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ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Έν τφ παρόντι βιβλίφ ένιαίως έπεξειργάσθ-ην τάς μελετάς 
μου τάς πραγματευομένας τούς τρόπους τών μεγάλων ποιητών 
τών εγκρίτων χρόνων της ελληνικής λογοτεχνίας. Τούτων την 
σειράν ανοίγει μέν ή επί καθ-ηγεσία διατριβή μου ή πραγμα- 
τευομένη περί τών τρόπων του Σοφοκλέους καί έκδοδεΐσα τφ 
1877 έν τή Zeitschrift für die österreichischen Gym nasien, 
κλείει δέ την σειράν αυτών ή τφ 1912 έν τφ Egyetemes 
Philologiai K özlöny έκδοδεΐσα καί τούς τρόπους τού Πινδάρου 
έξακριβοΰσα μελέτη μου.1 Προς ταύτην δέ την έργασίαν παρω-

1 Τα τους τρόπους του 'Ομήρου, Πινδάρου, Αιο/ύλου, Σοφοκλέους, 
Ιΐύριπίδου κα'ι Άριστοφάνους πραγματευόμενα συγγράμματα μου είναι τά εξής· 
Systematische Darstellung der Proportionstropen bei Sophocles. 
Zeitschrift für die österr. Gymnasien, 10 (1877) 721—736. — 
Aeschylus és Sophocles képei. Egy. Phil. Közi. 2 (1878) 205—213 .— 
Kendszeres tárgyalása Aeschylus és Sophocles trópusainak különös 
tekintettel az aránytropüsokra. Nyelvtud. Közi. 14 (1878) 95— 165. — 
Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles trópusai
val műveltségtörténeti és költészeti szempontból. Adalék a költészet 
összehasonlító tropikájához. Értekezések a, nyelv- és széptudomá
nyok köréből. Kiadja a M. Tud. Akadémia. X. kötet, VI. szám, 
1882. A kisebb görög tragikusok trópusai míveltségtörténeti és 
költészeti szempontból. Adalék a költészet összehasonlító tropiká
jához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a 
M. Tud. Akadémia. XIII. kötet, XI. szám, 1886. — Beiträge zur



τρύνθ·ην διά τούτο μάλιστα, οτι οι λόγιοι τού εξωτερικού περί 
τών εις τούς τρόπους άναφερομένων μελετών μου έν γένει ευνοϊ
κήν και δή εστιν ότε ευνοϊκωτάτην έξήνεγκον κρίσιν άναγν «ο
ρίζοντες τήν πρωτοτυπίαν και τήν όρθ-ότητα τού συστήματος, 
δπερ ήκολούθησα κατά τήν ερευνάν, επίσης δέ διότι εύρέθησαν

vergleichenden Tropik der Poesie. Erster Theil. Systematische Dar
stellung der Tropen des Aeschylus, Sophocles und Euripides mit 
einander verglichen und in poetischer und culturhistorischer 
Rücksicht behandelt. Berliner Studien für classische Philologie und 
Archäologie. III. Band. III. Heft. Berlin, Calvary 1886. — Aristo
phanes szóképei. Akadémiai Értesítő 3 (1892) 500—506. Budapest, 
kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. — Die Tropen des 
Aristophanes verglichen mit den Tropen des Aeschylus, Sophocles 
und Euripides. Ungarische Revue 13 (1893) 198—205. — Τα μετα
φορικά σχήματα του Άριστοφάνους παραβαλλόμενα προς τα μεταφορικά σχή
ματα του Αισχύλου, Σοφοκλεους κα'ι Εύριπίδου. ’AS-ηνα 5 (1893) 241—284. — 
Συμβολα'ι εις τήν μελέτην τών μεταφορικών σχημάτυίν τής ποιήσεως εν σ/έσει 
προς τήν ιστορίαν του πολιτισμού κα'ι τήν ποιητικήν. Μέρος τρίτον. Γά μετα
φορικά σχήματα τών μικρότερων κα'ι ανωνύμων αρχαίων Ελλήνων τραγικών. 
Ά^ηνα 6 (1894) 126—411. — Az Ilias és Odyssea trópusai. Aka
démiai Értesítő 21 (1910) 545—552. Budapest. Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia. — Συμβολα'ι εις τήν συγκριτικήν τροπικήν τής 
ποιήσεως εν σχέσει προς τήν ιστορίαν τού πολιτισμού κα'ι τήν ποιητικήν. Μέρος 
τρίτων. Οί τρόποι τής Ίλιάόος καί τής ’Οδύσσειας παραβαλλόμενοι προς το'υς 
τού Αισχύλου, Σοφοκλέους, Εύριπίδου κα'ι Άριστοφάνους. Egyet. Philologiai 
Közi. 35 (1911) 1—85. — Pindarus trópusai. Akadémiai Értesítő 
23 (1912) 181—186. Budapest, kiadja a Magyar Tudományos Aka
démia. — Συμβολα'ι εις τήν συγκριτικήν τροπικήν τής ποιήσεως εν σχέσει 
προς τήν ιστορίαν τού πολιτισμού κα'ι τήν ποιητικήν. Μέρος τέταρτον. Οι τρόποι 
τού Πινδάρου παραβαλλόμενοι προς τους τής Ίλιάδος, τής ’Οδύσσειας, τους 
τού Αισχύλου, Σοφοκλεους, Εύριπίδου, Άριστοφάνους. Egyet. Philologiai 
Közi. 36 (1912) 265—309 κα'ι τδ τελικόν μέρος ταύτης τής μελέτης, ό 
έπιγ'ραφόμενον Οί τρόποι τού Πινδάρου έν Ξένια. Hommage international 
á Γ Université Nationale de Gréce a Γ occasion du soixante-quin- 
ziéme anniversaire de sa fondation (1837—1912). Premiere Partie 
42 48. Die Tropen der Ilias und der Odyssee. Neue Jahrbücher
29 (1912) 665-670.
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λόγιοι, οΤτινες έν τοΐς όμοια θέματα πραγματευόμενοις συγ- 
γράμμασί των τάς άρχάς μου ήκολούθησαν.2

Ώ ς γλώσσαν τοΰ βιβλίου μου μεταχειρίζομαι την γραφο-

2 ΙΙερ'ι του παρά τώ Calvary εκδοοέντος συγγράμματος μου άποφαίνεται 
ό μεν Ziemer (Neuer Philologischer Anzeiger, 1886, Beilage zu 
No 5—6) μεταξύ άλλων κα'ι ταΰτα· «Vor .uns liegt das mühe-aber- 
auch verdienstvolle Werk eines ungarischen Gelehrten . . . Dasselbe 
kann vor dem kritischen Areopag der deutschen Philologie wohl 
bestehen und sich mit Ehren sehen lassen . . . Diese Aufgabe 
(δηλαδή τήν εξεργασίαν των τρόπων υπό έποψιν τής ιστορίας τοΰ πολιτισμού 
χα'ι τής ποιητικής) hat der Yerf. mit grosser Schärfe und Klarheit 
gelöst und gelangt so zu Resultaten. . . die durch ihre Neuheit 
überraschen . . . Die vom Yerf. gegebene Anregung halten wir in
dessen für eine so fruchtbare, dass wir hoffen, sein Vorbild wird 
andere zur Weiterarbeit in seinem Sinne anregen. Wir empfehlen 
deshalb vor allem die Lektüre dieses bedeutsamen und nützlichen 
Werkes*· b δε A. H irzel (Gleichnisse und Metaphern im Rigveda 
in culturhistorischer Hinsicht zusammengestellt und verglichen 
mit den Bildern bei Homer, Hesiod, Aeschylus, Sophocles und 
Euripides. Zeitschr. für Völkerpsych. und Sprachwissensch. 19 
Γ1889] 276—313, 347—415) λέγει μεταξύ άλλιον κα'ι ταΰτα· «Am lehr
reichsten und fruchtbringendsten wird aber zweifellos die Unter
suchung, wenn in ihr die Principien massgebend sind, die Peez 
in seiner Darstellung der Tropen des Aeschylus, Sophocles und 
Euripides verfolgt hat . . . Bei der Anordnung des reichen Materials 
schlug ich den Weg von Peez ein.» Περ'ι δε τής μελέτης μου εις τους 
τρόπους τής Μλιάδος κα'ι. τής ’Οδύσσειας άναφερομένης άποφαίνεται δ C- Rothe 
(Zeitschrift für das Gymnasialwesen 66 [1912] 174) ως εξής· «Die 
Unterschiede sind höchst bezeichnend . . . Wichtiger für uns ist 
der Unterschied zwischen den Tropen der Ilias und Odyssee . . . 
Noch bemerkenswerter ist, dass die aus dem Kriege genommenen 
Tropen in beiden Gedichten sehr gering sind . . . Auch durch 
diese Untersuchung finden wir unsere Vermutung IÁD. S. 125 u .f. 
bestätigt.» r<) αυτός εν τή προς εμ'ε επιστολή του τής 25 μαρτίου 1911 λέγει- 
«Die Ergebnisse sind mir hochinteressant, und sollen auch bei der 
Bearbeitung der Odyssee als Dichtung, die ich nach der «Ilias als 
Dichtung» (Paderborn, Schöningh, 1910) plane, Verwendung finden.»
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μένην τών σήμερον Ελλήνων, τήν λεγομένην καθαρεύουσαν, 
διότι κατά τήν από πολλοϋ σχηματισθεΐσαν και επανειλημμένο)? 
έκφρασθεΐσαν πεποίθησίν μου αυτή ή γλώσσα προώρισται να 
είναι ή κατ’ εξοχήν διεθνής γλώσσα τής ήνοψένης καί ώς 
μιας εκλαμβανόμενης αρχαίας, μεσαιιυνικής καί νέας ελληνικής 
φιλολογίας.

Έ ν Βουδαπέστη κατά μήνα νοέμβριον 1913.

Γουλιέλμος Pecz.
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Euripides. I. Theil. Klagenfurt 1876. Πρόγρ.

J. Raptpold, Die Gleichnisse bei Aischylos, Sophokles und
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I. F. TV. Egen, Über die homerischen Gleichnisse nebst einer 
Beispielsammlung der wichtigsten homerischen Gleichnisse und 
Erläuterungen derselben. Magdeburg 1790.

G. Finxler, Homer. Aus dem Erläuterungswerk «Aus deutschen 
Lesebüchern». Leipzig und Berlin, Teubner 1908 (περί των τρόπων τον 
ΤΙαήρου 495—505),
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ΕΙΣ ΑΓΟΓΗ.

Προ πάντων θέλω νά ομιλήσω περ’ τών επόψεων, ύφ’ ας 
κατ’ εξοχήν τούς τρόπους τής ποιήσεως τών εγκρίτων χρόνων 
τής άρχαιότητος συνήθως πραγματεύονται, καί περί τής έπόψεως, 
ύφ’ ήν εγώ τούς τρόπους πραγματεύομαι.

Αρχαίος καί συνηθέστατος τρόπος τής πραγματείας τών 
τρόπον/ είναι ό ρητορικός, εάν δηλ. έξετάζομεν, πώς οί καθ’ 
εκαστα τρόποι εφαρμόζονται' άν τίθεται έμψυχον αντί εμψύχου, 
άψυχον αντί αψύχου, έμψυχον αντί αψύχου, άψυχον αντί εμ
ψύχου, άφηρημένον αντί συγκεκριμένου, συγκεκριμένον αντί άφη- 
ρημένου* άν είναι ή είκών γραφική ή ρητορική, ήρεμος ή 
ταραχώδης;

Συχνάκις διερευνώσι τάς εικόνας υπό γραρ.ματιχίν εποψιν, 
δηλ. προσέχουσι προς τό τίνα χαρακτηριστικά αύται ως προς 
τό τυπικόν καί τήν σύνταξιν εχουσιν.

Ενίοτε άπαντά καί ή λεξιχογραφιχη  εποψις, καθ’ ήν τάς 
έν ταΐς είκόσιν εύρισκομένας λέξεις έξετάζουσιν.

Ό  Ring προσπαθεί κατά ψυχολογικήν αρχήν νά έξηγήση 
τούς τρόπους τού Πινδάρου, δηλ. λαμβάνει τό τρίτον της συγ- 
χρίσεως (tertium  com parationis) ως βάσιν μιας σκοπίμου τρο
πικής. Κατ’ αυτόν δηλ. δεικνύει τό τρίτον τής συγκρίσειυς, 
ποϊαι σχέσεις τού εξω καί τού ιδανικού κόσμου τό πλεΐστον 
εζωπύρησαν τήν ψυχικήν διάθεσιν τού ποιητού, Ή  γνώμη τού 
Ring είναι, δτι διά τής εφαρμογής ταύτης τής αρχής εις τούς



u

τρόπους των ποιητών της άρχαιότητος, καί διά της συμπαρα- 
θέσεως των κατά τούτον τον τρόπον μεθοδικώς έπιτευχθέντων 
καθ’ εκαστα αποτελεσμάτων είναι δυνατόν νά πραγματοποίηση 
ή συγκριτική τροπική των εγκρίτων χρόνο)ν τής άρχαιότητος. 
Ο E ing δεν έξετέλεσεν το σχέδιόν του, άλλ’ άλλως τε είναι 

άναμφισβήτητον, δτι τό τρίτον τής συγκρίσεως, επειδή παρέχει 
εις τήν ατομικήν άντίληψιν λίαν εκτεταμένον πεδίον, ως ιθύ
νουσα αρχή πολλάκις κατά βιαιότατον τρόπον μόνον δυναται νά 
έφαρμοχθή.

Ενίοτε προς τούτο προσέχουσιν, τι υπό των τρόπων ειχο- 
vr/ώ ς εκφράζεται.

Τέλος πολλάκις παρατηρεΐται ή ύλη των τρόπων, Γί
ειχονιχώς παριστάνεται. Εν ταότ< τή περιπτώσει κατά τό μάλλον 
καί ήττον έπιτυχώς ταξινομούσι τούς τρόπους κατά τάς διαφόρους 
κατηγορίας τής ανθρώπινης κοινωνίας καί τής φύσεως, εξ ών 
οί κ α θ’ εκαστα τρόποι έλήφθησαν, καί μετά ταύτα άνευ άλλης 
τίνος παρατηρήσεως ή μετά τινας παρατηρήσεις ά;ορώσας τό 
ρητορικόν, γραμματικόν ή λεξιγραφι κόν μέρος φέρουσιν εις 
πέρας τήν μελέτην των. Κατ’ εμέ όμως επεται μετά ταύτα τό 
καρποφορώτατον καί επί πλεΐστον ενδιαφέρον μέρος τής εργασίας. 
Μετά ώριμώτερον αναλογισμόν όρώμεν, ότι αί κατά τον άνω 
μνημονευθέντα τρόπον συνειλεγμέναι καί όρθώς καταταχθεισαι 
εικόνες ένδιαφερόντως, ενίοτε δέ άπροσδοκήτως” έπιφωτίζουσιν 
ούχί μόνον τήν εποχήν, εν ή 0 ποιητής εζη, άλλά καί αυτόν 
τον ποιητήν, τόν χαρακτήρα, τήν φαντασίαν, τήν ιδιοσυγκρασίαν 
καί τήν τέχνην του* πας τις δυναται νά πεισθή, ότι αί εικόνες 
δεν δύνανται νά είναι άλλα τινά ή φυσικά γεννήματα τού πνεύ
ματος τής έν λόγω εποχής, τής έν λόγω ποιητικής τάσεως καί 
τού πνεύματος τού έν λόγω ποιητού, καί ότι ιυς τοιαύται μόνον 
υπό τοιαύτην εποψιν, δηλ. τήν εποψιν τής ιστορίας τού πολι
τισμού χα'ι τής ποιητιχής δύνανται νά μελετηθώσιν. Επομένως 
δέ είναι τό μόνως ορθόν πρόβλημα τής συγχριτιχής τροπιχ/,ς 
νά δείξη, ποιαν σχέσιν εχουσι προς αλληλους ή εποχή, ό
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ποιητης χαι ol τρόποι, xa't ποιον φως επιρρίπτουσιν ο: τρόποι 
επι την εποχην χαι τον ποιητην.

Μετά ταΰτα μεταβαίνω εις αυτούς τούς τρόπους, ΐνα έξη- 
γήσω τινά περί της ουσίας αυτών καί περί της μεθόδου, ήν 
ήκολούθησα έν τη επεξεργασία

Την ουσίαν της συνεκδοχής καί της μετωνυμίας ήδη οί 
άρχαΐοι όρθώς έξέλαβον λέγοντες, δτι έν τη συνεκδοχή μέν 
τίθεται τό μέρος αντί του ολου ή το δλον άντί τοΰ μέρους, έν 
τη μετωνυμίο;. δέ τό αίτιον άντί τοΰ αίτιατοΰ ή τό αίτατόν άντί 
τοΰ αιτίου. Την διάγνωσιν της ουσίας της μεταφοράς καί των 
προς αυτήν συγγενών τρόπων, δηλ. τής άλληγορίας καί τής 
παραβολής όφείλομεν τψ Gerber. Έν τψ έξόχψ συγγράμματί 
του Die Sprache als K unst άποδεικνύει, δτι ή μεταφορά 
ούχί έφ’ απλής συγκρίσεως άλλά έπί άναλογίας βασίζεται. 
Διότι έάν π. χ. λέγομεν τό βέλος τοΰ ήλιου, άντί* ή άκτίς 
τοΰ ήλιου, τό:ε βασίζεται ή λεγομένη μεταφορά έπί τής εξής 
άναλογίας* ή άκτίς : ό ήλιος =  τό βέλος : τό τόξον. Είναι δέ 
φυσικόν, δτι καί άντιστρόφως δυνάμεθα νά είπωμεν ή άκτίς 
τοΰ τόξου, άντί' τό βέλος τοΰ τόξου. Κατ’ αυτόν δηλοΐ ή απλή 
συγκρισις ομωνυμίαν (2, 1, 81), ouyí δέ μεταφοράν. Έ ν τή 
ομωνυμία άναγνωρίζομεν πραγματικήν ομοιότητα, έν δέ τή με
ταφορά δημιουργοΰμεν ομοιότητα. «Εκείνη είναι άποτέλεσμα 
πεζής παρατηρήσεως, αυτή δέ τεχνικής πλάσεως», λέγει αυτός 
(2, 1, 82).

Θέλοντες λοιπόν τήν ουσίαν τών καθ’ εκαστα τρόπων νά 
προεικονίσωμεν, δυνάμεθα κατά τον εξής τρόπον νά τό ποιή ιυμεν.

I. Η συνεκδοχή — α άντί α +  β ή α +  β άντί α. Έ άν 
π. χ. ή κόμη =  α, τότε είναι τό κάρα =  α —[— β, καί τότε δυνά
μεθα νά είπωμεν' κόμης (άντί* κράτος) δέ λευκόν μυελόν 
εκραίνει. Σοφ. Τραχ. 781. Δηλαδή* α άντί α +  β. ’Ή έάν π. 
χ. ο βόστρυξ =  α, τότε είναι ή φόβη =  α -f- β, καί τότε δυνά
μεθα νά είπωμεν τήσδε δεσπόζειν φόβης (άντί* τοΰδε δεσπόζειν 
βόστρυχος). Αίσχ. Χο. 188. Δηλαδή* α -\- β άντί α.
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2. Ή  μετωνυμία — α αντί β ή β αντί α. Έάν. π. χ. ή 
σφαγή =  α, τότε είναι τό διά τής σφαγής έκχυθέν αίμα =  β, 
καί τότε δυνατόν νά λεχθή- δίθηκτον έν σφαγαίσι (αντί- αΐματι) ] 
βάψασα ξίφος. Αίσχ. Πέρσ. 863. "Ο έστιν- α αντί β. ”Η έάν
π. χ. δ πούς =  α, τότε είναι ή βάσις =  β, καί τότε δυνατόν 
νά λεχθή- άντέρειδε νΰν βάσιν σήν (αντί- πόοα σόν). Σοφ. Φιλ. 
1403. Ο έστιν- β αντί α.

3. Έ  μεταφορά, άλληγορία καί παραβολή βασίζονται, . 
καθώς ό G erber κατέδειξεν, επί αναλογίας, διότι προς σχη
ματισμόν τής μέν ή τής δέ χρησιμοποιείται τό εν ή τό άλλο 
μέρος τής αναλογίας ή δλη ή αναλογία. Νομίζω λοιπόν, δτι 
δυνάμεθα νά όνομάσωμεν καί τους τρεις λεγομένους τρόπους 
τή κοινή όνομασί^- τρόποι της αναλογίου. ΙΙρός προεικονισμόν 
τής ουσίας, έξ ής αυται αί εικόνες οίονεί προκύπτουσιν, δόναται 
νά χρησιμεύση ό έξης τύπος’ α : β =  Α : Β. Ταϋτα δέ λέγοντες 
λέγομεν μόνον, ότι ή μή συνειδητός δράσις τού πνεύματος τού 
ποιητοΰ έν τή πλάσει τών έν λόγφ τρόπων ομοιάζει προς τούτον 
τον τρόπον τού μαθηματικώς σκ,έπτεσθαι.

α) Έ ν τή μεταφορά τίθεται α X  Β αντί α : β ή A X  β 
αντί Α : Β. Έ άν π. χ. ταυτην την άναλογίαν σχηματίζομεν τό 
κενόν πράγμα (α): το έπικεΐσθαι (β) =  τό θηρίον (Α) : τό θη- 
ράσθαι (Β), τότε δυνάμεθα νά είπωμεν θηράσθαι κενά (αντί- 
έπικεΐσθαι κενοΐς). Σοφ. Ή λ. 1054. Λοιπόν α χ Β  αντί α : β. 
Αλλά δυνάμεθα καί άντιστρόφως νά ε’ίπωμεν έπικεΐσθαι τψ 
θηρίφ (αντί* θηράσθαι τό θηρίον), οτε πάλιν τίθεται A X  β 
αντί Α : Β. Τούτο βασίζεται έπί τής αλήθειας, δτι έν τή γεω
μετρική άναλογί^ (π. χ. 8 : 4  =  2 0 :1 0 ) τό προϊόν τών έξω- 
τερικών μερών είναι ’ίσον τφ προϊόντι τών έσωτερικών μερών, 
δ έστιν α X  Β =  A X  β.

β) Έ ν τή άλληγορίορ λέγεται α : β αντί Α : Β ή Α : Β 
αντί α : β. Έάν π. χ. ταύτην τήν άναλογίαν σχηματίζομεν- ό ισχυρός 
(α) : τό μεγαλεΐον (β) =  ό νιφοστιβής χειμών (Α ): τό ευκαρ- 
πον θέρος (Β). τότε δυνατόν νά λεχθή- νιφοστιβεΐς χειμώνες
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έκχωρούσιν εύκάρπψ θέρει (άντί· ό ισχυρός κύπτει προ του 
μεγαλείου). Σοφ. Αί. 670—671. Λοιπόν Α :Β  άντί α : β. ’Ή 
δυνατόν καί άντιστρόφως νά λεχθή* ό ισχυρός προσκυνεΐ τό 
μεγαλεΐον (αντί- νιφοστιβεϊς χειμώνες έκχωροΰσιν εύκάρπψ 
θέρει). Λοιπόν α : β άντί A : Β.

γ) Έ ν τη παραβολή εκφράζεται όλη ή άναλογία* α : β =  
Α : Β. Έ άν π. χ. σχηματίζομεν ταύτην την άναλογίαν ή άκτή 
(α ): οι θυελλώδεις άνεμοι (β) =  ό άνθρωπος (Α ): ή βασανίζοοσα 
άτυχία (Β), τότε δυνάμεθα νά ειπωμεν πάντοθεν βόρειος ώς 
τις άκτά κυματοπλήξ χειμερία κλονεΐται, ώς καί τόνδε κατάκρας 
δειναί κυματοαγεΐς arai κλονέουσιν άεί ςυνούσαι. Σοφ. 30 . 1\. 
1240— 1244. Δηλαδή' α : β =  Α : Β Σημειωτέον όμως, ότι εν 
τή παραβολή δεν εκφράζεται πάντοτε όλη ή άναλογία, μάλιστα 
δε, έάν έν τή άναλογία δύο ϊσα μέρη εύρίσκονται* έν ταύτη τή 
περιπτώσει δηλαδή έκ των δύο ίσων μερών μόνον εν έκφράζεται, 
καί ούτως έν συνόλιο τρία μόνον μέρη άπαντώσιν. Έάν π. χ. 
ό Σοφοκλής λέγει' άλλ’ ώς λέοντε συννόμω φυλάσσετον ούτος 
σέ καί σύ τόνδ’ (Φιλ. 1436— 1437), τότε βασίζεται αυτή ή 
παραβολή έπί τής έξής άναλογίας' ό Φιλοκτήτης καί ό Νεο
πτόλεμος οι δύο φίλοι (α ): το ύπερασπίζειν άλλήλους (β) =  οί 
δύο σύννομοι λέοντες (Α ): τό ύπερασπίζειν άλλήλους (β), άλλά 
τά δύο ϊσα μέρη (τά δύο β) άπαξ μόνον λέγονται. Καί δή 
εύρίσκομεν καί βραχυτέρας άκόμη παραβολάς διά τής παρα- 
λείψεως δύο μερών καί τού συγκριτικού μορίου, π. χ. Αίσχ. 
Επτ. 835— 836* έτευξα τύμβφ μέλος Θυιάς, ήτις έπί τής 
έξης άναλογίας βασίζεται' ο χορός (α ): τό μέλος (β) =  Θυιάς 
(Α): τά όργια (Β), άλλά έξ αυτής δύο μόνον μέρη (β καί Α) 
έκφράζονται.

Έάν λοιπόν τοιουτοτρόπως τήν ουσίαν τής συνεκδοχής, 
μετωνυμίας καί τών τρόπων τής άναλογίας διεγνώσαμεν, συνάμα 
θά κατανοήσωμεν, ότι η μεν σονεχδοχη χαί ή μετωνυμία είναι 
απόρροια τοϋ διαλογισμού, οί δε τρόποι της αναλογίας απόρ
ροια της φαντασίας, καθώς ταΰτα δ Gerber έν τψ μνημονευ-

2
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θέντι συγγράμματί του (2, 1, 25) διευκρινίζει Έάν δ Αισχύλος 
έν τφ 563 στίχψ τών ΙΙερσών λέγει- «Ίαόνων χέρες» (αντί- 
οι 'Ίωνες) διέφθειραν τούς Πέρσας, ενεργεί έν αύτψ το παρα
τηρητικόν· έάν δε ό αυτός ΙΙέρσ. 863 λέγει- δίθηκτον έν «σφα· 
γαϊσι» (αντί- αιματι) βάψασα ξίφος, πηγάζει ή έκφρασις έκ 
τού διαλογισμού, δτι το αίμ,α είναι το έπακόλουθον της σφαγής- 
καί έάν ό Σοφοκλής Φιλ. 1436— 1437 έκφράζει- άλλ’ «ώς 
λέονΐε» συννόμω φυλάσσετον ουτος σέ καί συ τόνδ’, παραβάλλει 
ή φαντασία τού ποιητού τον Φιλοκτήτην καί τον Νεοπτόλεμον 
προς τούς δυο λέοντας, καί δημιουργεί μεταξύ τούτων ομοιότητα. 
Έ ν ψ παρά τοΐς τρόποις τής αναλογίας, προς τούτο πρέπει 
νά προσέχωμεν, πόιλεν έληφ&ησαν, πρέπει παρά τή συνε/.δοχή 
χαι μ,ετωνυ da  νά έχωμεν προ οφθαλμών, που εφαρμόζονται4 
διότι ή ύλη της συνεκδοχής καί μετωνυμίας μόλις παρέχει 
σπουδαϊόν τι, μάλιστα δέ ή έφαρμογή αυτών, διότι διά ταύτης 
έκδηλούται, έν ποίαις περιστάσεσιν ό ποιητής ένήργησε μέν 
ποιητικώς, εις μικρότερον ομιος βαθμόν. Διά τής συνεκδοχής 
καί μετωνυμίας μένει ο ποιητής πάντοτε δεδεμένος προς το 
πράγμα συλλαβών τό έν ή τό άλλο μέρος αυτού, έν τουτοις οί 
τρόποι τής αναλογίας παρέχουσιν αύτψ ευκαιρίαν νά δυνηίίή 
ή φαντασία του νά Τπταται προς διάφορα πράγματα, προς 
πράγματα, ατινα εις τήν άτομικότητά του ή εις τό πνεύμα τής 
εποχής άνταποκρίνονται.

Έ ν τή έκλογή τής ύλης μόνον τούς ποιητικήν άξίαν έχον
τας τρόπους έλαβον ύπ’ δψει, διότι π. χ. αύτη ή μεταφορά- 
«νώτα θαλάσσης», δεν είναι ποιητική είκών, καί ούτως δεν 
ανήκει εις τήν τροπιχήν της ποιησεως, αλλά εις τήν τροπιχήν 
τής γλωσσης. Έ ν τούτοις νά διακρίνωμεν τούς τρόπους τής 
γλώσσης καί τούς ποιητικήν άξίαν έχοντας είναι δυσκολώτερον 
παρά τφ  Ομήρψ ή παρά τψ ΙΤινδάρψ καί τοΐς άττικοΐς δρα- 
ματικοΐς, διότι δεν ύπάρχουσι παρ’ αύτψ καθώς παρ’ αύτοϊς 
εις τήν διάθεσιν ημών πεζά έργα καταδεικνύοντα τούς γλωσ
σικούς τρόπους τών τότε χρόνων, ώστε νά δυνηθώμεν υπ’
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αυτών βοηθούμενοι νά ορίσιομεν την παρά τφ Ό μήρφ διαφοράν 
μεταξύ τών τρόπων τής γλώσσης καί των τής ποιήσεως. ’Αλλά 
ευκολύνει τή λύσιν τούτου τού ζητήματος ή περίστασις, ότι ώς 
γλωσσικοί τρόποι εν γένει μόνον οί μικροί τρόποι, ό έστιν ή 
συνήθως εκ μιας λέ:ε.»ς άποτελουμένη συνεκδοχή, μετωνυμία 
και μεταφορά λειτουργούσιν, ένφ μεταξύ τών τρόπων τού 
Ομήρου επικρατεί ό μέγιστος τρόπος, ή παραβολή, καί επο

μένως σπανιώτερο μόνον εΐμεθα εις θέσιν ν’ άποφασίσωμεν, 
αν εχουσι γλωσσικόν ή ποιητικόν ενδιαφέρον οί άνωτέρω 
μνημονευθέντες τρεις τρόποι. Τό εναντίον αληθεύει παρά τφ 
ΙΙινδάρψ καί τοϊς άττικοΐς δραματικοΐς, παρ’ οίς μεταξύ τών 
ποιητικών τρόπων οί μικροί τρόποι ύπερέχουσιν, επομένως δέ 
παρ αύτοΐς πολύ συ/νότερον άναγκαζόμεθα νά άνατρέξωμεν 
εις τάς μαρτυρίας τού συγχρόνου πεζού λόγου, ίνα υπ’ αυτού 
βοηθούμενοι την διαφοράν τού γλωσσικού καί ποιητικού τρόπου 
όρίσωμεν. Παρά τφ Όμήρφ έν ταύταις ταϊς περιπτώσεσιν, έν αίς 
πρέπει ν άποφασίσωμεν περί τής φόσεως τών μικρών τρόπων, μόνον 
επί τού δι’ επιμελούς άναγνώσεως τούτου τού ποιητού άναπτυχθέντος 
γλωσσικού αισθήματος ημών δυνάμεθα νά βασισΰώμεν’ τή βοή
θεια τούτου καταλέγομεν μετά ταύτα τούτους τούς μικρούς τρόπους, 
οιτινες καταδεικνυοναι άνήκοντες εις τάς στερεότυπους εκφρά
σεις τής επικής γλώσσης, μεταξύ τών γλωσσικών τρόπων.1

1 TotovTot είναι π. / .  εν τή Ίλιάδι αϋται αί σΰνεκδοχαί’ ήτορ ..  . μεο- 
»χήριζεν (I, 188 18!'), φίλη κεφαλή (8, 281)· αΰται αί μετωνυμίαι* μίνος
άνοεών (2, 387), βίη ' ΙΙοα/.λείη (2, 658. 666. 4, 886), νΑρηος παλίχμάιον 
(3, 128), έμή κεφαλή ( =  βίώ) περιδείδια (17, 242), ’ίς Όδυσήος (23,720), 
σνε’νος Ίδομενήος (13, 248)· αϋται αί μεταφοραί- ποιμένι λαών (2, 85. 105. 
243), πολίων κάρηνα (2, 117), νώτα 5αλοίσσης (2, 159), δρέων κάρηνα (20, 
58), κρατδ; απ’ Όλύμποιο (20, 5), γδρα πεσσδμεν (2, 257), δζος νΑρηος 
(2, 540. 663. 704. 745. 842. 3, 147), ?ρκος ’Αχαιών (3, 229), ερκος όδδν- 
τιον (4, 350), ταμίης πολέμοιο (4, 84), αίμα κελαινεφες (4, 140), έ'πτατο . . . 
διστός (18, 587), ό ιστοί θρωσκον (15, 313 -314)· αϋται αί παοαβολαί- 
οσσε . . . πυρί . . . είκτην (1, 104), μέλιτος γλυκίων ρε’εν αύδή (1, 249), 
δαίμονι ίσος (20, 447).

2*
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Παρά τφ Όμήρω, Πινδάρφ καί τοίς τέσσαρσι άττικοΐς 
μεγάλοις δραματικοΐς άπαντώσι τρόποι έκ τών επομένων κατηγοριών

Παρά τη συνεκδοχή· δ άνθρωπος, ή οικία, ή μαγειρική, 
τό φαγητόν καί τό ποτόν, ή μυθολογία, ή ιερουργία, ή ποίησις, 
οι άγώνες, δ πολίτικος βίος, δ πόλεμος, ή ίπποτροφ ία καί ή 
ιπποδρομία, ή γεωργία, ή ναυτιλία καί ή φύσις συν ταΐς έπο- 
μέναις υποδιαιρέσεσιν* αί γενικαί ιδιότητες τής φύσεως, τά 
ζφα καί τά μετεωρολογικά φαινόμενα.

Παρά τή μετωνυμί^· δ άνθρωπος, ή οικία, ή μαγειρική, 
το φαγητδν καί τδ ποτόν, αί πράξεις τών άνθρώπων έν γένει, 
ή μυθολογία, ή ιερουργία, ή ποίησις, ή μουσική, δ χορός, οί 
άγώνες, ή υφαντουργία, δ πολιτικός βίος, δ πόλεμος, ή θήρα, 
ή ίπποτροφία καί ή ιπποδρομία, ή μελισσουργία, ή αμπελουργία, 
ή γεωργία, ή ναυτιλία καί ή φύσις συν ταΐς έπομέναις υπο- 
διαιρέσεσιν* τά ζφα, τό πΰρ, τό ύδωρ καί τά μετεωρολογικά 
φαινόμενα.

Παρά τοΐς τρόποις τής αναλογίας’ ό άνθριυπος, ή οικία, 
ή μαγειρική, τό φαγητόν καί τό ποτόν, αί πράξεις τών άνθρώ
πων έν γένει, ή μυθολογία, ή ιερουργία, ή ποίησις, το θέατρον, 
τό άσμα, ή μουσική, ή γυμναστική, δ χορός, οί άγώνες, ή 
άρχιτεκτονική, ή άνδριαντοποιία, *ή ζφγραφική, ή επεξεργασία 
του χρυσοΰ καί του άργύρου, ή έλεφαντουργική, ή κηροπλαστική, 
ή σιδηρουργική, ή ξυλουργική, ή κεραμευτική, ή υφαντουργία, 
ή ίματουργία, ή βυρσοδεψική, ή ιατρική, ό πολιτικός βίος, ό 
πόλεμος, ή θήρα, ή αλιευτική, ή ίπποτροφία καί ή ιπποδρομία, 
ή κτηνοτροφία, ή μελισσουργία, ή κηπουργική, ή αμπελουργία, 
ή γεωργία, ή ναυτιλία καί ή φύσις συν ταΐς έπομέναις υπο- 
διαιρέσεσιν* αί γενικαί ιδιότητες τής φύσεως, τά ζφα, τά 
φυτά, τό πύρ, τό υδιυρ καί τά μετεωρολογικά φαινόμενα.

Σημειωτέων, δτι έν τή παρούση συστηματική συλλογή τών 
τρόπων όνομάζω μόνον τάς άλληγορίας καί τάς παραβολάς, 
ούτως δέ χαρακτηρίζονται οί λοιποί τρόποι τής άναλογίας παρα- 
λειπομένης τής ονομασίας ως μεταφοράί.



21

ίίς βάσιν της εργασίας μ,οο είχα τάς έξης εκδόσεις- 
Hom eri carm ina recensuit et selecta lectionis varie ta te  in- 
struxit A rthurus Ludwich. Lipsise in íedibus B. G. Teubneri. 
Pars prior. Ilias. Volumen prius, MDCCCCLI. Volumen 
alterum , MDCCCCVII. Pars a ltera . Odyssea. Volumen 
prius, MDCCCLXXXIX. Volumen alterum , MDCCCXCI. 
P indari carm ina cum fragm entis selectis edidit Otto 
Schroeder. MCMVIII. Lipsise in aedibus B. G. Teubneri. 
Poetarum  scenicorum  graecorum Aeschyli, Sophoclis, Euri- 
pidis et A ristopbanis fabulse superstites et perditorum  
fragm enta ex recensione et cum prolegom enis Guilelmi 
Dindorfii. Editio quinta correctior. Lipsise in aedibus B. G. 
Teubneri. MDCCCLXVIIIL



ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΣΤΜΠΑΡΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
των τρόπων

τής Ιλιάδος και ’Οδύσσειας, 
τοΰ Πινδάρου, Αισχύλου, Σοφοκλέους, Εύριπίδου και 

Ά ρι στοφάνους.

ΙΑ ΙΑ Σ .

Α ) Η  συνεκδοχή.

I. Ο Άν&ρωπος.

J. Η  χαρόία αντί του ανθρώπου. — 1. ΓΙαφλαγόνων 
δ ηγείτο Πυόαιμένεος λάσιον κήρ. 2, 851. — 2. αυτάρ ’Αχαιούς 
ώρσε Μενοιτιάδειο ΙΙατροκλήος λάσιον κήρ. 16, 553—554.

2. Η /εφαλγ, άντ'ι του στόματος. — 1. τρις μεν επειτ’ 
ήυσεν, οσον κεφαλή χάδε φωτός. 1 i , 462. — 2. ουδέ πω 
Άτρείδεω οπός εκλυον αυδήσαντος έχθ-ρής εκ κεφαλής. 16, 
76—77.

II. Ί) πόλεμος.

1. Το στόμα αντί τής μάχης. ουδέ κ’ Ά ρ η ς . . .  ουδέ κ 
Ά θήνη τοσσήσδ’ υσμίνης έφέποι στόμα. 20, 3 5 8 —359.

2. Το στόμα αντί του αιματηρού πολέμου, ου δέ τι 
θ-υμφ τέρπετο, πριν πολέμου στόμα δόμεναι α'ματόεντος. 19, 
312— 313.
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3. Το στόμα αντί του όόυντ^οοΰ πολέμου. τεύχων . 
πολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοΐο, 10, 6— 9.

Β) / /  μετωνυμία.

I. 0 άνθρωπος.

Ί) ποΰς αντί τλμ πορείας, των μή σύγε μΰιΐον έλ εγες  
μη δε πόδας. 9. 522 — 533.

II . Η  μυθολογία.

0 φόνος αντ\ τοΰ όιά φόνου έχχυθ έντος αίματος, οί ' 
,έν άρ’ έννήμαρ κέατ’ έν φόνφ. 24, 610.μ

III. 'Ή  ιερουργία..

Ο  Ηφαιστος αντί του πυράς τ /μ  Ουσίας, σπλάγχνα δ’ 
άρ άμπείραντες υπείρεχον Ηφαίστοιο. 426.

IV. πόλεμος.

'0  φόνος αντί τοΰ οργάνου τοΰ φόνου.1 — 1. Πηλιάδα 
μελίην, την πατρί φίλφ τάμ,ε Χείρων Πηλίου έν κορυφής, φόνον 
εμμεναι ήρώεσσιν. 16, 143— 144. — 2. Πηλιάδα μ.ελίην, την 
πατρί φίλφ τάμε Χείρων Πηλίου έν κορυφής, φόνον εμμεναι 
ήρώεσσιν. 19, 390—391.

V. ' / /  φΰσις.
Τα ζ ω α.

Ο φόνος αντί τοΰ όιά φόνου έχχυθ έντος αίματος, έρευγό- 
μενοι 1 φόνον αίματος. 16, 162.

1 Τα τέκνα της Νιόβης.— 2 \\ντ\ τοΰ δόρατος. — 3 Ληλ. ο' λΰκοι.
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Γ) ΟΙ τρόποι της αναλογίας.

I. Ο άνδροιπος.

1. ι0  ά.νδρωπος, ούτινος τα μέλη καταλαμβάνει τρόμος, 
όπισδοχω ρεί δε και ωχρότης κυριεύει τάς παρειάς του, (ό 
δράκων και αί κοιλάδες του όρους), ώς δ’ őrs τίς τε δρά
κοντα ίδών παλίνορσος άπέατη ουρεος έν βήσσφ,ς, υπό τε τρό
μος ελλαβε γυΐα, άψ δ’ άνεχώρησεν, ωχρός τέ μιν είλε παρειάς, 
ως αύτις καθ’ δμιλον εδυ Τρώων άγερώχων δείσας Άτρέος 
υιόν ’Αλέξανδρος θεοειδής. 3, 3 3 -  37. Πολνχρτομιχή παρα
βολή.

2. Ό  τρέχων δ πίσω αμήχανος άνηρ, (η πεδιάς, ό προς 
την δάλασσαν ρέων ορμητικός, άφρίζων και ρόδιόν ποταμός). 
ώς δ’ δτ’ άνήρ άπάλαμνος, ιών πολέος πεδίοιο, ατήη επ’ ώκυ- 
ρόφ ποταμψ άλα δέ προρέοντι, άφρψ μορμόροντα ίδών, άνά τ’ 
εδραμ’ όπίοσω· ώς τότε Τυδείδης άνεχάζετο. 5, 597— 600. 
Πολυχρωμικι) Παραβολή.

3. ‘0 άνήρ, ίντινα κατέλαβε μεγάλη συμφορά, και οστις 
φονεύσας τινά έρχεται εις άλλον τόπον εις την οικίαν πλουσίου 
άνδρός, και εκπλήττονται, ό'σοι τον βλέπουσ.ν. ώς δ’ δτ’ αν 
άνδρ' άτη πυκινή λάβτ^, δς τ’ ένί πάτρη φώτα κατακτείνας 
άλλων έξίκετο δήμον, άνδρός ές άφνειοΰ, θάμβος δ’ έχει εισο- 
ρόωντας, ώς Άχιλεύς θάμβησεν Ιδών Πρίαμον θεοειδέα. 24, 
480—483. Παραβολή.

4. 'Ό πέτων νους τού άνδρός, ό'στις περιηγηδε'ις πολύν 
κόσμον συλλογίζεται εν τη συνετή ψυχή του' ((είδε νά είμαι 
εκεί ή εκεί,» και πολύ έπιδυμεί. ώς δ’ δτ’ άν άίξΐβ νόος 
άνέρος δς τ' επί πολλήν γαΐαν εληλουθώς φρεσί πευκαλίμησι 
νοήοη «ενθ’ είην ή ένθα» μενοινήν,οί τε πολλά, ώς κραιπνώς 
μεμαυΐα διέπτατο πότνια "Ηρη. 15, 8 0 -  83. Παραβολή.

5. Ί) πατήρ, οστις οδύρεται καίων τά οστά υίου του νεογά- 
μου, διότι ουτος άποδανιόν κατελύπησε τούς ταλαίπωρους γονείς
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του. ώς δέ πατήρ ού παιδός οδύρεται δστέα καίων, νυμφίου, 
δς τε θανών δειλούς άκάχησε τοκήας, ώς Άχιλεύς έτάροιο 
δδύρετο δστέα καίων. 23, 222—224. Παραβολή.

6. Η υπό οξείας οδύνης χαταληφδεισα ετοιμόγεννος
γυνή, (το βέλος χα'ι at πιχρας ωδίνας παρέχουσαι Ειλείδυιαι, 
at θυγατέρες τής °Ηρας). ώς δ’ δτ’ αν ώδίνουσαν εχη βέλος 
(το βέλος ώς μεταφορά αντ'ι τής οδύνης) οξύ γυναίκα, δριμύ, 
τό τε προϊεΐσι μογοστόκοι Είλείθυιαι, Ήρης θυγατέρες πίκρας 
ωδίνας εχουσαι, ως όξεϊ’ δδύναι δΰνον μένος Άτρείδαο. J 1, 
269 272. ΙΙολυχρωμικον σύμπλεγμα μιας παραβολής
καί μιας μεταφοράς.

7. Η μήτηρ. — 1. Ίτωνά τε μητέρα (διαμονήν) μήλων. 
2, G9G. —- 2. ν1δην δ’ ίκανεν πολυπίδακα, μητέρα (διαμονήν) 
θηρών. 8, 47. — 3. Φθίην δ’ έ£ικόμην έριβώλακα, μητέρα 
( - αραγωγόν) μήλιον. 9, 479. — 4. δς τράφη εν Θρήκη έριβώ- 
λακι, μητέρι (διαμονή) μήλων. 11, 222. — 5 /Ιδ η ν  δ’ ίκέσθην 
πολυπίδακα, μητέρα (διαμονήν) θηρών. 14, 283. —  6. νΙδην 
δ’ ίκανεν πολυπίδακα, μητέρα (διαμονήν) θηρών. 15, 151.

8. Η μήτηρ, τό ήδέως χοιμωμενον τέχνον (χα\ ή μυία). 
ή δε τόσον μέν εεργεν από χροός, ώς δτε μήτηρ παιδός έέργη 
μυΐαν, οθ’ ήδέι λέξεται υπνψ. 4, 130 —13 L. Πολνγρωμικι) 
τι αραβολή.

9. 7ο ττρός την μητέρα, του πιεζόμενον παιδίον. αύτάρ ο 
αύτις ιών, παΐς ώς υπό μητέρα, δύσκεν εις Ατανθ’. 8, 271 — 272. 
Παραβολή.

10. Η μιχρα. χόρη, ήτις τρέχουσα, μετά, τής μητρός της 
χαι λαβουσα τό φόρεμά, της παραχαλεΐ αυτήν να την σηχωση, 
εμποδίζει δ ι α.ύτην βιαζομένην χα'ι βλέπει αυτήν μετά, δα- 
χρυσμένων ο φδ αλμών. τίπτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεις, ήύτε κουρη 
νηπίη, ή δ’ αμα μητρί θέουσ’ άνελέσθαι άνώγει, είανοΰ άπτο- 
μένη, καί τ’ έσσυμένην κατερύκει, δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρ- 
κεται, δφρ5 άνέληται* τή ικελος, Πάτροκλε, τέρεν κατά δάκρυον 
ε’ίβεις. 16, 7— II ,  Παραβολή.
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11. Ο παις, οστις την 'άμμον ιταμά την άάλασσαν, αφού 
ε'χαμεν εξ  αυτής παίγνια, πάλιν αναχατωνει διά των ποδων 
χα'ι των γειρών του. ερειπε δε τείχος 'Αχαιών ρεΐα μάλ', ως 
οτε τις ψάμαθον παϊς άγχι θαλάσσης, ος τ’ έττεί οόν ποίηση 
αθύρματα νηπιέησιν, άψ αυτις συνέχευε ποσίν καί χερσίν άθύ- 
ρων ως ρα συ, ήιε Φοίβε, πολύν κάματον καί όιζύν σύγχεας 
Άργείων. 15, 301 -3 6 6 . Παραβολή.

! 2. ' Η χοί'ίησις. Ιδέ Γ, X X III, ζ, 30.
13. Το ονειρον, εν ω δεν δόναται τις νά προφδάση τον 

φεύγοντα, διότι ουδέ ουτος δόναται ν' αποφυγή τον διώχοντα, 
ούδ'ε αυτός νά. φ&άση τον φευγοντα. ως δ’ εν όνείρφ ου 
δόναται φεύγοντα διώκειν ουτ’ άρ ο τον δόναται όποφεύγειν 
ουθ’ ό διώκειν ως δ τον ου δυνατό μάρψαι ποσίν ουδ’ δς 
άλυξαι. 22, 199— 201. Παραβολή.

14. ι0 γέλως, γέλασσε (ελαμ,φε) δέ πάσα περί χθων 
χαλκού υπό στεροπής. 19, 362— 363.

15. Ί) στεναγμός. — 1. υπό δέ στεναχίζετο (έδονείτο) 
γαΐα λαών ίζόντων. 2, 9 5 —96. — 2. Ί. Γ, Υ, 15. — 3. Ί . 
Γ, Υ, 15. — 4. Ί . Γ, X X III, ε, 14. — 5. ό δ’ εστενεν (ό 
πάταγος) οΐδματι θύων. 23, 230.

16. ' / /  μανία. —  1. δφρα καί "Εκτωρ εισεται, ή καί 
έμόν δόρυ μαίνεται (είναι χαταστμεπτιχόν) εν παλάμησιν. 8, 
110 — 111. — 2. Ί . Γ, V, 18. — 3. ου γάρ Τυδείδεω Διομή- 
δεος έν παλάμησι μαίνεται έγχείη (ό?έν μάχεται δόμα.τι ί  Διο
μήδης). 16, 74— 75.

17. 1Η αναίδεια. — 1. λάας άναιδής (ολέθριος). 4, 
521. —  2. Ί. Γ, X X III, α, 35.

18. cΗ επ ιδυμ ία. — 1. πολλά δέ δοΰρα . . .  εν γαίη 
ισταντο, λιλαιόμενα (ιορισμένα) χροός άσαι. 15, 314— 317. — 
2. αιχμή δε στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα (διαδυομένη), πρόσσιο 
ίεμένη. 15, 542- 543.

19. ' / /  πήδησις χαι 'η έπιδυμία. άλτο (η πτήσις) ο’
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διττός όξυβελής, καχ)·' όμιλον έπιπτέσθ-αι με νε αίνων (η ύιεύ-
δυνσις). 4, 125— 126. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

20 . Η  έπιδυμΐα χα'ι η χόρτασις. — 1.  τα δέ δοΰρα . .  . 

έν γαίη Τσταντο λ'λαιόμενα (προωρισμένα) χροός άσαι (V« 
είσδύσωσιν εις τα. σώματα). 11, 571— 574. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών. — 2. έγγειη δ’ άρ’ υπέρ νώτου έν γαίη 
εστη. ίεμένη (πηοωρισμίνη) χροός άμ.εναι (να εισούσ7) εις το 
σώμα.) άνδρομέοιο. 21, 60— 70. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών. — 3. ή δ5 υπέρ αύτοΰ γαίη ένεοτήρικτο, λ-λαιομένη 
(προωρισμένη) /ροός άσαι (να εισδύση εις το σώμα). 21 ,

167 -1 6 8 . Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.
21. Η μέδη . Ί  Γ, Χ ίίΙ.

II. ' / /  οΐχΐα.

1. 7  δάλαμος. Ίδέ Γ, IX.
2. 7 /  εοπλε ιστός εορεΐα δύρα υψηλού ΰαλάμου (Σύρος 

πλουσίου, δόση δ’ υψορόφοιο θόρη θαλάμοιο τέτυκται άνέρος 
άφνειοΐο, ευ κληΐσ’ άραρυΐα, τόσσ’ άρα του έκάτερ9·εν εσαν 
πτερά. 24, 317—310. Παραβολύρ III.

III. Ή  μαγειρική, το φαγητού και το ποτόν.

1. 0 οπός, οστις το λευκόν ρευστόν γάλα ταχέως 
πήζει, εάν τις αυτόν τω γάλακ.τι συμμιγνύη. ώς δ’ οτ’ οπός 
γάλα λευκόν έπειγόμενος συνέπηξεν υγρόν έόν, μάλα δ’ ώκα 
περιτρέφεται κυκόωνττ, ώς άρα καρπαλίμως ίήσατο θ-οΰρον νΑρηα. 
5, 902 -9 0 4 . Παραβολή.

2. ό) λέβης, όστις βράζει ένοοδεν έπειγόμενος υπό 
πολλοί πυράς χαϊ αναλύει τό πάχος του άπαλοτρεφοΐς παχεος 
χοίρου αναβάλλων αυτό πανταχόδ εν, χάτωδεν ύ ϊ υπάργουσι 
χατάξηρα ξύλα, ώς δέ λέβης ζεΐ ένδον, έπειγόμενος πυρ! πολλφ, 
κνίαην μελδόμενος άπαλοτρεφέος σιάλοιο, πάντοθεν άμβολάδην,
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υπό δέ ξύλα κάγκανα κειται ως too καλά ρέεθρα πυρί φλέγετο, 
ζέε δ’ ύδωρ. 21, 362— 365. Παραβολή.

IV. Λί πράξεις των άνδρωπων έν γίνει.

1. f'O ατμοσφαιρικός arp,) c χατασχοπεύων άνηρ, ή 
σχοπιά (χαι c μέλας πόντος), δσσον δ’ ήεροειδές άνήρ ϊδεν 
δφθαλμοΐσιν η μένος έν σκοπιή, λευσσων έπί οίνοπα πόντον, 
τόσσον έπιθρψσκουσι θεών υψηχέες Ιπποι. 5, 770— 772. 
Πολυχρωμική παραβολή.

2. Ή  διά του σχοινιού χαδοδήγησις. αυτάρ υπερθε 
νίκης πείρατ’ χαδοδηγησις) εχονται έν άθανάτοισι θεοίσιν. 7, 
101 —  102.

ΛΤ. Η  μυθολογία.

1. Ό δεός. — 1. επειτ’ αοτφ μοι έπέσσυτο δαίμονι ίσος. 
5, 884. Παραβολή. -  2. Ίδέ Γ, XXII, 6. — 3. Ί. Γ, 
X XIII, β, 34.

2. Η οργή των δέων. I, Γ, XIV, 3.
3. 'Ο Ζεός. — 1. Ί . Γ, XX X III, ε, 7. -  2. Ί .  Γ, 

X X III, ζ, 30. — 3. Ί  Γ, X X III, ε, 12. — 4. Ί . Γ, 
XXII, 13.

4. 10 *Ολυμπος χαι ο Ζεός. Ί . Γ, X X III, ζ, 31.
5. Ό  πατήρ Ζεός. I. Γ, XXII, 17.
6. 0 πατήρ Ζεός (χαι rj αστραπή), τηλε δέ χαλκός 

λάμφ’ ως τε στεροπή πατρός Διός. 10, 153— 154. Πολυ- 
χρωμική παραβολή.

7. 0 σύζυγος τής χαλλιχόμου Ήρας, (η αστραπή, ή 
πολλτ χαι οχατάπαυστος βροχή, ήχόλαζα, ή χιών, αί πεδιάδες 
χαι ό οδυνηρός πόλεμος), ως δ’ δ :’ αν άστράπτη πόσις Ή ρης 
ήυκόμοιο, τεύχων ή πολύν δμβρον άθέσφατον ήέ χάλαζαν ή 
νιφετόν, δτε πέρ τε χιών έπάλυνεν άρουρας, ήέ ποθι πτολέμοιο 
μέγα στόμα (το στόμα ιός συνεχόοχη άντι του οδυνηρού πολέ-
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αου) πευκεδανοΐο, ως πυκίν’ εν στήθεσσιν άνεστενάχιζ’ ’Αγα
μέμνων νειόΟ·εν έκ κραδίης, τρομέοντο δέ οι φρένες εντός 10, 
5— 10. Πολυχρωμιχή παραβολή.

8. 0 (οργισμένος Ζευς χαι ή  έχδίχησις των δέων. Ί . 
Γ, X X III, ε, 14.

9. 0 υιός τοΰ χρυψίνου Κρόνου χαι ή διοσημεία. Ί .
Γ, X X III, ζ, 11.

10. Η αστραπή του αϊγιόχου Διος. Ί . Γ, VI, 2.
11. 0 φοβερός χεραυνός τοΰ μεγάλου Δίας. Ί .  Γ, 

X X III, γ, 10.
12. c0 τάς άστραπάς έγεΐρων Ζευς. Ί .  Γ, X X III, ζ, 23.
13. Ό  τοΐς άνδρωποις τά βέλη του δειχνύων αητίετα  

Ζεύς. Ί . Γ, XXIII, ζ, 62.
14. Η αστραπή, ήντινα ό υιός του Κρόνου λαβών εις 

ζην '/ώρα. τινάζει από τοΰ φωτεινού ’Ολυμπου δειχνύων 
σημεΐον εις τους άνδρωπους, αί Sk λάμψεις αυτής είναι 
φωτεινότατα', βη δ’ (μεν άστεροπγ] έναλίγκιος, ην τε Κρονίων 
χειρί λαβών έτίναξεν άπ’ αίγλήεντος Ολυμπου, δεικνύς σήμα 
βρ^τοίσιν άρίζηλοι δέ <λ αύγαί’ ως τοΰ χαλκός ελαμπε περί 
στήθ·εσσι Ό-έοντος. 13. 242— 245. Παραβολή.

15. {Το πυρ, ή γή, ή χαταβόσχησις, ή πυρπόλησις, u 
στεναγμός,) ό χεραυνοβόλος Ζ ευς , όστις Ιργιζόμενος χτυπά  
την γην περί τον Τυφωεα παρό. τοΐς ’Αρίμοις, όπου λέγουσιν ότι 
είναι ή χοίτη τοΰ Τυφωέως. οί δ’ άρ’ ισαν, ώς ει τε πυρί 
χθων πάσα νέμοιτο (ή χαταβόσχησις ώς μεταφορά αντί τής 
πυρπολήσεω ς/ γαΐα δ’ υπεστενάχιζε (ό στεναγμός ώς μεταφορά  
αντί τής δονήσεως) \ ά  ώς τερπικεραύνψ χωομένψ, δτε τ’ άμφί 
Τυφωέι γαϊαν ίμάσσγ] είν ’Αρίμοις, οθι φασί Τυφωέος εμμεναι 
ευνάς. ώς άρα τών υπό ποσσί μέγα στεναχίζετο (ό στεναγμός 
ώς μεταφορά αντί τής δονήσεως) γαΐα ερχομένων. 2, 780— 785. 
Πολυχρωμιχον σύμπλεγμα δύο παραβολών χαι τριών 
μεταφορών.

16. II πορφυρά ίρις, ήντινα ό Ζευς εξαπλώνει έχ τοΰ
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ουρανού ώς σημεΐον διά τούς ανθρώπους ή πολέμου ή ψυχρού 
χειιώνος, όστις τους μεν ανθρώπους χά.μνει να παύσωσι τα 
έργα των έπ'ι της γης, λυπεί δε τα πρόβατα, ήυτε πορφορέην 
ίριν θ-νητοϊσι τανυσση Ζευς έξ ούρανόθ·εν, τέρας εμμεναι ή 
πολέμοιο ή και χειμώνος δυσθαλπέος, ός ρά τε έργων ανθρώ
πους άνέπαυσεν επί χθονί, μήλα δε κήδει, ώς ή πορφυρές 
νεφέλη πυκάσασα ε αυτήν δύσε·:’ 'Αχαιών είΐνος, έγειρε δέ 
φώτα έκαστον. 17, 547—552. Παραβολ/ .

17* "0 πελώ ριος’Ά ρης. σεύατ’ έπειθ·’ οίός τε πελώριος 
’έρχεται Αρης. 7, 208— 209. Π α ρ α β ο λ ή .

18. "Ο δορυσείστης ’Άρης, (το ολέθρων πύο, τα ιρη , ή 
μανία, ή πυρπόλησις χα'ι αί λόχμαι τού πυχνοΰ δάσους). 
μαίνετο δ’, ώς δτ’ Άρης  έγχεσπάλος ή δλοόν πυρ ουρεσι μαί- 
νηται (ή μανία ώς μεταφορά άντ'ι τής πρυπολήσεως) βαθ-έης 
έν τάρφεσιν υλητ. 15, 605— 606. Πολνχρωμιχον σύμ
πλεγμα μιας παραβολής καί μιας μεταφοράς.

19. 0 άνθρωποφθόρος ’Άρης, ο στις πη) αινεί εις τον 
πόλεμον άχολουάούμενος ύπο τού ισχυρού χα'ι ατρόμητου υίου 
αυτού, τού χα'ι τον χαρτεριχον πολεμιστήν φοβίζοντος Φόβου' 
ούτοι οι δύο έχ τής Θράχης έχστρατεύουσι εις τους ’Εφό
ρους ή εις τούς Φλεγυας, διότι δεν άχούουσι χα'ι τούq δύο, 
άλλα εις το εν μέρος μόνον δίδουσι δόςαν. οίος δέ βροτο- 
λοιγος νΑρης πόλεμον δέ μέτεισι, τψ δέ Φόβος, φίλος υιός, 
άμα κρατερός καί άταρβής, εσπετο, ος τ’ έφόβησε ταλάφρονά 
περ πολεμιστήν τώ μέν άρ’ εκ Θρήκης Έφορους μέτα ΙΙιορήσ- 
σεσθον ήέ μετά Φλεγυας μεγαλήτορας* ουδ’ άρα τώ γε εκλυον 
άμφοτέρων, έτέροισι δέ κΰδος εδωκαν τοίοι Μηριόνης τε καί 
Ίδομενευς, άγοί άνδρών, ήισαν ες πόλεμον κεκορυθ-μένοι αιθοπι 
χαλκφ, 13, 298— 305. ΙΙα ρ α β ο λ ί/.

20. 0 άσβεστος φλ.ος τού Ηφαίστου, βή δέ διά προ- 
μάχων κεκορυθμένος αιθ-οπι χαλκφ, οξέα κεκληγώς, φλογί 
εϊκελος ' ΙΙφαίστοιο άσβέστιο. 17, 87— 89. Παραβολή.

21. ' / /  τά.ς τέχνας ύπαγοοευουσα 'Αθηνυ. I. Γ, X, 3.
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22. Η ξανθή Δημήτηρ. Ί .  Γ, XXII, 12.
23. Ί) αχτινοβόλος 1 Τη ερίων, δπιθεν δέ κορυσ^άμενος βή 

Ά χιλ ) ,εός, τεύχετι παμφαίνων ώς τ’ ήλέκτιορ ‘Γπερίων. 19,
897 — 398. Παραβολή.

24. Jr πιχρας ώ ον jag, παρέγουσαι Είλείθυιαι, at θ υ γα 
τέρες, τής Ηρας. I. Γ. 1, 6.

25. Η μαινάς. ώς φαμένη μεγάρου ο διέσσυτο μαινάδι Ιση. 
22, 460. Παραβολή.

26. 01 παρά. τοΐς ρεόμασι τοΰ Ωχεανοΰ προς τους Ιΐυγ-  
μαίους πεισματωδώς μαχόμενοι γερανοί. Ί .  Γ, XXIII, β, 61.

VI. 1Η  Ιερουργία.

1. "0 μουγγριζών ταυηος, δντινα σύρουσι νεανία.', προς 
βωμόν τοΰ αναχτος 1 τής Ελίχηςβ χα'ι ό σεισίχθω ν εΰαι>ε- 
στείται dt αυτά, αυτάρ ό θυμόν άισθε και ηρυγεν, ώ; δτε ταύ
ρος ηρυγεν έλκόμενος Έλικώνιον άμφί άνακτα, κουρών έλκόν- 
των' γάνυται δέ τε τοΐς ένοσίχθων ώς άρα τον γ’ ερυγόντα 
λίπ’ δστέα θυμός άγήνωρ* 20, 403— 406. Παραβολή.

2. Ό  οτέ μεν άναψαινόμενος οτέ δε χρυπτόμενος παμ- 
φαίνων ολέθριος ασ--/μ>, (αί σχιεραι νεφέλαι, ή αστραπή του 
αλγιάχοο Διάς, οι θερισταί, οίτινες εν τφ  χωραφίω πλουσίου 
τίνος ανθρώπου χατά σειράν χατέναντι αλλ.ήλων βαδίζουσι 
χαΐ τά δράγ ιατα τοΰ σίτου ή τής χριθής άλλεπαλλήλως 
θερίξουσιν, οI λόχοι), οίος δ’ εκ νεφέων αναφαίνεται ουλιος 
ασ:ήρ παμφαίνων, τοτέ δ’ αύτις εδυ νέφεα σκιόεντα, ώς Έκτωρ 
οτέ μέν τε μετά πρώτοισι φάνεσκεν, άλλοτε δ’ εν πυμάτυισι 
κελεύουν πας δ’ άρα χαλκψ λάμφ’ ώς τε στερυπή πατρός Διός 
αιγιόχοιο. οι δ’, ώς τ! άμητήρες ενάντιοι άλλήλοισιν δγμον 
ελαύνιυσιν, άνδρός μάκαρος κατ’ άρουραν πυρών ή κριθέιον* τά 
υε δράγματα ταρφέα πίπτει’ ώς Τρώες καί Αχαιοί επ’ άλλή-

1 Του Ποσειδώνος. — 2 ’ Ivy ’Ayαία.



λοισι θορόντες δήοον, οοδ’ ετεροι μνώοντ’ ολοοΐο φόβοιο. ΐσας 
δ’ όσμίνη κεφαλάς εχεν, οι δέ λύκοι ώς θ-övöv. 11, 02— 73. 
Πολνχρωμικον σύμπλεγμα τεσσάροιν παραβολών.

VII. ι0 χορός.

Τό χόρευμα. οίδα δ’ ένί σταδίη δηίψ μέλπεσθαι Άρηι 
(να μάχωμαι προς χάριν τ ο ϋ ’Αρεως). 7, 241.

VIII. 1Η άρχιτεχτονιχή.

1. Δόο όοχοί, ας έμπειρος τέχτων συναρμόζει εις προ
<ρύλαςιν από της βίας των άνίαων. άγκάς δ’ άλλήλων λαβετην 
χερσί στιβαρήσιν, ώς δτ’ άμείβοντες, τούς τε κλοιός ήραρε 
τέκτων, δώματος ύψηλοΐο, βίας ά/έμων άλεείνων. 23, 71 I— 713. 
Π α ρ α β ο λ ι

2. ι0 άνηρ, οστις χτίζει πυχνοίς λίδοις τοίχον υψηλής 
οίχίας προς αποφυγήν τής βίας των άνεμον, ώς δ’ δτε τοίχον 
άνήρ άράρη ποκινοΐσι λίθοισιν δώματος ύψηλοΐο, βίας ανέμων 
άλεείνων, ώς αραρον κόρυθές τε καί ασπίδες όμφαλόεσσαι. 10, 
212— 214. Π α ρ α β ο λή .

3. Η στηλη (χαι τό ύφίφυλλον όενορον). ούτε γάρ έ£ο- 
πίσω φογέειν δύνατ’ ούτ’ άλέασθαι, άλλ* ώς τε στήλην ή δέν- 
δρεον ύψιπέτηλον άτρέμας έσταότα στήθος μέσον οδτασε δουρί 
ήρως Ιδομενεύς. 13, 4 3 6 —439 Π ο λνχρο ) μ  ικ ή  π α ρ α 
βολή .

4. "Η άχίνητος μένουσα στήλη, ήτις ίσταται έπ) μνημείου 
άνορός ή γυναιχός. ώς τε στήλη μένει εμπεδον, ή τ επί τύμβου 
άνέρος έστήκη τεθνηότος ήέ γυναικός, ιός μένον άσφαλέως 
περικαλλέα δίφρον εχοντες. 17, 434 — 436. Π α ρ α β ο λ ή .
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IX. Η ελεφαντουργιχη.

f i  τό ελεφαντόδοντου μετά πομφό,οας βάψασα Μαιονίς 
ή Καμία γυνή, (η στολές των παρειών των ίππων, ό ίδάλα- 
μος, ό βασιλεύς, ό ίππηλό,της). ώς δ’ ότε τις τ’ ελέφαντα 
γυνή φοινίκι μιήνη Μηονίς ήέ Κάειρα, παρήιον εμαεναι ίππων' 
κεΐται δ’ εν θαλάμφ, πολέες τέ μιν ήρήσαντο ίππήες φορέειν, 
βασιλήι δέ κεΐται άγαλμα, άμφότερον, κόσμος θ  ιππψ έλατήρί 
τε κΰδος. τοΐοι τοι. Μενέλαε, μιάνθην αιματι μηροί ευφυέες 
κνήμαί τε ίδέ σφυρά κάλ’ υπένερθε. 4, 141 — 147. Πολυχρω- 
μική παραβολή.

X. / /  ξυλουργιχη.

1. Ο  των δρυτόμων άνομων μαχρόδεν άχουόμινος χμό
το-, (αί χυιλάδες του όρους), τών δ’, ώς τε δρυτόμιυν άνδρών 
ορυμαγδός δρωρεν ουρεος έν β/,σσης, εκαθεν δέ τε γίνετ’ άκουή' 
ώς τών ώρνυτο δοΰπος από χθονός ευρυοδείης. 10, 633—635. 
ΙΙολυγρωμίκή παραβολή.

2. αμαξοποιός, ο ηχονημένος πέλεχυς χαί ό γύρος 
του τροχού της άμιϊξης. Ίδέ Γ, X X III, γ, 16.

3. "Η στάδμη, οι ης χανονίζουσι τό ναυπηγησιμον ξύλον 
αί χείρες του εμπείρου τίχτονος, (ή τας τέχνας υπαγο- 
ρεόουσα 'Αδ-ηνα). ιός τε στάθμη δόρυ νήιον έξιθύνει τέκτονος 
έν παλάμη σι δαήμονος, δς ρά τε πάσης ευ είδη σοφίης υπο- 
θημοσύνησιν Άθήνης, ώς μεν τών επί ίσα μάχη τέιατο πτό- 
λεμός τε. 15, 410—413. ΙΙολνχρωμική παραβολή.

4. 0 τό ξύλον σχιζών σχληρυς πέλεχυς χαί ό υ.νήρ, 
οστις τεχνιχως χόπτει τό ναυπηγησιμον ξύλον. αιεί τοι κραδίη 
πέλεκυς ώς έστιν άτειρής, δς τ’ είσιν διά δουρός υπ’ άνέρος, 
δς ρά τε τέχνη νήιον έκτάμνησιν, όφέλλει δ' άνδρός έρωήν ώς 
σοί ένί στήθεσσιν άτάρβητος νόος έστι. 3, 6 0 - 63. Παραβολή.

■ >. Οί τέχτονες άνομες, οί νεοαχονημένοι πελέχυες χαί
3
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το ναυπηγήσιμου ζύλον. — 1. I. Γ, X X III, γ, 11. — 2 
Ί .  Γ, X X III,1 γ, 12.

XI. 1Η χεραμευτιχη.

Ο χεραμεΰς, οστις χαδημενος δοκιμάζει τον προς τάς 
χειρ  ας χατάλληλον τροχόν, άν τρέχτ}. οι δ’ ότέ (jlsv θρέξασκον 
έπισταμένοισι πόδεσσι ρεΐα μάλ’, ώς δτε τις τροχδν άρμενον εν 
παλάμησιν έζόμενος κεραμεύς πειρήσεται, α’ί κε θέησιν. 18, 
599— 601. Παραβολή.

XII. cΗ  υφαντουργία.

1. LΗ χερχίς, ήτις είναι πλησίον του στη&ους χαλλιζωνου 
γυναιχόο, ήτις την χρόχην διά τής χερχίδος έζελχύει πολύ 
χαλώς με τάς γειράς της διά μέσου του στήμονας, επί δ’ 
ώρνυτο δΐος Όδοσσεος άγχι μάλ’, ώς δτε τις τε γυναικος 
έυζώνοιο στήθεός έστι κανών, δν τ’ εο μάλα χερσί τανύσση 
πηνίον έξέλκοοσα παρ’ έκ μίτον, άγχοθι δ’ ί'σχει στήθεος- ως 
Όδυσεος θέεν έγγόθεν. 23, 759 — 763. Παραβολή.

2. Η χρηστή άποχειροβΐοτος γυνή, ήτις εχουσα την 
τρυτάνην xal λαβοΰσα το βάρος χαι το μαλλίον ζυγίζει Ισά- 
ζουσα τά δύο μέρη, ίνα λάβη ποταπον μισδον διά. τά τέχνη, 
της. εχον ώς τε τάλαντα γονή χερνήτις αληθής, ή τε σταθμόν 
εχουσα καί ειριον άμφίς άνέλκει ίσάζνυσ’, ΐνα παισίν άεικέα 
μισθόν άρηται* ώς μέν τών επί ίσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε.
12, 4 3 3 —436. Παραβολή.

Í I

ί
ποτισμένου δέρμα τού μεγάλου ταύρου νά τά τεντωσωσιν, 
αυτοί δε λαβόντες χαί σταΰέντες έν αποστασει χύχλω τεν-



τωνουσιν αυτό, κοκ εύ&ύς αποχωρίζεται it υγρασία καί είσ- 
όόει το π ό .χ ο ε ις  το δέρμα, επειδή πολλοί τ<> σύρουσιν, καί 
όλου τό δέρμα, είναι τεντωμένου, (η ηέ&η). ώς δ’ δτ’ άνήρ 
ταύροιο βοδς μεγάλοιο βοείην λαοΐσιν δώτ] τανύειν, μεθύουσαν 
(ή μέδη  ιός μεταφορά αντί το ί ότι είναι τι ποτισμένου) 
αλοιφή* δεξάμενοι δ’ άρα τοί γε διαστάντες τανύοασι κυκ)όσ’, 
άφαρ δέ τε ίκμάς εβη δύνει δε τ’ άλοιφή, πολλών έλκόντων, 
τάνότα', δέ τε πάσα διά πρό* ως οί γ’ ένθα καί ένθα νέκον 
ολίγΊΤ) ένί /ώργ] εΤλκεον άμφοτεροι. 17, 3 8 9 —395. Η ο λν χ ρ ο )-  
μικόν σύμπλεγμα μιας παραβολής καί μιας μετα
φοράς.

XIV. 0 πολιτικός βίος.
1. 0 βασιλεύς. Ιδέ Γ, IX.
2. Οί εν ταίς συνελεύσεσι διεστραμμένος δίκας χρίνον- 

τες ανδρες, οίτιυες άποδιωχουσι την δικαιοσύνην. Μ. Γ, 
X X III, ε, 14.

3. C0 άναβαίνων καπνός, ό ευρύς ουρανός,) ή χαιομένη 
πόλις, ητις εις πό.ντας μεν προξενεί φροντίδας, εις πολλούς 
δέ επιφέρει όλλίφεις, (ή οργή ^ων όλεών). ώς δ’ δτε καπνός 
ιών εις ουρανόν εύραν Τκηται άστεος αίθομέναιο, θεών δέ έ 
μήνις ανήκε, πάσι δ’ εθηκε πόνον, πολλοΐσι δέ κήδε’ έφήκεν, 
ώς Ά/ιλεας Τρώεσσι πόνον καί κήδε’ εθηκεν. 21, 522 — 525. 
Πολν/ρο)μικη παραβολή.

XV. '0  πόλεμος.
1. 0 οδυνηρός πόλεμος. 3Τδέ, Γ, V, 7.
2. 0 πύργος. — 1. ή ρίπε δ3, ώς οτε πύργος, ένί κρα-

τερή ύσμίνγ]. 4, 4Γ>2. Παράβολό/. —  2. Αίας δ’ έγγύθεν ήλθε 
φέρων σάκος ήύτε πύργον. 7, 219. ΙΙαραβολί/. — 3. Αίας 
δ’ έγγύθεν ήλθε φέρων σάκοςήύτεπύργον. 11, 485. Παράβολό/. —
4. Αίας δ’ έγγύθεν ήλθε φέρουν σάκος ήύτε πύργον. 17, 128. 
Παράβολό/.

3*
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3. Tó βέλος, Ί . Γ, I, 6.
4. Ο λαμπρός σίδηρος. Ί .  Γ, XXIII, δ, 2.
5. Ο μέρας στρατός των λαών. Ί . Γ, XXIII, ζ, 11.
6. Εννεαχιοχίλιοι η δεχαχισχίλιοι χραυγάζοντες μαχό- 

μενοι ανδρες. ό δ’ εβραχε χάλκεος Αρης, δσσόν τ’ έννεάχιλοι 
έπίαχον ή δεκάχιλοι άνέρες έν πολέμφ έριδα ξυνάγοντες *Αρηος. 
5, 859 -8 6 1 . Παραβολή.

7. 'Εννέα ή δέχα χιλιάδες μάχην συνάπτοντες χαι φωνά- 
ζοντες α.νδρες. δσσόν τ ’ έννεάχιλοι έπίαχον ή δεκαχιλοι 
άνέρες έν πολέμφ, Ιριδα ξυνάγοντες Αρηος, τόσσην έκ στή- 
θεσφιν οπα κρείων ένοσίχθων ήκειν. 14, 148— 151. Παραβολή.

8 cΗ  σάλπιγξ, ήστινος ή φωνή γίνεται έςάχουστος πο- 
λιορχοόντων την πάλιν των ψυχοφδ όρων εχθρών, ώς δ’ δτ* 
άριζήλη φωνή, δτε τ’ ϊαχε σάλπιγξ άστυ περιπλομένων δηίων υπο 
θυμοραϊστέων, ως τότ’ άριζήλη φωνή γένετ’ Αίακίδαο. 18, 
219—221. Παραβολή.

9. ιΟ φδάνων εις τον αιδέρα χαπνός, οστις ερχεται
από πόλεως μεμαχρυσμένης νήσου, ήντινα πολιορχοισιν έχδροί, 
ενώ οί πολιορχοόμενοι χαδ' όλην την ημέραν έν τη άπο- 
τροπαίψ μάχη διαχρίνονται’ αμα δε δόση ό ήλιος, χαίονται 
αλλεπάλληλοι πυραΐ, ώντινων ή λάμψις άναβαίνει υψηλά, ίνα 
την ϊδωσιν οι περίοιχοι χαι έλδωσι μετά των πλοίων των εις
βοήδειαν. ώς δ’ δτε καπνός ιών έξ άστεος αίθέρ’ ικηται,
τηλόθεν έκ νήσου, τήν δήιοι άμφιμάχονται, οι τε πανημέριοι 
στυγερψ κρίνονται ρηι άστεος έκ αφετέρου" άμα δ’ ήελίψ
καταδύντι πυρσοί τε φλεγέθουσίν έπήτριμ,οι, υψόσε δ’ αυγή 
γίνεται άίσσουσα, περικτιόνεσσιν ίδέσθαι, α ί κέν πως σύν νηυσίν 
Άρεω άλκτήρες ΐκωνται* ώς άπ’ Άχιλλήος κεφαλής σέλας αίθ-έρ’ 
Τκανεν. 18, 207— 214. Παραβολή.

XVI. Ί ί  δ  ήρα.
1. πλεχτάνη. —  1. άσσον ϊθ \  ώς κεν θάσσον ολέθρου 

πείραθ’ (τό εΐμαρμένον) ικηαι 6, 143. — 2. γνωτόν δέ, . . .
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ώς ήδη Τρώεσσιν ολέθρου πείρατ’ (τό είμαρμένον) έφήπται 7, 
401 404. — 3. αυτάρ Αχαιοί ού μενέουσ’, εί δή σφιν ολέθρου
πείρατ’ (το είμαρμένον) έφήπται. 14, 7 8 —79. -— 4. άσσον ιθ ’, ώς 
κεν θασσον ολέθρου πείραθ’ (το είμαρμένον) ίκηαι. 40, 449.

4. ' / /  έζάπλωσις τής αδιαρρηχτου χαι άλυτου πλεχτάνης. 
τώ δ’ έριδος κρατερής καί όμοιίου πολέμοιο πείρας (ταλαι
πωρίαν) επαλλάςαντες επ' άμφοτέροισι τάνυσσαν, άρρηκτόν τ’ 
άλυτόν τε.1 13, 358 -  360.

3. 66 ταχείς θηρευταί χύνες χολ οί αχμάζοντες χυνηγοί. 
Ίδέ Γ, X X III, β, 46.

4. Οί χύνες χαι ο λέων, καταπτώσσουσι, κύνες ώς άμφί 
λέοντα. 5, 476. Παραβολή.

5. L0 άρπαχτιχός λέων, οντινα θέλ.ουσι νά φονεύσωσιν 
όλοι οί άνδρες του δήμου συναθροιζόμενοι, αυτός δε πρώτον 
μεν έρχεται χαταφρονών αυτούς, αλλά όταν τις των ταχέων 
εν τη Ρ(ΐχη νεανιών τον χτυπηση μέ δόρυ, συστρέφεται προς 
πηδημα άνοίςας το στόμα, άφρίζουσι δε οί οδόντες του, 
στενάζει ένδοθεν έν τη χαρδία ή γενναία, φυγή του, χα\ 
χτύπων μέ την ουράν άμ,φοτέρωθεν τάς πλευράς χαι τά ισχία 
του διεγείρει εαυτόν εις την μάχην, χαί μέ πυρώδες βλέμμα, 
χαι οργήν ό ρ ια  έναντίον, όπως η φονεύση τινά έχ τών άν· 
ορών η αυτός φονευθη έν τη πρώτη συμπλοχη της μάχης. 
ΙΙηλείδης δ’ έτέρωθεν έναντίον ώρτο, λέων ώς σίντης, ον τε 
καί άνδρες άποκτάμεναι μεμάασιν άγρόμενοι, πας δήμος· ο δέ 
πρώτον μέν άτίζων έρχεται, άλλ’ οτε κέν τις Άρηιθόιυν αίζηών 
δουρί βάλη, έάλη τε χανών, περί τ’ άφρός όδόντας γίνεται, έν 
δέ τέ οί κραδίη στένει άλκιμον ήτορ, ουρή δέ πλευράς τε καί 
ισχία άμφοτέριυθε μαστίεται, έέ δ’ αυτόν έποτρύνει μαχέσασθαι- 
γλαυκιόων δ’ ίθύς φέρεται μένει, ήν τινα πέφνη άνδρών ή 
αυτός φθίεται πρώτψ έν όμίλφ· ώς Άχιλή’ ώτρυνε μένος καί

1 II έννοια του ' λου είναι- ό Ζευς και ό Ποσειδών περίπλεξαν άρ.το- 
τερους, δηλαδή του; ’Αχαιούς κα'ι τους Τρώας εις άκατάπαυστον πόλεμον.
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θυμός άγήνωρ άντίον έλθέμεναι μεγαλήτορος Αίνείαο. 20, 
164 - 175. Παραβολή.

6. Η περί τα τέχνα της στέχουσα λέαινα, ηντινα, ενώ
φέρει τα τέχνα της, συναντώσι /ονηγοί, at τη δε ύπερηφανεύ- 
εται δια την δύναμίν της χαι συνοφρυοϋται 1 χαλύπτουσα τους 
οφθαλμούς (το δάσος). Αίας δ’ άμφί Μενοιτιάδη σάκος ευρό 
καλύψας εστήκει ώς τίς τε λέων περί οίσι τέκεσσιν, ψ ρά τε 
νήπι’ άγοντι συναντήσωνται έν υλη άνδρες έπακτήρες' ο δέ τε 
σθένεϊ βλεμεαίνει" παν δέ τ’ έπισκόνιον κάτω Ιλκεται δσσε 
καλύπτων ως Αίας περί ΙΙατρόκλφ ηρωι βεβήκει. 17, 132 137.
Πολνχρωμικι) παραβολή.

7. 'Ö πυχνογένειος λέων, οοτινος τους σχύμνους ηρπα,σε 
χυνηγδς άνηρ, αυτός δε λυπεϊται έ λ ίλών ύστερον, χούι τρεχει 
έρευνα)ν τα ί'/νη του άνδρός, ένα. τον εύρη που, διότι δρι- 
μυτάτη όργη χατέχει αυτόν' (τό πυχνόν δάσος χαι οί χοιλά- 
δες). τοϊσι δέ ΓΙηλείδης άδινού έξήρχε γόοιο, χεΐρας επ’ άνδρο- 
φόνους θέμενος στήθεσιιν εταίρου, πυκνά μάλα στενάχων ώς 
τε λίς ήυγένειος, φ ρά θ ’ υπό σκύμνους έλαφηβόλος άρπάση 
άνηρ ύλης έκ πυκινης" ό δέ τ' άχνυται ύστερος έλθών, πολλά 
δέ τ’ άγκε’ έπήλθε μετ’ άνέρος ΐχνι’ ερευνών, εί ποθεν έξεύρof 
μάλα γάρ δριμύς χόλος αίρει" ως ό βαρύ στενάχων μετεφώνεε 
Μυρμιδόνεσσιν. 18, 316—323. Πολνχρωμικι) παραβολή.

8. Οί υπό των θηρευτών φονευδέντες δύο λέοντες, (η 
χορυφη του όρους, τό πυχνόν δάσος, οί βόες, τα. παχέα πρό
βατα, η μάνδρα, αί υψηλά} έλάται). οίω τό) γε λέοντε δύω 
όρεος κορυφησιν έτραφέτην υπό μητρί βαθείης τάρφεσιν ύλης* 
τώ μέν άρ’ άρπάζοντε βόας καί ίφία μήλα σταθμούς άνθρώπων 
κεραίζετον, δφρα καί αύτώ άνδρών έν παλάμη σι κατέκταθεν 
όςέι χαλκφ’ τοίω τώ χείρεσσιν ύπ’ Αίνείαο δαμέντε κκππεσέτην 
έλάτησιν έοικότες ύψηλησι. 5, 554—560. Πολυχρωμι,κον 
σύμπλεγμα ovo παραβολών.

1 Καταβιβάζει τας οορϋς,
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9. Οι λέοντες χαι οι άνδρωποι. μ εταξύ  ών δεν ΰπάιρ- 
χουσι πιστοί δ'μχοι, διότι πάντοτε χαχά εναντίον άλληλων 
σχέπτονται, (οι λόχοι χαι τά άηνία, οίτινες δεν ομοφρονοΰσιν). 
ώς ούκ εστι λέουσι καί άνδράσιν '<ρκια πιστά, ουδέ λύκοι τε και 
άρνες όμόφρονα θυμόν εχουσιν, αλλά κακά φρονέουσι διαμπερές 
άλλήλοισιν, ως ούκ εστ’ εμέ και σέ φιλήμεναι, ούτε τι νώιν δρκια 
εσσονται. 22, 262— 266. Πολυχρωμικη παραβολή.

10. Η πάρδαλις, ν'τις εύχεται εναντίον x ονηγού χωρίς 
να τρομάζη ουδέ να φοβηται, όταν άχοόση τάς όλαχάς ταν  
χυνων, διότι χαι αν προιρδάση ό χυνηγδς νά την πληγωση  
η νά την χτυπήση, έχείνη χαίτοι τρυπημένη υπό δόρατος δεν 
χάνει την δύναμίν της, εως ου η πολεμηαη η χαταβληδν/ 
(τά πυχνον δάσος), ήύτε πάρδαλις εΐσι βαθείης εκ ξυλόχοιο 
άνδρός θηρητήρος εναντίον, ουδέ τι θυμψ ταρβεϊ ουδέ φοβείται, 
έπεί κεν ύλαγμόν άκούση" εί περ γάρ φθάμενός μιν ή οδτάσγ) 
ήέ βάλησιν, αλλά τε καί περί δουρί πεπαρμένη ούκ απολήγει 
αλκής, πριν γ’ ήέ ξυμβλήμεναι ήέ δαμήναι- ως Άντήνορος υιός 
άγαυοΰ, δΐος Άγήνωρ, ούκ έ'θελεν φεύγειν, πριν πειρήσαιτ’ 
Άχιλήος. 2 1 ,5 7 3 -  580. Πολνχρωμικη παραβολή.

11. 0 ισχυρός χάπρος, όστις εόχόλως διασχοπρίζει 
τους τε χόνας χαι τους άχμάζοντας χυνηγους, (τά ορη χαι 
αι χοιλάδες). ΐθυσεν δέ διά προμάχων συ'ί είκελος αλκήν 
καπρίψ, δς τ’ έν δρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αίζηούς ρηιδίοκ 
έκέδασσεν έλιςάμενος διά βήσσας- ώς υιός Τελαμώνος άγαυοΰ, 
φαίδιμος Αίας, ρεΐα μετεισάμενος Τρώων έκέδασσε φάλαγγας. 
17, 28 J— 285. Πολυχρωμικη παραβολή.

12. 01 χύνες χαι οι αχμάϊοι νεανίαι, οίτινες τον τους 
λευχους όδόντας του μεταξύ  των χυρτών σιαγόνων αχονιζοντα 
χαι τρ ίζο να  χά,προν διωχουσιν, περί αυτόν όρμώσι χαι αυτόν 
χαίτοι φοβερόν όντα περιμένουσιν, (τό πυχνον δάσος), ώς δ’ 
δτε κάπριον άμφί κύνες θαλεροί τ’ αίζηοί σεύωνται, δ δέ τ’ 
είσι βαθείης έκ ξυλόχοιο θήγων λευκόν όδόντα μετά, γναμπτήσι 
γένυσσιν άμφί δέ τ’ άίσσονται, ύπαί δέ τε κόμπος δδόντων
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γίνεται* οι δέ μένουσιν άφαρ, δεινόν περ έόντα' ώς ρα τότ’ 
άμφ’ Οδυσηα Διίφιλον έσσεύοντο Τρώες. 11, 4 1 4 -4 2 0 .
Πολνχρωμική παραβολή.

13. Ό  χάπρος, όστις έ'χων πεποίδησιν  εις την δύναμίν 
του περιμένει τον πλ.ησώζοντα μ άγαν άνδρών δόρυβον, ου- 
τίνος ανορδούνται α: εις τα νώτα αυτού τρίχες χαι οι 
οφδαλμοι λάμπουσιν ώς πυρ, χαι οστις άχονίζει τούς οδόι·- 
τας του έπιδυμών ν άποχρούση χαι τούς χυνας χαι τούς 
ανδρας, (τα όρη χαι ό έρημος χώρος), άλλ’ ουκ Τδομενήα 
φόβος λάβε τηλόγετον ώς, άλλ’ εμεν’, ώς δτε τις σύς οορεσιν 
άλκι πεποιίΐώς, δς τε μένει κολοσυρτόν έπερχόμενον πολύν 
άνδρών χώρφ εν οίοπόλιρ, φρίσσει δέ τε νώτον υπερθ-εν* 
όφθ·αλμώ δ’ άρα οί πορί λάμπετον* αυτάρ όδόντας θήγε.ι, άλέ 
ξασθ-αι μεμαώς κύνας ήδέ καί ανδρας* ώς μένεν Ίδομενεύς 
δουρικλυτός. 13, 4 7 0 —476. Πολύ χρωμική παραβολή.

14. 01 χυνες, οίτινες προ των άχμαίων χ ονηγών όριώσιν 
εναντίον πληγωμένου χό.πρου' ούτοι χρόνον τινα τρέχουσι 
έτοιμοι να τον σπο.ρά~ωσιν, αλλ όταν ό χάπρος στραφή  
πεποιδώ ς εις την δυναμίν του, όπισδοχωρούσι χαι φεύγουσιν 
άλλοι εδώ χαι άλλοι έχει' (το πυρ, ό τι εξ  αίφνης έχραγέν 
χαι έπιπεσον χαταχαίει την πόλιν των άνδρών, χαταστρέ- 
φονται δε οι οίχοι εντός τής μεγάλης φλογός, ήντινα μετά  
χρότου αναρριπίζει ή δυναμις τού άνεμου* οι ήμίονοι, οίτινες 
χρατεράν δύναμιν άναλαβόντες ελχουσιν εν πετρώδει άτραπώ  
ή δοχόν ή μέγα  ναυπηγησημον ξυλ.ον, ενώ δε σπευδουσιν, 
υποφέρει ή ψυχή των από χαμό.του όμού χαι ίδρώτος' το 
όρος' ή διά. μέσου όλης τής πεδιάδος έχτεινομένη δασώδης 
προβολή όρους, ήτις σταματά το ύδωρ, χαι ευδύς άποδούσα  
αυτό το χόιμνει νά ρεύση προς τήν πεδιάδα, το δε ύδωρ δεν 
δύναται με την δύναμίν του νά την διάρρηξη' τά φοβερά 
ρεύματα των μεγάλων ποταμών' το πετών στίφος ψαρών 
ή χολοιών, οίτινες δυνατά χραυγάζουσιν, όταν ίδωσιν έπερ
χόμενον ίέραχα, όστις φέρει φόνον εις τά μιχρά πτηνά' ή
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νεφέλη), ίθυσαν δέ κύνεσσιν έο;κότες, οι τ' έπι κάπρφ βλημένψ 
άίξωσι προ κούρων θηρητήριυν εως μεν γάρ τε θέουσι διαρ- 
ραΐσαι μεμαώτες, άλλ’ őrs δή ρ έν τοΐσιν έλίξεται άλκί 
πεποιθώς, άψ τ' άνεχώρησαν διά τ’ Ιτρεσαν άλλυδις άλλος, 
ως Τρώες εΐως μεν όμιλαδόν αίέν εποντο νύσσοντες ξίφεσίν τε 
καί έγχεσιν άμφιγυοισιν’ άλλ’ 6:ε δή ρ Αίαντε μεταστρεφθέντε 
κατ’ αυτούς σταίησαν, τών δέ τράπετο /ρώς, ουδέ τις ετλη 
πρόσσω άίξας περί νεκρού δηρίσασθαι* ώς οΐ γ’ έμμεμαώτε 
νέκυν φέρον έκ πολέμοιο νήας έπι γλαφυράς* επί δέ πτολεμος 
τέτατό σφιν άγριος ήύτε πύρ, το τ’ έπεσσύμενον πόλιν άνδρών 
δρμενον έξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δέ οίκοι έν σέ*,αϊ μεγάλφ· 
το δ’ έπιβρέμει ϊς άνέμυιο* ώς μέν τοϊς ίππων τε καί άνδρών 
αίχμητάων άζηχής ορυμαγδός έπήιεν έρχομένοισιν οί δ’, ώς 
θ ’ ήμ’ονοι κρατερόν μένος άμφιβαλόντες ελκωσ’ έ£ όρεος κατά 
παιπαλόεσσαν άταρπόν ή δοκόν ήέ δόρυ μέγα νήιον έν δέ τε 
θυμός τ-ίρεθ’ όμοΰ καμάτψ τε καί ίδρψ σπευδόντεσσιν ώς οι 
γ’ έμμεμαώτε νέκυν φέρον. αύτάρ όπισθεν Α’ίαντ ίσχανέτγ(ν, 
ώς τε πρών ίσχάνει ύδωρ ύλήεις, πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς, 
δς τε καί ίφθίμων ποταμών άλεγεινά ρέεθρα ισχει, άφαρ δέ 
τε πάσι ρόον πεδίον δέ τίθησι πλάζων ουδέ τί μιν σθένεϊ 
ρηγνύσι ρέοντες' ώς αίεί Αίαντε μάχην άνέεργον όπίσσω Τρώων 
οί δ’ άμ’ εποντο, δύω δ’ έν τοϊσι μάλιστα, Αινείας τ Αγχι- 
σιάδης καί φαίδιμος Έκτωρ, τών δ’, ώς τε ψαρών νέφος (η 
νεφέλη ως μεταφορά αντί του στίφους) έρχεται ήέ κολοιών, 
ούλον κεκλήγοντες, δτε προΐδωσιν ιόντα κίρκον, δ τε σμικρήσι 
φόνον φέρει όρνίθεσαιν, ώς άρ’ υπ’ Αίνείμ τε καί Εκτορι 
κούροι Αχαιών ούλον κεκλήγοντες ίσαν, λήθοντο δέ χάρμης. 
17, 725— 759. Πολυχρωμικόν σύμπλεγμα πέντε πα
ράβολον καί μιας μεταφοράς.

15. Δυο υπερήφανοι χατα των χυνηγετιχών χυνών έπ ι- 
πεσόντες χάπροι. τώ δ’ αν’ δμιλον ίόντε κυδοίμεον, ώς δτε 
κάπρω έν κυσί θηρευτήσι μέγα φρονέοντε πέσητον ώς δλεκον 
Τρώας παλινορμένω. 11, 324—326. Παραβολι/.
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16. Οι δυο χάπροι, οιτινες ερχόμενον τον θόρυβον των 
x ονηγών χαι των χυνών υπομένουσι χαι πλαγίως όρμωντες 
χαϊ τους όόόντας τρίζοντες τόν δρυμόν περί έαυτους έχχό- 
πτουσιν, εως ου χτυπησας τις αυτους φονεΰση, (τα ορη χο'ι 
ό δρυμός), εκ δε τώ άίξαντε πολάων πρόσθε μαχέσΦην, άγρο- 
τέροισι ούεσσιν έοικότε, τώ τ’ έν όρεσσιν άνδρών ήδέ κονών 
δέχαται κολοσύρτόν ιόντα, δοχμώ τ’ άίσσοντε περί σφίσιν 
άγνοτον ύλην, πρύμνην έκτάμνοντες, δπα'ι δε τε κόμπος οδόν - 
των γίνε cat, εις δ κέ τίς τε βαλών έκ θομόν εληταί’ ως των 
κόμπει χαλκός επί στήϋεσσι φαεινός άντην βαλλομένι»ν. 12, 
145— 152. Πολυχρωμικη παραβολή.

17. '0  ταχυπους θηρευτής χόων, όστις έξόπισθζν δαγ- 
χάνει την όσφυν χ ο λ  τόν γλουτόν του χά.πρου η λέοντος χαι 
παρατηρεί αυτόν στρεφόμενου. ως δ ότε τίς τε κύων συός 
άγριου ήέ λέοντος αιτηται κατόπισθ-ε, ποσίν ταχέεσαι διώκων, 
ισχία τε γλουτούς τε, ελισσόμενόν τε δοκεύει, ως Έκτωρ ώπαζε 
κόίρηκομόωντας ’Αχαιούς, αίέν άποκτείνιον τόν όπίστατον. 8, 
338— 342. Παραβολή.

18. Ό  χυνηγός, όστις τους λευχόδοντας χυνας διεγείρει
εναντίον χά.πρου τίνος η λέοντος, (ή σφοδρό, θύελλα, ητις 
επιπεσουσα διεγείρει την χυανόχρουν θάλασσαν), ως δ’ οτε 
πού τις θ-ηρητήρ κύνας άργιόδοντας σεύη έπ άγροτέρψ συ'ί 
καπρίψ ήέ λέοντι, ως επ’ Αχαιοίσιν σεϋσε Τρώας μεγαΐΐύμοος 
Έκτωρ ΓΙριαμίδης, β;,οτολοιγψ ίσος Αρηι. αοτός δ’ έν πρώ.οισι 
μέγα φρονέιον έβεβήκει, εν δ’ επεσ’ όσμίνη όπεραέι ίτ ,ς  άέλλη, 
ή τε καθαλλομένη ίοειδέα πόντον όρίνει. 11, 29 2 —298.
Πολνχρωμικον σύμπλεγμα δυο παραβολών.

19. (ιΗ θόελλα,) ό χάπρυς η ό λέων, όστις συναισθα
νόμενος την δυνα. ίίν του μεταξύ  χυνών χαι χυνηγων στρέφεται, 
ενώ αυτοί παρατά.ξάντες έαυτους ιός εις πύργον Ίστα.νται 
εναντίον του χαι ρίπτουσι πυ/νά από των γειρών αυτών 
αχόντια, άλλα, ή γενναία χαρδία τού λέοντος δεν τρομάζει 
χαι δεν υποχωρεί, χαί η τόλμη του φονεύει αυτόν, ενώ



σ υχνάχις στρέφετα ι δοχιμάζων τάς τάζεις των κυνηγών, 
οιτινες, οπού όρμήση, έχει υπογωρουσιν. αύτάρ ο γ’, ώς το 
πρόσθεν, έμάρνατο ίσος αέλλη. ώς δ’ δτ’ αν εν τε κύνεσσι καί 
άνδράσι ίληρευτησι κάπριος ήέ λέων στρέφεται σθ-ένεϊ βλεμεαί- 
νων ot δέ τε πυργηδόν σφέας αυτούς άρτύναντες αντίον ΐσταν- 
ται καί άκοντίζουσι θαμειάς αίχμάς εκ χειρών τού δ’ ου ποτέ 
κυδάλιμ,ον κήρ ταρβεΐ ουδέ φοβείται, άγηνορίη δέ μιν έκτα' 
ταρφέα τε στρέφεται στίχας άνδρών πειρητίζων δππη τ' ίθ·ύση, 
τη τ' εϊκουσι στίχες άνδρών ώς Έκτωρ αν' δμιλον ίων ελλίσ- 
σεθ'' εταίρους, τάφρον έποτρύνων διαβαινέμεν. 12, 4 0 —50. 
1 ίολνχρω μιχον σύμπλεγμα δύο παραβολών.

20. Το δηρϊον, ο τι κακόν τι επραςε χα'ι φ εύγει, 
πριν να συν αχ δη πολύ πλήδος άνδρωπων, (6 χυων, 6 βου 
χόλος χα'ι αϊ βόες). δ γ’ άρ’ έτρεσε θηρί κακόν ρέξαντι Ιοικώς, 
ος τε κύνα κτείνας ή βουκόλον άμφί βοεσσι φεύγει, πρίν περ 
όμιλον άολλισθ-ήμεναι άνδρών" ώς τρέσε Νεστορίδης, επί δέ 
Τρώες τε καί Έκτωρ ήχη θεσπεσίη βέλεα στονόεντα χέοντο 
15, 586—590. Πολυγρωμιχή παραβολή.

21. Ο κερασφόρος ελυ,φος, οντινα ό κυνηγός διά του 
άπο τής /ορδής του τόξου ριφδέντος βέλ,ους έχτυπησεν, χα'ι 
όστις τον μεν κυνηγάν δ ιέφυγε φεΰγων, ενόσω τά αιμά. του 
ήζο υπόδερμον χα'ι τά. γόνατά του έχινουντο, άλλ,ά χατε- 
βλήδη υπό του ταχέος βέλους. 1. Γ, XXIII, β, 34.

22. Ο χυων, όστις σηχωσας έχ τής φωλεός τά έλα.φό- 
πουλ.ον διώκει αυτό, χα'ι άν τούτο συγκόφαν διαφυγή, ό 
χόων ο μ. ως άνι/νευων τρέχει αδιακόπως, εως οτ ου το εύρη’ 
(τά δρος, αϊ φάραγγες, αϊ κοιλάδες και ό δάμνος). ώς δ’ 
δτε νεβρόν όρεοφι κύων έλάφοιο δίηται, δρσας εξ εύνης, διά 
τ’ άγκεα καί διά βήσσας· τον δ’ εί πέρ τε λάθησι καταπτήξας 
υπό {Ιάμνιο, άλλα τ’ άνιχνεόων Οέει εμπεδον, δφρά κεν εύρη' 
ώς Έκτιορ ου ληΐΐε ποδώκεα ΙΙηλείωνα. 22, 189— 193. 
ΓΙολυχρωμιχή παραβολή.

23. Ο χυων, όστις επιπίπτει πληγωμένα) έλαφοποόλω,
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ο τι αναπήδησαν έκτης φωλεάς έχτυπησε κυνηγός, α.νήο. 
Αντίλοχος δ’ έπόρουσε κόων ώς, δς τ’ επί νεβρφ βλημένφ άίςγ], 
χόν τ’ έξ εύνήφι θορόντα θηρητήρ έτύχ^σε βαλών, διέλυσε δέ 
γυΐα' ώς επί σοί, Μελάνιππε, θόρ’ Αντίλοχος μενεχάρμης τεύχεα 
σαλήσων. 15, 579— 583. Π α ρ α β ο λ ή .

24. $  *ονες χαί οί χωρικο'ι ανδρες, οίτινες χυνηγουσι 
χερασφόρον έ'λαφον η άγριον τράγον, άλλα δεν δυνανται να 
τον ευρωσιν. I. Γ, XVIII, 2.

25. 01 δορχύ.δα η φωνάζοντα λαγωόν έπιμόνως διώ- 
χοντες όςεΐς ίδόντας εχοντες δυο θηρευτοί χυνες (και 6 δα
σώδης τόπος), ώς δ’ őrs καρχαρόδοντε δύω κύνε είδότε θήρης 
ή κεμάδ’ ήέ λαγωόν έπείγετον έμμενές αίεί χώρον αν’ όλήενθ’, 
ό δέ τε προθέησι μεμηκώς. ώς τον Τυδείδης ήδ’ δ πτολίπορθος 
Όδυσσευς λαού άποτμήςαντε διώκετον έμμενές αιεί. 10, 300—364. 
Π ο λ ν χ ρ ω  μ ικ ή  π α ρ α β ο λ ή .

XVII. Η αλιευτική.

1. 0 ϊ βρόχοι του πάντα συλλ.αμβάνοντος διχτόου. μή 
πως, ώς άψΐσι λίνου άλόντε πανάγρου, άνδράσι δασμενέεσσιν 
έλωρ καί κύρμα γένησθε. 5, 487 —488. Π α ρ α β ο λ ή .

2. cΗ  μολυβδίνη σφαίρα., ητις επιτεθειμένη εις τό χέρας 
του έν τοΐς άγρόις αυλιζομένου βοός χαταβαίνει εις τό βάθος 
φέρουσα τον θάνατον εις τους ώμοφάγους ιχθύς, ή δέ μο
λυβδαίνιο ίκέλη ες βυσσόν δρουσεν, η τε κατ’ άγραύλοιο βοός 
χέρας έμβεβαυϊα έρχεται ώμηστήσιν επ' ίχθόσι κηρα φέρουσα. 
24, 80 - 82. Π α ρ α β ο λ ή .

3. 0 άνθρωπος, ίσ τις  χαθήμενος έπι προεζέχοντος 
βράχου εκβάλλει λίνω χαι άγχ ίστρφ  έχ τής θαλάσσης τον 
μέγαν ιχθόν. ελκε δέ δουρός ελών υπέρ άντυγος, ώς δτε τις 
φως πέτργ] έπι προβλητι καθήμενος ιερόν ιχθόν έκ πόντοι ο 
θύραζε λίνψ καί ηνοπι χαλκψ* ώς έλκ έκ δίφροιο κεχηνότα 
δουρί φαεινψ. 16, 406—409. Π α ρ α β ρ λ ι  .



4. 4 Ο μεγάλο/άσμω ν δελφίν, ο στις διωχει τους άλλους 
φοβούμενους Ιγ&υας χα'ι χατατρώ γει, οντινα συλλαβή, (οι 
μυχο'ι του ασφαλούς λι ιενος). ως δ οπό δελφίνος μεγακήτεος 
ίχθ-ύες άλλοι φευγοντες πιμπλάσι μυχούς λιμένος έυόρμου, 
δειδιότες' μάλα γάρ τε κατεσθίει, ον κε λάβησιν ως Τρώες 
πόζαμοίο κατά δεινοίο ρέεθρα πτώσσον υπό κρημνούς. 21, 
2 2 —26. Πολυχρωμικό παραβολή.

X V III. 1Η ίπποτροφία χαί η ιπποδρομία.

1. Ο  εν τώ Ιπποστασίιμ πολυν χρόνον σταίλείς χαί
παρά τη φάτνη άφθονους χριδάς φαγων ίππος, όστις σπάσας 
τά δεσμό του το ίχει χαλπάζων χα'ι ύπερηφανευόμενος, χαιρων 
δε διά την ωραιότητά του χρατεί ύψη/I« την χεφαλην, ενώ 
αί χά ΐτα ί του χινουνται περ'ι τους ώμους, χα'ι όστις φέρεται 
ταχέως υπό των ποδών του εις τάς συχναζομένας υπό των 
ίππων βοσχάς, (η πεδιάς, ο χαλλίρρους ποταμός χα'ι c άχτι- 
νοβολών ήλιος), ώς δ’ όζε τις στατος ίππος, ακοστήσας επί 
φάτνη, δεσμόν άπορρήςας Ό-είη πεδίοιο κροαίνων, είωθ-ώς λού- 
εσθ-αι έυρρεΐος ποταμοίο, κυδιόων ύψοΰ δέ κάρη εχει, άμφί 
δέ χαίται ώμοις άίσσονται- ό δ' άγλαιηφι πεποιθώς, ρίμφά έ 
γούνα φέρει μετά τ’ ήί>εα καί νομόν ίππων ώς υιός Πρ.άμοιο 
ΓΙάρις κατά Περγάμου άκρης, τεύχεσι παμφαίνων ώς τ’ ήλέκτωρ, 
έβεβγκει καγχαλόων, ταχέες δέ πόδες φέρον. 6, 506 514.
/ Ιολν/ρο) μικον σύμπλεγμα δύο παραβολών.

2, Ο  έν τώ  ιπποστασίω πολυν χρόνον στυ,ιΊείς χα'ι παρά 
τη φάτνη άφ&όνους χρι&άς φαγων ίππος, όστις σπάσας τά. 
δεσμό), του τρέχει χαλπάζων χα'ι ύπερηφανευόμενος, χαιρων 
δε διά την ωραιότητά του χρατεί υψηλά την χεφαλην, ενώ 
αί χα ίτα ι του χινουνται περί τους ώαους, χα'ι όστις φέρεται 
ταχέως υπό των π οδών του εις τάς συχναζομ,ένας υπό των 
ίππων βοσχάς' (ή πεδιας, ό χαλλίρρους ποταμός, οί /ό/νες χαί 
οι χωρι-χο) α.νδρες, οίτινες χυνηγόΖσι χερασφόρον ελαφον η



άγριον τράγον, άλλα δεν δύνανται να τον ευρωσιν' ό υψηλός 
βράχος, το βαδόσχιον δάσος χαί 6 εμφανιζόμενος πυχνογέ- 
νειος λέων), ώς δ’ δτε τις στατός ίππος, άκοστήσας επί 
φάτνη, δεσμόν άπορρήξας θείγ; πεδίοιο κροαίνων, είωθώς λοόεσθαι 
έυρρεΐος ποταμοΐο, κυδιόιυν υψοΰ δέ κάρη έ'χει, άμφί δε 
χαΐται ώμοις άίσσονταί' ό δ’ άγλαίηφι πεποιθώς, ρίμφά έ 
γούνα φέρει μετά τ’ ήθεα καί νομόν ίππων ώς "Έκτωρ λαιψηρά 
πόδας καί γοόνατ’ ένώμα οτρύνων ιππηας, έπεί θεού εκλυεν 
αυδήν. οι δ’, ώς τ’ ή ελαφον κεραόν ή άγριον αίγα έσσεύαντο 
κύνες τε καί άνέρες άγροιώται' τον μέν τ' ήλίβατος πέτρη καί 
δάσκιος ΰλη είρύσατ’, ουδ’ άρα τέ σφι κιχήμεναι αίσιμον ήεν 
τών δέ Ό·’ 6πο ιαχής έφάνη λίς ήυγένειος εις οδόν, αίψα δέ 
πάντας άπέτραπε καί μεμαώτας· ώς Δαναοί είως μέν ομιλαδόν 
αίέν έπονιο νΰσσοντες ξίφεσίν τε καί εγχεσιν άμφιγυοισιν, αότάρ 
έπεί ίδον "Έκτορ’ έποιχόμενον στίχας άνδρών, τάρβησαν, πάσιν 
δέ παραί ποσί κάππεσε θυμός. 15, 263 -280. Πολνχρωμί- 
κδν σ όμπλεγ μα δυο παραβολών.

3. 1Η  στολ'ις των παρειών τών ίππων χα'ι ό ιππηλάτης. 
Ίδέ  Γ, IX.

4. Ο  της ιππασίας έμπειρος ά.νηρ, οστις συζεόξα.ς έχ 
τών πολλ,ων τέσσα ας ίππους ελαύνει αυτους έχ Γ^ς πεδιάδος 
διά λεωφόρου προς μεγάλην πόλων, χα'ι παρατηροϋσιν αυτόν 
πολλο'ι άνδρες χα'ι γυναίχες, αυτός δε άναπηδαν άδιαχόπως 
χαά ασφαλώς άναβαίνει άλλοτε μεν εις τον ενα άλλοτε δέ 
εις τον άλλον, ένω οι ίπποι πετώσιν. ώς δ’ δτ’ άνήρ ιπποισι 
κελητίζειν ευ είδώς, ός τ’ έπεί έκ πόλεων πίσυρας συναείρεται 
ίππους, σεύας έκ πεδίοιο μέγα προτί άσιυ δίηται λαοφόρον 
καθ’ οδόν* πολέες τέ έ θηήσαντο άνέρες ήδέ γυναίκες' ο δ’ 
εμπεδον ασφαλές αίεί θρφσκων άλλοι έπ- άλλον αμείβεται, οι 
δέ πέτονται' ώς Αίας επί πολλά θοάων ίκρια νηών φοίτα 
μακρά βιβάς, φωνή δέ οί αίθέρ ίκανεν. 1->, 679-—686. 
Παραβολή.

5. Ο νιχηφόρος ίππος, οστις ευχόλως τρέχει μετά του
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ίχηαατος τοίχω ν μ ϊ τα τέσσαρα διά μέσου της πεδιάδος. 
ως είπών προτί άσ:υ μέγα φρονέων έβεβήκει, σευάμενος ως 
θ  ίππος άεθλοφόρος σαν δχεσφιν, ος ρά τε ρεία θέγ,σι τιται- 
νόμενος πεδίοιο- ως Άχιλευς λαιψηρά πόδας καί γουνατ- ένώμα. 
'22, 2 1 —24. Παραβολή.

6. Οι νιχηται τα χ ιπ ο δ ε ς 1 ίπποι, οίτινες τρέχουσι τα χύ
τατα περί το τέρμα, διότι χείται μέρα βραβείου προς τιμήν 
άποδανόντος άνδρός, η τρίπους η γυνή. ως δ’ δ τ’ άεθλοφόροι 
ιτερί τέρματα μώνυ*/ες ίπποι ρίμφα μάλα τρωχώσι* τδ δε μέγα 
κεΐται αεθλον, ή τρίπος ήέ γονή, άνδρός κατατεθνηώτος· ώς 
τώ τρις ΙΙριάμ.οιο πόλιν περιδινηθήτην καρπαλίμοισι πόδεσσι. 
22, 162— 166. Παραβολή.

XIX. 'Ή  χτηνοτροψία.

1. 0 ποιμήν. — 1. Ιδέ Γ, X X III, ε, 6. — 2. I. Γ, 
X X III, ζ, 7.

2. "Ή ποιμην χα'ι ό χλεπτης των προβάτων. Ί . Γ, 
X X III, ζ, 50.

3. ' / /  ποιμενιχη ράβδος, ηντινα ρίπτει β  ου χόλος ανηρ, 
αΖτη δε στρεφόμενη πέτα  υπεράνω της αγέλης των βοών. 
άλλ’ οτε δή σάλον είλε μενεπτόλεμος Ιίολυτιοίτης, άσσον τίς τ’ 
ερριψε καλαύροπα βοοκόλος άνήρ' ή δε έλισσομένη πέτεται δια 
βοΰς άγελαίας- τόσσον παντός άγώνος υπέρβαλε. 23, 8 4 4 —847. 
Παραβολή.

4. Οι έν τοίς άγροίς διατρίβοντες ποιμένες. Ί . 1, 
X X III, β, 23.

δ. Ό  νομός, έπέιυν δε πολύς νομός ( ευχαιρία) ένθα καί 
ένθα. 20, 249.

6. λ/ χαταβόσχησις. — 1. 1. Γ. V, 1 δ. — 2. εν δε
πυράς μένος ήκε σιδήρεον, δφρα νέμοιτο (ή πυρπόλησις). 23, I 77.

1 " II  Ij-O vóy 7 (λ θ Ο
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7. AI μά.νδραι. 3I. Γ, XXIII, β, 19.
8. Η μονήρης μάνδρα. I. Γ, X X III, δ, 18.
9. μάνδρα χα'ι τα περιγαλαχτωμένα αγγεία . 'I. Γ, 

X X III, β, ()/.
10. ι0  χύων, ο βοοχόλος χα'ι at βάες. Ί .  Γ, ΧΥΙ, 20.
11. Τά πρόβατα, ή μάνδρα , οι βοσχο'ι χαι οι χόνες. 

Ί .  Γ, X X III, β, 22.
12. c() ποιμήν, τά δασόμαλλα πρόβατα, ό περίβολος τής 

αυλής χα'ι ή μάνδρα. Ί . Γ, X X III, β, 10.
13. Ό  ταύρος, μεμυκώς ήότε ταύρος. 21, 237. Π α ρ α β ο λ ή .
14. ΑΙ βόες. I. Γ, X X III, β, 8.
15. 01 χαμπυλοχέρατοι βόες. Ί .  Γ, X X III, β, 5.
16. Ή  πρωτην φοράν γεννώσα βοΰς, ήτις χλαυθμ^ρίζουσα  

προστατεύει την δάμαλίν της. άμφι δ’ αρ’ αυτψ βαΐν’, 6>ς πς 
περί πόρτακι «χήτrjp πρωτοτόκου κινορή, ου πριν είδυ’χ τόκο.ο1 
ώς περί Ιίατρόκλφ βαίνε ξανθός Μενέλαος. 1 7 ,4 -  6 . Π α ρ α 
βολή .

\ 7. Η βοσχομενη δάοαλις χ ο λ  ή βους. 1. Γ, X X ILI, β, 9.
18. 7 /  χαλλίστη βοΰς τής βοσχομένης αγέλης χα'ι οι 

περ'ι αυτήν χύνες χα'ι άνδρες βοσχοί, οίτινες χραυγάζουσι 
μεγάλ.ως α.αχρόθεν, δεν τολμωσιν όμως νά. ύπάγωσιν εναντίον 
του λέοντος, διότι ωχρός φόβος χαταλαμβάνει αυτούς. I. Γ. 
XX, 5.

19. ΑΙ έν λιβαδίω μεγάλου έλους βόσχουσαι απειρά
ριθμοι βόες, αίτινες ε/ουσι βοσχ 'ον μη γνωρίζοντα χαλώς νά 
πολεμηση προς θιρ ίον διά. τον φόνον ελιχοχε; ά.του βοος χαι 
οστις πηγαίν ι πάντοτε μετά των πρωτων ή τελευταίων βοών, 
ενώ το θηρίον έφορμά εις τά μέσον χα'ι χατατρω γει μίαν 
βουν, αι δε άλλαι τρέπονται πάσαι εις φυγήν. 1. Γ, 
XXII, 23.

20. Οι τον λέοντα, διά δοράτων χα'ι θορύβου άποδκό- 
χοντες χύνες χαι άνδρες' ή μάνδρα.. Ί . Γ, X X III, β, 18.

21. 01 χύνες χαι οΐ άνδρες, οίτινες τον έρεθίζοντα
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αυτούς λέοντα από της μάνδρας διωχουσιν όλτην t/jV νύχτα, 
άγρυπνούντες χα'ι εναντίον αυτού πολλά, άχόντια χα'ι χαιόμενα 
ξύλων δέματα μίπτοντες. I. Γ, X X III, β, 20.

22. Οι χύνες χα'ι οι χω ριχοϊ ανδρες, οίτινες τον λέοντα 
από της μάνδρας των βοών διωχΟυσιν ολ.ην T7t v νύχτα, αγρυ- 
πνοΰντες χα'ι έναντίον αυτού πολλά αχόντια χα'ι χαιόμενα. 
ξύλων δέματα, μίπτοντες* ό όχνηρός όνος, όστις διερχόμενος 
πλησίον αγρού έχβιάζει τούς μοπά.λοις αυτόν τύπτοντας άλλα 
μιχρόν μόνον δύναμιν έχοντας παϊδας, έπειτα δε εισελΰών 
χατατρω γει το πυχνόν σπαρτόν χα'ι μόλις έχδιωχεται, άιρυύ 
χορεσϋη φορβης. I. Γ, X X III, β, 21.

23. 0 βούς, οντινα οι βουχόλοι ανδρες σχοινίοις δια. της 
βίας δέσαντες άχοντα φέρουσιν. ήσπαιρ’ ώς ότε βοΰς, τόν τ ’ 
ουρεσι βουκόλοι ανδρες ίλλάσιν ουκ έθελοντα βί·() δήσαντες όγου- 
σιν ώς ο τυπεις ήαπαφε μίνυ.D-ά περ. 13, 571— 573. Ι Ια ρ α -  
βολή.

24. 0 φονευόμενος χα'ι στενάζων έρυθ ρό/ρους χα'ι μ ε 
γαλόψυχος ταύρος χα'ι η αγέλη των έλιχοπόδων βοών. Ί .  Γ, 
XXIII, γ, 12.

25. 0 δυνατός ο.ν'ηρ, όστις χρα,τών τον χοπτερόν πέ- 
λεχυν χαταχόπτει όπισθεν των χερό.των τού έν τούς άγροΐς 
αυλιζομένου βοός το νεύρον, ό δε βους πήδα έμπρος χα'ι 
πίπτει, ώς δ’ οτ’ αν όξύν εχων πέλεκυν αίζήοος άνήρ κόψας 
εξοπιθ-εν xipáiuv βοος άγραύλοιο Γνα τάμ/fl δια. πάσαν, δ δέ 
προθορών ερίπτ^σιν, ώς άρ’ ό γε προφορών πέσεν υπαος. 17, 
520 523. Παραβολίρ

26. Τα πρόβατα. Ί .  Γ, X X III, β, J 6.
27. Ό  δασύμαλλος χα.'ι το μέγα  ποίμνιον λευχοϊν προ

βάτων διερχόμενος χριός. αυτός δέ κτίλος ώς έπιπωλεΐται 
στίχας άνδρών άρνεκρ μκν έ'γωγε έίσκω πηγεσίμάλλφ, δς τ' 
όίων μέγα πώυ διέρχεται άργεννάων. 3, 196 —198. Παραβολβ.

28. Τα πρόβατα., άτινα άχολουθουσιν εις τόν χριόν, όταν 
από της βοσχ/:(ς ύπάγωσι να πίωσιν, χα'ι ο χαίρων ένδομύχως

4
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ποιμήν. αύτάρ επειτα λαοί επονθ’ ώς εΐ τε μετά κτίλον εσπετο 
μήλα πιόμεν’ εκ βοτάνης· γάνυται δ’ άρα τε φρένα ποιμήν ως 
Αινείς θυμός ένί στήθεσσι γεγήθεΐ, ώς ιδε λαών έθνος έπι- 
σπόμενον έοΐ αύτφ. 13, 4 (.)1 -495 . Π α ρ α β ο λ ή .

29. Τα ταν ποιμνίων αδύνατον ψυ'/ήν έχοντα πρόβατα  
χα'ι ερίφιο.:, ατινα έχ τής άμελίας τού ποιμίνος διεγωρίσδη- 
σαν. Ί .  Γ, X X III, β, 37.

30. Τα εις τήν μάνδραν έγχεχλεισμίνα πρόβατα, καί νύ 
κε σήκασθεν κατά ν Ιλιον ήύτε άρνες. 8, 131. Π α ρ α β ο λή .

31. Οι τά πρόβατα εν τή μάνδρα φυλάττοντες άγρυ- 
πνοϋντες χύνες χα'ι άνδρες, (τό εάτολμον ϋηρίον, το δάσος 
χα'ι τό όρος), ώς δέ κύνες περί μήλα δυσωρήσονται έν αύλη 
θηρός ακούσαντες κρατερόφρονος, δς τε καθ’ ύλην ερχηται δι’ 
όρεσφι* πολύς δ’ ορυμαγδός επ' αύτφ άνδρών ήδέ κυνών, από 
τέ σφισιν ύπνος όλωλεν ώς των νήδυμος ύπ/ος από βλεφάροιιν 
δλώλει νύκτα φυλασσομένοισι κακήν. ΙΟ, 183 —188. Π ο-  
λ ν χ ρ ω μ ικ ή  π α ρ α β ο λ ή .

32. Τά έν τή αυλή του πολυ/τημονος ανδρός ειρισχό- 
μενα άπειρα χα'ι λευχόν γάλα παράγοντα, πρόβατα, ατινα 
άχοοοντα τήν φωνήν των αρνιών άδιαχόπως βελόιζουσιν. 
Τρώες δ’, ώς τ’ δίες πολυπάμονος ανδρός έν αυλή μυρίαι 
εστήκασιν άμελγόμεναι γάλα λευκόν, άζηχές μεμακυΐαι, άκού- 
ουσαι δπα άρνών, ώς Τρώων άλαλητός άνά στρατόν εύρύν 
όρώρει. 4, 4-33—436. Π α ρ α β ο λή .

33. Ό  ποιμην, όστις ευχόλως σψχωνει τό χεχομμένον 
μαλλίον αρσενιχ.οϋ προβάτου λαβών αυτό εις τήν μίαν χείρά  
του, χα'ι ολίγον πιέζει αυτόν τό ιιορτίον. ώς δ’ δτε ποιμήν 
ρεΐα φέρει πόκον άρσενος οίός χειρί λαβών έτέρη. ολίγον τέ 
μιν άχθος έπείγει, ώς Έκτωρ ίθύς σανίδων φέρε λάαν άείρας. 
12, 451— 453. Π α ρ α β ο λή .

34. 0 αίπόλος χα'ι τά ποίμνια. Ί .  Γ, X X III, ζ, 32.
35. Η αίξ χα'ι οι όζεις όδόντας έ/οντες χυνες. Ί . 1, 

X X III, β, 29.



51

3ß. A'i μυχώμεναι αίγες. I. Γ, X X III, β, 6.
37. "Η αγέλη βοών η το μέγα  ποίμνιον ποοβάτων, ό 

τι χατά την απουσίαν το ΐ  ποιμενος συνταράσσεται εν χαιρψ  
σχοτεινης νυχτός, (τα δυο έζο.ίφνης έλβόντα βηρία). οι δ’ 
ώς τ' ήέ βοών άγέλην ή πώυ μέγ’ οίών θήρε δύω κλονέωσι 
μελαίνης νυκτός άμολγφ, έλθόντ’ εξαπίνης σημάντορος ου 
παρεόντος, ως έφόβηθεν ’Αχαιοί άνάλκιδες. 15, 333— 33ß. 
Πολνχρο)μικη παραβολή.

38. (Το έξολοβρευτιχον χαί μαχρό^εν λάμπον πυρ, τό
άπέραντον δάσος, η χορυφη το ΐ  όρους, τα πολλά πληβη 
χηνών η γερανών η μαχρολαίμων χΰχνων εδώ χ ο λ  έχει πέτο- 
μενών, έπι ταΐς π τερόγεσσ ί των σεμνυνομένων χ ο λ  μετά  χραυ- 
γης χαβιζόντων, η πεδιάς του Ασίου, το. ρείβρα του Καϋστρου, 
τά φύλλα, τά άνβη, η ονοιξ ις, το. πολλά πληβη περ ιστρε
φόμενων άδρόων μυιώ ν,) ό ποιμενιχος σταδμός, τά. γαλαχτο
φόρα αγγεία , τά σποράδην νεμόμενα ποίμνια τών αιγών, οί 
οίγοβοσχοί, η βόσχη, ό έν ταϊς άγέλαις τών βοών αεγάλως 
έξέχων ταύρος, ήύτε πυρ άίδηλον έπιφλέγει άσπετον ύλην 
ούρεος έν κορυφής, εκαθεν δέ τε φαίνεται αυγή, ως τών ερ
χομένου άπδ χαλκού θεσπεσίοιο αίγλη παμφανόωσα δι’ αίθέ- 
ρος ούρανον Γκε. τών δ’, ως τ’ όρνίθο^ν πετεηνών εθνεα πολλά, 
χηνών ή γερανών ή κύκνων δουλιχοδείροιν, Άσίφ έν λειμώνι 
Καϋστρίου άμφί ρέεθρα ένθα καί ένθα ποτώνται άγαλλόμενα 
πτερύγεσσι, κλαγγηδόν προκαθιζόντων, σμαραγεΐ δέ τε λειμών 
ώς τών εθνεα πολλά νεών άπο καί κλισιάων ές πεδίου προ· 
χέοντο Σκαμάνδριον αύτάρ υπό χθων σμερδαλέον κονάβιζε 
ποδών αυτών τε καί ίππων, εσταν δ’ έν λειμώνι Σκαμανδρίφ 
άνθεμόεντι μυρίοι, οσσά τε φύλλα καί άνθεα γίγνεται ώρη.
ήύτε μυιάων άδινάων ειΐνεα πολλά, αΤ τε κατά σταθμόν ποι-
μνήιον ήλάυκουσιν ώρη έν είαρινή, οτε τε γλάγος άγγεα δεύει, 
τόσσοι έπί Τρώεσσι καρηκομόωντες 'Αχαιοί έν πεδίψ ίσταντο
διαρραΐσαι μεμαώτες. τούς δ’, ώς τ’ αίπόλια πλατέ’ αιγών
αίπόλοι άνδρες ρεΐα διακρίνωσιν, έπεί κε νομφ μιγέωσιν, ώς

4*
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τους ηγεμόνες διεκόσμεον ένθα και ένθα ύσμίνην δ’ ιέναι, μετά 
δέ κρείων Αγαμέμνων, ομματα και κεφαλήν Ι'κελος Διί τερ- 
πικεραυνψ, Άρεϊ δέ ζώνην, στερνόν δέ ΓΙοσειδάωνι. ήύτε βοΰς 
άγέληφι μέγ’ έξοχος έ'πλετο πάντων ταύρος· ό γάρ τε βόεσσι 
μετατρέπει άγρομένησι- τοΐον άρ’ Άτρείδην θήκε Ζεύς ήματι 
κείνφ, έκπρεπέ’ έν πολλοΐσι κα! εξοχον ήρώεσσιν. 2 ,4 5 5 -  488. 
Πολυχρωμικόν σύμπλεγμα εξ παραβολών.

39. Τα. άφόλαχτα ποίμνια αιγα,ν rj προβάτων. I. Γ, 
X X III, β, 15.

40. Οι βόες, τα παχέα πρόβατα χαι ή μάνδρα. Ί . Γ,
XVI, 8.

41. <0 παΐς γοιροβοσχός, (ή χαχοχαιρία χαι ό χείμαρ  
ρος). νυν δέ με λευγαλέψ θανάτφ ειμαρτο άλώναι έρχθέντ’ έν 
μεγάλψ ποταμψ, ώς παΐδα συφορβόν, ον ρά τ’ εναυλός άπο- 
έρση χειμώνι περώντα. 21, 281 — 283. Πολνχρωμικι) πα- 
ραβολη.

42. Οι 'ημι ον οι, οίτινες χρατεράν δοναμιν αναλ.αβόντες 
ελχουσιν εν πετρω δει άτραπω η δοχόν rj μύγα ναυπηγτησιμον 
ξολον, ενώ δε σπεόδουσιν, υποφέρει rj ψυχή των από χαμό- 
του 6 ρ.ου χα'ι ίδρώτος. I. Γ, XVI, 14.

XX. 1Η χηπουργιχη .

1. Η φότευσις. ή έθέλεις . . . κακόν μέγα πάσι φυτεϋσαι 
(να προξένησες)', 15, 132=—134.

2. 0 βλαστός χαι τό φυτόν έν τω λόφω του χαλλιερ-
γ-ημένου άγροϋ. — 1. ό δ’ άνέδραμ.εν ερνεϊ Ισος' :ον μέν εγώ 
θρέψασα, φυτόν ώς γουνψ άλωής, νηυσίν έπιπροέηκα κορωνίσιν 
Ίλιον είσω Τρωσι μα/ησόμενον. 18, 56 - 59. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  
δ υ ο  π α ρ α β ο λ ώ ΐ'.  — 2. ό δ’ άνέδραμεν ερνεϊ Ισος· τον μέν 
εγώ θρέψασα, φυτόν ώς γουνψ άλωής, νηυσίν έπιπροέηκα κο- 
ρωνίειν Ίλιον ε’ίσω Τρωσι μαχησόμενον. 18, 437— 440.
Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δύο  π α ρ α β ο λ ώ ν .



ο. Ο μηχων, όστις από του βάρους το ί  χαπροϋ χλίνει 
την χεφαλήν του ευ τω χήπω, (η δρόσος χαι η άνοιξις). 
μηκών δ’ ώς έτέρωσε κάρτj βάλεν, η τ' ένί κήπψ, καρπψ βρι- 
θομένη νοτίησί τε είαρινήσιν ώς έτέρωσ’ ημυσε κάρη πήληκι 
βαρυνθέν. 8, 306 —308. Πολνχρωμιχη παραβολή.

4. Ή  χεφαλη του μηχωνος. ό δέ φή κώδειαν άνασχών 
(δηλαδη την χεφαλην του Ιλ.ιονέως πέφραδέ τε Τρώεσσι. 
14, 499— 500. Παραβολή.

·"). Ί) όπό άνδρός εν έρημοι τόπου τρεφόμενος ευ&αλης 
χαι λευχων άνδέων βρίδων βλαστός τ (ς  ελαίας, οντινα οι 
άνεμοι εχ του λάχχου έχριζωνουσι χαι χατά γης έςαπλω- 
νουσιν, (το πηγάζον υόωρ, αί πνοα'ι των διαφόρων ανέμων, 
c μετά μεγάλης λαΐλαπος εςαίφνης έλδών άνεμος’ ο εις τ /ν  
δυναμίν του πεποίδησιν εχων χαι αιμοβόρος λέων, η χαλλίστη 
βυυς της βοσχομένης αγέλης χαι οι περί cu'την χυνες χαι 
άνδρες βοσχοί, οίτινες χραυγιλζουσι μεγάλως μαχρόδεν, δεν 
τολμώσιν όμως να. υπάγωσιν εναντίον ταυ λέοντος, διότι ωχρός 
φόβος χαταλαμβάνει αυτους). οίον δε τρέφει ερνος άνήρ έρι- 
θηλές έλαίης χώρψ έν οίοπόλψ, οθ’ άλις άναβέβρυχεν ύδωρ, 
καλόν, τηλεθάον τό δέ τε πνοιαί δονέουσι παντοίων ανέμων, 
καί τε βρύει ανθεί λευκψ' έλθών δ’ εξαπίνης άνεμος συν 
λαίλαπι πολλή βόθρου τ’ έξέστρεψε καί έξετάνυσσ’ επί γαίη* 
τοΐον Πάνθου υιόν, έυμμελίην Ευφορβον, Άτρείδης Μενέλαος, 
έπεί κτάνε, τεύχε’ έσύλα. ώς δ’ ότε τίς τε λέων όρεσίτροφος, 
άλκί πεποιθώς, βοσκομένης αγέλης βουν άρπάση, η τις άρίστη' 
της δ’ έξ αυχέν’ εαξε λαβών κρατεροΐσιν όδοϋσι πρώτον, επειτα 
δέ θ ’ αίμα καί έγκατα πάντα λαφύσσει δηών άμφί δέ τόν γε 
κύνες τ’ άνδρες τε νομηες πολλά μάλ’ ιόζουσιν άπόπροθεν ούδ’ 
εθέλουσιν άντίον έλθέμεναι' μάλα γάρ χλωρόν δέος αίρει' ώς 
τών ου τινι θυμός ένί στήθεσ^ιν έτόλμα άντίον έλθέμεναι 
Μενελάου κυδαλίμοιο. 17, 53 69. Πολνχρωμικδν σύμ
πλεγμα δύο παραβολών.

6. L0 υδραγωγός άνηρ, όστις τό ρεύμα υδατος από
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πηγης μέλαν ύδωρ έχούσης 1 οδηγεί δία μέσου φυτειών χα'ι 
χηπων χρατών εις την γεϊρα  μάχελλαν χα'ι έχβάλλων έχ τού 
οχετού τα προσχόμματα, όταν δε αυτό ρεύση, χινούνται όλα 
τα. λιθάρια, τό δε 'ύδωρ ταχέως χατερχόαενον εν χατηφοριχω  
τόποι χελ,αρύζει, προφθάνει δε χαι αυτόν τον οδηγόν του . 
ώς δ’ ότ άνήρ δχετηγός από κρήνης μελανύδρου άμ φυτά καί 
κήπους υδατι ρόον /,γεμονεύη, χερσί μάκ^λλαν εχιυν, άμάρης 
ές ε/ματα βάλλων του μέν τε προρέοντος υπό ψηφίδες απασαι 
οχλεΰνται- τό δέ τ’ ώκα κατειβόμενον κελαρύζει χώρψ ενι 
προαλεί, φθάνει δέ τε καί τον άγοντα- ως αίεί Άχιλήα κιχή- 
σατο κύμα ρόοιο καί λαιψηρόν Ιόντα. 21, 257 - 264. Πα- 
ρ α βολή.

7. (Ό  φθινοπωρινός Βορράς,) ό ταχέως άποξηραινό- 
μενος νεοπότιστος χήπος χαι ό χάίρων χηπυυργός. ώς δ’ 
δτ’ όπωρινος Βορέης νεοαρδέ’ νλωήν αΐψ’ ’ νξηράνη- χαίρει δέ 
μιν δς τις έθείρη- ώς έξηράνθη πεδίον παν. 21, 346—348. 
Πολυχρωμική παραβολή.

XXI. Ή  γεωργία.

1. Οι εύφοροι αγρο'ι των ανθρώπων. Ιδέ Γ, X X IIί, ζ, 62.
2. Τα γεω ργιχα έργα των ανθρώπων. Ί . Γ, XXIII, ε, 14/
3. Τα ή σφαλισμένα προχώματα, οι περίβολοι των θ α 

λερών αγρών, ή γεω ργία χαι οί νέοι γεωργοί. I. Γ, XXIII, ε, 7.
4. Οι δύο μελάνες βόες, οίτινες ίσον φρόνημα έχοντες 

σύρουσιν έν τώ χωραφίω τό στερεόν αροτρον, άναβλύζει 
δέ εν τη ρίζη των χεράτων αυτών άφθονος ίδρως' αυτούς 
μόνον ό χαλ.ώς χατειργασμένος ζυγός διαχωρίζει βαδίζοντας 
έν τή αύλαχι χα'ι χόπτοντας δια τού άροτρου τό χωράφιον. 
ώς τ’ έν νειφ βόε οίνοπε πηκτόν αροτρον ίσον θυμόν εχοντε 
τιταίνετον άμφί δ’ άρά σφι πρυμνοίσιν κεράεοσι πολύς άνακη*

1 Άπ'ο άφ,&όνου πηγης.
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κίει ίδρώς* τώ μέν τε ζυγόν οιον έύζοον άμφίς έέργει ιεμένω 
κατά ώλκα' τέμει δέ τε τέλσον άροόρης- ώς τώ παρβεβαώτε 
μάλ! εστασαν άλλήλοιιν. Παραβολή.

5. στάχυες του αυξάνοντος σπαρτο ί χα'ι ή όπό των 
όρΑίως ίσταμένων στα/ΰω ν οίονεί ανατριχιασμένη καλλιερ
γημένη γη. ’ί. Γ, X X III, ζ, 66.

6. 7ο έσπαρμένον χωράφιον καί οί χαταχλινομενοι στά- 
γυες. Ί .  Γ, X X II, 20.

7. H χαλάμη, τδ δρέπανον («χαλκός»,), δ Αερισμός 
( «έ'χευεν»)  χα'ι ό χαιρός του Αερισμού («αμητός»). αίψά τε 
φυλόπιδος ττέλεται κόρος άνθ-ρώποισιν, ής τε πλείστην μέν κα- 
λάμην (μα/η την) χθονί χαλκός δ’ fró ςίφος χα'ι τό δόρυ) 
έ'χευεν (ρίπτει κατά γης), αμητός (ό γρονος, εν ω οί πολέμιοι 
πΐπτουσιν) όλίγιστος, έπήν κλίνησι τάλαντα Ζευς (η έννοια 
ταυτής της δυσερμήνευτου αλληγορίας είναι περίπου ώς έςης’ 
εάν ο Ζευς επενέγχη την ήτταν των πολεμίων, ό γρονος, εν 
ω άλλως οί πλεΐστοι πολέμιοι δυνανται να. πέσο)σι φεΰγοντες, 
Αά είναι βραχύς, εάν μη δια. βρωσεως χαί ποσεως καλώς 
ένισγυΑώμεν, διότι οί πεινώντες ; αί διψα,ντες ανΑρωποι 
ταχέως χουρά.ζονται δια της μάχης). 19, 221 — 224.
Αλληγορία.

8. Ό  Αερισμός. — 1. διάμησε (χατέχοψε) χιτώνα εγχος. 
3, 359—360. — 2. αντίκρυ δέ παραί λαπάρην διάμησε (κατέ
χομε) χιτώνα εγχος. 7, 253 -2 5 4 .

9. Οί Αερισταί, οΐτινες εν τω γωραψίω πλουσίου τίνος 
άνΑρώπου χατα. σειράν κατέναντι άλληλων βαδίζουσι χα'ι τά 
Αράγματα του σίτου η της χριΑης άλλεπαλλήλως Αερίζουσιν.
Ί . Γ, VI, 2.

10. Τό αλώνισμα, γαΐαν πολυφόρβην χερσΐν άλοία
(έχτόπα). 9, 568.

11. (Τό μανιωδώς φλεγομ,ενον Αεόφλεχτον πυρ, η ιρλοξ, 
αι βα,Αεΐαι φάραγγες του χαταξηρου όρους, τό πυχνόν δάσος, 
ο διαταράσσων χαί συστρέφων άνεμος,) ο γεωργός, οστις
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ζεΰγει πλατυμέτωπους αρσενικούς βόας, ίνα άλωνίσωσι λευκήν 
χριΟήν εν τω χαλοχτισμένω άλωνίφ, αυτή δε ταχέως αλωνί
ζεται υπό τους ποόας των ίσχυρώς μυχωμένων βοών, ώς δ’ 
άναμαιμάει βαθέ’ άγκεα θεσπιδαές πυρ ουρεος άζαλέοto, βαθεϊα 
δέ καίεται υλη, πάντη τε κλονέων άνεμος φλόγα είλυφάζει, ώς 
δ γε πάντη θυνε συν ε'γχεϊ δαίμονι Ισος κτεινομένους έφέπων' 
ρέε δ’ αΐματι γαΐα μέλαινα, ώς δ’ οτε τις ζεύξη βόας άρσενας 
εύρυμετώπους τριβέμεναι κρΐ λευκόν έυκτιμένη έν αλωη, ρίμφά 
τε λέπτ’ έγένοντο βοών υπό πόσσ’ έριμύκων, ώς υπ’ Άχιλληος 
μεγάθυμου μώνυχες ίπποι στεΐβον όμοΰ νέκυάς τε και ασπίδας. 
20, 4 9 0 - 4 9 9 .  Πολυχρω μικδν σύμπλεγμα δύο παρα
βολών.

12. (Ό  άνεμος,) το άχυρον, το άλώνιον, οι λιχμίζοντες 
γεω ργοί, (ή ξανθή Δημητηρ,) ό χαρπος χα'ι ό ασπρίζων σωρός 
του άχυρου, ώς δ’ άνεμος άχνας φορέst ίεράς κατ’ άλωάς 
άνδρών λικμώντων, οτε τε ξανθή Δημήτηρ κρίνη έπειγομένων 
ανέμων καρπόν τε καί άχνας, αί δ’ υπόλευκα ίνονται άχυρμιαί' 
ώς τότ’ Αχαιοί λευκοί υπερθ’ έγένοντο κονισάλφ. 5, 499—503. 
Πολυχρωμικη παραβολή.

13. Τά μαύρα χουχία ή τα ρεβίθια , ατινα έπ'ι μεγάλου 
αλωνιού άναπηδώσιν από του πλατέος πτυαρίου ώς έχ τής 
οξείας πνοής χα'ι τής δυνάμεως τού λν/νιστοΰ. ώς δ’ δτ’ από 
πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ άλωήν θρφσκωσιν κύαμο, με/.α- 
νόχροες ή ερέβινθοι πνοιή υπο λιγυρή καί λικμητήρος έρωή, 
ώς από θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο πολλόν άποπλαγχθείς 
έκάς επτατο πικρός διστός. 13, 588— 592. Παραβολή.

14. Οι δυο άνδρες, όίτινες έπ'ι μιχρου άμιρισβψ^σίμου
τεμαχίου έπιχοίνου γεωργησίμου γής ιστάμενοι χα'ι τά μέτρα  
έν ταΐς χερσ'ιν εχοντες περί του δικαίου διαμερισμου χα'ι των 
διχαίων ορών φιλονεινουσιν. ώς τ’ άμφ’ ουροισι δύ άνέρε 
δηριάασθον, μέτρ’ έν χερσίν εχοντες, έπιξύνφ έν άρουρη, ώ τ’ 
δλίγψ ένί χώρψ έρίζητον περί Ισης, ώς άρα τούς διέεργον 
έπάλξιες. 12,421 424. Παραβολή.
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XXII. ' / /  ναυτιλία.

1. Η θάλασσα. Ιδέ Γ, X X III, ζ, 32.
2. Η άμμος τής θαλάσσης. Ί .  Γ, XXIII, γ, 4.
3. Ί) βουτηχτής. — 1. ό δ’ άρ' άρνευτηρι έοικώς κάππεο’ 

άφ’ υψηλού πύργου. 12, 385— 386. ΙΙαραβοΑρ. —  2. ό δ’ 
άρ’ άρνευτηρι. εοικώς κάππεσ’ απ’ εύεργέως δίφρου. 16, 742— 743. 
Παραβολή.

4. 01 ναάται. Ί .  Γ, X X III, ζ, 11.
5. öí ναάται, ουστινας παρά τήν θέλησίν των φέρουσιν 

αι θνελλαι έπι τής πολυίχθ υος θαλάσσης μαχράν των φίλων 
των. Ί .  Γ, X X III, δ, is !

6. βΟ θεός χαι) οί τάν ουριον άνεμον έπιθυαοιντες  
ναάται, οιτινες άπέχαμον χτυπώντες ταΐς χωπαις τήν θάλασσαν, 
χαι ωντινων τά μέλη είναι παραλελυμένα ύπο τής χουρά- 
σεως. ώς δέ θεός ναύτησιν έελδομένοτσιν εδωκεν ούρον, έπεί 
κε κάμωτ.ν έυξέστης έλάτησι πόντον έλαύνοντες, καμάτψ δ’ 
ύπο γυΐα λέλυνται, ώς άρα τώ Τρώεσστν έελδομένοισι φανή- 
την. 7, 4 —7. Πολνχρωμική παραβολή.

7. Οι μυχοί του ασφαλούς λιμένος. Ί .  Γ, XVII, 4.
8. 'Ή  πολιά θάλασσα, οι λιμένες, αι άχτα.'ι χαι το  

προσπίπτον χύμα. Ί .  Γ, X X III, ζ, 62.
9. Η χύμανσις. πολλά δέ οί κραδίη πορφυρέ ^συνεχινείτο) 

μένονη. 21, 551.
10. Τά χόματα, ή υφηλή άχτη, (ό Νότος χαι οι διάφοροι

άπο του ενός ή του άλλ.ου μέρους πνέοντες άνεμοι). Αργείο!, 
δέ μέγ’ Γαχον, ώς οτε κύμα άκτη έφ’ υψηλη, δτε κίνηση Νότος 
έλθών, προβλητι σκοπέλφ' τον δ’ ου ποτέ κύματα λείπετ παν- 
τοάον άνεμων, δτ’ αν ενθ’ ή ένθα γένωνται. 2, 394 397.
Πολυχρωμική παραβολή.

11. (Ό  Ζέφυρος χα'ι) ή φριχίασις τής μελαινομένης θα
λάσσης. οΐη δέ Ζεφύροιο έχεύατο πόντον επι φρίξ όρνυμένοιο 
νέον, μελάνει δέ τε πόντος υπ’ αυτής, τοΐαι άρα στίχες εΐατ’
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Αχαιών τε Τρώων τε έν πεδίιρ. 7, 63— 66. Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ η  
π α ρ α β ο λ ή .

12. LH  φριχίασις της δαλάσσης, ή πληρης ψύχους πα
ραλία χα\ το μέλαν χίμα . Τ. Γ, X X III, β, 73.

13. 'Η  έχ τού ύτ,οχωφου χώματος μελανίζουσα μεγάλη  
θάλασσα, ητις δεν χαλιέται προς ουδέν μέρος, οι ταχέως 
ερχόμενοι σ ορίζοντες άνεμοι, (6  Ζευς) χαι ό (ορισμένος 
ούριος άνεμος, ώς δ’ δτε πορφύρα πέλαγος μέγα κυματι κωφφ, 
όσσόμενον λιγέων ανέμων λαιψηρά κέλευθα, αυτως, ούδ’ αρα τε 
προκυλίνδεται ουδ’ έτέρωσε, πριν τινα κεκριμένον καταβήμεναι 
έκ Δ'.ός ούρον, ώς ό γέρων ώρμαινε δαϊζόμενος κατά θυμόν 
διχθάδι’. 14, 16— 21. Π ο λ ν χ ρ ω μ ικ ή  π α ρ α β ο λ ή .

14. 'Ή  σφοδρά δυελλα, ητις έπιπεσοϋσα διεγείρει την 
χυανόχρουν δάλασσαν. Ί .  Γ, XVI, 18.

15. Το μέγα  χ ίμ α  της ευρυπόρου δαλάσσης, c τι βια- 
ζόμενον υπό της τα χυματα αυξανοισης δυνάμεως του ανέμου 
πίπτει εντός πλοίου άνωδεν των πλευρών αυτού, οι δ’, ώς 
τε μέγα κΰμα θαλάσσης εύρυπόροιο νηός υπέρ τοίχων καταβή- 
σεται, έπείγη ις ανέμου- ή γάρ τε μάλιστα γε κυματ’ όφέλλει* 
ώς Τρώες μεγάλη ίαχη κατά τείχος εβαινον. 15, 381— 384. 
Π α ρ α β ο λ ή .

16. Το εις τόν μέγαν αιγιαλόν βροντών χύμα της 
πολυχυ/ιάντου δαλάσσης χαι ό παταγών πόντος, οί δ’ άγο- 
ρήν δέ αύτις έπεσσεύοντο νέών άπο καί κλισιάων ήχη, ώς δτε 
κΰμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης αίγιαλψ μεγάλψ βρέμεται, σμα- 
ραγεΐ δέ τε πόντος. 2, 207— 210. Π α ρ α β ο λή .

17. (  Η  σφοδρών ανέμων έχπληχτιχώς συρίζουσα δόελλα, 
η βροντή, ό πατήρ Ζευς, η πεδιας χαι) τα πολλά, άλλα μεν 
έμπρός αλλα δε όπίσω παφλάζοντα, χυρτα χαι αφρίζοντα 
χυματα της πολυτάραχου δαλάσσης. οί δ’ ίσαν, άργαλέων 
άνέμων άτάλαντοι άέλλη. η ρά θ ’ υπό βροντής πατρός Διός 
είσι πέδον δέ θεσπεσίψ δ’ δμάδιρ άλί μίσγεται,- έν δέ τε πολλά, 
κύματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, κυρτά, φαλη-



ρΐόωνΐα, προ μέν τ’ άλλ’, αύτάρ επ’ ’άλλα.' ώς Τρώες προ μέν 
άλλοι άρηρότες, αύτάρ επ’ άλλοι, χαλκψ μαρμαίροντες άμ’ 
ήγεμόνεσσιν εποντο. J 3, 795—801. Πολνχρωμική παρα
βολή.

18. (01 από τής θράχης πνέοντες χαι εςαίφνης έλθόντες 
δύο άνεμοι, ό Βορράς xat ο Ζέφυρος.) ή Ιχθυοφόρος θάλασσα, 
τά μέλαν χύμα. χαι τά πολλά φύχη τής θαλάσσης, ώς δ’ 
άνεμοι δύο πόντον όρίνετον ίχθυόεντα, Βορέης καί Ζέφυρος, 
τώ τε Θρήκηθεν άητον, έλΌ-όντ* εξαπίνης- άμυδις δέ τε κύμα 
κελαινόν κορθύεται, πολλόν δέ παρ’ έξ άλα φΰκος εχευεν ώς 
έδα'ίζετο θυμός ένί στήθεσσιν ’Αχαιών. 9, 4 —8. Παραβολή.

19. ( 0  μετά μεγάλης χαταιγίδος έπιπεσών χαι τάς 
νεφέλας τού σφοδρού Νότου αποδιωχων Ζέφυρος,) τά χυλιό- 
μενον μέγα  χύμα, χαι ό έχ τής πνοής τού πολυστρόφου ανέ- 
αου υψηλά διασχορπισθεις άφράς. ώς οπότε νέφεα Ζέφυρος 
στυφελίξη αργεστάο Νότοιο, βαθείη λαίλαπι τυπτων- πολλόν δέ 
τρόφι κύμα κυλίνδεται, ύψόσε δ' άχνη σκίδναται έξ άνέμοιο 
πολυπλάγκτοιο ίωης- ώς άρα πυκνά καρήαθ’ ύφ’ Έκτορι δά- 
μνατο λαών. 11, 305—309. Παραβολή.

20. Τά μεγάλα χυματα τού Ίχαρίου πελάγους, (ο Εύρος, 
ο Νότος, αι νεφέλαι, το έσπαρμένον χωράφιον, ο σφοδριΰς 
έπιπνέων Ζέφυρος χαι οι χαταχλινόμενοι στά /υες). κινήθη δ’ 
άγορή ώς κύματα μακρά θαλάσσης, πόντου Ικαρίοιο- τά μέν 
τ’ Εύρος τε Νότος τε ώρορ’ έπαΐξας πατρός Διός έκ νεφελάων. 
ώς δ’ οτε κίνηση Ζέφυρος βαθύ λήιον έλθών, λάβρος έπαιγί- 
ζων, επί τ ήμύει άσταχόεσσιν, ώς τών πάσ’ άγορή κίνηση. 
2, 144— 149. Πολνγρωμικόν σύμπλεγμα όνο παρα
βολών.

21. Το έν τώ παταγώ δει αίγιαλψ άλλεπαλληλως ε γ ε ι
ρόμενου χύμα τής θαλάσσης, ο τι πρώτον μέν χορυφυύται εν 
τώ πελάγει, έπειτα δε ρηγνύμενον έν τή ζηρά βροντά μεγά- 
λως χαι χορυφούται χυρτον ον περί τάς άχρας, χαι αποπτύει 
τάν άφράν τής θαλάσσης, (ι Ζέφυρος), ώς δ’ οτ έν αίγιαλψ



πολυηχέι κύμα θαλάσσης δρνυτ’ έπασσύτερόν Ζέφυρου υπο κινή- 
σαντος' πόντψ μέν τε πρώτα κορύσσεται, αύτάρ επειτα χέρσψ 
ρηγνυμενον μεγάλα βρέμει, άμφί δέ τ’ άκρας κυρτόν Ιον κορυ- 
φοόται, αποπτύει δ’ άλδς άχνην ως τότ έπασσυτεραι Δαναών 
κίνυντο φάλαγγες νωλεμέως πόλεμον δέ. 4, 422— 428.
Πολυχρο)μι κι) παραβολή.

22. 7ύ χύμα, ο τι εγειρόμενου εν τώ πόντοι βοΐζει έπ'ι 
της ζηρά,ς, [ή θλιβερά πνοή του Hoppá, ό χρότος του φλε- 
γομίνου πυράς, αί χοιλάδες του ορούς, τό δάσος, ο μανιω- 
δ ώ ς  συρίζων άνειος χ ο λ  αί υφηλαί δρόες). ούτε θαλάσσης 
κύμα τόσον βοάα. ποτί χέρσον, ποντόθεν όρνύμενον πνοιή Βορέω 
άλεγεινή, ούτε πυράς τόσσός γε πέλει βρόμος αίθ-ομένοιο ούρεος 
έν βήσσης, δτε τ’ ώρετο καιέμεν ύλην, ούτ’ άνεμος τόσσόν γε 
περί δρυσίν ύψικόμοισιν ήπύει, δς τε μάλιστα μέγα βρέμεται 
χαλεπαίνων, δσση άρα Τρώων καί Αχαιών επλετο φωνή δει
νόν άυσάντιυν, δτ’ επ’ άλλήλοισιν δρουσαν. 14, 394—401. 
ΙΙολυχρω μικον σύμπλεγμα τριών παραβολών.

23. 0 πλησίον τής πολιάς δαλάσσης εύρισχόμενος από- 
χρηανος χιά μέγας βράχος, δστις υπομένει την ορμήν των 
συριζόν των ανέμων χαι τά προσαρασσόμενα έξωγχωμένα 
χόματα' το όπό του έχ των νεφελών ερχομένου ανέμου ηυζη- 
μένον ορμητιχόν χύμα, ο τι π ίπτει εντός ταχέος πλοίου, τούτο 
δε όλόχληοον υπό τής ά χνμ  σχεπάζεται χαι μετά ήχου πνεί 
εις τά ιστία αυτοΰ τό φοβερόν φύσημα του ανέμου, φοβούν
ται δε οι νσ,ϋται χαι τρέμει ή χαρδία αυτών, διότι ολίγον 
άπέχουσιν από του δανάτου ' (δ έπερχόμενος όλέδρια φρονών 
λέων χαί αί έν λιβαδίω μεγάλου έλους βόσχουσαι άπειρά- 
ριδμοι βόες, αΐτινες εγουσι βοσ/όν μη γνωρίζοντα χαλώς νά 
πολεμηση πρός δηρίον διά τον φόνον έλιχοχερά,του βοός χαι 
όστις πηγαίνει πάντοτε μετά  των πρώτων ή των τελευταίων 
βοών, ενώ τό δηρίον έφορμα εις τό μέσον χα'ι χατατρωγει 
μίαν βουν, αί δ · άλλαι τρέπονται πάσαι εις φυγήν), ισχον γάρ 
πυργηδόν άρηρότες, ήύ.ε πέτρη ήλίβατος μεγάλη, πολιής άλός
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εγγύς έοΰσα, η τε μένει λιγέων άνεμων λαιψηρά κέλευθα κύ 
ματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αυτήν ώς Δαναοί 
Τρώας μένον έμπεδον ουδέ φέβοντο. αύτάρ λαμπομενος πυρΐ 
πάντοθεν ενθορ’ όμίλψ, εν δ’ έπεσ’ ώς δτε κύμα θοή έν νηί 
πέσησι λάβρον υπό νεφέων άνεμοτρεφές' ή δέ τε πάσα άχνη 
υπεκρυφθη, άνεμοιο δέ δεινός άήτη ιστίφ έμβρέμεται, τρο- 
μέουσι δέ τε φρένα ναΰται δειδιότες' τυτθόν γάρ ύπ’ έκ θα- 
νάτοιο φέρονται' ως έδαΐζετο θυμός ένί στήθεσσιν Αχαιών, 
αύτάρ ο γ’ ώς τε λέων όλοόφρων βουσίν έπελθών, αΐ ρά τ’ 
έν είαμενή έλεος μεγάλοιο νέμονται μυρίαι. έν δέ τε τήσι 
νομευς ού πω σάφα είδώς θηρί μαχήσασθαι έλικος βοός άμφϊ 
φονήσιν ήτοι ό μέν πρώτησι καί ύσιατίησι βόεσσιν αίέν όμο- 
στιχάει, ό δέ τ’ έν μέσσησιν δρούσας βουν εδει, αί δέ τε πάσαι 
ύπέτρεσαν ώς τότ’ Αχαιοί θεσπεσίιυς έφόβηθεν υφ’ Έκτορι 
καί Διί πατρί πάντες. 15, 618 638. Πολνχο)μιχρον σύμ
πλεγμα τριών παραβολών.

X X III. ι/ /  φύσις.

α )  Αί  γ ε ν ι κ ά !  ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ ή ς  φ ύ σ ε  ως .

1. "Η γη. Ίδέ Γ, V, 15.
2. 1Η μέλαινα γη, αί ζλιτύες χαί τα ορη. I. Γ, XXIII,

ε, 14.
3. 1Η πολύτροπος, γη. I. Γ, XXIII, ζ, 59.
4. Ί) αγρός. Ί .  Γ, XXIII, β, 10.
5. ιΗ  πεδιάς. —  1. Ί . Γ, I, 2 . - 2 .  Τ. Γ, XVIII, 1 .—

3. Ί . Γ, XXII. 17. — 4. Ί .  Γ, XXIII, β, 50.
6. Η μεγάλη πεδιάς. Ί .  Γ, X X III, β, 41.
7. 1Η  πεδιάς χαί τά ορη. Ί .  Γ, XXIII, ε, 12.
8. 4Η  πεδιάς χαί ό ύφηλος Ίρά/ος. I. Γ, XVIII, 2.
9. Αί πεδιάδες. Ί .  Γ, V, 7.
10. Το μέγα ελ.ος χολ η όγ&η του ποταμού. I. Γ, 

XXIII, γ, 16.
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11. Tó όρος. — 1. Ί .  Γ, XIX, 31. — 2. Ί . Γ, XXIII, 
β, 56.

12. Το όρος (καί ή χιών), ώρμ,ήθ-η δρεϊ νιφόεντι έοικώς. 
13, 754. Πολυχρωμικη παραβολή.

13. Tb όρος και ή dia μέσου όλης της πεδιάδος εκτεινό
μενη δασώδης προβολή ορούς, ητις σταματά το ύδωρ, χαι 
ευθύς απωθούσα αυτό το χάμνει να ρεύση προς την πεδιάδα, 
το δε ύδωρ δεν δύναται με την δύναμίν του να την διάρρηξη.
Ί .  Γ, ΧΥΙ, 14.

14. Το ορος, αί φάραγγες χ ο λ  αί κοιλάδες. Ί . Γ, 
ΧΥΙ, 22.

15. 'Η  κορυφή του όρους. — 1. Ί .  Γ, XXIII, ζ, 50. — 
2. Ί . Γ, XVI, δ /

16. 'Η  κορυφή του όρους καί η πεδι'ας του Ασιου.
Ί . Γ, XIX, 38.

17. ' / /  κορυφή του μακρόθεν περιβλέπτου όρους. I. 
Γ, XXIIΓ, γ, 15.

18. 1Η ύψνλη κορυφή του μεγάλου όρους, αι άναφαινό- 
μεναι άκρωρειαι χ ο λ  ακρωτήρια, καί κοιλ.άδες. Ί . Γ, XXIII, 
ζ, 53.

19. Αι κορυφαι του όρους. — 1. I. Γ, XXIII, β, 30.
2. Ί .  Γ, X XIII, β, 25.

20. Αι κοιλάδες του όρους. — 1. I. Γ, I, 1. — 2. 
Ί . Γ, XXII, 22. — 3. Ί . Γ, X, 1. —  4. Ί . Γ, XXIII, 
ζ, 54.

21. Αί βαθειαι φάραγγες του καταξηρου όρους. I, Γ, 
XXI, 11.

22. Τα όρη. — I. Ί .  Γ, XXIII, β, 34. —  2. Ί . Γ,
X X III, γ, 13. 3. Ί .  Γ, XVI, 16. — 4. Ί .  Γ, XXIII, γ,
11. —  5. Ί .  Γ, V, 18. — 6. Ί .  Γ, X XIII, β, 38. — 7. I.
Γ, XXIII, β, 37. — 8. Ί . Γ, XXIII, γ, 12. — 9. Ί .  Γ,
XXIII, δ, 18.

23. Τα υψηλά όρη. I. Γ, XXIII, ζ, 30,



63

24. Τα όρη xac α.ι χοιλάόες. Ί .  Γ, ΧΥΙ, 1 1.
25. Τα όρη, ή χοιλάς xac η χαράδρα. I. Γ, X X III, ε, 6.
20. Τα όρη xac 6 έρημος χώρος. I. Γ, XVI, 13.
27. Ac xopowai ταν υψηλών ορίων χα'ι τά άχρωτηρια. 

Ί . Γ, X X III, ζ, 62.
28. Ac χοιλάδες. Ί .  Γ, XVI, 7.
29. 1Η χοίλη πέτρα. Ί .  Γ, X X III, β, 63.
30. Το χάσμα της χοίλης πέτρας. I. Γ, X X III, 

β, 57.
31. Το σπήλαων. Ί .  Γ, X X III, ζ, 32.
32. ιΟ υψηλός βράχος. Ί . Γ, X X III, β, 48.
33. Ό  άπόχρημνος βράχος. — 1. I. Γ, X X III, ε, 4, 

I. — 2. Ί . Γ, X X III, ε, 4, 2.
34. Ac axpcopzcac, τά άχρωτηρια xac αϊ χοιλάδες. I.

Γ, X X III, c, 7.
35. Ο όλέθpcoς στρογγυλός λίθος, oστcς πέσουν α.πο 

προεζεχοόσης άχρας ε-αχολ.ουθ ε ΐ adcaxóπως να τρέχη, εως 
οτου φθάση εις επίπεδον, xac τότε πλέον δεν χυλίετac, (ο 
χείμαρρος, ή  όναίδε'.α χ ο λ  τ ο  δάσος), ήρχε δ’ άρ’ Ιοκτωρ 
άντικρυς μεμαώς, όλοοίτροχος ως από πέτρης, δν τε κατά 
στεφάνης ποταμός χειμάρροος ώση. ρήξας άσπέτφ δμβρψ άναι- 
δέος (η άναίδε'α ως μεταφορά, αντί του ολέθρου) έχματα 
πέτρης' δψι δ’ άναθρώσκων πέτεται, κτοπέει δέ θ·’ όπ’ αοτοό 
δλη· 6 δ’ άσφαλέως θέει εμπεδον, δφρ’ άν Ικηται ίσόπεδον* 
τότε δ’ οδ τι κυλίνδεται έσιόμενός περ* ως "Έκτωρ εΤως μέν 
απειλεί μέ/p t θαλάσσης ρέα διελεύσεσθαι κλισίας καί νηας 
Αχαιών κτείνων άλλ’ δτε δή ποκινης' ένέκυρσε φάλαγξι, στη ρα 
μάλ” έγχριμφθ-είς. 13, 136— 146. Π ο λ υ χ ρ ω  μ ι κ ο ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  ι ι ιά ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

36. (Ac ύπο σφοδρών ανέμων δ'.εγεcp6μεvac θΰελλαχ,) 
χονιορτός των δρόμων xac η μεγάλη ομίχλη xovcopτoϋ. or:

δ’ oD·’ υπό λιγέων ανέμων σπέρχωσιν άελλαι ηματι τψ, δτε τε 
πλείστη κόνις άμφί κελεύθους, οι τ’ άμυδις κονίης μεγάλην
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ίστάσιν ομίχλην, ώς άρα των όμόσ’ ήλθε μάχη. 1 3 ,3 3 4 — 337.
Πολύχρωμοιή παραβολή.

β )  Τ ά ζ ω α.

1. Το ßrjpiov. Άτρείδης δ’ άν’ δμιλον έφοίτα θ·ηρί έοικώς. 
3, 449. Παραβολή.

4. Tb ευτολμον ßrjpiov. Ίδέ Γ, XIX, 31.
3. Τα δυο έζαίφνης έλδόντa dr]pia. I Γ, XIX, 37.
4. 'Ό λέων. — 1. δ δ’ εναντίον ώρτο λέων ώς Άτρείδης. 

11, 149— 130. Παραβολή. — 4. μεμαώς ως τε λίς, 11, 439. 
Παραβολή.

5. ι0 λέων (χαι οι χαμπυλοχέματοι βόες). εί μή άρ’ υιόν 
έδν Σαρπηδόνα μητίετα Ζευς ώρσεν επ' Άργείοισι λέονθ’ ως 
βουσίν ελιξιν. 14, 494 —493. Πολνχρωμιχή παραβολή.

6. 0 λέων (χαϊ αι μυχωμεναι αίγες). οΤ τέ σε πεφρίκασι 
λέονθ·’ ως μηκάδες αίγες. 11, 383 Πολχρωμιχι παρα
βολή.

7. Αι σιαγόνες του φονεόοντος λέοντος. I. Γ, XXIII, 
γ, 14.

8. 0 δυνατούς οδόντας εχων α'μοβόρος λέων, (αι βόες 
χαι το σχότος τής νυχτός). οι δ’ ετι κάμ μέσσον πεδίον 
φοβέοντο βόες ως, ας τε λέων έφόβησε μόλων έν νοκτός άμολγψ 
πάσας’ τη δέ τ’ ίη αναφαίνεται αίπύς όλεθρός' της δ’ έξ αύχέν’ 
εαξε λαβών κρατεροΐσιν δδούσι πρώτον, επειτα δέ θ ’ αίμα καί 
έγκατα πάντα λαφύσσει* ως τούς Άτρείδης εφεπε κρείων 
’Αγαμέμνων αίέν άποκτείνων τον οπίστατον. 1 1, 174 - 178. 
Πολυχρωμιχή παραβολή.

9. ι0 αιμοβόρος λέων, (ή βοσχομένη δάμαλις χαι ή βοΰς, 
χα\ το δάσος), ώς δέ λέων έν βουσί θ-ορών έξ αυχένα άξη 
πόρτιος ήέ βοός ξύλοχον κάτα βοσκομενάων, ώς τούς άμφοτέ- 
ρους έξ ίππων Τυδέος οίος βησε κακώς άέκοντας. 5, 1 6 1 -1 6 4 . 
Πολυχρωμιχή παραβολή.
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10. '0  αίμο βάρος λέων, (ο ποιμήν, ό αγρός, τά δασυ- 
μαλλα πρόβατα, 6 περίβολος της αυλής, η μάνδρα), δή τότε 
μιν τρις τόσσον ελεν μένος, ώς τε λέοντα, δν ρά τε ποιμήν 
άργφ επ’, είροπόκοις όίεσσι χραυση μέν. τ’ αυλής υπεράλμενον, 
ου δέ δαμάσση’ του μέν τε σθένος ώρσεν, έπειτα δέ τ’ ου 
προσαμύνει, αλλά κατά σταθμούς δύεται, τά δ’ έρημα φοβείται' 
αί μέν τ’ άγχιστΐναι έπ’ άλλήλησι κέχυνται, αύτάρ 6 έμμε- 
μαώς βαθέης έξάλλεται αυλής- ως μεμαώς Τρώεσσι μίγη κρα- 
τερός Διομήδης. 5, 136— 143. Πολυχρωμιχι} παραβολή.

11. ‘ί? εις τ^ν δόναμίν του πεποίδησιν έχων λέων. 
άμφί δ’ άρ’ αυτφ βαίνε λέων ώς άλκί πεποιθώς. δ, 290. 
Παραβολή.

12. 0 εις τ~ήν δόναμίν του πεποίδησιν έχων χαι αίαο- 
βόρος όρεσίτροφος λέων. Ί .  Γ, XX, 5.

13. 0 εμφανιζόμενος πυχνογένειος λέων. Ί . Γ, X V III, 2.
14. ι0 έπερχόμενος όλέδρια φρονών λέων. Ί . Γ, XXII, 23.
1 δ. 0 έφορμ,ων λέων (χαι τά άφύλαχτα ποίμνια alj ών

I προβάτων), ώς δέ λέων μήλοισιν άσημάντοισιν έπελθών, 
αίγεσιν ή όίεσσι, κακά φρονέιυν ένορούση, ώς μεν Θρήικας 
άνδρας έπφχετο Τυδέος υιός. 10, 4 8δ—487. ΓΙολνχρωμική 
παραβολή.

16. 10 άγριος λέων, οστις ένδίδων εις την μεγάλην ιαχυν 
χαι την ΰπερηφανον ψυχήν του άρμα, ίνα λάβη τροφήν, ( τά 
πρόβατα), φ out’ άρ φρένες είσίν εναίσιμοι ούτε νόημα γναμ- 
πτόν ένί στήθεσσι, λέων δ’ ώς άγρια οίδεν, δς τ’ έπεί άρ 
μεγάλη τε βίη και άγήνορι θυμφ ε’ιξας εισ’ επί μήλα βροτών, 
ίνα δαίτα λάβησιν ώς Άχιλεύς ελεον μέν άπώλεσεν, ουδέ οί 
αιδώς γίνεται. 24, 4 0 —45. Πολνχρωμική παραβολή.

17. ’0 πήδων λέων. Πηλείδης δ’ οικοιο λέων ώς άλτο 
θύραζε. 24, δ72. Παραβολή.

18. 0 διωχόμενος χαι άχων άναγωρών πυχνογένειος 
λέων, ουτινος ή γενναία χαρδία τρομάζει έν τφ  στηδει 
του, (οί τον λέοντα διά δοράτων χο.ί δορύβου άποδιωχοντες

5
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χύνες χαι ανδρες' ή μάνδρα), αύτάρ 6 γ’ έξοπίσο:) άνεχάζετο, 
λείπε δέ νεκρόν, έντροπαλιζόμενος ώς τε λίς ήογένειος, ον 
ρα κύνες τε και ανδρες από σταθμοΐο δίωνται εγχεσι καί 
φωνή- του δ’ έν φρεσίν άλκιμον ήτορ παχνοΰται, άέκων δέ τ’ 
εβη από μεσσαύλοιο* ως από ΓΙατρόκλοιο κίε ξανθός Μενέλαος. 
13, 108— J 13. Πολνχρωμική παραβολή.

10. λ) εις τό στήδος πληγωθείς όρμητιχος χαι χαταστρε- 
πτιχος λέων, οντινα δια.φδείρει το θάρρος του, (at μάνδραι). 
ως είπών έπι Κεβριόνγ] ήρωι βεβήκει, οίμα λέοντος εχων, ος τε 
σταθμούς κεραί'ζων εβλητο προς στήθος, εή τέ μιν ώλεσεν 
αλκή* ως επί Κεβριόνΐβ, Πατρόκλεις, άλσο μεμαώς. 16, 751—‘754. 
Πολνχρωμική παραβολή.

20. λέων, δστις επιδομών να φάγη των παχειών ~ίοων 
τδ. χρέατα έφορμα, αλλ οι, δ εν χατορβ ώνει χαι χοορασθ εις 
την πρωίαν μετά τεθλιμμένης /αηδίας άπομ.αχρΰνεται, (οι 
χύνες χαι οι ανδρες, οίτινες τον ερεδίζοντα αυτούς λέοντα 
άπο τής μάνδρας διωχουσιν ύλην την νύχτα άγρυπνοΰντες 
χαι εναντίον αυτού πολλά άχοντια χαι χα.ιομενα. ξύλων δέματα 
ρίπτοντες). βή δ’ ίέναι ώς τίς τε λέων από μεσσαύλοιο, ός τ’, 
έπεί άρ κε κάμ^σι κόνας ζ’ ανδρας τ’ έρεθίζων, οι τέ μιν οόκ 
είώσι βοών εκ πϊαρ ελέσθαι πάννυχοι έγρήσσοντες· ο δέ κρειών 
έρατίζων ιθόει, άλλ’ ού τι πρήσσεΓ θαμέες γάρ άκοντες άντίον 
άίσσουσι θρασειάων από χειρών, καιόμεναί τε δεταί, τάς τε 
τρεϊ έσσύμενός περ' ήώθεν δ’ άπονόσφιν έβη τετιηότι θαμώ' 
ώς από Πατρόκλοιο βοήν αγαθός Μενέλαος ήιε πόλλ’ άέκων. 
17, 657—666. Πολνχρωμική παραβολή.

21. Το δηρίον, ό μελανόχρους λέων, οατις επιδομών νά. 
φύ.γη των παχειών βοών τά χρέατα έφορμα, αλλ οοδεν χα- 
τορδωνει χαι την πρωίαν μετά τεδ  λιμμένης χαρδίας απομαχρύ- 
νεται, (οι χυνες χαι οι χωριχαίι ανδρες, οίτινες τάν λέοντα 
άπο τής μάνδρας των βοών διωχουσιν ολην την νύχτα άγρυ- 
πνούντες χαι εναντίον αυτού πολλά άχοντια χαι χαιόμενα ξύλων 
δ.αατα  ρίπτοντες' ο οχνηοος ονος, όστις διερχόμενος πλ.ησιον
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αγρού έχβιάζε. το ,ς ροπάλοις αυτόν τύπτοντας άλλα μιχρίιο. 
μόνον δύναμιν 'έχοντας παϊδας, έπειτα δε εισελδω ν χα,τα- 
τρω γει το πυχνόν σπαρτόν χα'ι αόλις εχδιωχεται, αφού χο- 
ρεσδη  φρρβης). τρεσσε δέ παπτήνας έφ’ ομίλου, θηρί έοικώς, 
έντροπαλιζόμενος, ολίγον γόνο γουνός άμείβων. ώς δ’ α’ίθωνα 
λέοντα βοών από μεσσαύλοιο έσσεόαντο κόνες τε καί άνέρες 
άγροιώται, οι τέ μιν ούκ είώ ν. βοών εκ πίαρ έλεσθαι πάννυχοι 
έγρήσσοντες* ό δέ κρειών έρατίζων ίθόει, άλλ’ ου τι πρήσσεί’ 
θαμέες γάρ άκοντες άντίον άίρσουσι θρασειάων από χειρών 
καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεΐ εσσύμενός περ' ήώιθεν δ’ από 
νόσφιν εβη τετιηόα θυμφ' ως Αίας τότ’ από Τρώων τετιημέ- 
νος ήτορ ηιε, πόλλ άέκων περί γάρ δίε νηοσίν ’Αχαιών, ώς 
δ’ δτ’ όνος παρ’ άρουραν ίων έβιήσατο παΐδας νωυής, φ δή 
πολλά περί ρόπαλ’ άμφίς έάγη, κείρει τ’ είσελθών βαθύ λήιον 
οί δέ τε παΐδες τυπτουσιν ροπάλοισι" βίη δέ τε νηπίη αυτών 
σπουδγ) τ' έςήλασσαν, έπεί τ’ έκορέσσατο φορβης' ώς τότ’ επειτ’ 
Α’ίαντα μέγαν, Τελαμώνιον υιόν, Τρώες ύπέρθυμοι πολυηγερέες 
τ' επίκουροι νυσσοντες ξυστοΐσι μέσον σάκος αίέν εποντο. I I , 
54G —56δ. ΙΙολυχρωμικον σύμπλεγμα τριών παρα
βολών.

22. 0 ίρεσίτροφος λέων, ο στις προ πολλού ων έστερη-
ο.ένυς χρεό.των ανα,γχάζεται ίπ υ  της εύτολμου ψυχής του να 
δοχι ιάση τό. πρόβατα, χα'ι ει εύρη βοσχούς φυλάσσοντας, 
ομ.ως επ ίπεδα χα'ι η άρπά.ζει τι η πληγώνεται, (το. πρόβατα, 
ή μάνδρα, οί βοσχο'ι χα'ι οί χύνες). τήν άρ’ δ γε πρόσθε σχό- 
μενος, δύο δοΰρε τινάσσιον βη ρ Τμεν ώς τε λέων δρεσίτροφος, 
δς τ’ έπιδευής δηρόν εγ] κρειών' κέλεται δέ έ ύυμός άγήνωρ 
μήλ.^ν πειρήσοντα καί ές πυκινόν δόμον έλθεΐν εϊ περ γάρ χ ’ 
ευρησι παρ’ αύτόφι βώτορας άνδρας συν κυσί καί δούρεσσι 
φυλάσσοντας περί μήλα, ου ρά τ’ άπείρητος μέμονε σταθμοϊο 
δίεσθαι, άλλ’ δ γ’ άρ’ ή ηοπαξε μετάλμενος ήέ καί αυτός 
εβλητ’ εν πρώτοισι θοης από χειρός άκοντι- ώς ρα τότ’ 
άντίθεον Σαρπγ^δόνα θυμός ανήκε τείχος επαΐςαι διά τε

5*
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ρήξασθαι επάλξεις. 12, 298— 308. ΙΙολνχρωμικι/ παρά
βολά.

23. Ό  πολύ πελασμένος, έρυδρόχρους λέων, δντινα δεν
δύνανται να διωζωσιν από τοι πτώματος βοός, (οι έν τοΐς 
άγροίς διατρίβοντες ποιμένες), ώς δ’ από σώματος ου τι 
λέοντ’ αιθωνα δύνανται ποιμένες άγραυλοι μέγα πεινάοντα 
δίεσθαι, ώς ρα τον ούκ έδύναντο δύιυ Α’ιαντε κορυστά Έκτορα 
Πριαμίδην άπό νεκρού δειδίξασθαι. 18, 161 — 164. Πολυ-
χρωμικη. ηαραβολί).

24. '0 λέων, δστις χατέφαγε ταύρον, άνά δ’ αυτός 
εβαινε, πόδας καί χεϊρας υπερθεν αίματόεις, ώς τίς τε λέι»ν 
κατά ταύρον έδηδώς. 1 7 ,5 4 1 —542. Παραβολή.

25. 0 &έλων να π írj μεγαλοφρονών λέων, δστις δαμάζει 
διά της Ισχύος του τον δέλοντα να. παμ μεγαλοφρονουντα 
χα'ι πολύ άσημαίνοντα ισχυρόν χάπρον, (at χορυφα'ι του ορούς 
χα'ι η μιχρά χρίηνη). ώς δ’ δτε συν άκάμαντα λέων έβιήσατο 
χάρμη, ώ τ' όρεος κορυφήσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον πίδακος 
άμφ' ολίγης, έθέλουσι δέ πιέμεν άμφω* πολλά δέ τ' άσθμαί- 
νοντα λέων έδάμασσε βίηφιν- ώς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου 
άλκιμον υιόν Έκτωρ Πριαμίδης σχεδόν εγχεϊ θυμόν άπηύρα. 
16, 823 — 828. Πολνχρωμικη παραβολί).

26. Ό  αεγάλην λείαν, χερασφόρον έλαιρον η άγρίαν 
α'ιγα, δ πάντων χαι αυτήν χατατρωγων πειναλέος λέων, (οι 
ταχείς δηρευτα'ι χύνες χα'ι οι άχμάζοντες χυνηγοί). τον δ 
ώς οϋν ένόησεν Άρηίφιλος Μενέλαος ερχόμενον προπάροιθεν 
ομίλου, μακρά βιβώντα, ώς τε λέιυν έχάρη μεγάλφ επί 
σώματι κύρσας, ευρών ή ελαφον κεραόν ή άγριον αίγα, πεινάων 
μάλα γάρ τε κατεσθίει, ει περ άν αυτόν σεόωνται ταχέες τε 
κύνες θαλεροί τ’ αΐζηοί" ώς έχάρη Μενέλαος Αλέξανδρον δεοει- 
δέα δφθαλμοΐσιν ιδών. 3, 21—28. ΙΙολνγρο) μιχρ παρα
βολή.

27. 0 λέων, δστις ευχόλως συνθραόει τά μιχρά τέχνα 
της ταχείας έλάφου χα'ι παίρνει τον τρυφερόν βιον αυτών
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ír ορευδε'ις εις την φωλεόν αυτών χα'ι λαβών au τα ου. των 
χρατερών του δδόντων, ενώ η ελαφος, χαί πολύ πλησίον αν 
τύχη, δεν δύναται να τα βοηΰηση, διότι χα'ι αυτήν δεινός 
τρόμος χαταλαμβάνει χα'ι φ εύγει ταχέως σπεύδουσα χα'ι ίδρώ- 
νουσα δια. την ορμήν τού ίσχυοου θηρίου, (οί πυχνο'ι δρυμοί 
χα'ι τα δάση), ώς δέ λέων έλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα ρηι- 
δίως συνέαξε λαβών κρατεροΐσιν όδοΰσιν, ελθών εις ευνήν, απα
λόν τέ σφ’ ήτορ άπηόρα' ή δ’ εϊ πέρ τε τυχησι μάλα σχεδόν, 
ου δύναταί σφι χραισμεΐν αυτήν γάρ μιν υπό τρόμος αίνος 
ίκάνει' καρπαλίμως δ’ ήιξε διά δρυμά πυκνά καί ύλην σπεύ- 
δουσ’, ίδρώουσα, κραταιοΰ θηρός ύφ’ ορμής' ώς άρα τοΐς ου 
τις δυνατό χραισμήσαι όλεθρον Τρώων, αλλά καί αυτοί υπ’ 
Άργείοισι φέβοντο. 11, 113—121. Πολυχρωμική παρα
βολή.

28. Οί δύο λέοντες, βάν ρ’ ’ίμεν ώς τε λέοντε δύω διά 
νύκυα μέλαιναν. 10, 297. Παραβολή.

29. Οί δύο λέοντες, οιτινες άρπάσαντες την λείαν φέρου- 
σιν αυτήν χρατούντες υψηλά εις τάς σιαγόνας των, (ή αΐξ, 
οί όςεΐς όδόντας έχοντες χόνες χαί τό πυχνόν δάσος), ώς τε 
δύ’ αίγα λέοντε κυνών υπο καρχαροδόντων άρπάξαντε φέρητον 
άνά ρωπήια πυκνά, υψοϋ υπέρ γαίης μετά γαμφηλήσιν έχοντε, 
ώς ρα τον υψοΰ εχοντε δύω Α’ίαντε κορυστά τεύχεα συλήτην. 
13, 198—202. ΙΙολνγρωμική παραβολή.

30. Οί δύο λέοντες, οιτινες πεινώντες άμφότεροι μάχον
ται μεγαλοφρονοΰντες διά πεφονευμένην ελαφον, (αί χορυφαί 
τού ορούς), τώ περί Κεβριόναο λέονθ·’ ώς δηρινθήτην, ώ τ’ 
ορεος κορυφήσι περί κταμένης έλάφοιο, άμφω πεινάοντε, μέγα 
φρονέοντε μάχεσθον ώς περί Κεβριόναο δύω μήστωρες άυτής, 
ΙΙάτροκλός τε Μενοιτιάδης καί φαίδιμος "Έκτωρ, ?εντ’ άλλήλων 
ταμέειν χρόα νηλέι χαλκψ. 16, 756 - 761. Πολυχρωμική 
παραβολή.

31. Οί ώμ,οφάγοι λέοντες. Τρώες δέ λείουσιν έοικότες 
ώμοφάγοισι νηυσίν επεσσευοντο. 15, 592—593. Παραβολή.
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32. Οι ώαοφάγοι λέοντες χαι οι χάπροι, οέτινες άχα-
τάβλητον δόναμιν έχουσιν. —  1 . όθι πλεΐστοι καί άρtatot
έσταζαν, . . . λείουσιν έοικότες ώμοφάγοισιν ή συσί κάπροισιν, 
τών τε σθένος ουκ άλαπαδνόν. 5, 780- 783. Παραβολή. - 
2. άμ’ άμφω συν ρ' επεσον, λείουσιν έοικότες ώμοφάγοισιν ή 
συσί κάπροισιν, τών τε σθένος οόκ άλαπαδνόν. .7. 205—257. 
Παραβολή.

33. Η  τόλμη τής παρδάλεως ή τού λέοντος ή του χατα- 
στρεπτιχου χάπρου, ουτινος ή μεγάλη φο/ή υπερηφανεόεται 
εν τω στηθεί δια την δόναμιν του. ουτ’ οΰν παρδάλιος τόσσον 
μένος ούτε λέοντος ούτε συός κάπρου όλοόφρονος, ου τε μέγι
στος θυμός εν στήθεσσι περί σθένεϊ βλεμεαίνει, δσσον IΙάνθου 
υίες έυμμελίαι φρονέουσιν. 1 7, 20 — 23. Παραβολή.

34. Οι τον ελαφον περιχυχλοϋντες χαι χατασπαράσσοντες 
έρυθρόφαιοι χαι ωμοφάγοι θώες, (τά όρη , ό χερασφόρος 
ελαφος, όντινα ί  χυνηγός δια του από τής '/ορδής του 
τόξου ριφθέντος βέλους έχτόπησεν, χαι οστις τον μεν / ονη
γόν διέιρυγε φεύγων, ενόσω τό αΐμά του ήτο υπόθερμου χαι 
τα γόνατά, του έχινουντο, ολλα χατεβληθη υπό του ταχέος 
βέλους’ τό σχιερόν δάσος.) ί  Ιρπαχτιχος λέων, όστις απο
σοβεί τους θώας χαι αυτός σπαοάσσει τον ελαφον, (ό θεός). 
άμφί δ’ άρ’ αυτόν Τρώες επο ιθ , ώς εΓ τε δαφοινοί θώες, 
δρεσφιν άμφ' ελαφον κεραόν βεβλημένον, ον τ' εβαλ’ άνήρ ίώ 
άπό νευρής" τον μέν τ' ηλυ£ε πόδεσσι φεύγων, δφρ αίμα 
λιαρόν καί γούνατ' όρώργ]' αυτάρ έπεί δή τον γε δαμάσσεται 
ώκύς όιστός, ωμοφάγοι μιν θώες εν ούρεσι δαρδάπτουσιν εν 
νέμεϊ σκιερφ· επί τε λΐν ήγαγε δαίμων σίντην θώες μέν τε 
διέτρεσαν, αυτάρ δ δάπτει* ώς ρα τότ άμφ' Όδυσηα δαί'φρονα 
ποικιλομήτην Τρώες επον πολλοί τε καί άλκιμοι. 11. 473 — 483. 
ΤΙολνχρωμιχή παραβολή.

35. Οι λόχοι. — 1. οί δέ λύκοι ως άλλήλοισιν έπόρου- 
σαν. 4, 471— 472. Παραβολή. — 2, 1. Γ, VI, 2.
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36. Οι λόχοι χα'ι τα άρνία, οίτινες δέν όαοφρονοϋσιν. 
Ί .  Γ, ΧΥΙ, 9.

37. 01 έφορμώντες χ ο λ  αμέσως άρπάζυντες αρπαχτιχο} 
λόχοι, (τα των ποιμνίων αόόνατον ψυχήν έχοντα πρόβατα  
χα'ι ερίφια, ατινα εχ τής αμ ελιάς τού r. οι μένος διε/ω< ί- 
σθησα-κ τα όρη). ώς δέ λύκοι άρνεσσιν έπέ/ραον ή ερίφοισι 
σίνται, úr: έκ μήλων αίρεύμενοι, αι τ εν ορεσσι ποιμένος 
άφραδίησι διέτμαγεν οί δέ ίδόντες αίψα διαρπάζουσιν άνάλκιδα 
θυμόν έ/ούσας ως Δαναοί Τρώεσοιν έπέ/ραον. 16, 3."»2— 356. 
Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ η  π α ρ α β ο λ ή .

38. 01 εν τ ή ß ,J/ f /  υπερμεγέθη  δύναμιν έχοντες ωμο- 
φάγο ι λόχοι, οίτινες φονεόσαντες μέγαν χερασφόρον ελαφον 
τον χατατρωγουσι χαι όλων αι παοειάι είναι χόχχιναι από τοι 
αίματος' οντοι αγεληδόν πηγαίνουσιν έπειτα να πίωσιν ύδωρ 
τή αχρα τής γλωσσης των χα'ι έρεόγονται αίμα, ή δέ ψυχή 
των εν τφ  στ/,θει είναι ατρόμητος χα'ι περιστενοχωρεϊται ή 
χοιλΐα των’ (τα δρη χα'ι ή μελά,νυδρος χρηνη). οί. δέ λύκοι 
ώς ώμοφάγοι, τοισίν τε περί φρεσίν άσπετος αλκή, οί τ' 
ελατόν κεραόν μέγαν ούρεσι δηώσαντες δάπτουσιν πάαιν δέ 
παρήιον αίματι φοινόν καί τ' αγεληδόν ίασιν από κρήνης 
μελανύδρου λάψοντες γλ όσσησιν άραιήσιν μέλαν ύδωρ, άκρον, 
έρευγόμενοι φόνον αίματος (ό φόνος ας μετωνυμία άντ'ι τού 
διό φόνου χυθεντος αίματος)’ εν δέ τε θυμός στήθεσιν 
άτρομος έστι, περι-τένεται δέ τε γαατήρ· τοΐοι Μυρμιδόνων 
ηγήτορες ήδέ μέδοντες άμφ’ αγαθόν θεράποντα ποδώκεος 
Λίακίδαο ρώοντ’. 16, 156- 166. Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ η  π α ρ α β ο λ ι  .

39. Ο δυνατός χάπρος. Ίδομενεύς μέν ένί προμά/οις, 
τυί είκελος αλκήν. 4, 253. Π α ρ α β ο λή .

40. Αι δειλα'ι έλαφοι, αίτινες αν ευ πολ.εμιχής δυνάμεως 
μύτην τρέ/ουσαι βορό, γίνονται των θαων, των παρδάλεων χ ο λ  

των λόχων, (τό δάσος), οί το πόρος περ φυζακινής έλάφοισιν 
εοίκεσαν, αί τε καθ’ ύλην θώων παρδαλίιυν τε λύκων τ’ ήια πέ- 
λονται αύτως ήλάσκουσαι άνάλκιδες, ούδ’ επι χάρμη" ώς Τρώες
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τό πρίν γε μένος καί χείρας Αχαιών μίμνειν ούκ έθέλεσκον εναν
τίον, ούδ’ ήβαιόν. 13, 101 — 106. Πολνχρωμικι) παρα
βολή.

4L  Τα εχΟαμβα tux μα. ελάφια, άτινα αφού χουρασδωσι 
τρέχοντα Ίστανται χα'ι ο εν υπάρχει πλέον ο óva μις έν τη 
ψυχή αυτών (χα'ι η μεγάλη πεδιάς). τίφθ’ ούτως εστητε τεθη- 
πότες ήύτε νεβροί; αΐ τ’ έπεί ούν έ'καμον πολέος πεδίοιο θέου- 
σαι, έστάσ’, οοδ’ άρα τις σφι μετά φρεαί γίγνεται έλκη' ώς 
υμείς εσιητε τεθηπότες ουδέ μάχεσθε. 4, 21-3— 246. Πολυ- 
χρωμική παραβολή.

42. Τά έλαφόπουλα. — 1. τούς έ£ήγε Ούραζε τεθηπότας 
ήύτε νεβρούς. 21, 29. Παραβολή. — 2. ώς οι μέν κατά 
άστυ, πεφυζότες ήύτε νεβροί, ίδρώ άνεψύχοντο. 22, I -2. 
Παραβολή.

43. Ίο πτηνόν, ο τι την μασσημένην τροφήν προσφέρει
εις τους άπτέρους νεοσσούς του, αυτό το ίδιον δε δυσπρα- 
γεΐ. ώς δ’ όρνις άπτήσι νεοσσοϊσι προφέρησι μάστακ’, έπεί κε 
λάβησι, κακώς δ’ άρα οί πέλει αυτή, ώς καί εγώ πολλάς μέν 
άύπνους νύκτας Ιαυον, ήματα δ’ αίματόεντα διέπρησσον πολε- 
μίζων, άνδράιι μαρνάμενος δάρων ενεκα σφετεράων. 9, 323 327.
Παραβολή.

44. Το πτερόν. — 1. λαισήιά τε πτερόεντα (ελαφρά). 5, 
453. — 2. λαισήιά τε πτερόεντα (ελαφρά). 12, 426. — 3. 
τψ δ’ εύτε πτερά γίνετ’. 19, 386. Παραβολή.

45. Τα πτηνά, τάς Εύμηλος έ'λαυνε ποδώκεας όρνιθας ώς. 
2, 764. Παραβολή.

46. Ο γύψ. Μηριόνης δ’ έξαϋτις έπάλμενος, αίγυπιός 
ώς, έξέρυαε πρυμνοίο βραχίονος δβριμον εγχος. 13, 531— 532. 
Παραβολή.

47. Ο εναντίον χηνών ορμών γύψ. τοΐσι δ έπ’ Αύτομέ- 
δ«>ν μάχετ’, άχνύμενός περ εταίρου, ιπποις άίσσιον ώς τ’ αίγυ
πιός μετά χήνας. 17 ,459  - 460. Παραβολή.

48. Οι άγχύλον χείλος εχοντες γαμψώνυχες γυπες, οιτινες
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μεγάλως φωνάζοντες πολεμούσα, (6 υψηλός βράχος). οί δ’, 
ώς τ’ αίγυπιοί γαμψώνυχες, άγκυλοχεΐλαι, πέτρη έφ’ υψηλή 
μεγάλα κλάζοντε μάχονται, ώς οί κεκλήγοντες επ’ άλλήλοισιν 
δρουσαν. 10, 4 2 8 —430. Πολυχρωμικη παραβολι .

49. 0 όρμητιχός μέλας ϋηρευτιχός αετός, όστις είναι ό 
Ισχυρότατος χα'ι ταχύτατος των πτηνών. ΓΙηλείδης δ’ απόρου- 
σεν, όσον τ’ επί δουρός έρωή, αίετοΰ ο’ίματ’ έχων μέλανος τού 
θηρητήρος, δς θ ’ άμα κάρτ.στός τε καί ώκιστος πετεηνών τφ 
εικώς ήιξεν. 21, 251 — 254. Παραβολι).

50. ι0  υψιπετής αετός, οστις χατερχόμενος αρπάζει η 
τρυφερόν άρνίον η περίφοβου λαγωόν, (ή πεόιάς χα'ι αι σχο- 
τεινα'ι νεφελαι). οιμησεν δέ άλείς ώς τ ' αίετός υψιπετήεις, δς 
τ’ είσιν πεδίον δέ διά νεφέων έρεβεννών άρπάξων ή άρν’ άμα- 
λήν ή πτώκα λαγωόν ως Έκτωρ οΓμησε τινάσσων φάσγανον 
οξύ. 22, 308— 311. Πολυχρωμικη παραβολι).

51. 0 αετός, όστις λίγουσιν ότι είναι ό οζυδερχέστατος  
των ύπουρανίων πτηνών, χα'ι οντι,α  χαίτοι υψηλό, όντα δεν 
διαφεύγει ό ταχύπους λαγός, άλΧ εφορμσ. χατ αυτού χα'ι 
ταχέως συλλαβών αυτόν τον φόνευε’, (ό πυχνόφυλλος θ ά 
μνος). ώς άρα φωνήσας άπέβη ξανθός Μενέλαος, πάντοσε πα- 
πταίνων ώς τ’ αίετός, ον ρά τέ φασιν όξύτατον δέρκεσθαι υπου- 
ρανίων πετεηνών, δν τε καί ύψόθ’ έόντα πόδας ταχύς ,ούκ 
έλαθε πτώξ θάμνψ ύπ’ άμφικόμφ κατακείμενος, αλλά τ’ επ’ 
αύτφ έσσυτο καί τέ μιν ώκα λαβών έξείλετο θυμόν, ώς τότε 
σοί, Μενέλαε διοτρεφές, δσσε φαεινώ πάντοσε δινείσθην πο/έων 
κατά, έθνος εταίρων, εϊ που Νέστορος υιόν ετι ζώοντα ϊδοιτο. 
17. 673 — G81. Πολνχρωμικι) παραβολι).

·>2. έρυδόχρους αετός, όστις άρμα χα.ι 'α. τού πληΰους 
πτηνών, χηνών η γερανών η μαχρολαιμων λύχνων, βοσ/όντων 
πλησίον ποταμού, ώς τ' ορνίθων πετεηνών αίετός α’ίθων έθνος 
έφορμάται, ποταμόν πάρα βοσκομενάων, χηνών ή γεράνων ή 
κυκνιυν δουλιχοδείρων, ώς Έκτωρ ιθυσε νεός κυανοπρφροιο 
άντίος άίξας. 15, 690 -6 9 4 . Παραβολή.



53. Lf) ιέραξ, ή δ5 ΐρηξ ως άλτο Ούλύμποιο νιφόεντος. 
18, 61G. Π α ρ α β ο λ ή .

54. Ό  φασσοχτόνος 1 Ιέραξ, το ταχύτατου τώυ πτηνών. 
βη δέ κατ' Ί δα ίων όρεων, ΐρηκι έοικώς ώκέί, φασσοφόνφ, ος 
τ’ ώκιστος πετεηνών. 15, 237— 238. Π α ρ α β ο λή .

55. cΟ άποπετόμενος ταχύπτερος ιέραξ, οστις υφωθείς 
άπο απόκρημνου και όφηλοϊ βράχου όρμο, εις τήν πεδιάδα, 
ΐυα κυνηγήση άλλο ορνέου, αυτός δ’, ως τ’ ϊρηξ ωκύπτερος 
ώρτο πέτεσθαι, ος ρά τ’ απ' αίγίλιπος πέτρης περιμήκεος 
αρθείς όρμ.ήση πεδίοιο δ:ώκειν ορνεον άλλο, ως άπο των ηιξε 
Ποσειδάων ενοσίχθων. 13, 02— 65. Π α ρ α β ο λ ή .

5G. 'Ό ιέραξ, ο ελαφρότατος των πτηνών, 6στις ευκό
λως όρμο, άντίον δειλής περιστεράς, αυτή δε φ εύγει έμπρο
σθεν και ο ιέραξ δυνατά φωνάζων έφορμά συχνούς εκ του 
πλησίον βέλων να συλλάβη αυτήν' (το όρος). ήύτε κίρκος
όρεσφιν, ελαφρότατος πετεηνών, ρηιδίιος οιμησε μετά τρήρωνα 
πέλειαν* ή δέ θ ’ ΰπαιθα φοβείται, ό δ" έγγύθεν οξύ λεληκώς 
ταρφέ’ έπαίσσει, έλέειν τέ έ θυμός άνώγει* ως άρ’ δ γ’ 
έμμεμαώς ίθύς πέτετο, τρέσε δ' Έκτωρ τείχος ύπο Τρώων,
λαιψηρά δέ γούνατ’ ένώμα. 22, 133 — 144. Π ο λυχρ ο ο μ ικ ή  
π α ρ α β ο λ ή .

57. 'Η  περιστερά, ήτις διωκομένη ύπο ιέ ράκος φεύγει
πετών, διότι δεν είναι ακόμη ή τύχη της νά συλληφϋή, (το 
χάσμα τής κοίλης πέτρας), δακροόεσσα δ' ύπαιθα θεά φύγεν 
ως τε πέλεια, η ρά θ ’ όπ' ϊρηκος κοίλην είσέπτατο πέτρην, 
χηραμόν < ύδ’ άρα τη γε άλώμεναι αισιμον ήεν ως ή
δακροόεσσα φύγεν, λίπε δ" αυτόθι τόξα. 21, 493—49G.
Π ο λ ν χ ρ ω μ ικ ή  παραβολή/.

58. cΟ τους κολ,οιους και τους φάρας φοβίξων ταχύς
ιέραξ, ιθυσεν δέ διά προμάχων ίρηκι έοικώς ώκέι, ος τ’
έφόβησε κολοιούς τε ψηράς τε’ ως ίθύς \υκίων, Πάτροκλεις

4

1 'Η φάσσα εΤναι ειδιίς τι άγριας περιστεράς.
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ίπποκέλευθε, εσσοο καί Τρώων, κεχόλωσο δε κήρ ετάροιο. 16,
582 — 585. Π α ρ α β ο λ ή .

59. Το πετώ; ητϊφος φαριών η χο/οι ον, οΐτινεΖ δυνατά 
χοαυγάζουσιν, όταν ίδωσιν έπερχομενον ΐέραχα, οστις φέρει 
φόνον εις τα μιχρά πτηνά. Ί .  Γ, Χλ I, 14.

60. H έχτεταμένας πτέρυγας εχουσα οξύφωνος αρπη.1 
ή δ’, αρπγ) είκυΐα τανυπτέρυγι, λιγυφώνω, ουρανού έκκατέ- 
παλτο δι’ αίΌ-έρος. 19, 350— 351. Π α ρ α β ο λ ι/.

61. Οι χραυγάζοντες (χα'ι παρά, τοΐς ρευμασι του ίϊχεο- 
νοΰ ποος τους Πυγμαίους πεισματώδους μαχομενοι) γερανοί, 
(ο ουρανός, ό χειμών χα.'ι ή βροχή). Τρώες μέν κλαγγή τ 
ένοπή τ' ϊσαν όρνιθες ως" ήύτε περ κλαγγή γερανών πέλει 
ουρανόθι πρό, αΤ τ’ έπεί ούν χειμώνα φύγον καί άθέσφατον 
όμβρον, κλαγγή ταί γε πέτονται έπ Ώκεανοΐο ροάων. άνδράσι 
ΙΙυγμαίοιοι φόνον καί κήρα φέρουσαι* ήέριαι δ’ άρα ταί γε 
κακήν έριδα προφέρονται. 3, 2 — 7. Ι Ιο  λ  ν χ ρ  oj pu  λ  η π α ρ ά 
βολά).

62. " 7α πολλά πλη&η χηνών η γερανών η μαχρολαίμων 
χύχνων εδώ χαι έχει πετομένων, έπι ταΐς π τερύγεσσ ί των 
σεμνυνομένων χα'ι μετά χοαυγής χαΟιζοντων* τά πολλά, πλ/,βη 
περιστρεφομένων ο,βροων μ υιών. Ί .  Γ, XIX, 38.

63. Τα σμηνη ό.δρόων μελισσών συνεχώς έχ νέου έξερ- 
χομένων xat εν σχηματι βοτρύων σωρηδόν εδω χα'ι έχει π ε 
τομένων, (η χοίλη πέτρα, τά άνθη χα'ι η άνοιξις). ήύτε εθνεα. 
είσι μελιοσάων άδινάων, πέτρης εκ γλαφορής αίει νέον έρχομε- 
νάων βοτρυδον δέ πέτονται έπ’ άνθεσιν είαρινοΐσιν, at μέν τ’ 
ένθα αλις πεποτήαται, at δε τε ένθα- ως των εθνεα πολλά 
νεών άπο και κλισιάων ήιόνος προπάροιθε βα.θείης έστιχόιοντο 
έλαόόν εις άγορήν. 2, 8 7 —93. Π ο λυχρ ω μ ικ ά ) π α ρ ά 
βολά).

64. Οί ευχίνητον σώμα, έχοντες σφηχες χαι αί μέλισσα!,

1 Πτηνον άρπακτικόν.
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a h  tv εξ χατασχευάζουσι τους οϊχους των εν όδφ πετρω δέι 
χαι δεν χαταλείπουσι την χοίλην φωλεόν των άλλα μένουσαι 
α.ποχρούουσι τάς θηρευτός ανδρας υπερασπΐζουσαι τα τέ/.νυ. 
των. οι δ’, ώς τε σφήκες μέσον αίόλοι ήέ μέλισσαι οικία ποιή- 
σωνται όδψ έ'πι παιπαλοέσση, ούδ’ άπολείπουσιν κοΐλον δ.μον, 
άλλα μένοντες ανδρας θηρητήρας άμύνονται περί τέκνων, ως 
οι γ’ οοκ έθέλοοσι πυλάων καί δύ’ έόντε χάσσασθαι, πρίν γ’ 
ήέ κατακτάμεν ήέ άλώναι. 12, 1 (57— 172. ΙΙαραβολή.

65. Ο'ι έχχ υνομεν οι σφήχες, οίστινας έχοντας τας φωλεός 
των εν τφ  δρομω ανόητα παιδία πάντοτε συνειθΐζουσι να 
έρεθίζω σι χαι πολλοΐς χοινδν χαχδν προξενοϋσιν' έαν δηλαδή 
διαβό.της τις παρεργόμενος τους χινηση χωρίς να. θέλη, ουτυι 
γενναίαν χαρδίαν εχοντες πετώσιν εμπρός χαι υπερασπίζουσι 
τα τέχνα των. αύτίκα δέ σφήκεσσιν εοικότες έξεχέοντο είνοδίοις, 
ους παΐδες έριδμαίνιυσιν εθοντες, αίεί κερτομέοντες, όδφ έ'πι οίκί’ 
έχοντας, νηπίαχοΐ’ ξυνόν δέ κακόν πολέεσσι τιθ-εΐτι- τούς δ’ ε’ί 
περ παρά τίς τε κιών άνθρωπος όδίτης κίνηση άέκων, οί δ’ 
άλκιμον ήτορ εχοντες πρόσσω πας πέτεται καί άμόνει οΓσι 
τέκεσσι. τών τότε Μορμιδόνες κραδίην καί θυμόν εχοντες έκ 
νηών έχέοντο. 16, 259—267. Παραβολή.

66. Η  μυία. I. Γ, I, 8.
67. Ac βομβούσαι μυΐαι, (ή μό,νδρα, τα περιγαλαχτω- 

μένα αγγεία  χαι η ανοιξις). οι δ’ αίεί περί νεκρόν όμίλεον, 
ως δτε μυΐαι σταθμφ ενι βρομέωσι περιγλαγέας κατά πέλλας 
ώρη έν είαρινή, δτε τε γλάγος άγγεα δεύει- ως άρα τοί περί 
νεκρόν όμίλεον. 16, 641—644. Πολνχρωμική παραβολή.

68. Οι γλυχέως αδοντες τέττιγες, (τδ δάσος χαι τδ 
δένδρον). άγορηταί έσθλοί, τεττίγεσσιν εοικότες, οι τε καθ’ 
ύλην δενδρέω έφεζόμενοι δπα λειριόεσσαν ίεΐσι. 3, 150— 152. 
Πολυχρωμικι) παραβολή.

69. (ιΗ  ορμή του πυράς,) αι εγειρόμενοι xal έχ φόβου 
φεΰγουσαι αχρίδες, (ό ποταμός, τδ έζαίφνης αναφ&εν αχου- 
ραστον πυρ χαι τδ ύδωρ), ώς δ’ δθ’ υπό ριπής πυρός αχρίδες
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ήερεθονται φευγέμεναι ποταμόν δε* τό δέ φλέγει άκαματον πύρ 
δρμενον έξαίφνης, ταί δέ πτώσσουσι καθ’ ύδωρ’ ώς ύπ’ Αχιλ- 
λή jC Ξάνθου βαθοδινήεντος πλήτο ρόος κελάδων έπιμίξ ίππων 
τε καί άνδρών. 21, 12 — 16. Πολνχρωμική παραβολή.

70. δράχων. I. Γ, I, 1.
71. ι0 ορεινός δράχων, ίσ τις  φαγών ζαχα φάομαχα 

περιμένει έν τή ίπ ή  άνθρωπον, είναι ős χατ ειλημμένος ύπό 
δεινής οργής, χαι στρεφόμενος περί τήν οπήν ρίπτει φοβέρα, 
βλέμ ιατα. ώς δέ δράκων έπί χειή δρέστερος άνδρα μένησι, 
βεβρωκώς κακά φάρμακλ εδυ δέ τέ μιν χόλος αίνος, σμερδα- 
λέον δέ δέδορΛεν έλιυσόμενος περί χειή ' ως Έκτωρ άσβεσιον 
εχων μένος ούχ ύπεχώρει. 22, 93— 96. Παραβολή.

72. σ χωλής. ιός τε σκούληξ έπί γαίη κεΐτο ταθείς. 
13, 654—655. Παραβολή.

73. άνασχιρτών Ιγδυς, (ο Βορράς, ή φριχίασις τής 
δαλ,άσσης, ή πλήρης φόχους παραλία χαι τό μέλαν χύμα.). 
ώς δ’ όθ’ υπο φρικός Βορέω άναπάλλεται ιχθύς θίν’ έν φυ- 
κιόεντι, μέλαν δέ έ κύμα κάλυψεν, ώς πληγείς άνέπαλτ’. 23, 
6 9 2 -  694. ΙΙολνχρωμικι) παραβολή.

γ) Τα φυτά.

1. Αι λωτόφυτοι πεδιάδες. Ίδέ Γ, X X III, ζ, 62.
2. Τό φόλλον. οϊ φύλλοιυιν έοικότες άλλοτε μέν τε ζαφλεγέες 

τελέθουσιν, . . . άλλοτε δέ φθινύθουσιν άκήριοι, 21, 464— 466. 
Παραβολή.

3. Τα φύλλα, ωντινων α.λλα μεν χαμαί πίπτοοσιν α λ λα δέ 
τό δολερόν δάσος φύει, (ό άνεμος χαι ή ανοΐςις). οΤη περ 
φύλλων γενεή, τοίη δέ καί άνδρων φύλλα τά μέν τ’ άνεμος 
χαμάδις χέει, άλλα δέ θ ’ ύλη τηλεθόωσα φύει, εαρος δ’ έπιγίνεται 
ώρη· ώς άνδρών γενεή ή μέν φύει, ή δ’ απολήγει. 6, 146—149. 
Πολνχρωμική παραβολή.

4. Τό. φύλλα, (χαι ή (Γάμος τής θαλάσσης). λίην γάρ
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φόλλοισιν έοικότες ή ψαμάΟ-οισιν έρχονται πεδίοιο. 2, 800—801. 
Πολυχρωμικη παραβολή.

5. Τα avd-η. Ί . Γ, X X III, β, 63.
G. c0 βλαστός, φίλον 9·άλος (τέχνον), ον τέκον αυτή. 

22, 87.
7. *0 /θάμνος. Ί .  Γ, ΧΥΙ, 22.
8. Ο  πυχνόφυλλος ϋό.μνος. I. Γ, X XIII. β, I.
9. Το ιφίφυλλον δένδρον. Ί . Γ, XIII, 3.
10. Η ριζηδον χαταπέσοΰσο. όρος, χγχτινυ. ιδα>ν τι a

εύρισχόμενος πλχ,αίον ο εν έχει ϋάρρος, (6 φοβέρας, χεραυνος 
του μεγάλου J ioa). ώς δ’ όν>’ υπό πληγής πα:ρός Διός' έξε- 
ρίπη δρυς πρόρριζος, δεινή δέ 9-εείου γίνεται όδμή εξ αυτής, 
τόν δ ου περ εχει 9-ράοος, ός κεν ι’δηται εγγύς έών, χαλεπός 
δέ Διός μεγάλοιο κεραυνός· ως πέσεν Έκτορος ώκύ χαμαί 
μένος εν κονίησι. 14, 413—418. Πολυχρο)μικρ παρα
βολή.

11. Η πεσοάσο. δρυς ν) λ.εάχη rj ύφχβη πίτυς, (τά 
ópfj, οι τέχτονες ανδρες, οι νεοαχοντγμίνοι πελέχυες χαι το 
ναυπηγήσιμόν ζάλον), ή ρίπε δ-, ώς ότε τις δρυς ήριπεν ή 
αχερωίς ήέ πίτυς βλωΐΐρή, την τ ούρεσι τέκτονες άνδρες 
έςέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήιον εΐ\α ι- ως ό πρόσθ·’ ίππων καί 
δίφρου κεΐτο τανυσθ’είς, βεβρυχώς κόνιος δεδραγμένος αίματοέσ- 
σης. 13, 389 — 393. Πολνχρο)μικι) παραβολή.

12. 'Ή  πεσο ίσα  δρυς ν) υφηλη πίτυς, (τά όρη, οί τε- 
χτονες άνδρες, οί νεοαχονη ι.ένοι πελέχυες, το ναυπηγ^σιμον 
ζάλον, δ φονευόμενος χ ο λ  στενά,ζων ερυδρό/ρους χ ο λ  μεγαλό- 
φυ'/ος το,υρος, ή αγέλη των έλιχοπόδων βοών,' αί σιαγόνες 
του ιρονεάοντος λέοντος). ήριπε δ’, ώς ότε τις δρυς ήριπεν 
ή αχερωίς ήέ πίτυς βλωθ-ρή, τήν τ' ούρεσι τέκτονες ανδρες 
έςέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήιον είναι* ώς ό πρόσθ ίππων καί 
δίφρου κεΐτο τανυσϋείς, βεβρυχώς, κόνιος δεδραγμένος αίματοέσ- 
σης. ήύτε ταύρον έπεφνε λέων άγέληφι μετελθών, αιθωνα, 
μεγάθ-υμον, εν είλιποδεσ 3ΐ βόεσσιν, ώλετό τε στενάχων υπό
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γαμφηλησι λέοντος, ώς υπδ ΙΙατρόκλψ Λυκίων άγος άσπιστάων 
κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ- ονόμηνεν εταίρον. L6, 4 8 3 —491. 
Πολυχρωμικόν σύμπλεγμα ούο παραβολών.

13. Ac εις τάς μεγάλης ρίζας των στηριζόμεναι ύψιχ ό
ροφοι δρύες, (τα όρη, ό άνεμος χολ új βροχ/j). τώ μέν άρα 
προπάροιθε πολάων υψηλάων εστασαν, ώς δτε τε δρύες οδρεσιν 
όψικάρηνοι, αΤ τ’ άνεμον μίμνουσι καί όετδν ήματα πάντα, 
ρίζησιν μεγάλησι διηνεκέεσσ’ άραροίαι' ως άρα τώ χείρεσστ 
πεποιθ-ότες ήδέ βίηφι μίμνον έπερχόμενον μέγαν νΑσιον οδδέ 
φέβοντο. 12, 131 136. Πολνχρωμικι) παραβολή.

14. Ac ξηραι δρύες χαι ο.Ι πεύχαι. Ί .  Γ, X X III, ε, 12.
15. Ή  μέλια, ητις χοπτομένη πλησιάζει εις την γην 

τά τρυφερά, της φύλλα ( χ ο λ  η χορυφη το ί μαχρόδεν περι
βλέπτου όρους), ό ο αΰτ’ επεσεν μελίη ώς, η τ’ δρεος κορυφή 
έκαθεν περιφαινομένοιο χαλκφ ταμνομένη τέρενα χθονί φύλλα 
πελάσση' ως πέσεν, άμφί δέ οι βράχε τεύ/εα ποικίλα χαλκφ. 
13, 178— 181. Πολνχρωμικη παράβολό).

16. Η έχχεχομ ιένη χ ο λ  ξηροινομένη λεία, λευχη, ηστωος 
οι χλάδοι εν τη χορυφή βλαστάνουσιν, το λιβάδιον, (το μέγα  
έλος, ο αμαξοποιός, ö ηχονημένος πέλεχυς, ό γύρος τού 
τροχοί της άμάςης χαι η οχ δη τού ποταμού), ο δ’ έν κονίησι 
χαμαί πέσεν αίγειρος ώς, η ρά τ’ έν ε ία μεν ή έλεος μεγάλοι ο 
πέφυκε λείη, άτάρ τέ οί δζοι έπ’ άκροτάτη πεφύασι' τήν μέν. 
θ·’ άρματοπηγδς άνήρ αΐ'θωνι σιδήρω έξέταμ’, δφρα ί'τυν κάμψη 
περικαλλέι δίφρφ· ή μέν τ’ άζομένη κεΐται ποταμοίο παρ’ δ /θα ς . 
τοΐον άρ’ Άνθ-εμίδην Σιμοείσιον έξενάριξεν Α’ιας διογενής. 4, 
182—489. Πολνχρωμικύ/ παραβολή.

17. 7δ δάσος. — 1. 1. Γ, X XIII, β, 9. — .2. 1. Γ,
XIX, 31. — 3. Ί . Γ, XXIIΓ, β, 40. -  4. I. Γ, XXIII, α,
35. — 5. 5Ι Γ, XVI, 6.

18. Το δάσος χ ο λ  το δένδρον. Ί . Γ, X X III, β, 68.
19. Το δάσος χ ο λ  αι υψηλοί δρύες. Γ. Γ, XXII, 22.
20. Ί ο  πυχνον δάσος. — 1. I. Γ, XVI, 12. —  2.
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Ί . Γ, X X III, β, 29. — 3. Ί . Γ, ΧΥΙ, 7. — 4. I. Γ, 
XXI, 11. — 5. Ί .  Γ, XVI, 10.

21. Το πυχνον δάσος χαι at υψηλά'· έλάται. Ί .  Γ, 
XVI, 8.

22. Το σειόμενον πυχνον δάσος, η φηγός, η μέλια χαι 
η τα,νΰ φλοιος χράνεια, αίτινες φοβερω χρότφ  χτυπώσι τους 
τανυηχεις χλά.δους αλλ.ηλ.ων, χαι άχουεται 6 χμότος αυτών 
συντριβόμενων, ’ί. Γ, X X III, ζ, 54.

23. Το σχιερον δάσος. I. Γ, X X III, β, 34.
24. Το βο,δυσχιον δάσος. I. Γ, XVIII, 2.
25. Το άπεραντον δάσος, τά φυλ.λα χαι τα άνδη. I. Γ, 

XIX, 38.
26. Το αςυλευτον δάσος χαι οι δάμνοι. Ί . Γ, X X III,

δ, 6.
27. '0  δρυμός. Ί . Γ, XVI, 16.
28. Οι πυχνυι δρυμοί χαι τά δάση. I. Γ, X X III, β, 27.
29. Αΐ λ.όχμαι του πυχνοϋ δάσους. % Γ, V, 18.
30. Ό  δασώδης τόπος. Ί . Γ, XVI, 25.

δ) Το π ΰ ρ.

1. Το πυρ. ως οι μέν μάρναντο δέμας πυρός. 17, 366. 
Παραβολή.

2. Το πΰμ (χαι ο λαμπρός σίδηρος), τφ δ’ εγώ άντίος 
είμι, και εί πυρί χειρ ας εοικεν, εί πυρί χεΐρας εοικε, μένος δ! 
αϊίΐωνι σιδήρψ. 20, 371 —372. Πολνχρωμικον σύμπλεγμα 
δυο παραβολών.

3. Το πϋο, ό τι εςαίφνης έχραγεν χαι επιπεσον χατα- 
χαίει την πόλιν των ανδρών, χαταστρέφονται δε οΐ οίχοι εν
τός της μεγάλτης φ/.ογός, ήντινα μετά χρότου αναρριπίζει 
ή δόναμις του άνίμου. Ιδέ Γ, XVI, 14.

4. Ίό πυρ χαι ή πυρπόλ.ησις. Ί .  Γ, V, 15.
5. Ίό όλίδριον πϋο χαι ί. πυρπόλησές. I. Γ, V, 18.

ι,
^  ’[ ' Γ< ν ' - t»j
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6 . To c ρμητιχον xai χαταστρεπτιχον πυρ, (το <)~ύλευτον 
δάσος, ό συστρέφων άνεμος χολ οι θάμνοι). ώς δ’ δτε πύρ 
άίδηλον έν άξυλψ έμπέση υλη, πάντη τ’ ειλυφόων άνεμος φέρει, 
οί δέ τε θάμνοι πρόρριζοι πίπτουσιν έπειγόμενοι πυρός ορμή' 
ώς αρ’ υπ’ Άτρείδγ] Άγαμέμνονι πΐπτε κάρηνα Τροων φευγόν- 
των. 11, 155— 159. Πολνχρωμική παραβολή.

7. Η ορμή του πυρος χάί το εξ  αίφνης αν ο. φ δεν αχού- 
ραστον πυρ. Ί .  Γ, X X III, β, 69.

8. Το έξολοδρευτιχον χα'ι μαχρόδεν λάμπαν πυρ. I. 1, 
XIX, 38.

9. Ίο χαιό ιενον πυρ. — 1. ώς οί μέν μάρναντο δέμας 
πυρος αίθομένοιο. 13, 673. Παραβολή. —  2. ώς οί μέν 
μάρναντο δέμας πυρος αίθομένοιο. 18, 1. Παραβολή.

10. Το φλογερόν πυρ. ώς οί μέν μάρναντο δέμας πυρος 
αϊθομένοιο. 11, 596. ΤΙαραβολι.

11. Ο χοότος του φλεγομένου πυρος. I. Γ, XXII, 22.
12. Το μανιώδους φλεγόμενον δεόφλεχτον πυρ χο,ι ή

φλόξ. Ί . Γ, XXI, 11.
13. 'Ή  φλόξ. — 1. ή ρ’ ο γ’ ό λυσσώδης φλογί εικελος 

ηγεμονεύει, Εκτωρ. 13, 53 - 54. Παραβολή. —  2. οί δ’ ώς 
Ιδομενήα ιδον φλογί εικελον αλκήν. 13, 330. ΙΙαραβολί).

3. ού δέ δόναντο ώσαι από σφείων φλογί εικελον Έκτορα δίον. 
13, 687— 688. Παραβολή. —  4. Έκτωρ τε, Πριάμοιο πάις, 
φλογί εικελος αλκήν. 18, 154. Παραβολή. — 5. άντίος 
ήλθ’ Άχιλήι οξύ δόρυ κραδάων, φλογί εικελος. 20, 422 423.
Παραβολή.

ί4. *Η φλοξ (χα'ι ή δόελλα). Τρώες δέ φλογί ίσοι άολ- 
λέες ήέ θυέλλη Έκτορι Πριαμίδη άμοτον μεμαωτες εποντο. 
13, 39- 40. ΙΙολυχρωμιχή παραβολή.

15. Η λιίμψις. έν δέ οί δσσε δεινόν υπό βλεφάρων ώς 
εί σέλας έξεφάανθεν. 19, 16— 17. Παραβολή.

16. Η λά/ιφις του πυρός. τώ δέ οί δσσε λαμπέσθην ώς 
εΐ τε πυρός σέλας. 19, 365— 366. Παραβολή.

,; > λ 6
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17. 7 /  λάμψις τον χαιομένου πορός (χαι ή λά.μ,φις του
άνατελλοντος ήλιου), άμφί δε χαλκός έλάμπετο εικελος αυγή 
ή πυρός αίθ·ομένου ή ήελίου άνιόντος. 22, 134— 135.
Ι ίο λ υ χ ρ ω μ ικ ή  π α ρ α β ο λ ή .

18. CH σελήνη,) ή τού χαιομένου πυρός άναφαινομένη 
λάαψις, (οι vaura'-, ουστινας παρα την βέληαΐν των φέρουσιν 
αι βύελλαι επί τής πολυίγβυος βαλάσσης μαχραν των φίλων 
των' τα ορη χαι yt μονήρης μάνδρα), αύτάρ έπειτα σάκος μέγα 
τε στιβαρόν τε εΐλετο, τού δ' άπάνευθε σέλας γένετ’ ήύτε μή
νης. ώς δ’ "τ’ αν έκ πόντοιο σέλας ναύτη σι φανήη καιομένοιο 
πυρός, τό τε καιεται ύψό4 όρεσφι σταθ-μψ έν οΐοπόλφ' τούς 
δ’ ούκ έθέλοντας άελλαι πόντον επ' ίχθυοεντα φίλων άπάνευθε 
φέρουσιν ως άπ’ Άχιλλήος σάκεος σέλας αίθέρ’ ικανέ καλού 
δαιδαλέου. 19, 373— 380. ΙΤ ο λ ν χ ρ ω μ ικ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  
δύο  π α ρ ά β ο λ ο  ν.

19. Ί) χαπνός. άνδρών έν στήθεσσιν άέςεται ήύτε καπνός. 
18, 110. Π α ρ α β ο λή .

20. Ί) άναβαίνων χαπνός. Μ. Γ, XIV, 3.

t)  Τ ο 'ύδωρ.

1. Τό πηγάζον υοωρ. Ιδέ Γ, XX, 5.
2. 7 /  μιχρα χρήνη. I. Γ, XXIII, β, 25.
3. Η μελάνυορος χρήνη. Ί . Γ, X X III, β, 38.
1. / /  μελάνυάρος χρηνη (χαι ο άπόχρημνος βράχος). —

Ι· αν δ Αγαμέμνων ιστατο δάκρυ χέων, ώς τε κρήνη μελά 
νυόρος, ή τε κατ αιγίλιπος πέτρης δνοφερόν χέει ύδωρ- ώς ό 
^αρύ στενάχων έπε Αργείοισι μετηύδα. 9, 13— 10. 2. Π ο λ υ -  
/ ρ ο>μ ,κ ,ί 'ΜΧραβολη. 2. Πάτροκλος δ’ Αχιλήι παρίστατο, 
πο’.μ=/'. λαών, οάκρυα θερμά χέων ώς τε κρήνη μελάνυδρος, 
ή τε κατ αιγίλιπος πέτρης δνοφερόν χέει ύδωρ. 10, 2 — 4. 
ΙΙο/.νχρωμιχή παραβολή.
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5. Ο χείμαρρος. — 1. I. Γ, XXIII, α, 35. — 2. Ί . Γ, 
XIX, 41.

6. Οί εχ. μεγάλων πηγών ρέοντες χαι τα όρμητιχα υδατά 
των συμβύ.λλοντες ροδοϋντες χείμαρροι, (τα όρη, ή χοιλάς, 
η χαράδρα χαί 6 ποιμήν). ώς δ’ οτε χείμαρροι ποταμοί κατ’ 
όρεσφι ρέοντες ές μιογάγκειαν ξυμβάλλετον όβριμον ύδωρ κρου
νών εκ μεγάλων κοίλης έ'ντοσθε χαράδρης· τών δέ τε τηλόσε 
δοΰπον έν οΰρετ.ν έκλυε ποιμήν· ως τών μισγομένων γένετο 
ιαχή τε πόνος τε. 4, 452—456. Π ο λ ν χ ρ ω  μ ικ η  π α ρ α 
βολή .

7. Ό  όρμητιιώ ς ρεών χαί έζαίφνης έπελδώ ν πεπλημμυ- 
ρισμένος χείμαρρος ποταμός, (τα ήσφαλισμένα προχώματα, οί 
περίβολοι τών δαλερών αγρών, ό Ζευς, ή ραγδαία βροχή, η 
γεω ργία χαί οί νέοι γεωργοί), θϋνε γάρ άμ πεοίον ποταμψ 
πλήθοντι έοικώς, χειμάρρψ, δς τ' άκα ρέων έκέδασσε γέφυρας' 
τον δ’ ουτ’ άρ τε γέφυραι έερμέναι ίοχανόωσιν ουτ' άρα ερκεα 
Γσχει άλωάων έριθηλέων έλθόντ’ εξαπίνης, δτ’ έπιβρίση Διός 
όμβρος' πολλά δ’ υπ' αυτοΰ έργα κατήριπε κάλ’ αίζηών* ως 
υπό Τυδεΐδη πυκιναί κλονέοντο φάλαγγες Τρώων, ούδ’ άρα μιν 
μίμνον, πολέες περ έόντες. 5, 8 7 —94. Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ ι)  π α ρ ά 
βολά/.

8. ιΟ ποταμός χαί το ύδωρ. Ί .  Γ, X X III, β, 69.
9. Τα ρεΐδρα  του Καυστρου. Ί . Γ, XIX, 38.
10. 10 χαλλίρρους ποταμός. 1. Τ. Γ, X V III, 1. — 2. 

’ί. Γ, X V III, 2.
11. Τα φοβέρα ρεύματα τών μεγάλων ποταμών. Ί .  Γ,

XVI, 14.
12. ιΟ πλημμυρισμένος υρμητιχός ποταμός, ίσ τις  πολυν 

συρφετόν εμβάλλει εις την δάλασσαν, (ή πεδιάς, τά ορη, ό Ζευς, 
ή βροχή, αί ξηραί δρό&ς χαί αί πεΰ/α ι). ως δ’ όπόιε πληθών 
ποταμός πεδίον δέ κάτεπι χειμάρρους κατ’ όρεσφιν, οπαζό- 
μενος Διός όμβρψ, πολλάς δέ δρυς άζαλέας, πολλάς δέ τε 
πευκας έοφέρεται, πολλόν δέ τ’ άφυογετόν εις αλα βάλλει, ως

6 *
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εφεπε χλονέων πεδίου τότε φαίδιμος Αίας, δαί'ζων ίππους τε 
και άνέρας. 11, 492— 497. Π ο λ υ χ ρ ω μ ιχ ή  π α ρ α β ο λ ή .

13. Ο πρός την θάλασσαν ρέων ορμητικός, άφριζών χαι 
ροθα,ν ποταμός. Ί . Γ, I, 2.

14. ( Η βροχερό, χαταιγίς, η μέλαινα γη, η φθινοπωρινή
ημέρα), το σφοδρότατον χυνόμενον ύδωρ, (δ ώγρισμένος 
Ζευς, οι εν το.Ίς συνελευσεσι διεστραμμένος δί/.ας χρίνοντες 
άνδρες, οιτινες αποδκόχουσι την δικαιοσύνην’ η έχδΐχησις των 
θεών,) οΐ π λ η μ.μ ο ρ ιζό μεν ο ι ποταμοί, οί χείμαρροι, οιτινες πρη
νείς μετά πατά,γου ρέουσιν εις την θάλασσαν, (α'ί χλιτύες, 
τα. όρη, δ στεναγμός, τα γεωργικό, εογα. των ανθρώπων). 
ώς δ’ υπό λαίλαπι πάσα κελαινή βέβριΦε χθων ηματ’ όπωρινφ, 
ότε λαβρότατον χέει ύδωρ Ζευς, οτε δή άνδρεσσι κοτεσσάμενος 
χαλεπγνη, οϊ βίη είν άγορη σκολιάς Χρίνωσι θέμιστας, έκ δέ 
δίκην έλάσωσι, θεών δπιν ουχ άλέγοντες· των δέ τε πάντες μέν 
ποταμοί πλήθουσι ρέοντες, πολλάς δέ κλιτός τότ’ άποτμήγουσι 
χαράδραι, ές δ’ άλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι (ό στεναγ
μός ώς μεταφορά, α.ντ) του πατάγου) ρέουσαι έζ  ορίων επ'ι 
χάρ, μινύθει δέ τε εργ' ανθρώπων’ ώς ίπποι Τοωα'ι μεγάλα  
στενάγοντο θέουσαι. 16, 384—393. Π ο λ ν γρ ω  μ ΐ χ δ ν
σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

15. Τό μέγα  χΰμα τής θαλάσσης, δ τι παρα ταΐς έχβο- 
λαΐς του ουοανοπέμπτου ποταμού βρυχάται συγχρουόμενον 
προς τό ρεύμα, τού ποταμού’ αϊ έχατέρωθεν αχραι τής πα
ραλίας, αίτινες βοΐζουσι έχβραζούσης τής θαλάσσης, ώς δ’ 
οτ επί προχοησι Διιπετέος ποταμοto βέβρυχεν μέγα κϋμα ποτί 
ρόον, άμφί δέ τ’ άκραι ήιόνες βοόωσιν έρευγομένης άλός έξω, 
τόσση άρα Τρώες ίαχη ίσαν. 17, 263— 266. 1[α ρα β ο λιρ

16. 'Ό μέλας πόντος. Ί .  Γ, IV, 1.

ζ) Τα μ ε τ ε ωρ ο λ ο γ ι κ ά  φαι νόμενα.
1. 0 ουρανός, 6 γειμών χαι ή βροχή. Ιδέ Γ, X XIII,

β, 61.
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2. Ο ευρυς ουρανός. I. Γ, XIV, 3.
3. Ί)  ήλιος, λευκόν δ’ ήν ήέλιος ώς. 14, 185. Παρα

βολή.
4. ‘0  οχτινοβολών ήλιος. Ί .  Γ, XVIII, 1.
5. cΗ λό.μφις τοϊ σ.νατέλλοντος ήλιου. Ί . Γ, X X III, δ, 17.
6. Η  σελήνή. — 1. I. Γ, XXII[, δ, 18. —- 2. εν δε 

μετώπψ λευκόν σήμα τέτυκτο περίτροχον ήύτε μήνη. 23, 454—455. 
Παραβολή.

7. Οι αστέρες , οίτινες εν τώ ουρανω περί τ'/μν ιρωτευνην 
σελήνην λαμπρόι ε/.φαίνονται, έαν 6 άπειρος αιθήρ νηνεμή 
χαι εν up ουρανω οιεχφαίνηται, (αι αχρωρειαι, τα ά.χρωτη- 
ρια, ο.ι χοιλά.όες χαι ό ποιμην). ώς δ’ δτ έν ουρανψ άστρα 
φαεινήν άμφι σελήνην φαίνετ’ άριπρεπέα, ότε τ’ επλετο νήνε
μος αιθήρ, εκ τ’ εφανεν πάσαι σκοπιαί και πρώονες άκροι καί 
νάπαι* ουρανόθεν δ’ άρ’ υπέρράγη άσπετος αιθήρ, πάντα δε 
είδεται άστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν τόσσα μεσηγυ νεών 
ήδέ Ξάνθοιο ροάω\ Τρώων καιόντων πυρά φαίνετο Ιλιόθι πρό. 
8, 555—561. Πολνχρωμική παραβολή.

8. Ό  άστήρ. ή δ’ άστήρ ώς άπέλαμπεν Γππουρις τρυφά- 
λεια. 19, 381— 382. Παραβολή.

9. ι0  λάμπων άστήρ. Εκάβη φέρε δώρον Αθήνη, 8ς κάλ- 
λιστος έην ποικίλμασιν ήδέ· μέγιστος, άστήρ δ’ ώς άπέλαμπεν. 
6, 293— 295. Παραβολή.

10. 'Ό ωραίος άστήρ. άμα δ’ άμφίπολος κίεν αυτή παΐδ' 
επί κόλπψ εχουσ’ . . .  Έκτορίδην άγαπητόν, άλίγκιον άστέρι 
καλφ. 6, 3 9 9 -4 0 1 .  Παραβολή.

11. Ο άναφαινόμενος λαμπρός χαι πολλούς σπινθήρας 
ρίπτων άστηρ, (6 υιός του χρυφίνου Κρόνου, οι ναυτία, ή 
όιοσηαεία χαι ό μέρας στρατός των λαών), οίον δ’ άστέρα 
ήκε Κρόνου παΐς άγκυλομήτεω, ή ναυτησι τέρας ήέ στρατφ 
ευρέι λαών, λαμπρόν του δέ τε πολλοί άπό σπινθήρες ιενται- 
τφ είκυΐ’ ήιξεν επί χθόνα Παλλάς Άθήνη, κάδ δ’ εθορ’ ές μέσ- 
σον. 4, 75—79. Πολνχρωμική παραβολή
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12. Ο έν τώ σχοτει της νυχτός μ,εταςυ των άλλων 
αστέρων πορευομενος έσπερος, όστις είναι. 6 ωραιότατος των 
εν τω ου ράνω αστέρων, οιος δ’ άστήρ ε tat. μετ' άστράσι νυκτος 
άμολγφ έσπερος, δς κάλλιστος έν ουρανψ ισταται άστήρ, ως 
αιχμής άπέλαμπ’ έυήκεος, ήν άρ’ Άχιλλεύς πάλλεν δεξιτερή 
φρονέων κακόν Έκτορι δίω. 2 2 ,3 1 7 — 320. Παραβολή.

13. Ό  φθινοπωρινός άστήρ ,1 οστις λελουσμένος έν τω 
Ω χεανω2 λαμπρότατα φ έγγει, δαϊέ ot έκ κόρυθός τε καί 

άσπίδος άκάματον πυρ, άσ:έρ’ όπωρινφ έναλίγκιον, δς τε 
μάλιστα λαμπρόν παμφαίνησι λελουμένος ί2κεανοϊο· τοϊόν οι 
πυρ δαϊεν άπό κρατός τε καί ώμων. 5, 4— 7. Παραβολή.

14. Ο λάμπων στήρ, όστις ανατέλλει τό φδινόπωρον, 
αι δε λά ι.ψεις αυτού είναι φωτεινότατοι μεταςυ  των πολλών 
αστέρων έν τω σχότει τής νυχτός, έπιχαλουσι δέ αυτόν χύνα 
του ' Ωρίωνος' χαι είναι μεν ουτος λαμπρότατος, αλλ' είναι 
χαχόν σημεΐον, διότι φέρει πολ.υν χαυσωνα τοΐς δυστυχέσιν 
ανθριίποις. τόν δ’ ό γέρων Πρίαμος πρώτος ’ίδεν οφθ-αλμοϊσι 
παμφαίνονΟ·’ ως τ’ άστέρ’, έπεσσύμενον πεδίοιο, δς ρά τ’ όπώ- 
ρης είσιν, άρίζηλot δέ ot αύγαί φαίνονται πολλοϊσι μετ’ άστράσι 
νυκτός άμολγφ, δν τε κύν’ Ώρίωνος έπίκλησιν καλέουσι' λαμ
πρότατος μέν δδ’ έστί, κακόν δέ τε σήμα τέτυκται καί τε φέρει 
πολλόν πυρ-:τόν δειλοΐσι βροτοϊσιν ως τού χαλκός έλαμπε περί 
στήθ-εσσι δέοντος. 22, 25 — 32. Παραβολή.

15. Τό φως. — 1. φόως (σωτηρίαν) δ’ έτάροισιν έιΐηκεν.
6, Ο. —  2. αι κέν τι φόως (σωτηρία) Δαναοϊσι γένηαι. 8, 
282. — 3. α ϊ κέν τι φόως (σωτηρία) Δαναοϊσι γένηαι. 1 1, 
797. — 4. ιώ έν χερσί φόως (σωτηρία), ου μειλιχίη πολέ- 
μοιο. 15, 741. — 5. ήν πού τι ό φόως (σωτηρία) Δαναοϊσι 
γένωμαι. 10, 39. — 6. έπήν φάος (σωτηρίαν) έν νήεσσι θ-ήης. 
16, 95— 96. - 7. καί τψ μέν φάος (σωτηρία) ήλθεν. 17,
615. — 8. ουδέ τι ΙΙατρόκλψ γενόμην φάος (σωτηρία) ουδ’ 1

1 ‘Ο Σείριος. — 2 Δηλ. εκ του Ωκεανού άνατέλλων.
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έτάροισι τοίς άλλοις. 18, 102— 103. — 9. ή οί πρόσθεν 
ίούσα τίθει φάος (νίχην). 20, 95. — 10. αί δέ πετασθεϊσαι 
τεύζαν φάος (σωτηρίαν). 21, 538.

16. 1Η αστραπή. — 1. Ί . Γ, V, 6. —  2. δεινόν άορ 
τανύηκες εχων έν χερσί παχείης, είκελον άστεροπή. Η , 385 -  386. 
Παραβολή.

17. ' / /  αστραπή, ή πολλή χα'ι άχατάπαυστος βροχή, ή 
χάλαζα χα'ι ή χιών. Ί . Γ, V. 7.

18. Η σχοτεινή ατμόσφαιρα, τό χαυμα χα'ι ö θ υελλώυης 
άνεμος, οΐη δ’ έκ νεφέων έρεβεννή φαίνεται άήρ καύματος έ£ 
άνέμοιο δοσαέος ορνυμένοιο, τοίος Τυδεΐδη Διομήδεϊ χάλκεος 

Αρης φαίνεθ όμού νεφέεσσιν ιών εις ουρανόν εύρύν. 5, 864— 867. 
Παραβολή.

19. Η νός. ό δ’ ήιε νυκτί έοικώς. 1, 47. Παραβολή.
20. ' Η ταχεία νόξ. ό δ’ άρ’ εσθορε φαίδιμος Έκτωρ νυκτί 

θοή ατάλαντος ύπώπια. 12, 4 6 2 —463. Παραβολή.
21. Τό σ/ότος τής νυχτός. Ί .  Γ, X X III, β, 8.
22. 'Ό άτμοσφαιριχός αήρ. Ί .  Γ, IV, 1.
23. (Ή  υψηλή χορυφή τοϋ μεγάλου όρους,) ή οιασχορ- 

πίσ θείσα πυχνή νεφέλη, {ό τάς άστραπάς έγείρων Ζευς, αι 
άναφαινόμεναι όχρωρειαι χα'ι άχρωτηρια χα'ι χοιλάοες), ό από 
τοϋ ουρανοί) οιεχφαινό ιενος άπειρος αιθήρ. ώς δ’ or’ άφ’ 
υψηλής ό'ρεος μεγάλοιο κίνηση πυκινήν νεφέλην στεροπηγερέτα 
Ζευς, εκ τ’ εφανεν πά,σαι σκοπιαί καί πρώονες άκροι καί νάπαι, 
ούρανόθεν δ’ άρ’ ύπερράγη άσπετος αιθήρ, ως Δαναοί νηών 
μέν άπιοσά.μενοι δήιον πυρ τυτθόν άνέπνευσαν. 16, 297 — 302. 
Πολνχρωμική παραβολή.

24. Η  νεφέλη. — 1. έπεί πολέμοιο νέφος (όλεθρος) 
περί πάντα καλύπτει, Έκτωρ. 17, 243 — 244. —  2. Ί . V, 
XVI, 14. — 3. μετά δέ νέφος (στίφος) είπετο πεζών. 23, 133.

25. ΊΤ  νεφέλη χαί ή θύελλα, υπό δέ στέρνοισι κονίη 
ιστατ’ άειρομένη ώς τε νέφος ήέ θύελλα. 23, 365— 366. 
Παραβολή.
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26. ' / /  σκοτεινή νεφέλη. — 1. κοάνεον Τρώων νέφος
(στίφος) άμφιβέβηκε νηυσίν. 16, 66— 67. — 2. νεφέλη (θάνα
τος) δέ μιν άμφεκάλυψε κυανέη. 20, 417— 418.

27. Αί σκοτεινοί νεφέλαι. Ί . Γ, X X III, β, 50.
28. Αί σκιεροί νεφέλαι. Ί . Γ, VI, 2.
29. ‘Η  μέλαινα νεφέλη. — 1. Φανάτοο δέ μέλαν νέφος 

(αιώνιον σκότος)  άμφεκάλυψεν. 16, 350. —  2. τον δ αχεος 
νεφέλη έκάλυψε μέλαινα (λύπη μεγάλη). 17, 591. — 3. τον 
δ’ αχεος νεφέλη έκάλοψε μέλαινα (λύπη μεγάλη). 18, 22.

30. Αί ακίνητοι σκιεροί νεφέλαι, (6 Ζεύς,) ή νηνεμία, 
( τα υψηλά όρη, ή κοίμησις,) ή παϋσις τού Ισχυρού Βορρά 
καί των άλλων ορμητικών ανέμων καί αί συρίζουσαι πνοαί. 
εμενον νεφέλησιν έοικότες, ας τε Κρονίων νηνεμίης έ'στησεν επ’ 
άκροπόλοισιν όρεσσιν άτρέμας, δφρ’ εοδησι (ή κοίμησις ώς 
μεταφορά αντί της παύσεως) μένος Βορέαο και άλλων ζα- 
χρειών ανέμων, οι τε νέφεα σκιόεντα πνοιήσιν λιγυρήσι διασκι- 
δνάσιν άέντες- ως Δαναοί Τρώας μένον εμπεδον ουδέ φέβοντο. 
5, 522— 527. Π ο λ υ χ ρ ω  μ ι κ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α 
β ο λ ή ς  κ α ί  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

31. Ή  μετά αιάρίαν εις τάν ουρανόν έρχομένη καί λαί
λαπα προμηνύουσα νεφέλη, (ό *Όλυμπος καί ο Ζεύς). ώς δ 
οτ απ’ Οολύμπου νέφος έρχεται ουρανόν είσω αΐθέρος έκ δίης, 
δτε τε Ζεύς λαίλαπα τείνη, ως τών έκ νηών γένετο ιαχή τε 
φόβος τε, ουδέ κατά μοίραν πέραον πάλιν. 16, 364 — 367. 
Π ο λ ν χ ρ ω μ ικ η  π α ρ α β ο λ ή .

32. "Η νεφέλη, η μεγάλην ϋύελλαν φέρουσα μέλαινα 
νεφέλη, (ό αϊπόλος, ή άλάλασσα,) ο Ζέφυρος, (τά σπηλαιον 
καί τά ποίμνια), τώ δέ κορυσσέσ·θην, άμα δέ νέφος (ή νεφέλη 
ώς μεταφορά αντί τού στίφους) εΐπετο πεζών, ώς δ’ οτ’ άπό 
σκοπιής ειδεν νέφος αϊπόλος άνήρ έρχόμενον κατά πόντον οπό 
Ζεφόροιο ίωής* τψ δέ τ’ άνευθεν έόντι μελάντερον ήότε πίσσα 
φαίνετ’ ιόν κατά πόντον, άγει δέ τε λαίλαπα πολλήν, ρίγησέν 
τε ίδών υπό τε σπέος ήλασε μήλα' τοΐαι αμ’ Αίάντεσσι Διοτρε-



89

φέων αίζηών δήιον ές πόλεμον ποκιναί κίνυντο φάλαγγες κυά- 
νεαι, σάκεσίν τε και εγχεσι πεφρικυϊαι. 4, 2 7 4 —282. 
Πολυχρω μικόν σύμπλεγμα μιας παραβολής καί 
μιας μεταφοράς.

33. Η πνοή, δίχα δέ σφιν ένί φρεσι θ-ομός άητο (ή 
προσπάθεια) 21, 386.

34. c0 άνεμος. Ί . Γ, XXÍ, 12.
35. 0 άνεμος χαί íj βροχή. Ί . Γ, X X III, γ, 13.
36. Ό  άνεμος χαι ή άνοιξις. Ί . Γ, XXIII, γ, 3.
37. c0 σοστρέψων άνεμος. I. Γ, X XIII, δ, 6.
38. 0 διαταρασσων χαί σοστρέψων άνεμος. I. Γ,

X X I ,  1 1 .

39. Ac πνοαί των διαφόρων ανέμων χαι ό μετά μεγάλης 
λαίλαπας έζ  αίφνης έλθών άνεμος. Ί .  Γ, XX, 5.

40. Η θύελλα. — 1. I. Γ, XVI, 19. — 2. Ί . Γ, XXIII,
δ, 14.

41. Ac οπό σφοδρών ανέμων διεγειρομεναι δόελλαι. Ί . 
Γ, X X III, α, 36.

42. "Η σφοδρών ανέμων έχπληχτιχώς σορίζοοσα θύελλα  
χαί ή βροντή, ί. Γ, XXII, 17.

43. "Η σχοτεινή λαίλαψ. -— 1. οί δ έπ" επάλξεις βαϊνον 
έρεμνη λαίλαπι ίσοι. 12, 375. Παραβολή.— 2. αύε δ’ Άρης 
έτερωθεν, έρεμνη λαίλαπι ίσος. 20, 51. Παραβολή.

44. Η  μέλαινα χαταιγίς. αότάρ έγών έπόρουσα κελαινη 
λαίλαπι ίσος. 11, 748. Παραβολή.

45. c/7 βροχερά χαταιγίς χαι ή φθινοπωρινή ημέρα. 1. 
Γ, XXIII, ε, 14.

46. Ί) Βορράς. Ί .  Γ, XXIII, β, 73.
47. Ή  θλιβερά, πνοή τοϋ Βορρά χαι ό μανιωδώς σορί- 

ζων άνεμος. Ί . Γ, XXII, 22.
48. 0 φθινοπωρινός Βορράς. Τ. Γ, XX, 7.
49. Ί) Ζέφυρος. -  1. Ί .  Γ, XXII, 21. — 2. Ί . Γ,

XXII, 11.
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50. (Ή  χορυφη τού όρους,) ό Νότος, ή χαΐαχεχυμένη 
ομίχλη, εν η βλέπει τις τόσον, όσον μαχρόν ρίπτεται ο λίθος, 
(ό ποιμην, ό χλέπτης τόίν προβάτων,) ή νυξ. εύτ’ όρεος κορυ- 
φησι Νότος κατέχευεν όμίχλην, ποιμέσιν ου τι φίλην, κλέπτη 
δέ τε νυκτός άμείνω, τόσσον τίς τ’ επιλεύσσει, δσον τ ’ επί λάαν 
ιησιν’ ως άρα τών υπό ποσσί κονίααλος ώρ υτ' άελλής ερχο
μένων. 3, 10 — 14. Πολνχρωμικη παραβολή.

51. ι0 Νότος χαϊ οί διάφοροι από του ενός η του άλλου 
μέρους πνέοντες άνεμοι. 1. Γ, XXII, 10.

52. Οι από της Θραχης πνέοντες χολ έζο,ίφνης έΑθοντες
δύο άνεαοι, ό Βορράς χολ ο Ζέφυρος. Ί .  Γ, XXII, 18.

53. ι0 μετά, μεγάλης χαταιγίδος έπιπεσών χαι τας
νεφέλας τού σφοδρού Νοτου άποδιωχων Ζέφυρος. 1. I,
XXII, 19.

54. Ό  Ε ιρος χα'ι ό Νοτος έρίζοντες προς άλλχβους, (αί
χοιλάδες τού όρους, το σειομενον πυχνόν δάσος, η φηγός, η 
μέλια χαι η τανύφλοιος 1 χράνεια, αΐτινες φοβερώ χροτω 
χτυπώσι τούς τανυηχεις ~ χλάδους άλλήλων, χαι άχούεται ό 
χροτος αυτών συντριβομένων). ως δ' Ευρός τε Νότος τ έρι- 
δαίνετον άλλήλοιιν ουρεος έν βήσσης βαίΐέην πελεμιζέμεν ύλην, 
φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν, αί τε προς άλλη- 
λας εβαλον τανυήκεας όζους ήχη Ό·εσπεσίη, πάταγος δέ τε
άγνυμενάίυν ως Τρώες καί Αχαιοί έπ’ άλλήλοισι θ-ορόντες 
δηουν, ουδ' έτεροι μνώοντ’ δλοοΐο φόβοιο. 16, 765 —771. 
Πολυχρωμίκι) παραβολή.

55. Ό  Εύρος, ό Νότος, at νεφέλαι χαι ό σφοδρώς έπι· 
πνέων Ζέφυρος. Ί .  Γ, XXII, 20.

56. ' / /  χαχοχαιρία. Ί . Γ, XIX, 41.
57. Η  χιών. Ί . Γ, XXIII, α, 12.
58. Η έχ. τών νεφε/.ών υπό της πνοής τού υπό του

1 Κατα ρ.ακρας ταινίας άπολεπιζόρ-ενον φλοιον εχουσα. — 2 Μα/.οαν 
κα\ εαδεΐαν άκωκί,ν έχοντας.
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αίδέρος γεννηδέντος Βορρά χαταφεροιένη χιών ή ψυχρά 
χάλαζα. ώς δ' οτ αν εκ νεφέων πτήται νιφάς ήέ χάλαζα 
ψυχρή υπό ριπής αίθρηγενέος Βορέαο, ως κραιπνώς μεμαυΐα 
διέπτατο ώκέα Ιρις. 15, 170— 172. Π α ρ α β ο λ ή .

59. Αϊ νιφάδες, αστό*ας σφοδρός άνεμος σείσας τάς 
σχιεράς νεφέλ.ας οωρηδον καταρρίπτει, (y) πολύτροφος γη). 
νιφάδες δ’ ώς πίπτον εραζε, άς τ’ άνεμος ζαής, νέφεα σκιόεντα 
δονήσας, ταρφειάς κατέχευεν επί χθονί πουλυβοτείρή· ώς τών 
εκ χειρών βέλεα ρέον, ήμέν Αχαιών ήδέ καί έκ Τρώων. 12, 
156— 160. Πολνχρωμιχή παραβολή.

60. Αι χειμερινοί νιφάδες, άλλ’ δτε δή όπα τε μεγάλην 
έκ στήθεος ειη καί επεα νιφάδεστιν έοικότα χειμερίησιν. 3, 
221 -  222. Παραβολή.

61. Αϊ εν. του ουρανού ύπο τής πνοής του ΰπο του 
αΐδέρος γεννηδέντος Βορρά ναταφερόμεναι πυχναί χαί ψυ- 
γραί νιφάδες, ώς δ’ δτε ταρφειαί νιφάδες Διός έκποιέονται 
ψυχραί, υπό ριπής αίθρηγενέος Βορέαο, ώς τότε ταρφειαί κό- 
ρυθες λαμπρόν γανόωσαι νηών έκφορέοντο καί ασπίδες όμφαλό- 
εσσαι θώρηκές τε κραταιγύαλοι καί μείλινα δοΰρα. 19, 357— 361. 
Παραβολή.

62. Αϊ εν χειμερινή ημέρα πυχνως πίπτουσαι χαί τά 
πάντα χαλύπτουσαι νιφάδες τής χιόνος, (ό τοΐς ανδρωποις τά 
βέλη του δειχνύων μητίετα Ζευς,) οϊ άνεμοι, αϊ χορογ αί τών 
υψηλών ορίων, τά άχρωτηρια, αϊ λ.ωτόφυτοι πεδιάδες, οϊ 
εύφοροι αγροί τών άνδρωπων, ή πολιά δάλ.ασσα, οϊ λιμένες, 
αϊ άχτα· χαί το προσπίπτον χύμα), τών δ’, ώς τε νιφάδες 
χιόνος πίπτωσι θαμειαί ήματι χειμερίφ, δτε τ’ ώρετο μητίετα 
Ζευς νιφέμεν, άνθρώποισι πιφαυσκόμενος τά ά κήλα* κοιμήσας 
δ’ άνεμους χέει εμπεδον, δφρα κάλυψη υψηλών δρέων κορυφάς 
καί πρώονας άκρους καί πεδία λωιεΰντα καί άνδρών πίονα 
έργα’ καί τ’ έφ’ άλός πολιης κέχυται λιμέσιν τε καί άκταΐς, 
κϋμα δέ μιν προσπλάζον έρύκεται* αλλά τε πάντα είλυται καθύ- 
περθ·’, őr’ έπιβρίση Διός όμβρος* ώς τών άμφοτέρωσε λίθοι



πωτώντο θαμειαί. 12, 278 - 287. Πολυχρωμικ/) παρα
βολή.

63. cΗ  ομίχλη, άνέδυ πολιής άλός ήύτ’ ομίχλη. 1, 359. 
Παραβολή.

64. Ή  βροχή. I. Γ, X X III, ε, 12.
65. Η  μαγοαία βροχή. Ί .  Γ, X X III, ε, 7.
66. Η  τηκόμενη δρόσος, (οι στάχοες του αύξάνοντος 

σπάρτου και ή υπό των υοδίως ίσταμένων σταχόων οίονε'ι 
ανατριχιασμένη καλλιεργημένη γή). τοίο δέ θυμός ίάνθη, ώς ε’ί 
τε περί σταχύεσσιν έέρση ληίου άλδήσκοντος, οτε φρίσσουσιν 
άρουραί' ως άρα σοί, Μενέλαε, μετά φρεσί θυμός ίάνθη. 23, 
597—600. Πολυχρώμική παραβολή.

67. H δρόσος και ή ανοιξις. Ί .  Γ, XX, 3.
68. "Η ανοιξις. — 1. Ί . Γ, XXIII, β, 63. -— 2. I. Γ, 

XIX, 38. -  3. Ί . Γ, XXIII, β, 67.
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ΟΑΎΣΣΕΙΑ.

A) cΗ  συνεκδοχή.

δ) ανδρωπος.

A  καρδία αντί του άνδρωπου, άλλ ου πιο τοίοΰτον έγών 
ιδον όφθαλμοΐσυ/ οίον Όδυσσήος ταλασίφρονος έσκε φίλον κήρ. 
4, 269— 270.

Β) cΗ  μετωνυμία.

'Ό ανδρωπος.

1. Το ιρώς των όφδαλμιίν αντί των οφδαλμων. — 1. 
κυσσε δέ μιν κεφαλήν τε καί άμφω φάεα καλά. 16, 15. --
2. κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καί άμφω φάεα καλά. 17,
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39. — 3. κυσσ' άρα μιν κεφαλήν τε καί άμφιο φάεα καλά. 
J9, 417.

2. ι0 φόνος αντί της αιτίας του φόνου, αι δή οί καί 
επειτα φόνος καί μοίρα γένοντο. 21, 24.

Γ) Ο ι τρ ό π ο ι τή ς  α ν α λ ο γ ία ς .

I. ι0  άνθρωπος.

1. ι0 πατήρ, όστις υποδεχόμενος τον μετά, παρέλευσιν 
πολλου χρόνου αλλαχό δ εν νεωστί έπιστρέφαντα υιόν του φιλο
ξενεί αυτόν έζ  όλης της φυχης του. δεξάμενος δέ με κείνος 
έν υψηλοΐσι δόμοισιν ένδοκέως έφίλει, ώς εϊ τε πατήρ έόν υιόν 
έλθόντα χρόνιον νέον άλλοθεν ώς έμ’ εκείνος ένδυκέως έκό- 
μιζε συν υίάσι κυδαλίμοισιν. 17, 110 —113. Π α ρ α β ο λ ή .

2. Ί) π α τ/ρ , όστις υποδέχεται περιπαθώ ς μονογενή χαι 
όφίγονον υιόν του επανερχόμενου από μεμαχρυσμενης χώρας 
μετά, δέχα ετη, χα'ι όστις υπ ίφ ερ ε πολλ^ους πόνους υπέρ του 
υιού του. ώς δέ πατήρ ον παΐδα φίλα φρονέων άγαπάζη έλθόντ' 
εξ άπίης γαίης δεκάτφ ένιαυτψ, μοΰνον τηλυγετον, τφ επ’ 
άλγεα πολλά μογήση, ώς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δϊος υφορ- 
βος πάντα κυσεν περιφός. 16, 17— 21. Π α ρ α β ο λ ή .

3. Οι παέΐδες, οΐτινες χαίρουσι διό. τ/γν άνάρρωσιν του 
πατρός των, όστις επί πολυν χρόνον χατεχειτο βασανιζόμενος 
χα'ι υποφέρων σχληρους πόνους έχ νόσου, απηλλύ.γη δέ του 
χαχου τούτου προς χαρό.ν εαυτου χαι των παίδων του, (ό 
αποτρόπαιος δαίμων χα'ι οί θεοί), ώς δ ότ άν άσπάσιος 
βίοτος παιδεσσι φανήη πατρός, δς έν νούαιο κείται κρατέρ’ 
άλγεα πάοχων, δηρόν τηκόμενος, στυγερός δέ οί έ'χραε δαίμων, 
άσπάσιον δ’ άρα τόν γε θεοί κακότητος έλυσαν, ώς Οδυσή' 
άσπαστόν έείσατο γαΐα καί υΛη. 5, 394 —398. Ι Ιο λ ν χ ρ ο )μ ικ ή  
π α ρ α β ο λ ή .
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4. Ή  μήτηρ. εναιε Πύλφ ενι, μητέρι (διαμονή) μήλων. 
15, 226.

5. 7δ γήρας. δ^χνη επ' δγχνη γηράσκει (ή ώρίμανσις). 
7, 120.

6. 'Ή  διάνοια. Ιδέ Γ, ΧΙΚ, β, 6.
7. "Η αναίδεια, αύτις επειτα πέδον δέ καλίνδετο λά.ας 

αναιδής (ολέθριος). 11, 598.

II. Η οιχία.

1. 0 γάμος ή γεύμα δι εράνου γινόμενον ή άφθονος 
ευωχία πλουσίου xai ισχυροί) άνδρος. Ίδε Γ, XV, 7.

2. Οι χύνες, οίτινες περ'ι τον χόριον των έπανερχομενον 
έχ συμποσίου σείουσι τάς ουράς, διότι πάντοτε φέρει αυτοϊς 
ήδάσματα τής ψυχής των. ώς δ’ οι αν άμφί ανακ_α κύνες 
δαίτηθ. ν ιόντα σαίνωσ’· αίεί γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμού- 
ώς τούς άμφί λύκοι κρατερώνυχες ήδέ λέοντες σαΐνον 10, 
216—219. Π α ρ α β ο λ //.

3. LH ύλαχή χαι -ή χάων, ήτις στοεφομένη περ'ι τά τρυ
φερά νεογνά, της ύλαχτεί χατά του άγνωστου άνδρος χαι 
θέλει να ε π ι τ ε θ ή .  κραδίη δέ οι ένδον ύλάκτει (ή ύλαχή ώς 
μεταφορά, αντί τής άγαν αχ τησεως). ώς δέ κύων άμαλήσι περί 
σκυλάκεσσι βεβώσα άνδρ’ άγνοιήσασ’ ύλάει μέμονέν τε μάχεσθαι, 
ώς ρα τού ένδον ύλάκτει (ή ύλαχή ώς μεταφορά, αντί τής άγα- 
ναχτήσεως) άγαιομένοο κακά έργα. 20, 13— 16. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  
μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  χ α ι  δ υο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

III. ιΗ μαγειριχή, το φαγητον χαι το ποτόν.

ιΟ άνήρ, ο στις επί μεγάλου φλεγομένου πυράς ταχέως 
περιστρέφει τ/μ  πάχους xai αέί ατος πληρη χοιλίαν, χαι επι
θυμεί νά. τ/μ  ψήση τάχιστα, ώς δ ότε γαστέρ άνήρ πολέος 
πυρός αίθομένοιο, εμπλείην κνίσης τε καί αίματος, εν&α

.
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καί ένθα αίόλλγ], μάλα δ’ ώκα λιλαίεται όπτηθήναι, ως άρ’ 
δ γ’ ένθα καί ένθα έλίσσετο μερμηρίζων. 20, 25— 28. 
Παραβολή.

IW /Ε πράξεις των άνύρωπων έν γένει.

Ί) άνθρωπος, οστις έν τη άχρα του άγρου μαχραν παντός 
γείτονας χρύπτει τον δαυλόν εις την μέλαιναν στάχτην 
σωξων τό ξωπυρον, Ίνα. μη άναγχασύη να. ζητηση αλλαχού εν. 
ώς δ’ δτε τις δαλόν σποδιγ) ένέκρυψε μελαίνγ] αγρού έπ εσχα
τιάς, φ μή πάρα γείτονες άλλοι, σπέρμα πυρός σώζων, ίνα 
μή ποθεν άλλοθεν αδη, ως Όδυσσεύς φύλλοισι καλύψατο. 
5, 448— 491. Παραβολή.

V. Η μυθολογία.

1. ι0 Ποσειδών. ' Ιδέ Γ, ΧΥΙΙΙ, 4.
2. 'Ό ' Ηφαιστος χαι ή Αύηνά, οί'τινες διδάσχουσι παντοίας

τέχνας. —  1. Ί .  Γ, V III, 1. —  2. Ί . Γ, V III, 2.
3. 1Η μίλαινα Κηρ. Άντίνοος δέ μάλιστα μελαίνη κηρί 

εοικε. 17, 500. Π α ρ α β ο λ ή .
4. Ό  αποτρόπαιος δαίμων χαι οι θεοί. I. 1, I, 3.
5. / /  του ορούς χατερχόμενη τοξεύτρια νΑρτεμις, ητις 

διατρέχει η τον υπερόφηλον Ταΰγετον η τον ’Ερόμανύον 
τερπο ιένη τη ύ/.ρα των άγριο/οίρων χαι των ωχέων έλύ.φων, 
χαι συν αυτή διασχεδάζονται αί αγροδίαιται νΰμφαι, at 
ύυγατέρες του αιγιδοφόρου Διάς, χαίρει δέ η Λητώ έν τη 
χαρδία της, διότι η θυγάτηρ της υφαίνει υπεράνω πασών των 
άλλων την χεφαλην χ ο λ  το ιέτωπον, χαι ευχόλως διαχρίνεται 
μεταξύ αυτών, ει χαι πάσαι είναι ιόραΐαι. οίη δ’ Άρτε μις 
έτσι κατ’ οδρεος ίοχέαιρα, ή κατά Τηογετον περιμήκετον ή 
Ερύμανθον, τερπομένη κάπροισι καί ώκείης έλάφοισι' τή δέ 
θ' άμα Νύμφαι, κούραι Διδς α’ιγιόχοιο, αγρονόμοι παίζοοσι.
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γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ' πασάων δ’ οπέρ ή γε κάρη έχει 
ήδέ μέτίοπα, ρεΐά τ’ άριγνώτη πέλεται, καλαί δέ τε πάσαι- 
ώς ή γ’ άμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος άδμής. 6, 102— 109. 
Παραβολή.

6. Η  άυγάτηη του Πανδαρέου, ή τγο ασιν οχ ίτ η ιν ο ς ' Αη δ ώ ν, 
ή τις χαάίζουσα εν τοϊς πυχνοΐς φύλλο te. τιίν δένδρων ψάλλει 
ωραίων άρχομένου έαρος, χαι συνεχώς στρίφουσα χύνει 
την πολυηχον φωνήν της χλαίουσα τον προσφιλή υιόν της 
'/τύλον, τον υιόν του βασιλέως Άηάου, ον ποτέ έφόνευσε δι 
όπλου εξ  ανοησίας, ώς δ’ δτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηϊς 
'Αηδών, καλόν άείδησιν έαρος νέον ίσταμένοιο, δενδρέων έν 
πετάλοισι καθεζυμένη πυκινοϊσιν, η τε θαμά τρωπώσα χέει 
πολυηχέα φωνήν, παΐδ’ όλοφυρομένη Ιτολον φίλον, ον ποτέ 
χαλκφ κτεΐνε δι’ άφραδίας, κούρον Ζήθοιο άνακτος, ώς καί 
έμοί δίχα θυμός όρώρετάι ένθα καί ένθα. 19, 518 — 524. 
Παραβολή.

VI. Το άσμα.

1. Ί) άσματος έμπειρος άνηρ. I δέ Γ, VII.
2. ί0 άοιδος, δ στις υπό των άεών έαπνεόμενος ψάλλει 

άσματα τέρποντα τους δνητους, οντινα δέ μετά πολλής προσοχής 
προσβλέπει ό άνηρ χ ο λ  οι ό.νάρωποι έπιάυμ.ουσιν άπαυστως 
να τον άχουωσιν, όσάχις ψάλλει, ώς δ’ οτ άοιδόν άνηρ 
ποτιδέρκεται, δς τε θεών έ'ς άείδη δεδαώς έπε' ίμερόεντα 
βροτοΐσι, τοϋ δ’ αμοτον μεμάασιν άκοοέμεν, όππότ’ άείδη- 
ώς εμέ κείνος έθελγε παρήμενος έν μεγάροισι. 17, 518— 521. 
Παραβολή.

VII. 1Η  μουσιχχ.

ί0 φόρμιγγος έμπειρος άνηρ, οστις τανυει ευχόλως περί 
τό νέον στρεπτάριον την χορδήν προσδέσας έχατέρωιλεν το 
ευστρεφές εντερον προβάτου, (ό άσματος έμπειρος άνήρ χα'ι 
ή φωνή τής χελιδόνος). ώς δτ' άνήρ φόρμιγγος έπιστάμενος
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καί άοιδής ρηιδίως έτάνυσσε νέιο περί κόλλοπι χορδήν, άψας 
αμφοτέρωθεν έοστρεφές εντερον υιός, ώς άρ’ άτερ σπουδής 
τάνυσεν μέγα τόξον Όδυσσευς δεξιτερή δ’ άρα χειρί λαβών 
πειρήσατο νευρής’ ή δ’ υπό καλόν άεισε, χελιδόνι είκέλη αύδήν. 
21, 40(5 — 411. ΙΙολυγρω μακον σύμπλεγμα δύο πα
ραβολών-

V III. Η  επεξεργασ ία  τοϋ χρυσού χαι του άργυρου.

<) εμπείρου τεχνίτης, ο στις επιχρυσώνει τον άργυρον χαι 
χατασχευάζει ωραιότατα έργα, (ό Ηφαιστος χαι ή Ά&ηνά, 
οίτινες διδάσχουσι παντοίας τέγνας). — 1. ώς δ ότε τις
χρυσόν περιχεύεται άργόρφ άνήρ Γδρις, δν Ήφαιστος δέδαεν 
καί Παλλάς Άθήνη τέχνην παντοίην, χαρίεντα δε έργα τελείει, 
ως άρα τφ κατέχευε χάριν κεφαλή τε καί ώμοις. 6, 2 3 2 -  235. 
Πολυχρωμική παραβολή. — 2. ώς δ’ ότε τις χρυσόν 
περιχεύεται άργύρφ άνήρ Τδρις, ον Ήφαιστος δέδαεν καί Παλλάς 
Άθήνη τέχνην παντοίην, χαρίεντα δέ έργα τελείει’ ώς μέν τφ 
περίχευε χάριν κεφαλή τε καί ώμοις. 23, 159— 162. 11ο- 
λνχρωμ/κή παραβολή. IX.

IX. Η  σιδηρουργιχη.

1. Ί) σίδηρος. — 1. Ίδέ Γ, XV, 8. — 2. Μ. Γ, 
XIX, α, 9.

2. Ο  σιδηρουργός άνήρ, ο στις εμβάπτει εις ψυχρόν ύδωρ 
μέγαν πέλεχυν ή σχέπαρνον μεγάλως συρίζοντα σχληρυνων 
αυτά, διότι τούτο δίδει μεγάλην σχληρυνσιν εις τον σίδηρον. 
ώς δ’ οτ’ άνήρ χαλκεύς πέλεκυν μέγαν ήέ σκέπαρνον εtv υδατι 
ψυχρφ βάπτη μεγάλα ίάχοντα φαρμάσσων’ το γάρ αύτε σιδήρου 
γε κράτος έστίν ώς τοϋ σίζ’ οφθαλμός έλαϊνέψπερί μοχλφ. 
9, 391 — 394. Παραβολή.

7
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Ο ξυλουργός, οστις τρύπα δια της τρυπάνης δοχόν 
πλοίου, χολ οί βοηθοί του συστρέψουσι την τρυπύ,νην διό. 
του περί αυτήν ιμάντας άφάμενοι αυτού εχατέρω δ εν, η δε 
τρυπάνη στρέφετα ι ό,χαταπαύστως. ώς δτε τις τρυπψ δόρυ 
νήιον άνήρ τρυπάνφ, οί δέ τ’ ενερθεν υποσσείουσιν ίμάντι άψά- 
μενοι έκάτερθε, το δέ τρέχει εμμενές αίεί* ως του έν όφθαλμφ 
πυριήκεα μοχλόν έλόντες δινέομεν. 9, 384 -388. Παραβολή.

X I. ‘0  πόλεμος.

\. "Ο πύργος, τοΐος γάρ σφιν πύργος (προστασία) άπώ- 
λετο. 11, 556.

2. cΗ  τρώσις. οίνος σε τρώει (ζαλίζει) μελιηδής. 21, 293.
3. ιΗ  γυνή, ητις χλαίουσα έναγ> αλίζεται τον αγαπητόν 

συζυγόν της οστις επεσε προ τής πόλεως χολ των συμ
πολιτών του ζητών ν άποχρούση από της πόλεως χαι τών τεχνών 
του την ήμέραν του ολέθρου' ή δέ συζυγός του Ιδουσα αυτόν 
άποδνησχοντα χαι άσπαίροντα χάλι εναγχαλιζομένη τό σώμα 
του όξυφωνως οδύρεται, ενώ όπισθεν αυτής οί εχθροί χτυ- 
πώσι δια. τών άχοντίων των τό. νώτα χαι τους ώμους της 
χαι την άπάγουσιν εις αιχμαλωσίαν, ίνα έχη χόπους χαι 
βάσανα, αί δέ παρειαί της μαραίνονται ύπό ελεεινοτόιτης 
θλίψεως. ώς δέ γονή κλαίησι φίλον πόσιν αμφιπεσοΰσα, δς τε 
Ιης πρόσθεν πόλιος λαών τε πέσησιν, άστεϊ και τεκέεσσιν 
άμόνων νηλεές ήμαρ- ή μεν τον θνησκοντα καί άσπαίροντ’ έσι- 
δοΰσα άμφ’ αυτψ χυμένη λίγα κωκυει- οί δέ τ’ ό'πισθε κόπτον- 
τες δούρεσσι μετάφρενον ήδέ καί ώμους είρερον εισανάγουσι, 
πόνον τ’ εχέμεν καί διζύν* της δ’ ελεεινότατη) άχεϊ φθ-ινυθ-ουσι 
παρειαί- ώς Όδυσεύς ελεεινόν υπ’ όφρύσι δάκρυον είβεν. 8, 
523—531. Παραβολή.

X . 1Η  ξ υ λ ο υ ρ γ ιχ ή .
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I . Η  πλεχτάνη. — 1. ένθα οί αίσα έκφογέειν μέγα πεΐράρ 
(róv κίνδυνον) όιζύος. 5, 2 8 8 — i280. — 2. ώς δή σφιν καί 
πάσιν ολέθρου πειρατ’ (το είμαρμένον)  έφήπτο. 22, 83.
3. νύν υμιν καί πασιν ολέθρου πείρατ’ 'Ύό είμαρμένον) έφήπται.
22, 41.

2. /ίί r« πτερά τανϋουσαι χίχλαι ή περίστερο.ιί, αίτινευ, 
έπιθυμοΰσαι να εισέλθωσιν εις την κοίτην των έμπίπτουσιν 
εις δίχτυον, δ τι ίσταται εν τώ θάμνω, οικτρά δε τους υπ ο 
δέχεται κλίνη, ώς δ' δτ άν ή κίχλαι τανυσίπτεροι ήέ πέλειαι 
ερκει ενιπλήξωσι, τό θ ’ έστήκη ένί θάμνίι), αύλιν έσιέμεναι, 
στυγερός δ’ ύπεδέξατο κοΐτος, ως αΤ γ’ εξείης κεφα/,άς έχον, 
άμφί δέ πάσαις δειρησι βρόχοι ήσαν, δπως οικτιστα θάνοιεν. 
22, 468— 472. Π α ρ α β ο λ ή .

3. 'Ό λέων, δστις εν τώ μέσω  πυκνου πλήθους άνδρών 
διαλογίζεται δειλιάσας, όταν τον περικυκλωσωσι δολίως. 
δσσα δέ μερμήριξε λέων άνδρών έν όμίλφ δείσας, όππότε μιν 
δόλιον περί κύκλον άγωσι, τόσσά μιν όρμαή-ουσαν έπήλυθε 
νήδυμος δπνος. 4, 791— 793. Π α ρ α β ο λ ί .

X III. cΗ αλιευτική.

\ . Οι ιχθύες. ιχθύς δ’ ώς πείροντες άτερπέα δαΐτα φέ- 
ροντο. 10, 124. Π α ρ α β ο λ ή .

2. 0 αλιεύς, δστις έπ'ι έξεχουσης ακτής ρίπτουν φαγητά  
ους δόλωμα διά τους μικρούς ιχθύς εξακοντίζει διά. αακράς 
ράβδου εις την θάλασσαν το χέρας το ΐ  έν τοΐς άγροίς 
αυλιζομένου βοός, έπειτα δε λαβών ρίπτει αυτους άσπαί- 
γοντας έξω της θαλάσσης, ώς δ’ δτ’ επί προβόλψ αλιεύς 
περιμήκεϊ ράβδψ ιχθύ σι τοίς ολίγο ισι δόλον κατά ε’ίδατα βάλλων 
ες πόντον προΐησι βοός κέρας άγραύλοιο, άσπαίροντα δ’ έπειτα

7*

X II . 1H  Θήρα.
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λαβών έ'ρριψε θύραζε, ώς οι γ’ άσπαίροντες άείροντο προτΐ 
πέτρας· 12, 251— 255. Παραβολή.

3. Οι ιχθύες, ουστινας οι άλιεΐς σόρουσι με το πολλάς 
όπάς εχον δίχτυον έχτδς τής πολιάς θαλάσσης εϊς την χοίλην 
παραλίαν, έχεΐνοι δε όλοι σχορπισμένοι έπι τής αμιου πο- 
δοΰσι τά χυμα.τα τής θαλάσσης, άλλα ό μωτεινός ήλιος 
άφαιρεϊ την ζωήν των. τούς δέ Τδεν μάλα πάντας έν αΐματι 
και κονίησι πεπτεώτας πολλούς, ώς τ’ ίχθύας, ους θ ’ άλιήες 
ποΐλον ές αίγιαλον πολιής έ'κτοσθε θαλάσσης δικτύφ έξέροσαν 
πολοωπψ· οί δέ τε πάντες κύμαθ’ άλος ποθεοντες επί ψαμά- 
θοισι κέχονται* των μέν τ’ Μέλιος φαέθων έξείλετο θ·υμόν 
ώς τότ’ άρα μνηστήρες επ’ άλλήλοισι κέχυντο. 22, 383— 383. 
Παραβολή.

XIΥ. 1Η  ίπποτροφία χαί ή 'ιπποδρομία.

Τέσσαρες συνεζευγμίνοι ά.ρσενιχοί ίπποι, οίτινες έν τή 
πεδιάδι παροτρυνόμενοι όλοι όμοΰ υπό των πληγών τής 
μάστιγος πηδώντες υφηλ.ά διατρέχουσιν ορμητιχώς τον δρό
μον. ή δ’, ώς τ’ έν πεδίψ τετράοροι αρσενες ίπποι, πάντες άμ 
όρμηθέντες όπό πληγήσιν ίμάσθλης, ύψόσ’ άειρόμενοι ρίμφα 
πρήσσοοσι κέλευθον, ώς άρα της πρύμνη μέν άείρετο, κύμα δ’ 
δπισθε πορφύρεον μέγα θύε πολυφλοίσβοιο θαλάσσης. 13, 
81— 85. Παραβολή.

Χ λ . 'Η  χτηνοτροφία.

1. Η βόσχησις. — 1. παί νύ κεν ές δεκάτην γενεήν 
έτερόν γ’ ετι βοσκοί (θά ετρεφεν). 14, 325. — 2. βούλεται 
αίτίζων βόσκειν (νά γεμίζη) ήν γαστέρ άναλτον. 17, 228. —
3. σίτον δέ και αίτίζων κατά δήμον γαστέρα βοσκήσεις (θά 
γέμισης). 17, 558— 559. —  4. δφρ’ αν εχης βόσκειν 
( νά γεμίζης) σήν γαστέρ’ άναλτον. 18, 364. —- 5. καί νύ
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κεν ές δεκάτην γενεήν ετερόν γ' ετι βάσκοι (θά έτρ εφ ευ ). 
19, 294.

2. ιΟ έν τοϊς άγροίς αυλιζόμενος ταύρος. Ιδέ Γ,
XIX, β, 2.

3. ς0 μυχωμενος χαι βοσχόμενος ταύρος ( χαι το λιβα
διού ). τα δ’ άνέβραχεν ήύτε ταύρος βοσκόμενος λειμών'/ τόσ’ 
ε βράχε καλά θυρετρα πληγέντα κληΐδι. 21, 4 8 —50. ίίολν- 
χρωμίκή παραβολή.

4. Ac διαταραχθεΐσαι της αγέλης βόες. Ί .  Γ, XIX, β, 11-
5. Αί βόες, τα. πρόβατα χα\ η μάνδρα. Ί .  Γ, XIX, β, 3.
6. Οι έν τούς αγρούς αυλιζόμενοι μόσχοι, οίτινες περί τάς 

βόας της αγέλης, όταν έπανέρχωνται εις την χοπρίαν, αφού 
χορτάσωσι βόσχουσαι, όλοι ομού άναπηδώσιν εις προυπάν- 
τησΐν των, χωρίς να δυνατό.’, πλέον νά τους έμποδίζη φραγαός 
τις, αλλά συνεχούς μυχωμενοι τρέχουσι περί τάς μητέρας των. 
ώς δ’ δτ’ αν άγραυλοι πόριες περί βοΰς άγελαίας, έλθουσας ες 
κόπρον, έπήν βοτάνης κορέαωνται, πάσαι άμα σκαίρουσιν εναν
τία / ουδ’ ετι σηκοί ίσχουσ’, άλλ’ άδινόν μυκώμεναι άμφιθέουσι 
μητέρας' ώς έμέ κείνοι, έπεί ιδον όφθαλμοϊσι, δακροόεντες 
εχοντο. 10, 410 — 415. Παραβολή.

7. 'Ό έν τη φάτνη φονευόμενος βούς, οι φ ονευόμενοι
λευχόδοντες σόες, ( ό γάμος η γεύμα δι έράνου γινόμενον η 
άφθονος ευωχία πλουσίου χαι ισχυρου άνδρός). αλλά μοι 
ΑΙγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρου τε έκτα συν ουλομένη άλόχιμ 
οίκον δέ καλέσσας, δειπνίσσας, ώς τις τε κατέκτανε βουν επί 
φάτνη. ώς θάνον οίκτίστφ θανάτψ· περί δ’ άλλοι εταίροι νωλε- 
μέως κτείνοντο, σύες ώς άργιόδοντες, οι ρά τ’ εν άφνειοΰ 
άνδρδς μέγα δυναμένοιο ή γάμφ ή έράνφ ή είλαπίνη τεθαλυίη. 
1 ί, 409 415. Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα δύο παρα
βολήν.

8. Το χέρας (χαι ό σίδηρος). οφθαλμοί δ’ ώς εί κέρα 
εστασαν ήέ σίδηρος άτρέμας έν βλεφάροισι. 19, 211— 212. 
ΙΙολυχρωμική παραβολή.
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1. Η  φύτευσις. — 1. τοίσδεσσι φόνον καί κήρα φυτεύει 
(παρασκεύαζε;) πάντεσσιν. 2, 165 -166. — 2. τίπτέ τοι ώδε 
[Ιοσειδάων ένοσίχθων ώδύσατ' εκπάγλως, ott τοι κακά πολλά 
φυτεύει (προξενεί). 5, 339— 340. — 3. κακά δέ μνηστηρσι
φύτευεν (παρεσκεύαζεν). 14, 110. — 4. κακά δυσμενέεσσι 
φυτεύων (παρασκευάζων). 14, 218. — 5. μνηστηρσι κακόν 
πάνιεσσι φυτεύει (παρασκευάζει). 15, 178. — 6. κακά δέ 
μνηστηρσι φύτευεν (παρεσκεύαζεν). 17, 27. — 7. εί δέ κ’ 
εγώ τούτοιαι φόνον καί κήρα φυτεύσω (ύα παρασκευάσω). 17, 
82. — 8. μνηστηρσι κακόν πάντεσσι φυτεύει (παρασκευάζει). 
17, 159.

2. Ύά βλαστός. — 1. λευσσόντων τοιόνδε θάλος (καλ- 
λονην) χορόν είσοιχνεΰσαν. 6, 157. — 2. τον έπεί θρέψαν
θεοί ερνεϊ ίσον. 14, 175. Ι Ια ρ α β ο λ ί/.

XVII. cΗ γεωργία.

1. 0 γεωργός, όστις έπ ιϋυμεί τό δείπνο),, αφού επ'; 
ολόκληρον την ημέραν οι δύο μελάνες βόες του έσυρον έν 
τω χωραψΐψ το στερεόν άροτρον, χαίρει δε βλέπων τό φως 
του ήλιου κλΐνον προς την δύσιν, διότι επ ιθυμ εί ν άσχοληται 
περ'ι τό δείπνον, και κλονούνται τα γόνατα αυτού βαδί- 
ζοντος. ως δ' οτ’ άνήρ δόρποιο λιλαίεται, ψ τε πανήμαρ νειόν 
αν’ ελκητον βόε οΐνοπε πηκτόν άροτρον άσπασίως δ’ άρα τψ 
κατέδυ φάος ήελίοιο δόρπον έποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ 
ίόντι" ως Όδυσή άσπαστόν εδυ φάος ήελίοιο. 13, 31— 35. 
Παραβολή.

2. Ή  βλάστησις τιΖν σταχύων. ουδέ κεν άλλως άνδρί 
γ υποσταχύοιτο (ή αύξησις) βοών γένος εύρυμετώπων. 20, 
211— 212.

X V I. LH  κη π ο υρ γικη ,
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3. (ι0 σφοδρός άνεμος,) ή τινασσομένη θημωνιά ξηρών 
άχυρων χαι τα τήδε χαχεΐσε δια.σχορπιξόμενα αχυρα. ώς 
δ’ άνεμος ζαής ή<ον θημώνα τΐ'-άςη καρφαλέων, τά μεν άρ 
τε διεσκέδασ’ άλλοδις άλλη, ώς της δούρατα μακρα διεσκέδασ’. 
5, 3 6 8 -  370. Πολνχρο) μική παραβολή.

Χλ III . H ναυτιλία.

1. 1Η χύμανσις τής θαλάσσης. — 1. πολλά δέ μοι κραδίη 
πορφυρέ (συνεχινεΐτο)  κιόντι 4, 427. — 2. πολλά δέ μοι 
κραδίη πορφυρέ (συνεχινεΐτο) κιόντι. 4, 572. — 3. πολλά δέ μοι 
κραδίη πορφυρέ (συνεχινεΐτο) κιόντι. 10, 300,

2. 7« φοβερό, βά θη της α χάρη ου θαλάσσης. Ιδέ Γ,
XIX, β, 12.

3. 0 βουτηχτής, ό δ’ άρ’ άρνευτηρι έοικώς κάππεσ’ απ’ 
ίκριόφιν. 1 2 ,4 1 3 -4 1 4 . 1/αραβωλή.

4. Οί χολυμβωνες, οίστισιν ασπασία έμ.φανίζετα.ι ή ξηρά., 
άφ οο συνετρίφθη εν τή θαλάσση τό χαλώς χατειργασμένον 
πλοΐόν των ώθούμενον υπό τών ανέμων χαί των εξ  α γχω μέ
νων χαμάτων’ ολίγοι δε αυτών έζέφυρον τής πολιας θαλάσ
σης είς την ξηρόν χολυμβώντες χα\ εγοντες τό σώμα, χα.τα- 
βεβρεγμένον ίπ ό  του θαλασσίου υδατος, χαί άσπά.σιοι έπι- 
βαίνουσι τής ξηρός φυγόντες τον όλεθρον , (ό. ΙΙοσειδών). 
ώς δ’ δτ’ άν άσπάσιος γη νηχομένοισι φανήη, ών τε ΙΙοσειδάων 
ευεργέα νή’ ένί πόντφ ραίση, έπειγομένην άνέμφ καί κύματι 
πηγψ* παϋροι δ’ έξέφυγον πολιης άλός ήπειρον δέ νηχόμενοι, 
πολλή δέ περί χροΐ τέτροφεν άλμη, άσπάσιοι δ’ έπέβαν γαίης, 
κακότητα φυγόντες* ώς άρα τή άσπαστος εην πόσις είσοροώση, 
δειρής δ’ ου πω πάμπαν άφίετο πήχεε λευκώ. 23, 233— 240. 
Πολυχρωμική παραβολή.
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cc) At γ ε ν ι κ ά !  ι δ ι ό τ η τ ε ς  της  φ ύ σ ε ω ς.

1 ^  Η πεδιάς. Ίδέ Γ, XIX, γ, 3.
2. Ίο λιβάδίον. Ί .  Γ, XV, 3.
3. Το όρη χα\ ή πεδιάς. Ί .  Γ, XIX, β, 11.
4. Τα υψηλά ορη. I. Γ, XIX, ε, 13.
5. H χορυφη του δ ρουζ, την δέ γυναίκα ευρον δσην τ’ 

δρεος κορυφήν. 10, 112— 113. Παραβολή.
6. Αι χορυψαι των ορίων χαί αί χλοερά} χοιλάδες.

1. Ί .  Γ, XIX, β, 4, 1. — 2. Ί . Γ, XIX, β, 4, 2.
7. Ο  δασαδης βράχος υψηλοΰ ορούς, δστις υψουται 

μεμονωμένος ύπεράνω των άλλων, καί γάρ -θ-αύμ.’ έτέτυκτο 
πελώριον, ουδέ έφκει άνδρί γε σιτοφάγιρ, άλλα ρίφ ύλήεντι 
υψηλών όρέων, δ τε φαίνεται οίον απ’ άλλων. 9, 190— 192. 
Παραβολή.

8. Η  πέτρα, ό δ’ έστάθη ήυτε πέτρη έμπεδον. I 7, 463— 464. 
Παραβολή.

9. Η  σχληρά πέτρα ( χαί ό σίδηρος), εξω δ’ ώς δτε τις 
στερεή λίθος ήέ σίδηρος. 19, 494. Πολνχρωμιχη παραβολή.

10. Ί) μυχός του ύπερμεγέδους σπηλαίου χαί ό βράχος.
Ί .  Γ, XIX, β, 16.

β) Τ ά ζ ω α.

1. 0 όρεσίτροφος λέων. ήσθ·ιε δ’ ώς τε λέων όρεσί- 
τροφος. 9, 292. Παραβολή.

2. c0 λέων, οστις προβαίνει, άφου εφαγεν, δλον δέ το 
στηδος χαί η παρειά του άμφοτέρωδεν είναι χαδημαγμένα  
χαί η δεά  του είναι τρομερά , (ό εν τοΐς άγροίς αυλιζό- 
μενος ταύρος), ευρεν επειτ’ Όδυσήα μετά κταμένοισι νέκυσσιν, 
αιματι καί λόθ·ρψ πεπαλαγμένον ώς τε λέοντα, δς ρά τε βεβρω- 
κως βοός έρχεται άγραύλοιο* πάν δ’ άρα οί στή-Θ-ός τε παρήιά

X IX . 1Η  φ όσ ις .



105

τ’ αμφοτέρωθεν αιματόεντα πέλει, δεινός δ’ εις ώπα ίδέσθαι* 
ως Όδυσεύς πεπαλακτο πόδας καί χεΐρας υπερ^-εν. 22, 401— 406. 
Πολυχρωμική παραβολή.

3. Ό  όρεσίτροιρος καί εις την δύναμίν του πεποίδησιν  
έχων λέων, όστις εις βρο/άς κα'ι ανέμους υποκείμενος 
έρχεται με αστράπτοντας όψδαλμούς, κα'ι τρέχει κατόπιν 
αγρίων ελάφων, διότι αναγκάζει αυτόν ή γαστηρ του, (αί 
βόες, τά πρόβατα και ή μάνδρα), βή δ’ ΐμεν ώς τε λέων 
όρεσίφοφυς, άλκί πεποιθ·ώς, ος τ’ είσ’ ήόμενος καί άήμενος, 
έν δέ οι δσσε δαίεταί' αύτάρ δ βουσί μετέρχεται ή όιεσσιν 
ήέ μετ’ άγροτέρας έλάφους" κέλεται δέ έ γαστήρ μήλων πει- 
ρήσοντα καί ές πυκινον δόμον έλΦεΐν ως Όδυσεύς κούρησιν 
έυπλοκάμοισιν έμελλε μίςεσίΐαι γυμνός περ έών χρειώ yáp 
ικανέ. 6, 1 3 0 —136. Πολυχρωμική παραβολή.

4. 'Η  ελα,φος, ήτις κοιμησασα έν τή φωλεα δυνατοί/ λέοντος 
τά νεογέννητα κα'ι ετι δηλάζοντα μικρά της εξέρχεται·. εις 
την βοσκήν, ό δε λέων κατόπιν εισερχόμενος εις την φωλεάν 
του προξενεί κα'ι τη έλάφω κα'ι τοίς μικροίς της τέλος έπο- 
νείδιστον, (το πυκνόν δάσος, αί κορυψαί των δρέων καί αί 
χλοεραί κοιλάδες). —  1. ώς δ’ όπότ’ έν ξυλόχψ ελαφος κρα 
τεροίο λέοντος νεβρούς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαθηνούς κνη- 
μ ώς έξερέησι καί άγκεα ποιήεντα βοσκομένη, ό δ’ έ'πειτα έήν 
είσήλυθεν εϋνήν, άμφοτέροισι δέ τοϊ^ιν άεικέα πότμον έφήκεν, 
ώς Όδυσεύς κείνοισιν άεικέα πότμον έφήσει. 4, 33 5 —340. 
Πολυχρωμικη παραβολή. — 2. ώς δ’ όπότ’ έν ξολόχψ 
ελαφος. κ,υατεροίο λέοντος νεβρούς κοιμήσασα νεηγενέας γαλα- 
θηούς κνημούς έξερέησι καί άγκεα ποιήεντα βοσκομένη, ό δ’ 
επει α έήν είσήλυθεν εύνήν, άμφοτέροισι δέ τοΐσιν άεικέα 
πότμον έφήκεν, ώς Όδυσεύς κείνοισιν άεικέα πότμον έφήσει. 
17, 126— 131. Πολυχρωμικη παραβολή.

5. Τά πτηνά (καί ή σκοτεινή νύξ) . άμφί δέ μιν κλαγγή 
νεκύων ήν οιωνών ώς, πάντοσ’ άτυζομένων* ό δ’ έρεμνή νυκτί 
έοικώς, γυμνόν τόξον έχων καί έπί νευρήφιν όιστόν, δεινόν
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παπταίνων, αίεί βαλέοντι εοικώς. 11, 605 608. Ι /ο λ ν χ ρ ο )-
μ ι κ δ ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  όνο  π α ρ α β ο λ ώ ν .

6. Το πτερόν (χαι η διάνοια). τών νέες ωκεΐαι ως ει 
πτερόν ήέ νόημα. 7, 36 1Ιο λ ν χ ρ (>)μ ιχ ΐ)  π α ρ α β ο λ ή  γ

7. Οί χόραχες. — 1. οί δε κορώνησιν ϊκελοι περί νηα 
μ έ λ α ι ν α ν  κύμασιν εμφορέοντο. 12, 418—419. Π α ρ α β ο λ ρ .
2. οί δέ κορώνησιν Ϊκελοι περί νηα μέλαιναν κύμασιν εμφο 
ρέοντο. 14, 308—309. Π α ρ α β ο λή .

8. / /  φωνή τής χελιδόνος. Ιδέ Γ, VII.
9. 0 υψιπετής αετός, σμερδα^έον δ’ έβόησε πολύτλας 

δΐος Όδυσσεύς, οϊμησεν δέ άλείς ως τ’ αίετός υψιπετήεις. 
21, 537 — 538. Π α ρ α β ο λή .

10. Τα δζυφώνως χαι συνεχώς όδυρόμενα πτηνά, οι 
θαλάσσιοι α.ετοί η οι χαμπόλους όνυχας εχοντες γυπαετοί, 
ωντινων τους νεοσσούς οί χωριχοί άρπάζουσιν, προ του να 
δόνωνται να. πετάσωσιν. άμφοτέροισι δέ τοΐσιν ύφ’ ίμερος 
ώρτο γόοι ο* κλαϊον δέ λιγέιος, άδινώτερον ή τ’ οιωνοί, φηναι ή 
αίγυπιοί γαμψώνυχες, οίσί τε τέκνα άγρόται έίείλοντο πάρος 
πετεηνά γενέσθ-αι* ως άρα τοί γ’ ελεεινόν υπ’ όφρύσι δάκρυον 
είβον. 16, 2 1 5 —219. Ι Ια ρ α β ο λ η .

11. (Αί διαταραχδείσαι της αγέλης βόες,) δ έπιπεσων 
περιιπτάμενος οίστρος, (η ανοιξις, εν η είναι μαχραί αί 
ημέραι') οί αγχύλον χείλος εχοντες γαμψώνυχες γόπες, οίτινες 
επιπεσοντες χατά των πτηνών τα εςολοδρεύουσιν, ταυτα δε 
δεν εχουσι μήτε ίσχυν μήτε χαταφόγιον, χαι γαίρουσιν οι 
ανορες έπι τη χυνηγεσία' (τα όρη, η πεδιάς χαι αί νεφέλαι). 
οι δ εφέβοντο κατά μέγαρον βόες ως άγελαΐαι" τάς μέν τ’ 
αιόλος οίστρος εφορμήσεις έδόνησεν ώρη έν είαρινή, δτε τ’ 
ήματα μακρά πέλονται. οί δ’ ως τ’ αίγυπιοί γαμψώνυχες, άγ- 
κυλοχειλαι, έξ όρέων έλθόντες έπ’ όρνίθ-εσσι θόρωσι’ ταί μεν 
τ εν πεοίψ νέφεα πτώσσουσαι ΐενται, οί δέ τε τάς όλέκουσιν 
ππάλμενοι, ουδέ τις άλκή γίνεται ουδέ φυγή" χαίρουσι δέ τ’ 
άνερες άγρη· ώς άρα τοί μνηστήρας έπεσσύμενοι κατά δώμα
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τυπτον έπιστροφάδην. 22, 299— 808. Πολυχρο) μικόν σύμ
πλεγμα δυο παραβολών.

12. 0 γλάρος το πτηνύν, όσης άγρεύων ίχδϋς βυθίζει 
τη πυχνά πτερά, του εις τό άλμυρόν ύδωρ ( '/.at τά φοβερά 
βάδη της άχάρπου θαλάσσης), σεύατ’ επειτ’ επ' κύμα λάρψ 
ο'ρνιθι εοικώς, δς τε κατα δεινούς κόλπους άλός άτρυγέτοιο 
ιχθύς άγρώσσων πυκινά πτερά δεύεται άλμη· τφ ίκελος πολέ- 
εσσιν δχήσατο κύμασιν Ερμης. 5, 5 1 —51. //ολνχρωμική 
παραβολή.

13. Ή  δαλασσία αϊδυια. άντλψ δ’ ένδούπησε πεσοϋσ’ 
ώς είναλίη κήξ. 15, 479. Παραβολή.

14. "Η άνόπαιο. 1 το πτηνόν. δρνις δ’ ώς άνόπαια διέπτατο. 
1, 320. Παραβολή.

15. " Η νυχτερίς. αύτάρ έγώ ποτί μακρόν ερινεόν υψόσ’ άερθεις, 
τφ προσφύς έχόμην ώς νυκτερίς. 12, 432— 433. Παραβολή.

16. Αί νυχτερίδες, αίτινες τρίζουσι περιιπτάμεναι, όταν 
τις αυτών έχπέση του δρμαδού, χαι προσηλουνται εις άλλη - 
λους, (ό μυχός του ύπερμεγέδους σπηλαίου χαι ο βράχος). 
ώς δ οτε νυκτερίδες μυχφ άντρου θεσπεσίοιο τρίζουσαι ποτέ- 
ονται, εκεί κέ τις άποπέσησιν ορμαθού έκ πέτρης, άνά τ’ 
άλλήλησιν εχονται, ώς αί τετριγυΐαι άμ’ ηισαν. 24, 6— 9. 
Πολυχρωμική παραβολή.

17. ι0 όχτάπους, ουτινος εις τους δφδαλμο' ς τών ποδών
του έξελχομένου έχ τής δ αλάσσης πολλοί μιχροι λ.ίδοι 
προσχολλώνται. ώς δ’ δτε πουλύποδος θαλάμης έξελκομένοιο 
προς κοτυληδονόφιν πυκιναι λάιγγες εχονται, ώς τού προς πέτρησι 
θρασειάων από χειρών ρινοι άπέδρυφθεν. 5, 4 3 2 —435.
Παραβολή.

γ) Τα φυτά.

1. Ία φύλλα, τά άνδη (χαι ή άνοιζις). ήλΐίον επειθ’ δτα 
φύλλα παΐ άνθεα γίγνεται ώρη. 9, 51. Παραβολή.

1 Είδος άετοϋ. »
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2. Τά φύλλα, τής, εύμιήχους λεύχης. αί δ’ ιστούς ύφόωσι 
και ήλάκατα στωφώσιν ήμεναι, οιά τε φύλλα μακεδνής αίγεί- 
ροιο. 7, 105 — 106. Π α ρ α β ο λ ή .

3. (ιΟ φθινοπωρινός Βορράς), at αυσοωρευμέναι άχαν- 
θαι ( χολ ή πεδιάς). ως δ’ οτ δπωρινος Βορέες φορέησιν 
άκάνθας άμ πεδίον, πυκιναί δέ προς άλλήλησιν εχονται, ώς 
την αμ πέλαγος άνεμοι φέρον ένθα καί ένθα. 5, 328—330. 
Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ ή  π α ρ α β ο λ ή .

4. Ίο πυχνον δάσος. — 1. Ίδέ Γ, XIX, β, 4, I.
2. Ί .  Γ, XIX, β, 4, 2.

δ) Το δ δ ω ρ.

Οι πλημμυροΰντες ποταμοί. Ιδέ Γ, XIX, ε, 13.

ε )  Τα μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

1. ι0 ήλιος. — 1. δρμον δ’ . . . ενεικε, χρύσεον, ήλέκ- 
τροΐσιν έερμένον ήέλιον ώς. 18, 295 -296 . Π α ρ α β ο λή .
2. λαμπρός δ’ ήν ήέλιος ώς. 19, 234. Π α ρ α β ο λή .

2. ι0  ήλιος χα'ι ή σελήνχ). εύθ’ ή φάρος εδειξεν, . . . ήελίφ 
έναλίγκιον ήέ σελήνη. 24, 147— 148. Π α ρ α β ο λή .

3. 1Η  λάμψις το ϊ  ήλιου ή τής σελήνής. — ώς τε γάρ 
ήελίου αίγλη πέλεν ήέ σελήνης δώμα καθ’ ύψερεφές Μενελάου 
κυδαλίμοιο. 4, 45—46. Π α ρ α β ο λή . — 2. ώς τε γάρ ήελίου 
αίγλη πέλεν ήέ σελήνης δώμα καί!' ύψερεφές μεγαλήτο,οος 
Άλκινόοιο. 7, 8 4 —85. Π α ρ α β ο λή .

4. Το φως. — 1. ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερόν φάος (σω
τηρία). 16, 23. — 2. ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερόν φάος (σω 
τηρία). 17, 41.

5. (0  λαμπών άστήρ. δς κάλλιστος εην ποικ'λμασιν ήδέ 
μέγιστος, άστήρ δ’ ώς άπέλαμπεν. 15, 107 -  108. Π α ρ α β ο λή .

6. ‘7/ σχοτεινή νύξ. Ιδέ, Γ, XIX, β, 5.
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7. ιΗ  ανοιςις. I. Γ, XIX, γ, 1.
8. ' / /  άνοιξις, έν ^ είναι μαχρα'ι at ημέραι, χα'ι at 

νεφέλαι. Ί .  Γ, XIX, β, Π .
9. ττνα  ̂ roa ανέμου, ή δ’ ανέμου ώς πνοή έπέσσυτο 

δέμνια κουρης. 6, 20. l i e  ρα β ο λη .
10. σφοάρος άνεμος. Ί .  Γ, XVII, 3.
11. Ο  φθινοπωρινός Βορράς. I. Γ, XIX, γ» 3.
12. Ή  μέλαινα νεφέλη. — 1. πριν γ" δτε δή θανάτοιο

μέλαν νέφος (αιώνιον σχότος) άμφεκάλυψεν. 4, 180. ■— 2. τον 
δ’ άχεος νεφέλη έκάλυψε μέλαινα [λύπη μεγάλη). 24, 31 δ.

13. I f  γιων, ηντινα χατατηχει ο Εύρος, άφ ου αυτήν χατέρ- 
ριφεν ο Ζέφυρος , (τά ύφηλά ορη χα'ι οι πλημμυροάντες πο
ταμοί). ώς δέ χιών κατατήκετ’ έν άκροπόλοισιν ορεσσιν, ήν τ’ 
Εύρος κατέτηξεν, έπήν Ζέφυρος καταχεύη' τηκομένης δ’ άρα 
τής ποταμοί πλήθουσι ρέοντες- ως τής τήκετο καλά παρήια 
δάκρυ χεουσης. 19, 205— 208. Π ο λ ν χ ρ ω μ ιχ η  π α ρ α β ο λ ή .

Π Ι Ν Α Α Ρ Ο Σ .

A) cΗ  σννεχύοχμ/.

I. 'Ό άνθρωπος.

1. Α  χεφαλη άντ'ι του ανθρώπου. — 1. αίτέων λαοτρό- 
φον τιμάν τιν’ έφ κεφαλή. Ο. 6, 60. — 2. ό δ’ άρα γέροντα 
ξένον Στροφίον έξίκετο, νέα κεφαλά. Γί. 11, 3 4 —35.

2. Ό  οφθαλμός άντ'ι τού πατρός. τον μέν έσελθόντ' 
εγνον οφθαλμοί πατρός. Π. 4, 120.

3. Η  χειρ άντ'ι του ανθρώπου, αύδάαομαι . . . τεκεΐν μή 
τιν’ . . . πόλιν . . . άνδρα μάλλον ευεργέταν . . . άφθονέστε- 
ρόν τε χέρα Θήρωνος. (). 2, 100— 105.

Φ. Ο  πους άντ'ι του άνθρώπου. τοΰτ’ άνιαρότατον, . . , 
άνάγκα έκτος εχειν πόδα Π. 4, 288—289.
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5. Tb αίμα αντί του ανθρώπου. τετράτων παίδων κ’ έπι- 
γινομένιυν αιμά οι κείναν λάβε . . . άπειρον. Π. 4, 47— 48.

II- ' / /  μυθολογία

1. ι/ /  χεφαλ/) αντί του cΗλιου, έά κεφαλή έξοπίσω γέρας 
εσσεσθ-αι. 'Ο. 7, 6 7 —68.

2. Β  αντί roŐ ΑπόΜωνος. όσια κλυτάν χέρα οι
προσενεγκεΐν ήρα ; II. 9, 36— 37.

3. ' Η  σαρξ χαί τα οστά αντί του ύττό του cΗραχλεους 
χαταφαγωθέντος βοός. και τότ εγώ σαρκών τ’ ένοπάν ιδον ήδ’ 
όστέων στεναγμόν βαρύν. Αποσπ. 168.

III . Η  ποίησις.

Ίο στόμα αντί του ποιητοϋ. τοϊσιν Αίγιναν προφέρε. στόμα 
πάτραν. I. 5, 43.

IV. Οι αγώνες.

Η ταινία αντί τού στεφάνου, ήλθον τιμάορος Ισθ-μιαισι 
Λαμπρομάχοο μίτραις. ’(). 9, 8 2 —84.

Β) Η  μετωννμία.

I. Ό  άνθρωπος.

1. Η χεφα,λη αντί της χαρδίας. οίον άταρβεΐ νεΐκος άγει 
κεφαλή. II. 9, 31.

2. ' / /  ευνή αντί του γά. ιου. — 1. θήκέ νιν ζαλωτόν 
όμόφρονος ευνάς. Ο. 1, 6 — 7. - -  2. άλλ’ ου σφιν άμβροτοι 
τέλεσσαν ευνάν θ·ε6>ν πραπίδες. Ί . 8, 30 — 31. — 3. βροτέων 
δέ λεχέων τυχοΐσα υιόν εισιδέτω ·θ·ανόντ’ έν πολέμφ. I. 8,
3 5 - 3 6 .
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3. ίΗ  ευνη ό,ντ'ι της aßωότητος της συζύγου, ώς άρα
νομφείας έπείρα κείνος έν λέκτροις Άκάστου εύνάς. Ν. 5,
30—31.

4. Η  εύνη αντί της γονής, άτερ δ’ εύνάς ομόδαμον
κτισσάσθαν λίθινον γόνον. Ό . 9, 44 —45.

5. "Η εύνη άντ'ι του έρωτος — 1. νΰν γε μ.έν άλλοδα-
πά.ν κριτόν εδρήσει γυναικών εν λέχεσιν γένος. II. 4, 50 51. —
2. άδειας τυχεΐν το πρώτον εδνας. II. 9, 41. — 3. ματρός 
τ’ . . . άναγκαίον λέχος. II. 12, 14— 15.

6. ' / /  εάν^ αντί ro J έρωτιχού πόδου. εύναί δέ παρά 
τροποι ές κακότατ’ άθρόαν εβαλον. II. 2, 35— 36.

7. εύνη άντ'ι της μοιχείας, καί τότε γνούς Ισχύος
Είλατίδα ξεινίαν κοίταν. II. 3, 31— 32.

8. Ή  εύνη άντ'ι του μοιχού χαι της μοιχείας, ή έτέριμ
λέχεϊ δαμαζομέναν εννυχοι πάραγον κοΐται; II. 11, 24 25.

9. Η ούναμις άντ'ι του άνδρωττου. διδύμων κρατησίμαχον 
σθένος οίών. II. 9, 86.

10. Η  δύναμις άντ'ι του σθεναρού σώματος, δς Ιξέπεμ- 
ψεν παλαισμάτων αύχένα καί σθένος άδίαντον. Ν. 7, 72— 73.

1J . Η δόνα.μις άντ'ι του Αΐαντος χαι του σώματος αυτού. 
Ι'στε μάν ΑΓαντος άλκάν, φοίνιον τάν (δηλ. άλχάν, άντ'ι τού 
σώματος) οψίο{. εν νοκτί ταμών περί ψ φασγάνι·), μομφάν εχει 
παίδεσσιν Έλλάνων. Ί .  4, 3 5 --37 .

12. Ί) Ά ρης άντ'ι της έχδιχησεως. σύν Αρει πέφνεν τε 
ματέρα. II. 11, 36 — 37. II.

II. ' / /  μυθολογία.

! ■ Η εύνη άντ'ι τού Διάς, τάν Διος εύναί λάχον. II. 2, 27.
2. Η δύναμις άντ'ι ίων Αμαζόνων, καί ποτέ χαλκότοζον 

Αμαζόνιον μετ’ άλκάν επετό οί.1 Ν. 3, 38 — 39.

1 Αηλ. τώ Ίολάω.
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3. "Ή αιχμή άντι τού Κάστορος χαι Πολυδεύ/.ους. γέρας 
εχει . . . Κάστορος δ’ αίχμά Πολυάεύκεός τ’. Ί .  5, 32 — 33.

\

XII. ' / /  7ζοίησις.

1. Η Μούσα αντί της ποιήσεφς. γινώσκομαι δέ καί 
μοίσαν παρέχων αλις Άποσπ. ΙΥ, 23— 24. (σελ. 279).

2. Τα άντρα των Μουσών αντί της 7τοιήσεως. οαθ’ όπέ- 
ροπλον ηβαν δρέπων, σοφίας δ’ έν μοχοϊσι Πιερίδιον. Π. 6, 
48—49.

3. Το πέδιλον αντί τού όυδμού. Δωρίψ φιονάν εναρμ,όξαι 
πεδίλφ άγλαόκωμον. Ό . 3, 5.

IV. Οι αγώνες.

Η δόνα μις αντί τών ή μι όνων, ζεΰξον ήδη μοι σθένος 
ήμιόνων. Ο. 6, 22.

Υ. '0  πόλεμος.

1. ιΟ Ά ρ η ς  άντι τού πολέμου, καπνωθεΐσαν πάτραν 
έπεί ιδον έν Άρει. Π. 5, 84— 85.

2. ίΟ ν Αρης άντι της ανδρείας, έν δ’ Άρης ανθεί. Ό . 
13, 22.

3. Ί) Ά ρ η ς  άντι τής μάχης, καί νΰν έν Άρει μαρτορήσαί 
κεν πόλις Αίαντος. I. 5, 47— 48.

4. 'Ο "Άρης αντί τής μάχης χαι ή αιχμή άντι τού Α χ ίλ 
λειος. ε£ ου Θέτιος γόνος ουλίφ ν ιν1 έν Αρει παραγορεΐτο μή 
ποτέ σφετέρας2 άτερθε ταξιοΰσθαι δαμασιμβρότοο αίχμας. 
’Ü. 9. 75 -7 9 .

5. Ίο δόρυ αντί της μάχης. κλϋθ’ Άλαλα, Πολέμου 
θύγατερ, έγχέων προοίμιον. Άποσπ. 77.

] Λ/(λ. τον Πάτροκλον. — * Ληλ. του Άχλλεως.
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6. Η αιχμή άντι του πολεμιστου. Αργείς συν α’ιχμιφ. 
Ό . 7, 19.

7. 1Η αιχμή αντί του πολέμου, εν έπταπύλοις ίδών 
Θήβαις υιούς αίνίςατο παρμένοντας αίχμό.. II. 8, 39— 40.

8. Η α'ίχμη αντί της πολεμικής δόξης. θρέψε δ’ αίχμάν 
Αμφιτρύωνας. Ν. 10, 13.

9. 0 φόνος άντι τοι αίματος. Τηλέφου μελάνι ραίνων 
φόνψ πεδίον. Ί . 8, 5 0 —51.

VI. ιΗ  ίπποτροφία και η ιπποδρομία.

1. cΗ  δόναμις αντί του ίππου, όταν . . . καταζευγνύη 
σθένος ίππων. Π. 9, 10— 11.

2. Ή  δόναμις άντι του άρματος, κατέκλασε γάρ έντέων 
σθένος ούδέν. Π. 5, 33—34. VII. VIII.

VII. Η  μελισσουργία.

Το κηρίον άντι τοΰ μέλιτος. μέλισσαν άμείβεται τρητον
πόνον. 11. 6, 54.

V III. Ή  φυσις.

Τ α  [ μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

Η  δόναμις άντι του ήλιου, σθένος άελίου χρύσεον λεύσ- 
σομεν. Π. 4, 144.

Γ) ΟΙ τρόποι της αναλογίας.

I. ι0  άνθρωπος.

1. Το μέτωπον. δ τοΰτ’ έφέπεις όρος, εύκάρποιο γαίας 
μέτωπον (το υ (/αστόν ορος).1 II. 1, 30.

1 Λ η λ .  ή  Α ΐ τ ν η .

8
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2. ι0  οφθαλμός. — !. Σικελίας τ’ ε'σαν οφθαλμός (χλέος).
’Ο. 2, 11. — 2. διχόμηνις δλον χρυσάρματος εσπέρας οφθαλ
μόν (φως) άντέφλεξε Μήνα. 5Ο. 3, 19— 20. — 3. ποθέιυ στρατιάς 
οφθαλμόν (σωτηρίαν) εμάς, Ό . G, 1(3. — 4. εχει συγγενής
οφθαλμός (λαμττρα θέσις) αίδοιότατον γέρας . . . τούτο. Π. 5, 
10— 19.

3. Ί) φαεννότατος οφθαλμός. Ίδέ Γ, ΧΛIII, 18.
4. Το δσ.χρυ (χαι ή πτήσις). αΤ τε τάς χλωράς λιβάνου 

ξανθά δ άκρη (ρητίνην) θυμιάτε, πολλάκι ματέρ’ ερώτων ουρα
νίαν πτάμεναι (στρεφόμενα.'.) νόημα πότ τάν Άφροδίταν. Άποσπ. 
122, 3— 5. Πολνχρω μικον σνμγλεγμα  όνο μετα
φορών.

5. ' / /  όρασις. — - 1. τό δέ κλέος τηλόθεν δέδορκε (η 
διάδοσις) τάν Ολυμπιάδων. Ό . 1, 94. — 2. Ιδέ Γ, XXVIII, 
ζ, 7. — 3. Ί . Γ, ΧΧΥΙΙΙ, ζ, 8

0. Ή  τυφλότης. — 1. τών δέ μελλόντων τετύφλωνται
(είναι άδηλοι) φραδαί. Ό . 12, 9. — 2. ουτοι τετύφλωται 
(είναι αφανής) μάκρος μόχθος άνδρών. I. 5, 56—57.

7. Ή  όφρύς. τα δ’ επ’ όφρύϊ (χοροφή) IIαρνασσίορ εξ 
Ό . 13, 100— 107.

8. ' / /  πα/>ε:ά. -  1. Ί .  Γ, V III, 0. — 2. Ί .  Γ, 
V III, 7.

9. / /  σιαγών (χα'ι ό χαλινός), άνίκ’ άγκυραν ποτί χαλκό- 
γενυν (δόο χαλχίνας σχαπάνας εγουσαν) νάί κριμνάντων 1 
επέτοσσε,2 θοάς Άργους χαλινόν (όχύρωσιν). ΓΤ. 4, 24—25. 
Πολυχρωμικον σύμπλεγμα <)ύο μεταφορών.

10. 7« στερνόν, στέρνον (χαμάρωμα) χθονός. Άποσπ. IV, 
14 (σελ. 279).

11. 73 σώμα. Αστερίας δέμας οίκεΐν. Άποσπ. V,
42 (σελ. 281).

12. 73 μ έλο ς . Ί . Γ, XXVIII, γ, 0.

Δηλ. τών ’Αργοναυτών. — 2 ’Επέτυχε, δηλ. ό Τρίτων ο 3εός.
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13. Τα νεύρα. Τροίας ίνας (ήρωας) εκταμών δορί. Ί .  8, 
>2— 53.

14. Η ύγίεια. Ί .  Γ, XXIV, 12.
15. Η ανάπνευσίς. ήν ott vtv ' πεπρωμένον . . . λάβρον 

άμπνεΰσαι (ν avaßißi'iarj) καπνόν. Ο. 8, 35.
16. cΗ χοίμησις. παλαιά γάρ ευδει (λησμονεϊται) χάρις.

1. 7, 1 6 - 1 7 .
17. ‘/ /  ε ιεσις. ενθεν τον άπειρον έρεύγονται (ή έχροή) 

ικότον . . . .  ποταμοί. Αποσπ. 130.
18. ι0 πατήρ. — 1. χρόνος ό πάντων παιήρ (γενετήρ). 

Ο. 2, 18. — 2. Τ. Γ, XXIV, 14. —  3. φορμιγκτάς άοιδάν 
πατήρ (πρωτοαργός) εμολεν, ευαίνητος Όρφεός. Π. 4, 
176— 177. — 4. ζαθέων ιερών Ομώνυμε πάτερ (επιμελητής).1 
Αποσπ. 105, 2— 3.

19. "Η μήτηρ. — 1. ματέρ’ (την άρχαιοτάτην πόλιν τής 
Αρχαδίας)*  ευμήλοιο λιπόντ’ Αρκαδίας. Ο. 6, 100. — 2. 
μάιερ (τόπε) ώ χρυσοστεφάνων άέθλων, ’Ολυμπία. Ό . 8,
I. — 3. στεφάνων άωτοι κλυτάν Λοκρών έπαείροντι ματέρ’ 
(πόλιν) άγλαόδενδρον. Ό . 9, 20. — 4. Ύβριν, Κόρου ματέρ’ 
(γενέτειραν) θ-ρασύμυθ-ον. Ό . 13, 10. — 5. μάτερ (πατρϊς) 
έμά, . . . χρύσασπι Θήβα. Ί . 1, 1. — 6. ακτή άελίου, . . . ώ 
μάτερ (αργή)  όμμάτων. Αποσπ. IX. 1 —2. (σελ. 290).

20. ΚΗ  τρυφερό, μήτηρ. Ί . Γ, XXV.
21. Ί) μαστός, εν άργεννόεντι μαστψ (όροπεδΐω). II, 4, 9.
22. Ί) τοχετός. ταότ^ δ’ εν πρωτογόνφ (πρώτον άγομ 'νη) 

τελετή. Ό . 10. 5 1 - 5 2 .
23. Η τροφός. — 1. νιφόεσσ’ Αίτνα, πανέτης χωνος 

όςείας τιθ-ήνα ( εχουσα χιόνα). II, 1, 20. — 2. ώ Συράκοσαι. . . 
άνδρών ίππων τε σιδαροχαρμάν δαιμόνιαι τροφοί (πατρίδες).
II. 2, 1— 3.

1 Δηλ. το τείχος της Τροίας. — 2 Δηλ. ό 'Wpu>v. — 3 Δηλ. την 
Στόμφαλον.

8 *
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24. Ό  παΐς. — 1. ούδ’ 1 ήσυχιμον αγέραν οπότε παΐδ’ 
(γέννημα) άλίου άτειρεΐ σύν άγαθφ τελεοτάσομαν. Ό . 2, 
35 — 36. — 2. Ί . Γ, V, 4. — 3. Διός παΐς (γέννημά) ό χρυ
σός. Άποσπ. 222.

25. Οι παΐδες. Ιστω άνθρώποις . . . χρησις . . . ουρανίων 
ύδάτων, όμβρίμων παίδων (γεννημάτων) νεφέλας. Ό  11, 1— 3.

26. ίΟ τη μητρ'ι πειθόμενος παΐς χαι η τροφός, ήτορι δέ 
φίλ(ι> παΐς ατε ματέρι κεδνφ πειθόμενος κατέβαν στεφάνών καί 
θαλιάν τροφόν (η τροφός ώς μεταφορά αντί του τόπου των 
θαλιών) άλσος Απόλλωνος. Άποσπ. ΥΙ, 12— 15. (σελ. 283.) 
Σύμπλεγμα μιας παραβολής και μ ιας μεταφοράς.

27. ' Ο παΐς εκ νομίμου αλόγου, όστις ποθεινός φαίνεται 
πατρ'ι ηδη προχεχωρηχότι την ήλιχίαν, λίαν δε θερμαίνει την 
φυχβ,ν αυτου τη ίγά π η , διότι ό πλούτος, δντινα χληρονομεί 
κληρονόμος τις άλλότριος τού γένους, είναι τω άποθνησχοντι 
ιδιόκτητη στυγερώ τατος (χα'ι ό ποιαην). άλλ’ ώτε παΐς ki 
άλόχου πατρί ποθεινός ικοντι νεότατος το πάλιν ήδη, μάλα δέ 
οί θερμαίνει φιλότατι νόον έπεί πλούτος ό λαχών ποιμένα (ό 
ποιμην οίς μεταφορά αντί του κληρονόμου) έπακτόν άλλό- 
τριον θνάσκοντι στυγερώτατος· καί όταν καλά ερξαις άοιδάς 
άτερ, Άγησίδαμ’ εις Ά'ίδα σταθμόν άνήρ ικηται, κενεά πνεόσαις 
επορε μόχθφ βραχύ τι τερπνόν (η έννοια είναι' καθώς ό 
άποθνησκων πλούσιος άνηρ λυπεΐται, εάν δεν έχη παΐδα 
κληρονόμον, ουτω λυπεΐται χαι ό καλά εργασάμενος άνηρ, 
εάν άποθάνη άνευ ύμνου κλεΐζοντος αυτόν). Ό  10, 86 -94. 
Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα μιας παραβολής καί μιας 
μεταφοράς.

28. Η θυγάτηρ. Ί . Γ, XX.IV, 17.
29. Λί θυγατέρες, αί δέ σοφαί Μοισάν θύγατρες (γεννή

ματα) άοιδαί. Ν, 4, 2 —3.
30. Ο ορφανός. — 1. κελαδεννάς δ’ ορφανοί (άνευ)

1 Α η λ .  χ ε κ ρ ιτ α ι .
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υβριος. Ί .  4, 8— 0. — 2. ψόρον αίων Κασταλίας ορφανόν
(εστερημίνον) άνδρών. Άποσπ. VI, 8 —9 (σελ. 283).

31. '0  πλούσιος άνηρ, οστις λαβών με την χείρα  την 
xa/λάζουσαν εν ο ον ύ γρφ  αμπέλου πάγχρυσον φιάλην, χτήμα 
άπιστον πάντων, χαι προπίνων δωρείται αυτήν νεανία γαμβρω  
ά:το  τοϋ εαυτού οϊχου εις τον εαυτού οίχον,1 τιμησας την 
τε εύφροσύνην τού συμποσίου χαι τον εαυτού γα ιβρόν, χαι 
οστις επι παρουσία το>ν φίλων χαδίστησι τον γαμβρόν του 
ζηλωτόν διά την άοίστην συναρμογην τού γάμου, (η δρόσος, 
τά ρευστόν νέχταρ χαι 6 χαρπός). φιάλαν ώς εϊ τις άφνεάς 
άπό χειρός ελών ένδον αμπέλου καχλάζοισαν δρόσφ (ή δροσος 
ώς μεταφορά άντ'ι τού ύγρου ) δωρήσεται νεανί<φ γαμβρφ προ
πίνων οικοθεν οίκαδε, πάγχροσον, κορυφάν κτεάνων συμποσίου 
τε χάριν, κάδος τε τιμάσαις εόν, έν δέ φίλων παρεόντων Ό·ηκέ 
νιν ζαλωτόν όμόφρονος ευνάς (η εύνη ώς μετωνυμία άντ'ι τού 
γάμου)’ καί εγώ νέκταρ χυτόν (τό χυτόν νέχταρ ώς μεταφορά  
άντ'ι τού υμνου), Μοισάν δόσιν, άεθλοφόροις άνδράσιν πέμπων, 
γλυκόν καρπόν (ό χαρπός ώς μεταφορά άντ'ι τού γεννήματος) 
φρενός, ίλάσκομαι, Όλυμπίο;. Ιϊυθ-οΐ τε νικώντεσσιν. Ό . 7, 1 — 10. 
Ι Ιο λ ν χ ρ ω μ ιχ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ι  τρ ιώ ν  
μ ε τα φ ο ρ ώ ν .

32. ' / /  εύνοια, είπε . . . δράν . . . γαίαν ευφρονα (πρόσ- 
φορον) μήλοις. Ό . 7, 62 — 63.

33. Ί )  ß  άνατος. —-  1. έσλών γάρ υπό χαρμάτων πημα 
■θνήσκει (αφανίζεται) παλίγκοτον δαμασ&έν. Ό . 2, 21—22. —
2. θνάσκει {λησμονείται) δέ σιγαθ·έν καλόν εργον άπαν. 
Άποσπ. 120.

II. Ή  οΐχία.

1. Η οίχησις (χολ οι μάρτυρες), το ί2 παρά καλλιχόρψ 
vaíotoi (φύονται) πόλι Χαρίτων . . . πιστοί χορευτάν μάρτυρες

’ Δια γαρ την οικειότητα αί οικίαι κοινα'ι είναι τω τε πατρ'ι κα'ι τη 
νύμφη κα'ι τω γαμβρω. — 2 Δηλ. οί οόνακες.
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(οπαδοί). Π. 12, 26— 27. Π ολνχρω μ ικ ο ν  σ ύ μ π λεγμ α  
Svo μεταφ ορώ ν.

2. Το ερχος. Ιδέ Γ, XX.
3. Η χλείς. — 1. βουλάν τε καί πολέμων εχοισα

κλαϊδας (αποφάσεις) ύπερτάτας. ΓΙ. 8, 3— 4. — 2. κρυπταί 
κλαϊδες (βοηθητιχά μέσα) έντί σοφάς Πειθούς ίεράν φιλοτάτων. 
Π. 9, 38— 39.

4. Η ροπή της τρυτάνης. — 1. δ τι γάρ πολύ καί 
πολλή. ρέπη (ή συρροή του πλ-ηδους tá v  ανδρωπων). Ό . 8? 
22— 23. — 2. ύπνον άναλίσκοισα ρέποντα (έπερχόμενον) προς 
άώ. Π. 9, 25.

5. ΟΙ χο.λο'ι άνδρες, οίτινες τους έλδόνζας ξένους παραχα- 
λοϊσιν εις δεΐπνον. φιλίων δ’ έπέων άρχετο, ξείνοις άτ’ έλθόν- 
τεσσιν εοεργέται δεΐπν’ έπαγγέλλοντι πρώτον. Π. 4, 29—31. 
Π αραβολή.

6. Η ευωχία, επτά γάρ δαίσαντο (έξηφάνισαν) ποραί 
νεογυίους φώτας. Ν. 9, 24.

7. Tb λίχνευμα. δψον (ηδονή) δέ λόγοι φθονεροΐσιν. Ν.
8, 21.

8. Το έπίδειπνον. δείπνου δέ λήγοντος γλυκύ τρωγάλιον 
(το σχάλιον). Άποσπ. 124c.

9. Ί) χρατήρ. Ί .  Γ, XVII, 5.

III. AI πράξεις των ανθρώπων εν γένει.

1. cΗ άνάγνα>σις χαι ή γραφή, τον Όλυμπιονίκαν άνά-
γνωτέ (ζητήσατε) μοι Άρχε στρατού παϊδα, πόθ·ι φρενός εμάς 
γέγραπται (άπόχειταί). Ό . 10, 1— 3. Σ νμ ,π λεγμ α  Svo
μ ετα φ ο ρ ώ ν.

2. °Ολος 6 λογαριασμός χαι ή πληρωμή. Ί .  Γ, XXVIII,
ε, 7.

3. ‘Ö τάχος, δμος δέ λΰσαι δυνατός όξεΐαν έπιμομφάν 
τόκος (ωραίος ύμνος) θ-νατών. Ό . 10, 8— 9.

.
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4. Η στάςις. —  I. οίς . . . αιδοία ποτιστάξη (παρέχει) 
Χάρις εύκλέα μορφάν. Ο. 6, 75— 7G. — 2. θ·ρήνον . . . 
τον . . . άϊε λειβόμενον (ηχούντο.). Π. 12, 8— 10. — 3. τερπνάν 
έπιστάζων (π αρ έχουν) χάριν. Ί . 4, 74.

5. Ή  στά~ις (χα'ι η οιχοοόμησις της χρηπϊδος). πραδν 
δ’ Ίάσων μαλθακή. φωνή ποτιστάζων δαρον (ομίλων) βάλλετο 
κρηπίδα (ζατεβάλλετο αρχήν) σοφών έπέων. ΓΙ. 4, 13G— 138. 
Ι Ιο λ υ χ ρ ω μ ικ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  S ú o  μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

G. Η  λόσις τον σχοινιού, λύει (αποσοβεί)  δοσφόρων σχοι- 
νίον (βάρος) μεριμνάν. Άποσπ. 24S.

7. ι/7 άναφις τον πυρσουβ (ο στέφανος χα'ι ό βλαστός).
κείνον άψαι πυρσόν (ό έγχωμιασμός) ύμνων κα; Μελίσσι;) παγ
κρατίου στεφάνωμ’ (χαύχημα) επάξιον, ερνεϊ (παιδί) Γελεσιάδα. 
Ί . 4, 43— 45. ί ίο λ υ χ ρ ω μ ικ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν
μ ε τα φ ο ρ ώ ν .

8, Οι μάρτυρες. Ί .  Γ, II, 1.

IV. ιΗ  μυθολογία.

1. Το ρευστόν νέζ.ταρ. Ί .  Γ, I, 31.
2. Το των Μουσών άγιον υοιορ της Δίρχης. πίσω σφε ' 

Λίρκας αγνόν δδωρ (da χλείσω αύτοΰς τοΐς εμοΐς υμνοις). 1. G, 74. 
Αλληγορία.

3. ’0 τον ουρανον βαστάζων Ατλας, καί μάν κείνος 3 
Άτλας οορανφ προσπαλαίει νύν γε πατρφας από γάς από τε 
κτεάνων. ΓΙ. 4 , 289— 290. Παραβολι).

4. Αϊ στηλαι του ΊΑραχλέους. άνορέαις δ’ έσχάταισιν 
οϊκοθεν στάλαισιν άπτονθ·’ Έρακλείαις ( τά μέγιστα  χατωρ- 
θωσαν). Ί .  4, 1 1 — 12. 1

1 Του διά πυρδς σημείου. — 2 Θά ποτίσω αυτούς, δηλ. τον Λάυ.τ ·>) s 
καί τους υιούς του. — 3 Ληλ. δ Δαμδφιλος.
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Υ. Ή  Ιερουργία.

1. Ή  ράντισις. — 1. Άλκμάνα στεφάνοισι βάλλω,
ραίνω (χλειζω) δε και υμνφ. Π. 8, 57. — 2. τάνδ’ επιστεί- 
χοντα νάσον ραινέμεν (6 έγχωμιασμός) εδλογίαις. Ί . 6, 21.

2. ( Η μαλ&αχη δρόσος,) η ράντισις χαί at σπονδαί. 
μεγαλάν δ’ άρετάν δρόσ'ψ μαλθακή (χαρίεντι επαινώ) ρανθεισαν 
(χλεϊσάεισών) κώμων υπδ χεύμασιν (ύμνοις), άκούοντι. Π. 5, 
98— 101. Πολυχρωμικον σύμπλεγμα τριών μετα
φορών.

3. Το τού Διός ίλεΐον πτηνόν. Ί .  Γ, XXVIII, β, 11.
4. 10 προφήτης (χαί ο παΐς). έγκιρνάτω τίς νιν, γλυκύν 

κώμου προφάταν (προάγγελον), άργυρέαισι δέ νωμάτω φιάλαισι 
βιατάν αμπέλου παΐδ’ (οίνον). Ν. 9, 50— 51. Πολυχρωμικον 
σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

5. Το των Μουσών άγιον έχ μέλ.ιτος χαί λευχοΰ 
γάλαχτος μεμιγμένον ποτόν, η μιζίζ, (ή δρόσος χαι) ο άφρός. 
εγώ τάδε τοι πέμπω μεμειγμένον μέλι λευκφ συν γάλακτι, 
κιρναμένα δ’ εερσ’ (η δρόσος ως μεταφορά αντί τού αφρού) 
άμφέπει, πόμ’ άοίδιμον (η έννοια της αλληγορίας είναι' πέμπω  
σοι τούτον τόν της Μούσης Κλ.ειούς άγιον έπινίχιον). Ν. 3, 
70 -  78. Πολυχρωμικον σύμπλεγμα ριιάς αλληγορίας 
και μιας μεταφοράς.

6 . ( Η  ανδησις χαί) τδ εύάυμον συμπόσιον, εν ω ό μεν 
πρώτος χρατηρ άφιερωδη τω Διί Όλυμπίω, 6 δε δεύτερος 
τη Γ  αία χαι τοΐς ηρωσιν, ό δε τρίτος τω Διί Σωτηρι. θάλ- 
λοντος (η ανδησιζ ώς μετα,φορα αντί Γης εύδυμίας) άνδρών 
ως δτε συμποσίου δεύτερον κρατήρα Μοισαίων μελέων κίρνα- 
μεν Λάμπωνος ευαέθλου γενεάς υπέρ, έν Νεμέμ μέν πρώτον, 
ώ Ζεΰ, τίν άωτον δεξάμενοι στεφάνων, νυν αυτ’ έν ’Ισθμού δέ
σποτα Νηρειδεσσί τε πεντήκοντα παίδων 6πλοτάτου Φυλακίδα 
νικώντος. είη δέ τρίτον σωτηρι πορσαίνοντας Όλυμπίψ Αίγιναν
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κάτα σπένδειν μελίφθογγο ις άοιδαΐς ( 3) έννοια ταύτης της παρα
βολής sha t ώς έξης' χαδώς έυ τοΐς συμ:τοσίοις οι ° Ελληνες 
τοΐς ίλεοίς τρεις χρατηοας χαδαγιάζουσι ν, ούτως χαδιερώ  χολ 
εγώ, λέγει ό Πίνδαρος, υπέρ της ευάδλου γενεάς του Αίγι- 
νήτου Αάμπωνος τρεις επινιχίους υμνους’ τον μεν πρώτον 
/  δηλ. τον Ν. 5 ]  άιριέρωσα σοί, ώ Ζεϋ, ό'ταν ενίχησεν εν 
Χεμέα ό ΙΙυδέας, ό πρεσβύτερος υιός του Αάμπωνος, τού
τον δε τον δεύτερον χα&αγιάζω τω Ποσειδώνι χαι ταίς 
Νηρείσιν νιχη σαντος του Φυλαχίδου, του νεωτέρου υίου του 
Αάμπωνος, χαι άά. χαδιερώ αω  τον τρίτον έπινίχιον τω Διί 
Σω:ηρι, εάν do. νιχηση ό Φυλαχίδας εν τοΐς Ολυμπίοις). I. 6,
1 1). Πολνχρω μ ιχον σύμπλεγμα μιας παραβολής
χαί μιας μεταφοράς.

7. ' / /  μετά την εορτήν ημέρα., έντι μέν θνατών φρένες
ώκότεραι κέρδος αίνήσαι προ δίκας δόλιον τραχεΐαν έρπόντων 
προς επιβδαν (μέλλον) όμως. ΓΙ. 4, 139 140.

8. Η χτίσις του δησαυροϋ. Ί . Γ, XXVIII, ζ, 29.

VI. Το άσμα.

Το προανάχρουσμαΑ άδεΐαί γε μέν άμβολάδοιν ( ως
προοίαιον, δηλ. της αελλοόσης εν ’ Ολυμπία νίχης) έν τελεταις 
οίς Αθα\αίων ν ιν2 όμφαί κώμασαν. Ν. 10, 33 — 35.

VII. cΗ  μουσιχχΙ.

/ /  ηρεμαίως ύπηχουσα χιδάρα. τό καοχάσθαι παρά 
καιρόν μανίαισιν όποκρέκει (είναι ίσον)  Ό . 9, 39.

’ Δηλ. το προοίαιον του ασρ,ατος, ή αναβολή. — 2 Δηλ. τον Θεαίον,
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V ili. Οι αγώνες.

1. Εν τφ  σταδίφ  έσχάπτετο εχάστω πεντΰ.θλω τόπος 
τις 1 χατά μιχρον μεν πλάτος μέγα  δε μήχος, ένα οϊ πόοες 
του πηδώντος εύδιαχρίτως χαταλίπωσιν ίχνη χαι του μέρους, 
όθεν ήρξατο τά πήδημα, χα'ι του μέρους, όπου έτελεότησεν. 
ή δύναμις των ελαφρών ποδών ( χα'ι οι πέραν πόντου πετό- 
αενοι αετοί), εί δ’ δλβον ή χειρών βίαν ή σιδαρίταν έπαινήσαι 
πόλεμον δεδόκηται, μακρά μοι αύτοθεν αλμαθ·’ ύποσκάπυοι τις· 
έ'χω γονάτων έλαφρόν όρμάν καί πέραν πόντοιο πάλλοντ’ αίετοί 
(εν τοΐς έπαίνοις νι/.ώ χα'ι χατά τό μέγεθος χα'ι χατά. τό 
ύψος τους ομοτέχνους μου). Ν. 5, 18—21. Πολνχριο μ ιχον  
σύμπλεγμα ovo αλληγοριών.

2. ι0  έλαφράς πόδας εχω νγ ίστάμενος χα'ι αναπνέων 
αθλητής, ίσταμαι δή ποσσί κοόφοις, αναπνέων τε ( είμαι έτοι
μος νά διηγώμαι). Ν. 8, 19. Αλληγορία.

3. cΗ  ταχυποδία. ποδαρκής (ταχεία) άμέρα. Ο. 13, 
38— 39.

4. 10 στρέφων, πλέχων χα'ι ελχων άχαταγωνιστος αθλη
τής χα'ι ό άντ'ι του νιχηθέντος τφ  νιχήσαντι παλαιών τραχύς 
εφεδρος. οίον αίνέων κε Μελησίαν έριδα στρέφοις,:! ρήματα 
πλέκων, άπάλαιστος έν λόγψ ελκειν, μαλακά μεν φρονέων 
έσλοίς, τραχύς δέ παλιγκότοις εφεδρος (είμαι άνέλεγχτος έπαι- 
νέτης του Μελησίου). Ν. 4, 93 — 96. Αλληγορία.

5. Τό εγγύτατα  τού σχοπού άχόντισμα. άκοντίζων σκοποί 
αγχιστα Μοισάν (έπαινών συμφωνότατα τή έμπνεύσει τών 
Μουσών). Ν. 9, 55. "Αλληγορία.

6. cΗ  ρίψις τού περιδινουμένου χαλχίνην άχωχήν έχοντος 
άχοντίου εξω τού σταδίου , (ή παρειά) χα'ι ή διά μαχράς

1 Τούτον τον τ ό π ο ν  ό Πίνδαρος καλεΐ «έίλμιατα». — 2 Δηλ. ίτοιαος 
να τρέχη. — 3 Δηλ. σύ, ποιητά. ’Εννοεί δε ό Πίνδιρσς εαυτδν, διδτι 7:ολ- 
λάκις ήδη επήνεσε τον Μελησίαν.
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ρίψεως έχνίχησις των αντίπαλων, ελπομαι μή χαλκοπάραον 
( ^ παρειά ως μεταφορά αντί της άχωχής) άκονθ·’ ώσείτ’ άγώ- 
νος βαλεϊν εξω παλάμη δονέων, μακρα δέ ρίψαις άμεύσασί}’ 
άντίους (ελπίζω, ο τι λεν {λα ύπερβώ  το μέτρον του επαίνου 
άλλα ότι άριστα δά επαινέσω τον λέρωνα). Π. I, 4 3 —45. 
ΓΙολνχρωμικόν σύμπλεγμα μιας αλληγορίας καί 
μιας μεταφοράς.

7. λ) πένταδλος, ο στις ρίπτει το χαλχίνην άχωχήν εγον 
άχόντιον μ ε ά ’ όσης έχει δυνάμεως τόσον μαχράν, ώ στε ν 
άποδαρρυνδώσιν οί αντίπαλοι έξαχολουδοϋντες τον αγώνα, 
χαί όστις νιχά τοιουτοτρόπως μετά  βραχυν χρόνον ευχόλως 
άπαλλάτων των αγωνισμάτων τον αυχένα χαί το σδεναοον 
σώμα, του, πρ'ιν νά προσβληδώσι τα μέλη ύπο του φλέγοντος 
ήλιου (χαί ή παρειά), άπομνύων μή τέρμα πρόβας άκονΌ·’ 
ώτε χαλκοπάρ^.ον (ή παρειά ώς μεταφορά ντί τής άχωχης) 
δρσαι Φοάν γλώσσαν, δς 1 έ£επεμψεν2 παλαισμάτων αδχένα 
καί αθ·ένος (ή δόναμις ώς μετωνυ μία αντί του σδεναρου σώ
ματος) άδίαντον, αΐθωνι πριν άλίψ γυΐον έμπεσεϊν (ομνύω, ότι 
ποιων χατ έντολήν των Δελφών άνδρών τον εις τον Απόλ
λωνα παιάνα δεν ήδελον νά τΰχω βραχέως [«δρσαι θοάν 
γλώσσαν»] χαί ευχόλως του επαίνου αυτών χλ,είζων τον δέον 
διά ταπεινωσεως του Νεοπτολέμου, opvóoj, ότι δεν προέβην 
πέραν του δέοντος [«μή τέρμα πρόβας»] μεταχειριζόμενος 
τέχνασμά τι, χαδώς ό πένταδλος, όστις ρίπτει χλπ.) Ν. 7, 
70— 74. ΓΙολνχρω μικόν σύμπλεγμα μιας παραβολής, 
κ α ί  μιας μεταφοράς.

8. ιΗ  μαχράν δισχοβολία χαί τό επί πολύ άχόντισμα. 
μακρά δισκήσαις άκοντίσσαιμι τοσοϋθ’ (είδε νά δυνηδώ  
τόσον υπερβαλλόντως νά εξυμνήσω).* I. 2, 35. Αλλη
γορία.

9. Ό  στέφανος. —  1. Ίλίψ  μέλλοντες επί στέφανον

1 Δ η λ .  ό ά * ω ν .  —  2 Δ η λ .  ά π ή λ λ α ξ ε ν .  —  3 Δ η λ .  τ ο ν  Ξ ε ν ο χ ρ ά τ τ ,ν .
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(τείχος) τεΰξαι. Ο. 8, 3 2 - 3 3 .  — 2. Μδέ Γ, ΧΧΙΥ, 7. —
3. όλβιόν άνδρα διωξίππου στεφάνωμα (χαΰχηυα) Κυράνας. Π. 
9, 4. —  4. Ί . Γ, III, 7.

10. 7 /  πλοκή του στεφάνου, άνδράσιν αί/ματαΐσι πλέκουν 
(ποιων) ποικίλον ύμνον. 'Ο. 6, 86.

11. 7 /  ταινία του στεφάνου, φέρων Λυδίαν μίτραν f έπϊ- 
νίχιον Λυδία αρμονία συντεθειμένου). Ν. 8, 14— 15.

12. ιΗ στεφάνωσις. — 1. δθεν 1 ό πολύφατος ύμνος αμφιβάλ
λεται σοφών μητίεσσι (περιπλέκεται εις τον νουν των ποιητών). 
Ό . 1 ,9 . — 2. εμέ δέ στεφανώσαι (να χλεΐσω) κείνον ίππίψ νόμφ 
Αίοληΐδι μολπά χ ρ ή .’Ο. 1, 101 — 102. — 3. πρύτανι κύριε πολλάν 
μέν ευστεφάνων (ευ τετειχισμένων) άγυιάν. Π. 2, 58.

13. cΗ άνάθεσις του βραβείου, μέγιστον δ’ αίόλφ ψεόδει 
γέρας άντέταται (παρέχεται). Ν. 8, 25.

14. ιΗ  ανέγερσις του άνδριάντος του νιχητοΰ. — 1. 
άφθόνητος δ’ αίνος Όλυμπιονίκαις ούτος άγκειται (μένει). Ό . 
11, 7— 8. — 2. Ί , Γ, XXVIII, ζ, 4.

15. 0 έν οίχω μαχόμενος πετεινός (xa\ ή μάρανσις).
υιέ Φιλάνορος, ήτοι καί τεά κεν ένδομάχας άτ αλέκτωρ συγ- 
γόνιρ παρ’ εστία. άκλεής τιμά κατεφυλλορόησεν ( η μάρανσις 
ώς μεταφορά άντι τ^ς απώλειας) ποδών ( ή έννοια είναι' 
χαθως ό έν τω οίχω μόνον ού /ι δε εν τοίς δημοσίοις άγώσι 
μαχόμενος πετεινός είναι άχλεης, ούτως χα.ί συ θά ήσο άχλεης, 
έάν έμενες έν τη αρχική πάτριοι σου, έν Κνωσσω, χαί δεν 
ηρχεσο εις την νέαν πατρίδα σου, την [μέραν). ‘Ο. 12, 13 15.
Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ ο ρ  α ν  μ η  λ ε γ μ α  α ία ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί
ρ α ά ς  ρ ιε τα ψ ο ρ ά ς .

IX. ‘7/ αρχιτεκτονική.
1. Ο  τέχτων. 1. θ-ρέψεν ποτέ τέκτονα (παραίτιον) 1 

νωδυνίας. Π. 3, 5— 6. —  2. μελιγαρόων τέκτονες (χορευταί)

1 Ληλ. εξ ’()λυρ.πίϊς. — 2 Ληλ. ιατρόν.
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κώμων νεανίαι. Ν. 3, 4— 5. —  3. χρή δ’ απ’ Αθανάν τέκτον’
( άλείπτην)  άεθληταϊσιν εμμεν. Ν. δ, 49.

2. Οι τέχτονες. τέκτονες (ποιηταί)  οία σοφοί αρμοσαν. II.
3, 113— 114.

3. 'Ή  θεμελίωσις του οίχοδομηματος. —  1. σέθεν 
άδυεπής ύμνος όρμάται θέμεν (ν αρχίσω) διίνον άελλο- 
πόδων μέγαν ίππων. Ν. 1, 4 —6. — 2. άρχαί δε βέβληνται 
θεών (αϊ άρ/α'ι είναι από των θεών). Ν. 1, 9.

4. Η  οίχοδόμησις τής ̂ χρηπΐδος. —  1. Ίδέ Γ, III , δ.
2. κρηπίδ’ (εισαγωγήν) άοιδάν ιπποισι βαλέσθαι (να ποιήσω- 
μεν). II. 7, 4.

5. cΗ  ο· χοδόμησις τής λαμπρός χρηπΐδος. δθι παϊδες 
Αθαναίων έβάλοντο φαεννάν κρηπίδ’ ελευθερίας ( έθεμελίωσαν 
τήν ελευθερίαν). Αποσπ. 77.

6. 'Ή  οίχοδόμησις τής χρυσής χρηπΐδος χαι -ή τείχισις. 
κεκρότηται χρυσέα κρηπίς (έτοιμον είναι το προοίμιον) ιεραι- 
σιν άοιδαΐς· εία τειχίζωμεν (ας στιχουργώμεν) ήδη ποικίλον 
κόσμον αΰδάεντα λόγων. Αποσπ. 194, 1 —2. Σύμπλεγμα  
δύο μεταφορών.

7. Τό πρόθυμον, γνώσομ,αι τάν όλβίαν Κόρινθον, Ίσ θ 
μιου πρόθυρον (εϊσοόον του Ισθμού) Ποτειδάνος. Ό . 13, 3— δ.

8. Η  άνέγερσις τού χίονος. τεθμός δέ τις αθανάτων καί 
τάνδ’ άλιερκέα χώραν 1 παντοδαποΐσιν υπέστασε ( παρείχε)  
ξένοις κίονα (προστασίαν) δαιμονίαν. Ό . 8, 2 δ —27.

9. Η  ύποστήριζις τής στήλης, σεΰ δέ πάτρφ Χαριάδαις 
τε λάβρον υπερεΐσαι λίθον Μοισαΐον (να ποιήσω έπινίχιον).
Ν. 8, 46—47.

10. Ί) ααεταχίνητος /ίων. δς Έκτορ’ εσφαλε, Τροίας 
άμαχον άστραβη κίονα (αχίνητον προστάτην). Ό . 2, 8 9 —90.

II . Η δρυς, ήτις εν άλλοτρία οιχία συν τοΐς αλλοις . 
βασιλιχοΐς χίοσιν έρείδει τήν στέγην. Ί . Γ, XXVIII, γ, 4.

1 Λ η λ .  x / ,ν  Α ί γ ι ν α ν .
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12. cH  διά. χρυσών χιόνων υποστήριξις του ευτειχους 
προθύρου του θαλάμου, ή οίχοδόμΐ\σις του αξιοθέατου οίχου 
(«μέγαρον»), χαι το τηλαυγές μετώπου του άργο μόνου έργου. 
χρυσέας υποστάσαντες εύτειχεί προθύρφ θαλάμου κίονας ώς 
οτε θαητόν μέγαρον πάξομεν {η έννοια της παραβολής είναι* 
χαθώς χρυσούς ύποστήσαντες χίονας έν εύτειχεί προθύρω  
του θαλάμου τον αξιοθέατου οίχον οιχοδομούμεν, ούτως χα'ι 
τον ύμνον θά ποιήσωμεν) ’ άρχομένου δ’ έργου πρόσωπον χρή 
θέμεν τηλαυγές ( ή έννοια, της αλληγορίας είναι αργό μεν οι 
της ποιησεως πρέπει να. έπινοησωμεν τώ υμνώ λαμπρόν 
προοιμίου).1 Ό . G, 1—4. Σύμπλεγμα μιας παραβολής 
και μιας αλληγορίας.

13. 01 χαλύβδινοι ήλοι, τίς δέ κίνδυνος κρατεροίς άδάμαν- 
τος θησεν αλοις (άχαταγωνίστω δυνάμει); Π. 4, 71.

X. Η  ανδριαντοποιία.

Η  άνάθεσις της Παρΐου λίθου λευχοτέρας επιτύμβιου 
στήλης, εί δέ τοι μάτρφ μ’ ετι Καλλικλεΐ κελεύεις στάλαν 
Παρίου λίθου λευκοτέραν (νά χλείσω τον Καλλιχλέα έπινι/ίω). 
Ν. 4, 79— 81. 'Αλληγορία.

XL cΗ επεξεργασία του χρυσού.

1. ι0  χρυσός. — 1. κόσμων επί στεφάνφ χρυσέας ( χαλ~ 
λίστης) ελαίας άδυμελη κελαδήσω. Ό . 11, 13— 14. —- 2. 
χρόσεαι (χάλλισται) παϊδες εύβοόλου Θέμιτος." Ό . 13, 8.

2. ι0 διαυγέστατος επόμενος χρυσός, ό χρυσός έψόμενος 
αύγάς έδειξεν άπάσας, ύμνος δέ τών αγαθών έργμάτων βασι-

1 Έν ταϋ5α παραβαίλλεται ό ιχεν ολος ΰρ.νος προς τον οίκον, το δε 
προοίμιον αύτοΰ προς το πρό^υρον, το δε επίλοιπο ν ριε'ρος του υρινου προς τον 
Δάλαρ,ον. — 2 Δηλ. αί *Ωροα.
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λεΰσιν Ισοδαίμονα τεύχει φώτα (γή έννοια είναι' χαθώς ό επό
μενος χρυσός δείχνυσιν λαμπροτάτας αόγάς, ούτως ή εξύμνη- 
σις των χαλών έργων χαθ ίστησι τον άνδρα ίσον τοίς βασι- 
λεϋσι χατά την δόξαν). Ν. 4, 82— 85. 1 ίαραβολί).

3. ' 0 χρυσός, οστις είναι τό πολυτιμότατον των χτημά
των. Ί . Γ, X XVIII, ε, 2.

4. Ί) χρυσός, οστις εν τω μεγαλύνοντι τους άνδρας 
πλούτο) εξοχα διαπρεπει. Ί . Γ, X XVIII, ζ, 34.

5. Η δοχιμασΐα του χρυσού διά της λυδίας λίθου. 
πειρώντι δέ καί χρυσός εν βασάνφ πρέπει καί νόος ορθός ( η 
έννοια είναι’ χαθώς ό χρυσός διά της Λυδίας λίδου, ούτως 
ό των φίλων τρόπος διά της πείρας δοχιμάζεται). Π. 10, 
67— 68. Παραβολή.

X II. Η  σιδηρουργιχη.

0 άχμων χα'ι η σιδηρουργία, άψευδεΐ δέ προς άκμονι 
χάλκευε γλώσσαν (εσο φιλαλήθης). II. 1, 86— 87. yík/.ij-  
γορία.

X III. 1Η  ξυλουργιχή.

1. II  στάθμη. — 1. πόλιν κείναν . . . Ύλλίδος στάθμας 
(διχαιοσύνης) Ιερών έν νόμοις εκτισσε. Π. 1, 61— 62. — 2. 
Θρασύβουλος πατρφαν μάλιστα προς στάθμαν (παράδειγμα) 
εβα. II. 6, 44— 45. — 3. τών μέν υπό στάθμη ( χατά το 
δίχαιον) νέμονται. Άποσπ. 1, 4.

2. II στάθμη, δ ί  ης γράφεται ή διευθύνουσα γραμμή. 
καίπερ . . . ούκ είδότες . . . άμμε πότμος άντιν’ εγραψε (προσ- 
διωρισεν) δραμέμεν ποτί στάθμαν ( χανόν,α). Ν. 6, 6— 7.

3. 0 άχρωτηριασμός χα'ι ό οξύτομος πέλεχυς. Ί . Γ,
ΧΧΥΙΙΙ, γ, 4.
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ΧΙΥ. Η  υφαντουργία.

1. ‘/ /  ύφανσις. — 1. υφαίνειν (ή εξασφάλισή) λοιπόν 
όλβον. Π. 4, 141. — 2. τ'ιν δέ τούτων έξυφαίνονται (παρέ
χονται) χάριζες. Π. 4, 275. — 3. έξύφαινε (τελείωσε), γλύ
κεια., καί τόδ’ αύτίκα, φόρμιγξ, Λοδίο  ̂ συν άρμονίμ μέλος. Ν. 
4, 44— 45.

2. c/ /  υφανσις του ποιχίλου χεφαλοδέσμου. υφαίνω δ’ 
Άμυθαονίδαισιν ποικίλον άνδημα (στιχουργώ  λαμπρόν ποίημα). 
Άποσπ. 179. Α λ λ η γ ο ρ ία .  ·

ΧΥ. 1Η  γεωδαισία.

/ /  ελξις της μαχράς στάθμης, στάθμας δέ τίνος ελκό- 
μενοι περισσάς (οι παρά την δύναμίν των μεγάλα πράγματα  
σχεδιάζοντες). ΓΙ. 2, 90—91. Α λ λ η γ ο ρ ία .

XVI. Η  Ιατριχη.

1. II ϋερ απεία. εμέ δ’ ούν τις άοιδάν δίψαν άκειόμενον 
(ίχανοποιοϋντα) πράσσει χρέος. Π. 9, 10 3 —J04.

2. Το φάρμαχον. — 1. ψύχραν οπότ’ ευδιανόν φάρμακον 
(χλαΧναν) αύραν ΓΙελλάνα φέρε. Ό . 9, 9G— 97. — 2. φάρ
μακον (ίχανοποίησις) κάλλιστον έάς άρετάς. ΓΙ. 4, 187.

3. 0 ιατρός, (τό φως) χαι 6 θεραπεύων μαλαχη χειρ ί 
το τραύμα του ελχους. έσσί δ’ ίατήρ (ό ιατρός ώς μεταφορά  
αντί του σοφού βασιλέως)  έπικαιρότατος, Παιάν τέ οί τινμ 
φάος (το φως ιίς μεταφορά αντί του χλεους). χρή μαλακάν 
χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ελκεος άμφιπολεΐν (πρέπει νά έπι- 
ειχευησαι, ω ’Αρχεσίλαε, προς τάν στασιαστήν Δαμόφιλον). 
Π. 4, 270 — 271. Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα  μιας  
αλληγορίας καί δνο μεταφορών.
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XVII. 'Ό πολιτιχός βίος.

1. Η υπαχοη. έ'δοξεν γυμνός αυτψ κάπος όξείαις ύπα- 
κουέμεν (or: είναι έχτεδειμένος) αυγαΐς άλίου. 0 . 3, 24.

2. ;0 διχηγόρος. συνδικος (μάρτυς) δ’ αΰτψ Ιολάου 
τύμβος. Ό . 9, 97—99.

3. Η πτώσις τού χληρου. — 1. πολλά δ άνθρώποις
παρά γνώμαν επεσεν (έγένετο). 'Ο. 12, 10. — 2. επεσε δ' 
ου Χαρίτων έκάς (δεν είναι αλλοτρία) ά δικαιόπολις . . . νά- 
σος.1 Π. 8, 21— 24.

4. '0  δραπετεόων δούλος. ευδαιμόνων δραπέτας (ό έγ- 
χαταλείπων) ουκ εστιν όλβος. Άποσπ. 134.

5. Η σχυτάλη των Σπαρτιατών (χαί ό χρατηρ). έσσί 
γάρ άγγελος ορθός, ήϋκόμων σκυτάλα (αγγελιαφόρος) Μοισάν, 
γλυκύς κρατήρ (μεσίτης) άγαφθέγκτων άοιδάν. Ό . 0, 91 —92. 
Ι Ιο λ ν χ ρ ω μ ικ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  S vo  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

0. ' / /  αμαξιτή οδός, καί ταΰτα μέν παλαιότεροι οδόν 
αμαξιτόν (τρόπον) εύρον. Ν. 6, 53 — 54.

7. / /  πορεία επί τ^ς αμαξιτής οδού, μακρά μοι νεΐσθαι 
κατ' αμαξιτόν (έπεχτείνω  τα ποιήματα). II. 4, 24 /. 
γ ο ρ ία .

8. Η σονδιαο-ταυρουμένη τρίοδος χαι η ορδή οδός, ήρ’, 
ω φίλοι, κατ’ άμευσιπόρους τριόδους έδινήθην, όρθάν κέλευθον 
ιών τό πρίν (εσφάλην τοΰ δέοντος παρασυρόμενος εις παρέχ- 
βασιν); ΓΙ. 1J, 38— 39. Α λ λ η γ ο ρ ία .

X V III. 10 πόλεμος.

1. Τό βέλος. — 1. έμοί μέν ών Μοΐσα καρτερώτατον 
βέλος (ποίημα.) άλκφ τρέφει. Ό . 1, 1 1 1 — 112. — 2. πολλά 
μέν άρτιεπής γλωσσά μοιτοξεύματ’ (επαίνους) έχει. Ί . 5 ,4 5 —40.

1 Δ η λ .  ή  Α ί γ ι ν α .

9
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2. Τά βέλη. — 1. κηλα (οι ήχοι της κιθάρας) δέ καί 
δαιμόνων θέλγει φρένας. Π. 1, 12. — 2. έκ πόντου σαώθη 
εκ τε ματρυιάς άθεων βελέων (επιβουλών) Π. 4, 161 162.

3. Τύ τόξον. το! δ' ου πλουτέοντες άέξονται φρένας άμ- 
πελίνοις τόξοις (οϊνω) δαμέντες. Άποσπ. 124 ab , 8 —9.

4. Ή  άχωχη. ουδέ vív ποτέ φόβος άνδροδάμας επαυσεν 
άκμάν (δύναμιν) φρένων. Ν. 3, 39.

5. Η  δηξις. θάξαις (ένισχύσας) δέ κε φύντ’ άρετ^ ποτί 
πελώριον όρμάσαι κλέος άνήρ. 30  10, 20 — 21.

6. Ή  κατά. την διάρκειαν της άχονησεως συρΐζουσα 
άκόνη ( χαι το ρεύμα), δόξαν ε'/ω τιν’ επί γλώσσο«. άκόνας 
λιγυράς (ηχούντος ύμνου), α μ’ έθέλοντα προσέρπει καλλιρόοισι 
(εύηχοις) πνοαϊς. *0. 6, 82—83. Π ο λ ν χ ρ ω μ τκ δ ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  δύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

7. c Η  Ναξΐα 1 σιδηροφάγος αχόν η, ητις είναι μεταξύ  
των άλλων λΐδων ή χαλλιατη. φαίης κέ νιν άνδρ’ 2 εν άεθλη· 
ταΐσιν ε'μμεν Ναξίαν πέτραις εν άλλαις χαλκοδάμαντ’ άκόναν 
(δη)., χο.δώς η Ναξΐα άκόνη είναι μεταξύ  των άλλων λΐδων 
/  κάλλιο-τη, ούτως είναι ό Μένανδρος ό χάλλιστος άλεΐπτης 
μεταξύ  τών άλλων). 3ί. 6, 72— 73. ΙΤαραβολύ/.

8. Τά ταχέα βέλη υπό τον άγχωνα εντός της φαρέτρας. 
πολλά μοι υπ’ άγκώνος ώκέα βέλη ένδον έντί φαρέτρας (πολ- 
λ.ούς επαίνους γινώσχω εν τη ψυχή μου). 3Ο. 2, 91— 92. 
'Α λ λ η γ ο ρ ία .

9. 1Η  μϊψις του βέλους, ιει γλυκύν Πυθώνάδ’ όϊστόν 
(κλέϊξε γλυκεϊ ύμνω). 3Ο. 9, 11.

10. "Η τόξευσις. —  1. πολλών έπέβαν καιρόν ου ψεύδει 
βαλών (ψευδές τι διατεινόμενος). Ν. \ ,  18. —  2. ρίμφα παι- 
δ-ίους έτόξευον (επεμπον) μελιγάρυας υμνους. Ί .  2, 3— 4.

11. ιΗ  τόξευσις, τα τόξα χαι τά βέλη, άλλα νΰν έκατα-

1 Έκ Νοίξου, πόλεο>ς της Κρήτης. — 2 Ληλ. τον Μένανδρον, τον 
άλείπτην.



βόλων Μ ο'σαν (Μουσών των ποιούντων εις άπαντα τόπον να 
διϊ χνωνται τα ποιήματα) από τόξων (ύμνων). Δία τε φοινικο- 
στερόπαν σεμνόν τ’ έπίνειμαι άκρωτήριον Άλίδος τοιοΐσδε βέ- 
λεσσιν (ύμνοις). ’Ο. 9, 5 9. Σύμπλεγμα τριών μετα
φορών.

12. Ή  τόξευα ις χάί τό τυχείν τού σχοπού. ελπομαι μέγα 
είπών σκοπού άντα τυχεΐν ώτ’ από τόξου ιείς. Ν. 6, 26—27. 
Παραβολή.

13. 1Η ευστοχία, σέο δ’ άγών, τον ύμνος εβαλεν (εξυμνεί). 
Ν. 3, 66.

14. Η  όιεόθυνσις του τόξου, ή ευστοχία , ή ρίφις των 
βελών χαί ή εντασις του τόξου, επεχε νΰν σκοπφ τόξον 
(απεύθυνε τον έπαινον προς τον σχοπόν), άγε ϋυμέ' τίνα βάλ- 
λομεν (εξυμνοϋμεν) έκ μαλθακάς αύτε φρενός εύκλέας όϊστούς 
ίέντες (χλεΐζοντες ύμνιμ); επί τοι Άκράγαντι τανύσαις (σ τρ ε
ψών τη ν προσοχήν μου προς Αχράγαντα) αυδάσομαι ένόρκιον 
λόγον άλαθεΐ νόψ. Ό . 2, 97 — 101. Σύμπλεγμα τεσσάρων 
μεταφορών.

15. "Ή ρίψις των δινουμένων ευ στόχων άχοντίων χαί ή
ρίφις των πολλών βελών ισχοραίς χερ σ ί εις τα πλάγια του 
σχοπου. εμέ δ’ εύθ·ύν άκόντων ίέντα ρόμβον παρά σκοπόν ου 
χρή τά πολλά βέλεα καρτύνειν χεροΐν (πρέπει νά έγχωμιάζω  
αυτόν τον νιχητήν χαί νά μή πολυλογώ περί πραγμάτων, 
άτινα δϊν άψορώσιν αμέσως αυτόν). Ό . 13, 93— 95.
Αλληγορία.

16. Τά βέλη χαί οί τραυματία.’., καί χρυσέων βελέων (ή 
δύναμις του χρυσού) εντι τραυματία!. (χαί ό χρυσός νιχά τους 
ανθρώπους).1 Άποσπ. 223. Αλληγορία.

17. ι0 τοίχος. Ί .  Γ, XXVIII, β, 8.
18. I) πύργος (χαί ό φαεινότατος οφθαλμός), πύργος 

(ύπεράσπισις) άστεος όμμα (σωτηρία) τε φαεννότατον ξένοισι.

1 Λτ,λ. τούς πλεονεκτας.
9*
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Π. 5, 56— 57. Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα δνο μετα
φορών.

19. Ή  τείχισις, ό πύργος χαί ή άνάβασις ε'ίς τον πύρ
γον. τετείχισται1 δέ πάλαι πύργος 4 δψηλαΐς άρεταϊς άναβαί- 
vsiv 3 (ή έννοια της αλληγορίας είναι' αι μεγάλαι άρετα'ι των 
ΑΙαχιδών χαθιστώ σι την Αίγιναν άχαταμάχητον). Ί . 5, 4 4 —45. 
’Αλληγορία.

20. Η  άνάβασις εις το υψηλόν τείχος, πότερον όίχμ τείχος 
δψιον ή σκολιαίς άπάταις άναβαίνει (εξασφαλίζει μάλλον εαυτό) 
Ιπιχθ-όνιον γένος άνδρών. Άποσπ. 213. Αλληγορία.

2 J . Ί) άμείλιχτος στρατός. Ί .  Γ, XXVIII, ζ, 29.

XIX. Θήρα.

1. Α) χυνηγέτης. νϋν τε πέφανται ούκ άμμορος άμφί πάλο;. 
κοναγέτας (μιμητής). Ν. 6, 13— 14.

2. 'Η  χυνηγεσία. —  1. μεταμώνια θηρεόων (ζητών) 
’ άκράντοις έλπίσιν. II. 3, 23. — 2. καί μάν Τιτυόν βέλος 
Άρτέμιδος θήρεοσε (έφόνευσε) κραιπνόν. Π. 4, 90. 3. κερ
δέων δέ χρή μέτρον θηρεοέμεν τήρησις τού μέτρου). 
Ν. 11, 47.

3. ' / /  ίχνευσις. παλαισμάτεσσι γ?ρ ίχνεόων (άχολουθα.ν) 
ματραδελφεούς. II. 8, 35.

XX. ' / /  άλιευτιχή.

Τό δίχτυον («σκευάς έτέρας»), ο τι έν τω βάθει («βαθόν»)· 
τής θαλάσσης άλιεύει («έννάλιον πόνον έχοίσας»), ένω ό επί 
τής επιφάνειας («δπέρ ερκος») r^s θαλάσσης («άλμας») εό/?*- 
σχόμενος φελλός δεν βυθίζεται («αβάπτιστος») (χαι τό ερ·

1 Δηλ. ή Αίγινα. —  2 'Ως πύργος. — 3 'Ως προς την άνάβασιν, 
τουτεστιν έκνίκησιν.
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χος). άτε γάρ έννάλιον πόνον έχοίσας βαθύν σχευάς έτέρας, 
αβάπτιστος είμι, φελλός ώς υπέρ ερκος ("ró ε,οχος ως μ ετα 
φορά άντι της επιφάνειας) άλμας (ή έννοια είναι' χαθώς το 
μεν δίχτυον εν τω βάθει άλιεύει, ό δε φελλός δεν βυθίζεται, 
ούτως οι μεν συχοφάνται με χρυφΐως διαβάλλουσιν, εγώ δ 
όμως διατελώ ών άβλαβης). Π. 2, 79 — 80. ί/ολνχρίομίκον 
σύμπλεγμα μιας παραβολής και μιας μεταφοράς.

XXI. 1Η ιπποτροφία χαι η ιπποδομία.

I. Η χαίτη, ιών φόβαι (φύλλα). Άποσπ. 75, 17.
3. Ί)  χαλινός. —  Ιδέ I", I, 9. — 2. έρατόν λύοι κεν 

χαλινόν (ζώνην) ύφ’ ηρωϊ παρθενίας. Ί .  8, 4 4 - 4 6 .
3. 7ο λάχτισμα. φλόξ άνατελλομένα συνεχές παννυχίζει, 

αιθέρα κνισάεντι λακτίζοισα (χτυπούσα) καπνψ. Ί .  4, 65 — 66.
4. cΗ  αμαξα. — 1. πρόσφορος έν Μοισάν δίφρψ (ποιήσει). 

Ό . 9, 8 0 —81. — 2. οι χρυσαμπύκων ές δίφρον (ποίησιν) 
Μοισάν εβαινον. Ί .  2, I —2. —  3. έρατάν όχημ’ (το πεμφθέν) 
άοιδάν τοϋτό τοι πέμπω. Άποσπ. 124, 1— 2.

5. '7 / ζεύξις τού τεθρίππου ζεύγους, τόδ εζευξεν αρμα 
Πιερίδων τετράορον (παρέστησε τούτον τον λαμπρόν έπινίχιον). 
Π. 10, 65. Αλληγορία.

6 01 αετα,ζυ των δύο παρηόρων ίππων εύρισχό ιενοι δύο 
ζύγιοι ίπποι τού τεθρίππου ζεύγους, έπεί τετραόροισιν ώ θ’ 
αρμάτων ζυγοΐς έν τεμένεσσι δόμον εχει τεοΐς, άμφοτέρας ιών 
χειρός ( χαθώς έν τω τεθρίππου ζεύγει οι δύο ζύγιοι ίπποι 
εύρίσχονται μετα,ζυ τοΰν δύο παρηόρων ίππων, ούτως εχει 
[«ιών»] ό Σωγένης τον οίχόν του μεταζύ  [«άμφοτέρας χειρός»] 
των δύο τεμενών σου, ώ1 Η ράχλεις). Ν. 7, 93— 94. Παραβολή.

7. ' FIάνοΐςίς της αφετηρίας τού σταδίου, χρή τοίνυν πόλας 
ύμνων άναπιτνάμεν αυταΐς (να έξυμνώμεν αυτός).1 Ό . 6, 27.

1 Δ η λ .  τ α ς  ν ικ η φ ό ρ ο υ ς  ή μ ι ό ν ο υ ς .
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8. ι0  δρόμος τού ζεύγους των ίππων. έ'σσυταί (ηχεί) 
τε Μοισαίον άρμα (ύμνος). Ί . 8, Γ» 1— 62. Σύμπλεγμα όνο 
μεταφορών.

9. Ί) ηνίοχος χα'ι ό άχάματος 7τούς του ίππου, έλατήρ 
(ό ρίπ των) υπέρτατε βροντάς άκαμαντόποδος (άχουοάστως 
διίχνουμένης) Ζεϋ. ’Ο. 4, 1. Σύμπλεγμα όνο μεταφορών.

XXII. "Η χτηνοτροφία.

I. Ό  ποιμήν. — 1. Ίδέ Γ, I, 27. 2. οίοι καί Διός
Αίγινας τε λέκτρον ποιμένες (φόλαχες) 1 άμφεπόλησαν Κοπριάς 
δώρων. Ν. 8, 6— 7.

2 cΗ  βόσχησις χα'ι ή αγέλη, ώ Κόπροο δέσποινα, τεόν 
δεΰτ’ ές άλσος φορβάδίον (αοζωσών) κόραν άγέλαν ( εταιρών) 
έκατόγγοιον Ξενοφών τελέαις έπάγαγ’ εδχωλαΐς ίανθείς. Αποσπ. 
122, 14— 17. Σύμπλεγμα όνο μεταφορών.

3. ' / /  βόσχησις { χ ο λ  η ανδησις). — 1. τα μέν άμετέρα 
γλώσσα ποιμαίνειν (να ύμνη) έθέλει, εκ θεοΰ δ’ άνήρ σοφαϊς 
ανθεί (άχμάζει) πραπίδεσσιν ομοίως. Ό . I I ,  8 —10. ΙΙολν- 
χρωμιχόν σύμπλεγμα όνο μεταφορών. — 2. δύο δέ 
τοι £ωας άωτον μοόνα ποιμαίνοντι (τρέφουσιν) τον άλπνιστον 
εδανθεΐ (αυζάνοντι) συν δλβφ. Ί .  5, 12. ΙΙολνχρωμικόν 
σύμπλεγμα όύο μεταφορέαν.

4. Ή  ζείζ'.ς. — 1. εργμασιν νικαφόροις έγκώμιον ζεΰζαι 
(να. συνδέσω) μέλος. Ν. 1, 8. — 2. ειργει δέ πότμφ ζυγένθ’ 
(άναγχασ δ έντα) έτερον έτερο.. Ν. 7, 6. —  3. άμφοτεραν τοι 
χαρίτων συν θεοΐς ζεύ£ω (δα πραγματοποιήσω) τέλος. Ί .  1 ,6 .

δ. Το χέντρον. — I. έν £υνψ κεν ε’ίη συμπόταισίν τε 
γλυκερόν . . . κέντρον (έοεδισμός)}  Αποσπ. 1 2 4α 6 , 2—4. —
2. κέντρον (έρεδισμός) δέ μάχας ό κρατιστεύων λόγος. 
Αποσπ. 180.

1 Δ η λ .  ο ί " Ε ρ ω τ ε ς .  — Δ η λ .  τ ο  σ χ ό λ ίο ν .
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6. 10 ζυγός επί τυΰ αυχένος, το λάκτισμα προς το κέν
τρου και ή δλισδηοά οδός. φέρειν δ’ ελαφρώς έπαυχένιον λα- 
βόντα ζυγόν άρήγει* ποτί κέντρον δε tot λακτιζέμεν τελέθει 
ολισθηρός οίμος (συμφέρει ν ανεχωμε&α τάς αναγκαστικός 
περιστάσεις, διότι είναι επικίνδυνον ν άντιταγδώμεν κατά 
της δυνάμεως). Π. 2, 93 — 95. χ ίλ λ ρ γ ο ρ ία .

X X III. c/ /  μελισσουργία.

1. "Η σπεόδουσα μέλισσα, εγκοσμίων γάρ άωτος υμνούν 
έπ’ άλλοι άλλον ώτε μέλισσα θύνει λόγον. Π, 10, 53— 54. 
Π α ρ α β ο λή .

2. Το μέλι. — 1. εν δ’ έρατεινφ μέλιτι (ο  διά υμνου
έπαινος) . . . καλλίνικον χάρμ’ άγαπάζοντι. Ί .  5, 5 3 -  54. —
2. εραται δέ μοι γλώσσα μέλιτος ( εγκωμίου) άωτον γλυκόν 
παραπέμπειν. Άποσπ. VI, 5 8 —59.

3. Ί ο  μέλι (καί η βροχή), μέλιτι (έγκωμίω) ευάνορα 
πόλιν καταβρέχων (δοξάζων). Ο. 10, 97— 98. Π ο λνχρ το  μ ι χ δ ν  
σύμπλεγμα δυο μεταφορών.

4. 'Ό τηκόμενος κηρός των μελισσών , (ή δήζις, η &έρ- 
μανσις καί ό καύσων του ήλιου), άλλ’ εγώ θεάς εκατι κηρός 
ώς δαχθείς (ή δήζις ώς μεταφορά αντί τής δερμάνσεως) 
έλφ . . . μέλισσαν τάκομαι. Άποσπ. 123, 6— 7. ΙΙολυχρο) μιχδν 
σύμπλεγμα μιας παραβολής χαι μιας μεταφοράς.

XXIV. 'Ή  κηπουργικη.

1. 'Ή  καλλιεργια του κήπου. Ίδέ Γ, X X V III, δ, 3.
2. Ή  άνδησις. —  1. προς ευάνθεμον (ώραίαν)  δ’ ότε 

φυάν λάχναι νιν μέλαν γένειον ερεφον. Ό . J, 67 — 68. —
2. ευανθής (■ωραία) Μετώπα. Ο . 6, 84. — 3. θάλλει (είναι 
περίφημος)' δ’ άρεταΐσιν. Ό . 9, 16. —  4. έν δ’ Άρης

1 Δηλ ή τ̂ όλις Όποΰς.
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ανθεί (ακμά ζει). ’(). 13, 22. —  δ. Ί . Γ, XXII, I, I. — 
β. ών κλέος άνθησεν (ηχμασεν) αίχμάς. Π. 1, ββ. -  7. 
εόανθεϊ (ευγενεϊ) δ’ έν dpyq. παρθένων. Π, I, 89. — 8. φαντί 
γε μάν . . . παρμονίμαν θάλλοισαν (μεγάλων) ευδαιμονίαν τά 
καί τά φέρεσθαι. Π. 7, 19— 22. — 9. ν ιν1 άγαθέ^ Καρ- 
νειάδα αίός εαθαλεϊ (μεγάλη) σανέμειξε τύχεμ II. 9, 71— 7 2 .—
10. εποιτο μοίρα καί υστέραισιν έν άμέραις άγάνορα πλούτον 
άνθεΐν (να έχωσιν άφ&ονίαν πλούτου) σφίσιν. Q. 10, 17— 18. —
11. το μέσα μακροτέρω όλβφ τεθαλότα (ευτυχουντα). II. J1, 
52. — J2. θάλησε (ευχλεΐσΰ-η)'2, Κορινθίοις σελίνοις. Ν. 4, 
88. — 13. 1. Γ, XXVIII, ζ, 8. — 14. νεοθαλής (έχ νέου) 
δ’ αυςεται μαλθακή νικαφορία σύν άοιδή:. Ν. 9, 48— 49. — 15. 
ίπποτρόφον άστο το Προίτοιο θάλησεν (ητο ευκλεές). Ν. 10, 
41— 42. — lß . αγώνων μοίραν Έρμ^ καί σύν Ήρακλεί διέποντι 
θάλειαν (περίφημου). Ν. 10, 17— 18. —  17. ουχ όμως πάντα 
χρόνον θάλλων (αυξανόμενος)3 όμ'λεΐ. Ί . 3, 0. — 18. α ίσ ι4 
Κλεωναμίδαι θάλλοντες (περίφημοι). Ί .  4, 4. — J9. I. Γ, 
XXII, 12. — 20. τίν δ’ έν Ίσθμψ διπλόα θάλλοισ (γενο - 
μένη) άρετά, Φυλακίδα, κείται. Ί . 5, 17— 18. — 21. Ί .  Γ, V, 
β. —  22. ευανθέ’ (στίλβουσαν) άπέπνευσας άλικίαν. 1. 7,
34. — 23. ώ χρυσές κόμο  ̂ θάλλιον (στίλβον) . . . Λοξία Ί . 5·, 
49. — 24. παρά δέ σφισιν ευανθής (αυξάνων) άπας τέθαλεν 
(παραμένει) όλβος. Αποσπ. 129 -  130, ß. — 25. κατά μέν 
φίλα τέκνα επεφνεν θάλλοντας (σφριγαλντας) ηβομ Άποσπ. 171.

3. Το αν έλος. —- 1. έμών δ’ αμνών άεξ’ εατερπές 
άνθος (ωραιότητα.). Ό . β, 105. — 2. λεακανθέα (λευκόν) σώ- 
μασι πίαναν καπνόν. Ν. 9, 23.

4. Το άν&ος (χαί η χυμανσις). σον δ’ άνθος (ώραιότης) 
ηβας άρτι καμαίνει (σφρίγα). Π. 4, 158. Π ο λ ν χ ρ ω μ ικ ό ν  
σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύ ο  μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

1 Δηλ. την Κυρτ ν̂ην. — 
i Δηλ. άρεταΐς.

— 3 Δηλ. ο ολβος. —Δηλ. ό Καλλικλης.
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5. Ta άνδη. — 1. αινεί δέ παλαιόν μέν οΐμον, άνθεα 
(γεννήματα) δ’ ύμνων νεωτέρων. Ο. 0, 47— 49. —  2. κόρον 
δ’ έ'χει και μέλι καί τα τέρπν’ άνθε’ (απολαύσεις) Αφροδίσια. 
Ν. 7, 53. — 3. τάν δέ λαών γενεάν δαρόν έρέπτοι σώφρονος 
άνθεσιν froíg άγαδοίς) ευνομίας. Άποσπ. 1, 9 — 10 (σελ. 273).

6. Τα έρυδροβαφή αν δη, (ή άχμή του εαοος χα'ι) ή <”ν- 
δησις. ή μάλα δή μετά καί νΰν, ώτε φοινικανθέμου ήρος ακμή., 
παισί τούτοις όγδοον θάλλει (ή άνδησις ώς μεταφορά αντί της 
ευτυχίας) μέρος Άρκεσίλας. Π. 4, 04 — 65. ΙΙολυχρα) μίκδν 
σύμπλεγμα μιας παραβολής καί μιας μεταφοράς.

7. Η δρέφις (/a t 6 στέφανος), ευρίσκοντο θεών παλάμαις 
τιμάν οίαν ουτις Έλλάνων δρέπει (λαμβάνει) πλούτου στεφάνωμ’ 
(χαόχημα) άγέρωχον. Π. 1, 49 — 50. Πολνχρτο μιχόν σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

8. Τα δένδρα, άτινα δεν φέρουσι χατά πάσας τάς π ε 
ριόδους των ετών άνδος ευώδες ίσον χατά την άφδονίαν, 
αλύ εναλλάξ. 1. Γ, XXVI, 7.

9. c Η μάρανσις. I. Γ, V III, 15.
10. / /  φάτευσις. — 1. θεόπομποί σφισιν τιμαί φύ-

τευθεν (έδεμελ.ιώδησαν). 11. 4, 69. — 2. τόθι γάρ γένος 
Εύφάμου φυτευθέν (άοχόμενον) λοιπόν αΐεί τέλλετο. Π. 4, 
256— 257. — 3. φύτευέ (ρ.ηχανάτο) οι θάνατον έκ λόχου. Ν. 4, 
59—60. — 4. τρίταισιν δ’ εν γοναΐς άμμες αυ κείνων φυτευ- 
θέντες (γεννηδίντες) σθένος άελίου χρύσεον λεύσσομεν. Π. 
4, 143 — 145. — 5. έκ δέ Κρόνου καί Ζηνός ηρωας αίχματάς 
φυτευθέντας (γεννηδέντας). Ν. 5, 7— 8. — 6. λέγοντι γάρ Α ια
κόν νιν . . . φυτεΰσαι (γεννήσαι). Ν. 7, 8 3 —84. -— 7. σύν θεψ 
γάρ τοι φυτευθείς (δεμελιω δείς) όλβος άνθρώποισι παρμονώ- 
τερος. Ν. 8, 17. — 8. σύν τέ οι δαίμων φυτεύει (παρέχει) 
δόξαν έπήρατον. Ί . 6, 12— 13. —  9. χάριν άοιδφ φυτεύει (πα
ρέχει). Αποσπ. 141.

11. 7 /  άρδευσις (χαι ή δρόσος), τάν Ψαλυχιαδάν δέ 
πάτραν χαρίτων άρδοντι (χλείζουσι) καλλίστο[. δρόσψ (υμνώ).
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Ί .  6, 63— 64. Πολυχρωμιχόν σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

12. (Ή  υγίεια χαι) ή άρδευσις. υγίεντα (ασφαλή) δ’ 
st τις όλβον άρδει (αυξάνει). Ό . 5, 23. Πολυχρωμιχόν 
σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

13. 1Η  βλάστησις. έ'βλαττεν (έγεννήδη) δ’ υιός Οίνώνας. 
Ν. 8, 7.

14. ‘/ /  βλάστησις (χαι 6 πατήρ), βλαστέ (άνεφάνη) 
μέν έξ άλός υγράς νάσος, ε'χει τέ νιν όξειάν ο γενέθ-λιος 
άκτίνων πατήρ (γενετή ρ ) .1 Ό . 7, 6 9 —70. Πολυχρωμιχόν 
σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

15. Ό  βλαστός. —  1. Άδραστιδάν D-άλος (απόγονος) 2
αρωγόν δόμοις. Ό . 2, 49. — 2. σεμνόν θάλος (απόγονος) 
Άλκαϊδάν. Ό . 6, 68. — 3. κλεινάν Συρακοσσάν θ-άλος (τό 
διαπρεπέστατου μέρος) Όρτογία. Ν. 1, 2. — 4. Ί .  Γ,
III , 7.

16. c0 βλαστός (χαι το φλεγόμενον πυρ), κράτησεν . . . 
Καλλίας άδών Ιρνεσι (παισΐν) Λατοΰς, παρά Κασταλίαν τε 
Χαρίτων έσπέριος όμάδφ φλέγεν (έχλεΐξετο). Ν. 6, 35— 38. 
Πολυχρωμιχόν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

17. 10 βλαστός (χαι ή δυγάτηρ). χατρ’ ώ ίΐεοδμάτα, λί- 
παροπλοκάμου πα*δεσσι Λατοΰς ιμεροέσιατον ερνος (διαμονή), 
πόντου Φύγατερ (γέννημα.).'* Άποσπ. 87, 1— 3. Πολυχρωμιχόν 
σύμπλεγμα δύο μετά / ορών.

18. Ό  χαρπός. —  1. τερπνάς δ’ επεί χρυσοστεφάνοιο 
λάβεν καρπόν Ή βας (ήβην). Ο. 6, 5 6 —58. —  2. I. Γ, I, 
31. — 3. φρένων ελαχε καρπόν (χέρδος) άμώμητον. Π. 2, 
72— 73. —  4. πατρί δ’ Άδράστοιο Λυγκεΐ τε φρένων καρπόν 
(γνώμην) ευθείς συνάρμοξεν δίκα. Ν. 10, 1 2 .— 5. όσης έών 
καλός ειχεν Αφροδίτας εύθρόνου μνάστειραν άδίσταν οπώραν 
(ήβην). Ί . 2, 4 —5. — 6. έπέων δέ καρπός (αποτέλεσμα)

1 Δ η λ .  ό " Η λ ιο ς .  —  2 Δ η λ .  ο  θ έ ο σ α ν δ ρ ο ς .  —  3 Δ η λ .  ή  Δ ή λ ο ς .
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οό κατέφθινε. Ί .  8, 45—46. — 7. κακόφρονά τ άμφανεν πρα- 
πίδων καρπόν (γέννημα). Αποσπ. 211.

19. '7 / χαρπολογία. — 1. δρέπων μέν κοροφάς άρετάν 
από πασάν (έζασχών πάσας τάς άρετάς). ’Ο. 1, 13. —  2. 
πέντε δραπών (απολαύων) νόκτεσσιν εν θ ' άμέραις Ιερόν ευζψας 
άωτον. Π. 4, 130 — 131. —  3. ου θ ’ υπέροπλον ηβαν δρέπων 
(άπολαόων), σοφίαν δ’ έν μυχοΐσι Πιερίδων Π. 6, 4 8 —49. —
4. Ίσθμιάδων δρέπεσθαι (ή άπόχτησίς) κάλλιστον άωτον έν 
Πυθίοισί τε νικάν. Ν. 2, 8 - 9 .  —  5. έρατειναΐς έν εδναΐς 
μαλθακάς ώρας από καρπόν δρέπεσθαι (ή άπόλαυσις τού 
εοωτος). Αποσπ. 122, 7 - 8 .  — 6. χρήν μέν κατά καιρόν ερώ
των δρέπεσθαι (ν) άπόλαυσις). Αποσπ. 123, 1. —  7. άτελή 
σοφίας καρπόν δρέπειν (ή άπόλαυσις του αποτελέσματος). 
Αποσπ. 209.

20. ι 0  ά.νδών χαρπος, ή  χαρπολογία χ ο λ  ή  φυτευσις.~ χρο- 
σοστεφάνου δέ οί Ή βας καρπόν άνθήσαντ (ωραιότητα) άπο- 
δρέψαι άπόλαυσις) εθελον. πατήρ δέ θυγατρί φυτεόων (πα- 
ρασχευάζων) κλεινότερον γάμον. 11. 9, 109— 111. Σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

2J. 'Ό άπό του χορίου άποσπασδεις χλάδος. ποίας δ’ 
άποσπασθ·εΐσα (άποχωρισ δείσα) φύτλας (γενεάς) όρέων κευθ- 
μώνας έχει σκιοέντων; II. 9, 33 — 34. Σύμπλεγμα δύο
μεταφορών.

22. Ή  ρίζα. — 1. σπέρματος έχοντα ρίζαν (/.απαγωγήν) 
πρέπει τον Αίνησιδάμου έγκωμίων τε μελέων λυράν τε τυγ- 
χανέμεν. Ο . 2, 50 — 52. — 2. Αχιλεός, οόρος Αίακιδάν, Αίγι
ναν σφετέραν τε ρίζαν (γένος) πρόφαινεν. Ί . 8, 55.

23. 1Η ρίζα χα\ ι) φυτευσις. άστέων ρίζαν φυτεύσεσθαι 
(χαταβολη του δε  μελιού). Π. 4, 15.

24. Η δάλλ.ουσα ρίζα, ρίζαν (μέρος) απείρου τρίταν 
ευήρατον θάλλοισαν (ευτυχές) οίκεΐν. Π. 9, 8—9.
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XXV. / /  αμπελουργία.

Ο χαρπός, (ή τρυφερά μητηρ χα'ι) η οϊνάνδη. ουπω 
γένυσι φαίνων τέρειναν ματέρ’ f γενέτειραν) οινάνθας (του 
yyou) 1 οπώραν (ωριμότητα). Ν. 5, 6. Π ο λ υ χ ρ ω  μ ι κ ο ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

XXVI. c/ /  γεωργία.

1. Η γεωργία, τον ’Ισθμοί καί Νεμέο;. στέφανον, Μοί- 
σαισί τ’ εδωκ’ άρόσαι (υμννσαι). Ν. 10, 26.

2. ' / /  γεω ργησιμος γη. ή καί τι Διωνυσου άρουρα (ποίη- 
σις) φέρει βιόδωρον άμαχανίας άκος. Άποσπ. IV, 25— 26 
(σελ. 279).

3. ‘0 «oony>. Ί . Γ, XXVII, 26.
4. 1Η άροτρίασις της άοούραε. ή γάρ έλικώπιδος Άφρο- 

δίτας άρουραν (ύμνον) ή Χαρίτων άναπολίζομεν (ποιουμεν). 
Π. 6, 1— 3.

5. 7» σπείρειν. — 1. σπείρε (πάρεχε) νυν αγλαΐαν τινά 
νάσφ. Ν. 1, 12— 13. — 2. όμόσπορος (συγγενές) έθνος. Ν. 5, 
43. — 3. μομφάν δ’ έπισπείρων (μεμφόμενος) άλιτροΐς. Ν. 
8, 39.

6. 7ο σπέρμα. -— 1. καί τοί γάρ αίθοίσας εχοντες 
σπέρμ’ (σπινθήρα) άνέβαν φλογδς ου. Ο. 7, 47. — 2. πολλάν 
δ’ δρει πυρ έξ ενός σπέρματος (σπινδηρος) ένθορόν άίστωσεν 
υλαν. Π. 3, 36—37. — 3. Λιβύας ευρυχόρου σπέρμα (ό 
βώλος). Π. 4, 4 2 - 4 3 .

7. Ai μέλαιναι άρουραι, αίτινες δεν δίδουσι συνεχώς 
χαρπόν (χαί τα δένδρα, άτινα δεν φέρουσι χατα πάσας τάς 
περιόδους των ετών άνδος ευώδες ίσον χατά την άφδονίαν, 
άλλέ εναλλάξ), άρχαΐαι δ’ άρεταί άμφέροντ’ άλλασσόμεναι γε -

1 Δ η λ .  τ η ς  π ρ ώ τ η ς  ά ν α φ υ σ ε ω ς  τ ο ν  γ ε ν ε ίο υ .
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νεαΐς άνδρών σθένος' έν σχερφ δ’ ουτ’ ών μέλαιναι καρπόν 
εδωκαν άρουραι, δένδρεα τ’ ούκ έθελει πάσαΐς έτέων περόδοις 
άνθος ευώδες φέρειν πλούτφ ίσον, άλΑ’ έν άμείβοντι. καί θνα- 
τόν ούτως έθνος άγει μοίρα. Ν. 11, 37— 41. Παραβολί).

8. Ac καρποφόροι άρουρα’., αΐτινες εν. διαλειμμάτων ποτέ 
μεν δίδουσι έν των πεοίων τοΐς άνθρωποις βίον άφθονον, 
ποτέ δε πάλιν άναπαυσάμεναι λαμβάνουσι σθένος. τεκμαίρει 
δέ καί νυν Άλκιμίδας τό συγγενές ίδείν άγχι καρποφόρους 
άρουραισιν αίτ’ άμειβόμεαι τόκα μέν ών βίον άνδράσιν έπη- 
ετανον έκ πεδίων εδοσαν, τόκα δ’ αύτ’ άναπαυσάμεναι σθένος 
έμαρψαν. Ν. 6, 7 — 11. ΓΙαραβολη.

9. Ί) θερισμός της χλόης. όσία κλυτάν χέρα οί προσε- 
νεγκεΐν ήρα καί έκ λεχέων κεΐραι (η άπόλαυσις) μελιαδέα ποίαν 
(η β ψ ) ; II. 9, 3G— 37.

XXVII. Η  ναυτιλία.

1. ιΗ  θάλασσα ναι η νολύμβησις. προς την απατηλήν 
άντην. πελάγει (η θά.λα.σσα ώς μεταφορά αντί της αφθονίας) 
δ’ έν πολυχρυσοιο πλούτου πάντες ίσον νέομεν ψευδή προς 
άκτάν (ζώμεν βίον άδηλον). Χποσπ. 0 4  a b ,  6 —7. Σύμ
πλεγμα μίας αλληγορίας και μιας μεταφοράς.

2. Η  νολύμβησις έν της θαλάσσης έλαφροΐς ποσίν. 
αλλά κούφοισιν έκνεΰσαι ποσίν (χατάπαυσον τον ύμνον). Ό . 
13, 114. 'Αλληγορία.

3. Τά βάθη της θαλάσσης. Ί .  Γ, XXVIII. ζ, 29.
4. Ί) ούριος άνεμος. — 1. Ξενοφώντος εύθυνε δαίμονας 

ουρον (ευτυχίαν). Ό . 13, 28. — 2. όφρα . . . αύξης ουρον 
(έςύμνησιν). ΙΊ. 4, 2— 3. — 3. εΰθυν’ έπί τούτον, άγε, Μοϊσα, 
ουρον (επιτυχή έςύμνησιν) έπέων έϋκλέ’. Ν. 6, 27— 29.

5. cΟ έπιπνέων ούριος άνεμος, άλλοτε δ’ ά,λλοΐος οΰρος 
(τύχη) πάντας ανθρώπους έπαΐσσων (πλησιάζουσα) έλαύνει. Ί . 
4, 5 —G. Σύμπλεγμα δνο μεταφοράν.
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6. l0 ούριος άνεμος, ή υποστολή του ιστίου χαί ό πλους 
θέρους μεν προς Φάσιν,1 χειμώνος δε προς τάς οχθας του 
Νείλουά ουδέ ποτέ ξενίαν ούρος έμπνεόσαις υπέστειλ’ ιστίον 
άμφί τράπεζαν άλλ’ έπέρα ποτί μέν Φάσιν θερείαις, έν δέ 
χειμώνι πλέων Νείλου προς άκτάν (ουδέποτε σ υνέσ τειλε3 την 
προθυμίαν του εις τας τράπεζας, άλλα εδέξατο πάντοτε φι- 
λιχα,ς τους ξένους). I. 2, 39— 42. Αλλΐ/γορία.

7. 10 άνεμος, οστις ρίπτει την θαλασσίαν άχατον έξω  
του πλοϋ. ή μέ τις άνεμος εξω τοΰ πλόου έ'βαλεν, ώς δτ’ 
άκατον εννολίαν (η έννοια είναι' ό ένθουσιασμός με παρέ- 
συρεν ούτως, χαθώς ό άνεμος την άχατον) ;  ΓΙ 11, 39 -4 0 . 
Παραβολή.

8. *0 μέλλων τριταίος άνεμος, σοφοί δέ μέλλοντα τριταΐον 
άνεμον εμαθον (οι σοφοί φροντίζουσι περί του να διατηρηθή  
διά των ύμνων ή μνήμη των χαλών έργων αυτών). Ν. 7, J7 — 18. 
Αλληγορία.

9. θ) παύσας άνεμος χαί ή μεταβολή τής θέσεως των
ιστίων, εν δέ χρόνφ μεταβολαί λήξαντος ουρου ιστίων (χατά 
τους χαιοους λαμβάνονται τά μέτρα). II. 4, 291— 293.
Αλληγορία.

10. Το χϋμα. άλλα κοινόν γάρ ερχεται κόμ’ Άί'δα (θά
νατος). Ν. 7, 30— 31.

11. Τά παρά τω πλοίου έλισσόμενον χϋμα, ο τι ταράττει 
μάλιστα την φο/ήν. τό δέ πάρ ποδί ναός έλισσόμενον αίεί 
κυμάτων λέγεται παντί μάλιστα δονεϊν θυμόν ( ή παρούσα νίχη 
ιδιαιτέρως παροτρύνει με νά την εξυμνήσω). Ν. 6, 55—50. 
Αλληγορία.

12. χύμανσις. — 1. Ιδέ Γ, Χ Χ Ι\, 4. — 2. δς μη 
πόθω κυμαίνεται (ερεθ ίζετα ι). Άποσπ. 123, 3.

13. 1Η  σφοδρά χύμανσις τής θαλασσής, οι δ άνιαραΐς 
άντικύρσαντες ζάλαις (άτυχίαις). Ο. 12, 11— 12.

1 Π ρ ο ς  β ο (2 β α ν . —  * Π ρ ο ς  μ ε σ η μ β ρ ί α ν .  —  3 Δ η λ .  ο  Ξ ε ν ο κ ρ ά τ η ς .
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14. ι0 μόχθος των κυμάτων. ρόίΚα (ήχους) δεχόμενα 
κατερεϊς. Άποσπ. VI, 128— 129 (σελ. 286).

15. Το πηδάλιον. νώμα δ'.καίω πηδαλιφ (δικαιοσύνη) 
στρατόν. Π. 1, 86.

16. ' Ο άντλος. κρατεί τι θ εις υβριν έν άντλφ (φθορά).
Π. 8, 1 1 -1 2 .

17. ιΗ  άντλησις τοϋ υδατος έχ του πλοίου, τάν δ έμ
πρακτον αντλεί (χρησιμοποιεί τελείως) μαχανάν. II. 3, 62.

18. Ί)  κυβερνήτης, εί μή θεός άγεμόνεσσι κυβερνατήρ 
(βοηθός) γένηται. ΓΙ. 4, 274.

19. () οίακοστρόφος κυβερνήτης, κυβερνατηρος οίακο- 
στρόφου (τού διδάσκοντος άλείπ του)1 γνώμο{. πεπι·θ·ών πολυ- 
βούλφ. Ί .  4, 72— 73.

20. Ο κυβερνήτης, ό'στις αναπεταννύει τά ανέμου πλήοες 
ίστίον. μή κάμνε λίαν δαπάναις· έζίει δ’ ώσπερ κυβερνάτας 
άνήρ ίστίον άνεμόεν (ή έννοια είναι' καθώς ο κυβερνήτης 
αναπεταννύει το ίστίον προς τον άνεμον, ούτως καί σύ δαπάνα 
μεταξύ  των πολιτών αφειδέστατα). II. 1, 90—91. Π α ρ α 
β ο λή .

21. Τό ά'Ό,πετavvóvat τά ιστία, προς τ/μ  κεραίαν («'ζυγόν») 
του θωρακίου («καρχασίου»),2 δηλ. το ταξείδι μ  όλα τά 
ιστία, ο πληαίστιος πλους, άνά δ’ ίστία τεΐνον π^ός ζυγόν 
καρχασίου (έξύμνησον θαρρουντως). Ν. 5, 52. Π λ λ η γ ο ρ τα .

22. "Η θαλασσοπορία. έλευθ-έρψ στόλψ (έλευθ ερία) πόλιν 
τάνδε κόμιζε. Π. 8, 98—99.

23. 0 πλους («τάμνοισαι») καί ο σάλος τού πλοίου. 
αι γε μέν άνδρών πόλλ’ άνω, τά δ’ αύ κάτω ψεύδη μεταμώνια 
τάμνοισα! κυλίνδοντ' ( ίτ έ  μέν α.νυψούνται δτέ δέ καταπιέζονται) 
ελπίδες. Ο. 12, 5 - 7 .  Σ ύ μ π λ ε γ μ α  ύ ύ ο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

24. 0 πλούς έν τα» μέσω τής βαθείας θαλάσσης, καίπερ

ίστοϋ.
1 Δ η λ .  τ ο υ  δ ιδ α σ κ ά λ ο υ  τ η ς  π ά λ η ς .  —  2 Τ ο υ  ά ν ιο τ ά τ ο υ  α έ ρ ο υ ς  τ ο ϋ
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εχει βαθ-εΐα πόντιας αλμα μέσσον (χαίτοι π α ο εςέβ ψ  διηγούμενος 
έκτεταμένως τα περί Ή ρακλέα χολ Τελαμώνα). Ν. 4, 3G — 37. 
Αλληγορία.

25. 0 πλους πρός μαχρυνον ακρωτηριον. θυμέ, τίνα προς 
άλλοδαπάν άκραν έμόν πλόον παραμείβεαι εύνοια της αλλη
γορίας είναι' ΰυμέ, δια τί έας τον εαόν ύμνον να έπαινη 
ηρώα μη ΑΙγινητην); 1 Ν. 3, 26-^27. Αλληγορία.

26. Το φέρειν οιά του πλοίου (καί ό άροτηρ). ιδία 
ναυστολέοντες (εγοντες) έπικώμια, Πιερίδων άρόταις (τοΐς 
ποιηταίς) δυνατοί παρέχειν πολύν ύμνον αγέρωχων έργμάτων 
ενεκεν. Ν. 6, 32— 34. ΙΙολυ ρωμικόν σύμπλεγμα όνο 
μεταφορών.

27. Ό  πλέων επί του πλοίου της πολιτείας μετά ιδιω
τικού φόρτου, εγώ δέ ίδιος έν κοινψ σταλείς (εγώ έζυμνών 
το ιδιωτικόν κλέος της οϊκογενείας του νι/ϊ^τοΰ έν δημοσία 
πομπή). Ό . 13, 49. 'Λλληγορία.

28. cΗ  έπαναστροφη του πλοίου προς την Ευρώπην, από· 
τρεπε αΰτις Εύρώπαν ποτΐ χέρσον εντεα ναός (εγώ διηγη&είς 
τοσαΰτα περί των Αίαχιδών οφείλω να έάσω την περαιτέρω  
διηγησιν καί να. ελδω  όπίσω εις τους προγόνους του νικη
φόρου). Ν. 4, 69— 70. Αλληγορία.

29. 10 έσχατος πλους, περαίνει προς έσχατον πλόον (το 
ύφιστον). Π. 10, 28 - 29.

30. ' / /  πα.ϋσις της κωπηλασίας, ή ρΐφις της άγκυρας εκ 
της πρώρας εις την γην καί ή υφαλ,ος πέτρα, κώπαν σχά- 
σόν, ταχύ δ’ άγκυραν ερεισον χθ-ονί πρφραΌ-ε, χοιράδος άλκαρ 
πέτρας (παΰσον ηδη έκτείνων τον περί των προγόνων του νικη
φόρου έπαινον). Π. 10, 51—52. Πλληγορία.

31. Η  ρΐφις δύο αγκυρών από του ταχέος πλοίου 
έν χειμερία. νυκτί. άγαθαί δέ πέλοντ’ έν χειμερία νυκτί θοας 
έκ ναός άπεσκίμφθ·αι δύ’ άγκυραι (ή έννοια είναι' έν καιρώ

1 Λ η λ .  τ ο ν  Ί Ι ρ α χ λ ε α .



χινδύνου είναι χαλάν dia τον Αγησίαν, οτι εγει δύο πατρώ ας).1 
5U. 6, 100— 101. Αλληγορία.

3:2. ' / /  άγχυροβολΐα. έσχατιαΐς ήδη προς δλβου βάλλει’ 
άγκυραν (αφιχνειται) θεότιμος έών. Ί . 0, 13— 14.

33. 0 δια. θαλάσσης νηχόμενος δελφίς. δελφίνι και τάχος 
δι’ άλμας ίσον είποιμι Μελησίαν. Ν. 6, 64—65. Παρα
σόλι).

X X V III. Η  φύσις.

a) Α ί γ ε ν ι κ ά !  ι δ ι ό τ η τ ε ς  της  ο ύ σ ε ω ς.

1. / /  άμμος, ητις δεν δύναται να αριδμηδη. επεί ψάμ
μος αριθμόν περιπέφευγεν, καί κείνος2 οσα χάρματ’ άλλοις 
έθηκεν, τίς άν φράσαι δόναιτο ; 0 .2 ,  108— 109. Παραβολή.

2. Ί) χυλινδόμενος χάλιξ. Ί .  Γ, ΧΧΛ III , ε, 7.

β) Τα ξ ω α.

1. "Η έρυδρόχρους αλωπης xae οί μεγαλόφωνοι λέοντες, 
οϊτινες δεν δόνανται να μεταβάλωσι το έμφυτον ηϋός των. 
το γάρ έμιουές ουτ’ αίθων άλώπηξ ουτ’ ερίβρομοι λέοντες 
διαλλάξαντο ήθος (οί Λοχροί δεν δόνανται να αεταβάλωσι 
τάς έμφύτας αρετά.ς των). Ο. 11, 19— 20. Αλληγορία.

2. Οί έν τάϊς σχολιαΐς όδοΐς προσβό.λλοντες λόχοι, ποτί 
δ’ έχθρόν ατ’ εχθρός έών λυκοιο δίκαν υποθεύσομαι, άλλ’ 
άλλοτε πατέων όδοΐς σκολιαΐς. Π. 2, 8 4 —85. Παραβολή.

3. Η  δ-ηξις Ί .  Γ, X X III, 4.
4. "Η σφοδρά δηςις. εμέ δέ χρεών φεύγειν δάκος άδινδν 

(απέγδειαν)  κακαγοριάν. Π. 2, 52— 53.
5. ι/ /  πτησις. — 1. ίτω τεδν χρέος . . . έμή, ποτανον 

( περίφημον) άμφί μαχανήι. II. 8, 33 — 35. — 2. πέτεται 
(φημίζεται) δ’ επί τε χθόνα καί διά θαλάσσας τηλόθεν δνυμ’

1 Α η λ .  τ η ν  Α ρ κ α δ ί α ν  κ α ί τ ά ς  Σ υ ρ α κ ο ύ σ α ς  —  2 'Ο  Θ η ρ ώ ν .
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αυτών. Ν. 6, 49. — 3. έπεί ψεάδεσί οι ποταν^ τε μαχαν^ 
(ποιήμασιν) σεμνόν επεστί τι. Ν. 7, 22. —  4. Ί .  Γ, I, 4.

6. Το πτερόν. — 1. 4δέ Γ, ΧΧΥ ΙΙΙ, δ, 3. —  2. έστε- 
φάνωσε κυδίμων άέθλων πτεροϊσι (στεφάνοις) χαίταν. *0. 14,
24. —  3.. έν πτερόεντι (άειδινητω) τροχφ. Π. 2, 22. —  4. 
πολλά δέ πρόσθεν πτερά (στεφάνους) δέξατο νικάν. Π. 9, 
125. —  5. ειη νιν ευφοόνων πτερύγεσσιν (έπινιχίοις ποιημασιν) 
άερθέντ’ άγλααΐς πιερίδων . . . Άλφεοϋ ερνεσι φράξαι χεΐρα. 
Ί . 1, 6 4 —66. — 6. πτερόεντα (πασίγνωστον γ επόμενον) νέον 
σύμπεμψον αμνόν. Ί .  5, 63.

7. ‘Η  πτήσις χαί το πτερόν. πέ.εται (εμφυ/ούται) όπο- 
πτέροις (χλεϊζούσαις) άνορέαις. II. 8, 90. Σύμπλεγμα δυο 
μεταφοράν.

8. ‘Ο τα πτερά τανύων αετός, τα π ψ ά , (ό τοΐχοζ) χαί 
ή πτήσις. θάρσος δέ τανάπτερος έν ορνιξιν αίετός επλετο- 
αγωνίας δ’, ερκος οίον, σθένος' εν τε Μοίσαισι ποτανός (ή 
πτησις ώς μεταφορά αντί τής τελειότατος) άπό ματρός φίλας. 
Π. 5, 111— 114. Πολνχρωμιχδν σύμπλεγμα δύο πα
ραβολών χαί μιας μεταφοράς.

9. Οι πέραν πόντου πετάμενοι αετοί. 4. Γ, Υ ΙΙΐ, 1.
10. αετός είναι ταχύτατος των πτηνών, οστις μα- 

χρόΟεν έπιπετών τή αργό, ευθύς τοΐς ποσι χαταλαμβάνει αυτήν 
χαΟημαγμενην’ οί ό'ε χρωζοντες χολοιοί ταπεινά, βόσχουσιν. 
εστι δ’ αίετός ώκός έν ποτανοϊς, δς ελαβεν αίψα, τηλόθε 
μεταμαιόμενος, δαφοίνον άγραν ποσίν' κραγέται δέ κολοιοί 
ταπεινά νέμονται (η έννοια τής άλλ.ηγορίας είναι' οφε μεν 
επεμφα. τούτον τον έπινίχιον, αλλά, χαίτοι μετά μεγίστης ταχύ
τητας έγραφα αυτόν, όμως είναι αριστούργημα, ενώ οί άντίτεχνοί 
μου 1 χραυγάζουσι μόνον χαί ταπεινά, λέγουσιν). Ν. 3, 80— 82. 
Αλληγορία.

11. Οί άχρατητως χρωζοντες χόραχες (χαί το του Διάς

1 Γ() Πίνδαρος αίνίττετα'. κατ’ εξοχήν προς τον Βακχυλίδην.
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δεΐον πτηνόν).1 σοφός ό πολλά είδώς φυά.’ μαθόντες δε λάβροι 
παγγλωσσί^ κόρακες ώς άκρα/τα γαροέτων Διός προς δρνιχα 
θειον (ή εύνοια είναι, ώς έςής' xo.fiώς οι άχρατητως χρ(υζον~ες 
χόραχες παραβαλλόμενοι προς τό μεγαλείον του α ε το ί είναι 
χαταφρονήσεως αςιοι, ούτως είναι οι μαδόντες μ ϊν  μη έχοντες 
dk φύσιν ποιητιχήν χαί ατελείωτα μόνον φλυαρούντες ποιηταί 
άξιοχαταφρόνητηι εν συγχρίσει προς τον σοφόν χα\ έχ φύσεως 
όντα ποιητήν). Ό . !2, 94— 90. Πολνχρω ρίΐχή παραβολή.

12. Οι δελφίνζς. οίοι δ’ άρετάν δελφίνες έν πόντψ. Άποσπ,
1, 6 —7. Παραβολή.

γ) Τα φυτά.

1. Τα φύλλα, ώπασε'/2 τοιάδε τών τότ’ έόντων φύλλ’ 
(επαίνους) άοιδάν. Ί . 4, 2G—27.

2. "Η χλωρό της. άγανά χλοαρόν (ζωηρούς) γελάσσαις 
όφρΰτ. Π. 9, 38.

3. ( Ή  χλωροποιός δρόσος,) τό αυξανόμενον δίνδρον 
(χαί ό υγρός αίδηρ). αυζεται δ’ άρετά, χλωραΐς έέρσαις ώς 
δτε δένδρεον τάσσει, έν σοφοΐς άνδρών άερθε'ις έν δικαίοις τε 
προς υγρόν αιθέρα. Ν. 8, 4 0 —42. Πολνχρωμ ικ ή  παρα
βολή.

4. ‘0 όζος, ή δ αυμαστήν μορφήν εχουσα μεγάλη χαι 
τής αυτής δέσεω ς έρημωδείσα. («έόν έρημώσαισα χώρον») 
φδ ινόχαρπος δρυς, (η τις έν άλλοτρία οιχία [«άλλοις . . . έν 
τείχεσιν»] συν τοΐς αλλοις βασιλιχοΐς χίοσιν ερείδει την σ τέ
γην [«μόχθον δυστανον»]· ό άχρωτηριασμός [«έξερείψειεν»], ό 
όςύτομος πέλεχυς, ό χειμών [«χειμέριον»] χαι τό πυρ), εί γάρ 
τις οζους όζυτόμφ πελέκει έξερείψειεν μεγάλας δρυός, αίσχύνοι 
δέ οι θαητόν είδος, και φθινόκαρπος έοϊσα διδοΐ ψάφον περ’ 
αυτάς, ει ποτέ χειμέριον πυρ έξίκηται λοίσθιον, ή συν όρθαΐς
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κιόνεσσιν δεσποσόναισιν έρειδομένα μόχθον άλλοις άμφέπει 
δόστανον εν τείχεσιν, έόν ερημώσαισα χώρον (ό στασιαστής 
Δαμόφιλος είναι έ'ςο/ος άνηρ, χαί δύναται χαί στερούμενος 
των τιμών χα'ι τής πατρίδος να δείξτ) την δύναμίν του [«εΐ 
γάρ τις . . . αυτας» χα'ι «έόν χώρον«] εν περιπτώ σει νέας 
στάσεως [«sí ποτέ . . . λοίσθιον»] ή χρησιμοποίησε ως της 
ίχανότητός του έν ξένιη πόλει [«ή σον . . . τείχεσιν» ])· Π. 4, 
262— 269. Π ο λ ν χ ρ ω μ ικ ή  α λ λ η γ ο ρ ία .

5. (Το χειμερινόν σχότος χα'ι) ή φοινιχίοις ρόδοις 
άνδουσα ποιχίλη γή. νΰν δ’ αδ μετά χειμέριον ποικίλα μηνών 
ζόφον (το χειμερινόν σχότος ώς μεταφορά αντί της μ ε γά 
λης ατυχίας) χθων ώτε φοινικέοισιν άνθησεν ρόδοις δαιμόνων 
βοολαΐς (δηλ. χαδώς ά.νδεΐ ή γή, ούτως έγένετο ευτυχής ή 
εστία των άνδοών).1 I. 4, 17 — 19. Πολνχρω μικον σύμ
πλεγμα μιας παραβολής καί μιας μεταφοράς.

6. (Το μέλος), το άλσος (χαί τό φως), κολλήι τε σταδίων 
θαλάμων ταχέως δψίγυιον (υψηλόν) άλσος (πλήδος) άπ’ άμα- 
χανίας άγων ές φάος (ευτυχίαν)  τόνδε δάμον αστών. Ό . 5, 
1 3 - 1 4 .  Πολνχρω μικον σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

δ) Το π ΰ ρ.

1. Τό πυρ. Ίδέ Γ, ΧΧΥΙΙΙ, γ, 4.
2. Τό φλεγόμενον πυρ. — 1. Ιδέ Γ, Χ Χ Υ ΙΙΙ’ ζ, 34.

2. σέ δ’ ήΰκομοι φλέγοντι (έγχωμιάζουσιν) χάριτες. Π. 5, 
46. —  3. τών εόφροσόνα τε καί δόζ’ έπιφλέγει (είναι περί
φημος). Π. 11, 45. — 4. '1. Γ, XXIV, 16. — 5. φλέγεται2 
(είναι ευχλεές) δ’ άρεταΐς μυρίαις έργων θρασέων ένεκεν. Ν. 
10, 2— 3. — 6. φλέγεται (χλείζετat) δέ ίοπλόκοισι Μοίσάις. 
Ί .  7, 23. — 7. ο δέ καλόν τι πονήσαις εόαγορίαισιν φλέγει 
(είναι ευχλεής). Άποσπ. Π, 66— 67 (σελ. 276). *

* Ί’ουτεστιν ό οίκος τών Κλεωνυρ.ιδών. — 2 &ηλ. το Άργος.
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3. Το φλεγόμενον πυρ, (ζό πτερού χα'ι ή χαλλιεργία  
τού χήπου). εγώ δέ τοι φίλαν πόλιν μαλεραΐς έπιφλέγων 
(λαμπρόν ωυ) άοιδαΐς, και άγάνορος 'ίππου d-άσσου και ναός 
ύποπτέρου (χώπαις χατηρτισμένης) παντά αγγελίαν πέμψω 
ταυταν, εί σύν τινι μοιριδίψ παλάμη έξαίρετον Χαρίτιυν νέμομαι 
κάπον (καλλιεργώ την ποίησιν). Ο. 9, 21— 27. ΙΤ ολνχρω -  
μ ι χ ο ν  σ ί μ π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ΐ '.

ε) Τ ο υ ο ω ρ.

1. Το ύδωρ, ο τι είναι το αριστον των στοιχείων. I. 
Γ, XXVIIT, ζ, 34.

2. Τό ύδωρ, ο τι είναι το αριστον των στοιχείων 
(χαί c χρυσός, ο στις είναι το πολυτιμότατου τών χτημάτων). 
εί δ’ αριστεύει μέν ύδωρ, κτεάνων δέ χρυσός αίδοιέστατος, 
νΰν δέ προς εσχατιάν Θήρων άρεταΐσιν ίκάνων άπτεται ouo- 
θεν Ήρακλέος στάλάν. Ό . 3, 42— 45. Π ο λ υ χ ρ ω μ ιχ ι ( π α ρ α 
β ολή .

3. Τό άοΐστον ύδωρ της πηγης.. προβάτων γάρ εκ πάν
των κελάρυζεν, ώς άπδ κρανάν φέρτατον υδιυρ, θήλειον γάλα. 
Άποσπ. 101, 1—2. Ι Ια ρ α β ο λ ιρ

4. Ή  πηγή, καί κε μυθήσαιθ·’, όποιαν, Άρκεσίλα, ευρε 
παγάν (ποιητήν) αμβροσιών επέιυν. Π. 4, 2 9 8 —299.

5. 7ο ρεύμα. — 1. ροαί (περιπέτεια ι) δ’ άλλοτ’ άλλαι 
ευθυμίαν τε μέτα καί πόνων ές άνδρας εβαν. Ό . 2, 37— 38. —  
2. Ί , Γ, XVIII, 0. — 3. εί δέ τύχη τις έρδων, μελίφρον’ 
αιτίαν ροαΐσι Μοισάν (ποιήμασιν) ένέβαλε. Ν. 7, 11— 12. —
4. προμαθείας δ’ άπόκεινται ροαί (νουδεσίαι). Ν. 11, 40. —
5. ό τι μή σοφίας άωτον άκρον κλυταΐς έπέων ροαΐσιν (ρυδμοΐς) 
έξίκηται ζυγέν. Ί . 7, 18— 19.

0. Τό ρεύμα τού ύ'δατος. Ί .  Γ, XXVIII, ζ, 32.
7. Τό καταχλόζον ρίον χύμα, (ό χυλινδόμενος χάλιξ, όλος 

ο λογαριασμός χαί ή πληρωμή), νυν ψάφον έλισσομέναν οπά



κΰμα κατακλόσσει ρέον, οπό. τε κοινόν λόγον (ο λογαριασμός 
ως μεταφορά άντι της ύποσχεσεως) φίλαν τείσομεν (ή πληρώμη 
ως μεταφορά άντι της έχΐελεσεω ς) ες χάρον (η έννοια είναι' 
χαΰώς το ρέον χύμα χαταχλόζει τον χυλινδόμενον /άλιχα, ούτως 
da εχτελεσωμεν όλχγν την οτΐόσχεσιν ημών προς ευχαριστήσω  
του εγχωμιαζομένου).1 Ό . 10, 9 —11. Π ο λ ν χ ρ το μ ίχ ο ν  
σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  x a l  δύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

8. Ό  παμφόρος συρφετός. Ί .  Γ, ΧΧΥΙΙΙ, ζ, 29.
9. 77 χοίτη του ποταμού’ ιδε . . . βαθύν εις οχετόν 

(άβυσσον) άτας ιζοισαν εάν πόλιν. Ό . 10, 36 — 38.

ζ) Τα μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

1. Η  άχτίς. —  1. σπέρμ’ . . . υμετέρας άκτΐνος (χλέους) 
όλβου δέκατο μοιρίδιον άμαρ. Π. 4, 255— 256. —  2. εσχον 
θοάν ακτίνα (χλέος) συν ιπποις. Π. 11, 48.

2. Ή  άσβεστος αχτίς. βέβακεν έργμάτων άκτίς (ευχλεια) 
καλών άσβεστος (αιώνια) αιεί. Ί. 4, 41 — 42.

3. 7ο — 1. χρονιώτατον φάος (χλε'ος) ευρυσθενέων
άρεταν. Ό . 4, 10. —  Ίδέ Γ, ΧΧΥΙΙΙ, γ, 6. — 3. χάρμα . . .  
Ιργων προ πάντων βιότφ φάος (ευτυχία). Ό . 10, 22— 23.
4. υγίειαν άγων χρυσέαν κώμον τ’ άέθλων Πυθίων α’ίγλαν 
(ευχλειαν) στεφάνοις. Π. 3, 7 2 — 74. —  5. Ί .  Γ, ΧΥΙ, 3. —
6. άλλ’ όταν αιγλα (εύνοια)  διόσδοτος ελθγ], λαμπρόν φέγγος 
(ευτυχία) επεστιν άνδρών. Π. 8, 96—9 7 .—  7. Χαρίτων κελα- 
δεννάν μή με λίποι καθαρόν φέγγος (φανός). Π. 9, 89— 90. — 
8. δέξαιτο2 δ’ Αίακιδάν υψίπυργον εδος, δίκορ ξεναρκέϊ κοινόν 
φέγγος (χλε'ος,). Ν. 4, 11 — 13. — 9. σφόδρα δόέομεν δαίων 
υπέρτεροι εν φάει (φήμη) καταβαίνειν. Ν. 4, 37—38. — 10.

0  ΓΗ έννοια είναι κατά Χέξιν" τώρα (είναι περ'ι τούτου ο λόγος), όπως 
κατακλύζει τό ρέον κύμα τον κυλινδόμενον χάλικα, κα'ι όπως 5α εκτελε- 
σωμεν όλην την υπόανεσιν ημών προς εύχαρίστησιν του εγκωμιαζομένου.
2 Λ,ηλ. τον ύμνον μου.



ευάρρατον άνδρα γεραίρων, Άκραγαντίνων φάος (χαύχηια). Τ. 
2, 17. — 11. κείνοις δ’ δπέρτατον ήλθε φέγγος (σωτηρία). 
Αποσπ. Π, 68— 69 (σελ. 276). — 12. άγνδν φέγγος (σωτηρία ) 1 
οπώρας. Αποσπ. 153.

4. 7ο (*α? /) άνέγερσις τοϋ άνδριάντος του νιχητοϋ).
πατρός δέ Θεσσαλοΐ’ επ’ Αλφεοϋ ρεέθροισιν αϊγλα (φήμη) ποδών 
άνάκειται (μένει). Ο. 13, 35— 36. ΙΤολvyjJG)/ιιικ ό ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  δυο  μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

5. Tb τηλαυγές φως. τηλαυγές (λαμπρά) άραρε φέγγος 
(δόξα) Αίακιδάν αυτόθεν. Ν. 3, 64.

6. 'Ή  λάμφις. — 1. λάμπει δέ οί κλέος ( είναι ευχλεής). 
Ό . 1, 23. —  2. ορφανίζει μεν κακάν γλώσσαν φαεννάς (θρα
σείας) οπός. Π. 4, 283. — 3. λάμπει (είναι ευχλεής) δέ 
σαφής άρετά. I. 1, 21. — 4. Πηλέος άντιθέοο μόχθοις νεότας 
έπέλαμψεν (έγενετό ευχλεής) μυρίοις* Αποσπ. 172, 1— 2 -—-
5. λάμπει (γίνονται ευχλεή) δέ χρόνψ έργα. Αποσπ. 227.

7. (ήΗ ορασις), ή λάμφις χα'ι το φως. τίν “ γε μέν, . . . 
δέδορκεν (ή ριέ» ορασις ώς μεταφορά αντί τής λάμφεως ή δέ 
λάμφις ώς μεταφορά, αντί τής γενέσεω ς) φάος (χλέος. ι/7 εν 
νοια του όλου είναι' σοί, ώ ’ Αριστοχλείδη, έγένετο χλέος). 
Ν. 3, 83—84. Γ Ιο λνγρ ω  μ ι κ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε 
τα φ ο ρ ά ν .

8. (Ή  ανθησις, ή ορασις), ή λώ.μφις χαι το φως. λέγεται 
μάν Έκτορι μέν κλέος άνθήσαι (έγένετο ) Σκαμάνδρου χεύμασιν 
άγχοϋ, βαθυκρήμνοισι δ’ άμφ’ άκταΐς Έλώρου . . . δέδορκεν 
(ή μέν ορασις ώς μεταφορά, αντί τής λάμφεως, ή δέ λάμφις 
ώς μεταφορά αντί τής γενέσεω ς) παιδί τοΰθ’ Αγησιδάμου 
φέγγος (χλέος)3 έν άλικίθ£ πρώτη. Ν. 9, 39 — 42. Πολυ- 
χρωμικον σύμπλεγμα τεσσάρων μεταφορών.

9. "7/ θέρμανσις χαί ό χαύσων του ήλιου. Ί . Γ, X X III, 4.

1 Δηλ. ό Διόνυσος. — 2 Δηλ. σοί, ώ Άριστοκλείόη. — 3 Δηλ. τω παιό'ι 
του” Άγησιοάαου (τω Χρορ,ίω) έγένετο κλέος.
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10. Π  ευδία. ό νικών δέ λοιπόν άμφί βίοτον εχει μελι- 
τόεσσαν ευδίαν (ευθυμίαν) άέθλων γ’ ενεκεν. Ο. 1, 97—98.

11. ' / /  ευδία χαι τό φαιδρόν φως. το κοινόν τις αστών 
έν εύδίοι (ηαυχία) τιθ-εις έρευνασάτιυ μεγαλάνορος Η συχίας τό 
φαιδρόν φάος (σωτηρίαν). Άποσπ. 110. Σύμπλεγμα δτο 
μεταφορών.

12. ' /λ ευ δια ο χειμών. άλλα νΰν μοι Γαιάοχος ευδίαν 
(ευτυχίαν) όπασσεν εκ χειμώνος (ατυχίας). Ί . 5, 37— 38. 
Σιμπλεγ μα δυο μεταφορών.

13. "Ή ευδία, υ χειμερινός όμβρος χαι η φωτισις. ευδίαν 
(ησυχον) δς 1 μετά χειμέριον όμβρον ( επανάστασιν) 2 τεάν 
καταιθύσσει ( χλείζει) μάκαιραν εστίαν. 11. 5, 10— 11. Σύμ
πλεγμα τριών πεταφορών.

14. ι0 λαμπρότατος άστηρ χαι τό φώς· ό μάν πλούτος . . . 
άστήρ άρίζηλος (η λαμπρό της), έτυμώτατον άνδρί φέγγος (φανός). 
Ό . 2, 58— 62. Σύμπλεγμα δυο μεταφορών.

15. 75 του ουρανίου ύστερος τηλαυγίστερον φως' αστέ- 
ρος ουρανίου φαμί τηλαυγέστερον κείνφ φάος (μεγάλη ευτυχία) 
έξικόμαν κε βαθ-υν πόντον περάσαις. Ο. 3, 75— 76.

16. λάμψις του έν τοΐς άλλοις αστροις αξιοθέατου  
' Εωσφόρου, λάμπει, Άοσφόρος D-αητός ως αστροις έν άλλοις.3 
Ί . 4, 23—24. Παραβολή.

17. Ή  δρόσος. — 1. Ί . Γ, I, 31. —  2. I. Γ, Υ, 5.
3. Ί .  Γ, XXIV, 11.

18. 1Η  μαλθαχη δρόσος. Ιδέ, Γ, Υ, 2.
19. ‘Η  χλωροποιός δρόσος χαι ό υγρός αιθήρ. Ί . I, 

XXVIII, γ, 3.
20. ‘Η  πνοή, όσσα δ’ έπ’ άνθρώπους άηται ( περιφέρον

ται) μαρτύρια. Ί , 4, 8— 9.
21. Οι διαπνίοντες άνεμοι, άλλοτ’ άλλοΐαι οιαιθ-ύσσοισιν

1 Δηλ. ό Κάστωρ. — * Δηλ. του Δαρ.οφίλου. — 3 Παραβάλλεται η
οημη των Κλεωνυρ.ιδών.
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αυραι (μεταβάλλονται τά πνεύματα των πολιτών). Ό . 7, 95.
'Αλληγορία.

22. Ac μεταβαλλόμενοι πνοα'ι των υψιπετών ανέμων. 
άλλοτε δ’ άλλοΐαι πνοα'ι ύψιπετάν ανέμων (τά παρά των 
δεών διδόμενα δεν είναι σταθερά.). Π. 3, ΙΟ Ι— 105.. 
'Αλληγορία.

23. cΟ τους καρπούς διαφδείρουσα χειμέρια πνοή των 
ανέμων, μη φθινοπωρίς άνεμων χειμερία κατά πνοά (έπαΛο.- 
στασις) δαμαλίζοι χρόνου. Π. 5, 120— 121.

24. ιΗ  νεφέλη. —  1. έπί μαν βαίνει τι καί λάθος άτέκ- 
μαρτα νέφος (λήθη). Ό . 7, 45. — 2. φόνου παρποδίου νεφέ- 
λαν {κίνδυνον) τρέψαι. Ν. 9, 37— 38. — 3. Οίκλείδαν, πολέ- 
μοιο νέφος (φοβερόν πολεμιστήν). Ν. 10, 9. —  4. εσπετο δ’ 
αιενάου πλούτου νέφος (πλήθος). Άποσπ. 118.

25. ιΗ  μέλαινα νεφέλη, κελαινώπιν δ’ έπί οι νεφέλαν- 
(ύπνον) αγκύλη) κρατί . . . κατέχευας. Π. 1, 7— 9.

26. "Η νεφέλη χα'ι ή γάλαζα. δστις έν ταύτιφ νεφέλη 
(πολεμώ) χάλαζαν ( εκρηζιν καταστρεπτικήν) αίματος προ φίλας 
πάτρας αμύνεται. Ί. 7, 2 6 —28. Σύμπλεγμα §ύο μετα
φορών.

27. U  βροχή. — 1. ίων ςανθαΐσι παί παμπορφυροις 
άκτΐσι βεβρεγμένος (περίβεβλημένος) αβρόν σώμα. Ό . 6, 
55—56. — 2. Ί . Γ. X X III, 3. — 3. άλλ’ όμως καύχαμα 
κατάβρεχε (κατεπίεζε) σιγά· Ί· 5, 51.

28. Α  όμβρος και ή χό,λαζα. καί νΰν έν Άρει μαρτύρησα* 
κεν πόλις Αίαντος όρθωθεΐσα ναύταις έν πολυφθόρφ Σαλαμίς 
Διός δμβρί;) (μάχτή) άναρίθμων άνδρών χαλαζάεντι (καταστρε
πτική)) φόνψ. Ί . 5. 4 7 —50. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορώ ν.

29. CΗ  κτίσις του θησαυροί),) ό χειμέριος όμβρος, ή 
εζ  έριβρόμου νεφέλης έλθουσα καταστρεπτική εκχυσις (ό 
αμείλικτος στρατός,) ο άνεμος (τά βάθη τής θαλάσσης και 
ό παμφόρος συρφετός), υμνιυν θησαυρός έν πολύχρυση) Άπολ-



λωνία τετείχισται νάπ^'τόν ούτε χειμέριος δμβρος, επακτός έλθών 
έριβρόμου νεφέλας στρατός άμείλιχος (δ άμείλιχτος στρατός 
ως μεταφορά άντι τής χαταστρεπτιχης έχγύσεως), ουτ’ άνεμος 
ές μυχούς άλός άςοισι παμφόρω χεράδει τυπτόμενον (ή νίχη 
του Ξενοχράτους είναι («τετείχισται») άξια υπόδεσις  («θη
σαυρός») των ύμνων, χα) ταύτην την αξίαν της ο εν da 
δυνηδή ν' άψαν ίση ουδεμία βιαιότης). Π. 6, 8 — 14. ΙΙολυ- 
χρωμικόν σύμπλεγμα μιας αλληγορίας καί μιας 
μεταφοράς.

30. 7 /  σφοδρά νιφάς. τραχεία νιφάς (ατύχημα) πολέ- 
μοιο. Ί. 4, 16.

31. Τό σχότος. — 1. εν σκότιρ (ληδη) καθήμενος. Ό . 
1, 83. — 2. φθονερά δ’ άλλος άνήρ βλέπων γνώμαν κενεάν 
σκότιρ (άχλεως) κυλίνδει. Ν. 4, 39— 40. — 3. ε ίδε τις άνθρώ- 
ποισι θεόσδοτος άτλάτα κακότας πρόστυχη, ταύταν σκότει 
(λήδη) κρύπτειν εοικεν. Άποσπ. 42, 4 —5. — 4. άρετάν ές 
αίπύν εβαλε σκότον (λήδην). Άποσπ. 228.

32. Τό σχότος (χαι τό ρεύμα τού υδατος). σκοτεινόν (τό 
σχότος ώς μεταφορά άντ'ι τής άπεγδείας) άπέχων ψόγον, υδα
τος ώτε ροας φίλον ές άνδρ’ άγιον κλέος έτήτυμον αίνέσω. 
Ν. 7, 61 — 62. Πολνχρωμικον σύμπλεγμα μιας παρα
βολής καί μιας μεταφοράς.

33. Τό μ ίγ α  σχότος. ταί μεγάλαι γάρ άλκαί σκότον 
πολύν ( λήδην) υμνούν εχοντι δεόμεναι. Ν. 7, 12 — 13.

34. (7ο ύδωρ, ό τι είναι τό άριστον των στοιχείων' ό 
χρυσός, Ζστις εν τω μεγαλύνοντι τούς άνδρας πλούτω εξοχα 
διαπρέπει* τό φλεγόμενον πυρ,) ή νύξ χαι ό ήλιος, οστις 
είναι την ημέραν τό δερμότατον φαεινόν άστρον εν τφ  έρηαιρ 1 
αίδέρι. άριστον μέν ύδωρ, ό δέ χρυσός αίθόμενον πϋρ άτε 
διαπρέπει νυκτί μεγάνορος εξοχα πλούτου* εί δ’ άεθλα γαρυεν

1 Ληλ. ο ήλιος τόσον άποσκοτίζει τα άστρα, ώστε νά γίνηται αιά τού
του ό αι̂ ήρ εοηρ.ος.



ελδεαι, φίλον ήτορ, μηκέθ·' άλίου σκοπεί άλλο θαλπνότερον εν 
άμέρφ φαεννόν αστρον ερήμας δι’ αίθερος, μηδ’ 'Ολυμπίας 
αγώνα φέρτερον αυδάσομ-:ν έννοια ε?ναί ώς ές^ς' χαθώς 
το ύδωρ είναι αριστον, χαί χαθώς ο χρυσοί ούτως διαπρέπει 
εν τω μεγαλύνοντι τους ανδρας πλούτω, ώς το φλεγόμενον 
ττϋρ εν χαίρω νυχτός, χαί χαθώς ό ήλιος είναι την ημέραν 
το d ερμότατον φαεινόν αστρον εν τω έρημω αϊθέρι, ούτως 
είναι ό έν Ολυμπία άγων δ λαμπρότατος). Ό . 1, 1 — 8.
ΓΙολυγρωμικον σύμπλεγμα όνο παραβολών. 1

35. Το χειμερινόν σχότος. Ί . Γ, Χ ΧΥΙΙΙ, γ, 5.
36. ι0  γενιώ ν. Ιδέ Γ, ΧΧΛ ΙΙΙ, γ, 4.
37. Η  γειμασΐα. φόβιρ δ’ ού κεχείμανται (ταράττονται)  

φρενες. Π. 9, 32 — 33.
38. ιΗ  άχμη τοΰ έαρος. ’Ιδέ Γ, XXIΥ, 6.

Α Ι Σ Χ Ύ Λ Ο Σ .

A) c Η  συνεκδοχή.

I. 0 άνθρωπος.

1. Ή  xótírj αντί τοΰ βόστρυ/ος. τησδε δεσπόζειν φόβης. 
Χο. 188.

2. c0 οφθαλμός αντί τοΰ ανθρώπου. — 1. βάλλεται γά.ρ 
οσσοις Διόθεν κεραυνός. 5Αγ. 468—469. — 2. ώ τερπνόν 
όμμα. Χο. 238.

1 rH [λεν μια παραβολή είναι' καθώς το ΰόωρ είναι αριστον, καί καθώς 
ο '/ρυσ'ος διαποε’πει εν τω μεγαλύνοντι τους ανδρας πλουτω, και καθώς ό ήλιος 
είναι τήν ήjxápav τδ θερμότατου αστρον εν τω έρήμω αίθε’ρι, ούτως είναι 
δ έν ’Ολυμπία αγών δ λαμπρότατος. 'II δε άλλη παραβολή είναι" καθώς 
το φλεγόμενον πυρ διαπρέπει έν καιρώ νυκτός," ούτως διαπρε’πει δ χρυσός έν 
τω μεγαλύνοντι τους ανδρας πλουτω.



3. Ο οφθαλμός άντ'ι του υπηρέτου, δικαίων τ' όμμάτον,/ 
παρουσία. Χο. 671.

4. Το βλέφαρου άντ'ι του ανθρώπου, βλέφαρα μή κοιμών 
υπνφ. Έ πτ. 3.

5. Ή  χειρ  άντι το ϊ  ανθρώπου. — 1. χειρ δ’ οροί, τδ 
δράσιμον. Έπτ. 554. — 2. τον προς άλλης δεσποτούμενον 
χερός. Χο. 104. — 3. πανούργιρ χειρί. 384 — 385. — 4. 
εκατι δ’ άμάν χερών. 437.

6. χειρ  άντ'ι των ’/οίνων. Ίαόνων χέρες. Πέρα. 563.
7. χαρδία άντι του ανθρώπου, εντός δέ καρδία στένει. 

Έπτ. 967.
8. / /  χατασχευη του σώματος άντ'ι του ' Ιπποαέδοντος. 

‘Ιππομέδοντος σχήμα καί μέγας τόπος. Έ πτ. 488.
9. Το χρώμα άντι του ενδύματος, κρόκου βαφάς δ’ ές 

πέδον χέουσα. Άγ. 239.

I I  'Η  olxia.

1. cΗ  διαδοχ}ς άντ'ι της οίχίας. άνίερον, θράσος μελαίνας 
μελάθροισιν Άτας. Άγ. 769 — 770.

2. 'Ή  εστία άντ'ι της οίχίας. ίώ πάνοιζυς εστία. Χο. 49. III.

III. Ή  μυθολογία.

1. ι0  οφθαλμός άντ'ι των θεών. — 1. μηδέ κρεισσόνων 
θεών άφυκτον δμμα προσδράκοι με. Προμ. 902 — 903. — 2. 
καί τοίσδέ μ’ έμβαίνονθ’ άλουργέσιν θεών μήτις πρόσωθεν 
όμματος βάλοι φθόνος. !\γ. 946— 947.

2. ‘Ο οφθαλμός άντ'ι τού Διάς, ως αν τό Δίον δμμα 
λωφήση πόθον. Προμ. 654.

3. Ό  οφθαλμός άντ'ι της Πειθοϋς. στέργω δ’ όμματα 
Πειθοΰς. Ευμ. 970.



4. Τό στόμα άντ'ι τού Δ ιός. ψευδηγορεϊν γάρ ούκ έπίστα* 
ται στόμα τό Δΐον. Ιΐρομ. 1032— 1033.

5. 'Ή  χε'φ  άντ'ι των δεών. αθανάτων δ’ άπέχειν χέρας. 
Εύμ. 350.

ΙΥ. ιΟ πολιτιχός βίος.

Fi χε'φ  άντ'ι του ψηφίζοντος λαοϋ δήμου κρατούσα χείρ· 
Ίκ . (304.

V. Η  ναυτιλία.

1. Η  δοχυς άντ'ι του πλοίου. — 1. δρόμος άλα στέγων
δοράς. Μκ. 135. —  2. γομφοδέτψ τε δόρει. 846. — 3. κι’ ές 
δόρυ. 852. —  4. πολύς δέ πόντος όύνεκ’ ήρόθη δορί. 1007. -— 
5. κρατουντών τών έπΐ ζυγφ δορός. Άγ. 1618. >

2. ι/ /  χωπη άντ'ι του πλοίου, κατ Ιχνος πλατάν. 
Άγ. 695.

VI. Ή  φόσις.
Ta μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ α φ α ι ν ό μ ε ν α .

1. 'Ή άχτ'ις άντ'ι τοΰ ήλιου. φέγγος ήλιου κατέφθιτο. 
ΓΙέρσ. 377.

2. Ό  χόχλος άντ'ι του ήλιου. —  1. κύκλον ήλιου καλώ. 
Προμ. 91. —  2. λαμπρός ήλιου κύκλος, ίΐέρσ. 504.

Β ) cΗ  μετωνυμία.

I. 0 άνδρωπος.

\. Η  χε'φ  αντί τής πρσ.ζεως. ού καθεύδουσιν χ ερ \ 
Άγ. 1357.

2. Ή  χε'φ  άντ'ι τής δαπάνης, δεδωμάτωμαι δ’ ούδ’ εγώ 
σμικρά χερί. Μκ. 958.



#

3. 1Η παλάμη άντ} της πληγης. όλόμεναι παλάμαις. 
Ηκ. 865.

4. 'Η  ελξις άντ'ι της χειρός. ολκή γάρ οοτοι πλόκαμον 
ούδάμ’ αζεται. ιΙκ. 884.

5. 7ο βάδισμα, οντ'ι του ποδός. μήτε μ’ άκταίνειν βάαιν. 
Εομ. 36.

6. 10 δρόμος άντ'ι του ημεροδρόμου, τούδε γάρ δράμημα 
φωτός Περσικόν πρέπει μαθεΐν. Πέρα. 247.

7. Η  χραυγη άντ'ι της βοηδείας. εί βραδύνοιμεν βοή. 
Πκ. 730.

8. Η  γλώ σσα άντ} των ΓΙερσών. Περσίδος γλώσσης ρόθος 
υπηντίαζε. Πέρσ. 406— 407.

9. Ή  χαρδία αντί τού νού. μαινομένφ καρδίφ δίδυμα 
κάκ’ έτελεσεν. Έπτ. 781 — 782.

10. Η  δύναμις άντ} τού άνδρώπου. υποχείριος κράτεσιν 
άρσένων. ‘Ικ. 392 — 393.

1J. 10 βίος άντ} τού αίματος, έν δέ γαίφ ζόα φονορύτφ 
μέμικται. Έπτ. 937— 940.

12. Ή  άνά,πνευσις ά.ντ} τού βίου, άς θνητός ούδείς είσι- 
δών ε£ει πνοάς. Προμ. 800.

13. 'Η  πνοή άντ} τού βίου, σωθείς δέ πνεόμ’ άπώλεσεν. 
Έ πτ. 981.

14. Ac ωδίνες τοχετού άντ} τού πα'.δός. παΐδα, φιλτάτην
έμοι ώδϊν’. Άγ. 1417 1418.

15. Το φρόνημα, άντ} της ' Ελένης. πάραοτα δ’ έλθεΐν ες 
Ιλίου πόλιν λέγοιμ’ αν, φρόνημα. Άγ. 737— 740.

16. rH  άγνότης άντ} των δαχρύων. δακρύων δ’ άποστάζει 
πένθιμον αιδώ. 'Ικ. 578— 579.

17. ‘7/ τιμή άντ} της μητρός. ώ μητρός έμής σέβας. 
ΙΙρομ. 1091.

18!. Ή  υπερηφάνεια άντ} τού άνδρώπου. ο κόμπος δ’ 
ού κατ’ άνθρωπον φρονεί. Έπτ. 425,
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19. ‘7/ οργή αντί της ώργισμένης αναπνεύσεως. πνέουσ’ 
εν έχθροΐς κότον. Χο. 951.

20. Ί)  φόβος αντί της απειλής, φοβούμαι κάποτρέπομαι 
δείμα πολιτών. Έπτ. 1060— 1061.

21. cΗ  ίχετεία αντί της ίχετευούσης όμάδος. γυναικών 
ήτις ήδε προστροπή. Χο. 21.

22. ‘7/ του στήθους αντί της ατυχίας, ώ Ζεύ, κό
πων οίκτειρε μάπολωλότας. ‘ίκ. 209.

23. ιΗ  άλγηδών αντί της ϋρηνούσης φωνής, οίμαί σφ’ 
έρατών έκ βαθυκόλπων στηθέων ησειν άλγος επάξιον. Έ πτ.
864—865.

24. 1Η  εχδίχησις αντί του Ορέστου. ήξειν τιν* ύπτίασμα 
κειμένου πατρός. Αγ. 1285.

25. 0 φόνος αντί του αίματος. —  1. δίθηκτον έν 
σφαγαΐσι βάψασα ξίφος. Προμ. 863. — 2. γην θανόντες τήνδε 
φυράσειν φόνψ. Έπτ. 48. —  3. φόνον δόμοι πνέουσιν αίμα- 
τοσταγη. Αγ. 1309. — 4. κάκφυσιών οξεϊαν αίματος σφαγήν. 
1389. — 5. φονολιβεΐ τύχομ 1427. —  6. φόνος πέπηγεν. Χο. 67.

26. ‘0 φόνος αντί του νεχροϋ. έμοϋσα D-ρόμβους ους 
άφείλκυσας φόνου. Ευμ. 184.

27. φόνος αντί του φοβερού βλέμματος, φόνον βλέ
πουν. Έπτ. 498.

28. Το αίμα αντί του φ όνου .— 1. υπέστης αίματος δέ- 
κτωρ νέου. Ευμ. 204. — 2. τόδ’ αίμα κρίνον. 613.

29. "Ή χατάρα αντί του χαταρωμένου πατρός. πατρός 
τάλαιν’ άρα ξηροΐς άκλαύτοις όμμασι προσιζάνει. Έπτ. 
695— 696.

30. Η  φίλορά αντί του άνδρώπου. ίώ πήμα πατρί πά- 
ρευνον. Έ πτ. 1004.

31. κ0 άρτος αντί της δουλείας, δουλίας μάζης τυχεΐν. 
Αγ. 1041.

32. ι0  άνεμος αντί των πολιτών της χώρας, δέξαιθ’ . . . 
αίδοίψ πνευματι χώρας. ιΙκ. 28— 30.
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33. Η  ί'υγξ 1 αντί τής σφοδρός επιθυμίας. ιυγγά μοι δήτ’ 
αγαθών έτάρων υπομιμνήσκεις. ΙΙέρσ. 987— 988.

34. 0 χαρπός της βύβλου αντί των Αιγυπτίων χαί δ 
στάγυς αντί των Αργέ ίων. βύβλοο δέ καρπός ού κρατεί στά- 
χυν. ‘Ικ. 671.

35. Η  θεά του θανάτου άντι του χινδύνου. κήρ’ άφε- 
λόντα χώρας.. Έ πτ. 777.

36. Ί) ° Αιδης αν τι του θανάτου. — 1. φδην πόντιον 
πεφεογότες. Άγ. 667— 668. —  2. ή δίκτυόν τι Άιδου. 1115.

37. Ί) Αιδης άντι του θανάτου χαί ί  νΑρης άντ'ι της 
έξηγριωμένης άναπνεόσεωξ. θύουσαν Άιδου μ,ητέρ’ άσπονδον 
τ' Άρη φίλοις πνέουσαν. Άγ. 1235 — 1236.

38. Ό  "Αρης άντ'ι του έχδιχητου. βέλη πιπάλλιον Άρης. 
Χο. 161.

39. ι0  νΑρης άντ'ι του θάρρους, ούκ ενεστ’ Άρης. 
Ίκ. 749.

II. Η  οιχία.

Ή  οίχία άντ'ι των χατοίχων. ένθουσιή. δη δώμ.α, βακχεύει 
στέγη. Άποσπ. 64.

I I I . Ή  μυθολογία.

1. Ή  Κϋπρις άντ'ι του έρωτος του Διάς, συναίρεσθαι 
Κύπριν θέλει. ΙΙρομ. 650—651.

2. Ή  αιχμή αντί της τυραννίας του Διάς, θεοΐς τοίς πά- 
ρος ένδείκνυσιν αιχμάν. ΙΙρομ. 405.

3. Ί) φόνος αντί τής έζηγριωμένης άναπνεύσεως του 
Τυφώνος. σμερδναΐσι γαμφηλαΐσι συρίζων φόνον. Προμ. 355.

4. / /  επιγραφή αντί τής Δίχης. τάχ’ εισόμεθα . . .  ε’ι 
νιν κατάςει χρυσότευκτα γράμματα. Έπτ. 659— 660.

1 ΙΙιδος πτηνού, ή σεισοπυγίς, ή σουσουράδα, ήν ο αρχαίοι ιχετεχειρι- 
ζοντο εις τάς ιχαγείας ιός θέλγηθρον.



5. 1Η  δύναμις άντ'ι του ΙΙοσειυώνος. Ιίοσειδώνος κράτος. 
Ευμ. 27.

6. '0  θρόνος άντι των Ερινόων. θρόνοι τ Έρινόων. 
Ευμ. 511.

7. Η  χε ιρ  άντ'ι της βιαιοπραγίας του Jióg. ουδέ λήξει, 
πριν άν ή κορέσ^ κέαρ ή παλάμη τινί τάν δυσάλωτον ελη τις 
άρχάν. Ιΐρομ. 165.

ΙΥ. 1Η  ιερουργία.

1. Η ράβδος άντι του ιρρουροΰ του ναοϋ. ή τηρόν ίροϋ 
ράβδον. ιΙκ. 248.

2. Το στόμα, άντι της προσευχής, πότε δή στομάτιυν 
δείξομεν ισχυν έπ’ Όρέστη ; Χο. 720 — 721.

3. ιΗ  Μούσα άντι του θρησκευτικού άσματος, ευφαμον 
δ’ έπ'ι βωμοΐς μούσαν θείατ’ άοιδοί. Ίκ . 69 4 —695.

4. ιΗ  λαμπάς άντι τού φωτός της ευχαριστηρίου θυσίας. 
ουρανομήκης λαμπάς άνίσχει. Άγ. 92— 93.

5. ' / /  θανάτωσις άντι τού αίματος τού θυσιασθεντός  
ταύρου, θιγγάνοντες χερσί ταυρείου φόνου. Έ πτ. 44.

6. ' / /  τιμή άντι της σπονδής, γαπότους δ’ εγώ τιμάς 
προπέμψω. Γίέρσ. 621—622.

7. ' 0 πελανος αντί της ίλαστηρίας θυσίας. τόσος γάρ 
εσται πελανος αίματοσφαγής. ΙΙέρσ. 816.

8. 10 πελανος άντι της ευχαριστηρίου Ουσίας, πελάνψ 
μυχόθεν βασιλείφ. Άγ. 96.

9. ι0  πελανος άντ'ι της σπονδής, χέουσα τόνδε πέλανον. 
Χο. 92.

Υ. ι0  πολιτικός βίος.

1. Η αιχμή άντ'ι τής κυριαρχίας. — I. γυνα κός α:χμά 
πρέπει. Άγ. 483. — 2. γυναικείαν άτολμον αίχμάν. Χο. 630.

2. Ή  δύναμις άντ'ι τού ήγεμόνος ήξει συν υμΐν, τήσδε 
γής φίλον κράτος. Άγ. 619.
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3. 'Η  δύναμις αντ'ι τής Κλυταιμνήστρας, ήκω σεβίζων σόν, 
Κλυταιμνήστρα, κράτος. Αγ. 258.

4. Ή  τυραννία αντ'ι του τυρό,ννου. ιδεσ-9-ε χώρας τήν 
διπλήν τυραννίδα. Χο. 973.

5. Το βουλευτήριον αντ'ι του βουλευτοΰ. κακών τ' 
Αδράστφ τώνδε βουλευτήριον. Έ πτ. 575.

6. cΗ  βοή αντ'ι του στασιάζοντος πολίτου, βοάν τ’ ενδη- 
μον έξοπλίζων. ιΙκ. G82.

VI. Ί) πόλεμος.

1. 10 ” Αρης αντ'ι του πολέμου, πριν καταιγίσαι πνοάς 
Αρεως. Έπτ. 63 — 64.

2. ι0 Ά ρ η ς  άντ'ιτής άνδρείας. νΑρΎ]ς δ’ ούκ ενιχώρομ Αγ. 78.
3. Ό  yΑρης αντ'ι της λυσσώδους μάχης- μέγαν έκ θυμού 

κλάζοντες Αρη. Αγ. 48.
4. ''Ο * Αρης αντ'ι τής έχ φιλομαχίας προερχόμενης σφο

δρός άναπνεόσεως. πέφανται δ’ έκγόνους άτολμήτων Αρη πνεόν- 
των. Άγ. 373— 376.

5. Το δόρυ αντ'ι του πολεμίου. — 1. πύργον στέγειν 
εύχεσθε πολέμιον δόρυ. ‘Επτ. 216. — 2. ειργειν τεκούση μητρί 
πολέμιον δόρυ. 416.

6. Το δόρυ αντ'ι του πολέμου. — 1. Άίδο£ προϊάψαι, δο
ράς άγραν. Έ πτ. 322. — 2. λαός πάς κατέφθαρται δορί. 
ΙΙέρσ. 729. -— 3 πλούτον έκτήσω £ύν αιχμή. 755. — 4. μένει 
δορί τίνειν όμοίαν θέμιν. Ίκ . 435—-436. — 5. έν μάχη 
δορός. Αγ. 438. — 6. στρατόν δέχεσθαι τον λελειμμένον 
δοράς. 517.

7. Το δόρυ αντί του στρατού, έποίσειν εύ κεκασμένον 
δόρυ. Εύμ. 766.

8. Τό δόρυ αντ'ι τής βοήθειας, συμμάχψ δορί. Ευμ. 773.
9. Τό δόρυ αντ'ι τυΐν δύο εχθρικών άδέλφων. ή δύσορνις 

αδε ξυναυλία δορός. Έπτ. 837.



10. Τό δόρυ άντ'ι των Δωριέων. Δωρίδος λόγχης υπο. 
Πέρσ. 817.

11. Η  αιχμή άντ'ι του πολέμου. — 1. τολμάν τ’ αίχ* 
μάς άκόρεστον. Πέρσ. 999. — 2. Ίάνων λαός ου φυγαίχ- 
μας. 1025.

12. LH  οδός άντ'ι του στρατού, χρόνφ μέν άγρεΐ Πριάμου 
πόλιν αδε κέλευθος. Αγ. 126.

13. δύναμις άντ'ι των δυο 'Ατρειδών. Αχαιών δί-Ο-ρονον 
κράτος. Αγ. 108.

14. cΗ  γλα σσα  άντ'ι του πολεμίου, ούκ έάσει γλώσσαν 
έργμάτων άτερ ρέουσαν άλδαίνειν κακά. Έπτ. 556— 557.

15. 10 υπερήφανος λώρος άντ'ι του πολεμίου, πέπτωκεν 
άνδρών όβρίμων κομπάσματα. Έ π :. 794.

16. Ί) φόβος άντ'ι του πολεμίου, φόβος γάρ ηδη προς 
πύλαις κομπάζεται. Έ πτ. 500.

17. ι() φόβος άντ'ι του έχφοβουντος η/ου των χωδωνων 
της άσπίδος. ύπ’ άσπίδος δέ τψ χαλκήλατοι κλάζουσι κώδωνες 
φόβον. Έπτ. 385. .

18. YV φόνος άντ'ι του έχφοβουντος ήχου των χα λι
νών των πολεμιστήριων Ίππων, μινύρονται φόνον χαλινοί. 
Έπτ. 123.

19. 0 φρυαγμός άντ'ι του αφροΰ των πολεμιστήριων 
Ίππων, φιμοϊ . . . μυκιηροκόμποις πνεύμασιν πληρουμενοι. Έπτ. 
463—464.

VII. ' / /  γεω ργία.

1. Η άροτρίασις άντ'ι του άγροϋ. μάχλον Αρη, τον άρό- 
τοις θερίζοντα βροτούς έν άλλοις. Ίκ. 635—636.

2. Τό δέρος άντ'ι της σποράς. — 1. δθεν πάγκλαυιον 
ε£αμά θέρος. Πέρσ. 822. —  2. δύστηνον θέρος. 5Αγ. 1655.
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V ili. "Η ναυτιλία.

1. ίΗ  οδός αντί του πλοίου, λινορραφοΰς τε δρόμος άλα 
στεγών δοράς. Ίκ . 135.

2. cΗ  χατΰ,ρα αντί του πλοίου, λίμνο  ̂ δ’ εμβαλε πορφυ- 
ροειδεΐ τάν μελανόζυγ’ άταν. ι1κ. 52 9 —530.

IX. Ή  φύσις.
a )  Τ α ζ ω α.

1. Η  επίπονος περιποίησις αντί των πτηναρίων. δεμνιο- 
τήρη πόνον όρταλίχων όλέσαντες. Άγ. 53 — 54.

2. '() Αρης άντί τής λύσσης των λεόντων, θυμός ανδρείοι. 
φλέγων επνει, λεόντων ως Άρη δεδορκότων. Έπτ. 52— 53.

β) Τ ο π ΰ ρ.

1. Το σέλας αντί του πυρός. παντέχνου πυρός σέλας, 
θνητοΐσι κλέψας ώπασεν. Ιΐρομ. 7 — 8.

2. Ί)  Ηφαιστος αντί του πυρός. Ηφαιστος Ιδης λαμ
πρόν έκπέμπων σέλας. Άγ. 281.

Γ )  ΟΙ τρ ό π ο ι τή ς  α ν α λ ο γ ία ς .

I. Ή αν&ρωπος.

1. "Η χωμη. τρεις κατασκίους λόφους σείει, κράνους χαί- 
τωμ’ (ό λόφος περιχεφαλαίας). Έπτ. 384 — 385.

2. ι0  βόστρυξ. ριπτέσθω μέν πυρός άμφήκης βόστρυχος 
(ό χεραυνός). Προμ. 1043 — 104Φ.

3. Το μέτωπον. διπλοΰν μέτωπον (ή οφις) ήν δυοϊν στρα- 
τευμάτοιν. ΙΙέρσ. 720.

4· 0 όφδαλμύς. — I. πρέσβιστον άστρων, νυκτός



οφθαλμός ( to  φώς), πρέπει. Έ πτ. 390. —  2. άμφί δ’ όφθαλ- 
μοΐς (το φίλον τεχνον)  φόβο;. ΙΙέρσ. 168. — 3. νυκτός όμμα 
( to  σ /ótoq) άφείλετο. 428. —  4. τον σόν πιστόν πάντ’ οφθαλ
μόν. 980. — 5. ώμμάτωσα (ό σαφής λόγος) γάρ σαφέστερον. 
Ίκ . 467. — 6. ουτοι φρέν’ αν κλέψειεν ώμματωμένην. Χο. 
854. — 7. δφθαλμόν (ό φίλος ανηρ) ο’ικων. 934. —  8. 
όμμα (ό πολυτιμότατος θησαυρός) γάρ πάσης χθονός. Εύμ. 
1025.

5. ιΟ οφθαλμός, ή ο'ρασις χαι ή άχουσις. και πρψρα 
πρόσθεν όμμασι βλέπουσ’ οδόν, οΓακος ίθυντηρος ύστατου 
νεώς άγαν καλώς κλόουσα, τώς αν ου φίλη. Ικ. 716— 718. 
Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

6. ιΗ ορασις. —  1. τον πανόπτην (πάντα  φωτίζοντα) 
κύκλον ήλιου καλώ. Προμ. 91. — 2. ώ δΐος αιθήρ καί ταχύ- 
πτεροι πνοαί, . . . ιδεσθέ μ’ οία προς θεών πάσχω θεός* δέρχθηθ’. 
88—93. — 3. ας ουθ’ ήλιος προσδέρκεται (ή φ ώ τισις) άκτΐ- 
σιν. 7 9 6 —797. — 4. πώς :αΰτ’ άληθη καί βλέποντα (πιστό- 
ποιηθέντα)  δοξάσω. Χο. 844.

7. ιΟ π ολγών, φλογός μέγαν πώγωνα (την μ εγ  άλτην φλόγα). 
Άγ. 306.

8. Ή  άγχάλη. πόντιαί τ’ άγκάλαι (ό χόλπος). Χο. 586.
9. 'Η  άγχάλη χαι ή φόρησις. πετραία δ’ άγκάλη σε βα- 

στάσει. Π ρομ. 1019.
10. ιΟ πούς. — 1. ποδώκες (ερευνών) όμμα. Έπτ. 623. —

2. μή μέγας πλούτος κονίσας ούδας άντρέψη πόδι όλβον. ΙΙέρσ. 
163— 164. — 3. νεκρόν θήσιυ, ποδώκει περιβαλών χαλκευματι. 
Χο. 575—-576, — 4. ού χρή ποδώκη (ταγόν) τον τρόπον 
λίαν φορεΐν. Αποσπ. 258. — 5. τό τοι κακόν ποδώκες (ταγό) 
ερχεται βροτοΐς. 282.

11. Τό γονάτισμα. Ασία δέ χθων . . . αίνώς επί γόνυ 
κέκλιται. Πέρσ. 930.

12. Τό βάδισμα, νεΐκος εβα (ή γένεσις). Έ πτ. 905.
13. ιΗ  λαγνεία. —  1. μάχλον (σκληρόν) Αρη. Ίκ .
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635. — 2. ουτω δέ και Αισχύλού μάχλον, φασίν, άμπελον 
είπόντος την ρεομένην. Άποσπ. 390.

14. ιΗ  παρδένος. παρθένου (χαδαράς) πηγής μέτα. 
Πέρσ. 613.

15. 1Η  μήτηρ. — 1. πώς έτόλμησας . . . την σιδηρομή- 
τορα (σίδηρον παράγουσαν) έλθεΐν ές αίαν. Προμ. 299— 
302. — 2. μητρός (ή άμπελος) άγριας άπο ποτόν. ΙΙέρσ. 
614—615.

16. ιΗ  μήτηρ χα'ι το γένος, πειθαρχία γάρ έστι της 
ευπραξίας μήτηρ, γονής σωτήρος. Έπτ. 224—225. Σύμ
πλεγμα όνο μεταφορών.

17. Ή  τίχτουσα μήτηρ. προστέλλεται εϊργειν τεκούση 
μητρί (η πατρίς) πολέμιον δόρυ. Έπτ. 415— 416.

18. Ή  μητρυιά, πόντου Σαλμυδησσία γνάθος . . . μητρυιά 
(ο χίνδυνος) νεών. Προμ. 726— 727.

19. Ή  μήτηρ, {ή πηγή) *α 'ι ό βίος, μητρός τε πηγήν 
(ή πηγή ώς μεταφορά άντι του βίου)  τίς κατασβέσειε δίκη 
(τις δά ήδόνατο να. χαταπολεμήση διχαίως την υπαρξιν τής 
πατρίδος το υ );  Έπτ. 584. Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα 
μιας αλληγορίας καί μιας μεταφοράς.

20. '0 τοχετός.-----1. μη καί τεκνωθή (ή γένεσις) δυσ-
φορώτερος γόος. Έπτ. 658. — 2. Ί .  Γ, XXVI, 7.

21. Ό  τ οχετός, ό παΐς, ο δάνατος (χα'ι ή βλάστησις) 
παλαίφατος δ’ έν βροτοΐς γέρων λόγος τέτυκται, μέγαν τελε- 
σθέντα φωτός όλβον τεκνοΰσθαι μηδ; άπαιδα θνήσκειν, έκ δ’ 
άγαθάς τύχας γένει βλαστάνειν (ή γένεσις) άκόρεστον οίζύν. 
Άγ. 7 5 0 —756. Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα τεσσάροιν 
μεταφοροην

22. Ό  βίος. — 1. Ί . Γ, XXIX, ζ. 6. —  2. τήν άείζων 
(αϊωνίαν) άφθιτον πόαν φαγών. Αποσπ. 31. — 3. γεύομαι πως 
τής άειζόου (αιώνιας) πόας. 31.

23. Ί)  δικαζόμενος. Ί .  Γ, XXIX, β, 46.
.24. 'Η  χαταχοίμησις. — 1. κοιμώντες (σβεννόοντες)



ευώδη φλόγα. Άγ. 597. —  2. κοίμησον στόμα (σ tolna). 
1247. — 3. μετακοιμισθέν (λήγον) μένος άτης. Χο 1076.

25. ιΗ  χαταχοΐμησις (χα'ι το χύμα). κοίμα (xa d ησύχαζε) 
κελαινοΰ κύματος (οργής) πικρόν μένος. Εύμ. 832. ΊΊ ο λ ν -  
χ ρ ω μ ικ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  δυο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

26. Ί) παΐς. —  1. κναπτόμενοι . . . προς άναυδων παίδιυν 
(ζα>ων) ΐάς αμιάντου. 11 έρ σ. 57 6 —578. — 2. παμφόρου 
γαίας τέκνα (τα φυτά). 618. — 3. λειχήν άφυλλος, άτεκνος 
(ανευ χαρποϋ). Εύμ. 785. — 4. λειχήν άφυλλος, άτεκνος 
(άνευ χαρποΰ ). 815.

27. ι0  παΐς (χα'ι το πετάμενον πτηνόν). διώκει παΐς πο- 
τανόν όρνιν (ο άπερίσχεπτος άν&ρωπος προσπαΰεΐ νά ίχανοποιήση 
τά πά&η του). Άγ. 394. Πολυχρωμική αλληγορία.

28. (Ίά  φόλλον, ήζήρανσις,) ο παΐς χα'ι το ονειρον. τό θ ’ 
υπεργήρων φυλλάδος (το ψύλλον ιάς μεταφορά άντι τής ουνά- 
μεω ς) ήδη κατακαρφομένης ( ή ςήρανσις ώς μεταφορά άντι 
τής έζασ&ενήσεως) τρίποδας μέν οδούς στείχει, παιδός δ’ 
ούδέν άρείων οναρ ήμερόφαντον άλαίνει. Άγ. 79—82. Ι Ιο λ ν -  
χ ρ ω μ ικ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί  δ υ ο  
μ ε τ α φ ο ρ ώ  ν.

29. 'Η νεότης. — 1. άεί γάρ ήβ<̂  (ή επιθυμία) τοΐς 
γέρουσιν εύ μαθεΐν. Άγ. 584. — 2. φιλεΐ δέ τίκτειν ύβρις 
μέν παλαιά νεάζουσαν (νέαν) έν κακοΐς βροτών υβριν. 
763 - 7 6 5 .

30. "Ή παίάευσις, ο σφοδρός πόάος χαι ο στεναγμός. 
πασα χθων Άσιατις θρέψασα πόθιο στένεται μαλερψ. Πέρσ. 
61—62. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

31. 'Η  ήβη. καί μάλ’ ήβώντος (τάχους) δει. Χο. 879.
32. 'Ό σύγχρονος, καταίθουσα παιδός δαφοινόν δαλόν 

ήλικ’. Χο. 607— 608.
33. Το γήρας, χρόνος . . . παρήβηκεν (ή παρέλευσις).

Άγ. 983—985.
34. 0 γέρων χα'ι ά τοχετός ' γέρων (παλαιός) φόνος



μηκέτ’ εν δόμοις τέκοι (μη διεγείρω χίνδυνον). Χο. 805. 
Σ ύμπλεγ μα  δύο μεταφορών.

35. 0 πάππος. φάος τόδ’ ούκ άπαππον (μη προερχό
μενου) Ιδαίου πυράς. Άγ. 3 ]J .

36. 0 αδελφός. I . λιγνύν μέλαιναν, αίόλην πυράς κά- 
σιν. Έπτ. 494. — 2. μαρτυρεί δέ μοι κάσις πηλού ξύνουρος 
διψία κόνις τάδε. Άγ. 494—495.

37. 0 όμαιμος, άρπαγαί δέ διαδρομάν έμαίμονες ( συνδε- 
δεμέναι). Έπτ. 351.

38. Το γένος, τίς αν γονάν (αιτίαν) αραιόν έκβάλοι δομούν. 
Άγ. 1565.

39. 7 /  χαλόπτρα. Ί .  Γ, XXIX, ζ, 20.
40. Η χαλόπτρα, η μνηστή, ή όρασις, (η πνοή χαι τό 

προσχλόζον χύμα), καί μην δ χρησμός ούκέτ’ εκ καλυμμάτων 
εσται δεδορκώς νεογάμου νύμφης δίκην λαμπρός δ’ εοικεν 
ήλιου προς άντολάς πνέων εσ^ξειν, ώστε κύματος δίκην κλύζειν 
προς αύγάς τούδε πήματος πολύ μείζον. Άγ. 1 177— 1183. 
Πολνχρωμιχόν σύμπλεγμα  δύο παραβολών.

41. Τό έπανωφόριον. χθονος τρίμοιρον χλαίναν (ο τύ.φος) 
έξηύχει λαβών. Άγ. 872.

42. 7ο ποιχιλ.όγ ρουν ένδυμα, ή ποικιλείμων (έναστρος) 
νύξ. Προμ. 24.

43. Το μέλαν ένδυμα, χαι τό έχ πένθους αμυζις τοΰ σώ
ματος. ταΰτα μοι μελαγχίτων (πενθούσα)  φρήν άμύσσεται 
(βασανίζεται) φόβιρ. Πέρσ. 114— 115. Σ ύμπλεγμα  δύο 
μεταφορών.

44. Ο πενθών, σέβιυν . . . βάρη, πόλεως γέννας πενθητη- 
ρος. Πέρσ. 9 4 5 —946.

45. Η σίτισις. οιδ’ εγώ φεύγοντας άνδρας ελπίδας σιτου- 
μένους (ή παρηγοοία). Άγ. 1668.

46. Ο γέλως. — 1. ποντίιυν τε κυμάτων άνήριθ-μον 
γέλασμα (ή μαρμαρυγή). Προμ. 89— 90. — 2. οσμή βροτείων 
αιμάτων με προσγελά ( ή όσφρανσις). Εύμ. 253.
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47. Ο δρόμος, τοιοίδε toe μοι, λαμ.παδηφόρων νόμοι, . . . 
vtx4 δ’ ό πρώτος και τελευταίος δρακών. Αγ. 312 — 3 J 4.

48. Ίο άλμα. — I. I. Γ, XXIX, ζ, 8. —  2. τρίτος 
πάλος εξ υπτίου ’πήδησεν (έξέπ εσ εν )  ευχάλκου κράνους. Έπτ. 
457— 458. —  3. Ί . Γ, XXIX, ζ, 35.

49. Η  τύψις. θείνει (ατιμάζει) δ’ όνείδει μάντιν Οίκλεί- 
δην σοφόν. Έπτ. 382.

50. Ο ελαφρός ύπνος, βρίζει (αφανίζεται) γάρ αίμα. 
Ευμ. 280.

51. Ο ύπνος. —  I. μέλει, φόβφ δ’ ουχ’ υπνώσσει (ησυ
χάζει)  κέαρ. Έπτ. 287. — 2. ου καθ-εύδουσιν (βραδυνουσιν) 
χερί. Άγ. 1357.

52. ( 7 /  xAi'vjy χα?) ο ύπνος, εότε πόντος έν μεσημβριναΐς 
κοίταις (κατά την μεσημβρίαν) άκύμων νηνέμοις ευδοι (τη η σ υ 
χία) πεσών. Άγ. 565—566. Πολνχροιμικόν σύμπλεγμα  
όνο μεταφορώΐ'.

53. Ό  ύπνος. — I. όναρ (ό τρομερός άνδρωπος) μέλαν. 
ϊκ. 888. —  2. όνειράτων δίκην τερπνόν όδ’ έλθόν φώς έφή- 

λιυσεν φρένας. Άγ. 49 1 —492. Παραβολή.
54. Ή  αϋπνία άκοιμήτω (αϊωνίω) ρευματι. ΙΙρομ. 139.
55. Η αϋπνία, και ή εχπνευσις. άλλ’ ήλθ-εν ούτψ 

Ζηνος άργυπνον βέλος, καταιβάτης κεραυνός έκπνέων φλόγα, 
ίίρομ. 3 5 8 —359. Σ ύμπλεγμα όνο μεταφορών.

56. Η  εχπνεύσις. —  1. Ί . Γ, X V III, J1. — 2. Ί .  Γ, 
X V III, 10. — 3. φόνον δόμοι πνέουσιν. Αγ. 1309.

57. Η εχπνευσις, ή οργή χάί ο χρόταφος. ένθα ποτα
μός έκφυσφ (εχχεί) μένος (τον χείμαρρον) κροτάφων (ή κο
ρυφή του όρους) απ’ αυτών. Προμ. 72 0 —72J. Σ νμπλεγμα  
τριών μεταφορών.

58. Ό  ψελλισμός. τών δ’ εϊ τί σοι ψελλόν (άχατανόητον) 
τε καί δυσευρετον, έπανδίπλαζε. Προμ. 8 1 6 —817.

59. 0 στεναγμός. — 1. άλιστόνοις ( ό φλοίσβος) πόδας 
χρίμπτουσα ραχίαισιν έκπεράν χθόνα. Προμ. 712—713. — 2,



170

στένει πόλισμα γήθεν. Έπτ. 247. — 3. στένει γαΐ’ Χσιάς. 
Πέρα. 548— 549. — 4. τίνα πόλις πονοϋσ’ ότλον στένει. 
682 — 683. —  5. Σούσων μέν αστό παν κενανδρίαν στέ- 
νει. 730.

60. 0 στεναγμός χαι ή φιλία, στένουσι πύργοι, στένει 
πέδον φίλανδρον. Έπτ. 90J. Σ ύμπλεγμα  δυο μετα
φορών.

61. 0 στεναγμός χαι ό πόδος. ώς στένειν πόλιν ΙΤερσών, 
ποθούσαν φιλτάτην ήβην χθονός. Πέρσ. 511 — 512.

62. Ό  στεναγμός, στένει (βομβεί) βυθός. . . . παγαί δ' 
άγνορύτων ποταμών στένουσιν (βομβοϋσιν). Προμ. 4 3 2 .-4 3 5 .

63. Η  βοή. —  1. βοά δ’ έκκενουμένα πόλις. Έπτ. 330. 
— 2. ßoq μοι μελέων εντοσθεν ήτορ. Ιίέρσ. 991. -— 3. πάσα 
γάρ πόλις βοομ Άγ. 1106.

64. 0 ολοφυρμός, γά δ’ αιάζει. Πέρσ. 922.
65. Η  μανία, δοριτίνακτος αιθήρ δ’ έπιμαίνεται. Έπτ. 155.
66. 'Η  ευμένεια. Σπερχειός άρδει πεδίον εύμενεΐ (δρο- 

σερω) ποτφ. Ιίέρσ. 487.
67. Η  ιδιοτροπία, οίόφρων (μοναδιχή)  κρεμάς γυπιάς 

πέτρα. Ικ. 795— 796.
68. Ο διαλλαχτήρ. διαλλακτήρι (τό οπλον) δ’ ούκ άμεμ- 

φία φίλοις. Έπτ. 909— 910.
69. 0 δάνατος χαι ή αναπνοή, συνθνήσκουσα (άφσ.νιζο- 

μένη) δέ σποδός προπέμπει πίονας πλούτου πνοάς (χαπνόν). 
Άγ. 819— 820. Σ ύμπλεγμα όνο μεταφορών.

70. 0 δάνατος χαι ή πήδησις. λόγοι πεδάρσιοι θρώ- 
σκουσι (γίνονται) θνήσκοντες (άφανιζόμενοι) μάτην. Χο. 845—846. 
Σ ύμπλεγμα δύο μεταφορών.

II. 1Η  οιχία.

1. Τό χλεΐδρον. εστι κάμοί κλής (ή σιωπή) επ'ι γλώσση 
φύλαξ. Άποσπ. 307.



171

2. Ή Δίνη. η. Γ, I, 52.
3. Ο ζυγός, ο χρυσαμοιβός δ’ Άρης σωμάτων καί ταλαν

τούχος (κρίσιμος). Άγ. 437— 438.
4. 0 κανών του ζυγού. σόν δ’ επίπαν ζυγόν ταλάντου 

(ή δικαιοσύνην ασκούσα παντοδυναμία). Ικ. 822—823.
5. 0 ζυγός και η φόρτωσις αυτού δδ ανίσου βάρους, 

τάλαντα (τον ανδρωπον) βρίσας (κατατινιίζας) ούκ Ισορρόπψ 
(άδίν,ω) τύχη. ΙΙέρσ. 346. Σ ύμπλεγμα τριών μεταφορών.

6. ' / /  ζωπύοησις. ζωπυρουμένας (ό ερεθισμός) φρενός. 
Άγ. 1034.

7. Ή  δέρμανσις. πολλά θ-ερμαίνοι (η / /ψ ά )  φρενί. Χο. 
1004.

8. ι0 βρασμός, εζεσεν (εμάνη) γάρ Οίδί,του κατεύγματα. 
Επτ. 709.

9. 7Ö όζος και τό πάχος, δζος τ’ άλειφά τ’ έγχέας ταύτψ 
κύτει διχοσΓατοΰντ’ αν, ου φίλω, προσεννέποις. καί των άλόντων 
καί κρατησάντων δίχα φθογγάς άκούειν εστι συμφοράς διπλής. 
Άγ. 322 — 325. Παραβολή.

10. Το λίχνευμα. έμοί δ' έπήγαγεν εδνης παροψώνημα (η 
ηδονή) της έμης χλιδής. Άγ. 1446— 1447.

11. Ό  γείζων και ή ζωπύρησις. γείτονες δέ κάρζας μέ- 
ριμναι ζωπυροΰσι (προζενούσι) τάρβος. Έπτ. 288— 289.

12. 0 κοινόν τοίχον έχουν γείτο>ν. νόσος γάρ γείτων Ομό
τοιχος έρείδει. Άγ. 1002 —1003. Παραβολή.

II I . Αί πράζεις των άνδρώπων εν γένει.

1. Η  πεμψις. — 1. κραιπνοφόροι δέ μ’ επεμψαν αΰραι. 
Προμ. 132. —  2. άλλους δ’ δ μέγας καί πυλυθρέμμων Νείλος 
επεμψεν. Πέρσ. 33— 34. — 3. Βαβυλών δ’ ή πολύχρυσος πάμ- 
μικτον όχλον πέμπει σύρδην. 52— 54.

2. 'Η  αποδοχή, γης Άχαίδος πέδον καί θεσσαλών πόλισμ’ 
υπεσπανισμένους βοράς έδέζαντ’. ΓΙέρσ. 488— 490.



3. Η  απόόειξις. πέτρα, βαθ·υ πτώμα μαρτυρούσα μοί. 
Ίκ. 796.

4. 7 /  κλοπή. ήτοι τις εκλεψεν (το κρυφίως σώζειν) ή 
'ζητήσατο D-εός τις. Άγ. 6 6 2 —663.

5. Ο πλουτισμός. -— 1. συν δέ πλούτιζειν (to  ευφραίνειν) 
εμέ. Άγ. 586. — 2, άλλην τιν’ άτην άντ’ έμοΰ πλουτίζετε (ή 
τιμωρία). 1268.

6. Ή  γραφή. - -  1. ταΰτα μέν γράψεσθε (ή εν μνήμη
όιατήρησις) προς γεγραμμένοις (ή εν μνήμη όιατήρησις) πολ- 
λοΐσιν. Ίκ. 991—992. —  2. κάρτ’ άπομοΰσως ήσθα γεγραμ- 
μένος (ή παρατήρησις). Άγ. 801. — 3. έν φρεσιν γράφοο 
παρατήρησις). Χο. 450. — 4. παρούσαν εγγράφει π«/?«- 
τήρησις). 699. — 5. δελτογράφφ (ενθυμούμενη) δέ πάντ’ 
επωπά φρενΐ. Εύμ. 275.

7. 7 /  γραφή χο.} 6 γραφιχός πίνας, εγγράφου (ή παοα- 
τήρησις) σύ μνήμοσιν δέλτοις (ή μνήμη) φρενών. Προμ. 789. 
Σ ύμπλεγμα ovo μεταφορών.

8. Η γραφή έπ'ι τοΰ γραφικού πίναχος. φυλάζαι ταμ 
επη δελτουμένας (ή έν μνήμη όιατήρησις). Ίκ. 179.

9. ' / /  τήξις του κηρού τοΰ γραφιχοΰ πίναχος. αλλά 
μοι τόδ’ έμμένοι και μήποτ’ έκτακείη (ή παραμέλησις). 
Προμ. 535.

10. Η ακριβώς κόλλησις. άρτίκολλον (προσήκοντα) αγγέ
λου λόγον μαθ-εΐν. Έπτ. 373.

11. Ή  μψις. Ί . Γ, XXIX, β, 27.
12. Ο ραφεύς. τοΰ φόνου ραφεΰς (6 αίτιος). Άγ. 1604.
13. Η  κυβεία, τάδε πεσσονομών (ή συμφωνία). Ικ. 13.
14. 0 κύβος, εργον δ’ έν κύβοις (ή μάχη) Άρης κρίνει. 

Επτ. 414.
15. Η  ευτυχής κυβεία, ήν γάρ εΰβόλως (ευτυχής) έ'χων. 

Χο. 696.
16. Ή  ευτυχής κυβεία και ή τρ'ις εξ  βολή όιά τοΰ 

κύβου, τα δεσποτών yap εΰ πεσόντα ( ευτυχή) θήσομαι τρις §£
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βαλουσης (ευτυχίαν ενεγχούσης) τησδέ μοι φρυκτωρίας. Άγ. 
3 2 —33. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

17. Η  όχεταγώγια, ώς προς οίκον ώχετεύετο (άφιχνέΐτο) 
φάτις. Άγ. 867— 868.

18. Ο όρος χαι ή οδός, πόθεν ορούς (ό ενθουσιασμός) 
εχεις θεσπεσίας οδού (άσματος) κακορρήμονας. Άγ. 1155. 
Σύμπλεγμα δυο μεταφορών.

IV. Η  μυθολογία.

1. Ö« ^εοί. ώς δέ δαίμονες αφύλακτον ευδήσουσι πάσαν 
ευφρόνην. Άγ. 3 3 6 —337. Παραβολή.

2. 7ο έχ των όφθ α,λμων των θεών εχλάμπον φιος. άλλ’ 
η δε θεών Γσον όφθαλμοΐς φάος όρμάται μήτηρ βασιλέως. ΙΙέρσ. 
150— 151. Παραβολή.

3. 0 Ά ρη ς, όταν Άρης (ό ιρονεΰς) τιθασός ών φίλον 
Ιλη. Εύμ. 355.

4. Ό  * Αρης (χαι ύ λέων), έ'μολε δ’ ές δόμον τον Άγα- 
μέμνονος διπλούς λέων (ο τρομερός άνθρωπος) διπλούς Άρης 
(ό έχδιχητης). Χο. 937— 939. Πολυγρωμική παραβολή.

5. Η  Θυιάς. —  1. ενθ·εος δ’ Άρει βακχά προς αλκήν 
Θυιάς ώς φόνον βλέπων. Επτ. 497— 498. Παραβολή. —
2. έ'τευξα τύμβφ μέλος Θυιάς. 835-—836. Παραβολή.
3. μαινομένα πόνοις άτίμοις δδύναις τε κεντροδαλήτισι 9-υιάς 

Ηρας. Ίκ. 562— 564. Παραβολή.
6. Η Ερινΰς. Ί .  Γ, XXIX, β, 46.
7. Η  πόλη του Ά ιδου. Άιδου πύλας (την οΐχίαν του 

θανάτου) δέ τάσδ’ εγώ προσεννέπω. Άγ. 1291.
8. Η  Στυγία ομίχλη (χαι ή πτήσις). Στυγία γάρ τις επ' 

άχλύς (μεγάλη ατυχία) πεπόταται (περιβάλλει). ΙΙέρσ. 667. 
Πολύ χρωμικό ν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

9. Ο Απόλλων ή Παν ή Ζευς, όστις πέμ.πει τοΐς χαχούρ- 
γοις την έχδιχ/τριαν Ερινύν. Ί .  Γ. XXIX, β, 23.



Υ. Η  ιερουργία.

1. Ο ευσεβής άνηρ, οί δέων άμνήμονες πολΐται, ή τι
μωρία και ίj τύχη. Ί .  Γ, X X V III, 1.

2. Το ιερόν, εοτ αν φλέγων άκτΐσιν ήλιος χθόνα λήξη, 
κνέφας δέ τέμενος αίθέρος (τον άγιον a \d ipa )  λάβη. Πέρσ. 365.

3. Το άγιον άλσος. —  1. έσοράν πόντιον άλσος (το πέ
λαγος). ΓΙέρσ. 111. —  2. δυσπαλάμως δλοιο δι’ άλίρροτον 
άλσος (το πέλαγος). Ικ. 867— 868.

4. Η  δεήλατος βούς και 6 βωμός, πώς θεηλάτου βοός δίκην 
προς βωμόν εύτόλμως πατεΐς. Αγ. 1 2 9 7 - 1298. Π α ρ α β ο λ ή .

5. 0 δυσιασδησόμενος, μυχοί μένος ταύρος, έτονθόροζε 
ταύρος ως νεοσφαγής. Αποσπ. 433. Π α ρ α β ο λ ή .

6. 0 τεμαχισμός τού σφαγίου, ώτρονε θεσμόν μή ρα- 
χίζεσθαι (ή διακοπή) πυρός. Αγ. 304.

7. Το άγιον πλοίον των δεωρών. Ί .  Γ, XXVIII, 32.
8. Ί) χρησμός, ηδ’ οοκέτ εοξύμβλητος ή χρησμφδία (ό 

μυστηριώδης λόγος). Προμ. 775.
9. 0 μάντις. — 1. καί νύκτα ταύτην ήν λέγεις . . . τάχ’ 

αν γένοιτο μάντις οια πείσέται. Έπτ. 400 402. -— 2. τούτων 
πρόμαντις ούσα. Χο. 758. — 3. ή κάρτα μάντις ούξ όνειράτων 
φόβος. 929.

10. Το πτηνόν τής μαντείας (και η συναυλία), ή δύσορνις 
(απαίσιος) άδε ξυναολία σύγκρουσις) δορός. Έπτ. 837. 
Π ολνχρο 'μ ι> :ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ νο  μ ε τα φ ο ρ ώ ) '.

11. Το μαγικόν άσμα, έπφδόν (τό πραϋντικόν φάρμακον) 
Θρηκίων άημάτων. Αγ. 1418.

12. Τά προ της δυσίας τελούμενα ιερά. Ί . Γ, XXIX, 
β, 46.

ΥΙ. 'Η  ποίησις.

I f  απαγγελία των στίχων κατά τό μέτρον. αλλά νηλεώς 
ώδ’ έρρύθμισμαι ( έ σ τ αύρωμαι). Προμ. 240— 241.



λ II. Ιο άσμα..

1. Η ωδή. το Κισσίων πόλισμ’ άντίδουπον άσεται (&’ 
άντηχήοϊ]). Πέρσ. 120— 121.

2. Η ωδή (xac ή  πρδς άσμα ορχησις). προς δέ καρδία 
φόβος αΐδειν (δ βασανισμός) έτοιμος ήδ’ υπορχεϊσθαι (6 παλ
μός της χαρδΐας) κότψ. Χο. 1024— 1025. Π ο λ ν χ ρ ο μ ιχ ό ν  
σ ύ μ π λ ε γ μ α  o vo  μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

V III. Η  μουσιχη.

1. Ό  μιχρός xac 6 μέγας αδλός. τον δ’ ήμίοπον καί τον 
ελασσόνα ταχέως ό μέγας καταπίνει (ο δυνατός ευχόλως νίχα 
τον αδύνατον). ^\ποσπ. 89. Α ,λ λ ρ γ ο ρ ία .

2. Η συναυλία. 3Ι. Γ, Λ7, 10.

IX. Η  γυμναστιχή.

Η  γυμναστιχη. — 1. άδην με πολύπλανοι πλάναι γεγυμνά- 
κασιν (6 βασανισμός). Προμ. 585— 586. — 2. προς βίαν γυ
μνάζεται (6 βασανισμός). 592. -— 3. Ιΐεους άτίζων, κάπογυ- 
μνάζων στόμα (6 επηρμίνος λόγος). Έπτ. 441. —  4. ερως 
πατρφας τησδε γης σ’ έγύμνασεν (ό βασανισμός). Άγ. 540.

X. Ο χορός.

1. Η  ορχησις. όρχεΐται (πάλλει) δέ καρδία φόβψ. Χο. 165.
2. Ή  πρδς άσμα ορχησις. Ί .  Γ, V II, 2.
3. () ρυθμός. πάρεστιν οίκεΐν καί μονορρύθ-μους (έρημους) 

δόμους, ΐκ. 961.

XI. Οι αγώνες.

1. Οι αγώνες, θοαΐς άμίλλαις (η πτησις) προσέβα τόνδε 
πάγον. Προμ. 128—130.



176 »

2. Τό στάδιον. πυθέσθαι δ’ ουδέν έστ’ έςω δρόμου (του 
άνήχοντος). Χο. 514.

3. Το στάδιον (χαι ό άνεμος). εςω δέ δρόμου (όδοΰ) 
φέρομαι λυσσης πνεύματι (όρμη) μάργω. Προμ. 8 8 3 —884. 
Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

4. Το στάδιον χα'ι ο δρόμος, τά δ’ άλλ’ άκούσας έκ 
δρόμου πεσών τρέχω (είμαι εξω έμαυτοϋ). Άγ. 1245.

5. ι0  άγωνοδίχης. Άρτεμβάρης δέ μυρίας "ίππου βραβευς 
(ό ηγέτης). ΓΙέρσ. 302.

6. Ί) παλαιστής, άλλ’ ήν παλαισιής (ό μνηστηρ) κάρτ’ 
έμοί. Άγ. 1206.

7. Τό πρώτον των τριών παλαισμάτων. εν μέν τόδ’ ήδη 
των τριών παλαισμάτων (τό πρώτον ένίχησα εγώ ) Ευμ. 589. 
'Αλληγορία.

8. Ί) χαμαί (νιπτόμενος. ου κειμένω (νιχωμένω) πω τόνδε 
κομπάζεις λόγον. Ευμ. 590.

9. ’0  τον αντίπαλων τρ'ις νιχων παλαιστής. — 1. δς δ’ 
επειτ’ εφυ, τριακτήρος (νιχψοδ) οίχεται τυχών. Άγ' J 71 — 172. — 
2. ουκ άτρίακτος (ανίχψος) άτα. Χο. 339.

10. Ή  πάλη χαι ό αντί του νιχηδεντος τώ νιχησαντι 
παλαιών εψεδρος. τοιάνδε πάλην (φόνον) μόνος ών εφεδρος 
(ο έχδ ιχψ ής)  δισσοΐς μέλλει θείος Όρέστης άψειν. Χο. 866 — 
868. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

11. ’0 έχ μέρους πόλεως τίνος εις αγώνα στελλόμενος 
δεωρός. — 1. πόνων έμών θεωρός (αΰτόπτης μάρτυς). Προμ. 
118. — 2. Ζεΰ, Ζεΰ, θεωρός (αυτόπτης μάρτυς) τώνδε πραγ
μάτων γένου. Χο. 246. —  3. βο^ς τοιοΰδε πράγματος θεωρός 
(αυτόπτης μάρτυς) ών. Άποσπ. 391.

X II. 1Η άρχιτεχτονιχη.

1 . ιΟ τέχτων. — 1 . γένους παλαιόφρων μέγας τέκτων
(πρόγονος). Ικ. 593 — 594. — 2. νεικέων τέκτονα (αίτιον)



σύμφυτον αίνων. Αγ. 152. — 3. τήσδε δεξιάς χερός εργον, 
δικαίας τέκτονας (εχτελεστοΰ). 1405 - 1406.

2. Ή  χρηπίς. κούδέπω κακών κρηπίς (τέλος) υπεστιν. 
Πέρσ. 814 — 815.

3. 'Ο οίχοδόμψτ:ς της οϊχίας μέχρι ζοϋ δριγχοΰ. ατας 
τάσδε θ-ριγκώσων (όσζις δα  τελειωσγ/). Αγ. 1283.

X III. V/ ανδριαντοποιία.

1. Υ> τύπος, ή σφυρτηλάτησις ζοϋ ανδριάνζος χολ ό αν- 
δριανζοποιός. Κύπριος χαρακτήρ τ’ έν γυναικείοις τύποις (σχίμ 
μασιν) είκώς πέπληκται γέννησις) τεκτόνων (πατέρων) προς 
άρσένων. Ηκ. 282 —283. Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

2. Υ) μέλας γενόμενος χαχος χαλχός. ούκ έκρύφθα], πρέπει 
δέ, φώς αίνολαμπές, οίνος· κακού δέ χαλκού τρόπον τρίβφ τε 
καί προσβολαΐς μελαμπαγής πέλει δικαιωθείς. Αγ. 387 — 393. 
Παραβολ//.

XIV. ' / /  ζωγραφιχη.

Ί) έρρανζισμένος σπόγγος χαί ή είχων. βολαΐς υγρώσαων 
σπόγγος ώλεσεν γραφήν (δια μιχροΰ πράγματος είναι δυνατόν 
να γείν% ωφέλεια.). Αγ. 1329. Α λ λ η γ ο ρ ία .

XV. ' / /  σιδηροοργιχί].

ι0 άχμων. Μάρδων, Θάμυρις, λόγχης ακμονες (χειριζό- 
μενοι). Πέρσ. 51.

XVI. ιΗ  Ιατριχη.

1 . cΗ νόσος. —  1 . θαλλασσίαν τε γης τινάκτειραν νόσον 
(φοβερότατα) τρίαιναν . . . σκεδά. ΓΙρομ. 924—-925. — 2. 
τερπνής άρ’ ήτε τήσδ’ έπήβολοι νόσου (δλίψεως). Αγ. 542.

η
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2. Ί) Ιατρός, άλλ’ οδτι παιών (σωτηρ) τφδ’ επιστατεί 
λόγψ. Άγ. 1248.

3. Ί) άρρωστος 'ιατρός, το φάρμα/ον χαι ή θεραπεία. 
κακός δ’ ιατρός ώς τις ες νόσον πεσών άθυμεΐς καί σεαυτόν 
ούκ εχεις ευρεΐν όποίοις φαρμάκοις ιάσιμος. Προμ. 473 -4 7 5 . 
Παραβολή.

4. Το φάρμαχον. 1. θιγόντι δ’ οδτι νυμφικών εδωλίων 
άκος (η έ-ίλασις). Χο. 71— 72. — 2. πολλών γάρ τόδ’ έν 
βροτοϊς άκος fró συμφέρον). Εύμ. 987.

5. ‘77 χατασχευη του φαρμάχου. υπνου τόδ’ άντίμολπον 
έντέμνων (έφαρμόζων) άκος fro μέσον). Άγ. 17.

6. 177 χατασχευη του φαρμάχου χαι το ποτόν. ώς δέ 
φάρμακον τεύχουσα κάμοΰ μισθόν ένθήσει ποτφ. Άγ. 1260 — 1261. 
Παραβολή.

7. 77 órö τεμαχισμού χατεσχευααμένον φάρμαχον. —
1. τούτων άκη τομαϊα (έζαφάνισιν) καί λυτήρια πράξας. Ίκ. 
268 -2 6 9 . — 2. τίν’ αν πόρον τέμνω (η έφευρεσις) γάμου 
λυτηρα ; 80(5 — 807. — 3. άκος τομαΐον (σωτηρίαν) έλπίσασα 
πημάτων. Χο. 539.

8. 7ο φάρμαχον, ή χαΰσις, ή τμήσις χαι η νόσος, δτφ
δέ καί δεΐ φαρμάκων παιωνίων, ήτοι κέαντες ή τεμόντες
εύφρόνως πειρασόμεθ’ πήμ’ άποττρέψαι νόσου (θά θεραπεύ- 
σωμεν τά χαχα διά ενεργών μέσων). Άγ. 848— 850.
'Αλληγορία.

9. 7ο εν μοτω φάρμαχον. δώμασιν εμμοτον τώνδ’ άκος 
(σωτηρία). Χο. 471—472.

10. Το δηλητήριου. ιός (πάθος) καρδίαν προσήμενος.
Άγ. 834.

11. Το σχληρον ελχος χαι rj ίσχνανσις αυτοΰ. έάν τις εν 
καιρφ γε μαλθάσσγ) κέαρ καί μή σφυδώντα (σφοδρόν) θυμόν 
ίσχναίνη (χαταπίεσις) βία. ίίρομ. 3 7 9 —380. Σύμπλεγμα  
άνο μεταφορών.

12. Το λεύχωμα του οφθαλμού. —- 1. επαργέμοισι
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(άκατανοητοις) θεσφάτοις άμηχανώ. Άγ. 1113. — 2. ούκ 
έπαργέμους (ακατανόητους) λόγους τίθησιν. Χο. 665— 666.

13. Η χειρουργία του λευκώματος του οφθαλμού. καί 
φλογωπά σήματα έςωμμάτωσα (η ερμηνεία) πρόσθεν όντ’ 
έπάργεμα (ακατανόητα). Προμ. 4 9 8 — 499. Σύμπλεγμα δύο 
μεταφορών.

14. Ή  τηρα γάγγραινα. — 1. υπό μ’ αυ σφάκελος (πόνος) 
καί γρενοπληγεϊς μανίαι θάλπουσ’. ΓΤρομ. 877— 878. — 2. 
έρεθιζέσθω βροντή σφακέλω (δυέλλα)  τ' αγρίων ανέμων. 
1045 — 1046.

XVII. 10 πολιτικός βίος.

1. Η  κυβίρνησις. διδαχθείς τοΰδε δεσπόσω (η χατάληψις) 
λόγου. Άγ. 543.

2. ’’Ο βασιλεύς. —  1. πας άνήρ κώπης άναξ (κωπηλάτης). 
Πέρσ. 378. — 2. ναών άνακτές (αρχηγοί). 383.

3. ' / /  συνωμοσία, και η εχδρα. ξυνώμοσαν γάρ, όντες 
εχθιστοι το πριν, πυρ καί θάλασσα. Άγ. 650—651. Σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

4. Ή  έπανάστασις σαφηνής totxo κούκ ενι στάσις (ασυμ
φωνία). Πέρσ. 738.

5. λ  Η  σκίρτησις και) η έπανάστασις. σκιρτ<γ (μαίνεται) 
δ’ ανέμων πνεύματα πάντων εις άλληλα στάσ ν (ύλύελλαν) άντί- 
πνουν άποδεικνύμενα. Προμ. 1085—1087. Τίολνγρτομικτόν 
σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

6. 1Η  ύπεράσπισις των συμμάχων, άλλ’ ή δίκη γε Συμ
μάχων ύπερστατεΐ (υποστηρίζει τους ευνοούμενους.) Ικ. 342.

7. Οι έχϋρόςενοι πολΐται. I. Γ, XXVIII, 1.
8. ιΗ  κληρωσις. ως έκαστος εσπασεν τύχης πάλον (μ ε

τείχε τύχης). Άγ. 333.
9. "0 κλήρος. — 1. κάγώ πάλον (ιδιοκτησίαν) τ’ εκυρσα. 

Πέρσ. 779. — 2. κρατύνεις βαθμόν, εστίαν χθονός, μονοψή- 
φοισι (αόνως αποφασίζουσι) νεύμασιν. Μκ. 372—373.

12*
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10. Ί) μετοι/ος. — 1. σ κλήρας μέτοικος (ό αποδ ανιόν) 
γής. ΓΙέρσ. 319. — 2. Ί .  Γ, XXIX, β, 23.

11. Ί) δούλος. — 1. οστις Ελλήσποντον ιρον δοΰλον ως 
δεσμώμαν.ν ήλπισε σχήσειν. Πέρα. 745—746. Παράβολό/.— 
2. ύπαί τις άρβυλας λύοι τάχος πρόδουλον (υπηρετούσαν) εμ- 
βασιν ποδός. Άγ. 9 4 4 —945.

12. Vy συν αλλοις λειτουργών πολίτης. Πάρις γάρ ούτε 
συντελής (ύπή/οος) πόλις. Άγ. 532.

13. Ί) σύλλογος πολιτών, οιτινες δια -/.οίνων εςόδον εν 
πλοΐον προς χρήσιν τής πόλεως έςωπλισαν. ώ Συντέλεια ( /ο ί
νον αδροισμα Οεολν), μή προδψς πυργώματα. Έπτ. 251.

14. ' / /  δασμολόγια, άτίμωσιν 6στέρψ χρόνψ και ξυνεστίου 
Διός πρασσομένα (ή τιμωρία). Άγ. 701 —705.

15. c0 συνήγορος, συνήγορόν (συναινούντα)  μ εχεις. 
Άγ. 831.

X V III. ι0 πόλεμος.

1. Ή  στρατηγία. Βάκχαις έστρατήγησεν (ή οδηγία) θεός. 
Εύμ. 25.

2. LH  ά/όνησις ζαι ή α/όνη. δίκην δ’ έπ’ άλλο πράγμα 
θηγάνει (ή έτο’μασία) βλάβης προς άλλαις θηγάναισι (ή ευ/αιρία) 
Μοίρα. Άγ. 1 5 3 5 —1536. Σύμπλεγμα δίο μεταφορών.

3. cΗ  α/όνη. μή βάλης μ ήθ’ αίματηράς θηγάνας (πα.δος). 
Εύμ. 8 5 8 —859.

4. Το άμβλύνειν. θέσφατ’ ούκ αμβλύνεται (αφανίζεται). 
Επτ. 844.

5. "Η α /ω /ή  ζαι τό άμβλύνειν. τεθηγμενον (το σφοδρόν 
πό.&ος) τοί μ’ ούκ άπαμβλυνεΐς (ή ζαδησύχασις) λόγιο. Έπτ. 
715. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

6. Το ζράνος. πότερον τόξου ρΰμα το νικών, ή δορυκράνου 
(α /ω /ην εχούσης) λόγχης ισχύς κεκράτ^κεν. Πέρσ. 147— 149.

7. ' / /  άσπίς. ΑΙγισθος . . . άσπ'ις (ο υπερασπιστής) ού 
σμικρά θράσους. Άγ. 1436 — 1437.



8. Τό βέλος. — 1. ώ πυγκρατές Ζεύ, τρέψον εις εχθρούς 
βέλος (κεραυνόν). Έ πτ. 2δδ. — 2. κεραυνού δε νιν βέλος 
(άχτίς) έπισχέθοι. 4δ3. — 3, διά χερος βέλος (κεραυνός) 
φλέγον. δ 13. —  4. ίκνεϊται δ’ είσικνουμένου βέλει ("ró κέντρον) 
βουκόλου. Ίκ. δδ6— δδ7. —  δ. 5ί. Γ, XXIX, β, 40. — 0. 
έπαίσθ·ην δ’ ώς διανταίψ βέλει. Χο. 184. Παραβολ)/. — 7. 
το γάρ σκοτεινόν των ένερτέρων βέλος (έκδίκησις) 280. — 8. ους 
Τκεθ’ άπερ τι βέλος. 381. Παραβολή. — 9. σκορπίου βέλος 
(κέντρον) λέγω. Άποσπ. 1 (>δ .

9. Τό βέλος (καί ή δερμότης). Ζευς γάρ ιμέρου βέλει 
(σφοόρότητι) προς σου τέθαλπται (ό ερως). Ιΐρομ. 649— G50. 
Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

10. Τό βέλος (και ή εχπνευσις). τινάσσων τ εν χεροΐν 
πύρπνουν βέλος (αστράπτοντα κεραυνόν). Γίρομ. 917. Πολν- 
χρωμιχδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

11. Τό βέλος, (ή εκπνευσις και ή τρικυμιώδης ϋάλασσα). 
τοιόνδε Τυφώς έξαναζέσει χόλον θερμόΐς άπλάτου βέλεσι (ή 
λάβα.) πυρπνόου ζάλης (πυρ έχβαλλούσης εκ ρήξεως). ΙΙρομ. 
370 — 371. Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

12. Ή  τόξευσις του βέλους, ήμΐν μέν ήδη παν τετόξευται 
βέλος (πάντα ειπαμεν). Εύμ. G76.

13. Ή  τόξευσις. — 1. και γλώσσα τοξεύσασα (προσ
βλητικός λόγος) μή τά καίρια. "Ικ. 446. — 2. μίασμ’ ελεξας 
οοχ ύπερτοξεύσιμον (παμμέγιστόν). 473.

14. Τό τ όζον. —  1. δμματος θελκτήριον τόξευμ’ (τό 
βλέμμα) επεμψεν. 'Ίκ. 1004—-ΙΟΟδ. — 2. τόξφ (σκέφει) γάρ 
ούτις πημάτων προσίξεται. Χο. 1033.

1δ. εντασις του τόξου. Δία τοι ξένιον μέγαν αίδούμαι 
τον τάδε πράξαντ’ επ’ Άλεξάνδρψ τείνοντα πάλαι τόξον (κατατι- 
νάσσοντα). Αγ. 362—364.

16. ' 0 δεξιός τοξότης και χό τυχεΐν του σκοπού, εκυρ- 
σας ώστε τοξότης άκρος σκοπού. Άγ. 628. Παραβολή.
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17. ' / /  ρΐψις ζου δόραζος. λέγουσι . . . τον δ’ ανανδρίας 
υπο ένδον αίχμάζειν fro δεσπόζειν). Πέρσ. 754— 755.

18. Το δ'ο̂ οο. —  1. έπ’ άλλην δ’ άλλος ηυθυνεν δόρυ 
(τ^ν πρώραν). Πέρσ. 41 1. -— 2. διπλή μάστιγι, την Αρης 
φιλεΐ, δίλογχον (άμφηχη) άτην. Αγ. 643.

19. Ή  αιχμή. — 1. τρίαιναν, αιχμήν fró σ/ήπζρον) την 
Ποσειδώνος, σκεδσ.. Προμ. 925. — 2. βρωτήρας αίχμάς fró 
δηλψνριον) σπερμάτων ανήμερους. Εύμ. 803.

20. ‘7/ πάλσις ζών όπλων, δίυγρα τριπάλτων (παμμε- 
γίσζων) πημάτων. Έπτ. 985.

21. Ί) ζόν χαλινόν μένει έπιφυσών ίππος, όσζις έψορμά 
αχούων z/jv σάλπιγγα , ßoq παρ’ όχθαις ποταμίαις, μάχης 
έρών, ίππος χαλινών ως καταισθμαίνων μένει, δστις βοήν σάλ- 
πιγγος δρμαίνει κλύων. Έπτ. 3 9 2 -  394. Ι ία ρ α β ο λ ι).

22. Ή  σφενδόνψ ις. Ί .  Γ, X XVIII, 49.
23. Το μεζαΐχμιον. —  1. άνήρ γυνή τε χώ τι τών με

ταιχμίου (πράγμα εν ζω μέσω εύρισχόμενον). Επτ 197. —
2. Ί . Γ, XXIX, ζ, 21. — 3. πλάθ-ουσι καί πεδαίχμιοι (με- 
ζαξυ ουρανού χα'ι γης) λαμπάδες πεδάοροι. Χο. 588 590.

24. 'Ή  χαζαπάζησις διά ιππιχοϋ. — 1. νέος δέ γραίας 
δαίμονας καΟτππάσω (η ζαπείνωσις). Ευμ. 150. — 2. καθτπ- 
πάζει (ό υβρισμός) με πρεσβϋτιν νέος. 731. -— 3. παλαιούς 
νόμους καθιππάσασθ-ε (ό υβρισμός). 77 8 —779. — 4. παλαιούς 
νόμους καθ·ιππάσασθ·ε (ό υβρισμός). 808— 809.

25. ‘0 πύργος. — Ί .  νομίσματα πύργινα (αύσζηρά) πάντ’ 
έπηύθυνον. Πέρσ. 858— 860. -— 2. Ιάπτει δ’ ελπίδων άφ’ 
υψιπυργων (ζολμ-ηρών) πανώλεις βροτούς. Έπτ. 95—96.

26. Ί) προμάχων, ου γάρ εστιν επαλξις (λ] ύπεράσπισις) 
πλούτου. Αγ. 381 — 382.

27. ‘Η  έχπόρϋησις. — 1. αυτοί υφ’ αυτών ενδοΦεν πορ- 
θούμεθα (άφανιζόμεδα). Έπτ. 194. — 2. καί μοι γενείου 
πέρθε (σπάρασσε) λευκήρη τρίχα. Πέρσ. 1056.
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XIX. "H δη pa.

1. LH  χυνηγεσία. — I. Ί .  Γ, ΧΧΙΚ, ε, 2. — 2. εμέ . . . 
κυναγετεϊ (η δίωξις). Προμ. 572—-573. — 3. μηδέ προς 
άτης θ·ηραθ·εΐσαι (το περιπίπτειν) μέμψησθε τύχην. 1072— 
1073. —  4. θηρασαι (ή αλωσις) πόλιν. Πέρσ. 233. — 5. Λιός 
ίμερος ούκ εύθήρατος (εξερευνητός) ετύχθη. Ίκ. 8G. — G. δίκας 
μέτειμι τόνδε φώτα κάκκυνηγετώ (ή δίωξις). Εύμ. 231.

2. Ί) δηρεΰων τοξότης, ημαρτον, ή θηρώ τι τοξότης τις 
ώ ς ; Αγ. 1194. Παραβολή.

3. Οι χυνηγέται χιά τό ίχνος, πολύανδροί τε φεράσπιδες 
κυναγοί (διώχται) κατ’ Ιχνος (η οδός) πλαταν άφαντον κέλ- 
σαντες. Αγ. G95. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

4. "Η ϊχνευσις. πάρεστι τούτο γ’ έξιχνεύσαι (ή εμπειρία). 
Αγ. 368.

5. Τό ίχνος. — 1. λόγων ίχνος (η συνεχεία) Προμ. 845.
2. ίχνος (τό φρόνημα) τό πρόσθ-εν ού διαστρέψω φρενός. 
Ίκ. 1017.

6. ιΗ  ϊχνευσις, τό ίχνος χαι η όσφρανσις. καί μαρτυρείτε 
συνδρόμως (χατα.νοοϋντες) ίχνος (ró απόρρητον) κακών ρινη- 
λατούση (έρευνώση) τών πάλαι πεπραγμένων. Αγ. 118 4 —1185.

7. 1Η  έξάπλιοσις του διχτύου. — 1. ητ’ επί Τροίας πύρ- 
γοις εβαλες στεγανόν δίκτυον (V δοΰλωσις) Αγ. 357 — 358. — 
2. πημονης άρκύστατ’ αν φάρξειεν (τό φ ίρειν εις χίνδυνον). 
1375.

8. Τό δίχτυον. — 1. εις άπέραντον δίκτυον (ή ατυχία) 
άτης έμπλεχθ-ήσεαθ·’. Προμ. 1078— 1079. -— 2. Ί . Γ, 
XXVIII, I. — 3. παρασαίνει βροτον εις άρκυας (ό χίνδυνος) 
Ατα. ΙΙέρσ. 9G—97. — 4. έπείπερ καί πάγας (ό δόλος) υπέρ- 
κόπους έφαρξάμεθα. Αγ. 822— 823. — 5. τέτρωται δικτύου 
πλέον λέγειν. 868. Παραβολίρ — G. εντός δ’ αν ούια μορ- 
σίμων άγρευμάτων (η δουλοσύνη) πείθ-οι’ αν. 1048 — 1049. —
7. ή δίκτυον (ό δόλος) τι Α ιδου; άλλ’ αρκυς (ό δόλος) ή
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ξύνευνος. 1115 1116. — 8. δίκης έν ερκεσιν (ή δύναμις)
.1611. — 9. ποικίλοις άγρεύμασ’ (α\ δολοττλοχίαι) κρόψασ. 
Ευμ. 460— 461.

9. ,7ο δηρίον, ότι εξέφ υγε  το δίχτυον. έξ άρκύων πεπτω- 
κεν οΐχεται θ ’ δ θ-ήρ (ό Ο ρέστης έξέφυγεν ήμάς). Ευμ. 147. 
Αλληγορία.

10. 7ο δηρίον χαι ό ύλαχτων χόων. δναρ διώκετε θήρα, 
κλαγγάνεις δ’ άπερ κύων μέριμναν ουποτ’ έκλιπών πόνου. Ευμ. 
131 — 132. Παραβολή.

11. Ο χαλώς ρινηλατών χόων. εοΐκεν ευρις ή ξένη κυνδς 
δίκην είναι, ματεύει δ’ ών άνευρήσει φόνον. Άγ. 1093— 1094. 
Παραβολή.

12. 7ο νεωσΓί ηγρευμένον δηρίον. τρόπος δέ Φηρός ώς 
νεαιρέτου. Άγ. 1063. Παραβολή.

13. Ί) χόων χαι ο τετραυματισμένος νεβρός, τετραυ- 
ματισμένον γάρ ώς κιχυν νεβρόν προς αίμα καί σταλαγμόν έκ- 
ματεύομεν. Ευμ. 246— 247. Παραβολή.

14. ι0  νεβρός χαι τό δίχτυον. ό δ’ έξαλύξας οΐχεται 
νεβρού δίκην, καί ταΰτα κοΰφως έκ μέσων άρκυσμάτιυν ώρου- 
σεν. Ευμ. 111 — 113. Παραβολή.

15. ι0  λαγός, τόνδ’ άφαιρούμενος πτώκα (τον φυγόδα). 
Ευμ. 325.

16. Ή  λεία, άγραν ( Ο ρέστψ) ώλεσα. Ευμ. 146.

XX. "Η άλιευτιχή.

1. Το άλιεοτιχόν οίχτυον. — 1. στείχωμεν ώς κώλοισιν 
άμφίβληστρ’ (ό δεσμός)  εχει. Προμ 81. — 2. γάγγαμον (ή 
ταλαιπωρία) άτης παναλώτου. Άγ. 361. — 3. άπειρον άμφί- 
βληστρον, ώσπ^ρ ιχθύων. J 382. Παραβολή. —  4. μέμνησο δ’ 
άμφίβληστρον (ό δόλος) ψ σ’ έκαίνυσαν. Χο. 492.

2 . Ί) φελλός, το άλιεοτιχόν δίχτυον χολ γο' βάδος τής 
δαλάσσης. παΐδες γάρ άνδρί κλήδονες σωτήριοι θανόντι φελλοί
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δ ως αγοοσι δίκτυον, τον έκ βυθού κλωστηρα σώζοντες λίνου. 
Χο. 5 0 5 — 507. Π α ρ α β ο λ ή .

3. 01 θύννοι χαι οι μια. βολή τού άλιεοτιχού διχτύοο 
>!γρευμένοι Ιχθύες, το: δ' ώστε θύννους ή τι·/ ιχθύων βόλον 
άγαΐσι κωπών θραύμασίν τ ερειπίων επαιον. Πέρα. 424—426. 
Π α ρ α β ο λή .

4. Ί) θύννος. — 1. θύννος ώς ήνέσχετο άναυδος. Αποσπ. 
297. Π α ρ α β ο λ ή .  — 2. τό σκαιόν ό'μμα παραβαλών θύννου 
δίκην. 297. Π α ρ α β ο λ ή .

XXI. ιΗ  ιπποτροφία. χαι ή ιπποδρομία.

1. Ί) ίππος. —  1. κεχειρωμένας άγεσθαι, έή, νέας τε 
καί παλαιάς ίππηδόν πλοκάμων. Έπτ. ,326— 328. Παρα- ,  
βολή. —  2. μη τι τλης τάν ίκέτιν είσιδεΐν . . . άγομέναν 
ίππηδόν άμπύκων πολυμίτων. Ικ. 427 — 432. Παραβολρ.

2. ιΗ  ήνιόχησις χαι 6 ιππόδρομος, ώσπερ ζύν Τπποις 
ήνιοστροφώ δρόμου έζωτέρω. Χο. 1022—1023. Παραβολή.

3. ι0 χαλινός. — I. τίνα φώ λεύσσειν τόνδε χαλινοϊς 
(δεσμοΐς) έν πετρίνοισιν χειμαζόμενοι Προμ. 561— 563. — 
2. άλλ’ έπηνάγκαζέ νιν Διός χαλινός (ή προσταγή) προς βίαν 
πράσσειν τάδε. 671— 672. — 3. Μ. Γ, XXIX, ζ, 22. —
4. βίο} χαλινών (δεσμών) τ’ άναύδφ μένει. Αγ. 238. — 5. χα 
λινόν (ή δοολοσύνη) δ’ ούκ έπίσταται φέρειν. 1066.

4. 1Η  οπό τήν σιαγόνα, αλυσος τού χαλινού, μέγα τ’ 
άφηρέθην ψάλιον (ή χατάρα) οίκετών. Χο. 962.

5. "Ο χημός. καί τοϋσδε κημούς (δεσμούς) στόματος. 
Αποσπ. 124.

6. Η  πλατεία λωρ'ις τού έζεογμενου ίππου, άλλ’ άμφί 
πλευραϊς μασχαλιστηρας (δεσμούς) βάλε. Προμ. 71.

7. Τό λάχτισμα. κραδία δέ φόβψ φρένα λακτίζει (βασα
νίζει) Προμ. 881.

8. Η  ζεύξις χαι τό ζεύγος, οπού γάρ ισχύς συζυγοΰσι
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(η ενωσις) καί δίκη, ποία ξυνωρίς (δύο τινές) τησδε καρτε- 
ρωτέρα. Άποσπ. 311. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

9. 7ο ζεύγος. — 1. διπλή μάστιγι, την Άρης φιλεΐ, . . . 
φοινίαν ζυνωρίδα (δύο τινάς). Άγ. 642 — 643. — 2. πέδας τε 
χεροΐν καί ποδοΐν ξυνωρίδα ( δεσμόν). Χο. 982.

10. Το μόνιππον όχημα, έκάστα . . . λείπεται μονόζυξ 
(έγχαταλελειμμένος). ΓΙέρα. 136 — 139.

Π  Σ Η  ζεοξις χα'ι ο σειραφόρος Ιππος, μόνος δ’ Οδυσ- 
σεύς, οσπερ ουχ Ικών έ'πλει, ζευχθείς λχαταβάλλων χόπον) 
έτοιμος ήν έμοί σεφαφόρος (βοηδός). Άγ. 841 — 842.

1ά. '7 / ζευζις, ό σειρα,ψόρος χα'ι πολλώην χριύλην τρωγων 
πώλ.ος. τον δέ μή πειθάνορα ζευξω βαρείαις ουτι μοι σειρα- 
φόρον κριθώντα πώλον (τον άπειρη χα'ι ύπερήφανον αίλρωπον 
da χαταβάλω). Άγ. 1639 — 1641. Α λ λ η γ ο ρ ία .

13. 'Ό πώλος, η ζεόζις χα'ι ή αμαςα. ίσθ-ι δ’ άνδρος 
φίλου πώλον (Ό ρέστην) ευνιν ζυγέντ’ (χαταπιεζόιενον) εν 
αρματι (η άδλιότης) πημάτων. Χο. 795. Σύμπλεγμα 
τριών μεταφορών.

14. ιΗ  χνόη. σπουδή διώκων πομπίμους χνόας (μέλη) 
ποδοΐν. Έπτ. 371.

15. 'Ό το στόμιον δαχα,ν χα'ι ταΐς ηνίαις μη πειδ  αρχών 
πώλος, δάκων δέ στόμιον ώς νεοζυγής πώλος βιάζει καί πρός 
ήνίας μάχει. Προμ. 1009— 1010. Παραβολή.

16. Ή  σχίρτησις. 1. Γ, ΧΥΙΓ, 5.
17. ι0  πώλος.* πωλίκων (εις παρθένων άνηχόντων) δ 

εδωλίων υπερκόπψ δορί ποτ’ έζαλαπάζαι. Έπτ. 454 -  455.
18. Ί) ηνίοχος, ηκουσα μαστικτηρα (χαταπληττοντα) καρ- 

δίας λόγον. 'Ικ. 466.
19. ’Ί) ηνίοχος χα'ι το χέντρον. ετυψεν δίκαν διφρηλάτου 

μεσολαβεί κέντρφ υπό φρένας. Ευμ. 156 — 158. Παραβολι μ
20. cΗ  μάστις. — 1. οίστροπλήξ δ’ εγώ μάστιγι (ο διω γ

μός) θ-είο̂  γην προ γης έλαυνομαι. Προμ. 681— 682. — 2.
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χ ία )  δούπος ίκνεΐται. Χο. 375— 376.

21. Ό  μαστίζω» (χαι το μίμος), πάρεστι μαστίκτορος 
(μεμφομένου) οαίου δαμίου βαρύ το περίβαρυ κρύος (7 φρίχη) 
εχειν. Εύμ. 160— 161. Ι Ι ο λ υ χ ρ ω μ ικ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύ ο  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

22. ιΗ  μεταστροφή εις το ετίρον χώλο» του δίαυλου. 
κάμψαι διαύλου Πάτερου κώλον (ή μεταστροφή). Αγ. 344.

23. ' / /  έχτδς ή έντδς υπεχφυγή του χαμπτήρος εν τφ  
ίπποδρόμψ. πώς σε σεβίζω μήθ' όπεράρας (υπερβαίνω») μηθ 
όποκάμψας (χαταλείπων) καιρόν χάριτος ; Αγ. 7 8 6 —788.

XXII. ιΗ  χτηνοτ ροφία.

1. Το χτήνος. I. Γ, XXIX, β, 46.
2. Το χτήνος χαι ή βόσχησις. — 1. άβουκόλητον τούτ’ 

έμψ φρονήματι (δεν άνύχει ε'ις εμέ). Ίκ . 929. — 2. έβουκο- 
λούμεν φροντίσιν νέον πάθος (τδ σχέπτεσ&αι περί τίνος). Αγ. 
669. -  3. μή πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος (ή ανοχή) πόνον. Εύμ. 
78. — 4. τόδε ποιμαίνουν (ή ύπεράσπισις) έμον ικέτην. 91— 92.

3. Ή  βόσχησις. — 1. τούτψ γάρ Αρης βόσκεται (ή τέρ- 
ψις). Έ πτ. 244. — 2. πολύβοτος (πολλούς τρέφω») τ’ αιών 
βροτών. 774. — 3. λειμώνα χιονόβοσχον (χιόνι τρεφόμενο»), 
‘Ικ. 560. — 4. ίυγμοΐσι βόσκεται (ή λύπη) κέαρ. Χο. 26. —
5. πας πεποίμανται (το περιπλανάσ&αι) τόπος. Εύμ. 249.

4. Τδ όμου βοσχόμενον χτήνος. — 1. κενός κενόν καλεΐ. 
ξύννομον (εταίρο») θέλων εχειν. Έπτ. 3 5 3 —354. —- 2. γεραιά 
ξύννομ’ εύγενές γύναι (σύζυγε). Ιίέρσ. 704. — 3. Ιρωτας 
άταισι συννόμοος (συνδεδεμένους) βροτών. Χο. 598.

5. <Η  αγέλη. —  1. έπΐ πάσαν χθόνα ποιμανόριον (στρα
τός) θειον ελαύνει. Ιίέρσ 75. — 2. αίδούνται δ’ ίκέτας Διός, 
ποίμναν (ή όμάς) τάνδ’ άμέγαρτον. 'Ικ. 641. -— 3. ποίμνης 
(ή όμάς) τοιαύτης δ* οδτις εύφιλής θεών. Εύμ. 197.
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0. Το χτήνο,ς xal ή ,αγέλη των μαλλιαρών προβάτων, ού 
π^οτιμών, ώσπερεί βοτού μύρον, μήλων φλεόντων ευπόκοις 
νομεύμασιν, εθυσεν αυτού παϊδα. Αγ. 1415— 1417. Παρα
βολή.

7. 'Ο μυχηθμός. \. βροντής μύκημ’ τερατώδης
φωνή) άτέραμνον. Προμ. 1002. — 2. 1. Γ, XXVIII, 47.

8. Το χερατίζειν. —  1. νικώμενοι κύρισσον (ή πρόσ- 
χρουσις) ισχυράν χθόνα. ΙΙέρσ. 310. — 2. at δέ κεροτυ- 
πούμενοι (·̂  σύντριφις) βίομ Αγ. 055.

9. 'Ö ποιμήν. — 1. ώς ό μάντις' φησιν, οιωνών βοτήρ 
(ο παρατηρηπής). Έπτ. 24. —- 2. τις δέ πόιμάνιορ (ό ηγέτης) 
επεστι; Πέρσ. 241. —- 3. θαρσούσι ναών ποιμένες (ό χυβερ 
νήτης. ‘Ικ. 767. —  4. ποιμένος (ή θύελλα) κακού στρόβφ. 
Αγ. 657. — 5. οστις δ’ αγαθός προβατογνώμιυν (V γνωστής 
των ανθρώπων). 795.

10. ι/ /  οάμαλις, εις ήν δεν έπλησίασεν α/.όμη ταύρος. 
άγν^ δ’ άταόρωτος παρθένος) αυδτμ Αγ. 244.

11. 7ο άπείργειν τον ταύρον τής βοός χαι το χέρας 
άπεχε τάς βοος τον ταύρον (απειργε τής Κλυταιμνήστρας τον 
Αγαμέμνονα)’ έν πέπλο tat μελαγκέρω (το χέρας ώς ρ ε τ  αφόρα

αντί τού δεσμού) λαβούσα μηχανήματι τύπτει. Αγ. 1125 — 1128. 
Σύμπλεγμα μιας αλληγορίας και μίας μετα
φοράς.

12. "Η υπό λόχου διωχομένη χα'ι εις ύφηλήν πέτραν 
μυχωμένη δάμαλις χα.'ι ό ποιμήν. ιδε με τάν ίκέτιν φυγάδα 
περίδρομον, λυκοδίωκτον ώς δάμαλιν αμ πέτραις ήλιβάτοις, tv’ 
άλκόι: πίσυνος μέμυκε φράζουσα βοτήρτ μόχθους. Ικ. 349— 352. 
Παραβολίγ

13. 10 δούλος χτηνοτροφείου. Μαινάδων ζευκτήριε (ό δα- 
ααστήρ). Αποσπ. 350.

14. ιΗ  ζεύτις. —  1. άνάγκαις ταισδ’ ένέζεογμαι (το 
περιπίπτειν) τάλας. Προμ. 108. — 2. ταισδ’ ένέζευζας (ή 
περιπλοχή) . . . εν πημοσόναις. ρ78—579. ·— 3» δεύρ’ ύπεζύ-
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γην (ή διεύΰυνσιώ) πόδα. Χο. 676. — 4. μηδ’ έπιζευχθης 
(η μετρίασις) στόμα. 1044.

15. Ί) ζυγός. — 1. πόλιν ζυγοΐσι ζαπείνωσις) 8ου- 
λίοισι μήποτε σχεθεϊν. Έπτ. 75. — 2. δούλιον ζυγόν (ό ύβρι- 
σμός). 471. — 3. δούλιον ζυγόν (ό όβρισμός). 793. — 4. ζυγόν 
έμβαλεΐν δούλιον (ή άλωσις) Έλλάδι. ΙΙέρσ. 50. —  5. ποθέου- 
σαι ίδεΐν άρτιζυγίαν (τον νίον γάμον). 542. — 6. ζυγόν (ή 
ανάγκη) άλκάς. 594. —- 7. άνάγκας εδυ λέπαδνον ανάγκη). 
Αγ. 218. — 8. Τροία περιβαλών ζευκτήριον fjj δουλοσόνη). 
529. — 9. δουλίφ χρηται ζυγφ (η ανάγκη). 953. — 10. 
εΐκουσ’ ανάγκη τηδε καίνισον ζυγόν (ή δουλοσόνη). 1071. — 
II. δούλιον ζυγόν (ή ανάγκη). J226. — 12. συζύγους (η ivoj-
σις) δ’ όμαυλίας. Χο. 599.

16 .7 0  ζυγός χο.) ό λαιμός πολύγομφον όδισμα ζυγόν 
άμφιβαλών (η γεφύρω σις) αύχενι (ο πορθμός) πόντου. ΙΙέρσ. 7 I . 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορώ?'.

17. 'Ο έζευγμίνος λαιμός ζοΰ κτήνους, ουκέτ’ εζ ελευθέρου 
δέρης (jj έλευδερΐα) άποιμώζουσι φιλτάτων μόρον. Αγ. 3 2 8 —329.

18 Γύ ζεύγος των βοών, οχυρόν ζεύγος Ατρείδαιν fοι δυο 
Αζρεΐδαι). Αγ. 44.

19. ' / /  χενζρωσις και το κίνζρον. I. χρίουσα (ο βα- 
σανισμός) κέντροις (δ πόνος) φοιταλέοις. Προμ. 597. Σύμ
πλεγμα δύο μεταφορώ?'. — 2. οϊστρου δ’ άρδις (ό πόνος) 
χρίει (βασανίζει) μ’ άπυρος. 8Ν0. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

20. 7ο κίνζρον. — 1. κέντρφ (ό βασαν.σμός) ψήζειν
ψυχάν. Ιΐρομ. 692. — 2. διάνοιαν μαινόλιν κέντρον (ό ερεδισμός) 
εχων άφυκτον. Τκ. 107— 108. — 3. όδύναις τε κεντροδαλήτισι 
(βασανιζούσαις). 563 — 564. 4. άντίκεντρα (η προσβολή)
γίγνεται. Εύμ. 136. — 5, πού γάρ τοσοΰτο κέντρον αιτία) 
ώς μητροκτονεΐν. 427. — 6. άλγη προφωνών άντίκεντρα
(σφοδρά.) καρδία. 466. — 7. κέντημα ("ό βασανισμός) γλώσ- 
σης. Αποσπ. 165.
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21. 7 /  βληχη (χολ ό ρόχθος της δαλάσσ/μ). βλαχαί (ό 
χλαυδμός) δ’ αιματόεσσαι τών έπιμαστιδίων άρτι βρεφών βρέ
χονται (η/οΰσιν). Έπτ. 3 4 8 —350.

22. Ί) ποιμην '/-at φύλαξις τών αλγών, χωρεϊτ’ άνευ 
βοτήρος (ό ηγέτης) αίπολουμενοι (οδηγούμενοι). Ευμ. 106. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

23. 1Η σίτεοσις. —- I. Μ. Γ, XXVII, 3. — 2. Ζηνός 
κότον . . . μήποτ’ είσόπιν χρόνου πόλιν παχΰναι (ό ερεθισμός). 
Ικ. 616— 618. — 3. τόν τριπάχυντον (όπερδόναμον) δαίμονα.

Άγ. 1476. —  4. πρασσε, πιαίνου (τρόφα). 1669.
24. Ή  σίτευσις (χαι τό πνερόν). άλλ’ ή σ' επίανέν (έξη· 

πάτησε) τις άπτερος (χενη) φάτις. Άγ. 276. Τ ίολνχρο)μ ι-  
κον σύμπλεγμα δ υ ο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

25. Ί ί  φορβη. — 1. άμηχάνου βόσκημα (η αιτία) ~ημο
νής πέλειν. ‘Ικ. 620. — 2. από δέ σού φεροίμαν βοσκάν (τρο
φήν) πώματος δυσπότου. Ευμ. 265— 266. — 3. άναίματον βό
σκημα (ή λεία) 302.

X X III. 'Ή  μελισσουργία.

Τό σμήνος μελισσών. — 1. πας γάρ ίππηλάτας καί 
πεδοστιβής λεώς σμήνος ως έκλέλοιπεν μέλισσαν συν δρχάμφ 
στρατού. Πέρσ. 1 2 6 -  127. Παραβολβ. — 2. άρσενοπληθή 
δ’ έσμόν (τό πλήθος) υβριστήν. ‘Ικ. 3 0 —31. — 3. νόσων δ’ 
έσμός (τό πλήθος) απ’ αστών Τζοι κράτος άτερπής. 684 — 685.

XXIV. 'Ή  χηπουργιχή.

1. 10 χηπουργός. — 1. πατήρ φυτουργός (ό γεννήτωρ). 'Ικ. 
592. — 2. στέργω γάρ, άνδρός φιτυποίμενος δίκην, τό τών δικαίων 
τώνδ’ άπένθ-ητον γένος. Ευμ. 9 1 1 —912. Παραβολή.

2. ' / /  φύτευσις. φιτύει (ór γέννησις) •'(όνον. 'Ικ. 312.
3. ' / /  σχαπάνη. Διός μακέλλη (ο χεραυνός). Άγ. 526.
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4. ' / /  jó/*«, σπαρτών δ’ άπ’ άνδρών, ών Αρης εφείσατο, 
ρίζωμ' (ό απόγονος) άνεΐται. Έπτ. 4 1 2 —413.

δ. ' / /  p'C«, ή φαλλός, η σ'/.ιό (καί ό Σείριος), ρίζης γάρ 
οοσης φυλλάς ‘Γκετ’ ες δόμους, σκιάν υπερτείνασα σειρίοο κυνός 
(ό οίχος ευρισκομένου ανδρός εν αυτω υπερασπίζεται από 
συμφορών). Αγ. 966 — 067. Πολνχρωμικη αλληγορία.

6. c0 χοραός. — 1. γένος ώλέσατε πρέμνοθεν (παντελώς)
ουτιυς. Έπτ. 1056. — 2. Δίκας δ’ έρείδεται πυθμήν δύ- 
ναμις). Χο. 626. —  3. γενειάδος πυθμήν σιαγών).
Αποσπ. 30.

7. VI χορμός χαι η έχρίζωσις αυτού. μή μοι πόλιν γε 
πρέμ οθεν (χαιΤ ολοκληρίαν) πανώλεθρον έκθαμνίσητε (ο α^α- 
νισμός). Έπτ. 7 1 - 7 2 .  Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

8. Το σπέρμα χαι ο χορμός. σμικροΰ γένοιτ’ άν σπέρμα
τος μέγας πυθμήν (χα) έχ μιχροΰ πράγματος δύναται να γείνη 
μέγας κίνδυνος). Χο. 204. Αλληγορία.

9. cΗ  αποξηρανσις του χορμοΰ. οδτ’ αρχικός σοι πάς όδ’ 
αυανθείς πυθμήν (η εξαφανιζόμενη γειεό.) βωμοΐς άρήξει. Χο. 
2 6 0 —261.

10. Ί )  d -άλλων χορμός. πυθμήν δι’ άμον γάμον τεθαλώς 
(οί υιοί του Αίγυπτου). Ικ. 104— 105.

I 1. Η  όνδησις. — 1. Ί .  Γ, XXIX, ζ, 2. — 2. αίμα 
βροτοΐσι θάλλει (τρέφεται). ‘Ικ. 857. — 3. άνθοΰν (πλήρες) 
πέλαγος. Αγ. 659. — 4. Ί .  Γ, XXIX, β, 16. — 5. αμφιθα
λής (δύο χαδιστιίν  ευτυχείς) Ζευς. Χο. 394. — 0. πάθος 
άνθεΐ (δεν παύεται). 1009.

12. Η ανδησις, η καρποφορία (ό στόχος, ό θερισμός 
καί η σπορά), υβρις γάρ έξανθοΰσ’ (γινομένη) έκάρπωσε 
(επροξένησε) στάχυν (κίνδυνον) άτης, δθεν πάγκλαυτον έξαμ^ 
(επεται) θέρος (το μεν δερος ώς μετωνυμία άντ'ι της σποράς, 
ή δε σπορά ο>ς μεταφορά αντί της λύπης). Πέρσ. 821 - 822.
Πολνχρω μικδν σύμπλεγμα πέντε μεταφορών.

13. Το ό.νδος. — 1. το σον γάρ άνθος (το καύχημα).
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Ιΐρομ. 7. — 2. χροιάς αμείψεις άνθος ώραιότης). 23.
3. άρειον άνθος (c ήρως). 410. — 4. άνθος (ή νεολαίο.) 
Ιίερσίδος αίας, Πέρσ. 59. — 5. to ΓΙερσών δ’ άνθος (ή νεο
λαία). 252. — 6. χώρας άνθος (ή νεολαία). 925. — 7. 
μη δ’ . . . Άρης κέρσειεν άωτον (ή νεολαία), 1κ. 665. — 8. 
άνθος (ή νεολαία)  Άργείων. Άγ. 197. 9. J. Γ, XXIX, β,
46. -—  10. έξαίρετον άνθος (το γένος). 955.

14. c/7 dpi φις τού άνθους. — 1. κλαυτόν δ’ άρτιδρόποις 
(ή πρόσφατος εζύβρισις) ώμοδρόπων (ή άπόλαυσις της παρ
θένου) νομίμιον προπάροιθεν διαμεΐψαι. Έπτ. 333— 334.
2. άλλ’ αύτάδελφον αίμα δρέψασθαι (η έχχυσις) θέλεις. 
718. — 3. γοεδνά ο άνθεμίζομαι (η ανοχή) δεΐμα. Ικ.
7 2 —73. — 4. ηβας δ’ άνθος άδρεπτον ακέραιος ώραιό
της). 663. — 5. τούτων τα λψστα καί τά θυμηδέστατα πάρ- 
εατι, λωτίσασθε (ή εκλογή). 962— 963. — 6. ματαίαν γλώσ
σαν ώδ’ άπανθίσαι (ή υπερηφάνεια.). Άγ. 1662.

15. ι0 έπα.νθισμός. — 1. ίώ πολλοϊς έπανθίσαντες (χατα- 
μαστίξαντες) πόνοισι γενεάν. Έπτ. 951— 952. — 2. ή πολυ- 
μναστον έπηνθίσω {ή μίανσις) αιμ’ άνιπτον. Άγ. 1459. — 3. 
υμάς δέ κωκυτοΐς έπανθίζειν (6 κλαυθμός) νόμος. Χο. 150.

16. '() καρπός. —- 1. καρπός (τό επακολούθημα) ής 
ασύμφορος. Έπτ. 600. — 2. εί καρπός (ή πραγμάτωσις) 
εσται θεσφάτοισι Λοξίου. 618. — 3. πικρόκαρπον (τό απο
τέλεσμα) άνδροκ;ασίαν τελεΐν 693. — 4. τέρειν’ όπώρα (ή 
νεότης) δ’ εύφύλακτος ούδαμώς. Μκ. 998. — 5. έμης δ’ 
οπώρας (ή νεότης) ουνεκ’ εύ θάρσει. 1015.

17. VI καρπός (και ή στάςις). καρπώματα (ή νεότης) 
βτό,ζοντα (ή άπόλαυσις) κηρύσσει Κύπρις. ‘Ικ. 1001 — 1002. 
Πολυχρωμικόν ανμτιλεγμα δυο μεταφορών.

18. ' / /  καρπολ.ογία. 1. μεγίστης όνομα γης καρπου- 
μένη (αποκτώμενη). (Ικ. 316. — 2. αυτός φρενών καρποϊτο 
(ή τιμωρία) την αμαρτίαν. Άγ. 502. — 3. ούκ έσθ όπως 
λέξα·μι τά ψευδή καλά ες τον πολύν φίλοισι καρποΰσθαι (ή



ρα) χρόνον. 620— 621. — 4. χρησμούς . . . άκαρπώτους 
(άχρηστους) κτίσαι. Εύμ. 7 1 4.

19. Υλ βλαστός. —  1. μητροκτόνον φίτυμα (ό παΐς). Χγ. 
1281. - -  2. έμον έκ τοϋδ’ ερνος (ό παΓςή άερθεν. 1525. —
3. ή δ’ απερ ξένψ ξένη εσιυσεν ερνος (δ Άηλαζόμένος). Εύμ. 
660 — 661. — 4. οΓον ερνος fó fl ηλιαζόμενος) ούτις άν τέκοι 
θεός. 666.

ΧΧΥ. ‘/7 αμπελουργία.

1. ι/ /  εγχυσις του οίνου, τό γάρ έμον θροεΐς πάθος 
έπεγχέάς fro συμμνημονεύειν). Άγ. 1137.

2. Η μίς'.ς του οίνου. νεοκράτα (νεωστι άφιγμένον) φίλον 
κομίσειεν Χο. 344.

3. Ί) αχρατος οίνος. — 1. άκρατος (πολύ ωργισμένος) 
οργήν Αργος. ΙΙρομ. 678. —  2. Ί .  Γ, XXIX, ζ, 25.

4. cΗ μέΑη. Έ  Γ, XX V III, 27.

XXVI. / /  γεω ργία.

1. <1 αγρός χαί ο Αερισμός, μάχλον Αρη, τον άρότοις 
(η μεν άοοτρίασις ώς μετωνυμία. αντί του αγρού , ο οέ ά γιός  
ολς μεταφορά, αντί του πεδίου της μάχης) θερίζοντα (ή Αανά.- 
τωσις) βροτούς έν άλλοις. Ακ. 635 — 636. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  o vo  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

2. Η  άροτρίασις. πολύς δέ πόντος ούνεκ ήρόθη (ή επι- 
πλευαις) δορί Ικ. 1007.

3. ' / /  άλοξγ δνοχος άλοκι fro τραύμα) νεοτόμφ. Χο. 25.
4. / /  αλ.οζ, τό έναποΑηχεύειν χαί η βλά.στησις. βαθεΐαν 

άλοκα (ί{ σύνεσις) διά φρενος καρπούμενος (ή έπωφέλεια), εξ 
ής τά κεδνά βλαστάνει (γίνεται) βουλεύματα. Έ πτ. 593— 594. 
Σ ύ μ π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

5. Το σπείρειν. — 1. θηλύσπορος fro γένος). ΓΓρομ. 
855. —  2. όμόσπορον fó αδελφός). Έπτ. 576. — 3. ομο-
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σπόρο tv (ό αδελφός). 820. — 4. χερσίν όμοσπόροισιν (ή σ υγγέ
νεια). 933. — 5. όμόσποροι (V συγγένεια). 934. — 6. τρι- 
τοσπόρφ (ή τρίτη γενεά) γονή. ΓΙέρσ. 818. —  7. όμοσπόροις 
(ο συγγενής). Άγ. 1510. — 8. όμοσπόροο (ό αδελφός) Χο. 
242. — 9. τροφός δε κύματος νεοσπόροο (γεννηδ έντος). Εύμ 
G59. — 10. τούς έπισπόρους (απογόνους). 673. — 11. οι 
θεών άγχίσποροί (συγγενείς). Άποσπ. 155.

6 ιΗ  σπορά, σποράς (τό γένος) γε μην έκ τησδε φύσε- 
ται θρασύς. Ιίρομ. 871.

7. 7ο σπείρειν , aj άρουρα, χάϊ ή ρίζα■ οστε ματρός άγνάν 
σπείρας άρουραν (ή συγχοίμησις), ιν’ έτράφη, ρίζαν fro γένος) 
αίματόεσσαν, ετλα. Έ πτ. 752— 756.

8. c/7 σπορά, ό χά.λυξ, (ό τοχετός) χα'ι ή βλά,στησ:;. 
χαίροοσαν ούδέν ήσσον ή διοσδότψ γάνετ σπορητός κάλυκος εν 
λοχεύμασιν (δ τ οχετός ως μεταφορά άντι της βλαστησεως). 
Άγ. 1391 — 1392. Πολυγρωμικον σύμπλεγμα μιας 
παραβολής καί μιας μεταφοράς.

9. "Η σπορά, χα) ό βερισμός. αλλά καί τάδ’ έζαμησαι 
(τό άνέχεσ&αι) πολλά δύστηνον θέρος (τό μ'-:ν βέρος ως 
μετωνυμΐα. άντι της σποράς, η δε σπορά ώς αεταφόρα άντι 
της δεινοπαδείας). Άγ. 1655.

10. στάχυς, ό βερ ισ ιός χαι η σπορά. Ί . Γ, 
XXIV, 12.

11. 7ο σπέρμα. — 1. Ίνάχειον σπέρμα (ό πάϊς). Τίρομ. 
705. — 2. Κρέοντος σπέρμα (ό παϊς). Έπτ. 474. —  3. 
σπέρμα (βυγατέρες) σεμνάς μέγα ματρός. Μκ. 141. — 4. 
σπέρμα (βυγατέρες) σεμνάς μέγα ματρός. 151. — 5. σπέρ- 
ματ’ (παίδες) εύτέκνοο βοός. 275. — 6. σπέρμα (ή άοχή) τ’ 
Αργείον τό σόν. 290. —  7. σπέρμα (παΐς) . . . χθονός. Άγ.

28. — 8. ελπίς, σπέρματος (συγγενούς) σωτ/jpíou. Χο. 
36. — 9. σπέρμα (τό γένος) ΙΙελοπίοών. 503. — 10. σφαγαί 

τε σπέρματος (ό βηλαζόμενος). Εομ. 187. — 11. βροτείων 
σπερμάτων (ό βηλαζόμενος). 909. — 12. βρότειον σπέρμ’
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(ό άνθρωπος). Άποσπ. 295. — 13. του πηλοπλάστου σπέρ
ματος (ή άογή) θνητή γυνή. 373.

12. Ί ί  βλάστησις. —  1. άγαθοΐσι βρύοις (η ευλογία.).
Ίκ . 96Γ>. — 2. θάρσει ßptxov (η υπερηφάνεια). 4γ. 169. — 
3. Ί . Γ, I, 21. — 4. νόσου βρύειν (ή αυταρέσκεια). Χο. 
70. — 5. στόμα . . . μαντική βρυον (ή εχπρεπεια) τέχνη. 
Άποσπ. 2 8 1.

J 3. ι0  βλαστός. — I. βλαστημόν (ή δύναμις) άλδαί- 
νοντα. Έ πτ. 12. — 2. 1. Γ, XXVIII, 7. — 3. τήσδε βλα
στημόν (ό γεννη&είς). '1κ. 317.

14. "Ο θερισμός. — 1. αυτόχθονον πατρφον εθρισεν (η
έςολό&ρευσις) δόμον. Άγ. 536. — 2. οΐ δ’ ουποτ’ έλπίσαντες 
ήμησαν (το χέρδος) καλώς. 1044.

XXVII. Η  εμπορία.

1. 1Η πωλτησις. πεπραμένοι (ή εχδίωςίς) γάρ νΰν γέ πως 
άλώμεθα. Χο. 132.

2. Ή  Xαπώλεια. —  1. έλθών δ’ εοικεν ου καπηλεύσειν 
(η εγχατάλειψ ις) μάχην. Έπτ. 545. — 2. κάπηλα (χαχομή- 
γανα) προσφέρουν τεχνήματα. Άποσπ. 338.

3. Τό χαταρρίπτειν το εμπόρευμα, από της πρύμνες (χαι 
■η σίτευσις). πρόπρυμνα δ’ έκβολάν φέρει (η άπιόλεια) άνδρών 
άλφηστάν δλβος άγαν παχυνθείς (η επαύξησις). Έπτ. 769— 770. 
Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα όνο μεταφορών.

4. 1Η  άγόρασις. τίς δ’ άν φίλους ώνοΐτο (το ποιεΐν) τούς 
κεκτημένους; Ίκ . 336.

5. Ό  σύντροφος τού εμπόρου. — 1. συ τ’ αυτός χοί 
ξυνέμποροι (οί εταίροι). Ίκ. 939. — 2. εκείνου καί συνεμ- 
πόρου (τού εταίρου) τινός. Χο. 208. — 3. τούσδε καί £υνεμ- 
πόρους (τούς εταίρους). 713. — 4. λύπη δ’ άμισθός έστί σοι 
ξυνέμπορος (ό συνοπαδός). 733.

13*
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XXVIII. ναυτιλία.

1. Το πλοΐον, (ό ευσεβής άνηρ), οι ώμο) /a t πανούργοι
ναυται, (οι έχδρόξενοι χα} {λέων άμνημονες πολΐται, η μάστιξ, 
η τιμωρία, τό δίχτυον χα} ή τάχη), ως γάρ ξυνεσβάς πλοΐον 
ευσεβής άνήρ ναύταισι θερμοΐς καί πανουργίας πλέφς δλωλεν 
άνδρών συν θεοπτυστφ γένει, ή ξύν πολίταις άνδράσιν δίκαιος 
ών έχθροξένοις τε και D-εών άμνήμοσι πληγείς θεού μάστιγι 
(η μά στιξ  ως μεταφορά αντί της τιμωρίας) παγκοίνφ ’δάμη, 
ταύτοΰ κυρήσας έκδίκοις άγρεόματος (τό δίχτυον ως μ ε τα 
φορά αντί της τύχης), ούτως ό μάντις, υιόν Οικλέους λέγω, 
σώφριον δίκαιος άγαθός ευσεβής άνήρ, μέγας προφήτης, άνο- 
σίοισι συμμιγείς θρασυστόμοισιν άνδράσιν βία φρένων Διός 
θέλοντας ξυγκαθελκυσθήσεται. Έπτ. G01 — 614. ΙΙολυχρω-
μικδν σύμπλεγμα μιας παραβολής καί δυο μετα
φορών.

2. Τό χαλως γεγομφωμίνον χα} στροφείοις εις την δά- 
λασσαν προσηγμίνον σχάφος. γεγόμφωται σκάφος στρέβλαισι 
ναυτικαΐσιν ο>ς προσηγμένον (πρέπει να ενεργήσω όσον τό 
δυνατόν τάχιστα). 'Ικ. 440—441. Αλληγορία.

3. cΗ υποστολή του ιστίου, η δραυομένη χεραία χα) η 
δίνη, τον άντίτολμον δέ φαμι παρβάταν . . . ξυν χρόνω καθήσειν 
λαΐφος (η ενδοσις), όταν λάβη πόνος θραυομένας κεραίας (η 
ατυχία), καλεΐ δ’ ακούοντας ούδέν έν μέσα δυσπαλεΐ τε δίνφ 
(ό χίνδυνος). Εύμ. 553— 559. Σύμπλεγμα τριών μετα
φορών.

4. ιΗ  πρφρα. στόματός τε καλλιπρφρου (ωραίου) φύλα
καν κατασχεΐν φθόγγον άραΐον οϊκοΐς. Άγ. 236— 237.

5. Η πρώρα χαι ό άνεμος, πάροιθεν δέ πρψρας (η ψυγΐ/) 
δριμυς άηται (ό έρεδισμός) καρδίας θυμός. Χο. 390— 392. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

6. πρώρα χα) ό ρόχδος των χυμάτων. δάίος στρατός



έξυπρψροισι (ή αχίς) βρέμων (ή λύσσα) εν αίχμαις. ΓΙρομ. 424. 
Σύμπλεγμα Svo μεταφορά ν.

7. ι/ /  πρώρα (χα'ι 6 βλαστός), βλάστημα (ό παΐς) καλ- 
λίπρψρον fro ώραΐον πρόσωπον). Έπτ. 533. ·7Ζολνχρωμιχον 
σύμπλεγμα Svo μεταφορών.

8. c/ /  πρύμνη. — 1. αίδοΰ σύ πρύμναν (βωμόν) πόλεως. 
4κ. 344. —  2. τοιώνδε τυγχάνοντες εύπρυμνη (ώραίαν)  φρε- 
νός χάριν σέβεσθαι. 9 8 9 —990.

9. Η πρύμνη χα: ή πηδαλιουχία. χρή λέγειν τά καίρια 
οστις φυλάσσει πράγος έν πρύμνη fjj χυβέρνησις) πόλεως οίακα 
νωμών (διοιχών). ‘Επτ. 2 — 3. Σύμπλεγμα Svo μετα
φορών.

10. Το χατάστρω μα. — 1. πληροΰτε θωρακεϊα, κάπί
σέλμασι (η επαλξις) πύργων στάθ-ητε. Έ πτ. 32 — 33. — 2. 
δαιμόνων δέ που χάρις βιαίως σέλμα (ό θρόνος) σεμνόν ήμέ· 
νων. Αγ. 182 — 183.

11. Το έρμα, λαβούσα δ’ έρμα (το εμβρυον) Δϊον άψευδεΐ 
λόγψ. ιΙκ. 580.

12. Το φορτίον πλοίου. — 1. άτην γε μείζω και μέγ’ 
έμπλήσας γόμου (το χυ.χόν). ιΙκ. 444. — 2. έποίκτιστόν γέμος 
(η χατό-ρα). Αγ. 1221.

13. ' / /  χώπη, τό ζυγόν χα} το πλοΐον. σύ ταύτα φωνεΐς 
νερτέρο;. προσήμενος κώπη (ή ΰέσις), κρατούντων των επί ζυγψ 
(ό θρόνος) δορός (η μ ϊν  δοχός ώς συνεχδοχη αντ': του πλοίου, 
τό δε πλοΐον ως μεταφορά αντί της πόλεύ>ς) ; Αγ. 1617— 1618. 
Σύμπλεγμα τριών μεταφορώ)!'.

14. 'Ή  χώπη χα: η χωπηλασία. Έ  Γ, XXIX, β, 23.
15. Η χωπηλασία. — 1. ερεσσ’ ερεσσ’ (τύπτου τό 

στήδος) καί στέναζ’ έμήν χάριν. ΙΙέρσ. 1046. — 2. Ιώ οί'στρφ 
έρεσσομένα (ό διωγμός). ιΙκ. 540 — 541.

16. ‘0 χωπηλάτης. — ί .  άντηρέτας (ό αντίπαλος)
έχθ-ροϊσι . . . τάξω. Έ πτ. 283—284. — 2. είκός δέ πράξειν 
άνδρας ώδ’ άντηρέτας (6 αντίπαλος). 518. 3. άντηρέτας



(ό αντίπαλος) πέμπειν επαινώ. 595—596. — 4. δορός γε 
τψδ’ άντηρέτας (ο αντίπαλος). 993.

17. 7ο πηδάλιον. — 1. ιππικών τ’ άπυον πηδαλίων (τα 
φάλαρα) δία στόμια Έπτ. 206— 207. -- 2. ούδ’ εύ πραπίδιυν 
οιακα (ή σύνεσις) νέμων. Άγ. 802.

18. 1Η  πηύαλιουχία. — 1. σύ δ' αυτός γνώθι ναυκληρεΐν 
(ή χυβέρνησις) πόλιν. Έ πτ. 652. -— 2. έπεί στρατόν εδ πο- 
δουχει (ή οδηγία). Πέρσ. 656. — 3. φρενες γάρ αυτού θυμόν 
φακοστρόφουν (ή οδηγία). 767.

19. (Θ πηδαλιούχος. — 1. νέοι γάρ οίακονόμοι (ό ήγε- 
μών) κρατούσ’ Ολυμπου. IJ ρομ. 148. — 2. τίς ούν ανάγκης 
έσ:ίν οίακοσιρόφος (δ θεός). 515. — 3. χώρας τήσδε προ- 
μνήτης (ό βασιλεύς) άναξ. Ευμ. 1 6 .— 4. πρυμνήτην (ό βασι
λεύς) χθονός έλθόντ’. 765— 766.

20. ι0 πηδαλιούχος χαι η θύελλα  σύ δ’ ώστε κεδνός 
ναός οίακοστρόφος φάρξαι πόλισμα, πριν καταιγίσαι πνοάς (ή 
θύελλα ώς μεταφορά αντί τού χινδύνου) Αρεως. Έπτ. 
62— 64. Σύμπλεγμα μιας παραβολής και μιας 
μεταφοράς.

21. Ή  εζάντλησις τού ύδατος έχ τού πλοίου. — 1. τΐ 
σοι οιοι τε θνητοί τώνδ’ άπαντλησαι (η λύτρωσις) πόνων. 
ΓΙρομ. 83 — 84. — 2. εγώ δέ την παρούσαν άντλήσω (η ανοχή) 
τύχην. 375. — 3. τά μέν γάρ άλλα τλημόνως ηντλουν (ή 
ανοχή) κακά. Χο. 748.

22. ‘Η  θάλασσα, ή τριχυμία, ή πρύμνη χαι ό μορμυρι- 
σμδς τού ύδατος. κακών δ’ ώσπερ θάλασσα κύμ5 άγει το μέν 
πίτ/ον, άλλο δ’ άείρει τρίχαλον, δ καί περί πρύμναν (ή πρύμνη 
ως μεταφορά αντί τής ύπάρξεως) πόλεως καχλάζει. Έπτ. 
758— 761. Σύμπλεγμα μίας παραβολής καί μιας 
μεταφοράς.

23. 1Η  μεγάλη θάλασσα, κακών δη πέλαγος (ή χατάρα) 
ερρωγεν μέγα. Πέρσ. 433.

24. γαλήνη. Ί. Γ, XXIX. β, 46.
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25. Ή  άβυθος χαι δυσπόρευτος θάλασσα χαι ό λιμην. 
άτης δ’ άβυσσον πέλαγος (παμμέγιστον ατυχίαν) ού μάλ ευπο· 
ρον (άνεχτην) τόδ’ έσβέβηκα, κούδαμοΰ λιμην (τέλος) κακών.
Ικ. 47 0 — 471. Σύμπλεγμα δύο μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

26. Το άβυθον βάθος της θαλάσσης. —  1. πλούτος 
άβυσσος (απέραντος) εσται. Έ πτ. 950. —  2. τί δε μέλλω φρένα 
Δίαν καθοράν, όψιν άβυσσον (ανε^εμοετοι/). Ικ. 1058— 1059.

27. Ί) χολυμβητης, τό βάθος της θαλάσσης (χαι ή μέθη). 
δεί τοι βαθείας φροντίδος σωτηρίου, δίκην κολυμβητήρος, ές 
βυθόν μολεΐν δεδορκδς δμμα, μηδ’ άγαν φνωμένον. Ίκ . 407— 409 
Πολνχρωμικύ/ παραβολή.

28. Ή  άχτή. ώ πότνια χθών καί πότνΓ ακτή (το ύψωμα.) 
χώματος. Χο. 7 2 2 —723.

29. c0 βράχος, ερματι (η αυστηρότης) προσβαλών δίκας 
ώλετ.’ Εΰμ. 565.

30. Ί) πλους διά του πορθμού, εφετμάς τ-άσδε πόρθμευ- 
σον (η γνω στοποίησή) πάλιν. Χο. 685.

31. ι0  ούριος άνεμος. — 1. ΐτω κατ’ ουρον (ή μεγάλη  
ταχάτης). Έ πτ. 690. — 2. αεί δαίμον’ ούριεΐν (η εύνοια) 
τύχης. ΙΙέρσ. 602. — 3. τό παν μήχαρ ούριος (ευμενής) Ζευς. 
Ικ. 594. — 4. τύχοιμ’ αν καθ' 'έν ουρίσας (ή έχτέλεσις τού 

σχεδιάσματος). Χο. 317. -- 5. πράξιν ουρίαν (εύνουν) θέλιυν. 
814. — 6. ΰήλυν ούριοστάταν (ευτυχή) . . . νόμον. 811—823. —
7. πατρός γάρ αισα τόνδ’ έπουρίζει (προξενεί) μόρον. 927. —
8. συ δ’ αιματηρόν πνεύμ’ επουρίσασα (έχφυσησασα) τφ επου. 
Εύμ. 137— 138.

32. ι0 ούριος άνεμος, ή χωπηλασία, ο από τού χτύπου 
των χωπών χρότος τού υδατος (χα'ι τό άγιον πλοίου των 
θεωρών), αλλά γόων, ώ φίλαι, κατ’ ούρον (η σφοδρότης) 
έρέσσετ’ (η άντηχησις) άμφ! κρατί πόμπιμον χεροΐν πίτυλον (δ 
χλαυθμος) ος αίέν δι5 Άχέροντ’ αμείβεται τάν ναύστολον με- 
λάγκροκον θεωρίδα (τό σχάψος). Έπτ. 854—857. Πολυχρω- 
μικδν σύμπλεγμα τεσσάρων μεταφορών.
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33. Ο απο τού χτύπου των χωπών χρότος τού ύδατος. 
•πάντες ενί πιτύλφ (ό θόρυβος των μαχομένων) έή, έή, ιλά- 
μονες άσπαίρουσι χέρσφ. ΙΙέρσ. 9 7δ—976.

34. ‘7/ γαλ.ήνη, το χϋμα χα'ι το év τω πλοίω ύδωρ. 
πόλις δ εν ευδίο{. ασφάλεια) τε καί κλυδωνίου (ο χίνδυνος) 
πολλαισι πληγαΐς άντλον(ο πολεμιος)ουκ εδέξατο.Έπτ. 795 — 796. 
Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

35. 7ο ρεύμα, όταν δ’ δ δαίμων ευροή εύνοια). 
Πέρσ. 601.

36. 7ο ρεύμα χαι τδ χύμα της θαλάσσης. δόκιμ.ος δ’ 
ουτις υποστάς μεγάλιρ ρευματι (το πλήθος) φιυτών έχυροίς ερκέσιν 
όίργειν άμαχον κύμα θαλάσσας (ό στρατός). Πέρσ. 8 6 —90. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

37. Το χύμα. — 1. θολεροί δ έ ' λόγοι παίουσ’ είκή στυ
γνής προς κύμασιν ύιτυχία.) άτης. ΙΓρομ. 88 5 —886. — 2. 
όχλεΐς μάτην με κΰμ’ όπως παρηγορών. 1001. Παραβολή. 
— 3. βοα πάρ κΰμα (τό πλήθος) χέρσαΓον στρατού. Έπτ. 
64. —  4. εις ουρανόν πέμπει γεγωνά Ζηνί κυμαίνοντ’ ' (όρμη- 
τιχά) έπη. 4 4 2 —443. — 5. όταν κλύδων πληγή) κακών 
έπ-έλθη. Πέρσ. 5 9 9 —600. — 6. ποϊ τόδε κΰμ’ (ή τύχη) άπάξει. 
Ίκ. 126. —  7. κέαρ, κελαινόχρφ δέ πάλλεται κλυδιονίψ (ό 
τρόμος). 7 8 4 —785. — 8. κάμοί προσέστη καρδίας κλυδώνιον 
(ή εχχυσις) χολής. Χο. 183— 184·. —  9. I. Γ, I, 25.

38. Το κύμα χα'ι ό χαταχλυσμός. — 1. μηδ’ άλλοδαπώ/ 
κύματι (ή προσβαλή) φωτών κατακλυσθήν(ο άφανισ ιός). Επτ. 
1076 — 1077. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

39. Ή  πνοή χα'ι το πλοσχλύζον χύμα. I. Γ, 1, 40.
40. Ό  ρόχθος τής θαλάσσης. — 1. 1. Γ, XXII, 21. —

2. Τυδεύς μέν ήδη προς πόλαισι ΙΙροιτίαιν βρέμει (ή μανία). 
Έ πτ. 3 7 7 -3 7 8 . — 3. Η. Γ, XXIX, β, 23. -  4. μήποτ' 
έν πόλει στάσιν τ^,δ’ έπεύχομαι βρέμειν (ή μανία). Εύμ. 
977— 978.

41. 'Ο ρόχθος τής θαλάσσης χαι τό άχαταμάχητον χαι
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ró όρος χτυπουν χύμα, βρέμει δ’ άμαχέτου δίκαν υδατος 
όροτύπου. Έ πτ. 84— 85. Παραβολή.

42. Το παφλάζον χα) τοις άνέμοις εγειρόμενο ν χύμα, κύμα 
fro πλήθος) περί πτόλιν δοχμολοφάν άνδρών καχλάζει fo #ο'- 
ρυβος) πνοαΐς fro πνεύμα) Άρεος όρόμενον (δ ερεθισμός). 
Έ πτ. 1 1 2 -1 1 5 . Σύμπλεγμα τεσσάρων μεταφορών.

43. 'Ή  τριχυμιώδης θάλασσα. — 1. Ί . Γ, X VIII, 11. —
2. δυσχε ίμερον γε πέλαγος (ή μεγάλη βάσανος) ατηράς δύης. 
ΓΙρομ. 746.

44. ιΗ θυελλώδης πλημμυρίς. εξ όμμάτων δέ δίψtot πί- 
πτουσι μοι σταγόνες άφαρκτον δυσχίμου πλημμορίδος (ο σφοδρός 
οδυρμός). Χο. 185—186.

45. Η  $όελ/α τρικυμία. οΓός σε χειμών fro πά-
$ος) καί κακών τρικυμία fr) βάσανος) επεισ’ άφυκτος. Προμ. 
1015— 1016. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

46. Οι εν τη θυέλλα περιπλανωμενοι ναυται. έν χειμώσι 
ναυτίλων δίκην στροβούμεθα. Χο. 202— 203. Παραβολή.

47. 0 σάλος, το βάθος της θαλ.άσσης (χα'ι ο μυχηθμός). 
χθων σεσάλευται (ό σεισμός) βρυχία (βαρεία) δ’ ηχώ παρα- 
μυκάται (ό φοβερός ήχος). Προμ. 1081 —82. Πολνχρωμι- 
κδν σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

48. 0 από της πρύμνης εις πρώραν φυγών ναύτης χα'ι 
το υπό τού κύματος της θαλάσσης προσβληθεν πλοΐον. ό 
ναύτης άρα μή ’ς πρψραν φυγών πρύμνηθεν ηύρε μηχανήν 
σωτηρίας, νεώς καμούσης ποντίφ προς κύματι (σώζει 6 ήγε- 
μών τήν πολιορχουμένην πόλιν, εάν υ.ντι νά ενεργηση έπι· 
χαληται την βοήθειαν των θεώ ν); Έπτ. 208 — 210. Π λ λ ιμ  
γορία.

40. Ό  ευθύς πλους, η πρόσχρουσις τού πλοίου προς 
την ύφαλον, το ρΐπτειν έχ τού πλοίου εν μέρος τού φορτίου, 
(η σφενδόνησις) χα'ι η βύθισις τού πλοίου, πότμος ευθυπορών 
(ευτυχής) άνδρός επαισεν (ό άφανισμός) αφαντον έρμα (ή 
ατυχία), καί τό μέν προ χρημάτων κτησίων δκνος βαλών σφεν-



δόνας (η μεν σφευδόνησις ώς μεταφορά αν τι τού ρίπτειν το 
φορτίου, το os ρίπτει» το ιεορτίον ιίς μεταφορά άντ'ι της 
δοσίας) απ' εύμέτρου, ο ύ κ  εδυ (η καταστροφή) πρόβας δόμος 
πημονάς γέμων άγαν. Άγ. 1005 — 101 ί2. Π ο λ ν χ ρ ω μ ιχ ό ν  
σ ύ μ π λ ε γ μ α  á '| μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

50. "Ή βύδισις τού σκάφους εις την δάλασσα.ν. ούδ’ 
έπόντισε σκάφος (ή οικία dsv καταστρ εφ ετ at). Αγ 1013. 
Α λ λ η γ ο ρ ία .

51. Το ναυάγιον. περί δ’ έμψ κάρα: πληγεΐσ’ έναυάγησεν 
(η σύντριφις). Αποσπ. I 79.

52. "Η προσόρμισις. — I. πά ποτέ τώνδε πόνων χρή σε 
τέρμα κέλσαντ’ (η άφιξις) έσιδεΐν. ΙΙρομ. 183 —184. — 2. ές 
τάσδε σαυτόν πημονάς καθώρμισας (ενέπεσες). 965. — 3. δεύρο 
δ’ έξοκέλλεται (τελειώνεται). Ικ. 438. — 4. έν σπαργάνοισι 
παιδός όρμίσαι (ή εντύλιξις) δίκην. Χο. 529.

53. Ή  άγκυρα, ώρα δ’ εμπόρους καθιέναι άγκυραν (η 
άνάπαυσις) έν δόμοισι. Χο. 661— 662.

54. Ίδ λιμην. πολύς πλούτου λιμήν (το ταμιευτήριου). 
ίίέρσ. 250.

XXIX. / /  φύσις.
a )  I1 ε ν ι /. α ί ι ο ι ό τ η τ ε ς τ η ς  φ ύ σ ε ω ς.

1. 0 κύκλος, κύτος προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου 
άσπΐς). Επτ 495— 496.

2. ιΗ  σκιά, εύτυγοΰντα μέν σκιά (η συμφορά.) τις αν 
τρέψειεν. Αγ. 1328— 1329.

3. Το πεδίου. πόντου πεδίου (ή επιφάνεια της δαλάσσης). 
Αποσπ. 150.

4. Το βάδος. — 1. άνφμωξεν κακών όρων βάθος fro 
μέγεδος). Ιίέρσ. 465. — 2. κακών ίδεΐν βάθος (το μέγε- 
δος). 712.



1. Ί) χύων. — 1. κοιμώμενος στέγαις Ατρειδών άγκαθεν, 
κυνός δίκην, οίστρων κάτοιδα νοκτέρων όμήγυριν. Αγ. 2 —4. 
ΙΙα ρ α β ο λ ι) . — 2. γυναίκα πιστήν δ' έν δόμοις ευροι μολών 
οίανπερ ούν Ιλειπε, δωμάτων κάνα (ό φύλ.αζ). 006— 607. —
3. γλώσσα μισητής κυνός (ή αναίσχυντος γονή). 1228. —
4. φύλαζαι μητρός έγκότους κύνας (τάς Ερινύας). Χο. 024. —
5. μητρδς εγκοτοι κύνες (αχ ’ Ερινύες). 1054.

2. "0 βλαπτιχός χύων. μυχοΰ δ’ άφερκτος πολυσίνου κυνός 
δίκαν. Χο. 446. Π α ρ α β ο λή .

3. '77 υλαχη. —  1. νέον δ’ άνδρα βαυζει (ή επιθυμία). 
Πέρσ. 13. — 2. λόμας εις σύ προ γάς υλάσκων χ; αυγή).
Ικ. 877. — 3. τάδε σιγά τις βαυζει (ή άγανύ.χτησις). Αγ. 

417— 448. —  4. σί) δ’ έζορίνας νηπίοις υλάγμασιν (ή χραυγ/β  
άξει. 1631— 1632. — 5. μή προτιμήσης ματαίων τώνδ’ ύλαγ- 
μάτων. 1672.

4. Ή  δήξις. — 1. λόφοι δέ κώδων τ’ ου δάκνουσ’ (ό 
τραυματισμός) άνευ δορός. Έπτ. 399. — 2. ώμοδακής (σφοδρός) 
τ’ άγαν Ιμερος έξοτρύνει. 692—693. — 3. ήδε συμφορά δάκνει 
(ή λύπη). Πέρσ. 846. — 4. δήγμα (η θλίψις) δέ λύπης. Αγ. 
791. — 5. πέπληγμαι δ’ υπό δήγματι (ό πόνος) φοινίφ δυ- 
σαλγεΐ τύχομ 1164— 1166.

5. ι0 άλέχτωρ. —  1. μήτ’ έζελοΰσ’ ως καρδίαν άλεκτό· 
ρων έν τοΐς έμοΐς άστοΐσιν. Εύμ. 861— 862. Π α ρ α β ο λ ή .  —  
2. ενοικίου δ’ όρνιθος (ή μιχροπρεπεια) ου λέγω μάχην. 866.

6. ι0 άλέχτωρ χαι η ορνις. κόμπασον Φαρσών, αλέκτωρ 
ώστε Φηλείας πέλας. Αγ. 1671. Π α ρ α β ο λ ή .

7. Τό πτηνόν. — 1. καί Ζηνός όρνιν τόνδε νυν κικλή- 
σκετε. Ικ. 211. —  2. Ί . Γ, XXIX, γ, 3.

8. Tb πετάμενον πτηνόν. Ί . Γ, I, 27.
9. Το πνηνον χαι το εσθίειν. ό'ρνιΦος όρνις πώς άν άγνεύοι
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φαγών (πως δά ήδύνατο νά είναι δ συγγενές αναμάρτητος, 
εάν υβρίζη την συγγενή). Ικ. 226. 'Αλληγορία.

10. Το πτερόν. — 1. ώ δΐος α id-ηρ καί ταχυπτεροι 
(σφοδραί) πνοαί. ΙΙρομ. 88. — 2. ούτις άλλος άντ’ εμού 
λινόπτερ’ (διά λίνεια ιστία χατηρτισμένα) ηυρε ναυτίλων όχή- 
ματα. 4 6 7 —468. — 3. λευκοπτέρψ (πετομένη) δέ νιφάδι καί 
βροντήμασι χθονίοις κυκάτω πάντα. 9 9 3 —994. — 4. νάες δ’ 
άπώλεσ αν, τοτοΐ, ομοπτέροισι (το ϊστίον) έμβολαίς. ΙΙέρσ. 
561— 562. — 5. πόνου δ’ ίδοις αν ούδαμοΰ ταυτόν πτερόν 
(η σφοδρό της). Ικ. 328. — 6. βέλει βουκόλου πτερόεντος 
(ταχέος). 556— 557. — 7. φοβούμαι, νηες ώς ωκύπτεροι (το 
ϊστίον) ηκουσι. 734— 735. — 8. Ί . Γ, XXII, 24. -— 9. βε- 
βακεν δψις ού μεθύστερον πτεροΐ (η ταχάτης) όπαδούσ’ υπνου 
κελεόθ-οις. Άγ. 425—426. — 10. καί μήν δδ’ έστί κάρτ’ ίδεΐν 
δμόπτερος (όμοιος). Χο. 174. — 11. άνεπτερώθ-ης (η χαρά.) 
κάδόκεις όράν εμέ. 228. — 12. ούχ ύπόπτερος (χουφόνους) 
φροντίσιν δαείς. 602 — 603. — 13. ΙΙαλλάδος δ’ υπό πτεροΐς 
(ή σχέπη). Εύμ. 1000.

11. Ή  πτήσις. — 1. τίς δδμά προσέπτα (τό μύριζειν)
μ’ άιρεγγής. Πρνμ. 115. — 2. τό διαμφίδιον δέ μοι μέλος 
προσέπτα (ή άνάμνησις). 555. — 3. Ί. Γ, XXIX, ζ, 7. — 
4. διά πέδον βοά ποτάται (ηχεί). Έπτ. 84. — 5. I. Γ, IV,
8. — 6. έκ στομάτων ποτάσθ-ω (ό ήχος) φιλότιμος εύχά. Ικ. 
656. — 7. υπέρ θαλάσσης καί χθ-ονός ποτωμένοις (η σπουδή). 
Άγ. 576. — 8. δεΐμα . . . ποτάται (ή ένδύμησις). 976— 977. —
9. τί γάρ κεύθω φρενός θειον εμπας ποτάται (ό έρεδισμός). 
Χο. 389 390. -  10. Ί .  Γ, XXIX, ζ, 19.

12. 'Ö τερετισμός. μινύρονται (ό χρότος) φόνον χαλινοί. 
Επτ. 123.

13. Τά μιχρά του πτηνού. — 1. πατρός νεοσσούς 
(παΐδας) τοΰσδ’. Χο. 256. —■ 2. πάτερ, ίδών νεοσσούς (παϊδας) 
τοΰσδ’. 5 0 0 —501.

14. Τά μιχρά του πτηνού, ό φοβερός δράχων (χα'ι ή



θύελλα), sípost νεοσσών ώς δράκοντα δυσχιμον (ή θύελλα ώς 
μεταφορά αντί της φοβερότατος). Επϋ. 503. Η ο λνχρ ο ) μ ί κ ο ν  
σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

J5. 'Η  χελιδών. εΐπερ έστί μη χελιδόνος δίκην άγνώτα 
φωνήν βάρβαρον κεκιημένη. Άγ. 1050 — 1051. Π α ρ α β ο λή .

16. Ή  υπό των χαχών περιχοχλωμένη θρηνούσα ζανϋή  
αηδών (χαι η άνθησις). άμφι δ’ αύτάς θροεΐς νόμον άνομον, 
οιά τις ξοοθά άκόρετος βοάς, φευ, ταλαίναις φρεσ'ιν νΙτυν Ιτυν 
στένοοσ’ αμφιθαλή (ή ανδησις ώς μεταφορά αντ} τής περί- 
χυχλώσεως) κακοΐς αηδών βίον. Άγ. 1141—1145. Π ο λ υ -  
χ ρ ω μ ικ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ι  μ ι α ς  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

17. c0 τό τελευταΐον αδων αποΰνησχων χύχνος. ή δέ 
τοι κυκνου δίκην τον ύστατον μέλψασα θανάσιμον γόον κεΐται 
φιλήτωρ τοΰδ’. Άγ. 1444— 1440. Π α ρ α β ο λ ή .

18. ι0  χόραξ. —  1. κόρακες ώστε, βωμών άλέγοντες 
ουδέν. Ικ. 751. Π α ρ α β ο λ ή . — ■ 2. επί δέ σώματος δίκαν 
κόρακος έχθροΰ σταθεΐσ’ έκνόμως ύμνον ύμνεϊν επεόχεται. Άγ. 
1472 - 1474. Π α ρ α β ο λ ή .

19. Τό σμήνος αγρίων περιστερών, οί ιέραχες χαι το 
πτερόν. έν άγνψ δ' έσμός ώς πελειάδων Ιζεσθε κίρκων τών 
όμοπτέρων (τό πτερόν ώς μεταφορά αντί τής συγγένειας) 
φόβψ, εχθρών όμαιμων καί μιαινόντων γένος. Ικ. 223 -  225. 
Σ ύ μ π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ι  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

20. Οι ιέραχες χαι α'ι αγριαι περιστερά.'., οί δ’ έπτοη- 
μένοι φρένας, κίρκοι πελειών ου μακράν λελειμμένοι, ήξουσι 
θηρευοντες οδ θηρασίμους γάμους. ίΐρομ. 8 5 6 —859. Π α 
ρ α β ο λή .

21. ι0 αετός, άετοΰ βΑγαμέμνων) γένεθλ’ άποφθείρας. 
Χο. 258.

22 . Ο  υπό του ελισσομένου οφεως φονευτείς αετός χαι 
τα ορφανά χαι πεινώντα μιχρά του άετοΰ, άτινα δί.ν έγουσι 
δύναμιν νά ένέγχωσιν εις τήν νεοττιάν τήν υπό του πα.τρός
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των δηρευδεΐσαν τροφήν, ιδού δέ γένναν εΰνιν αετού πατρός, 
θανόντος εν πλεκταΐσι και σπειράμασι δεινής έχίδνης, τούς δ’ 
άπωρφανισμένους νήστις πιέζει λιμός* ού γάρ εντελής θήραν 
πατρψαν προσφέρειν σκηνήμασιν. ούτω δέ κάμε τήνδε τ’, 
Ηλέκτραν λέγω, ίδεΐν πάρεστί σοι, πατροστερή γόνον, άμφω 

φυγήν εχοντε τήν αυτήν δόμων. Χο. 347 — 254. Παραβολή.
23. Οί γΰπεςΤ οιτινες εχ των νεοττιών των έξεληλαμένοι 

χαι τή απώλεια των μιχρών των μεγάλως λ,υπούηενοι όπεράνώ 
των νεοττιών των περιδινοονται χινοοντες τά πτερόί, (ό 
Απόλλων 7] Παν ή Ζευς, ο στις πέμπει τοΐς χαχοόργοις τήν 
έχδιχψριαν Ερινόν, ή χιίπη, -ή χωπηλασια χα'ι 6 μέτοιχος). 
δέκατον μέν έτος τόδ’ έπεί ΓΓριάμου μέγας άντίδικος, Μενέλαος 
άναξ ήδ’ Αγαμέμνων, . . . στόλον Αργείων χιλιοναότην τήσδ’ 
από χώρας ήραν, στρατιώτιν άρωγήν, μέγαν εκ θυμού κλάζοντες 
’Άρη τρόπον αίγυπιών, οιτ’ έκπατίοις άλγεσι παίδων ύπατοι 
λεχέων στροφοδινούνται πτερύγων έρετμοΐσιν (ή χώπη ώς μετα 
φορά άντι του πτερού) έρεσσόμενοι (ή χωπηλασια ως μετα
φορά άντ'ι της χινήσεως), δεμνιοτηρη πόνον δρταλίχων όλέ- 
σαντες, ύπατος δ’ ά'ίων ή τις Απόλλων ή Παν ή Ζευς οιω- 
νόθροον γόον όξυβόαν τώνδε μετοίκων (ό μέτοιχος ως μετα 
φορά άντι τής έξελάσεως) ύστερόποινον πέμπει παραβάσιν 
Έρινύν. ουτω δ’ Άτρέως παϊδας ό κρείσσων επ’ Αλεξάνδμψ 
πέμπει ξένιος Ζευς πολυάνορος άμφί γυναικός πολλά παλαίσματα 
και γυιοβαρή γόνατος κονίαισιν έρειδομένου διακναιομένης τ’ 
εν προτελείοις κάμακος θήσων Δαναοΐσι Τρωσί θ ’ ομοίως. Αγ. 
40 — 67. Πολυχρωμικδν σύμπλεγμα μιας παραβολής 
και τριών μεταφορών.

24. "Η αράχνη, άραχνος ώς βάδην. Ίκ. 886. Π α ρ α β ο λή .
25. ' / /  αράχνη χάλι το δΐχτοον αυτής. —  1. κεΐσαι δ’ 

αράχνης (ή χαχή γυνή) εν ύφάσματι (ό δόλος). Αγ. 1492. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών. — 2. κεΐσαι δ’ αράχνης (ή 
χαχή γονή) έν ύφάσματι (ό δόλος). 1516. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών.
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26. Οί ελαφροί μ,ύρμτ,χες. κατώρυχες δ εναιον ώστ 
άήσυροι μόρμηκες άντρων εν μυχοΐς άνηλίοις. Προμ. 4 5 2 —453. 
Παραβολή.

27. 7) λαγός ( χολ ή  ρό.ψις). λαγώ δίκην Πενθεί καταρ- 
ράψας (η ράψις ως αεταφοοα αντί της προζενησεως) μόρον. 
Εύμ. 26. Πολυχρωμιχον σύμπλεγμα μιας παραβολής 
χαί μιας μεταφοράς.

28. Το θηρίον χολ τ ο  μιχρόν το ο θηρίου. πόλιν διημά- 
θυνεν 'Αργείον δάκος (ό στρατός), ίππου νεοσσός fro ίππιχόν). 
Αγ. 824 - 825. Σύμπλεγμα 6υο μεταφορών.

20. c/7 σιαγών. :— 1. Σαλμυδησσία γνάθος fró  στενόν). 
Προμ. 720. — 2. σαρκών επαμβατηρας άγρίαις γνάθοις (ο 
πόνος) λειχήνας. Χο. 280—281. — 3. πυρός μαλερά γνάθος 
( ή όόναμις). 325.

30. ‘/ /  ώμότης χαί η σιαγολν. σφηνός αυθάδη γνάθον 
(η τρομερά αχωχη) στέρνων διαμπσξ πασσάλευ’. Προμ. 64— 65. 
Σύμπλεγμα Svo μεταφορών.

31. Ό  σπαραγμός. —  I. συννοία δέ δάπτομαι (βασανί
ζομαι) κέαρ. Προμ. 437. — 2. ταρβώ γάρ άστεργάνορα παρ
θενίαν είσορώσ’ Αοΰς μέγα δαπτομέναν ( βασανιζόμενων). 807 — 
808. — 3. πυριδάπτω (χαιομενη) λαμπάδι. Εόμ. 1041.

32. Κ0 σπαοα.γμός χολ η σιαγων. ενθεν έκραγήσονταί ποτέ 
ποταμοί πυρός δάπτοντες {χαταστρέφοντες) άγρίαις γνάθοις (η 
όύναμις)  της καλλικάρπου Σικελίας λευρούς γύας. Προμ. 
367—360. Σύμπλεγμα ΰτο μεταφορώ)!'.

33. '0  φονιχός λόχος, λύκος γάρ ώστ’ ώμόφρων άσαντος 
έκ ματρός έστι θυμός. Χο. 421— 422. Παραβολή.

34. Θι νεβρόν φέροντες λόχοι, είλκον δ’ άνω λυκηδόν, 
ώστε διπλόοι λύκοι νεβρόν φέρουσιν άμφί μασχάλαις. Αποσπ.
33. Παραβολή.

35. Ό  Ιφις. οί ’γώ τεκοΰσα τόνδ’ οφιν (σληρόν άνθρω
πον) εθρεψάμην. Χο. 028.

36. Το πτερον χάλι ό όφις. λαβοΰσα πτηνόν (πτερωτόν)



άργηστόν δφιν (τό βέλος). Εύμ. 18J. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δύο  μ ε 
τα φ ο ρ ώ ν .

37. Ί) οφις χαι η έχιδνα. μαιμά πέλας δίπους οφις (ο 
οφις fυς μεταφορά άντ'ι του τρομερού ανδρολπου), εχιδνα δ’ 
ως με τις πόδ’ ένδακοδσ’ εχει. Ίκ. 895—897. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  
μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ι  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

38. ι0 δράχων. — 1. δυοΐν δρακόντοιν (ό τρομερός αν· 
ύρωπος) εύπετώς τεμών κάρα. Χο. 1047. — 2. δεινής δρα- 
καίνης (ή Ερινός) έξεκήρανεν μένος. Εύμ. 128.

39. Ύ) γλαυχόφάαλ.μος χαι φονιχός δράχων. κυανούν δ' 
δμμασι λεύσσιυν φονίου δέργμα δράκοντος, πολύχειρ καί πολυ- 
ναύτας, Σύριον θ·’ αρμα διώκων, έπάγει δουρικλύτοις άνδράσι 
τοξόδαμνον Αρη. Πέρα. 81— 85. Π αράβολά/.

40. ( Η  μεσημβρία χολ) ό συρίζων δράχων. Τυδεύς δέ 
μαργών καί μάχης λελιμμένος μεσημβριναΐς κλαγγαΐσιν ως 
δράκων βοφ. Έπτ. 380— 381. Π ο λ υ χ ρ ω μ ικ η  παράβολά /.

41. / /  δειλή περιστερά, ητις φοβείται δια τα εν τη 
νεοττια. χείμενο. μιχρά. της, ατινο. απειλούνται υπό έ/βριχων  
δραχόντων. γείτονες δέ κάρζας μέριμναι ζωπυροΰσι τάρβος τον 
άμφιτειχή λεών, δράκοντας ως τις τέκνων υπερδέδοικεν λεχαίων 
δυσευνάτορας πάντρομος πελειάς. Έπτ. 288— 292. Π α ρ α β ο λ ή .

42. λέων — 1. ποινάς φημι βουλεύειν τινά λέ ατ
(άνθρωπον) άναλκιν. Άγ. 1223 — 1224. — 2. Ί. Γ, IV, 4.

43. Ί) εξαγριωμένος λέων, θυμός ανδρείος φλέγων επνει, 
λεόντων ως "Άρη δεδορκότων. Έπτ. 52 — 53. Π α ρ α β ο λή .

44. Ί) αιυ,όδιφος λέων, υπερθ-ορών δέ πύργον ώμηστής 
λέιον άδην ελειξεν αίματος τυραννικού. Άγ. 827— 8ς’8. 
Π αράβολά/.

45. ' / /  λέαινα, ό λόχος χαι ό λέων, αυτή δίπους λέαινα 
συγκοιμωμένη λύκψ λέοντος εύγενούς άπουσίφ, κτενεΐ με την 
τάλαΐναν. Άγ. 1258— 1260. ΙΙαραβολά/.

46. Ί) της μητρός στερτβε'ις {ληλαζόμενος βλαπτιχός 
λέων, δστις εν άρχη της ηλιχίας του είναι ήμερος, /ράνω  δε
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αποοειχνύων την φύσιν των γονέων του μολύνει αιματι τον 
οϊχον, (τα προ της δυσίας τελωύμενα ιερά, το χτήνος, η 
γαλήνη, το βέλος, το άνδος χα'ι η Ερινύς). εθρεψεν δέ λέοντα 
σίνιν δόμοις άγάλακτον ούτως ανήρ φιλόμαστον, έν βιότου προ- 
τελείοις (τα προ της δυσίας τελούμενα ιερά ως μεταφορά άντ'ι 
της αρχής)  αμερον, ευφιλόπαιδα καί γεραροΐς έπίχαρτον. πολέα δ’ 
εσχ’ έν άγκάλαις νεοτρόφοο τέκνου δίκαν, φαιδρωπός ποτί χείρα 
σαίνων τε γαστρός άνάγκαις. χρονισθείς δ’ άπέδειξεν έθος τό 
πρόσθε τοκήων. χάριν τροφάς γάρ άμείβων μηλοφόνοισιν έν 
άταις δαίτ’ άκέλευστος ετευξεν αιματι δ’ οίκος έφύρθη, άμαχον 
άλγος οίκέταις μέγα οίνος πολύκτονον. έκ θεού δ’ ίερεύς τις 
ατας δόμοις προσεθρέφθη. πάραυτα δ’ έλθεΐν ές Ιλίου πόλιν 
λέγοιμ’ αν φρόνημα μέν νηνέμου γαλάνας (ή γαλήνη ώς μ ε 
ταφορά άντ'ι τής ήμερότητος), άκασκαϊον τ’ άγαλμα πλούτου, 
μαλθακόν δμμάτων βέλος (τό βέλος ως μεταφορά άντ'ι του 
βλέμματος), δηξίθυμον έρωτος άνθος (τό άνδος ως μεταφορά  
άντ'ι τής ώραιότητος). παρακλίνασ’ έπέκρανεν δέ γάμου πίκρας 
τελευτάς, δύσεδρος καί δυσόμιλος συμένα Πριαμίδαισιν, πομπα 
Διός ξενίου, νυμφόκλαυτος Έρινύς (ή ’Εριν'υς ως μεταφορά  
α,ντ'ι τής χατάρας). Άγ. 717—740. ΊΙολνχρύ) μΐχόν (Τνμ- 
π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί  π έ ν τ ε  μ ετα τρ ο π ώ ν .

γ) Τα φυτά.

1. Τό φυτόν. καί Νείλος άν θρέψειε τοιοϋτον φυτόν (γεν- 
νηδέντα). Ικ. 281.

2. Τό χλοερόν φυτόν. εί δ’ οΰν τις ακτίς ήλιου νιν ίοτο- 
ρεΐ χλωρόν (ήβωντα) τε καί βλέποντα. Άγ. 676 -G 77.

3. 10 δάμνος (χα'ι τό πτηνόν). ουτοι δυσοίζω θάμνον ώς 
όρνις φόβψ. Άγ. 1316. ΓΙολνχρωμίκή παραβολή.

4. Τό φύλλον χα'ι ή ζηρα.νσις. Ί .  Γ, I, 28.
5. Ή  χατάφυτος χα'ι σχοτεινή άτραπός. δαυλοί (χρυπτοί) 

γάρ πραπίδων δάσκιοί (χρύφιοι) τε τείνουσιν πόροι (αί έπι-
14
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βούλα!) κατιδεΐν άφραστοι. Ικ 92— 94. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  τ ρ ιο ν  
μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

δ) Το π υ ρ.

1. Το πυρ. — 1. πυρωθέντα (παροζυνδέντα) καρδίαν 
επειτ’ αλλαγή λόγου καμεΐν. Αγ. 4 8 0 —481. —  2. οιον τό 
πΰρ (ή σφοδρότης) επέρχεται δε μοι. 1256. Π α ρ α β ο λ ή . —
3. νηδόος πυρί (ή οργή). Ευ μ. 139.

2. Ί) λαμπών φως. — 1. μήτ’ άχρημάτοισι λάμπειν φώς 
(ή ευχλεία). Πέρσ. 167. — 2. Δίκα δέ λάμπει (χυριαρχεΐ). 
Αγ. 774.

3. 7 /  μαρμαρυγή, α’ίθων (τολμηρός) τέτακται λήμα. 
Έπτ. 448.

4. Το φλογίζεσδοΛ. — 1. θυμός άνδρείο  ̂ φλέγων σ^>ο- 
δρότης) επνει. "Επτ. 52— 53. — 2. πριν λόγους ίκέσθαι και 
φλέγειν (ή έχφόβησις) χρείας υπο. 286. — 3. σάλπιγξ δ’ 
άϋτή πάντ’ έκεΐν’ έπέφλεγεν ("δ ενθουσιασμός). Πέρσ. 395. —
4. φλέγων (λαμπών) οφθαλμός. Αποσπ. 238.

5. C/T θ-ερμότης. —  1. ή Διός θάλπει (ερεθίζεται) κέαρ 
ερωτι. ΙΙρομ. 590. —  2. Ί . Γ, XVIII, 9. —  3. μηδέ μ’ 
οίκτίσας συνθαλπε (ή χολαχεία) μυθοις ψευδέσιν. 684— 685.

ε) Τ ο ύδωρ.

1. 7 /  πηγή. — 1. παρειάν νοτίοις ετεγξα παγαΐς (τό
όό.χρυον). ΓΙρομ. 4 0 0 —401. —  2. Ί . Γ, I, 19. — 3. αργύρου 
πηγή (τό μεταλλεΐον) τις αύτοΐς ,έστι. Πέρσ. 238. — 4. κακών 
εοικε πηγή (ή- ορμή) πάσιν ηύρήσθαι φίλοις. 743. — 5. κλαυ- 
μάτων έπίσσυτοι πηγαί (τό δάχρυον) κατεσβήκασιν. Αγ. 
887— 888.

2. (ιΗ  χυνηγεσία χαι) ή πηγή, θηρώμαι (ή χλοπη) πυρός 
πηγήν (τό πΰρ) κλοπαίαν. ΙΙρομ. 109 — 110. Πολνγρωμιχον 
σύμπλεγμα δύο μεταφοράν.



3. 'Ή  στύ,ξις. —- 1. I. Γ, XXIV, 17. —  2. στάζει 
(χυμαίνεται) δ’ εν θ ’ υπνφ προ καρδίας μνησιπήμων πόνος. 
Άγ. 179 — 180.

4. Ή  άνάβλυσις. κουδέπω κακών κρηπίς ΰπεστιν, άλλ’ ετ 
έκπιδύεται (διαρχεΐ). Πέρσ. 814—815.

5. ι0  ποταμός, κακών δέ πλήθος ποταμός ώς επέρχεται.
Ικ. 469. Παραβολ).

6. 'Ή  ρεΰσις. —  1. ρεΐ (ή πλησίασις) πολύς δδε λεώς.
Έπτ. 80. — 2. αυτών πολιτών μή πικραινόντων νόμοος κακαΐς 
έπιρροαΐσι (μεταβολαΐς). Εόμ. 696— 697. —  3. ούπιρρέων 
(αχολουδών) γάρ τιμιώτερος χρόνος 853. — 4. καρπόν τε γαίας 
και βοτών έπίρροτον άφδονία). 907.

7. ρεϋσις χαι τό πρόχωμα, ούκ έάσει γλώσσαν έργμά- 
των (το εμπόδιον) άτερ ε’ισω πυλών ρέουσαν (είσορμώσαν) άλ- 
δαίνειν κακά. Έπτ. 556— 557. Σύμπλεγμα όνο μεταφορών.

8. φλοίσβος. —  1. υμνοΐθ’ υπ' αστών φροιμίοις πολυρ-
ρόθοις (η λοιδόρησις). Επτ. 7. — 2. διερροθήσατ’ (jy προξί- 
νησις) άψυχον κάκην. 192. — 3. πριν . . . ταχυρρόθους (με- 
γαληγόρους) λόγους ίκέσθαι. 285— 286. — 4. γάς δόσις 
ούτιδανοΐς έν ροθίοις (ή σύγχυσις) φορεΐται. 361 — 362. — 5. 
ελπίς έστι νύκτερον τέλος μολεΐν, παγκλαυτων άλγέων έπίρρο- 
θον (ο έλευδερω τ η ς ) .  367— 368. —  6. ΙΙερσίδος γλώσσης 
ρόθος (ό δόρυβος των μαγομίνων) υπηντίαζε. ΙΙέρσ. 406— 
407. - 7. έφορμηθέντες έξ ενός ρόθου (ή επιδρομή) παίουσι..
4 6 2 -4 6 3 . —  8. κτύπψ δ’ έπιρροθεΐ (ηχεί) κροτητόν άμόν 
καί πανάθλιον κάρα. Χο. 426—427. — 9. στάσις δέ πάγκοι
νος άδ’ επιρροθεΐ (ή έπιδοχιμασία). 458.

9. Τό ρεύμα. — 1. ρεύμα (τό πλήδος) Περσικού στρατού 
άνεΐχεν. Πέρσ. 412—413. — 2. μιαίνων παρθενοσφάγοισι 
ρεί'ροις (τό ρεον αίμα) πατρψους χέρας. Άγ. 2 0 9 —210.

10. ι/ /  δίνη. — 1. ρίψε^ε δέμας τούμόν άνάγκης στερραϊς 
δίναις (ό χίνδυνος). Ιΐρομ. 1051 — 1052. — 2. δίναις (τό 
ατύχημα) κυκλοόμενον κέαρ. Άγ. 997.

14*



i i .  l0 βόρβορος, το χαϋαρόν ύδωρ xa'c τό ποτόν. βορ- 
βόρφ θ·’ ύδωρ λαμπρόν μιαίνων οαποθ·’ εορήσει ποτόν (ό τας 
χαλας διατάξεις διαψϋείρων ω ϋεΐ την πόλιν εις τον ολεϋρον). 
Εομ. 697— 698. Α λ λ η γ ο ρ ία .

ζ^Τ ά  μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φαι νόμενα.

1. 'Ό άνεμος. -— 1. Ί . Γ, XI, 3. — 2. έμπαίοις τύχαισι 
σομπνέων (η υπείςις). Άγ. 186. — 3. φρενός πνέων (ή σχίψις) 
δοσσεβή τροπαίαν αναγνον. 2 1 9 —220.

2. 10 άνεμος (χολ η άνϋησις). ίσως άν έλθοι θαλερω- 
τερφ (ηπιωτερω) πνεύματι (ιρρονήματι). Επτ. 707— 708. 
Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

3. 10 άνεμος χα'ι η ϋύελλα. — 1. χαλεπού γάρ έκ πνεύ
ματος (η αιτία) εΐσι χειμών (ή α τυχία '. 1κ. 165. Σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών. —  2. χαλεπού γάρ έκ πνεύμα
τος (ή αιτία) εIστ χειμών (η ατυχία). Ίκ. 175. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών.

4. 1Η  ϋύελλα .— 1. λάβρως (ή σπουδή) διαρταμήσει σώ
ματος μέγα ράκος. Προμ. 1022— 1023. — 2. Ί . Γ, XXIX, 
β, 14. — 3. δοσχει,μέρους (έπιχινδυνους) αίας. Χο. 271. — 
4. μή σ’ άναρπάοη δυσχειμέρφ (τρομερά) πέμτρτγτ. Άποσπ. 195.

5. Η ϋύελλα χα'ι ή πνοή, οδε τοι μελάθ-ροις τοΐς βασι- 
λείοις τρίτος αο χειμών (ή ατυχία) πνεύσας (η γίνεσις) 
γονίας έτελέσθ-η. Χο. 1065— 1067. Σύμπλεγμα δνο μετα
φορών.

6. Ή  ϋύελλα (χα'ι ό βίος), άτης θύελλαι (αί ατυ/ίαι) ζώσι 
(διαρχουσιν). Άγ. 819. Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα δύο 
μεταφορών.

7. Η  ϋύελλα (χα'ι ή πτήσις). αίσχύνομαι Φεόσσοτον χει
μώνα (ή χατάρα) και διαφθοράν μορφής, οθεν μοι σχετλίφ 
προσέπτατο (ή γίνεσις). Προμ. 642— 644. Πολνχρω μιχον 
σύμπλεγμα δύο μεταφορών.
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8. Η  ομίχλη (χα) τό άλμα). φοβερά δ’ έμοΐσιν όσσοις 
όμίχλα (το δάχρυον) πρόσεξε ( έζέρρευσε). ΓΙρομ. 143— 144. 
Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

9. Ή  χρεμωμενη νεφέλη, κάκ χαλεπάς δύας υπερθ’ όμ- 
μάτων κρημναμενάν νεφελάν (ή έχφοβοϋσα φροντίς) ορθοί. 
Έπτ. 228 — 229.

10. cΗ  αστραπή. —  1. εξ όμμάτων δ’ ηστραπτε (ή λαμ- 
πηδών) γοργωπον σέλας. ΓΙρομ. 366. —  2. λαμπραϊσιν άστρα- 
παΐσι (ή φλόξ) λαμπάδων. Άποσπ. 383.

11. '0  όμβρος. δέδοικα δ’ όμβρου (ή τύχη) κτύπον δο- 
μοσφαλη τον αιματηρόν. Άγ. 1533— 1534.

12. ' 0 χιονοστρόβιλος. —  1. νιφάδος δτ δλοάς νιφο- 
μένας (ό έπαπειλών κίνδυνος) βρόμος εν πύλαις. Έ πτ. 212— 
213. — 2. νεφέλην δ’ ύπερσχών νιφάδι (το πλήδος) πέτρων. 
Άποσπ. 196.

13. Το ρίγος. — 1. κακόν με καρδίαν τι περιπίτνει κρύος 
(ό φόβος). Έ πτ. 834. —  2. Έ  Γ, XXI, 21.

14. Η  πάχνη. — 1. δρόσοισιν (το μιχρόν δηρίον) μαλε- 
ρών τε λεόντων. Άγ. 141. —  2. οποί δέ καί προβαίνων πάχνα 
(το πηζόμενον αίμα) κουροβόρφ παρέξει. 1511 — 1512.

15. ' / /  δρόσος, βάλλει μ’ έρεμνη ψακάδι φοινίας δρόσου 
(τό αίμα). Άγ. 1390.

16. ιΗ  φυχρότης. τότ’ ηδη ψύχος (τό αρεστόν) εν δόμοις 
πέλει. Άγ. 971.

17. Ή  δερμότης χα) ό χειμων. θάλπος (ή χαρά) μέν· 
έν χειμώνι (ή ατυχία) σημαίνεις μολόν, Άγ. 969. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών.

18. Τό σκότος. —- 1. φυγόντα μητρόθεν σκότον (ή μήτρα). 
Επτ. 664. — 2. πένθει δνοφερψ (μεγό.λω) κατέκρυψας. 
ίίέρσ. 536.

19. Τό σχότος, (ή πτήσις) χα.} ή ομίχλη, τοιον έπί κνέφας 
(ή τύχη) άνδρί μύσος πεπόταται (περιβάλλει) καί δνοφεράν 
τιν’ άχλύν (ή ατυχία.) κατά δώματος αύδάται πολύστονος φάτις.



Εύμ. 378— 380. Πολνχρωμικον σύμπλεγμα τριών με
ταφορών.

20. Το σχότος (χαι η χαλύπτρα). lös tv φιλίοις όμμασι 
δνοφεράς (λυπηρός) καλύπτρας (τύχης), Χο. 810— 811. 
Πολνχρωμίκον σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

21. (Τό μεταίχμιον χα'ι) τό σχότος. τα δ’ έν μεταιχμίφ 
(το μέσον) ακάτου (ή ατυχία). Χο. 63. Πολνχρω μικον σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

22. Το σχότος (χα'ι ό χαλινός), οΐον μή τις άγα θεόθεν 
κνεφάση (ή φθορά) προτυπέν στόμιον (ό νιχητης) μέγα Τροίας 
στρατωθέν. Άγ. 131 — 134. Πολνχρωμίκον σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών.

23. Τό σχότος (χα} ό (άχθος της θαλό.σσης). νυν δ’ 
υπό σκότψ (μυστιχώς) βρέμει (γογγύζει). Άγ. 1030. Πολν- 
χρωμικδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

24. "Η νύζ. — fl· εί γάρ θανόντι νύξ (ό θάνατος) έπ’ 
όφθαλμοΐς πέσοι. Έπτ. 403. — 2. νυχίαν (άπαίσιον) πλάκα 
κερσάμενος. Πέρα. 952. —  3. μένει δ’ άκοϋσαί τί μου μέ
ριμνα νυκτηρεφές (χρύφιον). Άγ. 460.

25. 1Η  νύς (χα'ι ό αχρατος οίνος), τούς δ’ άκρατος 
(αιώνια) εχει νύ£ (η ατυχία). Χο. 65. Πολνχρω μικον σνμ- 
πλεγμα δύο μεταφορών.

26. cΗ  νύζ, τό σχότος, ή ημέρα χα'ι τό φαλς. άσκοπον 
δ’ έπος λέγων νύκτα (η νύζ ιός μεταφορά αντί τού ολέθρου) 
πρό τ’ δμμάτων σκότον (τό σχότος ώς μεταφορά άντ'ι του 
όλ,έθρου) φέρει, καθ’ ημέραν δ’ ούδέν εμφανέστερος (δ εναργής 
χρησμός του Απόλλωνος προξενεί ευτυχίαν). Χο. 816 — 818. 
Σύμπλεγμα μιας αλληγορίας καί δύο μεταφορών.

27. Τό φως. — 1. ώ χαΐρε λαμπτήρ νυκτός, ημερήσιον 
φάος (η ευτυχία). Άγ. 22— 23. —  2. δτε τό κύριον μόλη 
φάος (η ευχλεια) τόκου. 766. — 3. ροπή δ’ έπισκοπεΐ δίκας 
ταχεία τούς μέν φάει \η ευτυχία). Χο. 61— 62. — 4. εν 
φάει (η ηθιχότης) καρδίαν άνατρέφων. Εύμ. 521— 522.



28. Τό φως, ή <uftpia ήμερα χα'ι ή σχοτεινη νύς. έμοΐς 
μέν είπας δώμασι φάος (ή ευτυχία) καί λευκόν ήμαρ (ή σω 
τηρία)  νυκτός έκ μελαγχίμου (ή ατυχία). Πέρσ. 3 0 0 —301. 
Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

29. Τό φως χα'ι τό σχότος. —  1. πάντα τοι φλεγέΟ-ει 
(ή ενάργεια) καν σκότψ μελαίνιφ (τό απόρρητον) £ύν τύχα 
μερόπεσσι λαοίς. Ίκ. 87— 89. Σύμπλεγμα δύο μεταφο
ρών. —  2. σκότψ (ο ύβρισμός) φάος (6 εξιλασμός) άντί- 
μοιρον. Χο. 319. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

30. Τό φως του ήλιου χ ο λ  ή νύς. ήκει γάρ ύμΐν φώς 
(τό χλέος) εν ευφρόνη (ή αισχύνη) φέρων. Άγ. 522. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

31. ίί μεσημβρία. Μ. Γ, XXIX, β, 40.
32. \0 ήλιος, ισχύς πορευτοΰ λαμπάδος προς ηδονήν πεύ- 

κης τό χρυσοφεγγές, ώς τις ήλιος, σέλας παραγγείλασα Μα- 
κίστου σκοπψ. Άγ. 288— 289. Παραβολή.

33. Ο  ήλιος χα'ι τό σχότος. ανήλιοι (χαταστρεπτιχοί) 
βροτοστυγεϊς δνόφοι (ή χατάρα) καλύπτουσι δόμους. Χο. 51— 52. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

34. ' / /  α.χτ'ις τοϋ ήλιου, ξυνανύτει βίου δύντος αυγαΐς 
(ό βίος). Άγ. 1123.

35. (Τό αλμα χα'ι) ή σελήνη, λαμπάς . . . υπερΦοροΰσα 
(τό αλμα. ο)ς μεταφορά άντ'ι τοϋ φωτισμού) πεδίον Άσωποϋ, 
δίκην φαιδράς σελήνης. Άγ. 296. Π ο λυχρο ) μ ι κ δ ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ι  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

30, Ύ) Σείριος. Ί . Γ, XXIV, 5.
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Σ Ο  Φ Ο Κ Λ Η Σ .

A) CH  σ υ ν ε κ δ ο χ ή .

I. Ό  άνθρωπος.

1. 'Ή  χέφαλη άντ'ι τοϋ προσώπου, μή δείσης ποθ’ ώς 
γέλωη τούμόν φαιδρόν όψεται κάρα. Έ λ . 1309— 1310.

2. Ή  χώμη αντ'ι της χεφαλης. κόμης δέ λευκόν μυελόν 
έκραίνει. Τραχ. 781.

3. Το πρόσωπον αντ'ι του ανθρώπου, είπών άπειμ’ ών 
ουνεκ’ ήλθον, ου τό σόν δείσας πρόσωπον. Ο. Τ. 447—448.

4. 0 όφδαλμός αντ'ι του ανθρώπου. —  1. ώ φίλτατ’ 
Αίας, ώ ξύναιμον όμμ’ Ιμοί. At. 977. —  2. τό σόν γάρ όμμα 
δεινόν άνδρί δημότη. Αντ. 690. -— 3. άλλ’ όμως τα των 
τέκνων όμμαθ’ ήδιστον βλέπειν. Ο. Τ. 998— 999. — 4. κατε- 
κοίμησε τούμόν δμμα. 1222. —  5. ών άφαρπάζέιν φιλεΐ 
οφθαλμός άνθος. Τραχ. 548— 549. — 6. μέλον πάλαι μέλημά 
μοι λέγεις, άναξ, φρουρεΐν όμμ’ έπί σφ μάλιστα καιρφ. Φιλ. 
150— 151. — 7. μηδέ σύντροφον όμμ’ 171.

5. Τό βλέφαρον αντι του ανθρώπου, νικά δ’ εναργής 
βλεφάρων ίμερος εύλέκτρου νύμφας. Αντ. 795— 796.

6. Τό βλέφαρον αντ'ι τοϋ όφδαλμου. πυνθάνομαι τάν 
άμφινεική Δηϊάνειραν . . . ουποτ’ εύνάζειν άδακρύτων βλεφάρων 
πόθον. Τραχ. 103— 106.

7. ' / /  χεφαλ.η χα'ι τό βλέφαρον αντ'ι τοϋ άνδρωπου. μή 
σκεδάσαι τφδ’ από κράτος βλεφάρων θ ’ ύπνον. Τραχ. 989— 991.

8. Τό στόμα αντ'ι τοϋ ανδρωπου. — 1. τό σόν δ’ άφΐκται 
δεΰρ’ ύπόβλητον στόμα. Ο. Κ. 794. — 2. μηδ’ έπαιτιώ τού- 
μόν στόμα. Ή λ. 632— 633.

9. 'Ή  χε'ιρ αντ'ι τοϋ άνδρωπου. — 1. καί πώς έπέσχε 
χεΐρα μαιώσαν φόνου. Αι. 50. —  2. σέ τον τάς αιχμαλωτίδας
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χέρας δεσμοΐς άπευθυνοντα προσμολεΐν καλώ. 71— 72. —  3. 
θεοΐς ώδ’ εδοξε ποο καί σή μάλιστα χειρί. 4 8 9 —490. — 4. αΐδε 
γάρ χέρες Θησέως έσωσαν. Ο. Κ. 1102 — 1103. —  5. ατερ 
έμών χερών. Έ λ . 806. — 6. δώρημ’ έκείνφ τάνδρί της έμης 
χερός. Τραχ. 003.

10. ''Ο πους avz't ζο>.] ανθρώπου. —  1. λέξαθ’, ως είδώ 
το παν ου χάριν δεΰρ’ ηςα θάσσον ή καθ’ ηδονήν ποδός. Ο. 
Κ. 889—890. — 2. ώ ήδιστον . . . ποδών υπηρέτημα. ΊΙλ.
1357— 1358.

11. c/7 δκϊρδρω σις t o o  ποδός αντί t o o  ανθρώπου. 
ετλασαν ποδός άρθρον άπώσαι. Φιλ. 1201.

II. (/ /  μοδολογία.

1. Το πρόσωπον αντί της Πειδοός. δεινόν το τας Ιίειθοΰς 
πρόσωπον. Άτοσπ. 743.

2. ' / /  χ ε φ  αντ'ι των δέων. ώ παλάμαι θεών. Φιλ. 170.
3. Το πτερόν αντ'ι της 'Αφροδίτης, νομά δ’ έν οίωνοΐσι 

τουκείνης πτερόν. Άποσπ. 078.
4. Το πτερόν avz't των Ευμενιδών. εγνωκα μέν νυν ώς 

με . . . πιστόν έξ υμών πτερόν έξήγαγ’ ες τόδ’ άλσος. Ο. Κ. 
9 0 —98.

5. Ο χόχλος άντ'ι τοό οφδαλμοϋ των Φινειδων. ειδεν 
άρατόν έλκος αραχθέν . . . δμμάτων κύκλοις. Άντ. 9 7 2 —974. III.

III. c/7 ιερουργία.

Το δεμέλιον avz't τοό βωμού, ώ Κηναία κρηπίς βωμών. 
Τραχ. 993.

ΙΥ. ιΗ  ίπποτροφία xa't η Ιπποδρομία.

Τό περιδώριον άντ) της αμά.ζης. εθραυσε δ’ άξονος μέσας 
χνόας, κάξ άντυγων ώλισθε. ΊΙλ. 745 746.



V. / /  γεωργία.

c/ /  αύλαξ αντί της γης. πώς ποτέ πώς ποθ·’ α I πατρψαι 
αλοκες φέρειν, τάλας, σϊγ’ έδυνάθησαν ές τοσόνδε. Ο. Τ. 
1210— 1212.

ΥΙ. 1Η  ναυτιλία.

Β  δοχός αντί του πλοίου, δς νιν πυντοπόρψ δούρατι. . . 
πατρίαν άγει προς αύλάν. Φιλ. 721— 722.

VII. cΗ  φύσις.
α) A ! γ ε ν ι κ α "t Ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ η ς  ρ ύ σ ε ω ς .

' / /  χόνις άντι της γης. έδέξατο ραγεΐσα Θηβαία κόνις. 
Άποσπ. 781.

β )  Τ α  ζ ώ α .

'Ό οψύαλμδς άντ'ι της άγριας περιστεράς, πεφόβημαι 
πτηνής ώς δμμα πελείας. Αί'. 139— 140.

γ )  Τ α  μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

1. 'Ό χόχλος άντι του ήλιου. — 1. κατέστη λαμπρός 
ήλίοο κύκλος. Αντ. 41G. — 2. πας προσκυνεΐ δε τον στρέφοντα 
κύκλον ήλιου. Αποοπ. 771.

2. Ό  χύχλως άντι του σχοτεινοΰ ουρανού, νυκτός αιανής 
κύκλος. Αϊ. G72.

Β) / /  μετωννμία.
I. ‘Ο άνάρωπος.

1. Ό  οφδαλμός άντ'ι τού βλέμματος, κάγώ λαθ-ραΐον δμμ’ 
έπεσκιασμένη φρούρουν. Τραχ. 914 — 915.



2. ι0  όφδαλμός αυτ'ι της χαράς, ώς άελπτον ό'μμ’ έμοί 
φήμης άνασχόν τήσδε νυν καρπούμεθα. Τραχ. 2 0 3 —204.

3. 1 f f  ορασις αυτ'ι του όφδαλμοϋ. διπλάς όψεις άράξας 
αυτός αύτουργψ χερί. Άντ. 5 1 - 5 2 .

4. 1Η ορασις αντί της άλη&είας. ος ’ αν λέγωμεν, πάνθ’ 
όρώντα λέξομεν. Ο. Κ. 74.

5. ' / /  δάχρυσις αυτ'ι της όλοφΰρσεως. μήδ’ έπισκήνους 
γόους δάκρυε. At. 579— 580.

6. Το στόμα, αυτί της φωνής. —  1. παραμειβόμεσθ’ 
άδέρκτως, άφώνως, άλόγως τό τάς εύφάμου στόμα φροντίδος 
ίέντες. Ο. Κ. 130— 133. —  2 . τό θειον αυτούς εξαναγκάσει 
στόμα. 603.

7. Τό στόμα αυτί του λόγου. — 1. έθηλύνθην στόμα. 
Αΐ. 651. — 2. τόνδ’ . . . ές ταφάς θήσω δικαίως, ού τό σόν 
δείσας στόμα. 1108—J 110. —  3. δήλος δέ μούστί σκαιόν 
έκλόσων στόμα. 1225. —  4. ώς εγώ τό σόν φρίσσω στόμα. 
Άντ. 997. — 5. τούμόν στόμα προπηλάκιζε. Ο. Τ. 426 — 
427. — 6. το γάρ σόν . . . εποικτείρω στόμα έλεινόν. 671 — 
672. — 7. πάν ελεύθεροί στόμα. 706. —  8. ού γάρ ούν 
σιγήσομαι, σου γ’ ές τόδ’ έξελθόντος άνόσιον στόμα. Ο. Κ. 
98 0 —981. —  9. δει σ’ . . . μη πιμεΐναι τούμόν οξΰναι στόμα. 
Τραχ. 1175— 1176.

8. Ή  χειρ  αυτ'ι της δυυάμεως. — 1. σθένεις δ’ ελασσον 
τών έναντίιυν χερί. Ή λ. 998. — 2. ζψης μοι καθύπερθεν 
χειρί. 1090—-1091.

9. 1Η  χε'ιρ αυτ'ι της πράξεως. τίνα δή ρέζης παλάμαν 
ποτέ; Φιλ. 1206.

10. 'Η  χε'ιρ αυτ'ι της υπηρεσίας, προς έμήν αεί χεΐρα 
προχωρών. Φιλ. 148.

11. 'Η  χε'ιρ αυτ'ι της βοηάείας.—  1. τίνος ποτ’ άρ’ ερξε 
χειρί δύσμορος ; At. 905. — 2. ώ φίλταται μέν χεΐρες. Ή λ. 1357.

12. Ή  χε'ιρ αυτ'ι του φρουήματος. παραπλήκτψ χερί συγ
κατακτάς κελαινοΐς ξίφεσι βοτά. At. 230— 231.
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13. Το βάδισμα αν τι του ποδός. — 1. προς τους μέν 
ούν σε τήνδε τ’ έ'μπυον βάσιν παύσοντας άλγους κάποσώζόντας 
νόσου. Φιλ. 1378 - 1379. —  2. άντέρειδε νυν βάσιν σήν. 
1403.

14. ι0 γάμος αντί της συγγένειας. ένδα:ούμενος τον 
Οίνέως γάμον. Τραχ 791— 792.

15. c/7 χλίνη άντι της ερωμένης, ούκ επειθε τον φυτο
σπόρον την παίδα δούναι, κρύφιον ώς εχοι λέχος. Τραχ. 
3 5 9 -3 6 0 .

16. "Η χλίνη άντ) της συζύγου, κατείδομεν . . . εύνης 
άποιμώζοντα της κάτω φθορά;. Άντ. 1221— 1224.

17. Ή  χλίνη άντ': τού ύπανδρεύεσδαι. ηχεί μόρον Αντιγό
νης άπάτας λεχέων ύπεραλγών : Άντ. 628— 630.

18. ιΗ  χλίνη αντί του γάμου. -— 1. άγαν γε λυπείς καί 
τό σόν λέχος. Άντ. 573. — 2. ίώ πατρψαι λέκτρων άται. 
862. — 3. κατείδομεν . . . άποιμώζοντα . . .  το δύστηνον λέχος. 
1221— 1225. — 4. κυρώ γ’ εγώ εχων μεν άρχάς . . . εχων 
δέ λέκτρα. Ο. Τ. 258— 260. — 5. καί πώς τό μητρός ούκ 
οκνεΐν λέχος με δει; 976. — 6. κακά μ εύνοιι πόλις ,ούδέν 
ιδριν γάμων ένέδησεν άτομ Ο. Κ. 525 — 526. — 7. δύστηνος 
άει κατθανεϊν επηυχόμην, πριν τησδε κοίτης έμπελασθην,αί 
ποτέ. Τραχ. 16 — 17. —  8. είπε μέν λέχους ο τι χρείη μ’ 
έλέσθαι κτησιν. 161 — 162. — 9. τό δυσπάρευνον λέκτρον εν- 

'δατούμενος. 791.
19. Ή  χλίνη άντ) της συζύγου. — 1. λέγ’, έπεί σε λέχος 

δουριάλωτον στέρξας άνέχει θούριος Αίας. Αι. 211—212. — 
2. προς σ’ ο τι σοι φίλον έκ σέθεν άντομαι, ή τέκνον, ή χρέος, 
ή λέχος, ή θεός. Ο. Κ. 250— 251. — 3. λέχος γάρ Ήρα- 

.κλεΐ κριτόν ζυστάσ’ άεί τιν’ έκ φόβου φόβον τρέφω. Τραχ. 
27— 28. — 4. ισαν ές μέσον ίέμενοι λεχέων. 514. —  5. ώ 
παΐ, τοΰ:ο κήδευσον λέχος. 1227.

20. ι/ /  χλίνη αντί τού τοχετοϋ. κωκύσασα μέν του πριν 
θανόντος Μεγαρέιυς κλεινόν λέχος. Άντ. 1302— 1303.



21. ι0  νυμφιχός θάλαμος αντί της νύμφες, άλλα κτενεΐς 
νυμφεΐα τοΰ σαυτοΰ τέκνου ; Αντ. 568.

22. c0 φόβος αντ) της απειλής, £ύν τφ δικαίψ τον αον 
ου ταρβώ φόβον. Φιλ. 1251.

23. Ί) φόβος αντί της έξηγριωμένης αναπνεόσεως. τόν 
δέ άνταΐον περιδινέοντα ουχ ορατέ και δεϊμα προσπνέοντα. 
Άποσπ. 310.

24. Το αίμα αντί του ξιφιόίου. παράγεται γάρ ενέριον
δολ'όπους αρωγός είσω στέγας . . . νεακόνητον αίμα χεροΐν
εχων. Ή λ. 1391 — 1394.

25. Το αίμα αντ} της λύσσης. Ιδεθ·’ οποί προνέμεται το 
δυοέριστον αίμα φυσών Άρης. Ή λ . 1384— 1385.

26. Το αίμα αντ} του φόνου, τόδ’ αίμα χειμάζον πόλιν.
Ο. Τ. 101.

27. ι0  υ,ποθανων αντί έχόιχητού. παλίρρυτον γάρ 
αίμ’ υπεξαιροϋσιν των κτανόντων οί πάλαι θανόντες. Ή λ. 
1 4 2 0 -  1421.

28. Ή  οσμή αντ} του νεχρού. φέρων άνόσιον δομήν
έστιοΰχον ές πόλιν. Αντ. 1082— 1083.

29. ιΗ  Κρίνος αντ} της μανίας, κατ’ αύ νιν φοινία θεών
τώι/ νερτέρων άμο;. κοπίς, λόγου τ’ άνοια καί φρένων Έρινυς.
Αντ. 601—603.

30. Ί) Αρης αντ} της έχδιχησεως. ίδεθ’ ,όποι προνέμεται 
τό δυοέριοτον αίμα φυσών Άρης. Ή λ. 1384— 1385.

31. Ή "Αρης' αντ} της λύσσης. —  1. πεφόβημαι λιθό- 
λευστον Άρη ξυναλγεΐν. Αΐ. 252—255. — 2. δρα γε μέν δη 
καν γυναιξίν ως Αρης ενεοτιν. Ή λ. 1243— 1244.

32. cΗ θεά του θανό.του αντ} τοϋ χαχου. πώς γάρ αν 
νοσών άνήρ κώλον παλαιός κηρί προσβαίη μακράν; Φιλ. 41— 42.

33. cΗ  θεά του θανάτου άντ} της οεινοπαθείας. ευ · 
γνώθ·’ δτι σόν κήρα τάνδ’ άποφεύγειν. Φιλ. 1165— 1166.

34. H θεά  τού θανάτου άντ} τού θανάτου, ελευθέριο 
ψευδεΐ καλεΐσθαι κήρ πρόσεστιν ου καλή. Τραχ. 453— 454.



35. Ί) "Αιδης άντ} τοϋ θανάτου. — 1. φεύγουσι γάρ 
τοι χοί θρασείς, δταν πέλας ηδη τον Άιδην είσορώσι τού βίου. 
Άντ. 580— 581. — 2. καί τίς αν σ’ όρμώμενον ές προύπτον 
Άιδην ου καταστένοι, κάσ ι; Ο. Κ. 1439— 1440.

II. 1Η  οϊχία.

1. H  σποδός αντί της εστίας. όρμς μεν ήμάς ήλίκοι 
προσήμεθα βωμοΐς τοίς σοίς . . .  έπ’ Ίσμηνού τε μαντεία 
σποδφ. Ο. Τ. 15 — 21.

2. Το φώς αντ'ι της λαμπάδος. ενταύθα νυν χρή . . . 
σώμα τουμόν έμβαλείν, καί πεύκινης λαβόντα λαμπάδος σέλας 
πρήσαι. Τραχ. 1193— 1199.

III. Η μυθολογ ία.

1. Η  δύναμις αντί τοϋ Λ:ός. άγνδν Ζηνος υψίστου σέβας. 
Φιλ. 1289.

2. Η  δύναμις άντ} του θεοΰ του ποταμού, ήν ποταμού 
σθένος. Τραχ. 507.

IV. Ή Ιερουργία.

Το πτηνού άντ} του προγνωστιχοΰ σημείου, ορνίθι γάρ 
καί την τότ’ αίσίψ τύχην παρέσχες ήμΐν. 0 .‘ Τ. 52— 53. V.

V. Ο πολιτιχός βίος.

1 .Α ί  χυριαρχ ία αντί τού χυριάρχου. κακόν δέ ποιον έμπο- 
δών τυραννίδος ουτω πεσούσης εΐργε τούτ' έξειδέναι; Ο. Τ. 
128— 129.

2. Ο βαθμός του θρόνου αντί του νόμου, υψηλόν ές 
Δίκας βάθρον προσέπεσες. Άντ. 854—855.



VI. "Ο πόλεμος.

1. ί0 "Αρης αντ'ι της μάχης. — 1. έξεμέμψω πριν δη 
ποτέ θουρίψ κρατοΰντ’ έν Άρει. Αι. 612— 613. — 2. στυγε
ρών εδειξε οπλών Έλλασι κοινόν Άρη. 1195— 1196. —  3. 
δεινός ό προσχώρων Άρης. Ο. Κ. 1065.

2. Το δόρυ αντ'ι της μάχης. — 1. θανόντ’ αν οίμώξειαν 
έν χρεία δορός. Αι. 963. — 2. έν τροπή δορός έρρύσατ’ έλθών 
μοΰνος. 1275 - 1276. —  3. πρώτοι καλούνται και τετίμηνται 
δόρει. Ο. Κ. 1304. —  4. τα πρώτα μέν δόρει κρατύνων. 
1313— 1314. — 5. μήτε γης έμ,φυλίου δόρει κρατήσαι μήτε 
νοστήσαί ποτέ τό κοΐλον Άργος. 1385— 1387.

3. Τό δόρυ αντ'ι τού πολέμου. — 1. συ γάρ μοι πατρίδ’ 
ήστωσας δόρει. Αι. 515. — 2. τα νΰν ξυμφωνα δεξιώματα 
δόρει διασκεδώσιν. Ο. Κ. 619— 620. 3. ήρει τώνδ’ άνάστατον 
δόρει χώραν. Τραχ. 240— 241.

4. Τό δόρυ αντ'ι της βοη&εέας. ή χαλκοίΐώραξ ήντιν 
Ενυάλιος μομφάν εχων ξυνοΰ δορός έννυχίοις μαχαναΐς έτίσατο 

λώβαν. Αι 179— 181.
5. Τό δόρυ αντ'ι τής λείας, ποιον ουκ έρεί κακόν, του έκ 

δορός γεγώτα πολεμίου νόθον. Αι. 1012— 1013.
6. "Η αιχμή αντ'ι τοι ηγήτορος. — 1. τον έπτάλογχον ές 

Θήβας στόλου ξου τοΐσδ’ έγείρας. Ο. Κ. 1305-—1306. — 2. 
συν επτά τάξεσιν συν επτά τε λόγχαις τό Θήβης πεδίον άμφε- 
στάσι πάν. 1311— 1312.

7. (0 δρόμος αντ'ι της τάςεο)ς των μαχομίνων. ήδε συν 
μάχη δορός τροπάς καταρρήγνυσι. Αντ. 674— 675. VII.

VII. 1Η  Οηρα.

I I  τροφή αντ'ι τού βέλους, χειρί πάλλων τάν έμάν μελέου 
τροφάν. Φιλ. 1125— 1126,



V III. "Η μελισσουργία.

‘Η  μέλισσα αντί του μέλιτρς. —  1. 01. τού χόνδε πλή- 
σας θ ώ ; δίδασκε καί χόδε. ΧΟ. ίίδαχος, μελίσσης. Ο. Κ. 
4 8 0 —481. — 2. γλώσσης μελίσσης χφ κα χερρυηκόχι.
Άποσπ. 167.

IX. Ή  αμπελοαργία.

"Η μέδη  αντί του οίνου, υπερπλησθείς μέθη. Ο. Τ. 779.

X. Η  γεωργία.

1. ι/7 άροτρίασις αντί της σποράς, εύχομαι θεούς μήχ 
αροχον αύχοΐς γης άνιέναι χινά μήχ’ οΰν γυναικών παϊδας. Ο. 
Τ. 2 6 9 -2 7 1 .

2. Τ6 δ  έρος αντί της σποράς, ήχις . . . θέρος θεριστή 
ξανθόν. Άποσπ. 587.

XI. 1Η  ναυτιλία.

1. Η  χωπηλασία αντί του πλοίου, ώρα . . . θοόν 
είρεσίας ζυγόν ίζομενον πονχοπόρψ ναι με-θεΐναι. Αί. 245— 250.

2. Το πλυ.τυ μέρος της χωπης άντι του ανέμου, κάγώ 
πικρόν Σίγειον ουρά;) πλάχη καχηγόμην. Φιλ. 3 5 5 —356.

X II. ‘/ /  φάσις. 

α )  Το  π ΰ ρ.

cΟ 'Ηφαιστος αντί του πυράς. — 1. εβα, πριν . . . 
σχεφάνωμα πύργων πευκάενθ’ Ήφαισχον έλεϊν. Άνχ. 120— 122. 
-— 2. εκ δέ θυμάχιυν "ΙΙφαισχος ούκ ελαμπεν. 1006— 1007.



β) Το ü δ ω ρ.

'Ή  πηγή αντί του υδατος. 01. ή τοϊσδε κρωσσοΐς οις 
λέγεις χέω τάδε ; ΧΟ. τρισσάς γε πηγάς. Ο. Κ. 47 8 —471).

γ )  'Γά μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

'Η  αοοτρίασις αντί τής άνοΐςεως. —  1. τον μεν παρελ- 
θόντ’ άροτον εν μήκει χρόνου Λυδή γυναικί φασί νιν πονεΐν. 
Τραχ. 6 9 —70. —  2. δωδέκατος άροτος. 825.

Γ) ΟΙ τρόποι τΓ/ς αναλογίας.
I. ι0  άνθρωπος.

1. Ή  χεφαλή. Ί . Γ, XXIV, 28.
2. Ή  χωμη. ήκεν κομήτην (πτερωτόν) ιόν. Τραχ. 567.
3. Το ανάδημα. όπωπα δ’ ου μάλα . . . Ίξίον’ αν’ άμπυκα 

(τροχόν) δή δρομάδ’ ώς εβαλ’ ό παγκρατής Κρόνου παΐς. Φιλ. 
6 7 6 -6 7 8 .

4. "Ο οφθαλμός. — 1. και μην μέγας οφθαλμός (παρη
γοριά) οι πατρος τάφοι. Ο. Τ. 987. — 2. ψιλόν δμμ’ (ή 
θυγάτηρ) αποσπάν ας προς όμμασιν ταϊς πρόσθεν έςοίχει βίορ 
Ο. Κ. 866— 867. — 3. ώ κρατιστευ<«ν κατ’ δμμα (το φως). 
Τραχ. 102.

5. Το βλεφαρον. άκτίς άελίου . . . έφάνθης ποτ’, ώ χρυ- 
σέας άμέρας βλέφαρον (το φως). Άντ. 100—404.

6. "Η όρασις. — 1. ώ Σκαμάνδριοι γείτονες ροαί . . . 
ουκέτ' άνδρα μή τόνδ’ ιδητ’, . . . οίον ου τινα Τροία δέρχθη. 
Αϊ. 417— 425. — 2. σέ δ’ υπέρ διλόφοιο πέτρας στέροψ δπωπε 
λιγνός. Άντ. 1126— 1127. — 3. δεινώς άθυμώ μή βλέπων 
(μη λίγων την αλήθειαν) ό μάντις ή. Ο. Τ. 747. — 4. μήδ’ 
όψεταί νιν μήτε φέγγος ήλιου μήθ’ ερκος ίρόν μήτ’ εφέστιον

15



σέλας. Τραχ. 606 — 607. 5. ή κακή σή διά μυχών βλέπουσ’ 
(σοφίζομεντβ αεί ψυχή. Φιλ. 1013— 1014.

7. Η  αχρόασις. Ί .  Γ, II, 8.
8. <Ή  έπαίσδτγσις. ώ φάος αγνόν καί γής ίσόμοιρ’ 

αήρ, . . . πολλάς δ’ άντήρεις ήσθου στέρνων πληγάς. Ήλ. 
8 6 - 9 0 .

9. Η  χλεΐσις των όμμάτων. άνατέτροφας ott καί μύση 
(ή σιγή). Τραχ. 1008.

10. 'Ή  αρσενιχότης. — 1. πολλόν δ’ άρσεν’ ( στερεόν) 
έκτεμόνθ’ όμοΰ άγριον ελαιον. Τραχ. 1196— 1197. — 2. κτύ
πος άρσην (δυνατός) πόντου προβολής. Φιλ 1455.

11. ιΗ  μήτηρ. —  1. Σκΰρος άνδρών άλκίμιυν μήτηρ (ό 
γενέδλιος τόπος) εφυ. Φιλ. 326. — 2. οίς γάρ ή γνώμη 
κακών μ ή τ η ρ  (ή αιτία) γένηται, τάλλα παιδεύει κακούς. 
1 3 6 0 -1 3 6 1 .

12. cΗ τίτδρ  χα'ι ό παΐς. είρπε γάρ άλλοτ’ άλλθ£ τότ’ άν 
είλυομενος, παΐς άτερ ώς φίλας τιθ-ήνας. Φιλ. 701 — -702. 
Παραβολή.

13. 10 δ-ηλασμός. πότνια σεμνά τιθηνοΰται (ή διοίχ^σις) 
τέλη χΐνατοΐσιν. Ο. Κ. 1050— 1051.

14. cΗ  άποχοίμησις. Μυρτίλος έκοιμαΌ-η (ό δάνατος). 
Ή λ. 509.

15. Ίο γήρας. ίΐυμοΰ γάρ ούδέν γήρας (ή πρό.ϋνσις) 
έστιν άλλο πλήν Ό·ανειν Ο. Κ. 954—955.

16. ι0 παγχρατής ύπνος. J. 1\ XXV, ζ, 12.
17. Ή  αϋπνία χάι ή περιπλάν^σις. ούδ’ άϋπνοι (άείροοι) 

κρήναι μινύθου^ιν Κηφισού νομάδες (μεριζόμενα) ρεέθρων. 
Ο. Κ. 685—687. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

18. Ή  οσιρρ-ησις. Λάκιυνος όσμάσθαι (ή αχρόασις) λόγου. 
Άποσπ. 186.

19. Ή  αίμόρροια. πολλάς δ’ άντήρεις ήσθου στέρνιυν 
πληγάς αίμασσομένιυν (το άλγος). Ή λ. 89 — 90.

20. 'Ο στεναγμός. — 1. 4. Γ, XXV, ζ, 12. — 2. καί
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νύν . . . μολεϊν καθαρσίφ ποδί Παρνασίαν υπέρ κλιτύν, ή στο- 
νόεντα (ποταγουντα) πορθμόν. Άντ. 1140— 1145.

21. όδυρμός χαι ή αρσενιχότης. λίμνης ήλθον ήχού- 
σης γόους (ό τάραχος) Άχερο νιος όξυπλήγος άρσενας (ρεγά 
λας) χοάς. Αποσπ. 469. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

22. ' / /  άνάμνησις. ώ τρεις κέλευθοι . . . άρα μου μέ* 
μνησθ’ ; Ο. Τ. 1398— 1401.

23. συνείδησις. τά δέ παννυχίδων ήδη υτυγεραί ξυνί- 
σασ' εύναί μογερών οΓκων. Ή λ. 92— 93.

24. Ί) οΐχτος. ώ . . . Αθήναι τιμιωτάτη πόλις, οίκτείρατ’ 
άνδρος Οίδίπου τόδ’ άθλιον ειδωλον. Ο. Κ. 107 — 110.

25. ''0 δρόμος, λήγει δ’ ερις δραμοΰσα (ή άνάπταξις). 
At. 731.

26. Το άλμα, θρώσκει δ’ αύ θρώσκει (μαίνεται)  δειλαία 
. . . νόσος. Τραχ. 1026 — 1030.

27. Ή  ώδησις. —  1. είτ’ όνείδεσιν ήρασσον (ή υπερ- 
βάρυνσις). ΑΧ. 724—725. — 2. κάγώ χο7ωθείς ευθύς ήρασ
σον (ή λοιδόρησις) κακοΐς τοΐς πάσιν. Φιλ. 3 7 4 —375.

II. 77 οιχία.

1. ά) ουδός, δν έπιστείβεις τόπον, χθονδς καλείται τήσδε 
χαλκόπους οδός (ή είσοδος). Ο. Κ. 56—57.

2. 7ο χλείδρον. — 1. χρυσέα κλής (ή σιωπή) επί 
γλώσσας βέβακε προσπόλιον Ευμολπιδάν. Ο. Κ. 1051 — 1052. 
— 2. μη μοι κρυφαΐον μηδέν έξείπης έπος- κλήθρον (ή ασφά
λεια) γάρ ούδέν. Αποσπ. 673. —  3. θάρσει. μέγας σοι τοϋδ’ 
εγώ φόβου μοχλός (η όπεράσπισις). 699.

3. 7 /  διάνοιςίς της χεχλειμίνης πόλης, ψυχής άνοι
ξα ι την κεκλημένην πόλην ^η προδοσία, των απορρήτων). 
Αποσπ. 467.

4. 77 διάνοΐςίς. μη προς ξενίας άνοιξης (ή ερώτησις) 
τας σάς, πέπον, εργ’ αναιδή. Ο. Κ. 515— 516.
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5. Ή  άπόχλεισις. — 1. γλώσσαν έγκλήσας (ή σιωπή) 
εχει. Αντ. 180. — 2. τουτοις τούτο πάσιν άνδάνειν λέγοιτ’ 
αν, εί μή γλώσσαν έγκλι(jot (ή  χαταχράτησις) φόβος. 
504— 505.

6. Το δωμάτων, ές μέγαν θάλαμον (ή δάλασσα) Αμφι- 
τρίτα ς. 0 . Τ. 194.

7. εστία. ΑΝ. ίμερος εχει με. 1Σ. τίς ; ΑΝ. τάν 
χθόνιον εστίαν (το αναπαυτήριου) ίδεΐν. 0 . Κ. 1725— 1726.

8. 'Ή  εστία (χαι ή άχρόασις). ώ πρψρα, λοιβής Εστία 
(ο τόπος) κλυεις τάδε. Αποσπ. 650. Π ο λ ν χ ρ ω  μ ι χ ο ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  δύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

9. cΗ  χλίν/j. κρύψον νιν, ένθα μή ποτ’ εις εύνήν (ό τάφος) 
πατρός τούτων πρόσεισι μηδέν. Ηλ. 436— 437.

10. 1Η  λαμπάς. ούκετι μοι τόδε λαμπάδος (ό ήλιος) ίρόν 
δμμα θέμις όράν. Αντ. 877— 880.

11. Ή  μίτρησις. εί χρή τι κάμε μή ξυναλλάξαντά πω, 
πρέσβεις, σταθμάσθαι (ό εϊχασμός), τον βοτήρ’ όράν δοκώ.
0 . Τ. 1110— 1111.

12. Ή  ράβδος του ζυγού, όταν δέ δαίμων άνδρός ευτυ
χούς το πριν πλάστιγγ’ (ή ευτυχία) έρείση τού βίου παλίντρο- 
πον, τ>. πολλά φρούδα καί καλώς είρημένα. Αποσπ. 964.

13. ^Η 'όπτησις. ένθάλπεται μέν αυτός, έξοπτφ (ή γοητεία) 
δ’ εμέ. Αποσπ. 421.

14. 1Η  ευωχία, δαίνυται (μαίνεται) γάρ αύ πάλιν. Τραχ. 
1088.

III . Αί πράξεις των άνδρωπων έν γένει.

1. Η  χαταχράτησις. ίώ πόροι αλίρροθοι . . . πολύν πολυν 
με δαρόν τε δή κατείχετ’. ΑΧ. 412—415.

2. Ή  δεξίωσις. —  1. δλβιος, δν ά κλεινά γά ποτέ Μυκη- 
ναίων δέξεται εύπατρίδαν. Ήλ. 160 — 162. — 2. Τυρσηνικός 
κόλπος Λιγυστική τε γή σε δέξεται. ’Αποσπ. 527.

3. ι/ /  δεζίω σις χα'ι ή δανάτωσις. ίώ Κιθαιρών, τί μ
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έδέχου, τί μ’ ου λαβών εκτεινας ευθύς. Ο. Τ. 1301 1392.
Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

4. Ή  πέμφις. — 1. ώ κλεινά Σαλαμίς, . . . δν έπέμψιυ . .  . 
νυν . . . φίλοις μέγα πένθος ηυρηται. ΑΧ. 596— 615. —  2. σέ 
Νυσαίων δρέων κισσήρεις ό'χθαι χλωρά τ’ άκτά πολοστάφυλος 
πέμπει. Άντ. 1131 — 1133.

5. 1Η  χλοπή. ώρα τιν’ ήδη κάρα καλύμμασιν κρυψάμενον 
ποδοΐν κλοπάν (ό δρόμος) άρέσθαι. Αι. 245.

6. cΗ  ορμή. οίκτρά μέν νόστοις αυδά,. . .  δτε οί παγχάλ- 
κων άνταία γενύων ώρμάθη πλαγά. Ή λ. 194 — 197.

7. 'Η  αρπαγή, ών άφαρπάζειν (ή χ ουφ αία παρατήρησις) 
φιλεΐ οφθαλμός άνθος. Τραχ. 548— 549.

8. ιΟ φόνος, γένυς, ά νιν κατέπεφνεν. Ή λ. 485—486.
9. Οί τήν δρϋν σχίζοντες ςυλοτόμοι. μήτηρ δ’ ήμή χώ 

κοινολεχής ΑΓγισθος δπως δρϋν υλοτόμοι σχίζουσι κάρα φοι- 
νίι.) πελέκει. Ή λ. 97— 99. Π α ραβολύ /.

10. Ή  γραφή, ταΰτ' έπίατω, και γράψου (ή σημείωσις) 
φρένων εσω. Φιλ 1325.

11. ι0  γραφιχός πίναζ. θές δ1 έν φρενός δέλτοισι (ή 
μνήμη) τούς έμούς λόγους. Άποσπ. 535.

12. 'Ο χύβος. αεί γάρ εύ πίπτουσιν οι Διός κύβοι (ή 
ευτυχία). ’Αποσπ. 762.

13. ιΟ χυβευτής χαί ό πεσών χΰβος. στέργειν δέ τάκ- 
πεσόντα καί θέσθαι πρέπει σοφόν κυβευτήν (όστις τολμά τι, 
πρέπει να άρχεσθή εις τό αποτέλεσμα χαί πρέπει νά προσ- 
παάή νά βελτιαση αυτό χατά τό ένόν). Άποσπ. 686. * Α λ λ η 
γ ο ρ ία .

IV. ιΗ  μυθολογία.

Τό Ερεβος. 1. Γ, XXIV, 26.
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V. Η  ποίησις.

Η  απαγγελία των στίχων χατά τό μέτρον. τι δέ ρυθμί
ζεις (η ερευνά) την έμήν λύπην οπού ; Άντ. 318.

VI. 'Ή μουσιχή.

ι0 αυλητές, ο στις αυλεΐ μεγάλοις αυλοΐς χα} φυσά άμε- 
τρως άνευ φορβειάς, δηλαδη άνευ δερμάτινου περιστομίου, ο τι 
έφόρουν οι αυληταί, ινα μετριάζωσι τον η/ον του αυλωϋ. 
φυσοι: γάρ ου σμικροΐσιν αύλίσκοις ετι, άλλ άγρίαις φύσαισι 
φορβειάς άτερ (είναι αχάλαστος). Άποσπ. 753. 3Αλληγορία.

VII. 'Ή  γυμναστιχη.

Η γυμναστιχη. ούδ’ άγύμναστον (άνευ πόνων) μ. εάν 
εοικεν ή τάλαινα διάβορος νόσος. Τραχ. 1083— 1084.

VIII. Οι αγώνες.

1. 'Ή  βαλβις του σταδίου, παλτφ ρίπτει πυρ'ι βαλβίδων 
(η έπαλξις)  επ' άκρων ηδη νίκην όρμώντ’ άλαλάξαι. Αντ. 
1 3 1 -1 3 3 .

2. ι0  πύχτης. Έρωτι μέν νυν δστις άντανίσταται πύκτης 
όπως ές χεΐρας, ού καλώς φρονεί. Τραχ. 441— 442. Ι ία ρ α -  
β ο λη .

3. Ί) στέφανος, εβα, πριν . . . στεφάνωμ.α (η επαλξις) 
πύργων πευκάενθ' Ήφαιστον ελεΐν. Ά ντ. 120— 122. IX.

IX. ι/ /  άρχιτεχτονιχη.

1. Ό  τέχτων. εύ γάρ καί διχοστατών λόγος σύγκοΑλα 
τάμφοΐν εις μέσον τεκταίνεται (ή ενωσις). Άποσπ. 745.



2. ι0 τέχτιύν xa) η στάδμη. Ισον μετρών οφθαλμόν, 
ώστε τέκτονος παρά στάθμην ιόντος όρθουται κανών. Άποσπ. 
421. Π α ρ α β ο λ ή .

X. ' / /  ανδριαντοποιία.

Ό  λ.ίγδος, δηλ. τα χωνευτηριον των μεταλλουργών, άσπίς 
μέν ήμΐν λίγδος ώς πυκνομματεΐ. Άποσπ. 33. Π α ρ α β ο λ ή .

X I. 1Η σιδηρουργιχη.

1. '’() ευδραυστος οχληρός σίδηρος, τον έγκρατέστατον
σίδηρον οπτόν εκ πυρός περισκελή θραυσθέντα καί ραγέντα 
πλεΐστ’ άν είσίδοις (εάν δεν υποχωρείς, άπολεσδης). Άντ.
474—476. JΑ λ λ η γ ο ρ ί α .

2. Ά  μαλαχός σίδηρος, κάγώ γάρ, δς τά δείν’ έκαρτέροον 
τότε, βαφή σίδηρος ώς έθηλυνθην στόμα. Αϊ 650— 6 5 1. 
Π α ρ α β ο λ ή .

X II. ι/ /  Ιατριχη.

1. / /  Ιάζρευσις. άναξ, Ποσειδάν, ϊπποισιν τον άκεστηρα 
(δαμάζοντα) χαλινόν πρώταισι ταΐσδε κτίσας άγυιαΐς. Ο. Κ. 
713— 715.

2. '0  σοφός Ιατρός χα'ι τό τομήν χρειαζόμενον τραύμα. 
οδ προς ίατροο συφοΰ θρηνεΐν έπψδάς πρός τομώντι πήματι 
(ο σοφός συγγενής δεν προσπαδεί νά βοηδηση διά χλαυδμών 
τόν συγγενή). Αϊ. 581— 582. "Α λ λ η γ ο ρ ία .

3. ι0  Ιατρός, η νόσος χα'ι τό φ άρμαχον. ο στις . . . μεΐζον 
προσάπτει της νόσου τό φάγμακον, ιατρός έστιν ουκ επιστήμων 
κακών (δστις τό χαχόν διά. πολύ αυστηρών μέσων δέλει νά. 
βελτίωση, είναι ανόητος). Αποσπ. 514. Λ λ λ ιρ /ο ρ ία .



X III. Ο πολιτιχός βίος.

1. ιΗ  φρουρά, όρώ, φίλαι γυναίκες, ουδέ μ’ όμματος φρου
ράν (ή προσοχή) παρήλθ·ε. Τραχ. 225—226.

2. ιΟ dtä χλήρου γήν λαβών άποιχος. αϊδεσαι δέ μητέρα 
πολλών ετών κληρούχον (μέτοχον). Αϊ. 507— 508.

3. Ο δραπέτης δούλος. —  1. ήλθ·’ ενάντιος, ου δραπέτην 
(ψευδή) τον κλήρον ές μέσον καθείς. Αϊ. 1284—1285. — 2. δοϋλον 
γάρ έν δεσμοΐσι δραπέτης άνήρ κώλον ποδισθείς παν προς 
ηδονήν λέγει (ο δραπετεύουν άνήρ συλληφΰε'ις πάντα προς 
χάριν λέγει). Αποσπ. 60. Α λ λ η γ ο ρ ία .

4. Ή  δραπέτις δούλη, ευναΐος εϊη, δραπέτιν (επισφαλή) 
στέγην εχων. Αποσπ. 184.
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XIV. ι0 πόλεμος.

1. ι0  πόλεμος, τίκτουσ άεΐ ψυχ^. πολέμους (έχβριχας 
Ιδέας). Ή λ . 218— 219.

2. Ό  στρατός, στρατός (ο λαός) δ’ δπως όρμ νιν εκπε- 
πτωκότα δίφρων, άνωλόλυξε τον νεανίαν. Ήλ. 749— 750.

3. c/7 έξόπλισις. συ yap πάγκλαυτον αιώνα κοινόν εϊλου, 
το μη καλόν καθ·οπλίσασα πρόχλησις). Ήλ. 1085— 1086.

4. ‘Ή σάλπιγς. ώ φθ·έγμ’ Ά θάνας . . . ώς ευμαθ-ές σου . . .  
φώνημ’ άκούω . . . χαλκοστόμου κώδωνος ώς Τυρσηνικής. Αϊ. 
14— 17. Π α ρ α β ο λ ή .

5. 7ο <?oyoo. νοσεί δέ μοι πρόπας στόλος, οόδ’ ενι φρον- 
τίδος εγχος (jy άμυνα). Ο. Τ. 168 — 170.

6. Ή  αιχμή, όμμάτων άπο λόγχας (το ποδεινόν βλέμμα) 
άφίησιν. ’Αποσπ. 169.

7. Ή  ρίψις του δόρατος. ή καί προς Άτρείδαισιν ήχμα- 
σας χέρα (ή προσβολή). Αϊ. 97.

8. 7ο τύζον. έδίδαξεν . . . δύσομβρα φευγειν βέλη (ό 
όμβρος) Ά ντ. 355— 359.



9. Tó τόξευμα. καθ' υπερβολάν τοςεύσας (η ευρεσις του 
απορρήτου) έκράτησε του πάντ εύδαίμονος όλβου. Ο. Τ. 
1196— 1197.

10. Ό  τοξότης χαι τό τόξευμα. τοιαυτά σου, λυπείς γάρ, 
ώστε τοξότης άφηκα θυμφ καρδίας τοξεύματα βέβαια. Ά ντ. 
1084 — 1086. Παραβολή.

11. Οι τοξόται, ό σχοπύς χαι τό τόξευμα. πάντες ώστε 
τοξόται σκοπού τοξευετ’ άνδρός τοΰδε. Άντ. 1033— 1034. 
Παραβολή.

12. γύμνωσις τοΰ φονευΟ εντός ε/Οροϋ. ον αίόλα νύξ 
έναριζομένα (ό αφανισμός) τίκτει κατευνάζει τε, φλογιζόμενον 
Ά λιον αιτώ. Τραχ. 9 4 —95.

13. ιΟ πύργος, θανάτων δ’ έμφ χώρα πύργος (ό υπερα
σπιστής) άνέστα. Ο. Τ. 1200 -1201 .

14. ι0 πύργος (χαι τό πλοΐον). ουδέν έστιν ούτε πύργος 
(ή πόλις) ούτε ναϋς (ή πόλις) έρημος άνδρών μή ξυνοικούντων 
εσω. Ο. Τ. 56— 57. Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα  δύο 
μεταφορών.

15. Η  εχπόρΟησις. — 1. όλοολα, διαπεπόρθημαι (ό άφα- 
νισμός) φίλοι. Αϊ. 896. — 2. τυφλής υπ’ άτης εκπεπόρθημαι 
(ό αφανισμός) τάλας. Τραχ. 1104.

XV. 'Ή  Οήρα.

1. Η  χυνηγεσια. — 1. δέδορκά σε πείράν τιν εχθρών 
άρπάσαι θηρώμενον (ή χατασχόπευσις). Αν. 1— 2. 2. επί
σκηναΐς σε ναυτικαΐς δρώ Αϊαντος . . . κυνηγετοΰντα (ή φυλαχή). 
3— 5. — 3. πρόθυμος εις οδόν κυναγίθ£ (ή χατασχόπευσις).
37. — 4. θήραν (ό διωγμός) εχων. 564. — 5. θηράν (ή 
ζήτησις) ού πρέπει τάμήχανα. Άντ. 92. — 6. συν δέ νιν 
θηρώμεθ’ ( ή σύλληφις). 432— 433. —  7. τυραννίδα θηράν 
(ή επιδίωξις). Ο. Τ. 541— 542. — 8. σ’ ειλε θηρώνθ’ (ό 
διωγμός) ή τύχη. Ο. Κ. 1026. — 9. θ^ράσθαι (ή ζήτησις)



κενά. Ηλ. 1054. —- 10. θηρατέ* (ή σόλληφις) οδν γίγνοιτ’ αν. 
Φιλ. 116. —·. 11. ους έθ-ήρων (6 διωγμός) πρόσθε θηράσου- 
σιν (6 διωγμός) 958. —  12. ώ χεΐρες . . . συνθ-ηρώμεναι 
(ή εχνίχησις). 1004— 1005. —  13. μ έθ-ηράσω (ή σόλλη
φις). 1007. — 14. λόγγα θηρατηρίαν (ή γοητεία). Άποσπ. 
421. 15. φιλεΐ γάρ άνδρας πόλεμος άγρεύειν (ο φόνος)
νεούς. 498.

2. 'Ή  λεία. — 1. τήνδ’ έγχειροόμην άγραν (6 συλλη-
φϋείς). Ο. Κ. 9 5 0 .— 2. τον ευαγρον (τελεσφόρον) τελειώσαι 
λόχον. 1089. — 3. εδειξ’ Ά χα ιο ΐς ές μέσον θήραν fjy άχ/?α) 
καλήν. Φιλ. 609. — 4. θήραν (ή αγρα) τήνδ’ άλίως εχομεν 
τόξων. 839 — 840.

3. '77 ϊχνευσις. — 1. κείνον γάρ, οόδέν 'άλλον, ιχνεύω 
(ή ζήτησις) πάλαι. Αι. 20. — 2. διώκων κάξιχνοσκοπούμενος 
(ή ζήτησις). 997. — 3. οδ γάρ αν μακράν ΐχνευον ερεονα) 
αδτό. Ο. Τ. 220—221. —  4. άνδρα πάντ" ίχνεύειν (η ζήτη- 
σις). 475. —  5. ίππους νομάδας έξιχνοσκοπών ζήτησις). 
Τραχ. 271.

4. 7ο ίχνος, ίχνος fró σημείον) παλαιάς δυστέκμαρτον 
αιτίας Ο. Τ. 109.

5. '0  δηρευτής χόων. — 1. εύ δε σ' εκφέρει κυνός Λα- 
καίνης ώς τις ευρινος βάσις. At. 7— 8. Παραβολή. — 2. 
βεβάσιν άρτι δωμάτων δπόστεγοι μετάδρομοι κακών πανουργη- 
μάτων άφοκτοι κύνες föl έχδιχηταί). Ή λ . 1386— 1388.

6. 7ο δίχτοον. —  1. έγώ δέ φοιτώντ άνδρα μανιάσιν 
νόσοις ώτρονον, είσέβαλον εις ερκη fó δόλος) κακά. Αι. 
59— 60. — 2. έν τοΐσιν αδτοΐς δικτύοις (ή περίστασις) άλί- 
σκεται. Άποσπ. 671.

XVI. Η  αλιευτική.

Το αλιευτικόν δίχτοον. καθ-ήψεν ώμοις τοΐς Ιμοΐς Έρι- 
νύο>ν όφαντον άμφίβληστρον fró ένδυμα). Τραχ. 1051— 1052.
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XVII. 7 /  ίπποτροφία χα) ή Ιπποδρομία.

1. 'Ο r« ώτα έφιστών όρθια ευγευής ίππος. ώσπερ γάρ 
ίππος εύγενής, καν ή γέρων, έν τοΐσι δεινοΐς θυμόν ούκ άπώ- 
λεσεν, άλλ’ ορθόν ούς ίστησιν, ωσαύτως δέ συ ημάς τ ότρύ- 
νεις καυτός έν πρώτοις επει. Ηλ. 2 5 —28. Παραβολή.

2. μιχρώ γολ'.νω δαμασθεις ευγευής ίππος, σμικρφ 
χαλινφ δ οιδα τούς θυμουμένους ίππους καταρτυθέντας (ο! μή 
έυδίδουτες ευχόλως χαταυιχώυται). Ά ντ. 477— 478. κ ίλ λ ίμ  
γορία.

3. 0 χαλινός, δξυτέρφ κινήσασα χαλινφ (ή α,υιϊγχη). 
Άντ. 109.

4. Το στομίου. —  1. όρων νεκρόν στόμια (ή προσταγή) 
δέχηται τάμα. Ή λ. 1461— 1462. — 2. ώ ψυχή σκληρά χά- 
λυβος λιθοκόλλητον στόμιον (ή αύτοχράτεια) παρέχουσ’ ανά
παυε βοήν. Τραχ. 1260— 1262.

5. ίΗ  πωίος, ήυτιυα συλλαμβάυουτες οι ίπποχόμοι ευ τή 
μάυδρα άποχόπτουσι τήυ ςαυθήυ χαίτηυ αυτής, (ή σπορά, 
χαι ό θερισμός), κόμης δέ πένθος λαγχάνω πώλου δίκην, ή τις 
συναρπασθεΐσα βουκόλων ύπο μάνδραί; έν ίππείαισιν άγρια 
χέρι θέρος (το μ ϊυ  θέρος ώς μετωυυμία αυτί τής σποράς, ή 
δέ σπορά ολς αεταφόρα αυτί τής χαίτης) θερισθή (ό θερ ι
σμός ώς μετα,φορα. αυτί τής α.ποχοπής) ξανθόν αυχένων άπο. 
Αποσπ. 587. Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα μ ί α ς  παρα
βολής καί δύο μεταφορών.

6. ί0  χαλώς τρεφόμευος πώλος, σύ δέ σφαδάζεις, πώλος 
ώς εύφορβίομ Αποσπ. 727. Παραβολή.

7. Ή  χαίτη, τυφώς άείρας σκηπτόν . . . πίμπλησι πεδίον, 
πάσαν αίκίζων φόβην (ró φύλλωμα). Αντ. 418— 419.

8. 77 γύμυασις τώυ πώλωυ. ώμοΐς αυτόν έν νόμοις πατρός 
δει πωλοδαμνεΐν (ή έχπαίδευσις). Αί. 5 4 8 —549.

9. 7ο ζεύγος, οίχεται τέκνων άποσπάσας μου τήν μόνην 
ξυνωρίδα (τας δύο θυγατέρας). Ο. Κ. 894—895.
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JO. Ί) προς τα δεξιά  του τεϋρίππου δεδεμένος παρά- 
σειρος ίππος, άλλα δ’ επ’ άλλοις έπενώμα στυφελίζων μέγας 
Άρης δεξιόσειρος (σθεναρός). Άντ. 139 — J 40.

11. ιΗ  μεταστροφή εις το ετερον χωλόν του διαύλου. 
κάμψειν (ή άποπεράτωσις) ταλαίπωροι βίου. ϋ . Κ. 91.

X V III. 1Η  χτηνοτροφία.

1. 'Ή  βόσχησις. — 1. κούφοις πνεύμασι βόσκου (ή δια-
σχέδασις). Αϊ. 558.— 2. γηροβόσκος (6 επιμελητής) είσαεί. 570.—
3. έλπίσιν δέ βόσκομαι (εχω ελπίδα). Άντ. 1246. —  4. την γούν 
πάντα βόσκουσαν (τρέφουσαν) φλόγα. 0 . Τ. 1425. —  5. το 
γάρ νεάζον έν τοιοΐσδε βόσκεται (ό βίος) χώροισιν αυτού. 
Τραχ. 144— 145. —  6. έν λιμψ τε καί κακοΐσι βάσκων (τρί- 
φων) την άδηφάγον νόσον. Φιλ. 312— 313. 7. οίκτρά yap
βόσκειν (ή μανία). 1167. — 8. μά την εκείνου δειλίαν, η 
βόσκεται (χατέχεται). Άποσπ. 144. — 9. βόσκει (χατέχει) δέ 
τούς μέν μοίρα δυσαμερίας, τούς δ’ ολβος ημών. 518. — 
J0. ελπίς γάρ ή βόσκουσα (τρέφουσα) τούς πολλούς βροτών. 687.

2. Το όμου βοσχόμενον χτήνος. — 1. αί δέ σύννομοι 
(αϊ σύζυγοι) τάξω βίου τροφεία πορσυνουσ’ άεί. Ο. Κ. 
34 0 —341. — 2. ζώ βίον μοχθηρόν, εκ τε σου κακοΐς πολλοΐς 
άεί ξυνούσα τού τε συννόμου (ό σύζυγος). ΙΙλ. 599—600. —
3. ή που έλεινόν όράς, ιρρένας εί τινας έχεις, τον 'Ηράκλειον 
ξύννομον (ό φίλος). Φιλ. 1130— 1132.

3. Το μόνως βοσχόμενον χτήνος. νΰν δ αύ φρενός οι- 
οβώτας (ίσχυρογνωμων) φίλοις μέγα πένθος ηύρηται. Αί. 
614— 615.

4. ιΟ εγχαταλ.ελειμμένος μόσ/ος. καπό μητρος άφαρ βέ- 
βακεν ώστε πόρτις έρημα. Τραχ. 529—530. Π α ρ α β ο λ ή .

5. ι0  εργαζόμενος βοΰς. όδ’ άνήρ ου πριν αν φάγη 
καλώς δμοια καί βοΰς έργάτης, έργάζετ αι. Αποσπ. 149. 
Παραβολή.



6. 10 ταύρος, φοιτ^ γάρ ύπ5 άγρίαν υλαν άνά τ’ άνιρα 
παί πέτρας άτε ταύρος. Ο. Τ. 476 — 478. Π α ρ α β ο λ ή .

7. ‘0 μυχού μένος ταύρος, υπεστέναζε ταύρος ώς βρυχώ- 
μενος. At. 322. Π α ρ α β ο λ ή .

8. 7) ποιμήν. εφηύρε δ’ άστρων μέτρα καί περιστροφάς, 
νεών τε ποιμαντήρσιν (δ χυβερνήτης) ένθαλασσίων. Αποσπ. 379, 
9 - 1 0 .

9. 'Ή  ζεΰξις. — 1. τψδ’ υπεζύγην (ή άναρχη) πόνψ. At.
24. — 2. άτη συγκατέζευκται (ή περιπλοχή) κακή. 123. —  
3. νέοισιν έγκαταζεύξας (ή πρόσ&εσις) τρόποις. 736. — 4. 
κρυπτομένα δ’ έν τυμβήρει θαλάμφ κατεζευχθη (ή φυλάχισις). 
Αντ. 946. — 5. ζεύχθη (η φυλάχίσις) δ’ όξύχολος παϊς ί  
Δρύαντος. 955. — 6. γάμοις με δει μητρδς ζυγήναι (η περι- 
πλοχή). Ο. Τ. 825—826. —  7. κόρην γάρ, οιμαι δ’ ούκέτ’ 
άλλ’ έζευγμένην (ή σύζυγος). Τραχ. 538. — 8. σύ μέν 
κλοπή τε κάνάγκη ζυγείς (η αν άγχη) επλεις. Φιλ. 1025 — 1026.

10. Ί) ζυγός, ουδ’ υπό ζυγφ (η δύναμις) λόφον δικαίως 
είχον. Αντ. 291— 292.

11. Το τέδριππον. ήν ποταμού σθένος, ύψίκερω τετραόρου 
(τετράποδος) φάσμα ταύρου. Τραχ. 507— 508.

12. Ο υπό μιχροϋ μάστιγος έλαυνόμενος βοϋς. μέγας δέ 
πλευρά βοΰς υπό σμικράς δμως μάστιγος ορθός εις οδόν 
πορεύεται (ό δυνατός ανήρ εύχόλως δύναται νά χαζαναγχασδή  
υπό τού προϊσταμένου). At. J253— 1254. Λ λ λ ιρ /ο ρ ία .

13. ' / /  χίντρωσις. — 1. αίέν ημάς . . . συν δόλψ κεν- 
τήσεσθ’ (ή λίπη). At. 1244 — 1245. — 2. μήδ’ δλωλότα 
κέντει (ή προσβολή). Αντ. 1029 — 1030.

14. Το χέντρον. —- 1. οίον είσέδυ μ’ άμα κέντρων (ή 
βάσανος) τε τώνδ’ οιστρημα καί μνήμη κακών. Ο. Τ. 1317 — 
1318. — 2. αίκίζει θηρός όλόεντα κέντρ’ (τό δηλητήριου). 
Τραχ. 838— 840. — 3. κωτίλος δ’ άνήρ λαβών πανούργα 
χερσί κέντρα (τό σχήπτρον) κηδεύει πόλιν. Αποσπ. 606.
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XIX. Η  μελισσουργία.

To βομβουν σμήνος μελισσών, βομβεΐ (θορυβεί) δέ νεκρών 
σμήνος (ή όμάς). Αποσπ. 693.

XX. 'Ή  χηπουργ ιχ ίίγ

1. Ή  φύτευσις. —  1. φυτεύει (προξενεί) πήμ’. Αί. 
953. —  2. ανωφελή ca φιτύει (γεννά) τέκνα. Άντ. 645. — 
3. ξυμφυτεύσαι (ή έπινόησις) τουργον. Ο. Τ. 347. -— 4 υβρις 
φυτεύει (ποιεί) τύραννον. 873. — 5. νώ γάρ, ω ’φυτεύσαμεν 
(ή γέννησις) δλώλαμεν. 1504 — 1505. — 6. του κακού πό:μου 
φυτευθ-είς (ή γέννησις). Ο. Κ. 1323 — 1324. — 7. δείναν 
δεινώς προφυτεύσαντες (η γέννησις) μορφάν. Έ λ . 199—200.

2. Ή  ψύζευσις χαι το σπέρμα, ώ γάμοι, γάμοι, εφύσαθ·’ 
ήμάς, και φυτεόσαντες (η γέννησις) πάλιν άνεΐτε ταύτδν σπέρμα 
(το γένος). Ο. Τ. 1403— 1405. Σύμπλεγμα όνο μετα
φορών.

3. ι0  φυτευτής. — 1. ό φιτύσας (ό γενετήρ) πατήρ. Αι. 
1296. — 2. φονεύς δ' έσοίμην τού φυτεύσαντος (ό γενετήρ) 
πατρός. Ο. Τ. 793. —  3. άλλ’ ουποτ’ ειμι τοΐς φυτεύσασι 
(οι γονείς) γ’ ομού. 1007. — 4. ή μή μίασμα τών φυτευ- 
σάντων (οι γονείς) λάβης. 1012. — 5. τού φυτουργού (ό γεν- 
νήτωρ) πατρός . . . προύξένησαν δμματα. 1482— 1483.
6. βίου δέ λφονος υμάς κυρήσαι τού φυτεύσαντος (ό γενετήρ) 
πατρός. 1513— 1 5 14 .,— 7. τούς φυτεύσαντας (οι γονείς) σέ- 
βειν. Ο. Κ. 1377. — ·8. ου γάρ δικαιοϊς τού φυτεύσανιος 
(ό πατήρ) κλύειν. Τραχ. 1244. — 9. άλλ’ ούδέν έξω του 
φυτεύσαντος (ο πατήρ) σύ γε δρφς ουδέ φωνεΐς. Φιλ. 904 — 
905. —  10. προς τούς τεκόντας καί φυτεύσαντας (ό πατήρ)· 
Αποσπ. 61.

4. "Η σχαπάνη. χρυσή ' μακέλλ-fl Ζηνός έξαναστραφή. 
Αποσπ. 767.



5. Τό σπέρμα. —  ί .  σπέρμα (ό παϊς) Λαερτίου πατρός. 
At. 1393. — 2. ά δέ σπέρμα (ό παϊς) μέν άρχαιογόνων 
άντασ’ Έρεχθειδάν. 5Αντ. 981— 982. — 3. τουμδν δ' εγώ, 
κεί σμικρός έσπ, σπέρμ’ (τό γένος) ίδεϊν βουλήσομαι. Ο. Τ. 
1076— 1077. — 4. φυτεύσαντες πάλιν άνεϊτε ταύτδν σπέρμα 
(τό γένος). 1404— 1405. — 5. τίνος εί σπέρματος (τό γένος) 
ώ ςένε. Ο. Κ. 215. — 6. ώ σπέρμ (ό παϊς) δμαιμον. 3 3 1 .—
7. γης έμής άπηλάθην προς τών έμαυτοΰ σπερμάτων (ό παϊς). 
599—600. — 8. ώ σπέρμ’ (ό παϊς) άνδρδς τοΰδ\ 1275. —
9. ώ σπέρμ’ (ό παϊς) Άτρέως. Έ λ . 1508. — 10. προς τουμδν 
ουτω σπέρμα (ή (Συγγένεια). Τραχ. 304. —  11. σπέρμα (ό 
παϊς) σών όμαιμόνων. 1147. —  12. ώ σπέρμ’ (ό παϊς) 
Αχιλλέως. Φιλ. 582. —  13. ώ σπέρμ’ (ό παϊς) Αχιλλέως. 
1066.

6. Ή  βλάστησις. — 1. ανθρώπου φύσιν βλαστών (ή γ ε 
νετή). Αί. 7 6 0 —761. —  2. άρ’ ώδ’ άριστος έξ άριστέοιν 
δυοιν βλαστών (ή καταγωγή). 1304— 1305. — 3. κακόν 
νόμισμ’ εβλαστε (έγένετο). Αντ. 296. — 4. ουδ’ δς άν βλάστη 
(έμψυής) μένει νους. 563—564. — 5. δστις άν βλάστοι (ή 
γενετή*. 912. — 6. άλλ’ ή τέκνων δητ’ δψις ήν έφίμερος, 
βλαστοϋσ’ (έχτραψεϊσα) δπως εβλαστε (έξεζράφη) προσλεύσ- 
σειν έμοί. Ο. ϊ .  1375 — 1376. — 7. ματρος κοινάς άπέ- 
βλαστον (ή γενετή) ώδΐνος. Ο. Κ. 534. — 8. βλαστάνει 
(γίνεται) δ’ απιστία. 611. — 9. έν τίνι τοΰτ’ εβλαστ’ (έ γ έ 
νετο) ανθρώπων. Ήλ. 238. — 10. τλημονεστάτη γυνή πασών 
εβλαστε (ή γενετή). 439. —  11. τούς δέ πρόσθεν ευσεβείς 
κάς ευσεβών βλαστόντας (ή χατ αγωγή) εκβαλοΰσ’ εχεις. 
589 — 590. — 12. γένος βλαστεΐν (ή οπαρξις) έάσαι. 965— 
966. — 13. άφ’ ών τε βλάστωσιν (ή καταγωγή). 1060—
1061.— 14. τίς άν ευπατρις ώδε βλάστοι (ή γενετή). 1081. —
15. ά δέ μέγιστ’ έ'βλαστε (έγένετο) νόμιμα. 1095. —  16. ών 
δ’ εβλαστεν (έγένετο) ούκ έ'χω λέγειν. Τραχ. 401. —- 17. έξ 
ής εβλαστες (έγένεσο). Φιλ. 1311. —  18. κακών τ' άπο
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βλαστόντας (ή γένεση). Αποσπ. 94. —  19. ^έπεί δέ βλαστοί 
(εχτρέφεται). 124. —  20. ου γάρ έκ μιας κοίτης έβλαστον 
(ή γενετή) άλλ’ ό μέν Νηρηίδος τέκνον άρτι βλαστάνεσκεν (η 
γενετή). 491. —  21. ουδείς έξοχος άλλος έβλαστεν /«τα- 
γω γή) άλλου. 518.

7. βλαστός. —  1. πετραία βλάστα (ή μεταμόρφω σή) 
δάμασεν. Αντ. 827. —  2. παιδός δέ βλάστας (ή γενετή) ου 
διέσχον ήμέραι τρεις. Ο. Τ. 717— 718. — 3. βλάστας (το 
σπέρμα) πω γενεθλίους. Ο. Κ. 972. — 4. της εκείνος ουδαμά 
βλάστας (ή χαταγωγή) έφώνει. Τραχ. 381— 382.

8. Ί) βλαστός χαι ή βλάστησις. ή βλαστός (6 παΐς) ουκ 
εβλαστεν- (έξετράφη) ουπιχώριος. Αποσπ. 314. Σύμπλεγμα  
δύο μεταφορών.

9. ι0 όζος, ώ φίλτατ’ έρνη (ό παΐς). Ο. Κ. 1108.
10. ΊΤ  ανόλ-ησις. — 1. τί γάρ πατρός θάλλοντος (ή ευ

τυχία) ευκλείας τέκνοις άγαλμα μεΐζον. Αντ. 703— 704. —
2. ουτω τάς μανίας δεινόν άποστάζει ανθηρόν (μαινόμενον) τε 
μένος. 958—960. — 3. ηυθυνε θάλλων (ή ευτυχία).
1164. — 4. κατ’ ήμαρ καί κατ’ ευφρόνην αεί θάλλοντα (ή 
ανανεωσις). Ή λ. 259— 260. — 5. βίφ θάλλοντ’ (η ευτυχία). 
9 5 1 —952. — 6. έγωγέ σφ’ έλειπον . . . θάλλοντα (ευρωστον). 
Τραχ. 235. 7. ηνθηκεν (ή έπαύζησις). 1089. — 8. ή δ'
έμή νόσος αεί τέθηλε (ή μανία). Φιλ. 2 5 8 —259. — 9. αλλά 
καί μέγα θάλλοντές (ή ευτυχία) είσι. 419 —420. — 10. Τβρις . . . 
έν νέοις άνθεΐ (έπιχρατεΐ). Αποσπ. 705.

11. Το ανδος. —  1. ών άφαρπάζειν φιλεΐ οφθαλμός 
άνθος (ή ώραιότης). Τραχ. 548 — 549. —  2. τόδ’ άκήλητον 
μανίας άνθος (τό μέγεόος). 999— 1000. — 3. πόθεν ποτ’ 
άλυπον ώδε ευρον άνθος (ή άναχούφισις) ανίας. Αποσπ. 182.

12. ι0 χαρπός. ουκ έξάγουσι καρπόν (ή χάρις) οί ψευδείς 
λόγοι. Αποσπ. 717.



XXL / /  αμπελουργία.

1Η άμπελος, χαλί ό οίνος, άναζέουσι θρομβώδεις άφροί, 
γλαυκής οπώρας ώστε πίονος ποτού χυθέντος ές γην Βακχίας 
απ’ άμπέλου. Τραχ. 702— 704. Π α ρ α β ο λ ή .

XXII. γεωργία.

1. αγρός. — 1. άρώσιμοι γάρ είσι χάτέρων γύαι
(είναι δυνατόν να νυμφευδ^ τις χαί ά/.λας χόρας). Ά ντ. 569. 
Α λ λ η γ ο ρ ία .  — 2. φοιτ^. γάρ ημάς έγχος έξαιτών πορείν, 
γυναίκα τ’ ού γυναίκα, μητρψαν δ’ δπου κίχοι διπλήν άρουραν 
(η μψ-ηρ) ούτε καί τέκνων. Ü. Τ. 1255— 1257.

2. Η αοοτρίασις. ουθ’ ορών ουθ’ ιστορών πατήρ έφάνθην 
ένθεν αυτός ήρόθην (έγεννηδψ ). Ο. Τ. 1484— 1485.

3. Το αυλαχίζειν. δήλον έμοιγ’ ώς φορβής χρείορ στίβον 
δγμεύει (έπισύρεται) τόνδε πέλας που. Φιλ. 162 — 163.

4. νεασμός. δίς ταυτά βούλει καί τρις άναπολεΐν (ή 
έπανάληψις} μ’ έπη. Φιλ. 1238.

5. Το σπείρειν. —  I . σ’ έσπειρα (rj γίννησις). Αί. 
1293. —  2. γυναΐχ’ όμόσπορον (σΰγχοινον). Ο. Τ. 260.
3. τού πατρός όμόσπορός (ό σύγχοινος γ ε ν ν / f  ωρ) τε καί φο- 
νεύς. 4 5 9 —460. 4. ‘/ούτως άδήον ένοικήσεις πόλιν σπαρ
τών (εγγενών) άπ’ άνδρών. Ο. Κ. 1533— 1534. 5. δτ’
έσπειρ’ (η γέννησις). Έ λ . 533. — 6. βοάτε τάν όμόσπορον 
(συγγενή) ’'Αρτεμιν. Τραχ. 212.

6. ' / /  σπορά.. — 1. ονειδίζεις σποράν (το γένος). Αι.
1298. — 2. τέκνων σπορά (τό γένος). Αντ. 1164. —  3. 
Ευρύτου σπορά (τό γένος) τις ήν. Τραχ. 316. 4. Ευρύτου
σποράν ( ό  παίς) άγειν. 420. — 5. Τ. Γ, XVII, 5.

7. άροτρίασις χάλι τό σπείρειν. την τεκούσαν ήροσεν 
(η συνένωσις) δθεν περ αυτός έσπάρη (η χαταγωγη). Ο. Τ. 
1 4 9 7 - 1498. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  ό ίο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
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8. ί0 σπορεύς. ουκ επειθε τον φυτοσπόρον (ο πατήρ) την 
παΐδα δούναι, ϊρ α χ . 359—3G0.

9. c0 θερισμός. — 1. γλώσσαν άκραν ρίπτει θ-ερίσας (η
άποχοπή) ΑΧ. 2 3 8 —239. — 2. κακώς άίΙαπτος εκπέσοι χθο- 
νός, γένους άπαντος ρίζαν εξηγημένος (ο άφανισμός). 1177 
1178. — 3. άπάμησον άποχοπή) ώς τάχιστα. Φιλ. 749. — 
4. τό δ’ άλώσιμον άμφ (είναι εύχατάληπτον) φροντίδι, παι, 
πόνος ό μή φοβών κράτιστος. 8G3— 8G4. —  5. 5Ι. Γ,
XVII, 5.

10. Ό  γωριχός, ό αγρός, τό σπείρειν χα'ι ό θερισμός. 
κάφύσαμεν δή παίδας, οΰς κείνος ποτέ, γη της δπως άρουραν 
εκτοπον λαβών, σπειρών μόνον προσεϊδε κάξαμών άπαξ, τοι- 
οΰτος αιών ές δόμους τε κάκ δόμων αεί τον άνδρ' έπεμπε 
λατρευοντά τφ. Τραχ. 3 1 —35. Π α ρ α β ο λ ή .

X X III. 1Η  εμπορία.

1. cΗ  πώλησις. — 1. τί με κατά σκότον ποτέ διεμπολ^ 
(ή προδοσία) λόγοισι πρός σ’ δ ναυβάτης. Φιλ. 578—579.
2 οιμοι πέπραμαι (ή απάτη) κάπόλωλ’. 978.

2. 'Ή  πώλησις χάδι ή φόρτωσις. τών δ’ υπαί γένους εξημ- 
πόλημαι (ή προδοσία.) κάμπεφόρτισμαι (ή χάχωσις) πάλαι. 
Άντ. 1035— 1036. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  o v o  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

3. Τό αγόρασμα. — 1. άρ’ ήμπόληκας (εφθασας εις τό 
τέρμα) ώσπερ ή φάτις κρατεί; ΑΧ. 978. — 2. ώς μή ’μπολή- 
σων (ή έςαπάτησις) ίσθι την εμήν φρένα. 'Αντ. 1063. — 3. 
καί γάρ υστέρφ τό γ’ εύ πράσσειν, έπεί πυθ-οιτο, κέρδος έμ- 
πολφ (παρέχει χέρδος). Τραχ. 92— 93.

4. έμπορος χα'ι το εμπόρευμα, παρεσδέδεγμαι, φόρτον 
ώστε ναυτίλος, λωβητδν εμπόλημα τής έμής φρενός. Τραχ. 
537— 538. Παραβολή.

5. σύντροφος του εμπόρου. — I. ουδ’ δνομα πρός 
του τών ξυνεμπόρων (ο έταϊρος) έχεις; Τραχ. 318. — 2. Αχιλ-



λέως πα', τόνδε τον ξυνέμπορον (6 φίλος) . . . έκέλευσ’ έμοί 
σε που κορών ειης φράσαι. Φιλ. 542—543.

XXIV. ι/7 ναυτιλία.

1. Τ6 π/.οΐον. Ί .  Γ, Χ Γ \, 14.
2. Ή  πρώρα. ΐδ \  ώ φίλα γυναικών, τάδ’ άντίπρφρα 

(οφθαλμοφανή) δή σοι βλέπε ιν πάρεστ’ εναργή. Τραχ.222 — 224.
3. 7ο σχοινίον, δ:’ ου διευθύνεται το ιστίον χάλι το ο,να- 

τετοαμμένον πλοίον. ναός οστις εγκρατή πόδα τείνας ύπείκει 
μηδέν, ύπτίοις κάτω στρέψας το λοιπόν σέλμασιν ναυτίλλεται 
(ο μή ύπείχων τη ανάγχ η φθείρεται). Άντ. 715—717. 
Α λ λ η γ ο ρ ία .

4. c77 αγχυρα. άλλ’ είσί μητρί παΐδες ά.γκυραι (ή σχέπη) 
βίου. Αποσπ. 61:2.

5. c/7 έξάντλησις τού ύδατος εχ τού πλοίου, μήτε μήτηρ 
ώς κακή δίδασκε με μήθ’ ώς πατρψαν κτήσιν Αΐγισθος δόμων 
αντλεί (η σπατάλη). Ή λ. 1289— 1290.

6. H  πλοιαρχία, τοιγάρ δι’ ορθής έναυκλήρεις (η χυβερ- 
νησις) πόλιν. Αντ. 994.

7. ι0 πηδαλιούχος, ου γάρ τις άν δύναιτο πρφρατής (δ 
στρατηγός) στρατού τοΐς πάσι δεΐςαι καί καταρκέσαι χάριν. 
Αποσπ. 470.

8. Ή  πηδαλιουχία. πάντα γάρ τά τ’ ούν πάρος τά τ’ 
εϊσέπειτα σή κυβερνώμαι (ή οδηγία) χερί. Αΐ. 34-— 35.

9. Ή  χωπηλασία. —  1. τοίας ερέσσουσιν (η απειλή) 
άπειλάς δικρατεΐς Ατρείδαι καθ’ ημών. Αΐ. 251— 252. — 
2. μήτιν έρέσσιον (ή σχέφις). Αντ. 159. —  3. έν μεταλλαγή 
πολυμήχανου ανδρός έρέσσει (η μεταχείρισις). Φιλ. 1134— 1135.

10. c/7 χωπηλασία συν άλλου, εξεστι ούν είπόντι τάληθή 
φίλψ σοι μηδέν ήσσον ή πάρος συνηρετμεΐν (ή φιλία). ΑΧ. 
1328— 1329.

11. 'Ο πλ.οίαρχος, ο ναύτης χα'ι η θύελλα, ήδη ποτ’ είδον



εγώ γλώσση θρασύν ναύταις έφορμήσαντα χειμώνος το πλεϊν, 
φ φθέγμ’ αν ούκ ένεΰρες, ήνίκα εν κακφ χειμώνος είχετ’, άλλ’ 
υφ’ εΤματος κρυφείς πατεΐν παρείχε τφ θέλοντι ναυτίλων (όστις 
αναγκάζει τινά. να πράξη τι εν επιχινδύνοις περιστάσεσιν, θά  
χαχωθή αυτός). Αι. I 142— I 146. á4/J.if/0()Í(x.

12. 'Ό εταίρος έπ'ι του πλοίου, άλλ’ εν κακοίς τοΐς σοΐσιν 
ούκ αίσχυνομαι ξύμπλουν (η σύντροφος)  εμαυτήν του πάθους 
ποιούμενα. Αντ. 540— 541.

13. 'Ό πλους. — 1. ήδ’ έστίν ή σώζουσα καί ταύτης επι 
πλέοντες (ή εμπιστοσύνη) ορθής τούς φίλους ποιούμεθα. Άντ. 
189 —190. -— 2. Τπποισιν, ή κόμβαισιν ναυστολεΐς (η περιοδεία) 
χθό να ; Άποσπ. 129.

14. 10 πλ.ους συνεσταλμένοις ίστίοις. νυν δ’ εν κακοίς 
μοι πλεΐν ύφειμένη (ή πρόνοια)  δοκεΐ. Ηλ. 335.

15. ‘Η  ακτή. μα τέρες άκτάν (ό βαθμός) παρά βώμιον.. , 
έπιστενάχουσιν. Ο. Τ. 182— 185.

16. Το μέγα  πέλαγος, μέγ’ άρα πέλαγος (ό κίνδυνος) 
έλαχέτην. Ο. Κ. 1746.

17. Το μέγα  χαι άπλ.ευστον πέλαγος, κείνοις δ’ ίσ ω ς . . .  
οιδ’ εγώ, φανήσεται μακρόν τό δεύρο πέλαγος ουδέ πλώσιμον 
(η μαχρα χα'ι επικίνδυνος οδός). Ο. Κ. 661— 663.

18. Οι θυελλώδεις άνεμοι χάλι ό παταγων πόντος. I. 1 , 
ΧΧΥ, ζ, 12.

19. c0 νότος, ό βορέας, τα κύματα, και ό ευρύς πόντος. 
πολλά γάρ ώστ’ άκάμαντος ή νότου ή βορέα. τις κόματ’ εν 
εύρέϊ πόντφ βάντ’ έπιόντα τ’ ΐδη, ουτω δέ τον Καδμογενή 
τρέφει, το δ’ αυςει βιότου πολύπονον. Τραχ. 112— 119. 
Π α ρ α β ο λ ή .

20. 1Η  γαλήνη, εν γαλήνη (ή ηρεμία) πάντ’ έδερκόμην 
τόπον. Ή λ. 899.

21. ‘0 ούριος άνεμος. — 1. σχέτλια γάρ εμέ γε τον 
μακρών άλάταν πόνων ούρίφ (ή ευτυχία) μή πελάσαι δρόμφ. 
Αι. 887— 889. —  2. ώνα£ . . . δς τ’ έμάν γάν φίλαν εν πό-



νοις άλύουσαν κατ’ όρί>όν ούρισας (η ευτυχής χυβέρνησις), τά 
νυν τ’ ευπομπος εί γένοιο. Ο. Τ. 689— 696. — 3. ούρος (η 
ευτυχία) οφθαλμών εμών αύτη γένοιτ’ άπωθεν έρπούση καλός. 
Τραχ. 815—816. —- 4. καί τάδ’ δρθώς έμπεδα κατουρίζει 
(η πραγματοποίησις). 827— 828.

22. ‘0 ούριος άνεμος xa'i ή άβυσσος, ταύτην νόμιζε την 
πόλιν χρόνφ ποτέ έζ ούριων ευτυχία) δραμοΰσαν ές βυθόν 
(ό όλεθρος) πεσεΐν. ΑΓ. 1082 — 1083. Σύμπλεγμα Sva με
ταφορών.

23. ' / /  θαλασσοδαρμένη βορεία. αχτή. πάντοθεν βόρειος 
ώς τις άκτά κομάτοπλήζ χειμερία κλονεΐται, ως καί τόνδε 
κατάκρας δειναί κοματοαγεΐς άται κλονέουσιν αεί ξυνοϋσαι. 
0. Κ. 1240—1244. Παραβολή.

24. Τό χΰμα. —  1. λευσσετ’, εις δσον κλόδωνα (ή σΰγ- 
γυσις) δεινής συμφοράς έλήλοθεν. Ο. Τ. 1524 —1526. —  2. 
Αθηνών δεινός ήνιοστρόφος έζω παρασπή. κάνοκωχεύει πάρεις 

κλύδων’ (η ταραχή) έφιππον. Ή λ. 731— 733.
25. Τό χΰμα χα'ι ή τεταραγμένη θάλασσα, ’ίδεσθέ μ’ οίον άρτι 

κύμα (το πάθος) φοινίας υπό ζάλης (ό ερεθισμός) άμφίδρομον 
κυκλεΐται. Α ΐ 351— 352. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

26. 1Η  πλ.ημμυρίς, οι θυελλώδεις Θραχιχο'ι άνεμοι, το 
βάθος τής θαλάσσης, (τό ' Ερεβος), ή μέλαινα άμμος χα'ι ή 
θαλασσοδαρμένη αχτή. οίς γάρ άν σεισθη θεόθεν δόμος, άτας 
ούδεν ελλείπει γενεάς επί πλήθος ερπον. δμοιον ώστε ποντίαις 
οιδμα δυσπνόοις όταν Θρήσσαισιν έρεβος (τό ''Ερεβος ως μ ε τα 
φορά άντι του βάθους) ύφαλον επιδρά μη πνοαίς, κυλίνδει 
βυσσόθεν κελαινάν θΐνα δυσάνεμον, στόνιο βρέμουσι δ’ άντι- 
πληγες άκταί. Ά ντ. 583—592. Πολυχρωμικόν σύμπλεγμα 
μ ί α ς  παραβολής καί μιας μεταφοράς.

27. ι() σάλος. — 1. άνδρες, τά μέν δη πόλεως ασφαλώς 
θεοί πολλψ σάλ<;> σείσαντες (ή χαταμάστιςις) ώρθωσαν πάλιν.
Αντ. 162— 163. —  2. πρόδοτος δε μόνα σαλεύει (ή αμηχανία) 

Ήλεκτρα. Ή λ. 1074 — 1075.



28. 77 σάλος, (ή κεφαλή) και ΰ βυθός, πόλις γάρ, 
ώσπερ καυτός είσορής, άγαν ήδη σαλεύει (κινδυνεύει) κάνα- 
κουφίσαι κάρα (ή υπαρζις) βυθών (ό κίνδυνος) IV ούχ’ οια 
τε φοινίου σάλου. Ο. Τ. 22 — 24. Π ο λ υ χ ρ ω  μ ι χ ο ν  σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

29. 77 δυστυχής άπόβασις και ή ευπλοια. βοής δέ τής 
σής ποιος ουκ εσται λιμήν, ποιος Κιθαιρών ούχί σύμφωνος 
τάχα, όταν καταίσθη τον υμέναιον, ον δόμοις άνορμον είσέ- 
πλευσας ατυχία) εύπλοίας (ή ευτυχία) τυχών. Ο. Τ. 420—429. 
Σύμπλεγμα ovo μεταφορών.

80. 77 λιμην. — 1. τοΐς πολλοΐς γάρ βροτών άπιστός έσθ’ 
εταιρείας λιμήν (ή προστασία). ΑΧ. 082—683. — 2. Τζων, 
Τν’ ήν μοι παντός οιωνού λιμήν (ή συνάθροισις). Άντ. 1000. —
3. ίώ ίώ δυσκάθαρτος Άιδου λιμήν (ό τόπος). 1284. —  4. ίώ 
κλεινόν Οίδίπου κάρα, φ μέγας λιμήν (V γαμήλιος εύνή) αυτός 
ήρκεσεν παιδί καί πατρί θαλαμηπόλφ πεσεΐν. Ο. Τ. 1207 — 1209.

31. Τα ερείπια του πλοίου. —  1. παν δ’ έπίμπλατο ναυ
αγίων (τα λείφανα) Κρισαϊον ιππικών πέδον. Ή λ. 729— 730. —
2. τίς οίδεν υμών πού ποθ’ οι Φωκής ξένοι, ους φασ’ Όρέστην 
ήμΐν άγγεϊλαι βίου λελοιπόθ’ ίππικοισιν ναυαγίοις (τα λείφανα). 
1441 — 1444.

ΧΧΥ. Ή  φύσις.
α )  Α ί γ ε ν ι κ ά !  ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ η ς  φ ό σ ε ω ς .

1.77 κύκλος. —  1. επαισεν άρθρα τών αυτού κύκλων (ό 
οφθαλμός). Ο. Τ. 1270. — 2, ό γάρ αίέν ορών κύκλος (ο 
οφθαλμός) λεύσσει νιν Μορίου Διός. Ο. Κ. 703— 705. -
3. τί τον άνω λεύσσεις κύκλον (ό ήλιος). Φιλ. 815. —  4. ώ 
τά πάντ’ ίδόντες άμφ' έμοί κύκλοι (ό οφθαλμός). 1354. — 
5. έρρηξάτην ές κύκλα (ή τύρβη) χαλκέων οπλών. Άποσπ. 731.

2. 7 /  κοιλάς. πόθι μοι πόθι παΐς ναίει ποτ’ . . .  ή πόντιας 
αυλώνας (ό κόλπος). Τραχ. 96 — 100.



3. Ί) ισθμός. Αάθα . . . μελέων άνέχουσα βίου βράχον 
ισθμόν (ή διάρχεια). Αποσπ. 146.

β )  Τ α ζ ω ο .

1. "Η υλαχή. —  1. τοιαΰθ’ υλακτεί (ή βοή). ΊΙλ . 2 2 9 .—
2. ή μάτην υλακτώ (ή βοή). Άποσπ. 58.

2. "Η δήξις. 1. ή δ’ αό μιαρά βρύκει (ό βασανισμός). 
Τραχ. 987. — 2. βρυκομαι (ό βασανισμός) τέκνον. Φιλ. 745.

3. Το μάζεομα τής ουράς, όρώσι χουτοι σοί δ’ υπίλλουσι 
(ή σιωπή) στόμα. Άντ. 509.

4. Οι παταγουντες έσμοι των πτηνών, παταγοΰσιν απερ 
πτηνών άγέλαι. ΑΧ. J68. Παραβολή.

5. Το ταχέως πετάμενον πτηνόν ( χαι το άχατάσχετον  
πϋρ). άλλου δ’ αν αλλψ προσίδοις άπερ ευπτερον δρνιν κρεΐσσον 
άμαιμακέτου πυρος δρμενον άκτάν προς εσπέραν θεοΰ. Ο. Τ. 
175— 177. Πολύ χρωμική παραβολή.

6. Το πτερόν. μήτ’, . . . ξυνναίοιμ’ ευκηλος γονέιυν εκτί- 
μους ί'σχουσα πτέρυγας (ή ορμή) δξυτόνων γόων. ΊΙλ . 240— 242.

7. ιΗ  πτήσις. —  1. τίς γάρ ποτ’ αρχή τοΰ κακοΰ προ- 
σέπτατο (έξώ ρμησεν); ΑΧ. 282. — 2. εφριξ’ ερωτι, περιχαρής 
δ’ άνεπτόμαν (έχάρ-ην). 693. — 3. άνέπταν (ή ιρρΐχη) φόβφ. 
Αντ. 1307. — 4. προσήμεθα βωμοΐσι τοίς σοίς' οί μεν ούδέπω 

μακράν πτέσθαι σθένοντες (νέοι), οι δε συν γήρα«, βαρείς ιερής. 
Ο. Τ. 15 — 18. — 5. φοιτά. . . . άπονοσφίζων μαντεία’ τά δ’ 
αεί περιποτάται (ό διωγμός). 476 — 482. -— 6. πέτομαι δ’ 
έλπίσιν (ή άστασία). 486. — 7. πά μοι φθογγά διαπέταται 
(απηγεϊ) φοράδην. 1309 — 1310. — 8. ευνασον ευνασον ώκυπέτιφ 
(ακρνιδίψ) μόρψ. Τραχ. 1042.

8. ιΗ  πτήσις χαι ή πήδησις. ά δ’ ευήρετμος εκπαγλ’ άλία 
χερσί παραπτομένα (παλλομένη) πλατ α θρώσκει (χινεϊται). Ο. 
Κ. 716— 717. Σίμπλεγ μα δνο μεταφορών.

9. Τό άτυχες πτηνόν. ποθουμένφ γάρ φρενϊ πυνθάνομαι
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τάν άμφινεική Δηϊάνειραν άει, οιά uv’ άθλιον όρνιν, ουποτ’ 
εύνάζειν άδακρύτων βλεφάρων πόθον. Τραχ. 103— 106. 
Παραβολή.

10. Το άρηνουν πτηνόν χαι η των μιχρών του πτηνού 
αποστερηάεϊσα νεοττιά. ή παϊς οράται κάνακωκεύει πίκρας 
όρνιθος οξύν φθόγγον, ώς όταν κενής εύνής νεοσσών ορφανόν 
βλέψη λέχος' ουτω δε χαίίτη, ψρλόν ώς όρά νέκυν, γόοισιν 
έξώμωξεν, εκ δ’ άράς κακάς ήράτο τοϊσι τουργον έξεφγασμένοις. 
Άντ. 423— 428. Παραβολή.

11. cΗ  άρηνοΰσα αηδών. —  1. ούδ’ οίκτράς γόον όρν'θος 
αηδούς ήσει δυσμορος, άλλ’ όξυτόνους μεν ώδάς θρηνήσει. ΑΧ. 
6 2 9 — 631. Παραβολή. —  2. πρόδοτος δε μόνα σαλεύει 
Ήλεκτρα, τον έόν πότμον δειλαία στενάχουσ’ όπως ά πάνδυρτος 
αηδών. Ηλ. 1072-— 1077. Παραβολή. — 3. άγχού δ’ άρα 
κού μακράν προύκλαον, οξύφωνος ώς αηδών. Τραχ. 96 2 —963. 
Παραβολή.

12. Η  των μιχρών της στερηάεΐσα αηδών, ού μέν δή 
λήξω θρήνων . . .  μή ού τεκνολέτειρ’ ώς τις αηδών επί κωκυτφ 
τώνδε πατρφων προ θυρών ηχώ πάσι προφωνεϊν. Ηλ. 103—109. 
Παραβολή.

13. Ή  συλληφάεις σπίνος, κάτω κρέμανται σπίζ’ όπως εν 
ερκεσι. Άποσπ. 382. Παραβολή.

14. ι/7 άγρια περιστερά, μέγαν όκνον εχω και πεφόβημαι 
πτηνής ώς όμμα πελείας (6 οφθαλμός ώς συνεχδοχη άντ'ι της 
άγριας περιστεράς). ΑΧ. 139 — 140. Παραβολή.

J5. ι0  μέγας γύ</>. μ.έγαν αίγυπιόν (ό πολεμιχός άνήρ) δ’ 
ύποδείσαντες τά χ’ άν, έξαίφνης εί συ φανείης, σιγή πτήξειαν 
άφωνοι. Αΐ. 169— 171.

16. ιΟ ύπεράνωΰεν πετών χαι οςέως χλάζων αετός, (η 
χιών) χαι το πτερόν. δς έφ’ ήμετέρcf. γή . . . οξέα κλάζων 
αίετός ές γάν ύπερέπτη, λευκής χιόνος (ή χιών ο)ς μεταφορά  
άντ'ι της ασπίδος) πτέρυγι (το πτερόν ώς μεταφορά άντ'ι του 
σχεπάσματος) στεγανός. Άντ. 110 — 114. Πολνχρωμιχόν



σύμπλεγμα μιας παραβολής χαι δύο μετα
φορών.

17. ίΗ  παρεισδεδυμένη αίμόδιφος έχωνα, σύ δ’, ή κατ’ 
οίκους ώς εχιδν’ υφειμένη λήθ-ουσά μ’ έξέπινες. Αντ. 5 3 1—532. 
Παραβολή.

18. 'Ή  έχμύζησις του αίματος, ήδε γάρ μείζων βλάβη 
ξύνοικος ήν μοι, τουμδν έκπίνουσ’ αεί ψυχής άκρατον αίμα 
(ή λύπη). Ή λ. 7 8 4 —786.

19. ι0  εις τ /μ  πέτραν 'τροσχεχολλημένος πολύπους. νοΰν 
δει προς άνδρί, σώμα πουλύπους όπως πέτρα, τραπέσθαι γνησίου 
φρονήματος. Άποσπ. 289. Παραβολή.

20. VI δοάχων. αντιπάλου δυσχείρωμα δράκοντος (δ αιμό- 
δκ/’ος ανδρωπος). Αντ. 123.

21. 01 σύμβιοι λέοντες, άλλ’ ώς λέοντε συννόμω φυλάσ· 
σετον ουτος σε καί συ τόνδ’. Φιλ. 1436— 1437. Παραβολή.

22. LH  του μιχρου της στερηδεισα λέαινα., ουχ’ οσον 
τάχος δήτ’ αυτόν άξεις δεύρο, μη τις ώς κενής σκύμνον λεαίνης 
δυσμενών άναρπάση. Αί. 985 — 987. Παραβολή.

23. ι0 σπαραγμός, δάπτει (η λύπη) δε καί το μή ’νδικον. 
Ο. Τ. 681.

γ )  Τ α  φ υ τ ά .

Τα δένδρα (χαί οι χείμαρροι), όράς παρά ρείθροισι χει- 
μάρροις οσα δένδρων δπείκει, κλώνας ώς εκσώζεται (ό τη 
αν άγχη ύπείχων δεν πίπτει). Αντ. 712—713. ΤΙολνγρ0)μιχΐ) 
αλληγορία.

δ )  Το  π υ ρ .

1. Το πυρ χαι ό χαύσων. ές τί μοι βλέψασα θάλπει (ο 
τρόμος) τψδ’ άνηκέστψ πυρί (ό έρεδισμός). Ήλ. 887—888. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

2. Το άχατάσχετον πυρ. I. Γ, XXV, β, 5.
3. ιΗ  μαρμαρυγή. — I. αίθωνι (στιλπνω) σιδήρω. Αί.



147. — 2. ο'ίαν έδήλωσας άνδρός αΐ'θονος (μανιχοΰ) αγγελίαν. 
221. —  3. πρόσθεν ουτος ήν αιθων (υπερήφανος) υβριστής, 
νδν δ’ εγώ μέγ’ αύ φρονώ. 1087— 1088.

4. Το φλογίζεσάαι. —  1. άταν ουρανίαν φλέγων (V μανία). 
Αί. 196. —■ 2. ήνύσατ’ εκτοπίαν φλόγα (το μέγεθος) πήματος. 
Ο. Τ. 166.

5. ιΗ  λάμψης. — 1. παιάν δέ λάμπει (ηχεί). Ο. Τ. 186. -  
2. ελαμψε (ηχησε) γάρ τού νιφόεντος άρτίως φανεΐσα φάμα 
Παρνασοΰ. 473—474. — 3. δίκας δ’ ελαμψεν όσιον φάος (η 
χυριαρχία). Αποσπ. 11. -— 4. σύ δ’, ώ τδ λαμπρόν φώς (ή 
ευγενής φυλή) άποσβεννύς γένους, ξαίνεις. 497.

6. Ή ϋερμότης.. —  1. ούκ άν πριαίμην ούδενός λόγου 
βροτόν όστις κεναϊσιν έλπίσιν θερμαίνεται (ή παρηγοριά). At. 
478— 479. — 2. τών σύ θάλπος (το άλγος) ούχ υπεκδραμεΐ. 
'Αντ. 1086.

7. ιΤ/ χαϋσις. φλέγει (ή βάσανος) με περιβοατον. Ο. Τ. 191.
8. ιΗ  τήζις. —  1. τίν’ άεΐ τάκεις (ο ίλρήνος) ώδ’ άκό- 

ρεστον οίμωγάν. Ήλ. 122 — 123. —- 2. άνευ τοκέων κατατά- 
κομαι (αφανίζομαι). 187. —- 3. ούδ’ άν εί κάρτ’ έντακείη (ό 
ολεϋρος) τφ φιλεΐν. Τραχ. 462 — 463.

ΐ )  I' ο ΰ δ ω ρ.

1. 1Η  ρεΰσις. — 1. τί δήτα δόξης, ή τί κληδόνος καλής 
μάτην ρεούσης (ή οιάόοσις) ώφέλημκ γίγνεται. Ο. Κ. 258— 
259. — 2. σοί δέ πλουσία τράπεζα κείσθω καί περιρρείτω (ή 
παρέλευσής) βίος. 'Ηλ. 361— 362. — 3. δαίμων δέ τοΐς μεν 
ευτυχής καθ’ ημέραν, ήμΐν δ’ άπορρεΐ (παρήλΰεν). 999— 1000.

2. ιΗ  στάςις. τάς μανίας δεινόν άποστάζει (ή ΰφεσις) αν
θηρόν τε μένος. Αντ. 958— 960.

3. "Η πηγή. — 1. ίσχειν δ’ ούκέτι πηγάς (ή ρεΰσις) 
δύναμαι δακρύων. Ά ντ. 802 —803. — 2. άλλ’ εί τής άκου- 
ούσης έτ’ ήν πηγής (ό ήχος) δι’ ώτων φραγμός, ούκ άν έσχό-
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μην τό μάποκλήσαι τούμόν άθλιον δέμας. Ο. Τ. 1880 — 1888.
8. όρώ κολώνης έξ άκρας νεορρύτους πηγάς σπονδή) γά
λακτος. Ί ΐλ . 894 — 895. — 4. ερρωγεν παγά (ο δακρύων.
Τραχ. 852.

4. 00 χείμαρροι. I. Γ, Χ Χ \ , γ.
5. 7ο ρεύμα  —  1. πολλώ ρεύματι (το πληδος) προσνισ- 

σομένους χρυσού καναχη θ ’ ύπερόπτας, παλτψ ρίπτει πυρί. 
Ά ντ. 129— 131. — 2. δακρύων ρήξασα θερμά νάματα (δ 
ροο'ς^ ελεςεν. Τραχ. 919— 200.

6. VI φλοίσβος. —  I. λόγοι δ’ εν άλλήλοισιν έρρόθουν 
(η λοιδορία) κακοί. Ά ντ. 259. — 2. αλλά ταύτα καί πάλαι 
πόλεως άνδρες μόλις φέροντες έρρόθουν (ό γογγυσμός) έμοί. 
289— 290. — 3. κινών άνδρ’ άνήρ έπιρρόθοις (jy 'λοιδορία.) 
κακοΐσιν. 413 — 414. —  4. πολλά μέν λόγοις έπερρόθησε (ή 
λοιδορία). Τραχ. 263—264,

ί) Τα μ ε τ ε ωρ ο λ ο γ ι κ ά  φαι νόμενα.

1. Ί) άνεμος. — 1. τέως δέ κούφοις πνεύμασι (ή Ιδέα) 
βοσκού. ΑΧ. 558. — 2. καί φθέγμα καί άνεμόεν (υψηλόν) 
φρόνημα καί άστυνόμους δργάς έδιδάςατο. Αντ. 354— 355. —
3. υπεστί μοι θράσος, άδυπνόων (ήδέων) κλύουσαν άρτίως 
δνειράτων. Ή λ. 479— 481. —  4. "Γπν’ όδύνας άδαής, "Γπνε 
δ’ άλγέων εύαές (ήρεμα) ήμΐν ελθοις. Φιλ. 827— 828. — 5. 
θάρσει γυναι τά πολλά των δεινών, δναρ πνεύσαντα (ή γένεσις) 
νυκτός, ημέρας μαλάσσεται. Άποσπ. 63.

2. δύελλα. —  1. Αίας θολερή» κεΐται χειμώνι (η 
αανία) νοσήσας. Αί. 200— 207. — 2. επέπνει (έπεφέρετο) 
ριπαΐς έχθίστων ανέμων (ή λύσσα). Άντ. 136 — 137. —  3. 
σχολή ποθ’ ηξειν δεΰρ’ αν έξηύχουν εγώ ταΐς σαΐς άπειλαΐς, 
αίς έχειμάσθην (προσεβλήδην) τότε. 390 — 391. — 4. δορός 
τ’ αν εν χειμώνι ορμή). 670. — 5. ετι τών αυτών ανέμων 
ριπαί (τό πάϋος) τήνδε γ’ εχουσιν. 929 — 930. — 6. αίμα



252

χειμάζον (χαϋ ιστών δυστυχή) πόλιν. Ο. Τ. 101. — 7. πάντα 
γάρ συναρπάσας θύελλ’ όπως βέβηκας. Έ λ . 1150 — 1151. 
Παραβολι. — 8. ουτοι νεμεσητόν, άλύοντα χειμερίφ (σφοδρά) 
λόπο  ̂ και παρά νουν D-ροεΐν. Φιλ. 1193— 1195. — 9. Έρμαΐον 
δρος παρέπεμψεν έμοί στόνον άντίτυπον χειμαζομένψ (βασα- 
νιζομένω). 1459— 1460.

3. Ή  δύελλα χαι η νεφέλη, καί σε καί τό σόν λάβρον 
στόμα σμικροΰ νέφους τάχ’ άν τις εκπνεύσας μέγας χειμών 
(εάν χάνω την υπομονήν μου xou δα  όργισδω ) κατασβέσειε 
την πολλήν βοήν. Αι. 1147— 1149. Αλληγορία.

4. Η  νεφέλη. — 1. νεφέλη (το δά.χρυον) δ’ όφρύων υπέρ 
αίματόεν ρέθος αίσχύνει. Ά ντ. 528 — 529. — 2. άνέφελον 
(φανερούς) επέβαλες ου ποτέ καταλυσιμον. Έ λ . 1246. —  3. 
Κενταύρου φοινίο} νεφέλφ (ή έσδής) χρίει δολοποιός άνάγκα 
πλευρά. Τραχ. 831-—833.

5. Τό σχότος χαι ή νεφέλη, ίώ σκότου (ή τυφλότης) 
νέφος (τό σχότος) έμόν άπότροπον. Ο. Τ. 1313—1314. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

6. VI χεραυνός. τοιάνδ’ έν όψει λύγγα θηρατηρίαν έρωτος, 
άστραπήν (η λάμφις) τιν’ όμμάτων εχει. 'Αποσπ. 421.

7. VI λάμπουν χεραυνός χαι ό νότιος άνεμος, λαμπράς 
γάρ άτερ σιεροπής φξας οξύς νότος ως λήγει, καί νυν φρόνι
μος νέον άλγος εχει. At. 257— 259. Παραβολι'/.

8. VI χο,ύσων, ό ομβρος χαι ό άνεμος, καί νιν ού ΙΙάλπος 
fró άλγος) θ-εοΰ, ούδ’ ομβρος f·̂  ατυχία) ουδέ πνευμάτων (τό 
δυσάρεστου) ούδέν κλονεΐ. Τραχ. 145 — 146. Σύμπλεγμα, 
τριών μεταφορών.

9. *0 ομβρος χαι ή χάλαζα. γένει’ . . . μέλας όμβρος 
(τό δάχρυον) χάλαζά (τό αίμα) θ ’ αίματοΰσσ' έτέγγετο. Ο. Τ. 
1278 — 1279. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

10. Ή  δρόσος, ή' που άδινών χλωράν τέγγει δακρύων 
άνναν (τι οανίς). Τραχ. 847—848.

ώ . H y L .  I. Γ, XXV, ft 10.



12. Ί) χιόνινος χειμών χαι το χαρποφόρον θέρος, ή 
σχοτεινή νυξ χαλί ή οίαιθρος ήμερα, (οί θυελλώδεις άνεμοι 
χαι 6 παταγών πόντος, ό στεναγμός χα) ο παγχρατής ύπνος), 
τούτο μεν νιφοστιβεΐς χειμώνες έκχωροΰσιν ευκάρπφ Ό-έρει, 
έξίσταται δε νυκτός αίανής κύκλια τή λευκοπώλφ φέγγος ήμερα 
φλέγειν' δεινών τ’ άημα πνευμάτων έκοίμισε στένοντα (ό στε
ναγμός ως μεταφορά άντι του πατάγου) πόντον* έν δ’ ό 
παγκρατής ύπνος λύει πεδήσας ούδ’ αεί λαβών εχει (ό ισχυρός 
προσχυνεϊ την τιμήν). Αΐ. 670 — 676. Π ολνγρω  μΐχον  σύμ 
π λ ε γ μ α  τεσσάρω ν α λλη γο ρ ιώ ν χ α ι μ ια ς  μ ετα φ ορά ς.

13. " Η  άχτίς. ώ Διός άκτίς (ό χεραυνός). Τραχ. 1086.
14. Ί) λάμπων άστήρ. κάμ’ έπαυχώ τήσδε της φήμης 

άπο δεδορκότ’ έχθροΐς άστρον ώς λάμψειν ετι. Ηλ. 65— 66. 
Π αραβολή.

15. ' / /  άει μεταβαλλόμενη σελήνη, άλλ’ ούμός αεί πότμος 
έν πυκνψ θεού τρόχιρ κυκλεΐται καί μεταλλάσσει φύσιν. ώσπερ 
σελήνης δ’ δψις εύφρόνα δύο στήναι δύναιτ’ αν ούποτ’ έν 
μορφή μιά, άλλ' ki άδήλου πρώτου ερχεται νέα πρόσωπα καλ- 
λόνοοσα καί πληρουμένη, χώτανπερ αυτής εύγενεστάτη φανή, 
πάλιν διαρρεΐ κάπί μηδέν ερχεται. Αποσπ. 713. Π α ρ α β ο λ ή .

Ε Τ Ρ Ι Π Μ Η Σ .

Λ )  cΗ  συνεχδοχή.

I. ι0 άνθρωπος.

1. Η χύμη αντί της χεφαλής. έπί δ’ εσεισεν κόμαν.
Ί . Τ. 1276.

2. θ/ οφθαλμός άντι του ανθρώπου. —- 1. λαθ-όντες όμμα 
τούμόν ο.ιρεσθαι φυγήν μέλλουσιν. Ρήσ. 54—55. —  2. δίκη 
γάρ ουκ ένεστ’ έν οφθαλμοΐς βροτών. Μήδ. 219. — 3. αίρει 
γάρ άνδρών ομματ. Τρψ. 892. — 4. άφίημ’ ομμάτων έλευ-



θέρων φέγγος τόδλ Έκ. 367— 368. — 5. δ'.’ όρνιθόγονον 
ομμα . . . δυσελένας. Ό ρ. 1387— 1388. — 6. χρόνψ σδν 
ομμα μορίαις έν άμέραις προσεϊδον. Φοίν. 307— 309. — 7. 
αιδόμενος τό σόν ό'μμα. Ήρ. Μ. 1200. —  8. ποθώ γάρ ομμα 
δή σόν. I. Α. 63%7. — 9. ευδουσα δ’ Ινοΰς συμφορά πολύν 
χρόνον νυν δμμ’ εγείρει. Άποσπ. 402.

3. ιΗ  οφρυς αντ'ι του οφθαλμού, έκκάετε την όφρύν θηρός. 
Κύκλ. 657— 658.

4. Τό βλέφαρου αντ'ι του όφ&αλμου. —  1. ύπνΐ;) τ’ άϋπνον 
βλέφαρον εκταθείσα δός. Ό ρ. 302. —  2. έλίσσετέ νυν βλέ- 
φαρον. 1266. —  3. παντά τοι βλέφαρον διώκω. Ίων. 205. -
4. βλέφαρον τέγγουσ’ απαλόν. Ή λ. 1337. —- 5. μαινομένου 
’ςελέτω βλέφαρον Κύκλωπος. Κυκλ. 617— 618. — 6. Ούτίς 
με τυφλοί βλέφαρον. 673.

5. cΗ  χόρη αυτί του όιρ&αλμοϋ. — 1. λείβομαι δάκρυσιν 
κόρας. Ανδρ. 532. —  2. κουκ αν δυναίμην προβλέπειν όρθαΐς 
κόραις. Εκ. 972. — 3. λεπιά γάρ λεύσσω κόραις. 'Ορ. 
224. — 4. δεινόν δέ λεύσσεις όμμάτων ξηραΐς κόραις. 389. —
5. γέροντος όμμάτων φευγων κόρας. 469. —- 6. δόχμιά νυν 
κόρας διάφερ’ όμμάτων. 1261. — 7. κόρας διάδοτε διά βοτρυ- 
χων παντά. 1267. — 8. κάγώ σκυθρωπούς όμμάτων εξω κόρας. 
1319. — 9. κάβλεψαν άλλήλοισι διαδόντες κόρας. Φοίν. 
1371. — 10. έλίσσει σΐγα γοργωπούς κόρας. Ή ρ. Μ. 8 6 8 .—
11. τί κλάεις καί ξυναμπίσχεις κόρας. 1111. — 12. στάζουσι 
κόραι δακρύοισιν έμαί. Ιων. 876. —  13. κόρας δακρύοισι 
τέγξας. Έλ. 5 0 1 —502. — 14. έπιβαλών φάρη κόραις έμαϊς. 
1221. —  15. θασσον . . . ή σύ ξυνάψαις βλέφαρα βασιλείοις 
κόραις. Βάκχ. 746— 747. — 16. διήνεγκαν κόρας. 1087.
17. διαστρόφους κόρας έλίσσουσ’. 1 122—-1123. — 18. τί 
σιγή δακρύοις τέγγεις κόρας; J. Ά . 1434. — 19. πρό§ αίθέρ, 
έξαμίλλησαι κόρας. ’Αποσπ. 764.

6. Το στόμα αντ'ι του αν&ρωπου. άραί τε τοΰ σοΰ στό
ματος. Ίππ. 1167.

2 5 4



7. ΚΗ  σιαγων άντ'ι του αν&ρωπου. —  1. Κυκλωπίαν
γνάθον τήν άνδροβρώτα δυστυχώς άφιγμένοι. Κύκλ. 92— 93. —
2. πάρες το μάργον σής γνάθου. 310.

8. ‘7/ σιαγων άντ'ι του προσώπου. —  1. άρτι δ’ οίνωπόν 
γένυν καθημάτωσεν. Φοίν. 11 GO —1101. — 2. ουδ’ ήλλαξεν 
οίνωπόν γένυν. Βάκχ. 438. —  3. πλόκαμος . . . γένυν παρ’ 
αυτήν κεχυμένος. 45 5 —456. — 4. καί κατάστικτους δοράς 
οφεσι κατεζώσαντο λιχμώσιν γένυν. 697 — 698.

9. ι0 λαιμός άντι του άνϋρωπου. φασγάνφ λευκήν φο- 
νεύων τής ταλαιπώρου δέρην. I. Α. 875.

10. χ'ε'ο αντί του άν&ρωπου. — 1. όπλίζου χέρα.
Ρήσ. 23. —  2. άπλοΰς έπ’ έχθροΐς μΰθος όπλίζειν χέρα. 

84. — 3. συ δ’ ώς τί δράσα'ν προς τάδ’ οπλίζει χέρα. 99. —
4. κακαί γεωργεΐν χεΐρες εΰ τεθραμμέναι. 176. — 5. εί γάρ 
εγώ τόδ’ έΥ ήμαρ είσίδοιμ’, άναξ, δτψ πολυφόνου χειρός 
άποινα σ<̂  φέροις λόγχορ. 463— 466. — 6. χέρα φυγών εμάν. 
694 —  7. έπεί γάρ ημάς ηυνασ’ Έκτόρεια χείρ. 762. —
8. τρόπφ δ’ δτψ τεθνάσιν οί θανόντες ουκ εχω φράσαι, ουδ' 
έ£ οποίας χειρός. 8 0 0 —802. — 9. καί πώς με κηδεύσωσιν 
αυθεντών χέρες. 873. —  ΙΟ. φιλίας άλόχου χέρα βαστάζων. 
Ά λκ. 917. - 11. έτοιμος άφθόνφ δούναι χερί. Μήδ. 612.
12. έκδοΰναι τέκνα άλλη φονεϋσαι δυσμενεστέρο^ χερί. 1238 — 
1239. — 13. άγ’ ώ τάλαινα χείρ έμή. 1244 —  14. ή τήν 
έμήν άναγνον έκλιπών χέρα. Ιππ. 1448. — 15. κάπειτα του 
γέροντος ήσσήθη χερί. Άνδρ. 917. —- 16. θάρσει γέροντος 
χεΐρα. 993. — 17. φόνον βίαιον τής Όρεστείας χερός.
1242. — 18. τίς σοι ζυνέσται χείρ. Εκ. 879. — 19. μήθ’ 
όπλίζεσθαι χέρα. Ορ. 926. —  20. άλλ’ είμ’, δπως αν μή 
καταργώμεν χέρα. Φοίν. 753. — 21. τί γάρ προς ημάς ήλθον 
τκεσίορ χερί. Ικ. 108. — 22. άνανδρίφ χερών. 314. —  23. μιας 
γάρ χειρός ασθενής μάχη. Ήρακλ. 274. —  24. σή δεσπο 
τουμενον χερί. 884. —  25. ές δέ σάς χέρας βλέπει. Ήρ. Μ. 
434— 435. — 26. ήλθον, εϊ τι δει, γέρον, ή χειρός υμάς τής



έμής ή Συμμάχων. 1170— 1171. — 27. θεοίσιν δούλαν χέρ’ 
έ'χειν. Ίων. 132. —  28. ουδέ γάρ ψαυειν καλόν θεών πονη- 
ράν χεΐρα. 13 J 5— 1316. —  29. ού γάρ ελπίδων ε’ίσω βέβηκα 
μίαν ύπερδραμεΐν χέρα τοσούσδε ναύτας. Έ λ. 1523—1525.
30. μή τρέσης έμήν χέρα. Ή λ. 220. —  31. οικεία δε χειρ. 
629. — 32. δέσμιους χέρας σώζουσι. Βακχ. 226 - 227.
33. κλάδες τ’ ανήκαν θύρετρ’ άνευ· θνητής χερός. 448. — 34. 
ούχί την έμήν φονέα νομίζων χεΐρα. Ί . Τ. 585 -  586. — 35. 
πού χρή μ’ άθλίαν έλθοΰσαν ευρεΐν σήν χέρ’ επίκουρον κακών. 
Ί .  Ά . 1 0 2 6 -  1027. — 36. σοφόν γάρ §ν βούλευμ-α τάς πολλάς 
χέρας νικά. Αποσπ. 220.

11. VI πους αντί τοΰ ανθρώπου. — I. σπουδή ποδός στείχει. 
Ρήσ. 85 — 86. — 2. ήσω ναός επ’ Άργείων πόδα. 203.

3. ιεταν φυγή πόδα. 798. — 4. οί δ’ άφ’ ήσύχου ποδός 
δύσκλειαν έκιήσαντο καί ραθυμίαν. Μήδ. 217 — 218. — 5. 
άπαλλάσσου πόδα. 729. — 6. πήματος εςω πόδα τοΰδ’ απέ
χεις. Ίππ. 1293. —  7. περά γάρ ήδ’ υπό σκηνής πόδα Αγα- 
μέμνονος. Έ κ. 53 -  54. — 8. τί χρήμ’ επέμψω τον έμόν έκ 
δόμων πόδα ; 997. 9. ούκ απ’ οίκων πάλιν άνά πόδα σόν
είλίξεις; Όρ. 170 -  171. — 10. παρθένου δέχου πόδα. 1217. — 
11. διώκω τον έμόν ές δόμους πόδα. 1344. 12. είσορώ ...
Όρέστην έπτοημένψ ποδί. 1503— 1505. — 13. ως όχλος νιν 
υστέρψ ποδί πάνοπλος άμφέπει. Φοίν. 147— 148. — 14. ως 
τυφλψ ποδί οφθαλμός εί σύ. 834 — 835. — 15. πέλας γάρ, 
Τειρεσία, φίλοισι σοΐς έξώρμισαι σόν πόδα. 8 4 5 —846. — 16. 
έκβάς τεθρίππων Ί ’λλος αρμάτων πόδα. Ηρακλ. 802. — 17. 
όμαρτεΐτ’ άθλίφ μητρός ποδί. Έρ. Μ. 336. — 18. όταν 
παρασιώ σοί μεν εγγύθεν ποδός. Ιων. 612. —  19. συ μέν 
νυν είσω προξένων μέθες πόδα. 1039. 20. τίς προθυμία
ποδών εχει σε. 1109— 1110. —  21. έκ γάρ οίκων προυλαβον 
μόλις πόδα. 1253. — 22. πείσαντε δ’ έκ γης διορίσαιμεν άν 
πόδα; Έ λ. 828. — 23. τειχέων μέν έντος ού βαίνω πόδα. 
Ήλ. 96. — 24. Τν’ έκβάλλω πόδα άλλην έπ’ αίαν. 96 — 9 7 .—
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25. ’Άργει κέλσας πόδ’ άλάταν. 138. 26. φώτας κακούργους
έξαλύξομεν ποδί. 219. — 27. Θέτιδος είνάλιον γόνον, ταχύ- 
πορον πόδ’. 4 5 0 —451. —  28. μεταστήσω πόδα. Βακχ. 49. —
29. στήσον πόδ’, οργή δ’ ύπόθες ήσυχον πόδα. 647. —  30. τί 
γάρ ποτ’ ές γην τήνδ’ έπόρθμευσας πόδα; Μ Τ. 936. — 31. 
ες τ’ έμόν πόδα ές τάς ’Αθήνας δή γ’ επεμψε Λοξίας. 942 - 
943. — 32. ένδέξιος σφ ποδί παρασπιστής. Κύκλ. 6. —  33. 
εστρεψ’ έκ δόμων ταχύν πόδα. Αποσπ. 781, 39.

12. ι0  τζους ανζ'ι ζοϋ ανΰρωτζοο (χα'ι ή χιοπη ανζ'ι ζοϋ 
τζλοίου). όμως δέ πρόφερε πόδα σόν επί πλάτας Αχαιών. Τρψ. 
1331— 1332.

13. Ί) ποί>ς χαι η χ ε ιρ  ανζ'ι ζοο ανθρώπου, ουδ’ υπέ
σπασε φυγή πόδ’, άλλ’ εδωκεν ούκ άκων χέρας. Βακχ.
4 3 6 -4 3 7 .

14. 'Η  χαζασχεοτ] ζοϋ σ μαζος ανζ'ι ζοϋ άν&ρωποο. —
1. τίς . . . ξένος . . . ρύσεται τούμον δέμας. Μήδ. 387— 388. —
2. τούμον έκσώσαι δέμας. 531. - 3. φάτις ήλθε δέσποιναν
τειρομέναν νοσερα κοίτορ δέμας εντός εχειν ο’ίκων. Ίππ. 130— 
132. — 4. λέχους γάρ ές τόδ’ ημέρας αγνόν δέμας. 1003. —
5. αϊρετ’ εις ορθόν δέμας. Τρφ. 465. — 6. κρύπτετ’ άθλιον 
δέμ.ας. 772. — 7. είσορώ γάρ τοϋδε δεσπότου δέμας Αγαμέ- 
μ.νονος. Έκ. 724—725. — 8. ού γάρ ποτ’ όμμα λαμπρόν έν- 
θήσεις κόραις. 1045. —  9. τί δ’ ούχί θυγατρος Έρμιόνης 
πέμπεις δέμας. Ορ. 107. — 10. εν πέπλοισι κινεί δέμας. 
166. — 11. μ.έθες πεπά.σθαι πατρί παρθένου δέμας. 1197. —
12. σόν δέμας θηρώμενος. Φοίν. 699. — 13. πότ’ άρα καί 
σόν όψομ.αι δέμας. Ίω ν. 564. - -  14. μών σ’ οίκτος είλε, 
μητρός ώς είδες δέμας. Ή λ. 968. — 15. νυμφεύω δέμας
Ηλέκτρας. 1350— 1351. —  16. έξ ύπνου κινεΐν δέμας. Βάκχ. 

690. — 17. ενθ’ έκρυπτόμην δέμας. 730.
15. ' / /  σαρξ ανζ'ι ζοϋ σωμαζος. θαρσεΐτε σαρκός έξα- 

μείψασαι τρόμον. Βάκχ. 605— 607.

17
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II. 'Η  μυθολογία.

J. To πρόσωπον άντ'ι του Απόλλωνος χα\ της Αρτε μ a 
δος. διδύμων προσώπων καλλιβλέφαρον φως. Ίων. 186— 18!).

2. ' Ο οφθαλμός άντ'ι της Αρτέμιδος. Άρτεμι . . . κλύων 
μέν αύδήν, δμμα δ’ ούχ ορών τό σόν. Ιππ. 72—86.

3. Ο οφθαλμός αν τι του Διός. τό σεμνόν Ζηνός όμμ’ 
άτιμάσας. Ίππ. 886.

4. Ί) πους άντ'ι των θεών, κρυπτεύουσι δέ ποικίλως δαρόν 
χρόνου πόδα. Βάκχ. 888— 889.

5. Το σώτρον αντί του τροχού τού ήλιου. ΙΙαρνησιάδες 
δ’ άβατοι κορυφαί καταλαμπόμεναι την ήμερίαν αψίδα βροτοΐσι 
δέχονται. "Ίων. 86 —88.

III. cΗ  ιερουργία.

0 πους ιντ'ι του θυσιασθησομένου ταύρου, ταύρειος 
δέ πους ούκ ήθελ’ όρθός σανίδα προσβηναι κάτα. Έλ. 
1555— 1556.

IV. ιΟ πολιτιχός βίος.

1. 'Η  χειρ  άντ'ι του δούλου, τάχ’ εξ οπαδών χειρός 
ώσθήσει βίφ. Μήδ. 335.

2. Ό  πους άντ'ι τού δούλου, δραπέτην γάρ έξεκλεπτον εκ 
δόμων πόδα. 'Ορ. 1498 — 1499. V.

V. Ο πόλεμος.

1. Η  χειρ  άντ'ι του πολεμίου. — 1. άλλ’ ουτις εστιν δς 
τον Αλκμήνης γόνον τρέσαντα χεϊρα πολεμίαν ποτ’ όψεται. Άλκ. 
505 — 506. — 2. έ'ρυμα πολέμιας χερός. Μήδ. 1322.

2. Ή  αιχμή άντ'ι του δόρατος. τάν φόνιον εχετε φλόγα 
δοράς τε λόγχαν. Τρψ. 1318.



3. Το οχύρωμα άντ'ι τού πολεμίου xa) της πόλεως. —
1. ήδη δ’ αγύρτης πτωχικήν εχων στολήν είσήλθε πύργους. 
Ρήσ. 503— 504. 2. καί γάρ άπ’ εχθρών ήκετε πύργων.

Άνδρ. 515—516.

ΥΙ. ιΗ  ιπποτροφία χα'ι η Ιπποδρομία.

1. Ί) όιριλαλμός αυτί τού ίππου, φοβερόν γάρ άπαρά- 
μυθον ομμα πωλικόν. Ί . Α. 620.

2. ' / /  όπλη άντ'ι τού ίππου, τεθρίππων ώκίσταν χαλάν 
έπιβάσ’. ’ Ιων. 1240— 1241.

3. Το περιθωρίου άντ'ι της άμάςης. — I. μή θραύ- 
σαντες άντύγων χνόας. Ρήσ. 118. — 2. επ’ άντυγα βαίη. 
236. — 3. δεσμά πωλικών έ£ άντύγων κλάζει σιδήρου. 
567— 568.

4. Ή  χε'ιρ άντ} του ηνιόχου, ούτε ναυκλήρου χερός ούθ’ 
ίπποδέσμων . . . μεταστρέφουσαι. Ιππ. 1224 -  1226.

Υ ΙΙ. Ή  ναυτιλία.

1. Το χατάστρωμα άντ'ι τού πλοίου, σέλμαθ’ ώρμισται 
νεών. Ό ρ. 242.

• 2. Ή  πρώρα άντ'ι του πλοίου. —  1. πρφραι ναών ώκεΐαι.
Tptj). 122. — 2. σώσοντε νεών πρψρας ένάλους. Ή λ. 1348.

3. "Η χωπη αντί τού πλοίου. — 1. άνδρες γάρ έκ γης 
τήσδε νυκτέρφ πλάτη . . . αιρεσθαι φυγήν μέλλουσιν. Ρής. 
53 — 55. — 2. Σιμόεντι δ’ επ’ ευρείτα. πλάταν εσχασε. Τρφ. 
809— 810. — 3. ναυπόριι) δ’ άγειν πλάτη Έλληνίδ’ ές γήν. 
877 — 878. — 4. μόναν δή μ’ 'Αχαιοί κομίζουσι . . . εναλίαισι 
πλάταις. 1091 — 1095. —  5. ε ιθ ’ . . . δίπαλτον ιερόν άνά 
μέσον πλατάν πεσοι . . . πυρ. 1100 1104. — 6. ώς . . . .
οϊκαδ’ όρμήση πλάτην. 1154— 1155. — 7. \. A , I, 12.
8. προς οίκον ευθύνοντας έναλίαν πλάτην. Έκ. 39. — 9.
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άλιήρει κώπή πεμπομέναν τάλαιναν. 455— 456. —  ΙΟ. λιμένα 
δέ Ναυπλίειον έκπληρών πλάτη. Ό ρ. 54. —  11. ή πέραθεν 
άλίω πλάτος Ήρακλ. 82. —  12. ό Πριαμίδας έπλευσε βαρ
βάρα πλάτα. Ελ. 234. — 13. στράτευμα κώπη διορίσαι Τροίαν 
έπι. 394. — 14. πόδα χριμπτόμενος είναλίφ κώπα.. 526 
527. -- 15. πετομένας κώπας, πετομέννυ δ’ έρωτος αδίκων 
γάμων. 667. — 16. δτ’ έμολεν έμολε πεδία βαρβάρω πλάτορ 
1117. — 17. καί πώς δδ’ ουκ κοινωνών πλάτης. 1212. — 18. 
Φοίνισσα Σιδωνιάς ώ  ταχεία κώπα. 1451 — 1452. — 19. ουτοι 
μακρδν μέν ηλθομεν κώπη πόρον. Τ. Τ. 116. — 20. ώ παΐ 
του τάς Τροίας πύργους έλθόντος κλεινή, ξύν κώπα. 139 140. —
21. ηκουσιν . . . πλάτη φυγόντες δίπτυχοι νεανίαι. 241 242.
22. εμέ δ’ αυτού προλιπούσα βήσει ροίΜοις πλάταις. 1132.—
23. οί δ’ ώκυπόμπους έλξετ’ ές πόντον πλάτας ; 1427. -- 24.
πορθμεύων πλάτη. 1445. —  25. Αχαιών στρατιάν ως κατι- 
δοίμαν Αχαιών τε πλάτας ναυσιπόρους ήιθέων. Μ. Α. 171 — 
173. — 26. καί κεράς μέν ήν δεξιόν πλάταις έχων Φθιώτας. 
235— 237. 27. ένθ-άδε παρ’ ευπρυμνοισιν Άργείων πλάταις
ειρεσίσρ πελάζη. 764—766. — 28. ναυτίλω πλάτη ’Άργος κα- 
τασχών. Άποσπ. 229.

4. ' f f  χωπη άνζ) της λέμβου. Χάρωνος έπιμένει πλάτα. 
Tip. Μ. 432.

5. ' f f  Οοχος αντ) του πλοίου. -— 1. το δέ νά'ίον Α ργούν
δόρυ. Ρης. 459. — 2. επ’ Άργψου δορός άξενον υγράν έκ- 
περάσαι. Άνδρ. 791— 794. —  3. πόσον δ’ άπείργει μήκος 
εκ γαίας δόρυ; Έλ. 1268. — 4. έσβηναι δόρυ. 1568. — 5. 
ές Έ λλάδ’ είπεν εύθυνειν δόρυ. 1611. — 6. ίνα τε δόρατα 
μέμονε. Τ. Ά . 1495. — 7. ηυθ·υνον άμφηρες δόρυ. Κύκλ.
15. 8. άνεμος έμπνευσας δορί έξέβαλεν ημάς. 19— 20.

6. ' f f  /£ 'ρ  ον τ) του χωπηλάτου. Αργείων προς ναυσίν 
κινείται κωπήρης χ=ίρ. Τρψ. 160— 161.

7. Ό οντλ.ος αντί της θαλάσσης.— 1. άλίμενόν τις ώς ες 
άντλον πεσών. Εκ. 1025. — 2. εις άντλον έμβήσεις πόδα. Up. 168.



V III. ' / /  φύσις.
u) Τ α  ζ  ω α.

1. Το πτερόν άντ) του πτηνού, πάραγε πτέρυγας. 
Ιων. J 66. ·

2. Ί) πους άντ) του πτηνού. ουκ άλλο«: φοινικοφαή πόδα 
κινήσεις. Ίων. 162—163.

3. Το άσμα αντ) του χόχνου. αίμάξεις, εί μή πείσει, τάς 
καλλιφθόγγους ώδάς. ’Ίων. 1 6 8 -  169.

4. 'Ή σιαγων άντ) του οδόντος' του χάπρου. κάπροι δ 
όπως θήγοντες άγρίαν γένυν ξυνήψαν. Φοίν. 1380--1381.

β) Τ £ μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

Ί)  χ ό χ λ ο ς  άντ) του ήλιου. — 1. νυν πανυστατον ακτίνα
κύκλον θ ’ ήλιου προσόψεται. νΑλκ. 207— 208. — - 2. κύκλον 
θ ' ήλιου προσόψομαι. Έ κ. 412. -— 3. αμ ίππεύοντος ήλιου 
κύκλίι). lojv. 41.

Β) cΗ  μετωνυμία.
I. ι0 ανιλρωπος.

1. Το σώμα άντ) του ανΰρωπου. — 1. δεϊξαι γάρ Αρ-
γείοισι σώμ’ αίσχύνομαι. Ορ. 98. — 2. ώσπερεί πόλις προς 
εχθρών σώμα πυργηρούμεθα. 762. —  3. άποδος τό σώμα 
πατρί, μή ξυνθνησκέ μοι. 1075. — 4. μή με . . . ούκ εκ- 
φρώσ' άναίμακτον χρόα. Φοίν. 263 -  264. — 5. ώ λευκά 
γήρορ σώματ’. Ιίρ. Μ. 909.

2. Τό πρόσωπον άντ) του λαιμού, λευκήν διήμησ Ιφι- 
γόνης παρηίδα. Ή λ. 1023.

3. Το βλέφαρον άντ'ι του βλέμματος, ούδ’ εγώ ές σόν 
βλέφαρον πελάσω. Ή λ. 1332.
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4. Τό βλέφαρου αντί της όράσεως. είθε μ.οι δμμάτιον 
αίματόεν βλέφαρον άκέσαι’ άκέσαιο τυφλόν. Έκ. 1066 
1067.

5. Τύ βλ έφαρον αντί του υπνου. δλεΐς, εί βλέφαρα κινή
σεις υπνου γλυκυτάταν φερομένψ χάριν. Όρ. 157— 158.

6. Τό φως άντι του οφθαλμού. — 1. κατ’ ευφρόνην 
άμβλώπες αύγαί. Ρής. 736 — 737. — 2. ές τίνα βάλλων τέρ* 
ψομαι αυγάς ; Άνδρ. 1180.

7. θέα άντι του βίου, ου ταυτόν, ώ παΐ, τφ βλέπειν 
το κατθανεΐν. Τρω. 628.

8. ορασις άντ} του οφθαλμού. δεργμάτων κόραισι
πολυπλάνοις επισκοπών. Φοίν. 660 -661 .

9. 'Η  ορασις αντί του βλεφάρου, όψιν δ’ όμμάτων ςυνήρ- 
μοσεν. Ί .  Τ. 1167.

10. ‘Η  αχρόασις αντί του ωτός. φέρε νυν έν πύλαισιν 
άκοάν βάλω. Ό ρ. 1281.

11. Τό στόμα άντι της φωνής. νΙακχον άθ-ρόο) στόματι
τον Διός γόνον Βρόμιον καλοΰσαι. Βάκχ. 725 — 726.

12. Ή  σιαγών αντί του λ.αιμοϋ. ελθ’, ώ διά ξουθάν 
γενύων έλελιζομένα. Έλ. 1111.

13. ι0  λαιμός άντι του στόματος, ών ούτε σϊτα διά δέρης 
έδέξατο. Ό ρ. 41.

14. ι0  βραχίων αντί της χειρός. Γσας δέ μοι ψήφους 
διηρίθμησε Παλλάς ωλένη. Ί .  Τ. 965—966.

15. ' / /  χειρ  άντι της πράξεως. έ£όν μιάς μοι χειρός ευ 
θ-έσθαι τάδε. Ηρ. Μ. 938.

16. V/ χειρ  άντ} της συμπεριφοράς. — 1. βιαίΐι) χειρί
δαιμόνων άπολιπεΐν σφ’ Ιδη. Ήρακλ. 103. — 2. κούδέν
βιαίψ τήδε χρήσομαι χερί. 106. — 3. τά δ’ έργα βαρβάρου 
χερός τάδε. 131.

17. παλάμη αντί του ξίφους, πυριγενεΐ τέμνειν πα
λάμη χρόα. Ό ρ. 820—821.

18. ι0  πους αντί του βαόίσματος. — 1. τίς ήγεμών μοι



2. βαίνουσι λαι-ποδός όμαρτήσει. τυφλού. Φοίν. 1610. — 
ψηρψ ποδί. Ί ΐλ . 549.

19. Ί) πο'υς άντ'ι τής χειρός. ούκ εΓ ένόπλφ ποδί βοη- 
δρομήσετε. Όρ. 1622.

20. ι0 ποός άντ'ι του τάχους, σύν παρθένψ τε καί προ- 
θυμίφ ποδός. Φοίν. 1430.

21. Το υπόδημα άντ'ι του βαδίσματος, ψοφεί γοϋν άρβύλη 
δόμων εσω. Βάκχ. 638.

22. Το πέδιλον του υποδήματος αντί του ποδός. ώ θεοί, 
τίν' ες γην βάρβαρον άφίγμεθα ταχεΐ πεδίλφ. Ά ποσπ. J 23.

23. Το υπόδημα άντ'ι του ανάρωπου. Όρέστας, Μυκηνίδ’ 
άρβύλαν πρόβας. Όρ. 1469— 1470.

24. Το βάδισμα άντ'ι του ποδός. —  1. ού λήψει κόρην, 
μη κοΰφον αίρη βημ’ ές Άργείων στρατόν. Τρφ. 341 —342.
2. τρομεράν έλκω ποδός βάσίν. Φοίν. 304—305.

25. Τό βάδισμα, άντ'ι του πορευομίνου ανάριο π ου. ήσθό- 
μην κτύπου τίνος κέλευθον. Ό ρ. 1311 — 1312.

26. Το βάδισμα άντ'ι των χαταχόπων μελών, άναψύχουσι 
θηλύπουν βάσιν. I. Α. 421.

27. Τό ίχνος άντ'ι του άνάρωπου. —  1. φέρετ’ έμόν
Ιχνος. Τρφ. 1329. — 2. ποδός Ιχνος έπαντέλλών. Φοίν. 
104. — 3. εξω τρίβου τοϋδ’ ίχνος άλλαξώμεθα. Ιΐλ. 103.

28. Τό ίχνος άντ'ι της όράσεως. στείχει ταχόπουν ίχνος 
έςανύων. Τρφ. 232.

29. Τό ίχνος άντ'ι του ποδός. —  1. ίχνος δ’ έκφύλασσ’ 
οπού τίθης. νΙων. 741. — 2. θές ές χορόν, ώ φίλα ίχνος. 
Ιίλ. 859. — 3. έφερε δ’ ή μεν ώλένην, ή δ’ ίχνος αύταίς 

άρβύλαις. Βάκχ. 113 3 —1134.
30. Τό ίχνος του υποδήματος άντ'ι του ποδός. σΐγα 

σΐγα, λεπτόν ίχνος αύταΐς άρβόλης τίθετε. Ό ρ. 140 — 141.
31. Η  πτόλσις αντί του ιρονευάέντος. Ελένης πτώμ’ 

ίδών έν αίματι. Όρ. 1196.
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32. Ή  σύνεσις αντ} του άνδρωπου. ύποπτον δ ’ έστί κάρτ’ 
έμή φρενί. Τηα. 79.

33. "Η χαρδία αντί του βίου, λέχριος έκπεσεϊ φίλας 
καρδίας. Εκ. 1026.

34. 7ο αίμα αντ} του βίου, άλλ’ αίμα θήσεις ξυμβαλών 
βάκχαις μάχην. Βάκχ. 837.

35. Το αίμα αντ} τής οιχογενείας. φόνφ φόνος άμείβων 
δι’ αίματος ου προλείπει. Όρ. 816— 817.

36. Το αίμα αντ} τής έχδιχήσεως. — 1. το μητρός δ’ 
αίμά vtv τροχηλατεί. Όρ. 36. 2. πορευων τις ές δόμον 
άλαστρόριυν ματέρος αίμα σας. 336— 337.

37. Το αίμα αντ} τής αμαρτίας. "Ηρα. προσάψαι κοινόν 
αίμ’ αύτφ θέλει. Ήρ. Μ. 831.

38. Το αίμα αντ} τής δανατωσεαις. νόμος δ’ εν ύμϊν τοϊς 
τ’ έλευθέροις ίσος καί τοΐσι δούλοις αίματος κεΐται πέρι. Εκ. 
291— 292.

39. Το αίμα αντ} του (ρόνου. I. μίασμα, φεόγων αί
ματος Παλλαντιδών. Ιππ. 35. —  2. εξ ο υπέρ αίμα γενέθλιον 
κατήνυσεν. 'Ορ. 89. -— 3. έξέθυσ’ ό Φοίβος ήμα.ς μέλεον άπό- 
φονον αίμα, δούς πατροφόνου ματρός. 191— 193. — 4. είρ- 
γασται δ’ εμοί μητρψον αίμα. 284 — 285. 5. αίματος τινύ-
μεναι δίκαν. 322— 323. 6. μητρός αίματος τιμωρίαι. 400.
7. ώς ταχύ μετήλθόν σ’ αίμα, μητέρος θεαί. 423. 8. ούδ’
ήγνισαι σόν αίμα κατά νόμους χεροϊν ; 429. —  9. χρην αυτόν 
έπιθεΐναι μεν αίματος δίκην όσίαν διώκοντ’. 500 -501. -— 10. 
δστις αίμ’ εχων κυροϊ. 514. — II. κακής γυναικός ουνεχ' 
αίμ’ έξέπραξεν. 1139. 12. σταθείς επί φοίνιον αίμα.
1256. 13. Τυδεύς μεν αίμ.α. συγγενές φευγων χθονός. Ικ.
148. — J4. προς Έρινυσι θ ’ αίμα σύγγονον εξει. Ήρ. Μ. 
1077. — 15. δικαστής αίματος γενήσομαι; 1 1 5 0 .— 1(5. αίμά 
τε παιδοφόνον. 1201. -— 17. τοϊς άποκτείνασί σε προστρόπαιον 
αίμα θήσεις. Ίων. 1259— 1260. — 18. ου πρώτον θεοί εζοντ



επί ψήφοισι αίματος πέρι. 11λ. 1258— 1259. — J9. είπών 
δ’ άκοΰσας θ ' αίματος μητρός πέρι. 1. Τ. 904.

40. Το αίαα άντ) τοΰ οφθαλμού του φονεΰοντος ανθρώ
που. τώνδε προστρόπαίον αίμα προσλαβών ουδέν κακώσαι ιούς 
αναίτιους θέλω. Ήρ. Η. 1161 — 1162.

41. Το αίμα άντ) του θανάτου. — 1. τοΰ σου δέ παιδός 
αίματος κοινουμένην. Άνδρ. 654. — 2. μηδ’ επί τοξοσύνο}. 
φονίφ πατρός αίμα το διογενές ποτέ Φοίβον βροτός ές θεόν 
άνάψαι. 1194 — 1196. —  3. πατρί θ ' αιμάτων έχθίστων, επ ί
κουρος. Ή λ. 137— 138. — 4. πατρός θανόντος αιμα τιμω
ρούμενος. I. Τ. 558.

42. Το αίμα υντ) τοΰ νεχροΰ. μήθ αίμα μου δέξαιτο 
κάρπιμον πέδον. Ό ρ. 1080).

43. ι0 βίος άντ) της ψυχής, άπέπνευσεν αιώνα. Άποσπ. 798.
44. ι0 βίος άντ) τοΰ ανθρώπου, πριν ές φώς σόν κατα- 

στήσαι βίον. Αλκ. 362.
45. "Η δύναμις αντί τοΰ ανθρώπου, αλκήν τιν αινείς. 

Τ ή ς. 708.
46. C/T Αφροδίτη αντί του έρωτος. —-  1. ο&κ αυ σιωπή 

Κυπριδος άλγήσεις π έρ ι; Άνδρ. 240. — 2. οι διά μίαν γυ
ναίκα καί μίαν Κύπριν. Τρψ. 368. — 3. μετέχοιμι τάς 
Αφροδίτας. Ί . Α. 557. —  4. κατά ίίύπριν κρυπτάν. 571.

47. Η  Αφροδίτη άντ} τοΰ πόθου, μέμηνε δ’ Αφροδίτη 
τις Ελλήνων στρατφ. I. Ά . 1264.

48. 'Ή  Αφροδίτη α.ντ) της χαράς, έχουσιν Άφροδίτην 
τιν’ ήδείαν κακών. Φοίν. 399.

49. ι0  ερως άντ) του ερωτολήπτου. έρώσ ερωτ’ εκδημον. 
Ιππ. 32.

50. Ί) γάμος άντ) τοΰ μνηστηρος. ζήλον ου σμικρόν γά- 
μων εχουσ’. Εκ. 352—353.

51. Ί) γάμος αντ) της συζύγου. —  1. δμνυμι τών σών 
μήποθ’ άψασθαι γάμοον. Ίππ. 1026. — 2. καλόν νυμφευμα 
τφ σρατηλάτη. Τρψ. 420.



52. Ο  γάμος α.ντ) των συζύγων, ου γέλωτα δει σ' όφλεΐν 
τοΐς Σισυφείοις τοΐς τ’ Ίάσονος γάμοις. Μήδ. 403— 404.

53. Ί) γάμος αντι της γυναιχός. έκπεφευγασιν γάμοι με. 
Έλ. 1622.

54. Η  έχ τοΰ γάαου προερχόμενη συγγένεια αντί της 
γυναιχός. —- 1. ουκ ώδε κηδος σδν διώσεται πόσις. Άνδρ. 
869. — 2. σιγώμενον το κηδος είχεν εν δόμοις. Τρφ. 399.

55. Ο  γάμος αντί της ες έρωτος όιαπραγβείσης βίας. 
Ιΐανός άναβοά γάμους. Έλ. 190.

56. ι0 γάμος άντ'ι τής χλίνης. γάμοις Ίάσων βασιλικοΐς 
ευνάζεται. Μήδ. 18.

57. "Η χλίνη αντί τής γυναιχός. — 1. st δέ σδς πόσις
καινά λέχη σεβίζει. Μήδ. 154— 155. — 2. ε'γκληρον ευνήν 
προσλαβών. Ιππ. 1011. — 3. τουμόν παρώσας δεσπότης δοϋλον 
λέχος. Άνδρ. 30. — 4. έκβαλοΰσα λέκτρα τάκείνης βίφ.
35. — 5. ουδέποτε δίδυμα λέκτρ’ επαινέσω βροτών. 464. —
6. μίαν μοι στεργέτω πόσις . . . ευνάν. 467—470. 7. διά
γάρ πυρός ήλθ’ ετέρψ λέκτρψ. 487. — 8. άλλην τιν’ ευνήν 
αντί σου στέργε πόσ ις; 907. — 9. κακόν γ ελεξας, άνδρα 
δίσσ’ εχειν λέχη. 909. — 10. ή δουλευσομεν νόθοισι λέκτροις. 
927— 928. — 11. κακών δέ λέκτρων μή ’πιθυμίαν εχειν. 
1280. —  12. άτάρ λέχος γε τήσδ’ αν ουκ έκτησάμην. Τρι·). 
416. — 13. τής μαντιπόλου βάκχης άνέχων λέκτρ’, Αγα
μέμνων. Εκ. 123 — 124. — 14. ναυστολήσων Έλένας επί 
λέκ.ρα. 633 — 634. — 15. ΙΤυλάδη δ’ αδελφής λέκτρον, φ 
ποτ’ ήνεσας, δός. 50ρ. 1658 — 1659. — 16. κόρης τε λέκτρον 
Αντιγόνης σέθεν. Φοίν. 1588. — 17. κάτα σόν γαμει λέχος; 
Ιων. 297. —  18. ήλθες ές νόθον τι λέκτρον; 545. —  19. 

λαβών δέ δοΰλα λέκτρα. 819. — 20. ώς έμόν σχήσων λέχος.
Ελ. 30. — 21. έςηνέμωσε ταμ’ Άλεξάνδρφ λέχη. 32. — 22. 

ας έξέφυσεν Άερόπης λέκτρων άπο. 391. — 23. ποιων δέ 
λέκτρων δεσπότης άλλων έ'φυς; 572. — 24. Πριαμίδαις άγων 
Αακεδαίμονος άπο λέχεα σέθεν, ώ Έλένα. 1118— 1120. —-



25. τάμα λέκτρ’ άλλψ διδούσα; 1034. 20. επίσημα γάρ
γήμαντι καί μείζω λέχη. ΊΙλ. 936. — 27. κασιγνήτης λέχος 
ούκ αν προδοίην. Ί . Τ. 71 (>— 717. — 28. τάμα δ’ έσχες αύ 
λέχη. I. Α. 1156. — 29. παύσαι τε λέκτρων άρπαγάς Ελλη
νικών. 1266. — 30. λέκτρα συλάσθαι ßicf. 1275. —  31. καί 
γάρ εκ καλλιόνων λέκτροις επ’ αίσχροις είδον έκπεπληγμένους. 
Άποσπ. 212. —  32. μετρ ίων λέκτρων, μετρ ίων δε γάμων μετά 
σωφροσύνης κύρσαι θνητοϊσιν apt στον. 505. 33. πονηρόν
λέκτρον. 524. — 34. κοινόν γάρ είναι χρήν γυναικεΐον λέχος. 
655. —  35. ελεύθερος δ’ ών δούλος έστι τού λέχους. 772. —
36. χρόνος εκρανε λέχος έμοΐσιν άρχέταις. 775, 50 51. —
37. δ μέν γάρ άλλης λέκτρον ίμείρει λαβεΐν. 906.

58. zA/vjy σντ'ι της γυναιχός (χα) η αιΧ!ιγ/ άνζι "θά 
πόλε μιστού), τά δέ Κασάνδρας λέκτρ’ ούκ έφάτην της Άχι- 
λείας πρόσθ-εν θήσειν ποτέ λόγχης. Εκ. 129— 131.

59. c/7 xAiVjy άνζν της χάρης. —  1. εί τούσδε γ’ εύνής 
οδνεκ’ ού στέργει πατήρ. Μήδ. 88. — 2. έχει λέκτρα τυράν
νων. 140. — 3. εύ νυν τόδ’ ίσθι, μή γυναικός ουνεκα γήμαί 
με λέκτρα βασιλέων. 593—594. — 4. έχω τά τής Διός τε 
λέκτρα Λήδας θ ’. Έ λ. 638.

60. ‘Η  χλίνη αντί της παριλενιχότητος. πρώτος τό παρ- 
θένειον έζεύξω λέχος. Τρψ. 671.

61. LH  χλίνη αντί της χειρός της γυναιχός. Κρέων 
άδελφός τάμά κηρύσσει λέχη, δστις σοφής αίνιγμα παρθένου 
μάθοι, τουτψ ξυνάψειν λέκρα. Φοίν. 47— 49.

62. 'Ή  χλίνη ό.ντί του άνδρός. — 1. Φρυγιών λεχέων 
έπλευσε πλαθεϊσ’. Τ ήσ . 911. — 2. τίς σοί ποτέ τάς άπλάτου 
κοίτας έρος; Μήδ. 150 — 151. — 3. μακαρία δ’ εγώ βασι- 
λικοΐς λέκτροις κατ’ Αργος ά γαμουμένα. Τρψ. 312— 313. -— 
4. άνδρα τον πάρος καινοΐσι λέκτροις άποβαλούσ’ άλλον φιλεΐ. 
662— 663. —  5. έν ή σε λέκτρον Αίμονος μένει. Φοίν. 
1638. — 6. ω λέκτρων δύο συγγενείς εύναί. Ή ρ. Μ. 798 — 
799. — 7. βάξις, ά σε βαρβάροισι λέχεσι, πότνια, παραδί-



δωσιν. Έ λ. 225. — 8. δύσκλειαν δ’ από συγγόνου βάλετε
βαρβάρων λεχέων. 1500— 1507.

03. Ή  χλίνη άυτ) της χειρος του μνηστηρος. λέκτρα γάρ 
τά Θησέως ουκ εστι δώμά θ ’ ήτις είσεισιν γονή, Τππ. 
800—801.

04. ‘/ /  χλίνη ο\τ) του έρωτος. 1. ώ γυναικών λέχος
πολύπονον. Μήδ. 1290 — 1291. — 2. τής έμής εδνής χάριν. 
Άνδρ. 1253. — 3. ος λεχεων στυγερών χάριν ώλεσε πέργαμα 
Τροίας. Τρφ, 592. — 4. καίτοι λέγουσιν ώς μί’ εύφρόνη χαλφ 
το δυσμενές γυναικός εις άνδρδς λέχος. 000— 001. — 5. μιας 
γυναικδς και λέχους στυγνού χάριν, 770. — 0. ώσπερ σύ 
τααά λέκτρ’ εσωζες ασφαλώς. Ήρ. Μ. 1372. 7. δόλιον
ευνήν έξέπραξ’. Ελ. 20. — 8. ουκ επί λέκτρα βαρβάρου 
νεανία. 000. — 9. κρυφίαις γάρ ευναΐς πείσας άλοχον. Ιΐλ. 
720—721. — 10. όταν τις δελεάσας δάμαρτά του κρυπταΐσιν 
ευναΐς. 921— 922. — 11. Αχιλλέιος λέκτροισι πείσας ψχετ’. 
1020 — 1021. -— 12. παλίρρους δέ τάνδ’ υπάγεται δίκα δια
δρόμου λέχους. 1155 —  13. θηρώσι λέκτρον τουμόν. Ί . Ά. 
900. -— 14. μάλλον δέ λέκτρων σών πόθος μ’ εισέρχεται.
1411.

05. "Η χΐίνη άυτ) τού έρωτολήπτου. ενταύθα λέκτρων 
ίκετεύομεν φυγάς. Έλ. 799.

00. ι/ /  χλίνη άντ) του γάμου της χάρης, παρθένων επί 
λέκτροις ά νόμος εχει. Τρφ. 324.

07. Η  χλίνη αντ) του γάμου. — 1. βοά τον εν λέχει 
προδόταν κακόνυμφον. Μήδ. 205—200. — 2. δταν δ’ ές ευνήν 
ήδικημένη κυρή. 265. — 3. σόν μέν έχθαίρων λέχος. 555. -  
4. ήν δ’ αυ γένηται ξυμφορά τις ές λέχος. 571. — 5. άπτο- 
λέμους δ’ ευνάς σεβίζουσ’. 040. — 0. ουκ έσμέν ευνής άζυγες 
γαμήλιου. 073. — 7. ά φονεύσεις τέκεα νυμφιδίων ενεκα 
τεκέων. 997—998. — 8. σύ δ’ ουκ έ'μελλες ταμ’ άτιμάσας 
λέχη τερπνόν διάξειν βίοτον. 1354— 1355. —  9. λέκτρων 
άμιλλα κοόραις. Ιππ. 1142. — 10. τλήμον δέ σύ, παΐ, μητρός



λεχέων δς υπερθνήσκεις. Άνδρ. 4 9 7 —498 — 11. τάμα λέκτρα. 
Τρφ. 404. — 12. φευγουσα λέκτρα. 981. — 13. ής λέχος 
ποτ’ ήνεσα. Όρ. 1092. —  14. ποΐ γάρ έκφεύξει λ έχο ς; Φοίν. 
1674. —  15. τήδ’ εν ήμέρφ λέχη κράναι. Αποσπ. 775, 68— 
69. — 16. λέχεά θ ’ Άλίου. 781, 65.

68. 'Ή  κλίνη άντί της μνηστής. —  1 .  ει σε μη κνίζοι
λέχος. Μήδ. 568. —  2. ευνής εκατι καί λέχους σφ’ άπώλε- 
σας. 1338. — 3. λέχους σφ’ άρ’ ήξίωσας ουνεκα κτανεΐν; 
1367. — 4. άλλως λέκτρ’ εγημ’ έν Αυλίδι. Ί . Τ. 538. —
5. Ά χιλλευς λέκτριυν άπλακών. I. Α. 124.

69. ' / /  κλίνη αντί του συζύγου — 1. λυπεί δέ λέκτρων
άνδρος έστερημένη. Μήδ. 286. —  2. τάς άνανδρου κοίτας 
δλέσασα λέκτρον. 436 — 437. — 3. σών δε λέκτρων άλλα 
βασίλεια κρείσσων δόμοις έπανέστα. 443 446. — 4. μεγάλα
γάρ κρίνω τάδε, λέχους στέρεσθαι. Ά νδ. 3 7 0 - 371. — 5. τίς 
ούν αν εΐη μή πεφυκότων γέ πω παίδων γυναικί συμφορά πλήν 
ές λέχος. 905. 6. σύ τήν κακίστην αιχμάλωτον έν δόμοις
δούλην άνέξει σοί λέχους κοινουμένην ; 9 3 2 -  933. 7. ούκ
άν εν γ’ έμοΐς δόμοις βλέπουσ’ αν αυγάς τάμ’ έκαρποΰτ’ αν 
λέχη. 934 — 935. — 8. άντί παίδων καί γαμήλιου λέχους. 
Όρ. 1050. —  9. ή δέ σύναιμον λέχος ήλθεν. Φοίν. 817. — 
10. επειδή λέκτρ’ άφήκεν Αιακού. Ελ. 7. — 11. θανεΐσθαι 
κουποτ’ άλλάξειν λέχη. 836. — 12. τά πρώτα λέκτρα νυμφι- 
κάς θ ’ ομιλίας τιμάν. 1400— 1401. — 13. γυνή . . .  ου τών 
τεκόντων εστίν, άλλά τού λέχους. Άποσπ. 320.

70. "Η κλίνη άντί τής συζύγου. — 1. εί δέ τι καινόν 
ελοιτο λέχος πόσις. Αλκ. 464. ■— 2. νυμφίδιους ευνάς θανά- 
τοις κεραίζομένας ου τλητόν όράν. 885— 887. — 3. καινά θ ' 
έκτήσω λέχη. Μήδ. 489. —- 4. ξυγγνώστ' αν ήν σοι τούδ’ 
έρασθήναι λέχους. 491. — 5. βάρβαρον λέχος . . . ουκ ευδο- 
ςον έξέβαινέ σοι. 591— 592. — 6. δάμαρτος ουσης, ή λέχους 
άπειρος ώ ν; 672. — 7. πότερον έρασθείς ή σόν έχθαίρων 
λέχος; 697. — 8. δς ούτε λέκτριυν νεογάμων δνήσομαι.
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1348. -— 9. νοσούν!)·’ όρώντας λέκτρα. Ιππ. 463. — 10. την 
δεσπότου προδοΰσαν έξαυδά λέχος. 590. — 11. σώζεται πικρόν 
λέχος. 635. — 12. ή χρηστά λέκτρα. 636. — 13. ώλεσας 
κεδνόν λέχος. 835. — 14. λέχους μοι και τέκνων έπιστολάς 
έ'γραψεν. 858— 859. — 15. ήσχυνε τάμα λέκτρα. 944. — 16. 
λέχη τ’ ερημ’ άν ουποτ' έξελείπετο. Άνδρ. 308. — 17. όστις 
προς άνδρος Φρυγός άπηλλάγης λέχους. 592. — 18. ή μέν 
τι κερδαίνουσα συμφθείρει λέχος. 947. — 19. ώ παΐ, μήποτε 
σών λεχέων το δυσώνυμον ώφελ’ έμόν γένος ές τέκνα καί 
δόμον άμφιβαλέσθαι. 1188 1191 — 20. γαμει βιαίιυς σκότιον
Αγαμέμνων λέχος. Τρφ. 44.·— 21. γαμεΐ . . . Κλυταιμνήστρας 

λέχος. 50ρ. 19— 20. — 22. σύ δ άλλο λέκτρον παιδοποίησαι 
λαβών. 1080. — 23. ή ζών μακάριον κτήσει λέχος. 1208. -
24. λέκτρ’ έπήνεσ’ 1672. — 25. έπεί δ’ άπαις ήν χρόνια 
λέκτρα ταμ’ εχων. Φοίν. 13 — 14. — 26. μαθών δέ τάμα 
λέκτρα μητρφων γάμων. 59. — 27. τίνι τρόπιρ δ’ εσχες λέχος; 
408. — 28. κει μή γάρ εύνής ήψατ’, άλλ’ εχει λέχος. 946.
29. ε’ιθε τινές ευναί δικαίων υμεναίων ειν νΑργει φανώσιν τέ- 
κνοισιν έμ.οΐς. Ικ. 1026— 1028. —  30. έπΆημον εύνήν 
Έρακλεΐ ζυνοικίσας. Ήρ. Μ. 68. — 31. τάλλότρια λέκτρα 
δόντος ουδενός λαβών. 345. — 32. χρόνια δέ σπείρας λέχη 
άτεκνός έστι καί Κρέουσ’. ’Ίων. 64—65. —  33. ους άποδείξω 
λέκτρων προδότας αχάριστους. 879— 880. — 34. φυλάσσειν 
τάμ’ άναγκάσας λέχη. Ελ. 427. — 35. ου τί που λελήσμεθ 
εξ άντρων λέχος. 475. —  36. όθεν σύ θεοπόνητ’ έχεις ^εχη. 
584. — 37. τά δέ κέν’ έξάξει λ έχ η ; 590. —- 38. ή γάρ 
γαμεΐν τις τάμ’ έβουλήθη λέχη ; 784. —  39.. τάμ’ άποκτεΐναι 
λέχη. 807. — 40. τάμά γ’ άποδοΰναι λέχη. 974. — 41. όταν 
δ’ . . . άμαρτάνη πόσις τάνδον παρώσας λέκτρα. Ήλ. 1036 — 
1037. —  42. μικρά γάρ μεγάλιυν άμείνω σώφρον’ έν δόμοις 
λέχη. 1098-— 1099. —- 43. ει τις εκ δόμων λαβών οιχοιτο 
τόν τ’ εχοντ’ άπωθοίη λέχους. Ί . Α. 62—63. — 44. εί μή 
παρ’ ημών εισιν ες Φθίαν λέχος. 103. — 45. παΐδ’ έπεφήμισα
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νυμφείους εις αγκώνων εύνάς εκδώσειν λέκτροις. 130 —132. — 
40. λέκτρα χρήστ εράς λαβεΐν; 383. — 47. άπολέσας κακόν 
λέχος άναλαβεΐν θέλεις. 390. —  48. την έμήν μέλλουσαν 
εύνήν μή κτανεΐν. 1355. — 49. γενναϊον λέχος εύρεΐν. Αποσπ. 
153. —  50. εγώ γάρ εξω λέκτρα. 1044.

71. Το σχότος της χλίνης αντί της εν σχότει εύρισχο- 
μάνης συζύγου, λέκτρων σκάτια νυμφευτήρια. Τρω. 251.

72. Ή  χλίνη άντ) της ηθίχης χ ad απάτητος. — 1. ώς 
σώσαιμι Μενέλεφ λέχος. Ελ. 48. —  2. ινα μή λέκτρ’ ύπο- 
στρώσω τινί. 59. —  3. ιν’ άνδρι τάμα διασώση λέχη. 05.

73. ' / /  χλίνη άντι της άά εοωτος συνενωσεως. ει δε 
λέκτρα διέφυγες τάδ’ ούκ εχω. Ελ. 794.

74. 1Η  χλίνη άντ) των πόνων του συζυγιχοϋ βίου. 
Κύπρις . . . κρίνοι λέχη γυναικών. Μήδ. 040 — 041.

75. V! χλίνη άντ) της συζύγου χα) της αντίζηλου της 
συζύγου, κρυπτά κοίτα λεχέων σών. Ίππ. 154.

70. Η χλ  ίνη άντ) τού πόλου της απίστου συζύγου, λέκτρα 
τε Κρήσσας Αερόπας δολίας δολίοισι γάμοις. Ό ρ. 1009 — 1010.

77. Η χλίνη άντ) της μοιχείας. Αίγίσθου λέχος. Ορ. 619.
78. Η χλίνη αντ) της άνηΰιχότητος. οσιος απ’ ευ^άς ών. 

Ιων. 150.
79. ι/7 χλίνη άντ) της έρωτιχης σχάσεως. — 1. ουκ ήν 

θεοπόνητά μου λέχη. Τρφ. 953 — 2. λέκτρων φθονούσα Ζηνί.
ΙΙρ. Μ. 1309. —  3. εγώ δέ τούς θεούς ούτε λέκτρ’ α μή 

θέμις στέργειν νομίζω. 1341— 1342. — 4. πώς δέ σκοτίας 
άναφήνο) εύνάς. Ιων. 800 -861. -— 5. ούκέτι κρύψου λέχος. 
874. — 6. άείδεθ’ υμνοις άμέτερα λέχεα. 1091— 1092. —
7. παλίμφαμος αοιδά . . . ιτω δυσκέλαδος άμφί λέκτρων. 
1096 — 1098. -  8. ές Ζην’ άναφέρειν τήν αμαρτίαν λέχους.
Βάκχ. 29.

80. ‘/ /  χλίνη άντ) της ερωμένης. — 1. πάσας αν εύνάς 
θυγατέρ’ ήδικημένην βουλοι’ αν ευρεΐν. 'Ανδρ. 350 — 3 5 1 .— 2. 
άλλ’ έπηνέγκω λέχη τάλλότρια. Ή λ. 1089— 1090.
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81. Η  συγχοίμησις αντι τής συζύγου, ώ γενναία σογ- 
κοιμήματα, Νηρέως γένεθλον, χαΐρε. Άνδρ. 1273— 1274.

82. Ί ί  ωο'Γνες τοχετοϋ αντί τού παιάός. ή δέ τον εμον 
ώδίνων πόνον μαστοΐς ύφεϊτο. Φοίν. 30— 31.

83. Ό  παΐς άντί τού τοχετοϋ. — J. ου γάρ οιδ’ εγώ, 
δέκατη σελήνη παιδός ώς νομίζεται. Ή λ. 1125— 1120. — 2. 
παιδός αριθμόν ώς τελεσφόρον θύσω θεοΐσι. 1132— 1133.

84. Ο μαστός αντί τής γυναιχός. διά κενής άρα έν 
σπαργάνοις σε μαστός έξέθρεψ’ δδε. Τρφ. 753 — 754.

85. Ή  οιχία άντί τού άν^ρωπου. — 1. ταμά. δ' ούκ 
έπίσταται μέλαθρ’ άπωθεΐν. Αλκ. 500— 507. — 2. Πελίου 
εχθρός εστί μοι δόμος. Μήδ. 734.

80. Ή  οΙχία άντ'ι τής γενεάς. 6 τε γηγενέτας δόμος 
ούκέτι νύκτα δέρκεται. ’Ίων. 1400.

87. Ή  εστία αντί του ανάρώπου. βασιλίδ’ εστίαν Ατρεί
δαν κακώς εβαζε. Ρήσ. 718—719.

88. Το μεσονύχτιου αντί τού νυσταγμού, ούκ άμολγόν 
έξομόρξετε. Άποσπ. 781.

89. ιΟ ύπνος αντί τού χαάεύοοντος. σέλας πυρός μέλαι- 
ναν αιγλαν εδωκεν υπνψ. Τρφ. 5 4 8 —550.

90. Το φρόνημα αντί τού ανθρώπου, τοϊς σοφοίς δ 
εύκτον σοφφ εχθραν ξονάπτειν, μάμαθεΐ φρονήματι. Ηρακλ. 
4 5 8 —459.

91. 1Η  πενία αντί τού πενητος. σοφόν δε πενίαν τ είσο- 
ράν τόν όλβιον. Ικ. 170.

92. Ή  λύπη άντ'ι τού άποάανόντος. άλλ’ επειθέ με 7έγων 
θαραϊον κήδος ές τάφον φέρειν. ’Άλκ. 827— 828.

93. Το όνομα, άντ'ι τού φίλου, ώ ποθεινόν όνομ' ομιλίας 
έμής. Όρ. 1082.

94. Ή  σεβάσμιό της αντί τής χειρός τού σεβαστού αν
θρώπου. σέβας γάρ χειρός αίδοΰμαι το σόν. Ίππ. 335.

95. 7ο θάρρος άντ'ι τού θαρραλέου νεανίου. όταν τις . . .  
τολμάς άφαιρή. Ίκ. 448—449.



273

96. Το δόρυ άντι τοι έχδιχησαντος ανθρώπου. — 1.
ώστ’ Ατλαντικών πέραν φευγειν ορών νιν δειλία τούμόν δόρυ. 
Έ ρ . Μ. 234 — 2.15. —  2. ώστε διαφυγεΐν τούμόν δόρυ. Τ. 
Τ. 1326.

97. Το ξίφος αντί του ανθρώπου, ποΰ ’στιν ούτος δς 
πέφευγε τούμόν εκ δόμων ξίφος; ’Op. J506.

98. ' / /  ’Ερινυς άνζ'ι του χαταράτου ανθρώπου, ερημά σ 
ά πολυστονος Οίδιπόδα δώματα λιπούσ’ ήλθ·’ Έρινός. Ικ
835— 836.

99. "Η ’Ερινυς αντί τής απάνθρωπου πράςεως. άλυρον 
άμφί μούσαν ολομέναν τ’ Έρινύν. Φοίν. 1028 — 1029.

100. *0 φόνος αντί του φαρμόχου. φανερά τάδ’ (οηλ. 
πώματα) ήδη σπονδάς έκ Διονύσου βοτρύων θοαΐς έχίδνας στα- 
γόσιν μιγνυμένας φόνφ. ’ ίων. 1231 — 1233.

101. φόνος αντί του φονευθ έντος. Μυρτίλου φόνον 
δικών ές οίδμα πόντου. Ό ρ. 990.

102. 'Ό φόνος αντ) του αίματος. — 1. ώς άν τις αυ
τών . . .  κλίμακας ράνη φόνφ. Έήσ. 72— 73. — 2. Θρήξ τε 
συμμιγής φόνος. 431. —  3. ομμάτιυν τ’ άπο φόνου σταλαγμοί 
σήν κατέσταζον γένυν; Έ κ . 240—241. —  4. άφίεσαν λαιμών 
βροτείων εύΟ-υς ουριον φόνον. Ίίρακλ. 821 — 822. — 5. νεκρών 
απαντ’ ‘Ισμηνόν έμπλήσω φόνου. Ή ρ. Μ. 572. —  6. φόνφ δέ 
ναύς έρρεΐτο. Έ λ. 1602. —  7. Έλλην ου καταστάζει φόνος.
I. Τ. 72.

103. ι0 φόνος αντί του νεχροΰ. πύλας άνοίξας σών τέ
κνων όψει φόνον. Μήδ. 1313.

104. Ό  φόνος αντ) τής τυφλώσεως. εις όμμαθ·’ αυτού 
δεινόν εμβάλλει φόνον. Φοίν. 61.

105. ' / /  χλοπή αντ) του συλληφθ έντος ανθρώπου, νλο- 
πάς σάς έκ δόμων έδέξατο. Έ λ. 1675.

106. 0 φόβος αντ) τής φοβιζούσης φωνής. — 1. πολ- 
λοΐσι συν κώδωσι έκτύπει φόβον. Τήσ. 308. — 2. εννυχος γάρ 
έξώρμα φόβος. 788.

1S
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107. Ί ί  νόσος ά.ντ'ι τοϋ νοσοϋντος ανθρώπου. νόσημα 
κηδεύοντα παιδαγωγός. ’Ορ. 883.

108. Ί) ολοφυρμός ά,ντ'ι του νεχροϋ. HP. Θησεδ, δέ- 
δορκας τόνδ’ αγών’ έμών’ τέκνων; ΘΗ. ηκουσα. Ήρ. Μ. 
1229— 1230.

109. ' / /  χέόρος άντ} της νεχροάήχης. έν ταΐσιν αόταίς 
γάρ μ’ έπισκήψω κέδροις σοί τούσδε θεΐναι. /\λκ. 365 — 366.

110. ιΟ ° Αιοης άντ} τοϋ βανάτου. —  1. η σ’ έπήγαγε 
θανάσιμον προς Γ,Αιδαν. Έ κ. 1032—1 0 3 3 .— 2. δς τάν θηλο- 
γενη στολάν νάρθηκα τε πιστόν "Αιδαν ελαβεν εοθορσον. Βάκχ. 
1 1 5 6 -1 1 5 8 .

111. Η  ' Ελλάς άντ} των ελληνων γυναιχων. βοάν βοάν 
δ' ‘Ελλάς κελάδησε κάνωτότοξεν. Έ λ. 3 7 0 —371.

II. Ac πράξεις των άνάρώπων έν γένει.

1. Το σχότος άντ} τοϋ περιχαλυμματος. κρατ’ι περιβάλω 
σκότον. ΜΙρ. Μ. 1159.

2. Α) ποϋς άντ} της όόοϋ. νόστιμον ,δ ελθοις πόδα. Αλκ.
1 153. III.

III. ' / /  μυθολογία.

1. Η  χλίνη άντ'/ της έρωτιχης σχέσεως των άεών. 
οδ λέκτρ’ έν άλλήλοισιν, ών ουδεις νόμος, ξυνηψαν. Ή ρ. Μ. 
1316— 1317.

2. ' / /  χλίνη άντ} της έρωτιχης σχέσεως τοϋ Αιός. ως 
πιστόν μ.οι τό παλαιόν ήδη λέχος, ώ Ζεϋ, τό σόν ούκ έπ 
έλπίδι φάνθη. Ήρ. Μ. 801 —804.

3. Η  ρΐψις άντ} τοϋ χεραυνοϋ τοϋ Αιός. κεραονίοος βο- 
λάς λαβοδσα πατρός έκ χερών. Τριρ. 92— 93.

4. Το σχηπτρον άντ} της Αημητρος. ουτι . . . είσορώ . . . 
σκήπτρα Δήμητρος κόρης. 'Ηρ. Μ. 1103 — 1104»
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5. 7 /  τιμή αντί τής άίχης. ώ Ζεΰ πρόγονε καί Δίκης 
σέβας. Ό ρ. 1242.

6. 7ο αίμα r>yg οπό τοΰ Βάχχου σφαγείσης αίγός.
άγρεύων αίμα τραγοκτόνον. Βάκχ. 138—139.

7. 7 /  Μοΰαα αντί τοΰ άσματος του Ορφέως. ένθα 
ποτ’ Όρφεύς κιθ-αρίζων ξύναγεν δένδρεα Μοόσαις. Βάκχ. 
561—562.

8. 7 /  πτώσις αντί τής προ τοΰ Κάδμου βαινούσης βυός. 
μόσχος άδάματον πέσημα δίκε τελεσφόρον διδοϋσα χρησμόν. 
Φοίν. 640 -  642.

9. ' /λ σιαγων αντί τών οδόν των τοΰ υπό τοΰ Κάδμου 
φονευδέντος δράχοντος. δς δράκοντος γενυος εκπεφυκε παΐς. 
Φοίν. 941.

10. 7ο πτερ'ον αντί τής Σφιγγός. τδ παρθένιον πιερόν. 
Φοίν. 806.

11. 77 δύναμις αντί τής Χίμαιρας, τάν πυρπνέουσαν εν αί
ρει τρισώματον άλκάν. Ίων. 2 0 3 —201·.

12. ι0  φόνος αντί τοΰ φαρμαχεροΰ αίματος τής Γοργοΰς. 
κοίλης μέν όστις φλεβός άπέσταξεν φόνος. Ίω ν. 1011.

13. Ή  έλάτη αντί τοΰ λέμβου τοΰ Χάρωνυς. λίμναν 
Άχεροντίαν πορεύσας έλατα δικώπι«). Άλκ. 443.

14. 7 /  χωπη αντί τοΰ λέμβου τοΰ Χάρωνος. είίΐ . . . 
δυναίμαν δέ σε πέμψαι φάος ές Άΐδα τεράμνων Κωκυτοΰ τε 
ρεέθρων ποταμία νερτέρα τε κώπομ Άλκ. 455 -  459.

•
IV. ι/7 ιερουργία.

1. Τό μαντιχόν πτηνόν αντί τής μαντείας, οιωνόν έθέμην 
καλλίνικα σά στέφη. Φοίν. 858.

2. Το πτερόν αντί τής πτησεως των μαντιχα,ν πτηνών. 
δι’ οίιυνών πτεροΐς. Ίω ν. 377.

3. Η δυσία  αντί τοΰ βωμοΰ. μετάστησον θεάς σφαγίων, 
έφ’ οίσι ξενοφόνους τιμάς εχω. Τ. Τ. 775— 776.

18*



4. 1Η  χατάρα άντ} τοΰ βωμοΰ. αίμορράντων δυσφόρμιγγα 
ξείνων αιμάσσουσ’ αίαν. Ί .  Τ. 2 2 5 —226.

5. "Η τροφή άντ} του βωμοΰ. νέος μέν ούν ών άμφί 
βιυμίους τροφάς ήλάτ’ άθύρων. ’ Ιων. 5 2 —53.

6. ' / /  σφαγή άντ} τοΰ θυσιασθησομένου προβάτου, πυρά 
τ’ έπέσφαξ’ αίμα μηλείου φόνου. Ή λ. 92.

7. Η  σφαγή αντί τοΰ αίματος, τοΰ θυσιασθησομένου 
χτηνους. ώς σφαγαίσι Διονύσου πέτρας δεύσειε δισσάς. νΙιον. 
1126— 1127.

8. ' / /  σφαγή άντ} τοΰ αίματος τοΰ θυσιασθέντος αν
θρώπου. ώς μή μιάνη βωμόν εύγενεΐ φόνφ. I. Α. 1595.

9. cΗ  ρεΰσις άντ) τοΰ αίματος τοΰ θυσιασθ εντός άνθρω· 
που. οόδέ πω βωμός θεάς Έλληνικαΐσιν έξεφοινίχθ-η ροαΐς. Ί . 
Τ. 2 5 8 -2 5 9 .

10. Το αΐμα άντ} της θυσίας, πριν επί ξίφος αΐματι σφ 
πελάσαι; Μ. Τ. 8F0.

11. Το αίμα, τοΰ πεπτωχότος άντ} της σπονδής, ουδέ πρός 
τάφους εσθ’ δστις αύτοΐς αίμα γγ] δωρήσεται. Τρψ. 381— 382.

12. Η  πέτρα άντ} τοΰ εν Δείφοίς μαντείου, τελουμένων 
δέ Δελφίς είσεται πέτρα. Ανδρ. 998.

Υ. (Η  μουσιχή.

Ί) λοκος άντ} τοΰ αΰλοΰ. Λίβυς τε λωτός έκτύπει. 
Τρψ. 544.

VI. ι0  χορός.

Ό  ποΰς άντ} τοΰ χοροΰ. πάλλε πόδ’ αιθέριον, άναγ’ άναγε 
χορόν. Τρψ. 325.

V II. ιΗ  υφαντουργία.

'Ή  χερχ}ς άντ} τοΰ υφάσματος, κερκίδ' Ήδωνης χερός 
γίνουν. Εκ. 1153 — 1154.



VIII. Ί) πολιτιχός βίος.

1. Το σκηπτρον άντ'ι της κυριαρχίας, σκήπτρα χώρας 
τήσδ’ άναρπάσας. Ή ρ. Μ. 1167.

2. Το δόρυ άντ'ι της κυριαρχίας, γης ής εμόν κρατεί 
δόρυ. Ιππ. 975.

3. Το δόρυ άντ'ι του σκήπτρου, φίλιππον λαόν ευθυνών 
δορί. Έ κ. 9.

4. Η  τυραννία αντί του τυράννου. —  1. ουδ’ επί 
πόλεσί γε δίπτυχοι τυραννίδες μιας άμείνονες φέρειν. Άνδρ. 
471 — 472. — 2. φήμ’ εγώ τυραννίδα κτείνειν τε πλείστους. 
Άποσπ. 288, 5 — 6.

5. Ή  τυραννία αντί της χωράς, πολλής γάρ άρχω κάν- 
θάδ’ ών τυραννίδας. 'Ρήσ. 484.

6. Ή  ο’ντν της μητρικής χαρας. πατήρ μεν έκπε-
σών στροντοΰ λέχους. Ή ρ. Μ. 555.

7. Το κλείδρον άντ'ι του πυλωροΰ. τα. μέν πυλωρών 
κλήθ-ρά μ’ είσεδέξατο. Φοίν. 261.

8. Η  πόλις άντ'ι των πολιτών. Θήβαις εθηκεν όμμ’ 
έλευθ-ερον βλέπειν. Ή ρ. Μ. 221.

9. Ή  χε)ρ ά,ντ'ι τοΰ όχλου. ή προς Αργείας χερός. 
Ό ρ. 445.

10. Ή  χειρ  άντ'ι του ψηφίζοντος λ.αου. αλις άπ’ Αργείας 
χερός τέθνηχ’ ό τλήμων. Ορ. 1027— 1028.

11. 0 Κάδμος άντ'ι των Θηβών. άμφί γάρ πύλας Κάδμ,ου 
θανόντων επτά γενναίων τέκνων άπαιδές είσιν. Οκ. 11 — 13.

12. Τα. υδατα τοΰ Σιμόεντος άντ'ι της Τροίας. Σιμοεν- 
τιάσιν μέλεα πάθεα ροαΐσιν. Τρψ. 1116 — 1117. IX.

IX. Ή πόλεμος.

1. Η άρχιστρα,τηγία άντ'ι τοΰ στρατού, ώ τήσδ άνάσσων 
Ελλάδος στρατηγίας. Ί . Τ. 17.
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2. Ο Αρης άντ'ι τοΰ πολέμου, πόλις αδ’ επ’ άκροις εστακ’ 
Ά ρεως στεφάνοισιν. Φοίν. 832— 833.

3. Ό  "Αρης αυτί του στρατού. — 1. δεσπότου πέρσαν- 
τος Αχαιόν Αρη. ‘Ρήσ. 237. —  2. ώ Τροία, . . . είλέ σ’ ο 
χιλιόναυς Ελλάδος ώκύς Ά ρ η ς. Ανδρ. 105— 106. — 3. 
Ά ρεος ιππότην όχλον. 1κ. 660. —  4. άρας ναυσί χιλίαις 
Ά ρ η  ες γην επλευσε. Ή λ. 2 — 3. — 5. όταν χάλκαστις 
νΑρης πόντιος εΰπρώροισι πλάταις είρεσί^ πελάζη. Τ. Α. 
764—765.

4. Ό  "Αρης οντ'ι της στρατιωτικής δυνάμεως. — 1. ρί
πτεις κυβεύων τον προς Άργείους Ά ρ η . Τησ. 446. — 2. μάλα 
δ’ οξύς ' Αρης ό Μυκηναίων. Ήρακλ. 289—290.

5. ιι9 Ά ρης αντί της εμπολέμου μερΐδος. λόχου δ’ έξέ- 
βαιν’ Ά ρης. Τρψ. 560.

6. 'Ό "Αρης ά,ντ'ι του πολεμιστοΰ. — 1. Πολυνείκης, πό-
λαις Αρη προσήγε. Φοίν. 1123 1124. — 2. ο Μυρμιδόνων
Ά ρ η ς. Μ Α. 237. — 3. λευκήρετμον δ' Ά ρ η  Τάφιον ήγεν. 
283—284.

7. "Αρης αντί του πολεμικού χλάρρους. Ά ρ η  δ’ Αίτω- 
λόν έν στέρνοις εχει. Φοίν. 134.

8. Ό  "Αρης και το δόρυ άντ'ι τοΰ στρατού, άλλ’ ό Κ α
δμείων Ά ρης κρείσσων κατέστη τοΰ Μυκηναίου δορός. Φοίν. 
1081— 1082.

9. 10 Ά ρης α.ντ'ι τοΰ στρατού και η αιχμή άντ'ι τοΰ πόλε- 
μιστοΰ. ή£ω δέ πολλήν Ά ρεος Άγρείου λαβών πάγχαλκον 
αιχμήν δεύρο. ‘Ηρακλ. 275— 276.

10. Ί) "Αρης αντί τοΰ πολέμου και ό δράκων άντ'ι τοΰ 
Θηβαίου πολεμιστοΰ. τίς δ’ εκ δράκοντος Φοΰρος αν γένοιτ' 
Α ρης; Τκ. 579.

11. Το δόρυ αντί τοΰ πολέμου. — 1. δοράς γέρας δο- 
θ-εΐσα λείας Τρωικής έξαίρετον. Άνδε. 14— 15. — 2. καί νϋν 
πόλις μέν πάσ' άνέστηκεν δορί. Έκ. 494. — 3. καί σφάγια 
προ δορός καταβάλοις. Όρ. 1603. — 4. δορός Φοίβω μ’



επεμψαν svftáó άκροθίνιον. Φοίν. 2 8 1 —282. —  5. τρόπαια 
πώς άναστήσεις δοράς; 572. —  6. μή μοι δορί συντάραξες 
. . . πόλιν. Έρακλ. 378— 380. — 7. Μυκήνας εύδαίμονα και 
δοράς πολυαίνετον άλκά.. 759—7G0. —  8. στρατηλατήσας 
κλεινά Καδμείων δορός. Ήρ. Μ. 61. —-9 . δορί τε γά πάτριος 
φέρει σωτήριον άλκάν. Ίων. 483— 484. —  10. άθλον Έ λλη- 
σιν δορός. Έ λ. 43. —  11. δ δέ δοράς προθυμίομ 717.
12. φασίν νιν ούκέτ’ ούσαν οΐχεσθαι δορί. Ί .  Τ. 519. — 13. 
νικηφόρου δοράς τύχοιτε. I. Α. 1557— 1558.

12. Tó δόρυ άντ} του στρατού. —  1. ούκ οίσθα δοράς
πέλας Αργείου νυχίαν ημάς κοίτην πάνοπλους κατέχοντας ; 
ιΡήσ. 2 0 —22. —  2. θ·έλω καί πάσαν έλΦών Έ λλάδ’ εκπέρσαι 
δορί. 471 472. —  3. ούχ’ ώδε πορθ-εΐν ρςιδι’ ως λέγεις δορί.
478. — 4. προς Αργείου δορός δλωλε πορίΐηθεΐσ’. Τρψ. 
8 —9. — 5. γη δορί πεσοϋσ’ Έλληνικψ. 868. — 6. εί δέ μη 
Φρυγών πύργους πεσόντας ήσμεν Ελλήνων δορί. Έ κ. I l l  1 — 1112. 
—  7. κάκεΐ γάρ ήν τις πόλεμος Εύμόλπου δορός. Φοίν. 
854. — 8. πώς γάρ Άργείων δόρυ πυλών άπεστήσασθε πυργη- 
ρούμενοι. 1086— 1087. — 9. φύλακας ’Αργείου δορός. 1094.

ν — 10. μή νυν τρέσης ετ’ έχθ-ρόν ’Αργείον δόρυ, ίΐρακλ. 
500. —  11. πόσον τι δ’ εστ’ άπω&εν ’Αργείον δόρυ; 674. — 
12. τά πρώτα μέν νυν πίτυλος ’Αργείου δοράς έρρήξαθ’ ημάς. 
834—835. — 13. Ιτρεψάμεθ’ Αργείον ές φυγήν δόρυ. 842. —
14. σύμμαχον φέρων δόρυ. Ηρ. Μ. 1165. — 15. ολίγον 
άλκιμον δόρυ κρείσσον στρατηγού στρατεύματος. Αποσπ. 245.

13. Το δόρυ αντί της στρατιωτικής δυνάμεως. Τροίαν 
έάσαι πολεμίων πεσεϊν δορί. 'Ρήσ. 398.

14. 7ο δόρυ αντί της τάξεως το~>ν ααχομένων. έστη 
μέσοισιν έν μεταιχμίοις δορός. Ήρακλ. 803.

15. 7ο δόρυ αντ'ι τού ττολεμιστού. —  1. πολεμίους . . .
σόν βλέποντας ές δόρυ. ιΡήσ. 11 3 —114. — 2. ουτ’ αν σφ’ 
Αχιλλέως ουτ’ αν Αίαντος δόρυ . . . σχέΐίοι. 601^-602. —
3. μή κλωπος αινεί φωτός αίμύλον δόρυ. 709. „— 4. εζη τε



ΙΙρίαμος Έκτορός τ’ ήνθει δόρυ. Έ κ. 1210. —  5. δι’ Ά γα- 
μέμνονος δόρυ λαβόντα νύμφην. Op. 114G— 1147. —  6. εί 
Μυκηναίου δορός φόβφ παρείην. Φοίν. 513— 514. — 7. πριν 
ές μάχην τε καί δορός τάξιν μολεΐν 697. — 8. εγγύς άλκίμου 
δορός. Ήρακλ. 815. —- 9. πεδίον έμπλήσας δορός. I. Α. 
355. — 10. Ιρις ερις Ελλάδα συν δορί ναυσί τ’ άγει ές πέρ- 
γαμα Τροίας. 588— 589. — 11. εις άλκήν δορός. Άποσπ. 
300. — 12. ούκ άν νιν έξέπεμπον εις μάχην δορός. 362, 24.

16. Τό δόρυ αντί τής μάχης. 1. ούδ’ ώδε γ αίσχρώς 
επεσον έν τροπή δορός. Έήσ. 82. -— 2. πώς γάρ περάσεις 
σκόλοπας έν τροπή δορός. 116. —  3. Έκτορος μέν εύιυχοΰν- 
τος ές δόρυ. Τρψ. 1162. — 4. Έκτωρ τ’ άδελφός ούμός 
ηύτύχει δορί. Έκ. 18. — 5. ήλθον δέ προς κίνδυνον Άγρείου 
δορός. Φοίν. 1080. — 6. κλεινός έν κλεινφ δορί. Τκ. 593.
7. οι τε συμμετασχόντες δορός. 648. — 8. στρατηλάταις 
δορός διπλάζεται τιμά. 7 8 0 —781. — 9. σκοπεί. . . ποίφ προ
σάγει στρατόπεδόν τ' άνευ δορός. Ήρακλ. 395—396. — 10. 
σέ μέν δόκησις ελαβεν ευκλεής δορός. Ήρ. Μ. 288. — 11. 
δς έπί δόρυ γιγαντοφόνον ήλθε. 1192— 1193. — 12. οτ’ ήλθεν 
ές δόρυ. νΙων. 997. — 13. νΑρη τό κατ' έμέ κοσμήσω δορί.'
I. Α. 93!. — 14. Τροίας τε πέργαμ’ έξελεΐν ημάς δορί. 
1576.

17. Το δόρυ αντί τοϋ πολεμίου. — 1. πεσοΰσα δορί 
καταφθίνει γά. Τρψ. 1301. — 2. πόλιν κίνδυνος εσχε δορί 
πεσεΐν Έλληνικψ. Έκ. 4—5. — 3. τί δράσας ή δορός ποιου 
τυχών; Ήρ. Μ. 540.

18. Τό δόρυ αντί τής συμμαχίας. κοινψ δορί. ΧΙων. 296.
19. Τό δόρυ αντί της βοηδείας. — 1. ξυμμάχων κενόν 

δόρυ εχων. Όρ. 688. — 2. ώς νοσοϋντι τειχέων είη δορός 
αλκή δι’ ολίγου. Φοίν. 1097— 1098. — 3. φερνάς γε πολέ
μου καί δορός λαβών γέρας. νΙων. 298.

20. Τό δόρυ αντί τής ε ζ  ένέδρας έπιδέσεω ς. άλλ’ άμφί 
δεΐπνον ουσι προσβάλω δόρυ ; Φοίν. 728.
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21. Τό δόρυ άντ'ι της τύχης ζοΰ πολέμου, επειδή τούμον 
ευτυχεί δόρυ. Ρήσ. 319.

22. Τό δόρυ άντ'ι της νίχης. καλλινίκου δορός άγαλμ’ ιδρύ- 
σατο. Ηρ. Μ. 49.

23. Ίά  αιχμή αν τι τού πολέμου, δλοιντο λόγχαι καί τά 
Μενέλεω κακά. Ί . Α. 658.

24. Ί έ  αιχμή άντ'ι του στρατού, ηγούμενος λόγχαισιν. 
Βάκχ. 1359.

25. 1H αιχμή αντί τού πολεμιστοΰ. —  1. [Ιριάμοιο δέ 
γαΐαν Ελλάς ώλεσ αιχμά. Τρψ. 837— 838. —  2. I. Β, I, 
58. — 3. δσον ήσσονες Ελλάδος έγενόμεθ’ αιχμάς. Ό ρ. 
1484— 1485. — 4. ελθ’, ως σε λόγχη σπαρτός έν πόλει λάβη. 
Ικ. 578. —  5. Αγαμέμνονά τε λόγχαις Έλλάσι. Ί . Α. 
1528— 1529. — 6. λόγχης άριθμψ πλείονος κρατούμεναι. 
Άποσπ. 288, 12.

26. Η  αιχμή άντι τού πολεμίου. — 1. μαλερά μέλαθρα 
πυρί κατάδρομα δαΐψ ιε λόγχομ Τρψ. 1298— 1299. — 2. 
πολλοί δέ λόγχαις πολεμίων άμείνονες ήσσούς γεγώτες κρείσσον 
ήλθον εις τύχην. Αποσπ. 303.

27. cΗ  αιχμή άντ'ι της σάχης. —  1. δτ άμφί Τρωικαΐς 
δεκέτεις άλάληντο νέοι λόγχαις. Άνδρ. 306— 307. — 2. 
λαμπροί δ’ έν αίχμαΐς Ά ρεος εν τε συλλόγοις. 'Αποσπ. 16.

28. ' Η  αιχμή άντ'ι της πάλης, θηρών έν αιχμή. Ηρ. 
Μ. 158.

29. 1Η αιχμή άντ'ι της μονομαχίας. — 1. αιχμήν ές μίαν 
καθέστατον. Φοίν. 1273. — 2. ήν μέν φθ-άσω παΐδας προ 
λόγχης. 1280— 1281.

30. 'Ή  αιχμή χα'ι τό δόρυ αντί της αιχμαλωσίας, ούχ ύπ’ 
αιχμής σ’ ούδ’ ύπ’ Αργείου δορός γάμους γαμεΐσθαι τούσδ’ 
έδόξαζόν ποτέ. Τρψ. 346 — 347.

31. Τό ξίφος άντ'ι της μάχης, άορι δ ’ έν φονίψ τετρα- 
βάμονες ίπποι επαλλον. Ή λ. 476.

32. ιΗ  παραλία άντ'ι των έπ'ι της παραλίας περιπλανώ·



μινών χαί περί των πεπζωχόζων όδυρομένων, χαί τδ ξίφος 
ανζί ζοϋ έξεσζραζευχόζος συζύγου, ήιόνες δ’ άλιαι ίαχοΰσ’ . . . 
<χί μεν άορας, αί δέ παϊδας. Τρφ. 826 — 831.

33. Τδ ξίφος χα'ι ζδ δόρυ αντί ζοϋ πολεμισζού. ήν δέ 
νικήση σ’ δδε, Άργεΐά τ' εγχη δόρυ το Καδμείων Ιλη. Φοίν. 
561— 562.

34. ' 0 σίδη οος α.νζί ζοϋ πολέμου, είτε σίδαρος είτ Ιρις 
είτε πατήρ ό σός αίτιος. Φοίν. 350 — 351.

35. Ή  άσπίς αντί ζοϋ σζραζοϋ. δτ’ εκ Μυκηνών πολυπόνφ 
ξύν άσπίδι Κατείχε. Ήρακλ. 932 - 933.

36. 'Ή  ασπίς αντί ζοϋ πολεμ'.σζοϋ. — 1. πολλήν α-θ-ροί- 
σας άσπίδ' Άργείων άγει. Φοίν. 78. — 2. μονομάχου δι’ 
άσπίδος διαλλαγάς εγνωσαν ου τελουμένας. ‘Ηρακλ. 819 — 820.

37. 'Η  χειρ  αντί ζοϋ σζραζοϋ. δταν μόλωσι δεΰρο συν 
πολλή χερί. Ηρακλ. 1035.

38. ' / /  χειρ  ανζί τής· ό/ιάδος. χερός ευστοχίαν έξεΐλε 
ναών. Τρφ. 811.

39. 'Η  χειρ ανζί τής στραζιωτιχης δυνάμεως. — 1. 
’Άργους τοσήνδε χεϊρα . . . προσθ-έσθ-αι πόλει. Ηρακλ. 156 — 157. 
— 2. τάξω ·θ·', δπως αν τον Μυκηναίων στρατόν πολλή δέχω- 
μαι χειρί. 336— 337.

40. Ή  χειρ  ανζί ζοϋ πολεμίου, πλήρη πεδία πολέμιας 
χερός. 'Ρήσ. 286.

41. "Η χειρ  ανζί τής βοηδλείας. όϋ·’ Έκτορος μέν ευτυ- 
χοϋντος ές δόρυ διωλλόμεσ&α μυρίου τ' άλλης χερός. Τρφ. 
1 1 6 2 -  Γ163.

42. ' / /  δύναμις ανζί ζοϋ σζραζοϋ. άνήρ γάρ αλκής μα
ρίας στρατηλατών στείχει. Ρήσ. 276.

43. Ή  δύναμις ανζί ζης όμάδος. σμικρά £ύν αλκή τών 
λελειμμένων φίλων. Όρ. 690.

44. 'Ή δύναμις ανζί τής μάχης, καί σ . . . άλκάς κορύσ- 
σοντ’ ουκ έδείμαινον Φανεΐν. 'Ρήσ. 932—933.

45. ' / /  πληγη αντί τού ύπδ τής άσπίδος μη σχεπασδέν-
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τος μέρους τοϋ σώματος του πολεμίου, πληγήν σιδήρΐι) παρα- 
δοθεΐσαν εΐσιδών. Φοίν. 1393.

46. Το αίμα αντί τοϋ πολέμου. ’Άρης αίμα δάϊον φλέγει. 
Φοίν. 240— 241.

47. 7ο αίμα αυτί τοϋ νεχρού. τρισσά φέρουσα τάδ’ αίματα 
σόγγονα. Φοίν. 1503.

48. 'Ό φόνος αντί τοϋ αίματος, θεών ανάκτορα φόνφ 
καταρρεί. Τρψ. 15— 16.

49. 'Ό φόνος αντί τοϋ πεδίου τής μάχης, ή που πικρώς 
vtν θίραπες ήγον εκ φόνου ; Ίκ. 762.

50. cI I  ζωή αντί τοϋ πολεμιστοϋ. 1. Ετεοκλέους δέ 
πτώμα Πολυνείκους τε που; Φοίν. 1697. — 2. ώ φίλα πεσή- 
ματ’ άθλι’ αθλίου πατρός. 1701.

51. Το αχαλίνωτου τοϋ πολεμιστήριου ίππου αντί τοϋ 
δυμωδους φρυαγμοϋ. αί δ’ ερρεγκον ές αντηρίδων θυμόν 
πνέουσαι κάνεχαίαζον φόβην. Ρήσ. 785 — 786.

52. Το λαμπρόν φάλαρον αντί τοϋ πολεμιστήριου ίππου, 
χρεών . . . μοναμπύκων τε φάλαρα κινεΐσθαι στόμα άφρφ κα- 
ταστάζοντα. Ίκ. 584—587.

53. cΟ λόγος αντί τοϋ χήρυχος. πεμψω λόγους Κρέοντι. 
Ίκ. 357— 358.

X. ιΗ  ίπποτροφία χαί ή ιπποδρομία.

1. Ή  φάτνη αντί τοϋ ίππου, λύεθ ίππικάς φάτνας. Ελ. 
1180— 1181.

2. cΗ  άμαξα αντί τού ζεύγους, ό δ' έν δόμοισι πρέσβυς 
όμματοστερής άπήνας. Φοίν. 326— 328.

XI. ιΗ  αμπελουργία.

0 Βάχχος αντί τοϋ οίνου. — 1. άείδω παρά τε Βρόμιον 
οίνοδόταν. ΊΙρ. Μ. 681 — 682. —- 2. όταν γάρ δ θεός ές τό 
σώμ’ ελθη πολύς. Βάκχ. 300.



X II. Ή  γεωργία.

1. f i  αροτρίασις άντι της σποράς. — 1. ατις τέκνων 
δν έτεκες άροτον. Μήδ. 1280 -1281. — 2. κρατοΰμεν άδικον 
άροτον άνδρών. νΙων. 1094— 1095.

2. Το ιΤέ,οος o m  nyg σποράς. —  1. δς τδ γηγενές δράκον- 
τος έσπειρ5 δφεος εν γαί^ θέρος. Βάκχ. 1026- 1027. — 2. 
έσπειρα κάξήμησα κάλλιστον θέρος. 1316. — 3. έπειτ1 άμάσθε 
τώνδε δύστη/ον θέρος. Άποσπ. 423.

X III. ‘Τ/ ναυτιλία.

1. / /  Αμφιτρίτη άντι της άο.λάσσης. παρ' αλιον αίγιαλδν
επ' Άμφιτρίτας ροθίφ δραμόντες ; Ί . ϊ .  425 426.

2. ' 0 πλους άντ} του ανέμου, μηδ άντο,ίαν Ευρίπψ πνεΰ- 
σαι πομπάν Ζευς. Ί . Ά. 1323— 1324.

3. Ό  πλους άντι του πλοίου. — 1. ναυκληρίαν . . . στεί- 
λας. νΑλκ. 112 — 114. — 2. τίς δέ νιν ναυκληρία έκ τήσδ 
άπήρε χθονός ; Έλ. 1519— 1520.

4. πίτυς άντι του πλοίου. Ίόνιον κατά πόντον έλατα 
πλευσασα. Φοίν. 208—209.

5. 'Ή  πίτυς αντί του στόλου, ελάταις χιλιόναυσιν. ί. 
Α. 174.

6. 1Η  χωπη άντι του ναύτου, θήραμα βαρβάρου πλάτας. 
Έλ. 192.

7. Ί) έχ της χωπηλασίας φλοίσβος του υοατος άντί 
τού πλοίου. — 1. νεώς μέν πίτυλος εις λελειμμένος. Τρψ. 
1123. — 2. καί μην νεώς γε πίτυλος ευήρης πάρα. Ί . Τ. 
1050.

8. ι0  έχ της χωπηλασίας φλοίσβος τού υόατος άντι της 
ναυτιλίας, όρώμεν Ελλάδος νεώς σκάφος ταρσψ κατήρει πίτυ- 
λον έπτερώμενον. Ί . Τ. 1345-—1346.
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XIV. ιΗ  φύσ;ς.
a) Το ύδωρ.

1. '77 πηγη άντι τοΰ ΰδατος. — 1. πέτρα λέγεται βα- 
πτάν κάλπισι ρόταν παγάν φροϊεΐσα κρημνών. Ιππ. 131— 134.

- 3. εκχεΐτε πηγάς. Ή ρ. Μ. 941. — 3. έκ τευχέων ρίψω 
γαίας παγάν. ν1ων. 146 — 147. —  4. πηγάς ποταμίους μετέρ
χομαι. Ή λ. 56. — 5. πηγάς ποταμίους φορουμένη. 309. — 
6. χερνίβων τε πηγάς. 'I. Α. 1479. —  7. χερνίβων τε παγάς. 
1513. —  8. ευδροσοι πατρφαι παγαί μένουσι. 1517 —1518.

9. πηγαΐς δ' ουχ υγραίνουσιν πόδας. Άποσπ. 368.
3. Ή 'Αχελώος αντί τοΰ ΰδατος. δμωσΐν Αχελφον φέρειν 

έννέπίυν. Βάκχ. 635—636.

β) Τ α  μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν 6 μ ε ν α.

1. Το φως αντ} της ημέρας. — I. δείξει τουπιδν σέλας 
θεοΰ. Ρης. 331. —  3. έμοί δέ φώς εν ήλίου καταρκέ- 
σει. 447.

3. ‘0 οφθαλμός αντί της ημέρας, πότερα δέ νύκτωρ σ 
ή κατ δμμ’ ήνάγκασεν. Βάκχ. 469.

3. '7/ ημέρα άντ} τοΰ χρόνου, παλακγ σ’ ήμερορ προσεν- 
νέπω. Ρητ. 389.

4. ' / /  σπορά αντ) τοΰ έτους, φίλαν πατρίδα δεκέτεσι 
σποραΐσιν έλθόντ1 εμάν. Ή λ. 1153.

Γ )  ΟΙ tqÓtioi τη ς  α ν α λ ο γ ία ς .

I. '0  άνθρωπος.

1. '7 / χεφαλή. ή δίπορον κορυφάν (το οχύρωμα) Ίσ9·μιον. 
Τρψ. 1097 — 1098.

3. ' / /  χώμ,η. — I. υφικόμων (φυλλωτών) πέραν βαίνουσ'



έλατάν. νΑλκ. 5 8 5 — 586. — 2. θύρσου έκλελοιπότα κισσώ 
κομήτην (φυλλωτόν) αύθις έξανέστεφον. Βάκχ. 1051- 1055.

3. 0 όφδαλαός. — 1. είς παΐς δδ’ ήν μοι λοιπός οφ
θαλμός (παρηγοριά) βίου. 'Ανδρ. 406. —- 2. Άρτέμιδος χιο- 
νοτρόφον δμμα (προσφιλής τόπος) Κιθαιρών. Φοίν. 802 803.
— 3. δταν δέ νυκτός δμμα λυγαίας μόλη. Ί . ϊ .  110. — 4. 
ομμ (η λάμφις) αύγάς. 194.

4. Το βλέφαρου, νυκτός τ άφεγγες βλέφαρον. Φοίν. 543.
5. Τό δάχρυον. Ί . Γ, XXV, γ, 3.
6. Ή  όρασις. —  1. 'I. Γ, II, 19. — 2. όπόσας εφορά 

φέγγος άελίου. Ίππ. 849 -850.
7. Τό στόμα, ώ στόμα (η πηγή) Δίρκας. Ίππ. 556.
8. ‘0 λαιμός, όχθον δ1 έπεμβάς ή ’λάτην υψαυχενα (υφη- 

λήν). Βάκχ. 1061.
9. "Η αγχάλη. 1. πελάγιους είς άγκάλας (τό βάδος). 

Έλ. 1062. —  2. πελάγιους είς άγκάλας (τό βάδος). 1436.
10. 7 /  παρθένος χα) τό χάτοπτρον. κακούς δέ θνητών 

έξέφην1, όταν τύχη, προθείς κάτοπτρον ώστε παρθένφ νέα χρό 
νος. Ίππ. 428—429. Π α ρ α β ο λ ή .

11. 7 /  χαλύπτρα. πέτρινα τε κρήδεμν’ (χρεμαμένη πέτρα). 
Tpij). 508.

12. Τό ένδυμα, έπεΐ δέ σαρκός περιβόλαι εκτησάμην. 
Ήρ. Μ. 1269.

13. Τό φίλτρου, φίλτρον χαρά.) ου σμικρον φρενών. 
Τρφ. 52.

14. 7 /  νεότης. —  1. νδν δ' εθ1 ήβάσκει (νέου) κακόν.
’ Αλκ. 1085. — 2. γάνυμαι δέ δαιτός ήβη(^ ευχυμία). Κύκλ. 503.

15. 7 /  μητηρ. — 1. πίνει μελαίνης μητρός (ή σταφυλή) 
ευζωρον μέθυ. Ά λκ . 757. — 2. κώπα, ροθίοισι μάτηρ (ό 
αίτιος). Ελ. 1452.

16. Ό  βίος. —  1. όρώ δέ . . . Δίου πυρός ετι ζώσαν
(φλίγουσαν) φλόγα. Βάκχ. 6— 8. — 2. άεί τό μέν ζή (υπάρ
χει), τό δέ μ.εθίσταται κακόν. Άποσπ. 35.
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17. II rjßrj (xa) τό λάβρον πυρ). ό'αν γάρ ήβά. (ή rjßrj 
ώς μεταφοοα άντ) τής ταραχής) δήμος εις όργήν πεσών. 
δμοιον ώστε πυρ κατασβέσαι λάβρον. Ορ. 690 — 097. Πολν- 
χρωμικδν σύμπλεγμα  μ ιας παραβολής και μιας  
μεταφοράς.

18. Ί Ι  έχπαίδευσις. — 1. πλεκτάν Αίγυπτου παιδείαν (ή 
υφή) εξηρτήσασθ' εν Τροίας κόλποις. Τρψ. 1 2 8 —130. —  2. 
αεί τι κν.ινόν ήμερα παιδεύεται (φέρει). Άποσπ. 939.

19. Ή τίτά η .  ώ νόξ μέλαινα, χρυσέων άστρου τροφέ. ΙΙλ. 54.
20. " Η  χαταχοίμησις. — 1. θηκτά κοιμίσαι (το αή ψαύειν) 

ξίφη. Έήσ. 669. —  2. τάν Ζευς άμφιπύρψ κοιμίζει (ο φόνος) 
φλογμψ Κρονίδας; Έ κ. 472— 474.

21. Ί1 χοίμησις. —  1. ουποθ’ ευδει (ή παυσις) λυπρά 
σου κηρύγματα. Έ κ. 662. —- 2. ελπίδες δ’ ούπω καθεύδουσ’ 
(παύουσιν). Φοίν. 634. — 3. ουπω κακόν τόδ’ ευδει (παύει). 
Τκ. 1147.

22. "// χοίμ-ησις χα'> τό υφυπνίζεσάαι. ευδοντ’ αν έξή- 
γειρε τον Άγαμέμνονος φόνον. ΙΙλ. 41— 42. Σύμπλεγμα  
δύο μεταφορών.

23. Τό αφυπνίζειν χαι ή νρασύτης. εία δή, φίλον ξύλον, 
έγειρε μοι σεαυτό καί γίγνου θρασύ. Αποσπ. 694. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών

24. V7 αϋπνία, πώς Φινείδας άΰπνους άκτάς έπέρασαν. 
Ί .  Τ. 422.

25. ' / /  πείνα, είδον . . . λιμόν (ή φυχιχή πτω /ία) τ’ έν 
άνδρός πλουσίου φρονήματι. Ή λ. 369— 371.

26. 'Ό  χλαυ&μός. Τ. Γ, XXV, α, 5.
27. ι0 γέλως, ενθεν εκγελα (εμφανίζεται) όστέων ραγέν- 

των φόνος. Τρψ. 1176— 1177.
28. 1Η πήόησυς. — 1. κατά δ’ εγκέφαλον πηδά, (ή μανία) 

σφάκελος. Ίππ. 1353. — 2. ένθα πΰρ πηδά, (φλογίζεται) θεού 
βακχεΐον. Ιων. 1125— 1126. — 3. ώς τό μέλλον καρδία 
πήδημ’ (ό παλμός) εχει. Βάκχ. 1289.
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29. Ή  βοή. βοφ ßocj δέλτος άλαστα. Τππ. 877.
30. Το ύποχόπτειυ. I. Γ, XXV, β, 26.
31. Ό  άστατος άνθρωπος, cd τύχαι, εμπληκτος ώς άνθρω

πος, άλλοτ’ άλλοσε πηδώσι. Τρφ. 1204— 1206. Παραβολή.
32. 1Η  έμπυευσις. ώ μεγάλα δήποτ’ έμπνέουσα (υπερή

φανος) έν βαρβάροις Τροία. Τρφ. 1277— 1278.
33. "Ο ιόρώς. σμυρνης Ιδρώτα (ό χυμός). Των. 1175.
34. Το γηράσχειυ. —  1. χάριν δ' άγήρων (αΐωυίαυ) εξο

μεν. Τκ. 1178. — 2. χάριν δέ γηράσκουσαν (παύουσαυ) 
έχθαίρω φίλων. Ήρ. Μ. 1223.

35. Τό λέγε tv. — 1. Τ. Γ, XVIII, 3 . - 2 .  ά πλευρά 
τάμα προσπίτνοντ’ έρεΐ τάδε. Tip. Μ. 1379.

II. Ή  olxta.

1. ιΗ olxta. Τ. Γ, XXIV, 66.
2. ' 0 άριγχός. το λοί ̂ θ-τον δέ θριγκός (τό μεγίστου) 

αθλίων κακών. Τρφ. 489.
3. Τό πρόπυλου, χώρας ΙΙελοπίας προνώπιον (τό προίχου 

μέρος) Τππ. 374.
4. Ό  ουδός, στενόπορ’ Αυλίδος βάθρα (ό λιμήυ) ηκουσι 

τησδε. Τ. Α. 8 1 --8 2 .
5. ' / /  $ύρα. —  1. στόματος έν πύλαις (τό άυοιγμα).

Τππ. 882. —  2. δέλτου μέν αιδε πολύθυροι (πολΧαπλιισιαβ 
διαπτυχαί ξένοις πάρεισιν. Τ. Τ. 727—-728.

6. cΗ  άπόχλεισις. —  1. οΐ σέ καί Έρμιόναν εριδι στυ
γερή ξυνέκλησαν (έυέβαλου). Ανδρ. 122. —  2. βρόχοισι κεκλι
μένα (όεδεμέυη) πέμπομαι κατά γαίας. 502—503. — 3. συγ- 
κεκλγ]μένη (έυτετυλ.ιγμέυη) πέπλοις. Έκ. 487. — 4. δρκοις 
κεκλήμεθ' (ή άυάγχη). Έλ. 977. — 5. ή παν έν άρθροις 
ξυγκεκλημένον (ή συυόφεια) καλώς. Βάκχ. 1301.

7. Ή  δα'ιυοιξις γ) δ’ αν διοίξγ]ς έχτέλεσις) σφάγια. 
Τκ. 1205.



8. ' f f  διάνουξις τού χλείδρου. καθαράν άνοίςαντα κλήδα 
(η συγχίνησις) φρένων. Μήδ. 660—661.

9. Ό  ταμίας, νεοχμών μύθων ταμίας (ό χηρυξ). 
Τρφ. 231.

10. Το επάγγελμα τοϋ χλειδοΰχου. I. Γ, XVIII, 16.
1J. Το προσάναμμα, έκκαυμα (ή αν άγχη) τόλμης ικανόν 

έστι καί θράσους. Αποσπ. 1018.
12. Ό  χαπνός. — 1. πολλών γραμμάτων τιμών καπνούς 

(ή ασάφεια). Ιππ. 954. -— 2. I. Γ, XXV, β, 12, 1. — 3.
I. Γ, XXV, β, 12, 2.

13. Ό  βρασμός. — 1. δεινόν τι πήμα Πριαμίδαις έπέζεσε 
(ή γένεσις). Εκ. 583. —  2. θυμφ ζέοντι (ή μανία). 1055. —
3. δεινή τις οργή δαιμόνων έπέζεσε (εζώρμησεν). I. Τ. 987.

14. f f  ευωχία. — J. I Γ, XV, 17. —  2. φαγέδαιν' 
αεί μου σάρκα θοινάται (χατατρύχει)  ποδός. Αποσπ. 790.

15. Το βάρος τοϋ ζυγού, σμικρόν τό σόν σήκιυμα (ή 
βοήδεια) προστίθης φίλοις. ϊίρ. 690.

16. ' f f  ροπή της τρυτάνης. — 1. δέδορκε μέντοι φώς 
επί σμικράς ροπής (ό βίος). Ιππ J 163. —  2. μέγας γάρ 
άγων, καί βλέπω δύω ροπάς (ή τάχη). Έλ. 1090.

17. 7 f  λαμπάς. — 1. πόσις δαμασθείς λαμπάσιν (τό πϋρ) 
κεραυνίοις. . 1κ. 1011. — 2. άελίου δ’ άναβλέπει λαμπάσιν (τό 
φώς). Ιων, 1467.

18. Η λαιπάς (χαϊ η ορασις). ει σ πιοΰσα λαμπάς (τό 
φώς τού -ήλιου) δψεται θεού. Μήδ. 352. / Ιο λ ν χ χ κ ο μ ίχ ό ν  
σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύο  μ ε τα τρ ο π ώ ν . III.

III. At πράςεις τών άνδρωπων εν γίνει.

1. 0 βοηδός. πολλών έμοί δακρύων αριυγός (πρόξενος). 
Τρφ. 1 1 3 0 -1 1 3 1 .

2. f f  χλοπή. νΰν δ’ εύρόοισι στόμασι τάληθέστατα κλέ- 
πτουσιν (άποχράπτουσιν). ’Αποσπ. 442.

19
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3. cΗ  αρπαγή, άσυλος (άλυπος) ήν γάμοιν. Έλ. 61.
4. "Η χυβεία. — 1. ρίπτεις κυβεύων δοχιμασία)

του προς ’Αργείους ’Άρη. Τήσ. 446. —  2. εν μεν τόδ’ ήμΐν, 
ώσπερ'έν πεσσοΐς. δίδως κρεΐσσον. Ικ. 409— 410. Παρα
βολή.

5. Ό  χύβος. — 1. χρή δ' έπ’ άξίοις πονεΐν, ψυχήν προ
βάλλουν' έν κύβοισι (ή τύχη) δαίμονος. Τήσ. 182— 183. -
2. αί δ’ άλλαι πόλεις πεσσών ομοίως διαφοραΐς έκτισμέναι 
άλλαι παρ’ άλλοον είσίν είσαγώγιμοι. Άποσπ. 362, 8 — 10. 
Παραβολή.

6. ‘/Τ' τον χύβου. ϊτ  αυτόν άλλα βλήματ’ έν
κύβοις βαλεΐν (ή μεταβολή τής τύχης) πέποι-θ·’. Ικ. 330— 331.

7. 'Ή  συναναστροφή, στεφάνων δ’ ου μία χροιά περί 
σόν κράτα τάχ’ έξομιλήσει περίπλεξις). Κύκλ. 515.

8. "Η πορεία έπι τής οδού, διπλής μερίμνης διπτύχους 
ίων οδούς (ή σχέφις) ‘ Όρ. 633.

9. 1Η  όχεταγω γία. τοΰτ’ αύ παρωχέτευσας (ίστόρησας) 
εύ. Βάκχ. 479.

10. 10 οχετός, παρεκτρέποντες όχετόν (ή πορία τού χρό
νου) ώστε μή θανεΐν. 'Ικ. 1111.

11. ιΗ γνωστοποίησις δια πυρσών, εύ πυρσεύετε (ή ύπο- 
δηλωσις) κραυγήν άγώνος τοΰδε. Ήλ. 693—694.

ΙλΤ. Η  μυδολογία.

Η  Μούσα. Ί . Γ, X III, 2. V.

V. Η  ιερουργία.

1. 0 μάντις χαι το πτηνού τής μαντείας, προς γάρ τίνος 
οιωνόν ώστε μάντις είσορώ κακού. Ίππ. 872— 873. Παραβολή.

2. Το πτηνόν τής μαντείας, ούκοΰν ούτος οιωνός (σημείου) 
μέγας. Όρ. 789.
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3. To μαντείον. πατρός έξ αδίκου χρησμοίς (η προσταγή) 
άδίκοις διελυμάνθην. Ίππ. 1349 — 1350.

4. 0 βωμός. I. Γ, ΧΧΥ, β, 26.
5. /Τ σφαγή του σφαγίου, κίνδυνον πολιψ τεμεϊν (ή από

πειρα) σιδάρφ. ΙΙρ. 758.
6. 0 θυσιασθε'ις ταύρος, ηπερ καθεΐλε ταύρον (Αίγι- 

σθον.) Ί Ιλ . 1143.
7. Ο πέλανος. εκ δ’ δμορξον αθλίου στόματος αφρώδη 

πέλανον frö χοΑΑώ^ες,) όμμάτων τ' έμών. Ορ. 219 — 220.
8. Ό  πέλανος (χα'ι ή έξάντλησις του ίδατος έχ του 

πλοίου), ένθ' αιματηρός πέλανος (το αίμα) ες γαΐαν Σκύθης 
ήντλεΐτο (ερρει). Τησ. 4 3 0 —431. Πολνχρωμικον σίμ- 
πλεγμα δυο μεταφορών.

9. Η  σπονδή, σπένδομαι (ή έξίλασις) δέ συμφοραΐς. Όρ.
1680.

10. 'Η  προσφορά, του χαλλίστου μέρους των δημητρια- 
χών χαρπών ή των λαφόρων, ως απαρχής εις τους θεούς. 
εγώ δέ νυμφας ήκροθινιαζόμην (ή εχλεξις). ΊΙρ. Μ. 476.

11. Η βάχχη. I. Γ, XVII, 9.
12. Ac το μιχρόν τοϋ θηρίου συλλαμβύ.νουσαι χωρίς 

θύγσων βάχχαι. αθυρσοι δ’ οίά νιν δραμόντε βάκχαι σκύμνον 
εν χεροΐν ξυνήρπασαν. 50ρ. 1492— 1494. Παραβολή.

VI. Το άσμα.
1. 0 ύμνοποιός χα'ι ή ποίησις των ύμνων, τόν θ ’ υμνο- 

ποιόν αυτός αν τίκτη μέλη χαίροντα τίκτειν (πάς τις τα 
έαυτοϋ α γ α π ά ) .  Ίκ. 180— 181. Ήλλι/γορία.

2. 0 υμνωδός. Ί . Γ, X III, 2. VII.

VII. 'Η μουσιχή.
1. 0 σύμφωνων προς τήν ωδήν, προσψδός (ή συμφωνία)

ή τύχη τώμψ πάθει. ν1ων, 359.
19*
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2. Ο ήχος της έχ λεπτού δόναχος χατεσχευασμένης συ- 
ριγγος. σύριγγος όπως πνοά λεπτού δόνακος, ώ φίλα, φώνει 
μοι. Όρ. 145— 146. Παραβολή.

V III. 0 χορός.

Ό  ρυδμός. — 1. ούχ ενα ρυθμόν (6 τρόπος)  κακών 
έχούσας. 'ίκ. 9 4 - 9 5 .  —  2. ποίιο τρόπω δέ καί τίνι ρυθμψ 
(ο τρόπος) φόνου κτείνει Θυέστου πα ΐδα ; 5Ηλ. 772—773.

IX. Οι αγώνες.

1. 0 δίαυλος. — 1. πολλοΐς διαύλοις (η χόμανσις) κυ
μάτων φορούμενος. Έκ. 29. — 2. κατθανόντες τ’ εις αύγάς 
πάλιν άλίου δισσούς άν εβαν διαύλους (6 βίος). Ήρ. Μ. 
6 6 0 —662. — 3. Εύρυσίΐέως δίαυλον (η επάνοδος) μ.ολών. 
1102.

2. Η  αφετηρία του σταδίου. — 1. λάβ’, ερπε προς 
βαλβίδα {το τέλος) λυπηράν βίου. Μήδ. 1245. — 2. καί δη 
τινάσσει κράτα βαλβίδιυν (τα τελεσδησόμενα έργα) άπο. cJlp. 
Μ. 867.

3. ιΗ  τό τέλος του σταδίου σημαίνουσα γραμμή, έπ’ ά- 
κραν ήκομεν γραμμήν (το τέλος) κακών. Άποσπ. 169.

4. Ή  χρίσις του άγωνοδίχου. όπως κλύοιμί σου κοινάς 
βραβείας (ή χρίσις). Φοίν. 449— 450.

5. ι0 άγωνοδίχης. — 1. έγώ βραβεύς (ό χόριος) λόγου 
τοΰδ’ είμί. Μήδ. 2 7 4 —275. — 2. ού δ’ ήμΐν τοΰ φόνου γενοΰ 
βραβεύς (ό μάρτυς). Όρ. 1065. — 3. θεοί δέ σοι δίκης βρα- 
βής (ό χριτης). 1650. — 4. ούχ ήδε μόχθων τών έν Ίλίιρ 
βραβεύς (η αίτια). 730.

6. Ό  αγών. — 1. καν τψδ’ αγών (τό ζήτημα) μέ
γιστος. Μήδ. 235. — 2. ετ’ είσ’ αγώνες (ό πόνος) τοΐς νεωστί 
νυμφίοις. 366. —  3. νΰν αγών (τό έργον) ευψυχίας. 402. —



4. άμιλλαν γάρ σύ προύθηκας λόγων (ή λογομαχία). 546. —
5. ούδ’ εις αμ,ιλλαν (6 πόδος) πολύτεκνον σπουδήν εχων. 557.
— 6. προς άμιλλας (ή φροντιδοχοπία) ήλθ-ον μείζους ή χρή 
γενεάν θήλυν ερευνάν. 1082— 1084. — 7. κακφ κακόν γάρ 
εις άμιλλαν ερχεται (ή επαλληλία). Τρφ. 617. -— 8. τίνες 
πολιτών δ’ έξαμιλλώνταί (ή εξέλασις) σε γ ή ς ; Όρ. 431. —
9. καί μήν γέροντι έξαμιλλάται (ή σπουδή) ποδί. 456. —
10. δυοΐν δ’ άμιλλαν (ή φροντίς) ξυντιθείς άφικόμην. Ήλ. 95.

7. Ή  σταδιοδρομία, ή νίχη, η το τέλ.ος του σταδίου
σημαίνουσα γραμμή χα) ή μεταστροφή εις τδ έτερον χώλον 
του διαύλου, ώδέ τις κακούργος ών μή μοι, το πρώτον βήμ' 
εάν δράμη (ή σπουδή) καλώς νικάν (ή έπίτευξις) δοκείτω τήν 
δίκην, ποίν άν πέλας γραμμής (ό σχοπός) ΐκηται καί τέλος 
κάμψη (ή πλησίασις) βίου. Ηλ. 953— 956. Σ ύ μ π λ ε γ μ α
τεσσάρων μεταφορών.

8. ‘/ /  χρίσις του άγωνοδίχου. — 1. όπως: κλύοιμί σου 
κοινάς βραβείας (ή χρίσις). Φοίν. 449— 450. — 2. εν σοί 
βραβεύειν (η χρίσις), ώ νεάνι, τούς λόγους. Έλ. 996. —  3. 
σέ χρή βραβεύειν (η διάταζις) πάντα. 1073.

9. Ή  στεφάνωσις. τον Άχίλλειον τύμβον στεφανοΰν (ή 
τιμή) αιματι χλωρψ. Έκ. 128— 129.

10. ‘0 στέφανος, τον καλλίπαιδα στέφανον (οι τρεις παΐ- 
δες). Ήρ. Μ. 839.

11. ' / /  τον νιχητήν χλείζουσα υμνωδία, ούτοι ρο(.δίως γε 
συμβαλών εχθραν τις αυτή καλλίνικον οίσεται (ή νίχη). Μήδ. 
44—45.

X. (/7 άρ'/ιτεχτονιχη.

1. / /  οίχοδόμησις. — 1. νεοδμήτες (νέοι) γάμοι. Μήδ.
1366. — 2. καί πάν επ’ έμοί τεκταινέσθω (τδ πράττειν). ' 
Άποσπ. 910, 2.

2. Ό  τέχτων. τοΐσιν άρχιτέκτοσι (ήγεμόσιν) πείθ-εσΟ·’. 
Κύκλ. 477—478.



3. "H χρηπίς. κρείσσονας γάρ Ιλίου πόνους άφΐγμαι κάπί 
κινδύνου βάθρα (ή αρχή). Κύκλ. 351— 352.

4. Ή  στά&μη. παρ’ οίαν ήλθομεν στάθμην (ή χατάστα- 
σις) βίου. Ίων. 1514.

5. c / /  σ τ ά ϋ μ η  χ ο λ  ή  μέτρησις. γνώμης πονηροΐς κανόσιν 
(ή αργή) άναμετρούμενος (ή χρίσις) το σώφρον. Έλ. 52 - 53.

6. ι0  άρμός χα} το ζάλον. αρμός πονηρός ώσπερ έν 
ξύλφ παγείς, λόγψ πολίτης έστί, τοΐς δ’ εργοισιν ου. ’Άποσπ. 
362, 12— 13. Παραβολή.

7. ‘Η  οϊχοδόμησις τής οιχίας μέχρι τού ΰριγχοϋ. παι- 
δοκτονήσας δώμα θριγκώσαι (ή ύπερβάρυνσις) κακοΐς. Ήρ.* 
Μ. 1280.

XI. ιΗ  ζωγραφιχή.

Ί) ζωγράφος, ώς γραφεύς τ’ άποσταθείς ίδοΰ με. Εκ. 
807— 808. Παραβολή.

XII. 'Η  Ιατριχή.

1 . cΗ  νόσος. — 1 . φίλιον νοσούντων (ró χαχόν) ύστερος 
βοηδρομεΐς. Τ η σ .  412. —  2. ή μεγίστη των άνθρώποις νόσων 
(ή  αμαρτία) πασών, άναίδει’. Μήδ. 471— 472. — 3. κάντεύ- 
θεν δόμοι νοσοΰσιν (ή ατυχία) άνδρών. Ανδρ. 940—950. — 
4. άλλ’ όμως χρεών κοσμεΐν γυναίκας τάς γυναικείας νόσους 
fró ελάττωμα). 955— 956. — 5. κοινάς γάρ ό θεός τάς τύχας 
ηγούμενος τοΐς τού νοσοΰντος (ή ατυχία) πήμασιν διώλεσε τον 
ού νοσοϋντα κούδέν άδικηκότα. Ίκ. 226— 228. — 6. νοσώδες 
fró χαχόν) τούτο τοΐς άμείνοσιν. 423. —  7. δύω νόσω fró 
χαχόν) κεκτημένος. Ίων. 591. — 8. άπαιδίθ£ νοσεΐν (ή φίλί- 
σις). 620. — 9. άλλ’ ή τι θεσφάτοισι δεσποτών νοσώ (ή α τυ 
χία) ;  755. — 10. συν γάρ σοι νοσώ (ή ατυχία). 808. —
11. ά παρθένοις έγγίγνεται νοσήματ’ fró αμάρτημα) ές κρυ
πτούς γάμους. 1523 — 1524. — 12. εχει νόσον fró χαχόν)



πενία. Έ λ. 375— 37G. —  13. ου που νοσοΰντας (ή ατυχία) 
θείος υβρισεν δόμους; Ί . Τ. 930. — 14. νοσοϋντα (η α τυ 
χία) τ’ οίκον. 992.

2. "0 Ιατρός, μεγάλη δε θνητοΐς μοίρα συμφοράς κακής 
ιατρόν (ό σωτηρ) εύρεΐν. Ήλ. G9— 70.

3. 7ο φάρμαχον. σωτηρίας δέ τοϋτ' εχει τί νφν άκος (το 
χαταφύγιον). Ελ. 1055.

4. Ή  χατασχευη τού φαρμάχου. εί τί σοι δυναίμαν άκος 
των δοσλύτων πόνων τεμεΐν (η βοήθεια). Άνδρ. 120— 121.

5. c/7 νόσος χα) το φάρμαχον. ό δ’ άδικος λόγος νοσών
(ών ασθενέστερος) εν αύτψ φαρμάκων (ό δόλος) δεΐται σοφών. 
Φοίν. 471 472. Σ ύμπλεγμα S í ο μεταφορών.

6. 'Ή  νόσος, ό ιατρός, ή Ιάτρευσις χαι το φό.ρμαχον. 
πρός την νόσον το*, καί τον ιατρόν χρεών ίδόντ' άκεΐσθαι, μή 
’πιτάξ τά φάρμακα διδόντ’, εάν μή ταΰτα τή νόσψ πρέπη (όσης  
θέλε: να βοηθηση, πρέπει να προσέξη χαλώς). Αποσπ. 294, 1— 3. 
Αλληγορία.

7. "Η ιάτρευσις. —  1. καίτοι τάδε μέν κέρδος άκεΐσθαι 
(:ή παρηγοριά) μολπαΐσι βροτούς. Μήδ. 199—200. —  2. αδι
κίαν τ’ ίώμενος (ή έχδίχησις). ()ρ. 650. — 3. πόλεως αλωσιν 
εξιώμενος (η ματαίωσις). Έ λ. 1024.

8. ‘7/ μανία, ή ιάτρευσις χαι η νόσος, μαίνει (η πλάνη) 
γάρ ως άλγιστα, κουτέ φαρμάκοις άκη λάβοις άν (ή νουθεσία) 
ουτ’ άνευ τούτων νοσείς (η πλάνη). Βάκχ. 326— 327. 
Σ ύμπλεγμα  τριών μειαφορίαν.

XIIΓ. ;0 πολιτιχός βίος.

1. θ) βασιλεύς, μοναμπύκων άναξ (ό ηγεμών) 1κ. 680.
2. 0 τύραννος, οί στασιαστιχοί πολϊται, ( ό ύμνφδός, η 

Μούσα, ό άνεμος, ό ναύτης, το πηδάλιον χαι) οί σοφοί πολί- 
ται. ούδ’ ένί πόλεσί γε δίπτυχοι τυραννίδες μιάς άμείνονες φέ
ρε ιν, άχθος τ ’ έπ’ άχθεσι καί στάσις πολίταις. τόνων θ ’ υμνου



ξονεργάταιν δυοΐν Ι'ριν Μούσαι φ'.λοΰσι κραίνειν. πνοαί δ’ όταν 
φέρωσι ναυτίλους θοαί, κατά πηδαλίων δίδυμα πραπίδων γνώμα 
σοφών τε πλήθος άθρόον άσθενέστερον φαυλοτέρας φρενος 
αύτοκρατοΰς ενός (δύο γυναίκες, ποιοίσι τον ανδρα άτυχή, 
είναι χαλητέρα μία εΐ χα'ι υποδεέστερα). ?Ανδρ. 4 7 1 —488. 
'Α λ λ η γ ο ρ ία .

3. 'Ό δούλος χα'ι ή πόλις. Ί . Γ, XXV, β, 26.
4. Ό  τύπος τού αργύρου, τί μ' έσδέδορκεν, ώσπερ αργύ

ρου σκοπών λαμπρόν χαρακιήρ’. Ί ΐλ . 558■—559. Π α ρ α β ο λή .
5. c/ /  συν σπονδή χλεΐσις τής ειρήνης. — 1. σπονδαί 

( ή ειρήνη) γάρ ήμΐν, καί μεθέστηκεν χόλος. Μήδ. 898. — 2. 
ήν πολύς λόγος σέ καί πόσιν σόν ν·ΐκος έσπεΐσθαι δ’.αλ
λαγή) το πριν. 1139— 1140.

6. ίΗ  έχλογή δια χλήρόυ. ός γ ’ όμφάν κληροίς (ή  εχλογή) 
προς χρυσέους θάκους. ν1ων. 908—910.

7. "0 βοηδός τού διχαστού. τμ οοφίμ παρέδρους ( ό σύν
τροφος) πέμπειν έρωτας. Μήδ. 842.

8. L0 πρύτανις, ουτινος ήτο ή σειρά, να επιστάτη μίαν 
ημέραν εις τα πράγματα, ώμόφρων τ’ επιστάτης ( c χύριος)  
Κύκλωψ. Τρφ. 436— 437.

9. 1Η  υπογραφή τού έγχλητηρίου εγγράφου διά τού χο,τη- 
γόρου. ειπ’ εϊ τι κακόν υπογράφει (ή χατηγορία) τώμψ βίφ. 
Ήρ. Μ. 1120.

XIV. 0 πόλεμος.

1. 0 πόλεμος. — 1. άπτολέμ,ους (είρηνιχάς) δ' εύνάς 
σεβίζουσ'. Μήδ. 640. — 2. Κύπρις . . . τίκτει πόλεμον (ή σύγ- 
χυσις). Άποσπ. 341.

2. 0 σύμμαχος. — 1. κακούς μέν ανακαλώ τούς ξυμμά- 
χους (ό βοηδός). Τρψ. 469. — 2. εστ’ ένδον αύιψ ξύμμαχος 
(ό βοηδός) θεοΐς ίση. Έλ. 819.

3. Η στρατηγία, δυοΐν γερόντοιν δέ στρατηγείται (ή οδη
γία) φυγή. Ηρ. 39.
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4. 0 θρασύς ήγεμών. 1. Γ, XXIV, 4.
5. Ο στρατός. Ί .  Γ, XXIV, 30.
6. Ή  έχστρατεία. —  1. διπλοΰν γάρ αυτή πήμ’ έπε- 

στρατεύετο (ή προσβολή). Μήδ. 1185. — 2. ενός δ' έπ 
άνδρδς δώματα στρατεύομεν (ή εναντίο>σις). Μρ. Μ. 825.

7. Η  ϋήξις. οργή ξυντεθηγμένος (παρωργισμένος). 
Ιππ. 689.

8. 0 οπλισμός, άλλ’ εί όπλίζου (ή ετοιμασία) καρδία.
Μήδ. 1242.

9. Η  των ασπίδων εν τή μάχη συμπύχνωσις. Βακχίψ 
κώμοις ξυνασπίζοντες (ή συντροφιά). Κύκλ. 38— 39.

10. '0  χρατών τ/,ν ασπίδα πλησίον τινός. αδελφή θ ' ή 
παρασπίζουσ’ (παρισταμένη) όμού. Φοίν. 1435.

11. Το βέλος, κίσσινον βέλος (ή ράβδος). Βάκχ. 25.
12. Η εντασις τοΰ τόξου. τόξον έντείνοντες (ή υπερβολή) 

ώς καιρού πέρα. Ί κ - 745.
13. Το τόζον, τόξα {ή αχτίς) θ ’ ήλιου τάδε. Ηρ. Μ. 

1090.
14. Η  τόξευσις. -— 1. καί σου τό σώφρον έξετόξευσεν 

(ή υπέρβασις) φρενός. Άνδρ. 365. — 2. έρως έτόξευσ’ (ή 
εξαφις) αυτόν ένθέου κόρης. Τρψ. 255. — 3. εγώ δέ τοξεύ ■ 
σασα (ή σπουδή) τής ευδοξίας. 638. — 4. καί ταύτα μέν δή 
νούς έτόξευσεν (ή εχδήλω σις) μάτην. Έκ. 603. — 5. μεθήκα 
τόξα (ή αμέλεια). "Ίων. 256. — 6. τοΰδε τοξεύω (ή επιδίωξις) 
τέκνον. 1411. — 7. μάτην άρ’ εις γυναίκας έξ άνδρών ψόγος 
ψάλλει, κενόν τόξευμα (ή λοιδορία). Άποσπ. 501. — 8. πυ- 
κνοΐς δ’ έβαλλον Βακχίου τοξεύμασι ( ή βολή) κάρα γέροντος. 
566. —- 9. ή γάρ τυραννίς πάντοθεν τοξεύεται (ή  επιδίω ξις) 
δεινοΐς έρωσιν. 846.

15. Ή  ρΐφις του δόρχτος. 1. άλλα γάρ τί τούς Όδυσ- 
σέως εξακοντίζω (ή  εχδήλωσις) πόνους; Τρψ. 444. — 2. εϊπερ 
γάρ είσω γης άκοντίζουσ’ (εισδύουσιν) άραί. Όρ. 1241.
3. καί ταύτα μέν δή προς τά σ’ έξηκόντισα (έξεδήλω σα). Τκ.
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456. —- 4. κύκλος δέ πανσέληνος ήκόντιζ’ ( ή τάσ ις)  άνω. Ιων. 
1155. — 5. λευκόν κώλον έζηκόντισαν (ή  απέλευσις). Βάκχ. 
665. — 6. δζοισί τ’ έλατίνοισιν ήκοντίζετο (ή  ρϊψις)
1098. — 7. δσας γενείου χεΐρας έζηκόντισα (ω ρ εξα). 'I. Τ. 
362. — 8. ές πλευρά καί προς ήπαρ ήκοντίζετο (ή τύ φ ις ) . 
1370.

16. ιΗ  ρϊφις του δόρατος (χαί ο ούριος άνεμος), αίματος 
δ’ άπορροαί εις οίδμ’ έσηκόντιζον (ερρεον) ούριοι (ευμενείς) 
ζένφ. Έλ. 1587— 1588. Σύμπλεγμα δυο μεταφορών.

17. ι0 τραυματισμός. -— 1. εμνησας δ μου φρένας
ήλκωσεν (ή  προσβολή). Άλκ. 878. — 2. ήλκωσας (ή  ατυχία) 
οίκους. Ίκ. 223.

18. Έ  πύργος. —  1 .1 .  Γ, XXV, δ, 4 . J— 2. παΐς μέν άρσην 
πατέρ’ εχει πύργον (5y σχέπη) μέγαν. ’Άλκ. 311. — 3. ήν μέν 
τις ήμΐν πύργος ( τό χαταφύγιον)  άσφαλής φανή. Μήδ. 389. 
— 4. επειδή καί λίαν πυργοΐς jy χαύχ-ησις)  χάριν. 526.

19. ' / /  πολιορχία. —  1. ώς άσχολός γε συγγόνου προ- 
σεδρίορ ("ή επιμέλεια). 30ρ. 93. — 2. όρώ . . . τούσδε πυργη- 
ρουμένους (ώπλισμένους). 1573 — 1574.

20. ' / /  άνάβασις τής χλίμαχος τής εφόδου, δς πράσσων 
καλώς εις άκρα βήναι κλιμάκων ένήλατα ( ή φιλοδοξία)  ζητών 
άπώλεσ’ δλβον. Ίκ. 728 — 730.

21. Ή  έχπόρδησις. —- 1. κουρ^ πενΦήρει κράτ’ έκπορ- 
θηθ-εΐσ- (ή παραμόρφωσις) οίκτρώς. ϊρ ψ . 141— 142. — 2. 
πέρσας ( ό φόνος)  δείματα θ-ηρών. Ήρ. Μ. 700. — 3. δμο^αί 
στατίζουσ’, ας επερσ’ (ή  σύλληψις) έμός πατήρ. Ή λ. 316. —
4. βουφόρβια πίπτοντα καί πορθ-ούμεν’ (ή απώλεια). Ί . Τ. 
301— 302. — 5. φίλους τε πορθεΐν (ή  χαταστροφή) καί 
κατακτανεΐν χρεών. Άποσπ. 608.

22. ‘0 αιχμάλωτος, αιχμάλωτόν ( φυγάδα)  τοί μ άπψ- 
κισας δόμων. Έ λ . 1008.
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XY. Ή  Θήρα.

i. Η χυνηγεσία. 1. καί μ’ εγχος αυγάζοντα καί θηρώ- 
μενον (rj ζήτησις) παίει. Ρήσ. 793—794. —  2. εν δ’ ουκ 
έπίστασθ’ ουδ’ έθηράσασθέ ( ή τάσις) πω. Ίππ. 919. —  3. 
θηρεόοοσι (ή απάτη) γάρ σεμνοΐς λόγοισιν αισχρά μηχανώμε- 
νοι. 956—957. —  4. τί μοι ξίφος έκ χερός ήγρεύσω (η άπό- 
σπασις). Άνδρ. 841. —  5. θηρώντες ζήτησις) Ελένην μυ- 
ρίους άπώλεσαν. Τρψ. 369. —  6. πάρεδρος . . . σκύλοις . . . 
δοριθηράτοις (ή σχύλευσις). 573— 574. — 7. ή γάμον Άθάνα 
θεών τίνος θηρωμένη (ή ζήτησις). 979. — 8. μαστοΐς τον 
ελεον θηρώμεναι (η επίτευςις). Όρ. 568. —  9. θηρών (η 
ζήτησις) ο πάντες κούκ εγώ ζητώ μόνος. 679. —  10. σόν 
δέμας θηρώμενος (ή ζψ ησις). Φοίν. 699. — 11. τί χρήμα 
θηρών (ή ζήτησις) καί τίνος χρείαν εχω ν; 1κ. 115. — 12. 
κυναγετεϊ (η προσβολή) τέκνων διωγμόν. Έ ρ . Μ. 898. -— 13. 
θηρώμεθ’ (ό διωγμός). Ιων. 1111. —  14. τίς ημάς έκκυνη- 
γετεΐ (ό διωγμός) πότμος. 1422. — 15. τάς εμάς άναρπαγάς 
θηρά (η έχδίχησις). Ελ. 50— 51. — 16. θηρό. (ό διωγμός) 
γαμεΐν με. 63. —  17. θήραμα (ή λεία) βαρβάρου πλάτας. 
192. — 18. τίνι πότμψ ξυνεζύγην (περιέπεσον). 255. — 19. 
πάντες φίλοι μοι πλήν ό θηρευων (δόλων) γάμους. 314. —
20. ος με θηράται (ό διωγμός) λαβεΐν. 545. —  21. λιμψ 
δέ θηρά (ό διωγμός) τύμβον ίκετεύοντε νώ. 981. — 22. κλο- 
παΐς θηρώμενον (η  αρπαγή) Ελένην. 1175 1176. — 23. τί
χρήμα θηρώσ’ (ή επιθυμία) ίκέτις ωρέχθης εμού; 1238. — 
24. όσαι δ’ άπεισιν, έξ ορούς θηράσομαι (ή σόλληφις). Βάκχ. 
228. — 25. τήν Άφροδίτην καλλονή θηρώμενος (ή ζήτήσις). 
459. — 26. θέλετε θηρασώμεθα (ή σύλληφις) Πενθέιυς 
Άγαυην. 719—720. — 27. θηρώμεθ’ (ή σύλληφις) άνδρών 
τώνδ’ υπ’. 732. —  28. κακοΐς θηράν (ή άπόχτησις) κακά. 
839. — 29. θηρώσιν (ή ποινή) τον άσεπτον. 890. — 30. τό 
σοφόν οδ φθόνψ χαίρω θηρεύουσα (ή επιδίω ξις). 1006. —
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31. θηράν (ή σύλληφις) τε τή θεψ σφάγια τάπιχώρια. 1. Τ. 
280. — 32. οδ καθαρά μοι τα θύματ’ ήγρεύσασθ’ (ή σόλλτ)· 
φις). 1163. 33. τί προσδοκώσαι κέρδος ή θηρώμεναι (ή
τά σ ις ); 1311. —  34. έκφρόντισον διωγμόν δστις τούς ξένους
θηράσεται (ή σύλληφις). 1324. -— 35. άνδρας δοσσεβεΐς θη· 
ράσ3τε (ή σύλλήφις). 1426. — 36. μέγα τι θηρεύειν (ή επι
δίωξις) άρετάν. Ί . Α. 567. —  37. θηρώσι (ή επιθυμία) λέκ- 
τρον τούμόν. 960. — 38. θήραμα (ή επαγω γή) παιδός. 963.
— 39. τοΐσιν πένησιν χρώμενοι θηρώμεθα (ή έπίτευξις). Άποσπ. 
21, 7. — 40. μολπαΐσι δ’ ήσθείς τοΰτ’ αεί θηρεύεται (ή επι
δίωξις) 187. — 41. τάς τύχας έκ τών πόνων θηράν (η ζ ψ φ  
σις). 235. — 42. κτάσθε πλούτον πάντοθεν θηρώμενοι (δ 
διωγμός). 423. — 43. οι γάρ Κύπριν φεύγοντες ανθρώπων 
άγαν νοσοΰσ’ ομοίως τοΐς άγαν θηρωμένοις (ό διώχωβ. 431.
— 44. τολμήμασιν δέ καί χερών υπερβολαΐς άλίσκεταί τε πάντα
καί θηρεύεται (τό χέρδος). 437. —  45. τρυφή δέ τοι άλλων 
έδεστών μηχανάς θηρεύομεν (ή ξ-ήτησις). 844, 4 —5. -  46.
γην δέλεαρ εχοντες τήνδε συνθηρεύομεν (ή χτήσις). 971, 
4 —5. — 47. τό διαβιώναι μόνον αεί θηρωμένη (ή τάσις). 1039, 9.

2. cΟ χονηγέτης χαι τό δίχτυον. ιθ ’, ώ βάκχε, θηρα- 
γρευττ*: (ό χατάσχοπος) βακχάν γελώντ·. προσώπφ περίβαλε βρό
χον θανάσιμον (ό δάνατος). Βάκχ. 1020—1022. Σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

3. ' / /  χυ\)·ηγεσία (χα'ι ή πτήσις). μέλπω προς τάν Άφρο-
δίταν, άν θηρεύων (ή επιδίωξις) πετόμαν (6 δρόμος) βάκχαις 
συν λευκόποσιν. Κύκλ. 70— 72. Πολνχρωμικδν σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

4. 'Ο χυνηγέτης. — 1. κυναγός ώσεί, παΐς σος έξαθροί- 
ζεται. Φοίν. 1169. Παραβολή. — 2. ßoq κυ/αγός ως. I. Τ. 284. 
Παραβολή.

5. 10 χυνηγέτης χαι ό χύων. εί δέ δη . . . άναγκαίως 
εχει τάχος έπιρροίβδην θ ’ όμαρτεΐν ως κυνηγέτη κύνας, ειμί 
γ ’· ή ρ . Μ. 859— 861. Παραβολύγ
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fi. Τό δίχτυον. —  1. τοΐον εις ερκος (6 δόλος) πεσεΐται. 
Μήδ. 986. — 2. εγγύς ήδη γ’ έσμεν άρκύων (6 χίνδυνος) 
ξίφους. 1278. — 3. μέ δικτύων (ό δόλος) εσω λαβόντες. Φοίν. 
263—264. —  4. βρόχοισι δ’ άρκύων (6 δόλος) δεδήσεται 
ξιφηφόροισι. Ή ρ. Μ. 729— 730. —  5. καλώς άρ’ άρκυν (ό 
δόλος) ές μέσην πορεύεται. Έλ. 96δ. —  6. εν άρκυσιν (τ) 
αιχμαλωσία) γάρ ών. Βάκχ. 451. — 7. πΛ  μ' αύ τήνδ’ ές 
αρκυν (ό χίνδυνος) ήγαγες. Μ. Τ. 77. — 8. δεινόν τόδ’ είπας 
άρκύων (íj αιχμαλωσία) μολεΐν εσω. Κύκλ. 196.

7. Τό πλέγμα του διχτύου χα\ το ήγρευμένον δήμιον. 
στείχει γάρ έσπεσούσα δικτύων βρόχους (ό δόλος) λάλον τό 
·θ·ήραμ’ (íj λεία), ήν άλψ, γενήσεται. Όρ. 1315— 1316. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

' 8. ώ ί ιχνευσις. — J. έξιχνεύσατε (η ζόμησις) τον θηλύ- 
μορφον ξένον. Βάκχ. 352- 353. — 2. άλλ’ έξιχνεύσουσίν (íj 
άνεύμεσις) σε. 817.

9. Τό δήμιον, ό χόων χαι ό χυνηγέτης. εκ δέ πηδήσας 
εγώ θήρ ως διώκω τάς μιαιφόνους κύνας, απαντ’ ερευνών τοί
χον, ως κυνηγέτης, βάλλουν άράσσων. Έκ. 1172— 1175. 
Σύμπλεγμα δυο παραβολών.

10. ‘0 νεβρός, ως νεβρός ουράνιον πήδημα κουφίζουσα. 
Έ λ. 860— 861. Παραβολή.

11. ι0 νεβρός, íj χυνηγεσία, τό δίχτυον χα.} ό τους χό- 
νας παραδαρρύνων χυνηγέτης. άρ’ εν παννυχίοις χοροΐς δήσω 
ποτέ λευκόν πόδ’ άναβακχεύουσα δέραν αίθ-έρ’ ες δροσερόν 
ρίπτουσ’, ώς νεβρός χλοεραΐς εμπαίζουσα λείμακος άδοναΐς, 
ήνίκ’ άν φοβέραν φύγη θήραν εξω φύλακας εύπλέκτων υπέρ 
άρκύων, θωυσσων δέ κυναγέτας ξυντείνη δρόμημα κυνών. Βάκχ. 
862— 872. Παραβολή.

12. ' / /  λεία. — 1. λόγχης αιχμή δοριθ-ήρατος (íj σόλλη- 
φις) προς ’Αχαιών. Έκ. 104 -105. — 2. · τάς αιχμαλώτους 
είπας, Ελλήνων άγραν (ό αιχμάλωτος). 881. — 3. ώ κατά 
στέγας φίλοι ξιφήρεις, ούχί ξυλλήψεσθ’ άγραν (ό διωχόμενος) ;
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Op. 1345— 1346. — 4. χωρεΐ δε θήρα (ή χτησις) δυσπότμφ 
γαυρουμένη. Βάκχ. 1144. —  5. σπάνιον δε θήρευμ’ (το δώ
ρημα) άνδρί τοιαύτην λαβείν δάμαρτα. I. Α. 1162 — 1163. —
6. αιρόμενος άγρευμ’ (ή χατοχη) άνθέιυν. Άποσπ. 754.

13. cΗ  διά του διχτόου αγρευσις (χαι δ δράχων). κά- 
δόκει τοΐς μεν ου, τοΐς δ’ ές άρκυστάταν μηχανάν εμπλέκειν 
(■η άπό.τη) παΐδα τάν Τυνδαρίδ’ ο πατροφόντας δράκων (δ τρο
μερός άνδρωπος). Όρ. 1419— 1424. Πολνχρωμικον σύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

14. Το ηγρεομένον ύληρίον. ήν δ’ οΰν άμάρτω τήσδ’ 
άγρας (ή λεία). ’Άλκ. 850.

15. Το ϋηρίον xo.\ ή αγρευσις αυτού. πάρεσμεν τήνδ’ 
άγραν ήρευκότες ( η σύλληψις) . . .  δ θήρ ( ό Πό.χχος)  δ’ όδ’ 
ήμΐν πράος. Βάκχ. 4 3 4 —436. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

16. Το πεφονευμένον δηρίον. Ευμενίσιν θήραμα (ό διω- 
χόμενος) φόνφ. Όρ. 836.

17. C H  ευωχία, ) ο χυνηγέτης χολ  η  λεία, ήκει γάρ ες 
δαΐτ’ (το  αποτέλεσμα) ου παρών κυνηγέταις (ό πολεμιστές) 
αίροΰσι λείαν ( ό ν εν ιχημένος πολέμιος). Ρήσ. 325 — 326. 
Πολνχρωμικον σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

Χλ I. 'Η  άλιευτιχη.

Το άλιευτιχον δίχτυον. — 1. Γσως γάρ ές βόλον (εις τάς 
γεΐρας) τις έρχεται. Ρήσ. 730. —  2. ήν έκσπάσωμαί γ’ δν 
μετέρχομαι βόλον (ό πολέμιος). Ή λ. 582. —  3. άνήρ ες 
βόλον (ό δόλος) καθίσταται. Βάκχ. 847. — 4. άμφίβληστρα 
(ό περίβολος) γάρ τοίχων δρμς υψηλά. 1. Τ. 96— 97.

XVII. I I  ιπποτροψία χα'ι ή ιπποδρομία.

1. ι0  πώλος. —  1. μήτε δ.όμασιν λαβείν κακής γυναικός 
πώλον (ό παΐς). Ανδρ. 6 2 0 —621. — 2. πώλον (η χορη)
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άφέλξων σών από μαστών. Έκ. 144. —  3. ουτος δέ πώλος 
(ό νεανίας) τήδ’ άνειμένος πόλει. Φοίν. 947. — 4. άδομένα 
δ’ apa πώλος δπως άμα ματέρι φορβάδι κώλον άγει ταχύπουν. 
Βάκχ. 162— 164. Παραβολή.

2. 'Ö πώλος (χαι ό άνεμος). 6 Στρυμόνιος πώλος (ό πα'ις) 
άοιδοΰ Μούσης ήκων καταπνει írj βοήθεια) σε. Τ η ς. 387— 388. 
ΓΙο λ υγ ρ ο) μ lx ον σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

3. Η ιππασία. — 1. Ζέφυρου πνοαΐς ίππεύσαντος (ή πνοή). 
Φοίν. 211— 212. — 2. ιν’ ώκυθ-όαι νόμφαι ίππεύουσι (ή επει- 
ξις) δι’ δρφνας. Ίκ . 993— 994. — 3. κάνθένδε προς γέροντος 
ιππεύει (ή επειξίς) φόνον. ΤΙρ. Μ. 1001.

4. Το χαταρρίπτειν τον ιππέα. — 1. εως εσφηλε κάνε- 
χαίτισεν (ή ανατροπή) αψίδα πέτρφ προσβαλών οχήματος. Ιππ. 
1232 — 1233. — 2. μεθίει διά χειρών βλάστημ’ άνω άτρέμα, 
φυλάσσων μάναχαιτίσειέ (να μή χαταρρίψγ]) νιν. Βάκχ. 
1071— 1072.

5. ι0  μή έζευγμένος πώλος, τάν μέν Οίχαλία πώλον 
άζυγα λέκτρων (ή  παρθένος). 'Ιππ. 545—546.

6. 0 νεωστι έζευγμένος πώλος χαι ό χαλινός, είκός 
σφαδάζειν ήν αν ώς νεόζυγα πώλον χαλινόν άρτίως δεδεγμενον. 
Αποσπ. 818. Παραβολή.

1. 0 πώλος χαι το ζυγόν. — 1. δειμαίνων άπο πηδφ 
δρομαίος, πώλος ως από ζυγοί). 50ρ. 44— 45. Παραβολή. —
2. αι δ’ έκλιποΰσα ποικίλ’ ώς πώλοι ζυγά βακχεΐον άντέκλαζον 
άλλήλαις μέλος. Βάκχ. 1056— 1057. Παραβολή.

8. 10 του συντρόφου στερηθε'ις πώλος χαι το ζυγόν. 
άλλ’ ουδέ πώλος ήτις αν διαζυγή τής ζυντραφείσης ρορδίως 
ελξει ζυγόν (θυσχόλως ύποφέρει τις τό χαχόν, έαν στερηθή  
τών φίλων του). Τρφ. 664—665. Λλλίρ/ορία.

9. c0 πώλος (χαι ή βάχχη). ούχ ώς δρομαία πώλος ή 
βάκχη -θ-εού τάφψ ξυνάψω κώλον ; Ελ. 543 - 5 4 4 .  ΙΙολν- 
χρουμική παραβολή.

10. ' / /  ζεΰζις (χαι ή χωπηλασία). οίκων ζεύζασ (το
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άποχομίζειυ) απ’ είρεσίθ£ (τό τάχος) δρομάδα. Ιππ. 547- 548. 
Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα όύο μεταφορών.

11. (Η  ζεύςις  χαι ό πώλος. θεφ δώσων χάριν άζογος 
(άνευ συζύγου) άμβροτοπώλου (ή παρδ ενός). Τρψ. 534—535. 
Σύμπλεγμα όνο μεταφορών.

12. "Η ζ ε ίξ ις  δύο Ίππων, ξυνωρίζου (ή προσάρτησις) 
χέρα. Βάκχ. 198.

13. Το ζεύγος. — 1. πριν μέν τέκνων σών είσιδεΐν ξυνω- 
ρίδα (τά di ο τέχυα). Μήδ. 1145. — 2. ξυνωρίδας (δύο) 
λόχων τάσσων. Φοίν. 448 -4 4 9 . — 3. ζ·̂  σοι ξυνωρίς (δύο) 
ές τόδ’ ημέρας τέκνων. 1085. — 4. άλλ' εύτεκνος ξυνωρίς 
(ο: δύο παΐδες). 1618. — 5. εγώ μέν οΰν καί Κάδμος . . . 
πολ'.ά ξυνωρίς (δύο). Βάκχ. 322 — 324.

14. Το ζεύγος, (το πτερόν) χολ ή ζεύζις. 0 δ’ έν δό- 
μοισι πρέσβυς όμματοστερής άπήνας (yj μεν άραζα ώς μετω- 
νυμία άντι τού ζεύγους, το δε ζεύγος ως μεταφορά αυτί τώυ 
δύο αδελφών) όμοπτέρου (συγγενούς)  τάς άποζυγείσας (ή δ ι
χόνοια) δόμων πόθον άμφιδάκρυ τον αεί κατέχων. Φοίν. 
326— 330. ΓΙολνχριομικόΐ' σύμπλεγμα τριών μετα
φορών.

15. Ό  σειραφόρος Ίππος. — 1. ιθύνων νοσερόν κώλον 
ποδί κηδοσύνφ παράσειρος (ό βοηδός). 50ρ. 1015— 1017. — 
2, άλλ’ έσορώ . . . άλοχόν τε φίλην ύποσειραίους (ό παρευρι- 
σχόμενος) ποσίν ελκουσαν τέκνα. Ή ρ. Μ. 411— 446.

16. "ff άμα-α. ως πάσ άπήνη πούς τε πρεσβύτου φιλεΐ 
χειρός θυραίας άναμένειν κουφίσματα. Φοίν. 847— 848. 
Παραβολύ.

17. 10 χαλινός. —  1. ουδέ γάρ καλόν δυοΐν γυναικοΐν 
άνδρ’ εν’ ήνίας εχειν (ή χατοχύβ. Άνδρ. 177— 178. — 2. άχα- 
λίνων (άχρατών) σ το μ ά τω ν ... τό τέλος δυστυχία. Βάκχ. 
385 — 387. — 3. ώσθ’ αιματηρά στόμι’ (ό διωγμός) έπεμβα- 
λεϊν έμοί. I. Τ. 935. — 4. ού ναΰς χαλινοΐς (τό σχοινιού) 
λινοδέτοις δρμεΐ σέθεν. 1043. —  5. ού γάρ ποτ* άνδρα τον



σοφόν γυναικί χρή δούναι χαλινούς (ή τιθάσευσις). Άποσπ. 
466. — 6. άχάλιν’ (άχρατή) εχουσι στόματα. 495, 4.

18. ' / /  έφ ’ άμάξης πορεία, μανίας εποχον (προερχόμε
νου) ρίπτουσα λόγον. Ιππ. 214.

19. "Η ήνιοχεία. — 1. τό μητρός δ’ αιμά vtv τροχήλατε! 
(βασανίζει). Ήρ. 36. — 2. αί κυνώπιδες θεαί τροχηλατήσυυσ' 
(ό διωγμός) έμμανη πλανώμενον. Έλ. 1252 - 1253.

20. "Η χαταχράτησις του ίππου, όστις σε δέων άνασει- 
ράζει (χ) τάραξις). Ιππ. 237.

21. c0  εις τό άπόχρημνον όρος άυαβαίνων έζευγμένος 
πώλος χα'ι ή άμαξα, μή προκάμητε πόδα βαρύ τε κώλον, ώστε 
πρός πετραΐον λέπας ζυγοφόρος έξανέντες ού βάρος φέρων όχου 
τροχήλατοι ο πώλος. Ήρ. Μ. 118 — 122, Π α ρ α β ο λ ή .

22. Ή  θραύσις της άμάξης (χα'ι τό σχότος). εθ·ραυσε 
(χατέστρεψε) δ’ όλβου κελαινόν αρμα (η ευτυχία). Ήρ. Μ. 780. 
Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

23. '0  αγών, αί τόνδ’ έςαμιλλώνται (φοβίζουσι) φόβψ.
Ήρ. 38. '

24. 10 όρο ιιχός ίππος, μονάμπυκον (ό ταύρος) δέ Μενέ- 
λειυς ψήχων δέρην μέτιυπά τ’ έζέπεισεν. Έ λ. 1567— 1568.

25. 0 δίαυλος. ου δή στενόν δίαυλον (ό πορθμός) 
φκισται πέτρας δεινή Χάρυβδις. Τρψ. 4 3 5 —436.

26. Τό τέρμα του σταδίου, εί γάρ φαεννοί μή ξυνέσχον 
ήλιου καμπτήρες (η αστραπή). Τ ή ς. 59 — 60.

27. Ί1 μεταστροφή εις τό έτερον χωλόν του διαύλου. *■—
1. κάμψειε (ή επάνοδος) πάλιν θυμέλας οίκων πατρός Ίλιάδας. 
Ρήσ. 235. — 2. τέλος δέ κάμψαιμι (ή άποπεράτωσις) ώσπερ 

ήρζάμην βίου. Ίππ. 87. —  3. όταν δέ κάμψης (ή όποπερά- 
τωσις) καί τελευτήσης βίον. Έλ. 1666. — 4. πάλιν δέ κάμψας 
(ή επάνοδος) εις όρος κομίζομαι τον κατθ-ανόντα παΐδα μαινά
δων υπο. Βάκχ. 1225 — 1226.
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XVIII. Ή  χτηνοτροφία.

1. 7 /  βόσκησις. —  1. γηροβοσκήσειν (ή φρόντισις) τ 
εμέ. Μήδ. 1033. — 2. τον εύπατρίδαν ποιμαίνει (ή χά&εξις) 
τις έν ο’ίκοις. Ίππ. 152— 153. —  3. αί δ’ ελπίδες βόσκουσι 
(ή ελπίς) φυγάδας. Φοίν. 396. — 4. πόθεν δ’ έβόσκου (ή 
τροφή), πριν γάμοις ευρεΐν βίον; 400. — 5. το γένος ο ύ κ  
εβοσκέ (έδρεφε)  με. 405. — 6. ώ γηροβοσκώ (ή σκέπη) μη- 
τρός. 1436. —  7, τον βόσκοντα (ή τροφή) γάρ ευλογώ. Ίων. 
137. -— 8. κουδέν λήξω τούς βόσκοντας (ή τροφή) θεραπεόων. 
182— 183. — 9. έλπίσιν δ’ έβόσκετο (ή ελπίς). Βάκχ. 617. —
10. ιν’ έμοί πράγματα βόσκειν (ή ασχολία:) παρέχης. Ά’ποσπ. 
389. — 11. ποιμαίνειν (ή οδηγία) στρατόν. 744. — 12. ώς 
πανταχοΰ γε πατρίς ή βόσκουσα (τρέφουσα) γή. 774.

2. Τό όμου βοσκόμενον κτήνος, ώ πτανοί δολιχαόχενες, 
ξόννομοι (συνοδοιπορουντνς) νεφέων δρόμου. Έλ. 1487 — 1488.

3. Τό Ζμου βοσκόμενον κτήνος (και τό λέγειν). ούδ’ αί 
■θαλάσσης ξόννομοι (παρευρισκόμεναι) Σκειρωνίδες φήσουσι 
πέτραι. Ίππ. 979—980. Π ο λ ν χ ρ ω μ ικ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  bvo  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

4. 1Η αγέλη, μορίων άλλων πόνων διήλθον άγέλας (τό 
πλήδος). Ήρ. Μ. 1275— 1276.

5. ι0 ποιμήν. —  1. ποιμέσιν (δ ήγεμών) λόχων. Φοίν. 
1140.* — 2. νεανίαν εχει σέ ποιμέν’ (ό υπερασπιστής) έσθλόν. 
Ικ. 190—-191. — 3. ποιμένες (6 αγωνιστής) δ’ δχων τετρα- 

όρων. 674—675. — 4. εγώ δέ γηροβοσκόν (τρέφοντα) ούκ 
εχω τεκοϋσ’ ά τάλαινα παΐδα. 922 — 924.

6. LH  σόριγς του ποιμένος. νίσσονται πρεσβυτάτο^ συριγγι 
(ή φωνή) πειθόμεναι ποιμένος (ό ήγεμων). Έλ. 1482 — 1484.

7. 10 ταύρος, άμπνοάς δ’ ού σωφρονίζει, ταύρος ως εις 
εμβολήν. Ήρ. Μ. 869. Π α ρ α β ο λή .

8. ι0  ταύρος (και ό λέων), δμμα γάρ πυρός γέμεις, ταύρος



λέοντας ώς βλέπων προς εμβολήν. Αποσπ. 690. Π ο λ ν χ ρ ω  μ ικ ί /  
παραβολή.

9. ι0 μόσχος. — 1. el στείρος οΰσα μόσχος (ή γυνή) 
ούκ άνέζετα: τίκτοντας άλλους. Άνδρ. 711— 712. — 2, Ί . Γ, 
ΧΧΥ, β, 29. —  3. νεανίαι σκίρτημα μόσχου (ό κόρη) σής 
καθέζοντες χεροΐν, εσποντο. Έκ. 5 2 δ —527. — 4. μόσχον 
(ή /όρη) θ ’, αν λιπέτην οΐκοις. Έλ. 1476. — 5. χρή δέ σε 
λαβοΰσαν τόνδε μόσχον (ό παϊς) νεογενή στείχειν προς οίκους.
I. Α. 1623— 1624.

10. ' / /  ζεΰξις. —  Γ. τφ μέν φίλην έ'ζευζον (η υποδόρια)
αλοχον. Ά λκ. 165— 166. — 2. ποίας τυχοΰσα συζύγου (ή 
γυνή) τφ σψ πατρί. 314. — 3. άρά μοι στένειν πάρα τοιάσδ’ 
άμαρτάνοντι συζύγου (ή γυνή) σέθεν. 341 — 342. —  4. ώ 
δαΐμον, οιας ξυζύγου (ή γυνή) μ’ αποστερείς. 384. — 5. τφ 
ζυνέζευζαι (ή περιπλοκή) πλάνψ. 482. —  6. ζύζυγες (το όν
ο ρόγυνον) είμεν. 921. —  7. γέννα ιοτάταν δέ πασάν έζεύξω 
(ή υπανδρία) κλισίαις άκοιτιν. 993 — 994. — 8. ούτοι μόνη 
συ σών άπεζύγης (ό χωρισμός) τέκνων. Μήδ. 1017. —  9. ο'ίμ 
ξυμφορφ ξυνεζύγης (περ ιέπ εσες). Ιππ. 1389. — 10. κόραι 
γάρ άζυγες γάμων (παρθένοι). 1425. —  11. στερρόν τε τον 
έμόν δαίμον’, ψ ξυνεζύγην (ή ενωσις). Ανδρ. 98. —  12. τφ 
πάλος εζευζεν (παρείχεν)’, Τρφ. 262. — 13. πρώτος τό παρ- 
θένειον έζεύζω (ή υπανδρία) λέχος. 671. — 14. σέ δ’ ώ 
τέκνον, καί γάμοισι δή κλύω ζυγέντα (ό γάμος) παιδοποιόν 
άδονάν ζένοισιν έν δόμοις εχειν. Φοίν. 336—339. — 15. μητρός 
στερηθείς ορφανός τ’ άποζυγείς (ή στέρησις). 988. — 16. 
έπεί γάμοις εζευζ’ (ή υπανδρία) Άδραστου παΐδα. 1365 — 1366.—
17. θεσφάτοις Φοίβου ζυγείς (ή ανάγκη).. Ικ. 220. — 18. 
γάμων άπεζύγην (ή αντίστασις). 791. — 19. έμόν δέ μήποτ’
έζύγη σώμ’ (ή υπανδρία) ές άνδρός εύνάν. 822. — 20. χρη
μάτων ζευχθείς (αναγκαστείς) υπο. 877. — 21. καί τόνδ’ έν 
δρκοις ζευξομαι (# ’ αναγκάσω). 1229. —  22. προς βίαν 
έζευζ’ (ήνάγκασεν) ανάγκη. Up. 885— 886. — 23. άδίσταν

20*



ξυζυγίαν (r) Ενωσα), Tip. Μ. 675. — 24. παΐδ’ Έρεχθέως 
Φοίβος εζευζεν ^  επαγω γή) γάμοις βία Κρέουσαν. Ιων. 
10 — 11. — 25. φροορώ παραζευζασα (παρέχουσα) φύλακε 
σώματος δισσώ δράκοντε. 2 2 —28. —  26. τί χρήμα δράσασή 
εί θεφ ζυνεζύγη (Vy συγχοίμησις); 343. -— 27. Τνα με λέχεσι 
μέλεα μέλεος εζεύςω (?) συγχοίμ'ησις). 900—901. — 28. μόνη 
κατ’ αντρον ουπερ έζεόχθην (ή συγχοίμησις) γάμοις. 949. — 
29. έν τοϊσι δ’ αδτοϊς δει νιν έζεδχθαι (ή επάνοδος) γάμοις- 
Ελ. 1654. — 30. φασίν γάρ νιν έν γάμοις ζευχθεΐσαν (5 
γάμος) οίκεΐν. Τίλ. 98 — 99. -— 31. άπεζευχθης (ο χωρισμός) 
νέου. 284. — 32. Ιδαΐα φάρη χρυσέαις έζευγμέναι (τ.ερι- 
βεβλημένοι) πόρπαισιν. 317— 318. — 33. διά γάρ ζευγνδσ’ 
(6 χωρισμός) ημάς πατρίων μελάθρων μητρός φονιοι κατάραι. 
1323 —1324. -— 34. ζεόςας γάμοις (ό γάμος). Βάκχ. 468.
35. παρθένου τ’ ετ’ άζυγες (άγαμοι). 694. — 36. ταύτην δέ 
θνητών ή θεών έζευζε (η ύπανομία) τίς ; Τ. Α. 698. —  37. 
εί γάρ μη γάμοισιν έζύγης (ή ύπανδρία). 907. — 38. γυνή . . .  
ή ζυγείσα (ή ύπανδρία) δεύτερα. Άποσπ. 4. —  39. κακόν 
γυναίκα προς νέαν ζεδξαι (jy ύπανδρία) νέον. 24. —  40. 
ζευχθείς ύπανδρία) γάμοισιν. 164. — 41. εί παραζευξειέ 
(ή ύπανδρία) τις χρηστφ πονηρόν λέκτρον. 524. — 42. κακόν 
γυναίκα προς νέον ξεδξαι ύπανδρία) νέαν. 906. — 43. 
οίκοφθόρον γάρ άνδρα κιυλύει γυνή έσθλή παραζευχθείσα (συ- 
ζώσα). 1041.

11. ζευξις χα'ι ό πλατύς ίμάς, μέ το όποιον είναι 
δεδεμένος ό ρυμός της ά ιάξης εις τον λαιμόν του ίππου. 
παΐδ’ υμεναίοις, ώς φησι, θέλων ζεδζαι (η ύπανδρία) νύμφης 
τε λεπάδνοις (ό ερως). ’Αποσπ. 775, 58 — 59. Σύμπλεγμα 
δυο μεταφορών.

12. Το ζυγόν. — 1. καν μέν . . . πόσις ζυνοική μή βίο} 
φέρων ζυγόν (ό συζυγιχός βίος). Μήδ. 241— 242. —  2. ούκ 
έσμέν εύνή; άζυγες (η ελευθερία) γαμήλιου 673. —  3. όρ- 
κίοισι μέν ζυγείς (ή ύποχρέωσις). 735. — 4. ούτε τής νεο-
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ζύγου {yj l π αν δ pia) νύμφης τεκνώσει παΐδ’. 804—805. —  5. 
ίώ ίώ συζύγιαι ()νω/.έναι) Χάριτες. Ιππ. 1147. — 6. ούτ’ αν 
επ’ Τλιάιι ζυγόν δουλεία) ήλυθε δούλιον. Άνδρ. 302— 3 0 3 .—
7. ζυγά (λ δουλεία) δ’ ήνυσε δουλια Τροία. Τρψ. 594. — 8. 
ναυσθ-λούμαι δ" εγώ προς Έλλάδ’ αιχμάλωτος ές δοΰλον ζυγόν 
(η δουλεία). 672—673. — 9. άλγεί δ’ αύχέν’ έντιθ-είς ζυγψ 
(η ταλαιπωρία). Έ κ. 376. —  10. ανάγκης δ’ ές ζυγόν 
άνάγχη) καθ-έοταμεν. Ό ρ. 1330. —  11. θύμα τριζύγοις 
ενωσις) θ-εαΐσι. Έλ. 357. —  12. κλεινόν ζυγόν ("ró ζείγος). 
392. —  13. εις οΓ ανάγκης ζεύγματ" άνύγχ-η) έμπεπτώ- 
καμεν. Ί . Α, 443. — 14. άζυγες γάμων (ή άγαμία). 805. —-
15. ύπ’ άτης ζεύγλαν (ή δύναμις) άσχάλλει πεσών. Άποσπ. 
287, 10. — 16. Χαρίτιον τριζύγων (τριών). 359. —  17. τό 
της άνάγκης ου λέγειν όσον ζυγόν (τό βάρος). 478.

13. Τό ζεύγος των βοών. — 1. οι ας ήμπλακες ξυναόρού 
(/) σύζυγος). 'Αλκ, 824 — 2. πατέρα τε και σέ καί τρίτην 
ξυνάορον (η σύζυγος). Ιππ. 1404. —  3. 1. Γ, XXI, 2. —
4. εκρινε τρισσόν ζεύγος (ή συνέλευσις) δδε τρισσών θ-εών. 
Τρψ. 924. — 5. Κάττορος νεανίου τού ξυζύγου (ο αδελφός) 
τ’ εΥ δντος. 1000 —1001. — 6. οπιυς σύ την σήν άπολάβοις 
ξυνάορον σύζυγος). ’Ορ. 654. —  7. νύμφας τ' εθηκεν όρ- 
φανάς ξυναόρων (ό μνηστήρ). 1136. — 8. ηκουσα γάρ δη 
την έμήν ξυνάορον σύζυγος) ώς ού τέθνηκεν. 1556— 1557. —
9. η δει ξυνθανεΐν έμή χερί τούς διολέσαντας την έμήν ξυνά- 
ορον (ή σύζυγος). 1565 — 1566. — 10. ώ ζυνάορ (ή σύζυγος) 
ά9·λιωτά:η. Φοίν. 1695. — 11. πατέρα καί ξυνάορον (ή σύζυγος). 
ΙΙρ. Μ. 140. —  12. άγόμεθα ζεύγος (τό πλήθος) ού καλόν 

νεκρών. 454. — 13. την έμήν ξυνάορον (ή σύζυγος) 527. —
14. τίνος γεγώσαν τήνδ’ όρώ ξυνάορον (ή σύζυγος). 1175. —
15. ζεύγος (δυο) γε φίλιον. 1403. — 16. τού ξυζύγου (ό 
έτάΐρος) δέ τού ξένου τί τούνομ’ ή ν ; Ί . Τ. 250. —  17. έμή 
ξυνάορος (ή σύζυγος). I. Α. 50. — 18. ούδεμίαν ώνησε κάλ
λος είς πόσιν ξυνάορον (σύμβιος\ Ά πο^π. 901, 1.



14. Το τρ ιπλοίν ζεύγος, άλλ* οδε γάρ δή βασιλεύς προ 
δόμων κηρύξ θ-’ ιερός καί παΐς Φαέθ·ων βαίνουσι, τριπλοδν 
ζεύγος (τρεις όμου). Άποσπ. 775, 53— 55.

15. Το χέντρον. — 1. κάκπεπλεγμένη κ'έντροις (ό πό&ος) 
έρωτος. Ίππ. 38— 39. —  2. Ί . Γ, XXV, β, 3. — 3. ές 
τούς έχοντας κέντρ’ (ή ταραχή) άφιασιν κακά. Ίκ. 242. —
4. Ί Ιρ α ς  υπο κέντροις δέλησις) δαμασθείς. Ήρ. Μ. 20 — 21.

16. Το χέντρον (χαι το επάγγελμα του χλειδούχου. 
γλώσσης πικροΐς κέντροισι (ή διαβολή) κληδουχούμενοι (ή φυ- 
λαχή). Ήρ. Μ. 1288. Πολνχρωμικον σνμπλεγμα δνο 
μεταφορών.

17. Το άποζευγνόναι. κάποζεύγνυμαι (ο χωρισμός) τέκνων 
γυναικός τ’. Ήρ. Μ. 1375— 1376.

XIX. ιΗ  μελισσουργία.

1. Τό συχνός μελισσών, γάλακτος έσμούς (τό πλήδος) 
ειχον. Βάκχ. 710.

2. cΗ πετομένη μέλισσα, μέλισσα δ’ οια τις πεπόταται.
Ιππ. 563—564. Π α ρ α β ο λ ή .

3. Η  χίτρινα πτερά έ'χουσα μέλισσα, πώς αν ως ζουθ-ό- 
πτερος μέλισσα συνενέγκοιμ’ οίν έκ πάντων γόοος; Ή ρ. Μ. 
487— 488. Π α ρ α β ο λ ή .

4. '0  χηφήν. δουλεύσω γραύς, ως κηφήν (άνΐχανος) δει- 
λαία νεκρού μορφά. Τρφ. 191— 192. Π α ρ α β ο λ ή .

XX. 1Η  χηπουργιχή.

1. Η  χ-ηπουργιχή. — 1. Αιδώς δέ ποταμίαισι κηπεύει 
(ή άρδευσις) δρόσοις. Ίππ. 78. — 2. δν πόλλ: έκήπευσ’ (ή 
τροφή) ή τεκούσα βόστρυχον. Τρψ. 1175.

2. ι0  χηπουργός. — 1. τον φυτουργόν (ό γενετήρ) Πρία



311

μον. Τρφ. 481. — 2. Νηρέα, φυτουργόν (ο σύζυγος) Θέτιδος. 
Ί . Α. 949.

3. 'Ή  φυτευσις. — 1. σαν έφυτευσεν (ή γέ,νησις) ήβαν.
Ρήσ. 354. — 2. τί φυτεύων (προξένω ν); 884. — 3. λέκτροις 
έπλάθην Στρυμόνος φυταλμίοις (ό γεννητωρ). 920. — 4. φιτύ- 
σειν (ή γέννησις) τέκνα, Άλκ. 294. —  5. τοιγάρ φυτεύων (ή 
γέννησις) παϊδας ούκέτ’ αν φθάνοις. 662. — 6. σ’ ό φιτύσας 
(ο γεννητωρ) πατήρ σώζοι. 1137— 1138. — 7. λέγουσι ξαν- 
θάν Αρμονίαν φυτεΰσαι (ό τοχετός). Έλ. 831— 832. —  8. 
κασιγνήτους τέκνοις έμοϊς φυτεύων (η γέννησις). 877— 878. — 
9. μηδ’ έφύτευσαν (ή γέννησις) παϊδας. 1091 — 1092. — 10. 
•/ρήν σ’ επί ρητοϊς αρα πατέρα φυτεύειν (ή γέννησις). Ιππ. 
459 — 4G0. —- 11. ούτος φυτεύει ( ή γέννησις) ΓΙέλοπα. Ό ρ. 
11. —  12. σύ τοι φυτεύσας (η γέννησις) θυγατέρ’. 585. — 
13. ή ν  4φ ις άναξ παΐδα φυτεύει (ή γέννησις). Ίκ. 98G. — 14. 
δστις φυτεύσας (ή γέννησις) καί νεανίαν τεκών άριστον. 1092—  
1093. — 15. ου κοινάν τεκέων τύχαν οίκοισι φυτεύσας (ή 
γέννησις) δεσποίνφ. ν Ιων. 1101— 1103. — 16. δν Έ χίω ν
έφύτευσε (ή γέν ν η σ ή . Βάκχ. 540. — 17. ούκ επί πάσίν σ’ 
έφύτευσ’ (η γέννησις) άγαθ-οΐς. Ί .  Α. 29. —  18. καινούς 
φυτεΰσαι (η γέννησις) παϊδας εν δόμοις θέλεις. Άποσπ. 339. — 
19. παϊδας φυτεύειν (η γέννησις). 378.

4. Ί) φυτευτής. — 1. δ γάρ φυτεύσας (ό γεννητωρ)
αυτόν ούτ’ έμοί πάρα. Ανδρ. 49. — 2. ό φιτύσας (δ γεννητωρ) 
πατήρ. 4. Α. 1177.

5. Το φυτόν. — 1. γυναίκες έσμεν άθλιώτατον φυτόν 
(πλάσαα). Μήδ. 231. — 2. λαβών άτηρόν ές δόμους φυτόν 
( πλάσμα). Ίππ. G30.

G. "Η ρίζα. — 1. οίκοΰμεν αύτόρριζον (παναρχαίαν) εστίαν 
χθονός. Ρής. 288. —  2. παϊδες γενόμενοι τέσσαρες ρίζης 
(ró γένος) μιας. νΙων. 157G. —  3. άπ’ εύγενοΰς τίνος ρίζης 
(το γένος) πέφυκας. Ί . Τ. 609— G10.
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7. c0  όζος. ώ κ) .εινον οικοις Αντιγόνη θάλος (ό παΐς) 
πατρί. Φοίν. 88.

8. 10 βλαστός. —  1. ώ Τυνδάρειον ερνος (ο παΐς). Τρω.
761. — 2. πατρψψ ξένψ, τροφαΐσιν, ώς τις πτόρθος, ηδξόμην 
τάλας. Εκ. 20. Π α ρ α β ο λ ή .  —  3. τώ Θησείδα δ’, όζω (6 
παΐς) 'Αθηνών. 125. —  4. ώ Διός ερνος (ο παΐς) νΑρτεμι. 
Φοίν. 191. —  5. της σής τόδ’ ερνος (ό παΐς) . . . νηδύος. 
Βάκχ. 1307. —  6. ώ κατά γαίας Αγαμεμνόνιον θάλος
(ό παΐς). I. Τ. 170— 171. — 7. πρωτόγονον θάλος (ό παΐς). 
209. — 8. ετι θάλος (ο ί)τβαζόμ.ενος) εν χερσίν ματρός 
προς στέρνοις τ’. 232— 233. — 9. ώ Λήδας ερνος (6 παΐς).
I. Α. 118. — 10. παρά δέ Μεριόνην, νΑρεος όζον (ό παΐς). 
201— 202 .

9. 1Η βλόστησις. — 1. σάς γάρ χροσέας από γονάς 
εβλαστεν (ή χαταγωγή). Μήδ. 1255— 1256. —  2. ταύτης δ 
άπο βλάστωσι χαταγω γή) παΐδες. Ανδρ. 663 —664. —  3. 
δεινόν γάρ έχθροϊς βλαστάνοντες (ή χαταγω γή) εύγενεΐς νεα- 
νίαι. Tip. 468—469. — 4. παλιμβλαστή (ή αΰξησις) κύνα 
υδραν φονεύσας. Ήρ. Μ. 1274— 1275. — 5. εβλαστεν 
χατ αγω γή) πατήρ. ν Ιων. 267. —  6. ώ Σεμέλας τροφοί Θήβαι 
στεφανοΰσθε κισσφ· βρόετε βρόετε (ή εοδοχίμησις). Βάκχ. 
105— 106. — 7. εξ ής Άτρεός εβλαστεν (ή χαταγωγή). I. 
ϊ .  3. —  8. ώς έκ μεγάλων έβλαστήκασ’ (ή χατ αγωγή). Ί . Α. 
595. — 9. άντί πυρός γάρ άλλο πυρ μεϊζον έβλάστομεν (ή 
γένεσις) γυναίκες πολύ δυσμαχώτερον. Αποσπ. 432. — 10. τά 
δ' απ’ αιθέριου βλαστόντα (ή χαταγω γή) γονής. 836, 10. —
II .  κείνου γάρ εξέβλαστον (ή χαταγωγή). 1048, 6.

10. / /  βλάστησις χαι ή ρίζα, πόθεν εβλαστον (ή γένε- 
σις) τίς ρίζα (ή αιτία) κακών. Αποσπ. 904, 11. Σ ν μ τ ί λ ε γ μ α  
ovo μεταφορών.

11. Ό  βλαστός. — 1. οίσι δέ τέκνων εστιν έν οικοις 
γλυκερόν βλάστημ’ (ή άπογονία). Μήδ. 1098— 1099. —  2.
I. Γ, ΧΧΥ, β, 43. — 3. τοίσι γης βλαστήμασι (τό γέννημα)
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Γίγασι. Ήρ. Μ. 1 7 8 —170. — 4. πώς μοι κατ' άντρα νεόγονα 
βλαστήματα (λ ά Κ ύ κ λ .  206.

12. "If αν&ησις. — 1. άλλ’ ελεύθεροι παρρησία θάλ/ον- 
τες (ευτυχείς) οίκοΐεν πόλιν. Ιππ. 421— 422. —  2. εζη τε 
ΙΙρίαμος "Εκτορός τ’ ηνθει (έμάχετο) δόρυ. Εκ. 1210. —  3. 
δυσδαίμων δ’ Ιρις άλλα θάλλει (υπάρχει). Φοίν. 812— 813. —
4. Ί .  Γ, ΧΧΥ, β, 15. —  5. νέος δ μόσχος άρτι γένυν 
οπό κόρυθ’ άπαλότριχα καιάκομον θάλλει νεότ^ς). Βάκχ. 
1184 — 1186. — 6. ώσθ’ αιματηρόν πέλαγος έξανθειν ( ί  χρω- 
αατισμός) άλός. Ί .  Τ. 300. — 7. φοινίσσουσα παρήδ’ έμάν 
αίσχύνα νεοθαλεΐ (νεανιχτβ. I. Α. 186. —  8. ζώσάν τε και 
θάλλουσαν (ή νεότης). 1225. — 9. ετι γάρ θάλλει (υπάρχει) 
πενία. Άποσπ. 232. —  10. δι’ ών βρότειον ζή τε καί θάλλει 
(fi ευτυχία) γένος. 890, 13.

13. "Η άνάτσις (χα'ι ό άπύ του ουρανου πίπτωυ άστηρ). 
ό δ’ άρτι θάλλων (εύρωστος) σάρκα διοπετής όπως άστήρ άπέσβη, 
πνευμ’ άφείς εις αιθέρα. Αποσπ. 961. Π ο λ ν χ ρ ω  μ ι κ ό ν  Σ ύ μ 
π λ ε γ μ α  μ ι α ς  π α ρ α β ο λ ή ς  κ α ί  μ ι α ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .

14. Το άυάος. — 1. δθ ’ Ελλάδος άγαγε πρώτου άνθος 
(ή νεότης). Τρφ. 808. — 2. άποκείρεται σόν άνθος (ό ηχε
ρών) πόλεος. Ήρ. Μ. 8 7 5 —876. —  3. τί μέλλετ’, ώ γης 
Ελλάδος λωτίσματα (το χάλλιστον). Έλ. 1593. — 4. θήλυ 
τ’ Ήλέκτρας θάλος (ή νεότης). Ή λ. 15. —- 5. επί 
δεμνίοισί τ’ άνθος (ί) ο^ραιότ^ς) χλιδανής εχων εταίρας. 
Κύκλ. 500.

15. "0 χαρπος. — 1. έλοχεύσατο Λατώ Δίοισί σε καρ- 
ποΐς. νΙων. 921— 922. —  2, δεινών όδυνών καρπόν εχουσαι. 
Ήλ. 1346.

J6. "Η χαρποΐογΐα. —  1. Τό σώφρον . . . δόξαν έσθλήν 
έν βροτοΐς καρπίζεται (άποχτα). 'Ιππ. 431— 432. — 2. σοΙ, 
δι’ αίώνος μακροΰ πένθη μέγιστα δακρύων καρπουμένψ (εχοντι). 
1426— 1427. —  3. άλλης γυναικός παιδας έκκαρπούμενος (ή 
γέννησις) λάθρα πέφηνεν. νίων. 815— 816. — 4. τίς άρα . . -



314

ολομένας άπολωηεΐ (da παρασύργβ. Ί . Α. 791 793. — 5.
άπαιδα καρποΰσθαι (ή άπόλαυσις) βίον. Άποσπ. 575, 3.

XXI. Ή  αμπελουργία.

1. ιΗ  σταφυλή, κόρας διάδοτε διά βοτρόχων (τά φύλ
λωμα) παντά. Όρ. 1267.

2. ' / /  μΐξις τού οίνου (χαι τό ζεύγος των βοών), καί 
μήν έσορώ τόδε συγκρατον (ή σύνδεσις) ζεύγος (δύο) προ δό
μων ψήφψ -θ-ανάτου κατακεκριμένον. Άνδρ. 4 9 3 — 496. 
ΓΙολυχρωμικον σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

X X II ' / /  γεωργία.

1. ΊΤ  φύτευσις, το σπέρμα χαί ο αγρός, πατήρ μέν έφύ- 
τευσέν (ή γέννησις) με, σή δ’ ετικτε παΐς, τό σπέρμ’ (ή γονή) 
άρουρα (ή μήτηρ) παραβαλοΰσ’ άλλου πάρα. ’Ορ. 552— 553. 
Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

2 . ζΟ αροτήρ. άροτήρα (ό γεννήτωρ) τέκνων. Τρφ. 135.
3. ' 0 λειμών, (ή ανοιξις), ο στάχυς χαι ή αποχοπλ

αυτού, όταν τις ώς λειμώνος ήρινοΰ στάχυν τόλμας άφαιρή 
κάπολωτίζγ] νέους; 'Ικ. 448— 449. Πολυχρωμική παρα
βολή.

4. Το αύλαχίζειν. κατά μέν δνυζιν ήλοκίσμεΌ·5 (το ξύειν). 
Ίκ. 826.

5. ιΗ  αύλας. — 1. βαθεΐαν άλοκα (ή χόφις) τραύματος 
λαβών. Ρήσ. 7 9 6 .—  2. βλέπει τε κάντιδέρκεται δορός ταχεΐαν 
άλοκα (το τραύμα) Ηρ. Μ. 163— 164.

6. ι0 σπορεύς. δ σπείρας (ο γεννήτωρ) τε κάκθ·ρέψας 
πατήρ. Ιππ. 628.

7. Το σπείρειν. —  1. πρός σε του σπείραντος (6 γεννή
τωρ) άντομαι Διός. Άλκ. 1098. —  2. σπείρας (ή γέννησις) 
τ’ άδελφούς. Μήδ. 563. —  3. δμοσπόρους (οι αδελφοί) φϋσαι
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τυράννους παϊδας. 596—597. — 4. παίδων γόνας σπεΐραι (y) 
γέννησις) σε θήσω. 717— 718. — 5. ήδ’ έστίν ή σπείρουσα 
(ή διάδοσις) καί διδοΰσ’ ερον. Ίππ. 449. — 6. εί γάρ βρό
χε ιον ήθελες σπεΐραι (ή γέννησις) γένος. 618. —  7. θυγατέ
ρας σπείρας (ή γέννησή) πατήρ. Όρ. 750. — 8. εσπειρεν (ή 
γέννησις) ήμΐν παΐδα. Φοίν. 22. — 9. δ σπείρας (ό γεννή- 
τωρ) πατήρ. 1600. —  10. ώς έξέπειθες τον κατασπείραντά (ό 
γεννήτωρ) σε Ή ρ. Μ. 469. —  11. τον σπείραντα (ό γεννή
τωρ) δέ ούκ οιδε Φοίβον. νΙων. 49 — 50. —  12. χρόνια δέ 
σπείρας (ή σογχοΐμησις) λέχη. 64. —  13. τοΰτ’ έκεΐν’ . Τν’ 
εσπάρημεν (ή γέννησις). 554. —  14. δμόσποροι (ή χαταγωγή) 
Κάδμου θυγατέρες. Βάκχ. 973 — 974. —  15. ξύγγονοι θ ’ 
δμόσποροι (όμαιμοι). 1092. — 16. θυγατέρας σπεΐραι (ή 
γέννησις). 1234. — 17. τοιοΰτος ειη των έμών δμοσπόρων (ό 
αδελφός) οσπερ λέλειπται. Ί. Τ. 611— 612. — 18. παϊδας 
ε£ έμής δμοσπόρου (ή αδελφή) κτησάμενος 695 — 696. —  19. 
χαΐρ’ ώ πόσις μοι τής έμής δμοσπόρου (ό αδελφός). 922. —
20. ήν Ισπειρ’ (ή γέννησις) εγώ. Ί. Α. 90. — 21. γέμουσαν 
κύματος θεοσπόρου (ή γέννησις). Αποσπ. 107. — 22. εύγενή 
σπείρειν (ή γέννησις) τέκνα. 214. — 23. εσπαρται (ή διάδο- 
σις) λόγος. 229.

8. 73 σπείρειν χαι ή αυλαξ. μή σπείρε (ή γέννησις) 
τέκνοιν άλοκα (ή γυνή) βίομ Φοίν. 18. Σύμπλεγμα Sva  
μεταφοράν.

9. Tb σπέρμα. —  1. παίδων ερευνών σπέρμ’ (οι α,πύγο- 
νοι) όπως γένοιτό μοι. Μήδ. 669. — 2. παίδων πρίασθαι 
σπέρμα (οί απόγονοι). Ιππ. 622. — 3. άχάριστον υμών σπέρμ’ 
(τό γένος). Έ κ. 254. — 4. παν τδ θήλυ σπέρμα (το γένος) 
Καδμείων. Βάκχ. 35. — 5. τδ Ταντάλειον σπέρμα (το γένος) 
διά πόνων τ’ άγει. Ί .  Τ. 988. — 6. τδ μαντικδν πάν σπέρμα 
(το γένος) φιλότιμον κακόν. Ί .  Α. 520. — 7. τδ Σισύφειον 
σπέρμα (το γέννημα) πάντ’ οίδεν τάδε. 524. — 8- σπέρμα 
(ró γένος) γενναΐον. Αποσπ. 287, 4. —  9. οστις δέ γαΰρον



σπέρμα (το γένος) γένναtoV τ’ εχών βίου σπανίζει. 287; 
11— 12. 10. συμπλέκοντες σπέρμ,α (το γένός) καί γάμους
τέκνων. 328, 5. —  11. Ί .  Γ, ΧΧΥ, ζ, 1. — 12. ε ιθ ’ ήν 
άφωνον σπέρμα fro γένος) δυστήνων βροτών. 977. — 13, 
αεί ποτ’ έστί σπέρμα (το γένος) κηρυκων λάλον. 1001. 
— 14. πώς αν γένοιτο σπέρμα (οί απόγονοι) παιδδς εν δόμφ. 
1117, 8.

10. Ή  σπορά. —  1. άτις τέκνων δν ε'τεκες άροτον (ή 
μεν άροτρΐασις ιός μετωνυμία άντι της σποράς, η δε σπορά 
ώς μεταφορά αντί των παίδων) αύτόχειρι μοίρα, κτενεΐς. 
Μήδ. 1280— 1281. — 2. ούτε θήλεια σπορά (το γένος). Τρψ. 
503. —  3: νικώσ’ άνδρα καί θήλυν σποράν (το γένος) κακοί- 
σιν. Έκ. 659 — 660. — 4. ά δ’ Αύλίς ελαβε σφάγι’ έμής 
ομοσπόρου (ή αδελφή). Όρ. 658. — 5. φόνον όμοσπόρων (ό 
συγγενής) εμολες έκπράζων. Ηρ. Μ. 1080— 1081. — 6. 
κρατοΰμεν άδικον άροτον (ή μεν άροτρΐασις ώς μετωνυμία 
άντι τής σποράς, ή δε σπορά ως μεταφορά, άντι του γένους). 
νΙων, 1094 — 1095. — 7. δς το γηγενές δράκοντας έσπειρ’ 
δφεος έν γαίορ θέρος (το μεν δέρος ώς μετωνυμία άντι τής 
σποράς, ή δε σπορά, ώς μεταφορά άντι του γένους). Βάκχ. 
1026— 1027. — 8. σέ δύο θ ’ δμοσπόρω (ό αδελφός) σώσει. 
Αποσπ, 362, 36— 37.

11. ιΗ  ζηρά σπορά χα'ι ή γόνιμος γή. πολλάκις δέ τοι 
ξηρά βαθεΐαν γην ένίκησε σπορά (ό δούλος είναι πολλάχις 
τού έλευδέρου άξιώτερος). Άνδρ. 636— 637. Α λ λ η γ ο ρ ία .

12. ιΟ στάχυς. —  1. ούκ αίδεΐ θεούς Κάδμον τε τον 
σπείραντα γηγενή στάχυν (το γένος); Βάκχ. 263—264. —
2. στάχυς (το γένος) άρσην. ’ Αποσπ. 362, 22-—23.

13. ι0  στάχυς χαι ή βλάσνησις. ενθ’ ο γηγενές σπαρτών 
στάχυς (τό γένος) έβλαστεν (έγένετο). Ή ρ. Μ. 4 —5. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

14. ι0  δερισμός. —  1. ώς άπέθρισεν (ή άποχοπή) τρί
χας. Όρ. 125. —  2. κόμας σίδηρον έμβαλοΰσ’ απέθρισας (ή



άποχοπή). Έ λ. 1188. — ο. τά σπλάχν’ εφασκον έξαμήσεσθαι 
έχτομή) ßtcj.. Κύκλ. 336. —  4. τοΐς μεν αυξεται βίος, τών δέ 

φθίνει τε καί θερίζεται (αφανίζεται.) πάλιν. Αποσπ. 419, 4 —5.
15. 'Ο  θερισμός χα) ή σπορά, επειτ’ άμάσθε (Vy απόλαυ

σ ή )  τώνθε δύστηνον θέρος (το μεν Αέρος ώς μετωνυμία άντ) 
της σποράς, η δε σπορά ώς μεταφορά άντ) της συνέπειας). 
Άποσπ. 433. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

16. ' 0 Α ερ’.σμάς χα) ο χαρποφόρος στάγυς. άναγκαίως 
δ’ εχει βίον θερίζειν ώστε κάρπιμον στάχυν. Άποσπ. 757, 5— 6. 
Παραβολή.

17. '0  Αερισμός χα'ι ό στάχυς του πυροΰ. πάς δ’ έξεθέ- 
ρισεν ώσ:ε πύρινον στάχυν σπάθη κολούων φασγάνου μελανθέ 
του. Αποσπ. 374. Παράβολά/.

18. ι0 Αερισμός χα) το χόπτειν τον χαυλον του φυτου. 
όμοΰ τράχηλους . . . θερίζων (η άποχοπή) κάποκαυλίζων 
(άποτομη) ξύλφ. 'Ικ. 716— 7 J 7. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

X X III. ' Η εμπορία.

1. Ο  έμπορος, κακήν αρ’ αδτήν έμπορον ("ό δ ’.οιχητής) 
βίου λέγεις. *Ίππ. 964.

3. 'Ö σύντροφος τού εμπόρου. —  I. Ελληνες άνδρες 
Μενέλεφ ξυνέμποροι (ο εταίρος) προσήλθον. 'Ελ. 1538— 1539.

3. άς έκ βαρβάρων έκόμισα παρέδροϋς καί ξυνεμπόρους 
(ό ιΙχόλουΑος) έμοί. Βάκχ. 56—57,

3. ' / /  πώλησης. —  1. ή μεν Άργος βαρβάροις άπημπόλα
(ή προδοσία.). Τρψ. 973. —  3. μήτε ΓΙολυνείκους χάριν ψυ- 
χάς απεμπολάτε (η Αυσία) μήθ’ ημών υπέρ. Φοίν. 1337— 1338. 
— 3. ή τεκοΰσά με κρυφαΐα νυμφευθεΐσ’ άπημπόλα (η εχΑε- 
σις) λάθρα. 1ων. 1370 1371. — 4. τίνος τίς ών σύ τήνδ’
απεμπολάς αρπαγή) χθονός ; Ί . Τ. 1360.

4. Η χαπηλεία. ήδη νυν αύ/ει καί δι’ αψύχου βοράς 
σίτοις καπήλευ’ (ό τύφος), ίππ, 953— 953.
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XXIY. ' Η  ναυτιλία.

1. \0  πλους. — 1. σύ δ’ ως τί χρηζων ναυστολεΐς (το 
ταξείδιον) χθό να ; Μήδ. 682. —  2. Έτέοκλον ές γην πατρίδα 
ναυσθ7ώσων (ή φόρησις) νεκρόν. '1κ. 1037. —  3. διά πόνων 
έναυστόλουν (ή πύ,δησις). Άποσπ. 818.

2. Το πλοίου, τί δεσμοΐς ναός όπως ώρμισμένος . . . 
ήμαι; Ή ρ. Μ. 1094— 1097. Παραβολή.

3. Το φορτηγού πλ.οίον, η φόρτωσις χαΐ το χατάστρωμα. 
σκάφος δλκάς ως γεμισθείς ποτί σέλμα γαστρός άκρας. Κόκλ. 
506. Παραβολή.

4. (Ό  χλρασυς ήγεμων,) το πλοίον χαί ο ναύτης, σφαλε
ρόν ήμεμών θρασύς νεώς τε ναότγ]ς (ή απρονοησία είναι έπι- 
χίνδυνος). 'Ικ. 508 — 509. 'Αλληγορία.

5. Το πλοίον, ο χάλως, το ίστίον χαί η υποστολή αυτού. 
πά βώ, πά στώ, πά κάμψω, ναΰς όπως ποντίοις πείσμασι 
λινόκροκον φάρος στελλών, επί τάνδε σοβείς τέκνων έμών 
φόλα£ δλέθριον κοίταν. Έ κ  1079— 1084. Παραβολή.

6. Το πεπισσωμένον πλοίον. κλωστοΰ δ’ άμφιβόλοις λίνοισι, 
ναός ώσεί σκάφος κελαινόν ές έδρανα . . . Παλλάδος θέσαν 
θεάς. Τρψ. 536— 539. Παραβολή.

7. 'Ή  πρώρα. — 1. πυρά κατ’ άντίπρψρα (απέναντι) 
ναυστάθμων δαίεται. 'Ρησ. 136. — 2. άντίπρψρα (απέναντι) 
σείοντες βέλη, Ήλ. 846.

8. Το πλοίον χα} ή έφολχίς. άζω λαβών γε τοόσδ’ έφολ- 
κίδας χεροΐν, ναΰς δ’ ως έφέλξω. Ήρ. Μ. 631—632. 
Παραβολή.

9. ' / /  έφολχίς. — 1. έμαυτη γ’ άθλίαν έφολκίδα (το 
αχδος). *Ανδρ. 200. — 2. Θησεΐ πανώλεις έψόμεσθ’ έφολκίδες 
(ό άχόλουδος). Ή ρ. Μ. 1424.

10. ι0  ναύχληρος. μηδ’ ως κακός ναύκληρος εύ πράξας 
ποτέ ζητών τά πλείον’, είτα πάντ’ άπώλεσεν. 'Αποσπ. 421. 
Παραβολή.



11. l0 πηδαλιούχος. — 1. oure ναύκληροι (ό ήγεμώυ) 
χερός ουθ’ ιπποδέσμων . .  . μεταστρέφουσαι. Ίπ π . 1224— 1225. 
— 2. επεί τοι κούδέν αιτία πόλις κακώς κλύουσα διά κυβερ
νήτην (ό ήγεμώυ) κακόν. Ίκ . 879— 880.

12. ιΟ πηδαλιούχος, το άυαπετασμέυου ιστίου χαι ή 
σωτηρία, δει μ ’ . . . ώστε ναός κεδνόν οίακοστόφον άκροισι 
λαίφους κρασπέδοις υπεκδραμεΐν την σήν στόμαργον, ώ γυναι, 
γλωσσαλγίαν. Μήδ. 523— 525. Ι Ια ρ α β ο λ η .

13. Το πηδάλιου. —  1. γαίας εχων οιακας (ή ήυία). 
Ίππ . 1227. —  2. ερπε νυν οϊαξ (τό στήριγμα) ποδός μοι. 
Ό ρ. 796.

14. ι0 χωπηλάτης χαι ή χώπη. ήρπασ’ ήνίας χεροΐν, ελκει 
δέ κώπην ώστε ναυβάτης άνήρ ιμάσιν. 'Ιππ. 1220 — 1222. 
Π α ρ α β ο λ ή .

15. ' / /  χωπηλασία. — 1. ‘I. Γ, ΧΛII, 10. —  2. λεύσσω 
φλογέας δαλοΐσι χέρας διερέσσοντας (ή στροφή). Τρφ. J257— 
1258. —  3. οδε προς θυμέλας άλλος έρέσσει (ή πτήσις) 
κύκνος. Ίων. 161— 162. —  4, πτεροΐς έρέσσει (ή πτήσις).
I. Τ. 289. —  5. ΐθ ’ Ιρέσσων (ή χίυησις) σόν πόδα. Ί . 
Α. 138.

16. 'Ή  σου αλλω τιυι χωπηλασία. ούδ’ αΰ πένεσθαι
καί ξυνηρετμεΐν (ή υπειξις) τυχαις οιοί τ’. Άποσπ. 284, 7— 8.

17. Το ζυγόυ. —  1. έπεί δ’ έπί ζυγοΐς (ό δρόυος) καθέ- 
ζετ’ αρχής. Φοίν. 74— 75. —  2. ές τό πρώτον πόλεος όρμη- 
θείς ζυγόν (τό αξίωμα). *Ίων. 595.

18. Ό  πρυμυαίος χάλως. ως άνημμένοι κάλφς πρύμνη-
σίοισι (ή ασφάλεια) βίον εχοιτ’ εύδαίμονα. ΊΙρ. Μ. 478.

19. ' / /  ευτασις του χάλω. εχθροί γάρ έξιάσι πάντα δη
κάλων (οί έχ&ροί μ.ου ποιουσι πάντα χατ εμού). Μήδ. 278.
Α λ λ η γ ο ρ ία .

20. Ίο ιστίου χαι 6 άυεμος. Ά ρης έθραυσε λαίφη (ή
ευτυχία) τήσδε γης μέγας πνέων (ή βία). 'Ρήσ. 322— 323. 
Σ ν μ π λ ε γ μ α  δυο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
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21. Tó βυθιζόμενου χαί το πορευόμενον πλοίον, ή εντα- 
σις χαι ή χαλάρωσις του σχοινιού, οι ου διευθύνεται το 
ιστΐον. καί ναΰς γάρ ένταθεΐσα προς βίαν ποδί έ'βαψεν, εστη 
δ αυθις, ην χαλό^ πόδα (ή βία δεν ωφελεί, μόνον ή ευχαμφία). 
Ό ρ. 706— 707. Αλληγορία.

22. Οι ναύτα.ι, -ή θύελλα χαι δ λιμ,ήν. ώ ναυτίλοισι (ό ατυχής) 
χείματος (το χαχόν) λιμήν (ή βοήθεια) φανείς, Άγαμέμνονος 
παΐ. Άνδρ. 891— 892. Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

23. ()ί ναϋται, ή θύελλ,α, ο άνεμος χαι ή άχτή. ώ τέκν’, 
έ'οιγμεν ναυτίλοισιν, οίτινες χειμώνος έκφυγόντες άγριον μένος 
ώς χεΐρα γή ξυνηψαν, είτα χερσόθεν πνοαΐσιν ήλάθησαν ές 
πόντον πάλιν, ούτω δέ χήμεΐς άπωθούμεσθα γης ήδη προς 
άκταΐς δντες ώς σεσωσμένοι. Ήρ. 427— 432. Παραβολή.

24. Οι ναύται, /) θύελλα, το πηδάλιου, το ιστΐον, το εν 
τω πυθμέυι τού πλοίου συναζόμενου ύ'δωρ, ή τριχυμιώδης 
θάλασσα χάλι τα έφυρμώντα χύματα. ναύταις γάρ ήν μεν μέ
τριος ή χειμών φέρειν, προθομίαν ε'χουσι σωθήναι πόνων, ο μεν 
παρ’ οί'αχ’, ό δ’ επί λαίφεσιν βεβώς, ό δ’ άντλον ε’ιργων ναός' 
ήν δ’ ύπερβάλη π'.λύς ταραχθείς πόντος, ένδόντες τύχη παρεΐ- 
σαν αυτούς κυμάτων δρομήμασιν. ουτω δέ κάγώ πόλλ’ εχουσα 
πήματα άφθογγός είμι καί παρεϊσ’ έώ στόμα. Τρψ. 683 — 690. 
Παραβολή.

25. 0 ναύτης (χαι ό άστήρ). ώς τυφλφ ποδί οφθαλμός 
ει σύ, ναυβάταισιν άστρον ώς. Φοίν. 8 3 4 -  835. Πολυχρω- 
ιιιχί/ παραβολή.

26. Τδ ττλοίον, (at νεφέλαι χάι τα άστρα), καί τψδ’ ήν 
τούς τε κακούς άν γνώναι καί τούς αγαθούς, ίσον άτ’ έν 
νεφέλαισιν άστρων ναύ:αις αριθμός πέλει. Ήρ. Μ. 665 — 668. 
Πολυχρωμική παραβολή.

ill. ιΟ συν άλλω τινι πλους, ξυμπλεΐν (ή συγχοινωνία) 
δέ τοΐς φίλοισι δυστυχοΰσιν ου. Ήρ. Μ. 1225.

28. Ή άλλω τινι συμπλέων. φημί γάρ ποτέ ξύμπλους (6 
εταίρος) γενέσθαι τώνδ’ ύπασπίζων πατρί. Ήρ. 216.



29. cΗ  εζάντλησις τού ύδατος έχ τού πλοίου. — 1. Ί .  
Γ, V, 8. —  2. άλλ’ δμως βάρος ψυχής άπαντλοίην (ή άναχοό- 
φισις) άν. νΑλκ. 353— 354. —  3. άπωλο'μεσθ' άρ\ εί κακόν 
προσοίσομεν νέον παλαιψ, πριν τόδ’ έξηντληκέναι (? παύ- 
σις). Μήδ. 7 8 —79. — 4. ξένην επ’ αίαν λυπρον άντλήσει (ή 
άποπεράτωσις) βίον. Ίππ. 898. — 5. ξένην έπ’ αίαν λυπρον 
αντλήσεις ( ή άποπεράτωσις) βίον. 1049. — 6. ούκ εχων πέ
ρας κακών διαντλήσω (ή πάθησις) πόνους ές Άιδαν. Άνδρ. 
1216— 1217. — 7. ώς άπαντλοΐεν (ή χάθαρσις) χθονός 
υβρισμα θνητών. Ό ρ. 1641— 1642, —- 8. μακράς διαντλοϋσ’ 
(ή  ανοχή) έν δόμοις οίκουρίας. Ή ρ. Μ. 1373. —  9. δς κοι
νούς αιρόμενος πόνους Δίφ παιδί συναντλεΐ (ό χόπος). ’Ίων. 
199—200. — 10. καί νυν εκείνων μείζον’ έξαντ)ώ (ή ανοχή) 
πόνον. Κύκλ. 10. — 11. τον αυτόν δαίμον’ εξαντλείς (ή πά- 
θ-ησις) έμοί. 110. —  12. πόνον τον δεινόν έςηντληκότες (ή 
ανοχή). 282. —  13. μυρίαι τον αυτόν έξήντλησαν (ή  πά&ησις) 
ώς εγώ βίον. Άποσπ. 456.

30. Η  έξάντλησις τού ύόατος ix  τού πλοίου (χα'ι ό 
στρατός). μέλλων σ’ έρωταν, ήνίκ’ έξήντλεις ( ή άποπεράτω- 
σις) στρατφ (το  πλήθος) γόους, άφήσω. Ίκ. 838 — 839. 
Πολυχρωμικον σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

31. Η θάλασσα. — 1. ουνεκα. . .  παίδων τε τώνδ’ εις
άντλον (ό μεν αντλος ώς συνεχδοχή αντί τής θαλάσσης, ή δε 
θάλασσα. ώς μεταφορά αντί τού χαχου)  έμβήσεις πόδα. Ήρ. 
166— 168. — 2. ί'δετε κακών πέλαγος (το μέγεθος). Ικ.
824. — 3. κακών δε πέλαγος (τά  μέγεθος)  ές τόδ’ ήγαγες; 
Ήρ. Μ. 1088.

32. Η  άχτή χαί ή χώπη. ελιπες, ελιπες, ώ πάτερ, μ’ 
έπακτίαν ( ή ατυχία)  μονάδ’ έρημον ούσαν ένάλου κώπας ( ή 
βοήθεια). Άνδρ. 853—855. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

33. Η πλήμμυρα. ίώ δίκα καί θεών παλίρρους (άντα- 
μειπτιχος) πότμος. Ήρ. Μ. 739.
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34. Το πέλαγος, ή έχχολύμβησις χαι το χύμα, κακών δ’, 
ώ τάλας, πέλαγος (τδ  μέγε&ος) είσορώ τοσοδτον ώστε μήποτ 
έκνεδσαι (ή  έχνίχησις) πάλιν μηδ’ έκπεράσαι κδμα (δ  χίνδυ- 
νος) τήσδε συμφοράς. Ίππ. 822—824. Σύμπλεγμα τριών 
μεταφορών.

35. ' / /  γαλήνη. Ί . Γ, XXV, ζ, 1.
36. ' / /  γαλήνη χαι οι ναύται. πιστός έν κακοΐς άνήρ 

κρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν είσοράν. Ό ρ. 727 — 728. 
Παραβολή.

37. Ό  πλους, ο πορ&μός, ή πρώρα χαι τδ χύμα, πλεΐ 
κατά πορθμόν, πλεΐ κατά δαίμονα, μηδέ προσίστη πρψραν 
βιότου προς κύμα πλέουσα τύχαισιν ( ύποχώ ρει εις την τύχην, 
υποχωρεί εις τον δεόν, μη άντιταχδής πρδς την δύναμιν 
αυτού). Τρφ. 102— 104. 'Αλληγορία.

38. μ  άπδ τού χτύπου των χωπων χρότος τού ύδατος. 
— 1. πολλών δακρύων εσται πίτυλος (ο  ήχος). Ιππ. 1464. —
2. δΐς δέ δυοΐν πιτόλοιν (ή  έφοδος) τείχη περί Δαρδανίας 
φονία κατέλυσεν αίχμά. Τρφ. 816— 819. —  3, άρασσ’ άρασσε 
κράτα πιτύλους (τδ χτύπημα) διδοδσα χειρός. 1235— 1 2 3 6 .—
4. τά πρώτα μέν νυν πίτυλος (ή  έφοδος) ’Αργείου δορός έρ- 
ρήξαθ’ ημάς. Έ ρ . 834—835. —  5. άρ’ ές τον αυτόν πίτυλον 
(ο τρόμος) ήκομεν φόβου, γέροντες. Tip. Μ. 816—817. —
6. μαινομένψ πιτύλφ (ή μανία) πλαγχθείς. 1189. — 7. 
πίπτει δέ μανίας πίτυλον (ή  επιδρομή) ο ξένος μεθείς. Τ. 
Τ. 307.

39. Η  μεταφορά τού πλοίου εξ ένδς ορρού εις άλλον. —
1. ούχί συγγενή μεθορμίσααθαι (ή  φ υγή)  τήσδ’ εχουσα συμ
φοράς. Μήδ. 257— 258. — 2. μεθορμίσασθαι (ή  άνάπαυσις) 
μόχθων πάρα. 442— 443. —  3. ές έδρας μεθώρμισα ( τδ άπο- 
χομίζειν). Βάκχ. 931.

40. Ή  μεταφορά τού πλοίου έ~ ένδς όρμου εις άλλον 
χαι δ άπδ τού χτύπου των χωπών πρότος τού ύδατος. του 
νδν σκυθρωπού καί ξυνεστώτος φρενών μεδορμιεΐ (ή  μεταβολή)



σε πίτυλος (6  άψρίζων οίνος) έμπεσών σκύφου. Ά λκ. 797— 798.
Σύμπλεγμα δυο μεταφορών.

41. 0 πλους δια τοϋ πορθμού. — 1. δαίμων δδε τις 
λευκήν αιθέρα πορθμευόμενος (η ελευσις) των ίπποβότων Φ θίας 
πεδίων επιβαίνει. Άνδρ. 1228 —1230. —  2. ές δάκρυα πορθ- 
μεύουσ’ (τη δ ιέγερσ ις)  υπόμνησιν κακών. Ό ρ. 1032. —  3. 
δεύρο πορθμεύσαι (το  χομίζειν) βρέφος. νΙων. 1599. — 4. 
άκροισι δακτύλοισι πορθμεύων (δ  βαδισμός) Ιχνος. Ί  Τ. 2G6. 
—  5. εις αιματηρόν γάμον έπόρθμευσας (το  ιρέρειν) δόλψ. 
371. — 6. ποϊ ποΐ διωγμόν τόνδε πορθμεύεις (η προσπάθεια ), 
άναξ Θόας ; 1435 — 1436. — 7. τίς ποι* άρ’ άστήρ δδε πορθ- 
μευει ( παρέρχεται) ; I. Α. 6.

42. '0  πλ.οϋς διά του πορθμού χαι η χωπηλασία. λεύσ- 
σεις τήνδ’ Άνδρομάχην ξενικοΐς έπ’ όχοις πορθμευομένην ( το 
χομίζεσθαι) ; παρά δ’ ειρεσίφ (6 τρόμος) μαστών επεται φίλος 
Άστυάναξ. Τριμ 567—571. Σι μπλεγμα δυο μετα
φορών.

43. Ό  άνεμος. — 1. Ί .  Γ, XVII, 2. —  2. δ τ’ όλβιός
νιν πνεύμα ( η εύνοια) δειμαίνων λιπεΐν υψηλόν αίρει. Ίκ. 
554—555. —  3. δταν θεός σοι πνεύμα (ή ευτυχία) μεταβα- 
λών τύχη. tip. Μ. 216. — 4. μεθίσταται δέ πνεύματα (η  
ευτυχία). Ίων. 1507. — 5. τί πνεύμα (ή  Ιδέα) συμφοράς 
κεκτημένη; Ί . Τ. 1317. 6. δτου πνοαί (ή επ ιθυμ ία) φέ-
ροιεν Άφροδίιης φίλαι. Ί . Α. 69. — 7. δταν θεού μαντό- 
συνοι πνεύσωσ’ ( ή επιδρομή) άνάγκαι. 760— 7Γ>1.

44. Ί) ούριος άνεμος. — 1. άλλ ου τι ταύτη σόν φρό- 
νημ’ έπούρισας (η διεύθυνσις). ’Ανδρ. 610. — 2. πομπίμαν 
εχων εμ', ώστε να υσίπομπον αύραν. Φοίν. 1711 — 1712. 
Παραβολή. — 3. άφίεσαν λαιμών βροτείων ευθύς ουριον 
(ευοίωνον) φόνον. Ηρ. 821 — 822. — 4. ούριος (εινους)  
δρόμος εκ τών . . . κακών. Ή ρ. Μ. 95— 9(1. — 5. νύν δ’ έγέ- 
νετό τις ούρος (ή  σωτηοία) εκ κακών. νΙων. 1508— 1509. —
6. Ί .  Γ, XIV, 16.



45. Ο ούριος άνεμος, το ιστίον χαί η πνοή. πρώτον 
μεν ούν κατ’ ουρον, ώσπερ ίστίοις, έμπνεύσομαι τήδ’. Άνδρ. 
554 — 555. Παραβολή.

46. "0 άνεμος, 6 ναύτης χα'ι το πηδάλιον. I. Γ, X III, 2.
47. Το χύμα. — 1. εί γάρ μετακύμιος ( βοηδός)  άτας, 

ω Παιάν, φανείης. *Αλκ. 91 — 92. —- 2. Ί .  Γ, ΧΧΥ, α,
4. — 3. εις άπορόν σε κλύδωνα (η άδλιότης) θεός, Μήδεια, 
κακών έπόρευσε. Μήδ. 362— 363. — 4. νικορ γάρ ουκ Ο-εών 
με δύστηνος κλύδων ( η ατυχία). Τρψ. 691. — 5. πολλής δ’ 
εριδος ξυνέπαισε κλύδων (6 δόρυβος). Έκ. 118. — 6. έν γάρ 
κλύδωνι ( το χαχόν) κείμεθ’. Φοίν. 859. — 7. μοχθήσας τον 
άκυμον (ευτυχή )  θήκεν βίοτον βροτοΐς. Ήρ. Μ. 698 — 6 9 9 .—
8. ώς δ’ έν κλύδωνι καί φρενών ταράγματι πέπτωκα δεινψ. 
1091—4092. Παραβολή. — 9. πολέμιος κλύδων (ό θόρυ
βος). νΙων. 60. — 10. ο ξένος πεσήματος εγνω κλύδωνα (το  
πληδος)  πολεμίων προσκείμενον. Ί . ϊ .  315 — 316. — 11. 
ου γάρ όπερθεΐν κύματος (η ατυχία)  άκραν δυνάμεσθ·’. 
Άποσπ. 232.

48. Ή χαταχλυσμός. -— 1. ενοσις απασαν ενοσις έπικλύ- 
σει (η ανατροπή) πόλιν. Τρψ. 1326. — 2. ό μιαρός, δς με 
δούς το πώμα κατέκλυσεν (ο  άφανισμός). Κύκλ. 677.

49. Ό  φλοίσβος, δεινά δ’ Εύρυσθεΐ βρέμων (η  άπειλ.η) 
Ήρ. Μ. 962.

50. Το χύμα, ό πλους χα'ι η χύμανσις. καν μέν πίθ-η 
μοι, κυμάτων ( η ατυχία)  άτερ πόλιν σήν ναοστολήσεις ( ή 
διοίχησις). εί δέ μή, πολύς κλύδων (ό  δόρυβος ταν μαχομέ- 
νων) ήμΐν τε καί σοί ξυμμάχοις τ’ έσται δοράς. 1κ. 473—475. 
Σ ύμπλεγμα τριών μεταφορών.

51. Τα χύματα χα'ι η γαλήνη. εχ κυμάτων γάρ αύθ-ις 
αυ γαλήν’ όρώ (μετά την μανίαν είμαι πάλιν ήσυχος).'Ορ. 279. 
Αλληγορία.

52. Το χύμα, η έξάντλησις τού ύδατος εχ τού πλοίου 
χα'ι ή πρύμνη, κακών γάρ άρτι κΰμ’ ( ο χίνδυνος)  ύπεξαντλών



(ή φυγή)  φρενί, πρύμνηθεν (έχ νέου) αίρει μ' άλλο σών λό
γων υπο. νΙων. 927— 928. Σ ύμπλεγμα  τριών μ ε τα 
φορών.

53. Το ύπό του άντλου χαταχλυσθέν πλοίον. χαλεπα δ’ 
ύπέραντλος (το  υπέρμετρου) ούσα ζυμφορομ Ιππ. 767— 768.

54. Ή  θύελλα, άλλη δ’ έν τάχη χειμάζομαι ( βασανίζο
μαι). Ιππ. 315.

55. Η  θύελλα χαι ό λιμήν. χείματος (ό χίυδυυος) γάρ 
αγρίου τυχόΰσα λιμένας (ή  ασφάλεια ) ήλθες εις εύηνέμους. 
Άνδρ. 748 -7 4 9 . Σ ύμπλεγμα  S t ο μεταφορών.

56. Η  διάσχισις του ιστίου τού ταχέος λέμβου, 6 χα- 
ταχλυσαός χαι το λάβρον χαι ολέθριου χύμα, ο μέγας όλβος 
ου μόνιμος έν βροτοΐς άνά δέ λαΐφος ώς τις ακάτου θοάς 
τινάξας δαίμων κατέκλυσεν δεινών πόνων, ώς πόντου λάβροις 
δλεθρίοισιν έν κύμασιν. Όρ. 340 — 344. Παραβολή.

57. 0 σάλος. —  1. τό φρονεΐν άσάλευτόν (ασφαλές) 
τε μένει και ζυνέξει δώματα. Βάκχ. 3 8 9 —391. — 2. χθονός 
δέ νώτα σεισθηναι σάλφ (ό σεισμός). Ί .  Τ. 46.

58. Τό σχοτεινόν πέλαγος χαι ο σάλος, όταν ή δυσάλιον 
έν πελάγει (ό χίνάυνος) καί σαλεύει (χινουυεύει) πόλις. Τ ήσ. 
246— 248. Σ ύμπλεγμα  δυο μεταφορών.

59. Η ρϊψις του πλοίου εις τήυ ά χ τψ . έμέ τάν μελέαν 
δ’ ές τάνδ’ έζώκειλ’ άταν (ή  ατυχία) Τρψ. 136 — 137.

60. Η  άπόβασις. —  1. θανάτου θέλουσαν κέλσαι ( ή 
έπ ίτευξις)  ποτί τέρμα. Ίππ. 139— 140. —  2. πά στώ, πά 
κέλσω (π η γα ίνω ); Έκ. 1056. — 3. μή ’κ τύχης ώρμισμένους 
(εξαρτημένους). Ή ρ. Μ. 2 0 3 .— 4. Άργει κέλσας (η  άφιξις) 
πόδ’ άλάταν. Ή λ. 138.

61. 0 λιμήυ. μέγας πλούτου λιμήν (τό  πλήθος). Ό ρ. 
1077.

62. '7/ άπόβασις χα'ι 6 λιμήν. νΰν δ’ ές άνδρός άνοσίου 
γνώμην κατέσχον ( περιέπεσον) άλίμενόν ( σχληράν) τε καρδίαν. 
Κύκλ. 348—349. Σ ύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

325
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63. Ο λιμήν χα'ι 6 πρυμναίος χάλως. ουτος γάρ άνήρ ή 
μάλιστ’ έκάμνομεν λιμήν (6 λιμήν ώς μεταφορά αντί τού 
σωτήρος) πέφανται τών εμών βουλευμάτων έκ τοΰδ’ άναψό- 
μεσθα πρυμνήτην κάλων ( τή βοηάεία τούτου da τόχωμεν τού 
σχοπού). Μήδ. 768— 770. Σ ύμπλεγμα  μιας αλληγορίας 
και μ ιας μεταφοράς.

64. 0 λιμήν χα\ ή άάλασσα. άλίμενόν τις ώς ές άν- 
τλον ( ό αντλος ως συνεχδογή άντι της άαλάσση) πεσών 
λέχριος έκπεσεί φίλας καρδίας, άμέρσας βίον. Έκ. 1025— 1027 
Παραβολή.

65. Η  αγχυρα. — 1. μόνος οίκων άγκυρ’ (το  ερεισμα) 
ετ’ εμών. Έκ. 80. —  2. άγκυρα (6  σωτήρ)  δ’ ή μου τάς 
τύχας ώχει μόνη. Έλ. 277.

66. Η  αγχυρα (χα'ι ή οιχία). ήδε μοι τροφός, μήτηρ, 
αδελφή, δμωΐς, άγκυρα (ο  σω τηρ), στέγη (ή υπεράσπισις). 
Άποσπ. 858. ΙΙολνχρωμικόν σύμπλεγμα  όνο μετα 
φορών.

ΧΧΥ. Η φύσις.

α) A ί γ ε ν ι χ α "ι ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ η ς  φ ΰ σ ε ω ς.

1. 0 λειμών, ψαΰσαι χεροΐν λειμώνος (τό  αΐδοίον). 
Κύκλ. 171.

2. Η  πέτρα. Ί  Γ, ΧΧΥ, β, 26.
3. Η  λεία πέτρα. Ί .  Γ, XXV, ε, 6.
4. Η  πέτρα ( χα'ι το χύμα τής ϋαλάσσης). ώς δέ πέτρος 

ή θαλάσσιος κλύδων ακούει νουθετούμενη φίλων. Μήδ. 28— 29. 
Πολνχρωμική παραβολή.

5. Η χρτγχνώδης πέτρα , ( τό στάζον 7>δωρ χα'ι ό χ λ α υ ά -  
μός). άπληστος άδε μ’ εξάγει χάρις γόων πολύπονος, ώς έξ 
άλιβάτου πέτρας υγρά ρέουσα σταγών, άπαυστος αεί γόων (ό 
χλαυάμός ώς μεταφορά αντί τής στάζεω ς). Ικ. 7 9 —82. 
Πολυχρωμικόν σύμπλεγμα μ ιας παραβολής καί 
μιας μεταφοράς.
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6. Ο μαγνησίτης λίίλος. τάς βροτών γνώμας σκοπών ώστε 
Μαγνήτις λίθος τήν δόξαν ελκει καί μεθίστησιν πάλιν. Άποσπ. 571. 
Παραβολή.

β) Τ ά ζώα.

1. 0 χύων. προδότιν αίκάλλων κύνα (ή χουφόνους γονή). 
Άνδρ. 630.

2. 'Η δήςις. — 1. λύπη καρδίαν δεδηγμένοι (ή αδημονία).
'Ρήσ. 596. — 2. καί δρών γε λύπη καρδίαν δηχθήσομαι ^ 
Αόπ^). Ά λκ. 1100. —- 3. ψυχή δηχθεΐσα (η  βάσανος) κα- 
κοΐσιν. Μήδ. 110. —  4. ουτω γάρ αν μάλιστα δηχθείη 
Αάπ^ πόσις. 817. —  5. ού γάρ αν σε μυρίοις όνείδεσι δά- 
κοιμι (η προσβολή). 1344— 1345. —  6. τούτο γάρ σε δήξε- 
ται (ή λύπη). 1370. —  7. τό γάρ δάκνον (το προσβάλλον) 
σου τήν διάγνωσιν κρατεί. Ίππ. 696. —  8. δάκνει (ή λύπη) 
σε, Θησεύ, μύθος; 1313. — 9. μή τι σήν δάκω (ή  λύπη) 
φρένα δέδοιχ5.. Φοίν. 383— 384. —  10. δάκνει (ή  λύπη)
φρένα. Ή Ρ. 483. — 11. δάκνει (η λύπη) χρόνος Ήρ. Μ. 94. 
— 12. δάκνει (ή λύπη) σ’ άδελφός. Ή λ. 242. —  13. αί- 
σθησις . . . πημάτων δάκνει (ή  λύπη) βροτούς. 290 — 291. —
14. μάλιστα γάρ νιν δήξομαι (ή ποινή) δράσας τάδε. Βάκχ. 
351. —  15. ή δάκνει (ή άγανάχτησις) σε τό φιλότιμον τού- 
μόν ; I. Α. 386. —  16. άλλ’ δμως δάκνουσι (ή λύπη) τούς 
τεκόντας. 688— 689. —  17. μή μοι νεωρές προσπεσόν μάλλον 
δάκοι (ή λύπη). Άποσπ. 392. —  18. συμφοραί ήσσον δά- 
κνουσιν (ή  λύπη). 576, 3—4.

3. Η δήςις (χαι το χέντρον). δηχθεΐσα (ή βάσανος) 
κέντροις (ή  έπιδυμία) παιδός ήράσθη σέθεν. Ιππ. 1303. 
] Ιολυχρω μικδν σύμπλεγμα  δυο μεταφορών.

4. Η άμνάς. υπαρνος γάρ τις ως άπόλλυσαι. Ανδρ. 557. 
Παραβολή.

5. Το πτηνόν. — 1. δρνις γάρ ώς τις εκ χερών άφαντος 
εί. Ίππ. 827. Παραβολή. — 2. τί νέον καρύξασ’ οίκων μ’,



ώστ δρνιν, θάμβει τψδ’ έζέπταζας; Έκ. 178— 180. Παραβολή. 
. —  3. ηδ’ εγώ πέτρας ε'πι δρνις τις ώσεί Καπανέως υπέρ πυ
ράς δύστηνον αιώρημα κουφίζω, πάτερ. Ίκ. 1045— 1047. 
Παραβολή. — 4. άλλος δέ βωμόν δρνις ως επτηζ’ υπο. 
Ήρ. Μ. 974. Παραβολή. — 5. χωροΰσι δ’ ώστ’ δρνιθες 
άρθεΐσαι δρόμψ πεδίων υποστάσεις. Βάκχ. 748—749. Παρα- 
βολη. — 6. δοκώ σφάς έν λόχμαις όρνιθας ώς . . . εχεσθαι. 
957— 958. Παραβολή. — 7. δπως όρνιθες έν μυχοΐς πέτρας 
πιήξαντες είχον. Κύκλ. 407 — 408. Παραβολή.

6. Τα pcxpa του πτηνού. — 1. καλούμαι ό σός ποτί 
σοΐσι πίτνων στόμασιν νεοσσός (ο παιςβ  Άλκ. 402—403. —
2. θακεΐς νεοσσών (οι παΐδες) τήνδ’ εχων πανήγυριν. 'Ηρ. 
239. —  3. χρην νεοσσοΐς (oc παΐύες) τοΐσδε πύρ λόγχας 
όπλα φέρουσαν έλθεΐν. 'Ηρ. Μ. 224— 225. — 4. εις μεν 
νεοσσός (6  παΐς)  δδε θανών Εύρυσθέως. 982. —  5. τεύχος 
νεοσσών (oc παΐόες) λευκόν έκλοχευεται. Έλ. 258. — G. ό 
μεν νεοσσός ( ό παΐς)  έστιν. Μ. Α. 1248.

7. 73 πτηνού xac τα απτερα μιχρα αυτού, ώς τις 
δρνις άπτερον καταστένων ώδινα τέκνων. Ήρ. Μ. 1039— 1040. 
Παραβολή.

8. Το πτηνόν xac τα μιχρα αυτοί, μάτηρ δ’ ώσεί πτα- 
νοις κλαγγάν δρνις έξάρξω 5γώ μολπάν. Τρφ. 147— 148. 
Παραβολή.

9. Το ύρηνούν πτηνόν xac τα pcxpa αυτού, ήιόνες δ’ 
αλιαι ίαχοΰσ’, αον υπέρ οιωνός τεκέων ßocj, αί μέν άορας, αί 
δέ παΐδας. Τρφ. 82G—831. Παραβολή.

10. Τα pcxpa του πτηνού xac τό πτερόν. — 1. ή καί
νεοσσός (6  παΐς)τόνό" υπό πτερών (ή άγχάλη) σπάσας ; Ανδρ. 441. 
Σ ύμπλεγμα δύο μεταφορών. —  2. νεοσσός ώσεί πτέρυ
γας έσπίτνων εμάς. Τρφ. 746. Παραβολή. — 3. Η ρά 
κλειοι παίδες, ους υπό πτεροις σώζω νεοσσούς bρvcς ώς υφει- 
μένη. Ηρ. Μ. 71—72. Παραβολή.

11. Τό πτερόν. — 1. ώ λευκόπτερε (■>·ό ισΐΐον) Κρησία
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πορθμίς. Τππ. 752 — 753. — 2. μάτερ, μάτερ, εγώ δέ σά 
πτέρυγι (η χ ε ιρ )  συγκαταβαίνω. Άνδρ. 504— 505. —  3. εμέ 
δέ πόντιον σκάφος άί'σσον πτεροΐσι ( rj χώπη) πορεύσει. Τρψ. 
1085 — 1086. — 4. άγγελμ’ άνεπτέρωκε (6  φόβος) Δαναϊ
δών πόλιν. Όρ. 876. —  5. πτηνοΐσι (έλαφροϊς) μύθοις. 1176. 
— 6. Ί . Γ, XVII, 14. — 7. ώς φόβος μ.’ άναπτεροΐ (η επει- 
ς ις ). Ίκ. 89. —  8. τα κείνου τέκν’ εχων υπό πτεροΐς (ί) 
σχέπη) σώζω τάδ’. Ηρ. 10— 11. —  9. καί μ.’ άφείλεθ’ ή 
τύχη ώσπερ πτερόν προς αίθέρ’ ήμιέρορ μιφ. Ηρ. Μ. 509— 510. 
Π α ρ α β ο λ ή .  — 10. άμ’ άελίου πιέρυγι (η αμαξα) θοά. Ιων. 
123. — 11. πρώτον μ.έν δρόφιο πτέρυγα (το χάλυμμα) περι
βάλλει πέπλων 1143. —  12. τψδ’ άν ευστόχφ πτερψ (το  
βέλος). Έλ. 76. —  13. οπη νεώς στείλαιμ.’ άν ούριον πτερόν 
( τ ο  ιστίον). 147. — 14. κρατί δ" όρθιους έθείρας άνεπτέ- 
ρωκα (η άντίστασις). 632— 633. —  15. βοστρύχους όμοπτέ- 
ρους (όμοιους). Ήλ. 530. —  16. όρώμεν Ελλάδος νεώς 
σκάφος ταρσψ κατήρει πίτυλον έπτερώμενον ( χατηρτισμένον). 
Ί .  Τ. 1345 —1346. -— 17. μή στέλλειν τάν σαν ίνιν προς τάν 
κολπώδη πτέρυγ’ (6 λιμην) Εύβοιας. Ί .  Α. 119— 120. -— 18. 
πτηνάς (εφήμερους) διώκεις, ώ τέκνον, τάς ελπίδας. Άποσπ. 
273. — 19. υπόπτερος (εφήμερος) δ’ ο πλούτος. 424, 4. — 
20. ποΐ πόδα πτερόεντα (τρ ίμοντα) κατα ιτάσω ; 781.

12. Το πτερόν (χάι ό ανυφούμενος χαπνός). —  1. πτέ- 
ρυγι (τό πτερόν ώς μεταφορά αντί της ανυφωσεως) δέ καπνός 
ώς τις ουράνια πεσοΰσα δορί καταφθίνει γά. Τρψ. 1300— 1301. 
/ / ολυχρωμικον σύμπλεγμα μιας παραβολής καί μίας 
μεταφοράς. — 2. κόνις δ’ ϊσα καπνψ πτέρυγι (τό πτερόν 
ως μεταφορά άντι της ανυφωσεως) προς αιθέρα άϊστον οικων 
εμ.ών με θήσει. 1320 -1321. Ι Ιο λ ν χ ρ ω  μ ικ ο ν  σύμπλεγμα  
μιας παραβολής καί μιας μεταφοράς.

13. Η  χόλλα χα'ι τό πτερόν. ώσπερ προς ίζψ τη κύλικι 
λελημμένος πτέρυγας άλύει. Κυκλ. 433 —  434. Παραβολφ

14. Ή  πτησις. —  1. έπίσταμαί τε κουκ άφνω κακόν τόδε



προσέπτατ’ γένεσις). Αλκ. 420— 421. — 2. ειθ’ ώφελ* 
’Αργους μή διαπτάσθαι (6 διάπλους) σκάφος Κόλχων ές 
αίαν κυανέας Ξυμπληγάδας. Μήδ. 1— 2. — 3. δύσορνις
επτατο (6 πλους) κλεινάς Ά θάνας. Τππ. 759. —  4. άμπτάμενα 
(ή άφάνισις) τ /μ ά  φρούδα πάντα κεΐται. Άνδρ. 1219. —  5. 
Τάνταλος . . . άέρι ποτάται f ή αιώρησις). Όρ. 5— 7. — 0. 
όρ^ς το Δΐον ου βέλος διέπτατο (η έχτρύπησ ις); Τκ. 8 6 0 .—
7. ποτανοί (ταχέως)  δ’ ηνυσαν τον Άιδαν. 1142. — 8. εκείνα 
μέν θ·ανόντ’ άνέπτατο ( η άψάνισις). Ήρ. Μ. 69. — 9. τό .δ ’ 
αύτοΰ σπουδάσας διέπτατο (ή παρέλευσις). 507. — 10. πε- 
τομένας (η ταχύτης) κώπας, πετομένου ( -η σφοδρότης) δ’ 
έρωτος άδικων γάμων. Ελ. 667. — 11. ουδ’ επί χρυσέοις 
δρμοισιν πεπόταμαι (η χαρά) τάλαιν. Ήλ. 175 — 177. — 12. 
πταμένας ( χατατιναξάσης) Διος βροντάς. Βάκχ. 88— 90. —
13. Ί . Γ, XV, 3.

15. Η  πτησις (χαι ή άνδησις). δ δ’ δλβος άδικος καί 
μετά σκαιών ζυνών έζέπτατ' (6  άφανισμός) οίκων, σμικρόν 
άνθήσας (η  άχεραιότης) χρόνον. Ή λ. 943 —944. Πολνχρου- 
μικδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

16. Το πτερδν χαι ο λέων, όπόπτερον λέοντα (ταχυν 
ηρώα) τέξεται πατρί, Άποσπ. 1117, 15. Σύμπλεγμα δύο 
μεταφορών.

17. Η  αηδών, σπούδαζε, πάσας ωστ’ άηδόνος στόμα 
φθ-ογγάς ίεΐσα. Έκ. 337— 338. Παραβολή.

18. Ή  άγρια περιστερά. γ]ςαν πελείας ώκύτητ ούχ ησ- 
σονες ποδών εχουσαι. Βάκχ. 1090— 1091. Παραβολή.

19. Η  άγρια περιστερά χαι ό ιέραξ, οι δ δπως πελει- 
άδες ίέρακ’ Ιδοΰσαι προς φυγήν ένώτισαν. Άνδρ. 1140— 1141. 
Παραβολή.

20. 0 χύχνος. παιάνας δ’ επί σοΐς μελάθ-ροις κύκνος 
ώς γέρων άοιδός πολιάν έκ γενύων κελαδήσω. Tip. Μ. 691 — 694. 
Παραβολή.

21. 0 φάρος χύχνος. — 1. έστάλην ίαλέμων γόων άοιδός,



ώστε πολιος ορνις. Ηρ. Μ. 1 0 9 —110. Παραβολή. — 2. τί 
μ’ αμφιβάλλεις χερσΐν, ώ τάλαινα παΐ, ορνις όπως κηφήνα 
πολιόχρων κύκνος; Βάκχ. 1363— 1364. Π α ρ α β ο λ ή .

22. Ο θρήνων χύχνος. οία δέ τις κύκνος άχέτας . . . 
άγκαλεΐ, . . . ως σέ τον άθλιον πατέρ’ εγώ κατακλάομαι. Ηλ. 
151— 156. Παραβολή.

23. ( Ο ποταμός), 6 χύχνος χ ο λ  το πτερόν. στίλβουσι δ’ 
ώστε ποταμίου κύκνου πτερόν. 'Ρής. 618. Πολυχρωμικη 
παραβολή.

24. 01 γόπες. κτενοΰσί σε δισσοί λαβόντες γύπες (άσπλαγ- 
χνοι άνθρωποι). Άνδρ. 74— 75.

25. 7ο θηρίον. — 1. θοίναν άγριων θηρών (α'ι άσπλαγ- 
χνοι Τρωάδες) τιθέμενος. Έκ. 1073. —  2. κεκρυμμένους 
θήρας (ό έχδιχητής) ξιφήρεις αύτίκ’ έχθροΐσιν φανεί. Όρ. 
1272— 1273. — 3. κοίλοις εν άντροις, ώστε θήρ, μόνος. 
Άποσπ. 425 Παραβολή.

26. Το θηρίον, (ή πέτρα, ο δούλος, 6 βωμός, ή πόλις, 
το ύποχύπτειν χαι ή θύελλα), ε'χει γάρ καταφυγήν θήρ μέν 
πέτραν, δούλος δέ βωμούς θεών, πόλις δέ προς πόλιν έπτηξε 
χειμασθεΐσα (πας δύναται να έλπίση βοήθειαν εν περιπτω σει 
ατυχίας τινός). '1κ 267—269. Πολυχρωμικη αλληγορία.

27. Το δάχνον θηρίον. δουλεύειν . . . παρανόμφ δάκει 
(ό πολέμιος) Τρψ. 282— 284.

28. Η  αδηφαγία. Ί .  Γ, ΧΧΥ, ε, 2.
29. Τα μιχρα τού ζώου (χα'ι ό μόσχος), σκύμνον γάρ μ’ 

ώστε ούριθρέπταν, μόσχον δειλαία δειλαίαν είσόψει χειρος 
άναρπαστάν σάς άπο λαιμότομόν θ ’ Άιδθ£ γάς ύποπεμπομέναν 
σκότον. 'Εκ. 204—209. ΙΙολυχρωμική παραβολή.

30. ' / /  σιαγων. —  1. πελέκεων γνάθοις (ή χόφις). Κ,ύκλ. 
395. — 2. Ί . Γ, XXV, γ, 3.

31. Η ερφις. — 1. σκοτία δ’ επ’ όσσοισι νύξ έφέρπει (ή 
πλησίασις).. Άλκ. 269. — 2. τά δ’ άλλα χαΐρε κύλικος έρ- 
πούσης (ή χυχλοπορία) κύκλφ. Άποσπ. 471.
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32. Ο χάπρος. ώς κάπροι δ’ δρέστεροι γυναικός άντίοι 
σταθ·έντες έννέπουσι. Όρ. 1460 — 1462. Παραβολή.

33. 01 τους δδόντας τρίζοντες χάττροι. κάπροι δ’ όπως 
θηγοντες άγρίαν γένυν (ή σιαγων ώς συνεχδοχ)/ αντί το ί 
δδόντος) ξυνήψαν. Φοίν. 1380— 1381. Π α ρ α β ο λ ή .

34. 0 δράχων. — 1. ο δέ παΐς Στροοφίου, . . . φόνιός 
τε δράκων (ό τρομερός άνθρωπος). Όρ. J403— 1406. —  2. 
Ί  Γ, ΧΥ, 13.

35. ΊΊ δράχων (χαι ό χεραυνός). ο μητροφόντης δδε προ 
δωμάτων δράκων (ο τρομερός άνθρωπος) στίλβει νοσώδεις 
άστραπάς (τό βλέμμα), στύγημ’ έμόν. Όρ. 479— 480. 
Πολυχρω μικδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

36. 0 λέων. —  1. ήλ^-ον δόμους, . . . λέοντες (ό τρο
μερός άνθρωπος) Έλλανες δύω. Ό ρ. 1400— 1401. — 2. 
ηκω κλύων τά δεινά καί δραστήρια δισσοΐν λεόντοιν (ο τρο- 
αερός άνθρωπος). 1554—1555. — 3. ό δε χέρι σπάσας 
ξίφος, μόσχους δρούσας ές μέσας λέων δπως, παίει. Ί . Τ. 
296— 298. Παραβολή. — 4. Ί . Γ, X VIII, 8.

37. 0 λέων χαι ή λεία, μ’ εύτυχοΰντ’ ένόσφισας D-οίνης 
λέοντα. Ρησ. 5 6 —57. Παραβολή.

38. Η  ορεινή λέαινα, δρεία τις ώς λέαιν’ δργάδων 
δρύοχα νεμομένα τάδε κατήνυσεν. Ή λ. 1163 —1164. Παρα- 
βολή.

39. 01 εν τω σπηλαία/ οιχουντες λέοντες, ηύρε δ’ έν 
Ηλέκτραισιν πύλαις τέκνα . . . μάτγ,ρ, ώστε λέοντας έναύλους 
μαρναμένους. Φοίν. 1570 —1574. Παραβολι/.

40. ' / /  τίχτουσα λέαινα, τοκάδος δέργμα λεαίνης άπο- 
ταυροΰται δμιυσίν. Μήδ. 187— 188. Παραβολι/.

41. Τα μιχρα τοϋ λέοντος χαι οΐ λέοντες, πικροί γάρ 
αύτοΐς ηξετ’ έκτεθ-ραμμένοι σκύμνοι föl παίδες) λεόντων (οΐ γεν
ναίοι άνδρ-ς). Ίκ. 1222— 1223. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

42. Τό μιχρόν τοϋ λέοντος. — 1. δέχει γάρ τον Άχίλ-
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λειον σκύμνον (6 παΐς) ές οίκους. Άνδρ. 1169— 1170. — 2. 
έλόντες σκύμνον (6 παΐς) άνοσίου πατρός. Ό ρ. 1213. — 3. 
δι’ όρνιθ-όγονον δμμα κυκνοπτερον καλλοσύνας Λήδας σκύμνου 
(ο παΐς) δυσελένας. 1387 — 1388.

43. Ό  Λέων (χαι 6 βλαστός), εχθρού λέοντος (6 δεινός 
άνήρ) δυσμενή βλαστήματα (οι παΐδες). Ηρ. 1006. Πο).υ- 
χρωμικδν σύμπλεγμα δύο μεταφοράν.

γ )  Τ α  φ υ τ ά .

1. Ό  χισσός χαι ή δρυς. όμοια κισσός δρυός δπως τήσδ' 
έπομαι. Εκ. 398. Παραβολή.

2. 0 χισσός χαι οι βλαστοί τής δάφνης, προσείχεθ·’ 
ώστε κισσός ερνεσιν δάφνης λεπτοΐσι πέπλοις. Μήδ. 1213— 1214. 
Παραβολή.

3. Η  Ιχμας τής πεύχης, (τό δάχρυον χαι ή σιαγων). 
σάρκες δ’ απ’ οστέων ώστε πεύκινον δάκρυ (τό δάχρυον ως 
μεταφορά άντι τής Ιχμάδος) γναθμοΐς (ή σιαγών ως μ ε τα 
φορά αντί τής δυνάμεως) άδήλοις φαρμάκων άπέρρεον. Μήδ. 
1 2 0 0 — 1 2 0 1 .  ΙΙολνχρωμικδν σύμπλεγμα μιας παρα
βολής και δύο μεταφοράν.

δ)  Τ ο π υ ρ .

1. Τό πυρ. ήδη τόδ’ εγγύς ώστε πυρ ύφάπτεται υβρισμα 
βακχών. Βάκχ. 778—779. Παραβολή.

2. Τό λάβρον πυρ. I. Γ, I, 17.
3. Τό φλογίζεσδαι. —  1. ’'Αρης κιμά δάϊον φλέγει (ό 

έρεδισμός). Φοίν. 240—241. — 2. πολυδάκρυτον Άΐ'δα γόον 
φλέγουσαν (ή οιμωγή). Άποσπ. 122. —: 3. πόλιν δέ πολέμια 
κατείχε φλόξ (6 πόλεμος). 362, 23.

4. Η μαρμαρυγή (χαι ό πύργος), αιθων (σφοδρός) γάρ 
Λνήρ καί πεπύργωται (τολμηρός) Ρήσ. 122. Πολνχρωμικδν 
σύμπλεγμα δύο μεταφορών
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5. Η  δερμότης. —  1. φίλων ούδενός οδδέν παραθαλπο- 
μένη (ή παραμυθία) φρένα μύθους. Μήδ. 142 — 143. — 2. 
χαρ<ψ θερμανόμεσθα (ή χαρά) καρδίαν. Ή λ. 401— 402.

6. Η τήξις. — 1. τον πάντα συντήκουσα (διάγουσα)
δακρύοις χρόνον. Μήδ. 25. — 2. ή δ’ έν θαλάμοις τήκει 
(συντρίβει) βιοτήν. 141. — 3. μή λίαν τάκου (ή λύπη) δα- 
κρυομένα σόν εύνάταν. 158. — 4. τί γάρ σόν δμμα χρώς τε 
συντέτηχ’ (6 μαρασμός) δδε ; 689. — 5. έκτέιηκα (ή λύπη) 
καρδίαν θρήνοισι μητρός, τήνδε τ' έκτήκω (λυπώ) γόοις. Έκ. 
433—434. — 6. άγρίορ ξυντακείς (6 μαρασμός) νόσφ. Όρ.
34. — 7. δμμα δ’ έκτήξουσ’ (η υγρανσις) έμόν δακρύοις. 
134— 135. —  8. μή τών έμών εκατι συντήκου (ο μαρασμός) 
κακών. 283. — 9. δακρύοις γέροντ’ οφθαλμόν έκτήκω (ηΓ <?ά- 
χρυνσις) τάλας. 529. — 10. δστις τρόποισι συντακή (ή ομό
νοια). 805. — 11. ήν φοβουμένη πάλαι το μέλλον έξετηκόμην 
(6 μαρασμός) φόβφ. 859— 860. —  12. εκ τοί με τήξεις (η
συγχίνησις). 1047. — 13. έμόν δέμας γεραιόν ξυντακείς (6 
μαρασμός). Ικ. 1105 — 1106. — 14.  αιθήρ έχει νιν ήδη 
πυρός τετακότας (η χαΰσις) σποδψ 1140— 1141. — 15. ψυ
χήν έτήκου (η λύπη). Ήρ. 645. — 16. μή νυν άγαν σόν δά- 
κρυσιν έκτήξης (άσχημίσηςΙ χρόα. Ελ. 1419. — 17. ψυχάν 
τακομένα (η λύπη). Ή λ. 207. — 18. λύπαις γέ συντετηκός 
(ό άφανισμός). 240. —  19. τακόμαν (6 οίχτος) ο' εγώ. 1209. 
—- 20. έμέ δε συντήξουσι (η συντριβή) νύκτες. Ί . Α. 398. -
21. κακφ κακός δέ συντέτηκεν (ή συμπάθεια) ήδοναΐς. Άποσπ. 
298. — 22. τήκω (ή λύπη) τάλαιναν καρδίαν ορρωδίσρ. 900, 
6. — 23. πάσα γάρ άγαθή γυνή ήτις άνδρί συντέτηκε (ή ομό
νοια) σωφρονεΐν έπίσταται. 901, 2 — 3.

7. Η  τήξις (χαι ή εν πέτρα πτργή). τάκομαι (ή τήξις 
ως μεταφορά άντι τής δαχρύνσεως) ως πέτρινα πιδακόεσσα 
λιβάς. Άνδρ. 116. Πολνχρωμιχόν σάμπλεγμα μιας 
παραβολής καί μιας μεταφοράς.

8. 7 /  τήξις (χαι ή αύρα), ώς δδ’ εύναΐος γαμέτας ξυν-
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τηχθεις (ή ενωσις) αυραις (ή ψυχή) άδόλοις γενναίας άλόχφ 
ψυχάς. Ικ. 1028— 1030. Πολυχρωμικόν σύμπλεγμα
δύο μεταφορών.

ε) Τ δ ύδ ωρ.

1. Η  πηγή- — 1. θερμός δέ κροονός (ό ρους) δεσπότου 
παρά σφαγαΐς βάλλει με δυσθνήσκοντος αίματος νέου. Ρήσ. 
791. — 2. δακρυρρόους τέκνων πηγάς fro δάχρυον) άφαίρει. 
Ήρ. Μ. 98— 99. — 3. ου δύναμαι κατέχειν γραίας όσσων 
ετι 7τηγάς fró δάχρυον). 449—450. -— 4. πηγάς fró γάλα) 
τ’ ούρείων έκ μόσχων. I. Τ. 162.

2. 1Η  πηγή ( xa'i ή αδηφαγία), χρυσούς . . . πλόκος θαυ
μαστόν ιει νάμα (η  άχτίς) παμφάγου ( χαταστρεπτιχοΰ) πυρός. 
Μήδ. 1186— 1187. Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα δύο 
μεταφοροών.

3. Η  εν πέτρα πηγη. Ί . Γ, XXV, δ, 7.
4. Η  στάξις. — 1. ή κενός ψόφος στάζει (η χε ί)  δι’

ώτων; Ρησ. 565— 566. — 2. λάβετ’ άμφίπολοι γραίας άμε- 
νοΰς, . . . καταλειβομένης (ό μαρασμός) τ’ άλγεσι πολλοΐς. Ικ. 
1115— 1119.

5. 0 στάζων ύδωρ. Ί . Γ, Χ Χ λ, α, 5.
6. Η  στάξις, η πηγή ( χα'ι ή λεία πέτρα), στάζω 

λισσάδος ως πέτρας λιβάς άνάλιος ά τάλαιν’. Άνδρ. 5 3 3 —534. 
Πολνχρω μική παραβολή.

7. Η ρεύσις. —- 1. πολλή γάρ ηχή Θρήκιος ρέων (ή  
πορεία) στρατός εστειχε. 'Ρησ. 290— 291. — 2. όλβου δ’ 
έπιρρυέντος (ή  άφδονία). Μήδ. 1229. —  4. Κύπρις γάρ ου 
φορητός, ήν πολλή ρυή (ή  ορμή). Ιππ. 443. — 4. κακών 
τοσούτων ούχ όρ^ς έπιρροάς (ή  πλησίασις). Άνδρ. 349. —
5. ώ Διος άέναον (αιώνιο]/) "κράτος. Όρ. 1299. — 6. άνω 
γάρ άν ρέοι (ή  πορεία) τά πράγμαθ’ ούτως. '1κ. 520 — 521. 
— 7. παλίρρους f ^ επάνοδος) δέ τάνδ’ υπάγεται δίκα διαδρό
μου λέχους. Ή λ. 1155, — 8. παύσαι διώκων ρεύμα fró  πΑη-



9. φοινίους εχειθος) τ' έζορμών στρατού. Ί . Τ. 1437. — 
ροάς ( ή φλέφ) .  Άποσπ. 992.

8. Η  ρεΰσις χαί 6 χαταχίυσμός. τήν Φρυγών πόλιν 
χρυσψ ρέουσαν (η  αφθονία) ήλπισας κατακλύσειν (ή  διαταγή). 
Τρψ. 995. Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

9. Ο ποταμός. I. Γ, XXV, β, 23.
10. *0 φλοίσβος. —  1. κάκ τοΰδ’ έχώρει ρόθιον (ή  άγα- 

νάχτησις) έν πόλει κακόν. Άνδρ. 1096. —  2. §ν δ’ ουν λό- 
γοισι σοΐς έμοϊς όμορροδεΐ (ή  βοήθεια). Ό ρ. 530. — 3. 
έπερρόθησαν (ό  θόρυβος) δ’ οι μέν ώς καλώς λέγοι. 9 0 1 .—
4. πάντες δ’ έπερρόθησαν ( ή συναίνεσις)  ’Αργείο ι. Φοίν. 
1237.

11. Η  πλημμύρα, όμμάτων δ’ άπο αιμοσταγή πρηστήρε 
(τό  δάχρυον) ρεύσονται κάτω. Αποσπ. 388.

ζ) Τα μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ  ι χά φ α ι ν ό μ ε ν α .

1. Ο αιθήρ, τό θέρος , τό φως, ό χειμων, ή πυχνή 
νεφέλη, (τό  σπέρμα, ή γαληνη) χαι τό συννεφές. ές ταυτον 
ήκειν φημί ταΐς βροτών τύχαις τόνδ’ δν καλοΰσιν αίθέρ’, φ 
τάδ’ εστι δή. ουτος θέρους τε λαμπρόν έκλάμπει σέλας, χει
μώνα τ’ αυζει συντιθείς πυκνόν νέφος, θάλλειν τε καί μή, ζην 
τε καί φθίνειν ποιεί, οΰτω δέ θνητών σπέρμα ( τό σπέρμα ώς 
μεταφορά, αντί τοΰ γένους)  τών μέν ευτυχεί λαμπρφ γαλήνη 
(η  γαληνη ώς μεταφορά, αντί τής ησυχίας) τών δέ συννέφει 
(τό  συννεφές ώς μεταφορά, αντί τής ατυχίας) πάλιν, ζώσίν τε 
σύν κακοΐσιν, οι δ’ όλβου μέτα φθίνουσ’ έτείοις προσφέρεις 
μεταλλαγαΐς. Άποσπ. 332. Πολνχρωμικόν (5 ύ)μπλεγμα 
μιας παραβολής καί. τριών μεταφορών.

2. Τό φως. — 1. ήκει φώς (6 σωτήρ) έμοϊς καί σοΐς 
κακοΐς. Ορ. 243. — 2. ουμός έν φάει (ή  ευτυχία) βίος. Φοίν. 
1281. — 3. τής δίκης σώζων φάος (τό  χλέος). Ίκ. 564. —-
4. ώ φάος (ό  σωτήρ) μολών πατρί. Ηρ. Μ. 531. —  5.



Θήβαις ιερόν φως (η  ευτυχία). 797. — 6. διδύμων προσώπιον 
καλλιβλέφαρον φώς ("η ώραιότης). ’Ιων. 187— 189. —  7. 
εν&α πατήρ ίππότας τρέφεν Έλλάδι φώς (6  ηρΛς). Ήλ. 
448—449. — 8. ώ φάος (6  σωτηρ) μέγιστον ήμΐν εοίοο 
βακχεύματος. Βάκχ. G08. —  9. ερρει φώς (το  χλέος) σκήπ
τρων. Ί . Τ. 187. —  10. σονομαίμονα τόνδε δόμοισιν έ£ε- 
■θρεψω φάος ( ή ευτυχία). 848—84 'Λ — 11. φώς (η  ευτυχία) 
γάρ τόδ’ ήκει μακάριον τή παρθένφ. Ί .  Α. 439. — 12. παίδα 
σέ Θεσσαλία;, μέγα φώς ( το χλέος)  . . . γεννάσειν χείρων έζο- 
νόμαζεν. 1063— 106G. — 13. αρετή τών εύγενών ελαμψε ( η 
ευπρέπεια). Άποσπ. 234. —  14. παίδων νεογνών έν δόμοις 
ιδεΐν φάος (η ευτυχία). 318, — 7.

3. Tb σχότος. — 1. γαμεΐ βιαίως σκότιον (όλέ&ριον) 
’Αγαμέμνων λέχος. Τρφ. 44. —  2. κακόν τι κεύθεις καί στέ 
γεις οπό σκότψ (το  απόρρητον). Φυίν. 1214. —  3. σκοτίαν 
(λυπηρόν) αιώνα. 1484. — 4. Ί .  Γ, XVII, 22. —  5. ή δ’ 
εολάβεια σκότον (το  αχλεες) ϊχε ι καθ·’ Ελλάδα. Άποσπ. 1039, 8.

4. Tb σχότ ος χα} η νεφέλη. —■ 1. άλλ’ δ τι τού ζην 
φίλτερον άλλο σκότος (το  άδηλον) άμπίσχων κρύπτει νεφέλαις 
(η  άφάνεια). ΓΙππ. 192—193. Σ ί μ π  λ ε γ  μ α  S í  ο μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
-— 2. τίνα σκότον (η σχέπη) λάβω προσώπψ ; ποιον έπίπρο- 
σΰ·εν νέφος (το  χάλυαμα ) θώ μ α ι; Όρ. 467— 469. Σ ί  μ -  
π λ ε γ μ α  δ ι ο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

5. Η  νύς. δι’ άλα νύχιον (  δυελλώ δη). Μήδ. 211.
6. Ο αστηρ. — 1. Ί . Γ, XXIV, 25. — 2. Αίγαίαις τ’ 

ένάλοις δόλιον άκταΐς αστέρα ( η λαμπάς) λάμψας. Έλ. 
1130— 1131.

7. 0 λαμπών αστηρ. τον Έλλανίας φανερώτατον άστέρ’ 
(ό  ανδριχωτατος νεανίας) Ά θάνας εΐδομεν . . . άλλαν επ’ 
αίαν ιέμενον. Ίππ. 1121 — 1125.

8. '0  χπο του ουρανού πίπτων αστηρ. Ί .  Γ, XX, 13.
9. 7 /  αύρα. — 1. δι’ εμάς ήζέν ποτέ νηδύος αύρα (το  

άλγος). Ίππ. 165. — 2. Ί .  Γ, XXV, δ, 8.

337

22



338

10. 0 άνεμος. — 1. δεινά γάρ τά πάντ’ έπιπνεΐ (ή
προσβολή). Ιππ. 563. — 2. κανόνων δέ τυκίσματα Φοίβου 
πυρός φοινίκι πνοφ (ή  επαφή) καθ-ελών. Τρω. 812-—815. —
3. στρατόν Άργείων έπιπνεύσας (ή  μανία) αιματι Θήβας. 
Φοίν. 789— 790. —  4. Άργείοις έπιπνεύσας (6  ερεθισμός) 
σπαρτών γένναν. 7 9 4 —795. —  5. καί πνεύματ’ άνέμιυν ουκ 
αεί ρώμην έ'χει (ή  ατυχία, δεν είναι πάντοτε τόσον μεγάλη). 
Ή ρ. Μ. 102. Α λ λ η γ ο ρ ία .  — 6. ταχύ δέ προς πατρός τέκν’ 
έκπνεύσεται (ή  προσβολή). 885. — 7. τάδ’ ουκ άσημα πνεύ- 
ματ’ (ο δόρυβος) αίρεται. Ήλ. 749.

11. ' / /  πνοή του άνεμου. — 1. μετάτροποι πνέ,ϋσιν 
αύραι (ή  τάχη) δόμων. Ή λ. 1147. —  2. νεύει βίοτος, νεύει 
δέ τύχη κατά πνεΰμ’ άνεμων (ή  π -ρ ίσ τασ ις). Άποσπ. 152. 
Π α ρ α β ο λ ή .

12. Ο στρόβιλος, τυφώς πύλαισιν ώς τις εμπεσών βοφ. 
Φοίν. 1154. Π α ρ α β ο λ ή .

J 3. Η  νεφέλη. -— 1. νέφος (το  πάδος) οίμωγής. Μήδ. 
107. — 2. στυγνόν δ’ όφρύων νέφος (ή λύπη) αυξάνεται. Ίππ. 
173. — 3. τοΐον Έλλάνων νέφος (το  πλήδος) άμφί σε κρύπτει 
δορί δή δορί πέρσαν. Έκ. 907— 909. —- 4. άμφί δέ πτόλιν 
νέφος (τό  πλτήδος) άσπίδων πυκνόν φλέγει. Φοίν. 250—251.

5. Κρέοντα λεύσσιυ τόνδε δεύρο συννεφή (λυπηρόν). 
1307. — 0. πότερ’ έμαυτόν ή πόλιν στένω δακρύσας, ήν πέριξ 
έ'χει νέφος ατυχία). 1310— 1311. — 7. στεναγμών γάρ 
με περιβάλλει νέφος λύπη), tip. Μ. 1140. —  8. ξυννέ- 
φουσαν ομματα (ή  σύσπασις των όφρύων). Ηλ. 1078.

14. Αί νεφέλ.αι χ ά ϊ  τά άστρα. I. Γ, XXIV, 26.
15. Η νεφέλη χα'ι ή δύελλα. πλαγκτά δ’ ώσεί τις

νεφέλα πνευμάτοιν υπό δυσχίμων άίσσω. 1κ. 9 6 1 —962.
Π α ρ α β ο λ ή .

16. Ή  δύελλα. —  1. τί μέλλετε σκηπτοΰ (ή  προσβολή) 
’πιόντος πολεμίων σώσαι βίον. 'Ρήσ. 673— 674. — 2. Ί . Γ, 
XXV, β. 26. — 3. θύελλα (ή  ατυχία)  σείει δώμα Ηρ. Μ·



905. — 4. δομούν σών δλβος ώς χειμάζεται (ή  α τυχ ία ). Ίων. 
960. — 5. φιλεΐ τά τοιάδε ληφθ-εντα φαύλως ές μέγαν χειμών’ 
(η  ατυχία) άγειν. Αποσπ. 781. 53— 54.

17. 0 κεραυνός. I. Γ, XXV, β, 35.
18. Η  χιών, πυκνή δέ νιφάδι (ή  λιθοβολία) παντοθεν 

σποδούμενος. Ά νδρ. 1129.
19. Ί ϊ  ανο'ξ'ς. Ί .  Γ, XXII, 3.

A P I ΣΤΟ  ΦΑΝΗΣ.

A) Η  συνεκδοχή.

I. 0 άνθρωπος.

1. Η  κόμη αυτί της κεφαλής, νους ούκ ενι ταΐς κόμαις 
υμών. Ίππ. 1121 — 1122

2. 0 πρωκτός αυτί του άΆ ρω που. πολλοΐς γ ’ ύπολίσφοις 
πυγιδίοισιν έχαρίσω. ‘Ιππ. 1308.

3. Ί'ό γυναικείου αιδοίου α.υτι της ΰυγατρός. —  J έκτρα- 
φείς γε κύσθος εσται, Αχ. 782. — 2. τον D-υγατέρος χοίρον 
άνδρός μοι τυχεΐν. Θεσμ. 289.

4. Το γυναικείου αιδοίου α.υτι της πόρυης. κύσΟ-ψ λεον- 
τήν ναυμαχεϊν έν/,μμένον. Βάτρ. 430.

II. Η μαγειρική, τό φαγητού και το ποτόυ.

0 κύκλος α.υτι του πλακοΰυτος. κάμοι πλακοΰντος τυρό- 
νοηον δος κύκλον. Αχ. 1125. 111

111. ‘7/ μυθολογία.

1. Τό στόμα αυτί τωυ ΛΙουσωυ. οίκείως Μουσών στόμαθ·’ 
ήνιοχήσας. Σφ. 1022.

139
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2. 'Ή  φάρυγξ αυτί τού ' Ηραχλέους. ώ μιαρά φάρυγς.1 
Βάτρ. 571.

3. Ί) πούς αυτί τού ΛΙαχού. έφ’ άς εγώ 2 δρομαΐον όρ- 
μήσω πόδα. Βάτρ. 478.

ΙΥ. Ο πολιτιχός βίος.

1. Ίο προσώπου αυτί τού λαού, τδ του δήμου πρόσωπον 
μακκοή. καΐΐήμενον. 'Ιππ. 396.

2. Η  εις το υόμισμα εγχαραγδείσα γλαυξ αυτί τού υο- 
μίσματος. γλαυκές υμάς ουποτ’ έκλείψουσι Λαυρεωτικαί. νΟρν. 
1106.

V. 'Ό πόλεμος.

' 0 χύχλος αυτί της ασπίόος. φέρε δεΰρο γοργόνωτον 
άσττίδος κύκλον. Αχ. 1124.

Β) Η μετωνυμία.

I. ι0 αυδρωπος.

1. Το σώμα αυτί τού άυδρώπου. βορβσρ σώμα πελάζων. 
Όρν. 1399.

2. Το υπόδημα αυτί του όυδρώπου. ούκ εν. ουδ’ εν 
δφθ-αλμοΐσιν αιδώς τών παλαιών έμβάδιυν. Σφ. 446—447.

3. Το υπόδημα αυτί τού ποδός. ού προς τον δροφον άνα- 
τενώ τα Περσικά. Λυσιστρ. 229.

4. Ύ/ γαστηρ αυτί τού πόδου. ποτέχετ’ έμίν τάν γαστέρα. 
Αχ. 733.

5. 7ο γήρας αυτί της φλυαρίας, θενών σου ’κκυκκιώ τδ 
γήρας. Λυσιστρ. 448.

1 Δ η λ .  ό  χ ά π η λ ο ς  π ρ ο σ φ ω ν ε ί  τ ο ν  Ή ρ α χ λ ε α .  — 2 Δ η λ .  ό Α ϊ α χ ό ς .



(>. Ή  λαβ7f τής άσπίδος αντί του Κλεωνόμου. τοΰτ εδακε 
τον πόρπακα τον Κλεωνύμοο. Ιππ. 1373.

II. 'Ή  μαγειριχτ], το φαγητόν χα'ι το ποτόν.

Ο οίνος αντί τής μέ&ης. πράγματ αο δεΐ καί δίκας εχειν 
διά τον σον οίνον. Σφ. 1393 — 1393.

III . cΟ πολιτιχός βίος.

1. 1Η  πόλις άν:ι των πολιτών, ή πόλις γάρ ώχριώσα καν 
φόοιρ καθημένη. Είρ. 643.

3. Η χλε φόδρα αντί τής χρίσεως. ταϋτα πώς είκότα, 
γέροντ’ άπολέσαι, πολιόν άνδρα, περί κλεψύδραν. Άχ. 693.

IV. 10 πόλεμος.

1. 'Η  άσπις αντί του πολέμου. — 1. έκφογών την 
ασπίδα. Είρ. 336. — 3. δεινά γάρ . . . λαλεΐν γοναίκας ουσας 
άσπίδος χαλκης πέρι. Άυσιστρ. 636—637.

3. "Αρης αντί τής ψιλ.ομαχίας. βλέπειν γάρ άντικρος 
δόξεις μ ’ Άρη. Πλοϋτ. 338.

V. 1Η  γεωργία.

Τό δέρος αντί τής σποράς, κορτ’ άνήρ εδοξεν είναι, τάλ- 
λότριον άμών θέρος. Ίππ. 393. VI.

VI. ιΗ  ψόσις.
a )  Τ ο υ δ ω ρ.

10 Αχελώος άντ'ι τοΰ υδατος. σον εργον, ώχελψε. Λυ- 
σιστρ. 381.



312

β) Τα μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φαι ν ό μ ε ν α .

Ή  χελιδα,ν αντ'ι τής ανοίςεως, δεΐσθ-αι δ’ εοικεν ούκ ολί
γων χελιδόνων. ’Όρν. 1417.

Γ) Οι τρόποι της αναλογίας.

I. Ο ανδρωπος.

1. Ό  όφδαλμός. — 1. ό'μμα (το φως) γάρ αίθέρος άκά- 
ματον σελαγεΐται. Νεφ. 285. — 2. οφθαλμόν (το φως) ουδεις 
τον σόν (dijX. του λύχνου) έξείργει δόμων. Έκκλ. 11.

2. Ή  παρδένος, ο τοχετός, η εχδεσις του π ουδός χα'ι 
ή έχπαίδευσις. παρθένος γάρ ετ’ ή κουκ έξην πω μοι τεκεΐν, 
έξέθηκα, παϊς δ’ έτέρα τις λαβοΰσ’ άνείλετο, υμείς δ’ έξεθρέ· 
ψατε γενναίως κάπα.δεύοατε (διότι δεν αοι έπετρεπετο  νά 
διδό. ςω χωμωδίαν, άλλος άντ έμοϋ τήν χωμωδίαν μου εδί-
δα~εν). Νεφ. 580—532. "Αλληγορία.

3. c0 έρεδισμός χολ ή στιλπνή μετωπιαία ταινία. I. Γ,
III, 8.

I .  Ό  φόβος χα'ι το γεζειν. υπό του δέους δέ της μαρί- 
λης μοι συχνήν δ λάρκος ένετίλησεν (ό μολυσμός). Άχ. 
350 — 351. Σ ύ μ π λ ε γ  μ α  δυο  μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

5. Ό  στεναγμός, ήν δ’ άν ή πόλις πλέα . . . στοάς στε- 
ναχοόσης (ή/ούσης). Άχ. 545 —548.

6. ' / /  παράλογος ορεξις τής εγγαστρωμένης γυναιχός 
διό. μεριχα φαγητό.. — 1. ουτω κιττώ (ή επιδυμία) διά των 
σανίδων μετά χοιρινής περιελθεΐν. Σφ. 349. — 2. άλλ’ ουν 
υμείς γ' οί κιττώντες (ή επιδυμίο.) τής ειρήνης σπάτ’ άνδρείως. 
Είρ. 497—498.

7. Η έςάρβλωσις. — 1. φροντίδ’ έξήμβλωκας (ή φθορά). 
Νεφ. 1 3 7 .— 2. είπέ μοι τό πράγμα τούξημβλωμένον (ή φϋορά). 
Νεφ. 139.



8. ' / /  δυστοχία. ή πόλις γάρ δυηοκεΐ (ή ατυχία). Βάτρ. 
1423.

9. Ο δάνατος. —  1. ολίγου τ’ άπέβανον cο δορά) 
άνθρακες ΙΙαρνήσιοι. Αχ. 348. —  2. το τρυολίον τό περυσινόν 
τέθνηκέ μλ^ις) μοι. Βάτρ. 985— 986.

10. c0 τοχετδς χα) ή τύχιρ ώ λαμπρόν όμμα του τροχη
λάτου λύχνου . . . γονάς (τ) αρχή) τε γάρ σάς καί τύχας (ή 
χρήσις) δηλώσομεν. Έκκλ. 1— 3. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

11. 'Η  μήτηρ. κί6αρίν τε ματέρ’ (το οργανον) ύμνων. 
Θεσμ. 124.

12. 1Η βοή. τό πράγμα φανερόν έστιν αυτό γάρ βοά
(είναι φανερόν). Σφ. 921.

13. Ή  έςέγερσ ις. Γοργόν’ έξήγειρεν (έχασε) εκ της 
’Λσπίδος. Αχ. 1181.

14. Ή  γρηγόρησις χαί ή ζο)ή. τουτί τό πυρ έγρήγορεν 
θεών εκατι καί ζη. Λυσιστρ. 306. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

15. 0 ερευγμός, ώς θερμόν ή μιαρά (δηλ. ή έριώλη) 
τί μου κατήρυγεν (ή φαϋσις). Σφ. 1151.

16. Το γέζειν. τώφ#αλμψ μου προσετίλησεν (ή ρΐφις). 
Νεφ. 410— 411.

17. 1Η ουρησις. άπαξ προσουρήσαντα (ή απόπειρα)  τη 
τραγψδίορ. Βάτρ. 95.

18. Ό  φελλισμός. —  1. τί βάρβιτος λαλεΐ κροκωτφ (ή 
σχέσις). Θεσμ. 137-—138. —  2. ού λαλεΐς (δηλ. ώ λύχνε) 
zoic πλησίον. Έκκλ. 16.

19. ‘Ο γέλως, ώστε σέ . . . όπόσ’ εστί φυτά προσγελάσεται 
λαβόντ’ άσμενα. Είρ. 596— 597.

20. Το ώργισμένον λάχτισμα. πίθος πληγείς υπ’ οργής, 
άντελάκτισεν πίθψ. Είρ. 613.

21. Ό  νεανίας, ό δ’ άρτος άπό χοίνικος ίδεΐν μάλα νεα
νίας (μέγας). Λυσιστρ. 1209.
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22. Ο όμηλιξ χα'ι ό φίλος, άπολεις άρ’ ομήλικα τόνδε 
φιλανθρακέα (λέγετα ι περί του χαλαδίου, ο τι ό ανδραχευς 
πολλοί ετη έγρησιμοποϊησεν). Άχ. 336. Σύμπλεγμα δύο 
μεταφορών.

23. Το εριον χα'ι τό φόρεμα, από άχουρεύτου δέρματος. 
εϊ τινα πόλιν φράσειας ήμΐν ευερον, ώσπερ σισύραν έγκατα- 
κλινήναι μαλθακήν. νΟρν. 121— 122. Παραβολή.

24. 'Ή χλαΐνα χα'ι τό φόρεμα από αχουρεύτου δέρμα■ 
τος. πώς ουν τις αν σώσειε τοιαυτην πόλιν, ή μήτε χλαΐνα 
(χαλός άνηρ) μήτε σισύρα (χαχός άνηρ) συμφέρει; Βάτρ. 
1458— 1459. Σύμπλεγμα δνο μεταφορών.

25. 1Η  περΐζωσις. τούτον τέως τον άνδρα περιεζώσατο 
(η γρησις). Είρ. 687.

26. Ό  πλούτος, εοικας, ώ πρεσβύτα, νεοπλούτιρ (ζυμου· 
μέντβ τρυγί. Σφ. 1309.

II. ' / /  οιχία.

1. Ό  δριγχός, (η στρογγύλωσις του άρτου χα'ι η ix  
χε/υμένου μετάλλου πλάσις). δς έτοιμος σοΰ τοΰ τε ποιητού 
τοΰ καλλιεπούς κατά τού θριγκού (ό γλουτός) ξυγγογγύλας (η 
στρογγύλωσις) καί ξυστρέψας τουτί τό πέος χοανεύσαι (τό 
εισωδεΐν). Θεσμ. 59— 62. Πολνχρωμιχδν σύμπλεγμα 
τριών μεταφορών.

2. Ή  άπόχλεισις της δύρας. —  1. νϋν μεν γάρ ουτος
βεβαλάνωκε τήν θύραν (δεν δύναμαι νό. χέσω ). Εκκλ. 361.
2. μή με περιίδης διαρραγέντα μηδέ βεβαλανωμένον (ο χζχλει- 
σμένος πρωχτός). Εκκλ. 369— 370.

3. ‘/ /  χρουσις της δύρας. ό δ’ ήδη τήν Φυραν έπεΐχε 
κρούων δ κοπρεαΐος (χεσείω). Έκκλ. 316—-317.

4. 'Ό τους όδόντας τριζών χύων. κατ’ επειδή ’γνωσαν 
υμάς αί πόλεις ών άρχετε ήγριωμένου; έπ’ άλλήλοισι καί 
σεσηρότας (ώργισμένους). Είρ. 619—620.
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5. 0 δηχτιχδς λυσσαλέος χύων. ίυύ ίου τού καπνού . . . 
ώσπερ κύιυν λυττώσα τώφθαλμώ δάκνει. Αυσιστρ. 295— 298. 
Παραβολή.

6. Τα σπαράσσοντα χυνάρια. οόδ’ οί Μεγαρης δρώσ’ 
ούδέν ελκουσιν δ’ δμως γλισχρότατα σαρκάζοντες ώσπερ κυνί- 
δια. Είρ. 481— 482. Παραβολή.

7. ιΟ λυ/νουχος. καί διαστίλβονθ’ όρώμεν ώσπερ έκ και
νού λυχνούχου πάντα της έζωμίδος. Άποσπ. 8. Παραβολι.

8. Το σόρειν εντός την θρυαλλίδα, ό δ’ ήλιος την 
θρυαλλίδ’ εις εαυτόν ευθέως ξυνελκυσας (έχλιπων) ου φανεΐν 
εφασκεν ύμΐν. Νεφ. 581-— 586.

9. Ό  σπινθηρ. — 1. βάλλουσιν ώσπερ φέψαλον. Σφ. 227. 
Παραβολιρ — 2. άλλ’ ουδέ μοιχού καταλέλειπται φεψάλυξ 
(δλιγοστόν). Αυσιττρ. 107.

10. ιΗ  ζωπύρησις. — 1. τον Πόλεμον έκζωπυρήσετ’ (η 
εγερσις) ενδοθεν κεκραγότες. Είρ. 400. — 2. εί νή τώ θεώ 
με ζωπυρήσεις (ό ερεθισμός). Λυσιστρ. 682.

11. Το ριπίζειν. ριπίζει (ό ερεθισμός) κερδών ιδίων 
έπιθυμών, Βά:ρ. 360.

12. Το αναμμα, ό σπινθηρ, το άνάπτειν óta του φυσή
ματος χαι ό χαπνός. έζέφλεξε (ό ερεθισμός) την πόλιν, έμβα- 
λών σπινθήρα (η αιτία) μικρόν Μεγαρικοΰ ψηφίσματος, κάξε- 
φύσησεν (ή διέγερσις) τοσοΰτον πόλεμον ώστε τφ καπνφ (τό 
χαχόν) πάντας Έλληνας δακρΰσαι. Είρ. 608— 611. Σύμ
πλεγμα τεσσάρων μεταφοράν.

13. 'Ή  άνημμένη δρυς, συ δ' ευθύς ώσπερ πρίνος 
έμπρησθείς ßoq-ς. Βάτρ. 859. Παραβολή.

14. Οί εχ δρυός ανθράχες, ο σπινθηρ, η ζωπύρησις χαι 
η ζωπυρουσα ριπίς. Ί. Γ, III, 8.

15. ι0 δαλός. οίον αύ μέλας τις ύμΐν θυμάλωψ (ή μανία) 
έπέζεσεν. Αχ. 321.

16. Η άνθραχιά. διά τοΰτ’ ούθ’ δτιή σου της ανθρακιάς 
(ό πλούτος) απολαύει. Ίππ. 780.



17. Tó σό,ρωθρον χαι tó  έχσαρώυειν ώ Ζεΰ, τί ποτέ 
βουλεόει ποιεΐν; κατάθου τό κόρημα (ο πόλεμος)' μή ’κκόρει 
(η ερήμωσις) την Ελλάδα. Είρ. 5 8 —59. Σ ύ  μπλεγμα δύο  
μεταφορά ν.

18. 7ο θετειν τό. ίμάτια μετό. μ,ηλων εις τός χιβωτούς, 
ivó. εύοσαωσιν. τό. νοήματα σώζεσθ’ αυτών, έσβάλλετέ τ’ ές 
τάς κιβωτούς μετά των μήλιυν (χρόπτετε  εις τός φυχό,ς) καν 
ταύτα ποιήθ’, όμΐν δι’ έτους των ίματίων όζήσει δεξιότητας 
(θα έ'χητε ορθόν φρόνημα). Σφ. 1055— 1059. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών.

III. Η μαγειριχη, τό φαγητόν χαι τό ποτόν.

1. ι0 μέγας άμφορεός. πόθεν αν λάβοιμι ρήμα μυριάμ- 
φορον (μεγα); Είρ. 521.

2. Η στρογγόλωσις του άρτου. — 1. Ί . Γ, XXXII,
3. —  2. Ί .  Γ, I I , 1.

3. Τό αοιστόν, ή φόρασις χα) οί ιχθύες, προς τούτοις
άριστώση (δηλ. τη πόλει) τον Πειραιά προ·5εμαξεν (η χτήσις), 
άφελών τ’ ούδέν τών αρχαίων ιχθύς (χτήματα) καινούς παρέ- 
θηκε. Ιττττ. 815 816. Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

4 Τό εύθψ ό ν  αριατον χαι ή φόρασις. δς από σμικράς 
δαπάνης υμάς άριστίζων (σμιχρα χωμ.χή τέχνη τέρπων) άπέ- 
πεμψεν, άπο κραμ.βοτάτου στόματος μάττων (διδό.σχων) άστειο- 
τάτας έπινοίας. 'Ιππ. 538— 539. Σύ μπλεγ μα δύο μετα
φορών.

5. Ή  φηλάφησις τών πωλησΐμων όρνεων, τάν άσπερ 
πάλαι δεόμεθα καϊ βλιμάδδομες (ή επιθυμία). Αυσιστρ. 
1163— 1164.

6. Τό τέμνειν ώμώς εις τεμάχια, καλώς γ’ αν ουν τι 
πράγμα προσπεσόν σοι ώμοσπάρακτον (ή χαχή μεταχείρισις) 
παραλαβών μεταχηρίσαιο χρηστώς. ‘Ιππ. 344—345.

7. Τό ποιεΐν χορδήν, ή γλόχανσις χαι ή μαγειριχη.
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•/όρδευ’ (τ apun σε) όμοΰ τά πράγματα άπαντα, και τον δήμον 
αεί προσποιοΰ υπογλυκαίνων (απατών) ρηματίοις μαγειρικοΐς 
(άπατηλοΐς). Ίπ τ . 214— 215. Σύμπλεγμα τριών μετα
φορών.

8. (01 έχ δρυος αν'*)ράχες, 6 σπινθηο, ό ερεθισμός, ή 
ζωπόρησις, ό ούριος άνεμος, -ή ζιοπυοοΰσα ριπίς), τα επάνω 
εις τους άνθραχας ψηνόμενα ιγθύδια, ή έχ θαλασσίων ιχθύων 
χαλώς ήρτυμίνη θα.αία άλμη, (η σειλ.πνή μετωπιαία ταινία 
χαι) η ιρΰρασις. οιον έζ ανθράκων πρινίνων φέψαλος άνήλατ’, 
ερεθιζόμενος (ό ερεθισμός ώς μεταφορά αντί τής ζωπυοη- 
σεως) ουρία (ό ούριος άνεμος ώς μεταφορά άντι της ζωπυ- 
ρήσεω ς) ριπίδι, ήνίκ' άν έπανθρακίδες ώσι παρακείμεναι, οι 
δέ Θάσίαν άνακυκώσι λιπαράμπυκα (ή στιλπνή μετωπιαία  
ταινία ώς μεταφορά, άντι τής χαλής παρασχευάσεως), οι δέ 
μάττωσιν, ουτω σοβαρόν ελθέ μέλος εύτονον άγροικότερον ώς 
εμέ λαβοΰσα τον δημότην. Άη. 667 —675. ΓΙολυχρω μικον 
σύμπλεγμα μιας παραβολές καί τριών μεταφορών.

9. ' / /  έχρίζωσις του χαυλ.οϋ, ο χαταβρο/θισμος χαι ό 
τεμαχισμός του χρίατος. τούς καυλούς (τά χύριον μ,ερος) των 
ευθυνών έκκαυλίζων (υπεχφεόγων) καταβροχθίζει (χλέπτει) κάμ 
φοϊν ·χεροΐν μυστιλάται (χλέπτει) τών δημοσίων. Ίππ. 824 - 827. 
Σύμπλεγμα τεσσάρων μεταφορών.

10. Το έχλεπίζειν τον βολβόν, τών κψδίω/, ά ’λάμβαν 
αυτός εξαπατών, έκβολβιώ (ή άφαίρεσις). Είρ. 1122 — 1123.

11. ' / /  άρτυσις. οιπερ αρμονίαν έχύμισαν (εχαμον) 
Θεσμ. 162.

12. 'Ό παφλ.ασμός, η ζέσις, ή χατάσχεσις τών δαλών 
χολ το άπαφρίζειν. άνήρ παφλάζει (ή οργή), παΰε παΰ’, υπέρ· 
ζέων (ή οργή) υφελκτέον τών δαλίων (ή πράϋνσις) άπαρυστέον 
(ή πράϋνσις) τε τών άπειλών ταυτηί. Ίππ. 919— 922. 
Σύμπλεγμα τεσσάριαν μεταφορών.

13. Το συγχυχάν χαι ή φΰρασις. καί μην δργώ, νή τον 
Δία, καί προπεφύραται (ή προπαρασχευή) λόγος εις μοι, δν



διαμάττειν (το λέγειν) ου κωλύει. 'Όρν. 462 463. Σύμ
πλεγμα δύο μεταφορά ν.

14. Το συγχυχαν. —  1. ούδ’ άν μαλακήν φυρασάμενος 
(η ηχησις) την φωνήν. Νεφ. 979. —  2. εστιν κακόν μου μέγα 
τι προπεφυραμένον (η ποοπαρασχευή). Θεσμ. 75.

15. '7 / οτζτησις. ξυσταθεύσω (ό βασανισμός) τούτον. Λυ- 
σιστρ. 844.

16. Ή  οπτησις χαι η στρέφις. σόν εργον ήδη τούτον 
όπτάν (ο βασανισμός) καί στρέφειν (ό βασανισμός). Λυσιστρ. 
839. Σύμπλεγμα δύο μεταφοράν.

17. ' / /  ΐσχνανσις, το λευ/όν σεύτλον (είδος φυτού), ό 
χυλός χολ ή μΐςις. Γσχνανα (η πεζότης) μέν πρώτιστον αυτήν 
("οηλ. rj^v τέχνην) και τό βάρος άφεΐλον έπυλλίοις και περιπά- 
τοις και τευτλίοισι λευκοΐς (η μιχρολ.ογία), χυλόν (το στόλισμα) 
διδους στωμυλμάτων, από βιβλίων απηνών είτ’ άνέτρεφον μο- 
νφδίαις, Κηφισοφώντα μιγνύς (η έμφό.νισις)' ειτ’ ούκ έλή- 
ρουν ο τι τύχοιμ’, ούδ’ εμπεσών εφυρον. Βάτρ. 941— 945. 
Σύμπλεγμα τεσσάρων μεταφορωί'.

18. VI χυλός χολ η μΐςις. μϊζον δ’ ήμάς τούς Ελληνας 
. . . φιλίας χυλφ (τό αίσθημα) καί Συγγνώμη τινί πραότερα 
κέρασον (τό δώρημα) τον νούν. Εΐρ. 996— 999. Σύμπλεγμα 
δύο μεταφορών.

19. ' / /  ρόφησις του ζωμού, τον ζωμόν αυτής προπεσών 
έκλάψεται (η φθορά). Είρ. 885.

20. "ΤΙ ποοασχεόασις τού εύχυμου ζωμού, της λεγομένης 
χαρόχης. ότιή λέγειν οίός τε καγώ καί καρυκοποιεΐν (η χολα- 
χεία). ιΙππ. 343.

21. ' / /  παρασχεόασις τού χυλού. Ί . Γ, XX X III, ζ, 3.
22. Τό τρώγειν χολ τό οζος. ήδέως φάγοις (η υπε- 

ράσπισις) αν έζ δζους (εζηγριωμενην) δίκην. Σφ. 1367. 
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

23. Τό τρωγειν. καί πώς έγώ Σθ-ενέλου φάγοιμ’ αν (ή 
αχρόασις) ρήματα; Άποσπ. 151.



2 i. Ί) χαταβροχ&ισμός, ύ) με τας χείρας δοχιμασία τής 
ωριμότατος των σόχων, ή ώριμό της χαι ή αωρία. τά κοινά 
πριν λαχεϊν κατεσθίεις (ή χλοπή), κάποσυκάζεις (ή πείρασις) 
πιέζων τούς υπευθύνους σκοπών δστις αυτών ωμός έστιν ή 
πέπων (έτοιμος)  ή μή πέπων (μή έτοιμος). Ίππ. 258—260. 
Σύμπλεγμα τεσσάρων μεταφορών.

25. ' / /  γλυχυφαγία. οι δέ ζύμμαχοι ώς ήσθηνται τον μέν 
σύρφακα τον άλλον εκ κηθαρίου λαγαριζόμενον και τραγαλί- 
ζοντα (άπολαόοντα) το μηδέν. Σφ. 673— 674.

26. ιΗ  ρόφησις. ήν τις αστράτευτος ών έκροφή (ή χλοπή) 
τον μισθόν ημών. Σφ. 1117— 1118.

27. Ή  ρόφησις εχ τροβλίου. εγώ γάρ φημί σοι παρέζειν, 
ώ Δήμε, μηδέν δρώντι μισθού τρυβλίον ^οφήσαι (η άφ&ονος 
άπόλαυσις). Ίππ. 9 0 4 —905.

28. ι0  εμετός χαι το έμβάλλειν τον δάχτυλον εις τον 
λαιμόν προς σχοπόν του έμετοϋ. επειτ’ αναγκάζω πάλιν έξε- 
μεΐν (ή επιστροφή) αττ αν κεκλόφωσί μου, κημόν καταμηλών 
(ή χρήσις). 'ίππ. 1147— 1150. Σύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

29. ΚΗ  πόσις του γάλαχτος. πλήν κωλαγρέτου γάλα πίνειν 
(ή λήψις των χρημάτων). Σφ. 724.

30. ι0 εχχοχ/ισμός. — 1. λήσεις σεαυτόν τάς πόλεις 
έκκοκκίσας (ή έρήμωσις). Είρ. 63. — 2. εί μή σιωπήσει, θε- 
νών σου’ κκοκκιώ (ή εχβολή) το γήρας. Λυσιστρ. 364. — 3. 
έκκοκκιώ (δα  έςέλ~ω ) σου τάς στενοκωκύτους τρίχας. Λυ· 
σιστρ. 448.

31. Η  συγχέρασις του οίνου, ούτω πολυφόρφ ξυγκέκρα- 
μαι (ό συνδυασμός) δαίμονι. Πλουτ. 853.

32. Η πόσις του άνδ οσμίου οίνου, πίνεις οίνον ούκ 
άνθοσμίαν (χαχό. πράγματα λέγεις). Βάτρ. 1150. Σίλλιμ 
γορία.

33. ιΗ πόσις του ο-ίνου οίνου, θυμόν όζίνην πεπωκότες 
(παρωργισμίνοι). Σφ. 1082.
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I V .  Ac πράξεις των ανθρώπων εν γίνει.

1. Το άποαάσσειν. την οργήν άπομορχθείς (ή παΰσις). 
Σφ. 560.

2. Ί ί  προδοσία, τόδε το λαρκίδιον οδ προδώσω (da έγχα- 
ταλείφω) ποτέ. Άχ. 340.

3. ι0  φόνος, άποκτενώ (da  διατρυπήσω, δηλ. τό χαλά· 
diov). Άχ. 335.

4. 'Ί ί  αποδημία, ό νοΰς δέ σοο παρών αποδημεί (άπίνει). 
'Ιππ. 1119— 1120.

5. Ί Α  δεξίωσις. χώραν τε πάσαν Κέκροπος, ή μ’ έδέξατο. 
ΙΙλοΰτ. 773.

6. Ίο βαλανεύειν. άλλ’ εί ταΰτα δοκεί, κάγώ ’μαοτψ βα- 
λανεΰσω (ή υπηρεσία). Είρ. 1103.

7. Ί ί  άλειφις. γομναστικώς υγρόν χύτλασον (χαταχλί- 
δητι) σεαοτον έν τοίς στρώμασιν. Σφ. 1212·— 1213.

8. Ί ί  ορυξις του φρίατος. πάλαι γέ μ’ έφρεωρύχει 
(έχίντει). Λοσιστρ. 1033.

V. c/ /  μυδολογ ία.

1. Α ίΒ ά χ γα ι.ταΐ δέ κόμαι σείονθ’ άπερ Βακχάν. Λοσιστρ. 
1312. Παραβολή.

2. 0 Τιδωνός. άνδρα Τιθωνόν (γήρα έφδαρμένον) σπαράτ- 
των και ταράττων καί κοκών. Άχ. 688. VI.

V I. Ί ί  ιερουργία.

1. ίερεύς. λεπτότατων λήρων ίερεΰ (διδάσχαλος). 
Νεφ. 359.

2. 'Ö εταίρος του 'λιάσου, ξονθιασώτα (εταίροι) τού 
ληρεΐν. ΙΙλοΰτ. 508.

3. 'Ο χρωγμυς των χαχά μαντευόντων πτηνών, τούτο μέν, 
ώ γραΰ, σαοτή ’κρωξας (είπες). Λοσιστρ. 506.



YU. ' / /  π o írj σ ις.

' / /  τον βόστρυχον του αδελφού του αναγνωρίζουσα 
Ή λεκτρα έν τή τραγωδία, νύν ούν ΙΙλέκτραν κατ’ εκείνην ηδ' 
ή κωμψδία ζητούσ’ ήλθ’, ην που ’πιτύχη θεαταϊς ούτυί σοφοΐς' 
γνώσεται γάρ, ηνπερ ίδη, τάδελφού τον βόστρυχον. Νεφ. 534— 536. 
Ι Ι α ρ  α  βόλι).

V III. Το δεατρον.

1. ' 0 χορός, μούξέκοψε τούς χορούς (τούς ό δ όντας) τούς 
προσθίους. Βάτρ. 547— 548.

2. 0  δευτεραγωνιστών, όταν ηδη ’γώ διαπραξάμενος 
παραδώ σοι δευτεριάζειν (Vy μ ετ ίη ε ιτα  άπύλαυσις). Έκκλ.
634.

IX. Ίο ασμα.

Το αδειν μετά, τίνος, χαύτη £υνά:δει (ομοιάζει) χάτέρα 
ταύτη νόσος. Αυσιστρ. 1088.

✓  · .

X. ι7/ μουσική. -

1. 77 κρουσις των χορδών του μουσικού οργάνου, σύ 
μέν ού τον έμον βίον είρηκας, τον τών πτωχών δ’ υπεκρούσω 
(είπες). Πλοΰτ. 548.

2. 7 /  κακή κιδάρισις. όπως μηδέν παραχορδιεΐς απο- 
πλάνησις) ών δεί σ’ άποδεΐξαι. Έκκλ. 295 -2 9 6 .

3. Ό  στροφευς τής λύρας, χήμείς αύτψ τότε της οργής 
όλίγον τον κόλλοπ’ σφοδρότης) άνεϊμεν. Σφ 574.

4. 7 /  συμφωνία των αυλών και δ Ολύαπου νόμος, δεύρο 
δη πρόσελθ’, Τνα ξυναυλίαν (ο μου) κλαύσωμεν ’Ολυμπου 
νόμον (δρψω δίαν). Μππ. 8 — 9. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δύο  μ ε τ α -  
φορών.

5. 7 /  δ'.αφδορά τών αήλών. οΤτινες γέροντας άνδρας . . .
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έάτε καταγελάσθαι . . . κωφούς καί παρεξηυλημένους (έζ^σδε-  
νισμένους). Ά χ . 679— 681.

XI. *0 χορός.

Ο χορόζ τραγιχός, ή λ.εγομίνη έ αμέλεια. άπολώ γάρ 
αυτόν εμμελείς (ή τύφις) κονδύλου. Σφ. 1503.

X II. Οι αγώνες.

1. Τα yΙσθμια χαι ή σχ-ηνή. εις ’Ισθμια (εις συγχοίμη- 
σιν) σκηνήν (το γυναιχεΐον αίδοΊον) έμαυτοΰ τψ πέει κατα
λαμβάνω Είρ. 879. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  ό νο  μ ε τ α φ ο ρ ά ν .

2 . ' / /  άφετηρία του σταδίου. -— 1 άφες από βαλβίδων 
(ό τόπος) εμέ. Ιππ. 1150. — 2. από βαλβίδων (έ ζ  αρχής) 
περί τής αρχής αποδείξω τής ήμετέρας. Σφ. 548— 549.

3. Το χατα μήχος του αφετηρίου του σταδίου τεντω
μένου σ/οινίον. γυναίκες άπερ άπό μιας υσπλαγίδος (ή ομο
φωνία) απήλασαν τους άνδρας. Λυσιστρ. 1000— 1001. 
Π α ρ α β ο λ ή .

4. '7 / το τέλος τού σταδίου σ^μα.ίνουσα. γραμμή, πρό- 
βαινε νυν, ώ θυμέ’ γραμμή (ό χαιρός) δ’ αυτηί. Χχ. 483.

5. ιΟ τους γομφίους τριζών παλαιστής (χαι ή πλοχή 
των παχέων σχοινιών των φορτηγοίν πλοίων), οΐόν δέ 
κύψας ό κατάρατος έσθίει, ώσπερ παλαιστής, παραβαλών τούς 
γομφίους, καί ταϋτα τήν κεφαλήν τε καί τώ χεΐρέ πως ώδί 
περιάγων, ώσπερ οί τα σχοινιά τά παχέα συμβάλλοντες ές τάς 
όλκάδας. Είρ. 33— 37. Ι Ιο λ υ χ ρ ω μ ικ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύο  
π α ρ α β ο λ  ώ ν

6 . ιΟ τον αντίπαλον προσβάλλων, στρέφων χο.'ι περιπλέ- 
χων παλαιστής, αλλ’ επιθι καί στρόβει, . . . νυν γάρ εχεται 
μέσος (πρόσβαλε τον σχεδόν νενιχημένον). ‘ίππ. 386— 387, 
JΛ λ λ η γ ο ρ ία .



7. Τό παρέχειν λαβήν, λαβήν (εά χαιρίαν) γάρ ένδέδωκας. 
Ίππ . 847.

8 . Τό παρέχειν λαβήν, τό χαταρρίπτειν χα) ό ρεγάλας  
πλευράς έ/ων αντίπαλος, καί μή μέθης τον άνδρ’, επειδή σοι 
λαβήν (ευχαιρίαν)  δέδωκεν κατεργάσει (ή νίχη) γάρ ραδίως, 
πλευράς (ή ευφράδεια) εχων τοιαύτας. Ίππ. 841 — 842. 
Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

9. Τό περιπλέχειν τόν άντίπαλ.ον. ευθύς γάρ σε μέσον 
εχω λαβών (ε/ω ) άφυκτον. Νεφ. 1047.

10. ' / /  ύποσχέλισις, ή διαστροφή του ώμου χαι τό 
πατεϊν εις την χοιλίαν. καν τιν’ αυτών γνψς άπράγμον’ οντα 
και κεχηνότα, καταγαγών εκ χερρονήσου διαλαβών ήγκύρισας 
(ή· χατηγορία) ειτ’ άποστρέψας τον ώμον (ή χατηγορία) αυτόν 
ένεκολήβασας (η χαταδίχη). Ίππ. 201 — 263. Σύμπλεγμα 
τριών μεταφορώ}'.

11. Τό τύπτε'V εις την γαστέρα ., ή προσβολή, ό χείμενος 
άδλητής, τό παρέχειν λαβήν χαί τό χαταπατεϊν. δς μέγιστον 
οντα Κλεών’ επαισ’ ες τήν γαστέρα (ή προσβολή), κούκ έτόλ- 
μηα" αύθις επεμπηδήσ’ (ή προσβολή) αύτφ κειμένψ (τεδνη- 
χότι). Ούτοι δ’, ώς άπας παρέδωκεν λαβήν (ευχαιρίαν) 'Γπέρ- 
βολος, τούτον δείλαιον κολετρώσ’ (ό χλευασμός) αεί καί τήν 
μητέρα. Νεφ. 549— 552. Σύμπλεγμα πέντε μεταφορώ}'.

12. Τό πίπτειν χαι τό χεϊσδαι. άλλ’ ούδ’ εγώ μέντοι 
πεσών γε κείσομαι (δεν είμαι νενιχημένος). Νεφ. 120.
Αλληγορία.

13. 'Ο πυραμους άρτος, οστις εδίδετο ώς βραβεϊον έχεί-
νω, οστις ήτο άγρυπνος χατα την παννυχίδα. —  1.
ήν δ' αναίδεια παρέλθη σ’, ήμέτερος ό πυραμους (τό βραβεϊον). 
Ίππ. 277. — 2. τού γάρ τεχνάζειν ήμέτερος δ πυραμους (τό 
βραβεϊον). Θεσμ. 94.

14. Τό σιτεύειν τους πετεινοις με σχόρδον, ί'να γείνωσι 
μαχιμώτεροι. — 1. ου μή πρόσει τούτοισιν έσκοροδισμένοις 
(παρωργισμένοις). Αχ. 100. — 2. οί Μεγαρής δδύναις πεφυ-
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σιγγωμένοι (παρωργισμένοι). Αχ. 526. — 3. φάσκων φιλεΐν 
μ ’ έσκορόδισας (παρώργισας). 'Ιππ. 946.

15. 7 /  δήξις χα} τά χαταφαγεΐν τον λόφον χαι τό 
γαρχάλι του πετεινού, μέμνησό νυν δάκνειν (ή προσβολή), 
διαβάλλειν, τούς λόφους κατεσθίειν (ή προσβολή), χώπως τά 
κάλλαι’ άποφαγών (ή προσβολή)  ηξεις πάλιν. 'Ιππ. 495—497. 
Σ ύ μ π λ ε γ μ α  τρ ιώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

16. Το όπίσ&ιος μέρος όνο~ του πετεινού, ην τις τψ πατρί 
προσδραμών είπγ] πατάξας, αιρε πληκτρον (ή άμυνα.), ει μαχεΐ. 
Όρν. 758— 759.

X III. ' / ί  ανδριαντοποιία.

' / /  έχ χεχυμένου μετάλλου πλασις. — 1. Ί. Γ, XXXII,
3. — 2. Ί . Γ, II, I.

ΧΙΥ. ' / /  ζωγραφιχ7r

Τό άλουργόν χρώ μα, περιαλουργος (έφδαρμένος) τοΐς κα- 
κοίς. Αχ. 856.

ΧΥ. ' / /  χηροπλαστιχτ}.

' / /  έχ χεγυοένου xrjpoo πλάσις. Ί. Γ, XXXII, 3.

ΧΥΙ. Η  σιδηρουργιχιμ

1. 7 /  διά του φυσητrjpíoo ζωπυρησις χαι το γαλχεύειν. 
καί ταΰτ’ έφ’ οίιίν έστι συμφυσώμενα (ή διαπραγμάτευσή) 
έγψδ’· επί γάρ τοΐς δεδεμένοις χαλκεύεται (διαπραγματεύονται). 
Ίππ. 468— 469. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

2 . 7 /  σφυρηλ.άτΥ,σις. καί ξυγκροτοΰσιν (συνεργάζονται) 
άνδρες αύτ’ εκεΐθεν αύ. 'Ιππ. 471.
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XY1Í. ' / /  ξυλουργική.

1. Το πριονιδιού, παραπρίσματ’ (λεπτότητες) Ιπών. 
Βάτρ. 881.

2. ι/ /  συγχόλλησις. Ί . Γ, XX, 3.
3. Το τεχτονεύειν, η πασσαλοχοπία χαι η συγχόλλησις. 

ταοτί μά τήν Δήμητρα μ’ ούκ έλάνθανεν τεκταινόμενα (παρα
σκευή) τά πράγματ’, άλλ’ ήπιστάμην γομφοόμεν’ (μηχανορρα- 
φούμενα) αυτά πάντα καί κολλώμενα (μηχανορραφούμενα). 
'Ιππ. 401— 463. Σύμπλεγμα τριών μεταφορών.

4. Ή  χόιαψις τού σωτρου τού τροχού, η τόρνευσις χα'ι 
ή συγχόλλησις, Ί . Γ, XXXII, 3.

XVIII. ιΗ υφαντουργία.

1. Το τυλίζειν την κλωστήν. είμ’ επί τον Ινλέων’, δς 
αυτού τήμερον έκπηνιεΐται (ή άφαίρεσις) ταύτα. Βάτρ. 
577— 578.

2 . ι/7 υφανσις. άλλα ταυι!’ υφηναν (έμηχανορράφησαν) 
ήμΐν, άνδρες, επί τυραννίδι. Λοσιστρ. 030.

3. Το προφορεϊσδαι τον στη ιονα. άπολούμεί)·’ άλλιυς την 
όδον προφορουμενω (δεύρο χάκεΐτε  τρέχοντες). Όρν. 4.

XIX. ' / /  ίματουργία.

' / /  συρραφη. οίδ’ έγώ τδ πράγμα τούθ·’ οθεν πάλαι κατ- 
τύεται (έξεγείρετα ι). 4ππ. 314.

XX. Ή  Ιατριχη.

1. 'Η  δλειψις. ύπάλειψον (η παροχή) ειρήνη τώφθ-αλμώ 
ταχύ. Ά χ . 1029.

2 . 'Η εξ  ερίου στάξις τού ελαίου, ούκ απολαύεις πλήν
23 *



τούΙΚ δ φέρεις άκαρή, και τούτ’ έρίφ σοι ένστάζουσιν κατά 
μικρόν αεί, τοδ ζην ενεχ’, ώσπερ ελαιον. Σφ. 701— 702. 
Παραβολή.

3. 'Ο πυρετός μετά ρίγους, ο πυρετός, η αγχόνη, ό πνι
γμός, η χατάχλισις του άρρωστου εν τφ  ναφ> του &εοΰ (χαι 
η συγχόλλησις). φησίν τε μετ’ αυτού τοΐς ήπιάλοις (τα χαχό.) 
έπιχειρήσαι πέρυσιν καί τοΐς πυρετοΐσιν (τα χαχό.), οι τούς 
πατέρας τ’ ήγχον (ό ερεθισμός) νόκτωρ καί τούς παππούς 
άπέπνιγον (η βό,σανος), κατακλινόμενοί (ό ερεθισμός) τ' έπί 
ταΐς κοίταις επί τοΐσιν άπράγμοσιν όμών άντωμοσίας καί 
προσκλήσεις καί μαρτυρίας ζυνεκόλλων (έμηχαν ο ρράψουν), ώστ’ 
αναπηδάν δειμαίνοντας πολλούς ώς τον πολέμαρχον. Σφ. 
1037— 1042. Πολνχρω μικον σύμπλεγμα  á'f μετα
φοράν.

XXΤ. 0 πολιτιχός βίος.

1. Η προστασία, ήπερ μόνη (δηλ. αναίδεια) προστατεί 
(το χόριον πράγμα) ρητόρων. 'Ιππ. 323.

2 . Ί) δήμαρχος, δάκνει με δήμαρχός (c χορίος) τις εκ 
των στρωμάτων. Νεφ. 37.

3. 'Ό δηαότης. ό λάρκος δημότης (ή ιδιοχτησία) όδ’ εστ’ 
έμός. Άχ. 333.

4. Τά φηχίσματα. μη πατεΐν τα τοΐν ίΐεοΐν ψηφίσματα 
(οι νόμοι). Σφ. 377 — 378.

5. Το έχτύπωμα του νομίσματος, ίδιοι τινές σου, κόμμ.α 
καινόν (οι νέοι δεοί). Βάτρ, 890.

6 . Το χίβδηλον νόμισμα, εοικε δ’ είναι τού πονηρού κόμ
ματος (χαχός άνθρωπος). Πλούτ. 862.

7. Ή  εχδίχασις. τάς έντδς είκοσιν γάρ Ικδικάζομεν (η 
χαταπίεσις). Έκκλ. 984.



1. l0  πόλεμος, αδρός ο πόλεμος (6 αγών) ερχεται. Βάτρ. 
1099.

2 . Η  έπιστρατεία. ο βορέας ό μέγας έπεστρατεύσατο 
(έπέπεσεν). Σφ. 1124.

3. ιΗ  αρωγή, ώ τύμπανα καί κύφωνες ούκ άρήξετε. 
ΙΙλοΰτ. 477.

4. ι0  επιστρατεύων Μήδος. κάμοί γάρ άρτίως έπεστρα- 
τεύσαιο Μηδός τις επί τα βλέφαρα νυστακτής ύπνος. Σφ. 11 — 12. 
Παραβολή.

5. Η  στρατιωτική ιχανότης. έστρατευμένοι (ήσχημένοι) 
γάρ είσι. Βάτρ. 1113.

6 . ιΟ ελαφρώς (οπλισμένος στρατιώτης και ή στρατεία. 
οί'μοι κακοδαίμων, ψιλός αύ στρατεύσομαι (έςυρισμένω  γενείω  
da ελδω εις την εκκλησίαν των γυναικών). Θεσμ. 232. 
Αλληγορία.

7. Τό όπλον. εύοπλος (τό aidocov τού ανδρός) γάρ εΐ. 
’4χ. 592.

8 . ιΗ  ρίφις του δόρατος. — L διακοσίαισι βουοίν υπερη-
κόντισα (ή έκνίκησις). Σφ. 659. —  2. υπερακοντίζεις (ή
έκνίκησις) σύ γ’ ηδη Νικίαν ταΐς μηχαναΐς. Ό ρν. 363. — 3. 
ιν οί θεοί τούς Γηγενείς άλαζονευόμενοι καθυπερηκόντισαν 
(έςενίκησαν). ’Όρν. 824—825. —  4. κλεπτών δέ τούς βλέπον
τας ύπερηκόντισεν (έηενίχησεν). ΙΙλούτ. 666 .

9. ιΗ  τόξευσις. νομίζων έκτετοζεΰσθαι (ή τελείωσις) βίον 
ΙΙλοΰτ. 34.

10. Τό κατατοξεύειν. ρηματίοισιν καινοΐς αυτόν καί δια- 
νοίαις κατατοζεύσω (ή έκνίκησις). Νεφ. 943— 944.

11 . 7 /  οικοδόαησις πύργου, έποίησε τέχνην μεγάλην 
ήμΐν κάπύργωο’ οίκοδομήσας (ή μεγαλοπρεπής ποίησις) επε- 
σιν μεγάλοις. Σφ. 749— 750.

12. Τό βέλος και ό δώ ραξ. τάδε κέκτημαι πρόβλημα

X X II . ι 0  π ό λεμ ο ς .
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κακών, σκευήν βελέων (o' χίνδυνος) άλεωρήν (ή σχέπη). Σφ. 615. 
Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δύο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

13. ι0  χριός. ουκουν άν . . . ές τήν θύραν κριηδόν έμπέ- 
σοιμεν. Λυσιστρ. 307 — 309. Π α ρ α β ο λ ή .

14. Ή  ναυμαχία. — 1. κακοΐς τοσούτοις ναυμαχεΐν (ή 
πάλη) όσημέραι. Σφ. 478. — 2. κόσθφ λεοντήν ναυμαχεΐν 
(ή συγχοίμησα) ένημμένον. Βάτρ. 430.

15. ι0 αετεωρισμός των δελφίνων χολ ή προσόρμισα τοΰ 
λέμβου. και πριν εκείνον προϊκέσθαι σου, πρότερον συ τούς 
δϊλφΐνας μετεωρίζου και τήν άκατον παραβάλλου (συ τούτον 
πρότερον πρόσβάλε). ‘Ιππ. 761— 762. Λ λ λ ιφ γ ο ρ ία .

16. "Η ίδρυσα τού τροπαίου, μόνος γάρ δ θεός ούτος 
οίδ’ Sei τροπαίον αν στήσαιτο (ή φ υγάδευσα)  των ταυτης τρό
πων. Πλουτ. 452-—453.

17. ' / /  στεφάνω σα τού νιχητού. ώ πολλοις τούς πρεσου- 
τέρους ήθεσι χρηστοΐς στεφανώσας (ή χό σμ η σα )  Νεφ. 957.

X X III. ' / /  δήρα.

1. ιΟ χυνηγέτης. Θηρατά (ό έρευνητής) λόγων φιλομού- 
σων. Νεφ. 358.

2 . 'Ο τιδασευτής τού χυνός, ή παρότρυνσα τού χυνός 
χαι το έπιπηδάν. ινα γιγνώσκης τον τιθασευτήν (ό φδορεύς) 
κά,θ’ όταν ουτός γ’ έπισίξη (ό έρεδισμός), έπΐ των εχθρών 
τιν’ έπιρρύξας (ό ερεθισμός) αγρίως αύτοΐς έπιπηδ^ς (ή προ
σβολή). Σφ. 704—705. Σύμπλεγμα τεσσάρων μετα
φορών.

3. ' / /  οσφρανσα. — 1. οί δ’ ωσφροντο (εβλεφαν) πρε· 
σβΰταί τινες. 5Αχ. 179. — 2. ήδη γάρ δζειν ταδί πλειόνων 
και μειζόνων πραγμάτων μοι δοκεΐ, καί μάλιστ’ δσφραίνομαι 
(παρατηρώ) τής Ίππίου τυραννίδος. Λυσιστρ. 616— 619.

4. *Η  ϊχνευσα. — 1. κατά σοΰ τήν ψήφον ίχνεύων (ή ζήτησα)· 
Ιππ. 808. — 2 . ειά νυν ίχνευε (ή ζήτησα), βεσμ. 663.



5. Tó χυρτόν τύλον τής παγίδος, επί τοΰ όποιου είναι 
το θόλωμα, σκανδάληθρ’ (ή επίβουλή) ίστάς επών. Αχ. (>87.

6 . ιΗ  παρατηρησις του διχζύου, μήπως έληφδη τι. εγώ 
δ’ εστηκα λινοπτώμενος (ήσυχος). Είρ. 1178.

7 . Ή  σύλληψις διό. χυνηγεσιας. ά δ’ ού κεκτήμεθα, μί- 
μησις ήδη ταΰτα συνθηρεύεται (ή έπίτευξις). Θεσμ. 155— 156.

XXIV. LH άλιευτιχή.

1. Ή  ανάσπασις του Ιχδύος δια τής χαλάμης. — 1. 
ζητήτόν μ ’ έσκαλαμάσθαι (ό άποσυρμός). Σφ. 381. — 2 . τή 
γλώττη τό τριώβολον έκκαλαμάται (έζέλχει). Σφ. 609.

2 . ι0  αλιεύς, δ στις τούς δύννους από πετρών παρατηρεί. 
καπό τών πετρών άνωθεν ιούς φόρους θύννοσκοπών. Ιππ. 313. 
Παραβολή.

3. Τό τρύπαν τον δύννον δία τού χάμαχος. είτα δ’ ειπό- 
μεθα θυννάζοντες (τρυπώντες) ές τούς θυλάκους. Σφ. 1087.

XXV. ' / /  ίπποτροψια χαλί ή ιπποδρομία.

1. 01 πώλοι, ά δέ πώλοι ταΐ κόραι πάρ τον Εύρώταν 
άμπάλλοντι πυκνά ποδοΐν. Λυσιστρ. 1308— 1310. Παραβολή.

2. Τό χελητίζειν. — J. δτε κελητίσαι (ή συγχοίμησις) 
κέλευον. Σφ. 501. — 2. ούκοΰν κελητίζεις (ή συγχοίμησις), 

όταν Φαίδραν ποιής. Θεσμ. 153.
3. ' Η  ταχεία χίνησις τών Ιππων ( χαί ή σ τιλβ η ). 

αλλά τις ώκεία Μουσάων φάτις οίάπερ "ίππων άμαρυγά (ή 
στιλβη ως μετα.φορα αντί τής ταχείας χινησεως). Ορν.
9 2 4 —925. Πολνχρωμικόν σύμπλεγμα μίας παραβο
λής και μιας μεταφοράς.

4. ‘0 ήνίο/ος. αιγίδος ηνίοχος (ή δέσποινα), πολιούχος 
Αθάνα. Νεφ. 602.

5. Αί ήνΐαι. — 1. ως έγώ . . . τοότφ παραδώσω τής



Πυκνός τάς ήνίας (φροντίδα). Ίππ. 1107— 1100. — 2 . μή 
παραλαβοΰσαι της πόλε ως τάς ήνίας χυβέρνησις).
Εκκλ. 466.

6 . ιΗ  ήνιοχεία. οίκείως Μουσών στόμαΙΚ ήνιοχήσας (*υ- 
βερνήσας). Σφ. 1022.

7. '/7  σεϊσις του χαλινού, γλώσσ’ άνελισσομένη φθ-ονερούς 
κινούσα χαλινούς (ό φάόνος). Βάτρ. 827.

8 . ' / /  παρέλασις χα'ι ή σΰντριφις του άρματος, παρε
λαύνουν (νιχών) τούς αντιπάλους τήν επίνοιαν ξυνέτριψεν (εχα- 
σεν). Σφ. 1050. Σύμπλεγμα όνο μεταφορών.

0 . ' /λ χυλίστρα, δηλ. ο τόπος, όπου οι α&ληται χα'ι οί 
ίπποι χαλιόνται. συσκεδάν πολλάς άλινδήθρας (μωρίας) επών. 
Βάτρ. 904.

ΧΧΥΙ. Ή  χτ τμοτροφία.

1. Η βόσχησις. — 1. ού γάρ ά£ίως . . . γηροβοσκούμεθ’
(ή τροφή) 6φ’ όμών. Αχ. 677— 678. — 2. έν τάγοροι. γάρ 
κρινόμενος έβοσκόμην (ή τροφή). Ίππ. 1258. —  0. αύται 
βόσκουσι (τρέφουσι) σοφιστάς. Νεφ. 331. — 4. ούδέν δρώντας 
βόσκουσ’ (τρεφουσιν) αργούς. Νεφ. 334. — 5. τον αυτόν άρ’ 
έμοί βουκολεΐς (τιμάς) Σαβάζιον. Σφ. 10. 6 . τούτων ε’ικο-
σιν άνδρας βόσκειν (ή τροφή)  ει τις προσέταξεν έκαστη. Σφ. 
708. —  7. εγώ σ’ άπέκληον αεί, βόσκειν (ή τροφή) εθέλων. 
Σφ. 719— 720. — 8 . κάτω κάρα ρίψας με βουκολήσεται (ή 
τιμή). Είρ. 153. — 9. πορνοβοσκοΰσ" (μαστροπεόουσιν) ώσπερ 
ήμεΐς οί βροτοί. Είρ. 849. -— 10. πάνυ τοίνυν χρή ρόγχος 
βόσκειν (ή τροφή) σε τό λοιπόν. ’Όρν. 479. — 11. τίς άν 
ποτ’ ήλπισ' . . . γυναίκας, ας έβοσκομεν (ή τοοφή) κατ’ οικον. . . 
κατά μέν άγιον εχειν βρέτας. Λυσιστρ. 259-—262. — 12. 
βόσκει (τρέφει) h' οίκέτας. Λυσιστρ. 1204. — 13. έμοί γάρ 
άνήρ άπέθανεν . . . παιδάρια πέντε καταλιπών, άγω μόλις στε- 
φανηπλοκοΰσ’ εβοακον (ή τροφή) . . . τέως μέν ούν άλλ ήμι- 
κάκως έβοσκόμην (ή ζωή). Θεσμ. 446—449. — 14. βουκολείν
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(ή επιμέλεια) εθέλει τον δήμιον. Έκκλ. 81. —  15. βοσκήσο· 
μεν (ή τροφή) υμάς. Έκκλ. 599.

2. Ί) χόρτος. αιθήρ, έμδν βόσκημα (ή τροφή). Βάτρ. 892.
3. ι0 πιασμένος βούς. λέγειν ζητώ τι πάλαι μέγα και 

λαρινόν (μεγαλοπρεπές) έπος τι. ’Όρν. 465.
4. ΚΗ  δάμαλις, εις τήν οποίαν div έπλησίασεν αχόμη 

ταύρος, οικοι δ άταυρώτη (αγνή) διάζω τον βίον. Λυσιστρ. 217.
5. Το ούδαρ. ώ πόλι φίλη Κέκροπος, . . . χαΐρε λιπαρόν 

δάπεδον, ούθαρ (χύ.λλιστον μέρος) αγαθής χθονός. Αποσπ. 110.
6 . 'Ο ταύρος, εβλεψε γοΰν ταυρηδόν έγκύψας κάτω.Βάτρ. 804.

Παραβολή.
7. Το ζυγόν, παρθένον, άζυγα (αγνήν) κούρην. Ηεσμ. 1139.
8 . Ίο ζεύγος. — 1. ζεύγος (δύο) πριάμενος εμβάδοιν. 

Ίππ . 872. — 2. εάν δέ ζόζυγον (βοηδόν) λάβω τινά. Πλοΰτ. 945.
9. LH  βληχή. τά δέ συγκύψανθ' άμα βληχάται (χλαίουσιν). 

Σφ. 570.

XXVII. / /  μελισσουργία.

1. Η  μέλισσα. Ί .  Γ, XXVIII, 9.
2 . Ίό σμήνος μελισσών. — 1. μέγα γάρ τι θεών κινείται 

σμήνος (χορός) άοιδής. Νεφ. 297. —  2 . εσμός (πλήδος) γυ
ναικών ουτοσ'ι θύρασιν αΰ βοηθεΐ. Λυσιστρ. 353.

3. c/ /  έπι ανδους χαδημένχ μάλασσα, δωροδόκοισιν επ’ 
άνθεσιν ϊζων (δώρα περιμένων, δνβ. ο Κλεών). Ιππ. 403.

4. Το βλιμάζειν. -— 1. καθείρζας αυτόν βλίττεις (βασα
νίζεις). Ιππ. 794. - 2. ό δ’ άπέολισε (έσύλησεν) θοίμάτιόν 
μου. ’Όρν. 498.

5. Το βλιμάζειν τήν σφηχίαν. —  1. έζελεΐν ημών μενοι- 
νών προς βίαν τάνθρήνια (τον πλούτον). Σφ. 1080. — 2. 
θέλω γώ σιυφρόνως . . . καθήσθαι, . . .  ήν μή τις ώσπερ σφη- 
κιάν βλίττη με κάρεθίζη. Λυσιστρ. 4 7 4 —475. Π α ρ α β ο λη .

6 . Το μέλι. Ί .  Γ, XXIX, 3.
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1. ' / /  φύτευσις. — I. επειτα παϊδας χρή φυτεύειν (-4
γέννησις) κάκτρέφειν. Σφ. 1133. —  2. παϊδας έφύτευσας
(εγέννησας) δτι χειροτεχνικωτάτους. Σφ. 1276.

2 . ' / /  ανύησις. — 1. ούτως ηνθησεν (το χλεος) εκείνος. 
Ιππ. 530. :—■ 2. ταύτα γάρ ανθεί (δ έπαινος) διά τουτουσΐ 

τούς άνοήτους. Νεφ. 897— 898. — 3. δ τ’ εγώ τά δίκαια λέγων 
ήνθουν (ό έπαινος). Νεφ. 962. — 4. τοΐς αίδοίοισι δρόσος 
και χνοΰς ώσπερ μήλοισιν έπήνθει (ητο). Νεφ. 978. —  5. 
εύανθής (εύρωστος)  έν γυμνασίοις διατρίψεις. Νεφ. 1001 . -
6 . καί τούτο τούπιχώριον άτεχνώς έπανθεί (εμφανίζεται), το 
«τί λέγεις σύ». Νεφ. 1173— 1174. — 7. ετι πολιώτεραι δή 
αιδ’ επανθοΰσιν (λευχαίνονται) τρίχες. Σφ. 1064— 1065. — 8 . 
πολύς δ’ άμφί τάς γένυας άφρος ηνθει (τμ). Λυσ.στρ. 1257.

3. ' / /  άπάν^ησις (χαι ή πτησις). τά δ’ άλλ άπανθήσανια 
(ο άφανισμός) πάντ’ άπέπτετο (ηφανίο&ησαν). Έκκλ. 1121 . 
Σ ύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

4. 7ο αν&ος. ήδό σου τοΐσι λόγοις σώφρον επεστιν άνθος 
(•̂  χάρις). Νεφ. 1025.

5. (VI λειμών χαι) ή ορέψις του άνθους. 7να μή τον 
αυτόν Φρυνίχψ λειμώνα (ποιήματα) Μουσών ιερόν όφθείην 
δρέπων (μιμούμενος). Βάτρ. 1299— 1300. Πολνχρωμικδν 
σύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

6 . Ό  χάλυζ. σταθερά δέ κάλυξ (ό τύπος) νεαράς ηβης. 
Αποσπ. 467.

7. Ή  βλάστησις. — 1. βρύων (ή άφ&ονία) μελίτταις καί 
προβάτοις. Νεφ. 45. — 2. εβλαστεν (■>) γένεσις) νΕρως δ πο
θεινός. Όρν. 696. — 3. τοιαύτ’ απ’ αύτών βλαστάνει (ή γ ί -  
νεσις) βουλεύματα. Λυσιστρ. 416.

8 . Ό  βλαστός. Λα τούς χρυσώπιδος ερνος (ή ΰυγάτηρ). 
Θεσμ. 321.

9. Ό  βλαστός (χάλι ή αέλισσα). Κύπριδος ερνος (ή παρ-

XXVIII. '/ /  χ-ηπουργιχή.
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δένος), μέλιττα (χαριτωμένη) Μούσης. Έκκλ. 973. Πολν- 
χρωμικδν σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

10. Το μήλου χα'ι η δ.νδησις. το τρυφερόν . . . τοις 
μήλοις (ό μαζός) έπανθεί (εμφανίζεται). Έκκλ. 901— 904. 
Σ ύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

11. Ή  χαρπολογία χαι η ευχαρπία. άμέργει (η σύ'λησις) 
τών ξένων τους καρπίμους (πλουσίους). Ιππ. 320. Σ ύμ
πλεγμα δύο μεταφορών.

12 . Ή  άχαλήφη. από τής οργής τήν άκαλήφην (η τραγύ- 
της) άφελέσθαι. Σφ. 884.

XXIX. ιΗ  αμπελουργία.

1. Το αποφυλλίζειυ την άαπελίδα. στρατηγούς κλαστάσεις 
(ή ταπείυωσις). Ιππ. 1G6 .

2. Το μιχρόν βοτρύδιον. επιφυλλίδες (μιχρα τιυα) ταΰτα' 
έστί και στωμυλματα. Βάτρ. 92.

3. 7ο γλεΰχος (χαι το μέλι), αντί σιραίου (ή τραγύτης) 
μέλιτος (η ηπιότης) μικρόν τφ θυμιδίψ παραμίξας. Σφ. 878. 
Πολνχρωμικδν σύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

4. Ό  όξινης οίνος, όξίνην (χαχότροπον) Ύπέρβολον. 
Ίππ. 1304.

5. 'Ό εξ  ομφαχος οίνος, δεινόν γάρ ούτως όμφακίαν 
(πιχρόν) πεφυκέναι τον θυμόν. Άχ. 352—353.

6 . ιΗ  φεΰτιχη χληματαριά. τον Σέλλου τούτον τον ψευ- 
δαμάμαξυν (ψεύστην). Σφ. 325 — 326.

XXX. Ή  γεωργία.

1. Το αυλαχίζειν. εγώ δ’ άλοκίζειν (η χάραξις) έδεόμην 
τό χωρίον. Σφ. 850.

2. ‘/ /  αυλαξ. — 1. %  Γ, XXXII, 27. —  2. τουτί τό 
ρω μοχθηρόν . . . ποιαν αύλακα (ή γραμμή). Θεσμ. 781— 782.



3. Τό σπείρειν χα'ι το σπέρμα, σπείρεται (υπάρχει) γάρ 
τούτ' εκεί τό σπέρμ’ (το γένος). ’Όρν. 110— 111 . Σ ύμ
πλεγμα  δυο μεταφορών.

4. Το σπείρειν χα'ι ή άχαρπία. καταπρούδοτε καινο:άταις 
σπείραν:’ (δηλώσαντα) αυτόν διανοίαις, ας υπό τού μή γνώναι 
καθαρώς υμείς έποιήσατ’άναλδεΐς (απράχτους). Σφ. 1044 — 1045. 
Σ ύμπλεγμα  δυο μεταφορών.

5. "0 Αερισμός, μέλλω γέ το: θερίδδεν (να. φορτίσω).
Αχ. 943.

6 . '0  Αερισμός, η σπορά, ό στά,χυς χα'ι η ζηρανσις.
κατ’ άνήρ εδοξεν είναι, τάλλότριον άμών (έχμεταλλεύων) θέρος 
fró ριέν Αέρος ώς μετωνυμία άντ'ι της σποράς, ή δε σπορά 
ώς μεταφορά αντί της νίχης υπό ΔημοσΑένους εν Σφαχτηρία 
νιχη&είσης). νυν δέ τους στάχυς (τους αιχμαλώτους Σπαρτιάτας) 
εκείνους, ου; έκεΐθεν ήγαγεν, έν £ύλφ δήσας άφαύει (β α σ α 
νίζει) κάποδόσθαι βούλεται. Ίππ. 392 — 394. Σ ύμπλεγμα  
τεσσάρων μεταφορών.

7. Ό  άλοητός. —  1. άπολεΐ μ’ αλοών (περιφέρων) άν
θρωπος έξ εωθινού. Θεσμ. 2 . — 2 . μητέρ’ ήλόησεν (ετυψεν).
Βάτρ. 149.

8 . Τό έχλεπίζειν χα'ι τό α'/υρον. άλλ’ εσμέν αυτοί νύν γε 
περιεπτισμένοι (μόνοι)' τούς γάρ μετοίκους άχυρα (χάχιστον 
αέρος) τών αστών λέγω. Αχ. 507— 508. Σ ύμπλεγμα δύο 
μεταφορών.

XXXI. ' / /  εμπορία.

'() σύντροφος του εμπόρου, τον ξυνέμπορον (εταίρον) 
τήσδε τής χορείας. Βάτρ, 397.

XXXII. ' / /  ναυτιλία.

1. Τό πλοίον. περί τής πόλεως γάρ έστι τού σκάφους (ή 
σωτηρία) δλου. Σφ. 29.
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2 . ΊΤ  τρόπις. λέγε νυν άνύσας τι την τρόπιν (έ£ αρχής) 
τού πράγματος. Σφ. 30.

3. Τα έχ δρυός πλαγινά στηρίγματα, του πλοίου εν τή 
ναυπηγία, (η χάμφις του σιοτρου του τροχού, η τόρνευα ις, 
η συγχόλλησις, η έχ χεχυμένου χήρου πλάσις, ή στρογγύλω- 
σις τοΰ άρτου χα'ι η έχ χεγυαίνου μετάλάου πλάσις). δρυό- 
χους (το σ/έδιον) τιθέναι δράματος άρχάς. κάμπτει δέ νέας 
αψίδας επών, τα δέ τορνεύει, τα δέ κολλομελεΐ, καί γνωμο- 
τυπεΐ κάντονομάζει και κηροχυτεί και γογγύλλει καί χοανεύει 
(έπιπόνους λεςεις χα'ι φράσεις πλάττει). Θεσμ. 52 —57. 
Π ο λ υ γρ ω  μ ι χ ό ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  ε π τ ά  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

4. Το πίσσωμα τοΰ πλοίου, ικανόν γάρ αυτήν πρότερον 
ύπεπίττουν (η συγχοίμησις) χρόνον. Νλοϋτ. 1093.

5. ι0 έρέτης. 6 χειρισμός τοΰ πηδαλίου, το πρωρατεύειν, 
ή τήρησις ταν  άνεμων χα'ι η πηδαλιουχία. εφασκεν ερέτην χρήναι 
πρώτα γενέσθαι, πριν πηδαλίοις έπιχειρειν, κατ’ εντεύθεν πρω- 
ρατεύσαι καί τους άνέμους διαθρήσαι, κατα κυβερνάν αυτόν 
εαυτψ (η χωμωδία έ'χει άνάγχην μελέτης). Ιππ. 541— 544. 
Α λ λ η γ ο ρ ία .

6 . Ί) πλους. —  1. τώ πτέρυγε ποϊ ναυστολεΐς (ή πτήσις). 
Ορν. 1229. — 2. εάν τι πολλά πολλάκις πάθω υπό τοΐνδε 
τοΐν κασαλοάδοιν δεύρ’ έσπλέων (η συγχοίμησις). Εκκλ. 
1105— 1106.

7. Ή  χωπηλασία. —  1. την νύχθ’ δλην ήλαυνέ (η συγ- 
χοίμησις) μ ’ εν τοΐς στρώμασιν. Εκκλ. 39. — 2. πώς ουν 
δικωπεϊν (η συγχοίμησις) άμφοτέρας δυνήσομαι. Έκκλ. 1091.

8 . Ί ί  τύφις τοΰ υ'δατος με το πλατύ μέρος Γης χαυπης. 
τί . . . πλατυγίζεις (μάχην δορυβεΐς). Ίππ. 830.

9. ι0  από του χτύπου τάν χωπολν χρότος τοΰ ΰδατος. 
οιον ροθιάζουσ’ (ό χαταβρογί)ισμός). Ί χ .  807.

10. Ή  γαλήνη, οι δ’ ευθέως τά πρόσωπα διεγαλήνισαν 
(ε/αοοποίησαν). Ίππ. 646.

11. Ό  ούριος άνεμος. — 1. Ί .  Γ, III , 8 . —  2 . ετι



γάρ νΰν ουρία (ευτυχώς) \>εΐτε. Λυσιστρ. 530. - -  3. τρέχε νυν 
κατά τούς κόρακας έπουρίσας (έφορμήσας). Θεσμ. 1226.

12 . Ί) φλοίσβος χαί ή χώπη. τούτων οΰν ουνεκα ότι 
σωφρονικώς κούκ άνοήτως έσπηδήσας έφλυάρει, αίρεσθ·’ αύτψ 
πολύ το ρόθ-ιον (ή γειροχρότησις), παραπέμψατ’ έφ’ ενδεκα 
κώπαις (μετά μεγάλης τιμής), θόρυβον χρηστόν ληναΐτην. Ίππ. 
544 — 547. Σ ύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

13. Το πεοί τους αιγιαλοΰς σ/ηματιζόμενον χαί την θύελ
λαν προχηρύττον μέγα  χύμα, ό Παφλαγών ούτοσί προσέρχεται, 
ωθών κολόκυμα (ή οργή). Ιππ . 691— 692.

14. Ίο θαλασσούμενον πλοίον χαι ή τήρησις του εις τον 
άντλον συναζόμενου ύδατος. κάγωγ’, εάν τι παραχαλ^., την 
αντλίαν φυλάξω (εάν παρέγης λαβήν βλάβης, da παρουσιαστώ).
Ίππ. 434. 'Αλληγορία.

15. 1Η  θυσία τής μελαίνης αμνού χαι ή έχρηξομένη 
θύελλα, άρν’ άρνα μέλαιναν, παΐδες, έξενέγκατε" τυφώς γάρ 
έκβαίνειν παρασκευάζεται (προσέξατε . διότι αρχίζει μ ίγα ς  
αγών). Βάτρ. 8 4 7 -  8^ 8 . Αλληγορία.

16. Ό  τέρθριος χάλως, δ ί  ου τό ίστίον άναπεταννύεται 
χαι συστέλλεται χαι ό ελαττούμενος άνεμος, τούς τερθρίους 
παρίει, τό πνεΰμ’ ελαττον γίγνεται (πρόσεξε, ούτος ενδίδει 
ήδη). Ίππ. 4 4 0 —44{. Αλληγορία.

17. 1Η  πλ.οχή των παγίω ν σχοινιών τών φορτηγών 
πλοίων. Ί .  Γ, X II, 5.

18. 1Η  γαλ.άρωαις το ί σχοινιού, δ ί  ου διευθύνεται τό 
ίστίον, χαί ή πνοή του βορειοανατολ.ιχοΰ ανέμου, τού λεγο
μένου χαιχίου. άθρει καί τού ποδός παρίει" ως ούτος ηδη 
καικίας ή συκοφαντίας πνεϊ (πρόσεξε, διότι χατηγορείσαι). 
Ίππ. 436— 437. Αλληγορία.

19. ιΗ  συστολή τού ιστίου ή τό πλεΐν τοΐς τό πνεύμα 
μόνον εν άχοω χαί αή χατά τό μέσον υεγομένοις ίστίοις χαί 
ή αύρα, μή προς δργήν άνιιλέξεις, άλλα συστείλας, άκροισι 
χρώμενος τοΐς ίστίοις, είτα μάλλον μάλλον άξεις, καί φυλάξεις,



307

ήνίκ’ αν το πνεύμα λεΐον καί καίΐεσίηκος λάβης (το πρώτον 
αετρίως έπειτα. ευκαιρίας τυχούσης κατά κράτος πρόσβαλε.) 
Βάτρ. 098— 1004. 'Αλληγορία.

2 0 . ' / /  συστολή του ιστίου και τά υπό του ούριου 
ανέμου εγειρόμενα κύματα, έγώ δέ συσιείλας (χλέφας) γε 
τούς άλλάντας είτ’ άφήσω κατά κύμ’ έμαυτόν ούριου (ή ε υ 
καιρία), κλάειν σε μακρά κελεύσας. Ίππ. 432—433. 
Σ ύμπλεγμα  δύο μεταφορών.

2 1 . Ή  συστολή τού ιστίου, άλλ’ ύφεσθ·ε (ή μετρίασις) 
τού τόνου. Σφ. 337.

22 . Ή  συστολή του 'ιστίου και ή πνοή. ύφέσθαι (ή παΰ- 
σις) μ.οι δοκεΐ. το ληκυίΚον γάρ τούτο πνεύσεται (ή βλάβη) 
πολύ. Βάτρ. 1220— 1221. Σ ύμπλεγμα δύο μεταφορών.

23. ιΗ  άπόβασις. επί τραπέζης κείμενη, όκελλοι (ας είναι 
παρούσα). 5 Αχ. 1158 — 1159.

24. Τό άνάποοον κωπηλάτισμα, ίνα οπισθοδρόμηση κατά, 
πρύμναν τό πλοίον. —  1. ην πως πρύμναν άνακρούσηται (ή 
μεταστροφή) πληγείς ταίς είρεσιώναις. Σφ. 399. —  2 . άτάρ 
το δείνα δεύρ’ έπανάκρουσαι (ή μεταστροφή) πάλιν. ’Όρν. 048.

25. Ό  ύίς. ως μου τον Díva (τό βάδος τής καρδίας) 
ταράττεις. Σφ. 090.

20. Παραχέλευσις τού κελευστού προς τούς κωπηλατας 
να σταματήσωσιν. ώόπ (παύσε). Ορν. 1394.

27. 'Ο λιμήν (και ή αύλαξ). ßopscp σώμα πελάζων άλί- 
μενον (τό τερατώ δες) αίθέρος αύλακα (ró "ψος) τέμνων. Όρν. 
1399— 1400. ΙΤολνχρωμικδν σύμπλεγμα δύο μετα 
φορών.

XX X III. ' / /  φόσις.

a ) Λ ί γ ε ν ι κ ά !  ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ ης  φ ό σ ε ω ς.

1. Ό  λειμών. Ί .  Γ, XXVIII, 5.
2. Τα ευρύχωρα πεδία. I. Γ, X XXIII, ε, 2.



3. Tó δάσος. την λόχμην (αι τρίχες) πολλήν φορείς. 
Λυσιστρ. 800.

4. %0 χρημνός. κρημνούς (ηχηράς λέξεις) ερείπων καί 
ζυνωμότας λέγων. Ιππ. 628.

5. ' / /  φάραγξ χα'ι η Χάρυβδις. παίε παίε τον πανούργυν . . . 
καί φάραγγα (άπληστοι) καί Χάρυβδιν (άπληστον) αρπαγής. 
Ιπτ. 247 — 248. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύ ο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

β )  Τ a ζ ω α.

1. Tó δηρίον. όφ’ ο ίων θηρίων (αγρίων άνδράπων) 
γαστρίζομαι. Ιππ. 273.

2. Το έπωάζειν χα'ι το έχνεοττεόειν. γλαύκες υμάς ούποτ’ 
έπιλείψουαι Λαυρεωτικαί, άλλ’ ένοικήσουσιν ένδον, εν τε τοίς 
βαλαντίου έννεοττευσουσι (δα είναι) κάκλέψουσι (δα  παρέξωσι) 
μικρά κέρματα. Ό ρν. 1106 -1 1 0 8 . Σύμπλεγμα δύο μ ε
ταφορών.

3. Το τρέφειν τα  μιχρα πτηνά, ε£ ής ένεοττοτροφήθης 
(έπαιδεύδης). Νεφ. 999.

4. Τό πτερόν. χά ζ ι έκ γυναικών εύπτέρων (υπερήφανων) 
των Κοισύρας. Νεφ. 800.

5. Κινώ τα.ς π τέρυγας , χαδώς τό νεογέννητον πτηνόν, 
Ζταν προ.την φοράν δοχιμάζη νά πετάξιη, φλυαρείς καί πτε
ρυγίζεις (μάτην δορυβεϊς). Ιίλοϋτ. 575.

6 . Τύπτω τα πτερά, χαι προτείνω τά χέρατα. άνωρτά- 
λ'ζες (η επαρσις) κάκερουτίας (ανέτειναο την χεφαλην). 'Ιππ.
1344. Σ ύμπλεγμα δύο μεταφορών.

7. Ή  πτησις. — 1. ή ψυχή μου πεπότηται (ή εξαρσις).
Νεφ. 319. — 2. δ νους πέτεται (είναι) την νύκτα περί την 
κλεψύδραν. Σφ. 93. — 3. άνεπτόμεθ’ (άπηλδομεν) εκ τής 
πατρίδος άμφοίν τοίν ποδοίν. Όρν. 35. —  4. φρούδος άμπτά- 
μενος (σπεύδων) εβα. Λυσιστρ. 106. — 5. έφ’ ετερον άν 
πέτοιτο (η άπομάχρυνσις). Εκκλ. 899. 6 . I. Γ, XXVIII, 3.



8 . Τό λ ε ίχ ε ι,  σύ δ* άνδρός έκπεπληγμένου . . . γνους 
άπολάψεις (ή απόλαυσές) ο τι πλείστον δυνασαι ταχέως. Νεφ. 
810— 812.

9. Τό τρωγαλίζειν. -—· 1. μή τις λαθών σου περιτράγη 
(ή σύλησις) τά χρυσία. Αχ. 258. — 2. αυτός δ’ 6 Κλεών ό 
κεκραςιδάμας μόνον ημάς ου περ (τρώγει επίλλεσις). Σφ. 
596. —  3. σύ δέ της αρχής αγαπάς της σης τούς άργελόφους 
περιτρώγων (η άπόλαυσις). Σφ. 672. —  4. τού κύκλου πα- 
ρέτρωγον άφαίρεσις) ύφ’ άμαρτωλίας. Είρ. 415. - 5. τούς 
μισθούς τών ποιητών ρήτωρ ών είτ’ άποτρώγει έλάττωσις). 
Βάτρ. 367.

10 . c/ /  όηζις. — 1. δήξομ’ άρ’ fjy έχδίχησις) υμάς εγώ. 
Αχ. 325. — 2. ούδέν βλέπουσιν άλλο πλήν ψήφφ δακεΐν (?] 

βλάβη). 5Αχ. 376. —  3. τοΰτ’ εδακε (ή ταραχή) τον πόρπακα 
τον Κλεωνύμου. Ιππ. 1372. —  4. δακνόμενος βάσανος) 
ύπο της δαπάνης. Νεφ. 12— 13. — 5. ου γάρ δάκνει ("η ra- 
ραχή) σ’, όταν δέη τίμιον πρίασθαι. Σφ. 253. —  6 . δάκνων 
(η 3άσανος) σεαυτόν καί τον άπολογούμενον. Σφ. 778. —  7. 
κούκ άναδύομ.α', δάκνειν (ή μέμφις) δάκνεσθαι (ή μέμφις) 
πρότερος. Βάτρ. 860— 861. — 8 . άλλ’ ούκ ενεστι συκοφάντου 
δήγματος (ή κατηγορία). Ιίλοϋτ. 885.

11. Οι αρουραίοι μΰες. οκκ έσβάλητε, τώς άρουραΐοι μυες 
πάσσακι τάς άγλιθας έξορυσσετε. Αχ. 762 -7 6 2 . Π α ρ α 
β ολή .

12 . 'Η χεντούσα άγρια, μέλισσα, τό πρόσωπον άπαν καί 
τώφθαλμώ κεντούμενος ώσπερ ύπ’ άνθρηνών υπό τών γνωμών 
άπολεΐται. Νεφ. 946— 947. Παραβολή.

13. Ό  τό ο έρμα άποβά,λ λων οφις. γελώ μάλλον ή 
τό γήρας έκδύς (αποφυγών) έκφυγών τήν ασπίδα. Είρ. 
3 3 5 -  336.

14. "Η ερφις. ό πόλεμος έρπέτω (η προχώρησις). ‘Ιππ. I

I ;>. Οι τους οόόντας τρίζοννες χάπροι. άμε δ’ αύ Λεω-
24
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νίδας άγεν άπερ τώς κάπρως χΐάγοντας, οΐώ, τον δδόντα. 
Λοσιστρ. 1254 — 1256. Παραβολί/.

16. Το τρίζειν τους όδόντας. ήνίκ’ αν δξυλάλοο παρίδη 
θίγοντας όδόντας (προπαρασχευαζοαενου) άντιτέχνου. Βάτρ. 
8 1 5 -8 1 6 .

17. V) σχύμνος του λέοντος χαι ό λέων, ου χρή λέοντος 
σκύμνον (φιλότιμου νεανίαν) εν πόλει τρέφειν. μάλιστα μέν 
λέοντα (φιλότιμων άνδρα) μή ’ν πόλει τρέφειν. Βάτρ. 1431— 1432. 
Σόμπλεγ μα  δυο μεταφορών.

γ) Τ ά φ υ τ ά .

1. Το δένδρου, (ή άνοΐςίς,) ή βλάστησις, (ό γειμών χαι) 
η φυλλόρροια. εστι γάρ δένδρου (άνθρωπος) πεφυκός εκτοπόν 
τι, καρδίας άπωτέρω, Κλεώνυμος, χρήσιμον μέν ουδέν, άλλως 
δέ δειλόν καί μέγα. τούτο τού μέν ήρος ειρήνη) αεί βλα- 
στάνει (ε/ε; χαλώς) καί συκοφαντεί, τού δέ χειμώνας (ο πο'/ε- 
μος) πάλιν τάς ασπίδας φυλλορροεΐ (χάνει). Όρν. 1473 — 1481. 
Πολνχρωμικον σύμπλεγμα πέντε μεταφορών.

2. Λί δοόες. χαι αί πλάτανοι. Μ. Γ, XXXIII, ε, 2 .
3. Τό φύλλον. άντηκασ’ αυτόν πάρνοπι τά &ρϊα fro εριον) 

τού τρίβωνος άποβεβληκότι. Σφ. 1311 — 1312.
4. 7ο πρέμνον. ηκετον δ’ εχοντε πρέμνον (τό θεμέλιον) 

πράγματος πελωρίου. ’Όρν. 320.
5. ΊΊ σχοΐνος. κούκ άνήσω πριν αν σχοΐνος αυιοίσιν άντεμ- 

παγώ όξύς. Ά χ. 230— 231. Παραβολίj.

δ) Τ δ π ΰ ρ.

1. ‘7/ χαϋσις. κάομαι οργή) την καρδίαν. Λυ- 
σίστρ. 8 .

2 . Το άνάπτεσθαι. δπως άν άνήρ έπιτυφη fő ερως) μά.λιστά 
μου. Αυσιστρ. 221 .

870



3 . Τό φλογίζεσδαι. μανιάσιν φλέγων (ή μανία) λύσσαις. 
Θεσμ. 680.

4. Τα δάλπος. αΐ κε μη θαλφθή (ή απάτη) λόγοις. 
Ίππ. 210 .

5 . ' / /  τηζις. τήκομαι (ο μαρασμός) μέν πάλαι. Σφ. 
317— 318.

ε) Τ ο υ ό ω ο.

1. ' / /  πηγή, κο ιμήσας τραγικόν λήρον, θαρρών τον κρου
νόν αφθονία των λέξεων) άφίει. Βάτρ. 1005.

2 . /όοΰς, fr« ευρύχωρα πεάία, αϊ άρύες χαϊ at πλ.ά- 
τανοι). είτα Κρατίνου μεμνημένος, ός πολλψ ρεύσας (ή άαό- 
λαυσις) ποτ’ έπαίνιμ διά των αφελών πίδίων (α/ω λύτως) ερρει, 
καί της στάσεως παρασύρουν έφόρει τάς δρυς (τους αντιπάλους) 
και τάς πλατάνους (τους αντιπάλους) καί τούς εχθρούς προθε- 
λύμνους. Ίππ. 5 2 6 —528. Ι Ί ο λ υ χ ρ ω μ ικ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  
τ ε σ σ  άριαν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

3. "Η άοόευσις. ουδέ κατάρδων (επαίνων) αλλά τά βέλ
τιστα διδάσκων, Άχ. 658.

4. ι0 ρους, αθροι καταρρέοντες (συντρέχοντες). Αχ. 26.

ζ) Τα μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .

1. άνοιξις χαι ό χ ε ι ιών. Ί . Γ, XX X III, γ, ι.
2 . ' / /  λάμψις. άρ’ έξέλαμψε (χατάδηλον είναι) των γυναι

κών ή τρυφή. Αυσιστρ. 387.
3. λάμφις (χαϊ ή παρν,σχεύασις του χυλού), ούδ’ εί 

Κλέουν γ’ έλαμψε (το χ.λέος) τής τύχης χάριν, αύθις τον 
αυτόν άνδρα μυττωιεύσομεν (γ) χατάτριφις). Σφ. 62— 63. 
Π ο λ ν γ  ρ ω μ ι κ ο ν  σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ ύ ο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

4. Το φέγγος. —- 1. ω ταΐς ίεραϊς φέγγος (το σέμνωμα)
Άθήναις. Έκκλ. 1319. — 2 . άναβοάσομαι τον ευπαιδα
καί μέγα βροτοΐσι φέγγος (ή σωτηρία) Ασκληπιόν. ΙΙλοΰτ. 
639—640.
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5. Ή  στίλβη. Ί . Γ, ΧΧΥ, 3.
6 . ιΗ  αύρα. πολέμου μετάτροπος αύρα (μεταβολαί). Είρ.

945.
7. ιΗ  νεφέλη, στρούθων νέφος (το πλήϋος) άρθέν. 

νΟρν. 578.
8 . Ή  ΰύελλα. —  1. ώσπερεί χειμών άρα όρνιθίας ές 

τήν αγοράν έλήλυθας. Άχ. 876— 877. Π α ρ α β ο λ ή .  — 2 . τής 
πόλεως χειμαζομένης (χινδυνευούσης) αρχών καταδωροδοκείται. 
Βάτρ. 361.

9. ιΟ την γην χαι την ΰάλασσαν ταράσσων μέγας άνεμος. 
εξειμι γάρ σοι λαμπρός ήδ/) καί μέγας καθιείς, όμού ταράτ- 
των τήν τε γήν καί τήν θάλατταν είκή. Ιππ. 430— 431. 
Παραβολή.

10 . ι0 ανεμοστρόβιλος με άστραπάς χολ ό μέγας ανε
μοστρόβιλος. καί γενναίως προς τον Τυφώ (Κλέωνα) χωρεί καί 
τήν έριώλην (Κλέωνα). ‘Ιππ. 512. Σ ύμπλεγμα δύο μετα
φορών.

11 . 'Ή  αστραπή χαι η βροντή, εντεύθεν οργή ΓΙερικλέης
ουλύμπιος ήστραπτ’, έβρόντα (ήτο παρωργισμένος).Άχ. 530 531.
Σύμπλεγμα δύο μεταφορών.

12. Ή  βροντή, ό δ’ άρ’ ένδον έλασίβρονυ’ (δοροβώδη) 
άναρρηγνύς επη. 'Ιππ. 626.

13. Ή  χάλαζα. από τών χαλαζών (V) προσβολή) δ’, ώ 
πονήρ’ Ευριπίδη, άπαγε σεαυτόν εκποδών. Βάτρ. 852—853.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Άς έςετάσωμεν τώρα τούς τρόπους του 'Ομήρου, Πινδάρου 
καί των τεσσάρων μεγάλων αττικών δραματικών, καί ας παρα- 
βάλωμεν αυτούς πρός άλλήλους. Αλλά παραβάλλοντες τούς τρό
πους προς άλλήλους πρέπει τούτο κατ’ άναλογίαν να πονήσωμεν, 
ό έστι να εχωμεν προ όφθαλμών, ότι ή μέν Ιλιάς εκ 15693, 
ή δέ ’Οδύσσεια έκ 12110 στίχων άποτελούνται, καί ότι εκ 
τού Πινδάρου 3489, έκ τού Αισχύλου 7715, έκ τού Σοφοκλέους 
10341, έκ τού Εύριπίδου 26037 καί έκ τού Άριστοφάνους 15290 
στίχοι περίπου εις ημάς παρελείφθησαν.

'Ως πρός τούς τρόπους τής αναλογίας αναφαίνονται αί μέγΐ- 
σται διαφοραί παρά ταΐς έκ τής άνωτέρας βαθμίδος τού πολι
τισμού ληφθείσαις είκόσιν. ’Ήγουν αι έκ τής ποιητικής, τού 
θεάτρου, τού α.σματος, τής μουσικής, τής γυμναστικής, τού 
χορού, τών αγώνων, τής άρ^ιτεκτονικής, τής άγαλματοποιίας, 
τής ζωγραφικής, τής γεωδαισίας, τής ιατρικής καί τού πολιτικού 
βίου ληφθεΐσαι εικόνες έν τή Ίλιάδι καί τή Όδυσσεί^ σπανιώ- 
τατα μόνον άπαντώσιν, ένώ παρά τψ Πινδάρψ τό πεντηκοντα- 
πλάσιον περίπου, καί παρά τοΐς τέσσαρσι άττικοΐς δραματικοΐς 
τό δεκαπλάσιον ευρίσκεται. Κατά τι μεγαλητέρα είναι ή ανα
λογία εις τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν έν ταΐς κατηγορίαις 
τής θήρας, τής αλιευτικής, τής ίπποτροφίας καί τής ιπποδρο
μίας, τής κτηνοτροφίας, τής μελισσουργίας, τής κηπουργικής, 
τής άμπελουργίας, τής γεωργίας, τής εμπορίας καί τής ναυτιλίας,
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πάντως όμως καί ένταΰθα το οκταπλάσιον τών τρόπων εύρίσκομεν 
παρά τψ Πινδάρψ, καί τό τετραπλάσιον παρά τοΐς τέσσαρσι 
δραματικοΐς. ΙΙάλιν δέ είναι φυσικόν, δτι οί έκ τής μαγειρικής 
ληφθέντες τρόποι, οΤτινες παρά τψ Αριστοφάνει συχνότερον καί 
εν τή Ίλιάδι καί τή Όδυσσείφ. ενίοτε αναφαίνονται, παρά τψ 
Πινδάρψ καί τοΐς τρισί μεγάλοις τραγικοϊς λείπουσιν, διότι αύται 
αί έκ τής κατωτέρας βαθμίδος τοΰ πολιτισμού ληφθείσαι εικόνες 
καλήτερον άνταπεκρίνοντο εις τό πνεύμα ούχί μόνον τής κωμψ- 
δίας αλλά καί τής δημώδους εποποιίας, ή εις τήν υψιπετή 
ποίησιν τοΰ Πινδάρου καί τών τραγικών. Τάς μικράς τέχνας, 
ήτοι τήν επεξεργασίαν τοΰ χρυσού καί τοΰ άργύρου, τήν έλε- 
φαντουργικήν καί τήν κηροπλαστικήν, προς δέ τάς χειροτεχνίας, 
ό έστι τήν σιδηρουργικήν, τήν ξυλουργικήν, τήν κεραμευτικήν, 
τήν υφαντουργίαν, τήν ίματουργίαν καί τήν βυρσοδεψικήν, αιτινες 
άφθόνως την Ίλιάδα, τήν ’Οδύσσειαν καί τον Αριστοφάνη έφω- 
δίασαν, προτιμψ κατά τι μέτρον καί ό Πίνδαρος, άλλά ή τρα- 
γψδία όλιγίστους μόνον τρόπους έ'λαβεν έξ αυτών. Ί ϊς  τεκμήρια 
τοΰ άκμάζοντος έν τοΐς Όμηρικοΐς χρόνοις θρησκευτικού βίου 
προεξέχουσιν έν τή Ίλιάδι καί τή Όδυσσείο^ τά έκ τής μυθο
λογίας καί τής ιερουργίας παρειλημμένα τών εικόνων στοιχεία, 
ούχΐ τόσον παραβαλλόμενα προς τον Πίνδαρον καί τον Αισχύλον, 
ώντινων αί ένταΰθα άνήκουσαι καί σχετικώς πολυάριθμοι εικόνες 
τούς δυο θεοσεβείς ποιητάς καταδεικνύουσιν, οσον παραβαλλό
μενα προς τον Σοφοκλή, Εύριπίδην καί Αριστοφάνη, ο’ίτινες ως 
ποιηταί ήττονος θρησκευτικού αισθήματος καί απαντες όμοΰ 
όλίγψ μ.όνον περισσοτέρας παρέχουσιν έκ τής μυθολογίας καί 
τής ιερουργίας εικόνας, ή μόνος ό Πίνδαρος, καί ούδ’ απαντες 
όμοΰ παρέχου π  τόσας, οσας μόνος ό Αισχύλος. ’Εν τουτοις καί 
τά έκ τής φύσεως παρειλημμένα στοιχεία τών τρόπων ίκανώς 
μεγαλητέραν σπουδαιότητα εχουσιν έν τή Ίλιάδι καί τή Όδυσ- 
σείορ ή παρά τψ Πινδάρψ καί τοΐς τέσσαρσι δραματικοΐς, διότι 
ένψ έκεί τά έκ τής φύσεως παριελημμένα στοιχεία τών τρόπων 
τής αναλογίας τό ήμισυ συμπάντων τών στοιχείων τών εικόνων



άποτελοΰσιν, παρουσιάζουσι παρά τφ Γΐινδάρφ καί τοΐς τέσσαρσι 
δραματικοΐς αί εκ της φύσεως εικόνες Sv τέταρτον μόνον τών 
λοιπών εικόνων, ώς σημεϊον τούτου, ότι ό πολιτισμός τών 
'Ομηρικών χρόνων ήτο πλησιέστερος τη φύσει ή ό τού Πινδάρου 
καί τών τεσσάρων δραματικών. Συλλήβδην δέ δυ άμεθα νά 
εϊπωμεν, δτι ήδη καί αυτή ή παραβολή τών τρόπων τής ανα
λογίας τρανώς άποδεικνύει, δτι ό πολιτισμός της εποχής της 
’Ιλιάδος χαι της Οδύσσειας είναι άοχεγονωτερος, η ό τής 
λαμπράς άττι/ής εποχής εν τή πεμπη π. Υ. έχατονταετηρίδι, 
εις ήν ό Πίνδαρος χαι οι τέσσαρες μεγάλοι ελληνες δραμα- 
τιχοι άνηχουσιν.

Περίεργον είναι, ότι έν τή Ιλιάδι καί τή Όδυσσεία οί 
έκ τοΰ πολέμου τρόποι είναι ολιγάριθμοι, ενφ* θά ένόμζέ τις, 
δτι έν τή Ίλάδι, ήτις τά κατορθώματ/ τών Αχαιών ήρώων εξυ
μνεί, καί εν τή Οδυσσείορ, ήτις ταϋτα τά κατορθώματα προϋ
ποθέτει, τό πολεμικόν πνεύμα καί διά τής συχνοτέρας χρήσεως 
τών έκ τοΰ πολέμου ληφθέντων τρόπων έκφράζεται. Δηλαδή 
έσφαλμένως θά έσκεπτόμεθα, έάν ένομίζομεν, δτι ή Ίλιάς 
ακριβώς διά τοΰτο, δτι πολεμικάς σκηνάς ζωγραφίζει, δεν δύναται 
νά λάβη τάς εικόνας της έκ τούτων τών σκηνών. Απόδειξιν 
τούτου παρέχει αυτή ή Ίλιάς, ήτις δωδεκάκις λαμβάνει έκ τοΰ 
πολέμου τά στοιχεία τών τρόπων της, καί είναι φυσικόν, δτι θά 
ήδύνατο νά ποιήση τοΰτο καί περισσοτέρας φοράς. Διδακτικοί 
είναι υπ’ αυτήν τήν εποψιν οί τρόποι τοΰ Πινδάρου καί τών 
τεσσάρων δραματικών. Καθότι παρά τφ Σοφοκλεΐ, δστις μεταξύ 
τούτων τό πλεΐστον ήδύνατο ν’ άπολαύση τής ευημερίας τής 
είρηνικωτέρας έποχής τοΰ Περικλέους, οί έκ τοΰ πολέμου παρει- 
λημμένοι τρόποι ώς επί τό πλεΐστον λείπουσιν, άλλά ήττον ήδη 
παρά τφ Ευριπίδη καί Άριστοφάνει, οϊτινες ήσαν μάρτυρες τοΰ 
ΙΤελοποννησιακοΰ πολέμου, καί ήκιστα παρά τφ Πινδάριρ καί 
τφ Αίσχύλψ, ώντινων οί ένταΰθα άνήκοντες τρόποι έξέχουσιν 
έν συντόμψ, τό πολεμικόν πνεΰμα τών καθ’ εκαστα έποχών 
αρκούντως πιστώς κατοπτρίζεται έν τοϊς τρόποις τών εις τάς έν



λόγφ έποχάς άνηκόντων τεσσάρων δραματικών καί του Πινδάρου. 
Τον ιστορικόν πυρήνα τών εν τη Ιλ'άδι έζωγραφισμένων αγώνων 
άποτελοΰσι βεβαίους αύται αί μάχαι, έν αίς έλάμβανον μέρος 
οι εκ της νοτίας Θεσσαλίας όρμώμενοι Αχαιοαιολεΐς άποικοι 
εις τάς βορειοδυτικάς παραλίας της Μικράς ’Ασίας καί τάς 
ταύταις προσομόρους νήσους, ιδίως δέ εις την Τρφάδα εναντίον 
τών μη έλλήν'ων εγχωρίων, αί μάχαι, άστινας οί άοιδοί τής 
πολεμικής άχαιοαιολικής εποχής κατά πρώτον εξύμνησαν. Αλλά 
οί τρόποι τής Ίλιάδος καί τής Όδυσσείας τρανώτατα άποκα- 
λύπτουσι τήν εικόνα τού πολιτισμού ειρηνικωτέρας εποχής, 
ούτως δέ καί αυτοί οί τρόποι μαρτυροΰσιν, οτι οί ποιηταί, οί'τινες 
την Ίλιάδα χαί την 'Οδύσσειαν έν τη σημερινή χαταστάσει έδη- 
μιούργησαν, ούγί εις την πολεμιχήν άχαιοαιολιχήν άλλα την 
είρηνιχωτέραν ιωνιχήν εποχήν άνηχουσιν, έν όλίγαις λέζεσιν, 
οτι ό πολιτισμός αυτών δεν είναι ό ά/αιοαιολιχος αλλά ό ϊωνιχος 
πολιτισμός,1 καθώς τούτο προ πάντιυν εκ τής ιωνικής διαλέκτου 
τών επών καταφαίνεται. νΗδη ό Αρίσταρχος κατενόησεν, οτι ό 
Όμηρος αρχαΐζει. Τοιούτοι αρχαϊσμοί είναι π. χ. τά αιολικά 
γλωσσικά στοιχεία καί αί άνατομικώς ακριβείς περι,ραφαί τών 
τραυμάτων, οιτινες έκ τών αρχαίων αιολικών Ασμάτων έν τοΐς 
δύο επεσι πηγάζουσιν, καί πρέπει ώς τοιούτους αρ/α.ίσμους 
νά έχλάβιομεν χαί τάς έχ τού πολέμου παρειλημμένας ειχόνας 
της Ιλιάδος χαί τής Οδυσσείας, ώς παρομοίως λείψανα τών 
παναρ/αίων αίολιχών ασμάτων.

Έκτος τών έκ τής μυθολογίας, ιερουργίας καί τού πολέ
μου εικόνων συμφωνεί ό Πίνδαρος προς τον Αισχύλον χαί εν 
τούτου, ότι χαί οί δύο δια τών έχ τού ανθρώπου ληφθέντων 
πολυαρίθμων τρόπων μετ ' έμφάσεως έζαίρουσι το άτομον.

1 Τοιαυτα συμπεραίνει και ό A .  P l a t t  (H o m er’s sim iles. The Jo u rn a l 
of Ph ilo logy , 1896), οστι; ακολουθών τά; apy άς μου πραγματευ'εται τά; 
παράβολά; του Όμηρου υπδ έ'ποψιν τη; ιστορία; του πολιτισμού, αλλά δεν 
μνημονεύει το δνομα' μου.



Άλλα ή αιτία τούτου είναι άλλη παρά τψ Αίσχύλψ καί άλλη 
παρά τψ Πινδάρψ. Ό  μέν Αισχύλος, ό μαραθωνομάχος, οστις 
διά των εις τον πόλεμον άνηκόντων τρόπων του κατοπτρίζει το 
πνεύμα ούχί μόνον της αυτού εποχής άλλά καί της αυτού άτο- 
μικότητος, έζαίρει τό άτομον ώς ενθουσιώδης πρόμαχος των 
μεγάλων εθνικών αγώνων, ό δέ Πίνδαρος, ψτινι αί ήρω'ικαί 
διαμάχαι τών ΙΙερσικών πολέμων δεν ένεποίησαν δσον τψ Αίσχύλψ 
βαθεΐαν αΐσθησιν, επομένως δέ οί έκ τού πολέμου τρόποι του 
μόνον τό πνεύμα της αυτού εποχής ούχί δέ τής αυτού άτομικό- 
τητος δεικνύουσιν, έξαίρει τό άτομον ώς ποιητής, οστις - τούς 
νικητάς τών αθλητικών αγώνων έ£υμνεΐ, σαφώς δέ μαρτυρούσι 
τούτο αί έκ τούτων τών αγώνων ληφθεΐσαι άναλόγως πολυάριθμοι 
καί εν σχέσει προς τούς τέσσαρας δραματικούς έξέχουσαι εικόνες 
του. Μετά προτιμήσεως άρύεται ό Πίνδαρος τούς τρόπους έκ 
τής αρχιτεκτονικής, οιτινες μόνφ παρ’ αύτψ είναι πολυαριθμότεροι, 
ή παρά τοΐς τέσσαρσι δραματικοις. Τούτων μέγιστον είναι έν 
Ό . G, 1—4 (ίδέ Γ, IX, 1 °2) τούτο τό έκ μιας παραβολής καί 
μιάς αλληγορίας συνιστάμενον σύμπλεγμα, έν ψ παραβάλλει τό 
προοίμιον τού ποιήματος προς τό «πρόθυρον τού θαλάμου». 
Πάλιν έφελκύουσι τήν προσοχήν ημών παρά τψ Αίσχύλψ αί έκ 
τής ιατρικής ληφθεΐσαι πολυάριθμοι καί έμγατικαί εικόνες, 
αιτινες μαρτυρούσι τάς έκ τών μαχών έντυπώσεις του, καί 
καθώς αί έκ τού πολέμου ληφθεΐσαι εικόνες, τό μάχιμον πνεύμα 
τού ποιητού καί τής έποχής αυτού.

Έ ν τή εισαγωγή τούτου τού συγγράμματος έςέθηκα, ότι ή 
μέν συνεκδοχή καί ή μετωνυμία είναι απόρροια τού διαλογισμ,ού, 
οί δέ τρόποι τής αναλογίας άπόρροια τής φαντασίας. Έάν νύν 
άποβλέψωμεν εις τον αριθμόν τούτο μέν τής συνεκδοχής καί 
μετωνυμίας τούτο δέ τών τρόπων τής αναλογίας, όρώμεν, οτι 
ή συνεκδοχή καί ή μετωνυμία έν σχέσει προς τούς τρόπους τής 
αναλογίας είναι έν τή Ίλιάδι καί τή Όδυσσείφ ολιγαριθμότατα», 
άλλά παρά τψ Πινδάρψ άποτελούσι περίπου τό ένατον, παρά τψ 
Αίσχύλψ τό εκτον, παρά τψ Σοφοκλεΐ τό τρίτον καί παρά τψ



Ευριπίδη το ήμισυ τών τρόπων τής αναλογίας, ένψ παρά τφ 
Αριστοφάνει έπαισθητώς μειούμεναι ró όγδοον μόνον δεικνύουσιν, 

. τουτέστιν όρώμεν, ότι ή συνεκδοχή καί ή μετιυνυμία εν σχέσει 
προς τούς τρόπους τής αναλογίας βαθμηδόν προχωρούσιν άπό 
τής Ίλιάδος καί τής 'Οδύσσειας διά μέσου τού ΙΙινδάρου, Αισχύλου, 
Σοφοκλέους καί Εύριπίδου μέχρι τού Αριστοφάνους. ΙΙάντα δέ 
ταΰτα τεκμηριούσιν, óci ή φαντασία, ητις έν τ Ι λ ι ά δ ι  χα) τή 
’Οδύσσεια απολύτως χυρ:άρχει, βαδμηδον ελαττοΰται π ap a 
τω Πινδάρω, Αισχόλω, Σοφοχλεί χα) Ευριπίδη, αλλά. παρ' 
Αριστοφάνει έχ νέου ένδοναμοϋται' χαλί τάνάπαλιν, ο τι ό δια

λογισμός, οστις εν τή 5/λιάδι χα) τή ’Οδύσσεια μόλις απαντά , 
βαδμηδον ένδοναμοϋται παρά τω Πίνδο.ρω, Αισχόλω χα) Σο- 
φοχλεϊ, χα) χορυφοΰται παρά τψ  Ευριπίδη, τω σχν,νοω φιλο
σοφώ, ενώ παρά, τω  ’Αριστοφάνει σ^μο.ντιχώς εςασδενεΐ. 
Ό τ ι  εν τή Όδυσσείιφ οι τρόποι τής αναλογίας είναι σημαντικώς 
όλιγαριθμότεροι ή εν τή Ίλιάδι, τούτο ούχί εις την μείωσιν 
τής φαντασίας αλλά εις ταυτην την περίστασιν οφείλεται, ότι εν 
τή ’Οδυσσείο^ πολύ σπανιώτερον τυγχάνει ευκαιρία πρός έναργε- 
στέραν δι5 είκόνιυν διήγησιν ή έν τή τόσην αφθονίαν δραματικών 
σκηνών έχούση Ίλιάδι.

Έ ν τοΐς τρόποις τής αναλογίας ή φαντασία πλαστικώς 
δημιουργεί τάς εικόνας της, ών τό πλεΐστον ανεπτυγμένη είναι 
ή παραβολή, μικροτάτη ή μεταφορά, καί μεταξύ τούτων τών 
δύο ίσταται ή άλληγορία, ούτως δέ γεννέ*. ή φαντασία έν τή 
μεταφορά τήν μικροτάτην έν δέ τή παραβολή τήν μεγίστην 
πλαστικήν εικόνα. Έ άν έκ ταύτης τής άπόψεως έξετάσωμεν 
τούς τρόπους τής αναλογίας έν τή Ίλιάδι καί τή Όδυσσείομ 
παρά τψ ΙΊινδάρψ καί τοΐς τέσσαρσι δραματικοΐς, καταντώμεν 
εις νέα διδάγματα. Δηλαδή ό άριθμός τών παραβολών αποτελεί 
έν τή Ίλιάδι τό τετραπλάσιον τών μεταφορών, αλλά έν τή 
Όδυσσεί^ τό διπλάσιον μόνον, τουναντίον . δέ υπερτερεί παρά 
τψ Πινδάρψ καί τοΐς τέσσαρσι δραματικοΐς ή μεταφορά. Έ ν 
τουτοις ή Ίλιάς πρωταγωνιστεί ούχί μόνον ώς πρός τον αριθμόν
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των παραβολών άλλα καί ώς προς την άνάπτυξιν αυτών, καί)·’ 
δσον αί διεξοδικαί παραβολαί αυτής άποτελοΰσι περισσότερον 
ή τό διπλάσιον των συντόμων παραβολών,2 ένψ έν τη Όδυσσείοι. 
κατά τούτο επικρατεί ήδη ισορροπία,3 τουναντίον υπερβάλλουσι 
παρά τψ Πινδάρψ καί τοΐς τέσσαρσι δραματικοί? αί βραχεϊαι 
παραβολαί.4 Υπολείπεται ό Ομηρος ώς προς την αλληγορίαν, 
ητις έν τη Ίλιάδι άπαξ5 6 μόνον, έν δέ τή Όδυσσείοι: ούδ’ άπαξ8 
ευρίσκεται, ένψ παρά τοΐς τέσσαρσι δραματικοί? συχνότερον 
άπαντά.7 Πολυαριθ·μοτάτη όμως καί πολλάκις διεξοδική είναι 
ή άλληγορία παρά τψ Πινδάρψ.8 Άλλο χαρακτηριστικόν της 
Ίλιάδος είναι, ότι σχηματίζει έκ δύο ή περισσοτέρων (τριών, 
τεσσάρων, πέντε, καί δή εξ) τρόπων της αναλογίας μίαν μεγα- 
λητέραν πλαστικήν ενότητα, ότι αγαπά τά συμπλέγματα των 
τρόπων, έν οΓς ώς στοιχεία τής συνίΐέσεως αυτών καί πάλιν 
αί διεξοδικώταται εικόνες, αί παραβολαί ύπερισχύουσιν.9 Το

2 Ί1 Μλ ιάς εχει 194 άνεπτυγμίνας κα'ι 90 βραχείας (έν συνόλψ 284) 
παραβολάς.

3 Έ ν  τη ’Οδύσσεια ευρίσκονται 39 ανεπτυγμένα! και 30 βραχεία1, (συλ
λήβδην 69) παραβολαί.

4 ΙΙαρά τώ Πινοάρω υπάρχουσιν 26 βραχεία! κα'ι 12 ανεπτυγμένα! (εν 
συνόλω 38), παρά τω Αίσχύλω 74 βραχεία! κα'ι 3 Ανεπτυγμένα! (συλλήβδην 
77), παρά τω Σοφοκλεΐ 38 βραχείαι κα'ι 3 ανεπτυγμένα! (έν συνόλω 41), 
παρά τω Ευριπίδη 85 βρα/εΓαι κα'ι 5 ανεπτυγμένα! (συλλήβδην 90) κα'ι παρά 
τω Άριστοφάνει 23 βραχεϊαι κα'ι 2 ανεπτυγμένα! (έν συνόλω 25) παραβολαί.

5 Έν τή Ίλιάδι υπάρχει έν 19, 221— 224 (Γ, X X I, 7) μία ανεπτυγ
μένη άλληγορία.

6 'Η έν τή Όδυσσεία 14, 2 1 4 —215 ευρισκμένη άλληγορία είναι πα- 
ροιμιώδης, κα'ι ώς τοιαύτη δεν έχει ποιητικήν αξίαν.

7 ΙΙαρα τω Αισχύλο» άπαντώσι 14 βραχεϊαι κα'ι 1 ανεπτυγμένη (έν συ- 
νόλο» 15), παρά τω Σοφοκλεΐ 12 βρα/εΐαι κα'ι 2 άνεπτΟγμέναι (συλλήβδην 14), 
παρά τω Ευριπίδη 12 βραχεία! κα'ι 2 ανεπτυγμένα! (έν συνόλο» 14) κα'ι παρά 
τω Άριστοφάνει 11 βραχεϊαι κα'ι 2 ανεπτυγμένα·, (συλλήβδην 13) άλληγορίαι.

s Ό  Πίνδαρος παρέχει 30 άνεπτυγμένας κα'ι 13 βραχείας (έν συνόλω 43) 
άλληγορίας.

9 Γ'ο σύνολον τών συμπλεγμάτονν των τρόπων είναι έν τή Ίλιάδι 33.
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μεγαλοπρεπέστατον σύμπλεγμα τρόπων ευρίσκεται έν τοϊς στίχοις 
725— 759 της 17. ραψψδίας (ίδέ Γ, XVI, 14), όπου έν 35 
στίχο’.ς 5 παραβολαι καί 1 μεταφορά μίαν μεγαλητέραν ενό
τητα άποτελοΰσιν τούτο ακολουθ-εΐ έν τοϊς στίχο'ς 455—483 
της 2. ραψψδίας (ί. Γ, XIX, 38) το έζ 6 παραβολών καί 29 
στίχων συνιστάμενον σύμπλεγμα. Έ ν γένει δέ έν τη Ίλιάδι 
κατά το πλεΐστον εχουσι πλούτον εικόνων ή 11 . ραψψδία 
σύν 22 τρόποις (10 μικροϊς, 12 μαγάλοις) έν 103 στίχοις, 
ή 13. ραψψδία σύν 25 τρόποις (9 μικροϊς, 16 μεγάλοις) έν 97 
στίχοις, καί ή 16. ραψψδία σύν 28 τρόποις (9 μικροϊς, 19 μεγά- 
λοίς) έν 116 στίχοις* αλλά πάσας ύπερβάλλει ως προς την 
μεγαλοπρέπειαν καί την πλουσιοπάροχο'/ άνάπτυζιν τών εικόνων 
ή 17. ραψψδία, ή Μενελάου αριστεία, σύν 22 τρόποις (8 μικροϊς, 
14 μεγάλοις) έν 129 στίχοις, καί εις ταύτην την ραψψδίαν 
ανήκει καί το άνω μνημονευθέν μέγιστον έν τή Ίλιάδι εικόνων 
σύμπλεγμα. Τής Ιλιάδος υπολείπεται ή Όδύσσεια καί ως προς 
τά συμπλέγματα τών τρόπων ούχί μόνον ένεκα τού ολιγάριθμου 
αλλά καί τής σμικρότητος τού σχήματος αυτών. 10 11 Παρά τψ 
ΙΙινδάρφ καί τοϊς τέσσαρσι δραματικοϊς είναι μέν τά συμπλέγ
ματα τών τρόπων αρκούντως συχνά, αλλά συνήθ-ως έκ μικρών 
τρόπων (μεταφορών) σχηματίζονται καί είναι σμικρά τό σχήμα. 11 
Ούτως ή ' Ιλιάς τήν πρώτην ΙΙέσιν κατέχει ως προς τήν διεξοδι- 
κότητα τών παραβολών καί τών συμπλεγμάτων τών τρόπων’ αί 
παραβολαι καί τά συμπλέγματα αυτής είναι μεγαλοπρεπή πλα
στικά δημιουργήματα, έν συγκρίσει δέ προς ταύτα δεικνύει καί 
αυτή ή Όδύσσεια ήδη σημαντικήν έλάιτωσιν, ένψ αί παραβολαι 
καί τά συμπλέγματα τών τρόπων παρά τψ ΓΙινδάρ ψ καί τοϊς 
τέσσαρσι δραματικοϊς έκτος δλιγίστων έζαιρέσεων τή αληθείς

10 *0 αριθμός τών συμπλεγμάτων τών τρόπων εΐνα’ εν τί) Όουστεία δ.
11 Παρά τω Πινδάρω ύπάργουσιν 73, παρά τω Αίσχόλω 100, παρά τω 

Σοφοκλελ 23, παρά τω Ευριπίδη 60 κα\ παρά τω Άριστο^άνει 57 συμ
πλέγματα τών τρόπ(υν.



καταντώσι περιωρισμένα, ώστε άπό τής Ίλιάδος διά μέσου της 
’Οδύσσειας, τού Πινδάρου καί τών τριών τραγικών μέχρι τού 
Άριστοφάνους αίσθανόμεθα την άκατάπαυστον έζασθένησιν τοΰ 
πλαστικού πνεύματος. Είναι ενδιαφέρον, δτι έν άντιθέσει προς 
τούτο έν τη αρχιτεκτονική καί άγαλματοποιίοι. τό πλαστικόν 
πνεύμα διηνεκώς ένδυναμούται, καί τέλος κορυφούται έν τη 
έποχη τού Περικλέοος. Συλλήβδην δε δυνάμεθα να ε’ίπωμεν, δτι 
έ ν  τόΐς έγχρίτοις χρόνοις του αρχαίου ελληνισμού τούτο μεν 
έν τη αρχιτεχτονιχη χολ αγαλματ οποιία τούτο οε έν τη ποιήσει 
οειχνύει η ύράσις του πλαστιχου πνεύματος αντίστροφον 
πορείαν , οιότ: έφ ’ οσον αύτη έν τη αρχιτεχτονιχη χα'ι αγαλ- 
ματοποιία ένισχύεται, επί τοσούιον έν τη ποιήσει χαλαρούται. 
Καθώς φαίνεται, είναι άναμφισβήτητον, δτι αί διεξοδικαι παρα- 
βολαί καί τά έκτενή τών τρόπων συμπλέγματα έν τή 'Ιλιάδι 
καί τή Όδυσσεία ούχί έκ τών χρόνων τών αίολκών έπικών 
ασμάτων αλλά έκ τών τής ιωνικής εποποιίας πηγάζουσιν, καί 
είναι ένδεχόμενον, δτι ούχί διά μιας άλλά ως προϊόντα τής 
δημώδους ποιήσεως βραδέως διά έπανειλημμένης έπαυξήσεως 
έκ τών βραχειών παραβολών προήρχοντο. Άλλά οπωσδήποτε καί 
αν έγένοντο, είναι άναμφίλεκτον, δτι τον προωρισμόν των, δηλαδή 
τήν έναργεστέραν διήγησιν άριστα έκτελούσιν. Διότι είναι μεν 
αληθές, δτι ή έκτενής περιγραφή καί δ χρωματισμός τού όμοιά- 
ζοντος παντελώς άποσπ^ τήν προσοχήν ημών από τού παρο- 
μοιαζομένου, άλλά τούτο διαρκεΐ μόνον, μέχρις ου ό ποιητής 
μεταβή εις τήν ως έπί τό πλεΐστον βραχεΐαν μνείαν τούτου τού 
τελευταίου, δτε διά ταύτης τής ταχείας παρεκβάσεως τής διη- 
γήσεως τό παρομοιαζόμενον ζωηρότατα διαφωτίζεται.

Έ ν τή Ίλιάδι αί μεν παραβολαί συχνάκις, τά δέ συμπλέγ
ματα τών τρόπων συνήθως έκ στοιχείιυν ούχί εις μίαν άλλά 
εις δύο ή περισσοτέρας (τρεις, τέσσαρας, πέντε, εζ, καί δή επτά) 
κατηγορίας άνηκόντων σχηματίζονται. Π. χ. ή έζής παραβολή 
τής Ίλιάδος (3, 60—63, ίδέ Γ, X, 4)' «αίεί τοι κραδίη πέλεκυς 
ως έστιν άτειρής, δς τ’ είσιν διά δουρός υπ’ άνέρος, δς ρά τε



τέχνη νήιον έκτάμνησιν, οφέλλει δ’ άνδρος έρωήν ως σοι ενί στή· 
θεσσιν άτάρβητος νόος έστί,» ήρύσθη μόνον έκ της ξυλουρ
γικής' άλλα ή επομένη παραβολή τής Μλιάδος (15, 410—413, 
ί. Γ, X, 3)· «ως τε στάθμη δόρυ νήιον έξιθυνει τέκτονος έν 
παλάμησι δαήμονος, ος ρά τε πάσης ευ είδη σοφίης υποθη- 
μοσύνησιν Άθήνης, ως μέν τών επί ίσα μάχη τέτατο πόλεμός 
τε,» λαμβάνει τα στοιχεία αυτής έκ της ξυλουργικής καί τής 
μυθολογίας («υποθημοσυνησιν Άθήνης»). Ή  πρώτη παραβολή 
είναι μονόχρους, άλλα ή δεύτερα είναι ήδη μάλλον χριυματι- 
σμένη, ούτως δέ εξ όσον περισσοτέρων κατηγοριών είναι συντε
θειμένη μία παραβολή ή συνίσταται §ν σύμπλεγμα τών τρόπων, 
τοσοΰτο μάλλον πλουτοΰσι χρωμάτων. Αυτή ή πολ.υχρω do. τής 
ποιήσεως είναι συχνή καί άνεπτυγμένη έν τή Ίλιάδι, 12 13 άλλα 
σπανία καί έλλειπεστέρα ήδη έν τή Όδυσσείο«;, παρά τψ Πινδάρφ 
καί τοΐς τέσσαρσι δραματικοΐς.,3 Αυτή ή πολυχρωμία, -/'τις έν 
τοΐς έγχρΐτοις χρόνοις τού αρχαίου ελληνισμού τόσον εν τη 
ποιήσει ό'σον χαι έν τή άρχιτεχτονιχή χα'ι άγαλματοποιΐα 
είναι ουσιώδες συαπληρωμο. του π λάστιχου πνεύματος, μετά  
τουτου θριαμβεύει έν τή  ’Ιλιάδι, χα'ι μετά τούτου πάλιν 
μειοΰται έν τή  5Οδύσσεια, παοα τω Πινδάρφ χα'ι τοΐς τέσ· 
σαρσι δραματιχοΐς.

12 Έν τη Ίλιάδι βρίσκονται 118 πολυχρωμία;, αίτινες πλάττονται' 
έκ 2 κατηγοριών 59 φορά:, έκ 3 κατ. 33 φορ., έκ 4· κατ, 11 φορ., έκ 5 
κατ. 11 ψορ., ές 6 κατ. 1 φορ., έξ 7 κατ. 3 φορ.

13 Έν τη Όδυσσ ία άπαντώσιν 21 πολυχοωμίαι, αίτινες σχηματίζονται' 
έκ 2 κατ. 16 φοο., έκ 3 κατ. 4 cop., έκ 4 κατ. 1 φορ. Παρά τω Πινδάρω 
ευρίσκονται 53 πολυχρωμία;, α'ίτινες —λάττονται* έκ 2 κατ. 43 φορ., έκ 3 κατ. 
6 φορ., έκ 4 κατ. 3 φορ., έκ 5 κατ. 1 φορ. Γ0 Αισχύλος παρέχει 48 πολυ
χρωμίας, αί'τινες πλάττονται' έκ 2 κατ. 43 φοο., έκ 3 κατ. 2 φορ., έκ 4 κατ. 
2 φορ , έκ 5 κατ. 1 φορ. Ό  Σοφοκλής έχει 9 πολυχρωμίας, αίτινες σχημα
τίζονται* έκ 2 κατ. 8 φορ., έκ 3 κατ. 1 φορ. 'Ο Ευριπίδης παρέχει 37 πολυ
χρωμίας, αίτινες πλάττονται' έκ 2 κατ. 33 φορ., έκ 3 κατ. 3 φορ., έκ 5 κατ.
1 φορ. Παρά τω 1 Αοιστοφάνει -ύπάρχουσι 12 πολυχρωμίαι, αίτινες σχηματί- 
ζοντα" έκ 2 κατ. 8 φσρ., έκ 3 κατ. 2 φορ., έκ 4 κατ. 1 φορ., έκ 5 κατ. 1 φορ.



Ή  γένεσις τής Ίλιάδος καί της Οδύσσειας συμπίπτει εν 
τοΐς χρόνοις τού ιωνικού πολιτισμού, καί καθώς εϊδομεν, οί 
τρόποι της αναλογίας έν τούτοις τοΐς δύο ποιήμασιν άρκούν:ως 
πιστώς κατοπτρίζουσι :ά κυριώτερα χαρακτηριστικά τούτου τού 
πολιτισμού. Έ ν τούτοις ήξεύρομεν, δτι ή ’Οδύσσεια ανήκει εις 
μεταγενεστέραν περίοδον τής ιωνικής εποχής ή ή Ίλιάς, καί 
σχεδόν είπεΐν εύρισκομεθα έν τή άληθεία: παραδεχόμενοι, δτι 
ή μέν ίλιάς έγένετο έν τή 9. π. X. έκατονταετηρίδι ή δέ 
Οδύσσεια έν τή 8 . Αυτή ή χρονική διαφορά, εί καί ύφίσταται 

εντός των ορίων μιας καί τής αυτής μεγαλητέρας τού πολιτισμού 
εποχής, συνεπάγεται δμιυς διαφοράς τινας ώς προς τον πολι
τισμόν, καθώς τούτο έκ τού πολιτισμού καταφαίνεται, οντινα έν 
τή κατά μίαν περίπου εκατονταετηρίδα τής Ιλάδος μεταγενέ
στεροι Όδυσσείο^ ευρίσκομεν, καί δστις είναι υπό τινας έπόψεις 
μάλλον προηγμένος τού τής Ίλιάδος. Ταύτην τήν είδικωτέραν 
τού πολιτισμού διαφοράν έπαισθητώς πως δεν διαφωτίζουσι οί 
τρόποι τής αναλογίας έν τοΐς δύο επεσιν, οιτινες, καθώς ειδομεν, 
μόνον τήν μεγαλητέραν τού Ιωνικού πολιτισμού ενότητα κατοπ- 
τρίζουσιν. Έ ν τούτοις ιδιαιτέρως πρέπει νά έξάρ υμεν τούτο τό 
έκ τής έρεύνης τών τρόπων προκύψαν δίδαγμα, δτι μεταςυ  τής 
Ιλιάδος χα'ι της Οδύσσειας ως προς την δύναμιν τής φαν

τασίας, ήτις εν αμφοτέροις τοΐς έπεσι χατά τον αυτόν τρόπον 
κυριαρχεί., δεν υπάρχει διαφορά., αλλά το υπό τής φαντασίας 
γεννηΟ'εν πλαστιχόν πνεύμα χα'ι τό χαρακτηριστικόν συμπλήρωμα 
τούτου, ή πολυχρωμία, δειχνύουσιν έν τή Οδύσσεια σημαν- 
τιχήν ήδη μείωσιν.

Τήν διαυγή διάταςιν τής παραβολής, ήντινα παρά, τώ  
Ομηρφ χα'ι τοΐς δραματιχοΐς όρώμεν, μά.την ζητοϋμεν παρά 
τω Πινδάρω. Έ  συνειδητή γλωσσική τέχνη τού ΙΙινδάρου 
μάλλον υπαινίσσεται ή έκφράζει τήν παραβολήν, καί καθιστά 
διά περιπεπλεγμένης συντάξεως πολλάκις δύσκολον τήν κατα- 
νόησιν αυτής, καθώς τούτο κατ’ εξοχήν έν τψ έν Ό . 1, 1 — 8 
(ίδέ Γ, XXVIII, ζ, 34) εύρισκομένψ καί έκ δύο παραβολών



συνισταμένφ συμπλέγματι όρώμεν. Ό  Όμηρος ώς φυσικός τεχνίτης 
της γλώσσης εκφράζει καί τά δύο μέρη της παραβολής, τό 
όμοιάζον καί τό παρομοιαζόμενον, συνήθως διά δύο συγκριτικών 
μορίων, διά τού τύπου «καθώς — ούτως»· παρά δέ τ(«> Πινδάρω 
καί τοΐς δραματικοΐς είναι ό συνηθέστατος τύπος τής παρα
βολής, οτι μόνον τό όμοιάζον είσάγεται διά συγκριτικού μορίου, 
τό δέ παρομοιαζόμενον μένει άνευ μορίου, άσημείω:ον' άλλα 
ό Πίνδαρος μεταχειρίζεται ενίοτε αντιθετικόν (δέ), υποθετικόν 
(εί) ή συμπλεκτικόν (καί, τε) σύνδεσμον αντί συγκριτικού ουν- 
δέσμου.14 Ή  έν Π. 1, 43— 44 (ίδέ Γ, VIII, β'' άπαντώσα

14 Οί τύποι της παραβολής είναι παοα τω Πινδάρω οί έξης· — I. Γ() 
συνηθέστατος τύπος είναι, οτι το μέν όμοιάζον είσάγεται διά συγκριτικού 
μορίου, το δέ παρομ,οιαζόμενο> μένει άνευ [χορίου, άσημείωτον. Οί δέ καθ’ 
έκαστα τύποι είναι' ας — ο (=̂  μηδέν)· Ί . 6, 1—9 (I’, Υ, 6), Ό  6, 1—4 
(Γ, IX, Iá), Άποσπ. 123, 6—7 (Γ, XXIII, 4), Π. II, 39—40 (Γ, XXVII, 
7), Ν. 8, 4 0 -4 2  (Γ, XXVIII, γ, 3), Άποσπ. 101, 1—2 (Γ, XXVIII, 
ε, 3)· ως — ο' Ό  2, 94—06 (Γ, XXVIII, β 11), Ί . 4, 23—24 (Γ, 
XXVIII, ζ, 16)* ώσπερ — ο- II. 1, 9 0 -9 1  (Γ, XXVII, 20)· ώτε — ο· 
Ν. 7, 70—74 (Γ, VIII, 7), II. 10, 53—54 (Γ, XXIII, 1), Ί . 4, 1 7 -1 9
(Γ, XXVIII, γ, 5), Ν. 7, 61—62 (Γ, XXVIII, ζ, 32), II. 4, 64—65
(Γ, XXIV, 7)· ωτ' — ο· Ν, 6, 26—27 (Γ, XVIII, 12)·· ώ »'— ο· Ν. 7, 
93—94 (Γ, XXI, 6)· ϋτε — ο· Άποσπ. VII, 1 2 -1 5  (Γ, I, 28), Ό. 1, 
1—8 (Γ, XXVIII, ζ, 34)· cif — o‘ ΤΙ. 4, 29—31 (Γ/ II, 5), Ό . 12, 
1 3 -1 5  (Γ, VIII, 15)· οΊον — ο· II. 5, 111— 114 (Γ, XXVIII, β, 8)· 
οίοι — θ' Άποσπ. 1, 6—7 (Γ, XXVIII, β, 12)· ίσον — ο' Ν. 6, 64 — 65
(Γ, XXVII, 33)· αγχι — ο Ν· 6, 7—11 (Γ, XXVI, 8)· &τε, ώ ς— ο'
II. 2, 79—80 (Γ, XX)· «V, δίκαν — ο· Π. 2, 84—85 (Γ, XVIII, β, 2).
II. Τρ'ις παρατάσσονται άσυνδε’τως τα δύο μέρη της παραβολής, δηλ. και τα 
δύο μέρη με’νουσιν άνευ μορίων, δηλαδή· Ο — O' II. 4, 289—290 (Γ, IV, 
3), Ί . 6, 72—73 (Γ, XVIII, 7), Π. 5, 111—114 (Γ, XXVIII, β, 8),
III. Δύο φοράς λαμβάνει τδ μέν όμοιάζον συγκριτικόν, τό δέ παρομοιαζόμενον 
συμπλεκτικόν σύνδεσμον, ο έσ-τιν ώς — καί' Ό . 7, 1—10 (Γ, I, 33)' ώτε 
καί' Ό . 10, 86—94 (Γ, I, 29). ·— IV. Ευρίακονται άνά μίαν φορά; αί εξής 
συνενώσεις τών δύο μερών όπα — buci τε' Ό . 10, 9—11 (Γ, XXV III, 
ε, 7)· δ \ τ’ — και ούτως' Ν. 11, 37—41 (Γ, XXVI, 7)· ο — καί' Ό . 2, 
108-109  (Γ, XXVIII, α, 1)· ο δέ' Ν. 4, 82—85 (Γ, XI, 2)· δέ



αλληγορία εχει τρόπον τινά καί της παραβολής τό χαρακτη
ριστικόν, καθ’ όσον εύρίσκεται εν αυτή καί συγκριτικόν μόριον 
(ώσείτ’).

Ό  συνήθης τρόπος τής έκφράσεως τής παραβολής είναι, 
ότι τό όμοιάζον καί τό παρομοιαζόμενον &ετιχώς συμπαρατί- 
θενται, αλλά ενίοτε άπαντφ παρέκβασις από τούτου τού συνή
θους τρόπου παρά τφ Όμήρφ, Σοφοκλεΐ καί Ευριπίδη. Λ. χ. 
ή εξής παραβολή, ό έστι τούτο τό σύμπλεγμα παραβολών έν τή 
Ίλιάδι (20, 371— 373, ίδέ Γ, X X III, δ, 2) εχει υποθετικόν 
τύπον «τφ δ’ εγώ άντίος είμι, καί εί πυρί χεϊρας εοικεν, εί 
πυρί χεΐρας εοικε, μένος δ' αϊθωνι σιδήρφ.» 'Αρνητικόν τύπον 
εχουσα υπερβολική παραβολή είναι έν τή Ίλιάδι (17, 20— 23, 
ί. Γ, X X III, β, 33) ή επομένη· «ουτ ούν παρδάλιος τόσσον 
μ,ένος ούτε λέοντοσ ούτε συός κάπρου όλοόφρονος, ου τε μέγιστος 
θυμός ένί στήθεσσι περί σθένεϊ βλεμεαίνει, όσσον ΙΙάνθου υίες 
εύμ,μελίαι φρονέουσιν»· σύμπλεγμα παραβολών τού αυτού είδους 
εύρίσκεται έν τή Ίλιάδι έν 14, 39 4 —401 (ί. Γ. XXII, 22) 
καί παραβολή τού αυτού είδους παρά Σοφοκλεΐ έν Αι. 629— 631 
(ί. Γ, XXV, β, 11, 1'. Ύήν εξής συγκριτικόν  τύπον δεικνύου- 
σαν υπερβολικήν παραβολήν ορώμεν έν τή Όδυσσείιγ έν 16, 
215 -219 (ί. Γ, XIX, β, 10)· «άμφοτέροισι δέ τοϊσι ύφ’ ίμερος 
ώρτο γόοιο* κλαίον δέ λιγέως, άδινώτερον ή τ’ οιωνοί, φήναι ή 
αίγυπιοί γαμ,ψώνυχες, οίσί τε τέκνα άγρόται έξείλοντο πάρος 
πετεηνά γενέσθαι’ ώς άρα τοί γ’ έλεεινόν υπ’ οφρύσι δάκρυον 
ειβον»* καί παραβολή τού αυτού είδους εύρίσκεται παρά Ευρι
πίδη έν ’Όρν. 727— 728 (ί. Γ, XXIV, 36). Αί αρνητικόν καί 
συγκριτικόν τύπον εχουσαι παραβολαί είναι έν ταύτφ καί ύπερ- 
βολιχα'ι παραβολαί, διότι έκφράζουσιν, ότι ίδιότης τις έν τφ 
παρομοιαζομένψ εις ανώτερου βαθμόν υπάρχει ή έν τφ όμοιά- 
ζοντι.

καί- ΓΙ. 10, 67—68 (Γ, XI, 5)· μέν δέ— δέ· Ό. 1, 1—8 (Γ, XXVIII, 
ζ, 34)· εί — δέ Ό. 3, 42—45 (Γ, XXVIII, ε, 2).
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Τέλος τολμηράν τινα χρήσιν των τρόπων πρέπει νά μνη- 
μονεύσωμεν, καθ’ ήν μία καί ή αυτή λέξις ταυτοχρόνως εκφράζει 
δύο τρόπους. Ιί. χ. έν παραβολή τινι (τουτέστι τρόπων συμπλέγ- 
ματι) της Τλιάδος (10, 5 — 10, ίδέ Γ, Υ, 7) το «στόμα» του 
πολέμου («πολέμοιο στόμα») ως συνεκδοχή σημαίνει αυτόν τον 
προσωποποιημένον «πόλεμον», άλλα αυτή ή σημασία τής λέξεως 
είναι συνάμα στοιχεΐον’ τής παραβολής, ούτως δέ τό στόμα 
εκφράζει δύο διαφόρους τρόπους, τουτέστι «συνεκδοχήν», καί ή 
συνεκδοχική σημασία αυτού στοιχεΐον τι τής «παραβολής». 
Ή π. χ. έν άλλη τινί παραβολή (ο έστι τρόπιον συμπλέγματι) 
τής Ιλιάδος (2, 780 — 785, ί. Γ, V, 15) ή «βόσκησις» («ως 
ει τε πυρί χθων πάσα νέμοιτο») ως μεταφορά σημαίνει «πυρ- 
πόλησιν», αλλά αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι έν ταύτψ 
στοιχεΐον τής παραβολής, ούτως δέ ή βόσκησις έκφράζει δύο 
διαφόρους τρόπους, δηλαδή «μεταφοράν», καί ή μειαφορική 
σημασία αυτής στοιχεΐον τι τής «παραβολής». Λοιπόν ούτος δ 
διπλούς τρόπος είναι είκών, ήτις τή μεσιτεύσει άλλης τινός 
άναγκαίως συνυπακουστέας είκόνος αντικαθιστά τήν κυρίως 
έννοιαν. Τοιοΰτος διπλούς τρόπος άπαντά, έν τή Ίλιάδι δεκάκις,3'’ 15

15 Οί δέκα διπλοί τρόποι τής Ίλιάδος είναι οί έξης· 2, 780 (Γ, V, 15)· 
ίδέ την ερμηνείαν εν τω κειμένω. 5, 524 (Γ, XXIII, ζ, 30)· ή «κοίμησις» 
(ευδησι) ώς μεταφορά σημαίνει «παΰσιν», κα'ι αίίτη ή σημασία της λέξεως 
είναι συνάμα στοιχεΐον της παραβολής. 10, 8 (Γ, Υ, 7)· ίδέ τήν ερμηνείαν 
έν τω κειμένω. 11, 269 (Γ, I, 6)- το «βέλος» ως μεταφορά σημαίνει 
«οδύνην», κα'ι αδτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐον τής πα
ραβολής. 13, 139 (Γ, XXIII, α, 35)· ή «αναίδεια» (άναιδέος . . . πέτρης) 
ως μεταφορά σημαίνει «όλεθρον», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξειος είναι 
συνάμα στοιχεΐον τής παραβολής. 15, 606 (Γ, V, 18)· ή «μανία» (μαίνηται) 
ως μεταφορά σημαίνει «πυρπόλησιν», κα'ι αδτη ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα στοιχεΐον τής παραβολής. 16, 162 (Γ, XXIII, β, 38)* ό «©όνος» 
ώς μεταννμία σημαίνει «τδ διά φόνου έκγυθέν αίμα», κα'ι αΰτη ή σημασία 
τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐον τής παραβολής. 16, 391 (Γ, XXIII, 
ε, 14)* ό «στεναγμός» (στενάχουσι) ώς μεταφορά σημαίνει «πάταγον», 
κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐον τής παραβολτ/ς. 17, 
390 (Γ, XIII)· ή «μέ^η» (βοείην . . . με^ύουσαν) ώς μεταφορά σημαίνει



έν τή Όδυσσείφ ουδ’ άπαξ, παρά τφ ΙΙινδάρφ δεκατρείς,1*5 παρά 
τφ Αίσχόλφ δεκαπέντε,17 παρά τφ Σοφοκλεί τέσσαρας 18 φοράς,

το ο τ', «είναι τι ποτισμένον», καί αύτη ή σημασία της λέςεως είναι συ
νάμα στοιχέΐον της παραβολής. 17, 755 (Γ. ΧΥΙ, 14)· ή «νεφέλη» (νέφος) 
ιός μεταφορά σημαίνει «στίφος», κα'ι αυτή ή σηαασία της λέξεως είναι 
συνάμα στοιχέΐον της παραβολής.

16 Οι δεκατρείς διπλοί τρόποι του Πινδάρου είναι οι έξης· Ό. 7, 2 (Γ, 
I, 33)’ ή «δρόσος») (δρόσω) ιός μεταφορά σημαίνει «υγρόν», κα'ι αυτή ή 
σηαασία της λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον της παραβολής. Ό . 7, 6 (Γ, I, 
33)· ή «εύνή» (εύνας) ως μετωννμία σημαίνει «γάμον», κα'ι αυτή ή σημασία 
της λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον της παραβολής. Ό . 10, 87 (Γ, I, 29)· 
ό «ποιμήν» (ποιμένα) ως μεταφορά σημαίνει «κληρονόμον», κα'ι αυτή ή 
σημασία της λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον τής παραβολής. Π. 1, 44· (Γ, 
VIII, 6)· ή «παρειά» (χαλκοπάραον) ως μεταφορά σημαίνει «άκωκήν», καί 
αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον τής άλληγορίας. Π. 2, 80 
(Γ, XX)· το «ερκος* ως μεταφορά σημαίνει «επιφάνειαν», καί χιυτη ή ση
μασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον τής παραβολής. II. 6, 12 (Γ, 
XXVIII, ·ζ, 29)· δ «αμείλικτος στρατός» (στρατός άμείλιχος) ως μεταφορά 
σημαίνει «καταστρεπτικήν έκ/υσιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα στοχεΐον τής άλληγορίας. Ν. 3, 78 (Γ, V, 5)- ή «δρόσος» (έερσ’) 
ως μεταφορά σημαίνει «άφρόν», κα'ι αΰτη ή σημασία τής λέξεως είναι συ
νάμα στοιχέΐον τής άλληγορίας. Ν. 3, 84 (Γ, XXVIII, ζ, 7)· ή «δρασις» 
(δέδορκεν) ιός μεταφορά σημαίνει «λάμψιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεο»ς 
σημαίνει «>ς δευτέρα μεταφορά «γένεσιν». Ν. 7, 72 (Γ, VIII, 7)- ή «παρειά» 
(/αλκοπάοαον) ιός μεταφορά σημαίνει «άκωκήν», καί αυτή ή σημασία τής 
λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον τής παραβολής. Ν. 7, 73 (Γ, VIII, 7)· ή 
«δύναμις» (σθένος» ως μετωννμία σημαίνει «σθεναρόν σώμα», καί αυτή ή 
σημασία τής λέξεως εΐν'αι συνάμ,α στοιχέΐον τής παραβολλ ς. Ν. 9, 41 (Γ, 
XXVIII, ζ, 8)* ή «δρασις) (δέδορκεν) ιός μεταφορά σημαίνει «λάμψιν», 
κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως σημαίνει ιός δευτέρα μεταφορά «^ένεσιν». 
Ί . 6, 1 (Γ, V, 6)· ή «άνθησις» (θάλλοντος) ως μεταφορά σημαίνει «ευθυ
μίαν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχέΐον τής παραβολής. 
Άποσπ. 123, 6 (Γ, XXIII, 4)· ή «δήξις» (δαχθείς) ιός μεταφορά ση
μαίνει «θέρμανσιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιγεΐον 
τής παραβολής.

17 Ο Αισχύλος έχει τους εξής δεκαπέντε διπλούς τρόπους’ {Επτ. 503, 
(Γ, XXIX, β, 14)· ή «θύελλα» (δύσχιμον) ιός μεταφορά σημαίνει «φοβερό- 
τητα», καί αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιγεΐον τής παρα-

25*
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παρά τφ Ευριπίδη δώδεκα11' καί παρά τφ Άριστοφάνει πέντε20 
φοράς.

Παρά τφ Σοφοκλεί ευρίσκεται μίαν φοράν, δτι ή αυτή

βολής. Έπτ. 584 (Γ, I, 19)· ή «πηγή» (πηγήν) ώς μεταφορά σημαίνει 
«βίον», καί αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιΥεΐον τής αλλη
γορίας. Έπτ. 607 (Γ, ΧΧΥΙΙΙ, 1)· ή «μάστιξ» (μάστιγι) ιός μεταφορά 
σημαίνει «τιμωρίαν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχείον 
τής παραβολής. Έπτ. 608 (Γ, XXVIII, 1)· το «δίκτυον» (άγρευ'ματος) ιός 
μεταφορά σημαίνει «τύχην», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα 
στοιχείο» τής παραβολής. Πέοσ. 821 (Γ, XXIV, 12)· το «θέρος» ως μετω- 
ννμία σημαίνει «σποράν», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα 
μεταφορά. 'Ικ. 636 (Γ, XXVI, 1)· ή «άοοτρίασις» (άρότοις) ιός μετωννμία 
σημαίνει «αγρόν», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως εΐναι συνάμα μεταφορά. 
Άγ. 52 (Γ, XXIX, β, 23)· ή «κώπη» (ερετμοΐσιν) ιός μεταφορά σημαίνει 
«πτερόν», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐόν τής παρα- 
βο?.ης. Ά γ. -52 (Γ, XXIX, β, 23)’ ή «κωπηλασία» (έρεσσόμενοι) ιός μετα
φορά σημαίνει «κίνησιν», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοι
χείο» τής παραβολής. Άγ. 57 (Γ, XXIX, β, 23)· δ «μέτοικος» (μετοίκων) 
ιός μεταφορά σημαίνει «έξέλασιν», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα στοιχεΙον τής παραβολ.ης. Ά γ. 720 (Γ, XXIX, β, 46)· τά «προ- 
τέλεια» (προτελείοις) ώς μεταφορά σημαίνει «άρχη'ν», κα'ι αύτη ή σημασία 
τής λέξεως είναι συνάμα στοιχείο» τής παραβολής. Ά γ. 1010 (Γ, XXVIII, 
49)’ ή «σφενδόνησις» (σφενδόνας) ιός μεταφορά σημαίνει «τδ ρίπτει» τδ 
φορτίο»», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως σημαίνει ιός δευτέοα μεταφορά 
«θυσίαν». Άγ. 1 145 (Γ, XXIX, β, 16)· ή «άνθησις» (αμφιθαλή) ιός με
ταφορά σημαίνει «περικύκλωσή», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συ
νάμα στοιχεΐόν τής παραβολής. Άγ. 1392 (Γ, XXVI, 8)· ό «τοκετός» (έν 
λο/εύμασιν) ιός μεταφορά σημαίνει «βλάστησιν», κα'ι αύτη ή σημασία τής 
λέξεοις είναι συνάμα στοιχεϊον τής παραβολής. Άγ. 1618 (Γ, XXVIII, 13)' 
ή «δοκός» (δορός) ώς σννεκόοχή σημαίνει «πλοΐόν», κα'ι αύτη ή σημασία τής 
λέξεως είναι συνάμα μεταφορά. Άγ. 1655 (I1, XXVI, 9)· τό «θέρος» ώς 
μετωννμία σημαίνει «σποράν», κα'ι αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα 
μεταφορά.

18 ίίαρά τω Σοφοκλεί υπάρχουσιν οί Ιξής τέσσαοες διπλοί τοόπυι· Αί. 
140 (Γ, XXV, β, 14)· ό »οφθαλμός» (ό'μμα πελείας) ιός σννεκόοκή σημαίνει 
«άγρ'αν πεοιστεοάν», κα'ι αύτη ή σημασ’α τής λ.έξεως είναι συνάμα στοιχεϊον 
τής παραβολής. At. 675 (Γ, XXV, ζ, 12)· ό »στεναγμός» (στένοντα) ώς 
μεταφορά σημαίνει «πάταγον», και αύτη ή σημασία τής λέξεως είναι συναμα



λέξίζ ταοτοχρόνως εκφράζει τρεις τρόπους. Δηλ. εν τφ 587. 
άποσπάσματι (Γ, XVII, 5) το «ίμερος») ώς μετωνομία σημαίνει

στοιχεΐον τής άλ).ηγορίας. Αντ. 588 (Γ, XXIV, 26)' το «νI*.ρεβος·> ιός 
μεταφορά σημαίνει «[3ά3̂ ς», καί αυτή ή σημασία της λέξεως είναι συνάμα 
στοιχεΐον της παραβολής. Άποσπ. 587 (Γ, XVII, 5)· ό «θερισμός» (θερισθή) 
ιός μεταφορά σημαίνει «αποκοπήν», καί αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα στοιχεΐον τής παραβολής.

19 ΓΙαρά τω Ευριπίδη ευρίσκονται οι Ιξής δώδεκα διπλοί τρόποι. Μήδ. 
1200 (Γ, XXV, γ, 3)· τδ «δάκρυον» (δάκρυ) <ός μεταφορά σημαίνει 
«Ικμάδα», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐον τής παρα- 
βολ.ής. Μήδ. 1281 (Γ, XXII, 10, 1)* ή «άροτρίασς» (άροτον) ιός μετωννμία 
σημαίνει «σποράν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα μεταφορά. 
Τρω. 1300 (Γ, XXV, (2, 12, 1)· το «πτεο'ον» (πτερυγι) ιό: μεταφορά ση
μαίνει «άνύψωσιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐον τής 
παραβολής. Τρω 1320 (Γ, XXV, β, 12, 2)' το «πτερον» (πτερυγι) ιός 
μεταφορά σημαίνει «άνιίΑωσιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέςεως είναι συναμα 
στοιχεΐον τής παραβο).ής. Έκ. 1025 (Γ, XXIV, 04)· ό «άντλος» (άντλον) 
ιός συνεκδοχή σημαίνει «θάλασσαν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα στοιχεΐον τής παραβολής. Φοίν. 328 (Γ, XVII, 14)· ή «άμαξα» 
(άπήνα;) ιός μετωννμία σημαίνει «ζεύγος», κα'ι αϋτη ή σημασία τής λέςεως 
είναι συνάμα μεταφορά. Φοίν. 1380 (Γ, XXV, β, 33)· ή «σιαγών» (γένυν) 
ώς συνεκδοχή σημαίνει «οδόντα», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συ
νάμα στοι/εΤον τής παραβολής. ΓΙκ. 82, (Γ, XXV, α, 5)· δ «κλαυθμός» (γόων) 
ώς μεταφορά σημαίνει «στάξιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα 
στοιχεΐον τής παραβολής. 'Up. 168 (Γ, XXIV, 31, 1)· ό «άντλος» (άντλον) 
ώς συνεκδοχή σημαίνει «θάλασσαν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα μεταφορά. ν!ων, 1095 (Γ, XXII, 10, 6)· ή «άροτρίαοις» (άροτον) 
ιός μετωννμία σημαίνει «σποράν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι 
συνάμα μεταφορά. Βάκχ. 1027 (Γ, XXII, 10, 7)· τδ «θέρος» ιός μετωννμία 
σημαίνει «σποράν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα μεταφορά. 
Άποσπ, 423 (Γ, XXII, 15)· τδ «θέρος» ώς μετωννμία σημαίνει «σποράν», 
κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι σννάμα μεταφορά.

20 Παρά τω Άριστοοάνει άπαντώσιν οί έξης πέντε διπλοί τρόποι’ Ά χ. 
668 (Γ, III, 8)· δ «έρεθισρ.'ος» (ερεθιζόμενος) ιός μεταφορά σημαίνει «ζω- 
πυρησιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχεΐον τής παρα
βολής. Ά χ. 668 (Γ, III, 8)· δ «ούριος άνεμος» (ουρία ριπίδι) ιός μετα
φορά σημαίνει «ζωπυρησιν», κα'ι αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα 
στοιχεΐον τής παραβολής. Ά χ . 672 (Γ, III, 8)* ή «στιλπνή μετωπιαία



«σποράν», αυτή δέ ή σημασία της λέξεως ώς μεταφορά εκ
φράζει «χαίτην», καί πάλιν αυτή ή σημασία της λέξεως είναι 
εν ιαύτφ σιοιχεΐον της παραβολής, ούτως δέ το θέρος εκφράζει 
τρεις διαφόρους τρόπους, δηλ. «μετωνυμίαν», ή δέ μετωνυμική 
σημασία του «μεταφοράν», καί πάλιν ή μεταφορική σημασία 
του στοιχεΐόν τι τής «παραβολής». Λοιπόν ένταύθ·α είναι λόγος 
περί τριπλοί) τρόπου, ο έστι περί είκόνος, ήτις τή μεσιτεύσει 
δύο άλλων αναγκαίως συνυπακουστέων εικόνων αντικαθιστά τήν 
κυρίως έννοιαν.

Ταΰτα είναι τα διδάγματα, άτινα έκ τής έξετάσεως των 
τρόπων τής Ίλιάδος καί τής Όδυσσείας, τού Πινδάρου καί τών 
τεσσάρων μεγάλων άττικών δραματικών προκύπτουσιν. Οί τρόποι 
κατοπτρίζουσι τόν άρχεγονώτερον πολιτισμόν τής εποχής τής 
’Ιλιάδος καί τής Όδυσσείας καί τόν άνεπτυγμένον πολιτισμόν 
τής λαμπράς αττικής εποχής· δεικνύυυσι τόν παρά τφ Όμήρφ 
μόλις άπαντώντα διαλογισμόν, τήν βαθμιαίαν ένδυνάμωσίν του 
παρά τφ Πινδάρφ καί τοΐς τρισί τραγικοΐς, καί τήν σημαντικήν 
έζασθένησίν του παρά τφ ’.Αριστοφάνει · τάνάπαλιν τήν παρά 
τφ Όμήρφ απόλυτον κυριαρχίαν τής φαντασίας, τήν βαθμηδόν 
έλάττωσίν της παρά τφ ΙΙινδάρψ καί τοΐς τρισί τραγικοΐς, καί 
τήν έκ νέου ένδυνάμωσίν της παρά τφ Αριστοφάνει* τήν έν 
τή Ίλιάδι τελείαν ένίσχυσιν τού πλαστικού πνεύματος, τήν 
βαθμιαίαν χαλάρωσίν του έν τή Όδυσσείομ παρά τφ Πινδάρφ 
καί τοΐς τέσσαρσι δραματικοΐς * δεικνύουσι τήν εις τάς έκ τών 
χειροτεχνιών καί μικρών τεχνών ληφΟείσας εικόνας άποκαλυ- 
πτομένην δημοτικότητα τού Όμήρου καί Άριστοφάνους, τήν θεο
σέβειαν τού Πινδάρου καί τού Αισχύλου, τόν Πίνδαρον ώς προ-

ταινία» (λιπαράμπυκα) ιός μεταφορά σημαίνει »καλήν παρασκεύασιν», και 
αυτή ή σημασία τής λέξεως είναι συνάμα στοιχείον τής παςαβολης. Iττ7τ. 
392 (Γ, XXX, 6)· το «Άεοος» ιός μετωννμια σημαίνει «σποράν», κα'ι αυτή 
ή σημασία τής λέςεως είναι συνάμα μεταφορά. wOpv. 925 (Γ, XXV, 3)’ ή 
«στίλβη» (άμαρυγά) ιός μεταφορά σημαίνει «ταχεΐαν κίνησιν», κα'ι αυτή 
ή σημασία τής λεξεως είναι συνάμα στοιχείον τής παραβολής.
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τιμώντα τάς χειροτεχνίας, τάς μικράς τέχνας, τήν αρχιτεκτο
νικήν καί τούς αγώνας, τον Αισχύλον ώς ενθουσιώδη μαχητήν, 
τον Σοφοκλή, Εύριπίδην καί 'Αριστοφάνη ώς ποιητάς ήττονος 
θρησκευτικού πνεύματος' καί χαρακτηρίζουσι τον μέν Ομηρον 
ώς φυσικόν, τον δε Πίνδαρον ώς συνειδητόν αριστοτέχνην τής 
γλώσσης.
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1 Λατινική στιχουργική καί προσωδία.
2 Συντακτικόν τής ελληνικής γλώσσης.
3 'Η ελληνική τραγωδία. Τόμος πρώτος. '11 ιστορία τής έλληνικής 

τραγωδίας.
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Ujgörög nyelvtan olvasmányokkal és bevezetéssel az újgörög 
nyelvtudományba.4 Budapest, Franklin-Társulat, 1894.

Ókori Lexikon. Szerkesztette —. Első kötet.5 Budapest, Frank
lin-Társulat, 1902.

A közép- és újkori görög irodalom története.6 Egyetemes 
Irodalomtörténet, szerkeszti Heinrich Gusztáv. Első kötet. Ókori 
keleti népek és hellének. 653—722. Budapest, Franklin Tár
sulat, 1903.

Ókori Lexikon. Szerkesztette —. Második kötet.7 Budapest, 
Franklin-Társulat, 1904.

Διατριβαί.

Systematische Darstellung der Proportionstropen bei Sophocles. 
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 28 (1877) 721- 736.

Aeschylus és Sophocles képei.8 Egyet. Phil. Közi. 2 (1878) 
205-213.

Rendszeres tárgyalása Aeschylus és Sophocles trópusainak külö
nös tekintettel az aránytropusokra.9 Nyelvtud. Közi. 14 (1878) 
95—165.

Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles 
trópusaival. Míveltségtörténeti és költészeti szempontból. Adalék a 
költészet összehasonlító tropikájához.10 II Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből. Budapest, Kiadja a Μ. T. Akadémia. 
X. kötet, VI. szám, 1882.

Az újgrammatikai irány és a psychologiai momentum a mon
datban.11 Egyet. Phil. Közi. 6 (1882) 634—645.

Aeschylusból. I. A Lebilincselt Prometheus. II. Antigone és

4 Γοαρματική τής νεοελληνικής γλώσσης μετ’ αναγνωσμάτων κα'ι εισα
γωγής εις την νεοελληνικήν γλωσσολογίαν.

5 Λεξικόν τής άρχαιότητος. Συνετά/θη υπό —. Τόμος πρώτος.
6 'Ιστορία τής μεσαιωνικής κα'ι νέας ελληνικής λογοτεχνίας.
I Λεξικόν τής άρχαιότητος. Συν.ετάχθη υπό —. Τόμος δεύτερος.
s Ai εικόνες του Αισχύλου κα'ι Σοφοκλόους.
9 Συστηματική πραγματεία των τρόπων τού Αισχύλου κα'ι Σοφοκλόους 

ιδία ες άπόόεως των τρόπων τής αναλογίας.
10 Οί τρόποι του Εύριπίδου παραβαλλόμενοι προς τούς τρόπους τού 

Αισχύλου κα'ι Σοφοκλέους έξ άπόψεως τής ιστορίας τού πολιτισμού κα'ι τής 
ποιητικής. Συμβολή εις την συγκριτικήν τροπικήν τής ποιήσεως.

II ΊΙ νεογραμματική κατεύθυνσις κα'ι τό ψυ·/ολογικόν έν τή προτάσει.
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Isinene párdala. Aeschylusnak Heten Theba ellen czímű tragcediá- 
jából. A budapesti ág. hitv. ev. főgymn. programmja,12 1886.

A kisebb görög tragikusok trópusai míveltségtörténeti és köl
tészeti szempontból. Adalék a költészet összehasonlító tropikájához.13 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Budapest. Kiadja 
a Μ. T. Akadémia. XIII. kötet, XI. szám, 1886.

System einer syntax nach den Kategorien der Satzteile und 
sätze. Neue Jahrbücher 1890, 381—387.

Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston külső tagról.14 A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
VI. kötet, 10. szám. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Aka
démia. 1890.

Az analógia a görög szavak képződésében. Hunfalvy-Album,15 
228—233. Budapest, Hornyánszky, 1891.

Az újgörög nyelv.16 Érd. Múz. 1893.
Τα μεταφορικά σχήματα τοΰ Άριστοφάνους παραβαλλόμενα προς τά μετα

φορικά σχήματα του Αισχύλού, Σοφοκλέους καί Εύριπ:δου. Ά$ηνα, δ 
(1893) 241—284.

Az analógia az újgörög szavak képződésében.17 Egyet. Phil. Közi. 
18 (1894) 22—34.

Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról.18 Értekezé
sek a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a Magyar Tud. 
Akadémia. XVI. kötet, IV. szám. Budapest, 1894.

Zotikos és Hierax a várnai csatáról.19 Századok, 1894.
Συμβολα'ι εις τήν μελέτην των μεταφορικών σχημάτων τής ποιήσεως ε’ν 

σχέσει προς τήν ιστορίαν τοΰ πολιτισμού κα'ι την ποιητικήν. Μέρος τρίτον. 
Τά μεταφορικά σχήματα των μικροτέρων κα'ι άνωνΰμων αρχαίων Ελλήνων 
τραγικών. ’Α3ηνα 6 (1894) 426—441.

12 Έκ τοΰ Αισχύλου. I. Προμηθείς Δεσμώτης. II. '11 διωδία τής 
’Αντιγόνης κα'ι τής ’Ισμήνης εκ τών Επτά επί Θήβας τοΰ Αισχύλου. Μετά- 
φρασις.

13 Οι τρόποι τών μικροτέρων 'Ελλήνων τραγικών ές άπόψεως τής ιστορίας 
τοΰ πολιτισμού κα'ι τής ποιητικής. Συμβολή είς τήν συγκριτικήν τροπικήν τής 
ποιήσεως.

14 Επιμνημόσυνος λόγος είς Φρειδερίκον Αύγουστον Pott αλλοδαπόν 
μέλος τής Ουγγρικής ’Επιστημονικής ’Ακαδημίας.

15 'Η αναλογία Ιν τή διαπλα'σει τών ελληνικών λέξεων.
16 'Η νεοελληνική γλώσσα.
17 'Η αναλογία έν τή διαπλάσει τών νεοελληνικών λέξεων.
18 Τό ποίημα τοΰ Παρααπονδυλοΰ Ζωτικού περ'ι τής έν Βάρνα μάχης.
19 fO Ζωτικός κα'ι ό Τέρας περ' τής εν Βάρνα μάχης.
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A classica philologia egyetemeinken és gymnasiumainkon. 
Beszédek a kolozsvári · magy. kir. Ferencz-József tudomány-egye
temen.20 1895 május hó 29-én.

A magyarok ősi neve Konstantinos Porphyrogenuetosnál.21 Egyet. 
Phil. Közi. 20 (1896) 385—389.

Még egyszer a magyarok ősi nevéről Konstantinos Porphyro- 
gennetosnál.22) Egyet. Phil. Közi. 20 (1896) S00—806.

Adalék Árpád családjának genealógiájához.23 Egyet. Phil. Közi. 
21 (1897) 6—10.

A magyarok ősi nevéről Konstantinos Porphyrogennetosnál. 
Harmadik közlemény.24 Egyet. Phil. Közi. 22 (1898) 209—221.

Emlékbeszéd Télfy Iván levelező tag felett.25 A Magyar Tudo
mányos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. XL. 
kötet, 3. szám. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Aka
démia. 1902.

A classica philologia jövője tekintettel hazai viszonyainkra.26 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a Magy. 
Tud. Akadémia. XIX. kötet, 5. szám. Budapest, 1905.

Classica philologia és görög-latin philologia.27 Egyet. Phil. 
Közi. 30 (1906) 1—6.

A görög nyelv dialectusai.28 Egyet. Phil. Közi. 31 (1907) 273 — 369. 
Az irodalmi nyelv kérdése a mai görögöknél.29 Egyet. Phil. 

Közi. 33 (1909) 1 — 16.
Το ζήτημα της γραφόμενης παρά το7ς σημερινούς "Ελλησ.ν. Egyet. 

Phil. Közi. 33 (1909) *241—250 και Εμπρός 1909 τη 18. 19. και 21. 
ά χριλίου.

20 ΊΙ κλασσική φιλολογία έν τοίς πανεπιστημίοις κα'ι γυμνασίοις ημών. 
Λόγος εκφωνηθείς ε’ν τω έν Κλαυδιουπόλει πανεπιστήμιο).

21 Τό άρμέγονον όνομα των Ούγγρων παρα τω Κωνσταντίνω τω Ποο- 
φυρογεννη'τω.

22 Κα'ι πάλιν περ'ι του άρχεγόνου ονόματος των Ούγγρων παρά τω Κον- 
σταντίνω τω Πορφυρογέννητο).

23 Συμβολή εις την γενεαλογίαν τής οικογένειας του Άρπαόή.
24 Περ'ι του άοχεγόνου ονόματος των Οόγγρο)ν παρά τω Κονσταντίνω τω 

Πορφυρογέννητο). Τρίτον άρ^ρον.
23 Επιμνημόσυνος λόγος εις Ίωάννην Télfy άντεπιστέλλον μέλος τής 

Ουγγρικής ’Επιστημονικής ’Ακαδημίας.
26 Το μέλλον τής κλασσικής φιλολογίας ιδία υπό τάς παρ’ ήμΐν συνάήκας.
27 CH κλασσική φιλολογία κα'ι ή ελληνο-λατινική φιλολογία.
28 Αί διάλεκτοι τής ελληνικής γλώσσας.
':ι 1 ό ζήτημα τής γραφομένης παρά τοΐς σημερινούς Έλλησιν.



Emlékbeszéd Krumbaclier Károly k. tag felett.30 A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
XY. kötet, 2. szám. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Aka
démia. 1910.

Σύμβολα! εί; την συγκριτικήν τροπικήν τής ποιήσεως εν σχέσει προς τήν 
ιστορίαν του πολιτισαου κα'ι τήν ποιητικήν. Μεοος τρίτον. Οί τρόποι τής 
Ίλιάδος καί τής ’Οδύσσειας παραβαλλόμενοι προς τους του Αισχύλου, Σοφο- 
κλέους, Εύριπίδου κα'ι Άριστοφάνους. Egyet. Phil. Közi. 35 (1911) 1 — 85. 

Κάρολος Krumbacher κα'ι ή ελληνική φιλολογία. Egyet. Phil. Közi. 35
(1911) 168—175.

Karl Krumbacher und die griechische Philologie. Neue Jahr
bücher 27 (1911) 377—382.

Συμβολα'ι εις τήν συγκριτικήν τροπικήν τής ποιήσεως εν σχέοε. προς τήν 
ίστορ'αν του πολιτισμού κα'ι τήν ποιητικήν. Μέρος τέταρτον. Οί τρόποι του 
ΙΙινδάρου παραβαλλόμενοι προς τους τής Ίλιάδος, τής ’Οδύσσειας, τους του 
Αισχύλου, Σοοοκλέους, Εύριπιδου, Άριστοφάνους. Egyet. Phil. Közi. 36
(1912) 265—309 κα'ι το τελικόν μέρος ταύτης τής με/έτης, το έπιγραφό- 
μενον* Οί τρόποι του Πινδάρου, εν Ξένια. Hommage international a 1 
Université Nationale de Gréce á l’occasion du soixante quinziéme 
anniversaire de sa fondation (1837—1812). Premiere Partie. 42—48.

Die Tropen der Ilias und der Odyssee. Neue -Jahrbücher 29 
(1912) 665—670.

30 Έπιμνημόσονος λόγος εις Κάρολον Krumbacher αλλοδαπόν μέλος 
τής Ουγγρικής ’Επιστημονικής ’Ακαδημίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.
Σιλ.

Πρόλογος... ................_  ._ „  .... .... ~  _  .... ._ .... .... 3
Συγγράμματα εις τους τρόπους του 'Ομήρου, Πινδάρου, Αισχύλου, 

Σοηοκλέους, Ενριπίδου και Αριστοφάνους άναφερόμενα... .... _  7
Εισαγωγή .... ... _  _  ._ .._ .„ .... .„ ._ ... ... .... 13
Συστηματική συμπαρά&εσις και ερμηνεία των τρόπων τής Ίλ/άίος 

pí«í ’ Οδύσσειας, του Πινδάρου, Αισχύλου, Σοφοκλέους, Ενριπίδου 
και Αριστοφάνους ... ... .... ... .... ._ ... .... .... .... ... 22

Οί τρόποι τη; Ίλιάδος _ _ _ __ _ _ _ _ _ — 22
Οί τρόποι της ’Οδύσσειας ... ____  _ .... .... _ _ _ 92
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Οί τρόποι του Αισχύλου _   .._ .... ..........  ._ — 15θ
Οί τρόποι του Σοφοκλόους _ _ _ „  .......... — 216
Οί τρόποι τού Κύριπίδου ... ... .................. ._ — ... — 253
Οί τρόποι τού ’Αριστοφάνους..  .......... ..  — — 339

Επίλογος.„. .... ._. ._. ........ . .... ·„· .... '.........  373
Παράρτημα. Συγγράμματα τον συγγραψέως ....... ...............  — 392





ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Σελ. 20. στ. 7. κάτωθεν μεταξύ «ή γεωργία» και «ή ναυτιλία» λείπει’ 
«η ε’μπορία».

Σελ. 20. στ. 10. κάτωθεν μεταξύ «ή βυρσοδεψική» κα'ι «ή ιατρική» 
λείπει’ «η γεωδαισία».
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