
 ὝἯΨ: 

Γλ
ϑν
 

Χ
 

π
ο
λ
ι
ν
 

γρ
ιὰ
 

“
 

“
π
ὰ
 

᾿ 
“
 

τ
ς
 

Φ 
ψ
Ὸ
 

ἣν 
ο
ν
 

Τ
Α
Σ
 

Σ 
λο
ν 

 τ
ὰν
η,
 

ὺὴ ἣν δ ᾿Ὶ ᾿ ἅ; 
ἂν 

. Ἐ - 



ἧκε ΒοΞξίου Ῥμϑῆϊς Γιδνανγ 

ΡΟΞΟΗΑΘῈΠ) 

ΕΒΟΜ ΤῊΕ ΕὐΝὩῸ 

ἘΒΤΑΒΙ ΘΗ Ὲ1) 

Αὐ]ηίηον 
Δι ]ϊο)ναρἧτον ἃ δογιείηι 1 ἰδναγίανι, 



αὐ 
χ
α
 

Ν
᾿
 ἀ
ν
ε
 

ῃ ἢ χείρα ξοθας κοι δ τοὺς 

᾿ 
Ἄ
Μ
Ο
Ν
 

ἣ 
ρ
ο
ν
.
 

ι 
“
π
΄
,
 

ἵν 



Ὁ 
ΤΡΖΣ “

Ὁ
,
 

ω
ν
:
 

νη
ν 

Φ
ο
-
.
 

δ 
α
ν
,
 

" 
τ- 

ον- 
φώνσυφ 
- - 

Π
Ν
,
 



ἄτι ἐ ἡ δ 

ανκ 5 ν.. τῆδὰς ἈΝ Ν 
“᾿ι ὸ Ἂ διὰ νυχϑὸ Ἢ 

᾿ς ἴω ταστὸ ἀν. κὲ φ- 

ΟΝ κ ὴ ΣΟῚ 
ΩΝ δ αἱ γ᾿ ὋΣ ᾿ Δὰ 4 

Κι ΔῸΣ 
Ν τον «ἀνῇ. ΝᾺ Δα 

“Φ4“ΞΞ δὰΝ ΓΝ δὰ 
Ἂ- , ἣ 

, , ἣν μὰ νρὰ 

ἜΝ πα ν 

Ὴ ΔΕΘΟΡΙΡΗΕΒΥΘΊΙΒΙΝΙΤΑ ἔτι 
ΕΤ ΠΑΒΕΓΙΔΕ, ἐξ 

«απ λιίη ἑηεγρυείατίοης, 

ΘΆΒΕΙΔΕ, Οἰαοί, Ἀδεἰϊα ἐτεβ Ἀν 
ἃ φυδαχασίηζα εχ {{{π|ε 5 1411.) Ε ὐεσνι 
δίβ. ρύφεεγ αἱείπηᾷ εχ ϑεαζοηίε, δθδς 
τειγα  ς ἢ 5 ςοπείαίδο, οπὶ ἰαείηα ἢ Ἐξ 

ΘΗ πιεγρτγοζατίοησ. ἐ Θαλοῦ 
ΝΜ ΕΧ ΑΡΒΗΎΊΎΊΒΟΝΙΙ εχεγοίξα ἐὰ 
Ἢ πηγείίς ἀς Ραἷα. Τ πὶ ἀε (Οτί, καὶ 

ΞΕ οἰ5 δ εἰςαἀ 5 σζαςε ἃ ἰατΠὲ, 
ΒΕ δὲ Ὁ τίδι ες ἱπιασίηίθιι5 Ῥἢο 

ὌΝΚΟ γα, ὑἙ ἃ ἰαείηδ, ῶν 
ΕΓ ΕΧ ει πόσεηίβ ἐΧογοί(λε 5 Ὁ τ Θ 

δ δῦ {χῸ ἔαρυΐα Ῥηϊίςίαηο ἱηξεγργείς, Ἐὰν 

ΣΕ ΤῚΝ ἹΝΟΓΠΥΤᾺΑ ΒΑΒΙΡΕΑ͂, ΗἸᾺΝ 
: δὺς Δ ΦΔΑιτκὸ 

ἐ { ῳ . ΣΝ 

ν΄ Ν ᾿ Ὄτη. 

Ζ,» “2, ΖΕ ΧΩ 

ψ . 

“κ΄ 



“΄΄““--α 

2 ἀν, 

10. ΕΕΟΒΕΝΙΝΘ ΓΕΟΤΟΕΙ͂ 8. Ὁ. 

Ων ̓  ν ἴα αἷὰ ξαεγίηξ οἰίπι δὴ πεπγίηί ἠδ ἐμέ - 
ἃιε5. Ἀιείορί ΡΠ γί ἀροϊορσί, “πος Γγάοτατερσίέ. 
Οιοίο ἀϊεδαίεε δαίού εἢ δυίάδβ,αεὶ σεαςᾶ {Πα 
Ριουειθί, οὐδὲ ἐμ οἴσωπομ ποεπάϊκκας, ἢος εἰ, 
ἵνε Δείορᾶ φυίάςξ ςοπετίαί!ι, ἢ ἱπἀοί ργοείας. 
ἃ αυίΠ{τετα5 πε ἃ [πίῃς χαίάε (αἰεί, αἱαγραγέ. 
(οἰΐεαπι, δεῖς ἑμαίςαἰίε, ἵΝες φἀεὸ ἢπὲ ταείδε μι 
εἰ  δηείααί αξ ρείπλο {Ἐπ οςο ραετγίβ ριαίερε - 
τε Αείορα5. ἡ Παθεξπείςίο ἡ ἔδυ ϊα εἴ εἃ δα 
ἐεςορηαίαπη, δ. ἔΔο 5 (η ριεγ εἰ5 αηίπλο5 ἰηῆ!τιν- 
{{χαί πο 65 δείδιυμηια αηΐ, αὐ τί Πούπιοσε -. 
ὕε5, ἃ Πηιρίο(α πίοι ρα ΄αδπ αἰςί ΄ας.. 
δέςαρίαί, Νες Πής ριτετί πιοάό,εἀ ἀτεϊίημα δίας, 
ςἀρίζατ, Δ Ὁ ἱΜεπεηία5 Ασείρρα ἔπγείε Ρ. αὶ. 
«ροΐίοσο ἀε:πεθδγογῖ ίη ποπέγει οΟίρίταςίοης. 
τοἰηπιοαὲ ρχοίαίο τεργοῆιίς ΕΓῚ Πεμ Ἰοςΐε5 αν. 

ΟΑἰδεηίεηῇβιας, πε αηείηπος τεεπεγεηΐ ππασίῇτα,᾽ 
ἔα, αηίςᾳ ἔα ε| 1 ́αοα ἰρεςίοί 5 θη ροίεταῖ αὐσις- 
τηεηίίς ἐπιρείγαι ἐς Δ ἤθη δεάιποηίς5 Δηείῇες 
(υετεζεηζίβ ἐχεπιρίὶί πιεπείοῃςξ [βοίαπηαβ πο ἑηίες 
εἰάαι) αϑἢίης ξεγητὸ ἐτεηηία ἰη (ὐομιίιή5 Βειηος 
᾿ιαδίεί5, ΕἸαςείοτ ρείπηαίεβ ἱδνίδπι ς (Αἰ Πατ τ -- 
σεραςξ ἃ οσάα5 ἰπηίζατος,π ες αἰ ἰη δηίΐπιο σα ᾿ 
γεηζεί5, τεἰαῖα ἀε παρε σιδηη ἀστίςοϊα σοερεγαῖ -. 
Ῥυΐᾳ ἀειειταίο, δ πεϊπείηίεῖο ἡκῶα υἱοςαηίδῃ, 
τίογες τεααίαίετ ΓΑΠτΑ εἰ δροϊορσοχ αἱ (δηζασι 
ροηάᾳ5, αἀίζοτς αοϊςηΐςιαι ὨοΪξίςπι (γα δηΐ.. 

Ῥιοίηάςε 

, 

μη 



ξ 

Ὀεοίμδε οὐοάίε Ὁ αἰπεἤίδηας ηὅ Πος Ὁ Δείορο, 
[εὰ Ἡεοάο ργοαίίοβ , πὲ δ αἰΐχιιο ἀἰαίηίοτί 
ἑησεηῇ υἱγο ἶΝος ςειξ χσαδηο ΠΕ ΜΑΝΙΑ͂ 
Ὠοΐτ ἐεἰαξεν δίῳ σταςαίαν, ποἰαίηγας ἃ Πα) 
οἵίς Δείορίςδ5 ξαδιυι 5 ἀπείἀ5 ἀείγἀετατί. τα 
ἔῃ εηοίγίαη ἐογηγᾷ {45 ςοεσίηγαβ, τ δοὰ5 εποΐ - 
αἱ σεατχίαε ροῆιης, Δ επιαϊεηξαν χαίςαπῳ σίας 
ἀοςξαίρτεοαίηποείᾷ [αἰςερεγᾶε, αγαῖςοβ πατίοης ργα. 
ςερίοτεβ,η πΠοάίξῳ ρο εἰειηεηίογ ἃ ὕέειπε ἀε -᾿ 
εἰϊηδαί ςδίασδαίῳ ςοσηίοηξ, Αείορί δαΐδας ριε- 
ετίς (τασᾶι, Ν᾿ εχ ἢη5 ηὉ πιοαστείϊι πιούεβ, εά 
ἃ πγίγα τεγᾶ ἀσξαδγ ργααξεία, (ΔΙ αζάτεδῳ πιοηΐ, 
εἰδες, αυείαξ. (Δἱῃ ἤος απ {{ἀτί5 «οί αι π ταύ 
οἷας θοπς τεί[αἰίχαο Ὀγεαί ἀροίορσο ἰδίείε, σα λη - 

᾿ ἐπ |ρίποίς {{π|5 [ΟρΒ Ἰαγ (γ]]οο [Ππ’ί5, ἃ πηασηίῃ ἢ 
εἷς αἰίχαοι πα ααί (αθε ἃ ρἢΠοΟρμογᾶ ἐπεοίο - 
σοι ἀεςγειί5. Ροιτὸ α 4’ ποῇτα 468 ἱπηίζατί ρύϑε 
ἕλῃζ (ς ἀπρίο πιίπογίβ εχορἰδεία αξαϊίταγοβ, ἰά τ 
ἐτιίαίςαἰα εἴ, χαᾶὰπιοδας Πα ἢς  Ππαίοῆς ρεκ- 
εηἰείοίππι. ΝΟ 5 ςα[Ἐσαπγ5 Ὡοίγα Ὁ αἰτ1{,ςαττίῷ 
Ῥοηίς υτίπτα, ἀοοξοΚ κίε πᾶσῆο ςοηαμοίηγι15, 
Ὁ υἱὰ {Π{{είδι,αἰογ εἤο ἱπαιοίΗος πη πῷ τὰ 
τεδίη, {τες ἱπιργεουίὰ πεσοςίδείο ρεγσαΐ εἴϊε, 
πςααογιηαᾷ διῖς ςορίς χαείξαί τοασ Ππαἀεηκ, 
“εὖ δ Πυίαβ απῷ ἱππετίοης ἅπΠε γείίς Πα ης πεί - 
ἱε, χαδεγίε αθυίας εχίτία 5, θεῆς αα]ε, ἃ, Εγοδα 
ἡ ἀπια. Ἀριυά πα γεῖ (Ἰειπιαηίε Βα 6, Ὁ τλες 
4ο ΝΝοηδ5 ϑεςςρ. Δ, ΜΜ Ό ΧνΝνΠ..: 

ὼ ' 8. 5. τ΄ ρἀσώπῳ 



ΑΙΣΏΠΟΥ ΒΙΌΣ, Τό Μιθόποιϊου, μα ἢ 
“ιν ἴωι πΠλνοσδηῆιε ἘΥΥΘΕΙΣς 

βωσαν δὺ νὴ ἄλλοι; Θ ποῖς ἀεὶ αὐφὺς 

- ὦ 

μὴ τοόζξω ϑεαοτέφας ἢ ἐπιπνοίαρ τῆο ᾿ιϑε-. 

κῆρ διδασκαλίας ἀγάμου θα, “πολλῷ 
Η͂ τ δ΄, 

Ω Ὁ. 
Ν " 

αι 9 ὯΝ δ οὐ τὶ ἀπτοφοινόμϑινος Ἶ οὔτε συλιογίλοιονος, 
“οὔτε μὲ ΤΑ Ἰσορίαθ, ἥμ ὁ πρὸ (Θὲ κατ αὗτομ Ἡλικίαρ Ἶνε-- 
Ὑκε Χρόνος » τὼ νοϑεσίαρ διατιθέμον(), ἀλλα αύθοις 
τὰ τάντα τορι δοτριδῶμ; » Οὔ τοῦ τὰς “ἷν ἀκροωμϑύωμ 
ἀγκεύει ψυχάς, ὡς οὐκ ὠσεόϑοι ποὺς λογικοὺς τοιξῳ , 
ἢ Φρονᾶμ ἃ ἼᾺΙ ὀφνηδνερ αὐ αλώπεκερ, νὴ αὖ πάλιμ μὲ 

ππροσέχεμ᾽ ἐκείνοις » οἷο τοολλὰ δἷν ἄλος ον Ὗ ̓κοιφῷ νον! 

εχῶς πξοσεφκκκότα μιυδεύετοι ; σξ ὦ ὧμ “μοῦ κινδιγοςξ 
ἔπήξμδμσο αὐτοῖς πρὶν » ἃ δὲ ἐιεγίδας ᾧ τοῖο καί 

οἷο ςϑὲ ὠφελείας ἔτυχῳ οὗ τος τοίνωυ Ὁ τὸρ καϑ αὐτὸ 
βίομ φιλοσόφο πολιτείας εἰκόνα. προβέμιονος ἐ νοἡ ἐφ, 

ὝοΙο ἐιολλομ ἢ λόγοις φιλοσοφήσας » τς μιοὺ Θ’ο 
ἀριορί τῆς φευγίαρ κατΆγε τῆς μεγάλας ἐπίκλκοιρ, τ 

δὲ τύχίω γέγονε Φ5λ Θ΄. ἐφ ῷ νὴ σφόδρα. μοι δοκξί, δ᾽ 
ει τιλάτωνος ᾧ; γοςγίᾳ, καλῶς ἄμα ἡ) ἀληθῶς ἐἰρῦόϑοι . 

ὧρ τὰ τολιὰ ἃ γονὴ, ταῦτά φκοιμὶ ἐναντία αὐδήλοιο ἄξ)»,, 
ἣν, - φύσις ̓. καὶ ὁ δυόμθ. οἀσώπϑ ὙΝ τὶν φυχίὼ Ὰ ἣ 

ἐμρὺ φύσις Ἰλδιθέφαμ ἀπέδωκε «δ 5 τα ἡ ἀνϑρώπωμ νό. 
ἕλος, 5᾽ σῶμα πρὸς δϑαλείαμ ἀπέδοτο ᾽ Ἰδρυσε υϑι τοι οὗ 

δὶ οὗ οὕτω συὼ δὴ ψυχῆς ἐλθιθερίαμ λυμήνασθοι ἐλιὰ καί. 
τοῖν πεὺς 

ἢ ναγμάτωρ φύσι Υ ἀνθρώποις ἢ ἠκρῆς 

πρέδωκαμ φέροντι, 5 αἴσωπος ἢ δ δοκέῖν, 

ἸΟῪ μέξῳ τοῦο πολλοὺς αὐτῶμ “ϑελά.-- 



9 18 ἐν τ ἃ ἰψ 

ἘΞΟΡΙΕΑΒΥΣΑΤΟΕΙΒΙΝΙΤΑ Α ΜΑ- 
. ΧΙΜΟ ΡΑ͂ΝΝΘΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΑ͂. 

π΄  ΠΝ....0..- 

ἘΞ τ᾿ ΓΙΊΠ ΠΠΠῚΔΙΊΔΙ ΠῚ ΠΑΓΠΓΔΙ] ῬΟΙ͂6 
ῥΩΣ ἘΣ ἢ σαί (τη δὲ αἰή, ἃ ροϊεις.., : 

᾿Ξετιιλαίάεται, Δείορας πείὸ αἰάεέπε, 
ΘΑ] ηοη δίς; αἰπίηο ἀἰῆδέι εἰ ποτ - 
ΦΌΝΩΙ 976 Πα 

πεπαῖ αηΐπιοκ, αὐ βαάδξαι γαείδε ριάϊίος ἴβεις, 
ἀπ (ξείγε, δα ΠΕ; αἰ τε5, ΠΕ ἐμθηξτ ὅν ταπα ς᾽ Ὁ 
ταςαῖς {ΠΠ|{5,αυδι15 ρίεγάς γαῖα τορος ρια, 

᾿ ἄεηζει παολς πησπηξ,εχ χαίδιις αἰίχαα, Ρεγίςαϊα 
ἴμίηξεία ει σεις αἰίῇ πηαχίμη πε τατδ ἴῃ ορροσ- 

᾿καπίταείδιις ςοίεςαία [πη ες ἰρίζ, χαί αἱ {πᾶττὰ 
ρὨΠ]οίορῃίοε εἰρ. ἰπγασίηεξ ρεοροίπειδί, ἃ ορετί: 
δ ηδσίς,5 πειδίς οἰ οίορ αι, σοηϑααε ἐγαχίς εκ 
Απιπιοιίο ορρίάο ΡΠτγσία,ςοσῃοπηξίοτηασηδ, 
(οἀ [οτίσηα ππείεγ, παῦε ὥπιασηορε πίπ .-. Ὁ 
ἄεἴ Ρἰδίοηίς {πῶ 1 ούσία ρυΐςῆγε {πιὰ ὃ αοα Ὁ πες, 
ἀἰδα,ρΙεγζ εἰὶ παςίησαί (δίγατία ἱηεξεείςε πη, 9:75: γ᾿. θ6 
Ὠδίατα [{πτα],ἀς ἰοχ, δι Αείορί δηίπλιὶ Ὁ ὅτε 
ῃαίατα δεγα τεαάαίαί (ες Πποπιίπιι 
ἰεχ σςούρι Π [εγείατι (δἰ ς, ῬοξαίΕ ἕατς π 6. ᾿ 
{ἰς φαίάειι αηίπχί Πρειίδεξ ςουγπιρες, 5εα ηυῇ - ' 

8.3 υἱδδά ἵ 



δ ΑἸΣΔΠΟΕ Β͵ΟΣ, 

γι. πρὸς πολλὰ Ὁ 'ποδλαχοσε μεταφέςωρ τὸ σῶμας 
ΟΝὲ οἰκείαφ ἐκείνημ ἔδφαρ οὐχ οἷοο τ Ἐγένετο μεταφήσαι» 
ξτύγχανε δ' ὧμ οὗ μόνον Δόχ(»", ἀλλὰ νοὴ δυσειδέ 
βατα Δ τὶ αὑτῷ πσάμτωμ ἀνϑοώπωρ εἶχε . ποῦ γουᾷ 
φοξὸρ ἦν. σιμιὸς σἰω εἶνα . σιμκὸρ “δ᾽ τράχκλορ . πρόχει 
ΔΘ. μέλας. ὅϑεμ Μὴ Τϑ) ὀνομιατος ἔτυχέ - (ταυτὸρ γϑ 

αἴσωπος ὍὯδ οἰϑίοπι.) προγᾶϑοφ. βλαισὸο. νοῦ κυ 
φός . τάχα (Φ᾿ τὸμ δμηφικὸρμ ϑερσίτίω τῇ οἀδχρότετι τῶν 
ἔιδιο ὑτςδαλόμον 2, τὸ δὲ δὴ πάντων ἐν αὐτῷ χεί, 
ζΙ50} ἐμ » ὅδ βραδύγλωσσομ ᾿ Ἴ) 2 δὲ Φωνδο ἀσημιόμ τε 

μοὶ ἀδιάρθρωῥμ. ἃ πάντα {4 φοκξ σἰιὺ δαλείαν ἀσώ» 
“τῳ ἥδασκδυάσιαι. νοὴ Ὑ5 δὲ νἡὐ ϑαῦμα ἂρ ὦν, ἐἰ οὕτως 
ἀτόπως ἔχουτὶ τὸ) σώματί), διεγμύετο τὰν Ῥῇ" δα 9 

λόντωμ ἄφκυρ διαφυγᾶμ. αὐ δὲ μϑὺ σῶμα τοιδτομ ἂμ 
Ὧρ' ἄνδο! . Ὁ δὲ ψυχίὼ, χγχινόδατοι ἐπεφύκει, Ναλ 
πρὸς ἐπίνοιαν ποᾶσαμ ἐπηξδολώτατορ . ὃ κεκταμθυος οἱ 
ϑαὺ αὗτομ, ὅτε πρὸς οὗ δὲν οἰκίας Ἐρίωμ οἘκείωρ ἔχονας 

ὁκάη]εμ εἰς ἀγοὸμ σ᾽ απέσειλεμ. ὃδ' ἀπελθὼν, προϑύ) 
(κως Τῷ Ἐφ γ εἴχετο . ἀφικομᾶμῳ δέτοτε νὴ δ᾽ δεασά 
τὰ πρὸ ΤῸμ ἄγφομ, φῶ τὴν ἔργωμ Ἐπισκοπτὴμ ϑέδθοι, 
γεέωφγος τιρ σῦκα Ὁ ἀγαθῶμ δρεψάμιονος δῶρομ Ἰνείκεμ, 
ὃ δ ἐπὶ τῷ ΟἹ ὁσσώφαο ἡδϑεὶς ὡραΐῳ, αἴαϑόπτοδιε τῳ δικέ 
τι, (τῦτο ὙᾺ ἐμ ὄνομα ζδ' τοαιδὲ,) φυλάήερ ἐκέλόν 
σὲμ, ὡς αὐτῷ μετὰ τὸ λόδὸμ ἀραϑᾶναι. συμδάμ δ' οὐ 
τῷ ν( κοὼ τῷ οὐ σώπε γ δή τινα χρείαμ εἰσελθόντος ξιο 
τἰὼ οἰκίαν, ἀφορμῆς ὁ ἀγαϑόπους λαξόμονος͵, βολὴν 
τοιάνδε δ᾽ σαυδιδλωμ τινὶ προτείνει. ἐμφοριϑῶμμον εἰ 
δοκέί ΡΣ σύκωμ ὦ οὖτα, κἂρ ὁ δεαυότηο Ἡμῶν ταῦτα 
ἐκτάσε, ἀλλ ἡμᾶς ἢ οἀσώπονυ καταμμιαςτνρήσομϑν ἄμ» 
: φω,ὼφ 



ΔΈΘΒΘΟΡΙ ΨΝΙΤΑ;- 7 

αΐς αὐ τοϑ παγίδα, δζίη ἀϊαεεί ἰος ἐγ εεγξέ οογρῦ; 
ἢ ργορτίᾳ τασξη (ες ἡαπὶ τα αςεία ὯΟ ροτγαίεν 
Ἑαίτ δαίεπι ηοη (οἰ [εειτ5, (ςὰ ὃς ἀείογην 
Ἡ15 ΟΠ 11 {6 φεία(5 ΠΟΙ ΠΙ1, ΔΙῚ 
δΔοαΐο σαρίτε ξαίε, ΡΠ 5 ηαγίρῦ, ἀερτεῆο «οἷο. »υι 
ὨΕΕΡ’ ἰαδείς,ηίσεύ,αῇ ἃ ποτε δάερθε,[ἀε εαὶ 
Ἀείορας,η 4’ «είορϑ, πεπίγοίαβ.αίσιιβ, ἃ. τη, 
ἐαγακς ἰοτίε ἃ μβοπιεγίςα Τ πευϊτζεη τυγριίτυἀίης 
ξογπια [ἀρεγδῆς, πος πειὸ οὐππίπηι πη εὸ ρεῆϊ, 
τλαπι εγαΐ, ἀγα οηαεηζία, ἃ, τοχ οδίςαγα {πτα], 
διείῃατιίςαίατα, Ὁ τα οἵα εἰ αἰάξξ (ογαίτατε ἄει 
ἰορορατγαῆς, Εξ εηίττι πνίγαπι ἐαίΠεε,  [ἴς 
ἰηἀεςεηίί ςογροίε,ροίαΠεείει 
ἱπεηεία γειία εξισεγε. δεά ςούρούς ἴδῃς ἐδ], 
ΔΏΐΠΊΟ πετο [οἰ ειΠίπιο πδίαγα Ἔχεις, ἘΠ 
δ αὐ οὔϊεςδηιεητζ {εἰς (Πίπιι 5. ΡοΠεῆον ἱρίέιπ 
ἐρ(ταϑταηζ δά πα ἀοπηείίςαπ οραϑ ςσποα, 
Δα [οἀϊεηα ἀστ επί, {πὶ πετο ἀίργεῇα αἰδοτί 
ἐεγορει ἱπςρεδαί, Ρίεζιο ὑείο αἰίησυδάο δ ἢ) 
[Ο δα ἀστοβ,ορεζα ρεςσαϊαγεέατ, τ 
ἀστίςοἷα ηἀ48 ξίςοβ ἐστεσίας ἀεςεγρίας ἄοῃο υίέν 
{πε πείοὸ Κα αἀεἰεζϊαῦ ρυϊςπείςιαϊε Αισαίπορο 
αἰ πιίηίΠτοίμος εἰ εγαῦ ποι ραειο) ίεγαδγε ἰαΐ 
ἀπο πε δι ροΙ Βαίπεσπι αρροπείεί, στη πείο ἐν 
ἐΔ εὐεηίεί, αίᾳ Αείορο ΟΡ φυδάᾷ πεςεΠιίατε 
ἰηστεῆο ἵ ἀοπῖ, οςοαίσε ςἀρία Ασαίπορϑ ςοἰ 
Βυίαπηοάί ςοηίεγαο σίάδπι οἴειτ πρεαπαις {ἢ 
Ρίαςεί, ἐςίδιι5 Πει5 ἐπ, ας Πεγας οί ει μβ΄ 
γεηϊεείς, 05 πείὸ οδίία Αεἰορῦ ἐς Π Πα πιαΓᾶι 
ΑΕ ΠΝ ΜΌΜΘΌΣ 1} 

“ἔρωρι 
κύον. 

ἡζᾳ. 



δι... ΑΥ̓ΣΩΠΟΥ ΒΙΌΣ, 

Φω: ὧδ εἶο ἰὼ οἰκία ἐισδφαμόιτῦ, μοὶ τὰ οὗκα λά 

ἔγα ματαφαγόντορ, " ἐπ ἀληθεῖ ϑεμελίῳ τῇ “πρὸς τὸρ 
οἰἶκομ εἰσόδῳ; Σ πολλὰ Ὁ Υ̓ ὑδιδῶμ ἐποικοδομήσομιον, Οἱ 
δὲ ἀιαδὲμ ἔσο ὅγε εἶο πρὸς Ῥὔς δύο, νὴ ταῦτα μὰ δ' ἄνδα 
ξλέγχωμ διᾷρα ΠῚ τὸ γλῶπαμ δωσαμαιμρ ἐΧὼμ - δός 

ξαντς δὰ τότο πρὸς τὔςγορ Ἐχώρισαμ. Φ τν σύκωμ 
Ἰόλίοντες, λεγο ἐῷ ἑκάσῳ σὺ γέλωτι : φεῦ σοι δύσίωε 
εἄσωπε. ὁ Ῥινυ} δεαπότης ἢ ἐπανελδορ ἀντ ὅ λυξδ, [, 
τὰ σῦκα ἐντήσαρ »} πὰ ἀκὅσας Ἶ ὧς. ἀἄσωπΘ’ αὑτὰ κα 
“πόδήδοκε, τόντε αἴσωπορμ σι» θς γῇ κελεύει κΑΧΘΊΔοι » 
μοὶ ὶ κληθέντι φησί. λέγεμοι ὦ ὦ κατάγατι, οὕτω μὰ κατ 
Φρόνασας Ἶ ὧς εἰς τὸ ταῤκιξίομ εἰσελϑᾶῳ , κοὰ τὰ ἕτοιμα 

ὄντα ὁλοι σῦκα ϑρινήσαδδαι,; δ" 5» ἀἄκδωμ ἀιοῦν, ηἢ συ) 
εἰρ ἐμ,λαλέρ! Ὥ εἶχεμ οὐνδ' ὁπτωσοιϊῦ διὰ ΟῚ βραδυϊλωσσορ» 

αἴδλωμ δὲ δὴ τύτεόλα!, ὧν ̓κατκγόφωμ σφοδφοτέφωμ 
ἐπικεμβμψωμ, » τοεσὼμ πρὸρ οἷς Ὁ δεασότα τούδας » ἄνα 
οκἕδϑοι μιϊβρὸρ Ἐδᾷ." δφαμὼμ δὲν) χλιαςὸρ ὕδωρ προς 
σενεγκώμ ἢ τότ κ πέπωκε, μοὶ Ῥιο δακτύλδο εἰο τὸ , 
δόμα: καϑεὶρ ,αὔϑιο δὲ ὑγρὰ! μόνον ἀνέβαλεμ.οὔπω γουβ 

τζοφις ἁψάμθυθ ἔτυχεμ. ἰντιβόλει γοίῦ αὐτὸ τ 
μοὶ τοῦς διώκοντας δεᾶσαι » ὡς ἂμ δῆλον ἥδιται, τίς ὃ 
τὰ σῦκα διαφοφήσας.. ὃ δὲ δεαπότας τὸ νοῦμιομ αὖτ θαυ 
μάσας » οὕ τῶ σοι καὶ Ῥιὶρ ἀὐδνσο Ἐπέταξεμ . οἵδ' Ἐβε 
λεύσαντο τιᾶμ μοὺ Ἐ δα), μιὰ ἰυϑρι καθέϊναι Ἂ 
τὸ λαιμῦ »οὺς Φακτύλος, ἀλλ Ἐπὶ τὰ πλάγια ΠῚ γνά 
θωμ αὐνρὺς ϑαφέρεμ « οὐκ ἔφϑασαμ δὲ ταοιόντες »ποὶ τὸ 
χλιαρὸμ ὑδωρ ἢ ἐκέίνο ναυτίαμ τοῖς τσεπτωκόσι ποαχρῦ 
{μα ἐπενεῖκόμ, αὐτομάτίω “ϑέοζε πὶ ὁπώραμ ἀναδοϑ 
ϑοῖ, τότε Οίνυρ ποὸ οφϑαλμῶὼμ πεσόντ Θ΄, ἵ τε κακὸς 

γήμα 



ΔΈΕΈΘΟΡΙ ΝΙΤΔ. Φ 

Βό,ῳ ἱπ ἀοπναπι ηστεῆας Πέ, ὃς ἤςα5 εἰπε 
εοπιεάοιίε, δ ἀρεῖ πεο ξαμάαπηεηίο τἀ εἰίσεέ 
ἴ ἀοπιᾶ ᾿στεῆϊδο, αγαΐία πιξαάδςία τα αἰ ςαίπι, δὲ 
ὨΪΠΠ της Δα ἀπο5 ξπεγίς, ργθίεγειι σα Ὡς [πῈ 
Ῥιοβακίοηίθα χυίαςξ ἀίάαςείε απ ο5 ααξαῖ, αὐ, 
ο πείο ποοά οριι5 δοςείεγαιηε, δ ἔίςας 
ἀειιοτᾶξες, 4ίςεσδε 1 ΠπσιΠς εἴ τα, Ν᾿ α εδί τξε ἐς, 
Δείορε.οαπὶ ἱσίεας Πεγα5 γεάήϊεε ἃ ἰλαδοίο, δὲ 
ἤςας ρετἤπει, ἃ ἀπάϊιεέ φ Δείορα εα5 τον 
τηεάεγίς, ὃ Δείορυμ στ {τ ἑα εξ ποςατί, 
ἃ' ποωίο αἱξ, ἀΐς πίῃ ο ἐχεοίδηας, ί( τε σοῦ» 
ἐςρΡΠΠ , πείη ρεημ ἱποτεαεεγίϑ, ἃ ρα 
[25 ταί ἕω ςοπιεάετιίςς {Ἰε δα άίεραξαάε, ἃ τε | 
σεβαί, εἀ ἰοα ροίεγδέ πα !ο πιῦ ΟἹ ἰΐριαο αγαίτατε 
ς{ πειδεγβῆάιις εἤςέ, ἃ ἀεἰαίοτες πε ῃειηξίίοσγε. 
ἰηΠαγεης, ργοσιρες δα Πειί ρεάεβ αὐ ίπειες 
τα τος βδο ττν αἴ ἀςςυτεΠεοί, ίερί8 Δα «Γ 
εὐἰϊΠεί, εαπὶ δ ί, ἃ. ἀἰσίεί (ῃ 
ο5 ἀεηιιίς ταστι παι οτς (οἱ γείςοίί, σά εἰ 
εἰδιττι διεσεγαί, ογαραί ρίζας τί ἰάεἰπὶ 
ἃ δοςαίδηξες ἰδοείεηΐ,αο της Πεγοί,η5 πᾶ. 
ἔςιι5 ἀ{Πραῆεε, πείιϑ ἀπε ἰησεηία Ποπλίηί5 δά 
ταίταίας, (ἰς ἰϑςείς ἃς αἰίος ἐπ Πης. 1 ααέε τ ἀ εἰ, 
δεταποιαηί δίδειε σαίάξ αι η6 ἐπ ἀειπίεζεύε [8 
σαίεαν ἀϊσίίοκ, Ιςά ρεῖ οὈἰίσαα πλαχῆϊα, 
ἔστ 605 αἰτοαηξειτς ίχ ἀππὶ απέειῃ δίδεγαηΐ, 
σαπ| (ερία2 {{|π Ὁ 4ητὰ Παιιίςα ροίί5 
ἐπέ εξεοίε,ας ροηίε ἔταζξις γεάάεγο 
ταῦ Τῆς ἰσίεαγ Δηΐς Οςαΐο5 ροἤ ἕο δέ πγαΐς, 

ἢ ὐφ ᾿ππὸ 



ἕο ΑἸΣΩΠΟΥ βιόσ 

γίματΘ ΔΝ ο᾽ οἰκετῶμ, ἡ) τῆς συκοφαντίας. ὁ μοῦ δε 
αὐϑότες ἐκέλευσε ο αὐτούς, γυμνωδέντας μαϑίγεόλαι . οἵδ᾽ 

Ἐπέγνωσαμ σαφῶς γι. ἢ τὶ ΟΝ εἰπόνγα ᾿ ὡς 66 τι καθ᾽ ἽΠΠΟΣ 

δόλια μαχανεύεται. » αὑτῷ λέλνϑε Ξ κακὸμ ἀρχιτεκτ᾽ - 

νῶν. τῇ δ ἐπι, Φ μὴ δεασότα εἰο ἄσυ ἐπαναλεύξαν 
τος, ΤΟ) δ' οἱ σώτια σκάηϊοντς ἢ Ἧ προσετάχθῃ Ν Ἱερέίῳ ΟΝ) 

ἀςτέμι δου εἴ εἶτ᾿ ᾿άλλοι τινέο ἄνϑρωτπτοι τῆο ὁδ 5 τολανθέν 
τές, νὴ ὍὯρ' αἰσώπῳ πριτυχόντες, πο ϑξέπουν πρὸς διὸς 
ξενίο τὸν ἄνδφα, σἰιὺ εἰ τῷ ἄσυ φέφασαμ αὐτοῖς ὑποδξξαι.. 
ὅδ ἷ νυ» σκιὰ δένδφα τοὺς ἀνδφαρι ἀπαγαπὼμ πεοότόβομ; δ 
μοὴ λιτὸν πραπϑέμονθ δᾷπνομ ἡεἰτὰ ὍΣ; ἕγυσάμονος 

αὐῖο, εἰς ἯΩω Ἑλένου, ὁδὸμ ε εἰσήνεγκε, . οἱ μιοὺ οὦ τὸ 
Αϑδὺ ἐπὶ τῇ ξενία, τὸν ἢ δλἐπὶ τὴ ὁδαγίᾳ διαφεφόνως 
Τ ̓ανδὐρ δδεαρταϑέντιρ, τάρ τε Χᾶφαρ εἰς οὐρανὸ ἥραμ » 
νὴ εὐχῇ τὸ εὐσργέτίω ἐμείψαν. «οὔσωπθ’ δὺ ὑποϑρέ 
ψαο, ποὺ εἰ ὕπνον καταπεσῶμ., ὑπτότε ΤΌ σιισεχ ὅς πὸ 
νὸ χρὴ καύματ(, ἔδοξεμ δῶμ Ὁ τὐχίωΐ ἐπισᾶσαμ, αὖ 
τῷ, κοὶ λύσιμ ἐϑὴ γλώξαης ΟΦ λόγο δρόμου νὴ νὴ σοφίαμ 
σἰὼ δἶν μύϑωμ χα ιζομϑιίω. εὐϑὺς οὐ δηυπνιοϑεὶς, ΦΝ 
σὶ, βαβαὶ πτῷο ἡδέωο κεκοίμαμαι .αὐλὰ ΟΣ καλὸν ΟΥΘί 
φρο, ᾿Ἰδέξιμ ἔδοξα. Ὁ . ΘΔ Ἰδοὺ ἀκωλύτως λαλῶ βὅς, δυ(6),5. 
δίκελλα, νή ἡ τούς ϑεούο σαυΐκα τόθερ μοι τααϑὸμ προσ 
εγγύεὉ ἦ τὸν εὐσεβήσαο γὺὶ εἰ οὐς ξένε, Α , ἀντιλαμιθαν 

νουϑ")Ὲ τὸ κείν Θ᾽ Ὁ ἔτυχομ. . ἀ οὐὺ τὸ εὖ τοι εμ ἄγα 
ϑῶμ ἄξ) πτλῆρεο Ἑλπίδωμ . οὕτω μοῦ οἷ οὔσωπος Ὁ ΠῸΝ 
ὅϑειᾳ Ὅδ᾽ πεάγμιαζι, πάλιρ ἥζξα ὁκἄτήευ τὰ δ ἔφεν 
βηκότί(" Ὧρ ὦ ἀγρῷ (ἰωᾶο καὶ ἦν αὐτῷ τοὔνομα ) πρὸς 
Ῥὺς ἰργαϊορμϑιΐεις ἐλθόντ}, νὴ τότωρ ἕνα, Ἐπειδὴ μὲ 
ἐἶι ἐσφάλη τῷ ἔργου, τῇ άβδῳ ὡφίάξαντοσ, οὔσωπεος 

πραῦμα 



ΔΈΘΒΘΟΡΙ ΝΊΙΤΑ͂. ι} 

ἤείο υἰηίγογαπι, ἃ κα πτοία, 
τ5 ἰαΠίΓ ἐο5 ἡμος ἥαστο παραυΐατο. ΠΠ| πεῖῸ 
«οσηοκεγῖς πηδηϊξεῆε αἰδξαμι {Ππ4,χαί ἰη αἰξοτί 
ἐοῖος Πγαί ΠΡὲ ((ἰτίας πγαίιττι [Δ τί, 
εξ. [εαπεηξί πεῖο ας Πείὸ ἴῃ αὐδειηγεας - 
ἰο,Αείορο πεῖο (οαΐξίε ααξδαπιοαᾶ ας ἔς» 
γαῖ, (ἀςοτοίες [ίδηρ,, [ας 4]Ή αρίᾷ Ποῖες υἱὰ εἰτ 
ἔε5,ἃ Αείορυπι ηδίτί ἐεχῃογίδδηζας ρεῦ [πεῖ 
Βοίρίεαἱξ ποίει, υὐ σας τ ατθε ἀπςοεγεί,αἱᾷ οπάς 
γεί. {|| ε κα (ὰ υτη θυ ἀιρουίβ αἰγὸς δα ἀιχίῃςεριι 
δ τασαὶς ἀρροίαίπει ςοσηδηι,ιας ἃ. ἀτχ ας 
ἐρί15,1. χυᾷ σακχγεθδης υἱᾷ ἱηἀπαχίε, {Π| ἀέσην ταπι 
οὐ Ποίρίιεαἰίεαεξ, τ οὐ ἀπςατ, πλίγσπι τη τηοάαπε 
τἰίο ἐςυίηςί ἃ πιδπας ἴῃ ςαΐατη οἰεααγιηζ, 
ἃ βαρ πίδϊογεγεπιπησγαίί [τὶ Δ εἰορϑ πειὸ τα 
πειίας5, ἃ ἰη ἰΟπηηιπι ἰαρία 5,8. αἤτάπο ἰαδον 
τε, ἃ αἰτα ιΐαὰς εἴ αἱά τε ἔογεπηᾷ αἰ δηζε { 
Ῥί, ἃ (οἰαείοης ᾿ησιαες, ἃ ἰςγπτοηίβ σατίαπη, ἃ ε, 
σι αδυϊαγ εἢΠ ,ἀοτίηᾷ ἰαγσίειξ Παείπι ίστξ ἐχν 
εἴτα αἰτιραρβ υὐἀδαίτες ἀογηλίαί (τα ἃ ρυϊςῃτ 
Ἱουιηία αἱάετε υ5 (τ, εςςε ἐχρεαϊίς Ιοααοῦ 
Βος-,Δίίη», κατ, Ρ ἀεος ἐπε ἔσο ἢ πίῃ! οηΐ 
φοςεἤετίς πος. αυία εἴ ρία5 ἔα ἰη Ποίρίτοβ,ργορί, 
είατι πατηξ ςοηίσσαζας αι, Εγρο θεπεΐδοεις ῬΟΥ 
ὯΔ Ρἰεηιπι εἰ (ρε, Πς ἱσίταν Δείοριιϑ ἰαία, 
τας [αότο,τατίαπη ςορίς ἔοάεγε. δ εα ρύϑν 
ἔείϊο ἀρτί (ζ εη85 εγαζίρῃ ποπηςῃ) δά 
οροζαιίοβ ργοίεζζο, δ ποίσῃ πηι, συ ΟΠ ρᾶ, 
( εὐτδαςεδείη ορείε,αίγσα πειρείδηῖς, Δείοριις 

: [Ἰατίπλ 



Ὁ 5 ΑΙΞΌΠΟΥ ΒΊΟΣ, 

πεναχϑῆμά ἀνέκραγεμ - «ἄνϑρωπε, τὸ χάρι τον Μηδέμὶ 
ἐδικκχκότα οὕτως οἀκίξᾳ, "αὐ πτᾶσημ εἰκῇ τοληγὰρ ἔμ“: 

Φοφᾶις δ'; ἣ ἡμέρας; ; τσάντως ἀναγγελῶ ταῦτα δ᾽ κεκτα: 
υϑύφ. γκνᾶο " Ἶ ταῦτα δ οὐ σώπε ἀκόσας Ἷ δξεπλάγη τε 

οὗ μέσωο, καὶ πρὸς ξανὸν εἰπερ , “ἄσωπος λαλξῳ ἀγξά 
νος, οὐδὲ ἐμιὸμ ὀφελιθ" ἢ ἔσαί φϑάσας τίνω αὐὸς 
κατηγορήσω. αὐτῷ Ἐπὶ δεατότα, πρὶ αὐτὸς τοι αὖ 

τὸ δράσῃ, καὶ (5 ὃ ὃ δεαπότας φὡὴ ξ ἐπιτροπῆς τί βαλύσῃ Ε 
ταῦτ εἰπτὼρ εὐϑὺ το ποόλεωο πρὸς ὃμ δεασότίι ἴλαυ 

νε. καὶ δὴ σεὺ ϑορύβθῳ προσελϑὼμ χαϊοέ Φησὶ δέαποϊα. 
ὃ δὲ, τί τε ϑοφυδχμϑ τοάραι φασὶ Σ Ὥς, ὁ ἐκνᾶς, δα 
τι τορατῶδερ Ἐμ ΟὟ. ἀγφῷ σαισέθα- “νὴ δεασότας πὸ 
τι δένδφομ πϑὰ καιρὸ καρ: ἔνεγκε : ἢ ὶ ΟἿν κτανῶμ τε 
ρα φύσιμ Ἐγέννασε ; μοὶ ΓΝ : οὐχ οὕτως » ἀλᾺ οὔσωπος 

ἀνανυδθ τ τὸ πρότορομ ὧμ, νυυὶ λαλέμ ἴφξατο. καὶ ὃ δε 
απότης, οὕτω σοι μινδὲμ δἾν ἀγαδῶμ τοι, τὸν νον. 

αἰλονὰ τέρας εἶναι οὗ ὁ δὲ, νὴ μάλα φησῖμ. ἃ μοῦ γε ἐφ 
ἴμέ ἐ ποιύβρισεμ, ἕ »ἕκων πίδίημι δέσποτα, εἰς δὲ σέ καὶ δὲ 
οἷο οὐ φορατὰ βλαόφημέ « ἐπὶ τδέιο ὀργῇ. λαφθείς ὅ 

δεσπότας, Ὅν φίωζ Φησὶ. ̓ Ἰδιᾷ σοι ρα δέδοται οὔ σω 
“Ὁ “ἀπόδο ε δώρισαι. ὃ .ὁ βὅλει ἐπὶ αὐτῷ τροίησομ. τὸ 
δὲ φίωδ ετὶ αὑτῷ ἥδομονομ τ βαλαβόν) ἂμ οἀσω 
“πομ, Ὧν τὶω καϑ αὐτῷ δεστσοτείαμ αὑτῷ ἀναγγείλαν 
τ΄, ἐκένος ὃ, τι διί τοοτε βϑλομβλω σοί Ἐ5] Φησὶ ἕς ἡ 
γασαι, ν}} ἢ δή τινα τύχίω αὐδιφός τιν΄ ͵ Άνη ζριῦ 
τϑ' πρίασς, νὴ διὰ ταῦτα τὸν ἀγρὼ δεϊόντος ἢ ἐχᾶνομ, 
ἡὴ ὃν φίωδμ Ἐρομϑϑο ἐκᾶνθ ϑρέμιμα μοὶ, οὖν ἔσι ἀκοῖ 
εὐθ ἄποδοοθαι ὃ σωμιάζιομ δὲὰ ἀξξῃῳ ὁπ εἰ θέλεις ὠνήσια 
ὅϑωι , πσάρεσι, τὸ δὲ ἐμιπόρα φήσαντΘ) ὑπτοδειχθίζαι 

αὐτῷ 



ἈΈΒΟΡΙ ΜΥἹΤΆΑ͂,. ἢ 

Πλιαν οχεϊαπηαιπε, ποσιο οὐ σεαία οὔ ἃ αι! 
ἑηίατία αἴοοίε, (ἰς πεεδείαβς ἃ οἱδ' ἐεπιείε ρίασας 
ἱῃσετία σπου ες οηίπο γε το δος εν 
Ὁ. Ζε]85 ἀπε μας Δείορο δυάς δ πρυίέ, 
ΠΟ πιεάϊοασιξεν, ὅ [εοῖ δίῳ Δείορ" σαυί καρ ον 
(τι α]α πίΐέ πε τὰ 9 εὐ ργαςη 5 τὐϑα ἱρίς 
δοςαίαρο εὖ εοίαπι ἀοίμηίηο,Δηίεζ ἰρίε πος ἱ, 
ἄεηι δείαί, ἃ, πτε με ρεοσπεαεοης ρείαεί, 
ἢς ἀἰίς, αγδεηι πεείας δά ἀοηγησπι ας) 
ὥϑεῇ οαίεγ ταιβθαῦ εἴ αςζεπίπει, ία πε τας Ε΄ ες, 
Π|ε πετο,ηἶἥ ρεαγρδίας δε ἰμαυίς ὅς Ζοηας, τες 
σύααᾷ πποηῇτοία ἱπ ἄστο ςδείσίε, 85 ῃς:9, πασχα 
Αιϑού ργαίει ἐἔρα ἐγα τα τα ε ααταπιςτ αἰίη 
Ῥτγαίεγ παίυγᾶ σεηαίς δ. ἤἰε, Ὁ τα, ἰεά Δείορα, 
4αί δηΐεα εταῦ πιαί5,ππης ἰΙοαπί ςαρίς, ἃ πεν 
τας, ς αδί αἰ θοηΐ πα πος εἜχίν 
Πιπιδεί σῃτᾶ εἤτε, ἃ {Π᾿, ἃ (απὸ ἑησαίε, ΠΩ ́αρεῖ 
τὴς ςοίαπΊεϊίοίε ἀἰχίο ῥέε ργαίεγεο είς, ἵέε δέ 
δ ἀςος ἱητοίςεα δ τετ οσαίαίαεαν. ἢ ί5 γα Ρείςίτας 
ἤείας, Ζεηρ αἰΐ, εςςε εἰρί τγαάίτας ΕΠ} Δ είον 
Ρι5,πεηας, ἀοηδ, πο τί ἐς ἐο ας, 
(πὶ Ζεη85 αὔξίη ροτείαίε μα δοςερηες Αείο 
Ρῦ, ἃ συοά ἰῃ εὰπὶ μαδείεξ ἱπηρετί εἰ γεηπηεί, 
ἤει, {Πε σαοάςαηέρ ποίεητί ἐδ {} τες πα, εἴ 
ἕίςε ἰοτς πεῖὸ ςκ αὐ σιίάαπι ππιεηζα ἥυδεεη 
γεῖ ἐπιούε, ἃ ργεορίεγεα ρεὺ ἀστ ΠΠΠ|{{ετ ἰαςετοί, 
ἃ Ζεηδητοσατεῖ, ες ἐππτεηταπι θη ἰίσες πίῃ 
παῖ πράξεις εὰἀ πιαποίρία τηδίς{,, αΦ {{ ἰδ εἰπε 
τε, ἀεΠ, ςαπὶ ἄετο πιείζατου ἀϊχίῆςε οἤεπαί " 
Βιλτος , (δ ἱ 



τ 4. ΑΥΣΏΤΟΥ ΒΤΟΣ: 

αὐτῷ δ: σωμάτιομ »Ἡρὼὰτ ΕΣ, ὧν οὔσωπομ μεέταπεϊς 
ψαυδα, ὃ ἔμ πος ᾿δὼμ αὐὲμ νὴ ανακαγχάσας, πᾶ 
δ, σοί Φησὶ πρὸς ἂρ Ἰωὰρ ἅδε ἢ : χύξα; τότόρου ̓ δέλε 
“χοο ὅξι δένδρου, ἢ (ἀνθρωπτίν ; . οὗτοι εἰ ἐιὰὴ ἰφωνζὺ εἴχεβ, 
οὐσδὲμ ἃ ἂμ ἘδῈ ΔΑ οὐχὶ δοκᾷρ ὦ ἀσκοκήλη. ἵνα τί ἐκοιὶ ω 

πορεία διέκοψαο τότοὶ. Τ καθάρματΘ" ἕ ἐνεκὲμ. ταῦ 
ἰ ἐπῶν, ἀπῆει αἰ ὃ ἑαυτῷ ὁδοὸμ.. ὅδ᾽ οὔσωπος μεταδιώ 
ξας αὐὸν, ἀιξνορ Φασὶ « ὃ δὲ, Μεταθραφείς,, ἄπιϑι Φκ 
σιυ ἀτ ἐμ οὑπβώτα τε κύωμ «κοὰ ὁ οἀσωπθ’, εἰπέ 

ἑλοι τίνος ἕνεκεμ δεῦφο ἐλήλυδας ; καὶ ὁ ἔμ πος »Ἀα) 
ϑαφμα οἶναν, τὶ ΤΕΣ πρίωμαι . σὉ δὲς  αγϑήδα μοὶ σα 
πϑῦ ογτ(’, οὗ αϑίλω - Φὸ οἄσωπος » ὥνησαζ με, "νὴ εἶ 
τίς ὅξι πίσιο, ππολλιᾶ σὲ ὠφελῆσαι οἷοᾳ τ εἰμί . καὶ δα » 
τίδ ἂν σὸ ὀναίμέω, δυγήμιατορ οντ() αὐὑτόχβημα: νὴ 
ο οὔσωπος οὗ πάρεσί σοι τοαιδία οἴκοι ἀτακτιῶϊα ἢ 
κλαίοντα. ; τ τι ἐπίδασὸμ ΠῚ παιδαπογόμ, ( τοᾶν 7 
τως αὐ ῖο ἀντὶ Δ ς μι Ἐσόλιαι, γελάσας οἷν Ἐπὶ ̓ αΥ̓ὰ 

τῷ ὁ ἔμπορος, » ΦΗσῚ ̓ δ ἰωᾷς. -οσὸ ἃ κακὸρ τότοτσω 

λΞ 6 αὝγΞΟμ; ὁ δὲ, τριῶν Φησιμ οδολῶὼμ Ὁ δ' ἔμποροί 

αὑτίκα τούς τρ3ς οβολοιο κατεβάλετο λέτομ, οὖ δὲμ 
κατεθεμίω, "αλ οὐδὲμ ἐπφιάμίω. ὁδόυσάντωρ τοιγας 

οὔ ΩΦ αϑικουδωμ αὐτῶμ οἴκαδε, τοι δάρια δύο ἔτι 
Ὁ ἜΕ πελοῦτα, τὸρ αἰσωπομ ἰδόντα νοὴ συγχυθέν 
τα, ἀνέκραξε - "οὐ ὃ οὐσωτίθ)». εὐϑύο ΣΝ ἑμιπτόφῳ Φκ7) 
σιν, ἔχεις μϑ ὩΣ ἐπαγγελίαρ ἀπόδαξιμ. Ὁ δὲ γελάσας, 
εἰσελθώμ ἀρκυ! ἄσπασαι τοῦο σαρδιόλας σδ, τὸρ δὲ εἰσ 

Ἐλθόντα κολ ααϑασάμιονομ ἡδόντεο ἘκΕΐνΟΙ » τίποτε ἄρα 
κακὸμ, ΟὟ ἡαιῶμ δεασοτα φὰσὶ συμβέβκκερ , ὅτι σωμάᾶ 

τιορ οἰ οι οὸμ ὀὕτως ἔπείάτο, αλλ ὡς ἴοικεμ, ἀντὶ βα 
σκανί 



ἈΈΒΟΡΙ. ΝΙΤΑ͂ ε. 14 

Πρὶ (εἐσυϊαπη, ὅς Ζεηᾶς Δείοραμπι ἀεσοὺ). 
{Πεὶ,πιεγοαίου υἱάφης ἱρίαπι, δ. «ας Πίηηδέμ15 ΠΣ 
ἀεείθί ηηαίί ἡ Ζεηδίι Παῖς Οἰ ας πὐγστη {Γ᾿ 
(ας ΕΠ αὐἱδουίς, ἢ ἤοπῖο « Πίς πί!ποςεῖι Παθείεέ 
(εγπτὸ τἀ εγείας αἱεγίηβαία5,  παγε οὐ ΐ 
ἐΐεῦ ἱπεειταρί{ Ππαίαίςς ρίας! σγατίας ἢ 5 
ἐἰαϊς,αδηξίααπι πίδν, Δείοραβ πετο ἰηίσοι 
τα ἰρίαη, απ ἱηηπίς, {Π|π αὐτξ σσπετία5, δι (Ω)- 
σααίεὰ πε γα Πίπιε ςρηΐ5, ἃ Αείορας, ας 
Πὲς ταί καί πὰς περί ς ὃ πχεγοδίοσ, ἴζεν 
ξείξε,τε αἰίχαία θοηί εππεγε,αί, Φ ἰῃα{|5 ὃ τπατ7 
οἰάα5 [{5,Πο0ἢ ἐσεο, δ. Ἀείοραπ,ειε της, ἢ 
σαι εἰς Πάες,πγαϊίααι ἐς ἑαααγε ροίίς (απ, ὅς ἢ, 
4 ίη τε ἃ ἐε ἱππαγί ροῆεην,ς {15 οὐ ρεηϊ ς δ 
Ἀείορ πδηες δαϊαε εἰθί ρογαΐ ἀοπιἐαγθα ςεί, 86 
Πεηζεβς Πί5 ριθῆοε πὶς ρεεάασοσιπ,, ΟΠΊη17 
ΠΟ εἰς ρέο ἰαύια εἵο, κά δῇ ἱσίτατ ἄς πος 
πγειοαῖου, πα ΖΕ. σδηεί ππαΐατη πος πδῖ 
ἰ5 ταςοηϊε πεγο, γτίθας πη αίέ ΟΡ 5 πἸεγοδίοί - 
δπς6τ ΠΔ(Π| τ 6 5 οβοιοεϊοίάῇι, ἀΐςεης,ηΐ 1} 
εχροίαί, ἡ] εαγί, σπα ἐσίξαῦ ἑξεῖ [εο ἤει, - 
δοραυεπίΠεπείη (τ ἀοπιῖ, ρΡασευ ἀπο, ᾳ δάδπας 
(αὉ πηλίξε εγαηΐ, Δείορο αἱΐο ρετίαζρα, 
εἰ εχεϊαπιδιείαί, ἃ Δείορας {ξδείηη ππεγοδέοτί ἔῃ) 
αύ Πα ὲ5 πῖςα ρΟἰ ΠΟ τες τ᾿ ϑαίίοπς ἤϊε πείο τί) 
ἀεη5 ἰηστοῆιις πα (αἰ ατὰ οοηΐεγαος πος, πίτο 
διεῇαμη δυτε, ας Δἰαίδηξξ αἰάἀεηίες {{ΠΠ|| παρ παπε 
πλδί αν ΠΟΙ πε ἱπααίαηξ ςοπείστε ς αὐίεγσ 
«αἰ (εἰογπιε δάςο ςπεςείςἴξᾷ τάς ΤῈ ἤν 
ΩΣ ςίπο 



ΕΤῚ ΑἸΣΩΤΠΟΥ ΒΊΟΣ. 
ϑκανίϑ τοτὸ τῦο οἰκίας ὠνήσ'αὔο . διετὰ δὶ οὗ πολὺ Θ'ἢ 
ἔμπορος εἰσελθὼμ» τὰ πρὸς οδιὸρ εἰ Ἐεπτιδλϊζαι! τοῖς δᾷ 

ἍοΙΟ ἐπέσκαψε ὁ μέλε γοιῇ «ἰωὶ ἐπιδσαμ εἰο ἀσΐαμ᾽ πο 
φεύεουβ. οἵ οἵ δὲν οὖμ αὐτίκα τὰ σκεύν διεμερίδοντο οἱ «ὁ δ 
«ἄσωπος ἰδᾶτο τὸ κοφοτἄτα Ῥῇν Φορτίωμ αὐτῷ ἥν 

Χωρθι » ἀτεὶ δὲνεωνήτῳ, εὐ γόον. “φὸς τὰς Ῥιαύγας 
ὑπυςγίαρ γεγυμνασμϑιΐῳ δὲ, εἰ μυδὲρ ἃ ἄρξαι, βὅ . 
ΔΤ συγγνώμίω το βεχουθιωμ » Ἐκέν 6). οὗ δε ἔ ἔλεγε 
τάντωμ κοπιώντωμ αὐτὸρ μμόνομ ἀσαυτελὴ τυγχάνεμ. 
τ δὲ ὅπὸ ὃ ἄραι βὅλκται ἐπίξεπόντωμ Ἶ δευρο ἦ κὰ ͵) 
“Εἰσε πξιβλεψάμιονος, (ὶ σκεύν αϑφοίσας διάφορα, σάκ 
“(96) Μοδὴ βρώματα η) γυςγάθους » ἕνα γύφγαθομ ὦ ἄφτοῶμ 
τεπλαζωμϑύομ, ὃμ δύο βαπάλεῳ ἔμεῦλορ » αὑτῷ ἔπι , 
“κθᾶναι κελεύει ς οἱ δὲ γελάσαντερ ; νὴ νὴ ἀικδὲμ εἶναι; Δωρό 
Ἰόρομ τὸ χυδοῖο τότο καπάςματίθ" φάμονοι Ὁ ΑΙ 
κρῶ ΠΤ ἕμιπεροόερ τὸ καφότοϊομ ἰδᾶτο ἃ ἄραι εἶν Φὸρ) 
τίωρ, νῶν δὲ ἃ τσάντωμ βαρύταϊομ εἴλετο. ϑίζθαι υϑι 
τοῖ Τὸ ἐπιϑυμίαμ αὖτῷ πληρῶσαι; ὑπολαβόντες ἂρ γύς 
γαθομ, ἐπιτιϑέασι Ὁ οἀσώπῳ . ὁ δὲ, {ΠΝ ὦ ὡμὼμ ὃ 
φορτίορὶ ἀπαχϑισμᾶνθ, δεῦρο κἀκέσε διεκλονξίη», ἐρ 
δὲ ̓Ἰδιῶὼμ ὃ ἔμπος), ἀπεδαύμασεμ, η), φισὶμ β οὔσωτϑᾳ 
εἰς δ᾽ τονὲ περόνυμ ἃ ὧν, δὴ σἰὼ ἑαυτῷ : τιμὴ σς 
ἐτισε, κ͵ήνθο γουβ Φόρτομ ἤρατο, Ἐπεὶ δὲ ὥρας οὔσπρ 
ἀρϑα κατέλυσάμ » οἀσωπί" κελόυόϑει αξϊοδοτῆσαι ε 
διαιδεᾷ τὶ το γύφγαθομ ποδιῶρ φαγόντωμ Ἐπ ΙΗσΈ} « Ὅθεμ 
καὶ μετὰ ὁ ἄφιθομ κουφοτέρε ᾿ τὸ φορτία γεγονότ( 5, 
προδυλιότοθορ ὠδζυες (λ δὴ νὴ ἑασέφαρ οὗ κατήἤχθισαμ 
πάλιμ ̓ἀροδοτήσας, » τῇ ἡ ἐφεξῆς ἡ ἡμέρᾳ κεγὸμ φαντάπα. ́ 

οἱ ἐπὶ δ ὥμωμ ἀνέχωμ τὸρ γύργαθομ, πρῶτος πάν 
τῶ 



ἈΈΒΟΡῚ ΝΙΤᾺ, ν 
[εἶδο ἄοπτας μαης εππειποι πιαΐξο ἀδεῦ ΡοίΌ, 
ἐπειοαίου ἰηστεῖϊας ἀρρατγατί τε5 84 {ζεῖ (ξύ). 
εἱς ἱαΠίς, σαοά ροῆτίαίςε ία Αἰΐδιτι ῥίον 
ἔεξζατας εἤει, {}{ ἰρίξ {πδείπιν αδία αὐτί δα ερδηζ ε΄ 
Δείορυςτοσαθαϊ ἰειΠίπγιται οὐχ {{0{ςο»᾿ 
«οὐ Δ παρεῖ επιρίο, ἃ ποηάπιπι δα ας. “ἤΖρνιξνα διῇ 
τοί είς ἐχεγοαίζδέο,ίς δας ἃ ἢ αἰδε1 το ]εγο ἃς 7. »’ 
"τ πεηίαπι ργαδεηξίθας, ἤς πο οροσίεγε ἀϊχίε.. 
οπηηΐίδα5 ἰαροτγαητχίρις ἔς ἰοἰπτα ἱαασε εἤς, 
ἢ ]αοά δεζοϊϊεες πεϊεε ρει εητίθας, ας ἃ ἡ 
ας ς εἰς ρεχίῇες, ὅς ταία ςοηστοσαῆεε αἀἰποτία, 
ἴβεςος, ἢγαπιξία, ςδηί τος, πᾶ σαί ἢτα ρδῃίς. 
Ρἰεσι, ει ἄπο θαίαϊαγε ἀερεθαηΐ, δ ί ἱπῃ 
Ροηί αθ ει ΠΕ ἀπέει ἰἀεηξεβ, ὅς εἱΠΠ] εῆς (ταϊν 
εἰι5 αὐ ος ἰςεἰςο ἱπααπίεπέεβ, αί ρα 
ἰο δηζε σαί Πππηα γοσαραῖ (οἰ ετῈ Οὔι5, 
πυης Οὐηΐᾶ σταυίΠίπγαιι οεἰσσίς, Οροτγίεγε ἕὰ) ἡ. . 
πεη ἀείγάετγίι οί 5 ἐχρίεγς, ]ζαπὶ εηΐ )᾽ 
ἢτᾶ ἱπιροίπεγας Δείορο ἦς πεγο παπιεγίβ οἤείς 
σταιδτίβ ππς δ {Ππ πο αἰπιοιτεβαζατ, 
Πᾶς υἱάδ5 πιεγοαζογ,δἀ πηγαί, δ ίηαηΐ, Δείοριις 
«ςἴ Δα ἰαδογαπ ργοιηρέαϑ {εἴα {πὰ ρεετ ρεΐ 
ἰοἰαίε απτεηεί εὔὶ ομ5 {{ταἰτςαπι αεγο ποία 
ρι361) ἀἰπειΠεης, Δείορρίαι ραης5 4 ρείατε, 
ἱειηίπας ςαηίΠτᾶ πιυϊείς τοπιεαάςξεϑξεςίτ,αηάς 
ετίαπι ροΟίὲ ρεαηάίααι ἰδαίοτε οηείς ο 
αἰαοιί  τοεάςθας, πετᾶ πείρε χαοφῳ {Π’ς,]αο ἀίαειν 
τοταηέ ραηε αἰ τίθαῖο, ροίζετα αΐε πδουᾶ σπιηΐν 
ὯΟ ̓ ιυπιειίς (αἰίατο ςδηίτο, ρυίπλι5 οπηηί). 

πηι 

ρ»»' 



ἴς ΑΥΞΟ ΠΟΥ Ἐλόξε, 
ἶ πξωρῚ ἤει, ὅς ν᾽ ᾿χοτα σαυδῴλοιρ. περοτρέχονϊα τϑτοῤ ὁρῶ 

, σὶν ἀμφιβολά “γἱνεῦλαι, τοσρομὶ ὁ σαπεός ὄξιμ αἴσωπος, 
ἵ τιρ ἕτόροξ', ΤῸ] καταράθασιμ ἐκένομ εἶναι, ,ϑαυμάϊᾳμ 
Ὅλωῤ ὃ μεμελανω μδλίομ αὐθρώπιομ, νονεχέδόρα τάν γἱ 
τῶρ ἐλξαξε τοὺς φαφίως δαπανωμϑμος ἃ ἄρτος ἄράμε“ 
νο". Ἐκείνων τὰ  βρώμαα Ω τὰ λοῖπα Σ ἥΐῳ. ὁκθυῶρ τῶν 

Φορτισαμϑώωμ, ἃ μι φύσιμ ἔλαχε, οὑ7ωσὶ δαπανᾶόλαι δ 
ὁ μιοὺ οὖμ ἔμιπτοςίθ} Ἐπὶ τῇ Ἐφέσῳ γενόμνονος » τὰ μιοὺ 
ἄλλα Δί ἀνδφαπόδωμ σὰν κόδα ἀπέδοτο, ὑπελείφθη 
"δ αὑτῷ τρία, γραμματικὸς Ἶ γάλτις, κοὰ Ὁ αἴσωπτος ς ᾿ 
ἘΠ δὲ Τ αὑτῷ σασήθωμ, ουμβολεύσαο εἰ ΕΟ σάμομ ἀπὰ 

αὶ, ὧσ ἔκέ! δὰ σὰ είλονι κέρδει ἀπε πολήσονῖι τὰ σω 

ἐκάτϊα » πείθει, κοὶ ὃ ἔμπος θ" ἐπτιβὰς δ σάᾶμδ, τὸ 
ἣδ φαμματικὸν σιὼ Τῷ γάλτη καινὰς βολὰς ἀμφιέσας, ἵδη 

σιμ ἄμφω ἐπὶ Τ πραταςίδ. τὸμ δ' αἴσωπτομ, οἾπεὶ ἀκδα 
ῥμιόδεμ εἴχε κοσμῆσαι ; ὅλ γὼ ἥβ ἁμάςταμα » ἘΟα 2 
τα ̓ δάκκσ τὅτῳ ποικαϑάζας, μέσο ἀμφοῖμ ἘΘΑσῈΜ » 
ὧρ καὶ τοῦο ὁφῶνταρ σ  σαῦϑαι λέγυτας δ τοσόνδε, τοϑ 
“ βδέλυγμα» "2. νὴ τοὺς ἀλλνος ἀφανίομ ; : αἰσωπορ δὲ, 
καὶ τοὶ Ὁ τολλιῶρ σκωπηήόμονος » Ἰσαῖο υϑύτοι τόλμη 

Σ ξὰ πρὸς αὕτοῦο ἀτενήωμ. ξάνϑ δὲ ὁ Φιλόσοφορ εἶο 
ξνοικοώυτωμ ὧμ τινικαῦτα τῇ σάμῳ, προελθωμὶ ἐπὶ ἃ 
ἄγοραν, νὴ ϑεασάμονθ τοὺς μοὺ δύο ταϊδας σαὶ εἶν 

Ι “πφεπείᾳ πϑιδαμϑύας. ̓μιέσομ δὲ τότωμ τὸρ αἴσωπτομ ὶ 
Ἀγάσατὸ σἰι τῷ Ἐμεπόξσ᾽ ἐπίνοιαμ οὐπῶξ ΤΟΣ οὐ φκφὸμ 
τ δ᾽ ἀϑαξὺ- τέταχεμ, ὡς τῇ το δβαϑέσει ΤΟ δυσεδ'ὅς, 
κἀλλίσο ἑαυτῶ Φύο νεανίαο φανϑδαι. : ἐγγυτέξῳ δὲπ 
πᾶς, ἐπύϑετο τ ἠάλτυ, τοόθερ ἃ ἂν εἴη, Φ ὃ ὁ6, καττὰ 
δόκηρ.. νὴ Ὁ ξάνθορ Τί οὐ οἴδαρ ποιᾶμ: . δ δὲ» τοάν]α ἢ Η 

ἐπὶ 
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τπλσί,υἱ ἃ ςοηίεγαίς ργσαίγεηξς πυηςιπάξέί, 
Βὰ5 ἀἀδίᾶ [ἀςεγει, αἰγῇ ραιγίάας εἤςί Αείορεις, 
8ῃ 65 αἰ, ἃ ςἄςοσπουίξης {Π 38 εἰς, ἀπγίγαγεηξ, 
᾿Παοά ἀεπίσγαίαβ ποπιυηςίο [οἰεετίι5. Οὐπηηΐ, 
διι5 ἐεςε, σαοηίᾷ,αί ἔΔοίΐς αρίαιπεγεηξ, απ 
ἰτισαιι {|| πταπηεηζα, ἃ τεϊίχαᾷ [πρεἰ ες ει θα» 
᾿ἐαἰαγξί ας πη ΕΠ [Οὐείία παεαγᾶ,αε Πς αδίαπηετεῖ, 
τηεγοδῖου ἡτὰφ «οὔ εἴξιε ΕρῃεΙ, αἰία χαίάεπι 
τηδηςίρία σαπι ποτο πεπαίαίε, τοπγαηίεγαηξ 
Δαζεπι εἰ {τία, στ πηαιίςαδ5,ςΔηζογ, ἅς Δείορακ. 
εὖ πείο η648 εχ [βηγατίδϑεί [παΠΠ ες, ϑαπιᾶ πὲ τὰ 
αἰραγε, τηζῷ {δ  « πηαίοτε ἰποίο ἀϊπεηαιίξατο [εἰ 
ααἰος,ρίαδάεί, δ τπεγοδίου οὔ ραεπίῇςεϊ ϑαηηᾶ, 
οστδηιαίίς ηάξ ὃ «ἀίοτε, γᾶς που πείϊε τἀ τ 
Παίαίείη ἔογο,ίεα Δείορα αποηίδτ πέσ) 
αἰε ροίεζαξ ογηαγε ((Οὔι5 εἰ] εὐαί ππσηοίαδ) πε 
ἄς εχ ίαςοο εἰ εἰγεϊροίεα, ςα  ἵέεῦ αἱτᾶς «Οὔ ὦ 
εαἰί,αε ἃ υἱάεηέε πρετεηΐξ ἀίςέηξες, απ ς ἤθς 
ΔὈΠοπιίηαίίο, ηιτο ἃ, αἰΐοβ οδίζαγαις Αείοριις δὔξ 
ὕδαυ!5 ἃ αἰυϊας πιογάεγείας, Πα απιεη διιάα). 
ζει δα ἰρίος ἱηεαοήβ, Χαηΐπαβ πείο ροίορἤς 
διαδίςαηβίπης δαπι, ργοίείζαβ ἴῃ ΤῊΣ 
ἰογαπλ, ὅς αἱάξης ἄπο5 σαίάειι ραείος οππὶ οὐ 
Ὠδία αἰϊδηΐεβ,εάίαπι πεο πούαπι Δ είορασι, 
. δαπιγίγαξας εἰ πιειοαίοτγίβ ςσιπεη, Παρ τὰτρξ 
ἢ πηεαίο ςο!οςαπετγαῖ, υξ ἀρρο[ίοης ἀεξογηιία 

τ Ραϊςηογεβίε ἱρί5 δα οἰεἰςεεἀρραζείξε, Ῥρί ας 
τς Δ[185,ροσέδεαβ εἰ ςαπέοτεξ, αίᾶ5 εἤεί, δὲ ἰ5,ςρρα, 
«Θοχιυηι Χαηηη5,η4 ἰρίξ ((ἱβ ςεγεςς, οπηηίᾶ. 
πνογῦν Ὁ ΒΡ πολ θ᾽: «αἰφαΐά 



30 ΑἸΣΏπον ΒΙΟΣ, 

μοὶ ἐπὶ “πότοις αἴσωπθ, Ὀξεγέλασε ̓ ἔς δὲ Φολαθ},. 

κῶμ; οἵ δ᾽ ξάνϑῳ σωσῆσαμ, ὡς εἶδομ αὐὸμ γελάσαν ̓ 
τα κοὰ το λαφήνανϊα. τοὺς οδόν]ας δαίφννα. καί τι τέ. 
ξαῦ ὁφᾶρ δοξάνπωρ,νὴ ἢ ζ ἐδὼ, κα ἢ πὸ κήλκ ὅξὶμ ὁδόϊας ἔ ἔχε. 
σα λέγιθ᾽, ὃ »Ἶ δὲ, τί ποτε ἄρα Ἰδὼμ ἐγέλασε; . Τῷ ὁ 
ὧς οὐκ ἐγέλασεμ ἀγαξζίωσε. τάντωμ 2 βολομϑίωμ. 
γνῶναι τίς τότε ἐμ ὃ γέλως » εἴο τις αὐτῶρ προσελθὼμ 

δ οἀσώπῳ φκσίμ ὁτῦ Χάριμ ξγέλασας ; νοο, πον 

χώρα ϑαλάτιομ πρόβαῖομ. τόδε, ἀμκχανήσανγος τῖς 
ὅλοιο ἐπὶ Ὧδ' λόγῳ, κακὶδ εὐθέως ἀναχωρήσαμϊος, ὃ 

ξάν9 Θ’ τ ἐμιπόξῳ Φησὶ, τοῦσα τιμήμαϊ "ὃ ο ψάλ. 

πήρ ; . τοῦ δὲ, χιλίωρ ὀβολῶμ ἀποκειναμδια, πρὸς τὸμ 
ἕτόρομ ἄλϑεμ ἷ ὑπρράδας ον» ακόσαρ ἃ τίμημα. καὶ υϑ 
Ἴοῖ κοὶ τ 7ομ Ἰφομϑαΐου τ φιλοσύφο, τσόνερ ὦ ἂμ εἰ εν. μαὶ 
ἀκϑσαν)" ὅ ὅτι λυφὸρ. (ὶ ἐπτανεφομϑαΐου , τί οι οἶδας 
ποιέρ:; κἀκεῖνα φαμϑμου τάνϊα͵, τάλιμ ἐγέλασεμ αἱ. 
σωπθέ. τίν «ολαδικῶμ δὲ τινος ἀποφομϑλα, τι [δά 
“ποτε οἵγρ. πρὸς τοάνας γελᾷ; τα πρὸς αὐὸμ εἶ 

περ: εἰ βὅόλει καί σύ ϑαλάξιθ᾽. πρᾶος ἀκσαι, ρώτα. 
σομ'. ὁ δὲ ξάνθορ, νὴ αὖϑις ἢ ἴφετο ἐμ ἔμλπτοφομ» νωμῶν 
μήμα Θ΄ ὁ γραμματικός, κακεῖνα τρικιλίωμ. ὁβο “. 
νὰ ἀποκριναμβαε, δυσφόςως ὃ ὁ. Φιλόσοφ" 1 ἤνεγκε. 
πὰὺ ὑπρβολίὼ ἕ ́ τιμή οὔθ᾽. «νὐ δραφεῖς ἀπήαι. δ᾽ Ἀ. 
«κολαδικῶμ ἐρομϑύωμ »Σὶ μὴ ἤφεσεμ αὐτῷ τὰ σωμάϊια, 
ναῖ φκσιρ. διὰ δόγμα κείται; ΔΝ ὶ ἀνδιράπτοδομ ὦ ὦνεί , 

Οὅϑαι δν πολυτίμωμ; ἕνὸφ᾽ δὲ τόὅτωμ ̓φαμϑου αλὰ εὖ 
ταῦθ οὕτως ἔχε » ΤῸρ γοιζ) οἀοιρὲμ τὅτομ οὐ δεῖς νό ́  
ΜΘ’ Ἐμιποδὼρ Ἰδαῖαι μὴ ! ὠνήσαδλαι. τἰὼ αὐσὶ γουλ 
(Δ οὗγθ΄ λετυοςγίαμ ἐσοίσει ο μὴ. Ἰμᾷς ἃ τίμημα 

τότοῦ 



ἌἈΕΞΒΟΡΙ ΝΙΤΆ. 3: 
βιΦ δά πας Ἀείορας εἰπε, δε ἀἰείραι ι' 
[ἰ5,Ζαΐ σα Χαπέθο πὰ εὐδηΐ,ας υἱἀεγείρίαι τ Π 
{ε, ἃ οἰεηάίῆε ἀεηΐες ἢ δέίηι, δ αἰἰχσαοαά ποτ) 
πτᾶ υἱάετε δὐδίγγε9, ἃ τῆο ςετές πογηΐα εἰ ἄς, 
ἔε5 παδδς ἀϊςεηΐε,Α᾽ο πείὸ 4 πᾶ πἰ6ς5,.{{{τ αἰίο, 
ποι τε [τὰ εἰσ αίπΠε, οὐηΐδιι5 αυξξ ποἰςηξίθι5 
τοσποίςετε, αὐ ΠΠΠεΐ, τη ἱρίογαμι δοςεάξηβ. 
“Ἀείοροίηφαίε ςαίας τεί σταεία τΠΠ|- ὅς (5 4, 
ἴςεάε πιατίηα οι5,110 πεγο ςοηξαίο ἔπη) 
αἀἰτας εο ἰεγπιοης, ερεηξξᾳ ἰεςεάεηίε, 
Χδηΐπας ἱπαιπε πεγοαίουί, δηΐζο ργείίο οδ1} 
τοις ἶο φαΐειι τ} οθοίογιμι τείροηάείς,ἀ 
ΦἸτεγαπι ἐπί, πτιςηΐο διά ίζο ρίξει, δίας 
᾿ὰ Παποτορίταηξε ρῃΠοίορἢο,ςίας ἤδη ἕογεί, δ. 
ἀυάίίο ἱγάππι εἢς,τατίαξῳ τορσᾶΐο, σαί ἐἐρὸ (ςίς 
ἔςειες ἃ ἶο ἀϊςεηίε, ομηία, ἐτεύα ΠΑ ε,) ᾿ 
ἰορι5.Εχ [ςΠοἰδίτίςί5 ααεξ σαοα ἀαδίξαηίε, 
Ὥστ Πίς δα Οπ]η65 γα εἰς δἰία5 εἰ 7 τ 
χίο αἱ δ ἐα τἸαγίηι5 Πίγσας ποςαεί,ο Ὁ : 
σα, ΧΑτηλλῦς διγατία5 οσδαίς πιεγολίογξ, αδίο Κα 
Ἑίο σεδπγαίίςας “ ἃ ἢἴο ἐγίριι5 τ ΠΡ 5 ΟΡ ον 
ἰογυπιτείροηάεηξε,α στε ρῃΠ]οἱορς ἐα]ε 
ἐπιπιεηίαπι ργείίαι, ἃ δαεηίας αἰ ςοἀεραΐ, 
(ςΠοϊαΠίςίς αὔξρείξεί, Δα ηὖ ρἰαςποείηξ εἰ [εειτα 
{ς᾽ ἡαίηααίε εξ ἀεςίεξέιι εἤΠ Ποα επιε, 
τε πιᾶείρία ρτεεοίατ, τηο δι ἱρίογα αἀἰϊςξέε,εα 
διαςί(α ε μαδεηΐ, σίζατ αγρειι πῆς πα] εκ 
ἐπιρεάίηςηίο οἢ, ΠΕ επιδέσγ 61 ΘΠ! 
ἃ Πις πη Πεείαπι αβςιςί, ἃ Πο5 ργείίαι 
δ Ὁ 3 υἱὰ8 



ἘΣ ΑἸΣΩ ΠΟΥ 5ΒΤΟΣ; 
τότε κἀταϑησόμεθα, ὦ ὃ ξάνϑος ἔφν, αλλλὰ γελοϊομὃ ἂ 
εἴη υμκᾶο κτίσαι τίμημα, με ὶ δὲ τὶ τὸρ δλομὰ ὠνήσαι ͵  
αι. ἄγλωρ. τε; ἌΤΩΥ γιώσαιόμ ἐπ κατάριομ Ὁ, οὐκ ἂμ 
ἀνάσζοιτο ὑτῇ αἰϑφῦ σωματίς ̓ὑπτκφετεόθαί ἈΠ Σ, 2 Χο 

λασικῶμ αὖϑιρ ἑἰπόντωμ »αλλὲ ἐγγύς Ἧ γνώμα» 2 ᾽ ἼΙ; ὁ μὴ 

-σείϑεῦσαι γισαι κἰ, ὃ Φιλόσοφος εἶπε. λάβωμιον πϑὸν 
Τρορ πξραρ, ἐ ἐι οἰδέτι, μῇ τσοτε νὴ ω τίμκμα μάτίω 
ἀπόληῖαι ᾽ προσελϑ ον γοι Ὅδ' οἰσώπω Η χαϊρέ Φησὶ. 

νὴ ὃ 06. μὴ ἱ γουρἐλυπόμίω. ΦΔὸ ξάνν Ὁ», αασάζομαΐσες 
κὰκξνος κἀγὼ σέ. νὴ ὁ ξάνΘ, ὃ ἅμα. τοῖς ἄλλοις ἰ ἐπὶ 
(ΟὟ [ ἀραλόγῳ νὴ ἡ ἑτοίμῳ οοὴς ἀπτοκφί σε ἐκπλαγεῖς 2 ἤρε 

Ἴο, τσοταπος εἰ ; Ὁ δὲ κέλαρ φησί νὴ ἢ ξάνϑος; οὐ τ᾿ δ ΦΗ 

μὶ, λα τσόϑει γεγϑύισαι . «ἡ. 6, Ἐκ Τῆς γαθϑὸς φ) νὰ 
Ἐός μα. Θ᾽ ὃ ξἄνϑορ, οοὗ τῶτο λέν, αλὴὰ ᾧν “σοίω τό] 

“τῷ γεγγύδισαι. κακᾶνος, οὐκ ἀνήγγφλέ ἀκο! Ἧ μήτας μι", 
τούτόρο, τ ἀνώγεῳ » ἣ κατώγεῳ . Καὶ ὃ φιλόσοφος - τί 

δὲ πεάπερὶ ἐπίϑασ'αι :κακᾶνορ, οὐδέρ, νὴ ὃ ξάνϑ 0), τί 
νὰ ΤόΤΡΟ ; εὖ δὲ, ἔσσαδῃ “ἶρ οὔτοι πτᾶντα ἐπίβασθαιῖ ἔπλΎ 
γείλαν, ἐμοὶ δὲ καήέλιπορ οὐδὲ ξ ε. ΟΦ ἐπὶ τὅτοιρ οἵ 
“Κολαδικοὶ ὑπερφυῶς ἀγάμμιονοι νὴ σιὼ ϑείαμ ,πρόνοιαμ 

ἔφασαμ πᾶνυ καλῶρ ἀπεκφίναϊο. οὗ δὲ γοῦῦ εἴο ὄξιν αὐ 
ἤφωπορ Ὁ ὁς ἂμ τσάνγα εἰδείᾳ. διὰ Ὑ) ταῦτα, διλαδὰ Ὧ 
ἐγέλα. αὖϑιρ οὐ ὃ ἐάν) φησὶ, βὅλει πείωμιαζι σε; νὴ 
ὁ αἰσωπος, Ἐκ πϑὸς τῦτο συμβόλε δέμ: ; ὁπτότόρομ 
σοὶ δοκᾷῖ βέλτιο, Ἧ ἱ πρίασλαι,᾿ Ἢ Μὴ, ποίει. οὐδεὶς ἡ οὐδὲυ 
“πρὸς δίαμ ποιξι, τ 70 τολὰ τὴ σὰ ἡ κξῖαι γνώμᾳ, κἂρ ἀὦὺ 
βόλι, βαλαντίς ϑύραμ ἀνοίξας ὸ ἀφγύριομ ἀρίϑακα «Εἰ 5» 

ἐὴ σκῶπηε ς πάλι ο(ὦ» ΟἿ «ολαδικοὶ πρὸς αὐλήλος φᾷ 
σαμ, » υὴλ- τούς ϑεούφ νενίκακε τὸρ καϑαγητίῷ . τῷ δὲ 

ξῴνϑ 



ἔας Οχροηειηπ5, Χδηξῃας αἱέ, (εά εἰἀίςαυϊααλ . 
εἤξέ,ιιος ἰοἰἰῆτε ργεοίατ,πλο δεόπ  δεσαπα ολ. 
τς, αἰοα, ἃ, ἀχούςαΐα πε πιαάήϊείς Πππάϊοία ηὖ. 
ξειτεί ἃ ἀεΐογη (σεααίο (δε Πδί, δε 
[λΠίςίς ταπαϑ ἀἰςεείθα5, [τα ρεορὲ ε{} [εητξεία, ας. 
ραγεδίι [οστίηα,, ΗΠ οίορ ἢ 5 ἀἰϊχίεξ, ξαςίαιν" ρεί,. 
15 ρειίς],4 (ςίαξ αἰίχαία,ης δὲ ργεοία ἱποβαηι. 
ρεζεαλί. δάϊίεηϑβ ἱσίίαν Δείόριπη, απ επί, Ὁ 
ὦ {6 ,ιπηι δ1 {ΠΠρατς ὃ Χαηΐπιις,ίαἰπίο ἔς. 
δίς, ἐρο ἐε. ὅς Χδηΐῆας απὰ σαπι δῆς ανίάν τοὶ 
ἐπεχρεώδίο, δ ρεοπιρίο γείροίο ρει ιις, γον, τ όρητν τό 
σαί, ςιτία5 ε5ς {ἰ  Πίσει, ὅς Χαηζπαβ,ηοα ἢος ης, Α4 χά ανν 
φαυλι, εἀ τε δίας (15, δ. ἴ5,ΕΧ πεηέγε πᾶσ. ϑρδν σὲ, τὸ. “ἢ 
ἔτ(5 πηεα, που ἢος αίςο, ες πααο ίο, ὁὃς 
ςο ἡδέις [5,9 ἢ, 0 γεηοίς {{π| πλαίογ τς, 
αἰ ( (π᾿ πλἸοςο, Δ 1 Παπλ Ἐπ, 8. ΡῃΠ]οίορ ἢ", 4 
πεῖο ἔϑςεγς ΠοΠίτ ἃ {Πε,0(Π{|. ὃς Καηεμιβιααο .- δι “, γεν 
τπούος ἀποηίδηι Πἰ οπληΐα ποῆερίοσς.  69ὃΘΌΎΚΌῸΊἯ, ἐμυτον 
ζεΠ {πηε,ανηί δες τεϊχαείιης ἡἰη}, δίς Πί5 
ἐς Ποίαηίςοί πεποπιξίει δα πηΐίγαε,Ρ ἀίαίη Ραίάξείᾷ, 
αἰχογυπέ, τας θεηςτείροηάίε, {5 εαὶ εἰ πον 
ἴπο,4| οπτηΐα πογε, δ. ρεορέείαα ἰοςει ἃ 
εἰ[(ειτατία ἰσίεαι ΧαΠΓΠ5 πη αϊ, 1,5 ἐπτατη ἐε τ δὲ 
ἡΔείοριι5,1ης ας (α τς ςοηίαίζοτε ἐσ εβς αὐταπι. 
Ερί υἱα εἴ πλοίίδ, ἀπέ ἐπλεύς, ααξ ηδ,ἕας, Πα] εἴ. 
ηὐῷ αἱ ἔΔοίε,Ποςίη ἐπ ροίεᾶ εἴ ποἰᾳηέαίε, ἢ, 
τοἰ πετί5, τ πγεης ἰδ ἀρετίξς,αυσεία ηἄετα, 
ΕΓ της, Ως σα Πατς,Γατίας ἱσίξ (ςΠ οἰ αἰ οί ἐπ 
ἐετίς αἰχειορει ἀεοβίυρειαισίε ρερεερίοιεπις, 

ἥν. ἢ ἶ Ὁ 4. Χδηΐμας 



834. ΑΙΣΏΠΟΥ ΒΙΌΣ, 

ξάνϑν φήσαντΘ" ᾿ ἴαμ πρίωμαξ σε δραπετεῦσαί 96» 
λήσεῃ, γελάσας ὁασωπθιῚ: ἕν ,» τῦτο εἰ βολήσοκισαι 
"πρᾶξαι! οὐ ττιντως ἡϑήσομιοι σοὶ συμβόλω, ὡς δὴ ἢ 
σὺ αἰκφῷ πεόόϑεμ ἢ ἐμοὶ, ν δὴ ὁ ξάνϑ Ὁ, καλῶς ἀιοὺ λέ 
γᾷ, ἈλὰᾺ οἀφᾳφὸρ εἶ, κἄκαυθ » ἰδ τὸ νοι ἀφοςᾶμ 
δα Φιλόσοφε, "οὶ μὴ εἰο τἰὼ ὄψιν . τότε τὸ ξ ἔμπτόν 

(ω, προσελϑὼμ δ ξάνϑ Θ΄ Φησὶ, τῦσϑ τῦτομ τσωλέϊο, 
κοὶ ὁ8» κορῤτομῆσαι μιϑ πάρα ἰὼ! ἐμποφίαῳ . ὅτι τοὺς 
τμφῳ σύ τᾶϊϑας ἀφεὶς ἐμ αἰοιςὸμ τότομ εἴ λῸ, θάν 

ο" δ λοπῶμ ὥνησαι. τὅτου δὲ. » πρόσδομα, λι τ 

ρὲ νοῦ) ὃ ξάν,(9., οὗ φῆτα ιν αδιὰ. τότομ. "οὴ ὃ ἔ 
οτος Θ΄, ἑξήκοντα ὀβολῶμ ὥνκσαι, ἠδ οἵ ῥιοὺ χολα 
. δΙΚΟΙ ̓ ἥραρβῆμαι σ'ϑεισενεγκόντερ Ν κατέθεντο. [ δὲ ξά 

θ9Θ’. ἐκτήσατο. ς οἵ τίνα πλῶναι σιὼ πράσιρ ἐν 
μμαθακότας »τραςῆσαμ ἀνακφίνοντερ, τὶς ῥοὺ ὃ ἀπεμπτο 

λήσας ,τίς δῦ Ο ̓ περίαμιον Θ΄. εὐρζαυομϑύωρ δὲ ἀμφο 
τίζωμ ἑαυτούς ἄνειπᾶρ διὰ δ' πενηβὸν τῷ τιμήμια» 
«τος, ὁ οὔσωπος δὰς εἰς δὲ μέσομ ἀνέκφαξεμ, ὁ ᾿ϑὺ πρα 
Θεὶφ ἐγώ, δ. πριάμον Θ΄. δοὺτοσὶ, τοῦ ὁ τρωλήσας 

; ἐκανοσί «Ἐἰ δ' αὑτοὶ σιωπῶσι, Ἐγώ ἄρα Ἐλδυθόθός εἰ Ζ 

ἅμ, οἵ δὲ τελῶναξ δι αὐχυδέντας ̓  ἐχαφίσαντό, - τὸΡ ξάῃ 

βθῳδ τέλθ", » ᾿ϑδ, ἀπηλιάγασαμ. ὃ ὁ μον ο(ὦ οὔ σωτῷς, 
ἤκολόϑει πρὸς σαὶ οἰκία ἀπιόντι ὍὋῤ' ξάνθω . ἐλε σα 
βεινδ. δὲ καύμκαῦθθ, δ᾽ οντοῦ,, ὃ ὃ ξάνθθ)7 ᾧ δ΄. ριπτα 
τε τὸρ χατῶνα ἀνασυράμϑι!θ" » οὔνει. ὅπ Ἰδὼμ οἷ 
σωπθ, ἡ ἱμιουτίωμ ἐκείνα δραξά μος ὀτσιδϑεμ.» 
πρὸς ξανὰ εἵλκυσε. Κοὴ φισὶ, τίωϊαχί σίω ἀξ τοώλαν 
σΌμ, ἐπεὶ δεαπετεύσω, "οὐ ὃ βάν »αὐὸ' τὸ ; δτὺ 
φασὶ ο οἰ ἂρ δομμῳ τοιὅτῳ ὑπκρετόϑαι δεασδιῃ, 

εἰ 



ΔΈΘΟΡΙ. ΝΕΈΔι Δ“ 

ὁΧασίπαβ πείὸ οἷ αἀἰχίῇει,Π ἐπιεεδές, ἕασέτε το» 
Ἰεβς πάσης Αείορικαίς πος ἢ ποίσειο. 
ἔλεετε παϊο τοάο παῖς σοηίαϊέοτε, τ δ. 
τὰ ραυΐο δηζετης, ἃ, Χδηγα5,Ρεηε αἱ, 

᾿ιαἰβείξα ἀεξογηγϑ ες. ἃ {Ππ, πιεηζοιτ ἰηἰρίςεις 
ὉΡοτίεζορ οίορῃε, ἃ ποη ἔδείςπι, ας ΠΊΕΙΟΩ 
ξογεηγ δάίξης Χαητῃας, πησίί,αδεί Πᾶς πεηαίϑς 
δ ΠΠει αξυπταρείεβ δ ε5 πλεᾶ5 τούςεβ,αποηίϑαν 
Ἐε ἀίσηος ριείος ἀεί, εἰογας Πᾶς εἰἰσίς5,ἷ 
ξεγταλ πού εξ ῃυης διιέεσι διιόξαυί πὶ ἀσοῖν 
ρει ἃ Χαηΐδι, Ποῇ «ες, εξ παης, ἃ πγείς - 
τογίεχασίηΐξα οδοΪς εἰτιε. δ ἰςποία, 
4Ἰίςί ςοηξεῇίαι ςοἰ δέος εχροίαεγσηΐξ, 80) 
ἐλαβ δυίει ροΠεάίε, δ ρυδίιαηί πεαίίοποςο 
σηίία, Δ ἀείαηξ ἱπἀςσαηΐε5, 7|5 πεηα ὦ, 
“ἀεηξ,αίδ επιεγί δέ σαηι ρυάεζεί 
τσ ἱε ρεοπαπείδες, ργόρίεε υΠΠδέσι ρύδ) 

“ «ἡ, Δείορας ἤδης ίῃ πιεάίο εχοϊδιιδι, Ζαί ποῦν 
ἀΐξας εὔίερσο ίσπι, αὶ ἐπί, υρλρ 
Ὠίς,4 πξαίαίε, Πς.{{ πείο ἱρί (ἀσασείηξ, ἐσὸ ἰρίξ ιν 
δεγίαπ,, ραδἰίςαηί πεῖο ἀἰβιη! σαάΐο,ἀοηαίο χᾷ 
το πεξιίραϊ!, αδίεγπης, Διείορα ἱσίτας 
Ἰεαιεραίαζ ἰᾳ ἀοπλται εαηΐς Χαηζῆσμι, εἴ πλεεΐ 
αἰίαττιι5 δαΐσιι 5 εἤει, Χαηη5 ἰοῦ ἀξαπιλ 
φυϊληάᾶ ρα! ἐταμεπάο πνησεβαΐς, α υἱάξς Ας 
ἴοριι5, πε ριι5 ΠΠ τ ργεη ϑτείο, τ΄ 
Δαί(εἰρίπηι ἐγαχίί, ίς ἰηαηΐ, χι ςεἰεγ 16 πε πῈἢ 
ἄε,παοηί ἔαρ, ὅν ΧΑ 5, ασαήηοῦτες σοι 
ἡπαυίξ Που ροίςιι (αἰ ἰςεαίτς πε... ς. 
δενοςκ ἐς Ός ἢ εηίτ 



Σ δ᾽ ΑἸΣΏΒΟΥ ὍΙΟΣ:. 
ἐγγὸν σὺ ἡ Φεαδόπις ἃ ὧν πο μηδένα, Φοβδρυδιιος ὃ ὁμῶς 
ἄνεσιμ οὗ πρέχες τῇ φύσα, ἀλλὰ βαδιίωμ οὐρέϊο , εἰ τ 

᾿χοι Ὁ}. διδλομὲ ἐμὲ πρὸς τινὰ σαλίζι διακονίαμ, κὰν 
μεταξὺ οδὴ πορείας τοιὸμ φΦέ ἀϊ ἀπαιτῆσαι ψ φύ Ξ 

σἸ", ἀνάγκν πᾶσα, τοομϑυόμ ΠῚ ἀποπατέμ. ἡ ἃ 
ξάν , τὸ τό σὲ ϑορυρεί γα κακὰ χ βοχόμϑμος δια 

δρᾶναι, βαδήωμ ὃ ϑυρῷ, Θὸς, ποῖαι : κἀκᾶνος, ἐσῶτέ. 
ἀλοὶ,, πω μοὶ κεφαλὴῃ καγέκαυσεμ ἢ ἂ ὃ ἵλι θ᾽, τοὺς 5 
“κόδας, δ᾽ ἡ γῆς ἔδαφθὃ ορ ἐκπεπυφωμϑλίομ. ἃ ἢ Τοῦ 
φὸ- δειμύτις, σἰὼ ὀσφρησὶῃ ἂμ Ἐλυμήνατό. νὴ δοάσῳ 
τς νδάδιῖε, πέπαμάς ξς Ἔπεὶ ὃ νὴ τῇ οἰκία ἐπέσασαψ, 
ὁ ξάνθ)" τσαφαγγείλας [“ οὐ σὥπῳ υϑύΐει, πρὸ. Ζ τυ 
λῶνος; » ἐπειδὴ καϊάριομ “ ὃμ αὐτῷ δὲ γίώαιομ ἢ Ει, ΓΟ ἷ 

"οὐκ ἐχμῶ δϊ,απῖνης τοιὅτου αἰ Θ 7 αὐἰπῇ. φανίϊδαι., 
πσφίῃ τιν νϑὴ πρὸς αὐσίὼ ἀσείσκται; αὐδο δ᾽ εἰσελί 
ϑὼμ Ἔ λέγει κυξία » οὐκέτι μεϊοῦντεῦθεν ὀνειδιξίς ΤΩ 
“πείας., ἧς τ ὃς δῇ» ϑβαπαινίδωμ ΠΣ σῶμ ἀπολάνω « 

᾿ ΟΝ γὺ᾽ ᾿κἄγω παιδιᾷ σοι ἐπριάμίω, ἐμ ᾧ νὴ ὁψαι κάλ 
λθ΄ οἷου οὕπω  πθέασαι», ὃς ησὴ ἴδη τοφὸ τὸ πουλῶκ 
νΘ΄ἔ ἔδακε, κἀκένος μιοὺ ταῦτον.- αἱ δέγεν αὐπτάινὶ 

“»" 

δὲς ἀλκϑὴ νομίσασαι τὰ χ λεχθένϊα, , τσφός ἀλλήλας οὔτε 

ἀγενῶς Ἰμφιοβήτοωυ,, πἴοὶ τῶν, τίνι τὅτωμ νυζκφλος 
ὃ νεώνατος ἔσαι «(ΟἹ δὲ τῶ ξάνθα γιραικὸς: εἴσω κλυκλ 
θαι δὲμ νεώνη τὸ " κιλδυσάσις, μία, δέν α ἄλλω μια, 
Ὅλο, ὀφγῶσαι , ἡγοῦ) ὡς ἀφραϊβῶνα σἰὼ κλῆσιμ ἀςπά “ 
σασα,, τὸ μ νεώνντορ ἐκδφαμᾶσα ἐκάᾶλει. κἀκεῖνα φὰ 
ἡμδύα,, Ἰδοῦ ἢ ἐγὼ πάρειμι ξ: ἐκπλαγέσα,. σύ Φησὶμ εἰ : 

καὶ. Ὁο.,. νοΐ . κακείνκ, μιν ἀνέτως ΠῚ εἰσέλνῃς εἰσ 
σὼ» μοὶ πῦνῃ φύγωσι. «. ηϑἡ υϑώτοι.νολ ἀνε, 

σι ελϑόσηξ, 
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δ δηϊατε, χαί Πείις 65,8. δηλ Π Ὁ ΕΠΠ165, (ΔἸ ΟἿ. 
ἐεϊαχαίοης ΠΟ βθες παίαγο, εα εὔάο πιῖσίς, 1 οὉ 
εἰρειίε(εγαᾶ τς δά αἰίησαοκ πλί πη οί, δε ία. 
ἐεῦ εὐηάᾳαμι (δε σαί εχίσαί δ}... - - 
τας πεςεῆςε οἰηίηο ἔαςείε ποίδηο ςαζαίε δ ., ΤΟΝ 
ΧΔΆΓΠας,Ποςίς ἐαιδἐ 4 πταϊα αοἰεῶς εὐ. - . 7... σι, 
ἔαγε,ευηο ἡπίησο. ὅς {Ππ,ητα ὃς Ὠίς,ἴαηςἐ ὐτοργαε. σ 

ταί ςαρας ρεγαΠίῆςε ΟἹ, ' ἐρρρηγς Ζ]. 
βεάες πειὸ τείτος ἰοἰαπητοιτίάαηλ, 'ο), 
εἴ δα ἀοημηομί ἃ Δείοα 
Ῥαυπβ,αάε, ρα Π απ, ΡΟ  ᾧ ας ἀοιλί πιεγᾶς,. 
ΧΑηΓμ 5 ἰαθεης Δείορο τλδηείε δηίε πεϊίδιαν .. 
ἔα, αὔὶ εἰεσδεία(ςα ] εἴτε {δ {πια]Π τς] ἰςίεδΐν 
Ὥεῳ ὁροτίεις {ΠΠ’το ἕαίει ἐατρίςα!η6 εἰ ΟΠ ει, . 
βηξεῦ αἰ 8 ἱρί! αὐθαηᾶ ἀἰςεγεί ρίε δαΐεαιίηψ. - 
φιεῆας ἀϊςίϊ, ἀοπγίηα η6 εἰ ροῇηας οδήςίεξ πινὲ 
τ Πειίαμ,ααοά πλη{ ἐπα ρεάίῇεσια ρα εηξ,, 
1 εὔὰ δὲ εσο ραεεῖ εἰδέ εὐί,ἴ ααοὸ υἱάεἰθί5 ραϊεεῖ 
ταάδίηεξ,αααίε πα υἱα{{Π|, 4α! ἃς δι δηΐς πε 
δαίΐσηι (τε. 8 ἤϊε φαίάεηιν πες, ρεάῇς), . ὁ 
πα αὔξπεία εχίΠίπιδίεβ,  ἀἰϊα ἐπεγδέ,εεγ ε 
τεαίοοίίεί ςοηπέεηάερδηε, καί πᾷ ἱρίατ ἰροηία9 
Ὡρ ἐππηρέας ἔπει Π{| Χαρεέπεγο ἀχούς Ὰτοο 
ζατί που ἰαθεηΐς πγαηςίρίιπη; τη4 εχ δ]η5 18) 
δίς δἼοείεγαηβ, 9 πὸ δίας ποςδίΟ ἘΠΊ αὐτί) 
Ῥίεη5,πουίείααι (ἐγ ἐστεῆα αιςεῆεραΐς, δ: {ο ἀέ 
ζεπές, ες Θρὸ δα αρείαίϊα τα πα 65: - 
δὰ Ἠίς, παι, δ {4 ἴης ἱπυ4 4, πε ἱπστεαίαγίβί).. Ὁ. 
ἵτο, ἃ, οπτη65 ἕαρίδης, ἃ ἑαπλεη ὅεαία. ΄ 

Ξ εἐρτεῖα 



8 ΑἸΣΩΠΟΥ ΒΙΌΣ ; 
χελθόσες ἡ" ὧδ εἶδε αὖδμ " π-αταχϑεῖν σὰ 'Φαν 

υϑίης ὃ πρόσωπομ, ἡρὴὴ δεῦρο ἐσελϑε, αλλιὰ μιὰ προῦν 
ΕὙ σης ἀι0}. ἐἰσελθὼρ ἔδε ἀντικρὺ (ΟἹ) δεασοίνκᾳ «ἢ δὲ, 
᾿τῦτομ θεασαμϑύν, τὰς ὁψεις ἀπέσρεψε πρὸς ὁρ ἀνδφὰ, 
φαμϑυν, πόϑερ μοι τὅτο "δ᾽ τέρας ἤνεγκας, ἔκβαλε αὖ 
ὧὸμ Ἶ προσῶπο μα. κἄκᾶν Θ΄ ἅλις σοι κυρία, μιὰ ὑπό» 
'σκωῆἤε μα ὃ νεώνκτομ  ἣ δὲ, δῆλί(Θ΄ εἰ ξάνθε μισήσαᾳ 
με; ἑτέραμ ἀγαγέδϑαι βολόμιονΖ, νὴ ἴσως οἰδιόμεν 
ν 0." φράσας μοι, ὃς (ΘῈ) οἰκίας ἀνα χωφήσω,, ἐξ κάϑο 
κέφαλόμ μοὶ τὅτορ κεκόμκκας, ὡς ὃν Ὁ αὑτϑ ϑυσὰ 
να εἶδοα λατρείαμ, φύγω, δὸς οὖ μοι ἰὼ προῖκά 
μ8 ηοὴ τροφεύσομοΣ.. πρὸς ταῦτα. Φ ξάνϑει μεμψαμέ, 
Ὁ τὸρ οὐσωπομ, ὃς Κ|] ϑὺ τὸ ὁδὰν ασξάγινα φθεγξα 
δ "ἰρὶ (δὲ ᾧ Ὧδ' ραδίδεμ οὐφίσεωρ, ναυὶ δὲ “πρὸς 
Ὥ γυραϊκα, μηϑὲρ λέγουν, οἄσωπος ἔφη, βάλε αὖ 
πιὼ εἰς “δ βάφαθρομ. πνοὴ ὃ ξάνθ( 5, τοαῦς κάθ μα, ἢ 

οὔκ οἷσα᾽ ὅτι ταὐτίω ὡς ἐμαυνὴμ σἔφγω ; νολ ὃ οὔ σον 
οτος, ἐρᾷς Τ᾿ γαυαΐ, κἀκᾶνος; τοἄνυ μϑὺ ον δραπέα, 
μοὴ “γὸρ τῶτο οὔὐσωπΘ κροτήσας εἰς δ᾽ μέσομ τὸ 
ποόδος, μεγάλως ἀνέκραξε, ξάνθος ὁ Φλλόσοφος γισοαμ! 
κοκρατετοας . "οὴὴ ϑραφεὶς “πρὸς τὸ αὐτῷ δέασοιναμ ἔφη. 
σὺ ὦ ϑέασοινο,, Ἐρδλθ τὸν Φιλόσοφομ ὡνήσασθοξ σϑέ 
δθλομ, νέορ, εὐσωμαιτοίζῦτα,, σφριγῶντα., ὃμ ἔδει γύΣ 
νι σὲ κἂμ δ᾽ βαλανείῳ ϑεδόϑος,, καΐ σοι ποὸσπ δά 

Ἴω τὰ εἰς οὐσκνω Ὁ φιλοσόφε, εἰςιτείϑη, γαυσοά 
᾿γὼ σὺ φημὶ ἃ σόμοα., τοιαῦτα, λέγομ « πολλαὶ μιοὺ ὃς 
γαὶ κυμάτομ ϑαλαπίωμ, τοολλλὰι δὲ πτοταμῶμ: κὴ πὺ 
βὰς ϑσὸ μα νοαΐ. δανὸμ δὲ πενία, δεινὰ δ ἄλλα μυρία, 

᾿πρλίὺ οὐδὲν οὕτω δανάμ, ὡς γωυνὰ κακή. σὺ δ' ὦ δὲν 
ἀκα αὐοιναᾷ 
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ερτἐΠα, δε πειπάίείρίαπι, ἀέαν α8 ἀίςεῦ».. 
τε Δείε5,8ὲ Βυςίηστεάετε,εα Ὠεαρρίο 
Ρίμαμες πηηί.. ἑηστεῖα5 ΠεΠ ςογασι ἐπα πῶ ε 
εἰ υἱἀίΠεί,οςΐος διιεείε δά υγιη1, 
ἱπαιίξς αηάς αν πος πιοηξε διε {|| ἀδήςε ἐν 
Ρίαμι κα ἔβείς πιολ, ἃ {{| ̓ε (ἀτ5 εἰδί ἀΠΔ,η6 πλεῖ (ὰ» 
πιοίάε ποία (ἐγ, ας δὔξ, υἱἀετίς Χδίῆς οας. 
τις, αἰίατι πΠάπςεγε πε] ]ε, ἃς ἔοτίε ἀπτπιρὰ 
ει ἀΐςεῖς αὐ, τές ἀοίηο δϑίςεάδηι, «μὲ 
αἰρίξεπι απ πῆς ἀρρουίδί, αἵ εἰς αν 
στείαζαγα πιηί ετί, πα σίαπι, 44 ἱρίτατ αὐῃί ἀοέξος 
τ εΔπὶ, δίῳ ἰθο. Δα Παῖς Χαηΐῆο ἱποίερδν Ὑ 
τεἰείορυπι ἐδηζ ἰη ἐτίπετε αγϑδηδ συσάᾷ ίοςν 
ἐατὰ ἀςε αὐ ἤτον συμ ππ|, Πὰης σεῖο 
του οεί αἱἢ{] ἀϊςεηέεπι, Δείορι5,αίς ργοῆςε ἐν 
Ρίδηι ἑῃ Ῥαγαί γιατ, 8. Χαητῃμς,ἕαςε [ςεἰτι5,41} 
Ὠρίςί5 πε παης,πέπλε ἱρίπι,απαγε ἃ Αείο».. 
Ῥ’ 4πιᾶ5 πιυϊεγοαίας δ {Ππ, Δἀπποα 46 [ασίτίαος 
δέαάδος Δείοριι ριἤαίο πεάο ᾽ 
ρεάήε,ταἷάε εχεϊαπιααίί, Χαΐπι5 ρῃΠοίορῃα5 αχὸ 
εἰι5 εἴ , ἃ πεεία5 δά παῖ ἀοιχίηαι δίς, 
ἔι ο ἀοηηίηα πεῖς ρῃ]οίορ απ εαπε εἰδί 
(εγαιαι ππεπε, οηΟ Παδίξι, σεηξε,υί ἐς ἢ 
ἀάπιίη Ραΐηςο ἰρεζξατεί,  ἐεσιπ ἴα 
ἄετει η ἀεάεοι ρῃΠ]οίορἢί, Ὁ Εαπιίρίάἀε5,Δ τε 
ἐσο {τ Πα αδηπ Ο5 [αἰία ἀἰςεης,1Ὁ}Ὁ ἐπῆρε 
( Πιτόξι τπλείηογαι,πισ Π απιίη (ὦ ἰσηίς 
εαἰϊά( Πα, ἄστα τοβ ρααρίας , ἄυτα ἃ αἰία ἱῃΠηίτα, 
(ἢ εἰ] καας ἀπ αἱ πιυ!ος πιδίδιτς μετο ο ἀο). 

" Ν 
ἔτεγτ ΤΣ 

ἐξ." 



Τ᾿ ΑΥ̓ΣΑόπ στ ΒΥΤΟΣ, 

σσοινοα ΘΟ, ἌΟΘΟΦῈ γαυὶ οὖσά, Ὁ} μαλῶὼμ νεανσκῶμ: ὕπῃ 

ξετῷοθαι. ΠΤ ϑέλες “κά ἴσωθ ὑθρι Ὧδ᾽ ἀνδφί ὃϑ προσ 
πτλ «ἅι, δὲ ταῦτα ἀκόσασά » καὶ πρὸς ἀν δὲμ ἄντει" 
πῶρ δωρκδᾶσα, , πόσει ἄνερ φασὶ. δὲ κάθ" τὸν πθή 
ἐράκαρ ; ἀ)λὰ πο. λάλ ὁ σα πρὸς οὗτΘ’ φαΐνεται 
«Ὁ εὐξάπελ»". διαλλυγήσομιαι τοῖν» αὑτῷ. νὴ ὃ ξάν 

 εὔθ΄, ̓ οἄσωπε, διδιακτοΐ σοι ἢ σὴ δέασοινα. ναἡ ϑ 
«ἄσωπθ’ εἰρωνθυσάμιονθ)7, μέγα τι κῦμά. φκσὶ. τὸ 
“πϑαῦναι: γιωοκα. καὶ ὃ ὁ ξάνη . οἰῶπα τὐντεύδεμ,ὧνν 

σάμίω γάς σε ἐὶς Φολειαμ, οὐκ ἐἰϊρ ἀντιλογία, . τὴ ἃ 
᾿τδϑοῥαία. ξάνϑ Θ΄ ὃ ἐπεῦϑαι ΟἿ οἰσώπωῳ κελεύσαο, “πρός 

τινα ἣν κάπωμ ἅκεμ. ὠνκσόμϑιυ! 07 λάχανα. τὸ δὲ κα 

οπσορ δέσμίω λαχάνωμ ϑῥίσαντο » ἀνείλαχφεμ ἄσω“ 
τ’. τὸ) δὲ ξάνϑε μξλιοντί ἨδῊ δ καπωφῷ ν καὶ 
ταβάδλειν δ᾽ κέρμα, ὁ ΚΗττωρόρ , ἴα κύριέ ΦκσὶῈ » ̓ἐγὸς 
προβλήματο πρὰ σῷ δέομαι Α κοὶ Ο ὅ ξάνϑ »τίνοο.- : γὴ 

τς Ἄ τί δά ποτε τὰ ϑὺ πὰς Ἐμ φυτόνόμνονα ἿΝ λα 

Γ᾿ φάνωβ » παίτσόρ᾽ ἐπιμελῶς σκαλιζόμονά τε καὶ ἀρ 
δθιόμδια, βεαδξαμ ὃ ὀλκωθ ποιέται σίὼ αὐξκσὶ - οἵο ᾧᾷ 

ἊΝ αὐτομιάτα Ἐκ γῆο ἢ ἀνάδοοὶς » καί τοί ἀαδεμιεὶ ἔπιμες 
᾿ λείας ἀξισμδίοις , τόιδ οξυ]έρα ἣ ἅἩ βλάσκοιο. ὃ μμιοὺ οὧ; 

ξάνδος» καί. ὯΙ Φιλοσύφο «δ ἡντήσεως οὔσχᾳ » ἀικδὲμ 

: ἕπρομ σαυνοήσας εἴπέμ, τὴ δείᾳ προνοίᾳ ἡ τὸν πρὸς 

Ἐἰς ἀϑδοιο διοικξιϑϑαί Φασιμ οἱ ὁ δ εἀσωπῷ ( τραρῶ 
το )}} ἐγέλασε. πολ πρὸς αὖτὸμ ὁ Φιλοσοφίθ), πότῳ 
ξομ; γελᾶς, δ}: καταγελᾷς ; πολὸ οὔσωπί»". αταγεῦ 

- Δ φισὶμ» ΑΛᾺ οὔ σδ, Τὸν Ὁ δϑιδάξαντός σε. ἃ δ᾽ 7 θείας 
οπρονοίας γίνεαι, ταῦθ Ὁ σοφῶμ ἀνδοῶμ Τυῦχᾶνς τῆς λύ 
στρ. πϑροθαλῦ τινα ἐμ» κἀγὼ λύσῳ. ἃ πρόβλημα - 

: Ἦ τότῷ 
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"πΐηα ρηΠοίορἢί αχοῦ ἃ ρυ ς τίς φἀυϊοίςξειϊο: (ἐξ 
᾿ετί εἰρδί πο ί,ηε ἥαο ραίζο ςσεέμπ,ἷ ( πίγο το ἴῃ, 
. Ηἰχετίβ. ἡ ας δαάίεη5, σαι ηΠ{} ςοπίγαάί 
τεε ροϊειμηάε τί πηαί ρας είεπάίηξ Πᾶς υς 
᾿Ὡδίιι5 ε5: ἰεά δ ἰοσυαχ ρυκιίαάπι5 Πίς υἱάείαγ, 
ἃ ἕαςείας,εςοποίαοσ ἱσίεαν εἰς απ Καη, 
τἢ5, Δείορετεςοηοίαξα ε(ἰ εἰδί ἐπα Πετα, δ. 
Δείοριας ἱεοῃίςεἰ οαπεη5,πασηα γε5 ἱηηαίί, - 
Οἴδςαγε πλαϊεγειμ, δ. ΧδητΠα5,ἴΔςε ροίΐπας;ε» 
τ εηίπτίς δά (εγαίεηάππι, Ὁ Δα ςΟιααίςεης, 
᾿ροίεια ἠΐε Χαηίῃας Ἀείορο (εααί ἐο,Αά 
Ποιεῖ σαεηάδηι ίαί επρέπγας οἰεία, οἴ πείο ον. 
[τοῦ ᾿ἀρόδησσα οἶεγαπι πιεΠυίῆεε, δοςερίς Αείον 
Ῥα5. Χαηΐπο δυζε ἰοἰπίαζο ίϑπι Πογίαίαπο΄. 
Ρεςαηίζ, πογεαίαπαβ αίπηίξε ἀοπγίης ἱηαιπί, υττ 
Ῥιοδίεμια ἂ τε ἀείγάετο, ὅς Χδηίμα5, σαί ηᾶς τ οὐδ: : 
ΠΠ|ε αυτά ἐξα πιο ἃ πα ρἰδηζδηξας οὐ. οΥγ9 Ὁ 
ἘΠΡᾺΙ Ἀν ΨῈ ὰ Ἷ ; ὅν ἐγ 
[εγ,4διγ5 αἰ σοηζεῖ ἃ ἐοάίδηξαν, ἃ ἀττί!. ἀμρλο 
φεηζατ,ίαγα τῇ [αἱοίρίεποτεπιεηε, χα! σέο»... 77 “Ὁ 
ἰροηέδηςᾷ ὃ ἐειτα ρα[αϊδείο, ἃ ἤ παϊα ταὶ εἰμεν Τρ; 
τὰ δα ίθεεαγ, 5 ταπηε Τεἰογίου σεγπηίηδίίος .. 
“Κη στε ̓ίςει ρΠοίορῃί (Το ἑογει, εἴ αἱ 
᾿Δἰίπ (ςίγες ἀΐςετε, ἃ ἀἰπίηα Ῥυίαςξεία ἃ Ποςίηξεις 
Ὀϑίεια σαθειπατί ἰηπαίί, Αείορι πετοὸ (αἀεδέ 
ΠΙΠ1) τ, δά απεπι ρ[]οίορ 5, τί, 
“Ὧεβ ηε,Δη ἀεείάε5: ὃ Δείοριι5, ἀετ, 
ἄεο ἱπαίεἀ η6 ἐε,πετῇ αίε ἀοειπέ, ᾷ εἰ ἃ ἀυῖα 
Ῥιουίασεία πᾶτε, ἤος ἃ ἰἀρίφε αἱγί5 ἰοἰαείοηξίοεν 
τίη ΘΡροῃς ἐδ πις,  ἐξὸ (οἰ χᾶπι ῬῬίεποα 
Ἔ (ηἰςτπὶ 

; φ ὅ 2 

ῬΎσυ μορρου, 



3.5... ΑἸΣΩΙδΥ δε," 

ὝΝ τότῴ τοὶ νι ο ξάνϑθηξ ἐπιβραφεῖς, Α λέγει τὸ αὐτῶ 

εῷ οἵ . ἥπκισοις τπάντωμ εὐπρεπές ὄξῃ ὦ τᾶμ, ἐμὲ ἐμ ῳ πΆ 
σδτοιο ἀκροαιταρίοις διαλεχϑέμτοι» τὰ νῷ ὦ κήπῳ 
λύει σοφλσμαῖα. πάϊς δὲ μια οὐ τοσὶ τοοδιῶμ τέϊ “ 
ξαρ ἔχωμ ἀκολϑϑιας » τότῳ » προσαναβέμβυ Θ΄, (δ λύ 
σεωβ τεύξῃ τῷ Ἰκτομδιο, νὴ ὁ καπτωρὸρ, οὕτος Ὁ αἱ ἀκ φὸς 

γεᾶμμιαῖα, εἶδεμ, οἴμοι «δὴ δυσυχίας. λιὰ φράσομ ὦ 
λῶσε; ει τὸὋ ζιταμϑαε τὶ διασάφκσημ Ἐ ἔγνωκας. Θ 
6 ἀσωπί » ἣ γισήφασὶμ ἐπάφδὰρ πρὸς δεύτοβομ γά, 
ἐομ ἔλϑη, τέκνο. Ἐκ τὸ Ὡφοτέρο ἀνδρὸς ἔχσσα.,, εἰπίῷ 
εὔςοι μοὶ ἦρ ἄνδρα" τόχνοι, ἐκ τίς πϑογές ας, γαροικὸᾷ 
τεκνοποιασ᾽άμϑλιομ ,ἃ μὴ αὐτὴ τέκνα ἐπκγἄγετο ,» τ᾽ 

τοι: υμοίτες ἐδίμ. δὲ δὶ εὗφεμ ᾧ τῷ ἀνδ ὶ, τότωμ δξϊ μὰ 
“φἠά. «πολὺ ο(ὦν Ἐὰ ἑκατέροις ἐνδείκνυται τ διαφο 
ξάμ. τὰ μἕἔὸν γα δ αὐτῆς ̓ Φλλοπόφγως μοὐὴ) ἐπιμελῶς 

“ζίφόσα, διαγίνεται. τὰ δ ὅς ἀδλοτρίωρ ὠδιίνωμ ν» μιι7 
σᾶ, νοὴ) ζκλοτυπίᾳ βωμϑΐα δὲ ἐκείνω, πζοφίὺ πόι 
κόπίσσα,, τοῖς ἑαντῇς προστίϑεῖαι τέκνοις. τὰ μδὺ γὺν 
φύσα ὧς οἰκίαις φιλεέι, ἀποπέςγα δὲ τὰτϑ ἰυδφὸς ἃ ὧὼξ 
ἀλλότρια. ἐμ ἶσομ διὰ χολ ἢ γ Ἰρόπομ; ἣν μοῦ αὖτο 
μάτως σξ αὑτῆς φυομϑλίωρ ᾿ μήτας Ἐδίμ. «ἃ δ αὐὺς ἐμ! 
Φυτεύας ̓ τότωμ γίνεται ἀικτρηά «Οὐ “χάρι »"ολιᾶλι 
Ἅομ ὡς γνήσια τὰ οἰκᾷα., τίφα ὯΝ άλπει. τοῖς δὲ 
τϑὰ σξ φυτόιομϑαΐοιᾳ, οὗ τοσαὐτίω ὧρ νόθοιρ τῷ ἴα 7 
φν μέμει. ἐπὶ τότοις ἡσθεὶς ὃ ̓ καπωρὸς, πιδεύσαις. ἂρ 
ἐλοὶ Φασὶμ » ΟΤῚ ἀξ ἀμηχάμδ λύπας, ἢ αδολεκί ας ἐκὸν 

σας «ἄπιθι προῖκα. Φέφωμ τὰ λᾶχαμα. ὁσάκιξ 
σοι πότων δέ,, ὡς τἰς οἰκΕῖομ κῇτρυ βαδιζων λάμβαμε. Ἢ 

με Ἡμῆρας δὲ τούλῳ εἰς δ᾽ βαλαμξομ ὑλῆόμτ ̓  τὸ 



ΔΈΒΟΡΙ: ΝἸΤΑ͂. Ἂν 
ἑπξετίηι [ας Χαπέπας ςοηπογία ἰραιηξ οἰ) ᾿ς 
ἐοτί, πίηίπιε οἵπι ἀεςεῃ5 ΕΠ Ο διίςε, Π16, α ἐπ 6. 
τίς φαἀϊτοις αἠςερέδαπεγίπγ,πας ῃ Πογίο ἡ. 
(οἴαετε ἰορ ππδέδιραείο δἄξ παίς πε, αί 
«οηίεσαεηεία πταϊτογ ςαἰεε, Γ ρεοροίαετίς,ίολς 
ἰστίοπειι ςοη(δαπτειί8 αιτβίτ, ὅν οἰζοΥ, Πίς ἐαγρίδ᾽ 
{πεγὰς που 1ηξεϊοίεαίςι, (ες λίγα ο 
ορίίπλε, {{πιοίεί ἐεξεαγαείοπειη πο, ὅζ 
᾿Αείορας,πλ εν ἱπααίέ, οσπ δά [εςπηήα5. πα΄ 
ΡίίΔ5 παι θεγίβ εχ Ὁχίογε αἱγὸ [α!ςερείς, 
Ἐγαπι σας ἱππδησει Πίος εχ Ργτίοτε ἀχούα 
σεπαίῇε, πος ἐρία Πίος δα πχίς,ῃο 
τα παίει εἤαος ἱπαεηίς ρεη65 πἰτ, που εἢ ησ. 
ἀεγοα. λα 4πι ἐσίζας α ατηίς οἤεη ας ἡ 
τεητ4. ὨΔη ΄πὸς εχ (ε σεηαίξ, απηδίει ἃ δοςαγαίς 
ταεγίγε ρεηςξιεγαί, αἰΐεποβ ΠΕΙῸ Ῥαγέι5 οὐ 
αἰ, ἃ ἐπι τ4 αξεη5, Πογτ οἰδιιγ ἀ{πγ.} 
Ὠκδη5 (5 απ {{{{Π5.1Π|Π05 εηΐ πὶ ν 
ῃαίαγα αΠ{ Ῥρείοβ ἀπιαί,οάίο δε πεε,ᾳ αἱ! {ἀε 
αἰίεηος. εοάςειι πποάο δ ἕεῖτα, ἐογαπ 8 ἱρία 
εχίε σεηιπ, πηλίεῦ οἵ, τας δαζοίη τὰ ρἰδι 
ἐ45,οτ εἰ ποπείτ, Πυΐῦ ταί σταίία, απο πα απί, 
υἱ]εσίτπιὰ πηασίς Πατγίί,ας ἐοπεί,3 τε διιίειτι 
Ῥἰδηζατίς πε ραγήβ ἤοη ταηζαπι αἰ πε, 
επθυίε, Π 5 ἀεἰείδέας οἰίέού, σα Ἑαἀ! 4 ετίς 
τ Πα πα σγααί [οἰ Ποἰεταϊε ἂς σαιγαϊξαίε ἷε; 
᾿πιατί5. 40 Ὶ στατίς [ογεηβ οἰογα, ὃ χιοίίες. ᾿ 
εἰ. Πἰ5 ορῦ εἴ ἰαηζξ τ Ῥρυία ποι πδάξς,δοςίρε.. 
Ροίὶ ες αἰίσαοι τα αβίη θαίηςαπι ρεοίεζο 

᾿ Πν ς΄ ἸΧΔΠΙΠΟΣ 

με 



Ὁ σὲ. νυ ζοῦν 

2 ΑΥ̓ΣΩδΥ ἜΤΟΣ ὦ 
ξάνδο, κα: “τίσι ὠτυχόντος: ΣΚΕΙ Οἱ ΤῊ Φίλωμ, τ δῖ “εοὺςῚ 

Ὧ}: ὀἄσωπομ εἰρηκοτίθ", εἰς τε σἰὼ οἰκίαμ πφοσδῦτα “: 
ἐμ» κοΐ. φακὶς ἐς ἰὼ χύτραμ ἐμβαλόντα τῖσαι: 
ξκένορ᾽ ἀπελδώμ, κόκκορ ἕνα. Φακῆρ εἰς, σἰὼ χύτραμ: 
ἐψεὶ βαλώμ: οὖ ὅ δὲ δὴ ξάνθ Θ΄ ἅμα τοῖς φίλοις λϑσάμεν: 
νς} Ἐκάλα τὅτους σωραξιδήσονταρ.. .προῦπτε υϑύτοι "ἢ: 
ὧς λιτῶο 9 Ἐπὶ Φφακῇ γὺ ἔδαι ὦ δᾷπνομ. ἡ) ὧρ (ὴ ὶ διξμ. 
τῇ -σοικιλίᾳ ΠΥ ἐδεσμάτωμ Τοῦο οἴλϑς κρίνα: » ἰϑλὼ 

δοκιμάζοι, ἰὼ προνυμίαρ. ΜᾺ δὲ ἐ εἰξάντωμ᾽, " πρὸρ. 
σιὼ οἰκίων, ν ἀρλκομϑωμ ὦ ξάνθ9» φκοὶ ἣ δὸς ἢ ἅτ ατὸ: 
λοξὰ πιᾶν οἄσωπε, τὸ δ ἐλ τ αποϊζοίαρ τὸ λυ 
Ἔσ λαίβόντος νὴ ἐπιδεδωκότος Ὁ ξάν Ὁ» οδὴ δυσω , 

δίας ἀναπίληόθεις, φεῦ τί τοῦτό Φησὶμ οὔσωπε. (λὸο᾽.: 
Ὁ λύδισ ὧο Ἐκέλόυσαο., τὸ δὲ ξάνῃ σ᾽ τῇ ἢ τϑυσίᾳ ὯΣ 
φίλωμ σἰὼ οφγἰὼ Ὦ ἐπιόντος ; καὶ λεκάνίω αὐτῷ, ὥσβα: 
τπιϑιαι" γελεύσαντ ἡ, οὐϊσώπος. σίωὼ λεκάνίυ ϑεὺ ἴσα: 
το. Θὸ ξάνθθ», οὗ νίπες : : κακένος. ̓φυτέταλταί ἀλοί: 
ταῦτα τοι εῖυ» ὅσα ἂῤ ἐπιτάξις. σὺ ἢ νῶῦ οὐκ εἴπας;,: 
βἄλε ὕδως ἐἰ εἰ, πὶ λεκάνίω, μὰ νψψου τοὺς, πόδας μι; 
μοῦ ϑ 6. τὰς ἐμβάδας, Ὅλο ὅσια ἐφεξῆς. «πρὸ δὴ ταῦϊα; 
τοῖο φίλοις δξάνη Θ'Ὶ ἔφα. μὴ γοὺδ δισλομ ἐπφιάμίω, 
αὖτ ἐσ Ὅπως : αδλιὰ διδάσκαλομ ἀνακλιδέντωμ᾽ -᾿ 
νὰν αὐτῶμ, "οδ΄ τοῦ ξάνϑα ἐρ οἴσωπορ ἐρωτήσαντος, 
εἰ ἔψμηται ὃ ἡ φακῆ, δοίδυκὶ λαβὼν Ἐκέϊνορ τὸν οΟὴ φα- 
κῆρ κόκκορ ἀνέδωκεμ. ὃ ὁ δὲ ξάνν Θ" λαβὼμ ̓  δ οἰηθεῖφ: 
ἕνεκεν "τὸ πεῖραν λαβέ «δὴ ὃ ἑψίσεως σὺ φακίῷ φΦέξα: 
ναι, τοῖο δακτύλοις διαξίψας. ἔφη, καλῷο, ἕψαται," 
κὄμισομ, Τὸ δὲ. μονὸμ ἃ ὕδωρ κενώσαντ( τ τοῖς. 
δι γοβὐμὰ ϑὴ τὸ πανέντί", ὃ ξάνῃ 0", τῦ δξ ἃ, 

φακᾷ 



ΔΕΘΌΡΙ ΝΙΈΑ,: 34 
Χαλίπο, αιδυί461 δ { απγίςίς ἱπασητς, δ. δά - 
Δείοραμπι ἰοσαίο,μ ἃ ἐπ ἀσπηαπι οἰπγε 
τεῖ, ἃ ἰεηέεσια ίη οἰἶδτῃ ἰηἰοὐΐαπι ςοσπεῖ εἴ, 
{ε αδίεηβ σιαηιση απ 6ηΓίς (ῃ ΟἸΪΔ πὶ 
«οχαίείαζζαπι, χΔηΓΠ 5 εγσὸ απὰ ςπὶ ἀπλίςίς ἰοΖ 
τὰ5 ποςϑαΓ Πὸ5 ςοιπριδηαγοκ,ργαΐαζας ταπις δὲ 
φτεπαίς εἤςξε ἔαζογα σοσηδ,πίροίε εχ ἰξίειφῷ πῦ 
ὁρίοστεῖ πατίείαξς ἱεγουίϊογ απγίςοϑ ἐπαάϊΐςαγε,,ςά. 
Ριόβαγε ποϊαηζαζοπλ, 5 πετο ργοΐς 5,80 1Ώ. - ᾿ς 
αἰοπναι Ὡρ το Πί5, Χαπίμας ἱπααίς, (4 πΠοδίβ ἃ 7 ᾿ ̓ 
ραίηςο δίδοτε Δείορε.ἡΟ αεῖο εχ ἀεῆαχα Ραἷ). 5 24 ἼΣ 
ποί ἀςείρίεηίς δι ἐταάεηΐς, Καηΐῆας ἰοσῖο, - ὑ μή, γύ ᾿ 
γε γερί εἴας, πεπὶ χα πος ίπηαίς Δείορες ἃ ἦς νοῦ (μέ 
ἃ δαίπεο,αείαΠ {Π|,Χ δητῆο φαίει ργαίεηζία 
δηγίςογ ἱγαπ ςοτηρείςεηΐς, ἃ Ρείϊαίπι [δὲ 8307 
Ῥοηΐαδεηΐς,Δείοραος ρει! ἀρροίτα,) 
Ῥαΐ, ὅς Καπίπαβ, ἤθη ἰδλϑς τ ἠδ, αΠ πη} εἴ απ ὦ... 
εΔ ἴδοσίε,χας (ἰΤεγίς, τα ἤπῆς πο αἰχίῃ!, 
ἰηῆςε δαιδηι τη Ῥεϊαίαι, ὅς ἰδαα ρεάε5 πιεος, 
ὦ Ροης ἰοἰεας, ἃ συσουηᾳ ἀείηςερϑβ, δα ἤος 
ἐρίζαγ απγίςί5 Καητῃι5 αἰεπαπι στη ογΠ ἐπ ίς᾽ 
Ὡυ]ο πιοάο,εὰ πιασίττπ, αἰ ςατηθεητίθαβί,. 
τας ίρίις, ἃ Χαηίῆο Δείοραῃιτοσδηΐε, 
ΔΏ ςοὐζα {{|εΏ 5, ςοσϊξατί αοςερέίαῃι ἠἰε ἰς 
τ(5 σταηϊτη ἰγαα τ, ΧαΆΓΠ 15 ἀςοίρί 5, ας ΓΑ) 
ἴα σταίία ἰαοίς πα ρεγίςαίαπη ςοζτίοηίς ἰεητε αὐ ὃ 
Ῥίῃς,ἀἰσ είς σομέεγεηϑβ αἰσθεῶς οοίζα εἴ, ὃ 
Δ4Πε ἤο (οἷσπι αασατα παςαδῆτε ῃ Ὁ ἢ ες 
(ςιτο ας, δαρροῃέξωτς, αητλαδ δε .. 
ὝΣ ᾿ οὐχ: ἤδον 

Ι 

' 

β 
᾿ 
' 



ἀξ ΑἸΞΣΏσΘΟΥ ᾿βτὸς- τ 
φακῇ ᾧγδγς πρὶ δος, οἔλαβες αὐτί. λὸ ξώι5. 0} Ε ἕνα" 

κόκκορ ἔψισας : νὴ ὁ οἀσωπθ, ̓ ἀάλιξα.. Φακίῳ γουδ. 
ενικῶσ εἰ. παρ, αλλ οὗ φακᾶς, ὃ δ τολιϑαυτικῶο λέ. 
γεται- ὃ ἀιοὺ οἴ» ὦ ξάνϑ Θ΄ ἀπορήσας φἴς ὅλοις, ἄνδεες- 
ἑτοῦςοι ἔφη; οὗτορ εἰρ διανίαῳ ἐξ πριτγέψει. εἶτα σϑαΖ. 

Φεῖς πρὸς ΤῸρ οὔσωπομ; εἰπτεμ  ΧΛᾺ νὰ μὴ δόξω κα, 
κέ δῶλε τῖς Φίλοις ἐνυβφίζε, ἀπελθὼν ὥνσαι ταῦ. 
δας “οιφεῖδο τέταφαρ, μοὶ διὰ ταχέωρ ἑψήσας ρά ἡ 
ὥεο ᾧ τῶ- δὲ αὐϑϑὴ ΤΡ. ποιήσαντος, Ὁ ἣν τσοδῶμ; 
ἐψομδνωμ: "ἃ ξάνϑος εὐλόγως ϑέλωμ τύψω τὸν οἄσω , 
πορ,» ἀὺυτῷ πρὶ τι Δἶ εἰ εΙ0 αϑείαμ ἀφολομδμα, ὃ ἕνα ΔΙ. 

τοδῶμ ἢ Ἐκ τὰ χύτρας λαθραίως ἀνελόμϑιος, ἔκρυψες 
αξὰ μικφὸμ δὲ νϑὴ ὃ οἄσωπος Ἰλθὼμ, καὶ αἰ χύξαμ 
ἐπισκεψάμϑυ » ὥς Ῥύρ, τρεῖς ῥιόγος τῦύδας ἑώρακεμ ; 
συλῆϊκε Ἐπ βολὴν αὐτῷ τινα γεγονῆαμ νὴ δὰ καταδφα 
κῶὼμ ἐπὶ σιὼ αὐλὴν, "ἢ τὸ) σιτόνομϑιϊα χοίρ τοῦ ἕνα: 
ΝΣ τοδῶμ τὴ μαϊαίςᾳ, ποιελὼν », καὶ δῇ ξιχῶμ ψι7 

᾿λώσαρ, εἰσ πὶ χύξαρ Ἐξ εξ διψε» Θ σαυέγει τοῖς ἀἴδοιο ο 
᾿ς ξανϑ 0} δὲ δείσας » ἐιή τως οἴσωποι τὸ ὑφαιφεθέντὰ; 
ἿἿΝ ̓ποδῶρ οὔχ ἑυρὼρ ἀποδεάσῃ, αὖθιο εἰς σἰὼ χύξαμ᾽ 

αὐτὸρ Ἰνέδαλε.. τὸ δὶ οὐσώπου Ὅο όδαρ εἰς ὃ ξύβλι 
οἱ κενώσαντί 7, καὶ τοΐντε τότωμ ἀναφανέντωμ » ὃ ξάν 
8“, τί τὸτα φησὶμ αἴσωτπε, τοῦς πέντε; κακένος;, τὼ 
δύω Χοίφω τούσος ἔχετ πόδας . κιχὶ 5 δ ξάνθ» »Ὀκτῶώ 
Φὸ οἰσωπίθ., » ΕἸσῚΩ ὁ ἐνταυθοῖ τοέντε "οὴ ὃ σἰτθιὸν 
ϑνος χοῖρος νέμεται κάτω  Ἐίτσσς.. καὶ ὃ ὃ ξάνδορ΄ πάνα 
βαρέωρ κῶν ̓ πρὸς τοὺς φίλυς φησί - οὐχὶ ἀικφῶ 790 

ὅϑεμ εἶπτομ ὡς τάχισά με πρὸς μανίαμ οὗ δ ποιξὲσ 
γα παλὸ αἴθοπος γδέασοτα, οὔκ οἷο ὅτι ὃ ἐκ πφολ 

ξ δϑίσεῶς 



ἈΕΒΟΡΙ: ΝΊἼΤ Α.. 7. 
ἴεης ἰἠσυίί, ἃ (5, ἀςςερίΠι ἱρίαι, ὅς Χαμεέμις,υη. νμ4 ΚΝ 
τδη ςοχίΠ ς απ Δ εἰορα5, πιᾶσπορο, ἰεηζ ἐπι. Ὁ τος 
Ἰησυήατίζει ἀἰχίΠ!,ποα ἰεπέεβ, σαοε οἰ υγαίίαξ ἐϊὰ 
ἐἰτας Χαπεθας εὐσὸ ρεουΐες σοἠΠ]η ἰηορ5,Είοΐ 
[οσ] αἰ Πίς )4 ἰδίαι πε τεαίσος ἀείπήετοῦν- 
πειία5 Δα Δείοραμπι δίε, ἰεά Ὡς τίάφαῦ ἱπηργον 0 
δείξειε αἰιίζίς ἑηίατία5, αθίεηβ εερολ ς΄ 
«ἐς ρογοίπος χαυδέιποι, ὃ ρειςείεγίγεγ οούζος ἀρ, 
Ροηε.αῦ εὸ αἴ εΠίης πος δέζο,ας ἀα ρεάες ςοᾷ 
τεηίιτ, ΧΑΠΓΠι 5 ίατε αοἰεης πεθεγαγε Δείο. ὁ 
Ρᾶ,ςᾶ εἤεείη τε αἰίχια Δ αἱαπι οσσαρδίις,αηαν 
ἐχ ρεαίδε5 εχ οἷἰα εἰαιησαΐτ δαξεγεῃβ, σου, ᾿ 
Ῥαυΐο ροί  έεπι ἃ Αείοριι πεηίεη5, 8. οἰαπι - ὍΘ ι ρνάμ, 
Ῥειαδειι5, αὐ έγες ἰοος ρεάεβ α!ὲἢἃὲ,|, ἴκ γον 
ςοσηοιίι ἰηΠαἀίας ΠΡ δία τα5 ἔα 85,8 δέ. -. ἡ’ 
τεηβ η΄ ΠαΡαΐαπι, ἃ [Δσίηδεί Ρουοί πηιτπλ,. 
εχ σαδίπου ςαϊέγο ἀρ 25, δ ρῆ 5 ταν 
ἰδῆς ἢ οἴη τοί, ας ςοηςφοχίξ στ σρίεείϑ, 
ΧΑΔΉΓΠα5 ποῖῸ πεείέα5 πε Δείοραβ [δγερίασι 
Ῥεαεμιηοη  παεηίεξηδβ,ἐασοει, Γαγίας (η Οἰἰαπι 
ἰρίαηι ἰηίςοίε, Αείορο διπίσπι ίη ρατί, ι 
πᾷ Ρε665 επδουδηΐς, ας  ΄αίης Πίς ἀρραγδε δ Χα 
τῆι αι Ποςίπας Αείορες απο σηφς ἃ ἡε, 
ἄπο ροτοί σαοέ Ββαδεηξρεάεβς ἃ Καπεα5,οὐΐο, 
τἀπὶ Αείοριι5, (πηέ εγρὸ ἢΐς σαίηψ, ἃ [Ὡσἱν 
ῃδῦ ρογῶ ίηξεηιΠρςες5 ραίοίξ, 8, Κη Δαπιοά 
τη οἰ εἴτε [εξ 5, πηίςίς ἱηααίς, Ποηης ραιο ἀη,) - 
ἴε αἰχί, σαοά ςεἰεγγίπις Πίς τς δέ ἰηἰα παι τε. 
φει ἃ αἰορθ ἢςετε πο {4,6 4’ εχ δἀδϊίείδε:  ὰϑ 
ἐπ εσνλ σεοιο νη ΟἿ υδίοιδε 

- 



38 κτσοῦδει ΒΊΘ ΣΡ 
δϑέσεώς " π ὃ ἀφαιςέσεωρ ἐᾷ, τὸ Ἷ λόγομ “τοσὸμ δυγ 

χκεφαλαιδένονομ, οὔκ ἘσΙ} ἁμάρτημα : ὁ μιοὺ οὐ ξᾶγ“: 

ΟΡ ἀιαδαμιίαμ οὐ τίαν εὐπφόσωπομ εὐφκκὼρ μασιγῶ. 
σα! τὸμ οἰσωπομ, ἡσύχασε τῇ δ ὑσόροίᾳ, Ω οχο 7 
λασικῶμ τις τοολυτελερ εὐξεπίσας δᾷξπνομ, σοὺ ἄλλοις, 
«χολασιμοὶς Νὴ Ὁ τὸ ξάνϑομ κέκλκπκεμ- εὐωχαρβύωμ 2) 
νίω, ὁ ξάνϑος "ὐνοδηδι ἐκ χ τϑακαμβύωρ ἀνελόλκε. 
νος ἐπιλέκθυρ ,» Οἱ τ οὐσώπῳ ὁπιόϑεμ ἢ ἐφεσῶτι δοῦς, 
Τὴ εὐνοῦσῃ μοι! φησὶ παρὸ αὐτὸρ ταῦτα ἐπίδος ἀπε, 
ϑιώυ. δὲς ἀπιὼν, καϑ ὃ ἑαυτὸν φυενόει ξ νι καιφὸς τίο 

ὄχ μὰ σιὼ δέσποιναμ, αν ἃ ὧμ με ἥνίκας νεώνκο ἦλ. 
ΝΜ ἔσκωπηῆερ. ὄψεται Ῥίναν εἰ δ δεασότῃ μὰ εὖνα 7. 
Εἰ. ἐἀφλκόμονος οἵὰν εἰο σὶιὺ οἰκίαμ, (Δ καθίσας Ὗ τὸ" 
“πξοδόμκῳ;, κρὴ σὶὼ δέασοιναμ ἐκκαλέσας » πἰὼ ἀσυφί; 
δα, ΔῸ ῥαδρίδωμ ἐπίπροδδεῤ αὐτῆο τίϑακε. Ὁ φησὶ, 
δέατοινα, ταῦτα πάντα ὃ δεαπότχς τοέπομφεμ οἷ; σοὶ» 
ἀλλα τῇ εὐνοδσῃ, γωλ σἰὼ κώσα καλέσας, (λ ἐπὼμ ἔλ 
ὡς λύκοινα, φᾶγε, σοὶ γϑὸ δεασότας ταῦτα Ἐσέτα 
ἕῳ δοθῆναι , ἀνὰ μέρος τῇ κιοὶ τοάντα πρέραλε, κε. 
πὰ δὲ τῦτο προ, ἐμ Φεαπότίω πάλι ἐλϑὼρ» "οὴ ἔρῳ 
παϑεὶς εἰ τὰ δὐνοῦσῃ φέδοωκε πάντα, πάντα φησί “νὴ. 
φυώπιομ Ἐκ πάντα κατέφαγε. τ τ δὲς ἐπτανεφομδιΐα ( (ι 
τί ποτε ἄφα τόσσα. ἘΛΕΎΕΡ ; ἐκέννος » ἔμοι ἰυϑι ἐἀϑίμ οὗ 

Φοτιοί ε ἐφακει καθ ξαυτἰιὺ δέ σοι ι χάριϊας ἡδᾷ, ἃ  μϑὰ 
ποι γιυὴ Ἵ ξάνθα συμῷοφο ΩΣ πρᾶγμα. τροικσαμδαΐᾳ; 
τι δὴ δοτέφα, οδὲ κιυὸς ἐλεγχϑῆσα τῇ πρὸς: τοι ἂν 
ὅφα, εὔνοια, νὴ ἐπαπῦσα ἡμίω μικκέτι Ἰ λοιπὸ σωσοι) 
κῖσαρ αὐτῷ, εἴσω τοαφελθῦσα, Ὦ τ κιτῶνορ ἐθραῶα. τὸ 3 
σοὶ ΕΉΥΘΙΝ πρὶ ἡντημάτωμ “πρὸς αλλήλας 

᾿᾿προϊανομϑύωμ, 



ΔΈΒΟΡΙ ΝΤΈΛΣ 139 
σίους ίη χαφηεί(αίειι [ες {ἴ ταείσμαἱξ [απ 
πηδιη ΤΟἰ στ εαγιηοη εξ εγογεπη κα, 
τπας ἐσ ὨαΠ| σαί ποηςἢΠ  ἰηποηΐδς πεγδειν 
αἱ Αείοριπι, χαίςαίε, Ροβειίάίε δαέεηη εχ ἰσμπον 
ἰχΠίςί5 ηαία [ππηρεποίατι ἀρραγᾶβ ςοσηᾷ οἴ αἰής 
αἰϊςίρυήτς, ἃς Χαητῆαπε ἐπιαίεϑαίς, ςορηδηείθας ἱσίν 
ἕαγ Χϑητπα5 ρατίεβ ἐχ ρροίτς ασος)᾿ ; 
Ρίε εἰεζας, ἃ Δείορο ροπὲ (δητί ἀεαϊεέ, 
Ῥεπεποίάςβ τπεα, ἰηχαίί εἰ, πθες ἐγαάξ δδί, 
Ἐηϊ,{Πε πειὸ ἀεςςαδς; [ες ςοσίταδαί, πᾶς οςοαῆο ξ 
αἱείίςί πιεῖ ἀοπηηᾷ, ρρίεγεα φ ες πουτίας αδ 
τ «Δα λία εἢ, αἱ εδιεἰσίξ δὴ πετο ππεοῦεης πεν 
Μερτεοίςξξας ἰῷ ίῃ ἀοηπττηι, ἃ. ἰξάςηδ ίῃ 
πε Πραΐο, ὅν πείὰ δος ρα. 6 
ἴδηι ραγεία αι σούατη ἱρία Ροίαί, ας ἱπχαί, 
ἙΊεγα μας ὁπηηία Πεγαβ αὐΠτήοη εἰδί, ΄ 
(εἀ θεπειοία, δ «ἀπε ποςδέα, δ ἀΐο το 
Ἐ{Π γοκηα,ςοιπςάς, δέ ἐπίπαν ποτα μαίας 
πεαάατί, ραγείοαατίηη σαηΐ ὁπιηία ργσίεςίς, ΔΕ - 
ῬοΟΙ Ποςα Πεγιη τεσ, τῦσα  - Ὁ 
ἴα5 Δ θεπειοίας ἀεάετίς οπγηίβ, Ὁπτηία ἐπ αυ(, 82 
ποτ πε οηηία ςοπηεαϊε, ΠΟ τεγο ἱτογᾶ γοσαξε,ὅς 
64 Παπὶ εἀεη5 δίζς ἃ ἴδ ταί σαίάειη ηὐ Ὁ 
Ἠη αὐίαῷ αἰκίς, ἴα (σσατη εἰδί σεδείας μαθεδδί, ἡ 
πΧούτΏ ΧΑΉΓΐ δ τῷ σαἰδητοίαι οἢς δὐδίϊζγαϊα; 
Ἁδησιαηη (ες «αηΐ τεάδέσιιία οὐσα τ} 
«ἃ ὑπαοίξεία, ας δά ξς ςεσίε ἄρ! τἸροϊετγ ό 
διαθίτδεαγᾶ σαπη εο, ἱησ εΠ σαδίςα!απὴ ρίογαϑέ, 
Ῥοία διτίσῃι ρεοσεάρηξε, δ. σα! οηΐθιι8 αἰξεεηίβ 
Ὁ οὖ» ς 4 Ρίορο 



4ο ' ΑἸΣΩ͂ΙΟΣ ΒΙΟΣ', 

ττοτανομδύωμ;, ν᾽ ἑνὸς αὐτῶν ἀπορήσαντορ παλυΐκα: ἂρ 
ἥδοιο μεγάλκὲρ ἀνθρώποις ταχὴ, οὔ σωπτὸς ὁπτιόϑεμ 
ἑδοὺς εἶπτεμ, Ἡνίκα ᾧ οἵ. νεκροὶ ἀνιπάμϑυοι » τὰ ἑαυτῶρ 
απαιτήσωσι κτήματα. κοὐ) οἵ Διολασικοὶ γελάσαντες 

ξφασὰαμ, νοήμωμ ὄξι)μ Ὁ ο νεώνατος «ἑτέρα δὲ ττάλιμ το 
θέντ »ὑτὉ χάριμ τὸ μιοὺ Ὡτόρατομ ἢ ἐπὶ σφαγὴμ ἘΔ, 

κόμονομ οὐ βοᾷ, ὃ δὲ χοῖςι Θ΄ ὃ ὁτι μιάλισα κράξει, οἷ ἥ 
δωΌπΘ’ αὖϑις ἘΦν ὅτι ῶ μοὺ τρόβατομ 4 Ὁ ἐὼν 
θὸς ἀμελγόμονομ ἢ ὅδ τῦ) τοόκ βάρος ἀποτιθέμιονορ, 
θεγῇ ἕπεται. Φιὸγ) γὴ ὑποσκ ελιβόμϑυου κοὶ τὸρ σίδηρον 
ὁρῶν, οὐδὲμ δεινὸν ὑποτήευει, ἀλλὲ ἐκᾶνα τὰ ὶ σιήδα Ω 
μόνα, δομᾷ τοείσεόθαι. «ὁ δὲ Χοῖφορ ς απ δὲ μήτ ἀμελ. 7 
γόμνοῦορ; ̓  τε καρόχιονος, μὴ ὶ δὲ σιυσειδὼς ἕ ἑαυτῷ πρὸς 
τι ν᾽ τοιὅτωμ τλκόμῆνος » ἀλλ. ὅτι ΔΙ σαρκῶμ" αὐτῷ 
μόνω ὄξὶ ἡϑείᾳ, ξκότωρ βοΐ - τὅτωμ ὄντ εἰθέντωμ, 
οἵ ο(ολασικοὶ Θάλιρ ἐπήνεσαμ αὐὸμ; ̓ φραπέντες εἰᾷ γέ 

λωτα. ̓ ταυσα μα υϑύτοι τῷ τοῦτο, ἠοῪ τὸ ξάνδε: 
πρὸς αἰὼν φικίαν ἀποόνοσήσαντος, ") τῇ γυροικὶ σή » 
ὥωρ ὃ ὁρμίσαντος πρὸς λαλέῳ » Ἐκείνν τὅτομ. ἄποϑϑα , 
φᾶσα, φισὶ μή ἐᾷ τολκοΐομ ὙγΔ1 - δὸς μοι «ἰὼ ποῖ. ́ 
κά ἀν, "οἱ ἀπελεύσομκου Υ οὖδὲμ γοὺ ἂμ ἐκείν οἴκ κι σαὺ 
σοὶ τοὐντεῦϑεμ.. σι δὶ ἀπελθὼμ αἰ κώνα πολάκδιε " ἑ 
τοέπομφαρ τὰς μδβίδας. ὯΝ, ὃ βάν Θ΄ ἰκαλαγεῖς, λί 
γέει" οὔκ ἔδιν ὅπωρ οὗκ ἤφτυσέ μοί τι κακὸμ πάλι οἱ 
σωπῷ. Νὴ πρὸς σιὼ γυυαῖικά Φησὶ, κυρία, ἘΛΑΞ τὲ “ 
πωρότος σὺ μεϑύει : ; τίνι τὰς μόρίδας πέπομφα, ον 
χὶ, σοί, μὰ δι", ἐμοὶ μοὺ οὔ Φησὶ» Ἐκείνη , τὴ δὲ κωυΐ 
νὴ ὃ ξάνϑ Θ᾽ τὸ οὐ σώπτῳ κληθέντι φησὶ, τίνι δέδωκας 
κε δ μιφίδαρ; κακένος τῇ εὐν ἀόφι σοί, γὴ γὴ πρὸς τὸ για 

καῦ 
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διόροπείς, ἄς αήο ἐχ ἐρί!5 αιτιϑίδεηξο, παληὸ. 
ἔσαν εἤξε ἴσεϑ τεῦ Ποῖε5 τατθατίο, Δείορροηὰ 
(Ἰλη5,Αί{,ςἃ τεἰατγεχεγίης πιογέαί, τερείεηίοβ σπβς. 
ῬοΠεαετίης, ἃ [ςΠοίαηίς ἰάθη ολιρο 
εἰἰκεγᾶε, σεηίοίαϑ εἰ ποπίτ τς, αἰίο πειὸ τπείας 
Ῥιοροπεηΐζε,α41 Οὔ γῸΠΊ Οἱί5 δα ςαρἘπΠὶ τ. - 
ἐἴα,η6 ἐχείαπιδί, ας ας ἢ πιαχίπιε ποοίξεταῖ, ΑΘ 
ἰοραϑ γατίας αἱέ, σαοηίδιι οὐ ας, ὃ - 
τ χα σετγί,λας εἰίδιγι πο είς οι ἀδροῆεζε;. - 
τδοίίε ἰεχαϊίατ, ίάεο εἰ ρεάίρι5 ἀτγερία, δὲ ἔειτξ 
᾿ξ εης5,ηΠΠ} σγαας [αἰρίςαζαν, ἔεα {{{4 ξαιτι ατία, 8 
ίοἰα αἱάξεας ραῆαγα,εα (5,1 χαΐ πε πιὰ. -. 
σείαγ,ηες ἐοηάεέαν, πε που ς. .."- 
Ὠοιιπι δἰ αα ἐγαίη{, εα σας πὰς. ΄΄ - 
ἐηίιμη υἱαί εἤς, πετίίο ποςίξεταζ, 5 ἢς ἀίς,. 
εἰ είρα! τατίας ἰλιαπεγαπείρίαπη πεη !ἢ εὖ)... 
αι, Εἰηίίο ςοπαίαίο, ἃ Χαηίῆο ἷ 
ἴῃ ἀοπιαπιγεπογίο, ἃς ἀΧχογεπι ριῸ πιο. 
τε ἀσογεῆο δοηιί, Πα ἐρίαιπι δαςι) ἐς ὅς 
[λα ἰηαίέ,ηε πῃ! ργορίπαιις 45,44 ταΐῃί ἀον 
ζεηι Π16 411, Δοίρο που επίπι πιδηίεείηι ἴα). ᾿ 
καπῃ ροί ας, ει δε δοίεης ςαῆΐ φά δίς, πα - 
“Δ {{{Π| ρατέεβ, ἃ. Χαηΐπις Παρεβσβ ὃ. 
«τ, ρόε αἰίᾷ τη Π «δαί πλ{Π{ πια!ί αἰ γαΐν 
ίας Αείορ", ἃ υχουίίηηαίε, ἀοπγίηα ἤιτπη ἅτε μον 
ἴο, ἐα εδτίᾳ Ἔβοςαί ρατέεβ πῇ, ποηης Ῥ δον 
τἰθίζΩὉ ρ Ιοπέ μη 446 πγίηϊς ίηαί {{4, [τ «αηΐ, 
ἃ Χαητῆας Ἀείορο δςείίο ἱπηαίε κί ἐς Π| - .. 
Ῥαιίερ ἃ {ἰπ; Βεηεοίο τις, ἃ αχολ.. , οἱ 
δ ὐυρος Ὁ ΣΝ 



ΟΣ ΔΙΞ ΠΟΙ ΒΙΟ6Σ,". 

καΐδ' ξάνδ 7, οὐδὲρ. ἔλαβεο; κακᾶνκ οὐδέμιν, ἡδὶ) ε 
ἄσωπος, τίνι γουῇ ἐκέλόυσας δέασοτα ὰρ μερίδας 
“δοϑιῶαι: :κἀκᾷνος, τὴ εὐνοόσῃ λιοι Ἃ Ὁ οὔσωπος τἰμὰ 
πα φωνήσας, ἀὕτα σι φασίμ: εὐνοξ!.. ἃ ᾿ γὰ γωρὶ κἂβ, 
ξὐνοξίν. λέγεται, ΧΑᾺ Ἐπὶ ἐλαχίδῳ ἀλγήσασαι ,» ἀὐτέὰ 

᾿ λέγει» λοιδορέίται, ἀναχωρᾶ. σὶιὺ ὑϑύτοι. κιζα,, τύ 
ἌγῸ0.. ἀπέλασομ, 6 οὔκ ἀναχωρήσιειεμ ἂν, ἀλὰ ἐπιλα 
Θομδύν πάντωμ αὑτίκα Φιλοφρόνως Ὁ σαίνει νοι σαν 
᾿Χάριτι τὸ δεασότίω. ἔδασε ο(ὦ) ἐπᾶρς δέαποτα; τῇ 
Ἰγωνομκὶ τὰς ὁ μόρίδας κΟμΙσΌμ, νὴ ἐιὴ τῇ εὐνοδση. (ΟἿ 
Φ ξάνθος, ὃ ὁφῷο κυρία, ὡς οὗκ ἐμὼμ δὲ ἁμάςτημα οὐλλὰ 
κὸν κομίσαντος ἢ ἀνάφια τοιγαςὅρ, γὴ οὐκ ἀπορήσω προ! 
φάσεως » δι Ὴμ αὐτὸν μασηώσω: : οϑὴ δὲ μὴ ὶ τοαθομϑης, 
αὐλιὰ :λάθρᾳ, χ πρὸς τούς ξαυτῆο γονᾷς ἀποχωξασάσχς Σ 
οἄσωποο εἴπερ. οὐκ κ ὀρθῶς εἶπορ ὦ δέασοϊα »ὧσ. ἣ κύλ 
Ω 'σοι μαδλομ εὐνοέϊ, νὴ οὐχ ἢ τρὴ δέασοινα ς ἡμεςῶν 
δέτινωρ πρῳχκληῶμ, μοὶ φὉ) γιυαικὸς ἀδικλιάκτῳ 

, ὑονδσις; νὴ  ξάνθα ΔΝ προσικόντωρ τινὰρ ὧς αὐτῆι, 
ὡς ἂν. ὑποϑφέψδεμ οἴκαδε πέμ αν" », τῆς δὲ μκὴ ὑπεν 
Ἑὲρ θελόσης, Ὥ Ἷ ξάνθε δὲ αὐσίὼ εἰ εἰ ἀθυμία ποσεσόν; 
τος» οὦ σωπος προσελθὼμ αὐτῷ Φασὶ . ἀλκὴ ἀνιῷ δέασο; 
τα .ἐγὼ δ αὐἹὰὺ αὔριο, ἥκεῳ αὐθαίφετομ; "ὴ ἀπράλλακ 
τὸρ δράσω πρὸς σέ. νἢ λαθὼν κέρμα, ϑυμενμσανι 

ὥλθεν. κοὰ ὠνασάμμονος χἰζδας νὴ ὀρνιθαρ ν νὴ ἀλᾷ ἅ 
ἣν πρὸς εὐωχία, ἐπιταδείωμ, βαδιλωμ τὰς οἰκίας ἐν 
ενόϑει ς τσαφήά φῬίνωυ νὴ αἰ ΔΝ Θὲ αὑτῷ δεαπσοίνης γεν 

“ὠχτόφωμ οἰκίαμ; ήτο. ταὐτίω ἐἰδιέναι “ππρφοσ'ποιὄμιενος 
ξκείνω, τυγχάνασαμ ἥτε ἀὴρ ᾧ αὐ τα ἡ σίιν. δέασοι 
μων ἀκ ημήρ ἡοὴ δύ τινι (δὴ οἰκίας ἐκείνας. ἐντυχὼν 

ἐρώτα 
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- ΧΑΒΕ α5,ηῃ1| ἀςςερίθιίτ ἃ αι, 9... 0 .- 
“Αείοραξ, οι επίπι αΠΠ{Π| Ποῖα ρατεθ. ὁ . 
τἠατίτ ἃ 16, επειοία πε. ἃ Δείορυς. ὁ 
τδης ποζβζα, ως εἰ ἐπααίς δῆ ααϊτ,η πταϊίοε δὲ 
δὴ εὶς αἰςαξ,τῇ παίμίπια ἤςρ τεςυΐα οἥεηία οοῖρα 
αἰας, ςοπαίείδεαγ,αδίς, ἐαῆσπι τας αεύρθο 
τ2[0,εχρεϊτο δῆ ἑαπηξη αἰζεάςε, ἰεὰ Ὁ - 
ἐξα οπμίαπι, Ἰδείην θεπέσης δἰαησίτη, ἃ σα. 
στατία ἰἸεγὸ, οροιίεδαι ρίζαν ἀίςεγε Ποία, ο- 
Ὀχοτί Π45 ρατίε5 ἰειίο, ποῦ Ὀεηεαοία, ἃ“ ς΄ 
ΧΚαπίμα,αίάε5 ἀοηγίηα ηὖ πιεᾶ εἴτε σρατη, ἱεᾷ 
εἰα5 χαί κα]ες ἐοΐεγα ἱζαῳ, πες ἀφεγίς τΠπ| σοςᾶν . 
ἴϊο, σα εαπὶπεγδειεηλ, 4 πειὸ ἤθη εεάςηξςς, ᾿ 
ἀπεγαπὴ εἶλπιὶ 26 {1ο5 ραϊεηΐες τεσγεδ, - . 
δείοραυς ἐπαιίίιποη τες ἀϊχί ο ἤσίε, τ.) 
Ὥστ τέ πιασίβ ϑεποπεῖε, σαὰπι πιεῖ μογᾶς ἀἰεὉ9 
δ αἰίχιοι ργαίειίτίς, δέ αὑχοζε ἱτοςοηοί δία. -- 
τιαπεηΐε,ἃ Χαηΐῆο δθίησβ σαοίάαπι δά ἱρίαπι,, 
τςζεξαειίεγείαγ ἀοπῖ ππίίεηΐε, 1 πεῖο ςἄ ἐς ον 
φεηοί ες, ὅς πε Χαηιπ δ η πογογε εἤεῖ, ΄ 
«Δείορυ Δἀίεης δ εππὶ,ησαίέ,ης ἐε δἰηϊέζες πε 
4ε,Ἔσο επίπι 641Π| (5 πεηίγε ἰροηΐς, δῷ εἰ. 
4ϊπιε [βείαπι δά τε, ἃ δοσερία ρεςαηία ἔῃ ἔουιμσι ᾿ 
"ἀαίειας εἐπηρείς αηἰεγίρα5, ὅν σα! ἰ5,.8. αἰης αδυ 44 -. -.- 
Δα ςοπαίαίη ἰἀοηςίς, αι αἰδης, ἀοίτος οὐςαῦ “0 
ιθαζ, (γαηξραΐ ἰσίταν ἃ δηζο ἀοιγαι ρᾶ, 
ἐσηξτπι Πεας κὰ ἱσποίαγς {πλι|4Π}5 
ΙΠογτν Ἔξ, ἃ ἰῃ εα 6 σ΄ ἐὰν χρυ Ἢ 
“τῷ πιληρίς, δ (ἢ ἰῃ απεαᾷ οχ ἀρη)ο {14 ἱηοι Π ΠἔΕςέ, 

“ἣν τοσαθαΐ, ᾿ 



2". ἌΙΣΩΠΟΥ ΒΙΌΣ. 

ἐρώτα ἐἶ Ὁ τι τον ΔῊ εἰ «0 γάμαες. »βισίμωμ οἵ ΓᾺΡ ΚΝ 

οἰκίαμ ἔχοιεμ αὐτῷ τοωλῆσαι, ἵ Ὁ δὲ, “ἡ τίς τότωμ ἔχα 
“ἰὼ »ϑείαν τουθομδνα, ξᾶνθος φκσὶμ φιλόσοφος. αὔρι 
ὉΡ γοῦν γυναικὶ μέλλει συράπηγεόθαι.. τὸ “δὲ ἀναβάν 
τθ’. γὴ τῇ γιωαικὶ. ταντα τὸ) ξάνϑα ὧδ. ἴκασεμ ἀναγ 
γείλαντος ; ἐκείνη σιὼ δρόμῳ ἡ ἀσϑ δῇ ταρὸς τὸν ξάν7) 
ΩΝ ἄλϑεβ. αὐτίκα, (ὶ αὐτό κατεβόα λέγοσα πρὸς τοῖς 
αλδοιοῚ πρὶ ταῦτα; ὡς οὔκ ἂν ἘμΞ ζώσχε ὦ ὼ ξάνθεΐ Ἑτέρα 
γυρουκὶς δαυσκδῖσῃ σαυηνμοόλίδοι ᾧ νὴ οὕτωξ ἔμανεμ 
ἐπὶ "ΟΝ. οἱ οἰκίας δι οὐσώπϑ » 6 νὴ δι ἐκέίνομ ἀπῆρε. ἐὺ 

ἥα ὶ δὴ Ἡμέραρ -οάλιρ τινὰ. ̓ καλέσας ὃ ξάνδος. οζ(ολαδὶ 
κοὺς εἰὰ 8 ἄφιδορ; Ὧρ' οὐσώπῳ φησὶν Α ὀψώνησομ ἀπελ 

δὼμν ἔν ὅ,τι ἀθηϑότατόμ τε Ὁ} βέλτιδομ. ὁ δὲ ἀπὶ. ! 
ὡὧμ, καῖε ἑαυὸμ ἔλεγεμ ἐγὼ διδάξω τὶ το. δεασοτίω μιὰ 
Δωραὰ ὶ διατἀπεόϑοι ς γλώδας οὐ μόναο νεῖ ποριάμω 
Θ΄ ἡ δ ἐτοιμᾶσας » ἀνακλινθέσι, γλὥπαμ ὁπΊι κά 
5ῳ σιὼ ὀξυγάῳ ποέϑκκε . Φἰν δὲ σ,ολασικῶμ Ἐπαῖνε 

σάντωμ ὧδ Φιλόσοφομ Φ πρῶτο ἔδεσμα, διὰ σἰὼ δὴ 
Ὑλώπης πρὸ τὸρ λόγο, ὑπαφεσίαρ πάλι. οὔσωπΘ" 
ξφϑὰρ γλοῆας πρέθηκε, «Ἰοὺ αὖθις αὖ βρώματος αἱ ταῦ 

ϑέντοο ἀδλ 6 ἄδνσ, ὅδ᾽ οὐδὲρ ἕτόθομ ὅτι μι γλώταφ 
πρστίθα ὧν δὲ ἀολαπικῶμ᾽ ἐπὶ ὍὯδ᾽, ταυτῷ φ Ἐοφῆς 
“ἀγανακτασάντωρ , μέγϑι τίν". γλώπας εἰ επόντωμ» νὴ 
ῶο ἤλκέο δὲ ἢ Ἀμέφαο γλώτας ἐσθίοντες τὰρ ἡμετέφαρ ἮΔ, 
γήσαμον» ο ὁ ξάνν Ὁ φησὶ πρὸς ὀργίω, οὐσδέμ ΟὈΙ τοάρεν 
δι ἕπου οἄσωπε ; νὴ. 8 »οὗ δῦτα. κἀκένος, ; οὔκουν 
φυετελάμίω σοι. κατάρατομ δνδεώπιομ Ὁσᾶρ. ὁ, τί ΩΝ 
βότατόμ τ νοδὴ ἄφιβομ ὀψωνῆσαι ; : Κοὶ ὃ οὐσώπος; ποᾺ 
Ἢ ἑώρας σοι τἄρ Χάριτας, ἀεμφομϑλίω με Φιλοι 

τόνον πὸ σύφωμ 



ΣΎ “ ὁ 

ἈΕΒΟΡΙ- ΜΙΕΤΑ͂,: . ἂμῳ 

τορσαϑάΐ, Δ αἰίηι 84 πιρίία5 αὐ ἀόμῆο)7 
. βία ροῆεηε {δ{ πεηάετε, {0 δε, εἰ Εἰ 
ΟΡ 5 Π 5 τοσίτληζο, ΧΔΏΓΠΟ ἑηηΓ ρῃΠοίορῇο, ς(88 
εηίτ αχοιί ςορυδης5 εἰ, εοὸ πείὸ αἴθ, 
«ἀεηῖε,ἃ υχοτί μας Χδηζῃί, αἰ απαάίαί εηπη, 
εἴδητζε, {4 ςατπι, ἃ ρίόρετγε δά Καῖ, 
«Πα ἰαἰτ ΠΠατίπι, ἃ. ςσέγα ἱρπι εἰδιπιαδαΐί ἀἄίςες ἑηΐεε 
Α]α ἃ παῖς, ἤοη τς υἱπεηΐς ο Χαηίζῆς αἰζετί. 
χογί ςοηίπησί ροζετίβ, ἃ {ἰς πηαπίε ἘΠΥΥΝ ΝΣ 
ἔ ἄοπιο ῥ᾽ Δείορ, φυξαάιιοάᾶ ΡὈρέει ΠΠΠ ἀςεῖν 
(ετϑῖ, ΡΟΙῚ για ἐ{ς5 αἰίᾷ ἐ, τυ 85 Χαῖδα αἰςίρις 
ἰοβ δά ργδηδίαπ Δείορο ἱπηαίε, εις," ἢ 
ορέϊηγχᾷ χαοάῳ ὅς ρεφ δ Πιι, Πς ἰηίεγ εαῃ). 
ἄππιπι (οςαπὶ ἀϊςεθαΐ,εσο ἄοςεθο Βεύιπι σα. - 
{Ἰαϊτα πδηατε, ς ᾿η σα ἱσίεας (Οἱ {π{||45 εἰν 
{εἰ,8. ἀρραγαῆειί αἰ εείδιι5,Π σι ἀχαιᾷ ἤσαν 
[5 «ἢ [4]: πιεηΐο ἀρροίαίέ, αἰ ςίρα 5 ἰαάδα -. 
ἐδ ὰ5 πὸ ρῃΠοΙορἢΠίς ρείπιαπί ἐεγουϊαπι, ργορέει 
[ρα δα ἰοςπείοης πίη Ποτί, γατία εἰΐχαβ αίορῦ 
ἰίησιαβ ἀρροίαίε,ίς ἱξεγᾶ δι ἔεγςσαϊο αἰίο, δίῳ αἰίο 
“Ρετίίο, ἢ 6 ὨἰΠΠ] αἰ φαλτη ησιτας 
φΡοηεβαί, αἰϊοίρα!5 φαξεοὰείαδιάε εἷδο τερείί! 
ἴο ἱη4 σηαίί5, που [ρίας ἱπαηπίεπείριιβ, αρ 
φΕΏΟΒΚ ρεΐ αίεμ σᾶ εὐεηάο,ηοῆτας ἀον 
ἰπίπηαδβ, ΑΠίΠιι5 ἰηΠαίε ἱγαίαϑ, ηἰῃ1 αἰίά εἰδί 6{Ὲ 
Ἀείορετἃ ἰ5,ποη ςεγξε,ἕαπι ες, ποππς 
«τ Δη Δα τ {{Οτα!{ΠππλῈ Ποπλυίε ορεί, ; 
τοῦ σα ῳ, ἃ ΡηδεΠΙπΙ ορίοηατί ἃ Δςείορ", τα 
125 ἤαῦςο τἰ(δι σγαξίας ἱηςτεραηεί τις ριον .: Ὁ 
ἘπῸς (ορ ίβ 



ΓἘ ἢ Αἰ Σ δΥ: ἘΙΟΣ ἃ 

σόφωμ ἀυδεῶρ ρόντωρ. τί ἂρ οἷ γἥδοιτὸ γλώτης “δ: 
βότεροβ τε νὴ βέλτιομ ῳ, ῷ βίῳ, ; πᾶσα γ}) τοὶ δεία. 
δὰ Ῥλλοσόφλα, δὶ αὐτῆς παιδεύεται νοὴ διδάσκεϊαι; 
δι αὐτῆρ, δόσεις. λήψεις. ἀγοφαί ; ἀασασμοί, Α εὖφη 7 
μἱαι ὅσας πᾶσα. δι αὑτῆς ὙᾺ συγηφοτοιὥται γᾷ 
ἐλοι, πόλει νος οιδόται. : ἄνθρωπτοι διασώλονται .Ὁἃ 
δυρελοντι φᾶνα! , ΦῚ αὖτῇῆο ἅπας Ὁ ΒΙΘ» 3 ἡμῶμ σιωέ 
σήλεμε οὐδὲν ἄρα τῆς γλώπας ὁ ἄῤκενομ . Ἐπὶ τὅτοις οἵ 
“κὀλαδικοὶ ὧὃὅ ἐὺ οὔ σωποἜ ὀρ ὥς λέγειμ φάμονοι:; 
ἥλαφτακένοι δὲ ἐμ διδάσκαλομ, διελκλύθασιρ ἑκα 
ΞΘ’ ὁ ἐπ οἴκθ, τὴ δὶ σόραΐᾳ παάλ!». οἀτιωμδίωμ, ἀὐ! 
τῶρ τὸρ ξάνθομ, ἢ ἐκέίνος ἀπολογᾷτο δὴ νοὶ γνώμαν 
οὗτος ταῦτοι. γεγονέναι., αὐλνὰ τὸ ἀιχβείσ δόλο τὰ κα 
"κὐφγίξι», σήμισθου δὲ δια μείψει ἃ δᾶπνομ. καγὼ 5 τα 
φόὄντωμ. ὑμῶμ αὐτῷ διαλέξομαι . καὶ καλέσας αὔτομ, 
τῶι δ, τὶ Φαυλοτατόμ τε ν᾽ Χείφιϑομ ὀψωνῆσαι κελεύει; 
ὧς ΟἿΣ «ολαδικῶμ σὦ αὐτῷ δαπνκσόντωρ οὗ ὃ δὲ, ΜΝ 
δε. διαξαπεὶ 6 ,͵σάλιμ γλώσσας ἐπςίατο «να ἑτοιμᾶ 
δας, ἀνακλινθξίσι τι ϑέρϑηκεμ. ο οἱ δὲ, πρὸς αλλυίλοςὶ ὑπε, 
Φώνουυ, Χοίρειαι πάλι γλῶσσαι . μα μεῖὰ μικρὸ αὖ 

ὃς γλώϊας τοιδέθκκε. κοὴ μάλα αὖθις ΘΔ αὔϑιρ. τὸ 
ξάνϑο δὲ δυσαναχετήσαμτος, νὴ) τί τὅτο οἴσωπε ἐν 

φιότί(», μὴ πάλιμ φετεαλάμίω σο! πᾶρ ὅ, τι χβηϑὸ 
τατὸρ τι Νὴ βέλτιβομ ὀψωνῆσαι. οοὔχὶ τᾶρ ὃ, τί φαυ 
“λοταῖόμ τον) Χείφιδομ: τὃ δὲ, νὴ τίτσοτε χᾶφομ “Ὁ, γλῶϊ 
7κς ὦ δέασοτα. οὗ τόλες δι αὐτὸς καταπίηθσὶμ ς: -: 
οὐκ ἄνθρωπτοι δὲ αὐτῆς. ̓ἀναιροζται : οὐ ψεύδη τοάντὰ 
Ἰὺ δλασφημίαι νὴ ἀπιορκίαι διὰ ταύϊ πραίνονται : . οὗ 
γάμοι μὰ ἀρχαὶ γὴ βασιλᾷαι. διαὐτῦρ. φναϊξέτρνταις 
ΦοΙΖὶ οὐχ 



ἈΈΒΟΡΙ ΝΙΤᾺΣ" 49 
Τορῃἰς ργαίεπείδα5, χυίά ἱρίτας πο ῆσαα πιο) 
δα 5 ἃ ριϑιδηζίας ἰη υἱεὰς Οὐηηΐς εηἰπ ἀοεείηα, 
ἃ ρἰοίσρῃία ρει ρίαπι οηητγαίαγας τδαϊξατο 
Ρ ἐἰρίατπι ἀδείδεβ,αςςερεσεκ,ογα, [αἰ ατατίδος, αὶ 
δεηζίος, πταία οπιηίβ, μετ ἱρίϑπι ςεἰεγδηξαγη 5 
Ῥεία, οἰαἰταῖς5 εγίστπίαν, Ποπγη 65 ἰεγαδηξαν, δ, 
αὐ Ὀγουίζου ἀίςαπ,,ρεῦ ἱρίαπι ἐοία αἱία ποῆτα τοί 
{πτ ἰ1} ἐγσοὸ σα πιεϊία5, οὐ παῖς ; 
εἰΐςίριηί Αείορύπι εξ οσαί ἀϊςοηΐεθ, 
ἀΡοιγαῆς ἀετο τοί τα, ίεγε ἴησ.),. 6ῸΟ ᾿ 
{{{Π ἀοπῖαμι Ροἢτίαΐο γαγίαβ δοςυίηείδαι5 ἡ). 
ἰδ Χαηεῃᾶ, Πετείρδαεβθαι, Ωὖ ἰξοπη ποία 
ἔπιαττι ας ξαίῆς, Σὰ ἐπα 5 γα Ὁ ς΄ 
ααίτία, Ὡοαίς δε ρεγπαίαδίς φοσηδηι, ἃ ἱρίε ρα, 
{εηείδιι5 ποδίϑ στ ἐο ςοἰοπααί, ας ποςαίο εο, : 
αἱ Πίπηαι ααοάφ, ἃ ρΡεπίπιαπι οδίοηατεί ἱαθεί; 
παποε αἰϊςίραϊ (ες ἔογεηξ ςορηδίατί, {6 δαΐεηι Ὠὗ 
Ειϊ πλαέδεαβ,γατίας πη σττᾶς ἐπγίς,  ἀρρϑία) 
Ἐδ5 αἰϊςαπιδοηείδιις ἀρροίαίε, ί ἰητεῦ εἴα) ᾿ 
᾿ῬΔαγπγιγαᾶζ, ρογοίπο γαχία ἰτσιτο. δ. ῥφαΐο ροίξ 
“ἀτογατη πσυαβ ἀρροίαίε, ὃ πα]άς ἱξεγᾶ, ἀγὸς ἱξετ, 
ΣΚαθτο δαξίηίηαο αἵο ἔεγείε, ἃ ηὐ πος αίορε ἀΐ 
τεοηίε,ππλτατίας πιαηήαδαί ἐδ Ορίίν Ὁ" 
Ἰπᾶηαᾧ, ἃ ΡηδαΠίηγα οδίοηαείς ἀς: ροιί αἱ 
{Πίπια αὐ, ὅς ρεπίπιας!ε αὔτ, 4 αηῷ ρεΐ]ξ 
σα ο Βεζες ποηης ατϑ65 ρὲ ἰρίατη ςουγαπηΐτ ᾿ 
ὯΟ Ποηηίῃε5 Ρ ἱρίβιι [ογοίαήξς οὖ πηξάήδεία οἵα, 
Ὡς πιαϊεαίίζα, δ ρετίατία ῥ ἰρίαπι ρῃεοίαηξ: ποῦ 
Ὡπρτία, ὅν Ῥηηςίρ αι, τέρα Ὁ ἱρίαπι εοτίαηξξ 
ἐκενς ῃοη, 



πλάνο ΒΙΟΣᾺ 

δὺχ ὧθ κεφάλοδορ ἐ εἰπτᾶμ »ὃ ὁ βίρ" ὁ δ[ὃΡ αὐτῇο. ἅπας ΠΣ 
ξίωμ τολεμιμελημάτωμ᾽ γέμε; ταῦτα τῶ οἀὐσώπο φαᾳ 
υϑια, ἣν τιᾷ σιυανακαμϑύωμ τὸ ξάνϑῳ φασί. οὗ 2 

τθ' ἐ εἰ ἐὴ τοάνυ σεαυτομ ἀσφαλίσᾳ ᾿ οὐκ ἂρ ἄπορος εἴμ 
μαμίας ἀφορμῇ σοι γενέσ)οιι «οἵα γο ἣ ᾿ μορφὶ, τοιᾶ ὁ 
δε καὶ ἢ ψυχή, ΘΔ οὔσωπίθ" πρὸρ αὑτὸρ σύ μοι δο- 
κέ ἄνθρωπε κακεύξεχής τίς νὴ τόρίε γί εἰναῖ » δε α 
απότίω προξνωμ Ὁ οἰκέτο, "θ ὁ ξάνν ΘΥ πρὸς ταῦ 
τα » προφάσεως Ἐφιεμῆος μαδιγῶσαι τὸρ ἀνϑφωπομ, 

δραπέτα φὴσὴμ » ἔπει ποι δὺ γον εἶπταῦ τὸρ Φίλομ, δεῖλ 
ξόμ ῥδοι ἀπτόρίες γο ὦ ποία ἀγαγώμ. σ' τελθὼμ ῬΙ. 

'Ψαυ. Γ Ἐπτ σΉς. Ἐπὶ ̓οΟ). λεωφόφο Ἢ οἴσωπθν Ε ἡ) δὺς 

τοαφιόντας τοερισκοπτῶμ. ὁρζᾷ, τινα. ἐῷ ἐμὸρ. τόπϑ ἕικα 

Ψὸμ γβόνομ παθίσαντα » Ὁμ ΓΝ δοκιμάσας καὶ αὖτορ 
, ἀπεάγμονά τΊνοι. νὴ) ἁπλοῦ εἰνοὶὶ πεοσελνλώμ Φκσὶμ; 
ὃ δεσπότας σῈ καλέ σὰὺ αὐτῷ ἀριδῆσαι . νοὶ ο ἄγφοι 
κθ΄ ἐκώνος μηδὲρ τοεφισργασ᾽ἄιονος » μή τε τίς ὧμ 
Ὁ τίνος καλᾶται, εἰσῆλδεμ εἰς σἰὼ οἰκίαν. νοὴ σὺ 

᾿αὖ τοῖς ὑποδήμασὶ φαύλοιο οὖσιμ ἀνέπεσεμ. Ἰζομϑα 
Θὲ τῷ ξάνθο τίς οὗτιΘ΄, οὔσωτος εἶπεμ;» ἀποφίεφγορ 
ἄνϑρωπορ. ἡ). ὃ ξάνθορ εἰς οὔρ ἐπῶν τὴ γαραικὶ σώ 
ἐποκφιθϑαι, αὕτῳν κοὰ ὁπτόῳ ἂμ αὗτὸς ἐπιτάπηι, τοι" 
δ. ὡς ἂν εὐπφοσώπῳ͵ λόγῳ πληγὰς Ὅδ' α οἰσώπῳ ὡ» 
σείειν. τῖτα τῷ ἐπηκόῳ τάντωμ Φησὶ, κυρία» ὕδως 
ἐπὶ λεκάνας βαλϑσα», “οὖς τούδαρ, τὸ ξένο νίψομέ 
διενοξίτο γα καὶ ̓αὖτομ, ὧσ τσάντως ὁ μοὺ ξένος, εὖ 
λαβηδήσεται ὃ δ οὔσωπος ὡς ἐκεῖνα τούριέφγα Φοψ 
Φέντος, τολκγὰρ λήψεται . ἧ μιοὺ οὗ βαλὅσα δ ὕδωρ 
ἂρ τὐὸ λαόν »ἔαι τοῦς τόδαρ τὸ ξένα υνἱγαάσα.. ὃ δὲ 

γνοὺς 
ἵν 



ἈΈΒΟΡΥ νῖτα. 4.9 
πδιιξ σιδείπι ἀἰοατι, τέ οὐπίς ΡΟ ρίσαι ἐπ, 
πίτογασι εὐγούαπι γεξοεία εἰς μας Αείορο αἰ, 
ἐξηζε,υἑ εχ αἰςαδειίδ5 απ, Χαητῃο πα, Πίς, 
εἰ ἀἱάςε ἐς ἱρίαπι πιαηίετς, οη ἀαδία είς 
ἱηίληίο κςαυίᾳ (ἰδέ. Πα] ἐς εηέττι ἔογπτα, αἰ 5 
ἃ αηίπια ὃ. Αείοραϑ δά εὐπη,τα τλΠ{ αἱάς, 
τίς ο ἤοιηο ρύδιμς σαίάαπ), ὅς ςατίοίας εἤς, Πε. 
γα {τ 5 σοηίία ἰεγατι, ἃ ΧΚαπίπας δα πο, 
οϑυίδαι ςαρίςηβ περδογδησί Ποπη ΠΕ ΠῚ, : 
ξισίείαε ἱπααίτ, 41 σατίοί πὶ αἀίχίΠ!ι αὐλίς, ο εν. 
ἀςε οὐ ἐπςατίοίαπι Ποίεμι δα ἀπ, ἐστεῆας ἰδὲ 
τας ροιτίαίείη ρἰαίεαιη Δείοριιβ,8ς εο5, Ἢ 
αΡίεείδαι, εἰγοαίρίς(ε5, ἀεί ἀπ αΆ (πη ἰοςο 48 ἀΐ. 
ει ἰεἀεηξεπ, ει ἱπἀίςΔἢ5 ἔξοι1ΠΊ ᾿» ἔχις ϑν 
οαίοίαπι ὃ {πιρ] τε ες, αςςςάςξης ἰησαί, 
Πεγας ἐε πίε ποτ ργαπίατγιπ), ἃ γα σ 
εἰς ἐπε αἰ} [οἰ οίταξα5, ες χαΐβ εἤ ες ἜΣΘΩΝ 
ἃ σαοίτηυίίατείαν, ηστεῆας εἴ ἰῃ ἀοπηισι, δ α: 
ἐρ[{5 «αἱςείβ υἱὐ εγδηξ αἱἱε5,ἀἠ ςαδαίς τοσαηίε 
δαςεη ΧΑΠΓΠΟ ααίς Πίος Δείορα αἱζ, ἱπσατίοίαϑ. 
Ποιο. ἃ Χαηζῆαβὶ δυζό ἔβέας αχοχί,ας δὲ οδίς, 
απετγείαγ,ὅς χαρά ἰρίε ἑαΠετίτ, ξαςογεῖῦ, 
αἰ ποηείτα γαξίοπε ρίασας Διείορο ἰῃν 
ἔειτεῖ, ἀείηάςε ςοτᾷ οἰγίρυς ἰηηαί , ἀοηγίπα, αι 
ἰη ρεϊαίπι ἰηήςε, ἃ ρεάες Ποίρις ἴδια, 
ςοσί(αδαΐ εηίπιίεοαπι οὐμηίηο Ποίρίίει ἐξα 
[ταγασι, Δείοραπιπεῖο, χαία {Π 6 ςατίοία5 εἴς, 
πε εγίθ5 Τ(ίαπα γί, {{|α ἰσίεξαν ἰδ τα σα 
ἴῃ Ρεἰκίπι, θα ρος μοίρί 5 οταγα, ας. 
ἢ 4 οορῃοίςξϑ, 



ζφ. ΑἸΣΏΤΟΥ, ΒΙΟΣ ὁ 
γνοὺς ταἀὐτίω οὖσιαν πὶὼ τὸ οἴκϑ δεάσότιμ, ταν ἢ ταῦ, 

χων εἰπε ετιλῆσ ας ἀξ ὡάντως βὅὄλεται. νοὶ τὸτο 

δὲ χάρι αὐτοχαρίας τοὺς τοδάς μἷ βόλεται νίψαι 
ἔπει ϑφραποανίσιμ ΕἸ ΧΕ ἂμ τοῦτ ἐπιτάξαι .« ἥϑοτεῖνας 
οἷν τοῦο πόδαρ, νΐμου κυρία, Φησί, [Ὁ ψιψάμονΘπ 
ἀνεκλίνῶν.. τὸ δὲ ξάνϑε κελεύσοντί(» οἴνομ δ᾽ ξένῷ 
δον ϑαι τιϑρ, τοᾶλιμ Ἐκέν 0)" διελογίσατο καὶ αὖ 
Τομ, ὡς αὐτονο μιοὺ Ὁ πρότιομ ἔδει “πιᾶρ, Ἐπεὶ δ' οὗ! 
τωρ αὐτοῖς ἔδοξεμ» ουδὲμ ἔ ἔφγομ ἔμοὶ τὰ τοιαῦτα. Ἐφόυ 
νᾶ. κολ λαβὼ ἔπιερμ. ἀριδοώστωμ δὲ, καὶ τιν)" ἐδ 
σματθ’ Φδ' ξένῳ τοι βατεθέντ)", κακείνα ἡδέως [25 
οντίΘ).,0. ξάνϑ Θ΄ τὸ μαγείζῳ, ὧς κακῶς τ Το ἀςτύ, 

σὰντι «νεκάλει. κοὺ υϑιτοι νοὸὶ ἀποδυθέντι τοληγᾶὰς 
«μεφόςει. «δ ἀγφότης καθ᾽ αὐὲμ ἔλεγε» δ ῥιοὺ ἔ ἔδεσίιους 
ἄξιαι, ἐψηται, μοὐὴ οὔσδιενος αὐτῷ ΦΕΐ πρὸ τὸ καλῶρ 

ἔχε. εἰ δὲν) « δίχα, προφάσεως βὅλεται ἐῤ αὑτῷ δὲ 
λομ μαπιγοιΐῦ ὁ οἰκοδεασοτης. τί “πρὸ Ἐμλέ; Τὸ δὲ ξάν 
Ὧν ἀοχἄδλοντ μοὶ οὐχ ἡδέωο διακειμδαίε, Ἐπεὶ λα 

δὲς Ο ξέν Θ΄ τοόριεις γάζετο τέλος τ“ ΄λακοεΐθτεο Ἰνέχθᾳ 
Ὁαμ.ὃ δὲ ξέν" ἅ ἅτε δὰ μήπω τ-:λακούῦτ( γευσά 
ὠὐϑνθ’, σωρφεύωμ ( σαυαλῶμ αὖ τους ὡς ἠωμδς ἴόλιες 

“τῷ δὲ ὲ ξάνϑε ὁ ὌΡ ἀρτοπτοιομ ὀκ τιασαμϑμο; νοὴ τί δά 
-σοτεῶ κατάρατε φαμϑμα "δὴ ἀιέλιτι Θ΄ δίχαν) τῳ 

πέγζεως τοὺς τολακοίύταςρ Ἐσκεύασας - :ἐκᾶνΘ" ἾΦκ» 
5: ι μιοὺ ὦμόρ ὄξῃ ὦ ὼ δέασοτας ὃ τλακῦρ οἾμε τύτηε. εἶ 
δ οὐχ ὧφ᾽ ἔδει ἐσκέναθα!; μὴ ἐμὲ, ἀλλὰ αἰαὶ δέασοιναν 
εὑτιῶ. γοὴ ὁ ξάνϑ Θ᾽, ἐἰ πρὸς ΩΝὴ Ἐμλῆο τῶτο γέγομε 
γυραικὸρ,, ζὥσοῳ αὐσ ο ἀζτίως κατακαύσω: Ἰρὴ -ἄ 
λιν τῇ γυναικὶ ψεναι αὐτῷ σουνποκριϑ δα, δὲ ἐάσω 

“οὶ 
ς ᾿- 
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-ξόσμοϊςοηβ ἤδης εἴτε ἀοηια5 ἀν Π884, ἴε) 
(ἃ Ιοηπεραξ,ῃοηογαζε πε οἥπίηο παϊέ,αιῷ Παἰτ8 
ἔεί στατία (α(5 ππαπίδι5 ρεάος ππεος παϊἰαδίς,. 
τι Δης] 5 ασεαῦ πος τδηάατο, ἘΧί [15 
Ἰῤίεαγ ρεάίδας, δα πα Ποιὰ, ας οί15 
αἰϊςαβαυίε, Καηίπο δαί ίαδεηίε πίπιττι Ποίρίε 
ἐϊατί δίθεγε,γαγίας ε ςοηγάεγαθαξ ίοσ 
ἔαπι, ἑρίος δηΐε οροείειε μίρβετο, [εἀ σοί [Ὁ 
ἵρίϊ5 υὐἱαπιεῇ, ποη οραβ αν! Παςίπαηαίγο) 
το, ἃ ἀςείρίεηβ δέδιε ργαημἀεηείθας πεγο, ὅς ἔεγοι» 
ἴο χυοάᾶ Ποίρί ἀρροίτο,αίς ἡο [πδιίεγ ςόπις) 
εηζε, αηΐίῆας σοσαπ, Ὁ πιαὶε πος ςοηαί, 
ὑπει, παρ αζαν, δίς εὐ πάπα πειθεγίθιις 
ἈΠοίεραἷς αΠίςας ἀατε ἰξαῖ ἀίςεθας, ες! αυίας 
Ὀρείπιε οὗ εἢ ὅς ἡἰ 1 εἰ ἀεε, απο πίη τείας 
Ῥαγαίιπι [τ αππεξ ἀὈΙῷ σα πα πππηι [οὐ 
ται ἤδσεϊίατε ραίει [Δηγα5, “αἱ 84 πλες δῇ 
ἔπο αὔτ σστείεγεηίε,πες ίσσαηαε δβεῶο, οἰ 
ὨϊΠ Ποίρεϑβ σὐτίοίε ἰπαπίγεθαξ, ταηάξ ρἰαςεηία αἰϊα 
τα (υηἴ, Ποίρεβ πξίὸ δ πη ρἰαςεηξᾷ σαΠαίν 
ἵξειςδαοίτξ5,δ ἀςείρίςη ἐρία5, αἴ ραηεβ σοιςάς 
Ὅαΐ, ΧΑηζηο ἀπέξ ρίογεηι δοςαυίαηξςε, ἃ καῖ ὨΔΠ 
Ὁ ἐχεοδηάε αἰςεηίε, ἃ αρίαμε πεῖς, ἂς ρί).. 
Ῥείε Ρἰαζεηΐαδ ρεραγδῆις {Ππ|ίησαί, 
{1 «ὐαάα εἴτ ο πεῖς ρίαςεηζα,πιε αεύθεί 
πε πῦ πεοροτίεδαί, Ῥρατγαία εἴἴ,η6 πες Πετ 
Ἀοουία, ἃ» Χαηεΐας,Π ἃ πιεα μος ϑζαηι εἰς 
Ὡχόύε, δ ηῖ ἐρίαπι παης σοι αγαγη, αἴςρ ὑ, 
ἕετ υχοΐπηιμο δι οϑίξαηκειεξ Ῥρίες Δείον 
ΕἾΝ ἄγ, ῥιπη). 



'φᾷά ΑἸΣΏΠΟΥ ΒΊΟΣ." 
πορ- ΠΡΈΘΕΣ οὧν κληλιαττίδιαρ ἔς ἃ μέσορ ἀχϑίζαις 
τὐρῶμ ἀνῆψε. κοὶ λαβόχνον ΘΖ (δὲ γι αικὸς Ἶ Ἐγγυς τῆς 
πουρᾶρ, ἤγαγε» προσδοκήσιμι ὦ ὧν αὐπίι εἰς δ᾽ αῦρ 
ἐπαφέναι, διέτριβε δὲ ὅσὼρ ἡρὴ τοόριεβλέπετο τορὶ ἄα 
ὙφοΙΚΟμ, εἴ πτως αναδαὰς τὸ) τοιδός τολμήματίΘ’ εἰρα 
ξα!αὐὴρ ἢ ἔγχάς ἤσεεμ. ὁ δὲ, καῦ αὐὸμ αὖϑιρ διεσκόκ : 
περ, ὧρ αἰτίας ὁὴ ἜΛΛ ΩΣ τ δή ὅσοτε οὕτως ὁργί 
ζεται. εἶτά φασὶῳ οἰκοδέασοτα. ᾽ εἰ τότο κέκφικας δᾷμ ι 
γενέῶαι, ὑπόμκεινόμ με ἐικρὸμ ἐλέγϑις ἂν» ἀπελϑὼν τυ 

κῶ μιὰ κοῦ αὐτὸς ὅδ ἀγεῦ σἰὼὺ γυραϊκο.., ὡς ἂμ ἄμφω 
1} αὐτὸ κατακαύσῃς, ταῦτα, τὸ ἀνδρὸς ὁ ὁ ξαν Ὁ" 
ἀκόσας, καὶ ὃ τότα ἀκέςαιομ νοὴ γεννοῦομ ϑαυμά. 
σαο, δ οὐσώπῳ φασί » δε αλλθῶο ἄνθρωπε" ἀπο 

Ξ.γΘ“. Ἐχερ, τὰ νικητήριοι λαβὼν ἄἄάσωπε. ἅλις ἔχαᾳ. 
σ᾽ οἱ “Τὸ λοιπὸ. δ' ᾧ ὠτεῦδεμ, Ἑλδυθόθιας οδὴ σὴς ἔπι Ζ 

τεύξι «Τὴ δ ἐπιόσας ὃ ξάν Θ΄" Ἐπέταξε Ὁ οἀσώπῳ 
εἰς, ὁ βαλανξομ. απελϑέρ ἡ σκέγαύδαι, ἕἰ ἑαὴ πολύς 
τάφεσιμ ΟΧΛΘ“. βδλεόϑαι γωὴ ανὸμ λοϑώψαις. ἀπιΖ. 
ὄντι δὲ, ὦ ο βϑατηγὸρ σαραντήσας, φὶ τῷ ξάνδε, γνοΐᾳ, 
αὐὸμ ὄντα, ἤξετο “οὶ πορεύοιτο “τῷ δὲ, οὐκ οἰδα φα 
δῦ, νομίσαρ ὃ ϑεατεγὸς τὶ ἢ ἐρώτασιμ αὐτῷ τσαᾷ 
οὐδὲμ λογιζϑίῶαι, εἰς εἰρκτὰν ς αὖὐδῤῥ ἀπαχθίῶαι, κελέν 
ὑεῖ. ἀπαγόμϑυ Θθ" τοίναν Ὁ οἴσωπος ἔκραξερ »ὑρᾷρ ὦ. 
βρατηγὲ, Ὅπτωρ ὀρϑῶρ, ἀπεκριθίω ς ἃ γχῇ μὲ ὶ προσεδό 
κασα, νὴ σαυϊώτκσά σοὶ 5 ἢ Εἰρ εἰρκτιὼ δὴ ἀπάγα 
και ἱ Ἰοὺ ὃ ϑρατχγός᾿ ἐκπλαγεῖς Ἐπὶ Ὁ οδὴ ἀπολο. 
γίας ἑτοίμῳ » αφῆκερ ἀπιέναι. εὔσῳπρ" δὲ “ϑαγινό 
ὡδυθ᾿ εἰρ βαλανξίομ . νὴ πλῆθ ᾧ αὑτῷ ϑεασά 

ΕΙΣ; οχλῦ, Νὴ λίνου ὃ ὀςο Τὶ ὥ φὲ εἰσόδυ ὑεσαῖπα 

δ 



ἈΈΒΟΡΙ ΥΓΤΑ. φ1 

ρα ίαῆο ἰδίεαν ἀγπιςήξ ἴῃ πιεάίαπι αβειτί, 
ῥγεέαπι αςτεπαίί, ἃ» ἀὐτοβίδπι ὑχοζε ρέορε 
Ῥγτιᾶτα ἐρίε, εχρεύξαζιμιβ ἐρίαπι ίη ἰρποπιςςς 
ἐπγίείεις. αἰ Ἐ εγεῦαΐ δ. αἰίᾷ πιο, ὅς εἰγοπίρίοίεδαΐ πὰ 
Είσαπι 40 πιοάο αἤαγρεηβ ἃ (αἰ! δαΑςία τῇ) 
θεῖε ρίαιι ἀσοτεάείεξ εὐ (5 (ες τατία5 τοίγάς» 
ἐλδαῖ, ταὶ Πα] δαί ςαι4, φαΐ ΠΑπὰ [τ γα). τ᾿ 
(εἰς ἀεἰῇ Ἰχί,ο ραίεν [βαυ]α 5,11 πος ἱπαίςας ορέεν 
τε Πειί,εχρείδα πε ραιαπρ ἄππι ἀΐρσυςῇα δαί 
Ὁ2Π1 ἃ ἰρίε τεᾶπι εχ ἄσίο ἸΧΟΥΈΠΊ, Ὁ Πρ 45.. 
{{πλὰ] ςοπηθυταβ, ας ἃ αἱγο ΧΑ 5 δ 
δυάίξο, δ, Παίας ἱγηςεγίεδίξ, ας σεπογοίεδες δτὲ 
ταίας, Δείορο ἱπααίέ,εοςε πεγε Πποιπο ἑποτίσ. 
οἴας, Παρ ες ἀςςερία βηγα υἱξοτία ο αἷορς, [25 ἕ 
εἰθί ἀε «ξείετο. ἀείη πειὸ [δειαίειι ἔπδπι ἈΠΕ 
παεγίς. οί τἀ ίε δαΐξ Χαηίπι πη Δείορο 
ἔῃ δαίηςας ἱγε, ἃ ἰςγαξαγί, 4 πναΐτα 
δάεῆει ἐαγδα, ες εηίπι φαγί. ἀρ ο, 
ἀπτί αὔτ βίον οςοιίτδο, ὃ. χδίῃί ἡβηι εξ ςορηοίςξς 
ἐπιειτοσαίς ὩΔΠΔ ἱγοῦ, {᾿ 0 Ὡοίςίο αἱ, ἘΝ 
ζεηίςο, ΕχίΠ πιδη5 ργαίου ἱπεειγοσατίοης [8 ἤοο 
ἔίρεμα!, ἰῃ Παγοείεπιίρίαχη δα πςί ἔμ, 
Βεί, τεἰ ἀρ ἀιςξα ἰρίξ Αείοριι5 εἰδιτιαιέ,αἱάεβ ὁ 
Ῥίον φυξδάπιοσ γεξε πάσης ἃ εἰὶη ΕΧρΕ) 
δαί, οςεςυτ εἰδί, ἃ (Ώ σαύσοίεηι ἴδηι ὕγα 
Ποτιίαπι ργαίου Παρείδέξι τείρου, 
Πρτοιηρείεπάίης, τ αδίγε, Δείορας απέξ ργοΐς, 
ἔζαϑ τη Βαΐηεας, ἃ τη] Ως (η ἱρί5 ἐπε) 
ἱταδ τατθα, δ ἰΔρίάςπι υἱάετίπ πιεάίο ἱηστεῆις 

αὐ θτν ἀ᾽ Ἧ, Ῥοϊθιηι 



ς ἡ. ΔΊΣΩΠΟΥ Β͵ΙΟΣ, 

ὌΡ κεί μοῖνομ » ῷ ὯΝ ἕκαϑοῦ ἣν εἰσιν ω τ νοὶ δ ὅπ. ἥ 

τωρ; ἐμ τόδα πφοσέπγαιε ὲ ττῃῳ δὲ εἴο τιο ἐστον Ἐ Ἢ 
φῶ λόσαῶϑαι, ἄρας μετέθηκεν ᾿ ὑποθφέψα ο(ὦλ πρὸς , 
Ἂν δεαπότίω, εἰ κελεύειο φησὶ δέασοτα λδόσαόσθαι, ἕ ἕνα. 
ἄνθρωπτομ ῳ ϑ βαλανείῳ πθέαλκαι. "δὴ τοῦ ξάνϑο τλ ᾿ 
θόντθ΄, νοὴ δ᾽ τολῆθος ΠῚ λϑομδύωμ Ἰδόντος,, "οδ 
τί τὸν ἐπόντ οὔσωπε » οὐχ ἕνα ἀνθρωπομ᾿ ἔφας τω, 
φακέναι : οοάσωπος, ναΐ Φησὶμ. ὧμ γονῇ λιθομὶ ἐκεῖνο; 
(τῇ Χερὶ δείξας, ) πρὸ τὴο εἰσοδ κείψιονον εὕρομ, ξῷ ὧμ 
οἵ εἸσιτονῖεο “πάντες νὴ ἑξιόντες προσέπΤαι 0}. εἶρ. δέτιο πρίμ 
᾿ πεοσπ]αῖσαι, ἄρας μετέθμκεμ, ἐκέϊνομ οὦ ἕνα ἀνύφω 
πὸορ εἰπομ ἐκερν δ, προτιμήσας δἶν ἄλιωμ. Ὁ ξᾶν 
θος, οὐδὲμ ἡρὰ Ὅδ οἱ σώπῳ ἀργὸμ εἰς ἀτρλογίαμ., ἀΐλο 
τέ ποτετ ἵ ξάνθε ὅι ἀφέδοα ἐπτανιοόνηος, νὴ πυθομδιο ἐμ 
οἴσωπομ, τί Φή ποτε οἱ ἄνθρωποι ἀπ τ ἀπόπατμ τὰ 
οΟὁὲ γασρόο, ἐκκείματα. βλέπϑσϊμ ἶ ἐκθνθυ: ἔφ. ἊΝ 
“ποῦρ τοαλαιοῦᾳ χβόνεις ἀνήρ τις ΓΗ υφερώτόβομ ών) 
πῶρ, πολαὺ ἀϑόνομ. ὑ ασατάλκο ᾧ ἀφόδω ἐκάδατο, 
ὧρ. "ϑὴ τὰρ οἰκεία ἘΚΕΙ͂ ΕΙ διατρίδωμ , ἀποπατῆσαι Φρέν 
νας. οἷ ἐκείν Ὅίναυ δεδοικότερ οἱ οἱ λοιποί “ἷν ἀνθρώ 
σπτωμ, πρὸς τὰ «Ὁ γαθρὸς ἀφορῶσι λύματα, ΠΤῚ 
ὅσὼρ Ἰοὺ) αὗτοὶ τῦτο τοεπόνπασΊμ, αλλά σοι δέασο “ 
τας μὴ φοβό. οὐ γουὺ ἔχεις. φρένας. φ ἡμέρᾳ δέ τι) 
νυ! συλιποσὶς συγκφοτηϑέντί), "οὶ τῶ ξάνδα σι τοῖς 
ἄλλοιο Φἶν Φιλοσόφωμ ἀνακλινϑέντ()", "οὴ τὸ τοῦ “ 

τὸ ἸδῊ ἐπικφατήσαντί 7 ̓ συχνὰ προβλήματα, με 

ταξὺ τότωμν ἐκαλινδᾶτο, νοὴ τὸ ξάνϑε ἀζξαμδυα 
ταράττεσθαι » αὔσωτσθ’ τοαρεσὼς ἜΦΗ, δέασοτα ἃ ον 
διόνυσΘ" τρᾶς κέκτεται κράσᾳο - τἰὼ ἀιοὺ πρώταμ 

᾿ς ἅδονϑον 



ΔΈΘΟΡΙ ΥΙΤΑΆ.. ς 8 

Βοίϊέστα, πα ααςξ Πησαϊ ἰηστεαίεηέεϑ, ἃ ἐστεάίεη 
ἔε5 οὔεπάεδαης, πῆς δξ απιι5 ας ἰῃστεαίεξϑ πὲ 
ἰαπατείαγ,[αδίδειμη ἐγαηίροίαίε γειιςείας ἐσίξαν Δά. 
δεγιπ,Π αἱϑ ἱη φαΐ ποτε ἰδααγί πὶ 
Ποηηίηςει (ῃ. δαἰηείβ υἱα!. ὅ, Χαηίῆῃο ρίον 
ἔκέϊο, ας πιαϊτεαἀίποη ἰαπαπείατι αἰάδηΐς, 8 
ηἀ ἢος αΐςξίε ο Αείορε,ηῦ ης πη Ποῖςπι αἰχί Ὁ 
ἕε υἱαῆε: Αείορας ςεείε ἰηηαίε, ηᾶ ἰαρία αι {Π 6. κρυνως ΓΕ 
(πλαπα οἰ ξ465) δῇ ἰηστ Πα ροπεᾶ γερετ, ίπηασς Ὑο)  ΡΈ ἢ 
ἰστεαίξίες οὔς,8, ἐχεῦίζες οὔεηαάεδᾶς, πη αείο 4 “ὐε 
(4 απῷ {ΠῚ εγεί εἰεαατ ἐγαροίαίς Π ἰσἰξαπᾶ ἢο 
αγίηξ ἀἰχέια{ΠῸ,ρ[ ατίβ [βείεηϑ (ἢ αἰίος. ται Κα Γ 
ἐπ ι5,,{{| ἀρ Δείορᾶ ταγ 6 δα γείροίίοης, αἷΐ 
ἢ αἰίὰ5 Κδηζῆο εχ ἰαιγίηα τεάεζές, ὅς ἰητειγοσδίδ: 
Ἀδνρ σαία (τὰ Ποιχίηεβ ροί᾽ ςφοαίίοηε 1, Ἵ 
πεηίείς ἐχοίεπιεηία αἰρία τ αἱ, Δ. ΟῸΟ ΩΣ ΝΩΣ Ἵ 
εἰααίβ τεπηρογίσας αὐΓ χαίάδιι ἀεἰίςαίία5 7} 6 Ὁ π νν, Ν μι. 
Ὁςη5 πλαϊίο τέροτε ρίας ἀεἰεής ἰη ἰΔεγΠὰ ἰξἀεδαΐ, ἀξ ἐρεν : 
αἱ δία {Πἰς ἱπηπιόγαησ ςαςαοείς ρα. - Ὁ δηλ 
«ςογαία, εχ ἡ τεροτε ἱρίξ εἰπχεηίεβ ἐαζεγί 
Ὧ65 πεηίτ5 τηἰρίςαηεογάεβ, πε ὺ 
πο τοασο δ ἰρίί πος ραξδαμξαν, [ξά ἐπ ἢ 6 
γε,ης τίπλε.ηὖ επτίαηε εἰ βοογαία, ͵ε αὔξααο, 
ἄδηι ςεἰεδταίο ςοππίαίο, ἃ, ΧαδτΠῸ συ τλ ; 
Δ]η5 ρῃΠοίορ 5 ἀ{ςαπηθεηΐε, ἃ  ρὸ 
(τ απ αἰ εἰςεηξε,ςεδ το φαββίοησς ἴα, 
ἐεύ ἤος ποία θϑηξατ, αἴ ΧΚδηΐδο ἱπείρίεηςς 
ἐυτδατί, Αείορις δ ΠδΠ5 αἱέ, είε, ι ὶ 
δασςζῆα εἰ ροῆίάςξ ἐειπρεταπηθηία, ρείπιαι ἡ. ὍἼν γα Κι) 

ἀ Α4Ἢ υοἰαρίᾶ »τοῦα ζω ει 

Ἃ Τ».-ντ᾿ πόα ῬΤανΈ, 

-- 



46 ᾿ΑΪΣΩΠΟΥΣ ΒΙΌΣ; 

ξ ἡδονῆς.» τὼ δὲ δόντέζαμ ̓ μέδας. σιὼ δὲ πἰτίω ; εὕρρε 
ὡς. νὴ ὑμιέία οὦ) τεπωκότες ἴδ νἡ ἡδθέντεο , τὰ ἰφελ 
ξῆς καταλίπετε.- γοὴλ ὁ ὁ ξάν 0 » δὰ μεϑύωμ φησι στῶ 
πος τοῖς τ ἀδὰ συμβόλθιε. Φλὃ αἴσωπίΘ“, οὔκον 
εὖ νοὴ ἐς ἄδιῳ καταασασθήσῃ, δῇ) δὲ Χολαδικῶμ τις 
ὑποβεβρεγμδύομ ἢ ἴδῃ τῇ μέϑᾳ ἐμ ξάνϑομ δῶμ Ἶ "οὐ 
ὅλομ εἰπε οἰνοπτλῆγαι- καϑεγντᾶ φασὶ, διώαταξ 

᾿ΠἜις ᾿καιξῃ σἰὼ ϑάλαπίαμ ἄν ϑφωπτ) ; καὶ ρ »σᾶνυ 
μιοὺ σιὼ». ἐγὼ γα αὖτοο ταὐτίω ἐκπίομαι,η), ὃ Χολα 

- σικὺρ,, εἰ δὶ οὗ δαυήσῃ, τὶ ποτέ σοι τίμιαμαις ἐπιγξά, 

νς (Σ ὁ ξάνϑ 0), Ὧὸ οἰκία μι τίθαμι τᾶσαμ . πο 
ἐπὶ τὅτοις καϊαϑέμμονοι τοὺς. βακτυλίσο, τὰς σαυδή! 
κας ἐκύρωσαμ . τότε μῆν οὐ διελυύθασαμ . τῷ δ ὕσε» 
φαία πρωΐας δ εγερϑέντίΘ" τὸ ξάνθε ον τίῷ πὶ σψΐρ 
νιψαμῆνε, ποῦ ὃν δακτύλιομ ᾧ τ νίπήεῦγαι μιῇ 7) 

δόντος, ὭΣ οὐ σωπομ οὶ αὖτῷ παυϑομϑιΐει » ἐκᾶνος 
᾿ ΟΥ̓Κ οἶδά Φησὶ τί ποτε γέἔγονεμ.. οἴ ἃ οἶδας ἐιόγομ » 
ΒΟ Τὴ οἰκίας σαυτῷ ἀ λότριος γέγονας. "ὴ ἢ ξάνϑος ̓  

ὅτι τί δή. (ὃ οἴσωττος Ἶ ὅτι Ὡ χϑὲς μεθύωμ., σασὲ 
, ὃυ τἰμνθάλαπαρ: ἐκτοιᾶμ . καπὶ τοῖς ὁμολογίαις κα 
τέο καὶ ἐμ δϑακτύλιομ. κακᾷνοο; νὴ ὅτῶς ἀξ ἐγὼ μέ 
ζο. τίσεως ἔφγομ δωσήσομιαι . ἀλᾶ σο νὰῦ Φέομιαὶ, εἰ 

τις σιὦϑεσὶς ΣΤῊ τίς δανότης νὴ ἢ ἐμπειρία, ξυμ ϑίδα) 
οὉ νοὶ βοίϑααν ὅφεγε; ὡς πἰριγενέοϑαι, ἡ τάς γε σι 
θέκαο λῦσαι, νὴ ὃ οἄσωπίθ)", τοόριγενέσλαι μοῦ οὖκ ἔνι, 
λυθίῦα! δὲ τὰς ὁμολογίας πποιίσῳ.. ἔπαδαὰμ γα αὖ 
ὅς τήμιόφομ εἰ ταυὸ. σαυέλθητε, δικδ' δτιο(ζ φανῆς 

δελιάσας, ἀλλ ἀπὸ ὡμολόγκσαρ ἥροινῶῳ ̓  ταῦτα, 
ο ἀενην λέγε. κέλδισορ υϑϑ τοι σρώμιατο, νὴ τράπω 

ϑΨ 



“ΔΈΒΟΡΙ: ΝΙΤᾺ. 47 

᾿Μοϊαρέδείς, οι ππὶ εδείειαείς,εγ αἰ ςοηία .. 
πλεϊία. ἃ αος ἰσίίαγ ροίί δι, δ ἰπιδεί, αϑ γεϊ 
συςίαης, ΟΡ πγίτείίε, τι ΣΧ Δητι8 4 εὐ τίιι5,4Π{,[. 
«ε,ἰηίειίς εοηίαίςε, ἃ Δείοριι5, (σύ 
τας ὅς ἰη ἰηξεγηῇ ἀϊπεαίετε, ἔχ ἄϊκιραις αὔις ηἠᾷ 
(πδεδτίαπι ίαπι χαητῃπηι υἱάξη5,8ς 
αἴίη πηίαςεη ἀἰς, Γεπταϊεε, ο Ῥοερίου ἱπαΐ, ρος 
Ὧ6 ααΐς εδίθετε πᾶτε μοπιος ἃ ηΠπ|, δἀπποαιτι 
ααίάεηι εσο εηΐπι ἰρίε ἢος εδίθαιτ, ὅς αἰεί. 
μηρῷ νὴ [{πῦ Ροζετί5, φαᾷ δὴ τί πλ  ἑγτοσα, 
οζίι Χαρίῃας, ἀοηῖ πιεᾶ ἀεροηο τοί, δίς 

ἰηίετίηι ἀεροί(5 ἀπυ]ΐ5 ρα, 
(α Πεπηδπεγαηζαπι 4 ςεΠεγαης, ΡοΠτί) 
εἰς ἀπ πςαυΐο,εχείίαίο αηΐπο,ας [ϑοίειι 
ἰδιαπίς, αἱ τεῦ ἰδαδηάι ΠΟ αὖ, 
ἀεηίε, ὃ Δείοριμ ἦε εοἰηίειοσαηίς, 
πείςίο πα, ᾳά πᾷ Δ ἐπεείε, [εα πη [οίο (ΔΩ, 
Θυοά ἃ ἀοπιο ἀεοίάετί5 (πᾶ. απ ΧΑΏΓῆ 15, 
συαιοῦτες ἃ Αείοριις,,ποηίᾷ Πειί εστίας ρερώ 
οἰπί πιαίε ερίδεις, Αἴς ίῃ ραίδί5 ἀεροίαι 
{{Π| ἃ διλαΐιι, ὅν (5ιαπι σαοίηοαο πᾶ. 
ἐμκ5 Πάε οραβ ροξεγοζπεγασιίε πππςτορο, ἢὀ ΠΟ ́. 
το πὴ ϑροίϑίμα νει ριἀεηεία, Πα ἐχρεηεεία, ΡΟ 
5,8 Ορε ρογγίσε,υ σα, Δα ρ΄ 

ὧλλ ἀϊποϊυᾶ, ὃ. Αείορα5,αίηςετε φάξ Παπά [ἰτεΐ, 
(ες αε(οἰτα5 ραζα, εἴ Ποίαν, απ Πποαίε ταῦ 
(ὰ5 π απ σοηπεηςίίες, αἰ] πιοάο υἱάεαγίς ᾿ 
κίητετο, σία σις ραίξις 65 εστίαϑ, εαεπι 
ἰορείυ 8 συοῳ αἰκίας ἰῷ Πεαπιεηζα, ὃ πε» 
στα ἀ ς [Δηγίῃ 



8 ΑἸΣΩ͂ΠΟΥ ΒΙΟΣ: 
δα, ζΖοὰ σὶὼ ἸΠόνα; τεθιῶαι., ποῦ τοοζδας ἕῖμϑ5 σεδ 
ἐχπώμασιμ ὀρέγειν σοι δ' ϑαλάπιομ ὕϑωρ. ἐπεδαμ δὲ 

᾿ σύμπαντα. θεάσῃ τὸμ ὄχλομ σιυσδεδοαμκκότα Ἐπὲ 
αἰὼ ϑέαμ. αὑτὸς ἀναπεσὼμ., κέλδυσομ Ἐκ το ϑαλάτ, 
τὴς ὐλκόλιίαι δὲ ἔκπωμα, ποῦ τὸν λαβὼμ ᾧῦ Ἐπκ 
κόῳ τοάντωμ, εἰπὲ δ᾽ σαυθκκοφύλακι,, τίναο ταῦ ὕσ 
ἐμ πεποιήκαμϑυ τὰς σαυϑήκαρ- πολ ὃς ἀποκρινέϊ 2 

“ ἌΡ. ε , ᾿ 7 ΓΝ Χμ ς ώ τοι σοὶ ,» ὡς ὡμολόγκσαρ πἰρ) ϑάλασσαμ Ἐκ ε ἐ 
, ΒΡ οι 5. “ὦ ς Σϑλὶὰ 2 ᾿ δραφεῖρ οὐ σὺ πρὸς ἅπαντας, οὕτω ᾧράσομ. ἄν 

ὄφις σάμιοι, ἴσαι νοὴ ὑμξᾳ τοάντως τλείσσε ὅσπᾳ 
τσοταῤιοις ἐκβάδλοντας ξις ' ϑάλασαρ. Ἐγὼ δὲ συλ 
νεθέμίω μονίω πἰὼ ϑάλαπαμ Ἐκπιῶμ,, οὐ μἰὼ ποὴ 
τοῦς σζιόντας ἐς αὐτί ποοταμξο. οὔτι Θ΄ οὦ ὃ σοί 
λαπικὸο ἀπελθὼν προτόρομ,, ἐπιοκέτω τούς τοτάκ 
ῥλοὺς ἅπαντας, εἶτα δὶ εὐθυς ἐγὼ Τὸ ϑάλαξαρ μόνω 
ἐκπίομαι. ὃ δὲ ξάνθ Θ΄  μέλλπσαμ Ἐκ τότο τὸ σὼρ 
θέκκο διάλυσῆμ ἔσεόϑαι γνούς, ὑπόρήδθα. τῷ δήμιε τοί! 
νὰ παρὰ τὸμ οἰγιαλὸμ συξξεύσαντί»’ ἐπὶ ϑέαμ τῷ 
πεαχθάσεοθαι μέδλοντ Θ΄, κοὴ το ξάνθυ γ{}] τὰ δὲ“ 
δαχϑέντα “πρὸς τῷ αἱ σώπα δράσαντι Θ΄ νοὶ εἰπον» 
τΘ’, οἱ σάμιοι ἀνεβόκσιαμ εἐὐφημοιτες αὖτὸμ ἡοδὴ 
Ναυμάφοντερ, ὃ δὲ φ(ολασικδὰ “προσπεσωὼμ τανικαν σ 
τα Ὧδ' ξάνϑῳ, νενικῆσϑαί τε ὡμολόγει, οἡ τἄς σω 
θέκας Ἐξ λῦσαι, ὁ μοὴ πέποίνκε ξάνθ( 6." φυσωποιΐΐ 
τος τὸ δήμα. ἀφικομθίωμ δ αὐτῶμ ἐϊα σὶιὺ οἰκί 
ἀμ, οἄσωπιΘ΄ προσελϑοὶν Ὅδ' ξάνϑῳ φκσίμ «ὃ πάν“ 
τοὺς σοι τὸρ ίομ χαρισάμου 2, Ἐγοὶ. οὔκοαυ ἄξισᾳ 
εἰμι δϑέαποτο,., τυχᾶν ἐλξθερίας ; νὴ ὃ ξάνθος λοιδορήσας 
αὐτὸν ἀπήλασε, λέγωμ, μὰ γον οὐ βυλομθίῳ μοι ἥμ 

ΨΕΣῚ ᾿ ες {ΤῸ 



ἈΈΕΒΘΟΡῚ ΝΙΤΑ͂, 49. 
ἴλτα ἰη ἸΠΙογε ροηί, ραείος ραίαίος ἷν, 
Ῥοςυϊί5 ρογησεγε τἰδι πγαγίηδιτι δα απ ςαπλδαΐ. 
Θηλῆἐπὶ αἱ ετ5 ταγθαι ςοησυτ πε δ 
ἐρεζαςα!απι,ἐρίε αἰἰςιαπηθεηβ ἕαδε εχ πτὰ» , 
τί ἱπιρί ετί ροςυ!, ας μος ἀςςερίο οἵδε διτάίεαν, 
εἰριι5, ἀἰς ραίίς ργοΐςοζο, αυα ἤδη ἀραιὰ ὰος ᾿ 
ἔσκάεια ἰηίαίπγ5ς αἰ (5 τείροη ες. ἶ 
Ὀίεεθί, πο ρερίσετγίς πᾶτε εδίθεγε, ὍΝ 
ςοηπεγίας ἰσίταν τα Δ οπηη6ϑ,Π1ς αἰςί(ο, ἐσ, . αἴ ἰ, α τννφοῖ, 
γί ϑαηηή, ἰςίε5 ὃ. οβ ρεηίξις ρ᾽ατίππο 6Ὸςςρρνρα Ζι 
παίος ργογαμηρείς (η τἸλίο, Ἔσο δέει ΡῸ, 

Ῥίσί παῖς οἴη εδίθείς, ΟΙ εἰίαι. , , 
ἐχειηζία ίη ἱρίατ Παιίηα, ᾿ς αῳ  . 
[α(Πίςι5 εαέ ργίαβ οοηξεπίσίας ἥ παπιί, ς 
ἢ οπηία,ἀείηάς {Πείπν πλατο (οἰ αππὶ 
εδίδδιι, Χαηξ5 δαζειι ξαζαγαη εχ ἥοσρα 
([οἰαίοηςξ ςοσηοίςξς, πε πεπιξίεν ἰαίαι ξρορα, 
ἰο ἱρίεαγ δα [τς οοηβπεηίε δά ρεΐδοιίαπι 
εἰιι5,αποά ἑαείεΠ εταΐ, σαπῳ ΧΑηίΠα5 πιο 
ἀοίξιιἔπεγαί αῦ Δείορο,ξεςίΠεί,ας ἃἋὶὶςὁ ο. 
χίΠει, ϑαπηή δοςίαιπιαγαπεἠδηΐε ἱρία, Ὁ. 
δΔαπγίγδέε5, ες [ςΠοἰ ὦ ΧΑ ρεάίδ7 οποία, 
δ' υἱέξαμι (ε ςοηξίεβαξαγ, ὃς ρα 
(ἴα τορσαῦαῖ ἀ{Ποίεί, σιοα ὃν ἔξοίε Καηίῆας εχοῦ 
γδηῖε ροριίο. θτοίς 5 διζεια ἱρί(5 ἱπ ἀο 
βγη), Δοίοριι5 Δάίεηβ Χαητῆπη, Παίς, ρει οὐ 
ΣΉ ΕΠ εἰ ί αἰέατη στε ςαία5 ἐσο, Ποηης αἴρηι5 
ἔππι ο Πετε ςσίεσα ΠΡεγίαγξτ ἃς Χϑι οδίαγσᾶάα 
ἐρίψιαντερυϊίε ἀίςςη5, αη ποίο ἱρίξ 

3 

ἘΣ ΦΕ .,3 

μοςᾷεείς 



δοὸ ΑἸΙΣΩπΟΥ ΒΊΟΣ, 

5 πρᾶξαι : ἀλλὰ ἔξελϑε πρὸ τῶ πυλῶνθ᾽ δὶ σκέσ 
; γαὶ. ν κἂρ ἴδαρ, διύο κορώναξ Ἵ ἀνάγγειλομ μοι « ἀγασοᾷ 
γοδ οἰωνὸς οὗτος. ἐπεὶ εἰ μίαμ ἴδιο τ  τοονπρόμ, πφοσ 
ελϑὼμ οὦ ὃ ασωπθ’, Θ᾽ συμβὰμ οὕτω διύο κορῶσ 

᾿Ψας ἐπίτινθ Ἰδὼμ δένδρου καϑεῖομϑνας ι προσελϑὼμ 
ὑδ' ξάνϑωϊ ἀνήγγαλεμ - δῇ ὄντι δὲ ὍὯδ᾽ ξάνϑῳ, ἑτέρας 

τότωρ ἀπέπἠα . πο ὃ ξάνϑ Θ΄ ϑατέφαμ. μόνίω Ἰδὼν " 
. ἔφν, οὐκ εἰπᾶς μοι κατάρατε δύο ἕ ἑωρακέναι ς ἡ) ὃ6 οὗ 
τως, ἈΛᾺ ἢ ἑτέρα, ἀπέπΙκ, καὶ Ὁ ξάνθ Θ΄ ̓ ἐπέλιπέ 

᾿οὶ δεαπέτα δ χλδυάϊαμ με. μοὶ κελεύει αὐτὸμ γυΖ 
ἐλνωδέντα τύηήγεόλαι. Ἐδ οὔσώπϑ μαδιγαμϑ, “ξοδ 

᾿ ελθώμ τις ἐκάλει Ἐπὶ δ᾽ δᾷπνομ τὶ τὸμ ξάνθορ. νὴ ὃ αἴσω 
πθϑ'ἕ Ἐτὶ τυπΊομϑινος ἀγεβόκσεμ. οἴμοι δ δυσίώῳ 

ἐγὼ ῥδὼ γον ὅ δ᾽ δικόρωνομ ̓ δὼρ , τύπτομαι . σὺ δ. ὅ 
μίαμ Ἰδὼμ ἐιδιίωυ, ἐἰ ἐς εὐωχίαμ᾽ ἅπα.- ἕωλθ ἃ ἀξ ἣρ ἣ 

᾿ οἸωνοσ'κοπία.-. καὶ ὃ ξάνϑ! 9" τὸ ἀγχίνοω αὐτὸ ϑαν 
᾿βιᾶσας » πσαύσασϑθαι κελεύει τυπήόμιονομ - μετὰ δὶ οὗ 
πολλὰς Ἡμέρας Φιλοσύφος ἡ) φτρας καλέσαο Ὁ ξάν , 

ϑσο ) ἐκέλδυσε δ αἰσώπῳ πρὸ τὸ) πυλῶν: οἷαι ᾽ 

καὶ ἀιαδένον ΓΩ ̓ διωτῶμ ἐἰσελϑᾶμ συγχωρῦσας, ἀλλ 
ἡ οὐς σοφοὺς μόνδρ. τῇ δὲ ὦ ὥρᾳ ΤΩ ἀξίδου κλείσας οἱ 
σωπος ΤῸΡ τουλῶνα,, τὸς ἐκαϑέσθν. δὴν κεκλημϑιωμ 
δέ τινθ᾿ ἐλθόντος Ε νοὺ Ὁ ϑύραμ κόπτοντος ξ οὐσω ́ 

ὁποῦ ἔνδοϑεμ ἔφκ,, τί στίαι ὃ κύωρ; . ὃ δὲ, νομίσας κύ 
ὧμ κληθίζαι, οργιόλεὶς ἀνεχώφασεμ. οὕτως ο(ὦ ἕκασος 
ἀφικνόμουθ. ̓  αὖϑιᾳ ἄπει σαὺ Ὀργῇ » νομωμ ὑβεί 
ϑεόϑα!» τὸ οὐσώτο ταυτὰ πάντας ἔνδοθεμ ἐφωτῶνν 
ἴρρἕνδο δ' αὑτῶρ κόψαντΘ’, καὶ τί σείει ὃ κύωμ ἀκ 
πιο » κοὶ τί πὶ κέρπομ, ὰὶ τὰ ὦτα ἀποκριθέντοο» 

᾿οὔσωπος 



τς ἌΕΒΟΡΙ Υ ΤΑ, ΡΤ 
δος Ξεειεςεά εχί δηές πεΠίδυϊη, ἃ ἔρέζα ᾿ς 
ἰλύς, ἃ ἢ υἱάετί5 ἀπαΓςογηίςες,τεηοία ανίῃ ο΄ 
εὐτδασατία ΠοςΦ {ἰ πηᾷ αἰάελδ,ος ππαϊαπλ,αο ὦ 
«εἀξο ἱσίτας Δείοριι5, τ « οετε αιι85 ἰὰ ςοτηΐ 
ςεδίαρ συδά υἱαίῇςει Διροτε [ἰἀεηΐε5,ςςεάςξηβ. 
ΑΏΓΠΟ τεηπησίδε, Ἐχειηςα δ Χαηίῆο, αἰέςια 
ματι εποϊδαίζ, ἃ ΧΚΔηΓῃ 5 αἰέεγαπι (οἰ ες 
αἰτηδης αἰ χίΠ| πη ΠῚ ἐχεσᾶάς ἀκ45 υἱάϊης ἐες ἃ 
ίς5,͵(α,[ςὦ αἰζετα εποἰδυί, ιπλ ΣΧ αητῇι5,ἀεεγδε. 
εἰρί ασίτίας ἀεγίάεγε της, ὅς. ἐαθεί ἐπ ἀεηα 
ἰδίαι υετθεγατί,α ἀ Δείοραβ πεγθεγαθαῖ,ρίο, 
[εέϊας χαϊα8 ἑηυπεαπίε δά ςορηᾷ Χαητηᾶ,ας Δείο, κ᾽ 
Ριι5 πίε πείθεγα ἐχοαπηδαίς, Πεί αι  πιίξιο, Ὁ 
ἐσο εἴα ἀϊ125 υ{4{ςοτηίςε5, πε θειογια πειὸ, 4. 
ὉΠ 41 1Δ {1,10 ςοπηαἱαίαπηι αί5, πη ἑζας ἔαίς, 
δασατίπμ, αὶ ΣΧ ΑΠηΓ 5 [Οἰειτία πη εἰα5 Δα ηχί, 
ταῖαβ,ςεῆατε ἰαθεῖ πεύθειδ.ῃῦ πγυϊεί5 δυίεπι ΡΟΣ 
ἀΐερις ρῃΠοίορ!ος, ἃ τΠείοίας εἴ ἰπυαῇξει χαπ 
ἔπιι5, ἰαΠΠ Δείορο δηΐς πεΠίδυϊι ἥπατα, 
ἃ πυἠαπιὶίπἀοζέαππι ηστεάί Ππετε, ἰεά ᾿ 
ἀοίῖος ἰοἰος ποσὰ αὔξ ργδηη εἰδιίο πεΠίδαυΐο, Δα 
ἰοραϑ ἑηέα5 [εἀεθαΐ,εχ ἱηιπαί5.. ὡξ 
δυτξ ασαοάδηι ργοίεοζο, ἃ ἑδπαηι ρυϊδηέε, Δείο, 
Ῥ115 (ηΓι5 δίζι σαί τιοιεῖ ςἀηίδς {6 ραϊδηςβ τῶ λ ἢ 
Πί5 πορατί, γάτα ἀἰςο ΠΙς ς εὐσὸ σηπία ᾿ 
ὑεηίξηϑ γατία:5 αδίθας ἱγαῖιις, ραζδης ἰηίατία αν. 
Πα, Δείορο εδάξεπι οπιηςϑ ἱπίειτοσδῃν : 
ἴε,ς αὔτ πη ρίοτα ρυ ἤει, ἃ ηα πιουεξςδηΐς ἂὦ 
αἀἰυῆςε, ἃς «ἀτή, ὃς αατες τεϊβοηάεηίε, Ὁ 

Δείορῃβ 



δὲ ΑἸΣΩποΥ διό σε 
εἰσωξθ) αὐδρὲ ὀρθῶδ δοκιμάσας ἀποκεκρίς, τ ΠΣ 

ἔὰς. “Ζφο δ Τὸρ δεασόται ἤγαγε, νοῦ 4 φησὶ, οὔδιεὶς ΤΥ 
Φλλοδόφωρ σαυεδιονλ σοι σοι ἔλϑεμ ὦ δέασοτα, πλίῶ 
οὔτι’ ἀοόνος, "οἱ ὁ ξάνθοο σφόδρα Ἰθύμινσε; παφαὕ 
λελογίονᾳ οἰχθεῖς Ἴ ΔΝ κληθέντωρ. φδὲ δὲ ᾿ὐσόραίας συ 

νελθόντεξ, ΟἹ κληθέντες ἐπὶ ̓ σἰὼ Φιαξιβὴ - ἱνεκάλομ δ 

ξάνθῳ, φᾶσμοντπεα, ὧο Ἐδικὰβ ὦ καθαγκῖά, ἐπτεθύμεις ἡ ἣΝ 

“αὐτὸς δξαδενῶσαι ὃ ἡμᾷδ. οὐ δόμον» δὲ, Τὸ σαπρὸμ 
ἐπὶ τὸ ̓αυλῶνος ἔδησας οἰ σωπομ, ὡς πεοπαλακίσαι, 

μοὶ καύ)αβ Ἡμλᾶδ ἀποκαλέσαι. μοὶ ὃ ξάνθίο», ὁ ονας τῶ 
Ὁ ὄξ, ἢ ὑπαὰς ; κακῶνοι, εἰ μὴ ξέγχόμον ̓  ὕπας, .Ἰοὴ 
δὴ τάχ" μετακλιθεὶς οἴσωπος; Μὰ ἐρωταθεῖς σιζϑ 
ὀργῇ 9 ΤΟΊ »Χάριμ τοῖο φίλας ἀτίμωρ ἀπέθρεψεμ » ἔΦἥ» 

' οὐχὶ σύ μοι δέασοτα φνετείλω ἄντ. τινα τῷ Ἰδιωτῶβ 
 ἀμιαθῶμ ̓ αὐδρῶμ ξαάσαι πρὸς σἰὼ σὴρ συρέλθειμ εὐῶ 
χίαμ, ΛΧῚ Ἦ Ῥυο σοφούς μόνας; νϑὴ ὃ ξάνθ()», «οἱ 
τίνες οὗτοι ; οὗ τῶρ σοφῶμ ; «οὐ ὃ ἰξυϑνεορ οὗ δε) 
μιᾷ ἀὐχανῇ . αὐτῶ ὯΝ γοὴ κοτοντωρ αἰὼ θύρα!» 
κἀν ὁ ἔνδοθεμ ἢ ἑζωτῶντοο » τίποτε σείει ὃ κύωμ » οὐδ᾽ δ 
τισοίῦ αὐτῶ σώσδπκε Ὁ λόγομ. ἐγὼ γοιῦ ὧς αμκαθὼβ 
“πάντωρ φανέντωμ , οὐδένα τότωμ ἐἰσήγαγομ., τλἰὼ 
τὸ σοφῶρ τὅτορ ἀπτοκοιϑέντας μοι . οὕτωο οὦ τὸ 

ἐἀσώπε ἀπολελογημϑιο ὃ ὀρδῶρ ἅπαντες λέγεῳ αὖ 
“ῸΡ ἐψηφίσαντο. "οὐ με Ἡμέφαρ πάλῃ τινᾶο,, ὃ ξάν 
9“. ἐπομδε" τὸ οὔσώπ ; πρὸς τὰ ἀνάματα. πα 
εεήνετο, ηοὴ ἃ ᾧν ταῖς λάρναξιμ ἐπιγφξάμματαις Ηη 

ἐναγινώσκωμ, ξαυτὸ» τόῤπε , τῷ δ' αἀσώπεα ἔρ τινῖ 
"τούτωμ ̓Ἐγκεχαφαγμϑιαι, σοίχέα, ταῦτας ᾿Ἰδοντί)7 » 
δ.» δ “Ὅν. 69 .Χ δπιδείξαγτόρ τὸ Ὁ ξάνϑῳ ν» 

: "ἡ 



ἈΕΘΒΟΡΙ: ΝΙΤᾺ ς “δὲ 

ἹἈείορὰ ἱρβσμη τεζε ἱπαϊΐςαης τοροη  Πσ, αρεῦ 
ἘΔλίαπια δὰ Πείιπι ἀπχίξ, ας, Παασίς, πα 1815 ᾿ 
ρρου Τα Δα ςοηπίαία ταῦ πξηΐε ο Πείε, ργαίεξ 
Ὠυηπςοίοί αι, Χαηίπαβ παάε {Παΐα5 εἴς, ἄεςε) 
Ῥέύπιίε εχ {{Π|8115 Δ ἰαἱταἰί5, ρο τας κατ αὲ 
εαἰΠεηείηαίτατί δα Πςεγαιέίσῃι [τἀ π|, δος αῃὲ 
ΧΑιΒᾶ αἰςξίεβ, αι αἱ εγ5 ο ΡῬοερίου, υρίεθας ηάξ 
ἰρίε ςοηζεπιπεε πος,(ς πεγίταδ, ραΐπί απ - 
ἔῃ πειπδαίο ςοἰ τα ΠΑ εἰορᾶ, αἴ ηος ᾿ατία αςὸ 
τε, ἃ ςης5 ποςάεί, ἃς Χαηΐῃι5, ἰηοπγη ης (ἃ 
εἰγ,2η πείὰ τες αι {ΠΠ||π1ΠΠεγίπγαβ, πεία τεβ, ὃ 
τεἰοείεεγ ποζαίαβ Δείορα5,8. τόσαᾶξαβ σαπὰ 
{γα συ τεί σἕα δπγίςοβ ἱσηοηγίηίοίς ἀπο ϑεξί,αίξ 
Ὧ τ πη1 Πεγε πηδη4Α{{{|,π6, ποι πα! σαγίη,. 
αοἰηάοίί ποίει ρηέέξεγε ίη ταῦ ςΟπεηίτο ςσυῇ 
πίαπι,[ε (οἷος ἀούοςς απ Χαηίῆας, ὦ 
664165 Πί,ηοηηε ἀοιίτ ἃ Αείοραβ,,αϊο 
ἴο ραᾳζῖο, ἱρί5 ετεηίηι ρα ϑητίδιι ἰδ τι, 
ἃ πτε [ηΓὰ5 τοριἄξε,η 4 δ πηοιεα σδηΐβ, πε ἀΐ 
Ὁ εοτῖ ηεεϊεχίεεετηοηξι ἐσο ἐρίτν ςἄ ἱπἀοίί 
ὉΠ ΠΕ 4εγεηζ, Πα Π!Πατ ἱρίογαπι ίηιγοσαχί, πῇ 
δαηο,αί ἀοίζετείροπαίε πνίῃί, Πς ἰσίξαῦ ῤ 
τῷ Δείορας τείροηαίηοι, είζε οἷς αἴςετε ἱρίαπι ᾿ 
ςοηξεπιάγαηζ, Αςροῇ αἴε5 γατία αἰίψαοι Χϑὴν 
{Πι15 ἰεαπεηίε Δείορο δα πιοηπηεηία Ὁ 
Ἐς ΠΙο, ἃ αι ίη ἀγοίβ εγϑηΐ ἐρίρέαπιπιαίδ 6. ᾿ 

ε; 
᾿ 

ἰερε5, (εἰρίαπι ἀςἰεζζαθαί, δε Δείορο ίη ααλάαιν 
ἀὰ ἰρί{5 1ηἰζαἱρίαβ {{τόγας Η45 υἱάφηϊζς, : 
ΓΑ ΧΟΛΔΝ “ὉΠεηβεηίξῳᾳ ΧΑΔΏΙΏΟ, λον, ἢ εἼὉ 

αἰοα 



Εις ΑἸΣΏΠΟΥ ΒΊΤΟΣΕ:. 

Ἰρομδι ἐ τι ἄρα ταῦτα. ἐδείμ, ἐπιμελῶς. ἀκέν 
μου μονε ᾿ οὐχ οἷο ἐγγύερ. ἘΠ τὅτωμ εὐρῶρ διας 
σάφισιμ, "οὐδ Ὡμολόγησεμ ἀποςῆσαι. ῬΊο ὅλοις, ἡοὴ ὃ 
οἴσωπος » τὶ διὰ ταύτκο οϑὲ σίλκα ὦ δέασοτας, θεσαν, 
ἐξὸν ὑποδείξω οὈι5, τίνι με ἀῤείψες "ϑ) ὁ8 θάρσει. λέ, 

Ἧ γουδ σἰὼ Ἐλδυθόρίαμ σὸ » "αῪ δ ἥμισυ “Το)᾽ ̓ ϑυσία. “ 

τότε ὃ οὔ σωπορ ἀἁποσχὼμ κὴ δήλκο βήρμαϊο.. τέσα 

φα.» "ἡ ὑρύξαρ , ἀνέλαβέ τε τὸν ϑησαυφόμ. γ9) ἥνεγ 
κε Ὀῤ δεαπότῃ » λέγωμ; δόσ μοι Ὁ ἐπαγγελίαμ. ς δι ἐᾷ. 
εὗρεο τὸρ ϑησαυρόμ. "οὐ ὁ ξανί», οὐχ Ὅσα. κὰμε εἰ 
δέναι, εἰ μὴ μοῦ τῸρ νδρ Δ σοι χείωμ μκοι φράσῃρ. Ὰ 
γουδ μαθξμ τϑρ, τοολὺ Τὸ) τυρήμι ον ὦ Ἑλλοὶ τιμῶν 
τόρομ. "οὴ ὁ οἔσωπθ᾽, ὃ 8 ἐμ ϑασαυφὸμ κατορύξας ὟΝ 

ταῦθα. ̓ ὧφ σοφὸς ἀνὲν τὰ βοίχξα διεχάρφαξε ταῦτας 
ἊΣ ἼΝ Φκοὶν μᾷ ἀποβάς. β, βάματα.. δ', τέοσαςας 

Ὁ» Ὀφύξας.. τ Ἐ εὐρήσειε - θν ϑησαυρόμ, Χο οϑυσίς:, ΓΕ] 
ὁ. ξάνϑ» ,ἔπεδάπῳ οὕτως ἐπήβολος εἴ "οἡ τσανς ἡ 
ο οοὗ λήψησο. Ὧ Ἐλθυϑεφίαμ. "0 ὁράσωπος, ἀναγ 

γελῶ δοϑίζαι ὦ ὼ δέαποτα δὲ χβυσίομ (ἡ βασιλέᾶ βυ᾽ 
ζαντίωμ. ἐκείνῳ γονὴ" πταμίωται.. νοῦ ὁ ξάνϑος, τοῦ 
εν τὸτ οἰᾶϑδα. κακξίνος οἶκ ΔΙ βοιχείωμ. τον γάς, 

Φησὶμ ες ἃ, ἀπόδος. ἢ» βασϊλέϊ. δ, διονυσίῳ.. Ὁ ο» Ὁβ 
εὗφερ,, 8, θκσαυςόμ. νυ δῇ αϑυσΐσ Ὰ ναὴ ὁ ξάνθξυν ἀκόσαφ' 
ΤΟ βασιλέως εἰναι Ο ἀϑυσίομ ̓ ( οἰσώπῳ ἔΦκ. λαθὼβ 

2 Ἁ Ἄμισυ τὸ τρμαΐδ, Ἰσύχασομ. κἀκένος » οὗ σύ μοὶ 

υζ τοτὸο τοαρέχες ἀλλ δ ᾿ φϑυσίομ, φνταυθοῖ κατορύ 

ξαθ, νοὴ ὅπως, ἀκσσομ .«τῶτο γοῦν λέγε τὰ γράμμα, 
τα ἃ Ἢ , ἀνελόμϑι)οι . β»βαδίσαντε. . 4', διέλεῶῶε,Ὁ, Ὁβ 
ς ἀν 9 »νϑησανρόμ «Χν δβυσίσ, νοὶ ὃ ΤΟΝ δεῦρο με 



ΔΈΒΟΡΙ ΝΙΤΑ͂- δῷ 

βίῳ τορϑηίε,βη Παίζε ἠοιμῇοε, Πρ οηξει Ὲ 
(τγυτάίπ5,Ποη Ροίί5 ἔα Παγπι ἱηπεηίγε ἀεςία), 
ταἰίοπειι,ς [αα5 εἰ ἀπρίίαίς οὐπηίηο, απ... 
Αείοριας,Π ρει παης ςοἰατηπυίατη ο μεῖς ἐπείδιι 
τ οπαᾶ εἰδί,6 τὰ πλε γε πηεγαθίβς ἀκ 5,ςοἤία ες, ἃς 
εἰρίες εηίπι ρεγίαζειι [141,6 (ςρ αἰ πη αι διατί, 
(πῆς Δείοραπ,ΠΔῃ5 ἃ εἰρρο ραΐϊι5 σδίιω). 
οὐ, ἰοἀϊΐεη5,αςςερίτ» ἐπείδαγαπ), ἃ ἢ) 
{π|πεγο, ἀΐςεη5,44 ανὲ ργομηι,ρεῦ σασά ᾿ 
ἱπαφηίῃ! ἐπείδαγαπη, ὅς ΧΑ Πα5, οη ἢ ἃ ἐρο ἃ 
Ῥίαπ, ἱΠ ὅς [εἴασα [ἐξετάσαι πίῃ! αἰ Χεγίς,. 
ΠΔηγ(τίτε πος πλα]ίο γε ἱππεηΐα πηΠ| ργεςίον 
[ὰ5.ὅ Δείορυβ,αί πείδαγαπι ἰηξΟα τε 
Βίοις αἱν ἐγ σάτα {{τεΓ85 ἰῃ ςα! ρίΕ Πα 5, μὴ 
΄π5ς ἃ ἱηηαίαηξ,α,Γεςεξη5,δ, ρα Πα5,6, αααέιού, 
οἱοαίεη,ε Ππεηίε5,θ,Πείδ γα, τ, ὅς 
ΧΑΆΓΠ5,4υία ἰ(ὰ [οἰε 5 ε5, ἃ αἰτα) 
[5,Π 06 δοοίρίεϑ ἐπ [ἰδετίαίξ, ἂς Δείορας,τεηᾶοί 
αδο ἀἄαηάπηι αγαπι ο ἀομηίης γεσί ΒΥ 
ἰλπείηογᾶ, Π{ εἰίπη γεςσαίεαμη εἰς, ὁ Χαητῃα5, ἢ 
ἄε μος ἠοῆς ὅς ἡΠπε,Εχ Πεεγίβ,ἢος εηίπὶ 
ἱηααίπηΐ, αι τεάάςε,ξ, γεσί, δ, Γι οηγΠο,οχαςηι. 
εὐἰηαςηίΠ!,θ,ἐΠείλιτ, χ. αὐτί, ὅς ΣΧΑΏΓΠα5 ἀξ 9 
τεσίβ εἤε δαγιπ), Δείορο αἱξ,αςςερίο 
αἰηγαίο ἰαςεί,ἰἀςεέο, ἃ ἡ] ε, ΠΟ ἐπ ττί 
σης πδοσρίαθες,[εα απ ἀσιπι ἢίς ἱΠ:Ὸ7 
αἴτιας ασπειπιϑπηοαππ),,Δ τ, Πος εηΐπιὶ ἀαε ἐξ 
γος, αιἀςοερίαῃ,, δ, Δἀδηξος, δια  αἹ6.0, ας 11], 
εἴπεηίΠι5,θ, ἐΠείας, χιαατί, δι ΣΧ ηΓ ἢ», ἀεῃ 451} 

Εε αἀυίς 

9 

᾿ 



ὅδ᾽ ΑἸΣΩ͂ΠΟΥ ΒΊΟΣ, 

ΟἹ εἰς “ἰῷ οἸκίαρ, ὃς ἂρ Γ ζη ϑησαυρὰμ διελώμεσ' 
Νὰ» πο σὺ σἰιὼ ἐλθυϑερίαμ ἀπολάβῃ. ἐλϑόντωμ οι, 
ο βάν» 7 φοβδίμονος. Φ' πὸ ἀσώπο λάλομ, εἰς ἕιο 7. 

κείὼ αὑτὸ, ἐκέλδυσεμ ἐμβλκϑίζαι . "οὐ ὁ οἀσωπορ. 
ἀπαγόμονος » τοιαῦτα Φησί εἸἰσΊμ αἱ ὑπορᾳέσεις ἣν. 

φιλοσόφωρ:; οὐχ ὅτι γα οὐκ ἀπολαμβάνω μὰ σἰὼ᾽ 
ἐλδιδεφίαμ, ἀλλιὰ νοὶ εἰσ δεσμωτήξιομ κελεύεις βλκ. 
“ὗσαι με. ὃ ῥοῦ ο(ὦ; ξᾶνθος, ἐκέλόυσεμ αὐτὸ ἀπολυθῇ. 
ναι. "(ἡ πρὰ αὖτομ ἔφα. τοᾶνυ καλῶς φής εἷν ἐλθιϑερί 

αα τυχὼν», σφοδιεότερος α. ἦι κατήγοξορ. «δ αὖ 
τῳ εἴπερ» ὃ ,τί ποτέ με ἔχαρ κακὼ τοιξῳ, ποῖ) 

Εἰ: τάντως καὶ ἄκωμ Ἐλδιϑεφώσεις Με. Ὥ δὲ Ῥύφ καὶ 
βοῦς, τότορ; σωυέπεσέ τι τοιὅτομ ῳν σάμῳ « τανδή 
ἃ ξοφτῆς ἀγο μϑιύηβ » οὔ ἀετὸς καταηήας ; "θ) ὧμ 
δνμοσιομὶ ἁρπάσας δακτύλιομ, ε εἰ0 δδλει κόλπτομ ἀφῇ) 

περ. . οἵ δὰ οὦῦ σάμιοι ϑορφαθηθέντες, μιαὶ εἰς τυλείσίω “τὶ 
δε Τ σκμεῖσ πεσόντες πσίι Ὁ ἀγωνία, Ὁ ταυτὸμ αὐροι 

δϑέντες, ἤρξαν τὸ δος Τ ξάνθα, ὅτε πρώτϑ δ πολι 
τῶρ ΟνΤΌς πο Φιλοσόφα, σφίσι τὶ κρΙσι Τὸ σ'κἡ 

ἐκεί διασαφῆσαι «ὃ δὲ, οἴο ὅλοιο, ἐπαπορῶμ; ἀϑόνορ᾽ 
ἥτασε. ( ἀφικόμονοο οἴκαδε, πολὺ ἡμ αὐυμῶμ νὴ 
τὴ λύπη Ββατηιβόμϑυ , οἷα δὴ μικδὲρ κρῖνοι δρᾶν 
ῥἔονος. ὁ , δὶ. οἰἴσωττος ἣ ἀδυμίαμ σμυοήσας τὸ ξᾶνθε, 
προσελθωμ, λέγει, τ Τ' χάρι, ὦ δέασοϊα οἱ οὕτω διατελεις αὐ 
θυμῶὼμ ἢ ἕο ̓ προσανάδο!, »χαΐφορ ἐ επσοὺμ δ λυτεᾶιόϑαι., 

αὕὔριομ δὶ ἐρ αγοφὰρ προσελθὼμ; ἔπε. τοῖς σαμίοις, ὡς 

Ἐῶ ἡ ΥᾺ οῦτε σπηβιειολυῖξῳ Ἐπαιδεύθίω, οὔτ᾽ οἱωνοσκοπ ΠᾺ 
προς δέμοι πϑόσεϑι τολλιῶμ τέφαμ εἰδῶ, αὐτὸς ὑμῖρμ 
Ὰ ὁ ἡντόμωνομ λύσει. κἂρ δὰ αὐὸΛς ἐπιτύχω «Θὲ λύσεως 

δέασοτα 



ΔΈΘΟΡΙ ΝΙΤΑ͂, ς δ. 

αιίεία ἀοηιη,, α δὲ ἐπείδαγαπι ἀίυί 4) 
τηιι5, 9 ἐα Πρ εγίαίεπη ἀςοίρία5, ργοίςί5 εἴσο, 
ΣΧΔρΠι5 {πτεη5 Δείορί ἰοαιαοίίαξεπ,ίη σάτςε 
εεπὶἰρίαπι ἐαΠίε ηηςί, ὅς Διείοριις 
ἑηίεν αϑάπςοεηαᾷ, πα ποάιί Ππαιίείαπέ ρηπα, 
ΡἢΠ]οίορῃογᾶς ἤθη (οἰττπι εἴπ πο δοαίρίο πιεαπὶ 
ἐἐ εγίδίεπι,εά ὅ ίη ύσεγεπι ίαρε5 (1.7 
εἰ πιε, Χαηίπας ἰσίζαγ ΠΊΕ τρία (οἱ, 
υἱ, ἃ αἱί εἰ, εἰπγίγιστη γεζζε ἱπααίβ, αἴ ρατία [θετίδ 
ἔε, πε πειπεηΐίου ἢ ςδέγα τς ἀςουίδίογιαια Διείο 
Ρι5 ἀἰχίί, σαοαςιπῳ πηι ροίεϑ ἔαςετε, ἕδος 
τα οὔγίπο πεὶ ἐηιτίειι5 {ΠΡ εγαθίς τε. Εὰ πείο ἐξ 
ρείξατε πυαίποάϊ τες ϑδαν ορτίσίς, απ ρα δ]. 
ςε ἰείξπ ςεἰερεαγεζ,γερεηίε δαυία ἀεποίδις, δ᾽ 
ΟΡ ίσαπι γαρίεξηϑβ ἀπαϊτ,ίη [εγα  Πηιϊττν ἀπ 
(τ|, τῳ ϑαπγή ρειτειτίεί, δὲ ἰη ῥἰαείπλαηι οὗ 
ἢος ρτγοαίρία ς ἱπείἀβεηξ πποσγογε,ίη τ οοΣ 
αὐ, ςοσερεταπέγοραγε ΧΔΏΓΠΩ, ασαοά ρείπιιβ εἰς 
πηι εἴξειί, ἃ ρμοίορἤμ5, υἱὐ Πδ{{πάτοίιαγι ργον 
ἀϊσῆῇ πιδηϊξείπαγοί, αὐ {6 οὐππίηο δηϊρίσεβ ἐέρας 
ρειηΐ, δ ρεοίεξευς ἀοπι, ππαϊέστη ες ἢ 5, δ 
(οἰίατααίηί 5 τπποτίπ:5, αὐ ααί διε ἱπαίςατε ροίν 
(εἰ(ξὰ Διείορα πισσέούε Χδηξῆί 
«ςοσηίίο, Δα {65 αἰέ,αα κατ ο ἢείε ἔς ρίειεγαϑ (τὲ 
ΠἸλεί: πὲ σσπλίείε ἰαίτῖε αἰ ζξα τποστοτί. 
«[Ὧ5 ἴῃ ἰουππι ρος α5 ἐς ϑαιηής,  υ 
ἐσο πεῷ ρῥγοαίρσία οίπογε ἀἰάίοί, ΠΕ; υσαγανί,. 
ἰξα ριτεῦ τί εἰ Ὁ πα] ε γεγ ρεγίζα, ἱρίε ποδί 
συαίτα (οἰπει, ἃ ἢ ἰρίς ςδίςς πα ἔπετο ἰοαοπε 

ς. »» δεῖς, 



ες 

«3, δον ΔΙΣΩΠποΥ ἔχοξἃ 

δέᾳσοτα.; σὺ. Σ σιὼ δόξαμ ἀποίσα. τοιὅτῳ κόμαν, 

δόλω. ἂν, δ ἀποτύχω ; Ἐμοί μόνω ἣ φυτῶθεμ προσθι 
βάσεται ὑὕβρριρν πσειδϑείρ ον ὁ ξάνϑ Θ΄, Θ ΩΝ ὑδεφοιᾷ. 
ἀρ εἰο δὲ ϑέατφομ ὃ ἀπαντήσας, ἡοὴ καταβὰς εἰς διμκέν 
(σὉ 5 {:} τᾶς. θρῥυμκο αἱ σώτο διελέχϑη Το σα τλ᾽ 

ὡσσιμ. τ εὐθέως Ἠξίοωυ ἐμ. αἴσωπορ κληδιίσαι. “Τοῦ 
δ ἀφακορμϑιΐε να σάντι Θ΄ ἐπὶ τὸ μέσα, οἱ σάμιοι Ὁ 
ὅγε} αὐτῷ κατανοήσαντεξ, ἐφεσχελοίύτερ, ἐφώνοιυ, αὖ 

ΤΉ Ἦ ὄψις σἈ ΕΟ, λύσει. Ἐκ τοὶ οἱ οι οὅ τότ τί ὥδοτε 

καλὸμ ἀκϑσόμενοι ς χρὴ γελᾷμ ἥξξαντο ξ γοδ) ὃ οὔσω 
“πΘ΄ κατασείσας τῇ Χερὶ » Καὶ ἡσυχία, οἀ τέσας γε 
υέξόϑαις φισῖμ. ̓ ἄνδρες σἄμιιοι » τί μα σἰὼ ὄψι» σκώ ) 
πῆετε. οὐκ εἰὸ σὺ ̓ὄψμμ, ἀλᾷ εἴο τὸ νοι ἀπορβλέπαμ 
Θέ. τοολδιάκιο, γοῦν ποδ τῇ φαύλῃ μορφῇ αβασὸμ' νοιζῦ ἣ 
φύσις φνέϑηεμ «ἢ σιὼ ἔξωϑερ 5: ἣ- κόρακίωμ. ῥιοφφὴμ σπκο 
“ἄπ ὑμᾶς, ̓ΌΛᾺ οὗ σιὼ ᾧ φντὸς γεῦσιμ το) οἴνε -ταῦ) 
ἘΝ το) οἰσώπϑ πάντες ἀκδσαντι. Ε ἔλεγομ - οὔσωπε, 

εἴτι διώασαι., λέγε τὴ πόλει. καὶ ὁ6᾽, μετὰ τραζξασί . 
αϑ ἘΦΝ ε ἄνδοεο σἅμιοι, ἐπειδιείπες ὃ ἣ τύχη Φλλόνεικος 
οὖσα δόξνο ἀγῶνα τέϑεικε δεασότῃ ἡοὴ δόλῳ, κὰμ δ 
ὃ δαλθ' ἥπωμ φανῇ τῷ δεαυσότε, διὰ Μασίγωμ ἐλεύ 
σεται ἐὶ δ ἢ ἀμείνων ; οὐδὲμ. ἔλαπίορ ποὺ οὕτω τλη 
γαῖς ξανϑήσεται, εἰ ὑμιξίᾳ διὰ τὰς Ἑλλῆο ἐλδυϑερίαρ. παῤ 

ζησίαμ Χαφίσοιδοε ΔιΟΙ » ἔγὼ νῶῦ ὑμῖμ ἀδεῶς δ διτό ; 

ὠϑνο φράσω . τότι ὁ δῆμιΘ ἃ Μιδρ γλώδες πρὸς 
ἐμ ξάνϑομ Ἐββόωμ » ἐλδιϑέφωσομ οὔσωπομ. ἣ ὑπάκασομ 
σαλλίοιο ς χάρισαι σιὼ ἐλδυϑόρίαμ αὐτῷ τῇ πόλει . ὃ 5 
ξάνϑι 0)», ὃυκ Ἐπένδυε., Ὁ ὁ πρύτανις ἔφα. ξάνϑε, εἰ "ΤΊ 
σοι Φοκεῖ ὑπακῦσαι Ὅδ᾽ Φήμω, ἐγὼ Τῆφ δὲ τὰς ὥρας 

οἴσωπομ 
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Πιοίς, ἔα σονίαπι Γεροτγίαθίς (Α]} πέδη 
(ἐγαο, η παίπαβ ἔπεγο ςοηίεσμειι5, ἢ {ΟἹ 6» 
είς ἀεάεςα5,ρειαδίας ἱσίζαν Καηίῆιις, ἃ ροίε): 
ΓΟ ἐξ τη {Ππεδίγιπι ρεοΐεζξα, ἃ αἰζαης ἰῃ ππεχ΄. 
ἡΐο (ες αΔαπηοιίείσες Δείορί ς«σοίοηατ Ε ἡ5,4 
«σπεηεῖᾶί, {Π| πείὸ {λείπ τοσασᾶε Δείορ ἀςκίτί, 
αἱσαπι πεηίῇεε, ΠΠαγεῖς (ἢ πιεαίο, ϑϑηιη 

᾿ϊάςε ἰρίϊας ςσίγάεγαία ἀετίἀξέε5 «ἰαταραηΐ, ἢας 
[αείες ργοάϊρία (οἰ πεῖς εχ ἀείουπι πος αἱ πη 
Ῥοηΐί ἀιάϊεπταςς ας τἰἀεγε ςαρεγαηΐ, ἃ Δείο. 
Ῥὰ5 εχίεηζα τλδηι [Πδηξίο ρετί, ᾿ 
ἐο,ἱηχαίε, αἰτί δα, χαία ἑδοίειαι ππσδιτὶ ζαιΐ 
ἰδιυίηςΠοα ἐβείεηι, ἰεὰ δηίπηαπι γείρίςεγε. 
οροτίεείαρε εἥιίη (αγρί ἔογίτα θοπαπι δηΐπλ1Πὶ 
ηδίμγα ἱροίς; 40 τοϑ ἐχίεγίογε ἐε γᾶ [ογπγᾷ ςῦσ 
(γάετατί5,ας Ὠδ Ῥοτκίας ἑηξετίογε ιπηί σαπᾶς πως 
δῷ Αείορο εἴδυασίῆξης ομηες,ἀϊχεγᾶις, Δείορε, 
{ἰ χαία ροέες,ατς οἰεδεί, ὅς {Ππ αιτάα  ᾿. 
(χε δίιαίτί ϑαηγή, αἦὶ ογέπηα, ἃ σσεξείδίς {πιά ίο, 
(Δ εἰ, οἱοτία ςεείαιεη Ῥροίαε ἀπὸ ἃς ίείπο, ἃ ἢ 
(εγαας ἰηΐειίου υἱάεαξ ἀπο, πειθουίθι οοίαβ αρί, 
δίε τ ἀπε ρει δηκίοτ, ηἰ ὁ τπιίπας ἃ Πσ πεῖρα 
εἰθας ἰλοεγαδίζ, {{ππὸ5 ρεὺ πγεαῖῃ [Ρεγίαέεπι ἰοσ 
απξαί ανίῃί Πάπας τἀ δτίείς,εσὸ πᾶς ποδί τέγε, 
Ρίάε τ παγαθο, τς ρορα! πο οἵα εἰδπιασᾶς 
Δ ΧΑηΠιπι, [δετίαῖς ἀοπα Αείοραπι, οθίξρεα 
᾿ϑαπηῆς, ἰαε σίγα [δ εγεδέεηι εἰ οἰαίτατί, δὲ 
ΚΑΆΓΠ5 ΠΟ δηηπεῦδαΐ, ἃς ργοείογ δίτ, Χαηεῆε {{ 
εἰθί Ποη ρίαςοε διἠςαίζαγε ροραίο, εσο ἢας ποία 

᾿ 6 3 Δείοραηι 



70 ΑἿΣΩ͂ΠΟΙ ΒΙΟΣ, 

οἱ σώπομ ἐλεύθερον ἃ ἂμ ποιήσαιμι, νοὶ τότε Φο! ὁμότι» 
«Ὁ ἴσαι. τευικαῦτα. τοίνω» ὁ ξάνϑί9)»" ἀνάγκῃ σπἰὰὼ 
Ἐλδυθερίαμ ἀπέδωκε, ἡἤοὴὴ ὃ κήρυξ Ἐβόα, ξάνο ὃ ὁ ΟΜ 
λόσοφΘν Ἑλδιϑόροῖ σαμίοιρ τὸρ οἴσωπορ. κἂν τὸ 
τῳ τρΐφας ὁ ΤΟ) οὐ σώπο λόγί εἰλάφει φαρδια 
“ππρὸρ ἐμ ξάνϑομ , ὧς νῳλ ἄκωμ ἐλξθϑεφώσαρ {ες αἴσω 

“Θ΄ οὦ ἐλξϑϑθίας τυχῶμ; ας ἐἰς “δ᾽ μμέσ'ομ ἴφα- 
ἄνδφες σάἅμιοι ,» ὃ μοὺ ἄετορ ὧσ ἴδε, θὰ σιλεὺς δ Ὁ ὁρ 
νίϑωμ ἐσ}. ὅτι δὲ τὸ ϑραταγικὸμ δακτύλιομ οὗτΘ’ 
ἁφπάσαρ ἀφῆκερμ εἰ δόλο κόλπτομ, τότο σαμιαώσειμ 
βὅλεται, ὅτι Δ ναυὶ βασϊλέωμ τὶς βόλεται υμῶμ 
“ἰὼ ἐλθϑορίαμ ὁ διαλῶσαι, ηϑδὴ τοὺς κυφίδρ νόμισα ἂ) 
κύςο δᾷξαι, ταῦτα οἵ μον, σἄῤκιοι ἀκόσαντε, καπὲὸ 
φείας Ἐπλησσνσαμ. Μετὰ δ' οὗ πτολωὼ ἡβόνομ πολ. 
γράμματα, θὰ κροίσα, “τὸ λυδῶμ βασιλέως ἥκει σα) 
μίοιᾳ , κελεύοντοι. Σ αΥ τοῦ δε φόρος αὐτῷ τοαφέχεμ 
εἰ δὲ μὴ πείϑοιντο, , πρὸς ὑάχίω ἢ ἑτοίμισς εἶναι; Ἐβθυ: 
λεύσανῬ οἷ ἅπαντεο εἴδασαμ γοὴ ὑπήκοοι γε 
νέσϑαι τ οί. σι οῖσομ υϑώτοι εἰναι νοὴ οἄδω“ 
πομ ἐφοτίσαι ὡ κακθν ἐφοτη θεὶς εἶπε, δ ἀρχόν. 
τωρ ἑμῶμ γνώμίω δεφωκότωμ εἰο φόρα. ἀπαγωγὰϊ 
ὑπακὅαμ "Τὸ βασιλᾷ, συμιβσλἰὼ ἀδὺ οὐδ᾽ ῶρ, λόγοβ 
δὲ Ἐφῶ ὑμῖρ. (Δ εἰσεόϑε ὃ συμφέφομἣ τύχα δύο ὁδοὶ ὑ Ὧ 
δεξεμ ῳ ῳ δ᾽ βίῳ, πατέρα, δὰ δὰ Ἰλθϑόρίας , ἧς ἣ μοῦ ἀφ 

χὰ δύσίθατα, ἃ Ὁ τέλοορ ὅμαλόμ. ϑατέφαμ᾽ δαλείαςς 

ἡοἣ Μιῦ ἀρχὴ, εὐπτεῖής τ νὴ δάσιμας,. Ὁ τέλος ἐπώδαυομ.. 
“ταῦτα ἀκόσανϊες οἱ σᾶάμιοι, ἀνεθόκσαμ. ἡμῆς Ἐλεύθβροὶ ον" 

Ἴες, ἐκόνγερ οὗ γινόμεθα δϑλοιον) ἢ τ πρεσθεὰ οὖν σὺ τἰρῇ 
νυ ἀπέπεμ ψαμ, ὃ μιοὺ δ) κφοῖσος ταῦτα μαθωὼμ, εσσσ. 

λεύσα Ὁ 
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δχείοραπη!δείίαίς ἀοπαδο, ἃ ἐπηςεδίααια, “ 
᾿ς ξπογίε, ἐαποίσίζανς Χαπέμι πεςεῆατίο 
ἐρειιαιξ τεαάίαίε, ἃ ρίαςο εἰδπιαιίς, Χδητ ρἢ 
ἱοίορῃας θογᾶ δαπιηβ ἰαυσίίατ Δείορᾶ, ἰς ἱπέε 
εἰπι πηειη ἰεέπιο Δείορί ἀςςερίξ ἀἰςεητίβ : 
ΧΑΏΓΠΟ, εἰ ἱααἰέας πε ᾿ἰδειίδές ἀοηδδίς. Δείο,. 
Ρας ἰίας δ ετίαίε ςοηίεςαζασ, ΠΔΠ5 (η πλεαίο δέ, 
πἰτί ϑδηιή, ααία πε οἰ5,ἐεσίπα ἃ, 
αἰαπι εἢ;, σαοηίαπι ἄς πηρεγαίοτγία δαὶ Παῖς 
ἕδρίαπι ἀεηΠε πη ἰεγαί ἤπια, πος {σηἱσαγε. . 
αὐτο αεηα ἐχ ἤς,ηαί πᾶς (πηξ,γεσε, πεῖς πετᾶ 
{δετίαδεςξ ἰη (εγιέπίς γεάίσετγε, δίς ἰΔηςίτᾶ5 ἰοσεϑ ἐς 
εἰ{45 αςείε, Πί5 διά τ((5 αι πιο ; 
τογετερί εκ ἰπηΐ, δ εά ἠδ πταϊίο ροί ἐειροτε, δ 
ἵτετο ἃ Οὐγοσίο [γάοειπι γεσε πεπείηΐ Δα δ) Ὁ 
τηίΐοβ, δίας εἰς δῷ {Πο ἐρε αεδαία δι ρεαξγες, 
{ἡ ανέηῦ οδέδρετγαπει, αὐ δά ρασηᾷ (ε ραγάγει, εὖ 
κηἠταραηείρσίεαγ πηίπεηϊ, Τ πηπεγαηΐ εἴα [ἀρ αίτί κ 
ετἰ (τγοσίο, ςοπἀπείρηείαιεη εἴς ἃ Δείο, 
Ῥυπι ςοηίαϊείε, ὅς {Ππ σοηΓαἰτι5,4.ς, σαππὶ ρείποί. 
Ρε5 πεῇεί [επεοηζίαηη ἀΐχεγίης ἀς ἐτίθαίο ἀδηάο 
οδτερειδαξ εξ τεσί, ΟΠ (ἃ πιίηϊε, [τα παιγαίο᾽ 
Ὧδ υοδίς αἥει, ἃ (οἰξείς φά ςσάπςαί, ἰοτεα ἀττ45 
υἱὰς Οἰξεηοτε (ἢ τπςα,αἰ τε [{ογίδείβ, σαί 5 ρυίῃ 
εἰρία ἀοςεῆα αἰ είϊο, (τ ἥηί5 ρίαν", αἰεεγᾷ [δγαίεις 
τ(5,ςαἱ ρηοίρία [λεῖος , ἃ ἀςςεῆιδῆς, 5 αβε δ δου 
οἰτι5,ηἰ5 δια ίείς, δα ἐχεδπηαεγς, πος κε [{πῦ 
ἱἐρεεί,ἰεγαί ες σταείς πο πη), ὅς ογαίογε τ ςζξα Ρᾶ 
ἐςετεπηίεγαης ᾿ἴ5 εἴσο ςορηί5, Ογρεία5 ἀεν 

ΔΌλα, ε 4. αευίξ 
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λεύσατο τύλεμομ ἡ σαμίωμ κινξ « ὃ δὲ πρεσβθυτὴᾳ 
ἀνήνεγμεμ. .ὧο οὗκ ἂμ δαύκϑείᾳ σαμοίσα ΚΡ Ρ χέρα. λα) 

βᾶμ, αἰσώπο ταῦ αὐτοῖς οντίθ), κοὶ γνώμαο ὑποτι 
ϑέντ. δον δὲ μἄδνομ εἰπτεμ ἃ ὼ βασιλεῦ Σ πρέσίρειο 
ἀποσείλαρ, δξαιτῖσαι τσας αὐτῶ οἄσωπομ ἃ ὑπτοκό» 

μον’ αὐτοῖς ἀντ αὐτῷ Χάριτας ἀϑλαστε δώσεμ, ἡ 
λύσιμ δν ἐπιτα ἠομϑϑωμ φόφωμ.. "οὴ τότε τἄχα οἷός 
τε ἔσῃ τὅτωμ ταδριγενέουδ - μοὴ ὁ ἀιοὺ Κροῖσος. “ τοῦ 

τὰ πρεσβόντὴρ ἀποϑείλας, ἔκδοτ, ἡ ἡτῈι τοι, οἄσωπομ: 
σάμιοι δὲ τότ Ἐκδανς, γνώμινᾳ ἐγγύονδ, οὔσωπορ. δὲ: 

τοῦθ μαϑὼμ, ᾧῃ ἀιέσῳ δὲ (ὦ) ο ἀγορᾷε ἔσῃ, νοὴ ΦαΟῚ 
ἄνδρες σάμιοι, κἄγω μοῦ τοσρὶ σον ὅσοι διαὶ, “ἃ 

ἃ τῦὸδ πόδας ἀιφλκέσλαι τ βασίλέως, ἐϑέλω δὲὺ ὑμῖμ 
ἐνα μὐσομ. ἐπτευ . καὶ ὁ λϑόνομ οἰλόφωνα ἣμ τὰ ἴῶα, 
τρόλεμομ ΟἹ λύκοι τοῖο προβάτιρ σιωῆψαμ. ἢν δὲ κὺ 
γνῶ συμιμαχοιύ)τιορ τῖς ϑφέμμασὶ, μοῦ τοῦς λύκος ἀ7 

“ποσοβοτωμ, οἵ λύκοι πϑεσθατὴμ ἀποσείλαντες , 7 

φασαμ Ῥῖς πρόβασιμ, εἰ βὅλοινο βιοὼ ᾧ ̓Ἐιφήνἢ ἡ) ἐκ 
δέγα τοόλεμομ ὑνποπεύεμ, τοὺς κῶας αὖῬῖο ἐκδ'ιοῦψ᾽ 

γα! . Ἵν δὲ προβάτωμ ὑτῇ ἀνοίας, τσ ιδϑέν τωρ » κοὰ ϑύο 

κιγαρ ἐκδεδωκότωμ ; ; οἱ λύκοι τὅς τε καυας διεασάφα 
ξαρ, ποῦ τὰ πρόβατα ςἄσα διεφθάφαμ, οἵ σάμιοι τοίσ 
γι δ τ μὐδα βόλημα, σαιροήσαντερ »ὥρμικσαμ ΠΟ 

τοας ξαυτῖς καταικἔμ ἂμ οἄσωπομ.Ὁ δὲ οὗκ Ἰνέοζ εν, 
ἀλλὰ δ, πρεσίόντῇ σι αιπτοπτλεύσαρ., πρὸς κφοῖσο, 
ἀπέε. ἀφικομϑμωμ δ αὐτῶν ΕΘ λυφίαμ, ὁ βασὶϊλευφ 
ἐπί πφούϑερ αὐτῷ σἄντα τὸ» οὔσωπομ δεασάμϑιυθ» : ᾧ 
᾿γανάκτασε λέγωμ, Ἰφε τοοταπὸ ἀνωφώπίορ ἐμποδώμ 
(κοι γέγονε νῆσομ ὑποτάξαι Ῥοαύταμ. ̓ να" ὃ αἴσωποβ». 

- τ έγισθ᾽ 
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τσαίε Βεϊΐαιπι ίῃ ϑαπγίοβ πποπείε, (εά ἰεσαίας. 
κεϊα πο ροζεί5 ϑδιίοβ ἀερεϊϊα, ᾿ ἐς 
τε, σαδησία εἰ ἀρμα εος Δείορας, ἃ ςοηΠα ας 
σε ροίε5 δα(6 1 τωξῳ αἰζ ΟτΕΧ, ἰασαίίς. ᾿ 
τη Πίς5, ρείετε αὖ ἱρίί5 Αείοριπ,ροΙ ἐςί 
ἴιι5 εἰ5 ἃ σταζίαϑβ αἰίαβ γοἰδί ει, δ 
(οἰυκίοηεπι ἰαογ ἐἰδαξογᾶ, δέίαης ἔοτίε ροΐε 
τ(5 εοβ [πρεγαγε δ Οοσίας Πίς ρειπδίι5, 
ἱεσαίο πιο ἠεα! {{0{Ρέξζεραί Αείοριμηε - 
ϑαπηῇ παίει ππησίζαάείς ἀξοίεαειαηΐ., Ὁ 
40 ςορηίίο, Δείορἠίη ἀγεαία ςσςίοε {επί ας Ἰαΐέ, 
Νίη δαπῆ, ἃ ἐσοὸ ρεγμἝεί ἰαοίο δά Ἵ 
Γεσίβ ρεάεϑ ρεοξίαίςο, δ μοΐο πορίς , 
ἔδυ ἀΐςετε, χαο ἐέροτε αἵαϊία ἱπέεγίεἰσᾷδαηξ, 
ἰαρί Ρε οὐδε ἱπεαϊεγας, τη πείο τς οἰ εδηέ 
Ριις ρα ίαπείριι5, ἂς ἰαροϑ δ Υ 
«οηπίθι5, τρί εσαίο πα αἱ, ᾿ς ἐὰ 
χεγάηΐ οαίδας,  ποἰαοτίηξ πίαεῖε ἰῃ ραςό, ἃ πυΐσ 
ἰππι (αἱρίςατί ΒΕ! 1, τὸ σαηςε5 [δέ τα ον 
Γεηί, οαριι5 οὗ {ξαἰείςίααι ρεια[!5, ἃ τα 
εαἰθας ἐγδα!τείς,αρί ἃς «απες αἰ λοξίαὉ 
γυαηΐ, ὃ οἵτε8 [Δοἡ Πα οςοίαεγαης, απ ἱσί 
ἐατ ρυϊα [ςηΐα ςοσηίίο, ἀεςίεπειαηξ 
Ὡραασίε ἀεείηοις Δείοριμ. {Ππ|πετο ποι ἐπ], 
(εἀ σαπιϊεσαίο πηὰ (οἰαίί, ὅζ δά (σεαίαπι. ᾿ " 
ίε ςοηξεγεθαί, ργοίεοξαβ δι ἴῃ ΓΟ γαίαπι, εχ 
αηΐε (ε (Δπέει Αείοριμπι τεῆς ὅν 
[πα σηδῦ εἰ αἰςξ5, αἱάε {5 Ποπιᾶςίο ἱ᾿ρεάίπιξίο 
ταί δα (Δητ ἰη(ἱᾶ (αρίσ Θ4 δτίτ, ται Αείοριις 
πω ες 6 φ παχίπὶξ 
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μέγισε βασιλεῦ ; οὗ βίᾳ οὐδὲ ἀνάγκῃ πρὸς σὲ παρε 
γενόμἑω. ἀλὰ αὐϑαίγετος πάφαμι . ἀνάσχῃ δέ μὰ 2 
«κρὸμ ἀκᾶσαι. ανής τις ἀκρίδας συδιέγωμ νοῦ ἅπο 
κτιννὺρ »εἶλε "οὶ τεῆ!γα ,. Ἐπεὶ δὲ κἄκξνομ ᾿βόλφ 
τὸ κτέιναι ̓  φησί ὃ τέηξ ς ἄνῶφωπτε ΠΤῚ ἐξ μάτίω ἃ 

νέλῃς. Ἐγοὺ γοὺ οὔτε σάχαυν βλάτηω., οὐ ἄλλοτι Ῥ 
'ἁπάντωρ σε ἀδικῶ, τῇ κινήσει δὲ Φῇν᾽ «ν Ἐμοὶ ὑμθίων 
ἦδυ φθέγγομαι » τέφπωρμ τοὺς ὁδοιπτόρσο, φωνῇς, οἷ 
πσας ἐμοὶ τλέορ οὐδὲμ εὑρήσει. κακθν(θ". ταῦτα, 
ακὅσας, ἀφῆκε ἀπιέναι, . κἀγὼ γο ὦ βασιλεῦ Ἔ σῶμ 

πόδῶμ ἀπῖοιλαι μήμε εἰμὴ φονεύσης. οὐδὲ γουὴ οἷός 
εἰμὶ ἀδικῆσαι τινα... ὦ εὐτελείᾳ δὲ σώματ᾽’ γεν" 

ναϊομ φϑέγγομιαι λόγομ. ὁ δὲ βασιλεύς ϑαυμάσαρ αν» 
μια. ΘᾺ οἱ οἰκτείςαρ αὐτὸμ, ἔφη. αὔσωτε, οὔκουν Ἐγώ σοί 
δίδωμι δὲ οἰῶ, ἀλλ Ὦ μοῖρα, ὃ γοῶῦ ϑέλειο, αἴτει "οὴ 
λήψῃ, νὴ ὁ6, δέομιαζ σὰ βασιλεῦ, διο)βδιάγαδι σαμείοιδς 
ἼΩ δὲ λοιμοὶ ἐπόντι Διἠδλαγιιαι ἷ τεσῶμ. Ἐκεῖ 7 

γος ἐπὶ τὐὼ γίῶ, “χάριτάς παὺὐτῷ ὡμολόγει, γϑδ ἀκ 
τὰ τὸν τοὺς οἸκεῖσα συγγφα ψάμβυος ὐϑϑο,, τῦῦα μά 

δ! νοὴ νῷ Φεφομδιας,, παρὰ Ὧδ βασιλέ κατέλιπε; 

δεξάμιονος δὲ τας αὐτῷ γράμ ματα πρὸς σαμιίθο, ὡφ 
ἕνεκεμ αἱ σώπϑ τὅτοις διήδλακται: "οἡ δῶρα τοολλὰ, 
“- λεύσας ἐπανῆλϑεμ ἐἰρ σάμομ. οἱ ἀιοὺ ο(ἷν σάῤκιοι τα» 

Τομ. ̓δόντες ΐ βέμματά τε αὑτῷ προσήνεγκαμ . . Κοὶ Χο 
φοὐο Ἐπὶ αὑτῷ σιρεδήσαντο . ὅδ᾽ αὖ τοῖα τἄτε Τὸ) βασὶ 
λέως ἀνέγνω γράμματα, "οὐ ἀπέδεξε ὁ ὧς σι εἰς αὖ 
τὸρ γενομϑλϊίω τραφὰ τῷ δέρμα ἐλθυσόρίαμ ἴ Ἰλθυιδερίᾳ 
πάλιν ᾿μείψαθ.. μετὰ δὲ τὅτο «Θὲ νήσα ἀπάρας, 

τοόριήα σἰὼ οἰκομϑμίω., τοῖς ἀπανταχῦ “ἷ᾽ Ὅν» 
λοσόφωμ 



ΛΔΈΘΟΡΙ ΝΙΤΔ,." Σ΄: 
ῬιΑχίετεχ, πῦ αἱ, πεῷ πεςεῆηιαίε ςοαζ Δά ἐς 6 
τί, ἰξἀ ροηΐε δάϊιπ, ραΐεγε δαίε 6 ρα, 
ταμρεῖ Διαίτε, ἐς υία οἱ οο ἴα ρεζείιοω - 
«ς(ἀετεῖς,ςερίι ἃ εἰταάδπι, σαπὶ ἃς {πὶ πεὶ 
Ἱεεοςαίάἠετε,ίηηαίε εἰς 4,0 δ ης πὶς γα {γα οςοί 
ἄλς,εσο εηίπιηξα ἰρίςαιι ἰίαάο, πεῷ δἰία ἴῃ τα 
6 Δρ 8 ἑηίατία ἐε αἰ ςίο ποῖα πεζο, ἃ τς {Π πλ 
δεδηυίαγ, αδαίζει ςἄτο,ἀεἰες 5 πἰαίογεβ, ρίεγ σέ 
ἔα τοςεπὶ (Ώ πΊε Πρ 5 ἐΠΠ Παεηίε5. ἃ ἐπ ἢ 5 
Δαάίείς, ρεγηυί δδίγε. ἃ ἐσὸ ἰζᾶς} Ο ΓῈΧ (πος 
Ῥεάε5 δἰτίησο, Ὡς πιε πε οδυίδ οὁςοίάδβ,ηΟ εηίτι 
Ῥοῆίιμη τυτία ααεξί αἤτςεῖς, (ες 1 αἱ ςογρερεης 
γοίππι ἰσααοτῦ [ξγΠἸΟ ΕΠ, ΓῈΧ δαζεπι πηγαῖα { 
ταὶ ὃ ηνεγαίαϑ ἐρίαιι αἱΐ, Δ είορς, ἤθη ἐρὸ εἰδέ 
ἰαγσίοτ αἱΐααν,[εα ἀβωρολσαν ααοά α5,ρΡεΐε, ἃ: 
δοςίρίες, ἃ ἡΠε τορο ἕξ οὐεχ γεςοηαοί τε ϑδηγήβ. 
εὐπήςσ τεχ ἀϊχίῆει, εοσοί δία [αππ,ργοοίάεη5 τ 
ἰείη γεγγαπι, σγδείαϑο εἰ ἀσεοθαΐ, Εξ ροί 
Βιαςίαδς ςοηίοείρίε [αἰ Δ5, 5 (ἡ πῆς τ 
6πε αἴεπι ἐχίδηξεβ ἀρυά γεσοπι γεϊ τίν 
᾿“ϑεοςζερίί5 δαέεπι δῷ ἰρίο Πτετίβ δά ϑαπγίος, σαοά 
Δείορί στεαία εἰ5 γεοδοί αν ἔπογίε, δίς πιαπεγθ᾽ 
τ {5,Δαίσαιίς ἰη ϑαίπππι. ϑδηῇ σίζαγ πῆς. 
υἰἀεηζο5,ςογοηδδς εἰ ἰπτυϊεγιης, ἃ τυίρι. 
αἰα εἴμ στγδεία ςοηἐΤίεεγαησ, {Ππαπέεπι ὅτε 
δίς [πετᾶ ἱεσίε, ἃ, οἤεηάίε φορά {{, 
ί ἀοηπαίδηι ἃ ροραΐίο [ἰδειίαίεπι, θεγίδές 
γαίας τεπιαπογδίι5 ἔπεγίζ, ροίἢ Πδος πείο δῷ {{π|8 
ἀἀεςςεη8 αἰγουίθας οὐδοπι υδίῷ σαπὶ ρἢΐ ᾿ 

- Ἰοίορῃ 



"δ ΑἸΣΩΠΟΥ͂ ΒΙΟΣ 

λοσοφομ διαλεγόμονθ» . ἀφικόρνος δὲ "οἱ ποδο βα. 

ΠΩΣ δ ὧΣ πὶὰν ἑαυτῷ σορίαμ ἐπιδαξάμδυθ7, μά 
βασῖλᾷ λυκήφῳ ἔγγύετο - κατ ἐκείνας 

τ τὐδής οἵ βασιλᾶς πρὸ αλδλήλος εἰρήνί ἢ ἔχοντεθ, 

χρὴ τέφψεωρ Χάριμ προρλήματα ΩΝ ̓ σοφ)ϑικῶμ πρὸς 
αλλυίλος γεάφοντες Ἐπεριποβ. . ἅπτες οἵ μὴ Ἐπιλυόμιε) 

νοι, φόφες Ἐπὶ φἀτοῖς πρὸς ΠΩ πεμπτόντωμ, ἐλάμβα 
γῸ} . οἵ δὲ μὴ, τοῦρ ἴσα τοαρέίχομ, Ὁ τοίνωυ οἴσω“ 
πθ΄ τὰ περι πόμϑυα ὧν προβλκαμάτωμ λυκήρῳ συ 
νῶν ξπέλυε, κϑὴ εὐδοκιμξι ἢ ἕπτοίει τὸν βασιλέα. . καὶ 
αὐνὸς δὲ διὰ λυκήςα ἕτόρα τοῖο βασιλεῦσι ἀντέπτεια 
““ΈΩ. ὧμ ἀλύτωμ ϑμυόντωμ., Φόρος Ὁ βασιλεὺς. ὁτι 
-λείσσο εἰσέπφαήει.. οἴσωπθ’ δὲ μὰ ποολδοποικα 
σάμον, ἕνα, τινὰ ὶ δ εἰ ἐνγενῶμ ἔγνορν σἰὼ κλῆσιμ τῇ! 
δεποιίσατό τε» ἡ) ὧδ γνήσιομ τοαϊδα ῥ᾽ βασιλᾶ 
90 σενέγκας » συρέσησε. μετὰ δ' οὗ πολωὺ αϑόνου τὸ 
ἔννο τῇ Τὸ ϑεμδε τα λακὴ συμφδϑαφέντί } οὦ “σω 
“ὁ τὸν γνοῦς ἀπελαύνεμ, ἔμελε τῆο οἰκίαο «Ὁ δὲ, 
τὰ κατ Ἐκείνε ὀργῇ λαφϑεὶρ, ἐπιδολυῶ τπὸὶ -λασάμε 

ΤΟΝ πα ο οὐ σώπα δῆϑεμ πρὸς τοῦ ἀντισοφιλομϑιας 
λυκήφῳ, Ὧρ αὐτοῖο Ἑτοιλλόο ὅξι πϑοστίϑεόλαι ἐΔΥ 
λορ᾿ Η ῷ λυκήρῳ,, ὯὩδ᾽ βασιλέι! ςνεχείρισε, ἴδ' τῷ 
αἰσώπϑ ταὐτίω σφραγισάμθω θ᾽ ὁ δακτυλίῳ, ὃ ὁ δὲ βά 
σιλεὺς τῇ τε. σῷραγίδε παειόϑειο, "οὐ απαφαιτήτῳ ὑρ7 

γῇ γχβεσάμιονοο, πραχϑῆμα. δ ἕξ ἐρμκίππτῳ ̓ κελεύει πα 

δὲμ δϊετάσανται. οἷα δὰ προφότίῳ διοχαι ἰσαόϑοα 
οἴσωπομ. ὃ δὲ ἕραιππ’, Φίλος τε ἦω οἄσώ! 

ὅσῳ, "οὴ τότε δὰ ἐμ φίλου ἐπέθαξεμ. .᾿ τινι γα 
Ν τάφωμ ἐλ δενὸς ἐδότος κρύψας τὸρ ἄνομ ων 

ὐδεόὼ Ι5 



ἈΈΒΟΡΙ ΤΑ. 57. 
Ἰοίορἢίς ἀϊραυίαηάο. ργοίεδας δ η ΒΒ. 
Ῥγίοηεπι, ἅς [8 ἐρίϊα5 ἀοί τίη ἀεπισῆγδάο πτ8, 
σῃὰ5 ἀρυά τεσεπὶ ᾿γοεγιη εἰπα{{, {ΠΠ| επί πὶ 
τεπτρουίθι5 τε σεϑ ἐπε ρςεῖη Παθεηΐεβ,Ἠ 
αἵ ἀεἰςδείδί5 στατία 4Πίδες υἰοΠίπι ΟΡ αι 
(τεθεμάο πιίεδαηΐ, 485 χα (οἶα 
το, {τα ρδ(ΐ ἃ τηἰτΓεητίδ5 δοςίρίς 
Ῥαηί, χα πείῸ Ποῇ, εαα ία ργοδεραης, Αιείογ ᾽ς 
85 ἑσίξ χα πηείεθδηξ ργοθ  επιαία [γοετο ἵτεῆὲ 
σεη5 αἰ Ποί περί, 8. εἰατ 7γεάάεραΐ γεσεπὶ, 
ἐρίε Γ᾿ γεετί ποηγίης αἰζεα {τ ἀετι γεσίδιι5 γεπγίεσ 
τεθαζ, 48 (πὶ γε πεγεί ἐπίοἰ πία, ἐγ αΐα τεχί 
Ῥ[ατγίιπα εχίσεραϊς, Ἀείορας δᾶς εἴ πῦ σεπυίῇςι 
[ἰος,ποδίϊε αι σαεηάήδισι Επηιι ποπγίης δα 
ορζδυίί, δίς αὐ ἰεσίτπηαι ΠΠ!ατπὶ Εὶ ἐσί 
Δἰἰδίατ), οι πε ηΔαίς, ΩΟ πηαϊίο ἀπε ροΙ ἐέρούε 
Ἑπηι κε δήορίδείς ςσςαδίηα τε παρα, ἢος ἰςίξς 
Αείοραϑ εχραυϊᾷατξας εγαΐ ἄοισιο ᾿ 
"Ἐπηαπ,, χαί τῇ {Πππ| ἱτὰ ςοιτερίας,ερί Ποίατηῷ ἔν 
ἕζδπι ὯὉ Δείορο (αἱίςεε δά εοϑβ, 4 ἰορἢιπγαιίς «ὦ 
Τ γεείο ςεταθδί,φ ἱρί5 ραγαῖ «ἤει δαῃατεῖς πιὰ 
τ μή Ι γςείο,  εσί ἀξαίε 
βείορί [σῃαξαι αηπίο, ὶ εχ 

-δ Πρήϊο ςγεάξηϑ, δῷ ἱπεχογαδῆι ὑ 
γὰ Ῥεζοίίας,Ἐατίτι ΗΠ εππίρρο ἱαδεί, σέ παΐ 
ἰὰ ἐχαιηνηδείοηε (δα, ας ργοαίζογεπι οςοίἀεγεξ 
Δείορυπι, δὲ Ηεγπιίρραβ ἃ, δπυίςας ἔπεγαί Δ είο 
ΡΟ, δ΄ ταηςίε ἀπγίςαπι οἰ εηαίε, ίη [εραἰςῆγο ει 
«αφαοίδηι πεπγίης ἰςίςηϊε οςςυδαίξ Ποπυίπεπι, 

δ ίεειείο 



»8- ΑἸΣΩΑποΥ ΒΊΟΣ, 

δ τ τττὸρ ἔγεφερ Ν ἔνν δὲ, Ξῶ βασϊλέωο κελεύσαψ' 

,. ὅσᾶσαμ σιὼ διοίκησιμ οἀσώπο παρέλαβε, ψΠ 
τὰ Σ δῇ. τινα ̓δϑένομ νεκπναβὼ βασιλειὶς οὐ γυπΊιωμ τυ 
ϑόμονος οἴσωπομ τεϑυκκέναι. ᾿ πέμπε λυκήγῳ τσαρα. 
οϑῆμας ἐπιδολίυ, οἰκοδόμισο αὐτῷ ἀποσέίλαι κελεύσΖ 
σαυ, οἵ τούς γορ οἰκοδομήσασϊ; μήτ οὐφανῦ » ἐλήπε γῦρ 
ἀπό ῆσομ, νὴ ἐμ ἀποκφινόμιονομ ἄει πρὸς παν σα: 
ἅμ. ἐρωτῶσι .ποὴ τῶτο ποιήσαντα » Φόρος εἰσπφά πῃ «᾿ 

εἰ δὲ μὴ, κατατί εν. ταῦτα ζο᾽ λυκήξῳ ἀναγνωσθέν 
τα, ἀθυμίαμ φνέβαλε ̓  ἐικδιενὸς δ᾽ Φλωμ δαυαμϑαῖον 
ὯΝ πρόβλαμαι δὲ τοδρὶ τὸ τύςγα σισξῖνα!. ὁ ὁ μϑτοι δα: 
σϊλεύ., νοῦ κίονα (δὲ ἑαυτ βασϊλείαρ ἔλεγεν απο 
λωλελέναι ὧν οἀσωπομ. ἕφμεπτπτορ δὲ σἰὰ “τὸ βασιλέ 
ὡς δὲ ̓οὔἴσωπομ λύπίω μαδὼμ; προσῆλθε τ δ βασι, 
ἍΕΙ. "ἢ ἔμ ἐκένομ εἐκγγελίσα, “πϑοδϑεὶς αὐτὸ δὰ χά 
ξι. αὐ τὸμ οὐκ ἀνδίλεμ, εἰδὼς ὧς μελέσκ τοτὲ δ, βα. 

σϊλᾶ οοὴι ἀποφάσεως. τὸ δὲ βασιλέως διαφερόπωφῚ ἐπὶ 

τρις μόϑέντ( 5, οὐσωποο φυπῶμ μὴ αὐχριῶμ ὅλοσ. 

περοσίιυέχϑν,"οὴ Τὸ) Βασιλέως ἃ ὡς εἶδεμ αὐὸν, δακρῦ 
σαντος, λδσασϑαΐ πεν δὲς ἄδλις ἐπιμελείας ἀξιωθίζσαε 
κελεύσαντ 7 Σ οἄσωπος μετὰ τὸ μοὶ ὑπὲρ ὧν μα 

ταγοφήθν, τὰς αἰτίας αστεσκάσα, Ἐφ οἷς πο Τό) δα 
σίλέως ἐμ ἔννομ ἀναιρξῳ ἴδδνοντ Ὁ, αἴσωτί" αὖ 
τῷ συγγνώμίω ἡ ἡτήσατο, ἐπομϑίως δὲ τὅτοις »ὦ βασὶ ῦ 

λεὺς σίι τὸ αἰγυτετία ἐπιδολὴμ ζδ᾽ αἰσώπῳ ἐπέ! 

δωώκερ ἀναγνῶναι, ὅδ᾽ αὐτίκα, σἰι λύσιμ σ'ασεὶς ΤΟΥ 
ποοβλήματί(»" ᾿ ἐγέλασέ -π τοῦ ἀντιγοάφειμ ἐκέλόν ) 
σῈβ», ὧρ ἐπειδὰμ Χειμῶμ το αφέλϑη, τεμφδ ζαι τοῦς τε 
Ἴρου τούφγομ οἰκοδομίσονταρ, Φι ὲρ ἀπομφινὄζλονομ. 

πρὸς 



ΚΈΒΟΡΙ ΨΙΤΑ,. 79 
δ [ξεζείο παϊείαίέ, Εηπὰ δαίεπι γοσίβ ἑαυ 
ἴα οπτηξ Αείορί δαπηίηίΠταιοηςπι υςερίξ, Θεά 
ηαοάᾶ ροῆ ρε Νεΐεπαβοτεχ Ἀεσγρεογᾶ δὰ 
ἀΐεης Δείοριμη οςοίἀ Πα, πχίεείς Πιγςεῖο ἢ 8. 
κίπι ερίΠοίΐδιτι αιςὨί(εζοϑ [δὲ πιτέεγε αθει. 
ἐεπγ, αἰ ἐαττίπι οοἀϊβορηΐ, ἡεῳ ςοἶππι, πε ἐει 
δι((ἡσεηίς, ἃ τείροία τ πὶρ αἰίχιςξ δά οἷα ἥηιια 
οὔφ τορσαπειίηξ, χποά {{ ἐεοίεε, ἐπα εχίρεσγεί,. 
{{π πλίηπ:5, [Οἱ αεζει, 5 Ιε 5. 
ἴ γοει πιοοσγε δες εἴς η}}Ὁ εχ διιίοίς ροΐν 
(ει απσῇίοπεπι ἐς ἑαττί ἐπε !ρ εις, εχ 
ἐατήεη ὃ ςοἰαπηηδηη [αἱ τεσηί αἰςεθαῖ 
ἐετῆΠε Δείοριμ, Ε]εγπιηίρραβ δαίεπι ἀοίογεγο. 
σίβ οὔ Δείοραπιςορηίίο, δα ἤξ δά τε 
61, δὲ υἱαετε {Π τεπαποίαι, Δ Πα ἱρήροδια 

ἡκεδδναῦ ῃηδ ρεγεπηῆςε, ίςίξ5 ῳ ρΡοσηίίεγεί αἰίαπ τε) 
εηγήεηζεητίία,  ἐσε δΔυξεηι πε Πεπεηΐει 
ΝᾺ Ιαιαίο,είορας ἰογαάεηβ,ας [πα] 65 τοί 5 
οἀὐάἀιάϊι εἰ ςαπς τεχ αὐ εαπα αἱάϊε, Πα ἢν 
παίει, δίς αὐ ἰδιαγείαγ, ᾽ς στὰ δ ζεζοίαν, 
ἐπΠίῆει, Δείοριις ροίὲ πος «ες χιίριι ἀςοα 
(τας ἔπεγαΐί, δας ςοηξαδιπέ, ον χακ ςαπιτοκ 
Ἐπηπαπι εἤεῖ οςοίίατι5, Δείοραϑ εἰ 
τοηΐδπι ρεϊήϊ, ροίὲ ἤας διειλ ΓῸΧ 
Ἀεργρτή ερίΠοίφιν Δείορο ἠε, 
αἀιεερεηαδη, δε {Π 6 (Ἰαι{π|[Οἰαείοης ςορσηίία 
πυρί οηίς, τ, ἃς τείςείθετε ἐπ Ὅτ 
Π,ατ σαπὶ Ἦν ἐπ15 ργαίετηῇεί, πα ἰώ ἅν φαΐ. 
ἔπη εἤξηΐ φαἀϊπορίατί, ὃς τείροηίαγαπι αἰίχας 
τ ἀἀτοραίᾶ. 



υ, 

8ὃ. ΑἸσώποσ: ΒΊΟΣ. 

“πρὸς τὰ ἐπορωτώμονα οὉ βασιλεὺς ο( τοὺς “μοῦ ἀῶ 
γυτή!δο πϑέσθεις ἀπέσελεμ. .« αἰσώπῳ δὲ σἰὼ ὕϊξας 
χῆἢ διοϊκασΊΩ. ιν εχείςισεμ ἀπτασαμ » Ἐκδοτομ αὐτῷ 

᾿ ἥφαδοῦο ἢ ΝΣ ἔννομ. ὃ δὲ οαὔσωποῦ τραφαλαβὼμ 

τὸρ ἕννομ, οὐδὲ ἀκδὲρ αὐτὸ ἔσφασεμ. αλλ ὡς ἡῷ --ἄ 
λιμ προχὼμ 5 ἄλνας τε ἡ ττϑς. ὑπετίϑει τοὺς λόγδεο. 

τέκνομ, πρὸ πάντωμ. ̓ σέβα ὃ ϑᾶομ. ὁμ βασι, 

λέα. δὲ τίλα. νοὴ τοῖς μιοὺ ἘΧ ρος σ, δεινὸμ σεαυ 
αι ἥρασκεύαϊε, ἵ ἵνα μὴ καταφξφονῶσι σὰ, τοῖο δὲ φΙ» 

λοιδ πρζομ "θ) εὐμετάδοτομ , ὧρ εὐναδέφος ΟὟΙ μιᾷ 
λομ γίνεονᾳ . ἔτι Ῥύο ἀιοὺ ἐχθρούς νοσέιμ εὐχα καὶ πέ 

νεδγας, ἃ ὧς ἑκὶ οἵας τε εἶναι λυπμι σε. τοὺς δὲ φίλες 
ΜΓ πυάντα;, εὖ πράηεμ βόλι. αἰεὶ τῇ γυναικί σᾷ 
φϑησῶο ομίλει, ὅπωρ ἑτέρυ ἀνδιρὸο πῦραν (ὰ ἐντήσῃ 
“λαβέ. κῦφομ γον δ ΔΙ γαυαικῶμ ὄξ; φῦλομ. νο 
᾿κολακδιόμϑινομ Ἰλάηω Φρονᾶ κακά. ὀξθαμ μὴ πρὸς 
λόγομ. κτῆσαι σὶὼ ἀκοίώ, οΟὴ δὲ γλώπης ἐγκρατὴς 
ἔσο, ΤΟ εὖ περά ἤσσὶ, μὴ φϑοναι, ἀλλὰ σύγχαιξε. φθο 
υῶὼμ “γον σεαυτὸμ μᾶλδορ βλάψας. δ᾽ οἰκετῶμ σὰ Ἐπι 
μελδ ) ἵνα.» μὰ μόνομ ὃς δεασότίω σε φοβῶνται ; ἀλ 
λὰ μοὶ ὡς εὐεφγέτίω αἰδῶνται, μὴ αἷος οὐδ μιανδάν 
νερς ἀεὶ τὰ κρείίω ὁ τῇ γασαικὶ μηδὲ ὅσοτε τοιδεῦσῃξ 
ἀπόῤῥητα. « ἀεὶ γοιῇ ὅτσλίδεται, -σῶς σὰ κυριεύσει, 
καὶ ἢ ἡμέφαμ νοῦ εἰς πὶ αὔριομ αποταμιεύα, βέχτιν 
Ομ γουὴ τελόυτῶντο. ἘΧΩφοΙ͂Θ καταλᾶψαι » ἢ Ἰωντας 
ἣν φίλωρ ἐπιδεβς. εὐπεοσιίγορ ἔσο τοῖς, δασαν 
τῶσιρ 5 εἰδιὼρ ὧρ λ΄ καυαφίῳ ἄςτομ ̓  οὖρα προ" 
πορίλε , ἀγαδὸς, γενόμον Θ7. μὴ μετανόει. , ψίδυρομ ἀν) 
ὅρον ἔκβαλε σῆς οἰκίαρ. τὰ γοὺ ὑὴ σῷ λεγόμιοίνοι, 



» ᾿ς ἈΈΒΟΡΙ, ΥἹΤᾺ, ξι 
ἀᾶ τόσϑια. εχ σίν.. 6 

: ᾿βάανίι ἰεσαῖος ἐειε, Αείορο ϑυξδβε. 
ἰηατη δαπιη Πεαζίοης ἐβάίαξ οὐπηδ, ἀξαϊίε εἰ 

(τὰ εης ἃ, Ἑπηιϊ),,.ΑΓ Δείοριι5 δοζερίιπη 
Ἐπησπιουθία ίη τε Ποία δϑεςίς, [ξὰ αὐ Πίο τσ 
[5 τεςερῖο αἰήδῳᾳ, δίῳ [γἰ5 δἀππποηιτε ἀετδίβ, 

Πί δῆξε ὁπιηΐα οοἷς ἀξ. Κ εν 
Τ᾿ σεπὶ ποθοτα, [Πἰπλίς5 5 τε τ 1π ἐε ὦ». 
Ῥίαπι ρύαῦε,ης (ε οοηζεπηηδηζ, 41 
ἐΐς (βείϊεπν, ἃ, ςΟπιαηϊςαιοηγ σι ἰοσο Ῥςῆς, 
ἀοἰςξείοτος τίδί (τηΐ, {τε ἐπ ΠίοΟ5 πταῖς παθεζε βοᾶγδ 
ἃ εῆε ρασβεϑ,ηε ἕε ροῆιης οὔεμάετζε. δ απιίςοϑ. 
ἑη οπλδ5 θεῆς ααἰεγε πεἰ 5, [ξρεῦ ὑχουί τα 
θεης δαδαῖς,ῃς αἰζογίας αὐτί ρεγίςαϊ τι ος 
ἐς ἀοἰίτίςας επίπι πια!εγαπι εἴ σεηπ5,ς. 
δααϊαεαπι πιίηα5 πιαΐαπι ςοσίζ πείοςεπι δά 
(ετπιοπεπι Ὡς ροῆτάς δααίτζατ, πσιο ςσείπες 
ἐοιδεπε ἀσειίθ ηε ἐπιπάε,ς ςΟσταίμίατε, ἱπαΐ 
ἀξϑ εἰ τὲ ἵρπι πιασίς οἤεπαςες.  οππεβίςογᾶ ταὸ 
ἐπι (Δίασε,ας τε ὯΟ (Οἷα αὐ ἀοπη ΠΕ εἰπγεδης, εὰ ᾿ 
ἐπᾷ αὐ δεπεξδζογεπι πεηεγεηξαγ, Νε ρυάεαΐ α{) 
ίζετε ἐειήρει πιεϊίογα, Μ ]!οτὶ πη πησύδηη τες 
(εςτεία. ΠΩ͂ (ει ρ ατπιαῖ, ηποὸ τοάο εἰδί ἀοπγίπεῖ, 
Ὁ υοάαίϊς ίη αίεπι απ τεςοηάε, πιείί 
8 Εἤὶ πηοτέαᾷ ἑηἰπηήα5 τεμησαετε, χαὰπι υἱεῖς 
δὐςούαπη πα σετε, ϑαϊσξαίο ἕδος, τί δέ οςςας 
ταῃῦ, [τίεη5 δ σαέαίο ςαιάδιτι ΡΠ 6 ΠῚ σΟΠῚ 
ΡῬαγάγε, Βοπαπι εἴϊξ ἢς ρόσηϊξεδί, δι ατγοηεπι αἱ 
ταπ] εῆςς «ΟΠΊΟ ἔ12,ΠΔΠπ| ας ἃ τε ἀἰςαηζατ, 

ἃς ἰίχηξ 



θ᾽ ΔΙΣΏδοτ. εἄβτοῦν- 
νὴ πραηῤμιοῦα, ἕ ἑτέροις φέξωμ ὄναϑησ εἰ». πράτῆι “ᾷ 
τὰ λυπέσονγά, σες ὅπὶ “δὲ τοῖς συμιβοάνουσὶϊ “ἰὴ λυ Ἵ 

ἐδ: : ἀλήτε “πονηρὰ βδλεύση, πσοτὲ » ἐλήτε ροόπας κα ) 
κῶν ῥιμήσῃ . τότοιο τῶ οὐ σώπϑ τὸ ἕννο,. νϑθετήσαϑ 
τθ΄, ἔκένοο τοῖο τε λόγοις [Ὁ τὴ οἰκείᾳ σασεαδῆσ δὲ 
οἷά τινι βέλει τοληγεὶς. Ὧ ἡυχὼ »ἀλετ οὗ; ποϊλιὰο Ὁ ταᾷ 
φας ὁμ βίομ μετήβιαξεμ. [ σωπος δὲ τους ἰξόυτὰο τὸ ἀν᾽ 
ταῦ πεοσκαλεσάμϑμνος » ἀετῶν νεοήους τέηαςας σΌ ΝΗ 
φθιζϑαι κελεύει. συδυιφθέντας ον οὕτως; ἔϑρεψεμ ὃ ὡς λέ 
γεται κοὐ, Ἐποΐδευσεμ ; ὅπτόρ ὁ οὐ πάνυ τί μὲ πτεϑόμα 
ἴω. ἔχει » ὧς τπᾶϊδας διὰ ϑυλάκων αὐτοῖς Ζφοσλρτα ͵ 
μϑύωμ βαπάζοντας ε εἰ 70. αἴφεοῦδ. τὰ οὕτωβ ὑπταῦ. 
κόϑο τοῖς τραισίμ εἶναι 5. ὡς ὅπ ἂμ Ἐκᾶνοι βὲ ) 
λοιντο Ἱπ] ον ἃ ἄντε εἰρ ἡψ{Θ, ὦ τα ἐἰο γί χαμᾶζες 
οδὴ δὲ Χοιμδρινῆς ὥραρ ταραδφαμὅσῃς 5 Γ ἥρορ διῶ, 
γελάδαντ » ἄπταντα τὰ πρὸς σἰυὺ ὁδὸμ συσαβασά 
ῥλνος οὔσωπθ’, κοὺ) τούς τι τραῖδαο λαβὼμ 6ὶ ΩΣ 
ἀετους, ἀπΆρερι ΕἸΟ οὐ γυπῖομ., πολ φαντασίᾳ "οὴ 

Φόξῃ “πρὸς κατἄπλαξιμ τἷν Ἐκ κερϑιμθο», νεκπενὰ 

βὼ δὲ ἀκὅσαρ τοαφαγεγονέναι τὸρ οἄσωπομ; φυήδοῶ 
ἐκοὰ Φησὶ. Ῥῖο φίλοιο, μεμαδηκῶς οὔσωπομ τεθνκκέν 

ναὶ. τῇ ἢ δ πιδσῃ κελεύσαο ὃ ̓Βασίλενρ τοάντας, τοῖο ὦ 

τέλει λθυκὰς πόριβαλέως σολαᾶρ, αὐο. Ἐρέαμ ψεδύσ 

σατο, νὴ διάδηρκο. » νοῦ). διάλιδορμ κίταφιμ. "0 κα 
ϑεόϑεις ἢ ἐφ, ὑμιλ δίφρο, Μοδ). ἂμ οἄσωπον ἐἰσοχθιζαι 
κελεύσας, τίνι ἐξ εἰκάζει ἐἰσελϑόντι Φησιμ. οὔσωπε, 

μολ τούς. σαν ἐμιοί ; : Ἴ ἐφ ,σε λιν Ἡλιωΐ ἑαρινῷ ; »ὺς δ 

πον σε τος Ξ ὥραζοις σἀχυσὶ. ἡ δ θασιλειὶς θαυμάσας 

αἴτορ» ἡϑὴλ δώροις ἐδεξιώσατο « τῇ Ὁ ῥεῖ ἐκείγίω ἣ ἡμέρᾳ 
πάλι 



ἈΈΒΟΡΙ ΝΙΤΑ͂, 84 
Φοῆσης, αἱής κοπιπταηίςαθίς, ας, 
τα ἐξ ποή πιοοίῃςςης, (οηείησοπεδας ἠς ἐτίσ 
ἤλες ες ρύϑιτα ςοία᾽ας πη, πες πλούςς πναΐον 
ταἀπιίπηίζοιί5, ἰἰ5 Ὁ Αείορο πηι δἀπιοηί, 
ξακ5,ἴαπὶ[ογπιοης,ἕπνΈἀ σοηίςίςὨία, 
αἰξίασίτα ΄συδα ρετουῆας δηίπι, ρα (5 ρΟΥΣ ἄς 
δὰ ὁ αἱζὰ αἰΐςεἴς, Αείορις δαζειπ ἀτοιρεϑ Ομ, 
μείς ἀςοοπίαίς, δίς δααιατ ραϊος ἥἄίαού αἴ ραρεν 
τεηΐ αθεί, Πς τας, ςαρίος ἡαζγίιε, τὲ α{, ᾿ 
αἰἰαγ, ας ἡΠτγαχίο, ςαί τεί θῇ πιασηδπι ἀεὶ 
ταὐδίθεπιαβ,αί ραείοβ (η [ρογείς ἱρη5 ρρεη 
{15 σείδιάο ἰῃ αἰτιαιπιὶ ποἰαγεη δίῳ (ἃ οθεα 7) 
εηΐε5 Ρυειίς εἤεηξαε φαοσιης {{ΠῚπε| ' 
Ἱεηξαποίαγεης πὰς ἰῃ αἰαῖ, πππε η τοίγδηι Ἷ1η Πιηγ, 
Ριατειίτςοπεζο ἢγεπιαϊί τειαρούε,ς πεΓΕ δες 
«επίε,ςαπι δά ἱΐεν οαγηία ραγαΐ 
{τε Αείορας. δ ρυεῖος δεςερίῇεί, 
βαἰα5,ἀεςεῆιε η Αιεσνρεᾶ ατυΐτὰ ἱπηασίπαίίοο, ἃ 
“Ορίηίοηε δα Πυρείαίοης ἡἸοτγᾶ Ποῖηι ας, δε 
Νεάεπαδο δαάίίο δάεῆε Δείορα, Πα ἤς εἰγοᾶας, 
{5 (απι πα απγίςίς,ηα [εἰοχεγᾶ Αείορᾶ πιοέζαν 
πὶ εἤς, ροἤ τίς αἄξ α ΠΊΕ τεχ υὐ οπτηεϑ πιασίσ 
διγαίας οαηἀἰαίς αγοζάαγεηξ πε (δ ,Γρίς εγεάλία 
{ε,δὸ ςοτοίδηι, ἃς σειηπηαίδην (ἸτΔείπι, σαυτῆς ἴε, 
ἀεΏ5 (η αἷἴο ἰοἰίο, Δείοραπι ἰπιγοάποί 
ἱπΠΠΠεε, σαί πλε δἤτηγῆας ἰηστεάίξε ίμηΐ Α εἴορε, 
ὦ εος α πιεσζϊίαςς ἃ {ἰπ,τε ας δοίί πεγῆο,η αετο 
ἐξ ατοπηί᾽δηζ, πηδζαγίς γί! 5. ἃ ταχ δάπγγαίαβ 
ἐρίπηη, ἃ, ἀοηίβ ευπὶ ργοίεςυϑεῇ, ροῆετο δᾶεαίε 

ὶ ΣῊ ΟΣ κακία, 
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-οἅλιμ, Ὁ μιεὺ βασιλεὺς, λρκοτάτίω ἐνσκθιασάμϑυος, 
"ϊς δὲ φίλοιο Φοινικᾷις κελεύσας λαβέμ, ἐἰσελδουτῷ 

'τὸρ αἴσωπομ; σἰὼ πϑοτέφαμ, αὖϑις τοεῦσι, ἐπύϑετο. 
ποὴ: ὃ αἴσωτίθ. σὲ μοὺ εἴπερ εἰκάλω ἢ Ἁλίω. Φὺς δὲ 
οι! σὲ τοῖϑο ἀκτῖσι. - νοῦ ὃ νεκτεναβὼ οἶμαι, μικϑὲμ 
εἰναι λυκῆξομ πρὸς ΔῈ δ ἐμκὴρ βασιλείαμον ἃ ὃ οὔσωπθ’ 
μεδιάσας Ἶ μὴ εὐχεφῶς, οὕτω τοσρὶ ἐκείν. λέγε ὦ βασὴ 
λεῦ, πρὸς μμοὺ γον δὲ ὑμέτόθορ ἔν Θ΄ ἃ ὑμῶρ ἔπι. 
δεικνυμδοῖῃ βασιλεία.» δίκίω Ἡλίεα σελαγέᾷί . Ἐἰ δὲ λυ) 
πίρῳ τσαφαβληϑείν, οὐσδὲρ ἃ ἂμ Φέοι μὴ φῶς τὸ 15) 
ῷομ ἀποδειχοὐΐδαι . καὶ Ὁ νεκτεναβώ τὼ ζυ λόγωμ 
εὐδοχίαμ ἐκπτλαγεῖρ » Ἀνεγκαο ἡμῇ μ ἔφκ Ῥὐς έδλον , 
τας τὸρ τούργορ οἰκοδομέμ. "οὴ ὃς, » ἕριμοί εἰστμ», ἃ 
ἁλόνο ὑποδείξεις ὌΡ τόπομ - μετὰ τῶτο σζελϑὼμ ἔξω 
δὲ τοόλεωρ ὁ βασιλεῦ ἢ ἐπὶ ΕΝ πεδίομ Ἶ ὑπέδαξε διαρίε 
τρίσας τὸ» χῶρον, ἀγαγὼμ τοίνω» αἴσωπος ἐπὶ τὰς 

ὑποδειχϑείσας τῷ τόπὰ γωνίας τέῆαρας τοῦς τέτ 
παζας ΠΧ ἀετῶμ ) ἄμα, Ἐς παισὶ Ι Διὰ ἣν ϑυλάκωμ 

ἀτανεταρβαίοις Σ "οὔ οἰκοδόμωμ τοῖο παισὶ μετὰ χᾶ ̓ 

φαρ δούο ἐργαλέα., ξκέλδυσεν ἀναπῆιαι . οἵ δὲ πρὸς 
1.0’ γενόμονοι ; δότε ἡ , Ἡμῖρ ἰφώνοαυ λίϑσο, δότε κονΐ 
ἀμ. δότε ξύλα... ΠΟ τἄλλα, ΠΣ πρὸς οἰκοδομὴν ἔπι 7 

τιδείωμ. οὗ δὲ νεκτεναβὼ τύὺς τῦϊδας δεασάμιονος ὑ 
δ ὦ ἀετῶν ἐἰο γῳΘ ἀναφόρομϑαες » ἔφη ̓ τόϑερ ξμιοῦ 

“Πωοὶ ἄνϑρωπον, . ποὴ ὃ οἴσωπίθ", αὐλὰ λυχῦς 09 
ἵχα. οὐ δὲ ϑέλες ἄνϑρωπίθ ἢ ὧμ Ἰσοϑέῳ Ἰρίβεν βασιλεϊ; 
πο ὁ νεκτεναθὼ;, εἄσωπε; ἥῆκμαι : Ἰφάσομαι δὲ δέσε, σὰ 
δὲ οι ἀπόκριναι. καὶ ΦΗσΊ - ΕἸσῚ Ἰ μοὶ ϑήλειαι ὧδε ἵ πῇ 
ποι ἘΠΕ ἐπαδαρ ἀκόσωσι τῶμ ᾧν βαβυλῶνν: ἵπ 

πὼρ 
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τἀτίας τόχ «δἰ Πίπτδ ἰπαας, 
δηγίοία ραγραζαας {πΠ|5 ἀςοίρετε, ἰπστεεαἀίςηΐε 
Ἀείοριυταιλίζεγαπι ἐοσαιτίί, 
ἃ Δείορας,ἴε »ἘῚν ΓΟΠΊΡατο ϑοιέ, πος ασίς 
αὔῇδεςείτοῦ, δῆς ἰοἰατ 5, ἃ ΝΝεώζεπαθο,ροίΐο ηΐ, 
ῇ εἴς Γγοείσηι ρία πιεούεέσηο, ἃ Δείορι5 
(υρυίάεης,ης δος ἀε ἡο Πεοαμείε ο 
τεχιδπὶ σεητί πετα πεβγασιτεσησι οοἷ 
ἰδίαι ἑη ἴα 50] (5 ἰαςεί, δε ἢ [νΥ 
ςεῸ ςδρατγεειγ, 1 αϑεπεσαίη ἰρίξάογ Πίς, εηε 
δτα ἀρραγεδηί ἃ Νεάξεηδδο ἀρροξεα πειδογά 
κείροηοηο Πιρείαδιις5,Α{Π| ΠΟΡί5 δίζ, σαί 
καττίπι καἀἰβοεηςς ὅν {Π πὶ ραγατί (πε, {ἰ 
τιοάο οἤεηάες ἰοσι, ροεα ἐστεῆαϑ ἐχέγα 
ἀγροητεχ ἴΏ ρἰαηίςίειστ, ΟΠ ἐπάτει 
(ππλ]οςαπι δ ἀπόξίς ἐσίίας Αείορας αὐ 
οἴεηίος ἰουί δησιίος χαυδίποι, α18. 
ταοτ ας ἀπὰ σα ραετίς ρε δοςζαΐος 
ΔΡΡεη 5; ἃς ριεγου 1 ΠΊΔΠὶ ΠΝ 
θὰ5 Δρεογῖ ἀδίίβ5 ἰπΠγαπιξείς, ἰ ΠΠεποίδες, ΠΠΠ πὸ 
το [δ] ἑππιες, ἄαίε ποθίς εἰαια δ. Δρίάε5, ἀαἴε «αἱ 
«εχ, δίς ἰίρλ, ὅν αἰία, τα δ φαίςδείο τα ἃ, 
Ρίαίαης, ἰεα 'ΝΝεΐζξεηδρο υ{|5 ρτεγίβ αὉ 
Δαιῆίς ἐη αἰεισν α]ΠΔ{ἰ5 αίξίαπς πί 
ποία ιἘ8 ποπγίπεσς ἃς Αείορι,,εὰ ξγοείας 
Πεια δέ ΠΟ ς [[5, 8 εἴ αι ἀἡ5 τεσε ςσίξάετγες 
ἃ Νεάξσηδβο, κἰορειίϑ [, Ρεδίαδον δἄξτε, τα 
τείροπάς, δ δίειίίαηξ τί! ἐοογίηα Πές εα8,Ὁ 
4παᾷ ςἄ διαίαογίηί εοβ, φαί η Βαργίοης {πηΐ, 6. 

Υ͂Ν ἔ 3 αποὸ5 
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τωρ αϑεμεέτιλον τωρ εὐνλυο συδιαμβάμασϊμ. ΕἸσοὶ πςδφι 
τῦτο πτάρεδι σοφία. Ἐπίδαξαι , να ὃ οὔσωπθ', ἢ ἈΖ 
ποκρινδμοΐ σοι αὔςιομ βασιλεῦ". λϑὼρ δ' τοῦ κάτή 
Ὑέτα.» αἴλόφομ ῬΊὰ -σαισὶμ ἐκέλθοε οϑλχαβῶμ, τ» 
δ ϑ θεκύκι δημοσία τσεριά γε) ἐκαδιλόμιονομ. οἵ ἦν 
οὐ γύπιοι Φ' ϑῷομ σεβόμϑμοι ; οὕτω. κακῶς τάδ οβ. 
αὐὸ δεασάμϑυοι : σαυέδφαμομ. «Θ᾽ ὧν αὐ λῶςομ ΠῺΣ 
Χερὸο Δ μασιγοώνστων Ἐκασάσαντεο ᾿ ἀναγγέλνσαιμ: 
ὡς τάχθ᾽’ ΟἿ βασιλέ 2. τοάϑ Θ᾽ τα δὲ, καλέσας. 

δ οἴσωποβ; Οὐκ, ἢ δ εις Φασὶ, οἄσωπε, ὧς, δεὸρ σεβιό; 
ῥβδου" ταῦ ἡμῖν ὅδ αἴλος Θ΄, ἵνα. τί γοι τ το᾽ 
ἡπτετι οἰμκαρ . πὴ Ὁ6, λυκῆφομ (ὰ βασιλέοι. ἐδίκμσεμ ὅς 
βασιλεῦ οϑὴ ταρελο ὅσας νυκῖρα οὗτιΘ΄ ὃ οἄλος 97 «! 
ἀλεκτρυόνα, γοὺ αὐτῷ τοεφόνόνκε μάχιμομ "οὴ γεν 
νοῖίομ., προσέτι γεμὶι "οὴ τὰς ὥραρ αὐτῷ. οϑὴ νυκτὸς. 
σπ μοί νοντίδα - ποῦ ὃ βαοιλεῦς, »οὐκ οἱ ὁ ὧν ἡδιδόμες 
νΘ’ σωπε; τοῦς γα ᾧν μιᾷ νυκτὶ αἴλουρος απ ὦ“ 
γύπηου ἦλϑεμ ἐρ βαβυλῶνα..: . κὰκενθ. μειδιάσας Φι 
οἵμ. νοδὴ αῶρς ὅ βασιλεῦ ν: βαβυλῶνι ΝΥ ἵππωμ 585 
ἀιετιλόντωμ αὐ ἡ φυδάδε ϑήλααι. ἵπποι δυδια  βάνεσίμε 
ὃ δὲ βασιλεὺς. ταῦτα. ἀκόσαρ »πἰιὼ φρόνκσιμ αὐτῷ ἘΔ 
μιακάφισε . Μετὰ δὲ ταῦτα, μεταπεμψάμϑιος ὃ ἀῷ ἢ 
λία τοόλεως. ἄνδφαρ υταμάτωμ σοφισικῶμ ἐπιδήμολ 
νας, , Μο) τοόδὶ τὸ οἄσώπα διαλεχθεὶς αὐτοῖο ἐκάλεα 
ὲμ ἅψας ζῶ αἰσώπω ἐπὶ νωχίαμ ἣ ἀνακλινθέντωμ 
δι αὐτῶμ, τ ἢ ἡλίῳ πολιτῶμ τίρ φησὶ πρὸς τὸμ αἴσω; 
“πόρ. ἀπισάλίω ὡαρὰ, τὸ) θεσμα παεῦσίμ τινὰν τουθέδϑϑας 
σὸ, ὡς ἂμ αὐτὶ ἐπιλύσμο, μὴ ὃ αἴσίωπτος, ψεύδῳ, θεὸς 

γα εἰντῷ ἀνθρώτπτ οὐδὲν δῶται μαθέᾶμ. οἱ δὶ οὗ διόνομ 
σαυτᾷ 
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({πὸ5 Πίπηίεηξεβ, Ἐδείπι ςοηςίρίπηξ, δ. ἰδὲ δά 
δοςεἴ ἀοΐζηηαᾳ,οἴϊεηας. ἃ Αείορας,ο, 
ἴρδάεβο τίδί οιὰ5 ο τοχιργοίςεξῃς πείο, αδί πόίρὲ 
ἐλθαίις, [αἰεί ἑαρ ει ραεγίς σοι ργεῃεηαί, ὅς 
Οδίαπι ρυθίίςε οσἰγσαπάαςί πειβεγαηάο. 
Ἀεσγρτῇ δι {Ππ4 δηταΐ ςοἰξέεϑ, [τ παῖς ἐγα δξατί 
ἐρίαπι υἱάςηξαβ,ςσαγίεγαῃί, δ ἔείς πὶ 
ἐτδῆς ει θεγαηείαμι ετἱραείμηί,ας τ τεποίδης 
«εἰεγίξε τερσί, φαί ποςαῖο 
Αείορο,ηείαίεδας ίπαΐ Ἀείορε ἑδηῷ ἀε ἃ ποδίβ 
«ΟἹ [εἰς αατγε ἱσίταγ πος β : 
ἔξοί τ ἃ ἢἸς, Εγοεγαμη ἔσσοισ ἰηίατία αἴξεοίέο 
ΓΕΧ ργατζετία ποίζε ῃίς εἰ, 
(ἰδ πὶ εἰίττι εἰ5 οςοίαί Ρασηαοςηι, ἃ σεηε 
ἐοίαπγ, ργαείοα ἃ πούς εἰ ποῶϊς Ὁ 
Ππποίηξεη,. ἅΖ Γοχ, ἤθη ραάεξίς πθηΐξίσ. ἰ 
εἰ Δείορες μὸ ηᾷ πιοάο πὰ ποίᾶῆε ἔε 5 αϑ ον. 
σγρίο ἰαἱτίη Βαδγίοηεπι ἢ 6 [αδείάςηάο τη, 
Παίς, ὃ χὰο τοαο ο τεχ Βαργίοης εααίβ πίω. 
ῃίεητίρι5, ἷς ἐαα ἰσσηγίηα: ςοποίρίαη. 
ἢ εχ διε ἢ 5 διτάϊείς, ρεαα εηξίατι Αείορί ξεϊ 
ςεπῃ εἴτ αἰχίε, ΡΟ παοβαίξ ε ἡἀκίαϊηεε εχ ίω 
[οροίί πίγος ψυαίοπασι ἰορμΠίζαγαπι ρετία. 
ἔο5, αἴςβ ἀε Δείορο ςπ εἰς ἀἠραξαῆςε,παίξα) ὦ 
ἀπ πηὰ «ἃ Δείορο Δα ςοπιπαία, αἰ πιδεηείδιι8 
ἐρίεαγ ἐρῇ!5,χαίάαπι Εἰ εἰίοροίία παι. ει 
ῬοΟ,πγας απ ἃ 4εο ἤτεο Πίοηξ φαδηάᾷτοσατα 
ἕε,αί ἐρίδτι ἰοἰαείος, ἃς Αςείοριις,πιοηζίτ5, ἄεοὺς 
ἘΠ] αὖ οἷς ηἰ ορας εδ ἀἰίΐζοεε, ἐπ ααξξ Ὁ (οἰ 
" Γ 4. τείρίαμι 

Ν 
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σαυτῷ κατα γος ἀλλὰ "οἱ τὸ ϑεῦ σϑ- ξτόδος “ὦν 
λι εἴπερ. Ἐδι ναὸς μέγαρ τὴ “" αὐτῷ οὐύλθΘ’, φώς 

δεκαν τούλας ἔχωμ. ὧμ ἐκάσκ, “γιάκονται. δοκοῖς ἢ ἐσέ 
γαδαὶ, τότϑς δὲ τδριϊαυν δύο γιυυοῖκες , κοὰ Ὁ ἄσω 
“Θ΄Ὶ ἔΦι.. τὸν ὃ πρόρλχμα. ναὴ ΟἹ παῤ ἡρῖρ ἐπιλύ 

σοντοι τραϊδες.. ναός μὰ γάς ὄξιμ οἰ τί Ὁ κόσμι 
δύλθ. δὲ ἢ ἐνιαυτός. αἵ δὲ τπρόλας Οἱ αὐἰΐϑες: "ρὲ δ. 4 
κοὶ αἵ. τότωμ ἡμέραι ὦ μέρας δὲ κοὰ νὐξ,, αἵ δύο γωμαῖζ 
γε » αἱ παραλλὰξ αλλήλας δέχονται «τῇ ἡ δὲ ἐφεξῆο ἅ! 
μέρα συγκαλέσας τοῦς φίλος ἅπαντας ὃ νεκπιναθὼ ἃ 

φησὶ, διὰ ὧμ οἴσωπομ τϑθρ , ὀφλήσομϑυ, φόφες χ 

βασίλξ λυκήρῳ, εἶρ δέ τις αὐτῶμ εἶπε. « κελεύσολιον αὖ 
τῷ ̓προρλήματα, φράσαι ἡμῖμ -  τοόρὶ ἃ ὧν οὔτ ὋΙδο αν, 
οὐτ ἀκδσαμιου. κοὰ δο,, αὔΐφιομ ἐπί τότε υμῖμ ἀπο 
κριν ὅμαι: : ἀπελδὼμ οἰ καὶ σαυταξάμϑυ Ὁ. γράμμα, 
τῶομ, ᾧν ὦ ᾧ τἰξιείχεν νεκπναβὼ , ὁμολογῶν χίλια τᾶ 
λανται- τὸ λυκήφῳ ὑφείλεμ » πρωΐας. Ἐπανελθὼν, τ 
βασιλᾷ ἃ γραμματᾷομ ἐπέδωκεμ. οἷ οἱ δὲ τὸ βασιλέσ 
ὡο Φίλοι περ ἁνοιχ αι δ᾽ γραμματᾷιον, τάντες Ὁ 
λεγορ. να ἐδομδα τὸν χοὴ ̓ κόσαμϑῃ, καὶ ἀλκϑὼς 
ἐπισάμεϑοι,. καὶ ὃ οἴσωπθ΄, χάριν ὑμῆμ οἶδα. ΦΘὉῚ 
ἀποδόστωρ ἕ ἔνεκε. δ δὲ νεκτεναβὼ σιὼ Ὁ ὁμολογίαμ Ὁ 
ὀφείλῆο. ἀναγνοὺς ὲ » εἴπερ. ἐμ λυκήρῳ μαδὲρ ὀφεΐλον 
τΘ’, τοάντερ, ὑμϊς μιαφτυφᾷτε ; κάκεινοι μεταβαλόι 

Τρ» εἴπορ. οὔτ᾽ εἴδομδῳ οὔτ' ἐκόσαμϑι. "οὐ, ὁ οἀσωὴ 
πθ΄, ἢ ἐὶ ταῦῦϑὸ οὕτως ἔχε; , λέλυται ὃ Ἰκτόμιονομ.. 

μολ ὃ νεκτεναβὼ πρὸ ταῦτα. ς διακᾶριός ὄξὶ λυκῆς (0) 
τιαύτίω υ σοφίαμ ὧν τὴ βασιλείᾳ ταυτῷ κεκταμβνθ7,.. 
τοὺς οὦ συμφωνεϑέντας φόρυς ταφαφοὺς τῷ σώ 

“τ τως 
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ἕε ἰρίπηι δςοαίας,(εὰ ἃ, Πειππιίασι, ΑΙίας ας 
[5 αἱτ, εἴ τετηρίπι ίησες, ἃ ἰῇ ἐο ςοἰαπηηα ἀπο ῦ 
ἀεοίατθεϑ ςοιίηξ5, γα Πησιυΐα (ἰσίηζα (0 Γα 
«(αηξι 45 εἰτοαποιτγαης άπ πιιπίογες (ἃ Α εἴον 
Ριι5 δίυμαης σααίπίοηειι ἀρὰ ηο5 (οἱ, .. ᾿ 
πεηΐ ἃ Ραει, Γεπιρίαπι εηίπ εἰ δίς πιαηάιις, 
ςοἰαπηηα, 15,08 ε5,ΠἸεη65. ἃ ἔτ, 
δὲ5 ποιὰπι ἀίε5, ἀΐς5 δζεπι ἃ ποχ,άτο πλυϊ 
ετε5,υσ υἱοί δέ (ἀςςεάπης, ΡοΠ,, 
αἰε ςομοςδίίς φπίοίς οὐπηίρας,  Νεώζεηαρο. 
ἰηαιίς, ργορίες Δείορῖ αης ἀεδεδίπιις ἐτιδιτία 
γεσί Γγοείο, Αΐεχ Πίς πὶ αἱζ, Γαδεδίπηας εἱς 
Πυςίπίοηε5 ἀΐεις ποδί εχ 5,4 αϑ ΠΕ [ςίπτι5, 
ἡφῷ διάίαίηι5, δ Π|π,ςτα5 μᾶς ας τε ποδί τεσ. 
ἰροπδεδο,ἀεςεάεης ἱσίζατ, ἃ ςοπροίτο [ςτί 
ΐο,ίη ΄αο ςοίίπεραῖζ, Νεύζεμαθδο ςΟἰίεες αὐΠ|ς ἕὰ. 
οηἴᾷ [γςεῖο ἄεθείς, πιᾶπδ ἐεαεῖας. 6Ὸ9Ὸ ᾿ 
Κεριςρεαμπιτεάάϊαίε, ὶ οὐ ὲ ὌΝ 
σίς αἴξ αηγίςί ρεία ἢ ἀρετείγεῖ (ςεἰρεῖ οπτης5 ἀΐχολ 
απ ὅς ἰςίπιας πος, ἃ διάϊαίπ5, ἃ αετς 
(ςίπχα5,. ὃ Δείορακ,ΠαΡεο ποδίβ σγαίίαπι 
τε(ξεατίοηίς δία, Νεώζξεησδρο ςοηξεΠίοης. 
ἀεδίεἰε(2, αίέ, τε αἰ Πγοείο ἀεθεα 
ἔς, οαλπΕ5 πος (ΕΠ οδίη ς΄ δ {ΠῚ γαῖα, ΨῈε 
εἰ αἰχεγαηξηες ἰοίπλαβ, πε δυάς. ἃ Δ είο. 
Ρι15, δ {{Πας τὰ (ες παδεηΐς, οἰ ατπι ΕΠ ηαρίϊῖπλς 
ἃ ΪΝεΐεηδθο δά δας, εἰίχ εἴ γε 
ἕαΐετα ἀσοείηδι ίη τεσηο πο ροΠίάεῃ5.. 
Ετρο ῥα τίραί τα ίαίς Δεν Ὁ 

Ε ς ρο,αἰᾷ;. 



95 ᾿ς ἌΥΣΩ͂ΠΟΥ ΒΙΟΣ, 

“τῳ, ὦ ἐἰρί ἃ ἀπέδελε. αἴσωπθ' ᾧᾷ ἐς βαβυλῶναν . 
:ὠαραγενόμιονν, διεξῆλϑέ τε , λυκήζῳ τὰ ὦ οἀ γύπτῳ 
“ραχϑότα. πᾶντα.., μιχὶ τοῦς φόρος ἀπέδωκε.- λυκᾷ 
Θ΄ - δ᾽ ἐκέλόυσεμ ἀνφφιάνται. ἀβυσοαῦ (ΟἿ οἀφώπῳ ἀνα 

ἀπῶσαι. μετὰ δὶ οἱ; πολω ἀβόνομ αἴσωπθ ἐ εἰρ ἑλλάν 
τα. ἐβουλεύσατο πλεῦσαι. κοὴ δὴ ὍὯδ᾽ βασιλέ σαυτα, 
ξά μου) ἀπεδήμησε, ὃ ὅρκο, δοὺς αὐτῷ πεότόρομ; 
μὴ ἐπανήξει εἰ Εἰ6. βαβυλῶνα,, κἄκβ τὸ λοιπα διαβι 
ὥσαμ Α πόρον δὲ τὰρ εδλίωϊδαρ πόλεις » καὶ σἰὼ τ ταῦ 
τῷ σοῦλαρ ἐπιδακνύμϑιθ, ἦλθε Ο' ἐἰο δελφός. οἱ δὲ᾽ 
δελφοὶ, διαλεγομθιΐε ἐμοὶ ἐκροῶντο Ἡδέως. τιμῆο δὲ 
εαὴ θόραπείας εἰ εἰ αὐ τὸρ ἔδρασαρ οὐδοτιο(ῶ. ὃ ὁ δὲ, πρὸς 
αὐτούς ὑπολαβωμ ἜΦΗ. . ἄνδιφερ δελφοὶ, ἔπεισί μοι ξύ σ᾽ 
λῳ ὑμᾶς ἠκάϊεν Ὧδ᾽ ᾧ ϑαλάῆι φόβου ϑλήῳ » κακένο. 
γα ὁρῶντες Ἐκ πολι δὲ ἀδήμιατος 07 κυμάτωμ δ᾽ 

ἀνῶνορ » οδΔῸ τιῦοο ἄξιο, εἶναι οἰόμεϑαι εἰπαδῶ δξ ἔγ 
γυτάτω πξοσέλθη!, εὐτελέδατομ φαΐνεται.. κἀγὼ γοιζῶ 
τοίξωϑεν οϑὴ ὑμῶν πόλεως ὧμ, ὥρ τινας ἀξίωμ 
λόγο ὑμᾶς  ἰθαύμαξορ. νῶϊ ὶ δ λϑὼμ ὡς ὑμᾶς » πάν 
τῶ ὡς εἰπέ ἀνθρώπωμ, εὗρομ ἀρβαοτέ σ5, οὕτω το 
πλάνημοι. ταῦτα ἀκδσαντες οἵ δελφοὶ, καὶ δείσαντες, 
μή πως αἴσωπθ» "δὴ πρὸς τὰς ἀὔλαο πόλεις βαδὰ 
3ωμ κακῶρ αὐτίο λέγῃ ᾿ βαλὲ ἐβαλεύσαντο δόλῳ. 
ἊΡ ἄνθρωπο ἀνελῶ. μοὴ δῆᾶτα, τξυσϊῷ φιάλίω ΩΝ 
“Τὸ παΐ. αὐτοῖς ἵσρ 5 τὸ ἀπόδων" ἀνελόμϑνοι, λά 
θρᾳ τοῖα οὐ σώπὸ κατέκξυψαν ὥμιασι. Τὸ ᾿ οἷν 
δὥπε τὰ ὑπ αὐτῶ ἀγνυσοιῦτ σκαιωφηϑένται,» 
σιελθὼμ᾽ "Ἐπορεύετο πϑὸρ φωκίδα, . οἵ δελφοὶ δὶ 
γλεκὶ Ὑν ἐν καὶ ΗΝ ΝωΝωΝ αὐτὴν», ἀνέκρινομ - 

ὃᾷ 



ΔΕΞΟΡῚΙ ΥΝΙΤΑ:-. δὲ 
ῬΌ, δίς ἑη ραςετεπηπε, Αε Ἀείορυς α Βαδγίοηξ. 
Ρτοίεέξας, ἃ παυέδαίς ἔγοείο δζϊα ἰη Δεργρίο ᾿ 
αἡγηία, ἃς ἐγίδαςα τεααίαίς Γγοες ἘΞ οἷν: 
ταδ Δαΐξηι ἰα{Π1| ΠΠίααπι διιγεαπὶ Δείοροο) .. 
σί, ΝΟ πιυΐίο ἀξ ροίεέροτε, Αεἰορας ίῃ (τὲ 
οἴδαν ἀεςγεαίς πδαίσαγα, αἰῷ ς τεσε ςοπηροίεον 
ἢς [δα αἰ ςεἤτε, ἐατδέιι5 εἰ ρεία5, ργοσαίάιν.. ." 

᾿Βίιοτεαϊεξατγᾶ (ε ἐ Βαδγίοηξ,αίς ΗΠΠ|ς τε χαᾶ υξα τὲ 
ἐξαζαπι Ρεγασγαίίς ααξξ σταςίς υὐδϑίθας, ἃ ᾳα -. 
εἰοξεείηα ραίεξβδ, ρεγυξηί ἃ Ὠεΐρῃος. πεεπε 
Ἐεἰρῃί ἀἰετζεητξ αι αἀπάϊαεγε δέει, ἐ πα 
πογε,ᾷ οδίεειδιία εἰππ| ἀβεςεγῖς πιΠ|4, (5.Δυς δά 
εοπίαίςίρίεις αἰτν τ Π εἰρἢΐ [πςοαγείε πλἢ {1 20 
ἀποιιοβ ζοπιραζατς, Παοά (πη πιατί ἐεγίας ἔ πὰ 
εἰεπίπι αἱάξίες εχ πταίία ἀϊαηξία ἀ{ Βιι δ" ἀσὲ: 
ἑδέατ πιάσηί ρεεςῖ εἤὲ εχίληγ, ροᾧ αἄξ ἢ. 
Χίπιε δαπεπειίζ, αὐ{{Πίπταιι ἀρρὰτεί, ἃ ἐσὸ ἰζαα 
εὔρερκαὶ εἴην 40 ατϑε πεῆτγα,αξ εοβ, ᾳ ἐχί πιά" 
είσε αίσηί }Πςτὸ5 αἀπηίγάθαγιηᾶς αἴξ α πος Ῥέεσ 
ὅξας οἵας, αεἰία ἀίχετίπι,αδηΐ πε]! Οτε5. ἴς ἀε 
ἐερθ ἀπλνῃος ς Διάίαίῆςης Ὠεἰρῃί, ἃ ἐἰπιετεβξ 
ἢ αἰίχαο ποάο Ἀείοριι ἃ δά αἰίας αὐϑὲβ δζζεὰ 
ὅεης β1Δ16 ἀε ίς ἀΐςεγεί, ἀεσειεπιπε ἀοίο 
ἢοπηίηξ οςοίάετο, αἰᾳς ἰσίξαν δαγεαπι ρἢίαἰαι ες 
εο,4 6 ΔρεἼε εγδί, ᾶςεῖο ροϊίηίς αςοίρίξίε5, εἰ 
ἰῇ Δείορί δδίςοημεζαηΐς Παίς, τα Αεί ΄ - 
Ῥὰ5 πεῖὸ ἰσαογαγεί “156 40 ἱρίβ ἀοἷο ἔα ἔπετδέ, 
ἐστεῖτιις {δε ἰη Ῥῃοςίάεπι, δὲ ᾿ εἰρῃί 
ἐπεί, ἃ ἀειίηξηΐςοϑ ἰρίαπι, ρετςοπέαθαηέαῦ. :΄ 
Ὡ υεἱλειδεσς 



ΓΙ ΑἸΣΣΠΟΥ Βισξσε. 

ὡς Ἰσροσυλήπότος. τοδο ἀργσ διε ἐν δὲμ πειπραχύσξ: 
τοίττο, ἔκᾶνοι ! πρὸς, βίαμ τὰ ϑρώλιατοι, ἀναηῆνξαντε,: ι 
τὼ ἡϑυσὶῶ εὗρομ φιάλίω. ἣμ νοἡ ἀναλαβόντες» φτῖς. 
αν πῇ φύλα πᾶσιμ ἐπεδείκνυσαμ οὖ: “αν. σλίγω 30“: 
εὐβῳ. «ὁ μιοὺ οὠ;. εὔσωπθ' σιὼ ἐκείνωμ σαυοίσαᾷ, 
ἐπιβολίὼω, τδει τὸ αὐτῶ. ἀπολυϑίῶαι. διδ' οὗ ῥιόνο μ᾽. 
οὔκ ἀπέλυσαμ , ἀλλῶς Ἱεροσυλήσαντα., νοὐὴ εἴο ὁ δα" 
μωτήξφιομ, φυέβαλον, ϑάνατομ αὐτῷ καταψκφισά “' ; 
ὠϑυοι .οαἰσωποι δὲ μιϑεμιᾷ μχανῇ τῇρ ὥπονκφαῖς, ὃ 
δε τύχης σωϑίῶαι δυυά "ά μονος,ἑανὴμ Ἐπὶ Τῆς τιρκῖῆς ἘϑοΝ 
ψαι ̓ καδήμιονθη. ἣν σαυήϑωμ δέ τιο αὐτῷ δϑαμᾶς 
τοὔνομα. πρὸς αὐτὸ ἐσελδοὶμ ; νοῦ Ἰδοὺμ οὕτως 0λ0 
Φυξόμνοῖθο » σἰὼ οἀτίαμ τὸ τάς ἈφεῬ. μοὶ ὁ, ἔφης 
γανή τις προσφάτως. τὸμ ἑαυτῆς ἄνδρα ϑάψασαν, καϑ' 
ἡμέφαμ ἀπιῦσαν πρὸρ, 5᾽ ἐλναμι ἴορ , ἐθρήνει 2 ἀφοτζιῶμ. 
δέτιο οὐ πόξξω τῷ ἀνήματΘ, » ξὶς ἐτιϑυμίαμ ἣ ἧκε τίς: 
γαυαικός. ποῦ καταλιπὼμ τοῦς βόας, ἔλϑε ποὴ αὖ 
2. πρὸς 2 μνῆμαι. μοὴ καϑίσαο, σωυεϑφήρει τῇ γυσ 
ναϊκί. Τῇρ δὲ, τουϑομϑιΐκο τί δήποτε νολ αἰνὸς ουτῶθβ᾽ 
ὀδύρεται, ὅτι. κἀγώ φασιρ εὐπρεπῆ γιωραῖκο. κατῶώρυ, 
ξα.. κοδὴ ἐπαδαὰρ κλαύσω, τῆς λύπκο καφίζομαι ἅ 
δὲ, καμοὶ τὸτ αὖϑ' προσγίνεται «καἀκαν Θ΄, ἐἰ τίνων: 
τίὺ αὐτὴν πόρε πτεπΊώκαμϑι) πάϑεσι, τί δά ἴσοτε ἂλ»» 
λήλοιο μὴ σὠσειμϑῦ - ἐγώ" τε γον Φιλέσῳ σε ὡς ξκεί: 

νίω, κἀμὲ σὺ πάλιν ὡς τὸρ σαυτῆς ἄνδρα. . ταῦτα Ἐ,: 
“πάσε τἰ»γαυαῖκαι,ς νρὴ δὴ σωδλδομ. ᾧν τότῳ δὲ 
φλέπῖκο Ἰλϑὼν, Νἢ τούς βόας λύσας, ἀπήλασεμ:: ὁδ 

Ἐπανελδωμ, νοδ 1 τοὺς βόας μὴ εὐςκκὼς , κόπτεσθαι τὸ 
μολ οἰμώλεμ᾽ "τῶ φνεσήσατο . ἐλϑδσο, δὲ νὴ ἢ ὡ:: 



ἈΈΒΟΡΙ ΥΝΤΤΑΙ φᾷ 
ἀεειϊοσαμπι ο δαΐεπι ἤεραηίέ αἴαια ἔξαῆς 
εἰυϊπιοαί, 1 αὐ {γδτς εοίατίς ΩΝ ες 

᾿ δαγεληιίηπεπείαηξ ρἢΑἰ4π|Ί,]υᾷ ἐ{8 ἀζςερίδηι ᾿ 
οπιηίθα5 ἅπίθας οἰϊεηάεις ΠΟ σαπὶ ρᾶΐαο τ) 
παίει, Ἰσίτας Αείορις ςορηϊ5 {Πουτῆι 
ἐπίἀής,γοσαδδΐ εος,πεοἰαείξέαγ, ῃί Δαζξ ηὖ (οἰ 
ποηίοἰπεγαηζ,εα αἱ Δουδσιιηλίη ςαῦ)᾿ 
ἐετγεπι ]συοῷ ἰηίεςεγαηζ,αιοτίο εἴας (αβτασῆῇς ἄς) 
᾿αεῖλ. Διείοριι5 διιΐεηι εἰμ Πα} {ἃ ἁδατία ἃ πταία 
᾿Βας(οιταηα δεγατί ροῆεείε ἐρίσπι ἱ ςάγέεγε ἰασε 
δατ εὐςη5, εχ [απ αγίρ᾽ δτ ίρί5 χαία δ, ξϑάπηας 
ποηγίης Δ([ ἐρίπην ἰηστεί5, δ αἰάεῆβ ἐῶν ς ἰΔ) 
πιεηζατί, Δία τεί γοσδαίε, ἄχ {{|πΔίε, ; 
ταῦ εν 448 ςἄ τεςετεῖ ἱπ αἱ ἐερεϊαίΠεί, αὐοτ) 
ἄἀίε ργοξεζζα δά ταπιαΐαπι,ρίογααί ταῦθ 
δ6 χαίαᾷ η6 ρτγοςα ἃ ἰραἰςπγο,αποῖε σαρί εξ 
αὐ! ετίς, ὅς ἀεγεί 5 Ῥοθιι5,,υ{ ἃ ὑ, : 

᾿ρίεαάευσπιυαπι, ας εάεη5 πὰ ςαΠ1 πλ 
[ΐετε ρἰογαραὶ, ς {4 τοραγεί, ςαῦ ηδπὶ ἃ ἐρίε [εἶα 
σετεῖ,αἤ ἃ ἐροὸ ἱπηυί, ἀεςεηΐεπι πια]!εγε ερεἰῦ 
αἱ ροίϊεαίβ ρίογαπεγο,πιοΠιείᾳ ἰεσαου, α ὁ 
Δαῖεπ, ὅς πῃ {14 ἐρίαπη ἀςοίαίτ, ὅς ἡ ε, Π ρίας 
ἰῃ εδάεπι σαί ηγ5 πλαΐα, σαῦ ΠδΠὶ!Π|) 
«ςοπιηοῇ ςΟίπησίπιαγ ἐσὸ εἰεηίπη ἀπιαθὸ ἔς, 1} 
[Δπλ, ἃ τὰ τα τασίαβ αὐ τα πὐἱγαπῖς 5 ῬΕΙ, 
{πί πα ετί, ὅς τοπαεπεγαηζ, ἱητεγίι Δ Γἐ πὶ 
ξαγ ργοίεξζις, 8 θοιε5 (οἰπεης, Βεσίξ, {6 πίετε 
Γεπετία5 ἤοη ἱπαεης5 θΟῦΡιι5, ἃ, ρίδησέγε 
δίαρείς πεπεπλείοι {Πίγαίς, ῥέε ίρίζ ἃ τπαϊίεε 

; ἃ ἰαπιεῶν 



9: 51 Ξἤθῦ τ. ἼΒτΟΣ, 

κἄνος, νι ᾽ ἐπερὲ Ἐ ἀληθείας κλαίω. κἀγὼ γοῶ: πίοι 
λοῦο. " διαδρὰς κινδιύνας, ναῦν. τῳόντι. θρὰυῶ, λύσιῃ τῷ 
κακῇ, ἀιδομόϑεμ εὐρισκωμ.. μετὰ ταῦτα πσαφῆσα, 

ἡοδὴ οἵ δελῷο!. πολ ἐκβαλόντες, αὐὴρ «δὲ εἰ εἰρκτῆς τἰλκορ 
Ῥιαζως ἢ Ἐπὶ τὸ ΠΝ «ὦ δὲ πρὸς αὕτουῦο Ἐλεγεμ ἐἰοτὰ 

ἥμ ὀμόφωνα. ταῖωῶα, μῦο ̓ βατράχῳ Φλλιωθεὶς » εἰς δῷ 
στνον αὐὸρ ἐκάλεσε ; κοὰὶ ἀπαγαγὼμ Εἰ ταμξομ πλ΄ 

σία. ἔμϑα πλᾷθα δἷν᾽ ἐδωδιίμωμ ἢ ἦμ, εὐωχδ. Φισι ΦΙΙ 
Ἅε βάπαχς. μετὰ δὲ σίω ὃ Τρίαφιψῳ μοὶ ο βάξαχ 
ἐμ ὦ ἐπὶ σἰὼ οἰκεία, ἐκάλεσε δίχιταμ. ἀλὰ ἵνα 
μὰ ἀποκάμῃο φασὶ ναχόμϑμος ; ἐκιφίνθῳ λεπ ἐμ σὸμ 
τούδα ὟΣ Ἑμκαυτῷ Ππϑοσαρτήσω. Ὁ τότο πεάξας, ἡ ἡλὰ 
ΦὉ εἰο τὶ λίμνίω.. αὐντ δὲ καταδιώαντ ἐ εἰς, βῶ 
5, οοὐὺς ἀπεπνίγετὸ, Οἱ δυήσικωμ εἴπερ «Ἐγὼ μδὺ 
ὧν σδ δνήσκω͵ " ἐκδικηϑήσομαι ς δὲ νῺ μείλον ἢ ἐπι 
πλέοντΘ" δ τῷ ἀιυὸο ῳ' τὴ λίμνῃ νεκφδ, πκατοῦ 

πὰς ὦ ἀεὴς »τῦτορ ἀφήςπασε . σὰ αὐτῷ δὲ προσκῳ, 
πεμδμορ ὁμίς να ἐμ βάτραχομ. "ολ οὕτως, ἄμφω, 
πατοϑοινήσ αῬ . κἀγὼ τοίνωυ βίᾳ πρὸς ὑμῶμ ἄπο 

ϑνάσκωμ; ἕξω ἐμ αμιυοιζτος -  βαβυλὼν γοὺ τοῦ 
τα πᾶσα. τὼ ἐμὸμ τας ὑμῶν ἀτσαιτήσουσι “ὅσ 

νάτομ. οἱ μδὸ οἷ» δελφοὶ οὐ Δ ὃ ὥο ἐφείδοντο “το) 
“δὰ σώπου Ἰοθνδν ἢ Ἐπὶ τὸ τὸ ἀπόγλων κατέφυγε 

ἱερόμ. ο δὲ, κἀκᾶϑερμ ἀποασάσαντερ ἐἑἐετ ὀργῆς 3 ἐπὶ 
τὸν κρκμνὸμ αὖϑις εἵλκορ. οδο ὀπταγό δύ ἔλεγεμε 
“ἀκόσατέ μὸ Δελφοὶ. λαγωὸρ ὑτὶ ἀετῷ διωκόμιε 7 
νΘ΄, πρὸς ποιτίω. ̓κανδϑάρε κατέφυγε, δεόυϑυθ ἃ ὑτῇ 
αὐτῷ σωνίζοι « ὃ δὲ κανϑας 0). ἀξίου τὸμ. ἀετὸμ, 

μὴ 



δυο λεπίδηςξ ἱππεηίξϑ ἱηαί, ἐξ ρίούδες ἃ ὧν 
ἰεωμης αἰτ,αρίε ρίοο, ἅ ἐσο τας τὰν 
είς οιμεατία ρειίςαϊ 5, αποιείε ἤξο (οἰ Ρ β 
ἐπαἰ πεςυηάε μι πεπίεηβ, Ῥοῇ μας δἤπογπης. β 
ἃ εἰρη, εκεγαζζαπι ρίαμ ὃ σαΐςεῖε ἔα μεθδξ 
ίᾳ ρταςείρίτίιατη, ἡ διαεηι εἰ5 ἀΐςε δ, δ δα Ἀμ 
τοἰοαδεξ αἰαἰία Ὀγια, τὰς γαοε απ [δα ςῷ 
Ὡδπι ἜΔ10 ἱπυ(ιΓ, ὅζ αδάιιϊα ἰπ ρεηαδγίαηι αἀί 
αἱ5, δέ πγαΐζα σοι ε δ Π6 εγδης οιηεάς ἰηα 47) 
τπςατδηᾶ. οί ἐρυϊατίοηςπι ὅτδηα. ἱ 
ἔπαγε (η [πὶ ἐπ ςἀιπ ςορηαίίοηςεη, 54 
ηε ἀε[αιίσετε ἱπααίς παίδηαο, ἢἶο ἐεπί ἔασι, 
Ρεάεπι πιεῦ αἰ ϊσαδο, ας μος ἑδῖο 4 
τη ρα οπι,εὰ δαζεπ} υγίηδία ἴῃ Ρτο, 
ἐπηαα,πλας (αΠοςαθαίατ, ὅν πτουίξ5 αἱΐεσο χαίάξ 
Ρεγίε πιογίου, ἰεὰ πιε υἱπαϊίςαδίξ πγαίογ. ἱαρεῦ, 
ἡαίδῃζε ἰσίζαι πιστε (ἢ ρα παῖς πιοσγίαο, ἄξιο 
ἰδ δαυία πῆς ἀγείραίς, καπὶ εὸ δυῖεη ρρεῆ, 
ίλιτι τπὰ ετίαπι γαΏδηι, ὅς ἔς διηθος. τ 
αἀεαπογαιίς, Εἴ ἐρὸ ἐρίεατ,αί αἱ ρεῖ πο5 πιοῦν. 
Οὐ ἤάθεθο τἤζοτοπ), Βασγίοη εηίπιᾶ. - 
αἰδαίᾳ ομηηίς πλεαπι ἃ πορί5 ἐχίσεης ποῦ. 
(επ1: [)εἰρἢ{ ἐξα ης Πς ααίάεαι ρερειςεγαπξι, 
Δείορο, Π|ς δατε ίη ΔΡροϊίηΐβ τοηξασ ὁ 
(Δςεἰϊατη, ες {ΠῚ  {Π᾿ἸΠπ- εχεναχεγαης ἐγαεί, ἅ πὶ 
ῥΡείριε τατίας τγαχεγᾶς, Δείορϑ ες Δραπςοετεῖ, ἀ{) 
ςεραῖ, ἀιαίτε πῆς ᾿ εἰρῃί;ερι5 δαί ἰη εἴδη, 
ἐς (η ἰαὐἔγαπι (ςζαγαθεί ςοηξασίττοσδηβ,αξ αῦ - 
ἐο ἰςγμδγέτ, ἰςαγάθει5 ἀμίοπι οσαρατ. Δηιπδι11, 

: Ὡς οςαάετεεξ ς.": 



ὃ. Αὐσωδον βύος,, 

λᾺ ἀνελξμ τ Εἡκέτίω; ὅρκίλωρμ αὐτο, «ἶ τῷ μυγίῆᾳ 
᾿ διδο,, κα μὴμ μὴ καταφρονῆσαι. τὰς ἐκικρότα τ)" αὐτὸ. 

ὁ δὲ, μετ' ὀςγῆς, τῇ πτέυγι ξἀπίσας ὧν κάμϑαρομ, μον 
λαγωὸρμ ἀρπτάσας κατέφαγεμ : Ὁ δὲ κάνϑαφ 7 δ τε 

ἀετῷ σωυαπέπΙκ »ὧφ, σἰὼ καλιὰμ τότε καταμαϑδ), 
ποὺὴ δὰ προσελῶώμ, τὰ δὰ τότα κατακυλίσιαρ διέφθε 
(:. τῷ δὲ, δανὸμ τοοικσα μι εἰ εἰ τι 1τ8ἢ τολμήσειε." 
καπὶ μιατεωφοϊέςα τότ τδεύτορο, μεησηυηιθημύθι! 
κὰκα -τάλιρ ὃ ὁ κάνϑας (7 τὰ ἰσὰ τε διξδακεῤ, Ὁ ὃ δι 
ἀεῤο ὃ ἀμκχανήσαρ Ἐς ὅχρις,, ἀναβάξὶ Ἐπὶ τὸ δια;, τς 
τὸ γον Ἑρὸς εἶναι! λέγεται, τοῖο αὑτῷ γόνασι σίὼ τρί: 
τί γον μ ἰδ. ̓ὧῶρ ἔῶχκε, Ὅδ᾽ ϑεῷ ταῦτα; τοαφαϑὲ "' 
υϑυθ΄, καὴ Ἱκετεύσαρ φυλάτεμ, ὁ κάνϑαρφος δὲ κόηεσ᾽ 
σφαῖξαμ πσοιήσαο,, ἡ) ἀναβὰς, ὶ ἐπὶ τὸ κολπὸ Τ Ἔ δίδα, 

ταύτίω καθῆκεμ, ὁδὲ γε ἀνασὰρ ἐφῷ σίι σνϑομῇ ἀπο 
τανάξαδδῥβ, νὴ τὰ φὰ διέ ψεμ ἐκλαϑομάίθ, ἃ ναι 
σιμετρίρχ ταεσόντοι.. μαϑῶὼμ δὲ “πρὸ “το κανϑάφε, ὅς ὅτε, 
ταῦτ ᾿ ἔδρασε τὶ τὸρ ἀεὸμ ΜΟΙ » οὗ γοιῇ δὴ τὸΡ 
κάνϑαρομὶ ἐκέινοῦ μόνομ Ἡδίκησεμ, ἀλλὰ κοὺ εἰς τὸ" δα 
αὐὸρ Ἰσέβασε, πρὸς ὧμ ἀτὴμ εἰπεμ ἔλθοντοι.» κἄνθαφομ 
«ἰναι κω λυπτοῦτας, ηρὴ δὰ νοὴ δικοαΐως λυπῶ. μιὰ 
βολομῆδος οὦ δ ἦδος δὲ δὴν αττῶμ απανιδ)νζ αι. συν) 

᾿εοῦλόυε δ᾽ κανϑάφῳ διαϊδια γὰρ πρὸς ἐμ αεὸμί θέσϑα:.. 
“τῷ δὲ, πεϑομδϑε, ἐκθν( εἰ εις καιρὸρ ἕτόρομ ἰχν ΠΣ 
ἀετῶμ βιετέϑακε φαεδρλινίκαι, ἂμ μὴ φαίνωνται κἄνϑα 
ἔδι. καὶ ὑμεῖς οἷν» ὦ ἄνδιφες δελφοὶ ἵ μὴ ἀτιμάσχτο, τῶ 

Ῥυ δὴ πὸ σε » ΞΟ Ὁμ λατέφυγορ » ἐἰ παῪ ῥικρῦ τετύσ 
Χακερ ἱερῷ. οὐ δὲ γοῦδ ἀσεβές ποριόψεται «ΟἹ τέ δελ.. 
φοὶ γήμας ολίγον, Φεοντίβόντεο »τἰὼ ἐπὶ ΠΝ δάνατομ' 

οἰλοίως 



ΔΈΒΟΡΙ ΨΙΤΑ͂: 9 
ποοςοίδειςείαρρίίςξ οδεε 4ο ὑβαπιρ παχίηνα 
Ἰσαςαι, ἰαίεεα ἃς ἀεἰρίςείεί ραγιταίςανίαδπι. 
1Π|ὰ πεῖο γαῖα αἷα ρεγοαζίξης ἰζαταθειπι,. 
ἱεροζεηι ταρίαπ ἀεραίϊα εἰ, ἰζαγαθει δαΐεπς ἅδ᾽ 
ςαπὶασαίΐα οίδαίί, αὐ ηἰ πὶ εἰς αἰ ςετεῖ, 
αοίδτι ριοίεζεις οἱ εἰα5 ἀςξαποίαζα ἀγα, 
Ρίε, ἤϊα αὔτ ς σταις εχίίπιαγοί [5 μος απίας [αίζ ᾿ 
ει, δ ἴῃ αἰτίοις ίοςο ίξοαηάο μια ςαῇτε, 
ἃ {Πἰοτατίας ἰσαγαθεις ἡ ει δας αἰτεοίς, ἕο 
ἀαιῖα ἰηορ5 ςοΠΠ]ή ροηίξας, ας ταα Ιοας, (1 εν 
115 οα1 ταζεία εἴς αἰςίτατ) ἃ ἰα ἐρίτα5 σοηίθας του 
τίατα ἕοοζαγατα οαόγαιι ροίαί, ἀεο ἱρία σοπν 
πιράλης, ἃ [πρρ| τᾶς αὐ ςαϊἸοαίτγςι. [τα ἰςαταρεὐ ἃ 
ἤξεεςζοις ρέαἰα ἑα ζα,αἰςοηάΐε, ἅ ἰὰ πη ααλ ἰΟαΐς 
εἀπχ ἀςηγίε, ᾿πρίτεν αἤαγσεηβ αὐ ἥπηαπιεχ 
ςαζοτοῖ, ἃ οὐ δοίςοίς οὐδ τα, ας δ᾽ 
ςοηίπιμε ἀείεςῖα, ϑεὰ ο αἰαίςίῃςε ἃ (ςαταθεο, ᾿ς 
ἢας (τείΠςειί αὐ αχαΐ4π) αἰαίςετοζαζ, ΠΟῺ ἐπ πὶ 
[ςαταῦεατα ταητᾶ {4 αἴεςίε ἑηίατία, ἴσα ἃς ἰῃ Ἰοαξ 
ἐρίιι ἐπιρία ξαίἀαιϊοτεαπειίς αἰτιςαγαθειτπι 
εἴϊε χαί αἴτοςίς πιοζίογε, δέ ςεῖῖε ἑατς αἤεςίῆς, ὨΟὐ 
[εηϑ ἰσίζαγ ἀαιταπι σεηι5 ἀεἤσογε,ςοη 
[αἰυύτ ἰςαγαῦεο, υὐ σαί τεςοπο!αγεζατγ. 
σαπὶ Πίς ΠΟΏ ἈϑΆϊ: γα ἰΏ αἰίαα ἐειριις 
τεαηίροίαί ἀαυήατᾶ ραγίστη,ς Ωὖ ἀρραγεᾶε ςζατᾶ 
Ῥοεί, ἔξ αος ἰσίταγο αὐτί Γ᾿ εἰρῃί,Ππε ἀείρίςίτε μυης 
ἄευπι, Δα] σπεπιρτγοίασί, ἅ{{ ραγαιτην [οτγείν 
τας εἰ ἀεἰαργαπι, πες εἰὶ ἱπηρίοβ πεσϊίσες, [εἰν 
Ρί ποῖο μας ραζαπὶ ςαγαηζεκ,Γεζα (αἱ Πγοιτοηι 

ἀπ σι ἐμώξηι- 



.98. ΑἸΣΩΠΟΥ͂ ΒΟῸΣ; 
᾿ ὁμοίῳ, ἦγομ. ̓ἄσωπθ᾽ δὲ μικδενὶ ἢ ἢ ὑτὶ αὐτῷ λεγᾶ 

᾿ῳὐϑϑωμρο ὁρῶ καμιπεϊομθύος, τάλιρ φασίμ. ἄνδρες ὦ ἀν 
ἐλόφοι ὍΝ Φονῶντες ἀκὅσατε. .Ὑεως γός τ2θ ἐπὶ ἀγρϑ 

γεγιφακὼθ Ἐπεὶ ἀκδέ ποτε ἐἰσῆλδεμ ε εἰς ἄϑυ, τα ἑκά 
“τ λει τοῦς οἰκείσρ τ νΡ δεάσ' αὐὖϑαι, οἵ δὲ, ζεύξαντερ ονᾶ! 

φΙοιν » νὴ) ἐπὶ δὴ ἐ ἀπήνχο αὗτομ ἀναβιβασάμινονοι . 
μόνο, ἐκέλδυσαμ ἐλαύνεμ . ὁδεύοντι δὲ, χεμῶνΘ 

᾿μοὴ ϑυέλλας τὸρ ἀέρα καταλαβοντωμ , καὶ Ἰσφϑ γε 
νομδιϊα, τὰ Ὀνάρια, φοὶ οὐδ πα τλανηϑένται. εἴΩ τινοῖ, 

κρκμνὼ δἰ ετόπισαρ τὶ τὸρ πϑεσβύτίω «ὁ δὲ κίβδλων Ἰδὴ 
κατακφαμνίζεόϑαι, ὦ ζεῦ εἶπε. τί ποτέ σε ᾿δίκεσα, 
ὅτι οὕ τῶ τραφὰ λόγομ ἀπορδυμιαι ξ - "οὴ ταῦτα. οὐδ 

: ὑῷ Ἱππωὼρμ γιενναίωμ, οὔ ὁ λαιόγωμ ἀγαθῶν, ἀλλ να 
᾿φίωμ εὐτελεσάτωμ. «κἀγὼ τοίνυν Ἐπὶ τοῖς Ἴσοιβ νῷ δὰ 
“κεφαίνω, ὅτι μὴ ὑπ Φτίμωμ ἀνδρῶν, ἡ ἐδλογίμωμ» 

ἀλλὰ υτ ἀρβείωμ "αὴ κακίξωμ ἀπόλλυμαι . ἀξλὼμ 

δὲ ἴδε κατὰ τὸ κρημνῷ ἀφχεῦλαι » τοι} εἴφυκε τοῦ) 
λῃ μὕϑορ . ἀνήφ. τις (δὲ οἰκείας ἐραόϑεῖο ϑυγατρὸς ζ 
Εἰ ἀγὼ απέϑειλε αἰὼ γαυαῖίκα.. ἑλονίω δὲ αἰὼν ϑυ 

ἶ γατέφο, ἀπολαβοὺν : ἐβιάβετο. Ἡ δὲ, “πάτο εἶπεμ 

ἀνόσιοι, περάττεας, εὐχόμίω ρϑύτοι ἃ υπὸ πολλαρ ὦ ἂν 

δῶρ οὐχ υθιῶαι ἢ ὑπὸ σδ Τὸ γεννασαμϑιε. τὸ 
τοίνω νοὴ ἐφ ὑμῶμ ὦ τοαφάνομοι δελφοὶ λέγω, ὼφ 
ἑφομίω σκύλα ἡ χάφυβδι ,όριπεσᾶμ,, "οἷ ταῖϊᾷ, 
κὰν αφρικῇ σύτοῥσιμ ἢ τας ὑμῶμ ἢ ἀδίκως Ἴ ἀνά 
᾿ξίωρ ἀποϑανέιμ » καταφῶμ αι γον ὑμῶμ τὰ ταδὶ , 
᾿διεις νὴ εοῖο ἐαφτύφομαι »ὧο. ἕδω τάσις φίκκο ἃ ) 

πόδλυμαι, » Οἱ ἢ ἀλλο, τιμωφήσουσιμ ἐἰσακούσαντες β τ 
γα, μοὶ οἷ αὗτὸον οἱ δελφοὶ γ}]} τ κρεμνῦ ᾿ ἀπώ 

, ἀνέμῳ 



ἹῬἈΈΘΟΡΙ. νιτ λ, .909 

Διά6 ἀσεδαηὶ, Αείοριις παϊΐα τὸ ἃ (ε αὐ, 
ἀλυάεηβ εος ες ί, γαμας αἰ, ἰτὶ ἃ 
ἀεἰε5, 8. Ἱεοείςόϊοτγες, τα ίτε, Δισείςοία ηἀ81 ἀστὸ 
«σίεηίς, εἴ ππη τ ηστοῆας οἤεείη αὐθεηι, ργεςα 
δαί ἀοιπεβίςος αἱ ε αἰάετεί,δε {{Π{ πη εί5 αἰεὶ ᾿ 
᾿ΐ5, αἴορ ἰῇ σίγα εὸ ἱπηροίτο, 
(οἴη ἱαΠογύεξασοτς. εππεί δαΐοίη ῥγοςεῖϊα 
ἃ ταὐδίπε δεγεῖι οςςυραηθδας, ὃ ἐεηερ τί ἔα 
ἐξ 5,4 {ςἰΠ{ὰ αἱὰ αθετιδηΐες ίῃ ασαοάάαπι ργαοριεα 
ἀςαπχοίπηξ ςΠ6Π1, δ {Π π ίαττι 
ριαοίρίτδάα5,ο Ταρίξεῖ αἵτ, ἴῃ τα ἐε ίηίατία αβοςί, 
αἴι{ἰς πίαας οςοίαοτ, ργαίει πῆς πε 
αὖ εαπίβ σεπείοί!5, ες ἃ πα} 5 Ῥοηί5,[εα δῷ αἰεὶ 
ἱΐς αὐ ΠΠ| πίς. ἃ ἐρὸ ἱέας εοάεαι τποάο ππῆς (τί 
ἤτζου, αοηίᾷ Ὁ αὖ πΠοῃογαίίβ αἱτίς, δ εἰερδείθα5, 
ἀεγαπι δῷ ἐπππε ι15, ὅ, ρεἢίπιίς ἰπεεγβςίου, 
ζατῳ ργαςίρίξαη 5 εἰαίπιοάί αἰχίξ γαν 
ἔας (ΔὈυ]απλΝ ἰγ χυίάαπι παπι ἀξαιιαης Π] (ΠῚ, 
Γ115 πγί!Ὁ ἀχόγει,(οἰαιτι ααΐοπι ἔ, 
Πα τοοερίδιη αἱοίφαί, {Πἀ ἀαζολ ραΐου αἱΐ 
(εἰ εἴ] ἰαςίβ, ορίδιειπι (διξη ἃ ταἰε5 τί 
γἴ5 ἀδάσοοτε πος αῇίςί, τη ἃ τε, η σεηα!Π!, πος 
Ὠπης ἃ τη ὑος οηίααί [)εἰρἢἱ ἀίςο, φποά 
εἰίσοιε ίη ϑογ ᾷ, 8. ΟΠαγυθάϊην ροι ίηείάετς, ἃς 
ἔῃ Δίηςα [γτζείβ,ααλπι ρεῖ πος ἱπία!τε, δίς ἐπ, 
αἀίρης ποτ, ἐχεζίου ἰσίτζαν πείἔγαπι ραΐγί, 
ἀπὶ, ὅς ἄσος τείοΥ, πτε ρύδίεγ οπππεπιΠΙ 1) 
κετίγο, χαί πη6 αἰοίςεηζαν εχαπάϊταπι. 
Ῥικαρίις ἱσίζατ ρίαν ἀεάεγαηΐ ἐε τάρε, ἃ πού 

ν σ . ἴμωβ 



Τῷ ΔΙΣΏΠΟΥ ΒΙΟΣ. 

ϑανερ., οὗ πολλῶι ὑσόθομ λοιμῷ συφεϑέντες, ὅϑκα,., 
σριὸμ ἕλαϊβομ ιλάσκεόθαι τὶ ὸμ ἀσώπε. ϑάνατθμ . .ᾧ 
"ρὴ ὧρ σαραδότε ἑαυτοῖς ὦ ἀδίκωο Φονδυϑέντι » Ἰρ) δή 
λῳ ἀνέσησαμ. οἱ δ' τὺ τῇ Ἑλλάδι “πεξωτεύοντερ » μολ 
ὅσοι Δ σοφωτέωμ, κοῦ) αὖτοι τὰ εἰρ οὔσωπομ των 
πραγμϑία. “μαθόντες, εἴα τε δελφους ϑαρφεγύύοντο τ 
μοὺ σωὼ Ἐκείνοιο σκεψά μοι » τιμωροὶ μοὴ αὖθι ΟΝ 
οὐ σώπο θανάτῳ γεγονασίμε 

Χ 

ὦ Ἐὰ δ στα στ Δ Ξ ΒΘ. 

πὸ σι δὰ Οἱ το απ Ὁ ΜΡ ΩΣ 

βιμοΣ τον 

πλιαπ ὁ χὰ, 

ΔΟΥ 

ΣΤΡ ΑΔ δίκιο σιὰμ 

ΕΥ̓͂; 



᾿ἌΕΒΟΡΙ ΝΙΤΑ. τὸν 
ἐυ" εΠ, Ὁ πταϊίο ΡΟ αἴε ρεΠιξεία ἰαδογεες,ογα, 

᾿ ΟΠ ἀςςερεγαηΐς σχρίαηπα εἤςε Δείορί πιουίξ, σαὶ 
- 

ΠΟ ἃ «δίκη δί εἤξηε ἰπίαῇε ε τεετξεαίς, εἰ αἷρ 
Ραετεχεγᾶς, δα ρυίτιαῖοβ σταοία,ας ἀοίΠίη, αν) 
Φ' συπὶ ἃ ἐρί!, σια ίη Αείοραπι [ἴα ἔν 

᾿{Πεης, ἰητεϊεχίῆςηϊ, ἃ ἰη Γείρῃος ργοίεί πηΐ, 
ὅ στη {{Ππ|{π Παδί(α ἰπααίίοης, αἰτοτε5 ὅς ἱρίῖ 

᾿ἈΔείορί πιοτίίς ἔππεγαηΐ, 

ἌΕΙΝΙΘ ΔῈ 50. 

ΡΙ ΝΙΤ ΑΒΕ Α ΜᾺ’) 

ΕΓ ΜΘ 

Ρ.ΑΝν. 
ΒΕ 

σοΟΝ 5 ΟΚΕΙΡΤ ΔΕύ κ 

ΩΣ 

02 ωὲ 



ΤΟΣ, 

ΙΑ. ΤΙ ΜΈΣ δι σ 5 

ΠΣ Θ.  Ος 

, ᾿ 

“ ώω Σ᾿ ἈΕΤΌΣ, ΚΑΙ ΑΛΩΠΗ͂Ξ 

καί ε«ο»» πε, 17977 ξέζρο 

αέλης τὴ τος νοὴ Ἐφ θυ - φιλιοιβέντεξ, 
ΕΙΣ ὅτο -λησίομ αὐδλήλωμ οἰκέιμ ἔγνωσα ΤΡ ΩΣ πἢ " " οἰκξιμ ἔγνωσαμ, 
ΠῚ ᾿ βειϊβδαζωσιμ Φλλίας ϑοιόμονοι τ 

᾿ ἢ σωρήϑεια - ὃ ῥοῦς οὐ τῷ ὑψυλξ 

“έψον 9 δένδρα τἰ καλιᾶμ ἐπήξαρ, ἢ τ δ 
Το “τεὖρεα νυ ἀλώπηξ δι ῳ, τοῖο ἔγγιδα ϑάμνοις 

ὁ ΠῚ ἐπικνοποιίσαν,, ἔπι νομὴν, οἷ; 
“σοτε πὶ ἀλώπεκος προελϑόσης Ὁ αεὸς “ξοφῆο α 
πορῶμ ; καταπῆας ἐπὶ ἢ ϑάμνωμ χνὴ τὰ τέκνα ταύ - 
το ἀναφ πάσας, ἄμα. Ῥἴο αὐτῷ νεοττοῖς Ἐροινήσα 

το, ἣ δ' ἀλώπαξ͵ Ἐπανελο σου ΠΝ α πραχϑὲμ ἐλα-- 
ϑῦσα, οὔ τοσότομ Ἐπὶ Ὅδ᾽ δὴν τέκνωμ Ἀνιάϑα ϑασ 
νάτῳ, ὅσο, Ἐπὶ δ᾽ οδὲ ἀμωμο ἀποξῳ υἈρσαζα, 
γοι οὕσοος πτίωὸμ διώκει, οὐχ οἵοιν τε ὧ . διὸ κοὐ, 
τούξξωϑεμ σᾶσ'ον, , τοῦ) 0 "οὐ τοῖς ἀδαυᾶτοις ὄξὶμ 
εὔπορομ ᾿ ζρ᾽ Ἐχηρῷ κατηρᾶτο . οὐ τποολιῶ, δὶ ὕδε“ 
50 μ, αἰγᾶ τινωμ ἐπὶ ἀγροῦ. δυόντωμ; κατατῆαο ὃ ἀεὼς», 
ἀέρος τι δἷν δυμάτωμ σωὼ ἐμιπεύφοιρ ἄνϑφαξιμ ἥ ἥφπα 
σε, κἀπὲτἣ νεοη]ιὰμ ᾿ ἤγαγεμ. ἀνέμου δὲ »σφοδοξ πνεῦν 
σαντΘ" τανικαῦτα.- » Μαὴ φλογὸς ἀναδοϑείσης, Ἂ 
οἵ ἀετιδξς͵ ἀπτίζες ἔ ἔτι τυγχάνοντες, ὁπτηϑέντες ς Εἰς 

γί “κατέπεσομ, Ἧ δ διλώπηξ ἐπιδφαμοῦσα., ᾧ; ὅψ64 
τῶ ἀετῷ τσάντας κατέφαγεμε 

Βπιμύθιομ 
ὁ μϑϑοβ 



ΔῈ 583 ΟΡ. 

ΕΞΑΒνΝ" ΔΕ. 

ἈΘΙΝΝΙΨΑ ἘΤ ννΡΕ5. 

ΡΝ Ο υἱῖα ἃ απἱρες ἰηί(ᾳ φιηίοίἐίᾳ ἡ 
ΟΦ» ἢ ρίορε Παδίζατε ἀσοιθιοίαπες 
ΚΔ ΖΗ «Οπιπηδείοηξ ἀπλίοείο ἕαοίεα). 
Εν ἐπε ἀϑ ἘΠΞῚῚ (0 ςσίαείααίης, Α αἰ ίαΡ αἰτᾶ 
ΩΣ αἰῦοιε ηίάσυπι δἰχίζ, ΑΞ 

ἐς, ὅς ἢδηηηηα ἐχοίζαία, 
Δααίία ρα] Παοίαςτες δάπας ς εἤσης, ΠΑ τ ἴῃ 
ἐειτᾶ ἀςαααπέμταϊρεβ πετὸ δοσυσγξης ίῃ οδίρεῳ 
Δα τία οπῖπεβ ἀεπούδαίε. ὡΡα 

Δαδυΐμηίο, ἢ 
σ 4 Ἐρδυΐὰ 



. 

[1.5 δλδι ω: ΑἹΣΩΠΟΥ ΜΙΘΟΙΥ͂; 
ο Οἱ μῦϑος δηλοῖ, ὅτι οἱ Φιλίαμ τταφααγονδ τις, κἂμ 

ο αἰ ἐκ ΔΝ ἐδικκμῆμωμ φύτωσὶ τιμκωφίαμ δἔιι ἀὐϑένειαμ, 
- ἀδιὰ τίώ γε θείαμ δικίω οὗ διακφόσονται, 

4 Αετος » "οὴ κάνθας 6)», 
- Αγωΐο ὑτὶ ἀετῷ διωκόμϑυθνν, πρὸς κοίτί καν 

θάρυ κατέφυγε, δεομονθ ἱ ὑγὲ αὐτὸ σωϑεΐδαι. ὃ ὃ 
᾿ δὲ κάνϑαςθ» Ἡξίᾳ τὸμ ἀεὸμ μὴ ἀνελέμ τὸρ ἱκετίω Ὁρκί 
Ἰὼν αὐὸμ 1] τὸ μεγίσα διὸς » ἢ μὴ μὴ καταφφονῆ 

- σα! ΚῸ αἰκφότατ( 0)" αὑτξ. Ὁ δὲ, “ετ Ὀφγῆς τὰ πΊέρυ 

γι ἐαπτίσας τὸρ κάνθαφομ, ἐμ λαγωὸμ ἀφπτάσας, κατέσ 
Φαγεμ «ὃ δὲ κάνϑαρορ δι τ ἀετῷ σωραπέπηκ, ὧσ, σἰὼ 

καλιὰμ τότε καταμαθξῳ. κοὐ Φὴ προσελθωὰμ, τὰ ὠὰ 
τότα κατακυλίσας διέφθειρε, τὸ δὲ δανὸμ τοιησαμῷ 

ΑΥ̓ΝΙ, εἴτιο τότο τολμήσεε, κἀπὶ μετεωφοτέφα τόπὸ Ὁ) 

δεύτορομ νεοήϊοποικσαμδα, κακᾷ τοάλιμ ὃ κάνθας5. 
. τὰ σα. τ τ διέθακερμ ὦ ὁ δ' ἀεο αμαχανήσας τοῖς Ὁ 7 

. Δλοιο,ἀναβαο Ἐπὶ ὧμ δίο., τότα γο “πρὸς εἰναι λέγεσ 
- ται,, τοῖς αὐτῷ “γόνασι σἰὼ γοτίω γονή ΝΝ ὦ ὠῶμ ἘΟΚῚ 
αὐτὸν ἰῷ δεῷ ταῦτα. τραξαϑέμϑυ (0), ηοὶ) Ἱκετεύσας φυ 

λάήῳ. ὃ κάνϑαφ δὲ κόπφι σΦαῖφαμ ποιήσας » ΘΔ 
ἀναβάς 5 ἐπὶ τὸ κόλπϑ Τὸ διὸς ταὐτίω καβίκεμ. Ο δὲ 
λεῦφ ἀνασάς, ἘΦῶ σίιυ Ὄνθομ αποτανάξαόϑαι »"οὴ τὰ. 

. ὧα διέξιμεν ἐκλαπόμιονθ.. ἃ "οὴ σασετρίβα τσεσον, 
τας. Μαθὼμ δὲ “πρὸς τοῦ κανθάφε οὗτι ταῦτ ἔδρασε ὌΜ 

ἀετὸμ αμωρόμϑν Θ΄, οὗ γονὴ μὴ ὧμ κάνθαρορ ἰ ἑκᾶνος 
μόνομ ̓ δίκεσεμ, ἀλλὰ ποὴ εἰς ἐρ δία αὐτὸν Ἰσέβασε, 
πρὸς ἂμ ἀετὸμ εἶπεμ ἔλθόνται., κάνθαφου εἶναι τὸ» λυΐ 

, ποίῦτα., καὶ δὰ καὶ δικαΐως λυπέ. μιὰ ἱ βαλομϑυος 

δ Θ΄ ἃ ΠΣ ἀετῶμ «σανιδϑίαι, σωρεβόλθε 



᾿ἌΕΘΟΡΙ ΕΑΒΝΕΔΕ.. τὸς 
Ἐλθυΐα Πρηίβοδίεοβ, αί διχγίοίείαττι αἱοίαγίε τες 
δὸ αἴας ἱηίατία ἑασίαης αἰτίοηξ οὗ ἱπιροτεηκί, 
ἀϊαίηιι ταπιεη [πρρ] οί. ποη ἀεραϊαγος, 

οι Αααΐα ἃ ϑεάίαθεας, 
Ἵ Ερα αηαίϊα ἰη(ςζαητε ίη ἰα γαπι ἴα, 

1 ,ταῦδεί ργοξαισίτ, τοσαηδ αγᾶῦ εο [εὐπαγεέα, 
δ εαταθε δΔαξγοσαβραϊ Δη8,ης οςοίάεγες πρρἰίες, 
οδεεῇδης ἱρίαπι ᾿ πιαχίπηα ᾿ουξ,ης (οἰ σε ςοητξ 
Ὡεγεῖ ραγιπταίςηι [χ8111.{}4 πετὸ ἐγαΐα ἂ, 
ἷα ρεγοα Πἰτταγαθειιπι, ἃ ἱεροζειη αγερεᾶ ἄσαο 
γδαί(, ας σαταθεας ὦ σαπὶ δηαυίία οἰδιίτ,ας 
ηίάεπι εἰας αἀἰίςετει, ὦ απ ρεοξεξις οαα. 
ἰρίία5 ἀεαοίαία αίγαρίι, {4 ἰηάίσης ἔείεα 
τε,ῷ 5 μος διτίι5 (αἰεί, ἃ ἰα {υδ]πλίοτε ἰοςο [ς, 
ςαηάο ηἰάο ςοηβεαπίζο, ἃ {Πστατίας [ζαγαθει5 
εἰίά ει ἐπὶ αξεςίς, Αιχαία δας ςΟΠ ἢ ἱπορϑ ρεηί 
[ι15, αἰςεη τ )΄ἀ Ιούεαι, (Παία5 εἰ (Δα εἰς αἰεί 

ἕαΐ,) ἰη οἰας σεηίδι5 τεγε ραγε οαογαπα ροία 
ἱ,ἀεο ἱρία ςοππιεπάδπς, ἃς πρρ]ίςαη5 αἕ τα ον 
ἠϊΐγει, ϑοαγαῦεας ας εχ πηο ρίϊαϊα Δα, ἃ. 
αἰςεηάίι, ἃ ἐη ἤπια [Ουΐς εαπὰ ἀεηγπε ες 
Ταρίζεγ απ [ἀτγεχίπεεαε ἥπγατι ἐχοαζογεί, δ 
Οὐ ριοίεοίε οὈ ει, ας ἅς ςοηίγίαίξ ἀείον 
«διςοσηίίο ἃ [ζαγάθεο, ιοά πος ἔςεΠεε 

- αὲ δαάίίαπη αἰςίςεγεῖ, απὶ Ὁ πιοάο [ςαγαδοῶ 4 
ἑπίατία αοςί(, (ς4 ὅς ἰῃ Ιοπεπι ἐρίαπι ἐπιρία ἔτ, 
κειοίίᾳ δαηΐο αἱῦ [πρίζεν, ἰταγαθεῖ εἴς 4 πιοοί᾿ςίϑε 

- Τα ἔπετίς, ἃ ςετίε ίαγε ἔς, πος 5 ' 
" ἐρίξαν σεηὰ5 δαυαγιι γαγοίοεγε, ςοπίαϊαίξ 

ἑ, σ᾿ ς -ἰωγαρςο, 



τ66 . ΑΥΣΏΠΟΙ Μμῆθοῦυς 

τ κανθάρῷ διαξδλαγὰρ πρὸς τὸ ἀετομ θέϑάι, τῷ ΓᾺ 
μὴ σαθομϑμα, ἐκᾶν(θν" εἰ εἰς καιρὸμ ἕτόρομ τὸμ δ" αὐ 
τῶρ μετέθκκε Ῥμετομ, Ἡνίκα ἂμ μὴ φρίνωνται κἄν 

θαφοι. Ἐπιῤύθιομ. 
ο αὔθ» δικλοῖ, ἐικδενός καταφφονέμ, λογιδομέ» 
νας, ὧο οὐδείς ὁ ὄξην, ὃς προπηλακιόϑειρ, οὔκ ἂμ τῶθα 

ταυτῷ ἐπαμιῶαι. 

)). Ακδὼμ, μοὶ Ἱέξαξ. 

ηδὼρ ἢ ἐπὶ δένδρου καϑείορμϑν, κατὰ ΣΦ εἰωθὸς 
β Υ ἦδεμ εἹέραξ δὲ δεασάμιουθ)ν "οὐ τροφῦς αποῦ 
φῶμ, σασείἌκφερμ ἐπιτῆάς. ἢσ' ἀναιφείόϑαι μιξλνσοοι» 
ἐδῶτο τῦϑ Ἰέρακ μὴ βρωδέζαι. . ἡ δὲ γα ἵκα 
υἱὼ εἶναι ἸἹέρακ γαδέζας τυλιφοίῦ, δε δὲ αὑτὸν 
Ῥοφῆο προσδεόμονομ Ἐπὶ τὰ ἐκείδω ΩΣ ὀῤνέωμ τφαν 
“πέδϑϑδαι. "οὐ ὃ ἱέραξ ὑπολαϊδωμ. εἰπε, ἀλλ ἔγωγε α 
ὥρφωμ ἂμ εἴ, εἰ τἰὼ ῳ χόβσὶρ ἑτοίμῳ ξοφίῳ ἀφείς» 
τὰ μὴ Φαινόμονά πω διώκοιμις 

Βπιμύφιομ ϊ 
ο μῦϑ" δκλοῖ » ὅτι ἡρὺ) ΠῚ ἀνϑφώπωμ οὕτωο ἀλὸ 

ὝΙ50Ι ξισιμν, οἵ “δὲ Ἐλπίδον τολαογωμ ταν Ἀὐνν: ὌΝ 
χοὺσὶ τον 

᾿Αλώπηξ, νοῦ δάγθΘ“. 
Α αώπηξ ΘῈ ξάγος διψῶντες, ἐἰ εἰ φρέαρ κατέβκσαμ: 

μετὰ δὲ ἃ τιϑῳ » Τῦ Ἐάγα σκεπτομϑαΐα αὐὼ ἄι! 
νοδομ, ἣ ἣ ἀλώπεξ ἔφη, .“ϑάςσε. ἡϑίσιμόμ τι “οὴ εἰᾷ 
αἰῶνι ἀμφοτέρων σωτῆςίαμ ἐσπτινενόμκας « εἰ, γουδ; ὁδὶ 
Θ΄ βαλεῖ τοὐὸ ἀμιπιφούλίεις δ᾽ πτοδῶμ δ᾽ τοίχῳ 
προσσρείσες, νοὴ τὰ κέρατα ὁλκοίωρ  τἰρ τοὔμπρούϑεν 
κλινείς » ἀναδοαμοῦσο,, διὰ ἦν ἐὼν αὐτὴ, γώτωρν 



ἈΈΒΘΟΡΙ ἙΆΒΝΔΕ, ἰὄ 

ἰραιαδεο,με απαίία ςοηοαγείαγ,ξ εο ὁ" 
θη ραγεηΐε, [αρίζοι (Ώ αἰίααὶ ἐεπιρι5 δααί, 
ἑαγαπι (δ ππαζαιίς ραγίηη, ς (ταταρεί ΠΟ αρΡρᾷ 
τεδηΐ. ΑΒρθυϊεείο. Υ 
Ἑαραΐα Πσηίβοδέ πα! ες ςοπεεπιπεπαᾶ,σίγάς, 
γαγάο ηοη εἴε φυαεηῷ χαί δος Πιίξας 
{ε αἰςίίς( Ποῃ χαεαί, 

-, Ρμοηγεία, ἃ Αςείρίξεί, 
ΗΠ ΠΠοσπεἰα πρεῖ αὐϑογείςξἠςξηβ ἀε πούς 

Ρ ςαῃεδαΐ, ςοίρίίεν δαΐεπι αἱάςφης,ας οἰ (ἢ) 
αίσεη5 ποίδησο ςοτριπέ σις ς οςςίααα [οτεί, 
Ὁγαθδί δοςίρίτγοπη,ης ἀξαογαγείαγιηες επίπὶ (α,). 
τίς εἴτε δή δοςίρίεγίβ αδεῖς ρίεηα,ξὰ Ορίεγε ἱρὴ 
πίρο ἐσεηίειι δά πιδίογοβ 165 σοῦ, 
πεγίί,α ἀσοίρίζετ [αἱςίρίςη5 αἰτία Ἔσο ςετίε ἄς 
τι85 εἰἴσπ,,1 4 (ἢ πιτδηίθ9 ραγαῖ εἴς, εἰρο ἀίαχίῆο;, ᾿ 
σας Ὠοη υἱάοηίζαί, ρεγεαααί, 

ἐπ ῴ δ ΑΠΡυϊαείο. 
Ἑαδυΐα Πσηίβοδέ, ρεγοίῳ Ποῖςβ εοάξ τ εῆξ η΄ 
«ςοηίαϊτοΞ,αυίίρε πιαίοι ἱπςεετου, ἰη πιαηίρας ᾿ 
ΒΑ εηκγ, αν ηξ, ἶ 

“, Μαυΐρε5, ἃ ΗΙτζα5. ἐν ας 
ΝΊρες ἃ ΕἸίι παξίεϑβ ίη ραίΐεῖ ἀείςξἀετέ, 

Ὗ εάροῇῷ Ρίδεγαηε, Ηίττο ἰμάασαηίε ἃ) 
(ςεη{ττπλ,ααΐρες αδἰξοοηβάε, υες αυίά τη, 
τπαταίς εείαπι (αἰ πζεπ: ἐχοοσίτααί, Π επίπι τε )΄ 
ἐπ Πείειί, ἃς δηξεγίογες ρεάες ρατίςεί . 
ἐπιδιτεγίβ, ἃ, σούπια ραγίξεν η δηΐεγίογδ ρα ὦ 
ἐπα Ὡδαογίσ, τ ροιςαϊτειπηρίᾳ ρ ταοβ μαπιόοβ 

᾿ ἃ ςοὐ 8 



ἈΠ ΩΝ ἀ Προς τὸ 

το ϑ ᾿ΑἸΣΩΠΟΥ͂ Μιϑοί, 
᾽ "οὐ καράτμ ; » "ρὴ ἴξω ́ φρέατίθ Ἐκᾶθεμ τοχδήσασα, 

β Ἰοὺ σέ μετα τὸν ἀνα απάσω φυτεῦδεμ.. το δὲ ᾿ζάγου 
“πρὸρ τότο ἑτοιβλὼδ ὑπαρετησαμϑιΐει, ἐκείνα, "τῷ φρέα. 

τΘ΄ οὕτως ἐκτιδέσασα. » Ἰσκίτα τό ἃ δόμιομ 
ἀδομθιῖν. ὃ δὲ τάγθ’ αὐτὴν ἐμέμφετος ὡς ταςασ 
βαΐνασαμ τὰρ σιυυϑήκας. ἡ ἀλᾷ,͵ εἰ τοσαύταρ εἰ πὲ 

ι φρένας ἐκέχτησο, ὁπόσας ὟΣ τ τ -τ“ὥγωνι ἡίχας, “οὖ 

᾿ πρότόρομ ἂν. κατέρκ: πρὶ, ἢ σἰιὺ ἄνοδομ σκέψαι," 
Ἐπιμύθιομ, 

ο μῦν. δηλοῖ, ὃ ὁτὶ οὕτω νὴ ὧν Φρόνιμου ἄνδφα 
δᾶ: ῥότόρο τὰ τέλκ σκοπορτας Ὁ πραγμάτωμ» 

Ἔ εἶ 5 οὕτως, αὐτοῖς ἐγχερᾶμ. ᾿ 
’Αλώπηξ, (Δλέωμ. 

λώπιξ Αἥ πω ϑεασ.αμϑιν λέοντα, ἔπαδὰ καὶ 
Α τά τινα. τύχίω αὐτῷ συνϑώτασε, δὲ μιοὺ πρῶ 
τοῦ οὕτως ἔφοβήϑα, ὧο μικρ νοῪ ἀποϑανᾶμ. ἔπαμ 

ΠΕ ΥΕ τοδεύτερομ ϑεασαμϑύν, Ἰφοβήϑᾳ μοὺ, οὗ μὴμ ὧς 
: τὰ πρότόρομ. ἐκ τρίτο δὲ τϑτορ ϑεασαμθιίκ, οὕτως, 
αὖτ κατεϑάφασερ, ὡς νολ προσελθὅσα.,, διαλεχθὴ 
να! , Βπιμύθιομ. 
ο αὔθ δηλοῖ » ὅτι ἡ συὐήϑειοιν » νοὶ τὰ » 

δ᾿ πραγμάτωμ εὐπρόσιτα ποίει. 

-΄ Αἴλαςθ, φὸλ ἀλεκτρυῶμ, 
τλῦζος συδιαβὼμ ας αλεκτρυόνα. ; μετ ἐλόγα τὸ 

αὐ αἱ τίαα ̓ βϑλήθᾳ καταφαγέμ. καὶ δὴ κα ) 
τη γόςζα αὖτξ, λέγων ὧδ ὀχλπρὸρ εἰμ τοῖς ἀνθρώποιϑ, 

᾿φύττωρ ἀρβρούνμδο, κοὐ) μὴ συγχωρῶ ὕπυϑ τυγχάνεμ. 
τῷ δὶ ἀπολογυμϑύα, ἐπὶ τῇ ἐκείνων ὠφελείᾳ τό το 

: προιξϑ, ὡς ἐπὶ τὰ σωΐϑα ΦΉΣ. φγωβμ ἐγείςεδ)ς, 
πάλι, 



ἈΈΒΟΡΙ ΕΑ͂ΒΝ.ΨΑΒΕ. ιτοφ. 
ἃ ςοΐπιια, δ: οχίτα ραΐεσηι ΠΠ!Ὡς ἐΧαστίι,. 
ἁτεροῖεα εχίγαηδπὶ Πίης. δῷ Πίτοο, 
αἴταα πΠοςρτγοπιρίὲ ΟΠ Ἰςίο ργαἤίζο, ἡ εἴ εχ ρι- 
ἴεο ἢς εχίἱῆςι, εχαϊταθαΐ οἰγοατι ο5 
ἱατα, Ὠίγοιβ δαζεμι ἰρίαπγ ἀοσιίαδαί, αιιοά ἐγαηῦ - 
στε πευςςσπεητίοηες, 14 αὔτ, [δα [ἰ τος ηχαίς, 
τιεηῖεβ ροαεγεβ, ποίη δαγθα ρίϊος, θη. 
δηῖς ἀεἰςεπα π5,ημᾶπι αἰςεηίαπι ςοηΐγ ἀσεαίϊεβ.. Ὁ 

Αδαδυϊδείο, 
Ἑλδυΐα Πρηίβοο, Πἰς ρυάξηζεπι υἱγα πὶ 
οροτείεεε ργίιϑ ἔμ ες ςοηΐγ ἀεγαίε γογ 11, 
ἀείηπας (ἰς ἐρία5 ἀσστεαί. 
Ἂς - Μαυϊρεβ ἃ ἴπεο. 

7 Ν!ρεβ σαπιηπησαδηι ας [ εοηεπΊ, τ 
Υ εἰ «αία φαοάδπι οςσαγΠει, ρτί 

τη ἔς εἰπε, αὐ εγπγὲ πιογείείαι, [)είη 
ἀεςμπηιλίςοαησο υἱαϊεε,τπιαίς σεγίς, ΠΟ ταπλξ αξ 
Ῥηία5, τειτίο διτέοπι σαπὶ ἰρίαπι αἱαϊῇοτ, ἢς 
«ὔτα εαπὶ δαί εἰλ, αἴ ἃ δοςεάοτγει,ς ςο]οασείον 
ἴα, Αβαθυϊδείο. 
Εαρυΐα Πσηίβοας ςοπαετίαιίοηε ἐετγί δ] 4Ὁ 
συοῳ δος ἔδοίία ξοτί. 

ς Ἐείες ἃ (δα. 
Ε Εἰεβ εοιῃργεμεηίο (αἰϊο,ςαπι γατίοηδδίϊ ρῳ 

(απιοϑαίᾳ ποἰεραί ἀειογαγε ατείηι Δο 
ςυΐαδθατ ρίππι, ἀἰςεηάο πιοίε ἃ εΠε Βοπηίηιριιβ 
ποίΐε εἰδηηαπίεηι, πεῷᾷ ρεγπιτεητς [Οπηηο ἔγαί, 
εο πεῖο γείροημάεηζε 86 ἐογιτι αὐ ίτατεπι ἰά 
ἴς ἴλςεῖς, υἱ Δα ςοηίαςεία ορετα ἐχοϊαγεηζαγ,. 

γαίας - 



τ ΑἸΣΩ͂ΠΟΥ μτ Θσύξ 
σάλιρ ὅ, οὔλας Θ' οὐ τίαμ ἐπέφοεμ, ὧς ἀσεβής, ἐξ 

"πρὶ σί) φύσιμ,. ματεὶ ΩΝ ἀδελφοῖο. συμιιγνύμε! 

" ν(),- τῷ δὲ, νο τξτο πρὸς ὠφέλειαρ ἣν 'δεασ οΟΤΌΗ 

πράττεν φήσαντ τοδλλῶμ αὐτοῖς φυτῶϑερ ὡῶ»{ 
τικτομϑιίωμ, ὃ δ οὔλας ε ἐπσὼμ. ἀλὰ εἰ σύ γεπολὶ 

᾿ λῶμ εὐποφέίο ἐὐπφοσώπωμ ἀπολογιῶμ, ἔγωγε υϑϑ ἢ 

τοι ἄτφοφθ’ οὗ μϑνῶ, τὅτομ κατεδοινήσατο. " 
Βπιμύϑιορ.. 

ο αἴοθ᾽ διλοῖ " ὅτι ἢ τοονηφὰ Φύσιο ππληρελομ αἷ 

φυμδμκ. εἰ ἀιὴ μεΐ εὐλόγα Φωρκδϑείν προκέματθ᾽» : 

ἀπαφακαλύπτως γεμὶὼ -ππονηφεύεται. 
ἈΑλῴπεκεο. . 

λώπαηξ ῳ; παγίδι λυφϑεισο γοὴ ἄποκοπεῖ! 

σὴς φ οὐρᾶς διαδεᾶσα. : ἀβίωτομ νὰ οὐδ» 

ἶ Τεὶ ἡγᾶτο. τὸμ βιίομ. ἔγνω οὐ μαὶ τὰς ἄλλας ἁλώ!! 

πεκας τοῦτ᾽ αὐτὸ νοϑετῆσαι, ὧς ἂμ τὸ κοινῷ ἀφ᾽ 

ει Δ᾽ Ἰδιομ συγκαλύψειμ αἷο Θ΄. γο) δὴ τοάσας 
ἀϑροῖσασα» ποαρήνει τὰς οὖφαο ἀπονόπταμ., ὧς οὖκ 

ἀπρεπές μόνομ τοῦτο δ᾽ μέλ’ ὃ ὃν, αὐδλὰ μοὴ πόριτ 

τὸρ βάςΘ’ προσιφταμϑιίόμ. ὑπολαβῦσα. δέτις αὖ) 
τῶν εἴπερ, ὦ αὕτη, ΧΆ εἰ οὗ σοὶ τοῦτο προσέφόρεμ» 

οὐκ. ἂμ Ἡμῖμ αὖτὸ σαύυεβι ἐελνδηξι δ 
ος Βαιύϑιομ 

“Ὁ μῦν Θ᾽ διιλοῖ ̓  ὅτι οἵ τσονηφοὶ ΠΩΣ ἀνϑφώπωμ »οὗ 

δὲ εὔνοιαν τὰρ πρὸς τοῦς πέλας -«ποιοιῶται. ΟΥΒΡΩΝ 

,λίας, διὰ δὲ δὲ αὑτοῖο συμφέφομ, 

᾿ Αλώπιξ, καὶ βάτϑΘ. ὲ 
Λώπηξ φραημὸμ ἀναβοίνοσα,Ἐπάδ ὑλιϑάσασα, 

"ὦ δ κατατίτηερ ἐμεῆδεμ ,) ἐπελάθεῖο πρὸρ βοίϑααμ 

ἐτῶν βάτο, 



ἈΈΒΟΡΙ ΕΑΒΝΓ, ΑΕ, πιῇ 

τατίας ἔείος «αυΐαπι αἴογεθαΐ, σαοά ἱπιρίμς εἴεί 
οὐρα ΠαΓαΓΔΠ1 (απ τηδίγε,ας ἰογογίρι5 σόοι Ὁ 
ἄο.εο φαίζειη ἃ πος δή αἱ ταἴεπι ἀν ΟΓΠῚ 
ἔλςοε αἰςεηξε,ςαπη πλαΐτα ἰρί5 πίπσοασα 
ρατγίδηγαγ,[εἶο5 ρεαξαία, (β Π ἐὰ πταΐ, 
τί5 αθαηα45 ευἱαοπείθαβ τεἰροη[οηίθακ,Ἔσο ἔα) 
τε ἰείαπα5 ἤθη ρΡεγαθο, ἱρίαπι ἀεπογακίς, 

ΑΒαρυϊατίο, ι 
“Ἐλθυΐα [σηίβοδέ ργδαδιη παίαγαι ροςοαίς ποῦ 
ἰσηίςπν, ἢ πο πεγί πε ςαπὶ ργαίοχί ὦ 
ἑδορτεία ροἤιε,αρειίε τε πιαἰσηατί, 
ἀνδυ ΄ Μαϊρεβ. 
Ἀ ἐν ιρω ἴλχιεο ςρία, σαι αδίοίῃα. 
,Ὗ ςαπαὰ εὐπρῇΠεί,ιηοη υἱαςηάδπι ρίας ραάο» 
τε οχίξππᾶαῖ αἱΐαηγ,ἀεςογεαίε ας ἃ αἰήδ ααἱν 
ρΡίδιι5 Πος ἑάεπι ρετίαδαάςτγε, αὐ ςοπηπληί πιὰ) 
ἰοίααπι «αὐἰατεῖ ἀξάεςας. ἃ. ἰΔπὶ οπληδι15 
«ςοἰϊεξίϑξ Δάεί ςατας Αϑίαμἀεγε,ποα ἤοα 

᾿ἐπαεςεης ἰοἰατα ἢος πλεμργαπι ἢ, [Σὰ ἃ ΙαραΖ 
σα Οἤα5 Δρρεη αΠ1.Γεἰροηαεηβ ΔαῖεπΊ εχ ἱρ 
{5 αυπεάηι αἵτ, ἤει τα, ἡἱΠ τοί πος τοηἀπςςίς 
Ὡοδί5 Ὠο ςοηία!εγεβ. 

Θὰ ὥρδος ΑΗαρυϊαίίο, 
Ἑδθυΐα Πσηίποδέ ργαοβ ποπηίηες πΠοἢ 
Ῥεηπεαυοϊεητία ίη ρτορίησηαοκ ςοηίᾳα 
ἱεγε,ξά ίᾳο ςοπηπιοαο, 

μὰ ᾿Ξ, Ν υἱρες,ἃ ἔ αδιις. 
; ν Ψ]ρΡεβίερε ςοηίςεηίᾳ, ςαπι]αρία 

οαἴατα ἰογεαρργξησίς ἰῃ φαίατοτγία δι 
Ἔ δν ἐὐρυὲ » - 

"ὦ .“΄ 



ΤΙΣ. "ΑἸΣΩΠΟΥ. ἀρὴν χολν 

βάτο. "οὴ δὴ οὺο πόδας ἢ ἐπὶ ῬῖΩ ἐκείνηρ κίνξοιο. αἱ. 
μάξασα., κοὶ ἀλγήσασα. ̓  πρὸς αὐτί εἴπερ - ᾿οἴμοι “' 
᾿καταφυγόσαμ με γϑ ἐπὶ σὲ ὡς ἐπὶ βοκϑὸμ συ χᾶσ 

ι του. διέϑκκαο  λὰ ἐσφάλκο͵ ὦ αὕτη, ̓ φισὶμ ἣ ὁ βάτθΘ' ἷ. 
ἔμ βυληϑέισο, Ἐπιλαίβέρυϊ » Κ᾿ τις τοάντωμ ἔπιλαμ, . 
βανεὼϊζ εἴωθα. Ἐπιμύθιομ. 
ο μῦθ δηλοῖ, ὅτι οὕτω καὶ δΡν ἀνθρώπωμ μάται:Σ 

οἱ ν»Ὁσοι βοκϑοῖς “πφοσϑέχ σσὶμ» οἷο ἃ αδικῶμ δον 

Ἐμφυρμ.- 
3. Αλώπαξ, νο κροκόδαλίθ". 

Λ Λώπκξ, νοὶ κφοκόδειλί)" ᾿μιφισβήρω τοὶ εὖ». 
γενείας.. τοολλνὰ δὲ τὸ) κροκοδ είλο ὑπόρήφανας 

τό! οϑδὴ δέν προγόνων διεξιόντ)" λαμιπρότετος, ἃ ΄-. ' 

γθλγάσὶ ἀρχικότῶβ,, ἡ ἀλώπηξ ὑπολαβδσα ὼ τᾶμ΄ 
εἴπερ ι βδὰ κἂν εὐ σὺ λέγας ἀλλ «Ὁ τὸ δέρματός, 
γεφαίνῃ, ὡς Ἐκ τιαλαιῶμ ἐτῶν εἶ οὐδ ώρξνμο, 

Ἐπιμύϑιομ. 
ο μῦν διλοῖ, ὅτι Ν ψΟφομῆμψωμ ἀνδρῶν ν ἔλεγῴ 
χΘ’ τὰ πράγματα. γίνεται, 

, ᾿Αλεκτρυόνερ, μαὶ τοέςδιξ, 

Λεκτρυόνάᾳ, τις ἔχωμ ἐπὶ «ὉῈ οἰκία, ποιάμϑυος 
οἷ νὴ πέρδικα. σαὺ ἐκείνοις ἀφῆκε νέμει. Δ 

δὲ. τυπήοντωμ αὐτὸρ νὴ απελαυνόντωμ, ἐκδν(υ"} ἡϑύ-. 
μέ σφόδεροι,, νοῤίζωμ ὦ ὧσο ἀλλόφυλον ταῦτα τοάλχερ 
7. ἀλεκτρυόνῳμ. ὧς δὲ μετὰ μικρὸν κἀκείνως τῶσ 
βξακε μαχομβος "οὐ ὦ αὐλίλες κόπτοντας, οδὲ λύπας 
ἀπολυϑεῖς,,, εἰπτερ - ἀλλὶ ἔγωγε 2» τὸ νὼ οὐ λυπή) - 

σοβλαι » Ὁρῶμ ἡρὴ αὐτοὺς μαχομϑέσς ἀδιήλοιο- 
Ἐπιῤλύθιομ. ς 

ο αὐ 



ἈΈΒΟΡΙ ΕΑ͂ΒΥΓΑΕ. ι. 
καδᾶ, Ο ἀλτε οάπι ρεάίδι [ας ἡπ5 ἀσαϊείϑ ἴσο, 
ταίί5 ἀοϊεγεί, δά ἐδ ἀἰϊχίς, Πεί τῇ, 
«οπξασί εηίπι δα τε (Δ 86 αἰιχηδέοτε,[εἀ ἐπ ρΕ - 
ἰὰ5 τὴς (γα οί [ςἀ εὐγα Ἐ{, πεὰς τα! ησαίίγαθα8, 
΄υὰ πε αρριεηάσίε χοἰ ΠῚ, τα: οληε5 ἀρρίεῃ - 
᾿ἄειςε (οἷεο.. ς Αβδρυϊαίίο, 
Ελδυΐὰ Πσηίβοδί,(ς Ποιίηεβ ααοῳ εἴς Ππ]- 
ἴοΞ5,7| δή ἐοβ διχῇ σγαίίᾳ δοςαιτ{{ἰααί9 πα ρίβ 
ἰηίατίᾳ αβίςετε μαίατα ἰηται εἰ, 

οι αυϊρεβ,ἃ (οςοά! ας, 
ΨΊρες ἃ (τοςοάπα ςσίεηάεδαηΐξ ἄς πο, 
᾿Βήϊεαέε, «ὦ πταυΐεα ααεξ (σγοςοα!!ας αρειθα 

ἄε ρεοσεηίζογιη ηδεγαῆςειί (ρἰεηάοτγε, σιδά 
εχεγοίδείοηξ ρήςίρες ἑπεηέ, Ν᾿ αἷρεϑ [αἱοίρίξς' Ὁ 

δδηνοΠίπηε αἰεμίεα [1 ἰρίε ηἱ1} ἀίςας, ται εχ σαί 
υἱάοιία δηξίχαίς ἐεπηρογίδιιβ εἴα ἐχειςίζαζας,, 

Παθυϊατίο, 
Ἑλδυΐα {σης τχεπάδςε5 υἱτοβ 
ΓΕ ἰρίαβ αισυείε, ᾿ὰ 

ιο. (Α]Π{|, ὦ Ῥεγάϊχ, 
ΑἸοβ χαίάαπι μαθεης ἀοπγί, εἰπρίδτλ 

Ὑ ἃ ρεχαίςεπι οπ {{Π|Π5 Ῥαίςί ἀπε; χαί 
εάπι ρίατι πεγρειαγεηΐές ἐχρεϊεγεηΐ, {14 ἐγ ἃ - 
Ῥαίαγ παάς, εχ Π πγ8η5 κί αἰςηίσοηᾷ Παῖς (δ ρατί 
ἃ σα 5, (άπ) πείο ραυΐο ροί ὅς ἤος αἱ -. 
ἀετείραρσηαίο, ἃ [εἰρίος «εξ, πἸοσγοία 
(οἰ τία, αἱ (δ ἐσο ροίῃας πο {τί 
ἤρου, ίάεη5 ἃ ἱρίοβ ρασηατο ἰηξετίς, 

ΑΕδρυϊδείο, 
᾿ 

ΠΈΣΗΙ 



μὲ Δ. ᾿ ΑἸΣΩπὸξ ΜΊΘΟΙ͂. 

ο μῦθ) Δηλοῖ, ὅτι οἵ φρόνιβιοι , φαᾳδίωρ φέφασὶ τὰς. 
βι παρὰ τῶρ ἀλλοτρίων ὕρρειρ , ὁταμ αὐτοὺφ Ἰδωσι μὴ ἢ 
τῶρ οἰκείων ἀπεχομϑιες. 

ἐδι; ᾿Αλώπηξ, 
Λώππξ εἰ ἐς οἰκίαμ ἔλθόσα ὑποχριτό, καὶ ἑκασᾶ 
ὧν αὐτὸ σκθυῶμ δισῥδυνομϑυ"η, εὖφε νοὶ κεφα. 

λίὼ μορμολυκίς εὐφυῶς κατεσκἝασμϑαημ . Ἦμ νοὴ ἄνα - 
λαβῦσα ταῖς Χολσὶυ ἔφα: ὦ οἵα κεφαλὴ, γο Ἐγκέσ 

ᾧῷαλομ οὖκ ἔχή: 
Ἐπὶμύθιομ. 

Ο μυϑ 6). πρὸρ ἄνδρας μεγαλοπςεπειο ἐμοὺ τ σώ 
ῥατι, ν{"ὶ δὲ ψυχίὼ αλογίσϑᾷ, 

ΐ ᾿ ᾿Αὐϑρακεύς, ἡρὺ ἐ "οὐὴ κναφεύς ᾿ 

Δ Νϑφαπεῦο ἐπὶ τιν)" οἱ οἰκῶ. οἸκίαο 5 Ἰξία νοὴ κνᾶ 

φέα. πταφα γενόχνονομ αὑτῷ σιυσοικᾶσαι .ὁ σὲ 
᾿κναφεύς υπολαβὼμ ἔφη. ἀλλὰ οὐκ ἂν τῦτο δασαῖ , 
“ἰω ἕ ἔγω γε πρᾶξαι . δέδια, γοῦῦ » μή τως α τοδὺ Ἐγὼ 
λόυκοαίνω, αὐτοο ἂσϊβόλμο ὋΣ ΛΉΦΟΊΟ « 

Βπιμύδιομ ᾿ 
Ο ῦθος δαλοῖ, ὅτι παᾶμ “δ᾽. ἀνομοιο, ἀκοινώνα ΤΌ μ. 

(" Αλιέᾶο.ς ᾿ 

Αἴ εἵλκομ σαγίώϊω. βαφείαρ͵ δὲ͵ αὐτί οὔσηο» 
ἔχαιρον Ὁ ἐσκίρτωμ,πολοὴμ εἶναι σίὼὼ ἄγφαμ νο7 

ῥίβοντερ. ὡς δ Ἐπὶ οΟἹ ἡἴόνοο ταύτίω ἑλκύσαντες δ᾽ 
μνοὺ ̓ Ἰχθύωμ εὗρομ, ὑλίγυς : λίθου δὶ ᾧν αὐτῇ, τοαμιμεγέα 
θχ, ἀθυμέμ ἤφξαντο οὶ ἀλύεῳ, οὗ τοσστου ἐπὶ τῇ ΔΙ 
Ἰχθύωρὶ ὈλΙΎΟΤΗΤΙ; ὅσομ, ὅτι μῳὴ τἀναντία. πεσπειλή. : 
ΦασΊμ. εἰς δὲ τιρ Ὗ αὐῖς πρεσβύτου" εἶπτε κα ἐλὴ 
ἀχϑώμεϑο, ὦ ἑταῖροι ς τὰ ἀΐ ἡδονὴ ὡς ἴοικεμ, ἀδελφή 

ὄξιμ 



ἈΈΒΟΡΙ ΒΆΒΝΨΚΆΕ, τις 
Ἑλδυΐα Πρηίῆολε ργιἀεηίες ἔβοίε ἔσιτε 
80 αἰίξηίδ ἰηἰατία5; ςάπι ἐρίος ᾿ἰἀεαηΐ Πρα; 
ἃ (αἱ5 αι Ππίποίς, 

Ὰ “4 Νάαΐρες, 
Ν ΨΊρεϑ ἴῃ ἀοπη αὐίπιί ρεοξεία ἃ Πησαία 

ἰρίτας παίὰ ρεηςγαταία, ἱππαεπίς ἃ τὰ 
θυτζίαγας ἱησοηίοίς [αΡτςαταπη,αο δ ἃςος 
Ρίο πηιαδηίθα5, Αἰ Ὁ ααὶο ρας, ἃ. τε - 
γα πΟῊ παῦε. 

ἈΑΒαδυϊαείο, 
Ελρυΐα πη υἱγὸβ τηλσηίῆοος ααίάφεπι σοῦ) 
Ροζο,ίςα δηίπιο ἱποοηίαϊος. Ὁ 

Φ'᾽ (᾿ζαιδοηαδίας, ἃ ξαϊο. 
4 Διδοηαλυρίη (48 μαδίτᾶς ἀοπιοιγοσαδαῖ 

ἃς ἴα! ]ο δοςεάειεξε, ἃ ἰεεσπι ςομαδίξατει; ἱεὰ 
ἔμ!ο τείροπάεησο αἰ εἄ ποη Πποςροί- 
ίεπι Ἔσο ἔδεσε, ίπτεο εηΐπιης ἥαθς ἐσὸ 
ἄεαΐδο, τὰ ἐξ ρίηε τερίθδς, 

τς ἈΑβαβυϊαίίο, 
Ἑαδυΐα ἤσηίποδε οπῖηε αἰΠίηγο εἴτε (ἡ Οοἰαδί!ς, 
"ἃ "Ὁ. Ῥι(ωίογεβ, : 
Ρ Πωαίοτος ἐγαποῦδᾶς πειτίςα!, Δ εἴ σίδας (Ὁ) 

ἢ τορσαπάεδας, ἃ Ἔχαϊεα ας, πα! ἱποῆε ρβάδ 
εχ ππδητος, [πὰ σάτα ἕη {τὰ5 ἐρίαπι τγακίΠοης, 
Ρί[ςεξς ρϑαςος χυίας, [ξὰ ἰαρίάεπι ίη εο ρειπια 
σηΐ ̓ ππεηίῆςης, τ ατί ὅς τλοσγεγε σοορεγᾶξ ηὉ τᾶ 

᾿Ρίαα ρααείζεε, ὦ φαόά ὅζ οδεταγία αητδὰ αἷο ρύα- 
[ππιρίεγᾶς, 48 δτίηξει εο5 παΐα οτδαίον αἰχίτης 
Γγεπια ο ἱοοἤ; Παπὶ αοϊπρτατί πε υϑάοτας, ἰγού 
ἀν ν ΦΡΗΝ Ὦ.Σ. εἰπε. 



16 ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΥ͂ΘΟΪΣ.- 

δὲ λύπε. ἡ ἡμᾶς οἷν» ἔδει Ῥσαῦτα προκδιιυϑέν2 
τας, τοᾶντωρ τι πο, λυπηϑαι, ᾿ 

' ,Ἐπιμύδιομ Φ 

ο μῦδος δηλοῖ, ἷ ὅτι οὗ δᾷ λυπᾶοϑαι Ἐπὶ ταῖς χποτυ δ΄ 
Χίαιο . 2 κομπαϑής Ν 

᾿Νής τις, ἀποδημήσας οξἕίτα δὲ πάλιρ πρὸς Ὥ 

ἑαυτῷ γίζ ἐπανελθὼν . ἀλλά πι τολλὰ τ δια. 
Φόζοιρ ἡμδραγαδϑακέναι. χώραις, ἐκόμπταῖες νὴ δὰ καρ 

τῇ οὕδῳ τεπιδηκέναι “ϑι ρψθδηι οἷομ. οὐδεν, ΟΣ ἐπὶ αὖ- 
τὸ δαρατὸς ἢ ἂρ ΕἸΗ πηδῆσαι ; πϑὸς τ δὲ χα μᾶς, 
τυφάρ. Ῥύο ἔκέ ταφόντας ἔλεγεμ ἔχε. δἶν δὲ παρόν) 
τῶβμ τὶο ὑπολαβωὼμ, φκειὦ οὗτος, ἐἰ αληϑεο τὸτ ̓ ὄξμ, 

οὐδὲμ δᾷ σοι μαρτύρωμ ΣἸδοῦ ἌΔΟΝ »Ιδοῦ κοὶ δ᾽ τοῦ) 
δημα ἐ: ες Ἐπὶ ὐσιομ. 
Ὁ αὔϑθη διλοῖ, ὅτι, ἐὰν τ» πρόχες ἢ ἢ τὸ πτἄγω 
ἑἐατθ’ ἀπβέοξοιἢ ἢ, τᾶς λόγοο τοόριη]ός ὄξιμ- 

᾿Αὐνάρα Ἐπαγγελλόμϑνος ᾿ 
πὴς τοένμο νασῶμ ̓ ηϑὺ. κακῶρ διακείμονθ., 

ΔΑ: ἐπειδὴ πρὸς, ΠΩΣ Ιατοῶρ ἀπτεγνώσθη, δἷν ϑεῶρ 
δ »ὧς͵ ἐϊ αἰ ὑγίαομ αὐτῷ πάλιμ ἐπανελϑᾶμ ποι. 
σέαμ, ἑκαὴρμ βόαρ αντῖς προσοί ΟἿ, ὑπιρινόμδυ  ἐ εἰς 
ϑυσίαμ. ων δὲ͵ γιισαικὸρ αὐτῷ τουϑομϑιας κα ἡ κοὰ τοῦ 
σοι! ταῦτα, ἢ, ὑγιάνηρ! ἐἐκᾶν( ὃ ἔφα, ὍἸει γουὰ ἀνασίζϑαζ 
ἐλε ὡτεῦϑερ. οἷν οἱ ϑεοὶ ταῦτά μιε ἀπαιτίσωσιμ .᾿ : 

Ἐπιμύϑιορ : 
Ο μυθος δηλοῖ, ὅτι τσοῖλνοι ̓ραᾳδίωρ κατεπαγγέδλονταί, 
ἅτε πιλέσαι ἔξγῳ οὗ πϑοσδοκῶσιμ,  Μ 

ἰ5. ,ακοπφάγμωμ. 

Νὴς κακοπεόγμιομ εἰς ἐμ ᾧν δελφοῖς ἧκεν ἀπολ, 
: ᾿ λωνὰρ 



ὶ ἈΈΒΟΡΙ ΕΑΒΥΌΛΔΕ; εἐ17: 
ἐΠεμΠίεία; ὃ πος ἰσίξ ορουίεβαΐ ϑπε δηΐε  αίδ) 
ἴος; Οπτηίηο αἰίαμια ἢ [ἢ τὸ εἰίδηι ἐγ ατὶ, : 

Ἀβαρδυϊακίο.. Ἶ 
. Ἐλδυΐα ἤσῃ ἰβεαϊ ὕοη ορογίειε ἐη Παεί Παϊθισι 
(4 ίρε. ες Μὴ, Ιαζαῖου, 

τ χαίάατη Ρεζορείηδίαβ, ἀείηάε π΄ 
(τἀπὶ ραίείαιηι τεεγία 5, θα ρ λυ] ἰη α{ 

πιεῖ ἴ5 αἱτΠτεῖ σε ῇηῆς ἰοςίς ἰαξαθαΐ, δίς φίδι 
ἈΒοαί (αἰταῇϊε (αἰέαπι, φασι Δα] 5 εἰς 'ο.,Σ. «Ὁ ΄ -. ὌΝ 

“αἰ Ροϊαέἠε([ατατε, δά πος ὅ εν) ᾿ ᾿ς τ 

{ἴε5,η (δ{πτεγξπεγᾶς, αίςερας παρείς, 444 δέ εχ ἧς 
-ααίαάειαηί, [ἰίρίοπο αἰε; εις τα, {πετᾶ μος εῇ, 
ἡοῇ εἰξ εἰδ. Οριις (εἰίδιι5.Επ ΒΒοάας, ἐη δ» 
ἔι15. ςς ΑΒθυϊαδίίο, 
Εαρυΐα Πρηίῃςδέ, αἱ ργοπηιρία τε ὦ Ν᾿ 

. Δεπιοίεδείο {το ξπ] - τοηξ πδηῇ εξ δὲ μιρὰα ̓  
κασι. , [πηροΠίδηα ργοιεπ5.. 

: Ν τ Ρᾶτροι, φστοίδης, ἃ πλαἱε αθείξιις, 
σάπι ἃ πηεαίοί5 ἀείρεταίας εἤξεέ,άεος. 

τοσαραί, ΡΟ  Πσεη5 {{ἰ {Δηταίςαι {0 τατίας τοῇείεα, 
᾿{Πεηΐ, ςεπέαπι Βομες ἐρί!5 οδἰδέστι ες ίΩ 
(Ἀευβείαπι,αχούς βάζει είας δααίέξηΐε,ὅ. υδϑί 
εἴθί μας, Π ςοπαλ! πεείβς ἤΐς αἰεήραξας εηίηι [πγσείε 
η1ε Πίης, αἵ ἀοἱ ας ἃ πτε τερείδῃςζ, 

ΔΙΕΒΡυϊαιίο, 
Ἑαδυΐα Πρηίοαί, γαϊίος ἔΔοί ροϊ ίςοτί, 
΄ύρ τε ςοπιρίόραγε Ποη ἰρεγεηΐ, 

- 6. Μαϊίρπαβ,.., 
Πεπιαῖσιν δά εᾶ, 41 Γεϊρἢ 8 οἴ, ἰαίε το 

Ὦ 5 {Π πὰ 



ἐρδὸι ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΊΘΟΙΥ͂, 

λωνας οἴεφᾶσαι τῦτορ βελόμοι Θ᾽. ἡφὴ δὴ λαβὲ 
Ξέσδιομ φν τῇ χερὶ, "οὐ τς τῇ ἔσϑῦτι σκεπάθας » 

ἔδα τὲ ΤΟ) τρίποδι, ἔγγιδας το ἤρετο τὸρ ϑεὸμ λέ) 
ὝΩΡ ὃ: ἀτσολδομ; ὃ μετὰ χέρας φέφω, τσότόρομ; Ἐμι 

πνυοαι ἀξ, ἡ ἀπνὸμ; ἢ ̓βϑυλόμϑυθ! ἃ ὡς, εἰ, μοὺ ἄπνοι 
εἰπτοι,, ζῶν ἀναδέξαι δὲ ΣΟΥ ΣΝ ᾷ ἔμπνοων; εὖϑυο 

ἀποπνίξας, νεκρὸν ἰ ἐκῶνο πϑοινεγκέμ. ὁ δέ γε ϑεὸς 
τί κακότεχνομ αὐτῷ γνούᾳ ἐπίνοιαμ ̓ εἶπτερ κδτσό ́  
τόρορ, ὼ οὗτ Θ΄ βδλει τοοιΐσ᾽αι» ποίκοομ: παρὰ σοὶ 
κεῖται γα τῦτο πτᾶξαι, ἴτοι Ἰῶμ, ἃ κατέχεις » ᾿ὶ νεΖ 
κρὸρ νποδῶξαι... 

ἀμδοω, ̓ 
Ὁ ῦθος “δηλοῖ, ὅτι δὲ θέον ΝΜ νον ἀμεν ὼς ἀλάθχεμ, 

Αλιξς. 
ΛΙΕΙο, ὑκελβώνε ὁ 171. ἄγραμ »ἐπειδιὴ “ολωὺ “ὐ- 

Αἷ: ταλαιπτωφήσ' αν Τα 6 » οὐδὲν εἷλομ » σφόδρα, 
τε Ἰϑύμοιυ., μοῦ ἀναχωξῆσαι ποαρεσκόιάζοντο, εὖ 

“ὐο δὲ "ῶΘ 2 ΥὉ ὧν ̓μεγίσωμ διωκόμϑυης Ἰχϑύ» 

ω»Ἁ,τα δ᾽ τὡλοῖομ αυτῶμ ̓ εἰσήλατος οἱ δὲ τότομ λῳὼ 
Θόντεῷ χ με ἡδονῆς ἃ ἀνεχώξησαμ. 

Βπιμύθιομ.. 
ο μῦν Θ δηλοῖ, ὅτι τοοϊλιάκις ὃ ἃ μὴ τέχνκ τοαρέδκεν» 
ταῦτα τύχε ἐδωρήσαθ. 

᾿Φέναξ, 
Νὴς τοένης νοσῶμ, Ἰυξα τοῖς θεοῖο εἰ ὙΡΕΥΥ Ἂ 

βδς ὃ ἑκα, τῖο ϑυσίαμ προσοισεμ. οἵ δὲ ϑεοὶ τα 
ζᾶσαι τότορ βαλόμδιοι » ΤΟ) τοάθες ἀπήξλαξαμ. ὅδ 
ἀναδαὰρ ἀπαδιᾷ βοῶ ἢ ἠπόρει, σεατίνϑο 69 ἑκα δμ πλά 
σαρ. ἐπὶ τὸ βωμῷ ϑεὶς ὡλοκαύτωσεμ « οἱ δὲ ϑεοῖ 

βϑλόμϑιοι 



ἈΈΒΟΡΙ ΠΑΒΝΔΕ. 119..ὃϑ 

Ῥο ποτα ἐεπέδζαγαϑ ἱρίαπι, Δί ίάεο ςὄργεμείο 
ραοίςαΐο πδηὰ, ὅς εὸ αεῆξ ςοηίείϊο, 
Πειίτῳ ργοχίηπιὸ ἐροάεπι,ας τοραμίς  ε ἀΐςει. 
ἀοΐο Αροΐϊο, χαοά πιαηίρι ἔεγο, πίστι, αὐ 
παπῆης εἤ 4η πιοιίαστς Ἤδη {{ πτοία 1Π1 
ἀϊςετει, αἰα οπίατας εγα ραἤεγςοι!α, πη αἱπα δε 
(οςαίατα τογέαασι πὶ εἤειτε, δε ἄευ, 
πγαἰίσηα ἱρία5 οοσηίίᾳ πλεηζε, Αἰ α 
(τἀπὶ τἱϑ ἤςας τὰ ἰάςείς ἰΔοίίο; Ρεηδϑ 6 
εἴτε ἤπια Ὡςεε ας υἱα αα’ εδιίηςς,[αε τοῦ - 
ἐσαπὶοεηάεις, 

Αβαδυϊαείο, 
Εδδυΐα Πσηίβςαί, ατπξ πεῷ ἀεςίρί ροῆε;πεῷ ας 
Ὁ ἰλίείς. ἐς Ῥήκαίοτεϑ. 
Ρ [ρδίογες ἐστε δά πεηδιίοπξ, οἵ πλαϊίο ἕεπι.- 

Ρογε ἀεξαείσαιί, ηἰῃ ςερίἤεης, ἃ Δἀπιοάμπι 
εἰ δδηξατ, ὅς αἰ ςεάειε ἀρραγαραηΐξίεά [{4) 
εἶπ Τ᾽ Ππηπι5. ππαχίπιο σαοαάδηι ηἰεόϊαηζε ρί- 
ίοε,ίη πααίσίαπι ἱρίογυμη ({Ππίζ, χο τὰ 
Ρίο,ίατί αρίείς, ποιδίραι 

ΔΕΒΡυϊαιίο. 
Ἑαλθυΐα Πσηίβίοαε ρει 8:5 ποη ρύαβαίέ; - 
εδἀοπαίϊο ἔοτίαηδηυ, ᾿ 

αὐτάν, δ, Τδεερίοε, κι} : ; 
δ νὰ Ιγρδυρεῖεστοιᾶβ,ογαθδέ ἀεος, Π εὐδάετεῖ, 
: θοιε5 τεηζῇ ίη [οι Ποία οδἰαειγα, εὰ ἀεί τς 
(λίατί ἃ ποῦ ᾿δογαγιηζ, δὲ 
(το ξ5,ηι θοδ οαγεθαι, εκ δάίρε βοιιεἙ ςξεᾶ ἃ [Ὲ 
ἑογπιαίοβ,ίη διὰ ροίος (ἀεί πςααίί, ϑεαὰ ἀεὶ 

ἢ 4. ἰρίαπι 
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120 ΑἸΣΩΠΟΥ κ ὑϑθοῖν 

βυλόμϑῦοι, αὐντὸμ ἀριεναδι ὄναρ ἢ ἐπιβάντες αὐτῷ εἰτῦμ» 

ἄπελδϑε εἰς ἐμ οἰ Ἰαλὸ ἢ ξις τόνδε Ἂμ τόπομ. ἐκᾷ 5 ἀπ 
καρ χιλίας εὐφήσεια, Ἐκέννος ὃ διυπτυιόϑεϊο, σοὺ Ἀδονῇ νὴ 
ασοδ πρὸρ τὸρμ ὑποδαχϑέντα τόπομ ἀφίκερ, 4: ὅϑυ 
σίομ , διερθυνῶμ οἷ ἔκει δὲ δὰ πειραταῖς ποσριτυχὼμ, ὑπ᾿ 

αὑτῶμ σαυελήφΩν «ἁλούς δὲ δα, χφεϑίζαι Δί᾽ ἰράυγα 
τῶ ἔδείτο, “χίλια, οϑυσίδ τἄλαμτα δώσειν αὐτοῖς 
ὑπιθονόμονθ: . ὡς δ' οὔκ Ἐπισεύετο, ἁπαχϑεὶρ ὕ 
Ρ τὸν ἀπεῤ πολ ήϑΝ. Χιλίωμ δραχμῶμ- 

᾿ ΠἾ Ετι αύδιομ . 
Ο μῦν διλοῖ,, ὅτι τοῖς διδέσὶ τῶν ἀνϑρώπωμ 
ἐχϑφαίνει Ὡ ϑθομ. “Ὁ ' 

νι τς Βάγραχοι. β 
ῬΞ τράχοι δύο ᾧ Ψ λίμνῇ ἘΡΩ͂Ν ϑέφος δὲ ξηραν) 

. δεϊσῃρ ΩΝ λίμνῃ »Ἐκείνίω καταλιπτόντεβ ἢ ἐπεῖῆ 
πον Ἑτέραμ, πῶ) δὴ βαϑέϊ τὐριέτυχομ φρέατι, πτόρ 

'δὼμ ἅτ’, θατέρω φησί, συγκατέλθω νον ἃ ὦ οὔτ 
ἐς τόδε ἃ φρέαρ (ὃ δὲ, ὑπολαβὼν εἶπεμ - ἂμ οὗ κοὴ 
ὁ φυϑάδε ὕδως ξερανθῇ,, τοῦς ἀναβκσόμεθα; 

Ἐπιμύδίομ. : 
[ο͵ μῦϑθ δηλοῖ » ὅτι οὗ φᾷ μὸν, ἀκ μη προσιξ 

γα! τοῖς πράγμασὶμ. 
Γέφωμ, ἡρδ θάναϑο : 

1 Ερωμ τοοτὲ ξύλα τλὼμ δ  ὕρθο, ἀπί δῇ ὦ ὥμωὼμ 
ἀφάμιουθ" : ἐπαδὴ “τολιὼ ἐδῷ ἐπιχϑισμϑαῖος 

ἐράδισεμ, ἀπτειρακῶς, ἀπέθετό πε τὰ ξύλα, "οὶ τὸρ 
ϑάνατομ ἐλθέ ἐπεκαλξίο, τὸ δὲ θανάτο εὐ πο ἐπι 

; βάντ", Θ σἰὼ οὐτίαμ πριυσϑανομβαε δ᾽ ἢ ἣω αὐδμ: κα 
ΔρΙΝ ἷ ὁ γίφωμ ἔφη, Ἰῷ ἂμ φόςτμ τῦτον ἄφαρ -" 

0. 



ἈΕΒΟΡῚ ΕΑΒΥΓΑΕ, «τςῖ 
ἐρίαπι υἱέατί, ί (Οπτηής δά ξπιοίιτηΐ εἰ, ἀςεηέεβ, 
Δ. δα ̓ ίζας δα εἰππὶ ἰος, {Π|Π εηίπι ΔΑ) 
(ἂς τίς ἀγας τας ᾿πδηΐςς5.{{|Ὸὶ δέ οχείίαι, αἱ 
αἰαςεῖ δὰ ἀεπιοηἤεαδίαμ ἰοσ ρειτεχίξαιν 
απ Δ παίγεηδ, [ςἀ {ΠΠἰς ίη ρίγδέας ἰηςία{Έ, ὃ ἃ 
ἱρ[ἰ5 ςρεεείας εἴ ςαρῦ εἴσο,υΐ ἀἰπητεγεῖ ρίτα 
[25 οὐδραΐ, τε διατί (αἰθηΐα ἀαίτειμη ἐρί 5 
Ρτοιηεζεης, [εἀ οαππιηοη οτεὐἀεγείαν, αραζζι5 αἷϑ 
ἱρ(ἰ5 ἀἰπεηαίίι5 εἰ} τς ἀγα. Πί5. 

ΕἸ ο Αβαρβυϊδλίίο. 
Ἐλθιυα Πρηίποδε ποηααςής Ποιίπαι 
ἰηἰπνίσαι εἢςξ ἀειμπι, 

᾿ ΘΒ 4Ππᾶαὸὶ τι 
Αης ἀυα ίη ραΐπάςε ραίςερδηξζ, δίς δες 

; οαία ραϊαάς, 4 ἀετεἰίζα, σααίε, ἐν 
. αηξ 4}, «καίει ρεοϊπηα ππεπεγαεραίεῖ, ηιο 
αἱ, αἰεί αἰέεγί ἱπαιίί, ἀεἰςειάαπλι5 πεβ 
ἔῃ πυηῆς ραΐζεαπ), {4 τείροημεηάο δίξ, {1 ἱσίεαν δὲ 
ίοσδαμα δὐποιί, σαοπιοάο αἰσεηάεπλιος 
τ ἈΠΒαδιήδέίο, τ τ -- 

. Ἐαδυΐα ἀεξαλιας πΠοη οροιίετε ἱποοηίγαςοιδέε 
᾿ [68 ἀσοτεάί, λυ οοσ φῇ 

Σ ἃ ὁ, ϑοποχ,ιᾷ Μοι5. ταὶ 
ς Ἑῃοχ ἅμα ἰηεί[5 {πιδίε σης, ἃς Πυπιείο5 

...) εἰειτατί5, δέ πια!ίαστι αἰαὶ ΟΠ φ δ 5 
ἰαίι, ἀεἴεΠας ὃ ἀεροίαε! ρα, ὃ γἱο 
λοιίεσηι υ πεηΐζες ἱπποςαθαδΐί. αἵ πιογίς {Πο δάσ 
{Ἰληίε δὲ «λαίλαπι τοσαηίς,΄πα [6 τον 

 καἤοι,ςηοχ αἰίναξ οηιῖ5 πος {ἀ]αέιπτι ἑπι, 
οἰϑ 5 ἢ ς Ροπείεβ 



11.».ϑὃ ὃ ὃ-- ΑἸΣΩ͂ΠΟΥ Μύϑθοίς 

ὍΝ 6 μοὶ Ἐπιμύθιομ. 
ο μῦθος δηλοῖ, ὅτι τοῦ ἄνθρωπος φιλόζωος ὦ ὧν, ΜΝ 
ῥυφίοις κινδισοιο ποδριπεσὼρ δοκῇ θανάτο ἐπιθυμκᾶμ,» 
ὁμῶς ἃ ἡ πολύ πρὸ τῷ θανάτο αἵρειται 

Ἵν γραῦς, μα ̓αξός- 

1 τ γξαῦς ἀλγδσα. τοῦς, ὀφϑαλμοία, ὀσκαλᾶν 

ταί τῖνα. δ᾽ ιαδῶμ Ἐπὶ ἀιδδῷ, συμφωνήσασα, 
ὡς εἰ ἐδὺ ϑφραπεύσεεμ αὐτίὼ, τὶ τοῦ ὁμκολογηϑένταις 
μιδϑὸρν αὐτῷ  δώσεμ. εἰ δὲ αὐ, κδὲμ δώσεμ εἶνεχεί 
ξισε, μοὺ οὧ» ὃ Ἰατρὸς τὰ ϑοβαπείᾳ. καὶ ὃ Ἰμέζαν δὲ 
φοιτῶμ ὡς σι πρεσίδύτιμ, νοὴ Ῥιυο ὀφϑαλμοὺς αὐτῷ 
ΔΘΙΩ ἐκείνη μηδαμῶς αναβλέπειμ ἢ ἐχόσκο τἰὼ ὦ; 
ξαν ἐκείνίω ὕ1 τὸ δϑείσματθ" οαὐδο ἕ ἕμ τι τῶν φὴ 
οἰκίας σκῶμ. ὕφαιμον θ᾽, δσκμέραι ἀπήει.. ἣ μοῦ 
οι γβαῦς, σιὼ Ὁ ἑαυτῆς, τορι σσίαμ. ἑώροις κα ἐκάσίω 
ἐλαττυμβω ἐπὶ τοσὅτομ, ὡς νὴ τέλθ' -ταντά» 
πασιμ αὐτῇ ϑορατεξδείσῃ ῥιαδὲμ ὑπολεφϑηζαι . Τὸ) 
δ’ Ιατ δ τοὺς συμφωνκϑέντας μιόϑοῦο αὑτὴμ ἅπαι“ 
τοῦτ Θ᾽’ ἁ ὡς καϑαφρῶς, βλέπυσαμ ἴδκ, νὴ ποὺς 
ἀιάφτυφας παραγαγόντίΘ, μᾶλλον ἐδὺ οἱ εἰπεμ 
Ἐκείνη ταν οὐδοτιδμ βλέπω. ἡνίκα ῥοῦ γα τοὺς 
ὀφϑαλμοίᾳ νόσου, πολλὰ τῶμ Ἰαῶν κατὰ πὶ 
ἐμαντὴς ἔβλεπομ οἰκίαμ . νι δὲ ὅτε με σὺ βλέπαμ 
φής, οὐφοτιοωῦ ξ ξκείνωμ ὁρῶ... 

τα ΚΣ Ἐπιμύδιομ. 
ο ἀῦ: Φκλοῖ, ὅτι. οἱ τονηροὶ τῶμ ἐνβρδελομ δε 
ὧν πράττοσι » λανϑάνοσι καξ᾽. ταυτῶμ τὸμ ἔλεγχοι 
ἐπιωσώμϑιοι.. 

γεωργὸν γηοὴ τπαϊδες αὐτῷ. ᾿ 
ξεωφγὼς 



᾿ἌΕΒΟΡΙ ΕΑΒΝΤΨΆΑΕ. εΣᾷ 
Ῥοηδεεβ πίῃ, Ὁ Αβδδιμϊδείο. 
ἔξρωα [Πηίξίοδέ οξηη πος πέτα {Ππάϊοία εξ, ἰὲ 
ςετἸξπίεί5 ρίςα 5 ἱπιεηίας, τί εαξ ποσί ἀρρεΐεις 
ἑἌτηεῃ πἱπεῖα πλαϊτο πᾶ ίδ5,( πιοτί εἰίρσεζε, 
ἑν Διηΐς, ἃ ἱΜεαίςας.. 

Ν ]ίεε ἀηας ἀοἰεης οςαΐος, οοηπ) 
Χίςτεαίς σαξα τηετοεάς,ςσυξεδεξ 

{{{πεαταγεί,ρααι. 
τεγοςας εἰ ἀδίατᾶ, ΠΩ δέ πηῖς, ἢ} ἀΔ ει, ἀρ. 
φτεῆας εἰ ἰσίξαν πιεαίςαβ ςαγαπν,  ποιίαίς πείο 
δοςεάεῃβ δα πεία!δη1, ἃ οςαΐος εἰ β 
υπρεη5, ἐαπὶ ἤ4 πεαυδαμᾷ πίάετε ροῆεέ ες ἢοτὰ 
ΟΡ υηξξίοηςξηι, ἰρίς 145 αἰίχσχαοά - 
εχ ἄοπιο 3μίςιεης, φαοιίαίε ἀἰϊςεάεδεέ,. 
ὥληυς ἱρίξ (α (ἀρεἰ!ς τς αἱάεθας ἤηρσαϊίς ἀέρας 
πίπαί, άδο αὐταηάεπι οπηΐ, 
Ὧ0 [ἰΡεγαῦϑε ἰΠἢ τοὶ αεγείαν, 

. Ἀεπιεαίςο ραζξαπι πιεισεάεηι δῷ ἐα εἔῆλαί 
᾿ (ληἴς απαί! ραζε ίαπι αἱάοηίε, ἃ 

(εἰες5 δα ἀπςεηΐε,Ππηγασίς ςετίε αἱ 
ἡ πῆς αἰ αἱάεο, πὶ απ 
Οζα ς ἰαδογάθαπι, πγα τα πλξα ίῃ. Σ 
τξὰ υἱεραπὶ ἄοπιο, ἡπης ατξ οἴ τὴς ἐὰ αἱάείε 
(ῃ ας, ΠΙἢΪ οπηπίηο εχ ἢΠ|5 αἱάςξο, 

β ᾿  Αβαβθιυαίίο, 
ἕλθυΐα [σηΐςαί, ργάαος ποπγίπες εχ 
ἢ5 ἀρ ἀρδηε σηᾶγοϑ οδίγ (ξ ἱρίος ἀεσαπιεηέιαι 
αἤειτς, β 

ἴα Αρηςοία, ἃ Νἰή ἱρῇαϑ. 
Ἀριίςοΐ8 



ἜΗΙ ΑἸΣΏΩΠΟΥ ΜΙΘΟΥ͂, 
Γ' Ἑωργόρ τιο ἀιξδνωμ καταλύεμ τὸρ βίομ, νϑὴ βεξ 

λόμϑ) Θ΄ Ῥύο ἑαυτῷ τταϊδας τοᾶραμ λαβέ ὃὲ 
γεωφγίας. περοσκαλεσάμθῳ 0.7 αὐτίο » ἾΦΑ ἔ σαῖδες 

ἐμοΐ;, ἔγὼω χυοὺ ἴδια ἐμ βίον ὑπέξειμι. ὑμᾶς δὶ ἀπο ᾧ φν 
τὴ ἀμπέλῳ μοι κέκρυηήαι Ἰυτήσαντερ, εὑρήσετε τάν. ́ 
τα. οἵ μοῦ ο(ὔ) οἰκϑέντερ ϑησαυφὸμ ἢ ἘκΕῖ δ καφρωρύν 
χθαι, τᾶσαρ σἰὼ ΟἹ) ἀμπέλο. γίῶ μετὰ σἰὼ ἀποβίω 
σὶρ τῷ πατρὸς κατέσκαψαμ, νὴ) ϑησαυφῷ μιοὺ οὐ πἴρι" 
ἔτυχομ 3 δὲ ἀμπέλοο καλῶο ὁκαφέισα, τολδαπλον 
σίονα Τὸρ καῤπὸμ ἀνέδωκεμ. Ἶ 

Ἐπιμύδιομ ὲ 

δ μῦϑος δηλοῖ, ὅτι ὃ κάματοξ ᾿ ϑασανζὸρ ἀὴ πῖς ᾿ἂνλ 
θρώποιο . Ἵ Δεαχότο "ἡ κώγεο ΡΜ 

δ: Νὴρ τιό ΙΧ. χαμῶνθ' ῳν δ αὖτ προαδείω 

Α: ἀπολαφϑεὶδ, πρῶτα δὼ, τὰ πρόβατα κατέφά 
γε,» εἰταὰ τὰς αἴγας. τῷ δὲ χεαμῶνθΘ ἢ ἐπικφατοάθ, 
γος, μοὶ τὺς ἰφγάτας βξς σφάξας, Ἰϑοινήσατο . οἱ δὲ 
κίεο ταῦτοι: Ἰδόντεξ διελέχθησαμ πρὸς ἀλιήλσα, ὴ 
φεύγωμϑυ ἢ ἀλᾺὰ ἡμᾶς. γε φὑτεῦθεμ . δὶ γον ὡς ἐργατῶμ 
βοὼρμ ὃ δεασότας ἢ Ἡλλῶρ οὔκ ξφείσᾳτο, τοῶο πρὸς δ 
σεται; γν ΎΣΕ Ἐπιλιΐθιομ . 
ῷ μῦϑθ, δηλοῖ, ὃ 0ΤῚ τὅτο: μάλιϑαι. φεύγει νὴ ἣ φυλάτ 
"πόϑαι βῆ, οἱ τινεο οὖ δὲ τῶν οἰκείωμ ἀπέχονταις 

γιυὴ : μοὶ ὄρνιο ς 
1 τνὴ χῆςά τιο Ὅρν!μ εἶχε » Καὶ ἱκάρίω ἅ ἡμέςφαρ ὡδμ 

αὐτῇ τίκτοσαμ, νομιΐσιασα δὲ ὧρ εἰ πλεΐσρ τὴ ὃς 
υἱι κριθὰς τοαφαβάδιοι, δα τέξεται ο ἢ ἡμέρας , τῶ 

Ὄ τεπτοίμκεμ. Ἧ δὲ δι Οφνι πιμελὴρ γενομϑϑν» οὐδ ἅπαξ 
οϑὴ ἡμέρας τεκέρ ἰδώνατος 

᾿ ππιμύθιομ. 



ἈΈΒΟΡΙ ΒΑΒΝΨΆΕ. ιξξ 
ατίςοϊα φυίάδηι υἱίὰ ἐχοειταϑ, ἃς 10 
Ιεῃ5 ίαος ΠΠίοβ ρεγίςαϊιη ἔβςεγε 

ἐε ἀρτίςαἰταγα,τος οί ἱρί 15,40, ΕΠ 
πιεί,εσο ίατη ὃ υἱίὰ αἰςεἀο,ο5 δαίειι [ἰ χιτϑ (. 
υίηεα ἃ της οςςυϊίαία [πη πα οτίί5, ᾿πεηΐςεί5 οὐ 
πτηίδ. {ΠΠ{ἰσίταν ταί ἐπείδαγιμα {Π᾿ς ἀεἴον 
(ωπ| εἤτ, οἰππεπ αἱῆξο ἐεγίδιτι ΡΟ ἰηξεεί,. 
(απ ραίτγί5 ἀεἰοαεγαηίας ἐπείδαγαπι ηἡοη θσ.) . 
πείαηί, [Σά αἱηεα ραΐςῆγε ἔο ἃ πιαυϊείν 
τε πι ται τεσ ας, 

ΑΠαδυϊαέίο. 
Εαδυΐα Πσηίβοαί ἰαδογει ἐπείδιτιμ εῆς ποι. 
ηίδθα5, λα, ΠΙειιβ,ὅ (πε. .. 
Δ, Ττ φαίάαπι ἃ (επρεῆαίε ίη πο (δυδίο 

᾿ βερτεβεπηία, ρείπηαι ο65 το Ξ 
τιεά της ςαρτᾶ5. τεπηρείϊαίε δΔυίςπιίηπαίείςειν 
ἴε, ἃ ορατγίος θοιιεβίασαϊδίοβ ςοτηεαί, ςΔη65 ας, 
τῸ Πίϑ υἱή 5, χεγαηξ ἰηζεγ ίε, 
(εὰ [πσίδηηι5 05 ίης,Π εηίπι ορεγατίογαπι. 
Ροῖ Πει’ ῃοίζει Ὁ δοῆϊηει, ΄σαο πιὸ ποἢ τ αοἢέ 
ποδί. Αβαδδυϊαείο. 
Ἑδθιυΐα Πση!ςαί,εος τηαχίπιε ἕασετε, δ κατε, 
ΓΕ οροιίειε,αί πες [πού ΑΓ Πφηΐ, 

τὰ [Μαΐϊίεε, ἃ (αἰ ΠΠ4. 
ΝΞ 448 υἱάπιὰ σα!!! πεθας Πησι! ἀἰεξἢ 

οὐ [0] ρατίεπίεπι, γαΐὰ πεῖ {{ ρἷπι5 σαΐν 
ἐπε ογάεί ργοήςεγεί, δίς ραγίξαγαιηι ἀΐε,ῃος 
[εεί, (εα σα! πα ρίησπείαίϊα ἢς (ἐπεὶ χαίάεπι 
ας ραζείε ροΐζιίί, 

᾿Αβαρυϊαείο. 



-2 6. ΑἸΣΩ͂ΠΟΣΙ ΜΥΘΟΙ,, 
ΐ Βπιμύθιομ. τ 

Ο μῦϑθΘ΄ δηλοῖ, ὅτι οἵ διὰ τολεονεξίαν τῶρ πολεί ἡ 
ὄνωμ ἐτιϑυμοτες., νοὴ τὰ τοαφόυτο., ἀποβαλη 
Λουσ' ἐς 

κυυόδηκτΘ,, 
Λ Ἡχϑεὶρ τις ὑπὸ καυός,, ἐμ Ἰασόμονομ τοδρὶ ) 

ἤει Ἰχτῶν . υτυχῶὼμ Φὲ τις αὐτῷ, καὶ γνοῖο ὦ 
ἅκτξί ᾧ οὗτ( "7 εἴπερ, εἰ σώγεσϑαι βόλε λαβὼν ἀρτὸμ, 
ΒΕ τότῳ ᾽ αἷμος- οϑὴ τολιγῆο ἐκμιάξας, Ὧδ᾽ δα ΄ 

κόντι κωὺὶ φαγᾷμ ἔπι. 0). κἀκξν(θ»" γελάσας ἔφπ. 
ὉΛᾺ ἐὶ τότο ποιήσω, δᾷ με νὴ πάντωμ τῶμ ᾧν τὰ 

ς πόλει καυῶμ δεχϑίαι, 
Επιμύθιομ. ' 

Ο μὖθος δηλοῖ, ὅτι (Δ τῶμ ανθφώπωμ οἵ τοονκροὶ εἰσ 
γετόρμϑιοι, μαλομ ἀδικθμ τοαροξώνονται. 

Νεανίσκοι,, "οἡ ῥμάγει(6), 
: ΛΝ το νεανίσκοι! μαγείξῳ τσαφεκάσϑιῬ, οὐ δὲ τῷ 

μιαγεὶς ὁ πόθι τι τῶ οἰκειωὼμ ἔργωμ ἀκολο 
δα, τορι Θ΄ τότωρ μὲς’ τὶ τῶμ κρεῶν ὑφελό 9 
ὠϑυθΘ’, ἐς τὸν ϑατέρα καθῆκε κόλπομ. Ἐπισραφέν “ 

τ΄ δὲ τὸ μαγείρα, νοὴ ὃ κρέας ἐπιϊκτοίζτί"", ὃ 
ἐμοὶ ἐληφὼρ ὥμνυε μιὰ ἔχεμ. ὃ δὲ ἔχωμ, μὰ εἰλκ) 
Φέναι, ὃ δὲ μιἄγειρ θ οἀϑόμον θ, τιὼ κακϑργίαμ 
αὐτῶν, εἶπε. δὰ κἂν ἐμὲ λάδκτε, ἐμ Ὑ Ἐπιορ ) 
κόμονομ θεὸρμ οὕκουυ λήσεοϑθε ς 

: Επιμύθιομ, 
ὸ μὖθθ)» δϑιλοῖ, ὅτι κὰἂρ ανθρώποο Ἐπίορκοιζύτες λά 
θωμνον », διὰ τόν γε θεὸμ οὗ λήσομϑν - 

Ἐχθροί, 
«χ,., δΔυϑ 



ἈΕΒΌΡΙ ΒΑΒΝΔΕ, ἰἐξγ 
ΔΙΕΑΡυϊατίο, ἐ 

Ἐλδυΐα Πσηίῇοδί, εοβ, αὶ οὐ διιαγίείατ ρίαν 
τίαπι απ ἀρρείεηΐε5, ἃ υα δαΐαηξ, ἀπγίζν 
ἴοζε, 

ὁ Μογίΐας ἃ (2Π6. 
Ἂ Υ Οἰἥδυξὰ ἕπε συίάδηι πιεαάίςαγαγαπι οἰγοῦ 

θαι χιρᾶς,ς δἂςξ οςοιτίΠεῖ 68 εἰ,δ «ὁ 
νῃοίςετει α ἄγεθας, μεὰ5 τὰ δίε, {{{ηδτί αἱϑ, δςοί 
Ῥ6 ραπϑ,αίῳ εο (Δησιηηςξ πα]πετίβ ἤςοᾶ, ὅς εἰ α πιο 
τηοσαίε ςδηί Δα εὐεπάππηπιρίαθε. ἃ 5 τίάξαο δίί, 
[εὰ {ἰ πος ἕεςείο, ορογίεδίε πε αὖ οὔρια ΄αί (Π 
αἵδε απ ςαηίθι5 ππογαετί. Ἢ 

Απαδθυϊαίίο, ῖ : 
Ἑαδυΐα Πσηίῆοδέ ργδαοϑ εἰ Ποπιῖεβ δεηεῇαίο δ 
{εῶζος,πηασίς δά ἱπξεγεηάδηῃ ἰηἰατίαιι ἐχαςαί, 

, τς, Ααοϊείςεηξα!. 
Νο δἀοϊείςεπέα! ἀρ ςος αΠάεραηέ, δ 
ζςοςοΟ ἴῃ αἰίχαο ἀοπγείξίςο ορείε οςςαραίο; 

αἰζει πογαπι, ραιίεπι φαδηάσηι ςἀγηίατ (αδ τα) 
(1 ἰη αἰζεγία5 ἀσπίς Ππιπτ.ςοππεῦ 
Ο Δςε 1 ςΟςΟ, ὅζ ζαγηςξη ααθίεηΐς, σα! 
ΔὈ(᾿υἱογαί, αγαθαῖ Ὁ μάΡεῖε,4 ἄς μεραί,ηῦ αοίδς 
{{Π|π, ςοςὰς πεγο ςοσηίία τλα τία 
ἰρίογαπι, αίε, (δα ἃ {{π|ε ας ογί(5, ρείςν 
γαῖα ἄξια ἤθη ἰαεὈίτ5. 

ΑΠαδθυϊαίίο. 
Ἐδδυΐα Πσηίβοδέ, αοα Ἰίςες Ποηῖες ρείεγδηΐαϑ ἰδ 
ἐεαηια5, ἀεαπὶ τε ΠΟΩ ἰαϊε.Π1115. 

τ, Δηίπγία, 
Ὅσο 



128. ΑἸΣΩ͂ΠΟΥ ΜΥΘΟΙ͂.. 

ΔῈ τὸ τῖνέρ ἀλλήλοις Ἰχϑροΐνοντεο ἐπὶ ᾿ΩΘὲ αὑτῆς νυ 
οὐο ἔπλεομ. ὧμ' ἀτερίθ)" μιοὺ Ἐπὶ ̓ οϑὲ πρύμυκο αὶ ̓ 

ἀτοὺί’ δὲξ ἐπὶ ̓οϑὲ πρώρας εὐῤαωῳ χεαμῶν()“ δὲ ἔπ 

γενομδιήα, "οἱ δ νεωὼσ μιελνδσῃς δὰ καταποντί3ε δπ 
ὡς, ὃ Ἐπὶ τίϑ πρύμνας ἐμ κυβορνήτίω Ἰςειρ, τοότόρομ᾽ Ν 
ΤᾺΣ μερῶμ τὸ τλοίσ πρότόρομ μέδλει καταβατηεο , 
-τὸ δὲ σὶὼ πρώραρ επόντ ᾿ ἀλλὶ ἔμιοι γε οὐκ ἔδι λυ)΄ 
παρὸμ εἰπτεὼ ὁ ϑάνατ()", εἴ γε ορᾷμ μέδλω πρὸ ἐμοῦ. 
 Ἐχϑρὸν ἀπονήσκονται. ᾿ Ἐπιμύϑιομ. Ν 
ο μῶν’ διλοῖ, ὅτι -πολλνοὶ τῶμ ἀνπφώπτωρ οὐδὲν τῆς. 
ταυτῶμ βλάβις ρον τίβοσιμ » ἔξ το ἐχθροὺς ὁ μΈνρ ̓  
ἴδωσι πρὸ αὐτῶμ κακθμβαΐσρ ̓  

Αἴλϑφορ » Κοὼ μύες ὁ 

ἘΠ οἰκίᾳ τινὶ πολλῶν μυῶμ οντῶ» οὔλουφΘ. τῦτο 
γνοιο, ἧκεμ φυταῦϑα.. νῷ) καβέκαϑομ «αὐτῶμ συλ, 

λαλιβάνωμ κατήδλεμ. οἵ δὲ» καὶ ἐκᾶσίω ὃ ἑαυρὺς ἄνα ᾿ 
' λισκομϑνδο ὃ ὁφῶντέρ, ἔφασαρ πρὸς ἀϑλήλϑο - ῥιηκέτι κα 

τῷ κατέλθωμϑι). , ἥνοιν μὴ παντάπασι ἀπολώμεδο.» 

Σ γοι οὐλόρε ἐ" ὶ δωσαμϑμα δεῦρο οἰ ικυϑίόϑαι Ξ ἩῤκΕῖδ 

σωδησόμεθοι. «ὁ δὲ οὔλας ΘΟ’ μἀπκέτι τῶμ μυῶμ κατ 

ὄντωμ, ἔγνω διξ ἐπινοίας αὖτυο σοφιζόμον 0) Ἐκκαλέ 
σαῦϑαι, "οὐ δὴ ἃ τα λυ τινὸς ξαυὸρ ἀναβάς ἀπ 
ὥρησε, τοὺ) τροσέποιξίτο νεκρὸν εἰναι! «τῶρ δὲ ῥιυῶμ τις 
ταφακύψαρ "οὐ Ἰδὼμ αὐὲμ » ἔφη «ὦ οὔτ Θ΄, κὰρ θύ» 
λαξ γχγύκ, οὗ προσελεύυομιαί σΌΙ « 

Βπιμύθιομ . 
ὁ μῦθος δαλοῖ . ὅτι τῶμ ἀνθρώπωμ οἱ φρόνιμοι οὅταμ 
Τῆο ψνίωμ μοχϑηςίαρ τεφαθῶσιμ; οὐκέτι αὑτῶν στα 

πατῶνται ταῖς ὑποκςίσεσιμ. 
Αλώππξ, 



ἈΕΒΒΟΡῚ ἙΑΒΝΙΆΒ. ι:8ὃ 
ὙΠ Νοο συίάασπι ἰηέεγίε ἰηίπγίςί, ἰα δάσο Ὠα) 
Ἃ 7υζηδυίσάθάης, ἀιτούμη αἰζοεγ ίῃ ραρρί,, 
αἰτεῦ πη ριοῖὰ ρα οδαΐς ειρόδίς ἀσίεηιἀρεζα 
ηίεηίς, δὲ πάπα ἴδιαι {πϑητείρσει, 
ἄ4,ααἱ ἐγδείή ραρΡί, αδεζήδίογειμιτοσαραΐί, τᾶ 
Ραΐδ ἢλυίσῇ ρεΐας Ὀδίπεάα εἤςεί, ; 
ςαὐγῳῷ {πὸ ργογὰ ἀἰχίΠε,εὰ πίῃ πο Ἐτίε σία) 
πε, 4({, πλούβ,[ υὐαΐα8 αι Δηΐε Ε΄ 
ἑαίπιίςατὰ τπογίθηο, ἀβδθυήδείο, 
Εδδυΐα Πρηίβοδί, πλαϊίος ποιηίῆες ἡ 
ἴαυσι ποςαπιδιη ἐπγαγο, ποῦο ἰηίπλζοβ πο β 
αἱάεδηΐ αηίς ἴε πλαὶὸ αείζος. 
ἐπα .} οῶς ἘεΙ 5, ἃ. ἱΜιιδξ, ὲ 

. Ἷ Ν ἀοιῖο συδά2 οὔ πιαϊτ ξῆςξε πἰαίεξ, ἔεϊ 5 μος 
Ι ςοσηίζο ἐπε εὖ, ας φοαπιΠὩσαϊος τα) 
ρίοβ ἀεαογαδαΐ,δί {Π| φαοείαίε σα (ε δ, 
(απιί τ Δείεης, 4 χογαηξίηζεγ ίς, ες ροπἢδςοίη,).. 
ἔτ ἀείςεηήδηλας, ΠΕ ρεηίξαβ ρεγεξδπλαβ,. 
ἠδ {{ [εἰΐς ἤθη ροίείξ ας πεηίγεθος 
(Δἰαί δγίπγας (εα [εἰΐ5 δ ἀμ ρ ία5 πιαγίθας ἀείςεἢ 
ἀεηείθας, ες εαέ ρεῖ αὐτιά πὴ δὸς []]Θἢ 5 εξιτο) 
εατε. ςατοτ Ποηίςεηίο ρεῆαϊο σαοήδ,(ς εὸ ἔς (τ 
ἰρεαίε, ἃ. ποτα Ππια]αδδΐ, εχ πιαιτθ ἀᾶε ἀμί 
δος παϊα5,ἰπο(ῷ εὸ ἱπηίς δας ἕα, δύ Πὰς 
οὐἶα5 Πετεβ,οη τε δάίδό.. 
δι ἜΣ Δβαδυϊείίο. 
Ἑδδυΐα Πσηίβοαὶ ρεάεπέες Ποηπηίηδϑ, 
Αἰ] αοτ ρεδαίἀξ ΕΧρε ἔπεες, δ ιρ! εοχᾶ ἐαΐ 
{ πριυϊλοηίθαβε φάτο 

ἫΣ ἱ -. Νυίρεδ 



25 ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΎΘοΟΥς 

ἀλώπκξ, κοὶλ᾽ πίθακΘ’. 
, σιυϑόδῳ ποτε δὴν ἀλόγωμ φώωμ ὠρχήσατο, 

θη". νοὶ εὐδοκιμήσας, βασίλειο ὑτὲ οὖ 7 
“τῶν ἘΧΕζοθν ΩΝ Ὁ ἀλώπχξ δὶ ἀὐτῷ φθονήσασα.; ὧς ἔμ: 

“τιν! ταγίσε, κρέσιο ἐδεᾶσατο᾽, τὸν Φίϑηκομ λαβσα,. 
φ»ταῦϑα. ἤγαγερ, ὧσ. εὕροι ῥοῦ αὐτὴ λέγασα σι 
σαυφὸμ τὅτομ, μὰ υϑύτοι ἢ ἡολ αϑέσαύϑαι, αὐτῷ. Ὁ δ᾽ 
βασιλᾷ γουῇ τ ὁ ὁ νόμ(6) διδωσι. "οὴ προ ξέπε! 
ὰ αὗτορ ἃ τε. δὲ βασιλέα. τὸρ ϑασαυςὸμ ἀνελέδϑαι. ὃ ὃ 

δ ἀπορισκέπηωο πϑοσελθὼρ , "δὴ συϊδικφεὶς, 2 ὧν 
ταγί δ)» ̓ ὡς ο“πτατήσασαν Ἐλλέλφερ σίὼ ἀλώπε. 
κα΄ «ὃ δὲ πρὸς αὐτὸν, ὦ πίῶκκε, Ῥιαύτί οὐ πονὴέ 

αρ ἔχωμ, δ᾽ ἀλόγωμ βασιλεύσειο ; 
; Ἐπιῤιύϑιομ Α ' 

Ο μῦν Ὁ’ δακλοῖ, ὅτι οἵ πράξεοί τισὶρ ἀπορισνξηῆος 
Ἐπιχειροώστο ; δυστυχήμασι ““οιπηηοσι- 

Θιωῶνοο, μοἡ δελφίμ ̓ 

τυν(). διωκόλνονος ὑπὸ Φελφῖν( 5, γοὴ τοῦλϑ 
" λῷ Ἷ θοίφῳ φορόψιον 7 Ἐπαδὴ καταλαλι 

βάνεόλαι ἔμενε, : ἔλανεμ ὑπὸ σφοδὰρ φὕμλης Ἐκσπε 
σὼβ εἰς, τινοι, Μῆσομ. ὑπὸ δὲ οδὲ ὃ ὁ μοίαρ οὔλκηρ πο 
ὃ δελφὶν αὐτῷ σιυεξώκείλερ, ὃ ὁ δὲ ϑώνθ΄, ἔπιϑϑαν 
Φείᾳ Ἶ "οὐ λειποψυχοίῦτα. τὸρ δελφῖνα, ἑωφαάκῶς ; ᾿ 
εἰπε: οὐκέτιμοι ὃ ϑάνατορ λυπφὸς, ὁρῶντι ὧμ οὔ 

τιομ γεγονότα μοι τότδ, σιὼ ἐμοὶ Ὀ-ποθνήσκοντα 
Ἐπιῤιύθιομ Ἄ 

ο μὔθ Θ᾽ δηλοῖ, ὅτι (αδίως τὰς συμφορὰς οἱ ἄν 7 
ὥρωπτοι, φέροσι, τοῦο τούτω! οἰτίονο δυστυχοί. 
τας ΕὝΝΝ 
ἐ τοξὼ, 



᾿ ΔΈΘΟΡΙ ΕΑ͂ΒΥΝΕΑ͂Ε, ιξ1 

Ὁ Μαρεβ, ὅς δίηνίας. 
Ὑ ΑΝ οοηοΐίο φαοπαξ ἐγγδείομδια δαια  (αἰξααίξ 

δίηπηίας, ἃ, Δρριορδίις,ΓῈΧ αὐ ἱρν 
{{5 εἰεέζας εἰ, ν αἰρε5 δυζεπι εἰ ἱπαίάςης, ας (ἃ 
ζαῆε χαοάδπι ςαγη ει αὐ, δίπλίαπι (ποι 
ἤϊας ἀπχίς, χαοα ἱηπεηίῇεε ρα ἐπε 
(ασαπι Πἰπαπ| ἄἰςεης,ΠΟα δίμεη ἃς υἱΐ ςΟ, 
΄υίρρε σαεπιίεχ ἐεσί {διεγεί, αἵ Ποία) 
ἔα εἰξ ἰρίατη πίεεσεπι, Γπείαυττηλ ἀςοίρεζε, 
αἵ {ἰς ἱποοηϊγαειαίε ργοξείειις, ὃ. σαρίι ἃ 
εαἴΐς, πού ἀεςερίῆεέ, ἀεςαίλδας παΐ, 
ρεπλ 4 δαζεπὶ εἰ, ο ϑίπιίε ταΐεπὶέα Παρ ες ἀειε 
εἴα, δε ττ5 ἀοπηίηαθευθς. - ᾿ 

Αβρυϊδείο, 
ξαρυΐα Πσηίξοδέ, ἐος ᾳ δζίοηςς αἰίχααβ ἱποσίαϊεα 
ὡρσοτεαίπσηξατ,ίη ἱπξογέπηία ἱποίάετε. 

ὅσ ἘΠαηηιι5, ἃ εἰρη. ον πο 
ΓΤ Ἡυτηππας Ὠεἰρῃίπο ρεπξαπεηίε, πτᾶ) Ῥ“,.- ΡΣ κι 
ΕΓ ἢ σῃοίπηρεία εγεραζαν, σα ζαρί»), δ΄ “7.77 
(5 ἰογεί, ηίοία5 ΟΡ πομοπιέηζεια ἱπιρεέι ἀεοί 7... 
αἰείη ἐηίαἰλτὴ σασπάδπ,, Ὁ εοάξ πεῖο ἱπιρεα 
 Ὀείϊρδίη εὐτ εὸ εἰεῶϊας εἐἢς, Τ παπηὰς δᾶς οόπεῖ 
ἴα.5; αὐτὶ ἀσεηΐει δηίπιαπι ᾿)ερἢίηαηιἀθες, 
Δίϊ,η ἀπΊρ 1 υνδηί πλοῦς πιο οΠ Ε, ο ε υἱάεῇ, 
μὲ «ααία Γαείρίας, απᾶ πιεσαπι ρειίγε, 

ΔΕΒαθδυίϊαξίο. ς 
Ἐαρυΐα Πσηΐβοδε ἕδοῖα πίογίας ἔετγε πο) Ὁ 
τηίηςε5,Π οος,αυῦ ΠἸαταπι δζοτες ἐπεγυηξ, ἰηξεῖ 
τἰζογάσείε ἱοδηΐ, διὰ 
᾿ { χ- Μεάϊίκας 



9... ΟΑΙΣΩΠΟτ μυθοῖ.. 
Ταξος, 3 ἡ νοδῶμ. ᾿ 

Ϊ Αγρὸς νοσοώσδτα. ἐράπθν, τ το δὲ νοσοιτοο ἀπ 
ΟΕ ϑοανόνταο.. Ἐκᾷν( πρὸς τοῦϑ ἐκκοβιίδοντας ἢ ἔλεγες 
οὗτ 9. ὃ ἄνθρωπος εἶ εἰ οἰνῷ ἀπείχετο » Μοζὴ ιλυδῆξσιρ 
Ἐ5,Θ οὐκ ἂμ ἐπθνήκει. ἣν δὲ τσαζόντωμ ὑπολαβώμ 
τὶο ἘΦΗ. βέλτισε, οὔκ ἔδει σε ταῦτα νώζ. λέγομ, ὅτε 
ἀληδὲμ ὀφελόξ ὄξῃῳ. ἀ)διὰ τότε τραραινᾶμ, ὅ τε τὅτοιξ 
αβῆσϑαι διατο ς Ἐπιμιύθιομ 
ο μῦβ()" διλοῖ, , ὅτι δᾷ τοῦρ φίλος, ὦ κβιξὰ ἀνά 
κκο τὰς ββιοκθείαρ ταρξέχεμ, ἪΝ, 

Ιξόυτὴρ, ἡρὴ ἘΧΙδ. 
πόυτὴρ Ἰξὸμ ἀναλαβὼμ "ϑὴ καλάμας, “πρὸ ἀγοῦν 

δε λϑεμ . δῶμ δὲ κίχλαμ ἘΦ ὑψυλδ δένδοα καθ 
ψομδύίω», νοδὴ τοὺς καλάμος αδδλήλοιο Ἐπὶ μῆκος σαυᾷ 

ψας ὦ ἄνω πρὸς αὐτὰρ, συδια θέ βολόμδι 0 ἢ ἐφεώρας 
νὴ δὰ λαῦϑωμ, ἔχιν κοιμωμϑιίίω ἱ ἵν τούδας ἢ ἑπάτασεν 
εδὶ δ ὑργιόλείσηρ ἡοὴ δακδσης αὐτορ» ἐκᾶνος κὰκ λα 
“ποζυχῶμ ἔλεγε. δύσι’ ἢ ἐγὼ. ἕτόρον γοῦ θηρεῦσαι 
βολόμϑν» » αὐτὸς ὑφ ἑτέφου ἀγφεύθίω τὶς θάνατομ.᾿ 

Ἐπιμύθιομ.- 
Ὃ μῦϑθΘ᾽ δηλοῖ, ὁ ὅτι οἵ «τοῖς πέλας ἐπιβυλεύοντες, 
λαυθάνοσι οδιάκιοϊ ὑφ ἑτέρων τότ οὐὺ πτάροντες » ᾽ 

Κάσωρ. οἰ ἶ 
' Ο Κἄφωρ» Ἰϑὼ ἄξ᾽ πτράποιυ", τν λίμναις τὰ 

πολλὰ διαϊτώμψο β. «οὗ τὰ ὶ οὐ δοϊά φασιν Ἰαϊξοῖς 
υϑίσιμα εἶναι. οὗτος οὐ ἔπειδαμ ὑπ ἀνϑρώπωμ διω 
κόμϑυ καταλαμ βάνχται, γινώσκωμ οὗ χάριν διώσ 
κέεται, ἀποτεμὼμ τὰ ἑαυτῷ οἀδοῖα ὦ πρὸς τοὺς 
διώκοντας, γοὶλ οὕτῷ ἜΆΕΙ͂ΘΕ τυγχάνε- 

Βπιμύθιομ: 

Ἵ 

»: 
ἌΤΑΝ 

ἼΡΩ 



ἈΈΒΟΡΙ ΕΑΒΝΙΔΕ, [133 
Ε 5. Μεαίςις, ἃ ποιοίη, -: 
Μ Εάίςας ἀστοκᾶ ςαυγαραΐ, πστοίο δας πιοῦν 

ταο, {Ππ εΠεγεηΐξίθις “ἰςεθραΐ, ᾿ ἄραι. 
Ὠοπιο Πίς{ πίηί ΑΙ παί ει, ἃ εἰγΠειίδιις 
αι ἔαΠεῖ,ηὉ ἱητετήπειί, 448 αἴξ εχ ἤ5 η αἀειδέτε, 
[ρσάξόο αἰτ,ιορεῖς,η ορίεθαέ ἐς Παῖς ῃᾶς αςετε,. 
εαπ| ΠΕΠᾺ πε τας εἴς, (ξἀ ἐπποαἀπιοπείε,ςιμ) Πί5 
αἰ ροίετα, 60 ὃ ὅΑΑβαρυϊδίίο, 
ἔδθυΐα Πσηίβοδέ οροτίείε δπλίςος ἐέροτε πεςεῆί,. 
ἔαίί5 ργαθεε διχίϊα, 

ἢ, Ααὐςερς, ἃ Ψίρεια... 
Ν -ερϑ εἱΐςο δορερίο, ὅς δι, δασαρα, - 

τ τ ἐρτεῆας ἐξ. υἱΐο ας αγάο [πὰρ αἰέα διδούς, 
ξἀεηίε, ἃς διυσηαίηΐθι5 ἑηίεν (ε ἰη Οσίε ἀπ ςοῖὰ 
ἰπη ἐξί5,[ τα εἰπτπ εργεπεηίαγις, ρίςίερ δέ, 
οκίεγί ἱσπατιι5 αἱρεγᾷ ἀογπηίεηζειη σοποαϊςδυίί, 
[ας ἀεῖῸ ἐγαία τηοιπογάτε ἐρίαη ἡΠς ίδτηι ἃ, - 
ΦΈΠ5 Δ ΓΠπ|4Π| ἀίςεθαΐ,π)ε πνίε τ, Αἴ εἰγίπι ςαρίᾷ 
ἔυζας, ἐρίς 20 4'ΐο σαρέιι5 ἔαττι δά πιογίεπι, 

Ὁ ΠΗ ἰδείον δὰ; “1. τον 
Ελθυΐα Πσηίβοδί οος, χαί ργοχίηιίς ἰηΠἀΔίαπέαί, 
ἔσηατος ίαρε δῷ ἱη5 ἰαἀ ἐρέται ραΐίί..ὄ 

ο.,33., 1δὲ ἕριο. 
Ε Ἰδού διηίπιαί εἴ σαδάγαρε, ίη Πασηίς οἷο, 

τῳ ἀεσέϑ5, « ρυάξαάα ἀϊοϊευαί εῆς πιεάέν 
οἷς Πἰςἰσίζαν σαπγὰΡ Ποιηίπίδιις ρεηεαπεη, 
εἴας ἰαπὶ ςαρίεπάας ΠῸςοσηίίο οι στγαίία ΡΕΛ᾿ . 
ταλῖαί, αοίςἢ (χὰ ριι4εηά4 ρτοηςίς. 
ΡεΠοσαςηςίσα5, ὅς {ἰς (Αἰ αΐεμι ςοηίεααίξαγ. 

ἐπ ὸ ι;}; Αἰδυ 



134. ΦΥΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΥ͂, 

Ἐπιμύθιορ,. 
ο μῦθον" δηλοῖ, Ὁ » ὅτι οὕτω͵ οὴ Δί᾽ ἀυωφώπωμ. οἱ φορῶ 
νι ζΑθι., ὑτεῖρ οΟδὲ ὃ ταυτῶμ σωτΑρίας, οὐδένα. λόγομ ἣν, 
οϑημάτωμ τοοιοζύται . 

Κύωμ, γοὴ λιάγαρος.. 
γῶν» τιασηδ ίσας εἰξ μαγειφέίο » Καὶ τῷ μαγεί! 

᾿ ζ [1] αὐολυμδύε, , καρδίαμ ὃ αφπάσας ἔφυγεμ. ὃ δὲ 
μἄγεξος ἐπιξφαφεὶς, ὡς εἶδ αὐτο, φεύγοντας, εἰ) 
περ. ὦ οὗ τ Θ΄ Ἀ Ἰσϑὶ ὃ δ ὁπὸ πο ὲ ἂ ἢδ ἢ φυλάξομιαξ 

σε. οὐ γουῇ ἂτὶ ἐμῷ υς ἐλ εἴληφας, ΧΑᾺ Ἐμοὶ καρ 
δίαμ ἔδωκας. 

᾿Ἐπιμύθιομ. 
Ο μῦθορ φχλοῖ, ὅτι τολνάκις τὰ τοϑήματα οἴς ἀμ 
θρώποις ᾿ μαθήματα γίνονται Ν 

Κύωμ, "οὴ λύκος δ 

γὼ, “πρὸ ἐπαύλεώς, τινθ Ἐκάϑάδε, λύκε ἀΐ 
ἐπιδραμόντίΘῦ, ὯΝ βρῶμα. μέδλοντθ ΝΑ! 

σειν αὐτὸμ, Ἐδᾷτο μιὰ νῷ αὐτὸ καταδῦσαι. νι 
ῥϑὺ γᾶς Φκσὶ λεπτός εἰμι τοὴ Ἰόίγόο. ἂμ δὲ ἐικφὸμ 
ἀνα κείνῃς » μξδνασιμ οἵ Ἐμοὶ δεασόται ποιήσειν γά » 
λσα,ς χἄγω πνικαῦται πολλὰ φαγὼμ, τιμελέδεσ 

ςΘ΄ ἔ ἘΒΚΡΟΥ: «νοὴ σοὶ ἡδύτορομ βρῶμια. γενήσομαι « 

ὁ μοῦ οἱὺ ὦ λύκθ) τοθόϑεις,, ἀπῆλῶε. με ἃ ἁμέρας δὲ 
ἐπτανελϑὼμ, εὗρεν α ἄνω Ἐπὶ τῶ δώματθ᾽ τὶ τὸμ κιώσο 
καδεύδοντα., [Ὁ βὰς κἄάτωϑεμ, πρὸς ἑαυτομ, ἐκᾶλα, 
ὑπτομιμνήσκωμ αὐ, ΔΓ σαυπκκῶμ. καὶ ὃ κύωμ .αλ 
Ἂ ᾧ λύκε ἐἶ Ῥαποτὅδε ΟἾΚΟΣ ἐπάυλεώς ἐπε μὴκολ κα 

ϑεύφοντο. », ἐικκέτι γάμιδῳ ἀναμείνκῳ, . 

Ἐπιβύθιομ. 
ο Μ 



ἌΒΒΘΟΡῚ ΕΑΒΝΨΡΆΔΕ. 13ς 
εὐνὰ  ἈΑβαδυϊαδίίο. 

Ἐδδυΐα Πσοίῆοδέ Ποπγίπες ρει 
ἀεηίες ρίὸ ἔπ ἰαἰαέε πα απ άσεῖε τερον 
᾿ὥππι ρεςαηίδει 1), 

3. Γὑδηίς, ἃ (ζοςιῖ5. 
Αηΐϑ ταπηροηβ ἰῇ ςαϊίπαι, ὃ Το 

ἃ. 3ἐο οςοζυραίο,ςογάς διτερίο ἔαπσίει δ 
ἐοςι5 ςοπιτειίας αὐ αἱα τ ἰρίαπι ἐπ οεηίοιη,α,) 
ἐςςεὰς τα οἰζο αδί αδί ἐα ἔξπειίς,αις ἐς οδίεγαδει, 
ἐαπιηοῦ εΐπι πο, 
ρηΠ|, ςὰ ἀςεα {{| ροεία 5. 

ΑΒαρθυϊδείο, 
Ἑαδυΐα Πσηίβοαέ,ερε πλαΐα ἢο 
ταίηίρα5 ἀοςαπιεηία ες, 

2, (ὐληίς,  ἔπρα. ' 
““ἸΔηίβ αἴ Παδυϊ σαοαἀ ἀογπιίεραί, ἅ 09 

οἰ τπρίῇει, ἃ ἀεποζαῖ) ὁ 
ἔα 5 επὶ εἴςι, οσαῦϑί, πε ταηςίο τηδίζαγεί, ππης 
εἴτι ησί ες (τ, πιαοί ξίας, ἢ αατ ραζαπρες 
εχρεύίασπετίβ, πτεί ἀοπηίηί [δόξαν πη ὁ 
Ρ(ία5, ἐρο ἐπης πλαΐία “Περαίας, ρίησαί, 
ΟΥείο, ἃ τίδί [παιτίου εἰδιις5 απ. 
ἔχαρας ἱρίταγ ρεηυδίαπ,αδίαίε, ΡΟΙ͂; αἰίχαοί ἀΐ) - 
65 τεπεείις, ἰη τεῆς [πρετίας ὰρ ἀοπιίςο «αηςξ 
ἀογηηςηζεπ,, ἃ ἤδης ἑηἰοεία 5 δα ἰε ποςαραί, 
᾿Δαπιοηεξῆς εὐπ|  οράεείς, ἃ, (ὐδηίϑ, 
οἶπρε, ροῆπας απίς Παρουΐασι παῖς υἱάεείς ἄοτ, 
πες), ΠΟῺ Δ ρ α5 Ἐχρεξεβ ππρτίας, 

: ΔΕαρυΐεο, 
ἀδίκοις ΐ 4. Ελδΐα 



ι34 ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΥ͂. 

ΠῚ αὖος δηλοῖ, ὅτι οἵ φρόνιμοι δὴ ἀνϑρώπωρ ὃ ὅταν 
τοόρί τί κινδαυεύσαψτες σωϑῶσι Η διὰ βίᾳ τότο φυά 

λάττονται 4 

Κύωμ, μοῦ ἀλοιτραώρ .- 

[ ἵ τῶμ χοῦ αλεκδυὼμ ἕ ἑταιφείαμ τσοιμσάμϑνοι, ΝΗ 
ο" «ἑασέραρ δὲ καταλαϊβὅσῃς, ὃ ὁ χοῦν ἀλεκξυὼμ 

ἐπὶ δένδρου ἐκάσδυδεμ ἀναβάς «ὃ δὲ κύωμ., πρὸρ τῇ οἰἶκ΄ 
“τῦῦ δένδοε, κοίλωμα ἔχοντιΘ’. τὸ δὲ ἀλεκ θυόνορ ν 
πὲ ως νύκτως φωνιίσαντος Ἑ ἀλώπαξ ἢ ἀκὅσασα πρὸς. 

αὖδόο ἐόφαμε, νὴ σᾶσα κάτωδεμ πρὸο ἕαυτὴμ κατα 
θυ πξι 9, Ἐπιϑυμέίν γαὴ ἀγαθὴ οἱ οὕτω φωνὴ ϑῶομὶ ἔχομ, : 
ἀασάσασϑαι. “«ὖ) δὲ, εἰποντί)}" τὸμ δυρωρὸμ πρότόρορ 
διντενίσαι ΝΡ σι οἴλαμ καθεύδομτα,, ὧς Ἐκεῖνα ἄνοίσ 
ἔαντΘ" κατελδϑᾶμ » κἀρπείνμο Ἰντὅσῃς αὖόρμ φωνῆσαι, 
ὃ οὐπ οὔφνηο πνδήσαςρ, αὐτὴμ διεασάφαξεμ. 

Ἐπιμύθιομ. 

ο αὔθθ᾽ δηλοῖ, ὃ ὁτίι οἵ φρόνιμοί ἣν ἀνθρώπων τοὺς 

ἔχϑρόυο, ἐπελθόμταρ;, πρὸς Ἰαιυφοτέφος τοέμ πϑσὶ σα 
ἀμθλοόναν ἀνε 

ΣΝ λέω, "οἱὴ βάξαχος. 
ἢ Ἐὼρ ἀκόδαρ ποτε : βαγγάχυ μέγα βοῶντος, ἕ ἔπε 

ϑϑάφη πρὸς τὶ φὼν ἐρ ἢ οἰόμου μέἔγατι Ἰῶ 
Ομ" εἰναι! προσμείνας δὲ ἀμιας ὸρ Ἴ ὧρ εἶδεμ αὐτομ “ροελ 
θόντα. ω λίμυκο , πρόσελθωμ αὐὸρ κατεπαάτασεν. 

Ἐπιμύδϑιομ . 
οἱ μῦ 0. δηλοῖ, μὴ δέμ πϑὸ Χὰ ὄψεως δὲ ἀκοῦς ἀῶ ̓ 
ὕΜ8 ταρά ἤεόϑαι ἈΝ 

Δέωμ, νὴ Ονο6. ̓ ἀλώπιξ. 
δ Ξωμ, "οὴ ον’, ἰὴ) ἀχώπιᾳ, κοινωνίαι σοι τ) 

σάμϑμοι, 



ΔΈΞΟΡΙ. ΕΑΒΝ ΔΈ, 13.7.: 

ἘἙλθυΐα Πσηίβοαι ρεσάεηΐες Ποπηίπεβ,οῖι ὃ. 
αἰίχιτα ίη τα ρετίεϊτατί, αἰαί [αι ἐπεγίηζ, κα. 
πεγε ἃ ἐ4 συδησίι υὐχοιίηῖ, 

ἢ) νι (ὐμηίς, ἃ (Δ |}5. ι 
“Α΄ ίΐς, ἃ σαϊ!ς ἰηί( (οείείαξε (ἔεγ 

᾿εδαηί,πείρεια δαίείρεγπεηίεηίς δας 
«ςοηίςεηία δἔδοζε, ἀογηιεδαΐ, αἵ ςαη5 αα ταἀίςεπϑ.. 
διδοιίς ἐχοδυδίο. εππι (αἰ Πα 5, : 
αΠοίες,ηοεδι ςαηίαῆεί, τα!ρεσ, αι ἱί,ας). 
εὐ, ἤδης ἰηἰειας,π Δα (ε ἀείςεηάεν 
τε οσαραύ φ ςπρετεξςσπιξάήσλδίϊς Δάεο «δέει αἰαῖ 
«ςοπρίεζεί, οι φυτ (5 ἀίχίηες, πε Δηίζογξ μυίας ᾿ς 
εχεί(αγεί δά γαάϊςειι ἀογανεηζε, υἱὐ «ἢ {πε ἀρεῖ... 
ἱΠει,ἀεἰςεπάετει, ἃ {4 χαστείε, πε ίβαι ποςγεῖ, 
«Δη(5 (Ἐδείηι ργο Π η5 ἐπὶ αἰ ἀςεεα, 6ΘῸὃ 

: ᾿ΑΠδδυϊαείο. 
Εαθυϊα σηίβοδί, ρειάξηξες πΠοιμίπεβ.. 
(ηἰπγίςο5 ἰη(εἰίδη 65, δά ἑοτείοτεβ ἂ, 
(τὰ αντεις.Ὁ ΠΝ 

ἐλόνςν τον Κ ἔ 60, δ Ἐ 28, 
 ῃ Ἐο δυάϊέα αἰίηπ δὰ υαἱάε εἰδιτιδηΐς, τεῦ) 

᾿ς τε δά ποςεπι, γαίιι5 ππάσησπι δἰ ]ιοα δηΐ) 
τᾶὶ εἤς, ρατῖρει δὔς εχρεώδάο,υξ υἱαΐε ἥασῃο ΕΣ. 
φιεἤδι,Δςζεάεης ρεορίαβ ργοςυίςαι.. Ὁ 

ςς Αβαρβυϊαδείο, β 
Εαρυΐα Πρηίβοδέποῃ οροτίετε δηΐε ᾧ υἱάεαρ,; 
ποςείοἷα ρεειτγθατί, ἐϑὰν μος 

5, ἢ εο, ἃ Αἰΐηι5, ἃ αϊρες..  .. 
1 ,Ἐο,ἃ Αἰΐπμς, δὲ Ν υἱρε5,ἰηίτ ἰοςἰεία, .. - 

ας τῇ αὶ ἐξα ΤΟΙ ΟΕ: 



εγ8.' ΑΥ̓ΣΏΠΟΥΙ͂ Μύθοΐ.: 

σάμονοί;, ὑξῦλθομ πρὸς ἄγφαμ. τοῖς οἷν ὦ ϑιρᾶς ΟΟᾺ. 
λιφϑτίσχρ» προσέταξεμ ὃ ὁ λέωμ τὸ νῷ διελθρ, αὐ 

τοῖς «Ὁ δὲ, τρέϊς μιόρίδιαρ. “ποικσάμϑθυ ὦ ἐκ πῶρ Ἰ2 
σῸ » ἐκλέξασθαι. τότϑο προὐτρέπετο : νοῦ δ λέων. 
υρλωθϑεῖς,, τὸρ ον, κατέφαγεμ . εἴτα τῇ ἀλώπεκε 
μορίλειν ἐκέλδυσεμ. ἥ δὲ ἐϊκ. μιίαμ ἐιόφι δια. πάντα σω 

φεύσασα. » ἕαυτὰ βεαχύ τι κατέλιπερ.- γοῦ ὁ λέωμ. 
πρὸς, ἀὐτίὼ, τίς σε ὦ ̓βελτίδκ διαιςδῳ οἵ οὕτως ἰδίδᾳ 
ξω. ἢ δ᾽ εἴπερ, ἃ το ὄνε συμφορά, 

βπιμύθιομ -. 
Ὅ ὐϑδϑ’ δκλοῖ ) ὁτι σωφρονισ' μοὶ. γίνονται τοῖς Ὦα 

θρώποις » τὰ ἡΐν τοίλας δυσυχήματα ᾿ 
Δέωμ, “οὐ ἄρκτος, δε 

ἣν Ἕωβρ, "ρ ἄρκτθ ὃ ὁ βουυνεύρῳ πτιριτυχόν 
πιρ, τὶ τῦτο Ἰμάχον" δανῶο οἰ». ὑπ αλι' 

λήλωμ διατεϑέντεα., ὧς ἔκ ΦΟῚ τεοῦλῆο μάχη .} σοῦ 

“ποδινιᾶσαι, χπαυδήσαντα ἕ ἕκαντο. ἀλώπακξ δὲ κύκλῳ 
ποόριϊδσα.., τε ]υ κότας αὐτοῖο. Ἰδᾶσα.» ποῦ 5 βὅ 
νεύρου » δ᾽ μέσῷ κείμνονομ, τῦτο διὰ μέσο ἀμ 
Φοῖμ διαδφαμῶσα: » "αἡ ἄφπτάσασα.., φεύγασα ὥχε 
«τοις οἵ δὲ, βλέποντεο μον αὐτἀὺ, Ἴπι δαυάμρνοι. δὲ 
.ἀνασίῶαι, δείλαιοι ἧ ἕμᾶς εἴπορ ὅτι δι ἀλώπεκας ἐμο 
χοδμοῦ - ι Ἐπιμύθιομ. . 
Ο ὖϑος δαλοῖ., ὅτι ἄϑδωμ κοπιώντωμ, αἴλοι κερδιοῖγ 
ἐΠΡῊΣ ; μάντιο. 

Αντιο ἐπ ἀγορᾶς καθήμϑμος, διελέγερ. ἐπισάν 
Ὄς δέ τινὸρ οὐφνας δ ἀπαγγείλαντος, ὡς αἱ Ἱ (ΟἹ 

οἰκίαρ αὖτ. θυρίδες ἀναπεηήαρϑιίαι τε πᾶσαι τἰεμ 5 νἢ 
«ἄντα τὰ ΌΡΝΝ ἀφερήμδα, ἀνεπήδασί τι. δενάξας, 



ἈΈΒΘΟΡΙ ΕΑΒΥΨΑΒ, τῇϑ' 
ζξ ἐστεπΠηαηΐ δά πεπαπαᾶ, πιὰ ἰσίξ ριαάατω - 
Ρίδ, πίε [-εο Αἰΐπο,αί ἀϊυίάεεες “ Ὥ" οἷς 

δύ. Δεήεεείθαβ ραγείρια δί5 αηιτα, ' 
{εεγναῦ εἰίσεγεηί,εος πογίαραζας, ἃ ἔνεο 
ἐταῖις, Διηαπ ἀεαογαιίε [πἀε Ν αἱρί, , 
αἵ ἀϊαίάεγεί, ατε, {14 αξίο ἔα πᾷ ρατίξ οἵδε ὦ 
σεῇις, [δ . πλίπίπιαπι φαίἀά πὶ τεἰίααίξ, ται θεὸ 
ἐρί,, χαίς ἐε ο ορείπια ἀϊαίάεες Πἰς ἀοςαί 
εαίησυί, ΔΑ ηί καἰδιητα5..Ὁ ἐφΕ ὩΣ, 

Αβαριήδείο, 
Ἑαδυΐα Πσηίβοδί, «απ ίσατιεηία ἴΟ 
τηίηίθιι5 εἰς αἰίογιτι ἱπέογειηία, 

Ὅς μεο,ᾷ νεήα»,. 
ΤΠ Ἑοδι είς ἤπια πιασπαπι πα πίηηισ Ὁ 

᾿γἰαπι,άς εο ρυσηαῦδδηΐ, σεαιήζεγ σίεαγ 8 (ς ρΡ 
ἔς αἰεί, με εχ ᾿περὰ πσῆα Εἰ τοῦ). 
ἐἰσίπε ἀρεύσαρξ ἐκτεβὴν θι μοὴ ἰδςερᾶϊς, ΝΜ αΐρες δέ 
εἰγοείγςα εαηάο,αδί ργοίγαζος δος υἱάϊίέ, δὲ δίων 
παΐαπι τίη πλείο ἱσεηίει, σης ρει) ἡ ι 
ἐγοίᾳ ρεζοαεγεηάο,γαραί αι σίεηξῳ αδί) 
αἱέδε  πἰάεδαηξ αυίάε ἱρίατη, εἀ αιία ἢ Ῥοΐε) 
καηΐ (πσεῖς,Πο5 απΐεγος αἰςεσδᾶΐς, χαία αἰὐρί 400 
᾿γδαίπι5. ες ἈΒΩΡυϊδέίο, 
Εαδυϊαισηίβςαί, ΑἸ ς ἰαογαητίδιις,αἰίο 5 ἴι 
εἴατγί, ᾿ γαΐες. 

7 Αἰες ίη ἔοιο (εήςης ἀἰΠεγεδαΐ,ς δαξίαρι 
ΟὟ ηἰἤεξ φυίάδπι ἀετερξίε, ὃ πυπείαει,,ποά 
ἀοπιας ἰρίι5 ἃ [εηείγα ἀρεέία οπιηεϑ εἤεηΐ, 6 
ἠακίηξακ, αοἰαία οπηία, οχι αἱ ππρίγαηάο, 
δ} ἃ «αἰτεηάο 



4. ΔἸΣΩΜΠΟΥ ΜΥΊΘΟΙ;, 

νὴ δφομεῖ» ἥα, πγέχοντα. δὲ τις αὐτὸμ ϑεασά 
ἐνον Θ΄, ὦ οὕτος εἴπεμ, ὁ ταλλότρια πράγματα πε9 

εἰδέναι ἐπαγγελλόμϑιος » τὰ σαντῷ οὗ προεμανπύσ. 
Ἐπιῤύθιομ.. 

ο μῦθ, πρὸς οὖς ὃν ἀιοὺ ξαυτῶμ βίον φαύλως δι) 
οἠιοῦτας,, δῇ δὲ μαδὲρ αὐοῖς προσκκόντωμ πφονο 
δόϑα! '“παρωμῆσδε. 

μύρμηξ, νὴ πύρισερά; ἜΣ; ᾿ 
Μέωι διψήσαρ; , κατολθὼμ εἰ εἰο παγἰῶ, ταζα σὺ 

συρεὶς Ὁ “Τῷ φύματθη ἀπεπυ!γετῦ .  Πριδερὰ " 
«Ἐ: τό το ϑεασαμδιΐᾳ, κλῶνα δένδρου τόρελδσα, εἰθ 
τὶὼ πηγὴ ἔξιψεμ, ἐφ οὗ ον κοὴ καθίσας ὃ ὁ ἀύςμικξ διε, 
σῶθκ. Ἰξρ τὲς δέ τιο ματὰ τότο τοῦς καλάμϑρ σιν 
θεὶς ἐπὶ ἃ Ὁ ταύβιπερὰμ συδλαβᾷμ εϊ. τὸν δ αὖς δ᾽ 

μοξ ὃ ἑωρακὼς ἦν τῷ ξῶτα αὐδα ἔδιακεὺ, ὃ σὲ, ἀλλ᾽ ᾿ 
γίσας, 1 τοὺς. - καλάμιρ, ἔῤῥιψε, 

ἡοὴ σιὼ τερισερὰρ ; 

εὐτικὰ. φυγξμ ἐποίμσεμ. ᾿ 
" Ἐπιλλύθιομ . : 

Ο μῦθος δικλοὶ, ὅτί. δέ τοῖς, εὐεργέταις χάρι, ἀπο ἦν 
δοναι.. Νυκτορὶς ̓ "οὴ βάτος, νὴ οὔϑηα.- ᾿- 

τκπρίς,, μῷἡ βάτος. » Ἰοὴ αὔϑησ. Ἑταιφέίαμ τοῖν 
ΝΥ ροΣ ἐμιπορικὸρ διξ γνωσαν βίομ ψῶ . τ 
ἑοῦ οἷο νυκτερ!ο ἀφγύριομ δανασαμϑλίᾳ, καθϑκεμ εἰσ; 
δὲ μέσον. ἣ δὲ βάτ 2, ἰόῦτα. με ἑαυτίο ἔλάβεμ. ἣ 
δὲ οἄθηα- τγίτα, χαλκὸμ. ἡοὴ απέπλδνσαμ. χεμῶ “ 
ὑος, δὲ αφοδφα γινομδνα, ΠΝ ΟἹ νεὼρ τσερίξαπείσαε 
«σάντα᾽ ἀπολέσαντες αὔτοὶ Ἐπὶ σἰὼ γίῶ διεσώϑασαμ. . 
σι ἢ ξκεῖν ῬίναΣ ἣ οὺ οὔϑηα. τοῖο οἁγιαλοῖς ἀεὶ ταν 

αὐρύα ὃ ζω πὸ χὰ “χαλκὸ ἐκβάλῃ Ἡ θάλαα, ἡ δὲ ̓ 
υυκτερὶς 



᾿ἈΕΒΟΡῚ ΡΒΑΒΝΆΒ. 02: 
δ αὐιτεπάο δδί, δέ ςυπιαυάαπιυ Ὁ 

ἈἀΙΠεείβαι σαγγεηίε, εις ἐα ἰμαΐ,η αἰίεηδϑ τες δίοὶ 
τε ῥρχοξίεγίβ, (125 ἰρίίας ἤθη ργαισαυςίηαθαζε, 

τῇ ΔΗδδυϊδείο, 
Ἑαδυΐα ίη εος, χαί σπι [810 αὐἰζατι ρύαας σὰ 
δετησηέιχια ηἰ 1 δα (ς διτίπεηΐ, ρυγϑο 
[τίγε ςοῃαηξα, 

ΑΥ Εογπίς, ἃ (ὐοϊαθα, 
“τΟυμίς {ςξης ἀείςεησίε ίη ἐοηζει, ας γα). 

ἽἝ ἄλλδβυχα, (πβοςαδαζαγ, (οϊπῖρα β 
πείο πος ΐο, γαπλιτη] ἀΡοτίς ἀσοερίαπι (Ώ 
ἐοπίεπιριοίεοί, αρει χαο (ξάεηάο ἰογηιίςα, ἐν 
τδίϊτιαιςερ5 δ συίάαι ροί πος «δἰαηγί5 φρο 
“ες δὰ ςοἰᾶρᾷ ςσρτεμεαξαάᾷξ ιδαίιῆος δἄε αἱο,ος 
τηίςἃ ἀπσαρίς ρεάςξῃι το πιογαίί, χαί ἀος 
ἰεης ἃ εαἰδπιος ριοίςοίε, ἃ ςοἰμρα 
ξισετγεί,δαίον ας, 

ΑΔ ΩΝ τες Ρυϊαίίο. ᾿ 
"Ἐλθυΐὰ Πσηίβολί,οροτίετε δπίβεϊογίδας σιδίδες 
ἔειτε, οἷν εἰρει!ο, ὅς Εαρα5, ἃ Μεγριις, 

ΕἰρειΠο, ἃ ταθας, ἃ πηεῦσα ηΐζα ἰοςίεἴα, 
(ε πγεγοαίοσίᾷ ἀεοιειτέγαηξ πἰζαπιὶ ἀσετγε, ἡ 

(ὯΝ εἰρεχεο ἀγσεπέιπι πγαζιαία ργοίςοίς ἢ 
πιξαάίαπ,),γαβι5 αεἰξεπι (δσατ ἀςςερίζ, 
ἵΜμεισιις ζειτία5,,5.ἃ. δι! σαπογαηξ, επρε, 
ἤλίο δαΐεηι πεμεπιεπίί οδοσία, ὃ δαί ἐπε, 
οπηΐθα5 ρεγαίείς, ρέῃ! ἰΏ τετγαῖτι εαδίεγηϊ, Ὁ 
εχ {{᾿ ἐρίζαν πτεῦσα Πτοτίδιις ἰερεῖ αἢί, 
ἀείημπι σπορίαι κ5 οήσίφί πᾶς, 

Ν᾽ εἰρειεῆίο. 

ψε 



ΤΆΟΣ ΑἸΣΩΠΟΥ͂. ΜΥΘΟΙ͂;. 

νυκτός τοῦο. δαναδὰς Φοβθρϑυν,, οδ μιοὺ ἡ μέφαᾳ 
ὠρὺ φαίνετοι 9 ἡύκτων ᾧ' Ἐπὶ νομῷ ἕξεισὶμ.. ὃ. δὲ ὭΣ 
τθ’., 8) ἣν παφιόντωι Ἐόθητίθ)} Ἐπιλαμιβάνεται, 
Εἰ πὸ αἰὼ ο οἰκεία, Ἐπιγνοίν φντὅσα, 

Βπιμύδιομ. 

Ο ἴδον δηλοῖ, ὅτι οί ἃ αρυϑάϊομον, τὅτοις 
ἐσύσοομ τερὶ ἐπί πίομωον. 

Νοσῶμ, κοὶ Ἰοιτρόρ ξ 
ΙΝ μεν τι νοὴλ Ὁ τῷ ιοδ ὃ ἐφωτώμϑι 0. ὅ ὅπωφ 

διετηφίθα, λέορ εἶπε τὸ) δέοντος Ἱδφωκέναι ὃ 3 
“δὲ, ἀγαθὸν ἢ ἘΦΝ τοτ εἰναι «ἐπ δουτέρο πα αὐτῷ τά 
δὶ» ἐφωτηϑείς ὦ ὁπωρ ἔθος, φρίκα. συσκεθεὶς εἶστε σφοδεῶς 
διαπτινάχϑαι οὗ ὁ δὲ, Ἰοὺ τοτ ἀγαδὲν ἔφησε εἶναι. 
ἂκ δὲ τρίτων αὖϑιο ἢ ὕπτωβ  δηεγγύετο, εἴ εἴπτε, ὑδέρῳ ΚΝ 
πεήωκέναι οὗ ὁ δὲ »"ϑὴ τῦτο. “πάλι ἀγαδϑὸμ εἶπε, εἰ 
υαι.- εἶταν ΔΝ οἱ οἰκείωμ, τινὸρ αὐὸρ ξρωτάσαντί "" ὅπτως 
ἔχαρ ,ἴγὼ εἰπερ ὦ οὗτος, νὴ εἶν ἀγαϑῶμ ἀπόλαν» 
2λα!- τς Ἐπιβύϑιομ - 

Ὅ μῦϑος δαλοῖ, ὅτι μάλιπα Δ᾽ δ᾽ ἀνθοώπωρ δυθεερολνά 
ἐῶν Ῥῦο “ϑὸρ Χάριυ χεῖ βυλομϑύαο λέγει » 

Ν Ξυλόμϑμος » νοδ) ἕρικῆς.. 
ΩΣ τλϑορμδυός τ τις πϑὰ Ὅρ᾽ ποταμῷ, τὸμ γον 

ἀπέβαλε πέλεκαυ. ἀμηχανῶ Ῥίναυ ἥρὰ σιὼ 

οχϑίω καϑισας, ὠδύφει, ἐρμῆο δὲ μαϑὼμ, σἰὼ οἰ τίαμ, 
"9 δικτείςαρ τὸρ ἄνϑρωπομ, καταδε εἰ εἰς ὧμ ποτὰ 
μμὸμ ,ἀβυσοῶ) ἀνίώεγκε τέλεκαυ. νϑὴ εἰ οὗτός ὅξῃ ὃ ὃμ 
ἀπώλεσεμ ἴφετο. . τὸ δὲ, μὴ τὅτομ εν φαμᾶνο,, αὖ 
“0 καταβάρ ὃ ἀφγυφοι ἀνεκόμισε . τῷ σὲ, ἐληδὲ τῦτρ 

δίνω ὧμ οἰκξίομ ἐπόγτορ » Ἐκ τρίτο καταβᾶο ἢ ἐκᾶνορ 
4 τὸρ 



ΔΈΞΟΡΙ ΒΆΒν ΑΕ ἐ49. 
Ν' εἰρειεο αείο ςγεάίξογεϑ {πιοη5,,πέογάϊ: ΄ 
ῃοη ἀρρατεϊ ποῖα δά ραθυΐαπιεχίε 
Ῥυπρτγαίεγεαπείιηι αοΠ {ηΠοεγεῖ, 
Πουρίϊιαπι ςοσηοίςαί ηυδίεηάο. 
νἢ τ τς ΟΑβαβαϊδίίον 
Ἐαδυΐα Πρηίβίοδί, ίη εα,χαίριϑ πο ίπια5, 
η ροπειαπιτεοίαείε, 

τὸς, Ἀερτοέας, ἃ Μεάίςας, 
Εστοίαβ αιπ ἃ πιεάίςο τοσοῦ, Πποπιοάο 

ἌΝ Ρἰαβ αἰξααᾶπῃ οροείζεγε [αὐδῇῆξε,. 
{ἴ|ς ααξε Βοη αἱΐ πος Ν ιἰεοάο πετὸ δ ἰρίο ἰἐς 
κἄτοραιϑθ, σα Παριίπεί πούγοῖς ςοιτερτζῶ δἱὲ αδἱν 
ἀεςοηςααμπι ας, ἡΠ 6 ἃ πος Ῥοπαπι εἴ αἱΐ, 
Τειτίο τοσαϑαποπιῦ παἰιΠεέ,αἱζ ἐπ πεζοί (1) 
εἰάίῃς, {|ε ὦ ἢος εὐτίας Βοηιτι αἱέ εἰσ τῶ 
(ςἰπἀςε εκ ἀοπιεβίο σποάδπηιἑρίατι τοσαηΐς, Ὁ 
ἤλρε5, ερὸ δίζ πει5 (τ εχ θοπίβ οςςί 
οτ. ἡ ΔΕδρθυϊαδείο, 
Ἐλρυΐα Πσωίβίςαί πηαχίπιε εχ ποπιηΐδοάίο παθὲ 
τί, χα ἢ στατίατι ερεγοσαί ἐπα εηΐ, 

ας ΕἸσηδίου, ἃ ἱΜειςαεία, 
. Ἰσηδίογυίάαπι ἀραὰ Ππαίσηιν [ταπὶ 
δηλ (ςςτίπι,ίηορ5 ἱσίζαι ςοηΠ]ῇ ἑαχία 

εἰρᾶ (εὐξάο ρἰογαβαί, ἵΜεγοιτ αὔτ εἰϊείζα «αυΐὰ 
ἃ υὐἱεγαίας μπουληοιη,ατίηαζς ῃ Πππαΐ) 
“παι, υγεαπ ἢ ἰ{{ ἰςσατίπηγ, δ 3 δος εἤεί,αᾷ 
Ῥεγαϊίάεγαε, όσα, ἰο ο Ἔδηλ εἴε εαἰςςηΐς, ἱξε. 
τα} υτγίηαῖα5, αὐσεηζοδίι α{Ἐα||{, ἡΐο πες ἤδης, 
εἴς μαι ἀίςξηΐς, ετίίο ατίμαίῃ5, ἐϊλτλ 
τ ἐρίϑῃ 



τ. ΠΑΙΣΩΑπΟΣ μύθου, 
Ἂν οἰκέίον ανίϑεγκε. .Ὦ δὲ » ΤΌ αληθῶς εἶναι ἐρ ἐὐήο 
Δωλοότα, φαρμϑια »ἕρμῆς ̓ ἀποδεξάμονθ. αὐτὸ «ἰὼ 
δικαιοσύνίω, πάσας αὐτῷ ἰδωρήσαρ. ὁ δὲ, παραγεῦ 
υόμοῦ πάντας, τοῖς. «ταΐφοις τὰ συμιβάντα διεξεν 
λήλυθεμ, ὁ ὡμ εἶς τιο τὰ σὰ. διαττἄξασθαι ἐρυλεύσατο, 
'μοἡ “δὰ ἃ ἊΝ δυταμὸν Ἰλϑὼμ, κιχὶ πὶ οἰκείαμ ἀξίνιυ 

δςεπίτεδερ αφεῖς, εἰς τὸ φεῦμαι.» κλοΐωμ κάθα εἰ πὶ“ 

φανεὶφ οὐ ὃ ἐρμιῆο κἀκείνῳ, ἠοδ) σἰὼ ἀτίαν μαδὸὼμ 

“ὅΤῦ). δ ρίώδ, καταβὰς ὁμοίως χϑυσί αξίνίω δςήνεγκεμ. 
"οἱ ἤρετο ἐὶ ταὐύτίω ἀπέβαλε. τὸ δὲ, σαὺ ἡδονῇ, ναὶ 
ρληϑῶο ἡ δ' ἀξ) φήσαντΘ' » ΑΔισήσας Ὁ ϑεὸο αἰὼ τοι 
οαὐύτίω ἀναίδειαν » οὗ ῥόνομ Ἐκείνίω κατέσχεμ , ΑΛᾺ οὗ 
σὲ σἰιὼ δικείαμ ἀπέδωκε: 

Ἐπιμύθιον ὲ 
Ὁ Ὁ μῦθος δκλὸϊ, ὅτι ὅσο, τῖς δικαΐοις δ δ θέίομ ΠΉΛῊΥ 
ὅται;, το σδἘ τοῖς ἀδίκοις ἢ ἐναντιόται σον 

᾿Ονος , "ἡ κατσωρός . 
πΘ’ ὑπιρετδ μϑδος καπωρῷ, ἔπειδιὶ ὁ ὀλίγα, μοὺ 

: » ἤσθιε » δ λέσας δ μόχθα, ἤυξα Ὅ᾽ δι ὥα τε 
τῶ  απωρῦ ἀπαλλαγεὶς ἑτέρῳ ἀπεμπολαϑιζαι δε] 
απότῃ. τοῦ δὲ δΦιὸρ ἐπακόσαμτ(" ἡϑὴ κελεύσαντίΘ 
αὐτὸμ ἀὔραμκθι πϑφασ λα! » πάλιν ἐδυσφόρει. τλέορ, ἢ ἡ 
πρότόρορ ἀχϑοφορῶμ; ΠΟ τὸν τε τηλόμ; νὴ τὰς κε! 
ξξάμισο πομίλων . τάλιρ ο(ὦ» ἀμᾷψαι τὸρ δεασότίω Ἱκέ 
τόνε, γοὴ βυροοδέψ ἀπεμπολᾶται, εἰς Χείφονα τίν 
μὴ πεοτέφωμ δϑεασότίμ ἢ »Ἐμιπεσὼμ » νϑὴ) ὁρῶν τὰ τοαῖ 
αὐτῷ περαηῤμϑυα, μετὰ δεναγμιῶμ ἘΦ. οἴμοι κ᾽ τῶ 
λαιπώρω, βέλτιομ ἡ ἦν μοι ̓τοὐζὰ Ἐϊς προτέροις δεασὸ 7 

τῶν υϑϑορ «οὐ τὸς γον ὧρ ὁξῷ, νοὴ ὃ δέρμα μι. «καὶ 

πργάσεται» 



ἈΈΒΟΡΙ ΕΑ͂ΒΝΥΝΔΕ, ἱἰ4ῷ 

ἰρίαι ΠἀΠιΠ Π|ΠὉ μας πες εἥς ἀέρι. 
αἰζατα αἰςεηίε, ἱΜεεουτγίαβ ρεοθαία ἱρίαβ.. 

᾿φηασίίαίε,οΙΠ65 εἰ ἀοπααίε, ἐπ ργοίς, 
ἶιι5 οπτηία ἰοςῆς, {δ δοςίἀεγαηί,ηδ 
γασίς, Θ πούαπι πὰς εδάεπιίβοεεε ἀεςειπέ, 
δι τἀ Ππαίαμι ργοίεξζας, ἃ πα [δσατίπη ᾿ 
«δίυϊίο ἀεηνε πη »ἤ αεηΐξ, ἃν ρἰογᾶς ἰεάεδαΐ, αρ) 
Ῥαγαίε ἱρίξαν ἱΜεγσαγίαϑ δ {Π||8 σααία ἑηεεϊεξα. 
Οἰογαίαβ, ατίηδέις {ππ}ΠΠἐετ δαγεῖ [δουγίπι ἐχεα τ, 
δι τοσδαίε δὴ πδης ἀπ Πδε, {|ο ἰδέα απο, ἄς τε) 
(Ἔ ας εἰ ἀϊςεηίε, ρεζοίας ἄς ΓΔ {τ 
δι ἱηριάεηξίᾷ,η6 (Οἰιτηι ἡἰατ ἀςείηιπε ς ἢς. 
Ριορτίαπι χαίάςιι γεααίαίε, 

ΑΒαδθυϊαείο, 
Ἑαδυΐα Πσαίῃοασί, φαδηέιπι (α{Π|5 ἄςα ααχίία) 
(υτιΔηζαμ ἰηίαΠΠ|5 ἐΠε σοηξγαγ 11, 

ας ΑΠηας, 8, Ἡογζαίΐδηιι, 
ίηαϑ (εγαίςηβ οἰίτοτί, ααοηίδ1 ρα. 

"πὰ ςομπεάερας, Ρατία Ια Ρογαρας, ργεοαῦ 6 1οῸ 
πσηλ,κ αὖ οἰίοτε ἱρεγαίας, αἰεὶ πεηάεγεέυαγ ἀο) 
ταίμοιςααι [πρίζεγ ἐχογαΐας, ίαΠίδε 
ἰρίαι ἥσιο πεαί,ἰεγ ἰηἰαίοτς αἵο ρίεγεδαἷΐ, 
Ρι5,οηεί, ἃ τη, ἃ τα εἰ 
σαΐδϑ ἔειτα, κὶ υὐἱα5 ἰσίξαγ,αξ πιαέατεί ἀοιηίηᾶ τον 
σαί, ἃ, ςοἥλείο πεπιηάαδξας εἰ ἢ, ρείογεμι ας 
Ῥιίουίθας, Πεγ πόζα, αἰάδηβ αας αῦ 
εο ἤεγεηέ, ἰαἰρίταηο δίς μεί πϑίῃί πί 
(εγο, πγεϊί5 εγαΐ πῃ ί ἀρὰ Ρυίογεβ πον 
ἴ05 πηδηςίς, ἢίϊς εηίι σε ιίάεο, δ ρε ει τς οἡ 

τι Κ ρειαβίξαῦ, 



146. ΑΥ̓ΣΩΠΟΥ͂ ΜΊθοί 
πιργάσεταί ΡΥ Βπιμύθιομ.. 
ο μῦθος δηλοῖ, ὅτι τότε μάλιεα . τοὺς πεότέρϑος δεν 
τας οἰκέται ποϑδσιμ ἢ στόμ τῶμ Οὐποζωρ λάβωστ. 
τᾶφαμ . 

ὐχὴ ορνιϑοϑήζας, νὴ ἀρ αψε: 
( δ: τῆς ὀφνσΊμ ἵδη παγίδας. κορυδαλὸς, δὲ 

τό του τούζξωδεμ Ἰδὼμ, ἐπαυϑάνετο, τί τοτ Ὁ ; 
γάϊοιτο. τοὺ δὲ, τοόλιρ κτῆεμ φαρμϑε, εἶτα δὲ ποῖ 
ξωτέφω ἀττοχωρίσαντ» "οἡ κρυβέντος »ὃ κορυδα 
λὸρ τοῖο “τὸ ἀνδρὸς λόγοις τοιδεύσαρ, προσελϑὼρ εἰς 
τὸρ βφόχομ ἑάλω. τὸ) δὲ Ὀρνιϑοθήροι. ἐπιδφαμόντ( "7, 
ἐκείν)" εἰπτεμ ὦ οὗτοᾳ, εἰ τοιαύτίω τπόλιμ κτίβαρ,. »οὔ. 
τοολδλοὺς εὐρήσειρ τοὺς ψνοικοζύταρ 5 

Ἐπιμύδιομ ᾿ 

ο μῦϑ δηλοῖ ̓  ὅτι τότε μάλιδα οἶκοι "ἡ τούλεις Ἐ ἘΘΗ. 
μοῶῦται, ὅταρ οἵ προεσῶτερ χαλεποί νωσὶ! 

Οδεοιπόξορ . 
Π τυνῶν πολι ἀνύσας ὑδὸμ ,Ἰίνξατο, εἰ ἄρα 

εὑρήσει τί, ἡ ἥμισυ τότ δ 8 ἐρμ αναθήσεαμο. 
τοσριτυχον δὲ τήρα μεδὴ φοινίκωμ χοῦ ἀμυγδάλωμ ν 
μῳλ ταὐτίω » ἀνελόμιον 0), ἢ ἔκείν οὺ ἔφαγε, τὰ δὲ ( 
φοινίκωμ ὑσὰ, να τὰ δ᾽ ἀμυγδάλωρ χελύφκὶ Ἐπί.τι 

ν Θ΄ ἀνέϑκκε βωμ , Φήσαρ. ἀπέχεις ὦ ξραῆ σὰ. 
εὐχίώ. τὸ) γα ἐὐγεθώτΘ᾽ τὰ ἐκτὸς ἡοὴ ᾧτος,. 
πρὸ σὲ διανέμαμαι " 

Βπιμύθιομ . 
Ο μῦθος, πρὸς ἄνδρα φιλἄξφγυφομ; ἠοὴ Ῥύς θεούς διὰ 
πλεονεξία, κατασοφιλόμϑυομ. 

πάρ ᾿ γολ ἐλάτας ὁ 2 



ἈΈΒΟΡΙ ΒΑΒΝΓΑΒ, 147 
Ῥεγαδίξιν, Ἀβαδυϊεείο, 
Εαρυΐα Πρσηΐβοδέ σῆς πηαχίπιε ῥγίογες ἀθηγ 
Ὧ05 ἃ [Δ πια] 5 ἐχρείί, σαπὶ ἀε εςαηαίϑ ρετί, 
ςαἰαπι ἐεοεείηϊ, ἤπια ἐφεις 

Ἢ “Ὁ Αυςερ5, δέ (αἤιεας τ" Ὦ ευρανυς 

Νο-ερ5 δι  γαχεγαῖ ἰδηπεος,αἰδιτἄα τεγο 
Βαης ργοςα 465 τοσασίτ, ἃ πᾷ ορατεῖ, 

εο δε π ςοηάετε ἀΐςεηΐς, ἀείπάς ρον 
εαἱ τοστεῆο, ἃ αρίςοπαϊίο, αἰ ετί, 
ἔα αἱτί πεγδίβ εςάςηάο, αςςεπίξ δά 
«Δἤςῃ;, ἃ «αρέα εἰ, δέδυςαρε δοσιγεηΐς, 
{114 αἀἰχίς, ἥδ ας τα, { ταί αὐϑεπι ςοη 5, ΟΣ 
ταϊοϑ ἱππθηίς5 ἱηςοἰΠζ65, 

ΑΒαδυϊδείο. 
Ελδυΐα Πσηίβορε,ᾶς πλαχῖε ἄοτπος δ τπρες5 ἀείο 
ἰατί, «απ ργαίςοϊί πιο εἤι ἔαογίηϊ, 

β ΝΜ ίδίοσν, ἙΟτα 
Ιφέου πλαϊέα ςοηξείία πία,οεαιίε, ἐχί 

ἋΣ ἰπυεηεηο ἀπά ἱΜιεςαγίο ἀεάϊοδευγ, 
ῃδέϊαϑ ἱσίξαν ρείαπι κατ οἴδίαπη, ἃ απιγσααίατᾶ 
Ὀἰεηδηη, Αἴ εὰ ἀοςερία,Θ 45 ςοτπεάϊε τὰ 
«Δτίοιατ οἵα, ἃς διιγσααίατ ςοτείςεβ [ῸΡ αἰξατί ἃ 
ἄλληι πιροία!, ἰοςαία5, Παρ ες ο ἱΜεςατί, 
ποίαπ1. 41 γε  ππεηΐο Ἐχίεσίογα ἃς ἰητουούα 
ἐες ρα, 

Αβαδυϊκείο. β 
Ἑδθυΐα δαϊπποιίαβ αἰγτι ααάτγαηι, χα! ὃς ἄσος οδ ᾽ 
εὐρίάἀίζαξεπι ἔα Π{Ὸ, ΡΥ ἐν 

φ Ῥαρυ δ Μαΐοσ, "ὰ 

Κ, Ραυΐ 



2.9 Γ ΑἸΣΩΠΟΥ͂ ΜΥΘΟΙ͂, 

“Αἴο ἔκ διφασκαλεῖν πἰὺ τὸ συμ κα δ δέλρρμ 
᾿ ] κλέψας, ἔνεγκε τὴ ἐλπτοί . οδὴ δὲ μὲ ̓ἐπιτέληξώ, 
σῷ ᾽ ἀζγλλον μδὺ σιῶν ἀποδεξαρμϑμπο, προΐω, τὶς αβόσ 
νοις ἤρξατο "οὴ τὰ μείω κλέπτεμ. ἐπαυρφώρῳ δέ 
ποτε Ἄκφϑεῖο, ἀπίγερ τὶ πρὸς ϑάνατομ . «ΟἹ δὲ μα 
τρὰ; ἐπομδλκα Ἀοῦ) ὀλοφυφομϑιΐκς » ἔκαν Θ δῇ» δαμῖ, 

ὡβ δα βραχέα. τινὰ τῇ μκδὶ διαλεχϑ αι “πρὸς 
δὲ ρῦα΄. (ὺ σὲ ταχέως δ᾽ σόματι τὸ παιδὸς. 
πϑούλεί σκο ; ἐκθν( δὲ οὔο τοῖς Ὁ6 σι δακὼμ ἀφείλε! 
το. τὴς δὲ μήδὸο "οὐ ΓΝ ἄγλωρ καταγορόντωμ,. ὡς οὔ 
ἐκόνομ κέκλοφεμ, αλλ ἴδ καὶ εἰς τὰ ἀντέραι Ἰσέβκ 
κΕρ 5 ἐκεῖν). εἶπε. αὐτὴ γάφ μοι το ἀπολείαρ γέ 
γονεν οὔτι Θ᾽. ἐἰ γοῦ ὁ τε σἰὼ δέλομ ἐκεκλόφαι ἐπί, 
“Ὡς ΜΟΙ » οὗκ ἂν μέχϑι τότωμ χωρήσας νῶ ᾿γόν 
μίω ἐπὶ τὸν ϑάναμ. 

Βπιμύϑιομ : : 
ὁ μῦδθ’ διαλοῖ. ὅτι δὴν μὴ καὶ ἀρχὰς κολαϊομέσ 
νὼ» Ἐπὶ μαϊϊομ αἰνξᾶνει τὰ κακά, 

Βοιμὴμ » μοῦ ϑάλασας 
Οἰμήῳ ῳν τοαραθαλαοσίω τόπῳ σποίμνιομ νέμω, 

| Ι: ἑωρακοὶρ γαλίωιῶσαμ τἰὼ ϑάλαξαμ, ἐπεϑύμκ 
δὲ τὡλεῦσαι πρὸρ ἑμιπορίαμ.. ἀπερπολήσαο οἷν τὰ 

πρόβατα. , νῳἡ φοινίκωμ βαλάνορ πριάμον 7, αν 
Χῆκ. Χεμῶν»" δὲ σφοδοξ γενομϑιῖε νοὴ τα νεὼ 
κινδιιυδυούσης βαττίεον, πάντα. ἐν Φόρθῃ ἴκβα 
λὼν εἰᾳ σὶι ϑάλαπαμ, ἐλόὅλιο κενῇ τὴ νκὶ διεσῶϑα, ΠΟΥ 
τὰ δ ἣ ἡμέρας οὔκ ὀλίγας τσαριόντος τινὸς, "οὐ τῆς θα 

λάΐξᾳες, ἔτυχε γου αὕτη γαλίωιῶσα., σὺ Ἰφεμίαιμ θαυ. 
ἐλάοντι Θ΄ ὑπολαβωὼμ οὗτόρ εἶπε «φοίνίκωμ αὖδις ὧς 

Ἐρικε 



ἈΕΘΟΡΙ ΠΑΒΝ ΔΕ. 14.9 
ὙΤ ἭΝ εἰ εχ ἐεγατο ἰχο ςοπαιίοίραϊί Πειαπι 
ῬΟΣ πιαίτί, 1 εα τθτο ΠΟη Τούρ) 
ἱΠει (εἀ ροεξίας απρίεχαία ἐδ, ρεοπείξαϑ βία 
ἴε ςορί( ἄς πιαίογα ξαγατί, ἰη ἱρίο δέει ἑατίο 
αἰίαυδαάο ἀερτεεμπεηίμπ5, ἀποεδαξ γείζα δα πιοιέεξ, 
ἀείεσχαεηίς, Ἰασεηζε πηαίτε, {Ππ ςατηίξ, 
(65 ογδδαύ,αί δγεαία ψαράδπι πγαίτί παιτγαίοε ἱπ 
ΔΌΓΕΠΊ, απο. σαπ {ΠΠ᾿ἰςο ογί ἩΪη 
ίε δαπηοιηῆει, ΠΕ αατε ἀεηξίριι5 ἀεπιογίδιι δίς) 
αἰ, πγαίτε δαέεπι ἃ. αἰής δοζαίΔηείθιι5,αία ΠΟΙ 
[οἰ απὶ ἐαγαίας τε ὥ ἰΏ τγαίίςξιη ἱπιρίσ 
115 εἤςει, Πς δίς, πες επίτι αν! ρεγαίείοηίς5 ἔα 
ἐξςαυᾷ, {ἰ εαίπι στη ἰδειτηι ξαγαία5 ἐπί, πε σογεί, 
ΡυϊΠείίηοη δά δας υἱῷ ρεοςεάεηάο, απο άπςε,΄ 
(εἴ Δα πιοιίςηη, 
ήκὰ Αβαδιϊαιίο. μος 

ξαθυία [ρηίῃοδέ,εογᾶ χαα δ (ῃ ρείπείρίο ρυηίν 
πηζαι, (ἢ πγδίιι5 δι σοίί Π14[4, 
ἣ Δα Ραου, ἃ ἵΜάαζε, 
Ρ ΑΠοτ ίη πιαγίεπιο ἰοςο ἀγπιεπέμηι ραίςε 9 

“ αἱίο ἐγαησαίίο πιατί, ἀείγάεγα, 
τὸ Πδαίσατε δα πἸειοδίαγαμη, πρηαἰε5 ἰσίέας 
ουδιι5,,8. ραἰπηδίι γα ίρα επιρείς, (Οἱ 
πἰτ,ι(ειπρείϊαζε πειὸ πεεπιοηίί [δ ζα, ἃ ἡδαί 
ίη ρεγίςαϊο αὐἰαδηπεγρεγείαι, ομληΐ οηετῖε εἰείζο 
ἔῃ πᾶτε, ας αᾶςαὰ Ὠδιί ξιααίΕ ἰΠςοΟἰαπγί5, ΡΟ 
ἀεί ἀίε5 Ποη ραιςος [Γαηειπίε σαοάαπι, ἃ τη8 
γί5 (εὐδέ είπη ἰα ἔοτίς ἐγαπαα {πη} } χαίεέει δα 
ατίγᾶτε,[αἱςορίο ἰείπιοης, ἢ ς αἱ και εᾶϑ ἱτεγ, τ 

Κ 3 υἱαείαί, 



10 ἈΙΣΩΠΟΥ ΜΊΘΟΥ, 

ἴοικερ Ἐπιϑυμ ναὶ διὰ τὅτο φαΐνεται ἐσυχάϑεσα; 

Ἐπιμύθιομ. 
ομῦϑθ δηλοῖ οὔτι τὰ παθήματα. τοῖα ἀνϑρώποις, 
μαδήματοα. γίνονται ἷ 

Ῥδιὰ;, "οὐ μινλέα,- 

ι Ρ:" νὴ νλέας πρὶ κάδϑϑ ἠφίῆου . ΠΟ ΛΟμ᾽ ᾧ 

αμιφισβκτήσεωμ μεταξὺ γενομδυίωρ, βάτϑ΄ ἐκ 
τὸ) τλησίομ ἀκόσασας φραγμ » -“αυσώμιεϑοιυ, εἰ 

“περ ὦ φίλαι τοτε ; μαχόμϑμαι - 
Επιμύθιομ. 

ο αὔθ’ δηλοῖ, ὅτι ὦ τοῦς δ ἃ ἀμενόνωμ σἄσεσ!, 
"οἱ ΟἹ μηθενὸς ἄξιοι τεειρῶνται εἰναΐζ τι - 

Ααπσάλαξ. 
() λασάλαξ τυφλὸν ῶομ ἄξι, φισὴ οἷ τροτε τῇ 

ἀατρὶ ̓  συκαμινέαμ αὐτοῦ Ὁρῶ, εἰτοι. αὖϑίρ Φν 

σΊ. λιράνῳ Ὀσμδο ποεπλήξωμαι. 3 κἀκτρίτο πάλιν, 

χαλκῆς Φησί ψμῷ δ. κτύπομ ἀκδω, ἣ δὲ μήτι 
ὑπολαβᾶσα. εἶπεμ «ὦ τέκνον . ὧς Ἰδκ καταμιανδά 

νων οὐ; ῥκόνομ ὄγεως ἐσέρησαι, δὰ πο ἀκοῖο », ιϑὴ 
ὀσφρήσεως. 

Ἐπιμύθιομ." 
Ὁ μὐθθ’ φκελοῖ, ὅτι ἔνιοι } ἀλαβόνωμ: τὰ ἀδυῶχ» 

τα. κατεπαγγέδλονται . γο ν τοῖς ἔλαχίϑοις Ἐσ 
λέγχονται.- 

Σφῆκερ, νολ τοέφδικερ . 
Φῆκες κοὰ τές δικες δίψῃ συιυρεχόμδρηοι ὲ πρὸς γὰ 
ὠργόμ. ἤλϑομ τας αὐτῷ οὐ τοῦτες πιξρ» ἘΠΕ 

γελόμιονοι ἀντὶ τὸ ὕδατος ταὐτίω τἰὺ χάρι: ἄπο 
δώσεμ. οἱ μνοὺ τποέρδικες, σκάψεμ τὰς τῶν" 

δὶ 



ἈΈΘΟΡῚ ἘἙΛΒΝΙΔΕῈ, ει 

᾿αἰάεέα, ἀείγάειαί, ἃ ριορέειεα υἱά εξ ἀπίείυμα, 
αθαϊαίίο.. ο 

Ἐαρυΐα Πσηίξοδε ςαἰαπιίίατε5 Ποιηίηίδι5 
αοςιπιεηίο εξ, 

το Ραηίω,ᾷ Μαΐας, 
Νηίω δὲ πιαΐας ἀε ρυϊςπείειάίηε ςδεξάςδ 8, 
τας ςΟιεπηείοηίθ9 ἰητεγίαι 5, αι εχ 

Ριοχίπηα ίερε δα ἀίξης, οηδιηι5 ἂν 
ἐξ ο ἀπηίςς αἰίχπαηάο Ρασηδᾶγε, 

ι τ ΑβΒδρθυϊακίίο, 
ἔλθυΐα Πρηϊβολείη ργαΠαηείογαπι [εἀ!οη ρας, 
υ{{Πίπτος χαος ςοπατί εἴτ αἰίηιτοδ. 

ἽἼ, Ἴαϊρᾶ, 
ΑΙρα «ποῖ δηΐπηαὶ εἰ, αἰχίείσίξαγ αἰἰσυαηάο 

.Ἑ πιδίτί, πιούαπι πλέει πἰαεο, ἀεί ἐαμς ἃ 
ἔς, Πατίβ οάούε ρίεπα [χπ|, ὅσ ἐεγίίο ἐςεγι1Π1, 

᾿βεγεί (πα ρ{ΠΠ|{ τασόγεπι δαάίο, ἵΜδΐεῦ τετο 
γεϊροησεηαο δἰέ,ο Πἰὰ αἰ ίαπι ρεγοί, 
Ῥίο,ποι (οἰ απὶ αἱΐα ρείιαία ε5,[εἀ δὲ Διαίέία, δ 
οἰξβέϊυ, 

ΑΠλδυϊείο, 
Εαθυΐα Πσηίβοδέ,ησηυος ἰλαδᾶάος ἐπ ροΠίρίσ 
ἔα ρυοπιίείετε, δ ίη πλί Πγΐ5 τα ' 
«ἀγσαί, : 
δε οο τς Ὁ δῚΣ, Ψ εἴρα, δ Βείαίξε. 
ἊΣ: ἃ Ρεγαίςες Πιραηάο δά ἃ, 

στίςοἶδηι αεγαηζ, Ὁ εὸ ρέξεηίες δίδεις,"" 
τε ε5 ρίὸ Δαια ἤδης σγαζίαῃι τε α{, 
ἔασι, ρεγαίςες θεέ αἱηδᾶς, β 

κ 4. πεῖρα 



΄ 

152 ΑἸΣΑΠΟΥ μύϑοῖ. 

οἵ δὲ σφῆκερ κύκλω  τοσριϊόντερ, τοῖς κέντροις ἀἁποσο 
ῥξμ Ῥύο κλέηας οὗ «ὁ δὲ γεωργὸρ φκ. ἀλλ ἔμοι γέ ει 
σὶ δύο βόεα,, οἵ 1 ἐινδὲμ Ἐπαγγελλλόμϑιοι, πάντα, ποι) 

στ} «ἄμεινομ ον ὄξῃ Ἐκείνοις Φοιζζαι, ποῦ ὑμῖῳ ΡΝ 
Επιλύϑιομ - 

ὃ αὖθ’ πρὸρ ἄνδεας σιώλεις, ὠφελέμ ἀοὺ παγ ἡ 
γελλομϑθος βλάπτοντας δὲ μεγάλα, 
᾿ ταΐο : νοῪ κολοιόος 

Ων οονίϑωμ βαλομϑμωμ τοοιΐσαι βασιλέα, ταὼς 
ὙΠ Ἰξίο ὃ κάλ. Χεφοτνξι. αἰφαμϑιύωρ δὲ 
τϑτον τοάντωμ, κολοιὸς ὑπολαβὼν ἔφη. ἀλλ εἰ σῷ 
βασιλεύοντι ἀεο Ἡρκᾶο καταδιώκαμ Ἐπιχειρήσει» 
τοῶς ἡμῖρ Ἐπαρκέσειο. 

ἘπῚ μύϑιομ. 
ο ΔΝ δηλοῖ ,. ὅτι τοῦο ἄρχοντας οὗ διὰ κάλσρ 
μόνο, χὰ νὴ φμκίω ἡὴ φρόνεσιμ ἐκλέγεσθαι δᾷς 

Μονιὸο, μὰ: ἀλώπηξ: 
Μω ἀγρισ: Ἐπὶ τινοο ἑσὼς δέδῳυ ,» Ἔνο Ὁδὸν 

τας ἔϑκγεμ. ἀλώπεκ( δ ἐφομθϑης σίὼ οἄτί 
αμ, ὅτι μηδεμιᾶς πϑξοσκειμδιύχς ἃ ἀγἄγαηο ; τὶ οὺς 

ὁ ονγας θήγει, ἔφη, οὐκ ἀλοΐωρ το ποιῷ; εἰ γάς με κὶν 
δϑυνθ" τοσθιθοιζη, οὔκ, με τανικαῦτα πρὸς Ῥύρ ὁδὸν 
ταῦ ἀκονᾷμ ἀοκολέξιο)ξ Φεήσει, αὐλνά μιᾶλλνον ἐρίμοιο οὖ 

οἱ χϑῆσϑαι ς Ἐπιμύθιομ ς 
Ο ἀυϑ 0.5 δαλοῖ , ὅτι διᾷϊ πρὸς τὸ! Ἀίνδανομ τραρὰσ 
σπκδυάφεσθαι, 

Κορυδαλόθ ᾿ 
Οφυδαλ ὁο εἰ πάγω ἁλούς » ϑρίωωμ ἔλεγερ «οἵ 

1: Ὁδ' τολῳποξῷ ᾿ δυδήνῳ τἸίωυῷ.. οὐ χϑυν. 
σὸμ 



ΔΈΒΟΡΙ ΕΑΒΝΨΑΞΒ. τφς 

πείρα εἰγοιπηοίγοα εαηάο Δευ]είς ἀγσο) Ὁ 
τε [αγε5,8{ ἀστίοοία δίε, εὰ τί! Ὁ 
ἄπο δοιεβ,αί 1] ργοπηεηάο, οὐπηΐα ἕο. 
πηΐξ,πλείία5 ἐσίζαν εἰ {|| ἀατε, σιὰτι ποΡίδ5.. 

Αβαδυίαίο. 
ξαδυα ίη αἱζοβ ρεζηίςίοίοβ, σαί ρέον 
τηίταηἰ χαίάεπιίαπατε, ἰααάπηξ δαίεπι Δα ο , 

ΠΡ ασο, ἃ Μοηπεάαα. 
ΔΝ ίθιι αεδέατγία τεσε, θα ὁ 
ογδϑαξπείε οὗ ρυϊς εεπαίηςξ εἰίσετεί, εἰίσε 

εἰρα5 φατ εἴ οἵδ᾽, τποηεά]α [ζερίο (ες αἱ, 
(εὰ {{ετερσηδίε Δηαίία πος ρίεααί ἀσσίςα ἐποτί, 
΄Παοποσο ποδίβ Ὀρεπὶ ἔεγεβς ΐ β 

ΑΒδριϊαίίο.. 
Ἐλδυΐα σης, ρςίρεβ Ὁ τὖ Ῥρίεγ ρυϊςδεέα 
αἀίηξ,εα ἃ ἰουεαἀίηε ὅς ρεπα ει εἰίσί οροτίεις- 

πον δίησα[ατίβ δηία], 8 ρε5. 
ς Τησαυϊαείβ ἀστοί 5 ἰὰρ ́ υλάᾷ Πάἤεη5 ἀγρός ἀξ 

. λίε5 δοπεθαΐῖ, παὶρε τοσδηίε σὰ) 
ἴδ, ααατε ἡπΠ||ἃ ρεροίία πεςεπίίξαίε ἄεῃ 
[68 Δοπεζεί, ας Ποη δῷ τε πος [αείο, ἤδη {116 ΡῈ) 
τις ἐππαίς τ, αι πε δ τ ἔμπης δοιξάίς ἰθα 
τδιι5 οςςιραίαπι εῆς οροτίεδίς, [ε ροζίμ5 ῥα, 
γΑ{(5 υἱί, ᾿ς Αβδρβυϊαίίο, 
Ἑαθυΐα Πσηβεα: ἀπεια5 ρεγς πὶ ρύδραν, 
ταί εἤςξ οροτίείε, ἥν; 

κοι ΟΠΙ, 
( : ' ΔΠίω ἰλψαεο ςἀρία Ρἰογδηβ {τε αΐ, Πεί 

τλῃ! αλίίετα, ὅς ἰηξε !ςί ποίας Νου αὐ 

ς τἀπὶ. 



34. . ΑΥ̓ΣΩ͂ΠΟΥ ΝΜΥΊΥΘΟΙ, 

οὺυ φυοσφίϑάμίω τινός. οὔκ ἄξγυφομ. οὔκ ἀλλότι δ 

σι κίω» . κόκκοο ᾿ στὸ ἐῥιικρὸρ, ἂμ ϑανατόμ μοι ἼΒΟΝ 

Ξένεσεμς Επιλύϑιομ 
Ο μῦθοο, πρὸς τοὺς διὰ κέρδι)7 εὐτελὲς, μέγαμ ὑφ 
Ξαμθῖν κίνδωυομ. 

Νεβρόξ . 
ἽἼ Ερρός τσοτὰ πρὸς στἰὼ ἔλαφομ εἶπες τσάτῷ, σὰ 
νοἡ μείζων [Ὡ, ταχύτερος κωῶμ πέφυκας - Ε 

κέατα πρὸς τὅτοις ὑπερφυᾶ φέρεις πρὸς ἄμωμα « 

τί δήποτ οὧ οὕτω τὅτὺς φοβῇ; κἀκενθ, γελῶὼμ 

εἴπερ. ἈΛΚΘΗ μον ταῦτα. φὴς τέκνομ » ἐμ δὶ οἶδα.» 
ὧο ἐπαδιὰμ καρὸς ὑλακίῳ ἀκόσω, αὐτίκα, πρὸς Φν 
γὼ οὔκ οἷδ' ὅπως ἐκφέφομιαι . 

Βπιμύθιομ. 
ο αὔϑθ διλοῖ, ὅ ὅτι τοὺς φύσει δελούς, οὐδερίσο, 
-σαραϊνεσὶς φώννυσιμ ὲ 
ἘΣ το Λαγωοὶ » Ἰοὴ βάτραχδι. 

τ λαγωοι τοτὲ σιμιρελϑόντερ ̓  τὸν ἑαυτῶν πρὸς 

( λιλθοι ἀπεκλαΐζοντ Βίομ, ἃ ὥ6 ἐπισφαλὴς εἴν Ὁ 
δαλίας “πλέως. ποὺ ὙΚ κοὶ ντ ἀνθρώπωμ » Ὁ κωυὼμ 
"οἡ ἀετῶμ, ἡοἡ ἄλλωμ τσοδιῶμ ἀναλίσκονται. βέλτι 

Ὸμ οἷν εἶναι ϑανέίῳ ἀπαξ, ἢ διὰ βία Ἐέμεμ. τῦτο τοί 
να κυρώσαντες, ὥρμασαρ ἣν {} ταυτὸ, εἰο σἰι λίανίω, 
ὧς εἰς αὐτὴμ ἐμιπεσόμϑμοι "οὐ ἀποπυιγησόμιονοι ὁ 
ἣν δὲ καϑεμϑιωμ κύκλω οΟὴ λίμινκο βατφάχωμ ἃ ὡᾷ 
ἼῸΡ τῶ δοομα κτύπομ ἤόϑοντο, εἐὐϑὺφ ὟΣ ταὐτίω ἐἰσν 
τοχδασάντωμ;, ν λαγωῶμ τις αγχινὅοόῥος εἶναι δοσ 
κῶμ χ ἀΐλωμ, ἔφη. δἧτε ἑταϊφοι. ἢ μικδὲμ δενὸμὶ μιᾶς 

αντοὺς διαπράξνοϑθε. ἔδη ὡς ὁρᾶτε γῳ ἥμῶμ ἕτεᾷ 
δῶ 



ΔΕΘΟΡΙ ΒΑ͂ΡΒΝΓΊΔΕ. τφς 

γασα πτραΐ σαί β,Π6 ἀὐσεηᾶ, ηὖ αἰϊαὰ χυίς 
Ρείοίαπ,, γδηξ δῇξ ἐγίείςί ραυα, πλοστίβ πὶ σα 
(λα. ο ΕΡυϊαίίο. 
Ἑαδυΐα ίῃ εοβ,ααί οὐ εἱς ἰασίιμπ, τα σησπιίαθει 
αἀπερεγίς 1], ς 

᾿ᾧ οὐ ον ΕΠ ΠΠαΪα5, 
ἴπησΐι5 αἰἰσαδηάο ςείπο αδἱέ, Ῥίεγ ἢ: Ὁ 
ἃ πιαίοε, ὅς ςεἰεείου «δηίδας, ἃ Σ΄. 

Ἄτογημᾷ ρίσίεγεα ίησεηζία σείλ5 δὰ τη α 4111, 
αὐτὶ Πα1 ἑσίταγ [ς ε05 εἰπε 8ς ἃς ἡἰς τίει 5 
δίε,αεία συίάςαι μος Πα {5 ΕΠ! απὶ ἀείο [ςίο, 
σαοά σαπ| (Δηΐ5 ἰΔίγαίιπι δαάίαετο, Παίπι δά ἔα 
σϑπὶ πείςίο φαοπηοάο εβεγου.. 

τ Αβαβδυϊατίο, 
λδυΐα Πρηίβεαέ,ηαέαγα {πλίάο5 Πα] 4 
δὐἀπιοηίίοηε ἔοτεΠςαεί, 
ιὉ ΠΤ ερογες, ἃ δησ, 
: ἧς Εροτα5 αἰίχσυδηάο ίη πητπὶ ρεοξείιί, ( ἱρ, 

(ογῦ ἀερίογαθδειπ, φίογες ρίςα οΡηοχία, 
δὲ τἰπτοτίς ρίεηα,Πποα ἃ. δῦ Ποπιίηί9, ἃ «δηίὉ, 
δ δαυί 5, δ αἰ75 πχαϊείς σοη[αππτηξιιτ, (Εἰ {2: 
15 1ςτὯς εξ πιοτί [ςγεἶ, ἐοίο υξα βε εἰπιείει πος 
ἰσίτατ Πγπιαίο, ἐπιρείαπι εοεγαηζ [πιὰ] τη ρας, 
Πααί! ἰῃ εαπι {πΓαἰξατί, ἃ. (αΟςαηαί. ; 
[εὐ στ γαησς, τε οσἰγσαπι ρα πάεην(ςἀοδθαηξ, 
εὐτας Πγερίξα ρεγςερίο, {το ί μας 
ΠΙαίΠεης,οχ ἱερογίδιις φαίάαπι ρεπἀεηείον εξ αἱ 
5 αἰῆς, αἰτ,ΠΠίεε οἱοςή,ηα]α τε σγασί τος 
ἐρίος αῇιοίες, ί4πι αἱ ἱάειί5, ὃ ΠΟΡ 5 αἰία οἷ 

πηΐ 

. ἰδὲ λιν. δ 



ξδ ΑἸΣπδὲ μιϑοῦ ὁ 

Ὅ2) Ἰὼᾶ δαλόπρα. ᾿ς Ἐπικμύθιομ « ᾿ 
Ο μῦϑος διαλοῖ, ὅτι οἱ δυσυχοιζτες, σ, ἑτέφωμ χείφσ.) 
γα τασχόντωμ ταφα μυθοίται . 

᾿ τἀρχλς νϑδ) ἵππορ. 

(ω ἱππομ ἐμακάφισεμ ὦ ὡς ἀφθόνως γεφόμεν 
νο} μοὶ, Ἐπιμελῶο, αὐ μιὰ ὁδὶ ἀχύξωμ ἅλιο Ἐ 

Χωρ. ηρὸ ταῦτα, πλᾶδα ταλαιπωρῶμ. ἐπεὶ δὲ καὶ 
φὸρ Ἐπέσα πολέμϑ, νὴ ὁ ὁ βφατιώτης ἕνοπλομ ἀνέβα ἣὧμ 

Ἵππομ ᾿δανταχόσε ττομ Ἐλαύνωμ, νοἡ δὲ μὴ μέσομ 
ὯΝ τπολεμίωμ ἐἰσήλασε, Ὁ) ὃ ἵππθ᾽ τποληγεῖς ἕκει» 
», ταῦτα ξωφακοὶς ὃ ον“, ἦμ ἵππομ μεταβαλλόμεν 
νου Ἐταλάνιζεμ. Ἐπιμύδιορ Α 
Ὁ μῦϑθ΄ δηλοῖ, ὅτι οὗ δά Ῥύς ἄρχοντάς μοῦ, -λασί 
Θ6 Ἰἰκλοῶ», ἀδλὰ τὸν καὶ ἢ ἐκείνωμ φθόνομ: . γοὴ δ κίνδα 
νορ ἀναλογιδομᾶῦσο πἰὼ πενίαν ἀγαπᾷμ- 

φιλάφγυς 97. 
(᾽ς τις ἅπασαμ αὑτῷ σἰὼ οὔσίαμ ὅξαρ! 

γυφισάμον 7 » πρὶ ἀϑυσοί βῶλομ ποιήσας, ἔμ 
τιν τόπῳ κατώρυξε, συγκατωφύξας ἐκέι ποὴ ἡυχίυ 
ἑαυτῷ κοὶ ὧμ νοι. "οὴ καὶ ἃ ἡμέφαμ ἐφρχόμϑνος Ἰ αὐὸμ 
ἔβλεπε, δῇν δ ἐργατῶμ τιο αὐὲμ τραφατηφήσας "αὴ 
ὁ γεγονὸς σαρνοίσαις ᾿ ἄνοφύξας τὸμ βῶλομ ἀνείλετο ς ὸ 
μετὰ δὲ ταῦτα κακϑν» Ἰλϑὼμ, νοὴ κενὸμ τὸ τοότομ 
Ἱδὼμ, θρίωεξμ ἴρξαν, νὴ τίλνο, τὰς Ῥίχας. πότου δέ τις 
ὁλοφυφόμδϑιιομ οὕτως Ἰφὼμ, πο σἰὼ οἰ τίαμ πουϑόμεα. 

νΘ’΄. Μὰ οὕ τὼς εἶπεμ ὦ οὗτος ἀϑύμα. οὐδὲ .Ν ἔχωμ 
Δ γϑυσὸμ εἶχε. λίδορ οι ἀντὶ ϑυσδ λαβὼν δὲς. Οὗ 
νομῖέ σοι Ὁ ἢ ἡϑυσὼ εἶναι . σἰὼ αὐτὰρ γᾶς σοι τλη)) 
φώσει »ϑεία ". ὧς ὁρῶ γουῷ οὖ. δ' ὅτε ὁ λβυσὸθ ἦμ᾽ ῳν ϑησᾷ 

ἥρσοι, 



ἈΈΒΟΡΙ ΕΑ͂ΒΥΨΑΞΕ, τ 
[αηΐ φιἐπΊΔ] α εἰμι ίοτα, Αβδρϑυϊδέίο.- 
ΕλδυΐαΠσηίξςαξ, πηίεγος σγαπίογίρι5 δἰίογαπι 
ςοηίοϊατγί ςαἰαιγίζαε 15. , 

ρ, Αἰπας,8 ἐηπιι5, 
δίηας ἐπι Βεδεῖ ρυίαραί, Φ αοἀδέεγ ηὰ 

β {τἰγεῖ, ὃ. ἀοςαγαίε,ς ἱρίε πε ραἰεαγ (Δε5 
Ὠαθεζεῖ, ργαίεγείτης ἀεξαείσαία5, οι δαιζεπι απ 
ρα (ηΠ|τίε δε], ὅς πηΐες αυπγδίσιπι αἰσεηαίε 
εααᾶ, μας {{Π πο ἤρα Τρεῖς άο, ςείει ὅς ίῃ πιεάίος 
Βοίϊεβ ἱη{Παἰ, ὅν ἐπτα5 αὐ]ηεγαίαβ ἴσο 
Βαί, Πίβ υἱῇ 5 αἴτια εααι πγαζαία ἰεηΐε 
((ὰ αὐ εγτπι ἐχίΠίπηιαραι, Αβδδυϊαείο. 
Εαδαΐα Πσηίβεαί,ηοη οροτέεγε ργίηείρε5, ὦ ἀϊαΐν 
{65 πγίζατί, (εα ἰη {05 ἱηυἱά 4, Ρεγίςα 
ἷο ςοηΐγ ἀεγατίς, ραιτρεγίαζειη ΔΠαΓΕ, 

“ὦ, Ααδίδ. ἔυτ' 
Δ ατὰ γιατ σι οὐηίαᾳ [πα Ῥοπα πεπάέ 
αἰςε, ἃ, αγεαπι σἰεθαμ ἐεοίΠεί, ίη 

ἴοςο σποάδηι ἰηἰοάϊε,ηὰ ἀείοῆο {᾿ς ἃ δηίπιο - 
(πο, ὅ. πιεηΐε ἰῷ ααποιίάίε εαηάο, ρίαιι Ἐ 
υἰάεραί, (ἃ Ζ εχ ορί5 44 οδίεγιξάο ςοσποιίξ, δό 
γε[οίδπηι οἰερατι ἀρ {0, 
Ροίξ πος ἃ πε ρεοξεξξαις,8, σδοσιτηι ἰοσ 1 
ιπἀεηβίσσετε ςορίς, ἃ, ςαρίϊϊος ἐπείϊ!ειε, Πᾶς «τ ἡ 
ἄδλη1 αἰα Ποε{ἰς ρογαηζεπη, ἃ. ςφαίδινι ααάίαι 
(εἰ,πε [ἰς αίξο ἐὰ ἐὲΠπᾶγο, πεῳῷ εηίπι παθεης β 
δαγ, Παρ εθαβ,ἰαρίηε ἰσίζ Ὁ Διτο δοςερτ γεςδάε, 
ἃ ρυία ἰδ  φαγαπι εἤς,εαηάδπι επίπι τί α. 
ἔχη ργααρίτ πᾶ, ψίάεο, ξῳ ς αὐτ οἱ τῷ πέελ 



:58 ΑΥ̓́ΣΩ͂ΠΟΣ ΜΊΘΟΙ͂, 

ἦα Τῷ κτήματ, -᾿ Ἐπιρίύθιον.. : 
Ο μῦθος δικλοῖ, ὅτι ι οὐδὲμ ἢ ἢ κτῆσις, ἑὰῳ μὴ Ὦ χαἶοὶς προοῖ- Ὗ 

Χιῶες, ν οὐ) γέρανοι « ξ ; 
» ᾧ Ἡνερ νοὴ γέφανοι ἐπὶ ταὐτῷ λαμῶνθ᾽" φρέμον 

τὸ. ὧν δὲ βαρ όυτῶμ ἐπιφανέντωμ » οἱ μοῦ γέφα 

νοι ἈῦΦοι οντεο, ταχέως ἀπέπτασαμ . οἵ δὲ χες διὰ 

2 βάςθΘ’ ὯΝ σωμιάτωμ μείναντες, σρελίφϑασαμ. ; 
Ἐπιμύθιομ . 

[ὍΝ αἴθ» διλοῖ, ὅτι "οὐ φν ἁλώσα πόλεωρ, ΟἿ μοὺ ἀ) 

κτάμονερ εὐχεφῶς φεύγασιν.. οἱ δὲ στλόστοι δολένα. » 

οἹὉ ἁλισκόλονοι 
Χελώνχ, "οἡ ἀετὸς, 

Ελώνκ ἀετό ἘδεΡ ἹπΊαδ)ᾳ ἀφ διδάξαι. ἕ 
ΔΕ: τραραινόντος πόξξω τότ οὶ Φύσεωο αὐτῆς, 

εἶναι, ἐκείν ῥμιῶλου τῇ δεήσει πϑοσέκατο. λαβὼμ οὦ» 

ταὐτίω τοῖς, ὄνυξι, νολ εἰ ὑψΘ Ὁ ἀνενεγποὺμ »εἰτ' ἀφὰ 
Ἀἶμο ἡ δὲ, ΚΠ τέδῶρ τεσσο., συέβδίβα. 

Ἢ Ἐπιμύδιομ ᾿ 

[ο μῖθθ᾽ Διλοῖ » ὅτὶ τσολλιοὶ ῳ, Φλλονεικίαίο Δ ῷρον! 

ἑλωτέφωμ τραφακόσαντες, ἑαυτοὺς Ἑρλαψαμ.- 
γύδλας . 

᾿ τῆνον ὅσοτε : λδήσασα Ἐπὶ πόδα ἀνδρὸς ἢ ἑκάν 
' ΘΙ σΈ}. Ὁ 5. τὸρ Ἡρακλί ἐπὶ συμμαχὶ ἂρ ἐκάλει, ᾿ 

(δὶ δὲ ἐκείϑεμ αὖϑιφ ἀφελομϑυΐιο » σενάξαρ εἰπε ὦ Ὧ 

φἄκλας, εἰ Ἐπὶ ἘΣΩΣ οὗ σαιρεμάχησαβ, ποῦς ἐπὶ μεὶν 
ϑοσι ανταγωνιδαϊζο σιυσεφ γήσ᾽ ει - 

Ἐπιμύθιομ ᾿ 
ο μὖθθ»’ δηλοῖ, μὴ δέξρμ Ἐπὶ ὟΝ Ἐλαχίδωμ τὸ δείῃ 

γὐματ, ΛΑ ἐπὶ δ ἀναγκοίωμ᾿ 

Υ ἷ 

Ἐλαφορ ̓  

ἢ “ν᾿ ΕΣ 



ἈΕΒΟΡΥ ΒΑΒΝΤΆΒ, 1.9 
δεῖς, οι ἈΒδυϊλείο.. 
Εαριϊαησηίοαί, ἢ] εἤτξε ροΠεΠίοης, αἱ αἱας δὰ 
ξυειείε, το, Δηίεεες, ἃ αἴπεβ. ἣν 

ΚΑ ΜΝίξιες, ἃ αὐπες ἰη εοάεηι ργαίο ρϑίςε 
δαηζιγ,πεηδίογίθιι5 δαιίειι ε{{58, στὰ, 

ε5,Φ εἤξει εἰτε5,Π αἴ εποἰα ποιᾶς, δηίετεβ πείο οδ 
οΟὔι5 ςούρογι σαπι πη ἢ Πεηΐ, ςαρεί ἐπεγαηΐ, 

ι Αβαρυϊαιίο. 
Ελρυΐα ἤσηίῃοαί, ἃ ἰῃ εχριυσηασίίοης αὐδίδ, (τ, 
ορεϑ ἔδαείϊε ασετε,αίαί(685 Δαζετα [εχ 
τε (Δρίοβ. 

ς, Τεβυάο,ἃ Δαιηῖα, 
Ἵ ΕΠυάο ογαραΐ αηιη8,αε(ς ποίδτε ἀοςοίεί, 
Ι. Ε εα αι δάππηοηξίε ργοςα πος ἃ Πδίουγα ἱρία8 
εἴς, {114 πιασίς ργεςίθιι ἰηΠαραΐ, ἀςςερίτ ἱσίεας 
ἐρίαπι πησαίρα, ἃ ἰῃ αἰγασα {{Πε| πε ἀεπλέ 
{τ|ῆκες αιΐεπι ίη ρείγαϑ ςεςίίέ, ἀζ ςοηίία εἴ, 

. ΑΒδρυϊαίίο. 
Εδδιυϊΐα Πσηίῃολί, πγαϊέοβ, 4α ἰη ςΟίεηείοί" ρεαάς 
ἐἰοείρια5 ἤοη διαίπετγίηε,ε ἱρίος ἰαΠε. 

τῳ Ραᾳΐίοχ, 
ΝΊΕΧ αἰίσυδηάο (αἰτδη5, υἱγί ρεάί ίῃ,) 
δαί, ἢίς ααὶ Εἰεγσαΐειι (η διυχί ἱπποςαϑϑί, 

δ Πίς ςἃ {ΠΠποτατίας (αἰταΠρί, [αἰρίγαηάο αἰέ,ο ες 
εἰ|65,{1ςδεία ρυίςξ ηὉ διιχή τ ε5, κι ςΟίτα λα 
ἔοτεβ δαἀπεγίαγίος δάϊαπαρίςς 
: Αβαδυϊαιίο. 
Εαδθιυΐα Πσηΐπςδέ ἢ οροτίετε ἰῃ πιίηίπιί5 Γ᾿ εαῖ 
τοραίς; ἰςα (0 Ὠςςεἤατῆθ, εὐ ἰὼ 
- Ἔ (είι2. 



ἴδὸ ᾿Π᾿ἌΙΣΩΠΟΣ ΜΊΘΟΣ- 

ἔλαφοο : 
ἘΠῚ τορ ἕτόβομ τσέπη μδιΐη ΓΗ ὀφϑαλῥδν , 

ἐπὶ πίον 0 ᾧ φυέμετο» ὧρ μοὺ ὑγιᾶ δὴν ὁ ὀφϑαλμῶμ᾽ 
“πρὸς πὶ) ξηρὰν διὰ Ῥύς καυμγετοίῦτας ἔχουσα ; Τὸ 

. «δὲ ΔοΙ7ΡᾺ. “πρὸρ ϑάλαπαμ, ὅϑεμ οὐδὲμ ὑπώπηἠόνε. παν 
ξαπλέοντες δέ τινε , "ο) τὅτὸ βοχασάμιονοι, αὖ 
τὴρ κατετόξῳσαμ. ἣ δ ὃ ἑαυτὴμ ὠλοφύρετο, , ὡρ ὑῷ ἧς 
ϑὃὺ Ἰδεφοίκαι »ἀαδὲμ παῦϑσα-, ἥμ δ' οὐκ ὥετο κακὸμ 

. ἔπάξεμ, ὑ ταύτηο προδεδομϑιύᾳ, 
Ἐπιμύπιομ . 

ο ΣΟ δκλοῖ, ὅτι πολλάκις ἣ Ὡμῖμ τὰ βλαβερὰ δο 
κοίτα ὠφέλιμα, γίνεται, τὰ δ ὠφέλιμα, ᾿βλαβεςά, 

᾿ Ελαφοο, νοῦ λέωμ ο ; 

τ Δαφ, κιυμγοῦβ φεύγασα, εἰς ἄντρομ εἰσέδυ. 
λέοντι, δὶ ξκᾶ πόριτυχὅσα, ὑῷ αὑτῷ σαρελήφθα, 

ϑνήσκοσα δ' ἔλεγερ ὃ οἴμοι ὅτι ἀνδρώπτας φεύγθσα.- 
τὸ τὴν ϑηρίων χγοιωτάτῳ τοόϑιέσεσομ. 

Ἐπιμύϑιομ Ν 
ὁ μῦθος διαλοῖ, ὅτι ποοῦδοί Ὁ ἀνϑοώπωμ μικρούς κινφύ 
υϑο φεύγοντες, μεγάλωμ ἐπταφάϑησαμ . 

Ἐλαφθν » μοὶ ἄμπτελος ο' 

Λαφῷοσ καρηγούς φεύγασα.; ὑπ᾽ ἀμπέλῳ ἐκφύβρη, 

,“σαρελϑόντομ δ' Ὀλίγομ Ἐἐκείνωμ, Ἡ ἔλαφ" πιλώ) 
ὧδ ἈδᾺ λαδῶμ δόξασα. [ν᾽ οϑὴ ἀμπτέλο φύδλωμ ἘΦ 
ἐ ἴκξαθ, ν τὅτωμ δὲ σεομϑλωμ » Οἱ Κασβγοὶ ἀπιϑξαφέν 
τίς » κοὰ ὃ τόρ ἣ ἀλκϑέο νοιιίσαντες “ἣν Ἰώωρὶ 2 τς 
φύλλοιο [τὶ κρύπεδϑαι,, βέλεσιν ανέλομ “ἰὼ ἔλαφομ. ἣ 
δὲ ϑνήσκοσα, τοιαῦτ ἔλεγε. δίκαιο. τοέπονϑαιι. οὗ 
“ουὴ ἐδ4 χίὼ σώφασαμ με λυῤιολνεδθαι « ὄν 

; Βπιμύθιομ ὁ 



ΔΈΘΟΡΙ ΕΔΒΝΊ.ΔΕ, ῖδι 

ξῇ 6" Ὁξειυλ. 
᾿ Ετζαα αἰέείο οδοαοαία οςυΐο, 

(η {τοτὲ ραϊςεδαξαγ, ίαπιιπι οσαϊα1 
οαἀτείίδπι ργορέει πεπαΐοιεβ Βαδεη5, 
αἰέεγαηι πείὸ δά πιαύε,αηάε ηἰΠ{{{πρίωραῖι το), 
ἐετπαπίσαηέες ἀπε σαί, Πος οσίεςξδηίε5, ἱρ; 
(λπτίασίταγτηξ, ϑος Δ [οἰρίατη ἰασοραί,ῷ ἀπε 
εἰπιπεγαί, {1 ρα ἔογες, φαοά πὉ ραυΐζαραΐ πιαία 
{ΠΔέσίτι, αρ εο ργοά αι. 

ΑΒαρυϊδείο: 
Εδδυΐα Πσηίςδέ, ίαρε χυα ΠοΡίβ Ποχία αἱ, 
ἀεηία, αα 4 Πεεί, χάος πεγο απ], Ποχία, 

6" (ει, ἵν εο. 
ὙΕΓτΑ πεπαΐογεϑβ πισίξε {{ρεἰπης ἑηστεῆλ 6, 

ὡΝ ἰη Ιεοης δαείδί ς ᾿ς Πεΐ,αΡ εο ςορῇ δία δ. 
τηογίξβ δατε αἰςεραῖ, πεί αὐη| σοα Ποῖςε5 ἑασίς5, 
ίῃ ἐεγαγαι ἐπι {Π|πλιι ἰποία , 

ΑΠαριυήατίο. 
Εαδυΐα σηίςαί πιυϊος Ποπιίπεβ ἄππι ραζαα ἔα 
σίαηερετίςαϊα, ίῃ τηᾶσηα που τΈΓΟ, 

ςε ες, δὲν (5. 
( για πεηδίογεϑ ξισίεῃβ, ἔα αἱές ἀεἰ ει. 

οαπη ργαίεγήπεηΐξ δὔξ ραγᾶρει {ΠῚ,ςετια ρτοῦ 
[α5 απ ἰαίετε αὐ ίξγαζα, 5 (ΟἹ ὰ ρα, 
(εἰηςερίς, {{Π|{ τεγο ἀσίεδείβ, πεηαίογες σοπποῦς 
{{,8 ααοά οὐδέ πεγ διδίἐγαί, δ πιαὶ αἰσαοά {πϑ 
ἰο]ής οςςυϊέατί, (ἀσίε5 ςοηἰεςεετης σεγαδπι. 
ἤγας Δἴ πηοτίεηϑ [αἰία αἰςεδαΐ, απ} ραῇὰ ἔπτη, τ 
εηίπι ΟΠ ςηάεῖε ορογίεθαί, αιτα πὶς ἰεγταγδΐ, 

ι Αθᾶραυ 



τσν, ; ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΎΘΟΙΣ ἡ 

επιμύθιομ, 

ο μῦϑος διλοῖ, ὅτι οἱ Ἱ ἀδικοιῦτεο τοὺς εὐσργεέται; ὑῇν 
ες κολάζονται οἷ 

᾿ Ονοβ, μοῦ. λέωμ. ε" 
(5 ποότὲ ἀλεκ ξυὼμ. σαυείβοσπε.. λέοντι Θ᾽ Π 

ἐπελθόντ 7 "νῷ, ο ἀλεκξνωμ ἐφώνασε, καὶ, 
ὁ μοὺ λέων, φασὶ γοι ττομ τἰὼ ἀλεκ υόνος φω“: 
νὼ φοβοῦ, ἔφυγε οἱ ὁ δ' ὄνος νοῤμλίσαρ δ[ αὐτομ τε, 
φδυγέναι, Ἐπέδραμϑν εὐδὺς δ λέοντι. ὧς δὲ τοόξξω; 
τὸρρυ ἰδίωξεμ " ἔνϑα ἐιπκέτι δ Τὸ ἀλεκξνόνος ἐφλκν ει 
τὸ φωνὴ, Θξραφεὶρ ὁ λέωμ κατεθοινήσατο. ὁ δὲ, ὕνηή 1: 
σκὼμ ἐβόα, ἀθλι()»" ἐγὼ νοὶ ἀνόντΘ. τσολεῤλιϑὼρ ἡ 
μὴ ὧν γονέωμ ) τι’ χάριμ ὙΣ ππόλεμομ δ ιωςμηθίωον, 

Ἐπιμύθιομ. 
Ν μὖϑθ᾽ δηλοῖ, ὅτι τοοδδοὶ Φίν ἀνωφώπων ταπαὶ 

ὑσρϑύίοις ἐπίτηδες τοῖς Ἐχ:φοῖρ ἐπιτίθενται . ἡοὺ νὴ οὔν 
τῶρ ὑτὶ ἐκείνω» απόγλαυται. 

Κηπωφὸρ. » χροὶ κύωμ. 

Κρ κύωμ εἴο φρέας κατέπεσεμ «Ὁ δὲ Ἀυπὼ ᾿- 

φὸς ̓ Βολόμον θ" αὖὗτον ἐκῶθεμ ἀνενεγκδίμ, κατῆλ, 
θεέ πὴ αὐτὸς εἰς ̓ φρέαρ, οἰνθείς δ ὃ κύωμ, ὡς κατωτέ- 
ξω ἐκῦδομ αὐτὸρ αφαγέγονε καταδῦσαι ,ὧμ καπὼ 
φὐν͵ σραφείο, Ἐδακεμ.. ὃ δὲ» ἀκετ οὐδ ων ἐπανιὼμ ὑδικαι 

ἄ᾽ φισι “πέπονθα, τί δήποτε τὸ τορ αὑτόχερφα σῶσαΐ 
ξασύδασα ἈΠ ρεο, Βπιμύλιο ἅ 
ο 5 μῆθιθ).7., πρὸς ἀδίκαρ, νοδ ὦ αχαρφίσσρ. ΄. 

ΖΘ. νοὴ κύωμ- 

Ὑ6 ἡ κύωμ ἀλλλήλοιο διελοιδοροιρ. . ἢ ἡ Ἧ οἷς, 
ὥμγυε “τὶ ( ἀφχοδίτης, ἡ μίὼ τοῖς οὐ σσὶμ, 

: ἀναῤῥάξαρ, 
ὃ 



ἈΕΒΌΡΙ ΒΑΒΝΨΆΈΕ, ΓδΣ 

ἐ Ὁ τ Ὁ ἸΙΑΒδυΐλίο, 
Ἑλδια Πσηίβοαέ, αι ἰηίατία βεῃοίαζογεβ ίκίαι, 
ὰ εο ᾿μάρ τον αν, 

: ἈΠηα5,8  ἴνεὸ.Ὁ 
ψ πὶ Αἤμο ΘΑ ας Αἰ] Π ραίτεβδαξ.  εοῆς αἴξ 

Ὁ ἀσστεῆο αἰϊμιπι, σα 5 ἐχοϊδισιδυίε, 
δέίεο (αίπηξ επίπι παης σα τον 
ςεπιτίπιεγε) ξασίε, δέ αἰίπαϑ γαῦαβ ρεορέευ ἴξ ἂὶ 
σοι ασοτοῆα εἰς [Πείπι!εοπεπη. πέπεγο ργοςαΐ 
δαης ρίδοπξας ΕΠ, ἄο πὸ ἀγιρ  ίι5 σα}! ρεγαεηίε 
Βαξ τοχ,ςοηπεία ἱεὸ ἀεαογδαί, δίς πεγοὸ πιο Ὁ Ἢ 
εἴ65 «ἰυηαρδί,πιε τηϊεγῖ, ὅ. ἀεπιεηζε, εχ ρᾷσπαος ὁ 
θᾳϑ εἴ ΠΟ ἡδίι5 Ῥαγοηεί!, εσυ σΓα Ώ ἃςίε ἀταΐς 
ε Αβπδυϊδίίο. 
ἜΕΌΤΝ Πσηίβοαί, ΡΙεγοίς ποπηίπε5, ἰη 
ἐπίςοϑβ,η ἰε ἀε πα αὐ τα Πιαιπηἠίαγαης ἀρ ρτεαί, δίας 
{τὰ Δ {8 οςςία!, 

ὃν ΟἸϊπον, ὦ Γληΐ, Ὁ γε ἐαητίῤρις τὸ 
()"» Ὁ γρτόλον οδἢΐ5 ἱπ ρυίεσπι ἀφο (οἱ ἡ ὁ ἀἀἰάΑ καρ, τῶν. 

τοῦ ἀεξίρίαπι τς ἐχέγδέξαγας, ἀείςοπ, 
αἰς ἃ ἐρίς ἐρυτοῦ, ταῦ δε ςαῃίς ἀςςἐΠΠς αὐ [τέων 
Ἷὰ 5 πγασίς ΟὈγπεγεί, οἴου 
ἐξ ποις πιοπιογαίς, Πΐς αἴξ ἀοίογε τοπετίας: α- 
ἢ ὅβον Ῥαέίογ, ηᾶ ςασπηζῷ [αὐτεοιξεζοσξ ἰξγααες 
ἀπά αΐς, ΄ ᾿ΔΗδθυϊδείο, ᾧ 
Ἑλραΐα ἑῃ ἰπία[ξος, δε! ἰησταῖοϑ. 

' το τ Ὁ αὶ ϑασιᾷ Ὀδηίβ. 
Με Ἐν: τλαΐζθο ςοηυαδαπέπν ἃ [ας 
 ἰαγλθ 8} Ῥεγν επειεπι; ρεοςαἀπδίο ἀεηεδαϑ 

ε [2 ἐϊωαπαγιηι 



64. ΑἸΣΩΠΟΥΣΥ ΜΙΘΟΙ͂, 

ἀναξξήξαμ ὁ πὶ κῶς .ἣ δὲ κύωμ πρὸς ταῦτα ἐἰρωνικῷο. 
εἶπε. καλῶρ ΓΡΙ Ὁ ἀφροδιίτας ὃ ἘμῚμ ὀμιγύες. δηλοῖς' 

γα ὑτὶ αὗτιο ὅτι μκἄλισα φλλαόϑαι : Ἦ τὸρ ΩΝ σῶμ 

ἀκαϑάςτωμ σαφκῶμ γευόυδιομ , οὐδ᾽ ὅλως ΕἰΟ Ἱερὸμ 

Πκοσίεται. ὦ νοὶ ̓  σῦο ̓  διὰ τῶτο ῥλαὺ σι ῥιοδνορ δὼ 
λη ὄξ)μ ἣ δεὸρ σέργασᾶ Με, ὧν γουῇ κτείναντα», ἢ ἀλ' 
λῶως λυμαινόχονο μ τοαυτάπασιμ ἀττοθϑέφεῖαι, σὺ υδὰ 
τοι κακῶς οὗειρ. Ἰοὴ ἰωσα ἡϑὴ πθυκκῆα .΄ ᾿ 

Ἐπιμύθιομ. 
ο  μῦϑθ δηλοῖ, ὁτι οἱ Φρόνιῤιοι, δ οἥτορωρ, τὰ ὑ2» 

τῶρμ ἐχηφῶμ ὀνεῖ δα, εὐμεδύδωρ εἴς ἔπαινομ ῥμεταοςκν 
ματίοσιω. 

τρ; "οὴ κύωμ. 
Δ: »Ἰοὴ κύων τσόθὶ εὐτοκίᾳρ ἤφιδορ. ἘΦΧ δὴ κύ, 

, ωμ εὔτοκ εἶναι μάλιδα ττάντωμ τῶμ τσεζῶμ, 
ἼΩΝ Ἧ ὕᾷ ὑποτυχὅσα πρὸρ ταῦτά Φησὶν. ἀλὰ ὅταμ 

τῶτο λέγῃς » ἰὅϑι ὁτὶ ἡ) τυφλούς τοῦρ σαντίο σκύσ' 

λακας τίκτεαις. ᾿ Ἐπιῤκύθιομ, 

ο ἀλῦθοβ δηλοῖ, ὃ οὐτί οὐκ ῳ, ΟἿ τάχει τα ἐπόγματα 2᾽ 

ἄλλ ᾧ τῇ τελαότατὶ κείνεται ε 

ΐ ᾿ΌΦΙρ0; ΠΣ καρκίνος» 

Φιρ καρκίνῳ σα διητο το ̓ ἑταιφείαμ πρὸς αὐὼμ 
τποιησάμμ ». ὁ ἀιοῦ ον καρκίνορ' ἁπλοῦς ὧμ: 

ἐμ Ἰρόπομ ὐ μεταβαλέονᾳ κ' καἀκέίνομ τραφῆναι φΟὴ τρανσρὶ 
γίας . ὃ δὲ, οὐδοτιοί ἕ ἑαυὸμ ταρέίχε τσειϑόμδιομ τ 
ἐπιτιρήσαςρ δ ὃ καρκίνθ" αὐὸμ ὑπνοίῦτα » καὶ ὉσῸΜ᾽ 
οἿομ τε πιέσαο, φονεύει. “πῶ δὶ ὀφεωρ μετὰ ϑάνατομ 
ἐκταπέντί ἡ ἐκᾶνορ εἰπεμ. οὕτως ἔδα "οὴ πόδε 

εὐναὺ νολ ἀπλδμ εἶναι. οὗ δὲ γονὰ ἂν ταὐτίω “ἰὼ. 
δίκίω 



ΔΈΘΟΡΙ ΕΑΒΝΌΔΕ, ἴδς 
{ιΠατῖ ἐαηδηλςδηΐς πείοὸ δά ας ἀπ ππι δέου 
εἰχίειθεης ρεσ Ν᾽ εηεγεπι ποδίβ ἐπταβ, Πρηΐτίςα5 
εἰ αὖ ἱρίὰ σεποιιεηζεῦ διδεί, αιτα ἱπηρατα5 145 
οατης5 ἀεσιπΠαηίεμι, Πα ραέζο ἴῃ (ἀςε [ἰτπ 
ααπηε, δ α5 ργορίεί πος ἰρίξαγ πηασίβ μέσα 
ἔεττ ἀεα απατε της. Πδπὶ οςοίἀεηέειυ, σία 
[ο φαοιίς ποάο ἰαἀεηίειι οπιηίηο ἀπεηαζ,ἕα ἴα 
πῖξη τηαἷς οἱς5 ἃ πίπα, ὃ ποία, 

ο΄ Αβαρβυϊαίίο. . 
Ἑλδυΐα Πσηίποσέ,ρεἀεηΐεβ οὐδίούεβ, στα Ρὺ 
ἰηἰπγίςί5 οοήςίαπειν, ατείβοίοίς ἰη ἰααάεπι τοῖν, 
πειίεις, ' τὰ ' 

σῳ δας, (ὐδηίβ. 
ΓΥ 5 ἃ ὐδηΐς ἄε [υκοϊαίεαίε ςεεαδδέ, ἀϊχίε δῦ 

ςΔη (5 ἰοσςαα ες τπαχίπτε ρεάεπεα οπλη 
ἃ ας οσςυτεηβ δα Πεοίησαί, ἰςἀ σαπὶ 
ἤας ἀϊςίς,οἰίο ὃς «αζος ἔπος ε τῷ 
ταΐος ρατέγς. ΑΒΡυϊαδέίο: 
ἔαθαϊα ΠσηΐΠςαξ ΟΣ {η ςεἰεγίαξε ἐε5, 
(εἀ ίη ρίείιίοηε ἐπάϊοατί, 

Ὑ2 ϑείρεηβ, δ. ὐδηςει. τὶ 
ς Εγρεηβ πὰ ςαπὶ (Δης ᾿ππεραδί, ηἱέα σα 69 
“)(οεἰςξαίς. [ὰς, καηςεῖ Ππιρίεχ τπουίθι5, 

τἀ ὅς εἴπ ππαίατεῖ δἀπιοηεραΐ αὐτιὰ 
(ἴδτ. Πές διτέει πνίηίτς ορεαίεδαΐ, 
εἴ οδίειαίεείσίξ ςαηςεῖ βηι ἀογηιίεηξξ, δ Ὁ αὐ 
εἴθιι5 ςΟρτγεῆηπεί, οςοίαίε, αὐ ἰξερεηίε ροίς πποτίέ 
εχίεηίο, ἡ Ε αἱε, Πς ορογέεδαἷς δηέεμας 
ἐξίζαπι δὲ Πρ σοι ες, Πες επί δῆς ο΄ 
᾿ ἱ 3. ρΡαΠδΠΕ 



1δσ δ ᾿ΑἸΙΣΩΠΟΥ Μιθοῖν 

δικίω ἔτισαρ. ᾿ Ἐπιμύθιομ. ΦΉΣ ΔνΝς 

Ο μιῦθοο δαλοῖ οὗτι ΟἹ ὍΊο φίλοις σιν δόλῳ “πφοσὶόν» 

πα, αὖτο! μῶλον βλάπήονται “ ; 
ποιμί, "οὐ λύκος, ΕΣ 

Οἰμκὴμ νεογνὲμ λύκα σκύμνομ εὐρωὼμ, "οὶ ἐνελά, 
ἀκνθ’ »σωὺ τοῖο κυσίῳ ἔξεφεμ. ἔπει δ ἐυξίοθα, 

εἴποτε. λύκ: πρόβαν. ἥρπασε μετὰ ΔΝ καυῷμ νὴ. 
αὐτο ἐδίωκε. τ ἢ καρῶμ Ἐσῶ ὁ τε μὴ ̓δασαμϑύωμ κα. 
ταλαβέμ τὸρ λύκομ; νοὴ) διὰ ταῦτα ὑποθφεφόντωμ, 
ἐκᾶν() ἠκολδϑει, ἐκέχϑις ἂμ τὸτνμ καταλαβωμ, ὁ οἵα, 
δὲ λύκ, συμμετάθ ῴὶ ϑήφαρ , εἰτὰ ὑπέσφεφεμ 
εἰ δὲ κιὰ ἱ λύκον" ἕξωϑεβμ ὃ ἀφπάσαε πϑόβατομ, οὐνορ λά 
'3ταὰ ϑύων, ἅμα Τρ κυδ! Ἐϑοινέῖτο. ἕωρ ὁ τοοιῤλὴμβ 50 
χασά μον; νϑδ σωρεὶς ὃ δρώμδμιομ, εἰς δένδοομ αὖ 
τὸμρ ἀναςτήσαρ ἀπέκτεαινεμ. 

, Ἐπιμύθιομ . ἤν 3 

Ό μα δηλοῖ ὲ ὁτι φύσις πονηρὰ » αβησὸμ πο 

Ὃν 7: ἐφει : 

᾿ 

Δέωυ »"οὰ ; λύκος . 

Εὼμ γιφάσας, ψυοσει κατακεκλιρβν» ῳῷ ἄν. 
τῳ. τραφῦσαμ δὶ ἐπισκεψόμονα τὸμ βασιλέα 

πα τα αλώπεκί(ν, τἄλδνα ΔΝ ζώωμ.δ, τοίνω» λύκ 

λαβόμϑυ εὐκαιφίαρ ᾿ κατηγόφει σσαρα ὶ Ὥῤ'᾽ λέοντι φ, 

αλώπεκθθ" » ἅ τὲ δὲ τοας οὐδὲρ τιδεμδμης καὶ ὧμ τοόντωρ 
᾿αυτῶν κφρατοτα, "οὐ, διὰ ταῦτα μιὰ δ ἐρ ἐπίσπκεῖ 

ψῳ αὐιγμυϑμηξ. ῳν τοσὅτῳ δὲ τας νοῦ ἵ ἀλώπξ.-. 
μον ἦν πλθΘτοζωμ ἰκφοάσατο τὸ λύκσ, τ ιάτωμ. Ο 

ἑλοῦ οεἷν, λέωμ κατ αὐτί Ἐβρυχᾶτο. ἥ δ ἀπολογίας. 
ω οἀ τήσασα »γὴ τίς ἔφη τῶμ σιωρελθόντωμ τοσδθμ 
Ψ ὠφέλησεμ 



ἈΈΘΟΡΙ ἘΛΒΥΙΣΖΔΕ, 167 
Ῥαδι ἀςάϊῆες, Αβδρυϊαείο. Ἄς 
Ἐδθαία Πσηίῃοαί,αί σπιὶ ἀοίο ἀπιίοοβ ας). .ι Ὁ. αγρνέονζς ς 7 

πηζ, ἱρίοβ οἤεη αἱ ροείας,. χὰ ὐρίρ : 

ἶ τ) Ῥαί(ϊοτγ,ᾷ Παρ. 
Ἴ) ΔΠούπαρ παίᾶ ἰαρί ςαίαϊᾶ τερετίέ, ας [αι 

“ πεαηᾶῳ ςἄ σαίδ ἡπεγίαίειαὐ «ἃ Δἀοἰςαίςέ, 
(πυαπηάο παρα οσεῖη ταριπ εὐςςιι σα 5 ὃ 
ἐρίς ρίξαποβαξ, οἴ ςαπε5 πείο αἰίηη ηὖ ροῆςεης αἵῇ 
ρα [ἀριτπ,αΐορ ἰάεο γεπεζερεηέαυ, νἀ 
{πε ἰςαεδαΐξαγ,αί ς ἱρίαπι αεςαίας εἤεί,αε "Ὁ 
ἔσριις ρατείςερ5 ἰογεξ πεηδεέοηβ ίηάς ἐεάίθαί, 
ἤπ ἀππιξ ἱρὰ ἐχίγα ηὖ γαραίῇεις οαςη, ἱρίε οἰ 
οςείάξε, πηὰ ες ςαηδ9 ςοπηεάεθαί, ἀοηες ραίζος 
εαπιοοηίεαῆει, ἃ ἑηεεϊεχίπεε ςπι, ἄς δερούς ἱν 
Ρίαμπι ρεηαίε, ἃ οςοίαϊε, ᾿ 

ΚΤ τ τς Αβαρυϊδείο. 
Ἑαδυΐα Πσηίξοαί, Παίαγαπι ργάαδαι οο5 πούες 
ὥοη ἡπέγίτς υκὺ δ ἣν 
δ᾿ ον. γι ἴνεο,  ἔπρας, ᾿ 
Ἵ ἘἙοσιππιοοηίςηιήςις οτοίαθαῖ (65 {Π ΑἹ 
Ἕ ,,το,δοςεἤετγδηΐ δαΐεπι υἰπίδέαγα ΓΕ σε 
ριατείαυΐρεηι, αίεγα δηΐπια ία ἱαρι5 ἐσίγα. 
εἀρία οςοαίίοης δοςυίαραί ἀρ Ιεοπ ΕΠ - 
αὐΐρεηι χαδί! αἰ {{{ [οίεηίεαι τὰπὶοσηΐα πὶ ὁ᾿ 
ἀοπηίηιηι, ἃ ργορέεγεα ε δα υἱπέσείο Ὸ᾿ 
ἡεαι ργοίεζξδην, ηξεγίπι αἥταε ὅς παΐρεβ, . Ὁ 
δ αἰείπηα δτάίαίε τρί αεγθα, 
ἴ ἐο ἰσίέαγ ςοηέγα ελιι ἐπἰγεπηαίε, ἰεἀ ἀείεη ΟΠ 8 
ἕέροτε ρεο, ἃ η5ηπαυί ςογ,ᾳ ςοιεηεεαί, ἐστ 
- [ 4. ριοξιςξ 



16 ᾿ΠΑἸΣΩΟΠΟΥ͂ ΜΥΘΟΙ͂, 

ὠφέλκσεμ, ὅσο ἐγὼ σανταχόσε τοόρινοσήσασα, 
Ὡόραπείαμ ὑπὲρ σῷ το αὐ Ἰατρῇ, βατήσασα,, κοὰ μα ὅσ 
σα. τὸ δὲ λέοντι" εὐνυς τἰὼ ϑοῥαπείαμ επτᾶρ κε 
λεύσανϊος » Ἐκείνη ΦΗσΊΩ, εἰ λύκομ Ξῶντα ἐκδείφας Ἶ σιὼ 
αὐτῷ δορὰν ϑεραίὼ ὦ ἀμφιέσῃ. καὶ τὸ λύν κειμϑο, ἣ 
αλώπσκξ γελῶσα. εἰπτεμ,ούτωρ οὗ χϑἡ ἂμ δεασοτίω “πρὸς 
δυσυδμειαμ κινέ . ἀλλὰ πρὸς εὐμϑψεαμ. 

Ἐπιμύδϑιομ . 
ο ἀῦϑθ, δηλοῖ, ὃ ὅτι ὁ καὸ ἐκάσζυ μηχονάμμθυν - 
καρ ἑαυτῷ σίὼ -πσάγαρ τού! ξέπει -. 

Γαυής 
Τ' ΥνΗ τιο ἄνδεα ἀΔέϑυσομ εἶχε: τῷ δὲ τοᾶθο αὐὸρ 

ἀπαλλάξαι ϑέλυσα, τοιόμ δέ τι θοζλλεται . κε 
καφωμᾶνομ γονῇ αὐομ: ̓ 7 οΘὴ μέϑκῷ ποαραταρήσασα ᾿ 
νοῦ νεκο δικίω ἀναιδθηρώστα, ἐπὶ ὥμωμ ἄφασα, Ἐπὶ 
δ πολνάνδειον ( απενργκῦσα, κατέϑετο νολ ἀπάλϑεμε 
ἁνίκα δ' αὔὑτορ ἤθε ἀνανήφειν ἐδοχάσατο, προσελθὅ 
σα “ἰὼ ϑύφοαῳ ἔκοτῆε τὸ) πολνυαμνδφΐς . ἔκείνσ δὲ φήσαν 
τΘ΄ τίς ὁ τἰι δύραμ κόπωμ » ἃ γωὴ ἀπεκρίνατο. ὃ 
Τοῖς, νεκροῖς τὰ σιτία  κομίθωμ » Ἐγὼ πάρειμι 2 κἄκᾶνος, 
ἑή μοι φΦαγξμ ἀλλὰ πιῶ ὦ βέλτιδε ἐκοζδλομ πεοοέ7 
νεγκε . λυττέϊς γάς ἐἀξε βρώσεωρ ἀλλὰ δὴ πόσεως ἀλνῈ 
ῥιονεύωμ. ἃ δὲ, ἃ οὔϑίθ" πατάξασα, οἴμοι τὴ δυσή “ 
νῳ φησῖμ. οὗ δὲ γορ οὐ δὲ σοφισαμϑιῖν ὥνησα. οὶ γᾺ 
ἀνοὺ οὗ μόνομ. οὗκ ἔπαιδεύϑης, ἀλλὰ καὶ Χείρωμ σαυ 
τὸ γέγονα, εἰς ἕξιν. σοι κατασάντί( 7 τὸ τοάθπο: 

Ἐπιμύθιομ. 
ο μῦθ δηλοῖ » ὅτι οὗ δᾶ ταῖς κακοῖο πεάξεσιμ ἘΥ) 
βου λεν ο ἔσι. γο ὅτε μὴ (ὴ δέλοντι ΟἿ ἀνδρώπῳ 

ΕΝ 



ἈΕΒΟΡῚ ΕΑΒΝΏΔΕ, τδό 
Ῥιοξαί, ΄ασηξᾶ εσο,ημα ἴῃ οὔτι ρατίε οἰγουίαί, δ 
πλεαίςαπιεηίαπι ρίο ἐε ἃ πηεαίςο ποία, δ. ἀϊα!, 
εἰς οἴ δαυίξίεο Παίίπι αἰ πιεαϊςαιευ ἀϊςετεί, ἱτπ») 
ρειαῆει, "α ἰχαίε πρὸ τπἱπεηξε ἐχοογίαδίο, 
ἐρίϊα5 «αἰ άπ ρεἰ ει ἀπεγί5. ὅ ἱαρο ἱφοσηέε, 
ααΐρε5 άεη5 δίζ Πς ποη οροτίεξ ἀοηηίημππι δ 
πα εαοϊεηείαιτι τιουείε,εα δὰ Βεπειοίηζίαπη, 

Παθυϊατίο, 
Εδδυΐα Πσηίβοδέ, εἰππὶ χαί χαοείαίε πηας δέ, 
(η[εἰρίαπι ἰΔηαεαπι πεγίειε, 

“Ὁ, Μαϊίεε, ἡ 
Μ ψΊίει ά αἱγᾶ εὐεία πεδδέ, ἔβαι ἀε 3 ποῦ 

Ρο [(δεγαίατγα,ίαία ααίά σοπηπηεηΐα ε[Ἐ, ον 
σταιατ επίπι ἱρίαπι αΡ εδτίείαίε εἴ οδίεγιαῇεῦ, 
δοτιοιίαί ἴξαε πἰξηίδε, ίη Πιεῖος εἰεπδ, (πα 
[ἐραςπγείιπτ αἰϊαέιμτι ἀεροίαί, ἃ δδίαίε. 
«ἄπειο ἱρίαηι ίδανοδεί εἴς ςοίεζαία εἴ, ργοίς 
ἐζα ίαπιδηι ρα αιπείεραϊςπγειί, ς διτεε σαπὶ ἄτα 
εεί,χαίβ ες, αί ρα είαησαιης αχοιτείροπάϊίε, " 
ταογίαίς οἰδατία ἔεγεηβ ἐσὸ δάϊαπι, δὲ Πα, 
ποη πη ςοτηεῆε, (εἀ Ρίδετε ο ορείπιε ροξίαϑ δὲ 
ἔξει, ἰΠΠοα5 επίπι πλειςαπι οἰδί, Ποη ῥβοίαβ πλαν 
αὐίθί {Προ ααξξ ρείδις ρίδησξάο,ῃςί πὶ πλίίο 
τα πα, απ περ; αἴξ ργοίαί, α επίπι 
αἰτηῦ (οἰ πὸ εἰιξάήδέιις 65, [τἀ ρείοΥ συοί ἐε Ρ 
ἴο εὐδί!!, ἰη Παρίξαπι εἰδί ἀεααζξι5 εἰς ποιὰ, 

υ; δ Εν ο ἈΒβαρυϊαξίο. ν 
Εαθυΐα Πσηϊποαέηῦ οροτίετε ἢ πταὶίς δξίρας {πὶ 
πλοζᾶγί, Δι δό ποἰςηξοιι απο Ποπγίη ἐπι 

ἽΝ ί ς «ςοηίπείαο 



47ο οΔιξηποῦ ΥΘΟΥ 
Φ ἴῶοο Ἐπιτίϑεται ἐς οτος τ 

κύκν Θ᾽“, 
Νὴρ εὐπορῶν ἢ χῶέ τ τέ ἅμα "οὴ αὔκνον ἔγχε 
Φεμ. οὐκ ξπὶ τοῖς αὐτοῖα υϑύτοι Ἶ τὸν μοῦ ἐΐ, 

οδῆρ, ἐμ δὲ, τραπέζας ἕ ἐνεκε,- Ἐπεὶ δὲ ἔδει τὶ τοῦ χίῶς 
ὅσαϑέιμ ἐφ οἷς ἐτρέφετο, νὺξ μον ἄω . πα διαγινώ“ 
σκέμ ὁ καιφὸς οὔκ ἀφῆκεμ Ἑκάτόρορ «ὦ δὲ κύκν Θ ἂν 
τὶ 7) χιωὸς ἀἁπαχϑεὶς,, » ἅδει τι μέλος ϑανάτο προ 
οἴμιομ., να τὴ μιοὺ δῇ μίωνᾳ σἰὼ φύσῳ. τὺὼ δὲ 
ιλόυτὴμ, διαφεύγει δ μέλει. 

Ἐπιμύϑιορ . 
[9] αὖ δικλοῖ, ὅτι -πολδλιάκιο ἥ ὩμὩσικὶ, πλθτῦς ὦ ἀ) 

βαβολὴμν ἀποφγάλεται . 
Αἰδίοψ. 

Ἵ ᾿τϑίοπά τιο ὠνήσατο, τοιϑτο, αὑτῷ ἮΝ οὗνα 

ν᾽: δοκῶμ, ἀμελείᾳ τῷ πρότόρομ Ὁ ἔχοντ. 
τοὶ παφαλαβὼμ οἴκαδε, “πσἄντο. ἐδ αὑτῷ προ 
σῆγε τὰ φύματα, πᾶσι δὲ λεξοῖς ἢ ἑπερᾶτο καταῖν 
ΩΝ "θ ΠΝ μδὺ ϑὥμια,. μεταβαλέμ οὐκ εἰἴχεςνο 
"“ δὲ ἃ τοονᾶμ τραφεσικεύασεμ, 

Βπιμύδιομ. 
ΡΝ δαλοῖ, ὅτι μϑμασιμ αἵ φύσας, ὧς ς προῖλϑ 
ον» τἰὼ ἀρχίῷ. 

Χελιδῶμ, "οὐ κορώνη, ; 
ἥξω: » "ὴ κορώνη τσοὶ κἄλασο ἐφιλονείκοιωυ, 

ὑποτυχὅσα δὲ ἢ ἣ κορῶν πρὸς αὐτὴν εἶπε». 
ἀλλὰ ἃ ἑδὺ σὸμ κάλ" σἰὼ ξαφινὴρ ὥραμ ἀνδᾶ, ἃ ὥ 

δι ἐμὸν σῶλκο, ἠοἡ Χειμῶνι εἰκασίαν: χὴὶ 
Επιῤύθιομ.. 

Θ αἴθρ 



ΔΈΒΟΡΙ ΒΑΒΨΏΑΕ. . ἅχὲ 
τοηϊαξιπαο ἰαμιβαίε: ΚΝ τεῖτ ἢ 

4 ΟγεῦαΞ.- ᾿ξ 
ἵ 7 1τ ἀΐτες ΤΌΝ {{πιπ] ἃ ἐγοσαπι σε 

ερδϑῖ,οη δὰ εαάεηιἕαπεῃ, [ξα αἰτείαπι ἡ 
καπέυς, ἰτετῶ πδίαᾳ στατία, «ἢ αὔξ οροείείεε δηίεγε . 
ρϑεί εα,αοτῖ ςααα παίείεραξ,Ποχ εγαΐ, ἃς αἰίςειν 
ΠΕΓΕ τοπαριιβ ΟΠ ρεγπλΕ πεγίίορ,  γοπ8 8ς ρτὸ 
αηΐεις αραπζας, Δα ςαητ σας 2, Ἰοττ5 Εχού 
αίπμη, ὃ, «ἀπε Πρηίβοας παταγαπα,ποείεπι μεῖο. 
εἴ υσίε (παιέαίε «κἀπεηαί,.. ὁ, Θχῦ 

Αξβαρυϊλέίο, 
Ἐλθυΐὰ Πσηίβςα ίαρε Μιυΐοφηα 6 9 
“ἰἤεῖτε ΠΟΤΕ, ον νϑαν ἃ 

- Ἀςιπίορϑ: β 
ΠΡ ἌΝ αίάαπι εἰηΐέ, ἐαἴεπι εἰ ςοἱοίεπὶ 

ἍἊ: ἰηοῇε γάτα5 περί ίρ ετία εἰαβ, αί ριἢ Βα αΐς, 
δοαιπιρίο ἔπ ἀοπηῃλ, οἰης8 εἰ Δα ίδιε. ς 
αρήευΠοπεβ, οπιηίδι5 ἰδαδοτίς τεηίδιιίς πλαηάα, 
κε, οὐἰοτέ ααίας ἐγδίπιαζατε ηὉ ροταίε τα πῖον 
θυ ἀοίον ραγαυίί,. 

Αβδρυϊεείο. 
Ελθυΐα Πσηίβοαί, ππδηεζε παίυγαβ, πὶ ἃ Ῥείη, 
να Ρεομρηεγάπε 

-Εἰγαηάο, ἃ (ογηίχ, 
[το ἃ ςογηίχ ἀε ρυϊομείεπαϊς ςδιξάεδᾶέ 
Ἐείροημάεηβ δαΐεπι ςογηΐχ εἰ αἰχίζ, 

ἰεα (πὰ ρυϊςΠείίμάο πείπο ἐεροσε ἤοτζεί, 
ΠΕ. ΠΕΙῸ ζοΓρα15 εἰίατη ἤγεηις αἀπγδέ, 

ΔΒαρυϊατίο, τος 
Ἑαδαΐα 



τὴν ΔΙΣΩΠΟΥ͂ ΜΥΘΟΙΓῖς 

ο μῦθος δηλοῖ, ὅτι ἣ Ἷ ποαράτασις τὸ σώματί, εὃ» 
πρό πείας κρεί ἤωμ ἐσ᾽. 

Βὅτάλιᾳ Φ 

ἢ ξῴωνον ἄπτό τιν." ϑυφίδος ἐκφέματο, νυκτερὶς 
δὲ πξοσελοδσα, ἐπωδάνετὸ τὼ αἰτία, δἔ ἣω 

ἡμέρας, μοὺ ἡσυχάϊα, νύκτωρ δὲ δα, οδὲ δὲ, μὴ κιών 
τίω τῆν ποιξμ λεγόσιο, Ἡμέγας γᾶς τσοτε ἄδασα οὐ 
νελήφϑη ; νὴ διὰ τὅτὸ ἀπὶ Ἐκείνα ἐσωφρονίδλι, » ἢ νυκτελ 
ἴδ. εἶπεμ.. ΔΛᾺ οὐ νῷ) σε φυλάπεϑαι δᾷ, ὅτε μηδὲμ 
οφελίΘ΄ . αὐλλὰ πρῷ, ἢ συ)δνφδίδαι. 

Βπιμύβιορ - 
. Ὁ μὖϑος δηλοῖ, ὅτι ἐπὶ τοῖο ἀτυχήμασιμ ρησάς 
ἢ ἐμετάνοιοιν. 

., οχλίάι. 
Τὰν ταῖς ὥπῖα κοχλίαρ ἀκόσας δὲ αὐτῶν 

τρυϊόντωμ } ἔφν ἢ ὦ. κἄκιδα, Ἰῶα, τῶμ οἰκιῶμ ὑΔῦμ 
ἐμπιπεραμδωμ »αὐτοὶ ἄδετ; 

᾿ Ἐπιμύδιορ.ἢ 
οὔθ. δηλοῖ, ὅτι τᾶμ δ᾽ πταφὰ καιρὸμ διόμε 
γῸὸμ ἐπονείδιδομ. Ἶ 

των, νοῦ Ὡσράπάϊναί, ν᾿ 
εἰν τυὴ χήρα Φιλόβγόῃ͵ ϑφαπανίδαρ ἔχϑσα, πςωρία 

τας εἰώθαι νυκδο ἐγείρει Ἐπὶ τὰ ἔργα πρὸς τὰρ 
ἥν τ αλεκτγυόνωμ ὡδάᾶς, αἱ δὲ, σιυθεχῷρ δ πόνῳ τα-- 
λαιπωφόμϑιαις ἔγνωσαμ δᾷμ τὸρ Ἐπὶ 99 οἰκίαο ἀπο 
κτῶναι ἀλεκγρυόνα, ὡς ἐκείν νύκτωρ δ ανισάνὸς σἰιὼ 
δέασοιναμ. σιωέβκ δὶ αὐταϊο τὸν διαπφαξαυϑύαιθ κα 
Χαλετπτωτέφοις σόριπεσξῳ τοῖο δεινοῖς «ἢ γοῦν δεασά 
τις ἀγνοῦσα σἰὼ ΤΥ ν᾽ διλεκτρυόνωμ ὥφαρ φυνυχώτόρομ 

ταύτας 



ἈΈΞΒΟΡΙ. ΕΑΒΝΨΆΕ. 173 
Ἑδδυΐα Πσηίῆοδέ ἀακαείοπεπι ςογρογίβ, ον 
ςογε πιεϊίογεπι εἴς. 

Βα! ίς,. 
Ψ αἱ 5 ἃ πεῆτα συλάᾷ ρεάεβαί, πείρειείο 

ΗΒ δαΐεπι ρεοΐεζεα τοσαα ςαυ[4π|, σι ᾿ 

εἰς ΠΙει,ηοίῖε ςδηϊέσαι απίςι ἕα οἃ πο ἰπςαΐν 
(απ πος ΐβεειίς ἀϊχίεί, τι ἀίε ςκαπεηάο οΟἰίΠ1 (ἂν 
ρία ἔπεα, ὅς Ῥρίεγελ εχ {0 ρυάξς ευαλίε,πείρεις 
{0 αὐ, εξ ἄοη παπςοές ςάπεῖε ορογίεςς αὐ] 
αὐΠ{α5, (Σὰ δΔηίε χαδηι ζαρείειί5. : 

Ἷ Αβαρθυϊαίίο. 
Ἐλδιυΐα Πσηίποιί,η ἰηοτυαηήδ ἰηε τ εἢς. 
Ῥακαίξηζίαπ),Ἠ 

ἽΣ (ζοάςεα, 
Ψψῆ- ΗΠ ΠλΡαΐ ςοείεας, εἴ ας διἀίτεξ εας 
ἢτίαξιες, Αἰ ο ρεπίητα αἰαηξεβ ἀοπιθ υζίξ, 

ἑηςοςηί5 τῸ5 οϑη 59 
Δβαρυϊαέίο. 

Ἑδρυΐα Πσηίβοδέοπιηε ἱπιειηρεῆίαε σ΄ 
ἀἰυπι,ιμαρείθίϊο, : 

5 ΜΜιΐϊΐεε,ιᾷ Δηείϊία;, 
Μ Μ|]Πογυ 4 ορεζοία δης ας Παρ εης, ἢ 45". 

(οἱεραί ποίει ἐχείζατε δά ορεία δά 
φαἸογ ςαηζιι5, 8. πείὸ ἈΠΊΔας ἀεἰδείσαίοε ἰαθοΥῈ 
υαὐΐαπι εἰ οροτίεις ἀοπιεί στ οςςί, 
ἄετε σαϊ!απι, ΓΔ παι Π|πππ| σαί ποίζα εχοίίαγεξ. 
Ποιπ1. εαςηίε δαίεπι ἐρί!5 πος ἰαῖο, 
αἰ 1 στααίοτα ἱποίάεγοης πγαΐδ, δὶ ΠΕ) 
(α Ἰσηοτδη8 σαϊογιμαι Ποιβη1, (ςροχίας ὲ 

ἐ45 ΕΧΟί 



ζι ἘΞ 

7. «ἘΣ πδέ. πιθοῦ ἢ 

ταύταῤ ἀνσ: ᾿Επιλιύθιομ. ὦ 
ὁ μῦϑοορ διαλοῖ ᾿ ὅτι πολλοῖς ανϑοώποις ἐ τὰς ρυλεύ 7 
ἀκα: τα κακῶρμ οἅ τια γίνεται ̓ 
Οἱ οὐ το γαρὴ μάγθΘ', 
τὴν μάγθ’ ϑείωμ αἰωιμἄτωμ ἀποξοπιασμούφ 

ἐπαγγελλομδύκ , ὥοῦδλὰ διετέλει ποοιῶσα,, νο 
κές δ. φυτεῦϑεμ ἢ ἔχϑσαν, γραψάμονοι δέ τ' νερ αὖ 
τὴν ἀσεβείας, εἶ λορ. εἡνοὴ καταδικασλείσαμ, ἢ ἀπῆγομ 
τὶ. ϑανατομ. 'δὼρ δέ τιο ἀπαγομϑυίω αὐτὴμ ἐφκ. 
τὰς Δ δεῶμ Ὀργαδ ἀποξεπειμ ̓ ἐπαγγελομϑλΐῃ » ὼς 
οὐδὲ ἀνϑρώπτωμ βϑλυ μεταπέσαι ᾿διυυίθης: : 

᾿ ᾿ Ἐπιμύπιορ. 

ο Σ διλοῖ Ν ὅτι πολλοὶ μεγάλα, ραν πῶρΡΩΝ 
δὲ δὲ μικρὰ ποιῆσαι Φυυᾶμϑιοι ν᾿ 

Γαλῇ, 

ΓΤ Αλὴ ἐἰς ἐφγαδήξιομ ἐἰσελϑδσα χαλκέως, σἰὼ ἔ) 
κῷ κειμϑϑηρ τοδβιέλειχε οι νὰυ,ξυουϑικς ἢ δὲ γλώξ 

τα » αἵμοι, ποολὶ ̓  ἔφέζετο. ἢ δὲ, ἥδετο, νομιζασά τι 
“τῶ σιδήρε ἀφαιφξμ, ἄχϑις οὗ αν διῶ ΠΝ τἰὰ 
γλῶσσαμ ανήλωσεμ. 

Επιμύθιο, 
οἱ μῦϑ’, πρὼ τοὺς ὧν φιλονακίαις ἑαυῤύφ᾽ βλᾷ, 
πτονταρ, 

ῃ .Ὁ} 

-. ᾿ Τεωργόρ : 
Τ᾽ Εωργός, τιο σκάτηωμ, λϑυσίῳ πριέτυχε, καὶ εκᾶ 

σίω οῶ», πσἰὼ γίῶ ἃ ὡς υὰ αὐτῆς εὐεφγετλθεις σε» 
φε. τὸ δὲ, ἢ τύχη ἐπισᾶσα, Φασίμ ὦ οὔτοῃ » τί τῇ γῆ 
τὰ ἐμὰ δῶρα πϑοσανατίθης, ἀποὺ ἐγώ σοι δέδωκα, 
τλυτίσαι σε βύλομδμη ; εἰ γουβ ὃ καιρὸς μεταβάλοι; 



ς ἈΕΘΌΟΡΙῚ ΒΑ͂ΒΝΓΆΑΒ, 1 :75: 

ἔλϑ Ἔχοίίαδαί,  Αβαρυϊακέίσ,  ΄. 
Ελϑυΐα Πρηίῆςαΐ ρίεγο Ποιηίηίθ 5 ο .. . 
{Π|Δ εἴς πιφίογαπι ςαα85, 

' νος Σ Μαυϊίεε πεηεῆω, : 
ἍΜ Ψ]ίεν πεπεῆςα ἀἰαϊηαγ ἱγατ ρρυϊποηοα 

Ρτοπαζίεηβ, πγαΐτα ίαςεγε ρεδαεγαθαΐ, δ 
ἰαζγασι ίπας ἔαςεγο, αἰμἤδπι ρει δοςαίδεπῖς ἐσ 
81 ἱπιρίεἰδίίς, ἃ ςΟαίςοτῖς, ἃ ἀδηηηδίᾶ ἀαςεῦδέ 
λα πιοιίοπχ τς Ὡ5 ἀπὲ χαίάαπη εαπὶ ἀπςί, δίς, 
ἔα αι ἀεοτ γα δπεγίεγε ργοπγερας, σαοπιῦ 
ΤΕΦ Ποπιίηππι σοη[Π{τπ πλαζαζε ΡΘΕ. ΣΝ 

ΑΠδδυϊαίίο, ἡ 
Ἐδβυΐα ἤσηίβοδε πιαϊτος πιᾶση. ριοπνείεπέεβ, ἰδ 
Ὡς Ραΐαᾶ “αίάεπι ἴλςεγς ροΐΐς, ᾿ 

᾿ [Μμαῇεία. 
δ Ί Ν᾽ ἢεῖΐα ἴῃ ολάρενα ἱηρτεῆϊ ξειγανή, 

δί ἰφσεητῷ οἰγοαιθεθας [{πηᾶ, γαία σι [{η 
σαδ Δησαίς πηαΐζα5 ἔεγεραῖ, πος δας αίαραῖ, αῖᾷ 
Ἂ ἔειτοῖ αἰΐηαία δυΐξετε, ἄοπες ρεηίς5 τοί πῇ 
Πΐπσααπι οί απηρῆε,. 

Αβδδυϊαίίο, 
Ἑδθυΐα Ιη εο5, ψαί ἰῃ ςοηίεηιίοηίθι5 (6 ἱρίος οἴ - 
βερόμα, 

χὶ Ἀρτίςοία, β 
(πτοία ἃ αυίαἀ8 ἰοαίεπάο Δυτᾶτερεπέ, ΠΝ 
αἴε ἰρίξ τειγᾷ αεδῦ εα δἤβοίο αξεϑοογοηϑ 

θαι. δυίς ας Εοιτῆα δαβᾷς ἰηαΐ, Πεὰβ ἔα, ας Γεττϑὲ 
πιεᾶ πη πηεγ δείτίθί5, απο εθὸ τί ἀεάϊ 
ἐἰαιατα τος πᾶπι {{τοπηραβίπιπχαίείαν, ς ὃ 
ΕἼ ἣν δι ἰῃ 4145 

δ. 



ἐγ. . ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΥΙΘΟΙ͂, 

"οὐ πρὸς ἑτέρας Χέφας τοτὸ σοι δὲ αϑυσίόμ. ἔλθοι δὲ 

δ ὅτι τενικαῦτά με σἰὼ τύχίω μέμιψμ.. 
Βπιμύθιομ ̓  

ο μῦθον δηλοῖ οὕτι χρὴ τὸν εὐσογέτίω ἐπιγινώσκεμ ἡ 
πἰὐὶ τῳ χάφιταορ ἀποδιδόναι. 

᾿Οδοι πόροι. ̓ 
τὸ τινε. τ πανὲμ ὡδοιπόζοι», ."οὴ ϑατέφῳ 
πέλεκων  εὐρόνῖος ̓ ἄτόθορ ὁ ἐὴ εὑρὼν ταφήνε αὖ 

ὧρ μὰ λέγε τύφικα, ἀλλ εὐρήκαμϑυ, μεϊὰ Δικφὸμ δ τ» 

πελϑόντορ αὖ τοῖς  τὸρ τέλεκαυ ἀπτοβεθληκότωμ,, οἵ 

χων αὐὸμ διωκόμμοῦος, πρὸ μὴ μὴ εὑρόντα σαροδοιπὸ 
φομ ἔλεγεμ, ἀπολώλαμϑι οἵ ὃ ᾿ δ εἶπτεμ ἀπόλωλα λέγε ̓ 

οὐκ. ἀπολώλαμιον. νοὶ γουὴ χρὴ ὅτε τὸμ πέλεκυν εὖ 

ζ:0) εὕρηκα ἔλεγεο οοὐχ εὐρήκα μον - 

Βπιμύθιομ. 

ο εὖθ» δελοῖ, ὅτι ΟἹ , μὰ μεταλαμβάνοντες τῶν ἂν 

τυχημάτωμ,οὐσδὶ φν ταῖς συμφοραῖς Θεθαιοί εἰσι φίλοις 

ἢ Βάτραχοι. 
Δ τὸ βάτραχοι αλλνήλοιο ἢ ἐγαιτνίωμ- φνέμοντο δὲ; 

ὃ μοῦ εἴ ῳ, βαϑείᾳ "οδ) τόξῳ « οὐδὲ οὐδῷ λίμνε: : 

ὁ δὲ, ὁδῷ, μικρὸν ὕδωρ ἔχωμ.. "δ δὴ τῷ ᾧν τῇ 

λίμνῃ ϑατέρῳ ταφανοίτί πρὸ αὐὸρ μεταβήζαι, 

ὧν ἂμ ἀσφαλεδέφαρ διαΐτκο μεταλάβῃ, Ἐκέῖν( 0)" οὔκ 

ξπείϑετο » λέγωμ δυσαποασάθως ἔχεμ (Οδὲ τὸ τότ 
σαὐχδείας. ἕωρ οὗ σωυέβκ ἄμκαξαμ τοαφτελϑῦσαμ αὖ 
Ἴὸ συυθλάᾶσα!. Ἐπιμύθιορ. 
Ο μῦϑΘ διλοῖ, ὅτι μοὶ τῶ ἀνϑφώπτωμ ΟἹ τοῖο φαῦ! 

λοις Ἐπιχαρῶντερ» φϑάνοσιμ ἀπολλύριονοι πρὸ Ἐπὶ 

ἐέ  τ απ ξοθαι ε 
ποῦ Οθ. 



ἈΕΒΌΡΙ: ΒΆΒΝΤΑΕ, 177: 
τ ὧν (ἢ αἰίας πδπας πος ἔασι δαγια φαΐ, ἰςίο τς 

ἑσης τὴξ Ἐσγί δ Δοσα(ΔΓΓ 11, νὰ 
τ᾿  Αβαρυϊαείο. ᾿ 

. Ἐδθαΐᾳ Πσηίῆςδξ, οροτίειε Βεπείξογε ςοσποίςε 
“ἐς, αἴῳ Παίς σταζίαπι γεΐείγε, 
Θ εΟ Νιαίοιςβ. 

Ψο συ πη {τπεγαδαπέιν, ἃ στπῚ αἰέου 
) ἰξςατι τερίἤει, αἴτεε, ηὉ Τπεηϊ,ἀπηιοηεδαΐξ 

ἔραν,ης αἀΐςείςε τπεηἱ,(ς ἃ τπεηίπη, [εἀ ραπίο μοί 
Γι ἀσστοάεγξέαγ ἱρίοβ, σαί [εσαγίπη ρογαάίαεγδῦ, 
[065 ᾿Ἰρίβην, ρίς αςείθ εἰ {5,46 εἴ, αί απ ἐπ εγα 
δάξαν, ἀΐςεαί, ρεγήηγας, ἢ ς δαζοιη αἱέ, ρογῇ αἰς, 
0 ρεγήπλιϑ, εἰξηίηι ἃ τυης, στη} ἰεςατίηνίηπεν 
εἰπΠί, ας ηὶ ἀχ ΠΠ|, οἡ ἱπαςοίΠγ85, 

Αϑαδυϊαείο. 
Ελδαΐα Πσηίῇοαξ, ἥαί πο ἔπεγαηξ ραγεςίρες ἔα). 
[ὐτατ, πες ἰῃ ςαἰαπγταείθ 15 ἔγπτοβ ες δπγίςος. 
᾿ ζῷ ΒΒ δηδ. , 

ψατδης πἱοίηρ [δ { ἐγαηΐξ, ραίςεδαηξας αὔξ 
1) αἴζεγα ἰῃ ργοξαπαο, ἃ ρεοςαΐ ἃ υἱὰ ἤασηο, 
αἰτεγα ῃ αἱὰ ραγπι δα. Παθςη5. ποι, τ απο ἰῃ 
ἤσηο,αἴγογαιη δἀπιοηοίοῦ, αἱ δα ἰς πιίστγαγεί, 
αζεαξογε εοἰρο ξεπεγείαῦ, 4 ἤθη 
Ῥαγαίς, ἀΐσοη5 ἔπ Πίπγα ἐεηετί μαίαίςε ἰοςί ἡ 
ςοἰαςίααίης, χαοαίῳ οδείσίε κατ ργαίεζείίες ὑ 
Ῥίατι ςοηΐησετε, ΑΠδθαυϊαίίο. 
Ἑαθυΐὰ Πρηίξίςας, Ποπιίπεβ σαοῳῷ ρῥγαὰσ 
ἀδ ἀσογεαίοςηζεβ αἰτίας πτοτί, αΠαἂπὶ 
τατςηζι [ἢ πιρίία5, ᾿ς ΣΡ Ἀν Νὰ 
δυλα ῃλ ΑΡίατγία. 



Φ᾽ » 

79: ᾿ἈΙΣΩΠΟΥ νΥθϑοῖ,.. 

πελιζοργόρ, 
ΙΩ ἐκέλιηϊες γεξόμ τιο ἐἰσελδονμ, Τα) κεκτέμθυύο ἐν Ἅ 

 αϑοι τι δ᾽ Ἀαρίο, ἀφείλετο. ὃ δὲ, ἐπανελϑὼμ Ω 

ἐπαδὴ τὰς κυψέλαο εἰδεμὶ ἐφήδο, εἰσῆκει ἃ κατὶ αὖ 
τὰς δισρδυνώμθυ Ὁ. αἵ δὲ μέλισσαι ἀτρ ὡϑδὴ νομῆο ω 
πτανήκοσαι » ὧρ κατέλαβομ αὐτὸμ, τοῖα κέρτροις, Ἐσ 
παίομ.» μὴ τὰ Χείφιϑαι, διετίϑοαυ «ὁ δὲ, πος αὐτὰς; 
κάκιδα ζῶα, του μοῦ κλέψαντα ὕ ὑμῶμ τὰ κηρία αὐῷομ 
αφήκατε,Ἐμε δὲ ὧρ ἐπιμελόμδμορὶ ὑμῶμ λήηετε, 

Ἐπιμύθιομ. 
ο αὖθ᾽ δαλοῖ, ὅ ὁτι οὕτω δὝἝὋἜ ἀνϑρώπω; " τινές, δὲ 
ἄγνδιαν τοῦο ἐχυφοῦρ “μὴ φυλαομνονοι» τονο Φιλός. 

ὧ ξπιβόλαο ἀπωϑοιῦταις 

Αλκυώμ- 

Λκυὼμ ὕργιρ ὄξιὶ φιλέμ ἀεὶ τὴ δαλάῆᾳ δι 
αἰτωμδμκ. ταὐύτίω λέγεται τὰς Δ ἀνοφώπωμ 

πήρας φνλαηομδνίω, φν σκοπέλοις τραφαθαλαήοις 

νεὸ οπτοιξιόϑοκ. μα δή ποτε τίκτειν ἐλξλνασ'ο, ᾧνεοτ 
“τοποιήίσατο- δ ςελϑόσικο δέποτε αὗτἥο εἰ μομι ὦ, σὺ 
νέβκ αἰιὼ Μάλασαμ ὑπὸ λάβρου κυματοδθσαμ πνεύ 
ματθ’, ὑπιόραφϑ σαι οΩΘὲ καδιᾶο, "θὴ ταὐύτί Ἐπὶ 
κλύσασαμ; τοὺς νεοήϊους διαφϑ ναι «ἡ δὲ, Ἐπανελ “ 
θῦσα "Ὁ γνῦσα Ω περαχθέμ, εἰπε. δειλαία ἃ ἔγωγε ὺ 
ἥτιο πὶ γίζο ἃ (6 ἐπίρϑλομ φυλαπομϑκ, Ἐπὶ ταύτη μ. 
κατέφυγομ, ἥ μιοι ποο)δῶ γέγονεμ ἀπιδοτέφα, 

Ἐπιμύθιορ. 
Οὗ’ δηλοῖ, ὅτι ποὴ “ἦν ἀνϑρώπωμ ἔνιοι τοὺς Ἐᾳ 
θχεοῦς φυλαηομνονοι » λανθάνοι ποοδὼ χαλετωτέ 

δοΙ0 ΔΙ Ἐχθρῶμ φίλοιο ᾿μαπίποντίος ; 

ἀλιεὶᾳ 



ς ΔΈΘΟΡΙ ΒΕΑ͂ΒΝΔΕ, ι:7ό᾽ 
ὅ Ὁ Αρίατγίαϑ, 

ΙΝ Λε αεέσαι ἰηστεος σαίάαπι ἀοηγίπο 45 
ἰειΐε ἔδισαα δ ίτα τε, Πὲς ἀέειη γεπείαβ, 

αὶ αἰπεοίος υἱαΠα65, ΠΔηο αυοά ἰη ἢί5 
εἰδί,ρεγςιυξαδαίαυί, Αρεβ δυέεπι ὃ ραα τεσ 
ἠευηίεβ,υέ ἀερεοπεησείπηξίρίαμπι, σεῖς ρος 
ευείερδέ, ρεΠίηςῳ ἐτααρϑῃΐξ, ῃίς δαέεπι δά εᾶ5, 
Ορείβίπγο δηίηπιᾶζεβ, παγαί πεῇγοβ ἕδος Πἰαίαπι 
ἐμ {Π|5,1π2ὲ αςίο (Δέασεπίειη πε τί ρεγοιτίεί8. 

ς Αβαρυϊαίίο. 
Ἐαδυΐα Πσηίβοαί,ς ποιίητ φαοίάδιη ΟΡ 
ἐσπογαδξίαιτι ἰηἰπλίοοΟ5 ΠΟΩ ζάπείε, διτίςο 5 διε 1 
εἰ ίηΠάίδίοτεβ τερεϊϊειε. 

- Αἰςεάο, 
Ϊ τεάο δυΐς ε[Ὁ (οἰτίατία, (εΊροῦ ἴη τλατί αὖ 
[πὶ ἀςσρηβ, ἤδης ἀϊςίεατ, Ποπηίη τι 

ποηδέίοτε5 ςαοηΓ6Π1,[η (ςορα {5 παγίς 
υἱαϊῃοατε, αίεταπ αἰἰησαδηάο ραγίζαγα, ρα ος 
ἔεαίς, ἐστε δαΐεπι εὰ δά ραδυΐαπι, εὐ 
ἘδΏΐ πα ἃ πεΠεπηεητ ςοησίίδέιι ἀξ 
ἐο,εἰειταγί ἰαργα ηἰάιμ. δίς μος 7 
ταςείο, ρος ρεγάεγε,ἤεες πειὸ τεπεῦ 
ἴλιτε ςοσιίξα, αἰ, πλε τ δ 81, 
4πα ἐεγγαπι αὐ ἰη[ἀ(α τίσει σααεῇς, αὐ ἢος 
εοηΐασί, αοα αν ἰοησε εἢ ἐπ αία5, 

| ΑΠαρυϊαίίο. 
Ελθυΐα ἤσοίβοδέ Πουηίηεϑβ εἰίϑτι σαοίάατι δῷ ὑ 
Ὠἰπηίςί5 ζα ΠΟ, ἱσατΟΚ 1Ὲ ταἶζο σταυίο, 
ΚΕ5 (ηἰπγίς5 αχλίςο ἱΠςί Εἴτε, ἌΓ ΑΚ υρτύῃ 

“3 ΤΔ 2), Ὀωίοις 



ιδσὲ .«ΑἸΣΩΠποε μύθου... 
αλιοδϑ τλο ἦὰ 

ς Διεὺσ ἔμ τινι ποταμῷ Ἡλίδιεμ. διατείνα! δ τὰ τὰ ᾿ : 
λ δίκτυα » ἤοὰ νοὴ 5 φεὗμα ΟῚ λαβὼν ἑκατέξωθεμ τῷ 

καλωδίῳ πϑοσδιίσας λίθομ, δ᾽ ὕδωρ ἐτυήηεμ. ὅπως οἷ" 
Ἰχϑύεο φεύγοντι, ἀπαφαφυλάκτως "ἴς βρόχοις Ἐ ἕμα } 

“πέσωσι. ΩΣ δὲ τόρὶ τὸν τόπομ οἰκοαστωμ τὶς ϑεασά. 
υζΘ’ τξτο ποιοιῦτα : ἐμέμφετο ὧδ ἐμ ποταμὸμ. 

"ολοίῦτα μοὶὴ διαδὲρ ὕδως μὴ -συγχωφοίτα πίνεμο" 
"οὐ ὁ6. ἀπεκρίνατο. ἀλ εἰ μὰ οὕτωρ ὃ πποταμιὸς τὰ" 

εάήεται, ἐμὲ δείσει λιμώποντα ἀποθανέ- 
Ἐπιμύδιομ.. 

αμῦϑ διλοῖ., ὅτι γοδὴ τῶνὍ πσόλεωμ οἱ διρχαγων 
γοι : τότε ἀάλιδα. οὐ υϑλο οὅταμ τὰ πατρίδας ) 
εἰς βάσιμ τοδῥιάγωσιμ.. 

ΜΠ ΣΤ ἦς ὑπ θηπ ΘΙ) νοὴ ΎΝ 
Θϑο οντΘ οἴοἊ τολέοσὶ μελιταῖα, καυΐδια κοἷλ. 

᾿ τον τηρ ἐπάγεσθαι πρὸς παραμυϑίαμ τὸ τολξ, 
πλέω, τί ,εἰχε σιὼ ἑαυτῷ νοὶ τοίθκκομ . γενορμϑίωμ᾽ 
δὶ αὐτῶμ Ἴ δὲ σοζώσιομ δ δὶ ἤικῆο ἀκςωτήξιορμ » Χά 

μῶνα σφοδεὸν σασέίρα γενέσθαι. οδὴ δὲ νεοὺς Ὡόριτραν: 
πείσχρ, νῷ ππάντωμ διακολυμβώντωμ ,νήχετο κοὰ 1 } 
δ ποι ΚἈΚ). . δελφὶς δέ τις αὑτὸν ϑεασά ον)" ς ναλ᾽ 
ἄνϑρωπομ εἶναι ὑπολαϊβον : ἀπελθὼμ ἀνέϊχε διακοψὶ 
μίϑων ἐπὶ σἰὼ χέζσομ. ὡς δὲ γ7} τὸν περαιᾷ ἐγγύε. 
δὲ τῶν ἀθυαΐωμ Ἐπίνειομ ἐπουϑάνεν τῷ ταιθήκο", εἰ Ἱ Φ) 
Θ᾽ ὄξιμ ἀθίωαῖος. “τῷ δὲ, ἑπτόντος "οἱ λαμιπερῶμ, 
«ταῦθα τετυχκπένα! γονέωμ » ἀπανήφετο εἰ "ἢ ἐμ πω, 
φαιᾷ ἔπίσαται, ὑπολαιβωὼν δὲ Ὁ τοίθκκος - δῶ ἀνθρώπε! 
ἀῤκε ἤν ᾿ ἶφι, ἡαλ Δάλα φίλομ εἰναι! αὐτῷ νοὶ, 

συμ ήθη 

λ 



ΟΆΈΒΟΡΙ ΒΑΒΝΙΆΞ, 8ι 
κὰν αν, έν ναςς 

ὙΠ [σου η Ηυπίο χαοαᾷ ρίϊςαδαῖ, εχέξηῇς δε 
τετίθ 5, ἤπιχα σοπηργεβεηίο αὐτίη,. 

Ἑμηί αἰ σαίο ἰαρίάς, ααδπι πειδεγαθαῖ,αξ 
Ῥίίτες ξασίεπέεβ ἱποδαίε ἰῃ γείία ίη)ὺ κε 
εἰάετεί,  χαία ἀείὸ εχ ἢς,Παί είγοὰ ἰοςῖ Παδίξαν 
βαρι,α ἔδεετε αἱάετεί, ἱπετεραθαξ, φαοά Ηπααίαπι, 
καζραγεῖ, ἃ ἐἰίαπι ηπδπι πο {Πείεῖ δίδείε, 
δ (5 τείροηαϊίέ, (εά ἡ {{ς βαιπας ρεῦἢ 
«ατϑείαϊ τε ορογίςδίς εἰατίςηέεηι πιογί, 

Αβδδυΐατίο. 
Ἐλθυϊαίσηίῇοαί, εἰιπέδειτη εἰίατη γεζζον» 
[65 ἵπης πηαχίηγε Ορεγαεί,ς Ραΐτ4 5. 
ίη (εα!ςοπεπι ἱπμἀπχογίηϊ, 

ΤΥ ϑίηνας, ἃ Π εἰρἢ 8. ΣΛΑΕ 
(τίς οὔ εξεπαιίσδε δ πο  ἐεε5 ςδέαΐος δ 
[{πλίο5 αάάποστε ίη (Οἰαπηεη ἡδαίσατίοΟΐ85. 

΄αίάαπι παδεῦδί (εσιι ἃ. {πτίτπλνσπὶ δαζεπι - 
Ρεταεηίεηξ α Θαηί Δετίοα ρεοπποηγοτία, ειτι, 

ἣν Ὁ 

ΕΝ πεπεπηρητζε ξετί ςοηείσίε, ηδαί δἂτ εἰπεῖ 
[α, ἃ οἰπηίριι5 Παίαηξίδιι5, Πδίαραὶ ἃ. 
{ππγία5.[) εἰ ρἢ 5 είς ἱρίαιπι ςοηἰρίςαζας, ὅς 
᾿Βοηγίησπι εἤς τατα5,ΐστεῆας ἰσιαθαῖ δά ες 
γδτ ρετεγεβ,αξ πειὸ ἰη Ρίγαο ἔπιε 
Δεπεηίεηίίαιη παιταὶί, οσαιίε Ππλίπι, απ ἢ 
ΤΑΣ εἤει Αιμεηίςίϊς,ς αἴ! Πίς ἀΐςετεί ὅς εἰατίβ 
ίς εἤε ρατεπείραι, τοσααίε, αἢ ἃ ΡΖ 

ἐβο11Π1 [ςίγεῖ, γαίας δαΐδπι Πππία5 ἐς ποπιίπε ᾿ 
εαπὶ αἰςεῖς,,(, ἃς ταί ἄς διηχίςιιι εἴς εἰ,8Σ 

᾿ υγῥοὴν ᾿Π Ω2 [ηγϊδίε, 

τά 

ἄς. 9 



13: ἘἼἌΑΥ̓͂ΣΩ ποτ ΜΥΘΟΥ͂, 

συμσῇθκ, μοὶ ὃ δελφὶς ἢ ἐπὶ τοσὅότῳ ψεύδει ἀγαγακτέ 

σας, βαπΊωμ αὐόρι απέκταινέμ,» 
Ἐπιμύθιομ . 

ο μῦθος πρὸς ἄνδρας, οἵ σὶὼ αλήϑααμ οὔκ ὀδότες, » 
ἀπατῶμ νομιφασὴ. 

Μὴ α!, 
ΡΝ τινι ταμείῳ μέλιτθε ἐκχυθέντί( 2, μῆαι πφο6) 

πΊᾶσαι κατήσλομ. ταπσαγγύτωμ δὲ Δ πο δῶμ αὖ 
τῶμ; ἀναπτίδαι οὔκ εἶχομ. ἀποπνυηδμοναι δὶ ἔλεγομ, 
ἄθλιαι ἥμς, ὅτι διὰ βραχέα, βρῶσιν ἀπολύμεν 

θα. Ἐπιμύδιομ Υ 
ο αν Θ» διλοῖ ὅτι ποοϊλλιοῖς ἣ λιχνεία, τολλνῶρ κο κα 
κῶν αἰτία. γίνεται ; 

Ἑρμῆς, νοὺ ἀγαλματοποιός.. Ἢ 

᾿ Εν γνῶναι βολόμϑιος “ τίνι τιμῇ [ το ἀνθοώλ 

Ε σποιο ἄξῃυ ἢ ἧκε, εἰς ἀγαλμιανποιδ, ταυὸρ εἰκά 2 
σαρ ἀνϑφώπτῳ : νϑὴ ϑεασάμϑυ Θ΄ ἄγαλμα τὸ διῤρ,, 
ἠρώτα τούστ τίς αὖ πϑίασλαι δούαται. τὸ σὲ, ἐϊ 
“πόντ δραχμῆς 4 γιλάσας πόσο ̓ φ ρας ἔφα: 
ἐνπόντ δὲ πσλείονος “ ̓ δὼμ νὴ) δ ξαυτῷ ἄγαλμα, 
γα) νοῤιίσας. ὧς ἔπεδᾳ ἀγγελός ὅς; ϑεῶρ νοὶ κόρδῶος, 

πολὺ αὐτὸ 5 τοσρὰ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι ΤῸ λόγομ; ἴρε 
το τσόϑι αὐτὸ ΠΛ ἀγαλμιατοποιὸς ἘφΚ, ᾿ὰρ τότυς 

ὥνήσῃ » γο ττρ πϑοσλέκίω σοι δίδωμι, 
Ἐπιῤμύθιομ. 

Ὁ μῦϑΘ᾽ πρὸς ἄνδφα,, κενόδοξομ , οὐδεμιᾷ τοαφὰ ὅλ 
λοο ὄντα τιλας 

Ἑρμῆς, νὴ τεεσίας Σ 
»αἦρ βυλόμονος πἰὼ τειεσίσ μαντικὴ εἰ ΠῚ 



᾿ἈΕΘΟΡΙῚ ἙΑΒΝΔΕς 18} 
 ριήαγομι, ἃ ΠὨ εἰρἢ!5 ἐδηίο ππεηάαςίο ἰηαίσηδα 

ἴπ5 [πδπλεύσεηβ ἐρίαιη] οσοίαξ, 
Ι Αβαβυϊαείο, 
Εαθυΐα ίη υἱέος, αί πεγίταΐεπη ἱσηοίδηξοβ, 
εχίἰππαπείς ἀεείρείε, 

κῶς Μυΐρ. . «Ὁ οἱ! 

Ν «εἰ χααάαιη πλεϊἰὲ εβιηο, λαΐςα ἂ ὦ" 
αοἰαηζεβ ςοιεεθ δι, ἱπηρί οἰτίς τ εαγ ρει 

εποίατε αὖ ρΡοίειδέ, εἴ πεῖο [αβοςαγεηξ, ἀςερϑΐ, 
᾿ἸΜίΐξία πο5, 4αία οὐ πιοάίςιπι οἰθιατ ρεγί, 
1115. ΔΕΡυϊακίο. : 
Εαρυΐα Πσηίβοδί, αγυ!εί5 σα]αιη γα] ουιτ11 1118) 
ἰούσῃ εἤς σαι, 
: Ὁ Μείσαυήας, ἃς δίδέασδιίας, 

Ετοατίαϑ (εἰτε ποίεῃβ ααδηξί ἀρ ποιλ 
Μ Ὧ65 εἤει, πε !ἢ ϑέαίαατή, απ ούσια ᾿ 
ἔας ἰη ΠοιηεπΊ, δὲ ἱία (᾿λέαα [οιτΐ5, 
κοσαδαῖ, ααδιί ας ἱρία εἰπείε ροῆει, Πίςαὔέ ς ἀ {2 
ΧίπΠει, ἀγαςῃ πα, Π , ὅς αασηξί απο ἕϑ5 αἱέ, 
ἐπ ἀἰχίε, ρ  ατί5, αἱΐὰ ἃ πα ἱρίίας ΠΔία, ἢ 
ἃς Ορίπαξαβ σαπ Ποία Πέ ἀξογιμη, δ! αςτοίασ, 
ἐπαχίπι 4ε ἰδ ἀρὰ ποηγῖε5 Παδεγί τατοης, οραλ 
τς ἀε ἴς, ΠΠαἰπατίας πσίὸ αἱΐ, ἢ Παίςε ᾿ 
οἰει5, ἃ Βαης δα αἰίατηεηΐσηι ἄο. 

Δβαδυϊδείο. 
Ἑαβυΐα ίη υὐγιτα σἰογίοί αν, χα πα {{π5 ἀρ ἂν 
[05 εἰ  ρεεςή. 
Ἴ τς [Μεσυίας, ἃ ΤΊγεί45. 

Ετοστία5 ποίει 1 ἐγεϊα παείςίηία δῇ πετ 
αι 4. εἴλεί, 



8.4.  ΑΙΣΏΩΠΟΥ͂ ΜΥΘΟΙ͂: 
δξ; γνῶναι, κλέψας τὰς αὐτῷ βδο ὅς ἀγροικίας, ἦα 
μ ὧς αὖὔφὸρ εἰς ἄδυ ομκοιωϑεὶο ἀνωφώσῳ, Ἴ παῤ αὖ, 

τῷ κατήχϑη . ΟἹ δὲ δ᾽ βοῶν ἀπωλείας ἀγγελϑεῖ , 
σΜὰ τὸ ταξεσίᾳ, ἐκᾶνθ παραλαβὼν ὧρμ τρὶς δεῖνι ὯΝ 

ϑεμ, οἰωνόμ, τινὸὰ- τσοὶ Τὸ) κλέα δκεψόμον θ᾽. μοὶ, 

τότῳ ταφῆναι. φράζειν αὑτῷ ΝῊ τινα ἂν δ" ὀφυίϑω, 

ϑεάσκται, ὃ ᾧ ξ εραῖς 2 “ιοὺ πρῶτομ “εασάμϑυ (6) ἀξ 

"δ ρ σι ἀφιδόρῶμ Ἐπὶ τὰ δεξιὰ διιπίάμηνομ.ἷ ἔφρασε ὄ 

τῷ δὲ, φήσαντι "7 μὴ πρὸς αὐτύο εἰναι τὅτομ, Ἐκ δόν, 
τίφα κορώνίω εἶδὲμ Ἐστί τιν Θ δένδρα καπαμϑιίω, ἴο 
πσοτὲ μοὺ ἄνω βλέποσαμ, ποτὲ δὲ πρὸς σιὼ γίῶ κα, 
τακύτασαμ. πο (᾿ μάντα φράξει εὐολ ὃρ,, ὑπτοτυ 
Χμ εἶπτεμ.. ἀλὰ αὕτη γξ ἣ κορώνη διόμυνται. τόμ τῇ 
οὐρανὸν ποὴ τὼ γίῶ, ὡς ἐὰμ σὺ ϑέλπο,, τὰρ ἰμὰφ 
ἀπολήψομαι βξο. 

Βτοιμύδιορ ᾿ 
τότῳ ἴδ λόγῳ ἀϑέσαι» ἂμ Ττιρ γ “ποὼ ἄνδφα κλέτηῳ.. 

λ Καερ . 

Χωρμ τὶς δύο κιύγαρ » τὸν μιοὺ Ἐτόρομ ϑυηεύομ ἰδ 
δαξε, ἐμ δὲ λοΙῦῸ, οἰκοφυλακέίμ. μοὴ δὴ εἴ πολ 

τε ὃ ϑινρθυτιπὸρ Ἰγφόνέ τι ο"οὴ ὃ οἰκϑρὸς συμμεταχερ. 

αὐτῷ «ΟἹ ϑοίνκε, ἀγανακτιζτ)" δὲ τῷ ϑηγόντικῷ. 
κακξνομ ὀνειδίζοντος, εἴγε αὐὸς μον: καὶ ἐκάσίω ἀκο» 

ΧῶΞι, Ἐἐκξιν (0) δὲ ἀκδὲρ πονῶν Ῥῖς αὑτὸ Ἐέφεται πὸ 
νοις, ὑπολαβὼμ αὖτὸρ, εἶπε. ἐμὲ Ἐμὲ, ἄλλα ὧν ἑκα 
τι ἐκέμφϑ Ὁ ὁς οὗ πονέμ με ἔδιδαξεμ αδδλιὰ τοόνϑρ αλ᾽ 
λοτρίσο ἐόθιαμ, 

Ἐπιμύθιομ. 
φμνϑθν. διλοῖ, ὅτι οὶ τῶμ νέων οἱ μιηδὲρ ἔ ἐπισά σ 

ΟΙ « 
4 



ΑΕΒΟΡΙ ΒΑΒνυβΕ. χϑα 
εβσε,«οσποίζετς, ἔαταξαβ ἱρῇας δοιεβ,Ἔχίαζε πεὶ 
ηἱζ δὰ ἔραι τη αὐϑε, Ππιῖϊίς μζας Βοπηηί; ἃ δά ἱρ 
(ἀπ αἰ πετείει θοῦ δέει Δ Πίοης γεηαηςίλ 
αἴ Τίγεία ἐς αΠυιρίο Μεσατίο εχ ο - 
αἱτια σιτία αἰαοα ἀε ξίτε ςοηΐγ ἀογδέαγας, δ. 
Βυίςίαδεί ἀΐςεις [δ ὲ,Π 811 ἤδη δι} {| 
υἱάοιίε, ἱΜεγοιτίαϑ διιζεπι ρείπιαπι υἰα4{Πε δαχαΐ, 
ἴλπι ἃ ΠηίΠεί5 δα ἀεχέγα ποἰδηζεπι ἀἰχίς,. 
ἰσποη δά (ε (4 εἴς «πὶ αἰχίπεί,ε). 
ζῆ ςοτηίςξ (ὰρ ἄέβογε συλ (εἀεηεξ υἱάϊέ, ὧ 
πιοόο [πρετία5 αἰρίοἰξηξεπι, πιοάο Δα Γειγαῖι ἀε 
εἰίπαΐαπι, ὃ δε γοξεγε, ἃ ἰβτε οοσηί,. ᾿ 
(Δ αίτ, (εὰ ας ςοιπίχ ἰαγαῖ ἃ 
κοί αι, ἃς ἐεγγαπ, [τὰ Εἰ {5,116 85 
τὴς τεζερίαζαπι Ῥοιεβ, 

. Αβαδιυϊδέίο... 
ἤτος (εγσιοης πὶ αἱρί ροζειίε Ααἀποιίας αἱγᾶ ἅ [8 
(ΕΠ, 1 (ὑός, 
ξ Ι Αβεης χυίάᾷ 4ο58 «απες5,αἸετ ποπατί 40) 

οαίε,αἰζογαπι ἀοπτ δγιαις, (ατετ {]υδαν 
αο πεηαίίο ταβεῖ αἰ 4,8. ἀοπηίίαῦ Ρατγείςορβ αηὰ 
(απ ἐο εγᾶΐ ζοσπα,ρτς ἔσγεηξς διιῖξ πεηδίίςο, 
δ {Π|{οϑήείςηίε, χαοα ἰρίε χαοιίαίε ἰαδο, 
τατεῖ, {1 ἡἹΠ1] ἔδοίε:ς [π|5 Πα τίγεξας ἰαθο) 
εἰραδ,γεἰροπάεης ἱρίς δἰζ,νποη πε, σὰ ἢ 
Γ τερῆξαε, ᾳ ηδἰαθοζαίς πις ἀοκιπξ, («ἃ ἰαϑοίος 
Αἰίεο5 ςοιπεῆς, 

Αβαδυϊλίίο, 
ξαθυ {| πρός Δαοϊείςεητο5, ααί πε ἫΝ 

Πὶ ς πηΐ, ΠΈΠΟῚ 



ἐδ ᾿ς ΑΥ̓ΣΩΠΟΥ͂ ΜΥΘΟΥ͂, 

ἐλοῦοι; οὗ μεμπτοῖ ΕἸσῚ : ὁτὰμ αὐτουο οἱ γὸνξς οἵ 

τῶν ἀγάγωσι. 
Ἀν ἧρ,, νοῦ γιωή. ᾿ 

ἢ... Χὼμ τίο γυμαῖίκα ὰ πρὸς ὅδε κἄπὸἢ οἶκον ἅπαν ̓  

ταῦ ἀπεχθῶς Ἶ ἔχϑσαμ, ἡβσλήθν γνῶναι εἰ "ὴ πρὸς 
τοῦς ἬΣΚΤΟΝ οἰκέταο οὕτω διάκειται. διὸ δὰ νὴ ὑεὸ 
εὐλόγει πξοφάστωρ πρὸρ᾿ τὸρ αὑτῆς αὐτὰ ἀποσέλναι 
πατέρα. εἀατὰς δὲ ὀλίγας ἡ μέφας Ἐπανελθόσκο αὗτῇο ». 

ἐπιωυδάνετο -ῶο πρὸς τοὺς Ἐκεῖ διεγήζετο. ὡδὴ δὲ φΦω 

υϑύκο ὃ ὧθ οἵ βακόλοι πο οἵ τοοιμϑλίερ μιᾷ ὑπερλέπον᾽ 
πο; ὃ αὐτιὰ ἕ ἔφα, : ἀλχὼ ὦ γώαι, εἰ τ᾿ ὅῬΙΝ ἀπεχθά 
"4 ΟἿ ὀφπ ρα μον τὰο τοοίμιναδ ἤρελαύνασὴυ ,» ψε δὲ 
ἐἰσίασι, τί γβὴ πϑοσδοκᾷμ τσὶ τότωμ » οἷς πάσας 
συ διέτριθεο πἰὼ ὃ Ἡμέφαρ ̓ 

Ἐπιμύθιορ . 
[ο αἴθ. δαλοῖ ̓  ὅτι οὕτω πολλάκις ἢ ἐκ ." Μικροῦ, 
τὰ μεγάλα,,, κἀκτῶμ προδέλωμ τὰ ἄδαελοιν ἕως ἃ 
φήεται ᾿: 

ΕΥΡῸΣ ᾽ νοὶ λύκος . 
Ε βιφοοὶ ὑσερίσασα οδὴ πόΐμυνε νὴ λύκου κατιδιῶ 
᾿ μκετὸς ἐπιβφαφέϊσα δὲ πρὸ αὐτὸν εἶπε ὦ λύκε; 

Ἐπεὶ πέπεισμαι ὅτι σὸμ βρῶμα γενήσομαι; ἵνα οὶ ἀκ) 

ὅδῷο ἀποϑάνω » ἀὕλησομ πεῶτρ ὅπτῶο ὀφχήσωμιαι, Τὸ) 
δὲ λύκω αὐλοίῦτο, 6) δὴ Ἰρίφα ὀρχαμϑύης » οἷ κῷ 
υες ἀκσαντες τὸρ λύκομ ἐδίωκομ ὦ ὃ δὲ ἀπτοϑϑαφεῖρ τῇ 
ἐρίφῳ Φησὶ . δικοίωο ταῦτά μοι γίνεται, ἐδα γᾶς μ4 

᾿άγεαιρομ ὄντα, αὐλκτίὼ μι μιμξοσ. 
Ἐπιμύθιομ Η 

Ῥ μῦϑθ. δηλοῖ, ὅτι οἱ Δ νοῦ πρὸ ἃ τατφύκασμ 
ἀμελοίντος» 



ἌΕΒΟΡΙ ΕΑΒΝΤΑΕ, 187 
“ἀπέ Παυά εἥτ τεριεπεηάεησοϑ, ες ε65 ραζεηξες 
ἔς εἀπςοδαετίηξ, 

φ ἢ Μαίας, ἃ Ν, Χοεύ, Ἂ 
ἌΡεης γαίήᾷ αἀχογξ πα ἀοιιςΠίςί5 οί, 
05 ἐπί πιίςα εγαε,αοίαίε [οίτε 4 εἰίαπὶεύσα 

Ραΐείηοβ ἀοπιοςοϑ ἐζὰ αἢτοοίςξ, απαρεορίει ο 
τἀϊομδ τ! ργαέσχία δά [απ ρίατα πες 
ρΡαίτγειη, ρααςία πείῸ ροίὲ ἀΐεδαϑ εὰ γεαειία, . 
γοσααίς σαῦ αὐπεια5 {5 παδαίεί, παῖς αεῖο «ὦ 
ἀϊχίπει, δαδυϊςί ἃ ραίογεβ πες [αἰρεξχᾶν 
Ῥαηΐ, Δα εδτη δἱτίξα ο πἀχού, [{εος οαὐ 
Ἰ, χα πλαπε σίεσεβ ἀσυηΐ,ίειο δε ΠῚ 

: γεαεζε,χαία ἰρείαίε οροείεζίη ἤ5, ααίρα8 κ ἕο 
τοπαοίαι5 ἀΐες 

ΑΒδυϊδέίο: 
᾿Ἐαθυΐα Πσηίβολε,Πςίαρε εχ ραγαίβ 
τηλσηλ, ὅς εχ πλδη το [{|5ἰΠοοτα ΓΟ) 
σῃοίς, 

᾿ 

75. Ηεάυς, 8 υρα5. 
Ἑάιι5 ἀετείίξυ5 ἃ στεσέ, ρας) ἂν 
παεηίε ἱαρο,ςοηποτίαϑ δα εἴ ἀἰχίέ,οἴαρςε, 

Παοηί σγεάο τε απ οἴδασι ἐπέσγασι, ες ἰπία 
καηάε πιογίαγ ταπε ἰδία ρείπυαγη,αε β ει, 
προ δαίεπιςαπεηίε εἰδία, ίορ πεάο [αἰτδηΐζε, σα, 
ἠε5 « απάίΠδηε ρα ρίεςαί απε,ῃἰς ςδπεηα5 

; Ββεάδοίπατιππεηίο μας αὐ! απ ορίεθαε εἴὶ πε 
ζΟς5 στα {{π|,{ἰ δ οίη ει Ποη ἀσεζε, 

Αδαδυίαίίο, 
Εαϑυΐα Πσηίβοιί, χαί ε8, ααΐδιι5 Ὠαέστγα ἀρεί (ἀπέ, 
ἃ ἡσσί σας 



1082. - ΑἸΣΩποΥ -Μυθ ον, 

ἀμελοίζτε, » τὰ δὲ ἑτέρωμ ἐπιτκδεύεμ μόιμενμαι ἣ 
. στυχίαις τύριπίπγοσιμ: 

Καρκίν(»" » καὶ ἀλώπηξ. 
᾿Αρκίν θη. α» οϑὲὴ ϑιαλάσσκο ἀναβὰάο, ἢ ὩΣ! {τὰ Ὁ 

«ψέμετο τόπο. ἀλώπεϑ δὲ λιμώηοασα ἃ ὡς ἐϑεάψ. 
σατο, προσελθδσα ἀνέλαβεμ αὐτό ὃ δὲ μέλνωμ κα 
ταβιβρώσκεδθαι » ἔφη. ἀλλ ἔγωγε δίκαια τοέπονϑανν 
ὃς ϑαλάήις ὧμ, Χερσαῖος ἡβυλήθίω γενέο)ζ,. 
Σ. Ἐπιμύσιομ . 
Ο εἶδος φκλοῖ » ὅτι να Φἷν ἀνπφώπωμ οἵ τὰ οἰκᾶα κα 
ταλιπόντιο ἐπιτιδεύματα. πολ Ῥἴρ μαδὲρ προσίκσν 
σἵμ ἐπιχεξοιτες »Ξικότωρ δυστυχϑσιμ- 

οὐχ Κιϑαφωῳδόρ. 
ΚΙ (ϑαφῳδιόρ, ἀφυήο ῳν ΟΙΚΩ κεκόνια ϑύῳ σαρήθωφ 

ἄδωμ, Ἰοὴ ἄντηχ σις αὐτῷ φΟὲ φωνῆς, ΝΟ Ν 
σφόδρα. εὔφων Θν εἶμαι. "οὐ δ ἔπαφϑεις ἢ ἐπὶ ὅτῳ, 

“ἔγνω δέ καὶ ϑεάτρῳ ἑαυτὸ, ἐπιδιοίζαι, , ἰχφικόμμονος. 

δὲ ἐπιδείξασθαι, νοῦ) κακῶς ὩΠῸΡῚ ποᾶνν, λίϑοιο αὖ Ὁ 
τὸρ σ᾽ ώσαντος ἀπήλασαμ ες - 

Ἐπιμύδιορ .᾿ ᾿Ὶ 
ο αὔδθ᾽ δηλοῖ, ὅτι οὕ τὸ "οἱ Δ δἴτορωμ ἕνιοι ᾧ 

ταῖς Χολάϊς δοκο(ὑτεὸ εἶναί τινε; ὅταμ ἐπὶ τὰρ πΦ. 

λιτείας ἀφίκωνται, οὐδενὸς ἄξιοί ἐἰστρ « 
κλέπη]αι . 

Κ! Λέπῆαι εἴρ τινα ἐἰσελνϑόντερ οἰκία »οὐδὲμ εὗρομ, 
ὁτι μὴ ἀλεκτρυόνοι.. κοὐ τἕΡρ λαβόντεφ ἀπήῳ 

σαμ. ὁ δὲ ῥιέλλων ὑπ αὐτῶμ ϑύεόϑαι, ἐδιᾷτο ὡς ἂμ αὖ 
τοι ἀπολύσωσι. λέγωμ, , λϑίσιμ εἶναι τοῖς, ἀνϑρών 
ποῖ γνυκτος αὐτοὺς ἐπί τὰ 6 γο. ξγείφωμ. οἵ ἵ δὲ ἐφα ἢ 

σαμ, 



᾿ς ἈΕΒΟΡῚ ἘΑ͂ΒΥΡΑΆΒ, τϑ 
πε σας, 4 πετὸ διογ ἰπηΐ, ἐχογόοτε ἐδηδέ,η ἐπ 
[οιταπίᾳ ἱποίάειε. .. τος 

᾿ (δηςεί,ᾷ Μυΐρεβ.: 
Ὁ Αηςετ ὃ πιατί ο αἰςεπαιεί, ἰη ἴοςο ἀιίϑ 

ἄαπι ραίςεδατζιτ, Ν᾽ υἱρε8 εἰξιτίςης αὶ αὖ τγενεέριν 
αι, ΔεςςοΠιίε,ας εαπὶταραίτς, Π ἀεαον 
ελλάαϑ αἰτ(ς ἐσοὸ ςοπαίρηδ ραίίον, 
4αἱί πτατίηα5 τη {{π|, Γειγο ἢ τίς εἢς ποίαϊ, 
ἫΝ ΑΕ Ρθιἠαείο. δ 
Ἑαδυΐὰ Πσηΐίῆςδί ποπγίης5, οετίδ ταν σαί ργορτῆς ἄδ 
ἐεἰία 5 εχεγοίτηῆς,.α απο αἰ} σοπαξηΐ" ξ 
της ἀσστοαίαητζαν, πηογίτο ἱπέοιταπαδέος ες. - 

ΠΣ . Ὡ ΤΟ Παγορα δὶ δ΄ ὃ φοὐλοντοῷ 
[{Ππατοσά9 γυάήϊς ἵ ἀοίπο ςαἰςεῖοΠίὰ ϑμλῇξ 

Ἃ ,αγίζεγ, αὐ ο  οραΐ, αό5, ἃ εδίτα τείοηδίεϊ (ας 
πόςς εχίΠίπγαραῖ ααἱε ςαποιῦ εἴϊε, πεγ εἶδ 
πος, ςοσί(ααίς ὅἅ α ἐπ εαίτο [εἰς ςδπγίίζετε ορίετεςε,: 
»ίεζ πεῖὸ δα ἰς οπαξαᾷ,ς πιαὶε δά πιοα ςης: 
τε ἰαρίἀίθας ἱρίαπι ἐχρίοίαπι αρεσεγαηζ, 
ὺ ἔλθοις ΑΒβδρυϊαείο. κἡ 

ἙλΌαυΪα [σηίῃςαί, [ς εχ γπειογίδας φαοία, αι ἰΏ 
(ςΠοἱίς ραζαητ εἤς αἰίσαί, τα; δά ὃ; ΠΝ πυς 
Ραδ.ίε ςοηξεγαηί, Πα] ας ρτεςῆ εξ. 

Ευτεξ. 
Ε Ν τεβίη ἀοημγᾶ Ζη 68 (ὨστεΠι, 11 ἱπασπογῖξ. 

ὨἱΠ σα! απ, ἢος ςαρίο, δία, Θ 
γαητ, ἢ ίς Ὁ εἰ5 οςοίἀε 45 τοσαδαΐ, πίε 
αἰηλίτεγεηζ, ἀίοςη, ατεπ εἰς Ποηγί, 
αἰρι5 Ποςζΐα εο5 86 ορεία ἐχοίδο, ί πετο ἀΐχολ 
ἘΝ ταῦ ίςα 

7 



19: ΑΙΣΩΠΟΥ πῖθοιν 

ὅαμ; ἀλλὰ διῷ τὸτό σι ἀλλο, ϑύομϑν. ̓ ἐκείναις ὑμῶν 
ἔγείςωρ » κλέπτει Ἡμιᾶο οὐκ τᾶς . 

'“Ἐπιμύθιομ.. 
ο ἀιῦϑος: διλοῖ, ὅ οὔτι ταῦτα μάλιδσα τοῖς ποονκροῖς αν, 
τίδται, ἃ τοῖο ἀϑαβοῖο ὄξῳ τ μηραθιο τα 

: Κορώνη , οὐ) κόραξ. ᾿ : 
τ Φθονάσασα, κόφακι, Ἐπὶ ̓χδ' δὲ 1 οἰωνῶν Ῥις. 

αὐϑρώτπτοια μκαντεύεόσαι., νοὐὴ διὰ τῶτο μαφτὺσ 
ξσμθῳ ὧδ πεολέγοντι δ μέλνομ» ϑεασα δύῃ τινὰς 
ὑὐδδιτσραρ πραριόντας, ἧπερ Ἐπί τι “δένδζομ. "οὴ ϑο,. 
σοι» μεγάλως ἔκφαξεμ. τἶἧἥν δὲ πρὸς σίὼ φωνὴρ Ἐπισ. 
βραφέντωμ, νοὴ καταπλαγέντωμ, ὑποτυχώμ ἐλ: ἘΦη.: 

ἀπίωμνον ὦ ὦ οὗ ΤΟΙ - κορώνῃ γάς ὄξι , ἅτις κέκραγε. 
Ἰδὴ οἰωνισ μὸμ οὐκ ἔχει. 

Βπιμύδιομ . 
ο μῦϑ 0 δηλοῖ, ὅτι οὕτω νοὴ Δἷν ἀνϑρώπωμ. οἱ Ῥῖφ᾽ 
κρείποσιμ. ἃ μιλιώμονοι » πρὸς ὧδ᾽ Τἷν Ἰσωρ μὴ Ἐφ» 
πέδϑαι μοὴ γέλοτα ὀφλισκάνοσὶ ξ : 

Κορώνκ; ΠΡ κύωμ 
Οφῶνᾳ αϑίωξᾳ θύσσα,, καῦσαι ἐπὶ ἑρίασιμ ἐκάλει, ὃ 
δὲ, » Ἵςος αὐτὴ ἔφη, τί μάτίω τὰς θυσίας ἄνα ἢ 

λίσκεο. ἣ Ὑ» ϑεὺο οὕτῶ Οἐ ἐκισ 31, ὧρ κακτῶμ σιυὐξόν. 
Φωμ σοι οἰωνῶμ σὶρ) πο ίσιι τεριελξίῳ.. "ὃ Ἧ κοφώνκ πρὸς. 
αὐϑδυ, διὰ τῦτο μαδλορ αὖτε ϑύῳ,, ἵνοις διαλλια γᾷ 
ἐλοις Ἐπιῤύδιομ. [ 
ο μῦθ9» δηλοῖ, ὅτι ττολλοὶ διὰ κέρδι τοὺς ΜΕ 
εὐεργετέμ οὔκ Ὀκνδσιμ . 

Κό φαξ, [Ὁ ἼΩΝ : 

᾿ς Οφαξ Βοφῦς χηροῶμγῶς κοζδερ ἔριν! εὐκλίῳ Ἰόπτοϑ. 
ΟΣ 



ἈΈΒΟΡΙ ΒΑΒΝΙΔΈ, 192 

εὔε τὰ Ῥρίει μοςίε (δίο τπαρί5 οςοίάἀίηγ, Ἰος εἴ. 
ἐχοίίδηδο, αζαιί Ὡο5 ΠΟ ἢΠίβ. 

ΑΒβαθυϊαείο, 
Ἐαδυΐα Πσαίβοδε, ἐα πιλχίπιε ργδαίς εἴς δ)» 
πε, πε δοηίςβ ίαηξ δεπεῇςίο, 
ὧ “Οοτηΐχ, ἃ ὐεσαδ.. 
7 Ἰοιηϊχ οοίῦο πὲ εη5, απο α (5 ρεΐ διισυτίᾷ 
εν αδίςίηατείαί, οὗ ἑἀ(ῷ εγέάο 
ἐεζαγ πεί ἔπίατα βάίςξϑ, Οίρίςαία υἱαίοτε5 σποία 
ρτιαϊετεπηέςϑ,ίαίεἀρεῖ αὐρούς συαδηάαπι, Ἰδηξ 
ταἱάς σοοί(αί, {{Π|8 πειὸ δα ποεῖ ςοῦ, 
πετ5, δ δα πηίταίίς, τε τοσηίία, ασαίάαπι ἑπαίέ, 
ΦΡοΔΠγ15 ἤει πο5,ςογηΐχ εἴπ εἰξ ααϑ (γΟοίία ας, 
ὧι δυσατίαιη Ποη Παθεί, 

ΔΕΡυϊδείο, 
Ἑαδυΐα Πρσηΐίςοί,εοάςπιτηοάο ἃ. Ποπηίηες 
ὑτα Ἰδείουϑοεγίαϊεβ,ργαίεν ᾧ φῦ δά ξῆμὰ ρεΐ 
πεηίπηξ, Πίαπι ααοῳ ἀξθείε, 

τς (οίηίχ, ἃ (ὑδηίΐς. 
““ Οεϊχ ἱΜίηεγαφίαςιβοδης,ςαΠ6 ταἱαιπ δα 

ἃ ,ερυΐλ5,Ππ τετοὸ δα ε αἰχίς, 4 ἐγατα (Δ 
εἰλ αὐΓαπγίϑ: εὰ εηίπι δάσο ἐε οαϊξ, αἴ εχ ρεευήία, 
εἰ05 χαοῳ εἰδί απ σαπή5 ας (πρεαϊεγίε, ςαί ςοτΉΙΣ, 
Οὗ {ἀ τηαρσίς εἰ (ΔοτΠςο, ετεςοηοεζας - 
ΣΉΝ ος Αβδυϊαίίο. 
Εαρυΐα Πσηίβοδέ, ρΙεγοίς Οὐ ἰαςτ πη πεγει ἰηίμηξ. 
(05 δεπεΐαῆβ ρεοίεσαί, 

ΝΕ Ὺ “7 Οὐγσαβ, δ ϑεέγρεηβ, 
Ἂ ,Οιυβοβε 4! ρας, αε εγρξιεὶ δρείςο δάδίοςθ 

, ἀοταγεηζεπι 



ἰδὲ ἌΘΩΝ ΑἸΣῶποΥ. μυθοτῦ 

ξοὶ κοι μμδνομ,, τὸνρ καταπῆας ἵγπασε. τῷ δ 

ἐπισφαφέντ Θ᾽ "οἡ) δακὸν τος αἷομ,  ἀποδνήσκαμ αἷὰ 
λωμ ΠΣ «Θείλαι( ἔ ἔγωγε, (6 ΤοΙὅΤΟμ εὗφομ ἅμα 
ῳ ) ὅς, οὗ ναὴ ἀπόλλυμαι - - 

 Επιῤύϑιομ- 

ὁ μὔΘ’ πρὸς ἄνδρα, διὰ ϑεσαυφῶμ εὑφεσὶρ ἔσὶ συ 
μὰ 'κινδαυσεύσαντο... β 
“πῸ Κολοιόρ, "οὐ τόριδόβα Φ τὴν 

Κ Ολοϊὸς ἢ ἐμ τινι τδριδεφεῶνι περισεφὰς Ἰδὼν κα καλῶ ὥς 
Ἰγεφομδιίας »λευκάναςρ ἑαυτὸ ἡλϑερ » ὡς μοὴ αὖ 

5 δὴ αὐτῆς διαΐτες μεταλκχγόμϑι Ὁ’ . οἵ δὲ, μέϑι 
ΠΝ ἀσύχαλεμ »οἰομϑδάι πτόριδεραμ αὗτὸρ εἶναι; προσ 
ξυτο. ἔπει δέ τοοτε ἐκλαθόρμϑνον Ἐφϑέγξατο, τανικαῦ 
τας τὶὼ αὐτὸ γνδσαι φύσιμ, “τάλασαμ τοοζασαι έ νὴ 
φο, ἀποτυχὼμ ζο) «»ταῦϑα ξοφὰς, ἢ ἐπανῆκε πρὸς οὖς 
κολοιοὺς ππάλιμ. κἀκένοι διὰ δὲ χῶμα αὐδροῦκ Ἐπῇ 
γνοντερ,, δὲ μετ αὑτῶν διαΐτας ἀπέρξαμ. ἃ ὡς τ δυλ 
50 ἐπιϑυμήσανται. μινδετέζας τυχέμ- 

Βπιμύδιου 
ο αὔϑθ: Φιχλοῖ, ὅτι δ [ νοὺὴ Ἡμᾶς τῖο ἑαυτῶ ἐπ δὰ 
τὰ ,λογιζομδύος, ὅ ὅτι Ἧ τσλεονεξία, πρὸς Ὧδ ἐκαδὲρ 

ὠφελξμ ̓ ἀφαιφᾶται ΓΟ τὰ προσόντα. ποοβδιάκιο. “ἢ 

Κολοιόο. . 

Ολοιόμ τιο συϑδιαβὼμ πο δάσας αὐτῷ ἂμ τὸ ) 
δα λίνῳ, δ ἑαυτὸ τοαφέδωκε παιδί οἱ «Ὁ δὲ, ἡ 

ΥΤΜΗΣ αὶ μετ ἀναφώτσωμ, δίαιταμ ὡς πτὸρ ολί 

γομ ἀδείας ἔτυχε, φυγὼμ ἅκεμ εἰς σἰιὼ ἑαυτῷ καλαιάμι 
τόριειλαϑέν: Θ᾽» δὲ τῷ Φεσμξ. τοῖο κλάδιοιο, ἀποτηὰ 
ναὶ μὰ δΦωάμονθ’ οἰπαδᾷ αποϊνάσκαβ ἔμεῆλνεν πὰ 

τξανὸρ 

»" ὅ 



ἸΔΈΒΟΡΙ ΕΑΒΝΤΔΕ, 193 
ἀογηιίεηΐεπι υἱέ, πῆς ἀξιοίη 4ο ταραίε, 
Πίςοᾶ τε πεεείΠεί, δίς πιοπιογαϊΠεείρπι, οι πιο 

αζατας ἀἰχίς,πις ην εγη, αί (αἷς γερεῦί 7 
εἵατ, πο εἰίατ ρείεο, 

Αβδδυϊδείο, τ 
Ἑδδυιΐα ἴῃ αἰγᾶ,α οὐ ἐπείδυτοτ ἰηπεπέίοηξ ἀεί, 

ΟἹαίε ρει ἐίαία, 
. οὐ ΜΜοπεάιϊα, ἃ (ζοϊαμηθα, 

Οηξεαυΐα ίη ςοἰαρατίο ὅ{ ςοἰδίς5 αἱῇβ ὉΠ 
Μή ταίιἐς ἀφαϊ δαί (εἰς, ἑαίτο;, αὐ ὅ ρ) 
[α εοάςπι εἴδο ἱπιρετγείγεεαιν, ἤςε αεγο,οηες 
ἐλοεδαΐ, ταἰα ἐπι εἴϊε οἰ τρλθαπι, δα τ 
(εταηίξὰ εἴ αἰίησπαπάο οδἰίέα ἄοςε επίπΠεέ, τς 
εἰα5 ςοσῃίία ἡδίατα, ἐχρυϊείπης ρεγοατίεηαο,ο, 
Δα Ρυπαΐα εὸ εἰθο τεάήζα Ὁ 
ταοπεάαίας γατ, ὃ Πα ΟΡ φοίοτε, τ ἱρίᾷ οί 
ἴξηΐ, ίαο εἰρο αδεσεγαπέ,αε ἄπο, 
ἀπ] ἀρρείεηβ, Ὠευ ΓΟ ροείγεζαν, 

ἐν Διο Αβδδυϊαδιίο, 
Ἐδδυϊα σης, οροτίείε δ ἢὸ5 πο τί5 ςοηΐξη) 
[ο5 εἴϊε, ςσίγἀεγαδηζεϑ δυατίςίᾶ, ρέεγ χαοά ηἰ 
ἐτιδί, δαξειτε ίαρε ἃ ́ αα δαάίαηξ Βοηᾶ, 

ἐπ ὦ [Μοπεαάιυᾶ, 
Μ Οπροάαίδηι οπὶ χαίς ἑερίῇςεξ, ἃ Ρο) 

1 ἀξ αἹίσαῆει πο, [6 ἐγδάίαίε ΕΠ. Πα ΠΟΐ 
ἱεγεηόο ἱμόζαπι ἑηζει Ποιίηςδ, αθί ραγαπν 
ρει δειίδέει ποῖα εἃ,[υσίε, ίη (αατῆος Ὠἰἀ1 

ἐξ οοπευε αἰγοζαοίαξο πειὸ γαπηίβ αἰπσαΐο, ει οἷ) 
τς μαμὰ παἰεηβ,εσ αιοχίζας εἤεί, ίεν 

Ὥ οὐ 

-ςξ 



194. ΑἸΣ ποῦ μιθοῖν 

ἔφη. Φείλα ΘΚ ἔγωγε, ὃρ σι παῤ ἀνθρώποιξ αἱ ὑπ, 

μείνας δοόλειαμ, ἔλαθο, Ἐμιανὸμ οδὲ Ἰωβο σερέσαο. ὦ 
᾿ Ἐπιμύδϑιομ . 

ο μιῦϑοβ δηλοῖ, ὅτι τινὲς ἔσαν ὅτε μιέξίωμ κινδύσωμ ἴαῦ 
τοὺς ϑόλόμϑροι φὐσαδθαὶ, εἰ ἐλεί 3ος ποι πι π͵σσιμο Ὁ 

Ἑρμᾶς. 
Εὐς ἑραὶῶ πϑοσέταξε πᾶσ! τοῖς τεχνίταις μό 
ὅσο φάρμακομ ἔγχῶρ Γ 5 δὲ, τότο τῇψας, κοᾷ 

μέτρομ ποιήσας , ἴσορ ἑκάσῳ φυέχεερ. ἔπει δὲ μιόνῳῷ, 
τῷ σκυτέως ὑπολαφϑέντίΘ, πολὺ κατελέλειπτο, 
φάρμακομ οὐλίω λαβὼμ σιὼ δυείαρ φνέχεεμ αὐτῷ «, 
κἀκτότο σιωέβα τοῦς τιχνίταρ ἀπγαντας ψεύδεσθαι, 
μάλιϑα. δὲ τοάντομ τοὺς σμκυτέαο. 

Ἐπιμύθιο, Ἷ 

ο μῆθος, πρὸς ἡθιδολογῦς πχυΐταρ 
Ζεύς, 

Εἰο πλάσας τοῦς ἀνπρώπορ» τὰς ἐδὼ ἀλαδ 

διαϑέσειο αὐτοῖο φνέῶκλε. ῥιονίωυ δὶ υϑᾶναι τὶ 
οἀφκύσί ἐπελάβετο - διὸ τοὶ μὴ ἔχων σόδεμρ ἂρ 
αὐτὴρ εἰσαγάγῃ, διὰ τῷ οχλὰ αὐτὴ ἐσελϑᾶμ ἃ} ἐκέ 
λθσεμ ἡ ἡ δὲ, δ᾽ μὴ περῶτομ ἀντέλεγε ἀναξιοπτα 
Φὅσα. Ἐπεὶ δὲ σφόδρα. αὐτὴ φνέκειτο » ἔφκ. ἀλλ 
ζῶν ἐπὶ “ταύταις εἰσέρχομαι ταϊο ὁμολογίαις » ὡς 

" ἔρως μὴ ἐἰσέλπῇ ἄμ δ εἰσ έλϑ » αὑτὴ σἰτελεύσο “ 
μαι τσαξαυτίκοι. ; ἀπο δ τότὸ σωυΐβα πάνταρ 

τούς τούςνδο ἀναιος οὕὐτϑς εἶναι. 

Ἐπιύσιορ Ξ 

Ὁ ΜΘ δηλοῖ » ὅτι ῥὺύς ὑπ ἔφωτ καπχορμδσοΣ , 

ἀναιοκ το εἶγος συμιβαζνει 
Ζιυδο 



ἈΈΘΟΡΙ ΕΑ͂ΒΝΙΔΕ, ἴος 
ἔπι ἰοσαεδαξ, πιο πι[εγᾶίχασ ἀραά [οῖο5 τ ἔξ 
ἐξηάο [πγαξαίειι, ηςααῖς πγξα πὶς αἰτὰ ρυίαδαί, 
( Αβδδιήδείο. 
Ἐαδδυϊασηίβοαέ,ηδησῷ δί45,4 [δ ἃ τισάίοςιδ᾽ 
“πάσης ρεείςα!ς ΠΡ εγαγε,ίη πχαίογα ἱποίάείε, 

β - [Μείοατα, 
Ϊ ρίξε ἵΜειοἼοαείο ἱαΠ τ πε αγες 9 οἴδιις πιεα 
 ἀλοή πιεαϊςαιπεηΐαηιτεἱςεγεί, ἐς ἐὸ {τἰςτο, ἃς 
Δα τιξίαγᾷ ἰαζζο, δ τεῦ Πησαϊίβ ταίίςοε,ς πειὸ 
τοἰο εϊίο ἐπίοεε, πιαίϊεαπι πρετεῆςεί 
ἐποάίςαπιεηί, οί δοςερτ πιογίατία εἰ ανςαίξ, 
ας Πίης οςοπείρσίς αγαίος5 οπηηςείβ πςηγίγί, 
Γαχίπις ἀεῖο οπγηίαπι [ποτε 8. 

ΑΒαδιυήαίίο, 
Ἐλθυΐαίη πιοηάαςς5 αὐτί ςες, 

δὴ Ἰαρίξεξ, 
“ρίξε [ουπηδείβ πομπηίηίθας,ουηοἰς 
{᾿Ξ αἰείξας ἱπα αι, (Οἰπηνίηάετε 

ρυάοτε οὔ] εἴ, φιαρτορίει Ὁ μαδδς, τάς πᾶ 
ἐρίσηιἐηςεοάπςεγοίρεῖ ἐατδαιιίηστεαί εαπὶταίν 
{{Πίσ ποίὸ ρείπνᾶ οοεγαάίςεραί ααοά πέσῃ ἔεκ 
εἰ πο Ποπγεηζίας πείο εὸ ἰαἤδηΐς, αἰ, δε α 
ἐὔο [ἀπὲ Πίς ἰηστοάίου ραςξίο, ἢ 
δίπιοῦ ΠΟῃ ἐηστεασίαζαν ΠΊπστεαίδεαγ,ίρίε εχ 
Ὅο αυαπιρείπιπηι, εχ πος (πὸ ἐὐεηϊ, οπτηία 
(ςοτία ἱπαεγεζσηάα εἴς, 

: τς Αβδυϊαίίο, 
᾿αδυΐα Προ βςλέ, ςαρίοβ δπιούς 
ἐπυειςςυηάος εῆξς, ; 

ἢ 5 ἱαρίξοιν 



196 ΑἸΣΩΠΟΣ ΜΊΘΟΥ, 

ν Ζεῦο . ἢ ἫΝ 

εὐς γάμοι τελῶν Ὲ πάντα τὰ Ἰῶα εἰσίας,  μόσ 
νἈ6. δὲ φϑὺ χελώνκο ὑσόθησάσις. διαποφῶμ σι 

ρατίαμ τῆς ὑσδρήσεως » ἔπαυϑάνετο αὐτής, τίνθ χἅ 

ει, αὑτὴ ἐπὶ ὁ δᾶπνον οὗ τοαφεγγύετο, τὰς δὲ εἰπὅσας, 
οἶκ Θ φίλοο, οἶκορ ἄριϑ" Ε ἀγανακτήσας, κατ αὺσ 
σία, κατιδίκασε ὧμ οἴκορ βασάϊοσαμ τοεφιφέρεμ. 

Ἐπιμύϑιομ. 
Ο μὖϑΘ’ δηλοῖ, ὅτι οἱ τοολλνοὶ δῇν ἀνϑρώπωμ αἱροιζ 
ται μᾶλλομ λιτῶς τσαὸ ἑαυτοῖς “Ὁ ,ὄ ἢ τοας ἄλλοις 

᾿ σολυτολῶο ἐ 
Λύκος» νον τορόβατομ» : 

Ὑκοο Ὁ καυῶὼμ διχϑεὶς » τοὶ κακῶς σ ἄσζωμ, 
ίέ Ὺ Ἐβρέβλκατο. τροφῆς δὲ ἀπορῶ, δεασάμϑυ(» 
πρόρατομ, ἐδεῖτο τοὺ ἘΚ ΤΟ) πσαραξξέοντ αὐτῷ 

; τοοταμ κομισαί. εἰ γουῦ σύ μοί Φασὶ δώσαρ τοὺ, 
Ἐγὼ τροφἰ ἢ ἐμαυτῷ εὐφήσω, δὲ ὖ ὑπότυχομ, ἔφὴς 
ἀλλ ταμ ἔγὼ ποτὸρ Ἐπιδῷ σοι, σὺ ἠοὴ Ἐοφῇ μοι γχϑί 
ὉἨ. Ἐπιμύθιομ. 
ο μῦθ»᾽, πρὸς ἄνδοο,, κακργομ.»,. δὲ ὑποκρίσεως 

᾿ φυεδρεύοντο.. 
λαγωοΐ οἷ 

Αγωοί ὥοτε τσλεμοιζύτις ἀετοῖο,τσαφεκάλοι 

᾿ Υ εἰο συῤιῥιαιχίαμ ἀλώπεκας. αἵ Ἱ δὲ, ἔφασαμ. ἐσ 
βοκϑήσα μον ὦ ἂμ ὑμῖμ, εἰ μὰ ἡδαρδι τίνερ ἰδὲ» νοὶ τί 
σι τπολεμέτε- - Ἐπιλύθιομ - 
ο μῦθον δηλοῖ, ὅτι ΟἿ ΤΟΊα κρεί]οσὶ Φιλονεικοῦτερ 5 

ηδὴ ἑαυτῶ σωτλφίας, καταφρονοσὶ » 
μιύρμηβς γ}φ 

μύρμηξ 
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Ταρίέξει, 
Μρίζει παρείας ςεἰερτᾶ5,οἵα αἴα!ία ἀςοίρίεραέ,Ο 
ἰα πειὸ ἐεἰἐπάΐης ἕαγάςε ρεοίςζα, Δ ἀπλίγδ ἢ 5 

«Δυίπι (ἀγα τλεί5, τοσαιίς εαπὰ ααδπιοῦ, 
τεπι ἱρί Δ ςοσηδαι 0 δοςεῆετιαί, ος μας ἀίχίεί, 
ἀοηις κατα, ἀοηλαβ Ορείπια, ἰΓαί 5 ἱρ7 

ἢ, ἀλιιηααίε αὐ ἀοπγαπι δαίαΐδη οεἰγοαηξειγείἊ. 
ΑΒαρυϊαείο. 

Εαδυΐα Πσηίοαί, ρΙ εγοίς Ποιιίηα5 εἰΐσε). 
ΒΡ μς Ροτκίας ἀρ ἴξ υἱαείε, φαὰπι ἀρὰ αἰίος.. 
ας, 

Ταρια, ἃ Ουΐ5: 
Τ, ρας ἃ εδηΐδυ πηοτία5, 8. πταΐε αθείξας, 

᾿αδίεξξα ἰδςεθαΐ, οἰδί αείο πα ίροηδ, ἱπα 
οπε,τοσαδαξαε ροζᾶ εχ ρεαίεγῆκξεε ΗΠ πρηίπε [δὲ 
φἴξειτει {εηίπιτα αὐ πααίε, ἀφ άςετί5 ροΐαπ,, 
εσο είδιιαι αὐ ἐρ! ἰπαεηίαπλ, {4 τε οοσηίξα, δἱέ, 
[εὰ ἤεσο ροίαπὶ ὁ εδί, ει ἃ εἰδο της ἀῶ. 
ΤΡ ΑΒαρυϊαίίο, πὐξλϑς 
Εδδυΐαίπ αἰπται αιαϊεπίοται ρει πλυ]ατίοπεπι. 
ἑηΠἀίαπέειτς 

Τ ερούεβ. 
Τ, Εροτεβ οἷίπι δε Πσεγδίεϑ ο Δαι}15,1ποςαγξ 

ίῃ αὐχίϊαττι ααρος5, ἢδ δυο ἀἰχογαηΐ, αο͵ 
δί5 αὐχίατεπιαγ,ἱΠ (ςίγειπις σαί το 5 εἰ 5, ἃ τ 
σαίθιις Ρεϊαιτίη, ΔΕδδιυήαίίο. 
Ἑαθυΐα ἤσηίῃεδέ, εοβ χυίς ρεαίαηείοτί᾽ ςετίδέ, 
(χαττ (αἰαζειι ςοηζεπηπεία, 

Εοιπγίς, 
Ώ3 ὥστ 



ΡΝ, ΜΠ 8. 

1938 δΔΙσῶποῦ μτοσύς 
᾿ ΜϑρΙ ὀνῶῦ, ἃ ποαλαιὼ! ἄνϑρωπθ" ἢ ὦ. κοὺ τῇ 

γεωργία διϊιμεκῶς προσέχωμ νοὐ τοῖς Ἰδίοιρ ἴι ἰφ᾿ 
καῖτο τόνοις . ἀλλὰ ποὴ τς δ᾽ γθτόνωμ καρπούς, 
ὑφηρέϊτο . ὃ δὲ ζεύς ἀγανακτήσαφ᾽ ἕπὶ τῇ τότο λεο. 
ον μετεμόςφωσεμ αὐτὸν εἰο τῦτο Ὁ Ἰῶο», ὃ μῦς. 
ἀκκξ καλᾶτακ, ὃ δὲ σίι ῥιοφφὴμ αὐδιάξας, σἰὼ διά “. 
εσὶ» οὗ μετέβαλε. ἀιέγϑι γον τῷ νι τὰβ ἀρούρας! 
τούθηὼμ τοῦφ τῶμ ἑτέρωμ τσόνους ΚΠΛΕΝΗΣ ἡοὴ ται 
τῷ ἀποθκηδαυρίδει, 

Ἐπιμύθιομ. ' 
ο τὔϑος δηλοῖ, ὅτι οἵ Φύσει πσονηροὶ κᾷ ταμάλιϑα. δ 

εἶδος μεταβληθῶσι, τὸρμ Ἔόπορ οὗ μεταβάϊδεικοντοι ., 
Νυκτεῆ;, » "ἡ γαλῖ . 

ἐν βυνονὰ Ἐπὶ γῆς ττεσξσα, Ὁ» γαλῆς σδωυελήφθη. 
μοἡ μέλνοσα. ἄναιρ εἰσϑαι,, πατρὶ σωτήφίας Ἐδεϊ “ 

το, ς᾽) δὲ, φαρϑαΐκᾳ “αὐ Φιωαδϑαι αὐτί ἀπολῦσαι, 
φύσει γουῦ πᾶσι τοῖς τήἰωοῖς πολεμέρ » αὐτὴ ἔλεγεμ 
οὐκ ὀρνὶς ἀλλὰ μὰς εἰναι ̓  "οἷ οὕτως ἀφείη. ὑσόρορ. 

δὲ πάλιν τπεσδσα «νοὴ ὑῷ ἑτέφαρ συδλκφδᾶσα γα 
λῆον μὴ βρων αι ἐδεῖτο. φὴ δὲ, εἐἰπόδσηα ἅπασιμ, 

ἐχϑραίνεμ μυσίμ, αὑτὴ μὴ μῦρ, αλλά νυκτερί ἔλεγεμ. 
εἰναι, "ἡ πάλι ἀπελύθη. μα) οὕτω συασέβκ δὶρ αὖ 
τίῳ αδιαξαμϑνίω ἃ ὄνομα,, σωτιρίαρ τυχᾶμ.- 

Επιμύθιομ.. 
ο μύῦ’ διλοῖ, , ὅτι δέ νολ. ἡμᾶς μὴ τοῖο αὐτοῖς 
ἀεὶ ἔπιϑψειμ . λογιφουϑους,, ὧς οἱ τοῖς καϊςοῖς συμ 
μετανχαματιζόμονοι »ποβλνάκις τοὺς κινδιώονς Ἐκ 
φεύγουσιμ. - 

Οδοιπόροις 
οδ οἰ τόφοίο 



ἰσι 

ΠΟ ἈΕΘΟΡῚ ΒΑΒΝΆΑΕΣ 199 
ἷ Μία της [ουτηίςα,οσο οἰίπι ἔα, Ὁ 

Ἂ Ζμριςσείςαίταγε αἤτάαε ἱπςαξβ, ΠΟ εἴδέ Ὀᾳ 
Ὀτήβ. ἰαδουίθιι οδεξειι5, [εὰ ὅς υἱείηογ τιτόξα5 
ἐπιτρίεδαί, [αρίζεγ στε ἱηἀσηαίαϑ Παΐα5 ἀιτα). 
εἰτία, τδηπιπίααίέ εαπὶίη ἢος δηΐπιαὶ, αι ἔογτ) 
«Δ αρρεϊαταγ, πειᾶ οἴ πηαίαῇτει [οτπλᾶ, ηὉ ἃ αῇο 
ἕζασπι πὐαζαιτζ, απ αἰ ἤπης ἀύα 
αἰἰεουπςειηάο,αἸίογ αι ἰαθοιε5 [αὐτρίί, δ {ὦν 
δίτεςοηάίί, 
᾿ ΔΕΡυϊαδέίο. 
Ελθυΐα Πσηίοδί,παζατα ράσο, δ {ἰ τα ΧΙ Π16 
[ρΡεκείεπι τα πλιίατίηξ, πιοῦεβ ΠοΩ πιαΐαίε. 

Ν εἰρειεο, ἃς ἱΜιμγεία, 
Εἰρεγείο ἵ ἐεγγᾶ κ ςες(αῇςε,ἃ πα Πεῖα (7 

. τ τς με 
ρα εἢ, ἃ «ἄ οςείἀεπάᾳ ἴοτες, Ὁ ἰδαίετοσα 

βίας πείο ἀϊςεηίε,ηοη ρος ἱρίαπι ἀϊπλτέετε, 
Παοά παΐιτὰ ποϊαςείρα5 οἱδι5 ἑηίΠγίοα ἔογεί, δίς, 
ει δας, [εἀ πλιτε ςῆε, ἃ [ἰς ἀπ εἴ, ροῆτεπιο 
Δπίεηι ος ἱτεέπηι ςεςί{Πεί, ἃ. δῷ αἰία σαρίαᾳ πιαΐς 
5 τς ποταΐοίας ογαραΐ, μὰς δυ(ς ἠἄΐςξηΐε, ςαηςίς 
ἑπίπηίς εἰἶε πιατίθ9, ἤσ Ὁ πλα5,εἀ πείρείο εἐἤι 
εἰίςεραί, ἃ τυτίας 4 πιΠα εἴ, δίς ἐτὰ εἰπεηΐέ δί5 
ἐπιυίαίο ποιηίης, (αἰ πέσ σοι(εςαίδιι ξαίε, 

ΔΑβαδιηαείο. 
Ἑαθυΐα [σηίῆοδέ, ες ἢοΚ τω ἤϊε. 
[επρ εἶξε οροτείεις,ςΟίγ ἀεγᾶξεβ εσ5, {αί δά ἐξρυ 
ἐὐαταηξαγ, ρίεγαης Ρεγίσαϊα εἴ 
ἔυσεία, 

Ν᾽ ἰαίογεϑ, οἷ 
ἃ 4 Ὑώίοις8 



2)0ὃ ΑΣΩΠΟΣΥ ΜΥΘΟΙΥ͂; 

Δοιπόςοὶ κατά τινὰ, οἀ γιαλὸμ ὁδεύοντες, ἔλυ 
ϑομ ἐπί τινὸς σκοπιόμ. κἀκξίϑεμ. ϑεασά ιονοί 

φρύγανα ποξξωϑεμ Ἐπιπλέοντα να εἶναι ἐεγάλίω 

ἰήησαμ. διὸ δὴ προσέυϑυομ ἃ ὡς μεδνόσκο, αὐτί πρα 
σοραἰζεονν, . Ἐπεὶ δὲ ὕ7 ἀνέμια : φόβο α τὰ φρύγανον 
ἔγυτέφω ἔγύετο,, οὐκέτι να, ἀλλὰ τλοῖομ Ἐδοόκοῶν 
βλέπεμ. σὰ φενεχθένται. δ αὐτὰ φρύγανα ὄντα Ἰφόντες , 

προς ἰδήλσο ἔφασαμ, ὧς ἄφας μάτίω Ἡμᾶς ἃ ἀηδὲρ 
ὁμ ππϑοσεδεχοικεδο ᾿ 

Ἐπιμύθιομ, 
ο μὔϑον διλοῖ, ὃ ὁτι Φῇ) Ἷ ανϑφώπωμ ἔνιοι [μ ἀπροό ὦ 2 
“165 δ οκοῦτερ Φοίδόροὶ εἶνα! , ὅταμ εἰς τοᾶφαρ ἔλθω 
σΊμ, οὐδενὸρ εὑρίσκονται. ἄξιοι. 

᾿Ονος ἄγφιθν. 
4" ΠΡ ΘΟ ογομ ̓ δὼμ ἥμιόρον ἔμ τινὶ εὐχλίῳ τὸ 

πῷ » προσιλϑὼμ αὐτὸ ἐμακάριλεν, ἐπί τε τῇ ἢ εὖ 
εξία τοῦ σώματ(», κοῦ τῇ οδὴ “ζοφῆς ἀπολαύσει. ὑ 
Βόρον δὲ Ἰδὼμ αὐτὸρ ἀχϑοφορφοζτα, νοῦ τὸν ὀνηλά» 
τω οπτιόθεμ ὃ ἐπόμνονομ, νοδ οὑπτάλοιρ αὐὸμ δἂοι ἔονα, ; 

ἔφη «ἀλλ εξ ἔγωγε οὐκέτι σε εὐδ' αιμλονίζω « ὁρῶ γον »ὧφ 
οὐκ ἀνόν κακῶμ μεγάλωμ σἰιὼ εὐδ'αιμιονίαρ ἔχειο.᾿ 

Ἐπιμιύθιομ . 
ο μῦθ ΦΔιλοῖ, ὅτὶ οὐκ ἔσι Ἰκλωτὰ τὰ μετὰ κινϑύν 
νὼ νοὶ ταλαιπωριῶμ κέρδα «᾿ 

Ονοι!ς 

Γγ" οτὲ Ἐπὶ "δ σασεχῶὼβ ἀχϑοφορᾶῳ γοὴ τα 

λαιπωρέίμ Ἵ πρέσίβει ἔπεμψαμ πρὸρ τὸρ δίαν, 
λύσιμ ν᾽ πόνωμ οὐ τόμϑυοι .σ δ αὐτοῖς ἐπιδιξξαι β5 
λόμονος τὶ τὸρ ἀδωρατόμ ὄξὶ", ἔφη, τότε αὖ τοὺς 

᾿ἀπαλιαγίσεῶξ. 



ἈΈΒΘΟΡΙ ΒΑ͂ΒΝΊΔΕ,.. ζοὸς 

᾿Ὗ Ἰαΐοτεϑβ [ες [5 φαοα 48 ἰίο Ποἰξέε5, ὑ). 
ΟὟ πεπηξίημρεςυ ᾷ σααηάαμι, ἃ ΠΠἰς ςσίρίςαις. 
[τπλεηΐα ργοςαὶ ἡδίδηξία πααίπι εἰἴε ππασίδιηι 
εχίΠιίπιατας, χαᾶορτξ εχρείύαγας, αι ἀρρυ{{τὰ 
ε΄ εἴξειί. οςαπὶ πειὸ ἃ πεηῖο ἰαἕδ [ἀγποηΐα 
Ρίορ [ογεῖ, πῦ ἡδιίπι δρ]15, (ες ἰταρἢδ α ἑάετςς 
υἱἀεδαηξιαυείξίς δας }{5,ς (Δύπιξί ἐς υἱάϊ{[ξε, 
ἰηίει ἰε ἀἰχοίαμέ, πε Ω05 ἱσίεαγ γα τα, ααος ὨἰὨ. 
εἰἰ, εχρεώζαβδηλ, 

ΔΕΡυϊαείίο, 
Εδδυΐα Πσηίπορδέ, πδημος ποῖεβ, ψαί εχ ἐσπιρέους 
ο τειτίθεε5 εἴτε υάοηξας, απ ρεγςα αι ἔεςε 
εί5, Δα]! 5 εἢς Ργεςή, ἐπτθηίτί,. 

ο ΑΠπας  γ]αε τίς. ' 
ϑίηαϑ [γαςΠτίβ αἱΐηο αἰΐο ἀοιΠεΠίςο ίη ἰο)᾿ 

Δ πἋ (ὦ δ ἀρτίςο, ρει ἐβι, Βεδε αἰςεραΐ 
ὃ ςογροζίβ μαδίξιάϊηε, ἄς εἰδί ρετοερείοηε, ἴ)ἐ-« 
ἴηάε πείὸ ς υἱάΠεέ εἰπ ἐεέεηζε οηεα, ἃ ἀσαίό 
Ὠειτείγο ἰξαμξίξ, ἃ θαςι 5 ἐρίιτ ρεγοπίεηζε, 
αἰζ αἰ ἐσὸ ηὉ δρ!(᾽ Βεαε ἐε εχ πιαδοιιάξεο εἶὶ 
ΠΟῺ {{Π6 τ1αο!5 τγα 5 Παθεῖε ἐς ἐε ς(ἐδίειη, 

Αβδδυϊατιίο. ' 
Εαρυΐα Πσηίβοδέ,ῦ εἴς αηταϊαιγα αςτα,[α χαίδ9 
ἰηίσηξ ρετίςαϊα, δὲ αγἰετία;, 

, ἢ Δίηι, | 
Θηΐ οἱ ἱρρέειεα φ αἥίάας οηεία ξειγεί, ἔα. 

ΠῚ τἰσαγεηζαι, ἰεσαίοβ πλίεγαηΐξ δά Ἰοπε, 
(οἰατίοηε ἰαδογᾶ ρετείεβ. Πίος οἤξάεις ἰρίϊ5 (Ὁ 
ἰεηβ, 4 που ροῆς Πειί,αἰζαῃς ςοβ᾽ οἷ 
μόνο Ὁ ᾿ς ἢ ς [Πἰδειεϑεῖ 



ΦῸΣ ΑἸΣΩΠΟΣ Μτθοῦ, 
ἀπαλλαγήσεδ, δὲ κακοπαθείας, ὅ ὅταμ οὔροιδῦτες πὸ 

, Ἑσωσι ποταμόμ. καἀκᾶνοι αὐτὸρ ἀλιϑεύορὶ ὑπολαβόν» 
πς, ἀπ᾽ ἐκείν νοὴ ἀκἔχϑι τῷ νεῦ ἔνϑα οὔφομ. ἑτέρων᾽ 
“δωσι ὄνωμ, υταῦῖϑα "οἱ αὐτὶ οι σάμϑυοι οὐφσιμ,. 

Επιμύθιομ, ς 
Ὁ μὗ᾽ διλοῖ, ὅτι Ἑκάσῳ δ' ττεπφωμῆμομ ἀϑερά σ 
ϑΕ ον ὄξῃ, ὲ 

Ονος, ἠρὴ ἀλώπηξ, 
ΝΘ’ δυσάμϑι!θ. Λεοντῆμ ; τοόριήει τῶλια; 
Δ βώωρ ἐκφοβῶρ. νοὴ δὲ ϑεασάμϑυ(» ἢ αλών 

"τεκα ; ἔπει νοὐ) ταὐτίω δεδείηεσθαι «ἡ δὲ, ἐτύγ 
χανε γου αὐτῷ φϑεγξαμϑυο πφοακηκοῆοις » πρὸς 
αὐτὸ, ἔφη. ἀλὰ εὖ Ἰόϑι, ὡς Ὁ ἰγωώρ σε ἐφοβήφίω., εἰ 
ῥιὴ Ὀγκωμϑϑὺ ἰἰκόσοι, 

᾿Επιμιύδιομ ες ᾿ 
Ὁ μῦοθ’ ϑιλοῖ, ὅτι ἔνιοι ἥν αἀπαιδεύτωώμ » Τοῖς ἕξῳ 
δοκοζύτές τινε εἶναι, ὑπὸ δὴ Ἰδίαᾳ γλωσσαλγίας, 
ἐλέγχονται. 

ον». κοὴ βάτραχοι 
ΜΘ’ ξύλα βαδάζωμ » διέραινέ τινᾶ λίμνίω, δ 

( δμω δὲ, ὃς κατέπεσεμ, δξαναξίζδαι υἣ δὰ 
νάμϑυϊος »ὠδύρετο τ "σὴ ἔδενε, οἱ Ἷ δὲ ῳῷ τῇ λίμνῃ θά 
αχοι ἢ σεναγμῶμ τότ ἀκόσαντιο, ὦ οὗτος ἔφασαμ»; 

μοῦ). τί μ᾽ ἑποίασας, εἰ τοσϑτῃ ψυταῦθα βόνορ διξξῳ 
βεὶ ὉσῸμ ἥμιξις » ὅτε “πρὸς ὀλίγομ πεσώμ,οντως δύ 

Βπτιῤύθιομ. 
᾿ἀμδῆ τῷ λόγῳ ἀϑίσαιτ ἂρ τιθ πρἕο ἄνδρα φἄϑυ» 

ὅον τῷ Ἐλαχίδοις τσόνοια δυσφοφοίζτο»» αὐτὸς τος 
τλείσο μεν ὑφισάμωνθ ε Ν. 

Φίος; 



ΔΈΒΟΡΙ ΕΑΒΥ.ΔΕ. ἔδ5 
ξἰδειαδέσαι τ ἰαδουίδας,ς τηίπσεηάο Πυυᾶ ἕο, 
οεπηΐ, ἃς {Π{πεπὰπὸ πεύιτ ἀίςετο εχ) Ὁ 
ἐε5,Εχ {ἰ᾿ο ὅδ σης αἱςβ, αδί αἰίογιαπι πτί 31 
υἱάεείπε απποτῶ, ΠΠς ὅν ἱρῇ οἰγοαμίξαηάο πη σξν 

ΑΒαριυήἠαείο. 
Ἐαδυΐα Πσηίβοδέ, τηίςαίῳ ααοά ἰαίαϊς εἢ ποι 
καρ ίϊς ες, ι 

Αἤἴμαυς,8 Ν᾽ αἱρε5. αν 
Ἂς ϑίηιϑίπάαεαβ ρεῖϊε ἱεοηίς, πασαθαξ γεϊία τᾷ 
τὰ θτρον ρΡειειεηάο,ςαίείπαι αἱ πὰ : 
Βε,τεηίδιπε ὅς μαπορετίεγιείαςείε, Παῖς 4πτῈ { τα) 
{τ εηἰητ ρίας ποςεπὶ διάίπεαῦ) δά ς 
ἐρίαπι αἰτιεὰ δὴ (ςία5, ααοά δὲ ερο ἐπι Πςηι, Ὠἱ) 
ἐμιδεύνότη φααίαΠεπ1. ἡπακα 
το ΔΕδρυϊαίίο. 

Ἑαδυΐα ἤσηίβοδέ,πδπαϊ!ος ἱπάοίζοβ,4 ἤ5, α εχίγα 
Γιηξ αἰίαιί εἴς υἱάἀεηξαί, εχ ἴα ἰπσιιδοίίαῖς 
εεάλίσα, β 
γππΣ ΑΠηὰ5 ἃ τδησ. 
Λ ϑίηας ἰίσῃα ἔεγεης ρίας ραϊαάςξ ᾳηαΆ [4 

Ρίιι5 φαξοίη,πξ ἀεοίἀϊι,πες πτσεῖς ροῦ 
ἵςι ἰαιτυνεπέαθαξαν, ας [υ{ρίγαθαξ, ἃ, 
πα αἴ εγᾶεῖ ραϊσάς αι τείς (αἰρίεἤς, ΠευΓία ΙΧ 
καῃΐ, ἃ. αἰ ἔαεετασ,  τᾶτο Πἰςἑξροτγε,]αδίο πο5 ἔα 
ἴε5,ς ἡυία δὰ δέει ἐεηῖρι5 ςεοία{{|, {ἰςἰαηξέεν 
εἴς. Δἢαρδυϊαίίο. 
Εἰοείεεπιοης αὶ αί ρίαν ροέετίε ἐπ αἰγαπι [6 
σηξ,α οὐ ηγίηίπιοσ ααοίςς ἰασοτεβ {πΠἴ, ς ἱρίς 
πιϑίοτίθιι5 [οἷς ἐς Πα, 

Αἰηυϑ 



494, ἈΙΣΩΠΟΥ μύϑοϊ. " 
Ονορ, Μοὴ κόραξ, τ ΗΝ 

[{- Ἡλκωμθνθ τὸρ νῶτομ, ἔμ τιν) λειμῶνι ὧξ᾽ 
ἐκετο . κόρα" δὲ Ἐπικαϑίσαντοᾳ αὐτῶ, νολ 

τὸ λκ Θ΄ ξαΐνονῬε, ὃ ὄνος Ὀγκᾶτο καὶ ἵλατ, τὸ δὲ 
ὀνηλάτα τοόξῥωϑεμ Ἰσαμϑυα ἠοὴ γελῶντ Θ΄, λύκθΘ΄. 
αριὼμ αὐ εἶδε νοῦ ἔφκ .ἄϑλιοι Ἡμᾶς, οἵ κἂν μιό ἡ 
νορ οφϑῶμϑι αὐτῷ διωκώμεθα, τότῳ δὲ κοὶ προσεγᾷ 
γελῶσι. Ἐπιῤύθιομ. ι 
ο μῦν" δηλοῖ, ὅτι οἵ κακδργοι δῇ) ἀνϑορώπωμ, "ἢ 
ἐλόνομ φανέντες, δῆλοί εἰσὶ, 

Ονος, πο ἀλώπηξ. 
ΝΟ, ἡρὴ ἀλώπκξ κοινωνίαμ συυϑέμονοι πρὸς 
ἀγαίλιο, σε λϑομ εἰς ἄγφαμ, λέοντ()" δὲ αὐρῖς 

ποσριτυχόνϊοο , ἃ λώππξ τὸν ἔπηρταμϑνομ ὁρῶσα. κίν 
δάσο, προσελθόσα Φο λέοντι, τοαραδώσεμ αὐτῷ ἐμ 
ὄνομ ὑπέοχετο, Ἐὰρ αὑτὰ δ ἀκίνδασομν Ἐπαγγέδακτάι « 
τῷ δὲ ἀπολύσεμ αὐτὴν φίσαντί), Ἐκείγκ τταραγαγίξ 
σὰ Τὸμ ὀνομ. εἴα τινα. πσάγιρ ἐμ-πεσέιμ ποαφεσκεόασες 
"δ ὃ λέωμ δρῶμ Ἐκᾶνομ φεύγει μιὰ διωάμδμομ, πρώ. 
τίῳω αἰὼ ἀλώπεκα σωυέοζεμ, εἰδ᾽ οὕτως ἐπὶ τὸμ. ὄνομ ψ΄. 
Ἔάπε. Ἐπ) μύθιομ.. ' 
ο μῦθ’ δελοῖ, ὅτι οἵ τοῖς κοινωνοῖς Ἐπιδαλεύοντεφ,, 
λανθάνοσὶ ττολιάκις ποὺ αὐτοὺς προσαπολοζζτερ. 

Ορνις , μὰ χελιδώμ, 
Ῥνί6 ὄφεως ὠὰ εὑρόσα, ἐπιμελῶο ἐκϑερμκάνα “ 
σα δϊξεκόλαψε. χελιδομ δὲ ϑεασαμᾶνκ αὐτὴν, 

ἔφη. ὦ ματαΐα., τί ταῦτα γρέφας, ἅπες αὐξεϑέντα, 
αὐ σῷ πρώτκς τὸ ἀδικᾶμ ἄφξεται, 

Επιριύθιορ οἷν τυ ὦ ἐθίις 
πο "Ὁ ῥῦθος 



ΔΈΒΘΟΡΙ ΒΆΑΒΝΙΔΕ. ες 

Ἂς αν Αἰηις,8 Οογυας. 
ΤᾺ δϑίπας υἱκεγαίο ἀοιίο ίῃ ργαίο σποάᾷ ραίςα 

δαζατ, ςούπο δαίεπι ἑηΠἀεηάο [δ], ὃ 
πἰςας ρειοαςεηάο,αἤπις ταἀεβθαί,ας (αἰταδΐ, (τὰ 
Δσαίοπερτγοςαϊ δηζε,δοτίἀεηζα, ἱαριις 
ργαῖειίξ5, ίριι αἱαίς, ὃ. ἀἰχίς, οι ηο5, πος [{{ 
ἕαπι αἰἀεείς ρεπξακπίζατ, τίς αὐζεηι δὲ αι) 
εἰάεηΐ, ΑΒαδδυϊατίο, 
Εαδθυΐα Πρσηίῇοδέ πλαϊεβςος ποπγίηοϑ, ἢ 
(Δηίαπι ρραγεδηζ, ἀίσηοίςί, 

Αἰπας, ἃ Ν υἱρεξ. 
ϑίηις ἃ Ν υἱρες ἐπί ἰητεγίε ἰοςίείδέε, οχὲ 

"πὰ πεγαηΐ δα πεηδίίοης, ἔνεο πεῖο ς οςςυγηΐ 
(εἰ ἱρ[[5,πα]ρεβ ἱπιπυίαεη5 ρεηςαϊισι τἰάξβ,ρτον 
ἐεξϊα δα ἰεοπεηι, τἀ ταγαπ1 εἰ 
Δίϊηαπι ρο οίία εἴ, 1 ΠΡὲ ἱπιριηίέατξ ργοιν ει, 
αι! σαπὶ ἀπ Παται οαπ ἀἰχίηει, {Πα δά άπ, 
ἐἷο αἰΐηο,ίη οαἤες χαοίάαιῃ υείποίάετες, ἔεοίέ, 
ἰεά ἰεο υἱάφηϑ ἡἰπτπὶ ἔα σογε πιίηίπιο ρος, ρῥυίν 
γάτα παἱρε ςορτγεπεπαίε, ἀείπάε ἔς δά αἰη με 
[ας εἴ. ΔΒαρυϊαείο, 
ἙλθυΐαΠσηίβοαέ εοβ, α (οοἤΞ ἰΠ ἀίαηζατ, 
ίχρε ἃ [εἰρίος ῃείςίοβ ρεγάεις, " 

(αἰ α, ὅν ΕἸ 4ο. 
( ΑΠΠηα (εγρ ξείβ οὐἱϑβ ἱπιτεητς αἰ σδέεγ οαἱεα 

ἅα ἐχεοπαϊε, γαηάο αἴξ συπὰ εαπὶ υἱάΠει, 
᾿ δίἴ,ο ἀειηξβ,χυία Προς Πα τίδς ας αἴ ἐχοιςαογίηξ 
- ἃ ἴς ρτίπγα ἰηίπτίαπι διρίςα τηζατ, 

ΔΕαθυϊαιίο, ͵ 
 Ἐδδυΐα 



Σδδ ΑἸΣΏΠΟΥ μύθοῖς 

Ο. μὔ.,) δηλοῖ, ὅτι ἀτιθάσσδυτος δξμ ἣ πτονκρία, κα β 
τὰ μέγιϑα, εὐεργετῆται, Ὧ 

κάμηλθ". 
ἡ Τε πρῶτομ κάμηλ" ὥφϑη, οἵ ἄνϑρωποι Φο} 
βαϑέντες, κοὰ ὃ μέγεθ! 7 καταπλαγώντεο, ἴ7 

Φόνγομ. ὧς δὲ χβόνα “προϊοντί); συωωέφομ αὐτῖο δ᾽ 
πρᾶομ . ἐδάξῥασαμ μέχϑι τὸ προσελθέμ, οὐϑόμδμοι δὲ 
“Ὁ μικρὸν ὃ ῶομ ὡς χολ(ὼ οὔκ ἔχει, εἰς τοσὅτομ 
παταφρούνάσεωρ ἥλιο, ὥρ π πο χαλινούς αὐτῇ τ δρι7᾽ 
Θέντερ » παισὶν Ἐλαύνεμ δεδώκασιμ. 
ἦ Ἐπὶ μύϑιομ : 
οὐμῦθ, Φιλοῖ, ὅτι τὰ φοβερὰ ΤῊΝ σοαγμάτων μι 
οἰιλήθεια εὐκαταφροόνητα προιξϊ » 3 

: ΟΥ᾽ος ' 

Φιο ὑπὸ τοολιῶμ ἀνϑφώπωμ τατόμονθ), δος 
({(»: νετύγχανεμ.. ὃ δὲ 3εὺρ πρὸς αὐτὸρ εἶπεμ- 
ὍΛΑ εἰ τὸμ πρότόρομ πτατήσαντα ἔπληξας, οὐκ ἂρ ὃ 
δεύτορ " ἐπεχείρασε τὸ Ὁ ποιῆσαι. 

Επιμύθιομ , 
Ὸ μῦθ99 δηλοῖ, ὅτι οἵ τοῖς πρότορορ Ἐπιβαΐνεσὶμ ἀν) 
ϑισάκνούοι, Ῥῖρ ἀὔλοιο φοίϑεροὶ γίνονται - 

. Πόῤισερά : 

Π Ἐρίσερὰ δίψῃ σαρεχομϑδλῖκ, ὧς ἐθεάσια;» ἔν τιυνῖ 
ΠΑ τόπῳ κρατῆρα ὕδατί}" γεγφαμμϑνου, φυόμισεμ 

"αλκϑινὸμ εἶναι, διὸ νοὴ τοολλῷ δ᾽ φοίῳ «νεχϑᾶσα, 
ἔλαθεμ ἑαυτὴν Ὅδ' πίνακι ἔμπεσῶσαι, ῶο νῷ τῶρ 
“Περῶρ αὑτῆς τσϑικλασθέντοον καταπεσῶμ Ἐπὶ γί, 
ηθὴ ὑπὸ τι’ ἥν πταρατυχόγτώμ ἁλῶναι. 

ἘπΙιμύθιομε ἊΨ 
ο μὖϑΘ» 



᾿ἾἌΨΗΡ 

ΔΕΘΟΡΙ ΒΑΒΥΈΔΕ; ἃ οϑὲ 
λθυΐα Πρηίοαέ, ἱπιρίαςαδί!ξ εἤε ρεαυμέαεξ, ἰἰςοἢ 

Δ ΠΙοίδεαν πιαχίπγίς Ῥεπεῇςί5, 
(ὐφιηείας, 

{4 ΜΝ πλρείμ υἱίὰ ΕΣ (ὐαπλείας, Ποιπίπο5 ρέει 
ι΄: γιδοηϊπάἀίηοη δα πηγαί, ἔτ ' 
σιοδδειαδί πείο Ῥοεάξίε ἐρε ςοσῃοπειῖε ἱρήια 
τηδίαεειάίηε, οἰ ({ξ{ εο τί, 84 ε δοςεάετεί, 
δ. (ητε]!εςο ραιΐο ροίς εἴμ Ὁ ἱπεῆς δήςη), εὖ. 
ςοηζοπιρίις ἱεγε,υ ὅς ἔγεπα εἰ ἔπ 
Ὀοπεεηΐ, ὃ Ριογίς ἀσεηάαρ τ τάεζξηΐ, 

: ΔΗδδθυίϊαείο, 
Εαδθιυήα Πσηίβοδέ ἐειείδί!εϑ τες 
ςοηἰπε(παίης ςοηίεπηρεε5 Πετί, 

ϑερεῆβ. ' 
ᾧ προης ἃ πναϊείς Ποπιίηίδιι5 ρεΠαπάδίιϑ 

Ἰοιεπι ροί αἰδιίο, [αρίζεῖ δαίεπη δά εἴ αἰχίξη: 
(εα{{παίρτείος ςοπςαϊςααίε, ραριυσίος,πεαυδασῷ 
ἰα ἴαςετε ἰεςαηάι5 ἀσστεῆας ἐπεί, ἀΡΉΝΟΝ 

ΑΠΕΡαΐαπο, Ἢ 
Εδθυΐα Πσηίβοδέ,εος,αί ρείας ἰηυάεπεβας τὸς 
({πυηΐ,αἰης ἐογηνοϊοίος βετί, ᾿; 

(οϊππηδα. ἝΩΣ 
( ΟἸΙσπῖθα ΠΕ ςοιτερία, αξ αἱἰάίε σαοάαπι ἐπὶ 

ἴοςο ροσαίαμη δημα ἀδρίςειιτι,τεγαπι ταί 
δί(5 πλαϊίο εἰδία ἱρεῖι ἰηίςία ίη αἱ οὔξάϊεας δι 
Ῥεπηΐβ ρίας ρεγταςείς ἴῃ ἐείγαπι ἀεοίάετεΐ, 
ἃς ἃ σποάδηη Οςςαττεητίαπι ςαρεγεζαζ, 
ἐξ ΔΗδθυϊαιίο, ἱ 
ἔαϑυμᾳ Πρηίβοαι Ὁ ἡμῇοϑ Ποῖος ον πεμεηιξίεθ, 

τς δἰβαί(ατεϑ 



δ ᾿ ὝΝ 

Ὅ468 ΘΠΑΊΙΣΩΠΟΝΦ μύθου, 
Ὁ μῦθος διλοῖ, ὅτι ἔνιοι Δὲ» ἀνοφώττωμ διὰ σφοδὰς 
“πεοδυμίας, ἀπτόρισκέπωρ πράγμιαασιμ ἐγχεφοζτεθ», 

ἐιβώμοσμὶ ἑαυτούς εἰρ σλεθρομ., 
πόριδερὰ, Ἴ κορώνη 

[] Ἐξιδόρα ἐν τινι ,εξισόρεῶνι τρεφάμϑυα, Ἐπὶ τοῦ 
λυτεκνίᾳ ἐφρυάηετο. . κορῷναι δὶ αὐτῆς ἀκόσασα 

ἔφχ.- ἀλλῶ ὦ αὕτη, τέπαυσὸ Ἐπὶ τότῳ σεμναυομϑιῃ.. 
᾿ϑσω “αὶ ἂν πλείονα τίκτιο, Ῥσδτῳ νὴ τπὐλείσο λὶ 

“πας σιωἄγειο. Βπιῤλύθιομ. 

ο ἀύθΘ)». δχλοῖ Τί "ἡ ΙΝ οἰκεϑῇ) δυδσυχέδαί εἰ 7 
. σἹΒ» Ὅσο! ᾧ) τὰ δολείᾳ πολλὰ τέκνα ποοιδσιμ. 

πλξσιθ,. 

Λὅσιορ δύο “υγατέφας ἢ ἔχωμ » Θὲ ἀξ ἄποϑα 
νδὅσλο ε ϑφινόσας ἐμιδϑώσατο. “δ 5 ἑτέρας ται 

δὺο λεγδσης » ὧδ ἄνδλιαι ὃ Ἡμᾶς ̓ αἵγε αὖται ὡ» ὅξι ἃ 

τοΐνϑος “ρα, οὐκ ἴσμϑι, αἱ δὲ μὴ πεοσήκοσαι οὕ“ 
τὸ σφοδοῶς κόπονται , ἥ ῥήτερ. ΦΑ.- ἀιὴ ϑαύμαλε τέ 
Ἀνορ, εἰ αὗται οὕτῶ ϑρίυδσιμ. ἐπὶ γον ἀργυρίῳ “τῶτο 

. σοι ΟῚμς Βπιμύθιομ. 
Ὸ μος δηλοῖ, ὃ ὅτι ἔνιοι ΔΙ᾽ ἀνθρώπω διὰ φυλαρ) 

- γυρία, οὔκ ὀκνδοὶν αὐλοτγίας συμφοράς ἐςγολαβἔμ. 
ποιμιίώ), 

{ΠῚ Οιμλὴμ Ἐλάσαρ εἰς τινον, δουμῶνά τὰ πρόβατα,» 
ὑποσφώσας ὑ δρ( κα ὁ ἸἹμάτιομ, νὴ ἀναβὰς ἐμ 

παρτσὺρ κατέσεε.. τα χ δὲ πρόβατα. Ἰόϑιορτα τοὺς βαλά 
υϑο., ἔλαδομ "οὴ τὰ Ἰμλάτιο. συγκαταφαγόντα ὁ δὲ 
τοοιμὴρ καταβάς, ὡς εἶδε ὃ γεγονὸς, ὦ κἄκισα ἔφη 
ἰῶα οἵ υμξᾳ “ἴς λοιποῖς ἔρια ΕἸΟ ἀόδῆτας παρέχετε; ξ 

ω δὲ τρέφοντ Θ΄ νμᾶς » καὶ ὦ ἱμάτιον ἀφείλεσθε, 
Βπιῤμύϑιομ: 



ΔΕΒΟΡῚ ἘΑ͂ΒΝΙΤ(ΔΕ, ἜΣ 
αἰαοιἀἴεϑ ἱηςοηίαϊο τες ἀσσεοάίεηξεία,, 
ἑπήςείς είς ἰῃ ρεγηίςίε 1, Ἀκὸ 
᾿ Οοϊυχθα,ἃ (ογηΐχ. ὲ 

Οἰαπηθαίη ςοἰπηιδαγίο χαοάδηι πα ἃ ἴδ 
{τ [πρρίεϑας, (οεηίχ ποίο ξὰ δι αίτὰ, 
ἀίε ςα πει5 τὰ ἀεἰπε μας έε οἱουίασί, 
ἢΔΠπ| 700 ρἰπτεβ ραν ίβ, ΕΟ ρα 5 ποσὸν 
ἐἴ5 ἀςςιαλαἶας, ΣΕ 

ΔΕΡυΐδεο, : 
Ἐδδυΐα Πσπίποδέ,εχ ἕαπλα 5 σαο δος εἴν 
᾿(εἰηξειεΠίπιος;,ᾳ (η ἐεγαίταξε αγαΐζος ΕΠ 5 ἔδοίδ, 
ἸῺ ὰ Ὠἰμδ5., : 

ἴιες ἀπας Παδεί5 Π||45,αἰ(εγὰ το“). 6 
[ἀδιρταίςα5 το Δ Χίζ σαι πετὸ αἰξοζα δ) 

ἤὰ αἰχίΠει, πέπος πηΐεγα, ἰρία, δα τᾶς ρεχείπες 
[απςέα5,Δπεπζατί πείοίπτας, 5. πε ΠΟ δός τί 
{ἰς πεπεπιεηζοι ρίαησαηξ, πιαίου δίε, Ὡς πγίγαγα ἢ) 
[ία, ἢ Πα ίτα ἰαληλεηίδηζαν, ηΔπὶ Παπλογι σταζία ἰὰ 
ἀσιαη, ᾿ΑΒβαδαϊαιίο, 
Ἐαραΐα Πσηίοαὲ ποπηυίος μοπγίηεϑ οὗ πᾶ) 
εἰ ποη πεγεγί αἰίεηίβ ταἰαιγαἰ ΡΠ ἔαςείδ, 

τ ῬάΠοΟΣ ᾿ 
7 γΔῆού δείίς ἰῇ φαεεέζείαπι φασάάαπι Θαδ 15, 
ἝΞ πυλίδα ποίει πες, αἰςεῆ!!ςς, ὃ 
ἃ ἰγαα ἀδοπείεδαξ, δ65 πείο ἐπέεγ εἀξαᾶ οἷδην 
ἀε5,ηεἰςία δ πε 65 ἰηηὰ ἀεπογαγιηΐ, δέ σα ΠΊ 
ραίον ἀεἰςεαίπεύ,ε α 4 ἔα δοζα, αἰαΐε,Ο ρεΠίητᾶ 
δἰ ιαἰία,οβ ςαξετίς αεϊογα ἃς πε! βθειίβ, ἃ πὸ 
μείο, χαί το5 πιίτίο, ἃς πείοπὶ {πιτίρίτίβ, ὦ 
᾿ξυπῦς οκ ο ΑβΒαρυϊαείϑ, 



- 

ἍῈ 
» 

ΣΦ. ΑΑἸΣΏΠΟΥ ΜΥΘΟΙ͂, - 

Βπιμύθιομ,. ἐπ σζῶΣ  Υ͂ςΣ 

ο μῦν. Φιλοῖ, ὅτι νοὴ ποοῖλνοὶ ὧν ἀνθρώποωμ δῆ. 
ἄνοιαμ , οἷς μηδὲν προσήκοντας μι θεν ζῦτωο : γι Ῥ 
οἰκείω, φοῦλα ἐφγάΐονταιν ΓΟ Ν 
εἶ ον Αλιεῦσ, μο ἡ σμαφίᾳ.. ἢ : 

Διεο ὦ δίκτυορ χαλάσας ᾧ;. τὴ [ ϑαλάῆι, ανή 7. 
Ἄν σμαφίδα. σιμιὰφ δὲ οὖσα; Ἱπκέτπευεν αὖ 
τὸρ νι μοῦ μὴ λαβξμ αὑτἀὐ,, ἀλλ ἐᾶσαι διὰ δ᾽ σμμ; 
κρὰρ τυγχάναρ. ἀλλὰ ὅταμ αὐξώῶ Ἰοὺ μεγᾶλᾳ Φε) 
σι ἥϑωμαι »συϑλαβξμ ἀἐε δαυήση, Ὁ ἐπεὶ "ρὴ εἰς ̓μείῆο. 
νᾶ σοὶ ὠφέλεια, ἔσομαι, νοῪ δ ἁλιενο εἰπτεμ . αλλ ἔγω; 

γε ἄνδρ ἃ εἴμ, εἰ δ᾽ ᾧν. χερσὶ τοαφείς κέρδος κἂμ σμι 
κρὸμ ἥ, ὃ πϑοσδοκώμϑμομ κἄμ. μέγα νλάρχῃ ἘΛπΙΙ͂ 
εἰ} - Ἐπιμύδιορ ἰ 
ο μὐϑθ δηλοῖ » ὅτι ἀλόγιδος ἢ ὃν εἰν ὃ δὲ Ἰλπίδα μεὶ 

φονορ, τὰ ᾧν χερσὶ ἀφείς, σμικρὰ ὄντα. 
Ιπποῦ, ΠΟ ὄνος. 

Ν ςωττόρ τιο εἶχερ ἵππομ "οὐ Ὅγορ . ὁδϑιόντον 

δὲ ᾧ τῇ ὁδῷ, εἶπτε ὁ νοῦ Φὸ “ ἥππῳ. .ἄφορ ἘΚ 
τὸ ἐμῷ βάρος : εἰ θέλειο ξἶναι μιε σῶμ. ὁ δὲ οὐκ Ἐπτειόθην 

ὁ δὲ ὄνορ, τοεσο Ἐκ Τὸ κόπο ἐτελεύτησε, - το δὲ δὲ σ 
ασότο πάντα Ἐπιθέντί 7. αὑτῷ οὶ αὐτί σιὼ ὄν 
δορὰμ Ἑ θρίυυῶρ ὁ 6. ἵπποο ἐβόα ̓ οἴμοι: τὸ τοἀναθλίῳ » 5 
τίμοι συρξϑη ρὶ ταλαιπώρῳ «μὲ “ελήσαο γα “ 

φιφὸρ βάρος λαβέμ», ιδοῦ ἅπαντα βαπάϊω, "οὴ δὲς 
μα- Ἐπιμαύθιου - 
[Ὁ μῦν’ δηλοῖ » ὅτι τοῖς μικροῖο οἵ μεγάλοι σνγκο! 
ψωνοιζϑτίο » ἀμφότεροι σωθήσονται ᾧν βίων. 

᾿Αὐθρωπτος "οὐ σάτυφοον Ὁ ΟὃΘὁ λΣ:: 
Αθρῶπόβ 

᾿Ψ 



ἈΈΒΟΡΙ ῬΑΆΒΥΙΛΕ, 31:6 
ΥΑλ ἈΒαδΒυϊδίο, - .. ᾿ 

ἔπθυῖα ἤροίῃ «ὐεεΡίδτοίςᾳ Ποιτίηεβ οὔ) 
«ἰεπλεηξίᾷ εο5,4αί αἰ αἰέίηες, σπβιςίο αβςογε, ἴῃ. , 
γκαύ ομύσς τϑΐα ορεύαε. - 

. Ῥηατογ, ἃ. (ἱερεῖ, Ἷ 
Ἰίςαΐοῦ ἀξία! ΠῸ το ἰῃ πᾶτε το. 
εὐ (ει, αί ραγαι ς εἢεί ἀρμναιμεὶ ἵβ 

ἐππὶ πὸ ἐπηςίε οἀρείοί, ἰοἀ ἀἰπηεέεγεῖ, σαοα Ραι) 
ὅπ ἔογοι, ἀέςαπιίξαποιο, ὃς ΠΊΔΘΊ5 10, 
σαί επαίεο, πε σαρεῖς ροίειίβ, αποηίᾷ δὲ πταίον 
εἰ εἰρί εὐο σεήιςαὐ,ἔαπι βίίςαίον αἰγήεάεσο ᾿ 
«ἀεπγες ἔπει, Π ἃ ἴ τδηίδ᾽ ς, ἀίανο ἰαςτο Ποτέ Πε 
Ῥαγααπα, ἐχροόαπάο πιασηαῃλίρεν 
ἐδ. ες ἈΒαβυϊαέίο, ἡ 
Ἑλρυΐα Πρηίῆςαε, ἰηςδίγἀετάξαπι εἴϊε, υΐ ἴρε πιὰ 
ἰοτίϑ γεί,χι ἱπίεῦ πἸαηΡ (ἢ, πγίαί,.α Β.8 [πετίζ, 

ι οὐ Ἑσπα5, ἃ ΔΙίη5,.. 
ΤΟιπο Ἰῦρα ἐπα, ὃ. απ, «ἃ δείεοι ἴῃ) 

ςεγξι !Ώ αἱὰ αἱί αϊηι5 εαο.ἕοϊϊε ἃ 
Ε.ς ΟΠοΓί5 ραττ, Π αἷς πε ἐῆε (αἰ α ἡο ἠδ ρίμαίο; 
αἰίηιι5 ςεςίαἐε αἰ ὃ ἰαθοῦε τποτίααϑ εἰ, 20 ἢε)΄ ἡ 
ἐο δυζειη ΟΠ ΠΡ 115 ἱπηροίτί5 εἰ, ἃ ἐρία αἤηί 
Ῥέῖε, ἐᾶτε ἐπι «ἰατηαδαζ, μδιι παίῃι δυεγγίπο, 
ααία πη ορείριε ἀξπιίϊοτααία οηίπτραλ. ΄.΄. 
ΓΑΠῚ ΟΠΕΓ 5 ΠοΙαί δοςίρο;εςος οπγηία ϑεῖϊο δ΄ ΠΡῸΝ 
Ἰέπ. ΑΒαθαϊαείο, ἡ 
Ἑδθαυΐα Ἤξξ ὅδε {πλασηΐ σι 10} ράγαίϑι (απ. 
βραρο μην (ογαμυί τη αἱταν.. 7, 

ἙἩομοᾷς ϑαΓεσβελτι ἐκ δινστι οι ς 
ξέεχα τ ΚΘ Εἰοιῖθ 

᾿ε 



2Π[ΓῚΣ . ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ͂Σς 

πῦφωπὸς τις πρὸς σάτυφομ. Φιλίαμ τοοικσά μιοῦδεν 

Α: υὐεδϑίωμ ἣμ αὑτῷ. χειμῶνος. δὲ νὴ ψύχϑρ γενο) 
μϑιΐα, ο ἄνβρωπιθ τὰν χᾶρας αὐτῷ προσφέρωμ Ὅϑ᾽ 
Ξόματι ἀπέπνα. τῷ δὲ σατύφε Ἐποῤωτήσαντί)", δὲ 
Ἦμ αἰτία, τῷ Ῥ πράήα, ἘΦᾺ, τὰς χέρας μϑ ϑόρμαῖσ 

νὼ Ἐκ τὸ κρύσο., μετὰ ἀκικςὸμ δὲ ἐδέσματ(»ν δα 
πϑοσενεχϑέντί Θ΄ ὃ »ἢ ἄνθρωπος προσφέφωμ τὸ βόματε 

ἐφύσα αὐτό, τσαυθανομϑαΐε δὲ τοάλῳ δὲ ἢ Ἣμ οὐ τίαρ το) 
το πράτει, ἔφη. ὦ ἔδεσμα καταφύχω. ; ὑπολαβὼν δὲ 
ὃ σάτυς Θ᾽’, ἀλλὶ ἔγωγε ἘΦκ ἀπὸ τῷ νῶ αποτάσομιαζ 
σὰ οδὲὲ φιλίαδ, ὅτι Ἐκ τῷ αὑτῷ βόματθ" ἃ θδυμιὸμ 
μοὴ ὦ ψυχῶν σιάγας. 

Επσιμύϑιομ . 

οΟυϑθ." διλοῖ. ὅτῳ δέ φεύγαμ ἕμᾷᾳ τὰς φιλίας, ἕῳ 
ἀμφιβολόσ᾽ ὄξ ἧι διάθεσις. 

Αλώσηξ, καὶ δρυοτόμορ.. 
Λῶπηξ καρηγοῦς Φεύγοσα » Ἀρὴ “ὦ Ἰραμίᾳ τοῦς 

Α λῶν δρόμο, ὦ ἀνύδσα, ἄνδφα δουστόμομ εὗρ , 
σκει ᾧῦ ταύτῃ, ὃμ καθικέτε ζ τ κρύψαι αὐτώ. “τῷ δὲ ντὸ 
δείξαντος αὐτὴ τὸ ὃ ἑαυτα καλύβίω,, εἰσελθδσα ἐκρύτηε 
εἰς τὰς γωνίας ὁ ἢ 5 καυνγετῶμ Ἐλθόντων ἢ) ἱφωτώντωμ 
τομ ἄνδφα, οὗτος τῇ δὰ φωνῇ ̓ φνξ μαδὲρ εἰδέναι, τῇ Κ. 
ΧΈΡΙ αὑτῷ τὸμ τόπομ ὑπεδείκυυ, οἱ οἱ δὲ δὴ πεοκόντερ, ἂν 
πῆλθομ τσαξαχβμα,ὡς οὦν εἶδεμ αὐτο Ἡ ἀλώπηξ οεᾺ 
θόντας Σ δ ἤλϑεμ οὗ πβοσφωνῦσα, . μεμφορμϑύσ δὲ αὖ 

τὴ ἐκείν, ὧδ σωθᾶσαμ μοῦ δὶ αὐτῷ Χάριτας δὲ αὖ 
τῷ οὐχ ὑμολογδσομ, ἣ ἀλώπαξ ἐπιβφαφέϊσα ἔφη. ὦ 
οὗτΘ" ν»ἄλλε ἔγωγε δε ἂμ σοι Χάριτας ̓  ε τοῖς. λό); 

70 ὅμοια καὶ τὰ ἔγα (δὴ χαρὸρ,, γοὴ φὺς τρύπας 
εἰ χες δ 



ἈΈΘΟΡΙ ἙΑΒΝΤ.ΔΕ, 213 

Οὐῖο χυίάδιτ σαπὶ [ἀέγτο ἰηίζα [Οςἰεΐδίς 
“Ἰυηπλεᾶεο ςοπιεαεδαί, ἢν ἐϑ πείο, ἃ πο" 

ογεῦ, Ποπῖο στη 115 [185 Δἀπιοαβ 
οτγί αἔήαδας, τοσδηΐς δαΐεπῃ [Δίγίο, δῖ ΟΡ 
ςαὐΐδηὶ πος βςεγεί, αἰ τ δῆι5 πε 55 ςαἷΐα, 
εἰοργορτεγζησιας, ϑεά ραυΐίο ροίς εὐαίο ςαἰίάο 
Δἰἰαῖο, ἤοστο δαητοΐα Οὐί 
ἐηυδίαϑας ἰρίαπχιςοηίαϊεηξε τατ5, πὰ τε ἰά 

 ςετεῖ, αἵζ, ἑξεγτοαΐαπι ἐπἰσεξαείουυἱςζορίο ἰεοης 
(λίγτα ἰξά ἐρῸ δίξιεχ ᾿υπογεπαητίο,. 
αληι ἀπγίοί[41..χαΐὰ ἐΧ εοάςφπι οὐς ἃς καἰίάιτι 
Θηλί[5,. το 11. , 

Ἀβαβυϊδείο, 
Εαδυΐα Πσηίβοαε, ασετε ηο5 δηίςἐ45 οροτέεγε, 
ἔτ Δηςερ5 εἴ αἤεςίίο, 

. Μαΐρες ἀ ἸΠσηδίου, πο 
λον πεπαίογοϑβ ἑπσίεηπ, δ ίη ἀεἰεγέο πλαὶ 
: Ὗ τὰ ἀεσαη πυἰ4,ταπι σηαίοζοπη η εὸ ἑπιτεν 
Ὠἰτςαί (πἀρρἰςαδαΐί,πείς δδίςοπάετεί, 
8 αυὁ εἰ οἤεηίο ίπο ἐπσιπίο, ίησεεῆα ἀεἰτειπε 
ἔῃ δησυ 5, αὐ πεηδίογ θ᾽ ̓ἐςοιί5, δ: υἱγᾶ γτοσϑεδ5, 
Πίςποςε αυαίάςπι πεσαθαζ (ςίγε χαίς ε΄ 
τηδηα ρίἰος οἤξάςθας, ἢί πείο ς (4 ηὉ εσίῆεί, 
{Ἰλιίην δϑίειε, αὐ ἱσίεαγ αἱ εο5 τταϊρεβ Ῥγϑ 
τειήπε,εχίαίε αὐ αοςαία.εο ἐρίαπι ἀςοιίαηέε, 
σαοά (εγαία ἃ ἰς, σιαίίας {{) 
δίποι ἀσείεί,απίρεβ ςοπιτεηα αἱί, Παῖς 
ἴα, ἐσοὸ πε ἐσίῇεηι εἰδί στγαίίαϑ,  αεῦσ 
δί5ἐτπι65 ἃ ταπαισπι σε 5,8, ΠΊΟΓΕ5 ΜΕΝ 
δῶκε: ο Παδυίος 



145 ΑΥΣΩΠΟΥ͂ μυθότα 
εἶχεθ.. ὔ Βπιμιύθιομ. Ἅπ: ἜΡΓΟΥ 
Ὁ αὐὖθορ, πεὸς τοῦς λϑηδὰ μοῦ. ἐπαηγελιομδιήορ το λῇ 
᾿γοιρ,, φναντία δὲ ττοιοώῦτας τοῖς ἔργοις. ἱ 

ΠΑὐθρωπος, καταθραύσαρ ἄγαλμα; 
᾿ιϑφωπτὸς τιο ξύλινορ᾽ ἔχωμ ϑεὸρ Ἴ ΗΑ ΜΗ τῶ 

Ω αγαδοταοιῆσαι αὐτόμ .« ὧς οἷν ταῦτα ἔπεα τῳ, 

-μοὴ ̓ οὐδὲμ ἡ που πενίᾳ διῆγε, θυμκωϑεῖδ » ἄφαρ αὐτὸμ 
ὧν δ'κελῶμ, ἔῤῥιψεν τὶς ὥ Ἐδαφθ΄: προσκρασάσερ 
δα: ΩΝ κεφαλή γμῳἡ αὐτίκα κλαδϑείσας, ἀϑυσὸς ἔθ ὴ 

δ ζόνσεμ ἃ ὅτι τλᾷοθ. ὅμ σοὺ δὲ σαρᾶγωμ Ὁ ἄγϑρω 

τ. Ἔβοα,, Βρεβλὸρ ὑπάρχες. ὥρ γε οἴμκοχ μὴ αγνώ 
ἑκωμ « τιμῶντά σὲ γον ἥκιδά με ὠφέλκσας. τυπ]άσαν, 

τα δὲ σὲ » Ὁδολλλοῖο καλοῖς ἀμκείβῃ. 
: Ἐπιῤιύθιομ. ; ΤῸ 

ὃ ὌΧῪΨ ϑηλοῖ οὔτι οὔκ ὠφελήσῃ τιριῶμ ποουκρὸμ. ἄν. 
θρωπομ. τύτωμ δὲ αὖτορ μᾶδλομ ὠφελήσᾳ. 
πὶ ΟΥΑΙ κΑνθφωπορ, μοἡ κύωμε 

πθρωπός τιο. ἡ τοίμιαλε δέπνομ, ἕ ἐσιάσωμ τινὰ 
δὴν φίλωμ αὐτῷ νοῦ, οἰκείων. ὁ δὲ κύων αὐτῷ 

ἄλλορ. κώα Ἐκάλει λέγωμ; ὧ ῷῖλε, , δεῦφο σ᾽ μδ' εἶπεν ὅ 
ὯΝ ἀλοι.. ὃ δὲ » προσελθὼμ ̓  χαΐφωμ σατο βλέπωμ. τὸρ 
μέγαρ δᾶπινομ »βοὼμ ὡᾧ τα. "καρδίᾳ, βάβαί. ὉσΟΟᾺ ἀιοὲ 
χαρὰ ἄςτι στ απιναΐίως ἐφᾶνα. τραφήσομαοι 4 νου 

"οὐ Εἰ κόφομ. δαπνήσω, ὧς τέ με αὔριορ μιαδαμῆγθ 
τοενᾶσα!. ταῦτα καὶ ἑαυτὸρ λέγοντος τὸ κασὸρ., μοὔ 

μα σείοντος σιὼ κέρκομ, ὡς δὴ εἰ εἰς τὸρ. φίλο θαξξοεἷ 
τ. ὃ μάγαφορ ὡς εἰδὲ τὅτομ ὼ δε κακέσε σἰὼ κέρλ 
Κορ ἀόῥιθξέφοντα, καταφοῶμ τὰ σμέλῃ αὐτῷ, ϑῶν 

δὲς κυ κνα πλόον Ὁ ϑυφζίφωμ. ὃ δὲ κατιὼμ, ἀπήά 
μεγάλως 



ἈΕΒΟΡΙ ΕΑΒΥΕΣΧΕ; εἰ 
ξαδιπῆο, οὠ ΑΠΡυϊδεο: Ἢ 
Ἑλδυήα ίη εος, αί αϑεδίβ φαίάςφην πα Ῥυλίεαμς, 
(κά ςοπέγατία γεριῖβ δοίη, 

Εἰοπῖο Ρειίγδοϊου. {Ἰλέπϑ. ᾿ 
Οὐῖο η48 ̓ ίσηεᾶ «ἴ Παρεγεῖ ἀεᾶ, ἕρρίίςα) 
δαί,αείδί θεπεξβεεγεί, οἷ ἰσίξ μας ἰδςοτεί, 

δυτήδο πίη ἴῃ Ρϑαρεαίε ἀερετγοῦ, γι εἰς δ τ ἱ 
ἔσπι ογατίδα5,ργοίςοίε ἐπ ρδαϊπιεηζᾶ. {{π|ο 
᾿ἐρίειν ςρίεε ἃς ΠΠἀείπι ἀἰϊηταίζοαιι Ὁ 
᾿αδρίατίηνα ̓ εβταχίξ, ἀοά απ ἥϊς ἃ «οἱ σετοέ, 
, Ἐχοατδθατ, ρευ παθείας 658 ὑξρατό, δ ποτα, ο 
᾿ξ. οοἰεητί εηΐπι πτίί Πευδααῆ. ἃ ῬίαίΉι, πειδοιᾶν 
εἰ Δαξεπιτο, αγα τα ἀοηδῆί οηα, 

᾿Αβαριήἠαείο. 
Ἐλβυϊαῇ ἘΠῊΝ πδ᾽ ρεοξαιυγ Ἐξ Εδί, βϑηοιήαδ 
Ῥεδπα ἃ ποίει, [δ πειδειᾶδο βίη; δἐπευτα πιαρίί, 

οπῖο, δὲ (ὐδηΐ: ὁ 
ἼΟπιο 443: εθδ το πῇ ἀςζερε. αιηίοῦ δὰ 

ἄδπιίααπι, ὅς ἐδείαγει, Δ ἢϊς ἱξεητίρηαβ" 
αἰίατι ἱπαίταπαο οςδηξδ ἀϊςεδαί, ὁ Διλίςε υσῃί σοσπᾶ 
δὰ πιεςῆ,,ς οἵ ἀξζεβηει Ια. ἀἰαδαΐ πιαρηᾶ ρὲ 
ἕδη ςορηᾷίδο]οαποπς, ραρο, Παδηέα ΠΉΠί ὦ 
[ατίςία ππρεῖ ἀειερείε οδίαία ἢ. ἃς παίτγίαν, δὲ 
δὰ (Δεοεαξέπ ἐϑηαθο, ἐγ αὐ πα! τσάο᾽ ο(Ά5-- 
εἰαγίδην θς (δα Δππὶ ἀἰϊςετεε πη: ἢ) 6. -- 
γπαΐς ποπόγοι δ απη,αξ ἥσί χη ἀμηίςο άθ). 
ἕσί,ςοςα5 αὐ αἱ τε ἰρίσαι Βοιῶν ἐπὶ σα 
ἀδτηι εἰγοβ γα σ πέσ; ἀργερες ἐρ[π παγίδα εἰςείε 
Παάπν ας ΕΠ 5, Ε15 (απ ἀφο ΠΕ 54: 
ΒΩ σ'͵ 4. πεπεητεξίξε 



516 ΤΑΊΣΩΠΟΥ. μυθοῖς ἢ 

μεγάλως κράζω, ΗΣ τις δὲ καυῶ, ΦΡΣ καὶ ὁδὸμ αὖ 
τῷ σαυαντωνωμ, ἐταχξώταςς» τῶς ἐδείπνκσαο φίλος; 
ὁ δὲ πρὸς αὐνὸμ ὑπολαβὼμ ἔφ. ἔκ ὡὉ) τοις, τοῦσεσ 
ὡ5. ῥιεϑυδθεὶς ὑπὲρ κόρομ, οὗ δὲ σἰὼ δδὰμν αὐτὴν ὅϑεμ 
δτῆλϑομ ς » Ὁ 

᾿βπιμύθιομ, : 
Ὁ μὐϑθ διροῖ, ὅτι οὗ δᾷ ϑαξξμ τοῖο, ̓σ νόον 

ὧν εὖ ποι ἐπαγγεβιομϑλίοις ᾿ 
οὐ Αληεῦ Ἂς 

Ἁ «“Διεὺς ̓ λιόντικῆς ἄπειρη, λαβὼν αὐλούς νϑδὴ 
δίκτυᾳ, πσαρεγγύεὉ εἰς σι βάλασαμ . ναὴ βὰς 

ἐπί τα“: τρέηγας. "δ δ πξῶτομ ἤυλει νομίζων πρὸς 

σιὼ Ἐφυφωνίαμ τοὺς Ἰχϑνας ἐφάλρεσθαι . ὡς δ ἢ ἐπὶ τ9 
λὺ διατενόμδυ). 1 ἔννεμ οὐ δὲ;. ἀπτοδϑέμϑιος τοὺς αὖ) 
δοὺς ̓  ἀναλαμβάνει ΠΑ ἀμφίβληθφομ. ΓΟ βαλὼν ΠΡ 
τῷ ὕδατθ»; ̓ποΐδονο Ἰχθύαρ, Ἰγφῶσεμ.- ἐκβαλὼμ δὲ 
αὔφτυς ἀπὸ τῷ δικτίσ : ὡς εἶδ τρηδῶντας , ἔφκ. ὦ κᾷ 

ΓΕ ζῶα ὦ »ὧ πε ἤνλοιυ οὔκ ὠρχξιόθε. ὅτε δὲ τέπαυ 
μαὶ!, τὅτο τοιᾶτες 

ἢ Ἐπιμύθιομ. .ο᾿ 
Ὁ μῦθ΄, πρὸς τοῦς τπαφὰ λόγου "θὰ παρὰ καιρό 
Ἔ τέ τρξῆϊεημι Ἔ 

βουκόλξυ, : 
) οὐκολ(.Ζ. ἀγέλίω ταύφωμ βόσκωμ, ἀπώλεσε μιὰ 
Φ(ομ «ὐριελὼμ δὲ τοᾶσαμ τὶὼν ἕφκμορ διέτριν 

βῳ ἐφνῶμ ὯΩΣ 5 οὗσ εἰ εὑρέ ἐδασήθα, ἴυξατο (ΟἿ δὶ 
ἂμ τὸμ λαβοντα, μόϑχοῃ κλέτηω ὑποδείξ ἕω, ἔριφομ εἰς 
ϑυσίαρ προσάξεμ. κοὴ δὴ ἐφ χόμον θ εἰ εἰς τινα. δου 
μιῷνα, εὑρίσκει λέοντα κατεόθίοντα τὸρ ῥιόφζον « ἔμφον 

ἔοᾳ 



ΚΕΈΒΟΡΙ ΒΑΒΝΤΑΕ, 51:7 
πεδοιηξηΐεί ἐχεϊδιιδηάο, ς ςαηΐ5 φαίάληι ς {) 
{{{πίὰ οςςαττίςε, ρααϊαραξ, αι Βεῖε ςοσδίϑεβ ἃπηΐ 
ςεςἴς (αἱείρίεηϑ εἰ αἰχίειπλαΐίο ροὶ 
τα ἰπεδεία ίαρτα (Δείςξξ,ης ἱρίααι 46 τ, χα 
ἐρτεῆας (απι,ποαί, 

Αβδυϊαιίο,. 
Ἐλθυΐα Πσηίβολί,μῦ οροτίεις «ὅῃάειεῆ ἤ5» 4 ΕΧ δὲ 
ςηίς δεῃς ἕςετε Ρο ςεηξαγ, 

Ὀηςαίου. 
. δλβτω Ρ κα ἀ{ γααίβ δοςορί5 εἰδήδ,ας, 

γετίρα5 ρειτεχίε δα πιᾶύε, δ. ἤἴΔπ5 ᾿ς 
ἴαρ ρείτα Ὡ44,ρτίπιᾶ φάε οπαθαΐ εἰρῆρ, εκίβιανῆο 
αὐ ποςίς [πδεταίεπι ρίίςες απ γε, αξ αεο πλαΐσοὺ 
απ ςοηεηάεης,Π 1} Ῥγοίεοίς, ἀεροίεί5 ἰθύν 

᾿45,Α Πα γείς, ας ίαςίο (Ώ 
᾿4΄πΆπ1,πταίτααι ρίίαπι ςερίξ, ΄αίθας εὐδευδίο 
χει, πε] εηΐε5 αἰάίε, αίέ,ο ρεί, 
ἢπιί αηίπιδεεῖ «ἢ οπατξ ἰδία, τ (βἰκαδατ ς πετὸ 
ςεἤδαί, ἰα ἀρί(ί5,..᾿ 

ΑΓαδυϊδείο,. 
Ἐλθυίαί ἴῃ ξο5,αί ρεαίει γατίοηξ, ἃ ἱπορροιίαῃς 
αἰίχαία ἀσαηΐ, 

Βυδυΐίςας. 
ΡΥ ΛΗΝ αὐ πιεηζ ἐδατοσ ραίςξ5, αιίπε αἷ΄ 
εὐ, τ ιᾶάο οξαι (οἰτααίηε τάασᾶαο ποτ 

τγαχίτιαδί ἰηπεηίγε Ὠἰ[] ροξαίε, ργεοαία5 εἰς ἰος 
{{{πτειη,χαί υὐζαϊαπι ςερίί, οΠεηάεπε, Πεάτπι ίπ 
(λα Πς(ἃ ΟΡ ατισιπι, αίεγαπι ργοβοίίςξβ ἐπ ἡπεῖ 
ςε πρμοφαβ νει ἢ ἃ ἰεοηςε ἀεπογατί αἱευ], ἱγερί, 

“ΘᾺ ο ς ἀκ ἰρίταί, 



19. -ἈΥΣαπον πΥδοιῦ 
ὍΘ. οὦ» γενό δος : νοῦ μέγα, δαλιάσαρ. ὃ Ἡπσάραξ 
τὰς χέρας αὐτῷ Ἐἰο τὸμ οὐςανὸμ ξ εἰπρ «ὦ δέασοτα 
ζεν, ἐπκγγελάμίω σΟΙ ἘριΦομ δώσεμ : τὰν τὸν κέ 
“Ἴ εὔξω,; νχῶ ταῖςόμ σΌΙ ϑύσεμ ὑπικνᾶμαι, μος 
τότο τὰ χέρας ἐκφύγω, 

. Ἐπιμύϑιορ. 
Ὁ ὔϑθ πρὸς ἄνδῥας. δυσυχᾶς ὅ ΟἹ τίνεο ἜΠΆΡΗ 

᾿Τερ μϑδὺ, εὔχονται εὑρέ ς ἐσ ες δὲ, φετοῦσιμ ἃ) 
ποφυγέμ.. ᾿ ι ν᾿ ΤΩΝ 

ἐᾷ ΚΟ ΦΈΏΤ νὼ 
ΚΝ νϑυδη; ἐΦν τῇ ΝΒ, μῆτες εὔχο (ΟἿ θεῷ Δ 
ΜᾺ μὴ ϑρίύε Μη ὑπολαβδσα! κι « τίς σὲ ὦ τέκνο 
ΤῊ ϑεῶμ Ἐλεΐσά,, τίνος γονὴ κρέας ὕπο σῷ γὲ οὐκ δ 
κλάᾶπη.. Ἐπί ύθιομ, 
Ὁ μῦθον δχλοῖ, ὅτι οἵ ὅολλνοῦα ἔχθρουβ ᾧ τ βίᾳ ἐκὰ 
ἤνο, οὗδῴα φίλον ᾧ ἀνάγκῃ κεῖ μάριὰν αὶ 

-Ἀετός ̓ ᾿ 
δ ἔξο τερα πσέτρας χετὸρ Ἐκαϑέζετο. : ἰχρεγςβδῇ. 

ϑκρεῦσαι ζητῶρ. ὲ τότορ δέ τις ἔβαλε τοξεύσ᾽ ἀρ: 
νοὶ δ ἀκοὴ βέλθῚ ἡ ᾧντὸς αὑτῷ εἰσζλϑεμ. ἢ ἡ δὲ γλὺ 
Φὴ σ'αὖ τοῖς αἸεροῖς πρὸ δ ὀφϑαλμῶμ εἰσήκει. 5 δὲ 
Ἰδὼμ ἔφα. οὴ τὅτὸ μοι Ἑτέρα. λύπε: δ τοῖς Ἰδιίοις 
ἐοὐολ τῳ, ψναποδνήσκε, ᾿ ΚΕΝ 

Βπιμύϑιομ. , . 
Ὁ μῦϑΘ δελοῖ, ὅτι δανόμ ὄξ)μ., ὅ ὅτώῳ τιῷ Ἐκ ἣν 
᾿δίωμ κινδωσεύσῃ, « 
ἔνε πέηιξ, γοὺ Αύφμκκερ: τ ἐν Εἰῤλῶνος ὥρα δὴν σίτων βραχέντωμ, οἵ μύρα 

ὦ ἔγνχορ «τέη!ξ δὲ λιμκώτωμ, ἧτει αὐτοῦξς 
3 Ῥοφίν 

ἙῚ 

“- 



ἈΈΒΟΡΙ ᾿ἘΛΑΒΝΌΛΔΕ, “9 

οΥδΠας Ἰδίδιτ δ. ροεεαιεεξ ἐξα, δυλείς μι 
᾿ἐπδηίΐίθας {π|5 1Π σοοἰτηι,αίζ,ο ἀομνίης. ᾿ς ΐ 
Ταρίτεγ,ρεοπαίογᾶ εἰρί με πὲ ἀφεατῖ εἴα, ῇ ΓΕ 
τείπαεηίγξ,ππης (αητᾷ εἰδί τεςίρίο (αςεΠςδεμί, [ἢ 
Παίαϑ πιδηιβ εἤαρειο.. ᾿ς 
ὥσδ' ττύσι ΑΒδδυϊδείο, δ ροθον, ᾧ 
Εὐδυίϊα ἴῃ Ποπτίπος ἰηἰοιεμηδίοβ, ΄αί ἄιυπη κἂν - 
τεηΐ,αξ ἰαπιοπίε, ρεεςαπξ, «ἅ αἰπαεπειίαι, χαατῖει εἴ 

: ἔπρειε, 9 ἢ Ἃ 
: Οὕπας κοί. »᾽ 

; (" Θ μα αοιοίδῆς δἱξ πιάίτί, Ἰδέον. οΐοαις ἀεᾶ, 
προ Δπιδίατο, θα πρὸ (υἰδίρίδς αἰΐ,η5 ἀε οἵ 

{{πιιδγεδίζαν ἕαίς ςαίαι5 είπι τὰ ςαγ65 ὨΟΏ 68 1) 
γαΐαβς Αβαδυϊακίο, 
Ἐλδυΐα Πραιξίςαί, αα{ ἰη αἱζα πιαϊίος ἰα το 5 Πᾶν 
Ὀεηῖ,ηγίς ἰῃ Ὠεςεἶιταῖς ἱπαςηζατοβ ΠΕΘΠΊΠΕΠΊς 

Απαῖα, 
ΟΝ ῥεερείζ δήασία ἰεήερδί, ερούθπι. 
οἀρίαγα, δῆς διιξειῖ ααί4 ρειςαῇιε βίο, 

πα Ἰηεγ Ἰρίαπι ἱπρτεῇὰ εἰ}, [πα οέςο, » γλυφῇ, 
1 (1 ΡΕΏΠ!5 Δηΐε οσαΐος θα, ὁ. , Κεύδ πη, 
πα «ἄ υἱάϊϊξε, ἃ. πος πλίξιί αἰεεία πιρεβεία, Φ Ὁ σαεΐ, 
Ῥιᾳ5 Ρεμηίξ ἰῃοίεαιη.. ἀν τος 

ΠΑ ΒΗΡαϊδείο,,:Φ ον ἰεκκπτό ὧδν 
Εαθυΐα Πσηίβολέ, ἤσγαηι ες,οι ηαΐϑ ἃ 
(νὸ Ῥεγςαμιηι ραείαζαι, ᾿ 
λυ χοὴ (ἰκαάα, ἃ Ἑοεάγίρας ον τόν ἦ Δ. 

Κ ει ἐέροτς οἴ ἐμείς επειαοεςί, [ουαγίσα 
Ὶ Ϊ τε τίρογαδᾶς,οίςα 44 δ οἴατίξα ρείοϊας 0 εἰβ 
βἔυροὶ εἴσατι 



ἘΣ Ἔ: ἌΜΜΟΥ ΜΙΘΟΙ͂ς 

“ζοφίώ. οἷ γ δὲ μύφμικκες εἶπομ αὐτῷ, διατὶ ἃ δέ ΘΟ» 
οὐ σωωΐγεα ποφἰώ .ὃ δὲ εἶπεμ » οὔκ ἐφόλαϊομ, αλλ 
ἦδομ μιϑσϊκῶς, οἵ δὲ, γελάσαντες εἴἶπομ. ΛᾺ ἐἰ δέος 
ὥραις ἤυλάρ, χειμῶνος ὀχ . 

Επιμύδϑιομ. 
Ο μὖϑος διλοῖ, ὅτι οὗ δᾷ τινα ἀμελέμ ὦν ππαντὶ πε 
γβατι» ἵνα μὴ λυπηθῇ κοὰὶ κινδιαυρεύσῃς 

Σκώλκχξ, νοὴ ἀλώπκξ. 
ὍΣ τῷ τκλῷ κρυηίόμου 0 σκώλιεξ ἐ εἰ γίῶ ὕελ, 

θὼμ, ἔλεγε πᾶσι τοῖς Ἰώοις. ἰατρός εἰμι φαφρμά 
"ὼμ ἐπιδήμωρ οἷος ὄξῃ ὃ ὃ ΔΥΝ ϑεῶμ Ἰατρὸς τοἀΐωμς 
μϑδὴ τοῶς εἴπερ ἀλώπηξ αϑσο Ἰώμϑυ! 9, σαυτὸν χῶ 
ὸρ ὄντα οὐκ άσω,; 

τπιμύϑιου . 
δ.» 90: διλοῖ ; ὅτι τὰμ μιὰ πρόχειρος ἃ πέρα; τᾶς 
ΔόγθΘ΄ ἀφγὼ ὑπάρχει. 

Οφνι. ἡϑυσοτόκος Ἶ 
Ῥυιθά τιρ εἰχεμι ὠὰ ϑδυσᾷ τίκτυσαμ, "ἡ νομί ́ 

δ: Ἀν, ἀἐφμε, οὖς: ἔνδομ αὐτῆς ὄγκὸμ λϑυσ να εἰναι, κτείνας, εὖ 

ρος δίκα, ὁμοίαμ, Υ λοιπῶμ ὀρνίϑωμ. . ὃ δὲ ἀθρόον ΛΕΡμ 

“᾿ 

 οίργυ νην ἐν 
ξλπίσας εὐρήσεαμ ) νοῦ τοῦ ΠΤ ἐσέρντάι ἔκεῖν Ὁ, 

Βπιμι ὕϑιομ 

“Ὸ μὔϑθ διλοῖ,, ὅτι δᾷ τοῖς ποαρῦσιν ἀρκξϑαι, Θ 
“ἰὼ ἀπλκδίαμ φεύγεμ. 6 

ΐ Δέωμ, νοὴ ἀλώπηξ, 
, ἕωμ γκγάσαρ πο μὴ διυᾶμθυ Θ᾽ διαρκέσαι 

αὑτῷ εἰς τροφὴ ΐ ἔγνω δι ἐσσινοίας τί περᾶξαις 
τοὴ δὲ τπαφαγενόμον Θ΄ ᾧ ῳ" «ακλαΐῳ τινὶ χϑὴ, κατα 
μάρε κῆρι πεοσεποιζ Ὁ νοσθ - ταξαγενόμνονα οἷ τὰ 

ας 

.«- 



ἈΈΞΟΡΙ ΕΑΒΝΏΔΑΒ, κυον 

᾿εἴδυτη, ογπιίςα πειὸ ἀΐχεγᾶέ εἰ,ςαν αἰαίε ᾿ 
ῃοη ςοἰ σεδα5 αἰϊπιεεᾶς μας αἰί,ῃῦ εἰ οεἰοία, ίεὰ 
ες 8 πἰιςε, πα εἰάεηάο ἀΐχεγᾶς, τ αἰξίαο ἐς) 
Ῥοτε πιοάυϊαθατίβ,πης (Α[(8. 

ΑΠδρυϊακίο. 
Ἑαθυΐα Πσηίβοαί,ηοη οροσίείε σαεηζ αἰίᾳ ίη τε 
εἴἴς ἡερ!σεηίξ,ης πιορύξαί,ας ρεγία ἐείαί, 

Ν᾽ επί ἃ σαΐρεϑ. 
( νΝίδ εασηο «αἰαθαῖ πεεπίοαρ τέιτ ἐστεΐ 

(5 αἰςεδαι οἵδ αἵα 9, πλεαίο (απὸ πγεαίςαν 
ταίπιη ἀοίξας,ηπα 5 εἴ Ραοι ἀεξοσ πιεαίςαδ, 
ἃ' φαοπιούο αἱέ απΐρες αἰίος ςατᾶς, τε ἱρίαμι εἶδι;» 
ἀπιηοη σγαβς ΓΙᾺ 

ΑΕδυϊαιίο, ᾿ 
Εδθαΐα Πσπίβοιί, ἶ ργαῆο ἐχρεγίξες απ, οἱδιδ 
πειθαπι ίπδης εἴἴε, κῴξ σννἐῖς, 2 ξίασ. 

(αἰ Πα φυτίρεια, 
ΔΙΠΠατι χαί5 μΠαθεηβ οὐκ δυγεα ραγίςηξς, τα) 
[15 ἴ{γὰ ἱρί διιγί π]ΔΠ[ ἰηοἤςε,οςα αἰ σαἰὲ 

Ὠΐ5 {π}}} τερεγίε, Πίς πγαϊ (ρεγᾶς ἱμςηίΐες αἰτῶ 
γπ|,ὅ ἐχίραίβ {{Π|Π5 ργίαδεις εἰν. β 

ΑΕΒΡυϊακίο, 
ἔλθυϊα Πσηίβολξ, οροτίεεε ςδιεη εἴτ ρπείθ7, δ 
ἔπσετε ἱποχρ  εδ {ἐδ ΠῚ, : 

Π εο, ὅς ααΐρεαβ. 
Εοίεηίο ςὀηξεςξα5,ειπιἀρρεοἥίξατα 
Πρίδ Ὡοη ροῆξεί, ἀεςγεαίε αἴτια 14 ἔβςοζεξι. 

ἔϊας ργοίεέζας ίῃ δηίγαπι σιοάάαπι, ὅς ἀ εν 
ἰεζίας [{πτυ!αραῖ αστοίατς, Δάμποηίειες ἱρίεαγ, -.. 

δεῖ τ, ὁ Δηϊπ ΓΕ 8 



δὴ "Ἔ 

, -ΑΥΣ που ἡ δοτὶ 

ὅῶα ἐπιδμάψεως Χχάξιν ̓ συδλαμβάνωρ: κατηδϑιει εἰ» ̓ 
τά. πολλῶμ. οί Ἰώωμ ἀναλωπέντωμ» ; ἀλώπηξ ΟΣ τέ 
Χνάσμα τὅτο. γνδσο.» τραφεγετο πρὸς αὐτὸ « "ΟἽ 

σᾶσο.. ἔξωϑεμ Τὸ) απηλαῖτ : ἐπαυδάνετο τοῦο “ἔχε αὶ 
τῷ δὲ εἰπόν τος κακῶρ ; ποὺ σὶι αἰ τίαμ τώσϑανον, 

δια δὶ ἢ ἣν οὔκ εἰσέρχεῖαι »Ἡ αλώπηξ ἔφη, ὅτι ὁρῶ ἵχνν. 
τοϊιῶρ Σἰσιόιτωμ, ὁλίγωμ δὲ ὙΡΕΥΝ “ΠῚ 521 

Ἐστιμύθιομ. 

Ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οἵ φρόνιμοι. δῇ)" ἀνθέώποωρ εἶκ πκμὶ 
δῶμ τρ δες δῶν Ῥιο κ' νδιυύδρ ἐκφεύγοσϊμς 

- Δύκορ, Ἴ γραῦς, : 

ὐχθ λιμώηωρ; τόβιήει ἡιτῶρ Ῥοφίώ. γενόμε 
Ὶ Ἃ νοφ᾿ 'δὲ κατά τινα τόπομ » κύσε σαιδία κλαίω 
οντος πολ γραὸς λεγόσῃρ αὑτῷ, τραῦσαι Τὸ κλαΐεμ. 

εἰ. δὲ μὴ, τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπιδώσωσε λύκῳ, οἰόβμει 
νΘ’ δὰ Ὁ λύκος ὁΤι ἀλαϑενε ἢ Ἢ γραῦς, ἴσατο πολὺ. 
ἐκδεχόμδιος ὦ ὥραν, ὧ δ ὃ ἑασέφα κατέλαβε, ἀκδα 
οάλιὺ «Νὴ γξαὸς κολακεῦδσκο δ τα! δίομ νοὴ λεγῦ ! 
δἨΩ αὐτῷ, ταν ἢ ἔλθῃ ὁ λύκος δεῦςο, Φονεύσοιον ὦ τέκ) 
ἔομ αὐτόμ : ταῦτα ἀκόσαρ ὃ λύκος ̓ ἑπτοφεύετο λέγωμ," 

ἡ ταὔτῃ τῇ ἐπαύλει, ἄλλα μιοὺ λέγοσιμ, ἀβδνα δὲ: 
περάσσὶμ.. Ἐπιμύθιορ, 
δ μῦθος πϑὸς ἀνθρώπϑο »οἱ τινες τὰ ἔργα Ὁῖς ἀφ 

οὐκ ἘΧχ ΘΟ, ὁμκοια. ἱ 

Ἐριῷορ ; νοῦ) αὐκῦρ: | 

ῬΙΦοῦ Ἐπὶ τιν." δώματ ἐσῶς, ἐπαδὶὴ λύκομ 
πῶσα εἶδαρ, Ἐλοιδόρει νοδ ᾿σκωπῖερ αὐτόμ. ὃ 
σὲ λύκ( 6)" ἔφη ,ᾧ οὗτος οὗ σύ, με μεν Ὁ : ἄλλ ὃ τό 
ἡτὸον. . Ἐπιμύδιομε. 

δὺν ΤῊ ο ἈΝ 



ΔΈΒΟΡΙ. ΒΑΒΝΨΆΕ, 53 
᾿Ὡρἰπιδεεβ υΠελείσί5 σγδεία, δ ργεεία8 ἀδιιογαβραίν, 
ΤΔΟΪ 5. Ἰρίτατ. Δ πρείς αηίπιδείθιι5. αα!ρεβ οα ἀγ, 
ἐς ςοσῃίζα,ςςεΠίε δά ἱρίππ, 8. 
[ἴλη ἐχέγα ἰρείαποαπι τορίίαραξ απ [ε παρετεί, 
(απὶ Δαίετη (5 ἀἰχί ΠΟ τ, πλαΐε, τδυΔ τῆς τοσὰ, 
τε, χαᾷ ΟΘ τέ ηὖ ἱηστεάεγεῖ,αίρεβ δἱέ, ,α πλε πε). 
ἢ ίσία ἐειγεί οἵα δά ΠΟ ΠῚ [ρεέϊδεία, αὐ] τείζοκ 
[ἀπ|. τ ΑΒρδυϊακίίο,, : 
Ἑαδθυΐα Πσηξοδέ, Ρυπάξηγοβ μομπιίηςβ ἐοηίοξγα 
ε(5 ταί ρεγίςζα!α εἰπίατε, 

ο Γυρυον εευΐα, 
τ ρα εἰατίεη εἰγοαίθας φααίξάο εἰδΏ, »ἔεὶ 

ἐξα5 Δυτξ Δα ἰοςαπι απεῃ Δι, δά ία Πὰν 
εηίεπι ρπευ, εἰῷς ἀίσεητε δηᾶ, ἀεἰίης Ρίογᾶγεν 
Ἃ τηΐηπ5, ας ΠΟΙᾺ {γα ἤδη τε αροιτα, . 
(15 ἱσίζ ΕἸαρ’ [εγίο Ιοη δηίςυ!ᾶ,εχρείαθας δά πἰαὶ 
ἔδλτν πογδηλ,[εἀ σαπὶ δά πεηίῆςε πείρετα; απ ες 
ἐατίας δητη δἰαπάήϊεηέεπι ραεγαίΐο,ας ἀΐςεη. 
ἔεπι, { ποποείς ἰαραβ μας, ἰητοτβοίεπιας ἐπι Η, , 
{Πς διάίτίς ἰαραϑ νβνω μὴ αίςεραί, ὁ δὰ 
ἰὴ Ποςτασατίο αἰίαα ἀίσαης, θὰ 6 6ὃει᾽᾽.. 
[βείπης. ΑΕΡυϊαείο,. 
Ἑδθυΐαίη Ποπνίμεβ,φαογαπι δα πειδίϑ. 
ῃοῃτείροηάεητ, β 

Γἰεάις, ἃ ἔαραο, 
ἘΔ ίαρ ἄοπιο ΚΗ ςεἄ ἤατεΐ, υἱΐο “ιρῷ 

1 ρκατεγοῦξε,ςοηαίτίαθαξ, ὃν πιογάεθαι ρ ἱρπῳ 
(εὰ ἷὰρ 5 δἰ πε ἔα, 0 τὰ τί ί,[6 4 ἰον 
(15 ζομα τα, Ὁ ΑἈρυ βίο, . Ἔν", 
ΠΑ ΟΑΝΝ ἐν ἡ ἘΔΌυΪΘ 



118. - ΑἸΣΩΠΟΙΥ͂ ΜΙΘΟΙ͂ς 
ὁ μὔϑ δαλοῖ, ὅτι τολλάκιρ νϑὴ, ὁ τόπος κοὶ δ κὰν 
ἐὸρ φίδωσι “δ᾽ θράσοι .. δῇν ἀμανόνωμ. ' 

Ηρῖον 
μιίονΟ» ἢ ἘΚ Κρ ῆο παχνὶ, ἀνεσκίςτασε βοῶμ 
νοὴ λέγωμ, »πατὴς μ“« ὄξὶ» 1 ἱπίπτοῦ ὃ ταχυδεο. 

ΘΖ. κἀγὼ αὐτῷ ὅλος ἀφωμῤιοιώϑαυ. καὶ πότε ἀνάγ 
ἅη0. ἐπελοὅσας τρέχεῳ »Ἐπεδιᾳ τὸ) δφόμια ἐπαύσα" 
το, τὸ τοατρὸρ ον εὔθυο νατεμινήδϑίω, 

Βπιμύδιομ . 
ο υἴϑθ, δηλοῖ » ὅτι κἂμ ο αϑονΟ» εἰ εἰ! δοξαμ φέξη τι. 

νὰ, δὲ ἕ ἑαυτ γεμὴρ τύχις μὴ ἐπιλανϑανέδϑῳ, ἀβέσ 
βαιος γᾶς ὄξι ὃ βίοι οὗτορ, 

Οδφι, γορὴ γεωργός. 
Φιο γεωφ γό πϑοϑύφοις φωλεύωμ, ἀνᾶλεμ αὔ! 

(8 } νήπτιομ ται δίομ. πένϑ δὲ Ῥῖο γονεῦ , 
σῚ» ἔγγύετο μέγα. ὃ δὲ τατὴς ὑπὸ οδὲ λύπκο τπτέλε. 
καρ λαβὼμ, ἔμεῦλει ὧν δῷ δξελϑόντα. Φονεύσε- 
ὡς δὲ ἔκυψε μικρὸμ, ασεῦσαρ ὃ γεως γὺρ Το) πατάξας 
αὐ, ἢσόχησε, μόνομ κφόσας τί Ὁ τρώγλης ὀπίώς 
ἀπελδόντΘ" δὲ τῷ ὄφεως οὗ γεωργὸς νομίσας ὁμο) 
φὰρυ ἀιηκέτί ἀυνστκακθῳ »λαβὼμ ἄρτομ πο ἅλας ἘΩΝ 
κεμ ῳ' τὴ ἢ Ἑώγλῃ ὃ δεδφις λεη]ὸμ συφίξας, εἴπερ, οὐκ 
ἔσαι ἥμῖρ ἀπᾶςτι αὐἴίσιο ἢ φιλία, ἕως ᾧὼ ξἔγὼ σπἰὼ τὲ 
Ἕαρ ὁφῷ, σι δὲ τὸν τύμιβομ τῷ σ τέκνο, 

Ἐπιμύδιομ. . 
Ὁ οὖθορ δηλοῖ, ὅτι οὐδεὶς Μἰοδς ἢ ἀμομα ἐπιλαν) 
ϑάνεται, ξῷ ὅσομ βλέπα μνκμόσασομ,, δι οὗ ἐλυπήθᾳρ 

Σαλπιγκτῆς Ν 

Αλπιγκτὴς ϑϑατὸμ ἐπισαυάγωμ; γρὴ κρατηθεὶφ 
ὁ ἃ νῷ 



ἈΈΒΒΟΡΙ ΒΑΒΝΌΔΛΕ, εξ 
Ἑλθυΐα Πσηίβοαί, ρΙεγς ἃ Ἰοσιιπι ἃ ἔδιν᾿ 
Ῥιι5 ριάθείε δι αςίαιη αὐἰιςει ρει δηζίογεβ, 

ἱμυϊὰ5. ς; 
ΝΊα5 ογάεο ρίσιείδ", αἰςία!εἶδαΐ εἰαιϑ, 

ΔΜ αἰςεηβ,ράζεῖ πηειι5 εἰἰ ἐπα σα, ᾿ 
ἰου, ἃ ἐρὸ εἰ τοίαξ ίατα Π{{5. 0 αη «ἃ ξςεῖ 
ίς ἴοτεῖ εἰςατγεγε,αξα ἐατία οεΠλ) ὦ 
{τ ραίτίβ αἱίηί Πείηι γεζογάδζαϑ εἰ, 

τς Ἀβαβυϊαῖίο. 
Εαρυΐα ἰσηίξίςαί, ἂν Πτέριις δὰ οἱουᾶ,ρπποιιδδέ δὲ 
΄ις,ηοῇ πα τα πΊε ἱρίϊα5 ἑοσίπηα: ὈΡ]ίαίίςαξ, 1 
5 εηίπι εἰ αἱ ἢ, δ 

ἊΣ Ἐπ Ὁ τ ϑερεης, ἃ Δισςοα, τ. 
Εγρεϑβ τη ἀστίοοίαᾳ πεΠίδα 5 ἀεἰίέείςες, αἱ 
εἰα5 ἑηἔητε ρει ,}πόξιι5 ἀυΐειη ρᾶγεῃ) - 

εἰρ [αἰτιάσῃ Δερδίει ριθ τησίοεε ἀὐςερίαίε» 
κατ ἐστεππ|[εγρεηΐει Ὀςοαταβ ει, 
αἰ αεῖο ἀςξαίηδαί ρατᾶρει, εἰ ηδάο ἀστίζοίϊα, κἢ 
ἔραν ρεπίεγεί, ειεγδαἰταητ ροαΠο ξογαπγίηΐς ομΗ 
εἰο.ἀΐσεεῆο δοίη ἐερεηΐζο,οτίοοἱὰ γδέιιβ ἰδ), 
Ῥεηίδηι Ὁ ΔΙΉΡ]ία5 ἰηίατία τηειΠε,ᾶςοε). 
Ρίςραης, ἃ [(αἰδ,ἀρροίαιε( {ογᾶπης, [εἀ [ετρες ἐδ 
ησί {010 δἰΐ,Ὁ ἐπε πορίς ἃ τὴῦ [465,4τπϊοε(ἃ ᾿ς, 
ζδαία ἐροὸ ἰαρίάεηι αάήεο, τι ταί ΗΠ ταππια τη, 

ΠῚ Αβδρδυϊαίίο, ΠΥ 
Εαθυΐα Πσηίβοαδί, μα] πὶ οαή, αὐ απ ἀφ 66}. - 
αἱα φαδαία αἱάεὲ πποηίπηεητ, ΄αιο ἐηῇδεαβ εἤςς 

ΣΔῈΒ Ταρλίςεη, ἘΝ ΤΉ 
Ϊ ΜΡίοξα ἐχοιςίεα ςοηστεσᾶς, ἃς [ἀρδέάξας 
ΣΉ ΝΣ: Ῥ. ἀδμοπίδιβ 



ΓΕ ΑἸΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙΣ, 

ὑ ΕΝ ΠΕΣ ᾽ ἐβόα μὴ κτείνετέ με ὦ ΤΥ εἰκ σ᾿ 
νοὶ μάτίω. οὐδένα γα ὑμῶμ ἀπέκτενα,. πλὴρ ἣ: τοῦ 
χαλκῦ τότο οὔδὲμ αἴλο κτῶλκαι, οἱ δὲ πρὸς αὐ Ἐ, 
φασαν, διὰ τὅτο γοῦν μιᾶλλιον τεθνήξῃ ; ὅτι σὺ μιὴ δ 
νάμνονος ππολεμέμ., τοὺς πάντας “πρὸρ μάχίωὶ ἐγ 

θές... Ἐπιμύθιορ. ᾿ 
οΟ μῦρα» δηλοῖ, ὅτι τολέον Ταζεσὶμ᾽ οἵ τοῦθ. κακοὺφ 
πο βαρές δωυράξας ξ ἐπεγείφοντερ »ἕἰς δ κακοποιεῖ. 

κάλαμ(", "00) Ἐλαίας 

ὰ καρτερία, ποὴ ΝΚκαὺ καὶ Ἰσυχία, κάλαμος δ 
2 δ Ἰλαία ἴφιλον «τὸ δὲ καλάμε ὀνειδιϊομᾶμα ὑπὸ 
οδὴὶ ἐλαίας, ὧθ ἀδαυάτε νοὴ ̓ξαδίωβ ὑποκλινομδαΐᾳ 
-ασὶι τοῖς ἀνέμοια, ὃ κάλαμ 7. σιωπῶμ οὖκ ἐφϑέγσ 
ξατο 3 "ολ μικρὸ ὑτπτοῤιείναρ,, Ἐπειδὴ ἄνεμον ἔπνόυ» 
σῈβμ ̓φζυφὸρ ὁ μοὺ κάλαμ νὙποσθιόϑειο το ὑποκλιν 
δεῖς τοῖρ ἀνέμοιο, φαδίως διεσώϑη. ἢ δ' ἐλαία ἔπειδῆ - 

ἀντέτεινε τοῖο ἀνέμιοιο ᾽ κατπκλάδθη τ τῇ ἤ βια-. δὰ 

Ἐπιμιύϑιομ. 

ο μῦϑθ᾽ δηλοῖ Ἃ ὅτι οἵ τὸ καιφῷ "οἱ τοῖο κρεΐεῖο : 

σι" αὐτῶν μὴ ὶ ἀνϑιδάμνοι Υ̓ κφείτγας εἰσὶ Τν πρὸς μεί, 
ἤοναο Φιλονεικούστομ;, 

Λύκου, το) γέξανορ τα 
ταῦ λαϊμῷ Ὀδέομ ἐπεπήγε . δὲ γιφάνῳ μιϑϑὸμ. 

 ταρέξε, εἶπτεμ, εἰ σιὼ κεφαλὴμ, αὑτῆς ἐπιβαλδ. 
σα, ὦ ὉὈσούν Ἐκ Τὸ λαμ. αὑτῷἪ ξαβάλοι . ἢ δὲ τὸτ 

ἐκβαλὅσα, δολιχόδαςος ὀῦσιχ.» ΤῸΡ μισϑὸμ ἐπελέται 
ὁ6 τιο γελάσας, ἡοὐλ. τοὺς ὑδόντας δήξαρ » ἄρκέϊ σοι 
Διδϑὸο ἔφην τϑτο κοὐ μόνο οὔτι Ἐκ λύκυ ϑόματ ἡ) 
πρό νὴ ὅσες κάφαμ σώαμ μηδὲμ ταϑῦσαμ.. 

Επιμύθιομ. 



ἈΕΈΘΟΡῚ ΒΑΒΝΓΛΔΕ, σϑ. 
ὉὉ ΒοΠίδι εἰατμαθαΐί,η6 πτε ἱεπιείο, ι 
ὦ (ταῆτα αὐτί οςο(αἰέε,ηὉ εἰ ποτ φυξῷβ οςείά!, 
τᾷ ρίαΐει (5 Ποςροῆιαάεο αἰίιτα (ἰγ{}. ὃ Ηΐ αὐ ἑβαι 
ἀΐχεγε,οῦ (4 πιασίβ πιογίεγί 5, τί στη ἡς, 
΄πεᾶ5 ἱρίε ρυασηαίε, οππείβ δα ραρσηδηι εχςί, 
ἐδ Διο ΔΗ Ρυϊαον τς 
Ἑαδυΐα [σηίβοαί Ρ᾽ 5 ρεζζαγε, αί πιαΐος, 
δοστδαείβ ργίηςίρεβ ςοποίίδης δά παῖς ἀσεη, 

τς Αταπαο,Δ ΟΪίαΔ, 
"Ἃ Ε τοϊεγαηίία, ἃ αἱπίρας, ἃ χαίεέε,ατιπάο, 

οἰίαα οςδίξαάερ δι, ατάϊηΐ οἰίπα οδιυίεα ἴᾳ 
ςειεζπίροίε ἱπηθεοίϊίο;, ας οἶς ςεάεητί 
υεητί5 ΟὐἹηίρι5,αη0 ἔαςεηάο ηΠ {1 ἰοςι 
ἐλ εἰἴ,ας ρατᾶρεν ριςίοϊαία, αδί ἀςεῖς αἰ δαί ας» 
ες, αγη64ο [ποςι14,δ. ἀεαϊίηα, : ' 
δ τπεητζί5 ἕδος εἰδή, οἰ δαίει σα 
οη(5 τεπίΠεί, ἢ! ἀβταίῖα εἢ, 

ΔΕδθυϊαιίο. , 
Εαδυΐα Πσηίποαί εοβ,αΐεπιροτί,αο ρ Δ ΉΓΟ). 
τίριι5 ποι γε[πηξ, πε ίογεβ εῆς ἢκ, 48! ς ροίει 
οὐδιυι ςοηίεηάπηΐ, 

Γαρας, ἃ ττ5, . 
Ἰ, Ψρι σπεέατί οὔ! ἰηπχο πιδγσοάοι στα 

Ριφδίξαγιη αἰχίς,  ςαρίζο ἰηίο, 
ἐἴο,ος5 εχ σαζέαγο {{{ἐχίγαχεγίε, θοὸς δέει εο 
εχίγαίο σρρεᾷ ὕεείο εἤει ςοϊο,πηείςεαθδ ε[ΗΔ}) 
σἰταδαί, (αὐτί ἀξάο,ἀξέεξς ἐχαςαξάο, (ποία εἰ ἢ 
δὲ αἱε {4 (οἷα πιείςεβ, πο εχ οἵὲ ἰυρί,ὃ᾽ 
ἀεηκίθα (αἰπαπὶ ςαρυΐ, ὅς {Πεία ἐχεπιειίς, 

5 ΔΗδθυϊδείῶ 



5.38  ΔΙΣΩΠΟΣ ΜΥΘΟΙ͂, 

Ἐπιμύθιομ . 
Ο ἀκῦθος πρὸς ἀνδιφας »Οἱ τινε 2 κινδιῶσ διασωθέν; 
τι.» τοῖβ εὐεργέταιο Ῥιαύταρ ἀπτονέμιασὶ χἄριταο - 

᾿Αλέκτορερ . 

Α Λεμτόφωμι δύο καχομϑψωμ τοεφί ϑιλοῶμ ὀρνίθωμ, ; 
ὁ εἴ τορ ἕτεφομ κατεγροπτώσατο - Ηὴ ὃ ἐμοῦ τ). 

Τα ει Ξῖρ τόπομ κατάσκιομ ἀπιῶὼμ ἐπκούβε, ὃ δὲ νική. 
σαρ» εἰὸ ν1Ὁ ὀφθείς, "ἡ τῷ ὑψιλδ ποίχο. σὰρ, μέγα 
λοφώνωο ἐβόησε. . ποῦ τὰς εὐθυνο ἀετδο καταη]ὰς ὸ “ς 
πασεμ αὐτὸμ. ὃ δ' ν σκότῳ κεκρυμιμβλήορ αδεῶς ἔκττε 
τοῖς θηλείαιο ἐπέβαινε, Ἐπιμύθιομ, 

ο μὐϑθ. δελοῖ, ὅτι κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτἄσεται," 

ταπεινοῖς δὲ διδωσι χάριμ. 
ΠΩ ἢ τέφωμ, νοδὴ ϑάνατ(»", Θ. 14} τ 
1" Ερὼ, ποτὲ ξύλα κόψας, καὶ ταῦτα φέρωρ, τοολ, 

λίὼ ὑδὸμ Ἰβάδιλε. νοὴ διὰ τὸμ τολωὺ κόπομ ἀ“' 
ποθέμμονος ᾧ τόπῳ τινὶ τὸρ Φόφτομ, τὸρ ϑάνατομ ἔπε 
καλᾷτο, τὸ δὲ ϑανάτυ ἥϑιόν τος ̓ "οὐ τσαυϑανομϑαῦε 
“ἰὼ οἄτίαρ δ᾽ ἣὼ αὐτου ἐκάλᾳ, δαλιάσας ὁ γέφωρ, τι 
ἵνα μια τὸρ Φόρ το, ἄξιο, Ἐπιμύθιομ.- 

ο μὐθ’ διλοῖ, ὅτι τᾶς ἄνθρωπτος. φιλοϊωοῖ, ἐν ἠοἿ 
δυδυχξ, μοὰ τἹωχὸὺς Ἶ ἕν!ς 

Βάτραχοι ̓ 

Βκου δύο, ξηρανθείσικο «Θὲ λίμνης, Κι ἣ κατ 
Ἀοὰϑ τούβιήεσαμ Ἰκτοώῦτες͵ πὸ καταμέναι. μαλ. 

Ἐλθόντες εἰς φρέαρ βαδὲ, μοὴ κύψανπιο κάτω νὴ Ιδον» 
“πὸ ἃ ὑδως, 0 μοῦ εἴς ΣΔΕΕΘΛΜΡΙΘΝΝ τονδήσωσ!ι 
τοαφδιδυο κάτω .ὃ δ ἕ ἑτέρου εἰ πὲρ χει δὲ γὴ τῦτο δδαν 
ὉῊ » τοῶρ δαυησόμενα, ἀναβίζϑοι ς, 

ΕΣ 

ελρμ οᾺ δα δ 



ΔΈΘΟΡΙ ΕΑΒΥ(ΔΕ, 229 

ΑΒαθιήδέίο: 
Ελθυΐλ ἴῃ αἰζος α ἃ ρίςαϊο (εγπδεί, δα (ες πλεγίείς 
δι στατίαπι Γείεγαηΐ,. 

προ ΕΠ ΔΙ, δε:. 
ψοδ’ σα !ς ρυσηδείθ9 ἀς σαΠ τίς ξοσινίηίβ, 

1 7) αἰζεί αἰξεγαηιίη ἔασαπι πογείζας αὐ, 
λιις ίῃ Ιοςαπ οδίςαγ ρεοξείζζας,οἰίξαίε, [δά α αἱ 
εἰε η αἰτατ εἰςυδέις, δηξο αρεε αἷζο ραγίοες πὰ 
φῇ τοςε οἰδιηδιε, ἃ. Π δείηι δά ποίᾶς δαιία εἴ τὰ 
Ὀαυίί, δ χαΐ ἰη ἐεπεθτί5 ἀεἰίξείςεθαί, εχ ἡΐο 
ἐπίτερίας σα!!ίηα5 ςοηζεηπάϊ,  ὀ ΑἈΛΒαβιήλείο, 
Ελραϊα[σηίῆςαί, ἀοπη ἀρεῖ ί5 ορροηί, 
εἰατε διαιίς Πιπη{ι15 στγαζίαιτι, 

ϑεπεχ,ᾷ Μοιίδ. 
Ὑ Ἐπεχ οἰίηι ἑηοί ἃ (ε Ἰίσῃα σαι ξεεγεί, πλαΐλος 
(δηλ ίδδί υἱαπι,ας οὗ πιαϊίαι ἰαρούε ἀς) 
Ροίτο ίη ἴοςο χιοάαπι οηείς, πἸογίεπι ἰη, ι 
ποςαθαί, ἰς( πιούβ απ αἀοῇςι, ςΔυαπης ρείεξεί, 
Ριορίευ χυᾷ (ες ποςαιςε ρει ειτεξέζας ίεπεχ αίζ, 
πεῖ οὔκ αἰίοἶ 5. ΑΒδδυϊαιίο. 
δρυΐ Παηίβολε,οξηι ποπιηξ εξ αἱτο (πα ίοί ἴ, 
Ἰίοςε ἰἰοττυηαίας ἃ εηαίςας5,. 

Εδλπα.. 
1) Νᾳ Καηκᾳίςοαδία ραϊαάε,αδί Παρ ί(α) 

Ὀδηΐ, εἰγοαϊθαηέ συκεξησὸ αδί ηδησγεί, ἃς 
Ῥίεξαίη ρίαηαα ρυζεῦ, ὃς ἀςεϊηαΐα ἀξογίαπι αἱ- 
(4 ααηιια,αἰζεία ςοηξ]εραΐί, πε (αἰἕαιεης 
«οἠξίηπὸ ἀεοιίπ1,αἰΐετα αειό αἱ ἃ Πίς αν 
εἰ,ααοιηοσο ροίεγίπιαβ αἰσεηάεγεζς, 

αὐ στ Ρ 3 ΦΔβαρυϊαίίο, 
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᾿Ἐπιμύθιομ, 
ΠῚ ̓ μῦϑθ7 δηλοῖ, ἄνδυ συμβολῆς διὰ ποιεῖ τί, 

Δρνὸρ, νοὶ λύκ 
Ῥυὸο ἐφ υψελὅ τόπὸ Ἰσάμϑιος, λύκομ κάτω» 

δὲ, πραριόντα σὶὼ δδὸμ ἔσχωπῖε, Ἴ δυῶν 
κακὸμ ἀπεκάλα "οδὴ ὦμοββόξομ «Ὁ δὲ λύκος ϑφαφείς εἰὰ- 
πε πρὸ αὐδὸ ἐοὺ σύμε λοιδιοςέῖίς ,ἀΛᾺ ὃ τύςγορ. Ψ 

᾿ ὦ ἵδασαι.. ; Ἐπιμύθιομ, 
Ο αὖτ", πρὸς τοὺς ὑπομδύοντας ὕβειμ ἀὼ ἄναξί 
ωβ ἀνωφώπωμ, διὰ φόβου ὑψκλοτέφωμ. 

κώνωψ, καὶ λέωμ. 
Κ νων “ϑὸρ λέοντα. ἔλϑων εἶπε του δὲ φοβδμιαὶ 

σε οὗ δὲ διυωατώτοροο με εἷ. εἰ, δὲ͵ αὐ, τί σοΐ 

ὄξμ ἃ διώαμις :ὅτι ξύες. τοῖς ὄνυξι νὰ. βάκνας. τοῖς 
ὀδὅσι; : τῦτο κοὐ γυϑὴ ΟἿ ἀνδρὶ μαχομϑιν: τροιξί. 
Ἐγὼ δὲ λίαρ ὑπάςχω σὅ Ἰρζυφό τα θ.7.: «ἐἰ δὲ ,ϑέλα οἵ »ἕ 
πω μδι πρὰ εἰα πόλεμὸμ οὐο), σαλπίσας͵ ὃ ΣΝ 

φυεπήγετο δακνωμ τὰ ποόρὶ ταο φίνας. αὖτ ἄτριχα 

πρόσωσα. ὃ δὲ λέων τος Ἰδίοιο ὄννϑι κατέλυε ταυδ», 
ἕωρ οὗ ᾿γανάκτασεμ ᾿ ὁ δὲ κώνωψ, νικήσαο τὸρ λέοντα, 
Ἠὴ σαλπίσας; κ᾽ ἐπινίκιον ἄσας, ἔπατο. ἀφάχνκο, δὲ 
δεσμῷ ἐμιπιλακείς, οἐδϑιόυϑῦΘ, ἀπωδύρετο δὅτι με 
γίϑοις πτολεῤλῶμ. νῷ εὐτελδο Ἰών, οδὲ ἀράχνης, ἀπώ 2 

λετο, ' Ἐπιμύθιορ. 
Ὁ ἀῦθ( 7, “πρὸς τοῦο κατάβἄδλοντας ἐέγα. “νολὶ ὑπὸ. 

 μικρῶμ καταβαλλομδμος,ς 

ΤἸΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑἸΣΩ“ 
ΠοΥ ΜΊΘΩΝε 

γαβ ρα 



ΚΈΘΟΡΙ ΕΑΒΝΤ,ΔΕ, “ ζ3ε 

ἐν ΤΥ Α ΒαΡαϊαείο, 
Ἑαδυία Πσηίῃοαοπεχαία ἱπσοηίαϊξο ἔίδέ, 

τς Αρσπαυς, ἃ 1] ἀρᾳ5. 
(βὰς (η αἷέο σά Πατεῖ οσο: ἀρυτη ηξεν 
γἰὰς ρυρίεεειηςς εἰδπν,πογάεδαί, ἀἔεγαπι 

τιλὶᾶ,  «ταἀίαογᾷ ἀρρεἰϊαραι (ξἀ ἱαρϑοσαοιίας ἂἱ “ ́᾿ 
ἐς δα ἰρίαπη:ηοα (ὰ ςοηξαπλε (ατ5 αν, (δὰ αθί “" 
41Δς5,τατίς5.,, Δβαρυϊδείο. 
ἔαθυϊα δά εος, χα ξεγπηΐξ ηἰατίαβ αν πα, 
σηίβ Πόηγίηίδι5 πτεία (δἰ ἐν ογ 11. 

ἴε Ουἱίος, ἃ Ι᾿εοπε.- 
4΄ ἽΝ εχ δά ἱεξοηεξαι δοςεάεῃβ,αί Πα ΕἰπΊεΟ 

(εἉ,Πεῷ; ἰογείου πτε 65.{{Π πιίη 5, χαρά εἰδί 
εἰἰτγοθαςφ ἰαςείᾶ5 απσπίθα5, 8 ππογάες 
αἐπείρθαβς πος ἃ [Ὀσηλίηα οαπγαίτο ρασηᾷϑ [Δ ΕίΕ, 
ἐρὸ πεζο]οησέίαμι ἕε ἑοστίοσ. ἢ πεγῸ αἱβ,αο, 
Ὠίδηγας δα ρασηδηι, ὃς οἴ ταθᾳ Τεείηίες ςαΐεχ, 
ἐπῃαίϊε ππογάξης οἰγο πᾶτε ἱρέας ἰεεΐς 
σεηδκ,ἰεο δῇς ρρεής απσαίδιι5 αἀἰδηίαιπε (ε ἱβ 1, 
αἀοπεςίησίρσηδίαϑ εἴτι ςαἰεχ δαζέπι πο ἰσοης 
μι : ᾿αισο γα “ἀκοαὶ 

ς«ἰοηπίἤςξεταβα, ἃ ερίηία( εεοίηίῆεί, εαοἰ διέ, 
ἀτδηεα πετό αἱεΐο τρί είς ἀεπογαγεξ, ἰαπγξεαρδ, 
φΦ « πιαχίηιί5 ραᾳσηῆδ,4 αὐ! δηίπγαΐ! ἀέαηεα, οςςί, 
ἀετεξαε. τ Αδαδρυϊαέίος. 
ξαδιήαίη εος αι ργεοπεγημηξ πασηοβ, δ ἃ 
Ῥαγυΐς ργοεγηπηξατς ὗ 

ΓΕ ΤΝ ἔκβνο ῦν ον ΣᾺ ΓΟ Ὁ 
ΡΙΘΡΥΒΟΝ, αὐ Ἐν Μ᾿ 

Ρ4 ἀ(μδῇ 



ΟΣ 

ΓΑΒΡΙΟΥ͂ ΕΛΛΗ͂ΝΟΣ 
. ΧΤΕΥΡΑΣΤΙΣΧΑ. 

᾿ πρρὶ ἀνϑρώπε, "οὐ λιϑίνῳ λέοντοο. 

᾿ Ἡδος τοοσμ πατῶ πέξινος λέωμ, 
: καὶ τίο λέωμ » τί Φησὶ σἰω ἢ ἰθὺ ῥλέπαρ: 

ὶ ; ὐχὸ λέοντες εἰπτὲμ. Ἡδησαμ γλύφεμ, 
-σολδοῦο ἢ ἂμ εἶδες δ ὄντας ἀνθρώπτερ λίϑϑο. 

Ἑ πιμύθιομ, ὅτι ἐπὶ ἀρετῇ, οὐ δά σεμνεύνεόθαι, 
ποὺ ̓ λέοντΘ" κοιμιωμδαῖα, γοὺ ΠΟ 

Δ ἕοντος ὑπνώηϊοντίι Θ᾽, αὐχένος Μέσομ 
διέδφραμϑι μὔρ,, ὅς δὲς ἀνέϑκ σαυτόμωᾷξ 
γελᾷ δ ἀλώπηξ, ποὴ λέωμ ἀπεκοίϑν, 
οὗ ἡδὼ τἹοῦμιαι » σἰὼ ὁδὸμ δὶ ἀναξέπω, 

Ε πικύθιον, οτι οἱ δ δ νϑὴ μεκρὰμ τοδϑιφφονησῃ ὡ 
0 ποξφέφεσθλαι . 

"πρὶ λέοντι" "οἱ κάποε, κοῦ γυπῶμ- 
Δ ἔωμ μάχίωϊ ἘΘΗσῈ “πρὸς ποτὲ κάπτῳ Ξ 

"γύπες δ ἀνωϑεμ: ἐσκόπθιομ σἰὼ ἕ ἕξι, 
βφῶσιμ ἐμ ἡπμιϑέντα, ποιῆσαι τάχα.- 

ἢ Φλϑο δε ὁρῶ τες ̓ ἰσόχοωυ ἿἿΝ ἔλπίδωμ Ν 

Ἑ τοιαύθιον » ὍΤι οὗ δέ αὐ λοδίοιο κακοῖο ἐπιχαίραῦς 
ΠΝ δορκάδος ηοὶ λέοντι“ θυμωϑέντορ. 

Α ἔοντα δορκὰς ἃ ὧρ ἽΦεμ μεμίωδτα, 
ὦ ἀκοῖφα Ὡπφῶμ εἶπερ ἀθλιωτάτι «5» 
εἰ σωφφονῶμ γε: δυσκάθεκτος εἰ εἰ λέωμ, 

τοὺς νι μανεὶς οὐ μετὰ  δακφύωμ δφάσερ: : 
Ε πιύθιομ, οτι δ' ζασίαμ ἕ ἔχοντα, οὗ δᾺι θυμιδονί. 

ο΄ μρρὶ λέον τὸς «ον «ἀλώπεκι ; 
ΠΤ 
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σΟΑΒΕΙΓΙΘΕΛΑΕΟΙ 
ΤΕΤΕΝ ΑΘΤΙΟΗΑ. 

δε ΗΠοσης, ἃ Ἰεοης ἰαρίάεο- 
ΕΥ̓ Τὠρεαίδας ςαἰςαθαίαν ἀρίάςι5 ἴνεο, 

Εἰ χα ᾿νεο, χα τόρ παι ἰηπουίβς 
ΔΕΙ͂ εοπεβ αἰε (οἰ Πεηείςαἰρείε, ᾿ 
ἵΜυΐίος πἱἀ{Ππ5 ες Ποιηγίηεβ ἰαρί65. 

ΑΔ αρδιυϊλέίο, Ὁ) οά π οροιεαιίηῆατεί αἰτγέπέε, 
εἴ εοης ἀογπιηςξηΐξς,Ἔὅ πτατα. ἘΠ 

Γ ἐοης ἀογηίςξηίς,ρεῖ πξαίδηι ςεγαίςειι 
Ῥετχςαγίε πλα5,.5 φαΐφιι πτγεχίς Πἰςο.. 
Ετάεε νυ ΐρεβ, ας] εοτείροπαίε, 
νου τίπιςο, [ες ἐπέεγγαμπηρο ἱξεύ, - 

Αβπδιϊμίο, )οά ποη ορογίεδέης ρα 
σιίάειι ςοηζεπηρέαμπι πεο]ίσεία, 

Ὠεϊνεοηε,ὰ Αριεο, ἃ Νιυἠεανδιις. 
Ἐ, εορυσηδηι ραίαιίε δάἀππειία5 ἀρ. 6... 

Μυϊεαζες πείο ἀείηίαρει ἐρεςιδοδξας Πει, 
Μεαεπογαγεη  δείπι, αὶ αἱηςείείατ. 
οά απγίςίς ἡάςπ υἱῇς, πΠτγα πηε ρα... 

ΔΑΒβαρυϊαείο, 4’ πῦ οροείεδε δἰίφιίς τυιαί5 ἰαίβεί, 
Ὠεζριξεα,δ ξοηε [ιγεηίε.. 

ἵ, ἐοπειι ςαρίεα πα αἱαίξ ξωτεηξειι, 
Ο ἔβέχμηι [εγαίσῃι δίξ ππξιτίι στ, 
δί ςοπροβ τπεηξίς ἑητο ες 65 ἷθο, 
Ο υ ηᾶς ιγεηϑ ηὉ ρίεηα ἔδείε5 ἰλεπεγ αιατᾶς 

ΔΙΡιφῳ ποορίεαί,εἴ αρτᾶτε παῦε, ἐχεδαείζετε, 
Ξ ΘεΙνεοηε,Δίρο, γυἱρε,. 

ἜΒΕ: Ρ εο 



, 234. ΓΑΒΡΙΟΥ Μίθοτϊς 

Δ ἔωμιδνος, , κερδώ, τι πρὸς ϑήραμ ἴομ - 
ον δὲ ταὐτίω εἰο Ὑρίτορ ἡελασμοίν, ᾿ 

λέωμ κατεασάφαξε, κερδὼ δὲ τολέον 
ἔνεμον αὑτῷ, σωφφονιδλᾶσ' σι ς δνδ. 

Ἑ πιμύθιομ, ΟΤΙ δᾷ Ἐξ ὧν τάσχ στ} ἕτεροι, παιδεύείϑᾳ, 
: περὶ ον βαδάλοντος ἐδωλομ- 

ΚοῚ ἀλθὶς ὄνοο τραρῆγεμ ἀφγυςοῦ βρέτας... 

ὅπ σμϑαντῶμ;, τᾶς τιο αὖ Ἐπφοσκώνει, 
' τύφῳ δ ἐπταςῦεὶς » μὴ ϑέλωμ υϑίαμ ὁ ον » 
ἤκσσεμ οὐ Θεὸς σιὶ, τὸρ ϑεὸμ δ' ἄγεις. 

Ε πιμύθιομ, οτι Ῥύς ψ' ἀξιώμασι τιμωρμδίας δᾷ 
γινώσκεμ, ὅτι ἀνῶφωτπτοί εἰσὶν. 

ποὺ -ταιϊδιὸο ἐδθίοντΘ αὐλάγχνα- 
Β οὖς φαγὼρ ταῖς εἰο Ἑορσίι ἢ ἔγκατα» 

οἴμοι ἈΕΚΛΗΥ ὧδ σπλάγχνα μᾶτερ Ἐκχέωο, 

ἣ δὶ αὖ , γελῶσα μὴ φοβδ τέκνου ἘΦ. 
τῶν σὸν γουὴ οὐδὲμ, ΧΑᾺ ἔρκέίς ̓ δλσξίωμε, 

Β πιμαθίορὶ οτὶ δ ταλιόδία ὦ ἀντιθϑέφε ; Ἢ μὴ 

εἶ γογγίζαμ . 
Πρὸ αλώπεκορ μαὴ βᾶτυ- 

Γ φαγμιοὺς αλώπεηξ ὃ ὧσ ὑποβαίναμ ϑέλεμ,. 

εἰ ὑλιόϑανδσα, Κα βάτο δεδφαγμϑια, 
ἔξισο σέλμα, λοιδορέ δὲ πὼ βάτομ - 
μέμφο σεαυηίὼ, ̓  ΠῚ ἐξ τῷ κἄν Φφάρ. 

Ε πιμύϑιομ. “πρὸρ τοὺς τὰ ταυτῷ κακὰ σιωπτῶντας, 

τὰ δὲ ἣν: “τέρω καταγοφοίῦτας Ν 

πρὶ «ὥνωπτορ : "οὴ ταὔςε. 
ἤ " ὠνων καϑῆσθε πρὸς κέρας ταύρο πάλαϊ, 

ὅν το κέλει εἰ σὺ ἐκπΊ αι βέλει, 
, ἐν 3 ἤκώοα 



ΘΑΒΕΙΔΕ ΕΑΒΝΌΑΕ, 535 
Τ, εο, Αἰηαι5, αΠ]ρ65 δά ρεδήδτι είς, 

Τα ἐγείβ ραιίείβ εαπι σαπι δἰίπας αἰ {{Π|πέ, 
ΑἼεοηε ααςεγαέιι5 εἴθ. ααἱρε5 ρας 
Ε{είδαίε εἀοία 40 αἰίῃο. 

Αβδρυ!. ϑῷ εχ ἤς,ᾷ αἰή ραιηξ,ἀοςετ ορίσαδί, 
ες Δἰίίηο σείζδηες {{πτα!ἀοίιητ, Ὁ : 

ΕἸ ἀπλετίβ αἴηιϑ σεῆαθαί {πιαϊδοίαπι ἀγρεηξεῖ, 
(υοά υηυααίίας οςοαίτεη5 δάογαθαῖ, 

οϑαρειδία πείο εἰδία5,ποίεῃς παπείε αἰϊήιιϑ, 
᾿Αααάίυϊειοῦ ες ἴα ἄειις, ες είς εἰξι1, 

ΔΕδθυϊδιίο, (Φυοά οροιτεδί εοβ, ᾳίη ἀἰσηίέα 
᾿ είθας ςοη( τα (της ςορσηοίςετε [δ εἤς Ποῖα5. 

᾿εραείὸ ςοιηεάεηίζε ἰητεΠίηα, 
8 οιΐς ραεῖεῆο αἵε σαμπ ςοιηεαάίῇεεξ αἰΐζεία, 
.ΕἸεί ππίί οἰδπγαδαί, ἱηιείπα εβαπάο πιδίςί, 
ας ἀεηάο δίζ,πς τἰπγεαϑ ἢ|{, 

ΟἾΝΟΣ εἢὶ εχ {ἰδ ααίς,[εἀ ποηγίβ εχ δῆ εΐ5. 
᾿ΑΒαρυϊλείο. (υοά οροχίεδξαϊίςηα τε[πίξαετς, 
δ Ὥοη πιατππγαύα, 

Ὠενιυίρεΐ υβο. 
“Ὁ ἐρεπι αἱραε8 ἐγαη τε αὐ αοίαἱέ, 
Ι δρίλ ας ταβρο ἱπηΐχα 
᾿Ῥειςαῆα ρίφηξα, ςοπαίεία ἀίςεθαί  αδο 
Τηςίερα ἔς ἐἱρίδυ, πα 116 {{|Ὸ,δίέ," ΠΡ 

Αβαθιήλείο, Αἀαπεείας εοβ χαί μα ἑδοξέ υἱείᾶ, 2. 
αἰίεηα Γεργεπεηάαης, τ᾿ 

ἴςε Οἰἠΐςε,ἃ Ἴδιτο, 
Ὁ υἱεχ οἰίπιίη σογηὰ ἐδατί (εἀεβαΐ, 
( υεπὶ αἴςειίς ἱπΠίεη (ς ποίαγο αὲϊίξ, 

: Αὐυάίμίέ, 



236 ΓΑΒΡιΟ᾽ ΜΊΘΟΥ, 
Ἀκυσε δὲς ὡς τσοὺ οὐκ ἔγνω καϑημδον, 
οὕτω δὲ μιὰ τἸέσαντ αζοϑκσὶμ λάβῃς 
πιμύθιομ “πρὸς Ῥὺς λογιζομϑιίεις ὃ ἑαυνῦς εἶναί 
κ σοῷδαᾳ ,ἢἡὶ ἱ δωῤα τοὺς, ἢ »ἡ Φρονίμισθ, μὴ οντᾷς δ ὁ 
ὯΝ Ποβὶ ἐλάφυ, "οἡ ἀμπτέλσ 

λαφον στάλαυνομ οἵ καυνγέται, 
ἢ ἅτις δασείαις ἀμπέλοιας ἀπεκρύβκς 
τὰ φύλλα Βιβρώσκωσα δὰ Δ ἀμ-πέλωμ. 

κωκγετὅσιμ «ὑδίκως ἐθαράϑκ.. 
πιμύνιομ πρὸς ὀύς κακοποιοζύτας τοὺς αὑτῶν 

εἐὐφῴγέτας «ὁ . 

πρὶ ὀφεὼς . αὶ γεωφγδ- 

Φὶν ϑέλων τίς αντ' ὁλέθρσ παιδίς, 
τλήπαρ Ἢ τέξαμ τ τ ἔφις, μοὴ φιλᾶμ ϑέλεμε 

- δὶς. δέ Φησὶ, πῶς γἥζοιντο συμβάσεις» . 

(9) 

ἕως σὶ τύμιϑομ, τὸν δι} ἐγὼ τοέξον βλέπω ς 
ποὶμύθιομ; δ ὅτὶ αἵ μεγάλαι ἔχθραι, ἀδιάδιάκθι ἐσιμ» 

πορὶ παιδὸς, γα) σικορπίδ - 
ᾷ ἀκρίδας Νήφϑυε πάϊς τιὸ » σκοςπίῳ, 
προῦ τανε χέρας «00 δὲ, μὴ γαύσμο ἘΦ. 
ὧς ἐϊγέ μ(Ὁ γαύσεας ᾿ ἐκ κόλπωμ σδένωμ » 
"οὐ τὰς ἀληθές ἢ ἐκκενώσεις ἀκρίδας - 
πιρμιυθιοῦ, ὅτι, δᾷ κακοῖς ἀνθρώπτοι:» μὴ ὶ συμιμίζνδδ, 

πόρὶ συὸς.» νοδ δυὸ . 

ἧς ελκέ τις μι ἐργομ ὁντ' ἀσιτίαο. 
' οὖς “χαλκέερ βλέποντες ) ἔσκσαμ γέλωμε 
ὃ αὖος δὶ ἔτι λῶμ οξἶπε ῥιεσὸο δακρύωμ ̓  
ὡς οὗ δὲ σῷ δι)αδδε κἂρ δέφειμ ἕνα. 
Ἀμλύδιο πρὸς οὖς τὰ ταυτῶμ παφαπ]ώματα 

“)αθλέποντας 
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Αυάίαίε, σαξαἀητοαᾶ πο ποπειαΐ (ξἀεηΐειι; 
Τὰ πξῳῷ εποίδηξεπι (εητίγεϊ, 

ΑΠδρυϊαιίο, Αὐἀαπειίας εοβ,α ποἰᾶέ ες ἀο(ί, 
Ῥοζεηζξβ πε ργπάςηζεβ,Πες [πηΐ, 

, Ὠε Ὁ εμα, δὲ πίε. 
ΓΟ εγαδίῃ ρειεααερδηζαν πεηδέοιεβ, 
(υχ ἐεηί5 ἰη αἰτίαις ἀεἰίξαίε, 
ϑεα [οἰ ιππιπι σαπ οοπιεάείεί, 
Ν᾽ επαϊογίρας ἑατε ργαάα ἐπί, 

Αβαδυϊαιίο. Αἀπεηας εος,αυίταἰεξαείπηξ Βε, 
εξ Ποείβιι ἰαΐ8. 

Ὧε δεερεηΐξε,ᾷ; Ασείςοία: 
“5 εγρεηίεπι 5 ρέὸ ΜΙ ἑηζεπίέα 

Ρειςαπατγας,ρείζ [οἰ , ὦ απλατξ ποίεδαΐ, 
᾿ 64 αἰεἰεγρεης, αποιηοάο ἔφης ςΟπεητοπεςς 
(υδαία ἐπ τ, πῆς ἐροὸ ἰαρίάεπι τάεος 

ΔΙΕδιήαδείο. Μασ ἱἰτηίοίτί5,6ς ἐτοςσοαθῆςα 
ὈερΡιαείο,ᾷ ϑεοούρίο. 

Ουπι]ος {185 ςερίΠεε Ραεῖ αυίάδπι,ςογρίοῃξ 
Ροεηίσεδαί πηδήι15,.5 ἀπε Π1,η6 δέείσοτίϑ αἱ, 
ΚΝ ι {{π|ε (είίσετίβ, [αἰρίγαπάο εχ ἐπι 
Νειᾶς σαο]οςυς ἀθήςίες, Αβαδθυϊδέίο, 

(τη πιαἰί5 Ποιγίηίρι5 ςΟπειίαεί ΠΟ οροτίεγε.. 
᾿ς διυς,ᾳ Ματε, τ 

5.5 Παίάαπη πλαγ ἐγλμεαΐ δά (ςἀαη απ εἰατίε 
Ὁ πος πἱἀεηπέες ἔθ ἐεεγαγῆ, Πίεγαπε, 
ἵμιι5 πείο δάπας αἱττες αἱτΔογυ πιλ  ρίεημ5,. 
ΪΝευπαπι συίάεηι ρος 5 ραίςετείαεπΠ|. 

Αβαριήλείο, Αἀυειίας εος,χαί μος ταῦ 
ῃεσίίσυηΐ, 



58. ΓΑΒΡΙδΥ  ν͵ϑοῖ, 

“ραβλέποντας, τὰ δὲ ΧΗΣ ἐτέρωμ γελῶντα, 
πόϑὶ ον! "αὶ λεοντῆς . 

ἔρωμ λέοντ ϑέμα τοῖς ὥμοις ον», Πλ 
κ: λέων ἔνα! ΤΙΘ » οὐ πόλος βλέπων . 

ἔπει δὲ γυμνὸς τίς Ἄεοντῆο εἰφέῶκ, 
τοτορν μύλωμ ἔμνεσςε οΟὴ ὃ ἀταξίας ̓ 

Ἐπιρύθιομ «Ὁ ὃ μῦν Ὁ διλοῖ, ὅτι αἵ τοαῦ ἀξίαμ τιμαὶ» 
τάχιϑα λύονται, 

πορὶ τράγδ, ἡ ἀμπέλα. ; 

τραγῷ προσέίπεμ ̓ ἄμπελθ, βλάπτας σύ μέ ὶ 
κείζωμ τὰ φύλα, μὴ γον οὔκ ἔσι χλόν; : 
ὅσου γο ἂμ βλάψεας ᾿ εὑρήσω τάχα, 
πρὸρ ϑυσίαμ σὴν, εἴα ϑεοῦο οἶνομ βλύσαι, 

Ε πιμύθιομ. ὅτι τοοδλάκιο ϑέλωμ τίο πόρεν τινὰ 2 
ὠφελέ! αὐτὸμ Ν 

πόρὶ ἀνδρὸς, ,γνοὴ γαλῆς γιμγαικὸς . 
ΑΔ νὴς γαλὶ γιυαιμα πρὸς φόμιϑο ἃ ἄγε. 

παρ ίῦ δὲ κύπεις εἰο Ἑορτίιω τῶ) μάμπ ̓ 
νύμφα δὲ μιὰ βλέψασα, σαστόνῳ τάχει 
δίωκε τόμ, ἡ τραπέσα. τ Φύοιμ. 

Ε πιμύθιομ «ὅτι δ᾽ Ἐκ φύσεωο Ὁμ, οὗ μεταξέπεταὶ, 
ΠΡὶ δορκάδος Ὡ  ποδῶρ λεπίοτητα μεμφωρυϑμπος 
π κγαάζο ὁρῶσα. δορκὰς αὐτῆς τοιϑέαμ». 

λεπτοῦς τούδας ἐκωμιξϊτο , χαΐρε ᾧ ἂρ κέρα 

λέωμ δὶ Ἐπεὶ δίωκε, τότας ̓ γᾶπα. 
πέρα καδυβφίλοσα, ϑήφαρ ὃ ὡς πάγω. 

Ε πιμύϑιομ εὅτι τοολλάκις τίς ὠφελᾶται, δ ὧν ϑοκᾷ 
βλάπτεσθαι ᾿ 

πρὶ αλώπεκ()", ἡοὐὴ) σαφυλῦρ « ; 
Κερδὼ 



ὈΛΒΕΊΔΑΒ ΒΆΑΒΝΤ ΑΒ, 29»ϑὋῳ 

Ὡρο!σαηί, αἰίξηοϑ πεγὸ ἀεηἀεηΐ,. 
Ὠςελήηο,ἅ ρεϊε]εοηίβ. 

Τ εοηίϑ ρεϊϊεηι μα πιετίς ἔεγε5 αἤημβ,. 
ἸΙαέϊαραι εἤείεο χιίρίαιτ,ἀε πο ςἀρίατίοϑ. 

. ϑεά πδϑίἰης ἱεοηίβ ἱημεηζα εἢ ῥεῖα, 
ΡιίΠείη εαπὶ πιεπῖογε ἐατθαίίοηίς τε άίά τε, 

᾿Αβαρυϊαιίο, Εαδυΐα Πσηίξοαι, πλπιεγίτὸς ἤοηο 
[65 σαδιηργίηγιι (Οἱ, 

[δε ίτοο ἃ ΜΝ ίε. 
ΕἸ ἰγσηι υἱε(5 δάϊοςαία ΕΠ, ΟΠ εη4|5 ἔα πε 
Τοπάεησο [οἰ Ὠτῖ ἤ4πὶ ηοη εἰ} Πειδας 
(Δ αΔπὶ 5 εηίπι Ποςαεγίς, [Ππεηίδηι ΠΠδιίπΊ 
Αα πιδλέϊαείοηξ ταί εὐσα ἀεο[ίπα αἱ ζαζατίαί,ο 

ΑΒβαρυϊλιίο. το ἐμεῖς ΧΟΪςΠ5 5 αἰίησας 
ἰηίατία αβϊςεγε,ίαεῖ απ, ἘΣ 

εν ίτο, ἐείε πχοζε, 
Ν᾽ {[εἰεπι ἀχοζεπηι ὲῃ ἀοπηαπι Δαχίξ,. 

Δαξιίε ψεπαβ ἴῃ πυρτείαταπι (οἰ επηίέδίο, 
ϑροηία πεῖὸ πΐο πγαγε,ςοηζεηζα ςεἰεγίταίε 
Ἑππὶ ρειίεςσαίζα οἴ Ποη πιαίαία ἡαίαγα, ᾿ 

Αἢαδθυϊαείο, Ὁ ᾧ (4, ἃ ἡδέυτα ξ,ηὉ ἐγᾶπηαίεξ, 
[δε (δρεεατεργεπξαάςηίς ρεαᾶ τεπυίίαζξ, 

Γη [οπείριις πη ἱπιασίηξ υΐάεηϑ σαρίεα, Ὁ 
Τεηπείίςαγρεθαί ρεάεε,ξα σατάσεβας ςογηίρ 5... 
(ὑπ ἀείο ἰεο ρίεσαίας εἴ ἰρίαπι, εοβ αἴηαθαξ " 
( οημα τεργεπεηάεης υἱ ρίχάα ἰδηπειπ,, 

ΑΠαθυϊαείο, Ὁ ποά ρίεγῳ αι ἑασάζας ἐχ ηδαβ.. 
αἱαείας αἱ. β ' 
ενυρεά νι, ἀδοιιοῦν 

Δ υΐρεβ 



Ἔς ΠΦΑΒΡΥΟΥ ΜΎΘΟΙΣ Ὁ 
Κ εςδὼ βόξαυ βλέποσα μακρᾶς ἀμπέλε. 

| πρὸς ὕψος ἢ ἦφῬ : νϑὴ καμᾶσα τοολδλάκιφ 
ἑλᾶμ᾽ ἀπᾶπε. «πρὸς δ' ἑαντὴμ ταῦτ᾽ ἔΦκ, 

ο μὴ κάμνε, φἄγες ὀμφακίϑεσῖῃ μάλα. 

Ἑ πιμύθιον πρὸς τοὺς τιοτας Ὧ  ἀνάγωμ φιλοῖιμίαμε 

πόρὶ κόρακι Θ΄, νολ, ἀλώπεκος . 
ΕΝ υρὸμ κόραξ »ἔδακνε, κερδώ δ᾿ ἡπάτα, 

εἰ γλῶσσα, εἶχες, λιμὸς εἷς ὄρνις μέγας: ξ 
εὐθύς δὶ ὃ τῶτομ οίψεμ » ἱ δὶ αὐτὸμ φάγεμ, 

. ἔχει κόραξ ἃ ἅπαντα; νοι κτῆσαι μόνομ.. 
Ἐ πιμύθιορ πρὸς τοὺς Ἐπὶ κολακείαις χαΐφοντας- 

πόρὶ βαξάχωμ, μαὶ Ἐλία- 
νυ ἅμοις ἔχαιξομ βάξαχοι τῷ Ἡλι, 

Ἀαΐ τις πρὸς αὐφὺς εἴπεμ,» ὦ ὦ δειλὸμ θ΄. 
τ) γονῇ μόνας Ἐέμοιμιον αὐγὰς ἡλία, 
τίς εἴγε τεκνώσειε τὅτου βασάσε : 

Ἐ πιρμύθιομ πρὸς Ῥὺς ἐπὶ Ἰδιά βλάβᾳ ἘΠ ἀγνωσίας χαΐ 
ξονταρ - 

πρὶ ὀρνιθος ὦ ὡὸν ϑυσοίῦ τικτὅσῃο καὶ φλλαργύρφϑ ς 
Ἑ τικτε αϑυσο(ῦ ὠὰ! ρν!ς ἐσάπαξ , 

καΐ τις τολανηϑεὶς σϑυσεφαδὴς σἰ φρένα, 

«ἔκτανε ταὐτίω χβυσὸμ ὧς λαβᾶν ϑέλωμε 
ἔλπιο δὲ μιᾷβομ δῶρομ ὡλέκει τύχης. Η [τ 

: πιμύθιομ» πρὸς οὖς ἐλπίδι κέρδιϑο εἰς ἡηίαμ 

Ἐκ μικφοψυχίας ἔμπτίπτοντας ᾿ 

ποθ ασεφοσκόπϑ, » Ἰοὴ ὁδοιπόρσ, 
Ἀ 5 0ο!ς, τοερισκοπῶμ τιθ ἀδεφοσκόπί)γ, 

“αἰ πΊει λεληος πρὸς φρέας, τυχὼμ δὲ τις ; 
ὁδοιπόρθ),, δένοντι ταῦτ᾽ ἐφν λέγωμ, ' 

 - 



ΠΑΒΒΙΑΕ ΒΑΒΝΙΑΒ, ζ4ι 
Μ᾽ υἱρεβ ταςεαιαπι ρύοοοία αἱ ςΠ5 5, 

ἴω αἰζαπι εἰεααθαίαν, ατῇο ἀΐα ἰαθογαεί, 
Μιεκρει, ἀεξαιίσαια εἴ, ξὰ (ες Πεαςίοςυία εἴ, 

ο΄ ΝΝεϊαδοια, Δοείηί απ ἐχαςειθείς πε απηοα. 
ςΑΙΡυ,. Δά εος ηἀε πεςεΠίταίε πο[αταις ἕδος, 
ι ΒΡ ε(ζουοδνδίιῖρε. 
Ὁ αἴεαπι οί πιογάεβθαί, εά αὐἱρεβ ἀεςίρίεθαΐ, 

δέ Ππσαδιι Παθείε5,εεβ τᾶρα [Ο5 διτίδ. 
(ὐομίίπαο πεῖ {5 εἴπ αδίςοί(,ε8 αἴξ σοπιςα!έ, 
δθεβοούαςε ομηίξηΐοιι (οἶδ ςζῦραγᾶ. 

ΔΏΡυϊδείο. Αὐἀπείας εος,η δἀιαίοίθ" ἀεἰεςαϊ, 
Ὀὲε Βδηίς, ἃ ὅοῖς. 

Ο Ῥηυρίίαἐ (οἰ 5 ἰαἰααπέμ απο, 
Οταάαμηγέρ δά 685 αἰΐ,ο αγίίευ σε ηα5. 
ἴνδαν Π|οἱοϑ γδάίοϑ (οἱ β εἰ είμλι5, 
δέ σιππογίς Μ᾿ 5, αἱϑ ει ἔεγεις 

ΑΒαρυδείο. Δαπειίας εοβ,αί πο ἀαίηο ρύθὲ 
ἰσηοτεηζία σάπια εηΐ, 

[ ε Ἰαϊ πα ἀσγεαπι ου ρατίεηΐς, ὃ φαᾶίο. 
Ο υὐπλδιχειτι (αἰ Πα [δεῖ ρερειίε, 

(Λυίάδηϊίᾳ ἀπάτα ἀξςερίμ δηΐπΊο, 
Εδηι οςοίαἰξασεα αοσερίαχιδ, 
ϑε4 (ρε5 ρεγάίτε πλαίϑ ἐουίαης ἀοηιη. 

ΔΠἢαβυϊαείο, πη εος χαί ἔρε ̓ ς, η 4απιμια ΣΧ 
Ῥα δι ππεδές πο πηξ. 

Τς Πειίαγαιη ρεςυ!αίοτο, ὅς αἰδίοτε. 
Ὁ {εἰ 5 ἰαέεηζα5 χαίάαηῃ {Πε]αττηι Πρεςαϊδίον 

(ὑδαϊειρεπαξεογίη ραζεῖ, (εὰ χά (πραεηίεῃ5 
Μ᾽ ἰφίογ (πἰρίγζαητί πας ηχαίς ἀςεηάο, 

45 δΔαίμιᾷᾶ 



Φιν ἾΝ τ 

τὰ 

5»4.5 ΓΑΒΡΊΟΥ -ΜΥΘΟΣ, 

νοζῦ ϑεὶς ἄνω »βέλτιδε τἰὺ γίῶ, οὗ. βλέπεαξ ̓ 
Ἑ πιμύδιομ', ὅτι πολλοὶ τὰ φυεσῶτα “ἡ γινώσ'κοντές, 

'τὰ μέδοντα καὐχῶνται γινώσκεμ. 
, πόθ, Ἱππῦ, νϑὴ κάπου, 

Η φεν ἵππθ ἀγφιωτάτῳ κἄπφῳ, ᾿ 
ὁρμἰὼ δὲ ϑηρὸρ ἵππθ’ οὗ ὁδένωμ ὅλωθ, , 
ξαυτὸρ Ἐκδέδωκεμ, εὐρὼρ σύμμαχομ 
εὔτσειςομ ἄνδφα πϑὸρ σφαγί τὸ ϑηφίτι. 

πιμύϑιομ ν. ὅτι δὲ ἔχθραν τινέρ,, ἡο)ὴ εἰς δαλείαμ. 
Έ ταυτοῦο ἐμβάδονϑοῖμ, ; 

ΠόδΙ ̓ανδοὸς ἐιξόθοικί,, ἡὴ δυξὶμ ὃ ἑτολφαίμ, 
Ε φωμλίας δύ᾽ εἴχερ ἀνὴρ μιξοῦςιξ. 
βόνῳ δ ψυἰωοχῆαι ἄντα "ϑὴ) τρότσῳ, 
ἣ μοὺ ἀελοίνᾶς » ἡ δὲ λευκάο Ἐκφερομ. 
ον ὦ ὧ ψιλοδϑεῖὶς ̓  σᾶσιμ ὡράβκ γέλως , 

Ε πιῤιύσιομ, πρὸς τοῦς εἰο δύο φυαντία πράγι: στὰ 
ἑαυτῦο Ἰμβάζδονταο. ͵ 

Πάρι ἀετότε » Καὶ κολοιξ ε 

ἂᾶ βνὸμ καταηήας ὦ ἀξτο 9 ̓ καϑαφπάσας, 9 

Ἰδὼρ κολοιὸο,, τ" κριῷ πεᾶ πα. τάδε, 
ὧμ εἶλε τοοικὴμ , παῖς δ' ἐφώνει τῶτο τί 

ἑμιοὶ κολοιὸς , ἀετοο δ αὐτῷ πέλέ. 

Ἑ πιμύσιομ » ὅτι οὗ δέ! μιμξοϑαι τούς κρείηονας . 

ΠόΡΙ κολοι τε, "οἱ ἄδδλὼμ ορνέωμ, 

Α ΖΞ ῬίοΙο ΤΠ εροῖσιμ ἡμφιεσμϑύθ. 
εὔχει κολοιὸο ὀφνέωμ ὑπερφέφαμ ὃ, ἥ 

πρῶτοι ς δὲ δῶρομ ἃ χελιδὼμ ἢ Ἰνπάκα. ἡ , 

ΜῈ ἣμ ἅπαντες. εἶτα γυμνδο εὑρέθη, 

Ε ἩΡύδυ » ὅτι δὲ ξ τι ἐράνσ κάλ. διαλύεταί, νϑ 
πϑοὶ 



τς “ὗν εὐ 

ΘΆΒΕΙΑΒ ΒΑΒΨΓΌΛΔΕ, 243 
δΔηίηνᾶ ἀρρ!ςῶάο (ἀπ ο ορεῖε ἔειτῇ πὖ υἱάς5, 

Δβαρυϊδείο. Ὁ ποά ρἰεείαβ,ςαπι ργαίεηγία πςίςί 
δῃηξ, αζατα ςοσηοίςεγε οἱοτγίαηζαΓ, 
Ὠεἕααπο,  Αρτο. 

Ὁ ἀρπαραΐῖ ἕσαμϑ ςαπὶ ξεγοςί πιο Ἄρτο, 
ς ἱπηρεεᾶ πεῖὸ ἔεγῳ εαυῦ κε ρεηίη0 [υ{ἰίπετεί, 
είς ἀεξαϊαίε, παεπίο ἰοςίο ἰ 
Ψίο ἱαραίαηάα ἔείος ρετίίο, 

ΑΙ ρυϊδείο, )υοά ποη ημΠἴ ΟΝ ἑπίπγίςίεἰᾶ5 ἰΏ 
(εγἰἐπεεπγίείε ἀεαά πη, ες 

᾿εαυίτο πεΠίςρίο, ὅν, ἀπταθιβ διγίςίϑ, 
Δ αχίςα5 ἀπ45 μαδερδέ αἱν πιΠίςαρηϊας., 

Ἀείαίε δυΐξ ἃ ππογίδαι5 οὐμηίηο αἰ Π εἰς 
ΑἸεεα πίρτοβ ςαρη!ος, αἰθος αἰέεία επεϊεραηΐ, 
(παρτορέεγ ἀερη ει, οπληίδι5 τἰάίςαΐο ξαί, 

ΔΕδδυϊφείο, Ααπειίαβ εος,αίίῃ ἀπα5 τεβ σοη) 
{γατίαϑ (εἰς ἑηήσίαΠζ, 
Ὠελᾳοία ἃ (ὐογηίςαϊα, 

ΑΔ σαση ἀεποίδη5 Αιχαίία σαππ ταρυίῇοέ, 
οὐ ῳ υἱαίῆςε αιοηεξάπ2, Ώ ατίςές ἔδοίς καθ η, 
Οὔ ραῇού ςεέρίε, ΕΠ Ππ5 ἀαεξ εἰδηπιαθαί (αἷς αα, 
ἵΜιίδί πιοπεάυϊα;ηϊηῖα δαέειι Πρίεἢ,, 

βαρυϊαδεο. (Ὁ “΄ ἢ οροτίεοείπγίεατί βηδείογεβ: 
ἴε (ὑοεηίςαυϊη ἃ «αίετίς ααίθι5.. 

Α Ιἰεπΐβ ρεπηίΐς πάσα 
(ἰοτγία δίας ςογηΐίςαία ργοῇαγε δαίθα: 
Ὀηπλασι ἀοησι Πίταηο γἀριζ, 
οί εαπι,οππεβ. δίης πυα4 πε εἢ 8, 

ΔΗδρυΐ, Ὁ; εχ οἰ αιίοης ρυϊςδείκαο αἰ οἰπαῦ, 
δὲ ι 1. Βεέκαῦ; 



,.2343, ̓ς  ΨΑΒΡΙΟΥ ΜΥΘΟΙ-ς 

Πρρὶ ἀετῷ τε, νοὴ οσῷ 
"Β ἔλα δὲ σα} ὃ ἀετὸς. τρώδα τ ἅλαι» 

ο΄ ἀλγῶ δὲ ΔοΙῸυ ἢ ἦδο πολλὰ δακφύωμ. 
βλέτσωμ δ' υϊσὸρμ εἶπεμ ἐπτερωμϑυομ » 
βαβαὶ, Πεώ με τὸ πἤεφωὸρ ὀλδαύει. 

Ε πιμύθιομ » “Πρὸς ὺς Ἐκ δὴν ̓ δίωρ κακῶς ππάχοντας; 
πρὶ ΘΑ μ »κοὰὶ ὀρνέων ἄχης, νὴ) σϑσϑῦ. 

π ἄσῚ πεφύκει ϑηρσὶ, κοὰ τἸιυοῖ "ἿΩ μάχα ̓ 

ἥλω λίξρυσσα ϑξσδοΘ »Ἡ τοῦο διπλάνα. 

- εἶναι ἐϑὺ ὄρνις ἘΟΤ μέφδα δὲ ϑηρίο" ὁ 
-αἸϊωοῖς κἄραρ δακνῦσαι, ὍΊΩ ϑηρσὶ πόδα ο 

Ἑ πιρύϑιομ » πρὸς τοῦ Φφυσὶ κυρίοις δολεύοντας, κολ 
“σλανῶντας ἀμφοτέρας : 

πορὶ χελιδον 7 : "οὐ ἈρΙΤΗρΙ δ Ὁ 
ἔτ ὅξε χελιδὼμ; νοσσιὰμ κριτηςίσ 

ὑποδεμ. : ἧασες τὶὼ γονὰν βλά πῖα. δράκωμ. 
ἡ δ' αὔτ Ἐφησεμ ,. ὦ τοολυσόντ τύχης ! 
ὁπὸ γονῇ ἐκδιί κα σὶρ Ἐρλάβίω μόνη. ἕ 

Ἐπιμύθ, πρὸς τοὺς παθονας κακὸ, 7 καλῶμ ανϑρώπωμ, 
ΠΟΘΙ ἱ ξιῶρ ϑοῶμ ομιοφόνωμ, εἶτα ἀσυμφώνωμ, νὴ λέοντος. 
οΟ᾽ ῥιὄφρονερ νέμλον τὸ τέο Οὐ βόξο 

οὕς οὗ δὲ ϑὲρ ἔβλαπτε τοσλλιάκις λέωμ- 
Ἐχϑραρ δὲ μίσει, μοὴ μάχης διαοχίσας ̓  

Ἑκαδβομ ἐκββέβφωκε γυμνὸμ ὡς ἕνα, 
“: πιμυύθιομ ἥφος τοῦς ἠομθυσοῖ Ἐκ δὲν ἐρδορὰ 

“οὶ διὰ τῦτο κακῶς πάφοντας . 
πορὶ ὙεωρΎ δ» νϑὴ γιφάνε;. 

Ε ϑνει γιράνωμ αῆξε τιξ ἀπορεῖς τοἄγίω : 
ἐμε ὡμ ἌΡΗΝ εἴλεμ» ὃς δεε μᾳ 5 ἶ 

ἐφῃ 



ΘΆΒΕΙΔΕ ΒΑΒΝΏΔΕ, 24:5 
᾿ε αυΐα, ὃ ϑαρίεία, 

5. ἁσίτα ρεξξαι5 Ααιμῖα πα!ηειδία ε{Ἐ Οἰ 11, 
Ὠοἰεηβ δαίξ ροίξεα (εξ ἀεθδέ δάπιοαϊ ρἰογαηβ. 
Μίαεη δυίεηι [στέατι ρει ηδίδητ δίζ, 
Ραραιρεηηα τε ρεηηδίδιτι οςοίαἰ, 

ΑΒαδυϊαίίο,Ιη εος, χαί ἃ (πίϑ ττιαϊα ῥαζίαπειι. 
[εραρπα [εεαγαπι, ἂς ποίας, ὅς Πγαξίοπε, 

Ὁ πε ἰηζερίς ἔεια, ἃ ποίποίες ςοηςειίαθδηΐ. 
(αρίὰ εἰ Πυπείο ἰργοα,χια Παίςς ἀεείρίεθδΐ, 
ΕΠ-ε χυίάδηι διτί5,εχ ραγίε πείο ἔεία, 
Ν᾿ οἰαςείθιι σαρι, εεί5 ρεάες οἤεπάςηβ. 

ΔΙ δυϊατίο, Αἀπεείας εοβ, χαί ἀποθιι5 [εγαίεα) 
ἀο ἀοηπηίηίς, ἰτοίῳ ἀεοίρίπηί, 

εξ μαηδίης ἃ ρεαίοσίο. 
Εἰίγαπο πχίείαϊται ῃ ργαίογίο, 
(τί ρεοίειι τ εγρεη5... 
Εἰχοδιξ αἰχίξ,ο ἱπσειπιίςεη δι ἐογ 1811], 
ΨΥ  επίπι αἱείο εἴ, οἱ4 οἴεηία [τΠ. 

ΑΒαρυϊαδείο, ἃ ἃ εος,χαί πα ἃ Ῥοηίβ. ῥβαξαμει, 
Ὠειθθον εδοογαίν", πε αἰ ςογαάίο" ἀ ἰεοης- 
(οηεοιάς ραἰςεραηέατ {τε 5 {{π|] ῬΟιμ65, 
Οος ἢς ἔεγα σαίάειῃ ἰράεραῖ μεο, 
Οἴπειο ἰηίπηίοείατ οὐίο, ἃ ρασῃα 4 ΠΕ ςε 
δίησαϊος ἀειογακίς πος αἴ πΠ1Π1. 

ΑΒδυϊαιίο, Δάπειίας εος, αί ἃ [5 ἀἰΠίάςεηΐ, δὲ 
Ριορίσίοα πιαὶα ραταξα, 

[ε Ασείςοἰα,ἃ (ἱςοηία.. 
απαδι ἐετεηαίε Αρστίςοία χαίάδιι [Δα τοι 11, 

(Οἵ αν’ εἰςοηίᾷ ςορίί,χασ πο ποπηείεγ ασεϊδέ, 
4.3 ΑΔἈἈρσιίοοία 



4.6 ΤΑΒΡΙΟΥ ΜΥΘΟΥ͂ς. 

ζω δὶ ἀφ δεῦρ ἃ ὧς φιλθ’ ῥιοὺ εἶ σύ μοι. 
ΑΛᾺ ἢ τάγκ λαβᾶσα, σω κακοῖς ἔχα»- 

Β΄ πιμνύθιομ, πρὸς Φίλομ τινὸς ς ἐν δμιονου τοῖς ἔχ᾽ 

“φοῖς τὸ) φίλα αὐτῷ δ 
πρὶ κυρὸς (6 ἐἰφώλα αὐτὸ ῳ, δ᾽ ὕδατι. 

ᾧ ἔζων τοταμιδ τλασίομ κύωμ κρέας 3 

᾿ κύψας Ὁ Ἑαυτομ . ἴλομ εἰς ὕδωρ βλέπει « 
Χανώμε δὲ λοι, Τὸ κάτῶ λαβᾶμ κρέαρ» 
ἀπ έδεφᾶτο “ποῦ τὸ. οὗπες ἐκράτέ . 

Ἑ πιμύθιο, : ὅτι ὃ τυλεονεκτῶμ μαλομ ἐμμίσταίς 
πόδι ον νοὶ ἁλὸς; 9) απόγωμ - 

π᾿ τῶν ἡβοτοιβαν Φορτομ. ἿΎ αλὸο ον», 

ἐμῷ τι "οὗ, πέτήωκε μαφλόϑεϊα ,«βάφ" Σ 

«σόγγωμ δ ἔπατα πλῆϑ. οὕτως ὧς Φέρεμ, 
τσεσὼμ ἑκοντὶ : δυσυχῶος ἀπεπνΐγήει. 

Ἐπιρύδιον, ὅτι τολδάκιο προσδοκία κέρθυς, ὦ ειρ 
ἐκαίαμ καταιῇᾷ : 8 
πρὶ καιῆλο "ἡ διός, 

κ' υρτὴ ϑεὸμ κάμαλθ εἰίτα. κέρα Ξ 
Ἦμ δ εμυκτήξισε οδὶὴ ἀβϑλίας ν 
ΦιμΟΥ γον αὐσἰὼ λοιπτὸμ, ὦτα, υϑδ) κάζαμ, 
ὧς ἄνγε τοαντάπασιμ οἱ οςί5κ τσέλῃ.. 

Ἐπιμύθιομ, ὅτι ἐὐτν πρὶ ὅ ΄ θεδ, οὐ τᾶμ τὰ προσήκοντα, 
δ λύκυ, νοὐ) ἀρνός. 

δ ῦκΘ’ δ), ἄφνα. φησ. οὐ ̓περοόϑερ σοῦ μοι 
ὕδως τάφαπίερ ; ; ἄρτι γαθϑορ σ΄ ξέφαν - 
"9 τὼς ὕδωρ τάφαπομ ὦ ἀγνοῶ, τότε . 
ϑοῖνη Ὑγάη ἐμοὶ κἂμ ϑέμιο,, κἂν μὰ ϑέμιο,., 

Ὲ Σ᾿ γρβλυθιομ πρὸς τοὺς ἀδεῶς, φανερῶς ἀδικόνταρε 
' περὶ 



ΘΑΒΕΙΔΕ ΒΕΑΒΝΏΔΕ. 247 
Τἰχίεααξε ἀστίςοἰα,αξ διτίςα χαίάξ ἐὰ αἰίἢ! 65, 
Δεά αααεαβ,χαί ςερίζ,ε ςαπὶ Π1α}{5 ἐεηεί, 

ΑΠδυϊατίο, ἴῃ ἀπιίσαπι ςαίυίάαπι εοηίαπαπι 
ΘΙ} [Πἰπηίςίς απίςί ἐρί 15, 

ἴδε ὥξηε,ἅἃ ἱπιασίηε ἱρίϊα5 ἰῃ δααα, 
(ὐδηΐς [εξσπηάαπ ἤππχεη σαγης5 ξογεηβ, 
Οὐσπλίε δραϊπαῆει, αἰίι ἰη ἀπά υἱάεέ, 
ΕἸ τος δας αὐ ἰηξεγίουεϑ αἰίας ζαγῃεβ ορεζεί, 
Ῥηγίπαξας δ ἤβ ἐς, ]αάαπι ἀοπιίηιι5 εγαῖ,ὉὉὉ 

ΑΒαρυϊαείο, Ὁ ᾧ' ςυρίάα5 πιασίς ἀδπηηο αβοίζ, 
εΑἴπο δ (αἰε, ροησήβ.. εἰ 

Τιδηίεαησο πα οηιις [α[15 ροτίαβαί αἴης. 
" ]1η 600 εἰίαπι ςεςίαεαδέας οΠείε, ΣΝ 

[εδίης σαπὶ τί επὶ πτυϊ ροησίατῖ [εεγεί, 
(εείαϊεροηΐε, ἃ ἐπεί ςίεεν [αβοςαέα εἢ, 

ΔΗΡαϊαείο, (ϑοά ρίετᾶᾳ εχρεώδείο ἱπαί ῃ 
᾿ἀαπτησι ηςαγτ., 

[ε (Ὡπιείο, ἃ Ιοπςο. φ 
Οὐὐτα (ὐδπλεία ἃ ἄεο ρείεδαῖ ςογῆσα 
οαΔ4πι ἀογ[ πηαῖο σοη[ίο. ἀλεῦδηνν 
[Μιηπίξ εηίπι εἰ 46 ςαζειο δαζες, ἃ καραίς. 
Μεαῦ οπτηίρατίείοτγει ἐαγρίπιπηα, ὃ 

ἈΑβδριή Ὁ ᾧ ορογίεδεβ ἀεο ςοηπεηίξεία ρείείς, 
Ὠεϊυροι Αρσησ, Ω 

ἔπρυκᾶσηο ἱπαιίςποηης ἀισάπηι ει πρς 
Ασχα ρεέαγθα τ Ππαρεΐ εχ ἀξηΐγε πδίμϑ [17]. 
ἘΞεαποπιοάο ἀαμᾷ ρέαεδαγίπι πείςίο σαδηάο, 
(σπᾷ ἥεϑβ πϑίῃί ἃ ἴστε, ὅς ἑμίατία, 

Αβαϑιΐ, Αἀπεηᾳϑεος, ατέγερίάε ρΩΑ ἑηίατή [{ε. 
Ω. 4 ϑενεμδίοσε 

- 



14.8. ΓΑΒΡΙΟΣΥ ΜΥΘΟΙ͂. 

πόρὶ δελϑ καρ αγὅ» νοἱλ τοοιμϑύ0. 
Δ εὐλὸς κασβγὸρ πρός τιν εἶπε ποοιμϑιία ν 

εἰ π᾿ λέοντ ἔχυος εἶδες, ῥιοὶ φφάσομ- 
σὺ τϑτομ εἴπεμ ἐϑέλαᾳ» δείξω, πέλας 
Ἰχνῦς. καυκγὸς εἴπερ, οὗ Ἱκτῷ τλέομ- 

ξ τιμύθιομ, πρὸς ἀμθρώτοτς ϑφασξς πρὸς λόγϑᾷ » 

μοὴ πρὸ ἔργα δαλός . 
πρὶ Ἱπποτα, ν"ῶλ ἀγροικὅ . 

5 "Τάὶ λαβερ ὦ ἀγφοῖκομ λαγὼμ ἱππότην. 

λαβὼμ δὲ χερσὶ τὅτομ .᾿φώτα. τοὐσδ : 
μοὴ -πῶλορμ δ ίλαυνεν ἱ ἀγςοῖκ δὶ ἔφη - 
μὴ ἀσεῦδε, σοὶ δώ μια. τὸν προσφέφω ν 

Ἐπιμύθιον, τὰϑ Ῥὺς ἢ ἀνάγκας, “δαιϊσμθμος τὰ ἴδω 

ὶ λύκα, γοὴ ΠΝ 

ο δῷσιρ ἢ ἼΛΟμ ᾿ ῷ στ ονα λύκθ . 

οὐ τῶρ δὲ ἐμιδϑὸμ ταλήπεται λὰξ σἰὼ ἥῥω. Ν. 
λύκθΘ΄ δέ φασὶ τοῦς μάγες Θ᾽ ὁ ὧν πάλαι 5 
᾿Ἰατρικῆρ ΔΈ τῆλθομ ΦΥ ἀναξίωο : 

Έ πιμύθιον, πρὸς. τοὺς σἰὼ Ἰδίαμ τέχνίω καταλὶ μ᾽ 

ἡροοῤήνο δὲ » οὶ ἑτέρα μετερχομϑιος ἢ ἐπὶ βλάβᾷ 
Ϊ λύκε, "οὐ γεφᾶνα - . 

ἙΈἙ Ὦ λαικὲνἢ ὑβοίῶ Ἐμπεπήγκ “Τὸ λύκθ, 

αἰόϑϑῷ δ τλὼρ γίξανθΘ, ἥτει πἰὼ χάριμ, 
σῶον Βάχκλομ ἐκ λύκε λαιμ ̓ φέξωμ. Ἂ 

εἰἢ δ᾽ ἀῦλο ἐηδὲμ ἀιιδϑὸμ ,Ἶ τὸ σκόπεις ᾿ 

δπιμύϑιομ, πρὸς τοὺς Ἐπικίνδωομ πεάξιμ ἰγχεράσ 

σαντάς, να ἀετὰ Ὰ στώϑαμα. ἡμτοίῦτας μιό)ὸμο 

πορὶ ταύςε, νὴ τάγο. ν 

Ἡ λαυνε ταῦρομ ξ τῆς κοίτεο Ζζάγθ΄» 



ΟΆΑΒΑΙΔῈ ΒΑΒΝΥΑΞ, 414.9 
᾿ς εν επαδίοσεε ἕπηίάο, ραΠούς, 
Ἵ ἰραίάπις πεηδίου ράίοτί συίαατη δἱζ, 

δίσαδί Γι εδηΐβ πε σία ΠΟΥ, {ς τιν !, 
ΤῸ ἢος αἰέ υἱ5,οΠεη δ, ρτορὸ 
Ν εἤίρίαση, Ν επαίου δἱέιηῦ στο δι ρ ίας, 

Δβαρυϊαείο, Δαάπεήας μοιιίηες διιάδοςβ υεγϑίς, 
ἃ (δ 5 την 405. Ἢ 
ὈεΕσαίες ἃ ἀστίςοί δ, ἱ 

Ὁ εἰεδαεϊερογεσι αν δσοτίςοία, αἴ δοοίρεεί πηΐςδ, 
Ακςεερίο ἐοτηδηίδιις, οσαθαΐ, χιδηίς 

-  εήσαμ δάπιπε, Αστίςοία ἀιιζοπι αἱξ, 
ἵνε (εβίηδδί ἀοηπηι μος οἥξτίο. 

ἈΒδδ. Αἀπεηίας εος,6 πεςεῆασίο γεσαίβέτος [ὰ85. 
Ὠεῖϊαρο,ᾧ Αἰηο. ἷ ι 

Ἐχ Αἤἴπο εἰδιθαπι ἀεηίίδας ἐχέγαχίε ἔαρι, 
Ὀείεηβ ἠλεγοξάεπι, ρεγοσείεαγ ςαἰςίδιις σΘΏ 4111. 
ἔαρι δυΐειῃ ἱπααί ]ῦ ςοςα5 εἴ εἤεπι οἰ 
ἱΜεάϊείηδ ορεί ἰηάίσης Ἔχογςαίς 

ΔΕΒ Ρυϊαείο, ἴῃ εος χαί ργεοργίδιι ἀγέοιι ἄσυειη) 
συπηῦ, δ αἰίατη ἀσστεαίαηίαγ πςοτηοάς, 
Ὁεβαρο,ὅ αἵτε, 

Τα Ϊαρί σιίαγε οΚ ἐη Χιτ εγαῦ, ἮΝ 
[Μμειςεάς αὔξςε εχιγαχίῆςε σα, ρεΐεδαί βεί, 
ϑαἰαιτ οοἰατπι ΕΧ ἰρί σαεζαζε ξεγεη, 
ΓΝ ΤΠ τη Δ] {3 πιεγοεάξ, Ὁ μος ςοηίγαετιδ. 

Αβαδιήδεο;η εὸς, α Ρίςαϊοίαι πεσοσί ἄσογέν 
ἀϊπηξ, ἃ, ρο  οσαεηιίοηξ παστῖξ πιοιςεαξῃλ, 
Ὡς Τ αὔτο, ΕΠ το, ὲ ΒΩ 

Ἐ χρεἰἰοραςταυπαπι εκ ὰο τυδή! ίτςας,; Ὁ 
την, ἀνα εἰς ὦ Ὁ υεὴ 



Ζ2Ζζο. ΟΥΓΑΒΡΙΟΥ͂ ΜΥΘΟΙ͂Ο 

ὃμ ϑὲέρ λέωμ δίωκε, εἶπε δὲ σνωμ, 
εἰ “πὸ ἐξ μὴ λέοντ Ἐπήοει φόβθ’. ̓ ὩΣ 
Ἐγν ὡρ' ὁσὸμ ταύςο τε νοὐ) τράγε θέν". 

Ἑ πιρύθιομ» πρὸς Ὅυο καταδεχομθιας ὑβοιζεόϑα ἡ 
Ὁ ῥικφῶμ » διὰ φοόίρομ ἕ ἑτέρων Δειόνωμ. 

ΠρῸΙ ἀιύφμηκ ’, "οὐ) τέπιγος. 
Ε τὰ τροφί ἀύςμκα τέτιξ ᾧν κρούεις 

ἀιύφινξ δὲ ἔφασε, τί [ϑέςσο ουτ)}" ἔδφαο: 
ὧς ᾧν ϑέρει εἴρακαμ ἦδομ ὑξέωρ ὡ 
χεμώμθ)" ὁ οὐχ φησι», μὴ τροφῆς. ἕρα ̓  

ἕἑ πιμύδιομ» πρὸς, τὺς ἡ Νέλοντας τ νεότατι κοπί, 

ἄμ, ναὴ διὰ τὸν ᾧν τὸ γήρᾳ Π Πωχοίῦτας Ἢ 
᾿ πόρὶ ὀφεωβ, »"οὴ) γεωργ. 

Ἑ ϑαλπέ τις γεωρφ γὸς τ κόλποιο ον, 

ὥρα κφύσο ἐπεὶ δὲ ΩΣ ἠόϑετο» 

ἔπληξε τὸν ϑάλφαντα, κἄκτενε τάχθ. 
οὕτω κακοὶ τοοισ! τοῦς εὐεργέτας. 

Πόρὶ Εχελιδόνν, νοὴ ἀκδόνος- 
Α γὲ5 χελιδὼμ μακρὰμ ὀϊῥεπωτήθᾳ, 

εὗρε δ} ἐφήμοιρ Ἐγκαϑαμϑμίω ὕλαις, 
ἀνδοῦ ὀξύφωνο "«Ὧ8 ἀπεδς ἰθει 
τὸ ταῦ, ἄωρομ ἐκπεσόντα (δ) ὦ ὥρᾳ, 

Ο Χ ἢ μοῦ χελιδώμ Φησὶ Φιλτάτα ώοιο, 

πρῶτο βλέπωσε σήμεφου ἀετα ὶ ϑράκίω 

ἀλλ ἐλᾷ ἐς ἀγφὸμ» μοῦ “Πρὸς οἴκομ ἀνϑρώπωβε 
σύοκί Ὁ ὃ ἡμῖρ, "ο φίλη κατοικήσεις ὺ , 
πὸ γεωβγοῖς » κοῦ χὶ ϑκρίοιο ἄσειο . 
πὶ δ' αὖτ ἀκδὼρ ὀξύφων ἨΔΛΕΙΦΘΗ, 
ἴα μὲ τοέτζαιο, ἔμυϑναμ ἀοικήτοιρ φ' 

οἶκΘ» 



ΠσΔΡΕΙΔΕ ΕΑΒΝΤΨΑΕ, 241 

νον [είἃ ἷεο ἑηίφαδδέι, αἱέ δαί [αἰρίγδ5 
{{{π|ε ἰεοηίϑ εἰπιοῦ ρεεζείζεγεί,. 

ἰϑοίγεβ φαδηΐα ἐδατί δέ Πίγοί αΐϑ Πέ, 
ΑΕαρυϊαείο, Διά εος, ταί φΗ]ςί ἰηίατίᾳ ξεγαμεὰ ραῦ 

ι||5 ΠΕ Δί ΟΥ̓. 
ΠὨεξοιπιία,ἃ (ίααάα. 

Ὁ εἰεθ δε ἃ (ογιίςα εἰς οἰριι1. 
ϑεά (ογητίςα δίέ,χυία αοἤαίε ἰαςίε ας 

(Ὡυοά ἀςαΐε κεἤπαίε ςαπετεί ἀἰϊχίε, 
Εἴγεπιε (αἰτα ἱπυίέ,πε διπγὰ οἰ 111, 

Αβαρυϊαείο,ἀιπειίας εος,4 (ἢ ἱππεπέχίε ποίαηξ 
ἰαθογαίε,ᾷ Ῥρίεεα ἱπ ἰεηείζαίε ππεπαϊίςδηζ, 

Ὀε δεγρξηίς ὃ Ασείςοϊα. 
Ἀ σείςοία αιίάαπιίη πα ἐοαίεἐρεπέεηι 

Ετίσοτγίθιβ, δέ πίει ςαἰογει  ςη[Ε, 
Ρετουπίξειπι χαί ἔοαίε, ας, οςοία( {Δ Ε{Π|. 
δίς λα! γα ξδης Βεηεΐβϊοις. 
ὨεἩΙαηαίης, ἃ ΡὨΠοπλεπᾶ. 

Ὁ τοςυ] αδ ἀστο Πίγαηο εποίδαίέ, 
Ε ερετίε ἀπίεπι ίη ἀεἰεγεί5 ἀεηπέει [ν] 5 
Αςαῖε «ἀπεηέεπι [ υὐοίηΐατπ,εα πείὸ ἰασεραέ 
Τεγαιπυπιδέσγαιη ΕχοςΠΙΠΕ ὃ αἱέᾶ: 
ΕΣΗΪταη4ο μι αί, κα Πίπγα [Α᾿ τὰ [{5, 
Ῥείπιασι ποάίε ἐε ροῦ Ὑ γαςίαιηι πίά60, 
Θεά ὑεηΐἱ τὰς ἃ ἐπ ἀοίπιιη1 ΠΟΙ Π111], 
(οηίυθδεγηαίί5 ποδίς, ἃ κατὰ ΠαρίαὈί5, 
ΜΈ! ἀρτίςο 5,8. ποη ἔεγίς σαη(αθίβ. 
(υἱ [υυὐἱοίηία σαποταὰ τείροπαϊίί, 
ϑίης πιε ίη ρεί5 πιαηοίε ἀείειτί5. 

4 δὶ. Νδηὶ 



ΣΦ» ᾿ ΨΑΒρΙόΦ μύθΘοΟΥ͂, 

οἶκ Θ΄ δέμοι ποᾶς, ἅτε μίξις ἀυϑροώτσω» 
ῥνήμίω σαλαιὼν συμφοφρῶμ ἀναφλέξει. 

Ἐπιμύθιομ, ὁ μῦθ(}. δαιλοῖ, ὅτι κρξίον τῷ ἐφήμοίς 
οὐ φ ᾧ ἀλύτσωρ, ἡ συωοικέμ ὧν πολεσὶ τοῖο καικοῖρ.. Ὁ 



ΠΆΒΕΙΔΑΕ ΕΑ͂ΒΝΤ ΔΕ; 2,43. 
Δηι ἀοπλι5 οὐἹη5, ἃ ςοηπείπάο ποπνηΐ 
ἱΜεπιογίᾷ δηειδεῖ ςαἰαι τα γεδοςεηάεί, 

ΔΠαραυϊαείο, Εαδαΐα Πρσηίςας, δίατε ἤπε ἀοίοτε 
«ππεγεῖ ἀεἰςετί ᾧ «ὦ αταἱί5 Παδίζαςς ἰοἰψέςατίοῦ,, 

ΔῈ 

ΕΑ ΒΟ. 71.0ὺ0 Δ ιβ ΣΝ 

Ε ἢ 



84. 
Ἐκ δφϑονία σοφισς 
“προγυμνασμάτωρ. 

ἢξρ μῦϑ". τοοικτῶμ δὰ προῆλθε Υ γεγγύκται δὲ 
ἡ οἥ τόφωμ κοινὸς Ἐκ τοαραινέσεως, ἔσι δὲ μῦσ 

ΟΘ΄ λόγΘ: ὑδυδὶς εἰκονβωμ ἀλήσειαμ « καλᾶται. δὲ 
συβαφιτικός : μοὴ) κίλιξ, Ἴ κύπρι 7 πρὸο τς εὖ“ 
ξόντας μεταϑεὶς τὰ ὀνόματα. νικᾶ δὲ ἀιοῦδιορμ αἱ σώ! 
σεθ’ λέγεόϑαι., χὸ τ τὸρ οὔσωπομ ἄρισα ποάντωμ συγ 
γράψαι τοῦς μύϑας το δὲ μύϑα ἃς υϑ ὄξ) “λογικόμ ̓  
5 δὲ ὲ ἡϑικόμ. δὲ δὲ, μικτόμ. νὴ, λογικὸμ μοὶ, ᾧῦ ᾧ τὶ 
“οιὼμ ἄνϑρωπθ ππἔπλαϑαι, ᾿δικὸρ δὲ δ' δὲν ἀλόσ 
γὼμ ἐΘ, ἀπομιμδμβθμομ : ιΚΤῸν δὲ ΧΩ; ἀμφοτέ ́  
ξω ἀλόγδ, ἡοὴ λογικῷ “ἰὼ δὲ τα αἴνεσὶμ δὶ ἣ ὧν ὅ 
ἐλυ 5 τέτακται, προτάωμ μιοὺ ̓ ονοριάσεις προμύ 
ΦΙΟμ», Ἐπιμύδιομ δὲ πελόυταῖομ Ἐπενεγκώμ. 

0 ὃ δ μυρμήκωμ, νοἱὴ ἣν τεήγωμ 90) 

“φέπωμ τοῦο νέσο εἰο πσονϑὸς 

Θὰ ἦμ ἀκμή, γοδὴ οἵ μνοὺ τέπιγεα» μιασικὴμα 7 
νεβάδλοντο σεώγθνομ. » τοῖο μύρμαξι δὲ πον 

ἔπει, μαὴ συδδέγεμ καφποὺς » ἕξ ὧρ ἐμεῦ τῷ χει“ 
μῶνθ’ τραφήστόλαι Ἶ χαμῶνος δὲ Ἐπιγεγονότος, μκύφ 
ἀικκες μοὺ οἵο ἐπτόνοιυ Ἐγφέφοντο, τοῖς δὲ ἡ τέρψιρ ἔτε 
λεύτα πρὸς Ἐνδειαμ .. οὕτω νεότερ τρονῶμ οὗκ ἐϑέλασα, 
παρὰ δ γῆρας κακοπφαγᾷ- ὶ 

ἔκ τν 



:ςς 
Ἐχ Αρβιποηή ορ θα . 

᾿ ΟΧΟΙΟΙΓΔΙΏςΩΓ5. 

Αδυΐα ρεοίεξδδα χιίάε εἴ 4 ροειίς,ε ἅ εῆεν 
οί ςσππηίς ἰδία εἰ δα ππποπεηαί σιαίία. 

τ δαΐεπι θυ ίξεπιο ἐξα ἱπηασίπε συβάαπι 
τερτεἰεηίδη πειίίλες, Ατῷ αἰία ϑγθαγίείςα, ἰίᾳ (ὲ 
ἱχ, 4114 Ογρτία ἀϊςείξ, ἀςςερίο δῷ ἑμαξίοτί ποπλε 
ΜΝεᾶαπαι Δείορι5 εἐστερίε βίεγ (καίετο ςοίςερίε 
ξιδυΐας,εαίοίς πὸ ροίίι5 Δείορία αίςετεῖ, Εα πείὸ 
εἰ τηρίεχ Κὶ δείομ δ 5, ἱΜοχαϊίς, ΜΠ {{{2,λ δείοηαϊίς, 
ἔῃ σι αἰίηα ΑΌ ἕοῖε σετ ςοπηρίξ, ἱΜοιΔ] (5,4 εον 
τ ἰπϑίίαῖ πιούεϑ, ἰαηΐ γαίίοίς χρεία, Μη πείο, 
 ἤτδηαϊε, τ σηαίξῳ ςὐρ εις, Ε δυτε δαππηοηίϊείον 
ες «απίαᾳ [αἱ ςΟΠίζαετίς, Διηξείαθυϊαείοης 
Ριαροίι, ροΠρο[ε πεέο Αβαρυϊδείοης αἰςε5. 

Εδδθυΐα,ηπα ἑογηίςαγ, ὃς εἰςαἀατ ἐχεῆι 
Οἷο ποιίφηζας ἱαπεηςβ δα ἰαθοΓΕΠ1, 

4 ἼΩάκα οἰίηι αἤλίε δίς «δε τἀ] σεδ δέ, 
ξογηγίςα πείοὸ ἢν εΠ15 πτεηογεβ, ἰαρογίθιβ, 

ἐγαςιδίν ςοἰ ἐσ εας ορειᾷ ἀαρ δι Ν εἰ ς ἢγξς 
δάἀπεηίποι, οὐ πηίςο ἤ5,4 ςοἰεσειδέ,ραίςεραξ, (τα 
(25 αἵτε ἀεἰεζείίο ἢ|4,8΄ «Δηξαί ποἰιαρία5, εὐ πα 
εηξία, αὐ ετίοίς ρεγαχίε, αὐ εἰπείγεης οπηε5,8ὲ 
πρὶ ςοηῇβορέεηζαγ, Πςαποηία5 ἰαδοτ [ασίεαηδ, 
(αἷς μάθει η ἰεπείξαε, , 

ἘχΧΡΩΪοΙταί 



5 ͵ 

Εἰ δῇ). Φ)λοςράτο εἰκουώμὶ 

ΜΥΘΟΙ͂, 

, να πελθς οἱ ῦϑοι τοαρὰ ὧν Αἰσωπομ, ἀγαπῶν 
τὸ αὗτορ, ὅτι αὐτῶμ ἐπιμελξίται ̓  Ἰκέλκσς οὗ 

γοῦ νοὴ ομήρῳ αὔδα, να) Ἡσιόδῳ Ἢ ἔτι δὲ κοὶ Αφχί 
ἔ λόχῳ πϑὸρ 'Δυκάμβιω. ἀλλὰ Αἰσώπῳ πάντα τὰ ἦν 

ἀνωφώπωμ᾽ Ἐκμεμύϑωται, ΤΟ) λόγα τοῖο θαρίοιρ ῥεῖα 

δέδωκε λὸγε ἕγεκα, τολεονεξία, τὲ γα Ἐπ ΚΟΤΕ, » 
μοῦ) ὕβηῳ Ἐλαύνα », καὶ ἀἁπάτιμ. ηοὴ ταῦτα λέωμ τῆς 
αὐτῷ ὑποκρίνεται ; » Μὴ ἀλώπηξ, "θὸὴ) ἵπτπθ’ νὴ Δία, 
ἰὴ οὐδὲ ἣ χελώνη ἄφων(Θ)7, ὑῷ ὧμ τὰ τοαιδία., μὰ 
θκταὶ γίνο νται ΔΝ ἫΝ βίᾳ πραγμάτωμ. «εὐφοκιμοίσα 

᾿ἥκρ οὐ οἵ μῦϑοι. διὰ ἐμ Αἴσωπομ, Φοιτῶσιμ Ἐπὶ τὰς 
ϑύφζαρ τῷ σοφδ, ταινίαις αὐτὸμ ἀναδήσοντες, ἡοὴ [1 
Φανώσοντες αὐὸρ αν σεφάνῳ. Ὁ δὲ, οἰμαί τινας 
ὑφαάγει μὗϑορ.. Δ᾽ γουὴ δαδίαμα τὸ προσώπα, "οἱ 
οἱ ὀφϑαλμιοὶ; { ΦΥ γὴς ἐοῶπο, τῶν διλσι. οἱ σ 
δεν ὁ Ἰτά!0., ὅτι αἵ ἦν μύϑωμ , φροντίδες, ὦ ἄνεισ 

, ῥϑις δὴ ψυχῆς δέονται . Φιλοσοφᾷ δὲ ἃ γραφῇ "οὴ 
τὰ δ ν μύϑωμ σώματα. Ωκ ἴα γα συμβάλιασα ὦ ἂν 
ρώτσοις » ἡριΐσκσὶ χορὸμ δ᾽ ΑἸἰσώπῳ » ΧΡ Ωδὲ Ἐκεῖνα 
σκίωϊᾳ συμ-πλάσασα.. κορυφαιΐα δὲ τὸ Χορῦ Ἡ ἀλώπαξ 
αἰ λμάμρα δεῖται γα αὑτῇ ὁ Αἰσωπίθ" διακοὸ“ 
: πλείσωρ ὑποϑέσεωμ, ὥς το ἣ κωμῳδίοιι 

ς Ὧι Δάῳ φ 



πόθον μος. 
ἘΧΡΕΙΠΪΟ καί ἱπιασίηίδιι5," 

Ἑαδυΐα, 
Αδυΐα ίε δα Ἀείορᾶ,πατ ἐπ εἴ Βεπειοίςη) 

Ε ((ὰ ςοηξεγαηί, αοά ἰφίασας [α{,{ ἃ φαίρρε 
ὧδ. Ἡοπιείο, ἃ είίοάο,ηεςοη ἃ Αὐοί, 
ἰοςῖο ίη Γυγοδηθεη στα ἔπε (τ ΑΡ Δείορο 
διυπηαηα οἵα δή ἔθ ε [45 τεάαζία [σ{δυπιοης Ὀγα) 
[5 0 τεπτεγε ἱπηρε(ο,.Παπὶ ὃ συρίἀίξαέεπι (ΟἹ 
ἃ Πρίαίηε Πεῶαζ, ἃ ἔτααάς, Αἰῳ Πας εἰϊεο αἰρίᾷ 
σι, Ψαυΐρεβ, ἅ ρεὺ ΙΪουεπι πα. 
πεςτείξι4ο πγαία.εχ αι ραετεί ἀν 
(ςαηεαα ίῃ πἱία σεγδηέαγ παρε, ἈΕῚ ἮΝ 

᾿ταγίρίξ ίη ρεεέίο δυΐα Ῥρίει Δείορᾶ, Δεζςεάᾶξ 
᾿ δΔαίλησᾷ ἀοίἶί Πιυίπ5,υἱ{{{5 εἴ ἀειυπξατζο,ςον ἡ 
τοηας οἰεασίηα ςογοηαίτίας, Πίς αὐ ραίο 
ἔλθ αΐαπι αἰίχαδι ἐεχίζ, εἰαϑ εηίμι ἔδοίεί, δὺς 
οαυ τ ἰη ἐείταπι ἀςεξιχί (ά ρα ἔξ ἔογπηί, 
οἱδογειι θυ ΐαγτι στὰς γεπι 
[ἴοτε δηΐο ἱηάίσεγε ἠὐ ἰφέιίε, ΡΗΠΪοίορἤαῖ αἴξ ὃ 
ἐλ υϊατ ςογρού βεαία εηίπι σαι ΠΟ 
τηίη δ ςσΐεγεης, το εἰς Δείορα {δέιμίε εχ {ἢ 
(ςεηα ςοηπιι, ΟΠοτί ἀπχ ππ]ρε5 
ἀερίδα εἴ Ν τίεαν εξηίπιεα Αείορας παλίηΐ, 
{τα ἀισαπιξηίοζααι ρἰαγαπ, ει πο ἡ 
(ὐοπηοκαία, 



148 ' ἜΤ ΛΑ ΜΕ: 

Ἐχἤεμποσοῃίς Ἔχοίοι ΑἸ θητΐ 9 
Ῥηίκίδῃο ἱηίείργεῖε, : 

Ὲ Αδυΐ εἢ ογδείο πέζα πευίπηή ἀἰροΠείοης 
. ἱπτασίης Ἔχἤρεηϑ πεγίεαεί5, [ἄεο διε ἤδης 

Ῥυίπιδηι εἴς ραειίβ ἰοἰεηξ ογδίογεβ, χαία δηΐ, 
᾿ χηος ξοχῇ δήδμιας πἸοίΐος δα τε ίογες ἔδεε πίας τίσ 

--» 

ἐε (ηπεαᾶε, ΝΊ{πηξ εὰ ἐδιςη πεία Πίπγί ΄σποας 
δὐτογεβ, ας Ε]είοα 5, Αὐο μος Π ας, ΗΠογατία 5, Εε 
{οὐ φαίάεηναίοίηίο;, Διο οι δα αα]ρίδ, 
ΕἸοταζίι5 πλατίβ, Νοπιίηδηξαν δαΐεπι δ ίπαξηίο 
εἰθ5 [ααἰαγ, αἰίϑ Δείορία, αἰίᾳ Ογρτία, ἰία Τὸν 
θίςα, Αἰίας ΘΥ αγίείςος, οσλης5 δἂξ οὐπιαηίζεν ΑΕ ἴον 
ρία αἰσαπει, , φαοηίαιι η ςοηπεπείθα5 ἰγεηπξέει 
ἰοἰεδαι Αείοραϑ [ἀδιήίς πεί Μξάδοεπι αίάξ εἴε 
ποίσῃς αἰ απ), (εξ δα ιμΐααι απ! Ἐπὶ, πεοηοη δὲ 
πειπηΐςπ,, ΕΠ δαΐειαι πε ΠΠ1}}{5, τε5, σα δ. 
ἰεζί5 ἀΔεςίἀερειίοηίς αρίε τεαάδηξαγ,πραία ἐς 

“Ρυϊεξείεπαίηε αἰίηιιί5 ςετίαϊ, ρᾷο {πρροηδὲ Πίς, 
οροχίεε δἰιςαί αδἰδιπί τ θαεγε, αα]ρεςιία εἴ [5 

᾿οἰξηάα, ανίξαοτε8 αἰίσιοβ Ποπ πη ποἰιηλι5 ΟΕ 
ἄεγε,Πίς {π|ή5 ΕΠ Ἰοςι5. Οροιζεε ίσίζ ποάο Ῥτε, 
αἱΐζει, ποίο ἰφεία5 εας ἀΠεγεγε ποπιοσο δαΐει 
Πος ες πδεγαίίοης [πΊρ] εἰ ρεοξεγαηζαι, Ὁ 
πῆς οἰ (εηο ἱη ἀπ 5 ραν ρεποηΐ5.Ἔχέπι 
Ρἰ( «ααία. δίαγία ςσοηπεπείαηΐ, ὅς τοη τ ΠάΡὰς 
(αηΐ ἀετῦε ςοηάεηαα, ὅς ηαία ῥοιαί {Π{5, ραγα, 
ἐπ ετδῃτηςίρείε ταίςαιίοηεξη, ε πείι5 δίπιία 
ῬιοΠίθαί αὐ ἱποορίο,εας ἀοςςηβ, σαοά ἔμοίε ἂν 

Ρίδηζαι, 



ἨΕΕΝΜΟΘΈΝΕΘ ΒῈ ΒΑΒΥΝΨΓΑ͂.: ζ2ζ9 

Ῥίαπεαγ, ἰητεά ππστοβ ζοηο πἀδηΐας, Πς Ὀγεαίέες 
αἰἴςες, [1 ας] 5 ργσάᾳςείε, {ἴς, δίπιίος σοἠπεπείπηΐ, 
ὃ ςοηΠααηζας ἐς υὐϑεςοπάεησα,ηπαγασπι πᾶ 
ῃ τπηεαληπι πεηίεῃς ςοηοίοηαία εἰς, φαία ορουίεε 
ἐρίαβ απο αἰαίδέει Ππαδεῖε, Ν᾽ ἰεἰ5 εηίτι αἱ 

᾿Ραΐ,φ εἰαἰταΐειι παρ εάο {εἰίςες μοηγίλος Πηζι ον 
γος οὐίαπι ῃαδειξ Ππσαὶ ὃ ἰη ςοποίοπεπι ἀπὲ, 
πε, ἃ (η ἐπεδέγ αἰσεηάεηζες ἀεἰς δηΐδηίπιος 

᾿ρεάαιοηίβρας, δ. διαίοηίρα5 παγῇ5. Ἐπ ΠῚ ρτοῖε 
Γε5 ογαίίοποηγίῃ οὐδῆάο αἀΐςεης, Φ ὅ ρἰεδίίοίειαίαν 
ἰςείρέαπι εἰ, ὅς ἤησεϑβ ετίαπι ογατοπ αι αρξειίβ {{) 
ττίος, ΕΧροίείο δαίεη ἑαυίαγαπι απ αἰὐζαίΟὨΐ, 
δ5 σαγείξ,ϑ ἑποπησίον ες, δεά ογδείο, σα ἀεί, 
(25 ἰαρυία τείερίεξαν, χα ἐπιμύϑιομ ποςαηΐ, σαού 
05 ἈΠ ρυϊαίίοηςπι ροῆιμις ἀΐςετε, ἃ σαίδαί( 
Ρτίπια,ἃ ρἰεπίῳ ταείοηα ας ροβεειηα ροηίζαι, 

 Θοίεηάιι πείο, Φ εἴα ογαζογεϑβ ἰῃτει ἐχεπιρία 
(οἰεης ἑαραἰίς αὐτί, . γι: β 
ιδὸ οὐρα ἡαν Ἔχ Δ 



ἀφ δι 
Ἐχ Αιήΐ Οεἰή Πδίο (εευηάσ, 

(δρίες υπάεεέτίσείπιο. 

Δροίοσιις, Αείορί Ρμιγσίβ πθηιον 
γα ΟΠ {Πα {|{8, 

ΓΛ Ἑἰορυς ἔπε ὃ ΡΗγγσία ρυϊαίου Παιιά ἱπης 
εἰίο ἰἀρίεῃβ εχίΠπιᾶῦα5 εἰἴ,σαπι χασ αὐτὰ 

ταοηίία, ααΐαζ εγαηί,ηοη ίξιείε, ἤοα ἱπηρεγίοίε 
Ρταςερίς, ὃς «οηζαἱέας ρῃ]οίΟρ 5 πιοϑ εἰ, {τὰ ἔε 
(Ἡϊπος,ἀεἰεαρ ἐδ, ἀροίοσοβ ςοιηπηξέι!5,ΓΕ5 (4) 

Ἰαδθείξεγ,ας ρτοίρίοίεηίει, αἰ πια ει ἰῃ πχεηΐες 
Δηίπιοκίῃ Ποιίπῇ «ἢ ἀασδίεπαί συλάδηι {Ππρεργᾷ 
ἑηάαί, αεἰαε μας εἰς ἔαθαία ἀξ δαίςσυϊες πίάαΐο 
ἰερίάς, Δίῳ ἑαςιηάε ργαπιοπεί, ρει, ἀ ποίατηος 
Γειαπ, 185 εβίςείς ηαίς ροΠίε, Παά πη ἰῃ αἰίο, 
(εἀ ίη (εππιεείρίο Παδεηάατη, Δαίςαϊα ἱπηιπέ ε(ἢ 
Ῥαγαα, ποηηεη οἰ (α Πα, Παδίίαί, αἰ Δ αἰει( (ἢ 
ἱεσειίδας5, (4 ξεγπιὲ ἐεπηροτίβ, αὐ ἀρρείδέ πιεῆί5, 
ῬυΠ ς ἑατ ἑατην ῥ᾽ απιαηείριι5, Εὰ (αἤίτα ίη (εππξίε 5 
ἰοτίε ςςεῆετγαί (ει ρεπίαίογεβριορίεγεα ἔπε 
((5 Πδαείςξείθι5,Ρ ΟΜ εἰίατι ταης πο ασιῈ 5 εγᾶΐ, 
(τη ἰρίζαν ἐρία ἱγεῖ εἰθιιαι ρα Πἰ5 χυαί απ, πιο 
ἡςί εο5,8| χαίά ἰδέ Ποια τεί Πεγεί, ἀἰςεγεξατίιε, 
δηΐπηαάαειτεγεηί, ίάᾳ {δὲ,δὲ τεσ ίςί, τεμαποία 
γερς οπηίηα ροίεαίἐσείσῃι ΠΠαγιπαι ΜΠ ἀπ 
ἰεἰσοηΐεπι ποςαΐ, ξυμ 65 ηε ἱπααίς Παῖς ἐπιδίατα 
{ες ἃ πιδηιις αι ροίξἴαγες Ἰαςίγοο ἀϊς ογαίί, 
ποιαδί ρείπιαιαι αἀἠαςαίαδίί, ας αηλίςοβ δά εα5,δὲ 

ἴοσεβ 



ΔΈΞΟΡΙ ΔΡοΙΟσνϑδὲ 26:1 

Γοσεαπ,πεηίδη Ορογτςβ πιαζιαιι ἀςξηΐ, δ πλεῖ 
ἔστι μαης ποδίς δάϊιαεηΐξ, δες {6 αδί αἰχίε, αἰτεῖ 
Πιαΐς αδίτεαίε ςαΠίζα, αἱ ἐγερίά αἱ εἰγσα τε, 
Ρείε,ογαγξῳ τηδίγεπη,αῦ [λείπ απ ργορεγεί, δίῳ 
αἰίαπχίη ἰος [εἰς αἰρογίεί, πηι ἐς ἱῃυίς, αλίΠε 
α δηίςοβ τοσαγεί, αἱ ἰαςε ογίξίε πεηΐδέ, ὃν πλειδέ, 
[Μαίεγίμθει εος ἃ πιεία οοίοίος ες, δὲ εηίπι ἀο, 
πλίηπς ἱηααίΈ εΠεπι δα διτίςος γεήςίε, γα ίπο 
ίεσεβ πο πιεέσεαζπες πεςεῆς ες Ποαίε πα πος 
δαίεγαπ. ἐε ἱρίεας ροίξείο πιαίεί ῃ ραδυ πον 
ἰλι, ἀοπηίημπς χιοβ τοσδιεγαῖ, ορρεγίξαν, (οἱ ξεγαίί, 
ἃ περί, ὅν διτιίςί ἡα}}{ εγᾶτ, Τ πὶ Π π τατία τι δά 
ΕΠ, αι γίςί {Π||Ππα]αίε πασηδπι η ραγίειι ςεῆαίο 
γαβ (απ αἱη ροείας ἱπγα5, 8. ςοσηαίος, ΑΕ εξ 
ποίπτοβ ογδπηα5,.κ( Δα Ως ςίᾶ5 ἐεπηρουί Δα πλείε 
ἀσις Ἰεπ ἢος ριΠΠ{ ραπείαεί ατδίγί παηςοίαπε, 
ἵΜδίει βοιΐαζαι,αε πὶ σαος [πε πείσας πε εις 
ΓΔ Πηξ,ςοσηδίος,Δηεξα πυΐΐος ξεγπιὸ ἕαπὶ οδίε, 
φαίδί!εἰ5 εἴς δίέ,αε δα ἰαθογεπι ςἀρείςξππι οἱ 
ς«υητοηΐυν, ἃς Παἰίηι ἀο οΡεάίδηξιτος ποάο 
αιμεδαπετεε,Π πποᾶο σαί ἄεηπο ἀϊςείαι, ΑΙία 
[αςε οτίδ διιίβ ἰη ραίξιππι ρεοίεα εἴ, ςοσπαίί, ὃ 
Δ ηε5 ορεγδπι, ]αατη ἄλγε γοσαίί [τηΐ, ἱπρετςάς 
ἕαητ, Δα ροἤτγεπιαπι ἰσίτας ἀοπηίημ5 ΗΟ, ααΐεξε 
ἰπχαίς αηγίςί σαπὶ ργορίησαίς, Αβέετες ρτείπτα ἰαςε 
ἔαἰςε5 ἀτπια5, πηδιτὶ ἐσοπηεί πη ἢ], ὅν τὰ ΟΔΡίε5 αἰέε, 
γδηι, δὲ ἱΓαπγεπέαπη ποίηιειίρί! τηδηΐρ 5 Ὠοἢτίβ 
«(25 πιείειι5. [48] εχ ρα ΠΠἰς ἀϊχίΠς ἀοιμίηπην 
τχλίοι δαί ερα5 ἱπααίί εἰ ςεάςηαί, δ. Ὡς 

αἱ, Πςξ 



᾿πιδι ἈΈΒΘΌΡΙ ᾿ΑΡΟΓΌΘνΦ(, 

ἄϊ, πεξπαης ἀυδίο ρος], ασα ξαζαγαμι ἀἰχίε, ΗΣ 
ἐρίο εηίηι δι ττογείεε, σαί ε{Ἐ τε5, πο ἰῃ αἰέο, - 
«ας ρείίει, Αἰ τὰ ςαΠξὰ ἰάττ πίσταιίτ, δα. 
ἵξροϑ ἃ ἀοππίηο ἀειιε 8 εἰ, Είας αυίάς εἢ Αείο 
οἱ αραίαᾳ ἐς δηγίςογαπι, ἃ ρεορίπηπογ σαί ρίο,. 
απο, δέίηδηί Πα ςίΔ.. ϑεα χυία αἰίαα [τ οτε5..ὄ 
ρει ρῃΠοίορπούσ πιοηςης, ᾧ πε ίῃ Ππορίβ τατος 
ἐρί5 οἰέαηγα ΑἸία δαΐξηι οπηηία αὶ Ἔχίγα ΠΟ 58; 
Ἔχίγαςβ ποίγαπι δηίπγαπι [απε, πος ρύὸ ποι 55 
πρῷ ΡίῸ Ποδίβ ἀποαπλῖδς ίαης Δοίορί ἀροίον 
απ Ὁ), Ἑππίμ ἔῃ (ἐν τίβ [οἱε. δάπηοάηι, ἃς πε 

ἢσῆε πεηρας αδαταίί5 σοπιροίαίε, φαογ ἀπο 
ροίεεαν {Ππ{{πηΐ, ατος μαθεῖς οογαί, ἃ πισπιον,. 
τἷς ορεγαρτείίπι οἤς Πειεῖς ρυΐο.. ἢ 
[ἶος ετίε εἰδί ἀγσιπηεηγ (εἴρ (ἢ ρεοσιρία ΠΕ, : 
ἵΝεηἋ εἐχρείξεβ δηγίςοβ, 46 τὰ ροῆ!5. ἢ τε ἀσοίς. 

ἈΡοΟοΙ σα. ΑΔ5.80- 

πὐθελεχορη ιοεΝ Βυθοαδιυβοεθόιοι 

ΘΙ ἸΒΊΠΝΟΙ δι 



ΒΑΒΙΨΕΛΑΕ, ΑΡνΌ 

Ιο9. ΕΕΚΟΒΕΝΙΨ  Μ, 

ΜΕΝΒΕ ΙΑΝΝΑ 

Ε1Ο. 

ἈΝ, 

Μ᾿ ὌΠ ΤΉ ΥΝΤΙ; 
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ἢ ΤΈΕΒΔΕΝΜ ΟΑΝΠΙΠΒΑΤΙΒ 5. ἢ. 

Ἑαϊπιαβ πιοάό ποδίς Ἀείορί ΡΠιγρίς, ζ α΄ 
ὑτία ἔθ εἰ]45 ογα τα: Ἐπομιτ 7 ἐογπια;ςἢ [ατί- 

» 

Ὠαἰητεγρτείβείοηε, υἱα εἰέσοῦ ας Πα εδείβ αἰ᾽ηυα πιο ο- 
ἴπο οοηίςτρεῦ, ἰῃ απο ογάςα Ππάίοί Πηρυα ἐχεγοεαιοῦ 
πτίηί. ΓΝ πηι ἥΞ διρίςαπάιιπι εἰς, σα! ργοίᾳ ογατίοπα 
{ππευῇ,ηυο5 λογογράφους {ΠΠ| ποςαπξ, συόδα Ππλρ]ς 
οςδιπυηεη ρἰεγυης ἰπρύδτη ἀΠικιΐσλιονοι ἰεαυαη.-- 

οὐ κὐγιΡοεῖα ὑεζό ΡοΙ; δετίησεη αἰ, ὨΔη1 ΕΧ οπιηίδας Ππ) 

ἴΟ. ἘΚΟΒΕΝΙΝ8, ΘΕ ΑΕΟΑΕΝΜ [1 

Ὶ 
Ϊ. 

συΐϑ {π| ἔεγε τεπηρέγαγε (οἱεης, Ετίς γο5 μαθρεῖ, αΈ ΠΠ|5Π- 
τε! εὔείς ἢ (Ας]ε ςαρίαηεαγ,ΠοΠ δυτ ἢ πος ςορποίςαϑ, ἐϊ-- : 
Ἰοσφρτγορίεγεα ρεγζερεγίβ. ΝΠ. ΗΟ ΜΈΕΚΙ Βατφαχο- 
ἀνομαχίαρ εχ δεπτυβ,ατα ρείπείρε ροζίαγ Π] χοῦ 
{ροεείςα5 ἴσυγας; δζ Πἰ5 ρεςυ τῷ ποςαδυϊοσῖ αὐαπι. 
ρα ἀτίπι ἀ ςατί5, ας αὐάπάο ποη εξ ΠΡ ς; πτυϊτῦ ργα) 
ςερίογιπι αυὶ ἀοςεαης, πη ςοπηπησης σι ἄς ομληίδι5 
αὐ δεῖ ἡ παϊοῇς ςοηζαίευτί, δείη81π ἱΠπιογργεζαείοη ἐπ 
ἐτερίοης ςαγαθίπιι5 ΟρρΟΠΕΠάΔΠ1. τά ηυης ρΓᾶ) 

ΚΏΓ ἢ ςαπερεγρείπὸ 40) 
ὥζογυπι ρεπυγίαπη ςαυ!βηταν, οὗ ἰῃ Παΐ 9 (δρογίβ τα πῇ 
πγίγὲ ἔογα Π| Ὀοπογ υγ 56} Ππρῖταὶ ΓΟ σι ργοραρσαζ 

τυ τούισα ΚΙ είοης Πα δες οτεςίβ αυτοδιίδακτορ εἰῖς [ἰςεαε,εῖ στα. ἡ 
ὅπ ςξᾳηι ἐτυἀιαοηῦ, οἰττα ττλάεηείς ορεγᾶ, ἐκ πγατίθ πιοάο 
ὙρηΣ, 775 γηαριῃτία,Πος εἴ δ τίβ, ργορπο ἵαγτε ςδραγαγο α΄ 
ἀρρήαίος Γ :οὐ 'απάπῃ[ρεγᾶπιι5, ΟἩ Κὶ [5 ΤῸ Ρεης Ππυιάτ5 ποϊςητε, 
εξ: δγεαί α ΒΕΜ ΑΝΙ ΑΜ υπίἰμεγίαπι ργαςεριοσθυσ 

δὈυπάατυγαηι, Αςςερίπηι5 ει, Οὐδϑητ,ἰπέεγίογίς ςε. 
7. ον παδηίς ἔγεααξϑ ορρίαΠ εἰς, ἐχ Ιέραῖο ἩΪεγοπγτι Βα δΙὲ--ς 

. κι ΑΔἸἤκο!ερία ᾿᾿Πίτα, [Π 400 {τε Πηρυς, Ἡεδυαίςα, γα, 
Ἄν κα ὅζ 1 τίπα, ΡΟ] (ἢ ὃς ογατίβ ἃ ἀοέϊη Ππιηἰβ ργοξεπογί, 

δὺς ἰδ εγα!  Ππἰροπάΐο ςοπάἀπ5, ἀοσεαπεαγ, ΟἩ Καὶ [ἡ 
51 ν βόρι Μαχοβχίςαα θεὲ Ρτοςοάαςί Τυπὶαὺ. ΄, 

ἴπ 
- 



τ 3. ἃ 

ἔπι οὐο βαυβαγίεὶ (Δ Η1 αἰτὰ πἰπΊ15 οδηηία Πυάία βογπγὸ " 
ῬΟΘΓΘΌΟΟΟ δπηο οςουραητί, ἰαασεῖ, ΠΕΡΓΟ ΓΟ (4 τ: ξ 

εἰεῦτ, πιαηἄατο, σα που τς οΠ ΠῚ (ἘΠ Π ΠῚ ἱγγορῆε, τα τᾶς 5“ 7...΄ἢ, 
ἰεπίτεγ, (εα ταρεῖ, 8. λάξ: καὶ κουφίξ {τ εἰ πη ϑἀα, Ροτγσ 7) “Ὁ “Ὁ. “τάν 

συοά δά πο5 αἰείπεϊ, Πο5 Ῥοηἰβ {Πτογβ Ποη ἀοεγίπηις5, ἡ 
αυᾷηάο ργὸ τ γ 1 ραγες, ποῆγα, σα εἴς, ἱπάαΠείᾷ Ηἰς 
ἀἰυσδι! αγία σεγα ἐγυά τ δι5 τ ηληᾳ, ες, ἘΝ Α αὶ - 
ν 8 ΒΟ Το υάδουϊΒεγιβ, Ἑδοτείας (αρίτο, 
Αιπογδαςιῇ Βέθπηο ὃς ΒΑΠΙ 5, δ. Βελτας Ἐπεπαπιις. 
δίς» Ποιῖ ασίαιογες, Ο. Ἐοηζεία5 Ν εἰεππας, ΗἰεγοηΥ - 
εις Ατεοίρπις, Γπιἀουίςι5 (ὐαγίηας, ΑΙδεγίας Βυγον 
τίς, οαπης5 Αἰιγοοίαπυ, Θίερ 4 ΠῈ5 Ἐσγγαγίας,1ο.  ο-- 
τίπουϑ, Πα δίπτι5 αὐτὸ ΘΕ ἀείηςερ5 πἸδίουα, ( πο, 
46 ςοσποιιοτίπιι5 ΠΟΙ͂Γο πος (ππτρίπί, αὶ ςεγεῦ τηρχίε τ 
ππ5 εἴς, τεάίπιεηάίς ΠΡ γ5 αἰίααα [4] τῷ εχ ραγίς γείροῃ, 
(το 5. Ν ἀπ ἢ ας ρεσυηίαγ! Ποίτεγ ἰσοραϑ εἤρεᾶζ ηδ 
ροτχτίας ρυδ!ςα Ππαἱοίοντ Πα 5, Π ρτίπη5 ποη, ἢ τας 
Πιραῶ ἃς επγειηξς, ὅζ ὁ ποπ ὑηπαπο δεῖ, (εα ὦ πα} -- 
τυ} ἐπιρτίππεγείαῦ, οηΐγ ἀεγαπάσαι ΠΟΡ 5 ἔογος, ἔσται. Ὁ 
Ρτορειηοάσπι ΟΡ] τι5 Ιεζξογεϑ δἀπιοπεῦε Βατραχομνο- 
μαχίαμ; 80 ἤφασί ἰητοῦ ἀοέζος δοεγγίπιο πηξ ἱπάϊςίο,, 
Ποη αἱ Ἡοιηεῖο ςτεάί ργοίεξζαπι, [Σά ἃ αυορίδπῃ απ ἡ 
{Π π᾿ πιυϊαταβ, πος ροεπηγατίοη ἱπἰογίε, ϑζ ες ΠΡ εἶο ρίπα 
αςοράοτεῦ ργατία, ΠοπΊεγίςο ποπλίηὶ ἰη(ςτίρίετγίς, Ταπηεὼ 
ἡ παία 5, αι Γαα5 ἔαςτίς, Δα ΠΠ ἱπρεηίῇ εχ πος ροεπΊα» 
τίο (εἰς ἀυπάς εἰυχίτ, ας Πίης ΠΟ πη πίη τς θα 
(πεγίςαρραγοαῖ, ΠεΠΊρε ΕΧΙΠΊ 15, 5 εχ Πίαε Ηοπιεῦυς,, 
αιιδα πτισα5 (ετίο ἐγαέξαγε, 8ζ [ο]Π οἰτοῦ, ΠῚ Ε]1Ο πιά χί 1: ἰπ 
σεηΐ πεαγσυπιεητα. ΩΣ αἱ ήδη Δα Τίστείεη (αύεπι τοῖς ΞΤί ζετο, (τας 
τυ ητ, ΠΕ ΠΊΕΠΊΉΠΙ ΠΟ 5. 4 Βεδῖ, Ἐπεπαπο ἀειηοηῇεαι. λ 
εἘχόρίαγ ποτι 1Π,{Π απο εἰς 5 ΓΑ ΓΙ ΓΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ὁ 
ΚΑΡΟΣ. Βεπενἷεις  Ἀρυά πογεᾶ (Δεγπιαηίς Βὰ - 
(πᾶ, ροπυίάϊε (αἱ, Ιαηαγίαδε ἄη. Μ. Ὦ, ΧΝ ΕΠ: 
: 3. Γἰοπιειΐ 



ὉΜΗΡΟΥ͂ ΒΑ. 
ἸΡΑΧΟΜΙΥΟΜΆΑΧΙΑ. 

Πρ χόμενος πρῶ μϑσῶμ χορὸ Ἐξ Ἑλιπῶνος 

ἡ χθῷ ὑ εἰς ἐμὸμ ἴτε ἐπεύχομαι εἱνεὰ αοιδ' ἧς, 

πὴ νέορ Ἐν δέλρισιμ Ἐμνοῖς ἐπτὶ Ἰδυμασὶ θῆκα͵ 

ἡ δῆριν ἀπαρεσίαμ πολεμιόκλονομ ἕρίομ ἄρτος 

εὐχόμϑυ 7 μεςόπτεοστιμ ο οὔατα τοᾶσιὶ βαλέϑαι, 

τοῦς ὐες ὦ βαξάχοισιμ ἀριδεύσαντεο ἔβασαμ, 

γνγενέωμ ἀνδοῶν μιμιμϑμοι ἔφγα γιγάντωμ, 

ὡς λόγΘ΄ ᾧν θυκτοῖσιρ ἔϊωκ οἰνμ δ' ἔχε ἀρχὴμο. 

μιῦρ ποτὲ διψαλέ." γαλέκο κίνδαυομ ἀλύξαρ, 

““λησίομ τῷ λίμυκ ἀπαλὸμ προσέθηκε γϑύειο, 

ὕδατι τεφπόμονος μελικδεϊ ὲ τὸρ δεκατέῖδε, 

λιμνόχαρις προλύφιμι 7 ἔπος δ' φθέγξατο Ῥἴομ: 

.Ξ δνε; τίς εἶ: τοόϑεμ ἄλθεο ἐπ μόνα: τί δὲ δ δ φύσαεξ 

-πἄντα δ αλήϑδυσομ, μιὰ ψθυδόμουνομ σε νοάσως 

ἐἰ, γᾶς σε γνοίμυ φίλομ ἄξιομ, ἐς δόμομ ἄξω. 

δῶρα δέ τοι δώσω ξανήϊα τοολδιὰ ποὺ ϑλὰ. 
εἰμὶ δ ἐγὼ βασὶλεύρ φυσΐγναθίθ)» ὃς ΚΟ] λίμνίω 

τιμῶμαι, βατρἄᾶχωρ ἩγόρμδυΘ" ἤματα πάντα, 

καὶ μὲ ττατὴς τοηλεύρ ποτε γείνατο ὑδοομεδόσι 
μιχθεὶς 



ΦΉΟΜΕΚΙ ΚΑ- 
Ναρίδε ρηίπια Μυίαι ςοε εχ ΕἸεἰίςοπς 

ΜΝ επίγε ίη τλεῦ οοὐ ἱπρρἰίςο ργδείᾳ ςηεα5,Ἠ λυμνδ, 

(αξ παρ ἐπ [ἰδ εἰ! ς πτείδ ἰὰρ σεηιδ ροίαί Χαριεῖου- 
ἴ Ἱιεπιίπυπιςηίαπι εππιϊταοίαι ορας ἵΜδιτίβ, τ Ξ 
ΦΟρρ ἰοῶς Ποπιίηίρι5 ἰῃ δαζεβ οηίθα5 πιίξέογε» Χαίξωμ, 

, αὐτὸς ᾿ ος 
(Δ ποπιοάο πιαγεβ, ίπ γλπᾶ5 ργίποίρδηζεβ ἱπεγαης α τε ψή, 

Τειτίσεηάπη αἱγογαηιἐπιίίατί ορεία σίσαηίαπι, ϑαυάξϑ. 
οίςίεγο τε πιογία᾽ εἰ εγαί, (αἷς ὅε ἢαδιπί ρεϊςίρία, “ρεὶ ἜΝ 

ΜΜμυς αἰίχπαηάο ρα ἔε (5 ρεγίςα!α εἰ(25, τοῦ φυ 
Ριορίηαυᾷίη [ας ἐξείη δἀροίαίς Βαγθ4π|, τ οεθος 

Ασαια ἀεϊείλευ5 ἀυϊςεί, ἤπτης ἀπίοπὶ υἱάίε ἴος εἴν, 
Τ᾿ γπαποςδείς ορῆτερετα,αοιδᾶ δ: Ιοχαυῖα δ εαἰε ἃ ἐὸ Φ 
Ο Βοίρες 45 οὐἴαῆ ἀεηίΠε κά Πιῦτας ἄττα ράα τπακ ΠΝ Ὁ Βοίρε 45 εβξαῇ υεηίΠ|88 Ἰἰτς 65 4ξ α τε Ῥάα γηαχΊΠις 

Οἷα ᾶς πειὲ ἀίς,ης πιξάαςξ ἐς ἰηεεϊϊεχετο, (χίις τότο, 
κι ὲ ἀυσομλμν ΟΣ ᾿ς κρδούσῃ 

δὲ εἶιε ποιειίτι αἰτιίς ἀίση, αὐ ἀοπι ἀπο, “τογέξς;. 

[οτλ δαί εἰδί ἀαδο Βοίριεαιεία πιήτα ἃ Ῥοηα, τῆ βασι» 
ἡ: , ΔΙΟΣῊ) Τα 

πηι 4υῖ6 ἐβούεχ Ρ γι ρπδίδας, αυΐ με ἰδεηι λυ θα ς 
(οἰου,εαπαίαπι ἄπχ ἀΐε5 οσηε5, δος εἴν 

γεριηδ 
Ἑέεπις ράζεῖ Βείειιδ οἰΐαι σεπαίς, Εὴγἀτοπιεάα ας αχαατῖιε 

Ἐδιβ δ. κν ἐς “Μίχιυβ 



6 ΒΑΤΡΑΧΟΜΤΟΜΑΧΊΙΑ, 
μιχϑεὶς ὧν φιλότητι ταὶ δχϑάς ἰφιδανοῖο., 

καὶ σὲ δ' ὁρῶ καλόμ τε ἡοὴ ἄλκιμον ἕξοχομ ὥδδωρ 

σ ΚΤ Χορ βασιλῆα ποὴ ὧν τοολέμοισι μιαχητὶ 

ἔμμμοναι, ἀλὰ ἄγε ϑᾶσσομ τὴν γενειιὺ ἀγόρθε «΄, 
“τὸ ᾧ αὖ νὐόκάνο, ἠμείβετο φώνκσ ἐμ πε΄ 

Ἢ αἱ πε’ τοὺ μὸμ ἰντάς φίλε δᾶλομ ὅν - 

ανὸς ὥποιο τε εοῖα τονοὴ οὐφανίοιᾳ «σετεηνοῖο 

. χόρπαξ μοῦ Ἐγὼ κικλίσκομιαι; εἰλὶ ̓  κῦςθ 

' “ξωξάφταο τοαδος μεγαλήτος 6)" νἣ δένυ μάτηρ 

λειχομύλῃ, ϑυγάτες Ἰερνοξώκτο, βασιλῆος. 

γείνα τὸ δ παλύβῃ “με νοὶ ἐξεθρέψα το ϑρωἴς,. 

σύκοις ; νοὴ καρφύοις, Νὴ ἐδέσμασι τοαντοδαποῖσι ., 
τοῦς δὲ φίλομ τοοιῇ με, τὸμ ἐο φύσιμ οὐδὲμὶ ὁμοῖομ ς 

σοὶ μδὸ γουβ ΒΙΘ΄ ὄξιμ ᾧν ὑφασιρν. αὐτὰς ἔμοίγε; 

᾿ ὅσσα τοαῦ ἀνθρώποις δώγεῳ ἴθοο. οὗ δέ με λήθει 

ἄρτος γρισκοπάνι5 0) τὶ εὐκύκλε κανίοιος 

οὖ ἢ τ΄λακῶς τανύπεπλοο ἔχὼμ τεολήμ σισαμῖδᾳ, 

οὗ τόμος Ἐκ Πἤέρνκο, οὐχ ἥπατα λϑικοχίτώνα, 

οὗ δὲ τυρὸρ νεότητί» ἃ γλυκεφοῖο γάλα Τόα. 

οὗ χαισὸν μελίτωμια,, τὸννοὴ ἄχαρις τοοϑέσσιμ, 

᾿οὗ δ σὰ πρὸς θοίνίω μδῥόπωμ πύχοσι μἄγαςοι, 

μοσμοίῦτες χύτρας ὩΡΩ͂Ν ΘΟ ΘΘΒΗΝΟΝ 

᾿ οὐδέποτ ἐκ ττοολέμοιο κακὴν ἀπέφυγομ ἀντὴμ," “0 
ἀλλ εὐθύς 



ΚΑΝΑΚῚ ΕΤ ΜνΕ. ΡΥΟΝΑ. - 

ῬΜϊχέας ἴα απιίοίείᾳ ἀραά τίρατι Ἐείάαπί, 

" 

Ἑξίε αἠξ αἰάεο ρυϊςῃεᾶςρ ἃ ἔοττε ἐρτερία λἰίογ 

ϑεερίυίξογαπι γεσεπι, ὅς ίη δ εἶ 5 ρασηᾶςεπι 

ἘΠειίεά ἅδε οἰτ(ὰ5 ἔχᾶπι σεηεταίίοπε σοηοίοπαγε.. 

Ε]αίς ἀπέεπι γατίας ΡΠ ςΠαγραχ, ἀϊκχίείρε 

τΌ υἱά η σειν πιοῦ ραιί5 ο ἀπτίςε, πιαηίοΤ οἵδ᾽ 

Εἰοξοίαμνϑῆν ἀείξῳ ἃ «αἰεἢίδει5 ποἰας αϑς. 

ὈΠεβατραχ χαίάξ ἐροὸ ποςου; ἴαπι ας {Π{π5 
“ιοχατίο ραΐτίς τηασηδηίπι, δ πιᾶζεῦ, 
ἔ Ἰοποπηγῖς, ΗΠ, ῬΡεεγποίγοίξα, τερίδ. 
(Ἰεαμίε απ ίῃ ἰίσηατίο πγε,ϑς εαυζείαίέ εἰθατήϑ, 

Εἰςάδιις ὃ παςίδα5, ὦ εἀαϊής οπηπίσεηίϑ. 
Ὁ υῦ αὔτ απιίς ξαείεϑ πε ίη παίυγᾶ αἰ} {{πιῆετ' 

ΤΙίρί φυίάξ εἰὶ αἰΐὰ εἴ ίη ἀααί5, ἰεα αχίῃί σεγέε. 

Οὐυχεῦφ αρφΠοῖες ςδεάετε ρυμρα τϑννσαρι π16 

Ῥδηΐς τεῦ ρίας ἃ Βεπετοίαπάα οα, ([ἀτεΐ 

ΪΝεῷ ρίαςεηία εχίεηία μαδεης πταϊε Πίαπνίἀα, ἢ 
ΝΟ (ξᾶϊο εχ ρείμδ,ῃῦ ἱεζοτα αἱδᾷ πείτξ Ππαδξεία, 
ἵΝεῷ οαἴεας παρεῖ ρεεῆας ἃ (παι [ῖε; ἢ 
ἵΝΟ βοηχηι ἀιυ!ςοεείᾷ, χαρά ὅς ἀϊαί ἀείνἀεγαηέ, 
ἵΝεῷ συασουηῳ δα ςοπαίαία Ποηιπα ἕδος ςοςί, 
(Ογηβηΐεβ οἰἶαβ τοηἀίπηεπείς πατήξ: 
ἰναπααδηι εχ θεἶϊο πιαίμηι εβασί εἰαπιογεηι, 

4. ϑεά 

τιχᾶρφ, 
᾿πτοξ, πος 
εἴ, πὲ 
(αύ Γὰ 
Ῥίον. 

Ἰφοξ ἄς; , 

΄ταῦ, τον 

- ἔσι τρῶ) 
γοντοῦ 

τὸμ ἄρ! 
τορμ,ἴος 
εἢ , αοτᾷ 
τίς αμμὴς 
Δέχομυ 
Ἀν, ἄτστο 

τ λείχ οι: 

τοὺς μι 
ὙϑΑ ἡ Ὁ 
εἰ, 4132 
Ὀεηαις 
Ὡιοῖΐς. 
πτεςνο , 

τρώκτυ, 

τουτ ξσι 

τρώγον 2 

φῶτα ξᾳ 

πέφνκο » 
ἕος εξ, 
Ῥηδί ἴεὰ 
ζΓοχᾶξ 4Γ - 
γούξείδ - 
ΘΟ (Απ|ὶΐ ἡ 
ἄδ,σοη9 
εἰ ἰερι, 
ὨλΪ 5. 



 - δΒλΑιΡΑΧΟΜΙΟΜΝΑΣΤΙΑ, 

ἀλλ εὖϑυς μετὰ μῶλομ Ἰὼμ, προμάχοισι ἐμ χϑαυς 

οὐ δέδι ἄνϑρωπορ καὶ τί μέγα σῶμα φοφοΐστα, 

ἀλλ ἐπὶ λέκξορ Ἰὼ ἄκοομ δάκτυλον κοσαδάκνω, 
μοὶ τοϊέρνκο λαιβόμιίω, νὴ οὔ πρόνορ ἵκανερ ἂν δρᾷ» 

᾿ψάδυμος οὔκ χπέφυγεμ ὕπνος δάκνοντος ἐμέο. 

ἀξλὰ δύω μιάλα -τάντα τὰ δείδια ποᾶσαμ Ἐτὲ αἴαμὲ 

κίρκομ (ὶ γαλέίω, οἵ μοι μέγα τοΐνθος ἀγσσὶμ, 

νὴ τοαγίδα σϊονόεοσαρ, ὁ πὸ δολόφε σέλε τότμοςς 

τ λᾶσορ δὴ γαλέϊω τοεριδειδιά, τις ἀρίσν,,, 

ἢ πολ τρωγλοδιώοντα ψυ] ξώγλίω ἐρεέινει . 
οὗ ῬἙώγω εἀφάνας, οὗ κράμιβας, οὗ κολοκοῦταρ ὁ 

οὗ πύτλοις χλωροῖς, ἐπιβόσκομαι οὐδὲ σελίνοιρ ς 

ταῦτα δὶ ὑμῶμ ἐσιν ἐδέσιμιατα τῶμ Καὶ λίμνίως 

“ποὺς τάδε μεδέσας φυσίγναθος ἀντίομ ἴυδας 

Ξ ἔνε; λίαν αὐχᾶς Ἐπὶ γαδέρι, ἔσι πο Ἡμῖμ 

“πολλὰ μάλ ᾧὺν λίμνενὸ ἐπί χθονὶ, θαύματ ἰδέσϑαϊς 

ἀμφίβιον γδίδωκε νομὴμ. βαϊξάχοισ!ι κρονίων 

σκιῤτῦσαι οὶ γί Φ' ἐφ ὑδασὶ σῶμα καλύψαι, 

ἐι δ ἰθέλες κοὶ ταῦτα δαήμοναι, εὐ χερέρ ὅξ!. 

᾿οἴτω ὃ ᾧ νώτοιοι. κράτα δέ με μή τοί δλκαι, 

ὕππως γηϑόσωνος τὸρ ἐμὸν δόμομ εἰσ αφίκκαι, 
Ω εἃς ἔφκ, νὴ νῶτ ἐδίδο, ὁ δ' ἔβαινε τάχισα 

χᾶρας ἔχων ἁπαλοῖο καί αὐχένος ἄλμᾳτι κῦφϑ᾽ Ὁ 
Λλ 



ΒΆΝΔΕ. ΕΤ᾽ ΜΝῈ. ΡΝΟΝΑ͂, 9 
οὐ Παζίπι δά ρυσηᾶ ἰεη5 Ῥρασηδείδις πηχύ [. 

νου εἰπιαί ποπιίηςξ, δ (δ πιάση ςογρ" [εγξίξ: 

Φοά δά ἰεζιαηιίεηϑ, ἰππησταπι ἀἰσίεαπι πιογάεο, 

Εἰ ἀ ρεάεδοςερί ἃ ποῃίαδού οςσιρδιπε υ{γι111. 

ϑυδιτ5 που δυξισίε ἰοπΠ15 πιογάςξηζςε ΠΊ6. 
ϑεα ἄπο υκἱάς οχτηία τπἸεὸ οης βεύ (ΕΓΎ4111, 
Δαίρί(ε ἃ εἰς, αί ανῃί πιάση αἰ δἀξεγᾶς 

Εἰ ἀεοίρυ σεππταοίδηι,αδί ἀοϊοία εχί(ε ἔα. 
Ιαγίπναι αι ἑείςι [πρετείπλεο, ααί Ορείη5, 
Οἱ ἃ [ογδπιεπίηστεαίεηζε ρ [ογαιε ραυίτ, 

ΝΟ ςοιπεάδοταρἤδηος,: ου65, ΠΟ ςαςαιθίζαϑ, 

ἸΝοηροστίβ ιτἀ δὰ ραίςου ΠΕ ἀρ. 
Εἰαςεηίπι πεῆτα απ εἀυ]4 ρει ἰΔοι1111, 
Δάμας «ἄς (αδείἀξς5 ΡΗγίρηδίῃῦ οσείὰ ἰοςΕ. 
Ὁ Ποίρεϑ υαἱάς σἰοτίατί5 οὔ πείιε, αί{ ὃ ποδί5 
ἵμυϊα υαϊάε ἑηΐαςι ὦ (η ἕεγγα τλίγα δα τα, 
αϊυί εαἰ ἀεάίε ραίςιᾷ της ϑαζαγη [αρίΐεί, 
Ἐχυϊίτε ρει (ει, ὃ ἴῃ δαί σοΓρῈ5 οθπρ θη, 
δ αἰ είς ἃ Παῖς (οἰγος ἔδαίς εἴἘς 
Ῥοιίεέε ίη Πυμτοτίβ, ἔεης δὔξπις,ης αἰη]ἢ ΡεοΔ5. 
ἱς σα {η πιεδη ἀμ ΕΠ Ι45. 
ϑίςςοείς ἴηΐ, ἃ ἐεύσα 4α,{|πὲ αἰςξεδέπεϊοοίέει 
Μδπὰυς δαθοηβ ἐεπογα ρεῖ οοἰ τα), (αἴεα ας, 

 ς Ἐείη ρείηγίβ 



ἴο εὐ ΒΑΤΒΑΧΟΜΥΟΜΑΧΊΑ, 
δ ποὼῤμ μὴν ἕ Ἐχαιφεμ, ὅτ ἔβλεπε γείτονας ὅμιυς 

νήξει ́τοῤπόμον φυσιγνάθε, ἀλλ ὅτε δὴ ὁ ῥα 

ἀύμασι τοσρφυρέοις Ἐπεκλύγει προλλιὰ δακρύωμ, 

“ν 

Ὄρβαθομ μετἄνοιαμ ἐμέμφετο. τδλε δὲ χαίτας, - 

καὶ τοόσδ᾽αρ ἔσφιγγε ΜΓ] γασέζορ, ᾧ; δέ οἱ ἧττοο 

ππάλλετ ἀλθείμ, μοῦ ἔπτὶ χθόνα βὅλετ Ἰδέδθαι . 

διανὰ δ' Ἐπεσονάχιϊε, φόϊθια κρυόενδε ἀνάγκᾷ . 

οὐρὴμ μιοὺ ποῦτ ἔπλαῤ ἐφ ὕϑασὶρ ᾿ὕτε κώπίω 

οὔτοι » εὐχόμιονδᾳ το ϑεοῖο Ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι» 

ὕδασι τρορφυρφέοισιμ Ἐκλύϊετο. πολλά σ᾽ ἐβόα... 

"ο) τοῖορ᾽ Φᾶτο ἀινθομ, ϑόματ΄ ᾧὶ ἀγόρεδιεμ.. 

οὐχ οὕτω ῬΡΗ͂ΌΣ Ἐβάδσασε φόςτμ ἔρωτός. 

μέρα ὑολβας δὴ εὑρώπημ διὰ κύμιατοε τ Ἐπὶ κρήτίωυ, 

ὡς ἔμ, Ἐπιπλώσαο ἐπινώτιομ ἦγεμ ξο οἴκομ᾽ 

βάξαχθ΄ ὑψώσας ὡχβρὸν δέμας ὕδατι λόνπῷ, 

ὑδς Θ΄ δ σζαπίνης ἀνεφαίνετ δανὸμ Ὁ ᾿ὕφαμια, 

ἀμφοτέροις. ΠΩ δ ὑπὲρ ὑδατθ’ εἶχε Ἐάχηλομ. 

τὸθ Ἰδὼμ κατέδυ φυσΐγναϑ! Ὁ οὗ τὶ νοήσας 

οἷον ἑταϊφομ ἐμεῖλνεμ ἀπτολύμϑϑ αι ἀιλίμνιμ. 

δὺ δὲ βάθ()" λίμνης, ποἡ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναμ ο΄. 
κθνθ’ δ' ὡς ἀφέθκ, τοέσερ ὕτηιος. ἐὐθυς ο ὕδωρ. 

χέρας δ' Ἐσφιγγεμ νὴ ἀποδούμονος κατέξιζε- 
ταοδλδνάκι μὸν κατέδωρεμ ἐφ ὕϑατι », ποοβδνάκι Ἃ αὖτε, 

λακτίζωμ 



ΒΆΝΑΝ. ἜΤ ΜΨΕ; ῬΝΟΝΑ, ἷὑτ 
Ἐεῖρείπνίβ α4ξ σασάεδας ἢ ἱεπεδαξ αἰοίπος ρος 
ἵνδεδείδεσαπάξο ΡἢγΠσηαεῃί, ἰςα η΄ (8 ἀεί ( 

ηαίς ρατρατείο αραπεγσεδαΐ, μα τ ἰἀοεγηναδαῖ 
Τηπεῖθ ροσηίεξείᾷ αοςαίαδαξ, επεϊεθαἷΐς δέ σοπτας, 
Ἑξ ρεάεϑ Πείησεδδέρει πεπέγς, ία ἢ διτέςιπ οοῦ 

(ὐοηςπείεδαξ ἐπ(οἰξεία, ὅ τα ἐςσετγᾶ ποίεραξ πίε. 

Ν᾿ εϊιεπιξέοι δε Ἰσεπιίςεδδί εοτίς πίσίάί πεςο τα 
Οευά ηάξτρτείηνίς ἐχεδάίεῖ δας, τη τεπτᾶ (τε. 
Τιλμεης ἀρρ]ςαηξῷ ἀςείς ίη τεέγαπι αεηίγε, 
ΔΑΙχαΐβ ραγρατείς [αδιπεγσεβαξ, τα[ τ ἅς αἰαιπιαδδξ. 
Εεελὶς αἰχίτ εὐππιοηξ, δὸ ούτε δα ςσςίοηαθαίαι: 
ἵΝοι τίς Παπιετίς ροσγίδαίς οηι5 απο 

Ἴδατας, σαᾶάο Ευτορᾷ Ρ απά4ᾶ ἀυχίς ἰη (ει, 
έπιε παιίσδης (πρειππιειαὶς ἀαχίεδαά ἀοπι 
Ἐλδηᾳ, εἰεδηβ ρα! άιπτι ςοῦρα5 4ηπα αἷρα,. 

Εἰγάι δἄεεχ ἱρεοαίίο ἀρραεδαε ῃοιγεάᾷ [ρείδ᾽ 
Μιΐίῳᾳ, εεεζυμη ὰρ απ Βαδεβαί οοἱ Πα. (καἱᾶ᾽ 

ΕἸας υἱάξ5 Ἰστεῆρ ε ῬΠγΠσηδίῃ", Ὁ ας τεεἰ σε 5. 
Ο ταΐειν(οοίτπι ἐπέπεαβ εὐαΐ ρεγάειε ρεγ ἰἀσατη." 
ἴηστεῇΡ 8: ρῃϊάϊεαςς ἰαςῦ, ὃς εἰὐτασίε ρα πίρτ, 
ἴπε δέ πὲ εἰ 5 εἴ, ςεοίἀἰε  πρίη ΠῚ τη ἀααᾷ, 
ἵμδηυς ἀπεξ Πείησεθαί, ἃ πιοείεηβ π!4εραΐ.. 
ἘΜ 4μί4ε ἱπστεαίεθαζ ίη δα, ἰῶρε δὔεγαηας᾽ 

( αἰείζγαῃβ 



ἷξ:: ΒαΑΥΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΊΑ, 
λακτίζωμ ἀνέδανε, μόρορ ᾧ οὐκ ἣμ ὑπαλύξαι, 

δόνομδυαι δὲ Ἔἴχες τολᾶδομ βάρ." εἴλκομ ἐτὲ αὑτῷ 

τδασὶ δὶ οδυύμον 9, τοίες ἐφθέγξατο μιύθϑος 

Οὗ λήσεισογε ϑεούοα φυσίγναθε ταῦτα προιήσαο - 

γαυκγὸρ οἴψας αὖὸ σώματί(θ)" ὡς αἿ πέτρκο. 

οὔκ ἄμ μα {{Π| γαΐαμ ἀμείνω δϑα κάκιδε - 

-σαβιρατίῳ τε,τσάλῃ τε,νὴ εἰς δφόμιομ, διὰ ττλανήσας 

εἰς ὕδως μἰεξξιψάς,, ἔχει Θεὸς ἔκδικομ ὀμμά. 

ποινὴρ σὺ τίσαρ μυῶμ ορατῷ, οὐδ ὑππαλύξαδ: “᾿ 
" Ἰαῦτ ἐπῶρ, ἀπέπνθυσεμ ᾧν ὕδασιτὄνδε κατᾶϑδε 

λεχόπίναξ οχϑησὶμ ἐφεζόμον Θ΄ μαλακσις 

δανόμ δ σζολόλυξε, δραμὼμ δὶ ἔγαλε μὐεοσι « 

ὧς δὶ ἔμαϑομ ) ϑχανς ἔδυ χόλος οἂνδο ἀτοανῖας «- 

μολ τότε κκρύκεσσιμ ξοῖο ἐκέλῶσαμ ὑτὲ ὀρθρομ « 

καρύοσαμ χγορίώ δὶ ἐς δώματα Ἑωξάρταο, 
Φατρὸρ δυσίώνει ἐνχάφπαγθν, ὁ ΚΟ] λίμνίω 
ϑΆῖΆθ. στήτσλωτο νεκςὸῳ δέμας, οὐ δὲ ταῦ ἐὄχθαφ, 

ἂμ δὰ τλήμωμ, μίοσῳ δ Ἐπενήχερ τοόντῳςἢ 

ὧδ δ ἦλϑομ ασεύδοντες ὅ αμὶ κοῖ, πρῶτορ ἀνέδη 

τρωξάρτις ἢ Ἐπὶ ταιδιὲ χολδμονθ., εἶπε τε δύθομο 

᾿ ὦ φίλοι. ἐ "δὴ μοίδος ἔγὼ κακὰ πολλὰ ταὐπονϑαν 
ἐκ βαδάχωρ, κὶ μοῖρα κακὴ τοάντεοι τέτυκται « 

ὠμὶ δ' Ἐγὼ δύσίωος,, ἐπεὶ Ῥ8. τοδας ὄλισα 
Ἡρὰ 



ΒΑΝΑΆΞΒ. ΕΥ̓ ΜΝΕ. ΡΝΟΝΑ, ε: 
Ο αἱεί(ιδη5 εστεαίεδαξ,πιοτίέ δὔξησ εγαΐ εαἱίατε. 

ἵμδάξέος αὔς μή ρα ρσάπι5 (απεδᾶεϊ ἱρίο. 
Αφαίς δας ρεγίεῃβ (αἰε5 ἰοαιαίις εἴ εγπιοης5, 
ΝΟ [διεδίς υείῳ ἀεος Ρῃγηρησίῃε ἤας ἔαςί65; 

᾿νδυΐξίασιηι ἰΔοίςη5 ἃ ςούρογε υἱ ἃ ρείτα, 
ἵνοη ςεΐε πιε ρεί ἔειγατη ππεϊίου εγᾶ5 ο ρεῆίπις, 
Ὀφηςκιατίος ἰααζρ, ἃ. λἀ ςαππι, ες ἀεςίρίεη᾿ 
ἴῃ δηιυαπὶ πε ργοίες Πί, μαθεί ἄς ἑαΠᾶ οςευϊᾶ, 
Ῥασπαπὶ ἕα ἰοΐαες πτατίᾶ ἐχογοίζαί, πος εαἰΔδί5.. 

Εἰαςοςαξας ἐχρίγασίς ίῃ απαίβ. παπςοδᾶξ αἰάίε 
[ἸεΠορίπαχ, τίρίϑ5 ἑηἀφη5 πιο  !ρ5, (Πα, λέχοπν Ν 

Δ᾽ επεπιξίει αἴξ υἱ] αἱαυίε, αετς δας δηοείδιυ αλὰ μ ἀπὸ 

Ψεβι ἀἰαίςεζε πιοιτξ, ἴργεῇα Ε ίγὰ ρηίςίοία απίπον Ὁ: μΐ νύ: 

Εἰ τᾶς βεοπίδας [αἷς ἱαΠογάς ἃ} ἀϊαςα!ἃ ((ος5, κια, δ 
Ιλπιαξ 

Ῥεοείδπιατε δα ςοπείοηξ,ίη ἀοπιοβ Τ τοχαιίος ρατορῇ 

Ῥαιτίς ἐπέε ἰςίς ΡἢεΠατρασία, ΄αΐ ρει Ιασαπι ἀε5 δι 
ὃς 

ϑυρίηῦ παίδραϊ, που ςογρα5, πε ἑπχέα εἰρα5 

ἙἘταείατι πιίίογ, τηεαίο δυΐοηι παίαθαΐ ροηίο. 
Μεδευεπεγᾶς ξεἢίηδεες οἴ ιγογα, ρει [ατγοχίἐ 
ὙΓτοχατίεβ οὗ ΗΠ ἐγαΐας, ἀἰχίε ἰευποπ Π1, 
Ο της, τα επ ἰοἷ 5 ἐσὸ πιαΐα ππαϊέα Ραῇιι5 

Ἐχ τγαηΐβ,ίουβ τπιαΐα οὐηηίδι5 ἔαίία εἴ, 

ϑαμα ϑτ ερῸ ἱπξεϊύς, ροΙ ζῇ (τεί5 Εἰΐο5 ρευάϊἀ 
Εἰ φαίάς 



ι:4 ΒΑΥΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙ ΑΙ, “Ὁ 
πο τὸν μδὺ πεῶτου γεκατέκτανεμ ἀςπᾶξασα Ὁ 
Ἰχϑίδα γαλέν ᾿ώγλκο Ἐκτοόθεμ ἑλὅσα,. 

Τὸν Ἂ ἄδο, τοάλι ἄνδφερ ἀπίωέεο Ἐο ἕφον ἵξα,,, 

ἀοστς τος τέχναις ξύλινομ δολομ Ἰξόυφόντες,᾿ ; 

ἣμ παγίδα καλέεισι μυῶμ ὀλέταραμϊ ἑσσαμ. 

ὁ τρίτ" ἦν ἀγαπατὸς ἐμοὶ νοὴ μητέρι κεδνῇ, 

τῦτομ ἀ-πέπνιξερ φυσίγναξ (6). ἐς βυθὸν ἄξαρ, 

ἀλὰ ἀγεν ὁπλισόμεοθα, ἠοδὴ ἐξέλθωμϑυ ἐπὶ αὐτοὺς. 

σώματα κοσμήσαντες ὺ Ἐντεσὶ διαιδαλέοισὶ. Ἢ ; 

ταῦτ εἰπὼμ, Ὀνέπεσε καϑοπλιζεόϑαι ἀπανταο . 

πολ τοὺς μδ δ ἐκόφνοσεμ ἄρκε πολέμοιο μεμηλὼξ 

᾿κυνμῖφας μϑὐ ποῶτα “οὶ κνήμῃ σι ἔϑακαμ,. 

εἴξαντες κυάμισο χλωρούς, εὖ τ ἀσκέσαντερ «᾿ 
οἷς αὖϑὶ διὰ νυκτὸς Ἐπιδάντερ κατέξωξαμ- 

ϑιώρηκαρ Ἃ εἶχομ καλαμοδεφέωρ δι βυρσῶμ. 

οἷο γαλέϊωυ δείραντερ , ἔπισαμῆμως Ἑπτοίκσαμ. 

χασὶς Ἃ ἂμ λύχνο ὃ μεσόμφαλομ, Ἦ δέ νυ λόγ ΧΗ» 

εὐμήκεις βελόναι, τταγχάλκεομ ἔφγο» ἄρκος. 

ἢ δὲ κόρυς, δ λέπυρομ ἐπὶ κροτόφοισι καφύυ, 

οὕτω μιοὺ ΠΊΠΤῚ ἦσαμ ἔνοπλοι, ὧς Ἃ πῤασαν 

βάξαχοι : διανέδυσαρὶ αῷ ὕδατος,εῖο Ἃ ἕνα χῶρομι. 

ξλϑόντιο.. βυλὲμ ξυσαγομ ποολέμοια κακοῖο. 

σπεπομδιωμ Ἃ αντῶμ φόδεμ ἢ Ἡ σάσιρ,Ιὶ τίς ὃ ὁ θρῦλλος, 
: 85. 

κῆρυξ 



ἘΑΝΑ͂Ε, ΕΥ̓͂ ΜΝΈ, ΡΝΟΝΑ͂, τς. 
Εἰ χαίάειι ρείπυαπι υαξίῳ οςείἀἐταρίεῃ5, Ὁ 

[Ιηϊπιίο(Πίπηαϑ ξε 5 ἔογαηςη ἐχέζα σρίς 5. 

ΑΙἸΠαπι αᾶε γασας αἱτί τά εἶε5 δά πιουεξ ἀαχεγζέ. 

ΝΥ δηἱογίδιις ατείριιβ σης ἀοἴαπι ἱπιτεηίεηΐες, 

(Ουῇ ἀεαίραυ!ᾷ ποςαηΐ πηατία ρεταϊετίςε εχίῇξεξ,. 
(αἱ τεείία5 εγαΐ αἰ είξας πνίῃί δ. πιδίτί ἰηςἰγία, 

Ηἰπης αβοςδυίς ΡΗγΠσπαίῃα ἱη ρίαπαᾶ ας, 
ϑεάασεάππι δύ Ἔ πλατ, δ ἘΧΕΔ 115 (ἢ ἱρία5, 

(οροῖᾷ ογηδηΐεβ (ἢ δύ ΠΊ 5 ττατί]5, 
ας ἰοαασέα5 ρειπαίξ αὐπγαγί απίαειίοβ.. 

Εἴος χαίάεξ υἱέ ἀγπηααίε ἵΜδι8 δε! ςαγᾶ Παθ 65, 
Τίρίατία αὐπλὰ χαίάΕ ρυίπι ςίγοα εἰρία5 ροίαετί, 

Ἐτδηρεηξεβ [4545 αἱτίάες, δεπξῳ ἀρίδηζεϑ, 

(υκς ἱρῇ ρει ποΐζεηι Πδητεϑ ςοπιεάεγαπέ, 
ὝΠοιαςε5 δᾶς παδεῦδϑέ οαἰδηγίς ςἰγεϊζλείς ἃ ςου5» 
Ουοϑ5 ἔείεπι Ἴχοοσίδηξεϑ [ίεηξοι εοεγαηΐ, Ὁ 
Οἰγρει δᾶϊ εγαΐῦ ἰποογηϑ τε απιδί (2,4 ςετές. 
Τ ὅσα ἀςι5 οππηίποριεῖ ορα νδγίίβ, (ἰδηςεα 
Αεωῆϊς ἐεῆα ίῃ ἐετηρουίραβ παςίς, 
δίς φαίά4ε πιατεβ εγαηΐ ἀγπτατί, τ αἴε ἱηέο !Ἔχογῖξ 
Ἑλδηα ἐστε πέρ αχαδ,ίη ἀπαπὶίοσαπι Ὁ 
Μ᾽ εηίεξηζεβ φοη[Πττ ̓ ζοΠρτεραπογαῃζ ΒΕ { ΠΊα] 

Εὐϊχφαιβηηηθν ἱρίϊϑ πῇ ἱεαϊείο, τε 45 ἐαπτυΐεας, 
Ῥιαςὸ 



ι6δ ΒΑΥΤΡΑΧΟΜΤΟΜΑΣΥΑΙ 
γκαρυξ ΡΩΝ ἦλϑε Φίρωμ σδαΐτῆρομ μετὰ χεροῖ," ᾿: 

ἈΝΟΥΆΡΑΝΙ ὑμὸρ ΟΘΡΑΗΒΗ ἐμβασίχυξ“.. 

ἀγγέλων πολέμοιο κακὴμ φάτιμ, εἶπέ. τε μῦδομ. 

Χ βάξαχοι. μύες ὕμιμιμ ἀπελέσαντεος ἔπεμίαρ. 

᾿ εἰπτῶμ ὁπλίζεσθαι ἐτοὶ τοολεμὸμ τε μάχίω τε. 

εἶδομ γουὴ καὶ ὑδὼρ ψιχάρπαγα ὃμ κατέπεφνεμ. 

υλιέτερίθ} βασιλεύς φυσίγναϑοο, αὐλιὰ μιάχεόθε. 

οἵτινερ ᾧν βαξάχοισιμ ἀρισῆεο γεγἄατε.. 

ΖΣ α ἐπὼμ χπέφίωε, ἈόγίΘ)7 Ἃ ἐΐς ὀνατα μυῶμ 

εἰσελθὼμ ἐτάραξε φρέναο βαξάχωμ ἀιγερώχωμ.. 
μεμφορυϑλίων Ἂ αὐτῶν φυσίγναϑι 5 εἴπερ ἀνασᾷοο, 

Ὁ Φίλοι. οὐκ ἔκτανομ Ἐγὼ μεῶ οὐ δὲ κατέδομ, 

δρλλύμονομ . τροᾶντωρ Ἐπνίγκ πταΐίωρν “δὰ λίμνίω, 

νήξειρ τὰς βαϊξάχωμ μιμιόμδυ 9. οὗ δὲ κάκισοι. 

νῶ ἐμὲ μέμφομται τὸμ ἀναΐτιομ, ΧᾺᾺΧ ἀγε βολὴμ 

φκτήσωλνον, ὕπο δολίδο κύαρ ἐξολέσωμϑι - 

τοὶ γουὴ ἐγὼ ἐρέω ὥς μοι Φοκέϊ εἶναι ἄριδα, 
σώματα κοσμήσαντιο, ἔνοπλοι σῶν ἅπανπο, 

ἄκροι τὰ χείλεδσιμ ὅπ κατάκρημυ(θ)}" ὃ χῶροφ- 

Ἡνίκα Ἃ δρμαθέντες ἐφ ἣμέας ἱἐξέλϑωσι, 

δραξάμϑμοι κορύϑωμ, δ6 τίς σχεδιὸμ ἀντίομ ἔλθοι, 

ἐδ λίμυίω αὐῬι σὺ ἔντεσι εὔϑιὶ βάλωμιον- 
οὕτω γον πνίξαντις ᾧ ὕδασὶ Ῥύς ἀκολύμδος,.. 

φήσου δῷ 



ΒΑΝΑΒ, ΕΥ ΜΥΝῈ ΡΥΟΝΑ͂, τ7 
Ῥταςο ρίορε ὑεηΐε, ἔεεεης ἰςερίγᾶ ἰῃ τδηίραβς 
Ὑιοσίγρδί Εἰίας5 πιασηαδηίτν ἘπιβαΠςΠγέτοβ, 
᾿Ναπείαηβ δε} ταί ἕαπιδαν, ἀ πίε [εγπιοπε. 
Οὐδησισσγεβ ποδί5 πη ΓΔΓΕῈ5 αΐεγσηξ 

Τλίςειε διτηατί δά Βαϊ αι ρα σηδιῆς, 

τυρογλύ 
Φου, πος 
εἴ ἐχοαῦ 
τϑδίουις 

σαἰςοτγῇ. 
ἘμβασΊ] 

Μ Ίἀεειης εἰ ρει δασᾶ ΡΠ Πᾶηραᾶρα, χιιξ Ὀζοί {Ε χυτροσ, 

Ψεῆετεχ ΡΒΥΠρηαῃα5, [τ ρυσηδίε 

(Ὠυκοιηςῳ πίει γαηδ5 σσγορία σεηί ΕΠ 5. 
ϑίςοςαξας ἀἰραγυίε, ἰεέπιο δε ίῃ δαγο5 πταστα 

Ἰῃστεάίεηπ,ςσεαγραυίΈ ππθηοβ γα τ [πρεγρδεῖ: 
Δςουηείρ9 δὔείρί5 ΡΗγ Πρ μδίῃα5 ἀΐχίς αγο 5. 
Ο διηίΐςί, πο οί! ἐσὸ πηαγει,Π ες αἱά{ 

Ῥεκεπηζξ, οπιηίηο [αβοςδέις εἴ 48 ἑαχία ἰας, 
ἸΝιαἰδέιιβ γαπαγαπι ἰαἸαζα5, ἃ. ρα Πίπι 
ἵΝυης της δοςυίαηε που! ραθί!ς, [εὰ ἃσὰ ςο Πα 
[ησαίέδαγαϑ, πὲ ἀοἰοίος ππυτεβ ἀερείαδπηα. 
Εἰεηίπι ἐσὸ ἄίςο, αἴ πίῃί ἀρραγοηξ εῆξε ορείπιά, 
(οιροιὰ ογηδηζεβ ἃγηηδε Πεπτάς αθία δ 
9 1Π1145 {ΧΕ τρ45; δὲ ργαζερς ἰος8. 

ΟΟὐληάο δυξετἠτρείαπὴ [βείξίες ἰά Ὧο5, πειδείηξ 
ἈΑςείρίξεδϑ ἃ σαϊείβ χαίςς ρὲ ὁδαίαβ πεπειίέ, 
Τη ἰασιπι ἑρίος στ ἀγηγίς Πάτα ἀεήοσίαπιας, 
δίςεηίηι (αἩοςδηζο8 ἰη ἀηαίς ἘΧροιζείο παι Πα ; 

8 Οὐπἤι ει 

παρα (ὁ 
ἰεατί οἱ 
[45 τς 
Ὀεῖε, 



18 , ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΆΧΤΑΙ., 
στήσομϑι. εὐθύρχως Φ' μινοκτύϊομ ὧδε Ἐὐπαιομοῦ 

τ Ὡς ἄρα φωνήσας, ὅπλοιο ςυέδυσεμ ἀπανταῦ ς 

᾿Φύλοιο μιοὺ καλαχῶμ κνήμας ἑὰρ ἃ μιφεκάλυψαμ 

, ἡώρηκας δ εἶχον Χλοερῶν τολατέωμ ἀπὼ τεύτλωμ-: 

φῦλα δὲ δ᾽ κραμβῶὼμ εἰς ἀασίδιας εὖ Ἰἰσικασαρμ- 

ἔγχΘ᾽ δ ὀξύσχοινος ἑκάσῳ μακρὸς ἀρήρει. 

μαὶ κόρυϑερ κοχλιῶν λεπῖωμ κράατ ἀμφεκάλυπομν 

Φφαξάμϑιοι δ ἔσκσ᾿αρ Ἐπ ὄχϑαις ὑψκλᾷσι, 

᾿σείοντερ λόγχας» ϑυμιδ δ ἔπλητο ἕκασθ 

ενο δὲ ϑεοῦς καλέσας εἰο οὐρανῷ ἀδεροῖντα, 

νοὶ πολέμια πληθαὺ δείϑας κρατερόρ τε μαχητὰς. 

“ποδλοῦο νοὴ ἐιεγάλϑο, Ἰιδ' ἔγχεα μιανρὰ φέροντας, 

οἷοο κενταύρων σφατὸς ἔρχεται ᾿δὲ γιγάντωμ » 

Ἰδιὺ γελῶ ἐρέεινε, τίνες ῥα ἜάΧοισιμ ἀρωγοὶ, Ὁ 

ἢ μυσὶὴμ ἀϑανάτωμ ; νοὴ ἀϑὴν αἴκυ “προσέειπεμε 

Ω ϑύγατῷ. μυσὶμ ἧς Ἐπαλεξήσεσα πορέυσῃ ς 

υνοὴ γουὴ σδ νι λνκὸμ αεἰ σκιφτῶσιμ ἅπαντες» 

κυΐοσῃ τοῦπόρμϑνοιϊ, νοὶ Ἐδέομαοιμ Ἐκ ϑυσιἄωμ. 

ὧς ἀξ ἔφη προνίδηρ, τόρ δὲ προσέειπεμ ἀ  ῶκ. 

ῷ πάτο, οὐκ ἂν πώποτ Ἐγὼ ἀκυσὶ τειρομϑ οἹσὶν 

ἔλϑοίμηρ Ἐπὶ ἀρωγόρ, ἔπει κακὰ τποολδά μ᾽ ἔοργαμς : 

σέμρμιατα. βλάπτοντες ᾿ "οὶ λύχνος εἰνε ἔλαΐας 

τῦτο δὲ μὰ λίλρ ἔδακε φρέναρ,, οἷον ἔρεξαρ. 
πέπλομ 



ΒΑΝΑΝ ΕἸ ΜΚΝΕν ΡΝΟΝΑ͂, τ 

Γ(οῃίεξασιλας {Ἰαείπι πλατία οςοίογ Πίς ορ ἢ εῶ, 

5ἰς ςετῖς ἰοηυπει5, αὐιτιία μα πηίαεγίοβ. .. 

Ἐοϊής ᾳάξ πιαϊπατ εἰρί485 [τ45 αοςοορετίεγαηέ; 

ὝΠοταςεβ αὐτῷ παδαειᾶε αἱγίίριι5 ἰατί5 ἃ ςοτῇβ, 

Ἐο]ία διτξ ςαυϊίπη ἰη γρεοβ Ρεπε ἀρίδασγαηξ.. 

1 ζςεα αὔτ ἀςυίαδίαςαπ ππίςαίςῳ ἰὄσιιβ ἀρταε ἐγαΐ, 

Εεραίοα ςο( είς (αρ εἰ οαρίξα οἰιςςοορετίερδί,. 

Οἰτοϊάαηίξεβ αὐἴοπι Πείεγαῃηε 1Π ΓΙΡΙ5 αἰ τίβ 

Γ(ὐδηυεῆλσητες ἰληςεᾶ5,αἴο αἴ ρἰεηεγδέ πηυίία,. 
Ϊυρρίιεε ἀπέεπι ἄδοβ ποςδηβ ἢ καἰ αἰτίαι, 
ἘΓΡεἰ πνυϊεταἀίηξ οἤάδ5,ροιξίεξ ρυρπαίοσεβ 

ΓΜ υἱέος ἃ. τῆᾶσποβ, ἃ. ἰληςε85 ἰοηρ 45 [εγοηίες, 

(αἰ (ὐεπεδυτογᾶ ἐχεγοίεαβ ργοςεαίε ἃν σίοδεῖ, 

ϑαδαίίει εἰς η5 ἱπίεγγοσαθαΐ,η γδη 5 δαχ [αζογε 5: 

Ὗ εἰ πιατρ ἱπηαιοιτα  : ὅς Βα δας αἰοςαία8 εἰν 

Ο ΠΙία, πλαγίριι5 ἡαησαία ααχηαέαγα {δίς ς᾽ 

Ετεῖι ἐπ Ρ τειρί  ἰορ ἐχαϊεῆε απίπει πγατοδ, 

Οὐδοιε ἀεἰεόϊαεί ἃ εἰδαγής εχ [ες]. 

“οἷς ςετίε ἀϊΐχίε ϑαίαγηί, μᾶς δἄξ αἰοςαία ε Ῥα]ας, 

Ο ραίει, πὸ ςειίε πηξξ ἐρὸ πιατίριι5 ςΟίαμπηρείβ 

Ὗ εηίτξ αὐχηατίχ, ἢ γαῖα πναϊέα πῃ! ἐξοεεῖε, 
(ὐογοη88 ἀεἰπεπεπίεβ ἃ ἰαςεπας σαί οἷοί, 
Εἰος ας πιοας παῖς πποπιογαίε πτξίος αἷς ἐοζοῖ, 
τ 5. 5 Ρερίαπι 



:ὸ ΒΑΤΡΑΧΟΜΙΟΜΑΧΙΆΣ 
πέῶλορ μὶϑ κατέξωξαρ ὃν στύφεμα καμιὅσα 

Ἐκ οὐδάνμο λεπτο, υοὴ σήμονα λεπτὸμ ἔνεσα, 

Ἰκογλὰε τ ἐμποίνσαμ, ὃ δ' ἅπήτεο οὶ Ἐπέσν, 

νὴ περάσει μετόκόο, τότα χάριμ σξώργισμαι- 

οϑησαμδυκ γῈ ὕφανα » μαὴ οὗκ ἔχω ἀνταποδοΐδως 

ἀλλ οὐδ ὥς βαξάχοισιμ ἀρκγέμδυ οὖκ ἐϑελήσω, 

ἐϊσὶ γὸ οὐδ αὐτοὶ φρένας ἔμιπεδοι, ἀλλά με πρῶτ 

Ἐκ πολέμ 5 ανιὅσαν, ἔπεὶ λίίω ἐκοπτώθαν 

ὕπνο δϑιουϑϑίω οὗκ εἴασαμ ϑορυβοίζϑτεξ 

οὐδ' ὀλίγου κατα μῦσαι, Ἐγὼ δὶ ἀὔπνος κατεκειίω - 

σιὼ κεφαλιὼ διλγῶσα,ἕως Ἐβόκσερμ ἀλέκτωρ. 

ἀλλὰ ἄγε τπραυσωμ εῦϑα ϑεοὶ τὅτοισιμ ἀφήγεμ, 

διήκει μι κείωμ “ων βέλα ὀξυόεντι, 

εἰσὶ γουὺ ἀγχέμαχοι, οδ) εἰ ϑεὸρ ἀντί}. ἔλθοι; 

τάντιο δ' οὐφανόϑε" τερπώμεθα δῶρι» ὁρῶντι. 

ΤΟΥΣ ἀξ ἔφη. τῇ δ' αὖτε τεεπείϑοντο ϑεοὶ ἄλλοι 

-ἄντεο, δμιῶς δὲ χοδλέεο ἔλυθορ εἰο ἕνα. χῶρομ. 

κἀδδ' ἦλθομ κήρυκε τέφαρ τοολέμοιο Φέφοντε . 

μοὴ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντερ» 

δενὸρ ἐσάλπιῖορ τοολέμα κτύπομ. οὐρανόϑεμ δὲ 
Ξεὐρ κρονίδαρ βρόντησε τέρας τοολέμοιο κακοῖο, 

πρῶτος δ' ὑψιβόας λειχήνορα οὕτασε δι ϑοὶ 

ἔσοῦτ ὧν προμάχοις γ] γασέρα εἰς μιέσομ ὕπας, "ᾷ 
κα 



τ 

ἘΔΝΔΕ, ΕΤ ΜΝΕ, ΡΝΟΝΑ͂, δε 

Ὀερίαπι πιεῖ ςοιτοίεγαηξ, ααοα ἐε χα δούδηβ 

Ἔχ τδήτα [ἀρεΠ|, δέ Παιπεη (ἀδεῆε πςαΐ, 

Εογαιιίηλῳ ἔεοεγπηΐξιδεαξού τί (ΒΕ, 
Ἐχίσίε ἃ πλε α[γᾶ5. Βαίας σταίία ἐγδία ἔπη. 
Ἱ[Μιυταδία εἰ (υδίοχιῆ, ἃ ποη μαδεο γειίξαοεε,. 

“ϑεάηςξ [τ ταηΐ5 Δα Χ [ατὶ ΠΟΏ πεῖ {|, Ἐχέρίος 
σαηξε πες ἱρίαα ππεπείδα ξίγπηα ες της Ρείπν κμει ἰαῖ 
Ἐχ ΡΒ Ϊο γτοφεαπεξ,ροῖ ᾧ τας ἀεξαιίσαία ξαί, πρώκνμα 
ϑοπηο ἱπάίσεηξξ ποη ρεγπμίεγαξ (απτυϊέπαπέεβ ὈνοωΝ μὰ 
ΪΝεφραειἄοςκος ἀεβείετε. ἐροὸ 86 Πσηΐς ἰαζεδᾶ τὰ ἔιραα 
(ραυξάοίεπς,ἀοπες εἰαπηααίε σας σα!ίπαςεις. [0 4Π 6. 
ϑεά σε ςεἤεπι5 ἀεἰ ἢς φαχίίατί, 
᾿Νευεφ αἰίηαίβ αεεαπι σαπογξέαγ ἐεΐο ἀσίο. 
ΠΕ Εἴ ςοιπαβρυσηδίεβ εἰ [ ἀε ςδέία πεηίγεί, 
Οἰἴπηεςϑ αὐξξ ας ςαΐο ἀεϊεεαταν έεῖι αἰ εηΐεϑ. 
Μεςειίς ἀἰχίεπαίς Δαίεπι ρο ρατζαεγαηξ ἀεί αἰῆ- 
Οὐπιηες ἤπια δυίξ ςοἸ εὐ πεπεεπηξίη πη ἰοςν 
Δεπεπεγᾶξ ργαοοηςβ ἀπο, Πσηῖ δε! { εεξέεβ. 
Ἑείπης ειἤίςε5 τπασῆας ἐπδας5 Παδεπέεϑ, 
Ν εβεπηξίεγειδα εἰὥσεξδς δε || Πγερίε, «αἱ αδέ 
Ταρρίέξεν ϑαξατηίας ἱπέοηαίεΠσπιαπι δε [{ τα], Λφχήνορ, 
Ῥείην δέ αἰξεςίαττιᾷβ ἴ ἰςτπεηοῦς αὐἱπεεδιπε ἰᾶςεα ἃ ἰαπιδε 
δδπτξ ἰπεγ ρα ῃλίο Ε5 Ρ πεξεέγείη ἐπε τ δρᾶγ, ΠΑ τ 

Β. 2 ὈΟ(Οὐοιηοκόάϊε 



λ ΒΑΤΡΑΧοΟΜΥΟμΜΑΧΙΑ͂ ἘΞ “ 
καδᾷ ἔπεσε ποινὲς ἀπταλὰρ δ' Ἐκόνισερ Ἐϑείφαρ ἐ᾿ 

Ι ᾿ 3 » ὃ ᾽ ͵ , 

φρωγλοδύτπηο δὲ μιεύ αὐὴὸρ ἀκόντισε τκλειωνα.- 

τοΐξεμ δ' ᾧν σέφνῳ σιβαρὸμ δόρυ, ἂμ δὲ τοεσόντα 
Ὁ ΓΕ, ᾽ὔ ἸΝΣ ᾽ὔ ᾽!} 
εἷλε έλαο ϑάνατίϑ), ψυχῇ διὲκ σώματοο Ἐπῖη ὁ 

σθῶτλαῖ δ ἂρ ἔπεφνε βαλὼμ κέαρ ἔμ βασίχυξομ «. 

ἀφτοφάγίθ) δὲ τοολύφωνου χτὶ ἡ γαδέρα τύψεμ.. 

ἤριπε δὲ πρανῆ. ψυχὴ δε μελέωμ ὑξέπτα. « 

λιμνόχ αρις δ ἃ ὧδ εἶδεμ ἀπολαύμνονομ ποολύφωνομ. Ἧ- 

“φωγλοδύτημ τέτφῳ μυλοεδεί τρῶσεμ Ἐπιφϑαδ, 

αὐχένα τὰς ῥέσσομοτορ δξ σκότί( 6)" ὁσδ' ἑκάλυψεμ: 

λειχήνωρ ᾷ αὖῖο τιτύσκεν διαρὶ Φαεινῷ, 

μοῦ βάλεμ,οἰν δ ἀφάμιαρτε μα ἧπαρ. ὧο δ ζνόκοι: 

κρρριβοφάγς οχϑαισὶ ἰαθείαις ἔμιπτεσε Φεύγωμ.. ΤᾺ 

ἀλλ οὗ δὼ ὡς ἀπέλνγεμ ᾧ ὕδασι ἤλασε δὶ αὐτὸμ « 

κάππεσε δ οὐκ ἀνένοσεμ, βάη]ετο ἃ αἵματι λίμνη" 

τοορφυρέῳ, αὖτρο δὲ τα Ἠιον σ᾽ ετανύοϑη. 

χορδᾷσι Ἄπταςῇσι τε ποορνύμου Θ΄ Δαίονεοσης 

λιμνήσι δ σχθαισὶ τυςοΎλυφομ ὄζενάριξε ΣΌΝ 

«Ἰονογλύφομ δὲ Ἰφὼμ καλαμίνϑιοςρ, τις φόίθομ ἔλθω. 

ἤλατο δ τ λίμναν φεύγωμ,τίιῦ ἀασίξδα ξίψαρ - 

ὑδεόχαριο δέτε τοέφνε πφνοφάγομ βασιλῆα, 

χΑμαδίῳ πσλίξαο Δ ἜΗΝ ἡ ̓ ἐγκέφαλος δὲ. 

Οἶκ τνῶμ ἔδαλεὶ τοαλάσσετο δ αἵματι γαῖα... 

σ 

ΓΙ . 

Ἂξ ὑὴὲπ κ΄ 

λειχόπιν ̓  



ΒΑΝΔΈ: ἘΥ͂ ΜΥΝΕ. Ῥνὰν Ἀ. ὁ 2 

(δείαϊεαᾶε ρεοηιεπειας ἄς ρυϊπετα!ξεας ξεείε το 

ὡς Ττορ οάγεεβ Δ ρο  βηι ασυ αι 8 Ῥῇσοπα (πᾶς 

᾿Ταβχίεαδε ἰῃ ρείζοτε (ΟἹ 48 ἰδοεᾷ. μᾶς αᾶε «ἄξεις 

Οερίεπίρτα πιούδ, Δηἴδ δξ εχ ζούροσς εποίδιμξ, 
ϑοαίαῦ ἀ0 ἀξία; ὁςοίαίε Ρααείες (οὐ ΕἰηΡαΐο γί 

Αὐτόρμασας ἀπ Ροϊγρῃοηᾶ Ρ ασπερξ ροαΠΙΡ, 

(ερία!ε αἴξ [ἀρίπα, ἀηίπηα αὔτ τηξρτίβ οαοίδαίξ, 

Γ γπιηοςΠατίς αὔξαξ αἱαάΐε ροοσητξ Ροϊγρδοπᾶ, 
Ττορίοάγέεῃ ρείία πιοίατί ᾿πταϊπειααίς απείςίραϑ 
(οἰ ἱπχία τιςαία, αίς δ. «αἰΐσο Οεἷοβ ςοοραίέ, 
[ ἰςπεηπου δαΐξ ἐρα5 ςοπςαςοίοδαξ ἰαῆςεα ἰαςίαα, 
ἘΓΡειςαῇίς Πο δδοιγααίερ ἐρᾶν πεαᾶε πτεἐχίς 
Οὐαπιδορμάριι, τίρίϑ ργοξαπαίϑ ἱποίαϊε ξισίεῃξ, 

ϑεά πεῳ [ἴς ςεΠαίείη ἀχαίς, ἐπτραϊε ας ἱρίαπα, 
Οσάϊαίε αὔτ, πη κείρίγαίε,πρεδαῖ δὲ ἐδ υτῖ Ιὰφῷ 

Ῥαχραΐοο ἱρίε δαζεπιίαχε {ἰτέις ἐχίεηία εἴ, 
Ν εηΐς ρίπσαϊδας ἱποίταζα ἰηιοΠίη5. ἢ 
Τ᾿ γπιηίία5 4 (ἢ τίρί5 Τγτορίγρίιαι [ρο!ίδαίί 
Ῥιειποσ γρμᾶ ὅς αἰάἀξς (ὐαἰαινίπεη ἰη εἰπιογξ ἅε 
δαϊεααίε αὔξίη [λα ξασίξς, ἀγρεᾶ ἰλείοης. (είς, 
Υ ἀτοςπατίς ἀαξοεπι οςοίαίς Ρ οι ΠΟΡ Παρ γοσεια, 
Χο ρέγοιείξης ρεῦ σαίγαν, ςεγέδγατι Δυζο ΠῚ 

ΓῊ 

᾿ς ἡατίδις Πα ραὶ ρο  τοδα αατ ῃσύίηξ ἐειγ3, 
8. 4. ἐἰεδορίηαχ 

Ἰζφωγλο, 
δύτκο, 
ἱηοτξα 
αἴστ τὰ ! 
π185 δ 
ἐογαῦᾳ 
ΣΟτλαῖ 

οὐ,8 Ὅε 
τα Ἐε] 
Ῥοσίο., 
Δῷτ οφά 2 

γοοιαῦο 
ταῦ ο 
Ῥϑης. ; 
πολύφω, . 
νομ, 688 
ῇ τὰ ἀϊ 
κἂ5 πιὸ 
τἰυοςᾷ, 
Κραμίθον 

φάγος, 
ἃ ὕοζὰη 
ἄἰϊς σαὰ 
ἰἰρυ5. 
Δυμνήσι 
οο', Ῥᾶΐα 
ἤτιϑ. 
τυρόγλυ 
Φοβ»᾽ Ὁ 

οχοδυᾷ, 
ἄο «αἴςο 
χόδεὸ χα’; 

(15 αὐ" 

αὖ 581) 
ἀξαῖς 
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λειχοπίναξ 4 ἔκταινερ ἂμιύμιονα βοςβοροκοίτίω 

ἔγχει ἐπαΐξαρ «τὸρ δὲ σκότος ὁσσ' ἐκάλυψε: 

πρασσοφάγος ᾷ Ἐσιδω, τοοδιὸς εἴΆκυσε κνιοσοδιώκτίου 

ῳ λίμνῃ 4 χπέπνιξε κρατήσας χερὶ τένοντα. 

ψιχάρπαξ δὶ ἤμουν ἑτάφωμ τοόρὶ τεϑνεαώτωμ- 

μοὴ βάλε πκλὅσι ομ πλνκδύθ᾽ ἐἰς μέσομ ἧπαρ, 

ποίπτε δὲ οἵ ποόόϑευ, ψυχὴ δὶ αἴδός δὲ βεβήκει. 

πιλοβάτις δ' ἐσιδὼμ, τνλᾷ δράκα με, ἐπὶ αὐτου, 

“ἰοὴ δ ἜΤΟΣ ἔχϑισε, μοὶλ σετύφλο ἥϑὰ ἐεικφὸμ, 

ϑυριώδᾳ δὶ ἄρα κᾷνος ἕλωρ Φέ γε χειρὶ παχείῃ 

κείμϑομ ᾧν πεδίῳ Δίϑομ ὅθε! ὸρ ἀχθθ ἀφόφαρ, 

τῷ βάλε τονλοβάτηρ᾽ Ἴζι γόματα. πᾶσα δ ἐκλάσθᾳ 

κυήμια δεξιτερὴ Ά τ σε ᾷ πὶ’ ῳ κονίῃσι. Ὁ 

κραυγασίδηρ δήμωωε, να αὖϑιο βοῶνεμξ ἔς αὖτομο 

τύψε μίσῳ ἃ αὐτου κ γάσέχα.: «σᾶς δέ οἱ εἰσω 

ὀξύσχοιν()7 διε. χαμαὶ δ ἔκχωτο ἅπαντα 

ἔγκατ ἰφελκομδμῳ ἷ ν» δόρατι χαρὶ παχείή Ε 

σιτοφάγ( δ ὡς εἶδεν ἐπ Ὀχθασὶμ τοοτὰ μοῖο 

σκάϊωρ Ἐκ τολέμι ἀνεχάϊετο.. τείρετο δὶ αἰνῶς. 

ἥλατο δὺο τἄφρορ ὅππως φύγῃ οὐ ποὺ δλεθρομό 
γρωξάρτας δ ἔβαλεμ Φυσίγναϑομ Ἐς πόδα ἄκφομο 

ὦκα δὲ Ταζόμονος ἐς λίμνημ ἔλατο φεύγω» ᾿ 

ἡφωξάρτας δ' ὡς ἔἴῖδεμ Ἐφ Ἡμλίπνοιυ προπεσόντα, ΐ 



ΒΑΝΑΙΒ. ΕΥ̓ ΜΥΝΕ. ΡΝΩΝΑ͂, ᾿ς 
1 Ἰςβορίαχ 8ε οςείαϊε ἐτερμερη!ξ Βοιδογοςοῖξ βορβορο! 

γι ν᾽ τὰ φΦ , "᾽ : , ἈΟΙΤΆΜΒΜ, 

Τ ζςεα ἱρει [αςίξ5, οδίςατίία5 αὔξ οεἷος ςοοραίέ, μὸν ΕΑ͂ 

Ῥιυλῇίρμασας αὔτ αἰἀδς ρεάςε ἐαχίε (ηἰΠοάιοςεςξ ἀυτὰ ἴᾺ 
ζςξεῖς Τη ἰασα δαέεπι(αβοςααίε ἐεπεηβ πιαπι Πεγ ΠῚ, πραῦσο 

ὈΠοδατραχ δατέ υἱέα5 εἢ ἰοςῆπ πιοίαίο, φάγος, 
Ἶ ᾿ 8 (ΟΠΊΕ] Ἐξερεισαῇηε Ὁ εἰαϊιπι ῥ᾽ πεμεγ ίῃ πιράίαπι Ἔραύ, ἄκη 40 

(ὐεααϊεδαζεπι ΠΠ ἀπε, δηίπια αἴξ δά ἱπξεγηαξαίέ, ροττο. 
Ρεϊορδέες αἴειαίαδς ἱαεί πιαηίραϊα ἱεείείη ἱρίαπι, ὅν ὑφ ΐ 
Ἐς τοητεπιίππηχίς, ὡς ἐχοσοαδαζαν ργορειποαῶ, καὶ; ηί 
Ἰταξαϑ εἰ δᾶξ ςετίε {Ππσαρίθιβ είς τπδηι ἔοετί. τ 'ν᾽ ᾿ 
Ϊαςεηζε ίη ςᾷρο ἰαρί4ξ ρδάεεοίι ρδάϊι ἐειτο υϑὸν ἢ 
Ηος ρεαῇϊε Ρεἰοθαίεῃ (1 σεηπλιίοια ὅς παῦλα ε πλλοξά, 
Τί δία ἀσχέια. ςεοίἀἰέααςξ [αρίπας ἑα ραϊαεγίδας, ΠΡ ον 
Οἰδυραῆάες ἀαεξ αἱ εἴ, ἅ ἐπηίας ἰδαε ίη ἐρίαπι, οεάδε, 
Ῥειοαίς πηεάία δα ίβηιρεί αξέγξ, οὔ δᾶξ εἰ Τέγο ΠΝ τ 
Αευθδίαης ἱσεεάίεραξ, παμπγύί αἄξ ει ερᾶζ ιἰηΐ σαι! υπὶ 
Τηξεβίηα,οχέγα δὰ ἃ ἰληςεα πιᾶηι σγδαί, (πειία ἀίδιον Ξ 
ϑἰίορπαρας δαίεπιέ αἱαίε η τρίς Παπηίηίσ, ὀρ ςοῖο, 

Οἰαυαϊςᾶς εχ Βεϊΐο τεσοάεβϑξ,ςδ[εαξ αὔξιαίάς τὸ νά, 
ϑαἰεδαε ααείη ἐοῆδπι, αὐ δαξασετγεί ἀἰτᾷ Ρετηίςίξ. γος, αὐ 
Ττοχατγίεβ 8 ροπῆις ΡΠ γΠρηαι ἴ ρεαίς [απίτα, ἡξος τη 
Οεἰετίίει δφἂξ ςοίπηιρι ίη ἰαςᾶ [αἰξααυίτ ἔαρίες (ς͵ Ἐκ 
Τοχαιίςς δίας ας βάβως [Σἰαία, α δῇ (εἴδεται 

ὲ 85 ς Εεὴ 
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ποὴ οἱ ἐπέδεαμθω αὖϑις ἀποκτάμναι μιουεαΐφωμε ας ἶ 

“πρασσαῖος δὲ ὧ) Ὁ εἰδερ ἐδ Ἀῤι{πτυρωῦ πρόπεσοντα,. 

ἦλθε διὰ προμάχωμ νοὶ ἀκοντισε Ὀξεϊ σχοίνῳ. 

οὗ δὶ κὐκώ σάκι( Θ΄. ἀκ έτο δ' αὑτῷ δορός ἀκωκὴν 

ἣν δέτις ᾧν μὕεσσι νέ)} παῖς ἔβοχος ἄδδλωμ, 

ἀγχέμαχος ΦίΛΘ΄ ἥός ἀμύμονος ἀρτεπιβδλε 

ὄρχαμος αἰντὸμ ἄφε φαΐνωμ κρατόβορ μόριδάςπαξ, 

δρ μόνος ᾧν μὔεοσιι ἀφισεύεσ'κε άχεδϑαι. 

δὴ δὲ “ρὰ λίμνκμ γαυρδμονος οἷος τὶ ἄγλομ ἐ 

σίῦτο δὲ τοορϑήσειμ βαξάχωμ Θ΄ οὐ χμαητάωμς 
μοῦ. εὐχεῦ διετέλεσε, » ἐπεὶ μέγα οἱ ὁϑέν)" ἧεμ, 

εἰ μὴ κξ ὁ οξιὶ νόπσε τρατὴς ἀνδφῶμ τε ϑεῶρ τες 

"οὐ τοὶ ̓ἀπολλυμδύυς βαξάχο: ἐ ὥκταρε κρονίωμς 

κινήσας δὲ Ἀ5Ὲ τοίνμ δ' ἰφϑέγξατο φωνίὼ. 

ὦ πόποι, ἢ μέγα ἔρον ὧν ὀφϑαλιμοῖσιμ ὁφῶριαίς 

οὗ μίκρόμ μ᾽ ἔπλκξε μιοιδάςπαξ τὶ λίμνκμ 

ᾧναΐ. φα βαξάχος βλεμεαίνωμ «διὰ τάχιδα 

παδιάδα τέμψωμθυ τοολεμόκλονομ ἰδέ νὴ) ἄφκμε 

οἵμιν ἀποκήσθσι μάχκα κρατεφόι πὲς όντα; 0} 

Ὧρ ἃς ἘΦΝ κρονίδικε . ἄφηο δ ἀπαμείβετο ύθως Ὁ 

οὔτ ἃ ἀρ αϑᾶν οἴπα κρονίδιν ὁϑέν( Θ΄ οὔτε ἄφκος  Υ 

Ἰοζῦσαι Βυέβακοιθ ἀρκγέμϑιν οὐ πτιὺ σλεθρομ. ς 

"ἀλλ ἄγε Φάντες ἴωμιον ἀραγόνες, ἢ δὶ σὸρ ὕπλορ᾽ 
, μινεϊόϑω 



ἘΆΝΑΝ, ΕΤ ΜΥΝΈ. ΡῬΝΟΩΝΑ͂, Ἔν 
Ἐλ ΠΠ{πουυτετασα5 οςοίάείς ἀεἰν ἀεί88 5, 
Ῥιαῇα δε πειίαίε δά πας (ον, ἢ ἂ΄ῇ ἢ ςεοἰἀειδέ ἀὐνιῖ 

Μεηίε Ρ Ῥρυσηαίοιοβ, δ δου αι εἰ ἀςαίο ἑᾶςο, μαίας 
, τεπεραξ ααείρἤις ἰαηοεα δοίες, σα} 5 ἵνεῳ περίε(ςα, ἐεπμεραῖ δε ίρ Ελλμεν 

Ἐχαί ὅς 4 (ηὖ πτατεβ ἑαπεηίς ΕΠ ερτοοί ίηὗ αἷΐοβ ἐπι ἰτδεας 
(οπηηθρασηᾶς οι δ! τ ρ με Πθέ Διξερίρεί ἘΣ ΤῊΝ ΄ 

Ῥηηςερϑίραι Ματέξ οπαδβ το αΠ" Μειίάδηραχ ἐἘ μυίςς 
(αἰ οἴτις ἱπέοε πγαγεὸ ἀοηνίπάδαίαν δι μόνῃ ςοσηον 

τηςῃ, 4ἄ 
ϑιείίεδαξε ἰαχία ἰασαπη εἰαία5 ἔοι αΡ ἃἰής,.΄ ρϑηὶ ̓ ς 
ἴααθαι 4. ἀεροραυϊαία τε ταηατ ἄφεινιασαϊαιτίαῖ ἀπὲ 

με Ἑεςειΐε ρεγίείῃεε, αι πιάση ἰρίτοδις εγαΐο. ἕῳ ᾿ς 
ΚΝΙΠ Παίπι πίε επί Πεεραίει Ποπππᾶς; ἀεοιί» Ρίεπάϊς 

Ῥατγείς ἘΕιετᾶς ρετεᾶέεϑ γαδ5 τί δεδίαϑ ἔα Πδε ϑαξαγηίαϑ, ἧς, 
ἵΜούεῃπ δὔξ αραέ, ἑαϊεπι ἰοςπίας εἰ πσοεπι, ὦ 
Ο Ἀή ςειίε ππᾶσπαπι ρα ἰπ ὁσία ίάεο, ὦ 

ἵνοι ραζπιηῖε Παρεξεαίε ἱμΜειίάδεραχ ῥ ἰαζαπι, 
Τταςίδατε τληηα5 ἀοἰγἀεγδης, (δ ςοἰειτίπηε. 
Ῥα ἀ δ εἰξέαπιας (πππυϊέιοίατη εἰ ὧν ἵΜδιεξ, Ὁ 
(Δ Ραι αιςεδᾶξὰ ῥασπα τόδ (δαϊς εχίπειξ, 
δίς ζει ἰοςα ἰαρίξον, Μδι δεγπάεθαε ίξεπιδο. 
νεῷ ςεείε Ῥ4Π]Δα 5 ο Ταρίξεγ ροιξεία, ἴα: ἱΜΜαπίς 
Ῥοιειίεγαηίς ἀαχ τί ἀίταππι ρεεηίοίειη, 
ὅεάασε Οἤλες ἐἀπιας Δικ δέον εσ, πεῖ ἑαυ ἰαςαϊᾶ 

ΪΜμουξαξ 
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κινείόϑῳ μέγα τιτανοκ τόνου Ὀβοιμλοεργὸμ, 

ᾧ τιτἄάνας τποέΦνεο, ἀρίσσρ ἔξοχα τράντωμ, 

ἐγκέλαδομ τ πέδησας, δ ἄγρια φῦλα γιγάντιομ. 

ἴοι ας ἔφκ.. κρονΐδηο δ βαλε Φολόεντα κεραυυόνε 

“οῶτα μιοὺ Ἐβρόντεσε. μέγαμ δ' Ἐλέλιξερ ολυμιπομε 

αὑτὰς ἔσατα κεραυυὸμ δαμιαλέομ διὸρ ὅπλομ 

ἕὴ ἐπιδινήσας. ὅ δ ἂρ ἔπίατο Χειρὸρ ἄνακτΘ 

τοᾶντας μϑι' ξ᾽ Ἰφόβκσε βαλὼμ βαξάχος τὲ μύαςτε: 
ἀλλ οὗ δ ὃς ἀπέλνγε μυῶμ Ξρατῦς, ἀλὰ ἔτι μᾶλλον 

ἔετο ππορϑήσεμ βαξάχωρ γύθΘἪ οἀχμητάωμ, 

ἐ μὴ τὶ οὐλύμιπο. βαδάχος ἐλένσε κρονίωμ. 
ὅρ ἑὰ τότε βαξάχοισιμ ἀρωγονὶὸ εὐθύς ἔπεμεμ. 
ἤλϑορ δ᾽ σςαἴφνκο νωτάκμονες,, ἀγχυλοχῆλαι, - 

λοξοβάται; σφεβρλοί,ψαλιδόσφολιοι, ὑδακόδάρμοι, ' 

ὀξοφυᾶιρ, τολατασωτοι, ποσίλβοντες τ ὥμοις, 

βλαισοὶ,χεροτένοντερ, αἿΡ σέρνω ἔσορῶντεο, 
ὑκτάποδερ,δικάρίωοι,υχ εἰρέεο,, οἵ δὲ καλεζσται 

καρκίνοι. οἵ φὰ μυῶμ οὖραο σομάτεοσιρ Ἐκοπῖο,, 

ἡδὲ πόδας νοὴ Χᾶφας. ἀνεγνάπτον» δὲ λόγχα!, 

οἷς νοὴ ὑπέδδασαμ δαλοὶ μύες, οὗ δ' ὑπέμαναμ, ᾿ς 

Ἐρ δὲ φυγὴμ ξξάποντο. Ἰδύετο δ ἥλιος ἴδιαν, 

νοὴ πολέμιο τελετὴ μονοήμορ θ᾽ σιετελέσθη. 

ΤΈΛΟΣ ΤΗ͂Σ ΟΜΉΡΟΥ ΒΑ. 
ἸΡΑΧΟΜΥΟΜΆΔΑΧΊΙΑΣ.: 
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ἵΜμοιεαίας πάρη,’ Τ τας (ἀΠιήί, ροϊξίορ", 
(ζυο Τίϊαη45 οςο{{| ἐστεσίος υἱέγα οὔς, (σδί, 
ἙΕωςεἰλάέᾳ τατϊταοίες ᾿ρα , ἃ ἀστεία στα σὲ 

δίς ςετίε αἰχίϊ, ϑδέαγη ε ἰαςαΐαι ξδιάξς ξαϊηγς 
Ῥηπιᾶ χείαε ἱπεοηιπέ, το αἴξ οσιπιουίε «αἰ, 
ϑεάροίζεα ξιπηςη ἐεετίδίϊε [ου5 ἐεἰ 11 
ἵΜμιπεταο 5, {πὰ δέ ςεείε εποί διέ ἃ πιᾶηι ἕεσς 
Οεἰαηδέ υαίῳ ἐεεγαίεΔςα αι γληαϑοβηγαγεςς (οἱ 
δεάηεφῆς ςεἤδλιπε απ ἐχεγοί εξ δάϊηας πε 
Ουρίεδαξ ἀερορυϊδε ἱτε ταπαγ σεη ίαςσαϊδετίς,, 
ΝΠ 45 οἰγπιρο τάπαβ πνίεγαι [απ ϑδίαγηίας. 
(υἱ πείῳ εὔςταηίϑ διυχη!δέογε ἤίςο πίε, (ςαταίς 
ΜΝ επεζί 3ίεχ ἱργοιμίο ἢπεες ἰσαάςϑῖ (ετσοιυησαϊ 

ΟΡΙᾷ ἑπστεάίξεεβ, ἐοιίαοί, ΠΠτε5 ςογίίςεβ ἴ οἵς,ο 
ΟΠεί παίαγα, ἰατί Πἄετος, αἰ φέεβ ̓  Παειζ(Π τρείϊεῖ 

ΒΙαΠ,πείποί5 τιαίθα5, ἃ ρεζζογίθας ἱηέπεηΐείς, 

Οὥορεάες,δίςίρίτε5, πηι ἰῃηςαραδτΐες5, {8 αο 

(δαί. ᾳ υείᾳ πιαεία ςα445 ογδΡποίἀερδι (ςἀηξ 
Ἑε ρεάες δ πδηπ5,Πεδεραηξ δε! Δηςεα, 
υος ἃ τἱππεγε πηίετί πλαγεβ, πες (αβ παεζέ, 

Τηῃ ἔπσαῃι ας πεγεεραηξ, οςοίἀεραί διε (Οἱ [4Π1, 

ἘΓΡεἰ  Πηί5 πηία5 ἀεί ρεγξεζξα εἰ, 
ΕΙΝΙ8 ΗΟΜΕΒΙΞῚΙ 
ΒΑΤΕΔΟΗΟΜΥΟΜΔΟΘΗΙΆΕ. 

ὼ.» 
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1 Ἐπιτάφιον. εἰὸ θίκηφορ Αὐτί
ς. 

τ πάτρο σιδωνία, 
Ἢ ᾿ς 

τὰν μερόπωμ ποϑὼ, ἐν μέγα σόμα, τὰμ ἴσα μιὄσαιδ 
᾿φθεγξαμϑψαμ κεφαλὰμ ὦ ξένε μκαιονίδεω, 

«ἃ ἔλαχομ νασῖτις ἴψ ασιλὰρ, οὗ γὴ ᾧ ἄλλς 

εἰ δερὸμ, ἃλὰ ᾧν Ἐμοὶ τονεῦμκα ϑανὼμ ἔλιπεμ. 

ᾧ νεῦμα κφονίδαο δ᾽ τταγκφατέρ, ᾧ καὶ ολυῤίπομ, 

νὴ τὰν Αἴαντος ναύμαχορ εἶπε βίαμ, 

μοὴ ἐν ἀχιϑλείοιο φαςσαλίσιμ ἕκτορα τοώλοις 

ὑβέα δαρδανικῷ δρυτήομϑνομ τοεδίῳ. 

᾿ καὶ δλίγα κρύήω ὁ ταλίκομ, ἴσξδ ὅτι κεύϑει 

μοὶ Θέτιδος γαμέταμ α βραχύβωλος ἴκορ. 

Εἴο τὸν αὗτου - 

βυϑάδε σἰὺ Ἱερὰν κεφαλὴν ὙΠ] γαῖα καλύτηα 

ἀνδρῶν Ἡρώωμ κοσμήέτορα ϑξομ Οἰκφομ, 

ΠΑΌΔ ΙΩΔΝΝΗ͂ ΤΩ ΦΡΟΒΕΝΙΩ͂ 

ἘΝ ΛΑΜΠΡᾺ ΤΗ͂Σ ΓΕΡΜΑΝΙσ 
ἋΣ ΒΑΣΊΛΕΙΑ, ΕἾΕΙ 

ἈΠ τας ΤΑ πο 

ΠΉΝΙ ΓΑΜΝΜΗΛΔΙΩ͂Ν 



31 
Ἐρίρμίαμι ἰη Ηοπηογαπι 

Δικίραίί διάοπή. 

Ἑηοινίηιπι [πλἀείαπι,πιασησπι ο8, πα Μαῇϑ 
Ι οευζ ςαρυΐ ο Βοίρε5 Μιαοηίας ΕΟ ει, 

Εαςίοττί(α ἴπατ ἰηἰαἱατία Π{ρεἰπηςα,ηὉ εἥϊ ἰῃ αἰία 
ϑασίιπι (δ ἰῃ πτείρίτε αἱέα ξαιηότα γεϊηαίέ, 

(το παίππι Ἰου5 οαηίροίεης, απο ὃ οἰγιιρᾶ, 
Εἰ Αἰαείς απαίεηι ΕΧριίεΠίξ αΠΊ, 

Ἐΐ 40 Ας είς Τ πεῆα οί Ε]εζογειι εαπαδιιθ 
ϑεςυηάήᾳηι οὔδα ίη αἴδςο ἰαοςγαζαπιίοίο,. 

δ δας ραγαα, ςαἷο ἔα πα σηᾶ, (ςία5 χαρά «αἰδέ 

Εὖ ΓΠειία!5 πιαείτ εχίσαίοίεδα (.{} 0 14) ἰςοβ, 

- ἴῃ δφυηάε1, 

(οηάήϊεέυς πος ἑσπιαΐο πλίε5 ἀϊαίης ᾿Τοιειῖς 
ΓΠεγόσμι ςεείηίξ ΄αί Ῥεης σοίϊα ἀπςιμπι, 

ἈΡΝῸ ΙΟΑΝΝΕΜ ΕΕΟΒΕΝΙΝΜ 
ἽΝ ΙΝΟΡΥΤΑ͂ ΘΕΚΜΑ͂ΝΙ 

ΑΒ ΒΑΒΙΓΕΑ͂, ΑΝΝΟ 
ΣΡ, " τ σαασις τ, Τὰ ἡ ἢ ἢ 

ΜΛΜΈΝΒΘΒΕ ΣΑ͂ Νν ΑΕΒΓΊῚΟ, 



ΕΞ 

μι 



τ ἘΠ ΤΙ ΡΝ. 

5ΊΊΜΝΌδϑ, 

ἰδ τυ συ “Βλό 

Ετο ὃζ [εαπ τος 
(ιαοὸ ὃς [,Ατίπο, 

ΑἌΡνθ τ ΝΟ ΥὙΥ)] 

φ Ἵ 

( Ἷ 

ἯΖ. 7,7, τ ἢ ον νων ί 

ἥ “4 ΄ (τ , ἢ “ Ἷ ΝΣ ᾿ δ 272 ΣΡ ΚΑ Ἢ. Ὁ) τς 5», Μ 
ἥ ́, 3.» (; Ἵ κἀκ “2-“-. , ᾿ κοι Ψ 

ί», , Ν ἐμ Ω Ὁ τῷ ν᾽ 

" ΚΡῊΣ Π “ πα ..} Ν 

ὌΝ ! ΝΗ ρα ΕἸ Γῃ ᾿ 

Ἰ ,. Σ , ἥν " ἤ ̓ν Δ, ᾿ ἁ ̓ 

Ὁ ΣΝ ἥ ἘΊ «Ὧν 
ἵ 

ῃ ΤΣ 

7 ι ῤ 

ας- 



νος ΛΠ Πα Ρ ΚΎΡῃ 
27. 

ν᾿ 

ΓῚ 

34. ἐγοδι ἐς 
Ιο. ΒΈΟ ΒΕΝιν 8. 

ΒΤ ν Το 5... 
πο 9 

Μν 5ΔΕΙ, Ροεία: αἰεί, ἄς τς ἃ 1 εληάτί 
ἰαζιαιί5 απιοτίρι5 ἀίσηΠίηγα ςαγπχξ ς ἱπέεγβία, 
ἐίοης ἰαιίηᾳ, πορίβ ἰη ος ἀξαίπλι5 ἐγρία πο τίς 
Ἔχοιήαπι, πε Πίης ἀερτεπεηάεγε ἡαεαδίίβ, σαδητ 
εχ ῃος Οπίαίμας {{ πιαξαδίαβ ἰη 1 εαηάτί {14 Δα 
᾿Ἑτὸ ερίΠοίᾳ, ας αἰίετα δή 1 εαηάταπι Εις; 5. τπιο- 
(ὁ πεῖετίς {Π|Πππ5 ΒΡ οεία σατεη ἢος ἘΠ: ΝΑ (ὰηξ 
ῃ ἀοίί5,υί Μυίαί ἀρ γεν υἱαεγί, ἵΝος ηἰἶ ρίο - 
Ὠυπηοίαπια5, ϑεα σα Δουδάεηιίςί5 ἐπέχορμδν. 1ά 
ὨοΡίΞ ἡοη πα]σατγίζες ἀοίες απ τ] ΠΟη πῃ ἢιμ 

Ὃν φγδηίβ (Δηταπι, ἰεα ἃ αἰαίη 5 Πἐετίς θα το 
Ρεγτ ἃς ψευδεπίγραφα.-. []σδπίοτ πγίγαϑ εἰ ἢ εχ 
Ργπιξαάί5 αιηδεία αΠεδιίθυ5, αὐ ΄αί Πεαδίῳ ἄεςο .- 
τ (αὐ ρα ςῆγε πιειοσ, (ϑ υὰπι ἀερίησίε σταρῃίςὸ, 
εὐταπεηίςαι  εαπαάτί περοίεηζίᾷ ἃ αγαάογειίαπι 
᾿“Ἑμϊς πλα!εδύεπι ἐπι εο Παίονας πουδίβ ἢ πιί» 
ηι15 {εἰίχ εἴ, αασα ἃ (Οἰἱὲ Πησίε, ἃ οἴ στατίᾳ τερ 5. 
δοςδιπιοάαί, Δίαης Μαυίαπῃ Εππιοίρί ΗΠ ξαίῆς, 
ἃ Ρυίπιπη,, ἀεούιπ) σοπεαίορσίαπι πεηδι15 σΟΠ1) 

Ρίεχυΐ,, ας ίρπαγαπι ππεηίῆς, Βεηε Νὰ» 
ἰείε,ἃ Ετορεπίμπι διυδίε ιΔιριά ἰπείν.-- 

ται Βα ΠΘα11, εχ αάϊΐδιι5 ον 
Πγί5. ϑὰ 165 ἰαησα, 

τ25. Δης. 



ὃς 
ἸΣΟΥΡΟΥ ἸΟΥ͂ ΚΡΗ͂ΤΟΣ, 

Ἴνν πὸρ Ἐω ἀνὰ σηδὸμ, ἀγίνεομ ἧχι ἜΡΟΝ, : 

[ἢ κυϊπφογενξϊ, ἀπσεύδφοντεο Ἐτησιομ. αὐτὰς Ὁ ) τόξον. 

οὖλθ ἢ ἔρωρ βάσαϊε. διοισεῦσαι δὲ μεμίωμὼς « 

ΜΆΡΚΟΥ 

ὀξέα δενδίδλεσκε, τικρὸρ δι ἴθαρεμ Οἴδὸμ » 

ἀὐτὰ Ἐπ ἀφήταζαν Ἐπτιασέφχωμ διπελάϑε, 

ἥπατὶ ΛΔειάνδιφοιο κόρν φρέναο αἶψα Θά, 

ἀρφότόβοι δὲ τοῦθ, αὐτῷ τσεφορυϑηοι, οἰσθο, 

ἀδύλωμ ἀπόνανρ, γάμωρ δὲ σαυίδσορα λύχνομ 

λαβϑειδίωμ ϑέκαντο, σιδήφειον δὲ λελογχὼς, 

αἷμα, τοολυπλάγκτῃο προύδωκε ποσεζύτας χέλλαξ, 

κοἱ σφεφάσο μοὺ ἄμιδρσερ, ἄμιδοσε ὃ νὴ φιλοτήτων. 

τῷ αὐτῷ, Εἰο 9 σαῖορ 9 

Καὶ φοίνα; ἀδοίσεα ϑεῶρ ἕλε, δὲ γονῇ ἀοιδαῖς, 

οσεῦτο λαχξιμ ἄφκα, μιν 0}, ἄποινα ποόνωμ. 

“τὸ κλύωρ νερλέσ'κό', ὁ τ ταῖς Ἐπενίώοϑεμ ἔργοις, ς 

ἀχλιρ ἀδίω. ἄφδιρ τ οὐχάδεμ νι. ἔφως., 

πασαΐῳ ᾷ Ἐπέτενας “Ὁ Ἃ Ἐκληήξε. τοϑετωμ, 

οἴφρομ, ἀποδεέψαι τοαρθενίνς πάλνκαρ. 

οἄνείόθω δὲ μιπκρῃσμ Ἐπιδίξας σελίδεοτ,, 

905 ὀλίγαις ̓ πολίωμ. Χοὸσ Ἐοργέρ ἔρωσ ἐ 

. »ϑὐδαία 



. Ἂ δ᾽ ἿΞ 

φ (ὦ 

᾿ΜΟΥΣΑΤΟΥ, ΤΑ κατ ἮΡΩ͂ 

ΚΑΙ. ΛῈ Α ΝΆΑΡΟ Νι . 

ΤΥ τπὸ ϑεὰ κρυφίωμ Ἐπιμλάςτυρα λύχνομ Ἰρώζωμ, 

ἡ) νύχτομ ταλο]ῆρα θαλασσοπόρωμ ὑμεναΐωμ, 

Φ γάμομ᾽ιχλυδευῖα, τορ,οὐκ δεμ ἀφθιῖος ΓΝ 

μοὴ) σιδὸμ νὴ ἀβυδομ, ὅτδη γάμος ἔννυχος ἠρδο ὁ 

υκχόμδμομ τε Δέανδφοομ ὁμμϑ, νὴ λύχνομ ἀκόω;, 

λύχνον ἀπαγγέδιοντα. διακτορίίω ἀφφοδίτες 

Ὦρα μυκτιγάμιοιο γαμοδσόλομ ἀγγελιώπῳ, 

λύχνον ἔφῶ τόρ ἀγαλμαςὸμ, ὥφελεμ οὐϑέριος᾽ ΟΝ 

ξννύχιομ μετάεθλον ἄγε ἔφ ὀῤλάγυριμ ἄθρωμς ᾿ 

ναί μι ἐπικλῆσαι νυμφοσόλομ ἄϑϑομ ἐρώτωμ 9 

ὁ). τοέλεμ σωωυέρ!! 6.7 ἐρωμανέωμ ὁδωράωμς 
ἀγγλιίω δ φύλαξε ἀκοιμκήτωμ ὑμβμαίω Ἢ 

πρὶ χαλεῖ πνοιβ σι ἀήμϑραι ἐχϑρὸν ἄτερ. 

ἄλλ, ἄγε (λοι αἰλποντὶ μἷαν ξυυάεδε τελϑιαϊὼ β 

λύχνο σβεννῦμδιύοιο ηὴ ὀλαῦμϑοιο Λεάνοδςε, 

Σαβὸς Ἐμν ἡ) ἀβῦδος ᾧ φναντίομ ἐγγῦϑι πόντον, 

γεί τονέο εἰσὶ τόλλερ «ἴρως 6' ἀνὰ τόξα τιταίνωρ, » 

ἀμφοτέριο πΊολίεοσυ ἕνα χω οὗ οἴδὸμ», 

ἩῚ ἴϑεου φλέξας μοὰ τσαφθένομ οὔνομα δὶ αὐτῶ, 

ἐρύρδαρ τε ἐΔέανδφορῚ Εἰ καὶ τοαρθένος ἀφώ, 

ῥοῦ, σμδὸρ ἔναιεν. ὃ δὲ, τοϊολίεθρομ αρύδο » 

ἀμφοτέρωμ Ὁ]Ἱολίωμ τοεριπαλλνίερ φαέρεο ἄμφω 
ἔκελο) 



37 
ΜΝΟΞΕΙ ΒΕ ΕΚΚΟ 
ΕΚ ΒΕ ΑΝ κ Ὁ. 
Ἰςε οςἰϊτοτγᾶ ἐς [Ἐξ [οεγπᾷ απιογῖ, (ρείατᾶ 
Εεθοΐδυτηᾶ ἡδέαξζοτεξ Ρ αταίς ἐδ ε(ἃ ἢ“ 

Ειοοί ιξεδτοία,ηαξ πὶ υἱάϊε ττοεγαρείδί απζοσα, 
Εἰ ϑείιιπι ἃ Δογαα,αδί παρείς ποΐξαγης Ἐείϊς 
ἵΝαίδηΐξώ [-οδηάτασι {{π|π| ὅς ̓αςογηδιι ατάίο» 

Γἀσεγηαπι αηππηςίαηέεηι πσηοίι) Ν᾽ ΘΠ οεΐ5, 
Εἰς ποᾶᾶδε απϑξεί5 πιτρεία5 οὐηδηΐ πυηςία, (ρίέ 
Γ ἀὐἰςετηῇ αἰὐοτίς Ππιυ ας, χα ἀεδαίέ εἰμι ᾿ς 
ΪΝοδιυκηᾶ ρο οβίςε(α ἀκποεῖε δά ςσίογεα αἤγοῖς 
Αεἰρίᾳπιαρρεϊ ας (ροηίαοογηαηίς {εἰ ἀπιογῶ, 
Ὁ υοηΐᾷ ἔπειτα ἀπχδέοτίδειτσι σαγαγιτισι, 

ΓΝαποίαπης ἰεγαδαίε πίοιτιηΐτ1 παρείατ 11, 
Δαίεζ πιοίεα δείδια ἤδλεεε ἰπίπιίςας πδπέας.. 
ϑεὦ εἰά πϑίῃί ςαπεηξί πηι ςοηςίης ἥπεια 
Ἐ οοιηο εχείης5», ὃ ρεγειηίίς Γιεαηάτί, 

δείξας εγαί ἃ ἄργάι ὃ γεσίοῃε,ργορείπαζα. 
Μ ίείηα ἔχη πιδε5, (αρίάο διε αὐσαπηεηάεης, 
Αἰηδδδιι5 υτϑίδιις αηδιτὶ οσπλε Δ σίείαπι 
Ταπεπεπι ἀγξη5 δὲ αἰγρίηξ,ΠοπΊεη πεῖὸ φούσι 
ϑαδαίθο Γεαηάει εἴαΐ, δ ίγσο Ετὸ, 
Εἰς ας δε μαδίεαθδΐ, {πε πειὸ ορρίάἀα ΑΡγ, 
Διηιθαγῖ υὐδί ρεγρυίςηγα Πείία αῦρο, (αἱ, 

3. διημχίεϑ 

ΤΥ 



δι... τ τ Υν. ἱ 
ἥκελοι αλλοϊλοϊσὶ, σὺ δεποτε καὶ τοίσεξ,. 

δ μιοι. τὶνᾷ τούφγομ, ὅπα ποτὲ σ᾿ κσιὰς Ἡρώ» 

ἴσατο λύχμον ἔχϑσα,, νὴ Ἡγεμονόυε Λεάν δρῷ « 

δῆἥτο δὲ ἀρχαΐης ἀλίκχέα τοορθμμὸρ ἀβύδα 
ῳ μι: “΄ 7 ΚΝ τ Ὄ ἶ 
εἰσετι πὸ κλολοντὰ ἐλοφοβ,ν ἡ τρωτὰ Λεᾶν δος 

αὐλιὰ τοόϑεμ Λείανδρος ἀβύδοϑι δώματα ναΐωμ 

φῦ ἴο τοόϑομ ἄλϑε, τοόθῳ δὶ φϑέδασε μοὰ αὐσὶ 

Ἰφὼ μιοὺ χαρίεσσα διοτρεφὲο αἷμα λαχῦσα 

πύπροιδος ἣμ Ἰέραα.. γάμῳμ δ' αδίϑακτε ὅσα 
Ππύργομ ἀπὸ προγόνωμ παρὰ γείτομί ναῖε θαλάοΣ ἢ, 

ἀλλκ κύποιο ἄνασσα, σαοφροσιζρῃ δὲ νὴ οὐ δοῖ 

οὗ δὲ πού ἀγφομδύμσιμ Φυωμίλκσε γωωραιξὶμ « 

οὗ δὲ χορὸμ χαρίεντα μετήλυϑεμ ἕλικ᾿Θ’ ἥμχᾳ 

μῶμον ἀΛδνορϑλη Ἰκλήμονα, ϑκλυτεράωρ 

μοὴ Ὁ ἕω ἀγλαΐᾳ Ἰελήμονες ἐἰσὶ γασαΐκερο 

ἀλὰ ολεὶ κυϑέρεαμ Ἰλασκομϑνα ἀφφροδιτίω, 

πολλάκι "θὲ τὸ ἔφωτα “πδηγορέεσ᾽ ἐξ ϑυνλαῖς » 

“δὶ σωὺ ὁνρανί!; φλογερ ἜΓΟΜΕΒΟΙΕ ΤΩΝ τὰ . 

ἄλλ οὗ δὶ ῶο ἀλέανε τουριπνείονταρ οἴσοιο. 

διὰ γυ κυποιδίκ ποανδήμιος ἤλϑεμ τος τὴ, 

σίὼω, ἀνὰ σμσὸρ ἀγθσιμ αϑώνιδι νὴ κυϑερείᾳῃ 

ππασυδίη δ' ἔασόνϑορ Ἐς, Ἱερὰν ἢμὰ Ἱκέσϑαι 

ΘΟ Ι ναιετάεσ᾽κομ αλιδϑεφέωμ σφυρὰ νήσωμ ο 

οἵ μον ψῷ αἱμονίης « οἱ Ἃ ἐναλίκε ἀῷ κύποσ.. 
ον 



Ἂν 5ΔῈν 8, ς9 

ϑίησγῆος ἰπέογ(ε τὰ πείοὸ ἢ χαδηᾶο ἤϊας ἐαηΠί5, 
Ὁ υδίς πίῃ “η 44 ἐαγτίπη,αδί ααδα Θεἢίας Εκὸ 
ϑιαδαι ασεζῆδπι παρε, ἃ ἀπχ είαὶ 1 .εαπάζο, 

(υατε ὅς δηζίχας πιδιοήαηιἐτείασπι Δδγάϊ, 

Αάπας ἀεῆεης πιοτίθηι ἃ ἀπιούεπι [«εαπατί. 
Ν εγᾶ υπάς 1 εληάετί Αδγάο ἀοιιος Παδίεδηϑ 
Ετ᾿ δά ἀητογέ ἀεηΐξ, αιπιούε ἀείο ἀεαϊχίε ὅς ἐβαιτι’ 

Ετὸ εἰεσδης σεπεγοίαπι [Δηρσιαίπεπι (οτείξα, 
Ν᾽ εηεις εγαῖ [Ἀοεγάοβ, ππρείαγ πετὸ Ἰρεγί( ο ἐξέ 
ἹΤαιτίηι ἃ ρατξείθα ἀρ αἱοίηζ Παδίξαραί πλδέε. 
Αἰεεία Ν εαὰς γεσίηα, ςαΠίξαέε αείὸ ἃ ραάοτε 
ἵΝαυηῷ οοἰείζαγαπι οδπιογοίο υἱὰ εἰ τυ ίς ει], 

᾿Νεφ εήραάίαπι εἰεσαης δάταϊείαπεηῇία αίδείς,. 
Ἐαοζεπι δαἰέληδ ἑπαίάιτιηι πηυϊεία, ὦ 
ἵἴνδηνοῦ ρυ]οπείεχάϊΐησην ἰμίάα ἴαμε [οσανίηα," 
Θεά επιρεῖ (ἰἐπεύσατι ρίαςαης Ν᾽ ἘΠΕΓΕΠΊ, 

ϑαρε ἃ (σερίάίηεηι ςοηοί σας Παιδί, Ὁ 
ἵμαδιτε σαὶ «αἰεί Πδιττιεαίη ἐγεπιξβ ρας, 
ϑεά ηεῷ [ἰς εὐέαιίε ἰσηίέας (Δ οἰξία5, 
Ἰατῆος ν επειεαπι ροραίαεε πεηΐε ἔς Πιτ1, 
Ουοΐ σεη ζείεδγαμε Αϑοηίαι ἃ Νεηςεί, 
(ὐδέεγιαεί πος [εἰ παδαηεδά ἰδοιαπι ἀίεπι τς 
(ιυοεᾶε Πμαδίξαδδέ πιατίςιτοἀλέατ Ἔχίγξα {{|48ὲ 
ΔΙίᾳ ἀξ 45 ΗἩχιποηίδ,αἸία σέο τπηίῆα ἃ Ογρίο 

: ἫΝ ΠΡ ἀν 1Ὲ ἀμ ΕΝΕῸΣ 



40 ΜΟΥΣΑΙΟΣ. 

οὗ δὲ γωϑήτις ἔμιμνεβ τυ) τ]ολίεσσι κυθήζωμ, 

οὐ χιβάνϑα ϑυόεντος ζυ! τἸόρύγεσσι Χοξενωβ 

οὗ" φφυγίνᾳ ναέτας. οὗ γείτονι θ᾽ ἀδὸς ἀρύφε. 

οὗ δὲ τιο ᾿ιϑέωμ φιλοπᾶἄρϑεν 7. ἦγ ἐκᾷνοί 

φἰὰ! ὁμαφτήσαντες ὅπη φάτις ἀξὴυ ἕοφτῆο, 

οὗ τόσομ αϑανάτωμ ἀγέμιον «σεύδ'οσὶ ϑυνλὰφ᾽ 

ὅσσομ ἄγειρο υδιήωμ διὰ καγλέα τοαςθενικάωμ, 

ἣ δὲ ϑεῆς ἀνὰ νμὸρν ἐπώχερ τσαρϑέν(6)7 ̓ ρὼ 

μας μαφυγίὼ χαρίεοσαμ απασφάπτοσα προσώπι 

οἷά τε λόυκοπάφῃος ἐπαντέλλοσα σελίώκ. 

ἄκρα δὲ χιονέωρ φοινίσσετο κύκλα, δσταθν 

ὅς ̓ ἄροῦ ἐκ καλύκωμ Φιδυμόχθοομ. ἣ τάχα φαίης, 

ἰφῦς ὧν μιελέεσσι φὕδωμ λεῤμκῶνα φανᾷναι, 

γϑοιὴν γἹ ̓ τλέωμ ἐφυθαίνετο . νισσομϑίκα δὲ 

Νὴ) τῦδια λεκοχίτωνος ὑὴ σφυρὰ λάμπετο κξρις, 

τοολλαὶ δὲ ἔκ μελέωμ χάριτες οἕορ. οἵ δὲ πραλαιοὶ 

“εξ χάριτας, ψεύσαν» πεφυκέναι, ἐἷς δέ τις ΧΙ 
ὀφθαλμὸς γελόωμ ἑκατὸ, χαρίτισι τεθήλειο 

ἀξεκέως Ἱέραα, ἔπάξιομ εὕφετο κύπριρ 

ὡς Ἧ μιοὺ τδϑὶ τσοὺ ἀφισεύσασα γυραικῶμ, 

κύπριδοο ὦ αφέτεςα νέᾳ διεφαίνερ κύποιξξ 

δύσαν δ᾽ δέω, ἁπαλὰ φρένας, οὗ δέ τι αὐδοῶμ 

ἕῳ ὅς οὗ ἀκενέαινεμ ἔχει. ὑμοδέμνιομ ἰὼ ̓ 
; δ' ἄρα καλιϑέμεζλομ ὅ ὅπη κατὰ νπὸν ἀλοιτο 

ἐῤηομοι νόομ εἰχε Δόμματα νὴ φρένα ἀνδοῶμ. ́  
κοκ 



ΜΝ. ΕΝ 5. 4τι 

νεῷ αὐ εν αἱϊα τομαδηῇείη ορρίάϊο Ογιβειουῖ,. 

νοῦ [ἰδαηί οἀοτγίξει η Παπηπιίατίδιι5 [Αἰ Δ ἢ, 

ΝΝου Ρμιγσίαταςοία, ΠΟΙ αἱοίηοε οἰαίς Αργάί," ͵; 

ΝΝεᾷ αἱασ απεηίβ διηαίου αἱγρίηπι, οτος εἰ 14 

ϑεπιρεγ (εςαεί, αδί 8 πιὰ εἰ ΕΠ, 6 

Ιου ἐδηζ ἱπιουία! αβξιτε [είμαπε ατβεία,. 
Ο υαηεᾶ ἀσοτεσαίατ ΟΡ Ρυϊκ είεαίη 5 αἱγρί πῶ, 
Μείαπι ἄςα ρειάεῃι ἱηςεΠίε πίρσο Ετὸ, 
ρίεηάογειι σταίαπι εἰλἐς 15 [αςίς, 
(Δι! 5 αἰἴδα σεηδ5 ογίεῃβ [«0η, 
ϑαπιηι πείῸ πἰπεαγ ταρεραηΐί οἰγσαϊί σοΠΔΙ ΠῚ, 

Μετοία εχ ἐπεςίβ δίςοίογςετίε ἀίςειεβ 
Ετὶς ίη ππειιθιίς γοίγα ργδίαπι αρραίείε. 
(οίοεε ει πιειηδεογ αβεβαί Ἐπηείς πειὸ Ἐτς 
Ἐτίᾷ τοία «δα 48 ἐλάπέα ἐπηίς [Ὁ ἐαἱ 5 (ρ ξερ δε 
ἵμίϊα ὑείο εχ πηξριῖ στα ἤαεῦδε, ες δείᾳ (ραεϊϊα 
Ττείβ αγδείας πιξείε ἴχαηε εἴϊε,αἰξεγαίει πείο Ἐχί)5 
Οεαυΐας εἰάεης ςεηΐαιη σγαίής ρα] ]αθαΐ. 
Ῥιοξεῶῆο [Ὡςεγάοίεῃι ἀίσῃαπιηδίδα εἰς Ν εηι5. 
ϑίς ἐα χυίάειι ρίατίπηαπι δηίεςε  ςη5 ἐοριηίηαβ 
Μ᾽ επετίς [ἀςεγάοβ ἤοὰα ἀρραγεδαΐ Ν εππ5. 
δαδηξαϊείπαςηέεπειαβ πιεηίεβ,πος 5 ας 
Εταί,χαί ποη αῇοίξαγε παρείς ςοηίσσοιι Ετὸ, 
{|4 ας επείαηεί χυαείᾳ ρει ἄεπι πσαραῖ, 
τ ὦ παχεῖς Παθεθαΐ δὲ οςυο5 ἃ βοογάϊα υἱγοϑς 

μῆς Διψαίας 



4.5 ΜΟΥΣΑΤΌΣ, 
Ἐαΐ τις ᾧῦ ̓ἰδέοιστμ ξθαύμασε, καὶ φάτο μιῦϑομ: 

ποὺ αὐᾶςτας ἐπέβἰ.», λακέδαίμον(." ἔδφακορμ ἄδα 

Ἵ χ! μόνομ ἢ ἀεϑλο, ἄκδομδυ ἀγλαϊάωμ, 

τοίω δ' οὕπω ὄπωτσα νέϊω κεδυήμ θ᾽ ἁπαλίώ τε. 

μαὴ τἄχα πύον ἔχα ΧΌΡΩΝ μία δαλοτόβάωμ 

ῤββομώρη Ἐμόγκσα, κόφομ δὶ οὐχ εὗρον ὑπωπῇ» 

αὑτίκα τεϑναίίω λεχέωμ Ἐπιβήμον Θ΄ ἰρξος 

οὐκ ἂμ Ἐγὼ καί ὀλυμιπομ ἐφιμείφ ϑεὸρ εἰναι» 

ἐμετέρίω “δάκοιτιμ ἔχωμ ζυὶ δώμασιν Ἰρὼ, 

ἐδέ μοι οὐκ ἐπέοικε τεὶὺ Ἱέφεαμ ἀφάσσεμ, 
οι μοι κυϑέραια νέϊω Ζράκοιτὶν ὁπάοσαις Σ᾽ 
τοῖα μδὺ ̓ ἰϑέωμ τὶς ἐφώνεεμ, ἄδδνοθεμ ἄδδος 

ἔλλ Θ΄ ὑποκλέπτωμ ἔπεριένατο κάλλεϊ κόρη ο᾽ 

Αἰνοπαθέο ἤν, σύ δ ὡς ἴδες εὐκλέα κόρη 

οὐκ ἔϑελερ κρυφζοισὶ καταξδύχεμ φρένα κέντροις 

ὡλὰ τουριπνεύσοισ! δαμεὶς ἀϑόκκτομ Ὀϊσοῖς 

οὐκ ἔϑελεο Ἰώερ “ρικα λέ). ἄμμος ἢ Ἰγδ0. 

σιὼ βλεφάρωμ Ἃ ἀκτῖσιμ ἀέξετο πυρσὸς ἐρώτων 

μὴ κραδίν τοάφλ αἷεμ ανικήτο τυςὸς ὁραῖν 

κάθ" γυ ἥρίπυσομ ἀμμωμήτοιο γωραιβὸς, 

δξύτοβομ μιβόπτει τέλεα πήροεντος οἷσὉ. 

ὀῳφϑαλιμκὸρ δ ὅδόο ὄξμ. πὶ ὀφθαλμιοῖο βολάώμ 

ἕλκορ ολιόϑαινει πολ ἐπὶ φρένας ἀνδφὸς ὁ δεύει, 

[ εἷλε "ἊΣ μἔεμ τότε ϑάμβος . ἀναιδείκ «φόμ 0). οἰ δὼος 
ζξεμφ 



ΜΝ ΘΆΕ ΝΘ, ἡ 4“ 
εῳ αἰέᾷς ἰπξ ίππεπες δάπηίγα ξ, ὃ ἀϊχίε ἀεεδα; 

Εἰ ϑραγίεῃ ρείασγδαί,  δεεάαιηοηίβ αἰ ΔῚ αὐϑὲ 

ἌΡ ιαθοτγέ ἃ ςεγίδιεη δτάίπιας ρας επί, 
Ταὶς δαεποπαάᾷ υἱάϊ ρα! 4,ρεαἀεηϊεώῃ ἐπεί» 
Ἑείογίε γεηιβ Βαδεξρτατίατα αηδπὶ ἰαπεππιιπης ᾿ 
πεαςξης ἀεξεῆας [{{3εἰείατξ ἀπέ ηὖ τὰ επί αἱρεζ 
“ιδείπι πτοτίαν ταδί αδί ςοηίςεπάεείπι Ετὶο, 
ἵΝοη ἐρὸ ἴῃ ςαΐο σαρείειι ἀέα εἴτε, 
ΓΝοήσασι πχογεῖι ἤαθεηςβ ἀοηι Εγὸ, 
Φί δαΐξ μίμίποη ἰίςεί ἕπαπι Ὡςεγἀοίωη εἰἀᾶτο, 

“Ταΐειι πιίῃί Ογεβετεα ραεϊίαπη ἀχογὲ ρίαβεαβ.. 
Ἰαἰίαἰαπεπιτηι αί ἰοςαζαο εἴ, πηαίααε αἰία ς᾽ 
Μ' αἷηας «ςαἴδης ἱπίαηίαίε ρυςπεττάίης ραείία, 
(Αἰαυίαραῆς [ εἐδάεενία 86 αἱ αἱ {ΠῚ γι ρας 

ἵν οίεδας οςςυϊεία ςοηΐαιεῖς τιεηΐεπι {ππια]ΐ5,. 
εάετγάεηείδιι5 ἀοπιίγαϑ ἱπορίηαίο [ἀσίε(ί5. 6 
᾿Νοίεθας πίπεγε ρεγρυίΐςδεο ἐχρεῖβ Ἐπίὶς. 
ίατναΐ ἰᾳ οσυϊογαπι τα 75 εγείςεθαι ῶχ ΔΠΊΟΥΕΠΠῚ, 

Ετςογἔεγαεβαίς ἐπα ἰσῃί5 ἱπυρεέα, 
Ὀυϊςδιηέαάο εηίπιςεἰεδτίς ἐπι γαςυϊδέα [απνίηα, 

Ἀειείον Βοπιίηίθιι εἰ πείοςς ἰἀρίία, 
Οευΐα5 πείο υἱα εἤ ,αὉ οςα{(ίθς5 

 υἷηυς ἀείαθίξαν, ὃ ἰη ρεαοογάία αὐτί αἱδέ, 

(ερίε δέ ἴραι τᾶς Παροιριάξεία, τεπιου, ρου, 
Ὑτεπτυίς 

᾿] 



4.4. ΜΟΥΣΑΙΟΣ,, 

ἔξεμε δὲν κραδίῃ αἰδὼς δὲ μι, εἶχ ἀλῶνα! 
ϑάμβεε δὶ εἶδιΘ 7 ἄφισομ, ἔφωρ δὶ χπενόσφισεμ οἀδ ὦ» 

“αφσαλέωφ δ ὑτὲ ἔρωτος ἀναιδέιίω χγαπάϊωμ; 

ἠρέμα τοοσσὶν ἔβαινε, καὶ ἀντίομ ἵσατὸ κόρηρ: 

λοξὰ δ ὑπιπἸεύωρ δολδάς ἐλέλιζεμ ὃ ὁπωπὰφ 
νεύμασιμ ἀφϑόγγοισὶ ἥραπλάζωμ φρένα κόρης 

αὐτῇ δὲ ὧὡβ ξασέικε τῦϑορ δολόιντα ΧΩ 

χαῖρε ἐπ᾽ ἀγλαϊεσὶμ. ᾧν Ἡσυχίῃ δὲ γοὴ αὖτ 

πολλάκις Ἰμερότοσαρ τὴν ἀπέκρυψεμ ὁττωτα ἦμ 

νεύμασὶ λαθριδίοισιμ. ὑπαγγεδλέασα, λεάνδρω « 
μοὴ τοάλιρ ἀντέκλινεμ. ὃ δ᾽ ἔνδοϑι θυμὸμ Ἰᾶνθη», 

ὁῆι πόθο ξαυέκκε νοὴ οὔκ ἀπεσείσα! κόρη ε΄ 

ὄφρᾳ μοῦ οἷ λείανδοί 7 ἐδέχετο ΡΩΝ ὥρίὦς 

φέγγος ανασείλασα. κατάϊεμ ἐσ δύσι μ᾽] ἴδια. Ὁ 

ἔκ τόράτης δὲ ἀνέφαϊινε βαθύσκιος ἕι ἑῶσξρορ, ἀδὴφ, 

“δ ὁ ϑαφρσαλέωρ μετεκίαϑεμ ἐγγύθι κὄφας, 

ὧδ ἴδε κυανόπεπλομ ἐπιθρώσκασαμ ομΐχλίως ὁ 

ἠρέμα μοὺ θλίβωμ ξοδοαδέα δάκτυλα κόρης 
βυοσόθεμ ἔσονάχιφεμ αθέσφαρμ . ἣ δὲ σιωπᾷ. 

οἷά τε χωομϑιλΐᾳ ξοδέμν σζέασαξζε χέρα, 

ὧο δὶ ἔρατῆς ζνόκοε χαλίφρονα νεύματα κὅρφηρ 

Δάςσαλέως παλάμῃ τολυδαίδαλορ ἕ ἕλκε χιτῶνα ᾿ 
ἔχατα τιμλήεντος ἄγωμ ξἔπὶ κεύθεα νκῦ, 

ὀκναλέωρ δὲ πόδεονιμ ἐφέασεν τσαςθέν 0.5 ἢ ἕω 
οἵά δ. οὐκ ιἰθέλυσα, οίαυ δ χνεμείκαρ φωνὴν. 

θκλυτέφοϊᾳ 



ΜΝ 8 ΕΝ ἂν 
Τιοιπαυίέηάέ ογάε,ραάον πὸ ἡβπι ἐεπεδαεςαρεᾶ 

Οδῆπρυϊευογο ρας ὐϊεαἀ! πὲ ορεπιᾶ, ἀπποῦ πεῦὸ ἂ) 

Δαάαξεῖ τοῦ αππιοτετρυάξεα αἴεξξας (ἀξίε ρἀογξε 

Τακίιερεάίθας ἰῃηςεαεδαί, ἃ εοηΐγα Πεπε ρα 

ΟΡΙίψαε πειὸ ἑηζιιε5. ἀοϊοίοβ ἑογαπεβρας οςαΐοβ, 

ΝΝαξίδας πιατί ἀειίδηβ πιεπέει ραεϊία,.. 

Ιρίδπετο υείεηζε αππιογεπι ἀοἰοίαπη ἵν εδητί, 
Ολυίί εἴ οὐ στιατίας [π85, ἑδείξς πείὸ ὅς ἱρίᾷ 
Φερεσταίαπη παι ἀείεςίε Δ οίΕΠΊ, β 
᾿Ναδρας οςςαἰτ5 ἰπηπεης [νεδησίο, : 

Εἰτατίας ἐχγαϊς, ἡ] πείο ἱπέαϑβ δηίπιο σασά θεέ, 
(Θυοά απιογεηλ (οἰ, ποῦ τεηιε ρα ε α, 
αι ἰσίίας ιεδηάεν ααφίερδ οςουϊεᾶ Πογαπι, 
Τ ἀοεῖι ςδίγαμεηβ ἀείςε τς Δα οςςαίαπι δαϊοτα- 

Ἑτεσίοηε δξ ἀρραγαίε ἀπιργοία πείρεια Πείϊα, 
Ξε ρίε ατάαέϊει Δἀίθαέρίορε ρα διτι, 

᾿ Μεαϊάϊε αὐγαίδϑ ἱπίαγσεγε ἐεπεῦγαβ, 
Ἰλείις χαίάεπι Πγίησεης τοίςοβ ἀίσίίος ριτεϊία, 

᾿ Ἐχίπιοταίρίταδαξ πεμεπιεηέε α πετο ΠΙεμείο 
Ἴδύσαλπι ἰταίςεῃ Γοίεδιτ Γείγαχίς Σ1Δ 1111... 
Νεπειο ἀπιδία ἰεηίε ἰηΠ Δ είβ ἤσξας ραείία, 
Αὐυάαίξεί τδηι πἀείδηι ἐγαχίξ πο ε:, ᾿ 
Μ|απια πεπεγαηάί ἀπςεης δά ρεηρίγαίία ἐοιρί ἑς 
Ὀίστε αὐτξ ρεάίδα8 (ξαπεδαίαν αἱσο Εἰ 
ἸΤαμησαπιηοίςηϑ, αἰοπῳ εν πος 
Ἢ ᾿ Ἑσαιίηεί9 



46 πότελὶ τὅ5, -. 
ϑιλυτέροιο ἐπέτοσιμ ἀιπτειλείσσα λεάνδφῷ Σ 
. πᾶνε,τὶ μι γαίνεις,τί μιεθδύσμιορε το αρθένορν ἕλκαῤς,. 

ἀλιίω δεῦρο κέλῶϑορ.Ἐμὸρ δ' χπόλαπε χιτῶνα - 

ἐλιῶιν Ἐμιῶμ ἀυπόεισσε τοολυκτέάνωμ γενετήρωμ ο΄ 

κύποιδι)7 οὔσοι ἔοικε ϑεῆς Ἰέφξααμ ἀφάσσεμ.. 

“Ποϑενικῆς ἔπ λέκτρον ἀμήχανόμ δξιμ Ἱκέδθα! . 
“οἵα μιοὺ ἡπτείλησεμ ξοικότα Ποϑενικῇ στρ, 

ϑνλείκο δὲ Λέανδφος ἐπεὶ κλύεμ οἴδρομ ἀπτειλὰς, 

ἔγνω τοεθομϑϑωμ σημήϊα “Ζοθενικάωμ. 

"ολ ὙᾺ ὅτ᾽ Ἰιϑίδιδιμῖ ἀπτειλείωσι γωϑαῖϊκερ 

κὐποιδίωμ ὃ θάφωμ αὐτἄγγελοί εἰστῃ χπειλαὶ, 

“ποϑενικὺς δ ἔυοδιλομ ἢ ξύχϑοομ αἰνχένα κύσαρ, 

τοῖο αὔϑομ ἔειπε “σοϑὴδ βεβολιμϑθ ὁ οἴβφῳ ἯῚ 

. Κύπρι Φίλη μετὰ κύπειμ. ἀθαναΐν με ἀθυϑζω 

οὗ. γὺ ἐπιχϑονίήσιμ Ἰσίω καλέω σε γωμαιξὴ,, 

ἀλλά σὲ ϑυγατέρεοσι διὸρ “χρονίων Θ᾽ ἘΓσπίω ὁ 

ὁλίδιοο ὅσο φύτῶσε,νο Ὀλιθίν ἣ τέκε μκάταρ, 

γαϑὴς ἐδελόχδισε μακοτάτα . αὐλὰ λιτάωμ 

ἡμετέφωρ ἔπάκϑε, τοῦδ δ οἴκταρομ ἀνάγκίω, 

κύπριδορ ὧρ ἱέρεια, μετές Χεο κύπειδ (Θ΄ ἔργα, 

“ποϑένομ οὔκ ἐπέσικεμ ὑποδεήσεμ ἀφροδιίτῃ. 

ποϑενικαῖο ου κύπριρ, Ἰαίνεται, ἣ δ ἐϑελήσῇᾳ 

“εσμὰ θεῖο ξ ἐφόεντα, μοὴ ὄργια πισᾶ Φαΐϊναὶ, 

ἔσι γάμιΘ νὴ λέκτρα ,. οὐ δι ἔν φιλέεις κυθέφααμ,. 

φελξινόωμ ἀγᾷπαϊε μελίφρογα θεσμιὸρ ἢ ἐρώτων. ὃ 
οἷ σὺβ. 



ΟΜΝ ΘΆΑΕΝΒ.. 47 
Ἐσρηνπείς πειδίς πιίηδηβ { ελπ το, 

Γοἵρεϑ σά η(αηίδς (α πε εἰ αἱγσίηςξ ἐγα ἢηΐς 
ΑἸία ἔΐο υἱὰ, πιεατής ἀἰπηίτε ας επ:, 
ἴγαπὶ τπθούαπ εἰ Ιοςαρίεζαι ραζεπέι 1. 
Ν᾽ ἐπετίβ ἤθη τε ἄεςεί ἄεα ἰδςεγάοίει [οἰ Πς((ατ 6, 
Ν᾿ ἰἐσίηί5 δά ἰεδζιαμη ΟΕ Ίο6 ε{} γε, 
Ταϊία τίπαΐα εἰ σοηπεηίεηεία πἰγσίηίδι15, 
Ἐσπιποδιῖ δὔς Γι εδάει αδί ἀπάίυίε ατοτέ τοῦ 

ϑεηῇε ρειπαίαταπι ἤρηα αἱγρίησπη, (ΠΑΙΕΠῚ, 
Ετεηΐπ σαπ ἱπαςηΐρα5 πιηαπίαγ ἰοσηδο, 

Ν᾽ επεγξατᾶ ςσίπειπαίη Ρ (ε ηπηςίϑ ἰὰηξ πηίπρ, 
Ψ ρίηί5 δας Ρεπεοίεβ Βοηίςοϊογίς ςοἹ  οἰζαίαιθ. 
ἼαΪε πεεθαπ ἰοςαία εἴ, απποσίβ ἰῶζας Πίπγαϊο, 
Μ εη" ςἤδγα ΡΟ Ν᾽ επειε, Μίηεγαα ροί Μίηει 

ἵν εἶ τειτε 9 ἀασαίε ποςο ἐε πλα!ίεγί 9, (αᾶ,, 

δεάτε ΠΙίαριι5 [ουί5 ϑαιυτηή ΑΠίηγΐο, 
Βεδίιι5 4 ἐε ρίδηζαιτί, ὅν Βεδία χασ ρερεήξ πλδίςον, 
Ν᾽ εηἴεῦ ΄αΐτε Ρογίδαίτ, {εἰ οἰ Πίπι5, ἰεα ργεςεβ 
ΙΝοῆτας εχαπαί, διτιογίξῳ αϑΐεγεγε πεςεΠίζαίς. 
Ὗ επειί5 σε ίἀςεγάοβ Ἔχείςε Ν εῃείβ ορείαᾶ, 
Ὗ ἰγρίπεπι ἤθη ἄεςεξ δάμνη γαίε Ν᾽ ἐπετί,. 
 τρίηίθα5 Ν᾿ ἐππ5 πο σαπάεί, [{ἀετὸ ποί πειίϑ 
Τηπίεαξα ἄεα ἀεἰγάετδαάα, ὃς ςετεπιοηίΐας [425 ἀἐ 
σας ηπρίίᾳ δ ε(ί.εα δε απτας Ν᾿ επεγέ (ίτεγε, 

ἱψυϊςςητίτηι πιεηίοηι 4πι (αδιεπιίεσε απο. 
Τυυπιῷ 



4“8 ΜΟΥΣΑΙΟΣΟ 
σὰν δὶ ἱκέτας μεπόμαλε ἢ ἐϑέλιο τ δακοίτίω.: 

. Τδμ» σοι ἔρως Ἰίγοδισεμ ξοῖας βελέεσσι κιχῆδας μΑ 

ὧς θρασαὺ ἥρακλῆα θοὸν αϑυσοξξαπιρ Ἑρμῆς, 

“κτεύει Ἐκόμοεμ Ἰαρδιανίί ποτὶ νύμφω.. 

σοὶ δὲ με κύπριο ἔπεμπε ᾿ οὗ σοφὸρ ἴγαγεμ ἑρμῆρο 

᾿ Ἀζώθ᾽ οὔσ'ε λέληθε ἀπ ἀρκαδιαο Αταλάντη, 

ἥποτε μειλανίωνος ἐρασσαμθι φύγεμ εὐνὑ ὦ 

δρθενίῥς αλέγεσα Ἀ Χχολωσαρϑύας δ ̓ἀφροδίτας 

τοῦ τοάς Ὁ} οὐκ ἔπόθασεμ , ζυὶ κραδιεῃ θέτο πσάσις. 

πείθεο μοὴ σὺ φίλη, μὴ κύποιδι μἰζιν Ἐγείφμο «΄ 

ὡὧρ, εἰ πον τσαρέπεισεμ ἀναινο μϑλίκο φρένα κὥρκα 

υμιὸμ Ὦ ἐφωτοτοκοισὶ ἡραττλάγξαρ ᾧ φυὶ μύθοιο. 
σοϑενιοὶ ᾷ ἀφθογθηξ ἐπὶ χθόνα παξερ ὁπωπίν, 

αἰδοῖ ρηνο σα ὑποκλέτπηδσα τσαρφειὴμ 

καὶ χχθονὸο ἔξεεμ ἄορ ἐπὶ Ἰχυεσὶμ, οἄδομϑυκ δὲ 

-ποδιλάκιο ἀἰκῷ ὥμοισὶμ., Ἐὸρ ξαυέφργε χιτῶνα - 

πεϑῦς γὺ τά δε πάντα προάγγελα, πϑθενικῆς δὲ 
τσειβομῆνης ποτὶ λέκξομ, ὑπόσζεσις ὄξ) σιωπὴ, 

Ἰδῃ κοὴ γλυκύπικρομ ἐδέξατο κέντρορ ᾿φώτωμ 

ϑέραερ δὲ κραδιίω γλυκέρο, τυρὶ το Αθένορ ἐφὼ, 

κάλλεϊ δ Ἡμιόβόεν τος ἀνετ οί ἡ τὸ Δεάμδου ἐ 

ὀῷρφα μοὶ οὖν “ποτὶ γαῖαμ Ἐχερ νεύαισαρ ὁμίχλίω 

τόφρα δὲ Ο Δείανδς ΟἹ ἐφωμανέεοσι, προσώποις 
οὗ κἄμϑν" εἰσ᾿ορόωμ ἀπαλόλϑοου αὐχένα κόφηρ, 

ὀψὲ δὲ Λειάνδφω γλυκερὴμ ἀνενείκα φωνήμ. 
αἰδῷφ 



ΜΙΝ ΒΆΕΝ 8. ᾿ὰ 
Τυσηῳ ἀρρ ίςξ τις ἀεοίρε, ἅν ἶ ποίαεείβ ἐσίασέ 
(Δ υξ αδὲ (συρίάο πεπαι9 εἰ, αἱς [Ὡοίεείς αἤξεςοι 

- δίςας δάαςξ ΕἸεεςαΐξ πεΐοχ δατίαίγσα Μεγοάτ 
ϑεγαία ἀπχίε [αὐ ἀδηξη δά ρας! 4, {Οὐ ρΡ Παίς, 

Τίρίπετο τς ΝΜ ερῦ αὐπο ἃ ἢ (ἀρίξς αἀεα  Μεὺ 
Ψίτσο ποη τε δίςξεχ Δυοδαία Αἰαϊδηξά, (ςατίας, 
(υα οἰΐπι Μιϊδηίοιίβ. δισιδηξίβ ἔασίς ᾿ξ ζιΠ1), 
Ν ἱγρίηϊδίοπι σαΔη5, ἱγαία δαζεπι επετέ, 
Ο πτέπὶ ρῥγίαβ ἤθη διηδαίς, η ςογ6 ροίαίε ἐοέο; 
Ῥεηυδάοσίε ἃ ἔα εἤαγα,ης Ν᾽ ἐπεί ἱγαπι Ἐχοίξεϑ. 

σἰς ἔβεας, ρειίπαίξ τεσ πες τπιεμέοπι ραείϊα,,͵ 
ιηίπιαπι ἀπτουρετί5 εέγᾶγε ἰϑοίςῃ 5 πογδίς, 

τς Μέφο δαί πταΐα,ίη ξδιταπι πχίς αἱρέει, 
Ραάοτε ταβοξιῶδπι αδίςοπάεῆς σΕΠΔΠ, 
Εττεττο ταί πλίζατς ἴῃ πεβίρήδος ςἄ ρυάετεί αἄξ 
ὅχρα εἰγοὰ παπιεγοβ πδπηι σοηϊίαχίς ἀΘ Π ΘΠ, 
Ὀετίαδοηίϑ εἰ ας οἵα ργαηπηςίά, αἰέσίηί5 ἀαξῷ 
Ῥειίααία, 4 ἰςέξαπι ρεοπηῆιο εἰ, ̓ΠΙξηξίαπη. 
[απὶ ἃ (αδιπατηάγαῖι [αἰςερίς Πἐπτα!απὶ ἃπἸογαμῇς 
τεθδία ἀυίεπιςού ἀαἱςί ἱσῃὲ αἵγσο Ετὸ, 

β Ῥυϊκβηεααίπξα (πδαῖς Παρείςεδαι Γ,δἀπατί, 
“Βα ρίξε δά ἐγ μβαδεδας ποχ, ας Ἰαἰηδεᾶ ξαἰ οί 
Τοης ἃ 1 εαπάεν ἀπποτὲ ἔαζεηζε ααϊὰ {πεπί, 
ἵΝοη ἰαδογδῦδὲ υἱάδηβ ἐεπεγαπὴ ζο ἀπ αἱέρίῃ 8: 

᾿ ϑεῖο ἄξεῖο [-εφηάτο [πδπολ ἐπηι αος ΠῚ; 
: ἐ Ὑεχεειθάᾷ 



»ν Ὁ Ψ Ψ ἊΎΥΎΨΧΡΥΥ 

ξδ᾽ ΜΟΎΣΑΙΘΣ,- “" 
οὐδὸς ὑγεὰν. ἔρθιοθ ἀποκάθεσα “πρὸ σὥώπος: 

Ξένε, πιοῖς ἐπέεσσι τάχ ἂμ νοὶ πραξ σφ νοῦν 

“τίς σὲ τοολυπλανέωμ Ἐπέωμ ἐδίδαξε κελεύθεο,. 

οἵ μοι, τίς δ᾿ ἐκόμιοσεμ ἐμιὴμ Ἐο πατρίδα γαῖαμς, πε 

ταῦτα δὲ τιάντα μἄᾶτημ ἐφϑέγξαο, πῶς δ ἀλίτησ , 

ξεν τῶ νῷ ἅπιδος μὴ φιλότκτι μιγείκα : 

ἀμφαδὸν οὐ Φαυάμεόθα γάλκοιο Ὁσίοισι τπελάοσαι 

οὗ ὙᾺ ξμοῖς τοκέεσσιμ ἐπεύαδεμ. ἣω δ ἐϑελή σκᾳ 

ὡς ξένος τεολύφοιτος ἐῤλὴμ ἕο πτατείδα μίμνε, 

οὐ. δώασαι “κοτότοσαμ ὑποκλέπτεμ ἀφροδίταμ: 

γλῶσσα. ὶ ἀνθρώπωμ Φιλοκέφτομθ". ᾧν δὲ σιωπᾷ 

ἔργομ ὅπῷ τελέειτιο, «νὴ τριόδοισὶμ ἀκδει. 

εἰπε δὲ μὴ κεύψκο τεὸμ οὔνομα νὴ σέο πόξκρ. 

οὗ γυὺ μόν σε λέλλϑεμ .« Ἐμοὶ δ ὄνομα κλυτὸρμ ἢροδ΄. 

τούργος δ ἀμφιβόκοο ἐμὸς δόμος οὐφανομήκας 
ῳ τ! ναιετάσσα, σιὼ αμλφιπόλῳ τινὶ δι ὄνῃ 

σκοιά 6’ πρὸ πόλκοξ ὑπὲρ βαϑυκύμονας ὀχθὰς 

ὙΈΡα. πόντομ ἔχω δυγεραῖο ῥ΄δλῇσι τοκήωρε 

οὗ δέ μοι ἐγγὺς Ἰαφὶν μήλικερ. οὐ δὲ χορᾷαι 

ἠϊϑέωρ τον , ἀεὶ δ' ἀνὰ νύκτα καὶ Ἰώ, 

σι ὁ ἀλὸο Ἀνεμιοεντοο Ἐπιβρέμει οὔασιμ Ἰχς 

ὡς φαμδύκ φοδέμμ ν7 φάρεϊ κρύτπε πϑειὴν 

ἔμπαλι; ἀδορμϑϑκ σφετέφοιο δ ἐπερέμφετο μύθοιδε 

Λείανδρος δὲ τούϑθο βεβολημϑλος οξέϊ κέντρῳ, 

φφάλετο πῶς κερ ἔφωτος χεθλεύσειερ ἀγῶνα. 
ἄνδρα 



Μν. 5ΔΕΝ ϑ. δ 

Μετοςυηδία τπδάϊάιπι τα ούΈπα Π 1415 ἃ ἔΔςίΕ, 

ΕΠ ΐρεϑ ταΐβ πειδίβ ἰουίδη δὲ ρείγαπι ΠΟ ΕΓῸ5. 

Ὁ υἱϑῖε υατίογααι περούατῃ ἀοςαίε τίαϑς 

Ηεἰ απίῃί, ]αί5 τς ἀαχίε πεᾶ δά ραζγίδπη ἔουγαίτν 

Ηχοδσξ ουληία ταῆτα ἰοςαξαβ 68, 480 εἶ πδ09 

Ηοἰρές εὐπ [ἴ5,8ν ἱπξιἀι5 πλεο δπιοτί πη ςεατίστ' 

[Μαηίξεῆεηδ ροῆαην παριῆς ἰερί{π|ί5 “Οὐ τη ρΊ, 

ΪΝιοὴ επίπι πτείβ ραγεπεθαβ ρίαςες, Π δαέεπι ποἱἐ5 

ΜεπΠοίρες ρεοξασαβτηεα ἴῃ ρδέγία πηδῆςίς, 

ΪΝοη ροίέβ ἐεηεδτοίδπι δδίςοπάεις Ν᾽ εείειη. 
Ι Ἰησίχα ει Ποπγίηᾶ Δητίςα οσαίςῆ, ἴῃ Πἰεηείο διε 
Ορι συοάρεγπαε αἰ αίϑ, ίῃ {τ ῇβ διτα τε, 

Ὠίςπείο πε ςαίες ἐπαπι ΠΟΙ ΕΏ, ἃ ἔ4Π| ραΐτ, 
νου εἴ πιεῖ ἐξ ἰαίοαΐ, τί ποίηση ἱπεἰγεῖ Ετὸ, 
Τίς δαΐοπι οἰγσαπηίοηα, πτεὰ ἀοηλαϑ αἰ ΠἸπηα, 
( ἐἡΠαΡί(ΔΏ5 σατὴ δης 4 σαδάατη (ΟἿ 
ϑεβιίέηίεμι δηΐς αὐϑειι, αρτα ργοξιηάάς πη25 
ΜΝ ἰκίπαμι πιάτο Παδοο ἐπί ςοη ἢ] 5 ρατεπέμπη, 
ἵΝεῷ πιερίορε μηξ οδείβηξα πες ἐποίες 
Ταπεπσιῃ δάϊπηξ, (ερεῖ δυο ποίε ἃ ἀϊε 
Ἐχ πιατί πεϊίοίο ἰηἰδηδέ αιιτίδας (Οηΐία5, 
δίς 4, τοίσαπι [αν πείτε οαΐαΐσας σεπδηι 
 υὐέας ραάοες αἤείζα, [υἷς αἴξ ἐδαιοδαὶ πείδίφ. 
᾿Τ εαράει αἴξ αηλουίς Ῥεΐζαῇας δσιίο Πίποϊο, 

Οορίαθ ἂϊ αποπιοο απιοτίς ὀχεγοεῖθέ ὀρυίσηζα, 
Γν ΨΙίΔΡΗ 



φᾷ: ΝΟΥΣΑ ΣΧ Ὁ 
ἄνδρα ὙᾺ οἱολόμητια ἔρως βελέεσσι δαμὶἄζᾳ, 
ἰρλ τπτάλι! ἀνέρος ἕλκος ἀκέσσεται. οἵσιδ' ἀνάσσαι, 

αὗτος ὃ τοανδαμάτως βοληφοφος ὄξὶ) βρορῖσιμο. 

αὗτὸς νοἱλ ποοθέοντι τότε χβαίσιμασε Λεάνδρῳ . 

' δ}: δ αλασήσαρ ποολυμήχανομ ἔννεπε μύϑομς 

᾿οϑώνε σὰν δι ἔρωτα ποὴ ἄγφιομ οἶδμα “ἰρήσω 
εἰ ταυρὶ πσαφλάλοιτο "δ ἀπλοομ ἔσσεται ὑδῶρ. 

οὗ τρομέω βαρὺ χεῦμα πὰ μετανεύμϑυος εὐνιὼ 

᾿ οὗ βρόμομ Ἡχήεντα βῥυγδόποιο θαλάσσιο, 

ἀλλ αἰεὶ γ{{] νύκτα φορφεύμου θ ὑγφὸρ ἀκοίτας 
᾿νήξομαι Ἑλιήασοντμ ἀγάξξοομ . οὐχ ἕκαθεμ γουῷ 

ἀντία σοῖο ᾿σόλκορ ἔχω πΙολίεθρομ αβύδα., 
εὐδνομ Ἐλλοὶ ἕνα λύχνομ ἂτὶ ἰλιράτε σέο πύςγα 
ἐκηήξάτης ἀνάφαινε γ{5] κνέφας, ἐφρα μοήσ'ας 

ἔσσοῤκαι ολκὰς ἔφωτ ἔχωμ σέθεμ ἀδέρα λύχνομε 

καί μιρ δπιτιτεύωμ οὔκ οόψομιαι δώτα βοώτίω- 

οὗ δρασοὺ ὠρίωμα νοὴ ἄβροχορ ολκὸρ ἁμάξης 

ταθιδος ἀντιπόροιο τοοτὶ γλυκαὺ ὅφίκομ ἵπκοί μεζωθε 

ἀλλὰ Φίλκ τοεεφύλαξο βαρυπνείοντας ἀήτας 

᾿ΑΔήμιυ αποσίβέσωσι αὐτίκα ϑυῤκὸμ ολέοσω 

᾿ λύχνομὶ Ἑλι βιότοιο φαισῴόζομ Ἡγειονῆα.. 

“ὦ Ἐτεὼν δὲ ϑέλας Ἐμιὰν οὔνομα νοὴ σι δαϊζδαι 

οὔνομα μοι Λείανδρος ξύδεφάνα τσὐσὶο Ἰρὅς . 

Ὡς οἱ μοῦ κρυφοισὶ γάμοις σωυσέϑεν τὸ εαγίϊῶαι, 

᾿ποὴ νυχίίω φλλότητα, καὶ ἀγγελίη ὑμρναίων "" 
λύχνο 



Μν 5. ΔῈΝ 58. φ8 
Μίμαπι εἰ παγίαςοοηῇ ής ἀπο ἰασί(εἰς ἀοπηαΐ,, 
Ἐετγαμίας αἰτί ταΐπιαβ πιεάίςαξ, αι ας ἀοπιίηδέ. 

Τρίε οἰηίάοπιίίον ςοπίαϊτοι εἰξ πιοιιαϊ δι. 

Γρίε εἰίδιαι αιπιαητί αἰιχί !αγα5 εἰἘ ἢ ςαηάτο, 
Ἰδηάεπταιίξ ἑησέπχξο ρεγςα  ἀἰχίς αουξριατπι, 

Ψίζρο τα Ρρέ δπιογξ, ὅς αἱρειᾷ πηα ειδίο» 
οἱ ἰσηί ξεταεαῖ, ἃ. ἱηπαιίσαρ 5 ἐπα, 
ἵνου τίπιεο σγαεπι απάδπι ἔαπ δαίεης σδίϊε, 
ἵΝοη ἐγεπητ γείοηδηξε σεδιτί5 πα πη Γ5 ΠλαΓίβ.. 
ϑεά(επιρει ἢ ποέϊξ ροτγίδειις5 πηδάίαιι5 παίει 
᾿Ναίσαθο ΕΗ] εείροηεῖ παϊἀοβαξεξ, π ἰὄρε εἰ 
(ὐουτία ἴπδπι πδεπι παθεο ορρίάσπι Αγ αΐ. 

Ἴδοζασι τ ππᾶπὰ [αςεγηᾷ ἋὉ Ἔχςεϊία ταὰ τατγΐ, 
Ετερίοηε οἤεηας η ἐεηοδτίβ, πε ίπίαεῃς 
ϑίπι πδαίς Διπιουίς, παθεης ταῦ Πεἰίαπι ἱγεμηπι. 
Ακῳ ἐρίαπι αἱρίςίεηβ πε υἱάςᾷ οςοίάεηςξ Βοοίεα 
ΝΝεςαίρετᾷ Οτίομξ,ας Δα 48 ἐγαξίομεξ ςσατία5, 

Ῥαίίᾳ οδυία δά ἀπίςειι ρογίσπι εη ΓΕ Π1, 
ϑεἋ οἰαία «ἀπε στδιμτειδηζεί πεηΐοϑβ, 
ἵΝείρίαπι ἐχείησαδηΐί, ἃ ΠΠαείπι αηίιιδαὶ ρείατι 
ΙΓ γεμπαπιπῖςα υἱζα αςίξεγατ ἀπςεπ,, 
δί ἀείε δαίε 1 εἰς σα πούς ἃ τα (οἰγα, 
ΪΝοιηεη πῃ ᾿ εαηάεν Βεπεςοιηρίεεεδίαχ ἘΞ. 
δίοη σας ἐἰδάε[ίηί5 ππρεῆς οροηερᾶε πίίςετί, 

Εςποίυγηδηι ἀπηίςί[απι, ἃ παποίαπι ἀπρείατα. 
ΠΣ ἃ 3. [ποεξίο 



:4. '“ΜΟΥΣΑΙΟΣ. 
λύχνο μι τυρίησι, ἐπιδξώσαντο φυλάσσα!,. 

ἢ μιοὺ φἄος τανύερ. ὃ δὲ κύματα Δαᾳμρὰ τοδρῆσ᾽α! : 

παννυχίδας δ᾽ ἀνύσαντες ἀκοιμάτωμ νμβναΐωβ - 

ἀλδήλωμ κέκοντερ ζνοσ θησαν ἀνάγκῃ: 

ἢ μοὺ τὸρ τοοτὶ τούφγομ ὃ δὶ ὀφφναίμμ ανὰ νύκτα 

κι ή τὶ πϑατπλάϊοιτο βαλὼμ σκμκήϊα πύφγα, 

τολῶε βαθυκρήπιδος ἐπὶ εὐρέα δῆμον ἀβύδοε 

πορανυῦχίῳ δ' δάφωμ ἀρυῷ,ϑο ποϑέοντες χέθλοσ 

τοοδάκις Ἰρήσαντο ἀλολέιμ ϑαλαμαηπόλομ Ὀρῷνημα , 

Ἰδα κυανόττεττλί}" ἀνέδραμε νυκτὸς ὀμιχᾺκ 
᾿ἀνδοάσίρ ὕπτνομ ἀγόσ᾿α () οὔ πποθέοντι Λεάνδφω 

αδλὸ πολυφλοισίδοιο πα Ἠϊονεσοι ϑαϊλάοσκα 

αγγελίημ ἀνέμιμνε Φφαενομθμωμ ὑμοναΐωμ, Ἴ 
μελτικη λύχνοιο πτολυκλαιΐοιο δοκεύωμ, 
εὐνῆο τὲ κρυφῖμο τηλεσκόπομ ἀγγελιώταμ . 

ὧς δ' ἴδε κυανέμο λιποφεγγέα νυκτὸς οίχλημ,» 

ἤπρὼ λύχνομ ἔφαινε, ἀνατοτομᾶμοιο δὲ λύχνῳ 

ουῤκὸμ ἔρως ἔφλεξεμ Ἐπιγορμἅμοιο Δεάνδου, 

: λύχνῳ και ομᾶμω σαυσεκαΐετο. πρὸς δὲ θαλάσσια 

ἐλαινομδψωμ φοϑίωμ τρολυκχέα βόμιβομ ἄκόωμ, 
ῸΝ ῥϑὺ τοποῶτορμ. ἔπειτα δὲ ϑάςσος ἀείρας 
Τοίοισι προσέ ἔλεϊκτο πρηγοφέωμ. φρένα μὔθοια. 

'Δενόο ῖ ἔρως . ηὴ πόντος ἀμελίχοῦ . αλλὰ θαλάσας , 

ἴσῳ ὕδωρ, ἃ δὶ ἔφωτοῦ ἐμὲ φλέγει ὠδόμυχομ π εἶ 
τ 



ΜΝ 5 ΔΆΕΝν 5, φ4Φ 

Γ ποουηᾷ ἐεΠπιοηΐς ρα απε [δειιαίς, 
Π|Ὰ αξ!ἀςδ εχέδάετε,Πίς αἄξ απήΑς Ιδσας ἐγᾶπες,. 
Ῥετηοίαιίοηεϑ δαξεπὶ οχροιί αἱρίϊα Ππρτείαγιιαν 
Δ (εἰπαίε {ερατακί (πη πεςεΠιίαίε, 

Εας ηἀξ (υ δά ἐατείπι,ς απτξ οδίςαγα ῥ αρότες 
Ϊνε χυίά εἰγαγεε οίθης Πρηα τατγτίδ: 
᾿Νδυίσαθαι Ια μη ἀδηεε δα ἰδ ρρ πὶ Αδγαὶ 
Τοιᾶῷῳ ποᾶς ςδίασαᾶ εἰδάεῇίηα ἀεἰγαἀετγᾶξεβ ςεγὰ 
ὅχρε ορίαζέ ποηίτε ςαδίςαϊᾶ ογηδεξ ποίξε, (ΔΑ 

Ἰλπλαίγαϊα ξαςαττίξ ποίί5 ςαἰίσο, 
ΜΝ τς ἰοπλπιῆν ἀἤείξης, δ ΠΟ δπγατῖεί [ιεαπάτον 

Θεά αιυϊείξγεπη ἀρὰ [ἰζοτὰ πδί5 ΝΕ 
ΝΙαπείαμη ἐχρειαδαι! αςεπείαπη παρτίαγαπι, 

ΤεΠΙπιοηίαιη [ασείηρ ἰασαδτί5 ἐεχρεζίδῃβ, 

ΤΙ εὔίό «ἐληάεΠίηί ρεοςαὶ ἰρεςυϊαηίεπι παποίς 

Ψέεαειο αἱάτε ηίστο οδίςαγ ηο 5 ςαἰίσίΠ ΕΠ, 

Ἑτὸ Ϊαςεζπασὶ ΟΠ εηίε, ἀςςεηία πότο ἰαςείηᾶ 

Απιπιαπὶ Οαρίάο ἐχαΠίε οΠίπαηείς 1, εδηάτί, 
ΤΙ ἀςεγηὰ αιάεηίς ςοαγάεραξιαραά πειὸ παῖς 
Τηξιηατῖ πηάατᾶ πιαϊ πα επυίεαπη δα άίξηβ,. 

Τιεπιεδαῖ άξ ρτίπι, ροί!ςα ας αάαςοί ἐχοίτᾶϑ 
Ταϊίδιις αοσχαςδαῖ ςοη(οίδης πτεμέσπι πειρίς. 

(ἰδαίβ τού, ὅς πτᾶτε ἱπιρίαςαἰε, (τὰ πγατ5 

Εῃ ἐ Δ΄, που, ΔηλοΙί5. τς 1 πεε ἘΠ ΠῈ5 ἰσῃίϑ., 
Σ 4. Αὔαης 

4 



Ψ ΔΙ Υ̓͂ ῬΥ ΡΥ  Ψ ΤΟΥ ν ΥΨ  ΥῪ ὁ ἐεοιὰ κα... ὠμὰ 

εἶφὺ 

ΤΙ ΜΟΥΤΣΑΙΟΣ: 
λάξεο τοὺς αϑίδε μὴ δείφιϑι νέχυτομ ὕδωρ, 

Φεῦζο μοι εἰς φιλότητα. τὶ δὲ ἐὐϑίωμ ἀλεγίβαρς, 
γνώσεις, ὅτι κύπρις ἀπόσσοςος ἔδι ϑαλάᾶσσις, 

καὶ κύστέαι πόντοιο να) ἐμετέφως οδαυάωμ 

Ὧβ εἰπῶ μελέωμ Ὦ Ἑατῶμ ἐμμέμοῳ -πέπλομ 

ἀμφοτέραις τοαλάμῃσιμ εἴῶ δ ἔσφιγξε κἀϊώφ «. 

ἠϊόνος δ' δζῶρτο. δέμαρ δ ἔζζιγε ϑαλάσκε 

λαμπομδια δὶ ἔαυδυδεμ ἀεὶ κατεμαντία, λύχνα. 

αὐτὸς Ἑων Ἐρέτκς, αὐτόσολί( 7. αὐτόματος νῦνς 

ἐφὼ Ἃ ἀλιβάτοιο φαεσφές 7 ὑψόθι τούργν 

λῶγαλέῃς αὔφαισιμ ὅθεμ τνεύσειεν ἀέτης 

φάρεϊ ποοδλάκι λύχυον Ἐπέσκεπερ . ἐἰσόκε σκδ Ὁ 

πολιὰ καμὼμ Λείανδφί Θ΄ ἔβκ τοοτὶν ἀύλοχομ ἀκτὶὺ: 

κα! μιν ἕὸμ ποοτὶ πούργομ ἀνήγαγεμ «Ἐκ δὲ θυράωμ. 

νυμφίον αϑϑμιαίνοντα “οὐπἸύξασα σιωπῇ, 

ἀφροκόμϑο ςξαϑάμιγγας ἔτι Ξάϊοντα ϑαλάσς.. 
ἤγαγε νυμιφοκόμιοιο μιυχοῦς Ἐπὶ πρϑενιῶν(θ)7, 

ηολ »Ξόα πάντα κάθῃφε, δέ μιαρ Ἃ ἔγϑιερ Ἐλαίῳ. 

Ἐυσδκω φοδέῳ, καὶ χλίστνοομ ἔσίθεσερ ὁδιμιὴμ, 
ἐσέτι ἊἋ δδϑμιαίνομτα, βαθυθρώτις ζυι λέκτροις, 

νυμφίον ἀμφιχυθᾶσα φιλίώοφας ἔννεπε μύθους 

νυμιφίε -ποδκὰ ἐόγησαβ. ἃ μὴ τὸ ἄϑε νυμίῷχος ἄῦδορ, 

φύμφίε πολιὰ μόγκσας, ἀλΐο νὐτοι αλιμυρὸμ ὕδως. 

ὀδμήτ Ἰχθυόεοα, βαφυγδόποιο ϑαλάσσκο, 

ψΦεῦρο τιοὺς ἰδρῶτας ἔμιοῖδ ᾧ) κάτϑεο κόλποιρς 
ἐν ᾿ ῶς. 



ΜΜΝΒΆΞΚΝ 8. φ 

ἈΑΠᾶῶχπιε ἵσπειι οού,ης εἴπιε εβδι1ι Δ΄ 811. 
Αἀες πίη απτογέ, σαν Πέζιις ςαταςς 
ἴσηοίας συιοά Ν᾽ ἐπ Πδίδ ε[ ὃ πιατί, 
Ετἀοηνίπαίαγ ροηΐο, ἃ ποῇτία ἀοἰογίδιιον 

ϑίςδίας, εθεα διπδθί!4 ἐχαί ας δηλ 

Δυλθδδιις πιδηίδιις,αοῳ αἰτίη χίς ςαρίτί, 
᾿ ἰτογξῳ εχίϊαίς, κογραξῳ ἀείεςίε ἢ πλαίε, 
ϑρίεηάεητζεί (είπαθαίεπιρ αἀπιειίας ἰποοτη 
[ρίξε γεπιεχ,ίρίε εἰδῆϊς, ἱρίς {δὲ ἡδυίβ, 
Ετὸ φαίεπι αἰία ἰαοίξογα (αρε ξαττί, 

Ῥεγηϊείοί!ς αατίς απἀεςύηῳ ἰρίγατεξ πεπέας, 

Ν εἰείαχρεϊαςεεπαπ ἐεσεραί,οηες δεῆί 
ἱΜιπεῖ ἐείσατας [ εαηάετ αἱ 44 ροτεποίαπι [{{, 
Εείρίαπιίαδιι δά ἐατείπι δά ἀαχίζ, εχ ἰδηίς πσίο 
ϑροηίαμι δηπείδηξεμι ςοπηρίεχα Πἰεηξίο, 
ΟΡ πΊρΔ5 Ἔχ ΤΔρηΠ 5 σίας δάΐηας Πήϊδηξξ τιτίς 
Τυχίεροίδογηδείς δά ρεπείγαϊία αἱγρταϊςαδίςαϊ,, 
Εἰςοτραςἐοέσπι ΔοΠεεε Ὁ ΟΓΡαΣῷ πηχίξοϊεο 
Βεδξ οἰεπεί,οἴεο, ἅς τπαγεοίεηξε ἐχιηχίς οἀοτξ, 
Αἀπαςααῖξ δηπείδηζεπι αἰξείπγατίς ίη ᾿ς ς 
δροηίαπι οἰςαηξαία, Ὀίληα εππτ τεγδα, 
ϑρδίε πιαϊε ἰΔϑογδῇί, ἃ πη ρας εἰ ρδίμς οἷν, 

Ρροηίε πηπ]ταιη  αογαίι, τίς εἰδί εἢ (ΔΠ8 τιν 
Ἑαοίῳ ρίϊςοίας ἐγεπιεηζίς πιαγίβ. 
Ενς ἔχποβ ἰμοτα5 ίῃ πέος ροης Ππ|5.. 

ι ς διοίϊα 



ς᾽ ΜΟΥΣΑΙΟΣ.. 

Ὡφἧ Ὧ ταῦ τ εἴπερ οὗ δ αὐτίκα λύσατὸ αἰρφὶ. 

υοἡ ϑεσκῶρ Ἐπέβκσαμξ ἀριδοῦσα κυθόϑεί πᾳ. 

ἣν γάμος, χλὶ ἀχόρόνρε. ἕκῃ λέχος, «ἈΧ ἀτὸν ῬΜΙ͂Ρ 

οὗ φυγίηῳ Ἰδοίύτις Ἐπόυφήμιησερ αοἰδὲρ," 

οὐδάδωμ ̓ δρατῖε σέλας ϑαλαμαπόλόμ εὐνὴμ, 

οὗ δὲ τοολύσκάφρθμκω τὶο Ἐπεσ'κίρ τησε ΧΟρεΙΝ 5 

οὐχ, υμϑϑαιομ ἄεισε πρατὴρ νοὴ πότνια ἀκάϊῳ: ' 

ἀλλα λέχος λῶν. τελεσσιγάμοισὶῳ ᾧν ὥραις ̓ 

σιγὴ τοασὸμ ἔπηξεμ, υὐμφοκόμλσε δ δμίχλε, 

νοὐ γάμθ΄ ἣν ἀπάνδυϑεν ἀειδομθνωμ υϑναΐωμ-ο 

εν μοῦ ἕκν κείνοισὶ γὰ μιοσόλος, οὗ δέ ποτ ἰὼ 

υμι ίομ εἶδε τον ἀφιγνώτοις τυ] λέκξοιφ « 

ὑήχετο δ ἀντ᾽ πόροιο το ἀλὶμ τοοτὶ δῆμομ ἀβύφῳ, 

Ἐννυχίωμ ἀκόρκτ ΘΖ ἔτὶ πνείων ὑυμιοναίωμ. 

ἰρὼ δ ἑλκεσίπεπλθ᾽ Ἑοῦο λίϑασα τομῆασ 

ποϑένοο ἢ ᾿ματίᾳ, υὔχι να γυυὶ, ἀμφότοβοι δὲ, 

πσοδιάκίᾳ ἢ μλόσντο κατελϑέμδυ ἐς δύσιυ τὼ. 

- Ὧ9 οἵ μοῦ φμλότατὸς ὑτσοκλέπτοντεο ἀνάγκημ 2, 

κρυπἸαδιίᾳ τέφποντο ἀεί ἀδδήλωμ κυϑόρείς 

ἀΛᾺ Ὀλίγομ ἰώεσκομ ἐπὶ χϑένομ, οὗ δὲ τὶ δηρὼ 

αὐδιίλωμ χπόναντο, τοολυπλάγκτωμ νῥνοψαίων 

ἁλὰ ὅτε παχυΐεντίθ)" ἐπάλνθε χείμιατοο ὥρη 

φρικαλέας δονέσσα. πολυσφοφάλιγγαρ ἀέβδναα 

βένλκαδα ἀδήρικτα ἠῷἡ νγερὰ ϑέμκδϑλα ϑαλάσσκς, ο. 
Χχαμέι ο 

με" 



Μν. 9.ΔῈν.ν -. 49 

Ξίς 1 πος οςαία εἴ, {πε ασεο (ΔῈ βἰμίεκομᾶς 
ἘτΙεσοϑίηίέγαμπε ρεπεαοίας Ν᾽ ἐπετί8, 
Εγδί δρρερωνει ἔως εδοτείς.εεδε εῶϑ [δὰ ἤμε ἘΝ : 

ΪΝοη ςδίασία λα ααί[ ἰλαάαπίς ροεία, (πιηίς.. 

ΝΝοη ἐσάδεατῃ ΠΠαπνίπαρας αχ σαδίςαίατί ες, 

ΝΝεᾳ ρεγαριι χυϊααδηιίημαἱε ςποίαδ. 

ΝΗ μγπιεηρῖ οδηίδαίς ραίον, ὃ. πεπειᾶάα πιδίσες 
Φεά!εδᾷ Πείηςξης ρςίεμτίθα5 παρίίαβ ίη Ποείς.. 
δεξεία επαἰαπιᾶ Ηχίτιρδίδπι πετο ογηδαίεέ ςαἸίρσο,,. 
Ἐεπαυρεία εγαηείοησε ἃ ςαπεη {5 Πγπλδηρείς, 
ΪΝοχ ηγήξ εἰαΐ {18 παρτείαγ ογπαίτίχ, μζῇ δαζοζα, 
ροηίμηι ἰάϊε Π εαηάταπι πηδηί[ς Π|5 ίη ἰεί5.. 
ἵΝαυίραδατᾶς ἐ τερίσε ροίεί τατίας Δα ρρἤπν ΑΡΥ, 
ΝΝοώζυτηος ε(αδέϊ5 δα παςίρίτᾶ5 ῃγπιςηαος, (4 

ΔΗ Εἰὸ!οπρσαίπάαι αε[ῃε ᾳο5 ἰδέεηϑ ραγεηίςβ. 
ίρο ἀίαγηδ,ηούζαγηα πιαϊίοτ, αὐγίςρ δαΐεπι. 
ϑαρε ορίαεῖι ἀείςεηάεις. Δἀ Οςοδίχηη ΔαζοζαπΠΙ,, 

ϑίς ἡ φαίάφεπι απτοείβ αϑίςοηάεηξοβ τί], 

Οεευΐα ἀεϊεξαδαηέατς ηίεςίς Ψεηεις.. 
ϑεάραζασπι πἰχεγπηξίη ἐεπρα5, πε αἵα 
Ἰπαίςεπη ροείε{πηεπταϊείπασίς Παρεη5.. 

Θεά συδηάο ρευίηοίς πεηίς Πγειί Πόγα, 
Εοιτεπ 445 οὐτπποσεηβ πιιτατ ποτείσίηᾶ Ῥ»ςεἴϊας 
Ριοίαιταίοα τπτηιαβ, ὃς πιλάία ἔπ απγξία πτανζ 

Εἰγεπιαῖςς 



66 ΜἩΟΎΣΑΥΟΣ, 
χεμέριοι τονείοντες Ἐπεσυρέλιτομ αὗται. 

λαίλασι μιαπίδοντις ὅλίω ἅλα, τυπῆομϑιῃς δέ, 

δὰ νὴ να μέλαιναμ ἀπέκλασε διχθάδι Χένσῳ ̓ 

χαρμσρίϊω "αἡ ἄπισου ἀλυσκάϑωμ ἅλα ναύτιφ.. 

ἀλλ οὗ Χαβιδῥίνα σεφόβορ κατέρυκε ϑαλάσσῃο, 

κἀτοβόθυμε Λέανδοε. διάκτρικ δέ σε τύργε ἫΝ 
᾿ϑάδα σημαίνεισα φαεσφορίίω υμοναΐωμ, 

μαινομδῖνς ὃ δ᾽ ὥτρυσεμ ἀφαδήσαμτα ϑαλάσσις, 

υγλαὴς νοὴ ἄπισος . ὄφεδλε δὲ δύσμορος ᾿ρὼ, Ὁ 

ΧΑΜΑΥΕΣ ἰσαμϑήοιο μϑύεμ απάνϑνϑε Λεάνδφα,. 

Δακἕξ ἀνα πὶομϑλῖη ἐινυώριορ ἀπέρα λέκξωμ - 

ἀλλὰ τόθ’ κἢ δ βιήσατο . ϑέλγομθίν δὲ, 

μοιζάωμ ἀνέφαινε να οὐκέτι δαλὸρ φώτωμ 

᾿κὺξ ἢ ἦ ̓ εὖ π μάλισα βαςνπνθοΡ ἀήταις, 

Χαμιδρίῃᾳ νοι σιμ ἀκοντήοντες αὗται, 

ἀθρόου ἐμιπίμπτοσὶμ Ἐπὶ φπγιῖνι ϑάλάοσσαᾳ «΄ 

δὰ τότε Λεΐανδφός τ ἐθήμον( 95 ξλ πίδε νύμφης, 

δυσκελάδωμ τοεφόφντο ϑαλασσαίωρ ὑμοναίωμ.. 

δα κύματι κῦμα κυλίνδετο, σιώϑετο δ' ὕδωρ 

οὐθέρι μίφγετο πόντος. ἀνέγφετο τοάντοϑερ ὃ ἡ γὅο 

αἰναρϑήωρ! ἀνέμιωμ φεφύφῳ δὲ ἃ ἀπέπητῳ εἶτορ 

μφὴ νότοβ ἐς βορέω μεγάλας Ἐφένκεμ ἀπελάφ. 

υ(οὴ κτύπος ἦμ ἁλίασος ἐφισιιβάδοιο ϑαλάσσιε, 

οἰἰνοπταθὴς δὲ Λέανδο(}" ἀκνλήτοις ζυὶ δίναις ' 
πολλάκι 



: : μλν 5 ΔῈν 8. δι 

Ηγεηιαῖος [ρίγδηξεβ πειδογασδηΐ αεηεί, 
ΝΝίθο Ρεγζαμίξηίεβ ἰοΐαπι πᾶς, αετδετδίο δᾶξ 
Ιζπδας ηἰστεᾷ (τερίς Βίρεί( ἕειτα, ((ἅ Ροιΐαοία). 

᾿Ηχγειιαῖε ἀ ἰηβάππι εξξιρίεξηβ πᾶτε διε, 
᾿Ξεάποη Πγεπιαϊίς ἐξ ἐπτού ςοεισεδδέ πιατίς 
ἙἘοτίδηίπιε [-εὐπάει, πππείαϑ (εὰ {ε (αν 5 
(οηίαείαηι Πρσηίηςδηβ ἰασεπι παρε ΠῚ, 
Ε ἀτεητίβ ἐς ἱπιρα ε ξσατιιπι Πηαγίς 
Οἰαάειί5 ἃ ρειβαμς, ἀεδείσαί δαΐεπλίηξείίπ Ετὸ 
ΕΗγεπιείηαηίε τηαηετε [πε [.εαηάτο, 

ΪΝΝοη αἰιρίίας δεςεπμ δς ἱπαίςεπι Πείίαπι ἰεοτᾷ, 
ϑεάδηιοι ἃ ἔβίιπ ςοσεθαί σείεηβ δαΐεπι 
Ῥατοαγαπι οἤεπάεθαί πῦ ἀπιρ 5 Πίρίξε ἀπο, 

᾿ΝΝΟΧ εγάζ,ςαπι πιαχίπιε [ρίγηζείβ πεζὸς 
ΠἩγεπιαϊίριι5 ἢφιίδας ἰας]Δητε5 αξητί 
(οἰειίπι ἐγγαπης τη {{ττ5 πιατίβ. 
Ἴτης 1 εαηάετ ςοηπεϊείρε ἰροηΐρε 
Ῥεποπαηείαπι ἔεγεδαζις πιαυίπαγαπι ΠΙΡ ΑΓ, 

᾿ Ἰδδ πηάδ πη644 ποἰαεδαῖ ἀοςαπιαίαδαξ πετο αζ, 
Αειδπετί πνίςεδαξ πᾶτε. ςοίταία εἰ πα τείγα 
Ῥαρσηδείδ᾽ αξεί5. Ζερῆγτο αἰεςδιεαίρίταδαι Εατ 

ΟΕ ΝΝοέὰς ἐπ Βογεδπι τππασδ5 ἱπηπη πιίῃδ5. 
Εείγασον [ἰεἰπεαί(αδι 5 πα εἴτεπιί πτατίβ. 

Εἰδιμα ας ρα [νεδάετ, ἱπιρίαςα {57 1 Πτοτίδ᾽ 
᾿ῶχΡα 



ἐς ΣΝ 

ἐν ΜΟΥΞΆΤΟΣ, 
τοοδλάκι "δὲ λιτάνθσε ϑαλασσαϊ ἀφιοδίταν; ᾽ 

: ᾿φολλάκι δ' αὐτου ἄνακτα Φοσεδάωνα ϑαλάσση ὁ 

ὄξτϑιδοα οὗ Βορέημ ἀῤνήμονα, κάγαιπτε νύμφκο., 

ἀλλά οἵ οὔτιο ἄφκγερ «οἴφωρ δὶ οὐκ Ἰρκεσε μιοίφαρ 

-σἄντοϑι δ ἀγῥομϑνοιο δυσαντέϊ κύματος ὁρκῦῦ 

ϑρυπΊοβίοιῥος εφόφετο, τοοδῶρ δὲ οἵ ὄκλασεμ ὑρ ζῇ, 
καὶ δέν) ἂμ ἀδόνκομ ἀκοιμήτωμ Φαλαμάωμ, 

πολλὴ δ' αὐτόματος χύσιο ὕδατος ἔζξεε λαιμῷ, 

μοὶ τοοτὸρ αλϑήϊσομ ἀμιαιμακέτο πίε, ἄλμας, 

μοὴ δ λύχνομ ἄπιδομ ἀπέσίεσε τποικρὸρ αἥτηο, 

[Ὁ] ψυχίῳ νὴ ἔρωτα πολυκλαύφιο Λεάνδρου, 

εἰσέτι δ᾽ ̓ ϑύοντι 2, Ἐὰ ̓ἀγούπνοιοιμ Ὀπτωπταῖίβ ̓ 

σατο κυλιοὰ ἔνόσα πολυκλαύτοισὶ ἐιξημμάναις . 

ἤλυϑε δι} ἐριγφύεα "ρδς οὖκ ἴδε νυμίρίομ Ἡρώ,. 

πσάντοϑι δ' ὄμμα τίταινεμ ἐτὶ εὗφξα νῶτα ϑαλάσᾳ, 

εἰστὸ Ἐσαθοήσειεμ ἀλώμιονομ ᾿ ὃβ “οακοιτὰω » 

λύχνο σ᾿ βεννυμϑψοιο Ὁ πϑὰ Ἀεαπῖδα δὲ τύφγα 

Ὡφυηήομδνομ αὐἵλάδεον ὅ τ ἔδφακε νεκρὸν ἀκοίτίω. 

δαιδάλεομ ξήξασα οὶ σήϑεοσσι χιτῶνα 

βϑιβηδιὸμ Προ ἀξίου ατὶ λίβάτου πέσε αὔςγα. 

καδϑ} ἰφὼ τέθυκκερ! ἐσ ̓ὀλουμϑύῳ ἡϑακοίτῃ, 

αλνήλωμ δι ἀπόναντο μὴ ᾧν τουμάτῳ τρ Ὀλέβρῳ, 

ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑῚ ἩΡΩ͂ ΚΑΙ 
ΛΕΔΝΔΡΟΝ ΤΈΛΟΣ 

νὰ ΓΙ «τῷ Φροββενίῳ « αν. Φ «ἸΚν Αἰωὶ ταμηλιῶνί ἐ 



ΜΝ 5 ΔῈΕν 8. 63 

δαρὲ χαίάειι ρεεςαβαίιν σαπούοδίη Ν᾽ ἘΠείεῃ1. 
ὅϑαρε δυίΐεπι ἃ ἰρίαπι τεσεπι ΝΝερέπηαμη πηδείϑ 
Απῆαα Π Βογεᾶ τππεπιογε γεϊίαΐ Ριεϊία, Π οὐτῆ γα 
5:4 εἰηα] αιιχηίαι διαπιοῦ δε πῦ ςοεγοαίε ἔα, 
Μηαίῳ δατέ ἀςοιπιαίαιί πιαϊεοθαίο Πυζ τρεία 

(δετίτας ξεγεθαξ, ρεάμπι ἃσε εἰᾳ5 ἀείξείε ρους 
Εἰ αἱο εξ ἱπηπιοδῆϊίο ἱπηαίείαγιιπ πηαΠτΠ1. 

[Μαϊζα δαΐεπι. ἰρδίδῃςα εἥιπίο ἤππεθαΐ ἰῃ σαξέιι» 
ἘεροχαπιίπυδἊεπι ἐπ ἀοιπα 5 ροίαιε πηαγίβ, 
Ετίαπι ἰαςεγηδηι ἡ 4π| ἐχείηχίς δγαγα5 ἀξίας, 

Ἐτςδηϊπιαπὶ ἃς διιογεηι ἀεῇ Πα! ΕΘδηατ, 
Οἄδάπαυς Δπίεπι αἰϊτίσετεί ἰποτ,αἱρ δας οςεἶί5 

ϑίαδαῖ Παζζαδηβ πηίίειίβ σατί5,. 

Μ᾽ εηίε δαΐεπι δαγοτα, ἃ ηὖ υἱάίτ ροηίσπι τὸ 
Οἰιεάσχαλῳ «ὔςοςαα ἀϊτίσεδαι η ἰλία ἀοτία πιατζ, 

δίςαδι υἱάετεϊ εὐ ΓΕ} ΠΑ ΓΙΓΕ17, 

Γ ἀςετηᾶ ἐχιίηςζα, δραὰ Γαπάαπιεηΐζι ἕαττ5 

Οδεπξεαπι Ῥτος ΕἸ 5 σαπτ αἱα εξ πιογε πηδεί 

Ν ατίδιη Ρορυΐαία εἶγοὰ ρείξαϑβ πεῆεπι. 

Τη Ππιδιια ργαςερβ 8 ἐχςείία ςθοίἀ τε ταστς, 

Ετὸ οσπιοσγίσα ΟΡ εαπὶ αί ρεγίειδί σοῃία σ 611, 
ϑείηαίςεπι δας ἔχε ἰπηξ εἰ (ῃ {πρτειηὰ πτοιίξ, 
ἥν Βι πτ πλε πε Ὁ μς Τ' 
.ἘΆΛΝΌ πιο Βα 8 9. 

Ἀρυά 9, Ετοθεηίᾷ, Μα. Ὁ Υ 1Π. Μεηΐε ἰδησᾶτ, 
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ἘΕΝΈΒΕΝΒΌΟ ΙΝ ΟΗΒΙΒΤΟ ΡΑΤΕῚ, 
δ {Ππ|τπί Ῥυίαςίρί, ἢ, Ε]αιτηαηηο Βαγρ ΄᾿. 

στιδτίο ἃ Κι τςῃθεῖρο, ἡ, σ.Αδθαίίε. ἡ 
“εἴα Εαἰάεη[5,ογαίηίς. 5. Βεης, 
αἰάιί,ἀίαα Δασαῇα δγοίςαῃ 

«εἰ ατίο, ἃ, Αρθαιῖ ογάϊΐηίς ΕΥ̓́Ρ 
εἰυα6 ρεῖ (ευπλδη ὃ 
(αἱ Ρυίπχαεί,Ιο, το 
᾿θεπίας. 5... Ὁ; 

τὰ ΝΜ ΠΌρΕΥ ΔΙ ΡΠ ΠΠΩ16 ῥέει. αἷΐ.. 
ΑΞ Σ χαοί σίαςος [δ εἰϊο5 εχ οἥϊοίηα πον 
οὐ Ἐπ 9 .ἀ' (ἴγὰ ἐγρίβ ἐχοιίοβ εαϑτεγεπγ,, Πᾶς 
δ δ Ὴ" Δισαρειί [δε Βεαίας Καὶ πεπδηιις 
Ἔα θα Ἴ ΓΟΠΊρΡαἴοΙ ΤΠ 65,6 Χ ὈΙΒ]οΊΠες ίαα 

Ὡοδί5 ργοάαχίζ, ἔσο πεῖο αυλιηρτίηγ πες! εχίΐ» 
(ται {{Π εἰς Ρείηςίρί5 ΟΠ αίο ἐγαέζατε, ΠΠδείηι ἐχεοΐα) 
ταί ςαρί, ἵΜεο δίς ρείηςίρί ἀεδείας. Εσαίαξ ες 
ἐὰ υσηίαπι εςεεἰαἰίςα ἀϊσηαίίοης ριε 145, τα 
τἀπῈ[{{ετ5 σαος τα! ογά 5 αἵῳ ἰοςί ςπηόζοβ [αν 

᾿φρεζεϑβ, ποία! αἱ εδέας {ται αι ρ τα η οιπὶ αἱίῳ 
΄πο Πἐοεγαγίο ππύηείς (δἰαίατε ςεςξηι, πέρε χαρά 
ΤΕ. οὔξα πε ἀεβθείε ἰδέξασ,ςείαίβ 5, απ) 
ταεϊθυγσή,αοά ορρίαπηιέμα αἰεΟηί5 εἰ, ὅ οὐ 
5,8. αἰΐας, [ας αυδηάο χαϊία ααἰάφαι ςοκας. 
εχοαάδίπγαβ, εξ ποη οὐπηία Τ. Ε.. Ρ. Ππη] ἔεῦ το 
πεηίαηξ, ῃος Ασαρετί ἑπίεγίπι οραίςαϊαιι, ἀππηι 
ταϑίογα ραιδηζιν, αἰξηξαίο εἰδί ἰηἰςτίρειιπι, Ὠίατέ 
δὲ εχροιτεζα, σαοά δίαηΐ, ἱτοηῖς ( ἐὰν ἀρὴν 

οἰ 8 



(οἰ ἐέιις 65) δςείρςε, [ἡ απο {{|4πατη ἱπέογργείδείο) 
Ὡεητ τη ξε σε οορετίος, οἰίο {{ς εἴτε πευί1Π|, 
αΐαειρο πειδι τείροηεδί,οῦ ἐπηρετγίεοτεί5 ὃ 
πιδχίπις {πα ίοίο5 ριεγοβ, ηα! ἐχ μος σεπας {θεῖ 
[5 πλίγιιηι ἀἰα, αιτᾶιπ ξε  ἐοίξου ἃς ἰδεΐος ὐαοασι 
πρί πσαατα σοτηραγεηξ νο αἰρ ἐςεδίεεἰρί, χαρά 
οὐηηίδιις {Ὁ ραδὶίςε ργοξαξασχπι [ἀπὸ ΟΡ εἴ εχίν 

αἱταᾶς ηἰτἶ τε πιοεδί, απ ποῖ τε ἑασίγ ασαᾶπνίο 
ἐπίηυίς φαϊδίαας γεδαξ τπαίοῦ ρίεγαπι ἐδ 

πεῖς, Εἶος ἀαΐίπι ἀΐςεεε, ία5 ἢϊς ςοητίπετί δοπδ. 
ἔαπι ργαςερτίοημπι, ασα ρείΠοίρί5 φίπγι ἰοῦ) 
πεηΐ, φαλπι τη ΓΕ σία ἢ οπιδηί ποϊπηνίης, αοά 
ἐη(ςτίρίε, ἀς Κὰ ερίπιίης ρείποίρῇ, πτασίς ασηο 
συαὰπιἀοίΐζο, ( ποηίᾷ πειὸ ἢαίςηο5 Ῥαίηοίς (ες, 
τε φαἀϊχίηις, υἱα εἰίςεί ἐχομάεηδοτγ [ογπλίϑ [ἢ 
Ῥγογῖ, ΤΕ. Ὁ. ἐπιρείε ργεοού, πὲ ἐχ διθ ίοίμεςς 
τὰ Ἑαϊήἠεη, πα ηὉ εἰ αἰία ρεῖ οπιηδ (Πεγπιδηί 
Ῥοηίβ δαϊουίρα5 πεὶ ἀἰετγίίον, ας! Πδεογᾶ ξαγίδιις 
ἑπιδπίου,  χαδησο π{5 πεηίδί, αδηΐδέ διτέεηι [2 
ΡΕε, εχεπιρία δητίηχαα ςαηίάς ποῦ ίβ ἱπιρεγτε ἀ 
σῃεία,, ααοα ἄτη αςίεί, ἡοη ποάο ποδίς,Παἱ ηἕ 
Ἦ {ππλα5,[εα {πα ίοἵ 5 αδί δεῖ σεπείαμηι στὰς. 

δίζαγ, ἃ Πίης ἐπηπιοτγία! αΐεπὶ ποηηΐς, ρας 
οἴτπι πιεπεγας ρεαηγίιηι γερουίαθίξ, 
Βειε Ν αἷεας {Ππῆτῖς τὰ ᾿.σηλίηαν 

τίο, σαί αὶ οσπγεξάο. βα[ίεα, ΡΟ 
᾿ς ἢπαίε [ἀπαπι ].Δηπαγ, Δη, 

Με 0. ΧΝΙΠΙ 
ΤΣῊ Σ 8, Ἐσροίειθ.. 



δ 

ΣἸΙΈΚΘΕΣΙΣ, ΞΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤῈ,) 
'ΧΩ͂Ν» ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ͂ ΑΓΑσ 

ΠΗΤΟΥ ΔΙΑΚονοῦύ, ΤΗ͂Σ ΑΓΙΩὶ 
ΤΑἸΤΗΣ ΤΟΥ͂ ΘΕΟΥ ΜΒΕΓΑΛΗ͂Σ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑ͂Σ. ΩΝ Η 
ΑΚΡΟΣΤΙΞΙΣ» 

ΤΣ ΑΕΠΩΣΕΣΞΈΕΈ τς 

τ ΑΡΣ “βῖρ. τῷ ϑαοτάτω, νοῦ εὐσεβεσάτω βασίλᾷ ἃ ἡμῶμι οὐδινιὰ 
φ ἦν ἘΞ 
Ξσα κι τφευ νῷ »Αγαπητορ ὃ ἐλάχισθ διάκονθ. 

ΟὝΤΩ ΕΝ 
δ Ὁ ε ΔῈ ΣΡ ΘΑ αι πσρεῖσενν Γ Εἰ σαηθετν Β Τ αἣο ἀπτάσπο 5 ὑπέςτορορ ἔχω ἀξίωμα 
4“ φέρ, ΔΕ 3.5, τ Ι ρ, λ ᾽ } 
ὑἤρ»ἢ ἌΣ" ᾿βασιλεῦ, τιλᾷᾳ ὑπὲρ ἄταντας τὸρ τὸ 

; : "τὸ σὲ ἀξιώσαντα σεν «ὅτι ποὺ καὶ ὃν 
͵ ν Ψ 

δ κηβ Ὁ ἐξ Τρβοιύσης, οΟὴ ἔπ ϑρανί δ᾽ ᾿Βασϊλείας » δώ 
"πὸ δ ζει δὲ Στ κέ σοι τὸ σκῆπίθορμ «Θὲ Ἐπιγείπ. δασαν 

δείας ἵνα τούς ἀνωφώττσο ς διδάξας σἰὼ πον δικαίπ φυ 
υδάω μμβδλακίῶ, Ἰοὺ δὴν κατ αὔτ λυσσώμτωμ ἐκδιώξας τί 
Ἀμάν τα ὑλακίῴ, Ὁ} ΔΝ αὖτῷ βασιλίόμϑν 0" νόμωμ, τοὶ Ῥ 
ΠΡ τρὺ Ὁ» σὲ βασϊλεύωμ φυνόμωρ.. Ξ 

ἀν υ.4. τοι ϊῥας κυβερνήτας ὦ ἀγφυπνέϊ διαπαντος , ὁ Τϑ βασιλϑ 
ωρ τπολυόμίκατος νξ6. διακατέχωμ ἀσφαλῷο Θὲ εὖ 
νοβιίας τοὺς οἴοικαρ » μοῦ ἀπωῦόμθ, Ἰχυφῶς, φὍ) 
ἀνοβιίας τοῦο φὕακας, ἵνα δ' σκάφι Θ΄ (δὴ τοαγκοσμία 

ΕΠ ΗΝ πσολιτείαρ » ἀκὴ ΙΝ κύμασιμ ἀδιίκίασ, " 
8 ἰλῤμβρνορᾷς. Θθομ μάδεμα "οῶλ πρῶτομ ΟἹ ἄνῶφωπτοι Η δ γνῶναξ 

ἘΣ ΚΖ, τινα ξαυὸμ διδασκόμεθα . Ὁ γοιῦ ἑαυτὸ» γνούο ̓  γνώσε 
οντο. ται ϑεόμ, Θεὸν δὲ ὃ ὃ γνούς, ὁμλοιωϑήσεται ϑεῶ ο ὁμλοιω 

κλίκαε. Ξήσεται Δὲ ϑεῶ, ὃ {ξ΄ γινόμον Θ΄ ϑεῦ. ἄξι᾽ οἱ 
γίνετας 



ἘΧΡΟΒΙΤΙΟ ΟΑΡΙΤΥΝΜ ΑΌΜΟΝΙΤΟ 

ΒΙΟΚΝΜ, ΞΌΙΤΑ͂ ΕΧ ΤΕΜΡΟΚΕ ΑΒ 
᾿ἈΠΘΠΑΡΕΤΟ ΠΙΆΑΘΟΝΟ ΒΑΝΟΊΤΙΘ᾽ 

ΘΙΜΑΕ ΠΕΙῚ ΜΑΟΝΆΑΕ 
ἘΘΠΟΡΕΒΙΑΕ. ΟΝΟΚνΜ 
ἈΡῈΧ ΓΙΤΕΚΆΑΚΙΝΘ 
ΘΙΟΡΟΤΕ ΒΑΒΕΤ- 

Ὁ ίμο δὲ ρίεμεΠίτιο Ππιρεταίογί ποῦτο [Π|ηἴ47 
ῃο Αραρείαϑ5 πιπίηταϑβ [)ίαςοηι5. 

7 Τόοις δ δεε(δ]ίπνίογξ,αοῦ μαρεαβ ἀΐ, 
ΓΓῚ σπίεαίξ,ο [πιρϑίου, μοπούδ8 ἱπργὰ οᾶς ααΐ 
Ὥοςτε ἀίσηδίας εἰ ἀσιπι, ααοηίδηι ἑαχία Π) 
ταἠ τααίπεηι οαἰεἴί5 τεσηί τταἀί,. 
ἀϊεεθί ςερέγζαπι τείτεηξ Ροίε, 
ἢαείς, ας πΠοηπίηεϑ εἀοςείοβ {{| σα}. 

- “» 

Ποαϊί, ἃ εοτ ᾳαάπετίας ἔβη ταί ἰηἰεξξαίοες 
ἰαϊτατ, (αι ἱρίς οδιεπιρείδησο ἱεσίρα5, αὶ 
(υραϊίος εἰθί τεσεηάο ρίο ἰατε, 
, Γεα συβειηδίοτ αἱρίίαί αἱοραάεο ᾿πηρεγαίον 
τς οςςυἱφεΠίχλας ἑητεϊςἴας, ςοηείηςη5 [ας δ 
ααϊιατί5 εἴδιτος, αἴ ἘΧρεϊςι5 [οτείίευ 
Ἰρείαοίο ἰηίᾳίαία Παόϊαρ, πες σγίηθα πὐάαηδ 
τείραδ ΠΠἀαταν Πα ίρθα5 ἰπ αί(αἰί5, 
[ἰαίηᾶ ἀοειηξε ὦ ρου ηο5 Ποῖος, το 

φῃοίοαί (ε αἰόῳ ἀοςεηλαι,4 εἰ{εἰβιῖ ςοσηοιπ, (ο, 
σῃοίςει ἀεῇ,ἀε πείο ααί ςοσποαίε, ΠΡ εο. 
ΔΠΙΡ(ξ 8: ἀεο, α ἀρ" [Δ ἀοο ς. αίσα" ἀεξηίς 
ἐλοντνς ὦ [ Χ 2. Πίάεο, 



ζέα βρεωοας 
-- 

729 ἐς 
χα ῖ. 

ὑζαθο ΄ 

᾿7ογῦ; 

δὲ γρ 

ὸ ΔΥΑΤΗΤΟΣ ΠΡῸΣ ΤΟΥΣῚ, ΤΟΝ ΚΑΙ͂ΣΙ 

γίνεται ϑε ,.0 ἐδιηδὲμ ἀνάξιομ. πράττωμ᾽ ϑε,, αλλ 
Φρονῶμ. μδὸ ἴζᾷ αὑτῷ, λαλῶμ δὲ ἃ φρονξΐ, μαρρς» ν 
α λαλέ! ̓  

Ἐπὶ πϑογόνωμ εὐ γενείαι.. μηδεὶς φυαβριωνέϑω. τσὴ 
λὸμ γο ἐχυσι τοᾶντες τὸ γένυς πϑοπάτορα.. : μοὴ 

ΟἹ τ; τοφφύρα πολ βύσω καυχώμϑμοι » μ᾿) οἱ ὡ» τ 

νία. μο νοσω τρυχώμμογο!. νῷὴ οἱ διαδήματα σδομ 
κείρϑυοι, καὶ οἱ διὰ δώματα πρόκείμυοι . ἐιὴ τοί σ 

γὼ ἐο πτήλιομ ἐγκαυχώμεθα θ΄, ἀλλ ἐπὶ γδιθὺν 
τῆτι σεμνασώμεθα τρόπωμ ̓ 

τόϑι ὦ εὐσεβείαα δεότόνκτομ ἄγαλμα, ὅτι ὅσω μι) 

γἄλωμ Ἰξιώϑας, παρὰ δε δωρεῶ,, τοσὅτω μείζονος 
ἀλιοιβῆο ὑφαλέτις ὑπάρχεις αὐτῷ. οὐκοι ἀπόδος 
τῷ εὐεργέτη Ἂ »ϑέ. φϑὶ εἰγχαφισίαξ , τῷ λαμβάνοντα 
ὃ αβ 9 ἡ ὡδ χάρι : "οὶ [Ὁ χάφιτος χάριρ ἀντιδιδον! 

τις αὐτὸς “οι ἀεὶ "ἡ χαφίτωμ ἄςχϑ, 'γοὴ ὧς ἀϑέοσ 

τὰο Χάριτας, ἀποδίδωσιμ . εὐχας δία, δὲ δκτᾷ δας 
πμῶμ, οὗ σἰω διὰ οἡμάτωμ ἀγαθῶμ πεοφορον "ἀλλὰ 
σίὼ Φιὰ πραγμάτωμ εὐσεϊθῶμ πϑοσφοφάμ. 

οὐδὲν οὕτως εὐδόκιμον Ἰργάλεται ἄνϑωπομ, ὦ ὧδ 4 
ναόϑαι μιμοῦ ἃ Σ βόλεται ποάήεμ, ἰκεὶ δὲ ͵ , Ὡὐλάνδρωπα. 
γῶλ βόλεδαι να πράηεμ. Ἐπειδὴ τοίνων Ἐκ 9:5 σοὶ 
κεχάριβαι. διαμιᾷ » ἕο Ἰδότο δὲ Ἡμλᾶο ἣ  ἀγαϊδή στ 
Λησιθ; τοάντα νοῦ: βόὅλυ, νὴ χράτε, ὡς ἀξέσκε τ 
ταύταμ σοι δεδωκότι: 

τῶν Ἐπιγείωμ ,Χριμᾶτωμ Ο ἄδατΘ» τλᾶτΘ΄» Ἂ 
Δ ποταμίωμ φευμάτωμ αἰλέται ἐμ δφόμομ. πρὸς 
ὀλίγο " ἐδ δὶ ἐπτιξξέωρμ τοῖο ἔχθμ νομιιζασις μετ ὀλίγομ᾽ 
φὲ ραξῥέωμ ὡς ἄλνσς ψπέρχεται . μόν 7 δὲ οὗν, 

εὐποιΐ ας 



ΟΧΟΘΆΡΕΥΝν5 ΔΓ ΙΚν5Υ. ΟΛΕΒ. 7: 
ἔε ἄεο,ηαί αἰΠἢ ἰα σπα ρϑέγαξ ἄεο, δεά 
4ατοοσίιαε ᾷ ἱρί (ἄτι ίτα τᾶ ἰοηξ ἃ ςορίται, ᾧ ἔαοίε 
΄αξ ἰοχαίταγ,, 

[μαίογαπι ποδιδέε ἢς χαίϑ ἀεἰίείςειγ,] 6. 4 
απ εηίπ ἤαθεης Οπληε5 σεηειίβ διιςογε 1, δὲ 
Ζα] ραζραία γος; τυτσεης, ἃ. χαί ραν 
ρίαίε ἃ δάἀπειᾷ υαἰείαάΐίηε αἰ ίραζ, εἴ ᾳ ἀἰαάειμα 
ἐετεαίηπεί της, φαί Ρ «αδίςαϊα εχοιθᾶτ, Ὡς σὰ 
ταῦ [αταϊςητ ἰαειμι5 σεηι5,,ςα πιογαπιίηζε. 
στίξατε σἰουίεισιι, 

ϑαίίο ο Ρίείαιζ ἀΐαίηἰ δ εςαεα ρεοίπιξ,α 1 ς 
ἕο πιαίοτί 9 ἀΐση 7 μαδίε5 εἰραξέε ἄεο πιᾶεγ ἢ, 
(Δίϊζο πιαίας ἱρίί ΠοπΊιεη 65.εἴρο τες 
Ῥεπεξδέϊοεί ἀεδίταπι στγαι(ἀαίηίς,Αςσερίαιεί 
ἀεδίτα αὐ πηεείε ἃ δεηεβοείο Βεπεβςοί τερεηάςεα 
εἰ.(ρίε εαι(Ρ ἃ δπῆαΐβ ρείογ» πιεεῖ, πὶ ἀεδίτ 
δεηςξοία τερεηίδι, σταττασίηξ ἀπέξιπι εχίρις ἃ 
Ὠοβίς,ηὉ χια πεερογῖ δἰαπάογᾶ ργοίδείοης, ες 
΄ακ γείαπ ρίαγα οδἰαίίοπε ρεγασίτα, 
ΝΝιμΪα γεβ αάςο οδπιξάδοιξτεααίε ποίει πε ροῦ ς 

ἔς αυίάςξ υα πεῖ εξςετε, ἰσαιρεύ φατε διμπιδηα 
ὧ πείϊε, 8 ἀσείε, αοηίᾷ ἱστίον ἃ ἀξὸ εἰδέ 
ἀοηδία Ε ἔβοιία5, ἢ ἱπαίσεδαἷί Ῥρέπος βοᾷ ἔπ 
ποἰπηΐα5, οἵα ἃ πε] 5 ἃ. ἀραβ, ργοαί εἰ ρίδοεί, χυί 
εδπ (0. ἀφα ς, ᾿ ͵ κὸν" 
Τεγεηδαπι ορισσ Πα ε5 ἀξ εα, Ὁ » 

Πιτιτίφεί απ απάβεαπι ἱπιίξδεαν σαταπη, ποδί, : 
εἴ εἥι αἰῆιχαε ἢέϑ χε παθείε ἴς δας αὐδίϊγαηϊ, πῖοχ 
πείο Γοἤινοπέεβ δα αἰίοβ δεοεάπηΐ, (οἷι5 ἀσίςπι ἡ 

Χ 4. Ὀεηείοξείος 



τὸ 

ΓΩ 

ΤΥΨΨΓΎ ΨΥ ΎΥ 

ΠΣ ΑΓΆΠΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ̓ΣΤ, ἸΌΝ ΚΑΊΣ. 

εὐποιίας ὃ ϑασ᾽αυφὸς Ν μόνιμὸς ὅξι! τοῖς κεκταμϑυγοιᾷ 
αὐτὸμ. ΔΝ γοιῷ ἀγαδῶρ ἢ ἔργωμ αἱ χάριτερ Ἐπὶ τοὺς 
πσοιοώστάρ ἐπαναθφέφασιμ . 

Απρόσιτί" μοῦ. ὑπάρχεις ανοφώπτοιρ, δια δὶ ὑ ος 
οὐδ) κάτῳ βασιλείαο. εὐφόσι τ" δὲ γίνῃ τοῖς δεομέν 
"06 4 διὰ δ κφάτθΘ᾽ ΟΣ, ἄνω ὐξζασίας, "οὶ ἀνοίγας 

πὰ ὦτα,, τοῖα ὑπὸ πενίαο τολιορκθμδλίοις, Ἷ ἵνοι, εὐ. 

φηᾳ τί τὸ δε ἀκοιὸ ἀνεωγμϑλίῳ . « ΟἷΟΙ γα. ἂμ το 
Ἡμετέροιο γενώμενα σύνδ' ὅλοις, τοιὅπτομ τῖδι ἡμᾶς εὖ 
φήσομιον τὸρ δεασότίω. 
ον πίὼ τσολυκέφιμινομ τὸ βασἸλέως μιχὼ, κατὸ “ 
πῆρ δικίω ἀποσμήχεδλαι “Θή, ἵνα ταϊς ϑείαιο αὐγαῖς 
ἀεὶ καταθϑ ἀπῆαται » μοῦ ΙΝ πραγμάτωμ τὰς κερί» 
σεις ἐκέίϑεν διδάσκεται. οὐδὲμ γο οὕτω ποοιᾷ τὰ 
«δέοντα. καϑογαννκὸ ὡς δ φυλάσει" ἐκείνίω διαπαντὸς 
καϑαράμ. : 

Ὡς ὭΣ ἐπὶ δῇ. ποίων οὅταμ μοὺ ὅ ναύτας σῴᾳ 
δὲ μικρὰ Φέρα τοῖς συμπλέδσι βλάβημ. ὅταν δὲ αὖ 

τοοῦ κυβορῥνήτας » 1 τσαντὸς ἰφγάζεται τὸ τλοία πῶ 
λααμ. οὕτω νοὴ ᾧν τοῖϊε τούλεσμ, ἂν υϑι τιο ἣν ἂς 
χορϑίωρ ὃ ἀμάφτα; οὗ ὃ κοινὸμ τοδδτόμ. ὉσῸ}" ξαυ ΤῸ 8 
δικά, ἂμ δὲ αὐ ὃ ἄφρχωμ, τοάσῃς ἐφγάλεται δὲ τῦ 
λιτείας τὼ βλάβίω.. ὧς οὦ μεγάλας ὑφέξωρ εὐϑύ “ 
νας, εἰ τι ταρίδοι ΠῚ δεόντωμ, μετὰ ποολδῖο ἀκριβεῖ 
ας Ἴ λεγέτω πάντα, μαὴἡ πα έτω. 

Κύκλ τις δἷν ἀνϑφωπίνωρ τούριτφέχει πραγμιά, 

τω, ἄλλοτε ἀϑδωθρ φέρω αὐτὰ, ναῪ τοδριφέφωμ » «καὶ 
«τότοϊο ανισότιᾷ ὄξϊ, δὲ μαδὲμ ΠῚ τσαρόντωμ φν ταυτό 
τκτι υϑϑεμ᾽, Φᾷ οὦ σε κράτισε βασιλεῦ φ, τὴ τὅτωμ 

ἀγχιθφόφῳ 



ἜἌΘΆΑΡΕΤΝ5 ΑΠΌ ἸΚΡ5Τ,. ΟΛΈΒ." 73- 
Βεηεβοεμηείαεπείδατας [4815 εἰς ΡΟ ἐπείρα 5 
εἰιπ|,δοηααπι οηίπιὶ δ ξίοηιται πχεγίίαμι δά 
ϑαζούο τοτογαπείαν,. Ἃ ᾿ 
». Ιηδοςεῆα ηἰπηίγ εχίΠ 5 ποι δ’ Ρρύ ςεἰπέιἀπῈ 
πυ 4 Πίς ἀςου Ερεγή. Δο[[α6 δάϊέα ε5 τα σε 
εἰδας οὗ αἱπιίαρεγηξς {Π|{πῈ ροζεί (5, δίς ἀρεῦίς 
ϑιαγείς ἢίς χαί ἃ ραιρεγίαίς οδίἀοηξαγ,ε πτοιίν» 
85 ἀεἰ αααίζαπι Δ ἠαρειαπ, Πα] 65 ΕΠ. 
εἴσὰ ποίτος ἐπειήπγ ςοηίεγαοσ, Αἱ Ε οίγζα [05 ΓῈΡ̓ 
Ῥεγίειας ἀοπηίημσ. .. Ἐν ἐα 
ΟΠ Ποίεατι [πιρεταζοτίς δηίπιαῖ, ρεςα, 

[{τ πιοάᾷ αοἤεισίοροτιτεί, πὲ ἀἰαίηί8 ἰρίξἀου7 
(επρεῖ ςογυίςεί, γεγατῆς αἰ ἡ ἐΐα {πα , ' 
εἰαἰηάς ςοπαϊίςδε, τ} ει δάεο ἔδοίε ηιταῦ ὶ 
Ρασεηάα [πηξςοσίρίςείς, αἴ ςυΠοάίγε εὖ ρρείαο 
ἰγηςεία. τ ϑλρ ταν ἘΔ ΡΠ, 
ο δίς Πέ αρτά ἡδαίσαηπέες, ααοι παιία εὐ). 
ταί τοοάϊςᾶ,αἴοτί πδαίσ δι Ποςαπιξεζ, σα ςτὸ 
ἰρίε σαδετηαίον,τοζία εἴα παιίσῇ ρεζηΐ: 
εἰς ίς δ ίη εἰαίταίίθας, Πππί5 ἐχ 
αἰϊείς ρεςςεέποη ἕδη τεραρ, χαᾶτη (εἰ 1 
ἰπάτε, δίῃ πείο ἰρίε ργίποερϑ,τηΐαετίο ἐηξεγέ γείρ, 
ἀεί πγεηζ, (5 ἐσίεαι αὐ ηὉ εχίσυ γοάαίει γαίίο 
ηε{{π4 πεσίεχειίε εογ  ἔδῖο ορϑ [{{ἰς εχαίίία 
αἰ σεηξία, δ ἀ ϊέεε ςαηα, ἃ ἰαίτεεξ, 
ν΄ ΟἸγοσίαϑ σαίάατῃ παηιδηδύσηι γε πο  αἰξτ Γο 
τ, τη {ἰςρτιῦ αἰτέ ἀσίίας ἱρίας5, ἃ εἰγοξετε, δες ία 
Πιί5 ἰηε τας εἴ εο φῇ εχ ρίεπείθϑ ίη εοάς 
τα πηᾶσαε, ορίςείσίξες ροίξεΠππὶς ᾿ραίοῦ τ Πασγοβ 
; Χ ς πειίδει 
,. ΦΦ 

ΣΧ: 

ῖο 

ΑἹ 
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74. ΑΥ̓ΆΠΕΗ͂ΤΟΣ ΠΡῸΣ ΙΟΥ̓Σ Το ΤῸΝ ΚΑΤ Σ. 

ἀγχιθρόφω. μεταβολὴ, ἀμετάβλατορῚ ἔχεν τὸρ εἰσιν 

βὴ λογι σμὼ ̓ 
᾿Αποσρέφο δ᾽ κολάκωμ ποὺς ἀπατκλοὺς λόγϑθα, 

ὡς τοῦ ζι κοράκων τοὺς αφρπακτικοὺς τρόπος. οἵ 
ῥμιοῦ γουῇ, τοῦο τῷ σώματϑθ! στ ορύ σὶρ ὀφθαλμς- 

οἵ δε, τοὺς ηδὶ Δυχῆς σζαμβλύνασι. λογισμοὺς ἐ καὶ 
'συγχωξοιζύτες ὁραΐμ σιὼ ἣν πεογμάτωμ αλήϑααμ. ἢ 
γοῦῃ ἐπαινδσιμ ἔσϑ ὃ ὅτε τὰ γόγο ἄξια-, ἢ ῥέγοσι -ολ 
“λάκις »τὰ ἐπταΐνωμ. κρείπίονα., ἵνα δυοῖμ ϑάτόρου αὖ 
τοῖς ἁμαρτάνκται ; ἢ δ᾽ κακὸμ Ἐπαινόμϑνομ, ᾿ὶ ὃ κά 
λὼ ὑβριομθνομ . 

Τσομ εἶναι χρὴ τράντο τε τῷ βασίλεως δὲ φρόνχμα, 
ΧᾺ γχὺ συμμεταβάγλεδθαι, ταῖϊο τἶν πραγμάτωμ ἐκε)} 
ταβολαῖς Η διαγοίας ἀβεβαΐπ τεκμήφιομ γίνεται 
σὲ ̓σαγίωρ ᾿ τοῖς καλοῖς ἐφηρείσθαι» ὧς “δ᾽ ἐσεβὲς 
ἡμιῶὼμ ἐδήρικται κράτος, νῷ) μή τὸ πρὸς ἀλαϊονείαρ ὃ, 
πόβαΐφεσλαι, «Δή τε πϑὸς ἀϑυμίαν' καταφέεδθαι, βες 

Ῥκκότωμ ἔξ)» ἀσφαλῶς, γῷὴ ἀπράδαντομ ἔ ἔχοντω! Ὡ 
ἡυχίώ. Ἵ 

Εἴτιβ κεκαϑαρμβαΐου ἔχει τὸμ λογισμὸν ἴπ «ΟἋὲ ἂν) 
ϑφωπήνης ἀπᾶτμο, μοὶ βλέπε ᾿ οὔτι δανὼ οΟ) ταυτῷ 

φύσεωθ, ὃ, τε βράχυ. ὭΣ. ὠκύμοςορ «(δ φυταῦδα 3ὼ ,ὔ 

ἕς, νοὺ) τὸ» σωρεθυγμθμομ τὴ σαρκὶ ἐὕπομ; εἰς τὸρ 

τίς ὑπόρκφανίαρ οὐκ ἔμιπτεσέίται κραμνὸμ, κἂρ τὺ ἀξιώ 

ἐιατι ὑπάςχν ὑψελῶ ἷ 
πες -“ἄντα τῆς βασϊλειαο τὰ ἔνδοξα το εὐσεβεῖ 

΄ᾶρ ἃ 5 δέκα, ὧρ βασΐλεα κὸοσμ- Ὁ Α τλδτος ; ἀπέρχε 

ται, νοὶ  ἅ δόξα μετέρχεται . 4 δὲ κλέορ τῆο ψυθέ -ο 

λιτείαρ » ἀθανάτοις οἰῶσὶ συμπαρεκτείνεται, ") λήσκα 

ἐπέκανα 



οΟ Ο ΔΡΕΈΤΝΒ.- Δ ἴνϑδτ. ὉΆΕΒ, στ 

ποιίλεί! πιαίδείοης, πιαίαθδιειη Παδείε ρΡίείδν. 
Ἐ ςοσί(ὩΟ6Π|, "Ὁ" 

Δυετείατε δἀ αἰδίογαμη ρεϊϊδςςίς ἰετοῦο5, Ὁ 
πὸ ςογαρείι) γαρᾶςείς πιούεβ. ᾿ τα με τ 

{{Π|παπλῷ ςογροείς εἥοάίαπηίς οςαΐος, 
{Π| φαίεπι δηίπιρε μεδείδηϊς ςοσίταἴα5, 4Π1Θ 1 ΠΟΙ 
Ρεγπιίκίδης ρεήρίςεγε γεγαμι πεγίδίςηι, πεὶ τ 
εὐιλεδανδάδε ησηησ( τερπείίσοε ᾧ ἀΐσηαίξαἴ τὰ 
Ῥηεαάσερίετᾶςφ ἃ οἵίαπαε [αηἰ πιαίογδ, αἴ ἀς ἀπὸ 
Ῥκ5 δἰξεγ δῷ {βί5 οὐ πιίαἴ, εἰ ργδοβς δι, αἵ οὖ 
τκαϊηεϊοίας οποία ςοὨςεπρίαδ. 
τ᾿ Ἀεσααΐδ οροτίεε στρ εἴτε [πτραίοτίς δηϊπγ, 
«Ππυίξατί Εηΐ πὶ ΡΟ γούαι παγίε, τ δῇ 
τατίθιι5,πλοητ5 ἰπΠ Δ 15 ἀγσιαπιόπέιηι εἰ οίειτ." 
ξγανίτε τ θοηίς ἱπθίείς, σὰ Πγηγίζατε ρίαπα 
γαῖ οοτοβρογα ὃ Πχᾶ Ε ἱρετ, ἃ ἤεῳ υἱῳ δά 
(η(οἰξείᾷ εχίο! πες ας δα δηίπγί ςΟἰ εγηατίοηςξ 
ἀεηςί, ίη ἐαξὰ πεϊαεί θα Πα ἡ ογ Ε ποίη, ἴα 
ἑποοηςαῆδλαν Παρεηζίαι. ὃ. 

δ. φαυίΐβ ραγαμι παδείςοσί(αξιμηι ἢ) 
τιδῆρε ἀεςερτίοηίκ,ρειίρίςίτα» [πος 
ηδίαγοι αἰ τατΕ, σγεσίδίξίς αεΐοςί δέο ορποχία 
(ορεί αἱέα,, (ἃ ςατηί ςοηίαη (85 ἐηΠέδξο ἰογάε5,βε 
Ταρδθία παηῷ {αδείαν ρεοοίρίτα, δα ίη ἐχοεῖίο 
αἰρηίίαείς ἐλ Πἰσίο σοη[δε, 
60 οἷα βεΐχεα ἅ γεσῃ Παθεί, ρίείαίζ συϊδίῳ αἱ 

τη! ςογοηᾶ γεσε ἐχογηδί, αἀυτείος ηδῳ επδηείςῇε, 
παϊσί λαοῦ δέ δυζα ἐγᾶ[ε, (οἱ υἱέος ἀεορίαςξεϊ οἵα 
{πιοιία  (ςἰ5 ςοςχίξαίζ, ἃ {85 οΟὈἐ 6 5 ἐξερτας 

β ΩΣ ςοἰοςαξ 

ι᾿ 
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76 ΑΥΑΤΗΙ͂ΤΟΣ ΠΡΟ6.Σ ΤΟΥ͂Στ, ἸΟΝ ΚΑΙ͂Σ, 

ἐπέκενα », »ύς ἔχοντας ἵπιυσὶ Ν ᾿ 

Σφόδρα μοι δοκέὶ ἀτοπώταθμ εἶναι, ὅτι πλύσϊοι 
Θ τοένχτερ ἄνϑρωποι ὶ σε ἀνομιοίωρ περαγμάτωμ βλώ» 
βι» τοάος δσὶ» ὁμοίαμ.. οἵ μιοὺ γα οὑπτὸ Τὸ κόρα δια 
ζήγνωται. «οἵ δὲ, ὑπτὸ τὸ λιμ δ διαφϑείφονται . κοὴ οἵ 

; ἐδὺ,: κατέχυσί τὸ) κόσμια τὰ πέρατα. . οἱ δὲ, οὐκ ἔχ 
σὶ πὸ πῆσαι τὰ πέλματα ἵνα Ῥίνωυ ἄμφω ΚῈ ὑγείας 
τύχωσιῃ Ἂ ἀφαιφέσα γὴ 530 σϑέσει τότϑο ϑόραπτόντέομ, 

γοὴ πρὸς Ἰσότητα, σἰὼὰ ἀνισότατα ἐιετενεκτέομ. . 
ἘΦ ναῖρ ἀνε εἶχϑκ οδὴ εὐζωΐαο ὁ Ο »βόν ᾽ ὃν “107 

ἄπέ τις δ᾽" παλαιῶν ἔσεῦϑαι, ὅταμ ἢ Φιλόσοφοι ὃᾳ 
οἰ λεύσωσὶιμ Ἄ ἢ βασίλειο Φιλοσοφήσωσὶ . μαῪ γα φὶ 

λοσοφοιζτες , ἰξιώθατε βασϊλείας. οδὴ βασϊλεύσαν» 
τεῦ, οὐκ απέσντε φιλοσοφίας «εἰ γαὴ δ Φλᾶμ. σοφὰ 
αμ ὅσοιεΐ Φιλοσοφίαμ, ἀρχὴ δὲ σοφίας Ὁ τῷ εξ φόν 
βΘ΄.Ὁ ορ φυτοῖς ϑέρνοις ὑμῶμ διαπαν ἔχετε, ὔδασ 
Ἅομ ὧο ἀληϑὲο δ᾽ τας ἐμ λεγόλλονομ. Αἰρ  οἢ 
Ἵ ᾿Βασ᾽λέα σε κατὰ ἀλήϑεια, ὁφίλομιαι » ὧδ βασιλεύ, 
ἐμ νοδλ κρατεῖ Φ[δ᾽ Ἰδονῶμ δασάμϑυομ. νοὶ τὸρ δὲν 
φανομ οὲ σωφροσύνης ἀναδασάμϑνομ, νϑδὴ σἰὼ ὅσος, 
Φύραμ οὧλ δικαιοσῦνκ ἢ ἀμφιασάμονομ. ἣ ἐδὰ γοὺ ἀλ 
Ἅχ σιασία,, τὸρ ϑάνατομ ἔχε διαδοχίώ. Ἡ δὲ τοι» 
αὐτα βασιλείαι.» σπἰὼ ̓ ϑάνατομ σώϊαι διαμονίώ, , νὴ 
ἧι ῥοῦ» ᾧ τῷ αἰῶμι τότῳ λύεται. ἵ δὲ» φΟ) οὐ ωνίν πο 

λάσετωο ὕεται. 

Εἰ σίυυ ἢ Ἐκ πάντωμ βόλα καρπϑόϑαι τιμὴμ, γίνου 
τοῖς ἅπασιμ εὐσργέταρ κοινόρ. οὐδὲμ γα οὕτω πρὸς 

εὔνοια ἐφέλκεται , ὡς εὐποιΐας χάρις διδομδύκ τοῖς 
δ, νὰ ἅ γουῇ διὰ φοίδομ γινομϑύκ Ὡδραπεία» καὶ 

ΑΝ Πρυν 



ΕἾἌΑΟΆΔΡΕΥΝΘ ΔῸ Ἰν571. ΔΕΒ. 5.5. ὁ 

(οἰοςαι ρο΄άεηεείς:. β 
Μεβεπιξίει πίῃ ί υἱεῖ αδίαγα Πίητ εξ φ αἀἐαί 

ἔε5 ἃ ραιρεζεβ μοίεϑβ εχ αἰΠίμ 9 γε ἀεετίπις, 
εαπι Ππγήε ρατίαηξ, {ΠῚ πᾶφῳ ἃ ςορία τε ρεγγαπι, 
Ρυηπέαγ Βί αείὸ ἔπιε ρεγεπηξ, ζει {| 
οςοιρδηΐ υἰτίπτοβ πττηα! τεγπηίηος, ἢ! πο Πα, 
Ῥεῖ αδί ςαἰοία ρεάᾶ πεπίσία ΠΠ ἄτι αε σίζαίγαῳ οὗ 
(ληίταις Πᾶς ςΟροίε5,απξεγεάο ἃ ἀϊπιίηπξεο {1ος 
ἕεσετε ορζεῖ, ας δά πα! ας τα (85 ἐδ εγδ 4 δ, 
ΟἸΝοΙἢι τέρουίδϑοῆεία ε, ρίρεια υὐΐϑ τερ᾽, «δ, 
ἐἰϊχίί (8 εχ πείεγίδ ἐπεαυςᾶ,  ιιεὶ ρῃΠοίορΠί το» 
ηδϑαυηί,πείτεσεβ ρῃοίορῃαριηξ. πᾷ απ ρ ἢ) 
δ ίρρμάο αίσηί παδίῃ γεσηο ἐΠί5,. πετοὸ γεσηᾷ 
εἰο ἃ ρῃιοίορῃία Ὁ ἀεἰοί {1 {{ εἴτ ηηαγε ἰϑρίεῃ 
εἰᾷ επ!αε ρῃΠοίορᾷ, ρηςίρία αἴ αρίξείς, εἰ 6 εἰ 
πιού,σαξίη ρεζοιίθα5 πες ἔγί5 ἱασίτες Παθ ε5, οἷα 
εἰπὶ ααλπι πεγασῃ {Ὁ σαοά ἃ πτε ἀἰοίία, 6 
ι Τετεαετα ᾿πηραΐοτγε δϊοιίην, ααίρρε ᾳ δε ρα) 
γατε ἂς ἀοηγίηατί ποϊαρίδείθιις αἰ ες, ταπὶςον 
τοηα «αἰξίταεί5 γεαίηει5, ταπὶ ρα ὰ 
ῥαγασι {αἰτία ἱππέας ἰηςς 15,8, 
[η5 ηᾶφ ροεείξδείθ5 ποτϑ ἱρία [ποοεάίε, πα) 
ἑυϊςετηοάί πείο τεση ππλοτίδἰς [εττδί ρρεζίαίξ, 
ἐξ αἰίας πος Τδοαίο (οἰ τξ, Προ αγξ ἃ ρρείαο [ὰΡ 
υἱείο {δ εὐδία, Ἀ 

δέ ποποσα σαί ΔΡ οἵδα5 Ῥβαίςίε ρἔγι αἷς, ρα 
ἐε ςὄεπι οἵπι Ὀηίδόϊογξ, {1} εαὶ Δάεο αἰγαϊηίς δά 
Ῥεηεαοϊοηζίαπιγ,ί δεηςξς σταίία, το. ἀξίαν 
ἰηαίσεείθιχαοα εὔλ ΟΡ πιο ρῆαξζ οδίεαμα; ἔτ) 
“ΝΥ (εἴ4 

ι6 
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ἊΣ 

8 ΑΥΑΠΗΥΤΟΣ ΠΡῸΣ ἸΟΥ͂ΣΙ, ΤΟΝ ΚΑ͂ΤΣ, 
τελκ μιοιτισμϑυΐα ἀξ) ϑωπεία, ̓  πεπλασιμϑύας τιυᾶς 
ὀνόματι φενακῆθσα., τοὺς αὐτὴ προσανέχονταφ. 
. Σεπτὴ δικαίως ὄξμ ἃ ὑμῶὼμ βασιλεία, ὅ ὁτι τοῖς πᾶ 
λεμίοις μοῦ δεικνύει σιὼ δρασίαμ, τοῖς ὑπικκόσις δὲν 

νέμει Φιλανδφωσίαμ. "οὐ νικῶσοι. Ἐκεῖνα τὴ δυωυᾶ σ 

με ΩΣ ὅπλωμ, τὴ αὐπλῳ. ἀγάπα τῶμ οἰκείῳ ΩΝ 
ται, ὉσῸμ γο Ὡκρίε "οὐ περοράτο δ᾽ μέσομ, τοσδ. 
τοῦ ἀμφοτέξωμ᾽ Ἡγᾶται ἃ διάφορομ.. 

Τὰ ἀμοὴ οὐσίᾳ Τὸ) σώματ᾽ . ἴσ 7 παντὶ ἀν 
ϑρώπω ὁβασιλεύρ., τῇ ἢ σξυσΐο, δὲ τῷ ἀξιώματίν, 
μοι» ἔξ ζρ' ἐπὶ τἄντωρ Νεῶ.. οὔκ ἔχα ὮΝ ἐπὶ γῆς, 
τὸρ αὐτῷ ὑψηλότόβορ. φϑὶ τοίνυν αὐτὸρ νοὴ ὧρ δὲ 

ὸρ. μιὰ ὀφγίλεῦθαι ̓  νο ὧς ΦνΗΤΌ. Π ἐπα 'φεόϑαι., εἰ γὰ 
ἡοδ εἰκόνι ΘΕ ΚΗ τετίμκται » ἀλλὰ Ἰρὴ κόνει Χοϊκῷ συμ- 

πέπλεκται; δι ἧο ἐκδιδάσκεται, σιὼ “τὸς πάντας 
᾿Ἰσότκτα.- 

Ἀποδέχο τοὺς τὰ δϑηϑὰ συμιβθλεύαρ ἐϑέλομταϑ, 
ἀλιὰ μὴ τούς κολακεύει" Ἑἑκάδοτε απεύσδοντας . οἵ μδὺ 
γου ἃ ς συμιφέρομ σιυος ὥστ, ᾧν ἀλαϑεία,, οἱ δὲ, “πρὸς, 
τὰ ὶ δοκοίζῦτα. τοῖς κφατϑοῖμ ἀφορῶσι »οὴ Δί᾽ σὼ “ 
Μάτωμ τὰορ σκιάᾳ μιμιῥιοῦοι., ῬΊΟ ταῦ αὐτῶμ λεὶ 

γόρυϑϑοιο σαυάδιοσὶ “ 
τοιῖστ" γίνο τορι τς σοῖς οἰκέτας, οἷομ ἔΧΗ 

σοὶ ἐμ δεατότηρ γενέσθαι ὧς ὙὉ ἀκδομᾶν ἀκϑοθησομα, 
ὥα,, καὶ ὃς δρῶμυον ὁ φαθησομιεδα » νὴρ Τὸν θεία (δ τσαν 
τεφόςα βλέμματθ΄. πϑοεισενεέγκωῤδα,Ἢ ον ὼ ἰῷ ἔλέω 

Δι ἔλεομ, ἵνὰ τῷ ολλοίῳ δὲ ϑμκοιο» ἀντιλάβωμϑυ, 
Ω9 τόρ τὰ ἀκριβῆ τῶμ καϊόπτρωρ τοιαύταρς δείκυσ 

οἱ τὰς ὟΝ προσώπωμ ἐμφάσεις, οἷά τοίς ὄξὶ τὰ ἐπρὼλ 
τότυπαᾷ 



«ἈΟΘΆΑΡΕΥΤΨΝΒ ἈΠΌ ΙΝ5Τ, ΟΑΕΒ, 79 
«δίδ [ἰσαγαίάς εἰ Δα υἰδέίο πί Ποηοιί5 
είταίο, [ΠΕ ἐοὺ5 χαί ρῇ δηίπισσαι δα πεγίαηζ, Ὁ 

, Μεπειδηάαμ ίατγε ΕΠ πετᾶ ἐὐυμε αν νι; Πο 
Πίθας ηάς απ ἀεπισίται ρεᾶτίβ ἀςαίεος, (ρα τίς 
πειῸ ἐχμίδες μιμπηαηίξαίς, δ απ {05 αἱςζδξ δι, 
τὩΟΓΓΠῚ αἱ, ἱπεγπί ςΠατγίζα τς αἱηοίτα ἃ [α8. 
ααδηίτπι εηίπι ἴογος ἃς Ουβ ἱπεε Ἐπ τίατ εἴ, ἐδ, 
ἔπὶ εἴς ἰηζεῦ εο5 ἀἰςείπηεη αὐίϊγαΐαγ, 

ΕΠεηεία ςουρογίβ εααδί5 εἰ ςαἱίδες ἢ. 
τηίηΐ ᾿πηρεγαίοσ, ροζοίξαίε δαίεπι αἰρηϊτατί5, 
«πηζξοτ ρταία! ἀεονηῦ εἶ Παδεῖ [π (εγγίβ 
ίε σαεηααᾶ αἰτίογξ, ορογίεί ρίξαν ἱρίαπα πὲ ἄς, 
ππΊ,ηΟη ἱγαίοί,αἴ ποίας ΠΟΏ εβειτί, ΠΑ Πὶ δ 
{ἰ εἢΙσίς ἀἰαίηα Ποπογαίϑεῇ,αε ραίαετγε τῇ ἐείγεηο 
ΓοηπΠΕΧιΙ5 εἰξ, ασαο εὐοςείαν, χα εσα ΟΠΊΠΕς5 
ἵεγιεί σαι ξαΐεῃ,. 

Διοσερῖᾶ ἐο5 χαί Βοπῃογῆ ἐε ςσΠ]ογ δάπηοηίε 
ποίαί,ηΟ εο5 φααιυήατί ρεπαπιεο ἢ πάξε, ΠΠ{ εἰ 
αυοα τέκε ἐχρεάϊε ρειρίςίπηξ, Πΐ πείο δά 
ἐΕὰ απδ Ρἰδοεηΐ ροζεηείρας τείρίςίαπειςογρο. 
ΓαΤΊΩΒ απηδγᾶ5 ἱπγίζαηζες, πη σ 5 εογχτῃ αἱ, 
αἶίς δρρίδιαάπηΐ, ' 
ος ΤΆ ϊετε ργϑίϊα ἕποϑ εἴρᾷ ἕαπταΐος, ψιαὶξ ορίδϑβ 
ετρὰ τε ἀοηίηᾶ εἴς. ργοσί εηίπι διιαίπηας,ατάίεν 
ταν, ὅς αἱ τείρίοίπιι:5,τείρίςίεπγατ ἃ ἀἰαίηο ςαη, 
ἕἴδᾳ οϑίαεηξε αἰρείξα, ργίογες ἱρίξ πος πιίοφία 
τα εγίςογαίᾷ ςοηξεγάπηι5, αὐ ρατί Ραϊ τεςίρίδηγα5. 
ος Θίοπεί ἐχααίπτα ρεςαΐα ἑαΐες ποῃ 
Ἤγδηῖ ααϊειμαπι δρραγοηείαβ, χυα!ία ἰρίαπηέατνς 

«ἢείγραᾳ, 
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δ᾿ ῬΑ  ΎΗ ΦΥΥ ΨΡΥ Ὶ ὌΝ ΨΥ ΥΎΎΉΌΨ ΡΘΠΠΠ  ΨΥΥΥ ΨΥ ΜΕ ΑΝ Ὡ ὼ Γ “«ἰὐ-.. Δ... «4 

88 ἈΓΑΠΗΤΌΣ ΠΡῸΣ Τουστ. Τὸν κα Σ, 

τότυπα, φαιδεὰ μοὺ δὲν φαιδφωνομϑιΐωμ, σκυϑρωτταν 
δὲ τ σαυπφωπταζόντωμ οὕτω ἠᾳὴ ἣ δικαία τῷ ϑε 
κρίσις» ταῖς πμετέζαις πραξεσὶμ σ΄ ομοιῦται , οἷά : σῷ 

γοῦῃ ὩΣ ἃ τὰ ταῦ ἡμῶμ εἰφγασμδιία, » τοιαῦτα, “Ὁ 
ἔκ ἡ) ς ὑμοίωμ ταξέχει - 

Βολεύσ μιοὺ τὰ πρακτέα. βραδέως. Ἐκτέλει δὲ τὰ 
Ἀφιϑένται αὐσϑϑαΐωρ. Ἐπεὶ λίαμ ὄξὶ σφαλόθομ; δ 
τοῖο πράγμασιμ ἀπόρίσκεηίομ.. εἰ γα τὰ στ ς αρϑλιί 

ας τί φυνοίσει κακὰ, τότε γνώσεται. καλῶρ Φὲ εὖ 
βδλίάς τὰ ὀϑησίμο. . ὧς να οϑὲ ὑγείας τὶ Χχόριμ», 

“ετὰ σἰὼ πέφαμ δὴ νόσα΄. δᾷ τοῖν εὐφρονέθαις 
τε βασιλεῦ, ποτ βϑλῃ σαρετωτέξαι,, "ρὴ εὐχὴ σὺν “ 

τονωτέξφα. , σ εςθυνὰρ ἀκριβῶς τὰ σὕνοίσοντο., τῷ 
ὅσμω. 
Αφίσα διοικήσεις πὶ ἀγαϑίώ σδ βασιλεία, ἐ εἰ τον 

τα ασοδάζας ἰ ἐφοφᾶμ; πνοὴ μηδὲμ ὦ ἀνέχῃ τοαφοφᾶμ. . οὗ 
γουρ μικρὸ, ἐπὶ σοὶ. ὃ τοῦῦ μικφὸρ εἰναι δοκέ ᾧν συγ, 
κρίσει δὲν σῶμ. ἐπαϑδὴ ἡοὰη φἥμιο. βασιλέως ψιλὸν, μὲ 

γάλίω ἔχε πϑα πᾶσι ᾿Ἰοφ 
Σαυτῶ αἰ Τὸ) φυλάτεμ τοῦο νόμο Ἐπίϑεο ς ανάγῦ 

ἈῊ0» ὧδ ἐμὴ ἔχωμ Ἐπὶ γῆς τὸ, δασάμοονομ ἀναγκαϊέμ. 
οὕτω γουὴ πολ ἣν νϑίκωρ ἐπιδείξει ὃ σέβας, αὐτοὶ 
πρὸ ὧν ἄλλωμ τότϑο οἀδόρμϑυθ, κολ τοῖο ἐύρονος 

φανήσεται ὃ ΕΝ τοαφανοῤιξῳ οὐκ ἀκίνδαυομ. 
Ἰσὸ} τ πλεμμελᾶμ, δ μὴ κωλύεμ Ῥύο αλιμ 

ἐιελοίτας λογία. κἂρ γάρ τιρ -ολιτέυνται ἀνοὺ ὧν 

ϑέσιμως : ἀνέχεται δὲ ΠΩΣ βιοιϊωμ αθέσμμως, διωδο 
γὸρς Δ κακῶμ παρὰ θεῶ κρίνεται . εἰ δὲ βόλει διηως 
ΡΈΕΙ ὧν γοδ) τοὺς. τὰ κάλλιιδα.. ποιοζτας προτίν 
χν κα, καὶ 



ΟἈΘΑΡΕΈΝΒ ἈΠ ἸΚ5Τ᾿ ΟἌΔΕΒ.: (810 
(πειγρα,,ἰἰἠᾶς αἱάεἰίςεξ αἰζεηκίιν, τ εἰς 
δαΐεπι ἰΠαηξία γερά ἐπι ραίο ἰαππὶ ἀεί 
ἐπαϊοία τι Ποἢ τίς δδοηίΡι15 ἀπ᾽ πϊαζαν, ΖΑ! 
εηίπι ἴηΐ αάϑ ἃ ΠΟ 5 Ῥγα Πληξαγ, τα] ία ἱρίς ο, 
δίς,ραῦ ρᾶτί εξέεγεηϑβ Ἐχῃίρεί, ὃ 

. Οὐίαϊτα 468 ασξάᾶ ίαηε οἄξ δέει, ἐχεᾶτγε δι ἃ 
ἀεοζεπεῦίς πάίαγε, 1 ρογίςαϊοίαπι εἰς δὐπιοάᾶ 
ἰηςσίγ ἀεγαΐα ἰῃ τε τεπγοείζαβ, 5 εἶτ α εχ τςοία! 
τα ταεξίε Ῥαεηίαε πταΐα,ςΟςερετίς αἵο,ἔίαςίϊε ςδρεεί, 
εἰ δοηί οοηΠή «σηηοάα, πί χοί (Δ τατ5 ἀοίεπι,.. 
ΡοΙ απ οτοίαζίοίβ ἐχρίπιξε ρίεπείςας. ἀςδεϑ ἱσίξ 
«ςοτακειῇίηπηε τὲχ τ οΟἰ ΠΟ ρεπάξτίοτε, τὰ με’ 4 
ἀεᾷ πιρείοείθα5,εχαηγεε αἰίσ ξξεγ,ᾷ πλᾶσο (απ 
ἐχρεαίεαζα, ἀρ, ἢ ἐαχρ 

Ορείπλε γεσεβ εστεσίαμη ἕααπη πηρετΠ1, {οὐ 
τί 65 ορᾶ ρίρίςεγε,πες περ] ίσογε ραζίατε ηςᾷ, 
ΣΦ εἦϊ ραγαᾶ εἰ {πη ἰς,44᾽ Ραγαῦ ες ἀρραγεῖ τῷ 
Ῥαταιίίοης ἐπογ, 71 πεὶ οχίϊς ᾿ραίοις περ ἃ μί 
ὨίΠ, Ὡσοηΐει οδιίηεί ἀραὶ Οπηηεί5 α{1Π|. 
- Τίρί ἱρ ςαβοάίεηάιί ἰΙεσεβίπιροης μεςοῇ,. 
ταῖο,αιοτη ΠΟ ἢαίρδᾶϑ ἴῃ ἰοετίβ ᾳ ἐξ ροΠιζοοσετζε, 
{{ς- εηίπι ἔπ ἰασιτπι ρύσ ε ἔεγες σαϊτατα ἱρίς, 
Δηζ6 αἰίος ες γευείεηάο, ἔα δα ίείς. ὁ 
«οἰ ξδδίε ἐσ βαατγίςδείοηξ ρειίςα! Ω6 εῆς ᾿πλαηῦς 
Ρεκχάχτε,,ἅ πο ςοδίθεξε ρεὼ, ὝΥΒᾺΝ Τὴ 

οδτεί5 ἰαχία βίη, [1 45 ἘΠῚ 1 οἰαἰζαξε αἱ ας ἱβὲ 
«τααςαῖ, Ξε ἔοίεγεε δατε αἰπεηζείς ἱπίχαε,υςί, 
τι|5 πηαἰογ δραά ἀεᾶ ἱπάϊςαζ, 46’ ἢ πείίς Ὀἰξεείαπι 
δρριοβατγί,αξ ρας Πεγγίπηά σαδῳ σεγεηίςί5 ποπο 
ξ- το Υ τὰ τὰ 

ΠῚ 

:8 



ἐὃ ῷ 

ΠΕΣ. 

42: ἈΓΑΤΈΕ ΟΣ ΒΘ: ΤΟΎΣ ΤΟΝ ΚΑΙΣ, 
μα, Θοῖς τὰ “χείφιδά δρῶσι ἢ ἐἐώμε! ΠΟ ὦ 

λίαν συβιφέρειν ὑπολαμβάνω, δ φεύγει τὰς τῶμ. 
μπμακῶμ σύνδιαιτήσες.. τὸν γα συνόντοι. πάντοτε ἄν 
ὁ φώπτοιρ πσογαφοῖς ἢ πσαϑέν, ἢ ἐαδξρ ὦ ἀνάγκα τὶ ὅ 0" 
νηφόμ.Ἂ «ὃ δὲ Ῥἴς ἀγαδοῖς σύνδιάγωμ ,͵ Ἧ Μίμασιυ τῶν. 
"αλῶμ Ἐκδιδάσκεται, ἢ ἀείωσιμ: τῶβρ κακῶν ἔκπαιςσ 
δεύεται. ; 
 Βγκόσμιορ 2 δεδ τιδο)ϑεὶς βασιλεία, : ὄξει κῶ: 

τῶν ὅσον; ὥμ : » πρὸς τὰρ τῶρ πραγμάτωμ διοικήσεις ν 
ὧν ΩΣ ἂμ Ἐκέϊνοι κακῶς διαπςάξωνται » λόγον ὑφέξω 
“εῶ, ὃ ὁ σὶ" ἰφκωὺ αὐτοῖς δεφωκώς. μεῖὰ τοοδῆς οὐ Ἐξε: 
τάσεωρ, αἱ ὀρχόντωμ πϑοθολαὶ γινέσθωσαμ.- 

ἢ ΤΟῸΡ νομίζω κακὸμ, μοῦ  Ἐχϑρῶμ. ϑυριίδοϑαι τα, 
κακσργίαις, "οἱ τῶ φίλωμ Μελγεόλαι ταῖο κολακεῖ 
αι, δΕ γδὲ ““ϑὸς ἑκατέρσο γενναίως ἀνϑίσασθαι, "δὴ 
“τὸ πεέποντίθ» ΡΟ αθιϑαῦϑαι Ἶ ἡ τε αἰυ ἀλόλ 

ΐ γίϑορμ Ἐκείνωμ δυσμδώεαρ ἀμιαυόμϑιομ, μήτε σι ἢ ἐπί 
πλαδορ τὅτωμ εὔμβιΐειαν ἀμεξόλιονομ. 
ΥΞ πότος εἶναι φίλας ἀλαϑεσάτοο, ἡ τοῦ ἐπαι 

νοῦντας ἅπαντος, τὰ παρὰ σ λεγόλλονοι.; ἀλλὰ τοῦς 
πρίσει δικαΐο. πάντα. πράηερ ασϑδάλοντας, μοῦ σῦν) 
κδομϑυθς, ἡδὺ ἢ Ἐπὶ τοῖς λϑκ5 οτέζοις : ἐπισυγνάϊονταρ 
δὲ ἐπὶ τοῖο φναντίοις. οὗ τοι 50 ουτῶς , αψθιδεάτες Φῇ 

. Δίας δεικνύσοσοι τελλήφιομς 
"ἢ Διεταβαλέτω σοὶ σπὶιν “μεγαλόφρονα γνώμίω τῇρ 

ξπιγεῖσ ταύτης δαραϑείας ὃ ὄγκθ" Η ἀλλ ὡς Ἐπίκλθορ 

. διέπωμ ἀρχἀὺ, ἀγρετῆομ ἔχε ὧρ νοῦ πεάγμασῖ Ἐξ 
“Ποῖς - μή τε ᾧ ταῖς εὐϑυμίαις ἐξυψόμον}, μή τῷ 

Ὡς Ὰ 
ταῖς ἡμνα ταπενομᾶν)... 



ἜΔῸ ΑΡΈΤν 8 ΑΌ' τῦϑτ, ΘΑ, ἃς 
τὰ, ἰ[ὰ τετεεγίπια ραςζιαπείδιις [πςοοηΐς, 
᾿ Ἐχρεαίγε δἀπιοάπη αδίιου, επισεγε 
Ῥιααούσπι ςοπέπθογηία. (αἱ επίπι σαπι ΟΠ.) 
ρα ᾿ργοδίς (ρ πειίδζ, εἴ πεὶ ρατί πεὶ ἀπςεῖε πγἃ 
[ἃ αἰίχα' πεςεῆςξ 6,4 πείὸ παὰ τς δΟ6ίς ἐσσί, Ιπτΐ 
ἑατίοης Ποπεϊϊογᾷ οσἀοςεξ,α ἀπ ατΟΠ Ε αὐτΟΒΖ 
ςοηάσιξοίε, 
Τειτατ οὐδίς ἃ ἄδο ςἢ ςδειεασιε εἰδί πε γοσηῶ, 

σε ΠΕ αἰτᾷ αγατ εχ ργαιτίβ δά γεγ σατη!Πιατίσες, 
ἄπο εἰ {ΠῚ ῥεγρεγᾷ ἔεςεγίης, εου ταπτ!οηξ τεάάςεε 
ἄεο,η ρεςαί ἐδειίταίξ ἐρί{5 τἀ αἰ Γοτίζ, τηασπᾶ εἰ 

᾿ ἃ αἰϊίρειί ο ρίςεπίδιίδε τισεξαεσῇ Ῥπιοείσες δὲ 
Δεαίε εου εξ πιρί, ἃ ἰηίπιίςογῖ χοδάε(ορτεί, 

ἴζετε ἢδσίεἤς, ὅν ἀηγίσογην ἀσπιαίςεγ δία δύ, 
. [ἤ5,Οροιίεί επίπι αὐτου τοπεζε, 
ἤες υἱη.4Π| ἃ ἀεζοτο εἰἰϊςεάεζειπεο; ἰγγδίο, 
πα οΠ1 εουῇ πιαϊεποεητίαπι αἰςίςεπο, πε ἢ) 

᾿ Εείίαπ: πού Βεηεποϊεπείδι γεπιπεγαηάο, 
᾿ς Ἐχι[ίπια πογϊπιοβ ἀπγίςος πο πα δα, 

᾿ ἄξεηξ οπτηία, στα ἀἰςαητζιν αδϑ ἐς, [ει σαί 
“ΔΙΊ ΠΟ ἱηίορτο ἱααϊςίο ἕβςεγε ςδεεπα τς αἵ στα 
᾿ κὐϊδηζας εἰδύ Π Βοπς, τ Πσηταγ ὦ νι 
ἡ ἐσίγα ἢ ρρογᾷ αἰχογίβ ξεςεγίξσς, Πί εἰ γειτετα ΔὉ οἱ 
᾿ δπάς Δ Ποιτοηείβ αρλίςίείος ργαίςξεγαπε πῃ σηία, 

ΪΝε πιαζεὶ εδὲ αγασπαμίπιατη πιξηζεη, 
" ἐειγόπος Παίμ5 ροτοι [δεῖς πτοίςς, ἰςά αὐ δοίην, 
᾿δατόᾳ οΡποχί εσξε ῥηοίρατα Ταναταδ εξ Παδείο 
{εἰ οϊα [γε πα 05. ἰπηία πὲ ἰαείςία (δ 
ΤᾺ τε Ἐχίο ες; πξᾷ; ππορ τία ευϊείζεη. 
τ οἱ; γ Σ ὁιί 
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84. ΑΥ̓ΆΠΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ̓ΣΤΥΤΟΝ ΚΑ Σ, 

Ὡς τοῦ οδυσὸς, - ἄλλοτε ἄδλως ὑ7 «ΟἋ[) τέχνης μεσ. 
ταἸυπόρμδυθ», ν) πρὸο διάφορα. κοσμίωρ ΕἸδᾺ ἀλξετα. 

“ποι δ μον), ὦ ὁ τίς ὅξ! διαρμϑει γοὴ τροπί οὐχ ὑπο). 
μϑάει, οὕτῶ ἡ αὐδο εὐκλεέδατε βασιλεῦ, ἀδίω σς. 
ἄλδι ἀμείδωρ ὀςχίώ, Φϑάσαο δὲ νὰ αὐσίὼ σὶὼν ἄνω. 
τάτω τιμίῳ, ὃ αὖτοο διαμᾷύας, οὐκ τὼ τοῖο αὐτοῖα. 
πράγμασιν » ἀναλλοίωτον ἔχωμ ὦ ἴβδ' καλῶ δ᾽ 
ᾧρονημιο,. - 

Νόμιζε τότε βασιλεύει ἀσφαλῶς ᾿ ὅταμ. Ἑκόντω 
ἀνάσεο Φν ἀνϑφώπωμ.. 2 γα ἀκϑσί ωρ ὑποταομε 

0} βασιάλει καιφ λαβόμονομ. δὲ δὲ τοῖο δεσμοῖς 

ὃ εὐνοίας κρατόμϑνομ, βεβοίαμ ἔχει πρὸ δ᾽ κρατοιϊῶ 
αἰ εὐπείϑειαμ. 

τνᾷ-ς ὁ κεάτ ῳὲ βασιλείας ὅσοι ήσης ἀοίδΆμομ», 
Οσὰκρ ἢ ἜΧΕΙ κατὰ Τρ ὺ ὑπτακόωμ αμαφτανόντωμ ὁργὴμ, 

τοσαύτίω ἔχε, καὶ κατὰ δαυτ τολκμμιελοάῦτ 7 
ἀξίο, οὐδεὶς γοῦῦ ̓αζύε τὸρ ᾧὺ δ΄ ζασία ταλικαύτη τσαὶ 
δεύεμ » ἘΙ ΔΑὴ λογισμιὸρ οἰκα 0)" σις αὐτῷ Τῦ ὥλημι με 

λοίυτθο κινόμϑμος Ἂ 

ο μεγάλκρ ὕιασί αο ἐπιλαβόμυ", ὧρ δοτῆφας 

φ ἀξασίας ῥκιμιείόλω γι διαμι. εἰ γᾶς τὼς σἰὼ 
εἰκόνοι. Φέρε τᾶ) ἐπὶ τάντωρ ϑεδ, κοῦ δι αὐτῷ κα΄ 
τέχε σἰω ἐπιπτάντωμ ἀρχὴν, ὧν τότω δὰ μάλισα ἐμ 
“ϑεὸρ ἐιμήσεται, ᾧῦ δ᾽ μηδὲ Ἰγξοόϑαι “τὸ Ἐλεξμ πεο 
τιμῶτόρομ. 

Ὑπτὲς »ϑυσΐομ ἡοὴ λίδομ τίμιομ. τῆρ εὐποοιΐ ἀρ Τὸν 
τλότομ, ἑαυτοῖο ϑησαυρίσωχιον,. ὧἦμ "οὐ ὦδε κατε 
Φραίνοντα.. τῇ Ἐλπίδιεὲ τε μεδνόσπο ἀπολαύσεωορ,κα) 
κα καταγλυκαίΐνοντα,, τὴ στεῖρα τῆς Ἰλπιόϑείσμο μια» 

καριότηρε 



“ἈΘΆΡΕΥΝΒ ΑΓ ἼἽΝΘΤ. ΟΑΕ5. 95 
᾿ δίςαεί δΔαγῇ ὅδαίς πιοῦο ἔς, πη Αἰ αὖὸ αγτίς (γα 3.4. 
Πσατεῖ, αἴ Δα πατίας ογηαπιεητζοτ ἰρεςίεϑ ἐγαηΐν 
ἔογπιεῖ, πιδηείπΠία σαοα εἰ, πος ηχαςαείοηςξ ρᾶ 
εἰζ, Πςἰρίε χαο ἱπεἰγείίηιε ἱπιραζου, [ςες αἰ εκ 
Δἰίο Ρ σταϑοδείηπετίς τεσίπηεξ, αεηεγίδῳ δά ἰβηι 
[πρτεπιᾶ ποηοζς, ἰάεπιπ ρεγηηεβ, η0 (Ω εἰ6Ε 
εεῦιι5, ἰπαἰτεγαδιίξι ςοπιίηεης η οἥαίο : 
ΔΏΪΠΊΠ1,.. 

ΕχίΠέπια ες ἀει ἐξ ἑαΐο τεσηδίο, ς ποἰξείθ 3 ς 
ἐπηρετα5 Ποπηίηί 5. ποκα εἰ Πιπίο δηίπιο [αΡή 
εἰξ,(εαϊεί οί πέξαδλε ςαρία οςοαίδε. α΄ πείο υἱὰ 
οαἱ5 Ὀπαοϊξεία τεσίξ, ΠΑ {16 (ογυδέ εἴσὰ γεώζογέ 
οδεαίεητζία 1. 

Μεάοπιίηίΐαμι ἱπηρετῆ ἑαί οίας ἀεςαπίας, 3685 
σαδηΐαπι ἢαθε5 δά πετίας [αἰ άϊίος ρεςςδηζείς ἐγ, 
τλητ ΠαΡεηά εἤε εἰδί Δ ποις ἐείρηπι ρεςοδηζε 
«ςΕἰείο,επιο ει παἰεί (δα ροϊεηέξ ροίείδίε οοῦ 
είσειε, εἶ γαιίο ρεορεία, χα εχ ἱρίο ρεοζα 

᾿ {ε πτοπεδέι. 
᾿ Μαρῃηᾶ ααί ροίεβδίξ Δἀερέι εἴ}, αὐ σίίογοπι 3.. 
Ῥοιεί[δεί5 ἐπητείαγ ρίο τπτθ5.{{ επί πὶ : 
ἐπιγασίηξ σείξαί τεγ ριαίμ!ίς ἀεί, ας ρεῦ βρη οοα 
ΓΠεγεγαπι ργίποίραξαι,ί εο πα χίπηε 
ἐπιίταδί ἀε,ζ η0 εχί{ἐπηες ας αἰ εεςοτάία Κα 
εἰοίϊας ορίδδηαξαε. »ἕὰ 

᾿ Δαρείδαπῖ ἃ ἰαρίάξ ρεεοίοίαπι,εμεβοξείο 4{ ,8 
{ἰτία5 Ποῦ ί5 πε πεί πείδ τ γεοδα δηλ) {Π5 ἡ 
ἱρῃεί υίέα οδἰεδδε ἔρε ἔπεσα ἔγαίείδίς5,(α1 ἔαέαγα 
αιϊοςςαίηξ αοτᾶς, ἐχρίπιξίο σα αείτῳ ἰρεγατ δὲ 

νὴ, πο πο τον ΠΡῸΣ 



Ἐ ΓΎΨΥΉΉ δ". τωλὶλ τὰ ΨΥ ἘΎΨΙ Ι ΨΥ ὙΠ Φ Ἦν 
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86 ΑΓΑΠΗ͂ΤΟΣ ΠΡῸΣ ΤΟΥ͂ΣΤΟ ΤῸΝ 'ΚΆΑΊΣΕ 

καριότα τ) . τὰ ὶ δὲ νι τδὸὶ Ἡμᾶς ὧς οὐδὲμ ππρὸρ “τ 
ἑλαῖς, ἁλὶ τόῤπέτω ἡμλᾷο ὃ 

Σπόδαϊε λαμπροτέφαις ἀμείρεόϑαι δωρεαῖς » Τούδ᾽. 
με ἀπ ποιοῦτας τὰ παρὰ σὰ προσταπίόμϑνα.. 
τότω γὰ τὸ τρόπῳ »"ολ χὰ ἀγαϑῶὼμ ἐπαυξήσεις αἰ. 
προϑυμίαμ ὕ νου) τοῦο 9 τοονκφοῦς. διδάξας μεταμανᾶμ 

τὰν κακίαμ. δὲ γᾺ τῶν αὐτῶν αξισόϑαι ὐςς μὰ τὰ αὖ] 
τὰ «οιοώῦτας, ἄγαμ ὄξῃ αθέμιτομ, 

τιλιώτατομ τάντωμ ὅξὶν ̓  βασϊλείοι, . τότε δὲ 

Ἀάλισοι. τιστομ ὄξιμ, ὅταὰμ Ὁ κε τοσρικεί ον Θ΄ 4. 
κράτ()", μὴ προς αὐϑάσδ'ααμ εἶ ξἔπη, αὐλὰ “πρὸρ Ἐπιεὶ δ 
κεαρ ὀλέππ. ὦ μιοὺ ἀπάνϑφωπομ, ὧς φαφιῶδες ἀπον 
σρεφόμουξ), δ᾽ δὲ φιλάνωρωπομ, ὡς Ὑρτμελῶν ζνε 
δακνύμον Θ". 

1σῶς Πξός τὸ Φίλϑο μα ἐχϑροῦς “σοι τὰο κρίσεις. : 

ΔΑ τι τοῖο εὐνοῦοὶ χαςομϑυ διὰ σὶρ εὔνοια, ἐιή : 

τι τς δυσμϑμέσιμ ἀνϑισᾶ μον." δὲ ἀπέχϑεαμ. Ἐπί. 

δὰ τῆς αὐτῆς ὄξω ατοπίας; μοὴ δικαιοιῦ τὸμ ἄδικομ. 
εἰ κοὼ Φίλος ὑπάρχει; "οἱ ἀδικῶ Ἂμ δίκαιομ, ̓  εἰ καὶ. 
ἘΧϑρΟς τυ Ὑχάνα. δ' »ὰ κακὸ ᾧν ἀμιφοτέρφοιο, ὅμοιο,» 
κἂρ ᾧν οἷς ψναὐίοις εὐφίσκαϊαι., 
, οαυεχῶς ἀκροδόθαι δῖ, τοῦο δ πραγμάτων κρε 
τάορ, δυδλίς τ’ γάς ὅξῃ ὃ Ἧ τὸ δικοζῳ εἰ εὕςεσὶς, φἀ δι. 
ῳΟ͵ ἀκφεύγοσα τονο μὴ λίαῦ πϑοσέχοντας. ἂν» δὲ ηοδῇ. 
αἰιὸ ὯΝ λεγόντωρ ἀφέντεο διαινότατοαι.» ηὴ αἰὼν λεγο 

μϑύωμ τσαφεντίς πσι δανοταῖαι.» εἰο ἃ βάϑ 0} ΔΝ. νονμιᾶ 
των ἑαῦ Τοὺς ἐμιβάλνωσῖι, οὕτως ανιμκήσονται δ᾽ ταῦ αὖ, 
τῶν φιτόμονομ» "οἡ διπλ!ῷ ὁ ἁμαςτίαμ ἐκφεύξονται : 

μάπο αὐ καλὰ προδιδόντες, Δ πὶ ἀΐλνοις͵ τότο 

ἐὐκιῦδι ἷὰ ἐρο ἃ Χὶ ὙΠ] 



- ἈΟΘΑΡΕΥΝ 9  ἈΌΓΙΝνΘΤ, ΟΛΔΈΒ. 8570 
εὐούδηρνοι ἅ πεῖὸ ηᾶς είγζᾶ Πο5 ἀρρϑέξξ, ταῦ ηΐ) 
{π| 2 05 Ρειτποπεία,ης Ὡ05 πίηγίαπη αἰϊεόξεηί,. 
4 οροι πὲ εος ἰρἰξαίαίοτί 9 ἀςηγεγεδεῖ γεπνε 

πειφίίοί 9,4 ες Ὀπαοίξεία καρεἤπηΐ,ᾷ τοδαϑξ ατς 
τοι ῇος εηίητραζίο ἃ θοπούστι αασερία. 6" 
Ἀἰδογίταε πη, ὅν πιαΐοβ ἀοςεθίϑ κε ἀξαϊίςαπε, 
τ] Δ τα τη, εἰ ει εἰ σεηίοτί ἀίρῃοϑ, σαί ῃῦ εαἀξ 
(βείαπε, αἰπτίς πείαγίατῃ εἰ... 

Ῥιεοίοῃηϊηιᾶ οπλη εἰ} [ππιρογίαι, ἔτῆς πείο 
πεῖ πιαχῖς παία ςεπιοάί δ, ααοπὶ Πᾶς α εἰτααδι" ε 
Ῥίδεξ,ηὉ 4 ρείπαςξ ἃ τεπιεγαγί (συ ρεηίας 
{ε(εἀ δά ααΐαζξ τείρίςίαξ, [(ἰεπηδείᾷ,ας [εγίη δαεῖ. 
ἵλμο, ιμπηδηίζαΐεηι, αἴ τάςο ψ νηὸν Ῥίδ. 
{εξείεπάο:" 

Αςεᾷίᾷᾶςε εἴ 4 ἀηγίςος ζῇ Δα ἰηἰπυίςοκι τεσ ἐς ἐπ 
αἰςᾶσιί πιαηϑ οδίξο, πε δη (δηείξεί9 ἀς τε οτατῃ 
τΔη50Ὁ ΒΠαοίξεί,Πες πηαἰεοίἐβ γείξξ5. Ῥρύ [Πΐ 

Ὁ 

ὩΉς(Π45, αἦὶ εἰαίαξ εἰς αοίαγαίεατία, ἃς Ρπι ἰηίπαᾷ. 
Ρεεξεξ ἄαγε εξ, δῇ ἢ απαίο, ἃ πατί ίαἢο τξεεγε,.. 
δί{ε ἰηἰπγίςαβ,. πταίαπη εηίπι αὐγοδίας Παίς εἴ; ὰ 
ἙΔηλει (ῃ ςοηίγαγήβ ἱπαθηίαξαγ, ἡ 

Ἰηΐεηξα πιεηΐε δυΐςαίΐξατοε ἀεεηξ γεπῈ ἰμάϊν 
Τ(5. Δ ΠΠς 5 πᾶς ςαρία εἰ (α[Π0{ ἰππεπείο, [είν 
ἱείρ εἴπρετε (οἷς η δαϊπποα δείεπαςηζείς, 4 
ΡΑΓΟγ ΠΗ ΠᾺ αἰςεπείαπι οἰοσαςηξία, ἀζον. 
ταζς ἡερ!ςεξα ποι Πεααίης,Δα ρεηίεΠίᾷ ἐπεξεο.. 
ηᾶ Ῥίαπαίεατε Ρεπείγάπειτε, [ς ἀςηιᾶ Ππαυιίξι, 
8 [ρ5 φιογίτατ, σἜπιίαίζ ἰποπέεβ ἐγαης ἀεἰί(, 
ται ἐρῇ Πποηςῆαῃι Ριοάεηάο,ηςῳ αἷηςιά. 

Υ 4. υἱεοσηιείαῃε 
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85 ἈΓΑΠΗ͂ΤΟΣ ΠΡῸΣ ΤΟΥΣΤ, ΤΌΝ ΚΑΊΣ, 

δραμ συγχωςοίύτερ ες 
τσάφιϑλια τοῖο ἄθροιρ ἂν» κτήσῃ τὰ κατορθόμαν 

τας» οὗ, ὑδέ ὍΣοτε νικήσει αἰνὰ το) δε ἀγαϑότκτα. ὁ ἐν 
σος γοῦν ἂμ τις πϑοσενέγκα ϑεῷ ἔκ δὴ αὖτξ, τὰ αὖ 
τὸ προσφέ ἕρει αὑτῷ, πὸ) ὡς οὐκ ἔσιμ ὑπορβίῶαι “ἰὼ 
Ἰδίαμ ῳ, ἡλίω σκιὰμ, ̓προλαμβάνασαμ ὦ ἀεὶ παὴ 
πον Διαν παγάμονομ » οὕτωθ ! οὗ δὲ τἰὼν ἀνυπέρβιλι“σ 
τὰν τὸ δε ϑησοτηταν , το εὐπτοιΐαιο ἀπιρβιασοετῶ 

ἀνϑρωποι, 
Αδαπάνητός ὄξι το εὐποιΐας, ὁ λότθϑ. ὧν ΕἸ 

διδόναι γα λαμβάνεται Ξ το ῳ τ σκορπίζει σῦν 

ἄγεται . τὅτομ ἔχωμ ᾧ τὴ ἀνχὴ σὰ πολυσιόδωρε βα 
ὉἸλεν, δι δ ποᾶσϊὶ Φα ψιλῶς τοῖς οἀτοσϊ τσαρὰ σδ. 
παροπλασί σο γον ἕξμο τὰρ ὑπὲρ τὅτωμ ἀῤιοιβάρ, ἃ Οἵ 

τὰ ἘΔ Ὁ καιφὸρ τα Δἷν ἔ ἔφγωμ ἀντιδόσεως. 
Νεύμιατι ες σίὼ βασίλειαμ λαβὼν αἀίανσαι αὖ 

τὸρ δὲ͵ ἔφγωμ ἀγαδῶμ εἱ στι ΔῊ εὖ ποιᾶρ δαραμδύωμ 
ἐγλύθ, ἀλᾷ οὗ τῶμ εὖ ταϑῶν δεομβύωμ «Ὁ γουῷ ἕτοι) 
ἕλοὶ τα ἣν ν οβημάτωμ δαψιλείας » ἀνε ποδιθόμ. ὅξι, 
πξός τὰο τῶ τσενήτωμ εὐποοι ᾶος. 

Ω9 τό ὀφπαλμὸς Ἐμ πέφυκε σώματι, οὕτω θα) 

σιλεῦᾳ Ὧρ᾽ κόσμῳ φνήρμοδαι, ὑπὸ τῷ ϑεῦ δεδομδιΐος 

ἐς αὐνουγίαμ τῶν. συμφόϑόντωμ - χ οἷ αὐτὸ »ὧς οἵ 

πείωμ ἀπλῶμ ̓ οὕτω τοἄντω, ἀνδρώπωμ πϑονοέίῳ ̓ ἵνα, 
προκόπτωσιμ ᾧ; θαλεα Ε Ἴ μὴ προσπκόπτωψι ῴ 

κακοῖς. “ 
ς ἀσφαλεθάτίω ἣ γα. το σωτεφίαθ, σὸ «φυλακίὼ, δ 

ἀιδέποτέ τινα ὁδὶ ὑπηκόωμ αδικέμ. ὃ γάρ τινα μὴ 
ῤνῦρ ὗ οὐχ ὑφορᾶται τινά: εἰ δὲ δ᾽ μιὰ ἀδικθρ σφώ 

λεαρ 



 ἈΘΆΑΡΕΥΤΝΒ ΑΠ ΕΝΘΤ, ΟΔΕΒ..99. 
ας ςοπιαπεδης ζοπσεάφηάο, ἰ 

Δεᾷίίαᾳ παπιεῖο γἀετίθ9 δ κἀάεείς θοηα ορε 
τὰ, ΠΟΙ (ἀπε οὗ (α (αρεγαδί5 ἀεἰ θοηΐζαίεξ, ααϑ 
Ὁπης επίπι σαί ρίαπι ορια!εείς ἀφο, χα ι 
ἀρί οἤξεγειί εχ [αἱβ, ὅς [τατί ἐγ ΠΠ γε αΡαπίγε ἡ]]}} 44 
τατγιίαδπι η (οἷς ἀπιρυ, ργφαεηίεηζε ἰεπηρεύ, πεὶ 
ἀγίπγί5 ργορογαηΐοπι, ἰ(α ἰηἀρεταδί, 
ἰεπι ἀεἰ Ροηίταίεπι, αα{Π|{ θοηί5 ορεηίδιι5 Ποπλΐ - 
Ὧ65 ἐχοεάξηϊ, 

- Ἰηεχβαιυίήε ίαηέ Βεηεῆςεηζίε ορα5. 
ὨΔι) ἰατσίεηο δοααίγαηζας, ἃ ἀ{Πιραηάο «οἱ, 
ἰΐσαηξ, [Πᾶς ἐπο ἐπ {τὰς αἴο ΠΠ5 πιαπίςξεΠίπιε [πὶ 
Ῥεταΐου, αγσίγε οαγίδθιις αἴαζίηγ ρειξεί 9 45 ἐς. ἔην 
Πηίείςαρί48 εἴ Ῥ Πί5 Παδεδίς γεπιεγαίίδες, σαοπι 
τε ρῈ5 Γεααςεησί ίσε πη πεπεείί, β 

ἵΝατζα ἀεί τεσηιπι δάερίι5, ἐπγατς ε, 
{ππ| Ροηίς ορί09,4α ἐπέ εογ πππιει ηδ 65,0 ΠῈ, 
είο ᾳ αῇίςετε ροἤαυηε,π ααί Δῆςί ροίυαηί, ρατα 
ἐξ ἐπὶ τε ςορίᾳ ἡ0{Π  ἱπηρεαίπηεητᾶ εἤξ ροιεῇ, 
400 πηίηιι5 ςοηξεγδηζαγ ίῃ ρασρεγεβ δεπεῇςία. 
ο ϑίςαε Θσαίας ἱππαῖα5 ἘΠ ςοτροτί, ἴα [πῖρε 
ἕαίουῦ ΠΊΠΠ 60 δααρίαίι ε΄, ἃ ἀεο ἀλέιι5 
 δαπιηϊεδείδε εογᾶ  αἱαί (ἅτ ορεεείσίξ εἴ οἵ, 
θα Ποίδιι5 χααίϊ ργορτῆς πηεπηθτίβ ρεοίρίςεγε,ας 
ΡτΟΠοίδηε ίη θοηΐβ, παι ππδογᾶ οβεηίβείο ἡ, 
ἐϊάαηζατ. 4 
Τα Πίπτδιη αὐ δίζγαγε (είς ἐπα τα Πα ίαπη, 

πα α ααεηζῇ εχ [δα ἰείς ΑΒΊσοτς ἱπίατία, ηιι εηίπι 
οΠξεαϊεπεη,ίηδ, (υἱρίεσί ἢ πεπιίηξιφ ΠΏ συξῷ 

Υ ς αἥῖςετε ων 

4: 

τξ 
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δον. ἡ»... δὲ ““}μ ΤΌΝ ἘΥΥ ἈΡΕ ΎΨΕΥ ὙΎ Θ 

4.3 

": 

Τ» 

Θὸ ΑΓ ἈΠΉΥΟΣ. ΠΡῸΣ Τδυξν, ΟΝ ΚΑῪΣ; 
λέαμ πεοξενᾶ, δ εὐσυγετδῳ σοῦ πλέορ. Ὁ ἀσφᾷ. 

πχξο γὺ δίδωσι, " .) Ἐὰ Δεοσφιλές οὗ πεοδιίδωσι.. 
᾿ς γίνο τοῖς ὑπκκόοιο εὐσεβέδατε βασϊλεῦ, "οὴ φοβεν 
βοὸς διὰ αἰ ὑαόθοχίὼ ο ΟΟΥ δςεσίας, "οὔ “σοθεινὸο διὰ 
ἐγ) ταροχ ὺ Οϑὲ εὐποιίας. ἡ τε τῷ φοβρὸ καταφφὸ ; 

"ψῶμ; “διὰ τὸμ τσόθομ . ἡ τε τῷ πόδα τσαφαμελῶμ διὰ 

τὸρ φοόβορ. αλὸλιὰ τὸ ἥμόθομ ἔχω ἀκαταφρονκθρμ » μοὰ 
δ εὐκαϊαφεόνατου ἔ εχων. ἀνήμεφομ ᾿ 

Ατοῖς, ὑπαρόοια νομοϑετέῖο διὰ ΔἾν ̓λόγωμ ταῦτά. 
ολαβὼν ὑπέδαξαρ, διὰ Δῇ ἔ ἔφγωμ. ἵνα, τοῖα Δόγοιᾳ 

οἷο πείθει, μα ἀβηθὸς σὐναγωνίδεται βί᾿Θ". οὕτω γῇ 
εὐδύκιμομ ἀποφανὴ σα ἃ κράτος, "οὴ λέγωμ πραλτα ᾿ 
φῶ. μοὶ πράήωμ λογικῶς, 

'Πλέομ ἀγάπα. βασιλεῦ γαλίωότατε, οὔς λα αβά : 
νεμ παρὰ σῷ χάριτας Ἷ ἱκετεύοντας, ἵ τοῦ οὖς ασθ:. 
δϑάϊοντας δωρεᾶς σΌ! προσφέφαμ. Ῥῖς ἀινφῦ γὺ ὀφελέ 
πῆς ἀμοιβῆο καϑίσασαι, οἵ δέ σοι, δ ϑεὸμν ὀφειλέτίω. 
πσοιδοϊ τὸρ οἰκειόμνονομ τὰ εἰς αὐτοὺς γινόυδινοι» ἡρὴ 
ἀμαβόμδιομ ἀγαδϑαῖς αντιδοσεσι ὧμ Φιλόϑεομ, νὴ με 

λάνϑρωπομ σδ ὁκοπομ. 
Ἡλίᾳ μον ἔφγομ ὄξϊ, τὸ καταλάμ παι ταῖς ἀκτῖσ 

σι σἰιὼ κτίσι. ἄνακτΘ» δὲ ἀρετὴ ᾽ δ ἔλεβ» τοῦ 
δεομδους.. κακείνο δὲ φανώτοθ» οὐ εὑσεβήο βὰς 
σιλεύς ν ἐμοῦ γοῦ» ὑποχωρέ τὴ διαδοχῇ οδὴ νυκ σ΄. 
τόρ, ὁ δὲ, οὗ τοαφαχωρέι τῇ συμαςπαγΝ τῶν κακῶν ᾽ 
ἀγλαὰ τ φωτὶ δὶ ἀληϑείαρ, διελέγχα τὰ κρυπτὰ 

οϑὲ ἀδικία ς 
τοῖα ἐδὼ πρὸ σῷ βασιλᾷς, ἢ ἀρχὴ κατεκόσμησε Ἃ 

συ. δὲ ταυτίω κράτιδε, φφαιδροτέρα μεποίκοαθ᾽, Ἀῤεφό:.. 
τῆτ' 

δϑανυδν.  ,ὐνδ. ὐὰ., ΄“- 



-ΞΔΌΟΆΑΡΕΥΝΒ ἈΠ ΙΝ5Τ. ΘΑΕΒ5.: οἷ. 
ἈΒβίσετε τυτία ἐπέε  οσείας, σε ΒηΗοήΓοοἱ αϊζπηα. 
Θ΄ 14 ρ(ζαδίε,ᾶ πετυζεῖᾶ ἐχῃίθεί, ία ςΠπατίταίξ δ. 
. ἘΠ (ἀραϊείς ρίξοΠίηγε [πηρᾶζου, ὅσ ἔουι (ρα τ, δῷ 
τοϊα λοι 5 οὗ εχςε εξ ροζεί είς, ὃς δηγαδ είς οὉ. 
ἱαισίείοης Ῥεπεξςξιίρε. Πές [ογίαίηξ ςοιεπιηςα 
ἠο Ῥρίει δηϊογς,πες ζεπι ἀπιούεηι πεσ ίσεης οὗ 
Τογπιίαίης, [πα τ τδίαςεπαηϊίης ῥα τε ἔεγξ5 πα αἵρ 
ὨφΌίϊς, (Ρ ὨἰπηΖ ὃς αἰρηδθιίς ξαπιί αγιίαξξ τπγίτ (ςν 
Ὁ ὑα [ὉΡαἱίε ασῖθο ἄἤίεσε ῥὶ (μετίταέε ςαἢσᾶσ, 
[ςείρίβ, μετα ργααεηίδε τε ίβα βἢ  ,α αςτθίδ,. 
αι ρίυδαο5,ίηζςσγα σαος αὐτὰ αἀ ίρευϊοξ [ς εἴ 
ςοπηξαάδδίϊε τα ἁΠειεγαδίς τρετία, {[ ἃ γδείηετγίβ.. 
Ὥρῃ ἤης ορετε,ἃ, ορεγοτίς ἤθη Πης γαίίοης, ἜΝ 
᾿ ἘΟΒρΡία 5 ἅπ18 [ςγεηίΠίηγε πηρεγαίον,αςοίρω δὺ 
Γς δῦ τὸ Ῥεποῇοία χαί[πρρἰίςαης, ἢ εἰδί φαίςδίζη. 
ἄπηΐ οἴξειτς πσησφία, 5 εηΐπ ἀεδίν. ΤΑΝ. 
ἐοφφείεγεαί στγατίᾶ εἰ ςετζ, {Π| αείὸ ἐς ἀ8: εἰδί πα΄. 
ἀε,αεξαίοῦςς ΠΡύ, ει μογξςβ δά [ε ρυᾶξξ, ἄς εἴρέ - - 
ἱπρρ!ίςε5 οσεα!ειζ, δ. τεπιπογᾶτξ θοηίς γειγίδυτί 
οηΐθας, Γαδ ( Ρί4, ασαὰπι ρει πα πδῃᾷ ἱπίεηεσΏς, 
ο ϑοΊ (5 ργοίείο ραγίεβ ἱπηξ, {Ππῆγαγε ααβ κζο 
οτος. ργίπείρίϑ πετὸ αὐγία5 εἰς ἐσεμογᾶ τἰεγετί, . 
Ῥοιτο ἢ εἰδείου εἰ [πιρε λ΄ 
ἑαζού,αί ρίμς ε[},{Π| 6 παήςς σεαίε[πςοοερεηξί πον. 
Αἰ, Βίς δατζεπηταρδοίτατί ργαπουγιτι, 
τὸ ςΟςεαιϊεταισεξ πο ας ἴπ Πα1 πογίεαιζς, ηΐ). 
Πιτ(Δ {5 Οςομ 8 σολύσαίί, Ν 
Ῥηίογεβ οάξέε ρβίογεβ, ργίηςίρα" ἀογηδιτίε ἐς. 
ποιὸ ες ΡΠ δε Πίπης, Πα Πείους τοι αί{Π|,πηδίαεία . 

; νὴ αἴης τοπῖ) 



λ 
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δῈ 

55 

ζό 

δι ΛΙΑΠΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΥΣΎῪ, ἸῸΝ ΚΑΙΣ, 
“τι κιφνῶμ το δασί ας ἐμ ΟΎκΟβ, νοὴ ΛβΆΘΌΤΗτι Ὁ 7) 
κῶν τῶ προσιόντωμ σοι ὧμ Φόβομ. ὅϑεμ. ἴδ᾽ λιρϑιε 
το σῇ γαλία ὅτατΘ" ̓  τοάντες προσος μῶσ' " οἵ ἐλέδσα 
δόμοι, νοὴ τῶρ κυρ ἅτωμ τῇρ ταινίας ἀπαλλιαῆομε 
ὕΟΙ 2 εὐχαριδηφίσο ὕμνϑο μὰ ἀναπτέμι πϑσιμ. 

Ὅσον τῇ ἢ δαρασείαι. τοάντωμ ὑπορανέχεις, τοσότον 
"οὴ ῬΙΟ ἴφγοιο ὑπορλάμιπεμ ἄγων! Ἢ ἀναλογδσαμ 
νου ὑδ' μεγέϑα τῆς φιυάμεοο σον ἐςγασΐ αμ τῶρ κα 
λῶμ απαιτείσθαι πεοσδόκχσομ. «ἵνα τοίνιμ πραρὰ 3ε) 
5 ἀνακαφυχϑῆρ : μετὰ τὸ) δεφάνα τίς ἀκήίτο βασι 
λείας, κτῆσαι μο δὲ σέμ μισα τὰς τῶν τσενήτωμ εὖ, 

"ποιΐαρ. 
ΣκέπΤο ἐ πριν ξπιτάπεμ ἃ ϑέλειο " ἵνα, προστάδις 

Ἐμφρόνωρ ἃ ϑέμιο. εὐόλιόθορ Βὰν δ᾽ τίς γλώπας ὦ ὁφγαν 

νὸ}, ποῦ ῥἔγιδομ τραρέχει τοῖς ἀμελὅσι κίνδωρομ. ἐἰ εἰ 
δὲ ἑ τὸν εὐσεβα λογισ'μιὸμ ὧδ ὐθσϊκί ἢ ἐπιδέσει, αὐ] 
πῶ, σανας μόνο, τῆς ἀφετής ἀνακρόσεται μέλϑῃ, ̓ 
οξωὼ ΠΩΣ εἶναι δὴ τοὶ τοάντά ἐμ ἄνακτα. νοἡ 

μἕλισα., τοδρὶ τὰρ κρίσερ, "“τῶμ δυρσθῶρ πραγμάτωμ. 
Ῥραβωὺ δὲ “λίαμ εἰ Ὀςγὴμ ἐπιδείκνυόναι.. Ἐπεδὰ ἡ Ὁ 
Ἢ παῖτῃ ἀὐφγκθ εὐκαταφφόνντομ ; "οὴ ϑυμδό)ω ΔΝ 

ἡγίωρ, ὴ αὐ ϑδυμιδῶω. Φ μον, ΝᾺ τῶ φαύλωμ τὰς 
ὀρμιὰρ ἀνεσέλννι, δ᾽ δὲ, ἵνα, τὰς ἀφορμκὰφ τῶ γϑησῶν 
ἀνιχυεύκ. 

ἯΠ ῈΡ δ᾽ ἄβει τῆς καρφία σὰ βυλδιτερίω, ἔπιμε 

λῶς κατανόσειτῶρμ συνόντωμ “Διὰ Ῥνα τρόπος - ἵγαγι! 

νώσκης, ἀκφιβῶι νοὴ τὺς ᾧν ἀγἄᾶπη δόρατεεύοντας »» "ἢ 
πού ῳ, ἀπάτῃ κολακεύονταξ . ττοζλοί γα εὐνοξίῳ 

ὑπτοκφινόψμονοι τ κεγάλα. ἷ τοῦς τ ἰσεὐύόνταος κατα 

βλάπ,υσϊ. 
᾿ 



ἈΘΆΡΕΤΝΒ. ΑΓ. ἹΝ5Τ. ΟΆΕ58. .93.- 

ἄίης τέρειᾶς ἀΠαξξῳ Δα Πεγ ρεδείβ τοῖα, θοηίέα, 
τξφ υἱηοῖς αἀειεα τε ξοτηγία πε ἀρτορέ τα ίετγε 
ηἰτατί5 ροτίαπι (αϑειηξ οπιης5, ααί τε ςογαίᾳ 
ἱπαί σεις Παίθιαξορ ρααρεγίαείϑβ [θεῖα 
εἰ, σταιἀτᾶ αζογεβ μγπιηοϑ 86 (ε πλ{ΠΠ αι, 
 ()υδηζροίεἤαίε ἐδίετίς δηΐεςε [5,Δηα 1 43 
ξλί5 εἰ επχίςατε δηΐς αἰίοβ εηίΐείε, ρα Πίπι 
εηίπι παρε εαπὶ αρϑίε ροίταϊατί πο (, 
Πομιορατίοηξ,ᾷ πιασῃίζασίε αἰ ρροιείσετπάς 
αἴ, σίξ ἃ ἀφο αρ ῥβζοηξ αἱἰζέου ἀεεαζειζ,οῦο, 
πα ηυϊί ρετῇ ἕο φαρίτί τροίϊξα, ςοτοῃᾷ ςεᾷ εχ 
ῬτοΙ εγε μα 5 ραπρεγίθας ἀςααίγίίο. 

(οαζειηρίαξζος θεῆς ρτίας σαᾶὰπι πηαηάες. ΕΣςΑ. 
 Πεγί πε 5. Πἰς ἔίεε αὐ ρ ρεπάξεεγ ἰαθεας ᾷ [85 Φ.[α 
δτίςῇ εἰ ὁ τἰγαπηεεᾶ ᾿ρσιιο., παχίπηᾶς. αἴβοτε περ!) 
σειθρρίςυ!ᾶ,φ Π ρί τες πείατί πλιΠς {ΠῚ ρέε 
ςεἰζ, οἱ Ππαγπιοηίς ἡὔετζ ςοαηδία πιοάυϊαδίζ πις 

᾿ Αξατα 4αε ςξεορίεξ βηείρε ς 1 αἰης,τ αἱ (5. ὅς 
τηαχίηγε ίη αἴεγξάο ἦς τεβθα5 4 {ἘΠ᾿ {ΠΠΠπ|ΐ5 ἐπα ςίος 

᾿[επέαπ δυζεπι δά ἐγαίςεη άπ, ὃ σαοηίαπ ὁ 
οἰπτοάα ἑγϑ αδίεηζία αἰρηδθ 5 Ε, ἃ ἱγαίςαξ πιεάίο 
αἰζει, ἃ ποη ἱγαίςαϊας οροχίει, Πα απ ργδαογαπι . Ὁ 
ἰπηρεζᾶ ςοπηρτίπιαί, πος ας ργορείίοηςξβ θοποσγ 
Ῥοιαε[ ρει. 

. Ἰπ χα γαί ςογα 5 σατία ἀΠσεη, ἐδ φά 
ἰεῦ Ρεγίρίςί(ο,ςοηπειίδηεία ες πιοίος περειπον 
ίςαβ ἘχαπημΠ!πι, 8 σαος οἰπατγίτας τε ςοΐεις σῦρε! τε 
ἃ αυίεἰρί ῥ τα δα αἰδηξι ρίετίῳ εαὶ ὉΠαοί ει 
{{πτι]Δηίεβ,πάσηο στεἀεητίρας τ} 9 ΘἝ8ῸΟΌΟΑ ς, Ὁ 
“δὲ τς τρηΐο [πΠἴ, 
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,5 

ς 8 

ξφ9 

δο 

σι 

Ὁ Δ. ΑΥ̓ΑπήτΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ τὶ ΤΟΝ ΧΑΥΣ; 

ἡ ῥλάπτουσί. Φ 

Λόγομ ἀκὅσαο ὠφελῆσαι Ἰθο δηρὸν: ̓ αὴ μόνον 
τ ἀποῆ: τῶτομ , ἀλλὰ "οὐ πράξει διαδέχο, οὕτω ὝΡΗΣ 

{ 

“Τοῦ βασιλέως ἀγλαΐζεται κάτ" ω ὅταμ ̓  τα ταῦ 
τὸ τὰ χ δέοντα, σιμυορᾶὶ, ̓  τας ἀλλ εὑρεθέντα, μηδ α 
ἁλῶο. ταφορα, ἀλλὰ μανϑάνει μυοῦ ἀνεπαιφζαυτως » 

Ἐσπιτίλαι δὲ ἀνυτεσρϑέτωο. 

᾿ΑἈφόπολις ἐδὰ ἀπορϑήτοιᾷ πίχεσὶμ ᾿σφαλισαέ 
ΠΝ, καταφροιξ τῶρ τολιοφκόαστωμ αὐσίὼ τοολεέμίωμε 
Ἦ εὐσείβρήο δὲ βασϊλείο. ὑμῶν», Ἐλεημοσύναις πταχισ 

ομϑλν, ἡαλ πϑοσῶχαῖϊο τορι τους ὙΘ δῖ Ν, αὐατθ’ γί 
νεται τοῖς Τὴν ἐχϑρῶμ βέλεσιμ. ἀοίδιμος κοέ αὐτῶν 
ἐγείροσια Ἰρόπαια φ 

Χεῆσαι δεόντως τὴ κάτω βασἸλεία., ἵνας κλίμαξ 
᾿σόι ααὐκται δὴ ἄνω εὐδοξίας. οἵ γα ταὐτίω κα 
Ἄῷο διοικοώῶπες,, μετὰ ταύτης κἀκείνας ἀξιοῦται - 

ταὐτίω δὲ διοικδσὶ καλῶς, οἵ᾿ τοατρικὸρ τοῖο ἀρχομέ 
εὐφοιο Ἐπιδεικνύοντεο “σόδομ», νολ ἀφχικῷ τας αὐτῶν 
᾿ αυτιλαμιβάνοντο φόβομ «ἀπείλαϊο μοῦ, τὰ π]αΐσμα 

τος πϑοαναδέν, οντί. τιλλωφίαιο δὲ τσᾶφαμ αὖ τοῖς οὔ 

Ἶ ᾿πφοσάγον τε, 

τράτιορ ἁπαλαζωτόμ ὅξι αἱ ΟἹ εὐπτοιΐας τόρ βο. 
᾿Ἅαιομ . Ἀοὴ αδιάφϑος δολὴ ἢ πρὸρ τοῦς τοένκτας 
βοςγί. δα οἷ» τὸμ βλόμδνομ εὐσεβῶς βασϊλεύειμ » 
ριὅτοις φυ δύμασὶ σπἰὼ ἡυχ καδλωπτίλεμ. Φιλοτῆω 

ὅ Χία ὙᾺ Ἡμφλεσυϑλίος ποοφφύφαμ,, νοδ) οὔφανία βασι“ 
λείας καταξίόται, 

᾿ Σκῆπτρορ βασιλείας παρὰ δὲ δεξάμον Θ΄; σκέ 

πο πῶς αφέσερ ἰδ ταὐτίω σοι δεδωκότι .νοὴ ὡς 
παὔντωμ 



ἸΆΘ ΑΡΕΈΨΝΒ. ΑΠΌ  ἸΨΒΤ. ΟἌΕΒ, ὃ" 
ἀπ δι 

. ΘΕΠΏΟΠδ οἷ δααίς ἰα ΔῈ ἐφ αν παυίδϑῃιδ 
πείση ορείε οἰίαπι ἐχοίρί(ο, [ἰς εηίπι 
Ἰτηρδίοτί9 ἐχοίηαξ ἀεςογαζίῃ ἀπιᾶ, χαοπι πεῖ εχ 
[ε ςοἰγάετγαί φαοτῦ ἱμα ρει υ{15, αεἰ δῦ αἰίο τερία 

ἀκ ἢ 

ποι ἀείρίςίε, ίε ταπι αἰ οί 6 πετεςᾷαία, τ εχ" 
ἀθεθε πης ςαπέξατίοης.. 

Δικ ααίάεπι ἱπἀεροραϊαβδή θι5 τλατίβ σασηΐ 
(ᾳ «οὐέεπιηίς οσΠαεπτείς [ς Ποῆς5, 
οἰ δὲ ατηλτρία σαοιι ἃ ̓ ἰρεγαἰίέδές εὐρὰ αι 
ποίατί πλατο οἰ, ρεεςῖ ἐπτεείϑοογγοδογαζ {{ 
ἐπα, Δα δ ΠΟΙ ἐε5 ρα πέρατα ἃ «εἶς, 
Ὁγία ςοΟηΐΓἃ ξ08 εἴσῃ ΟΡ 66α, 

- έετε υτοροτεΐγεσῃο Ποςίηΐεγίογε, αἱ (ταα. 
᾿εἰδί ας (πρετίοτίς εἰαγίζαςί5, χαί επίπι πάη τα 
ἐϊε συρβεγηδέ, ἢ|6 χυσῳ Ροϊ πιο αἰίρηί ςείςηξ, 
Πδης Δπίεπιγοίζε σαθεγηαΐ, ́ αί ΡδέοΓΠΔΠῚ (πρ ἡ} 

᾿ εἰς οἴξεμαᾶε οἰϊατίίαιξ, ὃς Ρυίηςίρί ἀεί δῷ ἐρ( 
᾿ τεσίρίαηε εἰπλογεπλ ἐἕδοβ πλίηί5 αί6π} αἰτία 
- ςοπηρείςεηξ, [πρρ] ςή αὐΐεη ἰρηΐαπι ρ[5 εν 
εἰ ἰμΠ σε, 
Ψψερίηξε ἱπαφει τα ες ε{, Ρεμεπεηξία δι 

: με, ἃ ἱῃμοοτίαρία Π᾿08 εἰἰ,ς ατίξαβ εὐσα ῬδαΡΕ5. 
ξυμ ρίξαν ορογίεξ χαί ρίε τοσπαίε αα], 
᾿ απ ἸΔππιδιοτ ῬαΪΓΠείτταϊε δίαπι οχούπαγε, δηιο 
" τίβ εἤτ τ αρεηος,η ἱπά κε Ε ρυγρατᾶ, οἰ ο(Π{ς ΦΈΡΙΝ 
᾿ ἐερῃί ςοπιρο5 εἤϊοίζαν, 
ΚΤ ἱπιρεγῇ ΄αοπι ἃ ἄεο ὙΑΣΝΗΙ ςορῖ 

“αίο ἢ αν’ ἠδ πιοῦίϑ ρἰδεερ 5, δα θί: ἀςαίε, σα 
οἰπηηίθαβ 

ς 8 
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96 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΡῸΣ ΙΟΥ̓́ΣΤ, ΤΟΝ. ΚΑῚῪΣ, 

τοἄντωμ ἀνϑρώπωμ ὑτὶ αὐτῷ προτιμαδεῖς, τλέομ τᾶν; 
Ἄν Τῶρ Ἐπεί γα καταγόθαΐφεω αὐὸμ. τῶτο δὲ γέρας ἣγξ 

ται ἐιέγιδομ Ξ ἂμ ὡς αὐὴρ οὖς νὰ αὐτὸ) διαπλα 
ὁϑέντας ὁρῦίς, ἡ ὧς γχϑεῶμ καταβολὴ τὰς εὔποιΐ(: 
αῷ τσληφοῖος 

τρέχειν μιοὺ εἰ σὶὼ ἄνω βοΐϑειαυ το ἄνθρωπος, 
ὀφείλει, ὁ σωταρίας γλιχόμον 7 οἱ «ὦ βασιλεύς δὲ πρὰ Ρ 

δος φῳάντωμ, ὡς ἐλόριμινῶμ ὑπές τοάντωμ. ὑπὸ τῷ ϑεδ "ΚΝ 

φυλαηδμουθ", τοῦ Ὅυρ ποολεμίσε καταγωνίφετ αν, 
γενναῖ Ν "ολ να οἰκεί ὡς κατασφαλίζεται σσϑδαίως. 

6 ο ἁιοὺ Μεὸρ, οὐδενὸς δέταὶ.. Ὁ βασϊλεύο δὲ, μμονὸ ὃε 
5: ̓ Μιμ τοίνω ἐμ οὐδενὸς δεοζονομ - νὴ δαψιλεύς 
τοῖς οἰ τσὶ ἐμ ἔλεομ ἐς μὴ  ἀκφιβολογόμϑυ)" τσρί 

τ ρύο σον οἰκέταο, ἀλλὰ ποᾶσϊ τοαφέχωμ τὰς πρὸ ἃ 

ψιῶ οἀτῆσερ.. πολὺ γᾺ κρθῆομ ὄξη διὰ τοὺς ἀξίπο Ἐλε) 
ἂμ ναὴ τὺς ἀναξίσο, ἢ φῬυς ἀξίας ἀποθόρθ διὰ τοῖο 
ἀναξίσο, 

6. Συγγνώμίω οὐτό μον Θ΄ ὃ ἀμαρτημάτοω, συγινωσκε 
μα αὐὸς ἶο εἰς σὲ πλαμμελθσιμ, ὅτι ἀφέσε ἀντι δὼ 

δοται ἴ ἀφεσῖς. μὴ) τῇ πρὸς τὺς δμοδόλας ὃ Ἡμῶὼ κα. 
Ἰαλνα γῆ, Ἧ πρὸς θεὼ Φιλία "ἢ οἰκείωσΐς « γ}. 

ες - Δβξ ὧμ ἀμέμπτως ἀνάσσερ ἰασοδακότα, "οὐ τὰς 

τῶρ ἔϑωϑε, ἀδοξίας φυλάπεσϑαι, "οὐ ἑαυτὸμ πρὸ ἐκεῖ 
νὼ, οἷ δ εὐσεόϑαι » ἵνα. ποῦ) Το) Φανόβῶς ἁμαφτάνεμ. δὲ 
ἐκείνας ἀπέχηται Ἶ νοῦ τὸ κατ Ἰδίαμ πριαμονοῖς υῷ 
ἑαυτό) κωλύκται, εἰ ΥΝ οἱ ὕπτήκοοι αὐδῷς ἃ ἄξιοι φαΐ, , 
νονται » το δὼ πλέο, ὁ βασΐλευς ἄξι(θ).7 ταύτης γί 
γνέεται- 

57 τδιώτο μιοὺ εἶναι κακίαμ φημὶ, δ᾽ πράήεμ. φαῦλα 



ἈΘΆΑΡΕΥΝΒ ΔΌ ἵν57τ. ΑΕΒ. 972. 
οὐτηΐδὰς ποῖδιῖς ΔὉ εο ἴϊς ργαίδεις, τιᾶσίς οὐτηπί) 
8 εὖ βομείξαεε ἔεΠίδιροεῖο ἐὰ ἰρίς μβοηεατηξιᾶ 
αἱ δύϊγαίαῦ πιαχίπιπη,! χααίϊ ἕε αν ᾿ 
(ἴος ἃ [εἐπεατίς, ἕο αὐ ἀερίε εχοϊπείοης, πέος 
ἐΐ πλααβ δα Πρ ΘΔ, 

Εεειπτεῖε δἀ πρεγηαὐχίπ οἵ Ποιὸ αυτίαίς 
υδεθει, (Αἰ τές χαί χρείας ὃ 
οὐηείς [πιρεγαίόγ πἰροίς 4 Ὁ οἵδας [οἰ αὖ εἴ, 
ἥκοι εἴ ἃ ἀφο ςαΠοάίαξ, (ἢ ΠΟΙ ες σεϊοίοία τὰ 
ὧι ἀεδεἰδέ, χαλι πος εἰ σσύπιηίε, , 

Ὁ ειι5 πα} ἐε ηΠίσεί, ηρεγαίουίοίο ἄς, 
ο«ἱηγίίατε ἱσίξ ἡ ΠΠ{πὸ τη σα, ρεἐξείδυξο ας αθο» 
ΓΕ πο ἔξ ςορίᾷ, ἢ Ἔχαζία ἃ δά υἱπ γείςοδίε τέ 
ἐοηε !ρείαγα ἐπ εὐσα [Δ] δε πεξ5. [δ οἵη {ε α 
Πίηξαα υπὲὰ ρει οἠ  ΙΔΕ Δ οίδ5. σε εἴ (χε τα 
εἰτο ἀἰσηοτγῇ εἰ Πα σης απο τὶ, Ὁ τἀ σῃογᾶ αὖῦὸ 
ἐίο Ἁᾳίσῃοϑ ἤς ἀείγαιάαε αὐ ᾿ππεγεηξα, 

᾿ ΝΜ ρηίᾷ ποι αεἰοτ ἐποῖ ρείας,'ρίε φαοςς 
ἐε οὔεπαςεηϊδες ἱσποίςς, σα ΓΕ ΠΙΟῊΐ γείτέ 
Ῥυΐίτας τε Πίο, οί γα ς ςοίειας ΟΠ τίβ τες) 
εἰ αεοηί, εἰ Δηγίὀίεία δὲ [ἡ Π|ἀγίἃ8., Ὁ 
Ὁ αἱ ἐπου ῥα δί εν ῥγηοίρειπ ἄσεις ππεξ,. 

εἴ ἠοία5 ςἀποίε ἤεθοει,  (οτίηίξοας ἱηαγαηξ, τ (6 
ἔρι 4ἢ ΔἸίος πειεσατί, υὐ ἃ ἀρέε ἀε πᾶτε αδιτύ 
Ὠσαδ Ῥρέ αἹίοβ5, δ: ἃἰεἰρίο ςοβίδεαϊζ, πὸ ππίηῦ ῥυὰ 
τα(ξοτί ἢδσίεία οὐ πιίείδί, {1 εἴτ ἐκ Πιδα((5 ἰπηΐ,ἃ 
γεπεγξεία αἰσῃ! Βάδεηξ, πη τηᾶὰσίς δὰ αἴρῃ 1π 
Ρεταῖου εἤοίται, ὁ 
Ρυαί μαι ἐξ ἀΠεζό, δά Γάδ ρίέαυδ 

Φ ἰυρριίειθα 

Ο Δὸν 

δα. 

δ 8 
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ποὺ μολάστῳς ἄξια. ̓ ἄρχοντος δὲ σοναφίαμ, δ᾽ αὐ ποι 
τὰ καλὰ πρὶ σωταρίαρ πκόξενα., οὐ γουῦ ἡ ΔΝ κα 

κῶν ἀποχῆ δικαιοῖ μ᾽ κροαγρὦτα, ἀλλὰ ΔΝ καλῶμ. 
τοαςοχὴ σεφανοῖ ὧρ τοιδτομ. μὴ ῥιόνομ τοίνυν ὍΟΥΗ 

ἐἰας αττέχεόθαι λογιφέόθω,, αὐλὰ "οὐ δικαιοσύνας ἂν 
τέχεϑδαι ασὐδαζέτω. 

Ἀξιωμάτωμ λαμιπφότατας, οὗ δυσωπτᾶται κ᾿ ᾿ ϑάνα ) 
τϑ' ὦ τοάντων γουῇ ἐπιβάδναι τοῦς παμφάγσςε αὖ 
τῷ ὀδόντας - οὐκ φῦ πεὸ τίς ἐκείνε ἀπαφαιτήτε ΠΟ 
σΐ ας» μεταϑῶμιον εἰ οὐφανόμ πὶ δ᾽ αβημάτωμ οι 
σΐ αμ.. οὐ δ εἰρ γονῇ ὰ κόσμῳ σαυάγει, Ἐκέσε ἀποδὰ 
μιῆσας ἀπάγάφ, α)λιὰ τοάντα.. καταλιπὼμ Ἐπὶ γὴφ » 
γυμινὸρ λογονετᾶται τῸρ Βίομ αὐ. 

κύρι μοῦ τσἄντωμ ἄξ)ν ὃ βασιλεύς. δολθΘ δὲ 
μετὰ τοάντομ ὑπάρχα; δεῖ. τὸ τι δὲ μάλιδα. κληϑήσ 

σεται κύφι 7 ,: ὅταμ αὐδο ἑαυΐ ἢ δεασόζη, Ὁ ταῖς ατὸ 
ποις Ἰδοναῖο μιὰ δαλεύκ, ἀλλὰ σύμμαϊχομ ἔχωμ ΤὸΡ 
ὕσεβὰ λοησμὸμ, ὧν ἀήρ αὐτοκράτορα Ὦ ἀλότωμ πὰ 
ϑῶμ, τοὺς τανδαμάτοραρ ἔρωτας τῇ τοανοπλία (δὴ σω 
φροσύνης καταζωνίβεται : 

ομτζόπομ αἵ. σκιαὶ τοῖς σώμασὶμ ἕπονται ̓  οὕτως 
αἱ ἀριαρτίαι τοῖο ψυχαῖς ἀκολαν ὅσ, φναςγῶς τὰς 

πράξας δ τεικον ὅσαι. διατῶτο οὐκ ἔσι, ὧν τὴ κρίσα 

πρνήσασλαι . αὐτὰ γουῇ, ἐχάσο καταμαςτυςήσει τὰ 
πράγματα. οὐ φωνίδ ἀφιέντα... αδλὰ τοιαστο. φασ 

νέντοι» οἵα “ποῦ Ἡλῶμ ἐπφάχθασᾳμ. 

ΝχῸρ τσοντοπτος ὅσης ἀιμβῖται διάβασὶ, Ἧ βφαχυ, 
πλῆο Τ τραρόντ)7 βίῳ κατἄδασις ὗ ἡμᾶς τοὺς αὑτῆς 
πλωτίφαο λανθάγοσα,, ἠρὴ καταμικοὸμ ὥρασύφοσα 



ἈΘΆΡΕΤν 5. ἈΠ ἸΚΒΤ, ΔΕΒ; 9ο6᾽ 
ἱπρρ!οίδῳ ἀίσηᾶ, ρείπείρία ἀεί ςαΐραπι πο δ. 
«ες, ας πόπεία {{ε,αἰπεσίῳ ρατίας, περ εἴ τᾶ 
ἰογᾶ αδίπεδεία ἑα Ππςας ροτεηξε, εα θοπούπι, 
κα ϊτίο ςοήοηδἕ δαηξ.Πε ἱσίζαι πταϊἐτία 
ταχϑι δο[ίπεις ςοσίίςς, Εα ἐα{Ἐ{είδ τι εἰίαμ τα, 
᾿ς τὐ ιν γον ἀἠμρμνψκίως νόθον, 

- ίσηίαίσι ἐρεηάοτεβ πτούβ μαι τευμα, 
αδί, οαηίδι5 δηίσι πούαςες [α λ΄ ΜΝ 
οβ ἀεηζες ἰηἢϊσίε, ἔσο φηΐε {τς ἱπεϊα ξαδή16 δα» 
πεηίαπι,οραπι ςορίαπι Δηρογίσεπιας ίῃ τς ὁ 
[απι,πεπιο εαΐτπη αι ςΟἸ ἰστζ ἰῇ πταπάο , ἤΐας ρον 
ἔείζις αδαάαςείς (ε οπιηίδας ἰῇ ει. 
ἀεγεϊ(ί5, πα ας ἀε αἱ (πα Γεα ας τα οτ 611, 
᾿ [πηρεταΐού πέ εξ οαιηίαπι ἀοιηίας, ὁ ὁ 
εἴ οπιπίδα ἀεί ἰεγαις εχίεξ, τ ἱσίς ἀεπηῖ πόζα) 
δίεαν 4Π5,αοπιρίε Πἱ ἀΠαεί, πες {ΠΠΠπίτί5 αρίαλ ἡ 
Ριατίδας ξιπταΐατι ρατίεξαν, οὐ πτι Δα ατγίςςπι Ρίδηε 
κατίοηξ ααπιδς, μα Δ (τος ἐπτρ αΐγίς δηΐταί δ᾽ 
ἕξυγραιίοηῖ γδηΐς ἐχρείᾶ,ἀοηγίζας σαπρία ξαίε5 ἂν 
ἐαίαγα ςα(λἰπγοηΐο ἐδ εἰ αἰίξ, 
(υεπιδαπιοδ δία ἐδεροιὰ ἰξξληξαι, ἢς 

δίας ἥασίεία ςοπυίξαηέας εὐἰά ει ὉΠ Ισίε 
αζξίοηες ἐχρείπηεηξία, ἰἄςο ποα ἡ δέαν ἕη ἐπ άίοίο 
πεσαζς, ἐρία εηίπι αὐτή ςαίαΐς ὁρεία 
οδριεῇδρῆξ, παά (“πὸ αὸςξ εὐ εάο, εἰ ἐαἰία ᾿ὲ 
ας [εἰε τεδίεπεαηἄο, Δ] 4 12 ἃ Ποί5 ραίγδία Πηΐ. 

ἴΝαυίς ρεύ πιᾶίς ςοἠιεδείο {πιίαῦ τγδηῃι ςῦρξη 
αἀἰοία ριοίςηξίϑ υἱέος τοηἀϊτίο, τα ίαπε πο 8 
Ὠδιζας [Αἰ |ς5 (το, ἃ, ρεαςεξίίπν ςαηαπίί ταρίᾶς 

νΝ Ἡδ 11 ἢ 
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ἴο4 ΑΓΑΠΗ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣΤ, ἸῸΝ ΚΑῚΣ. 
δφόμομ» "οὐ πρὸς Ἰδιομ ἑκάσ τοαραπέμ πῦσα τέ ́  
λθ'-ε ει τοίνων ταῦν οὕτως ἔχα, τοαραδεάμκωμδυ τὰ 

παρατρέχοντα τ ταὶ κόσ μα , πράγματα, μοὴ προσδοῦ» 

ἐκωμϑν τοῖο, ὟΣ αἰῶνας, ὯΝ οζώνωμ υδεισὶμ ὺ 

ο σοβαςὸς ποὴ ὑπτέφοφρυς ἀνδφωπθ οὐ ῶς ταῦ, 
Θ΄. ὑψίκερως ἐπαιφέόθω, ἀΛᾺ φἠμγοείτω δὴ σαφκὸᾳ, 
πἰὶ ὑπόσασϊμ, νοῦ, τραυέτω (Ὁ) κάρδιας σἰὼ ἔπαρσιμ, 

,- γουὶ μοὴ γέγονε, ἀρχωμὶ ἐπὶ γῆς » ἀλὴ ἀγνοείτῳ ὕπάς 
Χχὼρ Ἐκ φ) γῆᾳ .ἀπὰ χοὸς ἐπὶ Φφόνομ ἀναβαΐνωμ, καὶ. 
ὙΠ αὐὴρ μετὰ χβόνομ καταβαίνωμ. 

Σπόδαλε διαπταντοᾳ ἀήτντε βασιλεῦ, "θδ) ὡς τὰ 
οἵ τὰς κλίμακας. ἀναβαΐνευ ἀφξόμϑυοι, οὗ πρότερομ 
ἴσανῖαι (δὲ ἐπὶ τὰ ἄνω φορᾶς πρίμ ὃν ἢ ἄκρας ἐφίκωμ, 
τοι βαδιῖ8.0’, οὕτω νοῦ αὐτὸς ἔχ οὐδ᾽ δ᾽ καλῶρ 

ἀναβάσεως Α ὅπ ἂμ γον τῆς ἄνω βασϊλείας ἢ ἀπολαῦ. 
σέιαο ) ἵυ σ᾽0Ι ἴδαφάσχοι “βιϑὺρ »ἀμετὰ τῆρ δμοϑύγα, δ: 
βασῖ λει, Δ βασίλενόντωμ » ἡρὴ βασιλδνομδνωμ εἰ εἰ. 

τοὺς σἰῶνας,, ἀμίὼν 

ἸΒΛΔΛΔΟΣ 
Ἐκϑέσεωρ πσαφαινετικῆς Αγάπκ 
τῷ ϑιακόνον, πρὸς Ιοὐσινια» 

᾿φὸρ ΤῸ καίσαρα, 

“ἅτις ταῦ ἐλὰν 

σι 'βα 
σϊλικὰ 

ὀμομάθεται κέδχς 



ἈΘΆΡΕΥΝΒ ΑΌ Ιν5Τ. ΟΔΕΒ. ἴοι 
εατία, τα επιὶ δά απ σαί ἐχίέααι Ῥεγάμ, 
εἰ {{ ρίταγ μας ἰζα (ε παδεηΐ, ργαίεισαγίαπιαβ.. 
ριατετοαζγεητία παη4!] Περοςία, αάςα) ἢ 
ταιναξο ἢ πα δα ἰαςαΐα ἰποα]ογιπτ ρεγπδηξέ, 

Ἑαίοίας ἃ [πρετοϊίοίας Ποιηο,ης πεέίδαν 
τας αἰείςογηΐς εἰςπεία, [ε δἰ ιογίεηβ ςαγΐς 
(υδΠεηείαιι, ἰεάατε ἀερεξ ςογί5 ἐππ]ού 1. 
ηᾷ δ [{{πει5 εἰ ρείηςορ5 ἴῃ ἕείία, Ὡς ἐπ ἰσηογεέ 
{εἰς οὐ εχ ἐειγδ ποῖ εχ ρυΐπεγε δά (οἱ οσίςξ 
ἄετε,αίς ἐπ ραϊτεγεσι ἕδηάε ἀείςεηάετε ροῆίέ,. 
οϑίαάείο (εἰὩρεείππΠίε [πιραίοτ,  Πςαεΐ 
(«Αἷ45 χαί (ςαμάπηέ, ποτ ργίας ἀε[{Ἐιτηΐ, 
αὐτὸ δα (υρίοτα (εετί ἀεἰηε, (5 Δα (αρηιᾶ ραςξηίδέ 
σελ, (4 ἐὰ σαοῳ ἱαρσίξοι Ποπεογαι 
βίος οδείηιαίο [ἴς ξίεί τε ςαἰςἢ!5 σαος τεσηΐίτα 
(ἰᾶ αἰίηῆ ρείρίας5,η.Φ’ πείηᾷ δ εἰδί εὐδαδί, ὃς «δία 
οἱ (μυίας εχ οἵα), δ ατερηδί,δὲ ητεσηδηξ αι 
χει, Δεη,. , 

ἘΞ ΤΝΝ Τ 5 

εχρο[τοηΐίς δἀπιοηίίοιία Αισαρε) 
τί ἀἰαςοηΐ, δά [υ{Π||πίΔ» 

πσπι Οαίαες 1, 
αυξ ἀρ (ἴδ. 
(5) 

σία (το Ὠοπηίηδέιτ, 

γῖ 

72 



ἐσα. 
1ῖ::. δ᾽. ζὰ 

ΣΕ ΡΒ ΟΡ ΟΞ. ΟΡ ΚΟΤῚ τ 
( .: Ἀπόλλωνα Ἰχξὸν, νὴ ἀσκλκχπιὸρν,ῃὴ τεῆ, "ἦ 

πανάκφαν ,») θεούς -ᾶνταο τε καὶ τοᾶσας ἵ, ᾿δοφαᾷ 
πσοιεύ ον Ὁ. ὁ ἔπιτιλεο τσοιήσει, ἿΝ δύνα κιμ καὶ κρίση! 
ἐμὸμ ὅξκομ τορόδε. Μοῦ ξυγγοάφημ τίώδε, ,ἀγήσαὐλαΐ 
δ΄ τὸρ διδάξαντα με σιὼ τέχνάυ ταύτίωυ ἴσα Ο γενέ 
τησὶ ἐμοῖσι, νὴ ́ ε: κοινώσασθαι, νὴ εν οϑχήοντι, ἀἐκε 
τάδοσιμ ποιήσαδδαι » (Οἱ 0. ὥ οἷς τωῦτέσ ἀδελφοῖς 
ἐσὸμ ἐπικρινέεμ ἄφρεσι »νἡ διδάξεμ σιὼ τέχνίω ταὐύτίω 
ἂν Ἀν Ἰωσὶ ἀν εἰδϑαν μ ξυγγραφῆς “ϑαιγελλίηο τομὴ. ἈΠ 

Χροήσιος, νὴ ὃ λοιπῆς ἁπάᾶσπᾳ ἐλαθήσιοο με]άδοσιμ Ῥί 
ἥσ᾿αὐϑαι ἥοῖοὶ τε Ἐριοῖσ᾽! Ν) τερς ὲ διφάψανγος ν᾽ ἢ μαϑῃαῖς 
συβγεκφαμιμδίίοις πε νὴ ὡρκισμδιΐοις νόμῳ Ἰχδικῷ, ἄλλῳ 
5 οὐδενὶ, Διαιάμιασὶ τε ϑή σομαῖ Ἐῷ ὠφελείᾳ. καμυδὺν 
τῶν νοὶ δια μι Δ κρίσιν Ἐριὴμ,, ἘπιδήλησιΣ Ὶ νἡ ἀδιδ᾽ 
κίῃ εἰρξῷ. οὐ δώσῳ δὲ οὐδενὶ φάφμκακομ οἰ τεθεὶς ϑανάσῇ 
ἔλορ. οὔ" ὑφκηίσοιαι συμϑαλίίω τιϊῶδε. Ομοίως: ἢ οὗδε. 
γυσαικὶ ττοδὸρ φθόζιομ δώσω. α΄ὐῶς" ο Νὴ) ὁ ὑσίως διαῖαρήδ 
σω βίομ του Ἐμιὸρ ν τέχνίω δέω, οὐ πριέωΣ δ οὐ μὴν 

λιθιῶντας, ξκχωρήσω δὲ Ἰργάϊισιμ, ἀνδάσι πρίιος. ὦ δε, 
Εἴο οἰκί ας 5 Ὁκόσχρ ἂν Ἑσίω, ἐσελεύσομιαι Ἐ ἐς; ὠφελείῃ κο 

μιυοι Πωμκὺς ἑὼμ ττάσες ἀδικίης ἐκθσίας, νὴ φθορίκς δ ἀλ 
λας, ") ἀφροδισίωμ ἕω. Ἐπί τε Πιθαιϊκείωμ σωμάϊωρ 
ἀνδφείωμ ἐλξθέξωρ,τεν νὴ δόλωμᾷ δὰ! ἐν θῥαπείῃ ἢ Ἰδῳ ἢ 
ἀκδσω ἢ ἡἡ ἄνευ ὀβαπνείης {1 δου ἀνθρώπωμ,α μὴ ἐϑὴ τῷ 
Ἴε ἐκλαλέεσθαι ἕξω, σιηίσομαι, ἀῤξηῖα Ἡπεύχνονος εἰναι Τὰ 

Ῥιαναᾳ. . ὅρκο, ἮΝ οἷν μοὶ τὸν δε Ἐπιϊελέα τριξονὰ ν) διὰ 

ξυῇ Χέον, εἴν ᾿ἐπαύφασ) νὴ νὴ δ νὴ τέχνης δοξαϊομδύῳ ποὰ 
“τ ασὶρ ἀνθρώτρις εἰς Δ’ οἰ εἰ αϑόνομι ἥϑαθδαΐ νονὰ 5. γὴ Ἐπορ) 

κοί τανανήία το]έωμ. ΚΕΛΟΣςε 



Εἰρροσιαείς ἱπεί Δ 4, Ν ίς Βεγοίίο ἑηέευβέθ: 
ΤΈΘΤΟΕ Δροϊίης πηςαϊςῖ, δὲ ΑΕἰςυαρία εἰν, 
οἰδίῃ ἃς Ῥαηδςεᾷ ΑΕἰςυϊαρῆ Ηἰίο5,8. ἄεος ἃς ἀεᾶς 
οὔτείς πτε ααυδί [πτξ εὐ, ἃ σαδιατσεηϊᾷ πεᾶ αὰ 
[εδίε, ἢας οἷα οδίειαδεατγ ἃ ἤος ἱπγείαγδάο, δία 
ἤ5 (Δ εἰ 5 ςΟείπεηξ, Τ αδατζαπῖ πε βεερίοιί πιεο 
ἃ ἃδᾶς ατίέ εὐἀοέξας [1,η6 πλέῃ ραγειί,ἃ ἃ [ σε 
πἰῦ, (τᾷ « εο ἐς ξαζ, Ε ε5 οἤγείβ ᾷς {ΠΠπεςεῖ 
(ατίας 6 τεε σᾶ, Ὁ αἰτ πιεί5 πη Πγαταγᾶ, Ργοσε 
ΩἱΕ εἰ (γαιγα ίοςο μαδίζας, ᾶς ἀτίξ 6 ππεισεάς 
ἃ ἔπε ραΐιίοιδ᾽ εὐἀοξιτ, Ρεωςερία οἵα] θεῖε ἅ 
[εἰ ἐγα ἐτιτ πλεῖ ἃ βοερίοις πηεί Πρεγίς,ίς 
εἰϑς αἰςίρα, ίεἸερίθ πγεάίοίηο αείηχειῖε, 
ἐαπγατί ἕπεο, αἰή βέεγεα πσιγίηί, [Ώ ςαγᾶα 5 αστοῖίβ 
Φ υἱπδ δ Ὁ ἱῃσεηίο πιεὸ γε ηεςεπαγῆς αἱαγ, 
ἵΝεηπγίηί εστμπαίης ἀἐαταγα, ΝιΠε ἡ ἰηίατίᾷ μια 
τ, Ε οὐδεῖ ἰείαὶς πεπεπᾶ πειηίηί ἀατατ, πες (ἃ 
οἱ ςΟἰπεαβ, Ν ες πιαίίοτί ῥσηδεί δα τορος 
«ὐςερεᾶ ἰοσεῖ ροείοηεξ ρογγεζζαγῇ, ΝΊΩ πιεῖ αἱ 
ατξ πιεᾶ ριτᾶ αἴορίξεστᾷ διαίαβς, [νἀ θογᾷεείς ἰαρι 
ἰο δαπάαῷ ἐαέϊινα, Ὁ εχριξ Βυ δες αὶ πεσοασί Ρ, 
τα γα, Ὁ δοῦν ἀοπλ σεε τς ἐπετο,αίαχαι [ὁ 
δειβαίς εστοὶξ ορᾷ ἀδίυτ,Ο 63 πατί, ΟΥ3 τοαρΡ 
(εἰᾶ,οὉ σῇ ἔρια τξτε5 εἴ πεπεγεδίρδέε πιεὰ εἰί 
ἐλϊατ, ϑίαε πταϊερτία σοῦρα σαΐβαεγο, πε αἰτία 
[ἀὲ ΠΟΙ! εε, πε ἰεγαί, 4 ηὖ «αυτά αὐ ίάετο αἵ 
δαάίεγο, αν εξ Ἔχίγα σαγᾶϊ αἰίὰ Ποῖ σοσηοπεῖο,ᾷ 
γεις δ εξ [κεἰ σα, πεπιίηί δρεαζ, [5 “επημεγαῖᾷ ἐὰΖ 
εἰευγηΐζατς ἰεγααταγᾷ, Ρταίεϑ ἰσίξ ἱααγἄ τέεστε 
δίς Ἰςοιγαρέε βυδεί πὲ οἵα (2 1 πίγα (5 1 ατγίς πιεα 
φίρετα [εἰϊς(ἀορίαςςεαδτ,δς οἴ ΤΑ τ αέηᾷ ραία πὲ, ταί 
ϑιξαίϊει ,ὸ αἰ Ρίατο ςΟἰζαγίᾳ οἱᾷ επξηίί, ΕΠ ίδ, 



τὰν - Ἔτ ων 

ἈΡΝΏ ΙΟΑ͂ΝΝΕΜ ΕΕΟΒΕΝΙΝΜ 

ΙΝ ΙΝΟΥΤΑ ΠΘΠΕΕΜΑ͂ΝΙ, 

ΑΒΕ ΒΑΘΙΨΕΑ͂, ΜΛΕΝΘΒΘΕ 

ΙΑΝΜΝΆΞΝΙΟ. Α͂ΝΝΟ 

“,. ροῦν 
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Ἴσὺδ',ΠσσοιοΠ0 1 πὶ Ὁ 
1ο. ΕΚΟΒΕΝΙΝΒ ΒΤ ΘΙΟΒΙ5 5.0. 
ἌΝΤΟΝ 5 (εἰ 5 αιποθηΠίπηαϑ δατου πη πο. Ὁ 
189 {ι|5 {}|5 Α τιίςί5, φιααϑ ππεείὰι5 [ποθ᾽ Παίς 
᾿ἄϊκατας φαίδα5 πες [αουἰξείι5 χαίςζβ τε 
πγίςἄτία5,ΕΧ ΟρεγεΝ διζοη!β απίριτα ἐς Τ εἴς 
πιίπο ἄεο ρεοροίαίςπεὶ (οἰ αίε, ας εσξεία ςὅ- 

᾿ἰεόξαγαϑ δοπεγευ ἶνοϑ (τ φαί πο 5 τρία, 
{υἷος ΠΡ εἰο5 ἀα διά ἐγρί5 ποἢ τίς εχειάί, 
ταις, γαςοϑ δα σαίδιϑ ἰδία ςδίαῃό} ἔα! 
ετἰεἰητεγρτγοϊαιίονππης ἤδης Ττασοεα!ᾶ,ηπᾶ. 
᾿ταλεωκευολκκαχιαν ΔΙΓΟΥ ἰη(αἵρίς, {{πὸ «ταί ατίδσ 

ηὐάᾶ ποδίσεχἢ θειλιῖ5, πὸ ργοίοες πείετί 
Ρεπκυ!ᾶ αἰίσιαπαο ἕβοετε ροῇίείθ, δ (φαοά. 
δἰαπαυ πὲ ςοττίςε ἤαΐε ἀἰ(ςαε5, Εσαίάξ  ρα-. 

ΟρΓΟΒ ἴδ σταηάείςεπτείϑ αἰϊεποτγῇ δάπιίηίςι- 
ἰοτῇ ραάει, {τ ςεττὲ ρατῇ ἀεςοτῇ, οοβ, χαί ἱπὦ 
Πυφήπα!αιτουίᾳ ργοοτοῆϊ (πηι, αἰίεπο ἔδπν-᾿ 
᾿ρεγαβῆχοϑ εἴς ςὁπιεητατίο, (οηξεγξάιι5 εἴξ 
Ριίπιο αἰ ςεμε δῃηίπημϑ5 δά ςειτῇ ργαί[τίρι ἡ 
δὲ υάί «οσξάι5,Ρο(Ἐ ἰη {ἰτεγίς αιἀδέξεγ πεῦ-. 
-λαάσ ΒεπεΝ αἷεζο, κοὴ αἰὼ. τς ὑμῶμ προ» ὁ 

κοπὴρ πεῖραμ Ἐρ ταύτῃ τῇ τραγῳδία λἄδετε Βα 

ΠΙες Χν. (κει, Ἐεδγσατ, Δα, ΜΟΌ.ΧΥ ΤΠ]. " 

᾿ . . - ᾿ ἡ - ᾿ ἐ 
Ψψωι “ἢ, ῳ ᾿ ». ὧν χ ὦ ᾿ ν ᾿ μος ᾿" τὰ 

ων ᾽ 



6 7 

παρ τόποδβας, Ἀπὸ νοι δα: ΕΥΣ 
ΠΟ ΡΟΔΙΔΚΟΝΟΣ ΤΎΤΟΙΣ ἘΝΊΤΕΥΣσ 

ΞΟΜΕΈΝΟΙΣ ΧΑΊΡΒΙΝ: 

ακθ ΠΤ ἔν “ΣΟΙΝΤΩΜ “γονιμῶτα) 
τ΄. Φν πῷ χιὰ πραΐδωρ ἑαυτῷ ταῦ 
᾿φατεϑέντωμ τραιδεύτόθαι » βατῥαχο 

Ά ἀιυομαχίαμ. π "οὴ ἐπικιχλίδας , κα 
- δά ποὺ ἑρόδοτίΘ Ὁ ἰβοφεί, κολ ἀλλα ὅσᾷ 

παιγνίω, ἀνάμεσα; ὍΊΟ τὲ τοαιϊσὶμ ἐκείν ν κοὺὴ τοῖς Ἐπὶ 

γιγνομϑλίοιρ χαριόμανθ7, σιωετίϑετο ᾿ ἵνα, Εν δια- 
βημάτων ἀςχόμονοι γτότωμ ἅδιορῖ ἀκφοῦνται ἧς γ") οἡ 
τὴν τὰ ὁ τραΐδωμ ὦ μόν; Ὁ διακναζεβ φιλόντ ὡμ-. τῶρ μεΐ 

ταγενεθέφωμ δὲ τίς "ὸρ τοοιητὴρ ἀπομιμ δ βολό7 
ἐενθ’, Ἀδ εμὴμ τινὰν γαλῆς τλασάμϑυος Θ μιυῶμ, 
ΕΟ κωμωδίαρ τάξι τοαφάγαγες : λέτρῳ Ἰαμβεῖίῳ χβεσᾶ -- 
ἔδμιος. τόὅτο ὑ δέ μοι ταῖς χόβσὶν Ἐμιπεσόντίθν, ἔδοξε 
ἄμμος μοὶ τοῖα Φιλομαϑέσι τῶμ ἑέων ἕ Ἐφγορ ἀπεφγάσ 

σ᾽ αὐϑαι καταδύμιομ , εἰ κέν ὥΩ τίς τινὰ. νέα ἀοΙ,.-- 
δὲρ τυπώσαντες ἀποτοέμψομϑν .αἰκα δὲ κοὐ οἱόμ τι} ’ 
νας κήρυκα πϑοεκ πέρ. ψαι οΟἐ οὗ μετοῦ πολι τυπωϑα 
σορϑιας ἰωνιοῖο, «ἘΦ ἣν -πποδὴμ ατϑδὴρ ὁ Ἐλιὸρ σατὴφ 
ϑίατεθ ἄλεο τὰς γουῇ διατριβὰς ᾧ -Ψ, ἑώμα -ᾶλαι πογξ.- 
θ᾽, γαασάφιϊ͵ ΚΟ οὐ δεσιμωτάτῳ ἢ ἐπισκόττω ΤΟ) 
οσ 'σαναγωγὴμ τσαφοιμιῶμ στυϑίσαι ὑπέλετο ξ 
ἀρξάμον." δὲ τῶρ τταφοιμ]ῶμ, σιυσυπτεμινήδοκ νονὴ γνω- 
μῶν, ἀποφθεγμιάτωρ τὲ "ολ ὑποϑακῶμ ἀφχαιοτά 
τωρ "οὴ σοφωτάτωμ ἀνδρῶν 5 ἀδελφὰ γοῦ α)λίλοιβ 
εἰσὶν τοαροιζλίαι σ"ρὴ πα Ζ΄ ναῪ ὑττοῦῆκαι ν ἡϑὴ 

5) ἀποφθέγμο]α 



τοῦ 

ἀποφϑπέγματα, νομκήίω δὲ δ βιβλίομ Ῥῖο φιλομαθέ! 
σι δἷν νέωμ, χῦτι λείσίω τοαφέξε, γετἰιὦ ὠφέλααμ ἃ, 

ὃ διὰ τοολδῆο ασυδῆς, τι ηϑλ ἀναγνώσεως ἰφα σ 
υἱσαντο, εἴγε Ἵν βιθλίωρ ἢ λυπόξασαμ ς »ταὐτάγε σάντ 
ἐκέσε σαυκγμδθον» ̓ καϑάντοῃ τ Ἰωνιᾷ ταῖς μελίσσαις 
τὸ ἀνῶν, δ έδαι τοῖο τσ, ἀνιδεωτὶ ἀποδιοέπεδβ. 

τἰὼ ἐμοὺ οἷν γαλεωμνομαχίαν εἷμὺ σιωϑεὶο, 
ὁο τί ἂρ ἦω ̓ καλῶρ -σᾶνυ "οὴ ἀϑείως συν- 

ἔϑετο,, ταν τοῖς. Φιλομαϑέσιμ 

ἐκπέμιποόρεν. οὗ μετοὺπολὺ 
δὲ οὶ σὑὼ᾿ Ἰωνιὰρ ἐκδών 

σου δὰ ὠτυπώ ́  ᾿ 
σαντες . παᾷξ Ὺ 

αδλὰ νὴ μεγί δ 
οἰω ὠφέλειαρ,οἿ ασ ὃν 

δαΐοι καφτσώσονται ο 



ἹΠΟΘΕΣῚΣ ΤΗ͂Σ ΓΑΛΕΩ-“ 

ΜΙΟΜΑΜΧΊΑΣς 

5 οὗ μινῶμ κυριεύοντι 7 ᾧ, ὁπῇ τινὶ ζ6“ 
2 φώδει νολ κατεσκιασ᾽μϑλῖκ προσιμϑιον - 
τθ', κρεῖν ἥν κατωνομκασμϑμα, νοὴ 

Ἵ ΟἹ γαλῖῦς τὰ ἅδε κἀκᾶσε δφομαζ ὡς ὅσες 
----- - βλεπόσης μοὶ Τὸρ ποδε σαυήδως δρό- 

ΔΔὸῚ ἩΡΡΊΡ ΑΙ οὗ Κρεΐ ΝΘ’ μὴ Φέρωμ ταύτυς σἰὼ 
διἰωεκῇ πορισκόπϑισιμ ἢ τὸ τότο ὑμαζμονι ΠΟΡῈΔΙ 

ϑὼμ, ὃ ὁρ τίν τοὶ τυροκλόπϑ ἀξίαν αὐτῷ τυὐριέφεφε ; -Ο 
τότω συμβὅλω »ϑισάμϑῃ »ὦ τινὶ τρόπῳ ταὐύτιω 

ἡ  ροπώσεται ἃ πόλεμομ ἀσπονδομ ματ' αὗτιο δε 

δφακέναι μεμελετήκασι- ποὐν, πλείω ἀυῶν ἄξροι 
σμὸμ σαυκϑροικότερ ἀμφότόροι . "ῶλ πΞῬ νενόϑετκ, 
κότες νκαὶ τάμπλεισα προξάυαντες ᾽ ἡβραδὸμ παρέδύ 

πεὸς αὐσὶὼ ἀντεξήεσαμ. "ἢ δὰ “προσκεκρύκοτες ἑκάτεροι, 
Ὄρ᾽ Τ κρεῖ [δια ἧ ἡὼ ἅ γαλῇ κρατήσασα, ν "ἢ τοῖς ὄγυξι ταύ- 
τῷ ἀγρίως απαφάξασα,, πραντίκα τὶ τὸρ νεανία εἰσ βέξρω - 
κῆρ. ᾿ ἄγγελος: δ Ῥ Ἀιυῶμ, καθεωρακὼς ΩΥ γινϑμιοίομ, εὐθέως 

πρὸ Ὧ δάμαφτα ἵ τ κρείδιῦ ὑπέθφεψε, αἰωύσωμ αὔταν 

ἐμ 1 προσφιλεσάτο τραιδὸρ χαλεπώτατορ θάνατομ. 
τότομ τοίναυ Ἐπεπολὺ μαχομϑμωμξύλομ κατελθὸμ σε- 
σκιμϑίορ σς ὑπρτάταρ, βέγηβ »τὰ νεῦξᾳ τίς γαλῆς κα 
τύλασε ν νὴ νικηῖα! ἢ μάχας οἵ μῦερ ὥφαθασαμ. 

τὰ τὸ ΤῈ ἀαΈῚ πρόσωπα. 
Κρεὶ ἴδλοο. τυφοκλότε, Καρυξ, Χορὸς όραπιαινίδωμ. 

[πιόντες κρεῖ ϑδνν ΑὙγΕΛ). προλογιῃς δὲ ὃ Κρεΐϑιος; 
Α, 2 τίὸμ 



Κρε, 

Τυρι 

Χρεΐ ΝΜ 

τυξε 

5.5. 

Ξ Ἢ Ἴ ἐγ ὅσοῦτου ὠυδοκώτα τοὶ λβόνοΒ 

᾿ υϑήοντες εἴσω δῇ) ἢ ὑπῶὼμ ΕΠΗΘΘΣ, 

ἢ Ἀ] δείμω σὰνεσμνον. ἡ) φρίκα νὴ) δειλί ἀὴ τ 

ἘΞΩΣΙΒΕΕ τε ἡ δυσμόφως δίεμϑι οἰκξιόμ βίομ,. ΠΝ 

δὴ ᾿ δὲ προκύγαι ηδὴ πῆς ἡφηυϑιοὶ, ὦ ι 

ἀλλὰ οἰκτφότατοι νὴ φόβο τεπτλησμδυῥοι,, [δ 

βίο, σκοτεινὸμ ἀϑλίωσ ἀνωξίαιο ,᾿ Ρ δ ἔχ ἐν 

«ὥμϑι καλά πῃ ὀὐκὰν κι ὐ νιον ον "δῷ ὍΕΡ. Ἐπὼ : " 

μοὴ νύκτα τὸρ σύμιπαντα, ἐν τον δρόμοι, 

Διακρὰρ φοχδμον ποῦ σκιὰ ἢ ϑανάτῳ (, το 
ὧς οἵ Ἰοφώδᾳ κιβέριοι τὸ λόγθ,.. “᾿ς 0, 

οἱ πσοντικῶρ ἔχονπα ἀμιβλυωπίαμ ἡ πὰ ἂν 

ζόφωσιρ ἕξά κίυου εἴλκομ τὸ βίϑ. Ὁ αὐ λρὰ 
χὲν μὴ ὑης ΟΝ φέρης φν μιυνωξίαις ᾿ 

εἰ, γου, προελϑϑμ ὧρ λέγεις βαφσαλέωφ 
τόδ ἐσοξαν βαΐνοντες ἀκέτῳ δρόμῳ, 

τάχιστ ἂμ ἐμπέσοι Δ.) οἄπει [ορδοώωρ 

"οὴ προῦμιμάτωμ ἴδοι μον οἰκέομ μόφομῃ. "Ἢ 

ἠδὴ[ ἐμ σκοτῴνὸμ ἀϊδωνέως τόπομᾳ τὐοὶ μῆρ 

λάβοιμιὸν ἀντιπτοινὸμ ἀκρατώωσοίπᾳ. ὙΕ 

πῦρ γοι τσαξεμ πέσωμϑι, ὧς φὴο κιδῶσοι 

"οὴ τὸν ίον ϑλέτπσωμον ἀϑλίω μύφως ΑΕ μΝς ἃ ΣΟ Θὶ 

Δαφϑέν τες εἴσω ΤῊ φρικωδῶμ χαλέωμψ. 



τΑΛΕΠσΜΥΟΜΆΑΣΥΑΙ,. 

ΓΙ δόλον ἐλένε, ηδὶ δολοπλόκυς!. ; ἥγος 

το ἔσιῳ αὕτα ἀκὴ φϑορήσ 50. “τὸ. λέγᾳ » 

οὺ γοῦ ἌρῸ εν τὶ σκοπῷ τδρισξέφω, : : 

τ γαλίὼ ὠνόμιασσεν, ̓ ἀνπρώπωμύθης, 

αὕτη γουὴ ἀεὶ χαραμομ ποιρλέπα 4 

"οὴ ΠΣ εὐ μοί - Φ ,καλώφσοῃ οἵ κωνεᾳ. 
Ἰχυκλατὅσι τοῦο λαγωούς ποοικίλωου : 

τὸρ αὐτὸν αὐτι σκανδαλοπλόκως ξόπον.. 

ἡμᾶς διϊχνξ λυγγικὸμ βλέποσά τι ἵν 

οἶδ᾽ ἥυ τἷρ ἡφαἰύθισας ἀκρφιβεσάτως.. 

νοὴ γχαὴ πρὸ και σἰὺ ἐμίὼ θυγατέρα, ̓  ας 

λυχι ογλύφίω δὲ φημὶ σἰὼ πτεφριλρυϑμίω͵ 
Ν ΧΕΊΔΕΣ ὗ ι 

οἰκτρῶς κατημαλλναξε εῷεν μοι προῦμμαάτώμ ΡΣ Θ 

κακῷ δ᾽ τέκνο, πὶ φιλίω Χορδοκόπομ. ες 

μοῦ τὸμ πτοϑεινὸν σιρϑάρπίω "οὴ Φίλομ,. 

εἰο Ἐκδικασιμ, δὴ ἀδελφῆς ὃ ἣ Ἰλϑόντα, 

τί χοῦν κατωκιήσαμϑυ ἃ ὧδ ϑηλυδοία!. 

νὴ ἡρέδομε τὶ τὸρ φόνου δ᾽, φιλτάτωρς. 

καὶ τί τεῤσεκον Ἰφγάσαόσθαι τυγχάνα .᾿ 

ΕἸΟ ἀντάμαυσομ ἀπιδῶρ τῆρ παμφάγα, 

μαὶ ἥν ϑανόνταν ἐκδικῆσαι ἐμ μιόφομ«, 

ποίῳ τρόπῳ κάτειπε σαὺ σαφίωίσᾳ, 

ϑιύϑομ πρὸρ αὐτύὼ ἀτόμως τετευχότο. 6 ὌΝ 
Ὡ- ΡΥ γὴν ΜΉ ΎΝ Υ ἀξ ὦ ἀν ΘΝ - ἀν. 



ΤΙΣ ΓΑΛΕΩ, 

τυῤο ᾿ Δέδοικα "οἡ πέφρικα μὴ ἐσφαγσμϑδμοι, 

νῦν Χ ἵμᾶς φανῶμϑυ καὶ καταβεβρωμῆμοι 

πο κῦρμα γαλῆς φεῦ γενώμεϑα ξένομ - 

ξεν Καὶ τὸρ δὼχ ἕκχτι δῇ τπεϑυκκότωμ.- 

ἡ ὙἘ γινώσκας τοὺς γεαφξίς αιναμϑύσς 

τῶν συγγενὼμ ἕκκτι καὶ Δ γνωρίμιωμ, 

τοαίδωμ, δελφῶμ, γνωρίμωμ,φυρασόφωμ, 

ος ὥϑ'ανόντας ἀπλήφωτορ ἕλκοντα κλεθ)- 

τὺ, ἸσΆμι πσάντῳρ διὰ δεινὰ τυγχάνει 
ἡ λιπέμ 5 λαμ. πρὸ σάδιομ οδὲ ἃ μέφαρ 

γοὴ δ᾽ σκοτενῷ συγκαλυφϑίῶαι τάφω « 

κρεῖ, Οὐκ οἶδας ἢμ μέγιθον ἀρωμοι κρᾶτΘ", 

μὴ τοικροτάτῳ τίώ δε δώσομδιᾳ μόφῳ- 

ἦν, Ὅτὼ γρόπω σαΐαιμε σαφίιιϑέμοι. 

Κρεῖ, Αὐτὰ μαχησμὸμ συσάδιω δεδροακότεο 

ΠΝ Κρᾶῆου μοι Φοκξί συμιβαλέῳ λαϑριδίωρ 
Κρεῖ. Ποία δ' ονκσιο λάξϑρα το) προσιέναι ̓  

τυ, ΕἸ γορ προγνώσει Ὅρ' δόλοις προσανέχομ 

τς ᾧρειρ μαχησμὸμ αἵρετομ σωρεσάναι 

νοὴ συμμάχωμ ὁμίλορ εἰς αὐτὶ λάβᾳ, 

ναὴ συμβαλδσα,τενικαῦτα 5 σἰφΘ 

ἀφᾶ Ὡραπαύσασα σἰὼὺ ἡμῶμ Ἰλίω.. 

Ἐρε χ᾽ Ἡμᾶς καξ σον συμμάχωμ ὁμκγύρας ς 
λάβωμεν 



ΜΙΟΜΑΧΙΑΟ. 
λάβωρμϑὺ εἰς ἄξκξιμ ὡς ἐδισμϑσμ. 

οὔκ οἷδϑα πῶς πϑὶμ σιωσιδῶμτες τὸρ μιῦϑον 

"Φρὸρ δ᾽ Ξτράτόνμα Τῇ γαλῶμ κἡὐ βαξάχωμ, 

"δὴ συμμιάχωμ ἐΐχομϑυ κράτισομ νέφ Θ΄, 

Ἰόεμι ποῦς κάἄκιδομ εἰφομδν μόφομ» 

τραΐδωμ, δμιαΐμωβ,γνωφίμωμρ,φυτοασόφωμ, 
δεἰκοῦ δ ἀπολώλαμιον Ἡμέις Ὅῥ τὸ τε. 

Δέδοικα κοὴ νι μιὰ ϑάνωμϑν Ὅδ' βόθρῳ. 

οὔ νὴ ϑεῶ τ-λήρωμια δ᾽ «νυπνίωμ 

ἀελπίς εἰμι μοχὶ γον δ ὀνειράτων «΄ 

τί γο( ὄνειρο ἐμφανῶς ἑώρακας ; 
Ο 7ε γϑ ὥφθη κατ ὄναρ κνώσομτί μκοις 

μοὴ ϑάρσί )»" ᾧτέϑακε τῇ μῇ καρδία, 

μαλ χαῖρε, λήψκ 720 σ΄ πεφώνηκε κράτ ), 

τίνι προσωμοίωτο κοὶ τό το φράσορ 
Ἰῷ »τυξολείχῳ δ Φρονίμκῳ ἜἜΌΝ . 

πῶς δὶ οὐκ ἐπὶ ἄλλο, ὡράϑη ΟὈ! ΤῸ χβόνομ - 

Ἐμάϊς ἀπειλαῖς ὡράθκ “ἤοιαλέ)7, 

τὶ γοίῦ ἐπκπείλκσαορ αὖ ὁ, ὍὯδ᾽ πόλορ 

οἰκοίῦ τι νὴ λέγοντ! τοῖο ἀιϑανάτοιρ, 
σεφὰμ μεγισίω ξανάψαι τῷ πτόλο 
μὴ πάντας ἕλξαι Χειρὶ πσανόϑενεσάτῇ - 
πολ τῆτις ἐπείλκκα τότῳ μυρία, 

Ὧξ 

᾿τυρς 

ἕςςς 

Ὑυρ, 

χυρὲ 



»σπτι 

δ τὰ 
ε 

-" ἀυλος 
-. 

το, ἴω 

κρῖρς ἃ 

1:4. γάλβπαμζτοιλ,. ἢ 
μοὴ γουὺ κα αὐτὸν Ἰσϑρῶμ μι, τὸρ βίον. “ς 

. ὅπως υβυωρξσωϑην, οἰκτρῶς, γωνίᾳ, 

Ὁλωο σκοτεινὸς νεῖμαι. νοὶ) Ἰσφν γέρμωμ. ΥΥ̓ 

μοὴ δέμα Φανὸρ δέβαγμα νὰὶ νὴ τρέμω 

φῷο, πενιχϑὼ ἔμπλεων ἀκδίαρ. ἰ 

ὠμιοῖομ, ὠλόλυζο υ"ὐϊδύμοωυ, μἔγα; ̓ 

Ἐκοπῖομ,τἀσάρα ον οἰκείαμ γύω, 

"ϑὴ) ἐμ ϑεὸμ ὕπατομ ὕβριῖομ δ' ίκ.. 

᾿ μοὴ προστέβέκα τοῖς δεναγμοῖς, σὺ χὄλῷ, 

Π Φενὰο ἀπειλαο παντελῶς δαμαλέαρ, 

τί γοιίῦ ἐπχπείλκκαρ εἴτε Δ τὸ δε. 

ὧς εἰπδὴ οὗ ϑήοᾳ ΔῈ ἐικασιὼ μέγαμ, 

"οὴ τραγκράτιδομ τὰ μάχῃ σεφανίτίω,, ΠΩ, 

τάχα προσελϑώρ ἐρ ναὸν Σ ̓ϑυμάτων: Ὺ 

ἅπαντα οὐσω πρὸρ ξοφὴρ, τὴς κοιλίαρ δ 

τιον Κἀγὼ σαρέλϑω, σα σαϑεύνῳ. κοὰ τέκνοιᾳ ο. 

τ ΑΛᾺ ὧο ἔοικε τὸν μἶϑορ παϑισόραρ. 

Κρεὶ ἵν. 

ΤΣ . 

Ναὶ δῦτα καὶ σύμπαντας ἀςτίωρ, μύας. 

᾿ κεκλκκέναι προλελον εἰ. ἐκκλησίαμ, 

οὐ νωῦ ἔπει ' δεύοιτο δ᾽ φοιτεμίω, 

ἀπαλαγίζῶαι τῷ σκοτοκφύηο βίᾳ, 

ἰλϑιθορωπίύαι τε γαλῶμ Τὸ φόβρυ . 
᾿ »“  ω Υ ᾿ , , 

σον πόνο μα ἄπονταῦρ ἀρτίως σνΎΚΛΗΤΌΟμ ὁ 



ΜΑΧΥΑΥΞ 8. ἘΔῚῪ πἰἃὶ; 

μα) ς σόοι εἰο κἄταρξιμ᾽ ̓τέομ λόγωμε:" το τ ΜῊ 

πρδΣ ἰῷ: πφοσφέκεῴ, εὐτολβίομ. ἡδένύ ιν Ἧ : 

ἢ νοὴ ϑϑαταγοῦς -ϑφατηγῶν. εἰφγακότεθ, -. - «ὦ 

μοὴ ταξιάρχας νὴ λοχαγοῦο, ἰδιυθέμε ὁ; «πο νῷ, Ἀν 

λογχηφόζας τοὶ κραταίους ὑπλίταθ» ἐς κάτ ἢ ᾷ 

ἀντεξίωῤεν εἰς μλοϑομ πταγρϑλαι - ἷξι ἧς ΣΎ 

Καλῶς προσέφαρ (δ σοφῶς νὴ κόσιμΐως,.. ἀπε κε δε 

ΚαλΎΝ ἃ γῦραφ νϑϑετέι "ἢ σωφρόνως .᾽ ᾿ 

κίρυε ἢ ἴτω δὲ ἡ καλείτω τοῦς μύας, 

1δοὺ τοάφασὶ ἀύαφχοι δυσγυθδα - κῆρνβ, 

ηοὴ σῷ πρεδήκασι Θμϑηδθεν δ πον κι μα 

Ἐγὼ μοῦ ε σώταγμα γενναίων Φίλωμ- ; ὩΣ Κρ, 

εὐακτορμ εὔομλομ Ἐκ ποι αϑόνο 

πτολίιν καταγνοίε ΔΙ τάλαν πεφυκότωμ... 

τὶὼ ἀόλένααμ νϑδικακίσίω δ αλείαμ, Υ 
αν ὧμ περ εἴσω φωλεῶμ: μυχαιτἄτωμ ,, Ῥ 

υϑύοντερ οὖκ ἀόλμομ εἴχου καρδίαμς͵ 

ΔΛᾺ ὧς καινή, πο. μέλκ ἡϑεμλύοι,ς ᾿ς 

ἔπτησαμ ἘΛΘΕμ εἰ μάχίω ᾧ φιαντίω, Ἀν: 

δα ϑρατεύεμ Ἱφοφῶ ϑαρραλέωρ» 

οὗ γονῇ προσῆκομ μι διέδοκ νὴ Φίλομ 

ὁϑέν( Θ΄ φόροντι καὶ πρατόατι μυφίωμ᾽ 

πομπὰς τελῦμτι καὶ κεότοις ἰνημβήω».... Ὁ 
ΡΠ ΕΣ Στ βόθο ἀὐανς Οὐ 



{16 ΓΑΛΒΩ͂“᾽ : 
“φέραν πϑούλθέι Οδὲ ἐμῦς μινωξία ἐ Δ ρν ΠΑ Τὸν 

ὑμᾶς δ ἐτοίμως ὧν λόγου δϑεδεγμϑιίοι, 

ὧν εἐὐγενῶμ τοέλοντες Ἐκ φυτοασόφωμ, 

μοὶ τοανόϑενῶς ἔχοντι αὐτῶμ τὸ τοῦνδ» 

μὴ νωχελᾶϊ γγύνοϑε ποὸς τὰ πρακτέα. 
μή δὶ ὑκνήσκτε μαϑαμῶς ᾧ γεινάδαι. 

ς ᾿ΛᾺ ὧς τάχισ ἅπαντερ ὦ θᾶοι μῦερ ἢ 

το προθύμως εἰς νέαν σρατεγίαμ » 

ξηλὸμ λαβόντες δὲ ἐμιῦς τασίαο . 

τος τ γὼ γὺ οὐκ ὥκνησα τοῦποτ εἰς μόϑομ « 
ἀλλ ὡς ἀληϑὴ ἐκνέας ἅλικίχο, 

εἰνῖας δ᾽ φρατέγαρμ ἀνδρικῶς ἐτραπόμίω 
πάσαις δὲ τοάντι προσβολαῖς ἔπεκράριω, 

᾿ηγύσε γονὴ φνυεὶς εὐγενδο δ, ὀσφύθ, 

ὡς ἴσε τἄντες τὰ τοάλαι ϑρυλδιόμῆνα», 
ἐπὶ διωάμει ηοὴ φρενὼμ γορδσία 

Ἐμοὺς γουέϊς ἕλκόμτας ἄπλετομ κλέθ2, 

τοὺς χαρτοδάπϊαρ ὠνομασμθμδε λέγω» 

οὔκ ϑέλκσα ᾿ϊ τὸρ ἄπονομ βίομ. 

ἀλλ εἰς μάϑκοιμ δῇ ϑϑατήγικωτάτωμ ᾽ 

ἀπέδομ εὐϑιὶς Ἐκ νέα μκερακίσ » 

ἤσκκσα κορμὸμ νοῦ απάθίω σιὼ δασίδι, 
βαΐνῳ τῷ ἵππὸᾳ χοὴ ϑρέφεδλαι πτοικίλωρ, Ὡς 

: βάδιμεν 



ΤΟΜᾺΣ ΤΑς ᾿ 

βάλλω Ἔ,. ἐχϑρὼ εἰδόχως νρὴ καιξίῳρ. 

τεῖνεμ δ᾽ τόξομ νοἱὴ τὸν ἰὸμ Ἰέναι.. 

μαὴ τᾶσαμ ἁπλῶς τἰὼ ϑρατιγίαμ τέχνη, 

μετέλϑορ ὡς ἅπανπο οἵ Θρατιλάτα! 

μόϑωμ δὲ ποδιὼμ Ἐγκρατὴςᾳ δεδεγμϑιῖφε, 

"οὐ τλᾶσα ἄδλα «δὲ μῦς Ἐμιπειριαάξ 

ἴϑυν δεδαχῶο, ἤλθομ εἰ μυαρχίαμ» 

πάντωμ ἄφι5 Ὁ καὶ μέγας κεκφιμβιθ, 

μοὶ νι δὲ τταγκάκιδομ ἔγνων τυγχάἄναν 

τὸν ἀνϑάμιδδομ τῷ διὼ Ὁ «Θὲ ξέας, 

Ἰῶομ τρέμαρ τὶ μικρὸν ᾿θλιωμθψομ « 

τοίνωυ κελεύω τοὺς ἐμοὶ τεεριλμθες, 

ὅπανταο εἰὸ σώῶταξιρ ἐλθῶρ (Θὲ μιἄχπᾳ» 

στορῶς,κραταιῶο, εὐόϑενῶο,εὐκαςδίως ν 

σοφῶς, ναςγῶς » εὐφυῶς ὡπλισυδφᾳς 

ταν δὲ λοι .ἴτε πρὸρ τὰρ οἰκίας ς 

σἰιὼ αὔριορ δ ἕωϑεμ ὦ ϑραταλάται, 

"πάντα, κινῆσαι βόλομαι ϑαφραλέωρ ὁ 

δοκᾶ γὺ οὕτω συμφέφαμ πρὸς δ' πέρας « 

Ἐπεῖπερ δα τοάντεο εἰς τὰρ οἸκίαρ 

ἀπῆλϑομ, ὥρα τῷ καϑϑυδῆσαι κλίνας 

ἅπεμι καγὼ πρὸς κλινίω σι Ἰδίαμο 

ἐρχκαρ ὀρϑῶρ τοἰγαφοιζ τοειφατέομ 

Ἢ 



ὅζος. 

εἰ αἿ, 

ΠΔΔς 

τὺυς, 

ΐ Κρεῖς 

τὺυς.- 

ΝΘ ΓΑΛΕΏΩ, οὐδ, 

ὧ κὐκονίν ἄλγθηι υἷϑ κρατᾶ Ἅε "δὴ ολίβά, -". 

ὦ Φεῦ τί τῶτο τί ̓σαρόσαρ᾽ ἡμέρας, 

δανὸρ λογισ κὺρ ἔσχε μι ὧμ φέασοτίο), 

γαλὴ προσάψαι μκῶλομ οὗ λαϑοιδίωρ, 

δϑοκῷ Ὑ αὔτορ. σωὺ ποᾶσι Ξρατηγία,,.. 

ϑανξμ, λιπόντα, τὸμ φάεσφόρομ λύχνομέ 

ἀποΐλομ,ἀγνόμαντιγφοῖβε λοξιά, 

τί τῷ Ὁ τῶν: Φεῦ “απαὶ, φεῦ, μοίπσἄλι 

Ἰαταται ἀξῷ ̓πόνωρ Ἰαλέμωμ ἘΌ5Ὶ 

αἷ «αἱ εἰου, Ἰοὺ, ᾧ κακὼβ πονα μάτιν, 

Ἰσωρ αι ὐϑδρ σὶὼν βάχίω κατακράτι 7. 

Απισὶ ἄπιϑα καινὰ καινᾶ μκοὶ λέγεις. ᾿ 

τὸ τῷ διὸρ ϑέλεμια νι νποξάτω «- 

ορῶ ϑέεισαμ δ, νέλων Ἡμέφαμ. 

καὶ μἱὼ κἀγὼ Φέξορκὰ πὶ χαμπκδόνα,, 

Καὶ τοιγάφο(ῦ λίποιμιον ὕπνομ νοδ κλίνζω,, 

οἵα δὲ Ἴ βδο Ῥῖο ϑεοῖο πϑυκόπο, 

“ποὺς τὸμ μιαχκομιδυ σείκωμϑυ ἀξόμωρ ἣ 

δ ὙᾺ πρὸ τοάντου ἵλεοιῦ τὶς ᾧν πόλῳ, 
ἕφε, τ χϑοῦ ϑύσαντεο ἐκκαλόλιον ἐῤ δία... ὁ 

μοῦ “ἰὼ ἀϑίωδυ Θὶ ἂρ ἑριι νὴ ππᾶνα» 
μὴ) τὸρ τποοσαδῷ νὴ ὧρ ἀγνὼν λοξίαμ, 

εἰῆραρ δρὺ αὐρῖς, ἀρπμῳ τ Ὀραβάτιμ-, 
5 ὦ» “σλύτωνση 



ΜΙΟΜΑΧΊΆ,; 
τλδτωνᾷ λκτὼ σιὼ ἅδη ἡρσεφόνϊώ, τ 

"οἱ τοάντας ἀῆλνθφ. τὴ προ μν ἐμ πόδα, 

Ὁ πάντιο ὦ σύμ πᾶντιο ὦ θεοὶ ἀόνος. ὃ 

ὅσοι τ ἀνωϑεμ οὶ κάτω Κλχροχίαβ, 

ἔχοντες δὲ ΔΙ καλῶμ Χορνγέταϊ 

“πφόδκτε ναὶ πρόϑητε καρτόρωτάτωβε 

τῶμ δεασοτῶμ διεὶ πἰιὼ νέαμ Θρατι γίαμ 

μοὴ τῶρ τελόντωμ ποὺς δ᾽ σαμφάγομ γγζοβε 

κι εἴϑε μικήσειαμ ὦ ἴεν Ὅδ᾽ μόθῳ. 
ἐμοὶ σρατάγοὶ κοὐ)" σώ Οὐ 6. καὶ τέκνομ, 

Καλὼ; τὸ μικᾶμ, αἰλιὰ δαλεία μἱ ἔχει» 

κἀγὼ δέδοικα δὴ δέλω κατακράτ ς 

Δανὸμ γάρ ὅξ) δυόμιονῶν ἐυαμδοία. 

Ὁ φεῦ βασιλεῦ »βεθὼ ἔφγασαι μόϑομε 

Ἀεὶ ἃ ϑέου τῶν καλῶμ ἅπαν νέμᾳ. 

ΕἸ μοὺ κρατήσεί Τῶμ μιυυὼρ αἵ πληϑύερο 

Ἐξιοζύσ᾽ασι το «γ"αντίσυϑύκο, 
εὖ ἂμ Ὁ λοι ανύδοιμϑιυ" Τῷ βία, ὦ 

καὶ ἐν φόβορ ξί αιμϑν ὧφ. ππορρωτάτως “Ὁ 

τιαὶ διὰ γγύογρ: το σαὺ ϑεῷ λέγω «᾿ 
Εἰ δ ἅζονεο γγύοιντο τῆς ζ)αντίας, . -- --. 

μοὴ τορὸς φυγὴν βχέψωσιμ ὃς τέξαμϑοὶ,". 

ἅπαντα φεοῦδα, πρφοσγενήσι τι τάχᾳι “5.0 



“00. 

σωυὰ 

Χος, 
τινὰ 

Χορ. 

τυυΐ, 

Χορὺς 

Ἄ 

1:29 ΤΑΛΕΩ. 

26 εἴθε μὴ ἐ γήδοιτο ΔΗ ἐδ τ ἐσοιτὸ μοί. 

καὶ πᾶς γἶνκται φ5λθ᾽ αἰχμαλωσία. 

οὔκ. ἀλλὰ δανὸμ βῶμα οδὴ ζιαντίας. 

Καγὼ δὲ δ-ὅλκ παισὶ σαὺ τοῖς φιλτάτιο, 

- 

ἢ ποὶν κυρία προσφάνήσομαι τάχα. 

Ἡκισα δ'΄όλνη σι γενήση σαὺ τέκνόιο. 

ἀλλ ὡς ἀληεϑῶς βρῶμα οδὲ ἀδδιφάγο, 

τί γοζῦ προλίπω δ᾽ γλυκύτατομ φάθ)". 

μὴ συγκαλυφϑῶ τὴ κόνει ὦ Ὧδ' τάφω .᾿ 

Σίγα σίγα δέασοινα δενόμτι βλέπω. 

ον πρὶ ἰὼ ὁρῶ ϑέορτα τίν ἑασασμϑλΐομ 

τος ρὴ πυκνὸν ἀϑμαΐνοντα δὶ πεπληγμδομο᾽ 

Ἀγγελος. 

Χορὸς, 

. Αγγελ. - 

ειωΐ, “ὦ τῶ ποϑάρδ να) τεφιλμϑυὸ τέκνο, 

Κυρία πὸ τάξεσι, τίς δνλωσάτω. 

Ἐξέσί σοι! ϑέλομτι ταὐτίω ἐϊσ βλέπαμ. 
Ψ , 4 Ψ 

τάλαινα τοαντάλαινα μολ 7ρισ᾿αϑλίαο 

“σἐπῖωκε Ἑωϑεῖρ ὁ ἡικάρπαξ ᾧ μάχκ- 

-σέπτωκεμ ἣ μὴ τῶ γήρως βακταρία, 
,“» “- ᾿Ἅ 

ὦ Δ πτόνωμ ὦ ΔΙ 'ππόνωρμ Ιαλέμωμ- 

. “πα παῖ τὰ πάντα δήνὰ δ᾽" ἀγγελμάτωρ, 
, Ἰοὺ ϑανόμαι, τίς γγύωῤλαι, πὸ φύγω, : 

“πὰ Βῶ, παρᾶμαι δὴν μελῶμ ἀρφωξίας 

ὦ παῖ, παπαὶ παῖ φιλτάτκ ϑεωρία. : 
᾿ "" 

ΤΈΛΟΣ 



ΜΥΟΜΑ ΥΑΣ 1" 

χέτλαϑι “δι τέτλαϑι τοαῦσαι “τῶμ γ
ον: ὁ ΒίσΣ “τὴν 

“Ω ΣΟῚ ταναὼ διφρωτιτανοτρέπομ: 

Αἷ αἱ τἄλαινὰ αὔτ ἜΑΡΜΟΝΝ ψὸ ὙπῈ: 

Ἐπίσζεο ἄρτι τοὺς ἀπερίτουρ όσον τς 

Ὁ φιλτάτᾷ παρόσοψιο ὦ ὦ σα μοι Φίλε" 

Φέρε 'πρέπορ σοι πὶ ἀπήρομ ἀνία, ̓ 

μιαϑέμ δὲ λοιῆρῃ. τὰ τοίλοιπα Ἐ μιόθῳ 
ἈΛᾺ οὐ δϑένω ΘᾺ τῷ ὐνο “ὦ πρνμρίαμς ΠΥ 

τίς νι ὄνκσὶο Ἐκ γόωμ ἀμέξίας ̓ ς 

αὐτί διαγβήσαιμι. πολ τάχει ϑάνως. 

νὴ δἔ τα τοῦ Ὁ μιὰ φὲσυσφίφεμ ϑέλε.. 

μοὴ τοῦς ἀνεκὸρ δὴ ποεφύςθαι Φιεένεμ 

τί δὲ, δένεισια τρις λὸγισιμοῦς κα 1348... 

οὐδεὶς ϑανόντοιο δξεγείρει τῶ τάφο, 

παυϑέισα τί ποράξαϊκι τῶμ ξεναγμκάτωβ 
Μασ ΕΡ ΘΕΛΗσῸ τα πίλοϊ τὰ τὸ μόϑου 

καὶ τίρ κατεπα ταῦτα ἰοὶ σαφίσης. 

Ο τῶ “πϑόντωμ ἀγελθ' ἀγγελμιἀϊωμ, 

Καὶ π᾿ τοάρεσι"". Χορ. Εἰσοραν ἔξεεί σοι 

Ἐκ Τῷ τοάθος ὅλωλα νὴ). σαρεξίρην 

μοὴ τὰρ κόράρ ἤμβλωυνα τὰρ τῶρ σμμιάτωμε. 

Ἀπαρ ΛΕΎ εὐκίνητομ ἀγγεληφόξε -- 

ὕπωρ ἰδ ὅδι τίο μάχκο Ἑαχύτίρ, 
: Ε ὥς τ 
ἃ δτ 

΄. 

Φ» ᾿-" 

ν 



Ἀψγε᾿ 
'Χορ,. 

- 

»- 

ΔΥγ:.- 

"- 

ἘΣΣ ΑΛΕΙΣ τὸ: 
γοὺὶ τοῦς ὁ παῖς πέπτωκε Εἰ Πρρεῤούμ». 

Εἴπω καϑεξῆο ἡ τέμω τὰ ἐμφἄσειο. 

Ἑξῆς ἀπαμ ἔξαπε συμιβὰρ τῇ μάχη, 
αὐτῆς ἀτὶ ἀρχῆρ ὧμ λόγον διεννέπωμ 

Εἴπω τὰ τσάντα.τοιγαφῦμ ἀκϑοέομ, 
. ἐπεὶ γὸ ἐς σύμμιξιν ἦλθον δὲ μάχης, 
“πεῶτομ μιοὺ ὃ κράτιθ "7 ἐθνοσα ἀπε», 
ὃ ψιχολείχας δυμβαλὼμ τῇ τα μφάτῳ 

ξκται νοὴ τοῤππωκεμ,οἰκδά τὶς ϑέα, 

μὴ πᾶσα τότω Ξφατιὰ διεφϑάφκ- 

ος ἔπε ἐπῆλϑεμ ἄλνορ ἀρχισαξάπκο 

ὃς τϑῖο ὠνόμαθο κωλκκοκλόπο, 

. μοὴ ταὐὸμ αὑτῷ ῶμα πέπωκεξένομ, 

οὐ δ' ὑπομείνας προσβολίὼ βραχυτάτίω; 

ὡς γοιῦ ἑώρα “οὖς κραταιούς σα ξάπας 

ἔδα προσόντος ὁ ψ χάφπαξ, Φ βόσιν 

. οἰκξὰμ φανώτα σαὺ σρατῷ τῇ τοαμφἄγῳ 

ἴπῶν: 

ὀργῆο ἐπλήσθη (᾽ χόλε βλυτάτϑ, 
Θυμδ Ὑ οὐδέμ δεν ἀλη πικρία, 

ο ᾧἢ μὴ Ἰίσιο τὶς ἀμκατίθ πρὸς κΑδίαμ ὦ 
λαβὼμ δὲ: κοντὸμ Χοῤσὶμ ἔδομιω δον 

. ἔπῆλϑεμ αὑτῇ τὸ τεϑανατωκένα!. 

4 εἰσιδόσα τῦτοι ἐτοι μασι ϑλομ,. . 
ν Η 

. ἔκ 



ἩΤΥΟΜΑΣΧΙΑ͂,. 

ἔκ τῷ σιὥεγγνυο πρὸς σφαγὴμ ἐφκκότα; - - 
μοὶ κοντῶ ἐκτείνοντα καφτόβοτάτω » 

ὥρμησε αὐὸρ συδλαβέιμ πραυτίκα, - 

"οὴ δὴ κατέχε τοῖς ὀνυξιμ ἀγφίωφ᾽. 

μοὴ σιὺ τάχει βέβεωκε τὸ» νεανία. 
καὶ ταῦτ ἐτὶ γα, τῷ Φίλου φυτοαπότς 

τὸ λξζορ αὐτὸ τυγχάνα μοι ᾽ τάϑϑμ,] 
Ἐγὼ δ ἐπεὶ ϑέδορκα τῷτο ὃ ποᾶγμα, ᾿ς 

προσῆλϑομ ὦ πότνια σοἱ τσεφφακέναι. 
Ὡς ἐἴϑε μὴ δ πῆλϑεο ἀγγελκφόφες 
μέγιδομ ἦμ μοι μινδϑόλωρ “προσιέναι, 

οὗκ ἀμ. Κ ἀκμὴμ Ὅδ' τοάϑα συμεοκ ἔδυ, 

Ἐγὼ μιοὺ οἷ ἀπτείμι σιὼ ὀπιϑϑίαμ.,. 

Ελθοις κακῶμ ἥκιδα μἰωυτής τπάλιμο 

Κακὸρ κακῶο ὁλοιταὰ νι ὁ τευφφός 7. 

Δέδοικεμ ἥμιᾶς τουρφορήσας τὸ λόγῳς 

Ὡ τοῖο ἀνθ: Φίν μιυῶμ ἀπεκρύβκ. 

Ἐμοὶ δοκξί κἄλιδρμ εἶναι νὴ πρέπομ, 

σὐὐϑθρίωομ ἄσαι τοαιδὲ δ᾽ τοεπ]ωκότιω, 

καλῶς ἔφκσας, τοιγαφοζῦ θρηνητέόμε 

πρώτιπα σὶ κρότηφομ ἀρχὴν ΤΆ πάθυρ.Ὁ΄ 
Αἰ παπαὶπαπαϊ παῖ παῖπαπαὶ πολλάκι. 

48 φΖο μγ -- ι δ αΙ - πο κρεΐδε πῶ παῖ τσαπαὶ δίασοται. ο .,. 
« 

᾿» . : δ᾿; » 
, ὁ: “ ὧι, 4 Ὁ 

ΣΆ. 

- 

Ἀ γ 
“ 



ἢ» 2. ΓᾺ ΑΞΕΩ͂Σ ἂν ἢ ΤῈ 5, ἢ 81 

γωδ, ΑΔ τόϑι παῖ πὸ ποξαπέβης τέκνομα ΝῚ 

Χορ, ποῖ ποῖ καλυφθεὶς δξαπέπτης, Ἔρις 

Γιρή, Ὡ ὦ τόθη ποῖ τῶν πόνωμ ἰάλέμωμ." 

Χος. Ἰαλέμωμ ὼ "οὴ πάλῃ Ἰαλέμωμ: ἜΥΣΗ μ ἱ 

γιυή, ΑΚ ἀλέλοιτα τὸρ χύχνομ δὴ ἢ "μέρας ἕ 
Χογάθ:: Απανϑ ἀπαμτά, τῷ βία ̓  τέφρα, κόνις ἐδ 

τσ οἷ οἵ ποοΐλθες ὦ ψιχόάρπαξ ἃ Τέϊνομε 

Χορ. Δρκέίς τολοιῦρμ βἀϊνε δὶ “ἥραιτέρω .. 
οὐ σν δὰ βλέπω γουὴ ἄγγελομ ξαχεδζόμαμ 

ΓΙ 

Τωρή, Δίδοικαν δεινὸμ μιὰ ποεάλιμ τί μιοι φράσκε:. ὶ 

Χορ, οὐκ ὦ σεβασφ ἀρ, σῶα ἃ οἰδας Χο. πῶς Σμ | 

ἢ φαιδοῶ προσώπω ὧβ δρύμοβ διατρέχωμε, 

τὐϑὴν 1 Ὡς ἐῖθε χϑασὸρ ἄγγελοῦ τεῦ μοι πρόερ: : 
ξῖρος ΠῚ Η δεασότιο τοίφυμε πῷ τίς ἐπάτο ες. 

Χορ, εἿ πάρεσιρ Ἰδοῦ νὴ ϑέλφο εἴ ἷ βλέπε. 
ἄγ» : πάγχυσε φαιδρὰ μὴ πολιμμϑύν. γίνο; ὦ 

κἀμοὶ βράβδυε δῶρο, ΤΣ ἀγγελμάτωμο } 

γυυνΐ, ὕξεπε μιὰ χλεύαξε κοριττὀρμἐκδυὼρ ὁ 

ἀγγοὺ ̓ Ὰμ μὴ νεμῖο πρώτισαι δξα τῷ χόγθὲ Ἀ. 

Γωρὴς αὶ ΕἸπόντι δώσω ν᾽ το ἀράδι ἢ σωδτομκωξο" 
αγγ.: τερνκκεμὴ ἡ τάλαινα: γαλὰ ζῷ" ἐραηρδο τοῖν ὩΣ 

ταυὴς" ἂ ἃ πρρτέφῳ (οὐ. Χαξήσομκαι: “αἰχίον Φ ΟΣ δ, 

ἰωλυώ, ἁπαξάπανται. τῶ βίδ' Θκιὰ ἀιόνομ « ΣῪ ΟΥ̓ ΌΣ ἃ ΟἾΘΑΣ ὁ) 

εν 

ὃ ἢ ἘΡΑΦΗ͂ 



ΜΥΘΜΆΣΙΑ. ἢ 

ΔΗ  ἀΤ ὙΑ καρβνηδθίωρ ὁ ! 

Υῷ Ἡδονῆο ῥιέγιδοβ ὑφ χύξαι δαύυ:"- β 

τὸ τῷ μι πρότόρορ μάθω βιον οίλι " 

μοὴ τοῦς τέϑυκκε δυσδλής ἢ ΠῚ] αυῤφάῆθμ:. 

εξαπάτω δ τοᾶσαρ ἀγγελχφόρθο "ἢ , 
σὶὼ συγκφάτισ!ᾳ φὲ ἀάχες Θ ἢν μδϑωρ 

δὲ ἀγριοττ νὴ κακῇ μυοκτόνϑ, - 

Ἡ δεασότις λέλακε δὼ Ὑλῶηαι κρότάς 
Ἰδοῦ ὁ ἴχη αἰῶ εἔξεκηα: τὸ λόγθι, 

Φμαᾶς δε ἑτοϊμιωὸ ὥσὶμ δὐσὶμ ὈρΝΙοΙσν ̓ Ἢ 

Ἐνωτίσαδϑε ἢ ἐφοδμίωδυμιάτωρ. δὰ 

ὧς γο(ῦ ὁ δαινὸδ, σωμαΡφ δος ἢ ΩΝ 

ἔκκκῳ ἀρχὴμ προσβολῆς εὐκοσμίας 

Ἢ Ἡχολείχαε Ν εἰρ Ἑκῳλκκομλόπθ λα 

ἔπε ὃ τοάϊο τῶ καλῷ ΠῚ δεασότο, 

ἤλγασεμ οὔτι ΘΖ Ὧδ᾽ τοάϑα “ἰὼ καρδίαν ν 

Ἰδωὼμ ὧμ ἥδ τὸμ φἴλομ πιϑυκκότα,- 

καὶ σἰὺ ὑτὲ αὐὸρμ Ξφατιὰμ πδοδωαδ, 
Ἐπῆλϑεμ ἀπ]ῶς τῇ φθόφῳ νὰ τπραφάγῷε 

μοὶ πρὸς ἀμιδναμ αδόμως σαρεπλάκῃ ε 
τ λέιδομ δὲ καιρὸμ ἀνϑυττκιωονισυϑϑωμ » 

ἡοὴ μιδενὸρ φεύγοντι Θ΄ λᾷ ἱσκκότε 5 

Χορ. 
, ΏὭὩ - “- 

τς ΞΕΡ75 

», ΟΣ τ δ. 
- ᾿ς Ρ υοὴ πρῶ, μδὺ τέπϊωκε Ἰϑυοσαϊξάπης᾿ δι 

ξΞύλομ 



1526 ΓΑΛΕΩΜΥΟΆΛΟΙΑ.. 

ξύλορμ καπλϑὰ οδὴ ὑπρτάτες βέγις, 

ἔτει τσαλαιῷ Ἴ ἡϑόνῳ τεθραυσμϑιίομ, 

ἔπλκαξερ αὐσίὼ (ἢ μέσᾳ μεταφφένωμὲ 
μϑὴ νεῦφα συμ τέθλαμεμ αὑτῆς αὐτίκα: 

"ϑὴ πρὸς βᾶξϑα ᾿πσέήηωκπεὴ αϊδωνέως .. 

"οἱ τὺ ποι μῶν δυσμϑυῇ, βλν θοῦ 
ἄασονδομ,ἀμείλικτομ, Ἰγξιωμθλκν 5 

δια ἄπνουν ἐκτάδημ ᾿ππλωμϑιύκῳ. ἊΝ 

ζίϑοια ἀλύπως, εὐϑαλῶρ,εὐκαγδίως, 

ΓΝ λυκάβαντας ΠῚ ΚΟΤῚ πεπλιρωμθλασε, 

ἀν ὧν το ἤλϑες ἄγεθ, τποϑαμδήωμ. 

καὶ Ῥμ φόνον ηφούφηνας ἥμῖυ δὲ φθόςσῳ 
ἤδη γ εἶδον πᾶμ ποϑ δ μιούομ τέλος, 

ἐληφὸᾳ ἄςτι ϑὴ καλῶς Ἰνυσιυϑλῖομο 

ΤΕΔΟΣ ΤΗ͂Σ γαλξξς. 

ΔΙΟΜΑΣ ΙΑΣ- 



Ἐμ Βασιλεϊα ἴόλει δὴ γόρμιανΐαρ ρὰ Ι͂ῶν᾿ 

(ΟὟ φροβενίῳ. ἔτα ἀττὸ φϑὴ ὅτο» 5- 

γόνίας ἃ, Φ΄. τα, Μανὶ 
Γαμικλιῶνις 
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