος 'όμειβον,

αλλήλων έπίδηρόν κλενόμενοι μέγα κάρτος·

Ονν δ' ίβαλον νεφέλι^ΰιν έοιχότες αίψηρήβιν,

αΐτ' ανέμων ριπήβιν έπ' άλλήλ^βι θ·οροΰβαι 350

κΰτεροπην προΐαβι, μέγας δ' όρο&ύνεται αΐ&ήρ

&ηγομένων νεφέων , βαρύ δ% κτνπέονΰιν κελλαι. ·

ως των άζαλέ-ββι, περικτνπέοντο γένεια

ρινοΐς- αιμαδε πονλν κατέρρεεν εκ δε μετώπων

ίδρώς αίματόεις &αλεράς έρν&αΐνε παρειάς · 355

οί,' δ' αμοτον πονέοντο μεμαότες· ονδ' αρ' Έπειος

λήγεν, έπέΰΰντο δ' αίεν έω μέγα κάρτεΖ&ύων

τον δ' αρά Θηβέος νίός ένφρονέων εν άέ&λω

πολλάκις ες χενεόν κρατερκς χέρας Ι&ννεβ&αι

·&^κε, καΐ (δ^εί^βι διατμήξας έκάτερ&ε 360

χείρας, ες όφρνκ τνψεν έπάλμενος, αχρις [κέβ&κι,

οΰτέον · εκ δε οι αίμα κατέρρεεν όφ&αλμοΐο ·

άλλα καΐ ως Άκάμαντα βαρείς χει,ρΐ τνχήβας

τνψε κατά κροτάφοιο , χαμαϊ δε οι ηλαβε γνΐα ·

αύτάρ ογ' αΐψ' άνόρουΰε κκΐ έ'ν&ορε ψωτΐ κραταιω, 36δ

πλήξε δε οι κεφαλήν · ο 8 ' αρ' έ'μπαλιν άίββοντος

βαιόν νποκλίνας βκαιί} χερί τύφε μέτωπον ,

κλλτι δ' ηλαβε φίνας έπάλμενος · ος δε και αυτός

μήτι παντοίη χέρας ωρεγε· τους δ' αρ' Αχαιοί

αλλήλων άπέρνξαν έελδομένους πονέεβ&αι 370

νίκης άμφ' έρατής · των δ ' έββνμένως θεράποντες

ρινονς αίματόεντας αφαρ β&εναρών από χειρών

λνβαν · τοι δ' αρά τντ&όν άνέπνενΰαν καμάτοιο ,



ΑΟΓΟ-Σ 4 87

μορξάμενοι βπόγγοιβι πολυτρήτοιβι μέτωπα ·

τους δ' εταροί τε φίλοι τε παρηγορέοντες αγεβκον 375

άντικρύς αλλήλων, ως χεν χόλου άλγινόεντος

έββυμένως λελά&ωνται άρεββάμενοι φιλότητι ·

κλλ' οι μεν πεπί&οντο παραιφαβί^βιν εταίρων ·

άνδράβι γαρ πινντοΐβι πε'λει νόος ήπιος αίεί·

χνββκν ό' αλλήλους, ίριδος δ' έπελή&ετο &υμος 380

λευγαλέης. τοις δ' αΐψκ Θέτις χυανοκρήδεμνος

άργυρε'ονς κρητήρας έελδομε'νοιβιν οπαββε

ίθίώ, τους Εΰνηος, Ίήαονος οβριμος υ[ός,

ώνον νπίρ κρατεροΐο Αυκάονος έγγυάλιξευ

άντι&έω 'Λχιλήι περικλΰβτω ένΐ Λήμ,νω · 38δ

τους "Ηφαιβτος έ'τευξεν άριπρεπει Λιοννΰφ

δώρον, οτ' είς Οΰλυμπον ανήγαγε δΐαν ίίκοιτιν,

Μίνωοξ κοΰρην έρικυδέα, την ποτέ Θηβεύς

κάλλιπεν ουκ έ&έλων γε περικλΰΰτω ένΐ Λΐη ·

τους δ' ήυς Λιόνυβος εφ πόρεν υίε'ι δωρον 390

νέκταρος έμπλήβας, ο δ' αρ' ώπαβεν'Τψιπυλείτ]

πολλοίς βύν κτεάτεββι Θόας, ή δ' υίε'ι δίω

κάλλιπεν, ος δ' 'Λχιλήι Λυκάονος εΐνεκα δώκε·

των δ' έτερον μεν ελεβκεν άγαυοϋ Θηαέος υιός,

άλλον δ' ήύς Έπειός έας επί νήας ί'αλλε 395

γηΟ·όβυνος. των δ' άμφιδεδρυμμένα τΰμματα πάντα

ήκέαατ' ένδυκέως Ποδκλείριος , οΰνεκ' αρ' αυτός

πρώτα μεν έκμύζηβεν, έπειτα δε χερβίν έήοΊ

ράψεν έπιϋταμενως , καΟ-ύπερ&ε δε φάρμακ' έ&ηκε ^

χεϊνα , τα οι το πάροι&ε πατήρ έος έγγυάλιζε · 400

τοΐβι δ' αρ' έββυμένως καΐ άναλ&έα τΰμματα φώτων

αύτήμαρ μορόεντος ΰπεκ κάκου Ιαίνονται ·

των δ' αφαρ άμφΐ πρόβωπα και εύκομόωντα κάρηνα

τύμματ' άπαλ&αίνοντο , κατηπιόωντο δ' άνϊαι.

άμφΐ δε τοζοβύνης Τεύκρος καΐ Όιλέος υ[6ς 405
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ί'βταβαν , οι χκΐ πρόβιε δρόμον περί πειρήΰαντο ·

των δ' αρά τηλόαε &ήχεν ένμμελίης Αγαμέμνων

ίππόκομον τρνφάλειαν , έ'φη δε τε · ,,πολλον άμείνων

εαβεται, δς κέρβειεν από τρίχας όξέι χαλκά."

ΑΪΚξ ί' αντίκα πρώτος εον προέηχε βέλεμνον, 410

πλήξε δ' κρκ τρνφάλεικν, έπηντηΰε ίβ χκλχος

όζντκτον · Τεύκρος δε μέγ' έγκονέων ένΐ &νμω

δεύτερος ηκεν οίβτόν, αφαρ δ' άπέκερβεν έ&είρας

όξν βέλος· λκοί δε μέγ' ίαχον ά&ρήβκντες,

και μιν χυδαίνεβκον άπείριτον, οννεχ' αρ' αυτόν 4Ιδ

πληγή ετ' αλγννεβχε &οοϋ ποδός, αλλά μιν ούτι

βλάψεν νπαΐ πκλάμτ]βι 0·οόν βέλος {&ννοντκ ·

χκί ο[ τεϋχεκ χαλκ πόρεν Πηλήος ίίχοιτις

κντι&έον Τρωίλοιο , τον ήι9έων μέγ' αρίβτον

Τροίη έν,ήγα&έτ] Εκάβη τέχετ' , ονδ' άπόνητο 420

κγλαΐης · δη γκρ μιν άταρτηρον 'Λχιλήος

%Υ%θζ όμον χαΐ χάρτας κπημερβαν βιότοιο ·

ως δ' όπο'θ·' έρβήεντα χαΐ εν&αλέοντ' άνα χήπον

νδρηλής χαπέτοιο μκλ' άγχό&ι τηλε&άοντα

η βτάχνν η μήκωνα, πάρος καρποΐο τυχήβαι, 425

κέρβτ] τις δρεπάνω νεο&ηγέι, μηδ' αρ' έάβγι

ες τέλος ηδύ μολεϊν, μηδ' ες ΰπόρον άλλον ίκέΰ&αι,

άμήβκς κενεόν τε χαΐ αΰπορον αΐ&ομένοιβιν

*******

μέλλον&' έρβήεντος νπ' εί'αρος άλδαίνεβ&αι ·

ως νίον Πριάμοιο &εοΐς έναλίγχιον είδος 430

Πηλείδης χκτέπεφνεν , έ'τ' αχνοον, είβέτι νύμφης

νηίδκ, νηπιάχοιβιν όμως έ'τι χονρίξοντα ·

κλλά μιν ες πόλεμον φ&ιβίμβροτον ηγαγε Μοίρα

ήβης άρχόμενον πολνγη&έος, όππότε φώτες

&κρβαλέοι τελέ&ονδιν, οτ' ονχέτι δεύεται ητορ, 435

αντίκα δ' άντε βόλον περιμήκεά τε βριαρόν τε
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πολλοί πειρήβαντο &οής από χειρός ϊήλαι ·

τον δ' οΰτις βκλε'ειν δυνατό βτιβκρόν μάλ' έόντα

Άργείων · οίος δ' ίβαλεν μενεδήιος Αίας

χειρός από κρατερής, ώαεϊ δρυός άγρονόμοιο 440

όζον άπαυανΟ·έντα &έρενς εύ&αλπέος ώρη,

όππο'τί λήικ πάντα κατά χ&ονός αύαίνηται·

&άμβη0αν δ' αρά πάντες, οΰον χερός έξεποτή&η

χαλκός, ον άνέρε χεραί δΰω μογεοντες αειραν ·

τον ρα μεν Άνταίοιο βίη ρίπταβκε πάροι&ε 445

ρηιδίως από χειρός, έής πειράμενος αλκής,

πριν κρατερήβι χε'ρεβαι δκμήμεναι Ήρακλήος ·

Ήρακλέης δε μιν ήνς ελών ΰνν ληίδι πολλή

ακαμάτης έ'χε χειρός άέ&λιον, αλλά μιν έο"&λώ

ίίβτερον ΛΙκκίδη δώρον πόρεν, όππότ' αρ' αντώ 450

Ιλίου εύπύργοιο ΰυνεπρα&ε κύδιμον αύτυ,

κείνος δ' υίέι δώκεν, ο δ' ώκυπόροις ένι νηυβίν

ες Τροίην μιν ενεικεν , ίνα αφετέροιο τοκήος

μνωόμενος ΤρώεοΌΊν ένβ&ενέεβϋι μάχηται

χροφρονέαος, εΐη 6ε πόνος πειρωμένω αλκής· 455

τον ρ' Αίας μάλα πολλόν από βτιβαρής βάλε χειρός ·

και τότε οι Νηρηίς άγακλυτά τεύχεα δοακε

Με'μνονος άντι&έοιο , τα και μέγα &ηήβαντο

Άργεΐοι · λίην γαρ έ'βαν περιμήκεα πάντα ·

χαι ταγέ καγχαλόων ύπεδε'ξατο κύδιμος άνήρ · 460

οί'ω γαρ κείνα γε περί βριαροϊβι μέλΐδβιν

ηρμοαεν, άπλήτοιο κατά χροός άμφιτε&έντα·

αυτός δ' αύτ' άνάειρε μέγαν βόλον, οφρα οΐ εϊη

τερπωλή μένος ήύ, λιλαιομένω πονέεβ&αι.

οι δ' αρά δηριόωντες έφ' αλματι πολλοί άνέΰταν · 465

των δ' άρ' ύπέρ&ορε πολλόν έυμμελίης Άγαπήνωρ

βήματα· τοι δ' όμάδηβαν έπ' κνέρι μακρά &ορόντι·

χκί οι τεύχεα καλά πόρεν μεγάλοιο Κνκνοιο
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δΐκ Θέτις · τον γαρ ρ"α φόνω ίπι Πρωτεβιλάου

πολλών &υμόν έλόντα χατέχτανε Πηλέος νιος, 470

πρώτον άριατήων Τρώας ό' αχός αμφεχάλνφεν.

αίγανέτ] δ' αρά πολλον υπέρβαλε δηριόωντας

Ενρναλος · λαοί δε μέγ' ί'αχον · ου γαρ ε'φαντο

χεΐνον νπερβαλέειν ούδϊ πτερόεντι βελέμνω ·

τοννεχά οί φιάλην πολνχανδέκ δώχε φέρεΰδαι 475

μήτηρ Λίακίδαο δαί'φρονος, ην ποτ 'Λχιλλενς

κργυρέην χτεάτιββε , βαλαν υπό δονρΐ Μύνητκ,

όππότε Λνρνηβαοΐο διέπρα&ε Τρωιον κβτν.

Αίας δ' όβριμό&νμος έελδόμενος πονέεΰ&αι -

χεραΐν όμως χαϊ ποβΰίν, άνιβτάμενος χαλέεΰχεν 480

«5 μέβον ηρώων τον νπέρτατον · οϊ ί ' όρόωντες

&άμβεον οβριμον άνδρα χαϊ αλχιμον · ουδέ τις Ιτλη

κντα μολεϊν πάντων γαρ νπέχλααε δεΐμ' κλεγεινον

ήνορέην, φοβέοντο δ' ανά φρένα, μη τίνα χεραΐ

τνψας άκαμότΐ]βιν νπό πληγ^βί πρόβωπον 48δ

βνγχέτ] έβΰνμένως, μέγα δ' άνέρι πήμα γένηται ·

οψε δε πάντες ενενβαν έπ' Εύρνάλω μενεχάρμί)

ίδμονι πνγμαχίης, εν είδότες· ος δ' ένΐ μέΰβοις

τοΐον έ'πος προέηκεν νποτρομέων &ραβνν άνδρα ·

,,ω φίλοι, άλλον μεν τιν' Αχαιών, ον χ' έ&έλητε, 490

τλήβομαι άντιόωντα, μέγαν δ' Αΐκντα τέ&ηπα·

πολλον γαρ προβέβηχε · διαρρκίΰει δε μοι ητορ,

ην μιν έπιβρίβαντα λάβΐ] χόλος· ονδ' κρ' οίω

ανδρός κπ' άκαμάτοιο βόος ποτΐ νήας Ιχέβ&αι,."

ως φαμένοιο γέλαββαν ο δ' εν φρεβΐ πάμπαν Ιάν&η,

Αΐκς όβριμό&νμος · ίίειρε δε δοιά τάλαντα 496

αργύρου αίγλήεντος, α οι Θέτις ε'ίνεχ' άέ&λον

δώχεν ατερ χαμάτοιο · φίλου δ' έμνήβατο παιδός

Αί'αντ' εΐβορόωβα· γόος δε οί έ'μπεβε &νμω.

οϊ δ' αύ%·' ίππαβίγι μεμελημένον ήτορ έ'χοντες 500
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έββυμένως άνόρουβαν έποτρύνοντος άέ&λου ·

πρώτος μεν Μενέλαος ίδ' Εύρΰπυλος &ραβνχάρμης,

Ευμηλος δ% Θόας τεκαι (βό&εος Πολνποίτης·

ΐπποις δ' άμφι λέπαδνα βάλον χαϊ νφ' αρματ' ί'ρυββαν

πάντες , έπειγόμενοι πολυγη&έος εΐνεχα νίκης · 505

αϊ-φα δ' ά'ρ' £ί£ ?ν άμα ξννιβαν δίφροις βεβαώτες

χώρον «ν' ήμα&όεντ' · επί νύαβης ί' έ'βτκν εκκβτοι ·

χαρπαλίμως ί' ενληρα λκβον κρατερής παλάμ-ββιν ·

ίπποι δ' έγχρίμφ&έντες εν αρμαβι ποιπννοντες

******

οππως τις προάλοιτο , πόδας δ' νπεχίνεον κντως, 510

ονατα δ' ώρ&ώβκντο χαΐ αμπυχας άφρώ έ'δενβαν

οϊ δ' κφαρ έγχονέοντες έλαφροπόδων μένος ίππων

μάβτιον · οι δ$ δ-οήβιν έοικότες Άρπνί^βι

χαρπαλίμως ξεύγληβι μέγ' ε"κ9ορον άβχαλόωντες,

κρματα δ' ώχα φέρεβχον άπο χΟ-ονός άίββοντα · 515

ονδ' άρματροχιάς Ιδέειν β&ένον, ουδέ ποδοΐιν

εν χ&ονί βήματα, τόββον ύπεζέφερον δρόμον Ίπποι·

πονλνς δ' αί&έρ' ικανέ κονίΰαλος εκ πεδίοιο,

•η καπνω η ομίχλη έναλίγκιος, ηντ' εν ορεββιν

άμφιχέΐ] πρωνεββι Νότου μένος η Ζεφύροιο , 520

χείματος έγρομένου, όπότ' οΰρεα δεΰεται ομβρω.

ίπποι δ' Ευμήλοιο μέγ' ίίκΰορον · αϊ ί' έφέποντο

άντι&έοιο Θόαντος · έπ' αλλω δ' άλλος άύτει

αρματι · τοι δ' έφέροντο δι' εύρυχόρου πεδίοιο

οντινα δήιοι άνδρες ύποτρομε'ουβι μάλιβτκ 525

"Ηλιδος εκ δίης, έπειή μέγα ίργον ^ρβξε,

παρφ&άμενος &οον άρμα κακόφρονος Οίνομάοιο ,

ος ρα τότ' ήι&έοιβιν ανήλεα τεϋχεν ολε&ρον

χονρης άμφι γάμοιο , περιφρονάς Ίπποδαμείης·
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κλλ' ου μάν χεΐνός γε χαι ίππααίτ]βι μεμηλώς 530

ίππους ώκύποδας τοίους £χβν, αλλ' αρά πολλοί/

ποββίν άφαυροτέρους · οι γαρ τ' εΐδοντ' κνέμ,οιβιν."

η μέγα κυδαίνων ίππων μένος ήδε χκΐ αυτόν

'Λτρείδην ο γαρ %οΊ περί φρεβι γή&εε Ζυμω

τούς δε μέγ' άβ&μαίνοντας αφαρ θεράποντες ίλυβαν 535

ξεύγλης · οϊ δε χαΐ αυτοί άελλόποδας λύον ίππους

πάντες , οβοις εν άγωνι δρόμου περί δήρις έτύχ&η ·

κντί&εον δε Θόαντα χαΐ Εϋρΰπυλον μενεχάρμην

ηχέβατ' έββυμένως Ποδαλείριος ελχεα πάντα,

οϋβα περιδρύφ&ηδαν άπεχ δίφροιο πεόόντες · 540

Άτρείδης δ' κλίκΰτον έγή&εεν εΐνεχα νίκης·

χκί οί έυπλόχαμος Θέτις ωπαΰε καλόν αλειΰον

χρύβεον, άντί&έοιο μέγα κτέαα Ήετίωνος,

πρίν Θήβης χλυτον αδτυ διαπρα&έειν '/ίχιληα.

άλλοι δ' αύ& έτέρω&ι, μονάμπυκας έ'ντυον ίππους 545

^5 δρόμον Ι&ύνοντες, ε'λοντο δε χερΰΐ βοείας

μάβτιγας, καΐ πάντες άναΐξαντες έφ' ίππων

ε'ξον&' · οϊ δε χαλινά γενειάβιν αφρίζοντες

δάπτον, καΐ ποοΐ γαΐαν έπέκτυπον έγχονέοντες

έχ&οαέειν · τοις δ' αΐψα τά&η δρόμος · οι δ' άπο νύβΰης 550

χαρπαλίμως οΐμηβαν έριδμαίνειν μεμαώτες,

εΐ'χελοι η Βορέαο μέγα πνείοντος άέλλαις,

ήε Νότου χελάδοντος, οτ' ευρέα πόντον όρίνει.

λαίλαπι και ριπήδι, δυτηριον ευτ' άλεγεινον

άντέλλΐ] , νκύτ^ΰι φέρον πολΰδακρυν όιξύν · 555

ως οΐγ' έββεΰοντο κόνιν ποβΐ χαρπαλίμοιβιν

εν πεδίω κλονέοντες άπείριτον οϊδ' έλατήρες

ΐπποις οϊβιν εχαΰτος έκέκλετο, τη μεν [μάβ&λην

ταρφέα πεπληγώς, έτέρτ] δ' ένΐ χειρί τινάβαων

νωλεμες άμφΐ γένυΰΰι μέγα κτυπέοντα χαλινόν · 560

ΐπποι δ' έρρώοντο · βοή δ' ανά λαόν όρώρει
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αβπετος · οι δ' έπέτοντο δια πλκτέος πεδίοιο ·

καί νύ χεν έββυμένως ί'| 'Άργεος αίόλος Ιππος

νίκηβεν μκλκ πολλον έφεξομένον Σ&ενέλοιο ,

ει μη ά'ρ' έξήρπαξε δρόμου, πεδίον δ' άφίκανε 565

πολλάκις· ουδέ μιν έβ&λός έών Καπανήιος νιος

κάμψαι έπέβ&ενε χερδίν, έπείρ' ίτι νήις αέ&λων

ίππος έ'ην γενεί] γε μεν ον κακο'ί, κλλκ ·9·οοΐο

Φεοπέβιον γένος εοκεν 'Λρέονος, ΰν τέκεν ίππων

"Λρπνια Ζεφνρω πολνηχέι φέρτκτον άλλων 570

πολλον, έπει ταχε'εοβιν έριδμκίνεβχε πόδεββι

πατρός εοΐο δοηβι καταιγίΰί, κκί μιν'Άδρηβτος

εκ μακάρων έχε θώρον, ο&εν γένος ίπλετο κείνου·

καί μιν Τνδέος υιός εφ πόρε δώρον έταίρω

Τροίη ένΐ ξα&έΐ] · ο δε οί μέγα ποΰΰΐ πεποι&ώς 575

ωκνν έόντ' ες αγώνα καί εις έ'ριν ηγαγεν ίππων,

κύτος ένι πρωτοιβιν οιόμενος μέγα χΰδος

ίππαβίης άνελέβ&κι · ο δ' οντι οί ητορ Ι'ηνεν

κμφ' 'Λχιλήος αε&λα πονενμενος· η γαρ έ'μελλεν

***** ίκάνειν

δεύτερος, 'Λτρείδης δε παρήλαβεν ωκύν έόντα 580

ίδρείΐ]· λκοι 5' Αγαμέμνονα κνδαίνεβκον ,

ΐππον τε Σ&ενελοΐο δραβύφρονος ήδ% καί αυτόν,

ούνεκα δεύτερος ήλ&ε, κκί εΙ μκλκ πολλάκι νύββης

έξέ&ορεν , μεγάλω περί κάρτεΐ οϊς ποβΐ 9·ύων.

καί τότ' κρ' '^ίτρείδη Θέτις ωπαβε καγχαλόωντι 585

άργύρεον δωρηκα Φεηγενέος Πολυδώρου·

δώκε δ' αρά Σ&ενέλω βριαρήν κόρυν 'Λατεροπαίου

χαλκείην και δοΰρε δύω και άτειρέα μίτρην.

άλλοις δ' ίππήεΰβι, και όππόΰοι ηματι κείνω

ήλ&ον άε&λεύβοντες 'Λχιλλήος ποτΐ τύμβον, 590

δώρα πόρεν πάντεΰΰιν · επί οφίΰι δ' αχνυτο &νμον
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νιος Λαέρταο θαΐφρονος, οννεκ' αρ' αυτόν

αλκής ίέμενον κρατερών άπέρνζεν άέ&λων

έλκος άνιηρόν, το μιν ονταβεν οβριμος "Αλκών

άμφΐ νέκνν χρατεροΐο πονενμενον Αίαχίδαο. 59ό

καιΝΤΟ γ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

'Λλλ' οτε δη ρ' αλλού μεν άπηννβ&ηβαν αε&λοι,

Οή το'τ' 'Λχιλλήος μεγκλήτοφος αμβροτα τενχη

&ήκεν ένΐ μεββοιβι· &εά Θέτι,ς · κμφΐ δε πάντ%

δαίδαλο, μαρμαίρεβχεν , οΰα β&ένος Ήφαίβτοιο

άμφι βάχος ποίηβε Ο-ρκβύφρονος ΑΙαχίδαο · 6

και τα μεν εν ηβχητο &εοχμήτκ> επί έργω ·

ουρανός ήδ' αί&ήρ , γαίη δ' άμα χεΐτο Ο-κλαββκ ·

εν ί' άνεμοι νεφέλαι τε αελήνη τ' ήέλιός τε

χεχριμέν' αλλνδις αλλά, τέτνχτο δε τείρεκ πάντα, -

όππόΰα δινήεντα κατ' ούρανόν άμφιφέρονται · ίο

τω ιϊ' αρ' όμως νπένερ&εν άπειρέβιος χέχντ' αήρ ·

εν τω δ' όρνιθες ταννχειλέες άμφεποτώντο ·

φαιής κε ζωοντας άμα πνοι^βι φέρεβ&αι ·

Τη&νς δ' άμφετέτνχτο χαΐ 'ίίχεανον βα&ν χενμα ·

τον δ' ίίφαρ έξεχέοντο ροαΐ ποταμών χελαδεινών 15

κνχλό&εν αλλνδις άλλη έλίΰδομένων δια γαίης.

άμφΐ δ' αρ' εν ηδχηντο χατ' ονρεα μακρά λέοντες

βμερδαλέοι χαϊ &ώις άναιδέες · εν δ' αλεγειναί
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άρκτοι πορδάλιές τε, αΰες ·9·' άμα τϊ}6ι κέλοντο

οβριμοι, άλγινόεντας υπό βλοβυργβι'γένυββι 20

λήγοντες καναχηδόν έυχτυπέοντας οδόντας·

εν δ' άγρόται μετόπιβ&ε κυνών μένος ί&ύνοντες,

άλλοι δ' αν λάεβΰι χαΐ αίγανέ^βι &ο%ΰι

βάλλοντες πονέοντο καταντίον, ως έτεόν πίρ.

εν δ' αρκ καΐ πόλεμοι φ&ιβήνορες, εν δε κνδοιμοι 2δ

άργαλέοι ένεκειντο · περικτείνοντο δ% λκοί

μίγδ' κμ' έοΐς ΐπποιβι· πεδον β' άπαν αΐματι πολλώ

δενομένφ ηικτο κατ' άβπίδος άκαμάτοιο ·

εν δε Φόβος και Λεΐμος εΰαν^ ΰτονόεβΰά τ' Έννώ,

αΐματι λενγαλέφ πεπαλαγμένη α-ψεα πάντα, 30

εν ί' "Ερις ονλομένη και Έρινννες όβριμό&νμοι,

η μεν έποτρννονβα ποτι κλόνον ααχετον άνδρας

έλ&έμεν, αϊ δ' όλοοΐο πυρός πνείονβαι άντμήν

άμφΐ δε Κήρες ε'&υνον άμείλιχοι, εν δ' αρά τήβι

φοίτα λενγαλέον Θανάτου μένος· άμφι δ' αρ' αυτά 3δ

'Τβμΐναι ένεκειντο δυβηχέες, ων περί πάνττ]

εκ μελέων είς ούδας άπέρρεεν αίμα και ιδρως.

εν δ' αρά Γοργόνες εϋκον άναιδέες · άμφΐ δ' αρά ΰφι

ΰμερδαλέοι πεπόνηντο περί πλοχμοΐβι δράκοντες

αίΐ'ον λιχμωωντες · άπειρέβιον δ' αρα&αΰμα 40

δαίδαλα κείνα πέλοντο , μέγ' άνδρόβι δεΐμα φέροντα,

ουνεκ' εβαν ξωοΐβιν έοικότα κινυμένοιβι.

και τα μεν αρ πολέμοιο τεράατα πάντα τέτυκτο.

ειρήνης δ' άπάνευ&εν εβαν περικαλλέος ε'ργα·

άμφι δε μυρία φύλα πολυτλήτααν άν&ρώπων 45

αβτεα καλά νέμοντο · δίκη δ' έπιίκετο πάντα ·

άλλοι 8' ίίλλ' έπι έργα χέρας φέρον άμφι δ' άλωαι

καρποϊς έβρί&οντο · μέλαινα δε γαία τε&ήλει.

αίπντατον δ' έτέτυκτο Φεοκμήτω έπι £ργκ>

καΐ τρηχν ξα&έης 'Λρετής ορός · εν δε καΐ αύτη χ 50
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είατήχει φοίνικος έπεμβεβανΐα χκτ'

νφηλή , φκνονβα προς ονρανόν · άμφΐ δε πάντ%

άτραπιτοί &αμέεββι διειργόμεναι βχοπέλοιβιν

άν&ρωπων άπέρνχον ένν πάτον, οννεχα πολλοί

είβοπίΰω χάξοντο τε&ηπότες αίπά κέλευσα, 55

παϋροι δ' ιερόν οϊμον άνήιον ίδρωοντες.

εν δ' ίβαν άμητήρες ανά πλκτύν ογμον Ιόντες,

βπενδοντες δρεπάνηβι νεηκέβι, των δ' υπό χερβί

******

πολλοί κμκλλοδετήρες· άε'ξίΓΟ δ' ες μεγκ έργον

εν δε βόες ξενγληβιν νπ' αυχένας κίεν ϋχοντες, 60

οϊ μεν άπήνας εϊλκον ένβταχνεβΰιν κμάλλαις

βρι&ομένας, οι δ' αν&ις άροτρενεβκον κρονρας-

των δε πέδον μετόπιΰ&ε μελκίνετο, τοί δ' έφέποντο

κίζηοΐ μετά τοΐβι , βοοββόκ χέντρα φέροντες

χερβιν άμοιβκδί^ς · ανεφαίνετο δ' αΰπετον ίργον. 65

εν δ' ανλοί χι&άρκι τε παρ' ε£λαπίντ]<3ι πέλοντο ·

εν δε χοροί ΐβτκντο νέων * * *

* * * * πκρά ποββΐ γννκιχαόν ·

κϊδ' αρ' ε'ΰκν ξωΐ]6ιν κλίγκικ ποιπνΰονβκι.

κγχι δ' αρ' όρχη&μοϋ τε χαΐ ευφροσύνης ερατεινής

άφρόν έ'τ' άμφι χόμ^βιν εχονβ' άνεδΰετο πόντου 70

Κνπρις ένβτέφανος, την δ' "ίμερος άμφεποτάτο ,

******

μειδιόωβ' ερατεινά 6υν ηνχόμοις Χαρίτεββιν.

εν δ' αρ' εβαν Νηρήος νπερ&νμοιο δνγατρες,

ί'ξ αλός εύρυπόροιο χαβιγνήτην άνάγονβαι

ες γάμον ΛΙαχίδαο δαΐφρονος · άμφΐ δε πάντες .75

ά&άνατοι δαίνυντο μαχρην ανά Πηλίου αχρην ·

άμφΐ δ' αρ' ΰδρηλοίτε χαΐ εύ&αλέες λειμώνες

έ'οχον, άπειρεβίοιαι χεχαβμένοι αν&εβι ποίης.
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ίίλΰεά ΓΕ, κρήναίτε διειδέες ϋδατι χαλώ.

νήες δε βτονόεΰΰαι υπέρ πόντοιο φέροντα , 80

αϊ μεν αρ' έββνμεναι έπικάρβιαι , κι δε χατ' Ι&ν

νιϋΰόμεναι · περί δε βφιν άέζετο χνμ' άλεγεινον

όρνύμενον · νανται δε τε&ηπότες αλλο&εν άλλος

εββνμένας φοβέοντο καταιγίδας, ως έτεόν πίρ,

λαίφεα λενχ' έρνοντες, ΐν' εκ 0-κνάτοιο φνγωβιν 85

οϊ δ' ε'ξοντ' έπ' έρετμά πονενμενοι· άμφΐ δε νηνΰι

πνχνόν έρεβαομένηβι μέλας λενχκίνετο πόντος.

τοις δ' ε'πί χνδιόων μετά κήτεβιν είνκλίοιβίν

•ηαχητ' Έννοδίγκιος· άελλόποδες δε μιν Ίπποι

ως έτεον ΰπενδοντες νπερ πόντοιο φέρεβχον, 90

χρνβείτ] μάΰτιγι πεπληγότες · κμφΐ δε κύμα

βτόρνντ' έπεαβνμένων, ομαλή δ' αρά πρόβ&ε γαλήνη

επλετο · τοι δ' έκάτερ&εν κολλέες κμψις ανκκτκ

άγρόμενοι δέλφινες άπειρέϋιον κεχάροντο,

βαίνοντες βκβιλήα, κατ' ήερόεν δ' αλός οιδμα 95

νηχομένοις είδοντο και άργνρεοί περ έύντες.

αλλά δε μνρία κεΐτο κατ' άΰπίδα τεχνήεντα

χερβίν νπ' ά&ανάττις πνκινόφρονος Ήφαίΰτοιο ·

•πάντα ί ' αρ' έβτεφάνωτο βα&νς ρόος 'ίί,κεανοΐο ,

οΰνεκ' Ιην ε'κτοΰ&ε χκτ' αντνγος, ?; ενι πάβα 100

άβπις ένεβτήριχτο ι δέδεντο δε δαίδαλα πάντα.

τη δ' αρκ παρχατέχειτο χόρνς μέγα βεβρι&νΐα ·

Ζευς δε οί άμφετέτνχτο μέγ' άΰχαλόωντι έοικώς,

ονρανω έμβεβκώς · περί δ' ά&άνατοι πονέοντο

Τιτήνων έριδαινομένααν Λιΐ βνμμεμαώτες · 105

τονς δ' ήδη χρατερόν πυρ αμφεχεν έχ δε κεραυνοί

αλληχτοι νιφάδεββιν έοικότες έζεχέοντο

ονρκνό&εν Ζηνός γαρ άάβπετον ώρνντο χάρτος·

οι δ' αρ' ίτ' α£0·ομένοιΰιν έοικότες άμπνείεβκον.

αγ%ι δε δώρηκος γύαλον παρεκέχλιτο χαλον 110

>ρϋΙ.Μ. 8ΜΥΚΝ. 7
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αρρηχτον βρικρόν τε, το χάνδανε Πηλείωνα.

χνημΐδες δ' ηβχηντο πελώρικί" κμφι δ' ελαφροί

μούνφ εΰαν '^ίχιλήι μάλα βτιβαραί περ έοϋβαι.

άγχό&ι δ' αϋχετον αορ αδην περιμαρμαίρεβχε ,

χρνΰείω τελαμώνι χεκαβμένον άργνρέω τε 115

χονλεώ , φ έ'πι χώπη κρηραμένη έλέφαντος

δεαπεαίοις τενχεβοι μετεπρεπε παμφκνόωΰα.

τοις δε παρεχτετάνυΰτο κατά χ&ονος οβριμον £γ%ος,

Πηλιάς νψιχόμΐ)<3ιν έειδομένη έλάτη6ί,

λν&ρον έ'τι πνείονΰα χκί αίματος Έχτορέοιο. . 120 ,

χκΐ το'τ' εν Άργείοιβι Θέτις χνανοχρήδεμνος

3-εβπέβιον ψάτο μύ&ον άχηχεμένη 'Λχιλήος ·

,,ννν μεν δη χκτ' αγώνος κέ&λια πκντκ τελέα&η ,

οββ' επί παιδί &ανόντι μέγ' κχννμένη χκτέ&·ηχκ·

κλλ' ΐτω ος τ' έβάωαε νέχυν χκί κριατος Αχαιών, 125

χαί νν κέ οί&ηητκ κκΐ αμβροτα τενχε' εβκβ&κι

δώΰω , α καΐ μκχάρεββί, μέγ' ενκδεν κ&κνάτοιβιν."

ως ψκτο· τοί δ' άνόρονβκν έριδμκίνοντ' έπέεαβίν,

νίός Ααέρταο χαί άντιδέον Τελαμ,ώνος

Λΐας, ος μέγα πάντας ύπείρεχεν εν Λανκοΐΰιν, 130

κΰτήρ ως άρίδηλος άν' ούρανον κΐγλήεντκ

ί'βπερος, ος μέγα πάΰι μετ' άβτράβι πκμφαίνηβι ·

τω εΐκώς τενχεδβι παρίβτατο Πηλείδαο ·

ητεε δ' Ίδομενή' αυτός χαί Νηλέος νια

******

ήδ' αρά μητιόεντ' Αγαμέμνονα· τους γαρ έώλπει 135

ΐδμενκι άτρεχεως έριχνδέος §ργα μόθ·οιο·

ως δ' αντως Όδνβεύς κείνοις επί πάγχν πεποί&ει ·

ο'ί γαρ ε'βαν πινντοί χαί αμνμονες εν Λαναοΐΰι. ,

Νέβτωρ δ' Ίδομενήι χαί Άτρέος υίε'ι δίω

ίίμφω έελδομένοιβιν έπος φάτο νόβφιν άπ' άλλων · 140

,,ω φίλοι, η μέγα πήμα χκί αβχετον ηματι τώδε
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ημΐν βυμφορέονβιν άκηδέες Ονρανίωνες,

Αϊαντοξ μεγάλοιο περκρραδέος τ Όδυβήος

έββνμένων επί δήριν άάβχετον άργαλε'ην τε ·

των γαρ <9·' όπποτέρω δωτ] &εός ενχος άρέα&αι , 145

γη&ήβει κατά &νμόν, ο δ' αν μέγα πέν&ος άέξει ι

πάντας άτεμβόμενος Λανκονς, περί δ' έξοχα πάντων

ήμέκς · ονδ' έτι κείνος εν ήμΐν, ως το πάροι&ε,

ϋτήΰεται εν πολεμώ· μέγα δ' ε'αβεται άλγος 'Λχαιοΐς,

κείνων οντινα δεινός ελγι χόλος, οννεκα πάντων ΐδΟ

ηραίων προφέρονΰιν, ο μεν πολεμώ, ο δε βουλή,

άλλ' αγ' έμοί πεί&εβ&όν, έπείρα γερκίτερός ειμί

λίην , ουκ ολίγον περ , ίχω δ' επί γήραΐ πολλω

και νόον , ουνεκεν έβ&λά καΐ αλγεα πολλά μόγηβα ·

αίεϊ δ' εν βονλήβι γέρων αολνιδρις άμείνων 155

όπλοτέρον πέλει ανδρός, έπει μάλα μνρία οΐδε-

τοννεκκ Τρωδίν έφώμεν ένφροϋι τήνδε δικάβααι

****** , .

άντι&έω τ Αΐκντι φιλοπτολέμω τ' Όδνΰήι,

******

ήδ' οτις έξεΰάωβε νέκυν Πηληιάδαο

εξ όλοον πολέμοιο · δορνκτητοι γαρ εν ήμΐν 160

πολλοί Τρώες έ'αβι νεοδμήτω νπ' ανάγκη ·

οι ρα δίκην (&εΐαν επί ΰφίβι ποιήβονται

οϋτινι ήρα φέροντες, έπεί μάλα πάντας Αχαιούς

Ιοον άπεχ&αίροναι κακής μεμνημένοι ατής."

ως φάμενον προβέειπεν ένμμελίης Αγαμέμνων · 16δ

,,ώ γέρον, ως οντις πινντωτερος άλλος εν ημΐν

ϋεΐο πέλει Λαναών, οντ' αρ νέος ούτε παλαιός,

ος φί]ς Άργείοιβιν άνηλεγέως χαλεπήναι

άνδρα τον, οντινα τώνδε &εοι μετόπιβ&ε βάλωνται

νίκης · οι γαρ αριβτοι επί βφίβι δηριόωνται · 170

κκί ρά μοι £νδο&εν ητορ ένΐ φρεοί ταΰτκ μενοινά

7* '
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οφρα δορυχτήτοιβι διχαοπολίην όπάβωμεν ·

τον ς και κτεμβόμενός τις όλέ&ρικ μήαετκι ε'ργκ

Τρωδιν έυπτολέμοι,οΊ , χόλον δ' ουκ αμμιν όπάββει."

ως φάτο · τοι δ' ένα &νμον ένΐ ατέρνοιβιν έχοντες 175

κμφκδον ηνήναντο δικαβπολίην έρατεινήν ·

των ό' κρ' άνκινομενων Τρωών έριχυδέες νιες

ίζοντ' εν μέΰΰοιϋι , βορνχτ·ητοί περ έόντες,

οφρκ &έμιν κκΐ νείκος κρήιον ί&ύνωβιν.

Αϊκζ ό' εν μέββοιβι μέγ' κβχκλόων φάτο μν&ον 180

,,ω Όδνβεν φοένκς κΐνέ, τι τοι νόον ηπκφε δαίμων

ιβον έμοί φρονέειν πιρί χάρτεος άχκμάτοιο ;

η φης κίνον ομιλον έρνχαχέειν 'Λχιλήος

βλημένον εν χονίτ^βιν, οτ' κμφί έ Τρώες έ'βηβαν,

όππότ' εγώ κείνοιδι φόνον βτονόεντ' έφέηκα 18δ

ϋεΐο κκτκπτώββοντος ; έπεί νύ 6ε γείνατο μήτηρ

δείλκιον και αναλχιν, άφκνρότερόν περ εμεϊο,

οββον τις τε κνων μεγαλοβρνχοιο λέοντος ·

ου γαρ τοι δτέρνοιαι πέλει μενεδήιον ητορ ,

ονδε βοΐ άμφιμέμηλε &ράβος * *

άλλα * * * κ«ί άτάβ&αλκ ί'ργκ. 190

ήε τόδ' έξελά&ον, οτ' ες Ιλίου ιερόν κβτν

έλ&έμεναι άλέεινες αμ' άγρομένοιβιν 'Λχκιοΐς,

χαί βε κκταπτώββοντα κκϊ ουκ έ&ελοντ' έφέπεβ&αι

ηγαγον Άτρεΐδαι ; ως μη ωφειλες ίκε'β&αι ·

ΰης γαρ νπ' έννεαίηοΊ κλυτον Ποιάντιον νϊκ 195

Αήμνω εν ήγα&έτ] λίπομεν μεγάλα ατενάχοντα ·

ονχ οί'ω δ' αρά τωγε λυγρην έπεμήακο λώβην,

άλλκ καΐ άντι&έω Πκλαμήδεϊ &ηχκς ολε&ρον .

ος ΰίο φε'ρτερος £<3κε βίΐ] καΐ έΰφρονι βουλή ·

νυν δ' ήδη καΐ έμεΐο χαταντίον έλ&έμεν Ιτλης, · 200

οντ' εύεργεΰίης μεμνημένος, οντε τι &υμω

κξομε'νος αέο πολλον ύπέρτερον, ος β' ένι χάρμτ]
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έξεβάωΰα πάροι&εν νποτρομέοντα χνδοιμον

δυΰμενέων, οτε β' άλλοι ανά μό&ον οίω&έντκ

χάλλιπον εν δηίων όμάδω φεύγοντα χκι αυτόν · 205

ως οφελον χαι έμεΐο &ραβύ β&ένος εν δαΐ κείνη

κύτος Ζευς έφόβηβεν άπ' αΐ&έρος, οφρα Οε Τρώες

άμφιτόμοις ξιφέεΰβι, δικμελεΐβτΐ χέδκββαν

ϋαΐτα χνβΐ βφετε'ροιβι , χαΐ ούχ κν έμεΐο μενοίνκξ

ελ&εμεναι χκτε'ναντα δολοφροούνηαι πεποι&αίς. 210

βχέτλιε, τίπτε βίτ) πολύ φε'ρτατος έμμενκι άλλων

ευχόμενος μέααοιβιν έχεις νέας, ουδέ τι &νμω

ετλης, ώαπερ εγωγε, &οάς έχτοβ&εν έρύββαι

νήας; έπείνύ βε τάρβος έπήιεν. ουδέ μεν αΐνον

πυρ νηών άπάλαλχες· εγώ δ' ύπ' άταρβέι &νμώ 215

εΰτην χαΐ πυρός αντα και "Εχτορος , ος μοι νπειχε

αάνττ] εν ύβμίνη · βύ δε μιν περιδείδιες αΐεί.

ως οφελον τόδε νώιν ένι πτολέμω τις αε&λον

δήχεν, οτ' άμφ' Άχιλήι δεδονπότι δήρις όράρει,

οφρ' έχ δυβμενέων με χαι άργαλέοιο χνδοιμού 220

έδραχες εντεα χαλά ποτΐ χλιβίας φορέοντα

αύτώ όμως Άχιλήι δαΐφρονι · νυν δ άρα μύ&ων

ΐδρείη πίβννος μεγάλων έπιμαίεαι έργων ·

ου γαρ τοι αδένος έβτιν εν ε'ντεβιν άχαμάτοΐΟΊ

δνμεναι Αίαχΐδαο δαίφρονος, ουδέ μέγ' έγχος 225

νωμήβαι παλάμ%<ϊιν · έμοί δ' αρά πάντα τέτνχται

άρμενα, χαί μοι εοιχε φορήμεναι άγλαά τεύχη

οντι χαταιϋχύνοντι &εον περιχαλλέα δώρα.

άλλα τίη μύ&οιβιν έριδμαίνοντε χαχοϊβιν

ίβταμεν «αφ 'Λχιλήος άμνμονος άγλαά τεύχη; 230

οβτις φέρτερός έβτιν ένϊ φ&ιβήνορι

άλχής γαρ τόδ' άε9λον άρήιον, ούχ άλεγεινών

&ήχεν ένι μέββοις έπέαν Θέτις άςγνφόχεξα ·
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μν&ων δ' εϊν άγορη χρειώ πέλει άν&ρώποιβιν ·

οίδα γαρ , ώ<; ΰέΰ πολλον άγανότερος και άρείων 235

εΙμί· γένος δε μοί Ιβτιν, όθεν μεγάλω 'Λχιλψ."

ως φάτο · τον δ' άλεγεινα παραβλήδην ένένιπεν

νίός Λαέρταο πολύτροπα μήδεα νώμων ·

,,ΑΪαν αμετροεπές, τίνν μοι τόΰα μάψ αγορεύεις^

οντιδανόν τέ μ' ί-φηβδα χκΐ άργκλέον χκΐ ανκλχιν 240

εμμενκι , 05 ΰέο πολλον υπέρτερος εύχομαι είναι

μήδεΰι χαΐ μν&οιβι, τάτ' κνδράβι χάρτος άέξει·

χαΐ γκρ τ' ήλίβατον πέτρην κρρηκτον έονβκν

μήτι νποτμήγονΰιν εν ονρεβι λατόμοι άνδρες

ρψδίως , μήτι δε μέγαν βαρνηχέα πόντον , 245

νκνταινπεχπερόωβιν, οτ' αβπετα χνμκίνητκι·

τέχνβοΊν δ' άγρόται κρατερούς δκμόωΰι λέοντας

πορδάλιάς τε βνας τε χαΐ άλλων εΰνεα 0-ηρών ·

ταύροι δ' όβριμό&υμοι νπο ξεύγλης δκμόωνται

αν&ρωπων ίότητι · νόω δε' τε πάντα τελείται · 250

αϊει δ' άφραδέος πέλει άνέρος άμφΐ πόνοιβι

πάβι χαΐ εν βουλήβιν κνήρ πολνιδρις κμείνων ·

τοννεχ' ένφρονέοντα 0-ραβνς παις Οίνείδαο

λέζατό μ' έχ πάντων επιτκρροθον, οφρ' άφίχωμαι

ες φύλακας · μέγα δ' έργον όμως έτελέββαμεν αμφω · 255

χαΐ δ αντον Πηλήος ένβ&ενέος χλντον νια.

•ηγαγον 'Λτρείδΐ]ΰιν έπίρρο&ον · ην δε κκϊ άλλον

ηρωος χρειώ τις εν 'Λργείοιβι πέληται ,

ονδ' ογε χερβί τε^βιν έλενβεται, ουδέ μεν άλλων

Άργείων βανλήδιν , εγώ δε ε μοννος 'Λχαιών 260

αξω μειλιχίοιβι παρανδήΰας έπέεβΰι

δήριν ες αίξηών · μέγα γαρ κράτος άνδράβι μν&ος

γίνετ' ένφροβύνΐ] μεμελημένος · ήνορέη δε

απρηκτος τελέ&ει μέγε&ός τ' εις ονδίν αέζει

άνέρος ·, ει μη οι πινυτη έπι μήτις επηται. -265



ΛΟΓΟΣ Ε 103

αύτάρ έμοί χκΐ κάρτος όμως χαΐ μήτιν οπαββαν

ά&κνατοι · τεΰξαν δ% μέγ' 'ΛργείοιοΊν ονειαρ.

ουδέ μίν ως βΰ μ' εφηβ&α πάρος φεΰγοντα βάωΰας

δηίου ες ενοχής · ου γαρ φύγον, άλλ' άμα πάντας

Τρώας έπεδβυμένους μένον εμπεδον · οι δ' έπέχνντο 270

αλκΐ\ μαιμώωντες· εγώ δ' νπο κάρτεΐ χειρών

πολλών &νμον ελνβα · βν δ' ουκ αρ' έτήτνμκ βάζεις·

ου γκρ ίμοιγ' έπκμυνας κνκ μό&ον, άλλκ ΰοί αύτώ

εβτϊ]ς ηρκ φέρων, μη τις νν δε δονρΐ δκμάββΐ]

φενγοντ' έχ πολέμοιο. νέας δ' ες μέΰαον έ'ρυαοκ 275

οντι περιτρομέων δηίων μένος, άλλ' ΐνκ μήχος

αΐΐν αμ' 'Λτρείδββιν υπέρ πολέμοιο φέρωμκι.·

κκΐ βύ μεν ί'κτοβ&ε βτήβκς νέας · αντάρ έ'γωγε

αυτόν άειχίΰΰας πληγής υπό λευγαλέββιν

ες Τρωών πτολίε&ρον έΰήλν&ον , οφρα πύ&ωμαι , 280

όππόβκ μητιόωνται ύπϊρ πολέμου άλεγεινού.

ουδέ μεν'Έκτορος ε'γχος έδείδιον, άλλα καΐ αυτός

εν πρώτοις άνόρουβα μαχέΰΰαβ&αι μενεκίνων

χείνω, οτ' ήνορέ% πίβυνος προχαλέΰβατο πάντας.

νυν δε βευ άμφ 'Λχΐλήι πολύ πλε'ονας χτκνον άνδρας 285

δυϋμενέων, έβάωβα δ' όμως τεύχεΰβι %-ανόντκ.

ουδέ μεν έγχείην τρομε'ω βέ&εν, αλλά με λυγρόν

ελχος ετ' άμφ' οδύνες περινίΰβεται εΐνεχα τευχέων

τώνδ' ύπερουτη&έντα δαΐχταμένου τ' 'Λχιλήος·

και δ' έμοί ως Άχιλήι πέλει Λιός εξοχον αίμα.16 290

ως αρ' εφη · τον δ' αύ&ις άμείβετο καρτεράς Λΐας ·

,,ω Όδυβεϋ δολομήτα χαΐ άργαλεώτατε πάντων ,

ου νύ ΰ' έχεΐα' ένόηΰα πονεΰμενον, ουδέ τις άλλος

Άργείων, οτε Τρώες 'Λχιλλέα δχω&έντκ

έλχέμεναι μενέαινον εγώ δ' υπό δουρί χαΐ «λκ// 295

των μεν γούνατ' ελνβα κατά μό&ον, ονς δ' έφόβηΰα

αίΐυ έπεαβυμενος· τοι δ' άργαλέως φοβέοντο
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χήνεβιν η γεράνοιβιν εοικότες, οίς έπορούβη

κίετός ήιόεν πεδίον κατά βοβκομένοιβιν ·

ως Τρώες πτώββοντες έμόν δόρυ χκΐ &οόν άορ 300

"Ιλιον έβκκτέδνβαν άλενάμενοι μέγα πήμα ·

βοΐ δ"ε κκΐ ει τότε κάρτας έπήλν&εν, ούτι μεν αγχι

μάρναο δνβμενέεββιν, εκάς δε πον ηβ&α, χαί κύτος

άμφ' άλληβι φάλαγζι πονεύμενος, ου περί νεκρά

άντι&έον 'Λχιλήος, οπον μάλα δήρις όρώρει." 30δ

ως φάτο· τον δ' Όδνΰήος κμείβετο κερδαλέον κήρ·

^Αΐκν^ έγών ον θείο κκχώτερος ελπομαι είναι

ον νόον ονδε βίην, είκκΐ μάλα φαίδιμος έββί-

άλλα νόφ μίν εγωγε πολν προφερεβτερός είμι

βεΐο μετ' Άργείοιβι, βίζ] δε τοι άμφήριβτος 310

ή' χαί άγανότίρος · το δε πον καΐ Τρώες ΐβκβιν,

οι με μέγα τρομέονβι , και ην άπάτερ&εν ΐδωνται.

και δ' αντος ΰάφκ οϊδας έμόν μένος, ήδε και άλλοι,

άμφΐ παλαιό"μοβύνη πολντειρέι πολλά μογήβας,

όππότε δη περί ΰήμκ δαΐκταμένον Πατρόκλοιο 315

Πηλείδης έρί&νμος άγακλντά &ήκεν κε&λκ."

ως φάτο Λκέρταβ κλντος παις άντι&έοιο.

χαί τότε Τρωιοι νιες εριν δικάβαντ' άλεγεινην

αΐξηών · νίχην δε και αμβροτα τενχεα δώχαν

πάντες όμοφρονέοντες ένπτολέμω Όδνβήι · 320

του δ' αμοτον γή&ηδε νόος· δτονάχηβε δε λαός·

παχνω&η ί' Αΐαντος εν β&ένος- αίψα δ' «ρ' αύτω

ατή άνιηρη περικάππεβε · πάν δε οί εΐΰω

εξεβε φοίνιον αίμα · χολή δ' νπερέβλνβεν αίνή ·

ηπατι δ' εγχατ' εμικτο · περί κραδίην δ' άλεγεινον 325

ιξεν αχός, και δριμύ δι' έγκεφάλοιο &εμέ&λων

έβϋνμενον μήνιγγας αδην άμφήλν&εν άλγος,

ΰύν δ' £χεεν νόον ανδρός · επί χ&ονι δ' όμματα πήξας

εΰτη άκινήτω έναλίγκιος- άμφι δ' εταίροι
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άχνύμενοί μιν αγεΰκον έυπρώρους επί νήας 330

πολλά παρηγορέοντες· ο δ' ύΰτατίην ποβϊν οίμον

ή'ιεν ουκ έ&ελων · βχεδό&εν δε οι ε'ΰπετο Μοίρα.

άλλ' οτε δη κατά νήας έβη και άπείρονα πόντον,

******

'Λργεΐοι , δόρποιο μεμκότες ηδε χαΐ ύπνου ·

και το'τ' ίβω μεγάλοιο Θέτις χατεδνβατο πόντου · 335

ϋνν δε οί ΐίλλαι ϊβαν Νηρηίδες · άμ,φΐ δ αρά οφι

νήχετο χήτεα πολλά, τάτε τρέφει άλμυρόν οίό'μα·

κι ϋε μέγα βχνξοντο Προμη&έι μητιόεντι*,

μνώμεναι , ως χείνοιο δεοπροπί-ββι Κρονίων

δώχε Θέτι,ν Πηλήι χαΐ όύχ έ&έλονβαν αγεβ&αι · 340

Κνμο&όη δ' εν τήβι μεγ' άβχαλόωβ' άγόρενεν

,,ώ ποποι, ως ό'γε λνγρός επάξια πήμα&' νπε'τλη

δεβμφ εν κρρήχτω, οτε οί μέγας αΐετος ήπαρ

χεΐρεν άεζόμενον, κατά νηδύος ενδο&ι δυνών."

ως φάτο Κνμο&όη χυανοπλοκάμοις άλίηβιν. 345

ήε'λιος δ' άπόρουΰεν, έπεβχιόωντο δ' άλωαι

νυκτός έπεΰβυμενης , έπεχίδνατο δ' ούρανυν αδτρα·

'Λργεΐοι δ' επί νηυβί τανυπρώροιβιν ΐκνον

ϋπνω ΰπ' άμβροβίω δεδμημένοι ηδε χαΐ οί'νω

•ήδΐί , τον Κρήτη&ε παρ' Ίδομενήος άγαυοΰ 350

ναΰται υπέρ πόντοιο πολυχλύβτοιο φε'ρεβχον.

Αΐκς δ' 'Λργείοιβι χολούμενος οΰτ' αρά δόρπου

μνήΰατ' ένΐ κλιβίβ μελιηδέος, ούτε μιν ύπνος

αμφεχεν, άλλ' ογ' έοΐβιν εν έ'ντεβι δΰβατο &ύων ·

ΐΐλετο δε ξίφος όξυ, και. αβπετα πορφύρεαχεν, 355

ϊ} ογ' ενιπρήΰτ] νήας και πάντας όλέβββ .*.

'Λργείους, η μοΰνον υπό ξίφεΐ βτονόεντι

δ^ωβ-Τ] μελεΐβτΐ ταμών δολόεντ' Όδυβήα,·

και τα μεν ως ωρμαινε , τα δη τάχα πάντα τέλεββεν ,

ει μη οί Τριτωνις κάβχετον εμβαλε λύΰΰαν · 360
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χήδετο γαρ φρεαίν ·ββι πολυτλήτου Όδνβήος

ίρών μνωομένη , τα οι ε'μπεδκ κείνος ε'ρεζε ·

τοννεκκ δη μεγάλοιο μένος Τελαμωνιάδκο

τρέφεν κπ' Αγγείων · ο ά' αρ' ηιε λαίλκπι Ιαος

Ομερδκλέζ] , ΰτυγερ^βι καταιγίβι βεβρι&υίΐ] , 365

^'τί φέρει νκντ^βι τέρκς κρνεροΐο φόβοιο,

Πληικς εντ' κκάμκντος ες 'ίΐκεανοΐο ρέε&ρα

ίιίίθ', νποπτωβαονβα περικλυτόν Ώρίωνα,

ήέρα ΰνγκλονέουβα , μέμηνε δε χείμκτι πόντος·

τη είκώς οΐμηβεν , οπή μιν γυΐα φέρεβκον · 370

πάντζ] δ' άμφι&έεΰκεν ανκιδέι 0·ηρι έοικοάς,

οβτε βκ&νΰκοπέλοιο διέΰΰυτκι κγκεα βήαβης ,

άφριόων γενύεΰΰι κκί ίίλγεκ πολλκ μενοινών

η κνβΐν η άγρότκις , οι οι τεκνά δτ]ώβωντκι

αντρών έξερνβαντες, ο δ' κμφΐ γέννββι βεβρνχώς 37δ

******

εί'πον ετ' εν ζνλόχοιΰιν ί'δοι δνμήρεα τέκνκ ·

τω δ' ει τις χνρβειε μεμηνότκ &νμον έ'χοντι,

αυτόν οι βιότοιο λυγρόν περιτέλλεται ήμαρ ·

ως ογ' άμείλιχα δύνε , μέλαν δε οί έξεεν ήτορ ,

εντε λεβης άλίαβτον έπ' έδχάρΐ] Ήφαίβτοιο 380

ροιβδηδον μαίνητκι νπαΐ πυρός αί&ομΕνοιο ,

γάΰτρην άμφίς απαϋαν οτε ξνλα πολλκ δερηται ,

έννεδίης δρηβτήρος έπειγομένον ένΐ &νμω ,

εύτραφέος βιάλοιο περί τρίχας ως κεν άμέρ<3% ·

ως τον νπό βτέρνοιβι πελώριος έξεε &νμός · 38δ

μαίνετο δ' ήντε πόντος κπείριτος ήε θύελλα ,

ή πυρός άκαμάτοιο &οόν μένος, εντ' άλίαβτον

μαίνηται κατ' ορεοφι βίη μεγάλου κνέμοιο,

πίπτγι δ' αϊ&ομένη πνρΐ πάντο&εν κβπετος νλη ·

ως Αΐκξ όδΰνηΟι πεπαρμένος οβριμον ήτορ* - 390

μαίνετο λευγαλε'ως · άπλετος δε οί ερρεεν αφρός
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εκ ΰτόμκτος- βρνχη δε περί γνα&μοΐβιν όρώρει·

τεύχεα δ' άμφ' ωμοιβιν έπέβραχε· τοί δ' όρόωντες

πάντες όμως ενός ανδρός ύποτρομέεβκον όμοκλήν.

κκΐ τότ' άπ' Ώκεανοΐο κίε χρνΰήνιος Ηώς· 39δ

"Τπνος δ' ονρανόν εύρνν άνήιεν εί'κελος ανρτ] ,

"Ηρη δε ξύμβλητο νέον πρός'Όλνμπον ίονβτ)

Τη&νος εξ ιερής, ο&ι, πον πρότερη μόλεν ήοΐ·

η όέ έ χνΰβεν ελονβ' , έπειή πέλε γαμβρός άμναων,

εξ ου οι Κρονίωνκ κκτεύνκϋεν εν λεχέεββιν 400

"ΐδης κμφΐ κκρηνκ χολούμενον Άργείοιΰιν

κΐ-φα δ' ίίρ' η μεν £βη Ζηνός δόμον, ος δ' επί λέκτρκ

Πκβι&έης οίμηΰεν άνέγρετο δ' ε'&νεκ φοιτών.

Αΐκς δ' κκκμάτω έναλίγχιος Ώρίωνι

φοίτα, ένΐ βτερνοιβιν έχων όλοόφρονα λνβΰκν · 405

εν δ' έΌνρεν μήλοιβι, λέων ως όβριμό&νμος

λιμω νπ' άργαλέφ δεδμημένος αγρίου ητορ ·

και τα μεν εν κονΐηοΊν έπαββντερ' αλλο&εν αλλά

κάββαλεν , ήντε φύλλα μένος κρατερού Βορέαο

χενη, οτ' αναμένου ·9·ε'ρεο£ μετά χεΐμα τράπηται · 410

α>5 Αίας μήλοιβι μέγ' άΰ^αλόων ένόρονδεν,

έλΐΐόμενος Λκναοΐβι κακάς επί κήρας ίάλλειν.

και τότε δη Μενέλαος κδελφεω αγχι παρκΰτάς

χρύβδ' άλλων Λαναών τοΐον ποτΐ μν&ον εειπε ·

,,βήμερον ή τάχα πάβιν όλέ&ριον εβαεται ήμαρ , 415

Λΐαντος μεγάλοιο περί φρεΰΐ μαινομένοιο ,

ο$ τάχα νήας ένιπρήΰει , κτανέει δε και ημέας

•πάντκς ένΐ κλιβίηΰί κοτεβαάμενος περί τενχέων · *

ως οφελον μη τώνδ'ε Θέτις περί δήριν έ&ηκε,

μηδ' αρά Λαέρταο παις μέγ' άμείνονι φωτΐ 420

έ'τλη δηριάαβ&αι εναντίον αφρονι &νμω ·

νυν δε μέγ' άαβάμεβ&α , κακός δε τις ηπαφε δαίμων ·

ί'ρκος γαρ πολέμοιο δεδονπότος Αίακίδμο
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μοννον ε'τ' ην Λΐαντος εν β&ένος· άλί' αρά χκΐ τον

ήμϊν έξολέσονβι 9-εοι χαχά νώιν άγοντες ^ 425

ως κεν πάντες αιΰτον άναπλήαωμεν όλεθροι/."

ώ<; φάμενον προβέειπεν ένμμελίης Αγαμέμνων ·

,,μή νυν, ω Μενέλαε, μέγ' άχννμενος περί ϋ·νμ<ρ

αχνξεο μητιόεντι Κεφαλλήνων βκβίλήι·

ου γαρ ογ' αΐτιόζ ίΰτιν , έπεί μάλη πολλκχις ήμίν 430

γίνεται έο&λον ονειαρ, αχός δ' αρά δνβμενέεΰΰιν."

ως οι μεν Λαναών άχαχήμενοι ήγορόωντο ·

μηλονόμοι δ' άπάνεν&ε παρά £άν&οιο ρεε'&ροις

πτώαοον νπυ μυρίχΐ]ΰιν άλενάμενοι βαρν πήμα ·

ως δ' όταν αίετον ώχύν ΰποπτώαβααΰι λαγωοΐ 435

δάμνοις εν λκΰίοιϋιν , δ δ' ίγγύ&εν οξύ χεχληγώς

πωτατ' εν&α και εν&α, ταννΰΰάμενος πτερνγεαβιν ·

ως οϊγ' αλλο&εν άλλος νπέτρεβαν οβριμον ανδρκ ·

όψ£ δ' υγ άρνειοΐο χαταχταμένον ΰχεδόν εβτη,

χαί ρ" όλοον γελάδας τοΐον ποτι μν&ον εειπε · 440

^χεΐΰό νυν εν χονίβΰι , χννών βόΰις ηδ οιωνών ·

ου γαρ α' ονδ' 'Λχιλήος έρνοαατο χνδιμα τεύχη,

ων ενεχ' κψραδε'ων μέγ' άμείνονι δηριάαΰχες·

χεϊαο, χνον αε γαρ ούτι γοήβεται άμφιπεΰονοκ

χονριδίη μετά πκιδός άάβχετον άβχαλόωβα, 445

ου τοκε'ες· τοις ούτι μετέαΰεαι έλδομένοιβι

γήραος έβ&λον ονειαρ , έπεί νύ βε τήλ' από πάτρης

οιωνοί τε χννες τε δεδονπότα δαρδάψονΰιν."

ως αρ' εφη δολόεντα μετά κταμένοις Όδνβηα

χεΐβ&αι όιόμενος μεμορνγμένον κϊματι πολλώ · 450

χκΐ τότε οί Τριτωνις από φρενός ήδε και οϋβων

έΰχέδαβεν Μανίην βλοανρήν, πνείουααν ολε&ρσν ·

η δε &οώς ικανέ ποτι Στνγός αίπά ρέε&ρα ,

ηχι &οαι ναίονβιν Έρινννες , αϊτέ βροτοΐβιν

αί,εν νπερφιάλοιβι χαχάς έφιάβιν ανίας. ^·3
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Αΐκς δ' , ως ίδε μήλα κατά χ&ονος άβπαίροντα,

&άμβεεν εν φρεΰι πάμπαν · οίβκτο γαρ δόλον είναι

εκ μακάρων · πάντεΰΰι δ' ΰπεκλάβ&'η μελέεββι

βλήμενος αλγεΰι ΰυμόν άρήιον · ούδ' κρα πρόββω

έβ&ενεν άβχαλόων έπίβήμενκι , οντ' αρ' οπίααω^ 460

κλλ' εΰτη ΰχοπιτι έναλίγκιος, ητ' εν ορεβδι

πκΰκων μάλκ πολλον υπέρτατη έρρίξωται.

κλλ' οτε οί, πάλι &υμόξ ένΐ δτή&εΰΰιν άγέρ&η ,

λνγρόν κνεΰτονκχηβεν , ε'πος δ' όλοφνρετο τοΐον

,,ώ' μοι εγώ, τι νν τόββον άπέχ&ομαι &%κνάτοιβιν ; 465

οΐ' με φρένκς βλκψκντο, χκκ·ην δ' επί λνΰΰκν έ'&εντο ,

μήλκ χκτκκτεΐνκι, τα μοι ουκ εβαν αίτια &νμον ·

ως οφελον τίβαβ&αι Όδυββέος άργαλέον κήρ

χεραΐν ί'μ^ί, επειή με κακή περικάββκλεν ατή

λνγρος έών μάλκ πάγ%ν · πά&οι γε μεν αλγεκδνμώ, 470

οππόΰκ μητι,όωντκι Έρινννες κν&ρώποιβιν

άργαλέοις · δαΐεν δε και άλλοις 'Λργείοιδιν

ύβμίνας όλοκς και πέν&εα δακρνόεντα,

κύτώ τ Λτςείδΐ] Αγαμέμνονι · μηδ όγ' απήμων

ελ&οι έον ποτι δώμα λελαιόμενός περ ίκέβ&αι. 475

αλλά τί μοι βτνγεροΐβι μετέμμενκι εΰ&λον έόντα;

έρρέτω Άργείων όλοό^ ΰτρατός, έρρέτω αιών

αΰχετος· ου γαρ έ'τ' έβ&λός έχει γέρας, αλλά χερείαν

τιμήεις τε πέλει και φίλτερος · ή γαρ Όδνΰαεύς

τίετ' εν Άργεώιβιν, έμεν δ' επί πάγχν λά&οντο 480

ίργων &' , όππόΰ' ίρεξα καΐ ϋτλην εΐνεκα λαών."

ως εΙπών παις έβ&λος έυβδενέος Τελαμώνος

Έκτόρεον ξίφος ώβε δι' αυχένας · εκ δε οί αίμα

έβανμενον κελάρνζεν · ο δ' εν κονίηβι ταννβ&η

Τνφών ως, τον Ζηνος ένεπρήβαντο κεραυνοί- 485

άμφΐ ί£ γαία μέλαινα μέγα βτονάχηβε πεβόντος.

και τότε δη Λαναοί κίον ά&ρόοι , ως έβίδοντο



110 ΚΟΙΝΤΟΤ

κείμενου εν χονί^ΰι · πάρος δε οι οντις ΐχανεν

έγγνς, έπεί μάλα πάντας έ'χεν δέος είΰορόωντας·

κιψα δ' αρά χταμένω περιχάππεΰον · άμφΐ δε κράτα 490

πρηνέες έκχύμενοι χόνιν αϋπετον άμφεχέοντο ,

χαίβφιν όδνρομένων γόος αΐ&έρα-δϊον ΐχανεν

ως δ' όταν είροπόχων οίων από νήπια τέχνα

άνέρες έξελάβωβιν , ίνα βφίβι δαΐτα χκμωνται,

κι δε μέγα βχαίρονβι διηνεχέως μεμαχνΐαι- 49δ

μητέρες έχ τεχέων βηχονς περί, χηρω&έντας '

ως ο'ίγ' άμφ' Αΐαντα μέγα βτένον ηματι χείνω

πανβνδίΐ] · μέγα δε βφιν έπέβραχε δάβχιος'Ίδη

χαΐ πεδίον χαΐ νήες άπειρεβίη τε %·άλαΰβα.

Τενχρος δ' άμφ' αντώ μάλα μήδετο χήρας έπιϋπεΐν 500

άργαλέας· τον δ' άλλοι άπο ξίφεος μεγάλοιο

ειργον ο δ' άΰχαλόων περιχάππεΰε τε&νειώτι,

δάχρνα πολλά χέων κδινώτερα νηπιάχοιο ,

οβτε παρ' έβχαρεώνι τέφρην περίειμένος ωμοις

χάκ κεφαλής μάλα πάμπαν οδύρεται όρφανον ημαρ 50ό

μητρός άποφ&ιμένης, η μιν τρέφε νηίδα πατρός ·

ως ογε χωχύεβχε χαβιγνήτοιο δαμέντος

έρπνζων περί νεχρόν, έ"πος δ' όλοφύρετο τοΐον ·

,,Αιαν χαρτερό&νμε , τίη νύ τοι εβλαβεν ήτορ

******

οι αντώ βτονόεντα φόνον χαΐ πήμα βαλέβ&αι ; &10

η ίνα Τροάιοι νιες όιξνος άμπνενβωβιν ,

Άργείους δ' όλέβωΰι βέ&εν χταμένοιο χιόντες ;

ου γαρ τοΐβδ' ίτι δάρβος, οβον πάρος, ολλυμένοιβιν

έΰβεται εν πολεμώ · βύ γαρ έ'πλίο πήματος αλχαρ ·

ονδ' ε'τ' έμοί νόβτοιο τέλος βέο δενρο θανόντος 515

άνδάνει, αλλά χαΐ αυτός έέλδομαι έν&άδ' όλέβ&αι,

οφρα με βνν αοΐ γαία φερέΰβιος άμφιχαλνπτ'Τ} ·

ου γκρ μοι τοκέων τόΰβον μέλει , ει που ί'τ' είβίν ,
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εΐπον £τ' άμφινέμονται ίτι ξωοΐ Σαλαμϊνα,

οββον αεϊο θανόντος, έπει βν μοι επλεο χνδος." 520

η ρα μέγα βτενάχων έπι ό' ίβτενε δια Τέχμηβΰα ,

Λϊαντοξ παράχοιτις άμνμονος^ηνπερ έονβαν

ληιδΐην βφετέρην αλοχον δετό , καί μιν ίτενξε

πάντων εμμεν αναΰβαν , όσων ανά δώμκ γυναίκες

ίδνωταΐ μεδέονΰι παρ' άνδράβι χον(>ιδίοιβιν· 525

η δε ο[ άχαμκττ]βιν νπ ο/γχοίνββι, δαμεΐβα

Ενρνβκκην τέκε&' νίόν, έοικότκ πάντα τοχ,ήι-

άλλ' ο μεν ούν έτι τντ&ος ένΐ λεχέεββι, λε'λειπτο·

η δε μέγα ΰτενάχονβκ φίλο) περικάππεΰε νεκροί

έντνπάς εν κονίτ^βι, , καλόν δέμας αίβχύνονΰα · 530

χκίρ' όλοφνδνόν αναε μέγ' άχννμένη κε'αρ ένδον

,,ώ' μοι εγώ δνβτηνος, έπεί &άνες, ούτι δαϊχ&είς

δνΰμενέων παλάμηβιν ανά μό&ον, αλλά βοι αντφ·

τω μοι πέν&ος αλαΰτον έποίχεται · ον γαρ έώλπειν

θείο καταφ&ιμένοιο πολνβτονον ήμαρ ΐδέβ&αι 535

ί'ν Τροι?; · τα ίί πάντα κακαι δια Κήρες έχεναν ·

ως μ' οφελον το πάροι&ε περί τραφερή χάνε γαία,

πριν βέο πότμον ίδέβ&αι άμείλιχον · ον γαρ εμοιγε

άλλο χερειότερόν ποτ' έοήλυ&εν ες φρένα πήμα,

οΰί' οτε με πρωτιβτον έμής άποτηλό&ι πάτρης 540

και τοχέων είρνΰΰας κμ,' άλλης ληιάδεΰοΊ

Λολλ' όλοφνρομένην , έπειή νύ με το πριν άναββαν

αίδοίην περ έονβαν επήιε δούλιον ήμαρ ·

αλλά μοι ούτε πάτρης &νμηδέος, οντε τοχήων

μέμβλεται οίχομένων, όπόδον βέο δβω&έντος, 545

οννεχά μοι δειλή &νμήρεα πάντα μενοίνας ,

χαίρά μ' £ΰ"ηχας αχοιτιν όμόφρονα, καί ρά μ' έ'φηα&α

τεύζειν αντίχ' αναβΰαν ένκτιμένης Σαλαμΐνος

νοβτήβκς Τροίη&ε · τα δ' ον &εος αμμι τέλεΰαεν ·

άλλα 0ύ μεν μοι αιβτοξ αποίχεαι , ουδέ νν <5οί περ 550
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με'μβλετ' εμεν και παιδός, δς ον πκτρι τέρφεται ητορ,

ου βίο κοιρανίης έπιβήβεται , αλλά μιν άλλοι

όμώα λυγρόν τεύξονΰιν, έπει πκτρος ούκετ' έόντος

νηπιακοί χομεονται νπ' ανδρεΰΰιν μάλα πολλον

χιιροτε'ροις· όλοή γαρ νπ' όρφανί-Τ] βκρνς αιών 555

παιβΐ πέλει, κκΐ πήματ' ί'π' κλλο&εν αλλκ χέΌντκι.

χαΐ δε με δειλαίην τάχα δονλιον ΐζεται ήμαρ

οίχομένον ϋέο πρόβ&εν, ο μοι &εος ως ί'τί'τυξο."

ως φαμ,ένην προβίειπε φίλα φρονέων 'Λγαμέμνων ·

,,ω γνναι , ον νν ΰέ τις δμωήν ποτέ %·ήαεται άλλος , 560

Τεύκρου £τι ξώοντος κμνμονος ήδ' έμεν αντον·

άλλο. ΰε τίβομεν αΓεν απειρεβίοις γεράεββι,

τίβομεν ωΰτε %-εήν^ και βόν τέκος, ως ε'τ' έόντος

άντι&έΌν Λΐκντος , 05 Ιπλετο κάρτος 'Λχκιών.

κϊ%·' οφελον μηδ' κλγος 'Λχαιίδι &ήκκτο πάβΐΐ, 565

κύτος ίη νπο χειρϊ δαμείς· ου γαρ μιν απείρων

δυβμενι'ων ΰ&ενε λαός νπ' "Αρει δηώβαβ&αι."

ως ίφκτ' κχνύμενος κεκρ ενδο<)·εν · άμφι δε λκοι

οίκτρον κνεβτονάχηβαν ,'έπίαχε δ' Έλληβποντος

μνρομίνων, ολοη δε περί βφίβι πεπτατ' άνίη · 570

και δ' κντόν λάβε πέν&ος Όδνβοέα μητιόεντα ,

κείνου κποκταμένοιο , και άχνύμενος κατά ϋ-νμον

τοΐον ίποζ μετέειπεν άκηχεμένοιδιν 'Λχαιοΐς ·

,,ω φίλοι , ως ονπω τι κακωτερον άλλο χόλοιο

γίνεται , οϋτε βροτοΐΰι κακήν επί δήριν άέζει · . 575

υ5 και νυν Αΐαντα πελώριον έζορό&ννεν

άμφ' έμοι εν φρεβιν ηβι χολούμενον ως οφελον μ,οι

μη ποτέ Τρωιοι νϊες Άχιλλέος εΐνεκα τενχέων

νίκην άμ,φεβάλοντ' έρικυδέα, της περί &νμόν

άχνύμενος παις έΰ&λος ενβ&ενέος Τελκμώνος 580

ωλετο χερβίν έήΰι · χόλον δε οί ούτι εγαογε

αίτιος, αλλά τις Αΐβκ πολύβτονος, η μιν έδάμνα- ,
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ΐΐ γαρ μοι κέαρ ένδον ένΐ βτέρνοιδιν έώλπει

κεΐνον άλαβτήβειν χα&' έόν νόον, οϋτ' αν εγωγε

ηλ&ον έριδμαίνων νίκης νπερ , ούτε τιν' άλλον 585

εν Λκναοΐβιν εαβα μεμαότα δηριάκο&κι ,

άλλα χαΐ αυτός εγωγε δεονδέα τενχε' άβίρας

προφρονεως αν οπαΰβα, και εί'τίπερ άλλο μενοίνκ.

νυν δε μιν οντι εγωγε μίγ' άχννμ,ΐνον χκλεπήνκι,

ώίβάμην μετόπιαΌ-εν , επεί ρά οι οντε γννκικός , 590

οντε περί πτόλιος μκχόμην , οντ' εύρέος ολβον,

αλλά μοι άμφ' αρετής νεΐκος πέλεν, ης περί

τερπνή γίνεται αίεν ένφροδιν άν&ρωποιΰι ·

κείνος δ' έβ&λός έών ΰτυγερή νπο δαίμονος

ηλιτεν ου γαρ εοικε μέγ' άβχαλάκν ένί &νμώ· 595

ανδρός γκρ πινντοΐο, και 'άλγεα πόλλ' έπιόντκ

τλήναι νπό κραδίχ ΰτεφεή φ$ενί, μηδ' ακάχηα&κι."

ως φάτο Ααερτκο κλντός παις αντι&έοιο.

αλλ1 οτε δη κορέβαντο γόου καΐ πέν&εος αίνου ,

όη τότε Νηλέος νιος έ'τ' άχννμένοιΰιν εειπεν · 600

,,ω φίλοι, ως αρά Κηρες ανήλεα ϋ-νμόν εχονδαι

•ημΐν αίψ' έβάλοντο λνγρώ επί πέν&εϊ πέν&ος,

ΛΖαντος φ&ιμένοιο πολνβ&ενέΌς τ 'Λχιλήοξ

άλλων τ Άργείων τ/ό' νίέος ημετέροιο

Αντιλόγου · άλλ' οντι &έμις κταμένονς ένί χάρμη 605

κλαίειν ημκτα πάντκ και άΰχκλάαν ενι &νμα,

άλλα γόου λήβαβ&αι, άεικέος, οΰνεκ' άμεινον

ερδειν, οΰβκ βροτοΐϋιν επί φ&ιμένοιΰιν έ'οικί,

πνρκαΐήν καΐ αήμκ, και όοτέα ταρχνβαο&αι·

νεκρός δ' οντι γόοιβιν άνεγρεται , ουδέ τι οιδε 610

φρκβααβ&' , εντέ έ Κήρες άμείλιχοι άμφιχάνωβιν."

ή ρα παρηγορέων περί δ' κντί&εοι βαβιληες

ά&ρόοι αΐφ' άγέροντο, μέγ' άχννμενοι κέαρ ένδον,

χκί ε μέγκν περ έόντα &οκ>ς ποτι νήκς ενείχαν

8ΜΥΚΝ. 8
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πολλοί κείρκντες· κατά δε ΰπείροιβι κάλυψαν 615

κιμ' άποφαιδρύνκντες , ο οι βρικροΐς μελέεΰβι

τεραόμενον περίκειτο καΐ 'έντεβι βυν κονί^βι.

και. τότ' άπ' Ίδκίων ορέων φέρον κΰπετον ΰλην

αϊζηοί, πάντϊ] δε νέκυν περί νηήβαντο ·

•πολλά ΰ' αρ' κμφ' αύτώ &ήκαν ξυΑκ, πολλά ί« μήλα 620

φκρεά τ' εύποίητα βοών τ έρικνδέα φνλα, \

ήδε και ωκντάτοιΰιν αγαλλομένονς ποοίν ΐππονς,

χρνβόν τ' αΐγλήεντα κίχΐ αβπετα τενχ,εα φώτων,

υββα πκρος κταμένων κΛοκίνντο φκίδιμος κνηρ ,

ηλεκτρόν τ' επί τοΐϋι διειδέα, τον ρκ τέ φκΰιν 625

έμμεναι Ίίελίοιο πκνομφκίοιο 0-νγκτρων

δκκρν, το δη Φαέ&οντος υπέρ κτκμένοιο χέαντο

μνρόμεναι μεγάλοιο πκρκ ρόον Ήριδάνοιο,

κκΐ το μεν Ήέλιος γέρκς κψ&ιτον νίέι τευχών

ηλεκτρυν ποίηοε μιγά κτεαρ κν&ρωποιβι , 630

τον ρκ τότ' ενρνπέδυιο πυρής κκ&ύπερ&ε βάλοντο

Άργεΐοι χλντον άνδρα δεδουπότκ χυδαίνοντες

Αΐκντ' · κμφϊ δε' οι μεγκλκ ϋτενκχοντες ε&εντο

τιμήει/τ' ίλΐφκντα χκΐ ίίργυρον ίμερόεντα,

}}δε καΐ άμφιφορήας άλείφκτος, κλλα τε πκντκ, 63ά

οπποβκ κυδήεντα καΐ αγλκον ΰλβον όψέλλει·

εν δ εβκλον κρκτεροΐο πυρός μένος · ήλ&ε δε πνοίή

ί'ξ αλός, ην προέηκε &εκ Θέτις, οφρκ 0-ε'ρητκι

Αΐκντοξ μεγάλοιο βίη · ο δε νύκτα κκΐ ηώ

κκίετο πκρ νήεΰοΊν έπειγομένου κνέμοιο · 640

οίος πον το πάροι&ε Λι,ός βτονόεντι κεραυνώ

Έγκέλαδος δέδμητο κατ' άκαμάτοιο 0-κλάαβης

Θρινκκίης νπένερ&εν, ΰλη δ' νπετΰφετο νήΰος· <

/) υϊυς ζώοντκ μέλη πυρί δώκε δέρεβδ-κι,

Ηρακλέης Νέΰβοιο δολοφροΰύντιαι, χκλεφ&είς, 645

όππότ' ετλη μέγα έργον, όλη δ' άμφέβτενεν Οίτη
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ξωον χκιομένοιο , μίγη δε οί ήέρι, δνμος

άνδρα λιπών άρίδηλον, ένεκρίν&η δε 9-εοΐβιν

αυτός , έχει οί βώμκ πολνκμητον χάδε γαία ·

τοΐος αρ ' εν πνρι χεΐτο λελαΰμένος ίωχμοΐο 650

Αίας βνν τενχεβΰι· πολύς δ' ίβτείνετο λκος

αίγιαλοίς · Τρώες δ' έγάννντ' , κχάχοντο δ' Αχαιοί.

αλλ' οτε δη δέμας ην κατήννβε πυρ άίθηλον ,

δη τότε πνρχαϊήν οίνφ ββέΰαν όΰτέα δ' αυτόν

χηλω ένΐ χρνδέ'β δήκαν · περί δε αφιΰι γκΐαν 6όό

χεναν άπειρεΰίην 'Ροιτηίδος ονχ εκκς ακτής ·

αντίκα δ' Ιαχίδναντο πολνΰκάρ&μονς ίπΐ νήας

&νμον άκηχεμένοι · τον γαρ τίον Ιΰον Άχιλλεΐ.

ννζ δ' επόρονΰε μέλαινα μετ' άνέρας νπνον αγονβα ·

ο'ί δ' αρά δαΐτ' έπάΰαντο χαΐ ήριγένειαν ε'μιμναν, 660

βαιόν άποβρίζαντες κραιοΐϋι βλεφαροιβιν ·

αίνώς γκρ φοβέοντο χατα φρένα, μη βφιβι Τρώες

ννχτος έπέλ&ωβιν Τελαμωνιάδαο θανόντος.

ΚΟΙΝ Τ Ο Υ

ΤΩΝ Μ Ε θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ.

Ηώς δ' 'ίίκεανοΐο ρόον καΐ λέκτρα λιπονβα

Τί&ωνον προβέβη μέγαν ουρανόν, άμφϊ δε πάντη

κίδνατο παμφανόωΰα · γέλαΰβε 5ί γαία καϊ αί&ήρ ·

τοί δ' εις £ργα τράαοντο βροτοί ρεΐα φ&ινν&οντες,

άλλος δ' αλλοίοιβιν έπώνετο · αύτάρ 'Λχαιοί

8*
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* - >

ίίς άγορην εχε'οντο καλεδδαμε'νου Μενελάου ·

καί ρ' οτε δη μάλα πάντες ανά βτρατόν ήγερέ&οντο,

δη τότ' ένΐ με'ΰβοιβιν άγειρομένοιβι μετηύδα·

,,κε'κλυτε μϋ&ον έμεΐο, 9-εηγενέες βασιλήες,

ως έρε'ω · μέγκ γαρ μοι ένΐ φρεβΐ τείρεται, ήτορ ίο

λκών όλλυμε'νων, ο'ί ρ" ή'λν&ον εΐνεκ' έμεΐο

δήριν ες άργαλέην, τους ονχ νποδέϊ,ΐτκί οΐκος,

ον τοκέες · πολέκς γαρ νπε'κλαβε δαίμονος Αίαα. ·

ως οφε-λον Θκνάτοιο βαρύ 6&ένος ατλήτοιο

αντω εμοί έπόρονΰε , πρίν έν&άδε λαόν άγεϊρκι · 15

νυν δε μοι. άλλήκτονς όδννας ένε&ήκατο δαίμων,

οφρ' όρόω κακά πολλά · τίς αν φρεβΐ γη&ήβειεν

ίίβορόων επί δηρόν αμήχανα έργα μό&οιο ;

άλλ' αγε&' , οβαοι έ'τ' είμεν, έπ' ώκνπόροιβι νέεβΰι

καρπαλίμως φενγωμεν έήν επί γαΐαν εκαΰτος', 20

Αΐαντος φ&ιμένοι,ο πολνβ&ενέος τ' 'Λχιλήος,

των εγώ ουκ όίω κταμένων νπαλνζαι ολε&ρον

ήμέας, άλλ' υπό Τρωαι δαμήμενκι άργαλέοιΰιν

εΐνεκ' εμεν Ελένης τε κννώπιδος, ης νν μοί οντι λ

με'μβλεται ως νμε'ων, οπότε κταμενονς έΰίδωμαι 25

εν πολεμώ· κείνη δ' άλαπαδνοτάτω ΰνν ακοίτη

ερρίτω · εκ γαρ οί πινντάς φρενας εΐλετο δαίμων

εκ κραδίης , υτ' έμ,εΐο λίπεν δύμον ήδε και εΰνήν.

άλλα τα μεν κείνης Πριάμω καί Τρωδϊ μελήΰει ·

ημείς δ' αΐψα νεώμε&' , έπεϊ πολύ λωιόν ίΰτιν 30

έκφνγέειν πολέμοιο δνδηχέος, η άπολέδ&αι."

ως εφατ' Άργείων πειρωμενος· αλλά δε οίκήρ

εν κραδίη πορφυρέ περί ξηλήμονι &υμώ,

Τρώας όπως όλέβΐ], κκΐ τείχεα μακρά πόληος

ρήξη νπεκ ΰεμέ&λων, μάλκ δ' αίματος αα^'Άρηα, 35

δίου Αλεζανδροιο μετά φΟΊμενοιβι πεβόντος ·

ον γαρ τι ζήλοιο πελει ατυγερώτερον άλλο.
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καΐ τα μεν ως ωρμαινεν, ει] $' επιίξανεν

χαι τότε Τνδείδης έγχέβπαλος ώρτ' ένϊ μέϋαοις,

κκί ρα &οο5ς νείκεΰβεν άρηίφιλον Μενέλκον · 40

,,ά δείλ' 'Λτρέος νίί, τίη νν δε δεΐμα κιχάνει

άργαλέον, καϊ τοΐα μετ' 'Λργείοις αγορεύεις,

ως παις ηε γυνή, τοανπερ 6θ·ένος εΰτ' κλαπκδνόν;

«Αλά σοι ου πείθονται 'Λχαιών φέρτατοι υϊες ,

******

πριν Τροίης κρήδεμνα ποτι χ&όνα πάντα βκλέβ&κι · 45

&άρΰος γαρ μερόπεΰΰι κλέος μέγα, φύζκ δ' όνειδος.

είδ' αρά τις κκι τώνδ' έπιπείαεται, ως έπιτέλλεις,

αντίκα οι κεφαλήν τεμέω ίόεντι ΰιδήρω,

ρίψω δ' οίωνοΐβιν άεραιπέτ^βιν έδωδήν

άλλ' άγε&' , ο'ιβι μέμηλεν όρινέμεναι μένε' ανδρών, 50

λαούς αύτίκα πάντας ότρυνάντων κατά νήας

δονρατα δηγέμεναι , παρά τ' άβπίδας κλλα τε πάντα

ευ ϋ-έΰ&αι , και δεΐπνον έφοπλίββαα&αι απαντάς

******

άνέρας ήδ' ίππους, οί'τ' ££ πόλεμον μεμάαβιν ·

εν πεδίω δ' ωκιΰτα διακρινέει μένος"Λρης.ίι· ' 55

ώξ φάτο Τνδείδης · κατά δ' εζετο , ήχι πάρος περ ·

τοΜι 8"ε Θέβτορος υιός ε'πος ποτι τοϊον ε'ειπεν,

άνατάς εν μέββοιϋιν, οπή &έμις εβτ' άγορενειν ·

,,κέκλντέ μευ, φίλα τέκνα μενεπτολέμων Άργείων ·

ί'βτε γαρ , ως βάφα οιδκ &εοπροπίας άγορενειν · 60

ήδη μίν καΐ πρόβ&' έφάμην δεκάτω λνκάβκντι

πέρβειν "Ιλιον αίπν · το δη νυν έκτελέονβιν

ά&άνατοι · νίκη δε πέλει παρά ποβΰΐν 'Λχαιών ·

άλλ' αγε, Τνδέος νια μενεπτόλεμόν τ' Όδνβήα

πέμψωμεν Σκνρόνδε &οως εν νηι μελαίνη, 65

οι ρα παραιπεπί&οντες 'Λχιλλέος ίίβριμον νια

κξονΰιν · μέγα δ' ίίμμί φάος πάντεΰΰι πελάβΰει."
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ως φάτο Θέβτορος ν[ός ένφρονος · άμφϊ δε λαοί

γη&όβννοι κελάδηβαν , έπεί βφιβιν ήτορ έώλπει

Κάλχαντος φάτιν ί'μμεν έτήτνμον , ως άγόρενε · 70

και. τότε Ααέρταο παις μετέειπεν 'Λχαιοϊς ·

,,&> φίλοι, ονκετ' έ'οικε με&' νμίν πόλλ' άγορενειν

ΰήμερον · ίν γκρ δη κάματος πέλει εΐβαΐονβιν ·

οιδα γαρ , ως λαοΐβι κεκμηκόβιν οντ' άγορητής

κνδάνει, οντ' αρ' αοιδός, υν ά&άνατοι φιλε'ονΰι 75

Πιερίδες- παΰρων δ' έπεων ερος άν&ρώποιαι

*.*** + *

νυν ί' , όπερ εναδε παοι κατά βτρατον Άργείοιβι,

Τνδείδαο μάλιϋτα αννεΰπομένον τελέΰαιμι·

άμφια γαρ κεν ίόντε φιλοπτολέμον Άχιλήος

αξομεν οβριμον νϊα παρακλίναντ' έπεεββιν , 80

ΐί και μιν μάλα πολλά κιννρομένη κατερνκει

μήτηρ εν μεγάροιΰιν, έπει κρατεροΐο τοκήος

έλποιιένη κατά &νμον άρήιον ί'μμεναι νια

******

ως φάμενον προβέίίπε πνκα φρονέων Μενέλαος·

,,ω Όδνβεν, μέγ' ονειαρ ένβ&ενέων 'Λργείων, 85

ηνπερ 'Λχιλλήος μεγαλόφρονος οβριμος ν[ός

ελ&οι από Σκνροιο, πόροι δε τις ονρανιωνων

νίκην εύχομένοιβι χκΐ Ελλάδα γαΐαν ίχέΰ&αι ,

δοάΰω οι παράκοιτιν έμην έρικνδέα κονρην

Έρμιόνην, καΐ πολλά καΐ ολβία δώρα ΰνν αυτή 90

προφρονέως · ου γαρ μιν οίομαι οντε γυναίκα ,

οντ' αρά πεν&ερόν έΰ&λόν νπερφιάλως ονόβαΰδαι."

ως αρ' εφη · Λαναοι δε βννενφήμηβαν ίπεΰβι.

χαι τότε λντ' άγορή · τοι δ' έΰκίδναντ' επί νήας

ίέμενοι δείπνοιο , το δη πέλει άνδράΰιν αλκή · 95

και ρ' οτε δη παύΰαντο κορεββάμενοι μεγ' έδωδής,

δη το'θ' όμως Όδνβήι περίφρονι Τνδέος νίός
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νηα &οην εΐρνβΰεν άπειρεβίης αλός εΐ'ϋω ·

χαρπαλίμως δ' ηια καϊ άρμενα πάντα βαλόντες

******

εν δΐ και αυτοί ε'βαν, μετά δε βφιβιν εί'κοσΊ φώτες 100

ίδμονες είρεβίης, όπότ' κντίαι ώΰιν ίίελλκι,

ηδ' όπότ' ευρέα πόντον νπο6το()έΐ]βι γαλήνη·

χκίρ' οτε δη κληΐϋιν ε'π' εντνκτοιβι χκ&ιΰβαν,

τνπτον κλος μέγα χεΰμ,α · πολνς ί' άμ,φέζεεν αφρός ·

νγραΐ δ' κμ,φ' έλάτηβι δίεπρήββοντο χέλεν&οι 103

νηος έπεββνμένης · τοί δ' ίδρώοντες ερεββον ·

ως δ' ό'θ-' υπό ξεύγλησι βόες μέγα κεκμηώτες

δυνρατέην έρνβωΰι πρόβα μεμ,αώτες κπήνην

κχ&εΐ τετριγνΐκν νπ' κί,ονί δινήεντι

τειρόμενοι, πονλύς δε κκτ' ανχένος ήόΐ και ωμών 110

ίδρώς άμφοτέροίδι κκτέΰΰνται κχρις έπ ονδκς ·

ως τήμ,ος μογέεΰκον νπο ΰτιβαρής έλάτ^βι,ν

κίζηοί· μάλα δ' ώκα διήννον ευρέα πόντον.

τονς δ' άλλοι μεν 'ΛχαιοΙ αποϋκοπιαζον Ιόντας·

0·ήγον δ' αινα βε'λεμνκ κκΐ εγχεα, τοΐβί μάχοντο, 115

Τρώες δ' αβτεος εντός αταρβέες έντννοντο ,

£5 πόλεμοι/ μεμαώτες ίδ' ευχόμενοι μκκάρεαβι

λωφήΰαί τε πόνοιο καΐ άμπνεϋβαι καμάτοιο.

τοΐβί δ' έελδομένοιβι &εοϊ μέγα πήματος αλκαρ

ηγαγον Ευρνπνλον κρατερού γένος Ήρακλήος · 120

καί οι λαοί ε'ποντο δαήμονες ΐωχμοΐο

πολλοί, οβοι δολιχοΐο παρά προχοϊίΰι Καΐκον

ναίεβκον , κρατερήβι πεποι&ύτες έγχείχβιν.

αμφι δε οί κεχάροντο μέγα φρεαΐ Τρωιοι νίες ·

ως δ' όπό&' ε'ρκεος εντός έεργμένοι κϋρήβωβιν 123

ήμεροι άνέρα χήνες, οτις βφίαιν εί'δατα /3άλλ|;, ,

******

ΰκίνονβιν, τον δ' ητορ ΐαίνεται είβορόωντος-
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ως αρά Τρωιοι υ'ιες έγή&εον, εντ' έβίδοντο

οβριμον Εύρύπυλον, του δ' εν φρεΰι &κρ<5αλέον χήρ

τέρπετ' άγειρομένοιΰιν άπο προ&ύρων,δε γννκΐχες 130

&άμβεον άνέρα δϊον ο ϋ' έξοχος ίΰΰντο λαών ,

ήντί τις 9·<άε66ι λέων εν ορεβΰι μετελ&ων

τον δε Πάρις δείδεχτο , τίεν δε μιν Έχτορι ίβον ·

τον γαρ ανεψιός ίβκεν, Ιής τ' έτετνχτο γενέ&λης ·

τον γαρ δη τεκέ δια καοΊγνήτη Πριάμοιο 135

Άβτνόχη, κρατερήβιν νπ' αγκοίν^ΰι μιγεΐβα

Τηλεφον , ον ρα χαΐ αυτόν άταρβει Ήρακλήι

λά&ρτι έοΐο τοχήος ένπλόκκμος τεκεν Λνγη·

καί μιν τυτ&ον έόντα καΐ ίβχανόωντκ γάλακτος

δρέψε &οή ποτέ κεμμάς, έω δ' ΐΰα φίλκτο νεβρώ, 140

μαξον νποΰχομένη βουλή Αιόζ· ου γαρ έοίκει

εκγονον Ήρκχλήος όιξυρώς άπολέβ&αι ·

του δ' αρά κνδιμον νίκ Πάρις μάλα πρόφρονι &νμώ

ήγεν εον ποτι δώμα δι' εύρυχόροιο πόληος

ΰήμα πάρ' Άβΰαράχοιο και"Εκτορος αίπά μέλκ&ρα 145

νηόν τε ζά&εον Τριτωνίδος , εν&α οι αγχι

δωματ' έΌαν και βωμός ακήρατος Έρκείοιο ·

καί μιν άδελφειών πηών &' υπέρ ήδε τοκήων

εΐρετο προφρονέως· « ίί οι μάλα πάντ' άγόρενεν

αμφω δ' ως όάριξον αμ' άλλήλοιαι κιόντες. 150

ηλ&ον δ' ες μέγα δώμα και ολβιον · έ'ν&α δ' αρ' ήβτο

άντι&έη Ελένη Χαρίτων έπιειμένη είδος·

καί ρά μιν άμφίπολοι πίβυρες περιποιπνΰεΰχον ,

αλλαι δ' αύτ' άπάνευ&εν έ'οαν κλειτοΰ &αλάμοιο

έργα τιτνβκόμεναι , όπόΰα δμωήαιν εοικεν · 155

Εύρνπνλον δ' Ελένη μέγ' έ&άμβεεν είβορόωβα ,

κείνος δ' αυ&' Έλένην μετά δ' αλλήλους έπέεββιν

αμφω διικανόωντο δομώ ένΐ κηώεντι·

δμώες δ' αυτέ 0-ρόνονς δοιώ %-έβαν εγγύς άναυδης ·
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αΐψα δ' Αλέξανδρος κατ' αρ' ε'ζετο, παρ δ' αρά τώγε 160

Εύρΰπνλος. λαοί δε προ νβτεος αύλιν έ'0-εντο,

ήχι φυλακτήρες Τρωών εβαν όβριμό&νμοι ·

αιφα δε τεύχεα &ήχαν επί χ&όνα, παρ δε κκΐ "ίππους

ΰτήΰαν έτι πνείοντας όιξνροΐο μόγοιο ·

εν 61 φάτν^βι βκλοντο, τκτ' ώκέες ίπποι έ'δουΰι. 16δ

και τότε ννζ έπόρονβε, μελαίνετο δ' κΐκ και α£&ήρ·

οι δ' κρκ δαϊτ' έπάβκντο προ τείχεοξ κίπεινοΐο

Κήτειοι Τρώες τε· πολύς δ' επί μ,ϋ&ος όρωρει

δκιννμένων πάντί] δε πυρός μένος κι&αλόεντος

δαίετο παρ χλιβίηβιν · έπία%ε δ' ήπντκ βΰριγξ, 170

κνλοί τε λιγυροίΰιν κρηράμενοι καλκμοιβιν,

άμφΐ δ"ε φορμιγγών ιαχή πέλεν ίμερόεΰβκ ·

ΆργεΖοι δ' άπάνευ&εν έ&άμβεον είΰορόωντες

* * * * είβκΐοντες

κύλών φορμιγγών τ' (αχήν, ανδρών τε καϊ Ιππων,

βνριγγός θ' , η δαιτί μεταπρέπει ήδ% νομεϋδι · 175

τοννεκ' αρ' οίβιν εκαΰτος επί κλιΰί^βι, κέλενΰε

νήκς αμοιβαίοι φνλαϋδέμεν κχρις ες ηώ ,

μη ΰφεας Τρώες άγκυοΐ ένιπρήδωΰι κιόντες,

οι ρα τότ' κίπεινοϊο προ τείχεος είλαπίναξον.

ως δ' αϋτως κοηά δώματ' Άλεξάνδροιο δαΐφρων 180

δαίνντο Τηλεφίδης μετ' άγακλειτών βκΰιλήων

πολλά δ' αρκ Πρίαμος τε και άλλοι Τρώιοι νιες

έξείης ηϋχοντο μιγήμεναι Άογείοιϋιν

******

αίατ) εν άργαλέτ] · ο δ' ΰπέΰχετο πάντκ τελέβΰειν

κντκρ έπεί δόρπηβαν , έ'βαν ποτι δώμα&' εκαΰτος · 185

Ενρνπυλος δ' αυτόν κατελίξκτο βαιόν κπω&εν,

+ * * *
·

* *

£§ τέγος εύποίητον, οπή πάρος κύτος ί'αυεν

ηνς Αλέξανδρος μετ' άγακλειτής άλόχοιο ·
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χείνο γαρ έχπαγλόν τε κκΐ έ'ζοχον επλετο πάντων ·

εν&' ογε λέξατ' ιών τοι δ' αλλοαε κοΐτον ελοντο 190

μέχρις έπ' ήριγένειαν έν&ρονον. αντκρ αμ' ηοΐ

Τηλεφίδης άνόρονβε κκΐ ες βτρατόν ενρνν ϊκανε

ΰύν Γ' ίίλλοις βκβιλεϋοιν, οδοί κατά'Ίλιον ήσαν ·

ιΐαοί <5' κντίχ' εδ,υβαν εν έ'ντέαι μαιμάωντες,

πάντες ενί πρώτοιβι λιλκιόμενοι πονέεα&κι. 195

ως δε χκϊ Ενρνπυλος μ,εγκλοις περιχκτ&ετο γνίοις

τενχεα μκρμκρεΐ]βίν έειδόμενΚ βτεροπϊ}ΰί ·

και οΐ όκίδαλκ πολλκ κητ' άβπίδα δΐαν έ'κίίτο,

όιιπόβκ πρόβ&εν ερεζε &ρκαν αδένος Ήραχλήος.

εν μεν εΰαν βλοβνρήβι, γενειάαι λιχμώωντες 200

δοιώ χινυμένοίβιν ίοιχότες οΐμκ δράκοντες,

ΰμερδκλέυν μεμκώτες· ο δε οφεκς αλλο&εν άλλον

νηπικχός περ έών νπεδάμνατο · χαϊ οι άτκρβης

ε'βχε νόος χαϊ &νμός , έπεί Λα κάρτας εφχεί

ί'ξ αρχής · ου γαρ τι &εών γένος ονρανιώνων 20ό

απρηκτον τελέ&ει καΐ άμήχανον, αλλά οι αλκή

ε'βπετ' άπειρεΰίη κκι νηδνος ένδον εόντι.

εν δε Νεμεικίοιο βίη έτέτνχτο λέοντος,

όβρίμον Ήρακλήος υπό βτιβκρήσι, χέρεΰΰι

τειρόμενος κρκτερώς · βλοβυρής δε οί'άμφί γέννσβιν 210

κιματόεις αφρός ε'βκεν κποπνείοντι ί' έοίκει.

ίίγχι δε οι πεπόνητο μένος πολυδειράδος νδρης

αίνον λιχμωωβκ· χκρήατκ β' άλγινόεντα

αλλά μεν κρ δέδμητο χκτά χ&ονός, κλλκ δ' ίίεξεν

ίξ ολίγων μάλκ πολλά · πόνος δ' ε'χεν Ήρκκλήκ 215

ϋ·κρβκλέον τ' Ίόλαον, έηεί κρατερά φρονέοντε

αμφω, δ μεν τέμνεβκε καρήκτκ μκιμώωντκ

αρπ% νπ' άγκνλόδοντι &οώς, ο δε καίε βιδήρω

απομένω · κρατερή δε κατήνντο &ηρός όμοκλή.

έζείης δ' ετέτυκτο βίη 6νος άκαμάτοιο , 220
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άφριόων γενύεβΰι ' φέρεν δε μιν , ως έτεόν περ ,

ξωόν ες Ενρνβ&ήα μέγα αδένος Άλχείδαο.

χεμμάς δ' εν ηβκητο &οη πόδας, ητ' άλεγει,νών

άμφΐ περιχτιόνων μέγ' έβίνετο παβαν άλωήν

και την μεν χρνβέοιο χεράατος οβριμος ήρας 225

, ονλομένοιο πυρός πνείονδαν άντμήν.

κμφΐ δ' ίχρκ βτνγεραί Στνμφηλίδες, κι μεν όιβτοΐς

βλήμεναι εν χονίχΰιν κπέπνεον^ αϊ δ' ίτι φνζης

μνωόμενηι πολιοΐο δί' ήέρος ίββενοντο ·

τήσι δ' ίφ' Ήραχλέης χεχολωμένυς άλλον έπ' κλλω 230

ί,ον αεί προΐαλλε, μάλκ ΰπενδαντι έοίχως.

εν δε και Λνγείαο μέγας ΰτα9μος άντι&έοιο

τεχνήεις ηΰχητο χατ' άχαμάτοιο βοείης·

τω δ' κρα δεΰπεβίοιο βα&νν ρόον Άλφειοΐο

ίίβριμος'Ηραχλέης έπαγίνεεν άμφΐ δε Ννμφαι 235

&κμβεον αβπεταν έργον, άπόπρο&ι δ' επλετο ταύρος

πνρπνόος, ον ρα χαΐ αντον άμαιμάχετόν περ εόντα

γνάμπτε βίβ χρατεροΐο κεράατος · οι δε οι αμφω

ακάματοι μνώνες έρειδομίνοιο τέταντο ·

καί ρ' ο μεν ως μνκη&μον [εις πέλεν. αγχι δ' αρ' αντον

αμφι βάκος πεπόνητο &εών έπιειμένη είδος 241

Ιππολύτη · και την μεν νπο κρατερήβι χίρεΰΰι

δαιδαλέον ξωβτήρος άμερβε'μεναι μενεαίνων

εΐλκε κόμης ΐπποιο κατ' ωκέος· αΐδ' άπάτερ&εν

είλλαι νποτρομέεακον Αμαζόνες, άμφϊ δε λνγραΐ 245

Θρηικίην ανά γαΐαν έ'βαν ζίιομήδεος ίπποι

άνδροβόροι · και τάς μεν επί οτνγερ^ΰι φάτνιβιν

αντώ ΰνν βαΰιλήι κακά φρονέοντι δάιζεν.

εν δε και άχαμάτοιο δέμας πέλε Γηρυονήος

τε&ναότος παρά βννΰί· καρήατα δ' εν κονίηβιν 250

(άματόεντα κέχνντο , βίγ] ροπάλοιο δαμέΐ'τα ·

πρόΰ&ε δε οι δέδμητυ κνων όλοώτατος άλλων,
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"Ορ&ρος, άνιηρω έναλίγκιος οβριμον άλκην

Κερβέρω , οζ ρά οί εβκεν κδελφεός · άμφι δ' εκείτο

βουκόλος Ευρντίων μεμορνγμένος αϊματι πολλω. 255

άμφΐ δε χρΰβεα μήλα τετεύχατο μαρμκίροντκ

Έβπερίδων ανά πρέμνον άκήρατον · άμφι δ' αρ' αύτω

ΰμερδαλεος δίδμητο δράκων τκΐ δ' αλλο&εν αλλκι

πτώβαονβκι δραβνν νια Λιός μεγάλοιο φέβοντο.

εν δ' αρ' εην, μέγα δΐΐμα καΐ ά&ανάτοιΰι,ν {δε'β&αι, 260

Κέρβερος, ον ρ' άχάμαντι Τνφωέι γείνατ' "Εχιδνκ

αντρω νπ' όκρνόεντι μέλαινης άγχό&ι ννκχός,

άμφ' ολοΐ^βι, πνλ^ΰί πολνκλκντον Αί§κα,

εί'ργων νεκρόν ομιλον νπ' ήερόεντι βερε'&ρφ·

§εΐα δε μιν Λιός νίός νπο πληγήΰι δαμάββας 265

ήγε καρηβαρέοντα παρά Στνγός αίπα ρέε&ρα,

ελκών ουκ έ&έλοντα βίτ) προς άή&εα χώρον,

&αρΰαλέως. έτέτνκτο δ' άπόπρο&εν αγκεκ μακρά

Κκνκκβον · άμφΐ δε δεβμκ Προμη&ί'ος αλλνδι,ς αλλά

κύτης βνν πέτρηΰιν άναρρήξας άραρνίαις 270

λνε μέγαν Τιτήνα · λνγρός δε οί άγχό&ι, κεϊτο

αίετός, άλγινόεντι, δέμας βεβλημένος ίώ.

Κενταύρων δ' έτέτνκτο πολνα&ενέων μέγα κάρτος

άμφι Φόλοιο μέλα&ρον ε'ρις δ' όρό&ννε καΐ οίνος,

άντίον Ήρακλψ τεράατκ κείνα μάχεΰ&αι · 27δ

κκί ρ' οι μεν πενκτ^δι, περί δμη&έντες εκειντο,

τκς έχον εν χείρεΰβι , μάχης ακος · οι δ' έτι μακράς

δηριόωντ' έλάτηβι μεμαότες, ονδ' άπέληγον

νβμίνης· πάντων δε καρήατα δενετο λν·9·ρω

δεινομένων ανά δήριν άμείλιχον, ως έτεόν περ · 280

οί'νω δ' αίμα μέμικτο, ΰννηλοίητο δε πάντα

εΐδατα καΐ κρητήρες ένξεβτοί τε τράπεξαι.

Νέββον δ' αν&' έτέρω&ι παρά ρόον Ενηνοϊο

κείνης έκπροφνγόντα μάχης ύπεδάμνατ' οιβτω,
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άμφ' έρατής άλόχοιο χολούμενος. εν δ' έτέτνκτο 285

όβρίμον Άντκίοιο μέγα σθένος, ον ρα καΐ αυτόν

άμφΐ παλαιΰμοδύνης αμοτον περιδηριόωντα

ύψού άειράμενος κρατερής βννε'αξε χέρεββι.

κεϊτο δ' επί προχοήβιν ένρρόον Ελλησπόντου

κργαλέον μέγα κήτος αμειλίκτοίβιν οιβτοϊς 290

βλήμενον Ήΰιόνης δε κακούς άπελνετο δεσμούς.

κλλα 8' αρ' Άλκείδαο &ραΰύφρονοξ κΰπετα εςγΐι

κμφεχεν Ενρνπύλοιο διοτρεφέος ΰάχοξ ευρύ.

φαίνετο δ' ίΰος'Άςψ μετά ΰτίχας άίβΰοντι·

Τρώες δ' άμφιέποντες έγή&εον, εύτ' έβίδοντο 295

τεύχεά τ' ήδε κκι ίχνδρα &εών έπιειμένον είδος ·

τον δε Πάρις ποτΐ δήριν έποτρύνων προβέειπε·

^χαίρω οεΐο κιοντο^, έπείνύ μοι ήτορ ίολπεν

Άργείονς μκλα πάντας όιξνρώς άπολέβ&αι

κντης βύν νήεΰβίν, έπεί βροτον ονποτε τοΐον 300

εδραχον εν Τρωεΰβιν ένπτολεμοιβί τ' 'Λχαιοΐς-

άλλα ΰύ, προς μεγάλοιο καΐ όβρίμον Ήρακλήος,

τω μέγε&ός τε βίην τε καΐ αγλκον είδος εοι,χας,

κείνου μνωόμενος φρονέων τ' αντάξια έργα

9-αρΰαλέΊος Τρώεαβι δαϊξομένοις έπάμννον , 305

ην πως άμπνεύβωμεν · έπεί αίγε μοννον οίω

αβτεος ολλνμένοιο κακας άπο κήρας άλίξαι."

ή μέγ' έποτρύνων · ο δε μιν προβεφώνεε μύ&ω ·

,,Πριαμίδη μεγά&νμε, δε'μας μακάρεββιν ίοικως,

ταύτα μεν ά&ανάτων ένΐ γούναβιν έϋτήρικται , 310

05 τε 9·άντ) κατά δήριν ύπε'ρβιον ήε 6αωΟ·τ] ·

ημείς ό' , ωαπερ εοικε καΐ ως ΰ&ένος εβτΐ μάχε09αι ,

ΰτηβόμε&α προ πόληος · έ'πειτα ίί καΐ τόδ' όμούμαι ,

μη πριν νποβτρε'ψειν , πρίν η κτάμεν η απολέβ&αι."

ως φάτο ΰαρβαλέως · Τρώες δ' επί μακρά χάροντα. 315

καΐ τότ' 'Λλέζανδρόν τε καΐ Αίνείαν έρίΰνμον
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Πονλνδάμαντά τ' έυμμελίην και Πάμμονα δΐον,

Ληίφοβόν τ' επί τοΐβι χκΐ Λί'&ικον , ος περί πάντων

Παφλκγόνων έκέκκΰτο μάχη έ'νι τληναι ομιλον ,

τους άμα λέξατο πάντας επισταμένους πονέεβ&κι , 320

οππως δνβμενεεββιν ένι πρώτοιΟι μάχωνται

εν πολεμώ · μάλα δ' ώχα κίον προπκφοι&εν ομίλου ·

προφρονέως δ' οΓμηΰαν άπ' κβτεος· κμφΐ δε λκοί

πολλοί ε'πον&' , ωθείτε μελιββάων κλντκ φνλα

ήγεμόνεβΰιν εοΐσι κατηρεφέος βίμβλοιο 325

έκχνμενκι καναχηδόν, οτ' εΐαρος ήμκρ ΐκηται·

ως αρά τοίΰιν εποντο βροτοι ποτΐ δήριν ίοΰβι ·

των δ' ίίρα νιβΰομένων πολύς κΐ&έρα δοϋπος ΐκανεν

κυτών ηδ' ίππων · περί δ' ϋβρεμεν ίίβπετκ τεύχη.

ως δ' οπόταν μεγάλοιο βίη άνέμοιο &ορονβα 330

κινήβΐ] προ&έλνμνον αλός βν&ον άτρνγέτοιο,

κύματα δ' ωκα κελαινκ προς ήιόνας βοόωντα

φνκος άποπτνωβιν ερενγομένοιο κλύδωνος,

ήχή δ' άτρνγέτοιΰι παρ' αίγιαλοϊδινΰρωρεν

ως των έδβνμένων μέγ' νπέβραχε γαία πελώρη. 335

Άργείοι δ' άπάνεν&ε προ τείχεος έΰτιχόωντο

κμφ' 'Λγαμέμνονκ δΐον άντη δ' έ'πλετο λαών

άλλήλοις έπικεκλομένων, όλοον πολεμοιο

κντιάαν καΐ μήτι, καταπτώββοντας ένιπήν

μίμνειν παρ νήεϋβιν · έπειγομενω δε μάχεβ&αι 340

******

Τρωβΐ δ' αρ' έββνμένοιβι βννήντεον, εύτε βόεΰβι

πόρτιες ίκ ξνλόχοιο ποτΐ βτα&μόν έρχομένηδιν

εκ νόμου είαρινοΐο κκτ' οΰρεος, όππότ' αρονραι,

πνκνον τηλε&άονοΊ , βρύει δ' ίίλις αν&εΰι γκΐκ, .

πλή&ει δ' κύτε κύπελλα βοών γλάγος ήδε καΐ οίων, 3*5

μνκη&μός δ' αρά πουλνς όρίνεται έ'ν&α κκί ε'ν9κ

μι,βγομένων, γάνντια δε μετκ βφίβι βονκόλος άνήρ
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ως των άλληλοιΰι μιτεββνμένων ορυμαγδός

ωρωρει · δεινον γαρ κντευν άμφοτέρω&εν.

βνν δε μάχην έτάννϋΰαν άπείριτον · εν δε Κνδοιμος 350

ΰτρωφάτ' εν μέββοιβι μετ' άργαλίοιο Φόνοιο ·

(ίνν δ' επεΰον ρινοίτε και έ'γχεα και. τρνφάλειαι

πληΰίον · άμφΐ δε χαλκός ί'ΰον πνρϊ μαρμκίρεΰκε ·

φρΐξί 5' αρ' έγχείτ,ΰι μάχη· περί δ' κίμκτι πάνττ]

δενετο γκΐκ μέλαινα δκΐζομένων ηρώων 355

ίππων τ ωκνπόδων, οΐ&' αρμαβιν άμφεκέχνντο,

οι μεν «Γ' άβπαίροντες νπ' αξοΟΊν, οι δ' έφνπερ&εν

πίπτοντες· βτνγερή δε δι' ήέρος εΰβντ' κύτη-

εν γκρ δη χάλκειος ερις πέβεν αμφοτέροιβι ·

κκίρ' οι μϊν λκεΰβιν κταρτηρώς έμάχοντο , 360

• οΐδ' κντ' αίγανέτ}δι νεηκέΰιν ήδε βελέβαιν,

κλλοι, δ κζίνηΰι χκι κμφιτόμοίξ πελέκεΰβι

κκι κρκτεροΐς ξιφέεββι κκΐ αγχεμάχοις δορκτεββιν,

κλίος δ' άλλο χίρεβΰί μάχης κλκτήριον είχε.

πρώτοι δ' 'Λργεϊοι Τρωών ωβκντο φάλαγγας 365

βκιον άπο Οφείων · τοι δ εμπαλιν ορμηβαντες

κΐματι δενον"Λρηα μετ' 'Λργείοιβί δορόντες·

Εύρνπνλος δ' εν τοΐβι μελαίνη λκίλαπι ϊαος

λαόν έπάχετο πάντα και Άργείονς ένάριξε

&αρβαλέως · μάλα γαρ οι άάβπετον ωπααε κάρτος 370

Ζενς έπίηρα φέρων έρικνδέι Ήρακλήι·

εν&' ογε και Νιρήα 9·εοϊς έναλίγκιον ίίνδρκ

μαρνάμενον Τρώεΰβι βάλεν περιμήχεί δονρΐ

βαιον νπίρ πρότμηδιν · δ δ' ες πέδον ηριπε γαίης ·

εκ δε οι αΐμ' έχΰ&η , δίνοντο δε οι κλντα τεύχη, 375

δεύετο δ' άγλαον είδος αμ' εν&αλέεΰβι κόμποι ·

κεΐτο δ' αρ' εν κονίηβι, χαΐ αΐματι ϋνν κταμένοιβιν ,

ίρνος όπως έρι&ηλες έλαίης εύχεάτοιο,

ηντε βίη ποταμοϊο χκτά ρόον ηχήεντκ
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ϋνν τ οχ&τ;ς έλάδ^βι βό&ρον δια πάντα κεδάδβκς 380

ριζό&εν, η δ' αρά κείται νπ' άν&εΰι βεβρι&νϊα·

ως τήμος Νιρήος επί χ&ονος άϋπετον ονδας

έξεχν9η δέμας ην χαΐ άγλαίη ερατεινή ·

τω δ' κρ' ίπ' Ενρνπνλος μεγάλ' ενχετο δτ]ω&εντι ·

,,κεΐΰό νυν εν κονίβδιν, έπεί νύ τοι είδος άγητόν 38ό

οντι λιλκιομενω περ έπήρκεΰεν, αλλά β' ε'γωγε

νοΰφιΰάμην βιότοιο λιλαιόμενόν περ άλνξαι ·

ΰχέτλιος, ονδ' ένόηβας άμείνονος άντίον έλ&ών

ον γαρ κάρτεΐ κάλλος ανά κλόνον Ιβοφαρίξει."

ως ειπών κταμε'νοιο περικλντά τενχε' έλεΰ&κι 390

μήδετ' έπεΰδΰμενος- του δ' άντίος ήλ&ε Μαχκων

χωόμενος Νιρήος, ο οί 6%εδον αΐΰαν άνετλη ·

δονρΐ δε μιν βτονόεντι κατ' εύρεος ηλκαεν ωμον

δεξιτερον , βντο δ' κ'ιμα πολνα&ενεος περ ιόντος ·

αλλ" οΰά' ως άπόρονΰεν άταρτηροΐο κνδοιμον, 396

άλλ' ως τίς τε λέων η άγριος ονρεβι κάπρος

μαίνετ' ένΐ μέββοιβιν, ε'ως κ' έπιόντα

ος ρά μιν ονταβε πρώτος ΰποφ&άμενος δι' ομίλου ·

τα φρονέων έπόρουβε Μαχάονι, καί ρά μιν ωκκ

οντκβεν έγχείτ] περιμήχεΐ τε ΰτιβαρή τε 400

δεζιτερον χατκ γλοντόν · δ δ' ουκ άνεχάξετ' όπίβοω,

ονδ' έπιόντ' άλε'εινε, καί αίματος έββυμενοιο ·

άλλ' αρκ καρπαλίμως περιμήκεα λάαν άείρας

κάββαλε κάκ κεφαλής μεγκ&νμον Τηλεφίδαο ·

τον δε κόρνς βτονόεντα φόνον και κήρ' άπάλαλκεν 405

έβΰνμένως- ο δ' έ'πειτα κραταιώ χώβατο φωτΐ

Ενρνπνλος μάλλον, μέγα δ' άΰχαλόων ένϊ 8·νμκ>

ώκν δια βτέρνοιο Μαχάονος ήλαβεν εγχος ·

αιχμή 5' αίμκτόεββκ μετάφρενον αχρις ΐκανεν

ηριπε δ' ως οτε ταύρος νπο γνα&μοΐβι λέοντος · 410



ΛΟΓΟΣ ς . 129

άμφι δε οι μελέεϋβι μέγ.' εβραχεν αΐόλα τεύχη ·

Εύρύπυλος δε οι αίψα πολύβτονον είρύβατ' αίχμην

εκ %ροός ούταμένοιο, και ενχόμενος μεγ' άύτει·

,,ά δείλ' , ου νύ τοι ήτορ άρηράμ*νον φρεοί πάμπαν

έπλετ' , 05 ούτιδανός περ έών μεγ' άμείνονι φωτΐ 415

αντκ κίες · τω καί βε κακή λάχε δαίμονος Αίβα. ·

άλλα βοι έ'ΰαετ' ονειαρ, οτ' οιωνοί δκτέοντκι

βάρκα τεην κταμένοιο κατά μό&ον η ετ' έέλπΐ]

νοΰτήβειν καΐ έμεΐο μένοξ και. χείρας άλνξειν ;

έββι μεν ίητήρ*, μάλα δ' ήπια φάρμακα οίϋας, 420

τοις πίβννος τάχ' εολπας νπεκφνγέειν κακόν ήμαρ ·

άλλ' ου μάν ονδ' αυτός άπ' ήνεμόεντος Όλύμπον

βείο πατήρ τεόν ητορ ετ' εκ δανάτοιο βαώβει,

ονδ' εΐτοι νέκταρ τε και άμβροβίην καταχεν#."

ως φάτο · τον δ' ογε βαιον άνκπνείων προβέειπεν 425

,,Ενρνπνλ' , ονδ' κρα αοι πονλύν χρόνον αΐαιμόν έβτι

ξώειν, αλλά ΰοΐ αγχι παρίβταται ούλομένη Κηρ

Τρώιον άμ πεδίον, τω και ννν αί'αυλα ρέξεις."

. ως φάμενον λίπε &νμός · εβη δ' αφαρ "Λιδος είοω ·

τον δε και ονκέτ' έόντα προοηνδα κνδιμος άνήρ · / 430

,,νϋΐ' μεν δη βνγε κεΐβο χατά χ&ονός· κντάρ ε'γωγε

νβτερον ονκ άλέγω, ει καΐ παρά ποβαΐν ολε&ρος

βήμερον ημετεροιαι πέλει λνγρός · οντι γαρ άνδρες

ξωομεν ηματα πάντα· πότμος δ' έπι πάβι τε'τνκτκί."

ώ'ί ειπών ονταξε νέκνν · μέγα δ' ί'αχε Τεύκρος , 43ό

«5 ί'δεν εν 'Λονίτβι Μκχάονα · του γαρ απω&εν

είβτήκει μάλα πάγχν πονεύμενος· εν γαρ εκείτο

δήρις ένι μέββοιβιν έπ' κλλω δ' άλλος όρωρει·

κλλ' ονδ' ως άμέληβε δεδονπότος ανδρός αγανού

Νιρήός&', ος κεΐτο πκραντό&ι· τον δ' ένόηβεν 440

ϋβτερον άντι&έοιο Μα^άονος εν χ,υνίιβιν ·

' ογ' Άργείοιΰίν έχίχλετο μακρά βοήβας·

δΜγηκ. Ν 9
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,,έβϋυβ&' , Άργεΐοι, μηδ' είκετε δυβμενέεαβιν

ίβαυμένοις· νώιν γαρ άάΰπιτον εββετ' όνειδος,

αϊ κε Μαχάονκ δΐον αμ' άντι&έω Νιρηι 445

Τρώες έρνΰαάμενοι ποτι'Ίλιον κπονέωνται·

άλλ' αγε, δνβμενέεββί μαχώμε&α πρόφρονι &νμώ,

ΰφρκ δαϊκταμένονς είρΰαβομεν, ήε και αυτοί

κιίνοι,ς άμφι&άνωμεν , έπει &έμις κνδρκβιν κντη ·

******

οΐΰίν άμννέμενκί , δηίοις μη κνρμκ γενέβ&Μ · ' 450

ου γαρ κνιδρωτί γε μετ' άνδράβι κνδος άίξε*."

ως «'ρ' έ'φη· Λαναοΐβι δ' αχός γένετ' · κμφΐ ό' αρ'

αντοΐς

πολλοί γκίαν ερεν&ον νπ' "Αςίϊ δβω&έντες

μαρναμένων εκκτερ&εν ΐβ·η δ' επί δήρις οράρει.

όψε δ' άδελφειοϊο φόνον βτονόεντα νόηβε 455

βλημένον εν κανΐη Ποδαλείριος, οννεκκ νηνβιν

ηβτο πκρ' ώκνίΐόροιΰί τετνμμενα δονραΰι φώτων

ε'λκε' άκειόμένος· περί δ' εντεκ δνΰατο πάντα,

&νμόν άδελφείοΐο χολούμενος · εν δε οι αλκή

βμερδαλεον οτέρνοιβιν άΐζ,ετο μαιμώωντ* 460

£§ πόλεμου Οτονόεντκ · μελαν δε οι έ'ζεεν αίμα

λκβρον υπό χραδίβ · τάχα δ' έ'ν&ορε δυΰμενέεΰΰι ,

χερβί ϋ-οήβιν άκοντα ταννγλώχινα τινάββων ·

είλε δ' αρ' έββνμε'νως 'Λγαμήβτορος νίέα δΐον

Κλεΐτον, ον ήνκομοζ Ννμφη τέκεν άμφΐ ρεέ&ροις 46δ

Παρ&ενίον, οϋτ'. είαι δια χ&ονός ήντ' έ'λκιον

πόντον έπ' Ενζεινον προχεων καλλίρροον νδωρ ·

άλλον δ' άμφΐ καβιγνήτω κτάνε δήιον ανδρκ

Λκβΰον, ον άντί&εος Προνόη τέκεν άμφι ρεέ&ροις

Νυμφαίου ποταμοιο μκλα ϋχεδόν ενρέος αντρον , 470

άντρου &ηητοΐο, το δη φάτις εμμεναι κυτών

[ρον Ννμφάων, όπόβαι περί μακρά νέμονται
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ουρία Παφλαγόνων χαΐ οβαι περί βοτρνόεβΰαν

ναίονβ' Ήράκλειαν · έΌιχε δε κείνο δεοΐβιν '

αντρον , έπεί ρα τέτνχται άπειρέβιον μεν Ιδέβ&κι 475

λαΐνεον , ψνχρον δε δια βπέος έρχεται νδωρ

χρνβτάλλω άτάλκντον, ένϊ μυχάτοιβι δε πάντη

λκΐνεοι χρητήρες επί ατνφελϋβι πέτρ^βιν,

αίξηών ως χερβί τετνγμένοι , Ινδάλλονται ·

κμφ' αντοΐβι δε Πάνες όμως Ννμφαι τ έρατειναί, 480

ίΰτοίτ' ήλαχάται τε, χαι αλλ' οβα τεχνήεντκ

^ργα πέλει &νητοΐβι , τα χαΐ περί ·9ανμα βροτοΐβιν

είδεται έρχομένοιβιν ίβα> ίεροΐο μυχοϊο ·

τφ Ινι δοικί έ'νειΰι χατκιβαβίαι τ άνοδοι τε,

η μίν προς βορέαο τετραμμένη ήχήεντος 48δ

πνοικς, η δε νότοιο χαταντίον ύγρον άεντος,

τη 9-νητοΙ νίβδονται ναό βπέος ενρν 0-εάον ·

η δ' ετέρη μαχάρααν πέίεται οδός, ουδέ μιν άνδρες

ρηιδίας πατέονβιν, έπεί χάο'ς ενρύ τέτνχται

με'χρις έπ' Άιδονηος νπερ&νμοιο βέρε&ρον 490

άλλα τα μεν μαχάρεβΰί πέλει &έμις εΐβοράαΰ&αι.

******

άμφΐ Μαχάονα δΐον ίδ' Άγλκΐης χλντον νϊα

μαρναμένων έχάτερ&εν άπέφ&ιτο πονλΐις όμιλος ·

όψΐ δε δη Λαναοί βφεας εΐ'ρνβκν ά&λήβαντες

πολλά περ · κϊψα δε νήας επί βφετέρας έχόμιαβαν 495

παύροι, έπεί πλεόνεββι κακή περιπέπτατ' όιξνς

άργαλέον πολέμοιο- πόνφ δ' ένέμιμνον άνάγχτ].

άλλ' οτε δη μάλα πολλοί ένεπλήβαντο χελαινάς

χήρας άν' αίματόεντα και άλγινόεντα χνδοιμόν,

δη τότ' αρ' Άργείων πολέες φνγον ίνδο&ι νηών, 500

οββονς Ενρνπυλος μέγ' έπωχετο πήμα χνλίνδων ·

πανροι δ' άμφ' Αΐαντα καΐ Άτρέος νιε κραταιά

μίμνον εν νΰμίνη · χαΐ δη τάχα πάντες ολοντο

9*
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•

δνΰμενέων παλάμ^βι περιΰτρωφώντες ομιλώ,

ει μη Όιλέος νιος ένφρονκ Πονλνδάμαντα 505

εγχεΐ τύφε πκρ' ώμον κριοτερόν άγχό&ι μαξον ·

εκ δε οι κΐμ' έχν&η · ο δ' έχάαβατο τντ&ον οπίβΰω.

Ληίφοβον δ' οντηβε περικλειτος Μενέλαος

δεξιτερόν πκρα μαξόν ο δ' ε'κφνγε ποββΐ δοοΐβιν

εν&' 'Λγκμέμνων δίος ένηοκτο πουλνν ομιλον 510

εξ όλοής· μετά δ' ΛΙ'&ιχον ωχετο δΖον,

έγχεί^ΰιν ο δ' είς ετάφονς κλέεινε.

τους δ' όπότ' Ενρύπυλος λκοββόος είβενόηβε

χκξομένονς άμα πάντκς κπό βτνγεροϊο κνδοιμον ,

αντίκα κκλλιπε λκόν , οβον κκτα νήας £λκβαε , 515

καί ρα &οώς οΐμηβεν έπ' Άτρέος νιε κρκτκιώ

παΐδά τε καρτερό&νμον Όυλέος , 05 περί μεν δεΐν

εβκε &οός, περί δ' κντε μάχη ενι φέρτατος ·ηεν ·

τοίς ε'πι κρκιπνόν ορονβεν έ'χων περιμήκετον ε'γχος ·

βνν δε οι ήλ&ε Πάρις τε και Λίνείκς έρί&νμος, 520

05 ρα 9οώς Αΐκντκ βόλεν περιμήκεΐ πέτρη

κκκ κόρν&α κρκτερήν ο ό' ά'ρ' εν χονίηβι τκννβ&είς

ψνχήν οντι κκπνΰβεν, έπείνν οί αίβιμον ήμκρ

εν νόβτφ έτέτνκτο Καφηρίβιν άμφι πέτρ^ΰι ·

ν.κΐ ρκ μιν κρπάξκντες κρηίφιλοι θεράποντες 525

βκιον ετ' άμπνείοντκ φέρον ποτΐ νήκς Αχαιών.

και τότ' ίίρ' οίώ&ηβκν κγκκλειτοι βκβιλήες

Άτρεΐδαι · περί δε <5φιν όλέ&ριος ΐβτα&' όμιλος

βαλλόντων έκάτερ&εν, ο τι α%·ένε χεραΐν ελέΰ%·αι ·

οϊ μεν γκρ ΰτονόεντα βέλη χέον , ο'ι ίϊ' νν λκας , 530

κλλοι δ' αίγκνέκς· τοί δ' εν μέΰβοιοΊν έόντες

βτρωφώντ' , εντε ΰνες με'βω ερκεΐηε λιόντες

ημκτι τω, οτ' ίίνακτες άολλίββωβ' κν&ρώπονς

άργκλέως τ' είλέωβι κκκόν τενχοντες ολε&ρον

&ηρβΙν νπό κρκτεροΐς, οΐδ' ε'ρκεος εντός έόντες 535
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δμώας δαρδάπτονβιν, ο τις ΰφίΰιν εγγύς ΐκηται ·

ως οΐγ' εν μέββοιβιν έπεββνμένονς έδάιξον.

άλλ' ονδ' ως μένος εΐχον έελδόμενοί περ άλνζαι,

ει μη Τεύκρος ικανέ κκΐ Ιδομενεύς έρί&νμος

Μηριόνης τε Θόας τε κκΐ Ιβό&εος Θραβνμήδης, 540

οι ρα πάρος φοβέοντο &ρα<3ν β&ένος Ενρνπνλοιο ,

χαίκε φνγον κκτκ νήας κλευάμενοι βκρύ πήμα,

ει μη κρ' 'Λτρείδτιβι περιδδείΰκντες ΐκοντο

κντην Ενρνπνλοιο · μάχη δ' άίδηλος έτΰχ&η.

έ'ν&α ΐότ" Αίνεΐκο κατ' άβπίδος έ'γχος έ'ρειβε 545

Τεύκρος ένμμελίης · τον δ' ον χρόκ καλόν ί'αψεν ·

ηρκεβε γαρ οι πήμα δάκος μέγα τετραβόειον ·

άλλα και ως δείβας άνεχάββατο τντ&ον όπίβΰω.

Μηριόνης δ' έπόρονβεν άμνμονι Λαοφόωντι

Παιονίδΐ], τον έγείνκτ' ένπλόκκμος Κλεομήδη 550

Άξιον άμφΐ ρέε&φα· χίεν δ' ό'γ' ές'Ίλιον ίρήν

Τρωβιν άρηξέμεναι μετ' άμνμονος Άβτεροπκίον ·

τον δ' αρά Μηριόνης ννζ' έ'γχεϊ οκριόεντι

αιδοίων έφύπερ&ε · &οώς δε οι εΐρνΰεν αιχμή

έγκατα· τον δ' ωκιβτα ποτΐ ξόφον εββντο &νμός. 555

Λί'αντος δ' αρ' εταίρος Όιλιάδαο δαΐφρων

Άλκιμέδης ες ομιλον ένβ&ενέων βάλε Τρωών ·

ηκε δ' έπενξάμενος δηίων ες φνλοπιν αίνην

ΰφενδόντ] άλγινόεντα λί%·ον δια δ' έ'τρεβαν άνδρες

$οΐξον όμως και λακ περιδδείβαντες (όντα · 560

τον δ' όλοη φέρε Μοίρα ποτι &ρα6νν ηνιοχήα

Πάμμονος Ίππαβίδην · τον δ' ηνία χερβιν έχοντα

πλήξε κατά κροτάφοιο · &οώς δε μιν έ'κβαλε δίφρου

πρόβ&εν έοϊο τροχοΐο · &οόν δε οι άρμα πεβόντος

λνγρον έπιβΰωτροιΰι δέμας διελίββετ' όπίββω 565

ίππων ίεμένων · &άνατος δε μιν αίνος έδάμνα

έββνμένως μάβτιγα και ηνία νόΰφι λιπόντα ·
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Πάμμονι δ' ίμχεΰε πέν&ος· αφαρ δε ί&ήχεν ανάγκη

αμφω κκΐ βαβιλήα και ήνιοχεΐν 0-οον άρμα ·

καί νύ κεν αντον χήρα κκΐ νβτατον ημαρ άνε'τλη , 570

ιί μη οΐ Τρωών τις ανά κλόνον αίματόεντα

•ηνία δέκατο χερβί και έξεβάωοεν ανακτά

ήδη τειρόμενον δηίων άλοήοΊ χε'ρεβοΊν.

άντί&εον δ' 'Λχάμαντα χαταντίον αίβϋοντα

Νέβτορος οβριμος νίός νπερ γόνν δούρατι τνψεν · 57δ

έλκει δ' ονλομένω ΰτυγεράς ΰπεδνΰατ' άνίκς ·

χάβΰατο δ' έχ πολέμοιο · λίπεν δ' έτάροιβι χυδοιμ,όν

δακρνόεντ' · ου γαρ οι ίτι πτολέμοιο μεμήλει.

και τότε δη θεράπων έρικνδέος Ενρνπύλοιο

τύφε Θόαντος έταΐρον Έχέμμονκ * * 580

* * ανά δηιοτήτα

ώμου τντ&ον ένερ&ε · περί κραδίην δε οι ί'γχος

ιξεν άνιηρόν ϋνν δ' αΐματι κήχιεν ίδρώς

ψυχρός από μελέων χαί μιν 6τρεφ9έντα φέρεβ&κι

είβοπίβω κατέμαρψε μέγα ΰ9ένος Ενρνπύλοιο·

κόψε δε οί &οά νεύρα · πόδες δ' άέχοντες εμιμνον 585

αυτόν, οπή μιν τύψε · λίπεν δε μιν αμβροτος αιών.

έβονμένως δϊ Θόας νύξεν Πάριν όξε'ι δονρΐ

δεξιτερον κατά μηρόν · ο δ' ωχετο τντ&όν όπίββω

οΐβόμενος θΌα το|«, τα οί μετόπιβ&ε λέλειπτο.

Ίδομενενς δ' αρά λάαν, οΰον β&ε'νε, χερΰιν άείρας 590

χκββαλεν Ενρνπύλοιο βραχίονα · τον δε χαμάξε

καππεΰΐ λοίγιον εγχος· αφαρ δ' κνεχάοΌκτ' οιιί6ΰ&

οΐΰέμεν έγχείην την γαρ τ' εχεν, εκβαλε χειρός.

'Λτρεΐδαι δ' αρά τντ&ον άνέπνενΰαν πολε'μοιο.

τω δε θοώ^ θεράποντες εβαν βχεδόν , οι οι ενεγκκν 595

κκγες δόρυ μακρόν, ο πολλών γούνατ' ελνβε ·

δεζάμενος δ' ογε λαον έπωχετο κάρτεϊ &ύων ,

κτείνων, ον κε χίχτιΰι, πολύν δ' νπεδάμνκ&' ομ,ιλον.
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' ου'τ' Άτρείδαι μένον ί'μπεδον, οντε τις άλλος

αγχεμάχων Λκνκών · μάλκ γαρ δέος έ'λλαβε πάντας 600

κργαλέον · πάΰιν γαρ έπέϋβντο πήμκ κορύβοΊον

Ευρύπνλος · μετόπιΰ&ε δ' έπιβπόμενος κεράιξε ·

κεκλετο δ' αν Τρώεββιν ίδ' ίπποδάμοις ετάροιβιν ·

,,ώ φίλοι, είδ' αγε 9-νμόν ένΐ βτερνοιβι λαβόντες

τενξωμεν Λαναοΐβι φόνον και κήρ' άίδηλον, 60ό

υ'ι δη νυν μήλοιβιν έοικότες απονέονται

νήας επί βφετέρας · άλλα μ,νηβίόμ,ε&α πάντες

νβμίνης όλοής, ης παιδό&εν ί'δμονες είμεν."

ως φάτο · τοί #' έπόρονβκν άολλεες Άργείοιβιν ·

οι δε μέγφ τρομέοντες κπ άργαλέοιο κνδοιμον 610

φενγον τοί δ' έφέποντο κννες ως αργιόδοντες

κεμμάβιν άγροτέρββιν κν' αγκεα μακρά και νλην ·

πολλούς ί' εν κονίββι βάλον μάλα περ μεμαώτας

έκφνγεειν ολοοΐο φόνον βτονόεΰΰαν ομοκλήν ·

Ενρνπνλος μεν έ'πεφνεν άμνμονα Βονκολίωνα 61δ

Νήβόν τε Χρόμιόν τε καΐ "Λντιφον · ο'ί δε Μνκήνην

ωκεον ενχτέανον, τοί δ'.έν Λαχεδκίμονι ναΐον

τους «'ρ' ογ' έζενάριξεν άριγνώτονς περ ίόντκς.

εκ δ' κρκ πλη&νος ειλεν άάβπετα φνλ' άν&ρώπων,

ό'βοα μοι ον ΰ&ένος έατί λιλαιομένω περ άεΐβκι , 620

ονδ' ει μοι βτέρνοιβι βιδήρεον ήτορ ένείη.

Λϊνείας δε Φέρητα και 'Λντίμαχον κατέπεφνεν,

αμφότερους Κρήτη&εν ίίμ' Ίδομενήι κιόντας.

αντάρ 'Λγήνωρ δΐος άμνμονα Μώλον έ'πεφνεν ,

οβπερ άπ' "Αργεος ήλ&εν νπό Σ&ενέλω βαβιλήι· 625

τον βάλεν κίγανέτ] νεο&ηγέι πολλον όπίββω

ψενγοντ' εκ πολέμοιο τνχών νπό νείατα κνήμης

δεζιτερής · αιχμή δε δια πλατύ νενρον εκερβεν

άντικρύς ίεμένη · παρά δ' ε&ριβεν οΰτέα φωτός ,

άργαλΐως· οδύνη δε μίγη μόρος, εφδιτο δ' άνήρ. 630
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εν&κ Πάρις Μόβννόν τ' εβαλεν κκΐ άγήνορα Φόρκνν

αμφω άδελφειονς, οΐτ' εκ Σαλαμΐνος ΐκοντο

Αΐαντος νήεββι , κκΐ ονκέτι νόατον ε'λοντο ·

τοΐΰι δ' έ'πι Κλεόλαον, έυν θεράποντα Μέγητος,

είλε βαλών κκτά μκξόν κριβτερόν · άμφΐ δε μιν νύξ 635

μάρφε κακή, κκί &νμος κπέπτκτο · τον δε δκμέντος

ένδον ύπο ΰτέρνοιΰιν ίτι κρκδίη άλεγεινή

τκρφεα παλλόμενη πτερόεν αελεμιξε βέλίμνον ·

κλλον §' ίον άφήκεν επί 0·ραβνν Ήετίωνκ

έββνμένως· τον δ' αΐψκ δια γνα&μοΐο ιιέρηβε 640

χαλκός· ο δ ' έβτονάχηΰε · μίγη δε ο[ αΐματι δάχρν.

άλλος δ' άλλον επεφνε · πολύς δ' έβτείνετο χώρος

Αγγείων ίληδόν έπ' άλλήλοιβι πεβόντων.

καίνν κε δη τότε Τρώες ένέπρηβαν πνρι νήας,

ει μη ννζ έπόρονβε βα&νβκιον ήέρ' αγονΰα· 645

χάαβατο δ' Εύρνπνλος, βνν δ' άλλοι Τροίιοι νίες

νηών βαιόν κπω&ε ποτΐ προχοας Σιμόεντος,

'ήχί περ κύλιν £&εντο γεγη&ότες · οι δ' ένϊ νηνοίν

Άργεΐοι γοάαΰκον επί ψαμάδΌΚΐι πεβόντες

πολλά μάλ' άχννμενοι κταμένων υπέρ, οννεκ' αρ' αυτών

πολλούς εν κοντοί μέλας έκιχήΰατο πότμος. 651
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Κ Ο Ι Ν Τ Ο Υ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

Ημος δ' ουρανός αβτρα χκτέχρυφεν, ε'γρετο δ' ηώς

λαμπρόν παμφανόωβα, χνέφας δ' άνεχάββατο νυκτός,

θή τότ' κρήιοί υίες έυβ&ενέων Λργείων,

οι μεν ε'βαν προπάροι&ε νέων κρατερών επί δήριν - '

άντίον Εύρυπΰλοιο μ·εμαότες, οι δ' άπκτερ&εν- 5

αυτού πκρ νήεβϋι Μκχάονκ τκρχνβκντο

Νιρέκ &' , δδ μκκκρεβΰιν άειγενεεββιν έώκει

κάλλεΐ τ' άγλαΐη τε · βίΐ] δ' ουκ κλκιμος ήεν ·

ον γαρ αμ' κν&ρωίίοιϋι &εοΙ τελέονβιν κπαντκ ·

άλλ' έΰ&λω χακυν κγχι πκρίδτατκι ίχ τίνος αΐ'βης · 10

ώ'ί Νιρήι κνκκτι Λαρ' κγλαΐβ ερατεινή

χεΐτ' άλαπαδνοβννη· Λαναοι δε οίονχ άμέληβαν,

αλλά έ ταρχνόαντο καΐ ώδνραντ' επί τυμβω,

οβϋα Μαχκονα δίον , ον ά&ανάτοιβι δεοΐβυν

ιβον αεί τίεβκον , έπεί πυκνά μήδεκ %δη 15

* * * * * * ,

άλλα χαΐ άμφοτέροίς αυτόν περί βήμα βάλοντο.

κκΐ τότ' αρ' εν πεδίω έ'τι μαίνετο λοίγιος"Λρης·

ωρτο δ' αρ' άμφοτε'αω&ε μέγας χόναβος χαΐ αυτή

ρηγνυμι'νων λκεββι χαΐ έγχεί^οΊ βοειών ·

νκί ρ' οϊ μεν πονε'οντο πολυχμήτφ ύπ' "Λρηι · 20

νωλεμέως δ' αρ' απαβτος έδητΰος εν χονίΐ]6ι

χεΐτο μέγα ΰτενκχων Ποδαλείριος · ονδ' ογε βήμα

λείπε χαβιγνήτοιο· νόος δε οι όρμαίνεβκε
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χερβιν υπό βφετέρηβιν άνηλεγέως άπολέβ&αι, ·

και ρ' ότε μεν βάλε χείρας επί ξίφος , άλλοτε δ' άντε 25

όίζετο φάρμακον αίνόν · εοΐ δε μιν εΐργον εταίροι

πολλά παρηγορέοντες· ο δ' ουκ άπέληγεν άνίης·

καίνΰ χε &υμον έηδιν υπαΐ παλάμηβιν όλεΰΰεν

έο&λού άδελφειοΐο νεοκμήτω επί τΰμβω,

ει μη Νηλέος νιος έπέκλνεν, ονδ' κμεληαεν 30

αίνώς τειρομένοιο · κίχεν δε μιν άλλοτε μεν που

έχχνμενον περί βήμα πολνϋτονον, κλλοτε δ' άντε

άμφΐ χάρη χενοντα κόνιν κκΐ βτή&εκ χερβί

Φει,νόμενον κρατερήβι καΐ οννομκ κικλήβκοντα

οίο καοΊ,γνήτοιο · περιΰτενάχοντο δ' ανακτά 35

δμώες όμως ετάροιοΊ,· κακή δ' έχε πάντας οιξνς· ·

καί ρ" ογε μειλιχίοιΰι μέγ άχννμενον προΰέειπεν ·

λευγκλέοιο γόου κκΐ πεν&εος αίνου,

ώ τκος · ον γαρ εοικε περιφρονά φτκ γεγτα

μύρεβ&' , οία γυναίκα, παρ' ονκέτ' έόντι πεβόντα· 40

ου γαρ άναβτήο"ει.ς μιν έ'τ' ες φάος, οϋνεκ' κιΰτος

ψυχή ο[ πεπότηται ες ήέρα, βώμα δ' ανευ&ε

πυρ όλοον κατέδαφε και οβτέα δέξατο γαία ·

αντως δ' , ως άνέ&ηλε , και εφ&ιτο · τετλαϋ·ι δ' άλγος

αΰπετον, ωβπερ εγωγε Μαχάονος οντι χερεία 43

παΐδ' όλέβας δηίοιβιν νπ' άνδράβιν, ευ μεν ακοντι,

ευ δε βαοφροβύν^ΰι κεκαβμενον · ουδέ τις άλλος

αΐξηών φιλεεβκεν έον πατέρ' , ως έμε κείνος,

κάτ&ανε δ' εΐνεκ' έμεΐο βαωΰέμεναι μενεαίνων

ον πάτερ ' · αλλά οι εί&αρ άποκταμενοιο πάΰαβ&κι 50

σΐτον ετλην και ξωός ε'τ' ήριγένειαν ίδεβϋ-αι ,

ευ είδοίς, ότι πάντες όμην Άίδαο κε'λευ&ον

νιββόμε&' αν&ρωποι, πάβίν τ' επί τέρματα κείται

λυγρα μόρου βτονόεντος· έΌικε δε &νητόν έόντκ

πάντα φέρειν, όπόβ' έΰ'&λκ διδοΐ&εύς ήδ' άλεγεινκ." 5δ
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ως φά&' · ο ά' άχννμενός μιν άμείβετο · τον ό' άλε-

γεινόν

έ'ζεεν εΐΰέτι δάχρν καϊ άγλαά δένε γένεια ·

,,οί πάτερ , αβχετον άλγος έμον καταδάμναται ητορ

άμφΐ καβιγνήτοιο περιφρονάς, ος μ' άτίταλλεν

οϊχομένοιο τοκήος ες ονρανόν, ως έον νια, 60

βφ^βιν εν αγχοίν^βι καϊ ΐητήρια νονβων

εκ 0-νμ,οΐο δίδαξε · μιη δ' ένΐ δαιτί και εννη

τερπομε&α ξννοΐβιν Ιαινόμενοι κτεάτεββι·

τω μου πέν&ος αλαβτον έποίχεται · ονδ' έτι κείνον

τε&νκότοξ φάος έΰ&λόν έέίδομκι είδορ(χαβ9·κι.ίί 65

ως φάτο· τον δ' ό γερκώς άκηχέμενον προβέειπε·

,,παβι μεν κν&ρώποιΰιν ΐΰον κακόν ωπκβε δαίμων

όρφκνίην , πάντας δε κκΐ ήμέκς αΐα καλύψει ,

ου μεν αρ' έκτελεβκντας όμην βιότοιο κέλεν&ον,

ονδ' οΐην τις ε'καϋτος έέλδεται, οννεχ' νπερ&εν 70

εδ&λά τε και τα χέρεια &εών εν γονναβι κείται

μνρία , είς ?ν πάντα μεμιγμενα · καϊ τα μεν οντις

δερκεται ά&ανάτων, άλλ' άπροτίοπτα τετυκται

άχλύι 0-εΰπεδίΐ] κεκαλυμμένα· τοις δ' έπι χεϊρκς

υί'η Μοίρα τί&ηΰι και ονχ όρόωβ' άπ' Όλνμπον 75

ε^ γαΐαν προΐηΰι · τα δ άλλνδίζ αλλά φέρονται

τινοιης ως ανέμοιο · και ανερι πολλάκις έβ&λώ

άμφεχν&η μέγα πήμα, λνγρω δ' έπικάππεΰεν όλβος

******

ούτι εκών · άλαός δε πέλει βίος άν&ρώποιοΊ ·

τοννεκ' αρ' άΰφαλί'ως ου νίο'βεται, αλλά πόδεββι 80

πνκνά ποτιπταίει · τρέπεται δε οί αίόλον ί'χνος

ίίλλοτε μεν ποτι πήμα πολνΰτονον, άλλοτε δ' άντε

εις άγα&όν μερόπων δε πανόλβιος οντις έτνχ&η

ες τέλος εξ αρχής· έτέρω δ' ε'τερ' άντιόωΰι.

πανρον δε ζάοντας εν κλγεβιν οντι εοικε 8δ
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ξωέμεν * * * * *

* ϋλπεο δ' αίεν άρείονα, μηδ' έπι λνγρω

&νμόν ίχειν χαί γαρ ρα πίλει φάτις άνδρώποιβιν ,

έβ&λόν μεν νίβΰεβ&αι ες ουρανοί/ αφ&ιτον α(εί,

άργαλέον δε ποτΐ βτνγερόν ξόφον επλετο δ' αμφω

δεΐο χκβιγνήτω · και μείλιχος $σκε βροτοΐβι , 90

χαί πκις ά&κνκτοιο · &εκίν δ' ες φνλον οίω

χεΐνον κνεΐ&έμεναι αφετέρου πκτρος έννεαίηβιν." .

ως ειπών μι,ν έγειρεν από χ&ονος ονχ έ&έλοντα

παρφάμενος μν&οιβιν, 'άγεν β' κπό βήματος αίνου

έντροπκλιζόμενον χαί ετ' κργαλέα βτενάχοντκ· 95

ε'ί δ' άρα νήκς ΐχοντο · πόνον δ' ίχον άλλοι 'ΛχαιοΙ

άργκλίον χκΐ Τρώες όρινομένου πολε'μοιο.

Ενρνπνλος δ' ατάλαντος άτειρέα δνμ,ον'Άρηι,

χερΰΐν νπ' άχαμάτχβι, χαί εγχεΐ μαιμώωντι

ϋάμνατο δήια φυλά· νεχρών δ' έΰτείνετο γαία 100

χτεινομένων εχάτερ&εν · ο δ' εν νεχνεββι βεβηχώς

μάρνατο &αρΰαλέως πεπκλαγμένος αΐματι χείρας

χαί πόδας· ούδ' άπέληγεν άταρτηροΐο χυδοιμοϋ-

άλλ' ογε Πηνε'λεων χρατερόφρονα δονρι δάμαΰΰεν

άντι,όωντ' ανά δήριν άμείλιχον άμφΐ δε πολλούς 103

εχτανεν ούδ' ογε χείρας απέτρεπε δηιοτήτος,

άλλ' επετ' Άργείοιβι χολούμενος, εντε πάροι&εν

οβριμος Ήρακλέης Φολόης ανά μακρά κάρηνα

Κεντανροις έπόρονΰεν έώ μέγα χάρτεϊ %·νων , .

τους άμα πάντας έ'πεφνε χαί ώχντάτονς περ έόντκς ιιο

χαΐ κρατερούς όλοοΰ τε δαήμονας ίωχμοΐο ·

ως ογ' έπαββύτερον Λκναών βτρατον αίχμητάων

δάμνατ' έπεββνμενος· τοί δ' Ιλαδον κλλο&εν άλλος

ά%·<)όοι εν κοντοί δεδυνπότες έξεχέοντο.

ως δ οτ' έπιβρίβαντος άπειρεβίου ποταμοΐο .115

οχ&αι άποτμήγονται επί ψαμμώδεϊ χωρώ
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μυρίκι κμφοτέρω&εν, ο δ' εις κλος έ'βΰντκι οΐδμα

πκφλάζων αλεγεινόν ανά ρόον, κμφΐ δε πκντη

κρημνοί έπικτνπέονβι , βρίμει δ' αρά μακρά ρέε&ρα

αίεν έρειπομένων , εί'κει δε οι ε'ρκέα πάντα · 120

ώ'ί αρά κνδιμοι νίες ένπτολέμων Άργείων

πολλοί νπ' Ενρνπνλοιο κατήριπον εν κονίηβι,

τονς κίχεν κίματόεντα κατκ μό&ον · οι δ' νπκλνξκν,

δββονς έζεβκωβε ποδών μένος· αλλ' κρα κκΐ ως

Πηνε'λεων έρνβκντο δνβηχε'ος ίξ όμκδοιο 12δ

νήας επί βφετέρκς, κκίπερ ποαϊ κκρπαλίμοιβι

χήρας κλενόμενοι βτνγεράς κ«ί ανήλεα πότμον

πανβνδίβ δ' έ'ντοβ&ε νέων φύγον · ουδέ τι &υμω

εβ&ενον Ενρνπΰλοιο κατάντια δηριάαβ&κι ,

οννεκ' κρα βφίβι φύξνν όιξνρην έφέηκεν 130

Ήρακλέης νιωνον άτιιρέα πάμτίκν άε'ξων.

οι δ' αρά τείχεος εντός νποπτωσβοντε$ εμιμνον,

αίγες όπως υπό πρώνκ φοβενμενκι κίνον κήτην,

οΰτε φέρει νιφετόν τε πολνν κρνερήν τε χάλαξαν

•ψυχρός επκΐδΰων, ταΐ δ' έ$ νομόν έΰβνμ,ενκί περ 13δ

ριπής οντι κατι&νς ύπερκνπτονΰι κολώνης,

άλλ' αρά χεΐμκ μένονβιν υπό βκέπας ήδε φάραγγκς

κγρόμεναι, δκμνοιβι, δ' νπό βκιεροΐΰι νέμονται

ίλαδόν, οφρ' άνέμοιο κακαΐ λήξωβιν αελλαι ·

ί3ς ΛαναοΊ πνργοιβιν υπό βφετέροιΰιν έ'μιμνον 140

Τηλέφον οβριμον νια μετεβΰνμενον τρομέοντες.

αντκρ ο νήας έ'μελλε &οας κκι λκον όλέΰΰειν,

ει μη Τριτογένεικ 9-ρκΰος βκλεν 'Λργείοιθιν

όψέ περ · ο'ί δ' αλληκτον άφ' ερκεος αίπεινοΐο

όνβμενέκς βάλλοντες άνιηροΐς βελέεΰΰι 145

χτεΐνον έπααβντέρονς · δεΰοντο δε τείχεκ λν&ρω

λενγαλέω · βτονκχή δε δαΐκταμένων πέλε φώτων.

αντως δ' αν ννκτκς τε καΐ ηματα δηριόωντο
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Κήτειοι Τρώες τε χαΐ Άργεΐοι μενεχάρμαι ,

άλλοτε μεν προπάροι&ε νέων , ότ£ <3' άμφΐ μακεδνόν 150

τείχος, επεί πέλε μώλος άάβχετος· κλλ' αρά και ώ§

ηματα δοιά φόνοιο καΐ'άργαλέης ύβμίνης

πανβκν&' , οννεχ' ΐκκνεν ες Ενρνπνλον βκΰιλήα

κγγελίη Λανκκίν, ως κεν πολέμοιο με&έντες

πνρκκϊί) δωωοίι δαΐχταμένονς ένΐ χάρμη- 1 55

κντκρ ογ' κΐψ' έαί&ηΰε· και άργκλεοιο κνδοιμον

πανΰάμενοι έκκτερ&ε νεκρούς περιταρχνΰαντο

εν κονίΐ] έριπόντας· 'ΛχαιοΙ δ' εξοχκ πάντων

Πηνε'λεων μνροντο · βάλον δ' επί βήμα &κνόντι,

ενρν μκλ' , νψηλόν τε καΐ έββομενοις κρίδηλον · 160

πλη&νν 5' αντ' κπάνεν&ε δαΐκτκμένων ηρώων

0-κψαν άκηχέμενοι μεγάλω περί πέν&εΐ 8-νμον

πνρκαΐήν αμκ πκβι μίαν περινηήβαντες

καΐ τάφον · ως δε καΐ κντοί άπόπρο&ι Τρώιοι νϊες

τκρχνβκν κταμένονς· όλοή δ"Έρις ουκ άπέληγεν , 165

κλλ' ε'τ' εποτρννεβκε &ραβν β·9·ένος Ενρνπνλοιο

άντιάκν δηίοιβιν ο δ' οϋπω χκξετο νηών,

κλλ' £μενεν, Λαναοΐβι κακήν επί δήριν κεί-ων.

τοί δ' ες Σχνρον ΐχοντο μελκίνΐ] νηΐ 0-ε'οντες ·

ενρον δ' νι' 'Λχιλήος έον προπάροι&ε δόμοιο , 170

άλλοτε μεν βελέεββι, καΐ έγχεί^βιν ίει/τα,

άλλοτε δ' αν&' ΐπποιβι πονενμενον ώκνπόδεΰβι ·

γή&ηβκν δ' έβιδόντες κταρτηροΰ πολέμοιο

έργα μετοιχόμενον, χαίπερ μέγα τειρόμενον χήρ

άμφΐ πατρός χταμενοιο · το γκρ το πάροι&ε πέπνβτο · 17δ

αίφα δε οί χίον αντα τε&ηπότες, οννεχ' όρώντο

&αρβαλέω Άχιλήι δέμας περικαλλες όμοΐον ·

τονς δ' αρ' νποφ&άμενος τοΐον ποτΐ μν&ον εειπεν ·

,,ίο ζεΐνοι, μέγα χκίρετ' ίμον ποτΐ δώμα κιόντες ·

είπατε ιϊ' , όππό&εν έ0τε κκΐ οΐτινες, ήδ' ο τι χρειώ 180
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ηλΰετ' έχοντες έμεϊο δι' οΐδματοςάτρνγίτοιο."

ως εφατ' ειρόμενος· ο δ' αμείβετο δϊος Όδνΰβενς·

,,ήμεΐς τοι φίλοι είμεν ένπτολέμον Άχιλήος,

τω νν αέ φαβι τεκέΰ&αι ένφρονα Ληιδάμειαν ·

καί δ' αυτοί τεον είδος έίακομεν άνέρι κείνω 185

πάμπαν ο δ' ά&ανάτοιβι πολνβ&ενέεοβιν ΐώχει.

ειμί δ' έγών Ί&κχη&εν, ο δ"Άργεος ίπποβότοιο,

ιί'ποτε Τνδείδαο δαΐφρονος οννομ' κκονβκς,

-η χαί Όδνΰβήος πυκιμήδεος, ος νν τοι αγχι

αυτός έγών ε'ΰτηκα &εοπροπίης ε'νεκ' έλ&ων · 190

άλλ' έλίκιρε τκχιΰτκ καί 'Λργείοις έπάμννον

έλ&ών ες Τροίην · ως γαρ τέλος εββετ' ίίρηι.

καίτοι δώρ' ύπκβυνβιν αάβπετκ δΐοι Λχαιοί·

τενχεα δ' κύτος εγωγε τεον πατρός κντι&έοι,ο

ϋαάΰω , βπερ φορέων μέγα τέρψεαι · ον γαρ έΌικε 195

·9·νητών τενχεβι κείνα, &εού δε πον "Αρεος οπλοις

Ιβα πέλει · πονλνς δε περί βφίβι πάμπάν αρηρε

χρνβος δαιδαλέοιβί κεκαΰμένος, οΐΰι και αυτός

"Ηφκιβτος μέγα &νμόν εν ά&ανάτοιβιν ϊάνΟ-η

τεντών αμβροτα κείνα, τα βοΐ μέγα &ανμα ίδόντι 200

εαβεται, οννεκα γαία καί ουρανός ήδε δάλαββα

άμφϊ βάκος πεπόνητκι απειρεβίω περί κνκλω ·

ζώα πέριξ ήακηνται έοικότα κιννμένοιαι

&ανμα και ά&κνάτοιβι · βροτών δ' ονπωποτε τοϊκ

υντε τις ε'δρακε πρόβ&εν εν άνδράβιν, οντ' έφόρηβεν, 20ό

ει μη βός γε πατήρ, τον ΐβον Λα τΐον Αχαιοί

πάντες, εγώ δε μάλιβτα φίλα φρονέων άγάπαξον

χκί οί άποκταμένοιο νέκνν ποτι νήας ενεικα;

πολλοίς δνσμενέεΰβιν ανήλεα πότμον υπάΰβκς·

τοννεκά μοι κείνοι® πιρικλντά τενχεα δώκε 210
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δια Θέτις· τα δ' αρ' αν&ις έελδόμενός περ 'έγωγε

δώβω προφρονέως, όπότ"Ίλιον εΐβαφίκηαι.

χαίνύ 6ε κκι Μενέλαος, έπην Πριάμοιο πόληα

πέρβαντες νήεββιν εξ Ελλάδα νοβτήσωμεν ,

αντίκα οίγαμβρον ποιήΰεται, ην έ&έλβαϋ-α, 215

άμφ' ενεργεβίης · δώβει δετοί ααπετ' αγεβ&αι,

κτήματα τε χρνβόν τε μετ' ήνκόμοιο Ο-νγατρός,

οββ' έπε'οικεν ί'πεβ&αι έυκτεανω βαΰιλήι.1·1·

ως φάμενον προαέει,πεν Άχίλλέος οβριμος νιος·

,,εΐ μεν δη καλέονβι &·εοπροπίΐ]ΰιν Άχαυοί, 220

αΰριον αίψα νεώμε&' έπ' ευρέα βέν&εα πόντου,

ην τι φάος Λκνκοΐΰί λιλαιομένοιδι γένωμκι ·

νυν δ' ΐομεν ποτΐ δοάματ' ένξεινόν τε τράπεξαν,

οΐην περ ξείνοιβι &έμις πκρατεκτήναβ&αι ·

άμφΐ δ' έμοίο γάμοω δεοΐς μετόπιβΟ-ε μελήβει." 225

ώ'ί ειπών ηγεΐ& · οι δ εΰπομενοι μέγα χαΐρον ·

καί ρ' οτε δη μέγα δώμα κίον καΐ κάλλιμον ανλήν ,

εύρον Ληιδάμειαν άκηχεμένην ένΐ &νμώ

τηκομένην ·9·' , ώβείτε χιών κατατήκετ' ορεαβιν

ενρον υπό λιγέος καΐ άτειρέος ήελίοιο · . 230

ώ'ί ηγε φ&ινύ&εβκε δεδονπότος ανδρός άγκνοϋ·

και μι,ν ετ' άχννμένην περ κγακλειτοι βαβιλήες ·

ηβπάξοντ' έπέεββί · παις δε οι έγγνΰεν έλ&ών

μν&εΐτ' άτρεκέως γενεην καΐ οννομ' έκάβτον.

χρειώ δ' , ηντιν' ικανοί/, έπέκρνφε μέχρις ες ηώ, 235

οφρα μη άχννμένην μιν έλη πολνδακρνς άνίη ,

καί μιν άπεββύμενον μάλα λιββομένη κατερυκι,.

αΐψα δε δαίτ' έπάβαντο και ΰπνω δνμον ΐηναν

•πάντες, οβοι Σκνροιο πέδον περιναιετάαβκον

είναλίης, την μακρά περιβρομέουβι 9·αλάββης 2*»

κύματα ρηγννμένοιο προς βάνας Λΐγαίοιο ·

«Αλ' ον Ληιδάμεικν έπήρατος ύπνος έμαοπτεν
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οϋνομα χερδαλεον μιμνηβκομένην Όδνβήος

ηδι- καΐ άντι&έου Λιομήδεος, οι φα μιν αμφω

εύνιν ποιήααντο φιλοπτολέμον 'Λχιλήος 245

παρφάμενοι χείνοιο &ραβνν νοον, ϊίφρ' άφίχηται

δήιον ε(ς ένοπήν · τω δ' ατροπος ηντετο Μοίρα ,

•η οίνπέχλαβε νόΰτον, κπειρέοΊον ί' αρά πέν&ος

πκτρί πόρεν Πηίήι χκΐ κύτη Ληιδκμεί-β ·

τοννεχά μι,ν χκτα &νμον κκβπετον αμφεχε δεΐμα 250

παιδος έπεβΰνμένοιο ποτϊ πτολεμοιο χνδοιμόν,

μη οι λενγκλέφ επί πέν&ιϊ πέν&ος ΐχητκι.

Ηώς δ' εΐβανέβη μέγαν ονρανόν οΐδ' κπο λέκτρων

κκρπαλίμως ώρνυντο · νόηβε δε Ληιδκμεικ·

αΐψα δε ο[ ΰτέρνοιβι περί πλκτέεββι χν&εΐΰκ 2δδ

άργκλε'ως γοκααχεν, ες αί&ίρα μκκρά βοώΰα ·

ηντε βονς εν ορεϋΰιν κπειρέβιον μεμκχνΐα

πόρτιν έην δίζηται εν κγχεβιν , κμφΐ δε μκχρκΐ

ονρεος κίπεινοΐο περιβρομέονδι χολώναι ·

'ωζ ίίρκ μνρομένης κμφίκχεν αΐπν μέλα&ρον 260

Λκντο&εν έχ μνχάτων, μέγα δ' κΰχαλόωα' άγόρενε ·

,,τί'κνον, ποΐδη νυν σοι ένς νόος έκπεπότηται,

"Ιλιον ες πολύδακρν μετά ξείνοιβιν επεβ&αι,

γΐχι πόλεις όλέκοντκι ύπ' άργκλέης νΰμίνης,

κκίπερ έπιβτάμενοι πόλεμον καί άεικέα χάρμην ; 265

νυν δε θϋ μεν νέος έαβί και ονπω δήια έ'ργα

οίδκς, ίίτ' άν&ρωποιβίν άλάλκονβιν κκκόν ημαρ ·

άλλα ΰν μεν μεν αχονβον, έοΐς δ' ένΐ μίμνε δόμοιβι,

μη δη μοι Τροίη&ε κακή φάτις ονα&' ΐκηται

αεΐο καταφ&ιμένοιο χατά μό&ον · ου γαρ όίω 270

έλ&εμεναί ΰ' έτι δενρο μετάτροπον εξ όμάδοιο ·

ονδε γαρ ουδέ πατήρ τεος ίκφνγε κήρ' άίδηλον,

άλλ' έδάμη κατά δήριν, όπερ και βεΐο και άλλων

•ηρώων προφέρεβκε , &εά δε οι επλιτο μήτηρ,

8ΜΥΚΜ. 10
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τώνδε δολοφροΰννΐ] κκΐ μήδεβιν, οι 6ε και κντόν 275

δήριν επί βτονόεδβαν έποτρννονβι νεεΰ&αι ·

τοννεκ' εγώ δείδοικκ περί κραδίβ τρομέονβα,

μη μοι κκι βέο , τέκνον, άποφ&ιμένοιο πέληταί ,

εύνιν καλλειφ&είΰαν άεικέα πήματα πάΰχειν ·

ον γαρ πω τι γνναικι κκκάτερον κλγος ίπεκίι,ν , 280

η οτε πκΐδες ολωντκι άποφ&ιμένοιο κκΐ ανδρός ,

χηρω&ίί δε μέλα&ρον νπ' άργαλέον &κνάτοιο ·

κντίκκ γαρ περί φώτες κποτμήγονβιν αρονρας ,

χείρονβιν δε τε ΐΐάντκ κκΐ ουκ άλεγονβι 0·έμι0τκς ·

τοννεκ' ίίρ' ον τι τετνκται οιξυρώτερον κλλο 285

χήρης εν μεγάροιΰιν κκιδνότερόν τε γννκικός."

ή μέγα κωκύονβα · παις δε μιν αντίον ηνδκ ·

,,&κρβει, μήτερ έμεΐο, κακήν δ' κποπέμπεο φήμην

ον γαρ νπερ κήράς τις νπ' αρίΐ' δάμνατκι κνήρ ·

ει δε μοι αΐβιμόν έβτι δκμήμεναι εΐνεκ' Άχκιών, 290

τε&ναίην ρέζκς τι και άξιον Λίακίδηβιν."

ως φάτο · τω δ' αγχιβτα κίεν γεραρός

καί ρά μιν ίοαχμοίο λιλαιόμενον προβέειπεν

,,αΐ τάκος όβριμό&νμον, εφ πατρί κάρτος έοικως,

οιδ' , ότι καρτεράς έδβι και οβριμος· κλλ' αρκ κκΐ ως 295

και πόλεμον δείδοικα πικρον κκι κϋμκ 9-αλάΰβης

λενγαλέον νανται γαρ αεί βχεδόν εΐβιν όλέ&φου.

άλλα βν δείδιε, τέκνον, έπήν πλόον εΐβαφίκηαι,

νΰτερον η Τροίη&εν η αλλο&εν, οία τε πολλά

******

τημος, οτ' αίγοκερήι ϋννε'ρχεται ήερόεντι 300

ήέλιος μετόπιΰ&ε βαλών ρντήρα βελέμνων

τοξεντήν , οτε χεΐμα λνγρόν κλονέονοΊν κελλκι ,

ή' όπότ' ωκεανοΐο κατά πλατύ χενμα φέρονται

κΰτρα κατερχόμενοιο ποτΐ κνεφας '&ρίωνος ·

δείδιε δ' εν φρεοί αήβιν Ιαημερίην άλεγεινήν," : 30ό
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ΎΙ ί-νι ΰνμφορέονται άν' ευρέα βέν&εα πόντου

* ι * * * * *

εχπο&εν άίββουβαι υπέρ μέγα λαΐτμα &κλάββης,

η οτε Πληιάδων πέλεται δύδις, ην ρα χαί αυτήν

διίδι&ι μκιμοίωβαν εαω αλός, ηδε και αλλά

αΰτρα, τα που μογεροΐβι πέλει δέος άν&ρώποιβι 310

δυόμεν' η ανιόντα κατά πλατύ χεϋμα ΰκλάβδης."

ως ειπών κύβε παΐδα καΐ ουκ άνέεργε κελεύ&ου

ίμείροντα μό&οιο δνΰηχέος· ος δ' έρατεινον

μειδιόων επί νήκ -θΌώί αίρμκινε νέεβ&αι ·

αλλά μιν είβέτι μητρός ένΐ μεγάροιβιν έρνκε 315

δκκρνόεις όκριΰμός έπιΰπεύδοντα πόδεβϋιν ·

ως δ' οτε τις &οόν ΐππον επί δρόμον 10%ανόκ>ντα

εί'ργει έφεξόμενος, ο δ' έρνκανόωντα χαλινόν

δάπτει έπιχρεμέ&ων , βτέρνον δε οι άφριόωντος

δεύεται, ονδ' ΐβτανται έελδόμενοι πόδες οΐμης, ' 320

πονλύς δ' άμφ' ένα χώρον έλαφροτάτοις υπό ποββι

ταρφέα κιννμένοιο πέλει κτύπος, άμφι δε χαΐται

ροάοντ' έβΰνμένοιο, κάρη δ' εις ΰψος άείρει

φυβιόων μάλα πολλά , νόος δ' έπιτέρπετ' κνακτος ·

ως αρά κύδιμον νια μενεπτολέμου 'Λχιλήος 32δ

μήτηρ μεν κατέρυκε, πόδες δε οι έγκονέεΰκον ·

η δε και άχννμένη περ έω έπαγάλλετο παιδί.

ος δε μιν αμφικύΰας μάλα μυρία κάλλιπε μούνην,

μυρομένην άλεγεινά φίλου κατά δώματα πατρός·

οΐη δ' άμφΐ μέλκ&ρα μέγ' κβχαλόωβα χελιδών 330

μύρεται κιόλα τέκνα, τα που μάλα τετριγώτα

αίνος όφις κατέδαψε και ηκαχε μητέρα κεδνήν,

η δ' οτε μεν χήρην περιπέπταται άμφΐ καλιήν,

άλλοτε δ' εντύκτοιβι περί προ&ύροιβι ποτάται

αίνο. κινυρομένη τεκέων υπέρ · ως αρά κείνου 335

μνρετο Ληιδάμεια , και υίέος άλλοτε μεν που

10*
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εννην άμφιχν&ίΐδα μέγ' ίαχεν, άλλοτε δ' αυτέ

χλαΐεν επί φλιήαι · φιλώ δ' έγχάτ&ετο κόλπω,

ει τί οί εν μεγάροιβι τετνγμένον ηεν α&νρμα ,

ω ίπι τυτ&ος έών άταλάς φρένας ίαίνεβχεν · 340

άμφι δε οίκαΐ άκοντα λελειμμένον εί'πον ίδοιτο ,

ταρφέα μιν φιλέεαχε , και εί' τί πες άλλο γοώΰκ

ε'δραχε παιδος έοΐο δκΐφρονος. ονδ' ογε μητρός

αβπετ' όδνρομένης ίτ' έπέχλνεν, άλλ' άπάτερ&ε

βκΐνε &οην επί νήα · φέρον δε μιν ώχέκ γνΐα 545

άϋτερι παμφανόωντι πανείχελον · άμφι δ' αρ' αντώ

εοπετ' όμως Όδυβήι δκϊφρονι, Τνδέος υιο'ϊ,

αλλού τ' είχοβι φώτες άρηράμενοι φρεβΐ &υμόν ,

τους έ'χε χεδνοτάτονς εν δωμαβι Ληιδάμεια,

χαί βφας έω πόρε παιδί &οούς Ιμεναι δεράποντας , 350

οΐτότ' 'Λχιλλέος νια &ραβνν περιποιπννεβχον

έββνμενον ποτι νήα δι' αβτεος · ος δ' ένι μέββοις

ηιε χαγχκλόων · χεχάροντο δε Νηοηΐναι

άμφι Θέτιν καΐ δ' αυτός έγή&εε Κνανοχαίτης

είβορόων 'Λχιλήος άμνμονος οβριμον νια , 353

ω5 ήδη πολε'μοιο λιλαίετο δαχρνόεντος

χαίπερ έών ε'τι παιδνός, ετ' άχνοος · αλλά μιν αλκή

χαί μένος ότρννεβκεν · έής δ' έξέδβντο πάτρης ,

οιος'Άρης, οτε μώλον επέρχεται αίματόεντα

χωόμενος δηίοιβι , μέμηνε δε οί μέγα δνμός , 360

και οι έπιβκννιον βλοβνρΰν πέλει , άμφι δ' αρ' κντώ

όμματα μαρμαίρονϋιν ΐβον πνρί, ταΐ δΐ παρειαι

κάλλος δμον κρνόεντι φόβω χαταειμέναι αίνον

φαίνοντ' ίΰβνμένον , τρομέονβι· δε χαί &εοϊ αντοί·

τοΐος ίην 'Λχιλήος ένς παις · οι δ' ανά αΰτν 36ό

ενχοντ' ά&ανάτοιβι βαωαέμεν έβ&λον ανακτά

άργαλε'ον παλίνορβον άπ' αρεος· οϊ δ' έβάκονβκν

ευχόμενων · δ δε πάντας νπείρεχεν, οι οί ί'ποντο.
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δ' επί %Ίνα βαρνγδονποιο &·αλάβαης

ενρον ε'πειτ' έλατήρας ένξόον ενδο&ι νηόξ, 370

ιΟτία τ" έντννοντας έπειγομένονς τ' ανά νήα ·

αίφκ δ' άν' αυτός εβη· τοί δ' έ'χτο&ι πείδματ' ίλνβκν

εύνάς 9' , αϊ νήεΰβι μέγα αδένος κίεν ε'ποντκι ·

τοίΰί δ' αρ' ενπλοΐην πόβις ωπαΰεν Αμφιτρίτης

προφρονέως- μκλα γαρ οι ένΐ φρεβι μ,έμβλετ Άχκιών 37ό

τειρομένων νπο Τρωβι και Εύρνπνλω μεγα&ύμω·

οϊδ' 'Λχιλήιον νια παρεζόμενοι έκάτερ&ε

τέρπεβκον μν&οιΰιν, έον πατρός εργ' ένέποντες,

οΰΰα τ' ανά πλόον ενρνν έμήβατο και ποτι γαίτ]

Τηλέφον άγχεμάχοιο , και όππόβα Τροίας ερεξεν 380

κμφι πάλιν Πριάμοιο — — —

* * * τεχαΐοοβ' * *

— — — φέρων κλέος Άτφείδτ]0ι ·

τον δ' κρ' ίαίνετο &νμός έελδομένοιο και αντ^ν

χατρος άταρβήτοιο κλέος καΐ κνδος άρέβ&αι,

η δε πον εν &αλάμοιβιν άχηχεμένη περί παιδί

έβ&λή Ληιδάμεια Λολύβτονα δάκρνα χενε, 38δ

χαί οι ένΐ φρεβι &νμός νπ' άργαλέτ]6ιν άνΐης

τήκε&' , όπως αλαπαδνός έπ' άν&ρακίΐ}βι μόλιβδος

ήε τρνφος κηροΐο · γόος δε μιν ονποτ' έλειπε

δερχομ,ένην επί πόντον άπείριτον · οννεκα μήτηρ

κχνν&' εώ περί παιδί, καΐ ην επί δαϊτ' άφίκητκί 390

******

χαίρά οί Ιΰτία νηος άπόπρο&ι πολλού ίονβης

ήδη άπεχρνπτοντο καΐ ηέρι φαίνε&' όμοια·

άλλ' η μεν δτονάχιξε πανημερίη γοόωΰα.

νηνς δ' έ'&εεν κατά πόντον έπιδπομένον άνέμοίο

τντ&όν έπιφανονβα πολνρρο&ίοιο &αλάββης· ' 39δ

πορφνρεον δ' έχάτερ&ε περί τρόπιν εβραχε κνμα·

αΐψα δε καΐ μέγα λαΐτμα διήνναε ποντοπορονβα ·
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άμφι δε οι πέβε νυκτός επί κνέφας · η δ ' νπ'

πλώε κυβερνήτη τε , διαπρήαοουαα &αλάα<}ης

βέν&εα · &ιαπεβίη δΐ προς ούρανόν ηλν&εν Ήοάς. 400

τοΐΰι δ' αρ' Ίδαίων ορέων φαίνοντο χολώναί,

Χρνΰά τε χαΐ Σμίν&ειον εδος κκϊ Σιγικς άκρη ,

τύμβος τ Λίκχίδαο δαΐφρονος · αλλά μιν ούτι

νιος Λκέρτκο πνκα φρονεων ένΐ &νμώ

δεΐζε Νεοπτόλεμο», ΐνκ οι μη πεν&ος άέζτ] 40δ

&υμός ένΐ βτή&εΰβι · παρημείβοντο δε νήΰονς

κΐψκ Καλνδνκίας · Τένεδος δ' κπελείπετ1 όπίβαω ·

φαίνετο δ' κύτ' Έλεονντος εδος, τό&ι Πρωτεβιλάον

βήμα πελει πτελέηβι κατάακιον αΐπεινήβιν,

αϊ ρ' όπότ' ά&ρήοΌοοΊν άνερχόμεναι δαπέδοιο 410

"ίλιον, αντίκα τηβι &οώς αναίνεται ίίκρκ·

νήα δ' έρεΰβομενην άνεμος φέρεν άγχό&ι Τροίης ·

ΐκετο δ' , ΐ]χι και αλλαι εΰαν παρά &ίνεβι νήες ,

Άργείων, οϊ τήμος όιζνρώς πονέοντο

μαρνάμενοι περί τείχος, όπερ πάρος αυτοί εδειμκν 415

νηών εμμεναι ε'ρκος έυα&ενέων &' κμα λαών

ιν πολεμώ · το δ' αρ' ήδη νπ' Ενρυπνλοιο χέρεσαι

μέλλεν άμαλδννεβ&αι έρειπόμενον ποτι γαίτ},

ει μη αρ' αίψ' ένόηβε κραταιού Τυδέος νίός

βαλλόμεν' ΐρκεα μακρά, &οής ό' ίίφαρ εκ&ορε νηός^ 420

&αρβαλέως δ' έβόηβεν, οβον χάδε οί κεαρ ένδον ·

,,ώ φίλοι , ή μέγα πήμα κνλίνδεται 'Λργείοιαι

οήμερον άλλ' αγε &άΰβον ες αίόλα τενχεα δνντες

ΐομεν έ$ πολέμοιο πολνκμήτοιο κνδοιμόν

ήδη γαρ πνργοιοΊν έφ' ημετέροιβι μάχονται 425

Τρώες έυπτόλεμοι , τοι δη τάχα τείχεα μακρά

ρηξάμενοι πυρί νήας ένιπρήβουβι μάλ' αίνώς·

νώιν δ' ονκέτι νόβτος έελδομένοις ανά &νμόν

εβαεται , άλλα και αντοι νπερ μόρον αιφα δαμίντες
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κειαόμε&' εν Τροί'β , τεκέων έκάς ήδε γυναικών." 430

ως φάτο · τοί δ' ωκιϋτα &οής εκ νηός ορονΰαν

πκνανδίβ · πάντας γαρ ί'λε τρόμος εΐβαΐοντας

νόβφι Νεοπτολέμοιο δκΐφρονος, οϋνεχ' εφκει

πκτρί φίλω μέγα κάρτας · έ'ρως δε ο[ εμπεΰε χάρμης ·

καρπαλίμως δ' ΐκοντο ποτΐ κλιβίην Όδνβήος· 435

η γκρ &ψτ αγχιβτα νεώς κυκνοπρώροιο ·

*****'*

πολλά γκρ έζημοιβά παραντό·&ι τενχεα κεΐτο ,

ήμεν Όδνβΰήος πνκιμήδεος ήδε κκΐ άλλων

αντιδιών ετκρων , οπόΰα κταμένων άφε'λοντο ·

έν&' έα&λος μεν εδυ καλά τενχεα, τοί δε χέρεια 440

δΰβκν, οβοις άλκπαδνόν υπό κραδίΐ] πέλεν ήτορ ·

αντάρ Όδνββενς δνβα&' , α οί Ί&άκη&εν ί'ποντο ·

δώκε δε Τνδείδτ] Λι,ομήδεϊ κάλλιμκ τεύχη

κείνα, τα. δη Σώκοιο βίην είρνααε πάροι&εν

νίος δ' κύτ' 'Λχιλήος έδνΰκτο τενχεκ πατρός, 443

καίοί φαίνετο πάμπαν άλίγκιος· άμφΐ δ' ελαφρά

Ήφαίϋτον παλάμηβι περί μελε'εβΰιν άρήρει ,

καίπερ έόν&' έτε'ροιβι πελώρια· τω δ' άμα πάντκ

φαίνετο τενχεα κούφα· κάρη γε μεν ούτι βάρννε

πήληξ, *****

Πηλιάς , αλλά ε χερβί και ήλίβατόν περ έονβαν 450

ρηιδίως άνάειρεν ε&' αίματος ίβχανόωβαν.

Άργείων δε μιν οββοι έπέδρακον , ούτι δνναντο

καίπερ έελδόμενοι βχεδόν έλ&έμεν, οννεκ' ίζρ' αντονς

πάν περί τείχος ετειρε βαρνς πολέμοιο κνδοιμός ·

ως δ' οτ' κν' ενρεα πόντον έρημαίη περί νήΰω 45δ

άν·9·ρώπων κπάτερ&εν έεργμένοι άΰχαλόωΰιν

άνερες, ονβτ' άνε'μοιο καταιγίδες αντιόωβαι

εΐργονΰιν μάλα πολλον έπι χρόνον , οϊ δ' άλεγεινοί

νηι περιτρωχώΰι, καταφ&ινν&ει δ' αρά πάντα
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ηια, τειρομένοιΰι δ' έπιπνενΰη λιγνς ονρος , 460

******

ώ'ϊ άρ' 'Λχαιών ί&νος άχηχέμενον το πάροι&εν

κμφΐ Νεοπτολέμοιο βή χεχάροντο μολόντι ,

έλπόμενοι ΰτονόεντος άναπνενΰειν κκμάτοιο ·

δόβε δε οι μάρμαιρεν άναιδέος εντε λέοντος,

">ΰτε χατ' ονρεα μακρά μέγ' άβχαλόων ένΐ &νμω 465

Ιΰΰνται άγρεντ^ΰιν εναντίον, οΐτε ο[ηδη

αντρω έπεμβαίνωΰιν έρνββαΰΟ·αι μεμκώτες

βχνμνονς οίω&έντας εών άπο τήλε τοχήων

βήβΰ'ζΐ ένΐ ΰχιερή, ο δ' άρ' υψόδεν ίκ τίνος άκρης

κ&ρήΰκς ολοοΐΰιν έπέβΰνται άγρεντ^ΰι 470

ΰμερδαλέον βλοβυρήδιν νπαι γεννεβΰι βεβρνχώς ·

ως αρά φαίδιμος υίος άταρβέος Λίαχίδαο

&νμόν επί Τςώεΰΰιν ένπτολε'μοιΰιν ορινεν ·

οί'μηβεν δ' αρά πρώτον, οπή μάλα δήρις όρώρει

«μ πεδίον · τη γαρ δφιν έείδετο τείχος Αχαιών 47ό

ρηίτερον δηίοιβι χκτα χλόνον έβανμένοιΰιν ,

οννεχ' άκιδνοτέρηΰιν έπάλξεβινήρήρειβτο.

βνν δε ο[ άλλοι Ιβαν μέγα μαιμωωντες αρηι ·

ενρον δ' Ενρύπνλον κρατερόφρονα, τω δ' κμ' εταίρου,·

πνργφ έπεμβεβαώτας , όιομένονς περί &νμω 480

ρήξειν τείχεα μακρά χαΐ Άργείονς απολέϋοειν

πκνβνδίΐ] · τοις δ' ούτι &εοι τελέεδχον έέλδωρ ·

αλλά ΰφεκς Όδνΰενς τ' ήδε ϋ&εναρός Διομήδης

ίβό&εός τε Νεοπτόλεμος δΐός τε Λεοντενς

αψ άπο τείχεος ώβαν άπειρεβίοις βελέεϋΰιν. 48ό

ώί δ' οτ' από ΰτα&μοΐο κννες μογεροίτε νομήες

χάρτεΐ και φωνή κρατερούς δενονΰι λέοντας

πάντο&εν έβΰνμενοι, τοι δ' ομμαβι γλκνχώωντες

ΰτρωφοαντ' £ν&κ και ε'ν&α, λιλαιόμενοι μέγα &νμω

πόρτιαςήδε βόας μετά γαμφηλήδι λκφνξκι, * 490
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άλλα κκΐ ως εΐ'κονβι κυνών νπό καρτερο&νμων

βενόμενοι , μκλα γαρ ΰφιν έπαΐββονβι νομήες ·

******

, „ „ , ,
βαιον, οβον τις ιηβι χερος περιμηκεα λκκν ·

ον γαρ Τρώας ία νηών από νόβφι φέβεβ&κι

Ενρνπνλος, δηίων δϊ μκλα ΰχεδύν ότρννεβκε 495

μίμνειν, είβόκε νήας ε'λΐ] καΐ πάντκς όλέβΰΐ]

'Λργείονς· Ζευς γαρ ο[ απειρέβιον βάλε κκρτος ·

αντίκα δ' όκριόεΰΰαν ελών και άτειρεα πέτρην

ήκεν εΛίββυμένας κατά τείχεος ήλιβάτοιο ·

βμερδαλέον δ' αρά πάντα περιπλατάγηβε &έμε&λκ 500

ερκεος αΐπεινοΐο · δέος δ' ί'λε πάντας 'Λχκιονς,

τείχεος ως ήδη δννοχαακότος εν χονέΐ)ϋιν

κλλ' ούδ' ως άπόρονβκν άταρτηροΐο κυδοιμον,

άλλ' ίμενον %-ώεββιν έοικότες ήε λνκοιβι ,

μήλων λψϋτήρβιν άνκιδί'βιν, οϋβτ' εν ορεββιν 505

αντρών έξελάβωβιν όμως κνβΐν άγροιώται

ίεμενοι βκνμνοιβι φόνον ϋτονόεντκ βκλέα&κι

έβανμένως , τοί δ' οντι βιαζόμενοι βελέεββι

χάζοντ' , άλλα μένοντες άμννονβιν τεκεεββιν ·

ώ'? οι αμυνόμενοι νηών νπερ ήδε καΐ αντων 510

μίμνον εν νβμίνΐ]· τοις δ' Ενρνπνλος δραβνχάρμης

ηπείλει μέγα πάβι νέων προπάροι&ε &οάων ·

,,α δειλοί και αναλκιν ένι φρεαΐ &νμόν έχοντες,

ουκ αν δη βελέεβοΊ νέων από ταρβήβαντα

ήλάβατ' , ει μη τείχος έμήν άπέρνκεν όμοκλήν 515

νυν δε μοι εντε λέοντι κννες πτωδΰοντες εν νλΐ]

μάρναβ&' ίνδον έόντες, άλευόμενοι φόνον αίπνν

ην δε ποτ' εκ νηών ες Τρώιον ονδας ΐκηϋ&ε,

ως το πάρος, μεμαώτες έπι μό&ον, ον νν τις ύμέας

$ν6εται εκ δανάτοιο δυβηχέος, άλλ' άμα πάντες 520

κείβεβ&' εν κονίηβιν έμεν νπο δηω9έ'ντες.ίί
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ως εφατ' κκράαντον ίεις Επος · ουδέ τι %

οττι ρά οι μέγα πημα κνλίνδετο βαιόν απω&ε

χερδι Νεοπτολέμοιο &ρα6νφρονος, ος μιν έμελλε

δάμναβΟ· ου μετά δηρόν νπ εγχεϊ μαιμωωντι · 525

ουδέ μεν ουδέ τότ' έ'δκεν ατερ κρατεροΐο πόνοιο ,

άλλ' αρκ Τρώκς έ'ναιρεν αφ' ί'ρκεος· οϊ δ' έφεβοντο

βαλλόμενοι κκ&νπερ&ε· περικλονέοντο δ' ανάγκη

Ενρνπνλω · πάντας γαρ άνιηρον δέος ηρει ·

ως δ' δτε νηπι'αχοι περί γονναΰι πκτρός έοΐο 530

πτώΰβουβι βροντήν μεγάλου Λιός κμφΐ νέφεββι '

ρηγννμένην , ΟΓΕ δεινον έπιβτοναχίζεται αΐΟ-ήρ · .

ως ίίρκ Τράιοι νίες εν άνδράβι Κητείοιβιν

άμφΐ μέγαν βαΰιλήα μενεπτόλεμον *

* * * Νεοπτόλεμον φοβέοντο

******

πάν ο , τι χερΰιν ε'ηκεν · ες ΐ&ύ γαρ επτκτο πήμα, 535

δυβμενέων κεφαλήβι φέρον πολνδακρνν αρηκ-

οϊ δ' αρ' άμηχανίη βεβολημένοι ενδο&εν ητορ

Τρώες εφαντ' 'Λχιλήκ πελώριου είοΌρκαβ&κι

κντον όμως τενχεββι · και άμφκβίην άλεγεινήν

κεΰ&ον νπο κραδά], ίνα μη δέος αΐνόν ΐκηται 540

ες φρένα Κητείων, μηδ' Ενρνπνλοιο κνακτος ·

κντον δ' ίίλλο&εν 'άλλος άπειρέβιον τρομέοντες

μεβΰηγνς κακότητος εβαν κρνερον τε φόβοιο ·

κίδώς γαρ κατέρνκεν όμως και δείμ' κλεγεινόν,

******

ως δ' οτε παιπαλόεββαν όδόν κατά ποββίυ ιόντες 545

άνέρες ά&ρήβωβιν άπ' ονρεος κίββοντα

χείμαρρον, καναχή δε περιβρομέει περί πέτρη,

ονδ έτι οι μιμάαβιν ανά ρόον -ηχήεντα

δνμεναι έγκονέοντες , έπεί παρά ποσβιν ολε&ρον

θερκόμενοι τρομέονδι και ουκ άλέγονβι κελεν&ου · 550
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ως αρά Τρώες εμιμνον έελδόμενοί περ αυτής

*****.*

τείχος ΰπ' Αγγείων τους δ' Εύρνπνλος &εοειδής

αίεν έποτρύνεδκε ποτΐ κλόνον · ή γαρ έώλπει

πολλούς δηιόωντα πελώριου εν δαΐ φώτα

χείρα καμεϊν και κάρτος· ο δ' ουκ άπέληγε μό&οιο. 555

των δ' αρ' Ά&ηναίη κρατερον πόνον είβορόωβα

χάλλιπεν Ούλύμποιο &νώδεος αΐπκ μέλκ&ρα ·

βή δ' αρ' νπερ κεφαλής ορέων · ονδ' ΐχνεΰι γκίης

ψαύε μέγ' έγκονέονΰα · φε'ρεν δε μι,ν ιερός αήρ

ειδομένην νεφέεΰΟιν, έλκφροτέρην δ' ανεμοιο' 560

Τροίην δ' αίψ' άφίκανε, πόδας δ' έπέ&ηκε κολ<όν%

Σιγέου ήνεμόεντος· έδέρκετο δ' εν&εν αυτήν

αγχεμάχων ανδρών · κνδαινε δε πολλον Ά%κιονς·

υιός δ' αυτ' 'Λχιλήος εχεν πολύ φε'ρτατον άλλων

&άρΰος όμοΰ και κάρτος , ατ' άνδράΰιν είς εν ίόντκ 565

τεύχουΰιν μέγα κϋδος · ο δ' κμφοτέροιβι κε'κκβτο ,

οννεκ' εην Λιος αίμα, φιλώ δ' ηικτο τοκήί·

τω και ατρεατος έών πολε'ας κτάνεν άγχό&ι πύργων,

ως δ' άλιεύς κατά πόντον άνήρ λελιημένος αγρης

τενχων Ι^νβι πήμκ φέρει μένος Ήφαίατοιο 570

νηός έής έντοβ&ε, διεγρομένΐ] δ' νπ' άυτμΐ]

μκρμαίρει περί νήα πυρός βέλας, οι δε κελαίνης

εξ κλος άίβΰονβι μεμαότες ϋβτατον αί'γλην

ειβιδέειν, τους γαρ ρα τανυγλώχινι τριαίνη

κτείνει έπεβΰυμένονς, γάνντκι δε οι ήτορ έπ' άγρ% · 575

035 «Ρα κνδιμοδ υίος έυπτολέμου 'Λχιλήος

λαΐνεον περί τείχος έδάμνατο δήια φυλά

αντί έπεϋΰνμένων. πονέοντο δε πάντες Λχαιοι

άλλοι όμως αλλχβιν έπάλζεΰιν · εβραχε δ' ευρύς

αιγιαλός καΐ νήες · επεβτενάχοντο δε μακρά 580

τίίχεα βαλλομένων κάματος δ' νπεδάμνατο λαούς
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άΰπετος άμφοτέρω&ε, λύοντο δε γνΐα καΐ αλκή

αίξηών άλλ' ούτι μενεπτολέμου 'Λχιλήος

αμφεχεν υίέα δΐον, έπεί ρά οίοβριμον ήτορ

πάμπκν έ'ην άτρυτον · άνιηρόν δε οι οντι 585

ηψκτο μαρναμένοιο δέος * *

* * * μένος δ' άκάμαντι έωκει

άενάω ποταμω, τον άπειρεβίη πυρός ορμή

ονποτ' Ιοϋΰ' έφόβηβε, και ην μέγα μκίνετ' άήτης

Ήψκίΰτον κλονέων ιερόν μένος — ην γαρ ΐκητκι

έγγνς επί προχοήβι , μαραίνεται , ουδέ ο[ αλκή 590

κψκα&' κργκλέη α&ένει ϋδκτος άκκμάτοιο —·

ως αρκ Πηλείδαο δαΐφρονος νιέος έβ&λον

οϋτε μάγος βτονόεΐξ οντ αρ δέος ηψκτο γουνών ,

αιεν έρειδομένοιο κκΐ ότρννοντος εταίρους ·

ου μην ουδέ βέλος κείνου χρόκ καλόν ΐκανε 595

πολλών βαλλομένων άλλ' ως νιφάδες περί πέτρην

πολλάκις ήίχ&ηΰαν έτώβια · πάντα γαρ ευρύ

εΐργε βάκος βριαρή τε κόρυς , κλυτά δώρα &εοΐο ·

τοις έπικαγχαλόων κρατερός παις ^ίακίδαο

φοίτα μακρά βοών περί τιίχεΐ, πολλά κελεύων 600

«5 μό&ον 'Λργείοιδιν άταρβέα * *

* * * * ουνεκκ πάντων

πολλόν Ιην οχ' άριβτος , ίχεν δ' έτι &υμόν ομοκλής

λευγαλέης άκόρητον, έοΰ δ' αρά μήδετο πατρός

τίαεβ&' άλγινόεντα φόνον κεχάροντο δ' ανακτι

Μυρμιδόνες- βτυγερη δε πέλεν περί τείχος αυτή. 605

Ι-ν&α δύω κτάνε παϊδε πολυχρΰδοιο Μέγητος,

δς γόνος ίβκε Λύμαντος, ξχεν δ' έρικυδέας υΐας,

είδότας ευ μεν άκοντα βαλεΐν, ευ δ' 'ίππον έλόββαι

εν πολεμώ καΐ μακρόν επισταμένως δόρυ πήλαι ,

τους τεκέ οί Περίβοια μιή ωδΐνι παρ' ο%8"Τ]ς 610

Σαγγαρίον, Κέλτον τε και Εΰβιον ονδ' κπόναντο
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όλβου άπειρεβίοιο πολύν χρόνον , οννεκα Μοΐραι

πανρον επί βφίΰι πάγχν τέλος βιότοιο βάλοντο ·

άμφια δ' ως ί'δον ήμαρ όμως, ως κάτ&ανον αμφω

χερβι Νεοπτολέμοιο δραδύφρονος, ος μεν ακοντι 615

βλήμενος ες χραδΐην , ο <Ϊ£ χερμαδίω άλεγεινώ

κακ κεφαλής · βριαρή δε περι&ρανδ&εϊοα καρήνω

έ&λκΰΟ-η τρυφάλεια και εγκέφαλου ΰυνέχευεν.

άμφΐ δ' αρά βφϊβι, φύλα περικτείνοντο και άλλων

μνρία δνβμενέων μ,έγα δ' 'Λρεος έργον όρώρίΐ, 620

μέΰφ' οτε δη βονλντος έπήλν&εν, ηνντο δ' ηώς

αμβροΰίη , καΐ λαός αταρβέος Ευρνπνλοιο

χάααατο τντ&ον απω&ε νέων οι δ' άγχό&ι πύργων

βαιον άνέπνενΰαν και δ' αυτοί Τραήοί νίες

άμπαύοντο μό&οιο δνΰηχέος, οίίνεκ' έτύχ&η 625

φύλοπις άργαλέη περί τείχεϊ. καίνύ χ' άπαντες

'Λργεΐοι τότε νηνΟιν επί αφετέργιβιν ολοντο ,

ει μη 'Λχιλλήος κρατερός παις ηματι κείνω

δνβμενέων άπάλαλκε πολύν βτρατον ήδε και αυτόν

Ενρύπυλον τω δ' αΐψα γέρων βχεδόν ηλν&ε Φοίνιξ, 630

χαί μιν ίδών δάμβηοεν έοικότα Πηλείωνι ·

κμφι δε οί μέγα χάρμα και αβπετον άλγος ΐκανεν,

κλγος μεν μνηβ&έντι ποδωκεος άμφ' 'Λχιλήος,

χάρμα δ' αρ', οννεκα οί κρατερον παΐδ' είΰενόηΰε

******
.χ . §

κλαίε δ' ογ' αδπκβίως, έπει ονποτε φΰλ' άν&ρωπων 635

νόβφι γόον ξώοναι , και εί' ποτέ χάρμα φέρονται ·

κμ,φεχύ9η δε οί, εύτε πατήρ περί παιδί χν&είη,

ΰβτε &εών ίότητι πολύν χρόνον αλγε' άνατλάς

έλ&γι έον ποτι δώμα φίλω μέγα χάρμα τοκήι ·

ως ό Νεοπτολέμοιο κάρη και βτή&εα κύβοεν 640

άμφιχν&είς · καΐ τοΐον άγαββάμενος φάτο μύ&ον ·

,,χαΐρέ μοι, ω τέκος έβ&λον 'Λχιλλέος, ον ποτ' ΐγωγε
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τυτ&ον ίόντ' άτίτκλλον εν άγχοίνηβιν

προφρονέως· ο δ' αρ' ώκα &&ών έρικυδέι βουλή

ερνος όπως έρι&ηλες άέζετο · κκί οι ίγωγε βίο

γή&εον είβορόων ήμεν δέμας ήδε και. άλχήν · ·

έβχε δε μοι μέγ' όνειαρ · ΐαον δε ε παιδί τίεβχον

τηλυγέτω · ο δ' άρ' Ίΰον έω πατρι τΐεν έμόν χήρ ·

χείνω μεν γκρ ίγωγε πατήρ, ο δ' ά'ρ' νιος Ιμοιγε

εΰχε^νόφ· φκίης χεν (δών ίνος αΐμκτος είνκι 650

ί'ΐνεχ' όμοφροβΰνης· αρετή δ' ογε φέρτερος ήεν

πολλόν, έπεί μαχάρεΰΰι δέμας χαΐ χάρτος έφχει ·

τω ανγε πκμπκν έ'οιχας · εγώ δ' αρά χεΐνον όίω

ξωον ετ' Άςγείοιβι μετεμμεναι · ου μ' αχός οξύ

άμφέχει, ηματα πάντα , λνγρω δ' επί γήραΐ &νμον 655

τείρομαι · ως οφελύν με χντη χατά γαία χεκενΟ-ει

κείνου έ'τι ζώοντος· ο και πέλει άνερι χϋδος

κηδεμονήος έοΰ ΰπο χείρεβι ταρχυ&ήναι.

άλλα, τέκος, κείνου μεν ίγών ου λήβομαι ήτορ

αχνΰμενος · βύ δε μήτι χαλέπτεο πέν&εϊ &υμόν · 660

κλλ' αγε Μυρμιδόνεββι καΐ ίπποδάμοιοιν Άχκιοΐς

τειρομενοι,ς έπάμυνε, μέγ' κμφ' άγαϋ-οϊο τοκήος

χωόμενος δηίοιβι · κλέος δε τοι εββεται έο9λόν,

Εύρύπυλον δκμάβαντι μάχης άχόρητον έόντκ·

του γαρ υπέρτερος έββι, χαΐ ίββεαι , οββον άρείων 66ό

βεΐο πατήρ κείνοιο πέλεν μογεροΐο τοκήος.11·

ως φάμενον προΰέειπε παις ξανΟ-οϋ 'Λχιλήος·

,,ο) γέρον, ήμετέρην άρετήν ανά δψοτήτα

ΑΙακ διαχρινέει κρατερή και ύπερβιος "Αρης."

ως ειπών αΰτήμαρ έέλδετο τείχεος έκτος 670

βεύεΰ&' εν τεύχεΰβιν έοΰ πατρός · αλλά μιν

νύξ, ήτ' άν&ρωποίβι λΰβιν καμάτοιο φέρουοκ

εαβυτ' άπ' ωχεανοΐο χαλυ-ψαμένη δέμας ορφν

Άργείων δε μιν υίες ΐαον κρατερω Άχιλήι
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κνδκινον παρά νηυοΐ γεγη&ότες, οννεκ' αρ' αντονς 675

&κξ>6αλέονς κατέτενζεν ίων επί δήριν έτοίμως ·

τοννεκά μιν τίεβκον άγακλειτοΐς γεράεβΰιν

αβπετα δώρα δίδοντες , ατ' κνε'ρι πλοντον όφελλει ·

οι μιν γαρ χρυΰόν τε και αργυρόν, οί' ί« γννκΐκκς

δμωίδας, οϊ δ' κρκ χκλκόν κάΰπετον, οι δ% βίδηρον, 680

ίίλλοι, δ' οίνον έρν&ρον εν άμφιφορενβιν οπαβοκν,

ίππους τ ωκνποδας και άρήια 'τενχεα φώτων,

φκρεκ τ' ενποίητκ γυναικών κκλλιμα εργκ·

τοις ε'πι &νμον Ι'αινε Νεοπτολέμοιο φίλον κήρ·

καίρ' β'ι μίν δόρποιο ποτΐ κλιβί^ΰι μέλοντο 685

νίον Άχιλλήος &εοειδεκ κνδαίνοντες

ίΰον έπονρανίοίΰιν ατειρέϋι· τφ δ Λγκμε'μνααν

πόλλ' έπικκγχκλόων τοΐον ποτΐ μν&ον εειπεν ·

,,άτρεκέως παις έββι 9·ραβνφρονος Αίκκίδαο ,

ώ τέκος, οννεκά οι κρατερον μένος ήδε κκΐ είδος 690

και μέγε&ος και &άρσος Ιδε φρενας ένδον εοικκς ·

τφ ΰοι ιγώ μέγκ &νμόν ίκίνομαι · ή γαρ εολπκ

β^βιν νπκΐ πκλκμΐ]6ι κκι εγχεΐ δήια φνλκ

και Πριάμοιο πόληα περικλειτην ένκρ%κι,

οννεκά πκτρί εοικας · εγώ δ' αρκ κεΐνον υίω 695

είβοράαν παρά νηνβίν, οτε Τρωεββιν όμόκλα

χωόμένος Πατρόκλοιο δεδονπότος· αλλ' δ μεν ήδη

έϋτι 6νν ά&κνάτοιβι· βε δ' εκ μακάρων προέηκε

βήμερον 'Λργίίοιβιν άπολλνμενοις έπαμνναι."

ως φάμενον προβέειπεν Αχιλλέας οβριμος νιος · 700

,,εί'·9·£ μιν, ώ 'Λγάμεμνον, έ'τι ξωοντκ κίχανον,

οφρκ και αντος α&ρηβεν ιόν &νμήρεκ παϊδα

οντι καταιΰχννοντα βίην πατρός, ωβπερ όίω

εβδεβ&' , ην με βάωβιν άκηδεες Ονρανίωνες."

ώ'δ κρ' έ'φη Λίνντ^βιν άρηράμενος φρεΰΐ &νμόν · 705

λαοί. ί' άμφιέποντες έ&άμβεον άνέρα δϊον
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άλλ' οτε δη δόρποιο χαι είλαπίνης χορέΰαντο,

δη τοτ' αρ' Αίαχίδκο δραανφρονος οβριμος νιος

άνΰτάς έχ δόρποιο ποτι χλιΰίην αφίχανε

πατρός έοΰ· τα δε πολλά δκίχτκμένων ηρώων 710

ε'ντεά οί παρέχειν&' · αϊ δ' άμφί μιν αλλο&εν άλλαι

χήρην ληιάδες χλιΰίην έπιποροννεαχον,

ως ζώοντος αναχτος· ο δ' ως Ι'δεν ίντεα Τρωών

χαϊ δμωάς , ατυνάχηαεν · έρως δε μιν είλε τοχήος ·

ως δ' οτ' ανά δρνμά πνχνά χαι αγχεα ρωπήεντκ 71δ

ΰμερδαλέοιο λέοντος νπ' άγρεντήβι δαμέντος

ϋχνμνος ες αντρον ΐχηται ένβχιον , κμφΐ δε πάντ%

τκρφεα παπταίνει χενεον ΰπέος, ά&ρόα δ' αντοϋ

νϋτέκ δερχόμενος χταμένων πάρος ούχ ολίγων πεφ

ίππων ήδε βοών μεγάλ' αχνυτκι άμφί τοκήος · 720

ως αρκ δκρβαλίοιο παις τότε Πηλείδαο

&νμον Ιπαχνώ&η · δμωαΐ δε μιν άμφαγκβκντο ·

χαι δ' αντη Βριβηίς, οτ' έ'δρκχεν νΐ 'Λχιλήος,

άλλοτε μεν &νμώ μ,ίγ' έγή&εεν, άλλοτε δ' άντε

αχνντ' 'Λχιλλήος μεμνημένη · εν δε' οί ήτορ 725

άμφαβίτι βεβόλητο χατα φρένας, ως έτεόν περ

αυτόν έτι ξώοντος άταρβέος Αίαχίδαο.

Τρώες δ' αντ' απάνεν&ε γεγη&ότες οβριμον ϋνδρα.

Ενρνπνλον χνδαινον ένι χλιΰίι^βι χαι αυτοί,

όππόαον"Εχτορα άΐον, οτ' Άργείονς έδάιξε, 730

ρνόμενος πτολίε&ρον έον χκΐ χτήΰιν απαβαν ·

άλλ' οτε δη μερόπεβαιν επί γλνχνς η'λν&εν νπνος ,

δη τότε Τρώιοι νϊες ίδ' Άργεΐοι μενεχάρμαι

νόβφι φνλαχτήρων ένδον βεβαρηότες νπνω.
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ΚΟΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΟΓΛΟΟΣ.

Ήμος δ' ηελίοιο ψάος περικίδνατο γκΐκν

εκ περάτων ανιόντος, Ο&Ί ϋπέος Ήριγενείης,

δη τότε που Τρώες και 'Λχκιών οβριμοι υ'ας

&ωρήο'βονΟ'' έκάτερ&εν έπειγόμενοι ποά δήριν ·

και τους μεν παις έα&λός 'Λχιλλέος ότρννεβκεν δ

κντιάαν Τρωεβαιν άταρβέα &νμϊ>ν ΐ'χοντκς,

τους δ' αρά Τηλεφίδαο μέγα σ&ένος· ή γαρ έώλπει

τείχος μεν χαμάδις βκλέειν νήκς τ κμκ&ννειν

εν πνρι λενγαλέφ , λαούς δ' ναό χερβι δαΐξαι ·

αλλά οι έλπωρή μεν εην ένκλίγχιος κΰρτ] . 10

μκψιδίϊ] · Κήρες δε μκλκ βχεδόν έβτηυΐκι

πολλόν χαγχαλκαβχον έτώβια μητιόωντι.

και τότε Μυρμιδόνεββιν 'Λχιλλέος άτρομος νιος

&κρβαλέον φάτο μϋ&ον έποτρννων πονέεβ&αι ·

,,κε'κΛυτε μεν, θεράποντες, κρήιον εν φρεβΐ &νμόν 15

Ο-έντεξ, ΐν' 'Λργείοιβιν ακος πολέμου άλεγεινοϋ,

δυΰμενέεΰβι δ"ε πήμα γενώμε&α · μηδέ τις ήμέων

ταρβείτω · κρατερή γαρ αδην εκ &άρ6εος αλκή

γίνεται άν&ρωποιβι, δέος δε βίην άμα&ύνει

κκι νόον · άλλ' κγε πάντες ες αρεα χαρτΰναΰδ'ε, 20

οφρκ μη άμπνεύβη Τρωών βτρατός, αλλ' 'Λχιλήκ

φκέη έτι ζώοντα μετέμμεναι 'ΛργείοιοΊν."

ως ειπών ώμοιβι πκτρώια δύβατο τεύχη

πάντο&ε μαρμαίροντα · Θέτις δ' ηγάλλετο &νμω

8ΜΥΗΝ. 11
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εξ αλός είϋΌρόωΰα μέγκ αδένος νίωνοΐο · 20

και (ικ &οώς οϊμηβε προ τείχεος κίπεινοΐο

έμβεβαώςΐπποιβιν εοϋ πατρός ά&κνάτοιβιν ·

οίος δ' εκ περάτων αναφαίνεται ώχεκνοΐο

ήέλιος &ηητόν επί χ&όνκ πυρ άμκρνββων ,

πυρ , ό'τε οι πάλοιβι κκΐ αρμαΰι Ονμφέρετ αβτή(ϊ 30

Σείριοξ, οβτε βροτοΐβι φέρει, πολνχηδέα νονβον ·

τοΐος επί Τρωών Οτρκτον ήιεν οβριμος ηρως,

νιος 'Λχιλλήος· φόρεον δε μιν αμβροτοί ίπποι,

τους οι έελδομένω νηων κπο λκον έλάβακι

ωπκβεν Αντομέδων · ος γαρ ΰφεκς ηνιόχενεν 35

ίπποι δ' κύτ' έχά$ηβκν έόν φορέοντες κνκκτκ

εΐ'κελον Αίαν,ί^· των ά' αφ&ιτον ήτορ έωλπει

Ιμμενκι κνέρκ κεΐνον Αχιλλέας ούτι χερείω.

ως δε και Άργεΐοι μέγκ καγχαλόωντες αγερ&εν

κμφΐ Νεοπτολέμοιο βίην αμοτον μεμαώτες, 40

λενγαλέοις βφήκεαβιν έοικότες > ονΰτε

χηρκμοϋ έκποτέοντκι , έελδόμενοι χρόα &εΐνκι

άνδρόμεον, πάντες δε περί βτέγος όρμαίνοντες

τεΰχουβιν μέγκ πήμκ πκρεΰβυμένοιβι βρϋτοϊβιν ·

ως οΐγ' έχ νηών και τείχεος έξεχέοντο 45

μαιμώωντες κρηι· πολύς δ' έβτείνετο χώρος.

πκν πεδίον δ' κπάνεν&εν έλκμπετο τενχεβι φώτων,

ήελίον κα&νπερ&εν κπείριτκ μαρμαίροντος ·

οίον δε νέφος είβι δι' ·ηέρος απλήτοιο

πνοιί}6ιν μεγκληβιν έλκννόμενον Βορέαο, 5>'

ημος δη νιφετός τε πέλει και χείματος ωρη

άργκλέϊ]) πάντί] δε περιΰτέφει ονρανόν 'όρφνη ·

ως των πλή&ετο γαία βννερχομένων έκάτερ&ε

νηών βαιον ίίπω&ε· χάνις δ' εις ονρκνόν ενρνν

πέπτατ' άειρομένη · χανάχιξε δε τεύχεα φώτων, ϋ



ΛΟΓΟΣ Η 163

συν ίί και άρματα πολλά · διεβαύμενοι δ' επί μώλον

ίπποι έπεχρεμέτιζον εη δ' έκέλευεν εκαβτον

αλκή άνιηρήν ες φύλοπιν ότρΰνουβα.

ως δ' οτε κύματα μακρά δυο κλονέουβιν ά·ήται

ΰμερδαλέον βρομέοντες ανά πλατύ χεΰμα &αλάΰ6ης 60

έ'κπο&εν άλλήλοιϋι περιρρηγνύντες άέλλας,

οππότε χεΐμ' άλεγεινον άν' ευρέα βέν&εκ πόντου

μαίνετ' , κμαιμακετη δε περιδτένει άμφιτρίτη

κύμαβι λενγαλε'οιβι , τα <5' αλλο&εν αλλά φέρονται

ονρεΰίν ήλιβάτοιαιν έοικότα, των δ' άλεγεινη 65

όρνυμένων έκάτερ&ε πέλει κατά πόντου ίωή·

ως οΐγ' άμφοτέρω&εν έπ' αρεα βυμφορέοντο

βμερδαλέον μεμαώτες· "Ερις ό' όρό&ννε και αλκή·

ΰυν 5' εβαλον βροντ^βί,ν έοικότες η ΰτεροπήοΊν,

αϊτέ μέγα κτυπέουβι δι' ήέρος, όππότ' άήται 70

λάβροι έριδμαίνωΰι, καΐ οππότε λάβρον άέντες

βύν νέψεα ρήξ,ωβι, Αιοξ μέγα χωομένοιο

άνδράοιν, οι'τ' έρίτιμον υπέρ Θέμιν έργα κάμωνται·

ως οΐγ' άλλήλοιΰιν έπέχραον εγχεϊ δ' εγχος

βυμφέρετ' , άβπίδι δ' άβπίς, έπ' άνέρα δ' ηιεν άνήρ. 75

πρώτος δ' οβριμος υίός ευπτολέμου 'Λχιλήος

δάμνατ' έύν Μελανήα και κγλαόν 'Λλκιδάμαντα,

νιας 'Λλεξινόμοιο δαΐψρονος, ό'ΰτ' ένι κοίλοι

Κκννφ ναιετάαΰκε διειδέος άγχό&ί λίμνης

"Ιμβρφ υπό νιφόεντι παραΐ ποΰΐ Ταρβήλοιο · 80

κτεΖνε δε Καΰδάνδροιο &οόν ποβΐ παΐδα Μένητα,

ον τεκέ δια Κρέουβα παρά προχοής ποταμοΐο

Λίνδου έυρρείταο , μενεπτολέμων ο&ι Κάρων

πείρατα καΐ Λυκίης έρικυδέος άκρα πέλονται ·

είλε δ' αρ' αίχμητήρα Μόρυν Φρυγίη&ε μολόντα· 85

τω δ' αρ' όμως Πόλυβόν τε και Ίππομέδοντα κατέκτα,

τον μεν υπό κραδίην, τον δ' ες κληΐδα τυχήΰας·
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δάμνατο 6' αλλο&εν άλλον έπε'ατενε δ' αΐα νέχνΰβι

Τρωών οϊδ' νπόεικον έοικότες αναλέοιβι

δάμνοις , οί>£ όλοοΐο πνρος κατεδάμνατ' άντμή , 90

ρηιδίως έπιόντος όπωρινον Βορε'αο·

ως του επεββνμένοιο κατηρείποντο φάλαγγες.

Αινείας δ' έδάμκβο'εν 'Λριβτόλοχον μενεχάρμην

πλήζκς χερμκδίω κκτκ κράκτος · εν δ' αρ' ε&λαΰΰεν

οβτέκ ΰνν πήληκι· λίπεν δ' κφκρ οβτέκ &νμός. 95

Τνδείδης δ' Ενμκιον ί'λεν θοον, 05 ρά τ εναιε

Λκρδανον κΐπήεβΰκν,ΐν' 'Λγχίβαο πέλοντκι

ενναί, οπού Κν&έρειαν εν άγκοίνββι δάμκββεν.

£ν& Αγαμέμνων κτεΐνεν έύνΣτράτον · ονδ' ογε&ρήκην

ΐκετ' άπο πτολέμοιο, φίλης δ' έκάς εφ&ιτο πάτρης. ιοο

Μηριόνης δ' έδάμαββε Χλέμον Πειβήνορος νίκ ,

κντι&ε'ον Γλανκοιο φίλον καΐ πιβτόν έταΐρον ,

Ο5 ρά τε νκιετάκοκε παρκ προχοής Αιμνροΐο ,

και ρά μιν ως βκΰιλήα περικτίονες τίον άνδρες

Γλαύκου άποκτκμενοιο και ούκετι, κοιρανέοντος, 105

πάντες, οΰοι Φοίνικος εδος περί πάγχν νέμοντο

κΐπν τε Μαββικντοιο ρίον ρωχμόν τε Χιμαίρης.

άλλος δ' άλλον επεφνε κατά μό&ον εν δ' αρκ τοΐβιν

Ενρνπνλος πολέεββι κακάς επί κηρας Ι'αλλε

δνβμενίΰιν πρώτον δε μενεπτόλεμον κατεπεφνεν 110

Ενρντον, αντάρ έπειτα Μενοίτιον αίολομίτρην ,

άντι&έονς ετάρονς Έλεφήνορος, άμφΐ δ' αρκ βφιν

"Αρπαλον, ος §' Όδυβήος ένφρονος έ'ΰκεν εταίρος-

άλλ' ο μεν ονν άπάτερ&εν εχεν πόνον, ονδ' έπαμύνει,ν

Ιβ&ενεν ω&εράποντι δεδονπότι· τον δ' ίίρ' εταίρος ιΐδ

"Αντιφος όβριμό&νμος άποκταμένοιο χολώ&η ,

χκΐ βάλεν Ενρυπνλοιο καταντίον · αλλά μιν οντι

ονταβεν, οννεκά οίκρατερον δόρυ τντ9ον απω&εν

εμπεΰε Μειλανίωνι δαϊφρονι, τον ποτέ μητήρ
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γείνατο παρ προχοήβιν ένρρείταο Καΐκον , 120

Κλείτη καλλιπάρηος ΰποδμη&εϊα' Έρνλάω.

Ενρνπνλος δ' έτάροιο χολωβάμενος κταμένοιο

Άντίφφ αίψ' έπόρονβεν ο δ' έ'κφνγε ποββι &οοΐβιν

εξ πλη&νν έτάρων · κρατερόν δε μιν οντι δάμκΰοεν

%ηο$ Τηλεφίδαο δαΐφρονος, οννεκ' έ'μ,ελλεν 125

κργαλέως ολε'εϋ&κι ύπ' κνδροφόνοιο Κύκλωπας

νβτερον · ως γαρ που βτνγερή έπιήνδκνε Μοίρτ] ·

Ενρνπνλος δ' έτέρω&εν έπώχετο · του δ' νπό δονρΐ

α£εν έπεβΰνμένοιο κκτήριπε πονλνς όμιλος ·

ήύτε δένδρεα μακρά βίΐ] δμη&έντκ βιδήρον 130

ονρεβιν εν λκΰίοισιν κνκπλήΰωϋι, φάρκγγας

χεκλιμέν' ίίλλο&εν άλλα κατά χ&ονός· ως ίχρ' Αχαιοί

δκμνκντ' Ενρνπνλοιο δκΐφρονος έγχείΐ]6ι,

με'ΰφ' οτε οι Μεν κντκ μέγα φρονέων ένι &νμώ

νίός 'Λχιλλήος· τω δ' αμφω δονρατκ μκκρκ 135

εν παλάμ-βοΊ τίναΰΰον επί ΰφίοΊ μκιμώωντες ·

Ενρνπνλος δε έ πρώτος κνειρόμενος προβέειπε ·

,,τι'ί πό&εν είλήλον&ας εναντίον άμμι μάχεβ&αι ;

ή βε πρός"4ιδα Κήρες αμείλικτοι φορέονβιν

ον γαρ τίς μ' νπάλνξεν εν άργαλέΐ] νΰμίνχ · 140

«λλ« μοι οΰβοι έ'ναντα λιλαιόμενοι μαχε'βαβ&αι

δενρο κίον, πάντεβΟΊ φόνον ΰτονόεντ' έφέηκα

κργαλέως, πάντων δε παρά Βάν&οιο ρέε&ρκ

όϋτέα τε βάρκας τε κύνες δια πάντα δάΰαντο.

αλλά μοι είπε, τίς έβΰι, τίνος δ' έπαγάλλεαι ΐπποις ;" 145

ως φάμενον προβέειπεν 'Λχιλλέος οβριμος νίός·

,,τίπτε μ' έπιΰπενδοντα ποτΐ κλόνον αίματόεντα

έχ&ρος έών ωθείτε φίλα φρονέων έρεείνεις

είπέμεναι γενεήν , ηνπερ μάλα πολλοί 1'βαθιν ;

νιος 'Λχιλλήος κρατερόφρονος, οΰτε τοκήα 150

σεΓο πάροι&' έφόβηβε βαλών περιμήκεϊ δονρί·
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χαί νν χέ μιν 3-ανάτοιο χαχαΐ περί Κήρες έ'μαρψαν,

ει μη οι βτονόεντα &οώς ίήβατ' ολε&ρον ·

ίπποι δ' , οι φορέονβιν, έμον πατρός άντι&έοιο ,

ονς τέκε&' "Αρπυια Ζεφνρω πάρος εννη&εΐβα, 155

οΐτε κκΐ άτρνγετον πέλαγος δια ποΰβι &έονϋιν

κκροννχϊ ψαύοντες, ϊβον ί' άνέμοιαι φέρονται ·

νυν β' έπει ούν γενεην έδάης ίππων τε και αυτόν,

χαί δόρατος πείρηβκι άτειρέος ημετέροιο

γνωμεναι αντα βίην · γενεη δε οι ένκορνφήβι 160

Πηλίου αίπεινοΐο, τομήν ο&ι λείπε και νλην."

ή ρα καΐ εξ ίππων χκμάδις &όρε κνδιμος άνήρ ,

πάλλων έγχείην περιμήκετον ος δ' έτέρω&εν

χερβιν υπό κρκτερήοιν άπειρεδίην λάβε πέτρην,

χαί ρα Νεοπτολέμοιο κατ' άβπίδος ηκε φέρεβ&κι, 165

χρνβείης· τον δ' ούτι προΰεββυμένη δτνφέλιξεν,

κλλ' ατέ πρών ειβτήκει απείριτος ονρεϊ μακρω,

τον ρα διιπετέων ποταμών μένος ονδ' ίίμα πάντων

είψ ώβαι δύναται, , ο γαρ ε'μπεδον έρρίξωται ·

ως αρά μίμνεν ατρεβτος 'Λχιλλέος οβριμος νιος · 170

άλλ' ούδ' ως τάρβηϋε &ραβν ΰ&ένος Ενρνπνλοιο

κΰπετον νΐ 'Λχιλήος, έπεί ρά μιν οτρΰνεβκε

&άρβος ίον καΐ Κήρες· υπό κραδίηβι δε &νμός

έ'ξεεν άμφοτέροιβι· περί βφίβι δ' αίόλα τεύχη

έ'βραχεν · οι δ' ατέ δήρες έπήεΰαν άλλήλοιβι, 175

βμιρδαλέοι, τοΐΰίντε κατ' ονρεα δήρις άέξει,

δππότε λενγαλέω λιμω βεβολημένοι ήτορ

η βοος η έλάφοιο περί κταμένον πονέωνται

αμφω παιφάββοντες, έπικτνπέουβι δε βήββαι,

μαρναμένων ως οΐγε δννήεδαν αλλήλοιΰι 180

δήριν ΰνμφορέοντες άμιίλιχον. άμφι δε μακροί

λαών άμφοτέρω&εν άδην πονέοντο φάλαγγες

ες μό&ον άργαλε'η δε περί βφίΰι δήρις όρώρει·
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οϊ δ' ανέμων ριπήβιν εοικότες αίφηρήδι

βνν ρ" εβαλον μελΐ^Οι, μεμαότες αίμα κεδάδδαί 185

αλλήλων τους δ' αίεν έποτρννεβκεν Έννώ

έγγν&εν ίΰτκμενη · τοί δ' ουκ άπέληγον όμοκλής,

αλλά βφεας έδάίζον εξ άβπίδας, άλλοτε δ' αυτέ

ονταζον κνημϊδας ιδ' νψιλόφονς τρνφαλείας·

χκί τις χκΐ χφοός ηψατ' , έπεί πόνος αίνος επειγε 190

&α()6αλέΌνς ήρωας · "Ερις δ' έπετε'ρπετο &·νμώ

κείνους είβορόωβα- πολύς δ' έζέρρεεν ίδρώς

αμφοτέρων οι δ' αΐεν έκαρτννοντο μένοντες ·

αμφω γαρ μακάρων εβαν αίματος · οι δ' άπ' Όλνμπον

******

οϊ μεν γαρ κνδαίνον Αχιλλέας οβριμον ϋία, 195

οΐδ' αντ' Εύρνπνλον &εοειδέα· τοί δ' έκάτερ&εν

μάρναντ' άκμήτοιϋιν έειδόμενοι βκοπέλοιαιν

ήλιβάτων ορέων · μέγα δ' εβραχον άμφοτέρω&εν

δεινόμεναι μελί^βι &άμ' άΰπίδες · όψε δε μάκρη

Πηλιάς Ενρνπνλοιο διήλν&εν άν&ερεώνος 200

πολλά πονηδαμένη · τον δ' εκχντο φοίνιον αίμα

έΰβνμένως- ψυχή δε δι' ί'λκεος έξεποτή&η

εκ μελέων, όλοή δε κατ' όφ&αλμών πέΰεν ορφνη·

ηριπε δ' εν τενχεββί κατά χ&ονός , ήντε βλω&ρή

η πίτνς η ελάτη κρνερον Βορέαο βίηφιν 205

εκ ρίζέων έριπονΰκ · τόβην έπιχάππεβε γαΐαν

Ενρνπνλοιο δέμας·1 μέγα δ' έ'βραχε Τρώιον ονδας

και πεδίον · χλοερή δε &οώς κατεχενατο νεκρω

αχροίη καΐ καλόν άπημάλδννεν ε'ρεν&ος·

τω δ' έπικαγχαλόων μεγάλ' ενχετο καρτεράς ηρως· 210

,,Ενρνπνλ', ή πον εφης Λαναών νέας ήδε και κντονς

δΐ]ώβειν και πάντας όιξνρώς άπολέββειν

ημέας · κλλα 6οι ούτι &εοΙ τελέεβκον έέλδωρ,

άλλ' νπ' έμοί σ' έδάμαββε και άκάματόν περ έόντκ
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πατρός έμοΐο μέγ' εγχος, όπερ βροτός οντις άλύζει 215

ήμΐν αντα μόλων, οϋδ' ει παγχάλκεος ηεν."

ή ρα καΐ εκ νέκυος περιμήκετον εί'ρυβεν αίχμην

έδβυμένως· Τρώες δε μέγ' ε'τρεβαν είβορόωντες

άνέρα καρτερό&υμον · ο δ' κύτίκα τεΰχε' άπούρας

δώκε &οοΐς έτάροιΰι φέρειν ποτΐ νήας Ασκιών · 220

αυτός δ' ες δοόν ίίρμα δορών χκΐ άτειρέας ίππους

ηιεν, οίος τ εΐβι, δι' αί&έρος άπλήτοιο

εκ Λι,οξ κκαμάτοιο βνν άΰτεροπήβι κεραυνός,

οντε περιτρομέουβι καΐ κ&άνατοι κατιόντα

νόβφι Λιός μεγάλοιο, ο δ' έββύμενος ποτΐ γαΐαν 22δ

δένδρεά τε ρήγνυβι και ουρεα παιπαλόεντα ·

ως ό &οώς Τρώεββιν έπέββντο πήμα κορύβΰων ·

δάμνατο δ' αλλο&εν άλλος, οβους κίχον αμβροτοι ίπποι-

πλή&ετο δε χ&ονός ούδας, αδην δ' έρυ&αίνετο λύ&ρω.

ως δ' οτε μυρίκ φύλλα κατ' οϋρεος εν βήββτιβι 230

ταρφέα πεπτηώτα χυτήν κατά γαΐαν έρέψβ ·

ως Τρωών τότε λαός άάΰπετος εν χ&ονί κείτο

χεραΐ Νεοπτολέμοιο κκΐ Άργείων έρι&ύμων ,

ων απλετον μετά χερβίν ΰπέρρεεν αίμα κελαινόν

ανδρών ήδ' ίππων μάλα δ' αντυγες άμφ' όχέεββι 235

κιννμεναί δεύοντο περί βτροφάλιγζιν έήβι.

χαί νύ κε Τρώιοι υίες εβω πυλέων άφίκοντο ,

πόρτιες εύτε λέοντα φοβεΰμεναι η ΰύες ίίμβρον,

ει μη "Λρης άλεγεινός άρηγέμεναι μενεαίνων

Τρωΰι φιλοπτολέμοιδι κατήλυ&εν Ούλΰμποιο 240

χρύβδ' άλλων μακάρων · φόρεον δε μιν ες μό&ον ίπποι,

ΑΙδων χαί Φλόγιος , Κόναβος δ' επί τοΐΰι φόβος τε ,

τους Βορέη χελάδοντι τεκέ βλοδυρώπις Έρινννς

πυρ όλοόν πνείοντας· ύπέΰτενε δ' αίόλος αΐ&ήρ

έββυμένων ποτΐ δήριν · ο δ' ότραλέως άψίκανεν 245

^5 Τροίην · υπό δ' αΐα μέγ' ίκτυπε &εβπεβίοιβιν
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ίππων άμφι πόδεβΰι · μαλών δ' αγχιβτα κυδοι,μοΰ

πηλέ δόρυ βριαρόν μέγα δ' ί'αχε Τρωβΐ κελεύων

κντιάαν δηίοιβι κατά κλόνον οι β' άίοντες

^εΰπεβίην όπα πάντες έ&άμβεον · ου γαρ ΐδοντο 250

ίίμβροτον ά&ανάτοιο &εοϋ δέμας , ουδέ μεν ίππους ·

ήέρι γαρ χεκάλυπτο · νόηβε δε δέβκελον κύδην

έ'κπο&εν αίοΌΌυβαν αδην εις οϋατα Τρωών

άντι&έου Ελενοιο κλυτος νόος· εν δ' αρά &υμώ

γή&ηβεν καΐ λκόν κπεβαύμενον μέγ' άύτεί · 2δδ

,,ά δειλοί, τι φέβεβ&ε φιλοπτολε'μου 'Λχιλήος

υίέα Ο-αρΰαλέον ; &νητός νύ τις έβτι κκϊ αυτός,

ουδέ οι ιβον'Άρηι πέλει β&ένος, ος μέγ' άρήγει,

ήμιν έελδομένοιοΊ, · βοά δ' ογε μακρά κελεΰων

μάρναΰ&' Άςγείοιβι κατά κλόνον άλλ' αγε &υμω 260

τλήτε φίλου κκϊ ΰάρβος ένΐ βτή&εββι βάλεσ&ε ·

ον γαρ άμείνονα Τρωβίν όίομαι άλλον ίκέβΟ'αί

άλκτήρα πτολέμοιο · τι γαρ ποτΐ δήριν "Λρηος

λώιον, εύτε βροτοΐβι κορυαβομένοις έπαμΰνει;

ος νυν 'άμμιν ΐκανεν έπίρρο&ος · αλλά και αυτοί 265

μνήβαβ&ε πτολέμοιο, δέος δ' από νόβφι βάλεβ&ε."

ως φάτο · τοί δ' ΐβταντο καταντίον 'Λργείοιΰιν ·

ηύτ' ένι ξυλόχοιΰι κύνες κατέναντα λύκοιο

φεΰγοντες το πάροι&ε βίην τρέψωΰι μάχεΰ&αι ,

ταρφέα μηλονόμοιο παροτρύνοντας επεϋαιν · 270

ως άρα Τρωιοι υϊες ανά μό&ον αίνον'Άρηος

δείματος εκτός έ'ααν · κατά δ' άντίον άνέρος άνήρ

μάρνατο &αρβαλέως· περί δ' εκτυπεν έ'ντεα φώτων

9·εινόμενα ζιφέεββι καΐ εγχεβι καΐ βελέεββιν ·

αίχμαΐ δ' ες χρόα δΰνον · έδεΰετο δ' αΐματι πάλλω 275

δεινος'Άρης· όλέκοντο δ' ανά μό&ον άλλος έπ' άλλω

μαρναμενων έκάτερ&ε · μάχη δ' ε'χεν Ιβα τάλαντα,

ως δ' όπότ' αίξηοΐ μεγάλης ανά γοννον άλωής
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ορχατον άμπελόεντα διατμήζωβι ΰιδήρω

απερχόμενοι, των 6' ιβον άεξεται εις έ'ριν ίργον, 280

οΰνεκ' ί'βοι τελέ&ουβιν όμηλικίτι τε βίΐ] τέ

ως των άμφοτέρω&ε μάχης άλεγεινά τάλαντα

Ϊ6κ πέλεν · Τρώες γαρ ύπέρβιον έν&εμενοι χήρ

μίμνον άταρβήτοιο πεποι&ότες 'Άρεος αλκή ,

Άργεΐοι δ' αρκ παίδι μενεπτολέμον 'Λχιλήος· 285

κτεΐνον δ' αλλήλους· όλοή δ' ανά μέαβον Ένυώ

ΰτρωφάτ' άλγινόεντι λν&ρω πεπαλαγμένη ώμονς

χαί χέρας · εκ δε οΐ αίνος από μελέων ρέεν [δρώς ·

οΰδ' έτέροιβιν αμννεν, ίατ) δ' έπετέρπετο χάρμΐ]

άξομένη φρεβίν Ύ]ΰυ Θέτιν και δΐον "Λρηα. 290

έ'ν&α Νεοπτόλεμος τηλέκλειτον Περιμήδεα

δάμνα&' , ο? οΐκί' εναιε παρά Σμιν&ήιον αλβος ·

τω δ' επί Κέβτρον επεφνε μενεπτολέμον τε Φάληρον

χαΐ κρατερόν Περίλαον ενμμελίην τε Μενάλκην,

ον τέκετ' Ίφιάνκββκ παρά ζά&εον πόδα Κίλλης 295

τεχνήεντι Μέβοντι δαήμονι τεκτοβυνάων ·

αλλ' ο μενιοίκοι έ'μιμνε φίλτ] ένΐ πατρίδι γαίη ·

παιδός δ' ουκ άπόνητο · δόμον δε οΐ ίργα τε πάντα,

χηρωΰταΐ μετόπιβ&εν άποφ&ιμένοιο δάβαντο.

Ληίφοβος δε Λνχώνα μενεπτολέμον κατέπεφνε 300

τντ&όν υπέρ βουβώνα τυχών περί δ' εγχεΐ μαχρώ

έγκατα πάντ' έχύ&ηβαν όλη δ' έξ,έαβυτο νηδνς.

Αινείας δε Λάμαντα κατέκτανεν, ος το πάροι&εν

Αυλίδα ναιετάαβκε, βυνίβπετο δ' Άρχεαιλάω

ες Τροίην αλλ' οΰτι φίλην πάλιν εδρακε γαΐαν. 30ό

Ενρΰαλος δ' έδάμαββε βαλών άλεγεινόν άκοντα

Άΰτραϊον του δ' αίψα δια βτέρνοιο ποτή&η

αιχμή άνιηρή, βτομάχου δ' άπέκερβε κελε-ύ&ους

άνερι χήρα φέρουΰα · μίγη δε οι εί'δατα λν&ρω.

του δ' αρά βαιόν απω&εν ελεν μεγά&υμος Άγήνωρ> 310
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Ιπχομ,ένην, Τενκροιο δαΐφρονος έβ&λον έιαϊρον,

τύψας εξ κληϊδα ϋ·οώς· βνν δ' αΐματι &νμός

εχ&ορεν εκ μελιών όλοή δε μιν άμφεχν&η ννξ.

Τινκρφ δ' έ'μπεβε πέν&ος άποκταμένον έτόροιο,

και βάλεν ώκνν όιβτόν Άγήνορος αντα τκννδδκς· 31δ

αλλά οι ούτι τΰχηΰεν άλεναμένον μάλκ τντ&όν ·

έ'μπεΰε δ' εγγύς έόντι δαΐφρονι Ληιοφόντί]

λαιον ί'ϊ όφ&αλμόν, δια δ' ονκτος έζεπέρηοε

δεξιτερον, γλήνην δε διέτμκγεν, οννεχα Μοΐρκι

κργαλέον βέλος ωσάν, οπτ] φίλον ος δ' έτι ποαβίν 320

άναβκκίοεβκε· βαλαν δ' δγε δεύτερον ιόν

λαιμώ έπεοροίζηβε · διέ&ριΰε δ' κνχένος Ινκς

άντικρνς άίξ,ας· τον δ' άργαλέη κίχε Μοίρα.

κλλος δ' κλλφ τενχε φόνον · χεχάροντο δε Κήρες

κκΐ Μόρος, κλγινόεαβα δ"Έρις μέγα μαιμωωβκ 32δ

ηνβεν μάλα μακρόν , "Αρης δε οι άντεβόηβε

αμερδαλέον, Τραάεβΰι δ' ένε'πνενβεν μέγα δάρβος,

'Λργείοιΰι δε φνξαν, αφαρ δ' έλε'λιζε φάλαγγας·

κλλ' ονχ νια φόβηΟεν 'Λχιλλέος · άλλ' ογε μίμνων

μκρνατο δαροαλέως , επί δ' ίκτανεν άλλον έπ' κλλφ · 330

ως δ' οτε τις μνίηΰι περί γλάγος έρχομένηΰι

χείρα περιρρίφΓ] κούρος νέος, αϊ δ' νπο πληγή

τντ&γι δαμνάμενκι βχεδον ά&ρόαι αλλο&εν άλλαι

&νμον άποπνείουβι, παις δ' έπιτέρπεται ε'ργω·

ως αρά φαίδιμος νιος άμειλίκτον 'Λχιλήος 33δ

γή&εεν άμφι νέκνββι καΐ ονκ άλέγιζεν"Λρηος

Τρωβίν έποτρννοντος · έτίνντο δ' αλλο&εν 'άλλον

λαού έπκΐββοντος · όπως δ' άνέμοιο &νέλλας

μίμντ] έπεββνμένας ορεος μεγάλοιο κολώνη,

ως κρα μίμνεν ατρεβτος · "Αρης δε οι έμμεμαώτι 340

χώετο, και οί εμελλεν εναντία δηριάαβ&αί
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αυτός άπορρίψας ιερόν νέφος, ειμή 'Λ&ήνη

ίκπο&εν Ούλύμποιο &όρεν ποτΐ δάβκιον'Ίδην

«τρέμε ίέ χ&ών δια και ηχήεντα ρε'ε·9·ρα

Εάν&ον τόββον εβειβε · δέος δ' άμφέκλαΰε &υμον 34δ

Νυμφάων, φοβέοντο δ' υπέρ Πριάμοιο πόληος ·

τεύχεα δ' άμβροβίοιΰι περί βτερνοιβι, *

* * * * βτεροπκΐ ποτέοντκι ·

βμερδαλέοι δε δράκοντες άπ' άβπίδος άκαμάτοιο

πυρ αμοτον πνείεβκον · 'άνω δ' έψαυε νέφεββι

Ο-εβπεβίητρνφάλεια· &οω δ' ημελλεν "Λ$ψ 350

μάρνκΰ&' έΰΰνμενως, ει μη Λιός ην νόημα

αμφότερους έφόβηβεν, άπ' αί&έρος κΐπεινοΐο

βροντήβας κλεγεινόν "Λρης δ' άπεχάζετο χάρμης·

δη γαρ οί μεγάλοιο Λιος διεφαίνετο &υμός·

ΐκετο δ' ες Θρήκην δνβχείμερον ,,ονδ' έτι Τοώων 3δδ

μέμβλετό οι κατά &υμον ύπέρβίον · ουδέ μεν έδ&λη

Παλλάς ετ' εν πεδίφ Τρωών μένεν, άλλα καΐ αύτη

ίζεν 'Λ&ηνκίαον [ερον πέδον οϊ 5' έτι χάρμης

μνωοντ' ούλομενης· δεύοντο δε Τρω'ιοι υϊες

αλκής· Άργεΐοι δ'ε μέγ' [εμενοι πολέμοιο 360

χαξομένοιβιν ε'ποντο κατ' ί'χνιον, ηΰτ' άήται

νήεοιν έαβυμένης ύπο λαίφεβιν εις αλός οϊδμα

ίίβριμον, η &άμνοι6ι πυρός μένος, η κεμάδεββιν

ότρηροί κατ' ορεβφι κΰνες λελιημενοι ίίγρης ·

ως Λαναοί δηίοιβιν έπήιον, οΰνεκ' αρ' αυτούς 365

νίός Άχίλληος μεγάλω δορί &αρΰύνεβχε

κτείνων, ον κε κίχηβι κατά κλόνον · οϊ ί' επί φύξκν

χαββάμενοι, κατέδυβαν ες ύψίπυλον πτολίε&ρον.

Άργεΐοι δ' αρά τυτ&ον άνέπνευΰαν πολέμοιο ,

ίλβαντες Πριάμοιο κατά πτόλιν ε&νεα Τρωών, 370

αρνας όπως βτα&μοΐαιν έπ' οίοπόλοιβι νομήες·

ως δ' όπότ' άμπνείωβι βόες μέγα κεκμηώτες
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αχ&ος άνειρνββαντες άνω ποτΐ δνββατον ακρην

πνχνον άναΰ&μαίνοντες υπό ξνγόν ως αρ' Αχαιοί

ίίμπνεον εν τεύχεβϋι κεκμηκότες · άμφι δε πύργους 375

μάρναβ&αι μεμαώτες εκνχλωβαντο πόληα ·

οϊ δ' αρ ' έήβι πνληβιν έπειρνΰβαντες όχήκς

εν τείχεβΰιν έ'μιμνον έπεββνμε'νων μένος ανδρών ·

ως ό' οτε μηλοβοτήρες ένΐ βτα&μοΐβι μένωβι

λαίλαπα κνκνε'ην, οτε χείματος ήμαρ ΐκητκι 380

λάβρον ομού ΰτεροπήβι χαΐ νδατι καΐ νιφάδεδδι

τκρφέβιν, οι δε μάλ' ούτι λιλαιόμενοί περ ίκεβ&αι

ες νομόν άίΰβονβιν, αχρις μέγα λωφήβειε

χεΐμα καΐ ενρνποροι ποταμοί μεγάλα βρομέοντες ·

ως ο'ίγ' εν τείχεββι μενον τρομεοντες ομοκλήν 38δ

δνβμενέων · λαοί δΐ &οώς έπέχνντο πόληι ·

ως δ' οπότε ψήρες τανυβίπτεροι ηε κολοιοί

καρπω έλαΐνεω &αμέες περί πάγχν πέβωβι

βρώμης ίεμενοι, 0·νμηδέος, ονδ' «ρα τονβγε

αίξηοι βοόωντες άποτρωπώδι φέβεβ&αι , 390

πρίν φαγέειν, λιμός γαρ άναιδε'α Φνμόν άεξει ·

ως Λαναοι Πριάμοιο τότ' άμφεχέοντο πόληι,

ίίβριμοι · εν δε πνλβΰΐ, πέβον μεμαώτες έρνββαι

έργον άπειρέβιον κρατερόφρονος Έννοβιγαίον.

Τρώες δ' ον λή&οντο μάχης μάλα περ δεδιώτες, 39δ

άλλα και ως πνργοιΰιν έφεβταότες πονέοντο

νωλεμ,έως · αίεΐ δε Νεόδμητων από τειχέων

* Ιοί δε πολνκμήτων από χειρών

•9-ρώβκον όμως λάεϋβι καΐ αίγανέ^βι δο-βδι

δνβμενέων ες ομιλον, έπεί βφιβι τλημονα Φοίβος

ήκε βίην · έτι γαρ οι άμννειν η&ελε &νμος 400

Τρωβιν ένπτολέμοιΰι καΓΈκτορος οϊχομένοιο.

ε'ν%·' αρά Μηριόνης βτυγερόν προέηκε βέλεμνον,

κκι βάλε Φνλοδάμαντκ ψίλον κρατεροΐο Πολίτεω
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τντΟ-ον υπό γνα&μοΐο · πάγη δ' νπο λκιμον όιβτός·

κάππεβε δ' αϊγνπιώ έναλίγχιος, οντ' από πέτρης 40ό

ίω ένγλώχινι βαλών αίξηός ολέβα^'

ως ό &οώς πύργοιο κατήριπεν αίπεινοΐο ·

γνϊκ δε οι λίπε %·νμός · έπέβραχε δ' έ'ντεκνεχρω·

τω δ' έπικκγχκλόων νιος κρκτεροΐο Μόλοιο

κλλον κφήκεν οιδτον έελδόμενος μέγα 0-νμω 410

νΙα βαλεΐν Πριάμοιο πολντλήτοιο Πολίτην

κλλ' ο μεν αϊψ' άλέεινε πκρακλίνας ετέρωδε

ον δέμας, ουδέ οι /05 επί χρόα κκλυν ίκψεν

ως δ' ο&' αλός κατά βέν&ος έπειγομένης νέος ονρω

ναύτης πκιπαλόεβΰαν ίδών εν χενματι πέτρην 413

νήα παρατρέψϊ] λελιημένος έζνπκλνζκι ,

χειρί παρακλίνας οΐήιον, ήχί ε ·&υμός

ότρύνει , τντϋ"η δε βίη μέγα πήμ' άπερύκεί ·

ως κρ' ογε προϊδών όλοόν βέλος έ'κφνγε πότμον.

οϊ ί' αΐεΐ μάρναντο · λν&ρω δ' έρν&αίνετο τείχη 420

πύργοι &' υψηλοί και έπάλζιες, η^ίτε Τρώες

ίοΐΰι κτείνοντο πολυβ&ενέων νπ' 'Λχαιών

ονδε μεν οΐγ' άπάνεν&ε πόνων εΰαν , αλλ ' αρά και των

πολλοί γαΐαν ερεν&ον όρωρει δ' κίπνς 'όλεΟ-ρος

βαλλομένων έκάτερ&ε· λυγρή δ' έπετέρπετ' Έννώ ,42ό

δήριν έπικλονέονΰα, καΰιγνήτη Πολέμοιο ·

χαί νν κέ δη ρήζαντο πνλας και τείχεα Τροίης

Άργεΐοι , μάλα γαρ βφιν άάΰπετον έπλετο κάρτος ,

ει μη ίίρ' αιψ' έβόηβεν άγακλειτός Γαννμήδης

ουρανού έκκατιδών · μάλα γαρ περιδείδιε πάτρης · 430

,,Ζεΰ πάτερ , ει έτεόν γε τεής εξ είμι γενέ&λης ,

αί]ΰι ί' νπ' έννεβί^βι λιπών έρικνδέα πάτρην

ειμί μετ' ά&ανάτοιβι, πέλει δε μοι αμβροτος αιών,

τω μεν νυν έΰκκονβον ακηχεμένον μέγα &νμφ ·

ον γαρ τλήβομαι αβτν χαται&όμενον προβιδέβ&αι , 435
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ονδ' αρ' άπολλνμένην γενεήν εν δηιοτήτι

λενγαλέΐΐ) τον δ' ου τι χερειίτερον πέλει άλγος·

βοι δε χαΐ ει μέμονε κραδίη τάδε μηχκνάαβ&αι ,

έ'ρζον έμεύ από νόβφιν · έλαφρότερον δε μοι άλγος

εββεται , ην μη έ'γωγε μετ' ομμκβιν οίβιν ί'δωμκι · 440

κείνο γαρ οί'κτιβτον χκΐ κνντκτον , όππότε πκτρην

δνΰμενέων παλάμ^βιν έρειπομίνην τις ί'δητκι."

ή ρκ μέγα βτενκχων Γαννμήδεος άγλαον ήτορ.

κκΐ τότ' αρά Ζενς κύτος άπειρεβίοις νεφέεββι

νωλεμέαας έχάλνψε κλντην Πριάμοιο πόληα · 445

ήχλνν&η δε μάχη φ&ιΰίμβροτος · ονδέ τις ανδρών

έξιδέειν επί τείχος έ'τ' εο&ενεν, ήχι τέτνκτο ·

τκρφέβι γαρ νεφέεββι διηνεκέως κεκάλυπτο ·

άμφΐ δ' αρά βρονταί τε καΐ άβτεροπαΐ κτνπέοντο

ονρανό&εν · Λαναοί δε Λιος κτύπον είΰαΐοντες 450

&άμβεον · εν δ' αρά τοΐδι μέγ' ί'αχε Νηλέος νιος ·

,,ώ κλντοι 'Λργείων βημάντορες, ονκέτι νώιν

εββετκι εμπεδα γνΐα Λιός μέγα δαρβαλέοιβι

Τρωβίν άμννοντος · μάλκ γκρ μέγα πήμα χνλίνδει

ημΐν άλλ' αγε %·&6βον έας έπι νήας ίόντες, 455

πανβώμεβ&α πόνοιο και άργαλέοιο κυδοιμον,

μ,ή δη πάντας ένιπρηβ1)] μάλα περ μενεαίνων ·

του νυν μεν τεράεββι πι&οίμε&α · τω γαρ έ'οικε

πάντας αεί πεπι&έβ&αι, έπεί μάλα φέρτατός έβτιν

ίφ&ίμων τε &εών ολιγοβ&ενέων τ άν&ρώπαν · 460

χαί γκρ Τιτήνεββιν νπερφιάλοιβι χολω&εις

ούρανό&εν κατέχενε πυρός μένος · η δ' νπένερ&ε

καίετο πάντο&ε γαία, και ωκεανού πλατύ χεύμα

εξεεν εκ βυββοϊο και ες πέρκτ' αχρις ίκέβ&αι ·

και ποταμών τέρβοντο ροαι μάλα μακρά ρεόντων 465

δάμνκτο δ' , όππόβα φύλα φερέοβιος έτρεφε γαία,

ήδ' ουκ πόντος εφερβεν άπείριτος, ηδ' όπόβ' ΰδωρ
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αέναων ποταμών · επί δε βφιβιν αβπετος αί&ήρ

τέφρ·Τ] ΰπεκρύφ&η κκΐ λιγννι · τείρετο δε χ&ών ·

τοΰνεκ' εγώ δείδοικα Λιός μένος ηματι τώδε. 470

άλλ' ίομεν ποτΐ νήας, έπεί Τρώεββιν άρήγει

βήμερον · κύτάρ έπειτα χαΐ ημΐν κϋδος όρέξει ·

άλλοτε γαρ τε φίλη πέλει ηώς , άλλοτε δ' έχ&ρή ·

κκΐ δ' ουπω δη μοίρα διαπρκ&έειν κλντον κβτν ,

ει έτεον Κάλχαντος έτήτνμος έ'πλετο μν&ος, 475

τον ρα πάρος κατέλεξεν όμηγερέεββιν Άχαιοΐς

δηώβαι Πριάμοιο πάλιν δεκάτω ένικντώ.1·1

ως φάτο· τοί δ' άπάνεν^ε περικλντον αΰτν λιπόντες

χκβΰαντ' εκ πολεμοιο Λιος τρομέοντες όμοκλήν

κνερι γαρ πεπί&οντο παλαιών ΐδτορι μνΰων. 480

άλλ' ονδ' ως άμέληβαν άποκταμένων ένϊ χάρμτ] ·

αλλά βφεας τάρχνβαν άπο πτολέμον έρνβαντες ·

ον γαρ δη κείνους νέφος αμφεχεν , αλλά πόληα

νψηλήν καΐ τείχος κνέμβατον, ώ περί πολλοί

Τρωών νϊες αρηι καΐ Άργείων έδάμηβαν · 485

έλ&όντες δ' επί νηας άρψα τεύχεα &έντο,

καί ρκ κόνιν καΐ ιδρώτα λν&ρον τ' άποφαιδρνναντο

κνμαβιν έμβεβαώτες ένρρόον Έλληβπόντον.

ηέλιος δ' άκάμαντας υπό ξόφον ηλαβεν ίππους ·

ννξ δ' έχν&η περί γαΐαν , άπέτραπε δ' άνέρας έργων · 490

Άργεΐου δ' 'Λχιλήος έυπτολέμου &ραβύν νια

ιβα τοκήι τίεβκον · δ δ' εν κλιβί^βιν άνάκτων

δαίνντο καγχαλόων κάματος δε μιν οντι βάρυνεν,

οϋνεκά οίδτονόεντα Θέτις μελεδήματα γνίων

έζέλετ' , άκμήτω δ' έναλίγκιον είβοράαΰ&αι 495

τενζεν ο δ' εκ δόρποιο κορεββάμενος κρατερόν κήρ

ες κλιβίην άφίκανεν έοϋ πατρός , εν&α οι νπνος

άμφεχύΟ-η · Λαναοι δε νέων προπάροι&εν ί'αυον

αίεν αμειβόμενοι φύλακας· φοβέοντο γάραίνώς,
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Τρωών μι; ποτέ λαός η αγχεμάχων επικούρων

νήας ένιπρήβΐΐ, νόβτον δ' από πάντας άμέρβτ].

ως δ' κΰτως Πριάμοιο κατά πτόλιν ε&νεα Τρωών

άμφι πύλας χαΐ τείχος άμοιβαδόν νπνωεδχον,

'Λργείων ΰτονόεββαν νποτρομέοντες όμοκλήν.

500

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Υ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΕΝΝΛΤΟΣ.

Ήμος δ' ηνυτο νυκτός από κνεφας, έ'γρετο δ' ηώς

εκ περάτων, μάρμαιρε δ' άπείριτον κβπετος κΐ&ήρ,

δη τότ' άρήιοι, νϊες έυβ&ενέων Άογείων

κμ πιδίον πάπτκίνον, ΐδοντο δε Ιλίου κκρην

άννέφελον , χ&ιζόν δε τέρας μέγα 9·αυμάζέβχον ·

Τρώες δ' ούκέτ' εφκντο προ-τείχεος αίπευνοΐο

ϋτήμεναι εν πολεμώ · μάλη γαρ δέος έ'λλαβε πάντας.

'Λντήνωρ δ' εν τοΐδι &εών ήρήδατ' ανακτι ·

,,Ζεϋ,'Ίδης μεδέων ηδ' ούρανοΰ αίγλήεντος,

κλν&ί μευ εύχομένοιο , και οβριμον άνδρα πόληος

τρέφον αφ' ημέτερης όλοά φρεβϊ μητιόωντα,

εΐ'&' ογ' 'Λχιλλεύς έβτι καΐ ου κίε δωμ' Άίδαο ,

είτε τις άλλος Αχαιός άλίγκιος άνέρι κείνω ·

λαοί γαρ κατά ίίβτυ δεηγενέος Πριάμοιο

πολλοί άποφΟΊνν&ουβι, κακόν δ' ου γίνετ' έρωη,

άλλα φόνος τε και οίτος επί πλέον αΐεν άέξει ·

Ζεν πάτερ , ονδέ νυ βοί τι δαϊξομένων υπ" Άγαιοΐς

8ΜΥΚΝ. , ' 12

10

 

15
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μέμβλεται, άλλ' αρά χαΐ βύ λελαβμενος νιος εοΐο

Λαρδάνον άντι&έοιο μέγ' 'Λργείοιβιν άρήγεις.

άλλα ΰοΐ ει τόδε &νμός έιϊ χραδίη μενεαίνει^ 20

Τρώας νπ' Άργείοιΰι,ν όιξνρώς άπολέΰβαι,

ερξον άφαρ, μηδ' ημ μι, πολύν χρόνου κλγεκ τενχε.(ί

ή ρκ μέγ' ευχόμενος- τον δ' ίχλνεν ονρκνό&ι Ζενς ·

χκΐ το μεν κΐψ' έτέλεβΰε, το ί' ουκ ημίλλε τελέϋβειν ·

δη γκρ Οίκκτένεναεν, όπως κπο πολλοί ολωνται, 2δ

Τρώες όμως τεκέεββι,, δαΐφρονα δ' νΐ 'Λχιλήος

τρεψέμεν ον κατένενβεν άπ' ενρνχόροιο πόληος,

άλλα έ μάλλον έ'γειρεν, έπεί νν έ &νμός ανοίγει

ήρα φέ,ρειν κκι κνδος ένφρονι Νηρηΐνη.

κκΐ τκ μεν ως ωρμκινε ΰ-εών μέγα φέρτκτος κλλκιν · 30

μεβΰηγνς δε πόληος ίδ' ενρέος Έλληβπόντον

Άργεΐοι κκί Τρώες άποκταμένονς ένΐ χάρμΐ]

καΐον όμως ΐπποιΰι · μάχη δ' έπέπαντο φόνοιο,

νννεκα δη Πριάμοιο βίη κήρνκκ Μενοίτην

εις Αγαμέμνονα πίμψε και κλλονς πκντας 'Λχαιονς 3ό

λιΰβόμενος νέχνας πνρι καιέμεν · οϊ δ' έπί&οντο

αίδόμενοι κταμένονς · ον γαρ αφιβι μήνις όπηδεΐ·

ήμος δε φ&ιμένοιΟι πύρας ίκάμοντο δαμειάς ,

δη τότ' ά'ρ' Άργεΐοι μεν επί κλιβίας άφίκοντο,

Τρώες δ' ες Πριάμοιο πολνχρνβοιο μέλα&ρα, 40

άχννμενοι μάλα πολλά θεδονπότος Ενρνπνλοιο ·

τον γαρ δη τίεβκον ί'βον Πριάμοιο τέκεββι·

τοννεκά μιν τάρχνβαν άποκταμένων έκκς άλλων

Λαρδανίης προπάροι&ε πύλης, δ&ι μακρά ρέε&ρα

******

δινήεις προΐηϋιν άεξόμενος Λιός ομβρφ. 45

νιος δ' αντ' 'Λχιλήος άταρβέος ϊκετο πατρός

τνμβον ες ενρωεντα · κνβεν δ' ογε δάκρνα χενων

βτήλην ενποίητον άποφ&ιμένοιο τοκηος ·
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και ρα περιΰτενάχων τοΐον ποτι μΰ&ον ίειπε ·

,,χαίρί πάτερ και έ'νερ&ε κατά χ&ονός· ου γαρ εγωγε

λήοομαι οίχομένοιο οέ&εν ποτΐ δώμ Αίδαο· 51

ως εί'&ε ξωόν α ε μετ' Άργείοιΰι κίχανον

τω κε τάχ' άλλήλοιβι φρίνκς τερφ&έντ' ένι 0-νμώ

Ιλίου εξ ιερή.; ληιββάμε&' καπετάν δλβον ·

νυν δ' οντ' ά'ρ βνγ' έοεΐδες έον τέκοξ , οϋτε σ' εγωγε 55

ειδον ξωόν έόντκ λιλαιόμ,ενόξ περ ίδέΰ&αι ·

άλλκ και ως ΰέο νόβφι χαι εν φ&ι,μ-ένοιΰι,ν εόντος

βον δόρν καΐ τεον νικ μέγ εν δκι πεφρίκαοι

δναμενέες, Λαναοί δε γεγη&ότες είβορόωαι,

βοΐ δέμκς ήδε φνην ίνκλίγχιον ήδε καΐ έργα.1·1· 60

ως ειπών κπο &ερμον ομόρξατο δάκρν παρειών ·

βη δε &οώς επί νηκς νπερ&ΰμοιο τοκήος

ουκ οίος · αμκ γαρ ο[ ΐοκν δνοχαίδεκα φώτες

Μυρμιδόνων, Φοίνιξ δ' ό γέρων μετά τοΐαιν όπήδει

λυγρον άναΰτενάχων περικυδέος άμφ' 'Λχιλήος. 65

νύξ δ' επί γαΐαν ΐκανεν, έπέββυτο δ' ούρκνόν κΰτρκ ·

οι δ' αρά δορπήΰαντες ε'λον&' ύπνον εγρετο δ' ηώς·

Λργεΐοι δ κρ εδνβκν εν εντεβί' τήλε δ' κπ' αντών

κίγλη μαρμκίρεβκεν ες αί&έρα μέχρις ίοΰΰα·

καί ρα &οώς έκτοβ&ε πυλάων έββεΰοντο 70

πκνβνδίτ} νιφάδεβΰιν έοιχότες, αϊτέ φέρονται

ταρφέες εκ νεφέων χρυερή υπό χείματος ωρη ·

ως οΐγ' έξεχέοντο προ τείχεος, ώρτο δ' αυτή

ΰμερδαλέη· μέγα δ' οία περιβτεναχίζετ' ιόντων.

Τρώες δ' εύτ' έπΰ&οντο βοήν καί λαον ί'δοντο, 75

ϋ-άμβηβαν · πάΰιν δε κατεκλάσ&η κέαρ ένδον

πότμον όιομένων περί γαρ νέφος ως έφαάν&η

λκος δυΰμενέων κανάχιζε δε τεύχεα φώτων

χινυμένων άμοτον δε κανίβαλος ώρτο ποδοΐιν

χκί τότ' αρ' ήε &εών τις υπό φρένας έ'μβαλε &άραος 80

12*
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Ληιφόβω καΐ &ήκε μάλ' άτρομοι/, ήε κκϊ αυτόν

&νμος έποτρννεακε ποτι κλόνον, οφρ' από πάτρης

δνομενέων άλεγεινον νπ' έγχεϊ λκόν έλάοΰτ]·

&αρΰαλέον δ' άρα μΰ&ον ένΐ Τρώεβΰιν εειπεν

,,ω φίλοι, ει δ' άγε 0-νμον άρήιον εν φρεοί Ο-έβ&ε , 85

μνηβκμενοι, βτονύεντος οβα πτολέμοιο τελευτη

αλγε' έπ' άν%·$κ>ποιβί δορνκτήτοιβί τί&ηβιν

ου γαρ 'Λλεξ,άνδροιο πέλει περί μοννον αε&λος,

ονδ' Ελένης, κλλ εβτι περί πτόλιός τε χκΐ κυτών ,

ήδ' κλόχων τεκέων τε φίλων γερκρών τε τοκήων, 90

πκβης τ κγλαΐης και κ,τήβι,ος ήδ' ερατεινής

γκίης , η με δαμέντα κατά κλόνον άμφι,καλνφοί

μάλλον , η ά&ρήβκιμι, φίλην υπό δυνραβι πάτρην

δνΰμενέων ον γαρ τι κακώτερον ελπομαι ίχλλο

πήμκ μετ' άν&ράποιβιν όιζνροΐβι τετύχ&κι· 95

τοννεκ' κπωβάμενοι βτνγερον δέος άμφ' έμε πάντες

κκρτννκβ&' επί δήριν κμείλιχον · ον γαρ 'Λχιλλεύς

ξωος έ'&' ήμΐν αντκ μαχήβεται, οννεκ' αρ' αυτόν.

πυρ όλοον κατέδαψε · πελει δε τις άλλος Αχαιών,

ος νυν λαον έ'γειρεν, ε'οικε δε πάντ' 'Λχιλήι· ιοο

******

μήτε τιν' άλλον 'Λχαών νποτρομέειν περί πάτρης

μαρναμένονς· τω μη τι φεβωμε&α μ<αλον"Λρηος,

ει και πολλά πάροι&εν άνέτλημεν μογέοντες ·

η ονπω τάδε οί'δκτ' ανά φρένας, ως κλεγεινοϊς

άνδράΰιν εκ καμάτοιο πέλει &αλίη τε και όλβος, 105

εκ δ' αρά λευγαλέων ανέμων και χείματος αίνου

Ζευς επάγει μερόπεΰαι δι' ήέρος ενδιον ήμαρ,

έ'χ τ' όλοής νονβοιο πέλει 6&ένος, εκ τε μό&οιο

ειρήνη ; τα δε πάντα χρόνω μεταμείβεται έργα."

ως φάτο· τοί δ' ές"Λρηα μεμαότες έντύναντο ι ίο

ίΰονμένως- καναχή δε κατά πτόλιν επλετο πάντγι
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μώλον ες άλγινόεντα κορυββομένων αίζηών ·

εν&' αρά τω μεν ακοιτις ύποτρομέονβα κυδοιμόν

έντε' άποιχομένω παρενήεε δακρυχε'ουΰα-

τω δ' αρά νήπιοι νίες έπειγόμενοι περί πατρί 1 15

τεΰχεα πάντα φερεβκον · ο δε βφιβιν άλλοτε μεν που

αχνντ' όδυρομένοις, ότε δ' έ'μπκλι μειθιάαβκε

παιΰιν άγαλλόμενος · κραδίη δε οι εν δκΐ μάλλον

ωρμκινεν πονέεΰ&κι νπερ τεκέων τε και αυτού ·

κλλω δ' άντε γεραιος έπιβταμένβς πκλάμηΰίν < 120

κμφετί&ει μελεεαβι κκκής κλκτήρια χάρμης

πολλά πκρηγορέων φίλου υΓί'α, μηδενΐ εί'κειν

εν πολεμώ , και βτέρνα τετνμμενκ δείκνυε παιδί

ταρφέα οήματ' έχοντα παλαιής δηιοτήτος.

άλλ' οτε δη μάλα πάντες εν έντεβί 0·ωρήχ&ηθαν, 12ό

αβτεοξ έζεχέοντο μεγ' ίέμενοι πολέμοιο

λευγαλεου· ταχεεβϋι δ' έφ' ίππήεββίν ορουΰαν

ίππήες, πεξοΐαι δ' έπέχραον έ'&νεα πεζών,

αρμαΰι δ' ίχρμα&' ΐκοντο καταντίον έ'βραχε ί« χθων

ες μό&ον έΰβυμένων · έπκντεε. δ' οΐβι,ν εκκβτος 130

χεκλόμενος · τοϊ δ' αίψα βυνήιον άμφι δ' αρά βφι

τεύχε' έπεαμαρόγηβε· μίγη δ' έκάτερ&εν αυτή ·

λευγαλεη · τκ δε πολλά &οώς ποτέοντο βέλεμνα

βαλλόμεν' άμφοτέρω&εν ύπ' έγχεβι δ' άβπίδες κνδρών

&εινόμεναί κτυπέεΰκον κάΰχετον, αϊ δ' ΰπ' ακόντων 135

καΐ ξιφε'ων · πολέες δε καΐ άζίνχβι, 0-οήβιν

άνέρες ούτάξοντο · φορΰνετο δ' εντεα φώτων

κΐματι. Τρωιάδες δ' από τείχεος έδκοπίαξον

αίξηών βτονόεντα μό&ον · πάο^οΊ δε γυΐα

ετρεμεν εύχομένββιν υπέρ τεκέων τε καΐ ανδρών 140

ήδε καβιγνήτων πολιοί δ' κμα τηοι γέροντες

εξοντ' είαορόωντες· έχον δ' υπό χείρεΰι *

* * * εδον δ' νπο πέν&εβί &νμόν
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παίδων άμφΐ φίλων Ελένη δ' εν δώμαβι μίμνεν

οΐη κμ' άμφιπνλοιΰιν · ε'ρνκε γαρ αΰπετος αΙδώς.

οι δ' αμοτον πονέοντο προ τείχεος · άμφΐ δε Κήρες 145

γή&εον ονλομενη δ' έπαΰτεεν άμφοτέροιβι

μακρόν "Ερις βοόωΰα · κόνις δ' έρν&αίνετο λύ&ρω

κτεινομένων ολέκοντο δ' ανά κλόνον ίίλλο&εν άλλος,

εν&' αρά Ληίφοβος χρκτερόν χτάνεν ήνιοχήα

Ίππκβίδην, ο δ' αφ' άρματος αίψηροίο 150

ηριπεν κμφΐ νέχνΰΰιν · αχός δε οι εβχεν ανακτά. · \_ (

δεΐδιε γαρ, μη δη μιν έφ' ηνία χείρας έχοντα

νιος ένς Πριάμοιο χατκχτείν^ΰι χαΐ αυτόν

κλλά οι ουκ άμε'ληβε Μελάν&ιος· κλλ' επί δίφρον

άλτο ·9·οαΪ5, ΐπποιΰι δ' έχίχλετο μακρά τινάβαων 155

ενληρ' , ονδ' έ'χε μάβτιν, ελαννε δε δονρατι Κείνων ·

και τονς μεν Πριάμοιο παις λίπεν, ΐκετο δ' άλλων

ες πλη&ύν · πολέεΰοΊ θ' όλέ&ριον ωπαβεν ήμαρ

έββνμένως · ολοή γαρ άλίγκιος αΐεν άέλλΐ)

&αρβκλέως δηίοιΰιν έπφχετο· τον δ' νπο χερβί 160

μύριοι εχτείνοντο · πε'δον δ' έβτείνετο νεκρών ·

ως δ' ό'τ' άν' ονρεα μακρά δορών είς αγχεα βήββης

δρντόμος έγκονέων νεο&ηλέα δάμνατκι νλην ,

αν&ρκχας οφρα κάμ^βι κκτακρνφας νπο γαΐκν

βνν πνρι δονρατα πολλά · τα δ' αλλο&εν αλλά πεβόντκ 165

πρώνας νπερ&ε κάλυψαν, άνηρ δ' Ιπιτέρπεται έργω·

ως αρκ Ληιφόβοιο &οτ}ς ΰπο χεραϊν 'ΛχαιοΙ

ιλαδόν ολλΰμενοι περικάππεβον αλλήλοιοΊ ·

καί ρ' οί' μεν Τρώεαβιν όμίλεον, οι δ' έφέβοντο

ενρΐιν ϊπΐ Ξάν&οιο ρόον · τους δ' νδατος είΰω 170

Ληίφοβος ΰυνελαβαε και ουκ άπέληγε φόνοιο ·

ως δ όπότ' Ιχ&υόεντος έπ' ηόβιν Έλληβπόντου

δίκτνον έξερνωβι πολνκμητοι άλιηες

κολπω&εν ποτΐ γκΐαν, ίβω δ' αλός είαε'τ' έόντος
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όρϊ] αίξηος γναμπτον δόρυ χερβί μεμαρπώς 175

αίνου επί ξιφί^βι φέρειν φόνον * *

* * ' * ' * κλλοδεν κλλον

δάμναται ό'ν χε κίχηβι, φάνω δ' έρν&αίνεται ύδωρ ·

α»5 του νπαΐ παλάμηβι περί %άν%·οιο ρέε&ρα

κΐμκτι φοινίχ&ηβαν , ένεβτείνοντο δε νεκροί.

ουδέ μεν ονδ' αρκ Τρώες κνκιμωτΐ πονέοντο, 180

αλλά ΰφεκς έδκιξεν Αχιλλέας οβριμος νιος

κμφ' αλληΰι φαλάγγι · Θέτις δέπον είβορόωβκ

τέρπετ' έφ' νιώνω, οβον αχνντο Πηλείωνι·

τον γαρ νπο μελΐη πονλύς βτρατος εν κονί^βί

πΐπτεν όμως ΐπποιΰιν · ο δ' έβπόμενος χεράιξεν · 185

έ'ν&' 'Λμίδην έδάιζε περικλντόν, ος ρά οίΐππω

έζόμενος βννέχνρβε χαΐ ουκ κπόνητ' ερατεινής

[ΐΐπκβίης· δη γαρ μιν νπ' εγχεϊτύψε φαεινά

εξ νηδύν · αιχμή δε ποτι ράχιν έζεπέρηβεν ·

έγκατα δ' έξεχν&ηβαν ελεν δε μιν ονλομενη Κήρ 190

έββνμένως ΐπποιο δοον παρά ποββι πεβόντα.

είλε δ' αρ' Άβχάνιόν τε κκι Οΐνοπα, τον μεν έλάββκς

δονρι μέγα ΰτομάχοιο ποτΙ ϋτόμα, τον δ' νπο λαιμόν,

καίριος εν&α μάλιβτα χέλει μόρος άν&ροάποιβιν.

άλλους δ' εκτανεν αίε'ν, οβους κίχε· τις κεν εκείνους 195

ανδρών μυ&ήΰαιτο , κατά κλόνον οββοι ολοντο

χερβί Νεοπτολέμοιο ; κάμεν δε οι οΰποτε γνϊα ·

ως δ' οπότ' αίζηών τις άγρώ ένΐ τηλε&άοντι

πάν ήμαρ κρατερϊ]βι πονηβάμενος παλάμτ)βιν

ες γαΐαν κατέχευεν άπείρονα καρπον έλαίης 200

$άβδω έπιΰπέρχων , έκάλυψε δε χώρον ϋπερ&εν ·

ως του ύπαι παλάμηοΊ, κατήριπε πουλνς όμιλος.

Τνδείδης δ' έτέρω&εν ένμμελίης τ Αγαμέμνων

άλλοι τ εν Λαναοϊΰιν άριδτήες πονέοντο

προφρονέως ανά δήριν άμείλιχον ουδέ μεν έΰ&λοϊς 205
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Τρωών ήγεμόνεΰβι δέος πέλεν, άλλα χαϊ αυτοί

έχ &νμοΐο μάχοντο και άνέρας αΐεν ερυχον

χαξομένους · πολέες γε μεν ουκ «λέγοντες ανακτων

εκ πολέμοιο φέβοντο μένος τρομέοντες Αχαιών.

οψε δ' αρ', είΰενόηδε περί προχοήβι Σκαμάνδρον 210

όλλνμένονς Λαναούς χρατερος παις Αίαχίδκο

αΐεν έπααβντέρονς· λίπε δ' ους πάρος αΰτο'θ' εναιρε,

φεύγοντας ποτΐ αιίτν, χκϊ Αντομ,έδοντί κέλευε

χεΐβ' έλάαν, ο&ι πουλύς εδάμνατο λαός Αχαιών

κύτάφ ογ' αίψ' έπί&ηΰε χαϊ ά&ανκτων μένος ίππων 215

βεύεβχεν μκβτιγι ποτι χλόνον · οϊ δ' έπέτοντο

ρίμφα δια κταμένων κρατερον φορέοντες ανακτά ·

οίος δ' ες πόλεμον φ&ιβίμβροτον έρχεται "Αρης

έμβεβαώς ΐπποιΰι, περιτρομέει δ' αρά γαία

έΰβυμένου , και &εΐα περί δτέρνοιβι -9·£θίΌ 220

τενχε' έπιβρομέουβιν Ιβον πυρι μαρμαίροντα·

τοϊος Άχιλλήος κρατερού παις ηιεν κντην

έβ&λού Ληιφόβοιο · κόνις δ' έπαείρετο πολλή

ίππων άμφΐ πόδεβΰιν · ίδών δε μιν αλκιμος άνήρ

Λυτομέδων ένόηΰεν, ό'τις πέλεν αίψα δ' ανακτι 225

τοΐον ίπος κατέλεξε περικλυτόν άνδρα πιφαύβκων ·

,,ώ ανά, Ληιφόβοιο πέλει βτρατος ήδε καΐ αυτός,

******

ΰεΐο πάροι&ε τοκήος ύπέτρεμε · νυν δε οί έβ&λόν

η δέος η δαίμων τις υπό κραδίην βάλε δάρΰος."

ως κρ' έ'φη· ο δ' αρ' ούτι προδέννεπεν , άλλ' έ'τι

μάλλον 230

ίππους ότρύνεΰχεν έλαυνε'μεν, οφρα τάχιϋτα

ολλυμένοις Λαναοϊΰιν άειχέα πότμον αλάλχοι.

άλλ' οτε δη ρ' άφίχοντο μάλα βχεδόν άλλήλοιβι,

δη τότε Ληίφοβος μάλα περ χαϊέων πολέμοιο

ίΰτη , όπως πυρ κίνόν , ο&' ύδατος εγγύς ΐκηται · 235
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δκμβεε δ' εΐοορόων χρατερόφρονος ΑΙαχίδαο

ΐππονς ηδε κκΐ νικ πελώοιον, ούτι, τοκήος

μείονα · τον δ' αρά δνμός υπό φρεβίν όρμαίνεβχεν

άλλοτε μεν φενγειν, ότε δ' άνέρο,ς αντα μάχεβ&αι·

ως δ' οτε βνς εν ορε&βι νεηγενέων άπο τεκνών 240

&ώας άποβΰεύγιβι , λέων δ' έτέρω&ι φανείη

έ'κπο&εν έββνμενος, του δ' ΐοταται αβπετος ορμή

οντε προβώ μεμκώτΌξ έ'τ' έλ&έμεν, οντ' αρ' οπίββω ,

&ήγει δ' κφριόωντας νπο γνα&μοΐβιν οδόντας ·

ως νιος Πριάμοιο βύν αρμαβι μίμνε κκΐ ΐπαοις 245

πορφυρών φρεβΐ πολλά κκϊ άμφκφόων δόρυ χερβί'

τον δ' νιος προβέειπεν άμειλίκτον 'Λχιλήος·

»Πρικμ(δη , τι νν τόββον έπ' Άργείοιαι με'μηνκς

χειροτέροις , οϊ βεΐο περιτρομέοντες όμοκλήν

φενγον έπεβονμένοιο , ϋν δ' ελπεο πολλον κριβτος 250

εμμενκι; αλλά ΰοΐ εΐπερ νπο χρκδί'Τ} μένος έΰτίν,

ημέτερης πείρηΰαι ανά χλόνον άβχετον κίχμής."

ως ειπών οί'μηβε λέων ως αντ' ΐλάφοιο ,

έμβεβαώς 'ίπποιΰι καΐ κρμαβι πατρός έοίο ·

χαί νν χέ μιν τάχα δονρΐ βνν ηνιόχω κατε'πεφνεν, 255

£ΐ μη οί μέλκν αίψα νέφος χατέχενεν Απόλλων

έ'κπο&εν Ονλνμποι,ο , και εξ όλοοΓο μό&οιο

ηρπαβε, χαί μιν έ'&ηχε ποτΐ πτόλιν, ηχι χαί κλλοι

Τρώες Ι'βαν φενγοντες · ο δ' ες κενεόν δόρυ τνψας

Πηλείδαο παις τοΐον ποτι μν&ον εειπεν 260

,,ώ χνον , έξήλνξας έμόν μένος· ονδε αοΐ αλκή

ίεμένω περ ίίλαλκε, &εών δε τις, ος β' έκάλνψε

νύχτα βαλών κκ&ύπερ&ε, χαί έχ χαχότητος έρνββας

ώ'ί αρ' ΐψη · δνοφερον δε νέφος χα&νπερ&ε Κρονίων

εντ' όμίχλην διέχενε · λύ&η δ' εις ήέρα μακρήν · 265

αντίκα δ' έξεφάνη πεδίον και πάδα περί χ&ών
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Τρώας δ' είβενόηβεν άπόπρο&ι χολλον έόντκς

Σκαιής άμφΐ πνληβιν · έ'βη δ' άρα πατρι έοιχώς

άντία δνβμενέων, οι μιν φοβέοντο χιόντα·

ήντε κνμ' άλεγεινόν έπεΰβνμενον τρομέονΰι 270

νανται , ο τ' εξ άνέμοιο διεγρόμενον φορέηται,

ενρν μάλ' νφηλόν τε , με'μηνε δε λαίλαπι πόντος ·

«5 τον έπερχομένοιο κακόν δέος αμφεχε Τρώας ·

τοΐον δ' εκφατο μν&ον έποτρύνων έτάροιβι ·

,,κλντί φίλοι κκΐ Πάρθος ένΐ ϋτή&εββί βάλεβ&ε 27δ

ατρομον, οίον έ'οικε φορήμεναι άνέρας έΰ&λονς

νίκην ίεμένονς έρικυδέκ χερβϊν κρέβ&κι

κκΐ κλέος εκ πολεμοιο δυβηχέος · άλλ' αγε &υμόν

πκρ&έμενοι πονεώμε&' νπερ μένος, είβόκε Τροίης

πέρβωμεν χλντον αβτν χαΐ έκτελέβωμεν έέλδωρ · 280

αΙδώς γαρ , μάλκ πολλον επί χρόνου ίν&α μένοντας

έ'μμεναι άπρήχτονς και κνάλκιδκς , οία γυναίκας ·

τε&ναίην γαρ μάλλον η άπτόλεμος καλεοίμην."

ως φκτο · τοι $' έτι μάλλον ές'Άρεος έργον ορονβαν

&αρβαλέως , Τροάεββι δ' έπέδραμον · οι δε χαΐ αυτοί 285

προφρονέως μάρναντο περί πτόλιν, κλλοτε δ' άντε

εντοβ&εν πνλέων από τείχεος· ονδ' άπέληγε

δεινός κρης, Τρωών μεν έελδομένων άπερνξκι,

δνΰμενέων βτρατόν αϊνόν, ένβ&ενέων δ' 'Λργεΐων

αβτν διαπρα&έειν · όλοή δ' ίχε πάντας όιζνς. 290

χαι τότε δη Τρωεββιν κρηγέμενκι μενεαίνων

έ'χ&ορεν Ονλνμποιο καλνψάμενος νεφέεββι

Λητοΐδης · τον δ' αίψα 0-οαι φορέεβκον αελλαι

τενχεΰι χρνβείοιβι κεκαβμένον · άμφι δε μακροί

μάρμαιρον κατιόντος ΐβον βτεροπήβι χέλεν&οι· 29ο

κμφΐ δε οίγωρντος έπέχτνπεν έ'βραχε δ' αϊ&ήρ

0·εΰπέΰιον και γαία μέγ' ΐαχεν, εντ' άχάμαντας

δήκεπαρά %άν%·οι,ο ρόον πόδας · έχ δ' έβόηβε
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βμερδαλέον, Τρωΰΐν δε &ράβος βάλε, δεΐμα δ' Άχκιοΐς

μίμνειν αίματόεντα κατά χλόνον ονδ' Ένοβίχ&ων 300

οβριμος ηγνοίηΰε· μένος δ' ένέπνενβεν 'Λχαιοΐς

ήδη τείρομένοιβι· μάχη δ' άίδηλος έτνχ&η

κ&ανάτων βουλήβιν · 'όλοντο 5ε μνρία φυλά

κίξηών έκάτερ&ε· κοτεββάμενος δ' αρ' Απόλλων

Άργείοις ωρμαινε βαλεΐν 0-ραβύν νΐ' Άχιλήος 305

«ώτοΰ, οπού και πρόΰ&εν Αχιλλέα· τον δ' αρά &νμόν

οιωνοί κκτέρνκον άριβτερα κεκλήγοντες,

αλλκ τε βήμκτα πολλά · χόλος δε οί ούκέτ' έμελλε

πεί&εβ&κι τερκεββι · το δ' ου λά&ε Κνανοχαίτην ·

******

ήέρι δεβπεΰίτι κεκαλυμμένος · κμφΐ δε ποββΐ 310

νιΰβομένοιο ανκκτος έρεμνή κίνντο γαΐκ · ·

τοΐον δ' ε'κφκτο μν&ον έελδόμενός μιν έρνξαι, ·

,,ί'βχε τέκος, καϊ μήτι πελωριον νί' 'Λχιλήος

χτείνης · ούδ% γαρ κύτος Όλύμπιος όλλνμένοιο

γη&ήβει · μέγα δ' άλγος έμοι χαΐ πκΰι δεοΐβιν 31δ

έ'αβεται είναλίοιβιν, όπως πάρος κμφ' Άχιλήα·

κλλ' άνκχάξεο δΐον ες αΐ&έρα , μη με χολώδης ,

αίψα δ' άναρρήξας μεγάλης χ&ονος κίνκ βέρε&ρκ

αντην "Ιλιον εΐ&κρ έοϊς άμα τείχεβι Λαβαν

0·ήβω νπο ξόφον ενονν · αχός δε τοι εββεται αντω." 320

ως φά%·' · ο δ' άξόμενος μέγ' άδελφεόν οϊο τοκήος

δείβας τ' άμφΐ πόληος ένβ&ενέων ·&' άμα λαών

χάββατ' ες ονρανον ενρνν, ο δ' εις αλά· τοί δ' έμάχοντο

άλλήλονς όλέκοντες, "Ερις δ' έπετέρπετο χάρμη,

μέβφ' οτε δη Κάλχαντος ύπ' έννεβί^βιν 'ΛχαιοΙ 325

^ϊ νήας χάβΰαντο χαι έξελά&οντο μό&οιο ·

ον γαρ δη πέπρωτο δαμήμεναι Ίλίον αβτν,

πρίν γε Φιλοκτήταο βίην ες ομιλον Ασκιών \,

έλ&έμεναι , πολέμοιο δαήμονα δαχρυόεντος.
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χαΐ το μεν η άγα&οΐβιν έπέφραβατ' οίωνοΐβιν, 330

ηε χαΐ εν απλάγχνοιβιν έπέδρακεν · ου γαρ αιδρις

μαντοβννης έτέτυχτο · &εός δ' ως βδεε πάντα. . .

τω πίβυνοι βτονόεντος άποιχόμενοι πολέμοιο

Άτρεΐδαι προέηκαν έυκτιμενην ποτι Λήμνον

Τνδέος οβριμον νϊκ μενεπτόλεμόν τ' Όδυβήα 33ό

νηΐ ΌΌ^ · τοι δ' αίψα ποτΐ πτόλιν Ήφαίβτοιο

ηλν&ον Λίγκίοιο δια πλκτν χενμα δαλάαβης,

Αήμνον ες κμπελόεαβαν , οπή πάρος κίνον ολε&ρον

κνδρκβι κονριδίοιβιν έμητίβαντο γυναίκες

ίχπαγλον χοτεονβαι, έπεί βφεκς οντι τίεβχον, 340

άλλ' αρά δμωιάβεΰβι παρεννάξοντο γυναιξί

&ρηιχίΐ]ς , τας δονρΐ χαΐ ήνορέη χτεάτιβΰαν

πέρθΌντές ποτέ γαϊαν άρηιφίλων Θρηίκων

αϊ δε μέγα ξήίοιο περί χραδί^βι πεβόντος

&νμον άνοιδήβαντο , φίλους δ' ανά δοίμκτ' κχοίτκς 34δ

χτεϊνον άνηλεγέως ΰπο χείρεβιν, ούδ' έλεηβαν

χονριδίους περ έόντκς · έπεί μέγα μαίνεται ήτορ

άνέρος ήδε γυναικός ,·οτε ξηλήμονι νούβφ

άμφιπέβΐ] · κρατεροί γαρ έποτρννουβιν ανΐαι ·

άλλ' κΐγε βφετέροιβιν έπ' άνδράβι πήμα βάλοντο 350

νυχτι μιί) , και πάβκν έχηρωβαντο πόληα

παρ&έμεναι φρεαΐ &νμόν άταρβία χαΐ μέγα χάρτας.

οι δ' οτε δη Λήμνον — — —

— — — χοΐλον κίον ήδε και αντρον

λαΐνεον, τό&ι χεΐτο παις Ποίαντος άγανοϋ,

δη τότ' αρά δφίβι &άμβος έπήλυ&εν, εύτ' έΰίδοντο 35δ

άνέρα λευγκλεγιβιν έπιΰτενάχοντ' όδύνββι

χεχλιμένον ΰτνφελοίο χατ' ονδεος· κμφι δ' αρ' αντω

οιωνών πτερά πολλά περί λεχέεοΌΊ κε'χυντο ·

αλλά δε οι βυνέραπτο περί χροΐ, χείματος αλκαρ

λενγαλεον · δη γαρ μιν έπην ε'λε λιμός άτερπής, 360
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βάλλεν άάΰχετον ιόν, οπή νόος

και τα μεν κρ κατέδαπτε, τα δ' ί'λκεος ούλομένοιο

* * * * * *

άμφετί&ει χα&νπερ&ε μελκίνης αλχαρ κνίης ·

αύαλέαι δε οι άμφι κόμαι περί κρατι κε'χυντο

&ηρός όπως όλοοΐο , τόν-άργαλέης δόλος κγρης 363

μάρψτ] νυκτός ιόντα 0-οοΰ ποδός, ος δ' νπ' ανάγκης

τειρόμενος ποδός κκρον κταρτηροΐβιν όδονδι

χόψκς εις έόν αντρον άφίκεται, άμφΐ δε οί κήρ

τείρει ομού λιμός τε κκΐ άργκλεαί μελεδώναι, ·

ως τον νπό απέος ευρύ κκκή περιδάμνατ' άνίη · 370

χκί οι παν μεμάραντο δέμας, περί δ' όΰτεα μοννον

ρινός έ'ην, όλοη δε πκρηίδας άμφέχντ' ανχμή

λενγκλέον ρνπόωντος· κνιηρόν δε μιν κλγοζ

δάμνατο · χοΐλκι δ έ'βκον νπ' όφρνβιν ανδρός όπωπαΐ

αϊνώςτειρομενοιο· γόος δε μιν ονποτ' ελειπεν, 375

οννεκά οι μελαν έλκος, ες όβτεον αχρις

πν&όμενον κκ&νπερ&ε· λυγραι δ' ύπέρεπτον κνΐαι.

ως δ' οτ' επί προβο,λ^ΰι πολνκλνβτοιο &αλκ6βης

πέτρην παιπαλόεβοαν άπειρεβίης αλός άλμη

δάμνα&' , νποτμήγονβα μόλα βτερεήν περ έούβαν, 380

&εινομένης δ' αρά της άνέμω και χείματι λάβρω

χηραμά κοιλαίνονται ύποβρω&έντα &αλάβ6ΐ] ·

ως του νπίχνιον έλκος άέξ,ετο πν&ομένοιο

ίου από , βτνφελοϊς τον οί ένομόρζατ' όδοϋβι

λνγρός νδρος , τον φαβιν άναλ&έα τε βτνγερόν τε 385

εμμεναι , όππότε μιν τέρβΐ] περί χεροΌν ιόντα

ηελίοιο μένος· τω και με'γκ φέρτατον άνδρα

τεϊρε δνβαλ&ήτοιϋιν νποδμη&έντ όδΰντ](ΐιν ·

εκ δε οί ε'λκεος αίεν επί χ&όνα λειβομένοι,ο

ίχώρος πεπάλακτο πέδον πολυχανδέος άντρου , 390
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&αΰμα μέγ' άν&ρ<ήποιοΊ χαΐ νδτερον έοβομένοιβι.

χαί οι παρ χλιβίην φαρέτρη παρεκέκλιτο μάκρη ,

ίων πεπλη&υΐα- πε'λοντο δ' αρ' ο'ί μεν έπ' άγρην,

οι δ' «5 δυβμενέας, τους αμφεχε λοίγιον νδρον

φάρμαχον αίνομόροιο · πάροι&ε δε' οί μέγα τόξον 395

χεΐτο πελκς, γναμπτοΐΰιν κρηράμενον κερκεοβι,

χερβίν νπ' άκαμάτ^ΰι τετνγμένον Ήρκκλήος.

τους ί' όπότ' είβενόηβε ποτΐ βπέος ευρύ χιόντας,

έΰβνμένως οΐμηβεν, έπ' άμφοτέροιβι ταννββκι

άλγι,νόεντκ βέλεμνα, χόλου μεμνημε'νος αίνου, 400

οννεχά μιν το πάροι&ε μέγα βτενάχοντα λίποντο

μοννον έρημαίοιβιν έπ' αίγιαλοΐΰι δαλκΰαης-

χκίνν χεν αΐψ' έτέλεββεν, κ οι &(>κδνς ϊη&ελε δυμός,

ει μη ο[ βτονόεντα χόλον διέχενεν 'Λ&ήνη,

κνέρας είβορόωντος όμή&εκς · οϊ δε οι κγχι 405

ηλν&ον άχννμένοιβιν έοικότε · χαί ρά μιν αμφω

ίίντρον ε'βω χοΐλοιο παρεζόμενοι έχάτερ&εν

ελχεος άμφ' όλοοΐο και άργαλέων όδννάων

εί'ροντ' · κύτκρ ο τοΐΰιν έάς διεπέφραδ' ανίας ·

οι δε ε &αρΰννε0κον · έ'φαντο δε οι λνγ.ρον έλκος 410

εξ όλοοΐο μόγοιο και αλγεος ίήβαβ&αι ,

ην βτρατον είβαφίκηται 'Λχαιικόν, ον ρα και αυτόν

φάντο μέγ' άβχαλάαν παρά νήεαιν ήδε και κύτους

Άτρείδας άμα τοϊΰι · κακών δε οι οΰτιν' Αχαιών

αίτιον εμμεν εφαντΌ [κατά βτρατόν] , άλλ' άλεγεινάς 41δ

Μοίρας, ων έκας οΰτις άνηρ έπινίαΰεται αιαν,

άλλ' αίεΐ μογεροΐδιν έπ' άνδράβιν άπροτίοπτοι

βτρωφώντ' ήματα πάντα, βροτών μένος άλλοτε μεν πον

βλάπτουβαι κατά &υμον άμείλιχον, άλλοτε δ' αυτέ

έ'χπο&ι κυδαίνουΰαι · έπει μάλα πάντα βροτοΐβι 420

χεϊναι και βτονόεντα και -ήπια μηχανόωνται ,

αύται όπως έ&έλονοιν · ο ί' είβαΐων Όδνβήος
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ήδε και άντι&έον Λιομήδεος αντίκα ΰνμον

ρηιδίως κατέπανϋεν ανιηροϊο χόλοιο,

έ'κπαγλον το πάροι&ε χολονμενος, οΰβ' έπεπόν&ει. 425

οϊ $£ μιν αίφ' επί νήκ χαΐ ηιόνας βαρνδονπονς

καγχαλόωντες έ'νεικαν όμως βφετέροιβι βελέμνοις ·

καί ρκ οι άμφεμάααντο δέμας και κμείλιχον έλκος

βπόγγφ έντρήτω, κατκ δ' ε'κλνακν νδατι πολλφ.

κμπννν&η δ' αρά τυτ&όν · αφαρ δε οι έγχονέοντες 430

δόρπον ένν τενζαντο μεμαότι · βύν δε και αυτοί

δαίννντ' έ'νδο&ι νηός· έπήλν&ε δ' άμβροβίη νύξ ·

τοΐβι δ' έφ' ύπνος ορονβε · μένον δ' αχρις ήριγενείης

αμφιάλου Λήμνοιο παρ' ήόβι,ν· αντβρ ίίμ' ήοΐ

αείβμα&' όμως εύνβοΊν ένγνάμπτοιβιν αειραν 435

έ'κπο&εν έγκονε'οντες · έπιπροέηκε δ' 'Λ&ήνη

έξόπι&εν πνείοντα ταννπρώρυν νέος ονρον

[βτίκ δ' αΐψ' έτάννββαν νπ' άμφοτέροιβι πόδεββι,

νήα κατι&ύνοντες έύξυγον η δ' νπ' ϊω-β

εβΰντ' επί πλατύ χενμα· με'λκν δ' άμφεβτενε κνμα 440

ρηγνύμενον · πολιός δε περίζεε πάντο&εν αφρός ·

άμφΐ δε οι δέλφινες άολλέες έββενοντο

ρίμφα διαπρήββοντες αλός πολιοΐο κέλεν&α.

οι δ' αφαρ Έλλήβποντον έπ' ίχ&νόεντ' άφίκοντο,

ηχι και αλλαι νήες εβαν · κεχάροντο δ' Αχαιοί^ 445

ως ί'δον, ονς πο&ε'εβχον ανά βτρατόν · οϊ δ' αρά νηός

άβπαΰίως άπεβηΰαν · εχεν δ' αρά χείρας άραιάς

Ποίαντος Φραβνς νιος έπ' άνέρας, οι ρά μιν αμφω

λνγρον έπιβκάξοντα ποτι χ&όνα δΐαν αγεβκον

αμφοτέρων κρατερήβιν έπικλιν&έντα χε'ρεβοΊν · 450

ήιίτ' ένΐ ξνλόχοιΟι'ν ες ημιβν μέχρι κοπεΐβαν

φηγον νφ' νλοτόμοιο /3ι^5, η πίονα πενκην

τντ&ον ε'Ο-' εβτηνΐαν, οΰον λίπε δρντόμος άνηρ

πρέμνον νποτμήγων λιπαρόν, δάος ΰφρα πέληται
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πίββα πνρι δμη&εΐβα * * * 455

* * * κατ' ουρία, την δ' άλεγεινώς

άχΰομένην άνεμος τε χαί άδρανίη ποτικλίνη ·

ως αρ' νπ' άτλήτω βεβαρημένον αλγεΐφωτα

&αρβαλέοι ήρωες έπιχλιν&έντα φέρεβχον

Αγγείων ες ομιλον άρήιον · οι δ' έβιδόντες

ωκτειραν μάλα πάντες έχηβόλον «νερά λνγρώ 460

έλκει τειρόμενον · τον δε στερεού χαΐ ανουβον

οακντερον ποίηβε νοήματος κίψηροΐο

ιβος έπονρανίοις Ποδκλείριος , εν μεν νπερ&ε

πκββων φκρμκκα πολλά κα&' ελκεος, εν δε κικλήβχων

οννομα πατρός εοΐο · &οώς δ' Ιάχηβαν Ά%κιοΙ 46δ

πάντες κνδαίνοντες όμως Άβκληπιον νια ·

χαί μιν φαιδρνναντο κκι άμφί έ χρΐβκν έλαίφ

προφρονέως · όλοή δε κατηφείη και οι,ζνς

ά&ανάτων ίότητι χατεφ&ιτο · τοί δ' ανκ &νμον

τέρποντ' είΰορόωντες' ο δ' αμπννεν έχ χαχότητος· 470

δ' αρ' έ"ρεν&ος έπήλν&εν, άργκλέη δε

ίτι μέγκ χάρτος· «ί'ξβτο ί' αψεκ πάντα ·

ως δ' όπότ' άλδαίνηται επί βταχνεββιν κρονρα,

ην το πάρος φ&ινν&ονβαν έπέχλνβε χείμκτος αίνου

ομβρος έπιβρίδας, η δ' άλδομένη άνέμοιβι 475

μειδικα τε&αλυΐα πολνκμήτω εν κλωβ ·

ως αρά τειρομε'νοιο Φιλοκτήταο πάροικε

παν δέμας αΐψ' άνέ&ηλεν · έντροχάλω δ' ένΐ κοίλτ)

χάλλιπε χήδεα πάντα , τα οι περιδάμνατο ΰνμόν.

'Λτρεΐδαι δ' όρόωντες κτ' έχ δανάτον ανιόντα 480

άνέρα &ανμάξε6κον · εψαντο γαρ εμμεναι έ'ργον

ά&ανάτων το δ' αρ' ήεν έτήτνμον, ως ένόηδκν

χαί γαρ οί μέγε&ός τε και άγλαΐην κατέχενεν

έΰ&λή Τριτογένεια· ψάνη δ' αψαρ, οίος εην περ

το πρίν εν Άργείοιβι, πάρος κακότητι δαμήναι· 485
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και τότ' αρ' ες κλιβίην Αγαμέμνονος άφνειοΐο

πάντες όμως οι ίίριΰτοι αγον Ποιάντιον νϊα ·

καί μιν κνδαίνοντες έπ' εΐλαπίνββι γέραιρον

κλλ' οτε δη κορέβαντο ποτού και έδητνοζ έα&λής,

δη τότε μιν προβέειπεν έυμμελίης Αγαμέμνων · 490

,,ώ ςρΛΙ', επειδή περ βε &εών ίότητι πκροι&ε

Λήμνο» εν κμφιάλω λίπομεν , βλαφΟ-έντε νόημκ ,

μηδ' ημϊν χόλον αίνον ένι φρεΰϊ ΰΐβι βαλέΰ&κι,,

******

ου γκρ 'άνεν μακάρων τάδ' έρέξαμεν^ αλλά που αυτοί

η&ελον ά&άνκτοι νώιν κακά πολλά βκλέβ&αι, 495

βεν κπό νόΰφιν ιόντος, έπεί περίοιδας όιβτοΐς

δυβμενέκς δάμνκβ&αι, οτ' άντίκ βεΐο μάχονται.

πάΰκν κν' ηπειρον πέλαγος τ άνκ μακρόν αιΰτοι,

Μοιράων ίότητι πολνβχιδέες τε πέλονται, 500

πνκναί τε βκολιαίτε, τετραμμέναι άλλνδις άλλη·

των 8ε δι' αίζηοι φορέον&' υπό δαίμονος Αΐβγ^

είδόμενοι φνλλοιβιν νπό πνοιΐ^ς άνε'μοιο

(ίευομέΐ'οις · άγα&ός δε κακή ένεκνρβε κελεν&ω

πολλάκις, ονκ έβ&λός δ' άγα&ϊ) · τάς δ' οντ' άλε'αΰ&αι,

οντ' αρ' εκών τις έλέα&αι έπιχ&όνιος δύνατ' άνήρ 506

χρή δε ΰαόφρονα φώτα, καΐ ην φορέη&' ύπ' άε'λλαις

οί'μην άργαλεην, βτερεΐ} φρενΐ τλήναι όιξνν.

άλλ' επεί άαβάμεβ&α και ήλίτομεν τόδε έργον,

έ^αϋτις δώροιβιν άρεΰβόμε&' άπλήτοιΰι, 510

Τρωών ην πο&' ελωμεν ένκτίμενον πτολίε&ρον ·

νυν δε λάβ' επτά γυναίκας έείκοδί τ' ώκέας ίππους

κ&λοφόρονς τρίποδας τε δυώδεκα, τοις επί &νμόν

τέρψεις ηματα πάντα · και εν κλιβί^βιν έμήδιν

.αΐεί τοι παρά δαιτί γέρας βαβιλήιον έ'ΰτκι." 515

ώ'ί ειπών ηρωι πόρεν περικαλλέα δώρα ·

5ΜΥΚΝ. 13
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τον δ' αρά Ποίαντος προβέφη κρατερόφρονος νιος ·

,,ω φίλος, ον τοι έγών Ιτι χώομαι, ουδέ μεν αλλω

'Λργείων, των ει τις ε'τ' ή'λιτεν ε'ίνεχ' έμεϊο·

οιδα γαρ , 035 βτρεπτός νόος κνδράοΊ γίνεται έβ&λοΐς , 520

ονδ' αίεΐ χκλεπόν &έμις έμμεναι ονδ' κβνφηλον,

αλλ' ότε μεν βμερδνόν τελέ&ειν, ότε δ' ήπιον είναι ·

νυν δ' ί'ομεν ποτΐ κοΐτον, έπει χατέοντι μκχεβ&αι

βελτερον νπνοάειν, ή επί πλέον είλαπινάξειν."

ως ειπών άπόρουβε κεά ες χλιβίην κφίκκνε 525

αφών ετκρων οΐ' ό' κιψα φιλοπτολέμω βκβιλήι

εννήν έντννοντο μέγα φρεβΐ κκγχαλόωντες ·

κύτκρ ογ' κβπκαίως κατελέζατο μέχρις έπ' ηώ.

νύξ δ' άνεχάββκτο όΐα· φκος δ' έρν&ηνε κολώνας

ήελίου · και πάντα βροτοί περιποίπννον έ'ργα. 530

Άργεΐοι 8' ολοοΐο μέγ' ίέμενοι πολέμοιο,

οϊ μεν δονρατα δήγον ί'ιίξοα, τοί δε βέλεμνα ,

άλλοι δ' αίγανέας · κμκ δ' ήοΐ δαΐτα πένοντο

αντοΐς ήδ' ΐπποιβι · πάβκντο δε πάντες έδωδήν.

τοΐβιν δη Ποίαντος άμύμονος 'όβριμος νίός 535

τοΐον έπος μετέειπεν έποτρύνων πονέεβ&κι ·

,,εί δ'κγεννν πολεμοιο μεδώμε&κ· μηδέ τις ημ,έων

μιμνέτω εν νηεββι , πάρος κλντκ τείχεα λνβαι

Τροίης ενπνργοιο, κατκπρήβαίτε πόληκ."

ως φκτο · τοΐβι δε δνμός υπό κραδίχ μέγ' ίάν&η · 540

δνβκν δ' εν τενχεβΰι καϊ άβπίΰιν · εκ δ' κρκ νηών

πκνβνδίτ] μελίηβι κεκκβμένοι έββενοντο

χκι βοέοίξβαχέεββι καϊ άμφιφάλοις κορν&εββιν

άλλος δ' άλλον έ'ρειδε κατά βτίχκς · ονδέκε φκίης

™ίν™ν παυμένων έκκς έμμεναι άλλον άπ' άλλον · 545

»5 αρ' Ι'ΰαν &αμινοι καϊ κρηρότες άλλήλοιΰι.
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ΚΟΙΝ Τ ΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ 4ΕΚΑΤΟΣ.

Τρώες δ' αντ' ε'χτοα&εν ί'βαυ Πριάμοιο πόληος

πάντες βνν τενχεββι χκΐ αρμαβιν ήδε χαΐ ΐπποις

ώκυτάτοις · χκΐον γαρ αποχτημένους ένΐ χάρμη

δειδιότες, μη λαός έπιβρίβειεν Αχαιών

τους δ' ως ούν έβίδοντο ποτΐ πτόλιν άίΰβοντας, 5

έΰβυμένως κταμένοιβι χντον περί βήμα βόλοντο

απερχόμενοι · δεινόν γαρ νποτρομέεβκον ίδόντες.

τοΐδι δ' αρ' άχννμένοιΰιν υπό φρεβΐ μν&ον εειπε

Πουλνδάμας, ο γαρ ί'βκε λίην πινντος καϊ έχέφρων

,,ώ φίλοι, ούκε'τ' ανεχτός έφ' ήμΐν μαίνεται ιίρης- 10

αλλ ' αγε δη φραξώμε&' , όπως πολε'μοιό τι μήχος

ενρωμεν · Λαναοι γαρ έπικρατέονβι μένοντες ·

νυν δ' αγε δη πνργοιβιν ένδμήτοις έπιβάντες

μίμνωμεν νύκτας τε και ηματα δηριόωντες,

ε£δόκε δη Λαναοι Σπάρτην έρίβωλον ΐκωνται , 15

η αυτόν παρά τείχος άκηδήβωβι μένοντες

άκλεες εξόμενοι · έπεί ου αδένος ί'αβεται αντοΐς

ρήξαι τείχεα μακρά, και ει μάλα πολλά κάμωδιν

ου γαρ άβληχρά &εοΐ6ι τετεύχαται αφ&ιτα έ'ργα ·

ουδέ τί που βρώμης έπιδευόμε&' , οΰίέ ποτήτος · -20

πολλά γαρ εν Πριάμοιο πολυχρύαοιο μελά&ροις

έ'μπεδον είδατα κείται , απερ πολέεββι και άλλοις

πολλόν επί χρόνον εββετ' άγειρομένοιβιν έδωδή

ες κόρον, ει και ίτ' άλλος έελδομένοιβιν ΐκηται

13*
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τρίς τόσος έν&άδε λαός άρηγέμενκι μενεκίνων." 25

ως φάτο · τον δ' ένενιβπε &ραβύς παις Αγχίβαο ·

,,Πουλυδάμα , πως γαρ ΰε βαόφρονκ φαβι τετύχ&αι ,

ο§ κέλικι ποτί δηρόν ανά πτόλιν αλγεα πάΰχειν;

ου γκρ κκηδήαουβι πολύν χρόνοι/ έν&άδ' Αχαιοί,

κλλ' ά'ρ' έπιβρίβονβιν άλενομένονς έβιδόντες· 30

νώιν δ' εββετκι άλγος άποφ&ιμένων ένι πάτρη,

ην πως έν&άδε πονλνν επί χρόνον κμφιμκχωντκι ·

ον γκρ τις Θήβη&ε μ,ελίφρονα βΐτον οπάΰβει

ήμιν, έπήν είρχ&ώμεν κνκ πτόλιν, ονδε τις οΐβει

<>ΐνον Μκιονίη&εν άνιηρω δ' νπό^λιμώ 35

φ&ιϋόμε&' άργαλέως, εΐ κκι μκλα τείχος άμννει.

κλλ' ει μεν δάνατόν τε κακόν καΐ Κήρκς «λυξαι,

είδ' άρ' όιξνρώς δκνέειν πολνηχέι μωλω

μέλλομεν, εϊν έ'ντεββι βνν ημετέροις τεκέεββι

κκι γεραροΐς πατερεββι μκχωμε&κ· κκί ρά πο&ι Ζευς 40

χρκιΰμήβει · κείνου γαρ άφ' αίματος ειμεν άγανοϋ ·

ει δε κεν αρ και κεϊνω άπεχ&όμενοι τελέ&ωμεν,

ενκλειώς τάχ όλεα&αι αμυνόμενους περί πκτρης

βέλτερον, ηε μένοντας όιξυρώς άπολέΰ&αι."

ως φάτο · τω δ' αρκ πάντες έπίκχον ειΰαΐοντες · 45

κΐφα δε δη κορΰ&εοβι και άΰπίοΊ και δοράτεβΰι

φράχ&εν έπ' αλλήλους· επί δ' ακαμάτου Λιος οβσε

δέρκετ' άπ' Ούλνμποιο κορυβΰομένους ες αρηκ

Τρώας έπ' 'Λργείοιβιν εγείρε δε 8-υμόν εκάβτου,

οφρκ μκχην αλίαΰτον έπ' άμφοτέροιβι τανύοΰη 50

λαοΐς · ή γαρ έ'μελλεν Αλέξανδρος '&ανέεβ&αι

χερΰι Φιλοκτήταο πονεύμενος άμψ' άλόχοιο.

τους δ' αγεν εις εναχώρον'Έριςμε&έπουβκκυδοιμον

οΰτινι, φαινόμενη · περί γαρ νέφος αμφεχεν ωμούς

κίματόεν · φοίτα δε μέγαν κλονέουΰα κυδοιμόν 55

άλλοτε μεν Τρωών ες όμήγνριν, αλλοτ' Αχαιών



ΛΟΓΟΣ Ι 197

την δε Φόβος και Λεΐμος άταρβέες άμφεπένοντο

πατροκαΰιγνήτην κρατερόφρονα κνδαίνοντες·

ΐ} δε μέγ' εξ όλίγοιο κορύΰΰετο μαιμώωΰα·

τενχεκ δ' εξ αδάμαντος ε'χεν πεπαλκγμένα λν&ρφ · 60

πάλλε δε λοίγιον ε'γχος ες ήέρα · της δ' νπο ποβαΐ

κίνντο γαία μέλαινα · πνρος δ αμπνιιεν άντμην

Ομερδαλέον · μέγα δ' αΐεν άύτεεν ότρννουδκ

αϊζηονς· οι δ' κίψα ΰννήιον αρτννοντες

νΰμίνην δεινή γαρ αγεν δέος ες μέγα έργον. 65

των δ' ως η ανέμων ιαχή πέλε λάβρου άέντων

εί'αρος κρχομένον^ οτε δένδρεκ μκκρα και νλη

φύλλα φύει, η ως οτ' άν' άξαλέην ζύλοχον πυρ

αί&όμενον βρομέει, η ως μέγα πόντος απείρων

μαίνεται εξ άνέμοιο δυβηχέος, άμφι δ% ροιβδος 70

γίνετ' κπειρέΰιος, τρομέει δ' νπο γοννατκ ναυτέων

ως των έΰΰνμένων μέγ' νπέβραχε γκΐα πελωρη ·

εν δε ΰφιν πέΰε δήρις· έπ' αλλω δ' άλλος ορονβε.

πρώτος δ' Λϊνείκς Λανκών ε'λεν Άρπκλίωνκ

νιόν 'Λριξήλοιο , τον 'Λμφινόμη τεκέ μήτηρ 75

γΐΐ έ'νι Βοιωτών, ο δ' άμα ΤΤρο&οήνορι δίκ>

εξ Τροίηνΐκανεν άμυνέμεν Άργείοιΰι·

τον ρ« τότ' Λίνείας άπαλήν υπό νηδνα τύψας

νοΰφίβκτ' εκ &νμοϊο καΐ ήδέος εκ βιότοιο ·

τω δ' επί Θερΰάνδροιο δκΐφρονος νια δάμκΰδεν 80

"Γλλον, ένγλώχινι βαλών κατά λαιμον ίίκοντι,

ον τεκέ δΐ' Άρέ&ονβκ παρ' νδαβί Λη&αίοιο

Κρήτη εν άμφιάλφ· μέγα δ' ήχαχεν Ίδομενήα.

αντάρ Πηλείδκο παις δνοκαίδεκα φωτάς

Τρωών αντίκ' ολεββεν νπ' εγχεϊ πατρός έοΐο · 85

Κέβρον μεν πρώτιβτα κκΙ'Άρμονκ Παβί&εόν τε

'Τΰμινόν τε και Ίμβράΰιον Σχέδιόν τε Φλέγην τε

Μνήΰαιόν τ' επί τοίβι και Εννομον 'Λμφίνοόν τε
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και Φάβιν ήδ% Γαληνόν, ος οικία ναιετάαβκε

Γαργάρα αίπεινή, μετά δ' έπρεπε μαρναμένοιβι 90

Τρωβιν ένβΟ-ενέεββι, κίεν δ' αμ' όπείρονι λαώ

ες Τροίην · μήλα γαρ οι νπέΰχετο πολλά και έβ&λά

Λαρδανίδης Πρίαμος δώβειν περιχαλλέα ίώρα,

νήπιος· ονδ' αρ' έφρκββα&' εον μόρον ή γαρ Ιμελλεν

έββνμένως όλέεϋ&αι νπ' άργαλέον πολέμοιο , 9δ

πρίν δόμον εκ Πριάμοιο περίκλντα διαρα φέρεβ&αι.

χκΐτότε Μοΐρ' άίδηλος έπέτρκπεν Άργείοιβιν

Ενρνμένην , ε'ταρον κρατερόφρονος Αίνείκο ·

ωρβε δε οι μέγα &άρβος νπό φρένας, οφρα δαμάββας

πολλούς κί'βιμον ήμκρ κναπλήβη νΐΐ' όλε'&ροα · 100

δάμνατο δ' κλλο&εν άλλον κνηλέί &ηρΙ έοιχώξ·

ο'ί δε μιν ούχ νπΐμειναν έφ' νΰτατίτι βιότοιο

αίνου μαιμώωντα καΐ ουκ κλέγοντα μόροιο ·

καί νύ χεν έργον ερεξεν άπείριτον εν δαΐ κείντ] ,

ει μη οι χείρες τε κάμον κκΐ δονρατος αΙχμη 105

πάμπαν κνεγνάμφ&η · ξίφεος δε οι ούκέτι κώπη

εβ&ενεν· άλλα μιν Αΐΰα. διε'κλαΰε · τον δ' νπ' κκοντι,

τύψε κατά ΰτομάχοιο Μέγης· ανά δ' ίβλυβεν αίμα

εκ βτόματος · τω δ' αΐψα ΰνν αλγεϊ Μοίρκ πκρε'βτη.

τον δ' αρ' άποκτκμε'νοιο δύω θεράποντες Έπειοϋ 110

Ληιλέων τε καί Αμφίων από τεύχε' ελέβ&αί

ωρμαινον τους δ' άντε &·ραβύ β&ένος Λίνείκο

δάμνατο μαιμώωντας όιξνρώς περί νεκρω ·

ως δ' ϋτ' εν οίνοπέδω τις έπαΐββοντας οπωρτ)

βφήκας τερΰομε'νχΰι περί ΰτοκρυλήβι δαμάββτ] , 115

οί,' δ' κρ' άποπνείονβι , πάρος γεύβαβ&αι όπώρης ·

ως τους αΐφ' έδάμαββε, πριν έ'ντεκ ληίο'ΰαβ&αι.

Τνδείδης δε Μένοντα και Άμφίνοον κατέπεφνεν

κμφω άμύμονε φωτε · Πάρις δ' ε'λε Λημολέοντα

Ίππααίδην, δς πρόβ&ε Αακωνίδα γαΐαν ίναιε 120
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παρ προχοής ποταμοΐο βα&νρρόον Ενρώταο ,

ηλν&ε δ' ες Τροίην νπ' άρηι&όω Μενελκφ·

και ε Πάρις κατέπεφνε τυχών υπό μαζον όιβτώ

δεξιόν , έχ δε οι ητορ από μελε'ων έχέδαΰβε.

Τεύκρος δε Ζέχιν είλε περιχλντόν νια Μέδοντος, 125

δς ρά τε νκιετκα,οκεν ένΐ Φρνγίΐ] πολυμήλω

άντρον υπό ξά&εον χκλλιπλοχάμων Ννμφκων,

Τ]χί ποτ' Ένδνμίωνκ πκρνπνώοντκ βόεΰΰιν

νψό&εν κΟ-ρήδαΰα χκτήλν&ε δία Σελήνη

ούρκνό&εν · δριμύς γαρ ίίγεν ποΟ-ος ήι&έοιο 130

ά&κνκτην πονέονβκν * * *

* * * * ^5 έτι νυν περ

εννης οήμκ τέτνχται υπό δρνΰίν · «μφϊ γαρ αυτή

έχχέχντ' εν ξνλόχοιαι βοών γλάγος- οϊ δένυ φώτες

Ο-ηενντ' εΐΰέτι κείνο · το γκρ μάλη τηλό&ι φαίης

εμμεναι εΐβορόων πολιόν γάλα, κείνο δ' ΐηβι 135

λενκόν νδωρ, και βαιον άπόπρο&εν όππό&' ΐκηται,

πήγννται κμφι ρέε&ρα, πέλει δ' άρα λάινον ονδας.

Άλχκίφ δ' έπόροναε ΛΊέγης Φυλήιος νίός ·

χαί ρά μιν άβπαίρονβοιν υπό χραδίην έπέρηβεν

έγχείτ}· τον δ' ώκα λν&η πολνήρατος αιών · 140

ουδέ μιν εκ πολέμοιο πολνκλαντοιο μολόντα

καίπερ έελδόμενοι μογεροί δέξαντο τοχήες,

Φνλλις ένζωνος και Μάργαβος, οι ρ" ένέμοντο

'Λρπάβου άμφι ρέε&ρα διειδέος, ου άλεγεινώ

Μκιάνδρω κελάδοντα ρόον και άπείριτον οιδμα 14δ

βνμφέρετ' , ήματα πάντα λάβρω περί χενμκτι &νων.

Γλαύκου δ' έϋ&λόν έταΐρον ένμμελίην Σχνλαχήα

νιος Όιλήος ΰχεθον ονταϋεν αντιόωντα

βαιον νπερ δκχεος· δια δε πλατνν ηλαβεν ώμον

αιχμή άνιηρή · περί δ' έβλνδεν αίμα βοεύη· 150

αλλά μιν ούτι δάμαΟΰεν · έπεί ρά ε μόρβιμον ήμαρ
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δέχνυτο νοβτήβαντα φίλης παρά τείχεΰι πάτρης·

εύτε γάρ'Ίλιον αίπύ ϋ-οοι διέπερΰαν 'Λχκιοί,

δη το'τ' αρ' εκ πολέμοιο φυγών Λνκίην άφίκανεν

οίος ανευ&' έτάρων τον δ' αβτεος άγχι γυναίκες 155

κγρόμεναι τεκέων βφετέρων υπέρ ήδε κκΐ ανδρών

είρον&' · ος δ' αρά τγβι μόρον κατέλεζεν απάντων

κϊ δ άρα χερμ,αδίοιβι, περιβταδον άνέρα κεΐνον

δάμναντ' , ονδ' άπόνητο μόλων ες πατρίδα νόβτον,

αλλά έ λαες ΰπερ&ε μέγα βτενάχοντα κάλυψαν · 160

καί ρά οι εκ βελέων όλοος περί τύμβος έτύχ&η ,

τω ενι , κυδαλίμης Τιτηνίδος άγχύΟ-ι, πέτρης , 163

παρ τέμενος και βήμα κραταιού Βελλεροφόντου · 162

άλλ' ο μεν κί'βιμον ήμαρ άναπλήβας ΰπ' όλέ&ρω

ΰβτερον έννεβίβΰιν κγανον Λητοΐδκο 165

τίεται ωΰτε &εός , φ&ινΰ&ει δε οι οϋποτε τιμή.

Ποίαντος δ' επί τοΐΰι παις κτάνε Ληιονήκ

ήδ' Αντήνορος υίον έυμμελίην Άχάμαντα·

άλλων δ' αίξηών νπεδάμνατο πουλνν ομιλον

&ϋνε γκρ εν δηίοιοΊν άτειρει ΙοΌς"Λρηι 170

η ποταμώ κελάδοντι , 05 ε'ρκεα μακρά δαΐζει

πλημμύρων, οτε λάβρον όρινόμενος περί πέτρης

ί'ξ ορέων άλεγεινκ μεμιγμένος έρχεται ομβρω,

αέναος περ έών και άγάρροος, ουδέ νυ τόνγε

ΐί'ργουϋιν προβλήτες άάΰπετα παφλάξοντα· 175

ως οϋτις Ποίαντος άγακλειτον 0-ραο'ύν υία

εα&ενεν όφ&αλμοϊοιν (δών και απω&ε πελάββαι ·

εν γαρ οΐβτέρνοιΰι μένος περιωΰιον ήεν

τεύχεβι δ' άμφεκέκαβτο δαΐφρονος Ήρακλήος

δαιδαλέοις· περί γαρ οι ενι ξωΰτήρι φαεινω 180

άρκτοι εβαν βλοβυραΐ καί άναιδέες · άμφϊ δε θ-ώες

βμερδαλέοι, και λυγρόν νπ' όφρύβι μειδιόωβαι

πορδάλιες· των δ' κγχι λύκοι εβαν όβριμόϋυμοι
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και βνες άργιόδοντες έυβ&ενέες τε λέοντες ,

έκπάγλως ξωοΐΰιν έοικότες· άμφι δε πάντη 183

νβμΐναι ένε'κειντο μετ' άργαλέοιο φόνοιο·

δαίδαλο, μεν οίτόοβα περί ξωβτήρα τέτυκτο.

κλλα δε ο[ γωρυτος άπείριτος άμφεκέκαβτο ·

εν μεν εην Λιος νιος άελλοπόδης Έρμείης

Ίνάχου άμφι ρέε&ρκ κατκκτείνων μέγκν"Λργον, 190

"Αργον, ος όφ&αλμοίβιν άμοιβαδον νπνάεΰκεν

εν δε βίη Φκέ&οντος κνκ ρόον Ηριδανοΐο

βλήμενος εκ δίψροιο · καταγόμενης δ' αρά γκίης ,

ως έτεόν π£ρ, αητο μέλας ένΐ ήέρι καπνός-

Περβενς δ' άντί&εος βλοΰνρήν έδάι,ξε Μίδονβκν , 19δ

κβτρων ήχι λοετρά πέλει καΐ τέρματα γαίης

πηγαίτ' ώκεανοΖυ βα&νρρόον, έν&' άκάμαντι

•ηελίω δννοντι ΰυνέρχεται εΰπερίη ννξ, ·

εν δε και άκαμάτοιο μέγας παις Ίαπετοΐο

Κανκκΰον ήλιβάτοιο παρηωρητο κολ<ήν% 200

δεομω εν αρρήκτω · κεΐρεν δε οι αίετός ήπαρ

κίεν κεξόμενον · ο δ' αρά βτενάχοντι έώκει ·

κκΐ τα μεν αρ τενζαντο κλνταΐ χέρες Ήφαίβτοιο

όβρίμω Ήρακλήί· ο δ' ωπαβε παυδί φορήναι

Ποίαντος, μάλα γαρ οι ομωρόφιος φίλος ήεν. 205

αντάρ ό κνδιόων ένΐ τεΰχεΰι όάμνατο λαούς ·

όψε δε οι έπόρουδε Πάρις, δτονόεντας όιΰτονς

νώμων εν χείρεδΰι, μετά γναμπτοΐο βιοΐο

&αρθαλέως · τω γαρ ρα βννήιεν νβτατον ήμαρ ·

ήκε δ' από νενρηφι &οον βέλος· η δ' ίάχηΰεν 210

ίου άπεβΰνμένοιο · το δ' ονχ αλιον φύγε χειρών

καίρ' αυτού μεν αμαρτεν άλεναμένον μάλα τντ%όν,

άλλ' εβαλεν Κλεόδωρον άγαχλειτόν περ έόντα

βαιον νπερ μαξοΐο, διήλαβε δ' κχρις ες ώμον

ου γαρ ε'χεν δάκος ευρύ, το οι λυγρόν εδχεν ολε&ρον 215
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αλλ" ογε γυμνός έών άνεχάξετο · τον γαρ άπ' ωμών

Πουλυδάμας άπάραξε ΰάκος τελαμώνα δαΐζας

βονπλήγι ΰτιβαρω· ο δ' έχάαβατο μαρνάμενός περ

κίχμτ} κνιηρή · δτονόεις δε οι εμπεβεν ιός

αλλο&εν αίξκς · ως γαρ νν που η&ελε δαίμων 220

0-ήΰειν αίνον ολε&ρον έύφρονος υιέι Λέρνον,

ον τέχετ' Αμφιάλη 'Ροδίων εν πίονι γκή].

τον δ' ως ονν έδάμαδΰε Πάρις βτονόεντι βελέμνω,

δη τότε που Ποίαντος κμύμονος οβριμος υιός

έμμεμκώς &οκ τόξα τιτκίνων οί μέγ ' αύτει · 22δ

,,ω κυον, ως <3οι εγωγε φόνον και κ^ρ' κίδηλον

δοάβω , έπεί νν μοι αντκ λιλκίεκί (βοφαρίζειν ·

χκί κεν κναπνεΰβουΰιν , οΰοι βέ&εν εΐνεχα λυγρον

τείροντ' εν πολεμώ· τκχκ γκρ λύβις έ'ββετ' όλέ&ρον

έν&άδε ΰεΐο θανόντος, έπεί βφιβι πήμα τέτυξαι." 230

«5 ειπών νευρην μεν ένβτροφον όγχό&ι μαξον

εί'ρυβε, κυκλοό&η δε κέρας, και άμείλιχος Ιός

ί&ύν&η, τόξον δ' άκρη νπερέβχεν άκωκή

τυτ&ον ΰπ' αίξηοΐο βίη· μέγα δ' ίβραχε νευρη

ίου άπεβΰνμένοιο δυβηχέος· ούδ' άφκμαρτε 235

δΐος άνήρ · του δ' οντι λΰ&η κέαρ, άλλ' έ'τι &νμω

εΰ&ενεν ου γκρ οίτότε καίριος ίμπεβεν ιός,

άλλα πκρέ&ριβε χειρός έπιγράβδην χρόα καλόν

έξαϋτις δ' ογε τόξα τιτνβκετο · τον δε παραφ&κς

ίω ένγλώχινι βάλεν βουβώνος νπερ&ε 240

Ποίαντος φίλος υιός · ο δ' ούκέτι μίμνε μάχεα&αι ,

αλλά δοώς άπόρουΰε, κύων ως, οΰτε λέοντα

ταρβήβας χάδΰηται έπεββΰμενος το πάροι&εν ·

ως ογε λευγκλέηδι πεπαρμένος ητορ άνίης

χάξετ' από πτολέμοιο· βυνεκλονέοντο δε λαοί 245

αλλήλους ολέκοντες · εν αΐματι δ' έ'πλετο δήρις

κτεινομένων έκάτερ&ε· νεκροί δ' έπικειντο νέκνβΰι
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πκνβυδίτ] , ψεκάδεββιν έοιχότες ηε χαλάξγι

η χιόνος νιφάδεΰβιν, οτ' ουρεα μακρά και νλην

Ζηνος ΰπ' έννεβίβς ζέφυρος χκΐ χεΐμκ παλύνει· 250

κ/5 οϊγ' άμφοτέρω&εν άνηλε'ι Κηρι δαμέντες

ά&ρόοι άλλήλοιβι δεδουπότες κμφεχέοντο.

κίνα δ' άνεβτενάχιξε Πάρις· περί δ' έλκει &υμόν

τείρετο · τον δ' άλνοντα τκχ' κμφεπον Ιητήρες.

Τρώες δ' είς έύν 'άΰτν χίον · Λκναοί δ' επί νήας 255

χνανέας κφίχοντο ΰοκίς · τονς γαρ ρα χνδοιμον

ννξ άπεπκνβε μέλαινα, μόγον δ' έξείλετο γνίων

νπνον επί βλΐφκροιβι πόνου κλχτήρα χέαβα.

άλλ' ούχ ύπνος ίμαρπτε θοον Πάριν Άχρις ες ηώ ·

ον γαρ οι τις κλαλχε λιλαιομένων περ άμύνειν . 260

παντοίοις άχέεββιν, έπεί ρά οίαΐβιμον ήεν

ΟΙνώνης ύπο χερβϊ μόρον χκΐ χήρας άλύζκι ,

ην έ&έλτ] · ο δ' κρ κϊψα &εοπροπί'ββι πι&ήΰκς

ηιεν ούχ έ&έλων · όλοη δε μιν ηγεν άνάγχη

χουριδίης είς ωπα· λνγροί γε μεν άντιόωντες 263

χάχ κορυφής ορνι&ες άΰτεον, οι δ' ανά χείρα

βκαιήν κίββοντες · ο δε βφεας άλλοτε μεν που

δείδιεν είβορόων , ότε δ' άκράαντα πέτεβ&αι

έ'λπετο · τοι βέ ο[ αίνον νπ' αλγεΰι φαΐνον ολίθρον.

ϊξε δ' ες Οϊνώνην έρικυδέα · τον δ' έΰιδοΰβαι 270

άμφίπολοι ΰ-άμβηβαν άολλέες ήδε κκΐ αύτη

Οίνωνη · ο δ' «ρ' κΐψκ πέΰεν παρά ποββι γυναικός

άμφι μέλαιν' έφΰπερ&ε χαί ενδο&ι, μέχρις ίκε'β&αι

μυελόν ες λιπόωντα δι' όβτέΌυ, οϋνεκα νηδύν

φάρμακον αίνον έ'πν&ε κατ' ούτάμενον χρόα φωτός · 275

τείρετο δε βτνγερΐι βεβολημένος ήτορ άνίϊ] ·

ως δ' οτε τις νονΰω τε καΐ άργκλέβ μέγα δίψΐ]

κϊ&όμενος χραδίην άδινόν χέαρ κύαίνηται ,
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ΰντε περιξείονΰα χολή φλέγει, άμφι δε νω&ής

ψνχή οίπεπότητ' επί χείλεβιν αναλέοιΰιν 280

άμφότερον, βιότον τε χαΐ νδατος ίμείρονβα·

ως τον υπό βτέρνοιδι κκτκί&ετο &νμος άνίτ)·

κκί ρ ' όλιγοδρανέων τοΐον ποτι μν&ον εειπεν ·

,,ώ γύναι αίδοίη, μη δη νν με τειρόμενόν περ

έχ&ήριις, έπεί αρ 6ε πάρος λίπον εν μεγάροιοΊ 285

χήρην, ονχ ε&ελων περ · 'άγον 8ε με Κήρες κφνκτοι

εις Έλένην, ης εί&ε πάρος λεχέεββι μιγήναι

οηΰΐν εν κγχοίντ]βί δανών από &νμον 'όλεαβκ ·

άλλ' άγε, προς τε &εών, οΐτ' ονρκνόν κμφινέμοντκι,,

προς τε τεών λεχέων καϊ κονριδίης φιλότητος 290

ηπιον έ'ν&εο &νμόν, αχός δ' άλεγεινόν κλαλκε

φάρμακ' άλεζήΰοντα καϋ-' ε'λκεος ονλομένοιο

0-εΐΰκ, τα μοι μεμόρηται άπωοε'μεν αλγεκ &νμον,

ην έΟ-έλης · βήαιν γαρ επί φρεβίν, είτε ΰαώβαι

μήδεαι εκ ΰανάτοιο δναηχέος, είτε και ονκί· 295

άλλ' έλέαιρε τάχιΰτα καϊ ώκνμόρων β&ε'νος (ων

εξάκεβ' , έως μοι ετ' άμφι μένος καϊ γνΐα τε'&ηλε ·

μηδέ τί με ξήλοιο λνγροϋ μεμνημένη έμπης

κκλλείψης Ο-κνέίβ&αι άμειλίκτω υπό πότμω

παρ ποβι βοΐΰι πεβόντα · Λιτής ί' άπο&νμιαρέξεις, 300

κι ρα και αύται Ζηνός εριγδονποιο &ύγατρες

είβί, κκί άν&ρώποιβιν νπερφιάλοις κοτέονΰκι

έξόπι&ε βτονόεβϋαν έπι&ύνονΰιν Έριννύν

και χόλου · άλλα βύ , πότνα, κακάς από Χήρας ε'ρνκε

έΰβνμένως , ει καί τι παρήλιτον άφραδίηβιν." 305

ώί αρ' εφη · της δ' ούτι φρένας παρέπειβε κελκινκς,

αλλά έκερτομέονΰα μέγ' άχννμενον προβέειπε·

,,τίπτε μοι είλήλον&ας εναντίον, ην ρκ πάροι&ε

χάλλιπες εν μεγάροιΰιν άάβπετα κοοκνονΰαν

εΐνεκα Τννδαρΐδος πολνκηδέος , ^ παριανών 310
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τέρπεο καγχαλόων, έπειή πολν φερτέρη έβτι

της θεό κουριδίης ' την γαρ φάτις εμμεν άγήρω ·

κείνην έββυμένως γουνάζεο , μηδέ νύ μοί περ

ϋακρυόεις ελεεινά και άλγινόεντα πκραύδα ·

κι γαρ μοι μέγα &ηρός νπό χρκδίη μένος εΐ'η 315

δαρδάψαι βέο βάρκας, έπειτα δε &' αίμα λκφνξαι,

οϊά με πήμκτ' έ'οργας αταβ&αλίββι, πι&,ήβκς.

βχέτλιε , πού νν τοί έΰτιν ένοτέφανος Κν&έρεικ ;

τιΐι ΟΝ£ πέλει γαμβροΐο λελαβμένος ακάματος Ζευς ;

τους ε'χ κοΰβητήρκς · έμ,ών δ' από τήλε μελκ9ρων 320

χκζεΟ) χαΐ μακάρεΰΰι καΐ ανδράΰι πήμ' κλεγεινόν

βεΐο γαρ εΐνεκ' , άλιτρέ, καΐ αθανάτους ε'λε πέν&ος,

τους μεν έφ' νίωνοΐς, τους δ' νιάβιν όλλνμένοιαιν.

αλλά μοι έ'ρρε δόμοιο και εις Έλένην άφίκανε,

ης ΰε χρεώ νυκτός τε και ηματος άΰχαλόωντα 325

τρΰξειν παρ λεχέεΰβι πεπαρμένον αλγεΐ λυγρω,

είβόκε ΰ' ίήνειεν άνιηρών όδυνάων."

ως φαμένη γοόωντα φίλων άπέπεμπε μελά&ρων ,

νηπίη · ούδ' αρ' έφράβόα&' ιόν μύρον · ή γαρ έ'μελλον

κείνου άποφ&ιμένοιο και αντ^ Κήρες επεβ^αι 330

έαβνμένως · ως γαρ οί έπέκλωβεν Λιός Αίΰα.

τον δ' ίίρ άπεββΰμενον λαβίης υπέρ ακρικς "ΐδης

λνγρόν έπιβκάξοντα κκΐ άχνύμενον μέγα &υμω

"Ηρη τ' είβενόηβε και αμβροτον ήτορ ίάν&η,

είομένη κκτ'"Ολυμπον , οπτ] /ίιος επλετ' άλοίή.· 335

καί ρά οί αμφίπολοι πίβυρες βχεδόν έδριόωντο ,

τάς ποτ' αρ' Ήελίω χαροπη δμη&εΐβα Σελήνη

γείνατ' άν' ονρανόν εύρνν άτειρέας, ουδέν όμ,οίκς

άλλήλης· μορφή δε διέκρι&εν άλλη άπ' άλλης·

* * * * * *

η δ' έτέρη χειμώνι, καΐ κίγοκερψ μέμηλε · 340
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******

τέτραβι γαρ μοίρηοΊ βροτών διαμείβεται αΙων,

ας Χίΐναι έφέπονβιν άμοιβαδόν άλλα τα μεν που

αύτώ Ζηνΐ μέλοιτο χατ' ούρανόν αϊ δ' όάριξον,

όππόβα λοίγιος Αιβα περί φρεΰΐν ούλομένΐ]βι

μήδ'ετο , Τυνδαρίδος βτνγερον γάμον έντύνονβα 345

Ληιφόβω , και μήνιν άνιηρήν Έλένοιο

και χόλον άμφΐ γυναικός , όπως τέ μιν νιες 'Λχαιών

•ημελλον μάρψαντες εν νψηλοΐβιν ορεδβι

χωόμενον Τρώεββι &οάς επί νήας κγεβΟ-αι ,

ως τέ οί έννεβί^ΰι κραταιού Τνδέος νιος 350

έβπομένον Όδνβήος νπερ μέγα τείχος ορονβκς

Άλχα&όφ βτονόεντα φέρειν ημελλεν ολε&ρον

άρπάξας έ&έλονβαν ένφρονα Τρίτογένειαν ,

ητ' έ'ρνμα πτόλιός τε και κυτών επλετο Τρωών ·

ονδΐ γαρ ουδέ δεών τις άπειρέβιον χαλεπήνας 3δδ

εΰ&ενεν υλβιον αΰτν διαπρα&εειν Πριάμοιο

ά&ανάτης ΖμπροβΟ-εν άκηδέος έμβεβανίης ·

ουδέ οί αμβροτον είδος έτεκτήναντο βιδήρω

άνέρες, αλλά μιν κύτος άπ' Ονλνμποιο Κρονίων

χκββκλεν ες Πριάμοιο πολυχρνδοιο πόληκ. 360

καί τα μεν ως όάριξε Λιός δάμκρ άμφιπόλοιβιν,

αλλά τε πόλλ' επί τοΐοι. Πόριν δ' αρά &υμός έν'Ίδβ

κάλλιπεν, ονδ' Ελένη μιν έβέδρκχε νοατήβαντα-

άμφι δε μιν Νΰμφαι μέγ' έκώκνον, οννεκ' αρ' αυτού

εΐΰέτι που μέμνηντο κατά φρε'νας, οΰβα πάροι&εν 36δ

ί'ξί'η νηπιάχοιο βυνκγρομένχς όάριξε ·

βύν δε ΰφιν μΰροντο βοών &οοΙ άγροιώται

άχνΰμενοι κκτά &υμόν · έπεβτενάχοντο δ% βήββαι.

και τότε δη Πριάμοιο πολυτλήτοιο γυναικι

δεινόν 'Λλεξάνδροιο μόρον φάτο βουκόλος άνήρ · 370

της δ' «φκρ, ως έβάκουβε, τρόμω περιπάλλετο
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γυΐκ δ' νπεκλάβ9ηβαν · έπος δ' ολοφνρατο τοΐον ·

,,ώ'Αίο μοι, φίλε τέκνον, έμοι δ' επί πέν&εβι πέν&ος

κάλλιπες αΐεν «φυκτον, έπει πολύ φέρτατος άλλων

παίδων ιαχές έμεΐο με&' "Εκτορα · τω νύ 6ε λνγρη 375

κλανβομαι , είβόκε μοι κραδίη έ'νι πάλλεται ήτορ ·

ου γαρ άνευ μακάρων τάδε πάβχομεν , αλλά τις Λίβα

μήδετο λοίγια έ'ργκ , τα μη ωφειλον ότλήβαι ,

κλλ' έ'0-ανον το πάροι&εν εν είρήντ] τε κκί ολβω-

******

έλπομε'νη και ετ' αλλά χκκώτερκ ϋ-ηήΰαβ&αι, 380

παΐδας μεν κταμένονς, κεραίξομένην δε πόληα

και πυρι δαιομένην Λαναών νπό κκρτερο&νμων ,

ϋνν τε ννονς δνγατράς τε μετά Τρωήβι και άλλης

έλκομένας άμα παιβΐ δορνκτήτω νπ' ανάγκη."

ως φάτο κωκνονϋα · πόΰις δε οι ου τι πέπνβτο · 38δ

άλλ' ο παρ' "Εκτορος ήΰτο τάφω επί δάκρυα χενων,

οννεκ ' αριατος έ'ην καΐ έρΰετο δονρατι πκτρην ·

τον περί πευκαλίμας άχέων φρένας ον τι πέπνβτο.

αλλ Ελένη μάλα πολλά διηνεκεως γοόωβα

αλλά μεν εν Τροόεΰβιν άντεεν , αλλά δε οικήρ 390

εν κραδίΐ] μενέαινε · φίλον δ' ανά &νμόν εειπεν ·

,,κνίρ, έμοί και Τρωβι και αντω βοΐ μέγα πήμα,

ωλεο λενγαλέως· έμε δ' εν βτνγερή κακότητι

κόλλιπες έλπομένην ολοωτερα πήματ' ΐδέβ&κι ·

ως οφελόν μ' "Λρπνιαι άνηρείψαντο πάροι&εν, 395

όππότε ΰοίγ' έπομην όλοή νπό δαίμονος Λΐβτΐ'

νυν δ' άρα και βοι πημα 9·εοί δόΰαν ηδ έμοι αντη

αίνομόρω · πάντες δε μ' άάΰπετον έρρίγαβι ,

πάντες δ' έχ&αίρονβιν έμον κέαρ · ουδέ πη οίδα

εκφνγέειν · ει γαρ κε φύγω Λαναών ες ομιλον , 400

αντίκ' άεικίααονβιν έμον δέμας · ε{ δε κε μίμνω ,

Τρωαι και Τρώες με περιοταδόν άλλο&εν άλλοι
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κίφα διαρραίΰονβι · νέκνν δ' ου γαία κκλνψει ,

κλλά κννες δάψονβι και οιωνών &οά φυλά ·

ως οφελόν μ' έδάμαββε, πάρος τάδε πήματ' ΙδέβΟ·αίίί 405

******

ώ§ έ'φκτ' , ούτι γοώβα πόβιν τόσον , όππόβον αυτής

μνρετ' άλιτροβννης μεμνημε'νη · άμφΐ δε Τρωαι

ως κεΐνον βτενάχοντο, μετά φρεΰι δ' αλλά μενοίνων,

αϊ μεν υπέρ τοκε'ων μεμνημένκι , κι δε και ανδρών ,

κι δ' αρ' νπερ παίδων , αϊ δε γνωτών έριτίμων. 410

οΐη δ' εκ &·νμοΐο δκΐξετο κνδαλίμοιο

Οίνωνη· άλλ' ούτι μετκ Τρωήβιν εονβα

κώκυεν, άλλ' απκνεν&εν ένΐ βφετέροι,ΰι μίλά&ροις

κεΐτο βκρνΰτενάχονΰκ παλαιού λέκτρον άκοίτεω·

οΐη δ' εν ξνλόχοιΰι περιτρέφετκι κρύοτκλλος 415

αίπντάτων ορέων, ητ' αγκεα πολλά παλύνει

χεναμενη ζεφνροιο καταιγίβιν · * *

* ' * + άμφΐ δε μακραΐ

άκριες νδρηλήβι κατειβόμενκι λιβάδεΰΰι

δενον&' , η δε νάπηβιν άπειρεαίη περ έοϋβα

πίδακος έϋΟυμίνης κρνερον περιτήκεται νδωρ · 420

ως ηγ' άβχαλόωβα με'γα ΰτυγερή νπ' κνίΐ]

τήκετ' άκηχεμένη πόοΊος περί κονριδίοιο ·

αίνα δ' άναβτενάχονΰα φίλον προβελε'ζατο &νμόν ·

,,ώ' μοι άταΰ&αλίης , ω μοι βτνγεροϋ βιότοιο,

η πόβιν άμφαγάπηβα δνβκμμορον, ω βύν εώλπειν 425

γήραΐ τειρομένη βιότου κλντόν ονδον ίκέΰ&αι

αίεν όμοφρονε'ονβα · &εοΙ δ' έτίρωβε βάλοντο ·

ως μ' οφελόν ποτέ Κήρες κνηρείψαντο με'λαινκι ,

οππότε νόΰφιν εμελλον Άλεζκνδροιο πε'λεβ&αι ·

άλλα και ει ξωός μ' ελιπεν , μέγα τλήΰομαι ε'ργον , 430

αμφ' κύτω &ανέειν, έπει οντι μοι εναδεν ηώς.1·1·

ως φαμένης ελεεινά κατά βλεφάροιιν εχνντο
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δάκρυα, χουριδίοιο δ' άνκπλήΰκντος ολε&ρον

μνωομένη, ατέ κηρός ΰπαι πυρ*, τήκετο λά&ρΐ]

— αξετο γαρ πατέρα βφόν ίδ' άμφιπόλους εύπέπλους —,

μέχρις επί χ&όνα δΐαν άπ' εΰρέος ώκεανοΐο 436

νυξ έχύ&η, μερόπεββι λύβιν χαμάτοιο φέρονΰκ.

κκίρατό&' ΰπνώοντος ένΐ μεγάροιβι τοκήος

«κι δμώων πνλεώνκς άναρρήζ,κβκ μελά&ρων

εχ&ορεν , ήντ' αελλα · φέρον δε μιν ώχέκ γνΐα · 440

ως δ' οτ' άν' ονρεα πόρτιν έραβακμένην μέγα ταύρου

&νμός έποτρύνει ποβΐ χκρπκλίμοιβί φίρεβ&κι,

έββνμενως, η δ' οντι, λίλκιομένη φιλότητος

τκρβεΐ βονκόλον άνδρα, φέρει, δε μιν κΰχετος ορμή,

είπον ένΐ ζνλόχοιΰιν όμή&εα τκϋρον ί'δοιτο · 445

ώ'ί η ρίμφα &έον6κ διήννε μκχρκ κέλευσα,

διξομένη τκχκ ποΰοΐ πυρής έπιβήμενκι κΐνής·

ουδέ τι οι κάμε γούνατ' · ελαφρότεροι δ' εφέροντο

έββυμένης πόδες κίέν · ίπειγε γαρ ούλομενη Κήρ

κκΐ Κύπρις · ουδέ τι &ήρας έδείδιε λαχνήεντας 450

άντομένους υπό νύκτα , πάρος μέγα πεφρικυΐα ·

παΰα δε οι λαβίων ορέων έΰτείβετο πέτρη

καΐ κρημνοί, πκβαι δε διεπρήΰβοντο χαράδραι·

την δε πον είβορόωβα τό&' νφό&ι δια Σελήνη

μνηβαμένη κατά &υμόν άμύμονος Ένδνμίωνος 455

πολλά μάλ' έΰβυμένην όλοφύρετο · κκί οί νπερ&ε

λαμπρόν παμφανόωβα μακράς άνέφαινε κελεύ&ους.

ΐκετο δ' έμβεβαυϊα δι' οϋρεος, ί]%ι και αλλαι

νύμφαι 'Λλεξάνδροιο πνρήν περικωκύεβκον ·

τον δ' έ'τι που κρατερόν πυρ αμφεχεν, οννεχ' αρ' κύτώ

μηλονόμοι ζυνιόντες άπ' οϋρεος αλλο&εν άλλοι 461

νλην δεβπεβίην παρενήεον , οφρα φέροντες

νβτατίην χαΐ πέν&ος όμως ετάρω και ίίναχτι ,

8ΜΥΚΜ. 14
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κλαίοντες μάλα πολλά περιβταδόν · η δε μιν ούτι

άμφαδον ως αθ-ρηβε , γοήφτο τειρομένη περ , 465

«Αλά χαλυψαμένη περί φάρεϊ χαλά πρόϋωπα

αιψα πυρή ένέπαλτο · γόον δ' αρά πουλύν ορινε ·

χαίετο δ' άμφϊ πόΰει · Ννμφαι δε μιν αλλο&εν αλλαι

&άμβεον, εντ' έαίδοντο μετ' άνέρι πεπτηνϊαν

χαί τις εον χατα &νμόν έπος ποτΐ τοΐον έ'ειπεν · 470

^άτρεχεως Πάρις ηεν άτάα&αλος, ος μάλα χεδνήν

χάλλι,πε χονριδίην χαί ανήγαγε μάργον αχοιτιν,

οι αντά χαϊ Τρωβΐ χαί αβτεΐ λοίγιον άλγος ,

νήπι,ος· ούδ' άλόχοιο περιφρονάς αξετο 0·νμόν

τειρομένης, ηπερ μιν νπίρ φάος ηελίοιο 47δ

χαίπερ άπεχ&αίροντα χαί ου φιλεοντα τίεβχεν."

ως αρ' έ'φη Νύμφη τις ανά φρένας · οϊ δ' ένΐ μέϋβη

πνρχαΐΐι χαίοντο λελαΰμένοι ήριγενείης ·

άμφϊ δ% βονχόλοι άνδρες έ&άμβεον, εντε πάροι&εν

Άργεΐοι %-άμβηβκν άολλέες, α9ρήύαντες 480

Ενάδνην Καπανήος έπεχχνμενην μελεεββιν

άμφϊ πόϋιν δμη&έντα Λιός βτονόεντι χεραννώ.

άλλ' όπότ' αμφότερους όλοη πυρός ηνυαε ριπή,

Οΐνώνην τε Πάριν τε, μιή δ' νποχάββαλε τεφρή ,

δη τότε πυρχαΐήν οΐνφ ΰβέβαν · οατίκ δ' αυτών 485

χρυβεφ εν χρητήρι δέβαν · περί δε ΰφιβι βήμα

έββυμένως τεΰξαντο · &έβαν δ' αρά δοιώ ΰπερ&ε

βτήλας, αΐπερ έ'αβι τετραμμεναι αλλυδις άλλη.
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ΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ.

Τρωαι δΐ βτενκχοντο κατά πτόλιν, ονδ' εδννκντο

ελ&έμεναι ποτΐ τνμβον, έπεί μάλα τηλό&' ίκειτο

αδτεος κίπεινοΐο · νέοι δ' εκτοβ&ε πόληος

νωλεμέως πονέοντο- μάχη δ' ον λήγε φόνοιο,

καίπερ Άλεζάνδροκ) δεδονπΰτος, οΰνεκ' Αχαιοί ό

Τρωΰΐν έπεβΰενοντο ποτϊ πτόλιν , οϊ δε κκΐ αυτοί

τείχεος 'ήιον ί'κτο'ί, έπεί βφεκς ήγεν άνκγχη ·

εν γαρ δη μέΰβοίβι,ν "Ερις βτονόεββκ τ' Έννώ

βτρωφώντ' , άργκλέ^ΰιν Έρινννΰιν είκελαι αυτήν ,

κμφω κπο βτομκτων ολοόν πνείουβαι ολε&ρον ίο

κμφ' κύτοΐΰί δε Κήρες άναιδέα 0-νμόν έ'χονβαι

άργαλέως μαίνοντο · Φόβος <ϊ' έτέρω&ι κκΐ "Αρης

λαούς ότρννεΰκον · έψέΰπετο δε Οφιβι Λεΐμος

φοινήεντι λν&ρω πεπκλκγμένος, οφρα ε φώτες

οι μεν κκρτννωντΜ όρωμενοι, οι δε φέβωνται· 15

χάντη ί' αίγκνέκι τε καΐ εγχεα κκΐ βέλε ανδρών ,

ίίλλνδις κλλκ χέοντο κακόν μεμαώτα φόνοιο ·

άμφΐ δ' αρκ ΰφίΰι δονπος έρειδομένοιβιν οροίρει ,

μαρναμένων έκάτερ&ε κατά φ&ιβήνορα χάρμην.

εν&' αρά Ααοδάμαντκ Νεοπτόλεμος χατέπεφνιν, 20

ο ς τράφη εν Ανκίχ Βάν&Όυ παρά καλά ρέε&ρα,

ϋν ποτ' έριγδονποιο Λιός δάμαρ άν&ρώποιβι

Λητώ δΐ' άνέφηνεν, άναρρήξαβα χέοεββι

τρηχν πέδον Λνκίης έρικνδέος, όππό&' εοΐο

14*
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ϋ-εβαεβίον τοκετοΐο πολυτλήτηβιν άνί-β 25

δάμνα&' νπ' ώδίνεβοΊν , οβην ώδΐνες έγειραν.

τω δ' ε'πι Νϊρον ολεΰβε βκλών ανά δηιοτήτα

δουρί δια γνκ&μοΐο · πέρηβε δε οι στόμα χαλκός

γλώββάν τ' αύδήεββαν ο δ' £γχεος αοχετον αίχμήν

άμφεχε βιβρνχως· περί δ ερρεεν αίμα γέννβΰι 30

φ&εγγομένον · κκϊ τον μεν υπό κρατερής χερός αλκή

έγχείη ΰτονόεΰοα ποτι χ&ονός ούδας έ'ρειβε

δενόμενον &νμοΐο · βάλεν δ' Ενήνορα δΐον

τντ&ον υπέρ λαπάρην, δια δ' ηλαΰεν ες μέβον ήπαρ

αίχμ,ήν· τω δ' άλεγεινος αφαρ ΰννέκνρβεν ολε&ρος. 35

είλε δ' αρ' Ίφιτίωνα, καΐ Ίππομέδοντα δάμαΰβε

Μαινάλου οβριμον ν'ια, τον Ώκνρόη τεκέ Νύμφη

Σαγγαρίον ποταμοϊο παρά ρόον · ουδέ νν τόνγε

δίζατο νοβτήΰαντα· κακή δε έ Κήρ άπάμερβε

παιδοξ άνιηρώς, μέγα δ' νίέος εμβαλε πέν&ος. 40

Λΐνείας δε Βρέμοντα και Άνδρόμαχον κκτέπεφνεν,

ος τράφη εν Κνωΰΰώ, ο δ' αρά ξκ&έ$ ένι Ανκτω·

αμφω δ' εις ένα χώρον άπ' ωκνπόδων πέΰον ίππων ·

καί ρ ο μεν άΰπαίρεβκε πεπαρμένος εγχεϊ μακρώ

λαιμόν, ο δ' άλγινόεντος ανά κροτάφοιο &ε'με&λα 45

χερμαδίφ δτονόεντι μάλα κρατερής από χειρός

βλήμενος έκπνείεβκε , μέλας δε' μιν αμφεχε πότμος ·

Ίπποι δ' έπτοίηντο και ηνιόχων άπάνεν&ε

φενγοντες πολλοΐβιν ένεπλάξοντο νε'κνΰΰι ·

καί τους μεν θεράποντες άμνμονος Λίνείκο 50

μάρψαντες χεχάροντο φίλη περί ληίδι &νμόν.

'έν&α Φιλοκτήτης όλοώ βάλε Πείραΰον ίω

φενγοντ' εκ πολε'μοιο · διε'Ο-ριβε δ' αγκύλα νεύρα

γοννκτοζ έζόπι&εν, κατά δ' έ'κλαΰεν άνε'ρος όρμήν

χαΐ τον μεν Λαναών τις οτ' εδρακε γνιω&ε'ντα, 5ό

έΰΰνμε'νως άπάμερΰε καρήκτος αορι τΰψας
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κλγινόεντα τένοντα. · κόλον δ' νπεδέζατο γκΐκ

αώμκ· κάρη δ' κπάτερΰε κνλινδομένη πεφόρητο

φωνής [εμένοιο· ταχύς δ' αμ' άπε'πτατο &νμός.

Πονλυδάμας δε Κλέωνα καιΕνρνμαχον βάλε δονρί, 60

οι Σνμη&εν ΐκανον υπό Νιρηι ανακτι ,

κμφω έπιβτάμενοι δόλον Ιχ&νοΊ μητίΰαβ&κι

αίνου νπ' άγκίΰτροιο, βαλέΰ&αι δ' εις αλά δϊαν

ίι'κτυκ, και παλάμ>]ΰι περιφραδέως από νηός

ί&ν και αΐψκ τρίαινκν έπ' ίχ&νβι νωμήβαΰ&αι, · 6δ

άλλ' ου βφιν τότε πήμκ δαλκΰβια ηρκεβεν έργα.

Ενρύπνλος δε μενεπτόλεμος βάλε φκίδιμον'Έλλον,

τον ρα πκρκ λίμνη Γνγκίβ γείνατο μήτηρ

Κλειτώ καλλιπάρχος· ο δ' εν κονίΓ,οΊ τκννβ&η

πρηνής· τον δ' όπάτερ&εν όμως δόρυ κάππεβε μακρόν 70

ωμον από βριαροΐο κεκομμε'νη «ορι λνγρώ

χεΙρ έτι μαιμωωδα ποτΐ κλόνον έ'γχος άεΐραι

μαψιδίως· ου γαρ μιν άνήρ εις έ'ργον ένώμα,

άλλ' αντως ηβπαιρεν , ατέ βλοΰνροΐο δράκοντας

ονρή άποτμη&εΐδ' άναπάλλεται , ουδέ οι αλκή 75

εβπετκι ίς πόνον αίπΰν, ΐνκ χρανΰαντα δίωξη ·

ως άρα δεζιτερή κρατερόφρονος ανδρός ες αίχμην

ωρμκινεν πονέεβ&αι, · άτάρ μένος ονκέτ' όπήδει.

ανταρ Όδυΰο'εύς Αινον ένήρατο και Πολνιδον

κμφω Κητείονς, τον δονρατι, τον δ' άλεγεινώ 80

αορι δηωΰας. Σ&ένελος δ' ε'λε δΐον'Άβαντκ

κίγανέην προϊείς· η δ' άΰφαράγοιο δικπρό

εβΰνμένη κλεγεινόν ες Ινίου ήλ&ε τένοντα·

λνΰε δ' κρ' κνέρος ήτορ , νπέκλααε δ' αψεα πάντα.

Τνδείδης δ' ε'λε Λαοδόκον, Μέλιον δ' Αγαμέμνων, 85

Ληίφοβος δε Λρΰαντα και 'Άλκιμον · αντάρ Άγήνωρ

"Ιππαΰον έζενάριζεν άγακλειτόν περ έόντα.
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ος ρ' από Πηνειού πόταμου κίεν ούδ' ερατεινά

&ρέπτρα τοκενβιν εδωκεν , έπεί ρά μιν έκλαβε δαίμων.

έ'ν&α Θόας έδάμαββε Λάλον και άγήνορα Λύγχον , 90

Μηριόνης δε Ανκώνα , και 'Λρχίλοχον Μενέλαος ,

ος ρά τε Κωρνκίην υπό δειράδα ναιετάαβκε

πέτρην &' Ήφαίΰτοιο περιφρονάς, ητε βροτοΐβι

ϋ-ανμα πέλει · δη γαρ οι έναί&εται ακάματου πυρ ,

αββεΰτον νυκτός τε και ημκτοξ · άμφι δ' κρ' αντώ 95

φοίνικες 0·αλέ9·ονΰι, φερονβι δ' άπείρονα καρπόν,

ρίξης καιομένης άμα λάεβιν · αλλά το μεν που

ά&άνατοι τενζαντο και έβαομένοιβιν Ιδέβ&αι.

Τεύκρος $' Ίππομέδοντος άμύμονος νια Μινοίτην

έΰβνμένως ωρμαινε βαλεϊν έπιόντα βελέμνω · 100

και ρα νόφ και χερβι και ομμαβιν ί&ννεΰκεν

ίου από γναμπτοΐο κεράατος· ος δ' άλεγέινόν

άλτο &οής από χειρός έ$ άνερα· τω δ' ϋπο νευρη

είΰέτι που κανάχιξεν · ο δ' άντίον άβπαίρεβκε

βλήμενος, οΰνεκα Κήρες όμως φορέοντο βελέμνω 10ό

καίριον ες κραδίην , ο&ι περ νόος ε'ξεται ανδρών

και μένος, ότραλέαι δε ποτι μόρον είβΐ κέλευ&οι.

Εύρΰαλος δ' αρά πολλόν από βτιβαρής βάλε χειρός

λαα μέγαν, Τρωών δε &οάς έλέλιζε φάλαγγας·

ως δ' οτε τις γεράνοιΰι ταννφ&όγγοιΰι χολω&εϊς 110

ονρος άνηρ πεδίοιο μέγ' άΰχαλόων έπορούβϊ]

******

δινήΰας περί χρατι βοή χέρι νεύρα βόεια

λαα βάλη κατεναντα, διαΰκεδάϋβ δ' υπό ροίξω

ηέρι πεπταμένας δολιχάς ΰτίχας, αϊ δε φέβονται,

άλλη δ' εΐζ έτέρην είλενμεναι άίβΰονβι 115

κλαγγηδόν μάλα πάγχν , πάρος κατά κόβμον Ιοϋβαι·

ως άρα δυβμενέες φοβερόν βέλος άμφεφόβη&εν

όβρίμον Ευρνάλοιο · το δ' ούχ αλιον φέρε δαίμων,
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άλλ' αρά ΰνν πήληχι χάρη χρατεροΐο Μίλητος

&λάββε περί πληγήΰι · μόρος δ' έκίχανεν άρητός. 120

άλλος δ' άλλον ε'πεφνε, περιβτεναχίξετο δ' κικ·

ως δ' οτ' έπιβρίΰαντος άπειρεΰίον άνέμοιο

λάβρου υπό ριπής βαρνηχέος αλλνδις αλλά

δένδρεα μακρά πέαγβι,ν νπεκ ριζέων έριπόντα

κλβεος ενρυπέδοιο , βρεμει δε τε παβα περί χθων · 125

ως οϊγ' εν κονίχβι πέβον, κκνάχηΰε δε τεύχη

καπετάν, κμφΐ δε γαϊκ μέγ' έβρκχεν ο'ί δε χνδοιμον

άργκλέου ρνάοντο , μετκ βφίΰι πήμα τιδέντες.

χαΐ τότ' κρ' Αίνείαο μόλε βχεδον ηνς Απόλλων

ήδ' 'Λντηνορίδαο δκΐφρονος Ενρνμάχοίο · 130

οϊ γαρ δη μκρναντο πολνβ&ενέεΰβιν Άχαιοΐς

ίίγχι μκλ' ίβταότες κατά φύλοπιν, εν&' νπ' άπήντ]

δοι,οΐ όμηλικίη κρατεροί βόες, ονδ' άπεληγον

νβμίνης· τους δ' αίψα &εος ποτΐ μϋ&ον έ'ειπεν

μάντεΐ είδόμενος Πολνμήΰτορι , τον ποτέ μήτηρ 135

γείνκτ' επί Βάν&οιο ροής &ερκπον&' Έκάτοιο ·

,,Ενρύμαχ' Αινεία τε, &εών γένος, οντι εοικεν

νμέας ΆργείοιοΊ,ν νπεικέμεν · ουδέ γαρ αντος

νμμιν νπαντιάδκς κεχαρήβεται οβριμος "Αρης ,

ην έΌ-έλητε μάχεΰ&αι ανά κλόνον, οϋνεκα Μοΐραι 140

μακρόν έπ' άμφοτεροιΰι βίου τέλος έκλώβκντο."

ως ειπών άνέμοιβι μίγη καΐ αιβτος έτνχ&η ·

οϊ δε νόω φράββαντο δέον μένος · αίψα γκρ αύτοΐς

&άραος άπειρέδιον κατεχενατο , μαίνετο δε βφι

&νμός ένΐ βτή&εαΌΊ , κκΐ εν&ορον Άργείοιβιν, 145

άργκλέοις βφήκεβΰιν έοικότες, οΐτ' άλεγεινον

εκ 0-νμοϋ κοτέοντες έπιβρίΰωβι μελίβΰαις,

ίίβτε περί ΰταφυλής αναινομένης εν όπώρη

έρχομένας εβίδωΰιν η εκ βίμβλοιο ϋ-οροΰδας ·

ως αρά Τρώιοι νΐες ένπτολέμοιΰιν Άχαιοϊς 150
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ΐ'ν&ορον έββνμένως · κεχάροντο δε Χήρες έρεμναί

μαρναμένων έγέλαβσε δ' "Αρης- Ιάχηΰε δ' Έννώ

βμερδαλέον · μέγα δε βφιν έπέβραχεν κιόλα τεύχη ·

οι δ' αρά δνΰμενέων άπερείΰια φνλκ δάιζον

χερΰΐν άμαιμακέτηβι, · χατηρείποντο δε λαοί 155

αντως, ηύτ' αμαλλα &έρενς εύ&αλπέος ώρη,

ην ρά τ έπιβπερχωβι θοοί χέρας άμητήρες

δαβΰάμενοι χατ' αρονρκν άπείρονκ μκκρά πέλε&ρα·

ως αρά των υπό χερβί κατηρείποντο φάλαγγες

μνρίαι · άμφΐ δε γαία νεκρών περιπεπλη&νΐα ·· 160

κΐματι πλημμνρεβκεν "Ερις δ' ίίρ' Ιαίνετο ϋ-νμώ

όλλνμε'νων · οι δ' ούτι, κακόν πκνοντο μό&οιο,

άλλ' ατέ μήλα λέοντες άπηνέες * *

* * * έπήιον · οϊ δ' αρά ψύξης

λενγαλέης μνωοντο καΐ εξ ολοον πολε'μοιο

φεΰγον , οβοις άδάικτον έτι β&ένος εν ποβι κεΐτο · 165

νιος δ' Άγχίβκο δαΐφρονος αίεν οπήδει^

δνΰμενέααν μετόπιβ&εν νπ' εγχεϊ νώτα δαΐζων ,

Ενρύ,μαχος δ' ετέρω&εν ίαίνετο δ' αμβροτον ήτορ

νψό&εν είβορόωντος έκηβόλου 'Λπόλλωνος.

ως δ' οτε τις βιάλοιβιν άνήρ ες λήιον κύον 170

έρχομένοις, πρίν άμαλλαν νπ' άμητήρβι δαμήναι,

αντί' έπιΰβεύΐ] κρατερούς κύνκς, οι δ' όρόωντες

έββνμένονς τρομέονΰι , και ούκέτι μέμβλεται αύτοΐς

εί'δατος, κλλά τρέπονται άνιηρήν επί φύζαν

πανΰνδίη, τους δ' αϊψα κύνες κατά ποΰαΐ κιχόντες 175

έξόπι&εν δάπτονοιν άμείλιχα, τοί δε φέβονται

μακρόν άνιύξοντες, αναζ δ' έπιτέρπετ' άρούρης·

ως ίίρ' ίαίνετο Φοίβος, οτ' ίδρακεν εκ πολέμοιο

φεύγοντ' Άργείων πονλύν βτρατόν ου γαρ 'ε'τ' αύτοΐς

έργα μό&ων μεμέλητο · πόδας δ ' ενχοντο ΰεοϊβιν 180

ωκα φέρειν · μούνοις γαρ ετ' εν ποβϊν επλετο νόβτον
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έλπωρή · πκντκς γαρ έαήιεν εγχεϊ δνων

Εύρΰμαχός τε χκϊ Αινείας, βυν δε ΰφιν εταίροι.

εν&α τις Άργείων, η κάρτεϊ πάγχυ πεποι&άς,

η Μοίρης ίότητι λιλαιομένης μιν όλέΰΰαι, , 185

φεΰγοντ' εκ πολέμοιο δυΰηχέος ΐππον ίρυκε

γνάμφαι έπειγόμενος ποτΐ φνλοπιν , ύφρα μαχητκι,

αντία δνΰμενέων τον δ' όβριμό&νμος Άγήνωρ

παρφ&άμενος μνώνα κατ' κλγινόεντκ δκιξε'ν

άμφιτόμω βουπλήγι· βίβ δ' νπόειξε βιδήρου 190

οΰτίον ονταμε'νοίο βραχίονας· άμφΐ 0ε νενρκ

ρηιδίως ημηΰε · φλέβες δ' νπερέβλνΰαν κιμά·

άμφεχν&η δ ϊπποιο κατ ανχενος· αίψα δ' ά'ρ' αυτός

χάππεαεν άμφΐ νέκνβΰι· λίπεν δ' αρά χείρα κραταιήν

ΰτερρόν ετ' έκπεφυνΐαν ένγνάμπτοιο χαλινού, 19ό

όίη ε'τι ζώοντος εην μέγα δ' επλετο 0·ανμα,

οννεκα δη ρντήρος αχεκρέμα&' αίμκτόεΰβα,

'Άρεος ίννεαί>]ΰι φόβον θψοιΰι φέρονδα-

φαίης κεν χατέονδαν εΟ· ίππαοίης πονεεΰ&αι ·

βήμα δε μιν φερεν ίππος άποκταμένοιο ανακτος. 200

Αινείας δ' έδάμαβοε βαλών υπέρ ΐξ,νκ δονρΐ

Αΐ&αλίδην · αιχμή δε παρ' όμφαλόν έζεπέρηΰευ

£γκκτ' έφελκομένη· δ δ' αρ' εν κονί^ΰί τανΰΰ&η

ΰνμμάρψας χείρεοΰιν όμως χολάδεβδιν άκωκήν,

δεινκ μκλα ΰτενάχων , γαίϊ\ <ϊ ένέρειΰεν οδόντας 205

βεβρνχώς· ψυχή δε καΐ αλγεα κάλλιπον άνδρα.

Άργεΐοι δε βόεΰβιν έοικότες έπτοίηντο ,

ονβτ' αμοτον μεμαώτας υπό ξεΰγλΐ] και άροτρα

τνψβ υπό λαπάρην ταναοϊς υπό χείλεβιν οίβτρος

κΐματος ίέμενος, τοί δ' αβπετον άβχαλόωβιν 210

έργον έκάς φενγοντες, επί βφίβι δ' αχνντκι άνήρ

αμφ' αροτρον πονεων τε πόνον , τρομέων τ επί βονβί,

μη δη πον κατόπιο^εν έπαίββοντος αρότρου
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χέρββ νενρα βίδηρος άμείλιχος εν ποβΐ χνρΰας·

ως Λαναοί φοβέοντο. περί Οφίβι δ' άχνντο &νμόν 215

νιος 'Λχιλλήος· μέγκ δ' ί'αχε λαόν έέργων

,,α δειλοί, τι φέβεβ&ε , ίοιχότες οντιδανοϊβί

φήρεαιν, ονΰτ' έφόβηβεν ίων κατεναντία κίρκος;

άλλ' κγε &έβ9·' έ'νι •θυμον, έπεϊ πολύ λώιόν έβτι

τεΰνάμεν εν πολεμώ, η κνάλχιδα φνζκν έλέβ&αι." 220

«5 φκτο· τοί ί' έπί&οντο, 0-^κΰύν νόον εν φρεβι

Μέντες

έΰβνμένως · ο δε Τρωβϊ μέγα φρονέων ένόρουβε

πάλλων εν χείρεβαι &οον δόρν · τω $ ' κρα λαοί

Μυρμιδόνων έφέποντο , βίην άτάλκντον κέλλη

εν ΰτερνοιΟιν έχοντες · άνεπνενοαν δ% κνδοιμον 225

'Λογεΐοι · ο ά' κρ' αΐψα φίλω πατρι &νμόν έοιχώς

άλλον έπ' αλλω επεφνε κατά μό&ον οι δ' άπιόντες

χκζοντ' , ήντε κνμα&' , ατ' εκ βορεαο δνελλης

πόλλ' έπιπαφλάζοντα κνλίνδεται αίγιαλοΐδιν

όρννμεν' εκ παντοίο , τα δ ' έ'κπο&εν άλλος άήτης 230

άντίον κΚ,κς μεγάλη περί λαίλαπι &νων

ώΰΐ] άπ' ήιόνων Βορέω έτι βαιόν άέντος·

ως Τρώας Λαναοΐδιν έποιχομένονς το πάροι&εν

νιος Άχιλλήος &εοειδέος ωδεν όπίδΟω

τντ&όν , έπεϊ μένος ην &ραδνφρονος Αΐνείαο 235

φενγέμεν ουκ εΐαΰε, μένειν δ' ανά φνλοπιν αϊνήν

******

δαρβκλε'ως · έκάτερ&ε ά' ΐβην έτάννββεν Έννοα

νβμίνην άλλ' ούτι χατκντίον Λίνείκο

νιος 'Λχιλλήος πήλεν δόρν πατρός εοΐο,

άλλ' άλλη τρέπε &νμόν, έπεϊ Θέτις άγλαόπεπλος 240

άξομένη Κν&έρειαν άπέτραπεν νίωνοΐο

&νμόν κκΐ μέγα χκρτος, έπ' άλλων δ' ε&νεα λαών
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δκμνατο μνρίκ φνλα · δκϊκταμένων δ' ένΐ χάρμη

οιωνοί χεχάροντο μεμκότες έ'γκατα φώτων

δαρδάψαι και βάρκας · έπεβτενάχοντο δε Ννμφαι 245

καλλιρόον Σιμόεντος ίδε Εάν&οιο %-νγατρες.

καί ρ" οι μεν πονέοντο· κόνιν δ' άκάμαντες άήται

ωρβκν άπειρεβίην · ηχλνβε δε πάβκν νπερ&εν

ήέρα &εβπεβίην, ωΰτ' κπροτίοπτος ομίχλη,

ονδ' αρκ φαίνετο γκΐκ, βροτών δ' άμά&ννεν όπωπάς · 250

αλλκ καί ως μάρναντο · και ες χέρας οντιν' ελοντο

κτεΐνον κνηλεγέως, ε( καί μάλα φίλτατος ήεν

ου γαρ ε'ην φράββαΰ&αι ανά κλόνον οντ' έπιόντα

δήιον, οντ' αρ' έταΐρον άμηχανίη δ' έχε λαοΰς·

κκί νν κε μίγδ' έγε'νοντο και άργαλέως άπόλοντο 255

πάντες όμως όλοοΐΰι περί ζιφέεββι πεβόντες

αλλήλων, ει μη 6φιν άπ' Ονλνμποιο Κρανίων

•ηρκεβε τειρομε'νοιϋι, κόνιν δ' άπάτερ&εν ελαβΰεν

νβμίνης, όλοάς δε κκτεπρήυνεν άέλλας·

οι δ' έτι δηριόωντο · πόνος δ' αρά τοΐβιν έτνχ&η 260

πολλόν ελαφρότερος· δέρκοντο γαρ είτε δαΐξαι

χρειώ δήιον άνδρα κατά κλόνον, εΐτ' άλέαΰ&αι

******

καί ρ' ότε μεν Λαναοί Τρωών άνέεργον ομι,λον,

άλλοτε δ' αν Τρώες Λαναών βτίχας· επλετο δ' αίνή

νβμίνη · νιφάδεΰΰι δ' έοικότα πίπτε βελεμνα 265

κμφοτέρω&εν {όντα · δέος δ' έ'χε μηλοβοτήρας

εκπο&εν Ίδαίων ορέων όρόώντας άντήν.

καί τις ες αΐ&έρα δΐον έπονρανίοιβιν άείρων

* * * * * *

ενχετο , δνΰμενέας μεν νπ' άρει πάντας όλέβ&κι,

Τρώας δΐ δτονόεντος άναπνενβαι πολέμοιο , 270

ημκρ δ' είΰιδέειν ποτ' έλεν&ερον αλλά οί οντι

ίκλνον · Λίβα γαρ αλλά πολνΰτονος όρμαίνεβκεν ·



220 ΚΟΙΝΤΟΤ

κζετο δ' οντε Ζήνα πελαάριον, οντε τιν' άλλων

ά&ανάτων· ον γαρ τι μετατρέπεται νόος αίνος

κείνης ι οντινα πότμον επ' ανδράβι γεινομένοιβιν, 275

άνδράβιν η πολίεββιν έπικλώβηται άφνκτω

νήματι· τη δ' νπο πάντα τα μεν φ&ινύ&ει, τα δ' κέξει·

της και ύπ' έννεβίβΟΊ πόνος και δήρις ορώρει

[ππομάχοις Τρώεββι, και άγχεμάχοιβιν Άχαιοΐς.

τενχον δ' άλλήλοιβι φόνον και ανήλεα πότμον 280

νωλεμέως· ου γαρ τιν' εχεν δέος, άλλ' έμάχοντο

προφρονέως· &άρβος γαρ έφίλκεται άνδρας ες αίχμήν.

άλλ' ϋτε δη πολλοί μίν άπέφ&ιΌ-εν εν κονίχβι,

δη τότ' αρ' Άργείοιβιν νπερτιρον ωρνντο κάρτας

Παλλάδος έννεβίηβι δαΐφρ,ονος, η ρα μολονβα 285

νΰμίνης αγχιΰτα μέγ' 'Λργείοιΰιν αμννεν ,

έκπέρβαι μεμανϊα κλντην Πριάμοιο πόληα·

και τότ' αρ' Λίνείαν έρικνδέα δί' 'Λφροδίτη, 289

Ύ[ ρκ μέγα ΰτενάχιξεν 'Λλεξάνδροιο δαμέντος, 288

κύτη από πτολέμοιο και ονλομε'νης ύβμίνης 290

ηρπαΰεν εβΰνμένως- περί δ' ηερα χενατο πονλνν

ον γαρ ετ' αι'βιμον ήεν ανά μό&ον άνε'ρι κείνω

μάρνκο&' Άργείοιβί προ τείχεος αίπεινοΐο ·

τω και άδην άλεεινε περιφρονά Τριτογένειαν

εκ &νμον Λαναοΐΰιν άρηγέμεναι μεμανϊαν, 295

μη κκϊ υπέρ κήράς μιν έλη &·εός· ουδέ γαρ αντον

φείβατο πρόο&εν "Λρηος, όπερ πολύ ψερτερος ήεν.

Τρώες δ' ούκέτ' εμιμνον ανά ΰτόμα δηιοτήτος,

άλλ' όπίβω χάξοντο τε&ηπότα &νμόν έχοντες·

εν γαρ ΰφιν 0-ήρεββιν έοικότες ωμοβόροιΰιν 300

εν&ορον 'Λργεΐοι μέγα μαιμώωντες αρηι ·

των δ αρκ δαμναμένων ποταμοί πλή&οντο νέκνοΰι

και πεδίον · πολλοί γαρ αδην πέΰον εν κονίβΰιν

άνέρες ήδ' ίπποι · μάλα δ' άρματα πολλά κέχνντο
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βαλλομένων πάνττ) δ' άπερείϋιον ερρεεν κιμκ 305

νετος ως· όλοη γαρ έπήιεν Αΐΰα χυδοιμόν.

χαίρ' οϊ μϊν ξιφέεΰοΊ, πεπαρμένοι η μελί^ΰι

χείντο παρ' κλλήλοιβιν, άλίγχιον έχχνμένοιβι,

δουραβιν, ευτ' έπι 9ινΙ βαρνγδούποίο &κλάΰαηξ

άνέρες αβπετα δεαμκ πολνχμήτων από γόμφων 310

λνϋκμενοι 6χεδκ0κ)6ι Οία ζύλκ μκκρκ καϊ νλην

ήλιβκτον ΰχεδίης, πάντη δ' αναπλή&εται ευρύς

κίγιαλός, τοΐβιν δε μέλαν ποτικλνξετκι οίδμκ·

ως οΐγ' εν χονίββι κκΐ κϊματι δχω&έντΐς

χείντο πολνκλαύτοιο λελκβμένοι, ίωχμοΐο. 315

παΰροι όί προφνγόντες άνηλεκ δηιοτήτκ

όνβκν ανά πτολίε&ρον , άλενάμενοι βκρν πήμα ·

των δ' άλογοι και παίδες από χροός αιματόεντος

τεύχεα πάντα δέχοντο χαχω πεφορνγμένκ λν&ρω ·

πκΰι δι &ερμκ λοετρά τετενχατο · πάν ό' ανκ κΰτν 320

'έββνντ ίητήρις ες οντκμενων αίζηών

οικία ποιπννοντες, ΐν' ονταμε'νονς άχεβωνται ·

τονς δ' αλοχοι χαΐ τέχνκ περιβτενκχοντο μολόντας

ί'κ πολέμον πολλούς δε καΐ ου παρεόντας κΰτευν

χαί ρ" οι μεν βτυγερή βεβολημένοι ήτορ άνΐη 325

χείντο βαρνβτενάχοντες έπ' αλγεοιν · οι δ' επί δόρπον

εκ χαμάτοιο τρίποντο· &οοΙ δ' έπαΰτεον ίππου

φορβΐ] επιχρεμέ&οντες αδην. έτέρω&ι δ' 'ΛχαιοΙ

παρ χλιβί^ς νήεΰΰί &' όμοίικ Τρωαΐ πένοντο.

ημος δ' ωχεανοΐο ροάς ύπερήλαβεν Ηώς 330

ίππους μαρμαίροντας , ανεγρετο δ' έ'&νεα φώτων

δη τότ' άρήιοι νΐες ένβ&ενέων Άργείων,

οι μεν ε'βαν Πριάμοιο ποτι πτόλιν αΐπήεδΰαν,

οι δ' αρ' ένΐ χλιΰίΐ]6Ίν αμ' άνδράοιν ονταμένοιοΊ

μίμνον, μη ποτέ λαός έπιβρίβκς κλεγηνοζ 335

νήκς ελτ] Τρώεΰΰί φέρων χάριν οι δ' από πύργων
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μάρναντ' Άργείοιβι · μό&ος ό' άλεγεινος όρώρει.

Σκαιής μεν προπάροι&ε πύλης Καπανήιος νιος

μάρνα&' αμ' άντι&έω Λιομήδεΐ· τους ό' αρ' νπερ&ε

Ληίφοβός τε μενεπτόλεμος κρατερός τε Πολίτης 340

ανν τ' άλλοις ετάροιβιν * * *

* * * έρητνοντες όιβτοϊς

ήδ' αρά χερμαδίοιβι· περιχτνπέοντο δε φώτων

βκλλόμεναι καρύδες τε και κοπίδες , αϊτ' άλεγεινον

αίζηών ρνοντο μόρον καϊ κμείλιχον κΐΰαν.

άμφΐ δ' αρ' Ίδαίηβιν έριδμκίνεβκε πύληβιν 345

νιος 'Λχιλλήος · πονέοντο δε οι περί, πάντες

Μνρμιδόνες κρκτεροίο δαήμονες ίωχμοϊο ·

τονς δ' από τείχεος ειργον άπειρεβίοις βελέεββι

&αρβαλέως"Ελενός τε και όβριμό&νμος Άγήνωρ,

Τρώας έποτρννοντες ανά μό&ον · οι δε χαΐ αντοί 350

προφρονέως μάρναντο φίλης περί τείχεΰι πάτρης.

ες πεδίον δε πνλβΟί και ώκνπόρονς επί νήας

νιββομένχς Όδνβενς τε και Ενρνπνλος πονέοντο

νωλεμέως· τονς δ' ήνς άφ' ερχεος νψηλοΐο

Αινείας λκεββι μιγά φρονέων απε'ρνκε. 3δδ

προς δε ρόον Σιμόεντος εχεν πόνον άλγινόεντκ

Τεύκρος ένμμελίης· άλλη δ' £χεν άλλος όιζύν.

καϊ τότ' αρ' άμφ' Όδνβήα δαΐφρονα κνδιμοι άνδρες

κείνου τεχνήεντι νόω ποτΐ μώλον αρηος

άβπίδας έντνναντο, βάλον δ' έφνπερ&ε καρήνων 360

δέντες έα' άλλήληΰι· μιηδ' άπαν ηρμοϋεν άρμη·

φαίης κεν μεγάροιο κατηρεφες έ'μμεναι ε'ρκος

πνκνόν , δ τ' οντ' άνέμοιο διέρχεται νγρόν άε'ντος

ριπή άπειρεβίη, οντ' εκ 4ιός ααπετος ομβρος·

τοΐαι αρ' Άργείων πεπνκαΰμέναι άμφι βοείης 365

χαρτνναντο φάλαγγες · έχον δ' ένα &νμον ες άλκην

είς ?ι/ άρηράμενοι · κα&νπερ&ε δε Τρώιοι νϊες
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βάλλον χερμαδίοιΰι · τα δ' ως ΰτνφελής από πέτρης

γαΐαν επί τραφερήν έκνλίνδετο · πολλά δε δονρα

χκΐ βέλεκ ΰτονόεντα χκΐ άλγινόεντες αχοντες 370

πήγννντ' εν ΰαχέεββι,τα δ' εν χ&ονί, πολλά δ' απω&ε

μαψιδίως φορέοντο παλιμπλαγχ&έντα βοείας

* * * άναγναμφ&έντα βέλεμνα

πάντοτε βαλλομένων · ο'ί δε χτύπον ούτι φέβοντο

αΰπετον, ονδ' ύπόειχον, κτε -ψεχάδων άίοντες

δοϋπον · κνω ά' νπο τείχος όμως ΐβαν · ουδέ τις αυτών 375

νόβφιν κφειΰτήχει · βυναρηράμενοι δ' εφέποντο,

ως νέφος ήερόεν, το <5« που περί χείματι μ,έβαψ

αΐ&ε'ρος εξ νπάτοιο μακρόν διέτεινε Κρανίων,

πονλνς δ' κμφι φαλάγγι βρόμας, χαναχή &' νπο ποααΐ

νιβΰομένων έτέτνχτο · χόνιν δ' άπάτερ&εν άητκι 380

όρννμένην μάλα τντ&όν νπερ δαπέδοιο φέρεβκον

αίξηών μετόπιβ9ε· περίαχε δ' άκριτος ανδή,

οίον νπο βμήνεββι περιβρομέοναι μέλιβΰαι ·

κβ&μα δ' άνήιε πονλν χνδην, περίχενε δ' άυτμην

λαού άποπνείοντος· άπειρέβιον δ' αρά &νμψ 385

Άτρείδαι κεχάροντο περί βφίβι κνδιόωντες,

δερκόμενοι πολεμοιο δνβηχέος άτρομον ε'ρχος ·

ωρμηναν δε πύληβι &εηγενέΌς Πριάμοιο

ά&ρόοι ίγχρ/,μφ&έντες νπ' άμφιτόμοις πελέκεβοι

ρήζκι τείχεα μακρά, πνλας δ' είς ονδας έρεΐβαι 390

0-αιρών έξερΰβαντες· £χεν δ' κρκ μήτις άγανή

έλπωρήν άλλ' ου βφιν έπήρχεααν ούτε βόειαι,

οντε &οοΙ βονπλήγες , έπεί μένος Αίνείαο

οβριμον αμφότερες έπαρηρότα χείρεΰι λααν

έμμεμαώς έφέηκε , δάμαβΰε δ% τλήμονι πότμω 395

άνέρας, ονς κατέμαρφεν εν άδπίϋιν, εντ' εν ορεαβι

φερβομένας νπο πρώνα βίη κρημνοϊο ραγέντος

αίγας, νποτρομέονβι δ' , οβκι βχεδον άμφινέμονται ·
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ως Λανκοί Ο-άμβηβαν ο #' είΰέτι λάας νπερ&εν

βάλλεν έπαβΰυτέρους, κλονέοντο δε πάγχν φάλαγγες· 400

ως ά' οτ' «V οϋρεοΊ πρώνας Όλνμπιος ούρανό&ι Ζευς

άμφΐ μιΐ] κορυφή αυναρηρότας κλλυδις άλλον

ρήζ'ΐ] νπο βροντήοΊ κάί αΐ&αλόεντι κεραννώ,

ά^φΐ δε μήλα νομοίβι, καΐ άλλ' οβα νέρ&ε νέμονται

* * * χατ' ίίλΰεκ πάντα φεβοντκι ·

ως αρ' 'Λχαιών νίες νπε'τρεΰαν, οννεκ' κρ' κυτών 405

Αινείας βννέχενε &οώξ έ'ρνμα πτολέμοι,ο

καπίβίν άκαμάτηΰι τετνγμ,ένον, οϋνεκ' αρ' αυτά

κκρτος απειρέβιον &ε6ς ωπαβεν · ονδέ τις αντών

έ'β&ενέ οι κατά δήριν εναντίον οββε βαλέβ&κι ,

οννεκά οι μάρμαιρε περί βριαροΐς μελέεβΰι 410

τενχεα &εβπε6ίΐ]6ιν έειδόμενα βτεροπ^βιν

είβτήκει δε οί αγχι δέμας κεκαλυμμένος ορφνΐ]

όει,νός'Άρης, και πάντα κατι&ννεβκε βέλεμνα

η μόρον η δέος αίνόν έπ' Άργεΐοιΰί φέροντα·

μάρνατο δ' ως οπότ' αυτός Όλύμπι,ος ούρανό&ι Ζευς 415

άδχαλόων έδάιξεν ύπέρβια φυλά Γιγάντων

6μερδαλέων, καΐ γαϊαν άπειρεΰίην έτίναξε,

τη&ύν τ ωκεανόν τε καΐ ούρκνόν , άμφι δε πκντ%

γνΐ' έλελίξετ' "Ατλαντος ύπ' ακαμάτου Λιός ορμή·

ως άρ νπ Αΐνείκο κατηρείποντο φάλαγγες 420

Άργείων ανά δήριν · ο γαρ περί τείχος άπάντ%

έ'ΰβυτο δυβμενέεΰαι χολούμενος , εκ δ' αρά χειρών

πάν, ο τι οι παρέκυρβεν έπειγομένω ποτΐ μώλον,

βάλλεν, έπεί μάλα πολλά κακής άλκτήρια χάρμης

κεΐτο μενεπτολέμων επί τείχεοΊ Λαρδανιώνων, 425

τοΐΰί περ Αινείας μεγάλω περί κάρτεΐ δύοαν

δυΰμενέων άπέρυκε πολύν βτρατόν · κμφΐ δ' ίίρ' αύτω

Τρώες καρτΰναντο · κακή δ' έχε πάντκς οιξύς

άμφΐ πάλιν πολλοί δε κατέκτα&εν ήμεν Αχαιών,
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•ηδ' αρά και Τρωών μέγαδ' ί'αχον κμφοτίρω&εν , 430

Αΐνΐίκζ μεν Τρωβΐ φιλοπτολε'μοιβι κελενων

μάρναβ&' κμφι πόληος έών * *

τεκε'ων τε χκΐ κυτών

προφρονεως · νιος δε μενεπτολε'μον Άχιλήος

Άργείονς εχέλενε παρκ κλντκ τείχεκ Τροίης

μίμνειν, κχρι πόληα πνρΐ πρήβαντες ί'λωβι · 435

τονς δ' ίχμφω ΰτονόεββα και ίίβπετος κμφεχ' αυτή

μαρνκμένονς πρόπαν ήμκρ κνκ χλόνον · ουδέ τις ήίν

αμπνενβις πολε'μοιο λιλκιομένων ανά &νμόν,

των μεν έλεΐν πτολίε&ρον νη' ά'ρίΐ', των δε βαώβαι.

Αίας δ' κύτ' κπάτερ&ε 0-ρκβνφρονος Αίνείκο 440

μκρνάμενος Τρωεββι, χακκς επί κήρας ΐαλλε

ϋφηβιν έκηβολίγιβιν, έπεί ρά ο[ άλλοτε μεν που

ί&ν βέλος πεπότητο ίι' ήέρος, άλλοτε δ' άντε

άλγινόεντες άκοντες· έπ' κλλω δ' άλλον επεφνεν

οι δε περιπτωΰΰοντες άμνμονος άνέρος κλκήν 445

ε'5 μό&ον ονκέτ' ίμιμνον · έλειπε δε τείχεκ λκός.

και τότε οι θεράπων πολν φέρτκτος εν δαί Αοκρών ,

Άλκιμέδων έρί&νμος, εώ πίβννος βαδιλήι

χάρτεΐ τε ΰφετέρω χκΐ &αρ<ΐαλέτι νεότητι ,

έμμεμαώς πολέμοιο &οοΐς έπεβήΰατο ποΰΰΐ 450

χλίμακος , οφρκ κέλεν&ον επί πτόλιν άνδράΰι &είη

λενγκλέην *****

* βφετέροιο χαρήατος ήδε και αλκκρ

άΰπίδα &εΙς κκ&νπερ&εν άνήιε λνγρά κελεν&α

ατρομον έν&έμενος κρκδίη νόον · εν δ' αρά χειρί

άλλοτε μεν δόρν πκλλεν κμείλιχον , άλλοτε 8 άντε 455

ίΐρπεν άνω · τον δ' αιψα διηερίη φέρεν οΐμος ·

χαί νν κε δη Τρώεββιν κχος γένετ' , εΐ μη κρ' κντω

ήδη νπερκνπτοντι καΐ είβορόωντι πόληα

ύβτάτιον κκΐ πρώτον κφ' ερχεος νψηλοΐο

<?υΐΗΤ. 8ΜΥΚΜ. 15
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Λίνείας έπόρονδεν , έπεί ρά μυν ου λά&εν ορμή , 460

ονδ' απάτερ&εν ιόντα · βάλεν δε μιν εύρέι πέτρφ

κάκ κεφαλής · μεγάλη δε βίη κρατερόφρονος ανδρός

κλίμακα οί δννέαξεν · ο δ' νψό&εν ηντ' όίδτός

ίβδντ' από νενρής · όλοός δε οί εαπετο πότμος

κμφελελιξαμένω · βτονόεις δε οι ήέρι, &νμος 465

αϊψκ μίγη, πρίν γαΐκν επί βτνφελην άφικε'α&κι ·

ηριπε δ' εν &ώρηκι κατά χ&ονός, οΰνεκ' αρ' κντον

νόβφιν κπεπλκγχ&η βρικρόν δόρυ καΐ δάκος ευρύ

καΐ κρατερή τρνφάλεια · περιβτονκχ-ηβε δε Λοκρών

λαός, οτ' εδρκκον άνδρα κακή δεδμημένον ίίτγι · 470

δη γαρ οι λαβίοιο καρήατος αλλνδίς κλλΐ]

εγκέφαλος πεπάλακτο · ΰννηλοίηντο δε πάντα

όβτέα.καΐ &οά γνΐα λυγρω πεπαλκγμενα λύ&ρω.

καΐ τότε δη Ποίαντος ένς παις άντι&έοιο ,

ως Ιδεν Αίνείκν περί τείχεα μκιμωωντα 475

&ηρι βίην άτκλαντον , ίίφαρ προέηκεν οιβτον

ί&ννων ες φωτά περικλντόν ούδ' άφάμαρτεν

άνέρος, αλλά οί οντι δι' άΰπίδος άκκμάτοιο

ες χρόα καλόν ΐκανεν άπέτραπε γαρ Κν&έρεια

καΐ δάκος, άλλ' αρά τντ&όν έπέγραφε δέρμα βοείης · 480

ονδ' αρά μαψιδίως χαμάδις πέβεν , κλλά Μένοντα

******

μεββηγύς δάκεός τε καΐ ίπποκόμον τρνφαλείης

τνψεν ο δ' εκ πνργοιο κατήριπεν, εντ' από πέτρης

ίίγρι,ον αίγα βάλησιν άνηρ δτονόεντι βελέμνφ ·

ως ο πεδών τετάννδτο · λίπεν §έ μιν ιερός αίων.' 485

Λίνείας δ' έτάροιο χολωδάμενος βάλε πέτρην,

καί ρα Φιλοκτήταο κατέκτανεν έδ&λόν έταΐρον

Τοξαίχμην δλάδδεν δε κάρη, δννέαξε δ^ πάντα

οβτέκ δύν πή-ληκι · λν&η δε οί άγλαον ητορ.

τω δ επί μακρόν αυδε παις Ποίαντος άγαυον · 490
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„Αινεία, νυν έ'ολπας ένΐ φρεβΐ ΰ^ΰιν αριβτος

Ιμμεναι, εκ πνργοιρ πονενμενος, έ'ν&α γυναίκες

δνβμενε'εββι μάχονται άνάλκιδες· ε£ δε τΙς έββί,

ΐχεο τείχεος έκτος εν έ'ντεΰιν, 'όφρα δαείης

Ποίαντος 0-ραβνν νια χαΐ έ'γχεβι καΐ βελέεβαιν." 495

ως αρ' εφη· τον δ' οντι &ραβνς παις 'Λγχίβαο

κκίπερ έελδόμενος προβεφοίνεεν , οννεχ' ορώρει

δήρις όιξνρη περί τείχεα μακρά χαι αΰτν

νωλεμέως · ου γαρ τι κακόν πανοντο μο'ΌΌίΟ ·

ουδέ βφιν μάλα δηρόν ΰτι άρει τειρομένοιβιν 500

έ'βχε λνβις καμάτοιο · πόνος δ' απρηκτος ορωρει.

ΚΟΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ Λ&ΛΕΚΛΤΟΣ.

Άλλ' οτε δη μάλα πολλά κάμον περί τίίχεα Τροίης

κίχμηταΐ Λαναοί, πολέμου ί' ον γίνετο τέκμωρ,

δη τότ' άριβτήων αγνριν ποιήβατο Κάλχας,

εν είδώς ανά &υμον νπ' έννεβίης Έκάτοιο

πτήβικς οίοονών ήδ' άβτέρας Κλλα τε πάντα 5

ΰήμα&' , οβ' άν&ρωποιβι &εών (ότητι πέλονΐαι,

χαί ΰφιν άγειρομένοιβιν ε'πος ποτι τοΐον εειπε ·

,,μηκέτι παρ τείχεββιν έφεξόμενοι πονέεβ&ε,

άλλ' ίίλλην τινά μήτιν ένΐ φρεβΐ μητιάαβ&ε

'χαΐ δόλον, ος λαοΐβι χαΐ ημΐν έ'ββετ' ονειαρ· 10

η γαρ ε'γωγε χ&ιζον έβεδρακον έν&άδε βήμα·

15*
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[ρηξ δίνε πε'λειαν έαειγομ,ένη δ' αρά χείνη

χηρκμον ες πε'τρης κατεδνβατο · τη ά' ο χολω&είς

άργαλε'ως μάλα πολλόν επί χρόνον κγχό&ι μίμνε

χηρκμον· η δ' άλέεινεν ο δ' έν&έμενος χόλον κινόν 15

&άμνω νπεκρνφ&η · η δ' εκ&ορεν άφρκδίτ]αι,ν ,

εμμενκί έλπομένη μιν άπόπρο&εν· δς ό' έπαερ&είς

δειλαίΐ] τρήρωνι φόνον ΰτονόεντ' έφέηκε ·

τω νυν μήτι βίγι πειρωμε&α Τρώίον κβτν

περΰίμεν, αλλ" ει πού η δόλος κκΐ μήτις άναυδη." 20

ως αρ' έ'φη· των δ' οντις εφη φρεβΐ τεκμήρκβ&κι

αλκκρ νιζνροΐο μό&ον δίξοντο δε μή%ος

ενρεμένκι · μοΰνος δε οκοφροβύν^ΰι νόηβεν

νιος Λκέρτκο καΐ κντίον έ'χφκτο μν&ον ·

,,ώ φίλ' , έπουρανίοιβι τετιμένε πάγχν &εοΐ6ιν, 25

ει έτεον πέπρωται ένπτολέμοιβιν 'Λχαιοΐς

έκπερβκι, Πρικμοιο δολοφροβύν>]6ί πόληκ,

ΐππον τεκτήναντες άρίβτέες ες λόχον άνδρες

βηβόμε&' άοπκαίως· λαοί δ' κπό νόβφι νέεβ&κι

ες Τένεδον βνν νηυΰίν, ένιπρήακι δ' ίχρα πάντες 30

«5 κλιβίκς, ΐνα Τρώες κπ' αβτεος κ&ρήβαντες

ες πεδίον προχεωντκι άτκρβεες · αλλά τις άνήρ

βαρβαλέΌς, τόνγ' οντις επίατατκι εν Τρώεββι,

μιμνέτω εχτο&εν ΐππον αρήιον έν&έμενος κήρ,

οΰτις νποκρίνκιτο βΐην νπεροπλον Ά%κυών 85

ρίξκι νπερ νόΰτουο λιλαιομένων μεν άλυξκι

ΐππω νποπτήξκς ενεργεί· ,,τόν ά' έκκμοντο

Πκλλάδί, χωομένη Τρωών νπερ αΐχμητάων"

χαΐ τκ μεν ως επί δηρον κνειρομένοιβι πίφκύακειν,

είΰόκε οί πεπί&ωνται άτκρτηροί περ έόντες, 40

ε'5 ίί πάλιν μιν κγωαι &οώς έλεεινόν έόντκ,

, ΰφρ' ήμϊν κλεγεινόν ες ίίρεκ βήμα πελητκι ,

τοις μεν αρ' αΐ&κλόεντκ 0-οώς άνα πνρβόν άείρκς,
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τονς ί' κ'ρ' έποτρννας έκβήμεναι ενρέος ίππου,

όππότε Τρωιοι νίες άκηδέες νπνώωβιν." 45

ως φάτο · τον <ϊ' κρα πάντες έπήνεον · ε'ξοχα δ' άλλων

Κάλχας μιν δκνμκξ,εν, όπως νπε&ήκατ' Άχαιοΐς

μήτιν και δόλον έδ&λόν, ος Άςγεί,οίβιν έμελλε

νίκης εμμενκι ίίλ%αρ, κτάρ μέγα Τρωεαι πήμκ·

τοννεκ' άριατήεϋβιν ένπτολέμοίΰι μετηύδα· 50

,,μηκε'τι νυν δόλον κλλον ενί φρεαΐ μητικαβ&αι,

ώ φίλοι, άλλκ πι&έβ&αι ένπτολεμω Όδνδήι·

ουδέ οί έ'ββετ' απρηκτον ένφρονεοντι νόημα·

ήδη γαρ Λκνκοΐβι 9-εοΙ τελέουβίν έέλδωρ ,

βήματα δ' ουκ άτελεΰτ' αναφαίνεται, αλλο&εν αλλά · 55

Ζηνός μεν γαρ νπερ9ε μεγκ κτνπεονϋι δί' αί&ρης

βρονταΐ όμως ΰτεροπ^ϋι · παραΐΰϋονΰί δε λαούς

δεξιοί ορνι&ες τανκγι οπι κεκλήγοντες.

άλλ' αγε μηκέτι πολλόν επί χρόνον κμφΐ πόληκ

μίμνωμεν Τρωΰΐν γαρ ένέπνενΰεν μέγ' ανάγκη 60

Φάρδος, όπερ προς αρηα και ούτιδανόν περ εγείρει ·

κάρτιΰτοι δε τότ άνδρες έπι μό&ον , όππότε &νμόν

παρ&εμενοι δτονόεντος κφειδήΰωΰιν όλε&ρον

ως νυν Τρώιοι ν'ιες άταρβεες αμφιμάχοντκι

κβτυ περί βφέτερον · μέγα δε ΰφιΰι μαίνεται ήτορ." 65

ας φάμενον προβέειπεν 'Λχιλλέος οβριμος υιός ·

,,α3 Κάλχαν , δηίοιδι καταντίον ίίλκιμοι, άνδρες

μάρνανται· τοϊ δ' εντός άλευόμενοι από πύργων

ούτιδκνοί πονέονται, οδών φρένα δεΐμα χαλέπτει·

τω νυν μήτε δόλον φραζώμε&α, μήτε τι μή%ος 70

άλλο · πονώ γαρ ε'οικεν άριβτέας * *

* * * * εμμεναι άνδρας

και δορί· &αρδαλέοι γκρ άμείνονες εν δαΐ φώτες."

ως φάμενον προδέειπε μένος Λαερτιάδαο ·

,,α3 τεκος όβριμό&νμον άταρβέος Αίακίδκο ,
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ταΰτα μεν, ως έπέοικεν άμνμονι φωτΐ καί έβ&λώ, 75

δαρβαλέως μάλα πάντκ διίκεο χεραΐ πεποι&ώς ·

αλλ" οντ' άκαμάτοιο τεοΰ πατρός άτρομος αλκή

ε'β&ενεν ολβιον άστυ διαπρα&έειν Πριάμοιο,

ου&' ημείς μάλα πολλά πονεύμενοι · άλλ' αγε &άββον

Κάλχαντος βονληβι &οάς επί νήας Ιόντες 80

ΐππον τεκταίνωμεν ΰπαι παλάμχβιν Έπειοΰ,

ος ρά τε πολλον αριβτος εν 'Λργείο/,ΰι τέτνχτκι

εΐνεκκ τεκτοΰύνης · δέδαεν δε μιν έργον Ά&ήνη."

ως φάτο · τω δ' αρκ πάντες άριβτήες πεπί&οντο

νόΰφι Νεοπτολέμοιο δαΐφρονος , ουδέ μεν έα&λόν 85

πεΐ&ε Φιλοκτήταο νόον κρατερά φρονέοντος ·

νβμίνης γαρ έ'τ' έ'βκον όιζνρής άκόρητοι·

ώρμαινον δε μάχεβ&αι ανά κλόνον · άμφΐ δε λαούς

βφωιτερονς έκελενον άτΐειρέΰιον περί τείχος

πάντα φέρειν, οβα δήριν ένι πτολέμοιβιν όφέλλει , 90

έλπόμενοι πτολίε&ρον έυκτιτον έξαλαπάξαι ·

άμφω γαρ βουλήβι ϋ-εών ες δήριν ΐκοντο.

κκί νν κεν αΐψ έτέλεβΰαν , οβα βφϊβιν η&ελε &νμός ,

ει μη Ζευς νεμέβηΰεν άπ' κί&ίρος, άμφΐ δε γκΐκν

'Λργείων έλέλιζεν νπαΐ ποΰί, συν $ ' έτίναξεν 95

ήέρα πάβαν υπερώε, βάλεν δ' άκάμαντα κεραννον

ηραίων προπάροι&εν · νπεΰμκράγηΰε δΐ πκβα

Λαρδκνίη- των ά' αιψα μετετράπετ' ην νόημα

ες φόβον · εκ δ' έλά&οντο βίης καΐ κάρτεος έβ&λον-

καί ρα κλντώ Κάλχαντι καΐ ουκ έ&έλοντε πί&οντο · 100

ίς δ' αρά νήκς ΐκοντο βύν Άργείοιβί καί άλλοις

μάντι,ν άγαΰΰάμενοι, τον ίίρ' εκ Αιοξ εμμεν εφκντο ,

εκ Λίος η Φοίβοιο · πί9·οντο δε οι μάλα πάντα.

ήμος δ' αίγλήεντα περιΰτρέφετ' ούρανον αβτρκ

πάντο&ε μαρμαίροντα, πόνου δ' έπιλή&ετκι, κνήρ, 105

δη τότ' Ά&ηναίη μκκάρων ί'δος αίπύ λιποϋβκ
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ηλν&ε παρθενική απαλόχροΐ πάντ' είκνΐα

ες νήας χαΐ λαόν · άρηιφίλον δ' άρ Επειον

έ'οτη υπέρ κεφαλής εν όνείραϊ, καί μιν ανοίγει,

τενζαι δονριον ΐππον · εφη δε οι έγκονεοντι 110

αντηϋνγκαμε'ειν, κύτη ό' αφαρ άγχό&ι βήναι

έργον ες ότρννονβα· &εής δ' ογε μϋ&ον κκονΰκς

χκγχκλόων ανκ &νμον ακηδε'ος εχ&ορεν νπνον ·

έ'γνω δ' κ&άνατον 0-εον αμβροτον ονδε'οΐ ήτορ

άλλο παρεξ, ώρμαινε, νόον ί' εχεν κίεν επ' έ"ργω 115

&εβπεΰίω · πι,νντή δε περί φρε'νκς ηιε τε'χνη..

Ηώς δ' όππό&' ΐκκνεν απωθημένη κνεφας ηύ

εις έ'ρεβος, χκροπη δε δι' ήερος ηιεν κΐγλη,

δη τότε &εΙον ονειρον εν 'Λργείοιΰιν Έπειός,

ως ί'δεν, ως ηκονΰεν, έελδομένοιοΊν έ'ειπεν 120

οι δε οί είβαΐοντες άπειρε'βιον κεχάροντο.

χκΐ τότ' 'άρ' Άτρε'ος νϊες ες κγκεκ τηλε&άοντα

"Ιδης νψικόμοίο &οονς προε'ηκαν ίκε'β&αι,

κνε'ρκς· οι δ' ελάτηβιν ΐπιβρίΰαντες άν' νλην,

τκμνον δένδρεα μακρά · περιχτνίΐέοντο δε βήΰβαι 125

Φεινομένων · δολιχαΐ δε κατ' ονρεα μακρκ κολώναι

δενοντ' εκ ξ,νλόχοιο · νάπη δ' άνεφαίνετο πκΰκ

&ήρεΰιν ονκέτι τόββον έπήρατος, ως το πάροι&ε·

πρέμνα δ' άπαναίνοντο βίην πο9ε'οντ' άνέμοιο·

και τα μεν αρ πελε'κεβΰι διατμήγοντες 'ΛχαιοΙ 130

έΰβνμένως φορέεΰχον επ' ήόνας Έλληΰπόντον

εξ ορεος λαβϊοιο· μόγηβε·δε &νμος επ' εργφ

κΐζηών τε και ημιόνων · πονεοντο δε λαοί

* αλλο&εν άλλος υποθρήοΰοντες Έπειώ ·

οϊ μεν γαρ τε'μνεβκον ύπ' οκριόεντι βιδήρω 135

δονρατα και βανίδας διεμέτρεον · ο'ί δ' αρ' άπ' όζους

λείαινον πελέκεββιν έ'τ' άπρίβτων από φιτρών

άλλος δ' άλλο τι ρέξε πονενμενος· αύτάρ Έπειος
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ΐππον δουρατέοιο πόδας κάμεν , ανταρ έπειτα

νηδΰα,τίί δ' έφΰπερΟ-ε ουνήρμοβε νώτα και ίξύν 140

έζόπι&εν, δειρην δε πάρος, κα&νπερ&ε δε χαίτην

αυχένας ΰφηλοΐο κα&ήρμοβεν , ως έτεόν περ ,

κιννμένην, λάβιον $£ κάρη κκΐ έντρι,χον ούρήν,

οϋατά τ' όφ&αλμονς τε διειδέας αλλά τε πάντα,

οΐς έπικίνυται ίππος· άέζετο δ' ιερόν έργον 14δ

ως έτεον ζάοντος, έπεί &εος κνίρι τεχνην

δώκ' έρατήν τετέλΐβτο δ' ένΐ τριΰΐν ημ,αΰι πάντα

Παλλάδος έννεβίηβι · πολύς δ' έπεγή&εε λαός

Άργείων^ ·&ανμαζε δ\ όπως επί δοΰρκτι &νμος

χαΐ τάχος έκπεπόνητο ποδών, χρεμέ&οντί τ' έωκει. 150

κκί τότε δΐος Έπειός υπέρ μεγακήτεος ίππου

εϋχετ' έπ' άκαμάτω Τριτωνίδι χείρας όρέζας·

,,κλν&ι, &εά μεγά&υμε, βάου δ' έμε καΐ τεόν ΐππον."

ως φάτο · του β' έβάκουβε &εα πολΰμητις 'Λ&ήνη ,

καί ρά οί έργον ετευζεν έπιχ&ονίοιοΊν άγητόν 155

πάβιν , οδοί μιν ΐδοντο κκί οϊ μετόπιϋ&ε πύ&οντο.

άλλ' οτε δη Λαναοι μεν έγή&εον έργον Έπειον

δερκόμενοι , Τρώες δε πεφυξότες ενδο&ι, πύργων

μίμνον άλευάμενοι &άνατον και ανήλεα κήρα ,

δη τότ' έπ' 'ίΐκεανοϊο ροας καί Τη&ύος άντρα 160

Ζηνός νπερ&ΰμοιο &εών άπκτερ&ε μολόντος

ίμπεβεν ά&ανάτοιβιν ερις · δίχα δε βφιΰι &υμός

ίπλετ' όρινομένων · ανέμων δ' έπιβάντες άέλλαις

ούρανό&εν φορέοντο ποτΐ χ&όνα· τοΐβι δ' νπ' αΐ&ήρ

ίβραχεν · οι δε μολόντες επί &άν&οιο ρέε&ρα 165

αλλήλων ΐβταντο καταντίον, οϊ μεν Αχαιών

οΐδ' αρ' νπερ Τρωών πολέμου δ' ερος έμπεβε&υμω-

τοΐΰι δ' όμως όγέροντο και οϊ λάχον ευρέα πόντου ·

καί ρ' οι μεν δολόεντα κοτεΰδάμενοι μενέαινον

ΐππον άμαλδϋναι 6υν νήεβιν, οϊ δ' έρατεινην 170
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"Ιλιον Λίβα δ' ερνκε πολύτροπος, ες 81 κυδοιμόν

τρέψε νόον μακάρεβοΊν "Λρης δ' έζήρχε μό&οιο,

άλτο δ' 'Λ&ηναίης κατεναντίον · ως δε καϊ άλλοι

ΰύμπεβον άλλήλοιΰι· περί βφίβι δ' άμβροτα τεύχη

χρύδεα κινυμένοιδι μέγ' Ι'αχεν άμφι δε πόντος 175

ευρύς έπεομαράγηο'ε · κελκινή δ' έτρεμε γαΐκ

ά&ανάτων υπό ποββί· μακρόν δ' αμκ πάντες κνΰαν

βμερδαλέη δ' ένοπή μέχρις ονρανόν εύρύν ικανέ,

μέχρις έπ' Άίδονηος ύπερ&ύμοιο βε'ρε&ρον

Τιτήνες^' νπενερ&ε με'γ' έτρεΰκν · κμφΐ δε μάκρη 180

"ΐδη έπε'ΰτενε πκΰα καΐ ήχήεντα ρέε&ρκ

αέναων ποταμών, δολιχαΐ δ' άμα τοΐδι χαράδραι

νήές τ Άργείαν Πρικμοιό τε κύδιμον 'άβτν.

αλλ' ουκ αν&ρώποιβι πε'λεν δέος· ούδ' ένόηΰαν

αυτών έννίΰίβΟΊ &εών εριν ·· οϊ ίέ κολώνας 185

χερβίν κπορρήζαντες κπ' ούρεος Ίδκίοιο

βάλλον έπ' αλλήλους· κ'ί δε ψαμά&οιοΊν όμοίαι

ρεΐα διεβκίδναντο , &εών περί δ' αΰχετα γνΐκ

ρηγνύμεναι δια τντ&ά * * *

* * * Λιος δ' έπι πείραβι γαίης

ου λά&ον ην νόημα · λιπών δ' ίίφαρ 'ίίκεανοΐο 190

χεύματ ες ονρανόν εύρνν άνήιε · τον δε φε'ρεβκον

Εύρος καϊ Βοαε'ης, Ζέφυρος δ' επί τοΐΰι Νότος τε,

τους υπό 0-εβπέΰιον ξνγον αίόλος ηγαγεν Ίρις

άρματος αίεν έόντος , ο οι κάμεν αμβροτος Αιών

χερβίν ΰπ' άκαμάτηοΊν άτειρε'ος ί'ξ αδάμαντος · 195

ΐκετο δ' Ούλύμποιο ρίον μέγα· βύν δ' έτίναξεν

ήέρα πάβαν ΰπερ&ε χολούμενος · αλλο&ε δ' αλλκι

βρονται όμως βτεροπηαι μέγ' εκτυπον · εκ δε κεραυνοί

ταρφέες έζεχέοντο ποτΐ χ&όνα · καίετο δ' άηρ

αΰπετον ά&ανάτοιΰι δ' υπό φρένας εμπεβε δεΐμα · 200

πάντων δ' ίτρεμε γυΐα καϊ ά&κνάτων περ έόντων ·
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των δε περιδδείβαβα κλντη Θέμις εντε νόημκ

άλτο δια νεφέων · τάχα δε βφεας εΐβαφίχανεν ·

οΐη γαρ ατονόεντος άπόπρο&ι μίμνε μό&οιο ·

τοΐον δ' ίχφατο μν&ον έρνκανόωβα μάχεΰ&αι · 205

,,ΐβχεβ&' ίωχμοΐο δνβηχέος · ον γαρ ενικέ

Ζηνός χωομένοιο μιννν&αδίων ε'νεκ' ανδρών

μάρνκβ&' αιεν έόντας, έπεί τάχα πάντες αιΰτοι

έ'ββεβ&' · ή γκρ νπερ&εν έφ' νμέας ονρεκ πάντκ

εις εν άναρρήξας ον&' νιων ούτε &νγατρών 210

ψείβετκι , κλλ' κρκ πάντας όμως έφνπερ&ε χαλπφει

γκί'Τ] κπείρεβίΐ]· ούδ' έ'ββετκι νμμιν ίίλυξις

ες φάος · κργαλε'ος δε περί ξόφος αίεν έρΰξει."

ως φκτο · τοί δ' έπί&οντο Λιος τρομέοντες ομοκλήν,

νβμίνης δ' ΐΰχοντο, χόλον δ' κπο νόβφι βκλοντο 215

κργκλε'ον, φιλότητα δ' όμή&εα ποιήΰκντο-

καί ρ" οϊ μεν νίΰβοντο προς ονρανόν, οϊ δ' κλος εί'βω,

ο'ί δ' ανά γαϊαν έ'μιμνον. ευπτολέμοιδι δ' 'Λχαιοΐς

νιος Λαέρταο πνχα φρονεων φκτο μν&ον ·

,,ώ κλντοί Άργείων βημάντορες όβριμό&νμοι, , 220

νυν μοι έελδομένω τεκμήρατε, οΐτινές έΰτε

έκπάγλως κρατεροί καί άμνμονες · ή γαρ [χάνει

έργον άναγκαίης · αλλά μνηοώμε&' αρηος,

ες δ' ΐππον βαίνωμεν ένξοον, οφρα κε τεκμωρ

ενρωμεν πολε'μοιο δνβηχέος · ως γαρ αμεινον 225

εββεται, ην κε δόλω και μήδεΰιν κργαλέοιΰιν

αβτν με'γ' έχπε'ρδωμεν, ου εΐνεκα δενρο μολόντες

πάβχομεν 'άλγεκ πολλά φίλης από τηλό&ι γαίης.

κλλ' αγε δη, μένος ην και αλκιμον εν φρεΰΐ Μέντες

******

και γαρ τις κατά δήριν άνιηρή νπ' ανάγκη 230

0-αοβήβας ανά &νμόν άμείνονα φώτα κατέκτα

χειρότερος γεγαως · μάλα γαρ μέγα &νμον άέξει
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&άρβος, όπερ τε μάλιβτα πέλει * *

* * * πολύ λώιον άν&ρωποιβιν.

άλλ' κγ' , άριβτήες μεν ένν λόχον έντύνεβ&ε · \

οϊ $' άλλοι Τενέδοιο προς ιερόν αβτν μολόντες 235

μιμνέμεν, εΐβόκεν άμμε ποτι πτόλιν εΐρνββωβι

όήιοι έλπόμενοι Τριτωνίδι δώρον αγεβ&αι ·

αίξηών δε τις έα&λός, ον ον βάφκ Τρώες Ι'βαβι,

μιμνετω αγ% ΐπποιο βιδήρεον έν&έμενος κήρ ·

καί οί πάντα μέλοιτο μάλ' εμπεδον, δππόβ' εγωγε 240

πρόα&' έφάμην κκι μη τι περί φρεβίν άλλο νοήβΐ],

οφρα μη κμφκδά Τρωβιν Άγκιων έ'ργκ πε'λ^ται."

ως φάτο · τον δε Σίνων κπκμείβετο χνδιμος κνήρ

άλλων δειδιότων · μάλα γκρ μέγα έργον έ'μελλεν

έχτελέειν · τω καί μιν ένφρονέοντ' ανά &νμόν 24δ

άγάαΰατο λαός · ο δ' εν μέββοιβι,ν εειπεν

,,ώ Όδνΰεϋ και πάντες Ά%κιων φερτατοι νίες ,

έργον μεν τόδ' εγωγε λιλαιομένοιΰι τελέββω,

εΐ καί άεικίξωβι και εΐ πνρΐ μητιόωνται

βάλλειν ξωόν έόντα· το γαρ νν μοι εναδε &·νμω, 250

η δανέειν δηίοιδιν νπ' άνδράβιν, η νπαλνζκι

Άργείοις μέγα κνδος έελδομένοιβι φέροντα."

ως φάτο &αρΰαλέως · μέγα δ' Άργεϊοι κεχάροντο ·

χαί τις έ'φη · ,,ώ? τωδε &εός μέγα βάρδος έδωκε

ΰήμερον · ον γαρ πρόΰ&εν έ'ην &ραβνς · αλλά ε δαίμων 2όδ

ότρννει πάντεΰΰι κακόν Τρωεββι γενέβ&αι,

η νώιν · ννν γαρ που όίομαι έΰβνμένως περ

άργαλέον πολέμοιο τέκμωρ άίδηλον έΰεβ&αι."

ως αρ' εφη κατά λαόν άρηιφίλων τις Αχαιών

Νέβτωρ δ' αύ&' έτέρω&εν έποτρύνων μετέειπε· 260

,,νΰι/ χρειώ , φίλα τέκνα , βίης και &άρβεος έβ&λον ·

ννν γαρ τέρμα πόνοιο &εοι και αμνμονα νίκην

ημιν έελδομένοιβι ψίλκς ες χείρας αγονβιν ·
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άλλ' άγε, ΰαρβαλέως πολυχκνδέος ενδο&εν ίππου

βαίνετ' , έπεί μερόπεββι κλέος μέγα &άρβος όπάξει · 265

ως οφελον μέγα κάρτος έμοΐς έτι γοΰναδι κείτυ,

οίον οτ' Αΐβονος νιος ε'βω νέος ώκυπόροιο

'Λργώης καλέεβκεν άριβτέας, όππότ' ε'γωγε

πρώτος άριβτήων κατκβήμενκι όρμαίνεΰκον,

ει μη άρ' κντί&εος Πελίης άέκοντά μ' έ'ρνκε · 270

νυν όέ με γήρκς επειΰι πολύβτονον άλλ' αρά καΐ ως,

ως νέος ήβώων, καταβήβομαι, ενδο&εν ίππου

&αρβαλέως· &άρβος δε κλέος καΐ κνδος όπάβΰει."

ως φάμενον προΰέειπε παις ξαν&οϋ 'Λχιλήος ·

,,ώ Νέβτορ, βύ μεν έσβι νόω προφερέβτατος ανδρών 275

πάντων · αλλά 6ε γήρας άμείλιχον άμφιμέμαρπεν^

ουδέ τοι ί'μπεδός έβτι βίη χατέοντι πόνοιο ·

τω 6ε χρή Τενέδοιο προς ήόνκς άπονέεβ&αί ·

ες δε λόχον νέοι άνδρες ε&' ύΰμίνης άκόρητοι

βηΰόμε&' , ώ^ 6υ γεραιε λιλαιομένοις έπιτέλλεις," 280

ως φάτο · του δ' αγχιΰτα κιών Νηλήιος υιός

άμφοτέρας οι εκυδΰε χέρας κεφαλήν τ' έφΰπερ&εν,

οϋνεχ' ύπέΰχετο πρώτος ες ευρέα δΰμεναι ΐππον,

αυτόν δ' αυτέ κέλευε γεραίτερον εκτοδι μίμνειν

άλλοις βύν Λαναοίΰιν · έέλδετο γαρ πονέεΰ&αι · 285

καί ρά μιν ίωχμοΐο λιλαιόμενον προβέειπεν ·

,,ί'σσΐ πατρός κείνοιο βίη και έΰφρονι μύ%·φ

άντι&έου 'Λχιλήος· έ'ολπα δε ΰήδι χέρεΰΰιν

'Λργείους Πριάμοιο διαπρα&έειν κλυτον άΰτυ ·

όψε δ' αρ' εκ καμάτοιο μέγα κλέος εδΰεται ήμΐν 290

πολλά πονηΰαμένοιβι κατά κλόνον αλγεα λυγρά ·

αλγεα μεν παρά πο66ΐ &εοι &έϋκν άν&ρώποι6ιν,

έβ'&λά δε πολλόν άπω&ε · πόνον δ' ες μέββον έ'λαββαν ·

τοΰνεκα ρηιδίη μεν ες άργαλέην κακότητα

κίξηοϊβι κέλευ&ος, άνιηρή δ' επί κΰδος, 295
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μ,έβφ' οτε τις βτονόεντα πόνον δια ποββΐ περήβΐ]." '

ως φάτο · τον δ' Άχιλήος άμείβετο κύδιμος νιος ·

,,ώ γέρον, ως ΰύγ' εολπας ένΐ φρεβί, τούτο πέλοιτο

ήμϊν ενχομένοιβιν, έπεί πολύ λώιον όντως·

ει ί ' έτέρως έ&έλουβι &εοί, και τούτο τετύχ&ω · 300

βονλοίμην γαρ νπ' άρει έυκλειώς άπολέβ&κι ,

-ηε φυγών Τροίη&εν όνείδεκ πολλκ φίρεβ&κι."

ως ειπών ωμοιβί κατ' αμβροτα &ήχατο τεύχη

πατρός εού · τοί δ' αίψα και αυτοί δωρήχ&ηβαν

ηρώων οι αριβτοι , 06015 &ραβύς έ'πλετο &υμός. ' 303

τους μοι νυν κα&' ί'καατον άνειρομένω βάφα Μούΰαι

εΰπε&' , όσοι κατέβηβαν έΰω πολυχανδέος ίππου ·

νμεΐς γαρ πάβάν μοι ένι φρεοι &ήκατ' άοιδήν,

πρίν μοι έτ' άμφΐ παρειά καταβκίδναΰ&αι ί'ονλον,

Σμύρνης εν δαπέδοιβι περικλυτκ μήλα νέμοντι 310

τρίί τόσοι/ Έρμου απω&εν, οβον βοόωντος κχούϋαι,

'Λρτέμιδος περί νηόν , Έλευ&ερίω ένι κήπω ,

οΰρεΐ τ' οντε λίην χ&αμαλω οϋ&' νψόΟ·ι πολλά.

πρώτος μεν κατε'βαινεν ες ΐππον κητώεντα

νιος 'Λχιλλήος, βύν δε κρατερός Μενέλαος, 315

ήδ' Όδυβεύς Σ&ένελός τε και άντίΟ-εος Λιομήδης·

βή δε Φιλοκτήτης τε καϊ"Λντικλος ήδε Μενεΰ&εύς,

βύν δε Θόας έρί&υμος ίδε ξαν&ος Πολνποίτης,

ΑΪΚξ τ Ενρύπνλός τε και ΐαό&εος Θραβνμήδης,

Μηριόνης τε καΐ Ιδομενεύς άριδεικέτω αμφω , 320

βύν δ' αρ' έυμμελίης Ποδαλείριος Ενρύμαχός τε,

Τεύκρος τ' κντί&εος καΐ Ίαλμενός οβριμό&υμος,

Θάλπιος 'Λντίμαχός τε μενεπτόλεμός τε Αεοντεύς ·

βύν δ' Ενμηλος εβη Φεοείκελος Εύρύαλός τε,

Λημοφόων τε και 'Λμφίμαχος κρατερός τ' 'Λγαπήνωρ, 325

βύν δ' '/ίκάμκς τε Μέγης τε κραταιού Φνλέος υιός ·

άλλοι δ' κύ κατέβαινον, οΰοι εβαν εζοχ' άριβτοι,
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ΰαβους χάνδανεν ίππος έύζοος εντός έέργειν ·

εν δε αφιν πΰμκτος χατεβήΰατο δϊος Έπειός,

ος ρα και ΐππον ϋτευζεν · έπίατατο δ' ω ένΐ &νμω 330

ημεν κναπτύζαι κείνου πτΰχας ηδ' έπερεΐααι·

τοΰνεκα δη πάντων βή δεύτατος· εΐςυΰε δ' εΐϋω

κλίμακας, ης άνέβηβαν · ο δ' κύ μάλα πάντ' έπερείβας

αυτού παρ κληΐδι χα&έξετο · τοι δε αιωπή

πάντες εβαν μεβΰηγύς όμως νίκης και όλέ&ρον. 335

οΐ'ά' άλλοι νήεΰβιν έπέπλεον ευρέα πόντον

ας κλιΰίας πρήβαντες , οπτ] πάρος αυτοί Ιαυον.

τοΐβι δε κοιρανέοντε δύω κρατερόφρονε φώτε

βήμαινον, Νέβτωρ τε Χαΐ κίχμητης Αγαμέμνων

τους δε και έλδομένους καταβήμεναι ένδο&εν ΐππον 340

'Λργεΐοι χατέρυξαν, ΐν' εν νήεΰβι μένοντες

λαοΐς ϋημαίνωοΊν , έπει πολύ λωιον άνδρες

έργον έποίχονται, όπότ' εΐβορόωβιν ανκκτες·

τοννεκ' αρ' εχτο&ι μίμνον άριβτήές περ έόντες.

οι δε &οώς άφίκοντο προς ηιόνας Τενέδοιο · 345

εύνάς δ' εν&' ίβαλον κατά βέν&εος· εκ δ' έ'βαν αυτοί

νηών έββυμένως · από δ' εχτο&ι πείβματ' εδηβαν

ηιόνων · αυτοί δε παραυτόϋΊ μίμνον ε'κηλοι

δέγμενοι , όππότε πυρβος έελδομένοιβι φανείη.

ο'ί δ' ίίρ' εν ΐππω εβαν δηίων βχεδόν, άλλοτε μεν πον

φ&εΐΰ&αι όιόμενοι^ ότε δ' ιερόν κβτυ δαΐξαι· 351

και τα μεν έλπομένοιβιν έπήλυ&εν ήριγένεια.

Τρώες δ' εΐϋενόηΰαν έπ' ηόβιν Έλληβπόντου

χαπνόν έ'τ' άίβΰοντα δι' ήέρος· ούδ' αρά νήκς

δέρχον&' , κι βφιν έ'νεικαν άφ' Ελλάδος κίνον ολε&ρον ·

γη&όβυνοι δ' αρά πάντες έπέδραμον αίγιαλοΐβι 356

τεύχε' έφεββάμενοι- έτι γαρ δέος αμφεχε &νμόν·

ΐππον δ' είβενόηβαν έύξοον άμφι δ' κρ' αύτώ

0·άμβεον εδταότες · μάλα γαρ μέγα ε'ργον έτύχ&η ·
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κγχόϋΊ 6' αυτέ Σίνωνα δνΰάμμορον είβενόηβαν · 360

καί μιν άνειρόμενοι Λαναών νπερ άλλο&εν άλλος

με'ΰβον έκνκλωβαντο περιΰταδόν · άμφΐ 8ε μν&οις

μειλιχίοις εΐροντο πάρος, μετέπειτα δ' όμοκλή

βμερδαλέβ , καϊ πολλά δολόφρονα φώτα δάιξον

πολλόν επί χρόνον αίέν · ο δ' ίμπεδον ήντε πέτρη 365

μίμνεν άτειρε'κ γνΐ' έπιειμένος· όψΐ δ' αρ' αυτόν

ονκ&' όμως και ρίνας από μελεων έτάμοντο

πάμπαν άεικίζοντες, όπως νημερτέα είπτ],

οππγι εβαν Λαναοί 6νν νήεΰιν, η τίχαϊ ίππος

ένδον έρητνεΰκεν ο δ' έν&έμενος φρεΰι κάρτος 370

λώβης ονκ αλέγιξεν κεικέος, άλλ' ένί &νμώ

ετλη καΐ πληγήδι και εν πνρι τειρόμενός περ

άργαλε'ως· Ήρη γαρ ένεπνενβεν μέγα κάρτος·

τοΐα δ' κρ' εν μεΰβοιβι δολοφρονέων άγόρενεν

^Αργεΐοι μεν νηνβΐν υπέρ πόντοιο φέβονται 37δ

μκκρώ άκηδήβαντες έπι πτολεμω καΐ άνίβ ·

Κάλχαντος δ' ίότητι δαΐφρονι Τριτογενείς

ΐππον έτεκτήνκντο, &εής χόλον οφρ' κλέωνται

πάγχν κοτεΰδκμε'νης Τρωών υπέρ · άμφΐ δε νόοτον

έννεβίτις Όδνβήος έμοϊ μενέκινον ολε&ρον, 380

οφρα με δ^ωβωβι δνβηχεος αγχι &αλάββης

δαίμοβιν είνκλίοις- β'μ.£ δ' ον λ«θ·ον, κλλ' άλεγεινάς

ΰπονδάς τ' ονλοχύτας τε μάλ' έββνμένως νπαλνζας

κ&ανάτων βουλ^βι πκραΐ ποοι κάππεοΌν Ίππου ·

οι δε καΐ ουκ έ&έλοντες άναγκαίΐ] με λίποντο , 38δ

κξόμενοι μεγάλοιο Λιός κρατερόφρονα κούρων."

ως φάτο κερδοβννβϋι κκί ον κκμεν ίίλγεΰι &νμόν ·

ανδρός γαρ κρατεροΐο, κακήν νποτλήναι ανάγκην,

τω δ' ο'ί μεν πεπί&οντο κατά βτρατόν, οϊ ί' αρ' £φκντο

εμμεναι ηπεροπήα πολντροπον, οις αρά βονλή 390

ηνδανε Λκοχόωντος- ο γαρ πεπννμένα βάζων
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φή δόλον έ'μμεναι αίνου νπ' έννεβίΐ]βιν 'Λχαιών,

πάντας δ' οτρννεΰκε 0·οώς έμπρηβέμεν ΐππον,

ΐππον δονράτεον καΐ γνωμεναι ει τι κεκεν&ει.

και νύ κέ οι πεπί&οντο χκι έξήλνξκν ολε&ρον , 39δ

ε^ μη Τριτογένεικ κοτεΰβαμένη περί %-νμ,ώ

αντω και Τρωεΰβι κκΐ ίίβτεϊ γαΐκν έ'νερ&εν

0·εΰπεβί·ην έλελιζεν νπαΐ ποβΐ Λκοχό&ντος·

τω §' αφαρ εμπεβε δεΐμκ · τρόμος ^' άμφέκλκβε γνΐα

κνδρός νπερ&νμοιο · μέλαινα δε οι περί κρατί 400

νι)ξ έχν&η· βτνγερον δε κατά βλεφάρων πέβεν άλγος,

ονν δ' ϋχεεν λααίβΟιν ΰπ' όφρνβιν όμματα φωτός·

γλήναι δ' άργκλέγιβι πεπαρμέναι άμφ' όδυνηδι

ριξό&εν έκλονεοντο · περιΰτρωφώντο δ' όπωπαι

τειρόμενκι νπένερ&εν · αχός δ' κλεγεινόν ΐκκνεν 405

κχρι και ες μήνιγγας (δ' έγκεφάλοιο &έμε&λα·

τον δ' ότε μεν φαίνοντο μεμιγμένοι αΐμκτι πολλω

όφ&αλμοί, ότε δ' άντε δνβαλ&έα γλανκιόωντες-

ΊΤολλόκι δ' ερρεον, οίον ότε βτνφελής άπο πέτρης

εΐ'βεται ε'ξ ορέων'νιφετω πεπαλαγμένον νδωρ · 410

μαινομένω δ' ηικτο, και εδρακε διπλόα πάντα,

αΐνά μάλα ΰτενάχων · και ε'τι Τρωεΰΰι κέλενεν,

ονδ' άλέγιζε μόγοιο · φάος δε οι έΰ&λον ίίμερβε

δια &εά· λενκκι δ' αρ' νπό βλέφαρ' έ'βταν όπωπαι

αίματος εξ όλοοΐο · περιδτενάχιξε δε λαός 415

οίκτείρων φίλον άνδρα , καΐ άΰ-ανάτην 'Λγελείην

έρριγως , μη δη τι παρήλιτεν άφραδί^βιν.

καί βφιν ες αΐνόν ολε&ρον άνεγνάμφΟ-η νόος έ'νδον,

******

οννεκα λωβήδαντο δέμας μογεροΐο Σίνωνος,

έλπόμενοι κατά &νμόν έτήτνμα πάντ' αγορεύειν · 420

τοννεκα προφρονέως μιν κγον ποτι Τρωιον ίίβτν

όψέ περ οίκτείραντες. άγειρόμενοι δ' άμα πάντες
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ΰειρην άμφεβάλοντο &οώς χεριμήκεΐ ΐππφ

όηβάμενοι κα&ύπερ&εν, έπεί ρά οι έΰ&λός Έπειός

ίΐοΰδΐν υπό βριαροΐβιν έύτροχα δούρκτ' έθ-ηκεν, 425

οφρα κεν αιζηοΐΰιν επί πτολίε&ρον ε'πηται

έλχόμενος Τρωών υπό χείρεδιν ο'ϊδ' άμα πάντες

ειλκον έπιβρίβκντες κολλέες, ήντε νήα

ογέοντες έ'βω κλος ήχηέβαης

ί) βτιβκροά δε περιΰτενκχονΰι φάλαγγες 430

τριβόμενκι, δεινον δε τρόπις περι,τετριγυΖα

άμφίς όλιΰ&αίνονβα κατέρχεται εις &λος οιδμα·

ως οΐγε βψίδι πήμα ποτΐ πτόλιν έργον Έπειον

Λανβνδίη μογέοντες άνείρνον · άμφΐ δ' κρ' αντφ

πολλον κδην βτεφέων έρι&ηλέα κόβμον έ'&εντο · 435

αυτοί δ' έβτέφκντο χάρη · μέγα δ' ήπνε λαός

άλλήλοις έπικεχλομένων έγέλαββε δ' Έννώ

δερκομένη πολέμοιο κακόν τέλος, νφό&ι δ' "Ηρη

τέρπετ' , Ά&ηναίη δ' έπεγή&εεν οϊδε μολόντες

αβτν ποτΐ ΰφέτερον μεγάλης κρήδεμνα πόληος 440

λνβάμενοι λνγρόν ΐππον έβήγαγον · αϊ δ' ολόλυζαν

Τρωιάδες, πάβαι δ'έ περιβταδυν εΐϋορόωβαι

δάμβεον οβριμον έργον · ο δε δφιβιν έ'κρυφε πήμα.

Λαοκόων δ' έ'τ' έ'μιμνεν έποτρΰνων έτάροιβιν

ΐππον άμαλδΰναι μαλερω πυρί· τοι δε οι ούτι 445

πεί&οντ' , ά&ανάτοαν γαρ νποτρομέεβκον όμοκλην

******

τω ί' επί κνντερον κλλο &εκ μεγά&νμος 'Λ&ήνη

δνδτήνοις τεκέεββιν έμήδετο Λαοχόωντος.

δη γαρ που πέλεν αντρον υπό βτνφελωδεϊ πέτρ'Τ]

ηερόεν, 9-νητοϊβιν άνέμβατον, ώ ενι 9-ήρες 450

ΰμερδαλέοι ναίεβκον, έ'τ' ούλομένοιο γενέ&λης

Τυφώνας , νήβοιο κατά πτύχας, η'ντε Κκλνδνην

5ΜΥΛΗ. 16
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λαοί έπιχλείουβιν ίβω κλος άντία Τροίης ·

ίν&εν άναβτήΰαβα βίην καλεεβχε δρακόντων

εξ Τροίην οι δ' αΐψα &εής νπο κινη&έντες 455

νήδον ολην έτίναζαν · έπεβμαράγηβε δε πόντος

νιββομένων χαΐ χύμα διίβτατο· τοί δ' έφέροντο

αίνου λιχμωωντες · έφριξε δε χήτεα πόντου ·

άμφΐ δ' αρά βτενάχοντο μέγα Βάν&ουο &νγατρες

Νύμφαι χαΐ Σιμόεντος, άπ' Ονλνμποιο δε Κνπρις 460

ίίχνντο· τοί δ' αφαρ ίξον, οπή &εος ότρννεβκε,

ϋ-ήγοντες βλοβυρ^βι γενειάβι λοιγον οδόντων

δνβτήνοις επί παιβί· χκκή δ' έπενίββετο φνξα

Τρώ«5 , οτ' είβενόηααν ανά πτόλιν αίνά πε'λωρκ ·

ονδέ τις αίξηών , ουδ' ε( μένος άτρομος ήεν , 46δ

μεΐναι ε'τλη · πάντας γαρ άμείλιχον αμφεχε δεϊμκ ·*>

&ήρας άλευομένονς, οδύνη δ' ε'χεν · αν δε γυναίκες

οίμωξον καίπού τις έών έπελήβατο τέκνων

αύτη άλευομενη βτυγερον μόρον · άμφΐ δε Τροίη

εϋτεν' έπεβαυμένων πολλοί δ' αφαρ εις $ν ίόντες 470

γυΐκ περιδρύφ&ηβαν · ένεβτείνοντο δ κγυικΐς

άμφιπεριπτώββοντες · έ'λειπτο δε μοΰνος α,πω&ε

Ααοχόων άμα παιβί· πέδηβε γαρ ούλομένη Κηρ

χαΐ &εός · ο'ί δε οι νιας ύποτρομέονταζ ολε&ρον

αμφότερους ολοΐιΰιν ανηρείψαντο γένυββι 475

πατρι φίλω ορέγοντας εάς χέρας· ούδ' ογ' αμύνειν

έ'β&ενεν · άμφι δε Τρώες άπόπρο&εν εΐΰορόωντες

κλαΐον νπο κραδίηβι τε&ηπότες. οί' δ' αρ' Απήνης

προφρονέως τελέβαντες άπεχ&έα Τρωαΐν έφετμην

αμφω άιατω&ηβαν υπό χ&όνα· των δ' ίτι βήμα 480

φαίνε&' , οπον κατέδυΰαν ες ίερον 'Λπόλλωνος

Περγάμω εν ξα&έτ] · προπάροι&ε δε Τρώιοι υϊες

παίδων Ααοχόωντος άμείλιχα δγιω&έντων

τεϋζαν αμ άγρόμενοι κενεόν τάφον, ω ε'πι δάχρυ
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1

χενε πατήρ κλαοΐβιν νπ' ομμαβιν · άμφΐ δε μήτηρ 485

πολλά κινυρομένη κενεω έπαΰτεε τύμβω

έλπομένη η και άλλο κακώτερον, ίΰτενε δ' ατην

άνέρος άφραδί^ς, μακάρων δ' ύπεδείδιε μήνιν ·

ως δ' οτ' έρημαίην περιμΰρεται άμφΐ καλιήν

πολλά μάλ' άχννμένη κατά δάβχυον κγκος άηδίάν, 490

η? £τι νήπια τέχνα , πάρος χελαδεινον άείδειν,

όάμνα&' νπό γνκ&μοΐβι μένος βλοβνροΐο δράχοντος,

μητέρι δ' αλγεα &ήχε, και αβπετον άβχαλόωβα

μύρεται άμφι δόμον χενεον μάλα χεχληγνϊα ·

ως ηγε ΰτενάχιξε λνγρφ τεχέων έπ' όλέ&ρω 495

μνρομένη χενεφ περί ϋήματι · 6νν δε οι άλλο

πήμα μάλ' άργαλέον πόΰιος πέλεν κμφ' κλκοΐο.

χκί ρ" ή μεν φίλα τέχνα χαι άνέρα χωκνεϋκε,

τονς μεν άποφϋ-ιμένονς, τον δ' ίίμμορον ήελίοιο·

Τρώες δ' ά&κνάτοιΰιν έπεντννοντο &νηλάς 500

λείβοντες μέ&υ λαρόν, έπείδφιοΊν ητορ έώλπει

λενγκλέον πολε'μοιο βαρύ ΰ&ένος έζνπκλνξαι·

ιερά δ' ου χαίοντο, πυρός δ' έδβέννυτ' άντμή,

ομβρον όπως κκ&νπερ&ε δνβηχέος έββνμένοιο ·

χαπνός δ' αίματόεις άνεχήχιε · μηρά δε πάντα 505

πίπτε χαμκΐ τρομίοντα· χατηρείποντο δε βωμοί·

βπονδαι δ' αίμα γένοντο· &εών δ' έξε'ρρεε δάκρυ,

χαι νηοΐ δενοντο λν&ρω · βτοναχαι δ' εφέροντο

εχπο&εν άπροφάτοιο · περιΰΰείοντο δε μακρά

τείχεκ και πύργοι μεγάλ' ίκτυπον , ως έτεόν περ 510

******

αυτόματοι δ' αρ' οχήες άνωίγνυντο πυλάων

αΐνόν κεκλήγοντες· έπεβτενάχοντο δε λυγρον ,

έννΰχιοι όρνιθες έρημαΐον βοόωντες ·

αΰτρα 81 πάντ' έφύπερ&ε 0-εοδμήτοιο πόληος

άχλύς άμφεκάλυφε χαΐ άννεφέλου περ ιόντος 515

16*
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ονρανοϋ αίγλήεντος· κπαναίνοντο δι δάφναι

παρ νηώ Φοίβοιο πάρος &αλεραί περ έονβαι ·

εν δ"έ λύκοι και δώες άναιδέες ώρύβαντο

Ιντοΰ&εν πνλέων μάλη μνρίκ δ' αλλά ψαάν&η

βήματα, Λαρδανίδ^οΊ και αβτεί πήμα φέροντα. 520

αλλ' ον δεΐμ' άλεγεινον νπο Τρωών φρένας Γξε

δερκομε'νων άλεγεινα τεράατα πάντα κατ' αΟτν

Κήρες γαρ πάντων νόον εκβαλον, οφρ' επί δαιτί

πότμον άναπλήΰωΰιν νπ' Άργείοιΰι δαμε'ντες./

οΐη δ' εμπεδον ήτορ ίχεν πινντόν τε νόημα 52δ

Καβΰάνδρη, της ονποτ' έ'πος γένετ' άκράαντον,

αλλ' ά'ρ' έτήτνμον εΰκεν, άκοΰετο δ' £κ τίνος αίαης

ως άνεμωλιον αίέν, 'ίν' αλγεα Τρωοΐ γε'νηται·

ί} ρ" οτε βήματα λνγρά κατά πτόλιν εϊβενόηβεν

εις εν αμ' άίββοντα, με'γ' ΐαχεν, εύτε λέαινα , 530

ην ρά τ' ένΐ ζνλόχοιΰιν ανήρ λελιημε'νος αγρης

οντάβϊΐ ήε βάλη, της δ' εν φρεβϊ μαίνεται ήτορ

******

πάντη άν' οϋρεα μακρά , πελει δε οι αβχετος αλκή ·

ως αρά μαιμοόωβα &εόπροπον ενδο&εν ήτορ

ήλν&εν εκ μεγάροιο · κόμαι δε οί άμφεκεχνντο 535

ώμοις κργνφε'οιβι μετάφρενον αχρις ίονβαι ·

ίΐββε δε ο[ μάρμαίρεν άναιδέα· της δ' νπο δειρή,

ε| άνεμων ατέ πρέμνον, αδην έλελίζετο πάντη.

και ρα μέγα βτονάχηαε καΐ ί'αχε παρ&ε'νος έβ&λή ·

,,ά δειλοί, νυν βήμεν νπο ξόφον άμφίγάρήμΐν 540

ε'μπλειον πνρος αβτν και αίματος ήδε και οί'του

λενγαλέον πάντη δε τεράατα δακρνόεντκ

ά&άνατοι φκίνονβι , και εν ποΰι τερματ' ολε&ρον ·

βχέτλιοι, ουδέ τι ΐΰτε κακόν μόρον, άλλ' άμα πάντες

χαίρετ' αρ' άφραδέοντες — —

"— — — ο γαρ μέγα πήμα κέκεν&εν. 545
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κλλά μοι ου πεί&εβ&' , ούδ' εΐ μάλα πόλλ' αγόρευα ,

οΰνεκ' Έριννύες άκρα γάμου κεχολωμέναι αίνου

άμ,φ' Ελένης, κκΐ Κήρες άμείλιχοι άίβΰουβι '

πάντγι ανά πτολίε&ρον · έπ' είλαπίνγι δ ' άλεγεινή

δαίνυβ&' νβτατα δόρπα χακώ πεφορνγμένα λν&ρω , 550

•ήδη έπιψκνοντες όμήν όδόν είδώλοιβι."

καί τις κερτομε'ων όλοφώιον έ'κφατο μν&ον ·

,,ω κονρη Πριάμοιο , τίη νύ 6ε μάργος ανάγει

γλάΰοκ χαχοφραδίη τ' κνεμωλια πκντ' αγορενειν^

ονδεΰε πκρ&ενικη καί άκήρκτος κμφε'χει αιδώς, 555

αλλά βε λνβΰ' ολοη περιδεδρομε · τω νύ 6ε πάντες

κίεν άτιμάξουβι βροτοί πολνμν&ον έοϋΰαν

βρρί καί 'Λργείοιδι κκκην προτιόΰβεο φήμην

ηδ' κύτη· τάχα γαρ βε καί κργαλεωτερον άλγος

μίμνει Λαοκόωντος άναιδέος · ον γκρ εοι,χεν 560

κ&ανάτων φίλα δώρα δαϊξέμεν κφραδέοντα."

ως αρ' έ'φη Τρωών τις κνά πτόλιν · ως δε καί Άλλοι,

κονρην μωμήβαντο καί ου φάβαν αρτικ βάζειν,

οννεκ' αρά ΰφίΰι πήμα και άργαλεον μένος Λί'δης

αγχι πκρειβτήκει · τοί δ' ον νοέοντες ολε&ρον 565

κείνην χερτομέοντες απέτρεπαν εύρέος ίππου ·

ή γαρ οι μενε'αινε δια ξύλα πάντα κεδάΰβκι,

ήε χαταπρήβαι μκλερώ πυρί· τοΰνεχα πεύχης

αί&ομένης έτι δαλόν άπ' έβχκρεώνος ελοΰβκ

εββντο μαιμαάωβ' , ετέρη δ' εν χειρί φε'ρεβκεν 570

άμφίτυπον βουπληγκ · λνγροϋ δ έπεμαίετο Ίππου ,

οφρα λόχον βτονόεντα καί άμφαδον ά&ρήβωβι

Τρώες · τοί δε οι κϊψα χερών από νόβφι βαλόντες

πυρ ολοόν τε βίδηρον άκηδέες έντύνοντο

δαΐτα λνγρήν · μάλα γαρ ΰφας έπήιεν ύβτατίη νΰ\. 575

Άργεΐοι δ' εντοο&εν έγή&εον είδαΐοντες

δαινυμένων ομαδόν κατά'Ίλιον ούδ' άλεγόντων
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Καΰβάνδρης, την ρ" αυτοί έ&άμβεον, ως έτέτυχτο

άτρεχέως είδνΐα νόον κκΐ μήτιν Αχαιών.

η δ' ατέ πόρδαλις εββυτ εν ονρεΰιν άβχαλόωδα, 580

•ψιτ από μεββανλοιο χύνες μογεροί τε νομήες

βενοντ' έββνμένως , η δ' αγριον ήτορ ίχονβα

έντροπαλιξομένη άναχκξεται, έββνμένη περ ·

ως ηγ' ενρέος ίππου απέββντο τειρομένη χήρ

Τρωών άμφΐ φόνω · μκλα γαρ μέγα δέχνυτο πήμα. 585

ΚΟΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΣΚΑΙΛΕΚΑΤΟΣ.

Οϊ δ' κρ' κνκ πτολίε&ρον έδόρπεον εν δ' αρκ τοίβιν

κνλοί όμως βνριγζι με'γ' ηπνον · κμφϊ δε πκνττ)

μολπη έπ' όρχη&μοΐβι χαΐ άκριτος ίβχεν κύτη

δκιννμένων, οΐη τε πέλει περί δαιτί χαϊ οί'νω·

ώδε δε τις χείρεΰβι λκβών εμπλειον κλειβον 5

πϊνεν κχηδέβταις · βαρύ&οντο δε οΐ φρένες έ'νδον ·

αμφι δ' κρ' οφ&αλμοί ΰτρεφεδίνεον' άλλο δ' έπ' άλλω

έχ βτόματος προΐεβχεν έπος χεχολονμένα βάζων ·

χαί ρά οι εν μεγάρω χειμήλια χαϊ δόμος αυτοί

φαίνετο χιννμένοιβιν έοιχότα · πάντα δ' έώλπει 10

άμφιπεριβτρωφάΰ&αι ανά πτόλιν · 'όβαε δ' κρ' άχλνς

αμφεχεν άκρήτω γαρ άμαλδύνονται όπωπαι

χκΐ νόος κίζηών, οπότ' ες φρένα χανδύν ΐκηται·

χαί ρκ χαρηβαρέων τοΐον ποτΐ μΰ&ον ίειπεν ·
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,,ή ρ' αλιον Λαναοί πουλύν ατρατόν έν&άδ' αγειραν,

ϋχέτλιοι, ούδ' έτέλεβααν, ουκ φρεβι μηχανύωντο, 16

άλλ' αυτός άπόρουβαν άπ' άβτεος ημετέροιο

νηπίάχοις παίδεββιν έοιχότες ήε γυναιξίν."

ως άρ' έ'φη Τρωών τις έεργόμενος φρένας οΐνω,

νήπιος· ονδ' ίίρ' έφράββατ' επί προ&νροιβι,ν ολε&ρον. 20

εντε γκρ ύπνος έ'ρνκεν άνκ πτόλιν κλλο&εν κλλον

οί'νω κνκπλή&οντας κπειρεαίω χκΐ έδωδή ,

δη τότ' «'ρ' κί&κλόεντα Σίνων ανά πνρβον κειρε

δειχννς 'Λργείοιβι πυρός βέλκς· κμφΐ δέοί κήρ

αβπετκ πορφύρεβχε κατά φρένα, μη μιν ί'δωνται, 25

Τρώει; έυαδενεες, τάχα δ' άμφκδά πάντα γένηται ·

κλλ' οι μεν λεχέεβι, πανΰΰτατον νπνον ΐαυον

πολλωύπ' άκρήτω βεβαρηότες· οΐδ' έΰίδόντες

εκ Τενέδου νήεΰβιν επί πλόον έντΰνοντο.

αυτός δ' ίίγχ' ΐπποιο Σίνων κίεν ήκα δ' αυδεν, 30

ήκα μάλ' , ως μήπου τις ένι Τρωεαβι πύ&ηται,

άλλ' οίοι Λαναών ηγήτορες, ων άπο νόβφιν

νπνος αδην πεπότητο λιλαιομένων πονέεβ&αι ·

οι ρά ο[ έ'νδον έόντες έπέκλυον, ες δ' Όδυβήα

πάντες έπ' ονατ' ενενβαν υ δε ΰφεας ότρύνεβχεν 35

ηκα κκΐ άτρεμέως έχβήμεναι · οϊ δ' έπί&οντο

ες μό&ον ότρΰνοντι, χαι ί'| ΐπποιο χαμάξε

ωρμαινον προνέεΰ&αι · ο δ' ΐδρείηβιν ερυχε

πάντας αμ' έΰΰυμένους· αυτός δ' αρά χεροι δοήοιν

ίππου δουρατέοιο μάλ' άτρέμας εν&α καΐ εν&α 40

πλευρά διεξωιί,εν έυμμελί'β ΰπ' Έπειω·

βαιον δ' εζανέδυ ΰανίδων υπέρ , άμφι δε πάνττ)

Τρώας παπταίνεβχεν , έγρηγορότ' εί'που ί'δοιτο ·

ως δ' όταν άργαλέω λιμω βεβολημένος ήτορ-

ίξ ορέων έ'λ&ηδι λύκος χατέων μάλ' έδωδής 45

ποίμνης προς 6τα&μον εύρύν, άλευόμενος δ' άρα φώτ
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χαΐ χύνκς, οΐ ρά τε μήλα φνλκββέμεναι μεμάκβι,

βαίνη ποοαϊν ε'κηλος νπερ ποιμνψον ε'ρχος ·

ως Όδνβενς ΐπποίο κκτήιεν κμφΐ δ' αρ' αντω

οβριμοι άλλοι ε'ποντο Πανελλήνων βκβιλήες, 50

νιββόμενοι χλίμκζι κατά βτίχκς, ίίΰπερ Έπειος

τενζεν άριβτήεββιν ένβ&ενέεββι κέλεν&κ

ΐππον έΰερχομένοιβι κκΐ «ξ ΐπποίο χιοναιν ·

οι ρα τότ' άμφ' κντ^βί χκτήιον κλλο&εν κλλοί,

&κρΰαλέοις αφήχεββιν έοιχότες, ονβτε χλονήββ 55

δρντόμος, οΐ δ' κμα πάντες όρινόμενοι περί &υμω

οξον νπεχπροχέοντκι , οτε κτύπον ε£6αΐονΰιν ·

ως οΐγ' ί'| ΐπποίο μεμκότες έξεχέοντο

ες Τρωών πτολίε&ρον ένκτιτον εν δ' άρκ τοΐΰι

πάλλετ' ένΐ βτέρνοιβι χέκρ · τάχα δ' οΐ μεν εναιρον 60

δυΰμενέας — — — — —

— τοί δ' έ'τ' ίρεΰβον ε'βω κλος· κΐδ' έφέροντο

νήες υπέρ μέγκ χενμα· Θέτις δ' £&ννε χέλευ&κ

ούρου έπιπροϊεΐβκ- νόος δ' αρ' ίαίνετ' Αχαιών

χκρπκλίμως δ' έλ&όντες έπ' ηόνκς Ελλησπόντου,

έ'ν&' κν&ις βτήβκντο νέας, βνν δ' αρμενκ πάντα 65

ειλον έπιβταμένως , οβκ νήεΰιν κίεν έπονται·

κντοί δ' αίψ' έχβάντες ές'Ίλίον έββενοντο

κβρομοι, ηύτε μήλκ ποτΐ ΰτα&μόν άίββοντα

εκ νομού ύλήεντος όπωρινην νπο ννχτκ·

ως οΐγ' κνιαχοι Τρωών ποτΐ κΰτν νέοντο 70

πάντες άρίβτήεΰΟΊν κρηγέμεναι μεμαώτες.

οΐδ' ως κργαλεω λιμω περιπαιφάββοντεζ

******

ΰτκ&μώ έπιβρίβωβι κατ' ονρεα μκχρά κκΐ ϋλην

ενδοντος μογερον βημάντορος, αλλά δ' έπ' άλλοις

δάμνκν&' ε'ρχεος εντός υπό κνέφκς, κμφΐ δε πάνττ] 75
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κΐματι κκΐ νεκνεββιν, όρωρει ά' αίνος δλε&ρος

κκίπερ έ'τι πλεόνων Λαναών εκτοβ&εν ιόντων.

άλλ' οτε δη μάλα πάντες έ'βαν ποτΐ τείχεα Τροίης,

δη τότε μαιμώωντες άνηλεγέως έπε'χνντο

ες Πριάμοιο πόληα μένος πνείοντες"Λρηος · 80

παν δ' εύρον πτολίε&ρον ένίπλειον πολε'μοιο

και νεκνων, πάντΐ] δε πνρΐ άτονοεντα μέλα&ρα

χκιόμεν' άργκλέως· μεγκ δε φρεβίν (κίνοντο-

εν δε κκΐ αντοί Τρωβΐ κακά φρονέοντες ορονΰαν

μκίνετο δ' εν μέβΰοιβι,ν"Λρης βτονόεΰβά τ Έννω· 85

πκντΐ] δ' κίμκ κελαινον νπερρεε, δεύετο δε χ&ών

Τρωών τ όλλνμενων ήδ' αλλοδαπών επικούρων

των οϊ μ^ν &ανάτω δεδμημένοι όκρνόεντι

κεΐντο κατά πτολίε&ρον εν αΐματι· τοί δ' έφνπερ&ε

πϊπτον άποπνείοντες εον μένος· οι δ' αρά χερβί 90

δράγδην έ'γκατ' έ'χοντες οιζνρώς άλάληντο

άμφΐ δόμους · άλλοι δε ποδών έκάτερ&ε κοπέντων

άμφΐ νεκρούς ε'ίρπνξον άάΰπετα κωκνοντες ·

πολλών δ' εν κονίβΟΊ. μαχέΰβαβ&κι μεμαώτων

χείρες άπηράχ&ηβκν όμως κεφαλήβι καΐ αυτής- 95

φευγόντων δ' ετέρων μελίαι δια νώτα πέρηΰαν

άντικρνς ες μαζονς, των δ' ίζΰας αχρις ίκέβ&αι

αιδοίων έφνπερ&ε διαμπερές, ήχι μάλιβτα

αρεος άκαμάτοιο πε'λει πολυώδυνος αιχμή,

πάντη δ' άμφι πόληα κυνών άλεγεινος όρωρει 100

ώρν&μός· ΰτοναχη δε δαϊκταμένων κίζηών

επλετο λενγαλέη· περί δ' ί'αχε πάντα μέλα&ρα

κΰπετον. οιμωγή ίέ πέλε ΰτονόεββα γυναικών

είδομένων γεράνοιβιν , οτ' αίετον <ίθ·ρήβω6ιν

νψό&εν άίβαοντα δι' αί&έρος, ούδ' αρά τήβι 105

δαρβαλέον ΰτέρνοιβι πέλει μένος , αλλά έ μοννον

μακρόν άνατρνξουβι ψοβενμεναι ιερόν ορνιν ·
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ως αρά Τρωιάδες μέγκ κάκνον αλλο&εν κλλαι,

κ'ι μεν άνεγρόμεναι λεχε'ων από, τκΐ δ' επί γκΐαν

&ρώβκονβαι · της δ' ούτι μίτρης £τι μέμβλετο λνγρής, 110

άλλ' αντως άλάληντο περί μελέεδοΊ χιτώνα

μοννον έφεϋβάμεναΐ' ται δ' ου φ&άΰαν άντε καλνπτρην

ούτε βα&νν μελέεβδιν ελεΐν πέπλον, κλλ' έπιόντκς

δνβμενέας τρομεονβκι άμηχανίτ] πεπέδηντο

πκλλόμενκι χρκδίην, μοΰνον δ' αρά χερβι δοηβιν 115

κΐδώ άπεκρνψαντο δνβάμμοροι · κι δ' κλεγεινώς

εκ κεφαλής τίλλοντο κόμην και βτήϋ-εα χερβι

0-εινόμενκι γοκκακον ίίδην · ε'τεραι δε κνδοιμόν

δυβμενέααν έ'τληβκν εναντίον, εκ δ' έλά&οντο

δείμκτος, όλλνμένοιβιν κρηγεμεναι μεμανΐαι 120

άνδράβιν η τεκέεβοΊν, έπει μέγα &άρβος ανάγκη

ωπαβεν. οιμωγή δ' άταλάφρονκς έ'κβαλεν νπνον

νηπιάχονς , των ονπω έπίοτατο χήδεα &νμός ·

άλλοι δ' άμφ' αλλοιΰιν απέπνεαν — —

— — — — οι δ' έπέχνντο

πότμον όμως όρόωντες όνείραβιν · άμφι δε λνγραΐ 12δ

Κήρες όιξνρώς έπεγή&εον όλλνμένοιβιν

οΐδ' ως κφνειοϊο βύες κατά δοάματ' ανακτος

είλαπίνην λαοϊϋιν άπείριτον έντννοντος

μνρίοι έχτείνοντο · λνγρώ δ' άνεμίβγετο λύ&ρω

οίνος έ'τ' εν κρητήρβι λελειμμενος· ουδέ τις ήεν, 130

05 κεν ανεν&ε φόνοιο φέρε βτονόεντα βίδηρον,

ονδ' εί'τις μάλ' κναλκις έ'ην ολέκοντο δε Τρώες,

ως δ' υπό 0-οάεβι μήλα δάί'ζεται ήε λνκοιΰι

καύματος έββνμενοιο δνβαέος ήματι με'ΰΰω

ποιμένας ου παρεόντος , ατέ βκιερώ ένι χοάρω 135

ίλαδον αλληλοιβιν όμως βυναρηρότα πάντα

μίμ,νωοΊν, κείνοιο γλάγος ποτι δώμα φέροντος,
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νηδΰα πληδάμενοι πολυχανδέα πάντ' έπιόντες

κιμά μέλαν πίνουβιν, άπαν δ' ολέκουβι μένοντες

πών, κακήν δ' αρά δαΐτα λυγρώ τενχουβι νομήι· 140

«5 Λαναοι Πριάμοιο κατά πτόλιν άλλον έπ' αλλω

χτεΐνον έπεββύμενοι πυμάτην ανά δηιοτήτα·

ούδ' αρ' έ'ην Τρωών τις κνοντατο£, κλλ' αμκ πάντων

γναμπτά μελή πεπάλακτο μελαινόμεν' αί,ματι πολλώ.

ουδέ μεν 'Λργείοιΰιν άνοντατος ίπλετο δήρις, 145

άλλ' οι μίν δεπάεββι τετνμμένοι, οι δε τραπε'ξαις,

οι δ' ετί κκιομένοιΰιν έπ' έβχαρεώνι τνπέντες

δαλοΐς, οΐδ' όβελοΐβι πεπαρμε'νοι έκπνεέεβκον,

οϊς ίτι που κκΐ βπλάγχνα βνών περί &εομά λέλειπτο

Ήφαίβτου μαλεροΐο περιξεέοντος άντμή · 150

άλλοι δ' κν πελέκεΰβι και άζίν-ββι ·9·ο^σιν

ηο'παιρον δμη&ε'ντες εν αΐματι · των δ' άπο χειρών

δάκτνλοι έτμή&ηβαν, επί ξίφος εντε βάλοντο

χείρας, έελδόμενοι βτνγερας άπο κήρας άμύνειν

χαί πού τις βρεχμόν τε και έγκέψαλον βννεχενε Ιδδ

λαα βαλών ετάροιο κατά μό&ον · οΓ δ' ατέ 0·ήρες

οντάμενοι βτα&μοίς ε'νι ποιμένας άγρανλοιο

άργαλέως μαίνοντο διεγρομένοιο χόλοιο

ννχ&' υπό λενγαλεην μέγα δ' Ιβχανόωντες αρηος

άμφι δόμους Πριάμοιο κνδοίμεον άλλο&εν άλλον 160

βενοντες · πολλοί δε καΐ έγχείηοΊ δάμηβαν

'Λργείων · Τρώες γαρ οβοι φ&άβαν εν μεγάροιδιν

η ξίφος η δόρν μακρόν έής ανά χερβιν άεϊραι ,

δνβμενέας δάμναντο και ως, βεβαρηότες οί'νω.

αίγλη δ' αΰπετος ώρτο δι' αϋτεος, οννεκ' '

πολλοί έχον χείρεβΰι πνρος βέλας, οφρ' ανά δήριν

δνδμενέας τε φίλους τε μάλ' άτρεκέως όρόωδι.

καΐ τότε Τυδεος υ[ός ανά μό&ον άντιόωντα
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κιχμητήρα Κόροιβον, άγαυοϋ Μνγδονος νια,

έγχεί-β κοίλοιο δια δτομάχοιο πέρηαεν, 170

?}χι &οκΙ πόβιός τε χκΐ εΐδατός είΰί χέλευ&οι ·

και τον μεν περί δουρι μέλκς έκιχήΰατο πότμος ·

κάππεβε δ' ες μέλαν αίμα και άλλων ε&νεα νεκρών,

νήπιος· ονδ' άπόνητο γάμων, ων οϋνεχ' ΐκκνε

χ&ιζος υπό Πριάμοιο πόλιν * *

* * * * και νπέβχετ' Ά%κιονς 175

Ίλίον αψ ώΰκι· τω δ' ου 3-εός έζετέλεββεν

ελπωρήν Κήρες γκρ αφαρ προέηκαν ολεϋ·ρον.

ΰνν §έ οι Ενρνδκμαντα κατέκτανεν άντιόωντκ

γαμβρον έυμμελίην 'Λντήνορος, ος ρκ μάλιΰτα

%·νμον ίνΐ Τρωεΰσι βαοφροβύν^ΰι κέκαβτο. 18Θ

εν&κ καΐ Ίλιονήι βυνήντετο δημογέροντι ,

κκί οι επί ζίψος κίνον έρνββκτο · τον δ' αρά πάγχν

γηραλέον κλάβ&ηβκν ίίδην επί σώματι γνΐα ·

κκί ρα περιτρομε'ων κμα χείρεβιν αμφοτέρ-^βι.,

τη μεν αορ αννέδραξε &οόν , τη δ' ηψκτο γοννων 185

ανδροφόνον ηρωος · ο δ' εξ μό&ον έβΰνμενός περ

η χόλου άμβολίΐ], η κκί &εοΰ ότρύνοντος,

βκιον κπε'βχε γέροντος έον ζίφος , οφρα τι είπη

λιβϋόμ,ενοξ &οον άνδρα καΐ οβριμον ος δ' άλεγεινόν

ί'αχεν έβονμένως · ΰτνγερον δε μιν αμφεχε δεΐμκ · 190

,,γουνοΰμκί β' , οτΐ£ ίβαϊ πολυα&ενέων Άργείων,

αΐδεβκι κμφι γέροντος . * * *

* * * τεάς χέρας, κργαλέου τε

λήγε χόλου· κκί γκρ ρα πέλει μακρόν κνέρι κνδος

ίχνδρκ νέον κτείναντι καΐ οβριμον · ην δε γέροντα

χτείνης, ου νν τοι αίνος έφέψεται εΐνεκεν αλκής· 195

τοΰνεχ' έμεν κπο νόβφιν ες αίξηούς τρέπε χείρας,

έλπόμενός ποτέ γήρας όμοίιον είβαφικέβ&αι,."

ως φάμενον προδέειπε κραταιού Τυδέος νίός·
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,,ω γέρον , ελπομ' εγωγ' έβ&λόν ποτΐ γήρας ΐχ

αλλά μοι ί'ως έτι κάρτας άεξεται , οντιν' εάβω 200

έχ&ρόν έμής κεφαλής, άλλ' "Αι8ι πάντας Ιάψω,

οννεκ' αρ' έϋ&λός άνήρ * * ^

* * * κάί δήιον ανδρ' άπαμννει."

ως ειπών λαιμοΐο διήλκΰε λοίγιον άορ

δεινός άνήρ, ί&ννε δ' , οπή ϋ-νητοΐς επί πότμον

•ψυχής εΐβυ τάχιβτα και αίματος κίνα κέλευ&α · 205

καΐ τον μεν μόρος αίνος νπέκλαβε ό^ω&έντα ν

Τνδείδαο χέρεββιν ο δ' είβέτι Τρώας έναίρων

ε'ββυτ' άνα πτολίε&ρον έω μέγα κάρτεϊ Ο-ΰων ·

όάμνατο δ' ηνν'Άβκντκ· βάλεν δ' υπό δοΰρατι μακρω

ν'ια Περιμνήβτοιο περικλντόν Ενρνκόωντα. 210·

ΛΙας ό' 'Λμφιμέδοντα, Λαμαβτορίδην δ' 'Λγαμέμνων,

Ιδομενενς δε Μίμαντκ, Μέγης δ' ί'λε Ληιοπίτην.

νιος δ' κντ' Άχιλήος άμαιμακέτω νπο δονρΐ

Πάμμονκ δΐον ολεββε , βάλεν δ έκιόντκ Πολίτην,

Άντίφονόν τ' έπι τοιοΊ κατέκτανε, τους άμα πάντκς 215

νίήας Πριάμοιο· και κντιόωντ' ανά δήριν

δάμνατ' 'Λγήνορκ δΐον έπ' άλλφ δ' άλλον επεφνεν

ηρώων πάντί] δε μέλας άνεφαίνετ' ολε&ρος

ολλνμένων · ο δε πατρός εον χκταειμένος κλκην

μαιμώων έδάιξεν , οΰους κίχεν · εν δε και αύτω 220

δνβμενέων βαοΊλήι κακά φρονέων ένέκνρΰεν

Έρκείον ποτΐ βωμόν- ο δ' ως ί'δεν νί' 'Λχιλήος,

εγνω ίίφαρ τον ιόντα, και ου τρέΰεν, οννεκ' αρ' κντός

&νμόν έέλδετο παιβίν έπι βφετεροιΰιν ολέββκι ·

τοννεκά μιν προβέειπε λιλαιόμενος ϋ-κνέεβ&αι · 225

,,ώ τέκος όβριμό&νμον ένπτολε'μον 'Λχιλήος,

κτεΐνον, μηδ' έλέαιρε δναάμμορον ον γκρ ί'γωγε

τοΐα πα&ών και τόβΰα λιλαίομαι εΐΰοράαβ&αι

ήελίοιο φκος πανδερκέος , αλλά που
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φ&εΐβ&κι όμως τεκέεβΰι καΐ έκλΐλα&έβ&αι άνίης 230

λενγαλεης, ομαδόν τε δνβηχε'ος· ως οφελόν με

ϋεϊο πατήρ κατε'πεφνε, πριν α£&ομε'νην έβιδέβ&αι

"Ιλιον, όππότ' αποινα περί κταμένοιο φέρεβκον

"Εκτορος, ον μοι έ'πεφνε πατήρ τεός · άλλα το μεν αού

Κήρες έπεκλώϋαντο · αν δ ' ημετεροιο φόνοιο 235

ααβον οβριμον ήτορ , όπως λελά&ωμ' όδυνάων."

ως φάμενον προΰέειπεν 'Λχιλλέος οβριμος νιος ·

,,αϊ γέρον, έμμεμαώτα κκΐ έββΰμενόν περ ανοίγεις·

ου γαρ <?' έχ&ρόν έόντα μετκ ξωοϊΰιν έκΰω ·

ον γαρ τι ψνχής πέλει άνδράβι φίλτερον άλλο." 240

ως ειπών άπέκοψε κάρην πολιοΐο γέροντος

ρψδίως , ως ην τις κπο βτάχνν άμήβηται

ληίον «ξαλί'οίο ·9·£ρβϋ5 εν&αλπέος ώρη.

η δε μέγα μνξονβα κνλίνδετο πολλόν έπ' κΐαν

νόΰφ' άλλων μελε'ων, όπόβοις έγκίννται άνήρ · 245

κεΐτο δ' αρ' ες μελαν αίμα και εις έτερων φόνον ανδρών

******

ολβω κκι γενεί] και άπειρεβίοις τεκέεββιν ·

ον γαρ δην επί κνδος άε'ξεται άν&ρώποιβιν ,

άλλ' αρά πον καΐ όνειδος έπε'ββνται άπροτίοπτον ·

καΐ τον μεν πότμος ειλε · κακών δ' ογε λήβατο πάντων. 250

οϊ άέ και 'Λβτνάνκκτκ βάλον Λαναοι τκχνπωλοι

πνργον άφ' νψηλοϊο, φίλον δε οι ήτορ ολεΰδαν

μητρός άφαρπάξανϊες εν άγκοίνηΰιν ιόντα,

"Εκτορι χωόμενοι , έπειή βφιβι πημα κόρνοβε

ξωοςέών τώκαί οι άπηχ&ήραντο γενέ&λην, 255

και οι παΐδ' έβάλοντο κα·9·' ε'ρκεος αίπεινοΐο ,

νήπιον, ουπω δήριν έπιδτάμενον πολέμοιο.

ήντε πόρτιν ορεβφι λνκοι χατέοντες έδωδής

κρημνόν ες ήχήεντα κακοφραδίηϋι βάλωνται

μητρός άποτμήξαντες ένγλκγέων κπο μαζών, 260



ΛΟΓΟΣ ΙΓ 255

η ί£ &έτ] γοόωβα φίλον τέχος Ινθα χαΐ Ιν&α

μαχρά χιννρομένη, τη δ' έζόπι&εν κακόν άλλο

ίλΟ-Τ] , έπεί έ λέοντες άναρπάξωβι χκΐ αυτήν ·

ως την άϋχαλόωΰαν αδην περί παιδός έοΐο

ηγον δήιοι άνδρες αμ' άλλης ληιάδεοΌΊ, 265

χονρην Ήετίωνος άμΰμονος αΐνα βοώααν ·

η δ' αρά παιδός έοΐο χαϊ άνέρος ηδε τοχήος

μνηδκμένη φόνον άίνόν ένβφνρος Ήετιώνη

ωρμηνεν &ανέεβ&κι , έπέί βαβιλενβιν αμεινον

τε&νάμεν εν πολεμώ , η χείροβιν άμφιπολενειν · 270

χαί ρ" όλοφνδνον κνϋε μέγ' άχννμένη χεαρ ένδον

,,ί(" δ' 'άγε νυν χαί έμεΐο δέμας κατά τείχεος αίνου

η χκτκ πετράων η εΌω πυρός κΐψα βάλεΰ&ε,

Άργεΐοι · μκλκ γαρ μοι κάβπετκ πήματ' εκΰί ·

χκΐ γαρ μεν πκτέρ' έβ&λον ένήρκτο Πηλέος νιος 275

Θήβτ] ένΐ ζκ&έΐ], Τροίη δ' ε'νι φκίδιμον ίίνδρκ,

ος μοι εην μάλα πάντα, τάτ' ελδετο &υμός έμεΐο ·

χαί μοι χάλλιπε τυτ&όν ένΐ μεγάροις έτι πκϊδα ,

φ έ'πι χυδιάκΰκον άπείριτον , ώ έ'πι πολλά

έλπομένην κπάφηδεχακή και άτάβ&αλος Αιΰκ · 280

τω νν μ' άκηχεμένην πολντειρέος εκ βιότοιο

νοβφίΰατ' εΰδυμένιος, μηδ' εις εκ δωματ' κγε6&·&

μίγδα δορυκτήτοιδιν, έπείνύ μοι ονκέτι &υμω

εΰαδεν άν&ρώποιβι μετε'μμεναι , οΰνεκκ δαίμων

χηδεμονήκς 'όλεββεν · αχός δε' με δέχνυτκι αίνου 28δ

ί'κ Τρωών βτυγεροϊΰιν έπ' αλγεΰιν οίω&εΐϋαν."

η ρα λιλαιομένη %&όνα δΰμεναι · ου γαρ έ'οιχε

ξωέμεναι κείνοιβιν , ίίβων μέγα κΰδος όνειδος

άμφιχάνη· δεινον γαρ ϋπόψιον ίμμεναι άλλων

οι δε βί'Τ] άέκουβαν αγον ποτι δούλιον ημαρ. 290

άλλοι $' αύτ' άλλοις εν δωμαδι %·υμον ϋλειπον

άνέρες· εν δ' αρά τοΐβι βοή πολΰδαχρυς ορωρει ·
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άλλ' ουκ εν μεγάροις Αντήνορος, οΰνεκ' αρ' αυτού

Άργεΐοι μνήϋαντο φιλοξενίης ερατεινής ,

ώδ ξείνιΰοε πάροι&ε κατά πτόλιν ήδ' έβάωοεν 295

ϊβό&εον Μενέλαον όμως Όδυβήι μολόντα ·

τω δ' έπίηρα φέροντες Αχαιών φέρτατοι νΐες

αυτόν μίν ξώοντα λίπον κκΐ * *

* * * * καΐ κτήΰιν απαΰαν^

και Θίμιν κξόμενοι πανδερκέκ και φίλον κνβρκ.

κκι τότε δη παις έβ&λος κμΰμονος 'Λγχίοκο 300

πολλά χαμών περί 'άβτυ &εηγενέος Πριάμοιο

δουρί καΐ ηνορΪΓ,, πολλών δ' άπο &νμόν όλε'ββας,

ως ΐδε δνβμενέων νπο χείρεαι λευγαλέΐ]βιν

αί9όμενον πτολίε&ρον, άπολλυμένονς &' αμκ λκούς

πανβνδίΐ], και κτήοιν άπείριτον, εκ τε μελά&ρων 30ό

έλκομένας άλόχους άμα πκίδεβιν, ούκέτ' κρ' κύτοϋ

έλπωρήν ίχε &υμός ίδεΐν εύτειχέα πκτρην,

αλλά οι όρμαίνεβκε νόος μέγα πήμ' νπαλΰξαι·

ως δ' ο&' αλός κατά βέν&ος άνηρ οίήια νώμων

νηος έπιδταμένως ανεμον και κνμ κλεγεινον

* * * * άλεείνων 310

πάντο&εν έββΰμενον βτυγερή υπό χείματος ωρτ]

χείρα κάμη κκι &νμόν,ύποβρνχίης δ' αρά νηός

ολλνμένης άπάνεν&ε λιπών οίήια μοννα

τυτ&όν επί βκάφος εΐΰι , μέλει δε οί ούκέτι νηός

φορτίδος · ως παις έα&λός έΰφρονος 'Λγχίΰαο 31δ

κβτυ λιπών δηίοιβι καται&όμενον πυρι πολλώ

υίέα καΐ πατέρα βφόν άνκρπάξας φορέεβκε ,

τον μεν επί πλατύν ώμον έφεββάμενος κρατερήβι

χερβι πολυτλήτω υπό γήραΐ μοχ&ίξοντκ,

τον δ' απαλής αμκ χειρός έπιψαΰοντα πόδεββι 320

γαίης ούλομένου τε φοβεΰμενον ίργκ μό&οιο

έξήγεν πολέμοιο δυΰηχέος· δς δ' ύπ' ανάγκης
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έχρέματ' έμπεφυώς άταλος παις· άμφι δε δάχρυ

χεΰατό οι άπαλήβι παρηίβιν · αύτάρ ο νεκρών

βώμα&' ΰπέρ&ορε πολλά &οοΐς ποβί, πολλά δ' εν ορφνη

ούχέ&έλωνβτείβεβκε· Κΰπρις δ' όδον ήγεμόνευεν, 326

υίωνον χκΐ πκΐδα χαΐ άνέρα πήματος αίνου-

πρόφρων ρυομένη · τον δ' έββυμένου υπό ποββι

πάντη πυρ νπόειχε· περι,βχίξοντο δ' άντμκΐ

Ήφαίΰτον μαλεροΐο · χαΐ έ'γχεκ χαΐ βέλε' ανδρών 330

πΐπτον έτοίβια πάντα χατά χ&ονός, όππόδ' Αχαιοί

χείνφ έπέρριψαν πολεμώ ένΐ δαχρυόεντι.

χαι τότε δη Κάλχας μεγαλ' ί'αχε λαον έέργων

,,ΐβχεΰ&' Αίνείαο χατ' ίφδίμοιο χαρήνον

βάλλοντες βτονόεντα βέλη χαι λοίγικ δονρα · 33ό -

τον γαρ 0·έβφατόν έβτι &εκίν έριχνδέι βονλΐ]

Θνμβριν έπ' ενρνρέεϋ·ρον από Εάν&οιο μολόντα

τενξε'μενίερον αβτν χαι έββομένοιβιν αγητον

άν&ρωποις, αυτόν δε πολνβπερέεΰ6ι βροτοΐβι,

χοιρανέειν · έχ του δε γένος μετόπιβδεν άνάξειν 340

αχρις έπ' άντολίην τε και ακαμάτου δΰΰιν ήοϋς ·

και δ' αύτω 0-έμις έβτΐ μετέμμεναι ά&ανάτοιβιν ,

οννεκα δη παις έβτιν έυπλοκάμου Αφροδίτης,

χαΐ δ' άλλως τοϋδ' ανδρός έάς άπεχώμε&α χείρας,

οΰνεκά οι χρυβοϊο χαι άλλων * *

* * * άλλοις εν κτεάτεββιν 345

άνδρα βάοι φενγοντα και άλλοδαπην επί γαΐαν,

των πάντων προβέβονλεν έόν πατέρ' ηδε χκι υ'ια·

νύϊ, δε μί' ημιν ί'φηνε και υίέκ πατρι γέροντι

ηπιον έχπάγλως, και άμεμφέα παιδί τοχήα."

ως φάτο · τοί δ' έπί&οντο καΐ ως &εον είϋοράαΰχον 350

πάντες · ο δ' έβΰυμενως εξ ίίβτεος οϊο βεβηκει ,

ηχί ε ποιπνύοντα πόδες φέρον · οϊ δ' έτι Τροίης

Αργεΐοι πτολίε&ρον έυκτίμενον διέπερ&ον.

8ΜΥΚΝ. ' 17
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χαΐ τότε δη Μενέλαοςύπό ζίφεΐ ΰτονόειη.

Ληίφοβον χατέπεφνε καρηβαρέοντα κιχήΰας 355

άμφ' Ελένης λεχέεΰβι δυύάμμορον η δ' νπο ψύξη

χεύ&ετ' ένι μεγάροιΰιν ο δ' αίματος έχχνμένοιο

γή&εεν άμφΐ φόνω · τοΐον δ' επί μΰ&ον ίειπεν ·

,,αί χύον , ως τοι εγωγε φόνου ΰτονόεντ' έφέηχκ

αήμερον · ουδέ οε δια χιχήΰεται Ήριγένεια 360

ξωόν ετ' εν Τςώεΰΰι, και ει Λιός ενχεκι είναι

γαμβρός έριβμαράγοιο · μέλας δε αε ίεξατ' ολε&ρος

ημέτερης άλόχοιο παρά μεγάροιοΊ δαμέντα

κργαλέως · ως εί'&ε χαΐ ονλομένοιο πάροιδε

&νμόν 'Λλεξάνδροιο χατά μό&ον άντιόωντος 365

νοβψιΰάμην · χαί χέν μοι έλαφρότερον πέλεν άλγος ·

άλλ' ο μεν ήδη ΐχανεν νπο ζόφον όχρνόεντα

τίΰας αί'ΰιμα πάντα · 6ε ά' ονχ κρα μέλλεν όνήϋειν

ημέτερη παράχοιτις, έπεί Θέμιν οΰποτ' άλιτροί*

άνέρες έξαλέονται αχήρατον, οννεχ' αρ' αυτούς 370

είβορκα νυκτός τε χαί ηματος, άμφϊ δε πάντ·β

άν&ρώπων επί φυλά διηερίη πεπότηται,

τίνυμένη αύν Ζηνΐ κακών έπιίατορκς έ'ργων."

ως ειπών δηίοιβιν άνηλέκ τεϋχεν ολε&ρον ·

μαίνετο γαρ οί&υμός νπο χραδίη μέγ' άέζων 375

ξηλήμων · χκΐ πολλά περί φρεαΐ &κρβαλέΐ]βί

_ Τρωβΐ κακά φρονέεβχε, τα δη &εος έζετέλεββε

πρέββα Λίχη · χεΐνοι γαρ άτάα&αλα πρώτοι ίρεξαν

άμφ' Ελένης, πρώτοι ίέ χαί ορχια πημήναντο,

οχέτλιοι, όππότε κείνο διεχ μέλαν αίμα χαί ίρά 380

ά&ανάτων έλά&οντο παρκιβαβί^οι νόοιο ·

τω χαί βφιν μετόπιβ&εν Έοινννες αλγεα τεϋχον ·

τουνεκ' αρ' οϊ μεν ολοντο προ τείχεος, οϊ δ' ανά αβτν

τιρπόμενοι παρά δαιτί χαί ήυχόμοις άλόχοιβιν.

όψε δε δη Μενέλαος ένϊ μυχάτοιβι δόμοιο 385
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ενρεν έην παράκοιτιν νποτρομέονβαν όμοκλην

ανδρός κονριδίοιο ΰραανφρονος, ος μιν ά&ρήαας

ωρμηνε κτκνέειν ξηλημοβννβΟΊ νόοιο ,

£4 μη οι κατέρνξε βίην έρόεββ' Αφροδίτη,

ή ρκ οι εκ χειρών έβαλε ξίφος , έβχε δ' έρωήν · 390

τον γαρ ξήλον έρεμνόν άπώβατο · χαίοί ένερ&εν

ήδύν νφ' ΐμερον ώρβε χατά φρενός ήδε και οδβων

τω ό' αρά ·&άμβος ίίελπτον έπήλν&εν · ούδ' ά'ρ' έ'τ' ετλη

χκλλος ίδών άρίδηλον επί ξίφος κνχίνι κνρααι ,

«λλ' ωβτε ξνλον αύον εν ονρεΐνλήεντι 395

είατήκει , το μίν ούτε &οαι βορέαο &νελλκι

εββύμεναι κλονέουβι δι' ήέρος, οντε νότοιο ·

ως ο ταφών μένε δηρόν · ναεκλάο&η δε οί αλκή

δερχομένου παράκοιτιν · αφαρ δ' ογε λήακτο πάντων,

υββα ο[ εν λεχεεββι πκρήλιτε κονριδίοιβι · 400

πάντα γαρ ήμάλδυνε &εά Κνπρις, ήπερ απάντων

κ&ανάτων δάμνηοι νόον θνητών τ άν&ρώπων ·

άλλα χαΐ ως 9·οον άορ από χ&ονός αύ&ις άειρας

χονριδίΐ] έπόρονβε· νόος δε οιά'ΛΑ' ένΐ &υμώ

ώρμάτ' έβονμένοίο- δόλω δ' αρά &έλγεν 'Λχαιονς· 405

και τότε μιν κατέρνξεν άδελφεος ίέμενόν περ

μ,ειλιχίοις μαία πολλά παρανδήβας έπέεββι ·

όείδιε γαρ μη δη βφιν έτωβια πάντα γένηται ·

»ί'βχεο νυν, Μενέλαε, χολονμενος· ου γαρ εοιχε

χονριδίην παράχοιτιν έναιρέμεν, ης περί πολλά 410

αλγε' άνέτλημεν Πριάμω κακά μητιόωντες·

ου γαρ τοι Ελένη πέλει αίτίη, ως βνγ' εολπας,

άλλα Πάρις, ξενίοιο Λιός και βεϊο τραπέζης

ληΰάμενος · τω χαί μιν εν αλγεβι τίβατο δαίμων."

ως φά&' · ο δ' αΐψ' έπί&ηβε. &εοϊ δ' έρικνδέα Τροίην

χνανέοις νεφέεβΰι καλνψάμενοι γοάαβκον, 416

νόβφιν ένπλοχάμον Τριτωνίδος ηδε καϊ"Ηρης,
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αϊ μέγα κνδιααβκον ανά φρένας, εντ' έΰίδοντο

περ&όμενον χλντόν αβτν &εηγενέος Πριάμοιο.

άλλ' ου, μάν ούδ' αύτη έύφρων Τριτογένεια 420

πάμπαν αδακρνς ίην , έπειή ρά οί ενδο&ι νηον

Καββάνδρην ηΰχννεν Όιλεος οβριμος νίός,

&νμον τ' ήδε νόοιο βεβλαμμένος· η δε οι αίνον

εΐαοπίδω βάλε πήμκ, χαΐ άνε'ρα τίβατο λαβής·

ονδε μεν έργον άειχες έβέδρακεν , αλλά οι κΐδώς 425

και χυλός άμφεχύ&η · βλοΰνρκς δ' ετρεψεν όπωπάς

νηον ες νφόροφον περί δ' έ'βραχε &εϊον άγαλμα,

χαΐ δάπεδον νηοΐο μέγ' ϊτρεμεν · ούδ' ογε λνγρής

λήγεν άταΰ&αλίης, έπειή φρένας ακβε Κνπρις.

πάντχ δ' ίίλλο&εν αλλά χατηρείποντο μέλαΟ-ρα 430

νψό&εν άζαλέη δε χόνις βννεμίβγετο χαπνω-

ώρτο δ' αρά χτύπος αίνος * * *

* * * * καίοντο δε πάντα

'Λντιμάχοιο μέλα&ρα· χαταί&ετο δ' αβπετος άκρη

Πέργαμον αμφ' έρατην περί&' ιερόν Απόλλωνος

νηόν τε ζά&εον Τριτωνίδος άμφί τε βωμον 435

Έρκείον · θάλαμοι δε κατεπρή&οντ' ερατεινοί

νίωνων Πριάμοιο · πόλις δ' άμα&ύνετο π&βα.

Τρώες δ οϊ μεν παιβϊν νπ' 'Λργείων όλεκοντο ,

οι ά' υπό λενγαλέον τε πυρός βφετε'ρων τε μελά&ρων,

εν&α βφιν και μοίρα κακή και τύμβος έτύχ&η , 440

άλλοι δε ξιφε'εΰβιν ιόν δια λαιμόν ελαββαν

πνρ άμα δνβμενέεββιν επί προ&ύροιβιν ίδόντες ,

οΓ δ' ίίρ' όμως τεκέεββι κατακτείναντες ακοιτιν

χάππεϋον αο'χετον έργον άναπλήβαντες ανάγκη ·

καί ρά τις οΐόμενος δηίων έκκς ε'μμεν' άντην 445

εχπο&εν Ήφαίβτοιο &οώς ανά κάλπιν άείρκς

ωρμηνεν πονέεβ&αι έφ' νδατι · τύν δε παραφ&άς
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Αργείων τις ίτυψεν νπ' εγχεΐ χαί οί ολεοαε

&νμόν -υπ" άκρήτω βεβαρημένου · ηριπε δ' είβω

δώματος· άμφι 6ε οί χενεή περικάππεδε κάλπις· 450

άλλοι ί' αν φεύγοντι δια μεγάροιο μεβόδμη

έ'μπεβε χαιομένη, επί ί' ηριπεν αίπνς ολε&ρος.

πολλοί δ' αυτέ γυναίκες ανιηρην επί φνξαν

έββνμεναι μνήΰαντο φίλων υπό δώματι παίδων ,

ού'ί λίπον εν λεχέεβΰιν · ίίφκρ δ' ανά ποσσίν ίούΰαι, 4δδ

παιβίν όμως άπόλοντο δόμων έφύπερ&ε πεδόντων.

ίπποι δ' άντε κννες τε δι' αβτεος έπτοίηντο

φενγοντες βτυγεροΐο πνρός μένος· άμφΐ δε ποΰαΐ

βτεΐβον άποκταμένονς , ζωοΐΰι δί πήμα φέροντες

κίεν έπερρωοντο · βοή δ' άμφίαχεν αβτν · 460

χκί τίνος αίξηοΐο δια φλογός έββνμε'νοιο

φ&εγγομένον ' τονς δ' ίνδον αμείλιχος Αΐΰκ δάμαβϋεν ·

άλλον ά' αλλά κέλεν&α φέρον βτονόεντος όλέϋ-ρου.

φλόξ ί ' αρ' ες ήέρα δϊαν άνέγρετο · πέπτατο δ' αίγλη

άαπετος· άμφί'δε φυλά περικτιόνων όρόωντο 465

μέχρις έπ' Ίδκίων ορέων νψηλά κάρηνα

θρηιχίης τε Σάμοιο καΐ άγχιάλον Τενέδοιο ·

καί τις αλός κατά βέν&ος εαω νέος εκφατο μν&ον ·

,,ηννΰαν 'Λργεΐοι κρατερόφρονες αΰπετον ε'ργον

πολλά μάλ' άμφ' Ελένης έλικοβλεφάροιο καμόντες, 470

πάβα δ' αρ' η το πάροι&ε πανόλβιος εν πνρι Τροίη

χαίεται · ονδε 9·εών τις έελδομένοιΰιν αμννε ·

πάντκ γαρ άβχετος Αΐΰκ βροτών έπιδέρκεται εργκ ·

χαί τα μεν άχλέα πολλά καί ονκ άρίδηλα γεγώτα

κνδήεντα τί&ηβι , τα δ' νψό&ι μείον' ε&ηκε · 47δ

πολλάκι δ' εξ άγα&οϊο πέλει κακόν, εκ δ% καχοϊο

έβ&λόν άμειβομένοιο πολντλητον βίότοιο."

ως αρ' εφη μερόπων τις απόπρο&εν αΟπετον αΐγλην

.
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εΐβορόων βτονόεββα δ' έ'τ' ίίμφεχε Τρώας όιξΰς·

Άργεΐοι δ' κνα αβτυ κυδοίμεον, ήΰτ' άήται 480

λάβροι άπείρονα πόντον όρινόμενοι κλονέουβιν,

όππότ' κρ' άντιπέρη&ε δυΰαέος 'Λρκτούροιο

βηλον εξ κδτερόεντα &υτήριον κντέλληΰιν

ες νότον ήερόεντχ τετρκμμενον, άμφΐ δ' αρ' κντω

πολλαΐ νπόβρνχκ νήες κμαλδννοντ' ένΐ πόντφ 485

όρννμενων άνεμων τοις εί'κελοι νίες 'Λχκιών

πόρ&εον'Ίλι,ον κίπν · το δ' εν πνρΐ καίετο πολλώ·

ήύτ' ορός λαΰί^βι,ν άδην καταειμενον νλΐ]ς

έββνμένως κκίηται ΰπαΐ πνρός όρννμένοιο

εξ ανέμων, δόλιχοι δε περιβρομέονβι κολωνκι, 490

τω δ' αρκ λενγκλέως ένιτείρετκι ίίγρια πάντα,

Ηφαίΰτοιο βί^φι ηεριβτρεφ&έντα κα&' ΰλην

ως Τρώες κτείνοντο κατά πτόλιν · ουδέ τις αυτούς

ρνετ' επουρανίων · περί γαρ λίνα πάντο&ε Μοΐραι

μκκρκ περιοτήβαντο , τα περ βροτος ονποτ' αλνξε. 495

και τότε Λημοφόωντι μενεπτολέμω τ' Άκάμ,κντι

Θηΰήος μεγάλοιο δι' κβτεος ηντετο μήτηρ

χαίπερ *****

* έελδομένη· μαχάρων δέτις ηγεμόνενεν,

ος μιν κγεν κείνοιΰι καταντίον · η δ' κλάλνκτο

φενγονβ' εκ πολέμοιο καΐ εκ πυρός· οι δ' έδίδόντες 500

αίγλη εν Ήφκίβτοιο δέμας μέγε&ός τε γυναικός,

αυτήν έ'μμεν εφαντο &εηγενέος Πριάμοιο

άντι&έην παράκοιτιν · αφκρ δε οι έμμεμαώτες

χείρας έπερρίψαντο, λιλαιόμενοί μιν αγεβ&αι

ες Λκναούς · ή δ ' αΐνόν κναβτενάχουβκ μετηΰδα · 505

,,μτί νΰ με, χΰδιματέχνα φιλοπτολέμων Άργείων,

δήιον ως έρύοντες έάς επί νήκς αγεβ&ε ·

ου γκρ Τρωιάδων γένος εύχομαι , αλλά μοι έβ&λόν

αίμα πέλει Λαναών μάλ' ένκλ,εές, οΰνεκα Πιτ&εύς
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γεΐνατό μ' εν Τροιζήνι , γαμώ ά' έδνώβατο δΐος 510

Αίγενς, έχ δ' αρ' έμεΐο χλντος παις ίπλετο Θηβενς-

αλλά με, προς μεγάλοιο Λιός, τερπνών τε τοχήων,

ει έτεον Θηαήος άμνμονος έν&άδ' ΐχοντο

νιες αμ ' Άτρείδ^βι , φίλοις παίδεββιν εκείνον

δείξκτ' έελδομένοιαι χατκ βτρκτόν , ονβπερ όίω 515

νμμιν δμήλιχας εμμεν · άναπνενβει δε μεν ήτορ ,

ην χείνονς ξώοντας ί'δω χαΐ άριβτέας αμφω."

ώ'ί φάτο · τοί δ' άίοντες έον μνήΰαντο τοχήος,

άμφ' Ελένης οβ' «ρίξε, χκΐ ως διέπερβαν Άφίδνας

κούροι έριγδονποιο Λιός πάρος, όππότ' αρ' αντονς 520

νβμίνης κπάνεν&εν άπεχρνψαντο τι&ήνκι

νηπιάχονς έ'τ' έόντας· άνεμνήβαντο δ' κγανής

Λί'&ρης, οββ' έμόγηβε δορνχτήτω νπ' κνκγκτ],

κμφω όμως έχνρή τε χαΐ άμφίπολος γεγκνϊα

άντι&έης Ελένης · βνν δ' κμψκβίτι χεχάροντο · 525

Λημοφόων δε μιν ηνς έελδομένην προβεειπε ·

ηβοΙ μεν δη τελεοναι &εοί &νμηδες έέλδωρ

κντίχ', έπείρκ δε'δορκας άμνμονος νΐέος νιας

ήμέας, οΐβε φίλ%ς αννκειράμενοι παλάμηβιν

οίαομεν ες νήας , χαΐ ες Ελλάδος ιερόν ονδας 530

ίίξομεν άβπκβίως, ο9ι περ πάρος έμβκβίλενες."

ως φάμενον μεγάλοιο πατρός προβπτνξατο μητηρ

χείρεβιν άμφιβκλονΰα , κνΰεν δε οί ενρέας ώμονς

χαι κεφαλήν καΐ οτέρνα γένειά τε λαχνήεντα ·

ως δ' αντως Άχάμκντκ κνβεν , περί δε βφιβι δάχρν 535

ηδν χκτα βλεφάροιιν έχενατο μνρομένοιΰιν ·

ως δ' όπότ' αίζηοΐο μετ' άλλοδαποϊοιν έόντος

λαοί φημίξωδι μόρον, τον δ' εχπο&εν νϊες

νΰτερον ά&ρήβαντες ες οικία νοοτήΰκντα

χλαίονΰιν μάλα τερπνόν · ο δ' εμπαλι παιοί και αντος 540

μύρεται εν μεγάροιΰιν έπωμαδόν , άμφϊ δε δώμα
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ηδύ χινυρομένων γοερή περιπεπτατ' ίωή ·

ως των μυρομένων λαρός γόος κμφιδεδήει.

χαί τότε που Πριάμοιο πολυχτήτοιο &ύγατρκ

Λαοδίχην ένε'πουβιν ες κΐ&έρα χείρας όρέξαι 545

ενχομένην μαχάρεββιν άτειρέβιν , ϋφρα έ γκΐκ *

άμφιχάνΐ], πριν χείρα βαλεΐν επί δούλικ Ιργα·

της δε &εών τις ίίχονΰε χαί αντίχα γαΐαν ίνερ&ε

ρήζεν κπειρεβίην · η δ' έννεβί^βυ &εοΐο

χονρην δέΊ*ατο δΐαν έσω χοίλοιο βερέ&ρον, 550

Ιλίου ολλνμένης, ης εΐνεχά φαΰι χαί αυτήν

Ήλέκτρην βκ&ΰπεπλον έον δέμας άμφιχαλΰφκι

άχλύι χαί νεφεεβδιν άχηχεμένην *

***** χορονκλλων

Πληιάδων, αϊ δη οί άδελφειαι γεγκαβιν

αλλ' αϊ μεν μογεροΐβι,ν έπόφιαι άν&ρώποισιν · 555

ίλαδον άντέλλουβιν ες ουρανού · η δ' αρά μούνη

χεύ&εται αίεν αιβτος , έπεί $κ οί υίέος έβ&λοΰ

Λαρδάνου ιερόν αβτυ χατήριπεν · ουδέ οί αυτός

Ζευς ύπατος χραίβμηβεν άπ' αί&έρος, οΰνεκα Μοίραΐζ

εΐχει χαί μεγάλοιο Λιός μένος · άλλκ το μεν που 560

αθανάτων τάχ' έρεξεν ένς νόος,ήε χαί ουχί.

ΑργεΐΟί δ' έ'τι &υμόν επί Τρωεββιν 'όρινον.
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ΚΟΙΝΤΟΥ

ΤΩΝ Μ Ε Θ Ο Μ Η Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟΣ ΤΕΣΣΑΡΛΚΑΙ4ΕΚΑΤΟΣ.

Καΐ τοτ' άπ' ώχεανοΐο %·εκ χρνβό&ρονος Ηώς

ονρανον εΐβανόρουβε · χάος δ' νπεδέξατο νύχτα ·

οι δϊ βίτ] Τροίην ενερχέα δτ}ώβαντο

Άργεΐοι , χαΐ χτήοΊν άπείρονα ληίαοκντο ,

χειμκρροις ποταμοΐβιν έοιχότες^ οΐτε φέρονται 5

εξ ορέων κανκχηδόν όρινομένου νετοΐο,

πολλά δϊ δένδρεκ μακρά και όππόβκ φνετ' οοεβφιν

κντοΐς βυν πρώνεβΰιν έ'αω φορέονοΊ δκλκβΰης ·

ως Λαναοί πέρϋαντες νπαί πυρϊ Τρώιον αβτν

χτήμκτα πάντα φέρεϋχον ένβχάρ&μους επί νήας · 10

βνν δ' αρκ Τρωιάδας χκταγίνεον «λλο&εν κλλκς,

τάς μίν ε'τ' άδμήτας χαΐ νηίδκς οίο γκμοιο ,

τάς δ' αρ' νπ' κίξηοΐβι νέον φιλότητι δαμείβκς,

αλλκς $' αυ πολιοπλοκκμονς , ετέρας δ' αρ' εκείνων

όπλοτέρας, ων παΐδκς άπειρνββαντ' από μαζών 15

νβτάτιον χείλεϋβι γΐάγος περιμαιμώωντας.

τοΐβιν δη Μενέλαος ένΐ μέββοίβι χαί αυτός

ηγεν βήν παράχοιτιν άπ' αϋτεος αί&ομένοιο ,

έξαννβας μέγα έργον · £χεν δε ε χάρμα καΐ αΐδοίς ·

Καββάνδρην δ' αγε δΐαν ένμμελίης Αγαμέμνων, 20

Άνδρομάχην δ' Άχιλήος ένς παις · αύταρ Όδνββενς

ειλχε βίΐ] Έχάβην της δ' ά&ρόα δάχρν' άπ' οβΰων

πίδαχος ως έχέοντο · περιτρομέεβχε δε γνΐα,

χαιχραδίη άλάλνχτο φόβω , δεδάιχτο δε χαίτας
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κράατος εκ πολιοΐο · τεφρή δ' έπεπέπτατο πολλή, 25

την που απ έΰχκρεώνος αδην κατεχενατο χερβιν

όλλνμένου Πριάμοιο καί αβτεος αΐ&ομένοιο ·

καίρα μέγα Οτονάχιξεν, οτ' αμφεχε δούλιον ημαρ

μαφ άεκαξομένην. έτερος δ' ετέρην γοόωΰκν

ήγεν Τρωιάδων ΰφετέρας επί νήκς άνκγκ%· 30

αϊ ά' αδινον γοόωβαι άνίαχον κλλο&εν αλλαι ,

νηπικχοις άμα πκιβΐ κινυρόμενκι μάλκ λυγρώς ·

ως δ' όπότ' κργιόδονΰιν όμως βνβΐ νήπια τέκνκ

βτα&μοΰ από προτεραίο ποτΐ βτα&μον άλλον κγωβιν

άνερες έγρομένω νπο χείματι, τοί δ' άλεγεινον 35

μίγδα περιτρΰξονΰι διηνεκές κλλήλοιβιν ·

ως Τρωαΐ Λαναοΐΰιν νπ' έβτενάχοντο δαμεΐβαι ·

Ι'βην δ' αν και άναυδα φέρεν και δμωΐς ανάγκην.

άλλ' ον μαν Έλένην γόος αμφεχεν · αλλά οι αιδώς

ομμαβι κυανεοιβιν έφίξκνε , καί οι ϋπερ&ε 40

καλάς άμφερν&ηνε παρηίδας · εν δε οί ήτορ

αΰπετα πορφνρεΰκε κατά φρένα , μη έ κιοϋΰαν

κνανεας επί νήας άεικίδβωνται Άγαιοί·

τοννεχ' νποτρομέουβκ φίλω περιπάλλετο &νμω·

καί ρα καλνψαμένη κεφαλήν έφνπερ&ε καλνπτρτ} 45

εβπετο νιββομένοιο κατ' ΐχνιον ανδρός εοΐο

αίδοΐ πορφνρονβα παρήιον, ήντεΚΰπρις,

εύτέ μιν Ονρανίωνες εν άγκοίνβΟΊν "Λρηος

άμφαδόν είΰενόηβαν έον λ'εχος αίβχννονααν

δεΰμοΐς εν δαμινοϊβι δαήμονος Ήφαίβτοιο , 50

τοις ε'νι χεΐτ' άχεονβα περί φρεαίν αέδομένη τε

ίλκδόν άγρομενων μακάρων γένος ήδε και αυτόν

"Ηφαιβτον · δεινόν γαρ εν όφ&αλμοΐβιν άκοίτεω

άμφαδόν είβοράαβ&αι έπ' α[6χεΐ8·ηλντέρ%6ι·'^

τη Ελένη είκυΐα δέμας καί άκήρατον αιδώ 55

ηιε βνν Τροοήβι δορνκτήτοιβι καί αυτή
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νήας ίπ' Αγγείων εύήρεας · άμφΐ δε λαοί

ΰάμβεον ά&ρήβαντες άμωμήτοιο γυναικός

άγλαΐην καϊ κάλλος έπήρατον · ουδέ τις £τλη

κείνην ούτε κρυφηδον έπεββολί^ΰι χαλέψαι , ' 60

οϋτ' ονν κμφαδίην, άλλ' ως ·&εόν εΐβορόωντο

κβπαβίως · πάβιν γαρ έελδομένοιϋι φαάν&η ·

ως δ οτ αλωομένοιβι δι' ακκμάτοιο &αλάββης

πατρίς έη μετά δηρόν άποιχομένοιβι φανείη,

οι δε και έχ παντοίο και εκ &κνάτοιο φνγόντες 6δ

πάτρη χεϊρ' όρεγονβι. γεγη&ότες αβπεταΟ·νμώ·

ως Λαναοί περί πάντες έγή&εον ου γαρ ίτ' αύτοΐς

μνήβτις ίην κάματοι υ δυβαλγέος ουδέ κνδοιμον ·

τοΐον γαρ Κν&ερεια νόον ποιήβατο πάντων,

ήρα φέρονβ' Ελένη έλικώπιδι καϊ Λίΐ πατρί. .70

και τότ' «'ρ', ως ένόηΰε φίλον δεδαΐγμένον αβτν

Βάν&ος, ί'&' αίματόεντος άναπνείων ορυμαγδού,

μνρετο βνν Ννμφββιν, έπεί κακόν ίμ,πεβε Τροίη

εκποΟ-ε καϊ Πριάμοιο κατημάλδννε πόληα ·

ως δ' οτε λήιον αύον έπιβρίβαΰα χάλαζα 7δ

τντ&ά διάτμηση, ΰτάχνας δ' άπο πάντας άμέρ0β

ριπί} νπ αργαλεΐ], καλάμη δ' αρά χενατ' ε'ραξε

μαψιδίη, καρποΐο κατ' ονδεος όλλυμενοιο

λενγαλέως , λνγρω δ% πέλει μέγα πέν&ος ανακτι ·

ως αρά και Βάν&οιο περί φρένας ηλν&εν άλγος 80

Ιλίου ο(ω&έντος · ίχεν δε μιν αΐεν όιζύς

ά&άνατόν περ έόντα· μάκρη δ' άμφεΰτενεν'Ίδη

καϊ Σιμόεις · μύροντο δ' άπόπρο&ι πάντες ίναυλοι

Ίδαϊοι Πριάμοιο πάλιν περικωκύοντες.

Άργεΐοι δ' έπι νήας έ'βαν μέγα καγχαλόωντες , . 85

μέλποντες νίκης έρικνδέος οβριμον άλκήν ,

άλλοτε άβ ξά&εον μακάρων γένος ήδε καϊ αυτών

&νμόν τολμήεντκ και αφ&ιτον έργον Έπειον ·
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μολπη δ' ονρανόν Ιχε δι' αΐ&έρος, εντε χολοιών

χλαγγη απειρεβίη , όπότ' ενδιον ημαρ 'ίκηται 90

χείματος εξ όλοοΓο , πέλει δ' αρά νήνεμοξ αί&ήρ ·

ως των παρ νήεββί μέγ' ίνδοΟ·ι γη&ομένων κήρ

******

αθάνατοι τέρποντο χατ' ονρανον, οβΰοι αρωγοί

έχ &νμοϊο πέλοντο φιλοπτολέμων Άργείων ·

κλλοί $' αν χαλέπαινον, οβοι Τρωεββιν ίίμννον, 95

δερχόμενοι Πριάμοιο χαται&όμενον πτολίε&ρον ·

άίλ' ον μαν νπερ Αΐβαν έελδόμενοί περ άμννειν

ίβ&ενον · ονδε γαρ αν-τος νπερ μόρον ονδϊ Κρανίων

ρηιδίως δννατ' Αΐβαν άπωβέμεν , ο§ περί πάντων

ά&ανάτων β&ένος έβτί, Αιος ί' έχ πάντα πέλονται. 100

'Λργεΐοι δ' αρά πολλά βοών επί μηρία 9-έντες

χκΐον όμως ΰχίζ^ΰι , χαΐ έδΰνμενοι, περί βωμούς

λείβεβχον μέ9ν λαρόν έπ' αί&ομέντιβι. Φνηλής,

ήρα &εοΐβι φέροντες, έπεί μέγα ηννβαν έ'ργον

πολλά δ ' εν είλαπίνΐ] δνμηδέι χνδαίνεβχον 105'

πάντας, οβονς νπέδεχτο βνν έ'ντεβι δονρι.ος ίππος·

&ανμαξον δε Σίνωνα περιχλντόν, οννεχ' νπέτλη

λώβην δνβμενέων πολνχηδέα · χαί ρά ε πάντες

μολπή και γεράεβΰιν άπειρεβίοιβι τίεβχον ·

ος δ' αρ' ένϊ φρεβίν ηβιν έγή&εε τλήμονι 0-νμώ 110

νίκη ε'π' Άργείων, ΰφετέρη δ' ονχ αχνυτο λώβ% ·

άνέρί γαρ πινντω χαΐ έπίφρονι πολλον κμεινον

χνδος χαΐ χρνβοΐο χαΐ εΐδεος ήδε χαΐ άλλων

έβ&λών, όππόΰα τ' έβτΐ χαΐ ε'ββεται άν&ρώποιΰιν ·

οϊ δ' αρά παρ νήεββιν άταρβέα 0-νμόν έχοντες 115

δόρπεον άλλήλοιβι διηνεκέως ένέποντες · · ,

,,ήννβαμεν πολέμοιο μακρόν τέλος · ήραμε*}7 ενρν

κνδος όμως δηίοιδι μέγα πτολίε&ρον ελόντες ·

αλλά, Ζεν, κκΐ νόβτον έελδομένοίς κατάνενΰον."
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ώ<; ϋφαν · άλλ' ου πάβι πατήρ επί νόατον ϋνευβε · 120

τοις δε τις εν μέαβοιβιν έπιβτάμενος * * ·

* * * * ου γαρ Ιτ' κντοΐς

δεΐμα πέλεν πολέμοιο δυβηχέος, άλλ' επί έργα

εύνομίης έτράποντο χαΐ εύφροβύνης ερατεινής·

δς δ' ήτοι πρώτον μεν έελδομένοιοΊν αειδεν, 125

λαοί όπως βυνάγερ&εν ες Λύλίδος ιερόν ούδας ,

ήδ' ως Πηλείόαο μέγα β&ε'νος άκαμάτοιο

δώδεκα μεν χατά πόντον ίων διε'περΰί πόληας,

ένδεκα δ' αύ κατά γαϊαν όιπείριτον, οββα τ' έ'ρεξ,ε

Τήλεφον άμφις ανακτά καΐ οβοιμον Ήετίωνκ , 130

ως δε Κνκνον κατεπεφνεν νπέρβιον, ήδ' οα' Άχκιοί

μαρνάμενοι κατά μήνιν Ά%ιλλέος έργα κάμοντο ,

"Εκτορα δ' ως είρυδβεν έής περί τείχεα πάτρης,

ως ·9·' ε'λε Πεν&εβίλειαν ανά μό&ον, ως τ' έδάμκοοεν

νίέα Τιδωνοϊο , και ως χτάνε καρτεράς Αΐας 135

Γλανκον ένμμελίην, ήδ' ως έρικνδέα φώτα

Ευρύπνλον κατέπεφνε &οοΰ παις Λίκχίδαο ,

ως δε Πάριν δαμάβαντο Φιλοκτήταο βέλεμνα,

ήδ' όπόβοι δολόεντος έβήλυ&ον ίνδο&εν Ίππου

άνέρες, ως τε πόληκ &εηγενέος Πριάμοιο 140

περβαντες δαίννντο κακών από νόβφι κνδοιμών.

αλλά δ' αρ' άλλος αειδεν, ο τι φρεβιν ηβι μενοίνκ.

άλλ' οτε δαιννμένοιβι μέβον περιτε'λλετο νυκτός,

δη τότε που δόρποιο και άκρήτοιο πότοιο

παν0άμενοι πάντες λα&ιχηδέα χοΐτον ελοντο · ' 145

χ&ιξόν γαρ καμάτοιο μένος κατεδάμνατο πάντας·

τω και πανννχιοι λελιημένοι είλαπινάξειν

παύβαν&' , οννεκεν ύπνος αδην άέκοντας £ρνκεν ·

άλλη δ' άλλος ίανεν · ο δ' εν κλιβίββιν εηβιν

Άτρείδης οάριζε μετ' ήνκόμοιο γυναικός · 150

ου γαρ πω κείνοιβιν έπ' ίίμμκΰιν ύπνος επιπτεν,



270 ΚΟΙΝΤΟΤ

αλλά Κΰπρις πεπότητο περί φρένας, οφρκ παλαιού

λέχτρον έπιμνήβωνται , αχός δ' άπο νόβφι βάλωνται·

πρώτη δ' αν&' Ελένη τοΐον ποτΐ μν&ον εειπε·

,,μή νν μοι, ώ Μενέλαε, χόλον ποτιβάλλεο &νμω· 155

ου γαρ έγών έ&έλονΰκ λίπον βέο δώμα και εύνήν ,

αλλά μ' 'Λλεζάνδροιο βίη καΐ Τρώιοι νΐες

βεν από νόβφιν έόντος ανηρείψκντο κιοντί^,

και μ' αμοτον μεμανΐαν όιξνρώς άπολέβ&αι

η βρόχω αργαλέφ η και ζίφεΐ βτονόεντι 160

ειργον ένΐ μεγάροιβι παρηγορέοντες έ'πεβΰι

βεν ε'νεχ' άχννμένην καΐ τηλνγέτοιο &νγκτρός ·

της νν βε προς τε γάμον πολνγη&έος ηδε βεν αυτόν

λίββυμαι, άμψ' έμέ&εν βτνγερής λελα&έβ&αι άνίης."

ως φαμένην προβέειπε πνχα φρονέων Μενέλαος· 165

,,μηχέτι ννν μέμν'ηβ', άλλ' Ιβχέμεν αλγεκ &νμω ·

άλλα τα μεν πον πάντα μέλας δόμος εντός έέργοι

λή&ης· ον γαρ έ'οικε κακών μεμνήβ&αι έ'τ' έργων."

ως φάτο · την δ' ελε χάρμα, δέος δ' έξέοβντο &νμον ·

ε'λπετο γαρ πανβαβ&αι άνιηροΐο χόλοιο 170

ον πόΰιν · άμφι δε μιν βάλε πήχεε · καί 6φιν αμ' κμφω

δάκρν κατά βλεφάροαν έλείβετο ηδύ γοώντων ·

άϋπαβίως δ' αρά τώγε παρ' άλλήλοιβι κλί&έντε

ΰφωιτέρον κατά &νμόν άνεμνήβαντο γάμοιο ·

ως δ' οτε πον κιββός τε και ημερις άμφιβάλωνται 175

άλλήλοις περί πρέμνα, τα δ' ονποτε ΐς άνέμοιο

βφών από νόβφι, βαλέβ&αι έπια&ένει · ως αρά τώγε

άλλήλοις δννέχοντο λιλαιόμενοι φιλότητος.

άλλ' οτε δη και τοΐβιν έπήλν&εν νπνος άπήμων,

δη τότ' Άχιλλήος κρατερον κήρ Ιβο&έοιο 180

έ'βτη νπερ κεφαλής ον νίέος, οϊος εην περ

ζωος έών , οτε Τρωβιν αχός πέλε , χάρμα δ ' 'Λχαιοΐς ·

κνββε δε οι δειρήν και φάεα μαρμαίροντα
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αβπαβίως · χαΐ τοΐα παρηγορέων προβέειπε ·

,,χαΐρε, τέκος , χαϊ μήτι δαΐξεο πέν&εϊ &νμον 185

εΐνεκ' έμεΐο &ανόντος, έπεί μακάρεββι δέοΐβιν

ήδη όμέΰτιός ειμί · 6ν δ' ί'βχεο τειρόμενος κήρ

άμφ' έμέ&εν, και χάρτος αδην έμόν έ'ν&εο &υμω· · -

αίεί δ' Άργείων πρόμος ΐβταβο μηδενΐ εί'χων

ηνορέϊ] · κγορτι ό'ί παλαιοτέροιΰι βροτοΐβι 190

χεί&εο ' χαϊ νύ βε πάντες ένφρονα μν&ήβονται.

τΐε δ' άμνμονκς άνδρας, οβοις νόος έ'μπεδός έβτιν

έβ&λώ γαρ φίλος έβ&λος άνήρ , χαλεπώ δ' άλεγεινός.

ην δ' άγα&ον φρονείς, αγάδων χκΐ ΐενξεκι έργων

κείνος δ' ονποτ' άνήρ 'Λρετής επί τέρμα&' ΐχκνεν, 195

ωτινι μη νόος έβτίν ένκίβιμος· οννεχ' αρ' αυτής

πρέμνον δύββατόν έδτι, μακρόν δε οι αχρις έπ' αΐ&ρην

όζοι άνΐ)έΊζηνϋ'' · οπόοοιβι δε κάρτας οπηδεΐ

χαϊ πόνος, έχ καμάτου πολνγη&έκ χαρπον κμαονται

είς 'Λρετής άναβάντες ένβτεφάνον χλυτόν ερνος· 200

άλλ' κγε , χύδιμος έ'ββο , χαϊ εν φρεβι πενκαλίμχβι

μήτ' επί πήματι πάγχν δαΐξεο &υμόν άνίΐ],

μήτ' έΰ%·λώ μέγα χαίρε · νόος δε τοι ήπιος ε'βτω

εξ τε φίλους έτάρους ες &' υίέας ες τε γυναίκας

μνωομένω κατά &νμόν , ότι ΰχεδόν άν&ρώποιβιν 205

ούλομένοιο μόροιο πύλαι και δώματα νεκρών ·

ανδρών γαρ γένος έβτιν όμοίιον αν&εΰι ποίης,

ίίν&εΰιν είαρινοϊβι · τα μεν φ&ινύ&ει, τα δ' άέξει ·

τοννεκα μείλιχος ΐββο. και Άργείοιβιν ενιβπε ,

'Λτρείδϊ] δε μάλιβτ' 'Λγαμε'μνονι , εΐγέ τι &νμω 210

μέμνην&' , οβϋ' έμόγηβα περί Πριάμοιο πόληα ,

ήδ' ο6α ληιΰάμην, πριν Τραάιον ούδας ίχέβ&αι,

τω μοι νυν κατά &υμον έελδομένω περί πάντων

ληίδος εκ Πριάμοιο Πολυζείνην εϋπεπλον
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οφρα &οώς ρέζωβιν , έπεί βφιβι χώομαι εμπης 215

μάλλον ετ' , η το πάρος Βριβηίδος · άμφι δ' αρ' οϊδμα

χινήβω παντοίο , βάλω δ' έπι χείματι χεΐμα,

όφρα χαταφ&ινύ&οντες άταβ&αλίτιβιν έήβι

μίμνωβ' έν&άδε πολλόν έπίχρόνον, είβόχ εμοιγε

' λοιβας άμφιχεωνται έελδόμενοι μέγκ νόστου · 220

αντήν δ' , ε£ χ' έ&έλωβίν, έπην από δνμον ελωνται,

χονρην τκρχνβαβ&αι κπόπρο&εν οντι μεγαίρω."

<ας ειπών άπόρονβε ·9·οτ} ένκλίγχιος κνρη ·

αΐψκ δ' ες Ήλνβιον πεδίον κίεν, %χι τέτνκτκι

ουρανού εξ νπκτοιο καταιβαβίη τ άνοδος τε 22δ

κ&κνάτοι,ξ μκκκρεβΰιν · ο δ' , όππότε μιν λίπεν νκνος,

μνήβκτο πατρός έοΐο · νόος δε οίήνς Ιάν&η.

κλλ' δτ' ες ονρανον εύρύν άνψεν Ήριγένεια

νύκτα δικόκεδάβκβκ, φάνη δ' κρκ γαία και αί&ήρ,

δη το'τ' 'Λχαιών νϊ*ς άπεκ λεχεων άνόρονβκν 230

ίέμενοί νόβτοιο· νέας δ' ες βέν&εα πόντου

εϊλκον καγχκλόωντες άνκ φρένας, ει μη κρ' αυτούς

έββυμενους χατίρυκεν Αχιλλέας οβριμος υιός ,

£15 άγορήν τ έκάλεββε και εκφατο πατρός έφετμήν

,,χέκλυτέ μευ, φίλα τέκνα μενεπτολέμων Άργείων^ 235

πατρός έφημοβύνην έρικυδέος, ην μοι Ενιβπε

χ&ιξ,ός ένι λεχέεβΰι-δια κνέφας ΰπνώοντι ·

φή γαρ άειγενέεββι μετεμμεναι ά&κνάτοιβιν ·

ήνώγει δ' ύμέας τε καΐ Άτρείδην βαβιλήα,

οφρα οί εκ πολέμοιο γέρας περικαλλες αροιβ&ε 240

τύμβον έπ' ενρώεντκ Πολυξείνην εϋπεπλον ·

χαί μιν έ'φη ρέξαντας άπόπρο&ι ταρχύβαβ&αι ·

«ι ίβ' οι ουκ άλέγοντες έπιπλώοιτε δάλαββαν,

ήπείλει κατά πόντον εναντία χΰματ' άείρας

λκόν όμως νήεββι πολύν χρόνον έν&άδ' έρύζειν." 245

ως φαμένου πεί&οντο , κκΐ ως &εώ εύχετόωντο ·



ΛΟΓΟΣ ΙΑ 273

και γαρ δη κατά βέν&ος άέξετο κΰμα

ευρύτερου καΐ μάλλον έπήτριμον, η πάρος ήεν,

μκινομένον άνέμοιο · μέγας δ' όρο&ύνετο πόντος

χερβι Ποβειδάωνος · ο γαρ κρατερω Άχιληι 250

ήρα φέρεν · παΰαι δε &οώς ένόρονβαν αελλαι

ες πέλαγος · Λαναόί άί μέγ' ευχόμενοι 'Λχιλήι

πάντες όμως μάλκ τοΐα προς αλλήλους όάριξον ·

,,άτρεκέως γενεή μεγάλου Λιός ήεν Άχιλλεύς-

τω καΐ νυν &εός έβτι , καΐ ει πάρος εβκε με&' ήμΐν · 265

ου γαρ άμαλδύνει μακάρων γένος αμβροτος «('ώι/."

ώ§ φάμενοι ποτΐ τΰμβον 'Λχιλλέος άπονέοντο ·

την ό' αγον, ήΰτε πόρτιν ες ά&ανάτοιο &νηλάς

μητρός άπειρΰβΰαντες ένΐ ξνλόχοιαι βοτήρες,

η δ' αρά μακρά βοώβα κινύρετκι άχνυμένη κήρ · 260

ως τήμος Πριάμοιο παις περικωκνεβκε

δυβμενέων εν χερβίν ' αδην δε οι έ'κχυτο δάκρυ · '

ως δ' οπότε βριαρφ υπό χέρματι καρπός έλαίης

ονπω χειμερινοί μελαινόμενος ψεκάδεδβι

χεΰβ πολλόν άλειφα, περιτρίξωβι δε μακρά 265

αρμεν' υπό δπάρτοιβι βιαξομένων αίξηών

ως αρά και Πριάμοιο πολυτλήτοιο δυγατρός

έλκομένης ποτΐ τύμβον αμείλικτου 'Λχιλήος

αίνόν όμως ΰτοναχήδι κατά βλεφάρων ρέε δάκρυ,

καί οι κόλπος έ'νερ&εν έπλή&ΐτο · δεύετο δε χρως 270

άτρεκέως ατάλαντος έυκτεάνφ έλέφαντι.

και τότε λευγαλέοις επί πέν&εΰι κύντερον άλγος

τλήμονος ες κραδίην Εκάβης πέοεν · εν δε οι ήτορ

μνήδατ οιζυροΐο καί αλγινόεντος ονείρου,

τον ρ' Ι'δεν ύπνώουβα παροιχομέντ] ένι νυκτί· 275

ή γαρ όίετο τύμβον ίπ' άντι&έον 'Λχιλήος

εατάμεναι γοόωβα · κόμαι δε οί αχρις έπ' ούδας

εκ κεφαλής εκέχυντο , κκι αμφοτέρων από μαζών

8ΜΥΚΜ." 18
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ερρεε φοίνιον κιμά ποτΙ χ&όνα, δένε δε βήμα·

τον περί δειμκίνονβα χκΐ όββομένη μέγκ πήμα 280

οίκτρόν άνοιμώξεβκε , γόω δ' επί μακρόν άντει·

εντε κνων προπάροι&ε κιννρομένη μεγάροιο

μακρόν νλαγμόν 'ίηβι , νέον βφαραγενβα γάλακτι ,

της από νήπια τέκνα, πάρος φάος εΐΰοράαβ&κι ,

νόβφι βκλωβιν κνακτες ε'λωρ εμεν οίωνοΐδιν, 285

η δ' ότε μεν &' νλακήαι κιννρεται, άλλοτε δ' άντε

ώρν&μω, δτνγερή δε δι,' ήέρος έ'ΰβντ' κντή·

ως Εκάβη γοόωΰα μέγ1 ίαχεν άμφϊ &νγκτρί·

,,ώ' μοι εγώ, τίνν πρώτα, τίδ' νβτατον άχννμένη κήρ

κωκνβοα πολέεβδι περιπλή9ονβα κκκοΐβιν , 290

νίέας η πόΰιν αίνα και ουκ έπίελπτα παθόντας,

ή πάλιν ήε Φνγατρας άεικέας, η έμόν αυτής

ήμαρ άναγκαΐον και δονλιον ; οννεκα Κήρες

βμερδαλέαι πολέεββί μ' ένειλήβαντο κακοΐβι ·

τέκνου έμόν, 6οΙ δ' αίνα και ουκ έπίελπτα και αυτή 295

αλγε' έπεκλώβαντο· γάμον δ' από νόβφι βάλοντο

εγγύς έόν&' 'Τμέναιον, έπεκρήνκντο δ' ολε&ρον

αβχετον άργαλέον τε χαΐ ου φατόν · η γαρ 'Λχιλλενς

και νέκνς ήμετέρφ ετ' ϊαίνεται αΐματι &νμόν ·

ως μ' οφελον μετά βεΐο , φίλον τέκος , ηματι τωδε 300

γαία χανονβα κάλνψε, πάρος βέο πότμον ΐδέβ&αι."

ως φαμένης αλληκτα κατά βλεφάροιιν εχνντο

δάκρνα · λενγκλεον γαρ εχεν μετά πέν&εβι πέν&ος ·

οϊ δ' οτ' εβαν ποτι τύμβον 'Λχιλλήος ξα&έοιο,

δη τότε οι φίλος νιος έρνβοάμενος &οον αορ 305

αχκιγι μεν κονρην κατερήτνε, δεζιτερή δε

τνμβφ επιφανών τοΐον ποτι μν&ον έ'ειπε ·

,,κλν&ι, πάτερ, βέο παιδος έπενχομένοιο και άλλων

Άργείων, μηδ' αμμιν ετ' άργαλέως χαλέπαινε ·

ήδη γαρ τοι πάντα τελέββομεν , οββα μενοινας 310
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ένϊ πραπίδεββι· 6ν δ' ΐλαος αμμι γένοιο,

τενξας εύχομένοιβι Φοοάς δυμηδέα νόβτον."

ως ειπών κονρης δια λοίγιον ηλαβεν άορ

λενκανίης· την δ' αίφα λίπεν πολνήρατος αιών

οίκτρόν άνοιμώξαβαν έφ' ύΰτατίΐ] βιότοιο · 315

χκί ρ' η μεν πρηνής χαμάδις πέβε· της δ' νπο δειρή

φοινίχ&η περί. πάντα, χιών ώ'ί, ή'τ' εν ορεββιν

ή ΰνος η αρκτοιο κκτονταμένης ύπ' ακοντι

κΐματι Λοφφνίΐόεντι, &οώς έρν&κίνε&' νπερΟ'εν.

'Λργεΐοι δε μιν κΐψα δόβαν ποτΐ κβτν φέρεβ&κι, 320

£5 δόμον άντι&έον Αντήνορος^ οννεχ' αρ' κντήν

κείνος ένϊ Τράεββιν έώ πάρος νίέι δίω

Ενρνμάχω κτίταλλεν ένϊ μεγάροιΰιν ακοιτιν

ος δ' έπεί ούν τκρχνβε κλντην Πριάμοιο ϋ-νγατρα

έγγνς έοΐο δόμοιο , παρκΐ Γκννμήδεος [ρον 325

******

δώματα καΐ νηοΐο καταντίον Άτςντάνης ·

δη τότε παύΰατο κύμα, κατεννή&η δε θύελλα

βμερδαλέη, κκΐ χενμα κατεπρήννε γαλήνη.

οι δε 0-οώς επί νήας εβαν μέγα καγχαλόωντες ,

μέλποντες μακάρων ιερόν γένος ήδ' 'Λχιλήα· 330

αΐψα δε δαΐτ' έπάβαντο βοών από μήρα ταμόντες

κ&κνάτοις · έρατη δε ΰνηπολίη πέλε πάντΐ] ·

οΐ δε που άργνρέοιδι κκΐ εν χρυβέοίΰι κνπέλλοις

Λΐνον άφνΰβάμενοι. λαρον μέ&ν · γή&εε δε βφι

&νμος έελδομένων ΰφετέρην επί γαΐαν ίκέβ&αι · 335

άλλ' οτε δη δόρποιο καΐ εΐλαπίνης κορέΰαντο,

δη τότε Νηλέος νιος έελδΌμένοιβι,ν εειπε ·

,,κλΰτί, φίλοι, πολέμοιο μακρην προφνγόντες όμοκλήν,

οφρκ λιλαιομένοιβιν έπος δυμήρες ένίβπω·

ήδη γκρ νόβτοιο πέλει &νμηδέος ωρη · 340

άλλ' ί'ομεν δη γαρ πον 'Λχιλλέος οβριμον ήτορ

18*
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πανΰατ' υιξνροΐο χόλου, κατέρνξε $ε χύμα

νβριμον Έννοαίγαιος , έπιπνείονβι δ' άήτκι

μείλιχοί, οΰδ' ε'τι κύμα κορνΰδεται· άλλ' αγε νήκς

εις αλός οιδμ' έρνβκντες άναμνηβοάμε&α νόστου." 345

ώ? φάτ' έελδομένοις· οι δ' ες πλόον έντννοντο ·

εν&α τέρας &ηητόν έπιχδονίοιΰι φαάν&η ,

οννεκα δη Πριάμοιο δκμαρ πολυδαχρντοιο

εκ βροτον κλγινόεββκ χνων γένετ' · άμφΐ δε λαοί

&άμβεον κγρόμενοι · της δ ' αφεα λάινα πάντα 3όΟ

&ήχε &εός , μέγκ &ανμκ χκΐ έΰϋομένοιοι βροτοΐβι ·

χκΐ την μεν Κκλχαντος νπ' εννεβίηβιν Αχαιοί

νηός έπ' ώκνπόροιο περάν 9-έβκν Έλληαπόντον ·

καρπκλίμως δ' αρά νήας ίβω αλός είρνββαντες

κτήματα πάντ' έβάλον&' , όπόα'"Ιλιον είδανιόντες 355

ληίαβαντο πάροι&ΐ περικτίονκς δαμάΰαντες,

ήδ' όπόβ' ε'| αντης άγαν Ίλίον , οιΰι μκλιΰτκ

γή&εον, οϋνεκ' έ'βαν μάλα μνρία · τοις δ' κιικ πολλκΐ

ληιάδΐς βννέποντο μάλ' άχννμεναι κατά &νμόν ·

αυτοί δ' εντός ΐκοντο νέων. άλλ' ον βφιβι Κάλχας 360

εοπετ' έπειγομένοιβιν έ'αω αλός, αλλά και αλλονς

Άργείονς κατέρνκε · Καφηρίσι γαρ περί πέτρας

δείδιεν αίνόν ολε&ρον έπεββύμενον Λανκοΐαιν ·

ο'ί δε οι ούτι πί&οντο · παρήπκφε γαρ νόον ανδρών

Λίβα κακή · μοννος δε &εοπροπίας εν είδώς 365

'Λμφίλοχος, &ούς νιος άμνμονος 'Λμφιαράον,

μίμνεν όμως Κάλχαντι περίφρονι· τοΐβι γαρ ήεν

αΐ'βιμον άμφοτεροιΰιν, έής άπο τηλό&ι γαίης

Παμφνλων Κιλίχων τε ποτΐ πτολίε&ρα νέεβ&οιι.

άλλα τα μεν μετόπιβ&ε &εοϊ 9ε'βαν κύτκρ Αχαιοί 370

νηών πείβμκτ' ίλνΰαν άπο χ&ονός ήδε χηΐ εννάς

έββνμε'νως άνάειραν · έπίαχε δ' Έλλήβποντος

απερχομένων νήες δε περικλνζοντο δαλάβΰη-
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άμφι δ' αρά ΰφίΰι πολλά περί πρώργβιν έχειντο

εντε' αποκτημένων κα&νπερ&ε δε βήματα νίχης 375

μνρί' άπτ]ώρηντο· χατεβτέψαντο δε νήας

και χεφκλάς καΐ δούρκ και άΰπίδας , οίΰι μάχοντο

άντία δνβμενέων από δε πρώρη&εν αναχτες

εις αλά κνανέην λεΐβον μέ&ν, πολλά δεοίαιν

ευχόμενοι μαχάρεββιν άχηδέκ νόΰτον οπάΰβκι · 380

ενχωλαί δ' κνέμοίΰι, μίγεν και άπόπρο&ι νηών

μκψιδίως νεφέεαΰι χαΐ ήέρι ΰνμφοφέοντο.

αϊ δ' ά'ρα παπταίνεβχον ές'Ίλιον άχνύμενκι κήρ

ληικδες · χαί πολλά χιννρόμεναι γοκκβχον

χρνβδην Άργείων, μέγ' ένΐ φρεβΐ πέν&ος ε'χονβκί · 385

και ρ' αϊ μεν περί γοννατ' έχον χέρας · αϊ δε μέτωπα

' " "' αϊ δ' έά τέκνα

αμφεχον άγκοίνββι· τα δ' ονπω δονλιον ήμαρ

ίβτενον, ουδέ πάτρης επί πήμαΰιν, άλλ' επί μβζφ

%·νμον ε'χον κηδέων γαρ άπόπρο&ι νήπιον ήτορ ·

πάβτ]βι,ν δ' έλέλνντο κόμαι καΐ βτή&εα λυγρά 390

άμφ' όννχεβαι δέδρνπτο· ααρει^βιν δ' ε'πι δάκρυ

αναλέον περίκειτο, κατείβετο δ' αλλ' έφύπερ&ε

πνκνόν από βλεφάρων · δέρκοντο δΐ τλήμονα πάτρην

αί&ομένην £τι πάγχυ , πολύν δ' ανά καπνον ιόντα ·

άμφι δ^ Καβο'άνδρην περικνδέα παπταίνονβκι 39δ

πάβαί μιν δηενντο , 0-εοπροπίης άλεγεινής

μνωόμεναι · η δε βφιν έπεγγελάαΰκε γοώΰαις ,

καίπιρ άκηχεμένη βτνγεροΐς επί πήμαβι πάτρης.

Τρωών δ' οββοι αλνξαν ανήλεος εκ πολέμοιο ,

άγρόμενοι κατά 'άβτυ περί νέκνας πονέοντο 400

δαπτέμεναι μεμαώτες· αγεν δ' άλεγεινον ες ίργον

'Λντήνωρ · αυτήν δε πυρήν πολέεΰΰι τί&εντο.

Άργεΐοι δ' αλληκτον ένΐ φρεβί καγχαλόωντες

άλλοτε μεν κώπ^βι διέπρηοΌΌν μέλαν ϋδωρ ,
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άλλοτε δ' ίβτία νηνβΐ μεμαότες έντύνοντο 405

έοβνμένως· όπίβω δε &οιος απελείπετο Λκβκ

Λαρδανίη και τύμβος 'Λχιλλέος · οϊ <ϊ' ανά &νμόν

καίπερ Ιαινόμενοι κταμένων μνηβ&έντες εταίρων

άργκλέως άκάχοντο και αλλοδαπών επί γαίαν

******

είΰέβαλον · ή δε βφιν έφαίνετο τηλό&ι νηων 410

χαξομένη· τοί δ' αιψα παρ' άγχιάλοιο φέροντα

ρηγμΐνας Τενέδοιο · παρημείβοντο δε Χρνδαν

κκι Φοίβου Σμιν&ήος ε'δοξ ζα&έοιό τε Κίλλης ·

Λέοβος δ' ήνεμόεοβ' κνεφαίνετο· κάμπτετο δ' άκρη

έβΰυμίνως Λεκτοΐο , τό&ι ρίον νβτατον'Ίδης · 415

λαίφεα δε πρηΟ^έντα περίαχεν άμφΐ δε πρώραις

εβραχεν οίδμκ κελαινόν · έπεβκιόωντο δε μακρά

χύμκτκ· λευκαίνοντο δ' νπερ πόντοιο κέλευ&οι.

καί νν κεν Άργεΐοι κίον Ελλάδος ιερόν ονδας

πάντες αλός κατά βέν'&ος άκηδέες , ει μη αρά 6ψι 420

κονρη έριγδονποίο Λιος νεμέβηΰεν Ά&ήνη·

καί ρ' όπότ' Ενβοίης αχεδον ηλν&ον ήνεμοέβΰης,

δη τότε μητιόωΰα βαρνν καί ανήλεα πότμον

άμφΐ Λοκρων βαβιλήί καί αβχετον άβχαλόωβκ

Ζηνι &εών μεδεοντι πκριβταμένη φάτο μν&ον 425

ά&κνάτων άπάνεν&ε · χόλον δε οι ον χάδε δυμός ·

,.Ζεν πάτερ , ονκέτ' ανεκτά &εοΐς έπιμηχανόωνται

άνέρες, ουκ άλέγοντες ανά φρένας ούτε οεν αντον,

οντ' άλλων μακάρων, έπειη τίβις ονκέτ' όπηδεΐ

ανδράΰι λενγαλέΌιβί, κακόν δ' αρά πολλάκις έβΟ-λος 430

βνμφερετ' κλγεϋι μάλλον, έ'χει δ' αλληκτον όιξνν

τοννεκ' άρ' οντε δίκην τις ε&' αξεται, ουδέ τις αιδώς

ε'βτι παρ' άν&ρώποιβιν. . εγωγε μεν οντ' εν Όλνμπω

εββομαι, οντ' έ'τι βείο κεκλήβομαι, ει μη 'Λχαιών

τίΰομ' άτκσ&αλίην , έπειή νν μοι ενδο&εν ήτορ 435



ΛΟΓΟΣ ΙΑ 279

* έαεί ρά μοι ενδο&ι νηού

νιος Όιλήοςμέγ' ένήλιτεν, ούδ' έλέαιρε

Κκββάνδρην όρέγουβαν άχηδέας είς έμε χείρας

πολλάκις, ούδ' ογ' ίδειβεν έμόν μένος, ουδέ τι &υμω

τ/δέΰατ' ά&ανάτην, άλλ' αβχετον έργον £ρεξε·

τω νύ μοι άμβροβίχβι περί φρεβι μη τι μεγήρης 440

ρέξαι , όπως μοι &νμος έέλδεται , οφρα και άλλοι

αίξηοί τρομέωβι &εών άρίδηλον όμοκλήν.11

ως φαμένην προβέειπε πατήρ άγανοίς έπέεββιν ·

,,ω τε'κο5, οντι εγωγ' άνΟ-ίϋταμαι εΐνεχ' Αχαιών,

άλλα και ίντεκ πάντα, τα μοι πάρος ήρα φέροντες 445

χεροΐν νπ' άκαμάτηβιν έτεκτήναντο Κύκλωπες,

δωβω έελδομένΐ] · βν δε βω κρατερόφρονι &νμω

αύτη χεΐμ άλεγεινόν έπ Αργείοιβιν ορινον."

ως ειπών βτεροπήν τε %-οην όλοόν τε κεραυνού

καΐ βροντήν ατονόεββκν άταρβέος άγχό&ι κονρης 450

&ήκατο · της δ' ά'ρα &νμος υπό κραδίβ μέγ' Ιάν&η ·

αντίκα ί' αιγίδα &ονριν έδύΰατο παμψανόωβαν,

άρρηκτον, βριαρήν τε, κκΐ ά&ανάτοιβιν άγητήν

εν γαρ οι πεπόνητο κάρη βλοβνροΐο Μεδούβης

βμερδκλέον κρατεροί δε καΐ ακαμάτου πυρός όρμην 45δ

λάβρον άποπνείοντες ε'ΰαν κα&ύπερ&ε δράκοντες ·

εβράχε δ' αίγίς κπκαα. περί βτή&εδδιν άναυδης,

οίον οτε ΰτεροπ^Οιν έπιβρέμει ίίβπετος αίΟ-ήρ ·

λάξετο δ' έ'ντεα πατρός, απερ &εος οϋτις άείρει

νόβφι Λιός μεγάλοιο · τίναξε δε μακρόν "Ολυμπον 460

βνν δ' έ'χεεν νεφέλας τε και ήέρα πάβαν ΰπερΟ-ε ·

ννζ δ' έχύ&η περί γαΐαν · έπήχλυβεν δε δάλαββα ·

Ζευς δε μέγ' είβορόων έπετέρπετο· κίνυτο δ' ευρύς

ουρανός άμφι πόδεββι &εής · περί δ' εβραχεν αίΟ-ήρ,

ως Λιός άκαμάτοιο ποτι κλόνον έμμεμαώτος· 465

•η δ' αφκρ ηερόεντος υπέρ πόντοιο φέρεβ&αι
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ούρανό&εν προέηχεν ες Αίόλον κμβροτον 'Ιριν ,

οφρ' ανέμους άμα πάντας έπιβρίβκντας άέλλΐ}

***** ίάλλτ)

έλ&έμεναι χραναοΐο Κκφηρέος , έ'ν&εν 'Λχκιών

******

νωλεμέως χριμφ&έντκς , κνοιδήνκί τε δκλαβϋκν, 470

λενγαλέης ριπήβι μεμηνότας · η δ ' κίονΰα

έββνμένως οίμηβε περιγναμφ&εΐβκ νίφεΰβι ·

φκίης κεν πυρ εμμεν αμ' ήέρι χαΐ μέλκν ύδωρ ·

ΐχετο δ' Λίολίην, άνεμων ο&ι λάβρον άέντων

άντρα πέλει ατυφελήβιν κρηράμεν' κμφΐ πέτρηβι , 475

κοίλα κκΐ ήχήεντκ · δόμοι δ' ίχγχιΰτκ πέλονται

Λ1όλ.ον Ίπποτκδαο · κίχεν δε μιν ένδον έόντκ

βύν τ κλόχω χκΐ πκιαΐ δνώδεχκ· χαί οί έ'ειπεν ,

οππόβ' 'Λ&ηναίη Λανκών έπεμήδετο νόατα»·

κύτκρ ογ' ονχ κπί&ηΰε, μόλων δ' εχτοβ&ε μελά&ρων 480

χερΰΐν νπ κκαμάτηβιν ορός μέγα τύψε τρικίνϊ],

έν&' άνεμοι χελαδεινά δνϋηχέες ηνλίξοντο

εν κενεω χεν&μώνι, · περίαχε δ' κιεν ίωή

βρνχομένη κλεγεινά· βί% δ' έρρηξε χολωνην

οι δ' αφαρ έξεχέοντο · χέλενβε δε πκντας έρεμνην 485

λαίλκπα βνμφορέοντας κήμεναι, οφρ' άλεγεινόν

όρννμένης κλος οιδμα Κκφηρέος κχρα κάλυψη ·

οι δε &οαίς ωρνυντο , πάρος βαβιλήος άχοϋααι

πκν έπος· έΰΰυμένοιαι δ' έπεβτενάχιξε δάλαΰβκ

κβχετον · ήλιβκτοιβι δ' έοικότα κΰμκτ' ορεβϋι,ν 490

αλλο&εν κλλκ φέροντα · κατεκλάα&η δ' κρ' 'Λχαιών

&υμός ένΐ βτέρνοιβιν, έπεί νέας άλλοτε μεν που

ύψηλόν φέρε κύμα δι' ήέρος, άλλοτε δ' αυτέ

οία κατκ χρημνοΐο κνλινδομένκς φορέεβχε

βυββον ες ηερόεντκ· βίη δε τις κβχετος «Ιεΐ 495

ψάμμον κνκβλύξεοκε διοιγομένοιο κλύδωνος ·
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ο? ί' ά'ρ' άμηχανίΐ] βεβολημένοι ού'τ' επ' έρετμώ

χείρα βκλεΐν έδύναντο τε&ηπότες, οντ' άρα λαίφη

ΐ'ΰ&ενον άμφΐ κερά λελιημένοι είρναβκΰ&αι

ρηγννμεν' ί'| άνεμων, ονδ' εμπκλιν ΐ&νναα&αι 500

ί§ πλόον · άργαλέαι γαρ έπεκλονέοντο δύελλκι ·

ούδ"ε κυβερνήτηβι, πέλεν μένος είΰε'τι νηών

χεροΐν έπιβταμέντ]ΰι, &οώς οΐήικ νωμάν

πάντα γαρ αλλυδις αλλά κακαΐ διε'χενκν αελλκι ·

ουδέ τις έλπωρή βιότον πέλεν, οϋνεκ' έρεμνη δΟδ

νν\ άμα καΐ μέγα χεΐμα κκΐ αθανάτων χόλος αίνος

ωρτο · Ποδειδάων γαρ άν-ηλέα πόντον ορινεν ,

^ρα κκβιγνητοιο φέρων έρικνδέι κούρη ,

η ρα και αυτή νπερ&εν άμείλιχα μαιμωωΟα

&ννε μετ άβτεροπι]βιν έπέκτνπε δ' ονρανό&εν Ζενς 510

κνδαίνων ανά &νμόν έον τέκος , άμφΐ δε πάϋαι

νήβοίτ' ήπειροι τε κατεκλνζοντο &αλά0αη

Ενβοίης ου πολλον άπόπρο&εν, ϊ]%ι μάλιβτα

τενχεν άμειλίκτοιβιν έπ' αλγεβιν αλγεα δαίμων

Άργείοις. βτοναχή δε και οιμωγή κατά νήας δίδ

επλετ' άπολλνμένων · χανάχιξε δε δονρατα νηών

άγννμένων αϊ γαρ ρα βννωχαδον άλλήλτ}βι.ν

αίεν έπερρήγννντο · πόνος δ' απρηκτος όρώρει ·

καίρ' οϊ μεν κώπηβιν άπωβέμεναι μεμαώτες

νήας έπεββυμένας αντοΐς άμα δούραβι λνγροί 520

κάππεβον ες μέγα βέν&ος, άμειλίκτω δ' νπο πότμω

κάτ&ανον, οννεκ' αρά βφιν έπέχραον άλλο&εν αλλά

νηών δονρκτα μακρά · βννηλοίηντο δε πάντων

δώματα λενγαλέως · ο'ιδ' εν νήεΰβι πεβόντες

κεΐντο καταφ&ιμένοιβιν έοικότες· οϊ δ' νπ' ανάγκης 525

νήχοντ' άμφιπεΰόντες ένξέδτοιβιν έρετμοϊς·

άλλοι δ' αύ βανίδεββιν έπέπλεον εβραχε δ' άλμη

βνδβό&εν, ώβτε ϋ-άλαββαν ίδ' ούρανυν ηδε και αΐαν
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φαίνεΰ&' άλλήλοιδιν όμως δνναρηρότα πάντα.

η δ' αρ' απ Ονίνμΐΐοιο βαρνχτνπος 'Λτρντώνη 630

ούτι χαταιδχννεδχε βίην πατρός· άμφι δ' αρ' αίΟ~ηρ

Ιαχεν · η δ' Αΐαντι χόλον χαί πήμα φέρονδα

Ιμβαίε νηι κεραυνοί/, αφαρ ό'ε' μιν αλλνδις κλλτι

έΰχέδαβεν δια τυτθα · περίκχε δ' αικ χαΐ αί&ήρ ·

έχλύα&η δ' ά'ρ« πκΰα περίδρομος κμφιτρίτη· δ3δ

ο? δ' Ιχτοβ&ε νέος πεβον αθρόοι · άμφΐ δ' αρ' αντονς

χνματα μαχρα φέροντα · περί ΰτεροπήοΊ δ' άνκδβηξ

αίγλη μαρμαίρεδχε δια χνέφας κίΰβουΰα ·

οι δ' αποτον λάπτοντες αλός πολνηχε'ος αλμην

δνμον άποπνείοντες υπέρ παντοίο φέροντο · 540

ληιάσιν δ' αρά χάρμα χαΐ όλλυμέντ^αι τε'τνχτο·

χαί ρ' αϊ μεν χατέδνΰαν εδώ αλός άμφιβαλονδαι

χείρας έοϊς τεχέεδΰι δνβάμμοροι · αϊ δ' άλεγεινά

δναμενέων περί κράτα βάλον χέρας, οις άμα λνγραι

δπεϋδον άποφ&ίδαα&αι έής αντάξια λώβης, 54δ

τιννμεναι Λαναούς · η δ' νψό&εν εΐδορόωδα

τέρπε&' έον κατά &νμόν άγαυή Τριτογένεια.

Αΐκς δ' άλλοτε μεν περινήχετο δονρατι νηός,

άλλοτε δ' αν χείρεβδι διήννεν αλμυρά βέν&η

άχαμάτω Τιτήνι βίην νπέροπλον έοιχως · 550

ΰχίξετο δ' άλμνρον οίδμα περί κρατερήΰι χέρεδδιν

ανδρός ύπερ&νμοιο · θεοί δε μιν είαορόωντες

ήνορέην χαί χάρτας έ&άμβεον · άμφι δε χύμα

άλλοτε μεν φορέεδχε πελώριον ήντ' έπ' αχρην

ονρεος νψηλοϊο δι' ήέρος, άλλοτε δ' άντε 555

νψό&εν οία φάραγζιν ένέχρνφεν · ονδ' ογε χείρας

χκμνε πολντλήτονς · πολλοί γε μεν έ'ν&α χαί εν&α

δβενννμενοι δμαράγιξον έ'δω παντοίο χεραννοί·

ονπαα γαρ οι&νμόν έμήδετο χηρΐ δαμάδδαι

χονρη έριγδονποιο Λιός μάλα περ χοτέονδα, 560
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πρίν τλήναι κκκά πολλά κκι ΐίλγεβι πάγχν μογήβαι ·

τοννεκό μιν κατά βέν&ος έδάμνατο δηρόν^όιξνς

πάντο&ε τειρόμενον · περί γαρ κακά μνρίκ Πήρες

ανδρί περιβτήβαντο · μένος δ' ένέπνενβεν ανάγκη ·

φή δε, καί εΐ μάλκ πάντες Όλύμπιοι εις εν ΐκωνται 565

χωόμ,ενοι και πκβκν κναβτήβωβι 0-άλκββαν,

έχφνγέειν άλλ' ούτι &εών νπάλνξεν όμοκλήν

βή γαρ οι νεμέοηβεν νπέρβιος Έννοβίγκιος ,

ίϋτε' μιν είβενόηβεν έφκπτόμενον χερί πέτρης

Γνραίης, καί οι μέγ' έχώδκτο- βύν δ' έτίνκξε 570

πόντον όμως και γαΐαν όπείριτον · άμφΐ δε πάντχ

κρημνοί νπεκλονέοντο Κκφηρέος· κι δ' άλεγεινον

ΰεινόμενκι ρηγμΐνες έπέβρκχον οίδμκτί λκβρω

χωομε'νοίο ανακτάς- άπέβχιβε δ' είς αλά πέτρον

ευρέα, τοϋπερ εκείνος έής έπεμκίετο χερβί· 575

καί ρά οι άμφΐ πκγοιβιν έλιββομένον μάλκ δηρόν

χείρες κπεδρνφ&ηβαν , νπέδρκμε δ' κίμ' όννχεββι ·

μορμϋρον δε οι κίεν όρινομένον περί χνμκ

κφρός ίίδην λεΰκαινε κάρη λάβιόν τε γένειον

χκΐ νν κεν έζήλνζε κκκόν μόρον, ει μη ίίρ' κύτω 580

ρήξκς γκΐκν ένερ&εν έπιπροε'ηκε χολοίνην

******

εντε πάρος μεγάλοιο κκτ' Έγχελάδοιο δαΐφρων

Παλλάς κειρκμένη Σικελην έπικάββκλε νήαον,

η ρ" ετί καίεται α(εν νπ' άκαμάτοιο Γίγαντος

κΐ&κλόεν πνείοντος έ'σω χ&ονός · ως αρά Λοκρών 585

κμφεκάλνφεν ανακτά δνΰάμμορον ονρεος άκρη

νφό&εν έ^εριπονβα · βάρυνε δε καρτερον άνδρα ·

αμψι δε μιν &ανάτοιο μέλας έκιχήβατ' ολε&ρος

γαή] όμως δμη&έντα και άτρυγέτω ένι πόντω.

ως δε καί άλλοι Αχαιοί υπέρ μέγα λαΐτμα φέροντα, 590

οι μεν αρ' εν νήεΰοι τε&ηπότες, οι δε πεβόντες
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ε'χτοβ&εν νηων όλοή δ' ίχε πάντας όιξνς·

κι μεν γαρ φορέοντ' έπιχάρβιαι είν αλί νήες,

αλλαι ό' κνΰτρέφαβαι άνω τρόπιν · ων δε που [ατοί

έχ χεράων έάγηΰαν έπιοπέρχοντος αήτεω ' 595

των 8"ε δια ξνλα πάντα &οαι βχεδάΰαντο δΰελλαι ·

κι δε χαΐ ες μέγα βέν&ος ίιποβρνχικι χκτέδνδαν

ομβρον έπιβρίβαντος άπείρονος, ονδ' απέμειναν

λάβρον όμως άνέμοιβι &αλααβης χαϊ Λιος ύδωρ

μιβγόμενον · ποταμω γαρ άλίγχιος ερρεεν αϊ&ηρ 600

συνεχές · η δ' ΰπένερ9εν έμαίνετο δια &άλαββα ·

χαί τις έ'ψη · ,,τάχα τοϊον έπέχραεν άνδράβι χείμα ,

όππότε Λενχαλίωνος ά&έβφατος ύετός τ)λθε,

ποντοί&η δ' αρά γαία, βν9ος δ' έπεχενατο πάντη."

ως αρ' ε'φη Λαναών τις ένΐ φρεοϊ χεΐμα τε&ηπώς 605

λενγαλέον · πολλοί δε χκτέφ&ι&εν · άμφι δε νεχρών

πλή&ε&' αλός μέγα χεϋμα, περιδτείνοντο δϊ πάβαι

ήιόνες· πολέας γαρ άπέπτνβε χνμ' έπίχέρβον

άμφι δε νήια δονρα βαρύβρομον άμφιτρίτην

πάΰαν αδην έχάλνψε · μέβον δ' άνεφαίνετο χΰμα. 610

άλλοι δ' αλλην χήρα χαχην λάχον · οϊ μεν άν' ενρνν

πόντον όρινομένης αλός ίίβχετον, οι δ' ένΐ πέτρας

αξαντες περί νηας όιζνρώς άπόλοντο

Νκυπλίον έννεβίββιν · ο γαρ χοτέων μάλα παιδός

χείματος όρνυμένοιο χαί όλλνμένων 'Λργείων 615

χαίπερ άχηχέμενος μέγ' έγή&εεν, οννεχ' αρ' αντω

δώχε τίβιν δέος αϊφα, και έ'δρακεν έχ&ρόν ομιλον

τειρόμενον χατά βέν&ος · έώ δ' αρά πολλά τοχήι

εϋχε&' όμως νήεΰΰιν νπόβρνχα πάντας όλέβ&αι ·

τον δε Ποβειδάων μάλα μεν χλύεν — — 620

— — — — αλλά δΐ πόντον

κφ μέλκν οιδμα φέρεβχεν ο δ' άφάμενος χέρι πενχην

α£&ομένην άνάειρε· δόλω δ' έπέλαββεν Αχαιούς,
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ελπομε'νους ευορμον εδος λιμένων άφικέβ&αι ·

αΐνώς γαρ πέτρηβι περί βτυφελήΰι δάμηααν

αυτής συν νήεσβι · κκκώ δ' ε'πι κΰντερον άλγος 625

τλήβαν άνιηρήϋι προβαγνΰμενοι περί πέτρας

νυκτι ΟΌΤ}· παΰροι δε φΰγον μόρον, ονβτ' έΰάωβεν

η &εος η δκίμων τις έπίρρο&ος. κντάρ Ά&ηνη

ίίλλοτε μεν &νμώ μέγ' έγή&εεν, άλλοτε δ' άντε

αχνντ' Όδνααήοξ πινντόφρονος , οννεχ' έμελλε 630

πάαχείν αλγεκ πολλά Ποβειδκωνος όμοχλγι ,

ος ρκ τότ' κκκμκτββι περί φρεβΐ πκγχν μεγκίρων

τείχεαι καί πνργοιβιν ένβ&ενε'ων 'Λργείων,

ους εκκμον Τρωών βτνγερήξ ε'μεν αλχαρ αυτής ,

έββνμένως μάλκ πκβκν άνεπλήμμνρε δάλαββκν , 63δ

οββη κπ' Ενξεένοιο κατέρχεται Έλλήβποντον,

κκί μιν έπ' ηιόνκς Τροίης βάλεν · νε δ ' ΰπερ&ε

Ζευς έπίηρα φέρων έρικνδέι Έννοΰιγκίω ·

ου μην ονδ' Έκάεργος ατερ καμάτοιο τέτνκτο,

άλλ' αρ' άπ' Ίδαίων ορέων μάλκ πάντα ρέε&ρα 640

ίί'? ένα χώρον αγεδκε, κατέκλνβε δ' ίργον Ά%κιών

******

και τόβΰη δε &άλαββα και εΐβέτι * *

* * * κελάδοντες

χείμαρροι τ' άλεγεινόν άεξόμενοι Λιός ομβρω,

τους μέλαν οιδμ' άνέεργε πολνΰτόνου Αμφιτρίτης

•πόντον έπελ&έμεναι , πρίν τείχεα πάντ' άμα&ννκι 645

κργαλέως Λαναών αυτός δ' αρά γαΐαν ενερ&ε

ρήζε Ποβειδάων, ανά δ' εβλυβεν αβπετον ύδωρ

ίλύν τε ψάμα&όν τε · βίΐ] δ' έλέλιξε κραταιή

Σίγεον · ηιόνες δε μέγ' εβραχον εκ δΐ Ο-εμέ&λων

Λαρδανίη *****

* και κιβτνν ϋποβοΰχιον τ έκαλνφ&η 650

ερκος άπειρέϋιον, κκτεδΰβατο δ' ε'νδο&ι γαίης
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μακρά διιβταμενης· ψάμα&ος δ' έ'τι φαίνετο μοννη

χαββαμένον παντοίο , κ«ϊ εκ δινών έριδούπων

******

νόβφιν απ κίγικλοΐο κατεκτά&η · άλλα τα μεν πον

κ&ανάτων έτελεββε κκκός νόος· οι δ' ένΐ νηνβιν

'Λργεΐοι, πλοίεβκον, οβονς δικ χεΐμκ κέδαββεν

άλλη δ' άλλος ΐκανεν, οπή &εος ήγεν εκκβτον,

οββοι νπεο πόντοιο λνγοκς νπάλνζκν άέλλκς.
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<1ίΓ88 ίηιρΓεοβΙϋΓ Α]αχ. 14, 210 ηυη-

Ιίηηι ίεΓπ ^ιΛβΙ ΑοΗίΙΙίβ ιιιτιΙΐΓβ. —

. Αγαμέμνονα 4, 531 19 βηιιο οείείε νΐε-

ΐοπ&ιη ΒΐιΓεΠ. 9, 34 ιηίιιίΐ αιΐ ΐρ9υηι

Ρπ&Γηυ9 Μβηοείβη ρΓαβοοηβιη άε ΐη-

άιιοϋβ ρείεηςίίβ. 5, 135 Α]βχ &ά ε,ίηβ

ΙιιΛίο'ιιιιη ριονοεαί. β , 337 άιιχ ΆΓ-

§;ίνοΓυΓη ίη ββΐΐπσι ρΓοίίοϊδεεηΙίαηι.—

'Αγκμεμνον^, 518 8 ΝββΙοΓβ ^ιρρεί-

ΐ8(ιΐΓ. 7, 701 « Νβορίοΐεπιο.

Άγαμήατα>(> ρ8ΐ8Γ Οΐίΐί 6, 464

Άγαμήβτοςος.

Άγάνιπηος Τ™9 βΐ) Α,ΐίΐοε ϊη-

ΙβΓΓεοΙαβ Άγάνιππον 3 , 230.

Άγαπήνωφ 4, 466 θΓ8εοιΐ8

98Ηα νίποίι ία οβΓΐ»ιηίηίΙ)υ3. 12 , 325

οιιπι τείί^αϊβ άϋοί1)ΐΐ8 3εΙεεΙΪ3 εηυυιη

ίηΙΓ3ΐ.

Ά γ ί Ι α ο ς 4, 334 Αθ3Πΐ3η(ί3 βοοία»

ο&εβίιιπι ϊηάϋίΐ Αοίΐιη8ΐηί ουιτι Ερεο

Άγέίαος

ίΐΐ) Α]8οε Τείίΐηιοηΐ,ο 3, 229 'Αγίλαον.

Άγέίαος Ηίρρ88ίάε8 ΙηΙεΓΓεοΙιΐδ

Β. Με§;εΙε 1,279 'Αγέλαον.

'Αγέλιια ΜίηεΓν8 12, 416 'Αγε-

λείην.

'Αγέατρατος Τ^αηηδ ίηίει-β-

οϊΙιΐΓ αϊ) Α]βοβ Τεϊαπιοηϊο 3, 230 Άγΐ-

ατςατον.

'Αγήνιοφ άηχ ΤΓθ]αηιΐ8 3, 214.

Μοίιιηι ΑΓ<*Ίνιπη ίηΙεΓβοίΙ β, 624. Ηϊρ-

ροιηβηειη Τειιοπ βοοίαιη 8, 310.

Ηίρρ»8ΐπη ΡΙιΐΗίαιη 11, 86. βΐίιιηι

Αιφναιη ϊ^ηοίοιη 11, 188. οηιη Ηβ-

Ιεηο ροΓίαβ Ιοίβεββ άεΓεηάίΙ 11, 349.

ίη ειιπι ΤευοβΓ Ιεηάίΐ Ββ^ίΐΐ&ίη 8,

315 Άγήνοςος. εοιη ϊηΙεΓΒοίΙ Νεο-

ρίο!εηιιΐ3 13, 217 Άγήνοςα.

'Αγχαΐος 4, 312 ρυ^ϋ&ΐιι Νε8ΐο-

τειη

'Αγίαΐη ηγιηρίια , πιβΙβΓ ΝίΓβϊ β,

492 'ΑγΚαΐης.

"Άγςιος ρ&ΙεΓ ΤΗεΓ8ϊί3β, ίτ»1εΓ

Οβηεί 1, 770. 771 'Αγςίον.

ΐ. '/Ιγχίΰαο
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3, 232. 8, 97 Αηοηίβββ βίΓ8(8Β3Γά8ηί.

10, 26 ίϊϋιΐ3 οοΙΙοφίΗϋΓ ονιιη Ροίγ-

όίβηι&ηΐε. 11, 166 ίηδΙΒΙ Αείιηβοπηιι

Ιει·§ίδ. 11, 496 ιιίΐιίΐ Γβδροικίβΐ ΡΜ-

Ιοοίείβε ία ίρδίιιη οοηνίοίϊ ίη°;βΓθηπ.

13, 315 ιιι-βειη ί1&£Γ3ηΙειη Γείίαςαίί.

ίβ. 300 άε Τπ^βε «πΐιιΐΐ! ιΙι;8ρι:ι·!ΐι.

"Αδρή ατό ς 4, 572 <1οηο βοοερίΐ &

Πϋδ Αποηα βςαιιηι.

'Α&ήνη 8, 342 3<1νεΓ3ΐΐδ Μαηειη

ίη ριι»ηαιιι ρΐΌοεάίΙ. 9, 404 Ρηίΐο-

οίεΐαε ΐΓαιη ρΐβοαΐ. 4368βεηηά»ιηιηανί,

φΐ3 Ρίπίοοίβίεβ Τπ^αιη ρείίΐ, ηιίιιίι

νεηιηπι. 12, 80 Ερεί ιηβ§;ί3ΐΓ3. 154

Ερεί ρΐ'εο'ι&ιΐδ αηιιηίι. 447 Ι.3οεοοηΐίδ

βΐίίδ ρεπιίοίειη πιεάίΙαΙιΐΓ. 14, 421

Αι·§ίνί8 ΓεάεαηΙϊ1>α8 ίηίε8ΐ&. — 'Α&ή-

νης 3, 233 Μεΐαηίρρϊυιη ΜίηβΓτβε 9α-

ΟΓΙΙΠΙ. 12, 478 πιαηί8ΐ.1ϋΐη ε,μΐδ Γαοίηηΐ

88ΓρεηΙε3 ηιϊβδϊ. — Ά&ηνκίη 12, 106

νίΓ§ίη'ΐ8 ΙαίΜΐιι &(1 Ερεχιπι είεβοεηάίΐ.

12, 439 ΊΥοτίΕΐηοΓϋηι ρεΓνεΓδίι^Ιε άε-

ΙεοΙαΙτίΓ. 14, 479 ροι-ηίοίεπι 6τΓ8εοΪ8

Γεοίειιηΐίΐιαβ πιοΐίΐιη· Αοοίο ίη 8θοίβ1&-

ΐειη νοοαιο. 7, 556 Αοΐιαεΐδ Βηχίΐίο

νεηίΐ. — Α8"ηνκίης 12, 173 ε]υδ αά-

τεΓδ3Γίιΐ3 ΜβΓδ. — Ά&ηναίην 1, 365

Τπ5]Εηί ΡεηΛεδίΙεαπι οαηι ϋεα οοιη-

Ρ&ΜΙΙΙ.

Ά & η ν α ίο ς Ά&ηναίων 8 , 358

&1>ίΙ ίη ΙεΓΓΕίιη Μίηβι-να.

Αίακίδης 3, 399 Αοΐιϋΐεδ

Ρΐιοείιί Ιείο ρει·οιΐ89α8. —

4, 450 Τείαηαοηί άίδοαιη Αηίδεϊ άε-

<1εΓ»1 ΗεΓοιιΙεβ. 8, 37 Αοΐιίΐϋ δίπιίΗβ

δΐίιιβ Νεορίοίειηιΐδ. — Αίακίδην 1,

496 ΑοΜΙΙεηη Α^&x ΗοΙΙιοΓίαΙυΓ βίΓε-

ρίΐα ριι§ηβε αυίίΐο. 1, 825 ε]αδ ϊοι·-

Ιϊΐυάϊηεηι οεΙεΙίΓβηΙ ΑοΙιβεί. 2, 99

Αίακίδην Άχιλήα εχδρεοΙβιιίΤΓοΐ&ηϊ

ία ιιΛε. 3. 244 Α^α^εIη κάοι-ίΙαΓ Οΐβα-

0113. — Αίακίδαο 1, 4 ΑΛϋΙειη ιηε-

ιυαηΐΤΓοεβ. 331 ο^ιιτραΐ ΡβηΛεδίΙε».

392 Αοΐιίΐΐεδ ίαΐδΐίβ ΡεηΐΗεβίΙε&ε. 508

οΙϊβεηαίΙαΓ Α^&οίβ ιτιοηίΐϊδ. 548 ε]αβ

είαρειιηι ΓηΐδίΓαρείηΡεηΙΙιεδϊΙεει. 607

ΡεηΐΗεδΊΙεα β^αδ πιίδ8Γίοοι·(1ίαιη ίιη-

ρ!θΓ3ΐ>ΐΓ8. 3, 16 Αοΐιίΐΐεδ ιηυΐΐοδ ΤΓΟ-

^βηο8 ΙηΙβΓ&οϋ. 461 ευιη οίΐεδηηι Ιιι^εΐ

Ρΐιοεηίχ. 522 Ιβν&ηΐ Αοΐιββί ϋΐοΓίιιιιηι.

7, 403 Ιιιιηαίιΐδ ΑοΙιίΠίδ. 472 Νεορίο-

Ιεΐϋί ΛιΊιϊΙΙίβ ήΐϋ νίιΊυδ. 599 Νεορίο-

Ιειτιί ίπιρεπβ. 689 νεηιπι ΑοΗίΙΗδ Γι-

Ιίαπι ΝεορΙοΙβΓηυπι ρπιΐΜΐίοίΐΐ Α§3-

ηιεηιηο. 708 ΤΊβορΙοΙεηααβ ίη ρ»ΐΓΐδ

ΙεηΙΟΓίιιιη δε οοηΓεΓί. 727 ρβΐή δίπιίΐ-

Ιίιηιΐδ. 2, 388 ΝεδΙοΓ Αοηίΐϋδ ορεηι

ίιηρ!θΓ3ΐ. 430 ΑοΙΓιΙΙεδ Μεπιηοηεηι ίη-

οτερ&Ι. 3, 34 ο&νίυδ Αοηϋΐί Γιΐ Αροΐΐο.

66 ρι·οοιιιηΜΐ ΑοηίΙΙεδ. 119 εο ίηΐεΓ-

ίβοΐο Τ^αηί ηοη βηιηΐ8αρεποΓεδ. 212

Τι·ο]3ηί ηιοΓίαηπι ίηνβοΐαηΐ. 413 ειιηι

άερΙοΓβηΙ ΟΓ&βοί. 602 Ν5·ηιρ1ΐ3β άβ-

Λεηΐ. 617 Αε&οίάαε άοιηιΐδ Ρείεί. 697

^υρ^ιε^ βηι!)Γθδί3ηι ίη Αοηίΐΐίδ οοΓριΐδ

ΒρβΓ^ίΙ. 701 ΜεΓοιίΓΐιιβ Αεοΐνιιη ίηνί-

Ι&Ι αοΐ Γθ§απι ΛοΙιίΙΗβ οοηιΐιαρεηάυιη.

743 εςνιί ίηιηαοΓίαΙβδ Αοΐιίΐΐεπι ίεΠεηι.

4, 476 Τηείίδ Αε»οίιΐ88 πΐ3ΐεΓ ρ3ΐβΓ3ηι

ίοη&Ι Εϋΐγβίο ,)3θΐιΐ£ΐη(1ο τίοΙΟΓΪ. 595

ΙΙΙίχεδ ία ριΐ{*η8· <1ε ΑοΙιίΙΙίδ Ο3άανει·ε

Γ3013 νιιΙηβΓ&Ιπβ. 5, 5 ΑοΗίΙΙίδ οία-

ρευδ. 75 ΤΗεΙίάοδ ηυριίηε ουηι Ρε-

Ιβο. 225 &ι-πΐ3 ΑοΙιίΙΙίδ υΐίχί ηιίηιΐδ

8ρΐ3. 423 Αείιίΐΐε ίηΐεΓίβοΙο Α^βχ δο-

Ιηκι Οι·&εοί5 ρΓ&εδί(ϋιιηι. 9, 211 Νεο-

ρίοΐεηιιΐδ ΑοηίΙΙίδ Γιΐίιΐδ. 236 ΑοΙιίΙΙίδ

εςνιοβ εΐ Γιΐίιιηι οΐίδΐυρεί Οείρΐιοΐιυδ.

12, 74 Νεορίοΐεηιυδ ίΐάπιοηεΙιΐΓ α\>

υΐίχβ. 14, 137 ΕυΓγρ^Ιιιπι Νεορίοΐε-

ηιιΐδ ίηΙεΓίιοίΙ. — Αΐκκίδαι 1, 521

Αοΐιίΐΐεδ εΐ Α]βχ ρυ^ηίΐε βυρεί'νε-

ιΓπηιί. — Αίακίδιτιοιν 7, 291 ββιιπ,-

3ΐί Αε3οο οΐ'ίιιηοΐαηι.

Αίας Τεΐ3ηιοηίδ Γιΐίαβ 1, 377

ηοηάυπι ααάίνίΐ ρα^ηβηι Γεάίηΐε-

£(·,\(·,η\\. 495 3υάίί ρα^ηβε δίΓερίΙαηι

βΐ Αοηίΐΐεηι ηονβε τεί αάηιοιιεί. 529

ίηίεΓΠοίί ρ1ιπ·ε8 Τ^βηοδ. 568 Αηια-

ζοιΐ8δ ηοη οιιπιηδ ίη ΤΐΌ38 νβηίΐυί.

3,217. 227 (ΙείεηάίΐΑοηίΙΙίβ οοΓρυδ. 252

Οΐβαοηηι ίηοΓβρβΙ. 279 Οΐβιιοιιιη οββ
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ϋίΐ. 257 νιιΐηεί'αΐ Αεηειιΐΐΐ. 293 ΓοιΊίΙβι·

ρη§η»1. 343 Ηεοίοι-ί ιηίιιαίιιι·. 356 ΤΓΟ-

^ηοΒ Γιιςαΐ. 427 Αοΐιίΐίειη Ιιιςεΐ. 431

ίΐβιη. 4, 38 Γιιικ'ΐιιΐπ-, Τπ^αηΐβ ροδί

ΑοΙιΠΙίβ Ι·Η<Ί|ΓΙ.Ι. ?ι ; !ιπ·ι:> ριι^ηαΐ <·ιιιιι

Οίοιηβιΐβ. 224. 232. 253 ίίοιη. 282 ρβΓ

νίηαίε βοίΐ βΐ ραΐ'ί ρΐΐεηιίο οπιβιιιΐ1.

439. 456. 479 ιΐι Μ·. . ι ί 1 1.· ί ι . 496 βί 801 ρβη-

ΓΓ,ΙΙ Ι ΙΙΙΙ1 |» ΗΙΊΗ',ΊΙΙΜ Ιιπιι» ι 1 1 1 ν ί ι ι Π II .

5, 130. 180 άε Λι·1ΐ)ΙΙι- :π ιιι ι-, Ι !!\ίι

ρπχΐίΐ βεηιαίυδ. 291 Γβδροηίΐεΐ υΐίχί.

352 οβΠβηιίηβ νίοΐυβ Αοΐιϊνίδ ΪΓβδοΊ-

ΙιΐΓ. 390 ίη ΓιίΓΟΓεπι οοη]ίοίιυι·. 404. 111

Γιιπβυηάϋδ §ι·ε§ε3 πΐίΐοΐαΐ. 156 ε Γα-

ΓΟΓβ Γι·Μ|ΜΜ·ι·ι,.·. ΑΪ ϋβεάε δ'ιΜαιεΙ ίη-

Κτι·Μ(Ι;ι εοηίϋϊα »§ίΐ. 651 ηοΠιηΐδ

ΓΟ^Ο ΟΓ6Π18111Γ. 14, 130 νΐΓΐ|Ι8 6^ϋδ 0111-

Ιβίατ. 4, 88 ΟΓ86008 8 1)ε11ο Γείϊηεΐ,

άοηεο Τΐιείΐβ βχδεφΛίβ, Αοΐιϊΐΐί βΐίο

ρβΓθ^βήΙ. — Λίαντος 1, 332 οοηνί-

οίΐ9 ρει·3ΐπη§ϊΐιιι· & ΡειιΛεδίΙεβ. 552

Ρβηιΐιεδίΐεει ίη ειιιη Ιεΐυηι ιΐίΐ'ίμίι. 564

Γοπΐ , ηβο νοΓΟ νιιΐηεραΐ Α]&οεπι. 3,

364 Α^&^^8 νοεεηι εχΐιοιτειιΐ ΤΓϋ]»ιιί.

4,250. 258 <1β οεΠίΐιηίηε ουηιΟΊοηιβύε.

5, 143 ΝεΜΟΓ ηΐιιιιΐι'ΐ . ςιιοηιοιίο Λε

β.) 08 εΐ υΐίχϊδ Ιίΐε Βΐΐ ]ΐ1ΐ1ίθΗΙ1(1ϋ!Ώ.

322 Α]βχ βε§Γε (κΠ υΐίχίδ νίοΐυΐ'ίαιη.

416 β]ιΐ8 ίτζτη ΐίπιβΐ Μβηείβιΐδ. 424 ίη-

ΙβΓΓβοΙο ΑοΙιίΙΙε ιιηαηι ε,ϊιιβ Γείίςιΐϋΐη

ρι'ΐκ'Ν'κΙίπιιι. 522 ίηΙεΓΓεοίαιη (Ιρρίοπιΐ

Τεοπιε5β& ΙΙΧΟΓ. 564 Τβοιηβδδίΐε 3ΐι-

χίΐίϋηι βροηιίεΐ \μ;ιιπι'ΐιιιιιιΐι. 603 Νε-

8ΐοΓ 6Γΐ§ίΙ ΑοΙΓινοβ ΑοΙιίΙΙΙδ εΐ Α^»οΪ8

ιηοΓΚ ίΓβοΙοδ. 639 Τΐιείίβ Α^ιοί ΙΤΙΟΓ-

(ιιο ;ιιιΓκ·,·ι. \ι·ιιιιιιιι ιπιιιίι ηΐίΐηηιιη),

ϋΐ 1-ΊΐΠΙ-ί ΙΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ίΐ||||ιι~ί|||-, ΙιΙίΛΙΙΜϋΙ ·

ΙΙΙΓ. 6, 21 \ι·1ιΊ11ι· βί Α]»οβ εχδΐίηοΐίβ

ΜβηβΙ«ιΐ8 τειίίίπιη βα«(1βΙ. 633 Α]αοί8

ςιιοδάβπΐ 80ΡΪ08 οβεάίΐ Ρβήβ. —

Αίαντι 3, 330 πΐ35η:ιε οηΓββ εβί Αοΐιίΐ-

1^8 οβεβαβ. 5, 158 ΤΓθ]βηί ^α^1^^ειη άε

Α,]»οΪ8 βί υΐίχΐ8 ΙΗε. —· Αΐκντα. 3,

239. 244 ίιι ρυ§ηΛ &ι1υήΐϋΓ Οΐιιυουδ.

4 , 491 οιιηι Α]8οε οοιι^ΐ'εαίί τεοϋδΛΐ

£ιΐΓγ8ΐυ8. 5, 497 Α^8^εη1 ΛεΠβηΙ

8ΜΥΚΝ.

Αοηίνί. Αΐαντ' 4, 499 Τ1ιεΙΪ9 Α]αοεηι

ίηΐιιρηδ Γιΐϋ νβοοιιΙαΙαΓ. 5, 633 Α^8-

οεηι ηιοΓίυιιηι Ιιοηυτβ ρι-οββηιιυιΚυΓ ,

Αοΐιίνί. — Λίαν 3, 240 Α^οεηι ΟΙαα-

οιΐ8 ΒΐΙοςαίΐιΐΓ ία ριι^ηβ. 5, 239 οϋ-

]υΓ§3ΐ υΐίχεβ. 307ί(1βηΐ8ΐ1θ()ϋίΐυΓ. 509

Τοοπιε858 ςίβ ε]α8 ηιυΠε οοηηυεπΙιΐΓ.

Ιαΐ οιιιη ΤβιιοΓΟ. 206 νίοΐοτ (Ιί.-Γι·ιΠι .

410 88£ΪΗ8ε 06Π811ΐΊηβ 8 ΤβϋΟΓΟ ϊίη-

οίΐιΐΓ. 11, 440 δΐι-βςεπι Τι-οιιιη εάίΐ.

12, 319 εςιιο Ιί^ηβο ίηεβί. 13, 211 Αηι-

ρΐιϊιιιοάοηίοηι ίηΐβι·ΠοίΙ. 14, 54ϋ ΙΏΛΠ

ίηιηιεΓ^ΊΐιΐΓ. — Αίαντος Ο, 556 8ο-

οίηδ Αίοίηιεάεδ. — Αίαντι 14, 532

Ιοηίΐΐ'α ίηιηιϊΐιϊΐ .Μίηει·να ίτ»ΐ8. —

Αΐκντα 6, 502 οιιιη ρβαοίδ ΐδ βίΓβηυο

οοηΐΓβ ΕυΓγργΙιίΓη ριι§η»1. 521 εϋΓη

νυ!ηθΓ8ί Α<?ηεαδ.

Αίγαίος -γαίοιο — &αλάασης

9 , 337 ν8ά» η8νε ρενοαπναπί Οίο-

ηιεάεδ εΐ ΙΙΓιχεδ Ι,ειπηαπι ρείεηΐεδ.

Αίγαίοιοι (ηιιάε ροδ'ιΐιιηι) 7, 241 ε]ιΐδ

αηιΐηβ 8ΐ1ιηιηΙ Ιίΐιΐδ.

Αίγινς 13, 511 (Ιιιοίΐ ΑβίΗταιη.

Αϊ γι ς -ίδος (Ιεδοι-ίρΐίο 14,452.

"Α ι ς -ι8ος 3, ι:>7. 193. β, 429.

"Αιδι 13, 201. "Αι8α 3, 71. 8, 13».

Ά 18 η ς 3, 771 ηοη ΓείΊηεΜΙ ΑοΗίΙ-

Ιειη. — Άίβαο 2, 659. Ο, 263. 7, 52.

9,^12. 51.

Ά 1 8 ο ν εν ξ -ήος 3, 15. β, 490. 12,

179.

Αΐ&αλίδης ίδην ίηΐεΓίπιίΙ Αε-

ηείδ 11, 202.

Αΐ&ιιιος -ον 6, 318 ΡβρΗΙίςο-

ηηηι άαοοιη, 511 Ας8ηιεπιιιυη ϊηνβ-

(Ιιι , δειΐ 18 ιΊΤιιμίι.

Α 19 ί ο π { ϊ 2, 191 ίη ριι^ηηηι ρνο-

οβάϋΐιΐ. Αΐ&ιόπων 2. 3:>ϋ ηαιιηιιβ ηιυΐ-

Ιοβ 081)81)8 οκειίιιηΐ. 2, 408 εονιιιη Ο!Λ-

ηιΟΓ. Αΐ&ιόπιβοιν 2, 101 ρΐΈεοδΙ

Μετηηοη. 108 ίίεπι. — Αΐ&ιοπήις 2,

216 οβίΐο ίηδί^ηοβ. 570 Μνιηιιοιιβ ϊη-

Ιειΐεοΐο ίη νοΙιΚΓβδ ιηαΙβηΙιΐΓ. 612

δερείίιιηΐ Μβιηποηεπι.
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Αΐ&ιόπιια -αν 2, 32 1ιαΜΐ«1

Μβπιηοηίβ §εηδ.

ΑΪ&οψ Αί&οπα Πνςοασίδην 2,

247 Μειηηοηϊβ δοοίιιπι ίηΙεΓ&οίΙ Αηΐί-

Ιοοίιιΐδ.

Α ί'9οη -^<; 13, 523 β^ηοδουηΐ εβιη

ΤΓΟ]» οαρία ηεροΐ89 Πεπιορίιοη ει

Α [9 ω ν Μίΐι-ΐίδ εςιιηβ 8, 242.

Αίμου ίδης -ην ϊηΐεππιϊΐ Ρεη-

ιΐΜ'-ίί,1·;, ] , 229.

Αινείας οιιπι &1ϋδ ΤΐΌ]αηΪ9 «Ιιι-

ιή&αβ Αοΐιίΐΐίδ οηιΙίΐνεΓ βΐιιϋεΐ αΙ>»-

3, 214. Α.)»οβπι Οίΐϊάεπι β<1-

6, 520. ΡΗεΓείεηι ει Αηιϊηια-

ιΊιιιιιι ο&ίπιηοϊΐ «22. Απβίοΐοοίιηιη ίη-

ΐΒπηηίι 8, 03. Οαηιηηίειη οαειίίί 303.

ΗαΓραϋοηειη οοιιΊςΙϊΐ 10, 74. 78 ϊά.

11,41 ΒΓειηοηΙεηι εΐ ΑηιίΓοηΐΒϋΙιιιπι

οΐΐεάίΐ. 183 δίΓεηυβ τεπι ^βόΐ. 201 Αε-

ΐ1ι&Ιϊ(1εΓη οΐιΐηιηοαί. 355 υη3ΐη ροι·-

ΜΙΠ ιΙι<1'(<ιιι1ιι. 406 Αοΐιίνοππη 1ε»(ιι-

ιΐϊηεπι ΓΓβη^ϊΙ Ιβρΐάε ϊη]εοΐο. 426 Ια-

ρϊ(1ε3 ^^^^ι. 431 Ίΐο^ηοβ &ό1ιθΓΐ3ΐϋΓ.

460 3Γ061 (ϊι-ίΐεοοδ. 486 Τοχϊβεΐιπιεη

»αχο ορρΓίπιΐΙ. — Αΐνείαο 6, 545 οΐιι-

ρβυηι 1ι»9ΐ& ΓεπίΤεαοεΓ. 10, 112 νΪ9

(ΙιιοβΕρεί Ϊ&πια1ο3 εαεάϊΐ. 11, 50 ί'ί-

ιιιιιΙΊ ΠΙΙΙΙΙΗ εαρίοδ ιι.ΙκΙικΊΐηι. 129 ει

;ιοοε<1Ίι Αροΐΐο. 235 Ϊ3 ΤΓΟ^ΕΠΟ» α !\\§Ά

ρΓθΗί!)εΙ. 393 6ΓΒ8008 δΛχίβ ίυ§»ι.

420 ρΓοβΙεπιίι (ίΐ'Βεοοπιιη οτάίπεΒ. 441)

ΡΓΟΟΒ! && εο Α^βχ Τ^αηοπιηι οίεΐ

ΒίΓίΐ^βιη· 13, 334 «Β εο Αοΐήνοηιιη

ϊηιρείιιιη Οβίυΐΐίΐβ αρθεί. — Αΐνείαν

καη Ά\ϊι$ ΤΓθ]3ηοππη ιίικ'ίΐιιι.-. 8ίΙ)ί

Ιε^Η ΕιΐΓ^ργΙιιβ 6, 316. δεΓνβΙ Υεπη»

11, 289. 9»§ίιΐΗ Γπΐ5ΐι·£ΐ ρειίΐ Ρΐιίΐοοίε-

ίεδ 475. — Αίνιία 11 , 137 οοηιρείΐαΐ

ειιιη 1ιιιπΐ3ηίΐ Γοητι» ίηςίαΐηβ Αροΐΐο.

491 ίάειη Γαοίΐ ΡΗϋοοΙβΙεδ.

Αίνος -ον 11, 79 Οείειιπι ΠΙίχεβ

ίηΙεΓίπιίι.

Αίολος 3, 702νεηΐοδ «α ΑοΜΙΓιβ

ι·ο§ιιπι ΓηίΗίΙ. — Αΐόλον 14, 477 »ε-

4ε9. — Αίοίον αάίΐ ΜεΓουπιιβ 3, 699.

1 1·!- :»Ι εαηάεηι ιηΊιπίιιι· 14, 467.

Αίοΐίη -ίην 14,474 (νήαον).

Αίβα 1, 390. 3, 650. 5, 582. 7, 669.

10, 107. 344. 377. 11, 272. 306. 12, 171.

13. 2*0. 462. 473. 14, 365. — δαίμονος

Αίαα 1, 104. 3, 374. 6, 13. 416. Λιος

Αΐαα 10, 331. — Αίβης 12, 564. (εκ

τίνος αίσης 7, 10. 12, 527.) — Αΐβη

Ζ, 236. 3, 331. 5, 594. β, 194. 9, 502. 10,

396. — Αϊααν 3, 487. 14, 97. 99. (αίααν

β, 392. 11, 344.)

ΑΓβηπος Πιινΐηδ -Οίο 2, 587 ρί'ί-

·9·ρα. 590 ε^ιιβ ΙΙΙΐβε. 606 ροΌ^.

Αία ω ν -όνος 12, 267 ϋϋιΐδ ,Τηβοιι

ΟοΙοΗ'κΙ» ρΓοΓεοίιΐδ.

Α Ι ω ν 12, 194 ^νίβ οιίΓΓηιη Γη-

Ά* άμα ς -αντκ 10, 168 Αηΐεηοπ»

Οϋιιπι οοείίΐίΐ ΡΗιΙοοΙεΙεβ.

Αν. ά μα 5 12, 326 ΤΗββεί βΐίυϋ

εφίαηι Ιί^ηευιη ϊη^ΓεοΙΊΐιΐΓ. 4, 332

ρη^ηίΐΐ οίίεβίιι ειιπιΕρεο.— Ά·χ.ά\ίαν-

τα 363 Ερκιιδ &ΓΠί»Ίΐ. 13, 535 Β^1108011

ευπι Αειίκβ. — Άκάμαντι ΟΟΟΙΙΓΓΙΙ

ΑειΙΐΓ» ΤΗεδεί ηΐΒίεΓ 13, 496.

"Α-χαστος οβεδίιι ίαδϊ^ηίβ ϊη Γιι-

ηενε ΡεΓι&β 4, 308.

Αλέξανδρος ΡΓΐ8«ιί 1Ί1 ίιΐ3 Ιια-

δρ'ιΐίυ εχείρίΐ ΕιίΓγργΙαιη 6, 160. 188.

ε.μΐ9 Ι'ϋίπιιι 10, 51. — Άίίξ,άνδ^οιο

6, 36 ιηοΓίυο βο ΎΙΟ^Ά Γαοϋίνιβ ο»-

ρίεηά». 180 Ιιοδρεβ ε^υ3 Ευτγρ^ΐιΐδ.

9, 88 1)εΙ1ιιιη ηοη ρτορΙεΓ βοΐαηι Αΐβ-

χίΐιιάηιπι βεπΙιΐΓ. 10, 370 ιηοι·8 ε^1ι»

Ηεοαίΐίΐε ηυηΙίβίαΓ. 429 Οβηοηε οαηι

εο ιηοπ άβοβπιίΐ. 459 ηγπιρίι&β ειιιη

1α<*εηΙ. 11, 5 ΙιεΙΙυηι οοηΙίιιυαίαΓ ροδί

ΑΙεχαηάιϊ πιοΓίεηι. 288. 13, 305 Αΐε-

χ»ηάεΓ ρΗ^ηβηβ Μεηεί&ί β ηιηιιίΐιιι-

εΓερίιιβ. 14, 157 Ηείεηβηι ίΐΐΐδΐυΐιΐ. —

Άλίζανδςον 6, 316 βοείυιη 8ίΙ»ί οη-

ρίι Εηι·γρ^1ιΐ9.

Άλίξίνομος -όμοιο 8, 78 Γιϋοί

038(111 Νεορίοΐεηιηβ.
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Άλίξιππος Μεηιηοηϊβ

2,^365.

Άΐκά&οοξ -όου 3, 158 εαιη ϊη-

ΐεΓΓιο,ίι Αείιϋΐεδ. οω 10, 352 (αΐΐεή)

Αμφιάλη 10, 222 ΟΙοοάυΐΊ

-αίω 10, 138 Μ('£εδ

βηπι οοώάίι.

Άίκιίδης -αο 6 , 222 ίδ ΓβΓΐ 08-

ρπιηι ΕΓγτηβηΛίαω Ευιγδίΐιεο. 292

β)ΐΐ5 οριη'α (Ιεδεπρία.

Άλκιβίη 1, 45 ΡβηΐΗεβίΙεαβ οο-

πιεδ. -ι?75260 είΐηι ίηΙίΉίοίΐΟίοηιείΙΐΐδ.

Άλκιδ άμκς -αντα 8, 77 ν&κάίΐ

ϊίβορίοίειηιιβ.

Άλκιμέδης β, 557 Α^αο'ιβ ΟΊ-

ΙεΊ 8οοΊιΐ8 ίηΙει-ΓιοίΙ Τ1·ο^Ηαι1^η Ηίρ-

ραϋίιίεηι.

Άλκιμέδων 11, 448 Ι^οοηΐδ Αο-

ηε»ε ηιαηιι αΤι·ο.'|»ηοπιιη πιάνο άβ^;^^-

ΙΠΓ.

"/ίλκιμοϊ - ον 11, 86 ΐηΙεΓΓιοιΙ

Βείρ1ιοΙ)ΐΐ8.

Λλκνονενς 2, 304 Μεΐϊΐηοηίδ

"Α Ι γ. ω ν 3, 303 Μβ£ίΐοϋ3 Γιϋιΐδ νηΐ-

υΐίχεηι , δεά β^ιΐ8 πΐίΐηα ρεί'ϊΐ.

4, 594 1(1. ϊΐεηιπι εοπιπιβιτιοΓβΐηι·.

Άίφΐΐός Πανίαδ -φαοϊο 2,241.

6,^34.

Άλωεΰς -ωήος 1, 516 ϋϋί ΟΙγηι-

ριιιη ίον&βαΐ'ί.

'Λμκζάν -άξονος 1, 568 εαιη ηοιι

βΗΓίΐΙ Α]ηχ. 724 βηιοι·εηι β.)ιΐ8 Αοΐιίΐΐί

εχρτοΐκίΐΐ 'ΠιεΓδίΙεδ. — Άμ,αξόνις

Ι, 178 ββςιιιιηΙιΐΓ ΡεηΐΗεβίΙββπι. β, 24δ

(Ίιτκιεηιηι Ηει-οηΐίδ νίηι. — Άμ,α'ζό-

βιν 1, 53 εηήηοΐ ϊηΐεν ε»8 ΡεηΐΗεδί-

Ιοο. 448 εαδ ίηηίΙ»Γί δίικίεηΐ τηηΐίεΐ'65

ΤΓΟΗΠΙ. 456 άβΙβοΙβηΙιΐΓ βηιιίδ 6ΐ ρα-

Εηίδ. 559 ιπΛ^η» βαπιηι νίβ. — Αμ,α-

ί'^Κί δεριιΐονο εοηιΐιιηΐ Αοΐιίνϊ 1, 804.

Άμαρνγκινς -έος 4, 316 Ιιβνοίδ

6ι·αεεί δερα!ι;ι·ϋΓη.

Άμίδης -ην 9, 186 Τπ>.]αηιιπι ίη-

Ιει-ΓιοΗ Νβορίοίειηυδ.

(Ιίί .

Αμφιάραος -κράον 14, 366 Ιί-

ΓΐΒβ ΑπιρΗίΙοοΙιαΒ.

Άμφίλοχος ν^ΐεδ 14, 366.

Ά μ φ ί'μ κ % ο ς 12, 325 άπχ (ίπιβοιίϋ

οιιπι »1ΊΪ8 εηιιο Ιί§ηβο ίηοίικίίΐιιι·. —

Άμφιμάχφ 1, 281 ε]ιΐδ 5ΐιο Ίηιροΐ'ίο

811111 0&Γ63.

Άμφινόμη 10, 75 ηιαίβΐ' Ηίΐν-

ρηΐίοηίδ Οΐ'αεοί.

Άμφΐνομος -ον 10, 88 ΤΐΌ^ίΐ-

ηαηι «ιβι.ΙίΙ Νθορίοΐεπιαβ. ι

Άμφιμίδων -έδοντα 13, 211

ίεΓίΐοίι Α]»χ.

Άμφίνοος -οον 10, 118 ΤΓΟ],·>-

ηιιηι ίιιΐΒΓίΊοίΙ Οίοηιε(1εδ,

Αμφιτρίτη -ης 7, 374 πΐΒΠΐιΐϋ.

14, 644 ί\ιιοΙιΐ8.

άμφιτ ρίτ η ηΐ3Γε 14,535. -- ης

8, 63. -ην 14, 609.

Αμφίων 10, 111 ίίΐιηαίιΐδ Ερεί.

Ανδρομάχη 1, 99 »εοιιηι ίρδίΐ

εοΙΙοηιιίΙιΐΓ. — Άνδρομάχην 14, 21

διίΓΐίπΐΓ ΑοΙιίΠίδ ίιΐίαδ.

Ά νδςόμαχος -ον 11, 41 ίηΐΕΓ-

ϋοίΐ ΑεηβΕίβ.

Ανταίος -αίοιο 6, 286 ϊδ αϊ) ΗΘΓ-

οηΐβ ηεοαιιΐδ. 4, 445 ε]ιΐδ άίδοαδ.

Ά ν τ αν 8 ρ η 1, 43 οοιηεδ ΡοηΗε-

δίΐββε. -ην 531 Αοΐιίΐΐεδ ιηιοίάαΐ.

Άντηνοςίδης -αο 11, 150 Εα-

Γγιηαοΐιιιδ.

Άντήνως -ηνοςος 10. 168 Οΐΐηβ

ϊη(εΓΓι·ε(ιΐδ ίΐ Ρ1ιΊ1οοι«ΐ£ΐ: νίιΐ. Άν,ά-

μας. -ήνοςος 13, 293 βειίίβιΐδ αΙ)δΐί-

αεηΐ Οΐ'ίΐεοΊ. 14, 321 ει Γεύάιιιη Ρο-

Ιγχβηηπι ιτΐ3θΙί>ίαηι. — Άντήνωρ 14,

402 ΤΓοίίΐηοβ οίΐρία ιιΛβ 4η8ι·ριιΙιο«

Ιιυπιαί. Ο, 8 Λνίβ ααχίΐίιιπι ίηιρίοπιΐ.

Άντιβρότη 1, 45 οοηιοβ ΡειΚίιε-

δίΐεαε. -ην 532 ΑοίιίΙΙεδ εβείΐϊΐ.

Άντί&ιος -ιόν 1, 288 εβεΛΗΡεη-

ιίικδίΐε».

"Αντικλος 12, 317 δοοίπδ εοηιηι

Ιβοΐαδ, ι^αί εςιιο 1ί§ηεο αύδοοικίιιηΐιιι·.
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'Αντίλοχος 2, 244 Νββίοπδ ίϊϋιΐϋ 452. 485. 504. 9, 3. 459. 519. 11, 179.

<ι<1νβι·δϋ3 Μεπιιιοαειη ϊη ριι§ηαηι ρι·ο- 184. 332. 365. 421. 12, 93. 183. 220. 13,

οβιϋΐ. 252 5ϊΧΟ ρβΐίΐ Μβιηιιοηεαι. — 162. 438. 448. 506. 14, 57. 94. 111. 189.

Άντιλόχοιο 2, 400 οο ε&βάβηι Μειη- 235. 309. 385. 615. 633. — Άςγίίοις

ηοηΐ ΪΓαίιιβ ΑεΜΙΙεδ. 447 ίίειη. 3,2 1, 269. 767. 3, 121. Ο, 42. 7, 191. 9,

εοΓριιβ 8<1 ηανβ9 Λι-ίεΓίϋΓ. 10οί) ευιη 305. 12, 252. 14, 515. — Άςγείοισι

ϊη ΤΓθ)»ηο8 8&βνίΐ ΑοΗΠ1ε3. 517 τκ- 1, 335. 359. 805. 819. 2, 24. 211. 3,

οοπΙίΐΙιΐΓ β)Π8 ΝεδΙοΓ. -0/01)5.605. — 191. 597. 5, 121. 258. 310. 352. -,αιν

'Αντιλΰχφ ίπιιηίηεΐ ιΜβιηηοη 2, 248. 4, 162. 191. 293. 5, 168. 267. 401. 472.

256. — Άντίλοχον 2, 633 (Ιβίΐεηΐ 480. 6, 309. 7, 143. 601.699. 8, 16.22.

(ίπιβεϊ. 260. 9, 19. 21. 10, 49. 11, 138. 145.

Αντίμαχος 12, 323 εφίιιιη 1ί- 286. 12, 48. 119. 13, 115. 14, 289.

ρηβιιπι ίηβοεικίίι. -αϊ 6, 77. 367. 7, 107. 422. 654. 8,

Αντίμαχος -οίο 13, 433 Τι·ο]αηί 260. 328. 9, 53. 248. 495. 10, 77. 11,

αοϋεδ ί(;ηβ ΟΓείΏΒΠίαΓ. 1,405β,)υδ ΙΊΙΊα 293. 337. 414. 12,82, 101. 524. 13, 24. —

Τίβϊρΐιοηε. Άργείονς 1, 500. 648. 2, 99. 129. 230.

Αντίμαχος -ον (5, 622 Οείεηδεπι 354. 397. 3, 188. 541. 4, 31. 209. 5,

οβεάίΐ ΑβιΐΒβί. 357. 512. 6, 299. 369. 7, 481. 497. 730.

Άντίφονος -φονον 13,215 ίη- 11. 431. 12, 289.

Ιβι·Π<Μΐ Νεορίοΐεπιαδ. 'Λς γιν,ίςαννος -ον 2, 442

Άντιφος -ον Β, βίβ Μ^οεη^ευιη ΤΗεΙίδ νίηοαίίδ Ιί&επινίΐ.

(•ιιι'ίΓιΐ ΕιίΓγργΙϋδ. *Α(>γος ΙεΓΓ» 3, 570 πολνδίψιον.

"ΑντιφοξΆ, 116 ΙΙΙίχΊδ δοοίϋδ Ειι- — "Λργιος 4, 563 ίξ "Λςγιος. 6, 625

τγργίηπι αιΙοπΙιΐΓ. -ίφω 8, 123 ΒΙΙΠΙ άπ' "Λςγεος. 7, 187 "Λςγεος ίππο-

ο^^ΓοάΗιΐΓ ΕιίΓγργΙϋδ, βειΐ Ιιίο ί(ΐ§3 βότοιο.

ρείίΐ δυΐπίεπι. "Αργος-γον 10, 190. 191 Ιηδ οη-

Άζιός Ιΐιινίυβ 3, 610. Άξιου βίοάκιη ίηΙεΓίεοϊΙ ΜεΓουπυβ.

6, 551. Άφγώος -ώης 12, 263 ηβν!».

Απόλλων 3, 394. 4, 40. 9, 256. Ά$ έ&ονβα 10,82 Η}Ί1ί

304. 11, 129. ύλλωνος 1 1, 169. 12, 31» ηΐΕΐΙεΓ.

48Κ 13, 434. όλλωνί 3, 87. — Άςιτή -ης 5, 50 όοος.

-όλλωνα 3, 79. "Αρης 1, 141 Ρεηι1ιε»ίΙεβιη

'Αςγεΐοι 1, 205. 514. 662. 811. 2, ίηδίηιχίΐ. ό«ι ρίΐΐεΓ ΡεηιΗβδΠεαε. 585

17. 202. 378. 630. 3, 740. 784. 4, 13. ηεηιιβ βηηι δει-νβο'Κ. 081 »Ι) ΟΙγιηρο

59. 65. 171. 198. 206. 459. 5, 334.348. άκβεβιιιΐίΐ. 702 ^νίβ Γιι1ηιίηί1)ΐΐ5 Ιεΐ'-

032. β, 173. 336. 365. 649. 7, 149. 627. πΐαδ ίΐΜΐ ίηνϊΐιΐδ. 2, 451. 484. 3, 420

733. 8, 39. 285. 360. 369. 428. 491. 9, α ΜίηεΓνίΐ οΐίοι ίη Β^ΓΟ ΤΓο]βηο ρΐ'ο-

32. 39. 68. 531. 10, 480. 11, 207. 226. δΐΓ3ΐΠ3. 6, 55. 7, 17. 339 ΟΟΠφΒΠίΙιιι·

301. 12, 253. 341. 345. 576. 13, 274. ουηι βο ΝεορΙοΙβΠΠΙδ. 069. 8, 239 Τπ·-

353. 469. 480^562. 14, 4. 85. 320. 403. ^ηΪ3 ορβιη ί'ενί. 276. 326 ε,μΐδ οΙηιηυΓ.

419. 656. — 'Αργιι'ων 1,95.194. 313. 340 ίη Νβορίοίειηυιη «πη& δΐΓΊη§ίι.

713. 716. 780. 2, 52. 390. 468. 3, 6. 10. 353 3 ,Γονε Ιειτ'ιΐυδ αβίΐ ε ρα^ιια. 9,

247. 346. 435. 448. 518. 653. 747. 4, 213 εοηιρϊΓΗΐϋΓ ουιη βο Νεορίοΐΐί-

7β. 112. 127. 192. 263. 439. 5, 260. 294. Π11Ι8. 10, 10. 11, 12 ΤΓοε» ίηΐρβί-

364. 477. 604. 6, 32. 59. 85. 500. 643. Ιίΐ. 13Β. 152 1»εΙαΙ«Γ ΤΐΌϋΠΙ Γοηίΐιι-

7, 3. 121. 414. 452. 552. €74. 8, 233. άπιε. 419 αάεδί Αί·ηε»ε. 12, 172 Μι
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ηεπ-απι 8£ςΓβ<1ΐΙηι·. 13. 85. — *Αρ?ος

1, 55 β}ιΐ8 ϋΐίο. 197. 4, 168. 323. 7,

196 ε,ίιΐδ 8Π118. 367. 620. 8, 284. 11,

198 6ι·»εεθ8 Ιβπεί. 13, 99. — "Αρηος

1, 461 ι·.]»·. Ιί1ί:ι. 641 ίίπιι. 667 \ ΓΙΜΙΝ

ε,μΐδ οοη]ιιχ (πκράχοιτις). 739. 8,263.

271. 336 οιιηι ηοη Ιιοιτθΐ ΝεορΙο1εηιιΐ3.

9, 102. 11, 297 ε'ι ηοη ρ*·ρει·ο'ιι Μί-

ηειτν». 359 12, 223. 13, 90. 159; 14,

48 ουιτι εο Υεηιιβ εοηεηΐηιίι. — "Αρεϊ

1, 370. 07ό (Ιυΐβΐ (1υ ΠΙία ΜΗει·ΓεοΙβ.

2, 213 Μεηιηοη οιιηι εο οοιηρίίπαιιι·.

5, 567. β, 453. 7, 289. 11,269. 439.

51)0. — "Αρ-ηι 1, 513. 803. 6, 294. 7,

20. 98 οιιηι εο εοπιρβι-αΐυι· Ειιι-γργ-

1(13. 192. 478. 8, 46. 258. 350 ΜϊηεΓνΕΙ

οπή εο οοη^ΓεδδϋΓ». 485. 10, 170.

Π, 301. 12, 301. - "Αοια 2, 110, 8,

20. 67. 12, 42. — "Α^α 1, 343. 3,

20. 440. 6, 35. 367. 7, 536. 8, 290 τε-

νερεΙιΐΓ οιιπι Εηγο. 9,110.10,47. 12,

61. — Αζΐ\ν 1, 189. — 'Λρηιάς Ρβη-

ΐΐιεδΐΐεα 1, 318. Άρηιάδος 187. —

Άρηίς -ηίδα 1, 200 Πιν&ίαίΐίίίκν.

'Λρίξηλος -οίο 10, 75 ρβΙεΓΗΗΓ-

ρηΐίοηί» Βοεοΐί.

Άφίων -ίονος 4, 569 εςαί ιΐίνίηΐ

βοΐιοΐββ.

Άριατόλοχος -ον 8, 93 καεάιί

Αεηβηβ.

-αφ 8, 301 <1ϋΧ

-οίο 13, 482.

Άςμ,ο&όη 1, 44 βοεία Γεπίΐιεδί-

ΙεΛε. -όην 533 εαεοΉ ΑοΙιίΙΙββ.

"Αςμ,ων -ονκ 10, 86 Τ™]£ΐηυηι

εαειίίι ΝεορίοΙεπιαβ.

Άςπαί,ίων -ωνα 10, 74 Βοεο-

Ιιιηι ίηΙβι-ΓιοίΙ Αειιε»9.

"Αςπαλος -ον 8, 113 υΐίχίβ 50-

οίπιη ο8θ(1ίι Ειιι·γ[ιγ1π8.

"Αςπκβοζ -άσου 10, 144 Πανίιΐδ,

ςιιί ίη Μαεαηιΐηιτη ϊηΠαϊι.

"Αρπνικ 4,570 ηιαΙθΓ Ατίοπίδ. 8,

155 εςοοπιπι ΑοΙήΙΙβοΓηιη. — Αρ-

1 , 169 ϋί ρηιεδί&ΐ

Ρεηΐΐιεδίίεβε. 4, 513 ϋ3 δίιιιίΐεβ οςιιί.

— "Αρπνιαι 10, 395.

"Λρτιμ,ις 1, 664 ει οοπιρίΐΓ8ΐιΐΓ

Ρεηΐΐιεδίίεβ. -τέμιόος 12, 313 ΙεΓΠ-

ρΐιισι ρπιρε δπιγπιαηι.

Αρχίλοχος -ον 11, 91 ΤΓοεηι

Μεηείβιΐδ οοοί(1ί(.

Άαικδης 2,304 Μειηηοηίδ βοοίαβ.

Άαν,άνιος -ον 9, 192 ΊΥοεηι ίη-

Ιει·βοίι ΝεορΐοΙειηιΐ8.

Άακληπιός -ου θ, 466 ίίΐίιΐδ 8

Οπιεοίδ Ιβϋΐΐαΐηδ.

Άσοκρα-Λος -σ«ρ«'κθίθ 6,143 (ιι-

ηιιιΐιΐδ.

Άατίροπκίος -αίον 3,609 ρηΐετ

Αχίιΐ5 Πιινηίδ. 4, 587 §;ι1β8ηι διίιεηε-

1ιΐ8 ρΓΒειηίηηι «ιιίεΠ. 6, 552 βοείαί

Ι,αορίιοοιι. — Άοτιροπκϊον 4, 155

νίεΐΐ ΑεΙιίΠεβ.

Άατραΐος -αίον 8, 307 Εοηβ-

1α8 ίιιιι-ι'Ίηπι.

Άβτνάναξ -ακτα 13, 251 ϋε

Ιιιπ'ί (1<;]ίοΊιιηΙ Αοΐιίνί.

Άατνόχη β, 136 Ρπ&πή ΒΟΓΟΓ,

Τε^βρIι^ εο^αχ.

Άτη 1, 753 1ίη§υβε ϊιηπιοόΙεβιίΗΐη

"Ατλας -κντος 11, 419

Άτρείδης 3, 491 Α§;»ηιειτιηοη

(ΙεΠεΙ ΑοΙιίΊεπι. 4, 194 οϋΓδΟΓίΙϊΐιβ πιε-

1»ηι άεβοΓ'ιοίΙ. 541 Μεηείαπβ ΟΙΙΓΠΙ

νίηείΐ. 580 Αςηπιεηηηοη εςηο εείείε

νϊεΙοΓ. 14, 150 ΜεηεΙ&ιιβ έπη Ηε1εη8

οοη Γβ ο ιι Ι » Ιη Γ. — Άτρίίδαο 4, 99

Αίπιίειη ΙιοΓΓεηί ΤΓοεβ. — Ατ(/(·'δη

4, 585 νίοΙοΓΪ ρΓ8επιΊνιπι οΓΓεΓΐ ΤΙιε-

Ιΐβ. 5, 474 (ΓίΓίΐδ ίιυρΓεεϊΙαΓ Λ^αx.

14, 210 ηιιηΐϊπηι ηιϊιιΐΐ Αείιϋϋβ ιηη-

ϋΓ». — Άτρίίδην 3, 515 βρρείΐίΐΐ Α§«-

ιηεηιηοηεηι ΝεβΙΟΓ. 4, 534 Μεηείβαιη

Ιηιΐίΐϋΐιί. 14, 239 ηϋΐά Αοΐιϋΐεδ αϊ)

Α^Λΐηεσιηοηε νεϋΐ. — Ατριΐδαι 1,

783 Ιο^εηΐ ΡεηΛεδίΙε^ιη. 807 ρεππΗ-

Ιιιηΐ εηιη Τι·οί1)ΐΐδ δερείίεπάαπι. 3, 676

ηιίΐΐιιηΐ, ηνιί Ιί^η» οοη^οΓαηι β(1 ΓΟ-
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οοηδίηιειχίιιηι. 5, 194 ΐΐΐίχβηι

ίηνίΐιιηι δεειιιη άιιχβπιηΐ. Ο, 528 δοΐί

ΐ'εΐίοΐί ίη ρηςηη. 504. 599 ρεάεηι Γβ-

ίεπιηΐ. 9, 334 ΐ,βηιηυιη ηιϊΐΐιιηΐ Βίο-

ιηβάεηι βΐ υΐίχειη. 480 ππΓβηΐιιΐ'Ρηί-

Ιοοίείειτι δβηαίιιηι. 11, 386 ΤιΌ]Εΐιιθδ

1ΤΗΙΓΟ8 ρβΓΓΠΠίρΡΓβ ΒίΤΙΐΙβΠΐ. · Άτ.φίί-

ϋτ]αιν 5, 257 δυβδίιΐίο νβηϊΐ Νρορίο-

ΙιΊΐιη*. 277 ΙΠίχεδ ουιτι ϋβδεπιρενοοη-

δϋία εοηΐυΐίι. 6, 543 ΟΙ-ΒΒΟΙ άβ ϋ§

ΐίηιεηΐ. 7, 391 ϋδ §1θΓΐαηι ίΐΗπΓιι

ΑοηίΙΙεβ. 13, Β41 ΊΊιεδεί 6Ιϋ βοδ δβ-

ουΓι. — Άτρείδας 9, 414 ίη<1ί<;ιΐ3ΐθ8

(Γιεαηΐ ίη]ιιπίΐ ΡΙιίΙοοΙείΕΐβ ΓΕΟΙ».

Άτςινς -£05 νΐες 4, 33 Γονίεδ.

νιΐι 5, 139 Α^3πιεηιηοηΊ οοϋδίΐίαπι

ίΐΐϊόΐεΐ ΝεδΙοΓ. Ο, 41 Μβηβΐ&ιιηι 0&-

]ιΐΓ§3ΐ ϋίοιηε(1β3. 502. 516 νιε Α£,Ί-

ωειτιηοη ει Μεηβίαυβ ϊοηίΐεΓ Τΐ'οί-

1)ΐΐδ ΓεδίδίΗηί. 12, 122 ίη 1<3;»ηι ιηίΐ-

Ιιιηΐ Ιί§ηΜθΓε8.

Άτςντιάνη 1, 514 ρρορίιίη Αε»-

οίιΐίβ. 14, 530 ραΐή βίπήίίδ. — Άτ$υ-

τώνης 14, 326 Εΐεάεδ ΤΓΟ^αβ.

Άτνμ,νιας -ον 3, 300'ΤΓθ]8ηιιιη

οοοίάίΐ Α]ΒΧ.

Ανγιίας -αο Ο, 232 δίδΐιιιΐ».

Αν γη πιαίεΓ Τείερίιϊ 6, 138.

Ανλίς -ί8α 8, 304 1ΐ{ΐΐ3ίΐίΐνίΙ ϋβ-

ηιαβ. -ι'ίοϊ 14, 126 'Μ οοιινβηβι-αηΐ

(ΪΓαεεί ΤΓΟ^ΛΠΙ ηανΐςαΐηπ.

Αϋρκι 1, 684 Βοι-ε38 Γιΐίαε.

Αντομ,έδων 8, 35 εςυοβ Αοΐιίΐ-

Ιίδ Νεορίοΐεηιο Ιναάίΐ. 9, 225 »ϋπ§ίΐ

Νοορίοΐεπιί. -μέδοντι 213 ίιηρβπιΐ

Νεηρίυΐεητιιδ.

"Αφιβνκι -«53, 519 ενεηεί'ηηΐ

Ρίοδοιιπ.

Αφροδίτη 11, 289 3βΓναΙ Αβ-

ηεβηι. 13, 389 ΜεηβίΛΐ ίι·3ΐη ηιίιί^ιΐ.

-ίτης 13, 343 Γιΐίυβ Αβηεβδ.

Αχαιός 9, 13. — Άχαιόν 9, 101.

— Αχαιοί 1, 477. 2, 386. 3, 722. 4,

369. 5, 052. 6, 5. 114. 7, 96. 158. 193.

2(16. 220. 578. 8, 132. 374. 9, 167. 325.

445. 405. 10, 29. 153. 11, 5. 328. 12,

130^ 13, 331. 14, 43. 131. 352. 370. 500.

— Αχαιών 1, 401. 747. 764. 776. 2,

3. 48. 3, 381. 389. 417. 449. 494. 569.

587. 659. 4, 28. 123. 330. 490. 5, 125.

260. 564. 6, 44. 526. 7, 290. 375. 4β1.

47ό. 8, 3. 220. 422. 9, 99. 209. 214.

318. 414. 10, 4. 56. 347. 11, 405. 429.

12, 35. 166. 242. 247. 259. 392. 579.

13, 63. 165. 297. 14, 230. 434.444. 491.

641. — Άχαιοΐς 1, 521. 3, 94. 400.

575. 5, 193. 573. 6, 71. 301. 7, 661. 8,

476. 9, 17. 299. 301. 11, 131. 150. 270.

12, 26. 47. 219. — Αχαιούς 1, 470.

3, 520. 4, 116. 5, 163. 7, 501. 563. 9,

35. ^ 13, 175. 405.

Άχαιιχός -χον 1, 186 λαόν. Ο,

412 ατρκτόν.

Άχαιίς Άχαιίδι 5, 565.

Άχιλλενζ 1, 377 η'ιΐιίΐ αικΙιβΓαι

άε βκΐΐο ίΐεπαπι εχοΠο, Ιιι^επδ Ραΐΐ'ο-

οΚιηα. 3, 116 Οϋδ ε»πΐδ. 4, 274 Ι,οβ-

1>ιιιη οερίι. 476 Ι^πιβδδΐιιη οερίΐ. 9,

12 ΤΓοεδ Νεορίοΐεηιαιη βί ββςιιίρ»-

ταιιΐ. 97 ίηιεΓίβεΙαδ. 14, 254 ,Ιονί»

ρρο^εηίβδ. 298 νεί ηιοιΊυιΐΒ Ρπαπή-

(Ιίδ ίηΓεδΙιΐδ. — Άχιλενς Ι, 672 άοΐεΐ

Λε ΡεηΐΗεδΊΙεα ίηΙεΓίεοΙ». — Άχι-

λήος εςαί ΗεοΙοΓεπι Γβρίαπιηΐ 1, 113.

Ρκηιΐιεδϋείΐ α 8οπιηο ίηοίΐαΐα βυπι

ναΐΐ βάοΓίή 130. ϋειη 105. ίίίειη 602.

Αοΐιϊνίδ αιίεδί ίη ρη§η& 2, 25. Αείιίΐΐί

Ιίηιεηΐ Νγπιρίικβ 499. β^ιΐδ νοοεηι ΙΙΟΓ-

Γβηΐ ΤΓ088 3, 174. ίηΐβι-ί'εείίΐηι είη^ιιηι

ΤΓοεδ 204. 205. Τηείίβ εαπι Ιιΐ!;εΙ 769.

ε]αδ οοΓρϋδ βεΓνανίΙ Α]»χ 347. Αι-ΙιίΙΙε

ίηΙει-ίΈοΐο Οι-αεοί ρβΓάίιί 503. 15ι·ί8είδ

Αείιίΐΐίδ ΙΙΧΟΓ 552. Νγηιρίιββ ίΐά ΟΟΓ-

ριιβ ΑοΙιίΙΙίδ 599. 616 Τηείίβ Ιοηηίΐιη·.

671 ΝβΓεϊάαΓαιη ρΙίΐηοίΗδ (1β ΑεηίΙΙε.

677 νεηΐί ίηοεηάηηΐ ΑοηΊΙΓίδ ΓΟ^υηι.

709 Γ0§;ιιβ Αϋΐιίΐΐίδ. 739 ιίΓη» Αο1ιί11Ϊ8.

753 Γιϋαδ Αοΐιίΐΐίβ. 4, 29 Αοΐιίΐΐβ ίη-

ΙεΗεοΙο Γαςίεηΐ ΟΓββοί. 39 ίοτίεδ

Αοΐιίΐΐε ίηίερί'εοΐο βηρβΓδίιηΙ. 70 άο-

Ιεηΐ ΑοΜνί ΑοΗίΙΙεηι. 146 Αείιϊΐϋδ

Γ3013 ΡΓΟ οοηοίοαβ Ιδίκίαΐ ΝββΙΟΓ. 268
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Α]αχ εΐ Πίυπιβ(1θ9 Ιίΐ'αοοοπιιη ΓΟΓ-

ΐίϋδίπιί Λι·1Γι11β οαββο. 421 Λοίιίΐΐίδ

!ι;ι>Ι;ι. 579 εειΊαηήη» ϊη εμίδ ΓιιηβΓβ.

ό, 122 ηΐΗΐεΓ ε]«8 (Ιοίοΐ'ε οοιτερία.

133 αΗ ΛοΙιίΙΙε ηιοιΊιιο ςιιί3 Τι·οΗδ ρι·ο-

Ιιίΐηιεπί. 230 Ρ.]ΐΐ3 «ΐ'ηι». 289. 305. 442.

003. β, 21. 79. 7, 170. 184. 245 325. 355.

363. 445. 564. 576. 583. 633. 667. 723. 8,

7β. 172. 285. 335. 491. 9, 2β. 46. 65. 247.

303.313. 11,433. 12,275.288.297. 13,

213. 222 226. 14, 21. 268. 276. — '^ίλ-

λήος 4, 590. 5, 2. Ο, 80. 7, 629. 686.

725. 8, 33. 135. 150. 366. Ο, 222. 11, 216.

234. 239. 346. 12, 315. 14, 180. 301. —

Αχιλλέας 2, 14. 3,235. 329. 4,85. 5,

578. 6, 66. 7, 219. 351. 642. 700. 8, 5.

13. 38. 146. 170. 195. 329. 9, 181. 12, 66.

13, 237. 14, 132. 233. 257. 341. 407. —

'Λχιλήι 1, 571. 709. 767. 2, 4. 3, 123.

248. 286. 759. 4, 107. 173. 385. 393. 5,

113. 219. 222. 236. 285. 290. 7, 177. 674.

14, 250. 252. — 'Λχιλλεϊ 5, 658. —

'Λχιλήα 1, 94. 96. 825. 2, 99. 511. 3, 12.

37. 133. 279. 322. 422. 667. 4, 13. 22. 544.

7, 538. 8, 21, 9, 100. 3)6. 14, 330. —

Αχιλλέα 1,632. 3,196.734. 5,294. 9,

306. — Άχιλεν 1, 427. 723. 2, 390.

3',435·

Άχιλήιος 1, 377 Άχιλήιον νΙα.

Β,

Βελλεςοφόντης -ου 10, 162

ηβιη«3 εΐ δβρυΐοπιιη.

Βοιωτός -ων 10, 76 Ιειτη.

Βοςέης -κο όίλοχος 1, 167. βίη

625. &νγατςες^ 634. κιλλαι 4, 652.

πνοιαί 8, 50. υπωςινον 91. βίη 205.

δνελλκ 11, 228. — Βοςίω άέντος

11, 232. — Βορ£?7 Ίΐΐλά8οντι 8, 243.

— Κοςίην 3, 703.

Βονκολίων -ωνκ (5, 615 ΟΓΒ-

^ηι ίηίοΓΓιείΙ Εηιγργίιιβ.

Β ρ ά γ χ ο ς -άγχον 1, 283 αγκεα.

ΒφίμονβΛ 1, 43 Ρεηΐΐιεδίΐεαε

οοηιεβ. -ααν 247 1ηΙβΓ&οί( Μοπιεηεα5.

Βςέμ,ων -οντά 11, 41 Οΐ'είειίδβιη

ϋίΐβίϋΐ Αεηεββ.

Βριβηίς 3, 552 άερίοπιΐ Αοΐιίΐ-

\εια. 687 οοιίδρίοίΐ ΑοΙΓιΙΙίβ Ιίΐκιιη. 7,

723 ίίβηι. — Βφίβηίδοι 4, 276 εα ο»-

ΐΛ Αοΐιϊΐΐί. 14, 216 ΡοΙ^χεηβιη ρί

ΑοΙιίΙΙίβ ιιπιΙ)Γ!ί.

Γ.

Γαληνός -ΰν 10, 89 Τι·οεηι ίιι-

ΙεΓίΊοίΙ Νεορίοΐεπιιιβ.

Γαννμ,ήβης 8, 429 Τπφβ Γαί-

ΐ)3ΐη ρι·εο'ώιΐ3 βιΐ .Γυνειη ίιΐϊίδ ανεΓ-

ΙΪΙ. -,α)}'ί£05 8,443^τορ. 14, 325ΗβΛε3.

Γάςγαςος -αρο> 10, 90

ΤΐΌ3(1ίδ.

Γηφνονινς -ήος 6, 249 ίί',α

εΓΓιοίαπι ία οΐιιρεο Εοιγρ^ϋ.

Γίγας -κντος 14, 584 Εηοείαάί

Ιΐϋΐίΐιι «(Ιΐϊνιο βΓάβι δίοίΐί». — Γιγάν

των 1, 179 Ιιοβίίδ ΜίηβΓνΗ. 11, 416

φυλά. — Γίγαντας 2, 518.

Γλαυκός 2, 214 ΪΓηιίι ίη ΑΛϋ-

Ιβηι ίηΙενΓεοΐιιιη. 243 ίάβπι. — Γλαν-

•ΛΟΙΟ 8, 102 δοοϊιιβ Οΐιίεηιιΐδ. — Γλαν-

ν.ον 105. 10, 147 δοάιΐϋ 8ογΙαοειΐ3.

— Γλανκω 3, 332 Β)ΐΐδ δοά&ίεβ. —

Γλανκον 14, 136 ίηΐεΐ'ίεοίι Α^αχ. —

Γλανκον 4, π Ιΐιινΐιιιη βά ΟΙαιιοί 50-

ριιίεπιηι εχοίΙΗηΙ Ν^ηιρίιαε.

Γοργών -όνες 5, 38.

Γςήνικος -ίν.ον 3, 302 $όος.

Γνγαίη -·η 11, 68 λίμνη.

Γν ρ α ίο 5 -αίης 14, 570 πέτςης.

Λάμας -αντα 8, 303 οβεάίΐ Αε-

11888.

-ίδην 13,211

ίηΙβΓϋοίΙ Λ^ΜΙΚΊΙΙΙΙΙΙΙΙ.

Λαναοί 2, 583. 3, 322. 328. 607.

5, 487. 6, 97. 494. 7, 12. 140. 8, 365. 392.

450. 498. 9, 59. 10, 12. 15. 255. 11, 215.

263. 399. 12, 2. 157. 13, 15. 141. 251.

14, 9. 67. 252. — Λαναών 1, 324. 492.

749. 755. 2, 114. 216. 357. 3, 413. >'
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512. 4, 31. 96. 5, 167. 432. 414. 6, 600.

7, 154. 8, 211. 10, 74. 382. 400. 11, 55.

264. 12, 361. 13, 32. 77. 500. 14, 479.

605. 640. — Λανκοΐβΐν 1 , 280. 318.

455. 556. 2, 260. 3, 134. 4, 44. 88. 5,

130. 586. 9, 204. 232. 11, 233. 12, 285.

14, 37. — Ζ/αναοίβι 1, 650. 772. 2, 53.

360. 368. 3, 28. 348. 5, 138. 412. β, 452.

605. 7, 168. 222. 12, 54. — Λανκοΐς

3, 189. — Λκναονς 1, 344. 4, 91. 167.

5, 147. 9, 211. 13, 505. 14, 546.

Λαςδκνίδης 12, 93 Πςίαμος.

ΤΓο]»ηιΐ8 12, 520 -ίδηαι.

4ΐκ$Λ#ν(η 12, 98 ίηίοηηϊΐ. 14,

407 »1> Αοΐιΐνΐδ Γείίοΐα. 650 ίτεηινιίΐ.

Λαςδάνιος -ίης πνλης 4, 3.

9, 44.

Λαρδανιώνες -ώνων 11,425.

Λάςδανος ό-άνονί, 196ρθ8ΐει·ί

Τι-οεδ. 9, 19 ρ»ΐ6Γ ,ΙυρίΙβι·. -άνω 2,

141 (Ιοηιιπι ΛεΛίΐ ,ΐηρίίει·. — Λάςδκ-

»Όί'3, 167.

Λάςδανος ή 8, 97 αΐπήίββα.

//βί>θί 10,57 ΙιεΙΙί άαεηηοη. 11,

13 ϋεπιπι οοηιιηείΏΟΓβΐιιι·. 5, 29 ίη

ΑεΜΙΙίδ οΐιιρεο βΓΒοΙηδ.

-ωνος 14, 603 ί'ι-

.

Ληιδάμεικ 7, 254 δεηΐίΐ ηΐϋ

ΐιιηι. 334 1υ§εΙ ϋϋιιηι. 349 8θθίθ8 ε'ι

1β§ΐΙ. --αν 7, 184 ηιαίΓενη ΓαίδδεΝοο-

ρίοΐεπιί άίοιηΐ. 228 εα ρ!οΓ»1 Αοΐιίΐ-

ΙεΐΏ. 242 βοιηηο οβΓεί. — Ληιδαμείη

~, 249 Ιαοΐυπι Ηΐΐαϋΐ πιοΓδ Αείπΐϋβ.'

Ληιλέων 10, 111 Ερεί Γβιηαΐηβ

ίηΐεΐ'ίεοΐυβ »1) Αεηεα.

Ληιονενς -ήα 10, 167 εβεάίΐ

ΝεορΙο1εηιιΐ8.

Ληιοπίτης -ην 13, 212 Με§εδ

ίπίει-βείΐ.

Ληιοφόντης -% 8, 317 88§ίΙίβ

ίηής'ιιιΐΓ.

Ληίοχος -ον \, 529 (πιοίάβΐ

π. 171 Οπιεοοδ ίη ΧαηΛιιηι ρι·ο-

ρείΐίΐ. 234 ΙιοΓΓβΙ Νεορίοΐεηιυπι. 11,

86 ΟΓγβηΙεηι εΐ Αίοίηιιιπι οαεάίΐ.

340 δοαεβδ Ιιιείυτ ροΠβδ. — Ληιφό-

βοίο 9, 167 Γηβηίΐιιΐί ηιυΐιϊ Ο8άιιη1

ΑΓ§ίνί. 223 εϊ ΟΟΟΗΓΠΙ Νεορίοΐεηηαδ.

227 ε^«δ ο8ΐεΓΥ8. — Ληιφόβφ 9, 81

άεπδ (181 ΓοΙιιΐΓ. 10, 346 ηιιΜί Ηείεηβ.

— Ληίφοβον 6,318 Ειη-γργίηδ δίϋί

1ε§ί(. 518 νιιΙηεΓβί Μεηεΐ8ΐΐ5. 13, 355

Μεηείβιΐδ ϊηΙεΓίοίΙ.

Λημολέων -ιόντα 10, 119 Ραήδ

Λημοφόων 12,325 ονιπι βΐϋβ ίη

ε<ιαιπη Ιί^ηειιιη ίηΒοεηάίΙ. 13, 626

α!1θ(ΐαϊ(υΓ ΑεΙΙΐΓβηι. — Λημ,οφόωντι

13,496 ΑεΙΙίΓα οοοαπ-ίι.

Ληςιμκχεια 1, 45 δοοί» Ροπ-

ΐΐιεδΐίεβε. -μαχίίης 260 οβριιΐ αΙ>δείιϋι

Βίοηιεάεδ.

Ληςινόη 1, 42 8θοΪ3 Ρεηΐΐιεδί-

Ιεαε. 230 ίη(εΓΓιείΙΙ^3ο§οηιΐΓη. -νόην

258 Α.ΪΕΧ Οϋίύεδ εαεάίΐ.

Λίη -·>] 4, 389 Ιιαε ίη ϊηδίιΐβ. τε-

Ιίοΐα

Ληίφοβος ΡΗ8ΐηΊ Γιϋιΐδ 8, 300

«βεάϊι Ι^^οοηεηι. 9, 149 ,·ιιιπ°ίΐιη ΙΗρ-

13, 378ΤΐΌ)»ηο8 υΙΟ. εβί. 5,

46 οπιηία 8(1ιηίηί8ΐΓ3ΐ.

Λιομήδης 1, 773 Τγιίεί βΐίνιβ.

7, 487 Γερείΐίΐ Τ™)βηο8 8 ΜΠΓΟ. 12,

316ϊα εςιιυπι 8(ΐ3θβηάίΙ.—Λιομ,ήδιος

7, 244 ηοητιεη Οεϊΰβηιίβηι Ιειτβΐ. 9,

423 νετΜβ ρΙαοβΙιΐΓ ΡΗΊΙοοΙεΙβ. —

Λιομήδεϊ 1 , 443 «ΓΓΠίΐ δοοί άβΐ ΐΐΐί-

χβ3. 11, 339 ίδ ευηι δΐΐιεηείο αά ροΓ-

Ι8δ 8θ3ε&3 ρΐ1§η8ΐ.

Λιομ,ήδης τεχ Τ1ΐΓ8θΪ88 -βθί 6,

246 εςιιϊ.

ζ/ 1 ώ ν ν σ ο ς 3, 737 υπιβιη ΑΆΙ ΤΗε-

Ιίάί. Διόνναος 4, 390 Ιϊΐίιιιη ΤΗο,ιη-

ΙεΐΏ 1ιαΙ>β(. 3, 772 Οευβ. — Λιονναφ

4, 386 ΟΓίΐΙεΓαδ Γεοίΐ να1θ3ηα3.—^/ιο'-

ννσον 2, 438 ίη^ΐεηίειη τβοερίΐ βίηη

Τΐιειίδ.

άό\οπΐς -λόπισσι 3, 469

Γαίΐ Ρίιοεηίχ.
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Λονλίχιον -οίο 1, 275 ΕνεηοΓ

ίηάε οιϊηηάιιβ.

ΛςηβαΓος -ον 1, 291 Τιτοε™

οεκ\ά\ι Ρο1)·ροεΙββ.

Λ ρ να ς -αντα 11, 86 ΟΓίεοιιηι ϊη-

ΙϊΓβοίΐ Οείρ1ιο1>ιΐδ.

Λ ν μ, α ς ΤΓΟΚΠΙ ρπηοερδ 7, 607.

Ε.

Έγκίλαδος 5, 642 α .Ιονβ ίη

ιιιαπ άο™ίΐυδ. -λάδοιο 14, 582 οοπ-

<ΐ'3 ευηι ρη<τιιανίΙ ΜίηβΓνα. /

Είλΐΰαο'ς -όν 1, 228 Οπιεοιιπι

ΡίηΐΗεδίΙείΐ ίηΙεΓϋοίΙ.

Εκάβη 4, 420 ΐΏ3ΐβΓ ΤΓοίΙί. 14,

288 Ροίγχεηα™ 1ιΐ£ε(. -άβης 273 βηί-

"ΐ«8 βίΐιιοίιΐδ. -άβην 22 &(>8ΐπι1ιίΐ

ΙΙΙίχεδ.

Εκάίςγος 14, 639 ίηΐβπΐιιηι ΤΙΌ-

-οίο 11, 136 ίαηιηΐαδ.

.12, 4 τηοηίΐαβ.

Έ«τ ο ρ ί ο 5 -ί'οιο δ, 120 κΐματος.

-όξίον 5, 453 £ι'φ°£· -ί'οισι 3, 193.

339 ίπποις.

Εκηο ρ ϊη(εΓΓθοΙϋ5 1, 1. ίοΓίϊοι·

ΡβηΐΗεδΊΙβει 105. Ηοπ·ηίΙ Α]3οειη εΐ

Αοΐιίΐίειη 579. Αηάι·οηι»ο1ΐίΐβ ηοη £68-

δΗ ιηοΓεΓη 2, 62. ΓΟΓΙΪΟΓ Οΐϊαοο 3,

253. — "Εκτορο^ 10, 386 Ιυηιυΐο 88-

δίάεΐ ΡΓίβηιιΐδ. 13, 231 Ρπβπιαβ βηιη

ΓβάεπιΊΐ. 1 , 342 ε]ιΐ8 Γΐ'βίτεβ εΐ δοοϋ.

2, 12 ίδ ϊιιΙβνΓεοΙιΐ8. 4, 30 υΙίΐ)3πι ία

νίνίδ ε88βΙ. 5, 216 Εΐάνο,Γδίΐδ ΗεοΙοΓ6ΐτι

ρι·οοε88ίι ϋΐίχεδ. 232 ίάεπι.^β, 145

6]ϋ8Ηεάε8. 8, 401 οηεδίΐδ. — "Εκτορί

1, 817 οοοιΛιιίΐ ΡΓθΙεδί1ίΐιι§. 3, 198

ΗεοΙοΓΪ άεοιίδ ρΓοπιίΚίΙ ΑΙεχβηάετ.

6, 133 <ιΙ Ηεείοΐ'εηι ΙιοηοΓβ ρι-οδεςαί-

ΙΙΙΓ ΡαΓΐ8 ΕιίΓγργΙηιη. 13, 254 βϊ ΐη-

Γβδίί ΟΓβεεί. —· "Εκτορα 1 , 12 νί-

ίίί Αοΐιίΐΐεδ. 212 εο ίηΐβΓίεείο ηηΐΐπδ

Τ^ο^ίιη^8 άηχ. 2, 447 οΙ> Ρ&(ΓοεΙιιτη

«πηι ο3β(1Ίΐ Αοΐιίΐΐεδ. 3, 50 Αροΐΐο

ου™ βπηι δεΓνβνίι. 4, 160 Α<·1ιίΙ!ρ8

ευιη ο!)(ηιιιοαΙ. 7, 730 ίδ Αι·§ινοδ Γα-

ρΓανϋ. 10, 375 Ρβνίδ ΗεοΙοΓβ εχοβρίυ

ΡπΗίηο οΕίπβδίηιιΐδ ίιΐίοδ. 14, 133 οοη-

ΙοιηεΙίΛ ευπι βΙΤεοΐΙ ΑιΊιΊΜεβ.

Έίάαιππος -ον \, 229 Οι·8β-

ο«™ ίηΙεΓίίοίΙ ΡεηΙΙιεβϋεΗ.

Έλί ν η 9, 143 ίΐοηιί Γοηι»ηβΙ. 10,

363 ηοη νϋίΐ ΡαΓίΛειπ βχ 1(1» τειίευη-

1ε™. 389ΐη§ε™ίι. 14,55δί™ϋίδνεηβπ.

154 οοηΓαΙιιιΙβΙϋΓ ΟΙΙΓΠ Μβηείαο. β, 152.

156 ΕιίΓγρ^Ιαπι ίο™Ί εχοίρΐΐ. 13, 412

ΗεΙεηΗ ηοα ίη οϋΐΐΒβ. — Ελένης 2,

97 &1) ε» δερ3ΐ'3Π ιΐϋη τιιΐι Ρηι·ί8. 6,

24 χννώπιδος (Γί'ΐΈκ'). 9, 89 ιιοη <1β

Ηείεη» ρπ§η»ΐίΐΓ. 12, 548 ιΐβ ε^ι18

ηυρίϋδ Ου ίΓ3ΐί. 13, 356. 379 Πεί-

ρ!ιοΙ>ο οΐ) ΗεΙεη»ηι ίΓαΙιΐδ Μεηείαηβ.

470 άε Ηβίεηίΐ ΙϊΙιοΓαηΐεβ θΓ»εοϊ. 519

οΐ) Ηείεηι™ ΒΊοδουπ Αρίιίάιΐϋβ οε-

ρβπιηΐ. 529 ε^ιΐ3 δεννα Αείΐιηβ. —

Έΐένΐ] 14, 70 £ΓαΙίΗϋίΐΙιιι· Υεηπδ. —

Έλΐνην 2, 54 τεάόΙεηίΗηι δνι»(3εΙ Ρο-

Ιγόαιτιαδ. 66 νεί'εηΐιΐΓ Τι·οε8. 10,

287 ΚθΓεβ Ραπιΐβ™ 8α ΗεΙειίΒΓη (Ιαχε-

πιηΐ. 324 8(1 εβηι ΡβΓίιΙίΐη !>1)1ι>§η(0ε-

ηοηβ. 14, 39 εκ ηοη Ιια^εΐ Τ^ο^3η1 ίη-

οεηδαηι.

Έίενος 11, 349 ΛεΓεη<1ίι ροΓΐ»8

Μβεαδ. — Έλένοιο 8, 254 οοηδίΐίηπι.

10;, 316 ΪΓ».

'ΕΙεονς -ονντος 7, 408 ί'ίοϊ.

Έλιφήνωρ -οροϊ 8, 112 ΛϋΟ βο-

οίοδ ίηΙβιΊίοίΙ Ειη'γργίηδ.

Ελίκη -ίχης 2, 10ό ΒρΙεηάοΓ.

Ελικών -ώνα 3, 594 ίη εο Μη-

δαε. 785 εο ΓΡ(1ίΊΐηΙ ΡίβΓίιΙβδ.

Έλλκς -άδος 3, 468 ΓΟ^'ΙΟ ΤΗεδ-

δη!ίθ8. 785 ΟΓΗεοία Ιοί». 12, 355 θίΐ-

ΰεπι. 13, 530. 14, 419. — Ελλάδι

4, 55 Οναεοίβε ϊ. β. Οι·8εοί8. — Ελ

λάδα 1, 371. 6, 88. 7, 214.

Ελλήσποντος 3, 585. 5, 569.

— Έλληαπόντον 2, 353. 3, 4. 391.

601. 741. 4, 81. β, 289. 8, 488. 9, 31%172.

12, 131. 353. 13, 64. 14, 353. — Έλ-

λήαποντον 2, 489. 3, 373. 9, 444.

14, 636.
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"ΕλΙθ( -ον 11, 67 ίιιΙβΓϋάΐ Εα-

Ε νίυμίων -ίωνος 10, 454 Γβοοΐ1-

Ί;ιιιιι Ι.ΙΙΙΙ.Ί. ίί.ιι··: 123 :ιηι.ι\ υ Ι .ιιιι.·ι.

Έν ν ο α ίγα ι ο ς Ά, 767 (τΓοβοΐβ »η-

χΐΐία νβιιίΐ. 5, 89 •.•Ηη-πι-, ϊιι εΐυρευ

\ι·ίιίΙΙ;.-. 14,343. 568. -γαίον 8, 394.

-ιγαίφ 14, 638.

Ένοβίι9ων θ, 300.

Ένναλίη 1, 402 χούςη.

Έννίΰίι-ία 1,530 ΤΓΟβιη ίηίει·-

Λείΐ Α^3χ.

Εννιά Βοΐΐοη» (αοπιίη.) 2 , 525. 5,

29. 8, 186. 286. 425. 11,8. 152.^237. 12,

437. 13, 85. — 1, 365 χαρ«ρο'·8·ι>μοΐ'.

Έπε ιοί ρορυΐαδ -οϊς 4, 314.

Επί ιό ς 4, 329 ίη οειΊ3ηιίηβ. 395

ρΓίΐβπιίιιηι &\\(κτΙ. 12, 119 δοιηυίιιιη

βϊ Γηίίΐίΐαν. 329 υΐΐίπιυβ ίηδοβηάίΐ

β^ιηιη). 151 ρτεοββ ΓαηιΓιΙ οΐ) εηααπι

ίκοίαιη. 13, 51. 12, 424. — Έπιιον

12, 157 εηιιο ηΐ) Ερβο Γαοΐο ΙββΙβηΙιΐΓ

Αοΐιίνί. 108 ΜϊηεΓνβ ει ίη δοπιηο »ρ-

)ΐ,·ιι·ιΊ. 12, 81 εςιιιιηι Ιίυηειιπι ί«1)πϋα·

ΙΙΙΓ. 157. 433. 10, 110. 14,88. —-Έπιιφ

12, 134 ρορυΐιΐδ δα!)]εοΐΐΛ5. 13, 41. —

Έπειΰν 4. 337 ΒΟΟΠ 1ιοΓΐ»ηΙιΐΓ.

"Εςιν&ος -ον 2, 239 ίηΙεΓΓιοίΙ

Μειηηοιι.

Έςινννι 8, 243 βίοανςώπις.

-νν 10, 303. — Έςινννις 13, 382. 5,

31. 454. 471. 13, 382. 1^2, 547.— Έςιν-

νναιν 3, 169. 1 1, 9.— Ερινννας } , 29.

Έρΐί 1, 159. 180. 2, 460. 540. 4,

195. 5, 31. 7, 165. 8, 68. 191. 325. 9,

147. 324. 10, 53. 11, 8. 161. — "Εςιδ '

1^366.

Έςιχ&όνιοςΖ, 142 ΤΓο]&ηοπιιιι

ρΐΌίΐνυδ. -ονίω .141.

Έρ«£ίΌ5 -ίίοιο 6, 147 βωμός.

-6101) 13, 222. 436.

ΈρμΕΐ'^5 10, 189 Ιοηειη Ιίβεπιί

ϋΐιβίοάί». -ην 3, 699 ιηίΐιίΐ ^ι1ρ^ιε^ α(1

Αεοΐυτη.

Έςμιόνη -ην 6, 90 Μεηείαυδ

Νεορίοίειηο.

ίΐανίϋδ -ου 1, 296 ροαι'.

12, 311.

Έςνίαος -αφ 8, 121 ρ»πί ΟΓιΐε

Γιΐίιιιπ ΜίΙ:ιιιΊιιιΐι·ιη.

Έ</νμας -νμαντα 3, 231 ϊηΐβπβ-

οΐΐ Α]βχ.

Έαπιςίδις 2, 419 3(1 Οοείηιιηι

ηυΐήΐαβ. -Ιδιον β, 257 βιίΓε» ιηβία.

"Εσπερος 9ΐε11<ι 5, 132.

Εΰάδνη -ην 10, 481 00031158111

('.·ΙΙ';ΠΙΙ·Ί ϋιίαηι αάηιΐΓ»ηΐιΐΓ ΑΓ^ίνϊ.

Εν ά ν 8 ρ η 1, 43 ΡβηΙΙιεδίΙβΗβ δο-

εία. -ην 254 Μεποηεδ οηείΐίΐ.

Εύβοια -ης 14, 492. 513 ίη νί-

οίηίη^1βπιρεβΐ8ΐΐ8 ίίήί^ηηΙιΐΓ (ίναεεί.

Ευ β ίο ς 7, 611 Ρεπ&οεαβ ίιΓιιΐδ

ίιι(ει·ΓβοΙιΐ9.

Ενηνός -οίο 6, 283 ρο'ος.

Ενηνοςίδ-ης 'Λγέίαος 4, 334.

Εύη'νωρ -ορά 1, 274 ϋιιΐίοΐιίπιη

ίηΐεΐ'βοίΐ ΡηΓ'ΐδ. 11, 33 ΤΓο]3ηπηι ε]»»-

άβιη ηοπιίηίβ ο.ιΐ'ΐΐίι ΝεορίοΙεηιιΐΒ.

Εύμαιος -ον&, 96 Τι·ο]βηυηι ϊα-

Ιει·βοϊΙ Οίοηιε(1εδ.

Εν μ η Ιός 4, 503 ουιτιι οβΓίίΐΙ. 12,

324 ία εςαιιιη ίκΐ-ίο-ικϋΐ Ιί^ηειιηι. —

Ενμήλοιο 4, 522 εςηϊ.

Εννηος 4, 383 ^δοηίδ ήΐϊυβ.

Εννομος -ον 10, 88 ϊηΙεΓΓιοϋ

Νβορίοΐεπιυδ.

Εύξεινος πόντος -ον 6, 467. 3,

776. — Ενζΐίνοιο 14, 636.

Ε·υρθ5 12, 192. -φ 3,581.

Εϋςναίος 4, 473 ,ίίιοϋΐο νίοίοι·.

8, 306 ΑδίΓβευπι οοοϊίΐίΐ. 11, 108 1»ρί-

(Ιειτι ιηίΐΐϊΐ. 12, 324^^ βςυιιιη 1ί§-

πεαιη Βίβοεηάίΐ.—Ενςυάλοιο 11, 118

βίίχαηι Γηείιιτιηΐ Τΐ'οεδ. -άλω 4, 487 ίη

ειιηι ίηιαεηΙυΓ ΟΓαβοί.

Ευ ρ ν δα μ α ς -αντα 13, 178ΤΓθβπι

Ενρνχόων -όιοντα 13, 210 ΡΘΓ'Ι-

ιηπεδίί ίίΐίιΐίη ίηΙεΓίϊοίΙ Α]βχ.

Ενςνμαχος 11, 168 Τι·θ3 ίοΓ-

ιίΐιιάίηε ίηδί^ηίδ. --άχοιο 11, 130

Αηΐεηοΐ'ίβ ήΐίο Αροΐΐο αάββί. 137 Εν-
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χ Λροΐΐο ηΙΙοα,ιΓιΙυΓ. -ω 14,

1123 ε'ι ίίοδρυηβη ΟβββαηιΐΓβ.

Ενςνμ,αχος -ύμ,αχον ΙιΓβεειίΓη

Π, 60 οηβίΐίι Ροίγο'απιββ. — Αΐίαδ 12,

τ.Ί ίη εα,αιιιη ίη3εεη<1ϊΙ.

Εν ρ ν μ,ίνης -νην 10, 93 Αειιεβε

ίοοίιιηι Ρηι-οα ίηοίίαι.

Ενςννομ,ος -ον 1, 530 Α]»χ

ίιιΐΒίτΠοίι.

Ενρνπνίος Οΐ'βεοηβ 4, 502 ΟΠΓ-

πι οεπβΐ. 11, 67 ΗεΙΙιιηι οβεάίΐ. 353

οιιηι ί'Κχε οοιιΐΐ'» Αεηββιη ριι§η;ιΙ.

12, 319 Ηςηεαηι εηαιιηι ίηδεεηιΓιΙ. —

Ενρνπνλον 4, 538 86ηείίΐΙαιη δαηαΐ

Ροάαΐίπιιβ.

Εν ρ ν πνλο ς Τείερίιί ίϊΐίιΐδ ΤΓΟ-

]3ηοπιιη δοο'ΐϋδ. β, 161. 186 ΑΙεχβιι-

<Μ |ΙΗ:-]ΙΓΜ, 196 ΗΓΠΐίδ ϊ ιιιίιι 1 1 II Γ. 368

ΓοΠίΐεΓ |Π(ι;1ι:ιΙ. 406 Μ&ΰΙΐΛ01Π3 \ )«·

ΙΟΓ. 384 ΚΪΓΟΙ. 412 ΙπιιηιρΙΐΗΐ άε

Μ&οΗβαηβ οβεδο. 513 Αΐι·ί(1»8 «^Γε-

άίΐΐΙΓ. 602 ϋ»11803 (1ΐ83ίρ3ΐ. 615 Β(1-

οοΐίοιιίί νϊοΙιΐΓ. 646 ηοοίβ ίη^πιβηΐβ

8β νεοίρΐΐ. 7, 08 ίη (ίΐ'βεοοδ 8«ενίΙ.

4»5 Τπιβδ οοΗίΙιεί & Γπ^α. 511 Οπιε-

οΐ3 ηιίηβΙηΓ. 553Τποΰδ «(ΙΗοΠαΙαΓ. 8,

109 ηιοΐΐοβ δίβπιίι. 122 ίη ΑηιίρΗιιηι

ΪΓΠΙ'Κ. 128 αΐίοδ οΐιίΐ. 137 οοοιιιτίΐ Νεο-

ρίοΐεηιο. — Ενρνπνλοιο 6, 293 δοιι-

ΙΙΙΙΏ. 544 οοοϋΐταηΐ ει Αίπιΐίΐβ. 579.

534 Γηηιυΐιΐδ ειηη εο οαειί'ιΐ Εοΐιεηι-

ικοηειη. 591 ε^αβ 1)ΐ·αο1ιίιΐΓη"δίΐχο ρει·-

οιιΐίι Ιίΐυηιεηεαβ. 7, 5 ει ο!)νίηηι ειιηι

ΑΓ§ΐνϊ. 122 ί» ηιηΐΐοδ <·:κ·(Γιΐ. 1668θάυ3

ΊορίίΐΐιΐΓ. 417 Οι·.·»εοοπΐΓη ηιοεηίηραεηβ

Ί^ίοίΐ. 541 Τι·υ]ίΐηί ειιηι δαυηι Ιτεηιο-

τεηι εβίαηί. 622 εχοι·οί(ιΐ8 ε^ι1δ βε τβ-

οίρίΐ. 8, 133 ε.)ΐΐδ βηδε οηίυηΐ Αείιίνί.

ΠΙ ϊδ ηοη Ιιοιτεί Νεορίοΐεηιαηι. 200

!ΐ3ΐπίι ε]αβ ^ιιΐΐαΐ'α Νεορίοΐεηηίδ. 207

ίβ Ιιιιηιί ρΓοεαηι6Η. 9, 41 βο ϊηΚτΓεεΙο

ίιι ιιιΉειη ι-ειίεπηΐ Τροεβ. — Ενςνπν-

λον β, 120 Τπι]βΓη ιΐηοιιηΐ Ου. 156 Ηε-

Ικηα οΙ)8ΐιιρεΐ. 429 εο £ίη'<1εηι Τΐ'οεδ

", 153ηιιιηίυηι α<1 ειιπι ηηίΐΐνιιιΐ Αοΐιϊνΐ.

478 18 ΟΓαεεϋηιηι ηιαηίιίοηίϋηϊ ί

630 ΝεορΙο1εηαιΐ8 ειιπι 8Γ€βΙ. 664 Νεο-

ρίοΐεηιί §ΙθΓΐα οΐ) ΕιίΓγρ^Ιιιιιι νίοΚιηι.

729 Τΐ'οεβ ΕυΓγργΙαηι ίιοηοΐ'ε ρτοδε-

ςυυηΐυι·. 8, 196 Ου ει Γίΐνβηΐ. 14, 137

Νεορίοΐεηιηδ ειιπι ίηΐβι-ΐίοίι. — Ενρν-

πνλω 7 , 376 ηβ εο αΓΠίριιηίαΓ (ίΓβε-

01. 529 ία. '— Ενφνπνλ' Ο, 426 6ΜΠ1

οΐΐοηιιίιυΐ' Μιιοΐιηοη ηιοπεηβ. 8, 211

βΙΙοςηίΙιΐΓ Νεορίοίειηοβ.

Ενφνΰάκης -άκην 5, 527 ρε-

ΡΟΓ'ΙΙ Τεεπιεββ».

Ενςνο&ινς -τ/α Ο, 222 βί βΙΓεΠ

ΗβΓευΙοβ βρηιηι ΕΓγηΐίΐηΐΙιίιιπι.

Ενρντίων 6, 255 Ιιιι!ιιι1,·ιι> βΐ)

Ενρντος -ντον Β, 111 ΟΓββοαιη

.

Ενφώτης -αο 10, 121 Πιινίιΐδ

Ι,&εοηίκε.

Έχέμμων -ονα 6, 530 ΤΗοίΐηΐίκ

ΗΠΐΐοιιπι οαείΐίΐ Εηΐ'^ργίαβ.

"Εχιβνα 6, 261 ιπ»ΙεΓ ΟβΛεή.

Ζ.

Ζ ε ν 8 1, 673. 690 Ιεπ-εΐ ΜαΓίειη. 2,

348. 380. 458 βίΑοΗίΙΙϊ εΐ Μεηιηοηί Γ»-

νεί. 504. 61Η ΑΠΓΟΓ3 εο ίηϋϋ§η»ΐιΐΓ.

640. 3,446. 597 ίβΑΓ^ίνίδ άηΐ ΓΟ!)ΙΙΓ.

617 φααεΤηεΙκΙί ρΓοπιίβεπΙ. 4, 56 »Ιιι-

ηοηί η'ιΐιίΐ Γεβροπάεΐ. 5, 103. 207. 6,

371 ΗεΓοηΙί ίανεΐ. 7, 497 Εαργρ^ΐί νϊιη

αιι^Βΐ. 8, 444 Ιΐίηιη ηηοίοιι» <Μΐι<;ίΙ. 9,

23 Αηΐεηοΐ'ίδ ρΐ'εοεδ εχαυάίΐ. 107 πιοι·-

ι»ΙίΙιιΐδ Ιιιηιειι ΓυΠ. 10, 40. 11, 401.

415 6ί§αηΙεδ »(1οπΙαΓ. 12, 94 ΑοΗίνίβ

ίΓβΐιιβ. 13, 5ό9 ηοη άεΓεικϋΙ Ιΐίιιιη.

14, 463. 510 ίιι(§ΗΓ8 ηιίΐΐίΐ. 638 ρΐιιίΐ.

— Λιός 14, 643. 599. 560 ΜίηεΓνα.

465. 421 ΜίιΐΐΓνα. 254 83118 δοοοίβκ

ΑοΙιΊΙΙεδ. 100 ιιιιιηί;! δΐιο ε3»8 αΐ'οίίπο.

13. 560 ΡίίΓοίβ εειΙΗ. 520 κοΰροι Οίΐ-

8(ΟΓ βί ΡοΙΙιιχ. 512. 413 ξένιος. 361.

12, 386 Μίηει·ν8. 214. 139 νίιίεΐ Οοθ8

ρπ^πίίπι οίεηΐεδ. 103. 102. 11, 419. 364.

22 ίοίμαρ ^ι1ηο. 10, 482. 361 δάμαρ.

335 άίωή. 331 Γαίιιηι. 189 ^ον^8 Γιϋυ»
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ΜβΓοηπαβ. 47. 9, 4δ. 8, 479. 470. 453.

450. 354. 351. 225. 223. 72. 7, 567 ,Ιονίδ

δ&η§ιΓΐ5 Ρε1Ίάηβ..531. 6, 265 ύΐίιΐδ Ηεν-

οηίεβ. 259 ί<1. 141. 5, 641 Γιιΐιηίηβ

ε]ΐΙδ ΟΟΠίΙηίδΙίΙδ Εΐΐεε|Β(1ΐΙ8. 290 θ]ΐ18

ίβη^υίβ Αοΐιίΐΐεδ. 3, 774. 709. 697

ίδΑοΜΙΙεηι ηιοΓίιιηιη Ιιοηικαΐ. 627ε.ίιΐ3

ειειίεδ. 612. 487 απτά. 128 νια,ΑροΙΙο.

126 δώμα. 06 παράκοιτις. 88. 2, 059

ονδας. 616.597.524 δΙΪΓρ» β,μΐδ Αοΐιίΐ-

Ιβδ β Ι Μεηιηοη. 508. 223. 164 μέγαρα.

1, 702 νιος ΜίίΓδ. 697. 664 τέχος'Άρτε-

μις. 605. 504. 360. 154. 66. — Λιί 5,

105. 6, 204. 7, 206. 14, 70. — Ζηνος

Ίδαίοιο Ι, 185. 711 νίέις. 2, 434

κίμα. 662 Ινίπη. 3, 635 νΐις. 762. Γ),

108 κάρτας. 402 δόμος. 485 κεραυνοί.

10, 250. 301 &νγατρες. 12,56 βήματα.

207. — ΖηνίΖ, 140 ροοηΐιιιη (Ιοηο άβ-

(Ιΐΐ νιιίεϊηιΐδ. 10, 344. 13, 373. 14, 425

&εών μεδίοντι. — Ζήνα 11, 273. —

Ζεν 3, 499. 4, 49. 8, 431. 9, 9. 17. 14,

119. 427.

Ζέφυρος 10, 250. 12, 192. Ζ(-

φνροι,Ο 3, 703. 4, 80. 520. 10, 417. —

Ζεφνρφ 3, 751 οοηοιιΐηιίΐ Ροάηΐ'^β.

4, 570 «ο ηαΐυδ Αποη. 8, 155 εςαί

ΑοΙιϊΙΙΊδ.

Ζέχις -ιν 10, 125 ΜβάοηΐΊδ Γιΐϊηιη

ΤειιοεΓ.

-όν 3, 231 οβειίίΐ Α^ΗΧ.

Η.

Ήΐλιος 1, 118. 5, 629. 8, 48Θ.

ΉΜοιο 5, 626 Βΐίαε. 2, 802 εβοάεπ).

—Ήίλίφ 10, 337 ρερεήΙΐΛΐηίΐ Ηοι·»8.

; ήέλιος 5, 8. 346. 7, 301. 3%656.

ΐΐίον 1, 658. 2, 119. 534. 9, 530. άτίι-

-ηιλίοιο 2, 2. 478. 593. 7, 230

ρ. 9, 387. 10, 475. 13, 229. 564.

ήίλίφ 2, 503. 10, 198.

Ήετίων -<ανος 1, 98 Γιΐΐ» ΑηάΓο-

πΐίϋΐια. 3, 546 οι·1)5 Τ1ιεΙ)α. 4, 152 βίη.

543 ροουΐιιπι. 13, 266 ήΐίη. -ίωνα 14,

130 Αοΐιϋΐεδ νίηοίΐ. — 6, 639 ΟΓαεοπηι

ηοπιΐηίδ ρβΓοαίίΐ ΡίΐΓίδ.

Ήετίίάνη 1, 115 Λη(1ι·οηΐ3ϋ1ια.

13, 268.

Ήλέκτρη -ην 13, 552 αηα ΡΙεία-

άβΙΒ<

Ήλνοιον πέδον 2, 651. 3, 761.

14, 224.

*ΗΙ ι ϊ -ιίοί 4, 526 δίης.

Ήμα&έων -ίίανι 3, 301 ύΐίιιπι

ρερβήΐ ΝγπιρΗ».

Ηράκλεια -αν 6, 474 αΛδ Ρ»-

Ήρακλέης 4, 448 οορίΐ Αηίαευπι.

Ο, 230 δίγπιρίιαίίίΐίΐδ ίΐνεκ ρ'εΐ'δβηιιίΐυΓ.

235 Αιι^ε.τε δ(&1>υΙιΐΓη ριΐΓ§8ΐ. 5, 645

Νβδδο ίΐ'βΐυδ. 7, 106 ΟοηΐίΐιίΓΟδ αίΙοΓ-

Ιυδ. 131 1ιοηοι·ε ρ™δε()ΐπΗΐΓ ΕιΐΓ^ργ-

Ιαπι. —Ήρακλήος 3,772. 4,447. 6,

120. 142Εΐ1Γ5'ργΙΐ!δηερθδ. 199νϋδ£β8|ί1δ

ίη οΐυρβο §ει·'α Εαι^-ργίιΐδ. 209 αϊ) εο

νίοΐαβ Ιεο Νειηεοειίδ. 302. 9, 397 Ηει·-

οαΐίδ «Γειίδ. 10, 179 ΗΓΙΤΙΕΙ. — Ήρα-

•Λλήι 1, 505 ίδ Τι·ο^ίι^η αιΐονίιΐδ. 2, 271

ει οΐϊνίιΐδ Ρβΐ'ίοίγηιεηυδ. Ο, ]3"ε'ιρβ-

ρεπί Αδίγοοίιε ϊείερίιυιη. 275 ριιςηίΐ

οιιπι ΟεηΐΒΐιπδ. 371 ,ΙαρΊι<τ ειιπι Ιιο-

ηοΐ'ε 8ΓΒοίι. 10, 204 «ΓΠΙ,Ί ίεοίι V»!-

οηπηδ. ·— Ήρακλήα 6, 215 ΙαβοΓ ΙειΉ.

"Ηρη 3, 128 ΐΊΧΒΐιιν οιιηι ΑροΙΗηε.

4, 48 ,ϊονεηι ΒρρεΙΙ»». 10, 334 ^ίΐιιΊεΙ <3β

ΡΒΓίάίδ ηιΟΓίο. 12, 373 δίηοηϊ αιιίηιιιπι

αάάϊΐ. 438 ΙαεΙαΙιΐΓ άε Τι·ο]αε εχοίιΐίΐ).

— "Ηρης 13, 417. 3, 137. — Ήρΐ] "θ,

397 οοουΓΠΙ δοπιηιΐδ.

Ήριγίνιια 1,138. 2, 290. 500.

;608. 643. 3, 608. 13, 360. 14, 228. —

Ίίριγινείης 2, 111. 186. 235. 592. 656.

3, 1. 4, 161. 8, 2. — Ήριγενείγι 2, 627.

Ήριγένειαν 6, 191.

ήριγένιια 2, 597. 12,352. ήρι-

γινείης 1, 79. 9, 433. 10, 478. ηρίγέ-

νειαν 5, 660. 7, 51.

Ήρίδανος -άνοιο 5, 628 ίΐϋνϊιιδ.

10, 192 ίιίεπι. ^

Ήα ίο ν η -όνης 6, 291 νΐηουΐα 8θ1-

"Ηφκιατος 2, 139 ιΐοηιιηι 3ον\
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ιΙι'ίΓιΐ. 45όο1ιιρεοδ ΑοΙιΠΙίβ εΐ Μεαιηο-

Π13 ίβΟΒΓΗΙ. 4, 138 ί^ηειη βοοειχϋί.

380 <:ι·&1ει·α3 Γεοίΐ Ββοοίιο. 7, 199 8Π6

8ΐι» Ιαείαίιιι·. — Ήφαίβτοιο <1οη» 1,

5δΟ. μένος 793. -ου 3, 711 ίίβηιιη».

738 ί!(>γον. -οίο 729 <ππτ/'. 5, 4 ηιιβε

Γεοβπΐ ίιι Αοΐιΐΐΐίδ βΐιιρεο. 98 πωιηυδ

ε]ιΐ8 8ΐ·ΙίΓιοε3. 350 Γοβϋ3. -ου 7,

447 παΐάμ,ΐίαι. -οίο 570 μένος, -ου

539. -οίο πόλις 9, 336. χκρις 10, 203.

πέτρη 11, 03. -ου 13, 150 άντμ,ή.

446. 492 βίη. 501 αί'γΐη. 14, 50 νίιι-

ειιΐ». — "Ηφαιβτον 2, 44θΤ1ιεΙίδ τε-

οερϊι.~14. 53 ΓενεΓβΙιΐΓ Υεηιΐδ.

Ηώ ς Ι, 49. 327. 2 , 189 πι»ΙεΓ

ΜεπιηοΐΗ3. 549. 593. 035 άερΙοΓβΙ β-

Ηιιιη. 052. 057 β^ι13 Γι1ί«3 ίΐΏοιοΠα-

Ιίβ. 4, 75. 5, 395 χςυβήνιος. Ο, 1.

7. 400. 11, 330. 12, 117. 14, 1. —

Ήονς 2, 11ό. 413. 494. 503. — Ηώ

2, 641 Ιι-επιοΓ οοΓπρίΙ.

•ηώς 1, 119. 7,1. 253. 021. 8,473.

9, 1. 67. 10, 431. — ήοΐ πρότερη 5,

398. 6, 177. 9, 434. 503. — ηώ 5,

639. β. 191. 9, 528. 10, 259.

Ήώίος -(οίον 2, 553 νια.

θάλιος -ον2,228 ο»8(1ίΐΑο1ιί11ε3.

Θάλπιος 12, 323 ίη εηιιιιπι ίη-

θαν ατό ξ -άτοιο 1, 310 τέλος.

-κτον 5. 35 μένος.

Θεανώ 1, 449 ηιαίΓοηα Τΐ

ι'ειίηβΐ ηιΐ(ΙίεΓ«3 ΤΓϋ]ί(ΐΐ88.

Θιιοδάμ,ας -κντι 1, 292

Τι·ο'|βηΊ Οΐ'εβαβϊ.

Θ £,«.45 1, 753. 4, 136 άβυπιπι ηιεη-

8»ηι βρρίΐΓβΙ. 12, 202 ρι·υ!ιίΙ)εΐ ϋ«;ο3

Ά ριι^ηα. — Θέριν 8, 73 εα ραη'ιΐ

ίημίΒίοΛ. 13, 299 ε^νη ςιιϊ νει·εηΙυΓ

6εΛ(ί. 369 ηηη εΟΊι^ΊιιαΙ ίπιρΓυΙιΊ.

©ερ,αώίωσα 1, 46 ΙΙΚΡΓ Αηΐ3-

ζυιΐ38. -ώδωβαν 254 ο&ε<3ΪΙ Μεποηββ.

Θίρμώδων 11ιινίιΐ3 1, 18 -ώδον-

το;.

Θίρσανδςος -οίο 10, 80 ΠΙίαπι

οαε(1Ίΐ Αεηβίΐδ.

Θερσίτης 1,722 οοηνίοϋβ ρΓο-

Μ'ίικΓιι ΑοΙιίΙΙειη. -αο 768 ηιοΓ8. 77-ί

^εηεδίο^ϊα. 823 βεριιΙίαΓ».

Θέατωρ -ορά 3, 229 ίηΙεΓΓιοίΙ

Α^αx.

Θέβτωρ -ορός 6, 57 Οβίοΐι^δ Γι-

1ίιΐ8. 68 ΐ)ϋ8ε Οΐ'ηεοίδ Βΐιηδεη).

θέτις 3, 631 ρίοι-αΐ Γιΐίιιηι. 4. 93

οεΓΐ8«ιίηα ίηδίίΐιιίΐ. 103. 115. 172 Νε-

310Γ1 εηυοβ (Ιβΐ. 180 ειίΓδίΐδ ρΓ,·ιεπιΐιι

εχροηίΐ. 273 Ιικ'Νκ' ρΓβειηία άΐδίΓΐ-

Ιηιίι. 288 Μοηαεηεο ΟΙΙΓΓΙΙΠΙ άβΐ. 331

οΓ3ΐει·»δ (181 Αοβηιβηΐί εΐ Ερεο. 497

Α]8οϊ |ΐΓ»ειηίιιιιι (1«1 ά·Λθνίτα>. 585

ΑίξβπιειηηοηΊ ρτβεΐιεί ρΓ&ειιιίιιπι. 5,

3 ΑοΜΙΙίδ βΓπια ρι·οροηίΙ. 121 ΐάεπι.

233% 235 ίη ηι»Γε βΐίίΐ. 419. 633 νεηΐυιη

ε ΙΠ3Π ΊηιιιΓιιιίι Α^8^^8 ΓΟ^Ο. 7, 211.

8, 24 {ξίίικίεηδ βάδρίοίιΝεορΙοΙειηιιπι.

494 ευιη ίονεΐ. 9, 183 Νεορίοίειιιυ

(ΙεΙεοιαίαΓ. 11, 240 νεΓεοιιηιίί» ρΓο-

βε^πίΐαΓ ΥειιεΓειπ. 13, 02 οιΐΓβυηι

ΑοΙιίνοΓϋηι α Τεπειίο ΙεηιρεΓβΐ. —

Θέτιδος 3, 109 εχ ε» ηβΐιΐδ Αοΐιίΐ-

Ιεδ. — Θέτιν 2 , 437 ΙιυηοΓβυΙ ϋϋ.

444. 493 οίΓΟίΐ ίρδϊΐη ΝεΓείιΙεδ. 019

ΐη εβπι ϊανεΙιίΙϋΓ ΑΙΙΓΟΓΒ. 3, 101 Ρε-

1ε«8 υχοΓεηι όιιχιΐ. 001 β» ηοη άοι-ηιίι.

769 δοΙαΙνίΓ ββιη ΝερΙαηιΐ3. 782. 5.

340 ίηνίΐα ηυρβίΐ Ρείεο. 7, 354 οιιπι

ίρδα ςαικίεηί ΝεΓεΜεδ. 8, 290 Ευ^ιι

εαηι ΓενεΓείιΐΓ. —· Θέτι 3, 033 δοΐΗ-

ΙυΓ εππι Οίΐΐϋορε.

Θήβη -ης 4, 153 Γεςϊα Εριίοηίδ.

-•ης 544 ιΐΓΐιεπι ν88ί8νίΙ Α<:1ι ΙΙεδ. —

-βη 13, 276 πιΐει·ΓεοίΙ ίΙ>ϊ ΑεΙιίΙΙΐ»

Εεΐίοηίΐ. -ην 3, 546 οβρίι Αοΐιϋΐεδ.

—. Θήβη&ε 10, 33 ηειηο Γηιαιειηηηι

&1Γ8Γ8Ι.

Θ η α ι ν ς 4, 338 Γβϋηιιίΐ ΑπΛάπηηι .

13, 511 Αείΐΐραε ίίΐίιι». — Θησίος

4, 331. 394 Αοβπΐ83 ε^ι13 ΓιΙίιΐΒ. -ήος

13. 497 πιαΙβΓ. 513 ήΐϋ.

Θόκς 4,503 Αείοΐιΐϋ εφίυ οβΓίΡ'
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6, 540 βιΛδίιΠο νοιι'ιΐ δοοϋδ. 587 νυΐ-

ιιβπιΐ Ραπάβιη. 11,90 ),;ι1ιιιη βΐ 1/)·η-

υιιπι νίιιοίΐ. 12, 318 ίη ειμιηιη

Ι1(5η6ϋΐιι ίιιβοβικίίΐ ειιιη αΐϋδ. —

Θόαντος 4, 523 ε<μιΐ. 6, 580 β)η3

δοοίηβ Εοΐιβιηηιοη. — Θόαντα 4,

Μ8 88ΐιαΙ 1Ό(1:ι1ίΓΠΐ§.

Θςασνμήδης Νεβίοπβ ΙίΓιιΐδ 2,

342 οειίίΐ Μβιηηοηί. 6, 540 ορκηι Γβη

βηείίβ. θςααυμήδιος βίη 2, 297.

θφασνμήδια 2, 207 Αηΐίΐοοίιο ΙιιΙβΓ-

Γκοΐο 3[1νοθ3ΐ ΝεδΙοΓ ρ»ΐ6Γ. — Θρα-

ανμηδις 2, 208.

&(>η ίιιιος -κΐης 9, 312 γνναιξί.

-•Λίης 13, 407 Σκμοιο. -ίην 6, 246

γαίαν.

θρήιξ -ίκιαν 9,343 άρηιφίΐων.

Θςή-Λη -ην 8, 355. Θ$ήν.ηνδ(

1, 108 ίνίι Ρειιΐΐιεϋίΐεα.

θςινκν,ίη -ης 5, 643.

Θριίον 2, 241 ιπ·|}3 »ά Λίρΐιβιιηι

Ιΐηνϊηπι.

Θνμβςις -βςιν 13, 337 ϊΐιί

νβ^ηιιιη εοικίεΐ Αεηββ8.

Θνμοίτης 2, 9 βεηβχ

7.

12, 322 ίϋ ε(]ΐιυπι Γι§-

ηβηιτι ίϋδοεηϋΐ.

Ίκπετός -οίο 10, 190 Π1Ίιΐ3 ΡΓΟ-

ηΐ6(1ιοιΐ8 Οαιιοαδο ηΓΓιχιΐδ.

Ίδαιος -αίοιο 1, 10 Σκαμάν-

ϋρον. 184 Ζηνός. 3, 074 ονρεος. 12,

180 ονρεοί. — Ίδαίων ορέων 1, 686.

5, 618. 7, 401. 11, 207. 13, 46β. 14,

040. Ίδαιοι 14, 84 ϊ'νανλοι. Ίδαίοις Ι,

799 ο ρεσσι. Ίδαί^αιν 1 ] , 3 15 πνλ^αιν.

"Ιδη ΙΠ0118 ΤΓοηάίβ 5, 498 δκ-

βΜος. 12, 181 μ,κκςή. 14, 82 μ,α-

*$ή. — "ΐδης 1 , 088 πο'ίίί. 2, 120

ω'οΐ'ίί. 561 μακρής. 3, .104 μ.α-

ί. 4, 184. 5, 401 χάρηνα. 9,

9. 10, Η32 λκσίης. 12, 123 υψίκο'-

μοιο. 14, 413 ριον. — "/ίι/ 10, 362.

. 2, 489 "

Ίδομινινς Ι, 247 οηβίΐίΐ ΒΓβιηη-

88Π1. 4, 292 νίοΙΟΓ ρα^ίΐ.ιΐιΐδ. 6, 539

8θώΪ3 0|Μ:1Ι1 ΓεΠ. 12, 320 8061118 »1ίθ-

Γΐιιη ιΐιιεαηι ίη βςιιο ΙΐίζΐΐΒΟ. 13, 212

Μίηιβηίειη οαεάίί. — 'ΐδομ,ενιϊος 4,

282 13 ΟΗ68111 ρΐΙ»η8ΐ11Π1δ δ11Γ(}ίΙ.

Ίδομινήι 4, 294. 5, 139 ΐβ ΝΐϋΙοΓβηι

ορρείΐαΐ. 6, 623 ΡΙιεΓκ§ ει Ληίίιιΐίΐϋΐιηβ

ΐϊαηιεηι·! δοοίί οαβοίιιηΐυι· αϊ) Αεηεα.

— Ίδομενήα 10, 83 ριιη^Ίΐ Η^ΙΙί οαβ-

ιΐββ. Ίδομινή' 5, 134 ρι·ονο«ιΙ ηιΐ

ε^. ^ι1^ιί^^11Iη Α.']αχ.

'ΐήαων -οονος 4, 383 ΓιΓιυβ Εη-

ηειιβ.

Ί&ά·ΛΎ]ϋ·(ν 7, 187. 442 ΙΠΊχεδ.

'/κοίριοί -ίοιο 4, 78 πόντος.

Ίλιονενς -·η ι 13, 181 ούνίιιβ ίί(

ΟΊοηιεάβδ ειιιηςηβ ίηΐεΐ'ΐΐοίι.

"ΐΐιον βίνβ "ίλιος ιιοηιίηαΐίνιιβ

ΗβυΛΙε^ίΙΠΓ. —Ιλίου 2, 242 άατν. 3,

216. 284 ία. 4, 451 ενπνργοιο αατν.

5, 191. 9,^4 ακρ»;ν. 54 Γίρτ/ί. 327. 13,

176.551 όΐΐνμ,ΐνης. \.4, 81 οίω&έν-

τος. 357 αυτής. — Ίλιον 800. 1. 185.

3, 192. 5, 301. β, 6ί αίπν. 193. 44β.

5Γ)1 ίςήν. 7, 212. 263 πολιίδακρυ. 411.

9, 319. 10, 153 αίπΰ. 12, 171 ^ρατίΐ-

νήν. 577. 13, 67. ί33α£9ομίνην. 487

αίπν. 14. 355. 383.

'/λ ο 5 "Ιίον 1 , 784 αβτυ. — Ίλφ

2, 142 ροοαίιιπι β ραΐη; νεΙ'ιοΙιίΓη.

Ίμβράαιος -ον 10, 87 ΤΓοεηι

ίπιετΟοίΙ Νεορίοΐεπιιΐδ.

"ΐμβρος -φ 8, 80 νιφόιντι.

"/μίροϊ 5, 71 νβηβΓεπι οίΐ'οαπι-

νοίηΐ ίιι οΐιιρεο Αο1ιί1Γΐ8.

"ίναχος Πηνίιΐδ Αρςίνιΐδ -άχον

10, 190 ρίΈθρα.

Ιόλαος -αον Ο, 216 &α<ιβ<χλέον

1»Ι)ΟΓ ρπητιίΐ Ηι;Γοιι1ϊ ορΗυΙαηΐεηι.

"ίππκί,μος -ον Ι, 229 οαεάίΐ Ρβη^

Ιΐΐβδίΐε».

Ίππααίδης Ι) -ην 1,27!) Άγέ-

Ιαον ΤΐΌβιη οΙ)ΐι·ϋΐιο»1 Μβ^ββ. 2) 10,

120 -ην Λημολίοντκ ίηΙει·(ίοΗ Ρίήδ.

3) Ίππαΰίδην Ραηιηιοηίδ αιΐΓ'^ΗΠι
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Ο, 502 ΐιιίεπιηϊΐ Ι,οοπίδ ΑΙοίηιεΛεδ.

4) Ιππαβίδην 9 , 150 (ίΓβεοαιη (}ΐιεη-

όίΐηι ίηΙβΓΓιοίΙ ϋεϊρΐιοβαβ.

"ίππασος -ον 11,87 Τΐιεδδβΐιιηι

Ιπποδάμεια -είης 4, 52» Οεηο-

ιιι;ιί ΙίΙί;ι βΐ <1ε εα οβΓί&αιϊηβ ]ανεουηι.

Ίππο&άη 1, 44 ίηΙεΓ ΑπίΒζοηββ.

-Οϊ]ν 532 088(111 .Αείΐίΐίεβ.

Ιππυλοχος -όχοιο παις 3, 237

ΟΙβικΜίβ. 27β(1οπΐ8ΐ 8ΐιιηΑ]8χ. 4, 1<1ε-

Πεηΐ ΤΓθ3»ηί.

Ιππολύτη 6, 242 »β ΗεπΗίΙε

νΐείβ. — Ιππολύτης 1 , 44 δοι-οπδ

Ι'κηιΗεβϋβΒβ ^αει1β8.

Ίππομΐδων -έδοντα 8, 86 ίη-

ΐβΓίΐοίΙ Ν'εορίοΐβιηιΐδ. -οντά 11, 36

ϋΐίιιπι Μκεηϊΐί βΐ Ν^τηρίικβ Οογη-ΐιοαβ

Ιίΐίιιπι οββιΐίΐ Νεορίοΐεπιιιβ.

Ίππομίδων -οντος 11, 99 ήΐίιιβ

Μεηοβίεβ η ΤειιοΐΌ οαεδίιβ.

Ίππομίνης -ίνην 8, 311 Τβιι-

Όπ βοοίιιπι ίηΐβΐ'ΐΐοίΐ Α^ΡΠΟΓ.

Ίππόνοος -οον 3, 155 ηεοαΐ

ΛοΙιίΙΙεβ.

Ίπποτάδης -αο 14, 477 Αεοΐΐ.

12, 1Π3 εηΜ08 ^ον^δ εάιπΓι

,ίΐ. Ιζΐν 14, 467 β<1 Αεοΐυπι ηιίι-

Γιΐ ΜϊηβΓνη. 1, 64 νίάβηΐ Γΐιβίία.

Ίτνμονινς -ήα 1, 279 ίιιΙεί'Γι-

ΰίΐ Με§ε8.

Ίφικναααα 8, 295 πιηιεν Μβ-

η&ΐοαβ.

Ίφικληιάδης -·η 1, 234 ΡοόίίΓοΐ.

Ίφιτίων -ίωνα 11, 36 οαειίίΐ

Νβορίοίειηηδ.

Κ.

Κάβιιςος -ον 1, 207 ΐηΙεΓΠοΐΙ

8ΐ1ιεηεΙιΐδ.

Κάικος -ου 4, 174. 6, 122. 8,

120 προχοαί.

Κκίλιόπη Μιΐδη 3, 632 ηιβίερ

ΟνρΗβΊ Τΐιβίίη βοίηΐιιτ 655.

Καλνδνκΐος -κίας 7, 107 νή-

οονς. — Καΐνδνη-ην 12, 452 νήαον.

Κάλχας οοηοίοηονη Ιΐίΐιεί 12,3.

ιηίΓαιυΓ υΐίχβπι 47. ΑοΙιΊνοπιιη ίη-

οιίΓδίιιη αϊ» Αεηε» ΓβΓιηβΙ 13, 333.

ηοη βεφίίΙϋΓ »1)εϋηΙε3 14, 360. —

Κάλχαντος 6, 70 φάτις. 8, 475 μν-

&ος. Ο, 325 ΓιιιΐΜΐ'ιιιηι. 12, 377 νο-

ΚιηΐΒ8. 14, 352 οοηδίΓιυπ». — Κκλ-

χαντι 12, 100 ΟΓαβοί οϋβάΐΗΠί. 14,

367 τηαηβΐ ουπι ΟαΙοΙίΒηΙβ Αιηρίιίΐο-

οΐΐϋδ. — Κάίχαν 12, 67 αΙΙοηυιΙιΐΓ

εαπι Νεορίοίειτιιΐδ.

Καπκνινς -ήθ! 10, 481 ϋιία

ΙΙΧΟΓ Εν&ιΐυβ.

Καπανήιοςνΐός 11,33ί(8ΐ1ιβηε-

Ιιΐδ ριι^ιι;ιΐ α<1 ρυΠαδ δΰ&εαβ. 4, 566

εςιιο ίηΓεΙίοίΐί-.Γ οεπίβι.

Κάρ Κάρων 1, 285 γαίκν. 8, 8;)

πείρατα.

Καααά νδρη Ρι·ίαηηΊ Γιΐϊ» 12. 52(>

βοΐβ δβρίΐ ϊηίει- Τι-οβδ. Κκααάνδρης

12, 573 ιηοηΊΐίδ ηοη ο6ι·(1ίιιηι ΤΓοεβ.

Κααοάνδςην 13, 422 8ΐιιρΓ8ΐ Α]3χ

ΟίΓιάεδ. 14, 395 ;ιι!ιιιί πιιιΐιιι· Τπ)^ίΐΐ)3ί·

ιτιηΙίβΓβδ. 437 οΐ) νίηι ει ίΐΐιιΐιιιη ρυεηαδ

ά8ΐ Α]βχ. 14, 20 οβρίίνίΐη αΙ)Λιιι·ίι

Α§8ηιεηιηοη.

Κάοαανδρος -οίο 8,31 ίίΐίιιηι

Μβηείοπι εαεάίΐ Νεορίοΐεπιαδ.

Κανκααος -άσου Ο, 269 άγκία.

10. 200 κολιόνη.

Καννος Καννω 8, 79

Καφηρινς -έος 14, 469

ναοΐο. 487 ακρκ. 572 κρημνοί.

Καφηρίς -ίαιν Ο, ί>24 πίτρ-ησι.

-ίαι 14, 302 πέτρας.

Κίβρος -ον 10, 80 ΤΓΟΘΠΙ ίηΐιτ-

Ιΐοίΐ Νεορίοΐεπιαβ.

Κέλτος -ον 7,611 Τπ>ειη οαειΙΊΐ

Νεορίοΐεηΐλίδ.

Κέντανρος -αύρων 6, 273 νΐ8

ϊη ρηςηα οοηΐΐ'β 1,;>ρίι1ιΐ]>. -ανροις

7, 109 ΗεΓοιιΙεβ ΓοΠϊίεΓ ΓεβΐδΓιΙ.

Κίρβίρος 6. 261 ςηίϋιΐϊ ρβι-επίί-

1)ΐΐδ8Ϊΐε(1ίΙυδ.-ερζο2548ίηιίΙί3θι·11ι™δ.

Κίοτρος -ον 8,293 οβεά'Μ Νεο-

ρίοΐεπιιιβ.
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Κεφαλί,ήν -ήνων 5, 429 ΙΙΠ-

Χβδ Γ6Χ.

Κήρ 9, 190 ονλομϊνη. 10, 449

Η. 12, 473. 6, 427 ιά. — Κηρί Ι,

836. 10, 251 άνηλέι. 2. 266 κακ??.

3, 036 κ. 5, 594 στυγερή. — χήρα

6,(570. 8, 309. ανήλεα 12, 159. κα-

ν.ήν 1-1, 611. κηρ' 1, 307. ϋ, 40ό.

άίδηλον 4, 77. β, 605. 10, 226. 7,

272. — Χήρες 1, 172 λνγραί. 193. 204.

273 άμιίλιχοι. 310 /Ιίυγαλϊ'αι. 591

άμείλιχοι. 651 έριμναί. 2, 172 άμείλ.

433 όλραι'. 510. 3 , 14. 44 «αί Ι'Α.' 615.

5, 34 άΐίΐίλ. 536 κακαί. 601. 61 1 άμείλ.

8, 11. 139 αμείλικτοι. 152 κακ. 173.

324. 9, 145. 10, 286 άφνκτοι. 330. 428

μέλαιναν. 11,11. 39 κακ. 105. 151 έρ.

12, 020. 548. 'ά/*. 13,126.177.235. 14,

203 αμερδαλέαι. 563. — Κήρας 2, 515

ΐποιχομένας. 10, 37. 262. 304 κακας.

13, 154 στυν^^ί· κι^ραϊ 2, 13. 7,

289. 10, 262.^11, 21)6. άργαλέας 5,

500. οτνγεςάς 7, 127. έςεμ,νκς 3,

266. κ£λαιΐΌί5 6, 499. κακ«£ 3, 349.

5, 412. 6,307. 8, 109. 11, 441.

Κήτειοι 6, 108. 7, 149 ΕιίΓγ-

ργΐί ί?εηδ. Κητιίων 541. Κητίίοιαιν

533 άνβράσιν. Κητείονς 11,80.

Κίλιξ Κιλίν.ων 3, 545 πτοΐίι-

&ξθΐ>. 14, 369 πτολι'ϊθρα.

Κίΐλα -ης 14, 413 ξα&ΐοιο ΓΘΧ

Ρ1ιοβΙ)ΐΐ8. 8, 295 ποία.

.Κλείτοί -ειτοί" 6, 465 Α^βιηε-

ΜΟΙ-'Γ. ίίΐίιιιιι <·;κ·(1Ίΐ Ρυ(1αΙίΓΪι19.

Κλείτη 8, 121 ηιαΐβΓ ΜϋΗηίοηί»

ΤΓΟΪ8.

Κλειτοά 11, 69 πιηΐΘΓ ΗρΙϋ.

ΚΐΒοδωςος -ον 10, 2ΐ:ί οαειίίΐ

ΡϊΗϊ.

Κλεόΐαος -αον 6, 634 Με^ε'ίβ

Γαηιηΐηηι ΙηίειΤκηΙ Ρ&Γίβ.

Κλ ι ο μη δ η 6, 550 ιηαΙβΓ Ι^βο-

ρΐκχιιιΐίβ Ραεοιιίδ.

Κλέων -να 11, 60 (ΪΓβεουηι ίηίβι·-

Γιοίι

Κλονίη 1, 42 ίοίει- Απιβζοηίΐδ.

230 οαείΐίΐ Μβηίρριιπι. -ίην 235 ϊηΐεΐ1·

ϋοΊΐ ΡοιΙίίΓοεβ.

ίΓλ ν $ ω ν 2,365 Γιιηιαίιΐδ Μεηιηοηίί

Κνιοοαϋς -ω 1 1 , 42 αΛβ ΟεΙαι·

Κόναβος 8, 242 Μανίίβ εςιιιΐϊ

Κόςοιβος -ον 13, 169 Μγ§<1οιιί:

ΙίΙΊππι ίιιΐι·ι·ίιιιί( Οίοιηεάβδ.

Κρέουσα 8, 82 Μειιειίβ Τ^αιι

ε Οϊ85&η<1ι·ο ηι»1ει·.

Κρήτη -% 10, 83 κμφιάίω. —

Κρήτη&ιν 6, 623. Κρήτη&ι 5, 350

Κρονίδης 3, 58. -αο 1, 707. 2

615. 177 ίριγδονπου.

Κρανίων 2. 165 πατήρ. 4, 20

5, 339. 9, 264. 10, 359. 11, 257. 37ί>

14, 98.—Κρονίωνος 1, 578 εριγδον

ποιο. Κρονίωνι 182. — Κρονίωνι

4, 43. 5, 400.

Κνανοχαίτης 7,354 <5ε1ε<;ι:ι

ΙιίΓΝεορΙοΙειηο. -χαίτην 9, 309 ΓεΙίηΕΐ

ΑριιΙΙίιιαιη α Οδοϋι; Νβορίοίειηί.

Κνδοιμός 1 , 308 ίη ηιειίϋδ ρι-

Κν&έρεια 10, 318. 11, 479 δίτ

ν»1 Αβηε3ΐτι. 14, 69 Ηκίεηαπι ιαείιιι

— Κν&έριιαν 8, 98 Ληοΐιίδεβ δίΛί^ί:

11, 241 Γβνεΐ'βΐιιι· Εηγο.

Κύκλω ψ -ωπος 8, 126Ρο1γρ1ιεηι

βαβνίΐίίΐ. -ωπις 14, 446 ίαΐηιίη» όιι

χεπιηΐ.

Κύκνος -οίο 4, 468 απιια Α^η

ρεηοπ άαΐ Τΐιείίβ. Κνκνον 4, 1»

υοοίιΐίΐ Αοΐιίΐίεβ. 14, 131 ίοίβηι.

Κνμο&όη δ, 341. 345 ΝεΓείδ 8(1

εδί ΤΙιειΜί.

Κνπρις 1, 667 ΡβηΛεβίΙβΗβ πιοι

ι ιιιιι· νπιιΐ8ΐ!!.[Γΐη ικΐιϋι . 5, 71 β ηι:

ρι-οοεάίΐ. 10, 450 ιιι-^βΐ Οεηοηεη. ΙΊ

460 Ια^εΐ. 13, 326 <1ιιχίι Αεηεβηι ι:

Ύΐο')&. 401 οιηηίιιπι άοηιίιιβ. 429 ιηειι

ΐεβ δβάυοίΐ. 14. 47 ει δίπιίΐίδ Ηείβη»

152 οοαβίΐίβΐ εβιη Μβηείηο.

Κνπρογίνιια -αν 'ί, 139 άιιχ"

Υιιΐοαηυδ.

Χωριίκιος -νιιίην 1 1, 9
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Λ.

Λαέρτης -ΐρταο νίός 3, 296

υΐϊχεδ ΓοΓίΚει· ριι§ηβΙ. 4, 125 «1ο-

<]ΙιΐΊΐΓι;ι ΓΙ. |ΐΓΙΙ(Ιι·ιιιί:ι βοΐί ΝεβΙΟΠ

εεάΐΐ. 592 ναΐηετε ρΐΌηίΜιιΐδ ηοη

ροιεβΐ ριι§η3ΐ·ε. 5, 129 οιιηι Α,ίαεε

(1ε Αοΐιϋΐίδ οει-ΐαΐ βιτηίβ. 233. 317. 420

(Ιιιΐ,-ι άκ ΙΙ.ΊΙ- Γβ ΜειιεΙιια3. 598 ρίο-

Γ9ΐ Α]βοεηι. 6, 71 Αε1ιίνο8 αϋίοςυϊ-

ΙΗΓ. 7, 404 Νεορίοίειηο ηοη ηιοηβΐι-ηΐ

Ιιιιηιιΐιιπι ραΐΐ'ίδ. 12, 24 εηιιαηι ί'3ΐ)Π-

«•,ΊίπΙιιιη ΜϋκΙιΊ. 219 Αε1Γινο3 αόρείΐαΐ.

Λαίρτΐ(ί9ης -αο 12, 73 μΐνος.

Λκΐίίβαΐμιον -αίμονι 6, 617

ί!)Ί ΙιβΜίβηΙ ςηο3 ίηΙεΓΓιοίί ΕιίΓγργΙαδ.

Λαχω^Ί'ς -ίδα 10, 120 γαϊαν.

Λάίος -ίον 11, 90 ίηΙεΓΓιοίΙ

Λαομίδων -οντά 2, 293

Λαόγονος -ονον 1, 230 Πεπηοβ

οβεάίΐ.

Λαοδάμκς -άμαντα 11, 20 ο»ε-

(Ιίΐ Νεορίοΐεηιυβ.

Λκοδίχη -ην Ρπβιηί ίΊΗιιηι 13,

Λαόδοιιος -ονΐΐ, 85

·

Λαοκόων 12,144 8ΐια(1οΙ Τ^ο^8-

ηίβ, πι ΓΙ] ιι ιιιιι Ιίμ·ιΐ(·ηιη ϋοηιΙ)αΓ8ΐιΙ.

473 αηΐι οαπι ρηβήβ ρεΓηίοίε οοΐ'αί-

ΙΟΓ. — Λαοκόωντος 12, 391 οοηδϊ-

ΙΚιπι. 398 8ΐι1> ρείΐίΐιιι» ΙεΓΓίΐ ΐΓειηίΙ.

448 Πΐϋδ ρεί'ηίαίεηι ίιηηιίΙιΐιΜίηεΓνβ.

483 Ιίϋε'Ηβ ,μίδία ρεΓβοΙν,αηΙ ΤΓοεδ.

560 άλγος.

Λαομεδοντιάδης 2, 107 Ρπα-

ηιιιβ.

Λαομίδων 2, 144 ροοηΐηηι τε-

Ιϊφιίΐ ΡΓΪΛΙΠΟ, Λαομίδοντι 143 Ιΐιιβ.

— Λαομίδοντος νίός 1, 83 Ρπβπΐϋδ.

183 γόνος ίον'ι ρΓεεαΙιΐΓ. 505 ίη]ιι-

8ΐΗία ΗεΓοαΙρπι ίιτιριιΙΊΐ, ιιΐ ΤΓΟ^αιη

νη&ΙαΓεΙ. 788 3.Λ ε]αδ Ιηηιαίαηι οοηι-

1)ϋΓΐΙαΓ Ρεηΐΐιββίΐε». 302. 2, 26 νιος

ρχοϊρίΐ Μοηηοηεπι. 3, 110 §οηΙί Γα-

νεί Αροΐΐο.

(?υΐΝΤ. 5ΜΥΚΝ.

Λαοφόων -όωντι 6, 549 ηεοεηι

ίηΓβΓΐ Μει-ίοηεδ.

Λάαβος -ον 6, 469 ΡΓΟΠΟΕΒ Λΐίαηι

οαεάίΐ Ρθ(1α1ΐΓΪυ8.

Λάτμος -οίο 1, 282 «άρηνα.

Λεκτόν -οίο 14, 415 άκρη.

Λΐοντΐΰς 7, 484 Τι·ο]βηο3 » ηια-

ΓΪ8 νβρείΐΐΐ. 12, 323 ίη εςαυηι Ιί-

^ΙΙβΙΠΏ ίιιίπιΐ.

Λΐ^νος -ον ], 223 ίηΙεΓΓιοΐίΡεη-

ΙΙιεδίΙεΛ. -νου νίίι 10, 221 Κΐιο-

ιΐίί 01ροι1οι·ο ΡΗΓΟΙ ρεΓηΐοίεηι ΙηΓεΓί.

Λέαβος 14, 414 Είρραρβί ΟΓβε-

οίδ Γβιΐβιιηΐίΐίΐιβ. Λίαβοιο 4, 277 ΐη-

,άε ι-βριιίΐ Αοΐιϋΐεδ ηιιιΐίενεδ.

Λη&αΐος -αίοιο 10, 82 ίΐανίυβ

Λήμνος -φ 4, 385 ί!)ί ΐ'βχ Ευ-

ηειίδ ^βδοηΐδ (ίΐίυβ. 5, 196 Γϋΐίςαε-

Γΐιηΐ Ρΐιίΐοοίεΐαηι. 9 , 492. Λήμνοιο

9, 434 ηά ΙΗίονη ηιβηεηΐ Όΐίχεβ εΐ

Οίοηιείίεβ. Λήμνον οερίΐ Αείιίΐ-

Ιεβ 3, 545. 9, 334. 333. 353 ρείιπιΐ

Τγάίάεί εΐ υΗχεδ.

Λητοΐδη'ς 9, 293 ΑροΙΙο Νεο-

ρίοΐεηιο ρεπιίοίεηι ίηΐεηίϋΐ. Λητοΐ-

δαο 10, 165 οοηδϋίυηι.

Λητώ βοο. 3, 392 ει νίηι ρβΓ.ιΙ

Τίΐ^ϋβ. 11, 23 ηοηι. ΧβηΐΗηηι Ιΐυ-

νίαηι ορεηιίί. 3, 398 Τίίγιιηι ίιτίδίΐ.

Λητωίς -ίδα 1, 366 ει οοηιρα-

ΓΛηΐΤΐ'οεδ ΡεηΙΙιεβίΙεΒίϊΐ.

Λιμνρός -οίο 8, 103 προχοαί.

Λίνδος -δον 8, 83 Ιΐανίυβ ΐιι 0;ι-

π&β Γιηίαιιβ.

Λιτκί -της 10, 300.

Λον,ςοί 4, 203 Α]8€ί βυ!}(1Ίιί.

Λοιιροίαι 4, 187 Ιοβολοιαι. Λοκρών

11, 469 56Π3 ίηςειηΐΐ. 447 Αίοίπιεϋυπ.

14, 424 Γ6·;ί3 Π10Γ8. 585 ίιΐ.

Λ ν γ ν. ο ς -ον 1 1 , 90 <1οηι»1 Τΐιοαβ.

Λνιιάων -άονος 4, 158 βηπι νιία

ρΓΐν8νίΙ Αείιίΐΐεδ. 384. 393 ειιπι ειηίΐ

Ειιηεαβ.
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Λυκίη -ης 4, 6 Λβίβηιηΐ νεηΐί

Ηαο Οΐ3Ηοηπι. 8, 84 βί«8 Γιηεδ; -ην

10, 154 Ηιιο εεάίΐ 8ο^1»οειΐ8. -ίη 11,

21. 24 ίικίε οπιιηάα» ΙιαοάαηΐΕίβ. —

Λυ*ί·η9εν 3, 232.

Λνν.ιος -ίων 4, 12 τεχ. -ίοιοι

3, 270 ηιιιΐάδ τηοΓίεπι ίηΓεΓΙ ΑοΙιΊΙΙβδ.

Ανκομήδης 7, 292 ρβΙεΓ Οεί-

(Ιίΐιιιίαε, &νιΐδ Νβορίρίβπιί.

Λΰκονςγος -ούςγον 2, 139 ειιηι

Γπ§ίΙ Βαοοηιιβ.

Λϋκτος -φ 11, 42 ΗΓ03 Οβίίΐε.

Λύκων -ωνα 8, 300 ίιιΙει·ΓιοΗ

.

Λυκία ν -ωνα ] 1, 91 ίηΙβΓΠοϊΙ Μβ-

ι-ίοηβ» ΤΓο^ηηηπ».

Λνςνη σβός -οίο 4, 478 αβτυ

Λίπιϊΐ Αοΐιϋΐββ.

Μ.

Μαίανδρος -άνδρω 10, 143 Ηιι-

νίιΐδ. -άνδρου 1, 281 ρί'ίθρα.

Μαίναίος -άλου 11, 37 ΓιΓιηκ

Ηίρροιηεοΐοη. ΑΓιιπη 3, 299 Ρΐ53ηαή

ίιϋιιιη ΜεάΊΐ υΐίχβδ.

Μα ι ο ν ίδη 5 -ην 3, 229 Αγέΐαον.

ΜαιονίηΟΊν 10, 35.

Μανίη -ίην 5, 452 (Γίδ^είΐ Μί-

ιιοΐ'ν».

Μκργκαος 10, 143 ρϋίβι- Αίοίΐοϊ.

ΜκααίΛντος -ντοιο 3, 234. 8,

107 ίον.

Μαχάων Αεδοιιίκρϋ Ιϊΐίαβ 6 , 391

οΙ>ν-ία8 ίΐ ΕαΓγργΙο. Μαχκονος 6, 408

ρεείοή βηββπι ίΐάΐ^ίί ΕιίΓγρ γΐαβ. 441.

7, 45 εο ποη ίηίεποΓΑηΐΊΙοοΙιιΐδ. Μκ-

χάονι 6, 399 ίΓΓίΐίΙ ίη εοιη ΕιΐΓγρ5'Ιι\β.

Μαχάονα 436 ]ίΐοβηΙεηι νίιίεΐ ΤεηοεΓ.

49Ζ δΐιρεΓ ειιπι »Ιϋ ο»βάιιηΙηΓ. 7, 6.

14 βαπι Ββρβϋαηΐ αο Ιυ^βαΐ Οταεοϊ.

Μεγακλής -ακίε'οϊ 3, 309 βΐίιΐδ

ΑΙοο νυΐηεραΐ Ιιαδία υΐίχεπι.

Μέγης 1, 282 ο»β(1ϋ Ιΐγπιοηοιιιτι

εΐ Α^είαυιτι. 10, 108 Ειπ-γηιβηβιη ΐη-

ιει-ήοίΐ. Γί, 326 ίη εφιοηη 1)§αεηιτι

ίηδοεηάίΐ. 13, 212 ΟεΊορίΙειη ίηΙβΓ-

δοϊΐ. -γητος 6, 634 Γατηιιίαηι Οΐβο-

1»ιιιη ίηΐεΓΓιοίι Ρ»ι·ΐ8.

Μέγης ΤΓ03 -ητος 7, 606 άαοϋ

ίϋίοδ Οεΐΐϋΐη ει Εαΐηαΐϊΐ οοοίιΐίΐ

Νεορίοΐεπιιΐδ. — βι-ίΐεοιίδ -ητος 1,

292 Ιίϋαπι Ροίγπιηίιιηι ^βά'ιί ΡΙιβΓευδ.

Μι 8 ου β α -αν 10,195 νίοίΐΡβν-

8β»8. -οναης 14,454 ο»ραΙ εΓΠοίαπι.

Μίδων -αντί 8, 296 ρβρεήι

Ιρίιίκη&δδα Μεηίΐίαιιιιη. Μέδοντος 10,

125 ΓιΓινιιη Ζεοΐιία ίηΙε'ΓΓιοίι ΤειιοεΓ.

Μιιλανίων -ίωνι 8, 119 1ια8(»

ναΙηενηΙιΐΓ ί»1) Αηΐΐρΐιο ίη ΕιΐΓ^ργΙιιηι

νίΙ)ΐ·αΙει.

Μελανεύς -ήα 8, 77 ΤΓΟΕΠΙ άο-

πΐ3ΐ ΝεορίοΙειπηβ.

Μίλκν&ίος 9, 154 Οπίβουβ.]

Μιίανίπαιον 3, 233 ίη Γ,γοί»

Μίηενναε 8»οηιιη.

Μέίης -ητος 11, 1 19 οαραΐ ΙΗ-

ρίΛε οοΓηηπηαίΙυΓ.

Μίλιος -ιόν 11, 85 ίηΙεΗκΜΐ

Α§ηηιειτιηοη.

Μεμνων 2, 31 εχ8ρβε(Ηΐΐ)Γ α

ΡΓΙΗΠΙΟ. 43Ρο1γάαιη39 ει ηοη ίΐ» Γηϋΐ-

Ιιιηι ΐΓΪΙ>αϊΙ. 100. 101 Βάνβηίΐ. 146 ηιΐ-

ταΙιΐΓ Ρποηιί ροοιιΐιιιη. 212 ίιΐδϊ^ιπβ

ϊηΙεΓ ΤΓ088. 287 βπρεΛίΙ. 295 οοοίοΓιΐ

Αηΐίΐοοίιιιιη. 307 ΝεβΙΟΓβπι ανεηίι.

353 Αι·£ίνοδ Γα^βί. 357 ίηβιαΐ Ηοδίπηη

οίΐΙεΓνίδ. 370 ηια1ΐο3 ϊηιεΓήοίι. 377.

391 ΑηΐίΙοεΗο ΆΠΆΆ άεΐΓ»χίΙ. 453 ειιιη

Αοΐιίΐΐε οοη§Γε<1ίΙιΐΓ. — Μέμνονος

2, 281 οΙ)ν'ΐ8πι εηηΐ β'ι ΡΗεΓειίδ ει

ΤΙΐΓββγιηβάβδ. 510 9(1ίΙ εαιη Κής. 563

<1Ί83 ίηΐβπίαδ (ημαρ). 586 οϋΓρϋδ

ε]η3 νε,ηΐί βηίεηιηΐ. 4, 458 Α^ίι^^

ΜβΐΉηοηίβ ΒΓΙΏ» υ(Γεη ΤΚεΙίδ. —

Μέμ,νονι 2, 623 ειιηι Ιιι^εηΐ ΤΐΌ_ΐβηί.

— Μέμνονα 2, 137 βχοίρίΐ Ριίη-

πιιΐδ. 396 ρεΙΪΙ. Αοΐιίΐίεβ. 542 ει ΙΒ-

Ιβΐβ ναΐηιΐδ ίηΠί^ίΙ ΑΛίΙΙεδ. 403 βνοί

ειιηι 1υ§εηΙβ8. — Μίμνον 2, 431 ίη-

Νεορΐο!εηιιΐ3. 127 αιΐίοςηί-

Ρι·Ϊ8ΐηη8. 320 Νεβίοι·.
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Μινάΐκης -ην 8, 204 Μεάοηΐίδ

ΙίΓιιίΓη Νβορίοίβηιυβ ΟΒβςΙίΙ.

Μένιχίος 2, 365 Μειηηοηϊδ 30-

01118 8"£1Τ<ΓΐΙΐ1Γ (ΪΓ3εθ03. -νλθν 368

οββάίΐ ΤΙΐΓΒβγηιειΙεβ.

Μινέλαος 4, 502 ειιιτα οει-ΐαίιι-

ηΐ8. 6, 84 οίΓειΊ Νεορίοΐεηιο Γιΐίβπι.

508 νηΙηεΓΗΐ Οεΐρΐιοίηιπι. 11, 91 ΑΓ-

εΐιείοοίιπηι οβεά'ιΐ. 13, 355 Οείρΐιο-

1)ΐιπι οβίπιηεδί. 385 Ηείεηβιη ΐηνεηίΐ.

14, 17 οοημι§επι αΐχΐιιείΐ εχ ιιΛβ

ΤΓθ}β. Μ5 011Π1 Ηβ1βΠ8 ΟθηΓ»1)Ιΐΐ3ΐΐ1Γ.

5, 413 Αςαιηεηιηοηειη αρρεΙΙβί. 7,

213 άε Ηεηηϊοπε Νεορίοΐεπιο άεβροη-

8αΟ. 12, 315 εφίο 1Ί§ηεο ϊηεκί. Με-

νίλάου 6, 6 13 ϊη οοιιοίοπβιτι 6ι·οβ-

οοδ νοο»1. Μίνελάφ 10, 122 ϋειηοΐεο

ίηΙεΓ Μεηείίΐί εχει·οί(ιιιη. Μίνίΐαον

Ο, 40 οΙ>μιι·§!ΐΙ Τγίϋάεβ. 13, 295 εαΐΏ

εΐυϋχεπι βεΓνανίιΑηΙεηοι·. Μενίΐαι

14, 155 αρρείΐβΐ Ηείεη», ΐ>, 428 Α^α-

ιηεηιηοη.

Μενεπτόίεμ,ος -έμοιο 1, 405

11ΧΟΓ.

Μινιβ&ΐνς 12, 317 εηιιυιη Ιί-

Η;ηειιιη αιΐϊΐ οιιιη Γεϋςαίβ θΓ8εεΪ3 απ.

οί!)ΐΐ8.

Μένη ζ -ήτα 8, 81 ϋΐ'ιαηι Οβδκηη-

Ι!ΓΙ οαειϋΐ Νεορίοΐεπιαδ.

Μένιππος -ον 1,230 Αοΐιίνιιηι

ίηΙεΓΓιοΐΙ Οίοηίβ.

Μινοίτης -ην 9,34 ρΓΕίεοοηεηι

ΡΓίαηιιιβ ιιΐίΐΐίΐ αά Α^ηιηεΓηηοηβΓη. —

Μίνοίτην 11, 99 ΗΊρροιηβάοηΙΐβ Γι-

ΙΊιιηι Οίίειϋΐ ΤειιεβΓ.

Μβνοίτιάδηί -αο 1, 378 Ια-

πιπίο 883ίι1εηΐ Α^αχ εΐ ΑοΚίΙΙεκ.

Μενοίτιος -ον 8, 111 ΟΐΈΐεοιιηι

οηεϋΐ ΕαΓγργΙιΐδ.

Μέντης -ην 2, 228 Τι-οειη ϊη-

ΙεΓΓιοίΙ ΑοΙιΐΙΙεβ.

Μίνων -ενόντα 10, 118 εαεάίΐ

Τγ(1ίάε8. Μένοντα 11, 481 »1ηιπι ΡΙιί-

Ιοοίβίεδ 9ΐεΓηϊ(.

Μηφιόνης 1,254Εν8ηίι·ίΐπι εβε-

Α\(. 6, 540 διΛδίιΗο νεηίΐ ΑίΓΐάίβ.

549. 553 Ι-βορΙιοοηΙειη οοεϊΛίι. 8, ιοί

Οΐιίειηιιηι ίηίει-Γιοίι. 403 Ρ1ιγΙυι1αηι»η-

Ιεηι 88|;ίιΙίΐ βίεηιίι. 11, 91 1,}'οοηοηι.

12, 320 βοοίυδ Ιεοΐιιβ τείί^αίβ, ι}»

ία ('(|πο ϋςηεο ϊιΐιΊικΙπιιηη·.

Μίλητος -ήτοιο 1, 280 β]ιΐ3 ο'ι-

νεβ 3οοϋ ΤΓο^ηηοΓϋΐΏ.

Μίμκς -αντα 13, 212 ππει-ίκ-ίι

Ι(Ιοηιειιειΐ8.

Μίνως -ωος 4, 388 Γιΐίαηι Αι·ί»Λ-

ηεη νείίιι^ιιϊΐ ΤΗεδβιΐδ.

Μνήααιος -ι'/οκιον 10,88 οκε-

άίΐ Νεορίοΐεπιυβ.

Μοίρα 2, 361 ποί,ΰατονος. 4,

433. 5, 332. Ο, 561. 7, 75. 247 ατρο-

πος. 8, 323 άργαΑε'ί). 10, 97 Λίοίρ'.

109. Μαίρης 11, 185. Μοίςη 8, 127.

Μοίραι 3, 757. 7,612. 11,146. 13, 491.

Μοιράων 1,493. 9, 500. ΛΊοίραις

13, 559. Μοίρας Ο, 416. — (μοίρα

8, 474. 13,440 κακή. μοίρχσι 10, 341.)

•Μοίίων -ίονκ 1, 227 ίιιίενίίοίι

Μόλος -οίο 8, 409 ίϋίιΐ8 ΜεΗοιιεκ

δΐιεοοβδυ Ιαεΐ8ΐηΓ.

Μόρος 8, 325 ]ιιηοΙιΐ8 Κεπ-

1)118.

Μόρνς -νν 8, 85 ίηΙεΓίίοίΙ Νεο-

ρίοίενηιΐδ.

Μόσννος -ον 0,631 Ρ»πδ ρβι·-

οιιΐΐι.

Μούσα -αϊ 3, 594 Ηβΐίβοηη ι·ε-

Ιίηςιιιιιιΐ. 062 ίη§;βηιιιηΙ <1ε Αοΐιίΐΐε Ίη-

ΙεΓίεεΙο. 4, 111 οαηηηΐ. 12, 306 ίη-

νοοβΐ ε»δ ροείί».

Μνγδων -όνος νικ 13, 169 ϋο-

Γοείπιπι οηειίίΐ ϋίοπιεάεβ. . .

Μυκάλη -ην 1, 282 ηαί Ιβπβΐιαηι.

Μυχήνη -ην,β, 616.

Μννης -ννητα 4, 477 οίιείΓιΙ

ΑοΙιίΙΙεβ.

Μνρμ,ιδόνες^ 2, 547 δροΐ'ιαηΐ

Μ^ηιηοηίδ οοτρνίδ. 3, 422 ίεΠεηΙ

ΑοΙιίΙΙεηι. 686 ετίπεβ Ιοηάεηΐ. 7Ηι

ΛοΙΓιΙΙΪΒ Μαηί1)ΐΐδ άοη» οίϊεηιηΐ. 7,605

άε Νεορίοίβηιο. 11, 317 οο
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οαρίΐΐί 8>ιηΙ Ο'ΙΓΟ» εαηι. — Μνρμ,ι-

βόνων 3, 712 ρΙβηοίΗβ. 742 η Γβ§βιη

1\ΐ£βη(. 9, 64. 12, 224 δβςιιιιηΙϋΓ Γ6-

(5βπι. — Μνρμιβόνίσαι 7, 661. 8,

13 άαο'ιΐ εο3 Νεορίοΐεηιυδ. Ι , 689

Μγπηίίΐοηββ ιΐΓςβΓβ νηΐΐ ΜΐΓ3 ϋονβ

νείαηΐε.

Μύλος -ον Ο, 624 ίπΙει-Γιάι

Α§ειιοΓ.

IV.

Ναστής -η 1,281 13 Μϋείο νεηίΐ

βαβδίάιο Ρηβιηο.

Νανπΐιος -ίου 14, 614 ίϊηιιιΐε

(ΪΓίΐεοί ρ»ΓιιπιΐιΐΓ ιΐΕηΙΥβςίυιη.

Νέαιρα 1, 292 πΐΒίει· Οι·εδ«ε'ι.

.ΖνίμειοίΐΌϊ -αίοιο 6, 208 λέον

τος βίη «βΉεΓοηΙβ ίενίηοίΐυι·.

Νεοπτόλεμος 7, 484 ΓβρεΙΙΗ

Τι·ο]αηο5απιιιπ3. 8,297 ίηΙεΓΓιοίίΡεπ-

ηιεάεπι. 11, 20 Ιι&οάαηηαηίειη. Ν(Ο-

πτοΐίμοιο 7, 433 18 ηοπ 1ιοη·βΐΤΓθ»δ.

462 βο 5»υ(1εΙ ροριιΐπβ ΑοΙΓινοΓϋπι. 524

ΕιΐΓϊργΙο βΐ) βο ίβίπιη ίηβιαί. 61δ ιώ

εο ϊιιΙει·ΠοΗΐηΙιΐΓ Οεΐΐυδ εί Ειιϋϊυδ.

610 εηπι οδοαΙαίΜ Ρΐιοεηίχ. 634 §»ιι-

άβΐ ρβΐπβ ορίΐιαβ. 8, 40 Νεορίοΐβιηί

φίη. 165 Νβορίοΐεηιί οΐϋρευβ ρβιί-

ίιΐδ 83χο. 9, 187 ιηυΐιΐ ε]υβ ιηαηϊΐιιιβ

δαηΐ ίηΙεΓΓεοΙΐ. 12, 85 18 ηοη πιονετη

£επΙ Οβίοΐΐίΐηΐί ει υΐίχί. Νιοπτο-

λίμ,φ 3, 760 εςυί ίπιιηοΓίΗΐθδ. -ίΛΤίο-

πτόλιμον 7, 534 Γηςίιιηΐ Τπ>ε3.

Νίΰβος -οίο 5, 615 ίηιαςίε Ίι·&-

Νέστωρ 2, 300 ΙηιηεηΙαΙαΓ. 389

ΑοΗΊΙΙίδ ορβιη ίηηρίοΐ'αΐ. 3, 516 (ΐ>ιί(1

Α^βηιεηιηοιιί δΐι&δεπί. 4, 173 ίοηιιηι

βοοεραιηι ίίπιίοίδ Ιπιάίΐ βιιΓοι-εηάιιιη.

264 οεπβιηεη ϋίοηιβάίβ εΐ Α]»οΊ8 άϊ-

τ'ιππί. 5, 139 Ιάοιηεηβο εΐ ΑίΓΐάαε

ιΐιιι οοηβίΐίιιπι. 12, 260 αάΙιοΠαιιΐΓ

άποεβ. 339 ρηιεκδΐ οοπι Αςιηιεπιηοηβ

πί Τεηβίϋΐη ΓενεΓβο. — .ΛΓϊ'-

(1»ηΐ8ηΐ8ΐη. 6, 575 νιος Τΐιραδγηιειίεβ

ΑοΒΠίαηΙειη νυ!ηεΓ3ΐ. — Νέβτοςι 2,

242 ε,'|α3 δοοϋ άαο εαεδί. 262 ΙΙΚΜΙΙΛ

ίιιν,Ίΐϋι Αηΐίΐοοίιο ϊηΙβΓΓεοΙο. 3, 7

οιηηεδ βΓαεοί Νεδίοή ^ΓΗΐΊΗοβηΙεδ (1β-

Πεηΐ Αηΐϋοείιαίϊΐ. — Νέατορ 12, 275

εαηι αΙΙο,ηυίΙιΐΓ Νεορίοΐεηΐϋδ.

Νηίίίδης 2, 369 ΤηΓ»δγιηε<1ε5

ϊηΙεΓΠοίΙ Μεηεοΐυιη.

Νηίινς -έος νιος 14, 337 Νβ-

8ΐορ νεί'οα ίβοίΐ (ΪΓββοίδ Γεά'ιίαΐ'ίβ. 8,

451 τενοοαΐ ΟΓαεεοδ Ά ρηςη». 7, 30

Ρο(3α1ίΓίιιπι εοηδοΐαΐατ. 5, 600 ΟΓΒΒ-

οοδ ΟΓβΙίοηβ βπηβΐ. 134 ρΓονοεϋΙ βΛ

β]αδ ^Η^ι^^^α^η Α]αχ. 4, 302 »(11ιοΠ3-

ΙϋΓ ΟΓ88008 ΝβδΙΟΓ. 3, 525. 515 Α§Λ-

Γηεπιιιοιιΐ οοηδϋίϋΐη δϋίΐάεΐ. 2, 243

8§!ξΓει1ίΙυΓ εαηι Μεηιηο. — Νηλήος

παις 4, 144 Ι&ηάανϊΐ Αείιίΐΐεπι ία

οοηείοηε.

IV η λ ή ι ο ς 4, 178 Νέστωρ. 12,

281 υιός Ιαηιίαΐ Νεορίοΐεηιιιηι.

Νηρενς 3, 666 ν»Ι<1ε ρίοι-αΐ. -7/05

2, 435 εο ρΓΟ^ηίΐΙ» Τΐιείίδ. 498. 3, 583

ΙίΓιικ·. 731 κοϋραι. 5, 73 &νγατ$ίς.

Νηρηί-νη -Ύ[ 3, 596 ίλιν,ώπιβι

ΤΗείΜΐ. -ίνην 3. 125 ΤΗεΙία. 4, 128

ίνφρονα. Νηρηΐναι 7,353. 3, .780.

Νηρηίνβς 3, 768 &εήσι.

Νηρηίς -ίδες ο, 336. -ηίβιν 3,

662 ά&ανάτ·»ις. -ί8ας 4, 191 Βίνα-

Ιίας. — Νηφίϊβας 2, 436 ιΐναλίας.

— Νηρηίς 4, 457 ϋοηϋΐ Α^ιοί Μειη-

ηοηίβ βπηα. Νηρηίδας 2, 416. 422

ά&ανάτης Τΐιείίδ. 2, 616. Νηρηίδι

3, 693 δί·η.

Νήσος -ον 6,· 616 οΒβϋΙ

Γβιΐΐ. 294 Τ1ΐΓ»δγπΐ8(Ιβ8 οιιειϋΐ Ιι&ο-

.

Νιόβη -ύβην 1, 294 Ου Ιβρϋειτι

Γεοεπιπί.

Ν ι ρ ιν ς -ήος 6, 332 ίδ Ιιιιηιΐ ρΓο-

επηιΙ)ίι. 392 (1β ε^α3 οαοίΐβ 1η()ί§ηαΙιιι·

Μβοΐιβοη. 440 οακδυπι Ιαείαι- ΤειιοεΓ.

Νιρήι 445 ειιηι 56ΐ·ν&Γί ^ιιοει ΤευοεΓ,

7, 11 εί ίΌτηια ΐηδί^ηίδ ηεο νβΓΟ ίον-

ιίΐιιίο. 11, 61 Οΐβοη εΐ Εα
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0)υ8 δοοϋ. Λ?ίρί'α 7, 7 εηιη δβρε-

Ιιιιηΐ.

ιΥΓροί -ον 11, 27 οαβύίΐ Νβο-

ρίοΐβιηιΐδ.

Νίββος -ον 3, 231 οίΐεάϊΐ Α]»χ.

Νότο ς 12, 192. Νότον 4, 520. 553.

Νυμφαίος -κίον 6, 470 ποτα-

μοίο.

Νύμφη 3, 300 Πηγααίς. Ο, 465

ΠΙΒΙΘΓ Ρβπΐιεηϋ. 10, 477 Τπΐ)8η8.

11,37 Οογπ-ΐιοε. — Ννμφαι 4, 9. 138.

β, 480 Ιςατβίναί. 10, 364. 459. 468. 11,

245 δίπιοεηιίδ εΐ ΧαηΛ'ι Γιϋαε. 12, 460

ββεάβηι. 6, 235. — Ννμφάων 2, 588

κκίλιπλοκάικον. 6,472. 8,^346. 10,

127 ν.αλίιπλοηάμων. — Νυμφ-τ/σιν

14, 73.

Νν | 2, 625 άμβαοαίη. (ννξ 9,

529 8ία. νυκτός β, 262 μέλαινης,

νύχτα 14, 2.)

Ννχίος 2,364 ΒΟΟΪ113 Μβπιηοηίδ.

£?.

Ξάν&ος 2, 488. 14, 72 Τπ^βηιιβ

Πιινίιΐδ. Βάν&ον 1, 589. 3, 24. 4,

157. 8, 345. 11, 21. 12, 459. 13, 337.

14, 80. 3άν9οιΟ 5, 433. 8, 143. 9, 170.

178. 298. 11, 136. 246.

σ.

Οδνασινς 3, 320 εΐ'ιηιη νιιίαβ-

ΓΕίηβ ριι^ηαΐ. 5, 479 1ιοηοΓ»ΙιΐΓ ΆΟ ~

ΑοΙιΊνίβ. 7, 182 ηιί-,Μΐ;; αά Νεορίοΐβ-

ιτιιιηίΐ. 7,442 ΙΙΙΊΙΙ,Ί ΐηάυϊΐ ραίπα. 11,

79 οίΐεάίΐ ΟεΙεοΒ άιιοβ. 14, 21 Ηεοα-

\}Άθί :ιΙκΙιιι·ίι. — Οδναενς 5, 137 ρπ>-

νοοίΐΐ αιΐ ,μιιΐίοίαιη ρπιιοΊρυΓη. 11,353

Γ88Ϊ91ΊΙ ΕΐΙΓ^ργΙο. 12, 315 80Ε1113 831

Γε1ί(ΐαΪ3 εςιιο 1ί§;ηεο ίηοΐαβΐβ. 13, 49

βχ εςιιο (Ιεβεεηάΐΐ. 7, 483 οιιιη Τγ-

άίάε βΐ Νεορίοίειηο ορεηι ΓβΠ Οτίΐβ-

οΪ3 ΙϋΒοΓβηιίόιιβ. — Όδνσαήος 14,

630 ίβ Ιιι^εΐ. 7, 438 ρΙιίΓα ε]ηβ ΆΠΛΑ.

1»9πν>ιιμήδεος. 1, 759 ταλαον «ΐ}ρ.

—Όδνοήος 12, 380 οοηδίΐίαπι. 10,351

εοηβίΐίο ΐη πιοεαία Τι·ο]»η» ίΓΓϋΐη-

(ΐιι ιιί. θ, 422 ρει·3ΐιαάεΙ Ρΐιίΐοείεΐαε,

ιιΐ ϊη ι_',Γ,·ιιι;ιιιι ικά.ΐ&1. 8, 113 ε^ιιβ

δοοίΒΐίβ Ηαι·ρ&1ιΐ3 οβεδίιβ. 7, 435 ε3»ϊ

Ιεηίοηηιη. 243 βΐιάιιχίΐ οΐϊηι Αοΐιίΐ-

Ιειη. 5, 361 πολντλήτου ε]ιΐ3 ΟΙΙΓΗΙΠ

§εΓίΐ ΜίηερνΗ. 5, 306 τεβροπίεΐ Α]&ΐ\.

5, 143 πεςιφραδέος. — Όβνααίος

3, 306 ιηβηα οβάίι Οι·εδΙ)ίιΐ3. —Όδν-

οήι 5, 158 φιίοπτολίμφ. 320 Ινπτο-

λίμω ΐΓ\\>αυηΙ ΑοΙιϊΙΙίβ ΗΓΠΙ». Ο, 97

ίβ Ιε^ίΐΐυβ .-ιΐιίι ευηι Οϊοιηεάε. 7, 347

ίάεπι. 12, 52 ει ιηοΓβπι ςεπ ^αΐιεί

Οβίοΐιβδ. 13, 296 ρερεΓοίΙ ΑηΐεηοΓ. —

Όδυΰήκ 13, 34 οιηηεβ <1ποε3 ίηΐηβη-

ΙΙΙΓ. 11, 358 (ίΓβεοί εο άαο.ε Ιεβίυάί-

ηειη Γβείυηΐ. 9, 3.35 ειιπι Γηίΐΐαηί Αΐπ-

άαε &ι! ΡΙιϊΙοοΙείΛηι. 6, 64 8εγπιιη

ιηίιίαηΐ. 5, 419 8ο).όιντα Α}ΛΧ ρα-

ΟΙ ίηΙβΓΓεοίηπι. 5, 358 ρΒΓάοΓβ νιιΐΐ

Α]»χ. — 'Οδνΰοέα 5, 571 μητιόεντα

άοΙοΓ οοΓπρΐΙ. — Όδνβίν 5, 181

φρένας αίνε οοηιρείΐοΐ Α.)8χ. 292 ίο-

λομήτα ίιίεπι. 6, 85 μέγ' ονείας νο-

081 ΜεηείΕΐΐδ.

Όιίΐΰς -έος νιος 1, 258 ΟεΗ-

ηοβη ΊηΙβΓήοίΙ. 4, 405 ουηι ΤβοεΓΟ

ωοα (ΙεοεΓίβΙ. 6, 505 ΡοΙϊάβιηιιηΙεΓη

νηΐηενηΐ. 517 ΕιίΓγργΙυβ ειιιη ρείίι.

13, 422 ίβ θ888»ηάΓειπι νίΐίηΐ.— Όι-

Ιήος 14, 436 δοείαβ βάπιΐΐΐΐΐ. 10, 148

δογίβοειιηι Ι,γοΐυηι να!ηβΓ8ΐ.

Όιλιάδης -αο 6, 550 δοοίυβ ΑΙ-

είπιεάεβ.

Οίνιίδης -αο 5, 253 Φρασύς

παις Βΐοπιβ(1ε3 3Ϊ1)ί υΐϊχεπι Ιε^ίί βά-

.

Οίνινς 1, 772 ρι-οοτε&Ι Τ^άειιιη.

-ήος 771 ίΐΆΐΐΤ Α^ΓΪΙΟ.

Οΐνόμαος -άοιο 4, 527 ουιτιιβ.'

Οίνιάνη 10, 272 ηγηιρίια βΐυρκΐ

Ρ3Π(1ί8 8άνεηΙιιηι. 412 §Γ»νί Ιηοΐα

«Γηί§ίΐιιι·. — Οίνιόνης 10, 262 πΐ8-

ηίΙ>η3 Ραήβ νίΐ8Γε ροί6Γ»1 πιοΠεπι.

— Οίνώνην 270 8(1 εβιη νεηίΐ Ρβήβ.

484 88 οοιηουπΙιΐΓ οϋΐη Ρ8Γΐάο.
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Οΐ'νω :: -όπα θ, 192 ςκεάίΐ Νεο-

Οίτη ξ», 64β ϊη εο οοιη&υβίιιβ Ηβι·-

ΐΜΐΙεϋ.

"Ολι&ςος 2, 486 μέλας.

Όλνμπιοί 1,704 Γ.ΊΠΙΓ,Ι .Ι..\ Ί. 2,

492 αΐϋ νΐι,Ι!.· αΐϋ Μειηηοηε άβ-

ΙκοίΗηΙυΓ. 14, 50) νεί ϋ3 ίηνίΐίβ βε εί-

ί'ιιςβΓβ νείΐβ^βοΐβΐ ΟΠίάεβ. — Όλύμ-

πιος Ζινς 11, 415. 401. 3, 623. 9,

314 -,,ιΐι,ι,ι ρθ8ίΐ!1Π1.

"Ο λ ν μ. π ο ς 1 , 630 μέγας. — Όΐνρ-

πον Ι, 153. 2, 176 άτειρέος. 424 ία.

β. 422 ήνίμόεντος. 7, 75. 8, 194. —

Ονλνμποιο 1 , 48 άκαμάτοιο. 676.

«90. 2, 441. 3, 82. 42. 696. 4, 20. 7,

557 &νΐύβΐθς. 8, 240. 343. 9, 257. 292.

10, 48. 359. 11, 257. 12, 196 $ίον.

460. 14, 530. — Όίΰμπφ 2, 436. 444

ξα9έω. 14, 433. — "Οίνμπον 1, Η7

ινςνν. 2, 619. 636 μίγαν. 3, 90 μα-

•χ,ςάν. 134. 611. 5, ^397. 10, 335. 14,

460 μακρόν. — Ουλνμπον 4, 387.

"Ονειδος 1, 129 Ινγςός Γ«1ΙίΙ

Ρβηΐΐιρδίΐεα™. Όνιίρον 125 δολόιν-

τος, Όνιίρω 134 όιξνς/ω.

Όςίαβιος -ον 'ά, 303 ΙηΙβΓ&οίΙ

Αίίΐχ.

"Ορθρο 5 6, 253 (τβΓ^οηίβ οβοίβ.

Ό ρ ν -Ο· α ω ν -άονκ 3, 150 Ο3(;(1ί1

Αοΐιίΐΐεδ.

Ό ρ φ ε ν 5 3, 633 βΐίίίπι ηιοΓίιηι» 681.

"Οααα-αν 1,'ΜαΙπιινήνΟ^ίηρο

ίηιροΜίεπιηΙ Αΐυίάειβ.

Ούρανίωνις 2, 443 π<χν$ί$-

•κίες. 3, 137. 5, 142 ά·Λη$έες. 7, 704

κΐ. 14, 48.

Π.

Παιονίδης -γ 6, 550 Ι,ΗΟ-

ρΐιοοηΐί ΜβΓίοηρδ πιοΠβιη ίηΓβΓί.

Παλαμήδης -ιϊ 5, 198 ΙΙΙίχββ

Ίΐΐιίϊιΐίίΐίί δΙΠΙΧίΐ.

Παλλάς 14, 583 8'ιοΊΙία οΙίΓαίΙ

(ιίςαηΐβιη. -ά$ος .1, 125 οοηδίΐίο δοιη-

ηίαηι Ρβηι1ΐ€8ί1εαβ πιίιιίΐαΓ. 11, 285

Αθ1ΐίνΪ8 :ι<Ι.Γιι πιΐιιιι·. 12,

ι·ιιιι-.ϊ1ίιι εςυυΒ Ιϊ^ηευί

-άβι 12, 38 ει ειβίΓΐιοΙνίδ εςαυβ. —

Παλλάς 8, 357 Ί η >.] -ι Γεϋς(& \ Ι;ΙΓΙΙ.·Ι.-

ρβΐίΐ.

Πάμμων -μονά 6, 317 -ϋιί 3ο-

€1ΗΠ> Ιβ^ίΐ Ειιι·^ρ5'1υ9. — Πάμμονος

6, 562 811Π5» κ&ά'ιΐ Μίμιίιΐιι Ι,οοή Α1-

είιηεάοηΐίβ. --ονι 6, 568 Ιαοΐη» 61. —

Πάμμονα 13, 214 ίιιΐβΐ'ΐίοίΐ Νβορίο-

Ιειίιιιβ.

Πάμφνλος -υλών 14, 369.

Πανάκεια 3, 305 ηγηιρίιβ, ιη»-

16Γ θΓ09ΐ)ίί.

Πανέλλην -ήνιαν 13, 50 Γβ§β5

(Μ|ΠΟ ίΐΙΓίΐΙΝΪ.

Πάν -κνις 6, 480.

Πανοπινς -ήος 4, 324 ίΐΐίιΐδ

Ερβ113.

Πανοχηιάδης -αο 4, 336.

Πάνορμος -μον ϊ, 283 ήιόεντα.

Πας&ίνιος -ίον 6, 466 Ιΐυνη

πιβηΐίο.

Πάςις 1, 270 άοΐεΐ άβ ΟΗΜΓΟ ίη-

Ιβι-Γβοΐο. 2, 67 ιιχβΙιΐΓ οαω ΡοΙϊ<ΐ8-

πΐϊηΐε. 3, 186 ΙιοΓί&ΙαΓ ροραίιιαι. 332

Α^»οΪ3 88χο ΪΓαηβίΙιΐΓ. 6,Ί33 βχοϊ-

ρίΐ Ιιο3ρίΙίο ΕαΓγργΙαιη. 143. 297 οιιιη

ΕϋΓ^ργίο οοΙΙο^υίιαΓ. 520 οοηιββ Εα-

Γγργίί. 631 Μοίγηιιιη ρβΓουΙϊΙ. 10,

119. 123 8ΐ8ΓηίΙ ΟεπιοίΘοηΐΕΠΙ. 207.

223 8§§ΓεάίΙηΓ ΡΙΓιΙοοΙβίΛΐη ίηΙεΓίεοΙο

€1εο(1οι·ο. 253 β ΡΜΙοοίεΙ» §Γανί1θΓ

νιιΙηβΐ'βΙαΓ. 471 Ρηνίβ Γιιίΐ ίιτιρι-οΙιυΒ.

13, 413 Ραπδ ΜβηεΙαυίΏ οίΓεικΙίι. —

Πάςιν 14, 133 ιηΙβΓΓιοΗ Ρΐιϋοοίείβ.

10, 484 οιιπι Οεηοηβ ί§ηίδ 8ΐ)8ΐιηιίΙ.

362 ίδ οι·(ΊΐΙιηίι ίη Ηα. 2ή9 ίηδοηιηϊβ

681. 6, 5&7 ΤΙιο38 ειιηι νυ1οει·3(.

Πασι&έη -εης 5, 403

Παβί&ιος -ιόν 10, 80 Ο3β<ϋι

Νεοριοίειηιΐδ. /

Πάτςοκλος -όχλοιο 1,721 εηιη

ίπίβιΓεοΙαπι άοΐεΐ Αοΐιίΐίεβ. 2, 447 ο!)

ειιπι οεοϊάίΐ ΗεοίοΓειη. 3, 538 δΐιρεΓ
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ε,μιβ οαάανει· ϊυβιΐδ Λοίιίΐΐρδ. 4, 289

ίΝίφι.Ίΐιιιιίί. οιιιτιπη η6δ(ιι1ί(. 5, 315

Ιιιάοδ ει νονίι ΑοΙΓιΙΙεδ. 7, 607 ίπιΐηί

- Αοΐιϋΐεδ άβ ε.]υδ οαεάβ.

Πκφλκγόνειος -ειον 2,560 ίΐιι-

νίιιιτι ε οπιοΐ'β Μεηιηοηίδ Ι)ϋ Γαοίϋΐιΐ.

Παφλαγών -όνων 6, 319 ϊηΙεΓ

βοδ βηιίηβι Αείΐιίοιίδ. 473 ονρεα.

Πιίρααος -ον 11, 52 «3551113

δίει-ηίι Ρΐι'ιΐοείείεδ.

Πείβανδρος -άνδςοιο 3, 298

βΐίοιη οβεάίΐ ΪΊίχί'δ.

Πίιβήνωρ -ήνοςος 8, 101 ΠΙίαδ

Οΐιίεηιιΐδ ε»εδΐιβ.

Πιλίης 12, 270 ρΓοΙπΙηιϊΙ Νεδίο-

ι-ειη 3ΐ> ΑΓ§οηααΐ3ΐ·υηι εχρειϋΐίοηε.

-ίην 4, 307 Ιιιιιηαηι.

Πεν&εαίλιια Ι, 19 αάνεηϊΐ. 36

ϊιΐδίΐίΐι'ΐϋ βδΐ. 52 ΤΓθ]»Γη ρροίεεί». 139

βοηιηίο οοη(ΐπιΐ3ΐιιι·. 171 ίη

ΐεηόίί. 181 οιιαι άεαίιιΐδ

«1β ΟΙοηίαε δοο'ιαε. 477 Θΐ'&εοοδ ηίΠί-

0Η. 538 νί(1εΙ Α3»εβπι εΐ Αο1ιΊΙ1«ηι.

548 ρπ^ωΐ ΟΗΠΙ Αείιϋΐβ. 628 οβιϋΐ.

-αιλα'ης 1, 314 μένος ϊιιπί. 493 ηιηΐιί

ΟΒάαιιΙ ε^υ5 Ιιαδίβ. 655 εχίΓαΙιίΙ Ιι,ι-

Ηΐβίη ε^δ εχ οοι·ροι·ε ΑοΙιίΠβ». 818

Ρνοΐεδίΐίά Γι·3ΐεΓ Ροάαιτβδ »1) βα ίιι-

ΙβΓίεοΙιΐδ. -αιίίί^ι 1, 47 εμικ δοοίαβ.

122 Ιεοΐιΐδ ει ρβταΐυτ ίη Ρπηηιϊ βε-

άίΐιηβ. 375 ρεηιίοϊεδ βί ίηιηιΐΗεΙ. 382

ιηιιΐΐί βΐ) 83 Ιηΐβΐ'ίίοίιιηίαι·. -αι'λαανί,

71 ε3 1»εΐ3ΠΐιΐΓ ΪΓΟββ. 83 εΐ ίρδε Ρι·ί3-

ηιυδ. 202 ίιίειη ε,ίυδ 8&1υΐεηι <1εβρε-

Γίιΐ. 2β6 Αοΐιϊνί είΐιη οϋδΐιιρεηΐ. 354

Τ^ο^8η118 βα «ΊοΓΊβΙιΐΓ. 545 πίΕΐηεηΙ

εβιη Λ,ριχ ει Αοΐιίΐίεβ. 570 εβπι

Αοΐιίΐΐί Γείίηίΐιιίΐ Α]βχ. 594 νυΐηεΐ'31

€&ιη Αοΐιϊΐΐββ. 619 ρει·Γοι·»1 εαηι. 782

«ιιπι Ιϋ^εηΐ Αΐπόαε. 2, 17 Αοΐιίΐΐβδ

εαπι νίοϊΐ. 4, 160. 14, 134 ϊάειη.

Πέργαμος ·η -κμφ 12, 482 ξα-

^•£7;. -κμον 13, 434 έςατήν.

Πες (β ο ία 7, 610 ι«&1ει· Οβίΐΐ βί

ΕιΛπ.

-ΐνοιο 2, 27:ι

1Ί·ίΐ(ει· Νεδίοπβ.

Πιρίλαος -ίλκον 8, 294 ε»ε<Γι(

Νεορίοΐεηιυβ.

Περιμήδης -μήδεα 8, 291 ίη-

ΙβΓΠοίΐ Νεορίοΐεηιιΐδ.

Πιρίμνηατος -νήατοιο 13,210

ίίΙΊιι-, ΕίΜΛΊΊΜΙΙΙ.

Πεφαινς 10, 195 Μείιιββε οβ-

ριιι <;Ιι»ι·Ίιΐ!ΐ.

Πεςσίνοος -οον ϊ, 227 εβεοΐί!

Ρεικίιεδ'ιίεϊ.

Πηγασίς ηγιηρίια 3, 301.

Πηλείδης 1, 531 (Ιιιβδ Αηΐ3ζο-

ΐϋΐΓί ι%ι.Γ(1ίΐ- 621 1Ί·πι1ΐΓ.ϋίΙ(;:ιιιι ίρδ3!ΐι.

742 ΤΙιεΓδίΙεη ριιςηο ίηΐεπίϊΐίΐ. 7511

άβ εο Ιοι^ηίΙαΓ. 761 ΤΙιεί'δίΐΗε ρετηί-

είοδίΐδ. 2, 228 Τίΐ3ΐίιιηι εΐ Μεηΐεη

εβεάίι. 543 Μεπιηοηειη νυΙηεΓαΙ. 3,

10 οΐ) Αηΐϋοοίΐϋΐη ϊηΙεΓΓβοΙοπι ΤΓΟΪ-

1)Π8 ίηίεηδίΐδ. 21 ηιιι11θ3 ϊαΐβΐ'ΐιηϊΐ.

139 Γυπί. 5, 316 ΡβίΓΟοΙο Ιιιάοδ ί'ιι-

ιιε)>ι·ε3 ίηδίΗιι'α. — Πηλείδαο 1, 829 ίδ

3ριι«1 Α§3ΐηοηιηοηειη οοεηβΐ. 2, 204

εο Γι-εΐϊ Αοΐιΐνί. 3, 147 εΐ νυΐηει-βΐιΐδ

§Γ»νίΐβΓ ρΐ1^Π3ΐ ΙΙΙϋ^ΙΙΜ VI. 179 (Ίΐι)ίΐ.

189 εο ίηΙεί'ΓεοΙο τεδ Αοΐιίνοπιηα ίιι-

ο1ίπβΐ8. 4, 183 Ιίονεδ ϊα Ηβ οερϊΐ.

5, 133 β^δ βΐ'πιβ ρείΐΐ Α^βχ. 7, -692

Γιΐίιΐδ Γοι-ΐίδδίηιιΐδ. 721 ρβΐΐ'βιη Ιιίβεΐ

Νοορίοίβηιυδ. 9, 260 Οείρΐιοίηΐδ βΐ)

ίηιρβίπ Νεορίοΐεπιί Η1>ει·3ΐυ5. 10, 84

ΝβορΙοΙεηιιΐδΧΠΤΓΟ^βηοδ (',ιεΛίι. 14,

127 ()ΐιοΙ ιιΛεδ ΤΓο]βε Αοΐιϋΐεδ ενεΓίε-

ΓΪΙ. 4, 431 Αείιίΐΐεδ ίηίει-ίεοίί Τι·οϋ«ηι.

— Πηλεέδην 1, 778 Γβΐίπβηΐ Ονβεοί

3 ρυ§ιΐ8 οηιη Βίοηαεοΐε. 3, 542 ΠΙΟΓ-

Ιαηιη ο1)δΙιιρεη1. — Πηλείδη 3, 40

ΐποΓερ3ΐ εική ΑροΙΙο. 493 άβίΐεΐ εηηι

Α£3ΐηβηιηοη.

Πηλείων -ωνος 1, 775 ει οΐ»-

τίυβ Τγόιάεδ. 2, 234 ε,μΐδ 1ΐ38ΐ3 ΰυο

Τι·ο]ίΐηί ίυβί. 403 θ^ι1δ οΐυρειιιη ΓβΓίΙ

Μεπιηοη. 3, 350 όε ε]ιΐδ οοΓροΓε ρυ-

§η3ΐιη·. 606εχθ5ειιΐ8ΐαι· ηιοπαηηι ηΐ8-

ΙΪΓ. 4, 299 υαι1>Γ8 ε]ιΐδ. — Πηλίίωνι
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1 , 1 νίηοϊΙιΐΓ ΗεοΙοΓ. 101 ίηιραΓ Ρεη-

Ιΐιε§ί1ε3. 569 Ρεη(1ιβ8ί1ε3ΐτι νβΐίη^αίΐ

Λ]ίΙΧ. 2, 493 15 Οίίδ £Γ£ΐΙΐ18. 3, 281

δΐιρβΓ ειιηα Ο3(1ί1 (ϊΐβιιεω. 410 ία. 7,

631 εϊ δϊηηίΐίβ Νεορίοΐεπίϋδ. 9, 183

εαιη άοΙοΓβ ρι·θ3ε<ιιιίΙιΐΓ ηΐ3ΐβΓ Τηε-

Γΐ8. — Πηλιίωνα ίπΙειΓεοίηπι 3,

193 ναρβΓβ νοίιιηΐ ΤΓθβ3. 459 Ιιι-

<*βΙ Α,ίΗΧ. 505 (ΙεΠεΙ ρορια!ι18. 513.

ία. 532 οιιι-ίΐηΐ ε,ίϋδ οοι-ριΐδ. 649 άβ-

Πεηΐ. 574 1(1. 5, 111 ΙηοΓβχ ΑοηίΙΙί

ηρΙιΐ3.

Πηλινς ΑοΜΙΗβ ρβΙβΓ 3, 102

ιΐιιχίί Τΐιβϋπ. 450. 457 ίηΙεΓίεοΙο ίϊΐίο

ϊηίβΐίχ. — Πηλίος νιος Αοΐιίΐΐεβ 1,

574 ίΐ!Ιιΐ(|(Γιιιΐι· ΓΐΊΐιΙιοΊΙι-ϋΐη. 611 βϊ

ϊταΐοδ ίάεηι. 643 ρβιιάεΐ'. 654 Ιιαβίβιη

β οοΓροΓβ βχΐΓϊΙιίΙ. 718 ιηίδβΓεΙ βνιπι

Ρβηΐΐιεδϋβαε. 2, 211 ΐηβί^ηίβ ίηίβι·

ΑοΗϊνοδ. 4, 97 ιηοΠϋΐιβ εβί. 470 οβ-

οίόΐίΐ ΟγοηιίΓη. 13, 275 ίηΙεί'ΓβοίΙ Εβ-

Ιίοηεηι. — Πηΐήος υΐα 1, 668 <1ο-

ΙοΓβ ίΐΓϋΐ'ίι Υεπαί. 4, 110 άχοιτις

Τΐιείϊδ β πΐ3Γί δϋΓβΐΙ. 131 γάμος. 190

«κοιτίν Τΐιείία τενεΓεηίαΓ Οι·»βοί.

418 εαάβηι Τευοπ> οίΓεΓΐ ρτβεπιί». 5,

256 νια ΑοΙιΗΙεπι βά ΟΓ.ιεοοπιιη βχ-

ρεάίΐίοηβπι (Ιιιχίΐ ΙΙΙίχεδ.— Πηΐήι 3,

ΙΟΟΠϋ ηιιρΙίβδβρρίΐΓΒΓίιηΙ. 109 ρΓοΙεπι

Βϋ δΐιηΐ ει ρρεοαίί. 759 εςαί ει ΪΙΏ-

ηιοΠ!»1ε3. 4, 51 ΛρίΙεΓΤΙιεΙϊάεπι υχο-

τεπι άβάΐΐ. 5, 340 ΝεΓε'κΙββ Ιιβο (1β

τε Ρπ>ιηεΐ1ιοο βυοίοή ϊηνΪ88β. 7, 249

Αοΐιϋΐίβ ΓΠΟΓ8 Ιαείϋΐη ίηΓεη Ρείεο. —

Πηλήα 3, 468 αά ενιπι ϊϋ^ίΐ ΡΚοεηίχ.

483 ίΐΐε ιηίδεΓ.

Πηληιάδτις -αο 3, 132 ΓΠΟΓ-

Ιεπι Ιυ^εΐ Α^8X. 672 νΐιινν ί";ηΊ ΙΓ»-

(Ιυηΐ Αοΐιίνϊ. 5, 159 ΒΓΠΙΕΙ άεοεπιαπ-

ΙΙΙΓ εϊ, ηαί ιηοΠααιη ΤΓΟ^ειηϊδ 8ΓΪ-

ριιεπί.

Πηΐήιος -ον νια 3, 383 εΓε-

ηι»η(1ϋΐη ΟΙΙΓΘΠΙ ΟΓβεεί.

Πηΐιάς μακςή 8, 200 Ειιιγργ-

Ιυπι ρ6ΓΓθΓ»Ι. 5, Ιΐη οβςιμον ΐ'γχος

Αοΐιϋΐί ίηΙεΓΓβοΙο. 7, 450 ηοη

ν&Ι Νεορίοΐεηιιιηι.

Πήλιον ν·ψι·Λάρηνον 1, 518

ΟΙγπιρο ϊπιρο8ΐιεΓαηΙΑΙοί(1αε. —· Πη

λίου εν βήοαηαι 4, 52 (Ιιιχίΐ Ρείειιβ

Τΐιείίη. 133 «μφΐ χάρηνα ίάεηι. 5,

76 άχρην ί!)ί οοεηαΓϋηΙ Ου. 8, 101

αΙηανοΐο~ ΐη ε]ΐιβ οοηνΗΐϋΙιιιβ ΟΓβ-

νί( Ιΐ38(8.

ΠηνβΙΟί -ον 11, 88 πόταμου.

Πηνέίιως -ίων 7 , 101 Βοεοΐο-

ΓΙΙΓΠ άιιοειη οβειΙΊΐ Ευτγργίαβ. 125 εή-

ρίιιηΐ ΟΓβεοί ε ρα^η». 159 ιηοηΗΐιηι

δερείίιιηΐ.

Πιεςίδίς 3, 786 Ηεΐίεοηεηι «(1-

βηηΐ. 6, 76 «πιβηΐ ροείββ. ΙΊιεςίδων

3, 647 βΓΠίΐΙϋΒ.

Πιτ&ινξ 13,509 ρβΙβΓ ΑείΙΐΓΒε.

Πΐηιάς -άδες 2, 605 Ιο^ειη

Μεπιηοηεπι. 065 ρΐ'ΟοεΛϋηΙ. Πληιάς

αδάμαντος 5, 367 ίη Οοκίΐηιιηι ιηει·-

£ΐ1υι·. Πληιάδων 7, 308 δύσις. 13,

554 χοφόν ι·οϋΐ)ΐιαι·ιιηι ιιιΐϋ δοΐΌΓ Γ»§ίι.

Ποδκλίίφίος 9, 463 πιεάεΙιΐΓ

ΡΗίΙοοΙεΙ&ε. 12, 321 ΐη εςχηυη ίη-

^ΓεάίΙαΓ οηηι βΐϋδ. 7, 22 1ιι§εΙ Γΐ'α-

Ιΐ'επι οβεβυιη. 6, 456 δεΓΟ οββιίεπι

αηίιηαάνεπίΐ ΓηιΐΓίδ. 4 , 539 ηιεάεΐυί

ΤΙιοΕίηΙί εΐ Ειιιγργίο. 397 Ερεο.

Ποβάςγη 3, 750 ιη»1ει· εηηοηιηι

Αοΐιϊΐϋδ.

Ποδάςιιης ΪΓ»Ιει· ΡΓθ1ε8ίΙαΊ -αρ-

κεθ5 1, 815 1π°;εηΙ ειιηι. -άρκεϊ 233

1Β 1ΓΒ ΠΙονβΐΗΓ 81 Οί18(1ΪΙ ΟΙοΜΙΗΠί.

-αρκία 1 , 238 ίηΙερΓιοίΙ Ρεηΐΐιεδϋε».

Ποιάντιος -ον «ία 9, 487 Ιβιι-

(1»ηΙ ρι-ίηοίρεδ. 5, 195 υΐίχίδ ίι-αικίε

ίη ίεαιηο ι·ε1ϊο(υιη οΐίοίΐ Α]3Χ.

Ποίας -αντος 9, 354 παις ίη

Ι.Γΐιιιιη ]βοεΙ. 448 οίαιιάιιβ ϊηοεόιΐ.

517 ΪΓβηι θΓ8εο'ΐ8 εΐ Α^ηηιεπιηοηΊ τε-

ιιιίΐιίΐ. 535 8(1 βεΙΚίΓη βάΗοΠβΙϋΓ. 10,

167 Βείοηειιπι οβειίίΐ. 205 βΓοιιπι Ά\>

Ηεΐ'οιιΐε βεοερίΐ. 221 ΒΓΟΗΠΙ ΙεηάίΙ.

241 Ραπάβηι ρεροπίΚ. 11,474 ίηΑε-

ηεβπι ιηίιιίι
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ρβΐ'οίΐιΐδ οβ ίηΙει-ΓβοΙιηϊΐ δοοίιιηι Τοχ-

βεοηηιειι.

Πόλεμος -έμοιο 8, 426 δΟΓΟΓ

"Ερις (ΓιοίΙϋΓ.

Πολίτης Ρπβιηί ΟΗιΐδ '-ίτιω

8, 403 βΓηίοαηι ΡηγΙοάβιηΒηΐΡπι ο«ε-

ιΐιΐ Μεποηεδ. -ίτην 8, 411 ίη εηηι

χι:;ίιΐΜΐπ ΐηιιΐϊΐ ΜβΓίοηεδ. — Πολί

της 11, 310 άβΓεηάΗ ροπβηη δοβεβηι.

-ίτην 13, 214 εαεάΐΐ ΝβορΙο1επηΐ8.

Πολεμούσα 1, 42 βοοίβ Ρεη-

ιΐιεδ'ιΐβββ. -ααν 531 οββάίι Α^χ.

Πόλνβος -βον 8, 38 Νεορίοΐε-

ηιαβ (·ιπ:(Ιίι.

Πολνδινχης Οβδίοπβ ίρβίει·

-ίΐίκίί' 4, 309 α(1νει·38πιΐ8 ΝεβΙβΓ ΐη

οβββίιι.

Ποίνδωγος -ου 4, 586 Ιΐιο-

πιχ ρταεηιϋ Ιοοο οεάίΐ ΑςΒίηεηι-

ηοηϊ. -νδωςον 4, 154 ίηΙεΓΓ«είΙ

Αοΐιϋΐεδ.

Πολνιδο ς -ον 11, 79 οβίπιηοβΐ

υΐίχβ3.

Πολνμήβτωρ -ήβτορι 11, 135

ναΐι ΤΓθ_]»ηο »53ίπιί1ίΐ3ΐαΓ ΑροΙΙο.

Πολυμνίας -μνιον 2,292 Με-

ρειίδ Γιΐίαηι οαεΛίΙ ΡΙιεΓευδ.

Πολνζίίνη -ϊ)ΐΊ4, 214. 241 νί-

οΙίηΐΛΓΏ 8ΐΜ βχρβίίΐ Αοΐιίΐΐββ.

Πολυποίτης 12, 318 εςιιιιιη ίη-

({ΓβάίΙιΐΓ. 4, 503 ΟΙΙΓΠΙ (ΙεεεΓίίΐΙ. 1,

291 ϋτεδαειιιη οαβιΐίΐ.

Ποβειδάων 14, 507 Αι·<;ίνί8 ρεΓ-

ηίε'ιειη ηιβάίΙαΙυΓ. 647 εοηιπι ναΐ-

Ιαηι άεδίηιίΐ. 620 άίΐιινίειη ΓηίίΓιΙ. —

Ποσειδάωνος 14, 631 ΊΓΆ ΙΙΓιχεηι

ρεΓδίςυίΙαΓ. 250 ιη»ηίΙ)ΐΐ3 ροηΙιι§

οονηπιονεΐΗΓ. 4, 154 Γιΐίαηι Ογοηαιη

ΑοΙΓιΙΙβΒ οΐίπι ίηΙεΓΓεο'ιΙ. — Ποαει-

βάωνι 3, 758 ε(μιί ίΐΐί Ρείεο (Ιοηο

ά3ΐί.

Πονίνδάμας Τι^»πιΐ3 2, 82

ΐη ΡϊΓίάθηι ίηνεΐιίΐ. 10,9 ςυίά ΤΓΟ-

^3η^8 811386ΠΙ. 217 νϋ1ηεΐ'3ΐ (ίΓβεεηηι

Οίεοάοηιηι. 11, βο ΟΙεοηεηι 61 Εα-

ι·γηΐ3ο1ιαηι οβεάίΐ. — Πονλνδάμαν-

τος 2, 63 α&ίνος Ηείβηββ

086 &ιι<?10ι·. Πουλνδάμαντι 2, 41

(Γίδρίίεεί ρυ§;η8. Πουλνβάμαντα 2,

93 8(1 ε^δ νει·1)8 υΐΙιΠ τεβροηάεΐ Ρβ-

ΓΪβ. 6, 317 δοοίιιηη εαιη Ιε^ίί ΕιίΓγ-

ργ!ιΐ3 βΐΜ. 6, 505 Α^χ ΟΠβΐ ΛΗιιβ

βυηι νηΐηβηΐ. Πουλνδάμα 2, 68

ειιηι ΐηοι·ρρ3ΐ Ραπ5. 10, 27 Αεπεββ.

Πριαμίδης -η 9, 248 ΟεϊρΗο-

ΙϊΐίΓη βρρείΐβΐ Νεορίοΐεπιιΐδ.

Πρίαμος β, 182 βοηβ 3ρεΓ3ΐ 31)

Εηιγργίο. 10, 93 ηιβ^ηβ ρπιππία

ρι-οηιίΐΐίΐ. — Πριάμοιο πόληα 1, 3.

νόος 74 ρβηΙΙίδρεΓ ΓεοΓββΙϋΓ. βό-

μοιαι 122 ΡεηΐΙιεβΊΙεΒ. νόος 201 ΙΗΓ-

1)8ΐιΐΓ. 326 ροεηβπι ΡΪ δοΐνεηΐ Αοΐιίνΐ.

361 ε]«3 ΓεεοΓάβΙιΐΓ ΛρΐίεΓ. 647 άοηβ.

βΐ) εο βοεερΙιΐΓ8 ετβΐ Ρεηΐΐίεβΐίεβ.

785 ηιιηΐίαδ ΠΗδδϋδ ΟΓββοϊδ. 2, 120

νίβ 8ά ε]αβ ιιΛεπι βΐί ΑεΛΐορίβ. 192

ΟΙΓ08 βίην εοΙΙεοΓι δοοίί. 552 πεδίον.

3, 17 πόληι. 29 ίάειη. 362. 500 ανα

κτάς άστυ. 610 γενέ&λη. 652 πό-

ληα. 4, 325. 430 νίόν. 6, 135 »α-

αιγνήτη. 7, 213 πόληα. 381 πάλιν.

694 πόληα. 8, 346 πόληος. 370 πτό

λιν. 392 πόληι. 411 νια. 445 πόληα.

477 πάλιν. 502 πτόλιν. 9, 14 άατν.

40 μέλα&ςα. 42 τέικσβιν. 153 υίο'ϊ.

157 παΐ5· 245 υιός. 10, ι πόΖτ/ος.

21 μελά&ςοις. 96 δώρα. 356 άστυ.

360 πόληα. 369 γυναικί. 11, 287 πο'-

/Ιτ}α. 333 πτόλί»1. 388 πυλησιν. 12,

27 πόληα, 78 άστυ. 183. 289. 553

κοΰρ»;. 13, 80 πόλ^οτ. 141 Λτόϋιν.

160 δόμους. 175 πάλιν. 216 νίήας.

301 άσπ>. 419 άστυ. 437 θάλαμοι.

502 πηρακοιην. 544 9νγατρα. 14,

27 υλλιΐίΑϊνου. 74 πόληα. 96 πτολίε-

&ρον. \\ϋ πόληα. 211. 214 Πολνζεί-

νην. 261 παις. 267 θυγο^ρόί. 324

θυ^αΓρα. 348 ίάμαρ. — Πριά

μου 4, 58 πάλιν. — Πριάμω 2,

144 (Ιεάίΐ Ι<3θΓηει1οη ροοιιΐιιηι. 3,667

6, 29 ει ε! Τι·ο]8ηί5 11ε1ειΐ3 <·
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Π»ε. 13, 411 Ι'ΙΊ.ΙΙΠ.) πιπί» ιπ.·,1ιι,ιπ

Πςο&οήνως -ήνορι 10, 76 <1υοί

Βοβοίοπιπι.

Πςομη&ενς -ίος Ο, 269 δεσμά

ίοΐνίι Ηεπηιίεβ. -η&έι 5, 338 \α(κ-

δίαε ΝβΓβϊιΙβδ.

Προνόη 6, 409 ηιαΙβΓ 1,η§8ί.

Πςωτεαίίαος 1, 818 α)> ΗεοΙΟΓε

οβεϊϋδ. -οίου 816 ΓΓΒΙΘΓ ΡοάαΓοεβ ηοιι

ίιιΓβποΓ «ο. 4, 469 οΙ> ε^ιιβ οβεάεπι

ιηιιΐΐοβ νιία ρπναί ΑοΙιίΙΙβϊί. 7, 408

ε]ιιβ δεριιίοπιιη. — Πςωτεαιλάω 1,

231 ε]ιΐδ Μ" ιηιη ι·;ιι·ι1|ι ΟΙοηίε.

Πιιωτίνς -έος 3, 303 θΓβ8ΐ)ίυιιι

ΙΊΙΐΙΜΙΙ ΊΐΗι'ΓΐίΓίΐ ΙΙ1ίΧ65.

Πν&ώ -ώδε 3,393 νεηΐΐ Ι,βίοη».

Πύΐιος -ιοι3, 3 Αηΐίΐοοίιί ΟΟΓ-

ρα8 ι>ιΙ ηανε8 <1εΓεΓαη(.

Πνςρααίδης -ίδην Αΐ&οπα 2,

247 Αηΐίΐοοίιί Βυοίιιηι ο»ει1ίΙ Μεηιαοη.

Ρ.

'Ρόδιος -ίων 10, 222 γαίτ}.

'Ροιτηίς -ηίδος 5, 656 ά»τι]ς.

Σ.

Σαγγάςιοί -αςίον 11, 38 πο-

ταμ,οϊο. 7, 611 όχϋ">]ς.

Σαλαμίς -ίνας 5, 548 Γε^ϊηηιη

ΓΛ06Γ6 νοίιιίΐ Τεοηιεβδαηι Α.)8Χ. -ίνα

5, 519 ]ιαΙ>Ίΐϋΐη ρβΓεηΙβδ Α^ίι^^8. -ΐνος

6, 632 ίηάε &(1νεοΙί Μοβγηιιβ βΐ Ρΐιοι·-

Σάμος -οίο 13, 467 Θαηιιιίης.

Σαφπηδάν -ΰνα 4, 290 ί'

οίΐ ΡίΐίΓοεΙυδ.

Σίίςιος 8,31 αστήρ

Σελήνη 10, 129. 454 άβ οαείο

ύβίβρβα Εηϊγπήοηίδ %ΐ&1\Ά. 337 οαπι

8οΙε οοη§Γε538.

Σηατΰς -οίο 1, 268 ίηΛε νεηίΐ

Σ&ένελος 1, 267

11. 81 Αΐιαηΐεηι οαεάίΐ. 12, 316 ίη

ι·ι|ΐιιιηι ϋί;ιιι·ιιιιι ,ιιΙ^ΟΊΙιΠι. -ΐΙοΐΟ 4,

564 εςπυβ Γοηΐβκΐιηυβ. 582 ΐάειη. 1,

271 ίη ('ΐι πι ΡαΠ8 '|:ΐΓηΙ;ιΙιη·. 4, 587

-έλω μ.·ιΙι·Μ Αβίενορβεί ρπιειηίί Ιυεα

(1»ΙιΐΓ. 0. 625 ηιίΐεβ ϊη ε]αβ βχεΓοΙίπ

Μοίιιβ ;ι!ι ΑςβηοΓε <·.·ΙΓΜΙ->.

Σίγιον -έον 7,562 ήνεμόεντος

κολώνη. 14, 619 Σίγιον ϊπίΓβπΓιΙ.

Σιγιάς 7, 402 άχρη.

Σι* (ίο ς -(λήν 14, 583 νήαον

ίιι]ε<Μΐ Εηοθΐβίΐο ΜίηεΓνβ.

Σιμόεις 2,488 ίΐυνίϋί ΤΓθ.)Ηηιΐ5.

14, 83. -οίκτος 3, 24. 6, 647 προ-

χοάς. 11,246 χαλιρροου. 356 $όον.

12, 460.

Σίνιον 12, 243 6β ίρβυιη οΙΓεη,

υΐ Τι^αηοδ ία ίτίίικίεπι ίηάιιοίΐΐ, πια-

Ιί1;ιικ1ιιιιι. 13, 23 1';κνιπ λΐΐοΐΐίΐ. 30 8(1

βςιιυηι ηοοβϋΐ. -νωνος 12,419 ίί'μαί.

-νωνα 12,360 Τροεβ βηίηΐΒάνεΠηηι.

14. 107 ιηίι·3ηΐυΓ 6Γ»εοί.

Σίπνλος ηιοηδ -νΐον 1, 297 χο-

ρνφαΐ πεφίμήκκς. -ι!λοιθ304 άπορ-

ρώ|. -ύΐω 293 νιφόίντι.

Σκαιός -ης 11, 338 πνίης. -^5

3, 82. 9, 26$ πνληαι.

Σχάμανδφος ίΐανίιιβ Τι-οίουβ

-άνδςον 1, 10 π^οχο^αι. 9, 210ί(1ειη.

Σ·Λυίαν.εύς -ήα 10, 147 Οίααοί

δοοίπιη ίηΙεΓΓιοίΙ Α]βχ Οίΐεί ήΐίηβ.

^χϋροϊ ίηδίιία -οίο 3, 120 ίικίβ

νεηίΐ Νεορίοΐεηινίδ. 754 ίάεπι. 6, 87.

7, 239 πίδον. — Σκνφον 7, 169 νε-

ηίιιηί υΐίχεβ βΐ ϋίοπιεάεδ. Σκν-

ςόνδί 6, 65 ηϋνειη ηιίΐΐαηΐ.

Σμ,ίν&ειος -ειον 7, 402 ?<ϊθ£.

Σμιν&ενς οο^ηοπιεα Ρΐιοείιί

-ήος 14, 413 εδος.

Σμιν&ήιος -ον 8, 292 αΐβος.

Σμνςνα -ης 12, 310 εν δαπέ-

βοιβιν.

Σόλνμος -λνμων2, Ιϊϊατςατόν.

Σπάςτη -η&εν 2, 55 ταριιίΐ Ρ»-

τίδ Ηε1εη»ηι. -ην 3, 570 »1)<1ιιοεΙ ΑΓ-

^ίνοΓαιη βΐίφΐίδ Βπβείάα. 10, 15 Οίΐ-

ηαί δραιΊίΐΐϊΐ νεηίεηΐ.
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Στράτος -ον 8, 99

ηιεηιηοη.

Στνμφηΐίς -ι'ίίϊ 6 , 227 3ΐ> ΗεΓ-

οιιΐε άενίοΐαε.

Στ ν | -νγός 5, 453 ρ'ί'ίφρα »άϋΙ

Τπίοηίβ. β, 266 ίηάβ εάαχίΐ Ηει-ειιίεδ

ΟβΛβΓαπι.

Σνμη -η9εν 11, 01 νεηεπιηΐ ΟΙεο

εΐ ΕικγπίΕίείπιβ.

Σχέδιος -ον 10,87 ίηΙει-ΓιοίιΝεο-

ρίοίειηυβ.

Σώκος -οίο 7, 444 &ΠΏΆ Ιι·3(1ίΐ

ηιιιίαα ΙΙΙίχεδ ϋίοηιείΐί.

Τ.

Τάρβηίος πιοηβ -ήλοιο 8, 80

•ποσί.

Τέχμηασα 5, 521 Α^οεαη άε-

ρίοι-αι.

Τιίαμών -ώνος νιος Α]3Χ 4,

100 Αοΐίινϊδ ΤΙιεΓκϋδ τείειΊ οοηβΐ-

Ιίυηι. 5, 129 οεΠβΙ οιαηι ΙΙΙίχε άβ

Αοΐιίΐϋί απηίβ. 482 δϋή ίρ5ε ηιοΠειπ

ϊηίβπ. 530 οαιι$& πιοπί3 νο1πηΐ«Γΐ3β.

Τι λ α μ, ω ν ιά δ η ς -αο 3, 273 βίην

ΙιοΓΓεηΙ Τι-ο^ϊηί. 5 , 363 μένος βΐ) ΑΓ-

0ίνί3 &νεΠιΙ Μίηβΐ'να. 663 εο ΠΙΟΓ-

ιιιο ηοοίιιπηιπι ΤΓοαιη ίιηρείιιηι ΐϊ-

ιηεηΐ (ΪΓαβοί. Τελαμ,ωνιά$·>ι 1 , 534

οιιηι βο ΟΓ&εοοίΛίπι εχειχ-ίιαηι οίηΐ

ΑοΙιΊΙΙε».

Τελαμώνι ος 4, 186 Τβιιοει· ρε-

(1ΊΙ)ΐΐ3 οε«η(απΐ3 8υπ;ίΐ. -ώνιον 227

ΰβριμον νια ίηείίιΐίΐΐ ϋίοηιεάεβ 1α-

0(311 (ίθ.

Τένιδος 7,407 ροδί ΙβΓ^αιη ΓΟ-

ΙϊηςιιίΐιΐΓ υΐΐχί ει Οίοιπεάί ΟΙΙΓΠ Νεο-

ρίοϊειηο ϊη οωίνα ΟτίΐεοοΓαηι τειίβϋη-

ΙϊΙιιΐ3. -έδοιο 12, 235 κστυ Γίρείιιηΐ

Οΐ'αεοί. 345 &Λ θ^ι13 Ιϋίοι·» άενεείί.

13, 467. 14, 411 άγχίάίοιο. -νιδον

12, 30 οιιηι οΐιΐδδε Γβάειιηΐ ΟΓβΐ'οί.

-νέδον 13, 29.

Τενχςος 4, 186 εϋΓ3α εβΓΐ3ΐη-

ηΐ3. 405 αΓοα. 412. 5,500 3εςηί ναΐΐ

πιοΠιιαιτι. 10, 25 Ζβοΐιίη οε-

οίάίΐ. 11, 99 Μεηοείεη 8β°;ί11α 3(ει·-

ηίΐ. 357 3(1 8ίιηοειιΐ3 ρυ<;ιΐ3ΐ. 12, 322

ίιι εςιιιιπι 1ί§ηειιπι ουιη 3ΐίί3 ίη»ι·ε-

άίΙϋΓ. 6, 539 βαχϋίο νεηϊΐ ΟΓαεοίδ

ΙαοΟΓβηΙίοΰΒ. 546 Αεηεαβ οίαρειπη

ρεΓί'οΐ'31. — Τϊ-ύκροιο 4, 200 03-

άιΐ. 8, 311 ι\)ΐΐ8 Βοείπηι Ηίρροιηεηεπι

Α^εηοΓ οαειίίΐ. — Τίη'κροϋ ί> . 561

νίνιΐ5 «ΙεΓεηίΙεΙ Τεοπιε388ΐη. — Τίϋ-

κρω 8, 314 Ιποΐιΐδ ηιονεΐϋΐ·. — Τεν-

4, 210 3(1 η3Υ68 Γεάυοπηΐ

5, 14 ίη είαρεο εΙΓοΓ-

πι&Ι». -νθζ 2, 117 ρείθρα. 3, 748

άντρκ. 5, 398 αϊ) β3 τεάίΐ .Ιιιηο. 12,

160 άντρα. 11,419 τη&νν οοίιηιΐ33-

83νίΙ .Ιιιρίίει ίη ριι<5ΐια (ϊί§3ηΙιιηι.

Τη Ι α. ν δ ρ ο 8 - άνδροιο 4, 7 να'

, άγχεα.

Τηλεφίδης 6,181 Εαι-γργίιιβ Ά

Ρβπάε Ηοδρίιίο εχεβρίιιβ. 192 Ιεοΐο

δαΓςίΙ. -δαο 404 Μ«ο1ΐ3οη οβριιΐ 33χο

ρειίΐ. 8, 125 εγχος. 7 Τπ\]3ηο8 ίη-

οίΐαΐ.

Τήλεφος 4, 174 ΑεΙιίΙΙί εςιιοϊ

οΜιιϋί. Τήίεφον 152 ΑοΙιΊΙΙεβ νυΐ-

ηεΓανίΙ. 14, 130 ϋεπι. Τηλέφου 6,

137 πιβΙεΓ Αβίγοοίιε Ρη3πιί ήΐϊη,

([1138 ειιηι βχ Ηει-εαίε ,ρβρεπί. 7, 141

Ιίΐίϋίτι ΙιοιτΘίιΙ Αοΐιαβί. 380 (}Η3ε ίη

ε,μΐδ Ικιτ3 §ε33βΓΐΙ Αοΐιίΐΐβδ.

Τι&ωνο'ς -ου 6, 2 ι!ΐ3]3ηιιιιη

Γείίηςυϊΐ ΑΙΛΓΟΓ». -οίο 2, 494 εΐ Αιι-

ΓΟΐ'βε ίΊ1ΐα8 Μειηηοη. 14, 135 ειιηι ίιι-

ΙεΓίεεϊΙ Αοΐιίΐΐεδ.

Τιοιφόνη -ην 1,406 ΠΙίαηι Αη-

Γιηι,κΊιί εΐ υχοτεπι Μεηερίοΐεηιί ΙιεΗΊ

ειιρΐιΐο ε»ρίι.

Τιτήν -ήνι 14, 550 βΐπιίΐίδ Α]3Χ.

-ήνα μίγκν 6, 271 ΡΐΌπιεΛειιηι νίη-

οιιΐίδ δοΐνϊΐ ΗβρεαΙεδ. — Τιτήνες 12,

180 ΐΓεηιιιηΙ. Τιτήνων 5, 105 ίπ Οβοδ

ίιτιιπιρεηΐίιιηι νΐ3. Τιτήοι 1 , 714.

Τιτήνεααι βίηιϋίβ 2, 205 Αείιίΐΐεδ.

8, 461 ίηίε3ΐιΐ3 ααρϊΙεΓ. Τιτήνας 2,

519 ρυ^1181^6 ρυΙ»Γ*β·
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Τιτηνίς -ίδος 10, 163 πίτςης.

Τιτνός 3,392 ΐ,Εΐΐοηαε νίηι ίΐία-

δΙεπιίΙΠΓ αϊ) ΑροΙΓιηε.

Τοξαίχμης -ην 11, 499 Ρΐιίΐο-

Οΐβΐ3β 500Μ1Π1 ίΠίεΐΊεοΗ ΑβΠΕίΙί.

Τριτ αγένεια ί, 128 δοηηηίιιτη

ιιιϊιιπ Ρεηΐΐιβδϋεηε. 239 Με§εΐί αηί-

ΠΗΐηι :κΙ<Ιίι . 3, 533 πιίβεΓεΙ εαιη Αοΐιίΐ-

1Ϊ8 ϊηΙβΓΓεοΙϊ. 7 , 143 βηίηιηηι βάϋΐ

Αιφνίβ. 9, 484 ΡΜ1θ(:Ιεΐ38 ΓοπιΐΗΐη

αιιςεΐ. 12, 396 {ΐΓβεοηββ ϊηιηιίιιίΐ Ι,αο-

οοοηΐϊδ ήΐϋδ. 13, 420 εβιη οίεικΙΗ

Α^αχ Οίΐεί βΐίιΐδ. 14, 547 ΟΓϊεοοπινη

ϊηΐβπία ιΙι·1<·ί·ΐ;ιΐιιι·. — Τριτογενείς

12, 377 εςιιαηι βχβίπιηηΐ Τι·ο]αηί. —

Τςιτογίνιιαν 10, 353 αΐΐδίαΐίΐ ΤΓΟ-

^αα'ΐ8 όϊοηιεόΐεβ αιηι ΙΙΙίχβ. 11, 294

νίΙΒΙ Αειιεβδ.

Τςιτωνίς -ί8ος 13, 417 ΚΑ εχοϊ-

άϊο ΤΓθ.]»β §αιιάβ(. β, 146 ε^ιΐδ ιεηι-

ρΐυιη. 13, 435 ουηΛιιπιιιι·. — Τριτιο-

νίδι 12, 152 ιπιιιιιΐΗ Ιεηά'ιΐ ρΓβοαηβ

Ερβιΐδ. 237 ΤΓοεδ «ςιιαπι άοηο οΐϊΐαίιιή.

— Τζίτφνίς 1, 179 ει δ'ιππϋ» Ρβηΐΐιβ-

«ίΐεα. 5, 360 Α^αοί Γανοτεπι ιη^ίοίΐ.

451 ε,]Η8 Γϋΐιίι-ιιι αηίεΠ.

Τςοιξήν -ήνι 13, 510 ί1)ί Αε-

ΙΙίΓηπι ^εηιιίΐ Ρίκΐιβυδ.

Τζοΐη 12,469. 13,471. — Τςοίης

1, 17. 26 ίφίχνδίος. 6 , 45 κρήδεμνα.

7,^412. 8, 427 τιίχια. 9, 279 άστυ. 539

ινπνργοίο. 11, 434 τείχεα. 12. ι ία.

453. 13. 78 τιίχία. 352 πτοίίε&ςον.

Τςοίη&ί 5, 519. 7, 269. Τςοίηΰίν

7, 299. 12, 302. — Τςοίτι 3, 436. 4,

22. 420 ήγα&έ·ιι. 57δ ξα&ΐ?ι. 5, 536.

7, 430. 14, 74. 034. 13, 276. — Τςοίην

1, 369. 2, 37. Ά, 530. 704Γ4, 453. 7,

192. 661. 8, 246. 305. 10, 92. 122. 12,

455. 13, 415 ίρικνδία. 14, 3 ίΰερκί'α.

Τς ω αϊ 3, 204 ιηιιΜβΓβδ. 11, 1.

14, 37. 10,402. 407. — Τρω^Μ 10,

1183. 412. 14, 56 δοςνκτήτοιβι.

ω'ί -α>ί 2, 142 αηΐίςυνίδ ΙιείΌβ

1, 3. 53. 173. 178 ίνα&ι-

νέες. 499. 630. 640. 800. 2, 5. 27. 63.

102. 190. 547. 582. 02*}. 3, 50. 167. 185.

273. 4, 2 8ΐιΙθί. 17. 97. 5, 161. 184.

207. 291. 300. 311. 652. 662. β, 11β

άταρβίις. 168. 178 κγανοί. 295. 315.

446. 644. 7, 97. 149. 426 ένπτόλιμοι.

538. 551. 728. 8, 3. 218. 283. 395. 421.

9, 6. 26. 32. 40. 75. 259. 10, 1. 255.

402. 11, 264. 298. 428. 12, 31. 158.

239. 353. 477. 500. 573. 13, 26 ίνσ&Β-

νίΐς. 132. 438. 493. — Τρω'ωκ ] , 266.

313. 373. 495. 504. 568. 813. 2, 12. 216.

463. 3, 19. 40. 123. 141. 173 ίπποπό-

λων. ίϊ\. 653. 690. 727. 4,23.32.290.

5, 177. 280. 6, 162. 557. 571. 7, 713.

8, 21. 32. 232. 253. 355. 357. 485. 500.

502. 9, 206. 258. 511. 10, 56. 85. 354.

11, 109. 263. 430. 12, 38. 167. 379.

. 427. 562. 585. 13 , 19. 59. 70. 87. 143,.

286. 14, 399. 637. — Τρωσι' 1, 375.

650. 784. 5, 157 -βίν ένφροΰιν. 174

Ινπτολίμοιαι. β, 23. 49. 341. 552 -αίν.

7, 376. 8, 240 φιλοπτολέμοισι. 248

-αίν. 262. 401 ένητολίμοιαι. -σίν 454.

10, 91 ενα&ενέίββίν. 392. 473. 11, 6.

222. 329. 431 φιλοπτ. 12, 60 -σίν. 242.

479. 528. 13, 84. 14, 182 -αίν. —

ΓρωΈσι 12, 49. — Τρώίσσιν 1, 14.

353. 557 ίπποδάμ,οιαι, 2, 94. 212. 3,

47 νπεςφιάλοιαιν. 118. 267. 403. 496.

4, 49. β, 301. 7, 473 Ινπτολέμοιαι,ν.

696. 8, 6. 227. 471. 9, 84. 169. 291.

10, 390. 11,457. 13, 502. 14,95. 322.

— Τρώαϊ 1, 106. 162. 206. 212. 2,

398. 414. 3, 39. 53. 199. 270. 331. 391.

4, 471. 5, 270. 6, 34. 7, 380. 494. 527.

8, 337. 9, 21. 267. 273. 10, 49. 11,

233. 270. 350. 12, 464. 13, 43. 479. —

Τςώεοαι 1, 92. 126. 181. 219. 275.

382. 807 ένπτοΐΐμοισι. 2, 60. 360. 3,

11. 93. 113. 135. 400. 448. 666. 4, 47.

77. 6, 305. 373. 603. 8, 327. 9, 265.

299. 10, 349. 11, 279 ίππομάχοις.

336.441. 12,33. 256. 397. 412. 13,31.

180. 3Θ1.

Τρωιάς -ιάδίς 1, 403 ίηίαβηΐιη·
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Ρεηΐηεδϋε&β νΪΓΐυΙεπι. 444. 3, 200.

9, 138 α ηιορπ'ιΐιιι* βεΐΐαηι δρεοίηηΐ.

12, 442 οΙ>δΙιιρβη( εηιηιηι Π§;ηευηι.

13, 108 1υ§εηι. — Τςωιάδων 13, 508.

14, 30. — Τρωια'ίαί 14, 11 Ηοάηοιιηΐ

Τςώιλος -,ΙΙοιο 4, 419 βπηα

ρπιεηιίί Ιοοο (Ιιιηΐιιι· Α^οΐ Οίΐβί βΐία.

-ιΐον 4, 155 9ηητόν οοοίάΐΐ ΑοηίΙΙεδ.

Τρω'ίΟϊ -ιοί 1,70 νΐις. 351 ίπ

ποι. 2, 97 υ. 5, 318. 511. 578. 6, 124.

128. 182. 646. 7, 164. .533. 624. 733. 8,

237. 271. 359. 11, 150. 367. 12, 45. 64.

482. 14, 157. — Γρώιοϊ -ιόν 12, 19

άστν. 421. 14, 9. 212 ονδας. 1, 52

άστυ. 226 ονδας. 2ν359. 3, 339 αοτν.

4, 261 ονδας. 478 ουδας. 6 , 428 πΒ-

δίον 7, 518 ονδ. 8, 207. 14, 212,

Τνδιίδης 1,260 ΑηΐΒζοηβδ άηίΐδ

ίηίει-ΓκΜί. 767 ΑοΜΙΙί ίραίιΐδ οί> Τΐιβι·-

βΐίειη οαεδίιιη. 4, 38 ίοΠίδ. 251 οοιη

Α^8^ε ριι§ΗΒΐ. β, 39 8ΟΓ§Η. 56 ίΐε-

ΓΙΙΓΠ Γε»ίάε(. 8, 96 ΕιιπίΛειιιη εαεάίΐ.

9, 203 ΓοηϊΐβΓ ριι§η»1. 10, 118 Με-

ηοηΐεηι εΐ Αηηρίιίηοϋπι €3εϋίΙ. 11,

85 ίίετυηι· ρ1»Γβ3 Τ^ίΐηοβ. — Τν-

διίδαο^ΙΆ, 207 πιαηιι ΙΠοοευδ ε»(1ίΙ.

7, 188 όνομα. 6, 78 δοοΐαηι βίΐιί εχ-

ρείίΐ υΐίχεδ. 4, 232 δθΐ·ν»πι ρΓβεπιϋ

Ιοεο οϊρίΐ. 262 δΙεππΙΠΓ »1ι Α^α^ε.

109 Α^α^^ τεδροηάεΐ. 1, 331 ΙηνεΙιίΙαΓ

ϊη βιιπι Ρεηΐ1ιβ»ί1β£ΐ. 265 Απιαζοηαδ

ΟΒβάίί. — Τνδιίδτι 7. 443 δοοί »Γΐηα

οΙΓκι-Ι υΐίχεδ. — Τνδίίδην οοιτίρίΐ

4, 225 Α^8X. 235 ίη οει-ίβηιειι ρΓονο-

οίΐΐ ϊιίεπι. 257 νει-Ιήδ ΙιοΗαηΐυΓ δη-

εϋ. — Τνδείβη 4, 89 βιιπι βΐΐοηιιϊ-

ΙΐΙΓ Α^3Χ.

Τυδίνς -608 1, 770 δ11υ3 Οίο-

ηιεοΐβδ. 3, 260 νια ΟΙβυουδ είΓα^ίΙ.

4, 82 νιος ςυΐιΐ δΐιβδεηι Οταεοί». 102

Γεβροικίεΐ Α]αοϊ. 217 οπιη Α]3εε Ιιι-

οΙίΐΙιΐΓ. 574 εηαιίδ »1) εο 8ΐ1ιεηε1ο οοη-

οεδδΐΐδ. β, 64 Γηίΐΐαηΐ ειιπι Αοΐιίνί ϊη

ϊηδαΙαιηδοϊΓαπι. 97 ηανεηι ίδ ίιΐδίηήι

εαιτι υΐϊχε. 7, 347 οιιηι βο ΤΓο]3ΐη

νβηϊΐ Οίοιηβάθδ. 419 ίδ βίΓερϊΙυπι

βαίϊΐ. 9, 335 ΑΓ<;Ίνί εαηι ίβπιηυιη

ηιίΐΐιιηΐ. 10, 350 ευηι υΐίχε ΤΓο]βιη

(ιάί(. 13, 168 οοοϋΓΓΪΙ ΟοΓΟβΙιο. 198

ΙΙίοηεο βειιί ΤΐΌΪ»ηο ςυϋ τεβροπ-

ίβήΐ. — Τυδία 1, 773 Οεήειιβ ε]αβ

ραΐεπ.

Τννδαςίς Τυνδαςίδος 10, 310

πολνχηδέος. 345 γάμ,ον.

Τνφωινς -ωέι 6, 261 ΕοΙιΐΛηβ

ρερεήι ΟεΓΐ)εΓαπι.

Τύφων 5, 485 Λνΐδ Γϋΐιηίηε

οοπιΐιυδίιΐδ. -ώνος 12, 452 γινέ&λη.

Τ.

"Τδ$κ"Τδ$ης 6, 212 Ι,βΓηββαβ

-ον\, 529 ^ίΐηιιπι ία-

Α^χ. 'Τλλον 10, 81 βΐίυηι

6Γβεοοιη ίηΐβΓβοίι Αεηεαδ.

'Τμίνκιος -αιον 14, 297.

'Ταιςίβι ν -ίονος 2, 596 «έλινϋ-α.

"Τπνος 5, 396 οβεΐαηι βάίι.

Ταμ,ΐναι 5, 36 οπιεηϋδ πιειηΐιπδ

ίη ΑιΊπΙΠ» οΐυρεο ίορπιαίαε.

'Τσμινός -ου 10, 87 ΤΓΟΕΠΙ εβε-

άίΐ ΝεορΙοΙειηι>8.

'Τ-ψιπνλεια -ί£% 4, 391

& ρβίΓε Γείίοΐϊ.

Φ.

10, 19ί

^ 5, 627 ΙαοπηίΗε δΐιρει· εο Γπββε.

Φαληςος -ον 8, 293 ίιιΙεΗίϋίι

Νεορίοΐεηΐϋί.

Φάαις -ιν 10, 89 ίϋΐεΓΒοίι Νεο-

ρίοΐεηιυδ.

Φέςη 5 -ητκ 6, 622 οϋεάίΐ Αεηεαδ.

Φιςων -ωνκ 2, 238 ίηίενίίαΐ

Μεπιηοη.

Φ ης ι ν ς 2, 279 Ργϋη» Μεηιηο-

ηειη ρβΐίΐ. 293 οηεάίΐ Ροίγιηηίιιηι.

343 οεάίΐ. _ Φηςίος 2, 298 ουηιηχ

ηοη ίζκήΐ Μεπιηοη.

Φ&ί-η -ίης 3, 436 ρΓοειύ »1) ε»



-—,_
-

ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΝϋΜ.

ρβπϊΐ ΑοηίΙΙοβ. -Ιην 1, «73 ηοη άιιχϊΐ

ΑοΙιίΙΙβχ Βπβεΐιίεηι.

Φιλοκτ ήτ ης 11,52 - ιΐιαβίει·-

ηίΐ Ρίνββϋπι. 12, 317^ Ίη εςιιοπι >η-

ι;ΐΊ·ι1ίΐιιι·. — Φι/ίοχττ/ταο 9 , 328 βίηε

εο οβρί ηοη ροΐιιίΐ Τι·ο]α. 477 βηΐε»

ιΐοίορε βΙΓευΙιιβ ΓββΓιΙυίΙπι·. 11, 487

ε]ιΐ8 βηείυιη Τοχβεοηηιεη εηειί'ιΐ Αε-

Ι18Η». 12, 86 ει ηοη ρΐηεεί άοΐιιβ.

14, 138 Ι' "..ι. ,ιι άοηιηίι ε^ιιβ ββ^ίκη.

Φίίγης -ην 10, 87 ίηΐεΗΙεϊΙ Νεο-

ρίοΐεηιαβ.

Φ Ιό γι ο ς 8, 242 Μηνίίβ εη,ηιι».

Φόβος 8, 242 ΜηΠίί εςιιιιβ. 5,

•Ι 1>ε11ί .1. .ι··,,,,, ι,. 10, 57. 11, 12.

ΦοΓβο; 3, 30 ίηΓε3ΐ»8 Αείι'ιΐΐι.

Γ,Ο ίΐεηι. 8, 399 ΤΓο.ίβηοηιπι βιιρεί

ιιπιιιηηι, 11, 178 ίεΙεΟβΙΙΙΓ ίαξΑ

Αοΐιίνοηιηι. — Φοίβοιο 12, 10:1 ίβ

Φνλΐις 10, 143 ιηβΙεΓ ΑΙοβεϊ.

Φνίοβάμας -άμανταΆ, 403 >η·

ΐει·Λοίι.Μοι·ί>)ΐιεδ.

Χ.

Χάος -άους 3, 756 ΠΓι»β Μοΐςαι.

(χάος 14, 2 εχοίρίΐ ηοοίειη.)

Χάςις -ιτες 4, 140 εΗονεββ <Ιιι-

«ιηΐ. -ίτιον Ο, 152 Γαοίββ Ηβίεη&β.

-ίτίβαιν 5, 72 ε»ε οοπιίΐεβ νεηεπβ.

Χίίςων -ωνος 4, 143 αηΐι·». 1,

503 ΑοΙιϋΙΊβ 11881α » εΐιΊΐ'οηε ίποίη.

Χίΐιβονίη -ίης 3, 234 ακρ^δ

ϊη νίείηίβ.

Χίμαιρα -ης 8, 107 νθΓ3§ο.

Χΐΐμος -ον 8, 101 οοοΐάϊί Μβ-

Γΐοηεβ.

Χοόμιος -ιόν 6, 61β ΊηιενΓιοίι

ιοηιρίπηι ηη;ίηο(8. Φοίβου 14, 413

»ε<1(·8. — '!>«ι{Ί; 3, 4β ηρρβίΐαΐ ειιιη

\ι ΙιΊΙΙι"-. 98 .Ιιιικι ίιιπ-ι'ΐι.ιΐ.

Φοίνιξ !, ,"ι:; πι Αν^ίνοηιηι οοη-

υΊοιιε νβΓΟα Γ»ο'Κ. 7, 630 ο!>8ΐυρβΙ

Νοορίοΐεηιιιηι. 3, 460, V), 64 \\ΐξκΙ

Αοΐι'ιΐίβηι.

Φο Γνιξ -ικοϊ 8, 106 ?ίο? ίηΐ,ϊοϊα.

Φ ο ίο η -ηί 7, 108 χάςηνα.

Φόλας -οίο 6, 274 μί'λαθ-ρα ί!)ί

ΗβΓοιι'εβ ΟΒΠΐηιίΓΟδ {ηςηΙ.

Φο'ρκυβ -υν 6,631 ίηΙεΓΓιεΗΡβΓΪ».

Φςνγίη -ηνΙΟ, 126 ΙεηιιϊΐΖεοΙιίδ.

-1·ης 1, 285 ποίνμ,-ήλον. -ίη&ι 8, 85.

Φ ν Ι κ ν. η -ή&ιν 1, 231 ηΛβ ΡΓΟ-

ιββίΐ&ϊ.

ε^υ8 είνεβ 1, 244 -κ

,· -ήος 1, 276 7Γοίί5 Με§83.

-{05 12 , 320 νιος οιμηιηι ίη§Γ8(ϋΙυν.

Φνληιος 10, 138 νΐο'ς ίϋεπι.

Χο'ϋαα ίηβοί» 7, 402. -νβαν 14,

412 ρι·αεΙει·νε1ιιιηΙϋΓ Αν^ίνΊ.

ίϊ.

'ίΐκικνός -ου 5, 14 £ΕΪμα. -οίΌ

12, 160 §οάς. Ώ,ΐίΐανον 11, 418.

ίάν,ιανοίο 1, 119. 148 βα&ν^όον.

2, 117. 119. 208 γαιηόχον. 063. 3, 650.

748. 4, 62. 5, 99. 307 άκάμαντος. 395.

6, 1. 7, 303. 673. 8, 28. 463. 10, 197 βα-

θνρρο'οτ). 436. 11,330. 12,190. 14,1.

'β,χΰΰοος -ον 3, 230 Ι,γοΊυηι

οίΐεάΊΐ Α]ηχ Τείβιτιοηίιι».

11,37 ηγπιρίιι Μ»εη»1ί

ηΐΗίει·.

*ϊϊ,ραι 4, 135 θηροδ βρροηιιηΐ Ίπ

ηιιρίίίβ Ρείεϊ. 'Ω,ςάων 1, 50 οοιηΗββ (

Α\ιπ>Γ88. "Ώ,ςαις 2, 658.

'Ω,φΒί&νια 1, 168 εα,υηηι ΛΟΙΙΗ-

νϊι ΡβηιΙιοδίΙεΒε.

'ίΐςίων -ίωνος 7,301 Ιβηείινηο.

-ίωνι 5, 404 -ίίιιιίΙίΒ Α^8x. -ιωνα 3ΐϋ

Γιπιεί ΡΙε'ιβΒ.

3, ΚΙ^Άξιος. 8, 300. 11. 91 Λύΐίωνα.. 11, 8ό Λκόϋο-

•χον. 11, 91 'Λςχέλοχον. 12, 311™Ερμοιι. 12, 322 Ίάΐμΐνος.
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