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ζ)ώ Ιϊηχααιη Σαήατη βΐ}ΐτ Λίύσα ΙληΜΙμ
Ηίί ηαΙΙο Λτ&οΙκαιη [ρετηετε ]ατε ροΐεβ.
ΛΙίετα 'εηϊτη αΐΐεήαί ρτορτίκτη άε/εηά'ιί Ηοηοηιη
ΟΙοήα , ϋ αΐίεήαι ηιύϊκϊ αΐίετα βρε.
Αιΐί
ϊιηχααηι, <{αϊάΐ}ΐιιά σερετ οτε , ΙλχΊπαι»
Νοη αηιαΐ, λμ ραήιεϊ Οταμγη α»ιαΐ& Ιλιμμ.

ΟΒρ

ί ν, ί

I Ε Ο Τ Ο Κ Ε Μ,
χ
|| $^βζΐιηάίΐ5 ΜοΙϊΙεγ ανύα ϋεΒογ, βαΐΐ
ύη^νί & ρηηιη$, άεάίΐά ορεγα-, ραηΐό
εορϊοβογ εβ & νετϋ$9

& γεΙ)η$',

ϊΙΙιιά ηιηάεηι, ηΐ νϊΐείατ οί/βζίήία^, φια
ηοη τατό Ίη Ιϊίγο$ πτερά, τηαριο ίηνεηΐαύ% άεΐήιηεηΐΟ)

οκιη βεγίίΐοηη ραηα$

αηΒοτ βε?ιΐεηήα?η βηαηι ροΐΐη$

Ίηηηϊΐ*

ψιάτη εχρήτίήΐ ; ύοε νεγό, ηί ηίΜΙ, νεί
-^ενΐε ρεγ ρανϊιηι εογη?η άεβ(1εγεΐΐΐτ3 φια
]ηνε εχϊξάϊ α Ζϊγηΐαχΐ, αψι% εβ εο?ητηηηε$
ψιαύατη & £εηεταΙε$ ργ&ερίϊοηες ρανύη?η οταΐίοηη γεόίε ϊηιεγ β οοηηεόίεηάα,ΥΊΐηι ργίφτώετε, ηοη ϊηίεγϊοτες Μησμαε
άεΜα$, ,ς^ &νΐίϊα$ ρεγβεφύ, φια$ βτη* ζ

βτΛ

ΑΟ ΊΕΟΤΟΚΕλί.
βγα φ9 ψίίίφήί εχιβ'ηηαί ιμιϊίιϊ Ιϊ&εΙΙΪ
αη£αβΪ5 βηϊΙ)ΐι$ ςϊγαιιηβγίΗ ροβε. > -

Αά]ΐί7Ίχίτηΐί5 αιιΐετη ραβίηι αηηοιαύιιη·
ίν\α$ ΐ7ΐ %ταύατη ργονε£ίϊογιιηι·> ΐαηψιατη
οοΉίρΙηηεηΐΐΐιη·) & αιι£ίάήιιηι Υε£ΐΐ1αγιΐ7?ι>
εχφήΙιι$ ετ&άΐίΐΐ$ ιηανϊβεγ αΐΐάίΐοήΙ)ΐι$βτιι$
εα ργοροηεΐ, & εχρίαηώιί * φια ιηαχ'νηύ
ν'ύώιΐΊΐΐητ ηύϊϊα.
αχάτη

ΑΗ^ηαπάο οβεηάϊιηκ$

ωτινεηίεήήατη ,

& βγτηρίοοηϊαηι «

(ιυ<£0<£ ωηβγΐίζΙϊοΐϊί$ αι?η Εαύηα> φιατηνϊ$ γαγϊη$. 8αρε ΐιιΑκανϊηιιις ΗεΙΙεηϊ$?ηο$·>
ημο5 ΪΜηα Ογαοο$ αιηιιίαύ τηοηητηεηήΒ
ΐυ$5 ϊηϊεχηεγηιιΐ.

ΕχεηιρΙα ϊχ ργούαή$

αηεΐογϊΙ)ίΐ5 ρΐεγιιηιφιε άεργοΊηρβ'πηίΒ ; ϊηίεγάκτη &γενϊΐαίί$3 & άαγϊΐαΐκ οα'ΐέβ αίΙηΙϊ?ιιη$ ργοργϊα,

ψιοά αηίε ?ιο$ ηοη ϊη

ραιιαιίκ·* βά βγε ϊη οΐηηίΗΐί ργαεζερύ$
βοεγιιηΐ ({ΐιϊάαηι ηιαριϊ ηοιηιηϊς Ογαψτηαίκί.

Οηιηϊα άετιημιε ■> φιαηίητη υλχϊο » &

ϊηβϊϊηΐινηι βγείαηΐ·* αά ηογηιατη·, & ιηεΐΐοοάιιηι Ειη'/ηαηϊίεΙΐΒ ?ιοβγϊ ωηβογηιαν'ι?ηιι$> ιιί

ηονα 8]ηΐαχϊ$ ΊΊηηη$ ?ιονα

ΑΌ ΕΕΟΤΟΚΕΜ.
& νηβ\?η$ ιη τηαηη$ βτιάίοβε βίνεηΐι-. ·α
νεηπμ» φι<ε Οταά Ιοφιεηάϊ &βή&*ηάί
Τ6%μΙαϊ ΐαηΐο Ιϊίκηΐίά$9 £^ άίΐήϊ άίβεΐ^
ψιαηΐο ?ηίηη5 νετΜί, οτάϊηε, & άΐ/Ρ°β~
ίϊοτιί ά Εαήηη βτη ζορΐϊΐϊ$ άιβηρώιιηΐ,
ναΐε ΙεηενοΙε ίεόΐον, &%£εο Ιενίοτα ριχύ,
& £τανΐοτα βηάια αά, Ώεί φήαιη·> β~
Ιηχετηψ,ε χηατη ηβν.

ΙΝΌΕΧ

ΟΑΡΙΤϋΜ

Η^ϋδ

ίΐΒΚΙ.

ϋΑΡϋΤ

I.

ϋε εοηίΐπί&ίοηε ίηαταηΓιΐίνα νεΓ&οπιηι
Ρ»8· Ι·
€ΑΡΌΎ II.
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ν. '

ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝΕ ΙΝΤΕΑΝ5Ι.
ΤίνΑ νΕΚΒΟΚ-ϋΜ.
Γ.
νεΛπτη ροτΓοηΒίο ίίηΐπ Γηοΰΐ Βηίεςεόΐί ΝθπιΙηαΐίνπ5 ? βρ€Γ£έ νβΐ οοοαίϋέ, φιδάειτι ηυπ>επ & ρειΤοηχ.
Αρεπέ ; ο Πλάτων <Ρι<Ρασχ,ίΐ. Ρίαίο
άοΐεΐ: ΟοαιΙ[έ; τζίχίΐ, αιγνϊΐ> παίζίΐ, /«<#ί, ΓυΒαοίϋηΐΓ άνθρωπος, £οτ«ο, Ιππος , εφιαίί,
ϊλαφος , οετνίΜ, νοί βΐίαά ίΪΓηίΐε.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
» δυΒίΐοίΙϋΓ ηοτηίηαίινΗί γαή$ιηΗτη Ίη Ιήϊ^ λίγαα, οΐϊαιηί: φασί, Ά)αηΐ: μ.υ3·ολο·^2σι , ΓϋβυΐαηίϋΓ: ίιωΒ-α,ο-ι, Γοΐεηί: <φ/λ£σι, ΒίΓοΙ^ηΐ; & ϊη
ηοηηαΙΙίί ϊτηριτβκαΙϋ>ιΐί , ίβξόντησί » ίοηυίί : ϊςξαψί > £ϋ1§ϋΓ3νϊΐ, βιΙϊηϋΙΙψίαΥ εη'ιηι Θίος , » φύσις,
Όεύ$ νεί ηζίαηί Μεηκε εύηι πλιηχλ Ίιηγετ[οηαΙΐΗΐη
ϋϊηη'ιη!) τερ«%ηα{ ύαύετε αηιε /ε ίαάίε ιεΐ εχρ>ε0
τεβαηι, ηι άοιει Ίη β<α ^ηίαχΊ ΕηιηιανρεΙ; <\ΗΑχη~
•ν» ϊη τεξνία βΙΊιιι νετΙ>Ί ρεφηαΐν ιηεηϊιν βαΐ.
1*2«τ II.
Α
ΕΧΟΕ

α

ΟΑΡ. I. ΌΕ, ΟΟΝ5ΤΚυθΤΙΟΝΕ
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε 5.

I. νεΓΒυιτι ρεϊίοηβίε ίϊηϊπ ιτιοάί Γβφε ηοη
βχρΓΪΓηίΐμΓ^ Μβηαηάι 7τλίονιξία μίγςον άν5ρω7τοις χ,αχ,άν , ανανϊίΐα ιηαχϊιηιιηι εβ ηιοτίαΗοιι$ ηιαίπηι.
£ Ευπρ. παν σΰντξοφον,'γλυχύ, άηίοε εβοιηηε
ίά, οηϊ ϊηηηΐγΜ βιηιιι$% ϊχ\\)&χίάικ.\\χ ϊη υ£Γ0«
ςνιε εχειηρίο « 5*ϊ , νεί ύπάξχα.
II. νεΛαπι ϊηίΐηίηιηι , αυϋ ΟΓαιίο ίηβηί«
αιπι ^Ιτϋϊουΐο βεηεπ'δ ηεπεπ, 3§ϊε ίηίεπίϋπι
ρ^ΓΕεδ ηοπιίη3ΐϊνϊ. Μεηπηά. πολλών <Ρ£~μίςο\
«V* τό ζην φξοντΉΡων, ηιοΙεβη$ γεβενία νϊία
(βρΙηγίηιή\ τ<? ζϊιν, ρΓΟ « ζον > νϊία.
ΡΗϋο. τό μίν μγι<Ρίν συνάλως άμα^τάνων ,
'ΐ^ιον Θί«, .ηϊΐήΐ οτηηϊηό ρεεαινε, ρνοργηιιη εβ
Όεϊ. '.
. .
Α«ίοιι1ιΐ5 οπιίϋΐίΕΐΐΓ αΐίςνιαηίΐο ; υε ίη ΐΐΐο
Εεε]ε£ ι. αςχύ σοφίας φοβίΐ&αι το\ χυ^ιον,
ίΐήίϊηΐΗ βιρϊεηύα εβ ΐϊηιενε Όοηύηηιη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οΐχά ικαηΐίΐτ νεύο Ίηβη'ιύ ηιοάϊ ρτο ΌηιηΊ ί<</ά,
λΗ'μηΙο 'ηεηιή &η«τϊι ρτΜεάεηα: τά ζϊήν, νϊΐα§
τ^ζϋν: ν. §ν άφν^χς τ« ζ"ί?ν, ρίοώ§υ$ νήχ^
τω ζην) το1 ^«ν. Ηι»ί »//<ι αρηά Ι,αύηο: ;
ρϋΙώϊΗτη εβ ά,'ψϊβ ιηοηβϊαή, 1£ ά'ιάε^ Ιι'κ εβ,
ί^ϋίί

ί«ι'^«ί
Ει,
5ίίΓί ί//«»> »«Μ ί/?.

»# ·ϋβ/β νϊνΉατ αηο.
. ■
• Ηο«ί,

ΙΝΤΚΑΝδΙΤίνΑ νΕΚΒΟΚυΜ.

)

ΗθΓ»ί.
νηαα εβ νϊήβίη $η%ετε\ άξΐτή «V/ τά <φίύγαψ
τ«ν άμα^τίίαν.
III. Ιλκο ηοτηίηαπνί ρΓ^εροηίίιΐΓ ηοηηυηςιιαηι νεΓ&ο §εηίπνιΐ5:
μοι τ«το τ2
α'^αθ-κ 7ίΙ'0''Γ0 ™" » ρΓο,τ»το το1 α*γα&όψΐ ιιΐί·
ηαιη τηίΐιϊ 1>οηκηι ύοο οίΗηζαί 'ηηηο.
IV. ΝοηηιιηηυΣίΓη νοοα£Ϊνα$$ ηΐ βριιοί
ΗοίηεΓίιιτι ραΠΤιη; ίππόταΝίς-ωξ, ρΓΟ /τγ7γοτ»ς> ηύΙΗατπ Νεβογ\ ΝίφίλΜ^ί^'1"* ζ*όζ%
ρΓΟ νΐφίληγίζίπΐζ > ^ιιρίΐεγ ιηώε$ εοη^τε^αη$.
Αΐίςνΐ3ηοΙο νϊοϊίϊϊιη ροηϊπιΐΓ ηοιυϊηαίινοδ ρΓΟ
νοο^ανο; Ιλιο. 8· » τταΐς,νγύζχ , ριιεΙΙαβιν^ε.
ΗοιυοΓ. Ηίίά. 3ί κίλιος θ-' ος τταντ' ίφΰ^ας»
χα; τταντ' ίττ-α&ίίέίς, Λ"ο/, ^«ζ' οιηηία νΐάε$ί
αιιάϊ$.
V. Ιηίεηΐυιη ροηίϋΐΐΓ Κ.ε&υ5 Ιοοο αόνοΓ\>'ύ, ίϊνε ροίΙροηαΓίΐΓ, Πνε 3υεεροηαηΐΓ νεΗϊο.
θΓε§0Γ. Ναζίίΐηζ. ίκπλίύσίται <Ρ%ομαϊΌς9
ταχύς > ΟίΓτϊίΊΐ/ο ϊη^νεάίεΐηγ ?ε!ενϊίετ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
5ϊπιϋε5 τηιιίαήοηα εαβηηι αηιι 'υπίιιηι ρι^οηαϊβ
ϊηνιηϊίΐηίϊιτ αριιά Σαιιηοί. Ηίηο ίήιατη ίΙΙπά Οκετοηίι , οίιπι ίΐΐίυβ Ιεπφοπϊ γπΪΗϊ ΐη ιηεηΐεπι νεηίί,
ρτο, ϊΙΙαά Ιεπιραδ. Εί Ίη νεττετη : Ρίο ΙϊΒί ρϊιαηχ Ιε§ίδ ΑάΙΐχ νεηίβΐ ΐη ηιεηΐεπι , ρτο > ρ3ΐεΓη3 Ιεχ Αοΐΐΐα.
• δμηΐιαηιιη, ηηϊ ΐη βρτα αΐΐαίο άε £ΐή'ιϊνυο εχετηρίο {ιιΙ>'ιηΐεΙίΐ£Ϊ 'υείϊητ -νενύατη απολαύω* /;οί βηβι'*
ίΐ&ί γνοιτό μοι τά άττολαύίΐν τκ'το τ« αγαΒ-χ \
ΐΛΐηΛοι ιιι;ηΐ ςορΐα βίΐ ίτιιεηώ ΐΐΐο Βοι^). Α ζ
Λαα~
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ΟΑΡ. I. ΌΕ ΌΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝΕ

Αΰ(Η[αύν«ί ρτο ηίΐο ϊη 'ύΐο Ροτκροηϋ γοηΗιιπ
Ουοί 1*111138 ϊηΓρεΓ»(38 πιϊΗΐ ίΐΐερΓίΓβ ίη ίΐηυηι Σ
ρτο , Ιχΐίΐϊχ ϊηίραϋχ.
νοοΛϊϊνΜ ρτο εοάειη /» 'ίϋο ΡετβΊ, ΟεηΓοΓάηνβ'
ίυιπη , νεί 0|ικν1 Ιπώρ;ιϋε ΐ3ΐυΟ$, ρτο, (ΓηΒε3ϋϋ8,
1§ αραά Λιι[οηΐΗΐη, οοηιπιεπιθΓ3η<]ε , ρΓχΙεχίΒίε»
ϊηςοπυρίε, ρη>, ςοηιηΐΰηιΟΓαηιΙυδ , ρΓχΙεχί3ίυ$>
ϊηοοιτυρίυϊΐ
Κί&Ηί βέρε. αριιά Ζαϊιηοι Ιη Ιοιηιη %αί$νΐ βιΒίΐ.
νη%Η. ΟθΓηϊ§εΓ Ηείρεποΐυπι Ηυνϊϋδ Γε§η3ΐθΓ
β(]υαΓυηι, ργο , βυνίε.
ΞοΙίηί ιιίάαη ίαήη'ι \ηι τηοάΊί Ιοηίκηά'ι ιιύ: ΛίαΐϋίϊηΗΐ, υί/ νεβρετί'ιτΜίι Ιαοε [αααηι, Ίά εβ, ιηαηε,
νιΐ νεβρεή : ρτο &η εηϊτη Λάνετϋϊί αβίτραηίκτ ρτχάιίϊ'ι ηοηήηαήνϊ Ίη \ιλο οταΐ'ηηε.
Ονζπινκ αατετη \ταο , & βτηΐΐα τηηίαΐΐοηει ϋ*·
[αιιηι αά εηαΙΙα^εη βρείΐαηί ^
ΐατηεη , βρρτεβ»
ιηαΙΙαχα ηοτη'ιηε εατιαη εχρίϊοατϊο ΊηβΊιαεηάα /«<ί , «ί
αηο Ίη Ιοοο , ^ηλ αιβίίηαε τε^αΐα νΐ* βι, & ρτορτϊε·
ΐαι, ρετ/είΐε ϊηιεΙΙίξαίατ. 0»ϊλ νετο «β» τηοάο αηα
νετίπήΐ ) εβίί^αε εαβιιτη) βάειΐαηι ε'ιηα νετΙ/Ί, &
€αβι ηατηεταηι ναήείαι «αίάεΤί βία , ϊάεο [εφιεηα$
«άάεηάΛ βαηΐ εχΰερύοηβί. ,
VI. ΝευϋΓ» ρ1υΓα1ί3 ηασιεΗ )υη§υηϋ ΑϋΙίοϊ αιπι νεΓβίδ Πη^υΙαπΒαϊ. 7τοΜ<Γία τταίζυ,
τζίχίΐ, ριιενϊ Ιηάαηΐ, Οίΐτγιιηί.
ϋίο^οηΐδ, τω αξτγυξίω ύποτάσσνται πάντα»
ρεαιηΐα οίεάΐηηΐ: οτηηια.
ΙΓοοΓ3ϋ. ταύτα, 'γάξ ςοιχίΐα πξώτα., χα) μίγ<τα τίίς ττολπήος ίς-}, Ιχεο εηϊηιβιηΐ εΐεηιεηία
ϋνϊηια } & ιηαχϊηια ΚεϊριιΗκα.
ΑΝΝΟ
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ΑΝΝΟΤΑΤ.

~ Η*ς ζοη/ϊταίΙΊο Αηϊοα βη* ιί'ιατη, Ίη α>ηιηιιιη(ΐη
Ιϊη&Ηατη τκερία (β ; ηνατηνυ ηοη τατο αρκά ακίίοτα
ηοτηιηα πιηΙϊα ρΐκϊαΐ'ια, οιιτη <ν(τΙ>θ ρΐαχαΐϊ )ηηίΙα ηρΐήΛ$. ΙβοτΛί, ολίγα <Γέ χατά πάντων ιιπ£ν ,
α, τοις άχ,ύσαοιν ό^γϊΐν άξίαν ίμποιήσχσι των πί"Ρξαγμίνων, νίώτί^ος μϊν ώ'ν, Ίσως ίξίν^ον, ραυςί
νεκ> Ηε οηιηίΐ3ϋ3 (1ΐο«^ (\αχ &αά\ιοτΐ& κί ίπΗϊΐπιηαΓίηΓ. ΡοίυϊίΓεηι Γοπέ, ίϊ ϊυηίοΓ είΓεπι. Π)«άά.
ίττιΒ-υμία μϊν ίλάχιςα τΐζονοια <Ρϊ πλίϊςα χατοξ&5νται, (:υρΐ<ϋ(3ίε ρέυςίίΒπΐϊ, ρΙυπηΐ3 νειτό ρηιαεηιίέ Ββηε §ει-υηΐυι·.
VII. Οικκΐ Αΐίίοί ίη ηευίιίδ, ί(ίειη ίϊβί
ρεΓριΐκϋηε ηοηηυη^ααηι ζ\'ή ίη ηι&ΓαιΙίηίδ,
& Γοεηιϊηίηίδ, ΓηΛχίηιέ Ροοεζε. ΡίηΗ. μίλιηαξΰίς ύμνοι νς~ίξβαν άξΧαι λόγων τίλλίτα;, ρΓΟ
τί'λλοντα/ , Η$Ηΐηί άνίξϊ/οηϊ βιηΐ ίαηάίί ροβετϊοτη ρνΐηοΐρία. Ηείίοίΐ. της
%ν τφΐς χί<ραλαϊ , ρΓΟ γσαν, Ιν)η$ εγαηί ΐνϊα εαρίία.
ΕνίΓίρίά. Ιντν ίΓ' υφαντά; γξάμμασιν τοΐαι βΡ'
ύφαι, ίηεναηΐ αηίειη (ει νεβίνεΐ ίαρείϊ) ίηίεχία ρϊ&αγϊί ίαΙε$ ΐεχΐκγα. Απίΐοεεί. λίγω
£ί άςχάς Ιν ίχάςω γίνίΐ ταύτας, ας, οτ» (ςϊ, μΑ
ίν^ίχΐται <Ρίΐξαι , άίεο αιιΐειη ργΐηεϊρϊα ίη ιιηο^ΐίο^ηε ιτεΊΐεγε ζ/Ια , ηιια, φι6ά βηΐ , άετιιοηβγαγε ηοη Ηοεΐ.
VIII. νίιΙεηενίΓ εϋίβπι Ηιαο Γρε&ΗΓε ίΐΐαε
Ιο^υεηάί ίονπΐίε. ίςιν, οιτινίς τζίχασιν : κχ ίϊ>ν>
οίτινις τ^ίχπσιν. 8ιιηί, ηιιϊ εηγγαηΐ: ηοη βιη(,
ααϊ σκγγαηί. ΡΙαοο ϊη Μίηοο. πολλών γάζ
όντων άν&ζωνών, χα) ίλληνων , και βαφά^ων»
Α }
**
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£χ ϊςΊν, όιτινίς άτιίχονται συμποσίων > « χΨϋτίζ,
Οιαη εηϊηι τηίιΗί βηί ύοιηϊηεχ & Οταοϊ, £?*
ΒανΙϊανϊ, ηοκβίΐΐί, φιϊ ά β$ΐΐιροβΐ$ ώβϊηεαηΐ,
ργαίεν Οτείεηβί.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιη
& βηιιΐ'ώαί ΙοοΗήοηώιυ ]Ηη$ιΐαϊ νιτίιιιη
(ίηράΛχι ίς·} <;«/» ρΐαταΐϊ ηοτηϊηε. Νεη,ιιε Σαήηε
γεάάϊ ροβΉηί , η'ιβ ηηιηΐϊο τηαίιϊιιιάίη'α. Νοη εηϊηι
τεέΐέ άιχεγϊ;; Νοηεβ, φύ ώβϊηεαηί α βηιροβϊι,
(ραΐκ, βεά, Νοη [ιιηί , ψιϊ αΐβϊηεαηΐ.
ΟχΙεΓΪιηι Ρΐηά*ή Ου<ζοιι ϊηΐετρτε* ϊη Η)ηι. 1 1.
Οίγηιρ. 'ηα βη&ίι : (\μύωσαι ίν ταν3-α το 7Τίλλίναι , ά^ίίζ ·γάξί έ'τί των πξο'γίνιςίξων , κτί των
ϊτηιτα Ιν τοις α^σίνιχοΐς , » '5ηλνχοΐζ όνομασι^ τω
ίνιχω αντί πλίΐ&υντιχϊί ίΧςήσατο, ωσπίξ «τος".
Νοία Ι)1ν νεϊΐηηι τίλλίται. ΝηΙΙια εηϊηι ηεηΐίε αηΙιηαοηιιη, ηεηιιε ΐεεεηήοϊΗηι αβίί εβ, βαιΐ ϊβε>
ΠΗΜϋΥο βηξίιίαή ρτο ρΐιιταΐϊ ϊη ηοηιΜίίί τηα[ειιίιηϊί
& /οεηιϊηϊηϊί. Ηιμ > ιΐΐ ηονϊίαίεηι Ιηαηο εβκξίΛί)
τφη. ΐρβ ·νετΙ/ί(ηι τίλλίται α τίλλομαι, ομογ,
αά βερ/ι/εηίεηι ηοίηϊηαήνιιιη ττ/ξ-ον οζχιον, Ιιοο οτάϊηί:
όι μίληάςιης ύμνοι άς_χα), χα) ττξοφάσαζ τάρ
ύςίξων ύ^ίξ αυτί λά^ων , χα] -τηςον οφΐιον τίλ
λίται ταΐς μί-γαλαΐς άυτπ ά^ίταΐς. Ηϊηο ΗϊλχΛ
αά ιεβ'ιηιοηϊΑ εχ Ηφοάο , & Εαήριάε α\Ιλιλ ά'κεηί
ΐρβ ην &? ίνγιν ηοη εβε βη£ΐιΙ<ιήί, βά ρΙιιταΙΉ ηιιηιεϊ'ι
ρετ βη/ορεη, φι,ύ'α βροορε ιβ ϊη ύΐο <υετβι Ηεβοά'ι.
Τοις Ίίν,χάλχία μέν τίωχία-,χάλχίοι £ϊτί οιχοι.
ύΐ>ϊ ϊηΐετρϊεί Ηεβοά. τό «ν, 4ίί, αντ) τκ νισα,ν>'
ώζ πτα^ώ σοφοχλΐΐ «ν βΓέ άμφι -πλΐ&τοιχλημαχίς, χα} από τ«τ« ψηται χατά σν^να•Άϊίν
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•πτίντης, σα, συλλαβής. 5εά ΧΛΐηεη αΙΙαίιιηι εχ
ΛήβοίεΙε εχειηρίιιηι έΙατΗΐη εβ , αί &? ίΙΙαά ήιαάεηι%
αν ίξίφΰίτο τοις μέν ώ τξίχίς» τοΐς
τά
•πτίξά. Νοη βη^ςεΓβηΐϋΓ ΗΪ5 <^αΐ<3ειη ρϊϋ , ίΐΐΐί
ν^Γϋ ρεηηχ. ΡΙαηε ακίεηι άιβσεραηί 0<είΐ α ία~
ήηϊί \η Ι)αΰ ηοηιίηΗτη ηεαηοηαη ιατη βηξμΙ*ή νεήα
5)πίαχ'ι.
%
Νοοιϊπη εοΙΙείΊΊνα, φι& α €ηά! 7Γίξΐλη7ΓΤΗχ.ι£
ά'κκηΐιιγ, & φίΛ νο(ε ηιιϊάεηι ΐνκά* & βηβΐιίαϊϊα,
/εη/ΐ4 αιιιεηι πλη&νντίζά βηΐ, &? ρτ^ίετεα ηοηηηΙΙα
ραη:ίϊνα, εοηβΐΐο Ιής ρΐΛίεήηΐίΐ! : ΙΉέί εηϊιη ιν,ϊΛ
βίο νει ί/ο ιη ηκιηετο ηοη εοηνεηϊαηί , ϊά ίατηεη 6τ<«Φ εαηι Ζ,αήηΊί οοτηιηηηε εβ. νιτ£(1> Ρ^γϊ ίη £τΐίίΐ*
ίκαηϊ. Ηοηι. ώς φάσα,ν η ττλ^ύς , Γιο Ιοαιΐ»
εΛ ΓηιιΐΓΪίύΐίο. Ραηβιη. τά ίθτος τδ άιτωλικόν
άττίς-αλαν·, Οεη? ΑεΙοϋοα ηιϊΓεΓύηϋ. ίαάαη. μη«Γίν ατί^ος Β-ατίξΐω λίγονης α,χάλχ5ον , αλλά
μαχόμίνα πάντα , ομος 7τύ$Γί<&α'ιμί ηξ'ιχν , χαϊ
ττξος τάν άυτϋ λάγον ίχαςος ύπά^ιιν Ιπα^ωντο »
αιτη ηώϊΐ αΐίετ αΐιεή ΰοηβηίαηειιηι άΐίετεΐ , [εά βηιη'ιηο ριιριαηιΐΛί ηΜοηήήια ρε'βααάετε ίηώί νοίείαηί,
& αά (ααηι ηιιίίηαε τααοπαη ιηε άηιετιε εαηαίιαηιιΐϊ.
ΥκΙε Ειηηιαηΐίε'ιεηι Ίη βΐιοΐΐί πβΐίΐ* ίοηιχηκηπ άε ηοηήηαήνο*, & νεχίο , αάβΆϊνο , & [κΐβαηήνο.
IX. Νοήιίηα ϋααΐί» ροίΐυΐαηε νεΓ&απι
Ο)*ϋ5άοιτι ηαιηεπ. άμφζύ τξίχίτον, αηώο αινηιηί'- ^ύο παΐζίτον, άιιο Ιηάιιηί. ΑιϊβορΗ. τι
φίύ^ίτον\ * μίνίΐτον; ηπΐάβίΡΐίΐίί ηοηηιαιιε}?ίί£ ?
δχρε ΓδΓηεη ακη νεΓ&ο ρΙαΓαΙί οοηβηιιιηΐαΓ. αμφω τ^ίχασί} αηιυο αινηιηΐ.
Α 4
Ενιπ-

|

ΟΑΡ. I. ΏΕ ΟΟΝ5ΤΚυσΠΟΝΕ

Ειίπρΐά. ά'μφω ίΓ' αμ ίζίττηυσαν αθΑ/ο!»
βίον> αηώο βτηιιΐ εβίαυεηιηΐ ιηΐβναηι νζίαιτί.
ΑπίΐορΗ. αλλ' ανεΤ^β <Ρόο γυναίκα φίύγομίν
μιαν3 αη άηο νϊΗ βί£ϊηιιι$ αηατη ηϊαΐί&ητηΐ
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ*
ΈΛ&ζνη. ατηηιηο ταύο εβ , οηυά άε άηοΐικ βηε άιιαίί
ηοηιίηί ΙοηαιηΐΗΠ ιοη)αη£\ ιηϊηι ρο][»ηί <ηιΗ νετίτο
άκαΐι, <νεΙ ψΙατΛΥι. ΊΖωχξάτης* χα) Πλάτων ίξΧί«θΌν, (Ία ίζΧονται. 5οοΥ3ίη, δί Ρίιΐο νβηίυηΐ.
ΐβ αηΐ/ηι ηεοε/αήο ηοηιεη άααίε ί«βι ρΐιΐΐαΓι εοημη%εηάιιηι , εατη άιιαΙϊ$ ρήηια ρεφηΑ αιτεί. Νατη, ηο·?
ίΐϋο Ηο'αιίηεϊ νΰΓΒβΓαηΐϋϊ > νηΙ/Ί βταίίά, ΛΪ'ηετ ί/£εηε ηοη ροβΊιηΐ) η'ιβ ά'κιηάο, νώ άν^ω7ΐω τύπτομίν. ΑήβορΗ. %ίνω γα\ (σμίν. 5υηΐϋ$ εηϊιη
Ιιοίρίιεδ. Ρϊηά. ζ. ΟΙγηιρ. ΡΙαταΙε μηχ'η αιηι <υεήο
άααΓι : μα5όντϊς £ί λαβξώ Ύτα^λωσΊα ζάξακΐζ
ως ακ^αντα γαμώτο», ρτο μα9·όντίς γαξνασι,
ηυί ώάίςεηιηΐ, §3ΐτΐιιηί, & ηυ§3ηίϋΓ ^ηιηυΒΠΐ
οοΓνΐ , Λυΐίέ, & ίηίΐρίεηΙβΓ πΐϋ1ίί1θ€|06ηΗχ αν\άί.
Κε<\Μ νετο ασαηάα εβ ίεηβτα ΟχΛί'% 'νηχεγρτεήί^
ΐΗτη αάάίχ: τά γώξ γα^ΰίτον, χακωςι Οα νετϊ
τηαίε ? Αη Ρϊηάατο 1)ήεοχηηι ρήηαρϊ ηοη Ι'κεαχ , η'ιβ
ηαοά Οχατηηιαχϊάι Ι'ώει , ρτχ/ετχ'ιηι ον,ηι ϊχλ Ιοαίίΐίΐ
βχ ηοη αΐίηιιε ιχεηιρίο Ηοηεή ΙΙϊαά. 4.
'ίϊς, οτ« χείμαρροι Ίϊϋταμοϊ κατ οφσφι ρίοντίζ
Έΐζ μισγαγχίίαν συμβάλλίτον ομβξίμον υ^ΐΰζ.
Βυεηΐερ ίη

ςοηνβΐίειη £οη£επιηΙ ίιυρείοοΓαιη
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ϋϋ χήμαρβοι ρΐαταίε ίοηβταΊίιΐγ οητη άιιαϋ σνμ/δαλλίτον. Ει ΙΙίαά. 1 1, ίΐ ώίίς ίςόν, Π ήΐϋ είΐίί,'
υύι ν'ιάα ρΐιιτφ ηοηκη ίίΐηι νηΙ>ο άιιαίϊ 'μη'άαιη.
υΤΚΙΝΟΙΙΕ ΝΟΜΙΝΑΝϋΙ
ΟΑ51Ϊ5.
I. Οηιηε νεΓίηιηι ρέιΤοηβΙε βηϊΕΪ τηοάί
ιππικρε ηοιηίηϊπναιη Η3&ει·ε ροΕεβ3 εύηι
υιπιιυςυε ηοπιεη 3(1 ε3ηάεπι Γειη ρε«ίη«;
αιμΐςιηο^ .πΐ3χίπ)έ είΐνεΓ&ιιπι ΓαΒΛαηη'ναπι,
νοο»«νύηι, & 3ΐΪ3, Που* 3ρΐΐ(1 ί^είποδ. τ$
^ζα,ς ίςιν αυτά νόσημα; 8εηεΕΙιι$ ίρβι εβηιοτν%ι$. Δημοσθένης καλίΐται ρήτωξ. Όειηοβύεηεε
νοεαίαγ ΚΙείον.
I I. νεΓ^αιη , φιοά ίηΐεΓ (1υο3 ηθΓτπη3«νοδ ροηϊιπΓ , οοηνεηϊε ζρνά Ι,Εΐΐηοδ αιπι ϊΐΐο
Γε&ο, φΐΐ νεΛί 1>α(Ϊ5, & ίαηοΐϊηιεηηιπι είί,
ςαοπιοάοαίΓκρε πιικεααΓ οΐζύο: βρικί Ογβεεοδ Ης δΐί^υ^ηϋο εοηΕΓ3Πϋπι. Ρ311Γ. τη 7τόλΐΐ
ΐτϊν οραξοζΚολωνΉΡίς , Ιςϊ ρΓΟ ίκτι. ΟοΙοηΐάα
εβ Ιοαι$ νίοΐιΐΗ$ ηυΜ. Η3|ίθΛΓη»ίΓ, «τοί όχωξος μύκιοί λαμωης καλπιται > Ιοπι$ /βϋ ναοαηίΗΤ
Μηοϋ- Ι^ηπό (ϋεεηϋαιη εΙϊεΕ, ΟοΙοηίάκ
βιηΐ ; Ιοοκί 1)ΐο νοοαϊιιγ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηοο βΐαΐίβη'ΐ! ^ηα$ ΐί[«τραηΐ ϊηίηίιιιη ΖαϊΙηΊ,
Μί άοαΐ ΕτηπιαηΗΐΙ. Οιατ. ίη Ρφη. ΕχροΓυϊ ΒγονίΐεΓ οοηΓϋΙϊΐϋπι πιρυπι : Λΐιάε ηυηο ίϋΠ3 «Ιδ £υο
<ϋο«χ: ου]ϋ$ £ϋϊΐ ίηϊπιιπι 1υ<ίί οοιηρίΐ3ΐίΐϋ , ρτο,
ευ]ΐ}δ ίαβηιηί. ΡΙιη. Αη§υ1ίίχ, αηάί ρΐΌ,εΗίί
ΙΓιΗιηοδ, ϊρρεΙΙϊΐϋΓ; ρχο ίρρ^ΙΙϊηΐϋΓ. Τιηηΐ.
Α|»3.η(ΐϋ<α ΪΓ* 3Π10Π5 ϊηΐεεΓϊήο είι.
Α /
III. Ρο,

'-.ί
ίο

■

ΟΑΡ, I, ΡΕ 0ΟΝ5ΤΚ, ΙΝΤΚ, νΕΕΒ, '

III. ΡοΛοπογ ηοπιίηαεΐνιΐδ Γαρρο γπιιι^γιιγ
€ΐ€£3ηί6Γ ϊη βεηΐϋίννίΓη, Άξ"Γθφ<ίνης 4τι τω»
κωμικών , ΛνίβορΙαηεζ εβ εοιηϊαι$. Δημοσθέ
νης ην των σοφών, Βειηοβίιεηε$ εναί βρίεη$,
ζ δϊο Ηογλγ. Ρί($ ηοΗΗιιηι ΐμ ψηο^κε βοηΐίατη,
ρΐΌ , Ρΐβ5 £α ψΗοψιεβωπ ηοΗΗ$.
ΑνΝ ΝΟΤΑ Τ.
ΟΓαοίδ βηϊύίΐη , κί Ι,ατ'ιηΐί, τηο! εβ> ρήηιαη
& (ίί»ηάαη% ρβΐ/οηαηι ηοη εχρήηιετε , ηϊβ, ίητη ά'ι(σείίο , αηί αηρύαβί β^η'ιβΰαίατ. Όϊίαεύο. Ιβοτ. \
,(τι) μίν ττΆΐ^ίία^ ίπι&υμίΐς, ίγώ <Ρ£ τιαι^ίύιιν
άλλας ίπιχίίξω, (υ ^υίιίειη έΓϋ<!ϊΐϊόήεπί (ΙείΐοΐβΓ35, ε§ο νείΌ αϋοδ επκΙΪΓε ίη§Γε^ίθΓ. ΕπηρΙιβίΐδ.
Όειηφ)€η. τον 7Γαιτίξα ως άτΐϊκτα,νον ί^ά ψόν
ίμυντΖ; Ε§όηε ρβίΓεπι ιτιευηι ίηίει-£εςεππι ?
Υοοίί ιίεηι ίοριύ^Λ ρΙαχΛίε, νεί βη^αΐαη ηχγΙιιτη })αΙ>ιηί. Αή(1. σπίξ>μ<ζ «Ν και κα.ξ7τέ>ς <Ριαφίζχσιτω νζί^ον κ.αι 7Τξότίξον , ίείϊψη & ίΐϋύ.α$
άίήεηιηΐ ρποπ δζ- ροίΐεποπ.
ν
Α,ήβορΙιαη, και συ, χα} συ χαίξίτί. Εί Ιυ,
& Ιυ Γαΐνείε.
Αήβ. τϊ εΓέ (Ρια,φίζίΐ ή αςίτνΙ, και ή £ικαιοσύνη άυτη, ί'ηλον ίχ,των ίίξημίνων ,ι-(\α'ιά άϋίεηί ■
νΪΓΐυ&, & Ηχο ^ίΗίΪ3, ρΐαηιιηι εΛ εχ ^ϊΛϊί.
1/βθΐΛί. Ύίλαμωνος μέν αιαΑ> και τίΰκζος
1*γίνη&η. Τείϊηιοηε Αρχ , & Τεικει· η»1υδ είϊ.
Ραή ηιοάο νετί/ΐαη ρΐιααίε ηβΰίΐίοητη ρηβηαηι
[εηΗΐίΗτ. ΧεηορΒ. ν^ω και σύ τά δίκαια, ττξάς
αλλήλας 7τοιήσομίν.
Ε§ο , &: χα )υί\3. πιυίυό
ί&άεηημι, ίγώξ και ό ποφμίύς αλλάς μΛτίλίυβ-όμί&α., ε§ο , 5ί ροπίΐΟΓ αά 3Ϊΐθδ 3<χεο1επΐϋ5. .
ΟΑΡΙΙΤ

ΟΑΡϋΤ

II,

ΡΕ
ΡΚΟΡΚΙΑ ΟΟΝδΤΚυΟΉΟΝΕ
ΙΝΤΚΑΝδΙΤίνΑ ΥΕΚΒΟΚΙΙΜ
δΙίΒδΤΑΝΤίνΟΚΙΙΜ.
I. /^>ι·3?οί ίτοφίοηϋίίίΐηηέ οίΓΟίιιηΙοςπηηϋιΐΓ
ν_Ι γει-β» ϋ3Πΐ 301ϊν£ΐ, ςικιπι ραίΐΐνα^ ία
ς^οοιιηφιε ιειτιροιτε, ρεΓ 'νεΓ&υπι Γ> ΒίΙ^ηΐϊνΐΐΓΠ Γ & ρΒΐπ'αρϊυπί. ~Σωιΐζάτϊΐς τυγχάνίΐ άναγνώσκαν > Ίά είΐ , άναγινωσχα. $οοΐαίέϊ Ιί&ϊΐ.
δορίι. η' αιωπήσας ίο;ι; ρΓΟ « σιωπήσας ί
ηοη ίαο£Μ$?
ίυοΪ3π. σύ εΓί οΓ«Ν τι ττ^άττων τυγχάνας;
ρΓΟ τί 7τςάττίΐς (ιι νενρ φήά /αοϊ$ ?
%ν ίχ,βάλλων, ϊά εΛ, ίζίβαλλί, ε/ϊοία&Λΐ:,
Ιίοοη φλύαρων τυγχάνω, ηπ^ον.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νεΓΒι [μοβ&ηϊνΑ [ηηι ίίμι, τυγχάνω, ύττάξχω, ίαπα. Ιιεηι γίνομαι , βα γ'ιγομαι, Λο , <υά
Γυιη; αρα/Ι Ροϊίαί νίίο %νξω, τιίΚω }7Τίλομαι ,
τίλί&ω.
Εβ Λΐιηιη ίοηβηιίΙΐΒ /;<£ί υβίαή^-ιΠΛ αρηά Ου<ϊίθί» & ραβιιη οΙνίΛ , ίτΰγχανον ΤΓίΡίΤίμτών , εηιη
ίπιΒιιΙίηδ,
εΛ, ΒΐηΒυίίώαπι. Αήβ. άντ,ξημίνος ύπαρχα* ϊ& ιβ, ανγρ/,ται, ΤυΙ)!.ΐ!ϋ5 οΛ.
ΡβΙ. 12$. γίνη&ιίτω τα: ωτά σα τιορσίχρντα ,
βίη! 3ϋΓ68 Ιυχ ίηΐεη^εηΐίϊ , ίά εβ, ίηΐβίκίαητ,
3ΐΙεηά3ηΐ, 7Τξοσίχ,ίτω.
Βορά.

<
.
ΰΑΡ.11. ΟΕ ΟΟΝ5ΤΚυθΤΙΟΝΕ
>

ι%

5ορ!>. μϊν%ώζ χι/^Γς ΐ'^ών ; ήΐ3ηέ υί ΗβΒεβ ?
Σαιϊηίί ηοη εβ /;<«<; ά/ηΐαχα ναΐάε /ΑίηϊΙιαηί. ΡΓι·
η'ΐΗ5. ΟοΙιιΒεΓ εΛ ίη α^υϊχ νίνεήϊ, %ά ιβ, νίνίί ίη
β^ϋίδ. β«>·. ί/β Οΐαΐ. ΕΛ, οι ίς'ΐδ, ε|ΐΐ3ΐί ίπ εχίΓεπίϊ.
' ρ3§ΐηα Ρ1ι3Ε(3γϊ , ηί« ίρίΐδ νειτΒίδ Ιο^αεηδ 5οςΓ3?Ρ5.
Ονϋ. Οηιηίβ ΓυηΙ ΗοΓπΓηυπι Ιεηυϊ ρεη^εηΐί» 6!ο ,
ρτο , ρεη<4εηϋ. Ιη βοήί ΐαηιψ Ιιίΐεήί βρ'ιβιηέ 0(·
ι (Ηττιιηι ύΗ'μιηιαάϊ <υετΙ)οηιιη ρεήρΙηα[εί.
II. δϊπιί1ίΒυ5 νεΓΒοππη αΓαιιηΙοοιιΐίοηίΒπ3 ίεΓνϊαηε ά\\ά ίείάεπι νειτΒα, υϋ, μ(λλω>
\%ω , μίλλω ^άφίΐν , Ίά εβ, γςιά-φω, /ΌΗίατ^
%χω λαβών, ΐάείΐ, ίλαβαν, αοεερΐ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηϊηε Οία βοηήαΐα ααερήΙαΐΐοηΉ Ίη ίηβ'ααΐ.
Ιώ. 3. ήιαί.ςο. ίΧίΐς λαβών Ανάξια τόσα; ίχο»
λαβών. Αοεερϋίΐ ιζηίανα ρεουηϊχΡ Αοοερί.
Λάάηηί αΐίηαί ρηιάίβΊί νεΛαιη φθάνω ,
κβ»
ηΛάεικτ αάάαιάιιτη. Ναηΐίφ&ην 7Γοιήσα<Γ> ϊφ&άχην ττυ&όμίνοζ, ηοη β&ηιβαΐΐ α'οβίιαέ; ΈεεΊ, νΗ
ααά'ιεηαη, ίεά αηιενεηϊ, [εα αηϊιάρανϊ £αύεηάο, νιΐ
απάιεηάβ, βεα φιοά Ίάετη εβ , ρπΰδ £εα, ρπΰϊ αοιΐϊεηηι. ΆΙηΙιο ηιΊηϋί άκεηάαηι εβ, νεήηηι Ιαο^,
Λΐίανε , ηιι'ώαι ίη ρεήρηΐαβ ιχτύοταηι αϊιηιιΐϊ τιαφλΧίΐν> & /αρετναοαηεα εβε : ηατη, ψΛ£ βαρεγβιΐΛ
[αηΐ ■> βηϊ'ΐίϊ ηαεαηι εοάεηι ηιαηεηίε βεηΓα. Σύάαη.
παίζίΐς ίχων > Ιαάίϊ. ΑήβορΗ. λνξίϊ'ς ίχων , ηυ§3ΓΪ<!5 «)ί;ΙίΓ35. ΡΙαιο. ττοΐα ύττο^ηματα φλυα- '
ζίΐς ίχων', ηυο8 οαΐοεοδ (ΙεΒίβϊεηδ ? Ιώβηι. Ιττιόντος ,αξα &ανάτχ Ιττί τόν χν&ζω'πον , τά μέν 3νιΙτον , ώς ϊοίκίν, αι/τδ (έτη&νήατχ,ΐΐ. το οΡ' ά&άνα«τοκ σ£ν, και α^ιάφ&οξρν οιχίται απών ύτηχ(

1ΚΓΚΑΝ5. νΕΚΒ. δΙΙΒδΤΑΝΤίν.

ι3

%α>(Άσα.ν τω Β-ανάτω, ίη§Γϋεηίβ ίη Ηοπιΐηειη
ηιθΓΐ€, πιοπίϋΓ ηυίιίεπι, υί νί(1οΙυΓ>ϊ^, ηυο<ί Ίη
ίΐΐο ιηοΓίδΙε εΛ ; 31 ϊπιπίοΠίΐΙε Πιΐνυηι, <5£ ϊη<:οπ-υρϋυπι ίΒϊί «ίΐεηχ πιοπί. £αγ έίί Ιεηιεηϊύΐ) β ραηϊίψΛ ϊχων & απών άετηαι^ «ιηάιτη τείιηεΙ/Ίι βεηίεηϊιαιη , ^ ρτορίετεα τεάηηάαηί. Αι , β εχ Ιοοιιΐίοηϊίια ρτ'ιοήί χεηετ'υ α,ΐΐ({ίάά ΐοΙΙα$) Ιιαιιά ϊάεηι ίοηβώ'ιί
/εη/ια: ηεψε εη'ιηι 'ΐχίΐς Ίάειηβχηϊβοαΐ, ({ΜΑ ϊλαβίς*
ηαατη ββη'ιβαιύβηαη Ιιαύεί ϊΗιιά ίχαζ λαβών. 5εά άε
*υοοαΙώιΐί7Γαξίλχασι, ξβίηοταύοηε βκρζτβαΐί. Ιε«εηάϋ! εβ Βαά£ΐα ίη ϋοηιτηεηίαν. Ιϊπ^ηλ Οϊλοα.
III. Εβ<16ιϊι νεΗ>& ίιΛίΙ&ηπν» εοηίΐηιυηίιΐΓ αιπι ραπίοΐρΐο νεί&ί νμι, αό}ατ\άο αΐϊο
ίηΠαρεΓ ηοιηϊηΗείνο. Εικί&η. άύ φαι^^ος αν
τνγχάηις , βτηβεν ε$ Μίανϊ$, 1>3Γΐ?&Γέ
νειτ1>νιιχι , βηιβεν ε$ ΙήΙανίί εχΐβεη$.
' ,
ϋεπιοίΙΗ. « γάξ ίΧ&(>ός ύπϊίξΧίν ων, ηοη
ιηΐιη εναΐ ϊηϊηιϊοΗΒ.
IV. Εοάεπι ιτιοάο οοηΟπιίϋαΓ 3ΐίςιΐ3η<1ο
'νβΓΒϋπι ττίφυχ,α έ φύω. ΗεΐΌά. «<Γ«<ς άτως
αν&ρωπος Ιών ίυ^αίμων πίφυκί , #κ//ζ/ί Ιιοηιο
ίία ΐ/εαίη$ φ.

ΟΑΡϋΤ

III.

ϋΕ
\
ΙΝΤΚΑΝδΙΤίνΑ ΑΌ^ΟΤίνΙ ΕΤ
δΙίΒδΤΑΝΤίνΐ ΟΟΝδΤΚυϋΤΙΟΝΕ.
Νοηιΐηα ζάμΆΊνΛ, αηίεαίί, ρΓοηοπιΐη», &
ρΜΕΪοϊρΐ», οοίΐίΕΓεηϋ ειιιη Γαΐδ ΠιβίΙαηΐϊνΐδ
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νΐδ §εηεηκ, ηυτηεΓΟ, & οδίυ. άγαΒός άν^,
νίτ ίοήιιί. ντί7ϊα.ιόλίυμίνος νίανίσχ,ος , 1 ΐτίιάπκ&
ί%νεηΐ$. ήμίηζος οίκος , άοηιηί ηοβτα. νταΐ^ί
<Ρυο αγαΒ-ώ ) και σπανού® > ώιο Ιοηί ριιενί,
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε 5.
I. Ιηΐ€ΐ<ίαιτι ηοη ΓεΓροτκίεί βφ'βέΗνύπ*
Γϋβίΐίΐηπνο ϊη ^εηοΓβ.
Ηϊηε ερυοΐ ΚοιηεΓοιη. κλυτο\ ί'π7Γο<Ραίμ'Μ> ρΐΌ χλνηίΙ, ϊηοΙ$ία
ΗίρροώυιΐΜ. ατίΡ βα,Β-ίΐα , ρΓΟ βαΒύς , ρνοβίηάυ$ α'έτ. αιΒϊιξ Β·*ί& , ρΐΌ Β-ίΐος > άζνα$ α(1)6Τ>
Επ &ρϋώ Ηείϊοϋ. λίνχοϊσιν φαξέίσσί χαλυφαμίνω ΐοξόα. καλόν αΊ^ώς, χαϊ νίμίσις, οά?ιάϊάϊί.
νεβίΙ/Μ$ ϊηάιιία νετεόιιηάΐα,
Νεηιεβχ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αοαςϋΐ ύοο ροήβιηικηι Ίη Ηπιναίϊί, & έοηιροβΐ'α
ίιγϊιχ βηιρίιάατη. ΙΙΙα εηιηι Αΐϊιά$ βιΙ> ηπλ ιετηηηαήοηε οόιηιηιιηϊα βηί , «ί; κοινωνάς » ρ3ΝΪ<:ερ5:
οχηθ(>07Γ0ς 3 νυΙίιιοΓυδ, (ΟΓνοδ: χ^σιμος, υΐϊΐίδ:
φρόνιμος , ρπ^εηδ: ΐλ(ΰΒ*ξος, ΙιΒογ: κόσμιος,·
τηοάεί\η&: ίν^οξος, ^ΙοιίοΓϋδ : 7ΐαξάΊί"οξος , 2^ηιΪΓίΒϊϋ'ΐ, ίηορϊηοί: ίμ/ττί/ςος, ρεπιυ$: άττί/ςος,
ίτηρεπίυι: φιλόσοφος , αφιλόσοφος , εχρεΓ5 ΡΗιΙοΓορΙιϊχ: παμφιλος , οηιηιυιτι βιηΚϋϊ: ιτολΰφίλος, πιυΙίοΓϋπι 3ΐηί<:υ5: άφιλος, ίΐηε 3Γηιαδ,
6?
εΐαβίι, ηιιχ εϊιαϊη εοιηηιιαή Ιίη^αά^ ίΐιηι
ΜαβνΙίηίί & /αιηιηίηΉ βιύ εαάεηι ΐετηιΊηαίιοηε εοη]ΐιη£ΐιηΐαΐ. Αι ροΐΐ£Λ & Αίΐ'ιά, Ιονξϊΐα γϊο£τεά\ιιη·<
Ιΐίτ, & ΊΙΙα ει'ιαηι: ΒυζαιΌς, ίοπβ νεη'εηδ : βίαιος,
νϊοΐεηιΐίί: σιγαλός, ίκϊίάΐηαί : μίμπτός, ςοΙρΕβίΐίϊ:

,

ΕΤ 5υΒ5ΤΑΝΤΐνθ.

υ

Βίΐίδ: φορητός, ίο1εΓ3ΒϊΙΪ5 : <φα£λος> ηι,υοί, ρί§εΓ: λαμ7Τξάς, ΓρΙεηϋκΙυχ! © ρΐιιήηια. α/Ία ιοιηηιαηί* βεηηα /αάαηΓ. Ηιηί αρκΛ $ορΙιθ€ΐ&η : χρίσις,
λαμπάς, ρη λαμπρά, ]ιι^ίεϊυπι Γρίεη^υπι,
πια§ηίήςυΓη. /ί/ί;» ψι/^«ς άφα^νσαγης , ηοη
ρ2Γ«η(68 νίίχ, ςοηΐεηιρΊά νίίΙ: λ6 άφίΐ^ίω,
ηοη ρ3Γοο', ςοηίεπιηο, ρ™ άφα^ήσασα.. Εβ
'ιηίηι βττηο ά« ίίΚα'ηΐί /ΌτοήΙιΐί· τύτω τώ τήμίρα>%
αραά ΧιηορΙιοη. ϊΛί άαο ιΐίεϋ: τάτω-τώ τί£-»α,
αραά ΡΙαίοηεηι, ίΛχ Ηυχ 3ΐΓεδ, ρτο ταύτα, ταί
τμίρα, τίχνα, αραά 5ορΙ}0(Ιεηι , β£φί <Γωξητός9
ύχ,άπητός, ίπιρεπιιηι αοηϊΐιίπι, ηοη ρείκυηι.
II. Ρίϋ ηοηηηικ]ϋ3Γη εεηβπ'3 Γηυΐ3«ο τείρίαεηαΌ ηοη α{1 νειτοα, ΓεΛ ζά ίϊ§ηίίΐα3Ποηεηι.
χβ'ς/ον χ,αλλ'ις-η , η^ηρία ρηΐώεννίηια : ΐυφυώς
παΐίΡίον, τη^εηΐοβϊΐϊ ρηεταΙη$ : τίζνον φίλί,
φανε^βΐϊ , βρυοΐ- Ηοπιεπιητ. Εϋ αρικί δ^ηείιηηι, μίΐξάκ,ια ίιπυχίΐς* ρΓΟ μίίξακίσζοι ,
βεΙϊεε$. Εϊ αριιά Αη^οΓεοηιεαι/ βζίφος
φίρργτα,^ τόξον > ϊη/αηίαη ^εβαηΐεηι αγοηιη.
« Α Ν Ν Ο Τ Α Τ. '
Είειη (αάαηί Έαύηι. Σιιάϊ ΛΙε&αΙφα, Ιαάϊ
βοταίια; Οεηΐαιίϊο ϊηνώ'ηατ ιηα&ηά, αρηά νϊτ&ιΐιΐιηι;
& αραά Τετεηήαηι, Εμηαώητη /«««ι. Ώι ηα'ώαί
ΒηάχΗί ηοη ρτοοαΐ α βηε [αϊ ίοηιηηηχαήϊ.
III. ΑφεέΗνυιη πεαίπαιη νεηιι^έ/υη^ίειίΓ
ίοοίΐ3ηΐ:ίνο ΓηαΓοοΠηο, βαε ίοεΓηίηϊηο. ϋο
πιοίΙΙι. ά&τιςον ταΐς Φο^ι/τώ/ζ » τυςανί'/ς, ί/ηϊ·
ί&?» ΚεΙη$ριώΙ. εβ ίρ·αηηϊ$.
Ιάεηι. <ατονΐ)ρόν Ό συκοφάντης, χαι Όταγίτα.χο&ίν βίοχ/ΟΓΜ*
φιλαίτιον , ϊίηρνοίψη %υίά
Φ
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Φ βοορ&αηία, & ηηάϊφιε ϊηνίάιιηι, αί^αα
ιηββκιη.
Α Ν Ν Ο Τ Α, Τ.
Ι.3ΐίηρ. Ιηήάί γ« εΛ ΚεΒυδρυβΙ. Ιγηηηϊς.
Εί} ΙιηρΓοΒ» Γε$ εΛ ί^ςορΗίηίί, <9£ ιιη&^ϋε ϊηνί^ί, ϊΐςϋε ίηίεΛ^.
./
ΣαίιηΊ ϊάαη,&εηαί Ιοηαίη'άΊ ιιβτραηί. Υί^ΙΊαι.
Τπ'Λε Ιυρυδ ΛβΒϋΗ. ϋϋΐοε Γβΐίδ ΙιυηιοΓ, ιτΐϋίυ··
118 £Γυ§ϊΒαδ ίπιΒεΓ. &Ιληι. Μΐΐε, <3£ ςο§η3ίϋαι
εΛ Ιιοιηίηί ϋευδ. νΊτ£ίΙί«ι- ν»ήααι & ηιυΐβΒίΙε;
ΓεπιρεΓ ίζπιίηΐ. ΥοΙαπί ηοηηκΙΙ'ι, [ιτηριτ Ίη ΰχ*ύ$ [ΜηηΙΙ'ί^ϊ νοητή χ^μα , ^«λ»» αάάϊάΊι Ερίίείια , άΒ-άνα,τον Χ(3μ& « αλίίθ'ί/α , χαί αίτιον ,
νεπ'Γ35 τεδ εΐΐ ϊαΐΗίΟΓΟίίδ, θ£ ΓεπιρίΐεΓηβ.
I V. Νεοίπιηι Πη§υΐ3Γβ εοηΠιπαίαΐΓ ίηϋβΓίυηι οοηι ΓοΒβ3ηΐίνο ρΙιΐΓβΙί. χρήσιμο* ίΐς τ«το
κα< α; ψίνΛνί'εΓςαΛ Χεηορβ. £/ίζ7<? ^αζ'ί/ λ*/
^ογ
εΐϊαηιβτηηίαΐα ϊηβάϊα.
Υύ ρ1ιαΓ»1& οϋΐη Πηςυίδπ, ϊάςιιε^ Αϋΐϊεέ,
«{Γ* όσ/α τκτο 'ΤΓςαττΜί', ρΐΌ «'^' οσνον, #ο# ς/?
αηιιηιη ύοσ βιείνε.
V. Νε<}ΐαβ ςοηνεηίπηε ρεΓρεϋαό αά/ε&ίνυιτι , & Γϋ&Λβηίίνυηι ϊη ηυιηείΌ. Αηλοΐ.
ίξ άμφοΐν ·φίυ^αν. Εχ η(τΐ5^ιιεβα!β$. ΙίοοΓ»ϋ.
<Γυο 7το/£ χαίξάς τ« λί^/ν» ί/αο Ιοφιεηάϊ ίεηιρονα οοηβϊίηεηιηί. Ηοπν εΤι/Ό ννχπς, <Ρόο τ
>ιμα.<τα.} άυα ηο&εί , £γ' άκο άϊε$. Ιάεω <Ρνα
ΗοπιεΓ. ταταβτσί <Ρέ Βνμάζ ίχ,άςα νιχης Ιίμίιων, ΐίηίηΒα^ιααηε οόυ εχιιίίαΐαΐ: νϊ&οί'ίατη
άΐβάεναηΐΊ$ } αά νεΓ&νιπι, άίβά(γαηύνιη: Ρίε

ΕΤ 5ϋΒ5ΤΑΝΤΐνθ.
Ιτοο ΓΠ3χϊιτιέ ϊη ηοττιϊηι'βαδ οοΐΐε&ίδ. ΡαοΓ.
ντλχΒ-ος ω^μγ\θίν αποκηνουνης τόν μνγΐςϋξα,%
τηηΐίϊίιιάο γηείαΐ , ηΐ ργοο'ηηι οοοϊάενεΐ. Ν3ζΐ^ηζ. και <βτα(>ίΐναι τό ςζατιωτικόν ί<4\ι τιαη£-ΐ}σομίνχς, ογο ς-ξατιωτα,ς, αάξββ ορογίείαί
τηίΐίΐες , ιιΐ οοιιοηιτεηίαν. ΙΙβϊ ηοη ϋ^ηϋύιη
ΠΗΠ16Π15, Γεά & §εηϋ5 πιυΐ:3εαΓ. ΧεηορΗ.
ϊΓέ άυτάς όχλος <&ίςηχίΐτο ι&ολύς, φοβνμίνοι,
μό απτξΑχ,τ-ΐ ηχο/μ» ζ,-βνεάϊεηίες νενό ηια^ηα
ΐϊγομνιάαΐαί τηηΗΗιιάο , Ηιηεηΐε$, ηε βΊίβτα
νεηϊνε?ιί,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Εοάειη τηοάα Ιο^ηημητ Ζαϊιτη 9 ηχ αΙΙαίΐ! (Χ»
αηρίη άοιεηί Βπάχιυ , <3 ΕηιηιαηΗ(1.
VI. δίαα νεΛηπι ίηίεΓ άυθ5 Κε&05 ηοη
ίεηιρεΓ »ρνιά Ογ£εοο5 οοηνεηκ ουπι ίΐΐο , ςυί
νετοί 02»$ & ίίιηιΙαΓηεικιίΓη είΐ: [ία ηεφαο
βφ'ε&ίνυπι ΓεηιρεΓ οοηνεηΐε αϊ ην Γοβίΐαηήνο
ϊίίΐίϊ & (αηάζτηα\ΐο ;κ!/ε&ϊνί. Απίΐοΐείεδ. 3*ιά
<τί οι ρυΒ-μοϊ , *αί τα μίλνι φων>ί Ζβ& ί'&ιην ίοιχβν; οιγ ηυπιεπ πιοΠα, & πιο^ί, ούηι νοςςδ
ΓιηΕ , πιοπ6ϋ$ Γιιηϊ1ε$ ΓεΓε εχηΐοεηΐΙ
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ϊΓυηάι3ηιεηΙυηι & ίαβί <ν&ϊι , 'νηο ίοί'ιια οτλϊιοη\ί 'χΜΑ ίΐηβίιΐΐ, ιμ αΙίηαΊά χτΜιϊηηαί , ·υ.·/ α ηιι§
αΙϊηηΊϊί ηηνυιιηιΐ! : Ό'ιαΙ(ίΙΊά <Όοοαηΐ {κΙ>)(ίΙιι?«. ϋί
ϊη \υαο οΐαίϊοηε , νηίΐ £γαήα: Α(1ο1ε11εηϋε5 ρΓοΒί
ΓαηΙ οπΐ3ΐηεηΙυπι ΚεϊριΛΙίοχ. Αηίοηϊαχ α ΟκεΓοηεΚεϊρϋΌΙϊςχ ρεΠϊϊ βρρείΐϋΐϋδ εΛ: ίαβ$&βηίΟ/ετ II.
Β
άατηιη
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άΛηιιηιιιιη εβ, Α^οΐείςβπίβδ ριτο&ί, ]ιαι εη'ιΐη ΧεΊ·
Ρ'μΗμλ οτηαηιεηίατη ε$ε , φτιιηο. ξ>καη εήαη νετύιι>η ηαηιεϊο αιιη 'ιΙΙο /πηάαηιεηίο εοηνεηίί, ηαοηιοάαίΗηψε ίαηάεηι ηιιιιακτ οταήο. Ιη Αίίετα /εηίεηάΛ
ίαβίίβ, Αηισηίυδ. Η/»ί αά)είϋνιιτη , βιι ρΛϊϊιά~
ρίνη, βρρείΐβΐυδ, ίΐιιη <//β, ««« αιγη ηοηιίηε , ρεΠϊϊ , εοηνεη'κ. Αΐ αραά Οϊ<ζι<>$ Ίά ηοη ού/ετναίΜ
βεηιρετ. Ναηι ιη ΐΙΙο Ρανβαηια άίίΙβί βνρτα εαρϊκ
ρήηιο αΙΙαιο , τίϊ <&όλίΐ ίςιν ομοξος χολωνίό ίς»
ύαβί & /ηύμέΐΗΗΐ ιβ ηιοχ χολωνί^ίς , (\μ βι } «ί
ιιαιν ά'Ηΐηάιιτη /αεήΐ. $ϊηιύϊιετ ιη ΊΙΙο ΎΙιηύά' χμ
ότι μνχϋναι μιχςβν «ν, & <ρΪ3 Μγοεηχ ρ3Γνυπι
€\ιι\άεηΐ, άκεπάπηι £ίΐϊί ηααν : <\μλ νοχ, Μ,γκητε.
ίαβι εβ , ί«ηι άε ιΙΙα αΐιεταη ΊΙΙηά αρροβιαηι μικράν
εηνηύείηι. Ραή ηιοάο Ίη εχετηρίο ατήεα εχΑήβοιεΙε
άάάιιίΐο , νιψιχώαΐ ταιιο οοτηηΐΗηΐί Βγηίαχεβί οντά ,
νεί ονΤίζ) ήπια νεϊΙ?α ΊΙΙα ρν5μο) χαϊ τά μίλη βιηΐ
βώ]ι8ιιιη : άε ηιιϊΰια ηα&ήίιΐΥ , φιαπ ηιοτύιυ βηΐ
βηίιϊια. Αί ΑτίβοιεΙει αρροβίιιτη ιΙΙηά αά γιοχϊτηαη*
νομή φονύ τείαΐίί, ψιετη ΙοηαεηάΊ ιηοάιηη Ίηι'ιίαίϊ
[ιιηΐ Σαίίηϊ. Ύεηηΐ. ΡαυρεΓίβκ ηιϊβί οηυδ νίίΐιπι
«Λ & ιηιΓεπιπΓ, & §Γ3νβ. Οίί. Ο οΙεΙΪΓϊΐΐοηειη
ίηαεώΒϋίίη! ,Νοη βηίπι οηιηϊδ ειτοΓ Λυΐΐϊΐίβ <3ί«ηΗϊ ίΛ. Σαι'ιηε έχετε οροηεύαι. ΡβυρεΠβδ πιίΒί
οηυ$ νίίί Γίϊ. Νοη οηίηι οπιπϊδ επτοΓ ΛυΙΐίιϊ»
(3ίςεπ(3υ« είΐ. Οαία 1/αβ* , /τη βΐμ^αιη οταί'ιοηϊί εβ
ρ3υρε«»8, & 5ΓΓΟΓ.
VII. Οροπιικΐ3Π) αΗ/ε&ίνοπιιη ίϋβ&Ηηύνζ ύε%&ηύύ$ ΓιιρρηιΐίΐιηΕυΓ, ^νΐ3πι εχρή-

ΕΤ 5υΒ5ΤΑΝΤΐνθ.

ι*

γξαμμύν , νοί 7««"'ίυ
Ιϊηεαίη, νεί λ/ϊρηΐηηι νεέΐντη.
τ«ν Ιτβί θάνα
,όάνν, ίν€ νϊαιη, £[ϋΛ
τον ϊίναι. ^ ΓαΙ)»ιΐ(1ίΐιΐΓ ^ <ώ«Υ λ*/ ηιοτίεηι.
14»/
>
/
τιμωξίαν ,
άίξΐιατβ
ραηαιη /οίνβη.
'ίτίξαν τξίχίό<Γον, α/ϊανζα ϊη·
«θα/.
Α Κ Ν Ο Τ Α Τ.
5ΐς Ι/ίιΐίΡ άκιηΐΗ!, Βϊ&οτβ αΗιΙαιη , ίΗ^ίΛ,
(Μ,ηΧΐΙΙΐΆΛ'ΌΟίί·, »ί)03ΐη, &Οιμ? &*ξμω λ«κθα/,
Ιίνβπ ςΒίί^ά, ψι#ςον «α·ίνν»3 »</ ς/ϊ, ί/οΡω^. ΒίΒεΓε £γϊ§ϊ^3ιτι.
,
VIII. διιΒίΙαηΐϊνΐίπι δφ'εέΗνό, ςυαίβοαη<}ΐιε ΗΙικΙ ίΐε, »ο!(1ίηιιη Γχρε ιηνιΐΛϊΐΐΓ ίη §εηίϋίννιιτ). ΙίυΟΓαΓ. οι φαύλοι των άν&ξοΜ&ϋΗ ,
1)οιηϊηε$ ηαιιοϊ. σ^α^αΐοι των άνΒ-^ώ<ζΒ·ων , Ζ>ο'ΐϋίαα β-ν£ιί ΡοΙ^Β. τοέ βαςί'α τβ» ί<αλων»
£νανίί αηιιαίηνα.
..
-ί·
Α. Ν Ν Ο Τ Λ Τ.
Ι^εαι Εαϊιηί ηοηηαηηαατη ]αάκηί: Νίξτ* ΙλίλΛ»
Γ»»», ρι-ο
/λ»*: ονοη,η» οΜνη&α, ρτο οΗοη^Λ
ονα, αριιά ΡΙιηιαηι.
'(.η,ηΜΚ(Ιΐΐη ίη ΚεριΙ*
ά€ ρατήήνΐί.
, ,
IX. Αφ'ΰ&ΐνοπνΓηυΐΒίϋΓ αΙίςυδηίΙο ίπ ρεηίηνοΓη ηοπιΐηίδ 3&Λγ3&ϊ. οικονόμος τϊίς «<Γ/χίας , κίείΐ:, α«Γ/κος, ιη]ί(βιΐϊ <εοοιιοηηα. -Αη*«εοη. ςίφανίαχΛΐ ύαχίν&ων ,
εϋ, ύαχίνΒ.Μ,
ΰ 2
<.<»β

ίο
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ϋονοηα Ι^αεϊηίΙήηα. βωμός λ/&», 'ίά έΛ, λίΒ-ινος, ανα Ιαρϊώα. ΤΗαεΐά. ίν τας>οοΐς χ,αλαμν,
ϊά εΛ, χ&λαμ'ινοις, ίη ββε11ί$ αγιιηάίηή$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ρπογϊ ίΠα ροϊιιίί Ηίίταΐίΐηιιηΐ) (/κατή ΗεΙΙεηϊίιηιιηι τεάοΐεηΐ) 13 \β* ι.ΤΙκβ.
6 άν5ξω<πτος τηζ
αμΛξτίαΐζ. ο υιός της α&τωλίία,ς , Ιιοηιο ρεοολίϊ,
ίϊΐίϋδ ρβΓίΙίποηίϊ. Ιη αίαι άεβάεϊΛίατ ραϊήάρίνη* <&ι<&οιη αίνος , ·υ?/ ργάροβήο Ικ, η)εΙ ιιηαηη]ϋε. βω
μός λ/θχ, Λβί
βωμός ίχ λί-3-8, υ*/ <ςςγ«<Π!·ο/η^ΐίίΌς ί'κ λ/3·«, Αη £362 εχ Ιαρί^σ.
Ηλ€ ΐαηιεη εεΐίρβί ηοη τεριήιατ ίη οηιηΊΙπί ί)»]αίιηοάΊ Ιοαιι'ιοηΐΙτ,ί : ηαηι , β ηιιΪ5 Οϊ*εέ ά'καΐ. μίτα,λλον Χξυσϊί, ρχο μίτα,λλον Χξΰσίον , ηαο ραεΊο ΥΊτξ.
'ίϋ; Β· Ληύά. ι/μμ& Αυπ πκΐίΐΐυπι, ργο ΒϋΓευπι
πιϊΙϊΙΙιιιϊι , ηοη ίιαίεΐ/ίί Ιοαιηι ρταάϋΐΑ εεΐίρβχ.
Χ. (Ζλιγπ ώιο 3φ"εέΙίνΕ ςοηαίΓΓοηϋ , αίεβγόπι ήχ. ΓαΙ)ίΐ3ηΕϊναΓη. ΙλκΪ3Π. γϋΫάαχίΐόν ς-^ατιωτιχόν, ιηηΙίβΙνί$ ίχβτάίια.
XI. ΙρΓ» ΓαΒίΙϊπιϊνα ροηυΐϋιΐΓ ϊηϋΰΓ^νιιη
δφ'ε&ϊνε. τ«ν «λλα'β/Ια φωνύν ίξίμα3·ον, ρΓο
τνΙν ίλλ«ν/χ«ν , άίάίοί Οηεοαηι Ιίηξίιαηι.
XII. ΡΓΣεροίϊηο ουιτι Πιο οηΓιλ Γαη^ϊϋιΐΓ
* νίοε 3φ"ε&ίνί. »<Γβν»/ μίτιί ΰΓοξκς, ιό εΛ, «<^ον»ν
ί^ίΤοξος, νοίαρίαί ϋοηεβα: ο μντ ίυχλίίας 3-άν»τος, Ίά εΛ, Ιυκλί»ίς, ιηοη ^Ιονίοβι.

οΑρυτ

-

ΟΑΡϋΤ

IV.

^

ί

ϋΕ
οοΝδτκυοτιοΝΕ Ακτιουα
ΡΚ^ΡΟδΙΤίνΐ.
I.

λ Γποηΐυδ οοηνεηίε αιπι ηοιτπηε , ρΓοηο*» ηηΐηε, & ρ^ΓΠοϊρΐο, §εηεεε, ηοπιεπ),
& ελΓα , ίΐοαϋ αφ'εέΐίνα , & ΓοΒίΙϊηΐΐνΗ ,
ςυιΒυδ οδρίεε ρΓθεςοόέπεε ^ίχίιπυδ. ο λό-γος*
βνηιο, «τ^ιί, ύονβν, το* ξΰλον., Ηξηιηιη. ·
Όα οίΚάί3 1)ήιΐί αηϊύϋΐϊ ίΐιίΐκιη φ ηοηηώίΐ ΐη
ΟϊΛτηηίΛΧΚΛ^Λριζ /εαιηιίοι ΙΙΙίί ίν ργ&βηύα οηιϊβί},
ΑϊύίΛ [αηΐ ψΑ \ τα) πτόλα, τα) φύσα, τώχίΐξΐ,
τα) ήμίξα>:> τώ τίχνα,\ άε ηνίΐιιΐ! )αχη €αρ:ϊε [ηρεήοή, & Ι'ώϊο ρήηιο [αίίί άχΆιικη) ΙΙΙαά εΐίατη 5ο}ΙιοάΊϊ} Ίη Τ/ταηηο / ρεέιιΐιαη εβ } και τ» μί Χξίΐαζ
βΰίΓί λι<ηταξίΐς τυχίΐν; δί <]ϋ3πι γογπ ηεςείϊίίΠΕίη
«<Ιεό αιρίδ 3 ιτιε ςοηίε^υί ^ ρτο,τγις Χξίΐας·) ΙηΐΗίι
ϊίειη ^νο3·αίνιόν , ${λυχ,{(>!θν , ρούια αά βηΐεηιϊαιη%
φΛχη αά βϊΐιΆατανΛ τε[ριύίιιτ , ί#»ί £ΰοηίηίηα αηβαηΐκτ, ηπιχαίπ^Ηί ηοηιίηα τηκΙΊετώαί ίηΐ/ιιηηίαΐ.
1 1. 5ίαιε ίη 3<1ϊε£ΐϊνί$ ε1ε£2ηεεΓ αΐίςυοακίο
ΓιιβίηεεΙΙΐβίαΐΓ ΓηΙίΙΐ&ηείνιιΠΊ : ίεα εεΐαπη ίη αΓεί€ΛΐΠ$ι τη μνιι ΰ(Ρωζ φοξίΐ, τίϊ <Ρ ίτίξφ τό &τν(>;
ίϊιβίΐιΐίϋεαΓ; χαξί» αΐίεηί /ενε αανατη, αΐίενα
νενό ϊ{ξ}ΐεηι, ίοϋίοεε ιηαηιι\ τύν ίμιΧν συνηχας*
ΐηϊεΙΙεχϊβϊ ηιεαηι, 'ιά είΐ, ψώμην , νιεηίίΐη^
Β 3

III. Οίοι
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III. Ούιη θΓ3εοί βΐίϋΐϊΐ, λώι ίΠίβπι αΐίου{*αδ ίΐ§ηΐβς8Γ0 νοίαηε, Γαοίαηε ίά ρεΓ »Γίκ;νι^
απι ιηίΓοϋΙϊηοφ, νεί ΓοεπηηίηιίΓη , §εηίανθ
ρ3«ίδ , ιπϊεήδνε ρΓίεροίΐϋΐιιη: ο 'Ε^αφ», ο <φ/λί<8τ<©·«> ΓαΒ3αάΐΕαΓ, ύι£ς,β/πί$; ΕραρΒί β1ίιι$τ
βίΐίίϋ ΡίήΙϊρρϊ. κΔΊάζί ΓαΙ>3ΐι<ϋΐιΐΓ,
,
Απϊοαίιΐδ οιιηι §εηίΗνο ηοιτιίηίδ ΓιιΒΠαηΐϊνί ροίΓείΙΙοηεπι , είίεέΐύηιςιιε ίΐ^ηίΗοβί; τοί
των φίλων , ταΝ τ«ς τιί^ίΐς , γε$ αΐΐήιοηιηι : ^·&$
/ονίηηα. τά Όμήξα, βογίρία Ηοηιετί:
Άφςοτίλνς , βνϊρία ΛΗβοΐεΙϊ$.

τοί

.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΙηΙει·<1υπι ίάετη βξηιβεαΐ ΛπΊα*Ιαι έκτη ηοιηίηι,
ηιιοά ηοτηεη εν)%! Μιανβ'ρτΛροηίίΗΤ.
τγ>ς τιμω
ρίας, ϊί εβ , τιμωξία, Γυρρϋαυ'ηι ; τά. τϊίς ίυ&υμί&ς, ίάεβ, ίυ3-νμία.'\ Ιχΐίΐϊ», Γευ Λ3ΐϋ8 3ηϊιηϊ ΓΓ3ηο}ϋϊ1Ιυ8. (
^
IV. Ακιαιίυδ ηεαίπ §εήβπ5 ρΓχροηίϋΐΐΓ
ςαϊΒϋδ.οαηςαβ νοσΗΗρΙϊδ & οπαίοηϊβυδ , ηχν^ως, ν& ρΓΟ Γε ίρΟδ^οοερτΐδ: τό ανΒ^αχατος,
ίά εΛ, ύασ άϊ&ϊο αν&ξω&τοςϊ τό γυνά, ϊά είΐ»

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
7
Οοη}υη§υηΙμί- ατϊκφ ηοη ίαηΐύηι ο«ηρ ηοτη'ιηϊΙιιΐ!, ραηκιρύί, ίεά εήαιη οιιηι ρτβηβϊπϊηιΐιι:. 'ό ύμ%·
Τίξος, νεΛβΓ, ο ΐμάς> πιβαδ: ««» αάνΐϊΐηκ > Φ
ψϊΛροβι'ίοηώιΐί , ξ£ ί«;» ·υ«·£»ί ίηβηίίϊνί ηιοά'ϋ Μ
ϊηβετύί /κι* ί*«ί άειΙαταΚίατ.
*

ϋΑΡυτ

φ

<£)

ΟΆΡϋΤ

ί}

V.

*■
ϋΕ
οοΝδτκυατιοΝΕ Ακτκτυπ
■ ΡΟδΤΡΟϊΙΤίνΐ, 8ΕΙΪ ΌΕ
ΚΕί.ΑΤίνΐ5.
ΟΐχΐιπΗίδ Ίη Οταηι ηαίήα,οαρ. ζ. ατϊκνίηΐη Ιηιικ

I. Κεί&πνυπι ος> », ο, ρΓΕεροηίΐΐΐΓ ίηΐ€ΐ>
<1νιιτ) Βηεεεειίεηά ϊη εοιίειτι §εηεΓε, ηυπιεΓΟ,
& ο&Γα , ίΐοαε αρνιά Ι,απηοδ.
ΌεΓηοίΙή. '-χξΐΚ μάΑϊ?Η% Δαι®ηίΒΎΐς οηΐξα·
τα< τίί (ατόλίΐ έ]υνοίμ.ιν χ.α,τα,σ'Μυάζίΐν , ται/την
/δασκαίνίί»» ,
διάλυαν ΌηΐξΛ&αι. Ονάο νεΓ03 ηιο είΓεί, > ^ςιί βάσκαιναν , καί «Γ/αλν«χ
(σα^ά&αι ταυτκν τ/ίν <Ρυνάμιν , ην ΔκχΒΓίΏης
«τίίξατα/ τ» Ότόλίΐ χα,τα/τκ,ίυάζίΐν. Ορονίεί
βιτιε ηοη ρενβνίηρενε ιηνΐάϊο/έ , αε εοηνεΙΙετε
εα$ νΐτε$ι ([11(1$ ϊ)ϊορϊύε$ ντΗ εοτηρατατε οο·
ηαίυν.
II. Κείαίίνυπι ροΛ 3ηεεοεάεη5 ροβίαιη,
οοηοοΓάαΓ αίΓη ΠΙο,ηοη εαηεϋεη ϊη βεηατε! &
ηϋήιεΓο, Γεοί & ίη ο»Γϋ. ΑπίΙορΗ. τάλαιν
ί'7»Ν τ«ς $βφα&\ης ύβςίζομΛΐ, ηιϊβνα ε£0 ο&
ΐηρινϊαηι-, ηνα. αβοϊον\ Ιύκτ&ί. τοΐς^άρ άλ
λοις, ο/ς ΐ'^ο/Λίν, ϋ'ίΓ^ των άλλων ζίίων <Γ/α<ρίςο/^ίΐ», ηαιιι α/ϋί, %αα ύώεηιικ (*ά νεΓ&οπι:
Β 4
Φ1*"
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ςιιίΐπΐδ ΗαΒεηιαδ ) ηϊΜΙ (ϋβ^ετίιηιη α εαΐενΐτ
α?ιΐιηαΙϊΙηι$. χφμιι βιβλίοις, όις Ιχω, ηίοτ
Ιϊύήε, ψιο$ ύαάεό,αά ν'ει·βιΐΓη$ ^αϊΒαδ Ηββεο.
«χ των ίπτιςολων , ων ί^πτίμψίν, εχ «ρϊβαΐϊίϊ
ψ<α$ ιηΐβί.
III. ΙηίεκΙαΓη ΓαΒϋϊοεΕυΓ αηεεεεοίβηδ. ΙΛααη» εΡίίΝσθ-ώ^ μιμνημίνος | ων ί^τςαξίν, ρΓΟ
ίχίίνων, ων ί^αξίν} Ιί^είτιν ιηειηον εονηπίχ
ψΜΒ βεοΗ. Χεηορίίί χαξίζόμαον οιω σο} αν^ςϊ,
ρΓΟ τοίω, ο/ω» ^ταίιβαιηίειη ΐαΐί νϊνο-, φιαίιε
ΐη
IV. δχρβ Γ6ΐαίίνΗΐη3 & αηίεςε^εηδ πιογ6
ΐΑίΙηοηιηι οοηίΙηιοηΐΐΐΓ. Ηαϋο. χάζη ο/Λε
τΐίζ τιμής, ϊι μί τιμα,τί , ξναίίαί αξο ρνο Ιιοηοτε , ηηο ιηε Ιιοηονα(ΐ!\ Ιάεχηί πτίξΐ των νο
μών, &ς ί>?<ζΒ·Χ(Ρα.ζον *ι-$ΡήμαξΧοι γξαφκνίΐ{% άε
Ιε^ΐίιΐί , ψια$ νοβανί νοιε,υαηϊ ίνιΐίΐηϊ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΟΓοεοαΓη Ιοηιιιηάϊ{οϊτηΑΐη εχρη^φ ν'αΙείΗΤ ϋον·
ν'φ αά Ηετ/η! Ιηίίτ ϊηΓιηυβποηεπι, »«^«ίί, 'δ£
ρπηαίρίυηι Κος ΐηΐεΓείϊ ; η\ι\ζ ρπηαρϋυηι ε]υ&πιοΗϊ ^εΒεΙ είΓε, υί ίΪ3Πΐτι βρειηϊϊ ί3ίίοηϊΌυ$, <^υίΙιπδ ρΓ3Είςπ'ρΓιιτ\υ8 (ρπ> ^«<« ργφήρβηιια') ϊϋί
1>εηενοΙυηι, 3υ( βΐϋεηίυπι, 3υΐ ι3οοίΙεηι £ϊοίε 3αιίϊί^Γεηι. Εί Ύεγεηί. ΚεΓΗΐυε, ΐη ηυβΓη ηιε 30οερίΐΐί, Ιοςοηι, ρτο Κ,είΙίΐήε ηιε ϊη Ιοςιπιι, ίη
Ε|υο ιηε 3ς«ρίΐΉ.
. ~
V. δί ΚεΙηιΐνοΓη ροηαίϊΐΓ ίηίεΓ «Ιΰο Γ\ΛβαηύνΛ, ουιτ» 3ΐεεπιεΓ0 οοηΓεηίΪΓε ροεβπε>
££ί«ηίΐ »1εεπΐΓη ίΐε ρΓορπαπι. Ι-ιιοί»η. <ατόΜις

Ρ05ΤΡ051Τΐνθ. '

%Λ

ίισϊν ίχ,ίΐναι, «ς φωλίκς Ιιναι νομίζαζ, οίνζύαία
ϊΙΙιί βιηί, φιοί ΐη βρεοη$ ΛΥΜίγαΥΪέ.
'
Ρ1»εο. λό^οι /«έν ΙισΙν ί'ν ίκαςοΐς γμων, ας
ίλ<&ί<Ραζ όνομάζομίν > ναίΐαηεί ϊη βησ»1ϊ$ ηοβγύηι βιιηί, φιαΣ βρε$ ηοτηϊηαπιια.
Α Ν Ν Ο Τ Α Γ.
Ιηΐ6Γ(1ϋΐη ηεο οπή αηχείείεηΐε , ηεο εαηι αηβ·
ηαιηϊε ν'ιάείκγ ηΐαήναηι ιοηβηΦε. Μ 2ΐχ. ι %. χή^α,
ηιττοχγΙ ίβαλί λίπττά εΓ'ι/ο , ο Ιζι χ,ο^ξάιτηζ,
νϊάα* ρϊϋρεΓ αηίϊΐ άαο πιϊιιυΐ3, <]υοά οΐϊ ^υ<ιV I. ΡβΓϋηναπι Πη§ιι1.ΐΓβ ΓεΓεπ:ιΐΓ ηοη ταγο 3ρικί ΰΓ3εοοδ ρεΓ ΓείΕΠναπι ρίικαΐε. Χεηορίι. μίτύί ·γάξ τύς νόμχς , ίαν τίς φα,νίξός γίνηται , μ κλίαττων , $ βα,Ααντιοτομών , τχτοις
3-άνα.τός ίζιν η ζημία , ηάτη βεοιιηάιιιη Ιερε$} β
Οαϊί ιηαηίβεβηχ βαύ αι/έ βίγαή$ , αιιΐ οηιηιεηαί
ρηεοϊάεης, αιογί ζίΐϊί ιηιύοίαεβ. τύτοις, ρΓο
τύτω. δορΗ. ίη Αηα§οηε.
οςις
αντός « φξονίΐν μόνος ^οχλΤ, ,
« 'γλώτταν, κν «κ άλλος, « ψι^ν «Ρύί/ΐ',
ΟΜΪοπηηηε εηϊηι βοΐυ,ηι νείβαρετέ, νεί Ηη£ΐιώη3 φιαϊεηι ργαΐεγ ϊΙΙιηη ηείηο α/ία! , αηίΏίίινινε β /)α/?ενε ■> εχϊβϊιηαί, ΰΐ ραίεβαΕΗ να
ού,
ίηαηε! εοηββε&ϊβαηί, «το/, ρΐΌ κτος,
ΑΝ Ν. Ο 'Τ Α τ.
5ϊιτιΐ1ε εβ ΊΙΙίΐά Τετεηήϊ.
5* φώηααιη εβ, φά ρίαπη [ε βαάιαΐ Ιβηϊι
Οΐίαηι ρΐίί'ϊηή! , ^ ηιίηίιηε ικηΙιοι Ιχάειε;
Ιη Ιηί Ροϊια 1)ίο η»ηιεη ρτοβιβικτ βίαιη.
Β ί"
Ιλιει
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Ώαί ακίαη «το; & τχτοις αΙ> «τος, βηΐ άηηοηβτα*
ΐϊνα ργοηοηιιηα, βτρκ ίαηαη ηβσραηίΗτ ηίαπνε» «τ
ϋιαηι \λκ} Ιιχς, Ηοο, ΐ11υ<3.
,

VII. «λ/χος, ηιιαηίιι$ , ο<ος> ^ιια!ϊ$, οο~ος%
φίΐαηίαί, & εατεειά ιό §εηιΐ5 ηοΓηίηα, ςυαηάο
ΓείΗΐίν» Ηΐιπί, οιιιη ίιώβαηάνο Γε^ιαοηιε ίτεουεηιετ ^εηβΓβ ηοή οοηνεαίιιηε. ΑπΛ. τό
*Γέ ϊμβξυον Υινίται > όσον μό%ος δίμηνος , » τζί</«ΐ'ος , ρΓΟ το ςΓί ϊμβρυον γίννται τοοιίτον > όσος
μόχος, (αηίαί βί εηώνϊο, φιαηΐη$ νϊίηΐυ.5 Ηιηεβνϊί } νεί {τϊτηεβνΐ$.
ί-^ίπι. των ί'λίφαντων, ί/Λ/3ςι;ον, «λίκον μο%ος ις-]ν, ψτο ίμβξυον τηλιχχτο, «λ/κος ο' ,μο'είερύαηίητη ίαηίιΐΒ εβ εττώνίο-, $ιιαηί«5
νϊΐήΙυ$. ΉιβορΗ. ναηίξχοΊ
και τό χ,αλ^μ*·
νον ϋ^υζον, <Γ8Τ0 <Ρί ΟμΟΙΟν ΤΥΙ ζΐΐφ-> ΧΟΛ ΈίξΚΖΒ·τι&ίν, οίον χόν<Ρξος, Ίή έ&, τοσ«τον ο/ος χο'ν> βνηηΐ είϊαηι ΐά, ηιιοά νοεαΐιιγ οτ^ζοη,
εβ νετό Ιαε βιηιίε ζεα, ρηγ^αΐήνίψιε ίηηΐκιη,
ψΛαηΙααη ξγαηηιη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ρ1ϋΓ3 ιχειηρία αά$ιη Βίΐά^ια Ίη οοηηΗΐηΐ. αι'μι·
ηιο4Ί εβ (ΐίαιη \αοι ΤΗεβρίΐΥαβ'α <ΰτάχος, «λίχον ο'
δάχτυλος 6 μίγας ης χαξάς, ρτο <ατά.χο<; τ«λ<χουτο , $λιχ.ος (Ράκτνλος , σαβίιαάν ιαηια , ψι<ιηΐΐίί ΐβ ηιαξηιΐί ά'ί&ϊίΐί! ; ΙΑετη: μν^ί^ταμίν^ «'λ/χος
ρόά, τω χήμα,τι εΠέ <ΒτξομήΜς\ ρτο μίγί&ίΐ μίν
τ«λικ5τος ( φοίνιξ ) «λίχη » βόα , ηέξηίΐηάΗκ
ΐΛηια ιβ ραίηια, ηααηία ηιαίαί ριιηχΛ^β&ιΐϊΑ νΐϊβ
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ΩΛίπϊιιηφιε , & αιτ ά'καηΐαγ τείαίϊνα βΙβΑΜια,
Λοάάιηΐιι , 6? άίνεφαύ* , «υ/'ί/ί
ΕιηηίΑηιιεΙεηί.
ΧεΙαύνΑ Μοϋεηήί αριιά Οπιο! {αηι\ άλικος, 6σας%
οροΐας; α.να<&οσοι , ηυοίοηηί; (ΠτοσεκζΒ-λϊίς >
^υοΐυρίεχ; ιατοσα^ατλάσιος , ηυοίυρίεχ; «πτοσαίητίς> φΐοΐεηηίδί «δτοταΐίίΓίίς, ςϋ|»3.

"Ν
ι

ΟΑΡϋΤ

VI.

I

.

ΡΚΟΝΟΜΙΝϋ
I. /Τχαδ υίΐΐΛϋυπι > & Ιίβεπιπι
ΓοΒΛιην_7 ίΐνο 2(1)αη§εΓ0 §εηΪΕίναηι ρι·οηθΓηΐηί$
ρπππεΐνί, Ιοοο ρΓοηοΓηΐηΐδ ροίϊείΐϊνί. Παηίζ
ιίμων, ρτο »τμέτΐ(>ος> Ραίβν ηοβ(ν ; οιχ,ός σα*
ρΓΟ οι*οςυος> άοιηιΐί ί%α·} χίΐςΐ ίμίί, ρΓΟ
Ιμγ> ηιαηη ΐαα.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Η|ΐκ β(, «ί ρτοηοηύηα ίΐιηι (\ιο αά)Ηηϋο ηοη
(ειηρετ ία/α εοηνεπιαηι.
Οηιλ ΐαηκη γβββνα Ίη
χεηίΐϊνο! ρ^^ίη^^^νβ1ι^1η^ ξ? ρητηίιίνα, Ίη γοξεβν»
7ΐ[οΙνΊ ροβΊιηΐ , ίάιϊ/ααΐί εβ ρτοηοηιεη, ήύιηΗΐ αρ■ροβίατη (οηε'ιΐίατε Ίη εφ: 6 !ρίλος μα, ο φίλος ΐμός,
3Γπκυ5 πιευϊ. Οταίοτα ρΐεηαηηιιε ΑάάιΐΜ αη'κκ~
Ικηι, ο«Γατ»ς, ο ψος, ρ3ί,« πιευ$: ή μήτιΐξ $
σί) , ηΐϋΐεΓ ΐυυ.
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Όιώαηΐΐιτ νείετα ΚοηιαηΊ Οτμοτμη έχ-ακρί*
ξίη'ιΐινίί ρήηύίΐνοταηι ρη ρο^φνίί^ ητ άοαΐ εχ
ΟεΙΙιο ΕηιηΐΛΠΗίί ιη ηχμίιι ρϊοηοιη'ιηϊί. δϊ άκετεναΐκ,
ψαηϋη »/<?ί» ρτβ ραιηηι ιηιιιηι, ΊηηΗΪί Οία, ^αο Οτχύ
Γηοάο, τόν <ζε·ΛΤί(*α μα, άκνηΐ, ΐημίΐΐίΐε ηυίύατα , ίεά Γε&έ ρΓοΓε&ό, , εί^υε Γίΐΐϊοηε άκε$ >
ηυΐ Ρΐ3ϋ(Π8 <3ίχίΐ: 1»Ι>οπ πιει» £Γβ 1»ί>όπ ηιεο.
όίίίΓβ ρήη?ιήν«)η ρτο ρο][φνο, Οτ&ίοχατη τηοτβ)
, 4 ύΛψΜκάο ακιρ'η ; «ί </ο«ί Βιιά*ιι$ η»η Ιοηβϊ λΙ> »«ίί<β /«/ ζονιτηεηίΛΐϋ.
ί I. Ργο ροίΓείΠνίδ άΓικραηΐίΐΓ ηυο^πβ §&ηίιίνί οοπιροΐΐπ, ιμάντα , σ«αι;τ«, εύπ» ία
«αά^Γη ρειΤοη& πίΒηεηΐΓ. ΙΓοογ&ε. ίχ-α^ά^ίΐ'γμα. χ.αταςϋΰ·Μ τόν τξό<&ον το\ ίμαυν^ τοΐς άλ
λοι; βάλομαι, ηιεο$ ηιοτεβ α/ϊίϊ ίαιηψίαηι εχεηιρίιιηι αά ϊϊΐιϋαηάηιή ρτοροηετε νοίο.
III. 8ίααΕ ίραάί^ιίηοδ §εηϊϊϊνί, τηεΐ, ίαΐ,
βιϊ } &\Ί^Άηάο βέϊϊνέ, α1ίφ33ΐκΙο ραίίϊνέ υίΐΐΓραηαΐΓ^ Κ3 είϊίίτι ιμα, Γευ μα. σα, & «,
αψ'αά Ογχ€0£.
Αθίνέ ςυίάβπι ίη εχεηιρΚδ
ίΰρΓά αΐίηπδ. Ραίΐϊνε ίη ίιίδ. δορίιοεί. ατξός
β'ια,ν ίμϊί, (αά νετίπηι) αά νΐοΐεηίίινη πιει, ιά
οίΐ, τηβϊηνϊίο, νηε οοαοίο. Ά&λιγϊ. α *ν«^ ν*ν<τνησ^ί αλλ' ϊσάψκφος οΓ/κμ ί,ζηλ&' αλη&ώς, αχ
ατιμία, 'σί&ίν, ηοη ειήηι νϊ,&α εβϊ$, βά ρατϊιαη
βιβτανϊοηιηι βη(εηίζα εχίνϊί νετε ηοη αά
ϊ(τηοηήηϊαιη ίια.
.
.
I V. Ιρ& ροίϊΐίίϊϊν» ρηίΕναπι ΐηϋβΓ(ΙαΓη ίϊ^ηίίΐθ3ΐϊοηβιη Ηαϋεηΐ:. ΡΙαίο. και μοι μιη^ν άχ3·ί·9·νίς.' %νηί& γ£ξ <ιγ ογ 3 ηε ψηΐΐιϊ βιιοοεηβεα$ ; .
άϊοαηι εηίηι ΐιίιί ί?εηενοΙεηίϊά, ϊά 6Ά} ρτο ηιεα
ίη {« ΙεηενΙεηίϊα.
Ηθ1116Γ.
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α,

Ηογπογ. αλλά μ* σός τί ΌτόΒ-ος , σάτζ μίι«Γία φα'ί^ιμ ό^ναοίΖ, μ*λι<Ρία Βνμόν άτΰϊ\υςα>
βά νιε ΐι/ι (Ιφάεγήαη ,
ίιιϊ οιινα, ζησί^ίε
£//ν$?ί5 νϊία ργίνάηιηί. 8ορΙ}θθ1. τω Ιμω
ιΰτΊ&ω κατί'φθ-Λτα/, τηεΐ άεβάενϊο εχίαίιάί.
ϊΏοίΙΙι. νατ) βλάβη τίί Ιμη, ιηεϊ Ιαάεηάί οαιιβα.
Α Ν Κ Ο Τ Α Τ.
Εΐΐϊΐη αριιά Σλϊμοι ραβίε γερεΐια ροβΐεβνα αβτψΛΐα. Ύΐΐΐηί. ΡΙιοτηι. Νηιιι ηε^υβ ηε§%εηΐί4 ιυ§,
ΠΡΓ]υε \ά οά\ο ίεόί χαο , ρτο Χα. Ιάιηι ΗεαιιΙ. Έζαΐέ Γα'ι-βε, άεύάεν'ιο ίά β«ϊ Ιυο, γη ιυί.
V. ΡοίΓείϊΐνί$ βάώ'ΐνΐΓ ηοηηπηςπαηι βίηίϊίνυδ ,ροίΓείΤΌπ'δ, ίεπ 3§εηεί3. Ινιακή, όλως
«Γέ ·9·' άμά «το/ σ^αΒ-ωσι τη χ.αχο<Ραίμονος} Μ
νετό ο?ηιήηο νε$ ηιεα$ ζηβείϊοΪ! άϊίαρίάαηί. Ν>χίδηζΰηυδ. \1μός 6 κίνδυνος, ψ.όν τό γίξας τκ
τ«ς ψι^ίς οικονόμα , και τίλίΐ&ντος (Ριά τδ /βαπ
τίσματος, Μεΐιτη εβ ρενίαιίιιιη , ηιευζη ζρβη$
ρν&ιηζηηι εβ , αηζιηαιη ίηαηι ξΐώετκαηίζς, (εφιε ρεν ίαρΐητηηιη ρετβϋεηίή. ΗοιτιεΓ. Δα»^»
άυτ ίμός Χν%% χυναΌΠιΡος, ϋενϊν ιηειι$ ίτιιριιάκα εναί*
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
( Ι^εηι αραά Ιλϊ'μοϊ βΐ , «ί ηαιίήί ίχεηιρΓν οβεηά\ί ΕηηηαιιαεΙ. ^αηι /αί'α βί ΊΙΙηά Ηοταίϋ Βεηη. ι.
5αΐμ. 4.
Οΰπι πι ε* ηεπ»ο
5οπρ(3. 1ρ§ϊΙ νυ1§ό ϊέό\ΛΧζ ΐΐηιεηΐίί.
VI. ΚεΙ&ϋίνϋΓη αυτός Παίίνυηι Ηϊ&εϊ·. ΌεΠΐοΩΗ. ^ίΐίνναν, χαι <Ρίζαιον Φτολίτην ταντά
λναηϊΊ&αι, χα} ταντά χαίξίΐν τω ^ήμω , οροτΜ
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ίεί ΙεηενοΙιιτη, &τ' ^ιφανι χΐνετη εαάειη άοΐογε,
& εαάεηι £αιιάεγεροριιΙο.
,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ε^8(3«η ηηβτΗ&ίοηϊί εχεηιρία ΙιαΙχηί Σαί'ιηϊ,
Ηοταί. αά Ρφη.
Ιηνϊΐιιιη ο}αί ΓεΓν3(, ίιίειη ίκΐΐ οοςϊ^βηΐί»
Ύαυτά τω κτύνοντι.
νΐΙ.; Ιάειτι ίειέ υΓυ5 είΐ ΓβαρίΌεοπίΓη «,
ος, Γευ ιός, σφίτίζος, ιαυτζ, αρικί Ογ«οο5,
ςιιί είΐ, Γαί, [η\ΐ5, Γαί ίρίϊιΐδ, βμικί Ι^3ΐίηο5.
Ρΐε εηίπι ϋΤ3ηίί£ίο εεπίίε ρειτΓοηίΕ ϊη Γε ίρΓαπι ,
3υε ΐη ρ(>ΐΓείΠοηεπι ε;α$, βυε τει^ρεΓΓοήχ ϊη
ροίΓείΓοΓεπΊ. Αηίοςίά. ίφη γα\, Ίιναι άν<Ρζά<&ο<Ρόν οι Ιν λαυξίΐω , άϊνεΐαί εηίιη , βΗ εβί
ιηαηεϊρήιτη ϊη ί,αητεο. ΐΛίοίβη. «Γίίτα/, 4<πτ/μηχίςϊξαν γίνί&αι όι τϋν νύκτα., ρείϊί , βΗ Ιοηβΐοτετιι βεγϊ ίαηο ηοΕΙεηι.
ΗοπιεΓ. τοίσνν <Ρ' ήγίμόνίυίν ίά <πτ?άς <ΡωματαΝίς-α^, 1)ϊ^ργ(εϊΙαί Νεβογ αάβιια$ αάε$.
ϋεΐϊϊοΊι. Χώζαν ταυτην φϊ\σ)ν ίαντχ, και
ύχ ύμίτίςα Ιιναι» ϋεξϊοηεηι ϊΙΙατηαιίβιιαηι, £τ*
ηοη νεβγατη εβε, ϋεπιο&η. ίνφ^αΐος α<ατίσφαξ%ν ίαυτόν , ΕίΐρΙ>γαΐί$ οοείάίΐβε ίρβιηι. Τηααά.
%'ιτιγίς /«Γοίίν <&η τάς σφίτίξκς ΜΡίχρ&τονντ*ς,
βίνίΒ-αρρησζ·ν αν , β αιιϊ νϊάεΐ/αηί, αηοιιΰϊ βιοί
νίηεεγε , -αηϊιηαιη γεέϊρΐεΐαηί.
VIII. ΡΓοηοιπίπΕ ηχο 3οαρίαηηΐΓ ίη£ει>
(Ιυηι ηοη άντοΌτα&ως , \ά εΛ, ηοη ϊϊζ., ιΛ
2&ίο ΓεΗε&ιτΰΓ ϊη (ε ϊρίίΐηΊ. Ν&ζΪ2ΐιζ. 1<&ιι£$
όι φανηναι <Ητλ«θ-ος Ότολύ, ο/ ρΓΟ αντω, ροβ^αιη ει ιηα^τια ηιυΐΐίΐίιάο αρραγιιΐΐ, Ραα&η.
και
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χαί όι <πταΐ<Ρα γίΐί&α,ι φάίΒ-οντα, ίίηιι: παίκτη
ς/β βΐϊίΐηι ΡΙαεύοηίειη.
Ηοπιογ. \$ναί-3» » θ-β λι^ν ίΓέ όι ίχ&ηα <5"άχξν, όι ρΓΟ αΐ/τα, ίή υϊΓυ(]ϋΰ Ιοοο. ΒοΙοΥ€
]β ιηοΐΥνανΗ , £^ εαΐ'ιάα ϊΙΙϊ εχοϊάίί Ιαεν^τηα.
ΤΙιαα<1. μίγςον μ*& ΐαυτόν , ρΓΟ μντ αντόν, τηαχϊιηΗτη ροβ ϊρβυηι.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιη ν%! Ιοαι ίιβιιγραηΐιιγ τκ'ιρτοίΛ ρχο ηΐαΐνυϊί,
ηαοά Ίη ΣαίιηΛ ηηοηκε Ιϊη^να («ηήήφίί «ί Βη4**} +
& ΕηιηιαηκεΙ άιήιοηβταηί. ίαάακ.\
Οϋ* πο'χΤιΙ)ϊ ρΓθχϊίΠ3 νεηίΐ
Ιη ΓοηιηΪ5 , ν'ιάαο ιατη ρππιίιιη £π§ϊ(1» 1β<3:ο,
βΗ ρτο ϊι.
Ομϊ. Κεδ εΓ3ϋ, & ςβυΓϊ ποΛγϊ βο Ιοα, υί
*π§€Γ6 οςυΐοδ, <3£ νΐνεΓε νίΗεΓεϋΟΓ, ^υΪ5<^υΪ5 εΓ3ί,
ςυϊ 3ΐίί|ϋαπι ρ3«επι ίκΙ<?π$ ΟοΗίίηϊ 3ΐίΐ§ΐ1Γεϋ,
ηυοςαη^υβ νει-νεΓ3ί, ηαο(1 _]ΐιε1ϊαϋπι Γι6ί ςύιτι^υβ
βΓ3ί, ^βπιηΒΐίβίυΓ } βΐιι ρτο Ίρβ.
ΡΙαΐο. (<αηίίΡϊΙ «Ν 2 ίχβΐίναι «ηίν ψυχ*Ιν , <σο·
φΰί&αι μ%τά <&ολλων, και αφηινΐΐ&αι σφας ίηχτϊ
τόντον τίνα: <Ραιμόνιον, <:ϋηι βυΐεηι 3ηϊηΐ3 ε^$
«χιίΓεΙ ; ςίιπι πιιι1π$ ϊνΐίΓε, εόδ<}υε *ά Ιοαητι ο]υεπιάζτη 3ί1ιηΪΓ3η(1ϋΐτι ρεΓνεηίίΓε χ ρη όκ&ΐί, σφας
,ρτο άυτύς ροβίο. Αά <νιύαηι ϊΐα νεη'ιΐΜτ : Ούπι
3υ(επι 3ΠΪΠ13 (αζ εχίίϊ>ΐ, οΐιπι ιηυίπδ ίνίΠε, ίεϊ]υε
%Α Ιοουηι ςυεηκΙβΓη άνίηυαι ρεΓνεηίΠε.
ΡοηΙ αιτη ίόζ ηι ος, Γιιικ , ηοη τηαάβ τόν '/<Ρΐ6*
%αυτ5, βά αφίιιΐε ϊΗλμ τάν ί^ιον βχηΐβςιΐ αρα4
ϋηΐ€<Η, βΐ, «γ ίη ΙίΙτ'ΐ! ΰτχοϊΐι & Σαηηίί, ΊηιΚΑ·
ι'ιοηι ΟΐΛίοϊΗΐη , ηοηηΗη^αατη τκψοίΛ ιο Ιο«> ροβίΛ
πρι-
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τερεήα!) ί«ϊ πί'ιηίηιε εοηνεηϊη νϊάεαηία*. ΡΙαι/τ*
ΑίιτΰΑΐ. ]ΰ\>ε\. Γ»1νεΓβ Γυυϊ νΪΓ υχοΓειη ίυ&ϊπ. Οκετ.
Ηίο "Πιο ίτίΐΓβ ΓϋΟ οεηίοκ, ^υί ρΓοχίηΐϋβ αηΐβ
ιηε ίϋεΓίί, εΐίρίιΐδ είΐ. Εΐ ρτο ΚαΙ/ϊτ. Νβο ίΙΗυϊ
3ηίιήϊ αάίτη ρ«Λπ"η§ίΐ Γρ1εη(!οπ ίυί ηοηιϊηϊδ.
Οηώιΐί οιηη'ώιΐί Ιοο'υ Γου5 ϊάετη (β, ηιιοΑ 'ί<Ριος} ντοφτηα, [κιιχ 'φ ϊΰο €ϊ«γ. αά Λιΐ'καηι ϊώ. ρ. ύΐοίΓεεηΙιΐΓ ϋΐυπι πιΟΓεί Γυΐ, $ί Ίη αΐϊα άε ηϋίΐ/ιΐ! ΕτηΜαηιιεΙ.
IX. Κοίαΐίνιιιη αυτός ροηίΐαΓ ίηϋεΓώιηι
1θΟΟ ΓδΟΐρΓΟΟ". Ν3ΖΪ3ΠΖ. ό(>ων «ν τύν τδ ^ΐήμ,Η
χινησιν μγ' αυτόν, ρΓΟ ί'φ' ίαυτάν, νζάεη$ ϊξϊϊντ
τηοίητη ρορηίϊ εοηίνα β. ΑροςαΙ^ρΠ 9· χαί
ίχασιν ίιτσ αυτών βασιλιά , ρΓΟ ί'φ' ΐαυτων ,
ΙαΙεηΐ βιιιιη ηβειτζ, ίου & ύαίεηί βιρτα β
τελετή. Αΐϋ Γ»ίηεη ]ε§ιιηϋ, ίφ' ΐαυτων.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
/
Ηχο τείαήνϊ ϊη Ιοαιιη τεαργοο'ι (ΉύβΊιιιήο εβο'ιί
αΐϊηααηάο «χΛήοηεηι ατηΙ)Ϊ£ΗΑτη; αΐ ηοΐάΐ ΒιιάΛία.
€οήηί\ι. ι
Δ« ·γάξ αυτόν βασιλίύνν , α^ις κ
αν θίϊ ζάντας τύς ίΧ&ξούς ν<&ά τάς «σο^ας
άυτπ. Όΐ/ί άιώϊΐα% ϊη^αη Βιιά<αι$, β'α αη ήιι$
ϊηΐε!ΙΪ£ΐτε άεΙ»Λ!. Ορο«εί βυΐεοι ίίΐυιη τε§ηαΓε,
ιίοηβς ροηϊΐ οηαηεϊ ίηίηιϊοο$ ίυο ρεά&υβ, ε|υ$.
Χ. Α,λλήλων) άλλήλοις^ αλλ^λας, ίΐπ)ί«
1ειτ> ΗβΒεηΕ εοχη ρΓοηοππηίβυ$ οοηίίπιέϊϊοηεηι , &ΐ3ΐίηέ τεάάαηειίΓ ίηεεΓΓίιίΓη ρεΓ 3^νει·Ιμοπι , ϊηνϊοβτη, 3ΠΕ νικΐαό, ίηιετόυνη. ρεΓ
ηοΓηϊηβ , αΐίεν αΐίετητη, νεί ϊηίεγ β & Γε§αητπΓ 3 νεΓΒο, οαϊ οοριαΙβηίιΐΓ. ΑπΑοΓεΙεδ. τύς
ο^α^ΰς Χξβ Ιυνούν άλλήλοις, Ιοηο$ άενεί ϊηίετ
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β εβε ΙεηενοΙο$. Ιάειη. ως τά, Ήτολλά αν&ξωφοι ΰΓ/αέ τό χίήσιμον φιλ&ση άλλήλχς, ηί ρίιιτΐηιιιηι 1)ο?ηϊηε$ ρΥορίετ ηϋΐίίαίειη άίΐϊβΐιηί

ΟΑΡϋΤ

VII.
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ςοΝδτκυοτιΟΝΕ τκΑΝδίτινΑ
ΝΟΜΙΝϋΜ δϋΒδΤΑΝΤίνΟΚϋΜ.
I. /^Νυοείεδουη^ϊΐε <ί«ο ηοπιίη» ΓυβίΙαηείν»
>^ γεγοιώ άίνεΓίβηιιη ϊη οπιίϊοηε ςοηείηυβηίαΓ, αΐϋεηιηι εγϊε §εηίπνΐ ϋίΓυδ. άίτ2
γϋξας , βηε£1η$ α^ΐΐϊΐα ; ατυχία τη βία» ιη/εΙιοίίαί νί(α. ΙΓοογλι. σαμίΐον άξίτϊις, β^ηηιη
νϊνίηίϊί.
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε 5.
ι. ΙΑ<Χΐ Γυύ&ζηύνζ αά 63πάεπι γεγπ ρεΓΐίηεβηί, δίεεπιιη ΐαιηεη ροηίπη: ίτεςυεηϋει:
ίη^εηκΐνο, πόλις άΒ-ηνων, ρνο πόλις ά^αναι,
αϊνϋα$ Αίύεηϊεηβιιη. 7ττολίί<Ρζον Ίξοίης, ρι ο
ντο'λ/ς Τςοία, ιιτϋί Ττο^α.
2. Αΐϊςαιηίΐο Ιοοο §εηίϋΐνί ροηίηΐΓ ρΓΣΡροίΐπο ουιη Γαο εαίνι. ατυχία, ττίξϊ βίον> \ά
εβ, ατυχία βία, ϊηβίκϊίαε νΐία.
3· δυβίΐαηηνυπι ευπι Γυο §εηηίνο Γχρε
«Λ ϋαηϋύιτϊ τεΐ α1ίςο;ιΐ5 ρεηρΙίΓαϊΐδ , ναΐάε οίΐ~&1>ΐτ II*
Ο»
\2ΧΛ
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Ϊ3£ε Ροέείδ. βΊϊ\ ΠξΐΒίμΰΐο, Λ)ΐ$ Ρνίαήή , \ά είΐ>
ΡΗατηΗ$; /ς Ύνλίμάχοιο, γοίυ,ν ΤεΙέηίαάή ,
ϊ(1 ββ, ΤεΙεΐηαώη$ , σνο^ί Χξϋμα. , ί(ί είι , σίς ,
^/«ί· , Ηοτη«\ 5«1ρ Α^;α/»ν > Αώίνΐ. Ιλιο^η.
γξαφίων τηώΡίς* ρϊθοη$*
. . Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηυ]υί άηιιίηίοαιύοηΐι οααπηήί ιίϊατη ΐχαηρία
αριιά Ι,αίΐηοί. Έοη\<> εφίϊ νϊκ, ϋ
ε^υιΐ5,
Α^ηά Σιατανητη. 0<1ογ2 οίποαι νϊδ, *</ 0/2, «ηί*,
Λ/>κ<ί νϊτξίΙΊατη. Μΐΐϊδ Γαρίεηΐί» Ιίχΐί', κ/ς/?, Ι^1ίυ$ ,
Ηιιταήκηι.
\1. Ιη ηοΓπΐηίΒιΐδ ρΐΌρπ'ϊδ §εηίΪ5, & οο£η3ϋίοηι'5, οιτ)ϊ«ϊϋΐΐΓ, αρνιά (^Γίεςοδ Γνι&Λαηΐ:!ναπι. Ιάκωβος Ζίβ^αία, $αεθ1?ιι$ Ί,εΊ/εάαϊ,
η€Γηρ^ ναΐς, β,Ηηί* Άλίξαν<Ρ(>ος 6 Φιλίττπου*
■ ΑΙεχαηβεν ΡΒΐΙζρβί, παΐς νοί ϋώς> β/ΐας.
Χγίΐαδ. Άλβξ/Λ τω Άξίςο<Ρί·/,α, ίίιβαικϋπΐΓ ,
α<Ρίλ<φω. Αίεχϊάη'βταΐγΐ Ατίβοάΐϋί. Ιλιοϊ*ηϋδ. Τίτολίμαΐος ο λάγχ, ΡίοΙεηι&Η$ ί,α^ί
β/ζΐίί.
Ιπίτεπίαιτι αθάίεαΓ ίΙώίίΒηίϊνυπν. ΕυΗρίίΙ.,
ντολύιΡωςύς ίχάβης ττα,ΐς, Ροί^άονη$ Ηεαώά
βΙΊιι$.
■ \
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηίηο ιΙΙα νιτ&ιΐΐΑηΛ. ΌοΙρΙιοΒε όΐβικί, ηοη^ε
βΓια. ΗεΛοπϊ Αη^ΓοηπαςΗε, ηαηρε «χοτ.
III. ΑάμΆΊνα. ούηι ΓαΒΛαπεΐνέ ροηυηΐιιι',
ιηοΓβ ΓυΒίΙαηΕΐνοΓοιη οοηΩτηυηηΐΓ : ΠαόίίΒΠίΐνό ανιίχιη ροηαηΕΟΓ ροείίΙΪΓηύιτ» 3φ'εέΚν4
ηοιιετ3, ςαιη «εϊςιιΐο τό, ίάεπίφΐε ρίβηέ να

1
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ίεη£, φΐοοΐ 3&Λγ3&3» ϋβηιοίΙΗ. τά τκ Θίί
ίυμίνϊς, ρτο Ϋμΐν συναγωνίζίται , Όεί ίεηενοΙεηίϊα ηο$ αίίβιναί. τοΝ Ιυμινϊς*, ρπ) ίυμίνίΐα»
ίυνοια , ΙεηενοΙεΜϊα. <τό νίον 7τωλίως , ρ'γο >?
νιότγίς , ^ιινεηίη$ ϋίνΗαίϊί. ϋ. Βαίϊϋιΐδ. 7Τξίπίΐ
ντανταχί τό τξαχύ α,τιω&ίΐσ&αι , ρΐΌ τ»ν τοα^ι/τ«τα, αβρετΐίαΐειη -ιώίφιβ γερείίενε άεαί.
Α Ν Ν Ο Τ Α ϊ.
ΎαΜβ κβΐαίΗΗΐ (β <3ϊ&ά$ , ίοηοη'α ρτο αΐβτα·
ξίϊι ροηετε <τό δίκαιον , τό σοφο\, τό (υσίβίς, τί
■άσίβίς, .ρτο <Ριχ.αιοοννη σοφία,, ϊυσίβαα, άσί~
βϊΐα, }υίίίΐί», Γβρΐεηΐίί, ρϊείΛδ, ΪΓηρϊεΟδ, ςιιοά
νοη ίαηίΗΐη ηοηϊΊηώια ζοηίϊηχΗ , βεά αίαιη ρΛΤΐ'κϊ··
ρϊα;
&υμύ·γίνόν > Ίάεβ, &υμός, ίίβ, οεΐίυηι,
αραά ΤΙιιιύάίάειη , ξρ1 τφ ξινίζονη , ρτο τω ξίνισ*
μο), ηονίίβίε , ϊηίοΐεηπί , αριιά Όϊβάοΐαηΐ.
Ρετήηεηί εχιατη Ιηιο ίΙΙα τάΤαιηχόν ττ,ς ςοΧίις»
ϊοηίίοι Λοίβ: το βαξβαςιζ^ν ττίς ^λαητης, ΒαιI) 3Γ3 Ιιη^υβ, ρτοΊωνιχώ ς-ολ» βαξβαξίχ,τ) γλωττα, ζ
«$ϊί
α^Ίηλα τ«ς τυ^«ς> ϊη««3 ίοπυηχ, Φ*//*
£αιετΗ βΰβαηίϊνβ ροηϊ βοΐΐία , ψ(<ε ίαί'ιηϊ ηοη
ίηβεΐϊάΐετ βιιηΐ ϊηηΐΛΐ'ι: υί, ορις* ηεΐΏΟηιιη, ίη«Γί3 νΪ3Γυπι , ίη«Π3 ς^Γυοπι.
'
ΡτάάίίΙϊί αάάε Ιιμ, νς τ23·' «κεν άναι^ί'ιας^
μανίας, άνοιας, εο ρΐΌ«ίΓπ ίιηριιάεηύχ , ϊηί*-.
II)36 , ίΐυΐίϊπ* , ρτο ίΐς ταύτϊΐν άναίιΓϊΐα.ν , μανίαν,
ανοιαν. Ηίτοάϊαη. ιϊς τοσ^τον 'πξοί%άψσνι ύβ^ίως,
βο νίπίί ίημήχ) ρτο ίις τοΐαυταν νβξίν. Οιά τηοάϊ
Ιο^αεηάϊ ραβιηι αριιά αιιΆοτει οίινα βηηι.
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νι. δΐϊυίΪΓ.ηιίνα ούηι ζά ΙχηάΟη, νεί νίίυρείβυοηεπι ΓείεπιηΐιΐΓ, §εηίΐίνο, νεί άζ·
ΐίνο ^2αίΙεη£. ανύς μνγάλης βχλγις, νϊγ ίπαεηί
οοηβΐη. αν&ξωπος αχ&λίνϋ ςοματος> ύοηιο
(βταααίΐ ονϊ$. ΰειηοίΙΗ. ίςι ^α^, ^ίνιί μϊν ο
Μυχών «Γητταζίνος, ^εηενε & ηαήοηε φ Σεα^

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
υΐϊΐβΐϊΰδ ιαηιεη Ηλο , &βηιϊΊ'ια ιβεηιηίΜ αραΑ
Οϊμο$ [)ηεοάοώ\ά ρετ «ιαιβίίνιαη. άνύς μίγας
βνλύν, Ηζίνος\τό Ύ*νος} ν'π πΐ3§;ηϋδ οοηΓι1ίο; ρεΓ6§πηϋ5 §^η«ε5 άε ηκ*> ρ\ιιύ\>Η$ ϊη/τα.; .
Αηχεψαιη 1)οο εαραί βηιαηια* , αΙϊηΗΐά ά'ιαηάίαη
ν'ιάΐΐΐιτ άε δ^ηΐαχϊ Ίηΐεηο^Λΐϊοηϊι , 6? Τ({ροηββταα
V. Ιη£επ:ο§3ΐίο & ΓεΓροηίϊο οαίϊι οοηνεηίοη£, Πειιε βρικί ϋαΐίηοδ. Ι.36ΓΓ. τι ·γλυχύ
αν^ώττοις ; «λττ/ς , ψάά άηίοε ΙιοηιϊηϊΙιΐ5? 8ρες,
ΙηΕ6Γ(ίαιη οϋία·ερ3η£, ψίΆηάο ΓείϋεεΓ οεΓ
^ρΓοηοιηεη ροίΓεΙΙϊνϋπι ΓβΓροηάεϋΟΓ, »ΰ£ Γεη1ΐΐ5 ροεϊοΓ Γ3Μ0 ΙιαΒείοΓ, φΐέπι νοεί»: ηυοά
ΐιαηο ρΓ3Εείροέ ήζ, ούπι ίίίεπι νεΓΐ>υπι ρΙοΓεδ
03ίνΐ5 αθπιϊεΐκ. τίνος Ιςϊν 6 λόγος; (μόζ, ειι^υί
εβ οταίζο ? ψηεα. Ευπρ. ίη Ηείεη». Θανατω
<ΓίΝ ποΊω φησι Μίνίλίων Β-ανίΐν; 6ΐζτξάτα.τον.
Οηα ίηοτίε αϊί ΜεηεΙαητη ρεΗϊ/β ϊ ηιφγγϊτηα.
ϋϊειπιιΐϊ εηϊιη, 3-νήσκω Β-ανάτω, και θά
νατον.
· '
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όι ΐηΐίποχατ'ίνα /Ίώβαηιΐ*) & ααϊάεηί'ΐ! βαηρετ
\)ώ(Ληιιΐϊ ιη ροηψιΐ) νιβηι (β 014
[»1>')ύετε.
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5αΙ>βΛηΐίΛ ήχο ΐηήηο^αί'ινα [ηηΐ πίτίξος, υίεΓ?
ίτ«ρος, αΐίεπ «οΓίτί^ος, ηειιϋει·; τίς,ςυϊ$? αλ•Λος> «Ά<9> ηβπιο. Ιηΐίηοχαΐϊνα Αοάάίηϊα ηαηκΠοΓος, ςιιαίίδ. ατταί^αιτος , ττα,ι^ίυτϋς , κα
κό; > αγα&άς, ΐη^οίίοδ, ϋοΛϋί, πιαίιΐδ, Βοηυδ.
»
Πηλίκος, οϋίηΐϋδ' .μιγάς, πια^πϋδ; μιχ,ξός,
ραιτνυδ ; Ακάτους , «ΓωίΓ«κατΜ^ι/ς , <3ε«πι ,
^υοίϊβίίαι αιΒίιοπιπι.
Πθ(Γ«, 0(031111 ? ττολλί, ιΐϊ3§ηΐ 5 ολ/7«ι
ρ»Γνϊ.
Ποτα7ΓοΝς> οιι]3.& ? Γίςμανος, ΟβΓΠΜΠϋδ; 'Έλλ&ν, Ιταλ/ω'τ«ς, ΟΓχςϋδ, Ιΐαΐυδ.
Ποσά, <^υοΐ? ςΓιίο, τ^ία, <1ιιο, (πα.
Πόσος, ηϋοΐϋ5? πςώτος, εΓίΐ/'τ«ςος > ρππιυϊ,
Γεοοηείυδ.
ι
Ποσαττλϊίς, ςυο1υρ1εχ? £Γ/7τλ«ς, τς/9Γλ«ς,
τίτςα7Γλ£ς, βιιρίεχ , (π'ρίεχ, ηυαείπιρίεχ.
ΪΙοσ&πΧάαιος , 0)ϋθΓϋρΙϋ5? διπλάσιος > τ(><ΤΓλασ/ος, ςΐυρίυδ, Ιπρίϋδ.

Ποσαίτ»^ ηιιοίβηηί8? εροί αηηοηιπι , (ΡιντϊΙς,
τ^ίτ>ίς, Ηίεηηίδ, ίπεηηίδ.
^
Ποο-αΓος, ^υοί ^ίβπιηι βΠ? οΓίΐ/τίξα/ος, τ^* ταίος> 1)ί(1ιΐ3ηϋδ, ίπςΐιιαηιΐδ.
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ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝΕ ΤΚΑΝδΙΤίνΑ
ΝΟΜΙΝΙΙΜ Αϋ]ΕΟΤΐνθίΙΙΙΜ,
/~\υχ(33ΐτι άάμίίνυΛ ^εηιήνΐίηι , ηιι&άΑηι άαήνιαη^
ίιηί > άΐ βη^ιάϊ! οΐάιηε άϊαχηιΐ!,
ΟΕΝΙΤίνύδ ΡΟδΤ ΝΟΜΕΝ
Αϋ]ΕΟΤΐνυΜ.
I. ΑΗ)ε£Ην3 , 4113ε Γοϊβη£Ϊ3Γη , οοηιΐϊίπηιοηειτι, ίίϊ§ηίεαΕεπί , οοριαιη, ονίΓαιτ), όείΐάε-.
Γιαπί, & Ιιίδ οοπιτάχΊλ ίΐ§ηίβθ3ηε, §εηϊεϊγο
( δςίεηΗίίΓη. )
Ε,υααη. ίμτΤίίξος τκ χωφα, ρεγίίια ίοεϊ.
Αή&οΐ. άπαξος των 7Τζάξίων ο νίος , βίνειήϊ
ξβ τενηηι ΐιηρεγ'ιίη$. '
( Οοηιιτιυηϊοηειτι. )
ΗΰΓοάϊαη. Υίοινώκός των α,Ίτορρίτων , ρηνΐΐ·
έερ$ βονειοηιτη. Χεηορίι. ΐσόμοιςος πάντων,
οπιηϊηαι εχ αί/ηο ρανίίεερς.
ΗοιηεΓ. τιμής
ϊμμοίξοι» ρανίίοερ$ Βοηοτί$.
(ϋϊσηϊίαΐειη.)
ΗοίηεΓ. Ίατξός γάξ α,νγΐζ κολλών αντάξιος
|Μ«» > νίτ πι/άϊομί τηαΐΐή νϊγϊ$ αψάναΐεΐ.
ϋοπιο
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ϋοηιοίΙΗ. ανάξιον της των ττξο'γόνων <Ρόζης> ϊηΜ(ζΐηι?η {ζίοτϊά ιηο)ονηΐη. ΧεηορΗοη. ΙτταΊνα
&&ιος μχλλον « μίμψίως , ήια£Ϊ$ Ιαηάε άΐ£ηύ$,
^ηάιη γερτεΐιεηβοηε.
,
(Οορΐαηι.)
Απίίορίι. Ίά φξίαξ ΐλαια μίς-όν, ρκίειις
ρΙεηη$ οίεζ. ΐΛΐα3η. χ,ίνύ ώςων » φαξίτ^α,
ρ/ίανεΜι ίηαηίςβιΐζϊίΐαηιηι. αφνϋός βιοτοιο*
ά'ινε$ οριηη. πίννς αξ^ι/ξίπ» ιιιορ$ ρεοηηία.
ΗεΓθ(1Ϊ3η. χήζα ίυφοξος πάντων» νείζΐο
οιηηήιηι βενάχ.
(Όείΐάΰη'υιπ.)
Ν3ΖΪ3ΠΖ. Δίψαλίος αίματος, βίϊετα , οι*
ρΐάιιΐβιηξμΐηϋϊ. Ιλιοιηπ. φιλομα&ιϊς των «λληνιχύν μχ&ημάτων , βηάϊοβιι$ Θταοαηιτη ΙΊίίεγαηιηι. Απ Λογ. άνόζίΆτος ώχ^ας ϊί^οηις ,
ηοη αρρείεη$ ΐηνρϊ$ νοΙηρίαίϊ$. Ι^υα&η. ανϊτων μουσών, ηεξίϊρεηζ Μιφιτιιιη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οοηνεηίιιηΐ $εη Ι,ΛΐίηΊ £«?» Οτχάι Ίη
Ϋε·
ξΐιία , ηϊβ ηαοά αά'μΆϊνιιτη ώ'§ηυ$ ,
βιηιΙΊα ϊρβ
(«τη αί/Ιαίί'νβ ίοηβτιινηί ; ({ΐιαΐη<υΐ! (ίϊαηι ί«»ί %ιηϊίΐνο ηρεπαί. Β#11>ιιι αά Ο'κετοηαιι Ιώτα οϋανο α&
Λΐήαιτη. ΟΒΓεαο ίε, πιί ΟϊςβίΌ, Γυίαρε ςυ-'
Γ3γπ, <5£ ςο§ίΐ3ΐϊοηεπι (3ϊ§ηϊίϊΐπΐ3Πΐ ίϋχ νΪΓίυίΐδ.
νϊτ^. ι ζ. Μπειά. ϋεΓοεηοΙίίπι ηΐ3£ηοηιιη Ηβυβ υηςυαπι ϊηώ§ηυ8 3νοπιαι: ξ$ βιρι %η βκϊ'ιι Ιίίίεχα
βτηϋιι 5)ηΐ4χϊί οαιιπΊΐ.
II. Οεηίϋίνιιηι ςιιοςιιε Ηα&εηΐ βφ'εέΉν»
ρΓεεϋ, Γεη επιρίΐοηϊδ, όϋνει:ΠΕ3εϊ$ βχοα&εΐοΟ 4
ηίδ,
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ηίδ, άαιηηαΕίοηΐε , 3βΓο1ι«ίοηί5 , & φιχ οοηίϊζηϊρΖΐύοαΙζ α ρπναηιε & άεηοτιηϊηΆύνζ ϊη
χός} & 1ι?5 οοηϋΓαηαπι Π§ηίΗς»ηΠ3, ίιεπίφίο.
ηηνα^ΐΛΪΐΛ οΐά\ηΪ5.
'
(Ργ€£π, ίειι εηιρίίοηίδ.)
ΑΓςΗιη. "Αίματος ΐς-ιν άξίτύ ών'ια> νΐΫίΜί
νεηαΙί$ εβ βαηειιΐηε. ϋεηιοΐίΗ. πολλ» άζια,
ιτια^ηϊ ρνείϋ. Ι^υο'ί3π. πάσα νΖν 6 ττνζάς ϊς-ιν
ωνιος , $*αηίϊ ψακ νεηάϊΐιιτ βηιηιεηΐιιτα ?
(ΌΐνεΓϋϋ&ίϊδ.)
τ« ϊτίοχ 7τοΐίΐ> ' ηίΐήΐ άίνεγβιιηι αϊ α/ίεγο βαοΐΐ,
ΒειτιοίΙΙι. ύ<Ν\> αλλότ(»ον ίττοησί, τ«ς ίαντ8
πατρός , «ίΡέ τ« τζόπου , ηΐΐήΐ αΐϊειιηνι βεειί
α βηα ραίγϊα, ηεηηε βιϊ* ηνοητΐΐψ. ίυοίαη.
•πάυν μα άλλον ποών σίαυτϊί > άεβήε νιε αίϊκηι
α ίε βαοεγε,
ΧΑοουΓαίϊοηίδ, & &ΒΓο1μίΐοηϊδ. )
^Ενοχος ιΡίο-μκ , γεια νΐηοηΐϊ, Γευ α(
παϊιιγ. ΑπΛοε. Ινοχος ίίξοσυλιας , γειαβαογΐΙεξϊϊ. ΡΙαίο. υπόδικος άσφύαο.·, γευ$ ζηιρϊε·
ίαΐϊί, ΕϋΓΪρκΙ. αγάς χύρας αίματος φίξας,
ιηαηκς Ι):ώε$ ριιγαε άβαηρμιηε. κα^αξο\ πάντων
, των (^κλημάτων , ρηη>> οηιηήαη οΗτηϊηιαη.
ΝΟΜΙΝΑ ΟΙΙΜ ΡΑΚΤΙΟΙΙΕΑ α
ΡΚϊνΑΝΤΕ/
ϋεπιοΛΗ. Ά3-ά>ος τως Φιλίππα <Ρυναςί'ιας ,
ΗΙεγ ά άονήηαίη ΤΊήΙϊρρϊ. Αγ-ϊΛοε. άν^άτιανος χωμάτων ίΐς τά έ'ίον, ρανειίί ρεεκηίαγητη
ϊη

Αϋ^σπνοκυΜ.
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ίη Υ( ηεαβΤινϊά. ΧοηορΗ. ίττι§νμι£ίι αχζαττίς , αιρίάίίαίε$ οοηίνιενε ηοη νοίακ.
(Οαιοπιϊηαϋϊνα ΐη κάζ.)
Ό. Β3(ΙΙίαδ. Άγα&ός Θίο\, καΐ α,^α^-ων
•παΐζίκτικος , ΌβΗ$ Ιοηια εβ, &' άαίον Ιοτιονιιτη.
Απίϊ(Κ. καθ-αττίζ ίττιφυλαχ,τιχόν σώματος
ύη/Ίίίοι, «τω τ«ς ψνχϊίς φυλακταον καδ-ίτηκί
ττα/Ά/α, ΐΐί βιπίίαί οου£ιι$ , βο άο&Ηηα α)η·
βγναί αηνηκιη,
(ΝιίΓηεΓαϋα οπίΐηίδ.)
Ηεΐϊοςί. "Ομηςος παντά Λι/τίς* γας^ός
ποίΐται, Ηο?η«ηι$ οτηηϊα νεηίνϊ ροβΙίαίεηάιΐ
αηβί. ΑίΗεη. νόμον ίμ7Γίΐ^ία. καινός ιΡίνη^ος >
Ιε^ιιιη οο^ηίΗοηε ηιιΙΙϊ βεαιηάη$. · ,
Α Ν Ν Ο Τ. Α Τ\
ΑφείΗν» άΊνετβίαύί ι,οηηΗη^καΐη ^ιηϊήνϋΜ
αραά Σαίίηοί ψ<βηκε γε&ιιηί. ϋί.ι. άεβηώια. Οϋ,ίβ
βϋεηυπι ρυίει είΓε β]ο8 ^ϊ§ηίϋ3(ΐδ, ηιΐ3πι ηιίηί
ηυϊδθ|υε Ιιίβϋίΐ : Ιάειη 4ε ηιιιΐϊα εχ ρήναπίε ρατΐίεαΐα ίη, (οηιροβιϊί ά'κεηάίίηι εβ. Νατη «ί Οτχάί Λ,
ϊη ΕαηηΊ: ΐη ρηναί. ΕχεηιρΙα ίηνεηία αραά Ετητηαηιιείεηι ϊη βΜκ ιεςιιΐ* άε Οεηίίίνο ροβ ηοτηεη
αά)εέΙίνιιτη.
ΙΆα άοηοηήηαήνα Ίη κάς ΖΛϊ'ιηε νιχ εοηιτηο4ε αά
νηΙ>ιιιη εχρήηη ροβΉηί μιο νετΰο > ηβ
ύατΰατο
ΐΰζαίίΐΐα <υεΓιΐ ιΐίϊ: ηιηαε εη'ιιη τξόπον ποζίτικόν τκ
/3ί», τείΐε χηίεχρνεΐΛ\)εή$ , Γ»ΐΐοηεηι ηεοείΓβποηιιη
ίϋρρεΗίΐαΐϊνίπι , νεί Γϋρρβ^ίΐ»ίπςβπι, νεί ίϋρρε(]ϊΐ3η{εηι ; (εά ρετίρΐηαβ ; (]αχ ηεςεΙΓίή» ίυρρεείίΐΛηάϊ νιοι η»&ε(.
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Ε Χ Ο Ε Ρ τ I ο.
τ. 0«α:(ΐ3ΠΊ εχ ΓυρΓαιΙί&ίδ νοο&ΒοΙίδ γοπύΐΜηηΐνν εαβηη οαπι ρβήνο. Ιμοϊλπ. ίνοχος
τοΐςνόμοιςϊ νααΐί^ιιιη. ΜζΚΐάΰά
ίνοχος τη
χξίσ-ίΐ σννί(Ρζίω, τεκί ριάιοη , νεί ται$]ηάϊεϊοτ
γβηί οαηβΐϊο, ηΐ νεπΐε ίηίεΓρΓεδ Γ»οέΓ Οιγ^ΓοίΙ. ντην&υνον τιμωξία , οίηοχϊίΐτη ρ&τια.
ζ. Ό&ήνΜΐα ίιϊ(ίεπιΊΐ3ΐ>εηε ϋεηοιτιίηβϋίν*
ιη,χος, ςαεε άοΓίναηενίΓ έ νει·Βϊ$ 1ΐ3?>εηπ&υ8»
ϋϊΐϊναίη. Αή&οΐ. τοις πά^παιν α«ολ»θ·;κοχς
ο νιος, )ηνεηϊ$ βφιϊίητ αβίέίί/ί. Ν?η\ νβιτβυιη
αχ,ολν&ίΐν ΟΗ,ιιναιη Γε§ίε, δαηε & άΙΊά ηοη*
ηοΐΐα , άβ ψιΐϊ>α$ ΐηίτέ.
3· 0νικ(1»πι βφ'ε&ίνα Ιιβ&εηε §εηίιΐνυιη
ρεΓεο1)φίΐη, άείϊοίεηϋβ ίοίϋοεί «νίκα. Ευείβη.
μα,χ,άξα της 3·ί'#ς> β?/ΐχ.} φά Ιαο νϊάετίχ.
αί&λιος τγις τύχης > πήβν θ& /ονΐιιηαιη , ιπγοΒΐ^ί,,β ίΐιΙίΐαςΙκιΐΓ ίΐ'βκα.
4· Οεηίπνο ίαησυηΐηΓ ρ3«Μν3 , ναβρυά
Εβπηοδ. Ρίηά. ^ίΐτόνων πολλοί, ηηιΗϊ νϊσϊτιογηηι. μόνη των πολιών > βοϊα είνϊίαίητη.
ίχας-ον των ζώων, ηηηηι^αβά^αβ αηίιηαΐίηιη.
νϊάε Ειηιτΐ3ηιιε1εΓη,
ϋΑΤίναδ ΡΟδΤ ΝΟΜΕΝ
ΑΟρΟΤίνΐΙΜ.
I. Αφ'ε&ίνβ, φΐΐΐπΐδ εοπιπιοοΙιιηΊ, νοίαρ£35, §ΓϋΕΪ3 , £3νθΓ, ΠΐπΙ1ίϋα(1θ, Εε<^13ΐίί35,
ίΐάε1Κ35, ιτιοδ, εοηΓαεηιάο, & Ηίδ οοηΐταπ»
Π§ηϊβςαηϋΐΐΓ, ΌΆύναηι Ιια^επί ηοη Γεευ$, 3ΐ>
ςυε 3ρα(1 Είΐϋηοδ. Εχβπιρί» ραίΕιη Γαηε οβΥΪ3.
II. Ργ*.
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II. ΡΓίεάίφίϊ ζάάβ ίίφε&ίνα <]νιχάζη\ ρ35»
ίϊνχ Π§(Ίίβθ3Ε»οηΪ5 α νεί'Βΐδ (Ιεάοέΐ:», & Ι^&ίϊηΐδ ϊη Βϊΐϊδ, χιΐεατιχώΐΗ$, ΓεΓροικΙεηϋα. ίυα'ίΐη.
ί7τ' ίχίίνας ττίμ&ι μί , όις τίμιος ί<γώ, και ττίζΐ"5το3·«τος, αά ίΙΙο$ ιηίϋε ηα , ηιιϊϊίΐ$ ε@ο Ιοηο*
ναΰίΐϊί } ξ? εχορίίύϋή βιιτη.
III. Αάάε οοιηροΠίϊ εχ συν & <:·«25 βίηιι!,
& ρΓ3ΕΐεΓε3 πιπίεα νεΓ&ϋΙΪΛ, οαίϊιιη Γαί νειΊπ
ΪΓηΐθη£Ϊ3. όμοτίχνος ίμοι, ερι$Αεηί ανή$ αίψιε βξο, ομόγλωσσος Ικύνω^ εραάετη αίφιε
ίΙΙε Ιϊηξίια. συντξάφος τη τται^ύα, εάιιεαίης
ίη Ιϊϋβγϊξ. όμόψηφος ίμοί, ε)η$άειη βκίεηίϊα,
βθ ιηεα εβ, Απ'ίΐοε. ττξοσυιτιχός τοΐς μίγάλοις,
χα] τοις 3-αυμαςοΐς , φά τιια^ηί$ , & τηίνϊί αΐίεη(11{ ; ψιϊζ 7Τξοσίχω ϋίΐΐϊνιιηι ΗαΒεε.
IV· δυ&ί^ηείν» 3ΐΐ£)ααη<1ο ϋαείνιίΓη Ιΐ3τ
βεηε ίιτιίΐ3ΓΪοηε 3φ'ε£είνοπιηι ; υε, οογκ Αγ'ίΐοΐείεδ αίε, νίμψιν άΊΛατη αττό της ίχ,άτακΡιαημήο-ίως, α βίαιη αιύηηε άϊβν,ίΐιιεηάο. 8ϊο Οί06Γ. ^ΐίβΐίϊα εβ οΗεπιρεναίϊο βετϊρύ$ Ιε£Ϊΐηι$,
ΝΪΓηΪΓαπι, <γχΐ2.£ια\·ίμίΐν> & οίίεηφενανε ΌζπναΐΏ Η^Βεηε: ιάεο εεΪΛΓη ΓϋΙίίϊαηεϊνα νεεεαΙία άϊ> Ϊ11Ϊ3 ϋε^υ£Τ3, οαιη ϋαιίνο ίυη§ηηπϊΓ.
5ΐε 3ρΐ}ά Ρίαυεαπι; φιϊά\ΗΗ Ιαηε αάίίϊο εβ?
ηΗΐά ίΐίϋατίΰ ηοίϊο,εβ? εραϊα αάεο-, δζ.κοβο,
Λζοχΐ&ηάχ ς»Γυπι ρεεαηε.
,
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο.
Μηΐεα εχ ρΓ£Ε(1ί£Ιί5 Οβηίείνυηη Ηάιηΐκυηΐ,
ίϊοοε & ιρικί Ι^εϊηοδ. ./ΕΓόρ. όξνις όμοια τως
λοιττων όζνΐ&ων , ραΐϋίΐα βτηϊΐϊί αΐίαγητη ραΙΗηαηιηι. ΤϋβοεΙοΓ. ο μϊι πόνος χο.νός <Ρκλων ■>
χαι
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χα} Καποτών, ΙαΙον ςοτητηηηϊ$ εβ βγνογηηι)
άοτηϊηοηιπι.
V. ^αο^ιν^5 αφ'εέιίνϋίή Βάπιίκά: ϋαΐϊνιιπι
ΐηοάί, οαΓζ, ίηΠχυπίΰηα, ΠίηίΗδνε αΓοιπιΛβηΐίεε, ΑάΆ. Ισα τω αζΐ&μω ώά, ονα ηηιηεγο
ρανία. Β-ζασός ς-όματι, αηάαχ ονε. ϊτοιμος
ξίφα, ραταΐν$ β/άάζο, ργοαιρίΐΐί \νιαην.
ΑΟουδΑΤίνυδ ροδτ αοϊεοτινιΐΜ,
I. Μυΐε* ζά'μ&ΊνΛ Ιαιιάεπι, νεί νϊευρεΓ3ΐίθΠ6ΓΠ, ρ3£Π3ΙΏ, §0Πί6Π1 } ΠΟΠΙΟΠ , νβΐ ,ρ3Τϊειη Π^ηίίϊεαηώ , βοςα&ιίναιη ΗβΙιεηΐ, ρΓίΕροίΐείοηβ κατά ρ«Γ ΓγηεοάοοΗεη Γαΐ>ΐήεε11εέΐα.
ΗεΓΟ^οΕϋδ. κ^οΐσος ιΐν λυ<Ρός μϊν το γίνος, Οταβι$ εταΐ ^εηεγε, νεί ηαίΐοηε Σγάαί. Ι,ιιααη.
θαυμάσιος τ/ίν τίχνην , τηΐταηά%5 αγίε,
ΑΝ Ν Ο Τ Α Τ,
Νοιτιϊηα
ηαηηαηηααηι αιτη ϋαήνο αρκίαη·
ίΗΥ τω ίΐιΡίΐ καλός, Γρεαε ρυΙοΒεΓ, ηιιο ραίΐο αά
βιριτϊοη* 4ε ΌΛίϊνο η^αΐαι γεη'ιηεηΐ. Εβ ανιετη
ηιοάιΐί Κα ΙοηΗεηάι ΰϊΜοτΗΐη ίαύηι$ ^ & ιηαχΊηιί
Ρβέ'ίϊί ναΐάε ' ύβΐ4ΐΗ5 ; ΕηιηιαηαεΙαη ζετηετε Ιίεεί.
II, Ουίοάαηι 3ά|εέ11να Η2βεηϋ Ά&υίαύνυιτι ίηεεφοίϊΐιιπι ρτϊΕροΠείοηιίΓη £ις, πίζΐ,
ίττί. ΑπΛορΗ. <Ρανός ίΐς τά πάντα, ζάοηεια,
& αεεγ αά οηιιήα. . ΑπΛοΐ. <Ρίΐνος 7Τίξϊ τ«ν νομο&ισϊαν , αρίη$ αά, Ιερ($ βεγεηάα$. χρήσιμος
ιις τά ττολΐμικά, ιιίϋή αά νεί ιηϊΙίίαγε$. ΡΙϊϊο.
τύν τη σώματος Ιχύν ικανών νπ\ τύς ντάνας Ιχασι,
βιί νίγϊιιτη Ιαίεηΐ αά Ιαύογε$ , Ικανός ντςος τι ,
βρίια αά αΐίίρίά,
ΑΝΝΟ

·,

ΑΌ^σπνοκυΜ.

4γ

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΙιΊεπι $ί ϊη Ιηι ηοηύηιίαί , α(αιηιηιοάααΐ!> αρΐΚί^
ϊάοηΐΚί , & αΐύί , άε <]Ηώ«ί ΕηιηαηιιεΙ. .
III. Αφ'εέΙίν», ςιιίβαδ £εηεΓ3ΐΪ5 οΐίπιεηίΐο ίΪ2ηίβθ3ΕυΓ, ηοη οοηίϊπηιηΐ: ΟνχοΊ ευπι
βοοαΠιείνο , νεί <ΐ3ϋίνο , Ιοεο 3&ΐ3ΐίνΐ ζά ηοι>
ιηβΓη ίαπηοπαπι, Γεά οίΓΟίιπιΙοίΐϋαηΐυι: ρΐβΠ,ιηίφαε ρεΓ ίϊίβίίβηπνα βΒΠτα&β, ΐη ηοιηίηαΐίνο, νεί ^3ίίνο, νεί 3εειιΓ3Πνο ροίϊεα ΓυβϊηΓεΙΙεέία εΓεπΓΟ ρΓΟφοΠϋοηε κατά ρεΓ Γνηεεςίοεηεη. Χεηορη. τ« μα.ιάν<Ρ(>χ τοΝ Ινξος («$■')
εΓιίο -ττλί'^α ^ ΜααμάΗ Ιηίϊίηάο εβ άίΐο^νξέτα.
ΙοΙεπι. τ» μ&ξσόα τό ίνξος ίίχοσι , κα< ττίντί ττο«Των, Μανβμχ βηνη Ιαίϋηάο εβ νϊρζηϋ ψάπψιε ρεώαη. ΐϋειη. ίυφζάτκς »ί"< τοίν^ος τ<ταξον τα^ίων , ΕιιρΙΐγαίε$ Ιαίίίηάίηε εβ ηηαΐιιογ
βαάίοηηη. ΗεΓοάοϋΐΐδ. ίόντΛζ τά μίγ&ος Ιήχο&ι πήχίων , εγαηί ηια^ηϊΐηάϊηε νϊ§ϊη(ί αώΐίονητη. Ό'χοάον. χώμα ^ίντλίΒ·ξθν τώ πλάτ»,
άξ&εγ άνοηαη ^η^εηιηι Ιαΐϊίιιάϊηε.
.'. . . Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Α<3 Ι,χίηΟηιηι ηοτηιαηι ϊίΑ ά'ιοεηάαη εβεί , ο
νεί μίγας ίίΥκα, ΐχατόν τη\χισιχ νεί πήχας,
νεί είίατη ΐη ^εηΐίϊνο ( Ναηι & Ιιλο αηβηιίίιο ίηνιμιητ αριιΗ Εαιϊηοί) πήχίων» πλί-Β^ωΓ > εΡακτι/λων , 7Τ0(Ρων.
Ργο ίαι'ιηο 01ο , οριυ είϊ , ΗΐιιηΐΗΥ ΟτΛά νετΜι ϊιηρίφηαΓώαί <Ριΐ & 7Γξοσ<ί\ΐ ειιτη Οεηη'ινο.
ΏιιηοβΙ). (ΓίΓ <Ν Χξϊΐμάτων, και αίηυ τχτων
«51* 7ίνί«θ"α/ τ»κ βΓίοντ«)'> ρεςιιη» &ηέ ορ«5 είτ,

4<ί

€ΑΡ. IX, ΓΕ ΟΟΝ5ΤΚυθΤΐΟΝΕ

ηεο ίΐηε Η»ο ρΓχςΙίΓΐίΓη φϊάφΐΆϊα Η§ί ροίεΛ. Ιάιιτί.
« Λο'7« ΐΓξατΛ» «^δμοι/, ηοη λιΒϊιγογ, ορυδ
εΙΓε νεΓΒϊϊ. ΌίΗηίητ ειϊαιη ηοτηΊηο Χξίία α Χζάομα,ι, υίΟΓ: ^ί/α ίΥί τ&'τ», ιιίυί , Γ?ϋ ορίίϊ β&
Ιιϊο γρ. ■' Αήβοί. ίφησίν ΐα,υτω Χζί'ιαν ίΐναι κα»
<Γκτωι', Βίδ 0|ϋθ(|ϋ6 ΙϊΒΐ ορϋΒ βίΓί;, αίχίι. Ιϊ,φτγ}Όβοιη*ί. 'Τίίξα,ς Χξίία, ί<Γϋ εχρεπεηίΪ3 ορυ$ εΠ:.
νοιαύαίο Χξί'ια, η{ρηάεΐ αά νηΙ>νηι , ΊΙΙηά ΣαήηαήΗ
υ1υ« , . ψιι ]χρε ηβ βιηι αιιβοτα , ρτο ορυδ. ΤΙαηί.
νϊ§ίηπ ]3Γη ιιίϋ3 εΐΐ ήΐίο 3Γ§εηΐϊ γπϊπϊϊ, ν\τ£. Μ· 8*
Αγγπ3 3<:π Γ3ςϊϊΠ£ΐα νίτο, ηοης νΪΓΪΒϋϊ υΓιι$,

οΑΡυτ
• ζ>έ

ιχ.

€ΟΝ5ΤΙΐυ0ΤΙΟΝΕ ΟΚΑϋυϋΜ
Ο.ΟΜΡΑΚΑΤΙΟΝΙ5.
I. /^0Γηρ»ΓΛ«ννΐ5 §€ηίίίναιη. Ηίώεε. Ηοιηεπι
ν> άε ΝείΙοΓε.
7Ου χα) α7τά γλωρσης μίλιτος γλνκ'ιων βίίν
• ■:. . ·-; .ν"
> ,.-·
α'ι^Γ».
-·..; €ιφί$.α1.οη ηιείΐβ άιιίεϊον βηείαί ογανΐο*
• - " Φ. ΐΕοπηεΗ. Ι3· Μίίζων <Ρέ τντων ή αγάπη*
Μαρτ
εβ ώαΗΐα$.
' Α Ν Ν Ο Τ Α Τ*
ΙηΙεφΐ-ε$ βσ& 5σϊρί«τα αΓι^αοΐΊα ίιοο ΗίΙΙΐη'ΐ!*
τηο «/«χ ΐβ , Μϊ;ογ ΗοΓϋΐη εΛ ς1ι»πΐ3«. Μά)οϊ&
ΙιΟΓϋΐη £3ςϊοί,
II. Οοιη-
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ν
II. ϋοιυρ3Γ«ίνο ζάάί ροίεΠ: ϋ3ίϊνιι$,
ίίβηίίκαηδ εχοείϊατη. μύζων ίμπ ίη «Γαχτιίλω,
βηιήογ ηΐ£ εβ ηηο άϊβϊίο.
III. Νοη Ι3η£απι 00Γηρ3Γ3ηϋιΐΓ τε5 ώ'νει-ίϊ
^εηεη'δ, Γεά επ&πι ε/υβ^εοι, ίιηό ε|υ$άεηι &ά
ίε ίρΓϋίτι οοιηρβΓΛΐϊο ίηΙιϊΐιιΐευΓ , ηοαιηνϊδ ά\νειτΓο ΓεΓρεέτυ. Μ»γο. 4· 'τΤΛντων των λαχάνων μύζων, οιηητίης οίετίίαί ιηαρι$. ΤΗυο^ά.
ττλχσιώτίξοί ίαυτων γίνομίνοι, άϊίίοϊε! β ϊρβ$
ι

I V. ΟθΓηρ3ΐ3ϋΐνιΐ5 ούιϊι ραπίαοπείτι ίϊεηίίϊθ3ϋ, ^εηίηνυιτο Ιιαί>6ϋ. ' ο μίίζων των ν%ων»
V. Οεηίεΐνιΐδ οοπηρίΓΛίίνί πινιΐ3π ροίείΐ
ίη εβίϊιπι νειτβο €οη§πιεηϊεηι , ίπΕεΓροίαίδ
ρβΓείουΙϊδ η, «7Γίς, Μνίξ. ,χύλιν ϊςι κτ$αα σ$μ~
νόηξον, « α^«τ^, ηηΙΙα ροβέβίο ΙοοηοναΗΗογ^
ψιάτη νϊνίιΐ!. ΝείΙοΓ »ρικ1 ΗοπιεΓυιτι ΙΥιζά. ι.
βίςί/Οίτ/ΐ', »67τ«ς ιί^ον, αν^ξάσιν ωμίλησα,, οαια
βηείίογϊ&ια νϊτίί νενβαίηί ρινι, ^υ,αΐη νο$ βίϊζ.
Ι-αοΐβη. Άννίβ&ς τίί γώμν\ πλίον, »ττίς τί}
τύχη ΐχι&ΛΦϊ ΗαηηίύαΙ τηα^ίί ρηιάαιίΐά}
φίάιη βο Ηιινά' μβα$ φ* «
"
VI. Ιηϊεηΐϋπι . ροίΐ » ε1ε§3ηίεΓ αΜίίΐΐΓ
χατα), (ΐς, Κξός, οϊτύν, ώς. ·γυννί μίΐζον, » ·μζτ£
γυναίκα φξόνημα ίχασα, υιηΐϊετ αηϊτηοβντι
ψίάιη τηιιΙΊενϊ εοιινεηίαΐ. ΤΊηια'ίΙ. τά, π^αγι^νινη/ίνα τί «Γί'Γ μακςο'τίςον , ιί ί'/ς οσον τοίς νυν.
ζυμφίξα, άηια<&αι; ψΐϊά οραί (β ρταίετΐΐα
νε^οβίϋ) ψηάηι ^ιιαίεηαί ργαβεηίϊ νεηιηι βα~
ϊίΐϊ εχρεάί(3 γερνεΙ)(η<}εη ?
ΑΝΝΟ
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οαρ.,ϊχ. ϋΕ'αοΝδτκυετιόΝΕ
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Ηοο \ομοΐηΑ\ %ΐηιΐί ίαήηΐί ηιιοηιιε ιφίΛίαιη εβ:
ηατη ϊΙΙαά 1(οουαϊ\$^ ίλάττω νομίςα,ς την αξ%ήψ
μιτά τ«ν άυτπ φύσιν ίΐνα,ι , τεάέ <υείΐει ί Κίίυϊ
ΐπιρβπυηι πιϊηυϊ εΙΓε, ^ϋίπι ρΓΟ Αιο §εηϊο 3ί(]υβ
3ηϊιηο. μ,ίΐζον τό ίξγον, « κατά: τψ ιμγ\ν <Ρόναμιν , ηΐ3]ϋ3 ορυδ είΐ, (]03Πΐ ρΓΟ πιβΐϊ νίπΒύϊ.
Γ.3Νυ« ροηο ραίει ιι[α$ ωηιραταηνϊ αριιά Οταοοί,
ηιΐΛ>η αριιά ίαίιηβα ηιιιΐία εη'ιιη ϊρβ εοιηραΥΑΐϊνο
ΐ^ΐΥΗΤΧ) <\ιι& ηο! ριτ οοηιραταΗνκηι εΐοψΐι ηνηροβΉ7ηΐ4!, ηι ρΐιίτώιίί εχειηρίκ άεηιοηβι αϊ Βαάάΐΐί ιη Οο>η·
ηιεηιαϊϊο: ιιηαηι Αΐΐί αΐίεηιηι /αΐίι /ιιεήί. Αήβοί^\
ωςΐ <Ρίΐ ^ξοσ^χαν των Ιμπήζων , και φξον'ιμων
ταΐς άνα·ηο<Ρύκτοις φάσίσι και <Ρόξαις ύχ' ήττον
των άστο^ύζων , ίία^αε 3ΐΙεη£]εΓε οροΠεί &ά Γεηίεηιίϊδ, &ορτίηίοηε5 , ςυχ ^εαιοηίΐταπ ηε^υευηί, ^
εχρεποπιπι
ρηι^εηΐΐυοι, ηοη ηιίηίΐ8, ^οηπι
ζά ^επιοηΠχβΐιοηεδ. Ιάεηι. ϊυλο'γον εΓέ τοις ίι^όοι
των ζητχν των η^Ίω τύν άγαγήν ίιναι, οοηίεηΙ3ηεϋπι ΓίΠοηί είΐ , ίοίεηΐΐυπι νϊΐζαι (α&νίοΐαη
είΓε, ςοππι ϊη<43§3ηΐϊυαι. Ιάεηι. κάλλιον ίυττοηΓν
φ'ιλας 6 &νίΐων , ρυΐοΐιπιΐδ εΛ 3ηιϊςΪ8 ΒεηείίοεΓο^
ηυέηι βΐίεηίί. ^αΜ νετο Μα, όζ-γης $ττων ων $
αριιά Ηεΐοάίαηαηι ; κζΐΊττων Χξημάτων, χξίίττων
παγίας, ν'ιχ αβεηαί ροίεβ ίαιίηκι■ βηηο) ραύ
V* ί ϋ εΐεχαηιϊα. Ναιη β άηαι : Μϊπογ εΛ ΪΓ3 %
πι3)ογ ρεουηΪ3, ηΐ3)0Γ ίηίΗΐιηϊοηε: η'ιΐήΐ νηϊηιΐ!
Βχρηιηΐί , ηιιαηι ηαοά ΊΙΙΙί Οχχά$ Ιοψεηά'ι /οτηιπίίί
/κύεβ: ίΙΙιιά εηχηι κ^ύττων χωμάτων* βχη'φεαΐ)
τοπ εβ~ε ρταβαηήοΐεηι, ηιιαιη (\κλ ρεοπηια ειηί ροβί.
Ει ΊΙΙιιά, οξ^ϋζ ϊίπτων, ΐαίειη, ψα ίηβηηϊοτ βί>
ί
%ΗΑϊη
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ηκατη ιιί Ίταηι βριητ. Εί ΐΙΙικΙ, χ^ύτταν παι^ίας*
ηκατη ηώ άοαή ροβΐί.
VII. ΟοΓηραΓΒϋΐν» Γεείρίιιηε αρυεί Οϊ&005 2α§πιεηΕΐΐΓη , Γεα ίηεεηΐίοηεπι , αφ'ε&ϊοηε Ηαπιπι ρΛΐύ&ιΙ&τχινη^ μαλλοψι ιηαρπ ;
«Βτολι), «πτολλω, ιηηίίδ ; οσω , ηηαηΐό ; τοσω,
τοσύτω , ΐαηίο. ϋεπ3θΛ1ι. <&ολύ γαϊ(> ραον ίχοντας φνλάτταν, η %τήσα.&αι «νάντα., ηΐύΐίό βΐεϊΗϊΐ5 εβ ρανΐα ΐιιετϊ, ^καιη άε ϊηΐε^το αΐϊαηϊά
ΛΟφΗΪΐ-ενε.
ΙηΐεΗαπι αάάΐπΐΓ αΐία ΐηϋεηίΐοηίδ ραηίεαΙα, νιε αρυά ΙΓ^οπι : «πτολι) μάλλον ίτοιμότίξον,
Λά νειΊκιπι. ΜηΙίό τηα£ΐ$ ργοτηρΐϊη$. 0ιΐ3ΐε
είΐ εεί&πι ϋΐυά Ό. Ρζχύί &ά ΡΛίΙ. ι . <&όλλω μάλ
λον χξίΐα&ον» ιηηΐίό ιηα£Ϊ$ τηείϊια.
,

,

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Γβΐίηί εοάιτη ηοάο νΊτη βοτιιτη αηιραταίίνοτίίηί
«Η%ΐηί, ηααηινκ αάνετίηαιη Μί^ΐί ηοη αρροηαητ,
ηϊβ τλυο , & ρετ ΗΐΙΙιηητηκτη. ΡΙληϊη$. Νίΐιϊΐ ϊηνεηίεϊ Ηοο οεΠο ηΐ3§ίδ «πίυ$. Ιάετη. Νϊιώ πι»§15 Γπυΐίό ρ3ΐίθΓ ίίαϋϋκ νβΓΒϊ. ν~ίτ&' Οϋ.Ϊ5 <^υειΙ
ορΟϊο ηΐ3§Ϊ8 είΓβ ΒεβίϊοΓ χνοϊ
VIII. ΡοηίΠΐΓ ίηϋεΓοΙνιιη εοΓηρ3Γ»ϋίνο5
ρΓοροίΐείνο. δορίιοε. ίη Ε1ε£τ. πτλίον Ιχ&ιςη,
ιατολύ, Ιοη{τε ϊηβηββτηα.
IX. ΡοηίειίΓ νίείίΐϊπι ροίϊ«νϋ$ ρΓΟ εοπιρ3Γ3ϋίνο. Μεηαηεί. χαλόν τό μ$ ζτιν ίς-η, » ζην
α&λίως, ρΓο χαλλίεν, ραΙώνϋι$ εβ, ιίοη νΐνετε, φΐάηι νϊυενε τηΐβγε.
Ζ/'&Γ //.

ϋ

'

'
'

ΑΝ Ν Ο/.

ίο

ΟΑΡ. IX. ΌΕ ΟΟΝ5ΤΚυθΤΙΟΝΕ
^

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ,

Αρϋ(1 ΐηίετρηατη [αήχ 8&ψατ* οαιίϊήι
άιιγη \ιοί &ιην: Ιοηιΐίηάί, ιιΐ Ρ[αΙ. 1 1 γ. Βοηυπι είϊ
<τοηη<1εΓε ·Λ Οοπιίηο, ηιΐϊίτι οοηβ(1εΓε ΐη Ιιοπιϊηε:
Βοηοίτ» εΛ ΓρεΓ3Γε ίη ϋοηιϊηο, ηυίιηι Γρείτ&τβ ϊη
ρπΓκπρίβυ^ ρτο ιηείϊϋδ εΛ. αγα&όν <&ι<5το&ίναι
«όΊ χνξίον > η <πη<ΤΒΌΐ&{να.ι νατ ανΒ-ζαχ&ον. ά^α.·
&~6ν ίλΌτ'ιζνν ναη κνξίον , » ίλ^Ίζαν «'φ-' αξχασι;
ηιβ ρ#ίίβί αά ΗιΙΙΐηϊιιηΗΐη ΐφιχ'φ άηιηάιιιβΐ.
Χ. Αφ'ε&ίνα ροηάεπ'δ ΰοπψαηανοηιπι
η2ίΐΪΓ3Πΐ ΗδΒεηε; ψιχ 03ΐιΓά εή, οογ ουιη §εηϊΐίνο όοηΛηιβηίΐΐΓ. ϋίοοίοηίδ. Αντίγονος ήγλφχάλίΐ ίνμίνϊ^, λαβίΐν <Ρω(>ία\ <Βτολλα(®λασιχ'ζ3
Έ.Μηιεηειη , ηΐ αοοίρενεί Ιεηεβοϊα ϊηιιΙΐϊ$ ραΥΐίΙυ$ ρΐηνα-, φιάιη ηηίε ΙιαΙ/ιάβεΐ. ΑνΆοχ\ μν(ΗΟΊίτλάοια. αν κακά Ότοήσίΐίν ανΒ-ξωπνος κακός
3-ϊιριχ > Ιοοηιο ?ηαΙιι$ τηβηίΐίς ηιοάίί ρίτινα νιαία
ρενρείΥαυενϊΐ, ψιάΐΐι ίεβϊα.
ϋ£

δυΡΕΚΙΑΤΙΥΟ.

I. £υρει·ΐ2ϋίνιΐ3 £εηίίίνιιιη Η3Βεί,|^οφώ)τατβς
Ο απάντων, βαρϊεηΗ£ϊηηι$ οηιηπιιη.
1 1. Νεφίε Γοΐύπι §βηϊπνυιη ρ1αΓ2ΐειη, Γεά
&{ϊησυ1»ΓεΓΠ ηοπιίηίδ ςοΙΙεέΚν'ι ΙΐδβεΓε ροΐείϊ*
ΗεΓ0(ίΪ2η. άν^οάσι ινς σιηκλψχ βαΧϋς αςίςοις, νΐτίί Ιοίίιι$ 8εηα{ύ$ ορίϊνής. ΤΗυεκΙ.
ίυι γις « άξίζν > ίεντα ορίϊηια. Ι^γοορΗ. Αλκή
ιίαν^ος, ίυ'ϋτξί<ΐΒ-ίςατος^ίναςί βοτίΐίαάίηε βτέ'
ΑΝΝΟτ

δύΡΕΚΙΑΤίνΐ.

$Ί

Α νΝ Ν Ο Τ Α Τ.
Ι(3ίΐη άι ρατύύνΊι ά'κίηάιαη ιβ· 5ϊί«Γ εη\η
ψιοίε άΊάίΐιτ : Ν«ηο ρΙεΒϊϊ , ΐια εϊιαηι άΓίίς £γιμχ.
Ϋ'ιάΐ ΕτηηαηηιΙηη.
III. Νοη Ι&ηίυηι Γ65 ε|ιΐ5ο!εηΊ , νεί άίνεΓίΐ
^εηεπδ ϊηΐεΓ ίε εοηΓειτί ροίΓοηε, ϊζά επηηι
ίεοιίΓη ίρίο. ϋειηοΛΗ. «' γάξ λίΒ-οις ίτίίχισΛ
«Γ»ν ' «όλλ ίΐίΓέ <Ετλί&οις, ΐ^ώ > *^ Μη τ^το/ς
■μίγςτον των Ιμαυτχ φζονω , ηεψιε ηιηνο είνεηιη·
άεάί εΐνΗαίειη , ηε^αε Ιαίενϊίυ$ εβο , ηβφκ ίη
1>αε νερού(βηιιΐΐτι εοηβάο. Ό. Βαίιΐίοδ. οτί και
φλο^ω^ίςατός ίς/ν ίαντΣ ο ϊίλιος, ^ηωιάο β)1
τίΐαχϊηιέ ατάεΐ, &Γ1 β ϊρβ> αβιωβον εβ* ΡΙιϊ€3Γθίιθ5. αυτός α'υτχ χξάτιςος «Υ τω μονομαχώ,
βε ΐρβιτη νϊηεεη$ ϊη βηραΐανί εετίαηύηε.
Ηίί Ιο<:υΙΐοηε$ ίαύη'ι ΊηιΊίαή ηοη ρβιιηΐ ιαάαη
Ιοψιιηάι βτηιά , «ί ΊηηΗΪί Έηάχια. Οηοά ηΗΪάατη
όκιιηϊ, Ίη ΗήαιηιοάΊ ΙοίΐιΐΊοηώια Ίάιηι [εοατη Ίρ,ο ηοη
(οΜρΑΐαή) Ίηαηι ιβ. Όίΐτη ηιιοαηηι (οιηραταίητ^οΐ
ϊη αΰαίΦ Ό. ΒαβΙϋ αβϊηχοηϊο , β ηοη ίοτηραΐΛίατ /ο
ί««» ? ΑπίΙοίε1ε$ ψοψι (ιαιηι ίρίο ηοαηϊηαη τεάγγοίϊ αηΐιιϊιι ίη οοηιραταϊΐ'υο: τοτί αυτό βίντδ ί
βίν&ς>ά<&θζ ϊνΧζΐίςίξος ΙςΊ. Τυης ηοπιο εΛ ίβ
ίρίο ςοΙοΓίίίοΓ. ΌιχΊ ααίετη Ίη τΐζΐιία: Κε$ α,υο^Ηβ άίνεΓίΐ £6ηεπ$ ςοπιρβΓϊΗ:
εήιηι ηοη ηΒί
άηαη I ώΥθ-^&χκτος <&άντων « μόνον ^ι^ά^ων
φλιαξωτατος, αλλά και τίτξαιζΰάΊΡον β£\λυξωτατοζ : (ίιιΐϊ ΙαίΊηι π8ΐ ά'ιύτηιΐί : Ηοηιο ο ηηηίυηι
ηοη ηιο(Ιό Βΐρεςίοιη, ίεά εΐίαπι ^ι^ιΐι ι^ρεείυπι Ηι~
§ΐ(ίοΓι(Παιυ£.
'
ϋ %
IV. Μα-

ία
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IV· ΜιιίαηΐΓ ίηΐ«οίαηι ριεηϊίϊνιΐδ ίϋρβΓίαΐίνί ίη αϋχιιη οίΓαιη , &φυη&α ρΓχροίϊιίοήε'.
ΑπΛορΙι. Ά/α^ιίλοκ» νομίζω <ατξωτον Ιν όγοιπταΐς, 2Ε/ώ^Ηιηιρτϊηηιηι ίηίεγ Ροέϊαχ αγΙϊίγοΥί
ΗοΐΏβΓ. ι . Ιΐίβά. μίτά <πτάσιν ατιμότατη Θίός
ίιμι , βιτη Ώεα οηιηϊυηι ΰοηϊεηιρύβϊιηα.
V. 8αρει:ΐ3ΐίνϊ Γεαρϊαηϋ 3α§πιεηηιπι, ίου
ίηϋεηίϊοηαη, αάαΊιίδ ραπϊαιΗδ λίαν μαχςω,
*ητολύ) ώ, Ότι, οσον , ως δυνατόν, ως όιον τί>
έσω, τοαύτω, & αΙη& 1ιιι;υ5ΐηοάϊ , λίαν φίλο-,
•κτονωτατος, τηηΐΐο αιρϊάϊβϊιηυ.$ ΙαΙονητη. μαχ^ω τά <&άντα «τζωτος, Ιοηξέ οηιηίηιη ργίιηη$.
βχβιηρία ραίΐϊηι Ιύηΐ οΒνί».
V I. Αηίεΐ ιιΓαΓρβηε ίη£ε«υηι Γυρει-ΐίίϊνυιη
' ρΓο οοιηρ3Γ&ανο. ΑπίΙοϋ. τά άρβίνα κννύμίνα,
χΐνητιχ,ώταταί £ςι των Βτίλίων , ρΓΟ «τολλω τανητΐΛωτίξα, ηιαβηΐϊ ίη ηίενο Ιοηξέ ιηοΠΒογε$>
ψ,ιάτη /αηιεΙΙα. δορηοο. οαω χ,ξάτιςον κτημά
των ίυβαλία, φιαηΐο ργαβαηίιία εβ βιΐηίαη
ςοηβΙΐΗΐη ορϊΙιι$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΡΙϋΓϊ ικαηρΐ* αφτί ΒαάαΐΗ, βτηάΐψκ ϊη^αϊ ,
1}ΐ4]»ί τα ιχαηρίιιτη αραά ίαΐιηοι τεριτιή.
VII. ΡοηίεαΓ ειίαιη οοπ!ρ»Γ&είναδ ρΓΟ ίαρεΓίβανο, & ΓαρεΓίβΐίναδ ρΓΟ ροίϊϊίγο δ^ηεβηί. μάκξω πάντων βαςντίςος, ρΓΟ. βα^ύτατος, Ιοη^ΰ οϊηηϊηηι ξγανφΐΐΐίέ$. Τήυογΰ. μάλιςα <ί^ανότατος τοις ίναντίοις» ρρο «Γ«νος, £γανιΜιηιιε ύοβίίικί.
VIII,

.

ΤΚΑΝΗΙΤίνΑ νΕΚΒΟΚυΜ.

||

VIII, Χ^ηχάίΐη ηοιηίηα, Ηεέϋ ΓυροΓΐ»ϋίν»
ηοη ίΐηε , Ηα&βηε ίαπιοη νίητι Πιρεείίαΐνοπιπι
30 ρΓοίη^ε §οηί£ίναπι ΰχί§αηε. ίξοχος άλλων ,
ργαβαη$ αΐΐκ, Ρτϊηςερχ αΐτοτυτη. ΗοπίΰΓ. «ΓΤ*
&ίάων γ Όϊνα Όβαηιτη. Ό'ιοάοτ. χαξυφα,ΐος των
ά&ήνΥκτι ρητόρων 3 Οον^ρί>αΐί$ Κ&βίοηιηι Αύεγιϊεηβηηι.

ΟΑΡϋΤ

Χ.

ΟΟΝδΤΚυΟΠΟΝΕ ΤΚΑΝδΙΤίνΑ
νΕ&ΒΟΚΙΙΜ, <^ΙΙ.Ε ΙΙΝΙΙΜ 0Α31ΙΜ
Ρ05Τ 5Ε ΗΑΒΕΝΤ.
/
- ■

ηιιχάαηι ααα/αίΐναιη ιχΐ£κηί » άε βηξηΐίί οχάίηι
ΟΕΝΙΤίνΠδ Ρ08Τ νΕΚΒΙΙΜ.
I. δ«πι εοάεπι χηοάο 3ρνκ1 Ογχοο», ςαο
βρυά ΕΗϋίηοδ εαπι Οεηίεΐνο ςοηΠχυΐειίΓ, ηϊίί
ςιιοά ίηεεΓάιιπι ηοη εχρηΓηίερΓ. ϋοΓηοίΙΙι.
«Βτολίι «
χξίνω, νϊνϊ^ιιβϊ ε£}} ανί/ίΐνον,
ί\χϊ>&\χά\χχχΐ ίΐναι. ι
,. \
Ραπ ηπιοάο εαπι Ιπνιθεπί , νεί !νϊευρει·3είοηεπι β§ηίΗοαϋ, §εηϊείναιη ηοηηαηαυΜη Γε$>ϊε.
Ρ1ιΐΕ3ΓθΙιιΐ5. Φιίξνιοζ «ν αιωμίτος μνγάλχ > .τηρ»ζ'αί ίΓΛί ηιασηα
άίρηΗαίϊς.
Β
6 Ό 3
Π. Οε-
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1 1. ΟεηίϋίναΓη Γε§αη£ νειτί)» ΓεηΠαυηι, £3ΐη
ςυ£ε εεηεΓαοϊηι , ςαέηι ςπ3» Γρεοίαπιπ ΓεηΓυπ*
%ηίπαιη(, ΑπΛορΙι&η. ώσ&α'νομαι -^όχχ,βηΐϊο βγερίίηηι. ϋεπτοίΙΗεη. «νζοσήκα <ατξο3·όμως ί3-ίλαν αχάνν των βχλομίνων συμβαλίναν,.
ραγ εβ υ,ΐ ρ.γοηψίβ ζίίοί νείί(Ϊ5 αηάίγε-, ^ηί εοη-βΐίκηι άανε νοίαηΐ.' ΐΛίεϊαη. όσφξαται τ« χ»ξ·' οία , οάογαΐηγ αιιγιιτη. ΑπΛορΗ. χ,α) φξωτα.
■μ&ι Λ' τ«ς κίφαλϊίς ί'φ»ψατρ , &ρνϊηιο ηηΐάενι
€αρηί αίΐϊξίί, Εαπρ. γύί^αι. κακών , ^αβαγς
τηαΐα. · ι
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ε3<ίεπ> εβ γ/ιηο νοοαΜοταιη % <\μΛ \)ουιιπλ βηί
βηοη)ηΐ4> Ηίχλιίώ)., α/ίί>,3ϋ(ϋο: «ίΖΣπψαώΰ, Λτ»
γάνω, ηη£ο. ΤΗεοξηΐί . σι) «Γέ μίνκλν$·<» καί
ί^λα: «Γ/ίΓ2 , Ια νο:ό ηιε βχβυίϋ , βοηέ^υε ά*.
ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕδ.
νει:βίΐ\Ίάεηιϋ, α£ όξω, ο.-ζττομα,ι, βλί<β·ω%
ιΡίξχ,ω, 9-ίωξω., Β-ίωμαι, εοπ.ίπΚ}υε εοΓηροίϊπ»
ίδΓέ' αςαιίάπνυπι Η;ώεηε« ίυαϋη. όξω το\?
ΙίξΪΛ> ν'ιάεο βιςενάοίαα. ΐΛίείαη. <τράντα, όξω
ταύτα, οτηηΐα'ί>αο νϊάεο. ΑΛογ, ?. «<Γ0ά
ϊ^λίοτί, ηεηήηεηι νϊάεύαϋ.
Αιεία οηιηίΑ νει·&3 ΓεηΓιιυιτι ουιτι βεαιίίηΑϊ ε&Γο εοηίΐηαιιηϋ· ΑπίΚ αισθάνονται <τά
*&άξοντα , βηίϊηηί ργαβηΗα.
ϋειηοίΪΗεη. Άχάσαη ώ άν^ξίς <Ριχαςαι τα1
ψηφίσματα , αηάιίε ο νινί ϊηάκε$ άεογεία.
ΑπΛορίι. χ.αχό<Ραιμαν όσφξα,Ίνη τί; ?ηίβγ οΙ·
/αοί$ηε αΐϊψηά} Ι,αείβη. γυσάμινος ^άλα,
Ιας £Ηβάβεί. .
ΑΝΝΟ

ΤΚΑΝ5ΙΤΐνΑ ΥΕΚΒΟΚυΜ.
;$·
'
·
ι
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΊΑαν&άνω > ρ>Ό ώί«α> , ηξίι £ΐ/ήίϊνιαη. ΒορύοοΙ. .
όταν μά&Υίζ μα, να^ίτυ, οηαι Λαάϊνα'κ πιο,
ζάπιοηε. 5«ί <αηί3-ί<&ΰΐι > ρτβ α,κύίΐν> ηααηάο β&η'ιβαΐί , ϋυΓςαΙίϊΓε, οΒεςΙίΓε. ΕατψΑ, <Βτύ&ί<&α.ι
7«Νς ί&ισμαι σίθ^ν» »υ<ίΪΓε ίβ Γοΐεο, »</ <?/?, οΒεόίτε ιίβί. χλι/'&) & άχάω, ϊηίίτάιαη άαΐηιαίΗ Ιιλ1>εηι. ΤΙιιοχηυ: Ίυχομίνω μοι κλί/3"/, »ιιε1ί πιο
ρΓεςίηίβπι.
III. νεΓΐ)3, ςα3ε αηϊιηί αίΓβέΐίοηεπι Π§ηΐβς^πί, υ£ Παηϋ νεΓ&4 ^(ΙππΓΛίκΙί , αρρεϋεικίί,
3Π)3ΐκΙί, ρπναηάί, οοηΓβφιεηιϋ, 3Ε>επ·αη(ϋ,
& ραηΐαραράϊ , §εηίείνυπι Κ&ΒεηΕ, ςιιΐΒοδ/
&(1άε νεΓΒϋιη ρεεεηάΐ ^ίομαι , & νεΓ&απι 'ίχομαι , αάΐιαγεο , οοη}ΗηΕΙιι$ βιιη,
(ΑάπιΪΓαηάΐ.)
ΧεηορΗ, Θαυμάζω νμων, τηίνοννος. ΡΙαίο.
θαυμάζω νχ^ΐπίγοΥ (ε. ΙΓοοΓβϋ. θαυμάζω τκϋ
ταντην τ«ν γωμίΛν ίχόντων, τηίγον ίίΐοε, ψιί
ίαίί βηΐ αηΐιηο.
4( Αρρείεηάΐ.)
ΙίοοΓ&ε. Όξί'γί&α,ι τ«ς χαλοχαγαΒ-ίας , λ/>ρεΐετε ύοηεβαίεπι. ΑπίίορΒβη. «
τ«'τ«»
'ίΐζϊΓ/θ-^ω, »ο« οηρϊο ΰαο. ίφίιμαι <ΏΓλ«'τ«,
αρρείο άίυΗΐά$. / ,
ν_
(Αηιαηάΐ.)
Ιτιααη. 'Ου 7^5
τ* β,λ«τβ& ΐξωσι>
?ίο« ζΥλ αιηαηί άΐνίύα$. ΗαΠοαπι. ί'ςώντίς «Ρι*να?-ί<ρις, αρρείεηίεχ ροΐεηίϊα. Χεηορία. τ«ν
καλών ίοωσι» αηιαηΐ ριιΐώγα.
ο 4
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(Ρπναηάϊ.)
Ίτίξ^Β-ΜΛΐ βία, ργϊναγϊ νΐίά. ΧβηορΗ,
ςιςιγι&ΗΟί'ται τ»ς ηιτόλίως , ρΗυαΙϊΐην εϊνίίαίε.
ΙΓοοΓαΓ. ο Ότόλίμος απάντων άγαμων ύμας,
αΦίςίξηΜ » ίεΙΙιιιη ρνιναί ηο$ οριπιΒη! ίοηϊ$.
(ΟοηΓεςιιείκΙϊΟ
Ρ1»Κ), Τ« σκο<ζ3·« τίυξόμκος, βορητη αβε-.
οαίΜΠίί. τυγχάνω των ^καίων /βΐίί τηειαη οΙ·.
ϋηεο. ϋβιτιοίΙΗεπ. ηκ άσφαλϊς ί<&ιλαμβάνί·.
&αι μνγάλιης ίξασίας , ηοη εβ ίιιΐηιη ηιαψιατη.
ροίεβαίετη οοηβ^αϊ. ΙΓυοΓ&ϋ. της ας«τ«ς ίφη{'νΪΥίηΐηηι ςοηβεφιϊ. ,
(Αβειταικίί,)
^ ^ίυδύς ΐλ<ατί£ος, βρεβαίβι*, άιιτοτιτγχάνίΐν
τ« σκο<ΐΓ«5 αίεγναΥε άβςορο. άμαξτάναν ολης
σ«ς ό<Γ«, ίοίά νζίά αίεννανε. ΙΓοοπιΐ. οι μέι»
α^^α φρονέίΐ'τίς «νίοτί <Ριαμαξτάνασι τκ συμφίξοντος , βαρϊεηΐίβϊιηί ψά^ιιε αίετχαηί αΐϊ^ιιαηάο,
(Λ ΜίίΙϊ.
(ΡαΓίΐςίραικϋ.)
Η^ΙΪοαΓΠ. Μίτί^ί/ν των ίσον, αφιαΙε]υί ρατίϊεΐρανε. ΧεηορΙι. &ίτα χα] <δτο'τ« χο/νωΐ'ίίν ,
£^ ρο(Μ5 ρανίΐαΐρειη εβε.
. Εοάεαι πιο
ςοηΠτυιιηΠίί· μίταλαμβάνω,
μίτίσι, μντα^'κΡομι. ΤΗβθ§, ««Γί 7°^ άν πτξοχαμών ά'λλω χαμάτα μίτα^οίαζ^ ηε^ηε εΐϊίιη
<ιηίε βηίϊξαίν$ αΐϊιιιη Ιαύονή , 7^ άε^αϋζαΐϊορϊε ρανϋείρίΐη βκΪ5. ίΛίρίβη, αθανασίας )Μ.6ΤΙ'Λ«φας ϊ ϊιηιηογίβϋΐαύ$ ε$ ρ<ιγίκερ$.
(Ρ«εη

ΤΚΑΝδΙΤίνΑ νΕΚΒΟΚυΜ,
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(Ροίεηίΐϊ.)

Μίοτρ, 'Α^Ρων ί'αΓίίτο τ« /«ςακος, Ιιφϊηία
γοραύαΐ αοοψϊΐνετη. ΗεΓοάοϋόδ. <?·ίί <Ρίομαι,
ΜΗ £ίί<&αι ανόμων , γορό
, »ί />ίίΛί ϊηί^ηα.
ΡειηοΛΙι, κλίάξχα μνό'ϊν /Βτωφοτι 1£ΊιΙ\&ην , ά.
ΟΙεαχώο ηϊΐήΐ αη^ααΜ ρβίΐυϊ. Ό. ΟΐΓ^ίόίΙοηιιΐδ, τ«ς τ« Θίκ λατς«/ας 6^ο,ι*4ν«ς , ϊ)εϊ οηίΐηζ ϊηΙ)ατίηί65.
ί
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ,
Οαιηί» £ετε \ΐ£ί νετίτα 'αΓιοι αΐ'ηααηάβ ία(α$ ύα·
1>εηί, ΙβίΐΛίπ. θαυμάζω άυτύς, γπιγογ ίρίο$.
Τ\]'Λο. αναγκαΐον «ν τιίν τ« κόσμα φύσιν γλίχίιθα/ τ>ίν ολ« ιΓ/α/κρν^ ηε«ίΓε είΐ, ηκυι^ιη πιυη(1ί
ςυρεΓε, & νείΐε υηϊνβΓίϊ ϊικο1υιτπΐ3ίε«ι. Η.Ι,οάρηιι. α,
ίφίΕτυμΐΐ ψνχί) και >ψιςίυίΐν φιλίϊ,
ςυυε ίηϊπΐϋδ ςυρή, εΐίίπι οΓε^βΓε, Γοΐεί, Βκ <βτο•ίΗΓν, και\6<5Ν<ΒΓθ3'ί/ί<, ΑϋΟί/αίΊνΗτη τεχαηί. £«ίί<»». μκ^έν ί'ΏΓί'βΓοθ-ίί των καχων ? ηϊΐαϊΐ πΐ3ΐϊ οοη€ϋρΐΓΰ35.
,
Εβ αατιιη ά'ιϊΐ£εηίεχ οίβετναηάμηι , ψΛ Η ψαΙΊ»
'Όΐύα αρρεί ηάϊ, ατηαηά'ι, ξ$ο. ]μηχεήηί Αΐ*Άοτε% αιιη
£εηιύνο , <ιέ ώτφβέ »« ?ηιηίηιμηι ςμΜίτη ϋβεάεΐ, ηιιϊ
νίβε βήξετε , 4«ί /ο^κ» τ;ο/ίί· Νοη εηϊτη ο>ηηε %ιετέ«»>, ηαβά άεβάαιαηι, νετΙ/ϊ ξχαί'ια, νεί αηίοτεη
βχηϊβζαι, αιρι ςεηιήνο εοηβχαιϊμχ , μΐ ραΐεΐ εχ λΙΙα1)5 εχετηρίν; ηεημεφιλίφ* ί«Μ ϊάεηι εβ , ^«β</ λ»/»,
ρτοριεχεα ^αιφναη αάιηΐίήί* , ,
,
Υβώζ (οη[εη«εηά'ι ]ΐίη&ΗϊίΐΗΤ Ίηίεϊάιιιη Λατίνο.
ΌΊοάοηιι. Ιαατ) τυ^χάνασαν τοις Ότζώτοις ί^χαζήμαοί , ςϊιηι ρππιι ςοπ3(υ$ Γυςΰείϋΐϊβηΐ.
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ΟηλΑλιπλ ακκ/αΐΊνίίηι ΗαΙ?εη{ , χ,λνίξονομω Χξήμα.τα,} ρεςυηίίϊ ΗχΓεΗίΐιΙε οοηίεο|ϋθΓ.
ΌΊύχηια εήατη, ·ψίύ<Γόμαι το'«Γί , τ2<Γί τφ<Ρί)
ίβΙΙοΓ) νεί άείϊήοοτ η&ο Γε.
ΥμΙ>λ ά(ηκ]Ηε ρατίπΊραπάι ηοηηιιη^ηαηι
ίκτ ί»»« ακαβήνο. ΛήβογΙ). ύ γάξ μΛΐίΐχίς τανς
ϊσα,ς <φλ*ιγός ίμ,οι» ηοη £υϊίΗ ρΗΠίςερχ ιοι ρΐ»ξΛΐααι, 3ΐ(]ϋοε§ο, ίά εβ} ηοη 3<χερϋϋ Ίοΐ ρΐ*·
§48, ΐ]υοί ε§ο,
ΐ-αΐϊηϊ νίάιηίατ ϊηίίϊάηηι ΙΐΑί ΟΐΜοηοη ζοηβϊαΒ'αηα χηιϊχαύ. νϊτ&'
)αίϋύχηε ρΓΪΐιχ αιηεϊ, &βΙ1ίίιε 1»ΙιοπΐΓη.
Ιάειη.
Νεο νείεηιηι τηεηιϊηϊ, Ιχίόι νε ΙλΙονιπι.
ηΐβ <\ν,\$ βίααίΐηε νιϊιι , ίααβζ , α*/ χταΐια ΙαΙοταη.
Αά ιαηάιηι ηοττηαη ά'ιχ'φ ραχαΐπτ Ηοταΐ. Ιώ. ζ.
Οάα ι$. ϋϋΐςΐ ΙϊΒοΓυπι (ΙεςϊρίΐυΓ ίοηο , ηααηινα
ηοηηκΙΙί Ιιχαηΐ , ΙαβοΓεπι. 8κ , ^λΙΙοϊ αηιτη» , /αΙΙοτ
[ίΐτηοηΊί, αραά ΡΙαηίίΐτη , ^ 4/ίί.τ.
IV. Οεηίείνιιιη ΗαΒεηί νβΓ&3, φιχ οαΓΜη,
ηε^ΐεφιιηι , & οοηΐεπιρϋαιη ίϊ§ηϊίΐθ3ηί. Ιιειη
νειτβ» άοΓΠΪΠΕίκΙί, ίου ίηιρεΓΕηϋί > οορΐίε, ϊηορίζ, ίηοίρίεηιΐί, ΗΒίΙίηβηίΙΐ, (ϋπιϊιίεηάί, ραΓςεικίι , ρΐΩ:3ηί1ϊ , «ΙϊίΓεΓβηεΙϊ , οχςεΐΐεηάΐ , Γμρεπιπάί, & ΓερϊΓβηάί.
(Οιΐ2ε ςιιπιπι ίΐ^ηίΗο&ηί.)
ΙΓοογαΙ. αναντών ί<ζτ/μίλ2 ταν <®·ί(3< τον /3/Όι>,
γηγλ οιηηϊα, ^ηα αά ϋΐΐατηρίτίϊη&ιΐ. ΟεπιοίΜι.
ί^-ίς
ο«ίία α,νρύς ην^οίμίνας των αλλοτξίων
(ράσχ,ίΐν -ΛΑ^ί&αι , βιιΐίητη εβ, εο$, φύ βιαηε

,

ΤΚΑΝδΙΤίνΑ νΕΚΒΟΚυΜ.

^ϊζίΐηΐ , άϊοενε , β αΐϊεηα οατατε.
<τ» ^ « φ^οντίω, ηοη αιγαίο ίε,

#»

ΑπΛορΙι.

(Νε§1ε<^υιπ.)
ΗργοιΙ. Τίίς &λη&ύ*ς οληως&σι, νηϊίαίετη ηεξίϊξυηΐ. ΙΓοοτ^ϊ. όλι^ω^αν των κοινών,
ρερίϊρερφηί ΚειηρηΜκαηι.
>
;
( Οοππηαικίϊ. )
ΙΓοοΓ3ϋ. Των οΐΆίτων άξΧνν, ϊτηρεν/ίνε βγνή , ^ίο-ί&όζχαι των άν£ζων άι γυναΐκις , νζγίί
ϊίηρεταηί τηηΐΐετεί.
(Οορΐκ, & ϊηορΐδε.)
ϋεπιοΠΗ. βημάτων ύυ<&όξυ, ρεεηηϋ$ αΐιιηόαΐαΐ, Εαπρϊά. γίμω χ,αχ,ων , ρΙεηη$βηι ηιαΗ$.
ϋειηοίΐίι. ίνν&λχσι τοσαύττης <8τα(>ανομίας ,
χα) μανίας, ίαηΐιί ίηίφύίαίε , αοβίγογε νερίενζ£. Ευααη. ίμφοξίΐ&αι τη άκξάτν, ΐηΡΗΤ*
Ρΐί/ιΥΐ τιιενο. ΗδΙιοβΓη. σ<πταήζχο~ι των αναγ
καίων , εξεηί γε!>ιι$ ηεοεβανϋς.
(Ιηςΐρΐεηάί, & άείΐηεηοΐϊ. )
„,
Τΐιεοοπε. "Α^ίΤί βωκολιχας αοι^ας, ιηά·
ρΐΐε νιΐίβηι α^νεβεηι. ΙάεΓπ. "Α7*τ« βωχοληας
άοι<Ρας> άεβηϋε ηιοάιίανί ηιηβιη αξνεβεη.
(ΑβίΗηεηάΐ.)
Ρΐιοογί. Άλλοτξίων α<&ίΧί<8αι , ώ αΐίεηη
αϊβϊηενε.
(ϋϊιηίίίεηάϊ.)
ΕαπρίοΙ. Δβξ/ας ΐμϋζ μί&ίζ > άϊιιύϋε άεχίΥαηι ριεατη. ΑπΛορΗ. τ&τμ μύ μί&ίί&αι,
Ιηηο ηοη άίηιίϋενε.
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(ΡαΓοεηάί, )

νόμος) ρανεετε ΗΙενίΒ ραίενηα Ιεχ εβ.

ϋεπιοίΐΗ. ΆίδΓέΓ^ί της ψόλίωζ ςά^ια τ«ϊσα,ζάΐίοντα χ αΐεγαί ά οζνζύαύε βαάία φιαάχα-.
(Όίί&Γεηάϊ.)
ηΛιΙ άί$εηιη% ά ςοννϊΐ.
'·,-'·■
( Εχςοίίακϊί. )
ΙΓοοΓ3ΐ€5. Ώζοίχαν των άλλων 3 αΙϋ$ αηϋοεΙΙετε.
(δαρεΓαηάί.)
•
Χεηορίι· Κ^ατίΓν των ν<ίΌνων , βιρενανε νο*1ηρίαίε5. ίαςΐ^η, κςατίίς απάντων , οιηηϊύιι$
ίηιρεναί.
ΟΗΓγΓοίΚ Χωρίζίται τ« Θίκ, βεραναΐην ά
Ταναϊς <Γ/α£ μίσσον όξίζίΐ^ Ταηαί$ βραναί αί?
Λβα Επνορατη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ, (
€αβΙ>ΐ(ι (οηβπίέία ηρετ'κ:. ίαααη. άίϊ τι φξοντήζχσι, (εηψ« >Ηθ|ΐιϊ<4 ουηηί ι ϊά ιβ, ιηε^ιίβηΐυι-.
Ηοτηιη &ίών $<ατιν
αλίτγοντίζ, ΌεΊ οοηίρε-

■ ■

\
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μ&όνίσσιν α,νασϊί ; ΐπιρεΓ3 Μγι-ηιήΙοηΐΒϋδ. Ρετί
τηιηι αρπά Ρο'είας <υετία 'ηηρεταηϋ άαί'ννιιηι ύαύιηΐ.
Ιηΐίΐαηιιιτ ίαιίηΐ Ιπίεΐάπτη Ιιοί Οϊμο$ Ιοηαεηάι τηο~
ά»*) ιηαχΊηιε Ηοτλϊϊμ5 , ίίί ίώ.%. Οάείο.
, Ει <]α» ραιιρβΓ »<}υ* Όζάηα* 3§ΓεΛίυιη
Κε§η3νίΐ ροραΙοΓυιιι.
ϋ (β, ίβα,σίλίυσί,
των <Ρήμων> αία Ιε%Ηηΐ9
Κε§η3ίθΓ ρορυΙοΓΗΐη.
13* 2. Οίε 6. ϋείϊηε ίηοΐΐίυιη ^οεΓεΙαΓυπι ,
& Ι'ώ. 3' Οάι 27. Μοχ ΐιΒΐ Ιυίΐί Γίΐίδ, ββήίηείο
ϋοηιϊηοΓ'μη&Ηΐιΐ 1*ύηι ίηηι αΙΙαύνο ίηίετνεηία
ρτΛροβάοπίί (ΐη) Οκ. »» ΤαβηΙ. νβΐίί εηίπι <3οαιίΠ3Π8 ϋΐε ίη ηοΒϊδ ϋευϊ. Αάτηϊίήί ϊηίετάαηι άαΐ'ι«υ«ι». Ρ"ΪΓ£. Ηίο (1οπΐϋ5 ./Εηεχ ςιιη&Ϊ8 ^οηιΐηαΒίΐϋΓ ΟΓΪ8 , ηϊβ βι αΜαύνια βηε ρχχροβήοηε , νί β{
<:υη&ί3 οπδ, ρ?β ϊη αιηίΗδ οπβ. Ιηβαεήι Ιηαή:
Οτμα βηιΆιιτΛ /εϊέ βηιρετ ιβ ώ Ίηίετρηιε ΣαίΙη»
(χρτΐβα. Ρ/αΙ.
«πάντων των ίΧ&ξίον άυτΖ χαταχν^ανσω , οηιηϊιιιη ίηίπικοπιιη ίυοΓυπι ^οίηϊηβΒίΐυΓ. Ιάΐϊη. ΐν τω άντύν χατα,κνξΐίΰαα,ι των
Όπνήτων, αιητι Ηοπιίη3ΐϋ5 ίυεπί ραυρειυιη. Εϊιατη
ΌίϊΙ>Λ ϊτηρίεπάι χεηιηνο 'μη£ΐιη{ Εαίίηΐ.
ν*τ&> ΙίπρΙβηΐϋΓ νείεπδ ΒκΜ, ρίη^οίδ^υε
ίίΠηχ. ΡΙαιιί. Ρ3Γ3ίΐ(υ$ , <}υί πιε ςοπιρίενη ίΐβξίίϋ , & ίοηαϊάϊηκ. ΡΙιιτα εχετηρία νιάε αριιά Ετητηαηαείεηι. Ιηίετρτει βαεετ, ΑίαηΙ}. 2 2· Ιπιρίεΐχ
ίϋηΐ ηυρίΐχ ^ϊ&ςοηιΒεηΐίυΓη , ««τλΐίθ-Η ο γάμος
των αναχ,νμίνων. Ε%εο ^εηίίϊνιιτη τεβίτ Οταιοταιη
ϊιηιίαύοηε. Ε§εΙ χή$ Οβρρβοίοςυπι Κεχ. Ηοταί.
& Τιτεηί. Τυί ςναιώιπι. 2κ νεύκτη ιψχ ώαηάο
ι
) '

■

■
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α(τη ^(ηίήνο. ίκοίΙΙ. 0«βΓοηι βΒυηΗβΓηϋϊ ΐοπτιη^
ών ιυΐ3-ος£μίν', Σμπϊ. ίεβε 5πνίο. 5ιιρεπ νΐοΐυα1(18 ΙυπΊΪηϊδ 3βΓ.
V. Οεηιηναιη ΗίώεηΕ νεΛα δίτεηίΐί , Γεα
ρΐΌΗΐβεηώ', ΙίβεΓηηώ", 3είΙίίϊΐ3ηάϊ, επιεηάϊ,
& νεηάεηϋί, βοουίδηοΐί, άβπιηαηιϋ, »1>Γο1νεικίΐ, £πιεη:Ιί, εοηεεάεικϋ.
(ΑΓοεηάί, Γειι ρΓοΗϊβεηίϋ.)
ΡΙοϋ^ΓοΗ. ^Ε/^ίι» 4£τι/ςος> και ίί^ατος, ίηίβγάϊοο ζξηε, & α^ιια. Ηογπ^γ. μύ εΡ^ μ ϊξυκί
μάχγς , #?
αγοείο ά ρυ§μα. Ηίηε νεΓ&ιιηι
ρΐΌΗΪ&εηίϋ )'μηχί* οαιη βεηίϊίνο δϊΐϊϋδ Ιΐαΐΐςαδ*
αψία ργοίήύεγε ηε$ΐΐϊγεΐ

(ΓΛεΓαηάϊ.)
Αροΐΐοηήΐδ. ρήσα,&αι λύμης, ΙϊΙεταη α σα*
Ιατηίίαίε. ΙΓοογλϊ. ν&τομίνομίν τομάς ιατξων,
ίν αΐίτα.λλα.'γώμΛν <ζα·λαόναν αλ^αα^ονων , ίο/εναιηη$ πιεάΊερΥΜίη β&ΐοηεί, ηΐ Ιίΐεγεηιιιγ ηια*
^ογίΙη$ άοΙοτίΙη$. Ό. Οιτγ&>Αοπ)ΐΐ5. φ&όνχ
καΒ-α,ζίΰίΐν } ραγ^αγε, βα βάεγαγε β αί ϊηνίάϊα.
(^ίΐίπιαηώ', & επιεπάΐ.)
δγηεΠ ϊΐάσα <Ροχίΐζ πμωμαι, ψιαηίϊ ϋαίίΐί
αβίτηοί ϋεηιοίΙΗ. «χ ώνχμαι μυρίων Ρξαχμων , ηοη εηιο άεοϊεχ ηηΙΙε άναώΐΐήί. ΑπίΐορΗ.
&χ αν ιζΒ-ζίαίμοιν ά<Ρ αν ι%ά(Ρος > ηοη κηα ετηεν^ίτη ςαγίοα.
(Ρπιεη
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(Ρϊιιεηάϊ.)
ίΛιάαη. Τ'ι ά<&ολΛνσαας τωι ορ&ν> τίΡαν
ά<&όναιντο τδ σ« καλλ«ς α/ βό*ζ/φ(ϊάβΊ01β
€αρία$ εχ τηοηίί/ηιί , £τ ^·'κζ</ νίϊΐίίαίϊς ρεγεΐρϊαηΐ εχ ίνα ριιΐώγϊίηάίηε ναεεα? ΙίόεΓβΓ.
απολαυί μϊν των παθόντων άγαμων, ως ·9·νχτός, ρναβεηύΐηζ Ιοηί$ βηιετε , ίίΐ ηιοΠαΙί$.
( Αςαι&ικίι , & ίώίοΐνεηάϊ, &
οοικεάεηάί.)
ϋεπιοβΗ* Κατ«70?» φλί<Βτ<ΒΓΒ, απιφ ΡΜϋρρυηι* ΙΓοαταϋ. χ&τνγοξκσί τίνίς ημών, αεοιβιηί ηο$ αΐΐ^ηϊ. ΌοηοΛΗ. αφί&ίϊς των ^κΜ·
μά-χων» ΙίΙ>εναϊιι$ ενΐιτιίηε. ΑπΛοί:. ώ&οψηφί^ομαί οαχ αΐβίνοίε. δ^ηεΓ. <&α%α.χωξίί
τ»ς άξΧης συνοικώ χ,ξίίττονι, ρναβαηήονϊ σεάίί
όε ϊηΐρενϊο.
Ν
VI» .νει·1>3 ψχΐίάζτΆ Γχρε Γε§ιιηϊ §βηίι>
νυπι , ΐλλίκαττιχως άείϊαεηϋε 'ίνίκα , νεί ρ^α^/ν ,
α<ΰτΌ<ί~ίΧομαΊ σ« τ«ς (ΠΓξοα/ςί'σίως , ^γο^ο ίε οί
ίΜΜίΐι ρνοροβίϊΐηι, ίυ^αιμαν'ιζω σί τ«ς α^ίτίϊς,
/εΐϊεειη (β ρναάϊερ ρνορίεν νίνύαίεί/ι, 1υ53α<1ϊειιγ ί'νίκα , νεί χάξίν.
ΕαπρΜ. ΐλλά^ος μαλις «7ω7* τ«ί ταλαι<δτως« ^ίνω, ίηαχϊτηέ ρτορΐετ ιηίβταηι Οναύαηι.
Α Ν Κ Ο Τ Α Τ.
Ηικ: τφϊϋτκ ηοηηηΙΙι ϊΙΙνά ν&ξ>
,
_|ϋίϋιΐχηε ριϊϋϊ πιϊιεΓ, <&<:.
ξ£ 'ιϋαά Ουϊϋι.
5ος«ΠΌ:ύπΐ(}Η6 Μίη«ν* ίη<1ο1ΐ)Η.
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Έί '&ιιά 5«»«*. Κε§ηί Ιαίυ$ Γίρΐί £υπί, 'χά
§Γ3ΐί4, νεί €2ϋβ Γε§ηΐ Γίρΐί. Ει 'ύαά Ηοταΐ. Ρίογοιώ 3Γ(ί$ ίη (β ηυΐΐϋπι ηαΒεηΐίδ βχϊΐϋΐηι
VII. Ιηϋεπίιιπι ίϋη§υη«ΐΓ νειτ&α §εηίανϊδ , ρΓΕΕροΠήοηε άείϊαεηΓε , η\ι& §εηί«ναπι
ροίΐαίαπ. λύω σί των Ασμάτων ; /οίνο ϋίησιιΙί$. ώξ&άζύ» σ% τ« (Βτνξόζ, ναρϊο ΐέ εχ ί^ηε.
ίβϊ ΓιαοαικΙηυΓ απτό» ηΐο ρΓχροίιΐίο ικ·. /
VIII. ΕίηάεΐΏ όΒ οαύΓαηι εηαή«"αηπαΓ ίη
§εηϊ«νθ ρ»Γδ > & ηίίΐΕεπ» , & ρπηοίράίΗΐ ογϊο5, ίβά α\ιία είπαεηδ. Ί,υίϊ&η. ίλχ,α ρινός,
ίγ(ώϊΐ (ε ηαβ. ίλται σΐΐ&ίκΡός, τειχών , ΐνα&ί( (ε ρεάε, οαρίΙΙΐ!. ΗεΓοΗ. (ΰενπάΐΥιμΐνΰν μ,υλίτα λ/θ-κ , /α&Μτη εχ ηιοΐατί Ιαρϊάε. Ιώειη.
§'νος λίθ·« ίΣσαν ττίττοίΜ-^Λί ,
Ιαρϊάε ΐοίπιπ
εβε/α&ηηι. Ευηρ. ΛοΝς 7ηφνχ.ω\ί $ονε ηαΐΗ$.
ΡΙαεο. φύς ά^α^ων πατίξων, 1)οηϊ$ ρανεηΐϊ1?ιι$
ηαΐη$. ΙΓοοιταε. Τίλαμωνος μϊν'Άιας, χαϊΤίΰχξος ίγίννΒ-η, ΤεΙαηιοηε ^ηϊάαηηαίηί εβ,Λ^αχ,
& Τειιοεν.
,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιη \)\$ Ϊ3 βιήχΐάιΐ! εχετηρΓκ άεβάεγαή νΐάεΐαγ
φπροβιίο Ιχ.) νεί α,Ι'ια. Ηικ βρε&αηΐ , είϊαηί Οία.
ΐΜάαη. νατα τ» χωνίίκ, ΒϊΒΐΐ ςϊςυΐϊπι. νπιον τίίς
βαφΰς, ιίη£ίιΐΓ3πι ΒίΒεπιηί. ττιόνης οίνα, Βϊίιεηΐβί ά« νίηο. Ιάειη. φα,^όνης Ιχί^νηζ 3 ΐάεη168
νίρεΓ3.
I Χ. ΙηϋεΓάαπι εχρπιηΐϋΐΐΓ πιαίεΓί» ίη Ό*>
ΐίνο. ΗοηιεΓ.
ΆιμΙν 7^/3 χίράίβσι τνηύχαται^ α/<^' ίλίφαντι.
ΛΙΐετα εηϊτη ςοτηϊΐηί!βιϊνϊεαίάβίαί, α/ίετα
άοη.
ν Χ. Μηΐ-
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Χ. ΜαΙε» άεηϊηαε νεΛα Γε§υηϋ §εηΪΕίνιΐΓη
νί ρΓίΕροΠάοηίβ, αιπι φΐα Γιιηε εοιηροίιΉ.
Ι_υααη. ανω&ΐΐν τ« συμποσίχ, τερείίετε ά οοηνίνιο. ΑπίΙορΗδΠ. ίχ,βάλλώ τϊίς οικίας, εμνίατη άοιηο. Ειιαβη. α/χοτιίμ-^/ομαι ύμας τ*
συμπόσια * εβοϊαηι νο$ εχ οοηνϊνϊρ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

,

Ηϊο &7Γα)&ίΐν, & /«ΓΗΓβι» ίκβάλλω, χεηίΐϊ*
*ν«ιη ύαΙ/εηί, η«ία αττό 6? «χ, ηηΟιαι οοηβαηι, £ίίΐϊήνΰ )Ηη^ΗηίΗΤ. Ιά ΐρ[ατη Λίίΐά'α ηοηηαηψΛΐη %η
ΙαϊΊπα &/ηΐαχϊ; ρΓορυ§η3ί ηυ§ί$, ρο, ριι§π3ΐ
ρνο ηυ§ίδ , αριιά ΗοχΛύηχη*
Εΐ, Νβα €\α\ά πιβιίίοδ ΊηϊεκϊηβΙ ίίτυδ.
& αριιά Οϊατοηοη, 0§. ζζύλΧϊχχνη ϋΐααι α<3ε§ίί,
■£ιι'ώια Ιοοίί νττύα 'νι ρ^ραβι'ιοη'κ } αιηι ψΐΑ (οηιρ*·
ηιιηΐΗϊ , <*/«»» η£«ηί.
ϋΑΤίνίϊδ ΡΟδΤ νΕΚΒΙΙΜ.
I. νετί»», ψχχ €θνηη\οό\ινα , ϊηοοηιιηο*
ΰυιη , αοχϊΐίαηι , ορεπι , ί&νοΓεπι , 2ΐιε αάα\αΐίοηαη ίΐ§ηΐβς3πεί ϋ&πναιη 1ΐ3&εη£, Πςνιε
βρυά Ε&ιϊηοδ.
(Οοηιιηοάιιπι, νεί ϊηοοηιπιθ(1υιη.)
ΙΓοοταΐ. ΛίΛΠΤίλίΓ τ« ττολί/ > ρνοάεβ ανΐϊαύ. ΙΓοοΓβϋ. συμφίξΐι τω λί^οντ/, ρνοάεβ
άϊοεηΐΐ. Βειηοίΐίιεη. λυμαίνομαι ιοις 7λο<ς,
»οί·ίθ ΚεϊρηΙΗοΰί.
Ιϋ(τ II.
Ε
(Ααχ*.
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(Αυχί1ΐιιπ>, & Αάυΐαϋΐοηεηι.)

ϋεπιοβΗεη. Ββ»3·ί/ν αντοίς, αηχίΗαΗ ίρβ$*
ΙΓοοΓίΓ. »χον «μΛ α^ννκντίζ, νΐηεηιηί':ηοΜ$
ίΐηχζΐζο. ϋεπιοίΙΙιεη. κραγιόν ίυνοίΐν τοις χ,ακ,ονόοις , πλασίοις χολαχίύωσι , ηί ύΐαηάίαηίηγ άζνζίζΐ/υί.
Ε Χ € Ε Ρ Τ Ι Ό.
νειτ&α οοΐϊίπιοώ', & ίηεοπιηΊΟίϋ, ορί$,
3υχϋϋ, & αβ«1»αοηίδ Γε§υηΕ ΒεαιΓΜΐνυπι ίτεςυεηΓεΓ ζρυά Οτχου$. ϋεηιοίΐΐιεη. τόν βχλόμίνφ ίυποΐίΐν γ\μας ΐάσωμίν* βηαηιη$ ηούίϊ ζΐΙιιτη, ηηζ νιιΗ) ίεηε/αεεγε. ϋειτιοίΙΙι. τύς
ινποϊχντας « ττόλις αντίυ7τν7τοίαχί » εζνϋα$ Ιεηε
άε βε ιηεγεηίίΙιΐΒ νϊεζ/βη Ιεηεβεεζί. Ευπρ. Μίνίλίων ΐνίς^ίτίΐς, χ.αμ£, ΜεηεΙαο ί>εηεβιεί$, £?°
ηιζίζ. Ευηρίά. «ΓςαίΓ' ώΓέν κ'μας ί£, ηοΐή ηζΜΙ Ιοηζίαεή. Ευοίαη. 'ίσα. ίξγάσίταί σβ, ο/α
κα/ σύ ί<Ρξασας τάτ χξόνον , ζαετα ίζΐζ βαεζεί ,
ψιοά {■αβεοζβζ 8αΐηγηο. Ουπι ϋ&ιΐνο Ιε^ϊϋΐιι·.
ίυείΕ 6. χαλως ττοΐίΐτί τοις μιαπσιν ΐμα,ς, Ιεηεβαεζίε ζζ'ί , $αζ νο$ οάεναηί. 5ίε άϊαππίδ,
χαχως ττοαΐν τίνα. ,' Γειι καζοποαΐν , τηαίεβαεεγε
αΐϊεΐίζ. Ηίδ &όο1β νειϊπιιτι, βλάπτο, ηοοεο.
ΡΙηϊο. «'/αέ μέν «ίΤέν /3λαψί/ μίλιτος >
/ζ/ζ/δί
ηοεείϊί ΜεΙϋίΐ$. Ρ1»£ο. ί*κ.
μύζω /3λβψ«τί > * ν/Αας αυ<π^ , »ο/ζ ηιαξζ! ιηζύζ , ηιιηζτι νοΜ$ ηοοεΗΗί. ΟεπιοΛΗ. λυμα\νί&αι τ«ν ττολ/ν,
ηοΰεγε εζνζίαίζ. ΧεηορΗ. μν^ίνα. των αν&ξώττον κολαχίύίΐν ίηχ,α μισΒ-χ ,. ηιάίζ Ιοιηίηηιη αάηΊαγϊ ϊηενεεάί$ οαιφ(. Ευείαη. » πολί/' σ« ο'ιή'ο-»/
» α^αναο"/*, «ο» τηυΗιηη ΗΗ ργοάετζί ϊιηιηογΐαΐϋάϊ,
Α Ν «Ο
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Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Κ.εροπ'ίϋΓ Ίΐιάιτη αριιά Σαήηο:, ηοοεο, 3(3υ1θΓ
ί€ } ΰναεοταιη ίηιϊίαήοηε. νηΙ& αΙΊα Ηαι'ινο
βΐϊία, Οτάάκιαε ζΐιτη Εαΐ'ιηϊί (βηιηιαηία, ρτ&ιεχεο,
(κ)ηιμο<Ιϊ βιηΐ νετία ΐτ'ώιιεηάΊ , /ειι αΐηώιιεηάΊ ," ρτοΐΗϊίΐεηάί
ιηΊηαηάΊ, αεάεηάϊ & ά'φάεηάϊ, οΙ>/εί/Ηεη4ί, τεριι&ηαηά'ι, αρρτορΊηηΗαηάΊ , /ετνιεπάι^ ηιιηϊβτΑηά'ι > Ίηνϊάεηϋ , ίηβάϊαηά'ι , ηιιηύΛηάϊ , εοηνε»
ηιεηάϊ , (εα εοηχτεάΊεηάΊ , [καάεηάΊ , βιηύια. Ιΐετηηαε η)ετΙ>ιιηι ίίμι , ηιιοά ιηοάο νηκηι , τηοάο άιιοι άαίινοί ΙιαΙκί- Εαήρ. τ)")'ά(> <Γ«" μί ζην, « 7τατ^
κν μϊν άναξ (φ^υ^ων απάντων ; Οΰ><3 βηϊηι πιε
οροηεΐ νίνεΓε, ςυϊ ρ^ΐεΓ 6Γ<ιί Γβχ οηιηϊυηι ΡΙιγ^γ§υηι?
Άλλ'ο^α, ?/ σο; βχλομΐνω ίιη> α λίγω. ΡΙλΙο·
νϊ^ε, ηυηι ΐϊΒΐ ρΓοΒεηΙιιι-, ^υχ βίοο.
II. ϋδΠννίΓη β»&εη£ ν€Γ&α ρυζηδηοΚ, ίεφΐεηάί, ζάοΐζηόϊ, ρΓεοβηώ', 1κ)«3Γκϋ, }α1>εηο1ϊ, οοοϋΓΓεηάί, ίηαάεικΗ, βάεοηάί, εοηνειΤϋηάί, υΐεηάί, ΓερΓεΗεηάεηοΙί.
(Ρυ§ηαη(1ΐ, & Γΰςιιεικϋ.)
ΑπΛορΗ. Όν μάχομαι σοι » ηοη ριίξηο ((·
αιτη. ΗοίηεΓ. «χ άν μοι Ι^ισυνι , ηοη οοηΐκηάεΐ τηεουτη. ϋεπιοβίι. άιχ^ως άκολα^σιν ίτίφις> ΐιιτρϊίεν βηιιιιηίΗν αΙϊο$. ΤΗεο§. άνί'Μτ
σι τοΐς ά^αΒ-οΐς ίτιπαι γάμ*ιΤ% , χ,φ) άι<Ρως,
νίνο! ίοηο$βφηϊίΜν ιηεη$, £τ' νεηειιηάϊα.
(ΑάοΓαηάϊ, & ρΓεςαηάί.)
ϋεπιοίΐΗ. Πξοσχννίΐν τω &\ω,' αάογαη
Ώίαιη. ϋεπιοβίι. &*οΐς ϊνχομαι ττασι χαϊ ττά
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σα/ς, οψαηα άεο$, & άεα$ ρνεεογ.
&ίοΐς α'ςατα/ , ργεεαίηγ άεο$.

δορΗοο

(ΗοΓϊαικϋ, ρβεηώ, & οςαΐΓταιάϊ. )
ΐΛίείιη. Τω Νες-οζ* το^ βΓίο* παξαινίσαας άη
ίίΐατη Νεβογαή αάηιοτκη ροβε$ , ηιιίά /α&ο
ορια εβεί. Χεηορίι. τοις άλλοις παρκα-λίοντο,
αίϊο! αβιογΐαίαιιίηγ. Ηογγιεγ. ίφ'ιλω ίκόλίυσίν
«ταίζω, τηαηάανΗ βάοβοεϊο. δορίιοο. α'ντίίσας
σοι, γκτ» ίζ'^/' οοαιγγϊβεί. Ειιο. ι ο. λη$"αΓς
^«ςίίΤΓίσί, ϊηεϊάίΐ ϊη Ιαίνοηε$. Ο. ΟητγΓοίϊ.
τφ Θίω 7Τξοσιόντας ,
Ώειιτη αοεεάεηίεζ.
( ΟοηΓϋΓναηάΐ , & υίεικίί. )
Μβη&ικί. Ίοφοΐς ομίλων κάντός Ικβάση σοφός:
. Κακοΐς ομίλων καυτός ίκβνση κακός.
1 ' '$ί αιιη βιρϊιηΗίΜ$ νεγβιγϊί , εΐϊαηι ϊρβ εγϊ&
βαρίεη$.
8ϊ αιΐη ηαΐζίνεγβιγζί, εήαηι ϊρβ ηιαίιις εγϊϊ.
ΡΙαί&ΓοΙι. ί^Ρ»'σατο φλανθ^αττως πασι} Ιηνιαηΐίεγ ίγααανϊί οτηηβϊ. ■ Ι(οογ3£. μη<Ρίνα φίλον τιο& , πφν αν ίξίτάστις , 7τως κίχξαται τοις
ΤΓξοτίξοις φίλοις , ηεηάηεηι ΐίΜ αάβιη^ηΒ αηήοηνι-, ργϊηί^ηαιη εχρίογανεγϊί , φιοιηοάο ργϊοΤίΗέΧ Μηϊοϊ$ ίίβίί βΐ.
(ΚΰρΓοΙιοηίΙεηάΐ.)
ΙΓοοΓδϋ. 3-υμαμίνοις μίν φ'ιλοις ϊικαν «Γ«Γ,
ττνπαυμ,ίνοις
τ»ς ο\γις ιτινπλίιττυν , ΐγαίϊ:
ατηΐεϊ! οεάεηάηιη εβ, βεάαίά ϊγα γεργεύεηάεηάϊ
βυηί.
ΕΧΟΕ-
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Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο.
Εχ ΗΪ5 νΰΓΐ)Ϊ8 οοηβπιυηΐϋΓ ηοηηαΐΐ», ΓεΛ
ΐηΐηύδ ίτε^οεπίεΓ, οαπι 3ΐϋ5 ςαΠΒιΐδ. ϋειηοίΐΐι.
ύ^ίίς μίμφίται την τιοΧίν> ηη11υ.$ νερνώεηάϊί
ΗνΗαΐεηι. ^Γοαταΐ. πα^ακαλΐά άλλήλας, 1)ουΐαΗ β ΊΠΜίιώ. ΚερεπεαΓ εΐίίΐηι 3ριι<ί ϋειηοΛΗεηεπΊ, π^οσκυνην θίον , αάογανε Ώεηιη: ΕΕ,
αν^ξα, ·7Γξοσχυν&> ηιοτΐαίετη ΙίοτηϊηείΗ
αάονανε.
νειίπιπι νικάω αοςνιΓαΐΐναιτι Ηαβεϋ. νικώ σ«,
νίηοο ΐε.
Μιμίομαι, ίηιϊίόν ; ίείάεπι αισι Ηοςυ&είνο
οοραΙβαΐΓ. ΙΓοαταε. μιμίΐ&αι παις ίχ,ννων πράξιις, ϊϊΐογιιιη τε$ £εβα$ ίΐηΗαΗ.
Α. Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νοτΒί , ηΐί£ Ηαο {εαιηάα, τί^αΐί βηιαί εοηιρίεχϊί
]Ηη&ηηΐ ίαΐ'ιηϊ ηοηηιιη<]ΐια?η αιτη Όαίίνο ρετ ΗέΙΙεηϊίϊηιιιη, ν~η&1.
ΜοηιίΒϋϊ ϊη ηοΛπ« ίοΐιιδ ΐίβί οεποί ΑπιίηΙίϊ,
Ιάεηι. Ρΐ3θί(1όηε εΐίϊηι ρυ§η3ΒΪ5 3πιοπ?
Σίΐίτεχ. Οϋ)^ εηΐαι «>ηΙεη^3ΐ Ηίηιηςίο ς^αιίδΡ
ΐ§ αΙΪΑί βρε.
III. ΜχύίΛ νεΛ» ϋβϋίναιη ΗαΒεηε νί ρΓ2Εροίϊϋίοηΐδ, εχ ς\ΐ3 οοπιροηιιηίϋΓ: ευίιΐδίτκχϋ
ρΓεεροίίήοηεδ, ροηίΐϊσιυπι Γ\ιηΐ} σύν, αντί*
ί7τ), παρά, 7ίΡ,άς> «ν, νττό. Ό. ΟΗΓγΓοίΐόιη.
ιϊί «%ατΜ τΐίήα συνίζη, εχίνείηέ ραηρεγ «ταΐ.
Αά νεΓΕίαπι, εχίγεηια ραηρενΐαΐί οοηνΐνεΐκιΐ.
σνμττα,ίζαν τοΓς ήλιχιώταις, ρητύΙιΐΒ οοΙΙηάερε.
ΧΰηορΗ. τύτοις αντιλίγων, 1>ΐ$ οοηίγαάιοεηί.
ΡΙαωΐΌΐι. ί7τιχυςίΐν Ίτω ϊξ^ω} τειη α^νεάί.
;~
Ε 3
τντφ
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τ&τω 7Γαξ>ίς-ης > ίηϊο αάβζίΐβί. νπιγλαν τινι »
•ΡΓξοσ^ίλαν > και πςβ&μΙ^ΐφν »' αΐϊοιιϊ αγγϊάεγε.
Οα^πινΐδ %πη/ϊλφ» ίΐε €Π3Γη ϊγγΐάεγε. ΙΓο0Γ8ϋ. (ίτνχΐίντι μ*Ι ίττηίλα , ηιϊ/εγο ηε ίΙΙηβγϊί.
ϋεπιοΠΗεη. ττςοσπ/ντί/ΐ' σο/ νόμιζί ταύτην τύν
πάλιν, ])«(ε$, οάηο ΗΗ ΗνΗαίετη αεοϊάεγβ αά
ββτιιια. Ρίίίϊπι &ρυά ΙΓοατακπ). ίμμίννν τα,ΐς
συν<ΡηχΛΐς, ιηαηεγε άϊ&ϊ$ , ρα£ίί$. Ι,υείαη.
ί/'7Γ«λθ·4 ^ςυσω 3 υ^ατι, βίΰηί απναιη^ α^ιιαιη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αρυιί Σαήηοί τηιιΙίΑ ιχ νεή'α ηειαήι άαύνιυη
Λ&ηηΐΧΐΐΜ ρτορίετ ρτ&ροβιίοηεί , αά, αη, /», Η
βηήεί , αϊ άοοεί ΕηιηιαήαεΙ. Ηίηο ϊιηηιοΓί Λικίϋδ,
& ϊηιρα11βΓ«Γε, ςοΙΙυ^βΓβ ρβπΒιΐΒ, ςοηΰΐΗΓβΐΐ
βΓΠΐ3Η8 , © αΙΪΛ Ιιήκι &ιηιήί.
ΑΟΟϋδΑΤίνΐΙδ ΡΟδΤ νΕΚ.ΒΠΜ.
I. Ρ1ιιππΐ3 νεΓ&α β&ίοηετη Π§ηίΗθ3η£Ϊ3 τει ηΐΐιιεοί
ΐηριγϊά αβιεεγε. πίναν όινον, ΗΙεγε υίηη?η.
ίσ&'αιν κζί'α , εάενε οανηε$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
,
Νοιηίηβ νΐΐίοτιιιη αΆΊοηετη β^η'ίβζαηίϊηηι 'χηχά·
Ιψ νοίαηιια ηοη ίαηΐίΐτη νετία αέΐινα, [εά εήαηι
{οιηϊηαηΊΛ , άεροηεηιΊα , δ? πιηιϊα ; ηαηι & \)£ί Ίη·
χετάηχη Λίϋοηετη β^ηιβίαηΐ , Μ τεΆϊ άαοεί ΕτηηΐΛ~
ηαεί, η'ι/ϊ/οτίέ φιλίΐν > βηΐίΓε, τηα£ιιβι αΒΊογ ψιαη
μαΧί&αι, ρυ§η3Γβ, βιάζί&α,ι, ςο§εΓ6, νϊ 3&§6Γ6, /3«'λίίθ·α/, νείΐρ.
Νοη εβ αιιίαη 4ΊΆκη% Ίη τεχιιία, οιηη'ια νεήχ
48Ήηαη βχηφαήΪΜ ρφεη Λκκ/αΐίνΗη) , βιά ρΐα·
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Γίί»4 ; ηκ'ια ά( οτηηώιυ ϊά τηϊηιιηε φιηίΛχΊ ροΐιβ, ηιβ
ψίϊ{ οοηιεηάαί, ηαΐία ν€^α, ψΐΛ {αρεήύί ζατη %εηϊχ'νυο & 4*ήνο 'μπξΐ ιΐιχιιηια , β^ηφίαη αείίοηιηι,
I I. Αραά Ογ«οο5 ηοη εβηεΐίΓη 3£Ηνυπι, Γε<ί
νειτίηαηι εεΐίΐιη ρ*ίΙϊνιΐΓΤΐ ςοηίυη§ί ροΐβΛ οαηι
3θουΓ»£ϊνο ηοπιϊηΐδ ά Γβ είειίιι&ϊ. «Γίκκν Λκαζω , ^ηάίοΪΗΐη ριάϊοο. ^τινον <Ρίΐ7τνω , οωηαηι
οσηο. ΰβψν υβρίζω , ιηβίνϊαπι βιαο. ΗείΊοϋ.
<Ρωξον ίι^ώξγισα,ν , άοιηιιη άοηάνιιηΐ:. ίπίτζίττω
σοι «7Πτ(307Γ»ν > εοιητηϊϋο ίϊΐϊ οηναύοηεηι αΐϊφΐατη. ιτιιτφπομαι ί-πιτςοττίίν , εονιηήΐίΗιιν
ηιΐΐή ΟΊΐταΗο αΙΊ^ηα. υβρίζομαι υβζιν, ΐη^ηνια
αΐϊηηα αβ,εϊον.
III. Ιη£εΓ<1απι ροηϊευΓ νεΓ&αΙε ίη ά3ίίνο;
£α§α ^αί^' » ξηΐίάβο ξαιιάεΐ. άμα^τάνα άμα^τήματι, ρεεεαΐ ρεεεαίο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΙΑζχη ΐΑί'ιηΐ! αβίαΐακ ΐβ,β ηοη ίη ραβϊνΐί% αϊ
βαΙίεη% Ίη αΓύί, ΗΙικ ίιίΓεΓβ ίυΓΟΓεηι, 03ηΐ3Γί 03ηηΙ«ΐ3ΐη ; νΐνβΓβ νίΐ3Γη <3ί »1ί3 Ηυ}υ$πιθ£ϋ.
I V. Αεαι&είνυπι ΗιΒεηΐ νετ\>Ά Γ€νεΓεηάί,
αι%ύνομ&ι> νίβομαι, τιμώ, αι^ίομα,ι , ΟΓαηάϊ,
υ Ε λιταηύω , ΙκίΤίυω , βιρρ/ίεο ; αντιβολω, οϋο;
ίχ.λΐ7Γαξ>ω, άξίοω. ΟειτιοΛΗ. κμας άι%ννομαι
λίγιν 7ΓίζΙ ίχίΐνης τί φλαΰ(>ον, νευενεον, Ίά είί,
ριϊάεί τηε αρηά νοί αε ϊΙΙα αΒηηϊά ηιαίί άϊεενε.
ΗοηιεΓ. άι<Ρίομαι Τρώας, γενενεον Τνο]αηο5.
ΙΓοοΓβϋ. τίμα τό <Ραιμόνιον , νεηενατε Νιΐίηεη.
ϋειηοΠΗ. α,ζιω ύμας> νορο νο$. αντιβολω πίς
<Γικας-άς, νοεζο μιάΐοε$. Ρ1αε»ΓεΙι. 'ΐΜΤίΰχσι τάς
γυναίκας, βιρρίκαηΐ τηηΙΐεγϊΙ>%$.
Ε 4
Ργ*"

γα
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ΡΓ32(ϋ&ίδ 3άάε νεΓΐ«ι,ΓηΐΓβΓ3ηί1ί, ίλίω, ββετίί^ω , χ,ατοιχ,τοίξω ϊ όιζτ'ιζομαι. ΐΛΐά&η. ο«ί,τίίρω
τι>'^«ν} ηύβτείιηε εαΙαΐηϊίαΐϊ$^ ΡΓηΙγπ.
5Ό. ι" 5".
ίλίησόν μί ®ίός , ηιϊβΐενε υιεϊΏεης*
"Εύχομαι, ευπι ρΓεεοή Π§ηΐβε3[, άβΐίνυπι
τε§ΪΕ, ινχομβΛ τω θίω, ογο Όετιιη* Ουβηοΐο
ϊάειη εΛ, φΐοά νονεΓε βςοαίβΜνιιΐΒ ρβίίϋ. ,
V. ΜοΐΕα|νειΊ>3 1ΐ3&εηε βοεα&ΐίνυιη ρεΓ
εΐίγρίΐη αϋεομίδ ρΓ2ΡροΙϊείοηΪ5. ΤίιεοοΓ. αλγι*

νΕΚΒΑ

ΕΑΟΕΜ 1Ν
ΟίνΕΚδΟ.

ΟΑδΙΓ

ϋοοί ιχ Α«,
\)άάίηια άϊχ'αηίίί, ρΜ[ρϊαιιΐΐη
βΐ , ηιιιΐία νσΒα ορη οα/α ά'ινιφ οορχίαή, Ιακ ίανκη ίην'ίίογ βπϊΙΙαηηι ηΗύάαιη ηοίΛηάα [αη{.
I. νεϊΙ>3 ιηεηιοπίε, & ο^ΐίνϊοηίδ , ιτίοίΐό
βεηίϋΐναπι, Γήοάό 3ςοοΓαΜννιπι ΗϊώεηΕ, Πευε
βραά ί»αηο5. ϋειηοΛίι, των (μοϊ ·πνπ$ατγμΐ~
νων όχ) μίμηταΐ} νενηιη ά νιε ξφαηιιη ηοη
νηετηίηϊί. ΗοπιεΓ. μησα,ι πατρός σίΐο, τηετιιεηία ρβίνιχ ίκ/'. Ιάειϊι. μίμνημαι το'ίΓ* \^ο*
ίγαϊ, ιηείηϊηΐ Βοε βα&ηηι. ΙΓοεΓ3ΐ. αταν τάζ
λυτας άναμνησΒ-ωμίν , ^ιιαηάο γεεονάαίίΐην άοΙοτε$. αναμνησ&ίντίς φοβίξΐί τίνος ώχξιάσαμιν *
νεοογάαηίε$ αΙϊειήιι$ τεϊ ^'οΫνύάαηάα εχραΙΙεβϊτηα$./ ΙΓοογβι. ύχ, αμημονων κτβ Ικίΐνων , ηε·
ζΐ/έ ϊίΐονηηι ϊιηηιειηογ. ΟειηοίίΗεη. χτί άμΐ)ν\·
μοηΐτύς λόγχς, κτί τάς νττοχίσας , ηεφιε οΙ>ϋνίβϊίιιν βγΊηοαείί . ηξακε ρνοηιίβϊοηεϊ. Ηο1Ώ0Γ.

ΤΚΑΝ5ΙΤΙΥΑ ΥΕΚΒΟΪΐυΜ.

73

ΠΊεΐ". τ£ «Γ' £χ ίττιλησομαι , ύη^αί ηοη οίΗνΐβαγ, &ΐ> ίπιλαν&άνω. ΧεηορΗ. Ιι τις τί ίττιλίλησμίνος ίιη , β $μϊ$ αΐί^ηίά οΜϊίια εβεί.
II. Υζχ\)Μτη απολαύω, /ηιον, ίεα ροΐϊογ-,
ηυηο §εηϊπΐταΓη , ηυηο 3θουΓ3είνιιηι Γε§ΐΐ.
ΡΙβίο. χά) μϊν το) χα) τύτων άττίλαυον, &βιηβ
έίί ηιιοηηεροΜη$βίΤίΐ. ΑΗΑορΙι. ά^αΒ-όι 7*^
άπίλανσ άυτχ ««Γέν πάποτί, ηΐίιϊ Ιοηϊ ηη(}ΐιαΐη αί εο αοαρϊ.
III. Ηοο ρΓίΕϋβΓ νεΓΒί Γεηίΐιυπι, &3ΐία,
άε ςυίβιΐδ ραΠιπι ΓιιρΓ3 Γρε&κηϋ επίπι Ηας ΑχϊίίορΗ. οζω μύοχ, οΙ$ο υηξηεηίειη. ΤΗεοοΓ.
«τ/ "γλυφάνοιο ώοτόσ^ον , τεαεηί/α&ητη, & οζω
μΰξον, πνίυ Β-υμόν, χα) ττνίίΐ 3·νμ£, /ρΐναί
ϊταιη. Ιμπο^Ίζω α%, χα) σ«, ϊιηρεάϊο (ε. Εγ
ίιε ά& 31ΪΪ5, τιαξάζω σ«, χα) σα, ίεηεο ΐε.
ίνιοί3η. ίττί/ίΝ τάχιςα σΰνηχί τ2 χ^ίίττονος,
βηινί αί^αε ίηίεΙΙεχϊί, ^ιιοά εταί ιηείϊκς. ΡΐυΤ3ΓεΙι. σιην?« β(£τος τον πνηξοτ^μίνον , εύηιΒηίΐυ$ Ϊ7ΐίε11εχϊ£εί ηαοά /α£ίητη ετα(.
I V. Οεηΐήνοηι, (ΙιΐίνοΓη, & 3θουΓα£ίναηι
ΙιβΒεε μέμφομαι, γερνείεηάο. ΤΗυογό. ων
«ίΓί;ς ίμΐμψατο, φ<& ηετηο νϊίιιρενανίί. Εχειτιρία ^2άνϊ, & 3ςουΓ3«νί 3Κΐα1ίπ}νΐ5 Γυρ™.
V. Οϋ3Είΐ3ΐη νεΓΐ)3 (ϋνειτίίδ 03Πβιι$ /υηθ:»
ΐϊίυεΒηί: Π§ηϊβς3ΐΐοηεπι. Ηειτοά. πατζ) τιμωξων , ϊΙΙαίαιη ραΐνΐ ϊιήιινϊαιη νϊηάΐεαη$. ϋοτηοίΙΗ. τ/^^ίΓσθ-α; λνις-ανς, ρηηϊτε Ιαίτοηεί*
/ΓΗέοιΙοΓ. Λ? τω Θίω &αρρίΐν, βρονίεί Βι ο
ίοτιβάετε^ ϋεπιοίΙΗ. κτί ο Φίλιππος ί&άρψί}
τκτκς ,
Ρ1ήΙίρρη$ αιιάείαί 1)0$ α^νεάϊ.
Ε $
«ώ>
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{χΡη&σοι, ζηυγϊαηι ΗΜ βαΕΙαηιιιΙςϊβεοτ. «V
<Ρικω σί, ριιηϊο (ε. ΤΗαο^οΙ. άμυνοντώ σφισιν
{(υτοΐς, άεβεηάιιηΐ βε ϊρβοί. ΡΙοιηγοΙι. νμφνα,τα,
τύς πολέμιας, ρνορηίβιύαΐ, Ι)οβε$. Λαφ^Η
αυτί, άί]βεγ1: αύ ίρβο. <Ρια,φί^α αυτω> ς/«ί
ίβ(ενεβ} νεβενί.
χ

Ο Λ Ρ ϋ Τ

XI

ΡΕ
ΟΟΝδΤ^υΟΤΙΟΝΕ ΤΚΑΝδΙΤίνΑ
νΕΚβΟΚ,υΜ, ομ^; ΡίυκΕδ δίΜΐιι.
•
ΗΑ3ΕΝΤ ΟΑδΙΙδ,
, \
Τι^Ηίπιυί ΗαΒΐηΗί ρΐΜερα άε νετί'ιι; <\κα νιΙ
αηαηι ί^/κ»» ύαίειΐ, <υΐΙ εήατη άΊη)ΐτ[ο5 ; {ΐεά
ηοη βη «! 'μη&οί:, ηε<ί«ε (ε ηιαίΗο Ίη οταύοηε [εηαεηία. Αξβαΐ , α( ηαη( ραμία* ρτ^αρίΊοηεί ρτ^ο/ώαΙ»»ί άενεφι , ηχΛ (4βα ά'ινίφι βηιαΐ ]αηίΙοί 3 &
(χ β ϊΗΗίΗ» ηεχοι αάηιϊΐίμηΐ,
ΟΕΝΙΤίνΐΙδ ΟΙΙΜ Α£ΟΙΙ5ΑΤΐνθ. .
ί. νεί·1>α ασεαίαπάΐ, &\>(οΙνεηάι, άατηηαη·
άί9 ρΓ3?ϋ€Γ ήοουΓΗΠγιιΐΏ 3(1πιί«ϋηε §εηΐ£ΐνιιιτι,
φαί ρα?η3Πΐ , οπΊπέπνε ςεπυτη , αυϋ ίηεείΐαιη
Π§ηίίίοεε. ϋεΓηοΛΗβη.
(ί'/φκ* χ^ΐνός άιτιωμαι των Ιι τιοΚίμω 7Τξα.χΒ-ίντων , εξο εηϊτη
/Εβοίτικτη ■ ηνΙΗαχ εονηιη αοευβο , φια ίη ΙεΙΙο
£εβα βηηί. Ε,γΓ. χ&ταγνωο-χω ο% φόνχ, οοηίεηιη·
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ίετπηο ΐε οαάϊς. Ιλιοϊηπ. γράφομαι τίνα μοι
χείας, αεειφ αΐί^ηβΐτι αάιιΐίεγϋ. ϋειτιοίίπεη.
αφιτημί σί των {^κλημάτων , ^αίβίνο ΐε εγιηήτήΙ/%ι$, Ροΐ^β. τύς χαταιτια&ίντας άνιολΰσαντίς τ«ς ίττναχ&ύαης, 'άυτοΐς ^ιαβολϋς, αοαφιίοί Ιϋεγάνηηΐ, ίτηρα&ο ογίηύηε. ΐΛκίαη.
α'φίίμίν σί της αιτίας , (ώβ)1νίτηιΐ5 ΐε εγϊιηζηε.
>
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε δ.
ι. Αοαι&ΐίναιη ρβιΤόη* ΓηυΐαηΕ δΙίςυΕηίΐο Ογοεοϊ ίη Οεηϊηνυπι ; & §εηίιίνυιη τεϊ, νεί
ςπηιΐηΐδ ίη Αοου&ίϊνυιη, Ι,υςΐαη. χατ«7οςω
ττολλην άνοιαν άυτχ, αεειιβ τηιιΗαηι ε]η$ ίιηργηάεηΐίητη. δϊο, χατΛ^ίνωσκα» σα άμαΒ-'ιαν»
γ\ χαχ,ίαν , οοηάειηηο ΐιιατη ϊηβϊΐϊαηι, νεί ηιαίϊΐζατη. ΊΓοογ^Γ. τον μέν τίλίυτϋσαι <&άντων « ττί7Γξύ)μίνη χατίχξίνί, ^αΐητη άεονενϊΐ οηιηϊΙιΐ5
ηιογΐειη. ϋεπιοίΐη. «νάντα των άλλων χ,ατηγορίΐ αυτός ίποιαοί, ουιηία ίΙΙα /εοΐύ, ^αογατΛ
αΗο$ αεεηβιΐ.
α. ΙηΐεΓοΙαιη ροηίΐυΓ ϊη ^εηϊάνο ΐζτη ρεΓΓοώά, αυίπι οππκη.- ^ΕΓςηίη. χατ«70£«
απάντων των τίττάςων , αεεηβ ΐε άε οριηιΐηα
ψιαΐηογ. ϋεηιαβηεη. &/ μέι/ «ν παρανόμων >
« 7Γαςα7Γ^ί<7/3«ίας , « τίνος- άλλης τβ/<6ΐ/τ«? αιτίας
'ίμίλλον αυτά χ,ατκγοζίΐν > ^κο*/ ^
νϊοΐαΐαηιηι Ιε^ΐίρι , νεί βιΐβρ /ε^αίϊοηϊί, νεί αΐΐεγϊιιε '
ϊά £εηη$ ον^Μίάαη ογϊηιηϊί ϊίίαπι αςαι/αύΜΥΐα
φρι.
}. Αΐίφίαηάο ροηΐίνΐΓ ΐζνη ρειίοη», ςϋ»ιη
οππιεη ίη ΑοοιαΓαιΐνο. ϋεπιοίίη. άιτιωμαι σ%
το'βΡί, αεα</ο ΐε
4· Ιη
■ "

ι

:
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4· Ιη ηοίΒιΐδάαΓη είΓεΓευΓ ρειτίοηβ ίη άζύ~
νο. ϋεΓηοίΙη. ίγκαλω σοι τχτχ νεί τ«το , αοαφ ΐε 1>μ)η$ οτϊηιίηϊί. Οβητοίΐο. μγι£ϊν ίγζα,ί· Αΐί^οαηάο βθάϊεοΓ ρΓκροίϊείο, πΐ3ηεηΐε , νεί νηηχ&ιο §εηίείνο. Χβηορη* <Ριώχ.ω σ«
■ζγ«(5<' 3-ανάτα, αοοηβο ίε άε οαρϊΐε. ΗεΓοάοϊ.
τκτον τ?ίφ^7*<Γ*£'σ"3'ίΜ «λ67ον άλόντα, «7Γ< $·ασ·ίσ< , και πολλοίς άμχζτήμα,σι , ρΓΟ ςάΰίων χα}
•πολλών άμβΐξτιμ(£των* ϊηιηο ίη εχϊΙΪΗτη αΕΙηηι
άϊεείκιηί άε β<ϋ(ιο?2ΐΊ>Η5 } ιηιιΗί^ηε ενΐτηϊ?ήΙ>ΐί5
οοηνΐοίητη. ϋεΓηοίΙηεη. άφΙίσΒ-β,ι υπό τίνος
και αΐτια.λλα,τησ&αι , αί/ο/νζ αϊ αίζ^αο ουϊτπζηε, & Ιΐίεγατϊ.
6. Οεηϊεΐνυ5 «ίππηίε ΐτβηίϊε 3ϋφΐ3ηάο
ο!ε§ίΐηιεΓ ϊη ρδΓϋίεΐρίυηι , άοφων «τος ίάλαηα,
ρΓΟ άο·ίβίΐα.ς* ϊτηρϊεΐΛίϊί Βίο άαηιήαΐηε εβ.
διο, ίάλω κλιτών, ρΓο «α'λ» κλοπής, ϊηβιτίο
άερτΑαφα εβ.
II. νειΙ>3 χίΐϊηιβηάί, νεηάεηοΐί, επιεηάΐ,
ρεΓπιαΓαηίϋ, ίιηρίεηάΐ, ρπνβηείί, Ι&εΓαηάί,
αΓοεπάΐ, ί»α3ηί1ϊ, & ίϊπιΐΐί», ρΓχεεΓ §εηί«ναπι ε«3Πΐ βεευβηνιιηι ηπ&εηε: (]αο<1 ΐη πιΐι ιΐ6 ίϊε ρΓορεεΓ εΐίγρίίη ρβΓείοαΙεε 'ίννια. , νεί χάξίν, νεί ρΓΕΕρηΠποηίβ «Γ<ώ, νεί ρτορεεΓ ρΓβεροΠεϊοηεπι , ευιη ςαη εοήΐροηαηενίΓ.
(,&ίΐϊηιαηάϊ.)
ϋεπιοίΐηεη.
το'ινην ιί^ίν νν^ σκίπτίον,
ιγτο£Γ»τ« τιμάΒ'ί ττίν <&ολ/τίίαν , κοα τ£ς κίΐμίνβυς νομούς, νοΗ$ ΐΐα^ηε εοηβάεναηάαηι εβ}
ηίτΐίτη ΐαηΐϊ /αοίαφ ΙΙεΐκρηί/Ιίαιηι, Ίεβέί^αε
Ιαΐα$.

'
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ίαίαχ. ϋ.ΟίΓγίοΛ. 7τολλ« τύν ήμίτίςαν τιμ,ωμίνος φιλ'ιαν, ηια^ηϊ ηοβναη ατηϊεϊίϊατη αβϊίπαη$. ΧεηορΗ. μίίζονος <Ρωξα αυτά τιμώνται
οι λαμβάνοντα, άοηα ίΙΙα ρίηΗ$ αβϊιηαηΐ αε(νειίίΐεΐιάί, & επιεπάΐ.)
ΐΛίαΐη. Ποα« τχτον άτιοκ^ΰτιτίΐε,', <Γί'κα
μνων, ψιαηίί ιβηηι νεηάϊ$? άεεετη ιηίηη. Χεηορίι. ττ^ια&αι ταλάν τη ίΦίςάτην, ίαΐεήΐο
εηιετε ργα/ε&ιιτη. ΟεΓηοΛΙι. νκ ών£μα> μυδιών
<Ρ%αχμων μίταμίλααν , ?ιοη αηο άεεΐεί ηήΐΐε
άναεί)ηιϊ$ ραηϊΐεηίϊαηι. \(ο^xζζ. ηνολλοί σνμιατασαν άξίτνν, και ίυ^αιμον'ιαν ολίγα «Ώτωλδσ/,
τηηΙΗ ουιηειη νρ-ίηίεηι, £τ' βεΗεϊίαίεηι ραννο
νεηάηηϊ. δϊο ΑήΑορΗ. ^ίομαι αν.) τ2το> ίιοε
ήΙ$ ίε ρείο. Ιάζηι. άηχτίλαυο3 αυτΖ αγαπάν
«δΡέν, 7ήίηί ίοηϊ αϊ ΐΙΙο αεεερϊ.
(ΡεΓίιινιΐ&ηάΐ.)
Ηοπιογ. Τίυχβ αμαβί Χξύ&ία χαλκίίαν,
ίΐνηια ρενηηιίανΐΐ αηγεα ανεϊί. άλλάττυν Χξυ*γ2 άξ^ύζίον^ ρεντηηίανε αμνό αν^εηίΗΐη. Αη<1οεϊ<1. αναμιμνήσκαν ύμας των γν>ογίνμ>ν κακών,
ΐτενοεανε νφϊ$ ϊη τηετηονίαηι ρταίενϊία τηαΐα.
ϋεπιοβίι. ίυ<Ραιμονίσ·ας Φίλ«ά*αχ>ψ τίις τύχης,
ϊά βίΐ, \νίκα, ΡΙήΗρρηιη οί>/ονίιιηηιη ίεαίιιηι
ρταάϊεαηί. ΡΙημγοπ. Ό-ζοτίμαν τκ\ δικαιοσυ
νών της βχσιλίίας > ^ηβΜατη γε^ηο ρνα/εννε.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νεΓΒα , τηαχη'ι /αατε , ρΐαήι $Μεη, ηώ'ύϊ [αεεϊί,
/ετε ύηΗηίΐο^ΗΐιηίΗΤ Οχ*ύ ιηπιι Οεη'ιήνο αάάΊία ρ*-
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' γοβΐ'ιοηε <ππξΐ. Ιβκταΐ. η&ίξι ιζτλίίοΐος ι&ο'ιίι (Ρόζαι
χαλάν, » (Βτλ&τον μίγαν , ρΐατϊδ £βς §Ιογϊιγπ ρα'θΙΐΓ3ΠΧ, ηϋΗΓΠ Πΐα§Π35 Ορεδ. Ι^ΕΓΓΙ. τύς ν5ν ίχΟίΤας <ζσίξί <8τολλ£ πτοιίί,^χαι &ιί(κΙιΰηνι, ίθρΐεπΙε5 ιυ3βηϊ£3θϊΐο , <3έ ςοΐε. ίΰτίξι ολίγα ΐτοΐίΐν,
ραΓνί Ι:3εβΓ?. «κτίξ/ ύάλί\6ς (ΰτοηΐν, πίΗϋ ίβςει-ε.
«τί(>; <3τλίί?·« 3 ι·η3χίηιϊ. Ιβίταϊ, /ατξά <ΰτωλλϊί αν
ί<&οϊνσάμην , πΐ3§ηϊ Εκει-επι.
ΟΕΝΙΤίναδ

ΟΙΙΜ

ΌΑΤίνΟ.

I. Μϊΐΐϋα νετ\)& ^εηίείνυηι, & ^είνυπι
ροΠυΙαηϋ. Ρΐϊΐο. ίνα (Ν μίτίχγ Των ΊΒ-ζαγμάτων αυτοΐς , κ( οηιη ϊρβ$ βαξίοηιηι ρανίϊσερε
εβέ(. ΧεηορΙι. τ» βα\πς μ(Τα$Ί&όναι τοις φ'ιλοις εΓ«Γ, ηιοίεβϊαηι οητη ατηζοη αοτηηιιιηϊοαγβ^
ορονίβί. ΑηΛΟΓεοη. « μοι μίλιι 'γνγαο, ηοη
φ ηύίοϊ α/τα (τ^εί. Ρ1αϋ»ΓθΗ. αμφισβητώ
σοι τκ χωζίν, εοηίεηάο ίεαιιη άεργβάίο. ϋειτιοίΙΗοη. ϊι ηζτιμίλίΐ των αν&ξώπτων τοΐς 3-ίοΐς,
β ίριια Ώϋ$ γεηιιη Ιηηιαηανυ,τη σανά (β. Ρίαπο.
ιΡιαφίξΗ μοι τ«τ«, ύοσ τηεά ϊηίενεβ.
ϋίοίιηυδ ίτίατη ^ιαφίξίΐ μοι τκτο, Ιιοσ αια
ίηίεΓείϊ. ΡΙαίσ. τι σοι τϊίτο <Ριαφίξίΐ, <]\ι\άΊηοο
ίυέ" Γε£ε«? ΌαηοβΗ. ώ (Μίνας σω&ηναι μάλιςα
ιΡιίφίξΐν, ου] ιι^ ιηιιΐΐυιη ΐηΙεΓ?Γ3(, υΐ ϊΐΐί ίβΓνβΓεηΙΐίΓ.
οΑΤίνπδ <:ιιμ ΑΟουδΑΤίνο.
I. νεΓΐ)ϊ ώιηάί, Γεϋάεηώ', οοΐϊίππκεηβί,
ρτΌΐηΐπεικϋ , Που ε αρυά Ι.3ΐϊηο9, ίεα 3ρ\ι<1
Ογ£εοο5 Χ>3ΐϊνυπι οιπη Α<χιιίϊιεΐνο ροΓαιηε.
Νεαιιε οριΐδ είΐ εχεπιρίίδ.
II. ΥβΓ-

ΤΚΑΝ5ΙΤΐνΑ νΕΚΒΟΚυΜ.

7>

II. νοΓΐ)» 3Πϋεροηεη(1ί ) & ροίϊροηεηοΐϊ
ΓεΓβ ρνχια ΑοαιΓΗανιίΓη Οεηίάνιιη^ ΗαΒεηε
ρΓοριεΓ ρΓχροΠείοηεδ ΐ υε <&ξοτιμαν, &τ.(>οαιξίΓιθα/ι ΊΒ-ξΌΤΰίτΤίΐν, ΊΣΓξοκφίΐν > αηΐεροηεγε 9
ργίΐ/εγγΐ. Ρ1ικ3ΐχ1ι. τον ί^τιακη ιβ-ξοτιμαν τ*
«®·λ*σί« > νίηιιη τηοάεβηηι ργα/εττζ άίνίίί.
III. Νοηη,υη^οΗπι ροηίιυΓ ΑοουίβΕΪνιΐί
ουπι ϋαήνο ρεΓ εΐΐ^ρίίη ρΓ3?ρο(ΐοοηί$ κατά ,
νεί ίΓ/α\ ί^/ αΙΐενϊύ$. ΧεηορΗ, τςΐς φίλο/ς
ταΝ δίκαια βοα^ίΐν, ΓαΕ>ϊηΕε11ί£ίκΐΓ, κατά1,
βηήαΐΣ βιώνεηϊγε ΐη γεΙα$ βψί$.
ΟΕΜΙΝΙ ΟΑ5Π3 ΟΙΙΜ ΕΟϋΕΜ
νΕΚΒΟ.
I. Ορκίίαπι υ6γΒε ςεπιίηαιτι Ηίώεηϋ §εηϊ[ίνασι. ^ΕΓοΙιϊη. χα.τηγοξω σα απάντων των
ηττμ^ων, αοοιιβ ίε άε οηιηίΙιι$ ηιιαίιιογ γείηί.
II. ΟπεεοΙ^Γη ζεππηυπ) ϋΗΜνιίΓη. ΌεπιοΛΗεη. σιαυτω σανγ<Ρίΐς χχ α<Ριχϊίντι , εαηβΗιι:
ίϊΙ?ίεγα$, ίε ]αβε βαεεγε. ,
III. Αΐία άπρϋεεπι ΑοουΓαϋϊνιιπι , ευ}ΐΐ5π»ο<ϋ ίΐιηί νεΓ&α εείαικίί, (Ιοεεηάί, Γ0§3ΐκΙί,
πιοηεικϋ, ρεΕεηάί, νείΐΐεικίι'. Εγίΐβδ. τ*?κ
3-ιτγχτίξα ίϋζυ^ττί τόν 3-άνατον τ« αν<£"ξός, οεΙανίΐ βΐϊαιη ηιογίεηι νινί. <Ρι<Ράσκω σ% γξαμμαηκύν , άοεεο ίε ΟγαιηηιαίίεαΊη. Ειια^η.
%«<Ρόν ταΝ αυτοί μί ηξίτο , βεγέ εαάειη τηε ϊ.ιίενγοξανίί. ΡΙαΕο. άναμντήσω νμας τά τάτω <ώπ/ατζα^μίνα, αάηιοηεΰο νοί ίΙΙογητη, ψ,ια
ρεβϊΐ. ϋεπιοίίΗ. ύ<&ομνϋσαι τύς Χιόνας νμας,
και τάν χαίξόν ανάγκη , ηεοεβε φ αώ/ιοηεγε νο!
ίειιψοΥΐιηΐ ' ίΙΙοΥΗΜ) & οεεα/ϊοαίί. Μφ\η.
Τίλ>|
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τίλγι τάς ®τ&(>α<ΖΒ·λίοντας ίξίλγον, ίγτΙηιία Λ
ρναίβτ ηανί§α?ιίϊΙ?ιι$ εχϊ^ευαηί. ΜδΙΕίι. α7·
ίζί^υσαν αυτόν πίν χλαμυ^α , 1 και ίνί^υσα,ν
αυτόν τά Ιμάτια άυτπ , ίχηεηωΐ βιιηι ώΐατηγίίε, βειι ώΐατη^άβηΐ)
ϊηάυ.ενηηί εητη υεβίίηαιίί$} βιι νεβίηιεηία βία.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

·

Νβγπ βατ Ηΐίίτρτα Οηαηι βταίΐιιναιη Ύΐι'ιηιιιί9
ην£ αΙΪΛί ·υοίί αίΐίνα αραά ΣαΐΊηα ήιη φ ιιβίαία ,
ηΗΜ,ίνίί Ίη ραβιν*. , ¥ιτ&. Οεΐηίΐε ςοηΐίηΐεαι.
Αη(3ΐΌ§εί ξϊΐεαηι, ςίγρεύηι^υε ΐη1ϊ§ηε άκαΓϋΓΠ ίΠΓΐϋΐΐϋΓ.
Οϊάτηηι α'ΐΛ?η άιαος^ω σ« τά χώματα , και
των χρημάτων , ρπνο ΐε ρεουηϋδ. Εΐ βο ά( ο^ατΊί ρηναηάϊ νιτίϊί; <τζοτ'ιζω <τί ^αλα, και ^α·
λάκη, ροίο ϋε ΙίΛβ. Εώηιια ιϊβα άοίήΐί.

Ο Α Ρ ϋ Τ

XII.

ΏΈ.
νΕΕΒΙδ ΙΜΡΕΚΒΟΝΑΙΛΒυδ.
I. Τπιρ«ΓοηαΗΛ ΓεΓε Γεςυπηϋυτ οοηίΐηιίΐίοI ηειτι Γαοπιηι ρεΓίοηαΙίαηι, & ίηϋεπίϋηι
ςυίάεπι §εηϊιίνυιη Ηίΐβΰηϋ. ΟειποΛή. ^ίΐγάζ
χρημάτων , ορ«5 (β ρεονηϋί. Ειιπρίά. 'Όταν
«Γ' ο δαίμων ίυ «Γ/βΓώ , τι Χζώ φίλων , β ΏίΗ5
κϊ5 βεαιηάα! ?»ϊίέαίΛ ^αιά ορκ* <β αηΐοϊ$?
II. Ιη.
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II. Ιηϊβπΐυιη Η^οηΐ §εηίΐίνυιτι, & ό&ζϊνυΓη ίίιηοΐ. μίλα μοι τύτα , 1>οο φ ίΛιίή ευτα.
ύιτϊρ ίΓίΓ μοι Φτολίμα , και μάχης > ηοη νριι$ εβ
ηήίή Ι/εΙΙο, & ρηξηα. ΡΙαεο. (Ριαφίξν μοι
τχτα, 1>οε ηιεα νεβενί. μίταμίλίΐ μοι τΐις αμαρ
τίας , ραηίΐεί νιε ρεεεαίϊ.
Οαιτι ΑοοπΓδΠνο ϊηΕεπΙπιη |ιαησ,ΐϊηΐιαι\ ΑπΠορίι. οιμαι «Γέ , σοι ταύτα μζταμϊλήΐίΐν , ριιίο
αηίεΐΐι, β}η} ηΐ ίε Ιοηιιη ρατήΐεαί.
1 1 ί. 0υ£Ε(ΐ3Γη ϋ&ηιύιη Ηαπνιαιη Γ^υηί.
«©·£οσ«κίΑ μοι τ«το} νοε ?ιηίη εοηνεηϋ, ουμ·
<Ρίξίΐ τ>ΐ <ζ?όλίΐ , εοηώιείί εϊνΐίαίϊ.
IV. Οοη/αη§αηευΓ επϊίπι ςυπνϊηβηίϋΐνίδ,
ΐ3Γη Ά&Ίνζ ςηαηη ρα(Πν3 ίιπρεΓΓοη3ΐΐ3, πιογο
Εβίϊηοπαιη. φλίί 7ίν4^α'> /οίεΐ βενΐ. Λ?
μαν&άνίΐν , ορονίεί άΐβενε.

ΟΑΡϋΤ

XIII.

αοΝδτκυςτιοΝΕ νΕΚΒΐ
ΡΑδδίνι.
.
ϊ. Χ 7ΌΓΒαιτι ρ 3 ΠΙνια ηι ροΠνίΐ3ΕβεηίίΐνηΓπ οιαιη
V ρΓχροΠποηε (αοό^ ισαξά) αε^ός. ϋθϊτιοίΙΗ. ίζη<ατάτ*ι&ί μϊν ύμΛΪς ι*βπ) Φιλί^/ατα ,
άεεερίι εβπ νοί ά ΡΙήϋρρο. ΐΛίααη. (ατξός θίκ,
κ&ΐ α'ν3"ς&)<Ώνων ταΝ ίΐκοια τίτ/'/Λ>ίτα/ , <ί/)ίΟ >
άοηιίηΐΐηΐ! Βοηοτί άεΐΗο αβείϊιι$ εβ. Η3ϋε3Γη.
Ζζ'&τ II.
Ρ
τά
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<&αξά της βκλΐίς ομολογΛ&ίντά , οοηόεβα ά
8ιηαΐΜ. Η»1ίθ3Γη. αυμαΊη&Μ τί Όταξαί τ« Θί5>
βρηϊβαιη αΐϊφαϊά ά Όεο.
II. Ογκοι ίκρε νεΛίδ ηβυεπ'δ, & αΐϋδ
ςο3ΐηνΪ5 »ΒΓο1υθ8, ρΓΟ ρϊίΐϊνίδ ιπυηηιι·, είΐη(ίειηφίε οοηβπιέΉοηεπι ϊΐΐϊδ π-;Βϋΐιηε. ϋεπιοίΙΗεη. τηνιχ&ϋτα. τηλικαύτνι χαϊ τοιαύτη βυμφοςα αϋη^ιηνί'ατωχίν ύ<ητό τκτν, ίηηε ία ίαηίαηι
αΐφιε ίαίετη εαίαιιήίαΐεηι ρνορίεν ίβηηι ϊηοϊάϊΐ.
ίυα3η. α<&{&αην άατά τί?ς γυναικός (ρα^μάχω,
ϊηίενβεΒιι$ εβ (Α ηχοτί νεηεηο. ϋεπιοίΐΓίοη.
«φ' δις δικαίως αν ίΦ&άνοις άσέ των £Ίχαςων %
ρνορίεν ηηα ιηενίίό οοοΐάανϊ$ Α^ηάϊεϋυ,ΐ. ι. &ά
ΟοΓΪηϋΗ. ίο. ΰι&ά των οφίων ά&τώλοντο , ρενίε*
ηιηί ά βνριηΗΐ?Η$. ίααδπ. ύ<&ά τ« ιΓίακα
Λ<Ητολίτο, ρεηϊί ά άΐβο*
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΡΐϋΓ2 ίχιηιρία αφη Β\ιά*Η! , <ρ» «μμ «0ί4ί,
ΐΜΐ'ιηοι 1)ό( %ΐηη$ άκιηάϊ εβε ϊηήίαΐοί. Τιπηί. Ηεηΐ8, ε|θϊηίθΓη νί^εο, λ\> οχοΓε «χοΐ(1ίΓ. ίΧ/ατίιϊ*
τωχ,ί, %ά ιβί ί^εΛυδ, & εχβ&ϋϊ οΛ. Ο/ί^Γ. ΝίΗίΐ Γίϊβ νϊΐεηΐίικ, 3 <}ΐιθ ίηΙβΓΜί. ΡΙϊηίνι. ΡεΗίΐ
5ο1οηΐ ΛΗΐειη ΰΐΛύ /Άρε νετΙ/'ν α3ινΛ νοο'α ία
}*]βνα βχηίβαιίϊοηε ιιί'ι, «Γ ι»<γ«7» ηοη βΐ, β ΊΛα
([Ηοηκε ραβναηι ζοηβτιιΆίαηετη ιΗίααηί : α<δταλΧώ&τω , Ι&εγογ : ά/®α\Χάττω ύ<ατό σα. ανα
λαμβάνω, τβαεοΐ: άιαλα'μι&τω, ΓείϊίίϊΟΓ:
ρίπτω, μ&οϊΐ άσχω, εχοχεοΓ: *£ΐί<3ττα>> οο
χηΙιογ; & αΙια τηιιΙια·
III. Ρ»*
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III» ΡβίΤΐν» ίηϋΟΓ^υπι άαείννιιη Ηαβεηΐ,
ρΓχροίϊεϊοηε. Ό-ΐ^αχται ίμοϊ, λίλίκται ίμοι, ρϊΌ ν®τ ίμΖ,βι&ηηι (β τηϊίϊ, άΐ&ιιηι
νβ ηιίΐή) ρΓΟ ά της,
IV. Ρ^ίΠνα ευηάεπι 3θουΓαίϊνυπι, ίιηο
&Πθ8 ΓεΓέ οπιηεδ ο*Γυ5 Γυοηιιη 3&ίνοπιηι κΐίηεηϋ. ΐγχαξίζω αοι ται/τκν τ»ίν ί&·ιμίλίΐαν ,
έοηιτηϊϋο ΐϊΐί ίιαηο οιιναηι. ίγΧ*ΐξίζομαι τα,ότην τ»ν ίΌΠμίλααν, νοτηιηϊϋζίιιν τηϊνί ύαο αινα.
χςίνίται, χατ«70ζίίτα/ κλο<&Χς > αοευβιίυνβινίϊ.
««ΓίίίξΜται Χωμάτων, γγύμναται τ«ς «σθτϊτος, ρΗνάίια (β ρεοαηίά ηνάαίνί 'νφίίηα.

ΟΑΡϋΤ

XIV.

ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝΕ
Ο Ο Μ Μυ Ν I
ΟΜΝΙϋΜ νΕΚΒΟΚ,ΙΙΜ.
βΑΤίνυδ οοΜΜυΝίδ
ΡΚ.&Ρ05ΙΤΙΟΝΕ*

ϋΐΐΜ

I. Γ>ΓορΓΪ3. ρ3§0Γϋΐπ , εαίΙεΙΙοπιηΊ , ιΐΓ&ίιιπι ,
1 & οιηηία αϋα ηι>ιηϊη3 , ροηυηειη· ίη άαΐίνο ουιτι ρπεροίϊποηε «V» ροΛ ςαοάνίδ νεΓΒογπ, (ι ΐηεεΓΓθ§3ΐϊο ίΐ3Ε ρεΓ κόνεΓΒϊυιτι <πτ2,
«£ζ. ΗεΓοώαηυϋ. <ΓΛτ£<ψ» ολίγον τόν Χζόνον
ίν ρώμη, εχϊ§ηο ίεηιροπ ΐΐιογαΐχι$ φ Κοιηα.
Ι.ιιααη. τω «Βτα<βΓ< ταφον ίχωο-άμην «ν Ά/Μ·ιί1- α
'
χλ*/ς,
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χλαις » ρίιενο ίηηηιΐηηι βοάί Ληι<$οΙϊ$. <®κ «V/»
ιιΗ εβ? Ιν α'7Ρω, ίη α^το, ηινί, νεί γηυ£>
«ν (σόλα, ίηιιγίε. ίν αγοξα, ίη/ονο. ίν
ΙΓ. Νοιπΐπ» υτΒϊιίΓη , & αΐίοπιπι Ιοοοπιπί,
ροηηηϋΐϊΓ ίπεοτοΙαΓη ίη 3<:1νει·οίο. ΌΜ έβ ? οιζοι >
άοηύ. Ά&ϋνγκΓΐ, ΑΐΙαηιί.
III. ΙηϊειοΙϋΓη ΟΓηΐίΠίνΐΓ ρνχροΓϊϊο. Τηα»
οία1, ςήλα,ς εΡ£ ςϊιααι σλυμ<πηά<η και ΦίΛ&οη και
ισ&μω, οοΙηνιηα$ εβε ενί^εηάα$ ΟΙ^ιηρία άριιά
Ρ)>(Ι)ο , & ΙβΙηηιιη»
,
IV. 8ί ίηΐ:εΓΓθ§αιϊο β»£ ρεϊ αάνοΓΒϊιΐίη
<&οΐ, ψιο ~( ιιίεηάυιη είΐ αοοαΓαείνο οοπι ρί£εροίΐποηε ίις, νεί Ις, &ηοο, αηοπεδςυηςυε
πιοειίδ 3ά Ιοοπιτι Π§ηϊΗθ3ΐιΐΓ, ίίνε ΐΐϋδ Ιοουβ
ίϊ^ηϊβςείπΓ ηοΓΤΐϊηε ρτοριΊο, Πνε βρρείΐαάνο.
ΤηΛίαπ". «λθ-ον καί αυτοί ίΐς Άθυνας, νεηενπη(
ίρβ Λύεηαζ. άφανΐίμα,ι ίις ρωμην ,
ζ>έ'«/ο Κοηιαιη.
V. ΑαοιιΓαϋίνιΐδ πιιι£3Πιγ ηοηηυηςΐΐ3Γη ίη
ηϋνεΓΒίαηι. αφαν^μα,ι αΒτίναζί, νεηίο ΛύεVI. Ιηϋεκίυηι ΟΓηίκίίϋΓ ρΓίεροίϊϋϊο. Ηο*
ΐηεΓ. 6<ώτ6<<Ν ν»ας τί, χα/ ίλλήσ^οντον Γ/κοντο>
ροβηιιαηι αά ηανεΒ ,
ΗεΙΙεβροηΐν.ηι νεηεηαιί.
ΗοιηεΓ. (®όλίμον <^ ην, ϊνιΐ ίη ιηηΐίίίαιη.
Οραπινΐδ ηίε ροιίϋδ ρΓΟ αανείβίο ροηαίιΐΓ.
^ Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηηκ αρηά Ηοηιετατη 'υεύα ίχανω, γμω, '/κω,
νρηϊο. ΛΙοίιΐίη αΗ Ιοαιηι β^η'φίαηήα ραβϊηι ίορκίαηίΗϊ ίΗτη ααα/αηάϊ ίφι, αηηίβ *ΐ*ρβ($9Μ ίΐζ νεί
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<νεΙ βτηΊΓι. ΙΙϋ. «ι/Ή εΡ' ύξανάν Ιχ&ν , (γΙηπιογ
βυίειτι ϊη αχίυηι νεηίί. ΙΙηά. ά.υ'γύ ύξανόν ΪΚ'Λ>
ΓρΙεη^οΓ ϊη ςοείυπι νεηή. ΆηιϊΙε εβ ν^^ΛίΛπναη.
ϋενεηεΓε 1οοθ5. Ει, Γρείϋηοαηι ςοηνεηίυηΐ εϊηξΐεπι, ρτο ίη ΓρεΙυηο3πι,
ΟΕΝΙΤίνΐΙδ ΟΟΜΜΙΙΝΙ5 ϋΠΜ
ΡΚ^ΡΟδΙΤΙΟΝΕ.
I. 5ί ίηΐ€ΓΓθ§αεΐο βαε ρει- ίΐ<ΙνεΓΕ>ίιιιιι «το'^3"ίν, ιιηά'? ϊη §εηίείνο ΓεΓροηάεηάαΓη είΐ εΰιτι
ρΓχροίΐεϊοηε «κ νεί ίξ, & Ηοο ^υοείεδοιιηηϋε
ιτιοεαδ ά Ιοοο (Ί§ιιϊβοαειπ·. ΐκ ρώμης, Κονια.
\% α^ξϊί ίφα,νίξχομαι , γητε νεάεο.
II. Νοππηα Ιοοοπιχη, ρεΓςυ^ Γηοειίδβεεί
Π^ηϊίϊεαευΓ, ροηυηειίΓ ϊη §εηϊείνο εύηι ρΓΧροίΐείοηε <Ριά (Ριά τνις 3-αλαττ/ΐς, ρεν ηιανε ,
Λοέ τ«ς ίλλάιΡος , ρετ Οναιεϊαηι.
II Γ. Οεηίείνιίδ ΓηαεαεαΓ ηοηηηηςα3Πΐ ίη
3(1νεΓΒίαιη. α^τήν^ίν , ΑίΙεηή. ο«ωθ·ίν, ύο-

€ΟΝ5ΤβΛΙΟΤΙΟ ΤΕΜΡΟΚΙ5.
I. Τεεηριΐδ βςοα&εϊνο είϊεππιυδ, Π ίηεεΓΓΟβ^είο β»ε ρβΓ η&όσον Χζόνον , φιαηίο ίειηρονε,
ίου φιάη άΐν ? (\ηοά βε, φΐοείεεουη^υε εειηριΐ5 ςοηεϊηαιαιη Π§ηίΗθ3Γηα5. ϋεπιοΛβ. οι ^μςοι Έ-ξίσβας «το/ κα^-ίντο
Μαζί^ονίφ τξίΐς
Όλας μήνας, Ιοηϊ ϊβϊ ί,ε^αίϊ Ιτε$ ίηΐε^νο$
ιιιειι]ε$ εωιβάεηαιΐ ϊη Μικεάοηϊα. ,
II. Αΐϊςααικίο 3ά<1ίεαΓ ^ςαιΓαείνσ ΟΓίΡοοίϊΐίο. ΡϊοοΙογ. 1<πτ) τ'ινας ήμί^α,ς ύσνχία,ν Χιχον ,
α/ζ^ΐίοί άϊεϊ ([ΐιϊενεΥηηΐ.
^
Ρ 3
III. 5*-

8<?'
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III. 53φε είΓβπιηϋ ε^πιρνίδ ίη εεηίήνο,
Ιμο'ιζπ. ίά·ίντί ίλων ιτίων λαλίαν μη<Ρίν , ηιιίη^
%υε ΐηίί(ζτΪ5 αηηϊί ηϊΐήΐ Ιοψα. ΑπΛορΗ. <&ολ.-.
λμ 7α^ αυτύς ύχ' Ιίίζα,χ^ ^ςοίν», Ιοη^ο βηη*
ΐενιρογε ϊΙΙοί ηοη νίάί.
IV. ϊηϋει-άϋίτι α^ίβεειίΓ (Ιαιϊνυί, Η&γο^ίβηνίδ. 1ϊίβ»ζος ίβατιλίνιτίν όχτωχα.ία\χ.α, ίπσι »
Ξενεγιι$ γε^ηανϊΐ οΕΙοάεεϊτη αηηι$. ίίχοιην ολρ/ς
*τίαιν ά^ο^κμύσ^4*. νϊξίνΐι αηηϊ$ ρεγε^γιηαία$.
V. Η^Βεΐ ηίο ϋβΐίνιΐ5 ηοηηυηφ^πι ρΓΕεροίϊέϊοηεπι,, τςβ,μ'Πλ.ύςοις ιν ?<τ«πν, ρ/αγζϊτιϊί'
αηηϊ$.
VI. Ορόϋ Π ίηί6ΓΓθ§3ΐϊο 6»ε ρεΓ βάνει···
ίαατη «τοτί., φΐαηάοϊ ίη §6ηίίίνσ ΓεΓροηάεοϊιηυ». Ι^νιοΐάη. χοιμή7ομαι της νυκτός , άογυήατη
ηο&ίί. δόρηοο, μίτασι έ μαχφ Χζόνα , αάεγζί
ηοη Ιβηβο ροβ (ερζρογε.. νυκτός χαΐ ήμΐ^ας «ςγαίζίται, ΙαΙογαΐ άϊεί> &1 ηοέϊεχ.
VII. Α^ΙηίοεευΓ ηοη Γ3Γ0 ϋ3ίίνα8, ■ ΤΗυάά. τγ *'υτί? «Γέ ήμ{(><$ αυτοϊς ξυνίβηχ είΐάειη
ΑΗίιτη ά'ιε ϊρβί αεοζάζί. ΤΗαοϊΗ. ύςίςω Χ%άνο&
ί<©7 τξοίαν ς-ζάτοίνσαν , ροβετζογζ ίεηϊρογε εχ-.
ΡεάΗϊοηετη ^/ςερεγαηί οοηύγα Τγο^ατη.
VIII. Αίί^ιιαηάο υΐυη£ϋΓ »ιιέίθΓ6δ 3οαι-:
ίαη'νο; ιΐ£ ίη Ηηο Αη'ΛοϋεΙίδ ςυχίΐϊοηε νίάεδ,
£ιά τί τά μίν χαμωνα <ζιτξΰϊ α<π>ό τ«ς ίω <&νίύμα,τα ΉτνίΓ, τό
Λ/λης χα) ά<&ά <Ρυβμων; ^ηαγε Β^ενζβ ^ηϊίΐεηι νεηίζ αϊ Ογζεηίε
/ρϊγαηί τηαηε; αβαύε νεγό ςζγεα εγερίίβηίητα
[ευ. νεβρεγζ αί. Οεεζάεηΐεΐ Ιη φΐα Γεηιεηεΐ»
ροίαϊε χίΐμ&νφ, & 5ίζρς ίη Λοοο&ηάϊ εβΓα,
/κ
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ύ\Ίλης ίη §βηίΐίνο. ϋΰΠίοΛΗ. κβ,τν&λϊυσαν
^ίυξο τξίτον ίτος , ηανΐ^άγιιηί ί>υο ίεγύυ,ηι αϊ&$Μ αηητιηι.
,
■ .
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ν\&6\νχ [ηΜηίΐΙΙ'φηάΑ φ ρτ&ροβήο κατά, ί«»ι
«ά Ήτο'τί η(γοηάιΐιΐΐ ριτ Μαιβήνιοη, κατά τό &ί£ος» κατά: τον χαμωνα, κατά τπτον το\ Χξόνόν> ηαηι \ηκιάη\η ιχρηβί' αά<ϋΐΗγρϊ*ροβήο. Σιιο.ι.
*ν μηνι τω ί'κτω,, ίη ιηεηΓε ίεχίο, φ ραβΐηι αΐιαι.
Ρκίαηι αΙΊ^αί, αιαηι ιη
νυκτός, ηο&α. (σ<Βτίξας, νεΓρεπ". μίσημβξίας, πΐΐήάϊε. νυκτών μί·
σων ) ιηε(3ί1 ηο&ε. £π!>'ΜϊΙΙί£Ϊ ρτχροβΐιοηιηι ί<πτ<.
ΟΕΝΙΤίνΐΙδ

ΑΒ50ΕΙΙΤΙΙ5.

I. 0«κ ί-ίΐΐίηί ίη βοίαιίνο βΒΓοΙικο ΰηυηΐίβηι , η*ο οίΓεΓυηϊ Ογχοϊ ίη βοηίΐίνο. ΗοΙΤ)6Γ. «τ/ς Ιμ,ου ζώντος, και ί<&1 Χ&ονι «Γβςχομίνοιο, ηηΙΗΐί ιη( νϊνιηίβ, [ΉρΐΥηηί ίβΥΥίΐτη
νϊάβηίε. ϋεπιοΛηβπ. γινομένης ίκχλησίας, εοηνοοαίά οοηοϊοηι. ΙΓοα-αΓ. τονντων όντων καϊ
, τ«ν ιδιωτών , κα; τ»ν αρχόντων, οηιη ιοί βηί
& ρΗν<Λϊ) & ηιαβΐβναίιΐί.
II. Αϋςυ3ηαΌ Ιοοο Οεηίιίνϊ ροηίϋαΓ ϋ3ΐίνιΐδ 3θίο1αΕ6. Χβηορη. πταξίόντι τω ίνιαυτο)
φαίνχσι ισάλιν φξ«(>άν, αηηο ργαίεγΙιιρβ) υμυ*
φίτη ομβοάϊατη άιοεηηιηί. Τηοοία*. μίνόνταν
ημών ξΰμμα,χον γίγνίται, ύι&οχωζήσασι βΓέ, ίυΦτο^ον ΐς-Λΐ , μη^ίνός κωλύαντος, ρι·ο υΌτοχωφινάντων , ΊηαηξηΗΐη$ ηοΠ$ ; ργο ηοΙϊ$ φ3 αάαΐίίΙτΗ! νβγό ηοΙ;ί$, βιοϊβ οοοηραίϊίΗΥ αϊ ύο*
βίΙ/Ηί , ηαιήηε νείαηίε.
Ρ 4
ΠΙ. ΑΗ.
ι
\
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III. Αΐίςυβηείο Ιοοο §βηΪΕΪνί ροηίοΐΓ αο
εαΓαίίνυδ »1>Γο1ιϊ£έ. Ηαΐίοίίπι. ως ^Υ) ά.τύνΡυ^
νον αντόΐς τό ϊξγον■βσόμίνον , ρΓΟ ως ακίνδυνα
αυτοΐς τ« ίςτγν Ιοομνια , αιιαβ γε$ ϊΐΐϊίβηε ρετίαιίο εβεί /οτίααα, ΑπΛοέ. ώσππξ «κ αυτω
χάζαίν τίνα «σαν, φιαβ ει ηοη εβεΐ αΐϊφια νε^£Ϊο, βειι αΙϊφά$ Ιοσιι$,
'· '
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ρ1οηιηκ}ϋβ αΜΊ [οία ίΐς ιιΛ ωσ^ΐζ, ώηι ααντ
βιΐ'ινιΐί ρτο ξΐηϊύ'νο αΙ>[οΙαίέ ροιήίΗϊ, Λήβοί. ίΐ
ύχ' ομοίως φόαα τϊής <Ριαλίχ,τχ άσης , χαϊ τ»ς
φωννς, αλλ' ίν^ίχόμίνον πζλάττί&αι > ί|ϋ3^
ηοη ΠγπϊΙΪ3 ίΐηί ηϊΐυιχ Γεπτιο &: ογβπ'ο, Γβ<3 ήη§ί,
&: Εοπηαή 63 ςοηΐίη§ιΐ, ίν<Ρίχομίνχ, άΐοεηάαια
οι·3ί,
IV. Αίϋϊοί ίτεςυεηΐεΓ ρΓΟ §οηίεϊνο 3ΒΓ0Ιχΐϋο ηΓϋΓρ3ΠΓ ίοΐυπι ρ2ΓΐίοίρίϋΓη ηςαιπ'§οη&·
Γ!5, ηαπΊοτί Πη§υ1ηπ5 , ϊη ηοηιίηχηάί νεί 3θ
ευΓαηΗί ο»Γυ. ΡΙιγο. «Γοξαν <Ρ£ ύμΐν ταύτα, ί^ορη/όμί&αι, σιπη 1)&ε ηοίήχ νίβι & άεονεΐα ε$^
βηί, ίΰαηιιΐί. ΟειϊιοίΙΗ. γνγραμμίνύΡ <Ριαρρή~
«Γχν ίν τ>) σμγγραφίί , α<7/7 βαΥΪρίιιιη εβεί ϊη
β^ιΐζζΐ'ιΐρία. 8ϊο μιχ,ζχ Ξίνισαν , ρΓΟ Λίίσαντρς,
-ρανϊηη αΙ'βηϊβΗ. ίζ,ον αυτω , ί·άζ8 /'//?'.
Τε(. Ρΐαηιχϊι. ζζόν~·φν^ΐν , μύ ζτήτα ^ίχ,ην ,
&ΐΐΐι Ιϊοεί βα^ενε , ηε ηιανικ ριάϊεϊιιηί. αχ,χι&ϊν
(ίυτω , εΪΓ,η βηη αιιάΊβε£, εΡοξαν ί/*°' 7?α'Ψα,>
<Γ?/7^ βετϊύεγε βαίαιβε/η, & ίΐιτιίΐία ιηυίεβ.
V. Ιηεεπίυπι ροπίΓυτ Γοΐαηι ρ^ηΐοΐρίοπι ,
τείΐ^νιίδ σα(11)ΐΐ5 (υρρι·εί1Ϊ5. ίλθοντων' «Ν , νε~
ηίεηΐ'ώιΐί νενό, Γαβδαάΐ ανδ-ξώ'&ωΰ , Ιιοηήηί£»ί.
,
ϋ ΑΤ I*
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ΡΑΤίνυδ ίΝδτκυΜΕΝΤί, οαιβλ,
ΜΟϋΐ, ΑοτιοΝίδ,
:
I. Οακνίδ νβϊΙ)3 αιίηιί«ιιηεθ3ίϊνϋΓη ίϊ§ηίβοαηϋεηι ϊηίΐπιπιεηειιιτ), Άνχ ο&υΓαηι , ρι-ορίεΓ
ςυ^ιη ΗΐΐίΐυίίΙ Ηϋ, 3υ£ Γηοάυηι , ςηο 3ΐΐφϊϊ<1
ί\τ. χοσκίνω ΰ^ωξ αντλίΓν, ονϊΐνο οαιιτϊνε
οψιαηι. ίΓο'ςατ/ όΊα&πΐ^αι ,
ίοηβοάεη.
ξιφίι χ,τύηιν, ξΐαάϊο οοαά:νε. ΤΗοαά. ®·ςονοία (ϋτλίΐς-α κατορθ-κνταί , ρΐίίττιηα Ιαιε ξετιιηίιιν ρνονϊίίαιίιά. Νίς^ηϋ, ομμανιν α-μβλωσρίΐ > αεοηύί οαιΙϊ$.
II. δίευΐ 3ρ«οΙ Γ,3ϋίηο5 ηοηηυη^ιιβιτί 3(1··
(ΙίεϋΓ ρΓ3εροίΐεΐο
ι'Γ3 3ρυά Ογκοοβ, σΛ;
0ΐ)ν φολλη σιπ-χ^η > νιαζηα ααη άίΗ^εηΐϊα.
ΑΟΟΠ5ΛΤΐνΐΙ$ ΟΟΜΜΙΙΝΙ5
5ΡΑΤΙΙ,
I. ΑοοοΓδΕίνππι Γρ3ϋίί^ νεί πιεηΓυΓίΕ 3(1πιίίΐιιηΐ ρ1εΓ30}ΐιε νεΓ&β, ΗΰΛ>άϊ»ηα5, <ατοταμώς α<ΗΓίίχ« τϊΐς <ατόλίως σημίΤα ίχχ,αί<Ρνια ,
ϊΐΐεηιίβχάαείπι ηιϊΗίατϊα.. ΤΙιαοϊ(Η. α<ΰτί%ν εΓ^ « Πλαταία των Θηβών ψα<ίίκς
ίβίΡομήκοντα, αίφ Ρίαί&α Τΐβίϊεβρίιιασΐίΐία
βαάϊα.
II. 5ρ3ώιτη νοί ΓηεηίΐΐΓ3 ροηίϋΐΐΓ ηοηηυηςυ3ΐτι ίη <ΐ3ανθ. Λβ/ζί/ ό^ω ήμίξων %ί*Ανι3 αΙ>ίβ νια νΐζτϊηίϊ άϊβηίΐΐι.
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-

ΟΟΝδΤΚυοΤΙΟΝΕ ΜΟΌΟΚυΜ,
ΡΙΟΕδΕΚΤΙΜ ΙΝΡΙΝΙΤίνΐ.
€ίιπι βΐί (%%$Η Ιϊη£ΗΛ βηί ΐηΐ* Ιοηαιηάϊ βοττηι»1*%
ηαΐίνίηΜ ηιοάί, ηϊιώηι λ\> λΙϊκ /πηη'ιιατ , βΐ%
ιιί ιηηΙ(λ €ΐ(£4ητΐτ άκΛηιατ Οηά, ηκ£ ηοη ηιβ Ήιι■ρΐι άχιτΐπίντ Ϊ-Λΐϊηίί ηαοά ί«ι» 'χη αΐύι ρφη, ίνη%
νιτο ηίΛχ'ινηί ίη ιηοάΊ} νιτίατηηι Μηύηξϊΐ, μι ιχ [ι·
ηαιηί'ώιΐί εχιηιρϊν ρΐαηιιηι βιΐ.
I. Ογ*οι ροΓ ίηςΙίακίναπι τηνΛιζ εββηιηϋ',
ηνίδε ηοδ ρ^Γ οοη}υηί3:1ναπι. ΑϊίΛ. » <Γί χάμιλος <&ίνίΐ ηιΡιον , θ-ολίζώ' χ&ι >&αχύ , «'^' α<δτ<ί
των Ότοταμων Ό-ρόηξον , η συντάραξα » εαττιε*
Ιιι$ νεί'δ βκανζάχ ΙίΙΐΐ α^ηατη ίννίηάατη
στας*
βακι, η($ιΐ( ρτΐία έβννιϊί ίΐΗί, ηηάιη εοηίιιτίεί, βεα εοιιίηγίανενϊί. ΧοηορΗ. <βτα^ (μοι
βΓέ ύ^ύς μισΒ-οφοξίΐ, οςις μά Ικανός ί'ςτν Ισα
(φοκΐν ΐμοι » αραά ηιε ηη11ιι$ βϊρεηάία βαείί,
ηοη ϊάοηεη$ βΐ εαάεηι, αΐ^αε ε@ο βαοετε. ΧεηορΗ. ««ΓίΥ γας άτω βξαχύ ο-βτλον ίΚΛΤίζοι \ι~
χον, ων
ίξιχδντο αλλήλων, ηιιΙΙα ετήιη αττηα
ίατη Ιτενιη ύαΙ>ιαχιιηί , %ηϊΙιι$ βε 9η»{αό ηοη
βαηείαγξηΐ,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΡΙμγ» ΐχιηιρία Λάβιη Βαά*ιιι. ΟΐΠε ηοίαΙΊΆί
•β \)Λ*
<3ϊ«μ 4 Ιαϊμλ ίΙφτίραηιΐΛ. Οααη»
εη'ιτη

ΟΑΡ. XV. ΌΕ 0ΟΝ5ΤΚ. ΜΟΟΟΚυΜ. $>ι
ιη'ιτη υλλ\ϊ Ακα ΪΜ'ηί: Νείαο, ηυιη ναιίΐ, ηυπι
ϊεάχ. ΝεΓαο, υίΐ-ίιπι ίρίτ βί>, υΐΛπι ΐρίβ ™« ρ«ςυίϊΐί, ΐαηί 1>€η( Ληι$ Οτχίΐ : αγνοώ, ίΐ Ηλ&ίν.
ΗΚ Ο/εΓα > « ίλ»'λ»3·ί. 8Χ
« «ΤΜΤΟ/ΜΧί > «*
ο/οΓα, «< αυτός ίςι. αγιοω, Ιι αυτός ϊτνψίν ίμΙ,
»/ ί'τιίφθτιν ιληγ' αυτω. ϋυΒίίο, ηυαι νοιίιίΓΟί
ίΐί, αμφισβητώ , <πτόηξον ηξα, η νζ,νται.
1 1. $3?ρε Ογεοϊ ροΓ οη&11&§εη ΐπΗΐοβονυπι
ρτΌ ορτ&είνο ροηοηϋ, Πειηοβίι. « 7^ ϊζήταν
ρΊ Ά&Μναίίο/ «τί ρίίτρςα 8τ« ^ςατΜ^ον <Γί οτ«
λίΐ/'σ8σ<ν ίυτυχως , αλλ' 8Τί ^ί?ν «'ξ/κν, ί/ ^
/[/.«τ* ίλίν«Γ«ς;ας αυτοΓς ίξίς-αι τητο <ντοκΊν , «ο»
εηϊτη ψιατεΐαηΐ ΑΐΙ>εηϊεηβε$ Κΐιίογαη> νεί
ΰΐίεετη, ρεν ψιετη βΐίϋϊίεν βεγυϊνεη1;, βεά ηε^
ηνε νϊνενε ηΗΪάειη νοίεύαηΐ, β ίά ίΒίί εητη
/ζύετίαίε ηοη Ηεενεΐ , ρΓΟ <Γ«λίΐίσο«ν , χαϊ ίξίσοιτο. Ιάννα. Χξην
σίτνΒομ&ιίαι , όντως
χρμια&ήο-ίται , (&ορϊ<Ρί&αι , ορονίείαί νενό νϊΑενε , <ρίοιηοάο β-ιιτηεηίητκ εο?ινεΙ)ενείΗΤ,
ΙΜΡΕΚΑΤίνΐΙδ.
I. ΐΓπρεΓαηνιιε ροί1ο1»ε νοοβίϊνυηι »ρ\κ!
Οτχοοδ & ίίάηοδ. ΕΛ Εαπιεη , φΐ»ηάο Ογ3β^
ςί ααπι ηοηιίηβεϊνο ίΠαιτη |αη§3ίπ. Ευπηη,
έτος ο ΌτυΒ-α,^οξίχός χατάβη&ι, χαϊτράριχί ίαυτάι ανα3·ίω(>ίΪ¥ , ΐιι νια Ρ^ύα^ονΐεα αφεηάει
βρεξίαηάατη ρναίιε.
II. ΙΙι:ι>ηί:ιΐΓ ΐηΐεΓάαπι ΑοπίΙο ίπιρ€Γ»ΐίνί
ρτο ΓνκυίΌ ίηίϋοαηνϊ. Μεη&ηά. οίίΓ' βτι βτοοΗ
σον, ργο ισοίΥίσνς,βϊο, ίεβα&ητιιηι. Έ.χι\·\ρ\ά.
οκτΒ- β» ο οΓ^'β-β*; ρΓΟ οΓζασως, ,/αί, ^κ/#
Λοκί βί ?
ΟΡΤΑ

9Ζ
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ΟΡΤΑΤίνΐΙδ.
I. Οΐχύ ΙίοεηΐεΓ ΙοςαοηεαΓ ρεΓ ορϋαε^
νυπι ρΓίβοε<1ΰηπ[)Πϋ ρ&ΓΓΪοαΙίδ : οτι, ωσΐίτίο,
ος, όσοι, οτί, & ώς. ΐΛΟβη, ώς ϊιτις ζητήσ&ς
χα,ξπτόν <&ολύν ίΏταςα της <Γη/ΐΜίτξάς , ίιτα τυχών
άχ&οηο τή φοξξί, ιιί, β φιί$ εορϊοβιιιη βτα&Η7Π α €εΐ'ένβ ρεΐΐββί) ροβεα, άπη ίιηρείγάχ^βε£, ρτονεηίπϊ ϊηάι^ηαίης βαϊβεί.
II. ΑΗα,υαηιΙό ρΓξεροηϊΐοΓ ϋΐί 3<3νεΓΒίυιη
ορίαηάί ίι&ί αΙίφΜηάο ονηίκϊιυΓ, 5}»ηεΓ.
χως 6 «Ρίνςρ μί χομίσας η<Βτολχψτο ναυζλαξος,
■ ΐΐιαίβρβηαί ηαιιϊα-, φά νιε Βυο αάνεχίί. ΤΗεοο,
ϊίθ-β γίνόίμιην » βομβιΰσα. μίλιανα, , και ίΐς τό
σον αψτςον ίζοϊμκν , ηΐ'ιηαιη βένετη αρϊ$βτερετα,
ίιιιιηιφιε ϊη αηΐγιαη νεηΐνεΐη.
III. Ορίαανηϊ βερε ροηίΕΠΓ ρΐΌ ίη<1ΐθ3Πνο , &Απία)πΐΓη ρχΌρπυσι είί ορί^ϊνϊδ αεί,
υβι ηαηίΓα άΛ ϊηϋίοβπνυιτι ϊζνάζΧ. , αε αίε
ΒαίΙίΕυ5. Ρίαιο. ίλίγς
οτι ζΐνς-τνΙν <ΡιΧΑϊοιννην* και την αι£ώ ',η&ίμψυι τοις άνΒ-ξω<πταΐζ, άΐχϊβί εηϊυι, ά ^ονε βιβίίϊαιη, αε νε~
τβΟΛίηάϊατη ΒατηϊηίΙηΐί ηήβατη. , ΧοηορΗ. όι-Ρ
Ίν&οι ίΐσίλ&ίντίς Ιλϊξαν, οτι πίμ-φία σφάς ο
Ίν<Ραν βατιλίύς κα} κίλίύσαίν ερωταν , Ιηάί νενό
ϊίΐξνεβΐ άίχεηαιίτ,' βεά ά Κεζε Ιηάοΐΐηη ίηϊ(β$,
ριΐβοί ϊιιίεηοίζανε , ρΓΟ Ιπίμπ^ί και ίχίδίΐΒίαΝΟΤινιΐδ.
δα&ίαηέΗνί πίδ^ηυ^ υίίΐδ είΐ αρηά Ογχοοβ
& Ι.3ΐιηΰ5 ίη 3!τώί§εη(1ο , άυΒίί^ηίΙόφαε. πότί(>ον ϊιττω, ηίγϊιηι άϊεαιη. ύκ όί«Ρ ο, τι 'φω,
ηεβεϊο } αιαά άίεενε άείεαηι.
ΙΝΡΙ/ ■
.
-

ΙΝΡΙΝΙ/Τίνΐΐδ.
ϊ. Ο'ίΓη άπο νεΓ&3 Ππιπί ροηιιηΐιΐΓ 30$<3αο
εοήίυηέΐίοηε, πΐϋε,πιπι ροπΐεατ ίη ίηβηΐίΐνο,
Πευΐ »ρυά Ι.ΕΐχϊηοΣ. ΐΛίααη. <Ροχ.ίΐςτι αλ«θ·ές
λί^ίΐν, νίάΐτί! φύάάαίή νεπαιι άίοετε.
II. Ιηίϊηϊπνηδ ηοΓηίηαπνιηη Ηαοεί:, ευπι
ίη εαα"ειη ροΓΓοηα οϊαΐΐο ίΐώΐΐίΐίε. λίγω, ίιναι
φίλος, άϊοο, ιηε εβε ατηιαιτη. ΐΛίαχη. φησιν
«τος, αμί'ινων 7«74™ί®'α; νξΛτη^'ός , άιοΗ 1}ϊοί
εβε β ηιεΙίοΫετη άιχειη.
III. Ούηη ίη εεάεπι ρει-Γοη» ηοη ρεηΠίΙϊιυΓ, 3θουΠιυ'νιΐ5 Βφ'ιιη&ίιαϊ'. Ιαιααη. φγμ\
τάτας μάλιςα. ίττα,ινα αξίας Ήνα,ι, άϊοο, ΐβοε
ηιαχίηιε εβε Ιαιιάε άϊ^ηοί.
IV. ΑΗφΐ3η(1ο> ούπι ίη ε&άετη ρειϊοη»
ηιαηεΐ ογ3Εϊο, ΒοααΓϊΐΐίνυδ 3.<ϋιϊΒεειΐΓ. ΗοιηεΓθ5. άΓέ γαξ ^' Ψ-ϊ Φ*1!*1 λίλασ-μίνον ίμμίγαι
αλκϊίς, ηε^ιιε εηίηι ε£ο ιηέ άϊοο οΙΗΐιαη /ονίϊίηάϊηϊ$> /
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ρϋΐϊϊΐδ άε Ιήι Βαά&ιι$. Ιηι'ααη βηΐ ν.οηηηη^ιι.χιη
Σίΐι 'ιηΊ ι'μηηιΙμι ΙΙεσαΙαηι : Ι,ικϊϊη.
Τυΐύηιε|ΐιε ρυΐανίί ,
|αηι Βοιϊϋδ εΙΓε Γοοει·.
>. .
Ον'ίά. 5ε^ εηίηι, ηυϊ^ Γείϋΐίί Α]3Χ,
ΕίΓε ]ονΪ5 ριοηεροκ.
ΟαΐκΙΙ. ΡΗϊΓεΙυϊ ίΐΐε , ε|υεπι νϊάείΐδ ΗοΓρίίεδ,
Αίΐ ίυϊΙΓε ηΕνίυιη οείεπτΐπιυϊ.
Όε ηαώιΐι οοηβιΐε ΕηηηαηαεΙειη ϊηϊΐιο Βγηίαχεοί.
V. Οϋαηάο ίηίϊηϊιϊναδ & νειτουιη ρΓχεε«ίεηδ &ά ε&ηύεπι ρεΓΓοηαπ» ρβΓΗηεηϋ, ηοη εΛ
ορ\ΐ5
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ορυδ ίοοα&είνο ρΓοηοηηίηίδ. ?φ«, ποιήσαν»
άΐχίί βι&ίί}·«πι , ηίπηπιπι Γε. Ρΐυί&ίοΐι. ύττί%ι*ο, βοϊΐΒ-ήναν » ροΰκ&βί εβ , β ορϊίηίαίΐίτηηι.
V I. νειτ&υιη μζλλω ίτεφίεηΓετ ίκ1;ιιη§ίΐαΓ ρΓβείεηη', βοπίΐίδ, & ίϋεαη'δ ίηίϊηϊΗνί,
μίλλω ποιών* βαοϊατη, Λά νβΛοιτι, βαίαταε
β,ιηι βαοετε. ίμϊλλον ποίίΐν, /αΒαηα βταηι*
όταν μίλλγ ίΐϋείξίιν , αά νεΓίϊαπι φιαηάο /αίκτια.ς/ΐ ϊηίτοάαοετε; \Α είΐ, ί/καηάο ίηίτοάηέϊατιιε εβ. λόγος 6 μέλλων λίχΙ~*\σί&αι , λόγος
β λίχ&ησομίνος) οταίϊο τεοϊίαηάα, μίλλω γ\νί&αΐ) ετο.
VII. Ιηβηίηναδ Ι/να/, *«:ε(1εηΐ:ε νεΓίίΟ
*ςν> νεί ίξίςι νεί ύπα^χα, νεί ίΐΐί^αο ίϊπιΐΐί»
άζηάΐ νβΐ αοοαίϊιηάϊ αιΓυηι ροίΐαίαι. >ϊύ·χν(Κ)ϊς'
Λα»ίίΓαιμοιίοις ίυ&ύζ ίς\ν ίΐναι , σοηίϊηηό ί,αεε*
άαηιοηϋ$ /οτίζ&ια ε/β Ιϊα'ΐ. Αή&ιά. 'τγ <ϊω*
Τξόττων πξαόηιτι, άά'ίο'Ν άλλοις ομοίως ύμίξοις
Ιιναι (Ροχ,ιΐν λπτόνης» τηαηβιείηάϊηε τηοηαη ηιιΐΙϊ$ αΙϋ$ τεΒηηιιεηΐε$ , υί ααιίί ρΐαοϊάϊ εβε νϊ*
άεαηΐητ. ϋειηοβΗ. σοι <Ρί συκοφάντη «/ναι
ύ#βίρχμ , ΗΜ Ιϊΰεΐ εβεβοορίιατιΐα.
VII I. ΑοίΛϊΓαιίνϊ ρβΓΜοϊρίοΓαπι ίτεαοεηϋεΓ
ρΓΟ ν€Γΐ??5 ίηΗηίείί ροηαηϋϋΓ. ϋεπιοΛη. πρώ
τον μίν άίπαντίς μίμνη&ί <Ρύς <Ρ&ίντα,> και Χξί*
δίντα,, οηιηε$ ηκιηϊηΐβϊς 1?ί$ Η^αίίΐηι, όί^αε
ςοηάεηιηαίηηι , ρΓΟ «Τίθ-ίη-α/, και κ^β-ηναι.
IX. Ούπι \€ΐ\3Ϊ&^τί&ν€Τ&ηόϊ , άβΐϊίΐείΐίΐί,
3ίΤε£Μοηεπι &ηίπιί, ηοϋϋϊ^Γηνε ίϊεηϊίϊο&ηΐϊβιΐδ
<:οη|ιιη§ίηΐΓ ρΗΓΕιαριυπι Ιοοο ίηηηϊανί. α-γατ
ρτων μί <Ρι»τίλυ> ρΐΌ άγφπψ) ,ρΐΤ£ί ηε ανίατε.
4 7Γ«*τ

έ Ίταύσομαι φίλων, ηοη ιεβαίο αηιανε, ρι·ο
φιλίΐν. ίυοϊ»η. παύσαπ ί^ιζόντίξ, οεβιΐίε οοηίεηάετε. μίμνιψ,αι ί<Ρώψ, ριο
ιηετηΐηϊ
νϊάενε. Αήβοϋ. λα,νΒ-άηι πξάττων, ΙαίεΙ αΐίο!^
οιιιη Ιιοο /αοετε, εΐατη βαεϊί. ΑπΛορηβη. λί'λϊΐ3·αζ <Ρνλίύων , ΜΗιι$ εί, (εβννϊτε.
' Χ. Ιάεπι Ηε ίη ηοηηαΐίϊδ 3φ"ε6ιίνϊ* οο£ηίϊίοηεΓπ Π§ηϊΗθ3ηείΒϋδ. ΐΛίοίαη. <=Γ«λος (ι σνχοψα,ντων, ιηαηΐββια εί, βρεορίαηΐα.
XI. Ιηϋεπίϋπι £3Πΐεη ηοη ρ3Γείαρίυηι,
Γοά ίηβηίιίνπδ ρΓίτάί&ΐδ νει·οί$ 3«αΊΕαΓ. Ρΐα£3Γεη. μίτίλλον αισ3·μ*νος ϊ^ύς ίιναι ( ρΓΟ
ο^τα) ανίζίυξί, βηίϊεηί, ΜείεΙΙιιηι ρνορε Λάεβε , εαβνα ηιονϊί.
Χ 1 1. ΙΙίΐίΓραειίΓ ΐηίίηίΕίναδ ίτβςνιεηϋίΐίπιό
ρπ) οοη|αηθ:ΐνο νεί ορεβίίνο ρΓχοεα'εηπουδ
ρ3Γϋϊοη1Ϊ5, ό/ος, οσον , ως, ώ?-ί, #"ΡΪ», ΐφ\ α.
ίυααη. χ<Ρ' οβολον ίχν* ω<Γί> ττ^ΐΆ&αι βζό~
Χον, ηέηηε οΜηιη Ια!?εΐ, «ί εηιαί Ια^κευτη.
«ί ηχιΜ νοίνρΐαίε αίβοίαίϋγ. όι θιοί ίίσιν, οίοι
μγ) μίταβάλλίΐν , Όϋ βιηί ε^η$τηοάί, ιιί ?ιιιηφη^τη ηιιιίεηϊιΐΫ. Υοοχαχ. πολλάκις γΊοην>
ωςί τ«ς μίίζω ^νναμιν ϊχοντα,ς νπο των α<θίν*ς-ίξων κ^αθτιν*/, βαρε αοϋίάϊΐ, αϊ, $αί ροΐεηίίονεχ (/βη(, αί ίιιώεεϊΙΗοΗΐηΐ! νϊηατεηίνν.
XI II. ΝοσιίηίΓϊνίδ »<1)ε<ϊίνοπιπι ε1ε§ιιηΐεΓ 3ά)αη£ΐιηϋ Ογκοι ϊηήηίείναηι. ^ανάς λΐ*γίΐν, αεεΥ άϊεενε, Ίά οίΐ, αοετ &Γ5 νείεηκια ϊά
άϊοεηάο. Ε£ύαγ\. «Γί/ηίς
*?ξ βΑ***
χάνων ττόχον, ίί/Λίκ
άεβεναίϊ$ εχΗηιη νερεΤΪΠροίεβ. οξύν όζ£ν ) $ςεν νϊ^τε. βα$ίϊ&
7ϊίξΑ·*
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ττίρα'σα/, ρνοβιιήάα ίναηβνε. ίμπμξος ίτιτηύϋν\
τοξίνψ} α^αν, -ρβτίΐΐμ εφάίανε , ^αεαίαγι,
οαηίατε.
; Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΉΊηο ίΐΐα αρ«ά ίαΐίηοί, ίοπϊί> ΒεΙΙβΓε , ρπίζίεηί
ίηίρ1ϋ§6Γε> ί3ρΐεη$ ριονίΗεΓε, ξ$ βιηιΙΊα ραβϊη οΙ>«
<υϊα , ίηαχίιηε αρνά ΚοχΛύηΐΗ.
XIV. Ιηβηϊήναδ πρικί Ογχγο5 ροηκιΐΓ
ίτεςπεηΐετ ρΓΟ ίιηρεΓβΕίνο. Πιοο/ΐίά. μίτςω
μ$ν φαγίαν, τηύνχαι μηΒ-ολό^ίΰίΐν , ρΐΌ φαγί,
ντίί, χαΊ μη<Ρολ6'γίυί, ηιοάεταΐε εάϊίο, ίίΙίίΟ)
αο Ιοίριενβ. Εί Ηοο ίτεφίεηίδΓ ίϊί: πραά Ηεΐϊοάνκη , ίξγοιζ. ■ ■ ■
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
5υηί, ψά [ίώαιιά'ιή νείϊηί ν(ΐί>α)Ηί Β-ίλί,χ^η
ΑΗΙ 7Γ(]οσ»χί/, Αΐη αΙίι;4 βηήΐε. Μοάπηι Ιικηο Ιο»
ηιιεηάι εχρτφΐ ν*τ$Α*%. Οεον.
^ΕίΗΒυϊ 3ί ιηε^ίίδ υηιίκοΓίηι εχηυΪΓεΓε νίΐΐεπί)
Ταπί Ιεηυεϊ βίτε πιγΓοϊ 30|ϋ35, 8ί ρα&ειε ηιιΤυδ.
ΒχΙ/αιίίΙι: εοηνεη'ιί.
XV. ΟεπιηΗϊα ίίΐΐίηοπιιη ίη <3ί> ώο,
άαπι, ίίόηιςυε Γυρϊη^, Γυρρίεηϋ Ογεεοι ρεΓ
ΐηΗηϊείνυιτι, α<3<ϋκ) ϊηίεπίαιη ΒΐΈΐεαΙο, ίηϋεΓάϋΐτ> οππίΠο, αιιη 3Π15 ρ&ΓείοιιΙΐδ, όι Γαπε,
'ίνΐχΛ» Χλρι». Εε εαπι ρΓΖΕροίΐποηίΙιυ5. Ηειοϋΐ2ηο5. αίξίςος ακόντιζαν , ρετΐΐϊ(βριΐι$^αοΗοή·
άί. ί.ιιαίΐη. βίζα γ\μϊν απήναι , (ετηϋΐίί εβ αίειιηάζ. Χεηορίί. ωςα 7Γ0ξώί&αί «V*» ίεηιρια
εβ βίεηηάί. ΙΓοογ&ι. %η%α. τδ ττλίίω πούσαι
τύν ύττά^χασαν χαίαν , βτατ,ιά νεί οαρ/α α^εηάί
νειη βαηήΐίανειη. τ2 νηαίν ίνιαο- νλ&ί , νεηϋ

μοϋοκυΜ.
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νίηεεκάΐ ξηιίίά. ΑπΛοϊ> τό ττλατιΐν ίςνν ίν
τω Χ(ΰαϊα.ι μ&λλον > « ίν τω κ«ίτ»<θα< , (Ιίυϊΐία
νια[ξϊζ βιιηί ϊη ιιΐεηάο } ηηάηι %η ροβίίϊεικία.
«Γάκί φί^υν ,
βενεηαιιηι. Ρ0Ι7&. 1υ ττ^ '
φνζως ιτξός
<^ιαχλίυάζαν , καίιινά ιΐβίιΐ! αά
βώβιιιαηάιιτιι. ΜηϊγΗ. 20. ίξηλ-θ-ί μισ$ώσα>ι&α4
ίξ^άτας, εχινΐΐ εο^άιιξίυτη βειι οοηάιισενε ορε-τ
τανΐοί, Ρΐίΐϋο. ή<^ύ και ίυτςντϊς κτήαα&αι ,
ςοΐηραναϊΗ βααΐΐη.
Χ1 VI. ΟεΓαηίΙϊα ίη άιιιη, αιπι Ηΐί^αίά δεπ
3ϋ£ £αείεη<1ΐΗΤϊ Π^ηίίϊε&ηι:, αιχιίΓηΙοηιιιιηειιΐΓ
Ογϊεοϊ ρεΓ νεΓ&Ηΐί» ΐη ων, λίχτίον, άϊνεηώιαι.
ποητίον* βαεϊεηάηϊη. τυπτίον , νεγίείταηάιιηι ;
ψιχ ρΓίειεΓ Γαιιιτι οαΓυπι ηαοςαε ρειΤοηεε ιεοί*
ρϊϋΠΓ. ν^κλίντίον τ«το;ς , ηοη εβ ίή$ βεννϊεηώιτη, ΑγϊΛο^ ύ ταυτά πασιν αττο<Ροτίαν , ηοη
εαάειη οτήηϊΐηΐί ίνϊΐιιεηάηηι εβ. Μεπι. ίν&ύο
£ΐφλιηίοι τοις φιλίας, βαίϊηι §ίφ1^εηάνΐ^
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιΐα εη'ιτη αά -ναΌμιη <υετϊίιιρ ,
ηιοάν; \ο^Η(ί\ά,\
ί,αήηϊί φΐΰ([Η( ρίααιιί. Ζ,ιΐίηι.
^Είειτηαδ ηυαηίίπι ροπιαχ ϊη ΐΆΟϊία ίϊριεβςίοιη,
νίτ^ΐΐ. βΐία
Ι.11ΪΠΪ8.
Ονρϊεηάίι, 3ϋ{ ρβςεπι Τι\ο]3ηο α τε§ε ρβίακίυιη,
νηΐΐ ΕηιτηαπΗίίοΗ ίη ίοηβϊαίΐϊοηβ ίηβηίΐινί » ,&? ά?
γαπιάρφ 'ιη ϋυαι, ^^αψιτΐον ίμόϊ ϊπιςολάν γ α4
*υΐΐύαηι, ίϊή&εηάονη
ηιίΐιί ερίΐίοΐαηι, ργο ίθΓΪ»
&εη<3,ι εΐί ιηιΐϊΐ, «ι*/ έ οίε ερϊίϊοίπ. - ; \
ΙϊΙεν II,

Ο

ΧΥίί^

98

ΟΑΡ.Χν. ΌΕ 0ΟΝ5ΤΚ. ΜΟϋΟΚυΜ.

XVII. Αίίία ίη Ηίδ νει·1)&1ϊ&ιΐ5 υϋιιηαΐΓ
ηοηηιιη(]νΐ3Γη ρΙοπιΗ ρΓΟ ίϊη§υ1αΓΪ. ΐΛίααη.
«κ «τ/ τηςίντία των νυν ££ίνι, ρπ) τιιςίυτίον ,
ηοη εβ αηιρΙϊη$ ιιΙΗ ηιογίαΐηιηι βάεηάιιηι. 7τοξίυΐία Χινα,ι, εηηάαηι εβε , ρΓΟ ποξίντίον, ίηί^αίε Βικίχικ.
XVIII. . ΑΗςα&ηάο εοηίΙηιιιηίαΓ νεΓβαΙία γκεο ςυηι Γυο ΓαΒί^πηνο , ιηοΓε δφ'ε&ϊνο
Γαηι. ΟεπιοίΙΗεη. . λυτίος, χ,λι «χ ίατίος ο
ηο&τος νόμο.ς χ,ΰξίος ^ίή&αι νυν, βίνεηάα εβ
1)ΐι]α5τηοάϊ /εχ, & ηοη ρενϊηϊϋεηάα, υίβ άοίίίΓέ αμίλίίτίος, ηοη άεβρκΐεηάη$ νϊγ, ψφιβ
ηε]τΙϊξτ(ηάιΐ5.
>.
XIX. νκΙεηευΓ ηοηπιιη^ιΐΗΠΐ Ογκοι §εΓυηάΐ» & Γαρίη» οίΓοαιπΙο^αϊ ρεΓ ρϋπϊοίρΐ».
ΙΓοοιαί. ϊΐκον αμυνΖντίς , νεηΐεΐαηΐ ορϊίίίΐαίηηι.
Αροΐΐοη. βαΐνον νπο^όμνια,ι , ϊΐαηί βρεΒαΐητη.
ΑπίΙοϋ. ο Ηττχθί/ς μαχόμίνος , νζέϊκϊ ρύξηαη·
άο. μίταζύ λαόμίνβς, ΐηίετ Ιαναηάυηι.
Α Ν Ν Ο »Τ Α Τ.
Ηχο ίαιηεη ίίβηιίΐία (χίίαρία αΐιακ ΖΛΪιηε ηάά\
■ροξαηΐ, ηιηιρε, ΌίήκίαΜ ορϊΐΐιίαή, %1)λπχ /ρέΐ4·
ί«Γ<«, νΐΆκί ίη ρΗ£ηα. Ηααϊηια ά( ΐφαή-νο.

ΟΑΡΙΙΤ
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XVI.

ΌΕ

ΟΟΝδΤΚυοΤΙΟΝΕ ΡΑ^ΤΙΟΙΡΙΟΚΙΙΜ.
Τ Τ/ιυ ρατχϊαρίοηιηι 'ιη Ώη&ιιχ Οϊμλ αάεο (τβ^κεαι
εβ, & ΐΐι^αηί, αχ ηοη ίηιτηεήχο Οτλμ άιεαηίατ φιλομίτοχοι , χά εβ, ρατχΗψοϊαηι αηιαηΧΐί.
ΤΙηήηια εηιιη , ηιιχ ηοι ηοηηϊβ ριήρΒταβ αάΙο'ώ'ιΧα ρ\η·
Ύ'ώιΐί εξεπε ροβΉτηαΐ) Ίρβ αηίοο ρατχ'κ'ιριο ·νεηαβίβΐηιεί
εχρήηιαηί : ηκοά ίαίϊηίί ηιπαή , τλτο νετο ίηηχαή
ΙχίΐΧ ρτφηϊιη ραή Ιεροί ε ξ&.£Τ4Χχά , ίηιο & χαηι ηααψιε ΙΊΙιεηχετ ραήίο'ιρ'άί ηχηπΧητ , Οίτη αΐάί νεχΰ'κ <ιηιΐ6
(βτηηιοάε , & Ιιτενϊχεΐ ηύ ροβεηχ , αι)α$ ηϊ Ι)οο β(
ίχεηιρίαηι. ΟεηιοβΙ}. ως γαζ ίιπιΐν απλώς , απταντίς ιγωχότίς ύττά^χΐιν μοι ^οκίΐτί , υΐ εηίΐη υηο
νεΓ^ο ϋίςϊίτι οπιηεδ νΐϋεηιϊηί ςο§ηον:ίΓε : ροιεταί
Ώεηιοβ\)εηε$ ίτενϊχετ άΉιη , γνώναί) ηχΐ Ιγωκίναι, Ίάειη κτος «Γέ «ν} πάντα ταΐτα (Ριοιχων,
ρτο κτος πάντα ταύτα (Ριωχ,ν , Ιιίε οπιηίι λΛιάϊηίΛΓ3Β3ί.
Οχχεγαιη (ϊιηι εχ ία » ηιΐΛ βρεήοήΐια οαρίχ'ώια
ά( νετία ρτ£οερίη>αι , ηηιίχα ραηίάρίά βηχ οοτηχηιιηία (ΐίΐη νεΐΐϊί , βιρετναίαηαιηι /οϊεί , ύί( ρΐιιχΐ! \ιαι
άε τε ρτΛίερύοηεί χγαάετε.
I. Ρ3«ίαρΪ3 ΐΓηϊεαηϋϋΓ νεΓβοπιιη Γοοηιηι
οοηβι·υ£Ηοηεπι , ίϊακ αριιά ίΑϋίηοδ, ώληω·
(>ων της παι^ίίας, ηερίϊξβηί άϊβϊρΐίηα.
ι:
Ο *
Π. Ρ«;

ιοο

ΟΑΡ.χνΊΐ. ϋΕ άοΚδτΚυατιρΝΕ

II. ΡβΓίϊοίρία εύιτι Ηιιηε ηοιπίπη, §ρηίΐϊ·
νυιη Ιΐ3ΐ3εηϋ, Πουε ζρυά Εαείηοδ. ίκΡυια. ττόνα^
ξηατα ΙαύβΥΪΒ. ΗοιηεΓ. μάχης %υ ίΐιΡότίς -πά
σης* ΙεΙΗ/είεηίε!. Ιάεπι. <Ρι<Ρα?χ,όμίνος ντολίμοίΰ, άοΒχι$ ΙεΙΗ. Ιάειν.. τόξων \ύ ϊι^ώς , β-ζεηί
•^ααιίοτιιιη* ·, - > ^
\
III. ;Α1ίςυαη<3ο Ηφ'υη^νιηειίΓ ραχείαρία
νει-βΐδ, ιιε εοΓΟίη Π^ηίίϊοίΐεϊοηεΓη αυ^εδηε^
%ι£α /εΓών, νιάεη$ νϊαί, β·ίεη$βίο.
IV. Ιηιεπίϊΐ,ιη αϋιιαάβηΐ ρακίείρίαΙ φχίτ
α.7τιών , αύηί , νεί αΙιεη$ αΐίίΐ. λκςίίς ίχων ,
ηΐ4{ταγΐς. ϋε ψχα τε εεί^πι έαρίεε Γεόυηά'ο άϊ·
έίιιπι είΐ.

ΟΑΡϋΤ

XVII.

ΠΕ
ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝΕ
ΒΙΟΚΙΙΜ.
ΑϋνΕΚΒίυΜ
I.

ΑΌνΕΚ-

ΟΙΙΜ ΝΟΜΙΝΕ.

Λ άνεν\)'αι άαηοηΆπιηάΊ ηοΓηϊηίίπνυΓη νεί
χ* &εεϋΓ»εϊνιιπι Ιΐ3Βεηϋ. 7<Ρί, ΐ<Ρό, »'ρ>?<^έ,
εη, εεεε. Αίορπδ. /οΡ« ροΧος, /βΡίί Ύΐκ^τμα,
(εεε Ιίύοώις, εεεε βιΙίη$.
II. ΟεηίπνιίΓη Ηαβεηε ζάνεΑΙζ Ιοει, εεπν
ροΓΪ8, ηυηηεΠί οπϋηϊδ, 03ΐι(α?, ίιπιΠΐηκίίηίδ,
ΐ€ρ&Γ3Ποηί5 , εχοεριϊοηΐδ, οοψϊχ , εεΐαηάί,
& ΪΙΙ» οηιηΐβ, φΐεε ΓοππαηειίΓ α ηοιηίηιΒπδ
§εηϊ-

ΑϋνΕΚΒΙΟΚυΜ.

:

ιοί

ΙζεηϊίϊνπΓη ΗαΒοηίϊΒιΐδ ; υΕ (άπΐ οοΓηραταεϊν»
& ΓυροιΊαείνα, & ^ϋα ςα:4Γπ ρΐυπη^, ςυοπιπι
ΟΓηηίιιπι οηϋηβ Πα&μααπι εχεηιρίϊ. νγγύζ της
•φόλίωζ, ρτορε ονοϊ^αϋτη. πληαηνον της άη/ο·
ράς, ρνορε/οηιηι. έυ&ό Βαβυλώνας , τε&ά Βαυ^Ιοηειη. πόρρω <Ριο\ , κα) κ,ίξαυνχ, ρνοαιΐ <ϊ
νονέ , & βιιΐυιίηε. ποό&ί5υοων> αηϊεβονεχ,
ιξω της παλιως , εχΐνα εϊνϊίαίετη.
Μίταζύ κινδύνων , ίιιίετ ρενίαιία. ίυ&ύζ τ2
«Γίίτνκ, τ» άφςα, βαΐϊίη ά σσηα, α ρναηάΐο.
μίχξΐ ίως της ίσπί^ας , Μ5ί]ΐιε αά νε/ρεταυι. πρω'β
της ήμίζας , τηαϊηίϊηο ίετηρονε. άπαξ, Λς»
Τξΐς, τίτξάχις, τκ ίνιαυτχ, βϊηεΐ,
ΐετ·,
αααΐεν, ίη αηηο. ίφΐξΐς τ« ίνδς , άειηεψ! ροβ
ιιηιιιη. ίχομίνως τύτων , ροβ ί)αε. 'ίναια της άλη&ίία.ς, ΙυΡαιμαήας, ρνορίεν νενϊίαίεηι, βεΐΐαϋαίεηι. χάξιν των πόνων, ξναίίά ΙαΙοηαιι.
ίχ,ατι τκ κίονας , ρνορίετ Ιυετίίΐη. ποταμέ «Γίχην η Ύ^ξός, ϊηβατ βιινη νεί ϊξηί$, & 3ρικ1
Ροΰϋ&5 , (Ρίχα <Ρώξων, βηε άοηί$. ατίζθ·* πόνον, άπάνχυ&ί καμάτων» βηε ΙαΙογε. νό.σφι
Λος> /ώε^ονε. χωρ)ς των άλλων , α&ΜίΚ αΙη$.
Λ'κ^ν μα^ύοων ■> ιηονε εοεοηηη. πάντα \χίΐ
πλάν χρημάτων, οηιηϊαίιαίεΐ , εχεερΐάρεειιηϊα.
παΡίχ,τος μοιχύας* εχεερίο αάιιΙίεΥΪο. άλις
άλας , βιύϊίβιΐΐξ. χούβί'α νεί λάΒ-ρα των άλ
λων, είαιη αΙη$. μάλλον της φΰσίος, ιηα^ϊί ,
φιαηι ηαΐ-αναβεναΐ, μάλιςα πάντων , Μΐαχϊηι&
οιηηϊΐίϊη. ηχιςα πάντων, ιηϊηίηιε οιηηίιηη. άζίως
των προγόνων , άΐ§ηέ ΐΐιηονϊΐηχ.
Πΐ. Ο^ιίναπι ίιζύεηζ &άνετ\)\Ά οοη£Γε§»ηάϊ. άμα. τίϊ ήμίοα, βηιηΐ ειιηι άιε. "Αμα ταΐς
Ο 3
άλ-

ίο* ΟΑΡ. XVII. ΌΕ ΟΟΝ5ΤΚυθΤΙΟΝΕ
β,λλοις, βιηιά οητη αΙη$. όμχ τοις > συμμάχοις %
νηά αΐίη /οςϋί.
I V. ΟϊίίνυΓη εείαπι 'ύΐα ροίευηΐ, ημχ βηηΐ,
έ ηοπιΐηΐβιΐδ ευιη άαπΐνο /ηη§ΐ ίοΐϊείδ. ομόφω
νος άλλοις , οοηνεηϊεηίετ αΙϋ$,
V. δίοϋΕ ηοιηίηα ηοηηυΐΐ» §βηί«νιιπι &
<ί3ΐΐναιη ροίΙυ1αηΐ5 κ* ςυίειίαπι εεΐαπι- »<:ΙνεΓ\)Ίζ. πλησίον
, και σοι , ργορβ (ε. ομοίως
αν&ρώττχ > και άν&ζώπω > βηύΐΗεγ 1)οηιϊήϊ.
«77ϋζ
δολίως, *77^? ^
ργορε οϊνϊίαύετη.
·
V I. ΑάνεΓοία μίΓαηιΙΐ αοαι&πναπι 1ΐ20εη£,
»»ί τ^ν Δία. μ£ τάν Άπόλλω ι ραίΐϊπι »ρνι<1
£Ιογ€8. /ίΛ ^ίτ ^ονετη ηοη ρεγ ΑροΙΙίηεηι,
VII. δϊ αάνεΓ&ίί ηε^3ηϋι ςιιπι ηε^αϋίνίδ
ηοιτιίηϊβιΐδ , 3ΐϋ$νε ηε§3η(:ίΙ>υ5 &ϋν€Γΐ>ϊΐϋ οοη|ιιη^3ηΐυΓ, ΐΏ3§Ϊ5 ηε§3η£, ΡΙαίο. «κ ϊ^ϊ» αν«Γρί ά-γα&φ κακόν
, «τί <^»ντ< ,· «τί τϊλ'.ντησοντι, νίγ 1>οηιι$ ηίΐήΐ ηιαίιιτη ίαάεί τιεφιε
VIII. ίΐ αάνεΓΒϊιιπι νοοαηΐΐδ , εχοΐατηβη«5 & α^ΓηίΓαηίΐδ ΟΓΣεεϊδ, Ι^ίίηίδ εηβπι Ίηΐετ|ε£Ηο, οοημιη§ίίΐΐΓ ουιτι ηοπιίηβΐϊνο, §εηίπνο , 2θουΓ3πνο & νοοβείνο, ΤΗεοοπϋ, ω ίβίνοςΐ ω Χξυαο\\ 6 είεηη$ ! 6 αηγηιη ! 5,Β3ίΐϋιΐ5.
£ί> ττηγις ■πολύχνίμονος ! ο βοτιϊετη η^εγετη^ ω
τϊτς ίμνις άΒ-λιότητος ! ό ηιεαήι ηήβεγϊαηι ! ω της
αναιχυντίας ! ο νιιρηάεηϊίαιη ! ^ω Ιμϊ «Γί/λαν !
β
τηϊβτμψί ! ΟύΥιτη^,ς.^, ώ ζ*ίί τί λίζωΐ
β ^ηρϊίεν ηιάά άϊαιτηί Ειιπρκί. ώ μ>ίτκς! α>
τικάιαΐ όιιιαίεγ! ά £«ηΐίγϊχ}
ΑΝΝΟ-
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Α Ν Ν Ο Τ Α' Τ.
Α(1ν«Βίϋΐη ω οχγτοηιιτη αμηί 4$« αάιηηαηιΪ5>
νεί άοΐΐηύί : ώ ρεή/ροηιιηοη νοοαηΐα , εχΰΐΑΐηαηύί»
IX. ΑΗηαβηϋο Γο1υ3 §εηίϋίνπ$ ροηΐηΐΓ,
οιηίίΓο αάνεΓΒίο. τϊις \τύχυς ! βονίυηα ! ρΓο ω
τνις τύχης ασίλ^ίίας , τνίς άναι%υντ'ιας ! ό βονίιιιια ϊηφαηξαίείη] ν,ηριιάεηίϊαΐη! Ν3ΖΪ3ηζβηυ5. ω τϊής ωμότατος ! ό ογκάεΗίαίΐ! !
Χ. Οχοί ίη ίηνοοαϋίοηί6ιΐ5 νοοϊΐΐνο &
£εηκίνο υεοηίοΓ, \ιΙ>ϊ Εαιίηί νοοαϋίναπι &
βεοηί Γ&Εΐναιτι &άΙιϊί)6Βϋ. ώ απόλλον (υ^αιμο*
νιας ύτηςββίλλιίσης ! ο ΑροΙΙο ηια^ηαηι βεΐϊοϊίαΐετηΐ
Α1Ϊ3 αϋοδ ία&ίηάε οεΓικ Η&ϋ)εηϋ, υϋ φίΰ
βεηΪΕίνϋηι. Ειιείαη. <φί2 τίϊς αλλα^ίς !
τακΐαίϊοηιτη ! Ιάετη. οι μοι των χτηάάτων ] οι
μοι των αγξωνί 1)εη ηιϊΒΐ
ρο£ε(βο}ΐε$ ! ίίΐΐ
ηήΐή ού αξτο$ !'-5αηε , ^οϊ ίπ Ηϊίτ, & Ππιϊ1ΐΒιΐ8
ίιιΙ)3νΐ[1ίεη(1απι ραεςηΕ ρΣίΓΕίεοΙαπι ίνίκα. Οατη
Γε&ο ^υο^υε ςορυΐαΐατ. ΑπίΙορΗ. 'οι μοι καχο<Ραίμων I Ιειι ηήβενο ηήίϊ !
Χ I. νίιη ΓυρεΗ^ανΟΓαιη »(Ινει·&ίΐ1ίιιιη 3ΐι^εηΐ: Ογεεοϊ ζά)^Οάοη& Ηςιπιγώ ρ3ΐΐϊα.τΐ3ΐ*υιη.
ώς, Ότι, ως, στ/, & ίιπιί1ίππι, ως βίλτις-α.,
ως Ότι βίλτιςα, ώ οιοντί ά'ζίτα, ούίζηιέ. ως
ί^ύνατο μάλλίςα, φώηι ροίιιίΐ: ρηιόΰετγϊιηε'.
ΑργΕΟΙΑ

011Μ

νΕΚΒΙδ.

I. ΑϋνΕΛί» φΐ3ΐΐ£3ΐ:ί5 ϋτε^υεηΓβΓ & εΐε§3ηίεΓ οοηίΐτυιιηηΐΓ αιηι νβΓ&ϊδ ίχω, <Ριοίκιιμαι, ί'ία.τ'&ίμαΛ) *&ύλ\.ο 03Γα ϊΐΐΐιΐδ β^νει-Βπ.
Ο 4
*Φ«

ιο4 ΟΑΡ.ΧνίΤ. ϋΕ εΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝβ' '
αφαί'ως %%ιι χρημάτων , ρνοάϊξη$ φ ρεαιηϊα.
των ίν άγοξά ώ ατηίξος'ϊχα , ηοη εβ ίπιρενϊϊιιί
τεηηη /οΫεηβαιη. α(>χαίως ϊχίΐ , Ιοηιύ άηίί*
ρ.'α'βάεϊ, Ιι> (Ρια,χίίμίΐος κα,ι καλώς, Ιεηε αβεΑ *ί Ν Ο Τ Α Τ.
Ηχο & (ΙίήϊΙ'ΐΛ Σαΐϊηε εχρήηιϊ ηοη γο$αηΐ αά νετ*
Ιιηη. Λίαίε εηιηι ά'ιχεήιΐί : Ιηιρεήη ίηαΐΐΐ ιεηιτη
/ρηηβιιηι.
I Τ. νοΛηπι ίχοί, αάΐτ\Ίΐ.ίΐΐ ηοηηιιηηπατη
β<!νεΓΪ)ίιΐ!τι ^\αα1ίϋ3£ΐ5, 3(Ιώ'εο §εηίεΐνο , ςιιοηΐ
"Ιγγποπ ηΙΪ3ί> αΗνεΓβϊιιηη ηοη Γεείί. ΗβΝοδτπ.
<πίΐξΛ(Χομ!ΐι λί^ίΐν, ως \χω γνώμης, έοηανον
εχρίϊοα'.'ε ΓενΛεηίϊαιη ΐηεαιη. πως, ίχνς γνώμης*
$ιιά εβ (ααβηΐεηίϊη ? ψιοιηοάα αβϊίϊαϊ ε$ β ,
III. Ώς, «ξτι, ΐπίΐ£γ\·> πξΐν, « , όσον, Πεφ ζραά Οΐίεοοδ ουιτι ϊηβηΐεϊνο οοήίΙηιυηϋΐΐΓ.
ΠοΓηοίΙΙιςη. -τζΙιν% ,«ν, ως μϊν ύττομνησαι, νυ**
ιχανώς 'ίι ϊιξκται, Ιχνε ίξΐίηγ) ιιί αάνίοηε',ιάϊ
βναίία-, ηιαιε άϊχϊβε βιίί$ βκέτΐΐ. ώς ίττος ίίττίΐν, ιιί νενί'Ό άϊαΐΊη. ΙΓοογ3Γ. ί#εΓίν< γάξ τοσαυτην χολύν πα-ςάλιττον, ως-ί ίτίξω συναχΒ-ίσ&ηνα,ι, ηιάΐΐ ευίτιι 'ΐαηίιηη οϋϊ γεΐϊ<ρηεηιη1ι,
νί πιαίϊε αΙϊεηϊ$ αίβεετείητ. Τξϊν ΐΐ7Τίΐν , ργίιαήΐκϊΐΐΐ άιύετεΐ. Μ3ίΐίι. ι. πξϊν κ ανηλ&ίΐν άψ
τχς, αηΐε(·ίΐατη οοην:ηϊγεηί. ΗοπιεΓ. 2. Ι1Ϊ30*
[αϊ τΤξΐν 6 τ » ίλιον <Ρυναι , και Μ κνίφας ίλ&ίΐν;
«ο» ρνίη$ 8οΙ οεείάαί) ;&τ' ΐεηείνά αάϋεηίαηΐ.
ΡΙιγο. ίντϊ/ίΓίτ γν.'ί&α,ί ίπίτγ οιχϊα,Αί'γά&ωνΰς)
ανίωγμίνην καταλαμβάναν
Β-ύξαϊ, ροβφίαιη αϊ Λ^ιίύοηϊί αάε$ νεη{/βη£, αρ,εγίικ ιη%

ΑϋνΕΚΒίΟΚυΜ.
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νέΐΐτβΐ /ονπ. ΙΓοοτ. πολλάκις -^ί^ονίΐ', ως£
■τ^ς μ,ί'ιζω ^ύναμιν ΐχοντας ΰττό των α'ίθίν«νίς-«ζων χξατ^ϋναι , βνρε αοαόϊί , ιιΐ, φά ροΐεήϊίοτε! εβεαΐ )
ίΐηίεόΙΙίογϊΙ?υ$ νζηοεγεήΐιιγ.
,

Λ Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Α1ϊηΐ:ί Ιζη [αίαιιάίή ραίαηΐ νετύατη συνίβ&ιη-,
υεΐ αΐινά βζηιΐε ί<πηι<Ρ>ϊ εΓέ συνίβαινί γνίσ^αι.
Εβ νετο
εαηβηιΆϊο ρίαιιε βτ<εοα , ηεψιε <\Μ%άφΐΛΐη
(νηι ίαίίηβ ιηονε οοηηηηηε Ιιαί<εΐ, ηαατη έχρηζε ν'ιάειιιτ. Ηοται. 1:1}. ι. Οάε 1 1. υΓηιεΠΰδ, (]ΐιΐ^ςϋί(1 επΓ?
ρ3(ϊ , ϊά εβ , υΐ Γηείίΰδ ρβΐΐϊΠϊ. ΟΙύηεΐ ααηβι'ι%>*ί \)«)ίΐ5τηοάϊ ναη ηβτηίηαίίνϊ. Μα εηιτη [εηχεηϊΐΑ
Ι/οετΑΤ. Μ ώςί εατη 'γ/φηιχηιο %β αία*[αίίΐ)ο
ίντ, ΊΐΛ τεάάϊ ροιεβ, πολλάκις ^ν^οην ως-ί ί<
μί'ιζω £ύιαμιν ίχονης, νπό τ$>ν φβ^ης^ξων
χξα,τηΒ'ωαι; 1
{
IV. Εχόεπι ραηίευΐα» ως, ω.ςί, Γχρε εϋίαπι
αυτή ίικϋς&άνο, & ευιη ορΕβίϊνο, & ίηιατΗαιη ευπι ίϋΒ/υηέΗνο οοηΛπιυηΐυΐ·, Πςαε
&ρϊιά Ι:&(ίηο$. ' ,Τ&εοοπευδ. "ως ι<Ρόν, ωςίμ,ά*
νην·> ιιΐ νζάϊ, ιιΐ ίη/αηη. ΗϋΙΐεΒίτη. ως μ,ήίΡίν
νττό των όχλων βιασ&ην > ης $ιια ζΙΙζ' νζί α ΐιιγία
ζιφγγεΐκγ. 1ίοοΓ3εε5. τοσύτο μα ζατα-πίφρόηχνί) ως* ίλττίζίΐ ρα,^ίωξ ίπιχ,ξατήο-ιιν , ααεο
ψηέ ηηΐείΐιρβΐ } ιιΐ εΐζαιη/ρήεΐ , β' νιε /αοίβ
βιρεγβΐιιγιΐΐη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
'Γίς ϊη αένετΰ'ιαί'ι β&ηφοαύοηε ρίσύτη^αε ΐηάΉαηνιοη Ιιαύεί. ΡοιεΐαΗΖ <!ηλ ρτοχιιηε αηιεεεάεηίει
τε&ηΐΛ αά ζοη)αηίΙίοηα τήηι ; /εά (ίιιη νοαιΐ*
Ίή
αάνετΰψ %Μψε ηιιηίετεήΐΗΤ < νί/αζη εβ ε*! 1)οο Ιοοο
ρορνηετε*
Ο ^
V. Α<ϊ*

ιο£
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V. ΑείνοΛί» ΗοΓΐαηάι", ρίοΗΐ&εηώ", ορ(»ηιΐί, & ίϊιηίΐϊα εοδάεπι ίεΓε ιηοΗοδ ίυώεη,ΐ;
ςναοδ &ρα<1 1,αΕίηοδ φίξί5νί, σκίψασ&ί, α^ε,
€οηβάεγαίε. ΐΛία^η. αγνη} ϊιπατι, αΐζΐΐε,
όϊοϊΐε. ΐΛ&πα. μύ ίνόχλίΐ, ηε β$ ιηοίεβυς.
Ιάζΐπ. μύ χ,ίχ,ζαχΒ-ι , ηε εΐαηια, ΤΊιεοοπι. \ι&%
γίνο'ιμγιν > ιιίΐηαιη βένετη.
VI. ]υη§!ΓϋΓ '^θϊ εΐίαπι οαιτ» αταιβηνο &
ίηΗαϊείνο. Ρίιοεγί. 'ίι&ί σί μή ^τνητοΐσι γνίσ5αι
έτημα φοΒ-ίΐνόν , ηύηαηι ηοη εβε$ 7ΐιονίαΙίΙ>Μ5
άφύεναΗΙε ΐτιαίητη.
VII. ΡΓϊεροηιιηαΐΓ ρΓΧΕεΓεα Βίε ορ£3«ν3ε
ρ3Γίϊειι1ίΕ, αισ$*ΐ
&ως, ρΓΧίεΓήο ίπιρειτΓεόΐΌ, αφίΐλον, Γευ οφίΐλον, & ηοπΛο Γβειιηάο «φίλον, ίϊνε οφίλον> Γεςαεηεβ ϊηβηίϊίνο. ΗοπηεΓ.
"Η λν&ϊς ίκ «ατολίμχ; ως ώφιλζς αυτο'θ·'
νεηΐβϊ εχ 1>εΙΙο: ηίϊηαηι ϋι' ρενΐβε$!
ΙϋεΓη: ά'/θ-' οφίλίς-' άγονος* ίμ.ίναι> ανανάς*
άΌτολίσ&α,ι.
νύηαιη ααί ηαίιΐ! ηοη εβεί , αηΐ βετϊζβεχ
ΑΌνΕΚΒΙΑ ΟΙΙΜ ΑϋνΕΚ3ΙΙδ.
Αΐϊα,υαιηΐο οοη/αη^νιηϋΐΐΓ 2(1νειΒΐα οαιτι αάνεΓ^ϋδ. Ηείΐοοί. νόσφ'ιν αφς&ί κακών , α^ηε
ιηαΙϊ$.. ΑΓΪίίορΗαη. μάλα. σφό^ξ*» &ά νει·[πιηι, ναΐάε, ιηα^ηορεγε. ΡΙ&εο. <&α.νυ σφο«Γςα, αηιηϊηο.
ΑΐίςπΗη^ο ίΐ<ίΓοϊίαιηε Π1)ί ρΓΟφοΠείοπεπι.
ΑπΛ. Μ5/^/ <®ξός τον ηλιον , ΊΐΣ^ηε αάβοίειη.
ΟΑρατ

φ

Ο ΑΡϋΤ

$Ρ
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XVIII.

ϋΕ
οοΝδτκυοτιοΝΕ
δΙΤΙΟΝΙΙΜ,

ρκ,ερο-

€ΰπι \>οηΛ γ*η Η*&«ηύ* Οκαϊι [εηηοηη ϊη τείΐα
ρϊΛροβνοηιιιη ηβ βία βί » ηηϊίο ιηιιΙιιι>η ορετχ
ξ<? βαά'ύ 'ιη ϊΙΙΊι ααιιχβ,ΐε εχρί'ιεαηάκ ροηϊιητ. Τατη
ναήέ ιιί'τη δ? ϊηΐτΛ & εχίτα ιοηιρφϊϊοηεχη ηβιτραηί«ϊ αί> α«£ΙΰήΙ>αί % «Γ ίΙΙαηιηι πριΐ* ύηνϊιεγ ηεχιίΑηιιατη εχμϊιή ροβηί. Οαο βι , ιΐί ηοι εχιανι βία»
Ιοηβίοΐα 'ιη \)θί ΰαρϊίε /ιιιιιήβηιαι. ΛΙηΙιλ ΐαηιεη
«/« & ΙεΆΊοηι 1/οηοτηηι ααβοτατη- ίο^ηοβεηάα ρχ&χετηύβτηιια φπ5 εη'ιηι οηιη'ια τε£αΙΉ οοηύκάαΐ: Νεηπι
•νεχο ΊΙΙα ,
'μηι Ι'φτο ρήηιο Ηήια Οταηίΐηαύία
άϊΆα [ιιηΐ } Ηκ χερείεηάα άκχινιαι.
ΚΕΟΙΪΕ,Ε ΟΕΝΕΚΑΕΕ5 ϋΕ ΡΚ^Ε,
Ρ05ΙΤΙΟΝΙΒΙΙ5.
I. ΡΙεΓκςυβ ρΓΕΕροίϊιίοηε5 ρΓίεροίΐεο 3Γΐ;ςυΐο νΐοεπι ηοπιίηίδ §επιηΓ. όι νι άγξω, Ίά
εΛ , άγροϊχι , αξτεβε*. όι \% τ«ς ςοα,ς , ύίοϊοϊ.
όι Ότρό γ\μων , ηια]οη$ ηοβνϊ. όι σύν Άντωνίαι ,
ίά είί , Αηίοηϊαηί. τό ί/ς, ζμί, οββοϊιηη τηεηιη.
Ιυβ^ικϋευΓ εηίπι χαθΐχον, 3\ιε ςιιίά ίΐΓηϋε, όι
μίθ-' «μας > ροβετϊ. όι μπ^τ ύμων , ρηφαία ,
ηηϊ ηούίιαίηι νϊνιιπ(. τρϊ ΐΛκτίς γις^ ίά είΐ,
γήινα, ΐενγεβτΐα. τά ύνϊξ ϊΐμας> ίά οίΐ, κςα'
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πα, ΰαϊββΪΛ. όι <οτ^ς ταΐς κύλιξι, ρροζίίαίοι'ες,
νιίηιβνϊ ά ροοηίίί. τα! <&ξός <&οα]ν, οίνϊα. τα*
νι&ο γί?ς, %μ<ζ βιΙ> ίενταβίηί.
II. ΡΓίκρόΠποηε5 νηχ^τζηΧ. ίη 3<1νει-&ία ,
ηο»ή(1ο οαία» ΓιιοκααΗϋεμηι, <\χχοά εείβηι ζχ>\ιά
ΙΙβΓίηοί οοηπη§ΐϋ, ΟεπίοΛΗ. και μάξάν τι
>&ρόζ, & αΐΐψαιά' ατηρΙΟιΒ. ΗοΓηεη «·αϊα <ΖΓ6ζί
Χ&ών , 07«»ζ'ί οϊτεΗΐη ίεννα. δίο /ο#§ό />ο/?
ίεηφοτε, ραιιεί! ροβ άί(1?η$,
III. δατρε ΓυΒείοεηενίΓ ρΓΣεροίίϋίοηεδ , λ)|
^α'ς/ρ λίγω, Ίά είί , ϋτ^ος ίηα-εαιιβα άϊεο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ϋΰ Τηιείϊ , αΐύιηκε άίήαηέΙ'ιοηϊύΐΜ. » υί/ λ
«/«, ϊίί/ « /κ» υίρίο ήώύ, άΐαηά,ατη φ3 οκιη ίβάειη
ίαήηίί ηαοηαΐ αβιαΐ* βηι.
ΚΕΟΙΙΕ^ δΡΕΟΙΑΕΕδ ϋΕ ΡΚ#"" ΡΟδίτιΟΝίΒαδ.
ΡΓ3φοίϊοοηε5 Γυηε οέίοάεαιυ, εχ φαίβιΐδ
Γεχ ιηοηοΓ)Ίΐ3β£Ε, «V, «ς, νεί «ς, ««, νεί ί'£,
ϋυό<1εαιη <ϋ11χ1ΐΏΐ33ε , ανά, χατα\ «Γ/ΰέ,
μίτα\ ' «Ώπζζύί, αντί, ί«κτ/, αμφϊ, <ατίξϊ, α<Ώτον>
Εχ Ιιίδ ηηζάζπι υηιιπι (ίυηεβχβε οβίαπ) ,
ςυχά3Πΐ ρ1ϋΓε5 Ηα&εηε, <]ΐΐ3ηινΪ5 £εΓε ΓεεηρεΓ
άίνεεβ Π§ηίίϊθ3εϊοηε.
;
ΡΚ^ΕΡΟδΙΤΙΟΝΕδ ΟΙΙΜ ΟΕΝΙΤίνφ.
I. δοΐιιπι §εηΐείνυτη Ηα&εηΙ εχ τηοηοίγΐΐ»1)15 ίξ &*5Γξο\ εχ άίΠγϋ&Βίδ αντί & άφ6.
ΕΕ.

ΡΚΛΡ05ΙΤΐ0ΝυΜ.

Έχ
ι

ιορ

ίξ 0«£«> έχ (ϊοηιο, «χ
Λ'ας» εχ οοπίρ;.
<ζ«γ», (3ίΐΓ3(Λυ5 εΛ <3ε εηυο.

Ρϊ£

ά ]ονβ ΟΐάίΆαιιιτ. ίχ,νηπτ'αί)
ϊΒ ϊηίαηίίαι
| Ρί«ί/. ίξ αίλλαν
ταυταν
ίτνίςαντοα , ρΓχ βΐϋί Ηβης
νΪ3αι ηοΓϋηΐ^

ΙηΙεΓ^υπι Σαίϊηέ ηοη ιχρήηύΐΗτ , ^αοί/ οηιηύκ!
ρτέροβήοηώΗϊ ιοηιηΐΗΜ
«* 'δτολ^.», ιτιυΐιο ΐεπι-(
ροίε , ^«οΛ ίίί<ί»ί /» Φλ'&γ ηοηηηη<{Η&ηι Αίύάϊΐ ,
«* μ&ηϊς, ίϋΓΟΓε ρειχϊΐιΐδ;
ΙηΐεΓεΙυπι ιχρήηι'ίίΗτ ριτ Αά'υεϊΠηιηι ίκ 3·«5
ταντα 7^7ον4' 1>4ο(λ£Ιλ (ιιηΐ ΒϊνϊηήΗΐ.
ΟοιτιροηϊϋΐΐΓ οατη βοΙνεΓβϋδ, βχ τρτβ,, α4
π ρ ς>. γ .
Ργλ |ΐ,«τ/4». ομνίξος και ησίο<Ρος «τςο1 τω»
αναντών τύν οξΧησ-ά ί^ατΜνζσι » ΗοηιεΓυϊ <3£ ΗεΓιο^ϋδ ρΓχ οπιηίΒϋδ Γβΐί^ΐίοηεπι Ι3ϋύ3ηΐ.
ττ^ο1) Ρπ> |ΐ,««Λ»«/. «ζτ^ύ1 των, κοίνων ««Άνώί/ν,
ρΓο οοίηπίϋηϊ ιιΐϊϋ(3£ε ρεηςυΐμηι ίαίαρεΓε.
ΑηΧΐ\«*:$ ίμχ, βηίε πιε. <α·ξδ &νξκν , βηΐβ
ίοΓεί. όι <3τςοχ ιίμά>?> π^ΟΓί» ηοΛπ.
<&ξό τοΐν «ΌςΓοίν, βηίε ρεάεϊ.

«τώ

ι'ϊρ
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<Β-ξονρ^α, ορεϊχ ρΓείΐυηι , υΐίϋΐ35 »
αοηιιηθ(1ιιπι. ίηύαη. όγρ$ ό<^3 σοι
γίνοιτΟ) ρΓοΓυεπί ιίΒί,'ίΐιΙβΙιχ^
ίςι (ΖΓξΟΙ/ξγΟ Τ«*Γ0 «δΓΟ/ίίν, ηοη εΛ
ορεϊχ ρΓειΐυηι Ηοο ίίοεκ. '
δοΐεί ηοη ναϊο ρταροβί'ιο
Ίη ιοηιροβύοηε ϊβ
ζηηι [κΪ! ζαβίΐίί) βηιιεηιε, ο ιχΐ ί, ίοΜφετε ίη
ηηαιη βΙΙαί/ατη, <ΒΓξούλίγν> <ατςό ολίγα ) ρβυΐό 3ηΙε.
<&ξχχω> φξοίχω, ρΓχοείΙϋ, ρΓχ«11ο. Ωε φα
ΙΟ/το ι. ίαρ. 1$.
\η^οηψβίΊοηεξετε βεγνΛΐ ατρό βατή β^ηφεαΐητη.
ατξοίχω, 3πΐβ«11ο. <ατζοχ,ίΐμίνη τιμωξία , ροεη»
ρΓοροΓιί3. ΐΰτξΰαίςϋον , ΓίιΒιΐΓΒΐυιη;.
νετί/ιαη ,
ε|υο^ εΛ'βηϊε ικΒεπι.
ΑΝΤΙ.
\Αήβοΐ. α,ντ όικΐτν, ρΓΟ ίϊπιυΐο,
ί/ί', νί« Γευ Ιοεο Εαπιυΐΐ. αντί
β7<&9·ί»»' άττο<Ρι<Ρόναι χαχά, πμΙ»
ρΓΟ Βοηίϊ Γ6<3^£Γε.
[λ^^»^. «'» ο/βΙν> ,ανθ-' οτ», ηβίςίο
<^03Γη οΒ ΐχπι.
Ιη ίοτηρφήοηε βξηιβεαχ , ρΓΟ &? ςοηίΓί , «V3νττ*τβς,, ρπχοηίυΙ. αί&ίςα&αΑ , αντιλέγαν >
κρυ§η3Γβ , <τοηΐΓ3(3κ:εΓε.
ςαηιρατΛηοηεηι : αντ&ίος, Γιηιϋίδ ϋεο. £γ <υκετα: α ντίυίξ^ίτίΐν , '
Λντίττίλα^^» νίοί£(ΐπι Βεηεηςϊυπι ρΓαΛαΓε. αντί<ί^ΐ(7Γνος » ΐ\α\ βΐΐεπυϊ Ιοοο αά ςοεη3πι νε'ηϊΐ. αντίΡικος, 3(1νεΓΓ3ΓΪΐ38 ίη 1«ε, Ιϊπ§βηϊ <:οηΐΓ» «Ιίυηι.
ατ/<Γ«Μ'α, ςοηΐΓ* 1ΐπ§3ΐίο.
- γ
ΑΠΟ.

ΡΚ#Ρ05ΙΤΙ0ΝυΜ.

III

α Ια σ. '
ΕίνιΙ (χΙΰαΙΙΊηι. τνίν Β-αίλατταν από τίϊς
7Ϊζ όξανί ΓΟϊΓε έ Ιεΐη ϊηίαεή.
από σην&ύμανος > εχ οοιηρ3&ο,
&: οοπιροίϊΐο.
/!, <ιί [α7Γ0ν τ»ς κίφαλ«ς , Ά €»ρΐίε. αττ'
από
&ξΧ>ίζ> 3ΐ> ίηίιϊο. Ηοτκ. απί
<Ρίίπνν3 ϊ ςαηί, ϊά ββ^ ροΛ
ςαηίιη.
ΡίΓ | Οίπγββ. χ,ατίλύ&η πόλεμος από
πξοσίυχϋς, ρεΓ ρΓεοεδ Βεΐΐιιπι
Γοΐυΐϋΐη βϋ.
ΑΙ>!({Ηΐ | ΡΙιΐίαηΗιΐί. « αττ' άν<Ρξός χσα, ηυχ
&\)$<^ηε ηΐ3Γίΐο εΛ. «χ από τξά·
πα. ύκ από πράγματος, ηοη
«Βϊ Γε. .
Ιη ατηροβίίοηι Ίάιτη βεχε β&ηϊβθΛ(% ηιιοά (χίτα
ιοηιροβιϊοηίτη , αί ιιβαι ίε άοίώιχ.
ΌΑΤίνΐΙδ ΟΙΙΜ ΡΚ^ΕΡΟδΓΤΙΟΝΕ.
1 1. δοΐύπι άαΐίναπι ροΛαΐ2ηί: άαχ ρΓίεροΠϋίοηε5 ναοηοΓγ\Ια.Ι)χ , ίν & σύν.
ΕΝ. , "·'
„
7» { ί'ν «'ςανω , ίη δοείο.
ΡΙαιατώ» τ»το ί'ν ο/νω ("γΐητο, Ηος ΐηΙβΓ ροουΐι »«ΐί1ΐί.
Ρεπα ΌοηοβΗεηα. Ιν *γά(> τω Θίω τό τ«τ« τ«λος «ν «κ ί'ν ί^ίο; > 1ΐΗτ|υδ τεί εχήυ$ ρεηεδ Οειιπι , ηοη ρεηεδ οίε εΓαί.
Οητη ΧίπορΙι. «V πίλτα/ς κ*/ αχοντίοις, ςοπ»
ρείΐίδ & Γρϊςιιΐίϊ.
Οοη-

ιΐ2,

ΟΑΡ. XVIII. ΡΕ αΟΝδΤΚυϋΤΙΟΝΕ

ΟοηΛτϋίΐυΓ Ίητεγάαηι ί'ν οπηι ξΐιιϊήνοι (εά ρεν
€ΐΙίρβη. Εανίρ. «V αν^ξός ίυσφίς-άτα ; βύααάί*
ίιη ζίχω. Ιη \ήή ρϋίΓηηϊ Λοιηο. 5ίο Σαιίψε ία
νβηβΠϊ, ϊη ϋΐβηα·, [ι»ΙΊηίε!!Ϊ£ΪίΜ χάε , ΙεηίρΙο.
• ?Γ3:ροβΐϊο %ν βρε ροηιΐίΐτ ρτο ίΐς. $ορύρ(. &ζα90ζ Ιν ίμοϊ, ρτο ίΐς ίμ£> . 3ΐκΐ3Χ ΐη ιηε , ςορίΓϊ γπρΙ
£κ ιη ΕναηχεΙ. Ε»(. 7. *ξκλθ«ν 6 ^ογ>ζ έτος ί'ν
ολ«
Ί«εΓα'ια , χα] ίν ττά,αη τί) κτιοιχώζφρ ρτο
'ας ολην τ»ν Ί«ίΓα/αν, »α< τιασαν τγ\ ττίξίχαςοΚ
ΚϋΓίιΐί Ι/ς ρςηίτατ ρτο ί'ν. Ηετοάοι. τ3ν &ξόνον, ΐις 6ύ 7Γξοχα&}ζα>ν ί<Ρι&αζίν. Ι/ς ο>, ρτο
Ιν ω, ΐΙίΓοημδ , ϊη ςυο ρι-χίκίεηδ ^<Ιί€3&3ί. ΛαΆατα,κλινίΐν αυτόν ίΐς άσχ,λητηΐί, χξατιςόν
'ίςι, ορΜητυπί εβ, «ι εύοι ϊη ^Είςοίβρπ ιεάιρίο

2 Τ Ν.
2ι)ν τε[ροηάεί £α('ιη<£ ρταροβήοηί αϊ πι , οώ Θίω,
ςμπι ϋεο. $&ρε οτηιιιηιιτ ϊη ίΛΐϊηα.ίηΐεγρτεΐαύοη€'>
ούν χάζίσΐ) §Γ3ΐίΐ5 ίϊνεηΐί^υδ, σνν Θίω, ϋεο
νοίεηΐε.
^ Ιη ρτ^ηοτη'ιηε αυτές ' /ίτρί ίηηΙΙψίήτ ρτ<ιροβίϊο
σύν. Εαααη. άποημων άυταΐς ώλίναις τ$ Τΐτίξά)
ϊέ φ , <?νν ςίνπαΰζ , υηί ςιιαι ιΐιϊδ αμιρμίαικ ρεη3138.
_ ΑοσαδΑΤίνυδ οιιμ
5ΙΤΙΟΝΕ,

ρκ^ερο-

>'> III. δόΐυιη βοαι&ΐϊναι» Ιϊ3ΐ)6ηί
*ίςε «ς, & άν*\

Α&»

I
ΡΚΛΡΟδΙΤΙΟΝυΜ.

ιΐ3

ΕΙΣ.
ϊη
Ηοιηυπ). ί';ς «ς λίγίΐν, \η
αυΓεπι (ϋςεΓρ. ■' . '
ϊη, \ά ΰΛ,*τ£4 Χΐ«ορΙ?.· τίϊ ι/μαρ «ς ίμϊ (ν« νο/'α, νεΛ(·χ ογ§» £»ε 1:εηενοΐεηίίχ.
ι
Αά
Ηοιηετα,ι. Ιιςαίγαμίμνονα <Ρΐον,
»ά ΑσιηιεΓηηοηιειι ^ίαπι.
Αραά
Ροκ/". (Ριαβίβλημίνος ίΐς τάς
Μαχ^Γονας, αριιύ Μ^εγΙογκ;» ΐηΓίοιαΙυκ.
Αίΐ,κΙ είΐ,ίίΓίίϊίΓ Ρ<τα/. ίΐζ τξίαχοσ'ιας, αά ίτε0£, ρτορίιτ

Αήβοί. ίίς ΑΊκαιοσΰνιην Ιτταινϊπαι , Ι&υώϋυΓ ριτορίεΓ

, Οοηίγχ

ί/ς τίίς σοφς-ας» οοηΐΓβ'δορΗίΛ35.
ΡοηίΐϋΓ ί»»ι ιεηϊήνο ρετ εΒρβ* , ί/ς εΓ/ίΓασχαλ«, ρπ> ίίζ ο/χί«ν ιΓί^ασχάλκ, ϊη άοτη«ιιι ρτ&ίε-

ανα
ϊη

Σ,ίΙβγ II.

Α Ν Α.
ανώ πάλιν, απ* Γξατον, ανώ ίλλά^Λ) ρεϊ υΓ&επι, ρεΓ εχει α'ΐιΐΓπ, ρεΓ ΌΐχάΆνη. Ώίοβοτ. ανά
παν ΐτος > ρεΓ Πη^υΙοδ 3ΠΓίθ5.
Χεηορίκ ανά ςόμα ϊχαν» ίη ογβ
ΙΐϊβεΓε.
Ηέτοά. ανά ποταμάν πλίνν, ςοπΙΐΆ Γιανίυηι ηανί^αΓε.
Η

: .

ανά

ιΐ4
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ανα

\ Μαΐΐί). 2ο. ίλαβον χ,αι αυτή ανά
<Ρ>ινάριον , Εοοερεηιηΐ & ϊρίΐ Πη§ϋϋ ιίοιαιίυιη.
1

Ροβίίςρ )ιιηζϊιιιτ οατη άΑύνο. Ήοηκτ. Χξνσίω
ανά σΆήτττξω, 3ϋΓεο ςιιπι ίεερίΓΟ. Ιάαη. άνά
βωμοΐς, ΓυρεΓ 3Π8.
/·
I V. Οεηίεΐνιιηι & αοάιΠϊΐΐνιιπι ΗδΒεηϋ ϊίΙίΒ
ςιΐΛειιΟΓ ρΓοεροίΙΐίόηεδ, «Γ/α\ μίτοί, κατα\ ί/πέ^

Τεϊ

Εχ
Ιη
■ Λ ■

λ ί Α4
ΡΙιιίατώ. εΓ/ώ /3ί«, ρβΓ Ιο(»ηι
νϊίαιη. ΒΓ/ώ^ί και θαλάσ
σης, Ιεηζ ηΐ3ΤΪ^υε»
νΐηΐΛϊώ. «Γ} άλφίτα <ατί<&·οιημίνος, εχ £3ΠΠ3 ςοη£ε&υ$.
ΗαΙηατη. £ιά χαζός ϊχνν, ίη
πΐ3ηυ ΗαΒϊίε*
σηϊ ίτων <Γϊ πτλίΐόνοΰν ΠΒ-αζίγίνό-

μγιν , ροΛ 3ηηο5 πιυΐιοχ 3(1νεηϊ.
ίΓ/βέ τί, ς|ϋ3Γη οΒ Γεπι?
£ιά ΰπιη
οΓ/ύέ νιίκτα μέλαιναν , ρεΓ 3ίΓ3ηι
αοοη[ληο&ειη.
ΐίνο.
<
[ Ηοηΐίΐ. <Ριά τ ί^τία , χα; μλλαν
αιμα, ρετ λιοϊ», & 3!ιυιη
Γβη^υϊηεΓΠ.
Α,αί (ΡίΤΗο//;. (Ριά &ί£ζ (σω&ην, ΓεΓν3(υ$ Ιυιη 3 άη$.
ΜΕΤΑ.
Μίτά, ί«»ι ξεηϊΐινβ, ςιιπι, μίτώ σ«, Ιεουαι.
μίτα μαινομίνων μαίνί&αι, αααχ ίηίϊηίεη,Ι&υϊ
*
τ
ϊηίβηΪΓε.
ΙηΙ«-

ΡΚΛΡΟΒΙΤΙΟΝυΜ.
Ιηϋβί-Ηϋηι ]Ηη£Ϊιιιτ άαήνο. ίηάαη. όξφώς μ,ντά
*χίξσϊν Ίχων τίίν λν(>αν, ΟΓρΗευ» ηΐ3ηϊΒυ$ 1γι·3πι
ϊεηεηδ. Ηοηιιτ. τά μίν Ίυ^άσσωντο -μντά σφκσίν ύΐίς 'Αχαιών, δί ϊΙΙ» ^αί(Ιειη τεάέ ίηΙεΓ Γο ά\·
νϊίεπιηΐ Ογχοι.
μντά ααη
ΛΟΟίβϋνο.

μντά ημίξαζ οκτώ , ροίΐ <1ίε8
ο&ο.
Αά Ηοιηίτ. μντά (Ραίμογας αλλ«ς,
3(1 ;ι1ίθ8 ύεοε.
Τ\ιηύά.
α μντά, ΧίΙζας ίΧοι,
Ιη
^ϋχ ίη πίΒηίβυδ ΙιββεΓεΙ» ,
Ρτορίη Ηοιηπ. ΐον μντά κοίλος , ρΓΟρΙεΓ ίϋ3ηι ρυΙοΗπίικΙίηεπι.
Ροβ

ΚΑΤΑ.
κατά αφ
ξΐηίύνο.

Όέ

ΡΙαίαΐώ. κατά των πντφψ '
ριπτίιν, (1ε ΓηχΪϊ άήκετρ.
ϋοηηα κατά σοφις-ων λίγιν, ςοπΙΓ3 5ορΗίίϊ»δ άίοεΓε.
Ρα
Ιμϊμ. ίΌτομιοάμίίος κατά,
<®άντων τωνθίών, ^Γ3Π8
ρεΓ οπιηεχ Οεοχ.
κατά νωτα , ρεΓ ΐεΓ§υαι 4
Ροβ
ιεΓ§ο.
Ιη
κατά πντξων σ^ί/ςί/ς» Γειίδ
ϊη ρβίπδ.
ί'εΓι/ κατά ττής γϊς, ΓυΙ> ΙεΓ«
Γ3ΐΏ (ΙείοεηΛή.
κατά ααη ΖιαιηΛαιη ϊυαγγίλιον κατά ^Ιωάννν,ν»
Λαη[αΕνβη^βΐίοπι ιες-υηιίυηι _)ο
ίίνο-.
3πηεω.
Η 2
,
κατά

1Ϊ6
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ζατα! οιιτη
ΐ'ινο.

^αχίΛ
Ρτβ
Ιη
Αά

ΊΤικηά. ο ιιατ τύς β'χβΤί ο|ΐιί
;υχΐ3 ίϋθ5 εΓ3Γ. · .
χατ' α'ξίαν, ρΓΟ (1ϊ§ηίΐ3ΐε.
χατώ <Ρύνα.μιν, ρτο νϊπβικ.
χατ' β'^οςβίν , ϊη £ογο»
χ&τά νωτον > 2 ίεΓ§ο.
κατ' αυτά, ρεΓ Γε. «ατοί
σνμβφίίχ,ος , ρβΓ αςςϋεηδ»
Τ Π Ε Ρ.

&ΐηιύνο.

Ιλ7Γί(5 ί«»Μ
ααιιβΐ'ινο.

ΡΙαΐ* %ςγ\ ι/<βτ^ κίφαλ», ΓυρΓ3 03ρυΐ βεΙΛίιίί.
ΙυρεΓ Ιεπτιπι.
ΗαΙπΛϊη. ώατέρ »ς Λαλίξο/^α; «ν όιχί'ιω . το&τω , άα
*}113 άΚΆΟΙ ρΓΟρΠΟ Ιοοο.
υΐίτα α>ί/
των
όξος χ,ίίται , ιιΙιγβ νεί Γύ
βρτα
ρη Ηοποϊ ηιοηδ εΛ.
ΐΑΠτή»
ρΓΟ ιηε. ι7<&τές
. ϊιμων·, ρΓΟ ηοβίί,
5ηρτα , Ι,νάαη. τάςΧα,λιΡα,Ίαζ υφάρ
<τά ίχατόν 6Τ« /3;«ν , λο5αριτ

Ρί-β

ΙυρΓ» νεί υ1«3 «ηΐυοι 3ηηο8 νίνεΓε.
ΑροΙΙ. ιίί»·^ άλα ναοτίλλίί&α;, π3νί§^Γε ρεΓ ηΙβΓε.
Ηονηΐϊ. ύιατίζ μό\>ον , ρίχΧα
ίαίιιιη.
Οεηί

ΡΚ^ΕΡ05ΙΤΙΟΝυΜ.

ιΐ7

ΟεηίΕίναπι, (Ιαϋϊνυπι & ΛΟουΓαεΐναπι Η»-

Π Ρ 02.
<νς^5 06»
ά^ά^ά,^ έ ϋεο
Γαηί 1)θίΊ3.
Ελ:, </ί ί^Γί^ί <δτζίίς *ξαν5} οεςκίίί'εχ
ςοείο.
$]ηφΐίί. πτξός Θ?δ και ανθ-ς&κζΕΓΛίν αναίτιος* )ηηοςεηϊ ορΓίΐη Ρεο, θ£ \λοηιϊηίΒιΐδ.
Οβηίϊα ΗαΙίιατη. <&ξός ίχ3τξΗ ίτσιφίζων <ηϊ)ν -φηφον , {α([τ<ί§ϊιηη ίίΓεηδ ςοηΐπ»; ϊηΐηιϊΛ, αϊ

ΛήβορΙ}. <&ζο\ ΛοΝς φζαίσον»
άκ ρεΓ ]ονεηι.
ίαάαη. Φξόζ τ«'το/ς , 3ο3 Ηχ(τ.
«πτολλοί ϊχ,υντο άβολο)

άαιινο.

Οοπιτλ
ι

Γπυΐιί οΒοΙί ^οεβίηΐ 3(1
ρείίεβ ε^5.
5ορΙ}$€. Φξός ΆτξίΊίΡα,ισιν $χμα,σας χίξα, , ςοηΐη Αΐτί^3$ 3ΓΓΠ3ίΗ ιηβηυπι.

Λγΐιά

Λαηβ*ίϊν.

>ί</

Γεςιιην.
Ι,νύαη. <ατξβ\ τω τίλιι τ«
ι βία, (αϊ> ήηεπι νίΐχ.
\<α·ξάς το\ ΘίοΥ, *ά Ρευπι.
Η 3
<®·ςονς

Ιΐ8
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Αραά

ύνο.

Έϊλ

Ο»»

Ιη
Ίηήτ

5. 0\ιχ][. ιΡιαβα'λλίΐ ιΐμας
<&(>ός Θίάγ , χαι (&<%\ν)
- ήμας πτ(>ός αλλήλας , Ιϊζάαάί ηθ8 &ρ\ιά Όεαπι, δύ
ΓϋΓΓυηι αΙίεΓΟδ Λά ίΙίεΓΟδ.
ΡΙαί. σμικρά αν ίΐη «τ^ος
ταύτα» ρϊΓνα Γυεπηί ρΓχ
<φξός χ,ίντ^α μι) λάκτιζί, η β
οδίςεδ οοηΐΓί ίΉιηυΙυηι.
ΐ,ηύαη. ' »' ντζός τές ξίνχς φι-.
λανΒ-ζύχ&ία , Ηιιηΐϊηϊΐϊδ
ργ§3 ρεΓε§πηοδ.
ΗαΙιιαΐη. 'σπ&ον^ας Ότοΐϊΐται,
«ζίτςος αυτύς, ίάΐΐυδ ςυιτι
ϊίίίϊ (&άί.
Ω, ΒαβΓιαί. <&ξός τό χίΐξον
ί<3τφρίΐ, ίη ρε]ϋ8 Γϋϊί,
Ι/οοταί. τ»ς <&ξός γ\μας φι
λίας Τίχ,μήζίον , «ιηϊςϊΐΐχ
ϊηΐεΓ ηοχ Γι§ηυπι. Αήβοΐ. <&ξός τό ι&νίΰμα <σίτονται, νοίίηΐ Γεαιη^ΰιη
νεηΐυπι.
<&(>ός τό αξίωμα , ρπο ^ϊ§ηί-,
Ιαΐε.

ΠΑΡ Α,
Α, α& ιαταξαΐ Θί2> α Ρεο. πναξά
ι&ατζός, 2 ρ»ΐΓε.
ΧνηορΙ). λίγιΐν ταί/τα. <ντα^
Εχ
ίμα, Κ*ς ιΙΗεχ πιε άκετε.
<&ας<ί

ΡΚ^ΕΡ05ΙΤΙ0ΝυΜ.

Π9

Εαήρ'ιί. Ιχα ην ο^χον "Αξγος ΐλλήνων <ΏταςαΝ> Η3-

ΑρκΑ
άαϊινο.
Ιηχη
1η

ΑΛ

Λρηά,
ίΐιιη

Ιηΐιτ

6εϋ Αγ§08 3ΐϊ(]ϋί(1 βπιίηεηΐϊχ ρτχ οοείεΗϊ Ογχοϊϊ.
Ηοηιεηΐί.
ίμοί > 3ριϊ(1
ιηε,
5ορΙ)$άε$. Ότα,ζ οινω^ ίηΙεΓ
ροουΐβ. , '
ΡΙαι. «ζαςά τοις ίμφνλίοις
Ήολίμοις &νήσχ.αν » ϊη όνϋίΒυδ Βε11ϊ$ πιόπ.
Σ,αάαη. απ&ι ΐς τύν φςνγΐα,ν 7τα.ζά τόν Πξΐάμ,χ
παΐ^α.) βΒϋη Ρ1ιι·)τ§Ϊ3Γη
3<4 ήϋυπι Ρπίΐτιΐ.
άύ χολοιός νταξά χολοιόν ,
§Γ3θυΙυ8 ΓεπιρεΓ είΐ βρυιΐ
§Γ3ςυ1υπι , νεί : ΡΓ3ςυ1υϊ
ευιτ) §Γ3ςυ1ο ίαςίΐέ ςοη§Γε§3ΐϋΓ.
7ταξ(£ τύν ο'ίΓον , ]οχίί νϊβπι.
τταςώ τ«ν φΰσιν, ρΓχίεΓ
ΗαΙϊοατη. 7τα(>(£ τύζ χ/ν<Γ»'»«ς> ίη(εΓ ρεη<?ιιΐ3.

Ρτοριπ
ηϋιϊΐ »1ΐαά. ΟβτηοβΙ). 7ταξαΝτί? Γ|ϋίΓηοΒΓεΓη?
Οοηίϊα

7τα^ά ττάντα. τά έΥχα,ια,
0ΟΠ(Γ3 ΟΙΏΠΪ3 _]ϋΙ'3.

Η4

τπο.

ίζο
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Τ Π Ο.

υ<*τό αιηι

5«&
ύπό ψτωνος , Γυβ Ιυηκ3. ,
Λ,νεΙ ώ ύπό τ« πυξός χαταναλίσΊΟτ
τα/ ,
ί§ηε «ιοηΓυηιηυΐ".
Εχ, άΐ νττά συνΒτίματος , άε ςοπιρσΠιο , <1ε ορπιρ3&ο.
¥ιτχ Ηιτβά. ύπό χήξυχος τγ^οη^Ογ
ξΐυσί τοΐσιν '/ωσι , ρει ρΓχοοηεδ «Ιίχϊΐ ΙοηΐΗϋδ.
ΗαΓκατη. υπό σ7Γ«ύΓ>«ς, ρΓ3&
(}ίΗ§εηΠ3.
5κί>
ΪΜάΑη. ύπό τϊ$ λίοντη γλοΊό'ν
τινά πί&ηχον πίζίςίλλίΐ,

ΟΟΥΑΪΗ

Εχ

Οιιιη

ν'ρυο.
Ιη/να

ίΪΓηΪ3πη.
λί^ω εΓ'έ ως ύπό Θίώ' μβίξτυτ
(»., ά\0Ο νΟΓΟ ΐΛην]ϋ4ΠΪ 00-/
Γ3ΐτι Ι>€θ ΙεΛε.
ΗαΙηατη. πξό τξα,ύμα,τι \ταλΜΤτα'ξίΐ , ηιαίέ ΙκώϋΒϊΐ εχ
νϋΙηβΓε.
Ρ/κγ. ι/ττί φωτ/ πάλλω, ρπ>
μίτοέ <φ«τος 7Γθλλ«> ηιυΐΐο
ίυιηϊηε»
Ηοηιεϊ. αισ-χιςος »ν*}ξ ύπό,
Κλίον ηλ&ί> οπιηίϋΐη ηΐφΐϊΠιηϋδ 3(1 Τγο)3Πι ν<?ηή.
Σηάαη. ο μέν φτ{£«νω, ο «Ρ
ι/7Γ αυτόν } »1ι« ΓυρΓΛ , ύΙβΓ ϊηΐΓ» ίρίΊιιη.

ΕΠΙ.

ΡΚ^ΕΡ05ΪΤΙθΝυΜ.
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ΕΠΙ.
ΧαίορΒ. ίφ' Ίππχ χςνσοχαλίνϋ> ΓυρεΓ εαυο 3ΐΐΓεί ίτζηϊ.
Ιη

5αΙ>
Αά

Ροκ!
ΡίΎ
<ΖηιΛ

ι
Ρ&ηα

Ιη

Ροβ

Γβΐίβηϊ ϊη (Γΐε3(φ.
Ζ,αάαη. Ιττ) τοσκταν μα^τύς»ν, ςοΓίπι ίοΐ ΐείΗοϋϊ.
ΐΜΐάη, Ιτη χ,ξόνα , ΓϋΒ $3ΐΐ}Γηο.
ίηύαη. νπ\ σκοππ τοζιύίΐν , 3.ά
Γοορυπι ραιΙϊΓί.
«%'«»';-·£»> ^οιτιοπι ν«ΓΓυ?.
ΗλΙπλυπ. νπ) τη (Ρήμα ϊςιν,
Πι ρεηεδ ρορυΐϋπι.
ί'ττί χολής , ρεΓ οΐϊυπι.
ΗαΙκΛτη. νπι πολλής, ΐξχοίας* .
0)3|>η3 €υπι ροίεΠ:3ΐε.
Οι^[Λ·πϊ των <Ρίομίνων πξςίος,
πιίΐίδ εΓ§ι ε|βηΐ68.
%ττ) π/να*/, ΓυρεΓ ίίώιιΐβ Γευ
βϊίοο.
Χ^ορΒοη. νπϊ σοι ίς-α,ι , ρεηεϊ
Ιε επ(,
Τΐοηάά. αν γπϊ <&οτ;α.μω, > εΓΗΐ
3(1 βυνΐϋπι.
ΗαΙίοατη. Ιγνοιτο ί<3?) τν φό
λα χ,ινήσνς , Γεώΐίοηεδ οπχ
ίίιη( ίη υΓΒε.
Ε«πρ·> τίς φξωτος, τίς ίΓέ ί<δΓ/
ρο(τ. ρππιΐίηιϊ
» >
ί<Ζ87

Η Γ

I
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ιΐνο.

ΧιηορΙ}. «<©·< τω σ/τω, «βΓ«ν
ά'λλβ ίΧίΐν, ρΓίΕίΕΓ νϊ&υαι
ηίΐιίΐ ύίαά (ιαΒατε.
Ρτορίη Χιηορύοη. ταύτα Ότοηΐν {ότι
τω^κί^ίΐ, Ιιος ίαςεΓε ρτορΐ6Γ ΙϋΟΓϋΓΠ.
Τυιιάά. χ,α&ίζΐ&αι %<ατ) τίίν
5αρετ
ϊς'ιαν , &άετε ΓύρεΓ ίοαιηι.
"Μεοσ'ιΐ. π&λατίΐα
ρις ίΐ&ί
5αρτα
Ρτ£ί£Τ

«<βγΪ <Ρίζια\ , 3(1 άβχο-αάι,
ί'^' οιχον, άοπιχιπι νειΤυ$.
Αάνιφί Ιβοταΐ. ί<ζτ/ τί<ς ανταγωνίζάζ
αρ-χίΐν , εχεΓςεΓε ςοήίΓΕ Αηΐ3§ΟΠΪΛ35.
ΗαΙϊοαηι. ναη ^λωασαν ΐλΒ-ΐΐν,
Ιη
ΐη Βυςς3Γη νεηκε.
Ρτηρίσ ΧιηορΗ. <&%άς αί «λ-9-ον ί<ΖΓ άςγόξίον , νεηί 3(4 ίε ριτορίεΓ
3Γ§εηΐϋπι. ,
Αά

Α Μ Φ ί,
άμφϊ ίβψ
ξΐηηινο.
Ώί

Ρα

Ηετοάοΐ.τοϊς άμφ} ταύτης πο
λιός οιχίασι, ϋδ, ηυΐ απ:υιή
Ηαης ανίοίειτι Η3Βίϋ3ηΐ,
Σηάαη. άμφ)
κςαν» «
φ>}, ρΙΛιΐΓβ ίευ ίαίρίϊο άα
ςοείο.
Λ/>οΙ7. ψοϊβατ άμφ] χαι αυ
τής ίΐνίΆίν ϊίξας λ'ισσομαι,
ρεΓ

ΡΚν£Ρ05ΙΤΙ0ΝυΜ.
άμφ) 04Η1
Οϊηαηι

ίίμφιαιιη Αραά
Λραά
άαίίνβ.
Ρτορΐΐτ
■

αμ<Φ' ίΚ»' ΟτΜίΤ
Οτάίντ
4ΗΗ/αή·νο.
Ό*

II)

ρεΓ Αροΐΐίηεπι, & ίρίΐυβ
3υηοηί« §Γ3ίϊα ίε γο§ο.
Ηοτηει. αμφ) <φό<Ρίασ αςα(ΐισχ,ί <πτί<Ριλα, οϊιχυιη ρεαε& βρίϊΒϊΙ ΙϋΙβΠί.
δορίιοο. αμφ) σοι » βρικίίε, νιΐ
ΐεςιΐΓΠ.
Σ.αααη. αμφ) αι/τίί , ρι-ορίεΓ
ίρΓϊΐτι.
5ορΗοζ. άμφ' 6<Ρυσσίΐ, οόπΐΓ*
υΐ^ίΤειπ.
Ι,ίΐΰΊαηαί. αμφ) <Ρ$ μίν ζωμα
μυ^ία (ςηχίν , ϊηηυπιεΓί^ίΙεί
ςΪΓς» ϋΐυηι ΛβϋεπιηΙ Βείΐΐχ.
ίΐίάαηιΐί. ήμίξα «ζΓκ αμφί το
λυκαυγές, άΐα εϋΐυςυΐυηι
εΛ. .
ΗαΙ'κατη. νόμνζ τός αμφ) &υσ'ιαν χατας-α3·«ντας, 1ε§ε8

Α«ίοα1ιΐ5 ρΙιίΓδΙίδ πιπί ρΓχροίϊηοηε Ό-ξά
νοί αμφ), ΐάειτ» είΐ ςυοά ρΐΌρποπ* ηοιτικη
Γοΐοηι οι «τίςί Π^ία,αοι' » Ργΐατηιι$. όι φ-ΐξϊ Παν·
λον, Ραηίηί. ΗοιηβΓ. «Υ αμφ/ Π^/αμον χμ)
Πανθ-βΓ, Ρτζαιημί , &Γ5 Ραηύιιί. όι αμφί^ ο/
«κτίςί ΏξίαμΛν , & Ππιΐΐία εοηίΙχιιιιηίυΓ ςιπτι νει·1)0 Πη§νιΐ3Π, εό ςυόά Γαο νοοε ρ1αΓ3ΐί ιιηυπι
ΐιηηιηι Π§ηϊΗοεϋ Ηκο Ιοαιείο. ΗεΓοά. χα) όι
άμφ) Ότίΐσίςξατον αφιχνίίται ίΌ·) <αταλλι\νί<Ρος
&3ηναίνς ίί^όν , χα) αντία ί3-«το τά ο<®λα , Ριββναίη$ ναύΐ αά ίεηιρίχινι Ρα11αάϊ$ ΡαΙΙεηια,
& ε τεζϊβηί ροβιϊί αηηα, νί^ε ΒυάίΕυπι.
/ Αΐί'

ια4 εΑΡ- XVIII. ΌΕ ΟΟΝδΤΚυσΠΟΝΕ
Αΐίςπ&ηοΐο ϋ^ιηεη Π§ηϊβοαη{ ϊΛςε Ιοςαϋΐσηε5 α>ππε3Εαπι νοϊ ίοα'ο$, οι <&ί(>) Καίσ-αρα»
φιίβιηί ρανίϊηυι Οαβιχϊ$, ΑΦ, ι}, φ <ατίξΐ τ09
Παΰλον, βοη ΡίΐΐιΙϊ.
ΠΕΡΙ,
<&ί(>ι αιιη
ξΐηίιίνο.

Ηοηιετ. <ητίξ} σα&ίίκς, αιχυηι
Όβ
Ρτσ
Α, &ύ

Ρηρι,ίΤ

Ρχλ

4αϊινο.
ΟΊηα
Έχ
<ζπξΐ (κχη Αρηά
ΐϊνο.

<ΒΤί(Η 1^υχ*\ς , (3ε 3ΠΪΘ)3.
,
ΡΙλϊο. <δτ«ς< ψυ%»ς μάχ^σΒ-αίχ
ρΓΟ νίίϊ ρυ^ηβΓρ.
ίαααη. μνγάλν/ ϊιληφί
$ίων. τιμήν, ΗοηοΓβιη πιϊ§ηαηι 3(χερίί 3 Οϋκ. »
^οαη. ι ο. 0Τίξί »αλ« ϊ^γα κ λ/τ
3-άζομίν σί, αλΛ$ί «ΡίξΙ
βλασφημίας , ηοη ο!> νεί
ρΓορίεΓ Βοηικιι οροδ 1»ρΐ<ΐ3ηΐϋ5 Ιβ, Γεά ρΓορίεΓ ΜιΓρηε-*
0)1301.
ΗαΙίοαηι^ <φί£ι ά<®άντα>ν-> ρΓχ
οηιηίΒϋδ.
' .
ΐΐηαντώ. ττολλύς αττίβαλο*
•Κίξΐ ταΐς αμάζαις, πιυΐΐοδ
3ΓηϊΓεπιηΙ 3ρυ(1.αιΐΊ"ΐΐ5.
ΧιηϋρύοΗ. 7Γί(>ϊ τίί ίΡί'ςρ, άκ»
ςοΗοπι.
Ηοηιεΐ. ό* πίξ} χα(η φίλα, ^οεπι
εχ 3ηΐιηο 3αΐϋό3ΐ.
ίκάαη. ΧΛΤΛξά,τας ανΒ-ζωττχς
ΧιΧί 7Γίξ) αυτόν, ΗϊΒεΒίί »ραά
Γε ηοαιιηεδ εχίεαίηόοδ.

ΡΚ^Ρ05ΙΤΙθΝυΜ.
Μ
ιϊίμ*
Ιη

Ετ&α

ηΓ

Εηρα»> άζ ίλ&οιμι ττίζί τύς
φιλοαόφκς , ηυοΓποςΙό νβηϊίίεπι *ά ΡΗϋοίορΗοΒ.
τά, ντίξί ψν^Ην, ϋΐα, ψίχ ΓυηΙ
ΪΠ 3ΠΪΓΠΟ.
Αήβοΐ. 7Τψ τά φόβίξά η ανιΡφία, £οπΪ£ϋ(]ο είΐ 0ΪΓ03
ΐειτίΒιϋ».
ΧΐηορΙι. πίξ} άξίςα ωςαν, ςΪΓΟΙΡΓ Η.0Γ3Π1 ρΓβΓκΙ'ιϊ.
ΗαΙΉαγ».χ^ν\ςάς 7ηξ)ήμά.ς άνύς,
νΪΓ Β«ιί§ηυ$ 6Γ§3 ηοϊ.

ΟΑΡϋΤ

XIX.

ΟΟΝΒΤΚυοΤΙΟΝΕ
μΐΝϋΤΙΟΝΙΙΜ.

■»

I. ^οημιη&ϊοηέδ οοροΙαΕίνχ & (ϋδμιη&ίνχ
· ν_Λ εοάειη ίέΓε πΐοείό, <3α0 3Ρυ^ ί·»είοο$
οοηίίπιιιηπιι-.
II. ΟοηΛηιιιηΕνίΓ « ουηί ςυονίδ ΐεπιροι-ο
Ιη(ϋθ3ΐίνΐ άίοά'ι: οχιτη ρτχ&ηχΊ. ίιαοί^η. ΐι
ί&ίλίϊς ύ7ΐί^ας-6ζ Χιναι , /ι' νίϊ αηιαΙϊΙϊ$
Οαπι ΪΓηρεΓ&&ο. ΙΓοογη^ ίΐ7Πξ χλι ί/3»'λίτο και ίβΓοκο β ιτω σωαχφαντίίν , /ζ" νείίί
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Οιιιη ρΓθΓε&ό* τηίξα,ς μα, Ιι μίμνινα, αά
νειΊηιιη: Τεηία$ ηιε , β ϊηβιηϊνϊ , ίεηίαχ ηιε,
ηιιτη ΐηβιηΐατη. Κονχτχ. τινές ίχ,ίΤνας ζυλογανται, ϋ'ς και ίσασιν ίΐ γνγονασι , φίϊάαηι ϊΙΙο$ Ιαιιάαη(, φως, ιιίτιαη ηαίϊ βιιΐ, ϊβΐιογαηΐ.
Οίτη ίαϋιίΓΟ. Ινίιααη. αχ ΙΐίΡα, Ιι γαμτηνας 'ΐτι, ηεβϊο , ηηιή άυ.ΕΙιΐΥΊΐ$β$ αηιρίηΐί ιιχο·
γειη.
Ουπι Αοπ'Λο Γεαιηάο. Ευοίαη. \ι χαι τ«
ΰμα.ξπον, σνγγνωΒ-ίμοι, β ψιϋρπεανζ, ϊ^αοβε
ηήΐή.
Ολχΐΐ\ ΑογϊΙΙο 'ρπηιΟ) αγνοώ, Ιι ίτνφίν,
ϊ^ιιουο, ηιιτη νενίενανϊί.
III. ΟοημιπΕζΐΕαΓ €£Ϊ8Γη ραπιουΐ» ι< ααιη
ορΐ^ίνο & Γυβ]ιιη£Ιϊνο. ϋεπιοίΐΗεη. τωνξίνων ϊι μίτάχοι» , β ρεγε^νίηογιιτη έβεηί ραγί>
αϋεί. ΐΛίοϊβη. ίιση Ιι σοι πξοσίλ&ν μόνον,φΐεϊ)
β ΐαηΐηιη ίε απάΐενΗ. ΗοηιεΓ. ΐι «/V και μύ .
<Ρωσωσι > β ηοη άεάετϊηί.
IV. Εθ5<1επ) ιηοϋοδ ΗαΒεηί, Ιάν, Ιην, αν»
Ίνα, ώς, ίίςί, όπως, μ>), & ίΐχηίΐεδ οοπ/οοδΐοηβδ , ^ϋαηιιρ εχεητρίϊ ρ»(Ιϊιη ίμαε οΒνϊΑ.
χαίν > ίειτε οοη]υη£Ηνο §ίΐυ(Ιεϋ.
V. Οοη/υη&ίο αν άαρϋαΚΓ υΓαΓρ»(ιΐΓ4
"ρπιηό ιΡυνντιζως, ϊά είΐ, Ίιά, υε ρο£ειΐΝ3ΐη &
. «ευΙϋ&Εειη Π§ηϊβοεϋ: Ιεοαπάο αο^ιςολογιζως ,
ί(Ι είΐ, ΐηάεΗηΐϋέ & ϊηάεεεπιιϊη&εέ. Ρπ'πιο
ΠκχΙο οοη)ϋη§ΐ ροεείΐ 'αιπι οιηηίβυθ πκκίίδ &
εειηροΓΪΐ3θ5 : Γεαιηίΐο ιηοίΐο ρΐεπιιηςυε ςοη|οηέϊινιΐΓη Ιια&εε ο,, η, αν λίγης, ^αο^αιη^υε·
«Ιί€α$. οσώ αν ^ιαφίονς > φιαπΐΜηοπη^ιιε άίβ
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βεΐας. ΙηίεΓίίοΓη εεΐβιτι ορε^ανυπι ήνιχ, αν «V
ττίΐν τ< κατά τύτων «Γΐ&ι, σητη οροτίετεΐ φύάρΐατη άΐοεγε αάνετβα 1>αο.
ϋε ρ3Γεϊςυ]3 αϊ
πιυΐια 'μιη άϊχίιυοδ, Ιίβ. ι.
VI. "Όταν, οπόταν, ηηαηάο, β φιαηάο.
ί'τταν, '&ηηΡάτ» ροβηυατη, β, οιιγπ (,Όη/υη£Ηνο ρίετυιηουέ |απ§υηΐϊΐΓ. ΌοιηοΛΗ. χ&Ίξομίν, ^ταν·, τ/ς ίπαιντι τύί π^ογόνας νιμων* β'αιιαεηιαί, χύτη φιϊί τηηργε$ ηοβτοί Ιαυάαί:. Ιτιύ
& ί7Γ4/£Γ»> ροβίριατη-) ΐηόΐϊο&είνυπι ΐΊββεηε.
'Ότ;, ^«ό^ 1ΐ3ΐ)6ϋ ϊηιίϊοβείνυπι* & οοημιηΦίνυπί; ηεςυε νείό ρΙιίΓα άΐοεηάα νϊάεηεοΓ
<1ε εοηπαη&ΐοη&μδ , εύπι εαευιη εο§ηίείο ηοη
εβπι Γε§υ1;5 , α^ιιϋπι υΓα & 1ε£εϊοηε ε§€3ε, νΐχί|υε ίίεπ ροίΐιε, υε /υνεπευδ ιηΐηυεΪ35 ϊίΐ35
0Γαήιηΐ3είς35 <ίε ςοη]ιιη£ΐίοηίου5 πιειηοΓΪ3£
ΐϊίβηάεε.

ΟΑΡϋΤ

XX.

παυκΑΤΑ οοΝδτκυοτιοΝΕ.
δίοαε αρνιά Ι.3είηο8 , ίεα βρυά Ογ2εοο3 εκδ
νΐηυεεδ οεβεϊο ΙΐδΒεεε <1εί>εε, υε επιεη(1»ε3,
υε <ϋ1οοϊ(ΐ3, υε ογπβϊ» Πε: φΐϊβυδ νίΓευείε>υ$
εοείάεω νίεία οοηεΓ3Π3 Γοηε: η3πι επιεη<ΐ3.ε3τ,
03Γί)3Γ3 ; άίΙυεΐάίΒ οβίευε» ; οναΆΐχ ίηοεη»»
ΛεΙνεΓΓ&εοΓ.
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ΟΑΡ. XX. ΌΕ ΡΙΟυΚΑΤΑ
50ΕΟΕΟΙ5ΜΟ ΕΤ
^ΑΚΙδΜΟ»

ν
ΒΑΚ-

Βε ΗΪ5,\ί«»ι λ\> ΕηιιηΛηιΐίΙΐ βρύτηε εχρΓκεηταΫ ί
η'ώϊΐ Ηί άϊαηάΗΜ ατίηγαηιιιτ » ιηαχίτηε οίιτη ϊκάετη
βεηηϊ ηιοάκ βίαάιηιιιι & ύατύαήιηιιιϊ οοτηνηϊΐτα,ηχατ
ιη ΰτΜΛ Ιϊη&ηα * φιΛαι ϊη ίαχϊηα. ΙΙΙαά ά'ύϊ^εηίετ
ία·υεηάΗϊη εβ9 ηεΛ β ηκιά ϊη Λΐι'άοήΙϋ! Οτ*άί οοαιτταί » ηαοά [οΐκάίτηι & οατΙιαΐΊίηιΊ βρεάεηχ ργφβετΛί^
ίοηύηιιο (οίαάίτηηηι , 1>αϊοαή$ηιιίηινε αϊ ιΙΙΊί αάτηαβιιηι ρηηαηήέηιιΐί ί ηοη εηϊτη βΙκά$ηύ-> [εά βοΐοεοορίχι*
ηε ιΐιά [οίεητ ίίΐα, ^««* ηοη εχ ϊχηοταήΐϊα, βά άε
ϊηύνβήα , νεί εχ ςααζίατη άο&α, ϊηαιήα α τηά£ηΊί αιιϋοτ'ώΐίί /αηί βιήρια, οαμιηιοάϊ ρΐατϊηια οααττκηΡ
αραά Ουλοο! , αί ΊΙΙαά Αήβοϊεΐκ , όι ιΡ'ί
τοις
συν^ι^μίνασιν %ν ταΐς άτυ%ίαις άζιχοι πιςώνν»
ως ίξαπατωντας χα) 7Τξοσ·ποινμίνχς > α\ύ ηε ίΪ9
^υκίειη , θ|υί ΐη Γεβυδ 3<3νεΐΤΐδ ηοΒίχουηι ρειτηϊηεηΐ, <:Γε(1εη<3υπι βχΐΐΗιηαηΐ ; Γ^υϊρρε ς|ϋί Ππιυίβηΐ
& άέάρϊίηΐ. ΚείΙα ιοηβηιίΙΊο εχροβεΐαΐ^ ως ίζά•πατωσι χα-ι 7Τξθ7Γοιαμίνοις. Ό(η%οβΙηηε$. η τγρο*
σίχτίον νμΐν ιςι τοΐς τύτων λόγοις^ ««Λΐτας, ότι
, Ιχ πάντων τχτων, ξβο. ρτο ίι^όσι: ηοη αΜηάεη-'
ίυπι εΛ Ηοπιπι Γεπηοηϊβυϊ έ νοΒΐδ, {ςίεηΐεδ, ρΓΟ
ίαεηπΒι». Ι/οσαίεί. ^ίομ&α «ν νμων αινείς
ΰίΒ-ηναΐοι , μντ ίυνο'ιας άχξράσα&α.ι των λίγομίνον , ίν &υμχμίνας , αίϊ λ ^εηιήνο α& ααιιβιιινιδη
ιοηΐτΛ ίοτηηιιιηεηι τε^αΐαη βι ίταηβαα. Οα)ιΐ5ΐηοάί
Μία τηαΐία εχειηρία αά{εη Βαάαηι , κί (αηί ϊΙΙα 5ορύοάυ άε άιιαίια β<ηοηΙιι$ Ιοηαεηήι , ί<Ρί&αι τώ£*
τώ χασιγνντω , νϊεΙεΓε ε!ϋ35 Γογογοχ, ρτο τά χαβίγγιτ*, & ραιιΐο ροβ,,ψνχης ^ίΐΜσαντί, νΐίχ
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ρϊοΑΊξχ, ρτο αφίίίΡκσασίί) & τνλιχϊίτος , ιρϊιΗείίΐτη ΈΙϊΆλ* & αΙ'ΐΛ τηαίία. 5ιά
οικΐβί β£Ηΐ4ί9
ηϊια & νιτΗΐ) & οταΐ'ιοηϊ οτηατηεηιο /««Γ, ^ενΊιη
Λίτίη^Λτηκι^ ήϋΪΛ ΟτόζΛ! $θί ί«» ίαιίηίί /ιιηί ίοηρ·.
νηαηκ.
ΕΝΑΕΕΑΟΕ.
Εηαίΐ3§β είΐ., <τΐιιη υη3 οΓαιίοηϊδ ρ3Γδ ρΓ<>
«Ιΐα, νεί ΒΚπβιηυπι ρΓΟ αάηΒιίΕο ροηΐΐοΓ;
«Τα|νΐ5 ίεϊ ρ3ίΙϊιτι )άπ\ ϊη Κ)ϋο Ιιοο ΙϊΒγο, & ία
ρπιηΌ ςυοςυβ ναήα εχειηρΐ» βάάυχίιηιΐδ.
Ναιη & ηοπιίηα ρΓΟ βάνειβϋδ , & Ιιχς εοιη
βΓο'ευΙο ρϊο ίΐΐίδ , & ρΓίεροίϊεϊοηεδ ενιιη 3«?ευΐο ρΓΟ ηοπιίηε , & Γαφε (]ΐΐ3ΠΊνΓδ Πηε 3ΠΪειιΐο ρΓΟ βάνεΓ&ϋδ, ίιέπιςιιε ραι-τΐειρία, ρΓΟ
ή0ΓηΗ){1)05 ταΓάΓραπΕΟΓ.
Μοΐΐυτδ ίίειη €ΐιπι
ϊηοάο ρεηηιΐ£3ΕΐΐΓ, & Γκρε εειηροδ ευηκ ιεπιροΓε, ϊίέιηςυε £εη«5 ειιηι ^εηεΓε, & ς&ϊόδ
ΰαιη εαία , & ηιιπιεηΐδ εαηι πΐΜπετσ.
Ε€ΕΙΡ5Ι5.
Εεΐϊρϊΐδ %ιιγλ έΛ, ούϊη Μ, φΐοεί ίη οηϊίοηε άεείΐ, £ογΪ5 ΟΓηηίηο ρεεεηάυηι είί. δορΗ.
ζνιλων σίτπ, της <^ϊ 3"α^ψ <ρτγο<>·> 3ίΓαηιεη(1υιη
ε(1 Γοπ8 ϊνίχα, Ιαηάο ί€ ού ίβαηι ιηεηίβηι, αβ
ΐίτηϊάΐΐαίεηι οάί. Ευείβη. ως βα&ύν «κο<μή&ης, ω τίχνον, ΓνύααάΊΐυτ υ<ννα*» ψιάηι ρνο/ηηάιιτη άογτηϊυίβΐβΐηηιιτη , 6 βΐί.
Ρβίεϋ ίινεο ή^χχτΛ Ιβΐϊίΐϊπιέ, 30 £εΓέ ρεΓ
οιηηεδ οΓ3£ίοηίδ ρ3«εδ ήι»η3Ε, ίΐεοΕ αρνιά Εαϋΐηοδ, φυδ^ιιε Γβίϊδ ιηαΐΐα εχεπιρί» ραίηιη £0Κ>
Ιιοε Η&γο Γοηο βΐΐαϊα.
Ιϋπ Π.
I
ΖΕΠΟ
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ΖΕΙΙΟΜΑ*

Ζβυ^Γηα &£Χ\ϊζ εΛ, ούπι \ά, ψιοά ίη οτζ*
ίίοηε οΙείϊϋεπιεϋΓ, έ ρΐΌχίπιο βίϊυπιΐευι·, πι»*
ρεηεβ εοάεπι §εηειτε, ηυπιεΓΟ, οαίΐι, εχίεΓΪ5ςυβ ^εεπβιιεϊδ. ΙΓοεΓ^ε. Ύίλαμωνος μϊν'Άιας*
χαϊ Ίώχξος ί'7«ν«'3·« , Ώαλίος «Γί Ά^/λλίΟς , ΤεΙατηοηε Α]αχ & Τευεετ ηα(ηί εβ^ΐείεο ανίεηί
ΛώϊΙΙεχ. "■ .
Οαοά Π φΐίδ Ηοο εχεπιρΙιίΓη οπιηΐΒυ5 ηυίτιεπ'δ εχρΙεΓε νείίΐ, άίοεηάοπι βπε: Ίίλαμωνος μίν
"Α/α£ , χα.) Ύίλφμωνος
Ίίυχ,ξος, χα) Ώνιλίως «γίΜίθτι Άχιλλώς,
Αη^ατεοη: Ιίράν 7^0
φοίβα χι&ά%η»
^αφν» τζίπχςί , ]αενα εηϊτη ΡίαΙο βιηΐ ςϊίοα·
τα, Ιαατυ$, ΐτίρίι$αιιε. ΟΓβείο Ηχο εχρίεηά»
■ είΐ , υε ρτίοΓ , Γερειίείοηε νβΓ&ί *ς-)ν 3ο1 βη^νι1ο$ τεέιοδ.
,

8Υ&ΕΡ8Ι&

δγίερίϊδ είι, ςύιη Μ, φΐού ίη οηϋίοηβ άβ, «β, έ ρΓΟχίιτιο δίΓαώϊαΓ, ηίυεαεο ε»ιηεη §εηεΓε, 3αε ηυΓηείΌ, ααε εαίϊι, αυε 3ΐίφΐο ε
εχεεπδ 3<χί<3εηείΒιΐ5. Ηοιπεη -/τας-θΈναα;
χα; νί&ίοι απαλά) φςονίοντίς , νΐΥβϊηεϊ &^ηνε~
ηε$ ίεηετϊ. Τΐιεοίΐ. 7Γίνία χα) πλϊίτος αναγ
καία τω βίω > ραυρεν(α$ & άίνίίΐα ηεεε^αγίαε
βιηί νίίίε. ΗοπιεΓ. 'Άλοχοι χαι νήπια τίχνα,
οατα/ ί'ν μνγάφις ττοτι^ν^μίναι^ υχοη5 & Η*
ϊεγϊβάεηί ίη αάίΐηις εχβείίαηία. ΑπΑ. α'^ρ
»
,
. *αι

εοΝδτκυσποΝΕ.

ιμ

ϋαι ΰ<Ρούζ κα3·' (αυτά τη φύσα λιυκά, αέ'ν &*
αφια βιαρίε ηαΐίΐτα αβαβιηί. ΑπΠοϋ, άι <Ρυναςααι, χα/ ο ττλδτος εΓ/βέ τ^ν τ/,αιίν ΐςϊν άΐξζτά,
ροίεβαί & ϋνϋϊα ρτοβίεγ ύοηονεπι εχρείεηάα
βιηί. Βηΐϊυ$ ερΐίί. ίλτης και φόβος ίΐ φίλοιί
άξιόπιςα, ]ρε$
ηιείκε ίη ατηίεϊε βιηΐ βάϊ

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
βιηϊΙΛάίηιιι «χίτηρίκ) μ οταήβ βίι ηα>
νηιή! ρΐεηα βί^ ηκφιήύ χεηΐίί & ηιΐΗίεταί τηηίαηάί
ΐηίηΐ; πας&ίνηια* απαλά φ^ονίασαι, ίεηβΓ*
νΪΓ§ίηε3ί και «/3-ίο/ άτιαλά φξοηονης'άιϋρ καθ-'
ίαντόν τη φύσα λίυχός ΐςι , και υ^ωξ χα3·' ίαυ·
*ό τ>? φύσα λίνχός
Ετ [ιο ά( (*ΐεψ*
Ρ&.ΟΙ.ΕΡ5Ι5.
ΡΓοΙερίιβ εΛ, ούπι άί£Ηο ζ\\φΐ& ϋοϋυιη
ί)§ηΐίϊοαη5 ρΓ£εείΙϊϋ> <]\ιχ ϊκΐίχιϊη ίη ρ3Π)ΐΛΐβ
ίη(:6ΐ1ϊ§ίϋΐΐΓ, ηεςυε εχρίκ^πι·. . ίυααη. όμα•πάτξίοι πολλάνς 'ί* μιας *γ&$$ς> ό μίν άρσ*ιν>
ιί' /'ί Βτίλίΐα γίνύνταΐ) βζρε εχ εοάίτη ραίνε >
εαάείη^ηε ?ηαΐτε ηαΓεϋηΙυτ αΐίεν ώα/εα/αί) αί·
ΐενα }ατηϊηα. ΑτϊΛογ. των «Γί γιπων εΓύω ί'/σίι>
&βΓ»ί ο μίν μικρός» ο ίΓ'ί μάζων* νιιΐίηηιιη άν,Λ
βιη( /ρεεΪ45 } αίίίΐί ψιίάειη ρατνη$, αϊίη$ νενό
τηαργ, ΑπΛοϋ. \χασΐν 6 μίν α/σθτισ/ι^ ο
ίπιςήμην } ΙαΙ/εηϊ αΐίεν βηβιίη > αΐίετ βϊεΐΐ·
ΐιατη,
,
.

. ·.
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ΑΝΝΟ-

ΐ}Ζ ΟΑΡ. XX. ΌΕ ΠΟυΚΑΤΑ ΟΟΝ5ΤΚ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιη ¥ι$ ιχιτηρΙΉ άϊΒΊο ίοΐατη β&ηφίαηϋ ιβ όμοΐιά,τξίοι , ρατηι α,ξσην *αι 3τίλί<Λ , ηΰϊ ηιτβι όμονάτξίος αςσχν, όμο7τατ(>ιος 3τίλί<α, άΉεηάατη
ι» αΐίιτο (χαιιρίο /αάεηάηΗΐ , ο μίν Ι^ί/ αίι5ιισιν »

Εί
βηίί'βί δγηίαχιοί: ηαηι <}ηχ Φΐαηοηετη <«■>
οτηαιαηι & οίβηταηι χΐάάιιηί , «ί ΟΛίορΗαίοΑ^ Ύααίοίοχ'ια, ΛΙαοτοΙοβϊα, ΡΙίοηαιηη, Η]ρ£τΙ>αΐα ιηη
βιίί βρίάι\>Η$) βαάιο[ιΐ! ΛάοΙφΐη! αραά ΕτητηαηίΐιΙιηί
Λΐιαηίε ίχρίκαία ηρΐτίίΐ , οάτη^ιιε α οΑιά* ήιΐηΐ
. . ΦΜίηιηο άφϊΑΜ, ηοη ιβ> ηιιοά Ιήο ΊηηϊώΗϊ
ηρααηχητ* '

ν

·
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ςΗΚ,ΥδΟδΤΟΜΙ
ρε

ΡΚΕςΑΤΙΟΝΕ,
Ι/ι ρΐη«ιηι ηΗία ΟΚΛΤΙΟ, & ατάκα ·υ\ηθΛ%
5ιάΐΐά , πηή&ϋ ριηηΐροίιιιϊα ι&α.\
Κατή ηιβ να £τα<υι4αηί Ιιν(ί Ίη βιΗϊιηι νοίασίί^
Ιηβατ ρίαιη,Ηύ βά,α ϊη ί*ηα χίοΐιί.
Έο^α'ιά οριιι {ιιηψπ' ^ύά όρια [πάοη! ραταία
5αηί /4ίί/ίί 4/<ί ) ί(( αηοάο , ΙείΙοτ , ιηιι. " ,
ξ>Η*γη νΐή ρτοβςηί * Α*ηο Οιτφβοηιια οη
Λίοηβναί & ιβ ί«ηίϊ νιηά'ίΐοτ ϊρβ 1/αη'ι,
Τ(τάπα 6? ρΐχηοχ Ιιαηί «ηιιηι νοΙν€ , ηνβίνί}
ϋπκί ρτο τηαΐύί) ηοΐύιι αηίϊοϊ , εήί.
Η*ί βττηο , Ιη'ιο ρτεο'ώαι Νκηκη βρπαη άβαίιί 3
ϋί( ΰϊα)ϊ οίορηϊ βνρρφϊ<ώ\ι οριι.

I
ΡΚ.ΕΡΑΤΙΟ
ΑΒ
■2^*

^

ΙΕΟΤΟΚΕΜ.
.

»

φ ι!> χ β/^»ί ηαχήίϋ ϊη{αηϊώιιι άΐηη ρταηιαηβιτη ϊη
**** 01 ιηίίΤ(τί> Ηί Ηαεηι ι?β ΜΒΐ*τβϊ€ 6? (οηι' ^4 ΜίΙιη ηοη ροίΗ'φηχ , 4έ «Ιϊιι οοηιηιΊηΗΧίαη
%
Μίψαηί) & Ίη βοηιαώαηι αΙΊτηεηχΊ &τλχΊα
ίϊαμς'ΜΜ. Ηλτηιπ εχεηιρίιιηι [ιηιαιηχατ Οταοα Οταιηηιαχκα βήρχβτα > άαηι αιιχ ερϊβοΐΑί(3ϊ£ία$ , αιιχ οταήοηΐί, αιιχ ρο'εΊηαχα , αηϊ £τα%ηιεηΧΑ ρβέΊηαΧΗηι άΐΑϊ~
χιιαηχ, αχ βο άΊχεήηι ? & βη^αΐα νοοαίαΐα {ρεάΑχΊηι
εηκςίεαηχ , ξ£ ^«<ί ηααΐίανε βηι ιηίηιιχαχηη ιχρίαηαηί
ϊη χτΑίχαηχ ΟΐΛοα Ιιη£Η# βαά'ιοβοΐΗτη , ηαΊΙ/Ηϊ, αιροχε αάΙΐΗΟ ύτοηιΙΐΜί , ξ£/4»ι ρήχτιητη οητη Οτλιλ! Λίπβι βαχηύΊατΊΧΑΧεηι ϊηιιιηΐ'ώηι , ατάακτη /οηχ ρτορή*
ϊηέΐίβτΪΛ , &?
<ί«ίί
ηοτηϊηιιτη & νετίοηνη ί//βγκ^β (οξπίχίοηεηι α[ρίτατε. ΰαίετΐϊτη ^ηίίχΊιοβαη βρετατη 'μνεηχμχί Ηλο Ίη η ΠΑνΑΤΗηί (ΐιηζ αΙΊϊ , Χΐιηι ρτ*·
άρπέ αεπΑτάπι & Αηχεβ$ηαηΗ$ > »#ί ηιεάΊχαχίοηε Ίη
Ρ. ΒΑ5ΙΠΙ ερΊβοΙατη αΛ Ό. Οηξβήπιη Ναζιαπ·
ζεημιη εάίία; Η'κ νετσ ρτΑχΊ ρτΜρύαηατη ΟτΑΐηηίΑύίαηιηι ρΐίύΐηαχα.
ϋι~ετ(ΐ«ε εη'ιτη ν'κε ρτΑοεριοήί
/«»ίϊ«ί ΑΜκταίε βηχμίφτκηι Τοενιαχαχη οήχΊηΐΜ)
β&η'φϋαχ'ιοηιηι , αβηι^ηε ({ετηοηβταχ, αχ ίεηιιιη βχ,
ηοη (Ιε/κίβε ηπΟ/Η! αά Οϊματημ Γιχεταϊκιη ζοχη'ηΊοηετη,
.'*,■ · \
I 4

ΐ}6

ΡΚ,ΈΓΑΤΙΟ ΑΌ ΙΕΟΤΟΚΕΜ.

Ληϋί ΜαξΠΗηι {ϊιίβάϊιιηι αχχαΐεγϊηχ αεηΑΥάια & ΛήχιββηΑηίΐ! , φιαιη ηαοχϊάίαηα ΐη βώοΐη Λίαρβή.
Ηαΰ ϊξ'ιχιιγ αχϊΙΊχΑίε , <\χι& αά βαά'ιοβί ηίϊϊ, ε$ρ.
ηιιοηια ρεγιηοΧΗϊ, ργΛχεγτηΐΧΧΐγε ηοη ροια'ι, ηαϊη /είΐ4ηά£ ΙηβΊίαχίΰηκηι Ουλιλ
εάφοηϊ Λά'μοιηιη.
νίιγεηι 6? (ορ'ιοβιη νοοαίιαίογιοη Οϊ,ζϋαηκοταιη εχρϋ(ΛΐΊοηειη , & Ίη β**, οτψηα αηαΙ]βη:, άΐίφα εαη%
αά ηιη εΐίβαηΐ'ιβιιηα Ό.ΙοΑίαάι ΟΙηφβοηιϊ ύοιηιΙίΑ άι
ΟΥΑίΊοηε, άαρίιάηαε ϊηΐεγργείαχϊοηε αάάϊίΛγ αΙχεΥ4
ίίιηάηηιοη & Ιώεήοτε Ρ^αίοΰΊ ΡοηΧΑηΊ, εχ ζοάειαιε
ΐίοβΐΑ; α,ΙιετΑ αάβγιΆΊογε ,' & ηΗΛ νετίαηι <νετΙ>ο %
φίΛΐηνα Ιιοη'ιάέ & ιηαιΙΐε> γεάάΊχ , ηατη χγγοηιαη
ψάιη ηιαχϊιηε Ίηχεγεβ , «ι ΗίΙΙεηκηΐθί, ΟτΜΛηαε ουλήοηϊί βτιπίιΐϊαιη ζ&ξεήίατη γεηιήμι ίηΐτο/ρ'κίαηΐ, ηαοί
*ΙΊΐεγ βεγΊ ν.εηαϊχ , ηϊβ ΙαΧίηα ΊηχεγργεΧΑΧίο , χοχϊάεηι »
9«οί Ίη ΟτΛίϊί γερ/νεήί, νηΰα ΐ.εγοηαΐΛ ίρ/αηιηιιε
ηΐίοαά Ιήεχ , ζοιηροβύοηεηι άοηαηβχεχ ^ & <\ηο Ουλοα
φυλι'ιο άφήηύηε } Ιαΐίηα άίβγερεχ, ρετβροιιε ο/ΙεηΛαί. ΟιιΑχε ργιιάέηιεγ ψιοηιΐΐ & αιϊΐίίεχ βαοεγε «»[εηάϊ (ηηΐ ΊΙΙϊ 6γΜαγαηι ά'φιρίιηαηνη Λία^ιβή% ηώ
ΑαΆοτα Οτ400ί βιίί *ηΛ'αοτ'φ«ι Αά νεγ^πτη ρήηι ίη$ετρτε(Αηιΐ4τ, ηααηι ΕαΐΊηαφ, & αΙ> (ιεΙΙεηαήι'η. ηοηη'ώΗ αΐεμηχεηι ίηχεγργεχαίϊοηετη ΑΛβετΛηχ. Βρηο αιιΐεηι 1)οο αι/ίΐατίαπι αά 6τΜ4! ηοβγαι ΙηβΊχαχΊοηει Αά-,
)εέχ«η>, £γαχιιιη ααερΧΗηκ}Ηε $<ογε αάοίφεήχ'ώίΐί, ηαΐ
ΘΥΑίΑί Λίίΐ{αί ΛΜΑΚΙ , <]Η0ί ΥΟ£ΑΧθ! νβΐΊτη , ΜΧ λΙΪι
ηααηάο ρτο τηε ψιοηαε
, Αά ηιιοά ίη 0Αζ%βιΐΑ
Φτφηε € Η Κ Υ 5 Ο § Τ Ο Μ V 5 χαχη άιβεγχ\
40 ρε ηοχ €θΙ)θΥΧΑΧαγ.
3^
ΙίϊΑΝ

ΙΏ,ΑΝΪίΟΤ ΤΟΤ ΧΡΤΣΟ2Τ0ΜΟΤ
•ζτίςϊ ττζοσίυχης λόγος α,
. Δ μφατίςων ίνίχα ττ^οσχκιι πίς τκ Θίδ θ·«£α7Γοντας μαχ,αςίζίΐν και &ανμάζιιν, οτι τ>ίν
έλ7Γ<εΓα τ»ς σωτΜξία,ς Ιν τα/ς α^ία/ς ί/^οι» ίυχαίς-%
χαί οτ< γ\αφγ> φρλάξαντίς τ^ς νμνχς, και τάς
λαϊφίας, άς τω Θ«ω σύν χα^α και φόβω ττςοσίφίρον, ΧΛι ίις ήμας ^ιί^ωκαν τάν ΐαυτων ζτησαυρρν , ίνα ττρβζ το\ όικίΐον 'ζίιλον παν τον ίττιγινόμινον ίπιψπάαα&αι £ψη5ω<τιν.
ρ. ΙΟΑΝΝΙ5 ΟΗΚΥ503ΤΟΜΙ

3 Α Ο Κ I 5

Ρ Κ Ε Ο I Β υ 5.

Ο ΚΑΤΙ Ο

ΡΚΙΜΑ.

ΙΝΤΕΚ.ΡΒ.ΕΤΑΤΙΟ ΑΌ νΕΚΒΙΙΜ,
V..
Τ Ιίητυτη^Ηί ρκαίι'α οοηνεηζϊ Ώεζ £ατηαΙο$
ίεη(ίβοατε<3" αώηίτανζ , (/ιιοά [ρενι βιία%ί$ ϊη βιη&ΐ$ ΒαΙυενηηΐ ρτεε'ώ:^ , & £[υο(1βΗτ
ρίό αιβοάϊεηΐε$ Ιφτηηος & εάΙίη$ί ριοί Ώεα
I
"
αιαι

ι58

ΕΧΕΚΟΙΤΑΤΙΟ

ειιπι ζαυάίο & ίϊνιογε αάβενεΐαηί, &* αά 7ΐο$
ΐγαίΐ$ιηϊβεηιη( βιηιη ύεβηηγητη , κί αά ρνορτϊυτη ζεΐαηι οηιπειη ροβεγϊΐαίεηι ίναΙιενε ρο$*
βηί.
ΙΝΤΕΚΡΚΕΤΑΤΙΟ
ΙΑΟΟΒΙ

Ρ Ο Ν Τ Α Ν I.

Οιυώϋδ άε αιιιΠδ ίεςυιιηι βίΐ ΒεαΕοδΙρΓοππη*
ΙΪ3Γ6 ) & βάιηΪΓαΐίΟηΰ 3ίΚοεΓε ϋεΐ Γειτνοδ ;
^ααηάο & Γ*1αίΪ5 Ταχ Ηάααδηι ϊη ^ϊνίηϊδ ρΓε*
θ3ΐίοηΐΒιΐ5 ροΓαεταηϋ, & Η)τηηοδ Λίφιε ουί^
ϊαδ , ςαοδ «ΕϋβΓηο Νηοπηΐ αάίιϊβεΓε αιηι εχπίΐααοηε
ΐΓειτίΟΓβ οοηΓαενεΓαηΕ , Ηεεπδ οαίΐοάΐϋοδ, 3.ά ηοδ νείυϋ ΐΓίε&υπίΓη Γαυπι ϊπιηδΐϊΐίπεηεεδ , ροίΐεπϋαΐεπι οπιηεηι αά ίππϋαώοηεπι Γαί οοηνεΓεεΓβ Λοάαζη,ιηϋ.
Άμφοτίζων, {τεηίί.ρΐΐίναΐ.τηαβιιΐ. εβ. άμεφότίξοζ , βετιι. αμφοηξα , ηειιί. αμφότίζον ,
«ί λόγος, « μνσα,
ξΰλον , υιεΓφιε, υα»φΐε,, τκηιπίφΐΰ; Ηηε νετίητη άμφοτψζω,
■ ίη υίτ3π\<]αε ραηειη ΐηοΐϊηο. ο χαι η άμφοτ*ξο<Ρίξιος, 3ΐηΙ)ί(1εχεεΓ.
ί'νίχα, αάνενύ. ρΐΌρίεΓ, §Γ3ϋία,, 03ΠίΙ»,
Τ(ξίί ξεηΗϊυαίη , ροείίεε ίινίκοι > «νίκα, ώι/ίκα.
9τ^οσ>ίχ«> οοηνεηίΐ, ραΓ είΐ, (ίεοεί, νενΙιΐίη ΐιηρεγβ>ηαΙε. Ρουυ6 «ί ά ί,αήηϊ! ρενβηαΙϊΙ>νί$ , εοηνεηίο, οοιηρεΕο, οαηΓειτο, α>ηάαοο, Ο^5 βιηϊΗΐηΐί βοηηαηίην■ ϊ?ηρενβοηαΙϊα,
οοηγβηκ» ςοπιρειίϋ, ςοπίειΐ, οοηάαοϊϋ, βο
ά Οχαεο ρενβοηαΐϊ π^οσήκω , αιχιηεο, ρεΓεϊηεο, βοΥΐηαηΐΥ ϊτηρεγβοηαΙε ^ορηχη , οοηνβ

ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑ.
* I
,
.11
Βίε , φΐαά Ό. 0)γ^ΓοβοπΐΗ$ ϊη Ιαΰ ογαίιοηε βπρε
τερεϋί, Οοηιροηίΐιιτ προσύζω ά ργαροβί. πρβζ
6^ «χω, νβηίο, βσυηαα σ„οη]ΐ4ΐζαίΐοηϊ$ ίαγ^
ίοηα, βαί, Ιζω, ηηα ηοίϊοηε χιβηγραηίΐιγ είϊατη
0(4» , βίί. 'ίξω, ά ηιιο βηηιίί βια ίεηιρογα /κν«μαι , ρατίζαρίατη νενίζ 7τ^οσήχίΐ , εβ ιτςοσΟκοψ ,
άεεοπιπι, Ίά <γιοά άεεεε, οίΚαυίη, χατά τά
προσήκον, απ ίΐεεεε, υ£ ρ*τ είϊ. ·πας<ζ) τά τ^οψνχον > ρΓχίεΓ <1εεοηιπι. τό 7τ^οσ«χον »'λ<Γχ
ττο^/ν, ΓδοεΓΰ 9110ά ηοίΐπ είΐ οίΕεϋ.
τ«ς , αγίζαιίϋ! ργαροβίζνιι$ ιηαβηΐίη. αοοα/αί,ρΐίίγαΐΐς.
τύ, ϊήάετη αγίιαώίί τηαβηΐϊη. ξεηϊήν.βη%ιιΙαγζ$.
Θ««, ξεηίΐ. βη{*. 6 Θίός> ϋειίδ, υ( ο λο•^ος, θ·«ίί> 13ε», αί » μ&σα.
Β-ίΡ^ποντας > αοοηβαί. ρΐηγαΐ. ηυΐηία βτηρ.
4 Β-ίξαπων , ίατηυΐιΐδ , ιτιΐηιίΙεΓ , ζηΐεγάιαη εαΐΙογ, αί θ^αττων μνσων, ευ^ΟΓ ΜιιΓαίχιπι,
£εηζΐ. τκ θ-ίςαττοντος , 1)ζηο βατηζη. θ-ί^αττί^να,
ίδίηιιΐί , £^ ^ίςα7Γ«/νίί , της 3·ίςα7τα/νί<Ρος.
μαχαςίζαν, ζηβηίΐ. ά μακαρίζω, ^ααγία
οοη)Μ£(ΐίΛαγ^ΐοη. Βε3ΐ:υΓη ρΓ£ε<ϋ<.ο, βε3ΕΪίϊ<:ο,
βιιίίΐγ. μακαρίσω γ Αϋζο^ μαχαριω. ΑοΥζβ. ι.
ίμαχάξίσα, ργαίεγ„ αέΐζν. μίμαχά^ιχα, ρα]β
μ%μαχαξΐσμαι , ίζηο μαχαζκτμάς , [>αίΙΐηάο.
οχτώ μαχα,ζκτμοι , ο8ο όεϋΐίιικϋηεδ. ο *α< »
μακας, βη μάχαρς, βε3ΐ:υ$. τΐϊ μάκιΐξνς > βΐίί
μάχΛξτος, η μαχα^της, \)6ΜΙ\\άο,
ί*»«ΛΡ/ΟΤΗΤΟς.
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Ρογγό, ψιοά Οναεϊ τη νενΙί$ <]ΐιϊ1ηι$άΜη
τερεΐηηί ργϊηιαηι οοηβοηαηίετη ρταμηΗ$ οηιη
ανξηιεηίοι νύ τ<Λ5ττ&>» τίτνφα,, μα,κα,ξίζω.,
μίμαχάξΐ&α, ιά ί,αίϊηϊ εύαηι ΐη ηοηηκΙΙίί οΙ?βεγναηί, ιιί ΐη 1)ί$ , ργαίεγ■ οαίενα ; οιιγγο, οαοπγγϊ, ρυη^ο, ραρυ§ί , ΐαηϋο, ϋπϋυοίι, ΐοιν
ϋεο, ΐοιοι&ΐί, πιοκάεο, Γηοιτιοπϋ, Γροηάεο,
Γροροη-ϋ, ροίοο, ροροία, & ΐηίεγααηι τηη->
ία(ΐ$ νοσαΙΐΙηι$ ρναβηΐΐχ ; Οϋάο, €00ΐά\, οχάθ}
οεαάί; ΐτηο ρνΐβοΐί,αΗηΐ ηιονε θγαοογιαη
ρείΐΗοηειη ιβηιη ρετ εβιεΐείαηΐ, ιηεπιοπϋ,
ρερυ^ί, Γρεροηάί, ςεεατπ, ρεροίεί. Κΐάε
ΈιητηαηιιεΙετη ΐη 8ώοΙΐΪ! νεχί. ΐηΐ(. Ηΐηο ΐΙΙα
αριιά Ροέϊα$ } εεηιΗ, ίεαιΜεπι, ργο «ιΐϊ', ια-|ϊίΓβπΓ>.
χα<, & ,· οοη].ηηΒΐο εορηίαήνα, ηηϊφίατη
ηοη οίνΐα.
Β-ανμάζίΐν , ΐηβηΐί,ργαβεηι αηαγΐα Ιαγ^ΐ.
ά θαυμάζω , γπϊγογ , &άτη\τοτ » βι(. θαυμάσω,
Λογΐβ. ι. ίΒ-αΰμασα, ργαίεγ. α0. τίΒ-αΰμα,τα, ηιαίαΐο $ργαβεκΐϊς ΐη ίεηιιετη τ. τά 3·αΰμα 3, τ2
, ιηίηίΐη, ζάτιύϊΑύο. »' $αυ·
μασιότης, Άάπι'πΜΙΊΐΆΒ. ο &αυμαςός, Άάπιϊ-.
τΜϊϊ$. βε&ί αιιίεηι Β-α,υμάζω, ξεηΐίΐνυηι*
$εά Ιίίς 8^ αιΐαί βερε ηοονβαΐΐ'υητη^
' οτι,' ψιόά, εόη}υη6ΐϊο.
νύν, αγίΐο.βαιη. ργχεροβ.
ίλ<ατί<Ρα, αόοαβιΐ.βήβύΐατ. άΚε&ο τη ίλ7τίς»
η-κςϊλΌτί^ος, Γρε$, ηίΐΐηϊ&βηιρίΐο.απιφιί.εχΐί
ΐη α, τη» ιλΌΊ^Λ > ίλΌτίζω, Γρεπ), άφίλίΒ-ίζω, άεΓρετο, ο και η ίνιλνΐζ, ϊυίλΌηιΓος , φΐί
έεηε ΓρεΓ»Γ, Βοή» ίρβ ίΐχπίδ.
90771-
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σωτηςίας , ξεηΐί.βηξαί. βοηηάα βτηρί. άεβηΐί ΐη ας , ήπια η£ία$ « σωτηξί» > Γδΐυδ, ΐη α.
ρηνητη εχΐί\ ο σωτίίζ, ίπΙναιοΓ. τδ σωτίϊ^ος,
νοααΐ. ώ σωηζ > νενίηιηι ββ αώζω , ΓεΓνο , Λί
νο, άε φιιο ΐη/νά. σωςξον., ρΓεαυπα ςοηΓεΓναιίοηΐδ & Γ&ΐνβΐϊοηίδ, /ζ'ί·«ί λοτςον, ρΓοάαηι Η*·
βεπιάοηϊδ.
,
«ν> ίη , ργαροβίΐο , η^Η άαϋνηιΗ.
άγίαις , ίΛζί. /?/μγ.-βεειιηάα βηιρί. α αγος ,
« α7<α, <τό αγιον , ΓπηέΙυδ , βαηιΐη. άεβηΐΐ ίη
α. , ηιιΐα τηαβοηίΐηηηι εχΐί ΐη ος ριΐΥκιη. ά^ιαζω*
βηΛΐηοο,· ([Μανία ί/αν^ίοηοπί/η', » α7»ο'τ«ς,
ΓαηέΙϊεΕδ. τίϊς α^ίότητος.
νχον , Αονΐβ. 2. νεί ΐιηρεν/εΒ. ά νενίο ίχ&9
Π306Ο, αιίξείιιν ρεν «, κί
ηοίΐηαΊα
νενία.
ΐυχαΐς, Όά(ΐν. ρΐιιναΐ. αϊ τιμα,Τς, νείίιιί,
« ίν^«ν, ογβειο , ρΓεοαείο, νοευπι. ϊυχομαι>
ογο, ορϋο. ΐνχτος, ίυκταΐος, ορΕαΒΐΙίδ. ίυ*τ»ξίονι Γ^ΟΓαπαπι, ογμοπιιπι, Ιοςυδ &ά ριτεοβικίαιη άείΐίήαιυδ.
75αφίί, Ώαί. βη^αΐαν. ιιί ημτϊί άγ(>αφύ, .
6οπρΐΛΐΓ3. άγια 7£α<ρ>>, ί»?Γ» δοΓίρεατα. 7^βω, Γογϊοο. /μϊηυ. 7ζαψα)» ίατϊοαιη. ρνΐτηχ
ίαννίοηον. ρναίενΐΐ. αέϊ. & ηιεά. γίγξαφα,
ΐηαε αίΐαίο αηξηιεηΐο & α. ΐη υι ηιιιίαίο, β£
7£«Φ>?> ηατη £τ λ ρναίενΐίο ηιεάΐο βονηκιηϊην
νενίαΐΐα.
φνλάξανης, Αονΐβ. Χ. ρανύΐεΐρ. ά φυλάττω» Γειτνο., αιίΐοάίο , φιανία ίην^ί. βιιΐιιν.
φυλάξω, Αονΐβ. ι. ι$ΰλαξα. ρναίενιί. α£ί.
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τηφΰλα,χα,. ρα/βτηφύλα'γμαι. Ηίηο φνλα*γμΊίί
\ά <\Μθά εοΙΙοϊΐπίΓ. οφι/λαξ> τκ φνλακος, ου»
βοδ. «φνλακ^,
οαίΐοάίδ, εοηιπιυητίεγ
άίεϋΐίγ φυλάσσω , βεά Αϋϊοϊ σ ίη
ηιϊιΐαηΐ.
ΰμνουζ, υί τός λο7«ζ> ίβτϋιέ βηιρΙϊοΪΗτη ;
6 ϋηνοζ, ΥιγτηηνίΒ, Ιζνα } ς<;1εΒΓ3ΐ:ϊο. ψιώΒ^ηαίί
βί ηαίιινα & βΐήΐίο «χρίίεαί Ροηίαηη: ηοβεΥ
Ιίί^ν 2. ΙηβίΙ.ρο'έί. εαρ. } 1 , ύμνίω , Ιπυάο, εε*
Ιε&ιο. βηίιιγ. υμνήσω, αί φιλίω} φιλήσω.
λατξίίας , αούκβιί. ρΐηγαΐ.βεοιηάϊι βΐηρίϊΐ^
λ λατξίία, φιοά Ιήε ουίευπι (ϋνΐηυιη } ίοΐίςαβ
ϋεο άε ΛΧ.ΜΤΛ βξηΐβεαί: , φια ηοΐΐο βγεψιε?ι$ εβ
αρυά Τΐ)εοΙθ£θ$ > φιαπινή ξεηεγαΐί β§ηϊβοαΐιι
ίάειη βί ([ηοά ΓείΎίευδ. νετ&αηι λατζίνω, ίει>
νιο , βχΐα ίαγ^ΐοηα. βίίΐέΥ. λατρίύσω. 6 λατξγΐζ, Γ.ιπιιι1υ$, ίεητυδ, ευΙίΟΓ. ρνζηια βηιρί,
»' λατ^/ς , λατ<νος , ί»πΐϋΐ3 , ευΐεπχ , βεαιηάα
ςοηίγα&ογαηι.
σύν, ρταροβί. γεξϊ( άαίίνυτη. Λϋιεϊ ξνψ»
Χαξα, Ώαΐ^βη^ιιΙ. βεεηίΐάα βτηρί. ν χαξα\
£ίπα<1ιυπι. χα,ίξω, §£ΐιιάεθ, άε φω> ίη Ιηνεβ.
Τύειηα,ί. ργαίεγ. ηιεά. κίχα,ξα,, ίηηε χαζοί,
ηατη α ργαίεγίίο ιηεάϊο βηηί εΐϊαιη νετ&αΐίά
ίη α.
φάβα , Όαί. βηξηΐ. ίιΐϊίαβηιρίκ. ο φόβος>
ίίηιΟΓ, ιηεαίδ. φοβίομάι, ππιεο, ιηεπιο. /»ί.
ηιεά. φοβήσομαι, φοβίας, ιχτπβίΐίδ, πιεαιεη<1αδ.
<π(>οσίφίξον , ΐτηρεγβεΒ. ή ^οσφιρβ, 3<1ΓεΓ0,
εοτηρο/ιίιιηι ό
Φ"* φέςα), ίοτο; άε $«0 νιάΐ
ίη ίΰεηιαί. Ιηνεβί^αί. ή νζοσφοξίί, ο61»£Ϊθ· ό
και
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**ι» » άτξόσφοξος , οοίωπιοιίϋδ, βρίαδ, νιείΐϊδ.
<ατρΛσφόρως> οοπίΓηοοΙέ, ιαηΐίεεί·.
βοαί &ά. «ς «μαίς, »ϋ ηο5, άΐύΐίητ είϊαπι «ς.
«μας , αεαιβιί. ρΐυ,γαΐ. ά ηοηήηαίίνο ν^ώ.
<Ρΐί<Ρωχ.α* , Λογ. ι. αξί. ά ΛαεΓίεΡωμ/, ό'ιΠπΒοο> ΕΓϊηδίτιϊκο, «3^0. όι αγοι πα,τίρίς
£Ίί£α»ιαν ίΐζ-ήμα,ς ΐτδτο το* ^ο^μα^ ί»η£ίί ρ>3ίιθ5 Ιιοο (1ο§ιτΐ3. £/? αΐιίαη ΐενΐϊα οοηρι^αϋοηΪ5 νεΥΐοΥηιη ϊη μι, & οοηιροηϊΐην εχ ρναροΐατη ϊηίΥα ηιιαιη εχίνα εοη/ροβίίοηεηι , & ά
υετίο (ΡίίΡίύμι, (Ιο, βκίιιγ. <Ρώσω> ^ια^ώσω.
Αογίβ.\. ϊιΡωχα, <Ριί(Ρωχα,, ρεγ κ, Ιήηε <Ριά£οσις , ΐτΑά'ιύο , φιχ ρεΓ πΐΗηιιε Ηε.
(α,ντών, ξεηίΐ. ρΐιιγαΐ. ρι·οηοηιεη εοτηροβί.
ϋ/ιγεί ηοηύηαΐϊνο βη^ηΐ. ϊη ζεηϊίϊνο ίαυτπ ,
αι/τ« , ϊη ρΐηναΐί (αυτών , & σφών αυτών , εβ^«έ οίηηΐιΐΊή ρενβοηανιιηι.
3-ησαυρόν , κι τάν λο^ον.' ο 3-τισαυράς , ιΗεΓ»αηΐδ. δησαυρίζωί εΙιείίιΐΓίζο, εΙιεΓβιίΓΟδ ςοΐ%>·,
Ίνα> υε, όϋτψνη&ιο.
ατρόζ , η4 , ρταροβΐ. ζ)ίΐο$ οαβι$ η^αί, &τ*
(ραα βξηϊβεαΐΐοηε Ί νίάε ίη 8$ηΐαχΐ.
όηαΐον , »£ τΛ» λόγον , Κε6ϊιι$. ο ο/χίΓος , ιΐοΐηείΐΐςϋδ, ΓβΓηϋΐβπδ, αά]ε&ϊνϊΐηι αόοηος, άο~
ηΐϋδ. Ιίο βξηϊβοαΐ ρΓορποπι, Γαυπι, υε ροβεΓΟδ Λά Γαιιιη Γευ ρεορπιιιη ζεΐνιιη Γεα &τάο·
ϊΐμι ϊηαε&τβηε.
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ζϋλον , ηΐ τόν λό-γον. ο ζήλος , ζεΐαδ , ίέηίιιΙβΐΐο. ζηλόω, υΐ Λλοω, ςεπηιΙογ, ΓαΓρίοΐο*
βιΐ. ζπλάσω. Αοη ι. (ζήλωνα. ΛοεϊρϊίυΥ ϊη
ίοηατη ΐ? τη τηαΐαηι ραΥίεηι , «ί 6^ ζεΙιΐ53 ηηά
νοχ αΙϊ<ΐΗΛηάο ΐηνιαίατηβ^ηίβεαί. ο ζνλωτός,
5Ρΐτιυ!2η(1ϋ5, ίοίρίοϊοηιίϋδ , ίηνίίίβηάϋδ. βονηιαίητ ζηλωτός Α ίεΥίϊα ρενβοηα ργα(εγίή ραβί
νζιίιλωμα,ι , ίζήλασ&ι, ίζηλωτα,ι.
(ααν, Οίηηε, £εηεγΐ$ ηεαίγζ} <πτας} <&α.ν. το\, Όταίσα., <&αν , ροΐτιροβία α<δτας> αύμα?ΰΐς>
οιηηίδ, υηίνεΓίυδ.
ίπτήινόμίνον > ραΗϊοϊρ. ρναβηί. ίειηρ., α1>
1<ΰηγγομα.ι , [εη ί'&ΐ'γίνομαι , ^ααβ <//ίτζ5ν ροΛ
τιαίςοτ , βεκ ΓαρεΓΓοΓοοΓ, ροΠείΐ εχίίΐο; νήάέ
όι ί^ιγνομίνοι, ροίΐ η&ύ,βα ροίΐεπ ι &τ τ<ί
ίπτηηόμίνον, ψχοά ροίΐε» ηαΓοίευτ; ηηο νετ&ο-, ροΛεπ, βη ροίΙειΪΓΒδ; ιφιγραηΐ εηϊηι
Οταοϊ εοηονεΐα ίΐεηίνα ργο α&βτα&ΐς, τον νίον*
ργο ή νίότης , /ανοηϋϋί. το^ ίυσφϊς, ρνο Ιυσίβίΐα, ρϊεΐ35; Φ" ϊά £βηη$ α/ία, άε ηηϋΗ$ ίη
8γιίαχϊ οοιηροηΗηΥ νεγΙ>ηιη ϊΐΐιιά εχ ργαροβίίοηε \<®\ & γγνομαι , βεη γίνομαι.
ϊ<Ώησπνα.σα.&ιΐ( , Αονΐβ. ι. ϊηβη. νετί.τηεά.
ΟίΓουίτινοΙνο ; νοηιροηιίην αί> ί<ζτί £^ σνιτάω,
α βίί. σι&οίσα. Αονϊβ. ι. ίσ<2τασα. *3ν8Τ6ί.χα>
ΧσπράΑμαι ; ίιϊηο σ<Β-α.σμο\. Αου> 2>. ϊσηιτον , ύα*
ΙεΙ εηϊηι ί>ιιηε Αονϊβϊαη.
ι
(ΡυνηΒ-ωσι, ίετίϊα ρετβοηα ΑοΥΪβ* ι. />λ^
οοιίβΐηξϋνϊ ιηοάί, ά άεροηέκϋ νετίο ^ύναμαι,
ροίΐίιιη, ν*1εοί βαΛ7ΐάα οοήαβαϋοηίί νενύο~
. .
ΥΚΙΛ
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ηιτη ΐη μι, βί■ αχιίεηι ίετηρη$ ζίΐηά ηιιαβ /) <Ρυνάω, (Ρυνήσω, <£\<Ρύνηχα, «Ρ&Ρννιι/α. Αονζβ.λ.
ναίάέ αβίαίια , ί<Ρυνή$νν , βεη ^υν^κν^ ροιυί,
ναΐυί. Αοτζβ. ι. εοτι/αα&. ιοέν ^υνη&ω, α(
Π ν^ΙαεΓΟ. ρίκναΐ. Ιάν ίΡυννι&ώσι. 8αν(
αηΐειη αρηά Οναοος , ιιΐ £τ* αρηά Ι,αΐζηοΒ τηηΐϊα.
νετΒα ίεγηζϊηαΐζοηε ηηζάεηζ ραβϊνα, α(β^ηζβοαίζρηε αέϊζνα, 6^ εχ Ιι$ ιιηιιιη εΐΐαηι εβ εΓιίναμαι, α^ιι$ νενίαίε ; «* ^ΰναμις, τ% <ί"υναίμίως, ροιεηά» , νίΓεα$. 6 ^υνάςιηξ , ΌγαΛϊα^
Ρπηεερ5.
Διάβαιναν 7«νζ «πτ^οσχ'χί/ τον των Λ-Γ'ασκα'λων ί<κτ< Τίίς όμιλοΰντας νξόπτον, χ,αι τ£ς των
ηρξοφητών μα&Υίτάς , μιμτητάζ Ό-ξοσναα φαίνι&αι τ«ς ΐ^ίίινων (ΡΊχ,α,ιοσννης , ίνα <ατάννα τόν χ<^6νον ταΐς πτξο&ίυχαΐς, και ττή Θ?« λατξίία συζωμχ)τ τ«το ζωίΐν^τΗτο ύγ'ιαν χ.αϊ <&λ&τον± τ5τα
<&ί(>ας αγα&ίϋν ίΐναι νομίζονης τό <&(>οσίύ%ί&αι
τψ Θίω μίτά ζα&αζας χ,αι ά<Ριαφ3·0£* ι^νχϋς.
. Τταίΐβνε εηϊηι οοηνεηϋ Ρναεερίονιιηι αά
άίβ:ΐρηΙο$ 7ηοτε$, & Ρτορ&είαηιηι Λζβζριιίοϊ,
νηζΐαΐονε$ εοηνεηζΐ αρρανενε ζΙΙοτί'.ηζ ρφζίζα ,
ΐιΐ οριηϊ ίεηιρονε οναίίοηϊΐηη , & Όεζ βκνζύζο,
& ηιεάζίαίζοζιζ οο?ζνϊναηηι$ , 1)οο νϊίαιη, Ιιοο
βαηίίαίετη, ύοε άζνζίζα$} 1)οο ίετηήηιιτη ίοηο'
ηιιη εβ'ε αι·1>ζίναηΐε$ ονανε Όειιηζ οηηι ριινα
ϊηεονηφΐα αηζνια.
ΜίΐβίίίΓοπιπι ηδίη^νιβ ηιοΓεδ ρζν είι ίη εο$
ιιτίΓηϊ§Γ£ΐΓ€ , φΐί αϊ «ι Ϊ11Ϊ5 εοηίιιεακϋηε εοηΙιαπβΐιηΐιΐΓ, ΡΐΌρίιεϋδπιηΊφΐε (ϋίαριύοδ εοπιηάεπι /υίτίιίβιη χιηαΐατί) ο( ψ&ΐύ 1οη§οπι εΠ:
Ι,ίΐεΥ II.
Κ
κναπι
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χνϋηι ηοΛπαπι, ζά ρΓεοεβ ΐ&εΆι&ηάζ5} οοΐεηάυπιςιιε ϋευπ), & &ά ρίεΕ3Πδ βχείεϊΐίΐίΐοηβηι
03^15 3Γςαε ιηεοιτυρπδ ιηεηαΒίϊδ ΐηεϋίπΒεη«εδ, Ηαηο 3(ϊεό νϊε3ΐη, Ηαηε ίηοο1αιιήΐ:3ϋεπι,
1ΐ35οε βίνίεί38 ηοΛΐ'35, Ηοο εχατειηιώ ΒοηοΓαπι 3ΓΒϊκεπινΐΓ.
' ^ιαβαίναν , \ίηβηϊΐ. ργαβηί α διαβαίνω,
ΐΓ3η$εο, ρεΓει·3η5εο(, οοηφαβΐφη' εχ <Ριά £τ*
βαίνω , ναάο , βιίην. βϊΐσω , ά βάω , ^ιαβήσω.
ρναίεγζί. α&,ίν: βίβηζα, ίΊαβίβκκα.) ΐχαηΠί,
ρεΓνβίϊ, άε ηηο ϊη Οναηιηιαί.
7<^5 εη ιοί, εοιριιηέίΐο.
το των <Ρι<Ρασκαλων τ^ό/ατον, ϊηίεγ αγίϊοηΙιιηι & άϊοΐϊοηεηι , οηηιφια αγΐϊεηΐψ όοηβγηζίατ, εΐε^αηίεγ ίηίενρετίΐηΐ Οηεεΐ άζΒζοηεηζ
αΐζατη οιιτη βιο αΠιοκΙο , ωύ ζη αΙΙαΐο βχειηρίο
<υζάε$, & ζη Ιοοο : τά των φίλων κοινά ; αϊηΐΧ:θΐνηι οιηηία οοΐϊΐηπιηϊίΐ , ργο τά κοινά: των
φίλων, τύς των φίλων /ψαΐ^ας, 3ΐϊΐΐςοιυϊη Ιι"^
Ιιειοδ, ρτΰ τύς (Βταΐ^αζ των φίλων. 8ζτηίΙζα
ραβϊηι ζη οτηηϊ1?ιι$ αιι£ίογίΙηι$ οοαΛΥΥΐιηί, &Γ5 ζη
ύαΰ ίρβι Οιγγβοβοιηζ οταίϊοηε.
αΊ<Ρα,σκα.λων , ζεηίί.ρίιιναΐ. ο £*δάσκαλος ,
οίοέτοϊν α (Ρι^άσχω, άοοεο. ■ « <Ρι^α.ο-χαλία ,
<3ο<3:πηα. τά <Ρί<Ρακτξον> πιεΓεε5, 9αίΕ Ίο&ογΙ
ροηάϊηΐΓ.
ρναροβΐ. ναγζα ύαΐείβξηίβοαΐα,
νατίοί οαβι$ γε^ζΐ.
όμιλχντας , αοεηβί. ρΐηναΐ. ραγΐζοίρ. ργαβεηί. ΐεηιρ. αϊ όμιλίω, νεΓίοΓ, οοηνειτΓοΓ,
οοηίαεηιάϊηεΓη Η&βεο. {ιιίιιγ. ομιλήσω , ρϊαίεγϊί. α3. ήμίληχα. Ηζηο ομιλία , εοηνειΤίΐάο ι
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ΐίο, οοηΓπείικΙο, οοηρί:είΓϋ5, οοΐΐοηηίιΐιη ,
ψιοά ηοηιεη ίγανβηΗί είΐπηι ιιβα αά εοησζοηεί,
& ρναίϊοηα ϊη οοηνειΛϊΙυ$ γεεζίαγϊ βίίίας ,
ιιηάε Ιιο?ηΐΙί<ε βαη&ογηηι Ραΐγκτη. ομιλΐΐν τω
^/«Γασκαλω, νειΤίΐϊ Ί & η§εΓε οπιτι ρΐ3?οερΐοΓβ.
Νατη νεγία εοηνεγβαηάϊ άηίϊν«ηι γε^ιιηΐ. ο όμιΛητύς . (ίϊΓςϊρυΙυδ , ίϋηηϊ1Ϊ3Π5.
τ(>ό<ατον , 6 τζόγος , ΐεγίϊα βιηρΗσ. β^ηϊβίΛί ιϊιογ^γπ, βειιπ\ονε$, α τξί/ζα-ω, νειτο, γπιηο,
ργϊτηα εοη]υξα{. ίαγ^ΐοη. ργαίεγ. ΐηεά. τίτξο·
ηα?η άιβ^ΙΙαΙα φια %η βυίιιγο ίαΐεηί «,
τηηίαηΐ χΒνά ίη ργαΐεγίίο ιηεάίο ϊη ο, Ιηηο νεγΙα/ε τξαΌπίΙ , οοηνειτίΐο, 6 <τξό<Βτος, ηηοδ, &
Ιαίϊηέ, ΐΓορυδ, αραά θναηιιηαΐίοο! & Μείοτεε.
Ό-ξοφηταν , ξεηζί:ρΐιιγ.ργϊιηαβιήρΐ. 6 <&ξοφήτηζ, ΡΓορΗείΕ, νοοαίΐνο ώ Ότξοφιίτα , βΐ
ΛΌ-ζόφημι, ρΓ^ίΙϊεο, ρΓορΗείίζο, εοαιροβ.εχ
(Βτ^ά & φηα-ύ. « ατξοφΐηίς , τ7,ς ^οφιίτ/εΓος,
Γα.τηϊηα ίαηϋίοα, ρΓ0ΓΗειϊίΓ3. ΐονιηαηίηγ εηι?η
ά τηαβαάϊηϊ$ βώβαηίϊνή εϊϊαηι βαηύηα βηΙ·
βαηΐίνα.
μα.5γ\τάς , αεαιβ. ρΐηγ. ρνϊιηα βη/ρί, 6 μφ3·»τ«ς, (ϋίεϊρυΐιΐδ , ά μαν&άνω, άιίαο, κύ Ιαίΐηέ (ϋοίρυΐιΐδ, ά θίΓοο, ά μα,ν&άνω.
μιμητές, αεεαβ ρΐιιγαΐ. ργϊηια βηιρί. ο μιματιίΐς, ϊιηηαΟΟΓ* ά νεγίο μίμίομαι, ϊπίϊιόγ.
ργϊηια εοηηι^αί. εϊγεηιηβεχ. ψιοά αεαηβαΐϊνητη
τεξζί. Ηϊηε Ιαίϊηέ ιηί?ηια , ραηίοηήηιια , Ηίίίπο, §είΙίου1^£υΓ, οπιηϊιιιηςυε Γίοΐϊοιιΐνΐδ ίηιί1310Γ. « μίμησις, τ»ς μιμιίσίως, ϊιηϊΐαπο. »
μίμώ, της μιμόος, μιμϊίς, ({Μανία ώεΐίη. εοη
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ίγαΰ. ίΪΓηιΉ. ΑρρεΙΙαίην ύοο ηονύ?ιε, ηηοά
α£Ιϊοηε$ Ιοηύίής ϊτηϊΐείιη·.
φαίναΒαι , ϊηβηϊί. ρναβεηΣ ραβί ναοϊϊ νεί
τηεβία, α (φαίνομαι, νίοΙεοΓ, ζρρ&ΐΰο, αξί.εβ
φαίνω, αιβ($ναΗαβαηίβξηίβςαία ;βιιΐ. φάνω,
ρναύεν. α£ί. <&(φαγκα , ραβ". <οίφαμμαι.
ΐΚίίνων, £εη. ρ/αν. ιιί των λόγων, ίκίΐνος,
ίχιίνη , ίκίΐνο, ϋΐε, ρνοηοιηεη άεηιοηβταΐίνιιιη.
δικαιοσύνης, ηΐ τΐ!\ς τιμής, η δικαιοσύνη*
)ϋβίεΪ3. ό δίκαιος, ή δικαία, τά δίκαιον, /οίίΐΐδ.
εοΐηραναίϊνη$ 6 δικαιότίξος, » δικαιοτίξα, τον
δικαιότίζον , ϋετ ο , ηοη ρεν ω.
Χξάνον, ο Χιόνος, εειυριΐδ. ΐενϊία βιηρίΐοίηηι. ό χρονικός, εειτιροπιΐίδ, αά ίειτιρνίδ ρερϊΐηεηδ. τα" χρονικά, ηΗ αηηοΐαΐην ^ιιο ίεηιρονε φιϊά^ηε ^εβηιη βί.
<&τ(>οσίυχαϊς , ιιίτιμαΐς, άαί. ρΐιιναϊ. η <5τςοσιυχά, ίάεηι αηοά Ιυχγΐ , οπιΐϊο, ρΓεο3α"ο.
μίλίτη, κι τιμΐ), ή μίλίτη, πτεά'ΐΐ&ΐΐο ,
οχιτΛ, εχ6Γθίΐ3ΐϊο, ίιικϋιιΐϊΐ. Τνϊίηττι εβ ϊΙΙηά
κηίιι$ εχ βερΐενι 8αρϊε7ΐίζίιι$ μίλίτη τό (&αν ,
6χεΓθΪ£3ϋϊο εΐί οπιηί». μίλίτάω, ιηαάΊζοτ, ιιί
τιμάω. /«ίβΓ. μίλίτήσω. * '■
σνζώμιν , ργαβεηί. (επ?ρ. οοηβηιΒ': τηοάϊ α
νετϋο συζάω, εχ σύν
ζάω, νΐνο,' αά νενΙντη: ςοπνίνο, Πιηυΐ νίνο. βηίην. ζήσω, συ
ζήσω. Αογϊβ.ι. 'ίζησα, συνίζησα.- ϋοηβνηϊΐηγ αιιίεΐϋ νενίητη σνζώμίν 1)Ϊ£ ςντη άαίίνο νϊ
?ιε βία! ργαρο/Λίοηε$ νατίε νιιιίαηί, ΐία

ία-

οοηΐι«ο, &ε. οοπιεείο, οοιηΐιϊΐίο , οοιηροηο,
•ϋγο
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ρτο οοηειίο, &ο. (χα/ΐαο, ϋΓ2ηο, εγλΗο, />π>
ΕΓ3π$μαο, ρείΐαοεο, ρτο ρειίυοέο, ίπίΓηίιΐο,
ϋ1ί£>ο, ρνο ϊηιηϊ«ο &ο. οίΓυηάο, />γο οΜαηάο , οοεαΓΓο , &ίΓεΐΌ, δτ5
;» όαίετκ.
^ τ»το^ ργοηοιτιεη άειηοηβναύυιιηι. «τος,
ά'ι/τΗ, τκτο, ηίε, ίιχε, Ηοο.
ζωύν> »'
νίίπ, βοαηά** βηιρί.
' '
ύγίαν, αύ την μπααν, ή ύγίία, ίίηί(35. ΰΐοϊίιιτ εΐϊα?η ύγίίΐα. 6 και υι &γι*Ις, χαι τά «/ν'ίς»
ί^ηυδ; αοεηβαί. τόν ίτ/ια, υγιαίνω, Γαηυβ Πιπί;
ηΐίϊηία οοηβίξαίϊοηϊί Ικιν^ίοηον.
,'<Βτλ2τον> υ( τάν λόγον. οΉτλ«τος, (Ιϊνΐήίε.
ατλατίω, άϊνζ$ Γιάπη, βιιΐην. <β·λ«τ»ία», υί φ<λίω, φιλήσω, ο Ηλύσιος, (Ιίνεδ. Ό-λχσίως*
ορυίεηεεΓ, αβυηϋε. ό/®·λ«το;, ΡΙνίΕΐΐδ, ϋεαϊ
άϊνΐαβΓϋΓη, Ηειή άίνίύχ.
<Βτίςχς, Ηηι,ς, ΐειτηΐηιΐδ, ξεηενϊχ ηειιίΗ ;
νί τά χξ>ίαζ , ηιιϊηΐα άεείϊηαί. αοηίναοίον. τί
ά·γα&ων ? κί ταν ξάλω*. το αγαθόν > βοηυιτϊ. ο αγα&ός, 5οη\ΐδ. οοηφαναΐ. αζίίων,
βίλτ'ιων.
ίιναι, ζηβηϊήνιις ρναβη; α!> ίΐμ) , ίαπ).
νομίζονης , ρατΐίΰϊρ. ρναβαι$ ίεψρ. ά νομί
ζω, ρυιο, αΛίϋΓΟΓ. ητιατία οοηβίζαί. Ιατ^ί.
βαί. νομίσω , Λαΐοε νομιω. ρν&ίεν; νίνόμιχ,α.
ραβ ΐίνάμισμαι. Ηϊηα νόμ,ισμα, ηιαιτπϋπι»;
Ρνίηοίρί$ αυί Μαξϊβί'αίΗί ανΗΐΥΪο ΐία
ςνβνιηβί &'βξηαΐιαη.
ι&ορσίύχί&αι , ϊηβηΐί'ινιΐΒ σι/τη ητίΐοξίΐο
βιιρρίεΐ νκεΐηηοιη,ίηκ. Ναιη τοΝ <&(>οο~ίύχί&αι ,
Κ' γ

.

ί'Λζβ

ιϊό
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ϊόειη φ ηο « <&^οσίυχγί , < χάχλο. €ουιρονΊϊ.υν
η «Ώτ^ος £τ' 'ίνχομαι > ογο , ριτεςοι·. βκίυν. τηεά.
?υξομ.αΛ ΐΐτφινβίί. ίυχόμην. Αϋϊεε ύυχόμην,
ηκιίαηΐ εηϊιη Αϋϊεϊ ίυ ιη «ν. Κε^Ίί αηΐειη
αρξοοίύχομαι , ηΐ & βηιρίεχ ίυχομαι άαΐϊνιίτη.
ίυχα τω Θίω ν&τϊ(> Ιμκ > ρΓεο&Γε Όευιη ρΐΌ
πιε.
,
μΛτά , ρναροβΐ. νατϊανι Ιαϊ?εί β^ηΐβεαίίοηοη £τ' εοηβηιΕΗοηειη.
καθ-αρας, £(η. βηζ. βεαιηάα; βινρΐ. χα&αξός, ραηίδ. η χαΒ-αξά, ηοη χαΒαξϋ, τό χα~
3-α.ξόν.
,
,
ά<Ριαφ&όρχ > ϊιΐ τ* λό·γχ , ο καί υι α'εΓ/α'φΒ-Οξος, κα< τα ά^ίάφΒοξον , ϊηοοΓΓΐιρ£υ5. 5κ£
ίενηιϊηαίϊοηβ οοιηργείιεηάίΐ; άιιο ξεηενα,
ψάρρε εοτηρββίιιηι , ηηό άεοοιηροβίιιηι-, εχ ρνϊΐηΐίινα ραγϊϊοηία α, & <Γ/α\ £^ φ&ο'^ος, οογΓυρΕΪο. Κβτΐηιηι εβ φ&ίίξω, φηηία εοηρι^αί.
Ιαν^ί. (Ρια,φ&ίίξω , οοιπιπιρο.
φθίςω.
Αονϊβ. ι. βφθ^α. ρηείενϊΙ:. αΕί. ίφΒαζζα.
ρταίίΗί. ιηεά. έ'φθ'ΟΡα. ΗίηοφΒ^ά^ & φΒό, ξος, &1 α και » α<ΡιαφΒοξος.
ψυχίάς, ή-φνχϊΙ, ζτήΐΏΛ. βεαιηι}<ζ βηιρί. ό
•ψυχικός > αηίπιαίϊδ.
ώσ&ης» 7α^
σάματι φας, «λ/ος, έ'τω
ψι$$ ζΕτςοτί^κ' , « οιί» τνφλω ζημία , τοΝ ^«ί
ςςαν τον »λ/ον> «τσοσκ ζημία Χξίςιανω,'τό μ$
βΒ-ςρσίύχί&αι συνίχως , κα/ Λα1 τ«ς «ι#«ς τοΝ τκ
Χς/ς-δ φως «/ς τ>)ν ψι/^Λ ίΐσά^υν; και το/ τίς
κκ αν «κΐϊΓλα^^»
&*υμχ(ηη την τη Θίί
φ/λαρθ^ω-ζϊΓ/'αν, $ν ί/ς «//ας ίΊΒ·(^ίίχ¥νται, το
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σαΰτην < νιμύν ανΒ-(>ώ<ΐΒ·οις χαξίζόμίνος , άς χ&ϊ
ατροσίυχΤίς αξιωσαι και ομιλίας τ>Γς ΐαι/πϊ ; Θ&3
άς άλη&ως λαλϊίμίν τω «α/ςω τϋς <ΰτξοσίυχτις , <Ρϊ νις ζαι τοις άγγίλοις συναπτόμ&α , και
τ>ίν πτξός τα! άλο^ακοηων'ιαν <αολύ φαινομ&α.
^ι/χφίύ^οντας.
Ουειηαάηιοάηνι εηϊτηεογρογϊ Ιυχ, 8οΙ (εβ)
βε αηιιπα ογαίίο. 8ϊ ϊξϊίιιγ εαεο , ρατια, ηο?ι
νιώνε 8οΙετη , ηηαηία ραηα Οιγίβϊαηα (ενϊ()
ηοη ονατε αβζώιέ, & ρεγ ογαΗοηειη ΟΐΥΐβΐ
Ιιιηιεη ϊη αηϊιηατη ϊηάηεενε? Αΐ <ρη ^ήϊ$ ηοη
ο&βυρφαί £^ αάηήνείηγ Όεϊ ύηηιαηϊίαίεηι ,
ηναιη ϊη ηο$ οβεηάϊί , ΐαηΐηηι Ιοηογετη ίιοτηϊ·
ιύΐιιϊάοηαη$ , α( ξ? ογαίϊοηε άί^ηεΐπγ (ϊίίοί)
οοηνεγβίΐϊοηε βια ? Ώεο εηϊτη νεγέ Ιο^ιάίτιπγ ίετηρογε ογαύϊοηίί , ρεγ ^■ααηι &' ΛηξεΙΗ '
νοραίαΜΚΥ,
ίΙΙαηι αά ϊγγαίϊοηαΐϊα οοΐητηκηίοηετη ιηιιΐίιιτη νΐάειτιαγ εβιι^ϊεηίεί.
( Εΐεηΐπι ρεπηοΐβ πϋ δοΐ ίΛε ΙιιπιίηίΒυδ Γαϊδ
οοτροΓ» , Ίχλ αηϊωοδ Πιο α,αοάΉη Ιαεηϊηβ νεΛίε 0Γ3ΓΪ0. Ορ3ΐΓε ίΐ οοϋΐίδ, Οίΐρίο ΓυρρΙϊανίΓη
είΐ , δοΐοπι νίαεΓε ηοη ροίΓε , ςυβηεο ε3ηϋεϊη
§Γανίιΐ5 πιαίαπι ηοηιίηΐ ύηπίΗϊηο ηοη ρΓεα3Π
&1Ιίάυε, & ϊζά ΟηπίΙϊ Ιαεε ναΟΒηεειη αΓοηην
ίειιε απίππίΓη, ΓοΓε ρηε3&ϊπιιΐ5? ΒοηΪΓίΐδ ροπτό
Όεϊ, εύηι §εηιΐ5 ηυΓηαηοπι ΐζηία §Ιοπ3 ίην
ρειεϊνίε, υε 3& εο 3£ΐθΓαΐΊ, υάφΐε Ιΐεαηι Πά
θει ε εοηιηιεΓοϊηηϊ νεΙΪΓ, (}υεηι ηοΩτυπι, ςαίε,ίο, ίη 3άηιΪΓ3είοηβτη ίΙηροΓεπιηυε ηοη εοημείαεϊ Οιτιηίηο εηίπι εαιτι Οεο Ιο^υίηιιΐΓ, εριοίίεδ ηοδ ρΓεεΐϋνΐδ άζύηηη$. 0}λά ϊϊβπίΓαποηβ
Κ 4
» η*-
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ν

3 ηιΐυΓα Βεΐΐααπιπι 1οη§ίιΐ5 Γεεεάεηΐεί, Αη*
§εΙ;5 εχίε^υΗΓΠϋΓ.'
ω7<ταπζ, ΐ\η€ΐΐ\ΆάΐΏθά\3νη , αάνεγΐ;.
σώματι, τδ σώμα, τ2 σώματος, 00Γρα5>
φΐϊηίαβηφίί^ 6 σωματικός , εοΓροΓευδ.
φως, ξβηετΐς ηειιίγι. τη φωτός, Ιαχ, 1α/ιηεη, ηΗΐηΐα βηιρίιο.
ήλιος, ηί άλογος, 5ο1, ήλιακάς, Γοΐβπδ,
^ί/θί/ άάβ&ϊυιιιη ϊηβγα οεαιγγϊΐ.
Ήτω, Πε, αάνενί. βίΐηεηΐε φοεαίΐ αάάϊίην
0-. «τως» φιαιηνΐ! ϊά ηοη βειηρεγ οίβεννείιιγ.
ίι, εοηβιηΕϋο, α φια ηαία νϊάεΐηγ Ιαίίηα ,
Π, Ιενϊ βρϊγΐία ϊη ς ηιηίαίο,
έν, ί§κιΐΓ, εοη]ηη6ίΐο,
τυφλω, ηΐ τω λόγω. ό τνφλός, οχοχι$.
»' τυφλότας, €χοϊιά$. τνφλόω, εχείεεο, «ί/
<Γ«λοΛ). « τνφλωσις, εχε^εαηο.
ζημία, πΐϊΐΐφ:», ροεπα, βεαιηάα βιηρίϊηητη.
τδ μί) ό^φν , ΐίεπιτη βχώϊί ϊηβηίήνηε αιτη
ΛΥϋεηΙο νϊεεηι ηοηύηϊ$.
μύ, αάνεγί. ηε^αηάΐ , ηοη,
ό^φν, ϊηβη. ρναβεης , κίτιμαν, οςαω> νϊάεο. όξάσω, &ςα%α>, ίω^α^α, φιανε ργαροηαίιιπ, νίάε Ογείβεγηηι, .
<®όαη , /(έτη. ά φόρος, (\ααηΐαέ} ΐηίεγγοξαΐίνε*
.
συηχως, αάύενίϊϊΐνι , εοηϋΐηιαέ, ϊίΐϊάαε.
ΛάβΒινΗΠΐ ό Λα) η συηχύξτ ώα) τά σνν%χ!ς,
ςοηπηιιυδ ^ργϊτηίΒ ςοηΐγαΒογηιη. τη συνίχίΐα,
ςοηαηνίίΕίο, οοηοεχϊρ.
—

(3ΚΑΜΜΑΤΙ0Α.
«Γ<β^ οίΐίΐι ξεηΐίζνο β^ζζζβεαί ρεΓ.
ϊισά'γίΐνΙ ΐηβη. ργαβη$ )
κατάγω, ίηϋΓΟ^υοο. οο7ΐ>·] οηΗητ εχ βΥαροβί. ίις & άγω.βιιί.
αζο.\ Αογ. 2. ηγον» & ερεηίΐεβ ηγα-γον.
τίς, τί, ςι»8 , <ρχ, ψχ'ιά, βειι φΐοΗ , τηΐεννοξαίϊνιιηι & ζηβηζίητη, αΙίφΐ'Λ , αϋςιια,
β1ΐ(]ΐιθΓΐ,·
ίηίεγχ${ταΐίο εβ} αιιζηία βιηρίζοζιιτη.
«χ , αάνεγΙζιιιη ηε^αηΛζ. χχ άζεΠην-, ββεφιαίιΐΥ νοεαίίϊ, ιιΐ 1)ΐε, αυ.1 άϊρ1)ύοηξ!ΐ$.
β βεηηαίιΐΥ εοηβοηαη$ , εανείφιε αεεειζίιι , β
ηοη αοαρίαΐ αί> εηείζύεα.
άν , νοειύα ύαε τηηίίζ αβιΐ &ηζίογζ$ εβ ζη
Ο'ναεα Ιϊηξκα, άε φια Ιεβέ εαρ. ι6. ΟΥαιηΐζζαίζεα, & εαρ. ιρ. 8}'ηίαχεοί.
ΐχΛτλαγίίη , Αογϊβ.1. ορΐαί. ηιοάζ, νενίϊ
ραβί αί ίχ.Ότλύττομα.1 , νεί ίκ&τλήσσομαι , οΙ?ήυρείεο; ακοηΐαΐδ Γαιή, βυροΓε ρεΓεεΙΙοΓ.
ΑΒζνυτη εβ Ιχ,Φλήσσω > ρεΓοείΐο , ρεΓϋειτείίΐασ. ςοιηροβίηηι αί>
<&λήττω, φιαγία
εοηβίξαί. βηί. (&λήξω, Ιζ^λήξω. Αονζβ. ι.
ΐξίτ&λϊιζα. Αονϊβ.%. Ι-Βλχιγον, « τηηΐαίο ζη α.
ΐξίΌτλαγον , Ιαίιείαηε εύαγα£ίβγζβζεα?ιι γ. Αο
νζβ. ■χ,ραίβ. νητΧα^·, ί^ί^λά^ν. Αογζβ.1.
ορίαί. ΠΒ-λαγίΜν , ίχ&τλα.'γίίκν , ίΚΌ-λαγίίϋΐς } ίχφιλαν&(>ω(&ία.ν , βεειιηάα βηζρΐ. » φιλαν&ξο*«πτία, Ηιιπΐ£ΐηίΐ35. 6 χα] » φ/λαν^ΜΉτος , Ηκ«ν» ανί.ρο/ψο/. ο;> « ο.
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ί<&ι<Ρίΐχ.νυτα.ι > ρναβεηΐ. ΐετηρ.ϊηάίεαί.νιοάι,
•οεν^ι ραβ.βεη τηεαϊι, ·αΙ> ΐφΐ^ακαυμι , οίϊεηάο.
ίΦη^ίίκνυμαι , ϊάειη ■> νεί ραβίνε οΛεη^ΟΓ. «μμ'ροβϋιηι αΙ? νπ\ & ^ύχνυμι , αιιανία οοη]ΐΐ£αΐ.
νεγίονητη ίη μι, φιοά β/α (εηιρονα βαηιιΐ ά
<Ρίΐχνΰω
(Ρίίχ,ω. Ηίηο ΐττί^αξις , άενηοηΆτζ.ΐΐο. ί7Γΐ<Ρίΐζτιχ,ός λόγος, ογβπο ιΙεηιοηίΐΓ&είν».
τοοα,ΰτην, ηί τϋν τιμάν, τοσκτος, ιαηεαδ,
τοσαύτη, ΐαηΐΛ, τοσπτο, ΧΧΆΧχαχι. ΝειιίΥΜτη
ηοη ύαίεΐ^
,
τιμγ\ν , »' νιμίη , Ιιοπογ. βεευηάα βψιρί* τι
μάω , Ηοπογο. 6 χαι « τίμιος , ΗοηοΓ3ηάϋ5 ,
ρΓεεϊοΓϋδ. Ναηι τιμά, ρΓεααπι ηυοαΊΐε & υλ·
ΙοΓεπι χ€\β^ηίβεαί.
χαξίζομίνος , ραγίίείρ. ργαβεηΐ. (είηρ. νεν&.
ιηεά. ά χαρίζομαι, άοηο, Ιηγ^ϊογ, §ν3πίϊα)Γ,
Γεηη §Γ3£απι ίααο. βαίηγ. τηεά. χαξίσομαι. ραγ
ίίείρ. ραβ^ χίχα,ξίσμίνος, §Γαϋθδ , βοοερηίδ;
ηηάε ΐνίίηηι ίΙΙαά Ηοιηενί, ίμω χ&χα(>ισμίνί
Β-υμφ, πιεο ς!ΐ3Γε αηΐιηο. τοΝ χάρισμα, άοηηιη.
ως, γε^Η && ϊηβηίΐίνιηη. ώς άξιωααι, αά
νεγίητη, «ίάϊ§π3Π, ργο ώς αξιώο~νι, νεί αξιωάζι/ωσαι, Αονίβ. ι. ίηβηίί. ηΐ <Ρηλωσαι} α
νενίο άξιόω, άίοροΐ, ώ§ηιπτι εεηίέο; ίΐαη
ρυ£ο, εχίίΗιηο; ρνίοτί ββηίβεαίίοηε εοηβνηίίιιν αιτη §εηϊ(ϊνο. ραβίνιινι αζιόομαι, άι^ηυϊ
ΟίηίβΟΓ^ άι^ηογ, ραβίνε, ιιί ιΜκά ΡΪΥβϊϊϋ.
ϋοη|ϋ§ίο ΑηοΗϊί* νεηεπϋ (ϋ§π3ΐε ΓηρεΓ^ο. ιίβξ'ί*, ώ^πίκίδ. κα,τ'αξ'κιν, ρΓΟ (%ηί
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*3ΐε. $ άξιος, θί §ηια5 , αξία, άξιον; τε$ζί( £εηίΗνηΐη; τά αξίωμα, <ϋ£ηΪΓ35, άϊ§ηαπο, &*
αριιά Ρί)ϊΙοβρΙ)ο$ αχϊοιηα, ρΓοηυηααειιηι οογειιιη, &<τνί<ΐεη53 & εχρ1θΓ3είε νεπεβείε. άξίως,
ώ'§ηε.
τ«ς, ατίϊο. /αηίτργαροΓ. ίϊο αάΐϊΐείητ τιια^ονϊ$ ετηρ})αβ$ ■ξνηΐϊα, ρΐεηϊμς εηϊηι
βοήηηΐϊιι$ εβ ομιλίας της ίαυτί, ψιιώη της ομιλίας
ίαυτΐί.
αληθώς, νεΓέ, αίνΐτύ. ό χάι κ άλη&νς , τα
αλ«θίς, ν?ηΐ8. « αλή5ίΐα, νεπ£35. άλν5ίύω,
\€ΐ&χ Γυπι, ,
λαλχμϊν , ΐΐί φιλ5μίν , ρναβαιΐ. ίειιιρ. ϊίΐάϊχαίϊνϊ τηοάϊ,. ά λαλίω, Ιο^ιιογ. λαλήσω, λίλάληπα. ό λάλος , 1θ(}ΐΐ3Χ. λαλίςίξος , λαλίςατος , γε^Η 1)ίε άαήνητη.
χαίξω , άαϊ. βηρμί. (βτίϊα βτηρί. ο καιοβς ,
£€Γηρα5, ορροΓθΐηίΐ35* άκαιρος, ίπιροΓεοηιΐ8.
'ίυκαίξρς, ορροΓΕυηιΐδ. ίυκαιξία, ορροηνιηιΊΕδ.
άηι^ίλοις, ιιΐ τοις λόγο/ς, ο ά^^λ$ς, 3η§ε1ιΐ5} ηαηοίϋδ, 4 νεγί>ο άγγίλλω, ηυηαο,
ψιϊηΐίε εοηρίξ. Ιαγ^ί.βιΐ. ά^γίλω, Λοτϊβ, ι.
ϊί^ίΐλα. εο7ηροβίηηί- ίυαγγίλλω, βηηυηοϊο,
βοηυπι ηυηΕίοπι ίεΓΟ. ίυα^ίλιον, Εν3η§εΙίιίΓη, βοηιπη ηπηείαηι ; ίΐειτι πιειτοεε, φίκ
ο1) &οηυηι ηοηείιιιη άΆίητ.
συναπτόμί^-α, ραβί ρναβη$ ϊηάϊεαί. ιηοάί,
ΐΐ( τυπτόμί5α, ά συνάπτομαι, οοη/υη§θΓ,
ηβΛοΓ, ΗίΕΓεο, ά συν δτ1 άπτομαι, ΐΛΩξο,
ΙΐίΕΓεο, βάΙιΧΓεΓοο. ΑζΙΐνηιη άπτω, ρτϊηια
οοη-Ηβαί. ύαν^ίοη. Ηϊηε αφή , Ιίΐέϊυϊ > ηεχοκ,
βοη

ΙΪ& '
Γοηπεχίο.
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ό άτττός, εα&ϋίδ,

τά ώπτόν, ϋα»

α?\ο-γ<ζ, ίίί τά ζύλα, ο άλογος, Γ3ϊϊοηΪ5
εχρεΓδ. αλογον ζωον, αηΐητίδΐ πιΐίοηε 03Γεη5.
άλογα,, πηρπίϋεηΓΪα.
,
κοινωνίαν, τύν μνσαν, ήκοινων'ιαν, οοιτίΓημηίο, ρίίΓΕίαρΗϋίο. ο »<ΜΐΌ)»οΝς, ρ2«ίοερ5^ κο/νωνός τ« θ^ασ-κς, Γοαα5 αικΙ^αίΕ. κοινωνάω,
ραΓΠοερδ Γϋΐη ; ίίΥίϊα ΰοηβί^ηί. οησίιΐιιβεχοηιηι, τί£ΐί ξβηϊίΐυκτη, ηί βοΐεηΐ ηονήηα &*
νενία ραγϋαϊραηάΐ.
πολύ, 1)ίσ βιψρίεΐ νϊεειη αάνενίη , αΐϊα!
ηονιεη ^ε?ιετϊ$ ηεηίνϊ. ιηαβειιΐ. 6 τιολύς , βαιη.
Μ ττολλν ■ ηεηίν. πολύ, οοιηραναΐ. ο και »
πλϊ'ιω, καϊ τό πλιΐον, βηρενίαί. πλίΐτος, 7ΐλύπλίΐςον.
φαινόμί&α , ργαβηΐ. ίεϊϊΐρ. ιιΐ τυσττόμ<&α ,
ίηάϊεαί. τηοάϊ ά φαίνω, βεα φαίνομαι, άε %ιιο
^αιη βιιρτά.
(Ριαφίύγοντίς . ρατί'ιο. ρταβειιί. ίεηψ. ά <Ριααύγω, οίϊίι^ίο; ϋοηφοβΐαηι ά <Ριά & φίΰ^ω,
ίΰ^κ:. 8εειιηά& εοη]ΐ{ξαί. Ιαγ^ΐ.βηϊιιν. φ*ΰξω9
α ρηΒίενϊί. τηεάΐο τιίφιτ^α β{ φυγί, ίθ£3.
Άγγίλων η/ά% ϊογον « ττ^ραιυ'χ^ , ύττί^αί^ασα
κα) τ>Ιν ίκίίνων α'ξίαν, ίΐ7Π(> κξξΐττόν ίςι τ«ς α^")ίλ»ν αξίας τ<5 Θ«ω ίΊαλί^ι&αι άλλ' όμως
%τιγ Ζξίΐττόν ί ς~ι , άυτοι ^^άσκασιν ήμας , συν
πολλοί μίν φόβω τα\ ίυχάς ·πξοσψ^οντίζ , παξίχονης <Γέ ημη ίι<ί"ίναι και μαν&ανίΐν , οτι ττξο·
βηκα τω θίω 7τ$07ΐόντας σύν 'χ,αςα. και φόβω
«τίτο ττοίίΓν. φόβω μϊν , ^ί^οικότας μΜ της
7Τξ0-
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πξοσ*υ?$ξ ανάξιοι φανωμίν. Χα-ξάς οΡέ μίςύζ,
γινομίνπς ίΐτ] τω μνγί&ίΐ τν,ς τιμής, Ότι τοιαύ
της και τοιαύτης προνοίας το 3~νητον κξΐΰίΒτι 7*"
νος, ως κχι &*ϊας απόλαυαν- 6μιλιάς συηχως,
ης ααι τό Βτιητοι αναι και πξόσκαιφι Λαφ«ίγομίν, <%ήσα μίν οντίς ξτνητοϊ, τη <Ρ£ 7Γζύς θίόν
ομιλία 7Γ^6ς ά5άνατον ζωνΙν μίταβαίνοντίς.
Ληξείογηιη εηίηι οριι$ οναίϊο ίγαηβεεηάεικ
& ίρβογιιτη άί^ήϊίαΐεηι , βφιίάεηι ηιεΙήι$ εβ
Αη^εΙοηηη άί^ηΗαΐε Ώεο ευΙΙοψύ. Αϋαηιεη
ηηοά νιεΙήι$ βί} ϊρβιηεί όοαεϊΐί ηο$-> εη-ιη ίϋϋίίο
ηυϊάεηι ΐίηιονε ογαίϊοΐ2ε$ ααβγεηίε$ , ργαύεΜε:
νεγό ηοΗ$ βίη £^ άϊβνεγε, ψιοά ρατ' εβ Ώεα
αεεεάεηίε$ ϋΗΜ ξαιιάϊο £τ' ΐίηΐϋγε ύοε βαεενε ;
ίίηιογε φαάετη , νεγιύΐ ηε ίφραγεαιηιι$ ϊηϋ§τι%
ογαίΐοηϊί, ρΐεηϊ νεγό ραηάϊί βϊ&ϊ, οΙ> ηια^ηϊϊαάΐηεηι ύοηογί$ , ^ηοά ΐαηΐα & ΐαΐίργονιάεη·
ίΐα τηοΗαΙε άϊ^ηαίηιη βί βεηιΐί» ΐίί
άϊνϊηα
βγιιεγείκγ εαηνεγβαύοηί$ αβϊάιιέ , ρεγ ^ιιαιη
ι?ιογ(αΙε$ ε(β ζ^εαάηΗ είβιι^ίηιιΐί, ηαίμτα ίβύάειη εχϊβεηίεί ιηογίαίε* , εοηνενβιίΐοηε νεγό
οηήι Όεο αά ϊηιηιοτίαίειη νϋαϊη ίγαηβειιηΐεϊ.
Αη§ειοπΐΓη εηίιη ιτιιιηνκ & οίΕςΐαιτι
ΟΓΒΐίο , ψιχ ϊρΓα. ϋΙοΓυιη ηικκιαε ρΓ2.·ίϊαηπ:ιπι
νϊηοΐΐ, Π οοΐίοςαί ουπι ϋεοι ρΓζεΙίίπνίδ ςιιϋ
ίίππι , <]ΐιέιη ρΓΟ Αη§ε1οπιηι άίξ,ηίε&εε εεηίεηΰιιιτϊ είί. Οροά ςυκίεπι Ίιζ είΓε, ϋάειη ίΐΐί
ηοδ εΐοεεηΐ, πινιΐϋο ευπι ευπι «πιοΓε εοιηρΓεεαηϋεδ, εχ^ΓηρΙοςυε ηο$ ιτιοηειπε$, νιε ςαιη
ΙχΗΐί», «εηιοΐ'εςίΐε ζά ΓυρΓειπ^ιη Μδ/είΙαοεπι
ίίςιχ'ΐίςηϋιπη βχιιΐιπιειίΗίδ. ϋυιη ατεπιΟΓε,
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(ίυπι νεΓειυαΓ, ηε ραπιπι <1ί§ηί νί(ΐ63ΐτΐϋΓ,
ςιχί έ Οεο <^νιϊο1ρΪ3Γη Γ0§ΪΕεπιΐϊ5 , εασι Ιζιία»
νεΓΟ ϊη^εηΐΐ, ο& βοηοπδ οοΙΙηεϊ ΗΓηρΗπαάίηειη ; Ταηεα ίΐςαϊ^εΓπ »ο ϋαΐϊ οιγη ώ*£Π3π ίίιιηυ8, υε νεί άΐνίηα οοιηπιυηϊοηε οοηείηεηεεΓ
ίΓαεΓεηινίΓ: ηηάε ϊη πΐΗηαρϊο βεςπεηεχα
ιηοΓϋΐδ είΓε ϋείΐηίιυιΐδ , ρΓο ηαεαΓ3 ςυΜεεη
ε»ί1αοΐ, ρΓο ίίΐιηίΗΗΠΕΣίεε Ηΐιεείη ϊΐΐβ, ουηι
οοικϋεοΓε, ϊηίΓηοΠδΙεδ λο ΓειηρίεεΓηκ ςυ|ιΐί>χΐ2ΐη νϊεα: ρ^Γϋίαρεδ.
ϊγγον , ηί τό ξόλον , οριΐδ , οίΕοϊιιιη , πιαηνίί.
1 ·■
_ ' ;'
ύττίξ&ίξασα, , ραΠΐεΐρ. ββήΐ. ρταβηί. ΐετηρ.
αϊ ν7Γίξα,ίξω, εχεοϋο, είΓειτο; ϊίβτη Γυρειτο ,
εχοείΐο. ΞϊτηρΙεχ εβ άι^ω} εοΐΐο, φΐιϊηΐα οοη·
ριςταΐ. Ιαν^ΐοηογ.
ίΐ7Πξ, Π» 'εοη^ηηΒΐο , αάάί β>1εΐ νοειιία
ττίξ ί αΙη$ ϊη ύοηροβΐϊοήε 'οστΐίζ , «7τ?ζ, 'όττί^
ηαί, ^υίΕ, (^νιοά , ρεν οηιηε$ ηιιιηενος & εαχ,ξΐΐττον, εοηφαναί. ξεη. ηεηίν. αϊ α-γα^ος.
Λϋϊοϊ ρνο χξίΐ<χσον) ηιείπΐδ, 6 χφ'ισσων , υιεΙίοΓ. ϋοιιβηιΐίιιτ εηηι £εηϊίζνο} αϊ & αΐϊα
ηοτηίηα εοηιραναίίνα.
(ΡιαλίγίιΒ'αΐί ίηβηΗ. ρτ&βηί. ά ςΓ/αλί^ομαι; Ιίΐε ςοΐΐοφίοι·, ΙοφίΟΓ; αίζάί, {ΙϊίΓοΓΟ,'
«ΗΓρυεο. ϋοηιροηίΐιιγ εχ £ιά &Γ5 λί^ομα^ χα311$ αθίνηηι: λίγω, άϊοο> βέεηηάΐέ Ιαγ^ίοηοηιτη. Χί'ξω, λίλίχα, λίλί'γμαι, λίλίξαι; ύΐησ
λ« ξ/ς , άϋ&ι'ο ; λί'λίκτα/ } (Ριαλίλίκται , α </αο
Λαλίχτος, ^ιαλίκτικόζ) <Ρι&λίκτΐΆϊΙ , ιΡιαλζκ·
τικόν,
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τ/Η^ν, £^ Σαίϊιιέ ΏίαΙεΒίεα, 3Γ8 ιίίίΓοΓβηώ'.
ϋοηβνψίίίγ 1)ίί· αιιη Ώαΐίνο , Ι091Π ϋεο,
οοΐΐοφή ϋ^ο ; ργό εοΐΐο^ιιϊ αιιη ϋοο.
αλλ' Όμως , Γεά Ιδίτηεη,, αλλά
Όμως9
αίροϊίιιγ α ρεγ αροβγορ'ίχιιιη.
οτι χ^ΐττόν ίς-ι,αά νεγίατη; ςυοοΐ ΓηβΗαδτείΙ:.
Ναηι Ότι ιιβίαϊέ ^υηζζϊΗΐΥ αιιη ίηοΐίοαίϊνο. %ςϊ
ίεγίϊαρενβοηα ργαβεηίϊ$ α1? ίιμι. Κερεϊΐ βιαιιη /
αοεεηίητη ϊη μίΐϊτηατη νενΗ ργαοεάεηϊή , ψάα.
ίβ εηείϊύαιηι , Ιιαύείφιε α?ιίεβ νοοαίηΐηηιργορεγίβροτκεηοη.
όΊ<Ράο~ΧΗσΊ , ργαβη$} η( τύ^τασί) α ΛίΓασύν 7τολλω φόβω, ηοΐα άαΐϊυή■ ΐ?ιβγητηεηίι
αηΐ 7τιοάί βνΰ^αεηίετ α Ογαα^ίί ργαροηί ργαροβΐϊοηεηι σύν, φωά ί,αίίηι υπυοβιοϊυηί.
πξοσφίξοντίς , ραγΐιοΐρ. ργαβεηί. ίεηιρ. ά
πζοσφίξω, άε (ΐιιοβΗργά.
παξίχονης , ραγύοΊρ. ργαβεηί. ίειηρ. ά τταξίχω, ρπε6ε<), ηοπΊ§ο, α ττα,^ά £τ \χω ; αΐρεϊί ργαροβίΐο βιαιηι α, άε ϊχω , αά αΐβί$ ηογ·
'τηανι ίηβεΒΊτηγ παξΐχω; αϊ ίιοο άεβεεηάίί ρατοεΰιΐί, ρι εεΙ^ίΓΟΓ, Ιλγ^ϊϊογ, &" ρανοώία.
ίΐ^ίναι, ϊηβηΗ. ργαβ. ηί τι&ίναι, αί? ί'/Λμι, Γιάο, ηονϊ, ηηοά βογτηαΐηγ
{ι^ίω,βη€
τεάιιρίϊεαίίοηε, ηί βοΐεηί ηικεάαιη νενία ϊη μι.
Αΐ> εοάεηι βιηήί ψιοηιιε βαα (ετιφογα; νί £τ*
ϊΐιΡω, ά Ογαοο ίΐό~ία>, νεηϊΐ ΙαίϊηΉΊΤι, νΐ^εο.
τό
, ίοττηζ , Γρεεϊεδ , α νΐάεηάο } βεη απά
τ£ ϊιό'ίΐν , χχχ. Γρεοίεδ , ά βρεεΐεηάο , βειι αβρίεϊεηάο. ίΐΐΊκός, Γρεα»1Ϊ5. «/«Γιίλλ/ον, Ιϋγΐϋαιτι;
ΐυ]η$}ηοάζ βγίρβί Τύεο€ΥΪ(ια & Λιιβοηίιΐ!.
ν
μ&1'
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μαν&άπιν, ϊηβηίΐ. ρταβεη$ ά μαν3·άνω9
όίίοο, άε %ιιο βιιη βφϊτϊαί, & Βίηεταύψ ά«
νιτίϊΐ ίίΐ ανω; ίιηαι βαηί, ζΰΉηαϊβία ΐετηροΥΛ
βιιηιαηί ; νίάε Οταιητηαΐ. ο. ι8·
ττ^οσιόντας αεειβαΐ. ρΐηγαΐ. αεεεόεηεεδ,
ραγΐίεΐρ. ρι*(φκύ. ΐεηφ. νεί Αονϊββ%^Α πζόσίίμι, βεεεάο, 'εοιηρόβ. ά
& %ιμι , ναάο;
τνρΐί άαύνηΐη·.
ποίίΐν, ί}φήί.ρνιχβεη$ , ιιίρλίΐν, άποηωί
ίαείο ; ρνϊιηα είγεηιπβεχογ'αηι, βνΛηγ. ποιήσω ,
πνποίηχα , πίποίημαι, Ιήηο τό ποίημα, ροΰαια.
πίττοίησαι , Ιήηε ποίησης, Ροείΐδ. πνποίηται ,
οϊηο ποιητής, ρο'έΐΆ, ΐαΆον, ΟΓεαίοΓ.
^ί^οικότας , ραγύεϊρ. ργαίενίί. ΐειηρ. νεγίϊ
τηεάϋ, ά <Ρίί£ω, ΐιιηεο. ργψΐβηΐ. νιεά. «Ρ««Γο/κα , ηατη ίΐ ηιηίαΐηγ ίη οι. ραγίϊείρ. ο εΡίςΓο/χως τ« ^ίι^ίΐκότος , » ^ί^Όικυια ,
<^ί£Όι·
χός. .
ανάξιοι, αί όι λόγοι »>ο ανάξιος, Ίηά]£η\ι$;
τεΡΪί ξεηϊίίυιιηι.
φανωμίν , 'Αονϊβ. 2. ραβ οοηβιηΕΙίν^ ιηοάζ,
ή φαίνω , βίΐ φαίνομαι , νΐάεοι· , βρρπΓεο. ^οί·^?. α. ϊφανον. ' ρα]β. ίφάνην. εοη^ηηΒ. ίάν φανω.
ϋ/αταί. ίάν φανωμίν.
μίςύς, α( τός λόγχς, 6 μίςτος, ρίοηιΐϊ. «
μΐςά, τό μίς-όν', ύαύεΐ £εηϊίϊνΜ?η , <ριύρρε αο·
ηιεη οορία.
γνομίνας, ρανήεϊρ. ργαβεηί. ίεηιρ. ά γίνο
μαι , βειι γίψομαι.
Ιττ) τω μίγί&ΐΐ, ΓιιρεΓ ΐΏ3§ηϊιιΐί1ΐηε ;
β^ήβεαϋοηε %πι άαίϊνο βιη^ϊΐιιν, Ί](ΐ1?ε$ ϊη
Χριΐαχί.
τό
' ·
' '
^
',
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<τ<) μΓγ&οζ, πΐΒ^ηίΐυάο, »? τό τίΙχος-,ρΗνηα άεαίίηαί. οοηίνα£ίοηίΤΗ. ο μίγας» ηια^ηιΐί.
Λ μίγάλη , τά μίγα , οοηφαταί. ο καί « μύζων.
τοιαύτης, νΐ τνς τιμής, «το/κτος, τοιαύτη,
τοιΟτο » ηεηΐηιηι βηε ν.
\
προνοίας, £εηϊΐ. βηξκΐ. βεεηηάα βηιρϊ. $
ττξόνοια, οιΐΓ3, ρΓονΜεηπβ. Ναηι νεγϋαΐΐα ά
ηοηι&ί νΐίς,βΐΜΐρτορανοχ^ίοηα. ίννοια, Βεηενοίεηιία. ϊννοια, ηοείο, ίηεείΐιεεηζί». άνοια »
βυΐείϋα. διάνοια, ηιεηδ, ΐηεείΐεέϊιι^.
τοΝ 3·ι/«τον> πιοΐΈϋΙε. ο Βτ/ητός, ΓηοΓ^Κδ.
ό/ 3-νίΐτοί, ιηοΚ3ΐε$. §Ϊ£?ήβεαΐ Ιαε νοχ ώβοΙαύ }χ>ηύηετη ά τηονίαΐίίαίε , νεαίί^ηε ά θν»σχ,ω, ιϊιογϊογ. ρραίεηύ. αξί. τί&νηκα. ραβίτί^νημαι, τΐ&νκο-αι, τί&ννιται, Ηηο ·&νητός.
ύξιώ&η, ΑοΗβ. ι. ^/7^
αξιόομαι, άί£Πϋ5 ΙταϋεοΓ^
^«ο βφεηα$. ρΐαΐεν.-ρεγββΕΐ.
ηξίωμαι, ίϊζίωσαι , ηξίωται ; Μηο κς/ωτ«ν , ηζιω3ττς, ηίξιωΒ-η. βιιΐ.ι. άζιω&ήσομαΐ], τε£ϊΐ @ε·
ηϋ. ϊιίροίε νετίίίιη άϊζηαηάϊ, β?η αβίηιαηάί.
ϊίξιώ&η μίγάλνς τιμής, ά\ξμη$ έ&5ΐεϋ5 εΛ πΐ3,£ηο ΙιοηοΓε.
Γ31Ϊ5. 7ίι"κ^> §6ϊ1€ία1ίεβΓ.
3-ϊίας, ξεηϊί. βτίξ. βεεώιάα βηιρϊ. ο 3·ίίος>
«Κνίηιι$. η%-ίΙα, τά 9-ίϊον.
άπολαύϊΐν , ϊηβη. ρηε/εη$ ήϊ> απολαύω»
ίηιοϊ, αΐίξείιιγ ϊη τηεάτο. αττίλαυον, απήλανον.
ίιαίεί £εηίί. & ϊηίετάηιη α/ιοί οαβη^
%ινάι, ίηβηϊί.\ αϊ Ημί, ίοπ».
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πξόσχαΐζοι, ίιΐ όι λόγοι, 6 χαι ή π^όαχα/ζος ,
Ιεπιροπιπιΐδ, ςαάνιοαδ, Βαχυ5.
^ιαφίύγομνβ , αί τύπτομίν, ά <Γιαφίύγω9
βίΓυβίο, άε φιιοβιρτσ. _
φύόίΐ , άαΐ, βηζ.βοηηάίΒ εοηίναΒ. ιί φύβις ,
ηαϋαΓ3, φιίω, παΓοοη φυμι,ϊάετη. φυσικός*
η»ίνΐΓα1Ϊ5. φυοαά ίπιςήμη, ρΗ^Πο» Γείεηεϊ».
οντίς, ραΥΐΐεΐρ.ρτα/βηί.ρΙηταΙ. ψιηι. ά ών,
ςυΐ εΛ, τζοντος, ή &σα> τόον', αί> ίΐμϊ. παξών , ρΓ^Γεηδ. τταςοντίς, ρΓ3εΓεη£εδ. αττοντίς,
»5Γεηεε5,
ά^άνατον, 6 χα) » άΒ-άνατος, ίπιπιοΓεαΙίδ ;
0χ ρανύοηία ρΗναηΐβ α, δτ5 θ-ανατοί, πιογ5.
, πιοΓίεπι βϋίεΓο , οοείάο. ίεΠία,
ςηαιιηβεχ. 3-ανατηφόςος , Ιεείιπίίδ, πιοΓΕϊΓεΓΙΙδ.
; / ,
μίτάβαίνονης , ρανΐϊοτρ. ρναβηΐ. ίετηρ. ά
μίταβαίνω, εχ μντά, δτ1 βαίνω, άε φιο.βιρτα.
1} μίτάφασις, ίταηίϊείο.
Ανάγκη γάζ τόν όμιλΐίνταφ&ίω, χα) χφίντονα γινί&αι Β-ανάτα > καί πάσης ^ιαφΒ-ο^άς,
χα) ωσπίζ ανάγκη πάσα τΐής ηλιαχης άχτΐνος
απολαύοντα <Ριαφίύγυν τό σκότος , Ήτως ανάγ
κη πάσα τον <9"ίίας ομιλίας απολαύοντα, μηχίτι Χιναι θνητός, άυτόγάζ τό τϊ?ς τ//ΐΛΪ)ς ^97*"
.9-ος > 7ΓςοΝ? άΒτανασίαν ημάς μίΒίςησιν. Ιι γά(ΐ
τύς βασιλίΐ ^ιαλΐγομΐνπς, και της παρ ίχώα
τιμής απολαύοντας, άμήχαχον ίιναι πίνητας,
πολλω μάλλον αδύνατον τός τω &ίω πςοΰίυχομίνας και λαλώντας 3-νητάς ίχίΐν ψνχάς. &άιατος γά% ψυχ«ς, άσίβααρ χα) βίος παξάνο·
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μ,<>ζ. κκ2ν καί ζωτΙ ·ψυχ$ς « τ« Θί« λατξύα,ί
και βίος ο ται,'τ>ι ττφπων.
Νεεεβε ειζζτη εβ εοηνεγβιηίετη Όεο , ^τ/ζε·
Ιζογετη βετΐ ρζογ(ε, &1 οταηΐ εογγαρίζοηε , &*'
φιειηαάηιοάηηι οτηηζ* ηεεεβϊία! (εβ) βοΙαΗ
γαάζο βγιιεηΐειη εβϊιρετε (εηεΙ?τα$ , βσ ηεεεβζία$ οτηηζί (εβ) αζνίηα εοηνεγβιΐζοηε ρεγβηιεηίεηι, ?ιοη αιηρΙζΐ4.$ εβε ιηογίαίετη. ϊρβι
εηζτη ίιοηογζί ηκι^ηΐίηάο αά ζ?η%ιογίαίζίαίεηι
ηοί ΐναηφγί : β εηζτη Κε^ζ εοΙΙο^ιιεηίε$ ,
φιζ αϊ ϊρ/6 (εβ) 1>οηογε /'ηιεη(ε$, ζηζροβϊίιζίε
(εβ) εβε ρνηρεγεζ .· ηιηΐίά ττζαξζ$ ζτηροβϊΠΙί
(εβ) Ώεο βιρρΙζεαηίε$ , & Ιοψιεηίε$ τηογίαίεα
οώετε αηζηζαί, τηογς εηϊτη αηζηια ζτηρζεΐαχ,
& νζίά ζηζηυ,α. Ιξζϋιγ & νζία αηζτηα
βεγνζίιΐΒ (εγζί)
νζία Ιμζο εοηνεηζεης.
Νεεεί&πιιπι α,ιπρρε εΛ, αιιη εο νειτΠιη16ΓΓ» & 3 πιογ£6 ΐηνΐαοπι, & φΗΟ^δΟίη^ϋβ
Γεβιΐδ ρεΓεαηπΒυδ ηπ3|θΓεΓη ενβάεΓε. Αι^αε
υ£ Ϊ5 ^«εω Γοΐϊδ Γ3<1ϋ εοΙΙιιίΐΓβηερ ηοη ρόιεΛ
εεηεοηδ οίΓοαπιΓιιηιϋ, Πο, ςιιϊ εαπι οοείείιί
ραΓεηΐβ εΛ 3ίίκ1αιΐ5, ήιτηο ηοη αηιρίίιΐδ ιώοεγ
ΐαΐεηι οροΓεεε ηιαπιεΓαπ, α>ιΐ3η<ίοαΙΐΗ(1επι ηυ\χλ ιη3§ηίΐνιι1ο άεεοπδ χεεΓηίεβεειη ηοβίδ γπιιηεΓ^αΐΓ. Οαοά Π αϊ πι ΙπιρεΓβεοΓε Γεπηοη63
οοηίεΓΓε Γοΐίΐοί, & 3& ~ο ηοηοππχέ καέΐβ108, ηυΐΐο πιοάο εαπ» ε§είί3ΐε νίάεπιιΐδ οοηπίέΕίΐπ, α,αί £3ηάεηι πεπ ροιεπε, ικ ϋεο ίϊαρρϋεβηΐεδ, & αιιη εο νεΓΕ>3 ηιίΓοεηϋεδ, 3ηίΙΠ38 Ιεεηο οηηοχΪ3$ ροί1Τ<1ε3ηϋ, α,αβπίΓη ρείΐΐδ
& ίηεεπιιΐδ εβ ίηιρϊεϋβδ & Ηα^ίΐίνιιη : εοηΐτα
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βπϋειη νϊΐα, ϋεί οηΐϋνΐδ, & αιπι Ιιοε οοηΓρϊΐταηδ ατςπέ οοπΓεηΐιεηδ ηιοηαιη Γ^ηοΙάΒοπία.
ανάγκη ■> κί τιμύ> ηεεείΐΐΐ&δ. αρα*^*0^»
ηεοείΤδπυδ. αναγκαίας, ηεεείΓβΓΐό. ανα^****
«τ« βία, ηεεείΪΜίϊ 3<ή νΐοίαπι. άναγχαιότης ,
ηβεείΐϊεπάό & ρΓορίηςαίίΒδ §εηεπδ.
όμ/λίντα,
<φ/λ«ντα, αϊ; όμιλίω, άε φΐ9
βιργα.
γινίοζαι, Αονϊβ.Ίί ίηβη. νενϋηιιάϋ) α£
τνπί&αι,
γίνομαι. Εβ αιιίετη οΙβεΥναηάα
βονιηαϊΙΙα Ιοΐ}ΐιεηάϊ ; χζίίττων 3-ανάτν, πιεΙίοΓ,
ί'ί/
ίοηϊοΓ & ΓιιρεποΓ ΐϊΐοηε.
πάσης , κί τκς τ/μϊίς , πάσα*
ιΡιαφ&οξάς, ξεηϊί. βεεηηάαβτηρί. χ' £\αφ*
5ο%άί εοΓΓορίϊο, ά ςΓίαφ&ίίςω, εοΓΠΐιηρο,
^«ο βιργα.
\ , ■
άχτΐνος, ξεηίΐ. βηςτ.φΐϊηίαβνιρί. » άχτίν»
σζοτος, α( τά τίΐχοςί αχοτανδς, ϊεηε&πεο
Γοδ.
«τωζ ανάγκα τιασα , βηΙϊιιίεΤΙϊ^ΐίιΐΥ νεγ!>Η?η
«§·/, "αά νενίηπι : δις οπιηΐδ ηεεείΙίΕαδ είΐ.
μίΛχίτι, αάνενί. ηοη 3Πΐρ1ίιΐδ. »χ ϊτ/, ζ»*
ίεγροηϊίΗΥ χ Ιηφ&οηΐα ^ναΐϊα / άτΐΥκτη αύτη
/βε( μπίτι.
ά&ανασίαν, βεοηηάα βηιρί. η α£·«ρα<7/αΑ
ίΠΠΤϊΟΓΕΗΐίΐβδ.
μί&ίςηαι , ργαβεη(. ΐετηρ. τηάϊο. Τίΐοάϊ, ίεΥ*
ίϊα ρενβοηα, α μίΒ-ίςνμι. οοηφοβύ. εχ μετά
ϊςημι. ϊάετη^ικ εβ φινά ΟΤίΐηδίεΓΟ, ϋΓαηδηκκο.

.
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τηνϊο. ίηάε μίτάςασις,, ίΓ3η$ΐ3«ο. βαί, μίταςήσω. Αοτϊβ, 1 . μνήςασα. Αοτϊβ. 2. μντί, ςην. ί
αίμίχανον, ίηιροίΠ&ίΙε, τι( τό ξνλον, 6 και
λ' αμήχανος , ονΐ ηϊίιΐΐ Γυρρεεϊΐ ζά αϋ^μΊά 3§εηβυπι, τίετη Ϊηεχρυ§η;ώϊ1ϊ5. » αμηχανία , ςοηίϊΐϋ ίηορΐ3. αμηχανία, οοηίϊΐϋ ϊηορδ ίιιιτι, ηείαο* <ρϊά Γη&ο Πα ο;ριΐ5.
πένητας, αοειιβ.ρΐυν. ηυΐηίσβηιρί. 6 ττίνης,
•κινητός, ραυρεΓ, <]\ιί νϊ&οπι Ιαβοιτε φίαπι.
βπη. ντίνησσα · ράιιρειχίίΐα.
ττολλω μάλλον, τηυΐιό πΐ3§;5; αάάνηΐντ
νονψαγαίϊνΐε ρανύοηία ψίεηάεηίε! βξπΐβσαίϊοηεΐη. Εβ αιιίεηι μάλλον αάνετί. εοηιραν.
,ξΤαόώ. μάλα, χζΐόέ, μάλλον, πια§ί5, μάλιςα, ηΐδχίιτιέ.
,
αδύνατον , κί τό ξνλον ; ο και ή αδύνατος ,
ίπιροίίΐόΐΐίδ , ίπφοΓεηϊ. αδύνατος τ«το 7τοΐίΐν%
ϊηαροΐεπί &ά Ηοο ί&αβη<1υπι. «ςγον αδύνατον %
ορ«5 ΐιηροίΙϊΙ)ΐΙε. <Ρυνατάς, ροιεηδ, ροίΐίβΐΐϊδ.
ασίβαα, βεαιηάα βιηρί. ο και ή άΐίβιϊς,
ΐηιρΐυ5. «α; τοΝ ασφίς. ό και « ΐυσίβής, ρίιΐί.
χαι τά ίυσίβίς. ή ίνσίβίΐα, ψ'ιεΙ&$. ϊυσιβία,
ρϊυδ Γαιτι. άσίβίω, ΐπιρήΐδ Γαιη.
/3ίος, ΐΐί ό λόγος, νίια, νί&αδ, αρυά Ροέ'β'ιοτος, βιόω, νϊνο. ./«ί. βιώνω, κατ
αξίτύν βι5ν, Γεοΐιηίΐιιιη νίπχιεετη νΐνεΓε.
•παράνομος, 6 και ή, ίηί^υυδ , οοηΐΓ» 1ε§εηι
3§εη5. «' παρανομία, ΐηί^αΚ35, ίη}ϋύ:ίεΪ3. παποογ, οοηΐΓ» Ιε^εδ ίαοίο.
I. 3

«'χίν,

166

ΕΧΕΚαΤΑΤΙΟ'.

«κ«ν, αΐΐφααηάο ϊηΐεΥτο^ηΗνε ίφινραίντ,
ργο ηόηηε, δϋηαί, ριτοίε&ό, οηίΓηνατό. Ηϊο
ρνο ίϋβςυβ, βΓ§ο.
' <&ξί<ιχτων , ραΗιοϊρ. ιηαβαιί. ά «Β-ξίφτω, ρνϊιηα εοη]ΐ{£αίϊοιή$ Ιατ^ίοηοηιηι , άεοοπίδ , βειι
οοηίρϊ(:ιιυ5 Γαιη. , Ηίηο ΐιηρεγβοηαίε <&ξί<&ίΐ ,
ύεεεε. τί! ίδτςί<®·οΐ!, τ« <α·ξί<®·οντος } οίεεεηδ,
ϋεοοΓαπι. Οοηβηύΐιιν ύίσ <&·(>ί<8των ειιτη άαΐϊνο. βίος ταύτη Έτφβών) νΐίζ Ιινπο; ηετηβε,
ά'ινϊηο αιΐΐϊύ , οοηιρειεηδ. Νατα & <®ςί<ωα
άαΗνκ,η ^αί>εΐ. <&ξί&ίΐ σοι τ£το, Ιιοο ιέ άεςεε.
Βίοι» <Ρέ οσιον, χαι τη τ« Θί« λατ^ί'ια ττξίττοντά. ) <&ξοα*υχ$ συνάγι , χ,αι &ησαυ(>ιζιι Β-αυμα<?ώς τα,ΐς ήμίτίξαϊς ψυχαΐς. ίιτ% *γα(> 7Ταξ5-ίνία.ς τις ίξας-ής, 'ίιτί τνΙν ίν γάμω σωφξοαύην
τιμαν ίονη{<Ρ(ΐκώς , ϊιτί χ,^ατίϊν όξ^νς, και 7Γξαόνντι σνζψ) ίιτί φ&όνου ' ζα&αξίύνν , ϊιτί άλ
λοτ/ των 7ίξοσ»χάντων 7ΐ οΐίΐν , Ότςοσίυχγΐζ νη/αμ.1νης χα< <ζΰ-^ολίαιν»σης 'τνίν τοιαντην όεΓόν τ« βία ,
ίνχΐζύτί κα) ρά<Ριόν ίξίΐ τόν τ«ς ίυσφίΊα,ς εΓ^ομον.
^ΐΐαηι νενόβαηΒαηι &Γ1 Ώεϊβεννΐίϊο έοηιρείειιίειη οναίϊο αάβενί , & ύεβιηνϊζαί ηιίναίήΗίεν· ωήηιαΙΐί$ ηοβγϊ$. 8ίνε εηϊτη νίγ^ί?ήίαίΐ$ ψά$ αηιαίον, βνε ϊ11α?η} ψια ίη ηιιρίϋίι,
ίειιιρεγαηΐταιη ΙοηοΥανε οοη-αίηΒ (βί) βνε βηρενανε ϊναϊη, ζ? σοηνϊνεη Ίηαηβηεΐηάίηϊ } βνε
ϊηνϊάΐατη ε^ρην^ιΐνε , βνε φηά αΐΐηι} εοηνεηϊεκίίιΐίη βαόενε ( νείϊί) οταίϊοηε ρταεηηίε'ί
ο° εοηφία,ιωιίε ίαΐάη ν'ιαηι νϊίίΰ, ρνοίΐφΐηιΗ
βΐίΐίεηι 6αΜΐ( ρίεΐαίί; σηνβιιη.
^ Ομα,ηι
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Οα^ιτι €)Π5 εοηα1Ϊ3ίπχ οναύο ΐζηηχχΆτη
ίηεβιιπιπι ίη αηίιηΐβ ηε-ίΐπδ 3άπ)ΪΓ3θϋ!ΐ:εΓ εοηΠηιίΐ: Πνε εηϊπι νϊιρηϊϋαείδ βε ρικϋοϊεϊ* ΛαάΊο άαεεπδ ; Πνε ρΓίεβηίϋαηι εοη)υ§!ΐ>νΐ5 εεη>
ρεΓ3πΜ3ΐτι ΐεηεΓβ ϋεΠο!εΓ3δ, Πνε ίΓαεοηϋΓΧΓη
εοΐΉρεΓεεεε, & ειιηι πΐ3ηίϊιεεα<ϋηε Γ&ΐίοηεδ
Ηα6εΓ6 οοηουρίΓαδ ; Πνε ΐηνκίεηείαπι ε]ίεεΓ6,
Πνε ζΥινχά ^ιιοάοιι,ηα,ιιε Ηοηςίΐυπι είΚεεΓε Γηοΐϊπ'δ, η»ε οπ3 ρΓβεειιηεε, & ε;ιΐ5πι<χΙϊ εΓ3ΠΐίεεΓη
ρπιΐδ εοιηρ]3η3ηΐε , εχρεάίϋοιη υείαυε & ίαοίΐε ρίεΐ3ά$ ευιτΐςαΙαΓη ε$ ϊη§Γείϊυπΐ5.
'όσιον, Ηΐ τάνλόγον» ο όσιος > ί3η£τιΐ5. » όσία,
τό οσιον. ανόσιος* ίπιρίαδ. όοΊοτης, Γβη&ίεβδ.
σ»ς οσιότατος.
συν,άγίΐ , ίετΗα ρέτβιια ίηάϊο. ιηοάΐ, ά
συνάγω, εο11ί§ο, εοηύΊιςο, ίη υηιαπι εοηΐΓ31κ> ; ίίο εοηΓεΓΕ , εθΓηρ3Γ3ϋ ; οο?ηροβίηιη ά
σύν ^3 άγω, άε φιο βιριγΐΊί$. »' σύναξις., της
συνχξίως, εοηνεηειίδ, ςο11ε£Ηο, εοη§Γε§3Πο.
Β-ηααυξίζίΐ , ίενίϊαρ'εν/οηα , ηιιανία οοη]η£α(. ίηάϊοαΐ. ΐτιοάϊ, η δ-ησαυψζω , εηεΓααηΐιη
εοΐϋ^ο.
ήμΐτί^αις, ΐίί τιμαΐς. νμίτίζος, ηοίΙεΓ;
ρτοηοιπεη ροβεβινητη.
*\
ατα,ξ&ίν'ιας , » /αταξ&ινία, , νΪΓ§ίηίΐ85. ή <&α(>■δ-ί'νος, νΐΓ§ο. ο <®ας&ίνών, τ« <&ας&ίνωνος,
Ιοεαδ ϊη ςαο ΓΰΓναηεπΓ νίΓ§ΐηε5 , ιτιοηΗίΙεΓΪνιηι
νΪΓ§ίηπηι. ΏΊοίϊιΐΥ είίαηι 6 (Ζ?αςΒ·ίνίών.
Β-ίνίΰω, νΪΓ§ίηί£3εεΓη οοΐο, ρΓοήεεοΓ. <ατα%δίνίίος, ιταξΒ-ίνιος , & <Βτα,ξΒ-ίνικάς > νΪΓβϊη»1ί«,
νΪΓ^,ίηεΐΐδ.
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*τις, αηιιβΐ <καφΗΐϊκ, ■ Εβ ε.ήίιη τηβηιίκΜ
& ιηεΙϊϋοΜΐη.
Νεε ΐαιηεη ρηζοεάεη$ . άϊΒιο
*να$βτίν'κζς τεεϊρίύ αεεεηΐιυη, ψιϊα εβ ρανοχ^*
ίοηα.
ίξας-ης , ο ρνίίηα βτηρί.
(ξά& > 3Γηο ;
ίξα,σω, νιξακα, νίξασμαι, ηξασαι, νι^αςαι. Ηιιπ
ΐζαςιϋς, ^ίΐχία γεζηίαιη βοηηαηάογιιιη νενίαΙιηηι ά ΐετΐϊαρενβε&ϊραβϊνι.
γαμώ, ύεγίζα βηηρί. ό^α,μοξ^ ηυρεϊαϊ. α^αμος, οχίε&δ. «Γίγα^ος» τξίγα,μος, βί§3ΐηιι$,
ΐΓί§3Γπυ5. -)αμίω, υχοΓειτι ρυοο, '
£τωφ^05ΐ/'ν«ν, βύΐιηάα βιηιρίιεϊνΐη^ « σωφ(>0~
σύνη , ιειτιρεπιηεία. ο και »' σώφρων , τκ σωφξα·
νος, ϋειτηρ6Γ3η5.
τιμα,ν , ϊηβηΗ. ρηφη!, ά τιμάω ι Ηοπογο.
Ισ'ΠΤΗ^α.χ.ώς, ραΗϊεϊρ. α£1. ρναίεν. ίενιρ. Α
νηχΗΡάζω-, ίΐαάεο, εηϊιοΓ, εΙαβοΓΟ. σ<&χ£αί*ν<&ν<Ραχ,νια, ίοτ<&ΧίΡα>χ.ΰς, Νοίΐ νερείϋιιν ρτϊτηα εοηβηα ρν^βηίΐί, ψιϊιΐ % ϊηενεΐηεηίίΐιη εβ
Ιοη^ιΐϊη. - : 1
. ' .
χ.(>ατίΐν, ιηβη, ρναβεηί. ΐεηιρ* α( φ/Αβίν > ά
χ,ξαηω, νίηοο, Γυρειο, κ^ατήσ-ού, ταχ^ατηκα»
ψββίί ββηϊίϊνιιηι, τά κ^τος, νίδ» ροεεηεϊ».
ός^ηζ > βεεηηάα βνιρίϊε. Α 0£7"ν> 'Γ3· ^Γρ"
ζομαι, ΪΓαΓοοΓ,
«τ^ο'τΗΤί , άαίίνα$ ηιήηία βτηρϊ. μ «&(>φά~
της, ΓηαηΓοεειιϋο. ά<&ξφοζ> πιΐείδ. ά <&ξφύς,
« «δτςαίΓα» τον &τξ%.ν} ίάενι.
ι
ανζψ , ίηβηίί. ρν(φή^> ά σνζαω, ΠπιαΙ
νϊνο ί α'ε ψιο βαργα,

'■ \
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φ&ονν, ο φ&όνοζ, ίηνκΐί», ίενύζα βηιρί.
φ&ονίω, ίηνΜεο, «ί φιλίω. 6 φ&όνίξός, ϊηνίάπδ.
>'
χα&αξίνίΐν , ίηβηίίϊνια ρταβηχ , ά χα·9·«φνω, ραΓίΐδ Πιπί, ριπτέ πιε §έϊ·ο. φονκ κα3·*ΤίΡΪί ξεηϊίϊνκτη.
άλλο , αΐΐχιά , ηεηίτατηβηε ν. άλλος , αλ
λ», αϋυδ, αΐΐζ.
ν,
των <ατ{>ο<ηνίόντων , ξεηίί. ρΐηναΐ.
ηετζοσϋ- ν
κον, οπκήιιπι. τ» <&ςοο~ήκοντοζ ,
«ρο Τ^ί·-

Ιηΐο , ί(α θηκΐ βεηϊίΐνο αίβοίαίο Ηίιιηίιιτ.
ν,^αμίης, ρανΐϊεϊρ.ρναβηί.ίετηρ.νενίϊ ιηεάη,
αϊ καίομαι , γι^πμα,ι , ρΓχεο , άαχ Πιπί ; ί#ϊ»
€χϊίΗιτιθ.
τκ ύγιμόνος, ά\χ%, ρΓ33ςερκη·, ρπηοερ$. ύγίμονιχ,ός , ρπηοίρ3ΐΪ5·,
<δτςολία<ν«σ«ς, ρανίίοΐρ. ρναβεηζ ίεπψ. α
<&(>ολία,ίνω} 1ίενί§ο, Ιεενσ, εοΓηρΙϊηο. ίοτ»/>ο/?£. άργαφοβίΐοηε&ξδ&λίαίω, ηιιαβ άίεα$ζ
ρΓχ1ίενί§ο; ϋΠίηγεύαηι λίΐαίνω, εαάετη βξηϊβοαίϊοηε. Εί εβ φύηία οοηιίξαί. ίατ^ίοηοτ.
βηίιιγ. λίανω, φξολίανω. ρανίϊοϊρ. Ότξολιαί·
νων, <&ξολία1νχο-α , ηε-^ολίαΐνοι. ο λίίος , 1αενΪ8 ,
ηοη 2ίρεΓ. τάλίΐον, ΙχνΟΓ, 1χνίι&$. ιί λ«·τ»ς5 τ«ς λ«/ο'τ»ιτος , ίί&ΖΒ.
τ>1ν οβΓόν, ίεη.βιηρίϊο. ιίό/^ς,νί». ο«Γ*ώ»,
ΪΕ6Γ ίΐιείο. ό^ηγάς, <1ϋΧ··νΪ8Ε. β^«7*»> ύαεειη
νί* Π)β ρπνϋευ.
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■ ΐνχίφ, 6 και » ίυχίςΰζ , χα} τον \υχ*ί$ζ, ίζοΠίδ,-οΒνίϊΐδ, Ιυχϊξγις (ατόνας , ΙαΒοΓ ί»αΗ$. *<*
ρα^ιον, ο ρα^ιος, ίαοίΐίβ. οοτηραγ. ράων,
βαρενίαΐ. ραςος.
, ,
ϊξίΐ, /«ίκτ. (φ ίΧω> Ιΐίβεο.
(Ρ(>όμον> ό^ζόμος, οϋΓΓιΐδ. ο εΓςομ^ς, τ«
Ι'ξομίως, οιτΤογ.
- ,'
Θ«2 σωφ^ο^ι/νην »' «α; ιΡιχαιοσΰνην , χα/ ί&ξαότητα χαϊ χ^ητότητα, μνΙ τνγχάναν
ά/τίίτί
4>»'σ/, χαί ^οΒ-ήσίται ύμ,ιν. ζητίΤτ*
χαι ί,υςάσιτί. χξχίη , χαϊ ανοηνσίται ύμΐν. πας
γάζ 6 αιτών, λ^αμβάνίΐ, χα} ο ζητών , ίυξίαχίΐ,
χα} τω χρχοντι > ανο^'^τα/.
αλλαχκ -πά
λιν, τις ίς-1, φγισι, ίζ ύμων, ον Αάν άιτήση ο
υιός αυτί αξτον , μ*Ι λί&ον ίπΐιΡώσα άυτω ; η
ίάν ΐχ&υν άιτήσγ, μη οφιν ίττι^ωσα άυτω; ίι
&ν ύμίΐς πονηςοι οντά , ο/οΡατί θάματα άγαΒ-ά
<Ρΐ(Ρόναι τοις τίχνοις υμών , πόαω μάλλον ο πατ«£ υμών κξάνιος , (Ρώσα πνίυμα άγον τοΐς άιτΣσιν αυτόν,
Νοη εηΐηι εβ , ηοη εβ ρεΐεηΐε$ α Ώεο ίεηιρεναηΐίαηι, £^ ^υβϊίιαηι, δτ1 τηαηβίβϋιάϊηετη ,
& Ιοηϊΐαίεηι, ηοη εοηβεφιϊ οναίϊοηε. Βείίίε
βηϊτη, άιοϊΐ, & άαίίίκν νοΜ$ , ^ΐίανϊίε ■&*
ίηνεηϊεΐή , ρνίβιίε & αρεγϊείην νοίϊί, οηιηϊε
εηϊτη ρείεη$ αεείρίΐ , & %κατεη$ ιηυεηΗ , &
ρΐίΐβιηΐί (φεττεϊυτ, Εί αΐϊΐϊ ίίετυηι : ΟηΪ5
εβ, άιεϊί, εχ νο&ζϊ , α»ί, β ρεΐαΐ βΗυ$ εΐΗ$
ραηετα, ηιιπι Ιαρίάετη ααΗί ίΠϊ? νεί, βρίβειη
■ζ,
,
ρεία(}
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ρείαΐ, ηηρι βνρεηΐερι άαΜί ίΙΗ? $ί ϊξϊΐιιτ
νο$ ιηαΐϊ ιχΐββηΐκ, ηοβϊς άαΐα άοηα άατε βΐϋί
νφγϊί , ηηαηίο τηηξΪΒ ραίεν νεβεν εσΙεβί$ άαΙϋ 8ρϊγίίΗ?η βτηΉατη ρείεηίΐΐηα ϊρβιιη ?
ΉτΛχά εηΐηι ροίΓαηε , Η3θά , ίηφίαπι, ροδίΰηε ορΐ3ΕΪ5 οχοϊάεΓβ, ςειΐ οαΛΪΓηοηϊβπι , μιίιϊεΐβπι, ΙεηϊϋΕίεπι, Βεηϊ^ηϊεαεειη 4 Όεο ρεΐεΓε εοηΓαενεπιηε. Ρεείεε, ύΐ, & (ΙαβίενίΓ
νο&ίδ; ςυχπεε & ϊηνεηίεεϊδ; ρυΐ&εε, & »ρεπειιπ· νοεπβ. Οιηηίδ εηίιτι ς|υί ρεείε , αεεΐρίε,
& ςυί ηιιχπε , ϊηνεηίε, & ριαί&ηεΐ αρεπεαίΓ.
ΚυιΤυβ βΙίΒϊ. Οαΐδ νείΙπίΓη εΛ, ςαεηι Π γο£3νεπε Η1ίιΐ5 ραηεπι, ηυπφΐίοΐ ΙαρίΓίειη άαύ'ιΐ
ί\'Ρ. ααε Γι ρεείεπε ρϊΓεεπι, ηνιπι ΓεΓρεηεειη
άΜι ί11ί? 8ί εΓ§ο νο5 ούπι Πφ παίΆ, ηοβί8/
Βοεία 0Άΐζ ά&το βΐϋδ νεβπ$, <]ΐιαηεο ιτΐ3§Ϊ8
ρΣίεεε νεΛεϊ εοείείΐίδ άα&ΐε δρίπειαπι &οηυιη
ρεεεηεΐειιΐδ Γε?
«
&η > «χ
νερείϊίζο, ηιιαβ άΐεα$,
ηοη ροεείε Ηεεϊ , ηοη ροεείε εΊεπ. γάς ίαίεί
αεεεηΐηηι αεκίιιιη ο!? εηείϊίίοαιη βε^ΐίεηίαη,
ίς-ι ροβ ύτί ύαΐεί αεεεηΐηηι ΐη ργϊηια.
αιτ&ντα,ς, ρανΐϊεϊρ. ρναβεηί. ίετηροτ. α€ενβιί. εαβι$, αϊ αιτίω, ρεεο. αΥπίσα, γίνισα,
ΏΐιιίαίΗΥ αι ΐη »». ·»ί αιηατις > ρεείείο.
ιπτα^ά > οοηβηιΗητ 1)ϊο εητη ξεηίϋνο , νι*■,νΐα^ηε βξηϊβοαίΐοηε! Ι)αίε(.
Χξητότητα; » Χζηςότης, οοηϊείϊ. ηιιίαϊ*
βη.ρΐΐε. 6 Χριτός , Βυηνίδ.
τυγχάναν, ΐηβηΐί. ρναβηε, ά τνγχάνα,
ίε (ραο ϊη Ονατηηιαΐ, ]ιιιΐ£Ϊίιιτ αη £(ΏΪίϊνο}
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άπη βϊ Μο νενΜηη σοηβαιιεηάϊ , τυγχάναν τίτς
*νχ»ζ > νοεί οοιηροΕ6Γη Ηεπ.
α/τ«Γτβ, α( φ/λίίτ«, αί άιτίω, ρεπο, ζτηρε·
τταίϊνϊ τηοάϊ.
φ«Λ, ά φημι, άε ψιο βψνα}
ϊη Οηιτη~
νηαΐ. Εΐ «β (ετΐζα ρεγβοηα ϊηάϊοαίϊνϊ τηοάϊ)
ργαβεηΐϊϊ (ε/ηροτζί, & οατεί αςοεηίυ.^ οηϊλ
ΕηοΙϊύεητη.
. /
. «ΓοιΓχσίτα/ , β:(. ι. ραβί αί <Ν<ΡΌμαι, α£ίι~
•νητη, <ί*ί<Ρωμι, άο.
ύμΐν > άαί. ρί-αν. ά ρτοηοτηϊηε σι).
ζητίϊτι* ϊιηρεηιίϊνϊ τηοάϊ, ηΐ φ/λίίτβ, ά
ζ*«τ«ώ), ς\ΐ£ΕΓ0. ζητήσω, ΐζήτησα, ίζητηχα,,
ίζήτημαι. Ηϊηο τά ζήτημα, , ςα^Πιαπι, φΐχβίο. ίζήτησαιι Ηηε η ζήτησις , φίχΛίο.
ίυςγισίτα-ΐ) βηίιινητη ργϊτηητη α&ΐνιιτη ρ/α~
γαΐ. ηηιηενϊ-) αί ίυ^ίσχω, ίηνεηϊο, ^»ο^
ΐεηιροτα βιπηϊί αί> ίυ^ίω.
χξ&ί'ΐϊ, ΐτηρεναΐ. ιηοάϊ,. ρναβεη(. ΐειηρ. ά
χ(3«ώ>) ριιΙΓο. βίίί:ν. χζάσω. Αοτϊβ. ι. ϊχ^ασα.
*ίκ£«<«ζ> ριιΙΓϋδ, ροΐ&ήο.
ανοιγη'ιηται , ' βαΐητ. 2. /"Ζ^Γ ϊυτ&' ανοί^ο»
μαι, 3ρεποΓ; α&ϊυιαη εβ ανοίγω. Αοτϊβ. ζ.
ραβί ανωγην , &ροΓίιΐ5 ίαιη. ίήηεβιιίιΐΥ. 2. ανο/γίσομαι, άνοιγήσΐ), άνοιγιαντα,ι.
4 αιτών , ρατίϊοϊρ. ρταβεηί } αύ 6 φίλων,
αϊ άιτίω.
λαμβάνίΐ, ρναζβεη* ϊηάϊοαί. τηοάϊ , ή λαμ
βάνω, »απρϊο. /ΐνί. λ«ψω.
ι ,
άλλα,χΖ, (ΐάνετί. αΗΒϊ, η(
πάλιν , ΐί€πιιη. ·ν Ιαίν ώτήνη. ο ι//οΝς αι/τ£ αςτοΓ, φΐαη β
βΐϊαδ
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ΙΐΚιΐί ρ&ηεηι ροροΓοΰη'ϋ. Να?η & αρηά (3τα€οί >υέτΙ?α ρο/οεηαϊ άίιο$ ηοαιβιΗνοί αάτηϊϋίίη(ί
«£ β3§ίεο £ε ηυιτίΓηοδ, αιτώ σί·α^γν^ιον.,
λ/^ον ; ο λί&ος , Ιαρίδ, ίενϊϊα βηιρΕοηιτη.
6 λί&ινοζ , Ιδρΐάβαδ.
ί<ΰη^ωσαί ίενίζα ρενβ?ια βιίαγϊ αΒίυί α&
ναη<Ρι<Ρωμι , ^αού?
εαηάετη ΙοαΙεΐ βξηίβΰαίϊοηετη, ηιιωη βηιρίεχ, ·όο; αΐϊάς β^ηϊβεαί
ρΓθΗθ€Γ6, οΓβΓεεΓε, δυ^πιεηηιιη 3εαίρεΓε$ αά,
νετίυηι·, άο ίηΓαρεΓ, ρΓβκίειε» άο. Ηϊηο\<&Ίι^οσιν λαμβάναν ίν τίϊ ί<&ις;*μγι , ρΓϋ§ΓείΓαπι
ίαεεΓε ίη Ιϊεεπί. Εί ίΐ&ι^ϊίναι , εΓείεεΓε, ρΓοβεεΓε.
«δ-ώς, αοαφιύνυ.$ εχϊΐ ΐη ν} &'αΐϊην,αηάο είϊαη
ΐη α.
οφ/ν, αεαιβιί. βεηιηάα'εοηίγαΕί. ο οφ<ς, ίεΓρεηδ. τκ οφίως.
«τονκ^οί; ο Ότονη^άςΐ) ΓΠδΙαδ , ΐιτιρΓοΒοε, ρΓ3ΐϊα.
ο/ίΓατί, ρναίενζί. ψηεά.ρΐηναΐ. ηητη. οι^α,,'
#ι<Ρας, 6ι<Ρί> λ^ι/<Γ&>, Γεϊο, τηηίαίΐίτ α ϊη οι.
<Ρόματα', τό «Γόμα» άοηοπι.
<^ωμ,α,9
«ίοπινίδ.
«Γ^Τονα;, ϊηβηϊΐ. ρταβηί. Α Μ^ωμαΐ) άο.
τίχνοις; τοΝτ«»να, ρΓοΙεδ, ΓοΒοΙεδ.
ο <δτατ»ν£, ρΕϋεΓ. τκ <3τατί(>ος, ψιϊηίαβηιρί,
ύξώιος; 6 και »\ ονζανόζ, οοείυπί.
Λί'ο-«, /ζ/ί. λ#. * <Ρί£α>μι» άο. ,
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. <&ηυμα,, τδ§\ύΐα.§, ά&νίω, Ότνίύσα > (ρίπ> ;
«( Ιαίίηηηι ΓρΪΓΐηΐδ , ά ΓρΪΓΟ. ο ατηυματικδς ,
ίρΪΓΪΕ113ΐΐ$.
?
.ν,
Το/οι;'το/ς
λόγοις χαί τοιανταις ΐλπίση.
*νί π^οσΈΐ^ν πα,ζίκάλίσίν- νμας 6 των ολ*ν
χνξίος. γιμας <Ρ£ ΎΤζοσήχα τω θίω 7ΤίΐΒ-ομίνχ; ,
α'έί <^)ίν «ν ί/^ί'ο/ς και προσίΐ^αίς > αχ,ξΐβίςίξον
της τδ Θί« λατ^ί'ιας' ίχομίνουξ, « τ«ς ίαντα>?
·ψι;%«. «τω
ύτιά^ικν ζψ αίί τύι
ττφηασαν αν^ίοττο/ς ζωήν. οςις γαέ(> » 7ΐζοσίΰΧίΎοα τω &ίώ, ύ<Ρί $·ίίας ομιλίας απόλαυαν
ίπ&νμίί ουνΐχως, νίχξός ίςι χα} άψυχος, και
* μίΓίχπ τκ φζοηΐν* αυτό γάζ τ&το μίηαςον
άφξοοΰνγις νημίΐον , τό μ>) νπ'ιςα&αι τό μί^ι^ος
της τιιάς > μηά'έ ίξαν ττζοσίυχύς, μη<^£ &άνζτον
ήγίΐ&α,ι 'φυχΜ , τά μύ 7Γξοσχυνίΐν τω θίω.
ΤαΙ'ώιΐί βνηιοϊήΙ>ιι$ & ε^υ$ΐηοάί βρεΙη$ αά
ογαίίοηεηι οοίοτίαίηί εβ ηο$' ηηίνεγβογαηι Ώο, τηΐηιΐΒ. Νοί νεγό εοηνεηίΐ ΰεο οΗείΐψεγαηίεί
βεπφεγ νίνεγε ίη Ιψτηηίί & ογαίίόηίίύί , ίηΐεηβν$ Όει ειιΐρύ α^αγεηίεί , φιατη. ργοργία ·
αηίικα. 8ίο εηίηι ηοΙ>ί$ Ιίεκεγίί νίνεγε βεηφεγ
εοηιρείεηΐεηι 1)οιηϊηϊΙ?ιι$ νίίαηι.
Οηί εηίηι
Όειιπι ηοη οναΐ, ηε^ηε άίνΐηα εοηνεγβαΐίοηί$
ρεγβηιί εοηενρίβείΐ ίηάεβηεηίεγ , ηιογίηυ$ &
εχαηίτηί$ (εβ)& ηοηραγΐίείραΐ (τό) βιρεγε.
Ηοο εηίηι ίρβιιηι ιηαχίτηιιηι ίτηρΫιιάεηΐίάβζηιιτη
εβ, ηεβείνε ηιαξηίΐηάίηειη ύοηογίϊ, ηεφιε αηιατε ογαίίοηεηι , ηεφιε τηοτίεηι ριιΐαγε αηίιηα
ηοη αάνγανε Όεηηι.
Ηυ]θ8-
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Ηα|ιΐ5τηοάί νοΓΐ)Ϊ5 Γ3ηΐ3πιηι γεγογγ» Γρε
οίΐεηίαηϋα αηϊνβιίίΓαίϊδ ϋοΓηΐηαδ ζά ρΓεεαΓίΟηεπη ηοδ ϊηαϋανκ, α,υοε οϋόΐί» ε|υ$ αυώεηίο»,
ηιιΐΐυιη ηοη ιειηραδ ίη εο οοΐΐιαϋαηιΐο ονζηάο<ΐ'αε οοηΓαιτιεΓε, ηεε ιαιη ίπιρεηίέ νΐίαπι,
φίαπι νεηεΓ3ϊίοηεπιΝυιτπήί$ ατηαΐε & ουηΐΓβ
οοηνεηϊϋ. δίο Ηεε, υπ ΓοτηρεΓ, φΐείπίϊίΐιτιοβηηι ηοΙϊίϋίΗΕε ηοίϊί·» <ϋ§ηιιιη είΐ, νίναιηιΐδ.
Ορϊδηυϊδ εήίηι ρι·εοίου5 βιηβΪΓε 'ϋευηι οιιηέΐαιιΐΓ, ηεςυε Γίρρίίΐΐιηέ εοΐΐοοααοηίδ ε;α$ Γα.3.νΚ3ΐεπι εχρειίε, Ϊ5 ριτοίε&ό γποπ;ιηι5 & ίηαηϊιηιΐδ , & δίίεέΙίΕ ιτιεηΐΐδ ε!ίοεη(1α$ είΐ, α,ιιοηΪ3Πΐ ϊίΐαο ίρίΐιιη, ϊ§ηοπη-ε ίοϊΐίεεα ηοηοιτίδ
ίίΙίιΐ5 ρΓΣεοεΙΙεηιϊδΓη , ηεςυε υΐΐυιη ρΓεε3Ποηυιη ΓαηΰαΐΊΐιη 3π1οίειη ςοηςΐρεΓε , ηε^ιιε
εχϊηιιιη ηπϊγτιϊ ΓΡριιϋαΓεϋεο νοιζ ηοη ΓαοεΓε,
βοϋ(1ί£3ίί5 εεΓΕίίϊϊηιιιπι νίοΙείαΓ ΐηθϊαυπι.
ίλπ'ισι> αά νενίιιηι, ίρείινίδ; ^κο ηοτηίηί
αβι« εβ Ιαΐΐηηί νι^γρτα Β'ώΓιογ. 2. ΗΙ. Μαςίαΐ. ο. 7· « ίλνϊς , 1ρε5.
πα,ζ'.κάλίσιν , Αου. ι. ά τταςακαλ-'ω, 3(1Ηογ(ογ, εχείϋο; ϊΐεηι οοηίοΙοΓ. οοιηροβΐ, ά τιαςά.
£γ' χ,α,λίω. βιίηγ. χ&λγισω , νεί χαλίσω. » παξάχλϊίσις, τίίς 7ταξαχ.λύ<Γίως , 3άηοΠ3ϋίο, οοπίοΐαίϊο· ο 7ταςακΛ«τος, ραιαείεπαδ , ςοηίοΐα£ΟΓ.
των ολων, αί των ζνλων. τά ολον, Ίιηίνει>
ίίιιη, ΓοπιηΐΛ Γεπιηη. ολος, ολΜ, ολον, εοίαδ.
χύψος, ηί ο λόγος, χυζίίνω, ^οΓηίηοΓ. »
ζνξΐότνς, άοπιίη3Είο. χυφακός, . ϋοιηΐηΐαΐδ.
ιωμα, χυζίαχόν, ςυΓραδ άυιηίηϊςιΐΓΉ.
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Ιη&ομίνίίς , ρανίϊεϊρ. ργαβεηΐ. ΐειηρ. νοοί(
βξτηβόαίϊόηΐ5 ηιεάϊα, ά ντύνομαι, γζχ&ο ,
οΒ^πιροΓΟ. τΐίΐ&ω) ρει·Πΐ3άεο. βιιίηγ. πύσα».
Αογϊβ. ι. »7Γίΐσα. ρναίετΗ. πνπϊηχι, ρα/βν.
•πίττίΐσμΑΐ. ρν(Βίενϊΐ. τηεά. ττνπο&α.
ακ^ιβί^ίξον ρ αοεϊρϊίην ύίσ αάνετΗαΗίεΨΊ
(ΐίϊίί'ί ηοηιεη , ιιύ ιτΐ2;ϋδ , ιηϊηιΐδ ; αρηά Σαΐνια,
& εβ εοιηραναίίνϊ £ναάιι$. 6 και « ά·-:.ψβ>)ξ,
χα} τοΝ α,χ,ξΐβϊς, αοουΓβϋιΐδ. αχξφί&ςοζ, άχξΐβίςατος. « αχξϊβαα, ΣκχοΓαπο, (ϋΗέ^ηΐΐβ,
άχζίβως,' ώΗ§εηΐει*, αοαίΓ&ϊέ. αχξΐβοω, 3θ
αίπΌ, αεςοΓ^πβ Παπί· βηϊηγ. άκξίρωσω, Λο«
νΐβ. ι. ύέξίβωσα* ηί^ηλόοα.
,
Ιχομίνας , ρανίϊεϊρ. ρταβηΐ* ίεκρ. αϊ ίχομα», ηιώεοι·, ροίΐϊάεοι·. Ηϊοίάετηεβ, ηηοά
ηεειτεο, ΗίΙηχΓεΓοο, εοη/αη&υδ ίίαιη. 1)ΐΰΐί
εηΐιη άίνυ.5 Ο>ν$βοβοιηη$ : Οαΐζοϊ άίνίηο ιπη§Ϊ5 & εεηααοδ αάϊΐίΕΓεηοΙυπι είΓβ, ^υαπι ριο
ρηα: 3Π)ΐη3:. ίνα ίχόμίνος τίίς χλαμύδας , ΓεηυεΓε, ρΓεηεικΙεηδ , 7^» ΐεηεηδ ώΐαΓη^επ'·
ίχομίνως, ρΓ-οχϊπιε, εοη£ί§ιΐ£, άεϊηεερδ. τ«$
{χαμένης ίλίνσομαι, Γε^υεηΕί (ϋε νεηϊ»αι; νερ&
ξτείήΗνηιη.
. <
υπα^ξί/ίν, ΐενΐ'ϊα ρενβοηα βη^ηί. Αοτϊβϊ ,
ΛΕοΙίΗ α1> υπάρχω; αψιι$ ναΨια β^ηίβεΜ'ιΟ'
ηε$ ; βξηϊβοαί εηϊιη βιήη, ίηϊανιιτι τεί ^ο, ρπιηαδ Γίκπο &υϋ φοο. υπάρχω α^ικίης> αρηά
Ήετοάοί. ίη}.υΠ3Γη ϊηαρϊο. εοηφοβί. εχ ύττά
α(>χω, ίηπρϊο, ψιαβ άιεαε , Γϋβϊηαρϊο. ΑΗ'
φιαηάο ηβιτραίαν ϊΐηρενβοηαΐϊίεγ , άπΰίξΧα ,
ίκα, ςοηάοβϊε, ηΐ
ύποίβυί, Ιίςοβτκ.
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ο&ς, οοιπροβΐ. αϊ ος & τις, ος-ις, «τ/ς,
οτι.
Ιττι&υμίΐ, ΐεγΐία ρενβοηα ΐηάΐεαΗννιηοάϊ ,
βηξτιιίαγ. ηιιηιεγϊ. ίπιΒ-υμίω, άεΠόεΐΌ. βιιΐιιγ.
ίτη5υμγ\σω. ' « ίτι&υμ'ια,, οαρί(1ΐΐ25, ϋςίϊάεΓΪϋπι. ί7τιΒ-υμντιχάς , άΰΜεπιΐϊνιΐδ.
νίχβός, ηΐ 6 λόγος, πΐ0Γ£αιΐ5. «κ των νίκςαίί',
έ ΓηοΓΓυΐδ.
ί
α·ψνχος, 6 κα« », ίηαηΐπ)3ίιΐ5 , ^κ/^/ί" ανίΐι
ψνΧ/ίς, Πηβ αηϊπια.
μίτίχα, ΐεγίϊα ρεγβοιια ϊηάκαίίνΐ ηιοάϊ Λ
μίτίχω, ραπίοβρδ Γηπι. εοιηροβΐ. ά μίτά
ί^ώ). » μίτοχ»), ρ3Γεΐαρϊηπι , ραττίαραείο;
? εβϊί ρεηΐίϊνιαπ, μίτίχιι <τ5 φξονίΐν , ρ3Γ<:ϊοερ5
είι ρηιεΙβτιΐ!8ε. Ρ^εκίί ηηίεηι ΐηβηϊΐϊνιι^ Οίε ά
φζονίω, ίαρ'ίο. φξονήσω νείφ^ονίαω, ·7πφξόηχα. ραβί πίφρόνημαι ; Μηε τό φρόνημα., ρπα-'
(Ιβηείίΐ. 7Γίφςον*αα.ι ; Ιϊηε κ φξόνιησις , τϊϊς φ^ονγισίως, ρπκίβηεϊ*.
μίγςον > βφετ/αί- α μίγας , μίγαλη, μΐγα ,
άφξοσόνης; » άφξοσύνη, ϊηιρπκίβηϋΐ», ΠιιΙΐί«3. ο καί « α<φξα)ν, ίιηρπιάειίδ, βο1ειΐ5. α«
ορροιήίΗΥ ίυφζων, 'ίυφζονος, ρπιόεηδ. ίυφξοσΰνν , ρπηίβηπα. αφξονίω 3 ίΐαΐΐείοο. Ινφςο«ω , ρηιάβηδ Γυπι.
σημΜΥ, ηΐ τ6 ξύλον, %ηυπι. σημυόω,αΐ
<Ρηλόω , ί)§ηο, ηοΐο. σημαωσω. Λογ. ι. ίσημίίωσα.
ιπίςα&αϊ) νιβη. αϊ ίττίς-αμαι, Γαο> οο§ηοΓοο.
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Ιςαν'ί ζηβηζί. <ώ ίζαίω , ζτηο , άε φιο βφι·
ΤΖ1ί5.
γιγΐ&αι , ζηβηζίζνζ ρταβη$, (ώ ντχίομαΐ)
ρνιεο , Α φιο βυργα. ,
πξοσχυψίΐν , ζηβηζίζνζ ρναβηί, ά 7Γξοσχυ·
νίω, ηί φιλίω, αάογο. βαΐ. •προσκυνήσω, ή
πξοσκΰνησις , &άον&ύο , τεξζί άαίζνιιτη.
αοντίξ^αξί οιμαι, τόσωμα τκτο τό νμίτι·
ξρ*ί 'φνχίης- μνΙ παύσης νίκξόν ν?ι·, χ,αι <Ρνσωύ'ίζ, «τω φνχίης μτ! χινχσας ΐαυτνίν ίΐς 7ΐξρσίυνίχξα' ίςι , χα) α'3-λ/α , χα) <Ρυσω^ης. αλλά
μύν, οπτή* θανατ» τταντός ττιχρότίρον ^ίΐ<&αι
Φ^οοίχΗ ς-ίξη&ϋνα,ι ·π(>οσίυχϊίς , ύ*ι<Ρασκν καλώς
νμας Δα,νώλ, 6 μΐγας προφήτης, μάλλον οΓ*
ίλόμίνοζ ιΡια&αηϊν , » τξίΐς Ϋιμίρας μίνας ςίξ»~
Βτίναι 7Τ(>οσίνχ»ίς. «17^5 άσίβϋσαι τύτω προοί*
ταζίν 6 των ΪΙιςσων βασιλίύς, αλλά τ^ίΐς ήμίςας μόνον σκοττχμίνος ίυρίΐν. ανίυ γαρ τ«ς θ-ίίας
ροτιγις, «* άν η των άγαμων Ιις τάς ήμίτΐξας
*λ&οι ψυχάς. Θ«« <Ρί ροτττϊ συνίφάτττίται των
ψτόνων ύμΐν, και τύτας ΐ<αηχαφίζίΐ καλώς, αψ
ίίΓ» <&οοαίυ%Ύΐν ά*γα<Βτωντας και συνί%ως τ» Θί«
^ίομίννς, χαί απάντα ίκίΐΒ-ίν τοί άγαΒ-ά κα.ταβήσί&αι <ατορσ<Ροκωντας.
Ονετηαάτηοάιιηι εηζηι, ρκίο, εονρη$ίοσ ηοβγίΐηι αηζτηα ηοη ργαβηίε^ ηζογίηιιηι εβ, £ίτ»
/(είϊάίΐιη; βο αηϊτηα ηοη ηιονεηΐε βεζρβιτη αά
ογαύζοηεπι, τηογίιια εβ, & τηζβγα,
οΐϊάα.
Οαίεγύηι αιιοά οιηηζ ιηογίε αεεγάζια εχζβζτηανβ
€οηνεηια( ργζναγζ ογαίζοηε, άοεεΐ ρνίε/ιγέ ηοχ
ΏαηζεΙ τηα^ην! ΡγορΙ)εΐα> τηα^η ε/ί^ε/ί* τηονϊ,

ϊηίτη ΐνιρίηνι εβε ίπΐο τηαηάαυϊΐ Ρεγβαηιτη
Κεχ,βά ίτε$ άίε$ βοΐιιηι νοΙεη$ ϊηνεηϊγε. 8ιηε
βηϊτη άίυϊηα ΐηοΐϊηαίΐοηε ηϊίιϊΐ ύοηονυηι ϊτι ηοβγα$ νεηενϊί α?ήηια$.
£)εϊ νεγό ΐηοΐΐηαίΐο

& αβϊάιΐϊ ΰεατη ρτεοαηΐεί, & οτηηία ϊηάε ίοηΛ
άεβεηβίτα εχ/ρεΒαηΙεί.
δβηε Παΐϋ οοΓριΐδ ηοο ηοβπαπ) ώΤοείΓα
βηίιηί Γβ&ο, οηιηϊ ίεηίΐι 0Γ03ϋυπι ααπι ϊηεοΐβΓβ&ϋϊ οάοπ'δ Γαε(ϋ£3ΐε /ίοβ£ : Ππίϊ1ϊ£6γ 3ηϊηΐ3 ,
Π ΓεπιεΗρΓ» ζά ΟΓαηοίιιπι ηοη εχΓαΓεκεΓ, εεπιπιηοΓ», πιογοιΕ} ίοείΐεΐα τερεπίαΓ. ΟίΕίεηιηΥ
ςιίονΐδ §εηεΓε ηεείδ 3ΐτΐ3Πϋ5 ίηΐεφΓεί3ΓΪ
οροΓΕεΓε ΐη€εΓ<1ίΛαπι ρΓεο3«οηί$, πΐ3§ηιΐδ ϋΐβ
ν&ιεδ ϋαηίεΐ ρυΙοηΓέ άοαικ, όΐυπι ιπιεΓΗοί
πΐ3ΐαΚ) αυ3ΐη ηοη ρ1η$ ιπάηυπι 0Γ3ηα"ί ροΕεββίε Γροΐΐαπ. Νοη εηίπν ηιαηε ηε&παιη 3ΐι%
ςαΜ άείΐ§η3Γε ΡειΤβπιπι ΚεΧ )νι1)ε03ϋ; &ά
ΐΓεδ ΐΗηΕοπιπιοάο άϊεδ ίηνεηίΓε ηίϋεθ3ΠΐΓ,
α,υίοιίδ ηίηϋ ηίΠ 3& Γε υηο α,ιιίδα,υαπι ρειεΓβ
βκεη£3Γετ. Οεπέ ββδαηε Οεί εΓ§3 η©8 ϊηείίηκϋοηε ηηΐΐα ρ2Γ$ οοηΐ ςυ/υδρίαπι ζά αηίηιοί
ηοίίΓΟδ ρεΓνεηιοΓ» εΛ : α,μχ ίη Ιβοοπ&αδ ορίηιΐβΐβ ηο&ίδ, εοδ ΓιιρεΓ3ϊόδ , Γαεΐΐεδ Γεάάϊϋ,' Π
ρΓεευηι ίΙυάίοΓο$ Οεαπιφιε νοείδ αί£άη6 ίάύξ&ηΐεδ, ϊηα'ε^νιε ηοη» οιηηϊα άεΙβρΓοΓ» ςοηβ«Ιεηεεδ ίηνεηεηΕ.
ο;μαι, ρνίΕο, 3ΓΒίϋΓ0Γ. οοη^αΒητη εχ οιομαι. βιίαν. τηεά. όιίσομαι.
Μ Λ
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■ψυχής μ$ Όταζχσης > %έη. (ώβοΐιιίιΐ! ■> ζηινη*.
ηοη ρΓΣεΓεηιε. «ναζών , Όταζόντος , ρΓ£εΓεη5.
«πτα^ΕίΓΛ, ί&αξάν, ά<ατάςνμΐχ αάίητη.
<Ρνσώ<Ρίς, ηεηΐνιιτη. ο «αϊ » <Ρησω<Ρ*ις, ρΐίίΐϋδ, ίΌεϋί(1ή5,/)ΓΖ»Ζί? εοηίταΕίοηιτη. <Ρνόω<Ρία,
ίοείΟΓ. ό χώί « ίϋωΛς, »α< τοΝ ίυ»Ας > §Γ3£«ιη
1ΐ3ΐ3Π5 οάΟΓβΠΙ. ΜίϋίΰίΓία, §Γ3ΐϋ5 θάθΓ. 6Ι>0(Γμος ,
ίΐ^οσ/Λος , Βεηε οίεη». ένο<Ρμ'ια. £τ Ιι/οσ-μία., §Γ3αΐ5 οάοΓ. οζα>, οίεο.
χ/)»«α«ς, ραγΐϊεϊρ. ρναβεη$ , άηήω^ ιιΐ <φ/λ6»> ηηόνεο. χινιίσω, χ,ιχ,ίνηκα. ηκίνησις, ταοΐίο, ηνητικδς, πιοεΐνιΐδ. κ^κτός, ηκφί1ί$. «V1
χίνητος, ίζο&έ τηοΙ>ί1ίΒ. ακίνητος , ίπιπαοΙ>ί1Ϊ5.
αθ-λ/α; ο βθλ/ος, πιϊίεΓ. « α&λία, πιίίεΓ3.
άΒ-λίως , πιίΓεΓέ. « ά&λιότης , πιϊΓεπδ.
4λλώ μίίν, &ΐ νείΌ, 3Εφΐί.
«δπχ^οτίςον, εοϊηραγ.βγαάιΐΒ. 6 <ατιχ,(>ός, ζτη&Γΐϊδ. » α*ηχζάί τδ ίβ-ικ^άν» >ί «ηζςοΐιις, 3ΐη3Π2ΙΠ3Π1Π) τεαάό.
^«θ-ίϊνα; , ^ογ. ι. ///^Γ
«ϊοί/ζ, λ
ξίομαι, ρηνοΓ. ^#?. ?-ί(>ία>, ρπνο. ς-ίξΐίσω,
«ςΐςηαα, ΙςίςίΛΧΆ, ΐςίξνιμΜ» ιςίξησαι; Ιίηο ςίφσις, ρπναείο. ίς,ίζαται. Λογ. ι. ραβ. ίςη$Λν. /κί: ι. ςίξτι^σομαι. Αου. \. ίηβη. ς-ίςΗ$ηναι, Μί τυφΒϋνα,ι, Υβξϊί ξεηίίΐνυ.ιη.
ίλόμίνος^ Αογϊβ. 2. ρανίκϊρ. νετΜ ηιεάϋ ,
αϊ άιςίωβεη ώφμαι, εΐϊξο. Αογχβ. 2. αέΐϊν.
«λον, $ιιαβ αί Ιλω , &Γ5 αη^είηχρεν α. Αου. 2.
νηεά. ξιλόμην. Αου. 2. ρανίκϊρ. ίλομ«νος, ίλομίνιΐ} ίλόμίνον.
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άι&ο&ανΰν , Αογζβ. α. ζηβηζέ. αϊ ά<&ο&νήσχω, ιϊιογϊογ. εοτηροβίηηι εχ άι&ά & δ-ηίστιω*
'πιογϊογ. Αογ. χ. ί&α,νον.
τςίίΐς, ρ/ιιγαίζε ηιιιηεγζ αοάιφιΐ. ηβυ&τυΜ
Τζια.
ήμίζας, υ' -ημίζα, <1Ϊ65. ίίμίξίος δτ1 νμψνός,
μονάς; ο μονός, ίόΐιΐδ. μόνη, μόνον, ή μο
νάς, μονάδος, υηί£35.
άσίβϋσαι, Αογζβ. ι. ίηβηζί. η( φίλησα! ,
αϊ άσφίω, ΐιηρϊϋδ Γαπι.
<&ζοσίτα%νι , Αου. ι.αθ. ά 0Τξοςάττω, τηζηςΐό. ^αιιανία οοη]ιΐ£αί. Ιαγ^ΐ. οοηψοβί. εχι&ξός
ξ^τάττω, ΟΓίΙϊηο. βΐίίηγ. ΌΤξοςάξω. Αου. I.
ΐΒ-ξοσίτα,ζα. Αου. %.Ότξοσίτα,γον. ργαΐεγ.ρεγβε&. 7Γξος-ίταχα. ραβί Ότ^ος-ίταγμαι; %ζης
η&ζός-α,γμΑ, τηζηάΛΐανα, )αίϊΐΐδ, ίπιρβηιιπι.
» «Β-ξόςαξις, ζάετη. ΌΤξοςταττιχ,ώς , ίηιρ6Γ3Πνυ5.
'ΰτίξσών , ξεη. ρΐην. ργζτ/ια βιηρί. ό <&ίοσης ,
Ρ6ΓΪ3. νοεαί. ω φίςσα.
βασ-ιλίύς, Γ€χ. η βαοιλήα, Γε§ηιαιη. η βασ'ιλνα, Γε§ίηα. βασίλισσα, ίάετη. βασιλικός,
τεβϋΐίδ. βασιλίύω, τε§ηο.
σ~»Α<&Ημνιος , ρανΗοϊρ. ργαβεηΐ. νενίί τηε·
άίϊ, Ασχο<ατίω, οοηίίάεΓΟ, αΓαίΓηίρίαο. σζο<ατήσω , ισχάπτησα , ργϊτηα εϊγααηβεχο νψη.
Ηζηο ζίΙαΣαίζηίί ηβΐαία, Γοοριΐδ & ερΐΓοορύδ,
αϊ' ΐαΒίσκοίρΙω, ίηΓρίαο.
ίυψίν, ΑοΗβ, χ. ΐηβηίΐίνί, αϊ ίυζίσκω,
ίηναπο.
άν%υ, αάνεγΜιιιη, ίϊηβ, Λδφΐε, Μ£ίί £εηΗίνηιη.
ν,

18»

ΕΧΕΚΟΙΤΑΤΙΟ

ροΊτϋζΐ τί ροίΏΤίί, κί « ημγΙ , ιηοηιεηΕαηη ,
ροηάϋδ, ΐηείΐηδίϊο, ή ρίπω, ΓεΓρο. ργττηι»
€οη]ιΐ£αΐ. Ιαγ^ΐ. ργαίεγΐί. ηιεά. ίρροι&α. Ηΐηο
νβηιΐ ροφά) ηηοάργοργϊε- άε ϊηοΐϊηαίϊοηβ Ιαηοϊ$ άΐοϊίΗΥ,
ροβεα ρεγ ιηείαρΗογαηι αά αϋα
φιοηιιε ίΥαη$βεγΐΐιΥ«
ίλ3·ο/, ορίαήνι τηοάϊ^. Αου. ι. ίλ3·οιμ,ι9
ίλδοις, ίλ3·ο/>· αϊ ίξχομαι, νεηίο, ηκοά βίΛ
ίειηρογα βιιηϊΐ αϊ ίΜύ^ω.
σγνίφά'Ζϊ'Γίται , εοηφοβί. ά αύν & (ατι £τ*
α,&ττομαι , άε %ηο νέγρο βφετίια ; γαηξίΐην
οιιιη βιη&ΐϋο ααΐα εβ νενΡυτη ΊαΙίυ.5. (ίηαβ
Μεαΐ άϊνΐΐί ΟΒγ^βοβοιηη* : ϋεί ρΓορεηίΐο &
Ββηενοΐεηο» ίη ηο5 ίΐιτιχϊΐ ηοοΐδεαιη 1«*1>0Γ8δ
ςοηΐίη§ϊε,~ & (]ϋ(κΙ»ΐϊ>ηιοάο οοηίτε&ηΕ.
φόνων, ξεηΊΐ.ϋΙηγαΙ. ό «νάνος > Ιάύοΐ.
νίω, ηί φιλίω^ΛΌοΐο. φιλόπτονοςχ 3ΐηαη5 ΙϊΒοη$. μισοΌτονος, οΓογ ΙαβοΓΪδ.
ίψνιχφίζίΐ, ϋγΰφηί* ίειτιρ, ϊηάκαί, ιηοάϊ>
α& %/ψ-ίΐίχφίζω, 3ΐ1ενο, ροηϋαδ ιτιΐηυο. εοιτι-^
ροβ εχ ΐιαη δτ1 χνφίζω, ίενο. β »«<φος, Ιενίδ.
» κχφότχςί Ιενίϋαδ,
'/εΓ1*) , Αογϊβ. 2, λ<$?ζζ». ςοψαη&ίνϊ ηιοάϊ, αϊ>
ϊ/ίΤω, νΐόεο, ^ογ, 2. ίι^ον ν:1 /<Γβν. οοίφσιίί,
ίάν ΐ<Ρω, %Ρ»ς> ϋΓξΐ.
α'^ύΜΣΓίΰντας , ραγίκϊρ.
αγαπάω,, αίτιο,
ίιί τιμάω, βαΐ. ά^α^νσω. Αου. ι. Μ^αΦΉσα,
βγίΐϊΐΊΐγ εη^ι αοεηβιίίνο.
'
(Ρίομίνχς, ραΥίϊο. ργαβη$, α^ίομα,ι, γο§ο,
0γο. άςροηεη$ βιίιΐΥ. τηεά. <Ρησομαι, Υε^ϊΐ £ε·
»ΧΜ·
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{χ,ίΐ&ΐΥ) αάνεγί. ά Ιοοο, ίη<3ε, ϋΐίιια
καταβγιαί&αι , /αίητ. ι. νενΗ ηιεάϋ, κί
τι/'ψίίθ'α/, λ καταβαίνω, άείεεη<1ο; ίΛ· καταί
δτ" βαίνω, άεψίο^αιηβιρνα^ & ϊη Οταηιηιαί.
<ια·ζοσ^οκωντας , ραγίϊεϊρ, ργαβηΐ. ά (ατροσ·
ιΓοχΛω, εχΓρ€<3:ο,
τιμάω. βιί. Ότ^ίΌ^ησω.
ν <5τςο(ΓίΓοκ«(τΐ5, εχίρεό&ΐϊο.
οτ' αν «ν ΐ'εΓ'» τ/ναί μ>ί φιλπντα πτξΐχπνχγΐν»
μη<Ρ£ 3-ίξμάν ί^ωτα ταύτης ίχοντα πα) σφο·
€Γζ:)ν, «ίΤη μοι «τος «Γίίλος ί'ςνν, ώς κ^έν ^ναίον
«ν τίϊ ψυχή χίχτ»ταΐι οτ' αν «Γέ /«Ρω τ/νώ τ«ς
τ» Θί« λατ^ίίας άκο^ίςως ίχόμιιον , χαι τό μά
<&ξοσίνΧί&αι συνίχως, ίν ταΐς μίψς-αις α'ξΐΒ·μοΰντα ζημίαις, τίκμαίξομαι τόν τοιαΖτον ι&ά~
οης άζίτϋς άσκ,ητιϋν ίΐναι βίβαιον, και τ« Θ«5
ναόν.
Οηαηάο ϊ^ϊΐκτ νϊάενο αΐίφίετη ηοη αηιαηίεηι οναίίοηειη, ηεφιε οαΐϊάιιιη αιηονετη ίψαδ
ύαΐεηίειη & νεύειηεηίετη, ^αρι ιηϊΠ ΐαίΐ$ τηαηϊ/εβια εβ, $ηοά ηΐΐήΐ ^εηετοβιιη τη αηϊηΐΛ
Ροβιάεαΐ. Οηαηάο νενό νϊάενο αΗφίεηι ΰεί
βννΗϊο ϊηβιΐϊαΜίϊίεγ αάύαγεηίειη ,
ηοη
α(βάηε ονανε ίη τηαχϋηΪ5 ηιαηεναηίεηι ρωηϊ$,
ςοηρείο ΐαΐεηι οηιηϊε νίιϊν&ϊΐ εχεγοϊίαίογειη
ε£εβαΐϊΐεηι , & Ώεί ΐετηρίκτη.
ΟαδπιοΙϊΓεπι Π ςαεπιρΐαιη εχίαιί» & ζν<1εηή ρΓεο3ϋϊοηί5 ευρΜκ&Εε ηεςαα^οίίπι ε£
ίειτί, & ά\} εα αϋεηηπι εεΐΏΜη, ία Ηυ;ιι$ ρεΛοΓε ηϊΐιίΐ ΐαείΓε ςεηεΓοΓοΓη αικιιιτιο. Κ.ιιγΛι$
<]αειτι ϊηΓαΐϊαίιϊΗΐεΓ πινιηϋί ί3βπο3εοΓειη &0
ρΓ3εΠ(1βίη ρΓεαβικ νεηειταηΐειη, εβδόρε ίΐαβ
Μ 4
1
ίοΕβ*'
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ίπϋΰπτπίΐΐοηβ ηοη ίυηεΙεΓε ι'η §γ31ίϊΠΤπ3!5 ρ«ηΐ5 Ηαβεηιεηι 3ηΐιχΐ3(1νεπ:ο > Ιιαηο ςρηίΙαηιείτι
νίΓΓίιιοιη Γϋίΰΐϋϋΰπι, &οΌύ ΐειρρίαιυ είΓεεοιν
|ες\ϋΓαιη &αο'·
» -, ' . » '
φίλνντα.ιραγ(ϊεϊρ.ρνΰφηί:.ΐετηρ. α φιλίω*
όπιο , νε§ζί αεαιβαΐ.
3-ίξμον, ηΐ τόγ λόγον. όΒ-ί(>μάς, ΦΒ-ίζμϋ,
τον 3-ίξμάν , 02ΐΜα5. « -Β^μότΗς , τίίς θ-ίζμο'τηλο?> ς»1θΓ, εϋΙϊϋΪΕαδ. θ-ί^α/νω, εαΐεί&αο*
^ΜΪηία εοηβι^αί;
Ι^ωτα, αοϋνβιΐ. φ.ώ}ί<2 βηιρίκϊητη. όίξως*
«^ηΟΓ. ΤΗ ϊξΟύΤΟζ.
<Γζον, νείιεπΐεη& ~ ιί σφο^οττας , γείιεπιεηα».
σφόδρα. , ναΜό, νεΗειηεπϋεΓ.
ο ^«λο*;, ίηαηίίείΐυδ. ή <Γ«'λ«,
^«λον,
<ί ^ηΛρρ; ΐΓ3ηΐΓείΙθ. » ιΛίλωσ/ς^ πι&ηίΓεβαϊϊο.
κΊΓέν» ηειιίνηηι. &Ρβϊς» ηιιΐΐαδ. ώΓίμ/α,
γβνναίον; $ γίνναΐος , §εηβΓθΠΐ5. -ή γνναι6τ»ς , §εηεΓθΠ«$.
κί'κτ«τα; , (ετ(ΐα ρενβοηα ργαΐενΐί. ρενβεΒ.
' ά χτάομαι, ροίΐϊάεο. /«ί. ηιεά. ητήσομαι. ρναίεΗΐ. ρετβε&'. αίατημαι > δτ5 αΐί^ιιαηάο ίχ,τημαι ;
τ<ί χτίϊμα , ροίΓείϊϊο , 7^ τεδ ροίίείί'β. *»
*τ»σ^ς, ροίίβίΐΐο.
-/ '
ακοςβ^ως» ίηίβη'δΒϊΙϊϋΘΓ , αάνενί. νενίηηι
(βκορίω, ί&ιΐο. βαίαν. «,οξίσω ξ? χοξήσω/, Ιήηε
κόξος'ί (άϊ\ζζά$. χόζος ά<ατάντων, οΐϊΐηΐυπι τεγχϊιώ εΐΐ Πιπεΐ;3δ. χοξί<;ός> ΠιΕίδ&ίΗδ. ακόζΐς-ος,
ίηίαΐίώϋίδ, 6γ' αάνενίι. ακοζίςως.

6ΚΑΜΜΑΤΙ0Α.

^

ι§Γ

άφ&μΐίντα, ραΗΐοϊρ. ρταβηί. ίεηιρογ. αί
άξΐΒ-μίω, ηαηιεΓό. άξ&μήσω, η^^ηχα. α
αξ&μός, ηππιεπίδ. αριθμητικός, 3πεΙΐΓηεείευδ. αφ&μητικΫ), 3πεΗΓηεείθ3, 3Γ5 ηιΐΓηεΓ3η<1ί.
χατα,ξι&μίω , ηυπιεΓΟ, ΓεοεηΓεο. αζί9-μ»σις>
ηυπιεΓβείο. χαταξίΒ^χησις, εηιΐΓηέΓ3εΐο.
τίχμαίξομαι , οοη^ϊασ, ρΓχώοο , άεηαηοίο , εοη/ε<9:αΓ3Πΐ ε&ρϊο. Ιάεηι τίχμα'ιξω. τά
τίκ(Μ»ίς<οΐ' , Π§ηιιιη, ΐπάΐοίαπι, 3Γ§υπιεηεαιη.
άσχητάν; 6 ασκητής, εχειτϊεβεοΓ, ργϊιηα
βτηρίίο. αΙ? άσκίω , εχεετεο. άσκίομαι , εχεεοεοΓ. ασκήσω, ησχησα, ηοχηκα, νσκημαι, ησκησαι; 1)ϊηο ή άσχησις. ησκηταΐ', Ιήηο ασκητής,
ασκήτξία, βίόεεπα, Γηοηΐαΐίδ. ασκητικός, εχεεοί£3£θΓ»α5. αακητή^ιον , άοεηιΐδ \ιΙ>ΐ ΑΓοε£2Ε 1ΐ3Ιίεαηε, φιαβ άΊοα$ εχεεοί£3£θΓΪιιεη.
βίβαιον, ο βέβαιος, ίΐ3ε>ϋΐ$. η βίβαία, τό
βέβαιον, βίβαιόω, ηί δηλόω, ίΙβΒϋίό. η βίβαίωσις, ίΐβΒίΠηιεηειίΓη, οοηίΐΓπΐ3£Ϊο. » βίβαιότης, βαΒΐΙΪΕαβ, Ηέεηί£35, ΐΐετη οοηίΐ3Π£Ϊ3.
ναόν, αίτόνλόγον. 6 ναός, έεεηρΙιίΓη; Αίίϊεέ νίως.
Έι 'γάξ ςολινμός άνδξός> και βήμα, <&οδός,
χα) 'νίλως οδόντων άναγγίλλίΐ τά <&ϊ(>ι άυτχ
κατά τόν σοφόν Έ,ολομωντα , ι&ολλω μάλλον
ίυχή και λατζίία Θ«2 , σημ,ίΐον ίςι δικαιοσύνης
ά<&άσης, ςολή τις ναα (οτννοματική , κα) 5ύά,
(Βτολλήν ίνμοξφίαν και κάλλος ι&Άξίχχσα ταις
νμίτίξαις διανοίαις, τόν ίχάς~» ρυ&μίζχσα β'ιον,
ύκ ϊωαα φαυλον , ύ<Ρ£ άτοπον της διάνοιας χξατίΐν^ άιδίΐ&αι Φίί&νσα τόν θ^ον, και την <παψ
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αντ5 τιμήν, πασαν τη <ζ8·ον»(>« "γοηπίαν αττο•πίμττίο^-α,ι πα^όουσα , τύς α/%^<3ΐ)ς χαί ατοττκς ιζίλαυνααα λογισμός , %ν ύπίξοψία τ»ς »:Γονττίςκφανία. μάντη ΤΤζίττίΐ τοις τάν Χ^ιςόν σίβομίνοις, τά ιιη^η} £*νλ%ύ*α αιχξω. αλλά τηςίΐν $9
ίλίυ&ίξία τ»ν ψυχύν , χαι βΐφ χ,ίχα&αξμίνω.
οτι μϊν Ζν τιαντίλως άμγχανον αην ταοσίυχϊις
άξίτϊί ουζψ , χα) μΛτά, ταύτης ποζίύίεσαι τάν
βίον, όιμαι <£%λαν αττααιν Χιναι.
5ϊ εηϊηι νεβζε νζνζ , & §τεβα$ ρεάζ$ , &
ήβιι$ άεηύηηι, ηηηΗαί ^ηα ι11ήι$ βεεηηάιιτη
βαρίεηίετη 8αΙοτηοηεηζ } ηηιΐίδ ηια^ίί οταίζο £τ*
αιΐϊιΐ! Ώεζ 3 βξηηηι εβ ηιβΐΗα οηιηζϊ, νεβη
ηηιχάατη εχζβεηε β)ζνζίηαΙζ$ &Γ9 άζνζηα, ηιυίίαΐΐΐ νεηηβαΐεηι
ρηΐώνζΐίΐάζηειη ρναύεηχ
ηοβνζ$ ιτιεη{ϊΙηι$, υηζιαα^ΐίίααε εοηβοηηαηί
νζίατη, ηοη βηειίΒ νΗατη ηζΒζιζ, & αίβινάατη
οεεηρανε αηϊιηιιτη, νενενενϊ ρενβηαάεης ΰεκηιχ
ψιϊ αϊ ζρβο ύοηονετη ; οηιηετη τηαΗ ζηεαηία*
ίϊοηειη αΜε^ατε άοοεηχ , ίητρε$ & α1φιτάα$ εχ~
Ρε11εη$ οοβζίαΐζοηεχ , ϊη οοηίεηζρία νοίιιρίαίϊε
ςοηβϊίαεηΒ ηηΪΗ$αι)ϊΐ$({ν,ε αηζηζηη. Ηαε εηϊηι
(ΉρεγΗα βοΐα εοηιρείζί ΟιΗβκηι εο!εηίζΰιι$χ
ηαΙΙζ' βεννπε ίατρζ, βεά βεγνανε ϊη ΙζΙενίαΐε
αηζίηαηζ £^ νζία ηηιηάαΐα. ζ)ηοά ζ^ΐίηγ οηζηζηο ζιηροββίζΐε (βί) βηε ογαίζοηε νζνίκίϊ ςοηνΐνενε> & εηηι &αί ρενίΎαηβγε νζίαηιχ ρηίο
ςίαηιηι οηζηϊΠ$ εβε.
Νβπ) Π νείίκυβ Ιιοη-πηίδ , & ρεάαιη ΐηοεδΓν>8, &πΓοδ άεηείπιη αηηαηεί&ηί άε εο, ιιο
νει>
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νβτΒυηί δαίοιηοηίδ βΛ, 1οη§έ ηΐ3§Ϊ5 ΟΓαεϊο ,
οαΐΐιΐδ^νιβ Γεπιιη οηιηίαΓη (Ιοπιΐηίεοπ 3<ΛηίΙ>ϊίυδ, οιηηίδ |αίΙϊεΪ8Β Γηοηηιηεηειιπι » ΓρίπευαΗδ^υε & (ϋνίηίΐ ηΗχάατη Λοία επε, πκιίεα βίβ^
§3ηεϊ& & ρυΙεΗηεικϋηε πιεηεεδ Ηυιτΐ3Γΐ35 εοίιοηεβαηδ , νϊεβηι & ιυοΓεδ υηΐοδενΐ|ϋδςοε εοηείηη3Π5 : ηεε ρεΓνεΓίαπι 3υε α^ΓοΓ^υπι αΗ^υΐά
βηίιηίδ ϊηιρεπϋαΓβ ρεπηϊεεεηδ; ϋεαπι τενεΗοηοΓειτιφιβ &\> εο ρΐΌ&έιαιη πΐ3^ηί
ρεηίΙεΓβ Γιι^εη$, φί3δοιιηςιιε πΐ3ΐί§ηΐ ρΓεείϋ^135 ανβτίζή εΐοεεηδ; εαερεδ & ϊηερεαδ εο§ϊΐΗίίαηεδ είΓϋ§3η5 , Πη§υΙθΓαΓης[ΐ>β ιυεηεεδ αά
νο1αρε3είδ ςίείρίεΐεπεί»!!) ΐηίΐ'αεεηδ. δοΐ* εηίιτι
Ιΐίεε ΓαρεΛΐα ΟιπίΙίβηβδ εΐεεεε, ηαΙΠ Γοβ/εέτοπι είΓε ειίΓρίεικΙϊηί ; Γεά ιηεηεεπι ιτεεϊηοΓβ
ΓώεΓ3Γπ &!3ε>Ϊ5'ίπΐΓηϊΐηίπι. Εγ£ο αεί» θΓ3εΐοηΪ5 »(ίπιίηίθϋ1αηι εχ νίΓειϋε «ε^εειτι Εΐε|εΓβ,
εαςαε,εοιηίεε νίνεηοΐϊ Γρααπ επίεείπ ρβηϊειι$
ροίΓε ηεππηεηι, Γαείδ Ηψαεεε ορίηοΓ.
ςολισμός, ο , νείΐίδ, νείΙ?πιεηείιιη , \β ςολίζω, ίηάϋο, νείΐίο. τόςόλισμα, νείίϊιηεηεοιη. φςολκίς, νείιΐ3Πΐΐδ, <ΐ|ΐιϊ ίΐοΐίδ & &1ί38
νείΐεδ οοηβείε.
ανανάς; οα^,νίΓ. άνίξρς, <&Ρξβζ. ίχάΐ
ιί 'ανώΓςωιΓΗξ, νίπΐΐδ, Π)3§η3ηΐπιιΐ5. 6 αν£ξρ*
φόνος ί βοιτιΐεΜα. » άν^ςοφονίαι, ΙιοιτιίαάίνίΓη.
« Λν^ξύα , ΓοΓεΐεαεΙο. ανάριας, αν*Γς«»ς* νϊ«
ιΉΐεει-. αν^ξίζομαι, νίεϊΐεηι Σεε^εειπ ίηβΓεάίοΓ,
νίΓ ίΐο.
/3«,ΐίβ, τοΝ; τ2 βήματος,
β^ηίβααί §τεδίϊίΓα, ίηςείΓοιη. βαίνω, ναείο.
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γίλως,ο', τ« γίλωτος , πΓυ$ , £^ τ£τ ^ίλω%
ρεν ηπανίατηβηιρί. γίλάω, ποίεο. βχυηάα οοηίναέί. γλωτο7τοιος^ αιτπίεχ πΓαδ. γίλοΐος, ήάίοδόντων, 6 ό&άζ, αΌη$.
άναγγίλλα , ίενίϊα ρετβοηα βη^ηΐ. ηητηεΥ.
άναγγίλλω , δηηιιηπο.. οοπιροβί. εχ άνώ
δτ5 α'776λλΛ>, ί/ι? ^«ο βαρνα. ,
σοφοΥ; ο σοφός > Γϋρίεηδ. » σοφία, « φιλο
σοφία, Γαρϊεηΐϊα. φ/λοσοφίω, Γβρϊεήϊϊίε βιιάεο.
\__
σολομωντα, αί ξίνοφώντα, ό ζολομων9
$3ΐθΐηοη.
5Όλ» τ/ς, αεεεηΐη$ ενε&κ* ϊη ρΗονε άΐΕΙϊοηε ο}> βεφιεηίειη εηοΙΜοατη. « ςολύ, της ςοΧης»
ήοΐϊ, νε(ΙΪ5.
Ιυμοζφ'ιαν ', » ίυμοζφία, νεηυίΐ35. β χαί »
«υμοςφος, νεηυίΐυί; ορροβύα βαηί άμο^φία,
ΐανρίΐνάοϊ & άμοξφϊος , ειίΓρϊδ. ^οςφ»ί, ίοητι 3,
Ιρεείεδ. μοξφόω, Γογπιο, π§ιιγο.
χα'λλος, ιό; τκ «αλλίος, ρυ1ςηΠΕα(Ιο>
ρΗιηα οϋρίταβ. ·»■· ..
ρυ&μίζνσα , ρανΗοϊρ.ρναβεηί. ΐειηρ. α ρυθ
μίζω, ζά ηαιηεΓΟδ αρϋοδ τοάί^ο; ύίε εοηιροηο, οοηΓοΓΠίο, είΕη§ο. ο ρυΒ-μός, Γη^εηπκΐδ,
οοηάηηΐ£35, ρφμαϋοζ, χ\\γχ&τ(\\αχ%.
ίωσα, ρανίϊεϊρ. ρναβεηί.ίετηρ. α ί'αω, Πηο,
%ιί τιμάω, βηί. ίασω, ίιηρενβε&. 'ίια,ον , ίΐων >
βηεΐ)3ηι3 αιι^εϊατ εηίιη ρετ */.
φαΰλον; ο φαύλος, παύει, ηίΗϋί. άνθρω
πος φανλος, ηοιηο ηιι1ϋιι$ ιηοηιεηΐϊ. « φαυλότ«ς,
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τ»ς, νί1ίϋ»5. άτοπος > ο χαι », αΒΓαΓάυδ. τά
άτοπον.
ώ<Ρίΐ£αι> ϊηβηϋ.ργαβεηί. ΐεηφ. αύ αι^ίομαι , ΓενειεΟΓ. βνΛ. νιεά. α/«Γήσομαι &Γ5 α/εΓέσομαί, ο χα< « αι<ΡίοΊμος , τενοΓεικΙυδ.
7Γί/·9-«£3"α 5 ρανίϊάρ. ρταβηί. ΐετηρ. ά πύ9-ω , ρειΤυαϋεο > ίετίΐα αοη^ν^αί. ύαγ^ί. άί
ηηο βϊργα.
γοτιτναν ; » γοηπία, ίηθ3ηϋαΐίο , ΓβΓείηαιίο. ο 7ο«'τ«ς> (ίιιιροΠθΓ, πΐ3§ϋ8. 70"Τίι''&'>
ϊηο3η£ο.
άποπίμπί&αι , ίηβη.ργαβεηζ , αϊ άποπίμ•πομαι βα αποπίμπω ,, αΜεςο, ίΐϊπιϊιιο 3&$
πιε ; εοίηροηϋιιγ εχ από
πίμπω , ιηίεεο £
ργίτηα εοηβι^αί. Ιαν^ίοηον.βιί. πίμψω, άποπίμψω. ργ&ίεγϊί. ιηεά. πίπομπα, ; Ιήηε πομττιϋ, ροπιρ3, & ό πομπός, φΐϊ βΐϊφίεπι άεάυΟΙΕ.
παι^ίύασα , ρανίϊεϊρ.ρναβηί. ΐετηρ..ά παιΛια» , βεχία ί>αγγ(. πα&ίύσω , ϊπαίιΡίυσα. ο
κα; » ίοτταίΛυτος , άο&αδ. ο χ<*< « α%αί<Ρίυτος, Ίηάο&ΌΒ.
αιΧξύς» ό α'Χξος, ΕιίΓρίδ. εοτηραταΐ. άιχίων, βψεν/αί. άιχιςος.
ίξίλαύνασα , ργαίεγζί. ργαβεηί. ίετηρ. αϊ>
ίξίλαννω, εμείο, εχίεπηϊηο. εοηιροβί. εχ ρταροβήοηε «ξ, & ίλαύνω, 3βΚ0, ρείΐο; φιοά
βια ίεζηρογα βιηήί αϊ ίλάω. βιιίηγ. ίλασω.
Αόγιβ. ι. ίιλασα.
λογο-μύς-', ό λογισμός, οο§ίϋ»ΐίο, Φλογί
ζομαι, ςθ£ίΐο, ΓΛίίοεϊηοΓ. ργαί£Υΐί. ρεγ/εέί.
λίλό'

ι5ο
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λίλόγσμα.1* λίλογισαι, λίλόγςαι. 6 λογιςύζ,
ΓαΐϊοείηαΐοΓ. λογιςαώς, Γ3ΕΪ0€;η3ΐΪ5» ,
ύπ*Ρ6,ψί*3 άαήνηε βεεηηάα βιηρΙϊοίΗΐη. «
ντίςοψ/α , Γαρει·1>ΐ&, εοϊιεεπιρειίδ , άεΓρίοΐεηϊία, αύ υτπ^07Γτομαι» εοηΐεπιηο, ϋείρΐαο»
αά νενίχιηι. Γυρεϊνίάεο.
χ<Ρονης; »' »<Γον«Ν, νο1αρΐ^5. τό^'ος^ Ίά&η;
αρκάΡοΜα*) η^ομαι, ύεΙε&ΟΓ.
ζα&ις&σα , ραγΐϊείρ. ρταβηί* ά καΒ-ιςάω,
οοηίΙίΕαο ; ϊάετη εηϊϊη ββηιβεαΐ ψιοά χαΒ-ίςημι.
νηί^φανια.3 ΓυρεΛί», βονηάαβηψίϊεΐντη*
νττίς«φαν«α , ϊάετη. ύττίξήφανος, ο Χ&ι > > ίορεΓΒοβ.' υ&ΐξκφάνως , ΓυρεΓΒέ. ύττίξΐίφανία, ίΰ'ρεΛίο, άείρίεΐο, Γρεπιο.
. σφομίνοις, ραγΐϊείρ,ργαβηΐ. νενίϊ τηεάϊϊί
ά σέβομαι, εοΐο; αΒϊνητη σίβω , ηεο οοη^ΗξαΙμυ ιιΐίνα ϊτηρεγ/εΒητη.
<Ραλίυιιν» ΓεΓνίνε. ϊηβηϊΐ. ά <Ρχλίόα>) ίβι>
γ'ιο./εχία Ιαγ^ίοηογ. 6 <Γ«λος, Γβτνϋδ. » ^λ»,
ίεΓν». «Γκλίία, ΓεΓνΪ£α5. .
τ«ρίίν , ϊηβηϊΐ. ρτα/Ι ά τηρίω > ΓεΓνο. ^/«ί»
τηρήσω, ίτ»ίρ»σα, τ« <τήρηχ,α>. συντηρίω, οοηίεΓνο. ργϊηια οοηκξαΐί ΰϊγεητηβεχοΥΜηι.
ίλίνΒ-ίρία; » 6Λ*ϋ3·ί/>ία, ΙϊβεΓΕαδ. ο ίλ?ΐλ3·ίρος καί ίλιν&ίριος, Ιί&εΓ. ΐλη/Β-ίρόω} ΙίΒβτο.
ΧίχαΒ-αρμίνω» άαί.ράτϋεϊρ.ργαίεγϊΐ. ΐειηρ.
ραβϊνϊ, ά χα&α,ίρω, ιηχιηάθ) ρυπξο. χ,α&αίρο*
μαι, ήιχχηάοτ. βαΐιιγ. χΛ&αρω. ρταΐεγϊύ. α&·
χίχαΒ-αρχ,α. ραβϊ κίζά&αρμα,ι. ραγΐϊείρ.ρεγβεόϊ. .
χ&Λ&αρμίνος, ριΐΓβαΐαδ, ιχιαηϋαΕίΐδ.
παν.
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•παντελώς» αάνεγί. οιηηίηό, ρετ&έΗ.
πορίύί&αι , ΐηβηΐί. ρν&βη; , ά -πορεύομαι ,
ναάο. βίύ. πορίύσομαι. Αονϊβ.\. ίνορίν&ϊΐν,
ίνϊ.
Πως *γάρ αν τις άρίτύν άσκησαί, μύ <&ροαών και <υτροσ4ΒΊ<νττων συηχως τω ταύτης Χορη
γώ και Ποτήρι ; ησως «Γέ αν τις ί<αηΒ·υμήσίΐίν
αναι σώφρων και δίκαιος, μΰ ομίλων η£ίως τω
ταυτά τί και (αΚύω τκ'των ά^αιΤΗντι ι&αρ
ναών ; βνλομαι «Γέ ί<πτι<Ρίΐξαι £ιά βραχίων ,
οτι κφν αμαρτημάτων γΐμοντας άι <®ροσ%υχα\
λάβωσιν ημας, ταχίως άπτοχα&αίρασι. και
τοι τ'ι μίΤζον γίνοιτ αν <&ροσίνχης , η 3·ίΐότίρον>
οτ αν αλίξιφάρμακον φανγ τι χσα τοις τα\ ·ψυ~
χάς νοσχοΊ ι
Οηοηιοάο εητιη φιϊ$ νϊγΐηίετη εχεγαιεγϊΐ,
ηοη αεεεάεης ,
αεοϊάεη$ ϊηάεβηεηΐετ 1)ΐι]ια
Ιαγξίίογϊ δτ1 άαίογί? ζΗιοτηοάο νεγό ^μϊ$ οιφΐνενΐί εβε ΐετηρεναηε &^αβα$} ηοη ί οηνετβιη$
βιιανϊίεγ εϊ, ^αί Βαο &ρΐιιήι ύογιιιη βα^ΐΐαί
ά ηΰίϊ$? νοίο ααίετη οβεηάενε ραηοί$> ηηοά
νίϊατηβ ρεεεαίογιιιη γερΙε(05 ογαΐϊοηε$ ηοί ^ε*
ργείιεηάενίηΐ , είίά ιηΐΐηάεηί. Αίφιϊ φιϋ ώιλ^11$ βί ογαύοηε νεί άϊνϊηζη$, φιαηάο ηιεά'ιεατηειιίηηί^ΐίοάάατη νίάείαγ εχίβεηι αηϊτηί$ α^γοϊαηίίΙ?ηί?
Ορο εηϊπι ρα&ο νΐΓΠΐΐεηι εχειχϊΐεπί:, α,υί
αά Γο^πιΐηίβΓαϋοΓεηι »ς 1&Γ§κοϊ·εηι ε/υβ ογ£1>βη:ίιηέ ηοη πίΐΐϋ, ηεςαβ ίη §εηο& οοΓαιη βο
ΕΓονό1νΐεαΓ? Οϊγ εεπιρεΓΛηδ & ίυήιΐδ είϊε άο*
ηοοΐ&
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ηο&!5 μοίίοΙαηειίΓ, ηοη ΙίΒεηίεΓ 3§?ϋ? Οοη>
ρΐαοΐευηη ροπ-ό είΐ * ΒΓβνίιεΓ ο&εηιίει-ε , ΐατιϋιπι ϊηείϊε ϊπι ο"&αοηε είϋε3αϋ3ϋειτι , οε ςααης α»ιιι ηοδ ΓοεΙεπΒιΐδ εοορεποδ «ςςερεπί:, εοηίείΐίιη ρεΓριΐΓ§εϋ. ΟρίίΙ , οΒΓεοΓΟ , πΐ3;ιΐ3 αχχΐ
<ϋν2πίο5 θΓ3Ποηε ίΐ3Πΐεπιιι$ , β ε2ΐη α&νεΓΓυδ
δήΐιίιοΓυίη πιογΒο3 Γ&ΙιιηΓεΓβρι είΓε ιηεάίςϊη3Γη ρίΐίΛιεπϋ ?
ίζνε, αΙίι)$ ϊηβηϊΡανι εβ £τ' εηεΙϊΗεηιη.
αβχκσίαν, ίενίϊα ρετβοηα Λονϊβϊ ΛΕοΙϊοί ,
άσκίω, εχεΓοεο, άε ψιο βιιργα.
αετροσιών > ραΗϊοίρ. ά <®ζόσίΐμι, 3ΧΧε<3θ.
<&ρο(π&1<ζε-'τίΐν , ρανίίοϊρ. ργαβ. ά ^ροσινσΐΌτ·
τωρ »οα(1ο, άάνοΙνοΓ.' εοηιροβΐ. ά ρναροβΐ.
'■ ΐΒτράς & <πτί<5ττω , οαάο. βΐΐΐην. 4&τώο~ω, εοη·
βηιϋιιγ ευ,ιη άαίϊνο. «' «Β-τωσις, εαίϊΐδ. η β'ν<Γ/«Γτ&)ίτ;ς , οϊίϊηηη ρεπιηπΗείο.
χορηγώ^ 6 Χορηγός, ρνορνϊε άαχ & Γη3§ίβε,Γ εΗοΓί, ςΗοΓΗ^πδ, ψί\ ςΐιοηαπι άχχάχ.. Ιίε/κ,
φά ϋνηαηιεηία βαενη οίιονεϊί ηεεεβανϊα β/ίχ
βηηιρΐϊΙυ.$ ρταΐϊέί, & {τείίεναΐίηι-, (ριϊυίί βηρρεάίΐαίοΥ & βφτηΐηΊβγαίοχ , ζία ηί^χορηγός,
τάενι β{, ηηοά ο <Ροτύρ} (ίαΕΟΓ. τ» ό\τϊ\ρος7
Ω<Ρί<Ρωμι> άο. ρεφοί. ραβ'. <Ρί£'ομαι, <?1£οσαι, <Ρί(Ροτα.ι; Ιήηο (ΡοτνΙρ. χορη-γίω, κίφιλίω,
εΗοηιιτι άαοο, ΐάεηι, ΓαΒπιίηϊίίΓο, Γαρρε«ϋεο. ''
ί <&&υμήσίΐίν , ΑθΥΪβη$ /£οΙΐειι$, <ιΙ κβτ*
&υμ{ω, (ΙεΟιΙείΌ.
όμιλων 3 ρατίκίρ. ργαβη$3 αΙ> όμιλίω , άΰ
φιο ρτίΜί.

ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑ.

193

ιί<Ν&>ς, Λίνετί. Γυανΐϋει·. ο ««Γύς, Γυανϊδ.
ϊίίΤίΓα > »«Γιλ 'ή<Ρομαι, <:!ΰ1ε&0Γ.
Έτλίίω >
»«ζ#.
ταΝ πτλύονα.,
ά&λίΐοα,, ισλί'ιω. βιίξηιΐ. <&λίΐον , & εβ εοιηραγ.
£ηιάη$. 6 /πολύς , το «δτολιλ οοηφηταί. Ότλήων »
τκ (Ζδ-λίίοΐΌζ. βφετίαΐ. <ζρλίΐ<τος, τά Ότλίΐςον.
α«Γα;τ2ντ< > Ρ(ΐτΐϊΰ. ρταβη$$ α1? ά/αταιτίω,
είεροΓεο, εΐΉ3§ϊςο. εοηΐροβί. εχ ά&τό & άπίω',
άε φιο βιργη.
βύλομα,ι , νοίο , νενίιυτι άεροηέηί, βιΐιιΥ.
ιηεά. βνλγιαομα,ι. Αογ'ιβ. ί.ραβί ίβχλγι&ηνί
νοίαϊ.
ί&ΐιΡίΐξαι, Αοτϊβ. τ. αηβηϋ. αϊ ίΐ^ι^ιικνυμι-, οΟοηίΙο. οοτηροβί. αϊ ί<πη & <Ρίίκνυμι.
<Ριά βξαχί'ων , ρζ\ίό$, ΒΓενϊίει·. 6 βξ&χύζ\
*·« βξ&χίος, βΓενΐδ. ή βξα,χύΛ} τά βξαχν,
χαν., ργο ζαώ ίάν , εϋϊαιηίϊί
αμαρτημάτων , (ξεηϊΐ. ρίκναΐ. ψαϊηία βηΐ*
ρΓιόϊαιη. τό αμάςτημά, , ρεοοαϋυιη
άμας*
τάνω, ρεεοο. άμα^τύ&ωι «α|^α(>τΑ, ρβίΧίΐ-»
έοίη. 6 άμα^τωλο\, ρεςοπίοη
•^μονΊ-αε , ραΥΐί€ϊρ>ρΥ(έβεη$ ) α γίμω 3 ρί&
ήϋδ Γιιπι, ι-εάαηάο, νε^ϊί ^ϋΐνιαη, ψαίρρί
νενίιιιη ίηιρίεηάί.
λάβαΰΊ, ίενίζα ρενβοηα Αονιβ.ι. εοΐ2βΐηΕΙ.
ιηοάϊί ρίητ. ηηυιεν. ά λ&μβάνο, αεοίρίο. ^ο-*
2. ίλαβόν. Αου. 2. εοηβιηΕί. ίάν λάβω.
ά<Βτοζα&α.1ξϋσι , (ετίΐα ρετβοηαρίιιναΐ. ηιιηΐ.
ϊηάϊοαΗνί ??ιοαϊ, ,
ά&τοχα&αΊζω > πιιιγκΙο,
εχριιι·§ο/ εοτηροβί. εχ απτό & χύ&αίζω > ραι>
τηυηάο.
ΙϊΊεγ II.
' . Ν
^ίνο/τ
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'γίνοίτ αν , ίηαίΐ. Αονϊβ. ι. οβίαί. ιηοάΐ, '
γίνοιμην, γίνοιο, γένοιτο, ά γίνομαι βη γ'ρρομαι.
άλίξιφαξμαχον , ηί το ζύλον,/ κπιεϋϊυιη
αύνοΓίϊιβ ρ!ΐ3Γπΐ3ςαπι ίεη νεηεηυιη, »πιιι1εΠίΓη.1 οοηφοβί. ά νενίο άλίζωβη άλίξίω, &τοεο, οϊερεϊΐο, ρΓορι-ίΓο; ϊΐαη ΕΐιχϋίοΓ, & α
ηοηήηβ φάρμαχον. ο χα) η άλίξίχακος , άεροΐΓογ παινεί ιϊϊβΙοπϊιϊ]. « άλίξιχαχ'ια , ιη^ΙοΓαιη
άερυΐίΐο.
φανγ, οοιψω&. νηοάί όαβ. Αοχ. α. Α φαίνω,
ϋε ααο βιρενΐΐίί. Ιάν φανω, φαννίς, φανη.
νοσπσι, άαί.ρΐΐίναΐ.ρανίϊοίρ.ρναβεηίίίεηίρ, α νοσίω , ίε§νοΐο. νοσήσω, ρατίϊοϊρ. 6 νοσίων ,
«τκ νοοίοντος, νοσΐίντος. άαί. ρίμναΐ. τοις νοσίασι»
νοσΐίσι.
Όυχπν πρβτοι Ί^ινίυΐται φαίνοντι «Γ«ί προοίνχΐίς άναλοσάμίνοι τάς πολλάς πρβς &ίόν
άμαξτίαςϊ άμαίτί γάξ ίλαβίν άυτύς η πξοσίυχύ , χα] Ριχαίχ' ίποίκη. χαί πάλιν ίΐΒ-ισμίναν
ακολασία χαί πονηρία χαί παρανάμω β'ιω συζΰν,
νπανως-σωσν» οξίως, παλαιάς συνη&ύας μίίζον
ίχύσασα , των κρανίων νόμων πλώρη πνποιηχυΊα.
τ>ίν πάλιν , συνίφίλχομίνη μί&' «αυτής χ,αι σωφροαύνην, και φιλαν&ξωπίαν , χα) πραότητα*
χαί πφοιν.ν πτωχών. « γάς άνίχίται χωρίς
τύτων ίνδιαιτα&αι πτωχοΐς, αλλ' ϊις %ν άν οιχήσν ιΡιάνοιαν', πλήξίΐς ποίίΐδικαιοσύνης πάσης,
παϊδΰτριβκσα πρβς άρίτύν , χα} χαχ'ιαν ίζοζίζχβα. χαι ε/ν χολ τότί ϊιτις ίίσηλ&ίν Ιις Νιηυη <τύν
πάλιν, χαί πράτων άυτύν αχζίβως ίπιςάμίνοςΛ .
**
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4*. <&ν ίπίγ'ω τ«ν πάλιν, χτως ίξ&Ίφνης αττά τ5
(^α,υλοτίξΗ βία π^ς ίνσίβναν μπνπή£\\σνι.
Ιξϊίιΐϊ· 'ρΗηιΐ Νϊηίνΐία νϊάειιίην ρετ ονα<·
ϊιοηεηι β/νίβε ΐΐιιιΗα εοηίτα Ώειιηι ρεοεαΐα.
,8ϊηηιΙ εηϊηι οερϊί ϊ/Ιοχ ϋναίϊο , &βιβο$βεα'ί ,
&Όίνζύα(είή αββιεΐαιη ϊηίεηιρεναιιίία, &ηιαΙϊ·
ϊι'α , -&1 νϊία ίηϊηιια ςοηνίνενε1, εοννεχϊίβαίϊηι , νείεη' εοημιετηάίηε ρΙη$ ροΐεη$ , οαΐεβϊηηι Ιε^ιηη ρΙεηα?η βαεϊεηχ εϊνϊίαίεηι, ίτίώεη:
βεοιώι £τ' ίψιρεΥαίίί'ιαηι ,
Μιηαητίαίεηι , £?*
ηιαηβιείΐίάιηεηι , & αιταηι ηιεηάίεοντιιη : ηοψ
εηίπι βίβίηεί βηε ίβίί αοηνενβανϊ ραηρενίΙ>ιι$,
βά ϊη ^ιιαπισκη^ηε ηιεηίειη νεηβνϊί , εαηι ρ/εήαιη βαοΐί β(βζϊϊα ονιηϊζ·, ίηβτιιεηί αά νΙηΊίτ
ίεττι , & ηιαΙΗϊαηι εχίεηηνιαηχ. Αίψιι £?* ,
" ίαηε β φή$ ίηίναΐβί ϊη Νϊηίνε εϊνϊίαίεηι , £>°
ρη'ιιχ ίρβιηι (ίοαιναϋε οο^ηοβεεηχ^ ηο7ΐ α^ηονΐίβί οϊΌϊΐαίετη γ βο άεΥερεηύ ά νία' άείενϊοη
άά ρίείαίειη ίναηβΐϋί,
Ρπηιιιιτι ΪΓ3(]ΐιε Νίηίνίίαδ οοιτφΐϋπ&ΐϊδ ΐη
ϋειαπι β»§ϊπο5β αο ΓςοΙεΓ^ιέ οαίΒΓηϊίΠδ, ονα·
ΐΐοηίδ βεηείϊαο εχρΪ3ΐθδ οιώπ25 ηόηιηΓ. 8ϊιηιιΐ ^ιαϊρρε 3ϋίευιη αά εο5 οΒαπυΚ; & ίαίΐοβ
άςάκ είΤε, & ςϊνίίαεειτι ϋβίφ'ηϊ, ϊιτιρΓοΒϊϋαπ',
νϊεαέ ρεΓ είΏτεπα^ηι 1ιςεηΠ3ΐη εχίο,υηείχ βίΓιιείαέίαιη τερεηϋέ ειηεηίΐανϊε, & ιηνείε^Μ οοηίίιειιιάίηε ροεεηείοΓ, ρεαχερείδ οοεΙείΚΒεΐδ
€3ΐτι ϊηηρΙενίΓ, ΓεευΐΓ^αε^ΓηοίίεΓαϋίοηειη, Ηα- ιπαπΐεβιειπ , ιηβηίΐιεΐυοίίηειτι,· Γο11ϊεΐε3ΐη ιηεηίϋοοΓυπι 3ΐεη<1θΓΐΐΓη οιΐΓ3ηι 3ρροιε3νίε. Η3υά
βηίιη ββίφΐε Ιιΐδ νϊπυεϊ&ιΐδ 3ραά ΐηορε» ΚηΝ %
1)ϊε3Γβ
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Βΐίαιτ ΓυΛΐηοΐ; νοηπτι ςυοεί ρε<3:υ$ οοουρ^
χεν'ιι, Ίά 0Γηηί5 /υίΙίαΈε «πηροδ αο ΓείεΓίοαι
ρΓΕεΛαϋ , ρηΙΓαήαβ: νϊείοίΐι^ιο &ά " ]&\ιάιΛ)'ύ&5
β&ίοηοδ ίηίοΓΐτ)2ϊ. Οιιοίί ίΐ αυΐδ εΐίαιτι Ι\ιίπ
Νίηΐνεϊη ίηο;ΓείΓϊΐ$ είΤεε, ςιιί 'ε&νη 3ηΕε& εχρΙοΓβΕέ ηονϊίΓεε, φίοπιΈπι ί»πι ΓοΙπεο ά\>
ϊτηρηήΐΆϊε ζά Γε%ίοηεπι ίΐ&ηύοΐ&ΐ , &ηιρ1ίϋ5,
ςτεάο , ηοη 3§ηονίίΓεΕ.
. πλωτοί; ό πλωτός > ρπ'ηιυε. βιφενϊαΐ. §τα~
άη$. πξοτίνω , ρπιηιΐδ ηιιη. τώ 7Γζωτίΐα , ρπάναλυσάμίνοι, Αονΐβ. ι. ρανίίαρ. νετΗ
Ώΐεάϋ, ιιί τυ-φάμίνοι, αύ αναλύω, άΗΓοΙνο,
ΓεΓοΙνο , αϊ ανά θ"5 λύω , λύσω , αναλύσω , ίλυσα» άνίλυσα, λυσάμίνος, άναλνσάμίνος. » λιί«ς, Γοΐαηο. άνάλυσις, ΓεΓοΙαιίο.
αματί , ίϊπιυΐ. αάνετί. αιηι άϊΕΙίοηε εηείϊίΐεα τί.
ίΐΒ-ισμίνην, ρανΐϊείρ. ραβί ρναζΐενΐί. ίεπιρ.
αΐ&'ιζω, ίίΓνιεΓ^οϊο. ϊα.ρεν/εοί. ίιΒ-ιζον, αηξτείηγ εηΐηιρεν «/. ί&Ίζομαι* 3ίΓ\ιεΗο. ρανΐϊσ.
ρενβεο}. ίΐΒ-ίσμίνος» ίΐ3·ισμίνη> ίι&ισμίνον, καταέ
ιό ίιΒ-ισμίνον, 'ιηοΓε ίοΐίΐο.
ακολασία, άαίϊνιι$βεεπηάαβτηρί. « άχ,ολα*Ία, ίηιειηρεΓαηΐΪΗ. άκόλαςος* ίηιεπιρεΓ3ηδ,
ίπεοηϋϊηεηδ.
<
νπανωφ-ωανι , Αογϊβ. ι. ϊηάϊεαΗνϊ ηιοάϊ,
αύ ί<α&νο(&όω , ςοΓΓΪβό, #ί <Ρηλόω. βιί. ί<&ανοφ-ώσω , εοιπροηϊίηγ εχ Ιότ) £^ ανοί, £^ ο'ζΐιηρεν/ε&. ίΦτανώξβ-οον > ί<ίΒ·α»,ωζθ'«ν ,
*
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όζίως, ιαάνενΙ. ίΐαίίπι, αΙϊα$ βακο. ο όζύς,
βουευδ'. «οξίίοι, τον οξιί, οξύνω, 3ευο.
<α-αλαιας, ζ?εη. βεεηηάίΈ βηρί. ο <αταλαΐος9
3ηΕίο]ϋΐ>5. >) (πάλαια: , τό <ναλαιόν.
συνη&ίΐας , (*εηΐί. βεσαηάα βηιρίϊο. η σννα'&να, οοηΓαεηιιΙο, ίαηιϊ1ί»π£38. ο χαι ή αυνήι3τις, οοηΓαεαίδ, ίαηιϋϊαπδ. 0Ίψ>ί3·α>ς> οοηΓαεεό,
ΡΓΟΓΠΟΓ6, ίΕΓηϊ1Ϊ3ΓΪΕ€Γ,
μιΐζον , π\α'γΛ5, εοιΐ!ρατα{.£ΐ·αώ(ϊ. ο μΐγας,
μύζων, τόμίΐζον, μΐ^ιςον.
Ιχόσασα, ρατήοΊρ. Λου.\. φ ι%ύω, ροδϊχχνη, ναΐεο. βεχία Ιαν^ίοήον. βηίατ. ϊ%ύσω.
Αον. ϊ. 'ί%υσα. Αογ. ι.ϋαγΐ. β ϊ%ύσας, « <%«/σασα. » /%ι/ς, τ«ς 1%υος, γοΒογ, νΐ$, ροεεηιΪ3. Ιχν^ός, ΓοΒαίΙαδ, *ροεεη5. ϊχυζως., ΓοβυΠέ, ναΐίάέ, ϊ%υ.ζοω, γοΒπΛιϊπι ίΐιαο, οογγο1)ΟΓΟ.
«δτλίίξ», αοαιβίί.βηξηΐ. (ώ 6 χαΐ » ο·λΗρ«ς,
ρΐεήυδ. τ« καί τ>?ς «τλη'ςίος > «ζτλ«Ρ8ς , ρνίηια
άεείϊηαΐ. εοηίτα&ον. τερΐΐ ξεηϊί. Εβ εηϊηι ηο~
'9?ιεη εορϊα. <πτλ«ρο», ίιτιρίεο, ιιΐ «Τήλο», »
«ρλάξωοΊς , ϊπιρίεαο.
«οτλίίςω^α , ςοιηρίεπιεπεαιη.
«Γί'ΖίΓο;«κϋ<α , ρανίΐεϊρ. ρενβεΕΙ. α&ΐν. ο <α·ίΌΤίΌΓΰΜχΰιας , λ <πτο/ί'«, ίϋοίο.
συνίφίλκομίνη , ραγίίσΐρ. ργαβεηί. ίετηρ. 4
συνίφίλζομαι , 3ΕϋΓ3Γΐο. εοίΐιροηϊίιιγ εχ ρταροβ.
σύν &Γ5 ί'ίδΓ/, ίά;αί ίεηιιΪΒ τηαΐαίητ τη αβρϊναΐαιη, αί/βίίο ρεν αροβνορίηιηι ]οία ; & ϊλκω
βειι ίλχομαι, ιγαΙιο. ίηιρειβε&. %λχον , αα^είιιγ εηϊηι ρεγ ν.
Ν 3
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μίΒ-' έαυτής , Γεαιιτι. αΙ>βειίηγ α ργβεροβ
ίϊοηϊζ μιτά, £^ τ νηιίαίιιν ϊη 3\
πτωχών; 6 πτωχός , Γηεηιϋειίδ. » πτα^ί/α»
Πΐεη(ίϊείΐ23. το τίτω^ίΓον , Ιοςιΐδ ΐη ςπο.ιηεηά\ο'ι οίε^αηϋ & αΙαηίαΓ, πτωχοίοχιΐον, ϊάεηι.
πτωχίυω, πιέ'ηάϊοο,
άΛχίΤΜ , νενίιιηι τηεά. ρ'ταβηΐ, ΐεηρ. α&
άνίχομαι, ΓυίϊεΓΟ, ίοΙεΓΟ. άνίχμ και^απίχα,
ίαίίίηε & 3ΐ>{Ιΐηο. α'νίχω, κίειτι. « ανοχν,
ΙοίΕΓαπρ»} ρίΐείεηίΐα, ?#/β εείΤαπο $ Ιήηο ανα
χοί, \ηά\.\τνχ.
ίν£ιαιτα&αι, ϊηβηϊΐ.ργαβεηΐ. η( τιμάται ,
Ιν^ιαιτάομαι , (ξεφηάα εοημι^αί. οίγαιτηβίχον. ίηΙία^ίΓΟ, οοηνϋΓίϋΓ, νΐνεΓε ϊγκογ 2ϋ(]ϋ05.
εοτηρρβύ, εχ \ν & (Ριαιτάομα,ι , νίϋαιτι άε§ο ;
£·^;'?/ί ρΐηνα β^τήβοαία , αί Ιβχϊοα οβεηάεηί ,
%ξάϊΐ%ΐΰ άαΐϊνηη , νϊρΫ&ροβΗ(ηά$ ΐν: ρενϊη*
άε εηΐΊη εβ ίν<Ριαιτάομαι πτωχοΐς , αί^αε <$Ίαιτάομαι \ν πτωχοΐς.
όηισγι , Αογϊβ. ι , ίοηβΐηΕΙ. ηιοάϊ, αϊ οικίω,
ΙηζϊιΙΐο, ψκήσω, ωκησα. Αον, ι. εοηριηοί. (αΐν
οικήσω, όικγιννις, όιζήσγι.
. ο οίκος, άοπιχίΒ. ή οικία, το οίκημα, ΐάειτι.
'β όικίτας, ίαιττηΐυδ.
παι^οτζίβΗο-α, ρανίϊεΐρ. ρναβεηί. α παι^Ότ^ιβί'ω, ιηΩτυο, επκϋο. βιιίην. παι^οτ^ιβήσω. Αου. ι. Ιτταΐ/Ροτφβησα , #<77Μ εοΐίφοβία
ά ηοήΐΐηϊ!ηι$ ααξεηίατ ίη ργζηοίρίο.
ίξοριζχαα, ρανύοΐρ. ργ<ζβη$ , αϊ ίξο^ίζω,
εχίεητιίιιο, ε»ίεϊο. εοαφοηίίηγ αϊ ίξ & όξίζω> [ιηϊο, ϋ.είϊηίΟ} ιεπηϊηο. ο όξινμος, ίΐηί■
110 >
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ΐίο, ^είϊηΐϊίο. οξΐιτμα, ΐάετη. όξίςπχός, βηίϋίναδ. ό όξίςύς, ίϊηϊεοΓ, ιϊιοπΓογ. όόξίζων, τ2
αξίζοντος , Ηοη'ζοη, ίΐηκοΓ, βηϊεηδ. ο «ξοξισμάς, οχρυΐίΐο, εχΚΓΓηΐηΗείο.
ΙισνιλΒ-ίν, ΑοτϊβΛ. α&. α^-ΐιαίξΧομοΛ^ ίη£Γ€(1η>γ,
Ι/ς δτ5 ίξχομαι. Αοτϊβ. 2. ηλ3·ον,
«σίίλθν.
ποότίζαν > ρΐ"ίιΐ5; 1)ίο αάιχτϋηηί, αΙϊα$ροτηεη. 6 πξότίξος, » πςοτί^α, το ,τςβτίζον> ^
ρναροβίίοηε 7Γξ»α.
ίπιςάμίνος, ρατΐΐοίρ. ρν&βεηί. ΐεηιρον. ηΐτ
%πίςαμ&ι, άε φιο βιρτα, & ϊη Ονατητηαί.
ιττίγω, ίενήα ρενβοηα Αονίβ.%. αϊ %πι•γηνώσχ,ω, οο^ηοίοο, φΐϊάβιιιηΐΐ βιια ΐειηροΥΆ
α γι ω, ά ψ,ιο βί νενίιιηι ΐη μ* , γωμι , ίετΗα
ϋοήβίξταί. νεΐϋ. τη μι. Αον. 2. ΐγτων, %ψως»
ίγω. ίττίγων, ίττίγ/ως, Ϊ7Γί^να>. »' γνώσις,
οο^ινείο. γνως-ός» ςοβηκιΐδ, ηοϋιΐδ. αγνωςος,
ί^ηοαίδ.
/ ·
ΙξαίφνΗζ, αϋνενΐ). άεπφεηϋέ.
φαυλοτίξα; ·φ»νλος, νϋίδ, ςοτηραταίϊννχ
6 φάυλόηξος.
• μίταβή^ασκ , ΑοΥΐβ. ι . α&. ά μίταιζι-η^&ω*
ιχ μντά
<β·η<Ράω. βιιίην. «β^Λΐσω. Αοτ. τ-,
ίΌΓίίεΡκσα > μίτν&ΐΐ'νισα. , βεαιηάα οοΐφι^αί. «VαιτηβεχοΥαηι.
«Ηπί/Ήμα, ίκίαις, Γαΐεαείο.
μίτά τις Χρυσοις Ιματίοις κοιοσμήμίνην ί/ίΛ»,
νζ άν ί<αηγϊοίη τό γΰναιον , ντως ο τΛ' «τολ/ν ικίί>»ν ί/^ώς ιρτωχίύασαν <&ροτίρον , και των ιζηνματικων ϊρημον πσα,ν &ν\σαυραν , ηγνόητίν
>ίτ/ς
•Ν 4
ττολίς,

αοζ>
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πόλΐζ, $ν τοσχτον 'ί%υιην ίυχιϋ μιταβάλχίτα, ,
χα) τρόπον, χα) βίον 7Γξος άζίτύν ίτταναγα'νΐΓν,
χα) ^υνη «Γέ τ/ς ίν ακολασία ,κα) ποξνία πάντα,
βίβιωκΰιά τάν Χξόνον, αματτί ττζοσίτησι τϊξός
τάζ τιάρας τ# Χ^ιςΐί, χα) σαοτηριαζ ϊτνχιν. %
τοίνην άτιοχΜ&αΐΜ μόνον άμαςτιας, αλλαί και
χΐν<Ρυνας ^οχ^ύίται μνγάλχς. όγί το/ βασιλίύς, >
ομού τί χα) προφήτης 6 θαυμάσιος Δανι<Ρ , τύς
πολλύς χα) χαλνπύς ττολίμ^ας τίϊ 7Γξόο~ίυχγ <Ριί~
φυγί. τ«τβ μόνον τό οπλον τ»ς ς-ξατιας 7Τξοβαλλόμίνος, χα) τταξίχων τοις ΐαυτί ς-ξαηώταις ζα& ησυχίαν χα) ά^ίίαν άττολαίαν τίς
νίκης.
Οηΰΐηαάηιοοίίηη εηίηι νηύζενειη τρεηάζοατη 3
'ϋβηίοηα (εηηΐεηΐ) ροβ ύαο αΐζααή αηνε'ανεβϊ( ριεηίίβ οηιαίαιη υζαεηϊ, ηοη α^ΐΐοβετεί πΐΗΐΐεταιίαιη; βο & εννζΐαΐεηι ίΙΙαιη νϊάεά$ τηεήάζ·
ςαηίευι ρνίιι$', & βρζγζΐΐίαίζητη. ογίχιιη εχζβεη-.
ί(Μ Μίβΐίΐτοταηζ , ΐρηοταβεί, ψιαηαηι (ε/β(_)
\ΊΙα\εζνζ{α$ , φιαιη ΐαηΐΐηη ροίιιζΐ οναίϊο ί)·αη$ψηηίανε ,
ιηοχε$ & νϊίαιη αά νζΥίΗίειη αάάιιοενε. Είβ&τηζηα φΐαάατη ζη ίηίενιρεναηίία-,
&·' βογμζεαϊιοηβ οηιηε νίνεη$ ΐεηιρη$ , βιηχίαί-.
^ηε αεεϊάζΐ αά ρεάε$ ΌΙινϊβϊ} εΐζάιη βιίαίείη
ρΗϊηυζΐ. Νοη βοίηηι ααίειη ριιν^αί ρεοεαΐα ,
βεά & ρενίειιία αηζονεί: ηια^ηα; Ναηι Κεχ
βϊηιιιΐ, & ΡνορΙεία αάμιϊναΙζΊπ Ώανζά , νψΐία
ξ<ΐ ξτανΐα ίεΐια οναίϊο'ίΐε βιι^ανίί. Ηοο βύΐϊπη
χηιιηίιηεηΐηηι εχενε'ιίιιζ οΙήΐςζεη$3
ρνα!?εή$
β/ζΐ ηάΗΗΐηΐΒ βεςηηάαηι φιϊείεηζ , φ* βαιγϊίαίε/η βηιζ νζ&όγζα.
116
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ΙΙε Π ρπιΐ5 ιηεηύΐθ3Γη & ρ^ηηοΠίΓη ηίιιιΙίεΓΟυΙϋΓπ , 3ΠΓείδ ρο&ε3 νείπβιΐδ ίηοΛπάπι
^ΓρϊοεΓεδ, ηοή 3§ηοΓοεΓεδ; Εοάεπι ηηοϋο, Π
οϊνίΕ3ίεηι ίΐίαιη 3η£ε ϊά Εζίηροπδ ΓηεηάίαεαΕε
|3£ταΕΣΐηΊ , ιιεροιέ Γρίπΐιιαίίόαδ §αζίδ ϊηορεπι,
ίανιίΓεδ, ί§ηθΓαίΓε$ άεϊη^ε ηιιεεηαιτι 'ύΐα. υιτβδ,
ψιαπχ £αηοόρει·έ ίπιπίϋϋΗΐε ρΓεε3Εΐο, &
νίΓΕοεείΏ ά<£
ςοηΓεΟΕαηώίΠΙ Γεν003Γ0
ροΕυίίΤεΕ. ΪΌεπιίηα ΪΕεπι ίη ΐ3ΓοίνΪ3, & ίΐαψήβ μ -γ οιηηε ιβπιραδ νοΙαΕ3Ε3, γποχ νιε ζά
ΟβπίΗ ρεοΐεδ Γε αΐί/εοΪΕ, Γ3ΐικειη είί εοηΓεουΕ3. Νΰε Ε3Γηεη Γοΐύιη ρεοο3Εοι·απι Γοπίεδ
εΙαιιηΕ ρΓεςεδ, Γεά πί§2πει3 ςυο^αε ρεπεαία
ρΓορνιΙΠιηΕ. ΑάιτιίΓ3ΐ>ίϋδ (]νιϊ(]6ΐΏ Ϊ)3νίί1 , ϊ(ίεΓη
Κοχ, Ίάεχη ΡΓορίιεΕα, αΕΓοςίβοδ & ίοππΐάοίοίΐδ Βεΐΐίδ Ηιι]αδ 3ΐαχί1ϊο είΐ ΗΒεΓαΕίΐδ, εύιη
\ϊχο Γο}3 ηπώ3 εορϋδ Γαϊδ ρΓΕΕΕεικΙεΓεε , &
ΓηϋΪΕΪΕ)ΐΐ5 Ιεοαιτε φΛίείεεηείπιιΐδ νϊόίοπίε ίταίϊαιη δίίεΓ.^ι·.
; , .
γυναίκα, αοοιφιϊ. ^νΐαία βιηρίϊο. « γυνή,
τΐής γυναικός, γυναικίΐος, ιτιαΙιεΒπδ.
ρακιά, ΐ/ί τά ξύλα, τό ράκιον, νείΐίδ νίΐίδ
& άεΕΠΕα, εαηΕο. το^αχυς, τ2 ράκίοςι ίάβπ)>
ο βακό$ις, ρ3ηηοΓα5.
φίζπσαν , ρανίϊοίρ. ρνα>βη{. ά φίξω,
' χ^υσοΐς, ιιΐ τοις λόγοις , 6 Χξΰσίός, "Χρυσές,
ανίΓεαδ. ο Χζυσός, τό χ^υο-ίον, ζοϊμπι, Χςυσόα*
ϊηαυΓΟ.
·
Ί
ΐματίοις, άαύν^ρίαγαΐ. τ§ ίμάτιοί) γείΐϊ^
ιηεηεαπι.
Ν }"
'
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κίκοσμημίνην » ρανί. ρα!β ρψαίενϊί. ίβηιρ. α
κοσμίομαι, οπιοι*, οοη^οοιτοιν κοσμία, οτηο.
κοσμήσω, ργϊιηιε- ΰοηβα£αΙΐοηϊ$ οϊταηηβεχον.
ο κόσμιος , ηη\ιηύχι$ , 0Γη»ε«$. ό και ή κόσμιος ,
ι^ών , ρακίϊςίρ. Αονζβ. ι. τ« ι«Ροντος> αϊ
ϊι<Ρω , άε φιο ]αυι βρϊν.ς.
νηιγοϊτΛ, όρίαΐ.ηΐύάϊ , Αον. α. νε!ρν&βεηί.
ίειηρ. γνοιης» γνοίη, α γωμι ζ^γγνωσκ», οο§ηοΓοο. ίνηνοίην , νηιγο'ιης , {τηγ.οϊη, αϊ νπιγγώσκω.
τοΝ γύναιον , άίιηϊηιιΐϊνιαη , ιηυ1Ϊ€Γοαΐ3.
ιι^αίς, ρατίϊσϊρί. ρναίενίί. ίειηρ. ' τ* Ιιί'ό' τος, « Ιι^νια, τίς Ιι^ύιας, ρεν βηοορεη, ρνο
Ιι^γ,κάς, ίΐ^ακυια, ίι^ηκάς, αΐίΐ^ωβειιΐι^ίω.
τίτωΧίνΗσαν ,-ραΠΪΗρ.ρηφηί. ά πτοχίνω,
Ηΐεπάίοο.
ίζημον, 6 και » ίξημος, οιτβιΐδ , οχρεΓδ ,
π>£7> ^εηίίϊνητη. « »ξημία, Γοϋϋΐκίο., ογΒϊηγνόησίν, Αον. ι, αΙ> αψοίω, ϊ^ηοΓΟ. βιί.
άγοήσω. Αον. ι. ηγνόνσα,. » άγνοια , ί§ηθΓαη113.
ΙΙχυσίν, Αοτ. ί. α&'Ιχύ»* ροίΓαπι, άε £μο
βηρνα.
μίταβαλχσα, Αον. 2. α£ί. ά 'μπαβάλλω >
ιτ αεο, ΓΓ3η5ηιυϋο. βιιίπν. μίταβαλω. Αον. 2.
μντίβαλον. Αον. 2. ρανΐϊοίρ. 6 μίταβαλών, »
μ,ίταβαλνσα ,
μντα.β&λόνΛ ΰοηιροηΗην ίχ
μίτ4 & βάλλω.
*
^ ν
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ίτταναγαγΐν , Αον,ι, ί?φηΐΐ.α1? ι-ττανάγω,
ίτπϋνκτο, εχ {π\
ανά £^ άγω. Λον. ΐΛγοι,
ντ^αγον. Αου.ί, ϊηβηϊί. άγίΐν, άγαγίΐν, ιτταναγαγίΐν.
ι
π οςνίία, ; ι η ττοςνύα , ΓοΓηίοαίίο. « 7ίόξνη ,
ιηοΓεαίχ. το ντο^ίΐον , 1πραη:ιι·. 7τοςνίΐ/Λ), Γοογιου. τό 7τοξνΊ£Ίον , ΓςοΓεϋΙυιη. ο πο^κ^ς , ιηεΓ£ΕΠθίΐ15.
βίβιωχυια , ρανήοΐρ.ρνα>ίβτϊ{. αίί,. ά βιόω ,
νϊνο. βιΐηηαη βιώσω, βφιωχ,α, ό βίβιωχώς,
»? βφιωχ,υια, το βφιωχός.
7Τζρσί7Γί(ϊίν , Λογ.Ύ.^αΕΙ. ά ΎΤζοαττίττ/τω , αο
ιϊϋο , ^ ^«ο βιρεγΐαί.
. ίτυχίν, Λογ. 2. ϊηάίο. ηιοάί, ά τυγχάνω,
ΙοαΙβΐ {τεηΊΗνιιπι.
κινδύνους, αί τ«ς λόγας, 6 κίνδυνος, ρεπευΐυηι. χΐΐ<Ρυν*ΰω> ρεπϋΐϋΟΓ. ο ««< « άχίν<Ρυ·
νος, ρϊπαιϋ εχρ?Γ5.
ατοκ^κ'ίτί, γενΚ τηεάη ρταβπί ίηάϊοαίϊνί
ν:οάΐ, α>7ίο%ξΗομαί » 3Γηο1ίθΓ, ρΓορνιΙΓο , ^
β'^ίί £^ καίομαι , βα χ^ύω , ρηΐίο.
χάλ«φ·^ς, ιι( τάς λόγχς.' ό χαλί<&σς , άϊ£-

«Ρίίφι/^ίν > Αονίβ. βοηηά. ϊηάΐοαΐϊνί ηιοάϊ ,
ά£ιαφίύγω, 6ίΓυ§ίθ. Λ?ογ. 2. ίφ^ον, «Μ<£ι/}<3ν ,
^.'/ο βιρνά.
οΌτλον, η( τά ξύλοΥ, 3ΠΉ3, &πη3ί:νΐΓ3. ο
β«·λ<τ«ς, αηηαεαδ, «ρ* 3πηίΐ ίβιτε. «*·λίζ«,
3ΠΏ0.
Λ
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τις ςξατιας , £2ή, βαιηάα βτηρΐ* » ς-ρατ/ίί,
€ΧεΓθΐΐϋ5. ο ςζατιω-νκς , ΓηϊΙε$. ςξα.ηηυω, πιί*
ΙΐϋΟ. ξ·ρατ<ωτ/κ&ς, ηιίΐκαηε. « ς-ξαηία , εχρε*
^ίΐϊο , ΓηΐΙΪΕΪΗ. ς-£ατ«7ί'α>> εχεΓοίΐυιη άαεο. ;
το ς-ξατΛ^»/^^» ί1ΐ5£2^ερΐ3. ο ς^α^κ'γος, ϋυχ
«ατζρβαλλόμίνος , ρατίΐσίρ. ρν&βηί. ίείκρ,
νοόζί ΊΊΐίάίίΒύ α <3?ξΰβάλλα> , βειι <5τξοβάλλομαι,
ο!?))αθ, οβίεηάο. ςοτηροηϊϋίΥ εχ ιατρό &Γ3 βάλ*
λω, άε\ φιο βιρτα. ^αη^ίίατ 1>ίο αιιη ξεηϊίϊ*
το , νί ργα?ροβίϊοηϊ$ ,φιαβ όϊοετεί άινια Ολτ^*
βοβοηιιΐΒ , βαλλόμίνος <ζϊτ(>ο της ςρατιας.
<&αζίχων, ρανίϊεϊρ. ά <&αρίχω, ρΓζε&εο,
άε ([μο αιιίεα.
Ατνχίαν ; ή ήσνχία, ςηΐεχ, οείυα). ο και
.ιί ήσυχος , ^αιεηίδ. 6 και ή Ησύχιος, Ίόΰΐη. ησυ
χάζω, ^υίείοο,
ά^ιιαν ; ή ά<Ραα > Γεουπ£:α5, ά^ίως, αάναΊ.
ΓεςοΓε. ο και « ά^ίύς, Πηε ιηεΐυ.
της ν'ικης,,ΐΐί της τιμής, ή νίκη, νϊ&οπα. ό
ν^ίίτκς , νϋΐοη νικάω, νίηοο.
ως ο| μίν άλλοι βασιλίΐς ίν τίϊ τ#ν ς^ατΗ·)/ά>ν ίμφίΐξίχ και τίϊ τί^ννι , και τοζόταις, και
οΈ-λ'ιταις , %αι ι<8τ<ίΰ·ίνσι , τύν Ιλ<®Ί£α της σωτή
ριας Ιιχον, ο ίΓί μ,ίγας Δαυι'ιΡ ταΐς ά^Ίαις Ιυχαΐς την ςξατιάν ίτίίχιζίν, » βλί<&ων Ιις όφξΰν
ςζατηγων και ταξιάξ^ων και ΐΌτ^ά^χων ,. *<Ρί
χώματα σνλλί·)>ων , «'/ΐ ο<νσλα κατασκιυάζων,
αλλά τύι &ίίαν &τανο<&λ'ιαν ίζ ύ^ανχ καταφίξών'<&ανο<&λία 'γάξ, ώς άλη&ως χζάνιος,ή $ί'ια
*Β-ξοσίυχϊΙ, και μννη <Ρΰναται φυλάτταν βίβα'ιχς
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βά'ιως τύζ <ΓίδΓωχότας ίαυτύς τω θίω. τϊΐν μίψ
*να\ τ«ν οΌτλ/Τίΐίΐ' \%ΰντί χα) ί/ζτιςιίμχν , χα) το
ξοτών ΙμΉίΐζ ψ χα) <&ξθίϊΌσία.ν (ατολλάχις ά-τσοφα'ινα μάταιον, χα) βλέμματα <ατολίμικά, χαΧ
άντκνσάλων ίυψνχία, χα) άλλα <&ολλά Έ-ξος
τχτοις '<πτξοσίυΧϊϊ <Ρί αμαχον οπιτλον χα) ασφα
λές φνλαχτκ^ιον , όμοιας μίν ς^ατιωτγιν 'ίνα9
ομοίως «Γέ ανολλάς αΌτοχξαομίνα μυριάιΡαςΙ ίΌτύ
%α) ΑαυϊιΡ ο θαυμάσιος τον Γολ/α«Γ ίχίΐνον, ωσί&ίρ £α'ιμονά τινά φοβιρίν ί/αηρχίμΐνον , ύχ'
οπ&λοις «οΓέ ξίφίσιν, αλλ' ίυχαΐς χατηνί^χίν.
ίτως ισχδρον μίν βασιλβσιν Ιν μάχαις οοτλον, η
«σροσίυχί^σχυρΰν £1 χα)^μΐν φρίζ δαίμονας.
Ιίαφιε αΐίί ηηΐάΰΐη Κέ£ε$ ζή Ώιιειιηι ρετιΗα
ανΐε ■, & βαξϊϋατϋς & αηηαή$γ &Γ*
(^ιιϊΐϊΐΐίί βρεηιβαίπίϊς ΙαΙεΙαηί ; Μα^ηιι$ νείό'
Όανίάβιηίτί! ογαϋοη'ώηζ εχενοϊίηη-ναΐίαΐαί ,
ηοη γεβρϊοϊεηε ίη βιεϊετη Ώαοίΐτη & εεηίηγϊοκαηι, & ε^ηΐϊϊίΜί ρνα/εΒονατη } ηεηιιε ρεειιηίαί οοΙΙϊβεηί , ηεφιβ αηηα ραγαη$ > βεά άινϊ*
ηαηι αηηαϋιγαιη εχ εαίο άεβεγεη$ ·} Λπηαΐιιγα.
ιηϊτη νενν ι·αΙε/ϋ$ ογαίιο, &βοίαροΐέβ αιβοάΐνε βαΜίϊίεν ίναάέηΐε$ βεϊρβθ$ &εο< Χ'ΐΊηα*
ίονηίίΐ εηίτη νϊτα & βί'ϊεηίιαηι & βαξίϋιΐγϊοί'ϊΐτη ρενϊΐϊαιη, δτ1 ργοάϊίΐοηείΗ βαρε οβεηάηηί ναηητη ,
οεαίϊ Ιιοβζ/εί, & αανέγβαγϊο-'
ΥΗτη ιηα^ηαίήηύία5 , &Γ1 αΐία ιηηΐΐα αά ίκζο.
Ογαίϊο νενό νιεχρη^ιιαϋζΐ'ζί α'γηιαίιιγα εβ,
(α(α ίΐΐΐίΐήίίο , βηιζΓιίεγ ιηζΐιΐενι ηηιιψ , '
ξ^βιιήίίίετ ιηηΙΐα$ ργορηίβηκ Ίη^η·'ιαάα$ ; ροβ-,
ψιαηι &1 Ώανϊά ηύγαΗΙϊϊ ΐΙΙαιη ΟΌ/ζαά, ίιΐη~
ψιαίΛ.
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φιατη Ώαΐηοηαη φιαιάαιη ίεγτϊΐϋεηι ίτηηιίταη*
ΐειη ηοη απηϊί , ηε^ιιβ ^Ιαάϊί$ , ββά ογαύοηϊΙηιε ρνοβνανϊί. Ταιη βΨίΐ$ νβξίίικ ϊη ρη^ηίί
αηηαίητα (φ) οηϊίιο, βονίζ$ νετό ηοϋ$ αά-νετβιΐΒ Ώαιηΐοηε!,
Κεο,αηι οχεεπ ίη Γαεηεία & ιιΓυ ηιιΗειιηι,
ϊη ία^ϊϊΕαπϊδ & ε3ϋ3ρΗι·αόΐι*5 εςυϊευηκίινιβ ειΐΓ13115 (ρΟΓΠ νίΐΚ&Πίϋ 0θ11ϋ03ΐ)3ηΕ: 81; πιπί>ηιι$
Όν*\ά εχειτίιείΓη ριεεϊΐπΐδ εαη^ϋίΐηι ιηιίιο ν^ίΙα&ΗΕ, ηεε ϋικιίΓη, επουηοπιπι, Ηίρρ2Γθ1ιθΓθΐΏ
{ϊφεΓα1ίο&ηυ<^αααΓηονε1)3{υΓ: ηεορεοιιηίβηι
' εο»εΐ33ΐ : ηεε 3Γΐτΐ3 οοιηρ2ΐ·3ΐ33ε : Γεά ϋίνίίΐ3ηι
α^'υδα,υε §εηεπ5 απΉ3ειΐΓ3ΐη εεεϋευδ ^ερΓοεηεΙΐίΐε : Οι 3ϋίο ίΙ^πί<ΐ€Γη νειε οοείείΐϊδ ρ3ηορ1Ϊ3 είτ,
ρει- Γε νβΐίοΐέ οαίιθ(ϋεπ5 φΐΐεοηα,ιιε Γειηεεϊρίο$
Όζο εΓβιϋάεηιηε. ΑητοΐοΓυπι, ςποά Γείπταδ,
νϊνεκ & ρα'ίεκιιη, & Τ2£ίεεαΓίοπ.ΐΓη εχεΐΌ'ίε.3εΐοηεπι, & ΐη ηοίΐε ρεοϋεηάο 03ΐ1ί<3καε£πι
Γίερε , & ηοΓπΗθ3 Βεΐϋ Γ3θίε5 , & ΒάνειΤΗΠοΓϋίτι οοηίϊίΐεηπ», & ά\Ίά ίηΓυρα: ηιυΐεα \ηζι^ίεαείδ εο3Γ§ιιιιηΓ.
Οΐζύο νετό ΐηεχρυ^ηα1)ϊ1ε ρΓορυ§η30ΐι1υ.Γη, α^υε ίαοίΐε οοιτψΐιιΐ-εδ
τηγήαά3.5) & νρυηι εεΓ§3 Η^Γβ εο^ίί, Εε
ΐρίε Ό^νΙά Οοϋζά ϊΐΐυιη νείαε ϋχιτ.ορβΓη
αυειηρίαΓη ίοπηιάΒΟΓίεπν οοηεΓ3 Γε εεηϋεηϋειη,
ηοη 3Γ01Ϊ5 , ηεα,ιιε ςΐ^οΐϋδ , Γεοί ρΓεαβιΐδ &ά
ΐεΓΓβιη άεάϊε ; είδαμε ζάζο ίοΐίάαπι 30 (ιππότη
^εηαδ αηήοτατη, Γεσϊ&ϋδπιΠίεϊίε εοηΐΓ3 ηοίΐεδ,
ηοΒΐδ εοηετβ όϋ3θο1θ5 είΐ οτ&ύο.
ΙμΛηιρία, άαί. βηξ.β>αιηάα βιηρί. » ίμαζηιρ'ια, βχρεπεηεΐ». β ίμνίψος, βχρβΓενίδ.

6ΚΑΜΜΑΤΙ0Α..
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τίχννι; η τίχη, 3Γ5. τίχναιϊς, ζχύήο\&\\$.
τοξΐταις,· όάίίν. ρΐηναΐ. ο τοξότης, ρνΐνια
βηφί. Γ&§ίΐΐ&ηυ$. τοξίΰω &' τοξώομαι , ;ααιΙογ, Γ3§;ιΧ35 ιηίιεο. το τόξον, άχομβ. ν τοξο«νν», &Γ5 Γαβϊεεαηώ. τοξο&τοιίω , αΓΟϋδ & μοιαίπ οοηβαο.
ίπτΓίνσι, ώιίϊνιΐ! ρΙκγαΙί$ ίενίία άεεϋηαί.
ςοηίγαοίογ. ο /7Γ7Γ£ΐ)ς, εφίεδ, άαϊΐνη$ ρΐιιη^.
ά ηονύηαύνο βηβκ/αγί αάάϊίο ^οία. ο χα) ή
'ί<ζσ<&ος, &ψ\χι$. Ί<ατ<αηυω , εφήιο. Ιφϊίοτηζ-ιον ,
ερΗίρριαιτι , ^αώ ^?/ο ίιαροηϊίακ
ίτίίχιζίν, ηνρεγβείί. ϊηάϊεαί. τ,ιοάϊ} α τ.α·
χίζω, ΓηαΓο αι-απκίο, ιτιΐίηίο.
■ βλίπων , ρανήεϊρ.ργαβεηί. ΐετηρ. Α βλίττατ,
νΜεο, ργϊτηα οοηριραί. ύαγ^ίοη.βιιΐην. βλΐ■φω. Αογίβ. ι. ίβλίψα, Αογϊβ. \. ιηεά. Ιβλί•φάμην.
όφρνν; » όφρύς, τ7ς οφρύος, ΓαρεΓαΙϊαηι,
{ριιϊηία βϊτιρίίοϊΐίτη. ο οφρυόας , τ» όφρυίίντος,
ΓορειχϋΙοΓιαδ.
,
ταξιάρχων ; 6 ταξίαρχος , εεπίαπο. γο>«ρόβ. ά ηοηιϊηε τάξις* οπίο, &γ' άρχίς, ϊιτφεΓ3ΙΟΓ. Λ'ί" ο ίαταιαρχος, φΐί ρΓ3εείΙ εφΐΐηΙ>ιι$.
Χρήματα; τοχρΰμα, ρεααηϊ», αά νεγίινη
υΐεηίΠεί α Χράομαι. Χρωμαι, υΐΟΓ. ργαίεγ.
ρεγβεί/. χίχρημψ, νιίϋδ ίΐιπι $
Χρϋμα, ρεειίηίβ. » Χρΐαις, νιίίΐδΓ
σνλλίγων, ρανίϊάρ. ργαβ α ινλλίγω, εο1Ιί^ο. οοιηροβίιιηι εχ ο~ύν £?" λί7ω, βεαιηάα
ςοηβι^αΐ. ναγ^ίοη. ργαΐεγϊί. τηεά. ψυλ^ίλο^α;
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Μηε συλλογή» οοΐίεβίο. ο\ σύλλογος, οοήν«1<ιΐ8, οοΐίεβϊαιτ).
χατασκίυάζων , ρατΐϊο. ρχαβηί, ά χατασχιυάζω, ρΓ3ερ3Γ0. ψιανία εοηρφζί. ίαν^ίοη. ·
βίί. χατασχίϋίχσω. εοη,ροβ. εχ χ&τά &τ' σχΐυάζω, ραΓΟ , οοηβςϊο.
. ψπ'αφίρών, ρατίκ. ρταβεαί, ά ν.αταφ{ρωί
(χ χατά £τ' φίρω, ά' φιο^αηι βνρήι$.
δύναται, ρχαβεηί, ίηάϊύαΐ, ιηοά'ι, ά εΡιή'α*
μαι, ροίΐυήι, ναΐεο.
\·
φυλάττνν , ίηβηϊί, ρνα/αΐί, ά φυλάττώ ,
ςύ&οάϊο ,
φίόβηργα.
( (Ρί^ωζότας , ρανΐϊο. ρτα'ΐ. ρενβίτ. ο <Ρί<Ρω*
χως, τϊΐ (Ρί^ούχ,'τος , ά ^Ί^ωμι.
οπλιτών, £εηϊί. ρΗιηιΙ. 6 ότιλΊτης, ρτϊηκέ
ίβ%ι)ν ; « <σ%ι)ς , τ«ς ισχύος > ψιίηία βιηρί.
νΐδ, ροΐεηείίΐ.
•προδοσία, , βεαίηάα βτηρΙϊΗιιιΗ ρΓοθίΐίο. ο
προδότης, ρΓΟίϋεοΓ, λ προ^ί^ωμι, ρνοάο}
ϊ/7τοφα<ν£/,
ύστοφαίνω , οΠεηώο; εχ ύΐτϊ
£τ* φα;ν»> ίΐβ,ψιο βαρΐηί,
μάταιον; ό χαϊ ή μάταιος , ν^ηυδ, ϊπ:ϊειΐ5<
ίΐαΐεαδ* ·» ματαιότας, της ματαιότατος, ναη;-·
135.
βλίμματα; τυ βλίμμα, οαιίυδ, νΐΐυδ,
βΓρε&αδ, Αβλίττω-, νι.ίαο. ρναίεΗί. ράβΐν»
βίβλίμμαι; ΰϊκε το βλίμμα.
πολίμιζά; 6 ττόλίμος, ΒεΠιιιτι. 4 νίολίμιος, ΗοίΙίδ. ό ττολίμιχος , Ιιοίϊϊϋϋ.

ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑ.
άντιπάλων, ξεηίίϊν. ρΐηγαΐ. ο αντίπαλος*
&{1ν€ΓΓαΓΪΐΙ5,
» ΐυψυχία, , πΐ2£τ\&η\π\]ϊΆ$. 6 χαι « ίνφυχος, ιΠ3§η3ηΪΓηιΐ5. ίυ-ψΰχως, Ληΐαιοίέ. ίυψυ'
%ίω, Πιπί βηηυο Γογεϊ^ εοηΑαηϋ.
άμαχον; 6 χαι άμαχος, ίηεχρυ^ηδβίΐϊδ. .
άαφαλίς > &ί γο άλη&ϊς. ο' καί » ασφαλές >
Ιιιΐύδ, ΓεοοΓϋδ. νίάσφάλαα, Γεαιπακ.
<φιΜ#κτκ(5/<5ν > το, οϋβοάία, ρΓορυ§ηαο\ιΙϋΓΓ» , /ί φυλάττω , οηΠοίϋο.
ίνα, αοειι/Ιβη^. %ις, οηοδ. /«ία, «ν,
μυρά^ας, αοευβιί. ρΐιιναΐ. *ι μυξίάς, τ«ς
μυξιάίΡος, ΜγήΆ$. "
ίΎΤΐζχόμίνον , ρανίϊοΐρ. ργαβης , αΙ/Ιττί^χομαί, ίιιρεΓνεηϊο, Βάνεπίο, 3§§Γεί1ίθΓ,
ιττί
Φ"5 ί^χβμαιί νεηίο»
ξίφίσι, άαίίνη$ ρίηταΐ. το ξίφος, β!αϋΐιι$,
2/£ το τίίχοζν
«ατ*)'νί7«ί» >^ογ. ϊ. Όί?/
ίηάϊ&ιέΐϋΐ ηιοάζ,
α χαταφί^ω, ψιοά Βκ φ , ρΓοίΙεπιο. /"ζ'ί/ί
φ'ςω
ϊηνέβί^αίϊοηε Τΰετηπίχ
μάχαις, άηίίνιΐί ρΐηγαΐ. « μάχη, ρα§η3.
μάχομαι, ρΐι§ηο. ό χαι ή μάχιμος , ρυ§Π3Χ.
ο μαχητές , ρυ§ηαεοΓ.
δαίμονας , /7£Γί//? ρΙιΐΥαΙ. 6 <Ρα'ιμων, τ5 οΓαίμονός, νοαι(. ώ <Ραΐμον.
'Όυτω χαι ο βασιλίύς Έ.ζ*χίας πίξηίνϊται τφ
πολίμω των £ίί(>ο~ων , ς^ατιάν μϊν ύχ άπλίσας ,
ίυχάξ «Γέ μονάς άννιςτήσας τω 7ΐλγ\5ίΐ των αντι
πάλων, ύτω χαι θάνατον άΊίφυγϊν μίτά τϊις
ί,ϊΐεγ 1Κ
Ο
πξρ
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7Τ£δ£Γκκ»'σ'«ς ιυλαβίΐ&ς τω Θίω νΤζρστνίΰών > και
'λ τι^οσνυχγί μόνγ\ <Ρί<Ρωχίν άναβιωναι τω βασιλΐΤ»
και μίν 7* οτ< -φυχύν κμαξτηχνιαν » πξοσίυχιϊ
ρα<Ρίως αττοχα&αίξίι , ^ι^α'σχ.ίΐ νιμας ό τίλώνας, -Λκθ-ίίς τ» Θί« τυχ,ίΐν αώίσίως, και τυχ,ών. £Ί<Ράακίΐ <Γί και 6 λΐττζος , αμάν* η^ο97ηαων τω Θίω^ και χα&άξ&ίις ίν&έως. Ιι ^
βωμα <Ρΐίφ3·αξμίνον ο θίός όξίας ιάαατο , ττολλω μάλλον ψνχύν νίνοσηχυιαν 3-ίξαττίύσίΐ φ/λανΒ-ξώπως. οσω γαζ τιμίωτίξα τ2 σώματος μ
ψνχύ , τοσούτω μάλλον ίίχος 7Γίζι ταΰτνν ττλύονα οπ%£ϊΐν ί^ιΐ(ΡίΊκνυο'3·αι Θίόν. κα) μυξία αν
τιζ ίΧοι λΐ^ίΐν και παλαιά, χα] καινά, ίι νταν
τάς ίξαζι&μΗσ&αϊ βύλοιτο τύς Λβ? πξοσίυχης
βίοωσμίνους.
\
δίο & Κεχ Εζεώίαχ βφε,γίογ βί ΐη ΙεΙΙο
Ρεγβαγιιηι , εχεγεϊΐηηι αηΐάΐϊη ηοη ανιηαη$ , /ο
ίας νενδ ογαΐϊοηε$ ορροηεη$ νηιΙίΗηάίηί 1)ο-'
βίαιη. . δϊε& ηιογΐεπι εβΊΐξΐί οκνι άεεεηίϊ ρϊεΐαΐε Όεν αονϊάεηΒ , &βία ογατϊο άεάΗ ΐίε^ϊ
γενΐνζβεεγε. Ρογγδ ψιοά αηϊηιαιη ρεοεαηίεηί
βναύο βαεϊΐΰ' τηαΐΐάεΐ, άοεεί ηο$ ίεΙοηανίη$, ρνε€αΐυ$ Ώειιηι εοηβ^ιιϊ γεηήββοκεηι , &Γ5 εοηβε- "
αιΐιΐί εβ. Ώοοεΐ & /εργρ/ΙΐΣ, βιηυΐ ζ^^βοεϊάεη$ Ώεο ,
βαίίηι ηιιιηάαίιι$ εβ. 8ι 'νεγό>
οονρογε όογγιιρίηιη Ώειι$βαΐΐηι βίΐιανΗ, τηιιίίό ιηα^η ωήηιαηι α^γοίαητεηι αιγαίίί ίηιηιαηϊίεγ. Οηαηίο εηϊηι ργείϊο/ϊογ εόνρογε αηϊιηα}
ΐαητο ηια^Ϊ! ραγ εβ εϊγοα ίρβψι ηιήογεηι ειιγαηι οβεηάεγε Ώειιηι. Εΐ ϊηβηιία ιριιΐ$ Ιιαίεαί
ϋεεΫε.
νείεγα &1 ηονα, β οηιηε$ εηιΐΐηε-^
τανβ νείίί ρεγ «γαίίθηξηι/(Υναίοε.
3ίβ

I
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δίο Εζ€θΗΐ35 Ρ6γ(Ϊ5 Βεΐΐο εν^ίΐϋ Γαρεποι· :
ηοή ςιΐΐα (ίείε&ϋδ ε§6Γ3ϋ; ίαά φΐϊα ρΓεεεδ
ΐ3ηπΐΐτ)ίηθ!:1ο ΙιοίΙίυηι ΓηυΐΜ'πκΙίηϊ οβ|εεεΓ3ΐ:.
5ΐο κίειτ) α Γε Γηοιΐειπ ρΓοΗϊΒυίϋ, & 9αο£^η>
ΐηοάο Γενϊχΐε, αιιη (ίεί)ϊ« Γεϋ«;ίοηε Οεο ρπ>
ίΐΓαΓ03 Παρρ1ίε3νκ. Εε ςαίάεπι απίοιβιτι ρεο
031Ϊ8 €οηιαηηη3Γ3ΐΏ ηυ,ΙΙο ηε§οΕΪο ρΓεο'1>υ$ ηϊϊ&ΓοεΓε αί-§υιηεηϋο εΛ ριώΐίοαηυδ ϋΐε, ψιί,
φίαπι ϋεαπι ΐΌ§3νεΓ3ϋ , νοπΐαω & ραεεΓίϊ
ϊιηρεΕΓ3νΐϋ. Αγ^ιηγοπιό είίβπι ΙερΓοΓιΐϋ , ςαϊ
53ΐν3Ε0ΐ! αά ,ρεάεδ ίΰρρίίαώαηάυδ 3θείάεη$;
ίΐαππι ΙερΓΣΕ ρυπαδ ίαΓΓεχίΕ.
]άττ) ίΐ εοΓραδ
Ιοε ρεπϋειιιτι ϋεπ$ ηϊΗίΙ πιοΜΕυδ ίάηκ3ίο άοηανίΓ, ηόηηε ΐϊιβςΐδ 3πΓΓη3Πΐ πιοΛο εοίηρΓεΙιεηΓβΐΏ 1>εηΐ§ηέ νίιΛειαΓ οαΤ3Εΐιηι$? Ναπι
ςϋΗηιο ε3 εοτροπ ^ηΐεεείΐίϋ^ Ιβηϋο,ΟενίΓη
ρΓχΓεηείυδ εγ§3 . ϋΐ3Γη ίΐεκϋαηι άεπιοηΩ:Γ3Γ6
«0πΓείις3ηενιΐΏ Ηε.
δεχοέπε» εχειπρί» οϋιη
νεΕίιίΙβ, ΐοηι Γεεεη[Ϊ3 ρΓΟϋνιΙεπε αΐϊςαϊδ, ίι
ρειτεηΓεΓε Π§ί1ΐ3ΝΓη ϊηίΙϊενιεΝΕ ηιιοΕφίοΕ ΟΓ&ηϊΐο ίαίαιειπ ΠΒί ρεΓρεΓεπιηΕ.
Εζίχίας » Εζέώϊαί άεείϊηαίιιγ ιιί αινιϊαξ*
ττίξηίνίταΐ', "ττίξίγινομαι , βη 'τηξίγίγινμαί >
£θ ΓυρεποΓ, νίηεο; εχ
£τ" ^Ίγομα-ΐ ,
^ιιο βφτα &Γ5 ιη ΟναΤιΐηιαί, Τξ&Η ί>οο Ιοεο §ε*
ηζίΐνίίί/ι, άΐιΪΑ ϋεγία βηρεγαηάί ΙαΙεηί ^εηϊΐϊ*
νητη> '
«Χ, ρτύ «χ> ιηιάάϊηΥ % τη αβρΛγβΙαηι Χ
ρνορίεν αβρενηηι βρϊνζίιαη β^κεηίεηι ίη άίαίοηε όπλίοας* φια εβ ρατϋειρΐιΐίη αόϊ> Αοχ. ι.
αί> οπλίζω , *πηο·
* ■'
θα
ίηι·
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άντιςήσας, Αονϊβ. ι.
ρατϊκΊρ. αϊ άι&1<Γημι, αιϊ νανία β^ηίβοαία ■, Βίο ϊβεηι εβ,
ψιοά ορροηο , οΒ;ϊοίο , Υε^Ηφιε αοαφιύνιιιη.
τω τΓλί&ν; το πλϊ&ος, ΰανάύΐηάο , ργίτπΛ
€οηίνα£ί.
'
•ηξοσηκ^αας } ραγίϊο. ρνα/εηΐ. 6 προσήκων,
ιί ττξοσνζασα , τ»ς 7Γζοσ«κ8ί7«ς, το ττ^οσίίκον,
^«ο ζηϊίϊο άϊχϊηηα.
ίνλαβίία,ζ ; ϊ ίυλάβίΐα , ιπεκίδ , ΓενεΓεηΐίβ,
Γε1ί§ϊο. ό χαι ή ίυλαβης, Γε1ί§ϊοΓθ5, ΓενεΓεηδ.
ίυλαβίω, ΓενεΓεηπ"»πι ΙιαΒεο.
τςοσ-ττίο-^ν, Αονϊβ. 2. α5ί. ά ιτ^οοττίτιτω^
φιο ^ατη αΙϊφιοίϊε$.
αναβίωνα; , ϊηβηϊΐ. αϊ ανά
β'ιωμαι, %ηοά
βί ά βιόω, νίνο. άναβιόω, ΓενίνίΓεο. άταβ'ιωμι, ίάεπι. ίενίϊα οοη]ΐ4ξα{. νενίοτητη %η μι.
^μα^τηκϋια , ρατίϊεϊρ. ρναίεν. ρεγβί&. ο
ήμα^τιχώς, » Μμα^τνικνία , το ' «(ΐ*α£τ»ιχρς ,
άμαξτάνω* ρεεεο. /«ί. αμαρτήσω.
ο τ«λαν«ς> τ« τ«λαν«, ΐείοη^παδ, ρνώΐί03ηαδ.
·_/
'
<Γβ«θ-«/ς> Αονϊβ. ι. ά^ίομαΐ) οτο, γο§ο.
βιιΐιιν. Α\γ>σομαι , Γί^/ί £«κί.
τι^ίίη ^ογ. 2. ϊηβηϊΐ. α τυγχάνω, ίαύεί
£ίηϊΐ. τυχών αηίεηι εβ Αον. %. ρανί. αί> εοάετη
νενύο.
ο λί7Γ£<?ς, &τ//# άεοΐϊηαί. ά <ριο Ιαϋηηη
ΙερΓοΓιΐδ. » λίπζα, Ιερίίΐ.
καθ-αςθ-ί/ς, ρανί. ραβίΑον. ι. »ί τι/φ&ί/ς,
« χα2-αΊ(<ομαι } ιχινιχάοΐ. χα&αίξω> ιπυηοΐο , Λ
«"«ο βφνα.
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<Ρηφ3-Άξμίνον , ρενβ>&. ραβίρανΐ. ά ^ιαφΒ-ίΊξω, ΟΌΓΓίιπιρο. <Ρια,<ρ5-ίίςο'μαι , «ΛτυπιροΓ.
ργβίεν. αζίϊν* (ΓΐίφΒ-α,ζκα,. ραβί ^Ίίφ&αζμαι.
ρανί. (ίΊίφΒ-αξμίνος , <ΡΗφ&αξμ{νη , Λίφθαρμίνον , άε φιο βιρτα.
Ιάσα,το, ΑοΗβ. ι. ζβί-ί/. αΙΜομαι, Γαηο,
πιεϋεοι·. βιί.ιηεά. Ιάσομαι. ρναίενζί. ρεν/εέϊ.
ια,μ&ι, ϊασαι, ϊατα,ι; Βΐηο το'ία,μα, πκϊΐίοϊχηεηηπη, Γ2113Π0. » /α«πς, Πιη&ΐίο. <ατ»?ς,
ηιεώ"αΐ5, ξ? ^οηίεε ι*ιτ?Ις, ο Ιατφς, ϊάεπι.
το ϊατξίΐον, οίηοίη» ουι·&ηάί.
νίνοσηζνια, ρναΐ. ρετβ&.ρανί. α&. ανοσία,
'Χβ οεο, άε ηιιο ^Άρη αηΐε.
&ίξα7Τίΰσίΐ ,
ι . ά Β-ίξαπίυω , οιγο.
τιμιωτίξα; 6 τίμιος, ρΓεαοίϋδ. τιμιωτίξος,
τιμιώτα,τος.
ίΐχ,ος, ξεηΐί. ηεηίγϊ. τ£ ΐιχίτος, ρ3Γ εΛ,
νεπΠπιίΙε, ρΓοΒαΒίΙε, ίίεηί εοηΓεηΕ3ηβιιιη.
ύς ΙικΙς πις-ίναν, ηι ψ&ν εΛ οΓεϋεΓε.
ν&ινα;, αί 'τά,ζνλα. ό καινός, «καη»?>
χαινον, ηονα5. >ί κα/ι^της, τ»ς χαινότητος, ηονίϋ3δ.
;
{ξβς/3-/αίί£τ3·ύ» » ζ'«/?#. νοα'ϊ ί/ιεάϊα , αί>ίζ&~
ξ&μίω , άε αιιο βιρτα.
, (
βχλοιτο, ορ(α(. ρναβ βαλοίμην , βύλοιοι
βάλοιτο, α βχλομαι.
σίσωσμίνας, ρατίϊήρ.ραβ^.ρεγίεΒ. άσωζα,
Γργ\·ο. ρεν/ε&.ραΙΡ σίσωσμαι. ρατίϊοψ. σίατωσμίνος.
ίσως ίΓ£ τ/ς των ραΒ-νμοτίξων χαι ηά ίθ-»λόντων «7ΐ ιμίλως ΦΡοσίύχίσ&αι και σ7Τ»«Γα/ως ,
υ ?
ίΧί/νΛ
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ί'κίίνα τά ρήμ,ατα ττύαιαν αν ίΐ^χ,ίναι τον <Βίον3
α>ς, « 7ΐά\ ο λίγων κύξΐί , ^ι/ς/ί. ίΐσίλίύσίταΐϊΐζ
την βασιλϊ'ιαν των ύρα,νων, αλλ' ο ποών το^ θ-ί'-λ»,//α τ« 7ίατξ'ίς μα τα ί'ν «'^ανοΓς. ί^ΰ) <=Γέ *'<
/κ )ν«ι» (ξαξκίΐν ·π%ίς τύν ήμίτί^αν σωτηζίαν τ>ίν
Ττρο^δνχΛ» Ινομιζςν , ΐικότως άν τις τάτοις
^£>!το τοίς λόγοις. ίττύ «Ρί κίφάλαιον ϊιναι αγά
δων τύν τΐξρΐίυχγιν φϊίμι-, και χζηττΐΡα ζαΐ ριζαν
τ« λατ/τίλοί/ΐ'τος
^ μη^ίΐς ϊτι) π^οφάσα ρα
θυμίας ίκί'ινοις ζίχ^,σθω το/ς λόγοις, α^ί γάζ
σωφξοσάνη μονά δύναται σώζίΐν άνίυ των άλλων
αγαστών,
πξ>>νοια τττωχων-, άΓί Χξης',της,
ν<Ρ£ άλλο τι των ΰ7ΐα£*α'ιων\ αλλά <£η πάντα,
συν^αμίΐν ίΐς τάς νμίτίξας -ψυχάς, 7Γ(>οο-ίυχί)
«Γί ώο-πίξ ρίζα ζαι χξηπις ύττίχαται. χ,α) ώστη^
ττλοΐον' χα] οικίαν τά κάτωξην ϊ%υ(>ά ττοαΐ χ,αϊ
νυνίχα, ατω τον ήμίτίξον βιον άι 7Τζο<τίυχα) σύγχξατοϋσιν, άνίυ εΓέ ταύτης «εΓέν άν νμΐν άγο^■ον.ϊ »<Γί σωτνίζίον γίνοιτο,
Εονίε νονά ψιη ΐζτηανϊοτΗ'ΐη ,
ηοιι νοΙεηίίιηη βηάϊοβε οτατε, & άιΐϊρεηίετ , ϊΙΙα
νεν/;αβί/ϊ ρέτβηαβεν/ί άίχΐβε Ώεηηι, νϊάεΐίεεί;
]Νόιι οηιηή ψη άϊεΗ ιη'ώϊ Ώοιηίηε^ Όοιπνιε-,
ϊηΐγαΗΐ %η τξρηατη εκίοπικι , βεά βαεΐεηζ νοΙυ,ηίαίενι ρα,ίνίς ηιε%} ηηϊ «? εαΐπ εβ, Εξο νετό ββοίαίπβιβϊεενε αα' ηοβναπι βήιιίεηι οΥαΐΊορεηι εχίβϊΐ/ιεϊίΐ, ιηενΐίο ψ.ήεβίί ηΐετεΐπν βενψιιοη'ώη$ ; ροβφΐηηι νεγο εαριιύ εβείοηοτιιηι ογα• ϋο&ειη άίεο χ & βηηάαιηαιΐιινι 3 & ναάϊεειη
χιίΊΗΐ νϊΐΰζ , ηιιΙΙιΐΣ αάρνα^εχΙίΐΊΤΐ Ϊ£ηανϊα ϊΙΙϊ$
Κ(4(«ν ν«νύί$ : Νε^ιιε εηίτη ίειηρεναιιΐία βοΐα

©ΚΑΜΜΑΤΙΟΑ.
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ροίεβ ΓαΙνανε αί^κε αΙϋ$ Ι/οηί$, ηεηηε οιυλ
' ραηρεηιτη} ηεηηε Ιοηϊία$ , ηεηιιε α/ίίΐα αΐϊφιϊά.
εχρεΙεηάοτΗΜ , βά ορονίεί οιηιήα εοηςηντεπ
ίη η&βνα$ αηϊηια$ , ουλϊϊο νενο. ίαπφιανι γαά'ιχ
& ονερϊάςβώβενηϊίην. Εί%ψπιααηιοώιιη ηανεηι £^ άονιητη·, εα ^ηα ϋφ-ά, βηηαηι βιεΐαηί
& εοηίϊηε,ιΐ: '8Ίο
ηοβνηπι νϊϊαηι οναίίοηες
εοηήηεηΐι βηε 1>αο αηίειη ηίΐήΐ ηρΗί Ιοηιιηι\}
ρϊύϊΐήΐίεβαΐηίανε αοειάετΗ,
Ηοε 1οα> άε ί§ηανίοπίπι&, & Γοϋαακίίηο
ρΓοοαηϋί αΒηοπτεπηοαδ. αηα8<]ϋί5ρΐαιτι ΓοΓΕαί1
Γε 'ιΙΙλ ϋοΓηίηί νειτοα ορροηεϊ: Νοη οκιηίδ απϊ
ά'ιοΊΐ. ηιίηί ϋοιηΐηε, ϋοιηίηε, ΐηϋΓοΒΐε ίη τε§ηαιχι εοείοηιηι, ίΰά αιιί ίαοίε νοΙαηί^Γεπι ρ&ΙΠ5 ιηεί, αιιί ίη οοείίδ είΐ. Ε§ρ νεΓΟ ίϊ Γοΐ3$
ρΓεοεβ αά Γαίικεπι ηοοίδ οοηοίΙϊαηά^Γη ίυίΚοετε ρνΐ£»Γεπι, ηοη ίη;υπ3 91115 ηβηε ΓηϊΗΐ ΓεηΙεηπειυ οεοϊηεΓεϋ. Οαοηίαηι ααΐεπι ΒοηοΓϋΐη ίυηιιη3πι&€αριΐ£οι·αΐίοηεΓη είΓβδήίΓηϊσ,
ίΐαηίΙ^πιεηΕίίΓη^υε & Γ&άίεεπι αιϊϋεαΕίιτη ίη νί13, ηεηιο αάρΓχεεχεηάβηι ηοε ηοηιίηε Γοοογάΐ&ίΏ ίαανα ηοε ίη ιτιε άί&ο αβικαΐυι·. Ναιη
ηεφίε ΐεηιρεΓΗηείί, Γοΐα, πείρε οογε ε§εηιίαηα , ηεΐ)υε 6εηί§ηίΐ35 , ηε^πε αΐίιιά ηηΊά'
ρΪ3Πΐ τεπιπι ηοηείΐ3Πΐ!η ΓεΓνίίΓεηοδ φΐείΐϊ,ηίίΐ
υηίγεΓΓ» 3άίΐηίηΐ05 ηοίΐΓΟδ εοηβυχεπηε } ααίΒπ$ οπιηίοιίδ ΟΓδΕΐο ΐαη^ΰαηι ΙίαίΊδ , & ϊ&άίχ
ΓαΒ/ίείΕαΓ. Ει φίοπιοαΌ ίηίϊπια άοιυοπιηι 3ο
η»νίιΐΓη ναΐίάαδ 30 Λαοίΐεδ ε»5 είΚςίιιηε, ίεα νί£&πι ποΛγηπι ριτεοβηοηεδ οοηείηεηϋ & οοηΓεΓναηΐ, εχΐΓα 91135 ηοη είΐ,
οοηί ςυίάφίβιη
αιιε ΠιΙαεαΓε 3(ϋρίίαιηιιΐΓ.
Ο 4
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ΐτως, αάνενΐ;. ίοι-εβίΐΐδ, κηυηϋϋεΓ. Ί'σος%
ψεί Ίσος χ χψι&\Ϊ5. η ϊσότνς, χφ\ΆΐϊΐΆ$. /σό«,
^ε^υο. βφιγ. Ισωσω, α( Ρηλόω.
ρα&υμοτίξων, εοηφαγαί. (?γαάιι$. ο ρα'θ-ΐΛ
μος, ρί§€Γ« Ιβα&νμότίξος, ρϊ^πον, -ή ρα&υ*
μία, ρι'»ηΠ3. ρα^υμίω, ρϊ§ΓΪεοΓ.
ί'3·ίλ6·ντή)ν , ρπγίϊοϊρ. ργ&Ι'εης αΒίν. α&4&ίλω, νοίο, άίοΠηγ εΐϊαηι Β-ίλω. βιιίιιγ. 3-ίλ»-.
σ».
^ί'λΒμα, νοΙυηΕ35.
; ίπιμίλως, αάΌέτΚ οϋ1ί§εηϋβΓ. ο καϊ « «τι>/ΐ*ίλ>ίς, α'ϊΐί^οηδ. »ί νηψίΧαα* (ϋΐί^εηΐϊβ, ειΐΓ3,
νπψΛλίωι οαΓΟ.

,

,

β]'1ί§οηϋ'α. ο ^«ιΓαΓός, (Η1ί§εη3, ΠικΙΐοΓυδ,
σ-πχ^α,ΐα, , ΗοηοίΙ^ , εχρεεεπο)3,
ρήματα, ρΐηνηΐ. ηηιη. τν βμα, νεΓβοηι,
βογτηαΐηγ ά ρίω , ρσαι, ϊρρηχα > 'φρημαΓ, 1>ϊηο
ρϋμα, £ΐί£Ηο, νειΒυιτι, ίρρησαΐΐ ίήηε μ ρσ/ς»
τίις ρ^-εως, <ίϋ&'ιο, , τ?» ριοτίΛον, (ϋέϊϊνΐηειιίβ,
ίρρκται; Ιήηΰ ρίτωζ, νίτοεοί".
ττίίσαίν , ίέτίζΤζ ρενβοηαβ/ΐξίΐΐ. ηιιηι. Αουι-.
βί /Εοϊίαί, Ορΐαΐ. ιηοάϊ-, ά τη'^ω, ρετίΐΐ3»
άεο ,
^«ο βιρβγΐιι$.
ίΐξτ\·/.ίναι , />*77?· ρενβεΒ. α£ϊ. ϊιφη. ηιοάϊ, α&
ιξίω , {ζ/χτω , ί/ο«κα , αα^είν,γ εηϊηι ρεγ α.
ησίΛίνσίται , βνΛ.-ιηεά. αϊ ίΐσί(>χομ.α.ι , ια-§ιχ\]<οι·; βιιηιϊί βία ίενιρονα (ώ ίίσίλίύ$ώ..
6 ποιων , ρανίϊοίρ.ρναβ. αίί. α 7τοιίζύ , ίαςίο,
ίζ,α^κ,ύν , ϊηβηϊΐ,ργαβεηί , α/> ίϊζαξχ.ίω, Γηΐ·
ϊνομίζίν , ϊιηρεγβεβ. ά νομίζω , ροΓο,
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ίαότως, αάυετί. Γηεπεό, ι'ϋΓβ.
νίίχξχτο , ρίΜ^ιιατηρεν/εΕί. ραβινα νοεί! ά
Ιεροηε,ιίί χςάομαι, νΐϋΟΓ. βαΐιιν, ψμ,εά, ΧξΫόομα,ί. ρναίεγ. ρενβ. κίχξημζι. ρΐηίίΐυωηρεγβξΐ,
ίΧίΧξήμνν, Ικίχ^ησο, ίχ,ίχξητο.
' χ,ίφάλα,ιον , τβ, εαρυε, Γαιηιηα, ίοηδ. οκα/
« κίφαλαιώ^ης , ρππεΐρίιΠί. κίφαλαιωΰΓώς»
φίΐ/^ίο ^ΐοο, ρνα/εης ίηάίεαΐ.ιηοάΐ , αιζοηιαΙιιηι ϊη μι, φιοά νερετίεζ τη Ογαιηηιαΐ,
χξ>ηττΐ<Ρα,} αεουβαΐ. φηηΐα βηιρί. » κξΗΤ/ς»
«τ«ς ζξΥ)7ΓΪΡος , Β^ίϊδ, εΓερΜο, ίίιηθδΓηεηειιπι.
/οίζ^ν; >ί ρίζα, Γβ(ϋκ, βεαιηάαβηιρί.
Κυφτίλχντα,ζ , ρατίϊαρ. ρναβε?ιί. α λνσ/τίλ«'ω, υείΐΐδ Γαπι, εχροώο, ρεοΓϋπι.' ο χα< «
λυσιηλός·, ιιΐϊΐϊδ, ίηι6εοοΓϋ$. «' λυνπίλαα. ,
υεϊ1ίε<ΐ5. λνσ/τ«λ«ντ«ς , υείΐίεει·.
•πςαρά&ίΐ , ώί. λκ£· « πςόφασ/ς , ρΓίΕϋεΧ'
ϋοδ } εχευ&εΌ. *νί π^οφασ-ί/ > ΓαΒ ρΓ^εεχεα.
<7ΐξόφα<ην λάμβαναν, οεεαίΐοηεπι ΗπτϊρεΓε.
««^ξΗσ^-ίί), ίτηρεναΐ.ηιοάϊ, ργαΐεν.ρενβεΕΙ.
(} ΧξάομΑί > υτοΓ. κί^ςκσω, κί^Ησθ-ω , ηί τί·
^«, οροεεεε- ηηρενβεΆ. ΛΌν, ηεεείΓαπαιη
βιΐ. <Ρί7,σαν, ειαπι οροπαϊίϊεε.
σι;ν<? \>α,ΜίΓν , ΑαγΊβ. 2. ϊηβηϊί. ά συντξίχω,
οοηοαπ ο. βοπηαίιιτ φιαβ ά συν^ζίμω, Λον, 2.
ΐ^ξαμαν, συνί(Ρ^αμον.
ύττί-Μίτα) , ίετΗαρενβοηα ίηάκαΐινϊ ?ηοίίί3
αί ύπόχ-ιμα,ι, ίνώρεεον ΓυΜΙεΓηΟΓ» (χ ύπ\
Ο ζ
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ττλοΓον, κι το ξνλον, ρεηιτϊί ηεηΐνϊ, η&νίV

χατωΒ%ν, αάνενίκ ίηΓϋπύδ., ίη&Γηέ. οητη
βνϋαιίο νϊςεηι νοιηϊηΐ* βιΗί. τά χάτω&ίν ,
ίηίςπΟΓίΐ. τά άνωΒ-ίν, ίυροΓΪΟΓΗ.
συνίχυ , ΐετίχα ρΰτβηα, ά συνίχω, ςοηϋίήεο, οοΗίβεο.
<7·ι;7^!ϊτ«σ; , ΐετίϊα ρενβοίΐα,· ηΐ φ/λ»σν> λ
ίν7ΐί^τ5&)> οοηπηεο, οοηϊαπ^ο, εονιροηίίιιτ
ξχ σύι £τ' χςατβ»,
£«ο βιιρεγϊη$.
ςτωτ>!^ον; ρ χα/ >? σωτΜζ/ος , βΐυεαπβ. ο σα<Γ»^, Ι^ίναιΟΓ,
, ' .
Δ(ά τΖτο ο τταί/λος ίγΜίται συνίχως $μΐψ
^ιαχ,ίλίυίμίνοζ) χ,αι λίγων τίϊ ττξοσ-έΐ/^ίί ττξρσ*
κα/ άλλα,χίί. άά'ια.λίΐ7Γταις>7Γξοαζύχί<ϊ3'ί, φ«, ί'ν 7Γαντί ί υχ&ξίς-ζντίς , τ«το
φίλη
μα Θϊκ. «<χ/ «τί^ω^-/ τταλ/ν> ^οσβί^ίσθ-ί «V
τταντί καίξω «ν 7Γνίν'/«Λτ/ > . «;ς αυτό α·γψ7ΐνχντίς
ιν τιάσνι 'πςοσχαξπξΐίσίΐ χα) <Ρίϊίσίΐ. - «τα> ττολΛαίς ζαί θ-ίία<ς φωναϊς νπ) τιφαίυχύν ημας Ιχάλίΐ συνεπώς ο τ«ΰν φ7τος·όλων ήγμών.
Ρνορίετ 1>οΰ Ραΐίίαχ ίηβαί ίηάβηεηίεν ηο$
ηιοηεης & άϊεεηχ : Ιη οταίϊοηερενβνετα(ε} νΐβίΐαηίε! τη ϊρβα, ίη £ΥαϊϊάγΜηι αίίϊοηε. Εί
αΙϊΜ. Ιηάεβηεηΐεγ οταΐε , ϊηαιάί·, ϊηοιιηήυηε
£ταίία$ (ΐ£εηίε$, ίοο εηϊιη εβ νοίηηίας Ώεί. Εί
(ΐΐίΐι ϋεηηη. Οναίε ϊηοιηηϊ ίετηροτε, ϊη 8ρίτίίΐί, ϊη ΐρβΐΐτη νζ^ζ/ακΐεχ, ϊη οπιηζ ΐοίεταηίία
& οΙβΰΥαΐϊβηι, 8β ηιηΐίη■ ξ^ άϊνΐ?η$ νοεί

6ΚΑΜΜΑΤΙ0Α,

άΐ9

1>Η5 *ά οναΗοηειη ηο$ νοαύαί εοηΗηηβ Αροβοίοηιτη Όηχ.
ΙεΙοίΓΟΟ Ραυίϋδ ίάεηεκίεπι ηοδ ΠΓ§εΐ:, ϊαβε£<ί[ΐιε ΟΓαείοηϊ ίηίΐ3Γε, νί^ϋϊηεεδ ΐη 63 ίη
§Γ3«απιιη 3&ίοηε. Εε ά\\ο Ιοεο: δίηε ίηίειτίηϊίΐΐοηε ΟΓαίε, ίη^υϊϋ, ϊη οιηηί&ιΐδ §Γ31Ϊ35
3§βη£ε$, η*ο είΐ εηίιυ νο1αηΕ33 Οεί. Κε &1ϊί>ί
ϋεηνιό : Οίταεβ οπιηί ϋειτιροΓβ ϊη ΓρίπΕίι , άη
ίρΓο νϊβϋβηϋεδ ϊη οπιηί ίηίΐαηεΐα & οΒΓεοΓΛίΐοηε, Α(ίεο πηιίΕίδ & άίνΐηίδ νοαου$ ζά ΟΓαηςΐυιη ηοΕίεδ ηο.5 ΑροίΙοΙοπιιη ίΐΐε ρπηοερδ οχςΐ[3νίϋ,
ίγίνται, ΐενίία ρενβοηα, αϊ ίγζίΐμαι, ίηςύπιέο , ίηίΐο , νίΓ^εο , εοηιροηϊΐιιτ εχ «V
Χίΐμα,ι,
(Ρια,χίλ'ΐυόμ,ίνοζ » ρανίΐεϊρ. ρναβεης , νοεΐί
τπβάζα, ά ^ίαχ,ίλίύω , βειι (Γιαζίλίΰομαι , ]ίογιογ, 3^1ιοΓϋθΓ, εχ <Ριά ςΓ1 χίλήω, /υβοο , πογϊοτ, νειςίί άαύνιιτη.
7Γζοσζα^τίξίΐτί, ττηρ'εταΐίν, ηιοάϊ, ρναβεηί,
ίεηφ. ρΐιιν. ηιιηι. ά ττζοσκα^τί^ω , ρεΗενεΓΟ,
ιΐιπο, οαιτι τοΙεΓαηίία & ρειτΓενεηήΐίβ ίη τεπι
βϋ^υβ'τη ίηουιτώο, χεξίί ααΐΐυητη^ » π^οσχ-αξτί'ς«σ/ς> ιο1ει-3η«3 , ίη αΐί^νια τε ρειτΓενεΓαηείδ,
Ύρηγορΐίντίς, ρανίϊοίρ.ρναβεηί. ά γρηγορίω)
νί§ϋο. βιιί. γρηγορήσω, ρναί. ρενβεϊί. ΐ^ρη^άρηχά* ηοη ΥερεΐϊΐιΐΥ ρνϊηια ΙΊΐενα ρηεβηίϊί,
■ » ^ρη^όρησις, γϊ§ίΐ3ηεί3, άίςίίητ είϊατη ί'γρ^0"
ρίω, νί^ιΐο.
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\\ή(μμς\φ\ ή ίνχαρις-ία, §Γ3ί!3Πΐηι ζΆΊο.
ό χ,άι » ϊ'άχαρις , §Γααΐί;. άχαρις, ίη§Γ3«ΐ5. ίυχαριςίω,. ^Γ3£Ϊίΐδ 3§0.
άλλαχα, αίνενΐ». 3ΐϊοί.
άίΡιαλίίτπως, αάνενί. ίη^ίϊηεηΐεΓ.
7τροσίύχίσ5ί, ρίιιναί. ηυ,ηι. ϊήιρεν.ηιοάϊ , ά
προσεύχομαι, ογο, βάοΐΌ.
ίτίρωΒ-ι , αάνετί. αΥώ'ί.
^
άΎρυι&νΐίντίς > ρανΐ'ιοϊρ. ρναβηϊ. ά ά^ρνατήω, νΐ§ϋο, ίη'οΓηηεΓΠ ηοΛοπι ο!αοό. ή α·γρν®ν'ια , νϊ§ίίί3. ο ά^ρνατνητικυς , νί§ί1αχ.
<&ροα·χαρτίργο~η χ,αι £ΐησιι, άαίίνϊ βαιηάα
€οηίγαξίϋ1·Ηΐη. » <&ροσ·χαρτίργ\σις, ΐοΙείΏηΐϊα,
ρ6ΐ·ί6νεπ»ηπ2. » ^ίησις, ρΓεοαϋΐο , Όπιπο.
φωνα/ς, άαί. ρίηταΐ. ήφωννί, νοχ. φωνία»,
νοοο. φ«ν»ίί/ς, φω/«'«3·σα, φ»)/»»/, νοθ3ΐΐ5.
ίκάλίΐ , ϊηψβτβ. ίβνίϊα ρβτβηια , λ χαλίω ,
νοοο. ίκαλ?ον, ί'καλίίς, «καλεί > ίχ,άλα.
ήγμών ; τ2 ήγμόνος , φιϊηία βιηρί.
Ώρο&ήχ,α τοίνην άβτ ίχ,ίίνν Ότα&ίνο μίνας με
τά 48-ροσίυχϊίς τ^ορίύίσΒ-αι τόν β'ιον , χαι ταύτη
συηχώς τΑ» ίΊανοιαν άρ^ίΐν. Χρήζοαίν' γάρ όι
ίΐινανπς ανΒ-ραχατοι ταύτης, £χ ήττον » τά <Ρίν~
£*ρα των ύπατων, ντί *γάρ ιχϊΐνα δύναται %χφέραν τύς καρ<3τ£ς μί\ ι&Ίνοντα <Ρια! των ρίζω;·,
έ'τ« ίήμϊΐς τύς <ετολυτιμήτ*ς %αρ<φύς της ίυσφι'ιας
«Γννηοόμί&α βρύίΐν , μγ> ταΐς Ότροσίυχαΐς άρ^όμ.ίνοι. ιΡι ΟΈίρ Χρώ και της κλίνης ά<ζ<τανιςαμίνχς
φΒ-άνίΐν άίΐ τόν ηλιον τη τ« Θί« λάτρα , χαϊ
τρα^Βτίζης Φ&τομίνυς, χαι χα^ίύ^αα μίλλονταζ
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τας μάλλον εΓέ χα) χαΒ-' ΐχάς-ην ωραν μίαν Ιυχύν
τω θίφ .<&ροα-φίροντας> Ίσον τίι ήμίρα Νόρμαν
τρίχοντας, ίν ά*ί
τγ χίίμωνος ώρα. χα) της
νυκτός τό <ΰτλίΐςον μίρος ΐις <&ρασίυχάς αναλίσ
κοντας , χα) τα: γόνατα γΛμ^τοντας , σύν <&ολλω τω φόβω Ρίήσίΐ ητροσίχοντας > μακαρίζον
τας ίαυτύς ι<8τί τίι τ« Θί« λατρύα.
ϋοηνεηζί ίβζίΐίΥ αΙ> ίΙΙο ζηβγιίοΙο$ ααη ογαΐζοηε ίγαηβγε νζίαιη , & Ιιαο βειηρεγ ηιεηίεηι
γζ^αγε. Ε^ειηια εηζηι οιηηε$ Ιοηιζηεί 1>αε ηοη
νηζηιιχ, φιαη ανίονε$ α^ιιίί. Νεαηε εηϊηι ϊ!ΐα
ροβηηΐ έφεγγε βγν£ίιΐ5, β ηοη Ιζυαηΐ ρεγ Υαάζηεηυε ηο$ ναΐάε ρνείϊοβο$ βηι&ηχ ρίιίαΗί
ροίεγίιηη$Ίτεγηήηατε ΟΥαίζ'οηζίΐίί ηοη ίγγϊραΐϊ,
ργορίεν ηνιοά ορογίεί εΐίατη β Ιε&ο βηγ^εηίεί
ργανεηίγε βειηρεγβοίετη Όεζ αιΐίν , & ηιεηβαιη
ίαη^εηίεί,
άογιηίΐκνο$.
Μα^ιί νεγο ϋτ"
βεειιηόιιηι φιαιηνζ$ ύογ/ιηι ηηαηι οναίζοηεηι Όεο
αάβεγγε^ ΰε^ηαίετη άζεζ αινβιιτη αιγγεηίε$. Ιη
ί>^ε?ηζ5 νεγό ίο γα & ηο&ζί ρΐιιγζιηαηι ραγίειη
%η ογαίϊοηε! ζηβιιηιεηίε! , & ^εηιια βεαεηίε$,
αίηι ηιιιΐίο ίζιηογε οναΐζοηζ ζηβαηίε$ &Γ1 ίεαίϊβεαηίε$ ηοί ζρβοί ϊη βιηΕΙο Σ)εζ αιίΐιι.
Ραπίαπι ϊ^ίίιΐΓ ηοίίΓαηιηι είΐ ά\·> εο εοηαΌεε&Φοδ ϊη οιηηΐ νϊία ρΓεε3ΐίοηεπι ίτεα,ηεηΐΒΓε,
εΑψιε ρεΓρεηιό αηϊπιοδ ρεΗΐιηϋεΓε, εύπι εα
ηοη πιίηιι$, αηέιη ΪΓΓί§3ΐϊοηε Ωπ·ρε5, ε§εαϊϊιυδ. Νεε ϋΐκ ίοείνι £Γ3ναηιαι-, β ρεΓ ΐαά'ιεε3 ηοη ρΐβεπηΐ:; Νεε ηοδ ηοοϊίϊουδ ρϊείαΠδ
ίπι&ίοαδ α&υηάβΓε ροιεπηιυδ, Π ρΓεαΙ)ΐΐδ ηοη
ί\ιεπιηιι$ κνϊ&ζΐί,
ΟηαρΓορίβΓ & ςαιτι άβ
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Ιεόϊυΐο τηζΐιέ Πί^ίΐηαί, ΓεηιρεΓ Γοΐεηΐ οκϊεηιειτι ϋεο οεΙεβΓαηάο ρπννεηίαπηίδ ; & ευιη αά
οίβαιη εηρΐεηϋιιηι ηςοείΐΐιηιΐδ ; & ουπι ηοδ
ςαϊεεϊ ιτ>3ηά3ηιιι$, νεί ροπιΐ5 ϊη 1ίογ35 Πη^υΙαδ αη&τη Οεο ρΓεεεηι οίΤεΓΗΓηυδ; υε Ηαε οπιΙϊοηε Σεφίηίειη (ϋεϊ ρΐεεβείδ αητίυιη ευνβίηαδ.
Ή&εΓηίδ αυϋεΐΏ ιηεηίϊΐπΐδ, Ιυηι πιβίόΓεπν ηο*
. έίϊδ ρ3πειη ρΓεαΙηΐδ ίΓαη(ΐ§εΓε, εοιη ηϊχοδ
§εηϊΒιΐ5 ιτηιίεο οιιιη ϊίιηοΓΟ οΒΓεοτ»«οηΐ ά&νο
ορε|Γ2Γη «ΙεΗειηυδ , 30 βεβϋοδ εεηΓεεε ηοδίτιεείρΓοϊ, ί}0^135 εοηοείΓιαιτί ίϊε Όειιπι εοΙεΓε.
/αται^ιυομίνχς , ρανίϊσϊρ. ρη(βν. ρναβηΐ. ά
, ίηΩηιοΓ. <α·αι<^ίύω, ΐηίτπιο. βιΐ.
αρ^ίΐν , ίηβηϊί. αΙ? αρ^ω, η§0» αρ^ομάΐ)
γϊ§ογ. ο αρ^μός, ϊεγϊ^ϊϊο. λ άρ^ύα, & άρ^ίυσις, ίϋεηι ,
αρ<Ρίύω3 ίιτ!§0«
ΧρΫιζομν» , ΐηάϊοαί. ιηοάι ρταβηί. ϊεηιρ. Α
Χρήζω* ε§εο> ΐηώ'§εο, γ^ζ'* ξΰηζΐίναΜί» ΑΙίψιαηάο ιαειη φ ψιοάχν^ο, ρο&ιιΐο;
ίιιηί
αοαιβίϊνηιη 1)ώεί όσια Χρήζω , /υ Λα ροεο.
«ττον » οοιηραγαίϊυης ·, ά μικράν βιι μ/*ρόζ .
ραίννίδ. οουιραταί. ηιηβηΐίη. &βαιηϊη. ο »α<
|«ττων, ηιϊηοΓ.
τβί (Νν^ρα» ίΐί τοέ ξ(/λοί) τοΝ <Ρίν<Ρρον} αι>
ύπατων) ξεηϊί* ρΐιιηιΐ. τά ΰιΡωρ, τ* ν<Ραίχρίραν) ϊηβηΐίΐνϊ ρηφηϊ , αϊ; ίκφίρω , είκα/>-
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χαρ/α-άς; όχ.αρ'&δζ, ίτυ&υβ. ααρ<&οώ) αα,ρ«νοφορίω, ίηι&αιτι ίοπν
«τ/νοντα, ρνάβηί. ΐετηρ. ο <&ίνων, τ« <&ίνοντος, ά <πτινω, Βίβο. «ζετρο'ά-ίνί», ριτορϊηο, /
ρΓοΛΐβο. ίχ&ίνω, εβϊβο. .
<π?ολυτίμήτας , αΰαιβαί» ρΐιιναΐ. ο ζαι « <&ο.
λυτιμητος , ρΓβ£ΪοΓιΐ5. ,
<Ρυννσόμι3-£ί , βυ(. ι.
λ <Ρΰναμαι} ροδίίιηι. /κί. <ΡννίσομΜ, φιαβ α <Ρυνάω.
βρναν, ϊηβηϊΐ> ρταβη!, α βρΰω, Γο^γοο»
ίαιπιπο; /δϋ-ραΐΐνιΐο, ^επηΐηο, ρΙεηιΐδΓιίΓη,
€ίΓ6Γ0 , %£ξίί Ιήο αεοιιβιίϊνππ2. ·
αρ^όμίνω , ρατίίοϊρ. ργαβιηί. ραβ] αί> άρ$Όμαι, γϊ^ογ, άε φιο ραηΐδ αηίε.
Χρά) ϊτηρετβοηαίε , ορο,Γϋεϋ.
«λίν^ς; κλίν», 1ε£1α$> λ κλίνω, ι·οο1ίηο>
ϊεοιπτώο.
αί&ανι<?αμίν&ς> 'ραγίίοιρ.ρηφΐΐΐ. νοεΐί ηιεΑϊΰέ , .ά νενίο α,<&α.νίςι\μι , Γιιγ§ο9 £χΓιιγ^ο.
ΟοηιροηΐΐΗΥ εχ <ι<&ά & ανά ξ^'/ςημί} τε^ϋψ,α
νί' ρϊάροβΗοηϊ$ ξεηϊίϊνιωι.
φ5άνίΐν, ϊηβηϊί. ρναβε7ΐ$ , ή φ&άνω , ρνχναΈο, ρΓΒΕΟοοαρο. βιιΐιιγ. φ&άσω$ άφ&ανω.
' τραηχτίζηζϊ »' τραΊ&ίζα., πιεηβ. 6 ζα} »
η-ραπτίζιος, πιεηΓίΐΙίδ.
ά^τομίνας, ραγί. ρταβ. νοει5 ηίεάΊα-, (ώ
ίί<αττομαι > ϋαη^ο , ςθηεϊη§ο , ύαΐεί βεηϊίϊνιιτη,
κα5ίν<Ραν > ϊηβηϊί. ρτά/1 άκα,Β-ίυω, άοΐ'
'ΐηίο, εχ κατά & ίυιΡω, άόνίϊΐΊο. ηηρε^βεξί.
μίλ"
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μίλλοντας , ρταΐ&τ. ρναβη$, ρΐιιγαί. ήαΜϋ
Α μίλλω, ίυεαπίδ Γνιιη. ό μίλλων , τδ μ,Ιλλοντος, Ηοο υίγΐιΐιη οοηριηξζιΊίΥ αιηι ζηβηΜνο ,
μίλλω <#ο«ίν ^ -γράφαν, ίβ&οηΐδ Γαηι, ΓοΓΪρίΐιΓϋ8 Παπί ;
νενίπη ίυαιηκ Γυπι ίαεΰΓε , Γςπμ/αν, αοουβαΐ. μια.·, μιας,
τρίχοντας , ρανίζε. ρταβηί α&ζν. ά τρίχω ,
ςΐΙΓΓΟ.
χυμωνος; 6 χυμών, Η/οαίδ.
ΙΙΟΓ.
άναλίσκονηζ> ρανίιεϊρ. ργαβιίί αίΐΐν. αϊ/
αναλίσκω, οοηίυιηο, ηαοάβιια ΐειηρογα βηζζ(
αϊ άναλόω.
ι·βέ γόνατα ; το ^«ίριαςί τ» 7°'ι'β{'Γ0< > ββηιι.
κάμπτοντας > ρανίζο. ργαβη$ αΕ!·. α κάμπτ<τω, Ηε&ο. χοΐμ-φω, ϊκαμψα, ανακάμπτω*
ΓεΗο&Ο. ο καμάτων , τδ καΤ-ίΉτοντος»
Έ/<3Γί μο< «δτως οψ« τον «λ/ον μ>ί <®ρο3κυν$*
ίτας τονν (πίμηνοντα τοΓς σοΓς οφ&αλμοϊς γλυκύτατον φως; «τως άπτολαύσιις τραα&ίζγις μύ
ηνρβσ&ννήσαζ τον τοσύτων άγαμων ^ατγιρα και
χορηγόν ; μβταΝ <©·ί/ας ίλ<ατίΐΌς ί<3τ< τοΥ της ν»ι«τονς »ξ«ς χα/ρο'ν ; ισοίοις προσδοκάς ονύραση όμιλησαι μ»ϊ ταχίσας σαυτόν <α>ροσίύχαΐς, άλλ'
αφύλακτος ί<&ι τ6ν υ^τνον «λθ-ων; ΐυκαταφρόνπ'
τος και ίιάλωτος τοΐς πτονηροτάτοις ^α'ιμοσι
*σι», ο'< Ότψΐρχονται συηχώς χαφοφι/λακτδντίς
»»7*ας, τ/να λαβονπς γυμνάν <ατρασίνχ*ίς αναρηνάσαιν» όξίας.
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Όζό ψηϊΐή ([ηοηιοάο νϊάβίΐΣ βίετη ηοη αάο~
γαη$ τηζϋέηΐεηι ίαζχ οαιίζί άυ,Ιεζβϊηιηηζ Ιυηιεη ?
Οηοτηοίΐο βγηεγζί ηκη/α ηοη αάοναη$ ίαηίογυηι
ίοηογηηι {ΐαέίογ^ηζ £τ' Ιαγ£ζ(ογεϊη ? €%ιηι φιαίί
/ρε αά ηοΒζ! νεηζεί ίειηρη$? Οηζία$ εχ/ρε£ία$
]Όηιηζί$ εοηϋεγβιγζ , ηοη νιηηζεη$ ΐε ογαίζοηζίίίϊ, (έά ϊηαφοάζίη$ αάβοηιηκτη νεηζεή$? άεβρζέαΗΙζ$
οαρίη βιαΙζ$ ρεβιηνζς άαηζοηζίρ.5
ίτ/ί , βιζ ειγοηηιείιηΐ βειηρεγ ίεηζρια ούβγναηΐεε εοηίγα ηο$, φιεηί ηαηι άερτεί>εηάεη&5 ηηώιηι
ογαύοηε αΐνζρζαηί βαίζηι.
ϋίο α£ε, ιύηε Γοΐεπι ΗΐκΙεΒΐδ ίηΐυεπ, ηοη
ηθοΓαεο 111ο , ςιιϊ οοϋ!ΐ8 ΐυϊδ <1ιι1αίΙίιηυηι ΐίΐύο
Ιυιηεη ρϊοαΐανίϋ! Τύηε βΐηίη^οΓε ερυΐίδ,
ηοη ρπα$ εοπι νεηεΓαΐοδ, ς\ιί ηυ)ΐΐδϊτ>ο<3ί ϋοηϊ
Ι3ϊ§ϊΐϋ5 είΙ? θα» Γρε ηο&ί ιε ατειίεδ, α,υαίί»
ϊίοί ίηΓοιηηίΛ οοΐαειιηι Μ εχίίϋαιαδ, ηίίϊ &ηκηιι&ηϊ Γοπιηϋηι ίηεακ, ΟΓαιϊοηε ιε εοηαηιΐιηΐνεπ8? Ρ&είΐε ιέ οοηϋείπηεηϋ, ηοηάίίΚείΙε εαρίεηΐ Γρίπευδ ΪΓηρπ>οίίΙϊηΊΪ, ο,αϊ (]οοπ(1ϊε ρεΓ
ηο§ οΒείτβηΕ , &οεε3ΪΊοηε5 οδρίβηι, ίϊ α,αεπν
Τόπε ΟΓαΕϊοηίδ ηιοηίηΊεηϋο , & εΰίΐοάί» ίΐείΐϊΐυηιπι , άεΓερεηεέ ροίΐϊηε 30ΓΪρεΓε.
ίκατί, Λονϊβ. 2. ίιηρεγαίζνζ ιηοάζ-, αί ί<αηΰ9.
ιίίοο, φιοά αιίξείηΥ ρεγ α,
τείίηεΐ βιυηι
(ΐη^ίηεηΐΗΜ ίη Αογϊβζ$ εΐζαιη εχίγα ζηάϊαιΐϊνιιηζ ,
ΙαΙεί αεηΐιαη ζη νΗζηια.
ο'4?' > βειιηάα ρεγβηα βίΐ. ηιεάζϊ , αϊ 8<ν?ταμαι, νία'εο. οψομαι, οψ«, ργο οψη. ργαΐεγ.
ρενβΕΙ. ώμμαι, ύζηε τό όμμα, οεα1υ$. «έψα/,
φζηο » ό'ψ/ς, τ«ς οψίας, »Γρε<5Ηΐ5. «<βγτομ > Ιιζαο
ΙΛ^ετ II,
ζ
ό>αττός>
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·<α·τάς> αΓρεΛ&βΠίδ. οΌττικόζ» νίίϊνυβ, ξ^βΐειι$ϊα ορείο».
<ατ(>οσκυνήσα,ς> Αογίβ. χ. ραγίζοϊρ. α<ατξοσχυνίω > ζάοχο ; άε ηιιο βιιργα , Κέξίί ϊ)ϊθ αοαιβιίΐνωίτι, βιιρενϊη$ ααίϊναίη.
όφ&αλμοΐς, ιιύ τοΐς' λο'70/ς. ο όφ&α,λμός,
οευΐιΐδ. ■μονόφΒ-αλμος , υηίοουΐϋϊ, ςοοίβδ.
φφ&αλμία, χποιϊ)\ι$ όευίοπιιη.
7λι»χντατον, βιιρενίαΐ. £να<)ιι$ , α γλι/Χύς»
άιύα$. ^λνχΰτίζον , γλυχ,ντατον , εοηιραγαίιιτ
εύατη ρεν ιων
νεηίεδ. /αί.α&'. αΐϊΐχω, νεηίο, β<&ξοσ<ί οχα,ς , βεόιιηάα ρενβοηα , ά «σςοοΓοκβέω, εχΓρεέϊο, Λ ^αο αηίεα.
όνίίοασι, άαΐ. ρίκνάΐ. αιβίί νεΕΙιιχ εβ,
ίνίίξατα. ξτεηϊί. βη^ιιίαν. τ« ονύξατοζ, ηιιαβ ά
τε&ο ονίίξα,ς, τάονίίξον^ ίοπιηίιιιτι. ο ονα^ος,
Ίάαιη , & αρχιά <Ρύε'ΐα5 ϊρβε ϋευ$ Γοπιηί.
όμιλκσαι, Αοηβ. ι. ϊηβηΐί. αϊ όμιλίω.
η·ίΐχίο~ας, Αοτίβ. ι. ρατΗΗρ.-. ίϊ ηιχίζω,
ςΐϊΟΧίΐηάο, ππιηίο.
··,
σαυτόν^ ρνοηοηιεη οοτηροβΐ. βεαιηάα ρεν- βοηα £εηεγΐ$ ϊΐΗΐβιιΙ. σαντο\ > αα,ντόν.
άφΰλαχ,τοζ) οχαί», ίηοαίΐοάίΐαδ.
νΐΰτνον, ό ϋ&Γνος, Γοιηηυδ. χΌτνόω , άοπηίο.
ίλ3·«ν, Αοηβ. 2. ραγήνζρ. αϊ ϊςχο/υιαι,
ψιοάβιια ίετηρογαβνιΐιίί ώ ίλ*ύ&ω.
ί υχΛταφξόνιΐίτος , ο χαί »ί, οοηϋεηιρϋιι^
ςοηΐβιηρίαϊ οβηοχϊιΐϊ , α καταφζονίω, εοηϊεπιηο.
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ΐυάλωτος, 6 και ή, ίάοΐΐίδ ο^ρίο, ζά ο&{Ηεηάοιη εχροίϊϋυδ. άλ'ισχω, ΟΗρίο, αϊ άλόω,
αλωμι , άβ φιω βφνα.
■'■ <&ονηςοτάτο%; ο <&ονηξός } πιαίαδ, βιρενίαί.
ργαάη$.
, ι"
Ια»), βαιηάα ρενβη. βιίιιν. ώ ίιμϊ, ίΐιπϊ.
ίσομαι , ϊσγ ,, ϊσίται ,
<Βη$ΐίξΧονται , ίενίϊα ρογβοηα ρΐυ,γαΐ. ηηηι.
ίηάϊο. ιηοάΐ, α Ότψίςχομάί, αΓοαπιεο.
χα;ξοφι;λα»τ«ντίς, ρανίίοϊρ.ρηφηί. ίαηρ.
ά χαΐζοφυλαχτίω , εεπιριΐδ & οοο^Ποηειη εχ·
ίρε&ο.
λαβόνης, Αονΐβ.χ. ρανϋο'. α£ί. δ λαβών,
τ» λαβόντος, ά λαμβάνω, ίΐεοϊρίο,
άερΓεΙιεηάο.
Τ^Α4"^» γνμνο\γ » τ^/Ό1») , Τ£/ γυμνόν , ηαάϋδ. γυμνάσιον , §γΓηηαίίυηΊ. γυμνάζω &Γ*
γυμνάζομαι, εχΰτχεο. γυμνοω, ηνιάο, άεηα8ο. βηίητ. γυμνώσω. Λονϊβ. χ. (γύμνωσα.
άνα$<&άσαιιν ■> Λονϊβ. ι. ο/>Λζί.
ίεΠΐα
ρετβοηα ρΐιιν. αύ άνα^ητάζω , ΓΕρίο ,
αι/οέ
ά(><&άζω, Γαρίο. Λονίβ. ι . ορΐαί. άξΐνάσαιμι,
αναξίνάσαιμι.
/Αν μίν «ν /«Ταχτ/ν ήμας ^ΐφξαγμίνας ταΐς
Ότξρσίυχαΐς , ,ά<αο<η·ϊ\£ωσιν ίυ&ίως , ώοΉ«ς λ»ιςαΐ καί κακοι^0* > <8Γβ^ τί} κ«φαλίί τ» ς-^ατ/»τ« ξ;φος> ος<5*τίς »ςί//αμίνον. άν «Γ' α^α συμβη
τινά γυμνόν ίιναι Φξοσίυχίήζ , «τος ανάσπταςος
ύπατων δαιμόνων φίρίται , ίις αμαρτίας ώ&χ·
μίνος χα) συμφοράς και κακά. Ύαΰτα <Ρίΐ ιμάν
τα, φοβαμίνας ημάς , <ΒΤξοσίυχα7ς και υμνοις α'ί*
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νίΐχίζ\ιν , ίαυτύς κ ίνα <&άνταζ ο θίός (λίησας ,
«&ξ<«ξ άντίξ'γάφκται της των «(>α\ων βασιλίίας
<Ρια; τκ μονο^ίνίς αυτί ώ#, φ » ιΓοξα, »α< τ;ον
3£££ίΤ0ζ ί'ζ τύς αιφνας των ακ^νων , Αμήν.
( 5ϊ ζβϊίατ νϊάετΐηΐ «Βί τηαηϊίο! ογαίϊοηϊ- ■
ίτα, νεβ,Ιϊίΐηΐ βαΐϊηι > βαιί Ιαίχοηεί £τ'ΊηαΙε*
βοϊ αά ςαριι{ ττηΐίίύ ^Ιαάϊιιιη νϊάεηΐε$ αρρεη*
βιτη. 8ϊ νενό ςοηίϊη^αί αΐϊακεηι ιηιάηιη εβε
οταίιοτιε , 1>ϊε ταρίν$ ά άανιοηΐίης βενίκν ϊη
ρεεεαία ιηιρηΙβι$ & αα/αηήία(ε$ & ηιαία. Ηαο
ΌροΠεΐ οηιτήα ίϊηιεηίεζ κοί, ογαΐϊοιηίης &*
ίψηηπ βεηιρετ ίτιιιηί^ε ηο$ ϊρβοζ, ιιΐ οτηηεχ
Όειΐ5 υιίβναίης άϊ^ηϋ$ εββείαί. ε&ΙοΗιηι τς^ηο
ρεν ηηϊσεηιίιαη βίήιτη; ςηΐ ξΙοΗα φ-5 ροΐϊ)Ια$
%η β^οπίαβιεευ.ΙοτΉηι , Ληιεη'. '
Οαοά Π ρι-οοίΐπΐδ ηοδ πιιιηίϋοδ αΓρεχεΝη»;,
εχΐεηιρίο Γοίϊΐίεηϋ, \\·3\χΛ Γεου5·, ςυαηη Ι&ιτοΠ65 & ιπαίεβα πιιΊΐεϊδ εχοϋ&αηΠί §ΐ3(1ϊαιη εχρϊΐί Γοο ΐππηίηεηίειτι ςρηΓρϊταη. δΐη 2αεεηι
θΓ3είοηΪ5 ρΓ£εΠ<ϋο ηικΙαΕίιιη ηυεινιρΐαΓη ειΤε
οοηΕΪ§εΓΪΕ, 55 Γ2ΐρΐ3ϋυ5 ροΓΕΗβίαίΓ α άίεητόηϊΒυδ,
& ίη Γεε1εΓ3, ϊη εαΐαηιϊεαεεδ, ΓηιΤεπα^υε άενοΙνεΕΟΓ, Οαχ οιηηϊ» ηο5 ίρπτιί(ΐ3η[ε5 οροΓΐεΕ ρΓεαβυδ & Η)τηηί$ νείιιπ ιτοεηϊβυδ οίΓενιτηΓερίπ, \κ οιηηε5 ππΓεπ*εοΓ$ ϋευδ ςοείοπιιη
τε§ηο (1ί§ηεΕυΓ, ρεΓ υηϊ§εηίΕοιτ> ΗΗιιιη ία υ πι,
ςοί §Ιοπα δζ. ϊπιρεπιιπι ίη οπιηεπι *εεΓη«3ΐειη,
Αιηεη,
■'.-.>
'(<Γωνιν , Αοτιβΐ 2. οοηβιηΒ. τηοΜ, ρΐηναΐ.
λΙ? 'ίι<Ρω7 νίάεο, έίε.ί/ηο^αΜβρρίικ.
«Γί-
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Ότεφ(>α,'γμίνας , ρανίϊεϊρ.ραΐβν.ρηνίεν.ρενβε£1. ά φ^αττω, πιαηίο, απτιο. φξάξω , ίφξα,ξα, «Β-ίφξα,χΛ. ρα[βν. ρναίενϊί. Ότίφζα-γμαι.
Ρανίίοίρ. (Βτίφξα,^μίνος.
α<ζ«Γ0<ΒΓ>!<Γωσι » ΐβΥΐϊη ρενβοηα ρΐυνηί. ηιιτη.
αϊ ά<&ΰ<ζϊηΐ(Ρεία> , Γείϊΐϊο , εχ ά<&& & ΌΤΑ^α,ω ,
ϋ&ΙΊο. βιί. <ητ»<Ρ>Ισω, άε ηηο ^ατη αηίεα.
λνι<ται , ρΗιταΙ. ηιιτη. ρΗτηαβιηρί. ο λγςάς»
Ι&ινο.
, , .
'. ,χαχν^οι ; χααΖ^ος » νηζΙοΐΆθϊΟΤ. οοηΐνα'ίίαιη, ρτο ,χα,χόίξγος., 8ΐο. λυχχζγος, λυχόίξ7°?·
κζίμα,αίΐΌΐ', ραΥίϊοΐρ.ραΐρ. ρναβηΐ. ΐετηρ.α
χςίμαμαι , ΓοΓρεικΙοΓ. βοηηάα οοη^υ^ηί. νετί.
ϊη μι, (Ιϊοϊίιιν εΐϊατη χξίμάω, & κ^ίμαννι;» }
8^ κρ^αα'ιτι/μ/ , ΛιΓρεηάρ. χξίμάομαι ,
χς«μάννυμαι, & χξίμομαι , ΓαΓρεηάοΐ1. ο κΡί/ΜΛρεηίϊΐϊδ, ρεηχ!ϋ1υ$.
συμβνί, Αοτίβ. 2. οοιήηηΕΙ. νεί εΐϊατη ρτα*
βη$ , ά σύμ.βημι , συμβαίνω, ο'οη^ηηίΐ. ίάν συμ
βώ, συμβνίς, ουμβη. τό συμβφηχός, 3<χϊοίεηδ.
άνάσι&ας-οζ , όχαι »'} Γ3ρϋυ5, αϊ ανασ/πτάω,
ΠΐΓίϋιη ν&ρ'ιο.
φίζίται , ίενίϊα ρενβηα , ά φίζομαι, Γεγογ.
έο^αμίνας , ρανίίεΐρ. ρα/β αϊ ώΒ·{ομαι , ρεί1θΓ. ώ&ίω, βεη ω3-ω, ρείΐο, ϊπιρείΐο.
συμφοράς, » συμφοξώ, οα!απιίεα$.
φοβχμίνχς, αοευβαί. ρΙηΥ.'ραΗκϊρ. ά φββίομαι, Εϊπνεο. ,/κί. φοβγ\σαμ&ι.
Ρ 3
*λί«*
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ίλΐήσας, Αογϊβ. ι, α&. ραγΐ. αϊ ίλίίω, γπιίειχοι·, γεξϊ( αεαιβαϋνητη. τό ίλίος, γπϊ&γϊοοΓάία. »' ίλίημοσόνη, ϊάονα. 6 και ίλΐήμων ,
ηιϊΓεποοΓδ.
άτη^άτηται > Αογ*β. Γ. εοήηηοΊ. τηοάΐ, α
νενίο απί^άζομαι, είΉαο, έ\τ α<»·£)
ί^7α'ζομαι. ΐηιρεγ/εΒ. ίι^αζόμην, αη^είιιγ εηϊτΛ
ρεγ α.
»
μανογΜκς', ό και » μοι^^ζ» \ιηί§εηα, υηί£εηίενΐ8.
α/ωνας; 6 αιών, τ« αιώνος, Γεουΐιαιτη. ο κα<
κ αιώνιος, ίεϋειηιΐδ.
£ί
τ&ζ'ί ς/?ο εχρΙαηα1:ϊο?ή$ ΐύεηιαίιηη,
ίη',ίαε ριιΙΛεγτίιηα , £τ'
αάοΙεβεηΐζΙ/ιι$
(άϊβεαΗΐγ άΐξηίβπηα οναίίοηε οεεηγγεηίηυη.
Σβύεηί αηίαη ανί βεγίο (ΐηϊιηιιιη αά Ογαεαε
ίϊίενα! αά/ζεζαα( , ιρβ ααοααε 'βιορίε βιιάίο
ηυ^η βυύΐε, ϊηίεγάητη. εχεγοιΐα{ϊοηϊ$ ξεηη$βί'
βοϊρεγε, Έ&νεΙ Ροεΐα αΙίαψι$ ροειηα*, νεί ογαίογτ! ογαίϊϋηεηι , νεί βατιΒϊ ειιραρϊατη Ραΐγί$
ίοττηΐϊαιπ , βη εοηεϊοηειη ρεγεηγγενε , & βηξΗίοΥΜίη νοεαίιιΐογηΐΐι ναΐίυηεηι £γαιηιηαίϊοαηι
άϊΐΐ^εηϊεγ εχρεηάενε
αηηοίαγε, εενίϊ Ιαηε
εββ εχρεάϊίϊβίηιαηι £τ'βαεϊΙΙϊηιανι. αά Ογαεα$ //ΐεγα$ νϊαιη : ηεβεϊο εηΐτη ([αο ραίίο & ίρβζργα€ερίίοηε$ όγαηιιηαίϊεα , & άί&ίοηεί, &ρύγα[έ$ Ογαεα ηιαξίς ίαργεαηί ΐτι αηνπιο , (ϊ <]ηΐ$
Ιηάε εχεγεϊΐαίίοηϊ ΙαΙογΪ! ιηϊηηηβ ραγει/5 β/ε
άεάαΐ , ηηάηι ιιβο αΐϊο ϊηάνβγϊα & αεειιγαϋοηϊ$ {ζεηεγε. ΙίΙηά Ηεηι βεάιιΐο οΐβγναΐϊί βιιάϊοβιι$, ίίίβοτΐηκΙα$ Ιοφιεηάϊ *χ ργορο/ίϊο αγ^ιινιεηΐα
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ίηεηίο βϋ εχςενραί 3 & αΐϊφιαηάο εΐϊαηι ηοηβΐΐήΐ ϊτη'ηηιΜ, & ίτιη οοΙΙε&α ψιαΗοιιηηιιε
βρείΐε&ίΐϊ ίεηίεί, ηιιιη ερίβοίζυηι οοηβτϋενε ;
αιιΐ Ιαηε ζίΐαίηνε Ιοεηΐϊοηεηι Οναοέ εχργζιηενε
ϋοβϊΐ. ϋΗ αηίεηι ιηα]ονα ζηεγεηιεηία εηιάζίιοηήβηηιρβί: , τηαρνα ψόφιε ηιοίζτζ ΒοεΗί,
αι)ΐ4$ηιοάζ εβ οοηνενβο , νετΜ ξναίζα, βναοα
οταΐζοηϊϊ ζηίαίζηαίη; νεί Ιαίίηα ζη Οναοαιη.
ΡΙηήηιιΐΐη ροννό τεβεγύ, ; ηί ηοη ψοίνζ'ϊ αη&οτε5 βηε άείεοΐιι αάο/εβεεηίε! ενοίυαηί , βεά οο~
ξΐήή$ ηΐοηπίραε Ονατηιηαύεή ρναεερίζοηζ1?ιι$ ,
Ίΐηιιτη αηί αΐΐεηιτη Εναη§εΙιβαηι , ρνορίετ βενψηοηζ$ βαεζίϊίαίεηι εαηάίάαηιφ^ε βηιρίζεζίαίειη
ρετεηττενε άεΙε,?ΐ ; ίιιτη αάίβεναίεηι , (β ηοη
βιφρείαηί βίεέία 88.Ραίηιιη οναΗοηεχ εάζία ά
Ε. Ρ. Ηϊεγοη^πιο ΒηιηεΙΙο } 8οεζείαϋ$ ηοβνα)
βεβε οοηβτεηΐ ; α1> ΒοεΤιά ί,κηαη'ΐαη , ίτ3 άετηιιηι
αά Ώεηιοβύεηεηι ^ναάιιηζ βαεζεηί. Ροέϊαχ ηοη
^αϋζη^εηί, ηζβ απιιγαύ άϊάζεετζη(, ψα άε
Ζ)ζα/εέίί5 ζη Θναιηηιαίϊαι ίναάιιηίΐίν, ργίιι$φιε
Τύεο^ηζάζ & ΡΒοε^Ιζάζ αΙϋ$φιε 1)η]ΐί5 εεηβη$
ναοαύπηί; φιάτη ζη τηαηη$βιαηαηίβιιτηιηιαη, ζά
εβ} Ηοηιεηιτη ; ααζ Ό?ηηε (υΐζΐ ριιηέίαιη, &
£ΐιετηνζ$ βηζ ατηαηΐετη αά εψζιχνζί αίίεηαε
ναύ$ ΙεεΊζοηεηζ ϋηηιηίαίϊβϊηΐί
ζηβνυζΐ.

