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PRAEFATIO.
Ad haec fragmenta edenda numquam accessissem, si Lehr- 

sius mihi ullam spem reliquisset, se editionem Aristonici olim 
inchoatam ad finem perducturum esse. Accepi igitur scholio- 
rum exemplar quod mihi obtulit, in quo quid Aristonico tri
buendum esset plerumque indicatum erat, plurima menda sub
lata, multae res difficiles explicatae. Haec omnia descripsi et 
reliqua absolvi quantum potui et schematologiam Arislarcheam 
dissertatione complexus sum: ut tamen de omnibus rebus quae 
mihi dubitationem moverent, Lehrsium consulerem. Quidquid 
autem ab eo accepi, sive ex ejus libro sive e sermonibus quos 
de his rebus identidem instituebamus, littera L. significavi.

Illam Cobetii scholiorum Homericorum editionem quam anno 
MDCCCXLVII promisit Pluygersius in programmate scholastico 
Leidcnsi, adhuc frustra exspectavimus. Ad Aristonici autem 
fragmenta ex nova codicum Marcianorum collatione mullum sa
lutis redundaturum esse, parum nobis verisimile erat, quantum 
quidem judicare licebat e specimine a Pluygersio publicato. 
Verum est Bekkerum nonnulla scholia minuscula omisisse, sed 
spicilegium rarissimum esse apparet. Et sunt in his a Pluyger
sio allatis tria vel qualuor e quibus aliquid novi discamus, re
liqua nota omnia. Quid attinet autem scire, in codice paulo 
saepius legi quam adhuc notum erat, ότι ΰηλνκώς την Ιλιον 
vel ότι το βάλε £it βολής ετρωσε? Quum sciamus Aristarchum 
ad observationes suas probandas omnibus locis qui alicujus mo
menti essent nolas suas apposuisse. An eo magnopere juvamur, 
quod nonnulla Aristonici scholia in codice revera ab ότι inci
pere docemur, in quibus hanc particulam omiserunt editores? 
Talibus ii gaudeant, quibus omissa vocula ότι scholiorum ori
ginis certa indicatio perisse videtur, ut Pluygersio.

Quamquam quis neget novam codicis collationem nequa-
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quam inutilem esse? maxime si textus Iliadis denuo accurate 
describatur. Is autem qui Bekkeri et Villoisonis editionibus com
paratis non intelligit, quanta etiam in hac re Bekkeri sint me
rita, aut in hoc genere omnino nil intelligit aut malignus est. 
In eorum numero qui nil intelligunt, habemus Pluygersium, qui 
satis superque prodidit se harum litterarum ne elementa quidem 
didicisse. Hinc excusatio ei petenda, quod in Bekkerum virum 
mea laude majorem petulanter invehi ausus est.

Nos codicem numquam vidimus. Ubi igitur diximus aliquid 
in codice esse, intelleximus aut apud utrumque editorem esse 
aut apud Bekkerum. Quidquid in hoc libro aliter a Lehrsio cor
rectum est atque in libro de Aristarchi studiis: posteriores curas 
magis placuisse sciant lectores. Non potuerunt autem omnia 
a nobis recipi, quibus illic Lehrsius usus est ad doctrinam 
Aristarchi illustrandam. Et omnino ea scholia fere sola rece
pimus, quae Aristonici verba propria continere viderentur. Nam 
hoc summum habuimus et operae pretium, ut hujus grammatici 
liber quantum licuit ita restitueretur, ut uno tenore legi pos
set. Hinc fere ex codice A hausimus, ex aliis exempli gratia 
neque multa nec summa constantia usi. Nam ex his eodem 
jure plura potuissemus recipere, quae ex Aristonico derivata 
sunt. Signorum criticorum indicationes plerasque intactas reli
quimus, nec ubique de eorum corruptelis monuimus, quia in 
hac re aut omnia incerta sunt aut nemini ignota. Ex Didymi 
libro in haec excerpta nonnulla fluxisse certum est, maxime 
ubi de Aristophanis lectionibus refertur, quae tamen non sem- 
per ab Aristonico distingui poterant. Neque in hac re prorsus 
constantes fuimus.

Jam igitur postquam Herodiani Nicanoris Aristonici libros e 
scholiis compositos habemus, restat ut quis Didymi librum eo
dem modo restituat. Quod omitti potuisse, si quis nunc de 
Didymo scriberet ut nuper factum est: id inter mirabilia refe
rendum erit, quae in hoc genere his annis multa acciderunt. 
Hoc monemus, quia multos inde errores natos esse observavi
mus, nequaquam omnia scholia Didymi esse, in quibus γράφεται 
legitur. Scribebam Regimontii a. d. V. Idus Julias MDCCCLIII.

Ludor icus Friedlaender.



FRAGMENTA
SCHEMATOLOGIAE ARISTARCREAE.



_A.ffectionibus iis, quibus substantia vocum interpolatur (quales 

sunt pleonasmi ellipses tropaeque variae litterarum vel syllaba
rum), respondent quodammodo singulares constructionum formae, 
quae fines ordinariae ac legitimae syntaxeos egrediuntur; has 
grammatici Latini figuras appellarunt, Graeci οχήματα. Ejus
modi dicendi proprietatibus *) poeticam orationem magis ad- 
spersam esse quam pedestrem consentaneum est, quippe in 
quibus licentia potius quam ratio dominetur: unde quaedam a 
poetis etiam nomina acceperunt. Huc accedit quod in illa prisci 
sermonis fluctuatione minus certis legibus adstricti erant poetae 
quam postea: ex qua libertate figuras ab Homero adhibitas haud 
raro explicandas esse, non latuit veteres 1 2). Permulta autem 
apud poetas interpretationis ambiguitate laborant, ut leges syn- 
tacticas migratas esse certum sit, quae autem migratae sint et 
quibus rationibus incertum. Equidem nunc Aristarchi syntacti- 
cis observationibus collectis, quantum in hac fragmentorum pau
citate fieri potest, explicare conabor, quibus finibus circum
scriptam esse poeticam licentiam quibusque proprietatibus Ho

1) Proprium est, quod ab usu recepto et in universum obtinente re
cedit; unde Ιόιΐτης de iisdem constructionum formis dicitur de quibus 
σχήμα. Aristonicus ad E 244 ή διπλή προς την ιδιότητα τής φράστως, 
item Θ47: utrobique poterat ή διπλή πρός το σχήμα. Dativus pro geni
tivo ιδίως positus esse dicitur Ί£ 559, et Y 454 ή διπλή προς τό σχήμα, 
ότι ιδίως χτλ.

2) Veluti Aristonicus ad Λ 275 άφαιριϊσ&αι cum duplici accusativo 
άρχαικώς constructum esse dicit, item dativum pro παρά cum genitivo 
B 186 άρχαικώς usurpatum; eaedem locutiones alibi σχήματα audiunt.

Contra nonnullas proprietates sermo Homericus cum recentiore At
tico communes habet, v. ad E 249, 700 B. Pal. δ 634. Ilis Aristarchus 
ad quaestionem de patria Homeri usus esse videtur, qua de re infra dicain.
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meri sermonem a stabilito recentiorum usu differre statuerit gram
maticus nobilissimus. Tribus autem potissimum modis verborum 
structuram affici apud Homerum observasse sibi visus est: pleo
nasmo ellipsi permutatione; partesque orationis his inaequalitas 
tibus maxime obnoxias esse verbum nomen praepositionem.

De verbo.
Verbi partes, ut ab hoc incipiam, commutatas saepe nota

vit, ut genera pro generibus posita esse diceret, tempora pro 
temporibus modos pro modis. In adnotationibus de generibus 
commutatis id notatu dignum est, medii nomen apud Apollo
nium et Herodianum usitatissimum {μέσον) apud Aristonicum et 
quantum scio apud Didymum nondum inveniri. Veluti A 562 
aoristum medii pro aoristo passivi positum his verbis indicavit 
Aristonicus: ότι έκορέοσατο εΐπεν arvi τού έκορέσ&η, cf. scho
lia de είδόμην (quod aoristo activi praelatum) Aristonici A 203 
T 163 DidymiiV449 0 32. Contra κτεάτισοα dicit Homerus, 
ubi e recentiorum usu medium exspectes Π 57: ή διπλή ότι 
ιδίως καί παρά την ήμετέραν σννή&ειαν κτεατιοσα κατα το 
ενεργητικόν, αντί τον έκτησάμην. At non modo nomen, 
verum etiam notionem medii Aristonico ignotam fuisse ex eo 
apparet quod ejus generis formas passivis annumerare non du
bitavit x). I 297 ubi Aristarchus τιμήοονται scripsit non τι- 
μήσονσιν, η διπλή inquit ότι τφ πα&ητικώ αντί τον ενεργήν 
τικον έχρήοατο. Eadem ratione passivum pro activo usurpa
tum dicit Γ 306 έπει ον πω τλήσομ εν οφ&αλμοϊοιν όρά- 
ο&αι Μαρνάμενον φίλον νίόν. Κ 188 ύπνος από βλεφά-* 
ροιιν ολωλει Νύκτα φνλαοο ο μέν ο ιο ι κακήν. Sic expli
cuit Φ 363 ως δέ λέβης ζεϊ ένδον— Κνίοην με λδό μ ενός i 
ότι αντί τον μέλδων, τήκων τά κνίση, πα&ητικόν αντί ενερ
γητικού. Eadem de causa notavit άκονετο Λ 331 έρνκεται

1) Hanc confusionem generum notavit Apollonius constr. 211: οϊ yi 
μην απιιροτιρον πιρί τας τούτων διαφοράς καταγινόμινοι οϊονται ο;£ 
πα&ητικάς ιϊιαθίσιις αντί ινιργητικών π,αραλαμβάνισ&αι ου μικρόν αμάρτημά 
ηροοάπτοντις τοΐς λόγοις. κτλ.

Interdum recentissimi veterum illorum more loquuntur, veluti ad ο Θ 
ΰιώκιιο non modo Harl. sed etiam Ambros.B. πα&ητικον άντ'ι ινιργητικοϋι 
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Μ 285; et quod est ad P 136 ελκεται εφη άντι τον ελκει 
fluxit fortasse ex fonte Aristarcheo. Injuria ad hoc genus re
tulit πνρός αί&ομένοιο (hujus verbi formas activas non habet 
Homerus) Π 81.

Perfectum secundum veteres non ad activum sed ad me
dium pertinere statuerunt *). Quod quum a passivo non distin
guat Aristonicus, omnibus locis ubi haec perfecta activam si
gnificationem habent, passivum pro activo positum esse dicit. 
In definiendo verbi genere terminationis nullam rationem habi
tam esse patet ex schol. 0 730 ή διπλή ότι π α&ητ ιηώ ς δε- 
δοκγμένος άντϊ τον δοηενων , έπιτηρών, ως ,,ραβδρί πε~ 
π ληγυ'ια“ Κ 238; nam etiam πεπληγνϊα forma est passiva 
(i. e. media), v. ad B 264 E 763: διπλή ότι άντι του 
πλήοοονοα τώ πα&ητικώ. Jam vides quomodo intelligendum 
sit N 60 ubi ad ηεκοπως: ή διπλή ότι άντι τού κόπτων.

Contra etiam activum pro passivo (vel medio) poni posse 
censuit. Hanc rationem adhibuit B 626 νήοων αΐ vaiovoi, 
A 45 ναιετάονοι πόλκες έπιγ^ονίων άν&ρώπων, Ζ 370 δό- 
μονς ενναιετάοντας; neque aliter ρέε δ'αΐματι γαϊα Θ 65: 
ή διπλή ότι άντι τοϋ έρρείτο ή γή; unde ei tribuendum schol. 
V T 494: ή γή υπό τον αίματος έρρείτο. Βράοοων Κ 226 
explicuit per βραοοόμενος. Cf. ad 7/65. Sed an huc pertineat 
X 251 ότι τό δίον άντι τον έδιώγ&ην mihi non liquet. Pro 
medio activum positum credidit X 84 άμννε δε δήιον άνδρα: 
άμννε αντί τού αμύνον1 2).

1) Cf. Apollon. de constr. p. 21 ί. E. M. 754, 17: τίτηκα μίσος πα- 
(ΐάχιίμινος xul όιά&ισις μίση. Recentiores interdum nude μίσος ut L 1593.

2) Contra Π 354 error declinatus est in quem inducere poterat lectio 
ύιίτμαγον. Scribendum esse άιίτμαγιν t tV’ ή όιιτμάγησαν πα&ητιχώς' τί 
γας όιίτμαγον ίνι^γητιχόν ίστι.

Quid senserit Aristarchus de commutatione temporum, bre
viter exposui in Schneidewinii Philologo VI, 669: pauca nunc 
retractanda sunt, quae Aristarchea doctrina accuratius explo
rata falsa esse cognovi. Sumsit igitur Aristarchus tempora et 
ita commutari posse, ut modi iidem manerent et ut hi simul 
mutarentur. Prius illud commutationis genus ad tres modos 
pertinet, indicativum infinitivum participium. Attuli 1. c. ea 
exempla ubi indicativum praesentis pro indicativo praeteriti po

1 *
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situm esse sibi persuasit Aristarchus: A 163, 168 A 650 et 
illos tres duales K 364 2V 346 Σ 583 cf. Harl. η 104; v. c. 
^163 ον μεν σοΐ ποτέ ίσον έχω γέρας: ηγνοηκε (Zenodotus) 
ότι ηλλακται τό έχω άντι τού έσχον *). Addendum X 356 

σ’ εϋ γιγνώσκων προτιόοοομαι, ούδ' άρ έμελλον ΤΙείοειν: 
προβλέπω τώ νώ άντι τού προέβλεπον’ ηλλακται γαρ ο χρο- 
νος, et V A 32. Unde non dubito scholium ad N 228 ex 
Aristonico derivatum esse: ένεοτως άντι παρωχημένου το 
ότρΰνεις κτλ.

Hinc ad participia et infinitivos transeo. Non fugit veteres 
hos modos si praesenti tempore ponantur actionem παρατατι- 
κώς significare, unde etiam ad imperfectum pertinent, aoristo 
συντελικώς. Γ 295 scripsit Aristarchus οίνον d’ εκ κρητήρος 
άφυσ σ όμ ενο ι δεπάεσσιν 'Εκχεον (Bekk. αμενοι}. Did. ' .Αρί- 
σταρχος άφυσοόμενοι διά τοϋ ό π α ρατ ατ ικώς' και ανα
λογεί τό εκχεον' άλλοι δ'ε διά του ά. Κ 578 άπό δέ κρη
τήρος Ά^ήνη Πλείου άφυσσό μ εν οι λεϊβον (sic etiam Bek- 
kerus, alii άφυσσάμενοί). Didymus: έστι κατάλληλον προς τό 
λεϊβον. Participium praesentis defendit etiam Z509 έκλυον εύ- 
χομένοιο (alii εύζαμένοιο]. Cf. Did. Μ 468. Etiam qui hic 
illic ab Aristarcho dissentiat, certa via ac ratione in his rebus 
dijudicandis eum usum esse, infitiari non poterit. Nunc una 
tantum nota servata est propter participium praesentis pro par
ticipio praeteriti usurpatum posita Z 87 η δέ ξυνάγουσα γε- 
ραιάς — Οϊξαοα κλήιδι ϋΰρας\: ότι ό χρόνος ηλλακται αντί 
τού συναγαγούσα, ubi tantum certe concedendum est, parti
cipium aoristi magis consentaneum fore 1 2).

1) Notavi in Philol. errorem Schaeferi Kruegeri Bultmanni illis tribus 
dualibus dioiztrov τιτιΰχιτον λαφύσσιτον ut quartum addentium &ωρήσσι~ 
o&ov N 301. Monui etiam recentiores grammaticos Graecos in his for
mis explicandis ab Aristarchi auctoritate discessisse: ab Apollonio enim 
(pron. 140 A) non tempus pro tempore positum sed persona pro per
sona, in Epimerismis (397) persona inaequaliter terminata esse dicitur; 
Etymologiis denique (280, 28) excusationem ex metrica necessitate petit.

2) Epim. 251: το νομιύων αντί τοΰ νομιΰοας (»336) ϊ&ος γαρ τω 
ηοιητί} παρατατιχοΐς (ita legendum pro παρωχημίνοις) αντί συντιλικών 
χρήσ&α.ι, οϊον ,,τοΐσι· ό' άνιοτάμινος μιτίφη1* [Α 58) αντί τοΰ αναστας

In scholiis ad Odysseam nonnulla sunt, quae ex Aristarcho ma
nasse Censeo. Pal. & 290 Ιρχομϊνη'. αντί τοΰ αορίστου' το γαρ ιρχομίνη 
(cod. Ιχόμινον) ινιστώτος χαί παρατατιχοΰ. Cf. Q » 297.
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Propter eandem differentiam in infinitivis observatam Ari
starchus, ut hoc exemplo utar, scripsit παΰεσ&αι κέλομαι non 
πανσασ&αι Γ 434 l). Ad 1 578 εν&α μιν ήνωγον τέμενος 
περικαλλές έλέσ&αι, de scholio Aristonici hoc superest: ότι 
συντελικώς τό έλέσ&αι; i. e. (quantum quidem e tam decurtato 
fragmento colligi potest) infinitivum aoristi hoc loco proprie 
accipiendum esse, ut actionem cito transeuntem significet. Hunc 
desideravit etiam Φ 33 αυταρ ό άψ έπόρουσε δαιζέμεναι με- 
νεαίνων: ή διπλή προς τήν εναλλαγήν τον χρόνον, ότι άντϊ 
τον δαιξαι προ&νμονμενος κατα συντελικόν.

1) Ο 698 φαΐης κ άκμήτας xal άτιΐριας άλλήλοιοιν 
αντίοιν πολίμω' ως ισσυμίνως Ιμάχοντο: 

Tyrannionem notat Herodianus quod infinitivi synaloephen passi secun
dam syllabam acuerit: σημαίνιι γάρ παρατατικόν.

2) Hoc quum in Philol. exponerem, fugerunt me, quae de eadem re 
in eundem fere modum disseruit Hermannus in appendice ad Vigerum 
Cap. IX p. 910.

Non minus diligenter differentia imperfecti et aoristi perpensa. 
Λ 368 η και ΤΙαιονίδην δουρικλυτόν έξενάριζεν, 

αντάρ Αλέξανδρος ‘Ελένης πόσις ήυκόμοιο
370 Τνδείδη επι τόξα τιταίνετο, ποιμένι λαών.
373 ήτοι ό μέν &ώρηκα Άγαστρόφου ίφ&ίμοιο 

α’ίνυτ από στή&εσφι παναίολον, ασπίδα τ' ώμων, 
και κάρυνα βριαρήν' ό δέ τόξου πήχυν άνελκεν 
και βάλεν.

Aoristum primo versu a Zenodoto scriptum Aristarchus jure re
jecit: commodum enim incipi spoliationem neque statim ad finem 
perduci, unde spoliantem adhuc Paris vulneret. Similiter im
perfecta defendit E 842 (ένάριζεν) N 443 (πελέμιζεν) 0240 
(έςαγείρετο) contra aoristos. Sed recte aoristum (εσσευαντο) 
recepit O 272, quum in comparationis protasi imperfecto non 
locus sit1 2). At non ita sibi constitisse videbatur Homerus, ut 
non interdum aoristum pro imperfecto posuisset et vice versa. 
^24 οι δ' άλλήλους ένάριζον Μαρνάμενοι' λάκε δέ σφι περί 
χρο'ί χαλκός ατειρής: dubitatum est utrum λάκε imperfectum 
sit an aoristus: qui illud intelligerent, Ionicam correptionem 
esse pro έληκε statuerunt, qui hoc, ήλλάχ&αι τον χρόνον. 
Similiter 77 148
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αυταρ έπει Λυκόοργος ένι μεγάροιοιν έγήρα, 
δώκε ό’ Έρευ&αλίωνι φίλω &εράποντι φορήναι: 

ότι αντί τού έγήραοε τον παρατατικόν εταξεν. Si etiam 
Η 465 δΰοετο δ' ήέλιος, τετέλεστο δε έργον 'Αγαιών imper
fectum pro aoristo desideravit [οημειούνταί τινες ότι αντί τού 
έδίιετο) explicuerit necesse est: sol in eo erat ut ad occa
sum vergeretx)’ Exemplum praeteriti pro praesente positi Ari
starcho esse videbatur E 729, ubi describitur currus dearum: 
δοιαϊ περίδρομοι άντυτες εισιν. Ίοτδ' έξ άργΰρεος 
ρυμός πέλεν, qua de re dixi in Philol. p. 675. Sed Π 633 
όρώρει praesentis significationem habere putavit injuria, v. ib. p. 679.

Ut praesentia futurorum significationem induere posse su
meret (errore ut Lehrsius monuit Aristarch. p. 312 apud gram
maticos graecos pervulgato) induxerunt eum ea verba, in qui
bus una eademque forma utrique tempori communis est, ut 
τελέω B 286 I 156 ερύω O 351 X 67; ubi additur etiam 
έντανύειν <p 27 esse pro ένταννσειν 1 2\ Rectius idem obser
vavit de νενμαι Σ136. Hanc explicandi rationem adhibuit ad 
locum difficilem E150 οις ουκ έρχομένοισι πατήρ εκρινεν όνεί- 
ρους, ut ουκ έργομένοις sit non redituris.

1) Ex sch. A Β 35 (siquidem recte emendatum est a Bekkero) ap
paret Epaphroditum has formas quae in ιτο exeunt pro imperfectis, quae 
in ατο pro aoristis habuisse. Aristarchus Ιπιβήοίτο K 513 posuit et po
suisset jT 262, nisi codices atteram formam praebuissent. Caelerum 
quin formae in ιτο exeuntes vere aoristi sint, non dubitavit, ut apparet 
ex schol. ad H 465.

2) Herodianus Aristarchum sequitur, v. Λ365, 454 cum nota Lehr- 
sii et F452.

3) Ita derivantur Epim. 321, 30 et Etym. 619. Alii olat imperati
vum aoristi secundi esse censuerunt, ίσως ποι^τικώς μιταπλασ&ίντος τοΰ 
τίλους Epim. 205, 28. In his Apollonius videtur fuisse, in illis Hero
dianus; certe Apollonius Ιξόν pro aoristo, Herodianus pro imperfecto ha
buit: v. Etym. 472, 10. Epim. 205 (ubi linea 28 pro xul τον uoqIotov 
tf λίγυν ιΐναι, legendum καί τοντο).

Formas οίσε X 481 οισετε Γ 103 Ο 718 αξετε Γ 105 
αξεσ&ε Θ 505 futuri significationem habere negat idemque va
lere ac praesentis imperativos affirmat; quas a praesentibus 
οϊσω cet. videtur derivasse3). Θ 545 έκ πόλιοξ δ1 αξοντο 
βόας: τό αξοντο (cod. αντο) ου τον μέλλοντα σημαίνει, άλλ' 
άντι τού ηγοντο (cod. άγοντα}.
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His percursis ad ea exempla transimus, quae non modo 
temporum sed etiam modorum enallagen continere visa sunt. 
Quae priusquam enarrem, hoc moneo neque vocabulum ^κλί- 
σεως vel κλίσεως quo Apollonius et Herodianus modi notionem 
exprimunt, neque modorum nomina οριστική υποτακτική ευ
κτική in certis Aristonici testimoniis inveniri1). Ea igitur figura 
quae apud recentiores εναλλαγή έγκλίσεως vocatur, apud Ari
stonicum audit εναλλαγή ρήματος, ubi ρήμα formam verbi 
significare apparet. P 70 εν&α κε ρεϊα φέροι κλυτά τεύγεα: 
ότι τούς χρόνους ένήλλαγε και τά ρήματα’ εδει γαρ φάναι 
τότε δ' άν ραδίως εφερεν (cod. ον). Ubi si plurales recte ha
bent, sensus est: quod poeta verborum tempora et formas (i.e, 
modos) permutare solet, quam consuetudinem saepissime no
tavit. Hujus duplicis permutationis in scholiis nonnunquam al
tera tantum pars indicatur, ut interdum legatur ότι ό χρόνος 
ήλλακται ut Ν127, interdum ότι τό ρήμα ut Ν 343 (μάλα 
κέν &ρασυκάρδιος εϊη 'Ος τότε γη&ήσειεν). Quae exempla 
monstrant, ad hoc genus relatum esse ab Aristarcho optativum 
qui significat quod fieret si impleta esset conditio, non fit au
tem quia non est impleta, v. c. E 311 κα'ι νΰ κεν εν&' άπό- 
λοιτο άναξ ανδρών Αινείας, Ei μή άρ' οξύ νόησε Αιός &υ- 
γατηρ Αφροδίτη: και ο χρόνος και τό ρήμα ένήλλακται, 
άντι τοΰ άπώλετο άν. Cf. Α 232 Ε 242.

1) Hinc ab Aristonico abjudicandum duxi schol. cod. V. ad 0 571 
(quod ei tribuit Lehrsius Aristarch. ρ.8): οτ* τώ ιυχτιηω αντί πςοατατικον 
ϊχ^ήσατο, ως φησι Λιοννονος. Recentiorum sunt etiam schotia ALA1 Pal. 
U7 B o 24.

In Didymi genuinis reliquiis semel in vestigium illorum nominum 
incidere memini Φ6ί1: ' Λφΐαταςχος ινχτιχύς σαώσαι αντί τον σαώοικν.

2) τίς supplet etiam J 307, τινΰν Υ 223.

Particulam άν bis positam notavit Ν 127: ούτ άν κεν 
Αρης όνόσαιτο μετελ&ων. Α 539 εν&α κεν ούκέτι εργον 

άνήρ ονόσαιτο'· ότι περισσός ο κέν και ρήμα και χρόνος ήλ
λακται , unde Aristarchum in iis fuisse censeo qui in ετι of
fendentes legerunt ού κέ τι. In ejusmodi enuntiationibus in
terdum τις mente supplendum est1 2). N 287 ουδέ κεν έν&α 
τεον γε μένος κα'ι χεϊρας όνοιτο: ότι ελλείπει τό τις, όνοιτό 
τις: plerumque autem pro tertia persona secunda ponitur, quasi
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sermo conferatur cum aliquo.
γνοίης ποτέροισι μειείη: ότι

E 85 Τυδείδην δ' ουκ αν 
ώς πρός τινα διαλέγεται μυ

υποκειμένου προσο που, και ότι αντί τού ουκ αν τις εγνω, 
και γρόνος ένήλλακται. Ξ 58 ουδ άν ετι γνοιης μαλα περ 
σκοπιάζων: ότι Ομηρικόν το ε&ος, ώστε εξω&εν το τις 
προσλαμβάνειν άντι τοϋ γνοΐη τις άν' είω&ε γαρ και μη 
υποκειμένου προσώπου προς ό γίνεται ο λόγος, ούτως γ^ρή- 
σ&αΓ ουδέ κεφαίης (Γ 392), αντί τού φαίη τις άν. Ubi 
si dixit, ουδ' αν γνοίης esse pro ουδέ γνοΐη τις αν, non uti 
debebat pro εγνω τις αν, minus accurate locutus est, quo
niam hoc loco ad id tantum intentus, ut voculae τις omissio
nem personaeque permutationem notaret, enallages modorum 
nullam rationem habuit. Unde tum dicit ουδέ κε φαΐης esse 
pro εφη τις άν, tum pro φαΐη τις άν. Γ 220 φαΐης κε ζά- 
κοτόν τε τιν εμμεναι: ότι τό φαΐης την φαντασίαν εχει ώς 
προς την ‘Ελένην λεγόμενον' κατα μέντοι γε Ομηρικήν 
συνή&ειαν έκληπτέον έν ΐσω τω εφη τις άν, ώς εχει τό έ ν ϋ' 
ούκ αν βρίζοντα ϊ δ ο ι ς (Λ 223) αντί τού ϊδοι τις άν. Cf. 
Γ 392 J 223, 429 Ο 697 Harl. η 293.

Sed ut Aristarchea doctrina de modorum enallage rectius 
cognosci possit, explicandum est, quid statuerit de usu Home
rico particularum άν et κέν. Has particulas praeter necessita
tem a poeta saepissime adjici, ubi recentior usus iis abstineat 
(Hermann. part. av 143) recte observavit, v. c. Z 260: ‘Ομη
ρικόν τον κέ περιττόν είναι, qua in re tamen haud dubie 
ultra veritatem progressus est, ut particulam non paucis locis 
pro superflua haberet, quibus prorsus necessaria est. Impri
mis cum indicativo consociata περιττεΰειν visa est, exceptis 
tamen iis exemplis ubi haec consociatio ad conditionem non 
impletam spectans, rem quae non est facta significat. T 310 

έννοσΐγαι, αυτός συ μετά φρεσϊ σησι νόησαν 
Λίνείαν, η κέν μιν έρύσσεαι η κεν έάσεις:

ότι περισσός ό κέν, και έστι τό έξης, η έρύσεις η αυτόν 
έάσεις. η δέ αναφορά προς τάς τοιαΰτας αναγνώσεις, ότι 
πρώτον μέν, έπειτα δέ κ αυτός όνήσεαι (.Ζ260) μά
λιστα δέ κ αυτός άνέγνω (7V 734). Voluit igitur res 
futuras ita enuntiari ut in certis futurum sine άν, in incertis 
optativus cum av adhiberetur: quam legem ubi migratam in
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veniret, permutationem factam esse statuit. Notum est etiam 
conjunctivum apud Homerum futuri significationem non raro 
habere, et sine άν (Z 459 καί ποτέ τις εϊπησινι ότι τό εϊ- 
πησιν άντι τον εϊποι άν) et (quod est frequentius) cum av. 
Ubi aut conjunctivus pro optativo positus esse videbatur (ut 
άν necessarium esset), aut pro futuro (ut superfluum esset). Hinc 
emendandae scholiorum corruptelae et lacunae. Incipiam a 
sententiis non pendentibus. Interdum utraque explicatio posita 
est. A 137 εί δέ κε μή δώησιν, έχω δέ κεν αυτός έλωμαι: 
προς τό σχήμα, ότι ελωμαι άντι τού έλονμαι (sc. και πε
ρισσός ο κέν) η έλοίμην. Cf. ad λ 235. Sed plerumque al
terum tantum posuit epitomator ^184 πέμψω, έχω δέ κ άγω: 
ότι τό άγω άντι τον άγοιμι. At ex Choerob. 1, 290 Bekk. 
scimus Herodianum άγω per άξω explicuisse ut κέ superfluum 
diceret, unde veri simillimum est, Aristarchum inter duas ex
plicationes optionem fecisse. In nostris scholiis fere ubique 
conjunctivus pro optativo esse dicitur: Λ 387 Π 129 X 505 
a 396 d 691.

Futura cum άν. z/ 176 καί κέ τις ώδ' έρέει: ήτοι οτι 
ό κέ περισσεύει, ή τό ρήμα ένηλλακται, έρέει αντί τον εΐ- 
ποι άν- Ex hoc exemplo emendavi scholl. B 488 Z262. Prior 
explicatio sola posita est A 523 Z 260 3 239 X 49. Po
stremum locum adseribam: άλλ' εί μλν ζώουσι μετά στρατώ, 
ήτ άν έπειτα Χαλκόν τε χρυσού τ άπολνσόμε&α: ότι πε
ρισσός ό άν σύνδεσμος' εί γάρ ένετέτακτο κυρίως, έπήνεγ- 
κεν άν απολυσαί με&α.

Aristarchi observationes adhuc allatae ad enuntiationes non 
pendentes spectant omnes; sed hujus universae inquisitionis cau
sam dedit conjunctivus in membro pendente per pronomen re
lativum praecedentibus annexo usurpatus. Locus est Φ 126 

&ρωσκων τις κατά κύμα μέλαιναν φρϊχ' νπαΐξει 
ίχ^ΰς, ός κε φάγησι Ανκάονος άργέτα δημόν.

Philetas et Callistratus conjunctivum cum άν et pronomine signi
ficationem futuri exacti habere opinantes, quam habet apud 
rccentiores, intellexerunt: piscis qui ederit; unde ύπαί^ει in 
ύπαλύξει mutantes hunc sensum extricarunt: piscis qui de Ly
caonis adipe ederit, nigrum frigus evitabit, λέγοντες ότι οί 
πίονες τών ιχθύων καί έντρομοι τό ψύχος ύπομένονσι καί 
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ον φ&εΐρονται. cf. ad Ζ 459. Aristarchus et veram vocabuli 
potestatem perspexit «t hanc constructionem conjunctivi 

ab Homero etiam finali sigi.uficatu admitti vidit, sensum autem 
esse hunc: piscis sub aequor vento exhorrescens se jaciet, qui 
edat de adipe; quod recentior sermo vel ός φάγοι άν vel og 
έδεται dixit. z/ 191 ηδ' έπι&ησει. Φάρμαχ ά κεν πανσησι 
μελαινάων όδννάων: τό πανσΊχσιν· αντί τον παύσειεν άν, ως 
τό iy&vg ός κε φ άγ η σ ιν, ότι και τούτο όντως λέγει άντι 
τον ός φάγοι άν. Hermann. part. άν p.83: „quae leniant do
lores: quod recentior sermo vel ά παυσει vel ά πανσειεν άν 
dixit.“ Eadem de causa diple apposita est his locis paullo ali
ter comparatis: Φ 294

μη πριν πανειν χεϊρας ομοιίον πολέμοιο, 
πριν κατά ’ Ιλιόφι κλντά τείγεα λαόν έέλσαι 
Τρωικόν, ός κε φυγησι.

et Ψ'344 εΐ γάρ κ έν νϋσση γε παρεξελάσησ&α διάκων, Ονκ 
έσ&' ός κέ σ ελησι. Ubi optativos e legibus recentioris ser
monis si non necessario requirendos, attamen praeoptandos esse 
fatendum est. Cetera exempla propter conjunctivum pro opta
tivo notata diversae notae sunt, nam praeter novissime allata 
perlinent huc etiam enuntiationes non pendentes de quibus su
pra dictum est Z 459 X 505 et reliquae. Deinde locus dif
ficilis H 171 κλήρω vvv πεπ αλασ&ε διαμπερές, ός κε λάχη- 
σιν: προς τό λάχησιν, ότι ός άν λάχοι. η δέ αναφορά προς 
τό ίχ&ύς ός κε φάγησι Ηρός Φιλητάν. Equidem sic potius 
explicuerim, ως λάχοι τις, ός κε λάχησιν: ut destinetur aliquis, 
quicunque destinabitur. Est etiam scholium quod certissime do
ceat Aristarchum hac in re ultra modum prodiisse. 26 μή 
σε γέρον κοιλησιν εγώ παρά νηνσι κιγεΐω’ ότι τό κιχεΐω αντί 
τον κιχείοιμι *).

Conjunctivum proprie accipiendum esse recte intellexit (ut 
tamen falso άν superfluum judicaret) Λ 409 og δέ κ άριστεν-

1) Contra recte restituit conjunctivum Z 112 et 397 τάων ην κΐ&ίλωμι 
φίλην ηοι,ήαομ ακοιτιν »ut in re vere futura.« Herm. p. dv p. 172. E 6 
άοτίςι οπωηινω Ιναλίγχιος, ος τι μάλιστα λαμπηον ηαμφαίνησι conjuncti
vum recte agnovit: οτι άντι τοΰ ηαμφαίνη. Quomodo autem E746 βηι&υ 
μίγα στιβαηόν, τώ δάμνησι στίχας ανόδων: άάμνησι συν τω ι scribere po
tuerit i. e. pro conjunctivo habere, non assequor.
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ησι μά^ ένι, τον δέ μάλα χρεώ ‘ Εσταμέναι κρατερώς: ότι 
περισσός ό κέ. Sine κέ sensus esset is qui, nunc est quicunque.

Etiam in enuntiationibus relativis pendentibus futurum cum 
av ab Homero usurpatum est: in his quoque aut άν superfluum 
aut futurum pro optativo positum esse statuit Aristarchus. ^174 
παρ' ’έμοιγε και άλλοι, οΐ κέ με τιμήσονσι’. ότι περισσός 
ο κέ σύνδεσμος ή τό τιμ^σονσιν άντι τού τιμήσειαν. Cf. 
Κ 44, 282 (ubi nunc nil nisi ότι ό κέ περιττός, alteram ex
plicationem excidisse verisimile est).

Ut liberiorem usum in adjiciendo άν ubi recentiores omit
tunt, observavit Aristarchus, sic etiam in omittendo ubi adji
ciunt. In recentiore sermone particulae temporales jungi non 
solent conjunctivo, nisi accedat άν: quod apud Homerum in 
ejusmodi enuntiationibus saepissime deest. Unde Aristarchus 
A 168 (επεΐ κε κάμω) P 658 [έπεϊ άρ κε κάμω) optionem 
facere potuit utrum syllabam κε pro reduplicatione habere ma
lis an pro particula Posteriore loco si dixit ότι ό κέ περισ
σός , non ut solet adjectionem contra recentiorum consuetudi
nem factam significavit, sed leges Homerici sermonis non pro
hibere, quominus κέ omittatur. Ubi autem in sententiis quae 
a particulis temporalibus pendent, aliquid ut vere futurum po
nitur, indicativum futuri requiri censuit Aristarchus, pro quo 
tamen Homerus conjunctivum usurpat. J 164 ’έσσεται ήμαρ, 
ότ άν ποτ όλοιλη Ίλιος ϊρή: άντι τον άπολειται, πρός ό 
ή διπλή. Θ 373 έσται μάν, όταν άντε φίλην γλανκωπιδα 
εϊπη, quod cum priore loco comparatur. Utroque loco additum 
fuisse, ότι ό άν περιττεύει, persuasum habeo, quod ab epi- 
tomatore omissum est 1 2).

1) H 5 ubi Dionysius Sidonius Ιηήν κι κάμω voluit, Aristarchus 
ίπιί κι praeoptavit, ut tamen ϊπήν κικάμω non prorsus videatur improbasse.

Notavit eas formas, quae et addita et demta reduplicatione po
nuntur: d/dfjo E 228 όιύϋομαι E 238 πιπΰ&οντο Z 50 πίπυ&οιτο K 381 
λιλάχωσι H 80.

2) Quod Aristarchus scripsit Θ 23
ukX ότι ύη καί ιγω πρόφρων ι&ίλο>μι ιρνσσαι, 
αυτή κιν γαίη Ιρύααιμ, αυτή όϊ 9-αλαοαη , 

non ut debebat ιθίλοιμι, id jam notavit Hermannus part. av 172: »non 
enim facturum se id Juppiter indicat, sed dicit quid si velit facere fu
turum sit.«
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Quomodo Aristarchus de usu modorum et particulae av 
in sententiis conditionalibus judicaverit, ex scholiis tam paucis 
ac decurtatis erui non potest. 2? 258 εϊ κ’ ότι σ’ άφραίνοντα 
κιγησομαι scribi voluit εί δέ τι vel potius εί ό' έτι: nihilomi
nus annotavit Aristonicus, ότι περισσός ό κε — siquidem al
teram lectionem praeferendam ducas. Hinc non dubito quin 
κιχησομαι pro indicativo habuerit, in cujus consociatione cum 
av eum offendisse non mirum est. Sed quid senserit de con
junctivo cum av in ejusmodi sententiis, nequaquam liquido ap
paret. Tribus locis ubi conjunctivi rectissime habent, pro op
tativis eos esse dicit. E 212

εί δέ κε νοστησω και έσόψομαι οφ&αλμοΐσιν
πατριό3 έμήν —

1) Neque scholio ad Γ 25 quidquam proficimus, μάλα χάρ τε xa- 
τιο&ίίι, ε'ίπερ αν αυτόν Σεύωνται, ταχύς τε χύνες &αλεροί τ αΐ^ηοί·. ότι, 
τό εϊη ε ρ αν αυτόν αντί τοϋ εί xal αυτόν, ώς όταν λέγε] εϊπ ε ρ αν α ΰ- 
ταΐ Μοϋσαι αείόο^εν (Β 578, ubi idem dicitur). Potuerunt hi duo 
loci recte comparari, quamvis hic optativum habeat ille conjunctivum, 
quia optativus άείδοιεν conjunctivi vice fungitur, quum oratio recta mu
tata sit in obliquam. »Nam recta oratio est νιχήοω ηντερ αύταΐ Μοΰααι 
αείδωοιν.η Hermann. part. αν p. 147.

Nescio quid faciam hoc scholio ad Σ 125: νΰν di κλέος εσ&λόν αροί~

αντίκ έπειτ απ' έμεϊο κάρη ταμοι αλλότριος φως: 
άντι τον νοστησαιμι, ως πλη&νν ό' ον κ άν έ/ω ονο- 
μηνω. περιττεύει δέ ό κέν σύνδεσμος. Etiam ubi εΖ an si
gnificat. Ο 403 τις δ' οίδ' εΐ κέν οι σνν δαίμονι &υμόν 
όρίνω: άντι τον εί αντον τον &νμόν όρίναιμι, ubi V. addit 
περισσός ό κέν. Denique Τ 70 όφρ' έτι καί Τρώων πειρύ- 
σομαι άντιος έλίλών Α’ϊ κ έ&έλωσ επί νηνσίν ίαύειν: ότι 
άντί τον αΐ κ' έ&έλοιεν. Consideranti mihi has annotationes 
videtur Aristarchus in ejusmodi sententiis, quae res non certo 
exspectandas sed in cogitatione positas continent, solum opta
tivum recte usurpari ratus esse; sed nil affirmari potest propter 
paucitatem exemplorum. Exstant quidem Aristonici scholia ad 
locos similiter comparatos B 72 άλλ’ άγετ αϊ κέν πως &ω- 
ρηξομεν νιας Αχαιών et Η 39 " Εκτορος ’όρσωμεν κρατερόν 
μένος ίπποδάμοιο 'Ην τινά που Δαναών προκαλέσσεται: 
sed utrique loco nota apposita esse dicitur propter correptos 
conjunctivos. De enallage modorum ne verbum quidem J).
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Particulam άν infinitivis vel participiis adjectam non semel 
injuria superfluam dixit Aristarchus. Nam ubi in recta oratione 
av cum verbi modis quae rectae orationis sunt — construitur, 
per infinitivum in obliquam versa, etiam infinitivo adjicitur dv. 
Hermann. part. av p. 179. Iisdem prorsus conditionibus par
ticipio jungitur (p. 182). Aristarcho particula περιττενειν visa 
Γ 166 τώ δέ ne νικήσαντι φίλη κεκλήση άκοιτις. Η 41 οί 
δέ κ αγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Αχαιοί Οίον έπόρσειαν 
πολεμίζειν Έκτορι δίω. X 108

έμοϊ δέ τότ άν πολν κέρδιον εΐη 
άντην ή Άγιλήα κατακτείναντι νέεσ&αι 
ήέ κεν αντώ όλέσ&αι ενκλειώς προ πόληος: 

ή διπλή, ότι ό κέν περισσός.
Errorem eorum vitavit Aristarchus, qui indicativum pro 

conjunctivo poni apud Homerum opinati sunt, inducti vocalium 
correptionibus, quae faciunt ut una forma non raro utrique 
modo communis sit. Herodianus in incerto relinquit, utrum in 
his formis vocalis correptio an modorum permutatio sit agno
scenda. Ad άλεται (sic scripsit derivans ab είλέω} A 192 τον- 
τον τοίννν inquit νποτακτικον άληται ως λαβηται. σνστολή 
ονν έγένετο ή μεταβολή έγκλίσεως ομοίως τώ έπεί άρ κεν 
άμείψετ αι ερκος όδόντων. Cf. eundem Θ 18. Aristar
chus has formas et notavit omnes ef recte explicuit. Ad αλε
ται (derivavit enim ab άλλομαί): ή διπλή ότι αντί τον άλη- 
ται. Cf. //39 προκαλέσσεται. Reliquae diplae servatae omnes 
propter primas personas pluralium correptas positae sunt: ^/141 
B 72, 440 I 165 M 216, 328 N 465 Π 60 T 8 Ψ 75,244 
ζ 259 (Harl.). Hae adnotationes quum omnes non modo re 
consentiant sed etiam verbis, sequitur ab Aristonico abjudican
dum esse schol. A ad K 360

ως δ ότε καρχαρόδοντε δύω κύνε Αδοτε ΰήρης 
ή κεμάδ’ ήέ λαγωόν έπείγετον έμμενές αίεί 
χώρον άν’ νλήεν&’' ό δέ τε προΰέησι μεμηκώς: 

ή διπλή ότι τώ έπείγετον όριστικώ άντι νποτακτικον τοΰ 
έπείγητον' επιφέρει γάρ προϋέησι κτλ. Accedit quod ea mo-

μην, Καί τινα Τζωιαύων — αδινον οτοναχήσαι Ιφτίην. Γνοΐιν cf ως δη 
ίγο) ηολίμοιο πίπαυμαι: οτι αντί τοΰ ϊνα γνώβιν. 
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dorum nomina continet, quae in certis Aristonici testimoniis 
non inveniri supra monui.

Usum infinitivi pro imperativo quasi Homerici sermonis pro
prium notavit Aristarchus, ut eum praeoptaret ubi duplicis lectio
nis aequa esset auctoritas, z/64 έπιτεϊλαι scribens^Lehrs p. 377) 
et T 213 interpungens εί δ1 έ&έλεις, καί ταντα δαήμεναι, 
similiter Φ 487 (Nicanor, p. 28 sq.). Γ 459

1) Mirutn est quod legitur in Harl. ad v 113 ο'ΐ y ιϊςίλαοαν 
nyiv ιΐόότις: αντί τού nglv ιΐόήοασ, ως το ηα^πω β^ιΟομίνη; sed absur
dius quam ut Aristarcho tribui possit.

υμείς δ' Λργείην 'Ελένην καί κτήμα&' άμ αυτή 
έκδοτε, και τιμήν αποτινέμεν, ήν τιν εοικεν.

Zenodotus qui άποτίνετον scripsit, ignorasse dicitur ότι συν- 
ή&ως τώ απαρεμφατω αντί προστακτικού χρήται όμηρος. 
Apparet non id exprobrari Zenodoto quod hunc usum omnino 
ignoraverit, sed id tantum quod non satis attenderit quantum 
ad eum inclinet sermo Homericus. Moneo propter Duentzerum. 
Cetera Aristonici testimonia sunt z/ 20 (ubi inf. est pro 2 pers. 
plur. imp.) B 10 z/ 64, 70 E 262 sq. I 279, 709 K 65, 347 
Π 454, 496 (pro 2 plur.) T 203 Φ 487 X 259.

Participium pro verbo positum esse sumsit Aristarchus ad 
explicandum locum difficilem Θ 306 μήκεον δ ώς έτέρωσε κά- 
ρη βάλεν, ήτ ένι κηπω Καρπώ βριζόμενη: ή διπλή ότι ί'^ω- 
&εν προσληπτέον τό εοτιν (sc. ad ήτ ένι κήπω Lehrs ρ. 383), 
ό/ μή ή μετοχή αντί ρήματος παρείληπται, βρι&ομένη άντι 
τοί βρί&εται, ή κοινόν τό κάρη βάλεν. Quocum si compa
ras schol. E 661 αιχμή δέ διέσσυτο μαιμώωσα Όστέω έγ- 
χριμφ&εΐσα: ότι ακαταλλήλως' εδει γάρ είπεΐν μαιμώωσα 
όστέω έγχριμφ&ήναι, videbitur etiam hoc loco commutationem 
participii cum infinitivo statuisse *).

Contra participium pro indicativo audimus poscentem K 37 
τΙφ&' οιτως ή&εΐε κορύσσεαι; ή τιν εταίρων ’ Οτρυνέεις Τρώεσ- 
σιν επίσκοπον; ή διπλή ότι αντί τού ότρύνων. Hoc frag
mento non multum juvamur. Nam quomodo in οτρυνέεις of
fendere potuerit Aristarchus, non intelligimus, praesertim quum 
ad comparationem se praebeat locus eadem ratione conforma
tus T 16
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τίητ αυτ αργικέραννε &ε<Ευς αγορην δε καλεσσας;
η τι περί Τρώων και 'Αχαιών μερμηριζεις i

ubi nulla adnotatio servala est. Atque ut concedamus partici
pio posito aptius duo membra interrogationis fore conjuncta, 
tamen in hoc scholio aliquid corruptionis latere videtur.

Adhuc quaesivimus quid de modorum, nunc quaeremus 
quid de numerorum permutatione judicaverit Aristarchus. Et 
quod Homerus cum pluralibus nominum quae sunt generis neu
trius, verborum pluralia construit, id quidem rationi syntacticae 
congruenter facit, unde Aristarchus ad M 159 diplen ponens 
•προς την συνή&ειαν τού ποιητον, ότι καταλλήλως inquit 
τώ βέλεα πλη&νντικώ ρέον έπενηνογεν ]). Item Η 102 η δι- 
ηλή ότι τώ απηρτιομενω κέχρ'ηται, νίκης πεΐρατ εγονται 
ονκ εχεται- Το άηηρτιαμενον significat genus dicendi aptum 
et sibi constans i. e. absolutum, quasi illi constructioni verbi 
singulari numero prolati cum plurah' nominum aliquid ad per
fectionem desit. Sed cum leges recentioris sermonis singula
rem verbi poscant, Homerica construendi ratio figuris annume
rata est B 36 7/6 N 85. Cf. Aristo.nicum ^/291 B 135, 397 
E 657 Θ 130 A 351 Λ 574 2V28 /7128, 507 Σ 130 X 266 
Ψ 431, 504. Didymum B 397 Θ 137 A 128 O 714 1 2).

1) Apollon. constr. 224, 27. xal δήλον ότι τό ΰπάρτα ίίλννται 
uvakoyMTtQov τον δονρα ο e Ο η π ι.

2) Notum est quam acriter Aristarchus eos refutaverit qui dualem 
et pluralem apud Homerum promiscue usurpari statuerent , in quibus 
fuerunt Eratostbenes et Crates J2 282 et Zenodolus, qui multis locis 
ubi de pluribus sermo est duales aut posuit aut retinuit: A 567 Γ 459 

112 Θ 503 N 627 O 347 Σ 287. Aristarchus observatione sua usus 
est in quaestionibus de bigis heroum. (E 233 Θ 109, 191) et de legatis 
ad Achillem missis {1 168, 182, 192), in explicando versu Γ 279, in 
damnando v. Θ 73 sq., in definiendo numero Sirenum 7V66. Quin etiam 
de patria Homeri aliquid ex frequenti dualis usu colligere posse sibi 
visus est. Ad TV197 η διπλήότι συνιχώς κίχ^ηται τοΐς δυιχοϊς' η St avatpoga 
η^ός τα ntgi τής πατρίδας' Ά&ηναΐην yag ίδιον. Non satis apparet quae 
fuerit Aristarchi sententia, quam ex hoc tenui vestigio eruere conatur 
Nitzschius hist. Homeri 2, 89. Sed constructiones Atticorum consuetu
dinem referentes diligenter eum attendisse et libenter recepisse non du
bito, quod nunc minutae quaedam produnt reliquiae; et quidem praeter 
hunc locum solae quod sciam observationes de hi cum genitivo v. p. 1
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Sine dubio figuris annumerata est transitio ab uno numero 
ad alterum, veluti N 257 τό νυ γάρ κατεάξαμεν, ο πριν 
εχεσκον; nam etiam constructio vocabuli quod intellectu qui
dem plurale est, positione autem singulare cum plurali verbi 
figura appellatur B 278 ως φάβαν ή πλη&ΰς: ή διπλή προς 
το σ^ήμα, ότι προς τό νοητόν· Eadem de causa multa hoc 
genus exempla notata sunt: O 305 ή πληΰύς — άπονέοντο, 
Ψ157 ό λαός — πείσονται; hinc paullulum distant Σ 604 όμι
λος τερπόμενοι Τ 166 δήμος άγρόμενοι (cf. Herodian. 72 665), 
et id genus ubi inversis numeris nomen plurali verbum singu
lari profertur Π 265 ol δ' άλκιμον ήτορ εγοντες Πρόσσω 
πάς πίτεται *).

Α numeris ad personas transimus. Ex iis quae huc per
tinent, unum jam supra occupavi, ubi de tertia persona dixi, 
quae in secundam mutatur omisso pronomine τις. Praeterea 
notavit Aristarchus transitionem a narratione de aliquo ad al
locutionem ejusdem {έκ τον περί τίνος λόγον εις τον προς 
αυτόν — quae figura αποστροφή audit Ο 583 77 20, 812): 
ut tamen nonnunquam paulo post ad primum dicendi genus 
revertatur. 77 691

εν&α τίνα πρώτον, τίνα ό’ ύστατον εξενάριξας
692 Πατρόκλεις $
693 Άδρηστον μεν πρώτα καί Αύτόνοον και Βχεκλον 
697 Τους ελεν’ οΐ δ' άλλοι φΰγαδε μνώοντο έκαστος:

η διπλή π. ότι Ζηνόδοτος γράφει τους ίλες. αγνοεί δε ότι 
απέστρεφε (vel potius οφε] τον λόγον εκ τού προς αυτόν εις 
τον περί αυτού, καί πολλάκις άποστροφάς ποιείται. Idem 
iisdem verbis 77 586, 788. Cf. P 701,705. Hinc facilis erat 
emendatio scholii P 681.

Alterum αποστροφής genus est transitio από τοΰ διηγη- 
ματικοΰ προς το μιμητικόν, ubi poeta suis verbis referre in
cipit quid aliquis dixerit, deinde ita pergit ut eundem loquen- 
tem inducat, ubi Aristarchus τάδε λίγων vel tale quid supplere

not. Atlicismi in verborum formis fautorem eum fuisse, multis exemplis 
testatum est.

1) Cf. Y 454. τους ϋλλους ιηιΐΐοομαι. ον xt χιχιίω. Ad constructio
nem ηηός το νοητόν, νοοΰμινον, οημαινόμ(νον pertinent etiam quaedam 
generum permutationes, de quibus infra.
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solet, quasi ad hiatum explendum, quo duae diversae locutionis 
formae distant alteramque alteri recte continuandam. Π 200

Μυρμιδόνες, μή τις μοι άπειλάων
ας έηί νηυσί &οήσιν απειλείτε Τρώεσσιν
πάν&' υπό μηνι&μόν, καί μ' ήτιάασ&ε έκαστος.
γ,σχέτλιε Πηλέος υιέ, χόλω άρα σ' ετρεφε μήτηρ.^

ή διπλή ότι απέστροφε τον λόγον από τού διηγηματικοϋ 
επί τό μιμητικόν, και ελλείπει τό τάδε λίγων έκαστος εμέ 
ήτιάασ&ε. Α 301 μ !.’> *

ίππεϋσιν μεν πρώτ έπετέλλετο' τούς γάρ άνωγει 
σφονς ίππους έχέμεν μηδέ κλονέεσ&αι όμίλω.
ημηδί τις Ιπποσύνη τε και ηνορέηφι πεποι&ως κτλ.α 

ότι άπέστρεφε (οφε) τον λόγον δια τών εξής, σχηματίσας ως 
άν αυτός ό Νέστωρ είποι. BL απο τού διηγηματικοϋ επί 
τό μιμητικόν μίτεισιν. Cf. / 254, 685 α 40. Sed non de
bebat hac observatione motus B 11 ubi Jupiter ad somnum 
verba facit, ita scribere: ;u )

ΰωρήξαί ε κέλευε καρηκομόωντας Αχαιούς 
πανσυδίη' νυν γάρ κεν ελοις πόλιν εύρυάγυιαν:

ubi Bekkerus jure Zenodoteum ελοι praetulit. Π 496 Sarpe
don ad Glaucum ότρυνον inquit Λυκίων ηγήτορας άνδρας 
Παντη έποιχομένους Σαρπηδόνος άμφιμάχεσ&αι' ubi Ari
starchus et explicationem dedit naturae loci consentaneam, ότι 
ήτοι απέστροφε τον λόγον, όίς περί ετέρου λέγων Σαρπηδόνος 
άντι τού εμού, et alteram artificiosam: ή ελλείπει τό τάδε 
λέγων καί το απαρέμφατον αντί προστακτικού κειται, ίν η, 
ότρυνον Λυκίων ηγήτορας άνδρας τάδε λέγων, Σαρπηδό
νος ά μ φ ι μ ά γ ε σ & α ι ]).

Tertium αποστροφής genus est, quo a secunda persona 
quae vocandi casu continetur (v. e. g. Apollon. constr. 215, 2) 
ad tertiam transitur. P 248

ω φίλοι Αργείων ηγήτορες ήδ'ε μέδοντες, 
οίτε παρ' Άιρείδης \Αγαμέμνονι καί Μενελαω 
δήμια πίνουσιν: ι

πρός την αποστροφήν' ού γαρ είπε πίνετε.
Denique est ubi a tertia persona ad primam transitio facta 

sit. £ 875
1) Ab his paullum distat 0 38 (v. Harl.).

2
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σοι παντες μαγόμεσ&α —
877 άλλοι μεν γάρ πάντες όσοι θεοί είσ έν Όλίμπω 

σοΐ τ' έπιπείθονται και ΰεΰμήμεσθα έκαστος:
προς τό σχήμα' έδει γάρ πειθόμεθα κα'ι ΰεΰμήμεσθα έκαστος, 
E Didymi scholio ad .Ζ71 discimus, a Chaeride hunc locum una 
cum exemplo prorsus diverso Σ 297 adhibitum esse ad expli
candam eam transitionem a prima persona ad tertiam quae est 
Z 71 (quam Athenocles recte explicuerat). Apparet hunc ab 
Aristarchi observatione profectum, ut solent sectatores, ultra 
veritatem et necessitatem progressum esse, ut permutationes 
personarum omnino Homerici sermonis proprias esse statueret 
^Ομηρικόν είναι φησιν τον τής ερμηνείας χαρακτήρα), neque 
quid inter singula exempla intersit accurate discerneret.

De nomine ac praepositione.
Sicut Aristarchus prisci sermonis fluctuatione induci se pas

sus est, ut Homerum verborum tempora modosque confundere 
existimaret: ita etiam nominum casus liberrime ab eo permu
tatos esse censuit. Haec est figura procidentiae (Priscian. 1099), 
quae ab Aristonico vocatur μετάληψης πτώσεως Λ 262 αλ
λαγή πτώσεως 0451 plerumque εναλλαγή πτώσεως, ab Apol
lonio παραλλαγή (constr. 214, 9) vel άνθυπαλλαγή (218, 20), 
a recentioribus (V Λ 546 Pal. η 216 Q κ 150) άντίπτωσις, in
terdum πτωτικόν σχήμα AD/16. Hanc permutandi libertatem 
apud Homerum tam late patere Aristarchi fuit sententia, ut nomi
nativum pro vocativo accusativo genetivo poni posse existimaret 
et vocativum pro nominativo; tres obliquos autem ita inter se 
permutari, ut quisque duorum reliquorum vice interdum fun
geretur. Ceterum apud Aristonicum singuli casus nomina usi
tata gerunt.

Nominativus pro vocativo notatus d 189 φίλος ώ Μενέλαε: 
η ορθή άντι τής κλητικής, φίλος άντι τοΰ φίλε; et Γ 277. 
Sed etiam versa vice vocativum pro nominativo usurpari posse 
ratus est. ^107 Θυέοτα: ότι κλητική άντι τής ορθής, Θυέοτα 
άντι τοΰ Θυέστης. Π 185 άκάκητα: ότι τή προςαγορευτική 
αντί τής ορθής κέχρηται. Eodem modo formas αίχμητά E197 
κυανοχαιτα Ν 563 pro vocativis habere non dubitavit *).

1) Cf. Apollon. constr. 46, 4; 213, 24.
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Usum nominativi pro accusativo ad syntacticas incongruen- 
tias explicandas non semel adhibuit. Z 510 ό δ άγλαίηφι 
πεποιθως Ρίμφα έ γούνα φέρει: προς τό σχήμα, ότι αντί 
τον τον δέ άγλαίηφι πεποιθότα. Hic locus facit ut non ali
ter eum sensisse credam, ubi minus diserte locutus est, prae
sertim quum his enallagis non offendi posset is, qui vocativum 
pro nominativo poni posse sibi persuasisset. Si igitur ad B 353 
άστραπτων έπιδέξι εναίσιμα σήματα φαίνων: ότι άκαταλ- 
λήλως inquit ειρηται’ έδει γάρ άστράπτοντα και φαίνοντα, 
hoc idem significare arbitror ac si dixisset: ορθή γάρ αντί 
αιτιατικής. Similiter E 244 άνδρ' όρόω κρατερώ επί οοϊ με- 
μαώτε μάχεϋθαι ' Ιν άπέλεθρον έχοντας — ό μεν τόξων εν 
είδώς Αινείας: προς την ιδιότητα τής φράσεως’ ακόλου
θον γάρ ην ειπείν τον μεν τόξων εύ είδότα (cui loco 
Nicanor suppleto verbo substantivo consuluit).

Nominativus pro genetivo. B 621}υίες ό μέν Κτεάτου ό 
δ άρ Εύρντου Ακτορίωνε, δέον Άκτοριωνων. Ζ 396 
Ήετίωνος, Ήετΐων — diple erat προς τό των πτώσεων 
ακατάλληλον. V. ένήλλακται ή πτώσις. Pro eo genetivo 
quem absolutum vocant A 170 ουδέ σ’ όΐω ένθάδ' άτιμος έών 
αφενός και πλούτον άφνξειν: ότι ή πτώσις ένήλλακται' άντι 
γαρ γενικής κέχρηται ονομαστική’ άντι τον ούχ υπονοώ δέ 
σε εμού οντος άτιμου πλουτήσειν. Item ψ 412 ubi Anti
lochus equis currui subjunctis minatur: si victi e certamine re
dirent, Nestorem eos interfecturum — α’ί κ άποκηδήσαντε 
φερώμεθα χείρον άεθλον: ότι έδει άποκηδησάντων υμών. 
In divisionibus quum id quod dividitur genetivo sit proponen
dum (v. Apollon. constr. 35) Homerus saepissime nominativo 
proposuit. Z’211 άμφια δ' έζομένω, γεραρώτερος ήεν Όδυσ- 
σενς Zenodoto άμφων δ' έζομένων scribenti Homericam con
suetudinem objecit Aristarchus: και νύν λέγει άμφότεροι δέ 
καθημενοι, κατ' εναλλαγήν πτώσεως, άντι τον καθημένων 
δέ άμφοτέρων. καί έστι σύνηθες ώς επ' εκείνου συν δέ 
δΰ' έρ χομέν ω [Κ 224) οί δέ δύω σκόπελοι {μ 73), άντι 
τού των δύο σκοπέλων. Contra eandem corrigentium temeri
tatem defendit K 224. Cf. H 306 Π 317.

His nominativi et genetivi ennallagis similes accusativi 
et genetivi permutationes respondere videbantur, ut etiam 

2* 
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quartum casum pro genetivo absoluto nonnumquam positum 
esse sumeret. A 567 μή νΰ τοι ον χραίσμωσιν όσοι &εοι 
είσ έν ’ Ολύμπω "Ασσον ίόν& ότε. Ιόν& ei ιόντα est (qu. 
ep.48) et explicat αντί τον ιόντος, cf. ad 2479. Ad hanc ex
plicandi rationem ita propensus fuit, ut accusativum a verbo 
transitivo pendentem genetivi vice fungi putaret N 476 ώς μένεν 
Ιδομενεύς δονρικλυτός, ονδ νπεγώρει, Αινείαν έπιόντα 
βοη&όον: ή πτώσις ήλλακται, αντί του Αίνείον έπιοντος.

Deinde ubi aliquid dividitur, ut de duobus nominativis, sic 
etiam de duobus accusativis prior pro genetivo esse videbatur. 
£ 27 tusi ΐδον νίε Λάρητος τον μεν αλευάμενον, τον cis 
κτάμενον παρ' όγεοφιν: πρός το σχήμα' έ’δει γαρ τών υιών 
κτλ. Frequentissima est illa figura qua primum ponitur voca
bulum totius significationem continens, deinde ad ejus accura
tiorem definitionem eodem casu id adjicitur quod partem signi
ficat. Ξ 208 εί κείνω γ έπέεσσι παραιπεπι&οΰοα φίλον κήρ: 
κείνων συν τώ ν Αριστοφάνης και Ζηνόδοτος. Αρίαταρ- 
χος δέ όμηρικώτερον φηαιν είναι, εί κείνους παραπείσασα 
την η/υχήν' έγχωρείν δε και μετά τού ν, εί κείνων τό κήρ 
πείσασα' ον δει δέ ξενίζεο&αι επί ταΐς τών πτώσεων έναλλα- 
γαϊς. Ita Didymus. Θ47 Ίδην δ ϊκανεν πολυπίδακα μητέρα 
&ηρών Γάργαρον: η διπλή πρός την ιδιότητα τής φράσεως 
αντί τού τής Ίδης εις Γάργαρον. Cf. S 283. Φ 37 ό δ 
έρινεόν όξέϊ γαλκώ Τάμνε νέους όρπηκας: ότι πτώσις ήλ
λακται αντί τού έρινεον νέους όρπηκας. J2 58 γυναίκα τε 
θήσατο μαζόν: ότι αντί τού γνναικός μαζόν. ‘Ομηρικόν δέ 
τό ε&ος" ώς την μέν πρύμνην άμφεπε Π 124. Nam 
in hoc exemplo πρύμνην pro substantivo habuit, unde priorem 
accusativum genetivi vicarium esse ratus est: v. adn. ad eum 
locum et ad K 570. Huic figurae in pugnarum descriptioni
bus maxime locus est, ubi primum indicatur quem qpis vulne
raverit, deinde qua corporis parte. E 146 τον δ' έτερον 
Ι 'ιφεϊ μεγάλω κλη'ιδα παρ' ώμον Πλή^ε: ubi Zenodotus mu
tavit τον δ' έτερον. Cf. Α 583 Φ 166. Sed etiam ubi ab 
aliis verbis bini accusativi pendent, alter qui personam signi
ficat, alter qui rem ad eam pertinentem: illum genetivi esse 
loco credidit Aristarchus. N 575 τον δέ σκότος όσοε κά- 
λυψεν' ότι ή πτώσις ήλλακται αντί τού τον δέ σκότος 
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όσοε Praecipue id cadit in verba quae privandi spoliandive 
potestatem habent. ^7 275 μήτε σΰ τόνδ’ άγαθός περ εων 
αποαίρεο κονρήν". ότι άρχαικώς τον δ' άφαιρού, ονχί τοϋδε. 
Ε 156 φίλον δ' έξαΐνντο &υμόν 'Λμφοτΐρω, ubi Zenodotus 
άμφοτέρων. Cf. Z 17 Κ 495 Ο 462 Π 59 Ρ 125 Τ 290. 
Denique quum verbum έπανρεϊν et cum genetivo jungatur et 
cum accusativo, illum solum legitimum esse censuit, hujus 
usum permutationibus annumeravit, v. 2V 649 O 316.

Praepositionem διά notavit; ubicunque cum accusativis vo
cabulorum locum indicantium conjunctam invenit. K 298 βάν 
ρ ΐμεν, ώς τε λέοντε >— διά τ εντεα και μέλαν αίμα: ότι 
πτώοις νλλακται δι εντέων και μελανός αίματος. Cf. Κ 469 
Ο 1 X 189.

Longe rarius genetivos accusativorum locum obtinere ob
servatum est z/357 ως γνώ γωομένοϊο et ubi επί cum gene
tivo directionem motus ad locum significat. E 700 οντε ποτέ 
προτρέποντο μελαιναων έπ! ν^ών: ή διπλή προς το οημαι- 
νόμενον, ότι Άττικώς ε&νηνοχεν, ονκ εφενγόν προτροπά- 
δην επί τάς νανς. Hac observatione abusus est in interpreta
tione eorum versuum, quibus Sthenelus Diomedem ad fugam 
hortatur E 249 άλλ' αγε δή χαζώμε&' έφ’ίππων: οτι 'Λίτι- 
κώς έξενήνογεν άντι ως επί τούς ϊππους. Utrobique con
sentit DidymuSi

Genetivum pro dativo semel invenimus notatum 7242 av- 
τάς τ έμπρήσειν μαλερον πνρός: σημειοννταί τινες ότι 
άντι τον μαλερώ πυρ!· Sed Ζ 331 μή τάχα άστν πνρός 
δηΐοιο &έρηται, Λ 667 εις ό κε δή νήες — πνρός δηίοιο 
βερωνται, Π 81 μή δή πνρός αί&ομένοιο Νήας ενιπρήβωοι 
hi tres loci ab Aristarcho propter omissam praepositionem υπό 
notati esse dicuntur. Aut igitur Aristarchus inter duas expli-
-=—i J >IIi.f.iHorj/ i· ί i..' . ·, · m Λ - ■ ■ jr ιιυπιοικπι:

1) Etiam ubi significatio rei non accusativo proposita est ac ne uno 
nomine quidem comprehensa, nihilominus personae genetivum requirit 
Aristarchus Λ 128 ίχ οφίας χιιηων φύγον ηνία Οιγαλόιντα·. οτι τή 
αίτιατική ιιντι της αντί του αντών.

Duplicem enallagen factam esse statuit A 197 ξαν&ής κόμης Άι 
Πηλιίωνα·. οτι ουτοις iktyfv f τον ΓΙηλιίο>ν<ι τής κόμης (ίλτν, ουχι (ut de
bebat) τοΰ Ιίηλτίωνος την κόμην' αγνοήοανττς δί τινις (fortasse Zenodo— 
tus) γΐιϋψουοι ξανθήν «Ji κόμην ιλε ΙΙηλύωνος. Cf. Λ 376. 
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candi rationes optionem fecit, quarum his locis unam illo al
teram epitomator excerpsit: aut signum ad I 242 appictum a 
discipulis non prorsus ex mente praeceptoris explicatum est.

Hinc transeo ad exempla frequentissima, in quibus dativus 
pro genetivo esse videbatur. Ubicunque primum totum, deinde 
pars indicatur vel personae significationi adjicitur res, quae 
ejus propria est vel aliquo modo ad eam pertinet: Aristarchum 
nomen principale genetivo duxisse proferendum exposui, unde 
non modo ubi accusativo sed etiam ubi dativo prolatum erat, 
casus commutatos esse sumsit. De accusativo dixi, nunc dativi 
exempla enarrabo, incipiam autem ab eis, quae binos dativos 
habent. ^24 άλλ' ούκ ' Ατρείδη ' Αγαμέμνονι ήνδανε &υμώ. 
Zenodotus Άτρεΐδεω, ό δέ ποιητής δοτικήν άντι γενικής 
παραλαμβάνει. Ξ 218 τόν ρά οί ί-μβαλε γερσίν: ότι ή 
πτώσις ένήλλακται άντι τον αντής [τα/s] χερσίν- J771 ονδέ 
τι οιδεν ό οι φόνος υίι τέτυκται: ότι φόνος τώ υίώ αντής 
ηύτρέπισταΓ ή γάρ οί άντϊ γενικής έστίν (Harl.). Huc per
tinere statuit etiam νηϊ παρά πρύμνη Λ35, νηϊ δ' επί πρύ
μνη Κ 570 cf. Vulg. β 417: nam quum ut monui alteram 
vocem pro substantivo haberet, genetivum desiderabat a quo 
penderet. — Alterum nomen genetivo prolatum z/331 ου γάρ 
πώ σφιν ακούετο λαός αντής: ότι πτώσις ήλλακται' ού γάρ 
πω αύτοΐς ήκονεν άντι τον αυτών (sc. αυτής'}. Cf. 205. 
Denique nominativo Γ 138 τώ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήση 
άκοιτις: ότι πτώσις ήλλακται άντι τον τού δέ νικήσαντος *).

Reliquae observationes de dativo cum genetivo commutato 
aut ad dativos spectant a verbis pendentes, praecipue imperandi 
notionem habentibus [A 71 νηεσσ ηγήσατο: όιι άντι τον

1) Φ 387 οί de οί ίβλάφ&ησαν avev χίντροιο &ίοντις. Aristarchus ,οί 
enclitice, καί άηλον inquit Herodianus οτι δοτιχην αντί γινιχής. Alii ο", 
pronomen possessivum intelligentes, quibus assentiuntur Apollonius (con
str. p. 157) et Herodianus, ex patris libro fortasse hauriens. Aristarchus 
ne οϊ scriberet, impeditus est τω τήν ος αντωνυμίαν πολλάχις *ΐς ovv&e— 
τον μΜ αλαμβανιο&αι: sed Apollonius ostendit pronomen ος non modo 
genetivi e αυτού sed etiam αυτού vice fungi. Ferendam tamen esse lectionem 
Aristarcheam propter Homericam consuetudinem , xa&o άπτιράχις άοτιχάς 
παραλαμβάνιι αντί yevixotv. — Ptolemaeum Ascalonitam Herodianus 7'384 
scripsisse ait πκρή&η di οϊ αυτού pro eo αυτού , χαί φη<Η xelo&av δοτιχήν 
αντί yevtxijq ! 
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τεών. Cf. E 211. / 484 Αολόπεσσιν ανάσσων·' Αολόπωυ 
Cf. Ν 217 κ 110 Harl.)1); partim ad dativos cum praeposi
tionibus constructos 557 περί γάρ δίε νηυσίν 'Αχαιών), 
maxime ubi υπό cum dativo ad verbum passivae significationis 
accedit [Λ 121 ύπ ' Αργείοισι φέβοντο. Cf. Λ 262 Σ 11 
T 62)2); denique sunt de dativis cum adverbiis conjunctis. 
E 300 πρόσ&ε δέ ol δόρυ τ' εσχε καί ασπίδα παντόσ έίσηνί 
ότι πάλιν άντι τού αυτού· Cf. Ρ Ί. Ο 451 αύχένι γάρ 
οι όπισ&ε πολΰστονος εμπεσεν ιός — αύχένι άντι τού αν- 
χένος explicatur, quum exspectes potius: τό οι άντι τού αύ~ 
τού. Et fortasse etiam hoc posuerat. ’ ' ;

Restat ut de ea enallage dicam, qua dativus pro accusa
tivo dicitur et retro. Ad 77 5 5 7

Αϊαντε, νύν σφώιν άμύνεσ&αι φίλον έστω, 
οίοΐ περ πόρος ήτε μετ' άνδράσιν, ή και άρείους, 

ubi Nicanor σχήμα από δοτικής εις αιτιατικήν esse ait, et 
ad similes locos observationes Aristonici non servatae sunt. 
Sed ad B 148 επί τ ήμνει άσταχΰεσσιν: άντ'ι τού έπι/ιΰει 
δέ τούς άσταγύας, οιον έπικλίνει. Praepositio επί cum dativo 
quum apud Homerum in motu exprimendo et usque et contra 
significet, hunc dativum non magis quam genetivum similiter 
usurpatum legitimum esse censuit Aristarchus, sed cum accu
sativo commutatum: E 14 ol δ' oie δή σχεδόν ήσαν επ' άλ~ 
λήλοισιν ίόντες. Cf. Β 89 Α 251. Dativi loco accusativus 
esse videtur etiam Λ 606 τί δέ σε χρεώ έμεΐο: ότι πτώσις 
ήλλακται, αιτιατική αντί δοτικής, το σέ άντι τού σοΐ3). 
Verba quae jubendi significationem habent, legitime dativum 
personae adsciscere, statuisse videtur. Γ259 fκέλευσε δ’ έταί- 
ροις Ιππους ζευγνΰμεναι: ούτως τοΐς έταίροις κατά δοτι-
------------------ _

1) Cur haec verba genetivum assumere debeant, exponit Apollo
nius constr. p. 292, 12.

2) Ad 5 820 ΑΙνύας, τον ύπ ΑγχΙοί] τίκι όΐ' 'Αφροδίτη Pluyger— 
sius in cod. A. esse affirmat: οτι πτριττιϋει ή υηό. Quod quum ab an
notationibus supra allatis prorsus abhorreat, aut non integrum esse puto 
aut non Aristonici.

Ad ό 295 ί'πνω υπο γλυκίρω ταρπώμι&α κοιμη&Ιντις hoc habet Harl.: 
τκριττη ή ΰπό, ?) (1. η) δοτική αντί γινικής. Altera pars ex Aristonico 
fluxisse videtur.

3) ϋ 634 ίμι di Χίμω γίγνιται αυτ^ς: «ιτιχώς άντί τοΰ ιμοΐ, Β. Pal,
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κην al ’//ρ/σταρχον. Ita Didymus. Ο 119 καί ρ 'ίππους κε-
λετο ΛεΙμόν τε Φόβον τε Ζευγνΰμεν: ή διπλή ότι αντί τού 
Λειμώ και Φόβω. Τ 4 Ζευς δέ Θέμιστα κέλευε &εούς αγο-
ρην δέ κάλεσσαι: ότι αντί τού Θέμιστι.

Pervenimus ad ea exempla, in quibus non casus tantum 
permutatos sed etiam praepositionem omissam notavit Aristar
chus ]). Huc pertinet usus genetivi pro επί cum accusativo. 
N 159 Μηριόνης δ' αντοϊς τετΰσκετο δουρί φαεινώ: ή διπλή 
ότι παραλέλειπται πρό&εσις ή επί καί ή γενική αντί τής 
αιτιατικής κ’εΐται' τό γάρ όλον αντί τον επ’ αυτόν, ως τό 
άλλ' αγ όί στευσον Μεν e λάου (ζ/ΙΟΟ):— et sic saepissime, 
ubi verba ejusdem vel cognatae significationis cum genetivo con
junguntur, Z 3 M 36 2V502 3*402 7^608, sed etiam z/334 
όππότε πύργος Αχαιών άλλος έπελ^ών Ίρώων όρμήσειε: 
ή διπλή προς τό σχήμα διότι ελλείπει ή επί καί πτώσις ήλ- 
λακται; ac vel Μ 118 εΐσατο γάρ νηών επ' αριστερά opina
tus est νηών pro επί τάς ναΰς esse. Schol. Vulg. χ 89 Όδυ- 
σηος έείσατο: ως επί Οδυσσέα όίρμησεν, non modo re, sed 
etiam verbis Aristonicum refert, qui illo ώς έπί in his adnota- 
tionibus; libenter utitur.

Ubicunque dativus cum verbo passivae significationis con
structus personam aut rem significat, per quam aliquid efficitur, 
pro υπό cum genetivo positus esse videbatur* 2). P2 Τρώεοοι 
δαμείς έν δηιοτήτΐ'. αμφίβολον ποτερον Τρώεσσι συνήθως 
κατά εναλλαγήν πτώσεως παρείληπται αντί τού Τρώων, ώς 
Λίαν τι δέ μάλιστα (Ξ 459) άντι τού Λίαντος, καί εοτι 
δαμείς έν Τρωων δηιοτήτι, έν τή τών Τρώων μάχη' ή ώς 
τό ήν μή καί σύ &άνης Αχιλήι δαμαστείς (Αι 55) 
ούτως Τρώεοοι δαμαο&είς, αντί τού υπό Τρώων. Cf. 2398 
7V 16 Ο 376 Π 326 Σ 103, 461 X 40, 55, 110. Quae ex
empla ut recte explicata esse concedamus, quia in his omnibus 
nomen dativo prolatum personam significat: in iis ubi dativo 

1J Etiam haec figura άντΐπτωσις vocatur a recentioribus; Harl. o 6.
2) Apolton. constr. 282, 28: τα yr μην nkayiav άμαιτοΰντα (sc. 

ρήματα) πάντως’ καί ιΐς παθητικήν όιάθιοιν μιτασχηματιαθηοτται, ουμπα- 
ραλαμβανομίνης γινιχής μιτα τής νπο προθίσιως, όίρομαι νπο' Τρνφωνος 
τιμώμαι νπο Θίωνος, Και αυτή μι ν μόνη ιοτί τών τιαθητικόιν 
ή ο ννταξις.
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res significatur, quae efficientiae instrumentum est, sine causa 
ellipsin ad explicationem adhibitam esse fatendum erit N 474 
πνρι λάμπετον: ότι ητώϋΐς ήλλακται και πρό&εσις παρεϊται 
άντι τον νπό πνρός λάμπονσι. CF. Φ 541 δίφτ] καργάλεοι, 
quod explicatur νπό δίψης 1).

Dativus pro παρά cum genetivo. Β 186 δέ£ατό ol σκή- 
πτρον: ότι άργαϊκώτερον δέξατο αντώ τό οκήπτρον άντι 
τοΰ παρ' αντον. Cf. 0 87. Si igitur E 298 δείσας μή πως 
οί έρνσαίατο νεκρόν ' Λγαιοί legimus: ότι αντί τον αντον, 
hoc loco excidisse apparet: και παρεϊται ή παρά προ&εοις.

Pro διά cum accusativo dativum esse statuit E 875 ubi 
Mars Jovi: σοϊ μαγόμεοϋα' ον γάρ τέκες άφρονα κού~
ρ-ην: ότι άντι τον διά σέ2).

Denique Θ 337 scripsit Aristarchus "Εκτωρ δέ πρώτοισι 
κίε σ&ένεϊ βλεμεαίνων. Didymus: καί εοτιν ό δε Εκτωρ 
επί τους πρώτονς ώρμα.

Accusativus pro περί cum genetivo. Z 239 είρόμεναι 
παϊδάς τε κασιγνήτονς τε ετας τε: ή διπλή πρός τό ογήμα, 
αντί τον περί παίδων και καοιγνήτων ερωτώοαι. Cf. Ρ 34 
et Harl. κ 14.

Praepositiones omissas sine casuum permutatione notavit has: 
εκ (από). Β^ί^τών εκατόν νηών ήργε κρείων Αγαμέμνων: 
παραλέλειπται ή εκ πρό&εσις, ϊν ή, έκ τοντων των πόλεων 
εκατόν νέων ήρχεν. X 147 έν&α τε πηγαι //οιαι άναΐοσονσι 
Σκαμανδρον: ότι λείπει πρό&εοις ή Ικ ή άπό.

έν. Μ 211 Εκτορ, αεί μέν πώς μοι έπιπλήσσεις άγο- 
ρήσιν: έν άγοραϊς (nonnulli άντι τού άγορενσεοιν). Μ 432 
έπεϊ άνδρα κατέκτα Κν&ήροιοι ζα&έοιοιν. J2 306.

ονν (άμα) I 542 γαμαϊ βάλε δένδρεα μακρά Λντήσιν 
ριζήοι κα'ι ανταϊς άν&εοι μήλωντ ότι εϊω&εν ή συν προ- 
&εοις έλλείπειν- Sed omnes annotationes de hac re perierunt 
---- —------------- oniH . ; ΊίΜ 't^ Vr

1) N 29 γη&οοΰνη dl &άλασσα ό'ιίοτατο. Herodian.: tloi ’μΐντοι οϊ 
αναγινωαχουοι γη&οοϋνη καί όοτιχην πτώσιν ιχό/χονται ·— ϊν« *αι tOn 
'Ομηίηχω δοτι*ή αντί γινιν.ής παριιλημμίνη ύπαρχοι, υπο χαράς η Οάλαασα 
διίατατο, ομοίως τώ ος δ ΐ] γήραι χνφος ιην {β 16). Fortasse fluxit 
ex Aristarcho sch. BQ. o 406.

2) Hoc exemplo allato explicatur i 19 ος πάσι δόλοιαιν άν&ρώ^οισι 
μίλω in BQ.
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praeter duas ad M 207 (αυτός δέ κλάγξας πέτετο πνοιής 
ανόμοιο: ότι λείπει τό άμα} et Τ 8.

εις. Κ 195 όσοι κεκλήατο βουλήν. Cf. © 47 Σ 291 
Φ 40. Mirum hoc: Λ 405 μέγα μεν κακόν, αϊ κε φέβωμαι 
Πληθυν ταρβήσας: "ότι εξω&εν ή εις πρό&εσις , εις πλη&ΰν.

διά. ζ/244 αϊ τ έπεί ουν εκαμον πολέος πεδίοιο &έου- 
σαι. Et sic saepissime suppletur praepositio ad genetivos: 
E 222 Z 2, 38. 507 © 106 Λ 353 2V820 £147 Σ7 Φ247 
X 23 Ψ 364, 372, 518, 521; ad accusativos nusquam *).

κατα. Z160 καί μοι υποστήτω, όσον βασιί.εύτερος είμι. 
Λ 249 ήδη γάρ με καί άλλο τεή έπίνυσσεν έφετμή: Άρί~ 
σταρχος έλλείπειν φησί την κατά (Herodiani verba sunt).

υπέρ. Μ 155 αμυνόμενοι σφών τ' αυτών και κλισιάων.
\ περί. Α 65 εϊ τ άρ ό γ ευχωλής έπιμέμγεται είθ·' 

εκατόμβης. Qui Iliadem non ab eodem poeta profectam esse 
statuerunt atque Odysseam, inter cetera argumenta attulerunt 
etiam versum B 356 τίσασ&αι ό' ‘Ελένης ορμή ματά τε στο- 
ναγάς τε: ex quo concluserunt, ab Iliadis poeta Helenam fingi 
invitam raptam, quum in Odyssea se ipsa accuset, quod non 
coacta domum maritumque deseruerit. ' ΑλΣ έξωθεν, inquit 
Aristonicus, πρόθεσιν την περί δει λαβεϊν, ϊν ή περί ‘Ελένης. 
Cf. Apollon. constr. ρ. 165. De diplis propter hanc omissionem 
positis supersunt hae: ad A 93, 429 B 689 Θ 124, 125, 317 
I 531, 567 A 142 N 166, 203 O 651 Π 17, 522, 546, 553 
561 Σ 171 Φ 146 X 170 Ψ 39 J2 550.

παρά. A 596 μειδήσασα δέ παιδες έδέξατο χτιρί κΰ- 
πελλον. I 632 Σλ 305.

πρός. Τ 375 καί τότ άρ' Εκτορα είπε παραστάς Φοί
βος 'Απόλλων: "ότι ελλείπει ή πρός πρόθεσις, πρός ”Εκτορα. 
καί τοι παρήν είπεϊν Εκτορι είπεν, άλλα συνή&ως παρέ- 
λιπε την προ&εσιν ’ καί τότ άρ Αίας είπε βοήν α/α- 
&όν Μενέλαον {Ρ 237). Hinc Ψ 155 εί μη Άγιλλευς 
αίιβ ' Αγαμέμνονι είπε παραστάς (ita Bekkerus) legit 'Αγα- 
μέμνονα. Μ 60, 210 Ν 725 Ρ 237, 651.

i) Apollonius etiam ad accusativos supplet, τ^Ιμο) οι, φιΰγω ot et 
similia explicans ellipsi praepositionis dul. V. constr. p. 289 cum nola 
Sylburgii.
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ΐηΐ. θ 2 Ζευς δλ &εών αγορήν εποιήσατο τερπικίραυ- 
νος ’^/χροτατ^ κορυφή. Μ 82 γαρμή γη&όσυνοι: ότι ελλεί
πει ή επί, ϊν ή επί χάρμη. Item Κ2ΊΊ χαΐρε δε τώ ορνι& 
Όδυσεύς. ‘ ;~

υπό. Ζ 331 Λ 667 7781, qui loci supra allati sunt, ubi 
de genetivo et dativo commutato dixi.

Omissionem praepositionis cum verbo compositae notavit 
J2 17 [παυεσκετο esso pro αναπαΰεσκετο cf. Did. J2 636) 
et 5 148 επαιγΐζων pro έπικαταιγίξων *)»

Rarissime praepositio cum nomine Jta constructa esse di
citur, ut non significet. Quo magis suspiciosum est illud scho- 
lium ad /> 820: ότι περιττεύει ή υπό. Certa testimonia sunt 
M 303 ούν κυσί καί δούρεσσι φυλάσσοντες ΐίερί μήλα: ση- 
μειούνταί τινες ένταϋ&α, ότι περισσή ή πρό&εσις η περί. 
Θ 19 σειρήν γρυσείην εξ ούρανό&εν κρεμάσαντες: ότι ή εξ 
περισσή. Nam accessione syllabae &~εν eandem significationem 
assumere censuit vocabulum ac si ejus genetivus cum prae
positione εξ ponatur (cf. Apollon. constr. p. 117,14—21). Unde 
ad H 202 ’Ίδη&εν μεδεων: ότι τό &εν παρέλκεΓ εοτι γάρ 
αντί τού Ιδης. Brevius Γ 276: ότι αντί τού Ίδης μεόέων. 
Cf. Apollon. adv. 608, 25; 623, 25.

Sed vocabula cum praepositionibus ita composita, ut ni
hilo fere addita praepositione evadant significantiora simplicibus, 
minime fugisse Aristarchum jam exposuit Lehrsius (Aristarch. 
p. 115—118), ad quod genus pertinent νφηνίοχος ύποδμώς, 
multa alia. His substantivis addendum adjectivum προπρηνής 
(v. ad J2 18) verbum άπομηνίειν (T 62 cf. Herodian. I 426). 
Ad κατεπάλμενος A 94: ότι δύο προθέσεις παρείληφεν τής 
έτερας άρκούσης2').

Etiam quae dixit Aristarchus de commutatis praepositioni- 
. * ■ · - l 1 V iHi / ΐύθί1'}?ΐ TO’ HLf. Ο’ίίΐ'Π ’ >

bus, pleraque congessit Lehrsius (quaest. ep. 87 sq.), qui du
bitat (p. 89) an ipse jam tamquam legem agnoverit licere, vel 
poetae certe licere commutare praepositiones (quam legem re- 
-----—---------- . ■ J . ■ ΓΓΊ. ί^ίΙ .■ ’

1) Apollon. adv. 546, 26: άλλ’ υμείς Ιρχεσ&ε αντί τοΰ άπΐρ- 
χιο&ι καί πιχράς ώόΐνας ΐχουσαι άντι τον ίπίχουσαι. Cf. ρ. 613.

2) Herodianus etiam in hoc genere modum excessit. Ad I 452 προ- 
μιγήναι·. προ τον πατρος μιγήναι' ή περισσεύει ή πρό&εσις. Idem ad /2 669: 
πολλή ίστι παρέλχουσυ ή προ.
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centiores ut Apollonium et Herodianum haud dubie statuisse 
docet), in universum tamen non dubitat, quin Aristarchus ob
servationi soli nimium intentus et ipse labi potuerit et sectato
ribus multo magis peccandi ansam dare. Addo quaedam a 
Lehrsio praeterita. ‘Η ηρό άντι τής νηέρ K 286, μετά άντι 
τής εν Γ460. ' Eni pro ηαρά etiam 7786 ΑΓ97. Memorabile 
hoc X 153: έν&ά εη αντάων (ittyjwv) ηλυνοι ενρέες εγγύς 
εαοιν: ότι ηρό&εσις ήλλακται κα'ι ητώσις άντι τού ηαρ αν
ταϊς. De ύε accusativo personae annexo non loci cf. etiam 
V X 214. Sed quod habet Harl. γ 219 περικήδετο · αντί τού 
νηερκήδετο' οντωζ ' Αρίοταργος — pro certo testimonio esse 
non potest.Ί

Quod est in scholio Didymi ad 7 602 άλλ' επι Αώρων 
*Εργεο: ό εστί μετά ύώρών — id omnino huc non pertinet, 
nam haec explicatio sensus est, non observatio syntactica · nec 
magis quod annotavit Aristonictis ad X 118 *).

Praepositiones adverbiorum vim induentes ab Aristonico 
non invenimus notataS' nisi bis: 7 53 Ένδείδη, περί μεν no- 
λέμω ενι καρτεράς εοσι: ότι τό περί άντι τού ηερισσώς, et 
εκ pro εξω Α 163 ” Εκτορα d’ εκ βελίων νηαγε Ζεύς εκ τε 
κονίης. De άηό pro άπο&εν in quo Aristarchus accentum 
retraxit (v. 'Herodian. Σ 64, Lehrs. qu. ep. 96), Aristonici nota 
non superest.

Saepius adverbiis notae adhibitae praepositionum significa
tionem habentibus, .maxime είσω pro εις. A 71 και νήεσσ 
ήγήαατ Άγαιών"Ιλιον έϊαω, item Φ125 72 145, 155, 184, 
199. ένδον pro εν Τ 13 ίο? οι μεν Αιός ενδόν ίγηγΐρατο. 
άνω pro άνά 72 544 ΰσσον Αφοβος άνώ Μάκαρος έ'δος έν-

 ν *' ■ ' ■ ;' > *

-inoitiaoqnciq eitelgmoioa oh sodo^slanA Hxih osup a eiiS
1). Recentior est sine dubio auctor scholii V. ad M 114 νηών: 
ano νηων η γαφ παρα ίμτρυχο/ν fOTb. πα^α νηων ονν u+τι του απο 

νηων. Idem affirmant auctores ignoti scholiorum ad Odysseam, quae 
attulit Lehrsius qu. ep. p. 92. Cf. etiam Bz/ 500. Ad horum exemplo
rum normam scholium corruptum (allatum a Lehrsio p.88 not.) V.7 603: 
na(>a νηός, uv^l τοΰ ηαρα tij νηί , από τής νήός — ita emendandum esse 
videlui, ut verba παρα τή νηί quae male irrepserunt, deleantur, quibus 
omissis et hunc cum ceteris consentientem habebimus.

In Herodiani prosod. Iliae. II 497 Lehrsius oblitus est corrigere: 
περί τών εναλλασοοντων προΟ-ίαιων. > ι · 1:
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τός έέργει: ότι τό άνω αντί τοϋ ανα, ϊν άνεΐργει καί
περιορίζει.

De variis enallagarum generibus.
'i . ' I ■ ’

Ac jam ad commutationes partium orationis delapsi sumus. 
Adverbiorum vice non modo praepositiones sed etian neutra 
adjectivorum funguntur. Νέον pro yfMMi κατά μεσότητα 
accipiendum esse pluribus locis observavit (Lehrs Aristarch. 
p. 153). Etiam 473 καλόν άείδοντες παιήονα, καλόν pro 
καλώς accepit. Hoc falsum esse olim putabam, sed postquam vidi 
καλόν cum verbo άείδειν conjunctum numquam non vim adver- 
bialem habere (a 155 #266 t519 </>411, καλόν άοιδιάει «227): 
et hoc loco Σ 570 {λινόν δ' νπό καλόν άειδεν] revera pro 
καλώς esse persuasum habeo. Quod hanc explicandi rationem 
adhibuit Aristonicus ad I 18 [μέγα pro μεγάλως): id per er
rorem scholae factum esse scimus ex Didymo ad B 111 (Lehrs
Ar. p. 20); nam non Ζευς με μέγα Κρονίδης legit Aristar
chus, sed μέγας. Sed Ξ 418 ubi Aristarchus έπεσ' "E- 
κτορος ωκύ χαμαί μένος έν κονίησιν: είτε έπι&ετικώς είτε 
κατα μεσότητα αντί τον ωκέως, ώς οξύ δέ κωκνσα σ α 
(Σ 71) Bekkerus jure praetulit ώκα.

Haec vocabula quae verbis apposita sunt, ut νέον καλόν, 
recte dicuntur adverbiorum locum obtinere. Aliter se habent 
illa adjectiva, quae substantivis quidem apposita sunt, signifi
catione tamen aut nihil aut non multum differunt ab adverbiis *). 
Ψ 287 ταχέες δ’ ίππήες άγερ&εν: ότι αντί μεσότητος τον 
ταχέως, ον κατά τών ιππέων. Idem de βάσκ ϊ&ι *Ιρι ταχεία 
νϊ186: ότι ον κατ' έπί&ετον τό ταχεία, αλλ αντί τον ταχέως, 
οίον καί τότε μοι χάνοι ενρεΐα χ^ών. Cf. Ο 158 
SI 144. Eadem res paullo aliter exprbssa zl 182 [χάνοι εύ- 
ρεια χ&ών)ι ότι ούκ εστι καθολικόν τό ενρεΐα, άλλ έν ϊσω 
τώ ενρεΐα γενομένη, οίον ενρύ μοι χάσμα γης γένοιτο. BV: 
επίρρημα αντί τον ευρέως. Cf. Θ 150, 399. Recte etiam

1) Rem tetigi in proli, ad Nicanorem p. 113, ubi brevitati eludens, 
haec adjectiva adverbiorum loco posila affirmare Aristonicum dixi. De
bebam potius: secundum Aristarchum ad sensum nil interesse, utrum 
Homerus adverbiis ulalur an hoc genere adjectivorum.
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Ψ 880 ώκύς δ' εκ μελέων δυμός πτάτο: ότι ώκύς άντι τοΰ 
ωκέως. V. ad β 257 (λύσετ δ' άγορήν αίψηρήν).

Observavit Aristarchus articulis Homerum plerumque non 
uti, ut tamen nequaquam omnes excluderet (Lehrs Ar. 377): 
eos autem qui nominibus additi sint, non raro pronominum 
demonstrativorum vim habere. Ita factum est ut nonnullis lo
cis, quamvis articuli non desint (non tamen proprie accipiendi 
sed hi pronominum vicarii), veri articuli cogitatione suppleri 
debeant. K 322

?; μεν τους ίππους τε και άρματα ποικίλα γαλκώ 
δωσέμεν, οϊ φορέουσιν άμύμονα Πηλείωνα:

ότι τό τούς ούκ εοτιν άρ&ρον, άλλ' άντι τού τούτους πα- 
ρείληπται εν τάξει αντωνυμίας. Cf. ad 321, 330 et E 268. 
Hinc Aristonico tribuendum duximus Λ 621 το'ι cT ίδρώ άπε- 
ψύχοντο χιτώνων: ότι οαφές ότι ούτοι. Hac observatione 
usus est ad recte explicandum Z133 όρκον όμοϋμαι Μήποτε 
τής εύνής έπιβήμεναι: ότι έξω&εν δει λαβε'ιν τό άρ&ρον' 
τό γάρ τής νϋν άντι τοΰ ταυτης παρείληπται. και εοτιν ό 
λόγος μήποτε τής ταυτης ευνής έπιβήμεναι. Cf. ad B 576. 
Ad β 206 εϊνεκα τής αρετής: ό ' Αρίοταρχος λείπειν φηο'ι τό 
άρ&ρον, ϊν ή εϊνεκα τής ταυτης αρετής' Ίακόν δέ τό ε&ος 
είναι. Cf. Apollon. constr. 106, 22—107, 3.

Pergo ad tres gradus comparationis inter se confusos. Ad 
hoc genus traxisse videri potest Aristarchus usum vocabuli μέ- 
γας, quod nomini Telamonii Ajacis adjicitur, ad distinguendum 
a cognomine minore: ότι συγκριτικώς λέγεται προς τον 
έτερον Λίαντα ό μέγας (cf. ad Π 358 Ρ 115 et Lehrs Ar. 
ρ. 9); sed id non ita est; nam nil significare voluit, nisi hunc 
Ajacem non simpliciter magnum vocari sed comparate. — Com
parativus pro positivo z/324.

αιγμάς δ αίχ^μάσσουσι νεώτεροι, οϊ περ έμειο 
όπλότεροι γεγάασι πεποί&ασίν τε βίηφιν:

ότι παραλλήλως νεώτεροι μέν άντι τοΰ νέοι, όπλότεροι δέ 
συγκριτικώς άντι τοΰ εμού νεώτεροι. ουδέποτε γαρ αντί 
τού νέοι εϊρηκε το οπλότεροι ’ το δέ νεώτεροι κατ αμφοτέ- 
ρων τί&εται παρ' αύτώ και συγκριτικώς και απολελυμένως. 
Eodem modo explicati comparativi σαώτερος ώς κε νέηαι ^32 
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et μελάντερον ήντε πίσσα J 277. Deinde superlativus non 
semper id significat, supra quod nihil aliud sit ejusdem generis: 
sed interdum etiam id quod excellet quidem in aliquo genere 
ut tamen ab aliis ejusdem generis aequari possit vel superari. 
Hac altera significatione superlativus ita prope ad absolutum 
accedit, ut pro eo positus esse dicatur non injuria, p A 139 
αχρότατον <Γ άρ όιστός επέγραψε γρόα φωτός: ότι τό άκρό- 
τατον ονχ υπερ&ετικον έστιν, άλλ άντι τον ακρον τον χρώτα. 
Idem de άκροτάτη κορυφή Ε 754 Θ 3 et πόλις άκροτάτη 
X 172. Ρ 80 Τρώων τον άριστον έ'πεφνεν (de Euphorbo 
sermo est quem occidit Menelaus): ότι άντι τον τον έν Τρω- 
σιν άριστον' ον γάρ έστιν ώς Μυρμιδόνων τόν άρι
στον (Σ 10). Hoc vult: άριστον significare virum inter Tro
janos egregium, non optimum Trojanorum; superlativum non 
proprie accipiendum esse, ut alibi quum v. c. Patroclus optimus 
Myrmidonum audiat. Si recte judicavi schol. ad Γ124 ex Ari
starcho fluxisse, hoc modo soluta quaestio quomodo de Priami 
filiabus nunc Cassandra nunc Laodice [N 365) pulcherrima di
catur. Paullo aliter res habet A 176, ubi Agamemnon ad 
Achillem: έχ^ιστος δέ μοι έσσι διοτρεφέων βασιλήων. Si hoc 
έγγιστος vere superlativi potestatem haberet, sequeretur etiam 
alios reges Agamemnoni invisos esSe: quod quum non ita sit, 
non potest Achilles invisissimus esse. Hinc Aristarchus: ότι 
συγκριτικά (immo υπερθετικά) άντι άπλοΰ έγρήσατο. Ari- 
starcheae interpretationis vestigia apparere videntur etiam Λ 832 
[δικαιότατος Κένταυρων}.

De commutationibus generum pauca dicenda sunt. Sub
stantivis feminini generis adjici saepe adjectiva masculina, non 
salis attenderat Zenodotus, qui Σ 222 όπα γάλκεον in γαλ- 
κέην mutavit, ου συνεις ότι παραπλήσιόν έστι τό σχήμα τώ 
κ λυτός ‘Ιπποδάμεια [Β Ή2, ubi ν. cl. ΑροΙΙοη. de con
str. 209) et θερμός άυτμή. Cf. ad Κ 27 [πουλνν έφ 
υγρήν) 118 (χρεω ονκέτ’ ανεκτός) Ο 626 [δεινός άήτή) 77589 
[αίγανέης ριπή ταναοιο) Τ 229 (αΑθ£ πολιοιο) δ 442 [όλοώ- 
τατος όδμή\. Άκέων pro άκέουσα usurpatum credidit Α 22 
Θ 459, et πληγέντε pro πληγείσα Θ 455. Contra etiam 
formam femininam ασβέστη notatam invenimus, quia in recen- 
tiore sermone hoc adjectivum generis communis esse solet.
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Π 123: xct/ τό σχήμα 'Ομηρικόν, ασβέστη, κα&αηερ ρεία 
ό άριγ νώ τη ηέλεται άντι τού αρίγνωτος.

Ab his exemplis longe diversum y/'A« τέν,νον pro φίλον 
X 84, quam structuram ηρός το οημαινόμενον faciam esse 
recte observant BV. Vocabulis autem ita constructis, ut sensus 
potius quam terminationum ratio habebatur, haud raro nascun
tur incongruentiae syntacticae. Hinc notati hi loci. Λ 250 
γενεαϊ μερόηων αν&ρωηων — οϊ. Λ 91 ν,ρατεραϊ στίχες 
άσηιοτάων Λαών, οϊ. (cf. λ 90). Η 238 βών, το μοί έοτι 
Φ 167 τώ ό' έτέρω — ή δ' ύηερ αυτού. Neque aliter intel
lexit E 140, quem locum adscribo ex Aristarchi sententia di
stinctum. De leone sermo est,

όν ρα τε ηοιμήν αγρώ έη είροηοκοις οίεσσιν 
χρανση μεν τ' αυλής ύηεράλμενον, ουδέ δαμασοη 
τοΰ μέν τε ο&ένος ώρσεν, έηειτα δέ τ ου ηροοαμύνει, 

140 άλλα κατα σταθμούς δύεται' τα δ έρήμα φοβείται, 
αι μέν τ άγχιοτίναι κτλ.

τά δ έρήμα φοβείται: ότι ηρός τό οημαινόμενον και ού 
ηρός τό ρητόν τούτο έηήγαγεν i i. e. ut ait Porphyrius (ad 
Σ 514 1)): είηών έη είροηοκοις οίεοσιν έηάγει τά ό’ έρήμα 
φοβείται' ηρός γαρ τά ηρόβατα τό σχήμα.

Neque video quomodo hic locus aliter intelligi et distingui 
possit — siquidem φοβείο&αι non metuendi sed fugiendi signi
ficationem habet. Sensus autem erit: pastor leonem sollicitavit 
quidem, non autem cum eo congredi valet, sed stabulis se 
occultat; at illae (oves) desertae fugiunt. Bekkerus, qui mini
mam distinctionem post δύεται, majorem (colon j post φοβεί
ται posuit, τά δ' έρήμα φοβείται de pastore intellexerit ne- 
cesse est: timet deserta.

Hac constructione quae dicitur ad sensum etiam numero
rum enallagae factae. Λ 124 χρυοόν — άγλαά δώρα: ηρός 
τό οημαινόμενον, έηεί έστι τό λεγόμενον, χρυσά δώρα. Cf. 
λ 517 ηάντας — όαοον λαόν έηεφνεν. (Harl.) et Τ 454.

De conjunctionibus.
Restat ut de conjunctionibus dicam. Quas inaequalitates

1) Ibi plurima exempla, in quibus ob diversas causas genera con
fusa sunt, congessit Porphyrius.
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in usu praepositionum apud Homerum observavit Aristarchus, 
ellipsin pleonasmum enallagen: easdem in usu conjunctionum 
apparere statuit. Omissiones trium invenimus notatas particu
larum: μη, 'ira vel όπως et ως. A 262 ον γάρ πω τοίονς 
ίδον ανέρας ουδέ ϊδωμαι: ότι παραλέλειπται η μη απα
γόρευσες. έ'στι γάρ ουδέ μη ’ίδωμαι, όμοιον τω πλη&ύν 
ό’ ουκ αν έγώ μν&ήσομαι ον δ' όνο μηνώ. — 71
&απτε με, όττι τάχιστα πΰλας Άίδαο περησω: ότι λεί
πει τό ϊνα η όπως. Cf. ibid 75 et Σ 125. — Ξ 499 ό 
δέ φή κώδειαν άνασχών scribens, φη pro verbo accepit et 
ως supplevit *).

Inter conjunctiones quae περιττεΰειν visae sunt, primo 
loco memoranda est δέ in redditionibus posita: v. Aristonicum 
ad .7 41, 137, 194 B 189 E 261 Z 146 H 149, 314 1 509 
K 490 T 49 SL 15. Sed etiam aliis enuntiationibus hanc 
particulam inseri posse, ut non significet sed mere expletiva 
sit, statuit Aristarchus. J2 14

«λλ ο γ έπεί ζεΰςειεν υιρ άρμασιν ώκέας ίππους,
15 Εκτορα δ ελκεο&αι δησασκετο δίφρου όπισ&εν, 

τρις δ' έρνσας περί σήμα Μενοιτιάδαο &ανόντος, 
αυτις ένί κλιοίη παυέσκετο , ΤΟΝΑΕΑΕΑΣΚ.ΕΝ 
έν κόνι έκταννσας προπρηνέα.

Ad ν. 17: ότι ό δέ πάλιν (hoc spectat ad illud δέ in v. 15) 
περισσός’ ον γάρ έστι λέγειν, ότι έδέσμευεν (sc. ut τον 
δέ δέαοκεν legatur), αλλα χωρίς ό δέ, ειτα εασκεν αντί 
τον εϊα. Voluit igitur: τον δέ δ' εασκεν, quod quum tolerari 
nequeat, Bekkerus dedit τόνδε δ' εασκεν. Ac ne id quidem 
placet. Γ 356

άργάλεον δέ μοί έστι, καί ίφ&ίμω περ έόντι, 
τοσσουοδ' άν&ρώπους έφέπειν:

Herodianus tradit Ptolemaeum Ascalonitam scripsisse τοσσοΰαδε 
(v. Lehrs. qu. ep. 133); Άρίσταρχος μέντοι καί οί πλείους 
παρολκην έξεδέξαντο τον δέ — quasi ad sensum nil in-

1) Hoc testimonio uti debebam in proli, ad Nican. p. 114, ubi de 
m;· ab Aristarcho extrinsecus assumto dixi; non schol. A. ad T 386 quod 
injuria Didymo tribui.

3
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tersit, utrum di addatur an non1).

I) Quid quod nonnulli // 697 scripserunt: oi d’ «Uo. Ji 
μνώοντο ίχαοτος, jvpya pro accusativo habentes, τοΰ di tv&ddt ηα^ΐλ- 
χοί'τος? Herodian.

Haec opinio fecit, ut
B8Q2 Έκτορ, σοι di μάλιατ έπιτέλλομαι — di pro super
fluo haberet.

Ut copulativam καί non significantem poni posse crede
ret, ejusmodi locis videtur motus esse, quales sunt N 306 
τον και Μηριόνης προτερος προς μύθον έειπεν et Τ 234 
τον και άνηρείψαντο θεοί Αιι οίνοχοενειν (vbi ν.). Etiam
Β 247 defendi poterit, quod pleonasmum ad explicationem 
adhibuit: non autem M 300, ubi particula prorsus neces
saria est (κέλεται di έ θυμός άγήνωρ Μήλων πειρήσονια 
και ές πνκινόν dόμov έλ&εΐν} , nec α 35 (ώς και ννν Λί- 
γιο&ος νπερ μόρον Ατρείδαο Γήμ άλογον μνηστήν) ν. Q.

Alteram copulativam τέ (siquidem ex paucis exemplis in 
universum concludere licet) non significare credidit, ubi re
lativo adjecta est: E 5 ος τε μάλιστα Λαμπρόν παμφαί- 
νηοι, cf. ad X 29, 118; et ut videtur ubicunque non vim 
copulativam habet, maxime ubi aliis particulis annexa est, ut 
μάλα γάρ τε κατεσθίει Γ 25, εϊπερ τε νοήση Κ 225, εϊ
περ τε τύγησιν Λ 116. Sed etiam inter duo nomina positam 
non necessario significare credidit. Nam Π 636 χαλκού τε 
ρινού τε βοών τ εύποιητάων: incertum relinquit, utrum bis 
idem dicatur (ρινού τε , βοών τε), an is sensus sit, 'qiij foret 
demto altero τε: ή τον τέ περιιτενειν νομιοτέον, ιν ή ρινού 
βοών τοντέστι τών ασπίύων.

Γάρ superfluum esse dicitur ψ 9 Πάτροκλον κλαίωμεν' 
ό γαρ γέρας έστΐ θανοντων * ότι άντι τον τό γάρ γέρας, 
ή περισσός ό γάρ.

Quid de particula πέρ judicaverit Aristarchus, obscurum 
est. Adversativam eam esse identidem dixit Apollonius: ό πέρ 
έναντιωματικός έστι μετ αύξήσεως (conj. 518, 26. cf. 525 
et constr. 267, 28), velut in illo μήιε\ συ τόνιύ, αγαθός 
περ έών, άποαίρεο κοΰρην Α 275. Contra Α 131 μη$ 
όντως αγαθός περ έών, θεοείκελ’ Άχιλλεύ Κλέπτε νόω — 
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affirmativa potius esse videtur, unde εις τον δή μεταλαμ- 
βάνεται, ότι μή κυρίως τό δηλοΰμενον αυτού {τοΰ πέρ} 
απαιτεί ό λόγος (conj. 519, 3). Cum hoc consensit Aristo
nicus ad h. I.: ότι ιδίως χέχρηται τρ. πέρ συνδέσμω, αντί 
τοΰ γέ ή τού δή. Hinc Aristarchus videri potest etiam de 
principali particulae significatu idem statuisse atque Apollonius. 
Quod affirmatur quodammodo Aristonici scholio ad Φ 189: 
Χαλεπόν τοι έρισ&ενέος Κρονίωνος Παισίν έριζέμεναι, πο~ 
ταμοϊό περ έχγεγαώτα: ότι περισσός ο πέρ, ως έχει (ρ 46) 
μηδέ μοι ητορ Έν στ ή &ε ο σ ιν όρινε φυγόντι περ 
αίπύν όλε&ρον. Nam si particulam adversandi vim ha
bere credidit, quae neque huic loco convenit neque illi, non 
potuit non superfluam dicere. Contra non intelligimus quo
modo ad N 317 alnv oi έσσεϊται μάλα περ μεμαώτι μά- 
γεσ&αι — Νήας ένιπρήσαι, annotare potuerit: οτι ό πέρ 
σύνδεσμος περισσός. Nam hoc loco, si ullo, πέρ contrarie- 
tatis causa positum est.

Praeter illam particulae πέρ cum δή commutationem pau
cissimas conjunctionum enallagas notatas invenimus. Λέ in 
iis membris, quibus praecedentium causae enuntiantur, dici
tur pro γάρ esse: Z 360 μή με χά&ι£ 'Ελένη, φιλέουσά 
περ’ ουδέ με πει σεις. Θ 85 αλγησας δ' ανέπαλτο, βέλος 
δ' εις εγκέφαλον δϋ. Et haec propter sensum. Contra legi
bus syntacticis commotus est, ut μή in enuntiatione non pen
dente pro οΰ esse moneret. O 41 ϊστω νϋν τόδε γαϊα — 
μή δι έμήν ίότητα Ποσειδάων ένοσίχ&ων Πημαίνει Τρώας 
τε κα'ι "Εχτορα, τοϊσι δ' αρήγει: ότι η απαγόρευσες ή μή 
αντί αρνήσεως τής οΰ. Cf. proli, ad Nicanor, p. 111.

3*
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ΕΙΣ ΤΗΝ Α. .
, . 3 ύ Α3! ο» ό S1

πολλας J’ ιφθίμους ψυχάς 'Αιδι π ροίαψεν 
ήρώων, αυτούς δέ έλώρια τεύγ^ε κύ ν ε σ σιν,

5 οιωνοϊσΐ τε πάσΓ Η ιο ς δ ετελεί ετ ο βουλή, 
έξ ο ύ δ ή τ ά πρώτα δι α στ ή τ η ν έ ρ ίσ α ντε 
Άτρειδής τε άναξ άνδρών και δΐος ’Αγμλλεύς.

3: ότι κακώς τινές μεταγράφουσι πολλας ό'* ίφθί- 
μους κεφαλάς, ϊνα περιιρραστικώς τους ανδρείους και 
αγαθούς λίγη ίγθίμους κειραλάς. Α. Addidi secundum ίφ&ί— 
μους. Id recte scribi Α 55 , hic non, quod opponatur αυτούς 
(v. 4) v. A 55, H 330. L.

4. 5: ότι Ζηνόδοτος τούς δύο αθετεί' γίνεται δε τό 
προοιμίου κόλον. και προς τας ψυχας άντιδιέσταλκε τό αυ
τούς δέ, έπι τών σωμάτων. Α. Et annotaverat έλώρια non 
significare cibum, sed rapinam: E 684, v. Lehrs. Ar. p. 110.

5. Excidit refutatio lectionis Zenodoteae: οιωνοϊσΐ τε δαιτα. 
Ar. p. 95.

5. 6 ζΐιός ό' ετελείετο βουλή, έξ ού δή τά πρώτα: 
Άρίσταργος συνάπτει, ϊνα μη παρούσα τις φαίνηται βουλή 
καθ' Ελλήνων, άλλ’ άφ ού γρόνου έγένετο ή μήνις, ϊνα 
μή τά παρά τοϊς νεωτέροις πλάσματα (Ar. 191) δεξώμεθα. Α. 
Pro παρούσα malim προούοα: nam hac nota cavere voluit, ne 
quis credat jam ante Achillis iram hoc consilium a Jove captum 
fuisse, v. Ar. 191.

8 τις τάρ σφωε θεών i' ρ ι δ ι ξυνέηκε μαγεσθαι: 
ότι (Pluygers. ρ. 9) ό Ζηνόδοτος σφωϊ γράφει Α. cod. οφώιν. 
Ί\ς τάρ οφωι scribebat Zenodotus et alii enclilice, et hanc 
ipsam formam de tertia persona (eos) intelligebant. Apollon. 
constr. 167. pronom. 115. Lips.: ot περ} τον Σιδωνιον τή 
o<fO)i' άρέσκονται, ού καλώς. η γάρ σιρωϊ δυο πτώσεις έπι- 
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ύέγεται, νμεις και νμάς, ών ονάέτερον άρμόττει. το de 
σφωέ μάλλον τρίτον έστί δνικον προσώπου, και σημαίνει ίο 
αϊτούς- Similiter fere dixerat Aristonicus: v. ad K 546. L. 
Unum άρμόττει offendit: nam quod in omnibus Aristonici scho- 
liis αρμόζει legitur, non casu factum crediderim.

11 τον Χρνσην ητ ίμ a σε v αρητή ρα: dia την ταξιν 
τού άρ&ρον, τον άρητήρα Χρνσην. Α. 340 Φ 317 ρ 10 
(0). Apollon. constr. 66, 24.
12 ό γάρ ήλ&ε &οάς επί νήας * Αχαιών 

λνσόμενός τε &νγατρα φέρων τ άπερείσι άποινα, 
στέμματ έ'χων έν χερσίν έκηβολον 'Απόλλων ος- 
12. 13. 14 άστερίσκοΓ ον καλώς γάρ έν τοΐς εξής (372) 

μετετέ&ησαν. Α.
14 στέμματα: ότι ε&ος αντώ πλη&νντικώς άντι ενικού 

λέγειν. Α. Sequitur mox (28) στέμμα &εοϊο. L. ενικόν dedit 
Bekkerus; in cod. ένικώς esse ait Pluygers. p. 11.

20 naida d' έμοί λνσαί τε φίλην τά d' άποινα όέ- 
χεσ&αι. Huc pertinet quod a Villois. et Bekk. ad v. 23 rela
tum est: άπαρέμφατον άντι προστακτικού. A. V. BL 20. Apol
lon. constr. 78, 21 et pag. 14.

23 ai όεϊο&αί τ ίερήα και αγλαά ύέχ&αι άποινα- 
Aideio&at idem valet atque ώς ικέτην πρoadέχεa&aι: Λ124. 
Ar. 150.

24 αλλ’ ονκ Ατ ρε ΐ dη'Aγ α μέ μ ν ον ι ήιΑανε ΰνμώ: 
ότι Ζηνόόοτος γράφει αλλ' ονκ 'Ατ ρείάεω (sc. Άτρείό'εω 
' Αγαμέμνονος L.) ο de ποιητής άοτικήν άντι γενικής παρα- 
λαμβάνει. Α. Cf. ρ. 22.

26 μή σε γέρον κοίλησιν εγώ παρά νηνσί κιχείω: 
ότι (Pluyg. ρ. 8) άντι τού κιχείοιμι- Α. Cf. ρ. 10.

την d έγώ ον λύσω’ πριν μιν και γήρας επειοιν 
30 ήμετέρω ένι οΐκω, έν Αργεί, τήλο&ι πάτρης, 

ιστόν έποιχο μένην και έμόν λέχος άντ ιόωσαν.
29—31: α&ετοϋνται, ότι άναλνονσι την έπίτασιν τού 

νον καί την άπειλήν. τσμένισε γάρ καί ό Χρυσής νπηρε- 
τούσης αντής τώ βασιλεϊ. απρεπές ύέ καί τό τον Άγα~ 
μέμνονα τοιαύτα λέγειν. λ. νπηρετονσης pro είποιοης 
emendavit Lehrs. Herodian. ρ. 461.

29 πριν μιν καί γήρας επειοι: ον τούτο λέγει, ότι 
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γηράσασαν αυτήν τότε αποδώσει, άλλ ότι προτερον γηρασει 
ή έκείνω άποδο&ήοεται. Α. Cf. ad Σ 283 J2 551. L.

32 σαώτερος ώς κε νέηαι: ότι τό σαώτερος αντί τον 
απλού. Α. Cf. ρ. 30.

34 βή δ' άκέων παρά &ΐνα πολυφλο ίσ β οιο θα
λασσής: ότι Ζηνόδοτος διά τον γ άγέων. Α.

37 κλνθί μεν ά ργυρότοξ', ός Χρυσήν αμφιβέβη- 
κας: ότι κατά μεταφοράν εκ τετραπόδων νπερμαχεΐς. Α. 
Ε 21, 299 Θ 331 Ν 420 477 Ρ 4/ 80.

40 ή εί δή ποτέ τοι κατά πίονα μηρί' εκηα, 
ταύρων ήδ' αιγών, τό δέ μοι κρήηνον έέλδωρ.

τό δέ (Pluyg. ρ. 11): ότι περιττός ό δέ συνήθως αντώ. Κ. 
Cf. ρ. 33.

42 τίσειαν Λαναοί: ότι Ζηνόδοτος τΐσαιεν. A. cod. 
τίσειεν.

44 βή δέ καύ Ούλνμποιο καρήνων: ότι ορος ό 
Όλυμπος’ τά γάρ κάρηνα έπϊ όρους. A. Ar. 169.
46 εκλαγξαν δ’ άρ’ οίστοι έπ ώμων γωομένοιο, 

αυτού κινήθ εντός' ό d’ ήιε νυκτί έοικώς: ότι Ζη
νόδοτος άμφοτέρους ήθέτηκεν, ον καλώς. A. Et Zenodotuin 
non recte scripsisse ννκτι έλνσθείς: Μ 463. L.

50 ονρήας μέν πρώτον έπώχετο και κάνας αρ
γούς: ότι ονκ ορθώς τινές ονρήας τούς φύλακας, άντιδια- 
οτέλλει γάρ διά τού αντοιοι (51). Α. ψ 111.

51 βέλος έγ^επενκές: ότι μεταφορικώς από τής πεύκης. 
Α. Pluyg. ρ. 8, cf. schol. AD ap. Bekk. Fortasse hoc Ari
stonici est.

53 έννήμαρ μέν άνά οτρατόν ωχετο κήλα θεο'ιο. 
Fuit annotatio de significatu vocis κήλα: Λ 584.

56 οράτο: ότι Ζηνοδοτος ορήτο γράφει' άγνοεΐ δέ ότι 
δωρικόν γίνεται. Α. Cf. ad v. 198.

59 ' Λτ ρεί δη, νύν άμμε παλιμπλαγχ^έντας ο/ω 
άψ απονοστήσειν, εϊ κεν&άνατόνγε φύγοιμεν: 

ή διπλή προς την ιών νεωτέρων ιοτορίαν, ότι έντεύ&εν την 
κατά Μνοίαν ιστορίαν έπλασαν. Α. Cf. ad 71 et Ar. 101. 
In repetito ιστορίαν offendo; pro allero fortasse fuit έφόρμι- 
οιν vel tale quid. Et dixerat πάλιν significare retro non Herum: 
BL ad h. 1. et /1 326,
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60 εϊ κεν: ότι Ζηνόδοτος οϊ κεν γράφει, ον καλώς’ 
καλή γάρ ή άπόγνωσις τής σωτηρίας. Α.

62 αλλ’ άγε δή τινα μ\άντιν έρείομεν ή ίερήα, 
ή και ον εϊροπόλον: ή διπλή, ότι μάντις γενικώς, 

ίερεύς δε κα'ι όνειροπόλος ειδικώς, είδη μάντεων· Ζηνόδο
τος δέ η&έτηκεν αυτόν {ν. 63), μήηοτε δέ ονειροκρίτην 
νπείληφεν, ούκ ορ&ώς. Α. Cod. οίωνοπόλος pro όνειροπόλος. 
Quid significet όνειροπόλος, ν. ad Ε 149.

65 εϊ ταρ ο γ' ενγ^ωλής έπι μέ μφετ αι: ότι ελλείπει ή 
περί. Α. Cf. ρ. 26.

68 κατ' αρ εζετο: ότι Ζηνόδοτος γράφει έκα&έζετο. 
ούκ έά δέ έλληνίζειν τον Ομηρον’ ώσπερ γάρ ουδέ λέγει 
έκατέβαινεν , όντως ουδέ έκα&έζετο. Α. Pro ουδέ λέγει ϊη 
cod. esse ait Pluyg. ρ. 11. ούδεις λέγει: quod si est, falsum est.

ήτοι ό γ' ως είπων κατ' άρ' έ’ζετο, τοϊσι δ ανέστη 
69 Κάλχας Θεστορΐδης: ότι Ζηνόδοτος γράφει μάν- 

τις Θεστορΐδης. Α. Collato Aristonici scholio ad J2 77 con
jici certe poterit, cur Zenodotus hanc lectionem praetulerit. 
Scilicet Achilles generatim dicit: άλλ' άγε δή τινα μάντιν 
έρείομεν (62), neque Calchantem nominatim appellat. Hinc cen- 
suisse videtur Zenodotus, eum qui respondeat, necessario ut 
vatem esse significandum. Aristarchus contra dixisse videtur, 
hoc nequaquam esse necessarium et attulit locum illum ex ul
timo libro, ubi έζ ονόματος μή καλέσαντος τον Λιός ή προς 
ταντα τεταγμένη *Ιρις υπακούει.

71 και νήεσσ ήγήσατ 'Αχαιών Ίλιον εισω: ότι 
άντι τον νεών. (cf. ρ. 22). και ότι Κάλχας ήγήσατο τοϊς Ελ- 
λησι καϊ ούγ) Τήλεφος, ώς τινες νεώτεροι (Ar. 190). και τό 
εϊσω άντι τοΰ εις. (Ar. 142). Α.

73 ο σφιν εύφρονέων άγο ρήσατ ο και μετέειπεν: 
ότι (Ρ1. ρ. 8) Ζηνόδοτος γράφει' ός μιν άμειβόμενος επεα 
πτ ερόεντ α προσηνδα. Κ μίν pro αυτούς, quod reiciunt 
Aristarchei: ν. ad Κ 127, Apollon. pron. p. 108. L.

80 κρεί σσων: ότι Ζηνόδοτος χωρ'ις τον ν γράφει, τά 
δέ τοιαντα συγκριτικά έχει έπι τής εύ&είας τό ν. Α. Cod. 
εύσύγκριτα pro συγκριτικά. Correxit Bekkerus.

83 συ δέ φράσαι εϊ με σαώσεις: ότι Ζηνόδοτος γρά
φει φράσον. μάλλον δέ τό φράσαι αρμόζει. Κ. Ar. 94.
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85 οϊσ&α: 'ότι οισ&α χωρίς τού ο. όντως γαρ λέγει 
διά παντός" οΐσ&α’ τίη τοι ταύτα {Α 365). οίσ&α γέ
ρον {δ 465). Α.

86 Κάλχαν: ότι Ζηνόδοτος χωρίς τον ν Κάλχα, τα 
δέ εις άς λήγοντα, dia τον ντ κλινόμενα έπί τής γενικής, 
έχει την κλητικήν εις ν, Θόαν, Αίαν. Α. Cf. adiV68, 222.

93 ον ταρ ό γ' ενχωλής έπιμέμφεται, ούδ εκατόμβης 
αλλ' ένεκ α ρητήρος, ον ητΐμησ 'Αγαμέμνων.

ενχωλής έπιμέμφεται". ότι ελλείπει τό περί, καί περισσόν 
τό έπιμέμφεται. Α. Ego suspicabar: καί κοινόν τό έπιμέμ
φεται sc. έπί τον έξης", ν. adn. seq. et ad A 56 Φ 479 ^183. 
Contraria corruptela est /416 {κοινόν pro περισσόν). Lehrsius 
hunc locum ita sanare mavult: καί περισσόν τό έπί έν τώ 
έπιμέμφεται, ut S 54 Τ 62. Cf. ρ. 26.

96 τοννεκ' άρ' άλγεα εδωκεν έκηβόλος ηδ έτι δώ
σει: ά&ετεΐται, ότι περισσός' πρόκειται γάρ’ αλλ ενεκ 
άρητήρος, όν ήτίμησ 'Αγαμέμνων, το δέ έπιμέμφεται 
από κοινού δει λαμβάνειν. ABL. Hoc scholium a Vili, et Bekk. 
injuria ad v. 94 relatum est.
98 πριν γ από πατρί φίλω δομέναι έλικώπιδα κον ρην 

απ ριάτην, άνάποινον: ότι ον κατά προσηγορΐαν την 
απριάτην λέγει, άλλ' αντί τον άπρατί’ καί παράλληλον τό 
άνάποινον" τό γάρ αντό δι άμφοτέρων δηλονται. Α. Ut hic 
κατά προσηγορΐαν, ita / 446 κατά μεσότητα Λ 186 κα- 
τ'έπί&ετον. De παράλληλον cf. adJV276.

100 τότε κέν μιν Ιλασσάμενοι πεπί&οιμεν: ότι 
Ζηνόδοτος γράφει αΐ κέν μιν. γελοϊον δέ διστακτικώς λέ- 
γειν τον μάντιν. ABL.’

πεπί&οιμεν: όμοιόν έστι τώ ρηιδίως πεπι&εϊν (/184). 
εϊω&ε δέ τούς δευτέρους αορίστους άναδιπλασιάζειν. Α. Cf. 
ρ. 11 not. 1.
103 άχννμενος" μένεος δέ μέγα φρένες άμφιμέλαιναι 

πίμπλαντ , όσσε δέ οί πυρί λαμπετ όωντι έίκτην. 
103: τοΰτω τώ στίχω καί τώ π ίμπλαντ όσσε δέ οι 

παράκειται αστερίσκος, ότι αμφότεροι εις την 'Οδύσσειαν 
(δ 661) μετάκεινται ονκ όρ&ώς. Α.

105 Κάλχαν τα πρώτιστα κακ όσαόμενος προς- 
έειπεν: ότι από τών όοσων κακώς ύπιδόμενος, ονκ από
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νής όσοης, τής φωνής, κακολογήσας' ου γάρ γρήται Ομβ
ρος τή όσση ψιλώς επί τής φωνής, μάλλον δέ έπί τής &είας 
κληδόνος. Α. Αγ. 96.
106 μάντι κακών, ον πώποτέ μοι τό κρήγυον είπας.

αίεί τοι τά κάκ' έστί φίλα φρεσί μαντενεσϋαι: 
ότι άπαξ εϊρηται το κρήγνον (Αγ. 14), καί ουκ εστιν άλη&ές 
αλλ αγα&ον" αντιδιαστέλλει γοϋν έπί τό αίεί τοι τά κάκ' 
έ στ ί φίλα. Α.

καί νυν έν Λαναοισι &εοπ ροπ έων αγορεύεις, 
110 ως δή τοΰδ' ένεκα σφιν έκηβόλος άλγεα τεΰγει, 

ούνεκ' έγώ κοΰρης Χρυσηίδο ς άγλά' άποινα 
ουκ ε&ελον δέξασ&αι.
110: α&ετεΐται, ότι αιρόμενου τούτον σύντομος γίνεται 

η ερμηνεία καί ούδέν έλλιπές έγονσα. ΑΒ.
αλλά καί ώς έ&έλω δομέναι πάλιν, εί τό γ' ά με ιν ο ν’ 

117 βούλομ' έγώ λαόν σών έμμεναι ή άπολέσ&αι.
117: ότι Ζηνόδοτος αυτόν ή&έτηκεν, ώς τής διανοίας 

ευήθους ούσης’ ου δει δέ αυτόν ίδια προφέρεσ&αι, αλλά 
συνάπτειν τοΐς άνω" έν ή&ει γάρ λέγεται. Α. Sensum esse 
dicit Langius (Gott. Gei. Anz. 1851 p. 940): hunc versum tum 
demum recte intelligi, si non separatim sed conjuncte cum 
praecedentibus pronuncielur et intelligatur. Quod (si recte in
terpretatus sum) haud ita longe distat ab eo, quod proposui in 
proli, ad Nicanor, p. 112: Aristarchum cavere voluisse, ne ante 
hunc versum majus intervallum a pronunciantibus fieret.

τριπλή τετραπλή τ άποτίσομεν, α ’ί κέ πο&ι Ζεύς 
129 δώσι πόλιν Τροιην εύτείχεον έξαλαπάξαι: 
ότι Ζηνόδοτος γράφει Τροιην, ώς έπί την Ιλιον βουλόμέ
νος γενέσ&αι την αναφοράν, άπι&άνως’ άδηλον γάρ ήν εί 
έλοϋσιν αυτήν. εστιν ούν ό λόγος περί μιας πόλεως τών 
περίοικων" (ν. ad 164) ταΰτας γάρ έπόρ&ει ό ' Αγιλλεύς. διό 
καί έν τρισί σνλλαβαϊς αναγινώσκεται. Α. Et ευτεί^εον πό
λιν non tantum de sola Troja dici: Π 67. L.
131 μη δ' ούτως, άγαμός περ έων, ΰεοείκελ' Αγιλλεΰ 

κλέπτε νόω: ότι ιδίως κέγρηται τώ πέρ συνδέσμυ^ 
αντί τού γέ ή τού δή. Α. Cf. ρ. 35.
J33 ήέ&έλεις όφρ αυτός έγ^ης γέρας, αύτ άρ ε μ' αύτ ω ς 

ήσύαι δενόμενον, κέλεαι δέ με τηνδ αποδοϋναι.
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133. 134: ά&ετοΰνται, ότι εύτελεΐς τή συν&έσει καί τή 
διανοία και ιιή άρμόζοντες ' Λγαμέμνονι. Δ.
135 άλλ’εί μεν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Αχαιοί, 

ά ρσαντ ες κατά &νμόν, όπως αντάξιον έσται' 
εϊ δέ κε μή δώωσιν, έγω δέ κεν αυτός έλωμαι — 
136. καλώς άν έγοι in talibus supplent Aristarchei. /7559. L. 
137 εγώ δέ κεν αυτός έλωμαι: οτι περισσεύει ό δέ 

(cod. κέ cf. ρ. 9) σύνδεσμος, και τό ρήμα ηλλακται, έλωμαι 
άντι τοΰ έλοίμην. ούτως δέ γίνεται περισσός ό άξω ελών. Α. 
138 ή τεόν ή Λίαντος ιών γέρας, ή Όδυσήος

άξω ελών' ό δέ κέν κεχολώσεται, όν κεν ϊκωμαι.
139 : ά&ετειται, ότι πλήρης ό λόγος, αλλαγής γενομένης 

ιοΰ ρήματος έλωμαι αντίτοΰ έλοίμην. καί ενη&ες τό προς- 
κείμενον ό δέ κεν κεχολώσεται' πώς γάρ ούκ έμελλε 
χολοΰσ&αι; Α. Ar. 360.

141 νυν δ άγε νήα μέλαιναν έρύσσομεν εις άλα 
δίαν: ότι τό έρύσσομεν άντι τοΰ έρύσωμεν' συνέσταλται 
γάρ. Α. Cf. ρ. 13.

έν δ" έρέτας έπιτηδές άγείρομεν, έν δ' έκατομβήν 
143 &είο μεν, άν δ' αύτήν Χρυσηίδα καλλιπάρηον

βή σομεν.
143 : ότι Ζηνόδοτος αυτόν ή&έτηκεν. αναγκαίος δέ ό 

περί τής Χρυσηίδος λόγος' ταύτης γάρ ένεκα έγένετο καί ό 
λοιμός. Α.

148 τον δ άρ' ύπόδρα ίδών προσέφη πόδας ώκύς 
' Λ χιλλεΰς: τό σημεϊον ότι — Quae sequuntur, Aristonici 
non sunt. Sin autem diple punctis notata recte habet, ad Zeno- 
doti lectionem hoc scholium spectavit. Qui quum M 230 pro 
τον δ' άρ' ύπόδρα ίδών προσέφη κορυΟ αίολος ' .Εκτωρ muta
verit τον ό’ ήμείβετ' έπειτα, suspicio erit etiam hunc locum 
ab eo aliter scriptum fuisse , ac nunc est.
158 αλλ« σοί, ώ μέγ' αναιδές, άμ' έσπόμεΟ', όφρα σύ 

χαίρης,
τιμήν ά ρνν μ εν ο ι Μενελάω σοί τε κυνώπα, 
προς Ί'ρώων' τών οΰ τι μ ετατρέπ η ούτ άλεγί ζεις: 

ότι Ζηνόδοτος γράφει τιμήν άρνΰμένος καί τον εξής 
ή&έτηκεν. ήγνόηκε δέ ότι ή τιμή νΰν άντι τής τιμωρίας 
κειται’ καί τό αρνύμενος ούκ έοτι λαμβάνων, άλλό αντί τού
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είσπραττομενος παρά Τρώων. Α. Debebat potius: αλλα τό 
αρννμενοι αντί τού έισπραττόχιενοι παρά Τρώων. De τιμή 
idem obs. Ρ 92. Cf. Ar. 153, 365.
163 ον μεν σοί ποτέ Ιοον εχω γέρας, όππότ Αχαιοί 

Τρωων έκπέρσωσ ενναιόμενον πτολίε&ρον.
163 ότι Ζηνόδοτος γράφει ούδ’ ότ 'Αχαιοί. ήγνόηκε 

δέ ότι ήλλακται τό εχω άντι τον εογ^ον. Α. Cf. ρ. 4.
164 : ότι φανερόν έκ τούτου, ώς και έν τοΐς επάνω (129) 

περί τίνος των περιχώρων έστι πόλεων ό λόγος, και ότι ό 
χρόνος ήλλακται, έκπέρσωσιν αντί τον έκπέρσουσιν. AL. 
Ultima (quibus non uti debebam Philol. VI p. 677 not.) recte 
habere non possunt. Nam eum qui explicuit: si Graeci ex
pugnabunt (έκπέρσουσι) urbem Trojanorum, de ipsa Troja co
gitasse apparet: quod aperte pugnat cum explicatione Aristarchi, 
qui hoc de oppido aliquo in agro Trojano sito intellexit, quod 
illo tempore jam expugnatum esset; unde praesentia έ\ω et 
έρχομαι (168) praeteritorum significationem habere voluit. For
tasse verba ότι ό χρόνος ήλλακται pertinent ad v. 165, ut sit 
διέπουσι άντι τον διεϊπον.
167 οοι τό γέρας πολύ μεϊζον, εγώ δ' ολίγον τε φί

λον τε
ερχομ εχων έπί νήας, έπεί κε κάμω πόλε μίζων: 

ότι δνναται νφ έν κεκάμω, δύναται (ins. δέ} και χωρίς κε 
κάμω' (ρ. 11) καί ότι ήλλακται ό χρόνος, έρχομαι άντι τον 
ήρχόμην (ρ. 4) Α.
170 ούδέ σ οίω

έν&άδ άτιμος έών αφενός καί πλούτον αφύζειν: 
ότι ή πτώσις ένήλλακται’ άντι γάρ γενικής κέγρηται ονο
μαστική’ αντί τον ούχ υπονοώ δέ σε έμον όντος άτιμου 
πλουτήσειν. Α. σε έμού scripsi pro σου. Cf. ρ. 19.

πάρ εμοιγε καί άλλοι,
175 οϊ κέ με τ ιμήο ου σ ιν: ότι περισσός ό κέ σύν

δεσμος, ή τό τιμήοονοιν αντί τού τιμήοειαν. Α. ' Η pro καί 
corr. L. Cf. ρ. 11.

176 εχ&ιοτος δέ μοί έσοι διοτ ρεφέων β αοιλήων: 
ότι συγκριτικά (immo ύπερ&ετικώ) αντί απλού έχρήσατο. Α. 
Cf. ρ. 31.

177 αιεί γάρ τοι έρις τε φίλη πόλεμοί τε μάγαι
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τε: οβελός ούν άστερίοκω ότι ένταΰ&α ουκ ορ&ώς κεϊται, έν 
δέ τή Αιομήδους άριοτεία (891). Α. Cod.,: άστερίοκος , ότι 
ένταύ&α όρθώς κεϊται, έν δέ τη ' Οδύσσεια ον. In Odyssea 
nec hic versus legitur, nec similis.

184 πέμψω, εγώ δέ κ άγωΒρισηίδα καλλιπαρηον: 
ότι τό άγω άντι του άγοιμι. Α. Cf. ρ. 9.

διάνδιχμχ με^ρμήριξεν,
190 ή ο γε φάσγανον οξύ έρυσσάμενος παρά μηρού 

τούς μεν άναστήσειεν, ό δ? Ατ ρείδην έναρίζοι, 
ηε χόλον π αν σειεν έρητνσειέ τε &υμόν.

διάνδιχα: ότι δύο έμερϊμνησεν ουκ εναντία άλλήλοις, όπερ 
έκλαβών τις προσέ&ηκεν ηε χόλον πανσειεν. Α.

192 : ότι εκλύεται τά τής οργής' διό ά&ετεϊται. Α.
έως ο ταύ& ώρμαινε κατά φρένα καί κατα &νμον, 
έλκετο δ' έκ κολεοΐο μέγα ξίφος, ηλΰε δ Α^ήνη

195 ού ρανό &εν" προ γάρ ήκε &εά λενκωλενος Ηρη 
άμφω όμως &νμώ φιλέουσά τε κηδομένη τε.

ήλ&ε δ' Ά&ήνη: ότι (Pluyg. 8) περισσός ό δέ σύνδεσμος. Α. 
Cf. ρ. 33.

195 . 196: οβελός συν αστερίσκο} (sc. ad utrumque), ότι 
ουκ όρ&ώς έκ τού ποιητικού προσώπου λέγονται. Α. V. ad 
208 sq. Scripsi λέγονται pro λέγεται. Τό ποιητικόν πρόσω- 
πον est ό ποιητής.

197 ξαν&ής δέ κόμης έλε Πηλείωνα: ότι όντως λέ
γει τον Πηλείωνα τής κόμης είλεν, ονχί τον Πηλείωνος την 
κόμην, άγνοησαντες δέ τινες γράφουσι ξαν&ήν δέ κόμην 
(cod. ξαν&ής δέ κόμης) έλε Πηλείωνος. Α. Cf. ρ.21 not. 1.

198 οράτο: ότι Ζηνόδοτος γράφει όρήτο" τούτο δέ Λώ- 
ριον. Α. ν. ad 56.

203 η ϊνα ϋβριν ίδη: ότι χωρίς τού σ ιό ίδη. λ. Cf.p.2.
204 αλλ' έκ τοι έρέω, το δέ καί τελέεσ&αι όίω: ότι 

Ζηνόδοτος γράφει τό δέ καί τετελεσμένον έοται. τούτο 
δέ τή Α&ηνά αρμόζει μάλλον διαβεβαιούν. Α.

ηλ&ον έγιό πανσασα τό σόν μένος, α’ί κε πί&ηαι
208 ουρανο&εν' προ δέ μ' ήκε &εά λενκωλενος'Ηρη 

άμφω όμως &υμώ φιλέουσά τε κηδομένη τε.
208. 209: ότι αμφοτέρους Ζηνόδοτος η&έτηκεν. οικείως 

δέ μάλλον κεΐνται εις προτροπήν τού Άχιλλέως (ν. ad 195 sq.). Α.
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212 ώό'ε γάρέξερέω, τό δέ και τετελεσμένονεστα ι: 
ότι Ζηνοδοτος γράφει τετελέσ&αι όίω. τούτο δέ Άγιλλεΐ 
ηρμοζεν (ν. ad 204). Α.

216 γρη μεν σφωίτερόν γε &εά έπος είρύ σσασ&αΐ'. 
όιι προς δύο αμείβεται' τό γάρ σφωίτερόν έστι δνικόν. κα
κώς αρα α&ετεΐ Ζηνόδοτος τον προ δέ μ’ ηκε &εά λευκώ- 
λενος Ηρη καί τόν άμφω ομώς &υμώ φιλέουσ ά τε κη- 
δομένη τε (208 sq). Α. Scilicet Zenodotus σφωίτερόν acce
pit pro plurali. L.

218 ός κε &εοΐς έπιπεί&ηται, μάλα τ έκλυον αυ
τού: προς το σχήμα, ότι ού κλΰουοιν εϊπεν ή άκούσονται. 
Α. Cf. ρ. 6.

η, και έπ άργυρέη κώπη σχέ&ε χεΐρα βαρειαν, 
220 άψ δ? ές κουλεόν ώσε μέγα ξίφος, ούδ' άπί Οησεν: 
όιι (ΡΙ. ρ. 9) Ζηνόδοτος μεταγράφει ως είπών πάλιν ώσε 
μέγα ξίφος ου δ' άπί&ηοε καί τούς δύο ένα έποίησεν. Α.

ή δ? Ούλυ μπον δέ βεβήκει
222 δώματ ές αίγιόγοιο Λιος μετά δαίμονας άλ

λους. Hunc versum ab Aristarcheis obelo notatum puto: v. 
ad 424. Sed Schol. AV quod Ar. p. 363 inter Aristarchea re
latum est (quo ut Aristarcheo usus est Hauptius Zus. zu Lach- 
manns Betr. uber die Ilias p. 99) nunc ab Aristarcho abjudi
candum esse censemus. Nam vix μετά δαίμονας άλλους ex
plicare potuit: εις τόν των δαιμόνων τόπον. L. Contra Ari
stonici esse videtur, quod in cod. A. esse dicit Pluygers. p. 9: 
ότι άντι τού επί sc. τό μετά. ν. Did. ad 423.

225 οίνοβαρές, κυνός ΰμματ έχων, κραδίην δ' 
έλάφοιο'. ότι Ζηνόδοτος τούτον τον τοπον η&έτηκεν, έως 
τού ναι μά τόδε σ κή π τ ρον (234). Α.

232 η γάρ άν 'Ατρείδη νύν ύστατα λωβήσαιο: ότι 
τό εύκτικόν άντί παρεληλυ&όιος οριστικού τού έλωβήοω πα- 
ρείληπται , ώς καί νύ κεν ένϋ? απόλοιτ ο άναξ άνδρών 
Αινείας (Έ 311). Α. Ipsa verba Aristonici haec non sunt 
(v. p. 7), sed idem observavit. L. Ut patet ex ejus adnota- 
tione ad B 242.

244 ότ άριοιον 'Αφαιών ούδέν ετιοας. Notaverat 
Aristonicus (ut ad A 412): ότι τό δεν παρέλκει. Cf. quae 
sunt in A. L.
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249 μέλιτος γλυκίωγ ρέεν αύδή: ότι (Ρ1. 8) Ζηνό
δοτος χωρίς τον ν γράφει γλυκίω. τα δέ τοιαϋτα συγκριτικά 
έχει τό ν. Α.

γενεαί μερόπων αν & ρώπ ων
251 έφ&ια&\ οϊ οι πρόσ&εν άμα τράφεν νδ' έγέ- 

νοντο: ότι Ζηνόδοτος γράφει αϊ οί. Α. Cf. ρ. 32.
260 ήδη γάρ ποτ έγώ και άρείοσιν ήέπερ ήμϊν

άνδρά σιν ώ μίλησα: ότι Ζηνόδοτος γράφει ήέπερ 
ύ μιν αντί τον ήμϊν. έφΰβριστος δέ ό λόγος, διά δέ τον 
ημϊν καί εαυτόν συγκαταρι&μεϊ καί πάντας τους κα&' αυτόν. Α.

262 ου γάρ πω τοίους ’ίδον άνέρας ουδέ ίδωμαι: 
ότι παραλέλειπται ή μή άπαγόρευσις. έστι γάρ ουδέ μή 
ίδωμαι όμοιον τώ πλη&νν δ’ ονκ άν εγώ μυΟησομαι 
ον δ' όνομήνω (Β 488). Α. Cf. ρ. 33.

270 τηλό&εν έξ άπίης’. ότι παραλλήλως τηλό^εν έξ 
άπίης. οί δέ νεώτεροι έξεδέξαντο την Πελοπόννησον. Α. Ar. 
233 et de παραλλήλως ad Ν 276.

271 κατ' εμ αυτόν', ότι Ζηνόδοτος γράφει κατ' έμωυ- 
τον. τό δέ πλήρες εμέ αυτόν. Α.

272 μαχέο ιτ ο: ότι άντι τού μάχοιτο. Α. Cf. ad 344.
275 μήτε σύ τόνδ' άγαμός περ έών άποαίρεο 

κουρήν: ότι άρχαικώς (Cf. ρ. 1) τον δ' άφαιρού , ούχι τούδε 
(ρ. 21). Α.

276 μήτε σύ Πηλειδή&ελ' έριζέμεναι: ότι έγκε- 
κλιμένως άναγνωστέον, ϊνα διαλΰηται εις τό έ&ελε. Α. Cf. 
Λ 217.
290 εί δέ μιν αίχμητήν έ&εσαν &εοϊ αίέν έόντες,

τ ον ν εκά οί προ&έουσιν ονείδεα μυ &ή σ α ο & α ι: 
ότι συνήθως έαυτώ προ&έουσιν τά ονείδη. Α. Sc. ut neutrum 
plurale cum verbo plurali conjunctum sit. Cf. p. 15.
295 άλλοισιν δη ταϋτ έπιτέλλεο' μή γάρ έμοιγε

σή μα ιν ' ου γάρ έγωγ' έτι σοι πείσεσ&αι όί ω.
295: κοινόν τό έπιτέλλεο, καί ό γάρ περισσός ό εξής’ 

διό ά&ετείται. Α. Haec ita fere scripta fuerunt: κοινόν τό 
έπιτέλλεο καί έπί τό μή γάρ έμοιγε’ περισσός ούν ό εξής' 
διό ά&ετεϊται. Cf. ad 443.

299 έπεί μ ά φελέσ & ε γε δόντες: όιι Ζηνόδοτος 
γράφει έπεί ρ έ&έλεις αφελέσ&αι. οργή δέ κοινωνεΐ εις

4 
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άπαντας, τον αίτιον τής άφαιρέσεως άγνοών (i. e. rationem 
non habens). Α. οργή pro έ’ργωβίτόν αίτιον pro την αιτίαν L. 
Lobeck Aglaoph. ρ.18 not. docuit κοινωνεϊν dici pro κοινοΰν. L. 
Nihilominus scribendum puto κοινοποεΐ, quo verbo utitur A 343 
A 659. Ceterum ante τον αίτιον vel ώσεί inserendum 
erit. Et dixerat h. 1. de conjunctione verbi άφαιρεϊσ&αι cum 
accusativo personae: E 156 Π 59. Cf. p. 21.

300 τών d’ άλλων a μοί έστι. Reliqua sorte, Brisei
dem παρ' ' Αγαμέμνονος έξαίρετον accepit: 7 367.

307 ήιε σύν τε Μενοιτ ιάδη και οίςέτάροισιν: ότι 
είπών τό πατρωνυμικόν παρέλιπε τό κύριον- Α. Sc. nunc 
primum Patrocli fit mentio, v. Haupt Zus. zu Lachm. p. 99 et 
contra Naegelsbach Anm. z. Ilias, ed. 2. p. 78.

320 Ευρυβάτηνι ότι και ετερος Εύρυβάτης, Όδυσ- 
σέως κήρυξ {Β 184). ή δέ αναφορά πρός τον Πυλαιμένην 
(Ν 658). Α. Cf. 7 170.

323 χειρός έλόντε άγέμεν: ότι χειρός έλόντε άγέ
μεν Άρίσταρχος (cod. άγειν ' Αριστόνικος ν. qu. ep. 49), ϊνα 
τό δυικόν εύδηλον ή' αμφίβολον γάρ έσται, εάν κατά συνα
λοιφήν άναγινώσκωμεν. Α. Ita scripsimus et Aristonico tri
buimus, quum non appareat, utrum id quod Pluygers. p. 7 „le- 
gendum essea dicit (ούτως χ. έ. άγέμεν Άρίσταρχος κτλ.) in 
codice scriptum sit an ab ipso conjectum.

324 εί δέ κε μη δώησιν, έγώ δέ κεν αυτός έλω- 
μαι: πρός τό σχήμα, ότι ελωμαι αντί τον [έλονμαι ή] 
έλοίμην. Α. (Pluyg. ρ. 7). Verba uncinis inclusa in cod. 
deesse dicit Pl. p. 10, et desunt apud Vili.: sed quin ab Aristo
nico posita fuerint minime dubito. Cf. p. 9.

330 ούδ άρα τώ γε ίδων γή&ησεν Άχιλλεύς: 
ότι έκ τον έναντίου το έναντίον ακουστέον * ονκ έγή&ησεν 
άλλ' έλυπή&η. Α. Ar. 14.

336 ό σφώι προίει: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει 
συν τώ ν, ό σφώιν. τούτο δέ σημαίνει υμών ή ύ-μϊν, ών 
ονδεν αρμόζει τώ λόγω, αλλά το υμάς. Α.

340 καί πρός τού βασιλήος άπηνέος: ή διπλή ότι 
το άρ&ρον μετάκειται. εδει δέ πρός τού απηνέος βασιλήος 
(Bekk. και παρά τού βασιλήος). και άνω (11) κατά τό οϋ- 
νεκα τον X ρύσην ήτίμασ (ita pro ήτίμασεν) άρητήρα.
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Α. Quod Bekk. dedit, propius ad verum accedere videtur, 
quam quod Vili.

344 μαγέοιντο. Notaverat formam sine dubio Aristo
nicus: v. ad 272. L.

351 χεϊρας όρεγνύς: loti Ζηνόδοτος γράφει χεϊρας 
αναπτάς. Α.

364 ότι τό β αρυστ ενάχων κατά βαρειαν τάσιν. Α. 
Pluyg. ρ. 5. Cf. Ar. ρ. 315.

365 ο Ιο θα · τ ί ή τ οι ταΰτ α i δυ ίη πάντ άγο ρεύω: 
ότι παλιλλογεϊν παρήτηται (cf. ad Π 747, Ar. ρ. 358). άλ- 
λότριοι άρα οϊ επιφερόμενοι οτίχοι εϊκοοι επτά. Α. Cf. 2444. 
Et dixerat fortasse de οΐσθα sine g finali scribendo: v.85. De 
versibus 372—75 v. ad 12—14.

393 άλλα ού, εϊ δύνασαί γε, πε ρ ϊ σ χε ο παιδος 
έήος: ότι Ζηνόδοτος γράφει έοΐο. Α, qu. ep. 66.

396 πολλάκι γάρ σεο πατρός ενϊ μεγάροιοιν 
ακόυσα: η διπλή ότι απο τούτον τον στίχου εως τον τον 
και ύπ έδδεισαν (406) Ζηνόδοτος αθετεί. Α. Cf. ad 504 
et Ar. 353.

399 όππότε μιν ξυνδήσαι Ολύμπιοι ήθελον 
άλλοι. Fuit Aristonici nota, Olympios intelligi non posse Ti- 
tanes: a 279 (0 225). Unde apparet, qui Titanes intelligerent, 
jam ante Aristarchum fuisse. L.

400 Ήρη τ ήδε Ποοειδάων και Παλλάς Άθήνη. 
Παλλάς Άθήνη: ότι Ζηνόδοτος γράφει Φοίβος 'Απόλ
λων. άφαιρεϊται δλ τό πιθανόν επίτηδες γάρ τούς τοϊς 
"Ελλησι βοηθούντας θεούς ήχθρευκέναι ζΐιί φησιν, ϊνα μάλ
λον άκούοιτο Θέτις. BL?

402 μακρόν Όλυμπον: ότι μακρόν τόν Όλυμπον 
ως όρος’ τόν δε ούρανόν ενρνν. Α. Ar. 168.

404 Αιγαίων ’ ό γάρ αύτε βίη ον πατρός άμεΐ- 
νων: οτι Ζηνόδοτος γράφει ό γάρ άντε βίη πολύ φέρ- 
τατος απάντων (puto άλλων L. Etiam Eustath. 124, 40: 
φέρτερος απάντων) όπποοοοι ναίονο νπό Τάρτα ρον 
εν ρωεντ α. ονκ εοτι δε των Τιτάνων ό Αίγεύς, άλΧ ενά- 
λιος δαίμων ’ ούτως γάρ και η σύγκρισις λαμβανομένη προς 
τόν Ποοειδώνα λόγον έξει. Α. Ar. 183.

405 ός ρα παρά Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γα ίων:
4 * 
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ότι έντεν&εν έη} τον ' Αρεως λέγεται ονκ όρ&ώς παρ δέ 
Αιι Κ ρον ί ων ι κα&έζετο κνδεϊ γαίων {Ε 906). Α.

412 οτ’ άριοτον Άχα ιών ονδέν έτισεν: ότι το δεν 
παρέλκει. AL.

420 ειμ' αντή πρός Όλνμπ ον άγάννιφον: οτι 
όρος ό "Ολυμπος. Α. Ρ1. ρ. 9.

Ζενς γάρ έςΉκεανόν μετ' άμνμονας Αί&ιοπήας 
424 χ&ιζός εβη κατά δαιτα, &εοι ό' άμα παντες 

εηονται: ίοτέον δέ ότι τινές γράφονσι μετά δαίμονας άλ
λους’ διό άϋετειται. Α. Mihi haec sic fere scripta esse videntur·’ 
ότι τινές γράφονσι μετά δαϊτα' διό ή διπλή. και ότι μά
χεται τό μετά δαίμονας άλλονς (vs. 222)· διό ά&ετειται (ν. 
ad vs. 222). In textu Hom. Villois. appositus ad hunc versum 
424 obelus errore irrepsisse putandus est. L.

429 χωόμενον κατά &νμόν εΰζώνοιο γννα ικος: 
ότι ελλείπει ή περί’ εστι γάρ περί γυναικός. Α. Cf. ρ. 26.

434 ίστοδοκη πέλασαν π ροτ ό ν ο ισ ιν υφέντες·’ 
Αρίσταρχος αφέντες, Ζηνόδοτος νφέντες. Α. Ita Bekk. et 

Vili. Duo ultima verba si desunt in cod. (quod affirmat Pluyg. 
p. 10), assumenda sunt ex BL. Ceterum hoc ex Didymo et 
Aristonico coaluit.
443 πα'ιδά τε σοι άγέμεν, Φοίβω δ' ιερήν εκατόμβην 

ρέξαι υπέρ Ααναών, όφρ' ιλασό μεσ & α άνακτα.
443: ότι τό άγέμεν κοινόν, ώστε γίνεα&αι τόν εξής πε

ρισσόν' διό και ά&ετειται. Κ. Ν. Φ 479 et Ar. ρ. 359.
444: ότι περισσός. Α. Ρ1. ρ. 8.

446 ώς είπών έν χερσι τί&ει, ό δ' έδέξατο χαίρων 
παιδα φίλην, τοι δ' ώκα &εώ κλειτήν εκατό μβ ην 
έξείης έστησαν έν δ μητ ον περί βωμόν.

ότι Ζηνοδοτος όντως σνντετμημένως' ώς είπών' (εϊπεν Duen- 
tzer ρ. 152) τοι ό' ώκα &εώ Ιερήν έ κ ατ ό μ β η ν ' Εξε ί ης 
έστησαν, την δέ άναγκαιοτάτην Χρνοηίδα περιεΐλεν. Α.

ήμέν δη ποτ έμεν πόρος εκλνες ενξα μένοιο, 
454 τίμησας μέν έμέ, μέγα ό’ ϊ-ψαο λαόν Αχαιών.

454: ότι κατά την Πάτροκλον έξοδον {Π 237) ονκ όρ- 
Όώς λέγεται, έντεν^εν μεταγβείς. ον γάρ εικότως 'Αχιλ- 
λεχς έπιχαΐρι.ι τή ήττη τών Ελλήνων. ό δέ Χρνσης βάρ
βαρος και μισέλλην. AL. Sic βάρβαροι ad Β 122. L.
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459 av sgvoav notatum fuit significare εις τονπίοω ε'ιλ- 
κον: Μ 261. L. Diplen in textu esse dicit Pluyg. p. 9; sed 
schol. ad γ 453 quod ineditum esse credit, jam edidit Cramer· 
ex Harl. An. Paris. 3, 436.

461 δίπτυχα ποιήοαντες, εη αυτών δ ωμο&έ- 
τηοαν: απο τών ωμών Ιερείων άπαρ^άμενοι έκοψαν μι
κρόν από παντός μέλους, και έπέ&ηκαν έπι τα μηριά, ως 
δοκειν όλα τα μέλη τού ιερείου καρπούοϋ αι' διό η διπλή. Α.

467 αυτάρ έπεϊ π αν ο αντ ο πόνον τετύ κ οντ ο τε 
δαιτα: ότι πόνον τό έπι τής ιερουργίας εργον' ουδέποτε δέ 
τήν άλγηδόνα πόνον εϊρηκεν. Α. Ρ1. ρ. 8. Αγ. ρ. 86.
472 οί δέ πανημέριοι μολπή &εόν ιλάοκοντο

καλόν αεί δοντες πα ιήον α, κούροι Αχαιών, 
μέλποντες έκάεργον' ο δέ φρένα τέρπετ άκοΰων.
472 πανημέριοΓ. ότι ον δι όλης φηοι τής ημέρας, 

αλλά τού λείποντος τής ημέρας' και γαρ το μέν πεπλευ- 
καοι, τό δέ λεϊπον ενωχή&ηοαν. Α. Cf. 601 Β 385.

473: ότι παιήονα ου τον Απόλλωνα, αλλά τον έπι κα- 
ταλνοει λοιμού ύμνον (Αγ. 181). καϊ τό καλόν άντι τού 
καλώς. Α. (Cf. ρ. 29).

474: α&ετειται, ότι νομίοας τις τον 'Απόλλωνα Παιήονα 
είρήο&αι, προοέ&ηκεν αυτόν, και γίνεται διοοολογία' προεί- 
ρηται γάροι δέ πανη μέριοι μολπή &εον ί λ α σ κ ο ν τ ο. 
Α. Accessit quod μέλπειν apud Homerum non est canlare 
sed ludere, maxime saliare. Hoc certe statuit Aristarchus. Nam 
Aristonici est scholium Q. ad δ 19 μολπής: ότι ον τήν ωδήν 
αλλά τήν παιγνίαν λέγει οντω πρός τό μέλποντες ' Εκ ά
εργο ν' καϊ γάρ κυνών μέλπη&ρα (Ν233) φηοί. Cf. Pa
lat. ad ζ 101. Praeter hunc locum A 474 omnes loci Home
rici qui μέλπειν et μολπή habent, hanc significationem aut 
admittunt aut requirunt: H 241 N 637 Π 182 Σ 572 a 152 
ζ 101 φ 430 ψ 145, exceptis duobus Σ 604 (qui iterum po
situs ab Aristarcho J 19) et v 27. Ille hodie sic legitur:

Ίερπόμενοι' μετά δέ οφιν έμέλπετο &ειος αοιδός
605 φορμίζων' δοιιό δέ κυβιοτητήρε κατ' αυτούς 

μολπής έξάρχοντος έδίνευον κατά μέοοους.
At Aristarchus (Athen. 181 C) τού κρητικού χορού τον ωδόν 
έςειλεν, έπιτεμών τά ποιήματα τον τρόπον τούτον'.
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τερπόμενοι · δοιώ δέ κνβιστητήρε κατ’ αυτούς 
μολπής έξάρχοντες έδίνενον κατα μέσσους.

Quin idem fecerit in quarto Odysseae non dubito. Wolfium 
(Proli, p. cclxiii. not. 49) errasse apparet. Restat alter lo
cus v 27:

τερπόμενοι' μετά δέ σφιν έμέλπετο ΰεϊος άοιδός
Αημόδοκος λαοϊσι τετιμένος. αντάρ Οδνσσευς — 

Quo quid fecerit nescimus. An legit έδαΐνντο pro έμέλπετο^ 
477 ήμος ύ’ ή ριγένεια φάνη ροδοδάκτ νλο ς ήιΰς,

και τότ επειτ άνάγοντο κατά στρατόν ευρύν 
'Αχαιών.

477: ότι τή έξής έκ τής Χρνσης κατέρχονται· ή δέ ανα
φορά τής σημειώσεως προς τον των ήμερων αριθμόν. Α. 
Cf. ad 493 et maxime ad B 48. L. Delevi από ante σημειώ- 
σεως. Sensus est: diplen spectare ad numerum dierum, ad 
quem Aristarchum diligenter attendisse scimus: nihil ultra. Quo
modo Lachmannus Zenodoti negligentiam in hoc scholio ab 
Aristarcho notatam invenire potuerit (Betr. iib. die Ilias p. 93), 
non intelligo. Quod praeterea sumsit, scholia ad v. 490 Ari
starcho vel Aristarcheis tribuenda esse, id non magis con
cedi potest.

488 αντάρ ό μηνιε: οτι Ζηνόδοτος ή&έτηκεν εως τον 
αν&ι μένων (492). τόν δέ ούτε ποτ ές π ό λ ε μ ο ν (491) 
ονδέ έγραφεν. Α.

493 άλ)ύ ότε δή ρ έκ τοιο δυωδεκάτη γένετ ήώς: 
έκ τούτον λέγει τον χρόνον, τον τής μήνιδος. BL. Certe 
έκ τοϊο hoc modo explicatum esse ab Aristarcho apparet ex 
sch. B 48.

497 ήερίη δ άνέβη μέγαν ούρανόν Ον λν μ π ό ν 
τε: ότι όντως εϊρηκεν, ουχ ώς τον Ολυμπον έπ' ουρανού 
όντος, αλλ έπε'ι και αί κορνφαϊ τον όρους υπέρ τά νέφη 
είσίν' ό δέ νπέρ τά νέφη τοπος ονρανός καλείται όμωνύ- 
μως τώ στερεμνίω. και αλλαχού έν ουρανώ και έν Όλύμπω 
γεγονέναι αντήν λέγει. Α. και αλλαχού pro αλλα καί. L· 
Ar. ρ. 171.

Ζεύ πατερ, εϊ ποτέ δ ή σε μετ' ά&ανάτοισιν 
’όνησα

504 ή επει ή εργφ: ότι εί μη π ροιστορήσαμεν τά 
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περί των δεσμών, έφ ών ή Θέτις έβοή&ησεν αντώ, έζητον- 
μεν άν τί αυτόν ώνησεν. Α. Puto προιστόρησεν: nam ubi
que quod sciam ίστορεΐν et composita apud Aristonicum nar
randi significationem habent: παριστορεΐν B 612, 745 προς- 
ίστορεΐν Θ 371.

523 έμοι δέ κε ταύτα μελή σ ετ αι όφρα τελέσσω: 
οτι περισσός ό κέ. Α. Pluyg. ρ. 9. Cf. ρ. 9.

528 ή^ καί κυανέησιν: Fuit adnotatio de ή έπί προει
ρημένος tantum posito: Τ 114.

530 κρατός: ότι Ζηνόδοτος γράφει κρητός' οΰκ εστι 
δέ Ιακόν’ άψ Όδυσενς κατά κράτα καλυψάμενος 
(#92). AL.

559 πολέας: Ζηνόδοτος πολύς (cod. ποζε/fl. L.v.ZM.L.
564 εί δ' οντω τοϋτ εοτιν, έμοι μέλλει φίλον 

είναι: ότι τό μέλλει ούκ εστι χρονικόν, άλλ’ άντι τοΰ έοι- 
κεν. Α. Ar. 125.
566 μ ή νΰ τοι ον χραίσμωσιν, όσοι &εοί είσ έν 

Ολνμπω
άσσον ιόν 0', ότ ε κέν τοι άάπτονς χεϊρας έφείω: 

ότι Ζηνόδοτος γράφει άσσον ίόντε. ονκ έστι δέ, άλλ’ 
άντι τον ιόντος (sc. τό πλήρες ιόντα ν. qu. ep. 48. Cf. ρ. 20.) 
συγχεϊ δέ και τό δυικόν· Α. τό δνικόν, quod pro τό Λιός 
proposuit Bekkerus, in cod. esse affirmat Pluygers. p. 11.

572μητρί φίλη έπιήρα φέρων: ότι έπιήρα τήν μετά 
χάριτος επικουρίαν, οί δέ νεώτεροι αντί σννδέσμον αιτιώ
δους χρώνται, αντί τοΰ χάριν. Α. Cf. Apollon. lex. L.

578 πατρί φίλω έπιήρα φέρειν Λιί: πρός τό αυτό. 
Α. Pluyg. ρ. 8.

591 ρΐψε ποδός τετα γών, από βηλοϋ &εσπε- 
οΐοιο: ότι απο δυοΐν τοποιν ουμπεπλήρωκε τόν μύ&ον. νΰν 
μέν γάρ, ότι έρρίφη, κατά δέ την ύπόμνησιν των τής "Ηρας 
δεσμών (021) καί τον καιρόν καί την αιτίαν δι ήν έρρίφη. Α.

593 κάππ εσον έν Λήμνω: πρός τά περί Όλυμπον' 
παράκειται γάρ η Λήμνος τή Θράκη. Α. Ar. 170.

596 παιδός έδέξατο: ότι λείπει ή παρά πρό&εσις, 
ϊν ή παρά παιδος. Α. Cf. ρ. 26.

599 άσβεστος videtur notatum fuisse: Π 123.
600 ποιπνΰοντα notatum fuit: λ 155. Cf. Ar. 109.
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601 πρόπαν ημαρ: τό υπόλοιπον πάσης τής ημέρας 
BLV. Fluxit ex Aristonico: B 385. L.
605 αυτάρ έπεί κατέδυ λαμπρόν φάος ηελιοιο, 

οί μεν κακκείοντες εβαν οικον δέ έκαστος: οτι 
οί &εοϊ καϊ οί άν&ρωποι κατά τον ποιητήν αναλνουσιν ο’ί- 
καδε καϊ κοιμώνται. Α. Et hic locus et Ψ58 notati esse vi
dentur, quia faciunt ad defendendam tralaticiam scripturam 
a 424 δή τότε κακκείοντες εβαν οικον δέ έκαστος, a non
nullis ita mutatam: δή τότε κοιμήσαντο καϊ ύπνον δώρου 
ελοντο. Sed ex his minutis reliquiis nequaquam liquido appa
ret, quae Aristarchi fuerit sententia.

609 Ζευς δέ πρός όν λέχος: ότι Ζηνόδοτος χωρίς 
τού ν, τιρός ό λέχος, ου νοών ότι κοινόν έστι τό όν άρ- 
σενικού καϊ ουδετέρου. Α. Cf. Apollon. pron. 140. L.

611 ενϋα καϋενδ' άναβάς: ότι Ζηνόδοτος γράφει 
ένϋ' έκά&ευδ άναβάς. Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Β.
1 άλλοι μέν ρα &εοί: ότι Ζηνόδοτος γράφει ώλλοι. 

ό δέ ποιητής άσννάρ&ρως εκφέρει. Α. Ar. ρ. 377.
2 Αία δ' ουκ έχε νήδυμος ϋπνος: ότι τό νήδυμος 

μετά του ν, καϊ οϋγϊ ήδυμος, ώς ενιοι παρά τό ήδΰς, ώς 
δήλον έκ τοϋ νήδυμος άμφιχυ&είς 253). οί δέ με^ 
Ομηρον καϊ χωρίς τοϋ ν λέγουσι' καϊ Αντί μάγος έπεί ρά 

οί ή δυμος έλ&ών καϊ Σιμωνίδης ούτ ο ς δέ τ οι ήδυ μ ον 
(ita cod. Pluyg. ρ. 11. potius άδυμον Bergk. fr. 79 L.) ύπνον 
έχων. A. K 187 Π 454 L. Fortasse etiam sequentia Ari
stonici sunt: ϊσως οϋν ένόμισαν από τοϋ ήδΰς είναι παρα
γωγόν τό ήδυμος, ώς ετυμος έτήτυμος. ό δέ ποιητής έπί 
τού άνεκδΰτου τί&ησι τήν λέξιν.

4 πολέας: ότι Ζηνόδοτος γράφει πολύς. Α. ν. Α 559.
6 οϋλον όνειρον: ότι οΰ τον μαλακόν αλλά τόν όλέ- 

■ΰριον πέμπεται γαρ έπ απατη καί κακώ. Α. άπατη pro 
απιστώ. L. Herod. ρ. 459.

8 βάσκ' ΐ&ι: ότι παραλλήλως βάσκε καϊ ϊ&Γ ίσοδυνα- 
μοϋσι γάρ αί λέξεις. Α. Cf. ad Ν 276.
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10 πάντα μάλ’ άτ ρεκέως άγορευέμεν: οτι απα
ρέμφατο) γρήται άντι προστακτικού άγορευέμεν αντί τον 
αγόρευε. Α. Pluygers ρ. 8. Cf. ρ. 14.

11 θωρήξαί έ κέλευε καρηκομόωντας 'Αχαιόν ς 
παν συδίη' νΰν γάρ κεν έλοις πόλιν ενρυαγυιαν’ 

ότι Ζηνόδοτος χωρίς τού σ έλοι. άπέστροφε (cod. εφε) δέ 
τόν λόγον σχηματίσας, ως άν αυτός ό όνειρος εΐποι προς 
τόν Άγαμέμνονα. Α. Cf. ρ. 17.

21 Νέστορι, τόν ρα μάλιστα γερόντων τι 'Αγα
μέμνων: τών εντίμων, έν οις και Αιομήδης και Αϊαντες. 
Α. Ar. 122.

Αιός δέ τοι άγγελός είμι,
27 ός σευ ά ν ευ θ εν έών μέγα κήδεται ή δ' έλε αί

ρει: αστερίσκος συν όβελίσκω, ότι τούτο όρθώς προς 
Πρίαμον Ιρις λέγει (J2 174) ’ έπεί και τίνος χάριν έλεεϊν 
αυτόν μέλλει; Α.

36 τά φρονέοντ άνά θυμόν ά ρ ου τ ελέε σθα ι 
έμέλλον: ή διπλή προς τό σχήμα ότι έμελλον' ημείς δέ 
έρούμεν εμελλεν ένικώς. (V. ρ. 15). και ότι τό έμελλον αντί 
τού έώκεσαν (Ar. 125). Α.

41 θείη δέ μιν άμφέχυτ ομφή: ότι ομφή ή θεία 
κληδών, ον πάσα φήμη' διο καί ό Ζευς πανομφαιος, ό κλη- 
δόνιος (Ar. 97). Α.

45 α μ φί δ ά ρ' ώ μοισιν β άλετο ξίφος άργυρόη- 
λον: ή διπλή ότι τό Αγαμέμνονος ξίφος νύν μέν άργυ- 
ρόηλον, έν άλλοις δέ {Α 29) χρυσόηλον. καί Ευριπίδης 
σφυρών (cod. όν) σιδηρά κέντρα είπών, έν άλλοις φησι 
χρυσοδέτοις περόναις (Phoen. 26—812). τά τοιαύτα δέ 
κυρίως ου λέγεται, αλλά κατ' έπιφοράν έστι ποιητικής άρε- 
σκείας. ώσπερ δέ τά περί τον θώρακα καί την ασπίδα δια- 
φορώτερον φράζει (illo sc. loco, ubi v. ad 30), οντω καί τό ξίφος 
κοσμεί. Α. „Hinc discant Wolfianiu (Ar. 363) et Lachmanniani.

48 Ηως μέν ρα θε ά προ σε βή σετ ο μακρόν Όλυμ
πον: προς τον τών ημερών αριθμόν, ότι τρίτη καί εικοστή’ 
δέκα μέν μέχρι τής μήνιδος, δώδεκα τών θεών έν Αιθιο
πία όντων. ή δέ ανατολή αύτη τρίτη καί εικοστή έστιν. Α. 
Hinc apparet quomodo intellexerit A 424 χθιζός έβη κατά 
δαϊτα — δωδέκατη δέ τοι αυτις έλεύοεται. Quod quum ipsa
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contentionis die Thetis dicat, qui est decimus, illa Jovis mi
gratio incidit in nonum. Ab hoc si duodecimum numeres, quod 
fecit Zenodotus, dies reditus erit vicesimus vel vicesimus pri
mus, is qui hoc versu (48) illucescere dicitur vicesimus primus 
vel secundus. Quem quum Aristarchus vicesimum tertium di
cat, apparet ab ipsa contentionis die eum numerasse, unde 
αλλ’ ότε δή ρ έκ τοϊο δνωδεκάτη γένετ ήώς Α 493 expli
care debuit: έκ τον τής μήνιδος χρόνου.

και ότι όρος δ Όλυμπος’ διό και μακρός. Α. Ρ1. 11.
49 Ζην'ι φόως έρέουσα: ότι μεταφορικώς τό έρέουσα 

άντι τοΰ σημαίνουσα. Α.
55 τους ό γε συγκαλέσας πυκινήν ήρτννετο 

βουλήν' ότι Ζηνόδοτος γράφει ανταρ έπεί ρ ήγ ε ρ&ε ν 
όμηγερέεςτ έγένοντο,το'ισι d’ αν ι σ τ ά μενο ς μετ έ φ^η 
κρείων Αγαμέμνων, άπί&ανον δέ έν επτά (cf. ad /J 
343. L.) όρ&όν δημηγορεΐν. Α. Cf. ad 76.

56 &εΐός μοι ένν πνι ον ήλ&εν όνειρος: ότι Ζη
νόδοτος γράφει Οειόν μοι ένΰπνιον’ ου λέγει δέ ώς ημείς, 
άλλό αντί τον κατα τους ύπνους, ένυπνίως. ό δέ άστερί- 
σκος, ότι έν τή Ξ τής 'Οδύσσειας (495) κακώς φέρεται. Α.

60—70: ότι Ζηνοδοτος συντέτμηκεν , όντως είπών 
άνώγει σε πατή ρ ύ ψΐζυγό ς αί&έρι ναίων Τρωοι 
μαχήσασ&αι π ρ οτι Ίλιον’ ώ ς ό μέ ν εί π ώ ν ’ΊΙ ιχετ 
άποπτάμενος. τά δέ άπαγγελτικά έξ άνάγκης δις καϊ 
τρις αναπολεϊται ταΐς αυταϊς λέξεσι. και ου δυσωπητέον * 
άναγκαΐον γάρ και τοΐς συγκεκλημένοις βουλευταϊς διηγή- 
σασ&αι. Α. Ar. 357.

64 og σεν άνευ&εν έών μέγα κήδεται ήδ' έλεαΐρει: 
άστερίσκος συν όβελίσκω, ότι υπό τής Ίριδος πρός Πρίαμον 
δεόντως λέγεται (J2 174). Α.

70 σήσιν εχε φρεσίν: ότι ον λέγει μηδενί εϊπης, άλλ' 
οίον φνλαξον ταΐς φρεσι και διαμνημόνευσον. Α. Puto quae
stionem excitatam fuisse, cur quum sibi imperatum dicat ut sua 
mente servet, enuntiet. L.

72 άλλ' άγετ αϊ κέν πως &ωρήξομεν υίας 'Αχαιών: 
ότι συνεσταλμένως &ωρήξομεν άντι τον &ωρήξωμεν. Α. 
Cf. ρ. 13.

76 ήτοι ό γ’ ώς είπών κατ' άρ εζετο, τοϊσι δ' άνέστη
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Νέστωρ, ός ρα Πΰλοιο άναξ ήν ήμα&όεντ ο ς' 
ό σφιν έυφρονέων αγορήσατο και μετέειπεν’ 
ω φίλοι Αργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες,

80 εί μέν τις τον όνειρον Αχαιών άλλος ενισπεν, 
■ψευδός κεν φαϊμεν και νοσφιζοί με&α μάλλον' 
νυν δ' ϊδεν, ός μέγ άριστος'Αχαιών εύχεται είναι' 
άλλ' άγετ αι κέν πως & ω ρήζο μεν νιας Αχαιών.

76: από τούτου εως τοϋ ^άλ^έ άγετ αϊ κέν πωςu (83) α&ε- 
τοϋνται στίχοι οκτώ, καϊ (dei. Pluyg. ρ. 10) ότι ουκ όρ&οϋ 
είρηκότος τοϋ 'Αγαμέμνονος λέγει ^ήτοι 6 γ ώς είπών κατ 
άρ’ εζετο“, καϊ ότι ίστάμενον ποιεί λέγοντα (sc. τον 
Νέστορα), καϊ ότι ονδέν περισσόν λέγει δ Νέστωρ άλλα καϊ 
εύηχες τό είπεϊν ηεί μέν τις τον όνειρον 'Αχαιών άλλος 
ενισπε ψευδός κεν φαϊμενου γάρ κατά διαφοράν οι δυ- 
νατώτεροι άληΰεϊς όνείρους όρώσιν. (Versum 81 ex SI 222 
huc male translatum esse: quod excidisse patet ex adn. ad eum 
locum), αίρομένων δέ αυτών όρ&ώς έπι τοϋ Αγαμέμνονος 
έπενεχίλήσεται γ,πεί&οντό τε ποιμένι λαών1·1· (85)· μη παρόν
τος γάρ τοϋ 'Αγαμέμνονος τον Νέστορα λέγει ποιμένα λαών 
(Ψ 411, ο 151). πώς δέ καϊ ό Νέστωρ λύει την βου
λήν άπιών; άτοπον γάρ τοΰτω επεσ&αι τους άλλους. Ν 
Quae insignitis litteris sunt a Lehrsio sunt: Herodian. 457.

89 β οτ ρυδόν δέ πέτονται επ' άν&εσιν είαρινοϊ- 
σιν: ότι άντϊ τοϋ έπ άν&η είαρινά, ώς έν τή ζ/(351) ήλ&ε 
δ έπϊ Κρητεσσιν αντϊ τοϋ έπϊ τους Κρήτας. Α. Cf. ρ. 23.

93 όσσα: ότι όσσα ή &εία κληδών, οί δέ νεώντεροι 
■ψιλώς έπϊ πάσης φωνής. Α. Ar. 96.

99 σπουδή δ εζετο λαός: ότι σπουδή λέγει οϋχ οίον 
έν τάχει, αλλα μογις καϊ δυσχερώς, ως το ώς άρ άτερ 
σπουδής τάνυσεν μέγα τόξον ’ Οδυσ σεϋ ς (φ 409). Α. 
Α 232 Ar. 122.

107 αϋταρ ο αυτε Θνέστ Άγαμέμνονι λείπε φο- 
ρήναι: ή διπλή ότι ου γινώσκει την εχ&ραν 'Ατρέως καϊ Θνέ- 
οτου, άλλα ουμφωνούντας αυτούς συνίστησιν. αϋτώ γούν 
παραδίδωοι τό σκήπτρον ού τοϊς υίοΐς ο Άτρεΰς, καϊ ό Θυέ
στης ου τώ υιώ αυτοϋ Αιγιοδεΐ καταλείπει τό σκήπτρον άλλ' 
'Αγαμέμνονι. (Ar. 182). καϊ ότι κλητική άντϊ τής ορ&ής 
Θυέοτα άντϊ τοϋ Θυέστης- (Cf. ρ. 18). Α. ου τοίς υίοΐς pro ή L.
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109 έ'πε' 'Αργεί οιαι μετ' ηύδα: οτι τό εξής έστί έιετ 
Άργείοιαιν έπεα ηύδα. Α. Recepimus dubitanter, nam diple 
versui appicta etiam ad aliam observationem spectare potuit, et 
forma epica έπεα suspiciosa est. Cf. Herodian. ad ^7 269 J94 
et Ariston, ad P 240.

110 ώ φίλοι ^ρωίί? Δαναοί: ότι προς παντας απο
τεινόμενος τόν λόγον ήρωας λέγει. ή δέ αναφορά προς 
Ίστρον λέγοντα μόνους τους βασιλείς ήρωας λέγεσθαι. Α. 
Cf. ad I 17 et Ar. 108.

111 Ζευς με μέγα Κρονίδης άτη ένέδησε βαρείς: 
ότι Ζηνόδοτος γράφει Ζευς με μέγας Κρονίδης' κα'ι ότι 
από τούτου έως τοΰ αίσγ^ρόν γάρ τόδε γ' έστί (119) ούτως 
συντέμνει’ ω φίλοι ήρωες Ααναοί, θεράποντες Άρηος’ 
λωβη γαρ τάδε γ’ έστί και έσσομένοισι πυθέσθαι, 
μ&ψ ούτως. Α. De lectione Aristarchea (μέγας non μέγα) 
cf. schol. Did. et Ar. p. 32.

112 σχέτλιος, ός πριν μέν μ οι ύπέσγετο και κα- 
τ ένευα εν. Hic recte scribi πριν μέν, contra in repetitione 
hujus loci τότε μέν: I 19.

115 δυακλέα 'Άργος ίκέσθαι: ότι κατά συστολήνΟμη- 
ρικόν (cod. -ήν) τά τοιαντα έκφέρειν (cod. ει}, δυακλέα καί 
άγακλέα, Ίωνικώς. οι δέ 'Αττικοί έκτείνουσιν. Α. Emend. L. 
Cf. Κ 281.

116 ούτω που Αιί μέλλει ύπερμενέι φίλον είναι: 
η διπλή προς τό μέλλει, ότι αντί τοΰ έοικεν (Ar. 125)· ο 
δέ αστερίσκος ότι εις τάς Λιτάς (Ζ23) ονκ όρ^ώς μετάκειν- 
ται οι γ (hic et duo sequentes) A. οϊ γ pro δίς vel δέ L.

119 αίσγρόν γάρ τοδε γ' έστί καί έσσομένοισι πυ
θέσθαι: η διπλή, ότι το πυθέσθαι αντί τοΰ ακοΰσαι τί- 
θησιν (nsc. non explorare“ Ar. 151). A.

122 μά'^εαθ αι Άνδράοι παυροτέροιοι: η διπλή ότι 
ήσσονες κατά τόν αριθμόν οϊ βάρβαροι (cf. 130). Α.

ε’ίπερ γάρ κ έθέλοιμεν Αχαιοί τε Τρώές τε 
όρκια πιοτά ταμόντες, άριθμηθήμεναι άμφω, 

125 Τρώες μέν λέξασθαι εφέστιοι όασοι έασιν —
123 : ότι περισσές ό κέ σύνδεσμος. Α. Cf. ρ. 12.
124 : άθετείται ’ οΰ γάρ έπ αλήθειας (cf. ad X 351)



61
Β. _ , , , r

λέγεται, άλλ' νπερβολικώς τά τών δεκάδων* προς τι ονν 
όρκια; Α.

125 : ή διπλή οτι τό λέξασ&αι ννν ούτε έπί τον κοιμη- 
&ήναι ούτε έπι τον καταρι&μη&ήναι κείται, αλλ έπι τον 
σνλλεγήναι και ά&ροισϋήναι έν τώ αντώ (Ar. 150)' και οτι 
εφέστιοι όσοι εστίας τοντέοτιν οικίας αντό&ι διανέμονσιν. Α. 
Cf. ίοτίαν νέμειν Sch. Β I 63. Ceterum apparet hoc expli
care Τρώες, non Τρώας, quod est in nostris edd. Et in hoc 
conspirant Aristonicus et Didymus, dissentiunt in explicatione. 
Putabimus Aristarchum non omni tempore eodem modo locum 
explicuisse. Didymi adnotationis pars superest. L.
130 Τρώων, οϊ ναίοναι κατά πτόλιν. αλλ έπΐκονροι 

πολλέων έκ πολίων έγγίσπαλοι άνδρες εαοιν, 
οϊ με μέγα π λά ζονσι καί ονκ είώσ έ&έλοντα 
Ίλιον έκπ έ ρσα ι εν να ιό μ εν ον πτολΐε&ρον.
130—33: έ'ως τον 'Ιλιον έκπέρσαι άΰετοννται οτΐγοι 

τέτταρες, ότι κα&όλον πάντας τούς βαρβάρονς ονν τοίς έπι- 
κονροις ήσσονας τών Ελλήνων διά παντός φηοιν είναι. Α. 
Cf. Θ 56.

135 δονρα σέσηπε νεών και σπάρτα λέλννται: ότι 
κατά τόν αντόν στίγον και έαντώ και ήμϊν οννή&ως έξενή- 
νογε τό λέλννται και σέσηπε. Α. Cf. ρ. 15.
142 ώς φάτο, τοϊοι δέ &νμόν ένι στή&εσσιν όρινεν 

πάσι μετά πλη&νν, όσοι ον βονλής έπάκονσαν.
143 : α&ετεϊται ότι κενώς έπεξηγεΐται' τό γάρ νοονμενον 

τό αντό. Α.
144 ώς κύματα: ότι Ζηνόδοτος γράφει φή κύματα, 

ονδέποτε δέ Όμηρος τό φή άντι τον ώς τέταγεν. Α. De φή 
cf. Ξ 499 Jo. Alex. 31. L.

ώς δ' ότε κινήση Ζέφνρος βα&ν λήιον έλϋ ών,
148 λάβρος έπαιγίζων, έπί τ' ημνει άσταχνεσσιν: 

ή διπλή ότι γωρϊς προ&έσεως εϊρηκεν αντί τον έπικαταιγί- 
ζων' αιγίδας γάρ ελεγον άς ημείς καταιγίδας (cf. ad Ρ 594 et 
ρ. 27). καί ότι πτώσις ήλλακται* έπί τ ημνει αστα^νεσσιν, 
αντί τον έπιμνει δέ τούς άστάγνας, οίον έπικλίνει (cf.p. 23). Α. 
156 εί μ ή Ά&ην α ίην Ηρη πρός μνϋον εειπεν.

ω πόποι κτλ.
156—169: ότι Ζηνόδοτος όντως έπιονντέτμηκεν εί μη
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Ά&ηναίη λαοοοόος ήλ&' απ' Όλυμπου. εϋρεν έπειτ 
Όδυσήα, κα&όλου τον τής "Ηρας λόγον περιγράψας,} Ομη- 
ρικώς έχοντα" και γάρ και τής ξιφουλκίας αύτη αφίοτησιν, 
ή δέ 'Α&ηνά υπηρετεί {Α 208), κατά διαφοράν τής αξίας 
τηρούμενης τών προσώπων. Α.
160 κάδ δε κεν εύχωλήν Πριάμω καϊ Τρωσϊ λίποιεν 

' Α ργ είην ‘Ελένην, ης είνεκα πολλοί 'Αχαιών 
έν Τροίη άπόλοντο, φίλης από πατρίδα ς αϊης.
160 : από τούτου έως τοΰ έν Τροίη απολοντο (162) 

α&ετοϋνται στίχοι τρεις, και αστερίσκοι παράκεινται, ότι 
οίκειότερον έν τώ τής Ά&ηνάς λόγω εξής είσϊ τεταγμένοι 
(176), νϋν δέ άνοικειότερον λέγονται. Α. άνοικειότερον L. 
pro κοινότερον (Vili.) vel κωμικώτερον (Bekk.) Herodian. 459.

161 : ότι Ζηνόδοτος γράφει Άργ είην &'  Ελένην συν 
τώ συνδέσμω, ώστε είναι χωρίς καύχημα, καϊ συν τούτω 
τήν  Ελένην, ού λέγει δέ ούτως, άλλ' αυτήν τήν  Ελένην 
καύχημα. Α.

1

1 1

164 σοις άγανο'ις έπέεσσιν έρήτυε φώτα έκα
στον". ά&ετεΐται καϊ αστερίσκος παράκειται, ότι καϊ οντος 
πρός Ά&ηνάς οϊκείως πρός Όδυσσέα λέγεται (180), καί ψεΰ- 
δος περιέχει νυν" ού γάρ ή Ά&ηνά παρίσταται έκάστω, 
άλλ ό 'Οδυσσεύς. Α.

176 . 177. 178: αστερίσκος, ότι ένταύ&α τάξιν έπέχου- 
σιν. Α. (160—62).

180 : αστερίσκος, ότι ένταύ&α οίκείως τέτακται. Α. (164).
184 κήρυξ Εύρυβάτης'. ή διπλή, ότι καϊ ετερος Εύ

ρυβάτης ομώνυμος {Α 320 I 170). Α.
186 δέξατό οί σκήπτρον: ή διπλή ότι άργαικώτερον 

δέξατο αύτώ τό σκήπτρον άντϊ τοϋ παρ' αυτού. Α. Cf. ρ. 25.
187 συν τώ εβη". ότι Ζηνόδοτος γράφει συν τώ βάς.Α..

188 όν τινα μέν βασιλήα καϊ εξοχον άνδρα κιχείη, 
τον δ αγανοϊς έπέεσσιν έρητύ σασκε παραστάς. 
188: πρός τήν τάξιν τών εξής τό αντίσιγμα (ν. ad 192 

et 203). Α.
189: ότι ουκ έγκλιτέον τον δέ σύνδεσμον, ως άν τις εϊ- 

ποι ύφ έν τόνδε’ χρήται γαρ ό ποιητης συνήθως αύτώ πε
ρισσά. ABL. Recinunt ex his et Herodianus et Aristonicus. L. 
Similis dubitatio, quid utrique tribuendum sit est 7 509, de
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quo vide Lehrs. in Herodiano. Ut hic έγκλιτέον, ita έγκεκλι- 
μένως άναγνωστέον ^277, έγκλιτέον τήν άνάγνωσιν y/217, 
I 509 σννεγκλίνειν.

192 ον γάρ ηω σάφα οίσ&' οίος νοος Ατρείωνος'. 
τό άντίοιγμα οτι ύηό τούτον εδει τετάχ&αι τους εξής ηαρεστι- 
γμένονς τρεις στίχους (203—5)· είοι γάρ ηρός βασιλείς αρ- 
μόζοντες, ον ηρός δημόταζ” ού μέν ηως ηάντες βαοι- 
λεύσ ο μεν έν&άδ' 'Αχαιοί, ονκ άγαμόν ηολυκοιρανίη 
και τά εξής. Α et L omittens τό άντίοιγμα.
193 νύν μέν ηειράται, τάχα δ' ϊψεται νιας Αχαιών, 

έν βουλή ό' ον ηάντες άκούοα μεν οίον εειηεν. 
μ ή τι χολωοά μένος ρέξη κακόν νιας 'Αχαιών. 
&υμός δέ μέγας έοτι διοτρεφέος β ααιλή ος, 
τιμή δ' έκ 1όq έοτι, φιλει δέ έ μητίετα Ζενς.
193: άηό τούτον εως τον τιμή δ έκ ζΐιός έοτι (197) 

ά&ετοΰνται στίχοι ε, ότι άηεοικότες οί λόγοι και μή ηρο- 
τρεητικοϊ εις καταστολήν. Α.

196: ότι Ζηνόδοτος (Pluygers. ρ. 10) γράφει διοτ ρεφέων 
β ασιληων' έη'ι δέ τον Αγαμέμνονα αναφέρεται ό λόγος' 
διό φησι φιλει δέ έ μητίετα Ζεύς. Α. Videtur igitur ε 
Zenodotus pro plurali accepisse. L.
203 ού μέν ηως ηάντες βασιλεύσομεν έν&άδ''Aχαιοί, 

ούκ αγα&όν ηολυκοιρανίη' εις κοίρανος έστω, 
εις βασιλεύς, ω έδωκε Κρόνον ηαΐς αγκυλομήτεω. 
203: τούτω και τοΊς μετ αντόν δΰο η στιγμή ηαράκει- 

ται. Α. (ν. ad 192). Antisigmata et puncta versibus Θ 535— 
541 addita significant, aut eos retinendos esse quibus haec aut 
eos quibus illa sint appicta.

217 φολκός: ή διηλή, ότι άηαξ εϊρηται. Α. Ar. 14.
220 εχ&ιστός δ' 'Αχιλήι μάλιστ ήν ή$ ΌδνσήΓ 

τούς γάρ νεικείεσκε. τότ αντ 'Αγαμέμνονι δίω 
οξέα κεκληγοίς λέγ ονείδεα. τώ δ' άρ 'Αχαιοί 
έκηάγλως κοτέοντο, νεμέσση&έν τ ένϊ ·&νμώ, 
220: ότι Ζηνόδοτος τούτον και τούς μετ' αύτόν τρεις ή&έ- 

τηκεν. ηρός ύηό&εσιν δέ τινα λέγονται' έηίτηδες γάρ τού
των τών άγα&ών έηεσβόλον ηαραγήοχεν. Α. ηαραγήοχ^εν 
etiam Ζ 338. Ejicienda fortasse verba τών άγα&ών, quae sic 
certe nude posita ut nunc sunt, vix videntur ferri posse. L.
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226 πλεΐαί τοι χαλκού κλισίαι, ηολλαϊ όέ γυναίκες 
εϊσίν ένι κλισίης εξαίρετοι, ας τοι Αχαιοί' 
π ρωτ ίοτω δίδομεν, εύτ' άν πτολίε&ρον ελωμεν. 
226 πολλαί δέ γυναίκες: ότι Ζηνόδοτος γράφει πλεΐαι 

δέ γυναικών καί τούς εξής δύο ή&έτηκεν, εν οΐς μάλιστα 
ό Θερσίτης γελοιοποιός. Α.

227: ότι τούτον καί τόν εξής Ζηνόδοτος ή&έτηκεν. ή 
δέ αιτία προείρηται. Α. Ar. ρ. 354.

229 ή ετι καί χρυσού έπιδευεα ι, όν κέ τις ο’ισει: 
ότι περισσός ό κέ (cod. καί}. Α. Pluygers. 8. Cf. ρ. 11.

231 όν κεν εγώ δήσας άγάγω ή άλλος 'Αχαιών — 
υίας Αχαιών (234): ότι Ζηνόδοτος τούς τέσσαρας ή&έτη- 
κεν, έν οίς πάλιν έστί τά γελοιότατα. Α. Ar. 354.

238 ή'ε καί ούκί: ότι την απόφασιν διά τού κ, ου διά 
τού χ. Α. Β 300, 349 Κ 445.

239 εο μέγ άμείνονα φώτα: η διπλή περιεοτιγμένη, 
ότι Ζηνόδοτος γράφει έού. τούτο δέ σύναρ&ρον καί ονχ 
άρμόζον τώ λόγω. Α. σύναρ&ρον pro άουν. Bekk.

242 ή γάρ άν Ατρείδη νυν ύστατα λωβήσαιο: 
προς το σχήμα, αντί τού έλωβήσω άν. Α. Cf. ρ. 7.

247 ισχεο, μηδ έ&εΧ οιος: ότι έ&ελε κατά συναλοι
φήν. Α. Pluyg. 8.
252 ουδέ τί πω σαφα ιδμεν όπως έσται τάδε έργα, 

ή εν ήε κακώς νοστήοομεν υίες 'Αχαιών, 
τώ νΰν Άτρείδη 'Αγαμέμνονι ποιμένι λαών 
ησαι ον ε ιδί ζων , ότι οί μ άλα πολλά διδούσιν 
ήρωες Ααναοί' ου δέ κερτομέων αγορεύεις.
252: από τούτου εως τού ήρωες Ααναοί (256) ά&ε- 

τούνται στίχοι ε, ότι πεζότεροι τή συν&έοει, καί τό ήσαι σύ 
κυρίως έστι δέξασ&αι' ού γαρ κά&ητατ ούδ' ώς ό Αιομήδης 
λέγει τέττα, σιωπή ήσο [Α 412) αντί τοΰ ησύχαζε. Α.

258 εϊ κ έτι σ' αφραίνοντα κιχ ή σομαι, ώς νύ περ 
ώδε: ότι περισσός ό κέ. Α. Cf. ρ. 12.

260 μηδ έτι Τηλεμάχοιο πατήρ κεκλη μένος εϊην: 
ή διπλή ότι προδιαουνίοτηαι τά κατα την Οδύσσειαν μέλ
λοντα λόγου τυχεϊν πλειόνος. AB. Cf. Β 278 Α 354. ότι 
π ροδιαουνίστησι scr. L. pro πρός διαονγκριοιν.
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264 πεπληγώ ς: ή διπλή, ότι άντϊ τον πλήσσων το 
παθητικόν παρείληφεν. Α. Cf. ρ. 3.

269 άλγήσας δ' άχρεϊον ίδών, απ ο μο ρξατ ο δακρν: 
ότι Φιλητάς τό ίδών περισπά, οίον τών οφθαλμών, ιδεών, 
ουδέποτε δέ "Ομηρος ιδέας τους οφθαλμούς είπεν. εστιν 
ονν τό άχρεϊον ίδών εντελώς σχηματίσας. Α. Nam ίδών es
set non εντελώς έσχηματισμένον, sed κατά πάθος L. Cf. Ar. 55.

276 ου θήν μιν πάλιν αντις άνήσει θνμος αγή- 
νωρ: ότι τό πάλιν εις τονπίοω, τό δέ αντις χρονικόν, έξ 
υστέρου. Α. Pluyg. 8. Ar. 100.

278 ως φάσαν ή πληθύς' ανα δ' ό πτολίπορθος 
Όδνσσεΰς: ή διπλή πρός τό σχήμα, ότι πρός το νοητον’ 
τό γάρ έννοιαν έχον τον πλήθους όνομα προς το (ins. L.) 
πληθυντικόν έπισυνέζευξε (cf. 363) τό φάσαν’ [ω είη άν 
όμοιον δ ε ρκο μεν ο ι πάς δήμος — errror pro άγρομενοι 
Τ 166 L.] (cf. ρ. 16): και πρός τό πτολίπορθον, ότι διά τής 
'Οδύσσειας δέδεικται τά κατά τον δοΰρειον ίππον. A. Hoc 
extremum pertinet ad Homeri morem notatum v. 260, in Iliade 
quae in Odyssea latius exponantur, levi significatione occupasse. 
Ulixem autem πτολίπορθον dictum vult propter ejus operam 
in Troja per equum diruenda {έπεί Τροίης πτολίεθρον έπερ- 
σεν) cf. ad Φ 550. L. Verba πρός τό σχήμα in codd. LV ab 
hoc versu ad sequentem aberraverunt.

284 ’ Ατρείδη, νυν γάρ σε άναξ έθ έλουσιν 'Αχαιοί: 
ότι αύτη ή γραφή ή διά τον γάρ μετά τής {μετά τήν?) 
προοηγορίας, καί λόγον εχει, έθος δέ αύτώ από τον γάρ άρ- 
χεοθαΓ ώ γνναι, ον γάρ οίω ένκνή μίδας Αχαιόν ς 
(σ 259). (Ar. ρ. 9). Α. τόν ante λόγον dei. L. Pro ώ γνναι, 
ου γάρ cod. ώ ποποι, ή γάρ.

286 ουδέ τοι έκτελέουσιν ΰ π όσχεα ιν ήν περ νπέ- 
οταν: ή διπλή πρός τήν εναλλαγήν τον χ^ρόνου, ότι αντί 
τον έκτελεοονσιν. Α. Cf. ρ. 6.

291 ή μήν καί πόνος έστίν ά νιηθέντα νέεσθαι'. 
ή διπλή πρός τον πόνον, ότι αντί τον εργον' ουδέποτε γάρ 
ούτως είπε τήν άλγηδόνα. Α. Ar. 88.

τώ ου νεμε σίζομ Αχαιούς
297 άσχαλααν παρά νηνσί κορών ί σιν' αλλά καί εμπης: 
ότι Ζηνόδοτος γράφει ασγαλάαν μίμνοντ έπί νήεσσι

5
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(cod. άσχαλάαν μιμνόντεσσι, corr. Bekk.), τα πληθυντικά 
δυικώς έκφέρων. περιττεύει δέ ό καί σύνδεσμος (cf. ρ. 34). Α.

299 τλήτε φίλοι, καί μείνατ έπι χρονον: οτι Ζη
νόδοτος γράφει ετι χρόνον, απιθανως. εμφασις γαρ (Ar. 
74) γίνεται πολλοϋ χρόνον διά τον ετι. Α. Ar. 378.

300 ον κι: η διπλή, ότι διά τον κ γραπτέον, ον δια 
τού χ. Α. Cf. 238.

302 μάρτυροι: οτι Ζηνόδοτος- γράφει μάρτυρες. ό δ' 
Ομηρος ούτως έσχημάτικεν' Ζευς δ αμμ (cod. άμ) έπι- 
μ άρτυρος έστω (Η 76). Α.

314 ε ν θ' ό γε τούς ελεεινά κατήσθιε τ ετ ρ ιγώτ ας: 
οτι Ζηνόδοτος γράφει τ ιτ ί ζο ντ ας. εντελής δε η λέξις’ 
κατά φύσιν γάρ φθεγγόμενοι οι νεοσσοί τιτίζουσιν, οί όί 
κατεσθιόμενοι τρί ζουσιν. Α. Aut in ευτελής aliquid vitii est 
aut post ή λέξις addendum καί ανοίκειος ενταύθα. Ceterum 
cf. Ar. 378.
317 αύτά ρ έπ εί κατa τέκν έφαγε στ ρουθοϊο καί αυτήν, 

τόν μέν άίζηλον θήκεν θεός, ός περ εφηνεν.
λάαν γάρ μιν έθηκε Κρόνου παΐς αγκυλομήτεω.
318: ότι Ζηνόδοτος γράφει άρίδηλον καί τόν έχόμενον 

προσέθηκεν. έδει δέ άίζηλον. τό γάρ άρίδηλον άγαν εμ
φανές, όπερ άπίθανον. μάχεται ούν ό έχόμενος. όν γάρ 
άναπλάση, τούτον ούκ αναιρεί, λέγει μέντοι γεότιόφήνας 
αυτόν θεός καί άδηλον έποΐησεν. Κ Verba έδει δέ άίζηλον 
et μάχεται ονν ό έχόμενος ins. L.; idem pro ό γάρ εάν πλάση, 
τούτο αναιρεί scripsit όν γάρ άναπλάση, τούτον ονκ αναιρεί, 
et totum locum explicuit Herodian. p. 456 his verbis: Hoc di
cit: narrationis tenor haudquaquam verisimile facit, de dra
conte, quem antea subito Deum in lucem prodidisse dixerat 
(309), nunc in fine dicere poetam: postquam autem peregerat 
ad quod proditus erat, Deus qui eum prodiderat valde eum con
spicuum fecit: sed contra eo nos duci ut dixerit: postquam 
autem quasi partes suas peregerat, Deus qui eum prodiderat, 
idem delevit. Verior itaque altera lectio άίζηλον. Hoc si ita 
est, subsequens versus stare non potest: nam quem de integro 
fingit, eum non delet. Certe quidem [μέντοι γε v. ad v. 528) 
dicit (sc. id sensus recti docet): Deus, qui eum prodidit, idem 
nunc eum ex hominum oculis delevit.
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Non dubitandum quin Aristarchea lectio άί'ζηλον fuerit, 
quam in suis exemplaribus habuit Apollonius lex. Homerici 
auctor p. 16 Be., cujus vocabuli memoriam praeterea servarunt 
Hesychius et Etymologiis, hic ex hoc loco, Hesychius, apud 
quem nominativus est άίζηλος άδηλος, ex alio. Cf. Buttm. 
lex. I, 252.

319: ά&ετεϊται’ προείρηται γάρ η αιτία. Α.
320 ημείς δ' έοταότες & αν μάζο μεν οίον έτΰχ&η: 

οτι άντι τον έζεπληττόμε&α. Α. Ar. 149.
328 ώς ημείς τοοοαντ έτεα πτολεμίξομεν αν&ι: 

ότι τον τοΰ Κάλχαντος λόγον μεταλαβών έποίηοεν έπί τής 
Λΰλίδος, αυτός ών έπί τής Τροίας. διό κέχρηται τώ αυ&ι 
τοπικώ αντί τοΰ αΰτόϋτ όπον νυν έομέν. Α. Hoc vult: Si 
orationem Calchantis immutatam transtulisset (qui sc. dixerat 
κει&ι} fecisset eum de bello in Aulide gerendo loquentem, quum 
ipse in agro Trojano sit. Unde illud κει&ι in av&i mutavit. 
έποίηοεν est έποίηοεν άν: eodem modo av omittitur ad ^29— 
31, P 153. L. — Equidem verba έποίηοεν έπί τής Λΰλίδος 
non pro sanis habeo.

341 οπονδαί τ άκρητοι: ή διπλή ότι όταν λέγη έν 
άλλοις κρητήρι δέ οίνον έμισγον {Γ 269), ον οημαίνει 
τό νδατι κίρναο&αι, άλλ' ότι τόν τών Τρωων καί τών 
' Λχαιών οίνον έμιογον. (Ar. 199). ABL. Sed L. ab initio οη- 
μείωοαι ότι, nec ή διπλή erit in B, quod de similibus locis 
valebit. L.

347 νόοφιν βουλενωσι — άννοις δ' οΰκ έοσεται αυ
τών: ότι βονλεΰωοι αί ' Λριοτάργον. Α. cod. βονλενωοιν. V. 
qu. ep. 49. Nisi potius Didymi est.

349 οΰ*ί: ότι διά τον κ και ον διά τοΰ χ. Α. Cf. ad238.
350 φημί γάρ ονν κατανεΰ σαι νπερμενέα Κρα

νίων α —
353 αοτ ράπτ ων έπιδέξι, έναί'οιμα οηματα φαί- 

νων: ότι άκαταλληλως εϊρηται' έδει γαρ αοτραπτοντα καί 
ηαίνοντα. ιός καί Ευριπίδης έν ΤΙαλαμήδει Λάιε, παλαι 
δή ο’ έξερωτήοαι &έλων σγολή μ' άπεϊργε. BL. Cf. ρ. 19.

356 τίοαο&αι δ' 'Ελένης ό ρμήμ ατά τε στοναχάς 
τε: ή διπλή πρός τους χωρίζοντας' έχασαν γάρ τόν μέν 
τής Ίλιάδος ποιητήν δνοαναοχετονοαν οννιοτάνειν καί οτέ- 

5 * 
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νουσαν διά τό βία άπήχ&αι νπό τον Αλέξανδρου , τον δε 
τής Οδύσσειας έκούσαν, ον νοούντες ότι ουκ εστιν έπ αυ
τής ο λόγος, άλλ' έξω&εν προ&εσιν την περί δει λαβεϊν, ϊν 
ή περί Ελένης. Α. Cf. ρ. 26.

385 ώς ηε πανημέριοι στυγερά κρινώμεΰ' "Λρηι: 
ότι προεληλυ&υίας λέγει τής ημέρας ήδη τό πανημέριοι έπι 
τού απολείποντας αυτού {αυτής?) μέρους, καί ου πάντως 
τό απ’ ανατολής μέχρι δΰσεως λέγει πρόπαν ήμαρ (cf. Λ601). 
Α. προεληλυ^υίας scr. L. pro παρελ.

389 άσπίδος άμφιβρότης: ότι περιφερείς και ανδρο- 
μήκεις αί ασπίδες. Α. Ar. 194.

τόν δ’ ού ποτέ κύματα λείπει
397 παντοΐων ανέμων, ότ άν εν&' ή εν&α γένων- 

ται: ή διπλή οτι ου γραπτέον, ώςτινες, γένηται' ομηρικώ- 
τερον γάρ ούτως λέγειν, γένωνται τά κύματα, ως σπάρτα 
λέλυνται. Α. Cf. ρ. 15.

412 Ζεύ κυδιστε, μέγιστε, κελαινεφές, αί&έρι 
ναίων: ότι εν τισι γέγραπται Ζεύ πάτερ Ίδη&εν με- 
δέων. ούγ^ αρμόζει δέ τόν εγχώριον dia προσκαλεΐσ&αι έπι 
τής πορ&ήσεως, αλλά βέλτιον κοινοτέραν (sc. πρόσκλησιν}. Α.

Εκτορεον δέ χιτώνα περί στή&εσσι δαϊξαι
417 γαλκώ ρωγάλεον: ότι ούτως είρηκεν αντί τού 

χαλκώ ρηγέντα , καί έκ παρεπομένου έν μέρει τό άνελειν.Κ. 
Pro έν μέρει quod sensum non habet, scribendum videtur ση
μαίνει. Cf. / 546. Multa significantur έκ παρεπομένου vel 
έκ τού παρακολου&ούντος i. e. rerum vel actionum acciden
tibus positis ipsae res vel actiones indicantur. Ut si πυρής 
έπέβησε dicitur pro άνεΐλεν, δουπήσαι significat bello perire. 
V. d 213 N 426 a 214 Π 142, 822 T 388 Ψ679. Plenius 
hoc dicitur Q γ 486: έκ τού παρακολου&ούντος τό προη
γούμενου. Cf. scholl. ad ζ 83 μ 172 ν 78 ο 184. L. ad 2V 
426: απο τού συμ βαίνοντος τό προηγούμενου.

422 αύ ερυσαν μέν πρώτα καί έσφαξαν καί έδει
ραν: η διπλή όιι τό αύ ερυσαν αντί τού εις τούπίσω άνέ- 
κλασαν, δ ποιούσιν οί σφάζοντες. Α. Ar. 198.

424 δίπτυχα ποιήσαντες, έπ' αυτών δ' ώ μο&έτη- 
οαν: προς τό ώμο&έτησαν, ότι έστίν από τών μελών τών
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ωμών απαρξασ&αι και εις τόν έπίπλουν έν&έντας ίερεν- 
σαι. Α. Αγ. 198.

435 μηκέτι νυν δή&' αν&ι λεγώ με&α: ότι (Pluyg. 
ρ. 8) Ζηνόδοτος γράφει ταντα λεγώμε&α. ό Όμηρος 
εϊω&ε λέγειν, όταν πολλά προειρημένα η, ώς έη Λίνείον καί 
Όχιλλέως άλλ άγε μηκέτι ταντα λεγώ με&α (Ζ’244). Α. 
Hic autem quum anie Nestorem nemo dixerit, poni non potest. 
Aristarchus explicuit συναϋροιζώμε&α, v. Did.

438 λαόν κηρν σσοντες αγειρόντων κατά νήας: 
άντι τον άγειρέτωσαν. Α. Cf. Θ 517, 521 I 67.

440 ϊο μ εν, όφρακε &άσσον έγεί ρομεν όζνν ” Αρηα: 
άντι τον έγεΐρωμεν. Α. Cf. ρ. 13.

448 τής [αιγίδος] εκατόν θύσανοι παγγρΰσεοι ηερέ~ 
&ονται: Ζηνόδοτος γράφει παρατατικώς ήερέϋοντο, όπερ 
ονγ^ αρμόζει επί ά&ανάτων. Α. Ar. 379. Ceterum erravit 
Aristarchus: v. Philol. VI, 675.
453 το'ιοι δ' άφαρ πόλεμος γλνκίων γένετ ηέ νέεσ&αι 

έν νηυσί γλαφυρήσι φίλην ές πατρίδα γαΐαν.
453 sq.: ότι προ τής Άγαμέμνονος άριστείας [Λ 13) ονκ 

ορ&ώς φέρονται. Α.
458 αίγλη πα μ φανοωσα δι αί&έρος ου ρανόν ίκεν: 

ότι κα&' Όμηρον πρώτος από γής έστιν ό άήρ, είτα μετά 
τά νέφη ό αΐ&ήρ , ον και ομωννμως τώ οτερεμνίω ουρανόν 
καλεϊ. (Ar. 167). Α.

484 εοπετε ννν μοι μονσαι Ολν μπ ια δώματ έγου- 
σαι: ότι Ζηνόδοτος γράφει Ολνμπιάδες /3α&ν κολποι. 
ουδέποτε δέ τάς ‘Ελληνίδας γυναίκας βα&υκόλπους είρηκεν, 
ώστε ουδέ τάς Μονοας (ν. Si 215 Ar. 115). ABL.

485 υμείς γάρ &εαί έοτε, πάρεοτέ τε, ΐοτε τε 
πάντα- ότι τινές γράφουοι παρήοτε, οίον κατ' εκείνον τόν 
γρόνον- βέλτιον δέ κα&ολικώς έπι πάντων. Α.

488 πλη&νν δ ονκ άν έγοι μν&ήοομαι ονδ' όνο- 
μήνω: ήτοι ότι περιοοός ο άν ή μυ&ήοομαι εϊρηκεν άντι 
τοΰ μυ&ηοαίμην- Α. Cod. ήτοι ότι περισοόν, εί κτλ. V. ρ. 9. 
Additum praeterea fuit, ad οΰδ’ όνομήνω supplendam esse par
ticulam μή: A 262, aut etiam hunc conjunctivum esse pro 
optativo: E 215. Non mutavi ήτοι ότι in ότι ήτοι·, v. z/176.

489 οΰδ' εϊ μοι δέκα μέν γλώσσαι, δέκα δέ οτό~
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ματ ειεν: ότι ή ίδιότης τής υπερβολής Ομηρικη. και έν 
Οδύσσεια ου δ εί οί χεΐρές τε έεικοσι και ποδες είεν 
(μ 78)· ή δέ αναφορά πρός τους περιγράφοντας τούτους 
τούς στίχους. Α.

493 νήάς τε π ροπάοας: ότι περισοή ή προ προ&εσις. 
AD. V. ρ. 27.

500 οϊ τ Ελεών είχον ήδ' Τλην'. ότι νυν έκτεταμέ- 
νως'Τλην ε’ίρηκεν, έν άλλοις δέ ουνεσταλμένως Τλη ενι 
οικία ναίων (Η 221). νϋν δέ καλούνται Τλαι πλη&υν- 
τικώς. (Ar. 241). Α.

502 Θίοβην'. ότι Ζηνόδοτος γράφει Μέσοην. εστι δέ 
ή Μέοοη τής Λακωνικής, ήν έν άλλοις Μεσσήνην καλεϊ. Α. 
Cf. 582.

507 οϊ τε πολυοτάφυλον Λρνην έχον; ότι Ζηνό
δοτος γράφει "Λσκρην εχον {Η 9). ον δΰναται δέ πολυ- 
στάφυλος ή ’Άσκρη λέγεσ&αι · άξιοπιστοτερος γάρ έοτιν ‘Ησίο
δος λέγων Ασκρη χεϊμα κακή, &έρει άργαλέη {Ε. 638). 
Α. Ar. 234·!

511 Όρχομενόν Μιννειον: ή διπλή, ότι καί ετερος 
Όρχομενός έοτιν Αρκαδικός. άλΧ ο μέν Βοιωτιακός Μι- 
ννειος καλείται, ο δέ Αρκαδικός πολΰμηλος (605)' καί το'ις 
έπι&έτοις διαοτέλλεται ή ομωνυμία. Α.

517 αντάρ Φωκήων Σχεδίος καί Έπίστροφος ήρ- 
χον: ή διπλή ότι καί ετερος Σχ^εδίος έστι Φωκενς, τών έπί 
μέρους ήγεμών (cf. 7*84), καί άμφότεροι νφ' Έκτορος αναι
ρούνται. εν& Εκτωρ μέν ελε Σχεδίαν ’Αρχόν Φωκήων 
(Ο 515). ή δέ άναφορα πρός τά Πυλαιμένους. Α. De Epi— 
stropho homonymo B 856.

519 Κυπάρισσον: όμωνύμωςτώ δένδρω άνεγνώο&η. Α. 
V. Lobeck. proli, path. ρ. 64, qui suspicatur fuisse, qui Kv- 
πάρισσαν vellent. Ab Aristonico haec fluxisse suspiceris propter 
notam ad v. 532. L.

520 καί Πανοπήα: ότι (Pluyg. p. 8) Ζηνόδοτος γράφει 
καί Πανοπτέων (Duentzer conj. ηδέ Πανοπτέων), άμετρον 
ποιών τόν στίχον καί ού κα^ Ομηρον ογηματίζων το όνομα, 
εστι γάρ Πανοπενς. ώς Άχιλλεύς’ ός έν κλειτώ Παν ο
πή ι {Ρ 307). Α. Eustathius hinc ipsa verba referens Zeno- 
doto tribuit Πανόπεων ώς Μενέλεων. L.
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527 Λοκρών d’ ήγεμ όνευεν Όιλήος ταγύς Λ’ίας: 
τ; διπλή, ότι τινές τών νεωτέρων άνέγνωσαν γωρίς τό ό, ώς 
αρ&ρον όντος, είτα Ίλήος. ‘Ο δέ "Ομηρος συν τώ ό λέγει 
τον Όιλήα. (Ar. 180). Α.

528 μείων, ου τι τόσος γε όσος Βέλαμώνιος Βίας: 
η διπλή περιεστιγγιένη, ότι Ζηνοδοτος η&έτηκεν αντον. 
αναγκαίος δέ έστΓ προδιαοννίστησι γάρ, ότι ήττων έστί κατα 
το μέγε&ος τον Βελαμωνίον. εκείνον μέντοι γε μέγαν {Π. 
358 Ρ 115) λέγει. Α.

αλλά πολν /ιείων, ολίγος μέν εην, λινο&ώρηξ, 
530 έγγειη δ' έκέκαστο Παν έλλην ας καί Βχαιονς.

529. 530: α&ετοννται άμφότεροι ότι προείρηκε μείων 
οντι τόσος γε καί πρός ονδέν διλογεΐ άλλα πολν μείων. 
καί ουδέ πολν λείπεται τον ετέρου. κακώς δέ καί τό λινο- 
ΰώρηΐ’ οι γάρ "Ελληνες ουκ έγρώντο λινοίς &ώραξι' διά 
παντός γάρ γαλκογίτωνας αυτούς λέγει, (cf. ad Ν 372, Ar. 
194). καί "Ελληνας ουδέποτε εϊρηκεν, άλλέ Λργείονς ή Λα- 
ναονς' καί ουδέ 'Ελλάδα τήν οίκονμένην υπό 'Ελλήνων, άλλα 
μίαν πόλιν Θεσσαλίας, ής τούς οίκήτορας Ελληνας λέγει' 
Μνρμιδόνες δέ καλεΰντο καί "Έλληνες καί \4γαιοί 
(648). Cf. ad I 395. Ar. 233. Α.

532 Βήσοαν: η διπλή περιεστιγμένη , ότι Ζηνόδοτος 
γράφει Βήσαν έν τώ ένι ο, διά τό νήσσας λέγεσ&αι τών 
ορών τονς κα&νγρονς τόπους. εστι μεντοι προσηγορικά, ά 
τινων κύρια γίνεται, οίον κνπάρισσος καί πολεως όνομα 
(519). Α.

νιος Πετεώο Μενεσ&εύ ς.
553 τώ δ ον πώ τις όμοιος έπ ιγ&ον ιος γένετ άνήρ, 

κοσμήσαι ΐππονς τε καί άνέρας άσπιδιωτας. 
Ν’εστωρ οίος έριζεν' ό γάρ προγενέστερος ήεν.
553: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος από τού

τον τρεις στίγονς ή&έτηκεν, /ιήποτε διότι {διότι pro δέ Bekk.) 
διά τών έπί μέρους ουδέποτε αντον διατασσοντα οννέστη- 
οεν. πολλά μέντοι Ομηρος κεφαλαιωδως σννίοτησιν, αυτά 
τά έργα παραλιπών, ώς την Μαγαονος αριοτείαν' πανσεν 
ά ριστ εύ οντ α μάγιας {/1 506). Α.

Αίας ό? έκ Σαλαμίνας αγεν δνοκαίδέκα νήας.
558 στήσε ό άγων, ίν Βϋηταιων ί στα ντο φάλαγγες
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558. Notatum fuit ά&ετεϊο&αι hunc versum, quod ordo 
navium non is fuerit, ut Athenienses prope Ajacem steterint- 
Γ 230 J 251. Ar. 230. L.

570 άφνειόν τε Κό ριν ΰ ον: ή διπλή ότι έχ τον ίδιον 
προσώπου Κόριν & ον" όταν δε ήρωικώ προσώπω περιτιΰή τόν 
λόγον,'Έφυγαν λέγει* εοτι πόλις Έφύρη (2152). Ar.237. Α.

571 ' Α ραι&υ ρέην". ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνό
δοτος γράφει Παρα ι&υ ρέην. ονκ έπίσταται δε ταύτην τήν 
πόλιν όντως όνομαζομένην. A. Fortasse ονχ επίοταται δέ 
ούδείς ταύτην τήν πόλιν vel τινα πόλιν κτλ. Aut ονχ επί
οταται δέ (Zenodot.) τήν Φλιονντα πάλαι όντως όνομαζομένην.

576 τών ένατόν νηών ή ρχε χρειών 'Αγαμέμνων: 
ότι τό τών ονχ ώς άρ&ρον παρείληπται, άλλ' αντί αντωνυ
μίας τής τούτων, καί παραλέλειπται η έχ πρό&εοις, ϊν ή, 
έχ τούτων τών πόλεων εκατόν νηών ήρχεν. Α. V. ρ. 25 et 30.

579 κυδιόων, πάοιν δέ μετέπρεπεν ή ρώεασιν, 
(Agamemnon)

ούνεκ άριστός εην, πολύ δέ πλείατους άγε λαούς.
579. 580: ότι Ζηνόδοτος άμφοτέρους ή&έτηκεν, έπεί διά 

τών εξής (768) άριοτος ό Αίας λέγεται. έν διαφόροις δέ 
π ράγμασίν είσιν οντοι άριστοι, ο μέν πλοντω και εύγενεία, 
ό δέ τή κατά πόλεμον αρετή. Α.

582 Μέοοην: ότι Μέοοην τήν επί τής Λακωνικής Μεσ
σήνην λέγει, συγκόψας τοννομα (ν. 502). Α. Ar. 241.

592 Θρνον: η διπλή, ότι Θρύον είπε τήν έν άλλοις 
Θρυόεσσαν εοτι δέ τις Θρνόεοσα πόλι ς[ΛΊ\0ή. Α. Ar.241.

596 Οίχαλίη&εν: ότι Θεσσαλίας ή Οίχαλία κα&'"Ομη
ρον* οϊ δέ νεώτεροι έπ Εύβοιας πεποιήκασιν (ν. 730). Α. 
Ar. 185.

597 στεϋτο γάρ ενχόμένος νικησέμεν: ότι τό οτεντο 
κατα διάνοιαν ωρίζετο, ονκ έπι τής τών ποδών στάσεως, ώς 
έν τοΐς κατά τήν νεκυίαν ή&ετημένοις στεϋτο δέ διψάων 
(λ 583. Ar. 106). καί ότι είπερ άν αύταί άντι τού εί και 
αύταί. (cf. ad Γ 25). Α.

599 αί δέ χολίωσαμεναι πηρόν &έσαν: ή διπλή, ότι 
πηρόν ού τυφλόν, ώς άπεδέξαντο οι νεώτεροι, αλλα τής 
ωδής πηρόν" τί γάρ ήν αντώ βλαβερόν κι&αρωδώ όντι, εί 
ιών οφϋαλμών έοτερή^η", μάλλον γάρ προοεκτικός άν έγέ-
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νέτο τή φωνασκία, τόν γε δή τοι Αημόδοκον η Μούσα 
όφ&αλμών μεν άμερσε, δίδου ό ήδεΐαν άοιδήν (θ’64). 
Α. ώς ante άπεδέξαντο ins. L. quae emendatio facilior ea, 
quam dedit in Aristarcho p. 190.

605 οί Φένεόν τ' ένέμοντο και Ορχομενον ηο- 
λν μηλον: ή διπλή πρός την ομωνυμίαν τού Όρχομενού, 
ότι τώ έπι&έτω διέσταλκεν. Α. Cf. 511.
612 αυτός γάρ σφιν δώκεν άναξ άνδρών 'Αγαμέμνων 

νήας έυσσέλμους περάαν έπι οίνοπα ποντον, 
Άτρείδης, έπεί ον οφι θαλάσσια έργα με μήλει.
612: από τούτον εως τοΰ Άτρείδης έπεί ον σφι 

(614) Ζηνόδοτος ή&έτηκε τρεις στίχους, αναγκαίοι δέ είαιν· 
παριστορηται γάρ δι αυτών ότι παρέσχεν αντοΐς ναϋς ο 
Αγαμέμνων. Α.
616 όοσον έφ ‘Τρμίνη καί Μΰρσ ινος έοχατοωσα 

πέτρη τ 'Ώλενίη καί Άλίσιον εντός έέργει.
616 ^Τρμίνη}: η διπλή ότι Ζηνόδοτος συν τώ ϊ γράφει, 

γίνεται δέ ακατάλληλος ό λόγος. Α.
620 τών μέν άρ" Α μφί μαχος καί Θάλπιος ήγησάσ&ην, 

υιες ό μέν Κτεάτου ό δ' άρ' Εύρΰτου, Άκτορί ωνε. 
621: ή διπλή οτι παρά τό εί&ισμένον πρός τό πρότε- 

ρον άπήντηκεν' έστι γάρ ό προκατειρημένος Άμφί μαχος 
Κτεάτου υιός, ο δέ Θάλπιος Ευρυτου. καί ότι όντως ε’ί
ρηκεν Άκτορίωνε, δέον ' Ακτοριώνων (Cf. ρ. 19). Α.

625 οι δ' ·έκ Αουλιχ ί οιο Έχινάων ίεράων: 
ή διπλή ότι ονχ ως κεχωρισμένου Αουλιχίου τών Έχινάδων 
ούτως ε’ίρηκεν, αλλ' αντί τοΰ έκ Αουλιχβου καί τών άλλων 
Έχινάδων. καί ότι από τού ΕχΙνα ε’ίρηκεν Έχινάων. (Ar. 
236). Α. Lobeck proli, path. 221 vult Έχΐναι.

626 νήσων, αί ναιουστ. ότι Ζηνόδοτος γράφει οϊ 
να ί ο ν σ ι, έπί τών άνδρών. ον νοεί δέ ότι αντί τοΰ ναίον- 
ται. Κ Cf. ρ. 3.
627 τών αύ&' ηγεμόνευε Μέγης ατάλαντος Άρηι, 

Φυλείδης, όν τίκτε διίφιλος ίππότα Φυλεΰς, 
ός ποτέ Αονλίχιον δ απενασσατο: ή διπλή πρός 

την αμφιβολίαν, πότερον ό Μέγης απωκησεν ή ό Φυλενς, 
ό καί όμηρικώτερον' Ομηρος γαρ αεί πρόςτό δεύτερον πρό-
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τερον άπαντά (Ar. 13). Α. άεί non semper significat, ν. modo 
ad 620, sed plerumque, ut haud raro apud grammaticos. L.

634 ήδ' οί Σάμον άμφενέμοντο: ότι Ζηνόδοτος γρά
ψει ή δ' οί Σάμην (nonne addendum ένέμοντο? L.), καΐ 
άμετρον ποιων, και άγνοών ότι κατα τό αρσενικόν ενίοτε 
έκφέρεται τα εις ή (cod. ος) λήγοντα' μεσσηγύς Τενέδοιο 
Σάμοιο τε' (error pro μεσσηγνς Ί&άκης τε Σάμοιό τε 
δ 845, ortus ex confusione cum N 33 μεσσηγνς Τενέδοιο 
και Ίμβρου) ού γάρ είπε Σάμης τε. (Ar. 238). Α. Cf. Φ232 
{δειλή δείελος) et scholl. ad Ε 397 {πύλη πύλος).
641 ου γαρ ετ Οίνήος μεγαλήτορος υίέες ήσαν,

ουδ άρ ετ αυτός εην, &άνε δέ ξανθός Μελέαγρος.
641: ότι Ζηνοδοτος τούτον και τόν εξής η&έτηκεν, ίσως 

υποπτενσας τον Μελέαγρον κεχωρίσ&αι τών Οίνέως παιδών 
(quod intellexerunt οί νεώτεροι'. Herod. π. σχημ. Waltz Rhe
tores 8, 605). εϊρηται δέ έξ ονόματος κατ έξοχήν, κα&άπερ 
έπί τοϋ Ζευς δ' έπεί οϋν Τρώας τε καί Εκτορα (JV1). 
καί γάρ ό "Εκτωρ Τρως ήν. Α.

649 άλλοι ο"ί Κρήτην εκατόμπολιν άμφενέ- 
μοντο: ή διπλή πρός τους χωρίζοντας, ότι νυν μέν έκτόμ- 
πολιν τήν Κρήτην, έν ' Οδυσσείφ δέ ένενηκοντάπολιν. ήτοι 
οϋν έκατόμπολιν άντί τοϋ πολΰπολιν · ή έπί τόν σύνεγγυς 
καί άπαρτίζοντα άρι&μον κατενήνεκται νΰν, έν Οδύσσεια 
δέ τό ακριβές έξενήνοχεν, ώς παρά Σοψοκλεΐ. Α. Quod nunc 
excidit de Sophocle, puto fuisse δυοδεκάμηνον χρόνον, quem 
Herculem abesse dicit chorus in Trachiniis v. 648, quum alibi 
(v. 44, 164) accuratius quindecim menses dicantur. Similiter pror
sus ex tragico exemplum contulerat Aristarchus supra ad v. 45. L.

654 "Ροδίων άγερώχων. Sine dubio etiam hic notatum 
fuit, hoc adjectivum non Rhodiorum tantum epithelum esse: 
K 430. Ejus scholii reliquiae exstare videntur in BL: άγαν 
γέρας έχόντων, έντιμων, cf. Γ 36.

658 βίη " Ηρακληείη: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζη
νόδοτος γράψει Ηρακλείη (i. e. Ηρακλείη L.), καί άμετρον 
ποιων καί οϋχ ‘Ομηρικόν τό σχήμα' άπό γάρ τού" Ηρακλήος 
Ήρακληείη εκπίπτει. Α. (ν. ad Ε 638).

659 τήν άγετ έξ Έψΰρης, ποταμού από Σελλήε ν- 
τος: ή διπλή, ότι ή Εψύρη αϋτη έτέρα έστί τής ΚορίνΟου,
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τή$ Θεσπρωτίας ούσα (Ar. 236) ’ καί ότι συν τώ σ Σελλήεντα 
τον ποταμον λέγει, άφ' ού τό παροικούν ε&νος Σελλούς κα- 
λεΐ. οί δέ νεώτεροι'Ελλούς λέγουσι πλανη&έντες (Ar.239). Α.

667 αυταρ ό γ' ές 'Ρόδον ίξεν αλώμενος, άλγεα 
πασχών: ότι Ζηνοδοτος γράφει aiipa δ' ό γ' ές ‘Ρόδον, 
οι δύναται δέ ταχέως έληλυ&έναι έπι τήν 'Ρόδον ό πρό- 
τερον μέν ναύς πεπηχώς, είτα αλώμενος και ονκ ενϋν- 
πλοήσας. Α.
668 τριχ&ά δέ ωκη&εν κατ αφυλαδον, ήδ' έφίλη&εν 

έκ Αιός, ός τε &εοϊσι και άν&ρωποισιν ανασσει· 
668: σεσημείωται προς τόν εξής α&ετούμενον' ον γάρ 

νοήσας τις, οτι το οημαινόμενον τοιοντον έοτι, καίπερ ονκ 
έπι τής αυτής οίκοϋντες πόλεως αλλα τριχή διασπαρέντες, 
έφιλή&ησαν νπό άλλήλων και ον διήχ&ρευσαν, έζήτησεν υπο 
τίνος έφιλή&ησαν’ διό προςέθηκε'τόν έκ Αιός, όσ τε &εο'ισι 
καί άν&ρώποισιν ανασσει. Α. Ar. 350.

669: ά&ετεϊται. ή δέ αιτία προείρηται (668). Α.
670 καί σφιν &εσπέσιον πλούτον κατέχενε Κρο- 

νΐων: ή διπλή, ότι Πίνδαρος (01. 7, 50) κυρίως δέδεκται 
χρυσόν νσαι \τόν Αία, 'Ομήρου μεταφορά κεχρημένον διά 
τού κατέχενε προς εμφαοιν τού πλούτου. Α. Ar. 188.
673 Νιρεύς, og κάλλιστος ενήρ νπό Ιλιον ήλ&εν 

τών άλλων Ααναών μετ ά μν μον α Πηλέ ίων α. 
άλλ' αλαπαδνος έην, πανρος δέ οί εϊπετο λαός· 
673. 674. 675: τρισί ατίχοις παράκεινται διπλαΐ περιε- 

στιγμέναι, ότι έκ τών τριών τούς δύο ή&έτηκε Ζηνόδοτος, 
τον δέ μέσον ουδέ εγραφεν, τού Ομηρου φιλότιμουμένον 
έν πάσι τόν Αχιλλέα προτερούντα παραστήσαι (Pluyg. ρ.11. 
Bekk. ed. Vili, στήσαι). Α.

681 ννν αύ τούς όσσοι τό Πελασγικόν Άργος 
έναιον: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος μετέγραφεν όντως οϊ δ' 
Αργος τ είχον τό Πελασγικόν, ούό&αρ άρονρης, τον 
Ομήρου φιλοτέχνως ώσπερ προοιμιαζομένου διά τό μετά- 

βαίνειν άπό τών νήσων καί τής Πελοπόννησου έπι τά κατά 
Θεσσαλίαν, ονκ όντα συναφή τοίς προειρημένοις. Α.

684 Μυρμι δόνες δέ καλεύντ ο καί Έλλην ες καί 
Αχαιοί: ή διπλή, ότι μόνους τους ύπ Άχιλλεΐ τεταγμέ- 
νους Ελληνας καλει. Α. Cf. ad 529, Ar. 233.
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686 αλλ’ οϊ γ ον πολέ μο ιο δυσηχέο ς έμνώοντο' 
ον γάρ έην κτλ.
686: οτι Ζηνόδοτος ά&ετεΐ άπο τούτον έ'ως τον 

γε κείτ αχέων (694) οτίχους εννέα. αναγκαίοι δε 
δϊ αυτών γάρ δηλοΰται ότι έφ’ εαυτών έμενον οί 

τής ό 
είσιν' 
Μνρ-

μιδόνες. Α.
689 κούρης γωό μένος Β ρισηίδος ηυκό μο ι ο: ή 

διπλή ότι ελλείπει ή περί πρό&εσις. Α. Cf. ρ. 26.
690 τήν έκ Λυρνησο ού έξείλετο πολλά μογήσας: 

η διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει τήν έν Λνρ- 
νησσώ. ονκ έλαβε δέ αυτήν έν Λυρνησσώ αλλα πρότερον 
κατάξας τώ Λγαμέμνονι έξαίρετον έλαβεν αυτήν γέρας. Α.

692 Annotatum fuit tres Epistrophos esse: 856.
694 τής ό γε κείτ αχέων, τάχα δ? άνστήσεσ&αι 

εμελλεν: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει 
άνατάοαο&αι (Vili, άναοτή εμελλεν, διά τον καταπροηγονμέ- 
νως λόγον αίολίζοντος, άλλ ούγϊ οπανίως δι ευφωνίαν, 
ουδέ οι Λίολεϊς δέ ούτω λέγονοιν. Α. Ιη άνατάοαο&αι prae
ter άστήσεο&αι a Bekkero propositum etiam άνευ τού ν de
litescere videtur. Reliqua manent in insolubilibus, nisi quod 
in fine fuisse videtur: άλλ’ ούχβ ' Ομηρος, εί μή οπανίως κτλ.^.

Πύραοον άν & ε μόεντ α
696 ζΐήμητ ρος τέμενος, Ίτωνά τε μητέρα μήλων: 

ή διπλή, ότι οι τόν Πύραοον λέγει Λήμητρος τέμενος, αλλά 
πόλις έστι Λημήτριον καλουμένη. Α. Ar. 235 et cf. schol. 
Nicanoris.

697 άγχί αλόν τ’ Άντρώνα: ή διπλή περιεοτιγμένη, 
ότι Ζηνόδοτος γράφει αγχιάλην τ ’ Λν τ ρών α. και εί 
&ηλυκώς δέ λέγεται η ’Λντρών, κοινόν έοτι τό όνομα, ό 
άγχΐαλος και ή άγχΐαλος. Α.

701 τόν δ έκτανε Λάρδανος άνήρ (Protesilaum). 
Notatum erat ab Aristarcho: omnium minime Hectorem intelligi 
posse, ut reperitur in fabulis recentiorum, quia apud Homerum 
Dardani a Trojanis diversi: 819 7 215. Ar. 235. L.

718 τών δέ Φιλοκτήτης ήρχεν, τόξων εύ είδώς: 
ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει τών αν 
ηγεμόνευε Φιλοκτήτης άγος άνδρών, ο δέ ποιητής 
προδιαουνίοτηοιν έν τώ καταλέγω τήν [τΐόρζ] έκαστου αρετήν. Α.
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721 άλλ' ο μέν έν νήσω κεΐτο κρατέρ άλγεα πασχών, 
Λήμνω έν ήγαϋέη, ό&ι μιν λίπον νίες 'Λγμτιών.
721. Ad hunc fuit asteriscus. Harl. (Cram.) ad ε 13: oZ- 

κειοτερον έν Ιλιάδι κεϊται περί Φιλοκτήτον.
722: ότι έν Λήμνω εμενε καταλελει μμένος ο Φιλοκτήτης' 

οί de νεώτεροι έν νησιδίω έρήμω. Α. Ar. 188.
724 εν&' ό γε κεΐτ άχέων’ τάχα δέ μνησεσ&αι εμελλον 

'Λργεϊοι παρά νηυσι Φιλοκτήτ αο άνακτος.
724: η διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος τούτον και τον 
εξής η&έτηκεν· άναγκαΐον δέ έστι γνώναι ότι ύστερον ανε- 
κομίσ&η έκ Λήμνον ό Φιλοκτήτης. Κ.
726 ουδέ μέν ουδ' οί άναρχοι εοαν, πό&εον γε μέν 

άρχόν'
άλλα Μέδων κόσ μησεν: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι 

Ζηνόδοτος γράφει τονς δέ Μέδων κόσ μησεν, ΐνα ονν- 
δήση τήν φρασιν, ή&ετηκώς τονς προειρημένους στίχους. Α. 
Videtur igitur Zenodotus etiam v. 726 ejecisse.

730 οΐ τ εχον Ο ίχαλίην, πόλιν Ενρντ ον Οίγα- 
λιήος: ή διπλή, ότι ον τής Εύβοιας ή Οίχαλία κα&' Όμη
ρον, ώς παρά το'ις νεωτέροις, άλλα τής Θεσσαλίας (ν. 596, 
Ar. 185). Α.
740 τών αν &' ήγεμόνενε μενεπτόλεμος Πολνποίτης, 

νιος Πε ιριΟ όοιο, τόν ά&άνατος τέκετο Ζευς — 
τόν ρ υπό Πειρι&όω τέκετο κλντος Ιπποδάμεια 
ήματι τώ ότε φήρας έτίσατο λαγνήεντας, 
τονς δ'έκ Πηλίον ώσε και Λΐ&ίκεσσι πέλασσεν —

745 ονκ οΐος, άμα τώ γε Λ εοντεύ ς όζος Λρηος.
741: ή διπλή ότι Ζηνοδοτος γράφει τόν ά&άνατον 

τέκετο Ζεύς' όπερ ψεύδος (ν. ad Φ 2). Α.
742 κλντος 1 Ιπκοδά μεια: ή διπλή ότι άντϊ τον κλντή 

κλντος είπεν. Α. Cf. ρ. 31.
745: ή διπλή, ότι διά μέσον τά περί τονς Κενταχίρονς 

παριστόρηται, τό δέ έξης έστί τού λόγον , τών avd' ήγεμό- 
νενε μενεπτόλεμος Πολνποίτης, ονκ οίος, άμα τώ γε Λεον- 
τενς, όζος ”Λρηος. λ.

αυτών ήδ? ίππων, οϊ άμ Λτρεΐδησιν εποντο.
763 ϊπποι μέν μέγ' άρ ιστοί εσαν Φηρητιάδαο: ότι 
πρός τό δεύτερον πρότερον απήντηκεν, Α. Pluygers ρ. 8.
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767 άμφω Οηλείας, φόβον'Αρηος φορεονσας: 
ή διπλή ότι τήν έν πολέμω φυγήν φόβον Άρεως εϊρηκεν’ 
άρετή γαρ ίππων ον μόνον διώκειν, αλλα και ότε δέοι ατα- 
ράχως φεύγειν, διωκέμεν ηδέ φέβεσ&αι [Ε 223 ubi ν. 
et Θ 107). Α. Ar. 89.
791 εϊσατο δέ (Iris) φ&ογγήν νίι Π ριά μοιο Πολίτη, 

ός Τρώων σκοπός ίζε, ποδωκείησι πεποι&ώς, 
τνμβω έπ άκροτάτω Αίσυήταο γέροντας, 
δέγμενος όηηότε νανφιν άφορμη&εΐεν Αχαιοί.

795 τώ μιν έεισαμένη προσέφη πόδας ώκέα Ιρις.
791: από τούτου έωςτοΰ τώ μιν έει σαμένη (795) ά&ε- 

τοϋνται στίχοι πέντε, εί γάρ ένεκα τοΰ προαπαγγεϊλαι, ότι 
παραγίνονται οί ‘Ελληνες, ηρκει ό Πολίτης, ε’ίπερ όλως 
έπετήρει’ εί δέ ένεκα τοΰ προτρέψασ&αι μη τολμώντας 
προελ&εΐν, έδει αντοπρόσωπον παρείναι. ε&ος τέ έστι τοϊς 
μεταμορφουμένοις &εοΐς κατά την άφοδον άπολιπεϊν τεκμή- 
ριον εις έπίγνωσιν. οϊ τε λόγοι ούγ^ ούτως είσιν έσ'χημα- 
τισμένοι τον Πολίτου ώς προς πατέρα, άλλ’ είσίν έπιτετα- 
μένοι και έπιπληκτικοί. καί τό Εκτορ, σοί δέ μάλιστ 
έπιτέλλομαι Πολίτη ανοίκειον’ μάλλον δέ Ίριδι αρμόζει 
έπιτάσσειν· Α. ν. 807. .Λ .

802 "Εκτορ, σοί δέ μάλιστ έπιτ έλλομαι ώδέ γε 
ρέξαι: ότι περισσεύει ό δέ σύνδεσμος. Α. Cf. ρ. 33.

807 ώς έ'φα&', "Εκτωρ δ' ού τι &εάς έπος ήγνοίη- 
σεν: η διπλή ότι τοΰτό έστι τό πλανήσαν τόν τά έπάνω 
(791) διασκευάσαντα (Ar. 350). ού κείται δέ συνΰ&ως ήμϊν 
τό ήγνοίησεν, άλλ' αντί τον ούκ άπί&ησεν. Α.

809 πάσαι δ ώίγνυντο πύλαι: ή διπλή ότι έμφασιν 
έχει (Ar. 74) πολλών πυλών, μία δέ έστι' καί έστι τό πάσαι 
αντί τοΰ όλαι. Α. Cf. Μ 175, Ψ 135, Ar. 131.

819 Ααρδαν ίων αντ ήρχεν ένς παίς Άγχίσαο: ή 
διπλή ότι τών Ααρδάνων ήρχεν Αινείας, καί αυτός ών ζ/αρ- 
δανος. προς τό τόν δ' έκτανε Ζΐάρδανος άνήρ (701). Α.

820 τόν ΰπ 'Αγχίση τέκε δί' 'Αφροδίτη', ότι πε
ριττεύει ή υπό. Α. Pluyg. ρ. 8. —? — Cf. ρ. 23. not. 2 
et ρ. 27.

827 Πάνδαρος, ζ καί τόξον Άπό λλων αυτός έδω- 
κεν: ή διπλή, ότι ού τό τόξον λέγει άλλά τήν τοξικήν
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έμπειρίαν' τό γοϋν τόξον αιτώ ο κεραοξόος κατασκευάζει 
[Α 110). Α. Cf. Ο 441.

830 και 'Αμ φ ιο ς λινοθώρηξ: ότι και ετερος Αμ- 
φιος Περκώσιος Ελάτου υιός {Ε 612). Α.
837 τών αύθ'^Τρτακίδης ήργ 'Αοιος, ό ρχαγιος άνδρών, 

’Άσιος ' Τρτα κ ίδης: η διπλή, ότι ό Άοιος ούτος ομώ
νυμός έστι τώ ‘Εκάβης άδελφώ {Π 719). έοημειοϋτο δέ ό 
'Αρίοταργος τάς ομωνυμίας πρός τά Πυλαιμένους (Ar. 8). καί 
πρός τήν έπανάληηπν, ότι πλεονάζει έν Ίλιάδι (Ar. 363). Α.

839 ποταμού από Σελλήεντός: ότι Σελλήεις πο
ταμός έστιν 'Ασίας, ομώνυμος τώ Θεσπρωτικώ (ita L. pro 
τή Θεσπρωτία). Α. Cf. Ο 531.

844 αύτάρ Θρΰικας ή γ 'Ακάμας καί ΓΙείρως ήρως. 
Aristarchum Πείρως scripsisse apparet ex adn. ad T 484.

846 Εύφημος δ' αργός Κικόνων ήν αίγμηταων. 
Sed praeter hunc etiam Mentes Ciconum dux est: P 73.
851 Παφλαγόνων δ’ ηγείτο Ευλαι μέν εος λάσιον κΰρ 

έξ Ενετών.
851: ή διπλή , ότι θύτες έστι Πυλαιμένης περί ού πολ

λοί τών άργαίων έζητήκασιν {Ε 576 Ν 643). Α.
852 ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει έξ 

Ένετής. Α.
856 αύτάρ Άλιζώνων Όδίος καί *Επίστροφος 

ήργον: ή διπλή ότι καί ετερος έστιν Όδίος ομώνυμος (Ζ170), 
καί παρά τοϊς Έλλησιν 'Επίστροφος. Α. Immo: καί παρά 
τοις "Ελληοιν ετερος 'Επίστροφος (517) καί τρίτος παρά τοϊς 
βαρβάροις , Εύήνου υιός (692).

858 Μυσών δέ Χρόμις ήργε καί ’Εν ν ομο ς οίωνι- 
οτής-. ότι νΰν μέν Χρόμιν, έν άλλοις δέ λέγει Χρόμιον 
τόν αυτόν {Ρ 218). Α. Et Ennomus ex homonymis z/422. L. 
860 άλλ έ δά μ η (Ennomus) υ π ό γεροί ποδωκέος Αίακίδαο

έν ποταμώ, ό&ι περ Τρώας κεράϊζε καί άλλους', 
ά&ετοϋνται άμφότεροι, ότι κατά την παραποταμίαν μάγην 
(Φ) ουγ εύρίσκεται έπ όνόματι πίπτων. εϊωθε δέ ό ποιη
τής τούς ηγεμόνων θανάτους διαδήλως λέγειν. έάν δέ μή 
όρισθή ό τόπος καί ό καιρός, δύναται ό ετερος μένειν. Α.

862 Φόρκυς αύ Φρύγας ήγε καί Αοκάνιος θεοει
δής: ή διπλή, ότι οί νεώτεροι τήν Τροίαν καί τήν Φρυγίαν 
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τήν αυτήν λέγουσιν, ό δέ Ομηρος οΰχ* ούτως' Αίσγυλ.ος δέ 
σννέχεεν (cf. Γ 184). Α. Ar. 238.

867 Νάστης αύ Καρών ήγήσατο βαρβαροφωνων: 
ή διπλή ότι Θουκυδίδης (α, γ) λέγει τήν ονομασίαν τών 
βαρβάρων νεωτερικήν είναι, ελέγχεται δε εντεύθεν. (?) Α. 
Αγ. 233.
871 Νάστης τ ' Α μφί μαχ’> ς τ ε Νο μ ί ον ος αγλαά τ έκνα, 

ος και χρυσόν έχων πόλεμον δ' ϊεν ηΰτε κοΰρη: 
ή διπλή ότι έπϊ τοϋ Άμφι μάγου έστι τό ός και χρυσόν 
’έγ^ων, ό όϊ Σιμωνίδης έπϊ τού Νάστου λέγει. και ότι ον 
λέγει όπλα αυτόν έγειν χρυσά, ώς καϊ πάλιν ό Σιμωνίδης 
έζέλαβεν, αλλα κόσμον γρυσοΰν' λέγει γάρ ήΰτε κοΰρη. 
ένεπλέκοντο γάρ χρυσόν οί βάρβαροι' πλοχμοί &' οΐ γρυσώ 
καϊ άργΰρω έσφήκωντο {Ρ 52). Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Γ.

3 ήΰτε περ κλαγγή γερανών πέλει ουρανό &ι πρό, 
αϊ τ έπεί οΰν χειμώνα φΰγον καϊ ά&έσφατον

ο μβ ρον.
3 ου ρανο & t πρό: ότι αντϊ τον έν τώ υπό τά νέφη 

τόπω. διό καϊ τάς τον Όλυμπου κορυφάς έπουρανίους νοη- 
τέον. Α. Cf. Αγ. 167.

4 : η διπλή, ότι χειμώνα ου την χειμερινήν κατάστασιν 
λέγει, αλλά τον χειμερινόν τόπον τής Θράκης’ ον γάρ έν- 
στάντος χειμώνας, τότε (i. e. tum demum) άπαίρουσιν, αλλα 
προσδοκίας ούσης. Α.

10 εντ όρεος κορυφήσι Νότος κατ έχ ευ εν ομίχλην, 
ποιμέσιν οΰ τι φίλην, κλέπτη δέ τε νυκτός 

ά μείνω.
10: ότι το ευτε ονκ έστι χρονικόν άλλ’ ομοιωματικόν, 

αναλογούν τώ ήΰτε. Α.
11: η διπλή, ότι τινές γραφουσι ονν τώ ν αμείνων. 

εί δέ κατ αιτιατικήν έστι, χωρϊς τον ν γράφεται' άνάλογον 
γαρ έστι τό (τώ? 0718) άμείνονα. άλλοι δέ γραφουσιν άντϊ 
τού νυκτός άμείνω — Α. — an πολλόν άμείνω? L.
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13 κον ί ο αλος ώρνυτ' άελλής: ή διπλή ότι ον λέγει 
νπό ποδων άέλλης, άλλά κονίσαλος άελλής, άελλώδης. Α.

18 και ξίφος' αύτάρ δούρε δύω κεκορν&μένα χαλκώ 
πάλλων Αργείων προκαλί ζετο πάντας άρίοτονς 
αντίβιον μα χέσ ασ & α ι έν αίνη δηιοτήτ ι.
18. Excidisse videtur adnotatio de duobus jaculis quibus 

Paris armatus est: Λ 43.
19. 20: α&ετούνται αμφότεροτ ό γάρ παρδαλέην ανει- 

ληφως και τοξικήν στολήν έχ^ων ονκ άν προκαλοϊτο εις μο
νομαχίαν, άλλ ύστερον ε’πί τούτο έρχεται ονειδισ&ε'ις υφ 
" Εκτορος. άτοπον δέ και τό άμα πάντας π ροκαλεΐοΰαι. Α.

25 πεινάων' (leo) μάλα γάρ τε κατεσ&ίει, ε’ίπερ άν 
αυτόν

σεύωντ α ι ταχέες τε κύνες, θαλεροί τ αίζηοί.
25: ότι το ε’ίπερ άν αυτόν άντι τον εί κα'ι αντόν, 

ώς όταν λέγη ε’ίπερ άν ανται Μούσα ι ά ε ί δ ο ι ε ν (72598) 
άντι τον εί και ανταΐ. Cf. ρ. 12, 1. Καί ότι ό τέ σνν- 
δεσμος περισσεύει (ρ. 34). Α. Cod. ϋέλοιεν pro άείδοιεν.
27 ώί έχάρη Μενέλαος 'Αλέξανδρον ΰεοειδέα

οφ &αλμοισιν ίδών’ φάτο γάρ τίσεο&αι άλείτην: 
ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει αλείτας, τάς 
αμαρτίας έκλαχιβανων. κρε'ιττον δέ αυτόν τον Αλέξανδρον 
λέγεσ&αι αλείτην. Α.

31 κατ έπληγη φίλον ήτορ: ή διπλή, ότι άντι τον 
κατεπλάγη. Α.

36 Τρώιων άγερώχων: η διπλή ότι αγέρωχους τούς 
Ί'ρωας, ον μονον τονς 'Ροδίους [Β 654), ώς τινες φήΟησαν, 
δια τό αγείρειν τήν όχήν, τοντέοτι τήν τροφιήν’ ο γάρ Ομη
ρος αγέρωχους τούς άγαν γεραοχους κα'ι σεμνούς λέγει. Β.

44 φάντες άριστήα προμον έ μ μ εν α ι: ή διπλή, 
ότι κατά συγκοπήν τόν πρόμαχον εϊρηκεν, ονχ^ ως οί γλωσ
σογράφοι (Ar. 45) τόν βασιλέα. Α. Ar. 109.

48 γυναϊκ' ενειόέ' άνήγες: ή διπλή ότι αναγωγήν 
λέγει τόν έκ Πελοποννήσον εις Ί’ροίαν πλονν’ έοτι γάρ 
υψηλότερα τά 7ΐρός άρκτους. Α. άρκτους pro αύιοΰς L. (cl. 
I 337) Herod. ρ. 460.

49 έξ άπίης γαίης: η διπλή ότι απίαν τήν πολύ αφεσιω-
6
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σαν, οώχ ώς οί νεώτεροι την Πελοπόννησον, φησί γουν έξ 
άπίης γαίης δεκάτρ) ένιαυτω (π 18). AV. Ar. 233.

52 ά ρ η ί ιρ ι λ ο ν Μενέλαον. Notaverat epithelum άρηί- 
φιλος Menelao a poeta constanter dari. Si igitur Apollon in Phae- 
nopis persona (P 588) eum /iaλ&ακόν αΐγμητήν appellet, ab hoc 
nequaquam exprimi poetae sententiam de Menelai moribus et indole.

54 ονκ άν τοι χραίομη κί&αρις τά τε δώρ Αφρο
δίτης'. η διπλή, ότι τινές μή ενρίσκοντες κατα την ποίη- 
οιν τόν Αλέξανδρον κι&αρίζοντα, μετέγραψαν κίδαρις’ 
τούτο δέ πίλον γένος είναι λέγουσιν. πολλά δέ έοτιν άπαξ 
λεγομενα παρα τω ποιητή. Α.

56 άλλά μάλα Τρώες δειδήμονες'. ή διπλή πε- 
ριεοτιγμένη, ότιΖηνόδοτος γράφει έλεήμονες. ονκ έλεονοι 
δέ αντόν, άλλα μιοοΰοιν’ ον μέν γάρ φιλότητ ί γ έκεν- 
&ανον’ ίσον γάρ σφιν πάσιν άπή χ& ετ ο (453). δια 
δέ τον Πρίαμον και τόν " Εκτορα ενλαβοννται αντώ αντι- 
πράοοειν (Cf. ad Η 390). Α.

65 ον τοι άπόβλητ έοτί &εών έ ρ ι κν δε α δώρα, 
όσσα κεν αυτοί δώσιν, έκών δ' ονκ άν τις ελοιτο: 

ή διπλή πρός τό ζητούμενου, πώς, εί ονκ εοτιν απόβλητα, 
έκών ονκ άν τις ελοιτο. Α. „Sine dubio de significatione vo
cabuli έκών exposuerat/' Ar. 212.

71 οππ ότ ε ρο ς δέ κε νικήοη κρείοοων τεγένη- 
ται: διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτης γράφει χωρίς τον ν 
κρείοοω. τα δέ τοιαντα συγκριτικά έπί τής όρ&ής έχει τό ν. Α.

73 οί δ άλλοι φ ιλότητα και όρκια πιοτά ταμοντ ες
ναίοιτε Τροίην έριβώλακα: ή διπλή περιεοτιγμένη, 

ότι Ζηνόδοτος γράφει ναίοι μεν. γελοίος δέ έοτιν εαυτόν 
καταρι&μών τοϊς νοτερον οίκήσονοι τήν Τροίαν, άδηλότητος 
ούοης εί νικήσει (Cf. 257). Α.

80 ίοϊοίν τε τ ιτνοκό μ ε ν ο ι λάεοοί τ ε β άλλον: η 
διπλή οτι Ομηρος το βάλλειν έπί τοΰ τιτρώοκειν τίθηοΓ 
νϋν δέ έμφαοιν εχει.Ν.. De hoc loco fusius dictum Ar. p. 74 sq.

82 ϊοχεο& Αργειοι, μν βάλλετε: ή διπλή ότι ιό 
βάλλετε αντί τον τιτρώσκετε. Α.

83 οτενται γάρ τι έπος έρέειν κορυ&αίολος "Ε
κτωρ: η διπλή οτι το στεϋται άντί τον κατα διάνοιαν ορί
ζεται. Α. Ar. 106.
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92 όππ ότ ερο ς δέ κε νικήση κρεί σσων τε γένηται: 
η διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει χωρίς τού ν 
κρείσαω. τά δέ τοιαϋτα συγκριτικά έπι τής ορ&ής το ν 
προσλαμβάνει. Α.

98 φρονέω δε διακριν&ή μεναι ήδη
Αργεί ονς καϊ Τρώας: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζη

νόδοτος γράφει Αργειοι καϊ Τρώες, ώς αποστροφής τον 
λόγον γεγονυίας πρός αυτούς, εστι δέ διακριν&ήναι διχώς 
γωρισ&ήναι, ό δέ Ζηνόδοτος σννή&ως ήμΐν τέταγεν („puto 
pro judicium subire14 Ar. 151). A.

100 εϊνεκ έμής εριδος καϊ 'Αλεξάνδρου ενεκ' αρ
χής- ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει ενεκ' 
άτης. εσται δέ απολογούμενος Μενέλαος, ότι άτη περιέ- 
πεσεν ό Αλέξανδρος, δια μέντοι τοϋ ενεκ' αρχής ένδείκνν- 
ται ότι προκατήρξεν. Α.

103 οϊσετε ό' άρνα: ή διπλή προς τό οϊσετε, ότι ον 
μέλλοντος έοτι χρόνον άλλ άντι τού φέρετε, από τον οίσε, 
ό έοτι φέρε. Α. Cf. Ο 718 X 481 et p. 6.

105 άξετε δέ Πριάμοιο βίην: η διπλή ότι τό άξετε 
ού τόν μέλλοντα σημαίνει, άλλ ϊσον τώ άγετε. Α. Cf. ρ. 6. 
108 αίεί δ' όπλοτέρων άνδρών φρένες ηερέ&ονται’

οίς 3’ ό γέρων μετέησιν, άμα πρόσοω και οπίσσω 
λεύ ο σ ε ι, όπως όχ άριστα μετ ά μ φοτέροισι 

γένηται.
108 : από τοντον έ’ως τον λευσσει όπως (110) α&ε- 

τούνται στίχοι τρεις, ότι απολογία έστίν αύτη νπέρ τών 
παραβάντων Πριαμιδών. εί γάρ κατά κοινού αί φρένες τών 
νέων κρέμανται, οιδέν ,ξένον αμαρτημα πεποιήκασιν. Α. 
Et accessit significatio vocis όπλότερος non Homerica de qua v. 
A 324 4 267, Ar. 183. L.

122 είδο μ ένη γαλόω: ή διπλή δια τό γαλόω h.. For
tasse propter diaeresin (cf. Γ 273). Idem cod. haec habet: 
γάλως, ο έοτιν άνδραδέλφη, ώς 'Ad ως’ καϊ διαίρεσις γαλόω 
ώς Ά&όω δ' έπϊ πόντω (3* 229). Α.

124 Α αοδί κην Πριά μο ιο &υγ ατ ρών είδος άρΐστην: 
άντϊ τον απλού’ φηοϊ γούν Πριάμοιο &υγατρών είδος αρίστην 
Καοάνδραν (Χ365). V. Fluxisse videtur ex Aristonico. Cf.p.31.

126 δίπλακα πορφνρέην: ή διπλή, ότι παραλέλει-
6 *
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τ/ταζ το κύριον, η γλαινα. λέγει δέ δίπλαχα γλαϊναν, ην 
έοτ ι διπλήν άμγιέοαο&αι. Α. Verba, si quis forte aliquid 
dubitet, confirmantur ab Eustathio hinc referente. Ψ2$3 ser
vatum ad δίπλακι δημώ in V: ότι αροειικώς. Certe vix 
dubito Aristonico fere sic annotatum fuisse: ότι νυν άροενι- 
κώς, πρός τό δίπλακα , πορηυρέην: quo confirmatum est, 
δίπλαξ adjectivum esse, et ubi de palla dictum, παραλελειηθαι 
το κνριον, την χλαίνην. Nec χλαίναν Λιπλήν έκτ αδίην 
Λ 134 praetermissum fuerit. L.

138 τω δέ κε νικήοαντι φίλη κεκληση άκοιτις: ή 
διπλή, ότι περιοοός ό κέ (cf. ρ. 33), και ότι πτώοις ένήλ
λακται, άντι τον τοΰ δέ νικήοαντος (cf. ρ. 22). Α.
143 ονκ οϊη' άμα τή γε και άμφίπολοι δν' εποντο, 

Λϊ&ρη Πιτΰήος θυγάτηρ Κλυμένη τε βοώπις.
144 Λί&ρη: εί μέν τήν Θηοέως λέγει μητέρα, α&ετη- 

τέον' απί&ανον γαρ έοτιν 'Ελένης άμφίπολον είναι την ού
τως ύπεραργαίαν, ήν ονκ εκποιεί ζήν διά το μήκος του 
χρόνου. εί δέ ομωνυμία έοτί, καθάπερ καί έπί πλειονων, 
δυναται μένειν' καί γάρ άλλοι είοίν ομώνυμοί τινες κατα 
τα Ίλιακά, "^δραοτος, Ί'ενθρας , Οίνόμαος. Α. Η. e. ho
monymi cum claris quibusdam regibus: v. ad ^148. Celerum 
non dubito, quin pars Aristonici notae interciderit, in qua 
dictum fuerit, probabiliorem tamen esse athetesin. Primum enim 
tanto magis mirandam esse hanc homonymiam, quae duplex sit 
in patre et filia: et hoc quidem ex conjectura dico: dein acce
dere ad haec adjectivum βοώπις, quod de heroina praeter 
hunc versum semel tantum inveniatur //9. Ad eum enim ver
sum Aristonicus: ότι ένθάδε μόνον έφ ηρωίνης τό επίθετου, 
καί έν τώ ad ετ ου μένω (yi44). Unde primum apparet, hic 
etiam de βοώπις monitum fuisse, et inventum esse in eo mo
mentum suspicionis, deinde brevitatis causa recte potuisse Ari
stonicum τόν άθετοΰμενον dicere, si hic additum fuerit, veri
similius άθετείοθαι: ut nunc est, non potuisse. L. Cf. Ar. 362.

152 ό'ενδρέω: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γρά
φει δένδρει. ό μέν ονν λίγων δένδρος ώς κάλλος έρεϊ δέν- 
δρει ως κάλλει, ό δέ δένδρον ώς βάθρου έρεϊ δενδρω ώς 
βάθρω. "Ομηρος δέ λέγων δένδρεον ύψιπετηλον (2V437) 
ως γαλκεον, έρεϊ καί δενδρέω ώς γαλκέω. Α.
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οί ό' ως ούν είδον&’ * Ελένην έηί ηύργον ίοΰσαν, 
155 ήκα ηρός άλλη λονς έηεα ητερόεντ' άγόρευον: 
Ζην άδοτος γράφει ώκα· είτε δέ έηί τής1 Ελένης έοτίν, ότι ωκα 
έηορεύετο, αηρεηές έοταΓ είτε έη'ι των δημογεροντών, ότι ωκα 
διελέγοντο, ανάρμοστου' βραδνλόγοι γάρ tlotv οί γέροντες. Α.

163 όφρα ϊδη η ρότ ε ρόν τε ηόοιν — ϊδη: ή διηλή 
ότι χωρίς του ϋ γράφειν όμηρικωτερον. Α. Cf. ρ. 2.

184 ήδη καί Φρνγίην είσήλυ&ον άμηελόεσοαν: ή 
διηλή, ότι διαφέρει ή Φρυγία τής Τροίας κα& Ομηρον, οί 
δέ νεώτεροι ονγχ^έονοιν (Ar. ρ. 238). καί ότι τό ήδη ηαρεί- 
ληηται αντί χρονικού τού ηοτέ’ διό καί ηαραλλήλως λέγεται 
τό ήδη τώ ηοτέ’ ήδη γάρ καί δεύρο ηοτ ήλν&εν (205). Α.

205 ήδη γάρ και δεύρο η οτ' ήλν &ε δϊος Όδυσοεύς: 
ή διηλή, ότι ηαραλλήλως τό ήδη (cod. δή} τώ ηοτέ (Cf. 184). Α. 
V. ad Λ7 276. ,

206 οεύ ενεκ άγγελίης: ή διηλή ότι Ζηνόδοτος γρά
φει σής ενεκ' άγγελίης. ον λέγει δέ σννή&ως ήμϊν, τής 
οής αγγελίας χάριν, άλλ' άγγελίης αντί τού άγγελος. Α. Cf. 
z/ 384, Apoll. lex. 7, 12. Voss. h. Cereris 440.

207 τονς δ εγώ έξε ίνιοοα καί έν μεγάροιαι φί
λησα: η διηλή ότι ηαραλ.λήλως έζείνιοα καί έφίληοα' τό γάρ 
φιλεΐν ενίοτε άντι τού ξενίζειν τΐ&ησιν. Α. Ar. 150 et cf. ad 2V276.

211 άμφια δ' έζομένω, γεραρώτερος ήεν Όδνο- 
οεύς: ή διηλ.ή ηεριεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος ούν τώ ν γρά
φει έζομένων. το δέ άμφω δύο ητώοεις έηιδέχεται (cod. 
έχει, ν. ad Α 8), άμφώτεροι ή άμφοτέρους. καί νύν λέγει 
άμφότεροι δέ κα&ήμενοι, κατ εναλλαγήν ητώσεως, αντί 
τον κα^ημένων δέ αμφοτέρων, καί έοτι οτνη&ες, ώς έη 
έκεινου συν δέ δύ έρχομ ένω [Κ 224)· οί δέ δύο οκόηε- 
λοι, ό μέν (/ι73), άντι τού τών δύο οκοηέλων. AV. Cf. ρ. 19.

219 αλλ άοτεμφές εχεσκεν: ή διηλή ηρόςτό άστεμ- 
φές, ότι τό άμετακίνητον. ό γάρ Ανακρέων ον γάρ ής 
έμοιγ' άοτ εμφής. Α.

220 φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν' έ μ με ναι: ότιτόφαίτς 
τήν φαντασίαν έχει [Λ 699 Ο 544) ώς ηρός τήν 1 Ελένην 
λεγόμενον' κατά μέντοι γε 'Ομηρικήν οννή&ειαν έκληητέον 
έν 'ίσο) τώ εφη τις άν, ως έχει το έν& ονκ άν βρίζοντα 
’ίδοις (Λ 223) αντί τον ϊδοι τις άν. Α. Cf. ρ. 8.
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224 ον τότε γ' ώδ' 'Οδυσήος άγάοσαμε& είδος 
ιδόντες’. ή διπλή πρός τό σιωπώμενον, ότι σννυπακουσαι 
δει τό ον τότε όντως έ&αυμάσαμεν τό είδος ιδόντες, ως την 
κατά λόχον δνναμιν. Α.

οντος δ' Αίας έστι πελώριος έρκος Αχαιών.
230 Ίδομενευς δ' έτέρω&εν. ή διπλή, ότι πλησίον 

ό Ίδομενευς Αϊαντος τον Τελαμωνίου έτάσοετο καί (ins. L.) 
κατά την έπιπώληοιν {Α 251, 273) συμφώνως. παραιτητέον 
άρα εκείνον τόν στίχον τόν έν τώ καταλόγω [Β 558) υπο 
τινών γραφομενον στήσε δ άγων ϊν ’ Α & η να ί ων ϊστ αντ ο 
φάλαγγες’ ον γάρ ήσαν πλησίον Αϊαντος Αθηναίοι (ζ/326). 
Α. Αγ. 230.
243 ώς φάτο, τους 3’ ήδη κάτεχεν φυσίζοος αία

έν Αακεδαίμονι αυϋι, φίλη έν πατρίδι γαίη: ότι 
Ζηνόδοτος γράφει έή έν πατρίδι (Apollon. constr. 157, 18; 
pron. 60). είτε δέ έπι τών Αιοσκονρων εσται τό έή, ενικόν 
ονχ αρμόσει’ είτε δέ έπι της Ελένης, έκ&εσμόν έστι τό οϋτω 
λέγειν, τους δ ήδη κάτεχεν φυσίζοος αία έν τή έαυτής 
πατρίδι. Α.
256 ol δ' άλλοι φιλοτητα καί όρκια πιστά τ α μόντ ες

ναίοιμεν Τροιην έριβώλακα: αστερίσκος, ότι νυν 
όρ&ώς έν τώ τού κήρυκος λόγω γράφεται ναίοιμεν, έν δέ 
τοίς έπάνω, ότε 'Αλέξανδρος λέγει (74) ουκέτι. Α.
261 άν δ'άρ'έβη Πρίαμος, κατά δ’ ήνία τεΐνεν δπ ίσσω’ 

παρ δέ οί Αντήνωρ' ή διπλή, ότι δύο έπεδέχοντο οι 
δίφροι' διό ννν Πρίαμος ήνιοχεί παραιβατονντος τον Αν- 
τήνορος. καί ότι οί ήρωες πάντες έμπειροι καί αυτουργοί' 
διό καί ό Όδυσσεύς ναυπηγεί καί κυβερνά. Α.

263 τω δέ διά Σκαιών πεδίον δ έχον: ή διπλή, ότι 
παραλέλοιπε το πυλών, καί ότι άδιαιρέτως έξενήνοχεν' ε’ι- 
&ισται γάρ λέγειν Σκαιάων (X 6). Α.
269 όρκια πιστά &εών σνναγον, κρητήρι δέ οίνον

μίσγον, ατάρ βασιλετ σιν ϋδωρ έπί χεΐρας έχευον: 
ή διπλή, ότι ονχ υδατι έμισγον τόν οίνον, αλλά τόν τών 
Τρωων καί Αχαιών' διο καί έν άλλοις σπονδαί τ' άκρη- 
τοι [Β 341). / Ar. 199.

271 μάχαιραν'. ή διπλή, ότι τήν παραξιφίδα μάχαιραν 
καλε'Γ διό καί λέγει αυτήν παρηρτήσ&αι τώ κουλεώ τον ξί- 
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φονς. τό δέ ηολεμιστήριον άορ, ξίφος, φασγανον' [καλον- 
σιν] σννώννμα γάρ. Α. Ita nunc L., non ut Ar. 98.

273 άρνών έκ κεφαλέων: ή διηλή ηεριεστιγμένη, ότι 
Ζηνόδοτος γράφει άρνέων έκ κεφαλέων. ano δέ τών 
κατά τήν ορ&ήν ληγόντων εις ές οι γίνονται τοιαύται διαι
ρέσεις, άλλ' αηό τών εις αι’ εί δέ άρνες, άρνών. άηό δέ 
τοΰ κεφαλαί κατά λογον κεφαλέων. Α. Alii Zenodotum άρ
νέων pro άρνείων accepisse putabant: Epimerism. p. 239. L.

276 Ίδη&εν μεδέων' ή διηλή, 
μεδέων. Α. Cf. ρ. 27.

277 ήέλ ιός &' ος η άντ έφοράς 

ότι άντι τον Ίδης

ή διηλή ηεριεστι-
γμένη, ότι ήλιος άντι τού ήλιε, ώς κάκεί δός φίλος (ρ415), 
και άλλά φίλος &άνε καί σν {Φ 106) (et φίλος ώ Με
νέλαε Λ 189 L. cf. ρ. 18). καί ηρός τήν ά&έτησιν τών έν 
'Οδύσσεια ώκέα δ' ήελίω νηερίονι άγγελος ήλϋεν 
(μ 374) ηερι τής άηωλείας τών βοών τώ ηάντας έφορώντι. Α.

καί οϊ νη ένε ρ & ε καμ όντας
279 άν&ρώηον ς τίννσ&ον: ή διηλή ηεριεστιγμένη 

ηρός Ζηνόδοτον, ότι έκ τοΰ δνικώς γράφεσ&αι τό τίνυσ&ον 
έλέγγεται, ότι έηί Περσεφόνης καί Πλούτωνός έστιν ό λό
γος , ονκ έηί τών νεκρών. Α. Cf. ρ. 15.

280 μ ά ρτ υρο ί έστε: ή διηλή ηεριεστιγμένη, ότι Ζη
νόδοτος γράφει μάρτνρες. Όμηρος δέ μάρτνρος κατά τό 
ενικόν λέγει' Ζενς δ' άμμ (cod. άμ] έη ι μα ρτν ρο ς 
έστω {Η 76), ον ηλη&νντικόν έσται τό μάρτνροι. Α.

286 τιμήν δ? Άργείοις άηοτινέμεν: ή διηλή, ότι 
τιμήν τό έηιτίμιον λέγει, δ ηολλάκις λέγει ηοινήν. Α. Ar. 152 sq.

297 ώδε δέ τις εϊηεσκεν'. ή διηλή, ότι τό ώδε ον- 
δέηοτε τοηικώς, κα&άηερ ημείς, λέγει, αλλ' αντί· τον όντως 
τούτο ηαραλαμβάνει. Α. Ar. 84.

305 Ίλιον ήνεμόεσσαν: ότι ϋηένκώς αεί τήν Ίλιον 
λέγει. Α.

306 ον ηω τλήσομ έν ο φ & αλ μοί σ ιν όράσΰαΓ. 
ηα&ητικόν άντι ένεργητικοΰ. Α. Cf. ρ. 2.

δεύτερον αν &ώρηκα ηερι στήϋεσσιν έδυνεν 
οίο κασιγνήτοιο Λνκάον ος' ήρμοσε δ' αντώ. 
άμφί δ' ά ρ' ώμοισιν βαλετο ξίφος άργν ρόηλον 

335 γάλκεον, αντάρ έηειτα σάκος μέγα τε στιβάρον τε.
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334. 335: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνοδοτος αμ- 
φοτέρονς ή&έτηκε, καί μετά τόν οίο κ α σ ι γ ν η τ ο ι ο υπο
τάσσει κρατί δ έπ ίφ&ίμω κννεην εϋτυκτον έ&η- 
κεν Ίππονριν' δεινόν δ λ λόφος κα&υπερ&εν 
ενευεν" £ΐλετο δ' άλκιμον εγχος, ό οί παλα μηφ ιν 
άρήρεΓ Άμ φί δ' άρ ώμοισιν βάλετ ασπίδα &υσ· 
σανόεσσαν. ώστε έναντίως τώ 'Ομηρικώ οπλισμώ [Λ 30, 
32 Ο 480) εχειν" προ τής άσπίδος γάρ φανήσεται αναλαμ- 
βάνων τήν περικεφαλαίαν, καί ξίφος μή εχων. Κ. Verba ό 
οί — &υσσαν., quae sunt apud Villois., exciderunt apud Bekk.

339 ώς δ' αύτως Μενέλαος άρήιος εντε έδυνεν: 
οτι ουτος ξίφος έχει (ν. 361)' εί δέ ωσαύτως τω Λλεξανδρω 
καβώπλισται, πάντως κάκεϊνος είχε ξίφος. η αναφορά 
πρός Ζηνόδοτον (334). Α. Ar. 194.
351 Ζεΰ άνα, δός τίσασ&αι όμε πρότεροςκάκ εοργεν 

δϊον Αλέξανδρον, καί έμής νπο χερσί δαμήναι. 
352: ά&ετεϊται, ότι ονκ άναγκαίως επιλέγεται" καί γάρ 

ό καιρός τό σύντομον εχειν &έλει. καί δϊον άκαίρως ο Αίε- 
νέλαος τόν εχθρόν λέγει. Α. Etiam ψ 581 ά&ετείιαι, όιι 
άκαίρως λέγει διοτρεφές, οργιζόμενος αύτώ. Sed quod epi— 
thetum non apte positum esse videbatur, id solum nec hic nec 
illic satis fuisset ad suspicionem firmandam. Nequaquam enim 
fugerat Aristarchum, esse quaedam epitheta apud Homerum 
nominibus quasi propria et ita firmiter adhaerentia, ut ne tum 
quidem divelli possint, si significatio eorum ab aliquo loco vel 
tempore aliena sit. Veluti aquae Scamandri amoenae dicuntur 
quamvis sanguine suffusae, vestes fulgentes quamvis ita sor
didae ut lavari debeant: v. ad Φ 218. Cf. ad Z 160 (di’ 
”Μντεια} H 75 (ubi Hector se ipse divinum appellat) Ψ 304 
(ubi pigri Nestoris equi ώκνποδες audiunt). Ne vs. Λ 432 
quidem obelo notatus, quamquam alterum ejus dimidium incon
cinne adsutum est.

354 ξεινοδόκον κακά ρέξαι, ό κεν φιλότητα π α- 
ράσχη: ότι σαφώς νυν φιλότητα τήν ξενίαν ε’ίρηκεν. BDL.

361 Μτρείδης δέ έρυσσά μένος ξίφος: ή διπλή, οτι 
ξίφος εγει, πρός Ζηνόδοτον (334). Α. Ar. 195.

364 ουρανόν ενρΰν: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζη-
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νόδοτος γράφει αίηνν. αίπύ δέ όρος αν λέγοιτο, ο δέ ου
ρανός ενρνς' ηαρήκει γάρ τή γή. Α. Ar. 168 not.
367 tx δέ μοι εγγος

ήίγ^&η η αλαμηφιν έτώσιον, ουδ' έβαλόν μιν: ότι 
σαφώς το ουδ' εβαλόν μιν σημαίνει άντι τού ουδέ έπάταξα 
αυτόν. Α. Ar. 72 et 65 not.

371 δέ μιν ηολύκεστ ος ιμάς: ότι ηολύκεστος 
ο πολνκέντητος' έκ δέ τούτον ο ποικίλος δηλονται διά τάς 
ραφάς. και ό τής Αφροδίτης κεστος άηο τούτον’ τή νυν 
τ\οντον ιμάντα — Ποικΐλον 219). ό δέ Καλλίμαγος 
ώς όνομα κύριον τον ίμάντος τόν κεστόν έκδέγεται. Α.

αντάρ ό άψ έηόρονσε, κατακτάμεναι μενεαίνων 
380 εγγεΐ γαλκείιο: ζητείται ποίω έγγει; ο γαρ είγιν, 

έξηκόντισεν’ διό ή διηλή. λεκτέον ούν, ότι έηώρονσεν έφ 
ο έξηκόντισεν εγγος ένεγόμενον τή άοηίδι καί τώ Μωράκι 
τοϋ ’Αλεξάνδρου, ϊνα τούτο έκσηάσας άνέλοι αυτόν, όντως 
ούν ληητέον τό έξης, έηόρονσε εγγεΐ γαλκείω, είτα χωρίς 
κατακτάμεναι μενεαίνων- Α. Ar. 212.

391 δινωτοΐσ ι λέγεσσιν: ότι δεινωτα λέχη λέγει ήτοι 
διά τό τετορνευσ&αι τονς ηόδας, ή διά τήν έντασιν των 
ιμάντων’ πρώτη γάρ έγρώντο τή διά τών ιμάντων πλοκή. 
Α. Ιη ηρώτη aliquid vitii esse videtur. L.
392 ουδέ κε φαΐης

άνδρϊ μαγησα μ ενον τόν γ' έλ&ειν' ότι ως πρός 
τινα λέγει μή υποκειμένου ηροσώηον, αντί τού φαίητιςάν. 
Α. Cf. ρ. 8.
395 ώς φάτο, τή δ' άρα &νμον ένι στή &εσσιν όρινεν. 

καί ρ ώς ονν ένοηοε &εας περέκαλλέα δειρήν 
στή&εά τ ί μερόεντ α και όμματα μαρμαίροντα, 
&άμβηοέν τ άρ έπειτα κτλ.
395: ότι ον δει άκουειν έκ τού &νμόν όρινεν έ&ι- 

μωοεν, άλλα τό παρώρμησεν' δεξαμενος δέ τις τό προτερον 
τονς έξης ένδιασκενάζει (Ar. 350; de signif. cf. ad J 208)· 
διο α&ετοννται ano του καί ρ ως ονν ένόησε έως τού 
υις έφατ ’ έδδειοεν δ Ελένη (418) στΐγοι ν.γ’. πώς γάρ 
ή γραία παλαιγενεΐ εικασμένη περικαλλέα δειρήν ειγε καϊ 
όμματα μαρμαίροντα κα'ι οτη&εα ιμεροεντα ; και βλάσφημα 
καϊ παρά τό πρόοωπόν έστι τά λεγάμενα ήοο παρ αυτόν
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ίοΰσα, θεών df άπόεικε κελεύ θου (ita Aristarch., cod. 
απόειπε κελεύθους), μηδ' έτι σοΐσι πόδεοοιν. και ευτελής 
κατά τήν διάνοιαν μή μ' έρεθε σχετλίη. αιρόμενων δέ 
αυτών, καί τής συνέπειας γινόμενης οϋτως' ώς φατο, τή 
δ' άρα θυμόν ένϊ στήθεσσιν όρινε' Βή δέ κατασχό
μενη έανώ άργήτι φαεινώ Σιγή, πάσας δε Τρώας 
λάθεν, ήρχε δε δαίμων — Α. — Add. καλώς έχει, vel tale 
quid. L. Et si fides sch. Q. δ 12 et Eustath. (1479, 63), vox 
δούλη (409) suspicionem auxit. Καί ante παρά τό πρόσω- 
πεν inserui.
423 η δ' εις ϋψόροφον θάλαμον κίε δϊα γυναικών.

τή δ' άρα δίφρον έλουσα φιλομμειδής ’Αφροδίτη 
αντί Άλεξανδροιο θεά κατ έθηκε φέρουσα’ 
ένθα καθϊζ' Ελένη κούρη Αιός αιγ ιόχοιο.
423: από τούτου εως τού ένθα καθϊζ' Ελένη (426) 

στίχοις τέσσαρσι παρακεινται διπλαϊ περιεστιγμέναι, ότι 
Ζηνόδοτος μετετίθει τήν συνέπειαν οϋτως ά μφίπολο ι μέν 
έπειτα θοώς έπι έργα τράποντ ο, Αυτή δ άντίον 
ίζεν Αλεξάνδροιο άνακτος, ’Όσσε πάλιν κλίνασα, 
ποσιν δ ηνίπαπε μυθω' άπρεπες γαρ αυτώ έφαίνετο τό 
τή 'Ελένη τήν ' Αφροδίτην δίφρον βαστάζειν· έπιλέλησται 
δέ ότι γραι εϊκασται και ταύτη τή μορφή τα προσήκοντα 
πράσσει. Α. Ar. 353. De hac ordinatione verborum τή μορφή 
τά προσήκοντα si quis dubitet, conferat: τά έμπεπηγότα δο- 
ρατα τή άσπίδι vel ταϊς άσπίσιν (ad Α 571 Ν 148), τόν 
παρακολουθούντα ψόφον έκ τών όπλων (Π 822), τό πα- 
ρηγμένον πρόσωπον κατά τήν ποίησιν {Λ 747).
432 αλλ’ ίθι νυν προκάλεσσαι άρηίφίλον Μενέλαον 

έξαΰτις μαγέσασθαι έναντίον. άλλά σ έγωγε 
παΰεσθαι κέλομαι, μηδέ ξανθώ λΐενελάω 
άντίβιον πόλεμον πόλε μ ίζειν ήδέ μάχεσ θαι 
αφραδέως, μήπως τάχ ύπ' αυτού δουρι δαμείης. 
432: απο τουτου έως τού αφραδέως (436) άθετούνται 

στίχοι πέντε, ότι πεζότεροί είσι και τοϊς νοήμασι ψυχροί 
και ακατάλληλοι, άμα μέν γάρ λέγει άλλ' ίθι προκάλεσ
σαι καί κατα τό συνεχές επιφέρει άλλά σ' έγωγε παΰεσθα ι 
(ita Aristarch. cod. παύσασθαι) κέλομαι, ώς φροντιζούσης. Α.

445 νήσω ό' έν κρανάη έμίγην φιλότητι καί εύνή: 
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r διπλή οτι ονκ έν Σπάρτη έμΐγη τή 'Ελένη, ϊνα μή περί- 
φανης γενηται' καί οτι άδηλον πότερον όνομα κύριόν έστιν, 
απο του κραν&ήναι έπ αυτής πρώτον τόν γάμον και τε~ 
λειω&ήναι τοΰ. Αλεξάνδραν και τής ‘Ελένης, ή έπι&ετικώς 
την τραχεΐαν' τινές γάρ τήν λεγομένην 'Ελένην πρός τή 
'Αττική είναι από τής ‘Ελένης, ότι ταύτη πρώτη έπέβη. 
Α. Ar. 237.

453 ον μεν γαρ φιλότητΐ γ' έκεύ & ανον, εϊ τις 
ϊδοιτο: ότι άπηλλοτρίωντο τώ ' Αλεξάνδρφ οι Τρώες. ονκ 
άν ούν λέγοι έν τοϊς επάνω (56) ο "Εκτωρ αλλα μάλα Τρώες 
έλεήμονές, ώς Ζηνόδοτος γράφει, αλλά δειδήμονες. Α.
458 υμείς δ' Άργείην ‘Ελένην και κτήμα&' άμ αυτή 

έκδοτε, και τιμήν άποτινέμεν ήν τιν έοικεν: ή 
διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος αποτίνετον. σνγγεΐται 
δέ τό δυικόν ογήμα έπι πλειόνων τι&έμενον’ (cf. ρ. 15) καί 
νγνόηοεν ότι οννη&ως τώ απαρεμφάτω αντί τού προοτακτι· 
κοΰ γρήται Ομηρος, αποτινέμεν αντί τοΰ αποτίνετε (cf. 
ρ. 14). Α.

460 ήτε καί έοοομένο ιοι μετ' άν&ρώποιοι π έλη· 
ται: ότι ή μετά αντί τής έν. Α. Pluyg. ρ. 8. Cf. ρ. 28.

Ε/Σ ΤΗΝ Α.
1 οί δέ &εοί πάρ Ζηνϊ κα&ή μενοι ήγορόωντ ο 

χρνσέω έν δαπέδω, μετά δέ οφιοι πότνια Ηβη 
νέκταρ έωνοχόει: ή διπλή, οτι παρ&ένος ή Ήβη' 

οίνογοεΐ γάρ' (Ar. 198) ονκ άρα γεγάμηται νφ Ήρακλέονς, 
ώς έν τοϊς κατά (Ar. 22) τήν νεκνίαν ή&ετημένοις (λ 602). 
Α. (Ar. 186).
22 ήτοι ’Α&ηναίη άκέων ήν ουδέ τι ειπεν: η διπλή 

πρός τό άκέων, ότι αντί τοΰ ακέονσα έξενηνεκται' ον γάρ 
έοτιν αντί τού ήουχως. [ω^ ο ' Αριοιονικος έν τοϊς οημειοις 
γηοίν cf. Ar. ρ. 2]. Α. Cf. ρ. 31 et de loco ex Apollonio 
negligentissime adscripto Ar. 36.

31 δαιμονΐη, τι νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παιδες 
τόοοα κακά ρέζουσιν’ αντί τού έ ’ρεξαν (cf. ρ. 4). αγνοεί 

δέ τήν κρΐοιν (Ar. 187). V.
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44 αΖ yap νη ήελΐω τε καϊ ονρανώ άστερόεντι 
ναιετ άονσι ηόληες: ή διηλή ότι τώ ενεργητικά) αντί 

τον ηα&ητικοΰ κέχρηται, αντί τον ναιετάονται. Α. Cf. ρ. 3.
46 Ίλιος ίρή: ότι &ηλνκώς τήν Ίλιον. Α. Pluyg. 8.

51 ήτοι έμο'ι τρεις μεν ηολν φϊλτατ α ί είσι ηόληες 
'Άργος τε Σηάρτη τε καί ενρν άγνια Μυκήνη: ή 

διηλή ότι τοντων τών ηολεων ένεκα ουνεμάγονν τοϊς ' Ελ- 
ληοιν, ον δια τό άηοκεκρίσ&αι νηό 'Αλεξάνδρου τό) κάλλος 
αντών, όηερ ονκ οιδεν Ομηρος. Α. Pertinet ad J2 29, cf. 
Ar. 187.

55 εϊ ηερ γάρ φ&ονέω τε καί ονκ είώ διαηέρσαι, 
ονκ άννω φ&ο νέονσ , έηειη ηολν ψέρτερος έοσι.
55 . 56: ά&ετοΰνται άμφοτεροι, ότι τήν χάριν αναλνον- 

οιν, εί και μή ηροδεη&είς δνναται τοντ εγειν. Α. i. e. quia 
nulla gratia Junoni a Jove deberetur, si Jupiter etiam nullis 
precibus adhibitis optatum impetrare posset.

59 καί με nρεσβντάτην τ έκετο Κ ρόν ος αγκνλομη- 
της: ότι ον κα&' ηλικίαν λέγει, αλλ' έν τιμή. Α.

60 α μφότερον, γενεή τε καί οννεκα ση παρακοιτις 
κέκλημαι: η διηλή ότι γενεή άντι τον γένεΓ έκ Κρό

νον γάρ. Α.
64 σν δέ &άσοον Α&ηναίη έηιτεΐλαι: ή διηλή, ότι 

τό έηιτεΐλαι αντί ηροστακτικον κεϊται. Α. Cf. ρ. 14. Idem 
praecipit Apollon. 102 Α , Et. Μ. 365, 40.

70 αίψα μάλ' ές στρατόν έλ&έ μετά Τρώας καί 
’ Αγ^α ιον ς,

ηειράν δ όίς κε Τρώες νη ερκνδαντ ας ’ Α %α ιον ς 
άρξωσι — δηλήσα σ&αι: ότι τό μέν έλ&έ ηροστα- 

κτικόν, τό δέ ηειράν αηαρέμφατον αντί τον ηείρα ηροστα- 
ν.τικον. Α. Cf. ρ. 14.

74 βή δέ κατ Ουλνμηοιο καρηνων αίξασα". ή 
διηλή ότι ώς ηερί όρονς τοϋ Όλνμηον λέγει. Α. Ar. 169.

86 η δ' άνδρϊ ίκέλη Τρώων κατεδνσεΟ' όμιλον, 
Ααοδόκω Άντηνορίδη κρατερώ αίγμητή, 
Πάνδαρον αντί&εον δι ζη μένη, εϊ ηον έφεδροι, 
ενρε Ανκάονος νίόν άμΰμονά τε κρατ ερόν τε.
88: ιοντω καί τώ έξης ηαρακεινται διηλαϊ ηεριεστι- 

γμέναι, ότι Ζηνόδοτος τούτον μέν τό ακροτελεν ιιον ούτως 
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γράφει εΰρε τον δε, τον δέ δεύτερον ουδέ γράφει, δο- 
χων αν&ρωπινον το ζητεϊν είναι' καταλέλοιηε δε το διζη- 
μενη. αγνοεί δέ οτι όμοιωδεϊσα Ααοδοκω ανάγκην είγεν 
(malim έχει ν. ad Γ 423) άν&ρώπινα έπιτηδενειν. Α. Ar. 353.

90 αμφ» όέ μιν κρατεραί στίχες άσπιστ άων
λαών, οϊ οι εποντο: προς το λαών άπέδωκεν, ώς το 

γ εν εαι αν ί) ρωπων οϊ οί π ρο σ & εν α μα τ ρ α y ε f (// 2 51). AL.
100 όιστευσον Μενελάου: ή διπλή προς τό σχήμα, 

ότι αντί τοΰ έπι τόν Μενέλαον. Cf. ρ. 24.!
101 εΰχεο δ ' Απόλλων ι λυκηγενέι: ότι από τής 

Τρωικής Αυκίας, έξ ής έοτίν ό Πάνδαρος. Α. Ar. 237.
110 καί τα μεν άοκήσας κεραοξοος ήραρε τ έ

κτων. Non igitur ab Apolline Pandarus arcum accepit: ad B 827. 
116 έ κ δ’ ελετ ιόν
αβλήτα πτεροεντα, μελά ιν έ ων ερμ' όδυνάων: ά&ετει- 
ται (Ar. 10), ότι νυν απλώς άβλητον καί μηδέποτε βεβλη- 
μένον καί άφειμένον , οΰχ 'Ομηρικώς’ τό γάρ βάλλειν "Ομη
ρος ονκ επί τού ψιλώς ηροέσ&αι τί&ηοιν (Ar. 72). καί διά 
τοΰ με λα ι νέων ερμ όδυνάων οΰγ^ ο &έλει λέγει' έρμα 
γάρ κα&’ "Ομηρον ερειομα καί κώλυμα, οΰ γίνεται δέ οδυνών 
κώλυμα τό βέλος. Α. Lehrs (Ar. 75 sq.) Aristonicum illud 
argumentum de άβλής de suo addidisse censet.
122 ελκε β όμου γλυφίδας τε λαβών καί νεύρα βόεια’ 

νευρήν μέν μαζώ πέλασεν, τόξω δέ σίδηρον.
αΰταρ έπεί δ ή κυκλοτερές μέγα τόξον ετεινεν, 
λίγξε βιος.
123: ότι Ζηνόδοτος προ τουτου τόν εξής τέιαγεν, ού

τως ποιήσας ελκε δ ομοΰ γλυφίδας' καί νεύρα βοεια’ 
είτα αντάρ έπεί δή κυκλοτερές μέγα τοξον ετεινε, 
Νευρήν μέν μαζώ πέλασεν, τόξο) δέ σίδηρον, εϊια 
λίγξε βιος, οΰ νοήσας ότι διά τών παρεπομένων τού ελκε 
β όμοΰ καί νευρήν μέν μαζώ πέλασεν ουνίοτησι τήν 
ενταοιν γεγενημένην, εϊ9~ εξής λέγει, επειδή ένετά&η καί 
κυκλοτερές έγένετο, άπέσιειλε τό βέλος. Α. Et propter σί
δηρον, ad refutandam Zenodoli lectionem v. 139.
132 αυτή d' av ϊ&υνεν, ό&ι ζωστήρας όχηες 

χρύοειοι οΰνεχον καί διπλοος ηντετο δώρηξ: ή 
διπλή, ότι κα&' ον τόπον εζώννυντο , διπλούς ην ό &ώραξ,
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κα&ό ύηοβέβλητο τώ τό λεγόμενον ζώμα,στατώ &ώρακι
κα&ήκον μέχρι των γονάτων από τών λαγάνων. Α. Ar. 126.
135 διά μεν άρ ζωστήρος έλήλατο δαιδαλέοιο, 

καί διά &ώρηκος πολυδαιδάλου ή ρηρειστο 
μίτρης &, ήν έφορει ερυμα χροός, ερκος άκοντών, 
ή οι πλεΐοτον ερυτο' διαπρό δέ εϊσατο και τής. 
ακροτατον δ άρ οίστός επέγραψε χρόα φωτός'

140 αυτίκα δ ερρεεν αίμα κελαιν εφές έξ ώτειλής.
135: προς τόν οπλισμόν’ πρώτος γάρ έστι πρός τήν 

έπιφάνειαν ο ζωστηρ, καί κατά τοΰ στατοΰ καί κατά τον 
ζώματος’ άμφότερα δέ ταϋτα θώρακα καλεϊ, διόπερ όταν 
τού ετέρου μνησ&ή, τό έτερον παραλείπει’ ένδοθεν δέ τού
των προς τώ χρωτί κατά τά κοίλα και τάς λαγονας ή μίτρα. 
Α. Cf. ibid/

138: ή διπλή πρός τό ζητούμενου έπί τής Αχιλλέως 
ασπίδος, τήν δέ μίαν χρυσήν, τή ρ' εσχετο (Τ 272), 
κα&ό ήμαΰρωσε τήν φοράν τοΰ δόρατος, όμως μέντοι δίε- 
κόπη , κα&άπερ νΰν έπί τής μίτρας λέγει. Α.

139: η διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει χαλκός' έπιλέ- 
λησται δέ ότι έν τοϊς έπάνω (123) σιδηράν τήν άκίδα τού 
βέλους ειπεν είναι' καί ότι τό άκρότατον ουγ ύπερ&ετικον 
έστιν αλλ' άντι τοΰ άκρον τόν χρώτα. Α. Cf. ρ. 31.

140: α&ετεϊται, ότι ούκ άν λέγοι 'Όμηρος ώτειλήν το 
έκ βολής τραύμα’ διαστέλλει γάρ τό ούτάσαι πρός το βα- 
λεϊν. Α. Ar. 70.

141 ως δ' ότε τ ίς τ έλέφαντα γυνή φοινίκι μιήνη: 
ή διπλή, ότι τινές έλεφαντά ώς βλαβερά προενεγκάμενοι 
τώ τονω απέδωκαν έρια λευκά' δει δέ κυρίως ακούειν τον 
έλέφαντα. Α. προενεγκάμενοι pro διεν. et δει δέ pro νΰν δέ 
Lehrs. Herod. 460.

149 ως είδεν μέλαν αίμα καταρρέον έξ ωτειλης: 
α&ετεϊται πάλιν (140) διά τήν ώτειλήν. Α. Ar. 70.
154 τοϊς δέ βαρύ στενάχων μετεφη κρείων 'Αγα

μέμνων
χειρός εχων Μενέλαον’ έπεστεναχοντο δ εταίροι: 

οτι δει βαρυτονε'ιν τό στενάχων ώς όρέγων' καί γαρ στενα- 
γοντο ώς όρέγοντο. Α.
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157 ώς σ’ εβαλον Τρώες: ότι εκ βολής ετρωσαν, 
πρός τό αύτίκα ό' έρρεεν αίμα (140). Α. Cf. 196.

159 σπονδαί τ άκρητοι: ότι ευκρινές γίνεται εντεύ
θεν τό κρητήρι δέ οίνον μίσγον (F269). ου γαρ κεκρα- 
μένον έσπενδον. Α. Ar. 199.
160 εϊ περ γάρ τε καϊ αύτίκ’ Όλνμπιοςούκέτέλεσσεν, 

έκ τε καϊ όψέ τελεί, συν τε μεγάλω άπετ ισαν:
ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει τελέσει καϊ συν τε με
γάλω τίσουσιν, επί τών Τρώων δεχόμενος τόν λόγον. ουκ 
έχει δε ούτως, αλλά καθολικώς έπϊ τών παραβαινόντων τα 
όρκια. Α.

164 έσσεται ημαρ δτ άν ηοι ολώλη Ιλιος ϊρη: 
άντϊ τού άπολεΐται, πρός ο ή διπλή (cf. Θ373). Α. Cf. ρ.11. 
166 Ζευς δέ σφι Κρονίδης —

αυτός έπισσείησιν έρεμνήν αίγίδαπάσιν: ότι τού 
Λιός όπλον ή αιγϊς , πρός τονς νεωτέρους ποιητάς’ καϊ ότι 
καταιγίδων καϊ ζοφώδους καταστάσεως παρασκευαστική έστιν. 
(cf. Ρ 595, Αγ. 192). έπισσείησιν δέ άντϊ τού έπισσείη' 
πρός ό ή διπλή. Α.

171 καί κεν έλέγγιστος πολυδιψίαν Άργος ίκοΐ- 
μην’. ή διπλή , ότι 'Άργος τήν Πελοπόννησον, ού τήν πό- 
λιν λέγει. Α. Αγ. 232.
174 σέο δ' ό στ εα πύ σει άρουρα

κειμένου έν Τροίη: η διπλΰ, ότι τών έπϊ ξένης τε- 
λευτωντων ουκ άπεκομίζετο τα οστά εις τάς πατρίδας, ουκ 
άρα Ομήρου έστι ταύτα ώς κ οστέα παισϊν έκαστος 
Οϊκαδ' άγη, ότ άν άντε νεώμεθα (77 334). Α. Ar. 197.

176 καί κέ τις ώδ έρέει: ήτοι ότι ό κέ περισσός ή 
τό ρήμα ένήλλακται, έρέει άντϊ τού εϊποι άν. Κ. De ordi
natione verborum cf. ad B 488, de re p. 9.

182 τότε μοι γόνοι ενρεΐα χθων: ή διπλή, ότι 
ονκ εστι καθολικόν έπίθετον τό ενρεΐα, αλλ έν ϊσω τώ εν
ρεΐα γενομένη, οίον ενρύ μοι γασμα γής γένοιτο. Α. Cf. 
Λ 186 et ρ. 29.
186 ευρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ήό νπένερθεν 

ζώμά τε καϊ μίτρη: η διπλή, ότι τού ζώματος μνη- 
σθεϊς παραλέλοιπε τόν θώρακα , ώστε από μέρους τό όλον 
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δεδηλώσθαι. A. Cf. ad 135. „Reliqua pars scholii et corrupta 
et suppositicia est.u Ar. 126.

189 φίλος ώ Με νέλ αε: ή ορθή άντι τής κλητικής, 
φίλος άντι τον φίλε. Α. Cf. ρ. 18.
190 ή δ' έπ ι&ή σε ι

φαρμαχ', α κεν πανσησι μελαιναων οδνναων: το 
πανσησιν αντί τοΰ πανσειεν άν, ώς το ίχθνς ός κε φα- 
γη σι ν {Φ 127), ότι καί τούτο όντως λέγει αντί τοΰ ός φά- 
γοι άν. ABL. Cf. ρ. 10.
193 Μαχάονα δεύρο κάλεσσον
195 όφρα ϊδη Μενέλαον άρηιον αρχ^ον 'Αχαιών, 

όν τις οι στ εν σ α ς εβαλεν, τόξων εν είδώς, 
Τρώων ή Ανκίων, τώ μέν κλέος, άμμι δέ πένθος. 
195: ο αστερίσκος καί ο οβελός, ότι ννν παρέλκεΓ όρά 

γάρ ό κΰρνξ τήν χρείαν τον Μαχάονος. Α. Perlinet simul 
ad vss. 196, 197, et habet his tribus versibus textus obelos 
cum asteriscis appositos. Recte contra habent 205—7.

205 (195): ό αστερίσκος, ότι ννν δεόντως λέγεται προς 
Μαχάονα νπό τοΰ κήρυκος. (Item duo sequentes: ν. ad 195). Α.

206 (196) έβαλεν: η διπλή, ότι έκ βολής ετρωσεν, 
προς το αντίκα δ έρρεεν αίμα κελαινεφές έξ ώτειλής 
(140). Α. Bekker. hoc ad vs. 196 retulit, v. Pluygers p. 7, 11.

208 ώς φατο' τώ δ άρα θ'νμόν ένί στήθεσσιν 
όρινεν: η διπλή προς τό όρινεν, αντί τον κατά ψυχρήν 
έκίνησεν. -η δέ ανηφόρα προς τό ώ? φατο, τή δ άρα θυ
μόν ένί στή &εσσιν όρινεν’ {Γ 395, cf. Ar. 107 not.) ότι 
ονκ έστιν έθνμωσεν, ώς ό όιασκενάσας (Ar. 350) έκλαβών 
έταξε τονς εξής είκοσι τρεις στίχους, άλλ' αντί τοΰ έκίνησε 
καί παρωρμησε κατά τό έρωτικον. Α. Deerat τρεις post είκοσι·

216 ζώμά τε καί μίτρην: ή διπλή, ότι πάλιν (187) 
τον ζώματος μνησθείς τόν θώρακα παραλέλοιπεν. Α. Ar. 126.

223 εν θ' ονκ άν βρίζοντα ϊδοις ' Αγαμέμνονα 
δίον: η διπλή, ότι ον προς νφεστός πρόσωπον, άλλ άντι 
τον ϊδοι τις άν. Α. Cf. ρ. 8.

226 ϊπιιους μέν γάρ έασε καί άρματα", ή διπλή, 
ότι τά οχήματα νΰν χωρίς τών ίππων άρματα εϊρηκε. Α.

228 Ενρνμ έδων: ή διπλή, οτι καί Αγαχιέμνονος 
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καί Νεοτορος ομώνυμος ήν ηνίοχος Ευρνμέδων. Κ. Cf. ad 
Θ 114 Λ 620.. .

232 κα/ ρ’ ον ς μεν σπεΰδοντας ίδοι: ή διπλή, οτι 
σπεΰδοντας ουχ οίον ταγΰνοντας, άλλ’ ένεργοϋντας καί κα- 
κοπα&ονντας. σπουδή d’ εζετο λαός (Β 99) μετά πάσης 
κακοπα&είας. Α. Ar. 122. r

243 τίφ&’ όντως εστητε: ότι μετείληπται ’τό α εις 
τό ή άντι τον έ’στατε. Α. Pluyg. 8.

244 η ο λ έος πεδίοιο &έο υ σ α ι: ή διπλέ διά τό ελ- 
λείπειν την δια πρό&εσιν, ϊν ή διά πεδίου. Α. Cf. p. 26.

246 ώς υμείς εστητε: ότι πάλιν άντι τον εστατε. Α. 
Pluyg. 8.
251 ήλ&ε δ’ έπί Κρήτεσσι κιών άνά ουλαμόν άνδρών.

251: ή διπλή, ότι ιδίως ε’ίρηκεν άντι τού ώς έπί Κρή- 
τας. Α. Hoc ώς έπί amat Aristonicus: 335, Ε 249, 700. 
Cf. ρ. 24.
261 εί περ γάρ τ άλλοι γε καρηκο μόωντες Αχαιοί 

δαιτρόν πίνωσιν, σον δέ πλεϊο ν δέπα ς αίεί 
εστηχ ώσπερ έμοι, πιέειν ότε ϋυμός ανώγοι.
262: ή διπλή, ότι διά παντός αΐ τράπεζαι παρέκειντο, 

καί πλήρη τά ποτήρια τοϊς έν τιμή εκειτο, τοϊς δέ άλλοις 
πρός μέρος ένεγεϊτο. Α.. Ar. 198.

273 ήλ&ε δ' έπ’ Αίάντεσσι: ή διπλή, ότι [ή τάξις 
Ίδομενέως πλησίον Χ'ίαντος, πρός τους υποτάσσοντας τοϊς 
Ά&ηναίοις τόν Τελαμώνιον (Β 557). Α. Ar. 230. Huic ver
sui Pluygers. p. 6. hoc scholium ascriptum esse dicit, quod 
Bekkerus ad v. 251 retulit. Ad rem nihil interest, utro 
loco ponatur.

277 μελάντερον ήντε πίσσα: ή διπλή, ότι ιδίως ε’ί
ρηκεν ούτε μελάντερον πίσσης ούτε μέλαν ως [πίσσα, κέ- 
γρηται δέ τώ συγκριτικά αντί άπλον. Α. Cf. ρ. 30.

282 κνάνεαι, σάκεσίν τε καί έγγεσι π ιφρικυιαΓ. 
ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει ηρώων σάκεσιν. γέγονε 
δέ άντιπαρά&εσις τον μέλανος νέφονς (277) πρός τό κνάνεαι. Α.

295 Χρομίον τε: ή διπλή, ότι τρίτος οΰτος Χρομίος 
Πύλιος, πρός τά Πυλαιμένους. Α.

τους γάρ ανωγει
σφούς ίππους έγέμεν μηδέ κλονέεσ&αι ομιλώ.

Ί
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303 ^μηδέ τις ιπποσύνη τ ε καϊ ήνορΐηφι πεποι&ως^κτλ.
303: ότι απέστροφε (cod. εφέ) τον λόχον Sta τών έξ^ξ, 

σγ^ηματίσας ώς αν αντός ό Νέστωρ εϊποι. Α. Cf. ρ. 17. 
306 ός δέ κ άνήρ από ών όχέων ετερ' άρμα& ϊκηται, 

εχγει όρεξάσ&ω, έπεϊ ή πολν φέρτερον όντως.
307: ή διπλή πρός τό σημαινόμενον , ότι έκ τον εχχει 

όρεξάσ&ω έστιν εχ'/ει παταξατω τις αντον, ώστε παραλείπει 
τό τις και το αυτόν. και τό έπιλεχόμενον τούτο σννίστη- 
σιν, έπεϊ ή πολν φέρτερον οντω, τόν ενα τε&νάναι ή τήν 
όλην τάξιν σνχγν&ήναι. Ν Pro utroque αντον erat αυτών. 
„Si quis suum currum relinquens ad alius currum veniat, ferito 
eum aliquis.“ Eustath. 475, 40: κατά δέ ετέρους εκείνος ο ετερος 
όμοε&νής, ο τό άρμα εγων, εχγος έκτείνας , παταξάτω τον 
τοιοντον , ΐνα δηλαδη μηδεϊς τό 'ίδιον αφή άρμα φόβω τού 
υπό τον σνμφνλέτου τρω&ήναι καϊ πεσεϊν. Quod illi supe
riori explicando inservit, nisi quod Eustathius ita, quasi non 
τις, sed οντος Aristonicus omissum dixerit, τις omissum v. 
ad N 287. L. et cf. p. 7.

315 χήρας — όμοίιον: ότιήοΐ χλωσσοχράφοι όμοίιον 
τό κακόν. Α. Ar. 44.

320 αλλ* ον πως άμα πάντα &εοϊ δόσαν άν&ρώ- 
ποισιν: ο αστερίσκος καϊ ο οβελος, ότι εί άμφότερα αιρετά 
εκρινεν ό Νέστωρ, καϊ τό χήρας καϊ τήν νεότητα, ενλόχως 
άν ελεχεν άμα πάντα. μετενήνεκται δέ έξ άλλον τόπον, 
όπου φησίν άλλ' ού πως άμα πάντα ϋεοϊ δόσαν άν- 
ϋρώποισιν’ (solo errore u. ν. pro eo quod nunc est: δυνή- 
σεαι αντός έλέσ&αι L.) άλλω μέν χάρ εδωκε &εός πολε- 
μήια ερχα άλλω δ' εν στή&εσσιν {Ν 729). Α.
324 αίχμάς δ' αίγμάσσουσι νεώτεροι, οϊ περ έμεΐο

όπλοτ εροι χεχάασι πεποί^ασίν τε βίηφιν: ή 
διπλή, οτι παραλληλως νεώτεροι μέν άντϊ τον νέοι, όπλό- 
τεροι δέ σνχκριτικώς άντϊ τον εμού νεώτεροι. ουδέποτε χάρ 
αντϊ τον νέοι εϊρηκε τό όπλότεροΓ τό δέ νεώτεροι κατ' άμ- 
φοτερων τι&εται παρ αντώ, καϊ σνχκριτικώς καϊ άπολελν- 
μένως. Α. Ar. 183. et ρ. 30.

331 ου χαρ πώ σφιν άκονετο λαός αυτής: ή διπλή, 
ότι το ακουετο άντϊ τοϋ ήκονεν (ν. ρ.2), καϊ ότι πτώσις ήλ
λακται’ ον χάρ πω αΰτοϊς ήκονεν άντϊ τον αυτών (cf. ρ. 22). Α.
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όππότε πύργος Αχαιών άλλος έπελ&ών
335 Τρωων όρμήσειε καί άρξειαν πολέμοιο: ή 

διπλή προς τό σχήμα, διότι ελλείπει ή επί και πτώσις ένήλ- 
λακται' εοτι γαρ αντί τού ως έπι Τρώας δρμήσειεν. Α. 
Cf. ρ. 24.

339 καί σύ, κακοΐσι δόλοισι κεκασμένε, κερδα- 
λεοφρον: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει φαίδιμ Όδυσ- 
αεΰ. ααυμφώνως δέ τή έπιπλήξει φαίδιμος άν νυν λέγοιτο. Α.

343 πρώτω γάρ καί δαιτός άκουά ζεστόν έμείο: 
η διπλή, ότι συλληπτικώς τό τώ Όδυσσεϊ συμβεβηκος και 
επί τού Μενεσ&έως κεκοινοποίηκεν’ ού γάρ ό Μενεσ&εύς 
έστι τών επτά (ν. Β 55) γερόντων, [αλλ* Όδυσσεύς, 4ιο- 
μήδης] ούδέ συν τώ ' Λγαμέμνονι ευωχείται, καί ότι άκουά- 
ζεσ&ον είπε τροπικώς άντι τού έπαισ&άνεσ&αι, έπεί ή ακοή 
είδος έστιν αίσ&ήσεως, καίτό ουδέ πληγής αίοντες(Λ532). 
Α. Verba άλλ' Όδυσσεύς, Λιομήδης e margine irrepsisse 
videntur.}

354 Τήλε μάχοιο φίλον πατέρα προμάγοιαι μι- 
γέντα: ή διπλή, ότι προτετυπωμένως τα κατά τήν 'Οδύσ
σειαν μνημονεύει, ώς νϋν τού Τηλέμαχου, τοΰ αυτού άρα 
ποιητοϋ καί ή 'Οδύσσεια. Α. cf. Β 260. ώς νϋν his. L.

357 γνώ χωομένο ιο·: ή διπλή προς το σχήμα, οτι τή 
γενική άντι τής αιτιατικής. Α. Cf. ρ. 21.
376 ήτοι ό μεν γάρ άτερ πολέμου είσήλ&ε Μυκήνας

ξεϊνος, άμ' άντι&έω Πολυνείκεϊ λαόν άγεί'ρων: 
ότι έπι τάς τοιαύτας λειτουργίας δυο έπέμποντο [κατάσκο
ποι] πρέσβεις. ή άναφορά δέ, ότι ούδέ ό Φοΐνιξ έν ταΐς 
λιταΐς πρεσβεύει (Λ168 cf. Ar. 154). Α. κατάσκοποι alienum est.

384 ε ν α ύ τ άγγελ ίην επί Τυδή στε'ιλαν 'Λχα ιοί: 
ότι άντι τον άγγελον. Α. Pluyg. 8. Cf. ad Τ 206.

390 ρηιδίως’ τοίη οί έπίρρο&ος ηεν Ά&ήνη: ό 
αστερίσκος, ότι ένταΰ^α ύγιώς τέτακται, ένιδέ τώ τής Φθη
νός προς τόν Διομήδη λογφ [Ε 808) οι’κί'τί· Α.

400 γείνατο εϊο χέρηα μάχη, αγο'ρή δέ τ άμεί- 
νων: ούν τώ ν αμείνων 'Λρίοταρχος, ϊνα κα&' εαυτό λέγη- 
ται έπιπληκτικώς. έλλείπει δέ τό έοτι ρήμα. Α. Videtur ex 
Didymo et Aristonico compositum. L.

7*
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ημείς καί Θήβης εδος εϊλομεν έπτ απύ λο ι ο, 
407 παυρότερον λαόν άγαγόν&’ υπό τείχος άρειον, 

πειδόμενοι τεράεσσι &εών, %αι Ζηνός αρωγή' 
κείνοι δέ οφετέρησιν άτ αο&αλίησιν όλο ντο.
407: από τούτου εως τού κείνοι δέ οφετέρησιν (409) 

ά&ετούνται στίχοι τρεις, ότι έπιλύει τό διά τών προειρη
μένων λεγόμενον, και εί μέν έφ' εαυτού και τοΰ ζΐιομη- 
δους λέγει άγαγόντε, ύγιώς τό δυικόν παρείληπται, ψεύδος 
δέ περιέχει^ ού γάρ μόνοι έπεοτράτευσαν' εί δέ έπι πάν
των τών στρατευσάντων, συγχείται τό δυικόν. και εκλύεται 
ή άλκη' γίνονται γάρ οί πατέρες άλκιμώτεροι, ούτοι δέ δια 
τό τούς &εούς ουνεργεϊν πεπορ&ηκότες. Α.

412 τέττα, σιωπή ήσο: ή διπλή, ότι προοφώνησίς 
έοτι φιλεταιρική αμετάφραστος καί άμετάληπτος. Α. Et 
propter ήοο αντί τον ησύχαζε: Β 252. Cf. de άττα ad/607. 
429 οί ό' άλλοι άκήν ’ίσαν — ουδέ κε φαΐης

τόσσον λαόν έπεσ&αι εχοντ έν στή & εσ ιν αύδήν: 
ή διπλή, ότι ως πρός υποκείμενον προοωπον λέγει ουδέ 
κε φαΐης αντί τού ουδέ φαίη τις άν. Α. Cf. ρ. 8.
439 ώραε δέ τούς μέν Λρης, τούς δέ γλαυκώπις 

.Α&ήνη,
ζίειμός τ ηδέ Φόβος καί ’Ερις άμοτον με μανία: 

αί διπλαΐ, ότι διά μέσου τών Τρωικών &εών τέταχε τήν 
Ά&ηνάν, καί ότι Λεϊμος καί Φοβος 'Άρεος υιοί, πλανη&είς δ’ 
'Αντίμαχος ίππων Λρεος ονόματα αποδέδωκεν ζΐείμός τ 
ήδέ Φόβος πόδας αίνετώ, υΙε &υέλ λης. Α. Ar. 182. 
447 σύν ρ' εβαλον ρινούς, ούν δ' εγχεα κα,ί -μένε' 

άνδρών
χα λ κ ε ο & ω ρ η κ ω ν ' ατά ρ άσ π ί δες ο μ φ αλό ε ο\σ α ι: 

ή διπλή ότι έζ έπαναλήψεως λέγει άτάρ άσ π ί δ ε ς' προ- 
είρηκε γάρ ούν ρ' εβαλον ρινούς. Α. Cf. Θ 62, Ar. 194. 
450 έν&α δ' άρ’ οίμωγή τε καί εύχωλή πέλεν άνδρών

ολλυντων τε καί ολλυ μέν ων, ρέε δ' αΐματι γαΐα: 
η διπλή ότι πρός τό δεύτερον πρώτον άπήντηκεν' ή γάρ 
εύχωλή τών όλλύντων. Α. Ar. 13.
456 ώ? τών μισγομένων γένετο ιαχή τε πόνος τε. 
φόβος'. η διπλή, ότι τήν μετά δέους φυγήν φόβον είρη- 
κεν. Α. Hoc si integrum traditum, in Aristonici exemplum
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falsa lectio irrepserat. Cf. Did. Ceterum in tot locis, ubi de 
significatione vocis ηόβος et φοβεϊο&αι traditum (Ar. 89 sq.), 
tribus tantum notio metus fugae adjuncta invenitur, μετά δέους 
φυγή hic et Σ 247, μετά φυγής δείλι αοις Κ 10. Quod Ari
stonicus, alibi distinctius tradens, fortasse sibi passus excidere, 
nisi ab aliena manu his locis aliquid labis traxit. Aristarchus 
certe prudentius simpliciter docuerat, φυγήν et φεύγειν si
gnificare. L.
457 πρώτος δ' Αντίλογος Τρώων ελεν άνδρα κορυστήν 

έσ&λόν έν} προ μάγοιοι, Θαλυοιάδην 'Εγέπωλο ν:
ή διπλή, οτι ού κατά τό τυγόν πρώτον Αντίλογον άναι- 
ροϋντα παράγει, άλλ' ότι τάγίστον αυτόν παραουνίοτησι 
διά τών άλλων και ευκίνητον· Α. τυγόν L. pro έο&λόν: ν. 
Herodian. 459. f,» =

458: ότι άδηλον πότερον κύριον, ό Θαλυσιάδης ή ό 
' Εγέπωλος. Α.

463 τόν δε πεοόντα ποδών ελαβε κρείων Ελεφή- 
νωρ: ή διπλή ότι άπό τής πληγής (cf. ad Ε 68) πέπτωκε' 
τους γάρ πόδας τοΐς πολεμίοις δέδωκεν. Α.

478 &ρέπτρα: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος 
γράφει ywQtg τού ρ· λέγεται δέ &ρεπτά τά τε&ραμ μένα, 
■θ-ρέπτρα δέ ονν τώ ρ τά &ρεπτήρια , ΐόσπερ λύτρα τά λυ~ 
τηρια. Α.

487 ή μέν τ άζομένη (quercus) κεϊται ποτά μ οϊο 
παρ' όγ&ας: ή διπλή, ότι την αιτίαν έν άλλοις παραδί- 
δωσι, δι ήν παρά ταΐς τών ποταμιών άναβολαΐς τί&εται τά 
δρυτομοΰμενα ξύλα' ως δ οποτε πλή&ων ποταμός πε- 
δίον δέ κάτεισι Χείμαρρους κατ ορεσφιν, οπαζόμε- 
τος (cod. όπάζων} Λιός όμβρω, Πολλάς δέ δρυς αζα
λέας πολλάς δέ τε πεύκας {Λ 493). τούτου γάριν ϊνα 
κατάγηται υπό τοϋ ρεύματος. Α.

Αίας διογενής. τού δ' Άντ ιφος αίολο&ώρηξ 
490 ΓΤριαμ ίδης κα9· όμιλον άκόντισεν οξέι δονρί.

τοϋ μέν άμαρ&', ό δέ Λεύκου Όδυσσέος έσ&λόν 
εταίρου «

βεβλήκει: ή διπλή ότι ουγγείται τά τής τάξεως διά 
τήν τοϋ πολέμου ταραγήν. Α.

«λ λ’ υιόν Πριάμοιο νό&ον βάλε z/η μ οκό ωντ α,



102
Α. Ε. , ,

500 ός οί Λβυδό&εν ήλ&ε, ηαρ ΐηηων ωκειαων: 
ή διηλή, ότι ού λέγει ώς εν Άβύδω ίηηοτροφίων όντωντου 
Πριάμου. Α. Post ού λέγει lacunam esse censeo, ita fere 
explendam, assumto cod. B: ότι ον λέγει [έφ’ ΐηηων, αλλα 
τό ηαρ' ΐηηων άντι τον έκ τοΰ τόηου τών ΐηηων], ως έν 
’ Λβΰδω κτλ. Ad Ζ 25 έη όεοσι: ότι αντί τού ηαρ όεοοι 
και οτι έν τώ τόηω τών οίων λέγει. Ad Θ 213: έκ νηών 
δέ λέγει άηό τον κατά τάς νανς τόηου.
501 τόν ρ’Οδυοεύς έτάροιο γολωοάμενος βάλε δουρί 

κόρσην. ή δ' έτέροιο διά κροτάφοιο ηέρηοεν: η 
διηλή, διότι ηροειηών τήν κόροην (cod. κεφαλήν) διέοταλκε 
κατά μέρος τόν κρόταφον, Α. Corr. L. Apollon. lex. 103, 2: 
κόροην κεφαλήν. f

513 (^Λγιλλεύς) έηί νηυοί γάλον &υ μαλγ έα ηέοοει: 
ή διηλή ότι άντιφράζει τόν γάλον τή μήνιδι έηί τού αυτού 
ηροσώηου. Α. Ar. 137. / Λ

521 λάας άναιδής: ή διηλή, ότι μεταφορικώς τό άνέν- 
δοτον καί άκληρόν αναιδές λέγει. Α.

527 τόν δέ Θόας Λίτωλός έηεοοϋμενον βάλε 
δουρί: ότι τό βάλε έκ βολής ετρωσε. Α. Pluygers. ρ. 8.

535 ό (ϊέ γασοά μένος ηελεμίγ^η: ή διηλή ηρός τό 
οημαινόμενον, ότι τά έμηηοοόμενα τή άοηίδι δέρατα άνα- 
χωρονντες διετίναοοον, ϊνα έκηέοη. Α. Cf. ad Λ ΪΠ2.

539 εν&α κεν ον κέ τι εργον άνήρ όνόοαιτο με- 
τελ&ών: ή διηλή, ότι ηεριοοός ό κέν, καί ότι ρήμα καί 
γ^ρόνος ένήλλακται. Α. Cf. ρ. 7.

540 όοτις ετ άβλητος καί άνούτατος όξέι γαλκώ: 
ή διηλή, ότι διέοταλκε τό ούτάοαι καί τό βαλειν. Α. Ar. 62.

ΕΙΣ ΤΗΝ Ε.
5 αοτέρ όηωρινώ έναλίγκιον, ος τε μάλιοτα 

λαμηρόν ηαμφαίνηοι λελουμένος Ίΐκεανοϊο: ή 
διηλή, ότι τόν κννα λέγει άοτέρα. ό δέ τέ ηεριοοός. (Cf. 
ρ. 34). Α.

ηάμφαΐνηοΐ' ή διηλή ότι αντί τον ηαμφαίνη. ηλεο- 
νάζει δέ Ίβυκος τώ τοιούτω. Α. Cf. ρ. 10. not.
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14 οί <Γ ότε δή σχεδόν ήοαν έπ’ ά λλή λοιοιν ίόντες: 
αντί τοΰ επ' άλλήλονς (cod. w). Α. Cf. ρ. 23.

17 ονδ' έβαλ' αυτόν: άντί τον έπέτυχεν. Α. Ar. 72.
21 ονδ' έτλη περιβήναι άδελφειοϋκταμένοιο: 

προς την περί βασιν, ότι κατά μεταφοράν τό νπερμαχησαι, 
και τό ο ς Xρύσην άμφ ιβέβηκ α ς {Α 37, ubi ν.) τοιον- 
τόν έστιν. Α.

έπεί ϊδον νίε Λά ρητός
28 τόν μέν αλευάμενον, τόν δέ κτ ά μ εν ον παρ 

όχεσφιν: η διπλή πρός τό σχϋ,μα' έδει γάρ τών νίών Αά~ 
ρητός τον μέν άλευαμενον, τόν δέ κτάμενον. Α.» Cf. ρ. 20.

31 Άρες - τειχεσιπλήτα: ότι Ζηνόδοτος γράφει 
τ ε ιχε σ ι β λήτ α , ό τείχη καταβάλλων. Ποσειδώνος δέ ερ~ 
γον το έκ θεμελίων καταβάλλειν καί τά έπίγεια σείειν, 
Άρεως δέ τοϊς τείχεσι προσπελάζειν' καί εστιν έπί&ετον 
άνάλογον τώ παρά Στησιχόρω πνλεμάχω. Α.

37 Τρώας δ' έκλιναν Ααναοί: ή διπλή ότι εις κλί- 
σιν ήγαγον καί κλιθήναι έποίησαν. Α. Si certum esset hoc 
Aristarchi esse ad γ 464 λοΰαεν καλή Πολυκάστη: λου&ή- 
ναι αυτόν έποίησεν, ον γάρ αντη ’έλονσεν (Harl.)— jam pa
teret quare hoc notaverit et similia, ut νάρκησε Θ 328 οίδά- 
νει / 554 λελάχωσι X 343. Cf. ad Θ 328.

39 άρχόν Άλιζώνων Όδίον μέγαν: ή διπλή πρός 
τήν ομωνυμίαν τον Όδίον. Α.

δίδαξε γάρ 'Άρτεμις αυτή,
52 βάλλειν άγρια πάντα, τά τε τρέφει ούρεσιν ύλη. 

άλλ' ον οί τότε γε χραϊσμ' Άρτεμις ίοχέαιρα.
52: ή διπλή, ότι σάφώς τό βάλλειν άντι τοΰ τυγχάνειν. 

Α. Ar. 72.
53: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει χραϊσμ εν Κανά

τα ιο πέλωρα. άδιανόητον δέ γίνεται τό λεγόμενον. Α.
56 πρόσ&εν εϋεν φεύγοντα μετ άφ ρενον ούτασε 

δουρί: ότι άπό τής πληγής πέπτωκβ φεύγων καί τετραμ- 
μένος έπι στόμα. Κ. ν. ad 68.

Μηριόνης δέ Φέρεκλον ένήρατο, τέκτονας υιόν 
60 'Αρμόνίδεω, —
62 ός καί Άλεξάνδρω τεκτήνατο νήας έΐσας 

άρχεκάκους, αί πάσι κακόν Ί'ρωεασι γένοντο
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οί τ αύτώ, sursi ού τι ϋεών «κ θέσφατα ήδη.
60 : ή διπλή, ότι όνοματο&ετικός ό ποιητής, uvi έν 

Οδύσσεια παραπλησίως ποιεί' οίκεϊον γαρ τέκτονας το αρ- 
μόζειν, κάκεϊ Τε ρπιώδης δέ τ' άοιδός (χ330). Haec scri
bens simul cogitavit Chorizontas, qui ejusmodi observationibus 
eundem auctorem prodentibus refutarentur (cf. ad I 137). L.
καϊ ότι αμφίβολον, πότερον ό Φέρεκλος έπηξε τάς νανς ή 
ό 'Λρμονίδης, ’έφ' ο καϊ ' Λρίσταρχος φέρεται (quod Homeri
cum πρός τό δεύτερον πρότερον απαντάν (ν. ad 62, cf. ad 
similem locum B 629). L. A.

64 : ά&ετεϊται, ότι ονχ ύγιώς έξενήνοχεν, αΐ πάσι κα
κόν Τρώεοσι γένοντο έαυτώ τε’ έδει γάρ αύτώ τε. Α. „Cae- 
terum atheteseos ήοη puto hanc unam causam fuisse: sed ora
cula etiam illa, quae non novisset Alexander, offensioni fuisse: 
quod ipsum prae illa grammatica quaestione deinde fere ne
glectum est.“ L. qu. ep. 116 not.
65 τόν μέν Μηριόνης ότε δή κατέμ αρπτε διάκων,
66 βεβλήκει γλουτόν κατά δεξιόν'
68 γννξ δ' έριπ οίμώξας, θάνατος δέ μιν άμφε- 

κάλνψεν.
68: ή διπλή ότι καϊ οντος (ν. ad 56) ονκ έπϊ τήν πλη- 

γνήν πέπτωκεν. Α. Ουκ inseruimus ante έπϊ τήν πληγήν. 
Nam έπϊ τήν πληγήν est in eam partem cadere, unde plaga 
venit, sive] quis a fronte transfossus pronus cadit (χ 296: v. 
sch. Vulg.), sive a tergo supinus ut N 548; από τής πληγής 
in contrariam partem, sive a fronte transfossus supinus cadit 
(z/ 463 y/ 144), sive a tergo pronus, ut E 56 et h. 1.

'Λντήνορος υιόν,
70 ός ρα νό&ος μέν εην, πΰκα δ' ετρεφε δία Θεανώ: 

η διπλή, ότι βαρβαρικόν ε&ος τό έκ πλειόνων γυναικών 
παιδοποιεϊσ&αΓ Λαέρτης γοϋν χόλον άλέεινε γ υν α ικός 
(α 433). BL? Ar. 199.

76 Εύρύπυλο ς δ' Εύαιμονίδης ‘Τψήνορα δϊον —
79 τόν μέν άρ Ευρύπυλος Εναΐμονος αγλαός υιός: 

πρός τήν έπανάληφιν τού ονόματος. Α. Pluygers ρ. 8.’
76 'Τφήνο ρα' δύο ' Τψήνορες' καϊ αλλαχού γάρ φήοιν 

' Ιπ π ασ ί δην ' Τιμή ν ο ρ α (Ν 411) V. Fluxit ex Aristarcho: 
πρός τήν ομωνυμίαν τοϋ ‘Τψήνορος, vel tale quid L.
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83 έ'λλαβε ηορφν ρεο ς θάνατος καί μοίρα κρα- 
ταιή: ή διηλή ότι — Cetera non sunt Aristonici.

85 Τνδείδην δ' ονκ άν γνοίης, ηοτ έροισι μετεΐη: 
η διηλή ότι ώς ηρός τινα διαλέγεται μή νηοκειμένον ηρο^ 
σωηον, κα'ι ότι αντί τον ονκ άν τις έγνω, και χρόνος ένήλ- 
λακται. Α. Cf. ρ. 8.

99 έλώρηκος γναλον: ή διηλή, ότι τό όλον κντος 
τον ϋώρακος γναλον δια τήν κοιλότητα λέγει, ον μέρος 
ώρισμένον τον &ώρακος> Α. Ar. 114.
104 (Pandarus loquitur) εί έτεόν με !

ώρσεν άναξ ζ/ιός νιος άηορνύμενον Λυκίη&εν: 
ότι τής Τρωικής Λνκίας. Α. Ar. 237. - . ■
113 αίμα δ' άνηκόντ ιζε διά στ ρεητ οϊο χιτώίιος: An
notatum fuerit στρεητόν χιτώνα significare τόν νήστόνν Φ31.

121 ώς έφατ ενχό μένος' τον δ' έκλνε Παλλάς 
Ά&ήνη: ή διηλή, ότι κατά τήν ήμετέραν χ^ρήσιν ννν τό 
ενχόμενος (precans, non glorians L.). A.

122 γνϊα δ' έ&ηκεν ελαφρά, ηοδας και χεϊρας 
νηερ&εν: ό αστερίσκος, ότι έντεν&εν μετενήνεκται εις τόν 
έηί Πατρόκλω άγώινα έη ’Οδνσσέως τρέχοντος (Ψ 772). Α. 
Cf. ad2V6L

128 όφρ' εν γιγνώσκοις ήμλν&εδν ήδέ καί άνδρα: 
ή διηλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει τδ άν&ρωηον. ιδίως δ'ε 
εϊρηκεν άνδρα διά τό καί άνδρας ηολεμεϊν. Α. ιδίως: ap
posite ad hunc statum, quia qui in bello sunt, sunt ipsi viri, 
eben die Manner. L.
137 ον ρά τε (leonem) ηοιμήν άγρώ έη είροηόκοις 

όΐεσσιν
χραν ση μέν τ' αν λή ς νηεράλμενον,ουδέ δαμάσση' 
τον μέν τε σθένος ώρσεν, έηειτα δέ τ ον ηρος- 

αμννει,
αλλα κατά στα&μονς δύεται' τά δ' έρήμα φο

βείται'
αί μέν τ αγχιστίναι έη αλλήλησι κέχννται —
137 έη είροηόκοις όίεσσιν: άντι τον ταϊς έηαν- 

λεσιν , ώς τό η ο ι μ α ΐ ν ω ν δ" έη δεσσι μίγη [Ζ 25). BL. 
Verba fortasse mutata, observatio Aristarchea est: v. ad 1. c. 
et ad z/ 500.
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140 τά ό' έρημα φοβείται: ή διπλή, οτι προς νό ση- 
μαινόμενον και ού πρός τό ρητόν τούτο έπηγαγεν (cf. ρ. 32). 
και ότι στα&μούς τάς κατ' αγρόν έπαύλεις. Α. Inserui καί 
ante ότι στα&μούς.
145 τόν μεν υπέρ μαζοϊο βαλών χαλκήρεϊ δουρΐ, 

τόν δ έτερον ξίφεϊ μεγάλω κληϊδα παρ' ωμόν 
πλήξ\ απο δ αύχένος [ώμον έέ ργα&εν ή δ' από 

νώτου.
145 βαλών: ή διπλή, ότι τήν πόρρω&εν τρώσιν βολήν 

λέγει. Α. Ar. 68.
146 : ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει τού δ' ετέρου, ό 

δέ ποιητής ούτως λέγει ξαν&ής δέ κόμης ελε Πηλείωνα 
[Α 19η. Α. Cf. ρ. 20.

147 : ή διπλή πρός τήν διαφοράν τον πλήξε και έβαλεν, 
ότι έκ χειρός έπάταξεν (sc. τό έπληξεν). Α. Ar. 62.
148 τούς μέν έασ, ό δ' Α β αντ α μετ ώχετ ο και Πο

λύ ιδον
υίέας Εύρυδάμαντος όνειροπόλοιο γέροντας, 
τοϊς ονκ έρχομένοις ό γέρων έκρίνατ όνείρους.
148 : πρός τήν ομωνυμίαν' και γάρ Άργείων έβασίλενε 

Πολνϊδος ό τόν Μίνωος άνευρων παϊδα μάντις. ή δέ ανα
φορά πρός τό Αϊ&ρη Πιτ&ήος &υγάτηρ (7  144). Α.1

149 όνειροπόλοιο: ότι όνειροπόλος ό διά τών ιδίων 
ονείρων μαντευόμένος, ούχ ό ονειροκρίτης. Α. Ad Α 63.

150 : ή διπλή πρός τήν ερμηνείαν, τό δέ όλον οϊς τισίμή 
έπανιούσι τον πολέμου ό γέρων έκρινε τούς όνείρους. Α. Cf. ρ.6.

153 άμφω τ η λνγ έτ ω: και ότι (Pluyg. ότι καί) έπί δύο 
τό τηλύγετος. Α. Pluygers ρ. 8.

φίλον δ έξαίνυτο &υμόν
156 αμφοτέρω: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει συν 

τώ ν αμφοτέρων. ούτως δέ λέγει, άμφοτέρους άφείλετο τόν 
&υμόν' το γαρ αμφοτέρω νύν άμφοτέρους σημαίνει, ομοίως 
δέ λέγεται καί κατά τό ενικόν έπεί μ' άφελέσ&ε γε δόν- 
τες [Α 299). Α. Cf. ρ. 21.
161 ώς δέ λέων έν βουσί &ορών έξ αυχένα άξη

πόρτιος ήέ βοός: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει 
βουκόλου ήέ βοός. παραλλήλως δέ (cf. ad Ν 276) τό εί
δος τώ γένει τέταχεν. Α.
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βή δ' i’μεν —
ϋάνδαρον άντ ί&εον διζήμενο ς, εϊ που έφευροι. 

169 ενρε Αυκάονος υιόν: πρός τό άσννδετον. Α. Pluy- 
gers. ρ. 8. Cf. proli, ad Nicanorem p. 49.

173 ονδέ τις έν Αυκίη σέο γ εύχεται είναι αμεί^ 
νων: ή διπλή, ότι τήν Τρωικήν Αυκίαν λέγει. Α. Ar. 237.

177 εί μή τις &εός έστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν: 
πρός τό αμφίβολον, εί μή ούτος αυτός &εός έστιν ό έναν- 
τιονμενος, η εί μή τις &εος έγκοτών τοΐς Τρωσϊ τώ πολεμίω 
άρήγει. AB. Excidit ο καϊ υγιές, vel tale quid: ν. ad 191.

άσπίδι γ ιγνώσκων αν λώ π ιδί τε τρυφαλείη, 
183 ϊπ^ους τ εί σο ρόων’ σάφα δ' ονκ οίδ' εί &εός 

έστιν) ά&ετεΐται, ότι δεξάμενός τις (in versu 177), εί μή 
τις &εός έστιν ό έναντιοΰ μένος (quum intelligi debeat: nisi 
quis iratus Trojanis deus ei auxiliatur, v. ad 191. L.), ένέ- 
γραψεν αυτόν (Ar. 350). ού διστάζει δέ, αλλ’ έπίσταται 
σαφώς, οτι Αιομήδης έστί’ διό λέγει Τυδείδη μιν έ’γωγε 
δαίφρονι παντα έίσκω, ' Ασπ ίδι γιγνώ σκων ανλώ- 
πιδί τε τρυφαλείη. Α.

αλλα τις αγγι
εστηκ ά&ανατων, νεφέλη είλυμένος ώμους, 

187 ος τούτον βέλος ωκν κιχήμενον ετραπεν 
άλλη', ,ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος η&έτηκεν αυτόν’ ου γάρ 
έτράπετο άλλη τό βέλος, άλλ' ετυχεν αυτού, ού λέγει δέ 
ότι κα&όλου απέτυχεν, αλλ' ότι έπϊ καίριον τόπον φερό- 
μενον παρέτρεψεν. Α.

189 &ώρηκος γυά λο ιο: ή διπλή, ότι περιφραστικώς 
πάλιν τού κύτους. Α. Ar. 114.

191 εμπης δ ονκ \έδ ά μαοσ α’ &εός νύ τις έστι 
κ οτήε ι ς: ή διπλή, ότι ενκρινές γίνεται τό έν τοΐς έπάνω 
(177) αμφίβολον, ότι σννεργόν λέγει τώ πολεμίω &εόν. Α.

εν δεκα δίφροι
194 καλοί π ρωτ οπ αγ εις ν εοτ ευχέε ς’ ά μ φϊ \δέ 

πέπλοι: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος μετέ&ηκεν {ή&έτηκεν?) 
ώς ταυτολογονντος π ρωτ οπ αγεΐς νεοτευγέες, άγνοών 
ότι ενίοτε παραλλήλως τάσσει τας ίοοδυναμοΰσας λέξεις. Α. 
Cf. ad Ν 276.
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195 δ ί ζυγές ϊπποι: 
Ar. 196.

197 γέρων αίγμητά 
τον αιγμητής, ώς αντάρ 
Cf. ρ. 18.

Κ
ότι δυσίν ιπποις έγρώντο. Α.

Λυκάων:· ή διπλή, ότι αντί 
ό άντε Θυέοτα [Β 107). Α.

200 άργεύειν Τρώεσσι (Pandarum): 
τήν Ζέλειαν οίκοϋντες υπό τήν Ίδην καί 
Τρώες έλέγοντο. Α. Af. 240.

ή διπλή, οτι οί 
υπό Πάνδαρον

208 άτρεκές αίμ έσσευα βαλών: ή διπλή, ότι 
τρωσας, καί ον ρίψας απλών τό βέλος. Α.

ότ ε Ίλ ι ον εις έρατεινήν
C 9 9 9 U211 ηγεομην Τρωεσσι, φέρων γα ριν 'Ε κτ ο ρι δίω.
210: ή διπλή, ότι ΰηλυκώς τήν (cod. τό] Ίλιον. Α.
211: ότι αντί τοΰ Τρώων τών υπό τήν Ίδην (cf. ρ. 23), 

γαριζόμενος δέ τώ ' Εκτορι. τινές δέ άγνοοΰντες ότι λέγον
ται καί οι υπό Πάνδαρον Τρώες (ν. ad 200) μεταγράφουσι 
Τρώεσσι φέρων χάριν ιπποδά μο ισ ιν. Α. Ar. 240. 
212 έι δέ κε νοστήσω καί έσόψο μα ι οφ^αλμοΐσιν

πατρΐδ' έμην’. αντί τοΰ νοστήοαιμι, ώς πλη&ΰν 
δ ονκ άν έγών ό νο μή ν ω (Β 488). περιττεύει δέ ό κέν 
σύνδεσμος. Α. Cf. ρ. 12.
222 οίοι Τρώιοι ίπποι, έπιστάμενοι πεδίοιο 

κραιπνά μάλ^ εν&α καί έν&α διωκέμεν ήδέ φέ- 
βε σ&α ι.

222: 
Cf. ρ. 26.

223: 
ρεοΰσας

οτι έλλείπει ή διά’ διά πεδίου γάρ. Α. Pluyg. ρ.8.

ή διπλή, ότι τοΰτό έστι τό φόβου Ίρηος φο- 
(7? 767), τήν έν πολεμώ φυγήν’ καί ότι τό φο- 

βεϊσ&αι καί φέβεσ&αι έπι τοΰ φεύγειν Ομηρος τί&ησιν, 
ονκ έπί τον κατά ψυχήν δέους. Α. Ar. 89.

224 τιό καί νώι πόλιν δέ σαώσετον’. ότι δύο ίπποι. 
Α. Pluyg. 8. Ar. 196.

228 δέδεζο; ή διπλή, ότι είω&ε περιττευειν τή συλ
λαβή, ώς έπί τον π επί&ωνται λελάγωσιν. Α. Cf. ρ. 11.

230 Ίίνεία, ον μέν αύτός έγζ ηνία καί τεό) ϊππω: 
ότι δυοϊν ιπποις έγρώντο’ διό καί δυικώς λέγει. Α. Pluy- 
gers. 8. Ar. 196.
233 μή τώ μέν δείσαντε ματήσετον, ονδ έΟέλητον
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έκφερέ μεν πολ'εμοιο, τεον φθόγγον ποθέοντε’. 
οτι πεπλεόνακε κατα τόν τόπον τούτον τοϊς δνικοϊς σχήμα- 
σιν. Α. δυικοΐς ins. L. (Herod. 460) in cod. esse affirmat 
Pluygers p. 11.

238 δεδέξομαι: ή διπλή, ότι αντί τον δέξομαι [επι
τηρήσω], ώς λελάγωσιν άντι τον λάχωσιν. Α. Cf. ρ. 11.

άνδρ όρόω κρατερώ —
245 ϊν απ έλεθ ρον έχοντας, ό μεν τόξων εν εϊ- 

δώς —: η διπλή πρός την ιδιότητα τής φράσεως’ ακόλου
θον γάρ ήν είπείν τόν μεν τόξων εν είδότα. Α. Cf. ρ. 19.

249 αλλ άγε δή χαζώ μεθ' έφ ϊππων: ότι ' Αττικώς 
(cf. ρ. 1) έξενήνοχεν άντι τον ώς έπι τούς ϊππους (cf. ρ. 21). 
δοκεϊ δέ Ζηνόδοτος τούτον και τόν εξής ήθετηκέναι. Α.

252 μ ή τι φόβον ό’ άγόρευε: ότι πάλιν (223) φόβον 
τήν φυγήν εϊπεν. Α. Ar. 89.

253 ον γαρ μοι γενναιον άλυσκάζοντι μάχεσθαι: 
οημειούντα'ι τινες, ότι όντως εϊρηται εγγενές, πάτριον. Α.

255 όκνεΐω δ ίππων έπιβαινέμεν: σημειούνται 
δέ κα'ι τό όκν ε ί ω δ ϊππων αντί τον όκνηρώς έχω. Α.

257 τοντω δ' ου πάλιν αντις άποίσετον ώκέες 
ϊπποι: ότι ον τό αντό λέγει διά τού πάλιν και αντις, 
άλλα τό μέν αντις αντί τού πάλιν, τό δέ πάλιν τοπικόν, 
άντ\ τοΰ εις τουηίσω. Α. Ar. 100.
2G0 αϊ κέν μοι πολύβουλος Άθήνη κνδος όρέξη 

άμφοτ έρω κτεΐν α ι, σν δέ τούσδε μέν ώκέα ς ϊππους 
αυτού έρυκακέεν.
261: ή διπλή, ότι περισσός ό δέ σύνδεσμος. Α. Cf. ρ. 33.
262: ή διπλή, ότι α,παρέμφατον άντι προστακτικού τον 

έρύκακε. Α. Cf. ρ. 14.
263 Αίνείαο δ' έπάϊξαι μεμνημένος ϊππων

έκ δ" έλάσαι Τρώων μετ' έυκνή μίδα ς 'Αχαιούς
263 έπάϊξαι'. ή διπλή, ότι τώ άπαρεμφάτω άντι προς- 

τακτικοϋ έχρήσατο. (Cf. ρ. 14.) Ζηνόδοτος δέ Αίνείωο (cod. 
Αίνείω: ν. ad 323) γράφει. Α.

264 μετ έυκνή μ ιδ ας: αντί τού πρός. Α. qu. ep. 88. 
265 τής γάρ τοι γενεής , ής Τρωί περ ενρΰοπα Ζεύς 

δώχ' υίος ποινήν Γα νυμήδεος, ούνεκ' άριστοι — 
266: ότι Ιδίως τώ ποινή κέχρηταΓ κυρίως γάρ έπι φό-
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νου ποινήν δεξ αμένω (Ζ 636, Ar. 152). και ότι τό ον- 
νεκα άντι τον τοννεκα. Α.
268 τής γενεής εκλεή/εν άναξ ανδρών Άγ χί σ η ς

λά & ρη Λαο μέ δ οντος νποσχών &ήλεας ίππους.
268 τής: άντι τοϋ ταϋτης. και λείπει τό άρ&ρον, ϊν 

ή ναύτης τής γενεής. LV. Fluxit certe ex Aristonico. Cf. p.30.
269: ή διπλή, ότι οί περί 'Ελλάνικον άνεγίνωσκον &η- 

λέας ώς ταχέας, ώς Αωρικώς έκτι&εμένου τον ποιητοϋ. τό 
δέ τοιοντο παρ Ήσιόδω πλεονάζει, "Ομηρος δέ ον χρήται. 
Α. Cf. ad Τ97. προφανείσάς dicitur Zenodotus scripsisse Θ378. L.

272 τώ δέ δ ν’ Αινεία δώκεν, μήστωρε φόβοιο: 
ότι δνο ΐπποις έγρώντο. ή δέ αναφορά πρός τό τέτρωρον 
Λα\ν&ε τε καϊ σν Πόδαργε (Θ185 — Ar. 196). καϊ ότι 
φόβον τήν φυγήν λέγει (Pluygers ρ. 11). Α.

278 η μαλα σ ον βέλος ωκν δαμάσσατο, πι
κρός ό ιστός: πρός τήν ερμηνείαν’ Ιη μάλα σε ονκ έδά- 
μασσε τό βέλος, ό έστιν ό οίστός. Α.

289 Άρηα τ αλ αν ριν ο ν πολεμιστήν: ή διπλή, ότι 
παρηγμένως λέγει τ αλ αύ ρ ιν ο ν πολεμιστήν (i. e. ut al
tera pars significationis delitescat: Ar. 321), καϊ εν έστιν έξ άμ- 
φοτέρων, νπομενητικόν έν τή μάγη. Κ. Ut haec duo vocabula 
unam notionem exprimere existimavit, sic etiam πυλάρταο 
κρατεροϊο N 415 (quod transiit in Apoll. lex. 137, 25) et γορά 
καλή Π 180. Cf. proli, ad Nicanor, p. 100 cum nota.

δει σας μη πως οί έρυσαίατο νεκρόν Άγα ιοί.
αμφϊ δ άρ αϋτώ βαίνε λέων ώς άλκϊ πεποι&ωςζ 

300 προσ&ε δέ οί δόρυ τ εογε καϊ ασπίδα παντόσ 
έίοην —

298 οί: οτι αντί τον αντον. Α. καϊ παρειται ή παρά: 
hoc enim excidit, cf. p. 25.

299 : ή διπλή, ότι άπό τών τετραπόδων ή μεταφοράς 
πρός τό ός Χρυσήν άμφιβέβηκας [Α 37). Α.

300 οί: ότι πάλιν (298) άντι τοϋ αυτού. Α. Cf. ρ. 23.
307 πρός δ' άμφω ρήξε τένοντε: οντω τά τετα

μένα νεύρα. LV. Ar. 153.
309 εστη γνϋξ έριπών: ή διπλή, ότι εστη αντί τον 

εμεινεν, έπϊ τά γόνατα πεσών Α. Quatuor ultima verba, 
quae sunt apud Vili., desunt apud Bekk.
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και έ ρ ε ί σ ατ ο γ^ειρί πaysiη
310 γαίης' άμφί δέ όσσε κελαινή νυξ έκάλυψεν.

310 [ί; διπλή], οτι ονκ όρ&ώς έπί Εκτορος λέγεται [Λ 
356), μετενεγβείς έντεύ&εν. Α.

311 καί νΰ κεν ε ν &' άπόλοιτο άναξ άνάρών Αι
νείας: και ό γ^ρόνος και τό ρήμα ένήλλακται, αντί τοι 
άπώλετο άν. Α. Cf. ρ. 7.

315 πρόσ^ε δέ οί πέπλοι ο'φαεινού πτνγ μ έ κά
λυψε ν: έμπροσ&εν αυτού (Bekk. αυτού, cf. ρ. 23). ούγ ώς 
άτρωτον δέ περιβάλλει τόν πέπλον αύτώ α’Αλ ϊνα κρυψη 
αυτόν. Α.

319 ονδ' υιός Καπανήο ς έλή&ετο συν&εσιάων: 
ότι ιδίως συν&εσιάων αντί τού εντολών. Α. Pluygers. ρ. 8.

323 Αίνείαο: ή διπλή ότιΖηνόδοτος γράφει Αίν ε ίω ο. 
ου* έστι δέ Αινεί ως ώς Πετεώς. Α. Cf. 263. Sed scripsi 
Αίνείωο et Αίνείως pro accentibus, qui apud Bekkerum sunt 
Αίνειώο et Αίνειώς. Non video cur ad Αίνειώς et Αίνειώο 
ferretur. Nam sive statuit nominativum in ώς pro Αινείας: 
hunc paroxytonum finxisse verisimilius, ex paroxytonis autem 
ejusmodi fiunt proparoxytoni genetivi in ωος, ut docuit exem
plisque firmavit Choerob. can. p. 413 Cr. Sive, id quod pro
babilius, ne quaesito quidem nominativo Αίνείωο originem fal
lacem habuit ex Αίνείω (qui genetivus est ut ‘Ερμείω, nunc 
recte pro Αίνείεω E 534: v. Orus in sch. B 461; uti erat in 
rejeota lectione Αίνείω γενεή πάντεσσιν άνάξει Τ 307): nec 
hinc accentus trajectio verisimilis. Aristonicus autem si cum 
Πετεώς potissimum comparavit, non id fecit propter similitu
dinem accentus, sed ut ad id exemplum genetivi in ώο exigeret, 
quod esset Homericum. L.

329 αιψα δέ Τυδείδην μέ&επε κ ρ ατ ε ρ ώ νυ χα ς 
ϊππους: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει κρατ ερωνΰχεσ ι. 
βίαιος ό' ή συναλοιφή, τό δέ εξής έστιν, αίψα δέ Έυδείδην 
μέ&επε τους ϊππους, τουτέστι κατόπιν ήλαυνεν. Α.

333 ούτε πτολίπορ&ος Ένυώ: η διπλή, ότι πολε
μική ή θεός. Α. Ar. 181.

Α versu 336 ad 635 aliena manu codex descriptus est, 
membranis sex recenter adsutis. Villoison. Ita omnia genuina 
Aristonici scholia ad hos trecentos versus perierunt.



112
Κ

443 ώ? φάτο, Τυ δε ίδη ς ό? άνεχάζετο τυτ^ον 
όηΐσσω. Hic recte scribi τυτ&όν, contra Π 710 (ubi vicL) 
ηολλόν. L.

486 άμννέμεναι ώ ρε ο σ ιν. ώρεσσι significare γυ
ναίων; Σ 265.

587 τΰ γε γάρ ρ' άμά&οιο β α & ε ί η ς. Vestigia, scholii 
Aristarchei quod amissum est, non modo sunt in Eust. (Ar. 
128), sed etiam in sch. D.

593 ή μεν εχονσα κυδοιμόν άναιδέα δηιοτϋ- 
τος. i. e. κυδοιμον εϊδωλον: Λ 4.

612 καί βάλεν Άμφιον, Σελάγου υιόν· Hic ex 
homonymis est: B 830.

627 ώςοί μέν ηονέοντο κατά κρατερήν νο μ ί- 
νην. Notatus fuit propter ηονέοντο: 667.

638 άλλ’ οιόν τινά φασι βίην ' Ηρακληείην: η 
διηλή ότι τό οίον έηί θαυμασμού. τινές δέ άλλοΐον ηαρά 
τονς ννν. Ζηνόδοτος δέ και αμέτρως γράφει ‘Ηρακλείην 
(ν. ad Β 658). Α.

648 Ίλιον ιρήν: ή διηλή ότι &ηλνκώς τήν Ίλιον. Α. 
δον ρατα μακρά

657 έκ γειρών ήιξαν: ότι τά δόρατα ήιξαν. Α. Pluy- 
gers ρ. 8. Cf. ρ. 15.

661 αίγμή δέ διέσουτο μαιμώωσα
οοτέω έγχριμφ&είσα' η διηλή, ότι άκαταλληλως’ 

έδει γάρ είηεϊν, μαιμώωοα οοτέω έγγριμφ&ήναι. Α. Cf. ρ. 14.
667 τοιον γάρ έγον ηονον άμφιέηοντες: ηαλιν 

(627) ηρός τόν ηόνον ή διηλή. Α. Ar. 87.
670 τλήμονα &υμόν ’έχων'. ότι οί νεώτεροι τλή- 

μονα τον ατυγή, ο δέ Ομηρος τόν νηομενητικόν, άηό τον 
τλήναι. Α. Ar. 99.

684 μή δή με ελωρ Ααν αοι ο ιν έάσης’. ότι (ita L. 
pro όντως) ου ηαντως βρώμα, ηρός τό έλώρια τεΰχε κυ- 
νεσοιν [Α 4). Α. Ar. 110.

700 οντε ηοτέ ηροτρέηοντο μελαινάων έηί νηών: 
ή διηλή ηρός τό οημαινόμενον, ότι Άιτικώς (ρ. 1) έξενή- 
νογεν, ονκ έφενγον ηροτροηάδην έηί τάς νανς. Α. Cf. ρ.21.

705 άντί&εον Τεύϋ-ραντ, έηί δέ ηλήξιηηον Όρέ- 
στην: ή διηλή ηρός τήν ομωνυμίαν, ότι ομώνυμος ουτος
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τώ ' Λγαμέμνονος υΐώ [Τεύ&ραντι]. Α. V. Lehrs Herodian. 
ρ. 457. Tertius Orestes, ad Μ 139. L.

708 ός ρ’ έν Τλη ναίεσκε: ή διηλή, ότι Ζηνόδοτος 
γράφει Τδη. έστι δέ τής Λυδίας ή Τδη, ό,δέ άνήρ Βοιω- 
τος, καί κώμη Βοιωτίας ή "Τλη. καϊ ότι νϋν (cod. ου) συν- 
εσταλμένως λέγεται ή πόλις, έκτέταται δέ έν τώ καταλέγω 
{Β 500, ubi ν.) δια μέτρον. Α. Emend. L. Ar. 241.

729 τοϋ δ έξ αργνρεος ρνμός πέλεν: ή διπλή, 
ότι όταν εϊπη έν πρώτω ρυμώ (Ζ 40) τώ άκρω λέγει’ εις 
γάρ έστι ρνμός (Ar. 149). τό di πέλεν άντϊ τον πέλει (Cf. 
ρ. 6.). Α.

πέπλον μέν κατέχευεν έανόν πατρός έπ ούδει, 
735 Ίίοικίλον, όν ρ αυτή πο ιήσατο καϊ κάμε γ^ερσίν’

ή δέ γιτών ένδνσα Λιος νεφεληγερέταο —
734. 735. 736: οι αστερίσκοι, ότι ένταΰ^α μέν καλώς 

κεινται, έν δέ τή κόλω μάγη (Θ 385) μηδεμιάς φαινομένης 
άριστείας ον δεόντως, ό δέ Ζηνοδοτος τούτους μέν ά&ετεΐ, 
έκείνονς δέ καταλείπει, τώ δέ τρίτω παράκειται η διπλή, 
ότι όασννειν δει τό ή δέ’ έπανέλαβε γαρ, ώς έ'&ος αντω, 
τόν περί τής ’Λ&ηνάς λόγον. Α. Cf.de hac epanalepsi Θ321 
Ο 127 Π 401, 467 et Didym. ad Γ 18.

744 εκατόν πολίων πρνλέεσσ άραρνΐαν: ότι πε
ζοί οι πρνλέες όπλα άγοντες. Α. Ar. 123.

λάζε το δ' εγγο ς
746 βρι&ύ μέγα στιβαρό ν, τώ δάμνησι στίγας ανδρών 

ηρώων, τοισίν τε κοτέσσεται όβ ρι μοπάτρη.
746. 747: [r; διπλή], ότι έντεύ&εν εις τήν 'Οδύσσειαν 

(α 100) μετάκεινται. Α. καϊ εις τήν κόλον μαγην (Θ 390).
749 αύτ ό ματ αι δέ πνλαι μυκον ουρανού: η 

διπλή, ότι πνλαι ουρανού τά νέφη' ό γαρ υπέρ ταντα τό
πος όμωνΰμως τώ στερεμνίω ουρανος καλείται. Α. Ar. 167.

754 άκροτάτη κορυφή πολυδεί ραδο ς Ουλν μποιο: 
ή διπλή, ότι όρος ό Όλυμπος, καϊ ότι υπερθετικόν άντϊ 
απλού, άκροτάτη άντϊ τού άκρα. (Cf. ρ. 31). ον ζητητέον 
ονν πώς τόν υπό (cod. υπέρ} τά νέφη τοπον ακροτάτην ε’ι- 
ρηκε κορυφήν’ λέγει γαρ άκραν οίανδηποτε. Α. Pro κορυφήν 
cod. κεφαλήν τού τήν vel ταύτην. Ern. L. Ar. 168.

8

Cf.de
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760 τέρπονται Κνπριςτε και ά ργυρότ οξος Απόλλων,
άφρονα τούτον άνέντες. Annotatio fuit de syllepsi: 

solus enim Apollo Martem excitavit, v. ad ψ 306.
763 π εη ληγvia: ή διπλή, ότι άντι τον πλησσονοα τώ 

πα&ητικώ. Α. Cf. ρ. 3.
764 τήν δ' άπα μειβό μένος προσέφη ν εφεληγ ε- 

ρέτα Ζενς: ή διπλή, ότι ενιοι γράφονσι την ό' άντε προς- 
έειπε πατήρ άνδρών τε &εών τε. Α.

774 ηγι ροάς Σιμόεις σνμβάλλετ ον ήδέ Σκάμαν- 
δρος: ότι τό κατ' άμφοτέρων ρήμα μεταξύ τών ονομάτων 
τέταγεν' εδει γάρ ήγι ροάς Σιμόεις και Σκά μανδρος 
ονμβ αλλετον. τούτω δέ τώ ε&ει πεπλεόνακε και Αλκμάν' 
διό και καλείται Άλκμανικόν, ουχ ότι αυτός (ούτος?) πρώ- 
τος έχρήσατο, άλλ ότι τώ τοιοντω έ&ει τιετιλεόνακεν. Α. Cf. 
Τ 138. Τό ante κατ' άμφοτέρων addidi.

785 Στέντορι ε ίσα μέν η: ή διπλϋ, οτι ένταν&α μό
νον μνημονεύει τον Στέντορος. Κ τιολλά δέ έστιν άπαξ 
είρημένα παρά τώ ποητή'. Γ 54.
789 ονδέ ποτέ Τρώες προ πνλάων Ααρδανιάων 

οΐχνεσκον: τών Σκαιών φησι γάρ άλλ' όσον ές
Σκαιάς τε πνλας και φηγόν ικανόν (7 354 ubi ν. Α.
cf. Ζ 237 X 6 L.) BL.

795 έλκος άναψνχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος 
ιώ: ή διπλή, οτι ιδίως εϊρηκε άντι τον βαλών έλκος έττοίη- 
σεν. Α. Cf. ad νεκρόν τόν εκτανε J2 151. L. et Ar. 72.
796 νπο πλατέος τελαμώνος

ασττίδος ευκνίκλον: η διπλή, ότι τελαμώσιν έπιτών 
άσπίδων έχρώντο. Α. Ar. 194.

800 η ολΐ γ ο ν οί τιαϊδαέοικόταγείνατο Τνδε ν ς: 
ή διτιλή, ότι ον λέγει κατά τι όμοιον, άλλ' άντι τον ουδέ 
όλως όμοιον. Α.

807 κοτ> ρους Καδμείων ττροκαλίζετο, τιάντα δ' 
ένΐκα: η διττλή, ότι Ζηνόδοτος υποτάσσει τούτω στίγον 
ρηιδίως' τοίη οί έγών έπ ιτ άρρο d ος ηα. έναντιονται 
δέ’ η γάρ '^4&ηνά ον φησι παροτρννειν άλλά κωλΰειν (802, 
805)' μετηγβη δέ ον δεόντως έκ τοΰ Αγαμέμνονος λόγου 
[Α 390). Α. μετήγ&η scripsi pro κατέ.γ&η.



115
Ε.

814 την δ άτι α με ι β ό μ εν ο ς προσέφη κρατερός Λιο- 
μήδης: ότι ενιοι την δ' άντε προ σέειπε. Α.

824 μαγήν άνά κ οιρανέοντα: τό άνά άντι τής κατά. 
Α. „si hoc Aristarchi estu: qu. ep. 87.
832 ός πρώην μέν έμοί τε και'Ηρη στεντ άγορεν ων

Τρωσ'ι μαχήσεσ&αι: ή διπλή προς τό στεϋτο, ότι 
τό κατά διάνοιαν διωρίζετο ή λέξις σημαίνει. Α. Ar. 106.

834 ννν δέ μετά Τρώεσσιν όμιλεΐ: ή διπλή, ότι 
άντι τον έν τοϊς Τρωσίν έστιν, ον μετά Τρώων. Α. Cod. 
έστι pro έστιν, ον. Emend. L. qu. ep. 88.

836 γειρϊ πάλιν έρν σασα: ή διπλή, ότι άντι τον 
εις τονπίσω. Α. Ar. 100.

ή δ' ές δίφρον εβαινε παραϊ Jio μήδεα δ'ιον 
838 έ μ με μανία &εά. μέγα δ' εβρα^ε φήγινος άξων

βρι&ο σννη' δεινήν γαρ άγεν &εόν άνδρα τ 
ά ριστον.

838. 839: ά&ετοϋνται οτίχοι δνο, ότι ονκ αναγκαίοι κα'ι 
γελοίοι καί τι έναντίον εχοντες. τί γάρ, εί γείριστοι ήσαν 
ταϊς ψυγαϊς, ενειδείς δέ και εύσαρκοι $ Κ. An tum non εβρα- 
χεν άξων; L.

842 ήτοι ό μέν (Mars) Περίφαντα πελώριον έξενά- 
ριζεν: ή διπλή, ότι από των άνδρών σκνλενοντα τον ”Λρη 
ποιεί (Ar. 182), και ότι τινές γράφονσιν έξενάριξεν (in qui
bus fuisse videtur Zenodotus: J 368). σνντελικόν δέ γίνεται, 
δεί δέ παραταιικώς' κα'ι γάρ έπιφέρει τόν μέν ’Λρης ένά- 
ριζε μιαίφονος [άντι τον άνήρει]. Α. Cf. ρ. 5. Verba ή 
διπλή Pluygers. ρ. 12 interpolata esse dicit.

857 νείατον ές κενεώνα, ό9ι ζωνννσκέτο μίτρη: 
ή διπλή , ότι κατά τά κοίλα μέρη έζωνννοντο τήν μίτραν' 
και εστι δικασκαλικος ο τόπος. Α. Ar. 128.

οϊη δ' έκ νεφέων έρεβεννή φαίνεται άήρ
865 κανματος έξ άνέμοιο δνσαέος όρννμένοιο: προς 
τήν πλοκήν τον έξης λόγον, οία (o/og?) φαίνεται άήρ έκ νε- 
φέων, δνσαέος άνέμον όρννμένον έκ καύματος. Α.

875 σοι πάντες μα^ό με oJa’ σν γαρ τέκες άφρονα 
κονρην: ή διπλή, ότι άντι τον δια σέ (cf. ρ. 25), καϊ ότι 
εμφαίνει ώς έκ μόνον ιον Λιός γενομένης της Ά&ηνάς. Λ.

8 *
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i. e. „hic locus speciem praebet, quasi Homerus ex solo Jove 
natam Minervam cognoverit. “ Ar. 182.

878 σοί τ'έπιπεΐθ-ονται και δεδμήμεσ&α έκαστος: 
πρός τό σχήμα’ έδει γάρ πει&όμε&α καί δεδμήμεθα έκαστος. 
a' Cf. ρ. 18.

891 αίεί γάρ τοι έρις τε φίλη πόλεμοι τε μάγαι 
τε·. ο αστερίσκος, ότι εντεύθεν μετενήνεκται έν τή πρώτη 
ραψωδία (177) έπϊ τόν πρός ’Λχιλλέα υπό Αγαμέμνονος λογον. Α. 
892 μητρός τοι μένος έστίν άάσχετον, ουκ έπ ιεικτόν, 

Ήρης’ τήν μέν έγώ σπουδή δάμνημ έπέεσσιν.
892: ή διπλή, ότι σαφώς Ηρας ό 'Άρης, ουκ Ένυοΰς, 

ώς τινες. Α. Ar. 181.
893 σπουδή: ότι μετά σπονδής καί κακοπα&είας (cod. 

κακότητος}. Α. Emend. Pluygers. ρ. 8. Ar. 122.
898 καί κεν δή πάλαι ησθα ένέρτερος Ουράν ιώ- 

νων: ή διπλή περιεστιγμένη, οτι Ζηνόδοτος γράφει ένέρ- 
τατος, ου δει δέ’ ή γάρ ούγκρισίς έστι προς Ίιτάνας ανο- 
μοιογενεις καί έν ένι κατηγμένους τόπω’ τούτων ουν ένέρ
τερος ο μή κατά γένος ών έξ αυτών. Α. Ar. 191 et Add.

899 ω\' φάτο, καί Παιήον άνώγειν ίήσασ&αι: η 
διπλή, ότι ιατρόν τών &εών έτερον παρά τόν Λπόλλωνα 
παραδίδωσι τούτον. Α. Ar. 181.

905 τόν δ' 'Ηβη λοϋσεν: ή διπλή, ότι παρθενικόν τό 
λοΰειν. ονκ οίδεν άρα ύφ Ηρακλέους αυτήν γεγαμημένην, 
ώς έν τοΐς ή&ετημένοις έν Οδύσσεια (λ 600). Α. Ar. 186.

906 πάρ δέ Λιί Κρονΐωνι κα&έζετο κύδεϊ γαίων: 
η διπλή συν αστερίσκο) [περιεστιγμένω], ότι ού δεόντως έκ 
τού περί Βριαρεω λόγου (^/405) έν&άδε μετάκειται ό στίχος’ 
ου γαρ καί [τι?] κάδους άξιον πέπρακται αύτώ' καί ότι άτο- 
πον έπί τώ κύδει γαυριάν τόν υπό &νητοΰ ηττημένον. Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Ζ.
2 πολλά δ άρ' έν&α καί έν&' ϊ&υσε μάχη πεδίοιο 

αλληλων ίθυνομένων χαλκήρεα δοΰρα, 
μεοσηγύς Σιμόεντος ίδέ Ξίάν·&οιο ροαων.
2: η διπλή, ότι έλλείπει ή διά, ϊν ή διά πεδίου. Α. 

Cf. ρ. 26.
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3 αλλήλων ίθυνομένων: ή διπλή, ότι άντι τον έπ’ 
αλληλους ιθυνόντων, (cf. ρ. 2 sq.) και παρεϊται ή έπί πρό- 
θεοις. Α. Cf. ρ. 24.

4: ή διπλή, ότι έν τοϊς άρχαίοις (puto ταΐς Άριοταρχεί- 
οις L.) έγέγραπτο μεοοηγνς ποταμοϊό Σκαμάνδρου και 
στομαλίμνης’ διό κα'ι έν τοϊς υπομνήμαοι φέρεται" [καί] 
νοτερον δέ περιπεοών εγραψε μεοοηγνς Σι μ όεντ ος ίδέ 
Ξάνθοιο ροάων. τοϊς γάρ τον ναύσταθμον τόποις ή γραφή 
ονμφέρει, πρός ονς μάχονται („sc. hi versus illa lectione re- 
tenla.u Ar. 231. cf. p. 376). A.

6 φόως δ' έτάροισιν εθηκεν: φόως esse salutem: Φ 538. 
Ar. 364.

9 τόν ρ εβαλε πρώτος: ή διπλή, ότι αντί τον έπαιοε. Α. 
15 πάντας γάρ φιλέεσκεν όδώ έπι οϊκια ναίων: ή 

διπλή, ότι αντί τον έξένιζεν (Ar. 150). η δέ έπί άντι τής 
παρά, ώς τό έπι λιμένι οίκών (qu. ep. 87). Α.

αλλ’ άμφω θυμόν άπηΰρα
18 αυτόν και θεράποντα Καλησιον, ός ρα τόθ' 

ΐπ πων
έσκεν ν φηνίοχος:
17: ή διπλή πρός τό σχήμα" άμφοτέρους τήν ψυχήν 

άφείλετο άντι τοΰ άμφοτέρων’ τό γάρ άμφω ή αμφοτεροι ή 
άμφοτέρους σημαίνει. Α. Cf. ρ. 21.

18: ή διπλή, ότι όνο μ ατοθετικός (cod. ώς j em. L.) ό 
ποιητής" από γαρ τον καλεϊν έπι τα ξένια Καλήσιος. Α.

19 νφηνίοχος: η διπλή, ότι παρέλκει ή πρόθεσις ώς 
έν τώ Ποοειδάωνος ύποδμώς (ί 386). Α. Ar. 115.

σκότιον δέ έ γείνατο μήτηρ"
25 ποιμα ί νων δ' έπ όεασι μίγη φιλότητι και ευνή.

24: ή διπλή, ότι τους μη έκ φανεράς συνουσίας λα
θραίας δέ μίξεως γεγονότος οκοτίους καλεϊ, τονς δέ αυτούς 
και παρθενίους [Π 180). Α. Ar. 136.
25 έπ' όεοοι: άντι τού παρ' όεοοι, και ότι έν τώ τόποι 

των όίων λέγει. Α. Cf. ad /J 500,
34 ναϊε δέ Σατνιοεντος έυρρείταο παρ' όχθας: ή 

διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει ός ναϊε Σατνιοεντος, ό 
Ε).ατος. κακοφωνον δέ γίνεται. Α. Cf. ad Ν 172. L.

38 ϊππο) γάρ οί άτυζομ ένω πεδίοιο: ή διπλή, ότι 
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ελλείπει διά (Cf. ρ. 26), και ϊππω δνικώς ώς έπι ξυνωριδος 
έφη (Ar. 136). Α.

40 έν πρώτω ρνμώ: ή διπλή, ότι πρώτω αντί τον 
άκρω, και ότι εις ρυμός. Α. Ar. 149.

41 φοβέοντο'. ή διπλή, ότι αντί τοΰ εφευγον’ έπι 
τούτον γάρ άεϊ τήν λέξιν τίέληοιν (Ar. 89). Α.

43 πρηνης έν κονίησιν έπι στόμμ: ή διπλή, οιι 
έξηγήοατο τί έοτι τό πρηνής, ώς μήλ', οϊές τε καϊ αίγες, 
[ι 184). Α.

50 πεπν&ον το: ή διπλή προς τόν άναδιπλαοιασμόν, ως 
λελαχωοιν, άντι τοΰ πν&οντο. Α. Cf. ρ. 11.

τόν δέ κρείων 'Αγαμέμνων
64 οντα κατά λαπάρην ό δ' άνετράπετ, Άτρεί- 

δης δέ —
64: ή διπλή προς τήν έπανάληψιν. Α. Cf. ad Ε 734.
77 πονος νμμι μάλιστα: ότι τό κατα τόν πόλεμόν 

εργον πόνον εΐρηκε πάλιν. Α. Ar. 87.
87 ή δέ ξννάγονσα γεραΐας
89 ο’ίξασα κληϊδι &ύρας ϊεροϊο δομοιο.

87 ξννάγουσα: ή διπλή, οτι ό γ^ρόνος ένήλλακται, 
αντί τοΰ ονναγαγοΰοα (cf. ρ. 4). Α.

92 &εϊναι Ά&ην αί ης έπϊ γονναοιν ήνκόμ οιο’ 
επί: η διπλή, ότι αντϊ τής παρά, ϊν η παρά γονναοιν' 
ορ&α γάρ τά Παλλαδια κατεσκενασται. και έστιν όμοιον 
τφ η μέν έπ έ σχά ρη (ζ 52) άντι τοΰ παρ' έσχάρη. Α. 
qu. ep. 91.

96 Ιλίον ιρής: ή διπλή, ότι &ηλυκώς τής 'Ιλιον. Α.
112 ανέρες έοτε, φίλοι, μνήοαο&ε δέ {λουρί

δας αλκής: ή διπλή περιεοτιγμένη , ότι Ζηνόδοτος γράφει 
ανέρες έοτε &οοί, και αμννετον ά στ εϊ λώ βη ν. σνγ- 
γεϊται δέ τό δνικόν προς πολλούς λεγόμενον. Α. Cf. ρ. 15.

117 αμφί δέ μιν σφυρά τύπτε καϊ αυχένα δέρμα 
κελαινον: ή διπλή, ότι περιφερείς καϊ άνδρομήκεις αι 
ασπίδες εως σφυρών καϊ αύχένος καλνπτονσαι. Α. Ar. 194.

119 Γλαΰκος δ' Αππολόχο ιο πάις καϊ Ένδέος 
υιός —.· ή διπλή ότι μετατι&έαοί τινες άλλαχόσε ταύτην 
τήν σνστασιν. Α.

128 (Diomedes ad Glaucum) εί δέ τις άϋανάτων γε 



119

κατ ουρανού ειλήλου&ας: ή διηλή, ότι ον καθόλου 
τήν άγλύν άφηρέ&η ηρός τής Ά&ηνάς (Bekk. ϋεον , ν. Pluy- 
gers. ρ. 11). Α. Cf. Ε 127. Ad hunc versum rectius adscri- 
betur hoc scholium (quod fecit Vili.), quam ad 123 (Bekk.). V. 
Pluygers. p. 11.
130 ονδέ γάρ ονδέ Λρναντο ς υιός κρατερός Λυκόοργος 

δην ήν, 6ς ρα &εοϊσιν έηουρανίοισιν εριζεν, 
ός ηοτε μαινο μένοιο Λιωνν σοιο τι&ήνας 
σενε κατ' ήγά&εον Νυσήιον.
130 Λυκόοργος’. ομώνυμος ούτος ο Λυκούργος έκείνω 

τόν Λυκούργος εηεφνεν [Η 142) καϊ ό Λρΰας δέ τώ 
Λαηί&η {Λ 263). Α.

131: σημειούνταί τινες, ότι ώς ηερϊ &εού τού Λιονΰ- 
σου διαλέγεται. Α. „scholium nec integrum fortasse et an 
Aristonici sit, non caret dubio.“ Ar. 183 sq.

132: ή διηλή, ότι μαινομένοιο ήτοι μανιοηοιοϋ, βακ
χείας ηαρασκευαστικού ’ ή αντον μαινομένου, έν&ουσιαστού 
ή βακχευτού. Α. Ar. 183.
135 Λιώνυσος δέ φοβη&είς

δνσε&' άλός κατά κύμα: ή διηλή, ότι Ζηνόδοτος 
γράφει χολω&εΐ ς, και ότι ηερισσός ό δέ. Α.? An legit ai 
δ' ότε ηάσαι (ν. 133) vel tale quid ? Cf. p. 33. Fortasse ta
men haec altera pars scholii non ad hunc versum pertinet, sed 
ad v. 146, ubi v.

146 οϊη ηερ φύλλων γενεή, τοίη δέ καϊ ανδρών 
τοίη δέ: ή διηλή, ότι — Sequuntur Herodianea. Aristonici 
fuerat: ότι ηερισσός ό δέ. Ceterum potest fieri, ut talia ab 
epitomatore nonnumquam prudenti in unum contracta sint. L.

152εστί ηόλις Εφΰρη μυχώΆργεος ίηηοβότοιο: 
ή διηλή, ότι 'Εφύρην την Κοριν&ον έξ ηρωικόν ηροοώηον 
είηεν. εοτιδέ καί τις Θεσηρωτίας Έφυρα ηόλις (Ar. 236 sq.). 
Άργος δέ ίηηόβοτον τήν Πελοηόννησον καλεϊ, τήν δέ Θετ- 
ταλίαν Άργος Πελασγικόν (Ar. 232). Α.
153 εν&α δέ Σίσυφος έσκεν, ό κέρδιστος γένετ ανδρών

Σίσυφος Λίολί δης: η διηλή, ότι τόν συνετόν καϊ 
κερδαλέον κέρδιστον λέγει. οί δέ νεώτεροι τόν φιλοκερδή 
έξεδέξαντο Α. Ar. 123, 157.

154: ή διηλή ηρός τήν έηανάληψιν τοϋ ονόματος' καϊ 
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ότι εν Ίλιάδι σννεγώς ταΐς έπαναλήψεσι κέχρηται, έν 
Όδνσσεία άπαξ κατ' αρχάς Λί&ίοπ ες τοϊ διχ&ά (α 23). Α.

160 τώ δέ γυνή Προίτον έπ εμή νατ ο, δΐ ’Αντεια: 
ή διπλή, ότι "Ομηρος ’ Αντειαν, οι δέ νεώτεροι Σ&ενέβοιαν 
(Ar. 181). και ότι άκαίρως τό δία' μάχεται γαρ η μαχλος. 
Α. Cf. ad Γ 352.

γράψας εν πίνακι πτυκτώ &ν μοφ&όρα πολλά, 
170 δειξαι δ' ήνώγειν ώ πεν&ερώ, όφ ρ’ άπόλοιτο.

169: ή διπλή, ότι εμφασίς έοτι (Ar.74) τού τής λέξεως 
γράμμασι γρήσ&αι' ον δει δέ τούτο δέξασ&αι, αλλ έσιι 
γράψαι τό ξέσαι. οίον ούν έγγαράξας είδωλα, δι ών έδει 
γνώναι τόν πεν&ερον τού Προίτον. Α. Ar. 103. Scripsi τού 
τής λέξεως pro τοΐς τ. λ. cf. ad Η 187.

170 ω πεν&ερώ: ή διπλή, ότι τούτον οί νεώτεροι'Ιο- 
βατήν φασίν. Α. Ar. 181.

έννήμαρ ξείνισσε κα'ι εννέα βούς ίέρεν σεν.
175 άλλ' ότε δή δεκάτη έφάνη ροδοδάκτνλος ήώς, 

κα'ι τότε μιν έρέεινε και ήτεε σήμα ίδέσ&αι.
174: ή διπλή, ότιέπιγορός έστι προς τόν έννέα αριθμόν. Α.
176: ή διπλή, ότι ε&ος ήν παρά τοΐς παλαιοϊς ξενίζειν 

πρότερον , ειτα πνν&άνεσ&αι, τίνος ενεκεν παραγεγόνασιν 
οι ξένοι. Α.

ή διπλή, ότι σημεία λέγει, ον γράμματα' είδωλα άρα 
ένέγραψεν. Α.

181 (Chimaera) πρόσ&ε λέων, όπι&εν δέ δράκων, 
μέσση δέ Χί μαιρα: ή διπλή, ότι έν σώμα ή Χίμαιρα. Α.

183 καϊ τήν μέν κατ έπεφνε &εών τεράεσσι πι&ή· 
σας: ή διπλή, ότι ονδέν περϊ τής κατά τόν Πήγασον ιστο
ρίας εμφαίνει. Α. Ar. 182.

189 το'ι δ' οντι πάλιν οίκον δέ νέοντο: ή διπλή 
προς το πάλιν, ότι ον γρονικώς. Α. Ar. 100.

191 άλλ' ότε δή γίγνωσκε &εον γόνον: ή διπλή, ότι 
έκ τών πραττομένων τούτο σννέβαλεν. εί δέ προσέκειτο καϊ 
ό Πήγασος, πολύ πλέον αντον τήν δόξαν έπιστώσατο (183). 
Α. Ar. 182.

194 τέμένος ταμον: ή διπλή, ότι παρετνμολογεϊ τό 
τέμενος από τον τεμεΐν κα'ι άφορίσαι. Α. Ar. 153.
197 Ισανδρόν τε καϊ Ίππόλοχον και Χαοδάμειαν.



121
ζ.

Λαοδαμεΐη μέν παρελέξατο μητΐετα Ζευς,
V δ έ'τεκ αντί&εον Σα ρπηδόνα γαλκοκορυστήν.
198 Λα ο δαμείη μέν: ή διπλή, ότι πρός τό δεύτε

ρον πρότερον άπήντηκεν. Α. Ar. 13.
199: ή διπλή, ότι κα&’ "Ομηρον Σαρπηδών υιός Ευ

ρώπης ονκ εοτιν, ονδ αδελφός Μΐνωος, ώς οι νεώτεροι’ και 
γάρ οι χρόνοι ευδηλοι. Α.

201 ήτοι ό κα π π ε διον Λ λ ηιον οϊ ο ς ά λ ά τ ο: ή 
διπλή, ότι παρετυμολογει τό 'Λλήιον από τής γενομένης 
έν αυτώ τοΰ Βελλεροφόντου πλάνης. Α.

210 έν τ Εφΰρη έγένοντο: ή διπλή, ότι οι μεν 
ήρωες ' Εφυραν 'παράγονται λέγοντες, αυτός δέ Κόριν&ον 
λέγει τήν πόλιν. Α. Ar. 237.
216 Οίνεΰς γάρ ποτέ δΐος άμΰμονα Βελλεροφόντην— 
219 Οινεΰς μέν— 220 Βελλεροφόντης δέ—: σημειοϋν- 
ταί τινες, ότι πρός το πρώτον άπήντηκεν. Α. Ar. 13.

236 εκατό μβοια: εκατόν βοών άξια’ οΰ γάρ νομί- 
ομαοιν έγρώντο' (cf. ad Η 473)· ό&εν και άλφεσίβοιαι. AD. 
Haec breviter adjecta (de άλφεσίβοιαι) ne falso intelligas, v. 
Apoll. lex. s. v. p. 23 et infra ad Λ 244. L.

237'2?κτωρ δ' ώς Σκαιάς τε πύλας και φηγόν 
ϊκανεν: ή διπλή, ότι τάς Σκαιάς όνοματικώς Λαρδανίας 
λέγει. Α. Ε 789.

239 ειρόμεναι παίδάς τε κα σ ιγ ν ήτ ου ς τε έτας 
τε: ή διπλή πρός τό σχήμα, αντί τον περί παίδων και κα- 
σιγνήτων ερωτώσαι. Α. Cf. ρ. 25.
240 ό <Γ έπειτα &εοϊς εΰχεσ&αι άν[ώγει

πάσας έξεέης: ή διπλή, ότι έν τισι γράφεται πάσι 
μάΧ έξείης, κατά τό εξής λέγων (sc. Hector vel Homerus) 
τοϊς 3εοϊς εύχεσ&αι, αλλα μή κατά τό τυχόν. Α.

248 τέγεοι θάλαμοι: ή διπλή, οτι υπερώοι ήσαν, 
διό τέγεοι, ϊνα μή διοδεύωνται. έπιμελώς δέ Ομηρος και 
διά τής 'Ιλιάδος καϊ διά τής Οδύσσειας τους γυναικείους 
θαλάμους υπερώους συνίστησιν. Α. Pro διοδεύωνται L. conj. 
διοπτενωνται. Eustath. 640: ϊνα μή [υπό] διοδευομένων 
κατοπτεύωνται αί γυναίκες. Ariston, ad Π 184: ϊνα μή εν- 
δίοπτοί ωσιν.

252 Λ αο δίκην ές άγουσα: ότι πρός Λαοδίκην πο-
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ρευομένη. εις 'Λγ ά μ ε μ ν ο ν α (/7312 — Cf. qu. ep. 88). Α. 
Et quia nunc hanc pulcherrimam Priami filiarum dicit, alibi Cas
sandram: v. ad N 365. Ar. 363.

257 άκρης πόλιος: ότι διαλελυμένως άκραν πόλιν 
εΐπε την άκρόπολιν. Α. Cf. ad 317.

260 επειτα δέ κ’ αντός όνήσεαι: ότι το πλήρες 
έστι κέ αντός. ‘Ομηρικόν δέ τόν κέ περιττόν είναι. Α. Κέ bis 
scripsi pro καί: cf. ad Γ311 et Harl. (Cram.) y255.L. Cf. p.8.

262 ως τννη κέκ μηκας'. ή διπλή, ότι άκρως Ίωριον 
τό τννη. Α. Cf. Τ 10.

264 μή μοι οίνον άειρε: [ή διπλή, ότι] άντι τον 
πρόσφερε!, δΐδον. Α. Verba inclusa Pluygers. ρ. 7 ab editori
bus addita dicit.

265 μ ή μ' άπ ογυιώ οη ς μέν εος, αλκής τ ε λα ω
μά ι: ή διπλή πρός τό δοκονν μάχεο&αΓ ή γάρ ‘Εκάβη λέ
γει μένος μέγα οίνος άέξει (ν. 261), ό de Εκτωρ μή 
μ' άπογυιώσης. εστι δέ διάφορα τά λέγοντα πρόσωπα, 
και έκάτερον πρός τι εϊρηται. Α.

266 γέροι δ' άνίπτοισιν: ή διπλή, ότι Ζηνοδοτος 
γράφει άνίπτηοιν (sic Pluygers ρ. 11). ονκ εοτιδέ ή ευ- 
&εΐα άνίπτη (ibid.). Α.

273 έπϊ γ ονν ασ ιν esse παρά γοΰναοιν: cf. 303. L.
277 Ίλιον ίρής: ή διπλή, ότι &ηλυκώς τήν Ίλιον. Α.
278 φόβοιο: ή διπλή, ότι πάλιν φόβον τήν φυγήν. Α. 

Ar. 89.
εί κείνον γε ϊδοιμι κατελ&όντ Άιδος εϊσω, 

285 φαίην κε φρέν άτερ που οίζΰος έκλελα&έο &αι.
284: ή διπλή, ότι τό σημαινόμενον, εί έκεϊνον ϊδοιμι 

τετελευτηκότα, δόξαιμι άν έκλελήα&αι τής κακοπα&είας καϊ 
χωρίς αυτής γεγονέναι (accuratius: δόξαιμι άν χωρ'ις τής κ. 
γενόμενος , έκλελήο&αι αυτής L.) ένιοι δέ άγνοηοαντες γρα- 
φουσιν άτέρπου. Α.

289 ένβ· εσάν οί πέπλοι πα μποί κιλό ι: ή διπλή, 
ότι έγκεκλιμένως άναγνωοτέον οϋτως δύοτύνοις, καίτοι πυρ- 
ριγιακής ονσης τής λέξεως, ΐνα μή αρ&ρον νοη&ή τό οι άλλ' 
άντωνυμία. Α. qu. ep. 106.

291 ήγυγε Σ ιδο ν ί η&ε ν: ή διπλή, ότι απο μιας πό- 
λεως τής Σιδόνος τήν Φοινίκην σημαίνει. ΑΒ.
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292 τήν οδόν ήν 'Ελένην περ άνήγαγεν ενπατέ- 
ρειαν: η διηλή, ότι τόν έκ Πελοπόννησου έπί Ίλιον ηλονν 
αναγωγήν λέγει. Α. Cf. ad Γ 48, I 337.

303 έηι γονναοιν: ή διπλΰ, ότι πάλιν (273) παρα 
γονναοιν. Κ.

311 ώς έ’φατ ενχομένη, άνένευε δέ Παλλας' Ί&ηνη: 
α&ετειται, ότι ηρός οΰδέν τό έπιφώνημα καί ονκ εί&ισμένον' 
κατά μέν γάρ τό εναντίον ό Ζευς έπιβεβαιο'ι κατανενων. 
καί εξής δ' έπιλεγομένον ώς αί μέν ρ ενχοντο σαφώς 
γίνεται περισσός ο στίχος. γελοία δέ και ή άνανενονσα 
Ά&ηνά. Κ.

317 πόλει άκρη: ή διπλή, ότι πάλιν (257) διηρημένως 
εϊρηκεν. Α.

318—20: Hi versus non apii hoc loco, sed infra, contra ac 
Zenodotus judicavit: Θ 493, ubi v. L.

325 τόν δ Έκτωρ νείκεσσεν ίδων αίσχροΐς έπέ- 
εοσιν. νείκεσσεν: ή διπλή ότι κνκλικώς (cf. ad Ο 610) κα- 
τακέχρηται ’ οΰδέν γάρ λέγεται έπιπληκτικόν. Α. Et minus 
etiam αισχρά έ’πη. Ut ubi eodem versu usus erat poeta Γ38. L.

326 δαιμόνι, ον μέν καλά χόλον τόνδ' εν&εο 
&νμώ'. ή διπλή, ότι άπορον ποιον χόλον, λνοιτο δ' άν έξ 
υπο^έσεως. μήηοτ ονν άκονων τονς Τρώας καταράσ&αι 
αντώ έχολοντο' αμείβεται γοϋν οντοι εγώ τόσσον χόλω 
ουδέ νεμέσσει (sic — 335). Α.

331 πνρός δηίοιο & έ ρητ α ι: ή διπλή, ότι ελλείπει 
η νπό πρό&εσις, νπό πνρός. Α. Cf. ρ. 27.
335 οΰ τοι έγώ Τρώων τόσσον χόλω ουδέ νεμέσσι

ή μην έν &αλά μω.
335: ή διπλή, ότι σαφές γέγονε τό έν τοΐς έπάνω άδη

λον δια τον δαιμόνι ον μέν καλά χόλον τόνδ' εν&εο 
&υμώ (326). Α.
337 ννν δέ με παρειποϋσ'άλοχος μαλακοίς έπέεσσιν 

ώρμησ ές πόλεμον.
337: ή διπλή, ότι ον κατα τό ρητόν παραγήοχε τήν 

παραμυ&ίαν, δει δέ κατα το σιωπωμενον νοήσατ διό καί 
εΰρίσκεται περί τά όπλα ασχολούμενος. Α.

360 μή με κά&ιζ' Ελένη, φιλέονσά περ’ ονδέ με
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ηείσεις'. ότι ό δέ αντϊ τοΰ γάρ' οΰ γάρ με πείσεις. Α. 
Cf. ρ. 35.

370 δόμους εΰ να ιετ άοντα ς: η διπλή, ότι αντί τοΰ 
εν ναιομένονς. Α. Cf. ρ. 3.

394 άλοχος πολύδωρος: πολλά εδνα παρά του αν- 
δρός λαβοϋσα. Α. Ar. 198.
395 Άνδρομάχη, &υγάτηρ μεγαλήτορος Ήετίωνος, 

Ηετίων, og εναιεν —
396: ή διπλή πρός τήν έπανάληψιν, ότι πλεονάζει έν 

Ιλιάδι, και τό τών πτωσεων ακατάλληλον. Α. Cf. ρ. 19.
398 τον περ δή &υγάτηρ εχε&' Εκτορι χαλκόκο- 

ρυστή: η διπλή, ότι αντϊ τον ει’χετο υφ "Εκτορος. ή γαρ 
γυνή έχεται, ό δε άνήρ έχει. Α. Cf. ρ. 24.

400 παϊδ' έπι κόλποι εχουσ άταλάφρονα: ή διπλή, 
ότι κόλπον τάς άγκάλας ννν είπεν. εϊω&ε δέ και τό άνω 
τού πέπλον ούτως καλειν · κόλπσν ά ν ι εμ ένη (X 80). Α. 
Cf. Ξ 219, Ar. 152.

ονδ' έλεαί ρεις
408 παΐδά τε νηπ ίαχον και εμ ά μμορον'. ή διπλή, ότι 
τινές γράφονσι και έμόν μόρον, ονκ ευ. Α.

κατα δ εκτανεν Ηετ ίωνα
417 ουδέ μιν έζεν αριζε, σε β άσσ ατ ο γάρ τό γε &νμώ, 

άλλ άρα μιν κατέκηε συν εντεσι δαιδα λέοιο ιν — 
417: ή διπλή, ότι διδάσκει τΐ τό έζενάριζεν · επιφέρει 

γάρ άλλ' άρα μιν κατέκηε σνν εντεσιν. Α. Ar. 148.
433 λαόν δέ στήσον παρ' έρινεόν, εν&α μάλιστα

αμβατός έστι πόλις και έπί δ ρο μ ον επλετο 
τείχος.

τρις γάρ κτλ. — 439.
433: ά&ετοϋνται στίχοι επτά εως τον (439) ή νν καϊ 

αυτών &υμος, οτι ανοίκειοι οί λόγοι τή 'Ανδρομάχη' άν- 
τιστρατηγει γάρ τώ Εκτορι. καϊ 'ψεΰόος περιέγονσιν' ον γαρ 
παρέδωκεν ευεπίδρομον το τείχος κατά τοντο το μέρος, ονδ' 
ούτως έστι πλησίον ή μάχ^η τον τείχους, καϊ ό ^Εκτωρ(441) 
πρός τα πρότερα άπαντά λέγων ή καϊ έμοι τάδε πάντα. 
Α. περιέχουσιν pro παρέχ. L.

441 ή καϊ έμοϊ τάδε πάντα μέλει γνναι: οτι πρός 
τήν λέγονοαν αλλ’ άγε νυν έλέαιρε και μή παϊδ όρ-
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φανικόν &ήης (ν. Did. ad 432) οίκείως άηήντηκεν' ό δέ δια- 
οκεναοτής (Ar. 350) έηλανήϋη. Α.

448 ί'σσεταί ήμαρ, οτ άν not' όλώλη Ίλιος ίρή: 
ή διηλή, ότι ΰηλυκώς τήν Ιλιον. Α. Et propter όλώλη pro 
όλείται positum: cf. ad z/ 164, Θ 373 et p. 11.

457 καί κεν ύδωρ φορέοις Μεσοηίδος ή' Τπ ε ρε ίη ς: 
η διηλή, ότι κατά τό ηροστυχόν ούτως είηόντος Όμη
ρου, οί νεώτεροι τώ οντι νδροφορούοαν είσάγονοιν αυτήν. Α. 
Ar. 180.

459 καί ηοτέ τις εϊηησιν ίδών κατά δάκρυ χέον- 
σαν: ή διηλή, ότι'τό εϊηησιν άντϊ τον εϊηοι άν. η δε ανα
φορά ηρός Φιλητάν γράφοντα &ρώσκων τις κατα κύμα 
μ έλα ιν α ν φρΐχ ύ η α λύ ξει (Φ 126). ούτος /άρ μή νοη- 
σας, ότι τό νηαίξει έστί τό έφορμήσαι ύηο την φρϊκα, του- 
τέστι τό τού ύδατος έηανάστημα, ος φάγοι άν Λυκαονος 
τον δημοϋ, τήν φρϊκα έδέξατο την υηό τον ψύχους γινο- 
μένην φρίκην, καί φησι τονς ηιμελώδεις τών ίχ&ύων ύηο- 
μένειν τό ψύχος, ώστε ός άν τό τού Λυκαονος λίηος φάγη 
(cod. φάγοι], έκκλίνει τήν φρίκην. Α. Cf. p. 9 et 10.

464 αλλά με τε&νηώτα χυτή κατά γαΐα καλΰητοι: 
ή διηλή, ότι ού ηάσα γή όντως λέγεται ηαρ αύτώ, άλλ' 
ή τοΐς νεκροϊς έηιχεομένη. Α. Ar. 109.

472 αντίκ’ άηό κράτος κόρυ&' εϊλετο φαίδιμος 
'.Εκτωρ: σημειοννταΐ τινες τούτον διά τό τόν τραγικόν 
' Λστνδάμαντα ηαραγειν τόν^Εκτορα λέγοντα' δέξαι κοινήν 
μοι ηρός ηόλεμον δέ και φοβη&ή ηαϊς. Α. „An forte δέξαι 
κννήν μοι ηρόσηολε' ηεφόβη&' ό ηαϊςΊ^ Bekkr. Alii (Wag- 
ner. fragm. tragicor. p. 86) etiam infelicius.
479 καί ηοτέ τις εϊηησι ηατρός γ όδε ηολλον 

άμε ίνων
έκ ηολέμον ανιόντα' ήλλακται ητωοις, αντί τον έκ 

ηολέμον ανιόντος. Α. Hoc non debebam scholio Nicanoris 
continuare, quod antecedit. Cf. p. 20.
490 άλλ’ εις οίκον ίούσα τά σ αυτής έργα κόμιζε, 

ιστόν τ ηλακάτην τε, καϊ άμφιηολοισι κέλευε 
εργον έηοΐγεο&αι. ηόλεμος δ' άνόρεσσι μελήαει 
ηάσιν, έμοϊ δέ μάλιστα, τοι Ιλίω έγγεγάασιν. 
490—493: τέοσαροι οτίχοις εξής άοτερίσκοι ηαράκεινται,
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οτι νϋν μεν όρ&ώς κείνται κα'ι προ τής μνηστηροφονιας 
(φ 350), έν δέ τή Α ραψωδία τής 'Οδύσσειας (356 359) 
ονκέτι. Α.
506 ώς ό’ ότε τις στατός ϊππος άκοστήσας έπι φατνη 
507 δεσμόν άπορρήζας &είη πεδίοιο κροαίνων — 
510 — ό δ' άγλαιηφι πεποι&ώς,

ρίμφα έ γούνα φέρει μετά τ ή&εα και νομον 
ιπ η ώ.ν·

506—511: και τοΰτοις ομοίως αστερίσκοι παράκεινται, 
ότι τήν παραβολήν ολην έπϊ Εκτορος βλη&έντος λί&ω υπ 
Αιαντος μετήνεγκεν έντεύ&εν (Ο 263—268). Α.

506: ή διπλή προς τό άκοστήσας, ότι άλλοι άλλως 
άπέδωκαν’ εοτι δέ ήτοι έν άχει γενόμενος δια τήν στάσιν, 
ή άκος τι και βοή&ημα τής στάσεως ζητών. Α.

507 πεδίοιο: ή διπλή, ότι έλλείπει ή διά (cf. ρ. 26) 
και τό κροαίνων ούκ έστιν έπι&υμών, ως Αρχίλοχος έξέ- 
λαβεν, αλλ' έπικροτών το'ις ποσ'ι δια τοΰ πεδίου. Α.

510 ό δ' άγλαιηφι πεποι&ώς: ή διπλή πρός τό σχήμα, 
ότι άντι τον τόν δέ άγλαιηφι πεποι&ότα. Α. Cf. ρ. 19.

511 ρίμφα έ γούνα φέρει: Ζηνόδοτος ρίμφ' έα 
γούνα φέρει’ Ποοειδώνιος δέ ο αναγνώστης Άριστάρχου 
άνευ διαιρέαεως το έ ψιλώς προφέρεται, παρέλκειν αυτό λέ- 
γων, ώς έν τώ ήέ ού τόνδε δέδεξο {Ε 228) και λύεται τό 
σολοικοφανές. ό δέ "Ομηρος νπό τών γονάτων και ποδών 
φέρεο&αι λέγει’ τόν μέν ά ρ’ ώς είπόντα πόδες φέρον 
(Ο 405). Α. Cf. ad 514 Ο 405 Ρ 700 Σ 148. — άνευ ante 
διαιρέαεως, quod est apud Villois. excidit apud Bekk.

έβεβήκει
514 καγγαλόων, ταχέες δέ πόδες φέρον: ή διπλή, 

όιι νπό τών ποδών φέρεται, ονκ αυτός τονς πόδας φέρει, 
προς έλεγχον Ζηνοδότου (511). Α.

Ε2Σ ΤΗΝ Η.
5 έπεί κε κά μωο ιν: ότι έν τιαι γράφεται έπην. έαν 

δέ ούτως έχη, προενεκτέον νφ έν, κεκά μωσ ιν, ως Αίλα- 
γωοιν. Α. Cf. ρ. 11.
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6 γυια λέλυντ α ι: ή διπλή πρός τό σχήμα, wg σπάρτα 
λέλυνται {Β 135). Α. Cf. ρ. 15.

8 ένθ' έλέτην ό μεν υιόν ' Αρηιθόοιο άνακτος, 
Αρνη ναιετάοντα Μενέσθ ιον, όν κορννήτης 
γείνατ Ά ρηί θοος και Φυλομέδουσα βοώπις· 
8: ή διπλή, ότι έλέτην συλληπτικώς, ύστερον δέ προοδια- 

σαφει. καϊ ότι πρός τό δεύτερον πρότερον άπηντηκε’ τον 
γάρ Αλέξανδρον δεύτερον κατείρηκεν (ν. 2). Α. δεύτερον 
inserui.

9 ’ Αρνη: ότι Ζηνόδοτος έν μέν τώ καταλόγω [Β 507) 
πεποΐηκεν οϊ τε πολυστάφυλον Ασκρην εχον, ένθάδε 
δέ είασε τήν Άρνην. διό ή διπλή. Α. Ar. 234. Delenda 
quae sequuntur: έν τώ 'Άρνη.

10 : ή διπλή, ότι οντος τού Άρηι&όου ομώνυμός έστι 
τού υπό Νέστορος λεγομένου τεΰγε’ εχων ώμοισιν Άρηι- 
θόοιο άνακτος (137)* καϊ οτι ένθάδε μόνον έφ ηρωίνης 
τό έπίθετον, καϊ έν τώ άθετουμένω Α'ίθρη Πιτθήος θυ- 
γάτηρ, Κλυμένη δέ (sic) βοώπις (Γ 144). Α.

16 {βάλε— Αεξιάδην) ώμον’ ο έξ ϊππων γαμάδις 
πέσε, λύντο δέ γυία.

Bekker. et Villois.: ή διπλή, ότι άντι τοΰ κατά τόν ώμον. λ. 
Pluygers. ρ. 10: Verba ή διπλή ότι άντι τοΰ delenda esse 
dicit. Aristonici hoc non esse, ex ratione explicandi apparet: 
nam is explicuisset: ότι γενική άντι αιτιατικής, Αεξιάδην άντι 
τοΰ Αεξιάδου: cf. ρ. 20. Diple pertinere videtur ad λνντο δέ 
γνϊα: ν. ad ν. 6.

20 Ιλ ιον εις ιερήν: ή διπλή, οτι θηλυκώς τήν Ιλιον. Α.
22 άλληλοιοι δέ τώ γε συναντέσ&ην παρα φηγώ: 

ή διπλή, ότι προ τών πυλών τήν φηγόν ταΰτην υποτίθε
ται. Α. Obscura sunt quae sequuntur, et fortasse ad Aristo
nici scholium non perlinent: πρό πολλοΰ δέ (? v. 21) ό'Απόλ
λων έοτιν έπί τής Περγάμου. Α. Ar. 231.

39 ήν τινά που Ααναών π ροκαλέσσ ετ α ι οιόθεν οιος: 
ή διπλή, ότι συνέσταλται δια τοΰ ε τό ή. εστι γάρ προκα- 
λέσσηται (cf. ρ. 13)· καϊ πρός τό σχήμα μονόθεν μόνος άντι 
τοΰ μόνος πρός μόνον. Α..

41 οί δέ κ άγασοόμενοι γ^αλκοκν ή μίδες 'Αχαιοί 
οίον έπόροειαν πολεμίζειν Εκτορι δίω: ότι το
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άγάσοαο&αι ποτέ μέν έπι τοϋ άποδέχεσ&αι, ποτέ δέ έπι τον 
φ&ονεΐν τί&ησι (Αγ. 150). περιττεύει δέ καϊ ό κέ (cod. καί) 
σύνδεσμος. Α. Cf. ρ. 13.

44 τών δ Ελενος Πριάμοιο φίλος παϊς σύνθετο 
&υμώ: ή διπλή, ότι μαντικώς συνήκεν, ονκ άκοΰαας αυ
τών τής φωνής (ν. ad 53). Α.

53 ώς γάρ έγών όπ' ακόυσα &εών αίειγενεταων: 
ά&ετεΐται. διά τής μαντικής αυτών συνήκεν, ως εϊρηται (ν. 
ad 44). Α.

63 οϊη δέ Ζεφύ ροιο έχεύατο πόντον επί φρίξ 
όρνυμένοιο νέον, μελώνει δέ τε πόντον νη αυτή. 
63. Excidit adnotatio de significatu vocabuli φρίξ. φ 126. 
64: ή διπλή, ότι έαν μέν γραφηται πόντος ύπ αυτού, 

εοται μελαΐνεται ό πόντος υπό τοϋ Ζέφυρου (cf. ρ. 3)· έάν 
δέ ποντον ύπ' αυτή, εσται μελαίνει δέ πόντον ό Ζέφυρος 
υπό τή φρίκ^. Α.

75 (Hector loquitur): δεϋρ ϊτω έκ πάντων πρόμος 
εμμεναι Έκτορι δίω: ή διπλή, ότι ιδίως ώς περί ετέρου 
(cf. ad Θ 21 7/447)· καϊ ότι πρόμον τόν πρόμαχον κατά 
συγκοπήν (Αγ. 109)· καϊ ότι άκαίρως δ'ιον εαυτόν ό "Εκτωρ 
(cf. ad Γ 352). Α.

76 έπιμάρτ υρος: ότι ούτως λέγει ό μάρτυρος, άφ' 
ού οί μάρτυροΓ από δέ τοϋ μάρτυς μάρτυρες. Α. Cf. ad 
Β 302 Γ 280 X 255.

79 όφραπυρός με
Τρώες καϊ Τρώων άλοχοι λελάχωσ ι & αν όντ α: ή 

διπλή, ότι κα& όλου δια πυρός οιδε γιγνομένας τάς ταφάς. 
Α. Αγ. 198.

80 λελάχ^ωσι: η διπλή, ότι άντϊ τοϋ λαγειν ποιησω- 
σιν. (Cf. ad Ε 37). αναδιπλασιασμός λελάχωσι (Cf. ρ. 11). Α.

85 όφρα έ ταρχυσωσι καρηκομόωντες Αχαιοί 
σήμα τέ οι χευωσιν έπϊ πλατεϊ ' Ελλησπόντω' 

διπλή, ότι ου κατεκομίζετο τά οστά εις τάς πατρίδας (Ar. 
197). πλατεϊ δέ κα&' ο μέρος έστι πλατύς, καϊ αντϊ τοϋ 
παρά πλατεϊ (qu. ep. 87). Α.

102 νίκης πείρατ εγονται: ή διπλή, οτι τώ άπηρ- 
τιομέτω (cf. ρ. 15) κέχρηται, νίκης πείρατ έρχονται, ονκ 
εχεται. Α.
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111 μ η δ" έ'&ελε: ή διπλή, ότι τό έ&έλω άει από τον 
1 άρχεται. Α.

114 ό πέρ σεο πολλόν άμείνων: Ζηνόδοτος χωρ/g 
τον ν άμείνω γράφει. Α. V. Duentzer. p. 56.

116 τοντω δέ πρόμον άλλον άναστή σονσιν 
Αχαιοί: ή διπλή, ότι πρόμον τόν πρόμαχον κοινώς (cf. ad 
136) λέγει. Α. sc. κοινώς έπι πάντων, ηοη έπϊ μόνων βασι
λέων. L. Cf. Ar. 109.
125 ή κε μέγ' οίμώξειε γέρων ιππηλάτα Πηλενς, 
127 ός ποτέ μ' είρόμένος μέγ' έγή&εεν ω ένϊ οϊκω, 

πάντων ’Αργείων έρέων γενεήν τε τόκον τε.
127: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει μέγα δ' εστενεν, 

έξ ον φανερός έστιν άνεγνωκώς μειρόμενος, οίον στερό- 
μενος. ό δε Ομηρος τό μείρεσ&αι ονκ έπϊ τον στέρεσ&αι 
τί&ησιν, αλλ' έπϊ τον μερίζεσ&αΓ καϊ ήμισν με ί ρεο τι
μής (Ζ 616)' δέον ούν είρόμένος, έρωτών. προκρίνει δέ ό 
Αρίσταρχος τήν μέγ έγή&εεν (ita Vili. cod. μέγ' γή&ησεν 
Bekk.) γραφήν. (Haec extrema fortasse Didymi sunt). A. In 
Aristonici nota ad /616, quae omnino conferenda est, scriptum 
pro Zenodotea lectione όππότε μειρόμενος, errore haud dubio. 
Zenodotus ad ός ποτέ μειρόμενος ex οίμώξειε supplevit ώ- 
μωξε et hoc voluit: nunc sane quereretur senex Peleus, qui 
olim expers factus s. exclusus (i. e. quod se expeditionis prae 
senectute expertem videbat), questus est coque animum proin- 
tum ostentavit, multumque ingemuit, quum me referentem au
diret tot tamque nobiles belli socios, a quorum communione 
scilicet factisque quae augurabatur fortibus se semotum videbat. 
Cogitavi quondam an scripserit: ώς ποτέ μειρόμενος, quod ad 
rationem minus durum. Sed etiamsi id plus momenti haberet, 
quam in Zenodoto habere videtur, tamen ad sententiam ejus 
minus aptum nec testimoniis commendatum. L.
133 ήβώμ', ώς ότ έπ’ ώκνρόω κελαδοντι μαγ^οντο
135 Φειάς πάρ τεΐχεσσιν, Ίαρδάνον αμφϊ ρέε&ρα.

133 ώκνρόω κελαδοντ ι: ή διπλή ότι ιδίως τά έπί- 
δετά προτάξας τό κύριον έπήγαγεν (135) Ιαρδάνον αμφϊ 
ρέε&ρα. Α. Ar. 248 not.

135 Φειάς: ή διπλή, ότι έν 'Οδύσσεια (Ο 296) πλη-
9
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&υντικώςη δε Φεαΐς έπ εβαλλ εν έπειγομένη Λιος ουρώ, 
ώς Μυκήνην καϊ Μυκήνας. Α. Ar. 242.

136 τοΐσι d’ Έρευ θαλ ίων πρόχιος ϊστατο: η διπλή, 
οτι τδ πρόμος άντι τού πρόμαχος κοινώς. Α. Ar. 109.

τεύχε* εχων ώμοισιν 'Αρηι&όοιο άνακτος,
138 δίου Άρηι&όου: ή διπλή, ότι πυκναϊ εν Γλιάδι 

αι επαναλήψεις, άπαξ δέ έν ' Οδύσσεια (α 23)' καϊ οτι ούτος 
ό Άρηί&οος Αρκάς ών ομώνυμός έστι τώ Βοιωτώ (ν. ad ν.9).Α.

144 ύποφ&άς'. ότι αντϊ τον υποφθασας Ιακώς. Α. 
Cf. Ρ 197 Φ 197.

146 τεύχεα τ έξενάριξε: ή διπλή, ότι κυρίως το έξε
νάριξε νΰν, τά έναρα περιεΐλεν. Α. Ar. 148.

αύτάρ έπεί Λυκόοργος ένϊ μεγάροισιν έγηρα, 
149 δώκε δ' Έρευ θαλίωνι φίλω &εράποντι φορήναι.

148 έγήρα: ότι άντι τοΰ έγήρασε τόν παρατατικόν 
έταξεν. Α. Cf. ρ. 5 sq.

149 : δώκε δέ: οτι ούτως εϊω&ε φράζειν. καϊ ότι πε
ριττός ό δέ. τινές δέ γράφουσι δώκεν Έρευ&αλίωνι. λ. 
Cf. ρ. 33.

άλΧ έμέ &νμός ανήκε πο λυτλήμων πολεμ ίζειν
153 θάρσεϊ ω: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος δάρσει έμώ. 

αδιανόητου δέ γίνεται, ή ψυχή με άνέπεισε τώ θάρσει τώ 
έμώ. Α.

156 π ολλό ς γ ά ρ τις εκε ιτο π α ρή ο ρο ς ένθα καϊ 
ένθα: σημειοΰνταί τινες διά τό παρτορος, ότι παρηρτη- 
μένος καϊ κεχυμένος. Α. Ar. 149.

158 τώ κε τάχ^ άντήσειε μάχης κορυθαΐολος 
.Εκτωρ: ήντησεν άν. V. Cf. ρ. 7.

161: ώς νείκεσσ ό γέρων, οί df έννέα πάντες 
αν έ σ τ α ν: η διπλή προς το νείκεσσεν, οτι άντι τοΰ έπέ- 
πληξεν, ουδέποτε δέ έπι τον έκρινεν, ως έν τώ ο? νείκεσ
σ έν τε θεάς (sic — J2 29). καϊ ότι παρέλκει συνήθως αΰτώ 
τό πάντες. AV. Cf. Σ 373 J2 232.

171 κλήρω νΰν πεπάλασ&ε δ ια μπε ρέ ς, ός κε λά- 
χ^ησιν: ότι τηρεί τήν διαφοράν τοΰ κληρωσασθαι καϊ λα- 
χ^ϊν. και πρός τό λάχησιν, ότι ός άν λόχοι, ή δέ αναφορά 
πρός τό Ιχθύς, ός κε φάγησι {Φ 127) προς Φιληταν. Α. 
Scripsimus ος άν λόχοι pro λάχη. Cf. ρ. 10.
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175 ώς έφα&', οί δέ κλήρον έσημήναντ ο έκαστος: 
ή διηλή, ότι σημείοις χρώνται, οΰ γράμμαοιν. Α. Ar. 104.

180 ηολυχρύσοιο Μυκήνης: ή διηλή, ότι αλλαχού 
ηλη&υντικώς Μυκήνας. Α. Ar. 241.

182 έκ ό' έ&ορε κλήρος κυνέης: ή διηλή, ότι ανέ
σεων τούς κλήρους, ουκ έξηροΰντο, ώς ημείς νϋν. Α.

187 ός μιν (κλήρον) έηιγράψας κυνέη βάλε, φαΐ- 
διμος Αίας: ή διηλή, ότι ού γράμμαοι τής λέξεως, άλλ' 
έγχαράξας σημεία’ εί γάρ κοινώς ήδεσαν γράμματα, έδειτόν 
κηρυκα άναγνώναι καί τούς άλλους οίς έηεδείκνυτο ό κλή
ρος Α. Αγ. 104.

τόφρ' υμείς εύχεσ&ε Αιί Κρονΐωνι άνακτι 
195 σιγή έφ ύμείων, ϊνα μή Τρώες γε ηύ&ωνται,

ήέ καί άμφαδΐην, έηεί ον τινα δει διμεν έμηης' 
ον γάρ τις με βΐη γε ελών άέκοντα δίηται, 
ουδέ τι ίδρείη, έηεί ουδ' έμέ νήιδά γ όντως 
έληομαι έν Σαλαμίνι γενέο&αι τε τ ραφέμεν τε.
195: εως τον έληομαι έν Σαλαμίνι (199) στίχοι ηέντε 

α&ετούνται, ότι ου κατα τόν Αϊαντα οι λόγοι καί έαυτώ 
άν&υηοφέρει γελοίως. Α.

202 Ζεύ ηάτερ, Ίδη&εν μεδέων: ή διηλή, ότι τό 
■&έν ηαρέλκει νϋν' έστι γάρ αντί τού Ιδης. Κ. Cf. ρ. 27.

221 σκυτοτόμων όχ άριστος, Τλη ένι ο’ίκια ναίων". 
ή διηλή, ότι ένταύ&α συνεσταλμένως, έν δέ τώ καταλόγω 
[Β 500) έκτεταμένως ήδ ’Τλην καί Πετεώνα (Αγ. 241). Α. 
238 οίδ έηί δεξιά, οιδ’ έη άριστερά νωμήσαι βών

άζαλέην, τό μοι έστι ταλαΰρινον ηολε μΐ ζε ιν: ή 
διηλή, ότι τήν αοηίδα ξηράν λέγει βών διά τό έκ βοείων 
είναι δερμάτων (Ar. 194)· καί ότι ηροτάξας θηλυκόν ουδέτε
ρον έηήνεγκεν, τό μοι έστι ηρός τό σημαινόμενον, ώς νε
φέλη δέ μιν, τό μέν ού ηοτε [μ 74 — cf. ρ. 32). τό δέ 
ταλαύ ρινον ηαρήκται, εντολμον’ ου γαρ ή ρινός έγκει
ται, ώς ώή&ηοάν τινες. h.. De his extremis ν. ad Ε 289. 
255 τώ δ έκ ση α σσαμένω δολίχ έγχεα χεροίν άμ άμφω

ονν ρ έηεσον, λείουσιν έοικότες ώμοφάγοισιν 
ή συσί κάη ροι ο ιν, τών τε σ&ένος ουκ ά λαηαδνόν. 
Π ρ ια μ ί δης μέν έηειτα —
255: ή διηλή ότι κυρίως έγγ^η τά δορατα, ονχ ώς τινες 

9 *



132
27.

τα ξίφη. λέγει δέ τα Ανεχόμενα ταΐς άοηίσιν, α προ^κατο 
(cf. 273). Α. Ar. 55.

Ad 256, 257 Didymus: τονς στίχους τούτους ον ηροσί- 
ενται ενιοι, ώοηερ ουδέ Ζηνόδοτος, αλλα τό τής συνεηείας 
όντως έχει ηαρ αύτώ (scilicet: τώ δ’ έκσηασοαμένω— ΙΊρια- 
μίδης μέν έ'ηειτα — L.). ώσηερ nat ο Άριστδνικος έκτί&η- 
οιν, ήν ηεριττόν ένομίοαμεν γράψαι. Α.

273 καί νν κε δή ξιφέεσο' αντοσχεδόν ουτ άζοντο' 
ή διηλή, ότι άρτίως έηι τό τοις ξΐφεοι γρήσ&αι έληλυ&ασιν. 
όταν δε λέγη τώ δ' έκοηαοσα μένω δολίγ’ έ'γχεα (255) τα 
δόρατα λέγει έκ τών άοηίδων άηεσηάοαντο (Ar. 55). Α.

δ μέν Τρώων δ δ' 'Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
276: Ταλ&ύβιός τε καϊ Ίδαΐος: ότι ηρός το δεύ

τερον ηρώτον' δ γάρ Ταλ&ύβιός έστιν 'Αχαϊκός. Α. Ar. 13. 
282 (Idaeus loquitur) νύξ δ' ήδη τελέ&ει, άγαμόν 

καϊ νυκτϊ η ι& έο & α ι: ή διηλή (immo δ αστερίσκος, qui est 
in Ven.), οτι έντεϋ&εν εις τά εξής (293) μετενηνεκται' δ 
μέν γάρ κήρυξ αιτίαν λέγει, δι ήν ού ηολεμητέον, δ δέ 
Έκτωρ εαυτόν μετά ηροφάσεως μή ονλλνέτω. Α.

293 (Hector loquitur — versus 282 iteratur): ή διηλή 
(immo άστερίοκος ούν όβέλω, qui sunt in Ven.), ότι άηδ τού 
λόγου τον κήρυκος μετενηνεκται. Α.

ώς ού τ’ έυφρήνης ηάντας ηαρά νηυοϊν Αχαιούς, 
295 σονς τε μάλιστα ετας καϊ εταίρους, οϊ τοι έασιν.

295: ά&ετεΐται ώς κα&αιρών τά ηροειρημένα ώς ού τ 
έυφρήνης ηάντας. έχει δέ καϊ διλογίαν ετας καϊ εταίρους. Α.

298 (Troades) αϊ τέ μοι εύχόμεναι &εΐον δύοονται 
αγώνα: η διηλή , "οτι όντως τήν άγυριν καϊ συναγωγήν τών 
&εών, δια το ηολλών &εών έν ταύτώ είναι αγάλματα. Α. 
Cf. Π 500, Ar. 152.

303 δώκε ξίφος: σημειοννταί τινες, ότι άφώηλισεν 
έαυτον δούς τό ξίφος ο Έκτωρ. Α.
305 Αίας δέ ζωστήρα δίδου φοινίκι φαεινόν.

τω δέ δ ιακ ρ ιν & έντ ε δ μέν μετά λαόν 'Αχαιών 
ήί, δ δ' ές Τρώων όμαδον κίε.
305 φοίνικι φαεινόν: ή διηλή, "ότι αντϊ τοΰ φοι- 

νικώ άν&ει ηεφωτισμένον, δ έστι κεχρωτισμένον. Α.
306 τώ δέ διακριν&έντε δ μέν: όντως εϊρηκεν άντι
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τού τών de διακριν&έντων ό μέν, ό δέ (Cf. ρ. 19). κα/ ότι 
πρός τό δεύτερον πρότερον άπήντηκεν (Ar. 13). Α.

312 εις Άγαμέμνονα δϊον άγον: ή διπλή, ότι αντί 
τον πρός Άγαμέμνονα. Α. qu. ep. 87.

οί δ1 ότε δή κλισίησιν έν Άτ ρείδαο γένοντο,
314 τοΐσι δέ βουν ίέ ρευ σεν: ότι ό δέπερισσός. A.Cf.p.33.
319 αύταρ έπεί π αύσ αντ ο πόνον τ ετύκοντ ο τε 

δαιτα: ότι άντι τον έργου. Α. Ar. 87.
Άτ ρε ί δη τε και άλλοι άριστήες Παν αχαιών,
328 πολλοί γάρ τ εΰ ν ά σιν: ή διπλή, ότι άπο τον 

γάρ αιτιώδους εισέβαλεν αρχαϊκώς. Α.
330 ψυχαί δ' ’Άιδόςδε κατήλ&ον: ή διπλή, ότι 

συμφώνως τώ κατά τήν άργην τής ' Ιλιάδος [Α 3) πολλά ς 
δ’ ί φ&ί μους ψυχάς. ονκ άρα γραπτέον κεφαλάς. Α.

άτάρ κατακηο μεν αυτούς
τυτ&όν αποπρό νεών, ώς κ όστέα παισιν έκαστος 

335 οΐκαδ’ άγη, ότ άν άντε νεώμε&α πατρίδα γαϊαν.
τύμβον τ άμφί πυρήν ένα χενομεν έξαγαγόντες 
άκριτον έκ πεδίου.
334. 335: ά&ετοΰνται, οτι ον διά τούτο έκαίοντο, όπως 

τά οστά κομίσωνται, άλλα συνη&εία' καϊ γαρ οί έπι τής 
ιδίας τελευτώντες έκαίοντο. καθόλου ονν οίδε πυρϊ καιομέ- 
νονς τούς πάλαι, καί ένταν&α τελεμένους όπου και έτελεν- 
τησαν. έναντιοννται (potius ονται) δέ καί τά εξής τύμβον 
τ άμφί πυρήν— άκριτον έκ πεδίου άδιαγωριστον άδιά- 
στατον, τουτέστι πολυανδρίαν' πώς ονν ώς κ όστέα παι- 
οίν έκαστος; Α. Cf. Ar. 197.

336: τό έξαγαγόντες όμοιον έστι τώ Λαοδίκην ές 
άγουσα (^ 252, ubi ν.) αντί τού είσεργ^ομένη. οντω καίτό 
έξαγαγόντες άντι τον έξελλόντες τον πεδίου. Α.

339 έν δ' αύτοΐσι πύλας ποιήοο μεν εν άρα ρυ ί α ς: 
ή διπλή, ότι πληλυντικώς, καϊ ότι μία υπόκειται πύλη έν 
τώ τείχει. Α. Ar. 129.

345 έν πόλει άκρη: ή διπλή, ότι διαλελνμένως τή 
άκροπόλει. Α.

τώ ον νν τι κέρδιον ήμιν
353 ελπομαι έκτελέεσδ-αι, ϊνα μή (vel ϊν’ άν μή) 

ρέξομεν ώδε: ά&ετεϊται, ότι αγνοήοας τις, ότι ύπακούσαι
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δει τώ ου νΰ τι κέρδιον ήμιν το εσται, ώς έλλείποντος 
τού λόχου προσανεπλήρωσεν (Ar. 359)* καί ότι τό ϊνα ουχ 
όμηρικώς παρείληπται άντι τού εάν. Α.

κτήματα μεν οσ' 'Αλέξανδρος κοίλης ένι νηυοιν
390 ήγάγετο Τροιην δ' — ώς πριν ώφελλ άπολέ- 

ο&αι —: ή διπλή, ότι σαφώς υπό τών Τρώων έμισεϊτο ο 
Αλέξανδρος, πρός Ζηνόδοτον γράφοντα άλλα μάλλον (sic 
pro μάλα) Τρώες έλεή μον ες (Γ 56). Α.

392 χουριδίην δ’ άλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο’. 
ή διπλή, ότι οΰ προγεγάμηται έτέρω κατ' "Ομηρον η'Ελένη. 
Α. Ar. 185.

οι ίΓ άρα πάντες έπίαχον υίες 'Αχαιών, 
404 μύ&ον άγασοά μενοι Αιομήδεος ιπηοδάμοιο.

404: ό αστερίσκος, ότι έντεϋ&εν μετάν.ειται εις τήν απο- 
πρέσβειαν {I 694). Α. Bekkerus scripsit μετάκεινται et hoc 
falso retulit ad v. 398. 399. — Ceterum quibusdam locis ver
sus qui μετακείσ&αι dicuntur, non ad amussim respondent, 
sed παραπεποιημένοι inveniuntur, cf. e. g. K 158 A 179. L.

Ιδαι', ήτοι μϋ&ον 'Αχαιών αυτός ακούεις
407 ώς τοι υποκρίνονται: ή διπλή, ότι πρό&εσις 

ένήλλακται αντί τοϋ αποκρίνονται. Α. qu. ep. 89.
413 Ίλιον ίρήν: ή διπλή, ότι &ηλυκώς τήν Ιλιον, h. 
ήέλιος μέν έπειτα νέον προ'σέβαλλεν άρου'ρας

422 εξ άκαλαρρείταο βα &υρρόου Ίΐκεανοιο: ή διπλή 
ότι αύτος μέν εξ 'Ωκεανού άνατέλλειν και εις 'Ωκεανόν φησι 
καταδύεσ&αι τον ήλιον' όπόταν δέ πρόσωπον ηρωικόν είς- 
άγη υπέρ γής (cod. γήν\ καί υπό γήν (cod. γής]. τό αυτό 
δέ ποιεί και έν Οδύσσεια. Κ. Ar. 177.

429 έν δέ πυρί π ρή σαντες εβαν ποτι Ίλιον ίρήν: 
η διπλή, ότι έκαίοντο οί νεκροί (Ar. 197), καί ότι δηλυκώς 
τήν Ίλιον. Α.

433 αμφιλυκη νυξ: η διπλή, όιι άπαξ μόνον ενταύθα 
τή λέξει κέχρηται. Α.

435 τύμβον ό' άμφ αυτήν ενα ποίεον έξαγαγόν- 
τες: ή διπλή, ότι πολυανδρίαν, πώς ούν ώς κ όστέα παι- 
σϊν έκαστος οϊκαδ' άγη (334); Α.
443 οί δέ &εοί πάρ Ζηνί καϋήμενοι άστεροπητή 

ΰηεΰντο μέγα εργον Αχαιών χαλκοχιτώνων.
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445 τοΐσι δέ μν&ων ήρχε Ποοειδάων ένοσίχ&ων.
^Ζεν πάτερ, ή ρά τις έστι βροτών έη απείρονα 

γαίαν ,
447 ός τις ετ ά&ανάτοισι νόον καϊ μ ήτ ιν ένί ψει; κτλ.— 
452 τοΰ ό' έπιλήοονται (sc. τείχονς), τό έγώ καϊ Φοίβος 

’Λπόλλων
^ρω Λαομέδοντι πολίσσα μεν ά&λή σαντ ε ς."· 

454 τόν δέ μέγ ό^&ήσας προσέφη νεφεληγερέτ α 
Ζενς κτλ.

464 ώς οι μέν τοιαντα προς άλλήλονς άγό ρενον.
443: εως τον ώς οί μέν τοιαντα (464) ά&ετοΰνται 

στΐγοι κβ1, ότι περί τής άναιρέσεως τον τείγ^ονς λέγει προ 
τής τειχομαγίας [Μ 4), ως άν μή προειρηκώς έν&άδε. Α. 
Et discrepant haec ab iis, quae dicit Neptunus de muro a se 
et Apolline exstructo, Φ 446.

447 ά&a νά τ ο ι σ ι: ή διπλή, οτι ως καϊ αντός ονκ ών 
ά&άνατος λέγει, καϊ έν άλλοις δέ κέγρηται τώ γένει (cf. ad 
Η Θ 22 Π 496). Α.

453 ή ρω'. ή διπλή, ότι δισνλλάβως καϊ έν 'Οδύσσεια 
ήρω (β 483). Α.

465 δνσετο δ' ήέλιος, τετέλεστο δέ εργον Λγαιών: 
σημειοϋνταί τινες ότι αντί τον έδΰετο. Α. Cf. ρ. 6.
468 (naves e Lemno) τάς π ροεηκεν Ίησ ον ίδη ς Εννηος, 

τόν ρ έτε\ 1Τψιπν λη νπ Ιησονι ποιμένι λαών: 
ότι καϊ τά 'Λργοναντικά οΐδεν. οικεία δέ Εννήω η έμπορία 
καϊ προς ομοφύλους γινομένη. Ν. —? — Cf. ad Φ 43.

εν&εν άρ οΐν ί ζοντο καρηκομόωντες \4γαιοί, 
άλλοι μέν χαλκώ, άλλοι δ' αϊ&ωνι σιδήρω, 
άλλοι δέ ρινο'ις, άλλοι δ αντήσι βόεοσιν, 

475 άλλοι 8 άνδραπόδοισΓ τί&εντο δέ δαΐτα θάλειαν.
473: ή διπλή, ότι άμοιβαΐς έχρώντο οί παλαιοί, καϊ ον 

νομίσμαοιν. Α.
474: ή διπλή, ότι ρινοΐς ταΐς βνρσαις, ανταις δέ βον- 

σϊν αντί τον ζώσαις. Α.
475: ά&ετεΐται) ότι νεωτερική ονομασία τον άνδράπο- 

δον' ονδέ γάρ παρά τοις έπιβεβληκόοιν'Ομήρω νοείται (immo 
κε'ιται}. λνπε'ι δέ καϊ το άλλοι πλεόναζαν. Α. Euslath.692, 
21: ή δέ τών ανδραπόδων λέξις νεωτερική εοτι κατά τονς
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παλαιούς' διο καϊ Αριστοφάνης καί Ζηνόδοτος ή&έτουν το 
έπος, έν ώ κείται ή λέξις αντη. Certe Zenodotus, si omnino, 
non ob hanc causam. L.

482 κοιμήσ αντ άρ' έπειτα και ύπνου δώρον 
έλοντο: ότι διέοτειλε τό κοιμη&ήναι και το νπνώσαι· τούτο 
δέ πρός τό έν Όδυσσεΐα (ν 4) Ευ ρυνόμη δ' άρ' έπι χλαΐ- 
ναν βάλε κο ι μη\&έντ Γ έπιφέρει γάρ κείτ έγρηγορών 
(Ar. 120). Ζηνόδοτος δέ και τούτον και τόν πρώτον τής 
εξής ραψωδίας ήρκε στίχον (ν. ad Θ 1). AB. Cod. εϊρηκε pro 
ήρκε. Corr. Bekk.

ΕΙΝ ΤΗΝ Θ.
1 ήώς μέν κροκόπεπλος έκίδνατο πάσαν έπ 

αίαν: ότι Ζηνόδοτος μετατί&ησι τήν ανατολήν κάτω προς 
τό οί δ' άρα δείπνο ν έλοντο (53), ώστε τήν τών &εών 
αγοράν όψέ γίνεσ&αι άπρεπώς. Α.

3 άκροτάτη κορυφή πολυδειράδοςΟνλν μ ποιο: 
ή διπλή, ότι άντι τού άκρα (cf. ρ. 27), και ότι λείπει η έπι 
(ρ. 31), και ότι τά έπί&ετα ώς έπι όρους (Ar. 168). Α.

16 τ όσ σ ον ένερΟ'Άίδεω όσον ουρανός έστάπο 
γαΐης: ή διπλή πρός τήν κα&' "Ομηρον τού κόσμου τάξιν. 
και ότι ούδέν τοιούτον έπι τοΰ Όλυμπου λέγει (Ar. 176). 
καϊ οτι λείπει τό νπερ&εν, όσον έστιν ϋπερ&εν. Α.

σειρήν χρυσείην έξ ονρανό &εν κρεμάσαντες
20 πάντες δ έξάπτεσ&ε &εοϊ πάσαΐ τε &έαιναι' 

άλλ' ονκ άν έρΰσαιτ έξ ουρανόν εν πεδίον δέ 
Ζην ύπατον μήστωρ', ούδ' εί μάλα πολλά κά-

μοιτε.
άλΧ ότε δή καϊ έγώ πρόφρων έ&έλ'ωμι έρνσσαι 
αυτή κεν γαίη έρνσαιμ , αυτή δέ θαλάσση.

25 σειρήν μέν κεν έπειτα περϊ ρίον Ονλνμποιο 
δησαί μην, τά δέ κ άντε μετήορα πάντα γένοιτο. 
τόσσον έγώ περί τ' είμϊ &εών περί τ' ειμ άν- 

& ρώπων.
19: ή διπλή, ότι εί μή έκδέξωμε&α Όλυμπον τό έπι 

Μακεδονίας όρος, ον συμφωνήσει τή δια&έσει ταντη’ έπι 
γάρ τον ουρανού στάς φησι τόν Ολυμπον ανέλκειν της οει-
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ράς έκ τού ρίον έκδε&είσης (Ar. 17 sq.). και οτι ή έξ 
περισσή. (Cf. ρ. 27). Α.

21 Ζήν ύπατον μήστωρα: ή διπλή, ότι αντί τού 
εμέ, ως περί άλλον (cf. ad 7/ 75, 447). Α.

25 έπειτα: όταν Φελήσω έρνσαι φησίν. Α. nsine dubio 
Aristonici est.“ Lehrs. Ar. 172.

περί ρίον Ον λνμπο ιο : ϊνα αντό δεσμενσας και τά 
λοιπά έπαρη, σννερριζωμένης αντώ μεν τής γής, τή δε γή 
τής θαλάσσης. BL. „certa vestigia Aristarchearum observa
tionum/4 ibid.

δείκννσιν ότι βέβηκεν ό Ολνμπος και ονκ εστι μετέω
ρος. Ν. „haec ipsa putaverim Aristonici verba esse.“ ibid.

25. 26: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος άμφοτέρονς ή&έτηκεν. 
δι αντών δέ διδασκόμε&α, πώς σπάσει τήν γήν σνν τή &α- 
λάσση. Α. πώς σπάσει emend. Lehrs. Herod. 460 pro πά
σαν. — Versum puta ab initio simul diplen simplicem et diplen 
punctis notatam habuisse. L.
28 ώς s(pa&\ ol δ' άρα πάντες ακήν έγένοντο 

σιωπή κτλ. —
37 ώς μή πάντες όλωνται όδνσσαμένοιο τεοϊο.

τήν δ' έπιμειδήσας προσέφη νεφ εληγερέτα Ζενς 
„&άρσει τριτογένεια, φΐλον τέκος’ ον νν τι &νμώ 

40 πρόφρονι μν&έο μαι, έ&έλω δέ τοι ήπιος είναι.1·1
28 : έντεύ&εν εως τον πρόφρονι μν&έ ομαι (40)αάε- 

τούνται στίχοι ιγ , ότι έξ άλλων τόπων μετάκεινται (32 — 
34=463—65, ubi ν.39, 40= X 183,184). καί έν τοΐς κατά 
μέρος διαπίπτει, ονκ όρ&ώς χρώμένος ταϊς λέζεσιν, όδνσ
σα μέ ν ο ι ο τεοϊο. τούτο γάρ έστι τον σού, &έλει δέ ό λό
γος όργισ&έντος σον, άοννάρ&ρως. Α. V. ad 37 (emend. a 
Lehrsio Herod. 455): τεοϊο , τοϋ σον ονδετέρως, ώς εί λέγοι, 
έπε'ι τά σά ούτως πρός αντονς έχει. τεού. ά&ετούσιν (cod. 
τε ον σ&ένονσιν). ονδέ έν τή Ζηνοδότον δέ έφέρετο (cod. 
ο φέρων}. τό (cod. τό τε] γάρ τεοϊο σνγχε'ι τόν λόγον.

39 . 40: ή διπλή, οτι νπό Λιός πάλιν λέγονται πρός 
' Λ&ηνάν πρό τής Εκτορος τελεντής (X 183)· έναντιούνται 
δέ έν&άδε τοΐς νποκειμένοις. Α.

43 χρνσόν δ' αντός έδννε περί χροΐ, γέντο δ' 
ΐμάσ&λην: ή διπλή, ότι άντι τον χρνσήν πανοπλίαν, και 
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οτι ενθάδε λεγομένου τον Λιός άνειληφέναι την ίδιαν ηανο- 
ηλίαν ονκέτι εξής (387) έγχωρεϊ την αυτήν ταύτην ηανο- 
ηλίαν άνειληφέναι τήν ’ Α&ηνάν. καϊ ότι το γέντο έκ τών 
συμφραζομένων νοείται τεταγμένον αντϊ τού ελαβεν. Κ.

46 μεσοηγύς γαίης τε καϊ ουρανού αστ ερόεντο ς: ή 
διηλή, ότι ούδέηοτε εύηε μεσοηγύς γαίης τε καϊ Ολΰμηου 
νιφόεντος, ουδέ τόν Όλυμηον άστερόεντα’ διαφέρει γαρ 
κατ αυτόν ό Όλυμηος τού ουρανού. Α. Ar. 171.
47 Ίδην δ' ϊκανεν ηολυηίδακα, μητέρα δηρών, 

Γάργαρον: ή διηλή ηρός τήν ιδιότητα τής φράσεως, 
αντϊ τού τής Ίδης εις Γάργαρον ήλ&εν' ηροτάξας γαρ το 
γενικόν, τό ειδικόν έηήνεγκεν. μέρη γάρ τής Ίδης άλλα τε 
και τό Γάργαρον. Α. Cf. ρ. 20.

53 οι δ' άρα δειηνον ελοντο καρηκομόωντες 
Αχαιοί: ή διηλή, ότι ηρό τούτου τήν ανατολήν τί&ησι 
Ζηνοδοτος (ν. ad. 1). τό δέ συνεχές τού λόγου ούτως έστίν, 
ημέρας ένστασης ό μέν Ζευς &εών άγοραν έηοιεϊτο, οί δέ 
'Αχαιοί δειηνον εϊλοντο. Α.

55 Ί'ρώες ό' αύ& έτέρω&εν άνα ητόλιν οηλίζοντο, 
ηαυρότεροι: ή διηλή, ότι έλάσσους άεϊ τους Τρώας συν 

τοίς έηικονροις λέγει. r δέ άναφορα ηρός εκείνα τα ά&ε- 
τοΰμενα ηολλέων έκ ηολίων έγχεσηάλοι ά νδρες {Β 131)· 
καϊ ηρός Ζηνόδοτον γράφοντα (562) μύρια δ' έν ηεδίω. Α.

58 ηάσαι δ ώίγνυντο ηνλαι: ή διηλή, ότι μία έστιν 
ίηηήλατος ηΰλη , καϊ ηλη&υντικώς εΐηε ηνλαι. τό δέ ηά
σαι αντϊ τού όλαι, ώς &ριξϊ δέ ηάντα νέκυν καταεί- 
νυον (Ψ 135). AV. Ar. 139.

61 σύν ρ έβαλον ρινοΰς, συν δ' εγχεα καί μένε' 
άνδρών 

χαλκεο&ωρήκων’ άτάρ άσηίδες όμφαλόεσσαι 
εηληντ αλλήλησι’. ή διηλή, ότι ταύτόν έξ έηαναλή- 

ψεως είηεν' ηροειηων γάρ ρινοΰς, έηενήνοχεν άτάρ ασηί- 
δες ομφαλοεσοαι, έξ άμφοτέρων ταντα σημαίνων. Α.

εν&α δ' άμ' οίμωγή τε καϊ εύχωλήηέλεν ανδρών 
65 ολλυντων καϊ όλλυ μέν ων, ρέε δ αϊματι γαία: ή 

διηλϋ, ότι αντϊ τον έρρείτο ή γή (ρ. 3), καϊ οτι ηρός τό 
δεύτερον ηροτερον άηήντηκεν (Ar. 13). Α.
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66 οφρα μέν ήώς ήν καϊ άέξετο ιερόν ημαρ: η 
διπλή, οτι νυν τήν προ μεσημ βρίας ώραν ηώ λέγει. Α.

68 ήμος δ' ήέλιος μέσον ουρανόν αμφιβεβήκει: 
η διπλή , οτι ουδέποτε έν Όλυμπω τόν ήλιον, άλλ έν ου- 
ρανώ' ονκ άρα ό αυτός τώ ούρανώ (Ar. 171). Α.

καϊ τότε δή χρύσεια πατήρ έτίταινε τάλαντα 
70 έν δ' έτίθει δυο κήρε τανηλεγέος θανάτοιο: μίαν 

υπέρ έκατέρον στρατεύματος' και ότι τας θανατηφόρους 
μοίρας λέγει, ό δέ Αίοχύλος νομίσας λέγεσθαι τάς ψυχάς 
έποίησε την ψυχοστασίαν, έν ή έστιν ό Ζευς Ιοτάς έν τω 
ζυγώ τήν τοΰ Μέμνονος και Άχιλλέως ψυχήν. Α. Cf. ad 73sq.

73 ai μέν Αχαιών κήρες έπι χθονϊ πουλυ β οτ ε ί ρη 
έζέσ θην, Τρώων δέ πρός ουρανόν εύρύν άερδεν. 
73. 74: άδετοϋνται, ότι υπέρ έκαστου στρατεύματος 

κήρα ζυγοοτατεί ό Ζευς, ού πλείους, ώς έπι Άχιλλέως καϊ 
Έκτορος (X 210)* ό de διασκευαστής (Ar. 350) έξέλαβε πολ- 
λάς. ει δέ τις δύο υπέρ έκατέρου ϊστασθαί φησι, ρυόμε- 
νος τήν σύγχυσιν τοΰ δυικοΰ οχήματος, άλογον' πρός τί 
γάρ δύο, άλλ’ οΰ μία; Α.

85 αλγήσας δ’ άνέπαλτο, βέλος δ’ εις έγκέφαλον 
δν: ότι ό δέ αντϊ τοΰ γάρ' βέλος γάρ. Α. Cf. ρ. 35.

89 (Hectoris equi) θρασύν ηνίοχον φορέοντες
Εκτορα: ή διπλή, ότι τόν παραιβάτην (cf. ν. 121) 

Έκτορα ήνίοχον ειπεν. Α. — Et. Μ. ηνίοχος κυρίως ό τάς 
ηνΐας έ\ων' εϊρη^αι δέ καϊ έπι τού παραβάτου. Idem do
cent scholl. BL. Z 19. Alia sine dubio Aristarchi sententia 
erat. Aut observaverat ex more suo, ηνίοχος a propria signi
ficatione ejus qui frena teneat, hic καταχρηστικάς transisse ad 
eum, qui temperet et imperet, quo ad hostes equi flectendi 
sint; neque idcirco tolli Homericam differentiam inter ηνιόχους 
et παραβάτας (cf. ad Λ 104): aut ήνίοχον Hectorem hic dictum 
esse non ad praesentem statum, sed κοινώς , universali epi
theto herois laudibus apto. (Aliam rationem de Hectore δρά
σει ήνιόχω habes in B ad Θ 185). L.

97 ώς έφατ , ούδ έοάκουσε πολυτλας δΐος Όδυσ- 
σεύς: ή διπλή πρός το αμφίβολον, πότερον ονκ αντελά- 
βετο καδόλου τής φωνής διά τον θόρυβον, ή άκούσας πάρε-
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πέμψατο’ όπερ δέχεται δ Άρίσταρχος. Α. Cf. ad 266, He- 
rodian. ad 4. Ar. 150. Apollon. constr. 296, 9.

99 Τυδείδης δ’αντός περ έών προμάχοισιν έμίχθη: 
η διπλή, ότι έν ’ίσω τώ μόνος· Α.
106 οΐοι Τρώιοι ϊπποι, έπιστάμενοι πεδίοιο

κραιπνά μάλ’ ένθα και ένθα διωκέ μεν ηδέ φέ- 
β εσθαι,

ους ποτ απ’ Αινείαν έλόμην, μήστωρε φόβοιο.
τ ου τω μέν θ εράπόντε κο μείτ ων, τώ δε δέ νώι

110 Τρωσίν έφ ιπποδάμοις ίθΰνομεν.
106: ή διπλή, ότι ελλείπει ή διά. Α. Cf. ρ. 26.
107: η διπλή, ότι αντί τοϋ φεΰγειν αεί το φέβεοθαι 

παρ αύτώ, καί ότι εντεύθεν τό φόβον’Άρηος φορεον- 
οας (Β 767). Α.

108: αθετεΐται, ότι άτοπον προςτιθέναι τήν ιστορίαν 
τώ ειδότι, και ό καιρός δεϊται συντομίας' και ότι τό ποτέ 
χρονικήν έχει έμφασιν, τής άφαιρέσεως γεγονυίας τή πρό 
ταύτης ήμέρα. Α.

109: ή διπλή, ότι τετήρηται παρ' αύτώ καθαρώς τά 
δνικά, και νϋν ώς έπί δϋο ίππων διαλέγεται. Α.

114 Εύρυ μέδων’ ή διπλή, ότι ομώνυμος οϋτος τώ 
Άγαγιέγινονος ήνιόχω (Λ 228). Α.
124 Έκτορα δ αίνον άγος πύκασε φρένας ήνιόγοιο. 

τόν μέν έπειτ ειασε, κα'ι άχννμενος περ εταίρου.
124: ή διπλή, ότι ελλείπει ή περί (sc. περί ήνιόχοιο, 

cf. ρ. 26), και ότι άντι τοϋ Εκτορος φρένας (cf. ρ. 20). Α.
125: ότι και ενθάδε λείπει ή περί (sc. εταίρου}. Α.

128 Ίφιτ ί δην Άρχεπτόλεμον θρασνν, όν ρα τόθ' 
ϊπ π ω ν

ώκυπόδων έπ έβ ησ ε: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος έντανθα 
μέν γράφει Ερασιπτόλεμον, έν δέ τοΐς μετά ταύτα 
(312) εΐασεν Άρχεπτ όλε γιον. Α.
130 ένθα κε λοιγός εην καί άμήχανα έργα γένοντο, 

καί νΰ κε σήκασθεν κατά 'Ίλιον ηυτε άρνες.
130: ή διπλή, ότι κατά τον ουδετέρου το πληθυντικόν, 

ώς σπάρτα λ έ λυ ντ α ι {Β 135). Α. Cf. ρ. 15.
131: ότι τό σήκαοθεν αυτός έπεξηγεΐται \είπων ηύτε 

άρνες. Α.
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139 Τυδε ί δ η, άγε 3’ άντε φόβον 4’ «χβ μώνυχας 
ίππους: ή διπλή, ότι πάλιν φόβον την φυγήν (Ar. 89)' 
καί οτι Ζηνόδοτος γράφει άγε νώι φόβον δέ, ό έστιν 
ήμεϊς ή ημάς, ών ουδέτερον αρμόζει. Α.

149 Τυδεΐδης ύπ' έμεΐο φο β εν μένος ϊκετο νήας: 
ή διπλή, ότι σαφώς φοβεΰμένος αντί τον φενγων. Α. 
Ar. 89.

150 τότε μοι χάνοι ενρεΐα χ&ών: ότι ούκ έν τώ 
κα&όλου εύρεΐαν λέγει, άλλ' έμο'ι ενρεΐα ή γή γένοιτο, άντι 
τοΰ ενρν χασμα ποιήσειεν. Α. Cf. ρ. 29.

έ’ρρε κακή γλήνη, έπεί ονκ είξαντος έμεΐο 
165 πύργων ημετέρων έπιβήσεαι, ονδέ γυναίκας 

αξεις έν νηεσσι' παρος τοι δαίμονα δώσω.
164: α&ετουνται στίχοι τρεις, ότι ευτελείς εϊσί τή κατα

σκευή, καί το παρος τοι δαίμονα δώσω τελείως έστιν 
ον κατά τον ποιητήν' ανάρμοστα δέ καί τά λεγάμενα τοΐς 
προσώποις. Α.

ως φατο, Τυδεΐδης δέ διάνδιχα μερμή ριξεν, 
168 ϊππους τε στρέψαι καϊ έναντίβιον μαχέσα- 
σ&αι: η διπλή, ότι νποτάσσουσιν ή μήτε στρέψαι μήτ 
αντ ί β ιον μαχέσ αο & α ι' ονκ έστι δέ' τό γάρ διάνδιχα 
ονκ έστι δνο έμερίμνησεν έναντία , άλλ' έπί τό αυτό φερό- 
μενα, στρέψαι τους ϊππους καί μάχεσ&αι. Α. Cf. ad Α 190 
et proli, ad Nican. p. 115. Sed recte monuit Langius (Gott. 
Gei. Anz. 1851 p. 941 sq.), hos duos locos aliquantum inter 
se distare ac jure Aristarchum hunc [ή μήτε στρέψαι) omisisse, 
illum [A 192) notasse tantum.
181 μνημοσύνη τις έπειτα πυράς δηίοιο γενέσ&ω, 

ως πνρί νήας ένιπρήσω, κτείνω δέ καί αυτούς. 
Fortasse etiam hoc loco observaverat Aristarchus, Hecto

rem ut barbaros omnino in insolentem vaniloquentiam propen
sum fingi a poeta (cf. ad 535—37). Ejusmodi minas quas Tro
jani inter se jactarent, etiam in Graecorum notitiam venisse 
apparet ex Ξ 45, ubi v. Aristonicum.

ώς είπών ϊπποι οιν έκέκλετο φώνηαέν τε"
185 Ξάν&ε τε καί συ Πόδαργε, καϊ Αϊ&ων Αάμπε 

τε δϊε,
ννν μοι τήν κομιδήν άποτ ίνετον.
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185: ά&ετεϊιαι (Bekk. et Vili, ή διπλή}, οτι ούδαμοϋ 
Ομηρος τε&ρίππου χ^ρήσιν παρεισάγει. μάχεται δέ καϊ τα 

έπαγόμενα δυικα, και ή προσφώνησις εύή&ης. Α. Cf. ad 
Τ 400 Ψ 295. Ar. 196.

186: διπλή, οτι έπι δνεΐν ή φράσις αλλ ονκ έπι τεσ
σάρων. Α. Cf. ρ. 15.

νμϊν πάρ π ροτ έροισι μελΐφρονα πυρόν ε&ηκεν 
189 οίνον τ έγ κερά σασα πιεΐν, ότε &υμός άνώγοι.

189: γελοιότατος έπι ϊππων ό στίχος (obelus est ad text. 
Ven.), ότι οίνον ίπποι ον πίνουσι, και ότε &υμός άνώ- 
γοι εις μέ&ην γελοϊον. Α. οίον εις μέ&ην? L.

191 αλλ έφομαρτεϊτον και σπεύδετον. ή διπλή, 
ότι ως πρός δυο τοϊς δυικοΐς σχήμασι χρήται' διό ά&ετητέον 
τόν προκείμενον στίχον (185), έν ώ τέσσαρά έστιν ονόματα. 
Κ. Cf. ρ. 15.

193 [ασπίδα] πάσαν χρυσείην εμεναι: αντϊ τον 
όλην, ως πάσαι πΰλαι όλη πύλη. Ν. Ar. 130.

199 μακρόν Ολυμπον: ή διπλή, ότι μακρόνΟλυμ
πον ως όρος. Α. Ar. 168.

ε ν ρ ν ο π α Ζή-
207 ν αυτού. Adnotatio fuit de ultima littera vocis 

Ζήν in sequentem versum transferenda. V. ad Si 331. Cf. 
Nicanorem.

207 v αυτόν κ' άκάχοιτο κα&ήμενος οίος 
έν'Τδη: ή διπλή, ότι Ζηνόδοτος άνάπαλιν αντοϋ κ έν&α 
κά&οιτ άκαχή μένος. Α. Cod. άνάπαλιν τοΰ κ, εν&α 
κτλ. Em. L.

209 "Ηρη άπτοεπές , ποιον τόν μΰ&ον ε είπες: 
ή διπλή, ότι δασννουσιν άπτοεπές, κα&απτομένη τοϊς επε- 
σιν. '^Ιρίσιαρχος δέ ψιλοί. έμφατικωτερον δέ τό ψιλούν. 
καϊ ίσως ήν παρά τό πτοεϊσ&αι, ή άγαν πτοούσα, ή παρά 
τό απτόν, τό ισχυρόν, ώστε είναι δεινοεπές. Α. Aristarcho 
cui άαπτος fuit απτόητος, putaverim hoc fuisse απτόητε τοϊς 
λόγοις vel έπεσιν. Inspice Apollon. Hesych. Suid. Si quis porro 
meminerit άάπτους (ut certe Herodianus tradidit ^7 567) ex
plicuisse eum τάς δεινάς καϊ άπτοήτους i. e. τας απτόη
τους, id quod transit in significationem δεινάς: item hic suspi
cetur duplicem fuisse Aristarchi translationem, απτόητε τοϊς
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εηεσι, hinc significante vocabulo δεινοεηές- Ita ratiocinatus 
possit firmamentum invenire in Et. M. 133, 43: άητοεηές' τι- 
νές δασύνουσι' καί Ηρη άητ οεηή ς, ως κα&αητομένη τοΐς 
εηεοιν. έμφατικώτερον δέ το ψιλοΰν' άαητον γαρ έοτι το 
δεινόν [i. e. jam enim Homerus άαητος (quod est — ut aa- 
σχετος cum α superfluo — άητος, quod est per syncopen ex 
άητοήτος) pro όε/ιω?] όίοτε είναι δεινοεηές. Quanto id me
lius rationique convenientius, quam: τό ισχυρόν, όίστε είναι 
δεινοεηές. Unde vero hausit sua Etymologus, nisi ex hoc 
ipso scholio, quod adhuc incorruptius invenit? Aristonici sen
tentiam certe ut satis sit scienti referens. Alii quem ab καί 
ϊσως audimus, vetus vocabulum δεινοεηές placuit, cetera nec 
intellexit satis et exquisitiora tentavit. Quod ad spiritum attinet 
in αητόν, Zenodoti rationes άάητους scribentis explicanlisque 
ίσχυράς, plane incompertas habemus. Ut hic, αητόν ισχυρόν 
habemus apud Hesych. p. 112. Licebit conjicere auctorem 
nostrum, quia dictum videbat άητοεηές significans κα^αητο- 
μένη minus emphaticum esse, ut asperum etiam spiritum ex
plicaret έχιφατικώτερον, incidisse in αητόν τό ισχυρόν: quo 
ecce sibi visus est effecisse, ut cum spiritu ab Aristarcho re
jecto ad ipsam Aristarchi explicationem evaderet. L.
213 τών d όσον έκ νηών ano ηϋργου τάφρος έεργεν, 

ηλή&εν όμώς ϊηηων τε και ανδρών ασηιστάων. 
213: ότι εν τισι γράφεται αηό τάφρου ηΰργος εερ- 

γεν. ου δυναται δέ το έκ νηών συναφές είναι τώ αηο 
τάφρου' ηρος γάρ ταΐς ναυσί μάλλον ό ηύργος ή ή τά
φρος' και έοτι τό λεγόμενον, τό μεταξύ τού τείχους καί 
τής τάφρου ηλήρες ην ϊηηων καί άνδρών. έκ νηών δέ λέ
γει αηο τού κατά τας ναϋς τόηου. σημειωτέου δέ ότι με
ταξύ τοϋ τείχους καί τής τάφρου διάστημα άηελείηετο κατά 
τήν τοηο&εοίαν της νεωλκίας. Α. ού ante δυναται δέ τό έκ 
νηών ins. L. — Cf. proli, ad Nicanor, p. 113.
221 (Agamemnon) ηορφύ ρεον μέγα φάρος εχων έν χειρί 

η αχεί η, 
στη δ' έη Όδυοοήος μεγακήτεϊ νηί μελαίνη, 
ή ρ έν μεσσάτω έ'σκε, γεγωνέμ εν άμφοτέρωσε.
221: ηρός το εχων έν χειρί, τί ηοτε σημαίνει; ό μεν 

'Ληολλόδωρος, ότι ηεριειλήσας είχεν έν τή χειρί, ό δέ ζΐιο-
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ι>νσίθ?, προς το κατασειειν ευ&έτως λαβομενος του φάρους· 
Α. εν&έτως scripsi pro εϋ&έες. εϋ&ετοϋν est apud Aristoni
cum ad Λ 844. Harl. Cram. ad d134: σημειοΰνται τινές, οτι 
το εις νήσιν (cod. νήσον} εν&ετον μήρυμα ερίου νήμα, ειπεν·

223: προς την τάξιν τής νεωλκίας ή παρατήρησις (Ar. 
230), καϊ προς το γεγωνέμεν, οτι ου ψιλώς έοτι φωνεϊν 
άλλ’ ακουστόν φ&έγγεο&αι (Ar. 107). Α.

π ή εβ αν εϋ χωλά ί, ότε δ ή φά μεν είναι άριοτοι, 
230 ας, όπότ έν Λήμνω, κενεαυχέες ηγοράασ&ε, 

εσ&οντες κρέα πολλά βοών ορ&οκραιράων, 
π ίνοντες κρητήρας έυστεφέας οίνοιο, 
Τρώων άν&' εκατόν τε διηκοσίων τε έκαστος 
στήσεσ&' έν πολεμώ’ νϋν δ ουδ' ενός άξιοι είμεν 

235 "Εκτ ορος, ός τάχα νήας ένιπρήσει πυρϊ κηλέω.
230: ή διπλή, ότι τούτο γινόμενον μέν οϋ παρέστησεν, 

ώς γενόμενον δέ παραδίδωοιν (Ar. 14). τό δέ οπότε αντϊ 
τού ότε· Α. BLV: τό οπότε αντϊ τού ποτέ (cf. ad Ρ 178). 
Quid Aristarchus de hoc loco senserit obscurum est. Quae 
Lehrsius scripsit in Aristarcho p. 382, ea nunc ipse retractanda 
censet. Nam si Aristarchus Zl 1 ήγορόωντο explicuit ή^ροί- 
ζοντο, inde non sequitur, hoc loco eum eodem modo expli
cuisse. Sin autem id fecit, tantum abest ut omissum statuerit 
ήμεν, ut potius sumere deberet aut ab initio versum corruptum 
esse aut excidisse versum post hunc.

231: περιττός ό στίχος’ έκ γάρ τοΰ πίνειν , ουκ έκ τοΰ 
έσ&ίειν τό καυχάσ&αι συμβαίνει. Α. Cf. ad Τ 84.

233 Τρώων αν^' εκατόν: ή διπλή προς τήν άνάγνω- 
αιν, ότι οϋτως προενεκτέον. Α. sc. ut plenum sit αντί non 
άντα: Ar. 121.

235: ό οβελός, ότι έκλύει καϊ άπαμβλϋνει τόν όνει~ 
δισμόν ό στίχος' κρείσσων γάρ κα&ολικώτερον έάσαι, οΰδή- 
ποτε ανδρός, άλλ' ουχϊ τοΰ διαφορωτάτου. Α.

239 (οϋ μέν δή ποτέ φημι—) π α ρ ελ & έμ εν έν&άδε 
ερρων. ή διπλή, ότι τό ερρων οϋκ εστι ψιλώς παραγινό- 
μενος, άλλά μετά φ&οράς’ δυοαρεοτεϊ γάρ τή παρουσία. Α. 
Ar. 109.

250 εν&α πανομφαίω Ζηνι ρέζεσκον 'ζίχ α ι ο ί: 
ή διπλή, οτι οϋκ έστι κα&ολικον έπί&ετον ο πανομφαιος, ό
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κληδόνιος nat πάοης κληδενος παραίτιος ’ και ότι άπαξ εν
ταύθα τό έπίθετον. Α. Cf. ad Β 41, Ar. 97. Inlelligendum, 
quasi dixisset τουτέοτιν ό κλυβόνιος. Docet accipiendum esse, 
hanc aram sacram fuisse Jovi, quatenus κληδόνιος est, quia is 
opinor in αγορά potissime colitur; non ut καθολικόν Jovis 
epitheton, pro quo etiam aliud quodcunque ex ejus epithetis 
poni potuisset. Cf. ad Φοίβου άφήτορος I 404. L. παραί
τιος etiam Κ 460.

266 Τεϋκρος ό' είνατος ήλθε, παλίντονα τόξα 
τ ιτ αίνων: ή διπλή, ότι πάντων ύποοτρεψάντων μόνος ό 
Όδυοοεύς παρέμεινε πρός ταΐς ναυοίν, άοτε τό επάνω ευ
κρινές γίνεοθαι, τό ως εφαθ' ούδ' έοάκουοεν (97) ότι 
έκουσίως παρεπέμψατο. Α. Ar. 150.

παλίντονα τόξα: εις τούπίοω τεινόμενα (cod. vtov). Α. 
εις τούπίοω explicuisse Aristonicum apparet ex 325. L.

πατρί τε οώ Τελαμώνι, ό σ’ έτρεμε τυτθόν εοντα 
284 καί οε νόθον περ έόντα κομίοοατο ω ένϊ οϊκω.

284: παρά Ζηνοδότω ούδέ ήν' ήθέτητο δέ καϊ παρά 
Άριοτοφάνει, ότι άκαιρος ή γενεαλογία, καί ονκ έχουσα προ
τροπήν αλλα τουναντίον, όνειδιομόν καϊ αποτροπήν. Α.

290 ή τ ρίπο δ' ήέ δύω ίππους: ή διπλή, ότι δύο 
ϊπποις έχρώντο. Α. Ar. 196.
293 Άτρείδη κύδιοτε, τί με σπεύδο ντα καϊ αυτόν 

ότρύνεις; οπεύδοντα: αντϊ τού προθύμως ένεργούντα.
Α. Ar. 122.

299 τούτον δ' ού δύναμαι βαλέειν κννα λυοση- 
τήρα: ότι άντι τοΰ παΐοαι τό (cod. καί) βαλειν. Α. Ar. 72.

301 βαλέειν δέ έ ϊετο θυμός: ή διπλή πρός τό βα
λέειν. Α. Ar. 72.
306 μήκων δ' ως έτέρωοε κύρη βάλεν, ή τ' ένϊ κήπω 

καρπώ β ριθο μένη νοτί^σί τε είαρινήο ιν' 
ως έτέρωσ' ήμυοε κάρη πηληκι β αρυν θέν.
307 : ή διπλή, οτι έξωθεν προσληπτέον τό έοτιν, εί μή 

ή μετοχή άντι ρήματος παρείληπται, βριθομένη αντϊ τού 
βρίθεται, ή κοινόν τό κάρη βάλεν. Α. Ar. 383.

308 έτέρωο': ότι τό πλήρες έτέρωοε. Α.
312 «λλ* Άργεπτόλεμον θρασύν "Εκτορος ήνιοχήα 

ίέμενον πόλεμον δε βάλε οτηθος παρά μαζόν.
10
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312: ένταν&α καταλέλοιηε Ζηνόδοτος ' Αρχεητολεμον, 
ηεηοίηκε δέ άνω (128) Ίφιτίδην ’ Εραοιητ όλε μον. Α.

313: ή διηλή ηρός τό βάλεν άντι τού έηαιοεν. Α. Αγ. 72. 
"Εκτορα δ' αίνον άγος ηνκασε φρένας ηνιοχοιο.

317 τόν μεν εηειτ εϊασε καϊ άχνύμενόςηερ εταίρου: 
ή διηλή, ότι έλλείηει ή ηερί, ηερι εταίρου. Α. Cf. ρ. 26. 
Idem in antecedente versu notaverat de ήνιόγ^οιο ut v. 124. L. 
320 αυτός δ' έκ δίφρο ιο χαμαί &όρε ηαμφανόωντος 

ομερδαλέα ί άγω ν' ό δέ χερμάδιον λάβε χειρί, 
βή δ ί&υς Τεΰκρου, βαλέειν δέ έ &υμός άνώγει.
321: ή διηλή, ότι ώς ηερι ετέρου ό δέ χε ρ μ ά δ ι ον 

έηϊ τό αυτό άναφέρων ηρόσωηον, ως εί ελεγεν ούτος δέ αυ
τός γερμάδιον λαβε γειρί. Α. Cf. ad Ε 734.

322 βαλ έει ν: ότι έηϊ τοϋ τρώσαι. V. Ar. 73.
τόν δ’ αύ κορυ&αίολος"Εκτωρ 

325 αύερύοντα ηαρ' ωμόν, ό&ι κληϊς άηοέργει 
αυχένα τε στή&ός τε, μάλιστα δέ καίριόν έστιν, 
τή ρ έηϊ οί γιε μαώτα βαλεν λί&ω οκριόεντι, 
ρήξε δέ οί νευρήν' νάρκησε δέ χειρ έηϊ καρηώ. 
325: η διηλή, οτι ανερυοντα σαφώς εις τούηίσω ίλ- 

κοντα' καϊ ηαλίντονα τόξα (ν. ad 266) άηό τούτου, Α. 
Cf. ad Β 422.

328: ότι έν τοΐς εξής τούτου μνημονεύει νευρήν δ' 
έξέρρηξε νεοστρεφέα (0469 — hoc versu ibi utitur Ari
starchus ad lectiones ηρώιον et ηρώην dijudicandas L.). καϊ 
ότι όντως είηε το έναρκησεν έν ϊσω τώ ναρκάν έηοίησε τήν 
γύρα κατα τόν καρηόν. Α. τώ ναρκάν έηοίησε inseruit L. 
Eadem ratione οίδάνει pro οίδάνειν ηοιεΐ I 554, λελάχωσι 
per λαγεΐν ηοιήσωσι explicatum Ο 350 X 343. Harl. δ 104 
[άηεχ&αίρει pro αηεγ^&αΐρειν ηοιεΐ, comparatur ηάντας μέν 
ρ εληει}. Quod est Ε δΊ έκλιναν — κλι&ήναι έηοίησαν, 
ab his paulum distat, v. ibi.
330 Aίας δ' ονκ άμέλησε κασιγνήτοιο ηεσόντος

αλλά &έων ηερίβη: ή διηλή, ότι άηό τών ύηεργια- 
γούντων τοΐς έκγόνοις ζώων, ηρός τό Χρνσην άμφιβέ- 
βηκε [Α 37). B?

340 Ισχία τε γλουτούς τε: σημειοϋνταί τινες ότι 
ύγιώς διέσταλκε. Α.
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349 Γοργούς οϊ'χιατ ϋγων ήέ βροτολοιγού ’Άρηος: 
ο Ζηνόδοτος γράφει Γο ρ γ ό ν ο ς ό μ ματ έχων ήέ βρο- 
τολοιγού Αρηος. ό δέ Ομηρος χωρίς τού ν λέγει τή 
δ έπϊ μεν Γοργώ {/1 36) ώς Σαπφώ' διό [λί/er] Γοργούς 
ως Σαπφοΰς. Α.

360 (Minerva loquitur) άλλά πατήρ ούμός φρεοϊ μαί
νεται οΰκ αγα&ήσιν

σχέτλιος: σημειούνταί τινες ότι αντϊ τοΰ άγνωμων, 
ονκ έν καθόλου δέ, άλλ’ εις ταύτην μόνην· Α. Ar. 149.

368 (Herculem) ε’ξ ' Ερ έ β ευ ς άγοντα κννα οτνγε
ρού Άίδαο: ή διπλή, ότι τούτον μόνον τον άθλου μέ- 
μνηται κατά τό ρητόν [τινες ήσαν;]. καϊ ότι κννα μονον 
λέγει, Κέρβερον δέ ονκ ονομάζει, ως οι νεώτεροι- ABV. Cf. 
Pausan. 3, 25, 4. Lehrs Herodian. p. 457: „Illud τινες ήσαν 
immigravit, puto, ex margine: τινες ήσαν; sc. labores Herculis.“ 
Postea addidit: Putabit fortasse aliquis in τινες ήσαν plus la
tere quam quod significavi, sc. τήν νέκυιαν , προς τήν νέ- 
κνιαν vel tale quid (ν. λ 623).

Θέτιδος δ' έζήνυσε βονλάς, 
371 ή οί γοννατ έκνσσε καϊ έλλαβε χειρϊ γενείου, 

λισσομένη τιμήσαι Αχιλλήα πτολίπορθον.
371. 372: άθετοννται δύο στίχοι, ότι ονκ έδει κατα μέ

ρος διηγήσασ&αι, καϊ ταντα πρός τήν καλώς είδνίαν' καϊ 
μην ονδέ ημείς περισσόν τι προσιστορούμεν. ονδέ παρά 
Ζηνοδότω ήοαν. Α. Nec omissum fuerit πτολίπορθον Άγιλ- 
λέα augere suspicionem: Ο 56. L.

373 έσται μάν ότ άν άντε φίλην γλαυκώπιδα 
ειπη’. ή διπλή πρός τό τής ερμηνείας ίδιον, ως εκεί έσοε- 
ται ήμαρ ότ άν ποτ όλώλη Ιλιος ί ρη [Α 164 Ζ 448) 
άντϊ τού ότ όλείται. Α. Cf. ρ. 11.

377 ή νώι (378) γηθήαει προφανείσα: ή διπλή ότι 
Ζηνόδοτος γράφει ούν τώ ν νωιν. τούτο δέ τίθεται αντϊ 
τού ήμίν ή ημών' ουδέτερον δέ αρμόζει' το γαρ νώι έοτϊν 
r ημείς ή ή μας. Α.
385 (Minerva) π έ π λ ον μέν κατέχευεν έανόν πατρός έπ 

ού δει, 
ποικίλον, όν ρ αυτή ποιήσατο καϊ κάμε χερσιν, 
ή δέ χιτών ένδνσα Αιός νεφεληγερέτ αο

10*
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ές πόλεμον θωρήσσ ετο δακρυόεντα·
385: άθετούνται στίχοι τρεις (385—387) ότι έντή τοΰ Λιο- 

μήδους αριστεία (^734) καλώς έπεξείργασται · πράττεται γαρ 
τινα. ένταύθα δέ πρός ούδέν αναλαμβάνει την παντευχίαν. 
ήθέτει δέ καί Αριστοφάνης’ Ζηνόδοτος δέ ουδέ έ'γραφεν. Κ. 
Excidit quod praeterea Jupiter ipse nunc παντευχία sua indu
tus sit: v. ad 43. L. λάζε το δ εγχος
390 βριθύ μέγα στιβαρόν, τώ δάμνησι στ ίγας άνδρών

ηρώων, τοΐσίν τε κοτ έσο ετ αι οβριμοπ ατ ρη.
390. 391: άθετούνται και ούτοι, ότι άκαίρως έκείθεν 

[Ε 746) μετηνέχθησαν. Α.
393 πύλαι μύκον ουρανού: η διπλή, οτι πΰλας 

ουρανού τά νέφη υποτίθεται’ τόν γάρ υπέρ τα νέφη τοπον 
όμωνύμως τώ στερεμνίω ουρανόν καλεί. πρός τά περί Ολυμ
που. Α. Cf.' ad Ε 749, Ar. 168.

399 βάσκ ’ίθι *Ιρι ταχεία: ή διπλή ότι ούκ εστι κοι
νόν νΰν έπίθετον τό ταχεία, αλλά πορεΰου ταχεία. Α. Cf. ρ.29. 
406 όφρ είδή γλαυκώπις, ότ άν ω πατρί μάχηται.

Ήρη δ' ον τι τόσον νεμεοίζομαι ουδέ χολοΰ μα γ 
αίεί γάρ μοι εωθεν ένικλάν όττι κεν είπω.
406—408: οι αστερίσκοι, ότι τώ τού Λιος προσώπω 

άρμόζουσιν οί λόγοι, τώ δέ τής 'Ιριδος (420) ούκέτι. Α. ’
410: βή δ' έξ Ίδαίων όρέων ές μακρόν Όλυμπον. 

Hic scribendum esse βή δ' έξ'Ιδαίων όρέων ηοη βή δέ κατ' ut 
Λ196 0,169 et alibi. Contra ut hic έξ Ο 79. V. ad hos locos. L.

411 πρώτησιν δέ πύλησι πολυπτύχου Ούλύ μ ποιο: 
ούχ ώς καί άλλων ουσών, άλλ αντί τού ακραι (vel άκραις), 
ώς τό άξαντ έν πρώτω ρυμώ [Ζ 40) αντί τοΰ άκρω. Α. 
Cf. Π 371 et Ar. 149.
420 όφρ' ειδής γλαυκώπις — (422) όττι κεν είπη.
423 άλλα σύ γ αίνοτάτη, κύον άδεές, εί έτεόν γε 

τολμήσεις Λιος άντα πελώριον εγχος άεΐραι.
420: άθετούνται στίχοι πέντε, ότι έκ τών επάνω (406) 

μετάκεινται. ικανόν δέ ήν είπεϊν ότι ούκ έά ό Ζευς, καί 
άποκαθίσταται έπιεικές όν τό τής’Ίριδος προσωπον’ ού γάρ 
άν είπεν κύον αδεές. Α. αποκαθίσταται pro αποσυνίοτα- 
ται Lehrs Herodian. ρ. 460: „His versibus omissis restituitur 
quae ei propria est morum lenitas.u έπιείκεια Iridi tribuitur
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etiam in adn. ad O 166 sq. ούκέτ αγωγέ
428 νώι έώ Λιός άντα βροτών ενεκα πτολε μίζειν: 

?/ διπλή, ότι τινες γράφουοι ούν τώ ν (sc. νώιν] κακώς. Κ. Cf. Did.
435 άρματα ό' έκλιναν ηρός ένώπια πα μφανό- 

ωντα: ή διπλή, ότι τά οχήματα άρματα λέγει. Α. Cf. ad 
ζ/226. Et quaesivit, ad utrum nomen pertineat παμφανόωντα, 
quod solutum collato loco ^509, v. proli, ad Nicanorem p. 89 sq.

Ζευς δέ πατήρ Ίδηθεν έύτροχον άρμα και ίππους
439 Οϋλυμπον δέ δίωκε: ή διπλή, ότι κυρίως διώ- 

κειν λέγεται, όταν προφεύγη τις' νϋν δέ έπι τοϋ συντόνως 
έλαϋνοντος. Α. Ar. 150.
444 ai δ' οίαι Λιός άμφ'ις Άθηναίη τε και Ηρη

ήοθην'. η διπλή, πρός τήν καθέόραν, ότι εκατέρωθεν 
τοϋ ζΐιός Ηρα και Άθηνά. Α. Non ut quidam χωρίς ήοθην 
Π 100. L.
447 τίφθ' οϋτω τετ ίησθον ' Αθην αίη τε και Ηρηΐ

ού μέν θην κάμετόν γε μάχη ενι κυδιανείρη’. ή 
διπλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει κ α μ έ τ ην διά τοϋ ή. εστι 
δέ άντι τοϋ έκαμον. τό δέ κάμετον προς τό πρόοωπον άντι 
τοϋ έκάμετε, ο και συμφωνεί. ΑΒ. εοτι δέ inseruit L.
455 ουκ άν έφ ύμετέρων όχέων πληγέντε κεραυνώ

άψ ές Όλυμπον ϊκεοθον: ή διπλή, ότι άροενικώς 
τό δυικόν έογημάτισται, πληγέντε άντι τοϋ πληγείαα. και 
Ήοίοδος προλιπ όντ ανθρώπων [Ε 199) έπι αίδοϋς 
και νεμέοεως άντϊ τοϋ προλιποϋοαι. Α. Vides Aristonicum — 
nunc certe — non commemorare προφανέντε, quod Aristar
chus legisse dicitur vs. 378 pro προφαν&ίοα. L. Cf. p. 31.

459 ήτοι Αθην αίη άκέων ήν ουδέ τι εϊπεν: ή 
διπλή, ότι άντϊ τοϋ ακέουοα. Α. Cf. ρ. 31.
463 ευ νυ καϊ ημείς ϊδμεν ό τοι ο&ένος ουκ άλα- 

π α όν όν.
αλλ' έμπης Λαναών όλοφυρόμεθ’ αίχμητάων, 
οι κεν δη κακόν οίτον άν απλήσ αντ ες όλωνται.
463. 464. 465: ή διπλή (potius asterisci, qui sunt ad 

textum), ότι εντεύθεν άνω (32) μετάκεινται. Α. Nam tres 
sequentes nec hi antiqui videntur nosse, ut absunt a Veneto 
et aliis, certe admittere hic non magis quam supra propter 
τεοϊο (v. ad 28). L.
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470 ήοϋς δη καί μάλλον ΰ π ερ μενέα Κρονίωνα
ό φ ε a Γ. οτι Ζηνόδοτος γράψει ά α ς δ ή και μάλλον, 

άντι τοΰ έσαΰριον. εοτι δέ ή λέξις οΰχ 'Ομηρική. V. Cf. Lo- 
beck. Rhematicon p. 253.

πριν όρ&αι παρά νανφι ποδώκεα Ώηλείωνα , 
475 ήματι τώ δ τ' άν οί μεν επί π ρϋμνησι μαχωντ αι 

οτείνει έν αίνοτάτω, περί Πατροκλοιο πεσόντος. 
475. 476: ά&ετούνται στίχοι δύο, οτι δια τοΰ ήματι 

τώ πλείονος χρόνου ΰπέρ&εσιν σημαίνει, τή δέ εξής έπί τόν 
(sic) τάφρον παράγει τόν ' Λχιλλέα (cf. Σ 215). καί άκριβο- 
λογεΐν ούκ άναγκαιον κατά τίνα καιρόν έξαναοτησεται, αρ
κεί δέ πρίν όρδαι παρά ναϋφι ποδωκέα Πηλ ε ί ων α. 
τό τε έπιφερόμενον ψευδός τι εχει' οΰ γάρ έν τώ οτείνει 
μάχονται. Α.

485 έν δ' επεσ’ λίΖκεανμ λαμπρόν φάος ήελίοιο: 
ή διπλή, ότι αυτός μέν εις ’12κεανον δΰνοντα καί έξ Τίκεα- 
νού άνίσχοντα λέγει τόν ήλιον, έξ ηρωικού δέ προσώπου 
οΰκέτι. Α. Ar. 177.

488 τρίλλιστος: ή διπλή ότι τά τρία έπί πλή&ους (cf. 
ad 2*38). τρίλλιστος οΰν πολυλιτάνευτος. πλεονάζει τό λ. Α.

491 έν κα&αρώ, ό&ι δη νεκυων διεφαίνετο χώρος: 
ή διπλή ότι οΰκέτι γέγονε νεκρών άναίρεσις. πρός 'Ίστρον. 
Α. Κ 199.
493 [μϋδον) τόν ρ Εκτωρ αγόρευε δείφιλος έν δ? άρα χειρί 

έγχος έχένδεκάπηχυ' παροι&εδέ λάμπ ετο δονρός 
αιχμή χαλκείη, περί δέ χρΰοεος &έε πόρκης. 
τώ ο γ έρεισάμενος επεα Τρώεσσι μετηνδα.
493: ή διπλή περιεστιγμένη (vel αί διπλαΐ, Pluygers. ρ. 7), 

ότι Ζηνόδοτος περιγράφει από τούτου τέοσαρας στίχους κατά 
τό εξής διά τό καί έν άλλω τόπω γεγράφ&αι {Ζ 318). ό de 
'Αρίοταρχος οίκειότερον ένταν&α κεϊσ&αι λέγει διά τό έντρ 
σιρατεΰματι διαλέγεο&αι. Α.

499 Ίλιον ήνεμόεσσαν: η διπλή ότι &ηλυκώς τήν 
Ιλιον. Α.

τό νϋν έσάωσε μάλιστα
501 'Αργείους καί νήας έπί ρηγμΐνι θαλάσσης: 

ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει έπεί Ζΐιός έτράπετο φρήν. 
έξ άλλου δέ στίχου [Κ 45) τό ήμιοτΐχιόν έστι νϋν άναρ-
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μ ό στ ως προστε&ειμένον' ού /αρ κατα /Ιιός προαίρεοιν ννξ 
έγένετο. Α.

503 δ άρπα τ' έφοπλισόμεσθα: ή διπλή περιεστι- 
γμένη, οτι Ζηνόδοτος γράφει έφοπλί ζεσ θον. συγχεΐ δέ 
τό δυικόν. Α. Cf. ρ. 15.

505 εκ πόλιος δ άξεσθε βόας: ή διπλή ότι ού μέλ
λοντα οημαίνει τό άξεο&ε, αλλ έν ϊσω τώ άγετε. Α. Cf. ρ. 6.

512 μ ή μάν άσπουδί γε νεών έπ ι β αίεν εκηλοι: η 
διπλή ότι άντι τού μή ραδίως, μή πως χωρίς σπουδής. Α. Ar. 122.

513 άλλ’ ώς τις τούτων γε βέλος καί οΐκοθι 
πέσση: ή διπλή ότι βέλος εΐρηκε τό τρώμα όμωνύμως τώ 
τιτρώακοντι. Α. Ar. 70.

517 κήρυκες δ’ άνά άοτυ διίφιλοι άγγελλόντων: ή 
διπλή ότι άντί τού άγγελλέτωοαν. Α. Cf. ad 521 et Β 438.

519 (pueros senesque) λέξα σθaι περί άοτυ θεοδμή- 
των έπί πύργων: ή διπλή ότι αντί τον έγκοιμηθήναι. Α. 
Ar. 150.

521 πυρ μέγα καιόντων: ή διπλή ότι άντί τού καιέ- 
τωσαν. Α. Cf. ad 517.
524 μύθος δ' ός μέν νΰν υγιής, ειρημένος έστω, 

τόν δ' ηοϋς Τρώεοοι μεθί-ιπποδάμοις αγορεύ οω. 
524. 525: άθετούνται δύο στίχοι, διότι τή εξής ούδέν 

λέγει, καί τό υποτακτικόν άρθρον αντί προτακτικού παρεί- 
ληπται, ός μέν άντί τού ό μέν. Α.

526 εύχομαι έλπόμένος /Ιιί τ άλλοισ ί ν τε θεοί- 
οιν: ή διπλή οτι Ζηνόδοτος γράφει ελπο μα ι ευχόμενος, 
ού κατά τόν Εκτορα δέ τόν ούτως έπηρμένον λέγει, ελ
πίζω ευχόμενος τοϊς θεοϊς’ έπιεικές γάρ’ τουναντίον γάρ 
οίκεϊον εύχομαι έλπόμενος, κανχώμαι έλπιδοποιούμένος υπό 
τού Λιός καί τών άλλων θεών i. e. ut dativus sit pro υπό 
cum genetivo: v. p. 24. A. Nec omiserit ejusmodi jactationes 
etiam Graecis innotuisse: v. ad S 45.

έξελάαν ένθένδε κύνας κηρεσσι φορητούς 
528 ούς κήρες φ ορέουσι μελαινάων έπί νηών. 
528: αθετεΐται, ότι περισσός’ έν γάρ τώ κηρεσσιφορήτους το 
αυτό συντόμως ε’ίρηκεν. ό’ δέ Ζηνόδοτος ούδέ έγραφεν αυτόν. Α. 
532 ε 'ΐοομαι ή κέ μ' ό Τυδε ίδης κρατερός Διομήδης

παρ νηων προς τείχος άπωσεταΓ. ή διπλή ότι τό 
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εϊσομαι πολλά σημαίνει, νϋν μέν γνώσομαι, έν άλλοις δέ 
πορεύσομαΓ εΐσομαι έξ άλό&εν {Φ 335)· και αντί τον 
εφάνη' είσαι ο ό' ώς ότι ρινεος (f 281). Α. Cf. Μ 118. 
Αγ. 150.
535 αϋριον ήν αρετήν διαείσεται, εΐ κ έμόν έγχος 

μείνη έπερχο μενον. άλλ' έν πρώτοισ ιν, οίω, 
κείσεται οντη&είς, πολέεςδ' άμφ' αυτόν εταίροι, 
ήελίου ανιόντος ες αϋριον· εί γάρ έγών ώς

539 είην ά&άνατος και άγήρως ήματα πάντα, 
541 ώς νϋν ή μέρη ή δε κακόν φέρει Άργ είοισ ιν.

ότι η τούτους δει τούς τρεις στίχους μένειν, οίς το αν- 
τίσιγμα παράκειται (535—537) ή τονς εξής τρεις (538. 539.541), 
οίς αί στιγμαϊ παράκεινται' εις γάρ την αυτήν γεγραμμένοι 
είσϊ διάνοιαν, εγκρίνει δέ μάλλον ό Άρίσταρχος τους δευ
τέρους διά τό καυχηματικωτέρους είναι τονς λόγους (cf. ad 
526)· ό di Ζηνόδοτος τούς πρώτους τρεις ουδέ έγραφεν. τά 
αυτα δέ λέγει περϊ τών στίχων τούτων ό Αίδυμος και ό 
Άριστόνικος' διό ουκ έγράψαμεν τά Αιδύμου. Α. Recte mo
nuit Pluygers. (ρ.3. etp.6) eum versum, qui in nostris edd. est. 
540 τ ιοί μην δ' ώς τίετ Ά&ηναίη καϊ Απόλλων 
— male translatum ex Ν 827 — ab Aristarchea editione 
afuisse. Ceterum hoc scholium apud Bekk. et Vili, non recte 
incipit: ή διπλή ότι: v. Pluygers p. 3.

545 έκ πόλιος δ άξοντο βόας'. τό άξαντο (immo 
άξοντο) ον τόν μέλλοντα σημαίνει, αλλά άντϊ τού άγοντο 
(immo ήγοντο). Α. Cf. ρ. 6.

555 ώς <Γ ότ έν οϋρανώ άστρα φαεινήν άμφϊ 
σελήνην. Annotatum fuit epithetum lunae datum ad prae
sentem statum non aptum esse: Φ 218.

ότε τ' έπλετ ο νήνεμος αί&ήρ' 
557 έκ τ' ’έφανεν πάοαι σκοπιαϊ καϊ πρώονες άκροι 

καϊ νάπαΓ ου ρανο&εν 3’ άρ' υ περ ράγη άσπετος 
αί& ήρ.

557: ά^ετεϊται ότι οίκειότερον έχει κατά τήν Πατρόκλου 
έπιφάνειαν {Π2^9). καϊ ό εξής Ιδέ συνα&ετειται αύτώ. έκεΐ 
γάρ αίφνίδιον βούλεται έπίλαμψιν παραστήσαι αίφνιδίως 
Πατρόκλου έπιφανέντος, ένταν^α δέ παρατεταμένην νηνε-
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μίαν κατ' (puto καί) ενδίαν. ονκ έφέρονιο δέ ούδέ παρά 
Ζηνοδότω. ή&έτει δέ καϊ Αριστοφάνης. Α.

555 ώς δ' ό τ' έν ούρανώ άστρα —
560 τ όσσα μεαηγύ ν εών ήδέΛαν&οιο ροά ων: ή 

διπλή ότι τώ ως ομοιωματικά) όντι άκαταλλήλως άποδίδοται 
τό τόοσα, ποοότητος όν δηλωτικόν διό καί τινες γράφουοιν 
ώς τα μεαηγύ ν εών. τό μέν ουν παραβολικόν τό τής άν- 
τεικασίας έχει, τό δ' άνταποδιδόμενον τό τοΰ πλή&ους πα- 
ρεμφαίνει. και ότι ον προσυοτήοας τον Σκάμανδρον Ξάν
θον καλεϊ, άλλά διά τών εξής όν Λαν&ον καλέουο ι 
&εοί, άνδρες δέ Σκάμανδρον (Τ 74 ubi ν.). Α. προ- 
ουστήσας ins. L. ex S 434 Herodian. 460.
562 χίλι άρ' έν πεδιω πυρά καίετο, πάρ δέ έκαοτω 

εϊατο πεντήκοντα οέλαι πνρός αΐ&ομένσιο.
562: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει μύρια, έπιφέρει 

δέ έν δέ έκάστω εϊατο πεντήκοντα οέλαι, ώοτε γί- 
νεο&αι μυριάδας πεντήκοντα, έάν δέ γράφηται χίλια, πέντε 
μυριάδας συμφώνως' διά παντός γάρ τούς βαρβάρους έλάο~ 
σονας τών 'Ελλήνων ουνίοτησιν. Α. Si revera έν έκάοτω 
οέλαι legit, hoc sine dubio intellexit ut έν πυρός αυγή 7 206.

........ ....... ,.·,.,·.

ΕΙΣ ΤΗΝ 1.
2 φΰζα φόβον κρυόεντ ος έτ αίρη: ή διπλή, ότι φύξα 

αεί μέν σημαίνει τήν μετά δέους φυγήν, ο&εν καί φυζα- 
κίνης έλάφοιοι (2V102)' νΰν δέ εκπληξις — ABL. Αγ.91.

3 πέν&εΐ δ άτλήτω βεβολήατο πάντες άριοτοι: 
ή διπλή, ότι ένιοι βεβλήατο, καί Ζηνόδοτος ούτως, έπί 
δέ τής κατά ηιυγήν τρώσεως καί άλγηδόνος αεί τούτο τάτ- 
τει, έπί δέ τής κατά σώμα πληγής ούκέτι ούτως. Α. Ar. 76.

9 Ατ ρ ε ίδης δ' άχεϊ μεγαλω β ε β ολη μέν ο ς ήτορ: 
η διπλή οτι πάλιν (vs. 3) τό βεβολημένος διά τοΰ ο, έπί 
ψυχής λέγει. Α. Ar. 76.
12 αυτός δέ μετά π ρώτοιοι π ον ειτ ο: ή διπλή ότι τό 

πονείν άεί έπί τοΰ ένεργείν τί&ησιν. Α.
άν δ’ Αγαμέμνων

14 ϊοτατο δακρυχέων ώς τε κρήνη μελάνυδρο ς: 
ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει μετ' 'Αργείοιοιν (immo
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μετά δ' Άργείοισιν') εειπεν Αί φίλοι 'Αργέ ίων. περί η
ρηχέ di πάντα τά κατά τήν παράθεσιν (vs. 15,16). αναγκαία 
δέ έστιν εις αύξησιν. Α.

16 ώς ό βαρύ στ εναγών επε' Αργεΐοισι μετηΰδα: 
ή διπλή οτι τινές γράφονσιν ώς ο γε δακρυγέων δια τό 
άκαταλλήλιος πρός τά δάκρυα τό στεναγμών άποδεδόσθαι. 
έστι δέ έν τώ στενάγειν και δακρύειν από προηγουμένου 
νοούμενου. Α.

17 ω φίλοι 'A ργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες: ή 
διπλή ότι έυθάδε ούτο)ς γραπτέου' πρός γάρ τούς άρίστονς, 
ού πρός τό πλήθος ό λόγος, όταν δέ άπόπειραν τώ πλήθει 
προσάγη, προσφυέστερου γράφεται ώ φίλοι ήρωες Λα ναοί 
θεράποντες ’Αρηος [Β 110). Α. Inserui ούτως.

18 Ζεύς με μέγα Κρον ίδης άτη ένέδησε βαρείη 
σχέτλιος, ον τότε μέν μοι ν πέογετο και κατέ-

ν εν σε ν.
18: ή διπλή ότι μέγα δει γράφειν άντι τον μεγάλως, 

ώς σάφα. αδόκιμος δέ πάνν ή μετά τον ο, μέγας. Α. Ari
stonicum in errore esse ostendit Didymus h. 1. et ad B 111: 
Ar. 32.

19: ή διπλή ότι νυν ούτως γραπτέον τότε μέν μοι’ 
αναφέρει γαρ έπι το πρώην κατά τόν όνειρον’ έν έκείνοις 
μέντοι (/? 112) π ρ} ν μέν (ιογ χρόνια γάρ έσήμαινε τά 
κατά τήν πρώτην έξοδον τών 'Ελλήνων. Α.

δυσκλέα 'Αργος ίκέσθαι, έπεί πολνν ώλεσα λαόν, 
ούτω που Λιϊ μέλλει νπερμενέι φίλον είναι, 
ός δή πολλάων πολίων κατ έλυσε κάρηνα

25 ηδ έτι και λύσει’ τον γάρ κράτος έστι /ι έγι στον.
23. 24. 25: άθετούνται οτΐγοι τρεις, ότι άμεινον ταντα 

λέγειν έν τή απόπειρα {Β 116). υνν δέ ονκ αποπειράται, 
αλλα περί αποοτασεως αληθώς λέγει έγκεκυρηκώς τοϊς τον 
Λιός έλαττώμαοιν (idem vocabulum Φ 331). Α. Cf. Did.

23—31: η διπλή, ότι Ζηνόδοτος ήρκε τούς στίχους ποός 
ούδέν αναγκαίου, αλλ ευεκα τού κατ' άλλους τόπους γε- 
ρεοθαι [Β 116—118, 139—141 7 693, 696 77 398, 399). 
τοιουτος δέ έστιν έπί τών διφορούμενων. τήν δέ συνέπειαν 
ούτως ποιεί δυσκλέα "Αργος ϊκεσθαι — ήτοι 'ό γ' ώς 
είπών κατ ά ρ' εζετο, θυμόν άχενων. τοΐσι δ' άν ι-
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στ ά με ν ος μετ έφη κ ρατ ε ρ ο ς dio /ι ή δ η ς (Bekk. ηρος-
έφη'. ν. Pluygers ρ. 11). Α. Ar. 357.

36 ϊσαο' ’ d ργ ε ί ων ήμέν νέοι ήδέ γέροντες: ή 
διηλή, ότι Ζηνόδοτος γράφει ηγήτορες ήδέ μέ δο ντ ε ς. 
(cf. Did.) βέλτιον δέ κα&ολικώτερον γεγράφ&αΓ καταλείηεται 
γάρ έν ηάοιν ή δόξα τάνδρός (Diomedis), καί ότι νύν γέ
ροντας τους κα&' ήλικΐαν (non ut saepe principes L.). έηεί 
μικρώ ηρότερον τον Νέστορα αυτός έοεσώκει έν τώ ηολέμω 
[Θ 90). Α. τόν Νέστορα αυτός L. pro ό Νέστωρ αυτόν.

43 ’έργεο' ηάρ τοι οδός, νήες δέ τοι άγχι θαλάσσης 
έστάσ, αϊ τοι εηοντο Μυκήνη^εν μ άλα ηολλαί:
43: ή διηλή ότι αηο κοινού τοϋ ηάρ τοι οδός τό 

ηάρεισί σοι. όηερ ου συνέντες τινες ηροστε&είκαοι τόν εξής. Α.
44: ά&ετεϊται ότι ηερισσός έστι και μή ηροςκειμένου 

αυτού έμφαντικώτερος ό λόγος γίνεται · έφορμούσιν αί νήες 
ηορενσόμεναι. (proprie: adest via, adsunt tibi naves prope 
mare, in quo inest: speculantur quodammodo, cupide exspectant 
iter ingredi volentes, inhiant itineri. Apud Villois. έφορμώσιν 
L.). ol δέ γράρουσιν νήες μέν (δέ?) τοι άμφιέλισσαι, 
όίστε ηαντελώς (μή ηαντελώςϊ) άηοκρίνεσ&αι τόν ατί/ον. 
Α. Ar. 360. ι

53 Τυδ ε ίδη, ηερι μέν ηολέμω ενι καρτεράς έοσι: 
ότι τό ηερι αντί τού ηερισσώς. Α. Cf. ρ. 28.

56 ούδέ ηάλιν έρέει: τό ηάλιν οΰκ εστιν έκ δευτέρου, 
ώς ήμεϊς, άλλ' αντί τού εμηαλιν έρει, έναντίως. Α. Ar. 100.

57 ή μέν και νέος έσσί, έμός δέ κε καί ηάις εϊης 
όηλότατος γενεή φιν: ή διηλή, ότι ού/ αρμόζει τώ 

τρεις γενεάς βεβιωκοτι λέγειν’ έμος άν ηαΐς εϊης — Α. Re
liqua exciderunt. Sequuntur deinde haec: κατά τήν ηλικίαν, 
ηρός έηιτίμησιν τού ηολέμου. Tria illa priora verba fortasse 
ad scholium Aristonici pertinuerunt, sed quatuor ultima irre
psisse videntur ex margine, ubi aliquis adscripserat ad indican
dum sensum versuum 63, 64: άφρήτωρ ά&έ μιστός — ος no-
λέμου εραται.

λεξάσ&ων ηαρά τάφρον’ ή διηλή ότι άντϊ τού 
λεξάσ&ωσαν. Α. ν. ad Β 348.

71 ηλεΐαί τοι ο’ϊνου κλισιαι: η διηλή ότι ηλεΐαι 
αντί τού ηλήρεις. ηρός τό ηαρώ'/ηκε δε ηλέω (sic) νύξ
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[Κ 252) awi τον πλήρης. Α. Ultima a ηρός et ipsa pro Ari- 
stoniceis servari posse putavi: modo in brevius contracta in- 
telligamus. Observat non idem esse ηλεΐος vel ηλέος et ηλέων 
(v. ad K 579): additque adnotationem hanc pertinere ad illud 
K 252, quod ibi forma quae non posset nisi comparativa esse, 
a quibusdam neglecto discrimine acciperetur pro πλήρης (v. 
illic maxime Porphyrium). L.

77 τις άν τάδε γη&ήσειεν: ή διηλή ότι ηροσυηα- 
κουστέον τό ηκαί ον μή μάλλον θρηνήσει και κόβεται καί 
ότι εξω&εν τό ίδών. Α. Post προσυπακουοτέον τό habet cod. 
ορών καϊ βλέηων γελάσει, quae delenda esse ostendit Lehrs. 
Herodian. 458. Idem observatur, supplendum esse contrarium, 
τό άντικεϊ μενον vel τό εναντίον: ad Λ 330 Λ 281 Μ 458 
Ξ 416 Ο 11 [Κ 515) 0155. Item notatum Ν 344, quod 
plene dixit ος τότε γη&ήσειεν ίδών πόνον οΰέΰ άκάγοιτο^ cf. 
Ο 11 et Ar. 14. L.
116 αντί νυ πολλών

λαών έστιν άνήρ, όν τε Ζευς κήρι φιλήση.
116: ή διηλή ότι τό αντί έηί τού ίσου έστί' τό γάρ 

λεγόμενον, ίσος έστί ηολλοίς ό εις άνήρ, όταν ή &εοφιλής. Α.
119 άλλ' έπεί άασάμηνφρεσί λευγαλέΐ]θΐ ηι&ή- 

σας: ή διηλή οτι οί νεώτεροι λευγαλέον τό δίυγρον έηι τού 
' Αχιλλεως (fortasse άηό τοΰ έηί τού 'Αγιλλέως L.) · νυν δέ 
με λευγαλέον θάνατον (Φ281 cf. ad 7Ί09) έοτι δέ λευ
γαλέον τό όλέ&ριον ηαρά τόν λοιγόν, Α. Ar. 113.

128 δώσω δ’ έητά γυναίκας άμΰμονα έργα ίδυίας: 
ή διηλή ότι χωρίς τοΰ σ γραητέον (sc. άμΰμονα)' ον γάρ 
έστι κατά τών γυναικών άλλά τών έργων, ύστερον δέ (130) 
έηί τών γυναικών αϊ κάλλει ενικών. Α. Certum igitur 
hinc, Aristonicum pro Aristarchea lectione habuisse άμΰμονα. 
Sic contrarium testimonium: ' Αρΐσταρχος δέ μετά τοΰ ό άμυ- 
μονας minus curaremus, nisi rediret ad v. 270 ούτως Άρί- 
οταρχος μετά τον σ άμΰμονας. Ita videri hic quoque potest 
scholae Arislarcheae error a Didymo correctus. L.
131 τάς μέν οί δώσω, μετά δ έσσεται ήν τότ άπηνρων, 

κοΰ ρη Βρισήος’ έηί δέ μέγαν όρκον όμονμαι, 
μή ποτέ τής εννής έπιβή μεναι ήδέ μιγήναι, 
131: ή διηλή ηεριεστιγμένη, ότι έντεν&εν ηλανηϋείς
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Ζηνόδοτος ουναριθ μεϊσθαι έν ταΐς έπτα καί την Βρισηιδα 
έ'δοξεν, καί εν άλλοις γράφει έκ <Γ άγεν επτά γυναίκας, 
α μύ μ ον α έργ είδυΐας, Έξ άτάρ έβδομ άτην Βρι- 
σηίδα καλλιπ ά ρηον [Τ 245). εστι δέ έκτος ή Βρισηΐς. 
Α. Cf. ad 271, 63&

133 τής εύνής'. ή διπλή οτι έξωθεν δει λαβεϊν το άρ- 
θρον' το γάρ τής νΰν άντί τοΰ ταυτης παρείληπται, καί 
έοτιν ό λόγος, μήποτε τής ταυτης ευνής έπιβήμεναι· Α. 
Cf. ρ. 30.

137 νήα άλις χρυσού καί χαλκού ν η ησ ά ο θω: ή 
διπλή οτι παρετυμολογει τήν ναύν από τού νήσαι, ό έστι 
σωρεύααι (cf. ad Ρ 197). — καί έν Όδυσσεία τά όνο ματ α 
από τοΰ ετοίμου λαμβάνει, Τερπιάδην τόν Φήμιον άπο τού 
τέρπειν τόν κιθαρωδόν 330)· ό αντος άρα ποιητής· Α. 
Ultima Aristarcheae quidem doctrinae sunt, sed ad aliud genus 
pertinent, quam illud. Transtulit aliquis, qui non satis distin
gueret haec ex E 60. L.

140 αϊ κε μετ Άργ είην 'Ελένην κά λ λ ιστ α ι έω- 
σιν: ή διπλή ότι ένιοι ύποτάσσουσι στίχον τήν γάρ άπ 
αύτ\ις έγώ δώσω ξανθώ Μ εν ελάω, εύήθως πάνυ. XBLN. 
Ar. 361 not.

141 : εί δέ κεν Άργος ίκοίμεθά Άχαιικόν: ή 
διπλή ότι την Πελοπόννησον Άχαιικόν ”Άργος λέγει καί 
Ιαοον' εί πάντες σε ϊδοιεν άν'ΊασονΆργος (σ245), 
Πελασγικόν δέ Άργος τήν Θεσσαλίαν. Α. Ar. 233.

τρεις δέ μοί είσι θύγατρες ένϊ μεγάρω εύπήκτω 
145 Χρυσοθε μις καί Λα οδική καί Ιφιάνασσα'

ταων ήν κ' έθέλησι, φίλην άνάεδνον άγέοθω.
145 : ή διπλή ότι ούκ οίδε τήν παρά τοϊς νεωτέροις σφα

γήν 'Ιφιγένειας. Α. Ar. 179.
146 : ή διπλή, ότι έδνα έδίδοσαν οί νυμφίοι ταΐς παρ- 

θένοις. Α. Ar. 19S..
147 έγώ δ' έπι με ίλια δώσω', ή διπλή ότι καί υπό 

τών πατέρων έπεδίδοτο ταΐς θυγατράοιν ούχ νπο τών αν- 
δρών μόνων έπέμπετο, ά λέγει έπιμείλια. Α. Ultimam vo
cem addidit L. Ar. 198.

153 πάσαι δ' έγγύς άλός (urbes) νέαται Πύλου
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ημα&οεντος: η διηλή ότι νέαται άντϊ τον ναίονται. ένιοι 
δέ αντί τον εσχαται, ουκ εν. Α.

156 καί ol ναό οκήητ ρω λιηαράς τ ε λέονοι &έ- 
μιοτας: διηλή, ότι χρόνος ένήλλακται, τελέονοιν αντί
τον τελέοονοιν. A. Cf. ρ. 6.

160 καί μοι νηοοτήτω, όοοον β αοιλεντ ε ρο ς 
ειμι’. ή διηλή ότι τό όοοον ονκ έοτι ηλή&ους, άλλ' αντ'ι 
τον καθ’’ οοον είμί βαοιλικώτερος. Α. Respicit hunc locum 
Ο 166: talia afferri a precantibus argumenta.

165 άλλ' άγετε, κλητούς ότ ρνν ο μεν'. ή διηλή, 
ότι τονς άηό τον καλεΐο&αι αίρου μένους. και έν Όδυοοεία 
ον τοι γάρ κλητοί γε (ρ 386). καί τό ότρννομεν αντί 
τον ότρννωμεν. Α. Cf. ρ. 13.
168 Φοΐν ιξ μέν n ρώτιοτ α διί φ ιλος ήγηοάο&ω, 

αντάρ έηειτ Αίας τε μέγας καί δΐος Οδνο ο εύ ς'
170 κηρύκων δ' Οδίος τ ε καϊΕύρνβάτης άμ έηέο&ων.

168: ή διηλή, ότι ό Φοΐνιξ ηροέρχεται καί ον ονμ- 
ηρεοβεύεται τοΐς ηερι τόν Όδυοοέα, ώοτε μή ουγγεΐοϋ αι 
διά τών εξής τά δυικά. Α.

169: ή διηλή, ότι τό έηειτα ' Αρίοταρχος άντϊ χρονικού 
ηαραλα/ιβάνει, άντι τον μετά ταντα, ώς καί Ερμείας 
μέν έηειτα {κ 307). βούλεται γάρ ηρώτον τόν Φοίνικα 
άηεληλν&ότα εις τό σκήνωμα, εϊτα τόν Οδνοοέα καί τόν 
Αίαντα ώς ηρεοβενοντας. ό δέ Κράτης τό έηειτα αντί τού 
δή συνδέσμου λαμβάνει. Α. Cf. ad Λ 93 Ν 586 ψ 557, 
Ar. 153.

170 Ενρνβάτης: ή διηλή, ότι ον τόν ’Αγαμέμνονος 
[Α 320) νηοληητέον νύν λέγεο&αι, αλλά τόν Όδυοοέως 
[Β 184), έηεί καν έξωργίο&η, τής δι αντού γενομένης άφαι- 
ρέσεως ύηομνηοίϊείς. (De Hodio homonymo ν. 2?856). έηέ- 
ο&ων άντϊ τού έηέο&ωοαν (ν. Β 438). Α.

τοι οι δέ ηόλλ έηέτελλεΓερήνιος’ιηηότα Νέοτωρ, 
180 δενδίλλων ές εκαοτον, Όδυοοήι δέ μάλιστα: 
ή διηλή ότι ηαρόντος τού Φοίνικος ετι ταύτα ό Νέστωρ 
ηοιεΐ, διό καί αρμόσει τό ές έκαστον ηλη&νντικώς έξενηνε- 
γμένον, καί ονκ εις έκάτερον, όηερ έηϊ δύο τίθεται, και τό 
μάλιοτα νηερ&ετικώς ειρημένον. Α. έξενηνεγχιένον scripsi 
pro ειςεν.
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182: τώ βατήν'. ή διηλή, οτι έπι Οδνοοεως 
Αϊαντος τό δυικόν’ κεχώριοται γάρ ό Φο'ινιξ μετά την Νε~ 
οτορος έντολήν, ούτοι δέ μετά ταντα. Α.

184. Fuit adnotatio de aoristo reduplicato ηεηιθεϊν' v.
100 et p. 11.

188 τήν {φόρμιγγα) άρετ έξ ένάρων, ηόλιν Ηε- 
τίωνος όλέοο α ς: ή διηλή, ότι άοτεΐον τό μή οίκο&εν κο- 
μίοαι ώοηερ μέλλοντα έν ηολέμω άνεσιν εγειν, αλλ έκτων 
λαφύρων άνηρήο&αι άρμόνιον και ούκ άμουοον. Α.
190 Πάτροκλος δέ οί οΐος έναντΐος ή στο οιωηή

δέγμένος Αίακίδην-
190: ή διηλή , ότι ον μόνος έν τή κλιοία, άλλά μόνος 

Αίακίδην δεδεγμένος άντίος ήστο’ καί γάρ Αύτομέδων έηι 
τής κλιοίας ήν, ομοίως καί ο Φοΐνιξ. Α. έηί τής οκηνής 
X 378.

192 τώ Je βάτην η ροτ έ ρω, ήγειτο δέ δΐ ο ς Ό δ ν ο- 
οεύς: ή διηλή, ότι έηί Όδυοοέως καί Αϊαντος το δυικον’ 
ηαρόντος γάρ τον Φοίνικος άηίΰανον λέγειν ηγείτο δέ 
δ Ιος Ό δυο ο εύ ς. Α. Cf. ad 657.

197 χα ίρετ ον. η φίλοι άνδρες ικάνετον: ή διηλή, 
ότι γωρίς τον δνικώς έογηματίοΟαι ηρός Οδυοοέα καί Αϊ- 
αντα, καί τα τής διαθέοεως ονκ έμφαίνει ουμηαρόντα τόν 
Φοίνικα’ ον γαρ αν ούτως έκηλαγείς άνεηήδηοεν, ή έδεξιοΰτο 
ως αίφνιδίως ηαραγενομένονς. Α.

206 αύταρ ό γε κρειον μέγα κά β β αλεν έν ηυ- 
ρος αυγή: ή διηλή ότι Ευφοριών κρειον τό κρέας έξεδέξατο, 
Ομηρος δέ τό κρεοδό^ον άγγεΐον. καί ηρός τό έν ηυρός 
αν γη, το ano (legendum τόηον άηό vel νηό) τού ηυρός 
φωτιζόμενον- Α. In sch. vulg. ad ψ 89 explicatur έν ηυρός 
αυγή: έν τώ ηεφωιιομένω καί ηεφλογισμένω άηό τοΰ ηυ- 
ρος. Cf. BQ ad τ 55. Sed uk44 γαοτέρες αϊδ' αιγών κέατ έν 
ηυρί Aristarchus dicitur explicuisse ηαρά ηυρί (cf. ρ. 28). ό 
δέ ' Αριοτοφάνης έν ηυρί, έν τώ καταφωτιζομένω τόηω ώς 
έν Αλιάδι (h. 1.). BQ.

212 αΰταρ έηεί κατα ηνρ έκάη καί φλόξ έ μ α~ 
ράνΟη: εν τιοι γράφεται αύτάρ έηεί ηυρός άν&ος 
άηέητατο, η αν ο ατ ο δέ φλό ξ. γελοΐον δέ ηυρός άνθος 
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ως ρόδων άν&ος, τον ηοιητον τό πνρ δεινοηοιήσαντος. Δ. 
Cf. ad ψ 228.
219 &εοΐοι δέ Ό^οαι άνώγει *

Πάτροκλον όν έταΐρον’ ό δ' έν πυρϊ βάλλε &υη- 
λάς: ή διπλή, ότι &ΰσαι ον σφάξαι, ώς ο Τιμόθεος vni~ 
λαβεν και Φιλόξενος, ομοίως τή ήμετέρα ουνη&εία, αλλα 
ΰυμιάααι. και οτι &υηλάς τάς έπι&νομένας απαρχάς. και 
έν Όδυσσεία (ξ 446) ή ρα και ά ργ ματ α &ΰσε &εοϊς αί- 
ε ιγ εν έτη ο ιν· Α. ώς ante ό Τιμόθεος ins. L. Ar. 92.

222 αντά ρ έπεί πόοιος και έδητυος έξ έρον 
εντο: κυκλικώτερον κατακέγ^ρηται τώ στίχω, δεδειπνηκότων 
αυτών προ ολίγου, ον γάρ ήρων δαιτός. Α. Cf. ad J2 628 
et Didymum ad h. I. De κυκλικώτερον v. adnot. ad O 610. 
224 πλησάμενος δ' ο’ίνοιο δέη ας δείδεκτ ' Λχιλήα.

’Λχιλεΰ. δαιτός μέν έίοης ονκ έπιδέυη 
ήμέν ένϊ κλισίη Αγαμέμνονος Ότρείδαο 
ήδέ καϊ ένδάδε νΰν.
224: ή διπλή πρός τό ε&ος ότι πλήρη καϊ ον κενά προΰ- 

ηινον όρέγοντες τά ποτήρια (Ar. 198). δει δέ νοήοαι οτι 
κατά τό σιωπώμενον έδέξατο ό Όχιλλεΰς. ιδίως δέ ονχ υπέ- 
&ηκε καί μιν φωνήσας. Α. Neque omissum fuerit, ότι οί 
έστιώμενοι παρ'Όμήρω τοϊς έστιώσι προπίνουσιν, ώς Όδυσ- 
σεΰς ’Λχιλλεΐ, καϊ Εύμαΐω ό αντός: Harl. Cram. ad ν 59, 
cf. ad v 25.

225: η διπλή, ότι προςτι&έασί τινες τό σ, ονκ έπι- 
δευεΐς, κακώς, οντοι δέ καϊ τό εξής περισπώσιν ήμέν ένϊ 
κλισίη, ήμεν έτυγγάνομεν. '^ρίσταργος δέ χωρίς τον σ. 
Α. τινές ins. L. Ar. 381. Coaluisse videtur ex Aristonico 
et Didymo.
234 (Trojani) ονδ' ετ ι φασ ίν

σ χη σ ε σ & αλλ έν νηυσϊ μελά ίνη σ ιν π εσ έ ε σ α ι.
235: ότι έπϊ τών Τρώων έστιν' έμπεσοννται ταΐς ναυ- 

σίν, ένσεΐσουσιν (ν. ad Ο 56). V.
241 στενται γάρ (Hector) νηών άποκό^ε ιν άκρα 

κόρυμβα'. διορίζεται’ στάσιν γάρ ψυχής σημαίνει ή λέξις. 
ή δέ έπαναφορά τής σημειώσεως πρός τό έν Όδυσσεία (λ 584) 
οτεντο δέ διψάων. Α. Ar. 106.

242 αντάς τ' έμπλήσειν μαλερον πυρος: ή διπλν,
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οτι 'άρίσταρχος έμπλήσειν (vulgo έμπρήοειν}· οημειοννται 
δέ τινες, οτι άντι τοϋ μαλερώ πνρί (cf. 254). Α. An hi lege
runt έμπρήοειν? Res obscura est. V. p. 21. ότι ante αντί ins. L.

246 φ&ίο&αι ένι Τροίΐ], έκάςΆργεος ίπποβό- 
τοιο: οημειοννται τινες ότι την ολην Πελοπόννησον’ το 
dA όνομα ονκ οίδεν ό ποιητής, Ησίοδος δέ. Α. Inseruimus 
τό δέ όνομα, tale quid enim excidisse videtur.

ω πέπον, η μεν σοί γε πατήρ έπ ετ έλλετο Πηλενς 
ήματι τώ, ότε ο’ έκ Φ&ίης 'Λγαμέμνονι πέμπεν, 

254 ,,τέκνον έμόνα: οημειοννται τινες ότι παρειται το 
τάδε λέγων (cf. ρ. 17). Α. Et quia cum his mandatis pugnant 
ea quae mandasse dicitur Peleus in loco reprobato ^767—85.

261 (Agamemnon) άξι a δώρα δίδωοι μεταλλήξαντ ι 
χόλοι σ'. ότι άντιφράζει τή μήνιδι τόν γάλον. Α. Ar. 138.

262 εί δέ ον μέν μεν άκ ονσ ον, έγώ δέ κέ τοι 
καταλέξω: ή διπλή πρός το σχήμα, ότι αντί τον έγω δ' άν 
σοί καταλέξαιμι, ή περισσός ό κέ. Α. Scripsi ή pro καί. V. ρ.9. 
270 δώσει δ επτά γνναίκας άμνμονα έργα ίδνίας

Λεσ βίδας: ή διπλή ότι τάς ζ' Λεοβίδας νπισχνεΐται, 
ονχ ώς ο Ζηνόδοτος (131) έν ταΐς ζ' καί τήν Βριοηίδα τάτ- 
τει’ έστι γάρ Λνρνηοσία. Α.

279 νήα άλις χρνσον καί χαλκόν νηήοαα&αι: 
άντϊ προοτακτον. Α. Cf. ρ. 14.

297 οϊ κέ σε δωτίνησι &εόν ώς τιμησονται: ή 
διπλή ότι τώ πα&ητικώ άντι τον ένεργητικον έγρήσατο' 
όντως γάρ 'άρίσταρχος τιμησονται, ως έλενοονται (cf. ρ. 2). 
Α. Cod. bis ωνται. Et omissum erit οτι περισσός ό κέ (cf. 
ρ. 11.). L.

313 ός χ ετερον μέν κεν&η ένι φρεοίν, άλλο 
δέ εϊπη: ή διπλή, ότι δοκε'ι ονγκεχνο&αι τό άλλο πρός τό 
ετερον’ έδει γάρ ετερον δέ εϊπη, έτέρον προς ετερον αντί
δι αοτελλο μέν ον’ το γάρ άλλο έπί πλειονων τίθεται. Α. το 
άλλο πρός ante τό ετερον ins. L. ν. ad 473.

ώς δ' ορνις άπτήσι νεοοοοΐοι προφέρησιν 
μάστακ, έπεί κε λάβησι, κακώς δ άρα οί πέλει 

αν τ ή,
325 ώς καί έγών πολλάς μέν αν π ν ον ς ννκτας ϊανον.

324: ότι οί γλωσσογράφοι (Ar. 45) μάστακα τήν άκρίδα,
11
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δέον μαοημα καί βρώμα. ένιότε δέ καί αύτο το οτομα 
όμωνΰμως, κα&άηερ [τό] γοίνικα τό μετρούν καί τό μετρου- 
μενον' αλλ' Όδυοεύς έηί μάοτακα χεροϊ ηίεζεν 
(δ 287). Α. Ar. 71. Cod. μέτρον pro μετρούν: cf. ad Φ 502.

325. Annotatum fuit ίαύειν nunc non idem esse atque 
κα&εύδειν sed έηαυλίζεο&αι: TU.

327 άνδράοι μαρνά μεν os όάρων ένεκα οφετε- 
ράων: ή διηλή ότι οαροι αί τών άνδρών καί γυναικών ομι- 
λϊαι. νϋν δέ λέγει τών γυναικών. Α. Pro οαροι (Apollon. 
lex. 118, 14) cod. άοροι.

328 δώδεκα δή ούν νηυοϊ ηόλεις αλάηαξ' άν- 
& ρώηων. Annotatum fuit, Achillem semel dici ητολίηορ&ον: 
Φ 55. Cf. ad O 56.

338 τί δέ λαόν άνήγ αγ εν έν&άδ άγείρας: η 
διηλή ότι ούτως εϊω&ε λέγειν αναγωγήν καί άνάηλουν τον 
έκ τής Εύρώηης εις τήν ' Λοΐαν ηλούν, διά τό τά ηρός άρ
κτους υψηλότερα είναι. Α. ν. Γ 48.
346 άλλ' Ο δυο εϋ, ούν οοΐ τε καί άλλοιοιν βαοιλεύοιν 

φρα ζέο&ω νήεοοιν άλεξέμενα ι δήιον ηύρ: ή διηλή 
ηρός τό έν Όδυσσεία 75) ζητούμενον νεΐκος ’Οδυο- 
οήος καϊ Πηλέ ί δεω Άχιλή ο ς, ότι εμφαίνει καί νϋν 
άναιρών τήν έηιχείρηοιν τών ηερί Οδυοοέα (cod. εως) λεγόν- 
των βουλή καί λόγω αίρε&ήοεο&αι τήν ηόλιν (i. e. elevans ob
jecta sibi ab Ulixe, qui consilio et ratione urbem expugnatum iri 
affirmaret), νϋν γάρ oiov έηιοαρκάζων λέγει. A. Ar. 178.

354 αλλ’ όοον sg Σκαιάς τε ηύλας καϊ φηγόν 
ϊ καν εν', η διηλή ότι ηληΟυντικώς ειηε τήν ηΰλην μίαν 
οϋοαν (Ar. 129). Σκαιαϊ δέ καί ζίαρδάνιαι αί αύταί. η δέ 
δρυς ηρό τής 'Ιλίου ήν. Α. Cf. Ε 789. Ar. 231.

364 εοτι δέ μοι μάλαηολλά, τά κάλλιηον έν- 
&άδε ερρων: ότι τό ερρων ού λέγει ψιλώς ηαραγινόμενος, 
αλλα δυοαρεοτών τή ηαρουοία φηοίν, έν&άδε μετά φ&οράς 
ηαραγενόμενος. AB. Ar. 109.

367 άξομαι, άοσ' έλ αχόν γε: ή διηλή ότι ηαραηλη- 
οίως καί κατ αρχήν τής μήνιδος λέγει τών δ' άλλων ά 
μοΐ έοτι [Λ 300). τά μέν γάρ άλλα κατά κλήρον έλαβε, 
τήν δέ Βριοηίδα έξαίρετον ηαρ' Άγαμέμνονος. Α.

378 τίω δέ μιν έν καρός α’ίοη: η διηλή ότι ουνέ-
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οταλται Ιακώς έν καρός άντι τοΰ έν κηρός' όμοιον γάρ έοτι 
τω ίσον γαρ σφισι παοιν απηχ&ετο κηρι γιελαινη 
(F 454). Α. Cf. λάκε pro εληκε λ 25, λελασμένος Π 776, 
Απειραίη η 8 (Pal.) Fortasse huc relatum etiam εοταοαν pro 
έστησαν Μ 56.
383 (Thebae Aegyptiae) αϊ τ εκατό μ πυλοί είσ ι, ό ιηκ ό

σιο ι δ' ά ν έκάστας
ανερες έξοιχνενοι ονν ΐπποισ ιν και όχεοφιν.
383: η διπλή ότι άν έκάστας πλη&υντικώς τάς πυλας, 

ως είναι εκατόν ταγματα' όντως δέ άν έκάστας δει γρά
φειν’ ουδέποτε γάρ ένικώς“Ομηρος πύλην φησίν, άλλα πν- 
λας. Α. Ar. 129.

385 ονδ' εϊ μοι τόσα δοΐη όσα ψάμα&ός τε κό- 
νις τε: η διπλή πρός την διαφοράν τής ψαμά&ου και αμά
χου, ότι ή παρα&αλάσοιος ψάμα&ος, κόνις δέ ή πεδιάς 
άμμος' και ον δίς τό αντό λέγει. Α. ού δίς pro ονδείς 
emend. Lehrs. qu. ep. p. 334 not. Cf. Ar. 128.

395 πολλαϊ Αχαιίδες είσϊν άν Ελλάδα τε 
Φ&ίην τε: ή διπλή ότι τήν Θετταλίαν ούτως λέγει μόνην, 
τήν δέ όλην ήπειρον ονκ ο'ίδεν όντως καλουμένην. νό&α ονν 
εκείνα έγγειη δ έκέκαοτοΠανέλληνας καϊ Αχαιούς 
(Β 530) κα&' Ελλάδα καϊ μέσον Αργος [δ 726). Α. 
Ar. 233.
401 ον γάρ έμοι ψυχής αντάξιον ονδ' όσα φασΐν

Ίλιον έκτήσ&αι: ένίους φησϊν ό Άρίσταρχος γράφειν 
ον γάρ έμής ψυχής, άλαζονικός δέ ό λόγος, ούδέν τής 
έμής ψυχής άξιον. άμεινον έμοι γράφειν. Α. Hoc scholium 
Didymi esse videtur. Sed diple in textu Ven. nisi errore huic 
versui addita est, indicat etiam Aristonici ad hunc locum fuisse 
adnotationem, sive de eadem re dixit sive de alia.

ούδ’ όσα λάινος ουδός άφήτορος έντός έέργει 
405 Φοίβου 'Απόλλωνος, Πυ&οΐ ένι πετρηέσοη’

404: ή διπλή πρός τούς γλωσσογράφους (Ar. 45), άφή
τορος τον στροφέως άποδιδόντας. καϊ Ζηνόδοτος δέ ούτως 
έκδέδεκταΓ τόν γάρ εξής μετέγραφε νηον ' Απόλλων ο ς. 
άφητορα δέ τόν 'Απόλλωνα έπι&ετικώς, ον κοινοτερον, αλλά 
τόν Πν&ιον, οίον όμοφήτορα, δια το εις λόγους εργ^εο&αι 
τοϊς γρησμωδονμένοις. λ.

11 *
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405: η διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει νηον 
Ά πόλλωνος. Α.
410 μήτηρ γάρ τέ μέ φησι &εά Θέτις άργυρόπεζα, 

διχ&αδΐας κήρας φερέμεν & αν άτ οιο τέλος δέ. 
Adnotatio fuit de duobus Achillis fatis: N 663.

415 ώλετό μοι κλέος έσ&λόν, έπι δηρόν δέ μοι αιών 
έσσεται, ουδέ κέ μ' ώκα τέλος &ανάτ οι ο κιγεί η.

416: ά&ετειται, ότι νομίσας τις κρέμασ&αι τον λογον 
προσέ&ηκεν αυτόν (Ar. 350). καϊ γάρ κατά τό περισσόν επι
λέγεται, ουδέ κέ μ ώκα. δει ονν κοινον λαβειν το εσται 
από τοϋ προκειμένου τον ά φ& ιτ ον εσται (ν. 413). Α. 
περισσόν L. pro κοινόν.

419 'Ιλίου αίπεινής: ή διπλή ότι δηλυκώς τήν 
Ίλιον. Α.

ον δ εϊ κέν μοι ύπ οατ α ίη & ε ο ς αυτός, 
446 γήρας ά π ο ξν σ α ς &ήσειν ν έον ή β ώοντ α, 

οϊον ότε πρώτον λίπον Ελλάδα καλλιγύναικα. 
446: ή διπλή ότι ον λέγει νέον κατά τήν ηλικίαν αλλά 

κατά μεσότητα, αντί τού νεωστϊ ήβώντα (Ar. 153. cf. ρ. 29). Α.
447 Ελλάδα: η διπλή ότι πάλιν τήν Θετταλικήν πό- 

λιν όντως είπεν (Ar. 233)’ καϊ ότι Ζηνόδοτος τοΐον ότε 
πρώτον, έξ ού φανερός έστι το νέον όνοματικώς δεδεγμέ- 
νος (i. e. ut nomen, όνομα nomen substantiv. ??86, adjectiv. 
B 697). A.

455 μ ή ποτέ γ ον ν αο ιν οΐσ ιν έφεσσεσ&αι φίλον 
νίόν'. ή διπλή ότι τινες γραφουσιν έ μοία ιν. λέγει δέ ου 
περϊ εαυτού ό Φοΐνιξ, αλλά περί τον ' Λμνντορος. Α.

τόν μέν έγώ βονλενοα κατακταμεν όξέι χαλκώ' 
αλλά τις ά&ανάτων π ανσεν γόλον, ός ρ ένϊ &υμώ 

460 δήμου Οήκε φάτιν καϊ ονείδεα πόλλ' άν & ρώπων, 
ώς μτ πατροφόνος μετ' ' Α/αιοϊσ ιν καλεοί μην.
458—461. Hos quatuor expunctos ab Aristarcho (PIu- 

tarch. de audiend. poet. p.26F.) primus restituit F. A. Wolfius, 
v. Prolegom. p. 38, 262, praefat. ad Iliad. p. 86. Lehrs. Ari- 
starch. p. 355.
472 π ϋρ, ετερον μέν υπ αιθούση ευερκέος αυλής, 

άλλο δ ένϊ προδομω πρόο&εν &αλαμοιο &νράων: 
ή διπλή ότι πάλιν (313) δοκεΐ τό άλλο πρός τό ετερον ουγ-
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κεχύσ&αι. πι&ανεύονται δέ οι λέγοντες τρία (ρώτα είναι, 
ιν μέν υπο ταΐς αι&ονσαις, ετερον δέ εν τώ οϊκω, άλλο δέ 
έν τώ προδομφ τον οίκον' άπί ίλανον γαρ φασιν είναι έν 
μεν τώ προδόμω πύρ είναι, έν δε τώ οϊκω έλλείπειν. Α. Ap
paret Aristonicum ante oculos habere υπ αί&ούσγ], sed Didy- 
mus έν αί&ούση Aristarcheam esse dicit, οί ante λέγοντες inserui.

ότι πληΰνντικως &νρας' άντι τον &νραν· Κ. Ar. 130 not.
478 φενγον έπειτ άπάνευ&ε δι Ελλάδος εν- 

ρνχόροιο: .Ελλάς πόλις ομώνυμος τή χώρα (cf. ad 447, 
et ad 395). Μυρμι δόνες δε καλεϋντο καϊ Ελληνες 
(Β 684). Α. Ar. 233.

481 καί με φίλη θ' ώς εϊ τε πατήρ όν παϊδα φι- 
λήση: ή διπλή ότι τό έφίληοε (sic) κατά τήν ήμετέραν χρή- 
οιν (Ar. 150). καϊ ότι πρεσβύτερος Πηλενς Φοίνικος (Ar. 188). Α.

484 ν aio ν δ' έσχατιήν Φ&ί η ς, Λολόπεσσιν άν άσ
σων: Λολόπων (cf. ρ.23). μέρος τής Φ&ιώτιδος χώρας' διό 
καϊ παραλελοιπεν αυτούς έν τώ καταλέγω (Ar. 236). Α.

πριν γ ότε δή σ' επ' έμοισιν έγώ γούνεσοι κα
θ'ίσα ας

489 όψου τ άσαι μι προταμών καϊ οίνον έπ ιαχών: ότι 
πάν το προοεο&ιόμενον όψον έλεγον οϊ παλαιοί (Ar. 153). 
καϊ ότι ονχ υπό Χείρωνος έτράφη ό 'Λχιλλενς, άλλά τήν 
ιατρικήν μόνον έπαιδεΰθη. X. Ar. 190. Cf. BL ad 486.
505 ή δ άτη σθεναρή τε καϊ άρτ ίπος, ουνεκα πάσας 

πολλόν υπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πάσαν έπ’ 
αίαν

βλάπτ ονο άνθρώπους' αί ό’ έξακέ οντ αι όπίσσω.
505: ότι οννεκα άντι τον τοννεκα. Α. Ar. 153.
506: έκτατέον τό ηθάνει διά τό μέτρον. η δέ διπλή 

περιεοτιγμένη,ότι Ζηνόδοτος γράφει φθανέει (cf. ad Φ262).Α.
507. Adnotatum fuit, ex hoc effictum esse versum re

jectum T 94.
ός μέν τ' αίδεσεται κουράς Λιός άσσον ίονσας, 

509 τόν δέ μέγ' ώνηοαν: ότι περισσός ό δε σύνδεσμος 
(ρ. 33)’ <5/ό ον δει οννεγκλίνειν τώ άρ&ρω τον σύνδεσμον. Α. 
Aristonici et Herodiani notae coaluisse videntur, qua de re v. 
Lehrs. in Herodiano.

520 (Phoenix loquitur) άνδρας δέ λ ίσσεσ &αι έπιπρο-
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έ'?;κ«ν άρί στους: ή διπλή οτι οΰ συμπεριλαμβάνει εαυτόν 
ο Φοΐνιξ, ώς άν μηδέ χώραν έχων πρεσβευτον. Α.

527 μέ μνη μαι τόδε έργον έγώ πάλαι, ούτινέον 
γε: ή διπλή οτι τό νέον νεωοτί. Α. Ar. 153.
529 Κου ρήτ έ ς τ' έ μάχοντ ο και Λιτωλοι μενε- 

χάρ μαι —
531 Λίτωλοί μεν αμυνόμενοι Καλυδών ος έραννής: 
ή διπλή, ότι πρός τό δεύτερον πρότερον άπήντησε (Ar. 13) 
και ότι λείπει ή περί, περί Καλυδώνος (ρ. 26). Α.

οΐη δ' ούκ ερρεξε ζΐιός κούρη μεγάλοιο.
537 ή λά&ετ ή ούκ ένόησεν: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος 
γράφει έκλά&ετ ού $ ένόησεν, ώστε τό αυτό διλογεϊσ&αι. 
ούκ ένόησε δέ ότι διαφέρει’ τό μέν γάρ έλά&ετο, έκών παρ- 
έπεμψεν, τό δέ ούκ ένόησεν, ούδέ τήν αρχήν κατά νουν 
εσχεν. Α. διλογεΐσ&αι scripsit L. pro δει λογΐζεσ&αι. — Suspi
cabar olim, pro έκών παρέπεμψεν scribendum esse άκων, sed 
injuria. Nam non modo B et L idem exhibent, sed etiam ADV 
ad ί 1 et Apollon. soph. 106, 20: et hic et illi ex Aristonico 
haurientes.
540 (aper) ός κακά πόλλ' ερδεσκεν ε^ων Οίνήος άλωήν 

πολλά δ ό γε προ&έλυ μνα χαμαί βάλε δένδρεα 
μακρά

αύτήσιν ρίζησι και αύτοΐς άν&εσι μηλών.
540: ότι οί γλωσσογράφοι (Ar. 44) τό ε&ων άποδιδόασι 

βλάπτων. εστι δέ έξ ε&ους έπιφοιτών. Α. Cf. ad IT 260.
541 προ&έλυμνα: ή διπλή ότι άλλα επ' άλλοις' ένιοι 

δέ πρόρριζα. Α.
542: ότι μήλα πάντα τά ακρόδρυα ελεγον οι παλαιοί, 

ούχ ώς ημείς είδικώς {Ντ. 108)· και ότι είω&εν ή συν πρό- 
&εσις έλλείπειν. (ρ. 25). Α.

546 τόσσος εην, πολλούς δέ πυρής έπέβησ άλε- 
γεινής: ή διπλή ότι έκ τοΰ παρακολου&ούντος (ν. ad 5417) 
σημαίνει άνειλεν. και ότι διά πυρός ε&απτον (Ar. 198). Α.

άλλ' ότε δή Μελέαγρο\ν εδυ χόλος, ος τε καί άλλων 
554 οίδάνει έν στή&εσσι νόον, πΰκα περ φρονεόντων: 
ή διπλή ότι οίδάνει αντί τού οίδάνειν ποιεί, όμοιον τώ 
πάντας μέν ρ ελπει {β 91) αντί του έλπίζειν ποιεί. Α. 
Cf. ad Ε 37.
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556 κειτο παρα μνηστή άλόγω, καλή Κλεοπάτρη 
557 κονρη Μαρπή σσης καλλισφν ρον Ενην ίνης — 
561 τήν δέ τότ έν μεγάροισι πατήρ καϊ πότνια μήτηρ

Άλκνονην καλέεσκον έπώννμον: ή διπλή ότι ον 
τήν Μάρπησσαν, αλλά την Κλεοπάτραν. ABL.

567 πόλλ άχέονσ ηράτο κασιγνήτοιο φόνοιο: ή 
διπλή ότι λείπει ή περί (cf. ρ. 26). AB. Fortasse etiam verba 
praecedentia: τον αδελφικόν Aristonici sunt, et forma scholii 
fuerit haec: τον αδελφικόν’ διό ή διπλή’ καϊ ότι κτλ. — 
Verba τον κασιγνητικον ex hoc loco male translata sunt ad 
sch. v. 632.

πολλά δέ καϊ γαιαν πολνφόρβην χερσϊν αλοία
κικλήσκονο 'Λίδην καϊ έπαινήν Περοεφόνειαν, 

570 πρόχνν κα&εζομένη, δενοντο δέ δάκρνσι κόλποι, 
παιδϊ δόμεν θάνατον' τής δ ήεροφοίτις Εριννς 
εκλνεν έξ Έρέβεσφιν, άμεΐλιχον ήτορ έχονσα. 
ξ68: ή διπλή ότι οί τονς γ&ονίονς ΰεονς έπικαλονμενοι 

ταϊς χεροϊ τήν γήν έπέκρονον. Α.
569: ή διπλή ότι έπικαλεΐται μέν τόν " Λιδην καϊ τήν 

Περοεφόνην, νπακονονσι δέ αι Έριννες ώς νπηρετίδες (Ar. 
185). ΑΒ.

571: ή διπλή ότι αϊ Έριννες ώσπερ νπηρετίδες νπα- 
κονονσιν, καϊ ον μάχεται τό κικλήσκονσ Άίδην καϊ 
έπαινήν Περοεφόνειαν (Ar. 185). Α.

575 πέμπον δέ &εών ιερή ας άρίστονς: ότι έν- 
τεν&εν Σοφοκλής έν τώ Μελεάγρω τόν χορόν από ιερέων 
παρήγαγεν. Κ

578 εν& α μιν ήνωγ ον τέμενοςπερικαλλέςέλέ- 
ο&αι: ή διπλή ότι σνντελικώς τό έλέσ&αι. Α. Cf. ρ. 5. 
593 άνδρας μέν κτείνονσι, πόλιν δέ τε πνρ άμα&ννει, 

τέκνα δέ τ άλλοι άγ ον σι βα&νζώνον ς τ ε γνναϊκας. 
593 άμα&ννει: ότι άμαχον ποιε'ι’ όντως δέ λέγει τήν 

πεδιάσιμον κόνιν. ό δέ Λίσγνλος έπι τον διαφ&είρειν ψι- 
λώς τέταχε, περί τον Άκταίωνος λέγων κννες διημά&ν- 
νον άνδρα δεσπότην (fr. 257 Hermann.) Α. Ar. 128.

594: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει τέκνα δέ δήιοι 
άγονσι. Α.
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597 ώς ό μεν Αίτ ωλοϊσ ιν άπή μυν εν κακόν ήμαρ
ε ϊζ α ς~ώ &νμώ: ή διπλή ότι ον τώ &νμικώ πά&ει λέ

γει, άλλά τή έπιδνμία νποχωρήσας , άντι τον ονκ άντι- 
ταζάμενος. Α.

605 : ονκέ&όμώς τ ιιιή ς έσεαι, πόλεμόν περ αλαλ~ 
κών: ή διπλή ότι τινές προφέρονται τιμής (ως φωνής) ϊν γ) 
τιμήεις. ‘Ομηρικόν δέ τό τιμής εσεαι, άντι τον τιμής με- 
&έζεις. καϊ ό Άχιλλενς άποκρινόμενός φησιν ον τί με 
τ αν τη ς χρεώ τιμής (607) Α.

607 Φοινιζ, άττα γεραιέ: ή διπλή ότι το άττα 
προσφώνησ'ις έστι πρός τροφέα αμετάφραστος. Α.

612 μή μοι σΰγχει &νμόν ένϊ στή&εσσιν άχενων: 
ότι Ζηνόδοτος γράφει όδνρόμένος, κινν ριζών, οίον Κρη
νών· εστι δέ ονχ ‘Ομηρικόν, καϊ παρά τό πρόσωπον. Α.

616 ϊσον έμοι β ασ ΐλενε, καϊ ήμισν μείρεο τιμής: 
ότι τό μείρεο άντι τον μερΐζον, πρός Ζηνόδοτον μεταγρά- 
φοντα όπποτε (immo ός ποτέ) μειρόμενος, μέγα δ' 
εστ εν εν αντϊ τον μέγ έγή&εεν {Η 127), ϊν ή στερισκό- 
μενος τής στρατείας. ον τί&ησι δέ τό μείρεσ&αι άντϊ τού 
στερίσκεο&αι αλλ' άντϊ τον μερίζεσ&αι. Α.

619 φράσσομε#' ή κε νεώμε#' έφ’ ήμέτερ' ή κε 
μένωμεν: ή διπλή ότι ονδέν έστι μαχόμενον, άλλ' αίδε- 
σ&εϊς παραπέπεισται. Κ.
620 η, καϊ Πατρόκλω ό γ' επ' όφρνσι νενσε σιωπή 

Φοινίκι στορέσαι πνκινόν λέγος, όφρα τάχιστα 
έκ κλισίης νόστοιο μεδο ί ατ ο.
621: ή διπλή ότι τό όφρα ννν άντϊ τον ϊνα κεϊται- Α.
622: η διπλή ότι νόστοιο μεδοίατο λέγει νόστον έπι- 

μελοιντο, πάλιν τής άφόδον μνείαν λάβοιεν οι περϊ Όδυσ- 
σέα. Α.

καϊ μέν τις τε κασιγ νήτοιο φονήος 
633 ποινήν ή ον παιδός έδέξατο τε&νηώτος: ή διπλή, 
οτι παρεϊται [πρό&εσις [και πτώσις ένήλλακταϊ} , άντϊ τοΰ 
καϊ μέν τις τε παρά κασιγνήτον φονέως (cf. ρ. 26). καϊ πρός 
τό ηρωικόν έ&ος. Α. Et quod ποινή h. 1. proprie pretium pro 
caede solutum: Ar. 152.

638 ννν δέ τοι επτά παρίοχομεν έζοχ' αρίστας: 
ή διπλή ότι Ζηνόδοτος ελέγχεται γράφων έζ, ατάρ έβδο-
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μύτην Βρισηΐδα 
ad 131). Α.

[Τ 245). γωρίς γάρ εισιν αι επτά (cf.

ύπωρόφιοι d i τοι ε ι μ εν
641 πλη&ΰος έκ Λαναών’ οτι Ζηνοδοτος γράφει 

α&ρόοι έκ Λαν\αών. πώς δέ ά&ρόοι έληλυ&έναι δννανται 
δυο όντες; Α.
656 ώς έ(ρα&', οί δέ έκαστος έλών δέπας άμφικύπελλον 

σπεΐσαντες παρά νήας ϊσαν πάλιν' ηρχε δ 
’Οδυσσεύς.

656: ή διπλή, ότι ήρμοζεν έπί τών δυο λέγειν έκάτερος, 
διά δέ τό μέτρον, [ϊνα τηρη&ή τό τής ούτως εϊρη-
ται' ού γάρ αρμόζει τώ μέτρω τό έκάτερος. ή δει λέγειν, 
ότι και έπι τών κηρνκων λέγει έκαστος. Α. Verba ϊνα τηρη&η 
τό τής λέξεως ab aliquo in margine videntur scripta fuisse, qui 
significare voluit quorsum spectaret haec nota: ut servetur 
propria vis vocabuli έκαστος.

657: ή διπλή ότι και έν τοϊς εμπροσ&εν ήγεϊτο Όδυσ- 
σεύς' ήγεϊτο δέ δϊος Όδυσσεΰς (192). καί ότι ού συμ- 
πρεοβεύει ό Φοινιξ, έπεί τοι καν αποπρεσβεύων ήγεϊτο. Α.

664 τώ δ' άρα παρκατ έλεκτο γυνή, τήν Λεσ β ό&εν 
ήγεν: ότι Ζηνόδοτος γράφει τώ δέ γυνή παρέλεκτο 
Κάειρ, ήν Λεσβό&εν ήγε- πώς δέ δύναται ή Καρίνη 
Λεοβία είναι, εί μη άρα ρητέον, ότι τήν Λέσβον τότε Κά
ρες κατώκουν; Α.

668 (Achilles) Σκνρον έλών αίπεϊαν, Ένυήος πτο- 
λίε&ρον: η διπλή, ότι διά τούτων καί τήν Σκϋρον πεπο- 
λιορκημένην υπό 'Αχιλλέως μετά τών άλλων πόλεων παρα- 
δίδωοι (Ar. 178). Α.
682 αυτός δ' ήπείλησεν ά μ' ήοϊ φαιν ο μένηφιν

νήας έυσσέλμους άλαδ' έλκέμεν άμφιελίσσας: ή 
διπλή, ότι τό ήπείλησε νϋν κατά τήν ήμετέραν χρήσιν 
(Ar. 150). Α.

καί δ' άν τοϊς άλλοι σιν έφη πα ραμυ &ή σασ &αι 
685 ο’ίκαδ’ άποπλείειν, έπεί ούκέτι δήετε τέκμωρ

'Ιλίου αίπεινής.
685: άπό τοΰ διηγηματικοΰ έπί τό μιμητικόν μετέβη' 

ον γάρ είπε δηουσιν αλλα δηετε. Α. 01. ad I 8οο et ρ. 17,
686: ή διπλή οτι δηλυκώς τήν "Ιλιον. Α.
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ώς εφατ’ ει σί και ο ϊδ ε τάδ είπ έμεν^ οϊ μοι επ ο ντο, 
Αίας καί κήρνκε δνω, πεπνυμένω άμφω.

690 Φοϊνιξ δ' αν & ο γέρων κατελέξατο' ώς γάρ άνώγει, 
όφρα οί έν νήεσσι φίλην ές πατριό' επηται 
ανριον, ήν έ&έλη σιν’ ανάγκη δ' ον τι μιν άξει. 
688—693: α&ετοννται στίχοι πέντε εως τον ανριον, 

ήν έ & έλη οιν, οτι κοινότεροι τοΐς νοήμασι, καί τή συν&έ- 
σει πεζότεροι, καί ότι ώς απιστησόμενος μάρτυρας έπισπάται. 
Α. κοινότεροι L. pro καί νεώτεροι.}

ώς έφα&', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο σιωπή 
694 μϋ&ον αγασσ άμεν οι' μάλα γάρ κρατερώς άγό-

ρευσεν.
694: ότι έξ άλλων τόπων έστίν ό στίχος’ νϋν γάρ ονχ 

αρμόζει’ τότε γάρ εϊω&εν έπιφωνεϊσ&αι, όταν ό αν&εντών 
τον λόγον καταπληκτικά τινα προενέγκηται. νϋν δέ πώς 
άν έπί Όδυσσέως λέγοιτο τον μηννοντος τά ύπ' 'Λχιλλέως 
είρημένα; (ν. ad Η 404). Α.

698 μηδ' όφελες λί σ σ ε ο & α ι ά μν μ ο ν α Πηλεί ων α: 
αντί τοϋ ουκ (immo ovd’) όφελες. AD. Recepi hoc dubitan
ter, cum propter diplen quae in textu est, tum propter adnot. 
ad O 41.

699 ό δ άγήνωρ έστι καί άλλως: ή διπλή ότι ένίοτε 
μεν έπί έπαινον ό αγήνωρ, ό άγαν τή ήνορέη καί τή άν- 
δρεία χρώμένος, νϋν δέ έπί 'ψόγον, ο άγαν υβριστικός καί 
διά τής ανδρείας ύπερπεπτωκώς εις ϋβριν. Α. Ar. 148.
708 καρπαλίμως πρό νεών έχέμεν λαόν τε καί ίππους 

ότ ρΰν ων, καί δ' αντός ένί π ρώτ οισ ι μάχεσ&αι: 
ή διπλή ότι τόν λόγον τοϋτον άκήκοεν κατά το σιωπώμενον 
ό Άχιλλεύς. διό φησιν ον γάρ Τυδεί δεω Β ιο μή δ εο ς 
έν π αλά μη ο ι Μαίνεται έγχείη (Π 74). καί οτι τώ 
άπαρεμφάτω αντί τοϋ προστακτικού κέχρηται (cf. V. ad 708 
et ρ. 14). και ότι τή έχομένη Αγαμέμνων αριστεύει. Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Κ.
1 άλλοι μέν παρά νηυσίν άριστήες Παναγαίών: 

παραιτητέον τονς γράφοντας ών έστί καί Ζηνόδοτος ώλλοι 
μέν (Cf. ad Β 1, Ar. 377). AB.
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5 ώς ό ότ αν αστράπτη πόσις Ήρης ήυκόμοιο — ■ 
6 τευχών ή πολύν όμβρον άθέσφατον ήέ χάλαζαν 
7 ή νιφετόν, οτε πέρ τε χιών έπάλυνεν άρουρας — 
9 ως πυκίν έν στηθεοσιν άνεστενάχιζ"Λγαμέμνων.

10 νειοθεν έκ κραδίης, τρομέοντο δέ οί φρένες έντός.
5: η διπλή, ότι παραβάλλει τόν στεναγμόν' ώ ς δ' ότ 

άν— ούτως και ή τού 'Λγαμέμνονος ψυχή έστέναζεν. καθ' 
έκαστα δέ ούκ έπεξείργασται, διότι ούκ εοτι πρός άπαντα ή 
εϊκών. Α.

6. Aristonicus sic fere videtur scripsisse: ότι νείφειν μέν 
το χιονίζειν, όμβρον δέ τόν ύετόν, χάλαζαν δέ τό έν ύετώ 
πεπηγός ύδωρ, διό νϋν διαοτέλλει έκαστον (Cf. ad Μ 280 
Ο 170). Nunc haec leguntur in A: ότι ύγιώς χρώμενοι νεί
φειν μέν λέγουσι τό χιονίζειν κτλ.

10 τρομέοντο·. ότι Ζηνόδοτος γράφει φοβ έοντο. 
τόν δέ φόβον ειωθε λέγειν Όμηρος τήν μετά φυγής δειλία- 
σιν (cf. ad zi 456). έλ’εγχεται δέ ό Ζηνόδοτος άμαρτάνων έκ 
τού ώς δ' αύτως Μενέλαον έχε τρόμος (25). Α.

13 αύλών συριγγών τ' ένοπήν, όμαδόν τ ανθρώ
πων: ή διπλή ότι ένθαδε και έπι τής όπλοποιίας τών αύ
λών μέμνηταΓ αύλοι φόρμιγγες τε βόων (Σ 495). Α. 
Ar. 198.

23 άμφϊ δ' έπειτα δα φο ινόν έέσσατο δέρμα 
λέοντ ος: ή διπλή ότι έπϊ τώ χιτώνι λεοντήν τέθεικεν άντϊ 
τής χλανίδος' διό και εξής (34) λέγει τόν δ' ε\ύ ρ' άμφ 
ώ μοισι τ ιθή μενον έντεα καλα. έντεα δέ άπό τού έν- 
τος εχειν τόν άνδρα (Ar. 147). και ότι ού καθοπλίζονται 
νΰκτωρ, αλλ ένεκα φυλακής ό μέν παρδαλήν ένδύεται (Me
nelaus ν. 29), οί δέ λεοντήν (praeter Agamemnonem Diome
des 177). Α. χλανίδος scr. L. pro άσπίδος, idem inseruit 
verba: ό μέν παρδαλήν ένδύεται.

25 ώς δ αύτως Μενέλαον έχε τρόμος: ή διπλή 
ότι άνταποδοτικόν έοτι τού άνω (10) [γράφειν] τρομέοντο 
δέ οί’ ή δέ άναφορά πρός Ζηνόδοτον. ABLV. γράφειν cor
ruptum est. An fuit πρός τήν Ζηνοδότου γραφήν^

27 πουλύν έφ υγρήν: ή διπλή πρός το σχήμα, ότι 
άρσενικώς, πουλύν υγρήν. Α. Cf. ρ. 31.

34 τόν df εΰρ' άμφ ώ μ ο ι σ ι τ ιθ ή μ εν ον εντεα
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καλά: ότι έντεα ε’ίρηκεν, ήν προσυνέσιακε λεοντήν (ν. 23). 
Α. Cf. Ar. 147. Cod. προσυνέσταλκε. Emend. Lehrs. Hero- 
dian. 460.

35 νηϊ παρά πρύμνη: ή διπλή ότι πτώσις ένήλ
λακται, άντι τοΰ παρά νηός πρύμνη. Α. Cf. ρ. 22.

37 τίφ&' ούτως ήθ-ειε κορύ σσεαι; ή τιν εταίρων
οτ ρυν έεις Τρώεσ σ ιν έπίσκοπον i
37: ή διπλή ότι τό ήθεϊε προσφώνησές έστι σεπτική 

νεωτέρου πρός πρεσβύτερον λεγομένη (Ar. 154). Α.
38: η διπλή ότι άντι τον ότρύνων. Α. Cf. ρ. 14.
κερδαλέης [βουλής) ή τις κεν έρύσσεται ή δε οαώσει 

45 ' Αργέ ίους καί νήας, έπεί Αιός έτ ράπετο φρύν.
44: ή διπλή ότι περισσός ό κέν σύνδεσμος, ή ρήμα 

ένήλλακται, αντί τού ήτις άν έρύσσαιτο (cf. ρ. 11). καί 
προς τό ένθάδε Σίσυφος εσκεν ό κέρδιστος [Ζ 153). 
Α. Ar. 123.

45 έπεί Αιός έτράπετο φρήν: ή διπλή ότι φανε- 
ρώς ό Ζευς έβοήδει τοϊς Ελλησι, πριν ίκετευθήναι υπό τής 
Θέτιδος' καί ότι τό ήμιστίχιον ο Ζηνόδοτος μετήνεγκεν έπί 
τόν Εκτορος λόγον κατά τήν κόλον μάχην [Θ 501) Α. 
Ar. 191 sq.

51 έργα δ έρεϊ; όσα φημί μελησέμεν ' Αργείοιοιν 
δη&ά τε καί δόλιχόν' τόσα γάρ κακά μήσατ 

'Αχαιούς.
51. 52: ά&ετοννται στίχοι δύο ότι παλιλλογεί ταντα 

(malim ότι παλιλλογεϊται)' δι άλλων γάρ προείρηται όσσ' 
Εκτωρ έρρεξε διίφιλος υίας 'Αχαιών (49). καί ότι έπί 
ταυτόν φέρει δη&ά καί δόλιχόν, καί ’Αριστοφανης προη- 
ύέτει. Α.

53 άλλ' ϊ&ι ννν, Αέαντα καί ' Ιδο μ εν ή α κάλεσσον 
ρίμφα &έων παρά νήας'
53: ότι έκ τούτων καί τών τοιούτων τά περί τού ναυ

στάθμου ό Αρίσταρχος έπραγματενσατο. ρητώς γαρ λέγε
ται πλησίον τον Αίαντος ό 'Ιδομενενς νενεωλκηκέναι. Α. 
Ar. 230.

56 έλθεϊν ές φυλάκων ιερόν τέλος: ότι οί γλωσσο
γράφοι (Ar. 44) ίερόν τέλος τό μέγα ταγμα. Α.
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65 αύθι μένειν: οτι τώ άηαρεμφατω αντί τον ηρος- 
τακτικοϋ, μένειν αντί τον μένε. Α. Cf. ρ. 14.

75 ηαρά ό' έ'ντεα notui λ έκειτο
α οηϊς καϊ όνο όοϋρε φαεινή τ ε τ ρυφά λεια.
75 : ότι έντεα ον ηάντα τά όηλα , άλλα κυρίως μεν 

άσηις και ηερικεφαλαΐα , τά όέ όόρατα κατ έηικράτειαν. Α. 
Ar. 147.

77 ηάρ όέ ζωστήρ κειτο ηαναίολος: ή όιηλή ότι 
όοκοϋσί τινες ταντον είναι ζώμα κα'ι ζωστήρα’ ονκ έ'οτι όέ, 
άλλά ζώμα καλεϊ τό ουναητόμενον ύηό τόν στατόν θώρακα, 
τό όέ έξωθεν σννόέον ηάντα ζωστήρα. και ότι τό ηαναίο- 
λον έηϊ τών λαμηόντων. Α. Post ουναητόμενον sequitur 
τή μίτρα, quod delendum esse monuit Lehrs. Ar. 125.

84 ηέ τιν ούρήων ό ιζή μένος ή τιν εταίρων: αθε- 
τείται ότι ουρήων βούλεται (sc. 6 όιασκευαστής} λέγειν τών 
φυλάκων, και ουκ έκράτηοε τοϋ αγήματος’ ονρον γάρ λέγει 
ως κούρον τον φύλακα, ουρία όέ τόν ήμίονον. καϊ ότι 
άκαιρος ή έρώτησις. Α.

98 μή τοι μέν καμάτω άόηκότες ήόέ καϊ ϋηνω
κοιμήσωντ αι: ή όιηλή ότι Ζηνόόοτος μή νοήσας τό 

σημαινόμενον γράφει άόηκότες ήόέι νηνω κοιμήοωνται. 
ετι όέ καϊ νϋν λέγομεν ϋηνου μεστόν ού τόν έξυηνωκότα, 
αλλά τόν ηολν το ύηνωτικόν έν αυτώ έχοντα. Α.

110 ήό' Αϊαντα ταχύν καϊ Φυλέος άλκιμον υιόν: 
ή όιηλή ότι ηλησίον τοϋ Λοκροΰ Αϊαντος ό Μεγης ένενεωλ- 
κηκει’ καϊ όιέσταλκε όέ, ηροσθεϊς ταχύν. ή όέ αναφορά 
ηρός τά ηερϊ (cod. τόν έηϊ) ναυστάθμου. Α. Corr. L. Ar. 230.

112 άντίθεον τ Αϊαντα καϊ ' Ιόο μενή α άνακτα: 
ηρος τά ηερϊ τοϋ ναυστάθμου, ότι ηλησίον ό Ίόομενεύς 
Αϊαντος τοϋ Τελαμωνίου ένενεωλκήκει. Α. Ar. 230.

116 σοϊ 0' οϊω έηέτ ρεψεν ηονέεσθαι: ή όιηλή ότι 
το ηονέεσθαι έηϊ τοϋ ένεργεϊν. Α. Ar. 87.

118 χρειω γαρ ίκάνεται ούκέτ ανεκτός: ή όιηλή 
ότι άνεκτος ή χρειώ , ούκ ανεκτή. Κ. Cf. ρ. 31.

127 ϊνα γάρ οφιν έηέφραόον ήγερέθεσθαι: ότι 
Ζηνόόοτος γράφει μίν (cf. ad Α 73). έοτι όέ ενικόν τό μίν, 
βούλεται όέ ο ηοιητής όιά τού σφίν αύτοϊς σημήναΐ. Α.

140 έκ ό’ ήλθε κλισϊης (Όόυσσεύς): σημειοϋνταί τινες
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οτι ένδον κα&εύδει Όδνσσενς, α’λλ’ ονχ ό Διομήδης’ έκτος 
από κλισίης (151). Α.

τον παρατάς ανέγειρε Γερήνιος ιπποτα Νέστωρ, 
158 λάξ ποδί κινήσας, ώτρν\νέ τε νείκεσέ τ άντην: 
ο αστερίσκος, ότι εντεύθεν εις την 'Οδύσσειαν (ο 45) με- 
τακειται επί τοΰ Πεισιστράτον, επί κλινιδίον κα&εύδοντος 
παρα Μενελάω. προς τΐ ούν ποδί, α’λλ’ ονχί τή χειρί', νΰν 
μεν γαρ εικότως επί τής γής κοιμώμενον ούτως εγείρει. Α. 
Alterum έπί (ante κλινιδίον) inserui.

164 σχέτλιός έσσι γεραιέ' σύ μέν πόνον ούποτε 
λήγεις: ή διπλή ότι σεπτικώς τό σχέτλιος καί ον μεμπτι- 
κώς, εις έαντόν αγνώμων (Ar. 148). καί ότι πόνον τήν ερ
γασίαν (Ar. 87). Α.

167 σύ δ' αμήχανος έσσι γεραιέ: ή διπλή ότι αμή
χανος δύο σημαίνει, έν μέν ανίκητος, έν δέ άντί τον πρός 
όν ονκ εστι μηχανην εύρειν. όπερ καί νΰν σημαίνει, ϊνα 
τών πόνων άποστή. Α. Ar. 149.

173 νΰν γάρ δη πάντεσσιν έπί ξνροΰ ισταται 
ακμής: ή διπλή ότι άντί τον τά πραγματα ημών τριχος 
ήρτηται, ο έστιν έν έσχατο: κινδύνω έστιν καί έπί όξντητος 
κινδύνων, μεταφορικώς. Α.

175 Λϊαντα ταχύν καί Φνλέος νίόν: ή διπλή, ότι 
διαστέλλει τώ έπι&έτω τόν Λοκρόν τοΰ Τελαμωνίον, καί προς 
Ζηνόδοτον γράφοντα έκει (7’239) Φνλείδην τε Μέγην τε, 
τόν Φνλείδην οίόμειον όνομα κύριον. Α.
187 τών νήδνμος ύπνος άπό βλεφάροιιν όλωλει, 

νύκτα φνλασ οομένοισι κακήν' πεδίον δέγάραίεί 
τετράφαθ-', όππότ έπί Τρώσήν άίοιεν ιόντων.
187 : ή διπλή ότι σαφώς τό νήδνμος ούν τών. καί έπί 

τών αμφιβόλων ονν ούτως γράφεται. Α. cf. ad Β 2.
188 φνλαοσομένοιοι: ή διπλή ότι αντί τον φνλασ-, 

οονσι, παθητικόν άντί ένεργητικοΰ. Κ. Cf. ρ. 2.
189 : ή διπλή ότι ον λέγει όππότ άκούοιεν τών Τρωων 

έπιόντων, τότε πρός τό πεδίον τετραμμένοι ήσαν’ ουδέ γαρ 
έπεληλύ&εισαν" άλλα φοβούμενοι, μή έπελεΰοονται οι Τρώες, 
τετραμμένοι ήσαν πρός τό πεδίον. Α.

195 όσοι κεκλήατο βονλήν: ότι έλλείπει η εις, ϊν 
ή εις βονλήν. Α. Cf. ρ. 26.
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199 έν καθαρώ, οθι δή νεκύων διεφαίνετο χώρος: 
πρός Ίστρον, ότι ού '.γέγονε νεκρών άναίρεσις. Α. Κ 298, 
Θ 491. Eodem pertinet observatio de abjectis cadaveribus 
K 469. L.

ω φίλοι, ούκ αν δή τις άνήρ πεπίθοιθ' έώ αυτού 
205 θυμώ τολμήεντι: ή διπλή ότι κατά τό πλήρες τα 
τοιαντα εκφέρει έώ αυτού καί άλλ’ έμον αυτού χρεϊος 
(β 45) καί τά τοιαντα καί έπί τών πληθυντικών αυτών 
γάρ σφετέρησιν (α 7). τό γάρ αυτού καί αυτών κοινόν 
έστιν έπίταγμα τών τριών προσώπων. Α. Ar. 9.

άσσα τε μητιόωσ ι μετά σφΐσιν, ή μεμάασιν
αύθι μένειν παρά νηυοίν άπόπροθεν, ήε πόλιν 

210 άψ αναχωρήσουσιν, έπεί δαμάσσαντό γ’ .Αχαιούς.
20 8.209.210: αστερίσκοι, ότι κακώς έν τοϊς μετά ταΰτα 

(409) κεϊνται, ότε τόν Αόλωνα συλλαμβάνουσιν οί περί Αιο- 
μήδη. Α.
215 τών πάντων οι έκαστος όιν δώσουσι μέλαιναν 

θήλυν ύπόρρηνον: ή διπλή ότι ή μέν έπαγγελία τού 
δώρου ρητή, τό δέ αποτέλεσμα ύποσεσιώπηται' δει δέ ήμας 
συνεκδέξασθαι (cf. ad 571). Α.

συν τε δυ έρχομένω, καί τε προ ό τοΰ ένόησεν 
225 όππως κέρδος έη' μούνος δ' εϊ πέρ τε νόηση, 

άλλά τέ οί βράσσων τε νόος, λεπτή δέ τε μήτις. 
224: ή διπλή προς τό σχήμα, ότι όμοιόν έστιν έκείνω 

άμφω δ' έζομένω (Γ* 210). συνερχόμενοι δύο άντι τοΰ 
συνερχομένων. ένιοι δέ μή νοήσαντες τό ν προςτιθέασι, 
κακώς. Α. Cf. ρ. 19.

225 εϊ πέρ τε: ή διπλή ότι περισσός ό τέ. Α. Cf. ρ.34 
et Ar. 17.

226: ή διπλή ότι οί γλωσσογράφοι (Ar. 45) βράσσων 
αντί τού έλάσσων, από τού βραχύς, άλλ’ ούδαμοΰ κέχρηται 
τουτω Ομηρος, αποδοτέον ουν βρασσόμενος, ταρασσόμενος 
διά τό δέος, ουχ έστηκώς διά τήν άγωνίαν (cf. ρ. 3). άπαξ 
δέ ένταύθα κέχρηται τή λέξει. Α. Verba από τού βραχύς, 
αλλ’ — inserui.

231 ό τλήμων Οδυσεύς: ή διπλή ότι τλήμονα οί 
νεώτεροι τόν άτυχή, ο δέ Όμηρος τόν τλητικόν , τόν ύπο- 
μενητικόν- Α. Ar. 99.
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240 ώς εφαϋ·, εδδεισεν δέ περί ξαν&ώΜενελάω: 
ά&ετεϊται, ότι ηερισσός ό στίχος καϊ ηαρέλκων, καί μ^&ηι- 
λεγόμενος άηαρτίζει την διάνοιαν- ή δέ διηλή ότι εξω&εν 
έκ τοϋ ίδιον ηροσωηου αναφωνεί, ως και τό νήηιος, ον δ' 
άρ' εμελλε κακάς νηό κήρας άλύζας {Μ 113). ουδέ 
εν τή Ζηνοδότου δέ ήν- Α.

242 εί μεν δή εταρόν γε κελεύετε μ αντον έλε- 
σ&αι: ότι εταρον νϋν ου φίλον άλλα συνεργόν λέγει, ή δέ 
αναφορα προς τό έταιρίσσαιτο (2V456), άντϊ τοϋ σννερ
γόν λάβοι (Ar. 122). Α.
252 άστρα δέ δήπροβέβηκε, παρώχηκεν δέ π λέων ννξ 

τών δνο μοιραων, τριτατηδ'ετι μοίρα λέλειπται.
252: ή διηλή διά τό πολυ&ρΰλλητον ζήτημα και τάς 

γεγοννίας άποδόσεις. Α. Cf. ad I 71.
253: ά&ετεΐται, ότι αύταρκες το κεφαλαιωδώς είηεϊν 

άστρα δέ δη π ρ ο β έ β ηκ ε’ το γαρ τοϋ καιρού τούτο απαι
τεί' τό δέ προςδιασαφεΐν κατά τό άκριβές τό παρεληλν&ος 
καϊ τό περιλειπόμενον, ώσηερ άοτρονόμον τινός. ονγ^ Ομη
ρικόν δέ καϊ τό τών δύο- οι δύο μέν γάρ λέγει καϊ τούς 
δύο, τών δυο δέ ή τοΐς δνο ουκ εστιν εύρεΐν παρ' 'Ομήρω. 
Ζηνόδοτος ουδέ (ita pro δέ jam Bekk.) εγραφεν, 'Αριστοφά
νης ή&έτει. Α.

258 [κυνέην) ταυρείην αφαλόν τε καϊ άλοφον: ή 
διηλή ότι κυνέην μέν καταχρηστικώς τήν in ταυρείου δέρ
ματος , αφαλόν δέ καϊ άλοφον κατ' έπιτήδευσιν, ϊνα λαν- 
&άνη' φαλοι γάρ τά έηι τών περικεφαλαιών λαμηρά ασπι- 
δίοκια , λόφοι δέ αϊ τριχώσεις. Α.

265 μέσση δ' ένϊ πίλος άρήρει (in galea Ulixis): ή 
διηλή ότι τό κοινόν καϊ συμβεβηκός ταΐς περικεφαλαίαις 
είηόντος τού ηοιητού, ζωγράφοι καϊ πλάοται ηιλίον έηέ&ε- 
σαν τώ Όδυοσεΐ. Α. Ar. 187.
266 τήν ρά ηοτ έξ Έλεώνος Άμύ ντορος Όρμενίδαο 

έζέλετ Αυτολυκος ηυκινόν δόμον αντιτορήαας, 
Σκάνδειαν δ' άρα δώκε Κυ^ηρίω 'Αμφιδάμαντι.
266 'Αμ ύ ντ ο ρ ο ς: ή διηλή ότι ομώνυμος ούτος τώ 

τοϋ Φοίνικας ηατρϊ, Βοιωτός" 'Ελεώνος δέ ηόλεως. Α.
268 Σκάνδειαν δ' άρα: ή διηλή ότι ούτως είηεν άντϊ 

τού εις Σκάνδειαν άηέστειλεν, ώς ηεν&ετο γαρ Κύηρον
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δέ (y/21, ubi ν.) αντί τον eig Κύπρον ήκούετο διά τό διαγ- 
γέλλεσ&αι έκ τόπου εις τόπον. Α. Cf. ad ν. 381, Ar. 140 
Cur medio ήκούετο usus sit pro a<tivo, dicere nequeo. Quod 
vitiose scriptum putarem (praesertim quum apud Apollon. constr. 
288, 4 sit τό πευ&ετο — σημαίνον τό ήκουε) nisi praeter 
hunc locum bis legeretur A 21 Π 515.

277 Xαϊρε δέ τώ όρνι&' Όδυσεύ ς: ότι έπι τώ όρ~ 
νι&ι. καί έν'Οδύσσεια καί τέ σφιν ιαΐνομαι είσορόωοα 
(τ 537)· έπ' αύτοϊς (cod. αυτώ). Α. Cf. ρ. 27.
281 δός δέ πάλιν έπ'ι νήας έυκλείας άφικεσ&αι, 

ρέξαντας μέγα έργον, ό κε Τρώεσσι μελήσει. 
281: ή διπλή, ότι τό πάλιν άντι τον εις τονπίοω {λτ.

100), καί ότι Ιακόν τό συοτέλλειν , εύκλειας καί δυακλέα' 
οί δέ 'Αττικοί έκτεΐνονσι τά τοιαντα (cf. ad Β 115). Α.

282: η διπλή ότι ό κέ (cod. καί} σύνδεσμος περιττός. 
Α. Cf. ρ. 11.

286 ό\τε τε προ Αχαιών άγγελος ήει: ή διπλή 
ότι ή πρό αντί τής υπέρ. Α. Cf. ρ. 28.
297 βαν ρ ϊμεν ώς τε λέοντε δύω διά νύκτα μέλαιναν 

άμ φονον, άν νέκυας, διά τ' εντεα καί μέλαν αΐμα.
298 διά τ έντεα καί μέλαν αίμα: ή διπλή ότι έν- 

τεν&εν τό ήμιοτίχιον μετενήνεκται εις τόν έπ'ι Πατρόκλω 
αγώνα περί τών μονομαχονντων 'ψαύση δ ένδίνων διά 
τ' έντεα ( Ψ 806). καί ότι πτώσις ένήλλακται δι έντέων 
καί μέλανος αίματος (cf. ρ. 21.). καί πρός Ιατρόν, ότι ού 
γέγονε νεκρών άναίρεοις, εί μή άπαξ,. Α.
299 ουδέ μέν ουδέ Τρώας ά γήνορας εϊασ Εκτωρ 

εύδειν —; ή διπλή (ad 299) ότι ουγ^ ώς ή τών έπών 
έγει τάξις, ούτω καί τά πράγματα, ου γάρ προεληλυ&οτων 
ήδη τών περί Όδυσσέα καλεϊ τους προβουλονς ο Εκτωρ, 
αλλα κα&' όν καιρόν καί ό Αγαμέμνων' οϋτω γάρ καί έαυ- 
τοίς συμπεοοννται οί απεσταλμένοι: διο καί αντιδιασταλτι- 
κώς λέγει, ουδέ μην ούδέ ό "Εκτωρ εϊασε τούς Τρώας εϋδειν Α.

317 αύτάρ ό (Dolon) μοΰνος έην μετά πέντε κα- 
σιγνήτησιν: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράψει κασιγνή- 
ιοιαι. παραιρείται δέ τό πιθανόν του ποιητού' ου γάρ 
μετά άρσένων αύτόν τε&ραμμένον παρίστηοιν , οίς έξισού-

12
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μένος άν εις ανδρείαν έτράπη. τό τε παρακείμενον μάχε
ται' πώς γαρ ετι μονος ήν, εί πέντε ήσαν\ Α.
321 άλλέ άγε μοιτό σκήπτρονάνάσγεο καί μοι όμοοοον 

ή μέν τους ϊππουςτε και άρματα ποικίλα χαλκώ 
δωσέμε ν, οΐ' φορέουσιν άμν μονά Πηλείωνα.
321 τό σκήπτρο ν'. άντι τοΰ τούτο τό σκήπτρον (cf. 

ρ. 30.). έφόρει δέ "Εκτωρ έπεϊ έδημηγορει (ν. ad Σ 505, 
ψ 568). Α.

322 τ^ούς ίππους: ή διπλή οτι τό τούς ούκ εοτιν 
άρ&ρον, αλλ' άντι τού τούτους παρείληπται έν τάξει αντω
νυμίας· Α. Cod. έν τάξει άρ&ρου. Corr. L. Cf. ρ. 30.
326 ό&ι που μέλλουοιν άριστοί

βουλάς β ουλεύ ειν — μέλλουοιν: αντϊ τού έοί- 
καοι· καϊ ούτως άεϊ κέχρηται τή λέξει. Α. Ar. 124.

330 μ ή μέν τοϊς ϊπποιοιν άνήρέποχήσεται άλ
λος: καϊ νΰν (ν. ad 323) τοϊς άντι τοΰ τοΰτοις τοϊς ϊπποις, 
ώστε έξω&εν προολαμβάνειν δέον τό τοϊς άρ&ρον. Α. Cf. ρ. 30.

332 ώς φάτο, καί ρ έπίορκον έπ ώ μο σ ε, τον δ 
όρό&υνεν: τούτο εξω&εν έπιπεερώνηται (cf. ad 240), όρκον 
έπίορκον ώμοσεν, ούχ οίον έκουσίως, «λλα διά τό μη απο- 
τελεσ&ήναι τούτο όπερ ώμοοεν· Α.

335 κρατϊ δ έπι κτιδέην κυνέην, έ'λε δ οξυν 
ά κοντά: ή διπλή ότι νύν μέν άμφίβολον πότερον κτιδέην 
ή συναλοιφήν έκδεκτέον, ίκτιδέην' διά μέντοι τών εξής άναμ- 
φισβητήτως κτιδέην λέγει' τοΰ δ' από μέν κτιδέην κυ
νέην (458). Α.

338 άλΧ ,ότ ε δη ρ ϊππων τε καϊ άνδρών κάλλιφ 
όμιλ\ον: ή διπλή οτι νΰν μέν όμιλον τό πλήθος καϊ ά&ροισμα 
τών Τρώων λέγει, έν μέν ούν τή ' Γλιάδι πυκνότερον τήν 
μάχην όμιλον καλεϊ, έν Όδυσσεία δέ τό ά&ροισμα. Α. Ar. 147.

ονκ οΐδ ή νήεσσιν έπ ίοκοπ ο ς ή μετ έρη σ ιν, 
343 ή τινά σύλησών νεκύων κατατ ε &νηώτων.

343: ό αστερίσκος, ότι ένταΰ&α καλώς ό στίχος τέτακται, 
μετά ταΰτα (387) οΰκέτι, λεγόμενος πρός Λόλωνα· Α.

347 αίεί μιν έπϊ νήας από στρατοφι π ροτ ι ε ι- 
λεϊν: ή διπλή ότι άπαρεμφάτω άντι προστακτικού κέχρηται. 
Α. Cf. ρ. 14.

351 όοοον τ έπϊ ούρα πέλονται: πρός τό σχήμα,
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πέλονται άντι τοϋ πέλεται, ομοίως τώ ουδ' ευήρε έρετμα, 
τά τε πτερά νηυοί πέλονται (λ 125). Α. Cf. ρ. 15.

353 έλκέμεναι νειοΐο βαθείης πηκτόν άροτρον: 
ή διπλή ότι ελλείπει ή διά, διά νειοιο. Α. Cf. ρ. 26.

354 τώ μεν έπεδραμέτην: ή διπλή ότι τό μεν έπι- 
δραμεΐν τίθησιν, ότε ον γινώσκει ό διωκόμενος, ότε δέ γι~ 
νωσκει, διώκειν και διάξαι. Α. Αγ. 132.
355 έ'λπέτο γάρ κατά θυμόν άποστρέψοντ ας εταίρους 

έκ Τρώων ιέναι πάλιν Εκτ ορος οτρνναντος.
356: ή διπλή , ότι τό πάλιν ουναπτέον τώ αποστρέψον- 

τας, ϊνα ή εις τονπίσω άποστρέψοντας. Α. „haec vocabu
lorum conjungendi ratio falsa“ Ar. p. 100.

λαιψηρά δέ γούνατ ένώμα
359 (ρευγ έ μεναι' τοι 0f αϊψα διώκειν ορμηθησαν: 

ή διπλή ότι νϋν όρθώς διώκειν λεγει, ότε φεύγει έπιγνοϋς 
αυτούς πολεμίους όντας. Α. Ar. 132.
360 ώς δ' ότε καρχαρόδοντ ε δύω κϋνε, είδότε θήρης, 

ή κεμάδ' ήέ λαγωόν έπεί γ ετ ον έμμενές αίεί —: 
Aristonicus sic fere scripserat: ή διπλή, ότι τό έπείγετον 

άντι τοϋ έπείγητον συνεσταλμένως. Nunc leguntur haec: η 
διπλή ότι τώ έπείγετον όριστικώ άντι υποτακτικού τού έπεί
γητον. Α. At primum his nominibus modorum numquam uti- 
lur Aristonicus, deinde hos correptos conjunctivos vere con
junctivos esse intellexit. Cf. p. 13.

364 λαού άποτ μ ή ξαντέ δ ι ω κ ετ ο ν έ μ μ ε ν έ ς α ί ε ί: 
ότι τό διώκετον σημαίνει διώκουσιν , ού τό έδιω-
κέτην (cod. διωκέτην), ώς Ερατοσθένης· εστιν ούν τόν ζ/ό- 
λωνα διώκουσιν άντι τού έδίωκον, όν τρόπον αί μέν αλε- 
τρεΰουοι μΰλης έπι {η 104) άντι τον ήλέτρευον· Α. Cf. 
ad Ν 346 Σ 583 et ρ. 4. Verba inclusa aliena esse videntur.

372 ή ρα, καί έγγ^ος άφήκ εν, έκών δ ή μ ά ρτ αν ε 
(ρωτάς: ή διπλή, ότι θέλοντες ζήτημα ποιεϊν μεταγράφουσι 
τό ήμιοτίγιον ούτως καί βάλεν ουδ' ά φαμαρτ ε ν, έκων δ 
ήμάρτανε φωτός. καί λύουοιν έξωθεν προσλαμ βανοντες 
ιόν άν σύδεσμον' καί βάλεν, ουδ αφάμαρτεν άν, έκων δ 
ήμάρτανεν. άγνοούσι μέντοι ότι Όμηρος το βαλεϊν έπί 
τού έπιτυχεϊν τίθησιν. Α. Ar. ρ. 211.

378 ζωγρεΐτ, αυτάρ έγών εμέ λύνομαι: ή διπλή
12 *
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ότι παρά τό σννη&ες (sc. ή μιν) έξενήνοχεν, έμέ λυοομαι 
άντϊ τοΰ έμαντόν. Α.

381 εϊ κεν έμέ ζωόν πεπν&οιτ έπϊ νηυσϊν'Αχαιών: 
ή διπλή ότι έπϊ τον άκονσαι άει τάσσει τήν λέξιν (Ar. Ιοί), 
καϊ ότι συνή&ως αναδιπλώσει κέχρηται, πεπν&οιτο αντϊ τον 
πν&οιτο (cf. ρ. 11). Α.

383 &άρσει, μηδέ τι τοι &άνατος καταΟν μιος 
έστω: ή διπλή ότι τό κατα&νμιος έν&νμιος, ονχ ως ημείς. 
Α. Ar. 149.

ή σ Εκτωρ προέηκε διασκοπιάσ&αι εκαστα 
νήας επι γλαφυράςΐ ή σ αντόν &υμος ανήκεν;

387 ή τινά σύλησών νεκνων κατατε&νηωτων;
387: [ή διπλή ν. Pluyg. ρ. 8]. οτι έκ τών έπάνω (343) 

ό)δε μετάκειται, ήδη παρεληλυ&οτων αντών τονς νεκρούς, 
καϊ ό Όδυσσευς άσννετος εσται πρόφασιν αυτώ πορίζων. 
ή&έτει καϊ Αριστοφάνης. Κ.
397 ή ήδη χείρεσσιν ύφ' ήμετέρησι δαμέντ ες

φνξιν βονλεν ουσι μετά σφίσιν, ούδ έ&έλουσιν 
νύκτα φνλασσέμεναι, καματω αδηκοτες αινώ.
398: ότι όντως γραπτέον β ουλενουοι καϊ έ&έλουσι 

(cod. Όέλονσή’ τό γάρ σφίσιν έν τώ περί τινων έστι λόγω 
(cf. ad Ο 138), άντϊ τον αύτοϊς, ώ άκόλου&α δει είναι τά 
ρήματα.

ταντα ό ' Αριστονικος περϊ τής γραφής τούτης φησΐ, 
διπλήν βάλλων τώ στίχω' έν μέντοι τή τετραλογία Νεμε- 
σίωνος (Ar. 35 not.) όντως ενρον περϊ τών στίχων τούτων' 
τών παρακειμένων οβελών ονκ εστιν αιτίαν ενρεϊν διά τών 
’ Αρισταρχείων νπομνημάτων. Άμμώνιος δέ ό Άριστάρχειος 
πρώτον μέν στιγμαΐς φηοϊ τόν Άρίσταρχον παραοημειώσα- 
σ&αι αντονς, είτα δέ καϊ τέλειον έξελεΐν (h. e. primum du
bitationis signis notasse, deinde prorsus statuisse spurios esse 
et obelo signandos L. cf. Ar. 362), τάχα διά τό έπϊ δευτέρου 
προσώπου τό σφίσι τετάχ&αι (sc. si scribatur βουλενοιτε et 
έ&έλοιτε} καϊ άνω&εν (310) μετενηνέχΰαι. Α.

415 (Hector) βουλάς βουλενει &είου παρα οήματι 
”Ιλον: παρά οήματι f παρά τώ τάφω’ ήν γαρ μέοοον κάπ 
πεδίον {Α 167). άπέχει δέ τής πόλεως και τών νεαν τέ 
ίσον. Α. Fluxit certe ex Aristonico: v. ad A 167.
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xal Λέλεγες καί Καύκωνες δΐοί τε Πελασγοί, 
430 πρός Θνμβρης δ' έλαχον Λύκιοι Μυοοί τ' άγέ-

ρωχο ι
και Φρύγες ίππο μ αχοί και Μ ή ονες ίηπ οκορυοτα ί.
429 : ή διπλή οτι ώς ύστερον έληλυ&ότων τούτων μνη

μονεύει, ώς κα/ τών περί τόν Ρήσον’ ούδεμίαν γαρ αυτών 
δια τοΰ καταλόγου μνήμην πεποίηται. Α.

430: ή διπλή ότι οΰ μόνον έπϊ 'Ροδίων (5 654) χρήται 
τώ αγέρωχοι, ένεκα τον άγείρειν τήν όχήν , τουτέστι την 
τροφήν, αλλ' έπϊ Μνοών και Τρώων (Γ 36) οίον γεραοχων, 
σεμνών και έντιμων. Α.

431: ή διπλή ότι ετέρους τών Τρώων οίδε τούς Φρύγας 
(Ar. 238)" καϊ ότι "Ομηρος ονκ οιδε καλουμένους Λυδούς 
άλλα Μήονας. πρός τά περϊ ηλικίας 'Ησιόδου. Α. Edd. 
περϊ Κιλικίας, corr. Lehrs. Herodian. 454. ηλικίας in cod. 
esse affirmat Pluygers. p. 11.

445 ήέ κατ' αίσαν εειπον έν ύμϊν ήε καϊ ούκί: 
πρός τό ούκί, ότι ύγιώς διά τον ψιλού αντιστοίχου (cf. ad 
Β 238). Α. Huc pertinet ?; διπλή , quae in praecedens scho- 
lium, quod Didymi est, irrepsit. Ar. 17.

447 μή δη μοι φύξιν γε /Ιόλων έμβά λλεο &υμώ 
(Diomedes loquitur); ή διπλή ότι ζητείται πώς τό όνομα εγνω' 
διό τινες ανέγνωσαν δολών ώς νοών. εξής μέντοι γε πάλιν 
λέγει ον ς νώι πίφαυοκε Λόλων ον έπ έ φν ο μ ε ν (478). 
είκος δέ τινων γινωοκεσ&αι ονοματα ώς άν δεκαετούς γε
γονότος χρόνου, καϊ μάλιστα τοΰ Λολωνος’ ήν γάρ κήρυκος 
υιός, πολύχρυσος πολύ χαλκός (315). Α. Cf. ad Τ 390.

458 τον δ' άπό μέν κτιδέην κυνέην κεφαλή φιν 
έλοντο: η διπλή ότι κτιδέην λέγει ρητώς, χωρίς τοΰ ϊ 
(335). Α.
460 καϊ τά γ' ’Α&ηνα ίη ληίτιδι δϊος Όδυσσεύς

ύψόο' άν έσ χε&ε χειρί, καϊ εύ χό μεν ο ς έπος ηνδα.
460 ληίτιδι: λαφυραγωγώ, πολεμική, ή τή παραιτία 

γιγνομένη τον λείαν λαβεΐν. Α. Certe ex Aristarcho deriva
tum est: v. sch. γ 71 et Ar. 198 not.

461: ή διπλή ότι συνήθως ήμϊν νΰν κέχρηται τώ ευχό
μενος. Α. Ar. 150.
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466 δέ e λ ο ν δ' έπι σή μά τ' ή διπλή οτι οέ'& ηκεν:
ήμεϊς λέγομεν δήλον , αντός είπε διελών δέελον. Α.

τώ δέ βάτην προτέρω διά τ' έντεα και μέλαν αίμ α, 
470 αίψα δ' έπι Θρακών ανδρών τέλος ίξον Ιοντες.

469: ή διπλή ότι τό προτέρω αντί τον εμπροο&εν, το- 
πικώς' και ότι έρριμμένοι είο'ιν [οΰτοί] οί νεκροί (ν. ad 199)" 
καί ότι αντί τον δι έντέων καί αίματος (cf. ρ. 21). Α. οϋτοι 
alienum est. L.

470: ή διπλή ότι τέλος καί ννν τό τάγμα. Α. Ar. 152.
473 δ ί ζυγές ίπποι: ή διπλή ότι ουνωρΐοιν έχρώντο' 

διό δίζυγες. Α. Αν. 196.
476 τόν δ' Όδυσενς προπάροι&εν ί δών Λιο μήδεΐ 

δείξε ν’. ή '.διπλή ότι και έν Ιλιαδι ννν το προπάροι&εν 
έπί χρόνου τέταγεν, ονχ^ ώς οί χωρίζοντες έν Οδυοοεία μό
νον, έν Ίλιάδι δέ τοπικώς (Ar. 120). Α.

478 ονς νώιν π Iφαυσκε Λολων, όν έπέφνο μεν 
ή μ εις (Ulixes loquitur): ή διπλή ότι έπίοταται τό τον ζ/ό- 
λωνος όνομα καί ένταΰ&α (cf. ad 447). Α.

480 έοτ άμεν αι μέλεον σνν τεύχεο ιν: η διπλή ότι 
οί νεώτεροι μέλεον τόν άτυχή, ό δέ "Ομηρος αντί τοϋ μα- 
ταίως. Α. Ar. 103.
485 wff δέ λέων μήλοιοιν άσημάντοιοιν έπελΰών, 

αίγεοιν ή όίεσσι, κακά φ ρονέων έν ορον ο η, 
ώς μέν Θρήικας άνδρας έπώχετο Τυδέος υιός, 
όερρα δυώδεκ επεφνεν. άτά ρ πολν μητ ι ς' Οδυοσεύς, 
ον τινα Τυδείδης άορι πλήξειε παραοτας,

490 τόν ’δ Όδυσενς μετόπιο&ε λαβών ποδός έξερύ-
σ αοκεν.

485: ή διπλή 'ότι μήλα οί νεώτεροι πάντα τά τετρά
ποδα, Ομβρος δέ αΐγας καί όις' μήλύ όιές τε καί αίγες 
[ι 184 et 486). Α. Ar. 108.

486: ή διπλή ότι έπεξηγε Ιται τίνα τά μήλα. Α. Ar. 108.
488: η διπλή ότι χωρίς του 'Ρήσου δώδεκα εταίρους 

αντον αναιρεί, άλλ' οϋ ονν αύτώ δώδεκα, ώς τινες. Α.
490: η διπλή ότι ιδίως προειπών αταρ π ολϋ μητ ι ς 

Ο δυ ο ο ε ύ ς, έπενήνοχεν αυτόν τό όνομα, τόν δ' Όδυ- 
οενς’ καί ότι ό δέ σύνδεσμος περιττός (cf. ρ. 33). Α.

ά λλ' ότε δή βασιλήα κιχήοατο Τυδέος, υιός,
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495 τόν τ ριςκα ιδέκατον μ ελιηδέα -ΰυμόν άπηύ ρα: 
διπλή ότι νυν μεν τοϊς δώδεκα Θραξϊν έπαρι&μεϊ τόν 

Ρήσον, προς το τρειςκαιδέκατον ο κ ο 7ΐ ό ν (561). και ότι 
έν οχήματι έξήνεγκε, τόν τρεισκαιδέκατον τήν "ψυχήν αφείλετο 
(cf. ρ. 21). Α. Verba πρός τό ante τρειςκαιδέκατον ins. L.

κακόν γάρ όναρ κεφαλήφιν έπέοτη, 
497 τήν νύκτ, Οίνείδαο πάις, δια μήτιν ' Δ&ήνης.

497: α&ετεϊται^ ότι κα'ι τη συν&έοει ευτελής" και μή 
ρη&έντος δέ νοείται ότι ως όναρ έφΐοταται τώ Ρήοω ό Διο
μήδης. και τό διά μήτιν Ά&ήνης λυπεί" μάλλον γάρ δια 
τήν Δόλωνος απαγγελίαν. Α.

■ 499 ούν δ' ήειρεν ίμάσι, και έξήλαυνεν ομίλου 
(equos): ή διπλή ότι καϊ νΰν όμιλον τό ά&ροισμα εϊπεν 
(Ar. 147). διά τήν περίοτασιν δέ άναγκαο&έντες έ7ΐϊ γυμνοϊς 
τοϊς ϊπποις κα&ίζουσιν οί ήρωες, ουναρτήοαντες αυτούς τοϊς 
ϊμάοι' καϊ μιμείται τό γινόμενον έν ταΐς ταραγαϊς (Ar. 198). Α.

αυταρ ο μερμήριζε μόνων ότι κύντατον ερδοι, 
ή ό γε δίφρον έλων, ό&ι ποικίλα τεύχε' εκειτο, 

505 ρυμού έξερύοι ή έκφέροι ύψόσ άείρας,
ή έτι τών πλεόνων Θρηκών από &υμόν ελοιτο.
505: ή διπλή ότι πρός έν ληπτέον μέρος τό λεγόμενον 

έκ τού’ ή όγε δίφρον έλών— ρυμού έξερύοι ή έκφέ- 
ροι υψόσ άείρας’ έοτι γάρ ή τόν δίφρον έκ τού ρυμού 
λαβόμενος έξέλκοι, ή μετέωρον άρας έξενέγκοι, ώστε τόπερϊ 
τού δίφρου μέρος έχειν. πρός τούτο δέ άντιδιέσταλκεν ή 
έτι τών πλεόνων Θρηκών. Α. Cod. πρός τι ληπτέον et 
ώςτε περϊ τού δίφρου μέρος. Corr. Lehrs. Herodian. 458: 
„nisi forte ώστε περϊ τό τού δίφρου μέρος έχειν.u — Equi
dem malim: ώστε τό περϊ τού δίφρου έν μέρος εχειν.

515 ουδ αλα ο σ κ ο π ί η ν είχ άργυρότοξος 'Δπόλ- 
λων". ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει αλαόν σκοπιήν 
(Ar. 55)’. Α.

ο δ έξ ύπνου άνορούσας
520 ώς ϊδε χώρον έρημον ό& έοτασαν ώκέες ίπποι, 

άνδρας τ ασπαίροντας έν αργαλέησι φονήσιν, 
ωμωξέν τ άρ έπειτα.
520: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος έναλλάξ τόν τρίτον πρώ>- 

τον τί&ησιν ο δ έξ ύπνου άνορούσας ωμωξέν τ άρ'
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έπειτα —ώς ϊδε γώρον έρήμον— αν^ρας τ ασπαι- 
ροντας. πρώτα ίδόντα έδει κλαΐειν. Α. Cod. Ζηνόδο
τος τό εναλλάξ τώ τόπω τούτα). Corr. L.

528 έναρα βροτόεττα: ή διπλή ότι περιεκτικώς καί 
τά τόξα και τό δόρυ εναρα εϊρηκε ούν τοϊς άλλοις. κυρίως 
δέ εναρα λέγεται οίς ένάρηρε τά σώματα κα'ι ένήρμοσται, 
Οώραξ και κυνέα κα'ι κνημϊδες. AD. Ar. 147.

531 Νέοτωρ δέ πρώτος κτύπον άιε, φωνησέν 
τ ε. Nestoris qui primus sonitum ungularum percipiat, sensus 
senio nequaquam hebetatos esse apparet: v. ad Λ 636.

εϊπ' άγε μ' ώ πολύαιν Όδυοεύ, μέγα κΰδος 
' Λ γαιών,

545 όππως τούςδ' ϊππους λάβετον: ή διπλή ότι 
Ζηνοδοτος γράφει λαβέτην. εοτι δέ τούτο τρίτου προ
σώπου αντί τού έλαβον’ λέγει δέ νϋν πρός αυτούς. Α.

546 ή τις ο φωε (equos) π όρ εν & εός άντ ι β ολή ο ας: 
η διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει οφώι. τούτο δέ τίθεται 
άντϊ τού υμείς ή υμάς, ών ουδέτερον αρμόζει, τό δε σφωέ' 
έοτι γάρ αυτούς τούς δύο. Α.

τόν δέ οφιν άνακτ άγαμός Διομήδης 
560 έκτανε, πάρ δ' έτάρους δυο κ α ί δεκ α πάντας 

άρ ίοτ ους.
τον τ ρισκαιδέκατον σκοπόν εϊλομεν έγγύ&ι 

νηών.
559: η διπλή οτι ιδίως τον άνακτα αύτοϊς αντί τού 

αυτών. Α. Cf. p. 22.
561: ή διπλή ότι τοϊς δώδεκα Θραξί τόν δόλωνα έπα- 

ρι&μεΐ γωρίοας τόν Ρήσον διά τών προειρημένων τόν δέ 
οφιν άνακτ άγα&ος Διομήδης, πλανη&έντες δέτινες 
γράφουσιν τόν τετρακαιδέκατον σκοπόν εϊλομεν. Δ. 
570 νηί δ' ένί πρύμνη εναρα βροτόεντα ζΐόλωνος

&ήκ' Όδυσεύς, όφρ ίρόν έτοιμαοαΐατ Ά&ήνη.
570 νηί ό ένί πρύμνη: η διπλή, ότι αντί τού νεώς 

πρύμνη (cf. ρ. 22)' καί ότι κοινώς (cf. ad 528) τά εναρα. Β. 
Quae sequuntur apud Villoison., huc translata sunt ex adn. ad 528.

571: ή διπλή ότι περί μέν τής Όυσίας σαφώς λέγει, 
περί δέ τής δόσεως τών δώρων έσιώπησεν, άρκεο&είς τώ άνω 
κεφαλαιωδώς ειρημένφ (cf. ad 215). Λ.
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573 (lavabant) κνήμας τε ίδέ λόφον άμ φ ι n μη- 
ρονς: η όιηλή οτι λόφον αντον ννν τόν τένοντα’ ϊν&εν και ιν 
Οδνοοεία (ζ 169) καταλοφάδειαν (sic) άντι τον κατά τον τένοντα. 

574 ανταρ έηεί οφιν κύμα &αλάοοης ϊδρώ ηολλον
ν ι ψεν αηο χρωτ ό ς: ή διηλή ότι δοτική αντί γενικής 

έχρήοατο. Α. sc. οφίν pro οφών. Cf. ρ. 22.
577 τι» δε λοεοοαμένω και αλειψα μένω λίη έλαίω 

δείηνω έφιζανέτην, άηό δέ κρητή ρος Λ&ήνη 
ηλείον άφνσοόμενοι λεϊβον μελιηδέα οίνον.
578: η διηλή ότι έηϊ ηάντων τούτο νοητέον, ονκ έηϊ 

μόνον Λιομήδονς καϊ Όδνοοέως. καϊ ότι ήριοτοηοιούντο 
(nh. e. ex sensu Homerico“ Ar. 132) · ή γάρ ηρωινή έηέοτη. Α.

579 η λ είον’. ή διηλή ότι άντϊ τον ηλήρες (sic)· τό δε 
ονγκριτικόν, άηό τον ηλείων, ηλειόνος. Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Λ.
4 (ερίία) ηολέ μο ιο τέρας μετά χερ σϊν εχο υ σ α ν: 

ή διηλή ότι ηολέμοιο τέρας τόν είδωλοηοιονμενον ηόλεμον, 
τόν ποιητικόν τον ένεργονμένον ηολέμον, ως καϊ έν άλλοις 
[Ε 593) κνδοιμού εϊδωλόν φησι τήν Έννω εχειν · ή μιν 
εχονοα κνδοιμον ά να ι δέα. Α.

5 στή δ' έη Όδνοοήος μεγακήτεϊ νηϊ μελαίνη, 
ή ρ' έν μεσσάτω εοκε γεγωνέμεν άμφοτέρωοε, 
ήμέν έη Αϊαντος κλιοίας Τελαμωνιάδαο 
ηδ' έη ’^γιλλήος, τοί ρ έσχατα νήας έίσας 
εϊρνοαν, ήνορέη ηΐσννοι καϊ κάρτεϊ γειρών.
6: η διηλή ηρος τα ηερϊ τον νανοτά&μον, ότι έν μέσω 

τάς τού Οδνσσέως νηοτι&εται, έφ έκατέρον δέ κέρατος τάς 
' Λ/ιλλέως καϊ Αϊαντος. Α. Ar. 230.

11 ’Λχαιοϊοιν δέ μέγα ο&ένος έμβαλ' έκάστω: ή 
διηλή ότι διά τό ηλαττώο&αι κατα τήν κόλον μάγην νύν 
μέγα σθένος έκάοτω έντί&ηοι ηρός τό ηολεμειν, ονχ ϊνα 
μέ] εις οίκον άνακομιο&ώσιν, ως ό διαοκενάσας (Ar. 350) 
τονς εξής. Α. Inseruimus μή post ϊνα.

13 τοΐοι δ" άφαρ ηόλεμος γλνκΐων γένετ ήέ νέεο&αι 
έν νηνοϊ γλαφνρήοι φίλην ές ηατρίδα γαιαν- 
13: οντος καϊ ο έ^ής αδετοννται. ηαρακεινται δέ άστε-
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ρίσκοι, οτι κατά την Β ραψωδίαν (453) όρ&ώς κεΐνται, οτι 
ελπίδας έ'σχον ανακομιδής έπί τήν πατρίδα, καί παρα Αρι- 
στοφάνει δέ ή&ετούντο, παρά Ζηνοδοτω δέ ουδέ ησαν. Α.

έν δ' αυτός (Agamemnon) έδύ σατο νώ ροπ α χ αλκόν. 
17 κνημίδα ς μέν πρώτα περί κνή μη σ ιν εΰηκεν: ή 

διπλή ότι έπανείληφεν έξεργαστικώτερον τά περί τών οπλι
σμών τού Αγαμέμνονος, προεπιτηδεύων αυτού τήν άρι
στείαν (cf. ad ν. 30 et 545.). Α. προεπιτηδεύων corr. Lehrs. 
Herodian. 459 pro προσεπιδεσμεύων.

21 πεύ&ετο γάρ (Cinyras) Κύπρον δέ μέγα κλέος, 
ούν εκ .Αχαιοί

ές Τροίην νήεσσιν άναπλεύσεα&αι έμελλαν.
21: ή διπλή ότι ούτως ε’ίρηκεν εις Κύπρον ήκοΰετο (cf. 

ad Κ 268), διά τό εις τόπον έκ τόπου διαγγέλλεσ&αι, όμοιον 
τώ Σκάνδειαν δ’ άρα δώκε [Κ 268). Α. Ar. 140.

22: ή διπλή ότι ανάπλουν τόν έκ Πελοπόννησου εις 
Τροίαν πλούν λέγει, k. Ar. 119.

27 (dracones in lorica) ϊρισσιν έοικότες: ή διπλή 
ότι Ζηνόδοτος γράψει Έρ ίδεσσιν. ούκ εστι δέ η αυτή Έρις 
καί ' ύρις κα&' Ομηρον, ώς ύπέλαβεν. Α.

άμφί δ’ άρ’ ώμοισιν βάλετο ξίφος' έν δέ οί ήλοι 
30 χρύσειοι πάμφαινον: η διπλή ότι νύν μέν χρυ- 

σόηλον, έν άλλοις δέ (5 45) αργυρόηλον. ήτοι κατ έπιφο- 
ράν, ή διά τήν άριστείαν κοσμεί διαφορωτέρα πανοπλία. Α. 
Cf. ad Β 45, Ar. ρ. 363. — Haec autem sic intelligo: χρυ- 
σόηλος hic casu dictum, ut in talibus impetu libidinis poeticae 
modo huc modo illuc poetae feruntur; aut quod nunc ejus 
άριστείαν cantaturus est, consilio et sciens nunc omnia ejus 
arma exquisitiora facit, itaque et gladium. Hanc subtilem di
stinctionem illic ad B neglexit. L.

32 άν δ’ ελετ άμφιβροτην πολυδαίδαλον άσπίδα 
&ούριν; ή διπλή ότι άνδρομήκεις αι άσπίδες. προ δέ τής 
περικεφαλαίας αναλαμβάνει την άσπίδα, ώς άν δι άναφορέων 
χρωμένων ταΐς άσπίσιν. ο δέ Ζηνόδοτος έπι τού 'Αλεξάν
δρου {Γ 334) τόν οπλισμόν ένήλλαχεν- Α. Ar. 194.

36 τή δ' έπί μέν Γοργώ — Notatus fuerit propter no
minativum Γοργώ, ad refutandum Zenodotum qui Θ 349 scri
pserat Γοργόνος, quasi a Γοργών.
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38 τής 3’ έξ αργΰρεος τ ε λ α μώ ν ήν' ότι έκ τελα- 
μώνων αι άσπίδες ήρτηντο. Α. Ar. 194.

εϊλετο δάλκιμα δονρε δύω, κεκορυ&μένα χκλκω, 
οξέα’ τήλε δέ χαλκός απ’ αύτόφιν ουράν ον εϊσω

45 λάμπ'. έπι δ' έγδονπησ αν 'Λ&ηνα ίη τε καί ' Ηρη, 
τιμώσαι βασιλήα πολυχρν σοιο Μυκήνης.
43 εϊλετο δ άλκιμα δοϋρε: ή διπλή ότι κα'ι έπι της 

Αλεξάνδρου μονομαχίας (Γ 18) τό όμοιον. Α. Ar. 194.
44 ουρανόν εϊσω: ή διπλή ότι άντι τοΰ εις ουρανόν 

(cf. ρ. 28). καί οτι, όταν έπ’ Άχιλλέως λέγη ώς τον χαλ
κός έλαμπε (X 32), νοητέον από τον δόρατος τήν λαμ
πηδόνα άντανγεΐν' τά γάρ άλλα χρυσά εϊχεν. Α.

45 έγδούπησαν: ή διπλή ότι διά τό μέτρον παρά- 
κειται τό γ' τόν δέ δοϋπον ονκ άν εϊποι γδούπον· Α.

46 : ή διπλή ότι νυν ένικώς τήν Μυκήνην (Αγ.241). καί 
ότι έν Μυκήναις τά Άγαμέμνονος βασίλεια, ονκ έν Αργεί, 
ως οί νεώτεροι (Ar. 179). Α.

ήνιόχω μέν έπειτα έώ έπέτελλεν έκαστος
ϊππους εύ κατά κόσμον έρυκέμεν αν έπί τάφρω 

49 αυτοί δέ πρυλέες ούν τεΰχεσι &ωρηχ&έντες —.· 
ή διπλή ότι φανερώς πρυλέες οί πεζοί' άντιδιέσταλκε γάρ 
τονς Ιππείς. Α. Ar. 123.

51 φ&άν δέ μέγ' ίππήων έπί τάφρω κοσμη&έντε ς, 
ίππήες δ' ολίγον μετεκία&ον.
51: ή διπλή πρός τό δοκοϋν μάχεσϋαΐ' εί γάρ μεγάλως 

έφ&ασαν, πώς οί ιππείς ολίγον μετεκία&ον [αυτών]; λέγει 
δέ φ&αν δέ μέγα χρονικώς, αντί τοΰ πολλώ χρόνω προέ- 
λαβον, ολίγον δέ μετεκία&ον τοπικώς, οίον όλίγω τόπω διε- 
στώτες μετ' αυτούς έκιον. Α. αυτών alienum est.

52 ολίγον: ή διπλή ότι τώ τόπφ καί τή τάξει, ού τώ 
χρόνω. Α.

κατά δ υψό^εν ήκεν έέρσας (Jupiter) 
αϊματι μυδαλέας έξ αί&έρος, ούνεκ' εμελλεν

55 πολλάς ίφ &ΐμους κεφαλάς Αιδι π ρο ιάψε ιν.
54: ή διπλή ότι δοκεί σημείον είναι, όταν έπιψεκάση, 

οι'χ όταν ϋση' καί ότι τό έμελλε πάλιν αντί τον έώκει 
(Ar 125). Α.

55: ή διπλή ότι ενταύθα μέν γράφειν κεφαλάς ούδέν
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κωλύει, περιφραστικώς άπό μέρους τών όλων σημαινομένων. 
κατά δέ τό τής Ιλιάδος προοίμιον [Αδ) ονκ ένδέχεται, έπι- 
φερομένου τον αντους δε έλώρια. Α.

56 Τρώες δ' α ν θ' έτέ ρωθεν έ π ϊ θ ρ ω σ μ ώ π εδ ί ο ιο: 
ότι κοινον έπϊ τούτων (malim τούτον) τό έδωρήσσοντο (quod 
inest in θωρηχθέντες 49). Α. Ar. 359.

62 ο ίο ς δ έκ νεφέων άναφαίνετα ι ον λ ιος ά στ ή ρ: 
ή διπλή ότι τινές γράφουσιν αύλιος, ό έστιν έσπέριος, 
πρός ον αυλΐζεται τά ζώα. καϊ Καλλίμαχος ός δυθμήν 
εισι μετ' ηελίου. εστι δέ άλνπως καϊ εις άνάπαυσιν 
άγων τα ζώα. γραπτέον ονν ούλιον, ϊνα τόν τον κυνός 
σημαίνη, τόν φθοροποιόν καϊ λαμπρότατου, ω καϊ τόν' Αχιλ~ 
λέα όμοιοι’ λάμφ ώςτ άστήρ ός ρά τ' όπώρης εΐσιν 
(X 26). Α.

65 π α ς δ’ άρα χαλκώ
λάμφ ώς τε στ ε ροπή — πάς: σημειούνταί τινές 

ότι τούτο άντί τον όλος. Α.
οί δ' ώς τ ά μητή ρ ε ς ενάντιοι άλλ ή λοισιν

68 όγμον έλαννωσιν: η διπλή ότι τό έλαύνωσι τυπτωσι’ 
καϊ τίθησιν έπϊ τής έκ χειρός πληγής το έλάσαι. Α. Ar. 78.

71 ονδ’ ετεροι μνωοντ ολοοΐο φοβοιο: ή διπλή 
ότι φόβον τήν φυγήν, όν δέ ημείς φόβον, δέος λέγει. Κ 
Ar. 89.

72 ισας δ νσμί\νη κεφαλάς εχεν: ή διπλή ότι 
Άρίαταρχος νσμίνη γράφει χωρίς τού Ί’ φησι γάρ, ή τε 
τών 'Ελλήνων νσμίνη καϊ βαρβάρων ίσοκέφαλος ήν· Α.

75 οί δ άλλοι ον σφιν πάρεσαν θεοί: ή διπλή πρός 
τήν εξής άθέτησιν’ ού γάρ ήσαν έπϊ τού αντοϋ πάντες οί θεοί. Κ

πάντες δ' ητ ιόωντο κελαινεφέα Κρον ί ων α, 
οννεκ άρα Τρώεσσιν έβούλετο κνδος όρέξαι.

80 τών μέν άρ’ ούκ άλέγιζε πατήρ’ ό δέ νόσφι 
λιασθείς

τών άλλων άπανευθε καθέζετο κνδεϊ γαίων, 
είσο ροών Τρωων τε πόλιν καϊ νήας Αχαιών 
χαλκού τε στεροπήν, όλλυντ ας τ’ όλλυμένονς τε. 
78—83: άθετούνται στίχοι εξ, ότι ψεύδος’ ον γάρ <)'ΰ- 

νανται πάντες τον Αα αίτιάσθαι βοηθούντα τοϊς Τρωοίν, 
άλΧ οί τών Ελλήνων βοηθοί. καϊ τό ό δέ νόσφι λια- 
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σ&είς τών άλλων αη ά ν ευ & ε κα ίλέζετ ο ώς έπί ταύιό 
συνη&ροισμένων αυτών λέγει' προείρηκε όέ οί ό' άλλοι 
οϋ σφιν η ά ρεσ αν &εοί (75). άπο τε τοϋ Όλυμπου οϋ 
παρεισάγεται θεωρών την έηϊ τής Τροίας μάχην, άλ)έ από 
τής Ιόης, ό&εν όιά τών εξής (183) μεταβαίνει εις αυτόν. Λ.

86 η μος ’όέ ό ρυτό μ ο ς περ άνήρ όπλίσσατ ο 
ό εΐπν ον: ότι Ζηνόόοτος γράφει όόρπον. οϋ λέγει όέ 
όείπνον τήν εσπερινήν τροφήν νΰν, άλλα όεϊπνον καλεΐ ο 
ημείς άριστον’ κα&' ήν ώραν και ο όρυτόμος άριστοποιεΐται 
(Ar. 132), ήγουν ό υλοτόμος, ο ξυλοτόμος' όρϋν γάρ έκάλουν 
οί παλαιοί από τοϋ άρχαιοτέρου πάν όένόρον (Ar. 153). Α.

έλε ό' άνόρα Βιάνορα ποιμένα λαών,
93 αυτόν, έπειτα ό' εταίρον Όιλήα πλήξιππον: 

τ όιπλϋ ότι τό έπειτα άντϊ τοϋ μετά ταϋτα. πρός τό αυ
τάρ έπειτ Λϊας τε μέγας (7 169). Α. Ar. 154.

94 ήτοι όγ έξ ϊππωνκατεπάλμενοςάντίος εστη'. 
ή όιηλή ότι όΰο προ&έαεις παρειληφεν, κατά, από, τής 
έτέρας άρκοϋσης (cf. ρ.27). Α. Legitne igitur καταπάλμενος^ 

οϋόέ στεφάνη όόρυ οί σχέ&ε χαλκόβά ρεια, 
97 α’λλα όι αυτής ήλ&ε καί όοτέου, εγκέφαλος όέ

ένόονάπας πεπάλακτο' όάμασσε όέ μιν μεμαώτα.
97: ή όιπλή ότι 'Απολλώνιος ποιεί εγκέφαλον όέ (ita 

recte Villois.), καί τόν εξής ά&ετεί. Α.
καζ τους μέν λίπεν αύ&ι άναξ άνόρών Αγα

μέμνων
100 στή&εσι παμφαίνοντας έπεί περίόυσε χιτώνας: 
ή όιπλή ότι έν τισι γράφεται έπεί κλυτά τεύχε' άπηΰρα. 
έσονται όέ αυτοί οί νεκροί τοΐς στή&εσι παμφαίνοντες' οϋ 
λέγει όέ τούτο, άλλα τούς έπί τοΐς στή&εσι παμφαίνοντας 
χιτώνας. Α.
101 ανταρ ό βή ρΆσόν τε καί Αντιφον έξεναρίξων — 
104 Αντιφος αύ παρέβασκέ περικλυτός' ώ ποτ

' Αχιλλεΰς
105 "Ιόης έν κνη μοΐσ ι όίόη μόσχοιο λϋγοισιν,
106 πο ι μαί νοντ έπ ό εσσ ι λα βών, καί έλυσεν αποίν ων.

104 ώ: ή όιπλή ότι Ζηνόόοτος γράφει όν. μήποτε όέ 
πεπλάνηται, γεγραμμένου τού ο ύπ άρχαικής σημασίας
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αντϊ τού ώ, ηροο&εις το ν' εστι γάρ ηερι δυείν δ λόγος, 
διό καϊ έηιφέρει καϊ γάρ σφε η άρο ς η αρά νηυο ίν (Π1). 
καϊ ότι οί μαχόμενοι (una in curru stantium ii qui pugnabant 
L.) ηαραβάται ήσαν. A.

106 ηοιμαίνοντ’: ή διηλή ότι τό ηλήρες ηοιμαί- 
νοντε. Ζηνόδοτος δέ εοικε δέγεσ&αι ηοιμαίνοντα ' και γάρ 
όν ηοτε γράφει. Α.

τον μεν νηερ μαζοίο κατά στήθος βάλε δουρί, 
109 Αντ ιφον αύ ηαρά ούς ελασε ξίφει, έκ δ' εβαλ' 

ϊη η ων.
109 Λντιφον: η διηλή ότι έηανείληφε τό όνομα διά 

το ηροειρηκέναι δυο (καϊ ηρός τό ηροτερον άηήντησεν) ϊνα 
σαφηνίση κατά τίνα τόηον έκάτερος έηλήγη.
111 καϊ γάρ σφε ηάρος ηαρά νηυσϊ &οήοιν

είδεν — 111: ή διηλή ότι σφέ άντϊ τοΰ αΰιοΰς" καϊ 
οΰκ εοτι ηερϊ ενός ό λόγος. ή δέ αναφορά ηρός Ζηνόδο
τον (104). Α.

116 ή δ' εί ηέρ τε τύχη σι μα λα σχεδόν: ή διηλή 
ότι δύναται έκατέρως άναγινωσκεσ&αι, καϊ κατά διαστολήν 
τνχησι καϊ τετϋχηοι ώς λελάχωοι. Α. Cf. ρ. 11, not. 1.

121 vn Άργείοιοι φέβοντο’. ή διηλή ότι άντϊ τού 
νη 'Αρχείων (cf. ρ. 23). ηαλιν δέ φέβοντο άντϊ τού εφευ- 
γον. Κ. Ar. 89.

124 χρυσόν ’Λλεξάνδροιο δεδεγ μένος, αγλαά 
δώρα: ή διηλή ηρός το οημαινόμενον, έηεί έοτι τό λεγόμε
νον χρυσά δώρα. Α. Cod. ή διηλή έηεϊ ηρός τό σημ. έστι etc. 
Corr. L. — Cf. p. 32.

128 έκ γάρ σφεας χειρών φύγον ηνία σιγα
λό εντα: ή διηλή ότι τή αιτιατική (σφέας) αντϊ τής γενι
κής, αντϊ τού αυτών. Α. Cf. ρ. 21 not. 1.

130 ' Λτ ρεΐδης. τώ δ' αύτ έκ δίφρου γου να ζέ- 
ο&ην: ή διηλή ότι δυωδεκαούλλαβος ό στίχος, καϊ σηανΐως 
χρήται, ως καϊ έν'Οδυοσεία τώ δ έν Μεσσήνη ξυμβλή- 
την άλλήλο ι ιν (φ 15). ή δέ άναφορά ηρός έηίκριοιν τής 
στιχοηοιΐας, ότι ευτελείς τή κατασκευή δοκοϋοιν είναι οι 
τοιούτοι. καϊ ότι τό γουναζέο&ην καταχρηστικώς άντϊ τού 
ίκέτευον. Α.

142 νύν μέν δή τού ηατρός άεικέα τίοετε λώ-
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βην: η διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει ον πατρος. εστι δέ 
ενικόν τον έαυτής ή τον εαυτού, όπερ ούχ αρμόζει, ελλεί
πει δέ ή πρόθεσις, καί εοτιν άντι τον περί τον πατρός. 
AV. Cf. ρ. 26.

144 δουρί βαλών πρός στήθος' ό δ' ύπτιος ου
δέ ι έρείσθη: ή διπλή ότι άπό τής πληγής, ονκ έπι την 
πληγήν πίπτει. Α. Cf. ad Ε 68.

147 όλμον δ' ώς έσσευε κυλίνδεσ θαι δι ομίλου', 
ή διπλή ότι άπαξ ένταΰθα κέχρηται' καί ότι καί έν Ιλιάδι 
εύτελέσι κέχρηται λεξιδίοις, ού μόνον έν Οδυσσεία, χοίνικος 
{τ 28) καί λύχνου (ib. 34). πρός τούς χωρίζοντας. Α. In
serui καί ante έν Ίλιάδι.

155 ως δ' οτε πϋρ άίδηλον έν αξύλω έμπέση 
ύλη', ή διπλή πρός τήν άξνλον ότι πολλάς έκδοχάς εσχηκεν. 
οί μέν γάρ τήν θρυώδη άποδεδώκασιν, οί δέ τήν πολνξυ- 
λον. βέλτιον δέ άφ ής ονδείς έξυλίσατο, ώς'Ησίοδος τήλε 
γάρ άξυλίη κατεπύθετο κήλεα νηών (Markscheifel 
ρ. 382). Α. ’

163 Εκτορα δ' έκ βελέων νπ'μγε Ζεύς εκ τε 
κο'νίης: ή έκ νΰν έπίπαν είναι άντί τού έκτος κεϊται. ού
τως ονν καί έν Όδυσσεία κεϊται θάνατος δέ έ ξ ά λ ο ς 
α’,ύτώ (λ 134) Α. Verba non sunt Aristonici, sed rem esse 
putaverim. L. Cf. p. 28.
166 οί δέ παρ’ Ιλου σήμα παλαιού Λαρδαν ίδαο 

μέσσον καπ πεδίον, παρ' έρινεόν έσσεύοντο.
166: ή διπλή πρός τό περί τού ναυστάθμου διάγραμμα' 

τό γάρ Ιλου σήμα κατά μέσον είναι φησιν έν τώ πεδίω 
(Ar. 231). Α. έν quod est apud Villois. excidit apud Bekk.

173 άς τε λέων έφόβησε: ή διπλή ότι άντί τού εις 
φυγήν ετρεψεν (Ar. 89). Α.
179 πολλοί δέ πρηνείς τε καί ύπτιοι έκπεσον ίππων 

Άτρείδεω νπό χεροί' περιπρό γάρ έγχεϊ θΰεν.
179. 180: άθετούνται άμφότ εροι, καί αστερίσκοι παρά- 

κεινται, ότι κατά τήν Πατρόκλου αριστείαν τάξιν έχουσι, 
νΰν δέ ού' προείρηται γάρ πολλοί δ έ ρ ι αυχέν ε ς ϊπποι 
κε ί ν' όχεα κροτάλιζον ανα πτολέμοιο γεφύρας 
(159). Ζηνόδοτος ούκ έγραφεν' Αριστοφάνης δέ ήθέτειτόν 
Άτρείδεω ύπό χερσίν. Α. Alteri quidem horum versuum
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respondet Π 699: Πατρόκλου νηό χεροί' ηεριηρό γαρ έγγεΐ 
θϋεν. Alteri autem qui respondeat nunc nullus invenitur. 
Aut igitur erravit Aristonicus aut quod verisimilius, in libro 
sexto decimo locum aliquem aliter legit ac nos hodie (for
tasse v. 379).

τότε δ ή ρα ηατήρ ανδρών τε θεών τε
183 Ίδης έν κορυφήοι καθέζετο ηιδηέοσης: ή 

διηλή ότι διά τούτων ουνίοτησι τόν Αία έηϊ τήν Ίδην ηε- 
ηορευμένον έκτου Όλΰμηον.Α. Pertinet ad athetesin vs.78sqq.

186 βάοκ ϊθι Ίρι ταχεία: ή διηλή ότι ον κατ’ έηί- 
θετον τό ταχεία, αλλ' αντ'ι τοϋ ταχέως, οίον και τότε μοι 
χάνοι ενρεΐα χθων {/1 182). Α. Cf. ρ. 29.
191 αυτάρ έηεί κ ή δουρϊ τυηεϊς ή βλή μένος ίώ

εις ϊηηονς άλεται.
191 : ή διηλή ηρός τήν διαφοράν τον τνψαι καί βαλεΐν. 

Α. Ar. 62.
192 άλεται: ή διηλή ότι άντϊ τον άληται. Α. Cf. ρ. 13.
196 βή δέ κατ' Ίδαίων όρέων εις Ίλιον ίρήν: 

ή διηλή ότι θηλνκώς τήν Ίλιον. καϊ ότι ννν γραηιέον 
κατ' Ίδαίων όρέων. όταν δέ άηό τής Ίδης έηϊ τόν 
Όλνμηον β ή δ' έ^Ίδαίων όρέων έηϊ μακρόν 'Ολνμ- 
ηον [Θ 410), ώς άη ϊοου έη ίσον. Α.

201 Ζενς με ηατήρ ηροεηκε τεϊν τάδε μυθή- 
οασθαιζ οημειοΰνταί τινες ότι έν ϊοω τώ (cod. τον} οοί 
ή τε'ιν. Α.

217 ηρώτος ορονο’, έθελεν δέ ηολν ηρομάχε- 
οθαι άη α ντ ων: ηρός τό έθελεν, ότι δια ηαντός αηό τον 
ε άρχεται ηαρά τώ ηοιητή. η δέ αναφορά ηρός τό μήτε 
ον Πηλέ ιδή θ ελε {Α 277) ότι έγκλιτέον τήν άνάγωοιν, 
ϊν ή έθελε. Α.
218 έοηετε ννν μοι μοϋοαι Όλύμηια δώματ έχονοαι, 
219 ός τις δή ηρώτος Αγαμέμνονος άντίος ηλθεν — 
221 Ίφιδάμας ’ Α ντ ην ο ρ ΐ δης: ή διηλή ότι ώς έμηνευ- 
οθεϊς άνταηοδέδωκε καθάηερ έν αρχή τής Ιλιαδος, τίςτάρ 
οφωε θεών {Α 8), ελτα Αητούς καϊ Αιός νιος. Α.

226 (Κιοοής) αντον μιν κατέρυκε, διδου δ' ό γε 
θυγατέρα ήν' ή διηλή ότι όμοιος ό γάμος Αιομηδους καϊ 
'Ιφιδάμαντος' άμφότεροι γάρ μητρός αδελφας έγαμηοαν , ό
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μέν Λίγιάλειαν τήν 'Λδράοτου, Ίφιδάμας δέ Κισοέως θυ
γατέρα , ών Θεανοΰς υιός τής Κισσέως. Α.
234 Ίφ ιδά μας δέ κατα ζώνην ΰώρηκος ένερθε

νύξί έηι δ αυτός ερεισε.
234: ή διηλή ότι ού λέγει δια τού &ώρακος ενερ&εν 

εντός έλώρακος, αλλά κατά ζώνην &ώρακος, τήν Ό^ωρακοζωνην 
λεγομένην' τό δέ ενερ&εν εις τό κάτω μέρος τής &ωρακο- 
ζώνης, ώς όταν λέγη ννξε δέ μιν κατά γεϊρα μέσην 
άγ κώνος ε ν ε ρ & ε ν (252), ούγ ύηοκάτω τοΰ άγκώνος, άλλά 
κατά τό ένερ&ε μέρος τού άγκώνος. ABL. In Aristarcho ρ. 127 
Lehrs. etiam sequentia Aristonico tribuit: ό δέ λόγος οντος, 
τής ^ωρακοζώνης εις τό κάτω μέρος ενυξεν. Nunc autem 
pleraque ejusmodi additamenta, quae ab ό de λόγος ούτος in
cipere solent, Aristonici sententiam in brevius contractam de- 
nuo repetentia, aliis tribuenda esse existimat.

244 ηρώθτ εκατόν βοΰς δώκεν, έηειτα δέ χίλι 
ύηέστη: ή διηλή ότι θρέμματα (cod. &ρέμμα} έδίδοσαν οί 
μνηστευόμενοι ηρός τήν έξήγησιν τών άλφεοιβοίων ηαρ&έ- 
νοιν (Σ 593), ότι είσίν αί άλφαίνονσαι βόας, ό έστιν εύ- 
ρίσκουσαι. Α. Ar. 198.

252 ννξε δέ μιν κατά γεϊρα μέσην, άγκώνος 
ένερ&εν'. ή διηλή ότι ου λέγει ύηοκάτω τοΰ άγκώνος, άλλά 
κατά τό ένερ&ε μέρος τοΰ άγκώνος. καί έν τοϊς έηάνω 
Ίφιδάμας δέ κατά ζώνην &ώρηκος ένερ&εν (234). Α. 
Αγ. 127.

256 α νεμ οτ ρε φ έ ς έγγος’. ή διηλή ότι διά τον άνε- 
μοτρεφές βούλεται σημαΐνειν τό εύτονον’ τά γάρ έν ενη- 
νέμω γωρίω φυόμενα εύτονα γίνεται, ηαλλόμενα καί κρα- 
δαινόμενα. διό καί τήν '/ίγιλλέως μελιάν Ώηλίου έκ κο- 
ρυφής λέγει τετμήσ&αι [Π 144). Α.

νη 'Ατρείδη βασιλήι
263 ηότμον άναηλήσαντες — 262: ή διηλή ότι 

αντί τοΰ ύη Ατρείδαν βασιλέως, ηρός τήν μεταληψιν τής 
ητώσεως. Α. Cf. ρ. 23.

266 όφρα οί αίμ' έτι ϋερμόν άνήνοϋεν έξ ώτεί
λής’. ή διηλή ότι τήν έκ γειρός ηληγην ώτειλήν λέγει, ηαρά 
τό ούτάσαι. Α. Ar. 69.

270 μογοστ όκοι ΕίλείΟ υιαι: ή διηλή ότι ηοτέ 
13
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μέν ένικώς , ποτέ δέ πληθυντικώς Είλει&υΐ ας λέγει· aQl~ 
■θμόν δέ αυτών ουδέ ονόματα παραδίδωοιν, ώσπερ ουδέ Μου
σών. Ειλείθυιαι δέ Λιός και'Ηρας θυγατέρες, τών τοκε
τών προϊστάμενοι. Α. Ar. 186.

281 ούκ ά κοντέ: ή διπλή ότι διά τοΰ εναντίου το 
εναντίον. Α. Ar. 14.

302 καϊ Λόλοπα Κλυτ ίδην καϊ Οφέλτιον ή δ' 
Μ γ έλαον (Hector interfecit): ή διπλή πρός τήν ομωνυμίαν, 
ότι καϊ τών Τρώων έστι Λόλοψ" τόφρα δέ τώ έ π ό ρ ου σ ε 
Μ ό λ ο τμ αιχμής ευ είδώς, Λα μπ ετ ί δης (0525), Λάμ- 
που υιός τοΰ Πριάμου αδελφού. καϊ τών μνηστήρων εις 
’Λγέλαος (ν 321). ΑΒ.
305 ώς οπότε νέφεα Ζέφυρος οτυφελίξη

άργεοτάο Νότοιο, βαθείη λαίλαπι τύπτων: προς 
τό σημαινόμενον, ότι τά συνιστάμενα υπό τού Λευκονότου 
νέφη ό Ζέφυρος διατινάσσει. Α.

307: ή διπλή οτι — ν. Ar. ρ. 17.
314 άλλ’ άγε δεύρο πέπον παρ’ έ μ’ ϊστασο (Ulixes 

Diomedem alloquitur): σημειούνταί τινες ότι άριστείαν εν
ταύθα Όδυσσέως παράγει, τό δέ δεύρο εις τούτον τόν 
τόπον. Α.

319: ή διπλή ότι βόλεται αντϊ τού βούλεται. Α.
326 π α λι V ο ρμ έ νω: ή διπλή ότι αντϊ τού οπίσω όρ- 

μώντες ώς παλιμπλαγχθέντες {Λ 59). Α. όπίσω pro όπι
σθεν scr. Lehrs. Ar. 100.

328 ένθ’ έλέτην δίφρον τε καϊ άνέρε δήμου 
άρίοτω: ή διπλή ότι ουλληπτικώς ε’ίρηκεν έλέτην, καϊ κοι
νόν ποιεί τού έτέρου τό κατόρθωμα. έστι δέ Λιομήδης μο- 
νος ό άνελών' επιφέρει γούν (333) τούς μέν Τυδεΐδης. Α. 
333 τούς μέν Τυδεΐδης δουρικλειτός Λιο μηδης

θυμού καϊ ψυγγής κεκαδών κλυτά τεύχε άπηύρα: 
ή διπλή ότι διά τούτου συνίσταται ό Λιομήδης μόνος [ό] 
ανηρηκώς τούς προειρημένους. Α.

350 καϊ βάλεν ούδ’ άφάμαρτε: σημειούνταί τινες, 
ότι ούτως εϊρηται καϊ έπέτυχεν. (Ar. 73). Nota cod. deest. 
355 στή δέ γννξ έριπών, καϊ έρείσατο χειρι παγείη 

γαίης' άμφϊ δέ όσσε κελαινή νύξ έκαλυψεν.
356: ό οβελός καϊ ό άστερίοκος, ότι έν άλλοι τόποι
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(Ε 309) ορ&ώς κεϊται, ένταν·θα δέ ον' ον γέγονε γάρ σφο
δρά πληγή, ως επ' Αινείαν' ον ΰλάσαε δέ οι κοτύλην 
(Ε 307)· πώς ονν έοκοτώ&η; Α. Cod. Αϊαντος pro Αίνείον. 
Verba ένταϋ&α δέ ον inserui.

η, καί Παιον ΐ δην δουρικλντόν έξενάριζεν.
ανταρ Αλέξανδρος, ‘Ελένης πόοις ήνκόμοιο, 

370 Τυδείδη έπι τόξα τιτ αί νέτο, ποιμένι λαών- 
373 ήτοι δ μέν &ώρηκα Άγαστρόφον ίφ&ίμοιο

αϊνντ απο στή&εσφι παναίολον ασπίδα τ ώμων, 
375 και κόρν&α βριαρήν' ό τόξον πήχνν άνελκεν

και βάλεν' ον δ' άρα μινάλιον βέλος’έκφνγε χειρός.
368: η διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει έ ξ εν α ριξεν σνν- 

τελικώς. άρτι δέ έμελλε σκνλενειν' επιφέρει γονν ήτοι ο 
μέν &ώρηκα 'Αγαστρόφον ίφ&ί μοιο (373). διά τον ζ 
ονν γραπτέον παρατατικώς· σκνλεύοντα γάρ αντον βάλλει ό 
Αλέξανδρος. Α. Cf. ρ. 5.

376: ή διπλή ότι τό βάλεν άντι τον έπέτνχεν (Ar. 73) 
κοα ότι έν σχήματι εϊρηκεν, ονδέ άλιον αντον έξέφνγε τής 
χειρός — Α. Supplendum : άντι τού αντον τήν γεΐρα. Cf. ρ. 20.

385 τοξότα, λωβητή ρ, κέραι αγλαέ, παρ&ενοπϊπα: 
ή διπλή ότι κέραι ου τή τριχι ψιλώς, άλλ' εμπλοκής τι γέ
νος’ εις κέρατος τρόπον άνεπλέκοντο οί αρχαίοι. Σώφρων 
κορώνας άν δ ον μεν οι (fr. 97 Ahrens). καί οί Ά&ηναϊοι 
τέττιγας ένεπλέκοντο’ καί παρ' ‘Ομήρω πλοχμοί θ·’ οι 
χρνσώ τε καί αργνρω [Ρ 52). ένιοι δέ, τώ τόξω άγαλ- 
λόμενε’ προείρηκε δέ τοξότα λωβητήρ. Α.

387 ονκ άν τοι χραί ο μ η ο ι β ιός: άντι τον γηραιό μοι. 
\. Cf. ρ. 9.

390 κωφόν γαρ βέλος ανδρός αναλκιδος οντι- 
δανοϊο: ή διπλή ότι κατα μεταφοράν από τον κατά τήν 
άκοήν έπί τό κατά τήν άφήν κωφόν τό ανεπαίσ&ητον. Α. 
Ar.12 4.

ovJe τις αν τ ώ
402 ' Α ργε ί ω ν π αρέ με ιν εν, έπεί φοβος έλλαβε 

πάντας: ή διπλή ότι ννν φανερώς φόβος ή φυγή (Ar. 89). Α.
αϊ κε φέβωμ α ι

405 πλη&υν ταρβήσας: ή διπλή ότι έξωθεν ή εϊς 
πρόθεσις , εις πληθνν (cf. ρ. 26). Α.

13 *
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409 ός δέ κ άριστεύησι ίιάχη ένι: ή διπλή (τι 
περισσός ό κέ (cod· καί). Α. Cf. ρ. 10 sq.

413 έ'λσαν δ' εν μέσσοισι (Trojani Ulixem) μετά 
σφίσι πήμα τι&έντες: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει 
μετά σφίσι, πήμα δε ελσαν. κα'ι εντελής γίνεται η 
σύν&εσις , και αδιανόητου τό λεγόμενον" ον γαρ λέγει έαν- 
τοΐς πήμα τι&έντες οί Τρώες, άλλά τώ Όδνσσεΐ. Α.

422 Έννομον: ή διπλή ότι οντος ο Εννομος ομώ
νυμός έοτι τώ έν τώ διακοσμώ Μνσών δέ Χρομις ηρχε 
καί ’Εννομος {Β 858). Α.

424: ή διπλή ότι άπαξ τήν π ρότ μη ο ιν ωνόμασεν. Α.
430 ώ Όδυσεν πολύ αιν ε, δόλων άτ ήδέ πόνοιο: 

ότι εμφαίνει τόν Όδνσσέα έξ ιστορίας παρειληφως δόλιον 
κα'ι έπ'ι τούτω διαβεβλημένον. Α. Videtur spectare ad quae
stionem de uno Iliadis Odysseaeque auctore. V: καί έν Όδυσ- 
σεία (^ 121) ένίκα δίος’Οδνσσενς παντοίοισι δόλοι- 
σιν. ώστε άμφω ενός τά σωμάτια. — Aristarchus certe 
interdum non melioribus argumentis utitur ad demonstrandum, 
ότι αυτός άρα ό ποιητής.

432 τοιώδ άνδρε κατ ακτ είν ας καί τενχε απ ού
ρα ς: ή διπλή ότι άκαίρως προσέρριπται τό ημιστίχιου ’ ον 
γάρ έπιτρέπει τά τής περιστάοεως σκυλεύειν. Α.

439 γνώ δ’ Όδνοενς ό οι ον τι τέλος κάτα καίριον 
ήλ&εν. Sic (non κατακαίριον ut Bekk. et Villois. secutus scri
psit Lehrs. Ar. 66) scripsisse Aristarchum, Zenodotum autem 
βέλος, testatur Didymus hic et ad 451. Aristonicus sine dubio 
utrobique idem animadverterat, sed ejus notae perierunt.
456 ώς είπών Σώκοιο δαίφρονος όβριμον έγχος

έξω τε χροος ελκε καί άσπίδος όμφαλοέσσης: η 
διπλή προς τήν αμφιβολίαν , πότερον έκ τον Σώκον χρωτος 
τό εαυτού έγχος εϊλκεν ό Όδυσσεύς, ή έκ τον ίδιου γρωτός 
το τον Σώκον δόρυ, ο καί έστιν ύγιές’ λέγει γάρ κήδε δέ 
&νμον (458) ον τοΰ νεκρού αλλά τον Όδνσσέως" τό δέ έαν· 
τον έγχος εϊασεν ούτως. Α. Inserui ο ante καί έστιν ύγιές.

462 τρις μέν έπειτ ήυσεν, όσον κεφαλή χάδε φω
τός: ότι παρήκε τό τί φωνών, οίον βοη&εϊτε. Α.

480 έν νέμει σκιερώ: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει 
γλαφυρώ. τούτο δέ σπηλαΐω ή άντρω οίκεΐον, νομάς δέ
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ϊγοντι συνδένδρω τόπω άνάρμοστον. Α. Delevimus υπό ante 
ουνδένδρω. Apoll. soph. νέμος δ σύνδενδρος τόπος και νο
μήν ’έγων' εν νέμεϊ σκιερώ, σκιάν μεγάλην έγοντι.
492 ώςδ'όπότεπλή&ων ποταμός πεδίον δέ κάτεισιν — 
494 πολλάς δέ δρυς αζαλέας, πολλάς δέ τε πεύκας 
495 έσφέρεται —

492 κάτεισΓ. ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει δίηται. 
τό δέ κάτειαι τήν έξ ύψους καταφοραν δηλοϊ. Α.

494 δρυς αζαλέας: ή διπλή πρός τό οημαινόμενον, 
πότερον ότι φυλλοροεϊ καϊ κατά ταυτην την ώραν ξηραινό- 
μένα τά δένδρα έκ ριζών αναβάλλεται έκ τών χειμάρρων’ ή 
ότι οί δρυτόμοι εις τούς ποταμούς έμβαλλουοι κοπτοντες, 
ϊνα έπι τοΰ καιρού συγκαταφέρωνται τώ ρεύματι, ό και υγιές. 
Α. V. ad J 487. Scripsi ρεύματι pro όμβρω.:

502 Έκτωρ μέν μετά τοΐσιν όμίλει μέρμερα ρέ~ 
ζων. ή διπλή ότι όμίλει άντι τού έμάχετο, άπό τού ομοϋ 
τάς ϊλας ουμβάλλειν. Α. Ar. 147.
505 εί μή Αλέξανδρος Ελένης πόσις ηυκόμοιο

παΰοεν άριστεΰον τα Μαχάονα ποιμένα λαών: ή 
διπλή ότι μηδέν προδιασυστήσας κατά συμπέρασμα παύσεν 
άριστεύοντα φησιν. η δέ αναφορα πρός το τώ ον πώ 
τις όμοιος έπ ιχ&ό ν ιο ς γένετ ανηρ Κοσμήσαι ϊπ
πους τε καϊ ανέρας α σ π ιδ ι ώτ α ς [Β 553). Α.
514 ίητρός γάρ άνήρ πολλών αντάξιος άλλων

ιούς τ έκτάμνειν έπί τ ήπια φάρμακα πάσσειν.
515: α&ετεϊται, ότι ούκ άναγκαία ή έξαρί&μησις' μειο'ι 

γάρ, εί μόνον ίους έκτάμνειν καϊ φαρμακεΰειν οίδεν. καϊ 
'Αριστοφάνης προη&έτει, Ζηνόδοτος δέ ουδέ έ'γραφεν. Α. 
Ar. 360.

523 Έκτορ, νώι μέν έν&άδ' όμιλέομεν Λαναοϊ- 
σιν: ή διπλή οτι κυρίως λέγει όμιλέομεν, όμον τάς ϊλας 
συμβάλλομεν. Α. Ar. 147.

528 κείσ ϊππους τε καϊ ά ρ μ' ί &ύ ν ο μεν: ή διπλή 
ότι Ζηνόδοτος γράφει κε~ι&' ϊππους. γίνεται δέ έν έκείνω 
τώ τόπω' τό δέ έκεϊσε εις έκεϊνον τόν τόπον, ό δή νΰν αρ
μόζει. Α. Ar. 138.

532 τοϊ δέ (equi) πληγής άίοντες: ή διπλή ότι τώ 
εϊδει τό γένος δεδήλωκε' το γάρ αίοντές έστιν άκοΰοντες, ϋέ-
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λει δέ είπεϊν έπαισ&όμενοι τής πληγής' ή γάρ άκοη είδος 
έοτι τής αίο&ήοεως. Α. Cf. /1 343 Ο 252.

545 όπι&εν δέ σάκος βάλεν: ή διπλή ότι έκ τελα- 
μώνων άνήρτηντο αί ασπίδες’ οΰ γάρ άν άλλως ηδύνατο εις 
τονπίσω μεταλαμβάνεσ^αι. Α. Ar. 194.

548 ώς δ' αί&ωνα λέοντα βοών από μεοσαύλοιο—: 
ή διπλή ότι από τούτου Ζηνόδοτος αθετεί εως τοΰ ήιε 
πολλ' άέκων (557) ίσως ότι νύν μέν λέοντι παραβέβληκεν, 
εξής δέ όνω· εοτι δέ πρός διάφορα σημαινόμενα’ ό μέν γαρ 
λέων πρός τήν πράξιν, ό δέ όνος πρός τήν υπομονήν. Α.

557 περϊ γάρ δίε νηυοϊν 'Αχαιών: ότι άντϊ τοΰ περϊ 
τών νεών τών 'Αχαιών. Α. Cf. ρ. 23.

562 σπουδή δ' έξήλασοαν (pueri asinum), έπεί τ' έκο- 
ρέοσατο φορβής: ή διπλή ότι σπουδή λέγει αντϊ τοΰ μό
λις καϊ μετά πολλής κακοπαδείας (Ar. 122)’ καϊ ότι έκορέα- 
σατο είπεν άντϊ τοΰ έκορέσ&η (cf. ρ. 2). Α.
566 Αίας δ' άλλοτε μέν μνηο άοκετο &οΰριδος άλκής 
568 ότέ δέ τρωπάσκετο φεύγων: ή διπλή πρός τό ότέ 
δέ τρωπάοκετο. Α. An quod post άλλοτε μέν nunc sequi
tur ότέ δέΐ L. Sed fortasse Aristarchus scripsit ότε δέ, ut Ρ178. 
572 άλλα μέν (δούρα) έν οάκεϊ μεγάλω πάγεν όρμενα 

π ρόοοω,
πολλά δέ καϊ μεσσηγύ, παρος χρόα λευκόν 

έπαυρειν,
έν γαΐη ΐσταντο, λιλαιόμενα χροός άοαι.
572: ή διπλή πρός τήν έξήγησιν τοΰ ό δέ χαοοάμ ε

νός πελεμίχ&η (Α535)' άναχωροϋντες γάρ τά έμπεπηγότα 
δέρατα ταΐς άσπίοιν έτίναοσον. Α.

574: τά δόρατα ΐσταντο (cf. ρ. 15). καϊ ότι άπό τών 
έμψυχων μεταφέρει. Α.

άοαι: ένεργητικόν άντϊ πα&ητικού' ώφειλε γάρ άοα- 
ο&αι. Α. Videtur Aristonici esse. Cf. p. 2. 3.
583 ελκετ έπ Ενρυπύλω, καϊ μιν βάλε μηρόν όιοτώ 

δεξιόν’ έκλάο&η δέ δόναξ, έβάρυνε δέ μηρόν.
583: η διπλή ότι αντϊ τοΰ καϊ αυτού τόν μηρόν ετρω- 

οεν. Α. Cf. ρ. 20.
584 δόναξ: ή διπλή ότι ο τού βέλους κάλαμος’ τά 

γάρ βέλη ξύλινα καϊ καλάμινα ήν. πρός τά κήλα &εοϊο
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53) οτι 
Α. Αγ. 154.

βέλη λέγει, καίτοι έξ άλλης ην ύλης έκεϊνα.

άμύνετε νηλεές ήμαρ
589 Αϊαν&, ος βελέεσσι β ιάζεται: η διπλή οτι Ζη

νόδοτος γράφει Αϊαντος βελέεσσι. γενική μεν ούν ούχ 
αρμόζει, ώστε δέχεσ&αι τον Αϊαντος' εί δέ και κατά συνα
λοιφήν έν τώ ψιλφ αντιστοιχώ γέγραφεν, ϊν ή τό πλήρες 
Αίαντ δς βελέεσσιν, [ουκ έοτι τής κα&' Ομηρον Ίάδος 
τά τοιαΰτα. Α.

600 έστήκει γαρ έηϊ πρύμνη μεγ ακήτ εϊ νηί: ή 
διπλή ότι ή πτώσις ήλλακται, άντϊ τον πρυμνή (cod. πρυ- 
μνής) μεγακήτεος νηός. Α. Cf. ρ. 22.

601 είσορόων πόνον αίπνν ίώκά τε δακρυόεσσαν: 
οτι τινες γράφουσιν ίώ, ειτα κατ αδακρυόεσσαν. γίνεται 
δέ εκ&εσμον' ο γαρ Όμηρος ίώκα τήν ίωκήν, οίον δΐωξιν, 
ώς Ησίοδος (Ε 538) τήν κρόκην κρόκα. Α. Cf. Lobeck te- 
chnol. 320. L.

604 (Patroclus) ’έκμολεν ίσος 'Άρηι, κακού δ' άρα 
οι πέλεν αρχή', σημειοϋνταί τινες ότι ού πόρρω&ενη προ- 
αναφώνησις' κάκεϊ ονν ονκ έπϊ τά πόρρω ή άπότασις Αιός 
δ' έτελείετο βουλή [Α 5). Α.

606 τί δέ σε χρεω έμείο: η διηλή ότι πτώσις ήλλα
κται, αιτιατική άντϊ δοτικής, τό σέ άντϊ τού σοί (cf. ρ. 23.). Α.

Νέστορ ερειο
612 όντινα τούτον άγει βεβλημένου έκ π ολέμοιο: 

η διηλή ότι αντί τού τετρωμένον’ τώ είδικώ τό γενικόν έσή- 
μανεν. Α.

620 ϊπηονς δ Ευ ρυμέδων & ε ράη ων λνε τοΐο γέ
ροντας: ή διηλή οτι καϊ Αγαμέμνονος ηνίοχος νν Εύρυ- 
μέδων {Α 227). Α.

τοι δ' I δ ρώ απεψύχοντο χιτών ων 
622 στάν τε η οτι πνοιήν παρά &ϊν άλός.

621 τοί: ότι σαφές ότι ούτοι. Α. Cf. ρ. 30.
ή διπλή ότι ψύχειν μέν λέγει πρός άνεμον, τέρσεσ&αι 

δέ έν ήλίω' ήματα δ' ήελίοιο μέν (sic pro εϊματα δ' ήε- 
λίοιο μένον) τ ερσήμεναι αυγή {ζ 198). Α. Ar. 131.

622: ή διπλή ότι σαφώς ούτοι πρός τή θαλάσση νενεωλ- 
κήκαοιν. Α. Ar. 230.
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630 κρόμυον, ποτώ oipov: ότι παν προσόψημα οψον
οί άργαϊοι. Α. Ar. 153.

ο ϋατα δ' ανιόν
τέσσαρ" έσαν, δοιαί δέ πελειάδες αμφίς έκαστον 

635 χρύσειαι νεμέθοντο, δύω ό' νπο ην&μενε ς ο αν: 
ή διπλή πρός την κατασκευήν τον ποτηριον ότι δεδιπλα- 
σιασμένον αυτό υποτίθεται' τέσσαρα γάρ ώτα καί δυο 
πυθμένας. Α.
636 άλλο? μέν μογέων άποκινήσασκε τραπέζης

πλεΐον έόν, Νέστωρ δ' ό γέρων άμογητί άειρεν: 
πρός τό ζητονμενον, πώς ό γέρων άμογητι, οί δέ άλλοι μετά 
κακοπαθείας. ου δει δέ ούτε δασννειν την προφοράν {άλ
λος), ούτε έπαίρειν τήν προσωδίαν {άλλ' ός — Herodian.), 
αλλά νοεϊν ότι καί τούτο τών επαίνων (nonne τών έν επαινώ?) 
λεγομένων Νέστορός έστι, καθό και τό Νέστωρ δέ πρώ
τος κτύπον άΐε φωνής {Κ 532). Α.

ο με π ρο έ’ηκε πυθέσθαι
650 όν τινα τούτον άγεις βεβλημένον: ούτως 

άντί τού ήγαγες, ήλλακται δέ ό χρόνος. Α. Cf. ρ. 4.
οί γάρ άριστοι

659 έν νηυσίν κέαται β ε βλη μένοι οντάμενοί τε: 
ή διπλή ότι συλληπτικώς [τό] κατ' άμφοτέρων κεκοινοποί- 
ηκεν' ον γάρ οί αυτοί βέβληνται καί οντασμόνοι ειοίν. δια- 
στέλλει μέντοι έν τοϊς εξής, λέγων βέβληται μέν ό Τυ- 
δείδης — οντασται δ' Όδυσενς. Α. Ar. 63.

667 (naves) πυρός δηίοιο θέρωνται: ότι λείπει ή υπό, 
νπο πυρός. Α. Cf. ρ. 21.

683 γεγήθει δέ φρένα Νηλεύς: ή διπλή ότι διαφω- 
νούοιν οί νεώτεροι, τον Νηλέα λέγοντες άνηρήοθαι ύφ 
Ηρακλέους, ότε τήν Πυλον έπόρθηοεν. φαίνεται γάρ καθ' 
Ομηρον περιων καί μετά τό πορθηθήναι' ό γάρ πρός’Ηέεί- 

ους πόλεμος τών Πυλίων μεταγενέστερος τού πρός'Ηρακλέα. 
Λ. Ar. 186.

686 οίσι χρεως ωφείλετ έν Ηλιδι δίη: ότι τά πε- 
ριελαοΟέντα έκ τής Πύλου νπο τών'Επειών θρέμματα χρέος 
(sic) καλεϊ. Λ.

688 πολέσιν γάρ Έπειοί χρεΐος όφειλον (an χρέως 
ώφειλον?)'. ότι σπανίως'Ηλείους καλεϊ. Α. Immo semel: ν.671 
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thS οποτ Ηλεΐοισι— Unde puto scribendum esse: ότι Έπεί- 
ους τούς 'Ηλείους καλεΐ. Cf. ad 694.

692 δώδεκα γαρ Χηλήος ά μΰ μον ο ς υίέες ήμεν: ή 
διπλή προς τονς χωρίζοντας , ότι εν μεν Ίλιάδι δώδεκα Νη- 
λτος παϊδας λέγει, έν δέ τή ' Οδύσσεια (λ 295) τρεις γεγο- 
νεναι [ως] γενεαλογεϊ’ καϊ Χλώριν ειδον περικαλλέα καϊ 
έν τοις εξής Νέστορά τε Χρομΐον τε Περικλΰ μενόν 
τ αγ ερωχον. ένδέχεται δέ προγεγονότων αυτώ έξ ετέρας 
γυναίκας παίδων ύστερον έκ Χλώριδος τονς τρεις γεγονέναι' 
καϊ γάρ ό Πρίαμός φησι (J2 495) πεντήκοντα μοι ήσαν, 
ότ ήλυ&ον υίες 'Αχαιών έννεακαίδεκα μέν μοι ίής 
έκ νηδύος ήσαν’ τονς δ' άλλους μοι ετικτον ένϊ με- 
γάροισι. Α. ώς omittendum puto, ν. ad 750.

694 Έπειοί: ή διπλή ότι εν τιοι γράφεται Αχαιοί’ 
τους δέ Ηλείους Έπειονς καλεΐ Ομηρος. Κ. Ar. 236.

699 τεσσαρες ά&λοφόροι ϊπποι αυτοϊσιν όχεσφιν: 
ή διπλή ότι φαντασίαν ό τόπος έχει ώς τετρώρω άρματι χρω- 
μένων τών ηρώων’ καϊ γάρ λέγει (701) τόν δ' έλατήρ' 
άφίει άκαχήμενον ίππων, ένδέχεται δέ δύω συνωρίδας 
έπϊ τόν αγώνα πεπορενσ&αι, μή τι περϊ τήν έτέραν γένη- 
ταΓ είρήσ&αι δέ τόν έλατήρ' άφίει συλληπτικώς, τόν 
έκατέρας έλατήρα, ώς άμφίπολος δ' άρα οί κεδνή έκά- 
τερ&ε πα ρέ στ η (α 335)· ου μία έπϊ άμφοτέρων τών με
ρών, άλλ' έκατέρω&εν μία. Α. Ultima [οί δέ ώς Ποσειδώνος 
υιόν τετρώρω φασϊ χρήσ&αΓ ϊππιος γάρ ό &εός) vix Aristo
nici sunt: ν. Ar. 197.

έξέλετ άσπετα πολλά' τά δ' άλλ' ές δήμον έδων.εν 
705 δαιτ ρεύειν, μή τις οί άτεμβόμενος κίοι ίσης: έκ 
τών περϊ τής κοινωνίας λεγομένων έν Οδύσσεια [ι 42) με- 
τάκειται ό στίχος’ έν&α καϊ εύλογον αντονς τά λάφυρα έξ 
ϊσου μερίζεσ&αι. ένταΰ&α δέ ονκ έπέβαλλεν έξ ϊσου μερί- 
ζεσ&αι, άλλ' άνάλογον έκάστω τοϊς όφειλομένοις' ου γάρ έκ 
πολέμου λαφυραγωγίας. Ζηνόδοτος ουδέ εγραφεν. Α. Hoc 
vult. Non praedatione mere bellica hae manubiae partae erant 
(ονκ έκ πολέμου λαφυραγωγίας), quae in aequas portiones 
dispertiendae fuissent; sed ideo illud pecus abactum, ut satis
fieri posset Pyliis qui Epeis credidissent: pro ratione credito
rum igitur portiones faciendae erant.
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709 Μολί ονε: ότι άηό τής μητρός "Ομηρος ον σχη
ματίζει’ μήηοτ ονν αηο τον ταντης ηατρός Μόλον όντως 
αντονς είηεν. Α. Ar. 179.

711 Θ ρν ό ε σ σ α: ή διηλή ότι ήν έν τώ καταλόγω εϊ- 
ρηκε Θρνον και θρνον 'Αλφειοΐο ηόρον (592), ννν 
Θρυόεσσαν λέγει. Α. Ar. 241.

ουδ' άέκοντα Πΰλον κάτα λαόν αγείρειν 
717 άλλα μάλ' έσ σνμένους ηολεμίζειν’ τόν λαόν, 

ηρός τό σημαινόμενον. V. Cf. ρ. 32.
730 δόρηον εηει&' έλό μεσ&α: ή διηλή ότι Ζηνόδο

τος γράφει δεϊηνον· δόρηον δέ λέγει την έσηερινήν τρο
φήν’ ευθέως γάρ κατακοιμώνται. Α. Ar. 132.

734 αλλά σφι ηροηάροι&εφάνη μ έγαεργον'Λρηος: 
ή διηλή ότι τό ηροηάροι&ε ον τοηικώς αλλά γρονικως (Ar. 
121), ηρϊν ή ηορ&ήσαι τό άστν — έφάνη αντοΐς μέγας ό 
έσόμενος ηολεμος. Α. Post άστν lacuna est, quam ita fere 
explendam existimo, adhibito schol. M 416: και ότι τό έηάνη 
μέγα εργον Λρηος σημαίνει ένεδείκνντο μέγα έργον ηολέ
μον, ον κατά διάνοιαν έφάνη αντοΐς μέγας κτλ.

735 εντε γάρ ήέλιος φαέ&ων ϋηερέσγε&ε γαΐης: 
ή διηλή ότι έξ ήρωικον ηροσώηον ΰηέρ γής τήν ανατολήν 
λέγει, αντός δέ έκ τον ίδιου ηροσώηον έξΉκεανοΰ. Α. Ar. 177.

737 άλλ’ ότε δή Πυλίων καϊ 'Εηειών εηλετο νεϊ- 
κος: ή διηλή ότι τινές καϊ 'Αχαιών γράφουσιν ’ Ομηρος 
δέ ' Εηειονς τους ’Ηλείους λέγει (Ar. 236). καϊ ότι νεϊκος 
ον μόνον ή διά λόγων έηίηληξις, άλλα και ν διά γειρών 
μάχη, ώς νϋν. Α.

747 αυτάρ έγών έη ό ρου σ α κελαινή λαίλαηι ίσος: 
η διηλή ότι έκηέητωκεν εις ηοιητικήν κατασκευήν τό ηαρ· 
ηγμένον ηρωικόν ηρόσωηον κατά τήν ηοίησιν. Α.
750 καϊ νν κεν ' Ακτορίωνε Μολίονε ηαΐδ' άλάηαξα, 

εί μή σφωε ηατήρ εϋρυκρείων έν οσ ί γ&ων 
έκ η ο λέ μου έσάωσε.
750: ή διηλή ότι έντεν&εν Ησίοδος ’Ακτορος κατ' έηί- 

κλησιν καϊ Μολιόνης αντονς γεγενεαλόγηκεν, γόνω δέ Πο- 
σειδώνος. ονδέηοτε δέ Ομηρος άηό μητρός ογηματίζει 
(Ar. 179). Α.

751: ή διηλή ηρός τά ηερϊ τής φνσεως τών Ακτορος
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παιδων, ηότερον μία άμφοτέρων συμφυία ή έκάτερος αυ
τών διφυής ήν. Α.

'54 διά σπιδέος πεδίοιο'. ή διπλή ηρός τό σημαι- 
νομενον τό άπό τής λέξεως. Α.

έ'ν&'άνδρακτείναςπύ μ ατον λ ί π ο ν' αύτάρ' Αχαιοί 
760 αψ από Βουπρασίοιο Πύλον δ' έχον ώκέας ϊππους.

759: ή διπλή ότι τό έν&α έν έκείνω τώ τόπω’ και ότι 
τούς Πυλίους Αχαιούς λέγει νϋν, τούς δέ ' Ηλείους' Επειοΰς 
(Ar. 236). Α.

767 νώι δέ τ ένδον έόντες έγώ και δΐος Όδυσ~ 
σεύς: ή μέν διπλή ότι χωρίς τοΰ ν (νώι) ‘ Ομηρικώς, ημείς 
ή ημάς, ά&ετοΰνται δέ άπό τούτου στίχοι ι&, έως τού 
(785) σοί δ αύ&' έπέτελλεν, ότι ή σύν&εσις αυτών πεζή, 
και διαφωνεί τοϊς έν ταΐς Λιταΐς ταύτα Πηλεύς μέν ω 
παϊδ' έπέτελλ' Αχιλήΐ' έκεΐ γάρ (7254) ό Πηλεύς φησι 
τέκνον έμόν, κάρτος μέν ' Α&ην αίη τε καϊ Ηρη 
δώσουσ αϊ κ έ&έλωσι (cod. κέ &έλωοι), σύ δέ μεγα- 
λήτορα &υμόν. καϊ ότι, ά Πηλεΐ έπέβαλλε ποιεΐν, ό 
Αχιλλεύς πράσσει, αυτός δέ ώς ειδώλου σπένδεΓ ές δ' άγε 
χειρος ελών, κατα δ έδριάασ&αι ά ν ωγ εν, ξείνιά τ’ 
εύ παρέ&ηκεν (778)' ό δέ Πηλεύς ούδ' εί πάρεισι προς- 
ποιείται, ευτελής δέ ή σύν&εσις καϊ τού ήρχον έγώ μΰ- 
&οιο κελεΰων ύμμ άμ έπ ε σ&α ι (781). ή&ετοΰντο καϊ 
παρά Άριοτοφάνει οί ι&. Α.

786 τέκνον έμόν, γενεή μέν υπέρτερός έστιν 
'Αχιλλεύς: ή διπλή ότι 'Αρχίλοχος ύπερτέραν τήν νεωτέραν 
έδέξατο' οϊην Αυκά μβεο ς παΐδα τήν ύ περτέρην άντι 
τού τήν νεωτέραν. καϊ τό ετυμον δέ αντιπίπτει' ό γάρ 
ύπερέχων κατά τί έστιν υπέρτερος, καϊ νΰν λέγει, τώ γένει, 
τή εύγενεΐα υπερέχει, διά τό είναι &εάς μητρός’ σΰ δέ 
πρεοβύτερος εί (Ar. 188). Α.

εί δέ τινα φρεοϊν ήσι &εοπ ροπί ην άλεείνει 
795 καί τινά οϊ πάρ Ζηνός έπέφραδε ποτνια μήτηρ: 
ή διπλή ότι Ζηνόδοτος έκ τούτου καϊ τον εξής (fort. ούκ ευ 
τούτον καϊ τόν εξής L.) περιέγραψεν, άναγκαίους όντας εις 
έρε&ισμόν Άχιλλέως. Α.
802 ρεΐα δέ κ' άκμήτες κεκμηότας άνδρας αυτή 

ώοαιοΟε προτϊ άστυ νεών άπο καϊ κλιοιάων.
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802. 803: ά&ετοϋνται άμφότεροι, κα} αστερίσκοι παρα- 
κεινται, οτι οίκειότερον κεϊνται προ τής Πάτροκλον έξοδον 
[Π 44), ότε κα'ι τώ όντι κεκμήκασι, τής επί νάνοι μάχης 
οννεστώσης’ ουδέ γάρ νυν σνμβεβηκεν ήδη τονς Τρώας έηι 
ταΐς νανσίν αύταΐς καί ταΐς κλισίαις είναι εντός τον τείχονς 
γεγονότας. Α. ουδέ γάρ ννν scr. L. pro ονδέ γάρ άν.

άλλ ότε δή κατά νήας Όδνσοήος &είοιο
807 ίξε &έων Πάτροκλος, ϊνα σφ άγορή τε ΰέμις τε: 
ή διηλή ηρος τό τον στρατοηέδον διάγραμμα, ότι υηοτί&ε- 
ται κατα μέσον τον νανστά&μον &εατροειδή τόηον εις όχλον 
συναγωγήν. Α. Ar. 230.
817 ως άρ έμέλλετε, τήλε φίλων καί η ατρΐδος αϊης 

άσειν έν Τροίη ταγέας κννας άργέτι δήμώ.
817 έμέλλετε'. η διηλή ότι αντί τον ώς είκος ην, ώς 

νηοκείμενον ήν νμΐν τό ηα&εΐν. Α. Ar. 124.
ούκέτι διογενές Πατ ρόκλει ς άλκαρ Αχαιών 

824 εσσεται, άλλ’ έν νηνσί μελαίν ησιν ηεσέονται: η 
διηλή ότι τούτο έηί τών Τρώων λέγει’ έμηεσούνται ταΐς 
νανσίν, οίον ένσείσονσιν [έμηρήσουσιν]. Α. Cf. 7 235 Μ 107 
Ο 56 Ρ 639.

832 (Achilles) όν Xε ί ρων έδί δαξε, δικαιότατος 
Κενταύρων: ή διηλή ότι Ομηρος δεδιδάχ&αι μέν φησιν 
ενταύθα την ιατρικήν νηό Χείρωνος τόν '^Ιγιλλέα, ηερι 
μέντοι τής ηαρ' αντώ τροφής ονδέν συνέστακεν, άλλα καί 
τουναντίον (cod. τών, corr. Lehrs. Herod. 460) διά τών ηρα- 
γμάτων έηιμαρτνρεϊ, τροφέα τόν Φοίνικα σννεστακώς τούτου. Α.· 

δικαιότατος Κενταύρων: τό ύηερ&ετικόν κεΐται 
αντί άηολύτον' έστι δέ ό μόνος έν Κενταύροις δίκαιος, όμοιον 
δέ τούτω τό μελάντερον ήύτε ηίοσα 277) AD. 
Fluxisse videtur ex Aristonico: cf. p. 31.

ίητροί μέν γάρ Ποδαλείριος ήδέ Μαγάων, 
834 τον μέν ένί κλιοίησιν οίομαι έλκος εχοντα: ή 
διηλή ότι ηρός το δεύτερον ηρότερον άηήντησεν' ό γάρ 
Μαχάων έστιν ό τετρωμένος. Α. Ar. 13.

εν&α μιν έκτανυσας έκ μηρού τάμνε μαγ^αίρη 
845 οξν βέλος η ε ρ ιη εν κέ ς — 844: τ) διηλή, ότι μάγαι- 
ραν καλεΐ το ηαραξιφίδιον, εις τάς τοιαύτας γρείας εύ&ε- 
τονν. Α. Ar. 98.
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ΕΙΣ ΤΗΝ Μ.

1 ώί ο μεν εν κλ/σίησι Μενοιτΐον άλκιμος νίός 
ιάτ Ευρν ηνλον β ε β λη μέν ον’ οί ό' έμάχοντο 
Λργειοι καϊ Τρώες ό μιλαδόν. ονδ' άρ εμελλεν 
τάφρος ετι οχήσειν Λαναών καϊ τείχος ν ηερΠεν. 
2: η διηλή "ότι τά άμα γινόμενα ον\δνναται άμα έξαγ- 

γέλλειν’ έν όοω δέ ούτος Ιάτο, εκείνοι έμάχοντο. Α.
4. Annotatum fuit, quae h. 1. de muro dicantur, ea sic 

expressa esse quasi nunc primum ejus rei mentio fiat. Quod 
facit ad confirmandam athetesin versuum H 443 sqq. — Cf. 
ad M 17.

17 δή τότε μητιόωντο Ποσειδάων και ' Ληόλλων 
τείχος αμαλδνναι, ηοτ αμών μένος είοαγαγόντες.
17: οημειοννται τινες ηρός τά έν τή Η (443) άΠετού

μενα, ότι καϊ έκ τούτων διαβάλλεται ηρός το ηρόοωηον 
γινόμενα. Α. Illud Jovis et Neptuni colloquium in H spurium 
judicavit, cum aliis argumentis nisus, tum quia h. 1. de muri 
dirutione ita dicatur, quasi res antea non memorata sit. Si 
versus propterea ab Aristarcheis notatus fuit, sic fere scripsisse 
videbitur epitomator: ηρός τά έν τή Η ά&ετονμενα, ηρός τό 
ηρόοωηον γινόμενα, ότι καϊ έκ τούτων διαβάλλεται. έν- 
τανΗα γάρ είοάγεται ό Ποοειδών ώς αφ έαντον καταβαλ- 
λων τό τείχος. — Λόγος ηρός τό ηρόοωηον significat ser
monem cum praesente persona habitum, ηερι ηροοώηον de 
absente. Ad O 138 έοϊο: έν τώ ηερϊ τίνος λόγω τίΗεται, 
ννν δέ ηρός ηρόοωηον έοτι. Ad Θ448: τό <5ε κάμετόν ηρος 
τό ηρόοωηον έοτι.

Γρήνικός τε καϊ Λϊοηηος δϊόςτε Σκά μανδρος 
22 καϊ Σιμόεις, όΠι ηολλά βοάγρια καϊ τρνφάλειαι 

κάηηεο ον.
22: ή διηλή ότι αμφίβολον μέν έηϊ ηοτέρον τών ηο- 

ταμών λέγει, τοϋ Σκαμάνδρον ή τον Σιμονντος' δεκτέον 
δέ έηϊ τοϋ Σιμονντος. διά μέοον γάρ τον ηεδίον φέρεται, 
καϊ οτι άνέγνω'Ηοίοδος τά'Ομήρον ώς άν νεώτερος τούτον’ 
ον γάρ έξενήνογε τονς ηοταμονς, μή όντας αζιολόγους , εί 
μή δι Ομηρον’ καϊ τώ Σιμονντι ηροοέΟηκεν έηιΗετον το 
Πεϊόν τε Σιμονντα (Θ 342). Α. Ar. 232.
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ως άρ εμελλον όπισθε Ποσε ιδάων καί 'Απόλλων 
35 θηοέμ εναΓ τότε δ' άμφί μαχή ένοπή τε δεδήει 

τείχος έύ δ μητ ον, κανάχιζε δέ δούρατα πύργων 
β αλλό μεν. Άργεΐοι δέ —
34. η διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει ώς ή μέλλον όπι

σθε' εστι δέ βάρβαρον' τά γάρ άπό συμφώνου άρχόμενα 
έπι τού παρεληλυθότος χρόνον άπό τού 1 άργεται. και ότι 
τό εμελλον άντι τον έώκεσαν. Α. Ar. 125.

36: η διπλή ότι πύργων άντ'ι τοΰ πύργους και ελλείπει 
ή έπί, ϊν η καναχιζε δέ δούρατα ώς έπι πύργους βαλλό
μενα, ον τα έπωκοδομημένα τώ τεΐχ^ει έκανάχ/ζε ξύλα. 
Διονύσιος δέ ο Σιδώνιος τήν μέν πτώσιν ούκ ένήλλαξε, τήν 
δέ πρόθεσιν προσλαβων εϊρηκεν έπι πύργων (cod. πύργους) 
βαλλόμενα. Α. Cf. ρ. 24.

τον δ ούποτε κυδάλιμον κήρ
46 τα ρ βει ουδέ φο β ειτ α ι: ή διπλή ότι ού τό αυτό 

σημαίνει δι άμφοτέρων, αλλά διά μέν τοΰ ταρβεί δέδιεν, ο 
ημείς φοβείται, δια δέ τού φοβείται φεύγει, λέγει ονν ούτε 
φεύγει. Α. Ar. 89.

κρημνοί γάρ έπηρεφέες περί πάσαν 
55 ϊστασαν αμφοτέρωθεν, ύπερθεν δέ σλολόπεσσιν 

όξέσιν ήρήρει, τούς έστασαν υιες 'Αχαιών.
60 δη τότε Πονλνδάμας θρασύνΈκτορα εϊπε 

παραστάς: η διπλή ότι έλλείπει ή πρός, πρός'Έκτορα, 
ώς και τότ άρ' Λίας είπε βοήν άγαθόν Μενέλαον 
{Ρ 237). Α. Cf. ρ. 26.

66 στείνος γάρ όθι τρώσεσθαι όίω: ή διπλή ότι 
τό στένωμα τό κατά τήν γέφυραν τής τάφρου λέγει. Α. 
Ar. 232.

71 εί δέ χ ύ π ο σ τ ρ έψ ω σ ι, παλίωξις δέ γένηται: η 
διπλή πρός τήν παλίωξιν , ότι έστι πάλιν δίωξις, όταν με
ταβαλλόμενοι διώκωσιν οί διωκόμενοι, ή δέ άναφορα προς 
το έκ τού δ άν τοι επειτα παλίωξιν παρά νηών 
αίέν έγώ τεύ\χοιμι {Q 69). κακώς' διό άθετεϊται. Α.

ϊππους μέν θεράποντες έρνκόντων έπι τάφρω, 
77 αντοι δέ πρυλέες σύν τεύχεσι θωρηχθέντες

Εκτορι πάντες έπώμεθ' αολλέες.
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77: η διπλή οτι σαφώς τονς πεζούς οπλίτας πρνλεας. 
Α. Ar. 123.

93 τών δ' ετέρων Πάρις ^ργε: ή διπλή ότι ώς έπι 
δεντέρον τάγματος ετέρων ειρηκεν' καί ότι τηρε'ι τήν έν τον- 
τοις διαφοράν. Α. και scripsi pro ή.

τρίτος δ' ήν "Α σιος ή ρω ς
96 'Άσιος 'Τρτ ακί δης’. ή διπλή ότι πλεονάζει έν'Ιλιάδι 

τάς επαναλήψεις, έν Οδύσσεια δέ άπαξ (α 22). πρός τονς 
γνωρίζοντας. Α.
97 { Αρίσβη&εν} ποταμού από Σελλή εντ ος’. ν διπλή 

ότι Σελλήεις ποταμός έπ 'Ασίας οντος, ετερος δέ έπι Θε
σπρωτίας. Α. Ar. 239.

105 οί δ' έπεί άλλήλονς άραρον τυκτησι βόεσσι: 
οημειοννται τινες ότι βόας (ins. τνκτάς L.) τάς ασπίδας εϊ- 
ρηκεν (Ar. 194). Α.

(Trojani) βάν ρ ί&ϋς Λαναών λελιη μέν οι, ονδ' ετ 
ε φαντο

107 σχήσεσΑ’^ άλλ' έν νηνοί μελά ίνηοιν πε- 
σέεσ&αι'. ή διπλή ότι έπί τών Τρώων ακονοτέον , έμπε- 
σειν ταϊς ναυοίν (Cf. Ο 56). Α.
112 αλλα συν αϋτοΐσιν (equis) π έλ α σεν νήεοοι &οήσιν, 
113 νήπιος, ονδ' άρ' εμελλε κακάς υπό κήρας αλνζας 
115 άψ άπον οοτϋο ε ιν προτί Ίλιον ήνεμοεοσαν.

113. De Asio sermo est. Haec poeta έκ τού ίδιον προ
σώπου addit: Κ 240. τό δέ εμελλεν αντί τον έώκει. Ν.

115: ή διπλή ότι &ηλνκώς τήν Ίλιον. δέ αναφορά 
πρός τό Ίλιον αίπϋ ελοιεν {Ο 71), οτι ουδετέρως’ διό 
ά&ετειται. Α.
118 εϊσατο γάρ νηών έπ αριστερά, τή περ Άγαιοί 

έκ πεδίου νίσσοντο συν ϊπποισιν καί όγ^εοφιν. 
118: ή διπλή ότι πολλά σημαίνει τό εϊσατο, νϋν μέν 

τό ώρμησε καί έπορεϋ&η άπο τον εΐμι, έν έτέροις δε έφανη, 
εϊσατο δ' ώς ότε ρινόν (« 281) καί το γνώναι εΐσομαι 
αϊ κέ μ' ό Τν δ ειδής (# 532 Ar. 150). καϊ ότι κατά άρι- 
στερά τοϋ νανστά&μον η πύλη (Ar. 230). καί ότι μία 
(Ar. 130). καί ότι εϊσατο νηών αντί τοϋ έπί τας ναϋς (cf. 
ρ. 24.) Α.
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ονδέ ηύ ληοιν
121 εύ ρ έπικεκλιμένας οανίδας καϊ μακρόν όχήα.

120: ή διηλή ότι ηλη&νντικώς τήν ηύλην. Α. Ar. 129.
121: ή διηλή ότι ένικώς εϊρηκεν οχήα , δνο δέ είσιν’ 

δοιοϊ δ' έ'ντοο&εν όχήες ειγ^ον έηημοιβοί (455). Α. 
Ar. 131.

εφαντό γαρ ονκέτ ' Αχα ι ού ς
127 οχήοεο& άλλ' έν νηνοϊ μελαίνηοιν ηεοέεο&αι: 

ότι έηι τών Τρώων άντι τον έμηεοεΐν ένοεΐοαι}. Α. 
Pluygers. ρ. 1. Uncinis inclusa aut non Aristonici sunt aut 
corrupta, frustraque tentata a Pluygersio. Cf. ad O 56.

έν δέ ηνλησι δν άνέρας ενρον αρίστους 
128 νιας νηερ&ν μονς Ααηι&άων αίχμητάων: 

Αρίσταργος έκ τούτων φηοϊν ότι Ααηί&αι μετά Ίδομενήα 
νενεωλκήκαοιν. V. Ar. 230.
137 οι δ ί&ύς πρός τείχος έύ δ μητον, βόας αύας 

νψοο άνασχόμενοι εκιον μεγάλω άλαλ^τώ 
’Άοιον αμφϊ άνακτα και ' Ια μεν όν κα'ι Όρέοτην 

140 Αοιάδην τ' Άδάμαντα Θόωνά τε Οίνο μαόν τε.
137: ή διηλή ότι όντως τάς άσηΐδας β ό α ς αν α ς (cf. 

ad 105, Ar. 194). ίδνς δέ τό κατ' εν&εΐαν (Ar. 103). Α.
139Όρεσττ/^: ή διηλή ότι τώ Άγαμέμνονος νιώ 

ομώνυμος εις τών βαρβάρων. Κ.
140: ηρός τήν ομωνυμίαν τον Οίνομάον. Α.
144 Ααναών γένετο ιαχή τε φόβος τε'. ή διηλή 

ότι τό φόβος άντϊ τοΰ φνγή. Α. Ar. 89.
155 α μ ννό μ εν οι σφών τ' αυτών καϊ κλιο ιάων'. 

ή διηλή ότι λείηει ή νηέρ ηρό&εσις. Α. Cf. ρ. 26.
159 ως τών έκ χειρών βέλεα ρέον: η διηλή ηρός 

τήν ουνή&ειαν τοΰ ηοιητοϋ , ότι καταλλήλως τώ βέλεα ηλη- 
&νντικώ ρέον έηενήνοχεν. Α. Cf. ρ. 15.
165 ον γάρ εγωγ' έφάμην ήρωας Αχαιούς

σχήσειν — 165: οτι ηάντας κοινώς καϊ ον τούς ηγε
μόνας μόνους ήρωας καλεΐ. Α. Ar. 108.
175 άλλοι δ' άμφ άλληοι μάχην έμάχοντο ηνλησιν* 

α ργαλέον δέ με ταντα &εόν ώς ηαντ άγορεύσαι' 
ηαντη γαρ ηερι τείχος όρώρει ^εσηιδαές ηνρ 
λάινον. Άργεΐοι δέ, καϊ άγνν μενοί ηερ, ανάγκη



209
Λ/. ,

νηώιν ημύνοντο. &εοϊ δ’ άκαχείατο &υμον
180 πάντες, όσοι Ααναο'ισι μάγ^ης έπιτάρροΰ οι ή σαν.

175: άπό τούτου εως τού πάντες όσοι Λαν αοΐο ιν 
(180) ά&ετοϋνται οτΐγοι ς , ότι παρώδηνται (Ar. 351) έκ τού 
άλλοι δ’ άμφ άλλησι μάγην έμάγ^οντ ο νέεσσι (0 414). 
προς ποιας δ πυλας έμάχοντο ; ουδέπω γάρ διαβεβ)']κασι 
την τάφρον, γελοϊον δέ καϊ τό ά ργ αλέον δέ με ταϋτα 
ϋεόν ώς πάντ άγορεϋσαι’ τί γάρ εΐρηται ήδη τής τει
χομαχίας; πόϋεν δε &εσπιδαές πυρ; ούδέπω γάρ πυρϊ 
κέγρηνται, άλλ' ύστερον λέγει ό'Έκτωρ οϊσετε π ν ρ (Π). 718). 
εύη&ες δέ καϊ τό λέγειν ότι ήνιώντο οι βοη&ούντες τοΐς ΐόλ- 
λησι &εοϊ έπϊ τώ έλαττοϋσ&αι αυτούς, τώ δέ λάΐνον'Αρ
γείο ι δέ (178) διπλήν παρατι &έασιν ενιοι διά τό ύπερβα- 
τον, περϊ τείχος λάϊνον. ή&ετοϋντο δέ καϊ παρά Άριστο- 
φάνει' παρά Ζηνοδότω δέ ουδέ έγράφοντο. A. Praeterea unam 
tantum portam fuisse saepius notatum ab Aristarcho (Ar. 130). L.

193 Όρέστην: ή διπλή πρός τήν ομωνυμίαν. Α.
201 αίετός ύψιπ έτης έπ αριστερά λαόν έέργων: 

ή διπλή ότι άφορίζων εφη έπϊ τά εαυτού άριστερά ο άετός. Α.
207 αυτός δέ κλάγξας π έτ ετ ο πν ο ιή ς ά ν έ μ ο ι ο: 

ή διπλή ότι λείπει τό άμα, άμα πνοιήσιν άνέμοιο. Α. Cf. ρ. 26. 
210 δη τότε Πουλυδά μα ς ^ρασύν Εκτ ο ρα είπε 

π α ρ αστ ά ς’
"Εκτορ\, άε'ι μέν πώς μοι έπιπ λήσσεις άγο ρήσ ιν.
210: ή διπλή ότι λείπει ή πρός, πρός Εκτορα. Α. 

Cf. ρ. 26.
211: σημειούνταί τινες ότι τούτο ως γενομενον λέγει, 

γινόμενον δέ ού παρίοτησι. καϊ παρείται ή πρό&εσις" έν 
άγορήσι γάρ (Cf. ρ. 25). τινές δέ οϋτως, ότι άγορήσιν άντι 
τού άγορεύσεσιν εϊρηκεν. Α.

213 δήμον έόντα παρέζ άγορευέμεν: ή διπλή ότι 
άντι τού δημότην, ιδιώτην. Α.

216 μ ή ϊομεν: ή διπλή ότι αντϊ τού μη ϊωμεν συνέ- 
σταλκεν. Α. Cf. ρ. 13.

228 ώδέ χ ύποκρίναιτο ^εοπρόπος: ή διπλή ότι 
τό νποκοίναιτο αντϊ τού αποκριναιτο. Α. qu. ep. 88.

230 τόν δ άρ νπόδρα ίδών προσέφη κορυ&αίο- 
λος"Εκτωρ: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γρά- 

14 



— 210 —
Μ.

φει τόν d' ήμείβετ' έηειτα μέγας κο ρν&αιολο ς 
Εκτωρ, βέλτιον όέ τόν ό' ά ρ' νηόδρα Ιδων' εν&εως 

γάρ τό δυσάρεστον εμφαίνει διά τής όψεως. Α.
εϊτ έηϊ δεξί' ϊώσι ηρός ήώ τ ή έ λ ιόν τε

240 εϊτ έη αριστερά τοι γε ηοτϊ ζόφον ήερόεντα.
239: ή διηλή ότι δύο διαστάσεις οϊδεν "Όμηρος κοσμι

κός, ανατολήν καϊ δνσιν' καϊ δεξιά μέν τα ηρός ανατολας, 
αριστερά δέ τά ηρός δνσμάς λέγει. Α. Ar. 177.

έηϊ δέ Ζευς τ ε ρη ικέραν ν ο ς
253 ώρα εν άη Ίδαίων όρέων άνέμοιο θύελλαν: 

ή διηλή ότι διά τών άηοτελονμένων φανερόν ότι τήν αιγίδα 
έσεισεν ό Ζευς. Α. Ar. 192.

254 ή ρ ί&νς νηών κονίην φέρεν: ή διηλή ότι τό 
ί&νς τοηικώς τί&ησιν, άντϊ τοϋ έη εν&είας καταντικρύ τών 
νεών. Α. Ar. 103.

258 κρόσσας μέν ηνργων ερνον καϊ ερειηον 
έηάλξεις: ότι κρόσσας έν μέν τοΐς νηομνήμασι κεφαλίδας, 
έν δέ τοϊς ηερϊ τού νανοτά&μον κλίμακας. Et in hoc sub
stitisse putandus est: v. ad v. 375 et 5 35. L. καϊ τό ηϋρ- 
γων ερνον άντϊ τον ως έηϊ τονς ηΰργονς είλκον. (Cf. ρ. 24). 
Α. Suidas: κρόσσας κλιμακίδας. έν μέν τοϊς νηομνήμαοιν 
άηοδίδωσι τας τών έηάλξεων οτεφάνας, οίονεϊ κεφαλίδας, 
έν δέ τοΐς ηερϊ νανατά&μον κλίμακας. Cf. Philoxenum in Et. 
Μ. 540, 40. Variae quae fuerunt explicationes, optime nunc 
enumerantur ap. Hesych. cujus initium ita scribendum: κρόσσας 
κλίμακας, και ηροκροσσας άλλας έη άλλαις. L.

261 τας οϊ γ αν ερνον: ή διηλή ότι εις τονηίοω 
είλκον, ηρός τό ανέρνοαν μέν η ρώτα [Ί 459). Α.

ότε τ ώρετο μητίετα Ζενς
280 νειφέμεν, άν&ρώηοισι ηιφανσκόμενο ς τά ά 

κήλα'. η διηλή ότι κήλα τά βέλη Ίιός, γιων καϊ νετός (Ar. 
154). νΐφειν δέ τό χιονίζειν λέγει. Α.

285 κύμα δέ μιν ηροσηλάζον έ ρ ν κ ετ α ι: ή διηλή 
ότι άντϊ τοϋ έρνκει. Α. Cf. ρ. 23.
290 ονδ άν ηω τότε γε Τρώες καϊ φαίδιμος "Εκτωρ

τείγεος έρρή ξαντό ηνλας καϊ μακρον όγ^ήα: ή 
διηλή ότι ηάλιν τήν ηνλην ηνλας (Ar. 129), καϊ τόν μο
χλόν ένα (ν. ν. 121), διά τών εξής (456) δνο ηαραδιδονς. Α.
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αυτίκα δ' ασπίδα μεν πρόοθ' έσγετο ηάντοο έίοην 
295 καλήν γαλκείην έξη λ ατ ον, ήν άρα γαλκεύς

ήλαοεν: ή διπλή οτι Ζηνόδοτος γράφει έξέλαο' έξ ου 
φανερός έοτι τό προκείμενον ψιλώς άνεγνωκώς έξηλατον' 
δεϊ δε δασέως, ϊνα αριθμός δηλωθή. Α.
300 κέλεται δέ έ (leonem) θυμός άγήνωρ

μήλων πει ρήσοντα και ές πυκινόν δόμον έλθεΐν: 
η διηλή, οτι πειρήσοντα διάπειραν ληψόμενον, ένεδρενσοντα’ 
και ότι ό και ηεριοοός έοτιν (Cf. ρ. 34). ό δέ Αιονύοιος, ότι 
δϋναται οημαίνειν τι ηλέον, οϋτως ένδεης τροφής ώστε καί 
έηι πεπυκνωμένον και ηοφαλισμένον δόμον έλθεΐν. δόμον 
δέ τήν επανλιν. Α.

303 συν κυσί και δον ρεσσ ι φυλάσσοντας ηερι 
μήλα: οημειοννταί τινες έντανθα ότι περισσή ή πρόθεοις 
ή περί· Α. Cf. ρ. 27. »

328 ιομεν, ήέ τω ευχος όρέξομεν ήέ τις ήμΐν: ή 
διπλή οτι άντι τον ϊωμεν και όρέξωμεν (cf. ρ. 13.), καί ότι 
ουνεκδέξασθαι δει τό ορέξη , όπερ οϋ συνέντες τινές νποτι- 
θέασι οτΐγον' δώσει απ ο κτ α μ εν ο ς κλυτά τενγεα καί 
δόρυ μακρόν· Α.
335 ές δ’ ένόησ' Αϊαντε δύω (Menestheus), πολέμου 

ακορήτω
έσταότας, Τενκρον δέ νέον κλισ ίηθ εν ιόντα.
335: ή διπλή ότι έν τοϊς άριστεροΐς μερεοι τοΰ ναυστά

θμου γέγονεν η μάγη, όπου καί οί Αίαντες έσκήνουν. Α. 
Ar. 230.

336: ότι νέον αντί τοΰ νεωστί. Α. Ar. 153.
340 καί πυλέων* πάσας γαρ έπώγ^ατο: οτι τό πά

σας αντί τοΰ όλας’ οϋ γάρ ήσαν πολλαί πΰλαι άλλά μία 
(Ar. 130). πάσας dicitur Aristarchus legisse (Did.), qui έπω- 
γατο sine dubio explicuit: ήσφαλίσαντο κλείσαντες οί Άγαιοί 
(Eustath.). Neque tamen alteram lectionem—πάσαι γάρ έπώ- 
γατο — prorsus rejecit, siquidem sequentia aut ab Aristonico 
aut a Didymo profecta sunt: τό δ'ε έπώγατο διά τοΰ ά καί 
συν τώ Τ, οίον έπικεχλιμέναι ησαν, έπέκειντο. Ζηνοδοτος 
έηωγ ετ ο. Α.
342 αιψα δ' έπ' Αϊαντα προΐει κήρυκα Θοώτην’

έργεο δ'ιε Θοώτα, θέων Αίαντα κάλεσοον.
14 *
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342: όιηλή οτι οίκεϊον όνομα κήρνκος, άηό τον τα- 
χϋνειν, καϊ ότι ϋνομα&ετικός ό ηοιητής, Ζηνόόοτος όέ έν 
άμφοτέροις τοϊς στίχοις Αίαντε γράφει. Α.

343: ή όιηλή ότι ηαρετνχιολογει τόν Θοώτην αηο τού 
&έειν. Α.
346 ώόε γάρ έβρισαν Αυκίων άγοί, οί το ηαρος ηερ 

ζαχρηεϊς τ ελέ & ον σ ι κατά κρατεράς ϋσμίνας. 
εί όέ σφιν και κεϊ&ι η όνος και νεϊκος όρωρεν, 
άλλα ηερ οιος ϊτω Τελαμώνιος άλκιμος Αίας,

350 καί οί Τενκρος άμ' έσηέσ&ω τόξων ευ είόως.
346: ή όιηλή ηεριεστιγμένη ηρός Ζηνόόοτον, ότι έοι- 

κεν έξειληφέναι τό ώόε τοηικώς' εξής γάρ γράφει κεϊσε γαρ 
έβρ ι ο αν (359). έστι όέ άντι τοϋ οντω. Α.. κεϊσε γάρ έβρι
σαν scr. Lehrs. pro εί όέ σφιν καϊ κεϊ&ι. Ar. 84 cum nota.

348: ή όιηλή ότι Ζηνόόοτος γράφει εί όέ σφιν κα- 
κεϊσε' [έστι όέ άντϊ τού οίτω^]. οϋ όεϊ όέ, εί εις εκείνον 
τόηον ό ηόλεμός έστιν, αλλ' έν έκείνω. Α. Verba inclusa 
pertinent ad ώόε (v. 346). οϋ όεϊ όέ emend. Bekk. pro όέ. 
Cf. Ar. 139.

350: ά&ετεϊταΓ οϋ γάρ ηι&ανόν ώσηερ έξ έηιτάγματος 
ηαρεϊναι τόν Τεΰκρον' [Λα ηαντός γάρ ϋηασηιστής Αίαν- 
τος φαίνεται.] καϊ Αριστοφάνης ή&έτει. Α. Verba inclusa 
aliena esse existimat L.

359 (praeco loquitur) ώόε γάρ έ β ρ ι σ αν Αν κ ί ων άγοί: 
η όιηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνοόοτος γράφει κεϊσε γάρ 
έβρισαν, οϋχ νγιώς εις έκεϊνον τόν τόηον' όεϊ γάρ έν 
έκείνω τώ τοηω. όεϊ όέ γράφειν ώόε' τό γάρ λεγόμενόν 
έστιν, ούτως έηεβάρησαν ώστε χρείαν έχειν ημάς ου μ μα- 
χίας· Α. Ar. 139.

363 καί οί Τενκρος άμ έσηέσ^ω τόξων εϋ είόώς' 
ά&ετεϊται ο στίχος καϊ ϋηό τον κήρνκος λεγόμενος (item ut 
antea 350 dictus a Menestheo) όιά τά αϋτά (et ob easdem 
causas L.). A.
365 αντίκ Όιλιάόην έηεα η τ ε ρό εντ a ηροσηϋόα.

Αίαν, σφώ ι μέν αν & ι, ον καϊ κ ρατ ερό ς Ανκο μή όη ς, 
έσταοτες Ααναονς ότ ρϋ νετον ίφι μάχεσ&αι' 
αυταρ έγω κεϊσ ειμι καϊ άντιόω n ο λέ μο ιο.
365: η όιηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόόοτος γράφει αν-
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τικ αρ Ιλιάδην. Οίλιάδην δέ διά παντός "Ομηρος λέγει 
(Ar. 180). και ότι λείπει ή πρός (cf. ρ. 26). Α.

366: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει οφώε. τούτο δέ 
έστιν αυτους, όπερ ούχ αρμόζει, τό δέ οφώι υμείς. Α.

368: η διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει κεϊ&t. 
τούτο δέ [σημαίνει έν έκείνω τω τόπω. τό δέ κεϊοε, εις 
έκεϊνον τον τόπον πορεϋσομαι, όπερ νύν αρμόζει. Α. Ar. 139. 
371 καί οί Τεύκρος άμ' ήε κασ ίγνητ ος και όπατρος.

τοϊς δ' άμα Πανδίων Τεύκρου φέρε κάμπυλα τόξα. 
371: εΐρηται ότι [εκ τούτου] διεσκεύασται [ό επάνω δις κεί
μενος 350, 363]. Α. Verba inclusa addidi.

372: ά&ετεϊται ’ διά τί γάρ μή έαυτώ βαστάζει; V.
375 οί δ' έπ επάλξεις βαϊνον: η διπλή ότι εί μή νοή- 
σωμεν κροσοας (258) τάς κλίμακας, πώς άν άλλως δΰναιντο 
αναβαίνειν επί τό τείχος; Α.

394 άλλ' ό γε (Sarpedon) Θεατορίδην ' Αλκμάονα 
δουρ'ι τυχησα ς: ή διπλή ότι ού Κάλγαντος αδελφός Αλ- 
κμαίων (sic) άλλ' ομώνυμος (sc. ο Θέστωρ}, έπεί προσέ&ηκεν 
άν τι εις διάγνωσιν. Α.
400 τόν δ' Αίας καί Τεύκρος όμαρτήσαν^' ό μέν ίώ 

βεβλήκει — 400: ότι πρός τό δεύτερον πρότερον 
άπήντησεν. Α.

416 μέγα δέ σφισι φαί νέτο εργον: ή διπλή ότι τό 
σημαινόμενόν έστι μέγα ήδη αύτοϊς ένεδείκνυτο τής μάχης 
εργον, ού κατά διάνοιαν. Α. Cf. ad Λ 734.

426 άσπίδας εύκνκλους λαισήια τε πτερόεντα: 
πρός τό λαισήια, ότι οί μεν κατα αντιπαρά&εσιν τών εύ- 
κΰκλων παραμήκεις τά λαισήια, οί δέ ελαφρά. Α. Puto ab 
Aristonico esse usque ad λαισήια, omisso οϊ μέν. L.
437 πριν γ' ότε δή Ζευς κύδος ύπέρτερον '.Εκτορι 

δώκεν —
439 ήυσεν δέ διαπρύ σιον, Τρωεσσι γ εγωνώς: ή διπλή 
ότι έπί τού Λιος τούτο φησιν, ούκ έπι τού 'Έκτορος' 
διό καί έπήνεγκεν, ώς φάτ έποτρύνων, οί δ' ούασι 
πάντες άκου ον (ν. 442). Α.

442 ώς φάτ' έποτρύνων, οϊ δ' ούασι πάντες 
άκουον: ότι διά τούτου εύκρινές γίνεται τό τής προκειμέ-
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νης αμφιβολίας. ού γάρ δη άλλως έδύναντο πάντες ακου- 
ειν, εί μή ο Ζευς έπεφώνησεν. Α.

444 κροσσόων έπέ β αίνον άκαγμένα δουρατ 
εγοντες: η διηλή οτι Ζηνόδοτος γράφει έπεϊ &εοϋ 
εκλυον αύδήν. Α.

ό δέ μιν (lapidem) ρέα πάλλε καϊ οίος.
450 τόν οι έλαφρόν ε&ηκε Κρόνου παϊς αγκύ

λο μητεω: [η διπλή], ότι εκλύει τήν τού βαστάζοντας δύ- 
ναμιν. καϊ 'Αριστοφάνης ή&έτει, Ζηνόδοτος δέ ουδέ έ'γρα- 
φεν. Α. In cod. huic versui obelus appictus est. — 

δοιοϊ δ" evioo&iv όγήες
456 είγον έπημοιβοί, μία δέ κληϊς έπαρήρει: 

η διπλή ότι δυο φησϊ μοχλούς είναι έπϊ τής πύλης, έξ εχα- 
τέρας φλιάς ενα , έπαλλασσομένους κατά μέοον, καϊ έπϊ τοϊς 
άκροις έπικλειομένους διά τήν συμβολήν μιά κλειδί. Α. Ar. 131.

458 ϊνα μή οι άφαυ ρότε ρον βέλος είη: ή διπλή 
οτι παν τό βαλλόμενον βέλος λέγει, καϊ νϋν τόν λί&ον’ 
καϊ ότι έκ τοΰ εναντίου τό έναντίον ήρμήνευκεν. Α. Ar. 14.

463 νυκτϊ &οή ατάλαντος ύπώπια: ή διπλή ότι 
τα φοβερά νυκτϊ όμοιοι, πρός τό ό δ' ήιε νυκτϊ έοικώς 
[Α 47). ό (Ιέ Ζηνόδοτος γράφει νυκτϊ έλυ σ&ε ίς. Α.

οι δέ κατ' αυτός
470 ποιητάς έσέχυντο πύλας. Ααναοϊ δ' έφόβηδεν 

νήας ανα γλαφυρός, όμαδος δ' αλίαστος έτύγ&η. 
470: η διπλή οτι μία πύλη, πλη&υντικώς δέ εϊρηται.

(Ar. 130). χα/ ότι εφευγον ώς έπϊ τάς ναύς. διά ταύτης δέ 
είσέργονται τής πύλης δι ής ό ‘Έκτωρ. Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Ν.
1 Ζεΰς δ' έπεϊ ούν Τρώας τε καϊ "Εκτορα νηυοϊ 

π έλασσεν,
τους μέν εα παρα τήσι πόνον τ' έγέμεν καϊ όιζύν.
1: ή διπλή ότι κεγώρικε τών Τρώων τόν Έκτορα, ώς 

κακει ού γαρ ετ Οίνήος μεγαλήτο ρος — ουδέ τ’ αυ
τός εην (sic) ΰάνε δέ ξαν&ός Μελέαγρος [Β 641). Α.

2: ότι πόνον τό κατά πόλεμον εργον εϊρηκεν. Α. Ar. 87.



215
Ν.

12 Σάμου νληέβσης Θρηικίης: ή διηλή ότι ου
δέποτε συνθέτως εΐρηκε Σαχιοθράκην. Α. Ar. 238.

16 Τρωσιν δαμναμένους: ότι άντϊ τού υπό Τρώων. 
Α. Cf. ρ. 24.

21 Αίγάς, ένθα τέ οι κλυτά δώματα βένθεσι 
λίμνης: η διηλή ότι κατά τάς Αίγας έν βυθώ τήν οϊκησιν 
τοϋ Ποοειδώνος υποτίθεται άόρατον άνθρώποις, ώσπερ έπϊ 
τον Όλνμπου τών άλλων Όεών. Α. Ar. 188.

άταλλε δέ κήτε' νη αντον
28 η αντόθεν έκ κευθμών, ονδ' ήγνοίησαν άνακτα: 

η διηλή ότι ηγνοίηααν γραπτέον' σϋνηθες γάρ Όμήρω όν
τως λέγειν, ηγνοίηααν τά κήτη, και ονκ ήγνοίηοεν (cf. ρ. 15). 
και ότι κευθμών εϊρηκεν. ή δέ ορθή έοτι κευθμός ώς αυλός. Α.

41 (Trojani) άβρομοι αν ίαχοί: ή διηλή ότι άντϊ τοϋ 
άγαν βρομούντες καϊ άγαν ίαχοϋντες, κατ' έπίτασιν τοϋ ά 
κειμένου' έκάοτοτε γάρ θορυβώδεις τούς Τρώας παρίστησιν. Α.

45 είοάμένος Κάλχαν τι: ή διπλή ότι τό είοάμένος 
πολλά σημαίνει, νϋν μέν ομοιωθείς, έν άλλοις δέ καί ρ 
έπιειοαμένη {Φ 424) έφορμήσασα. εϊσατο δ' ώς ότε 
ρινόν άντϊ τοϋ έφάνη {ε 281). Α. Ar. 150.

60 άμφοτέ ρω κεκοπώς: ή διπλή ότι αντϊ τού κόπτων. 
Α. Cf. ρ. 3.

61 γυια δ' έθηκεν έλαφρά, πόδας καϊ χεΐρας ϋπερ- 
θεν: ό άοτερίσκος, ότι νϋν νγιώς κεϊται ό στίχος, έπϊ δέ 
Όδυοσέως κατά τόν έπϊ Πατρόκλω αγώνα (Ψ772) ονκέτι. Α.

64 [ώςτϊρηΐ} όρμήση πεδίοιο διώκειν όρνεον άλλο: 
ή διπλή ότι λείπει ή διά, διά πεδίου (cf. ρ.26), καϊ το άλλο 
δοκεϊ συγκεχυκέναι έπϊ τού ετέρου, εί μή άρα το άλλο έπϊ τού 
άλλοιογενονς άκουοόμεθα. Α. ετέρου scripsi pro δευτέρου.

66 τοϊιν δ' εγνω πρόσθεν Όιλήος ταχύς Αίας: η 
διπλή πρός τό δυικόν σχήμα, ή δέ αναφορά πρός τά περί 
τών Σειρήνων, νηάων, Σειρήνοιιν {μ 52) ότι ό λόγος ώς 
περϊ δνο. Α. Vidit Lachmannus, in νηάων latere άδινάων ex 
ψ 326. Ergo sic fere erat: — πρός τά περϊ τών Σειρήνων' 
Σειρήνων άδινάων. Σειρήνοιιν δέ, ότι κτλ. L.

68 Αϊαν: ή διπλή ότι άναλόγως έκφέρει τά τοιαΰτα 
ό ποιητής, καϊ ον δεόντως ο Ζηνοδοτος έγραφεν ω τε αύ 
(sic pro σν) Κάλχα {Α 86) χωρίς τοϋ ν (cf. ad ν. 222). Α.
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82 γάρμη γη&όσυνοι: ή διπλή ότι έλλεΐπιι ή έπι, 
ϊν ή έπί γάρμη. Α. Cf. ρ. 27.

85 γυϊα λέλυντο: ή διπλή πρός το σγ^ήμα , ότι ως 
σπάρτα λέλννται (Β 135). Α. Cf. ρ. 15.

102. Excidit annotatio de significatu vocis φυζακινός: v. 72.
115 άλλ άκεώμε&α &άσ σο v' ακεοταί τε φρένες 

έσ&λών: ότι αμφίβολον τό άκεώμε&α , πότερον ία&ώμεν η 
άκεώμε&α' ο καί υγιές, οίον τό ελάττωμα ίασωμε&α. Α.

127 (φάλαγγες) ας οΰτ άν κεν Λρης ο ν ο σα ιτ ο 
μ ετ ελ & ώ ν: ή διπλή πρός τήν τοΰ γ^ρόνου αλλαγήν' εστι 
γαρ αντί τοΰ ώνόσατο. καί ότι δίς παρείληφε τον σύνδεσμον, 
άν καί κέν. Α. Cf. ρ. 7.

νύσσοντες ξίφεσΐν τε καί εγχεσιν άμφιγΰοισιν 
148 ωσάν από οφείων' ό δέ γασσάμενος πελε μΐγ&η.

147 : ή διπλή πρός τό άμφιγΰοισιν, ότι οί μέν, έπεί άμ- 
φοτέραις ταΐς χερσί διερείδοντες γρώνται, οι δέ από τον 
γυώσαι, ότι βλάπτει άμφοτέρω&εν’ οί δέ μεταφορικώς από 
τών γνίων, ότι έκατέρω&εν άκρον εγει' γυϊα γάρ τά άκρα. Α.

148 ό δέ χαο σ ά μένος πελεμίγ&η: ή διπλή ότι Ζη
νόδοτος γράφει ό δέ χάσσατο πολλόν όπίσσω. ήγνόησε 
δέ ότι τά έμπεπηγοτα δορατα τή αοπίδι άναγωροϋντες δια- 
τινάσσουσιν, ϊνα αποπέση. Α.

159 Μηρ ιόν η ς δ? αΰτοϊο τιτνσκετο δουρί φαεινώ: 
ή διπλή ότι παραλέλειπται προ&εσις ή έπί καί ή γενική 
άντί τής αιτιατικής κεϊται' τό γάρ όλον άντί τού έπ' αυ
τόν, ως καί τό άλλ' ά γ' όίστευσον Μενελ ά ου (ζ/400). 
Α. Cf. ρ. 24.
165 άψ δ' έτάρων εις ε&νος έγάζετο, γώσατο δ' αίνώς 

αμφοτερον, νίκης τε καί έγχεος ο ξυνέαξεν.
165: ή διπλή ότι νΰν γώσατο άντί τοΰ συνεχΰ&η(Ατ. 147). Α.
166: ή διπλή ότι λείπουοιν αι προ&έοεις, περί νίκης 

καί περί εγγονς. Α. Cf. ρ. 26.
171 Ιμβριον αίγμητήν, πολύ ίππου Μέντορο ς υιόν.

ναϊε δέ Πήδαιον: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει ός 
ναε Πήδαιον, ϊνα κατάλληλον τόν λόγον κατά συναφήν 
(cod. συναλοιφήν) ποίηση, αγνοεί δέ ότι "Ομηρος διακόπτει 
τάς φράσεις, ϊνα μή μακροπερίοδος γένηται. άλλως τε καί 
κακόμετρον τό έπος ποιεί. Α. Est igitur verisimile Ζ 34 in
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simillima causa recte servatam esse Zenodoti lectionem, og 
ναΐε non νάε, ut etiam hic videtur scripsisse. L.

185 o δ Αμφίμαχον Κτεάτου vi Άκτοριωνος: 
οτι και τό υίες ό μέν Κτ εάτ ου, ο δ' Εύρντου Άκτο- 
ριωνε [Β 621) αντί τού ' Ακτοριώνων. V. Cf. ρ. 19.

191 αλλ οΰ ηη χρόος εΐσατο: ή διηλή ότι διήρηκε 
χρόος αντί τού γ^ρώς· διό βαρυτονητέον. (cf. Herodian.) και 
ότι τό εΐσατο νϋν άντι τοΰ έφάνη (Ar. 150). Α.

197 Αίαντε, μεμάοτε &ού ριδο ς αλκής: ή διηλή 
ότι συνεχώς κέχρηται τοϊς δυικοϊς' ή δέ αναφορά ηρός τά 
ηερι τής ηατρίδος’ ‘Αθηναίων γάρ ίδιον. Α. Cf. ρ. 15, not.2.

203 κόψεν Όιλιάδης κεχολω μένος 'Λμφιμά
γο ιο: ή διηλή ότι έλλείηει ή ηερι, ηερι Άμφιμάχου (cf. 
ρ. 26). καϊ ότι Ζηνόδοτος άρΰρον ένόμιζε τό ο, ’ Ιλέως τον 
Αίαντα καϊ ονκ Οιλέως άκούων' διό καϊ έ'γραφε κόψε γαρ 
Ίλιάδης (Ar. 180). Α.

205' Εκτορ ι δέ η ροηά ροι&ε η οδών ηέσεν έν 
κονίησιν: ή διηλή ότι ητώσις ηλλακται, αντϊ τοΰ Εκτο- 
ρος (cf. ρ. 22). Α.

213 τόν μέν εταίροι ενεικαν: ή διηλή ότι ενεικαν 
εΐρηκεν ώς βασταζόμενου αυτού διά τό τραύμα (Ar. 142). Α. 
217 ός ηάση Πλευ ρώ ν ι καϊ αιηεινή Καλυδών ι

Αίτωλοισιν άνασσε — 217: ή διηλή ότι ητώσις 
ηλλακται, άντϊ τού ός ηάσης Πλευρώνος. Α. Cf. ρ. 23.

222 ώ Θόαν: ή διηλή ότι συν τώ ν ή κλητική, ή δέ 
άναφορά ηρός τό ώ τε συ, Κάλχαν (Α 86), ότι Ζηνόδο
τος χωρίς τού ν. Α. Cf. ad Ν 68.

223 ηάντες γάρ έηιστ άμ ε&α ητολεμίζειν: ή 
διηλή ότι έηιστάμε&α τό δυνάμε&α (Ar. 150). Α.

226 μέλλει δ ή φίλον είναι νηερμενέι Κ ρο
νιών ι: ή διηλή ότι άντϊ τού έ’οικε τό μέλλει (Ar. 125). Α.

τ α ύ τ α δ άμα χρή
236 σηεύδειν, αϊ κ' όφελος τι γενώμε&α καϊ 

δύ' έόντε: ή διηλή ότι τό σηεύδειν ούκ έστιν έηί τού 
ταχύνειν, άλλ' έηί τού ένεργεϊν μετά κακοηα&εΐας καϊ τα- 
λαιηωρίας (Ar. 122). ABL.

252 ή έ τ ευ ά γ γ ελ ίη ς μετ' έ μ ήλυ&ες: αντί τού 
άγγελος. Α. Cf. ad I' 206.
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256 εργομαι, εί τι τοι εγγος έν'ι κλισϊησι λέλειπται, 
οίσό μένος’ τό νν γάρ κατεάξαμεν, ο πριν εχε- 

σκον: ή διπλή ότι πλη&υντικώς κατεάξαμεν, και ένικώς οί- 
σόμενος και εχεοκον- Α. Cf. ρ. 16.
275 οίδ' αρετήν ο ιός έσσι' τί οε γρή ταντα λέγ εσ&αι;

εί γαρ νϋν παρά νηυσϊ λεγοίμε&α παντες 
άριστ οι —

276 : η διπλή ότι παραλλήλως τό λεγοίμε&α — ABV. 
Supplendum videtur: τώ λέγεσ&αι. Παραλλήλως saepissime 
quidem usurpat, ubi ad unam notionem exprimendam bina vo
cabula idem fere significantia juxta posita sunt (s. ubi έξ έπα- 
ναλήψεως λέγεται τό αντό Π 636) ut άπριάτην άνάποινον 
Α 99 τηλο&εν έξ άπίης Α 270 βάσκ ί&ι Β 8 ήδη ποτέ 
Γ 184, 205 δηρόν - χρόνον Ξ 206 ίδη-νοήση 337 ή δή 
Φ 583 (Herod.). Item ad 77 62 πρός τόν μηνι&μόν, ότι πα
ραλλήλως τέταγε τώ χόλω (ν. Ar. 138). — Sed etiam voca
bula diversae significationis propter παραλληλίαν notavit, ut 
A 324 ότι παραλλήλως νεώτεροι μέν άντϊ τοϋ νέοι, όπλό- 
τεροι δέ συγκριτικώς άντι τον εμού νεώτεροι· Ε 162 πόρ- 
τιος ήέ βοός: παραλλήλως τό είδος τώ γένει τέταχεν. 0 437 
ότι παραλλήλως και διδασκαλικώς ή διαφορά τοϋ νώιν καϊ 
νώι. Denique quod ad hunc locum proxime accedit, Q. Pal. 
J 451 ότι τή αυτή λέξει (λέκτο 451 et 453) παραλλήλως ονκ 
έπϊ τον αντον οημαινομένου κέχρηται.

287 ονδέ κεν εν&α τεόν γε μένος καϊ χειρας 
όνοιτο: η διπλή ότι έλλείπει τό τις, όνοιτό τις (cf. ρ. 7.). Α.

288 εί περ γαρ κε βλείο πονενμένος ήέ τυπείης: 
ή διπλή ότι διέαταλκε τό βαλείν καϊ τνψαι (Ar. 62). Α.
298 οιος δέ βροτολοιγός Άρης πόλεμον δέ μέτεισιν, 
299 τώ δέ Φόβος φίλος υιός άμα κρατερός καϊ 

άταρβης —
301 τώ) μέν άρ' έκ Θρήκης Έφν ρους μέτα &ωρήσ- 

σεσ &ον·
299: ή διπλή ότι ρητώς Άρεως υιός Φόβος, ή δέ ανα

φορά πρός την αμφιβολίαν τοϋ καί ρ ίππους κέλετο 
Αε'ιμόν τε Φόβον τε (Ο 119). Α. Ar. 182.

301: ή διπλή ότι πόλις έοτϊν έπϊ Θεσπρωτίας ή Έφυρα,
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ής ErpvQQi θ; κατοικοΰντες λέγονται, λέγει δέ ποτέ καϊ 
την Κόοιν&ον Εφυραν, έξ ηρωικόν προσώπου. Α. Ar.236sq.

306 τον καϊ Μηριόνης πρότερος προς μΰ&ον 
εειπεν: η διπλή ότι περισσός ό καί σύνδεσμος (cf. ρ. 34.). Α.

315 οί' μιν άδην έλόωοι καϊ έοούμενον πολέ- 
μοιο: η διπλή ότι Ζηνόδοτος άγνοήσας τό σημαινόμενον 
πεποιηκε καϊ έοονμενον πολεμίξειν. έστι δέ τό άδην 
έλοωοιν αντϊ τον κορεο&ήναι αντόν ποιήσουσι τον πολέμου, 
καΐπερ προ&υμίαν έχοντα. Α.

317 αίπυ οι έο σ ε ϊτ α ι, μάλα περ μεμαώτι μά- 
χεο&αι: η διπλή ότι αίπν μεταφορικώς άντι τον δυοπρός- 
βατον, δυσχερές (Ar. 169 not.), καϊ ότι ό πέρ σύνδεσμος πε
ρισσός (cf. ρ. 35). AV.
326 νώιν δ ώ δ' έπ' άριστέρ έχε στρ ατού, όφρα τ άχιστα 

εϊδομεν ήέ τω ενχος όρέξομεν ήέ τις ήμϊν.
326: ή διπλή ότι τό νώιν δύο πτώσεις σημαίνει, γενι

κήν καϊ δοτικήν, ημών καϊ ήμϊν' νΰν δέ κεϊται αντϊ τον 
ήμών επ' άριστερά. Α.

327: ή διπλή ότι έξω&εν συνυπακονσαι δει όρέξει, η τις 
ήμϊν όρέξει. Α. Ita cod., sed Aristonicus sine dubio utrobique 
scripsit όρέξη: v. ad M 328.
343 μάλα κεν &ρασυκάρδιος ειη

ός τότε γη&ήοειεν ίδών πονον ονδ άκαχοιτο.
343: ή διπλή ότι ήλλακται τό ρήμα, ειη αντϊ τον ήν 

(Cf. ρ. 7). Α.
344: ή διπλή πρός τήν άλλαγήν τοΰ ρήματος, άντϊ τού 

έγή&ησεν (cf. ρ. 7.). καϊ ότι πόνον τό εργον (Ar. 86). καϊ 
ότι άντικειμένως άποόέδωκεν ονό^ ακάχοιτο’ πρός τό σύνη- 
ΰες. Α. Η. e. quod animadvertimus consuetudinem ejus alibi 
notatam (v. ad I 77), ex qua omittit contrarium, quod ut plena 
sententia fiat, supplendum diximus. Ceterum sine dubio unum 
nunc amissum hic item notatum erat, quod hic diserte poeta 
adjecit illud ίδών (v. ad /77), hoc fere modo: καί ότι πρός- 
κειται νΰν το ίδων. L.
345 τώ δ' άμφϊς φρονέοντε δύω Κρόνου υιε κραταιώ 

άνδράσιν ήρώεσσι τετενχετον άλγεα λυγρά: ή 
διπλή ότι [άντϊ τον τετευχέτην τεύχουσι. χρόνος δέ ήλ
λακται' έστι γάρ άντϊ τού έτευχον, ως έπϊ τοΰ [ή κεμάδ' τέ 
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λαγωόν έπείγετον {Κ 361) αντί τοΰ ήπειγον]. Α. „ΡγΟ h*S 
extremis scripserat Aristonicus: λαόν άποτ/ιήξαντε διώκετον. 
Vide eum ad hunc versum, qui est K 364, et ad Σ 583.“ 
Lehrs. Herodian. 457 sq. — Inclusa aliena sunt. — Ceterum 
cf. p. 4.

οι ό ο γε (Ζεύς) πάμπαν 
ή&ελε λαόν όλέσ&αι ’ Λγαιικόν 'Ιλιό&ι πρό,

350 αλλά Θέτιν κύδαινε nui υίέα καρτερό&νμον: 
α&ετεΐται ότι ούκ αναγκαίος' προείρηται γάρ κυδαίνων 
^4γιλή α π ό δα ς τ α γν ν (348). Α.
358 τοί δ' εριδος κρατερής καί όμοιίου πολέμοιο 

πεΐραρ έπαλλάξαντες έπ’ άμ γοτέροι σι τάνυσσαν:
ή διπλή ότι παραλληγορει, δύο πέρατα ύποτι&έμενος, έτε
ρον μέν εριδος έτερον δέ πολέμου, έξαπτόμενα κατ άμφο- 
τέρων τών στρατευμάτων. Α.
365 ήτεε δέ Πριάμοιο &υγατ ρών είδος άρίστην 

Κασσάνδραν άνάεδνον — 365: η διπλή ότι νυν 
μέν τήν Κασσάνδραν είδος άρίστην, έν άλλοις δέ (Ζ 252) 
τήν Λαοδίκην, καί ού μάχεται. ή δέ αναφορά πρός τούς 
γνωρίζοντας" λύεται γάρ τοιούτοις — Α. Fortasse addendum — 
τό πρόβλημα S. τά έκείνων άπορήματα. Cf. Ar. 363.

366: ή διπλή ότι έδνα έδίδοσαν οί μνηστευόμενοΓ διό 
οντος υποσχόμενος έξελάσαι τούς "Ελληνας άνάεδνον αιτεί 
την Κασσάνδραν (Ar. 198). Α.
372 ουδ ήρκεσε &ώρη^

χάλκεος: ή διπλή ότι γαλκοι οί &ώρηκες, πρός τό 
ολίγος μέν εην, λινο&ώρηΐ {Β 529). Α. Ar. 194.

ό ό' έπεύξατο φώνησέν τε (Idomeneus) 
η’Οΰρυονεν, περί δή σε βροτών αίνίζογι άπάντων

375 εί έτεόν δη πάντα τελευτήσεις όσ ύπέστης.^ Hinc 
apparet, Trojanorum jactationes ad Graecorum quoque aures 
permanasse: v. ad 2 45.

382 έπεί ού τοι έεδνωταί κακοί είμεν: ή διπλή 
ότι έδνα έδίδοσαν οί μνηστήρες. ΑΒ.

403 ’Λοίου αχνν μένος: η διπλή ότι παρεϊται ή πρό· 
Οεοις, περί ’Λσίου. Α. Cf. ρ. 26.

408 τή ύπο (άσπίδί) πάς έάλη: ή διπλή οτι τό πάς



221
, t , Ν.............................

αντιτούόλος. ή δέ άναφορά πρός τό πάσαι δ' ώίγνυντ ο 
πύλαι (Θ 58) άντι τον όλαι (Ar. 130). Α.

411 Ίππαοίδην ‘Υψήν ο ρα· Propter homonymos Hy- 
psenoras: E 76. L.

415 εις Αιδός περ ιόντα πυ λά ρτ αο κρατεροίο: 
ή διπλή, οτι τοΰ ιογυρώς τάς πνλας έπαρτώντος, ο έοτιν 
άρμοζοντος. αμφότερα γάρ πρός έν ληπτέον. Α, Cf. ad ^289.

420 αλλα &έων περίβη και οι σάκος άμφεκά- 
λυψεν: η διπλή πρός τήν έξήγησιν τον ός Χρυσήν άμ- 
φιβέβηκα ς [Α 37) άντι τοΰ ΰπερμαγεϊς, κατά μεταφοράν 
τών τετραπόδων. Α.

423 (Hypsenorem duo amici) νήας επιγλαφυράς φε
ρέτην βαρέα στενάχοντε: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι 
Ζηνόδοτος γράφει στενάχοντα, ένικώς. Α.

426 ή αυτός δον π ή σ α ι αμύνων λοιγόν Άχαιοΐς: 
ή διπλή ότι έκ παρεπομένου (cf. ad Β 417) τό άπολέο&αΓ 
οι γαρ έν πολέμω πίπτοντες ψόφον άποτελονοι τοϊς όπλοις. 
ή δέ άναφορά πρός τούς γλωσσογράφους (Ar. 45)· οντοι γάρ 
έν άν&' ενός έδέξαντο δεδουπότος άντι τοΰ τε&νηκότος (Ψ679, 
Ar. 110). Α.

437. Notaverat formam δένδρεον: ν. ad Γ 152.
ρή ξεν δέ οί άμφ 'ι χιτώνα

440 γάλκεον — 439: ή διπλή ότι σαφώς τόν θώρακα 
χιτώνα γαλκονν. Α. Ar. 194.

456 ή τινά που Τρώων έταρΐ οοαιτο μεγα&ύ- 
μων: ότι άντι τοΰ ουνεργόν λάβοι. πρός τό ϊκμενον ον- 
ρο ν ιει π λησ ΐστ ιον (λ 7). AB. Ar. 122.

465 αλλ’ έ’πευ, ΆλκαΌόω έπαμννομεν: η διπλή 
ότι έπαμννομεν άντϊ τοΰ έπαμύνωμεν. Α. Cf. ρ. 13.
470 αλλ’ ούκ ’Ιδομενήα φόβος λάβε τηλύγετον ώς, 

άλλ' έ με ν' ώς ότε τις οΰς οΰρεοιν άλκι π εποι&ως. 
470: ή διπλή ότι σαφώς φόβος άντϊ τοΰ.φυγή (Ar. 89). Α. 
471: ή διπλή ότι άντιδιέσταλται τώ φόβω τό έμενε, έξ 

ον σαφές ότι ό φόβος τήν φυγήν σημαίνει (Ar. 89). Α.
474 όφ&αλμω 6' άρα οί πυρϊ λάμπετον: ή διπλή 

ότι πτώσις ήλλακται καϊ πρό&εσις παρειται, άντϊ τον νπο 
πυρός λάμπετον. Α. Cf. ρ. 25.
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ώ$ μίν εν Ίδομενενς δονρικλντός, ονδ' νη εχω ρε ι 
477 Αινείαν έπιόντα βοη&όον: ή πτώσις ήλλακται, άντι 
τοϋ Λίνείον έπιόντος (cf. ρ. 20.). Α.

ως εϊ τε μετά κτίλον έσπετο μήλα 
493 πιομεν έκ βοτάνης: ή διπλή ότι έκ βοτάνης 

έοτι μετά την βόσκηοιν, ώς λέγομεν ηέξ άριστον παρέσομαι“ 
αντί τον μετά τό άριστον· Α.

496 οί δ αμφ Λλκα &όω αντοσγεδόν όρμήνη
σαν: η διπλή προς τό αντοσγεδόν, ότι ώς σγέδην και σν- 
στάδην άγωνιονμενοι. Α.

502 ακόντισεν Ιδομενήος: ή διπλή πρός τό σγ,ήμα, 
ότι έλλείπει ή πρό&εσις καί πτώσις ήλλακται, άντϊ τον ώς 
έπ' ’Ιδομενήα (Cf. ρ. 24.). Α.

507 ρήξε δέ &ώ ρηκ ο ς γ ύαλον: ότι ον κεγωρισμένος 
τον ϋώρακος τόπος τό γναλον, αλλά κα&όλον τό κύτος 
(Ar. 114). Α.

515 τρέσσαι δ' ονκέτι ρίμφα πόδες φέρον έκ 
π ολέ μο ιο: ή διπλή οτι τρέσσαι φνγεϊν. Α. De iis quae 
sequuntur, v. Ar. 91. not.

από δέ φλέβα πάσαν έκε ρσ εν, 
ή τ άνά νώτα ΰέονσα διαμπε ρές ανγέν ίκανει' 
τήν από πάσαν έκερσεν' ό δ ύπτιος έν κονίηοιν 

549 κάππεσεν — 548: ή διπλή ότι πάσαν αντί τον όλην 
(Ar. 130) καϊ οτι έπϊ τήν πληγήν πέπτωκε (cf. ad Ε68) διά 
τό παραλελνο&αι τήν νωτιαίαν φλέβα καϊ μηκέτι είναι το 
άντέγον νενρον. Α.

563 κν αν ο γαιτ α Ποσειδάων: ή διπλή ότι άντϊ τον 
κνανογαίτης. Α. Cf. ρ. 18.

564: ή διπλή ότι άπαξ τό σκώλος. Α. Ar. 14.
575 τόν δέ σκότος όσοε κάλνψεν: ή διπλή ότι ή 

πτώσις ήλλακται άντϊ τον τοϋ δέ σκότος οοσε. Α. Cf. ρ.20.
τώ ό' άρ' ό μαρτήδην ό μέν εγγεΐ όξνόεντι 

585 ϊετ ακοντίσοαι, ό δ' από νενρήφιν όιστώ.
Πριαμίδης μέν έπειτα κατά στή&ος βάλεν ίώ.
586: ή διπλή ότι έπϊ τον Έλένον νοτερον είπών (sc. ό 

δ απο νενρήφιν όιοτώ] άπ' αντον ήρξατο [είπών] Πριαμί- 
δης μέν έπειτα, πρός τό δεύτερον — Α. Addendum 
άπαντών, et delendum alterum είπών.
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Ibid. η διηλή ότι τό έ'ηειτά εοτι μετά ταντα , ηρός το 
Φοΐνιξ μεν ηρώτιοτ α, αϋτάρ εηειτ Αίας τε μέγ ας 
(I 168). Α. Ar. 154.

610 Ατρείδες δέ έρνσοάμενος ξίφος ά ργυρόη- 
λον: τ] διηλή ότι Ζηνόδοτος γράφει γείρεσαι μάχαιραν. 
αγνοεί δέ ότι Ομηρος τήν ηαραξιφίδα μάχαιραν καλεΐ, το 
δέ ηολεμιστήριον ξίφος. Α. Ar. 98.

617 (οσσε) ηαρ ηοσ ιν αί ματόεντα χαμαι ηέ σ ον 
έν κονίηοιν'. οϋτως ηέσον αι 'Αριατάργου διά τον ο, ως 
εκεί ως τών έκ χειρών βέλε'μ ρέον (Λ7 159). Α. Hoc Di- 
dymi est, sed Aristonicus idem adnotaverat, v. p. 15.

άλλης μέν λώβης τε και αϊσχεος ονκ έη ιδευεΐς, 
623 ήν έμέ λωβ ήσασ&ε κακαί κΰνες'. ή διηλή ότι ηρός 
τήν λώβην μονήν άηαντήσας έηήνεγκεν ήν έμέ λωβή- 
σαο&ε. Α.
626 οϊ μεν (Menelaus loquitur) κονριδίην άλογον και κτή

ματα ηάντα
μάφ οϊχεσ& άν άγ οντ ες: ή διηλή ηρός τήν κουρι- 

δίαν, ώς {ότι ?) έκ ηαρ&ενίας αυτήν εσγεν ο Μενέλαος, καί 
ονκ οίδε τά ηερι τής Θηοέως άρηαγής. Α. Ar. 185.

627: ή διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει μάιΐ) 
οϊχεσ&ον άγοντες, καί τό δνικόν σνγχεϊται έηί ηολλών 
ταοοόμενον' καί ήγνόηκεν ότι αναγωγήν καλεΐ τόν έκ Πε- 
λοηοννήσου εις Τροίαν ηλοΰν. Α. Ar. 119.

629 κτεΐναι δ ήρωας ’ Αχαιούς: η διηλή ότι σαφώς 
ηάντας τονς ‘Έλληνας ήρωας καλεΐ, ηρός ”Ιοτρον λέγοντα 
μόνους τονς βασιλείς ήρωας λέγεσ&αι νφ Όμηρον (Ar. 108). Α. 
643 εν&α οί ν ιός έηάλτο Πυλαιμένεος βασιλήος

' Αρη αλίων, ό ρα ηατρί φίλω εηετο η τ ο λε μ ί ζων 
ές Τροίην, ον δ αυτις αφίκετο ηατρί δα γαΐαν.
643: ή διηλή ηρός τήν ηερι τού Πνλαιμένονς ζήτησιν 

(Ar. 212). Α.
644. Hic induxit aliquem ad inserendos versus 658 sq.
649 μή τις γ^ρόα γαλκώ έηανρη: ή διηλή ότι ητώ

σις ήλλακται, χρόα αντί τοΰ χρωτός (cf. ρ. 21.). Α.
657 ές δίφρον δ' ανέσαντες άγον ηροτί Ιλιον ί ρήν 

άχνϋμενοι- μετά δέ σφι ηατήρ κίε δάκρυα λείβων. 
ηοινή δ' οϋ τις ηαιδός έγίγνετο τε&νηώτος.
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658. 659: άθετούνται άμφότεροι, ότι πλανηθείς τις έκ 
τοΰ ός ρα ηατρϊ φίλω εηιτο (644) έταξεν αυτούς (Ar. 350), 
ϊνα καί ό πατήρ τόν υιόν όδΰρηται. ού λέγει δέ νΰν επετο, 
άλλ' ότε τό πρώτον έκ τής πατρίδος παρεγίνετο. διο και 
πρόσκειται τό ές Τροίην, ούδ' αντις άφίκετο (645). 
εί δέ μένοιεν οί στίχοι οντοι, νοητέον ομωνυμίαν είναι 
(Ar. 363). Α.
663 ήν δέ τις Εΰχήνωρ Πολνιδου μάντιος υιός, 

αφνειός τ άγαθός τε, Κορίνθοθι οικία ναίων.
663: ή διπλή ότι διοσάς ειμαρμένης υποτίθεται τοΰ 

Εΰχήνορος, καθάπερ καϊ έπ Άχιλλέως (Ζ411), διχθα δίας 
κήρας φερέμεν. Α.

664 Κορίνθοθι: ότε ήρως λέγει, Έφυραν ονομάζει. 
Ν. Fluxit ex Aristonico, Ar. 236.

681 ενθ' εσαν Αϊαντός τε νέες και Πρωτ εσι- 
λάου: ή διπλή ότι τοΰ Αοκροΰ λέγει Αΐαντος' οντος γάρ 
πλησίον ένεώλκει τοΰ Πρωτεσιλάου. πρός τά περϊ τοΰ ναυ
στάθμου (Ar. 230). Α.

687 (Hectorem) σπουδή έπαϊσσοντα νεών εχον: ή 
διπλή ότι τό σπουδή άντϊ τοΰ μογις καϊ δυσέργως άπό τών 
νεών αυτόν άπεϊργον, έπεϊχον (Ar. 122). ΑΒ.
691 αύτάρ'Επειών

(ήρχε] Φυλείδης τε Μέγης Αμφίων τε Αρακίος τε.
691. Dulichii quoque incolas Έπειοΰς nominari, sine du

bio hoc loco observaverat Aristonicus, ex quo hausit auctor 
cod. V: καί μην Άμφί μαχος καϊ Θάλπιος'Ηλείων ήσαν ηγε
μόνες. Άρίοταρχος δέ καϊ τους έκ Αονλιχίου Έπειοΰς καλεϊ 
κτλ. Quod eo certius quum Epaphroditus apud Stephanum 
hujus observationis auctorem citet Aristarchum (Ar. 236).

Nec minus Aristarchea sunt (έκ τών περϊ τοΰ ναυστά
θμου] quae sequuntur in V: μεταξύ ησαν'Αθηναίων καϊ Λο- 
κρών' διό φησιν Αϊαντα ταχΰν ή Φυλέος υιόν άνω- 
γον (sic pro άνοτησον — Κ 175). Ar. 230.

692: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι έν άλλοις ού νοών Ζη
νόδοτος ότι Μέγης Φυλέως έστι, γράφει Φνλείδην τε Μέ- 
γην τ ε (Τ 239). Α.

694 ήτοι ό μέν νόθος υιός Όιλήος θείοιο: ή 
διπλή ότι σαφώς Όιλεΰς συν τώ ό’ πρόκειται γαρ άρθρον,
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ο μεν νο&ος υιός· πρός Ζηνόδοτον γραφοντα, (ν. 712) 
αλλ ονχ Ιλιάδη (cod. ην) Α. et αύτίκ' άρ Ιλιάδην 
{Μ 365). Ar. 180.
706 τ ύ μέν τε ζυγόν οίον έϋ^οον άμφίς έέργει

ίεμένω κατά ώλκα: ή διπλή ότι αντ'ι τοϋ ίεμένους' 
το γαρ ίεμένω όρ&ήν και αιτιατικήν σημαίνει. Α. In edit, 
scholiorum Bekk. et Villois. scripserunt ίεμένους et ίεμένω. 
712 ουδ' άρ Ό ιλιάδη μ εγ αλήτ ορι Λοκροι εποντο’ 
714 ου γαρ εχον κόρυ&ας ^αλκήρεας ίπποδαοείας.

712.· ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει άλλ ουκ Ιλιάδη. 
ό (ίέ Όμηρος οϋν τώ ο λέγει Όιλιάδη (694). Α.

714. Sagittarios galeas non habuisse: Ο 480. L.
724 Ίλιον ήνεμόεοοαν: ή διπλή ότι &ηλυκώς τήν 

'Ίλιον. Α.
725 εί μή Πουλυδάμας ΰραοϋν Εκτορα είπε 

παραστάς: λείπει ή πρός, ϊν ή πρός &ραοΰν. BL. Cf. ρ. 26.
729 αλλ οϋ πως άμα πάντα δυνήοεαι αυτός έλέ- 

ο&αι. Hoc loco recte positus, non Λ 320. Eum qui nunc 
est 731 (adjectus a Zenodoto Mallote: cf. V) άλλω δ' όργ^ηοτϋν— 
ignorat Aristonicus. L.

734 μάλιστα δέ κ’ αυτός άνέγνω: ή διπλή οτι κατα 
συναλοιφήν έκληπτέον, ϊνα διαιρήται, μάλιστα δέ κε αυτός. 
Α. κέ αυτός pro και αυτός L. Cf. ad Τ 311.

736 πάντη γάρ σε περί στέφανος πολέμοιο δέ- 
δηεν: η διπλή ότι οτέφανον ηρωικόν πρόοωπον ώνομακε' 
ουδέποτε δέ γρωμένους είοήγαγε διά τών γενομένων αυτών’ 
οϋ γαρ οί τής Πηνελόπης μνηστήρες οϋ&' οί Φαίακες ου& 
οί έπί τών &υοιών έστέφοντο (haec vox fortasse delenda). 
άλλ' ίσως άπό τής κατά τήν εμπλοκήν οτεφάνης διά τό κυ
κλοτερές εϊρηται. Α. Verba ουδέποτε — είοήγαγε ins. L. qui 
haec annotavit: In fine indicare videtur, esse fortasse στέφα
νος pro οτεφάνη ut πΰλος πύλη alia (v. scholl. E 397). Apol- 
lon. Soph. 144: έπi τούτου τοϋ στίχου πάντη γαρ σε περί 
στέφανος πολέμοιο δέδηε Κομανός φησι την περί αυ
τόν τοϋ πολέμου καί τών όπλων στάσιν, απο μεταφοράς 
τής στεφάνης, ή έοιιν έπιπόλαιον γυναικείας κεφαλής. — Cf. 
Ar. 199 et 348.

740 άλλ’ άναχασοά μένος κάλει έν&άδε π όντας
15



226
. . , ,Ν·

άρΐστους: ή διηλή ότι άρϊστους τούς άριστέας. λ. Aliena 
sequentia: ηρός τό ούνεκ' άριστος e (2? 580) ν. Ar.155.

745 δείδω μ ή τό γθιζόν άπ ο στ ή σ ων τ α ι'Λγαιο ί: 
ή διπλή ότι μεταφορικώς γθιζόν γρεϊος τώ ϊοω οταθμώ απο- 
καταστήοωσι, τουτέοτι μή ό ήμεϊς έλάβομεν γ^θές νικώντες, 
οήμερον είσπράξωσιν. Α.

754 ή ρα, και όρμήθη όρεϊ νιφό ε ντι έοικως: η 
διπλή ότι νιφόεντα τά όρη. και Όλυμπος τοιγαρούν ορος' 
νιφόεις γάρ λέγεται (Σ 616). Α. Αγ. 168.
761 τούς δ' εύρ' ούκέτι πάμπαν άπήμονας ονό' 

άνολέθ ρους,
άλλ' οι μεν δή νηυοίν έπι π ρύμνηοιν 'Λγαιών 
γεροίν ύπ' Λργείων κέατο ψυχάς όλέοαντες 
οί δ έν τείγει εσαν βεβλημένοι ούτάμενοϊ τε.
761: ή διπλή ότι ουλληπτικώς έπί τών τετρωμένων καί 

τών απολωλότων, ού παμπαν μέν γάρ άπήμονες οι τραυ- 
ματϊαι, ούκ ανολεθροι δέ οί τετελευτηκότες. Α.

763 κέατ ο ψυχάς όλέοαντες: πρός τόϊδεύτερον απην- 
τηοε, το ούδ ανολέθρους. BL. Ar. 13.

764 βεβλημένοι ούτάμενοϊ τε: ότι παλιν ουλ
ληπτικώς’ οί μέν γάρ έβέβληντο, οί δέ ούτάμενοϊ ήσαν. Α.

765 τό ν δέ τάγ^ εύ ρε μά γη ς έπ' αριστερά δάκρυ ο- 
έοοης: ή διπλή ότι τού ναυστάθμου τά αριστερά λέγει. Α. 
772 νϋν ώλετο πάσα κατ' άκρης

Ιλιος αίπεινή" νϋν τοι οώς αίπύς όλεθρος: ή 
διπλή ότι θηλυκώς ή Ίλιος, καί τό τοί παρέλκεΓ ού γάρ 
αύτώ μόνφ ην όλεθρος, αλλα καί τοϊς άλλοις. Α.
776 άλλοτε δή ποτέ μάλλον έρωήσαι πολέμοιο

μέλλω: ή διπλή ότι τό μέλλω άντι τού έοικεν. Α. Ar. 125.
782 (Deiphobus et Helenus) ο’ιγεσθον, Ιμακρή σι τ ε- 

τυμμένω έγγεΐησιν: η διπλή ότι ουλληπτικώς τό τώ 
έτέρω συμβεβηκος έπ άμφοτέρων τέταγεν' ού γάρ άμφότε- 
ροι έτύπησαν, άλλ ο μέν Έλενος έβλήθη, ό δέ Ζΐηϊφοβος 
έτύπη. Α.

793 οϊ ρ έξ '^4σ κανΐης έριβώλακος ή λθον ά μ ο ι- 
βοι: η διπλή οτι άμοιβοί οί διαδεξάμενοι τούς έμπροσθεν 
παραγενομένους έπικούρους, ήτοι οί έξ άμοιβής καί έναλ- 
λαξεως παραγεγονότες συμμαχήσαι τοϊς Τρωσίν αντί τών
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προτερον ουνεργουντων αύτοϊς πολιτών' διά γάρ τό έπί δέκα 
ετη τον πόλεμον ανύεσ&αι, οί πρώτοι, κεκμηκότες κατα 
μάχην, ίοαρί&μων αυτοϊς άλλων άποστελλομένων άπεπέμ- 
ποντο, ώς είκός. ΑΒ.

808 αλλ' ού σύγχει &υμόν (Hector) ένί οτή&εο- 
οιν Λχαιώ ν: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος ύποτάοοεΓ λίην 
γάρ οφι πάοιν έκέκριτο &άρσεϊ πολλώ. τούτο δέ 
έπι τών προκειμένων δηλούται. Α. Fortasse tamen Zenodo- 
tus illum λίην γάρ — post vs. 807 posuit.

820 κο v ί ο v τ ε ς πεδίοιο- ή διπλή ότι ελλείπει ή διά, 
διά πεδίον- Α. Cf. ρ. 26.

ΕΙΣ ΤΗΝ S.
7 βρότον αί ματ ο εν τα: ή διπλή ότι ου πάν αίμα 

βρότος, αλλα τό άπό βροτοϋ πεφονευμένον- Α. Ar. 131.
8 αύτάρ έγών έλ&ών τάχα εϊοομαι ές περιω

πή ν: η διπλή ότι το τάχα άντί τού ταχέως (Ar. 101), καί 
ότι περιωπή τόπος έξ ού περιόψεταΐ τις ταΰτα. Α.

13 οτή δ έκτος κ λ ι ο ί η ς , τάχα δ' εϊοιδεν εργον 
άεικές: ή διπλή ότι ου κατά τό ακριβές έκτος τής κλιοίας 
έ'οτη , άλλ' έπί τήν περιωπήν προήλ&εν. Α.

16 ώς δ' ότε πορφύρη π έλαγ ο ς μέγα κυματι 
κωφώ: ή διπλή ότι πορφυρή μελανίζη. ειω&ε δέ, όταν άρ- 
χήν λαμβάνη κινήματος ή &άλαοοα , μελανίζειν' διό μετα
φέρει έπί τούς κατά ψυχήν μερι μνωντας καί ταρασσομένους. 
καί ότι κωφώ λέγει τώ άφώνω καί μηδέπω καχλάζοντι καί 
άποτελοΰντι ήχήν' μηδέπω γαρ ανέμου ευκρινούς όντος τό 
κύμα ηρεμεί. Α. Ar. 124.

οι δ' άλλήλους ένάριζον
25 μα ρνά μεν ο Γ λάκε δέ οφι περί χροϊ χαλκός άτειρής: 

ή διπλή οτι οί μέν ήλλάχ^αι τόν χρόνον, οί δέ αντί τού 
εληκε, ένδεια τοΰ ε [ο*? ανωρον (sic) κραδιην εχεις (sic) Φ 441] 
καί Ιωνική ουοτολή τού ή εις α λακέ. (Cf. ad I 378 et de 
enallage temporum p. 5). ώνοματοπεποίηται δέ. ό&εν καί 
ή λάκις. Α. Cf. Orion. 96, 27 — Ar. 4. Inclusa aliena sunt.

Νέοτορι δέ ξύμβληντο διοτρεφεες βαοιλήες
28 πάρ νηών άνιόντ ες, όοοι βεβλήατο χαλκώ.

15*
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παρ νηόίν. άηό τών ηρός θάλασσαν έπί τάς tV τω 
τείχει. Α. Αγ. 230.? ή διηλή ότι ουλληπτικώς ε’ίρηκε βεβληατο 
(ins. καί Ar. 62) έπί τών ούταομένων. Α.

τάς χάρ (naves) πρώτας πεδίον δέ
32 εϊρυσαν, αυτάρ τείχος έηϊ π ρ'ύμ ν ησ ιν εδει- 

μαν — 31: ότι ουκ έν διστιχία ήσαν, ώς φησι Κράτος' 
είπε χάρ άν προτέρας’ και νηών μέν έχ^ωρηοαν καί 
άνάχκη τών πρωτέων (0 656). BLV. Ar.230sq. Cod. προ- 
τέρων pro ηρωτέων. Corr. L.

35 τώ ρα προκρόσσας ερυσαν: η διηλή ότι προκροσ- 
οας τάς κλιμακηδόν νενεωλκημένας έτέρας ηρο έτερων, 
ώστε θεατροειδές φαίνεοθαι τό νεώλκιον’ κρόσσαι χάρ αί 
κλίμακες {Μ 258). AB. Ar. 231. Pro πρό ετέρων erat 
έτ. Corr. L.

37 τώ ρ οϊ χ’ όψείοντες αυτής καί πολέμοιο 
έ’χχει έρειδόμενοι, κίον άθρόοι.
37 : ότι Ζηνόδοτος χράφει όψ αϊοντ ε ς. είτε δέ μετά 

πολύν χρόνον πορενόμενοι ήθελεν άκούειν, είτε μετά πολυν, 
χρόνον άκούοντες, ψεύδος’ ευθέως χάρ άκούσαντες ώρμησαν. 
καί τό όψά ανελλήνιστου. ούτω χάρ εΐωθε λέχειν οψέ δέ 
δή μ ετ έ ειπ ε. {Η 399). Α.

38 εχχ^ει: ή διηλή ότι ονχ ένι πάντες έρειδόμενοι, καί 
ότι άθροοι έπί τών τριών’ αρχή χάρ έστι πληθυντικού αρι
θμού τά τρία (Θ 488). Α.

ό δέ ζύ μ β λητ ο χ ερα ιό ς
40 Νέστ ωρ, πτή ξε δέ θυμόν ένι στήθεσσ ιν 

Αχαιών: αθετεϊται ότι καί έκ τών προειρημένων νοούμεν 
οτι Νέστωρ έστίν ο χεραιός. καί τό πτήξε άκυρον’ έπί χάρ 
τών απολελυμένων τής αχωνίας καί τού τής ψυχής παλμού 
αρμόζει. λ. Sed hoc videtur dictum de πήζε θυμόν (quae fuit 
Zenodotea) non de πτήζε. An igitur hic quoque de vera Ari- 
starchea lectione in errore versabatur Aristonicus? L.

δειδω μη δή μοι τελέση έπος όβριμος .Εκτωρ, 
45 ώς ποτ έπηπείλησεν ένϊ Τρώεσσ άχορεύων: ή 

διηλή ότι ταϋτα άναφέρεται έπ' εκείνα έληομαι ευχό
μενος Λιι (Θ 526) καί μνημοσύνη τις εηειτα ηυρός 
δηιοιο χενέοθω, ώς ηυρί νήας (ib. 181). έζάκουστα δέ
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έγϊνειο ηαρά 
(Ν 375). Α.

τοϊς ηολεμίοις , ώς και τά ηερι '09 ρυονέα

ονδέ κεν άλλως
54 Ζενς ϋψι β ρε μέτ ης αυτός ηαρατεκτήναιτο: ή 

ηαρά ηεριττή. Α. ? Cf. ρ. 27.
ονδ“ άν έτι γνοίης, μάλα ηερ σκοη ι άζων, 

59 οηηοτέρω&εν Αγαιοί όρινόγιενοικλονέονται — 
58: η διηλή ότι 'Ομηρικόν τό ε&ος, ώστε εξω9~εν τό τις 
ηροσλαμβάνειν, άντι τον γνοίη τις άν' εΐω&ε γάρ και μή 
νηοκειμένου ηροσωηου ηρός ο γίνεται ό λόγος, οϋτως γ^ρή- 
o9ar ονδέ κε φαίης {Γ 392) άντι τον φαίη τις άν. Α. 
Cf. ρ. 8.

63 ον γάρ ηως βεβλημένον έστι μ άγεσ&αι: ή 
διηλή ότι ηάλιν (cf. ad 28) συλληητικώς' ον γάρ ηάντες 
έβέβληντο. Α.

69 οντω ηου Αιί μέλλει νηερμενέι φίλον είναι: 
ή διηλή ότι τό μελλει άντι τον εοικεν. Α. Ar. 125.

78 j/v| άβρότη: ή διηλή ότι ήτοι κατά ηαραλειψιν 
τον μ αντί τον αμβροτη, οϊον ά&άνατος ’ ή άβρότη, κα9' 
ήν βροτοί ον φοιτώσιν. Κ.

84 οϋλόμενε (Agamemnonem compellat Ulixes): ή διηλή 
ότι τινές άηοδεδώκασιν οϋλόμενε, δεινέ' οϋ γάρ άν λίγοι 
τώ ' Αγαμέμνονι ό ' Οδυσσενς όλέ9ρου άξιε, ον δυσωηητεον 
μέντοι γε, αλλ' εις τήν ένεστώσαν ηερίστασιν ατενιστεον · 
έη' ώφελεία γάρ λέγει τον Άγαμεμνονος καί τών άλλων συμ- 
μάγων' διό καί έηιφέρει ώ Όδυ σε ϋ, μάλα ηως με κ α- 
9-ίκεο 9υμόν ένιηή άργαλέη (104). Α.

95 ννν δέ σευ ώνοσάμην ηάγγυ φρενας, οίον 
εειηες: α&ετειται ότι εί μέν άηεδεχετο αυτόν κατα τι, 
ένεγώρει, ννν δέ μόνον εμέμφετο. καί δια τό ένάλλωτοηω 
[Ρ 173) δεόντως φέρεο9αι. Ζηνόδοτος δέ γράφει νϋν δέ 
σε ώνοοά μην ηάγγν φρενας. καί Αριστοφάνης δε ηρο- 
η9έτει. Α. ένεγώρει, quod fuit post έμεμφετο , transposuit L. 
Idem ins. καί ante διά τό έν άλλω.

104 ώ Όδυσεϋ, μάλα ηώς με κα&ίκεο &υμόν 
ένιηη: ν. ad 84.

114 Τυδέος, όνΘήβηοι γυτήκατά γαΐα κάλυή>εν: 
οτι γυτή γή ή έηί τοϊς νεκροΐς έηιγεομένη, ον κα&ολικώς, 
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ώς μέλαινα και φερέσβιος. Ζηνόδοτος δέ ή&έτεΓ παρα 
' Λριστοφάνει δε ονκ ήν (Ar. 109). Α. In textu Veneto ad 
hunc versum et diple est et obelus. — Vocabulum φερέσβιος 
apud Homerum hodie non legitur. Quo quum Aristonicus etiam 
ad Π 173 utatur ut exemplo, suspicio erit hoc terrae epithe
ton ab eo in Homero inventum esse, in loco sive perdito sive 
mutato. Ceterum ne aliud quidem epitheton inveni, quod cum 
φερέσβιος numero moraque syllabarum ita conveniat, ut in 
ejus locum substitui possit.

ότι ον κατά τούς τραγικούς έν Ελενσΐνι μετηνέγ&ηοαν 
οί περί τόν Καπανέα. V. Ar. Addenda. Verba Aristonici haec 
non sunt, sed rem observasse videtur. Quam veram esse 
testatur Euripides in supplicibus et Plutarchus (Thes. cap. 29) 
de perditis Aeschyli Eleusiniis referens. V. Hermann. Aeschyli 
fragm. 54.

117 ίππότα Οίνενς' ή διπλή περιεοτιγμένη (?) ότι 
έλεγγονται οί τόν ιππότην άποδιδόντες φνγαδα’ ο γάρ Οί- 
νενς κατέ μεινεν έπί τής πατρίδος. Α. Ar. 112.

119 άλλ' ό μέν αντό&ι μείνε: ότι ό Οίνενς κατέ- 
μεινεν έπί τής πατρίδος, ό δέ ιππότης άρα ον φνγάς αλλ’ 
ιππικός, καί ό'Ησίοδος δέ ούτως άκήκοεν' ίδών d’ ίππη- 
λάτα κήρνξ (ΚήνΙ·? Bekk. Goeltl. ed. 2. fr. CLXVIII) άντί 
τον ιππικός. Α.

124 πολλά δέ οί πρόβατ έοκε: ή διπλή ότι πρό
βατα πάντα τά τετράποδα. AB. His in Aristarcho (ρ. 108) 
continuata sunt, quae sequunlur: διά τό έτέραν βάσιν εγειν 
προ της όπισ&ΐας, κα&ώς καί ‘Ησίοδός φησι (2? 558) γαλε- 
πος προβάτοις, γαλεπός δ' άν&ρώποις. Sed illa deri
vatio ab aliena manu assuta est, locus Hesiodeus fortasse ab 
ipso Aristonico allatus.

125 τα δε μελλετ ακονέμεν: ή διπλή ότι άντί τον 
έοίκατε άκηκοέναι. Α. Ar. 125.

128 δεντ ίομεν πόλεμόν δέ, καί οντ ά μ εν ο ί περ, 
ανάγκη: ή διπλή ότι σνλληπτικώς καί έπί τών βεβλημένων 
οντάμενοι είρηκεν. ABLV. Ar. 63.
136 ονδ αλαοσκοπ ίην κλυτός έννοσΐγαιος, 

αλλα μετ' αν τούς ήλ&ε παλαιω φωτί έοικώς.
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135: οτι Ζηνόδοτος ουδ' άλαόν σκοπιήν
(cf. ad Κ 515) Α.

136: όιπλή οτι Ζηνόδοτος υποτάσσει αντιΟέω Φοι
νίκι όπάονι Πηλείωνος. ονχ άρμόζουσι δέ Φοινίκι οί 
έπιφερόμενοι λόγοι. βέλτιον ονν καΟολικώτερον γέροντι 
απεικασ&αι. Α.

142: άλ)' ό μεν ώς άπόλοιτο, &εος δέ έ σιφλώ- 
σειεν: περισσός ό στίχος, και η λέξις νεωτέρων. V.?

147 έπεσσύμένος πεδίοιο: ή διπλή ότι ελλείπει ή 
διά , διά πεδίου (cf. ρ. 26). Α.

Ηρη δ' εισεϊδε χρυσό^ρονο ς όφ&αλμοϊσιν
154 στάσ' έξ Ούλΰ μποιο, από ρίον’ αντίκα ό’ εγνω 
155 τόν μέν ποιπννοντα μάχην άνα κυδιάνειραν, 
157 Ζήνα δ'έπ άκροτάτης κορυφής πολυπίδακος' Ιδης 
158 ή μεν ον είσείδε, στυγερός δέ οι επλετο Ουμώ.

154: ότι όρος ό Όλυμπος, καϊ ρία εχει, και από τών 
ορών (ρίων? L.) έπι&εωρούσιν. Α. Ar. 169.

155: ή διπλή ότι το ποιπννοντα ένεργοϋντά έστιν, ουχ 
ώς οί γλωσσογράφοι (Ar. 45) ποιούσι τό ποιπνΰειν διακονειν 
έκ τον ώς ΐδον 'Ηφαιοτ ον διά δώματα ποιπννοντα 
[Λ 600). γέγονε δέ παρα το πονώ.............ποννω πννω 
ποιπννω άναδίπλωοις. Α. Ultima a πονΰω (cf. Epim. Η. 313) 
non videntur Aristonici esse. Cf. Ar. 110, 146.

158: περισσόν' δυναται γάρ άπό κοινού τό εγνω. Ν.Ί 
Ar. 360.

162 ευ έντνναοαν έ αυτήν', ή διπλή περιεστιγμένη 
ότι Ζηνόδοτος γράφει έωυτήν. Α.

167 πυκινάς δέ &ύρας σταΟ μο'ισιν έπήρσεν ή 
διπλή ότι πληΟυντικώς τήν Ουράν Οιΐρας (Ar. 130 not.). AB.

ϊνδ' ή γ είσελΟ οϋσα Οΰρας έπέΟηκε φαεινάς.
170 άμβροσίη μέν πρώτον άπό χροός ίμ ερόεντ ος 

λύματα πάντα κά&ηρεν, άλείψατο δέ λίπ έλαίω 
άμβροσίω έδανώ, τό ρά οί τεΟυωμένον ήεν 
τού καϊ κινυμένοιο Λιός κατά χαλκόβατές δώ 
εμπης ές γαίάν τε καϊ ονρανον ϊκετ άυτμή.
169: ή διπλή περιεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει Ου

ράς έπιΟεϊσα φαεινάς, ϊνα συναφής ο λόγος γένηταΓ ό 
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όέ "Ομηρος άλλας άργάς λαμβάνει, ϊνα μή άσαφής η περίο
δος γένηται ήτοι ύστεροπερίοδος- Α. Cf. ad Ν 172.

170: ή διπλή οτι έκ τούτον τον τόπου πλανη&έντες τι- 
νές ύπέλαβον τήν αμβροσίαν είναι ύγραν τροφήν (Ar. 193). 
Α. Scripsi ύπέλαβον pro διέλαβον.

171: ή διπλή ότι μύρον μεν ονκ ονομάζει, τε&υμια- 
μένον δέ ελαιον τό μύρον λέγει, ώστε είδέναι μέν τήν χρη- 
σιν, τό δέ όνομα μή. λέγει δέ που και (Ψ 186) ροδόεντι 
δέ χρΐεν έλαίω καί (σ 191) κάλλεϊ μέν οι πρώτα μύ
ρον τι γένος όνοματοποιήσας. Α. Ar. 199. 348.

174: ή διπλή πρός τά περί τού Όλύμπου, ότι ονκ 
εστιν ο αντος τώ ούρανώ ουδέ τοπος τον ουρανού' απ αυ
τού γάρ φησι τήν οσμήν τού μύρου ομοίως καί εις ουρανόν 
άφικνεϊσ&αι καί εις γην. τούτο δέ έπί τών ανωτάτω τού 
όρους κορυφών συμφωνήσει, ίσον διάστημα έπί γην καί ου
ρανόν λαμβάνειν. AB. Ar. 170.

178 αμφί δ' ά ρ' α μ β ροσ ιον έανόν εσα&', ον οί 
'Λ&ήνη; ή διπλή ότι έανός ο αυτός τώ πέπλω. καί καθό
λου πρός τόν στολισμόν (Ar. 193). Α.

180 χρυσ ειη ς δ έν ετ ή σι κατά στη& ο ς περονάτο: 
ή διπλή ότι κατά τό στή&ος έπερονώντο, ούχ ώς ημείς κατά 
τήν κμτάκλειδα τού ώμου (Ar. 193). Α.

183 (έρματα) τρΐγληνα μο ρ ό εντ α' ή διπλή ότι τρί- 
γληνα τρίκορα, ώς τριών ζωδίων έφ' έκατέρον (cod. ον) δε- 
δημιουργημένων. μοροεντα δέ πεπονημένα τή κατασκευή, 
άπό τού μορήσαι, ό έστι κακοπα&ήσαι. Α.

τελέσαι δέ με &υμός άνωγεν
196 εί δύναμαι τελέσαι γε καί εί τετελεσμένον 

έστιν: ή διπλή ότι περιώρικε' τόν γάρ έπιδεχόμενον τελέ
σαι δυνατόν είναι δει, καί (cod. ή) αυτό τό πράγμα δυνατόν 
είναι πρός τελείωσιν. Α.
205 (Junonis verba sunt ad Venerem) τούς ε'ίμ όφομένη καί 

σφ' άκριτα νείκεα λύσω’ 
ηδη γαρ δηρον γ^ρόνον άλλήλων άπ έχοντ αι 
ευνής καί φιλότητος, έπεί χόλος εμπεσε &υμώ. 
205—207: ή διπλή ότι νύν καλώς λέγονται, έν δέ τοϊς 

κάτω πρός τον Λια (303) ούκέτι. Α.
206: ότι παραλλήλως (cf. ad Α/276) δηρον καί χρόνον. Α.
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209: εις εύνήν άνέσαιμι όμω&ήναι φιλότητι: ή 
διηλή ότι το όμω&ήναι ονκ έστιν όμοιω&ήναι, αλλ ομοσε 
έλ&εΐν φιλότητι. Α.

ονκ εστ ονδέ εοικε τεόν έηος άρνή σασ&αΓ
213 Ζηνός γάρ τον άρίστον έν άγ κο ίνησιν ίανεις: 
α&ετεΐται, ότι εκλύει τήν γάριν, εί ενεκα τον Λιός δίδωοι 
και ονκ αύτής. ηροη&έτει δέ καί Αριστοφάνης. Α.

214 η, καϊ άηό στή &εσ φ ιν έλν σατ ο κεστ όν ί μάντ α: 
ή διηλή ότι κεστός έκ ηαρεηομένον ό ηοικίλος, αηο τον δια 
τάς ραφάς κεκεντήσ&αιέμηεηοικιλμένης τής φιλότητος 
καί ίμερον καί όαριστνος. καί ονκ έστι κύριον όνομα ως 
ενιοι τών άργαίων' διό καί έη άλλον λέγει' άγγε δέ μιν 
ηολν κεστος ίμάς (Γ 371). Α. Ar. 193.

218 τόν ρά οί έ μ βάλε χεροΐν: ή διηλή ότι ή ητώ
σις ηλλακται, αντί τον αντής ταΐς (haec vox fortasse de
lenda) γερσίν. A. Cf. p. 22.

219τ^ ννν , τούτον ιμάντα τεώ έγκάτ&εο κοληώ'. 
ή διηλή ότι τό κατά τό στή&ος κόληωμα τον ηέηλον κολ- 
ηον ειηε (Ar. 152), καί ότι τό τή λάβε έστιν. Α.

223 μειδήσασα δ' ’έηειτα έώ έγκάτ&ετο κόληω: 
ή διηλή ότι έηί τή φήμη οίωνισαμένη έμείδησε' ηροεί- 
ρηκε'γάρ ηονκ έση αηρακτος^ (ν. 221). και έν Οδνοσεία 
(σ 112) τό όμοιον’ Ζενς τοι δοίη ξεΐνε, όττι μάλιστ 
έ&έλεις’ ώς άρ' έφη, γαΐρεν δέ κληδόνι δΐος Οδνσ- 
σεύς. Α.
225 Ήρη δ' άίξασα λίηεν ρΐον Ονλν μηο ιο,

Πιερΐην ό? έηιβάσα καί Ημα&ίην έρατεινήν —
225: ή διηλή ότι όρος ό Όλνμηος- τό γάρ ρΐον ιδίως 

έη ορονς τάσσεται. AB. Ar. 169.
226: ή διηλή ότι Μακεδονικός ’Ολνμηος &εών οίκητή- 

ριον' ή γάρ Πιερία τούτον ακρώρεια, καί Ημαθία τό ηρό- 
τερον ή Μακεδονία έκαλεϊτο. ηαρακειται δέ καί ή Θράκη, 
καί έν Όδνσσεία (« 50) έηί τον Έρμου , Πιερΐην δ έηι- 
βάς έξ αί&έρος ’έμηεσε ηόντω. Α. Ar. 170.

235 ηεΐ&εν' έγώ δέ κέ τοι ίδέω γάριν ήματα 
ηάντα: έδει ήτοι είδείην, ϊν ή τό ρήμα ηλλαγμένον, ή έκ 
ηερισοον νοονμένον τον κέ έγω δέ οοί εϊσομαι γάριν. Α. 
Verba Aristonici non sunt, de re v. p. 9.



234

239
τενξει — 239: ή διηλή οτι ονκ έκληητέον κατα συνα

λοιφήν τον και άλλα τόν κέ’ έστι γάρ 'Ηφαιστος δ έμος 
ηάις τενξει, ώστε ηερισσόν νοεΐσ&αι τόν κέ 1 Ομηρικώς. Α.
Cf. ρ. 9.

242 ηροσεφώνεε νήδυμος νηνος: ή διηλή οτι νή
δυμος ονν τώ ν. Α. Propter eandem causam notaverat.

253 νήδυμος άμφιχν&ε ίς: cf. ad Β 2.
260 τήν [νύκτα] ίκόμην φεύγων: ϊκέιευοα. BL. ίκό

μην hoc loco pro ίκέτευσα dictum esse, verisimile est notatum 
fuisse: cf. ad X 123. L.
265 ενρνοηα Ζή —

v ώς ' Ηρακλήο ς ηεριγώσατο: Nota fuit propter hanc 
rationem dirimendi: J2 331.

267 Xa ρ ί τ ω v μίαν οηλοτεράων: ή διηλή ότι δνο 
γενέσεις Χαρίτων υηοτί&εται, ηρεσβυτέρας καϊ νεωτέρας’ 
διό συγκριτικές λέγει όηλοτεράων (Ar. 183). Α.

272 χειρϊ δέ τή έτέρη: ή διηλή ότι έηϊ δνο τώ έτέρω 
χρήται. ABD.

274 μ ά ρτ υ ρο ι ώσ οι ενερ&ε &εοί: ή διηλή ηεριε- 
στιγμένη ότι Ζηνόδοτος μ α ρτυρε ς γράφει, άγνοών ότι μάρ- 
τυροι λέγειν δει άκολοΰ&ως τώ μάρτυρος (cf. ad Η 76). Α. 
Cod. μάρτυρος — μάρτυροι. Corr. L.

&ε ονς δ ον ο μην ε ν άη α ν τ α ς
279 τονς ύηοταρταρίους, οϊ Τιτήνες κα λύον

ται: ή διηλή ότι τονς ηερϊ Κρόνον ΰεονς ύηοταρταρίους 
ηροσαγορεύει (Ar. 176). ηρός τό όηηότε μιν ξυνδήσα ι 
Ο λν μη ιο ι (^399), ότι ου τους ηερϊ Κρόνον λέγει'Ολυμ- 
ηίους. Α. Ar. 191 et Addenda.
283 Ίδην δ ικέσ&ην ηολυη ίδακα, μητέρα &ηρών, 

Λεκτόν: ή διηλή ότι ιδίως εϊρηκεν άντϊ τον Ίδης εις 
Λεκτόν’ καϊ Ίδην δ ικανέ n ολυη ί δακ α Γάργαρον 
(Θ 47) καϊ έν Οδύσσεια [& 363) τό όμοιον' ή δ' άρα Κυ- 
ηρον ικανέ φιλομμειδής Αφροδίτη ές Πάφον. Α. 
De accusativo pro genetivo v. p. 26., de omissa εις p. 26.

288 μακροτ άτη ηεφυυια (έλάτη) δι ήέρος αίθ-έρ' 
ΐκανεν' η διηλή ότι καΊ Ομηρον αήρ ο αηο γής μέγρι 
νεφών τόηος' ό δέ υηίρ τά νέφη τόηος αί&ήρ, καϊ όμωνυ- 
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μως τώ στερεμνίω ουρανός. διό τά νέφη λέγει πνλας ου
ρανού (Ar. 167). Α.

301 sqq. έρχομαι όψομένη κτλ. (repetiti ex 200—202) 
in BL. dicuntur ά&ετεϊσ&αι. Quod si verum est, certe non 
ob hanc causam rejecti fuerunt quam hi tradunt, ώς άμβλύνον- 
τες την έπιΰνμίαν Αιός.

304 τούς ει μ' όψομένη κτλ. 305. 306: ά&ετοννται 
στίχοι γ', και αστερίσκοι παράκεινται, ότι προς μεν Άφρο- 
δίτην δεόντως λέγονται (205—7), πρός δέ τόν Αία ούκέτΓ 
ού γάρ προσεδεϊτο προφάσεως, εχουσα τόν κεστον ιμάντα, 
και τάγ^ άν συνεφώρμησεν αυτή' ου’ δει ούν παρακινδν- 
νεΰειν. Α.
315 ού γάρ πώ ποτέ μ' ώδε &εάς ερος ούδέ γυναικος 

&υμόν ένϊ στή&εσσι περιπ ροχυ&εϊ ς έδάμασσεν,
317 ούό' όπότ ήρασάμην Ίξιον ίης άλόχοιο κτλ.
327 ούδ' οπότε Λητούς έρικυδέος, ουδέ σεύ αντής.

315: η διπλή ότι έξαρκεϊ τό κεφαλαιωδώς είπεϊν' το δέ 
έξ ονόματος έπιφέρειν ένέκοπτε μάλλλον ή επει&εν. Α.

317: άπό τούτον εως τον ούδ' οπότε Λητούς έρι- 
κνδέος (327) ά&ετούνται στίχοι ια, ότι άκαιρος ή απα- 
ρί&μησις τών ονομάτων' μάλλον γάρ άλλοτριοι τήν 'Ηραν 
ή προσάγεται. και ο έπειγόμενος συγκοιμη&ήναι διά τήν τού 
κεστοΰ δύναμιν πολνλογεϊ. και Αριστοφάνης προη&έτει. Α.

ούδ' οτε περ Σεμέλης ονδ' Αλκμήνης ένϊ Θυβη, 
324 ή ρ ‘ Ηρακλή α κρατερόφρονα γείνατο παϊδα: ότι 
εχει τι ‘Ομηρικόν · προς γάρ τό δεύτερον πρότερον απήντηκε. Α. 
338 έστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος νιος ετενξεν

Ηφαιστος — 338: η διπλή ότι έκ Λιός καϊ "Ηρας 
κα&' Ομηρον ό Ηφαιστος, καϊ νύν μέν ίσως τις έρεϊ αμ
φιβολίαν είναι' έν Όδυσσεία δέ (<λ 312) σαφώς λέγει ό 
'Ηφαιστος, ό δέ 'Ησίοδος έκ μόνης "Ηρας. Α. Ar. 186.

354 βή δέ &έειν έπϊ νήας 'Αχαιών νήδνμος 
ύπνος', ή διπλή ότι ούν τών νήδνμος. Α. Cf. ad ν. 242,253.

366 αλλ’ ό μέν (Hector) οντω φησι καϊ εύχεται: ή 
διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει καϊ ελπεται. αρμόζει δέ τώ 
προσώπω τό εύχεται, κανχάται. Α.
376 όςδέκ'άνήρ μενέχαρμος, έχει δ ολίγον σάκος ώμω 

χείρονι φωτϊ δότω, ό δ έν αοπίδι μείζονι δύτω.
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376: οντος και ό ά&ετοννται, ότι γελοϊον μη τα 
άρμόζοντα άναλαμβάνειν, άλλα μείζονα εις εμποδισμόν της 
χ^ρήσεως. τό τε μενεχαρμός φησιν ονκ οΐδεν ο ποιητης [η 
ούν έστι τό τον ό ’ Έ ντ ίλοχος μενεχά ρμης [Ν 396);]. 
Ζηνόδοτος δέ προη&έτει. (Cf. ad 382). Α. Verba inclusa de
sunt apud Villoisonem.

1

τονς δ' αντοϊ βασιλήες έκόσμεον ούτάμενοϊ περ 
380 Τυδεΐδης Όδνσε νς τε καϊ ' ΛτρείδηςΆγ α μέ μ νων.

379: ουλληπτικώς τό ούτάμενοϊ’ Διομήδης γάρ βέβλη- 
ται (Ar. 63). V.

382 έσ&λά μέν έσ^λός εδυνε, χέρηα δέ γεΐρονι 
δοσκεν: η διπλή ότι ούτος ό στΐγος τούς προκειμένονς αναι
ρεί (376, 377)’ βελτίονα μέν γάρ τή κατασκευή ένδέχεται 
άναλαμβάνειν, μείζονα δέ ον. Α.

δή ρα τότ αίνοτατην έριδα πτολέμοιο τάνυσσαν 
390 κυανοχαΐτα Ποσειδάων καϊ φαίδιμος Έκτωρ.

ήτοι ό μέν Τρώεοσιν ό δ' ’Αργείοιαιν άρήγων.
389: ούτως διά τον α γραπτέον τάνυσσαν. Α. Ari

stonico hoc tribuimus propter γραπτέον. Et dixerat sine dubio 
cur haec lectio ab Aristarcho praelata esset.

391: ή διπλή ότι προς τό δεύτερον πρότερον απήντη- 
κεν (Ar. 13). Α.
394 ούτε θαλάσσης κύμα τόσον βοάα ποτϊ χέρσον, 
396 ούτε πυρός τόσσος γε πέλει βρόμος αί&ομένοιο, 
398. ούτ’ άνεμος τόσσον γε ποτϊ δρνσϊν ύψικό μοισιν—

394: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος τούτων τών 
ομοιώσεων την πρώτην τρίτην τέταχεν. ό δέ Ομηρος τα 
έπιτατικώτερα ύστερα λέγει’ πάντων δέ έπιτατικώτερον άνε
μου φορά, ήτις καϊ τά άλλα κινεί, θάλασσαν καϊ πύρ. Α. 
νοτερά inseruimus.

402 Αϊαντος δέ πρώτος ακόντισε φαίδιμος Ε
κτωρ: ότι πρό&εσις παρεϊται καϊ πτώοις ηλλακται, άντϊ τοΰ 
έπ Αΐαντα. Α. Cf. ρ. 24.

τή ρα δνω τ ελαμώνε περϊ στή&εσσι τετάσ&ην, 
405 ήτοι ό μέν σάκεος, ό δέ φασγάνον άργυροήλου

τω οί ρυσάσ&ην τέρενα χρόα. χώσατο δ Έκτωρ.
405: ότι και τά ζίφη καϊ τάς ασπίδας έκ τελαμώνων 

άνήπτον' διό δύο. Α. Ar. 194.
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406: ή διπλή ότι χώσατο ννν ουνεχν&η (Ar. 147), καϊ 
οτι ονκ άτρωτος ό Αίας κα&' Ομηρον' εί γαρ μη οι τέλα- 
μώνες έσκέπαζον, έτρώ&η άν. Α. Cf. V. ad 404, Ar. 180.

416 τόν ό? ούπερ έχει Ό ράσος, ός κεν ίδηται: 
η διπλή ότι τό άντικείμενον δει ύπακούειν, άλλα δέος 
(Ar. 14). Α.

418 ώς επεσ Εκτ ο ρο ς ώ κν χαμαί μένος έν κο- 
νιησιν: η διπλή ότι ωκν γραπτέον είτε έπι&ετικώς είτε 
κατά μεοοτητα αντ'ι τον ώκέως, ώς όξύ δέ κωκνσασα 
(Σ 71). Α. Cf. ρ. 29.

421 οί δέ μέγα ίάχο ν τ ε ς: ή διπλή ότι τό ίάχοντες 
ώς ορέγοντες. ό&εν βαρυτονειν δει ίάχων ώς όρέγων. Α. Ar. 315.

424 οϊντάοαι ονδέ βαλεϊν: ή διπλή ότι διαστέλλει 
τό οντάσαι και βαλεΐν. Α. Ar. 62.

αλλ ότε δή πόρον ίξον έυρρεϊος π οταμοϊο
434 Λαν&ου δινηεντος: η διπλή ότι μή προσυστήσας εί 
ό Σκάμανδρος Ξάν&ος καλείται, ώς πρός είδότας κέχρηται 
τώ όνόματι. Α.

439 βέλος δ' ετ ι &νμόν έδάμνα: ότι βέλος τόν βε- 
βλημένον τόπον. Α. Ar. 70.

442 εν&α πολν πρώτιστος'Οιλήος ταχύς Αίας: 
η διπλή ότι οί τοιοντοι τοποι έπλάνησαν τον Ζηνόδοτον, 
ώστε δέξασ&αι χωρίς τον ό Ιλήος. Α. Ar. 180.

463 λικριφϊς αίξας: ή διπλή ότι δϊς κέχρηται τή λέξει, 
ννν καϊ έν Οδύσσεια (τ 451). σημαίνει δέ πλάγιος όρμήσας, 
άπο τον λέχριος, κατά κοινωνίαν τών συμφώνων. Α.

477: αμφι κ ασ ιγ νήτ ω βεβαως: ή διπλή πρός τό 
ός Χρνσην άμφιβέβηκας {/1 37) ότι έστιν νπερμαχεΐς. 
Α. ότι L. pro ό.

ϊνα μή τι καοιγνητοιο γε ποινή 
δηρόν άτιτος εη. τώ καί κέ τις εύχεται άνήρ 

485 γνωτόν ένϊ μεγάροισιν άρής άλκτήρα λιπέσ&αι: 
7/ διπλή ότι άντιπέφρακε τόν γνωτον τώ κασιγνήτω σαφώς' 
έστι γάρ αδελφός (Ar. 152). Α.

ό φή κώδειαν ανασχών, 
500 πέφραδέ τε Έρωεοσι καϊ εύχό μεν ος έπος ηύδα: ή 
διπλή ότι άναγνόντες τινές φη κώδειαν νφ έν , ϊν ή ώς 
κώδειαν, προσεπέταξαν τόν ή&ετημένον. ουδέποτε δέ Όμη-
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ρος ιό φη άντϊ τον ώς τέταχεν. ίσως δέ καί ' 4ντίμάγος 
έντεν&εν έπλανή&η φη γέρων οίοιν (γεράνοισιν? Bekk.) 
είπών. δεΐ δέ έξω&εν προολαμβάνειν τό ώς, και ά&ετεΐν 
τόν στίχον’ ταυτολογίαν γάρ περιέχει. Α. Et propter signi
ficationem verbi φράζειν cf. Apoll. lex 165 ubi 1.12 cum 1. 10 
conjungenda Ar. 93 L.

509 άνδράγρι Αχαιών: ή διπλή ότι νΰν καί έν 
Όδυσσεία (?) άπαξ ε’ίρηκεν ανδραγρια. Α.
516 Ότ ρείδης δ’ άρ' επει&' Τπερήνορα ποιμένα λαών 

οΰτα κατά λαπάρην — 516: η διπλή ότι οΰτος ίσως 
έστιν ‘Τπερήνωρ, ον μέμνηται κατά τήν πρός Εύφορβον 
σΰστασιν Μενέλαος' ουδέ μέν ουδέ βίη ' Γπερήνορος 
ίπποδάμοιο ής ήβης άπόνη&' ότε (Ρ 24). άλλα νΰν 
τούτων τών λόγων ον μέμνηται, κατ επιδρομήν έκφέρων 
τους άνηρημένους. Α.

518 κατ οΰταμένην ώτειλήν: ή διπλή ότι παρε- 
τυμολογεϊ τήν ώτειλήν άπό τον ούτασε. ABL. Ar. 69, 70.:

522 άνδρών τρεσσάντων, ότε τε Ζευς έν φόβον 
όρση: ότι ον λέγει τρεσσάντων δεισαντων, άλλα φυγοντων' 
τρέσσαι δ' ονκ έτι ρίμφα πέδες [Ν 515). Α. Ar. 91.

ΕΙΣ ΤΗΝ Ο.
1 αύτάρ έπεί διά τ ε σκόλοπας καί τάφρον έ βη- 

σαν: άντί τον διά σκολόπων καί τάφρου, ώς το διά τ έν- 
τεα καί μέλαν αίμα [Κ 298). AD. Cf. ρ. 21.

τούς μέν ορινο μένους, τούς δέ κλον έοντ α ς ΰπι- 
σ&εν

8 Λργείους, μετά δέ οφι Ποσειδάωνα άνακτα: η 
διπλή ότι πρός τό δεύτερον πρότερον άπήντηοεν. ένεκα δέ 
σαφήνειας έπανέλαβε τους ' Λργεΐους. Α. Ar. 13.

10 ό δ' άργαλέω έ'χετ άο&ματ ι κήρ άπιν ύοοων 
(Hector)

ai μ έμέων, έπεί ού μιν άφαυρότατος β άλ' 'Αχαιών.
10 : ή διπλή οτι κατά τό πλήρες έκληπτέον κήρ, είτα 

απινύοοων , το κέαρ άπινυτών. Α.
11 αίμ έμέων'. ή διπλή — πρός τό αίμ απ έ μ αο- 

οεν {Ξ 437) τούτο άν τις οημειώοαιτο. Α.
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ον μιν ά φ> α υ ρ ό τ ατ ο ς: οτι τό έναντίον νηακουοτεον, 
αλλ ισχυρότατος (Ar. 14)· ού γαρ εκ ηλήρους άηοδέδωκεν, 
ως έηι τοΰ δός φίλος, ον γάρ μοι δοκέεις ό κάκιστος 
Αχαιών έμμεναι άλλ' ώριστος (ρ 415). Α.

ή μάλα δή κακότεχνος ά μή χάνε, οός δόλος, Ηρη, 
15 "Εκτορα δΐον έηαυσε μάχης, έφόβησε δέ λαούς·

14 αμήχανε: η διηλή ότι δύο σημαίνει ή λέξις, ήτοι 
μή δυναμένη μηχανήν εύρεΐν, ή ηρός ήν ονκ έοτι μηχχα,νή- 
σαο&αι' όηερ και &έλει ειηεΐν. Α. Ar. 149.

15 : ή διηλή ότι άφ εαυτού ό Ζενς δϊον τόν "Εκτορα 
και εξής τήν θάλασσαν ή εις άλα δίαν (Ιβί), ηρός τό μή 
νηοητενειν τά έν Όδυσσεία (α 65) πώς άν έηειτ Ό δύ
σή ο ς έγώ &είοιο λα&οίμηνΐ Α.

συ J’ έν αί&έρι καϊ νεφέλησιν
21 έκρέμω. ήλάοτεον δέ &εοϊ κατά μακρόν Ολυμ

πον: ή διηλή ότι έκ δυεΐν τόπων, τούτου τε και τον κατά 
τήν Α ραψωδίαν (587), ό ποιητής τής Ήφαιστου ρίψεως 
και τών 'Ήρας δεσμών ηληρούται μϋ&ον Α. Ar. 168.

ή όιπλή ότι μάκρος ό Όλυμπος ώς όρος" τόν δέ ούρα
νόν εύρύν καλεΐ. Β (etiam Vili. — potius, opinor, A. L.).

όν δέ λάβοιμι
23 ρίηταοκον τεταγών άηό βηλον: ή διηλή ότι 

ταΐς αύταΐς λεξεοι κέχρηται κατ' άμφοτέρους τονς τοπους 
(cl. Α 591). Α.

36 έστω ννν τάδε γαΐα καϊ ουρανος ενρύς νηερ&εν
41 μή δι έμήν ίότητα Ποσειδάων ένοσίχ&ων
42 ηημαΐνει Τρώας τε καϊ Εκτορα, τοΐσι δ αρήγει.

41: ή διηλή ότι παρακέκρουσται τόν όρκον' ού γάρ διά 
τήν αυτής βοΰλησιν ό Ποοειδών τοϊς Έλλησι βοη&εΐ (cf. V 
ad λ 241, BL ad S 355 L.), αύτή μέντοι συνεργεί κοιμή- 
σασα τόν Αία. καϊ ότι ή άπαγόρευσις ή μή άντϊ άρνήσεως 
τής ού (cf. p. 35.). Α. καϊ ante κοιμήσασα delevi. L.
55 'Ιρΐν τ έλ&έ μεν αι καϊ 'Απόλλωνα κλυτότοξον, 

όφρ' ή μέν μετά λαόν ’ Αχ^αιών χαλκοχμτ ώνων 
ελ&η κτλ.
56: άηό τούτου εως .τού λισσομένη τιμήσαι (77) 

α&ετοννται στίχοι κβ , ότι ονκ άναγκαίως παλιλλογεϊται ηερι 
τών εξής έπειοαχ^ηαομένων, καϊ κατα την σύν&εσίν είσιν
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ευτελείς’ καϊ ότι ώς έηίηαν ηρός τό δεύτερον ηροτερον 
άηαντά, νύν δέ ηρος τό ηροτερον αηήντηκεν ό φ ρ' η μεν 
μετά λαόν 'Αγλαϊών. (Ar. 13). ψεύδος δε καϊ τό φενγοντες 
δ' εν νηνσϊ ηολν κλήιοι ηέοωσι Πηλέ ί δ εω Άχιλή ος 
(63)· ούτε γάρ ηαραγεγόνασιν εως τών Άχιλλέως νεών, ούτε 
τόν Πάτροκλον άνέστησεν έηϊ τόν ηόλεμον ό Άχιλλεύς. 
καϊ τό ηέσωσιν ούγ^ ‘Ομηρικόν ’ μάλλον γάρ εκείνος (ηοη 
έκείνοις ut edd. L.) τό έμηεσείν έηϊ τον ένσεΐσαι τίθησιν' 
έφαντό γάρ ούκέτ Αχαιούς σ χή σ ε σ άλλ’ έν ν η ν σϊ
μελαίνησι ηεσέεσΰαι (Μ 125 — cf. ad Ζ 235 Α 284 
Μ 107 Ρ 639 L.). ή δέ ηαλίωξις ονχ ‘ Ομηρικώς ηαρεί- 
ληηταΓ ού γάρ λέγεται ούτως ψιλώς ηαρ αντώ η φνγή, 
άλλ όταν έκ μεταβολής οί ηροτερον φενγοντες διώκωσΐ’ σα
φώς γάρ έν άλλοις φηοϊν εί δέ χ ύηοτ ρέψω καϊ (sic pro 
νηοοτρέψωσι) η αλίωξις δέ γένηται (ib. 71). άοννη&ες δέ 
καϊ ονδετέρως τό Ίλιον νύν ρη&έν Ίλιον αίπν έλοιεν. 
(71)· ηάντοτε γάρ ϋηλνκώς λέγει (Ar. 242). εν τε τώ λισ- 
οομένη τιμήσαι (77), φηοϊν ό Αρίσταρχος ότι ονδαμή 
τον Αγ^ιλλέα ητολίηορ&ον εϊρηκεν, αλλά ηοδαρκη καϊ ηο- 
δώκη. Α. Vix videtur extricari posse ex his reliquiis, quid 
Aristarchus de ητολίηορδος Άχιλλεύς docuerit. Nunc ητ. 
Άχ. est Θ372 O 77 Φ550 /2108. Ex his locis duos Θ372 
et 077 (utrobique est hic versus λισσομενη τιμήσαι Άγ. ητ.) 
aliis accidentibus indiciis pro spuriis habuit. Restabant igitur duo. 
Quomodo igitur ad Φ 550 Aristonicus observat: ή διηλή ότι 
ηλεονάζει έη Όδνοοέως τό ητολίηορ&ος (cf. ad Β 278) — 
νύν δέ άηαζ έη ’Αχιλλέως, et hic ονδαμή, quod jam Eusta- 
thius hoc loco legit? Non poterit dubitari quin ονδαμή falsum 
sit, per errorem ortum, eo opinor quod Aristarchus dixerat: 
ουδ Ομηρικόν έϋος τό είηειν ητολίηορ&ον τόν Άγιλλέα', 
quo non excludebatur semel vel iterum tamen inveniri. Prae
terea autem suspicio oritur, /2 108 secundam partem versus 
illa aetate aliter lectam esse; nam nota Φ 556 ita expressa vi
detur ut ad semel dictum ητολίηορ&ον Άχιλλέα. L.
63 φενγοντες δ' έν νηνοϊ η ολνκλήισι ηέσωσιν 

Πηλεί δεω ' Αχ ιλήος. ό δ' άνοτήοει όν έταΐρον. 
63. 64: άΰετούνται ότι ψεύδος. Α. V. ad 56.

69 έκ τον δ' άν τοι έηειτα ηαλίωξιν ηαρα νηών
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αιέν έγώ τενχοιμι — 69: ή διπλή σύν άστερίσκω, όιι 
ονχ Ομηρικώς ή παλίωξις. Α. V. ad Μ 71. διπλή ονν 
αστέρι σκω falsum est. Aut ή διπλή ονν όβελώ (et haec signa 
textui apposita sunt) aut ή διπλή ονν όβελώ και άστερίακω, 
quod verisimile. Tum simul significatum erat, hunc versum 
expressum esse ex O 601, etiamsi non omnibus isdem verbis. 
Sed ea ratio inter alios etiam versus est asterisco et contra 
obelo et asterisco notatos. L.

71 Ίλιον alnv: σημείωσαι τούτο οτι ονδετέρως τό 
"Ιλιον έν&άδε φησι μόνον. διό και ά&ετεϊται ό στίχος ον- 
τος. D. Verba Aristonici paullulum mutata. L.

79 βή δ' έ | ' Ιδαίων όρέων έ ς μακρόν'Όλυμπον: 
Ζηνόδοτος βή δ' έξ Ίδαί ων' άπό ίσου γάρ έπι τό ϊοον ή 
διόδος. Ν. Sunt haec ex Arislarcheo fonte. Aristarchus, non 
Zenodotus, scripsit i*: v. /1 196 et O 169. L. Ceterum Juno 
(nam de ea sermo est) postea in Idam redit: quod non diserte 
dicitur, sed ex consequenti cognoscitur: Π 431 (Ar. 356 sq.).
80 ώς δ ότ άν άίξη νόος άνέρος —
83 ως κραιπνώς μεμαυϊα διέπτατο ποτνια”Ηρη.

80: ή διπλή ότι τό &εΙον τάχος τής έπιπτήσεως τών 
τόπων τή κατά διάνοιαν κινήοει αντιπαρέ&ηκεν ύπερβολι- 
κώς, καί ότι τό παροιμιακόν, τό ^διέπτατο δ' ώοτε νόημα"· 
έκ τε τούτων και τών κατά τήν "Οδύσσειαν (η 36) σνγκει- 
ταΓ τών νέες ώκεϊαι ώοεϊ πτερον ήέ νόημα, ονκ όν 
παρ’ ούδενι ποιητή. Α. An noverat scut. Herculis 222? Cf. 
hymn. Apoll. 186, 448. L. Ceterum initium sic scriptum fuit: 
ότι τό κατά διάνοιαν δεΐον τάχος τής έπιπτήσεως των τό
πων τό κατά κίνησιν αντιπαρέ&ηκεν κτλ. Corr. L.

86 πάντες άν ή ιξ αν και δ εικανόωντο δ έπ ασ σ ιν: 
' Λρΐοταρχος σημειοϋται ότι ούτως μονως γραπτέον δέπασ- 
σιν’ φησι γοΰν έν τοϊς εξής’ Θέμιστι δέ κ α λ λιπ α ρήω 
δέκτο δέπας έν ένίοις δέ κάλεόν τέ μιν εις έ 
έκαστος, ούκ ε ν' ίδιαν γάρ έχει κα&έδραν' πώς ονν πρός 
εαυτόν έκαστος καλεϊ; έπι μέν τής Ίριδος αρμόζει τής πρός 
τούς ανέμους παραγεγονυίας (Ψ 203). αλλα μην ονδ έπέ- 
εσοι γραπτέον’ έπιδίδωσι γάρ ή θέμις αντή τό ποτήριον. 
ό δέ Θράξ Ζΐιοινσιος παρακεΐο&αί φησι τό οημεϊον ότι διά 
παντός τούς &εούς σννίοτησι πίνοντας και ταύτην αρίοτην

16
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διαγωγήν έ'γοντας, πρός τό έν Όδνσσεία ον γάρ ί’γωγε τι 
φημι τέλος χαριέστερον είναι η όταν ενφροσννη 
μέν εχη (< 5). — ταντα ό Λίδνμος τώ Λριστονίκω (Bekk. 
ταντα ό ό ’Λ.) λέγει ηερι τής γραφής δέηαοσι (nam illud 
de causa diples et Dionysio Thrace Didymus ut decet non tan
git L.) A. Hoc totum posuimus, quia quid utrique debeatur 
distingui non potest.
87 Θ έ μ ιστ ι δ έκαλλιηαρήω

δέκτο δέηας 87: ότι ητώσις ηλλακται και προθεσις 
ηαρεΐται, άντϊ τον ηαρά Θέμιδος. Α. Cf. ρ. 25.

94 οίος εκείνον (Jovis) θνμός νηερφίαλος και 
άηηνής: ή διηλή ότι τό νηερφίαλος ννν μέν έηι ψογον, 
ό νηέροηονδος, βέλτιον δέ ο νηέρμετρος' έν άλλοις δέ έν 
τάξει έγκωμίον’ ονκ άγαηάς ο εκηλος νηερφιάλοισι 
με θ' ή μιν {φ 289), άντϊ τον άγαθοίς. Α. Ar. 148.

119 ώς φατο (Mars) καί ρ ϊηηον ς κέλετ ο Λεϊμόν 
τε Φόβον τε ζενγννμεν— 119: ή διηλή ότι αντϊ τον ζΐείμω 
καϊ Φόβω (cf. ρ.24), καϊ ότι έντενθεν ή ηλάνη γέγονε τοϊς δεξα- 
μένοις Λεΐμον καϊ Φόβον ΐηηων ονοματα. είσϊ δέ ' Λρεως 
νιοί’ έν άλλοις γάρ ρητώς φησί, τώ δέ Φόβος φίλος νϊός 
(Ν 299). — τό δέ γένος τής αμφιβολίας έστιν ενρειν καϊ 
αλλαγή' τον δέ τ άνδρα έλειν καϊ εις ορμήν εγχεος 
έλθεΐν {Ε 118)* και έν Όδνσσεία (γ 24) αιδώς δ' αν 
νέον άνδρα γεραίτερον έξερέεσθαι, όηερ άγνοήσαν- 
τές τινες έγραψαν νέω άνδρί. Α. Ab τό δέ γένος jam non 
videtur Aristonici cum propter colorem: quod redit fusius ad 
id quod intelligentibus significaverat, ότι άντϊ τού Λείμω καϊ 
Φόβω', tum propter lectionem, nam pro Aristarchea lectione 
potius valebit δός δέ τ’ έμ’ άνδρα έλειν propter Apollonium 
constr. ρ. 243, cui major fides habenda quam scholio obscuro 
A ad E 118. L. — De Martis filiis v. Ar. 181 sq.

122 [ένθα κ ότι μείζων—) χόλος καϊ μήνις έτνχθη: 
η διηλή ότι έκ ηαραλλήλον (cf. ad 7V276) ώς ίσοδνναμοϋντα 
τον χόλον καϊ τήν μήνιν. Α. Ar. 138.
123 εί μη Λθηνη ηασι ηεριδδείσασα θεοϊσιν
124 ωρτ ο δ ιέ κ η ροθν ρον —
127 —η δ έηέεσσι καθάητετο θονρον Λρηα: ή διηλή 
ότι έξ έπαναλήψεως τά άρθρα λαμβάνει. όμοιον δέ έοτι
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τοντο τώ αυτάρ Α 0 ν α ί η κοΰρη Λιός, είτα, η δέ χι- 
τών ένδΰσα Λιός (Ε 733, 736, ubi ν.). Α. Villois. έξ έπα- 
ναλήψεως recte, Bekk. έξ άναλ.

138 τώ σ αν νΰν κέλοχιαι με&έμεν χόλον νιος 
έήος: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει υ'ιος έοϊο. τοντο δέ 
έν τώ περί τίνος λογω τίθεται" ννν δε πρός πρόσωπον έστι, 
καί δει γράφειν έήος. ήγνόηκε δέ τήν λέξιν’ έοτι γάρ έήος 
άγα&ον , και δοτήρες έάων (θ 325). Α. Ar. 121.

Ζευς σφω εις Ιδην κέλετ ελϋ'έμεν όττι τάχιστα’ 
147 αύταρ έπήν ’έλϋητε, Λιός τ εις ώπα ΐδηο&ε, 

’έρδειν όττι κε κείνος έποτ ρΰ νη και άνώγη.
147. 148: α&ετοννται αμφότεροι, ότι άνη&οποιητοί είοΓ 

καί γαρ εί μη ένετείλατο ή 'Ηρα, ώφειλον νπακονειν τώ 
Αιί. καί λογον άν εϊχεν ή εντολή , εί κεχαριομενον τι αντη 
έπετιλουν καί μή εναντίον, ώστ έδει μάλλον παρακαλεϊν 
εις το παριδεϊν τι τών υπό AtOQ προσταοσοχιένων. Α.

153 άμφί δέ μιν Όυόεν νέφος έοτεφανωτο" η διπλή 
ότι — Quae sequuntur non sunt Aristonici. Diple fortasse 
pertinebat ad έοτεφανωτο. Eiistath.: ίοτέον δέ ότι οημειονν- 
ται οι παλαιοί, ώς "Ομηρος τώ έκ μεταφοράς ομοιώματι οη- 
μαινόμενος είδέναι τον στέφανον — affert κ 195 et Ν 736 
ubi ν. — όμως ουδέ τινας είσήγαγεν έοτεφανωμένους. L.

155 ουδέ οφωιν ίδών έχολώσατο &νμώ: η διπλή 
οτι τό εναντίον υπακοϋσαι δει, άλΧ άπεδέξατο. Α. Ar. 14.

158 βάοκ ϊ&ι *Ιρι ταχεία: ή διπλή ότι ονκ έστιν 
έπΐ&ετον τό ταχεία, άλλ’ αντί τοϋ ταχέως. Α. Cf. ρ. 29.

161 έρχεσ&αι μετά φύλα &εών ή εις άλα δίαν: ή 
διπλή ότι άφ έαντοΰ ο Ζευς τήν θάλασσαν δίαν εϊρηκεν. 
Α.. Cf. ad ν. 15.

έπεί έό φημι βίη πολν φερτερος είναι 
166 καί γενεή πρότερος. τον δ’ουκ όϋεται φίλον ητορ 

ίσον έμοί φάο&αι, τόν τε οτνγεοναι καί άλλοι. 
166: ά&ετοννται άμφότεροι, και αστερίσκοι παρακεινται, 

οτι τους ύστερον (182) λεγομένους άπό τής "Ιριδος δι επιεί
κειαν έν&άδε τις μετενήνοχεν ’ αναρμόστως γαρ ο Ζευς, 
ιΧοπερ δεδοικώς καί ουλλνθήναι βουλόμενος, είξάτω μοι, 
φηοί, καθόσον είμί προγενέστερος" τα γαρ τοιαϋτα τών 

16*
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δεόμενων' καί μοι ύποστήτω όσον β ασ ιλεύτ e ροζ ειμι 
ήδ' οοον γενεή προγενέστερος. (Ζ 160). Α. Cf. ad 204.

169 β ή δέ κατ’ Ίδα ίων όρέων εις 'Ιλιον ίρήν' 
διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει έξ Ιδαιων. 
αρμόζει δέ μάλλον κατ' Ίδαίων' κατάβασιν γάρ δηλοϊ (Cf. 
ad Λ 196). Α.

170 ώς δότ άν έκ νεφέων πτήται νιφας ήέ χα- 
λαζα: ότι διέσταλκε νιφάδα και γάλαζαν. Α. Cf. ad Κ 6.

183 ΐσόν οί φά,σ&αι τόν τε στυγέουσι καϊ άλλοι: 
η διπλή ότι τό στυγέουσιν άπό μιας αργής έν διαφορά με
τάγεται, νΰν μέν δεδίασιν, όταν δέ εϊπη σμερδαλέ' ευ- 
ρώεντα, τά τε στυγέουσι & ε ο ί περ (Τ 65) άντι τον 
μισούσιν’ κατά δ’ έστυγε μν&ον ακονσας (^ 694) κα- 
τεστνγνασεν [από τής κατα το πρόσωπον στνγνοτητος]. οί 
δέ αστερίσκοι ότι έντεύ&εν μετάκεινται ανω(166)ονχ νγιώς. 
Α. έν διαφορά μετάγεται est diversis rationibus flectitur in 
varias significationes. Erunt fortasse qui malint ές διαφοράν 
sc. σημασίας. Verba από τής — στνγνοτητος aliena sunt. L.

189 τριγ&ά δέ πάντα δέδασται: ότι τό πάντα 
κατα παρολκην, ως οί δ' έννέα πάντες άν έστα ν (Η 161). 
Α. Cf. ad Σ 373 J2 232.
192 Ζευς ό’ ελαγ^ ουρανον ευρύν έν αί&έρι καϊ νε

φέλη ο ι ν.
γαΐα δ ετι ξννή πάντων καϊ μάκρος Όλυμπος.
192 ενρνν: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος αίπνν. τούτο δέ 

όρεος έπΐ&ετον. Α. Ar. 168 not.
193 : ή διπλή ότι συναφής τή γή ό Όλυμπος , ως άν 

όρος (cf. ad Τ’58). τό δέ όμοιον πεποίηκε καϊ έν Όδυσσεία' 
ναιετάω δ ' Ι& ακην ευδε ί ελον' έν δ όρος αυτή{ι21]’ 
κεγώρικε γάρ τό όρος τής ’Ι&άκης, ούγ* ώς μή όν έπ αυτής, 
κα&άπερ καϊ τόν Όλυμπον έπίγειον οντα τής γής' εί γάρ 
ό αυτός τώ ονρανώ ή μέρος έπουράνιον, ονκ άν κοινός άλλ' 
ίδιος τού Λιός. AB. Ar. 169.

204 olod' ώς πρεσβυτέροισιν έρινύες αίέν επ ον
τα ι: ή διπλή οτι τούτο παρ' έαυιής προσέ&ηκεν ή Ιρις, 
καϊ τά έν τοϊς έπάνω ούν ούχ υπό τού Λιός εΐρηται καϊ 
γενεή πρότ ερος (166). Α.

7

212 άλλο δέ τοι έρέω καϊ απειλήσω τό γε &υμώ.
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αί κεν uviv έμέ&εν καϊ 'Λ&ηνα ί ης άγελεί ης, 
ΕΙρης Ερχιείω τε καϊ ‘Ηφαί στοιο άνακτος 
Ιλιον αιπ εινή ς πεφιδήσεται, ονδ' έθελησει 
έκπέρσαι, δούναι δέ μέγα κράτος ’Λργείοισιν, 
ίστω τονθ, ότι νώιν ανήκε στο ς χόλος έσται.
212: άπο τούτον εως τού ί’στω τού&’ ό&ι νώιν (217) 

άθετοννται στίχοι έξ, ότι εντελή τά κατά τήν σύν&εσιν καϊ 
τά κατα την διάνοιαν, προειπών γάρ νε μεσση θεϊς νηο- 
είξω οίονεϊ μεταμελη&εϊς επιφέρει άπειλήσω. ο τε Ποσει- 
δών επίοταται ότι ονκ εις τέλος φείσεταϊ τής πόλεως, άλϊέ 
όσον μονον ένεκα τον τιμήααι τόν ' Λχιλλέα έπαμύνει τοϊς 
Τρωσίν. τά τε τών &εών ονόματα μετενήνοχέ τις απο τής 
■θεομαχίας {Τ 33—36), σννα&ροίσας τών ενάντιονμένων τοϊς 
βαρβάροις &εοϊς, ονκέτι έπιστήσας ώς ούτε τώ ‘Ερμή ούτε 
τώ ‘Ηφαίστω εμελεν ιδία τά τής πορ&ήοεως, άλλ' ένεκα τής 
άντικαταστάσεως μόνον παρεΐληφεν αντονς. Α.

225 οΐπερ ένέρτ ε ρο ί είσι &εοί, Κρόνον αμφϊς 
έόντές: ότι Ζηνόδοτος γράφει οΐπερ νέρτατοι. πρός ον- 
δέν δέ τό ύπερ&ετικόν μετάκειται’ τούτων γάρ τών κατω
τέρων κατώτερος ονδείς έστιν. ένερτέρονς δέ καλεΐ καϊ ον- 
ρανίωνας καϊ νποταρταρίονς καϊ Τιτάνας τονς περϊ Κρονον 
^εοΰς. Κ. τούτων γάρ τών κατωτέρων scripsi pro eo quod 
erat: τον γάρ κατωτέρον. Ceterum etiam dii superi Ουρά
ν ίων ες audiunt P 195. — Cf. Ar. 176, 191 et Add.

229 άλλά ού γ' έν χείρεσσι λάβ' αιγίδα &νσσανό- 
εσσαν: ότι τον Λιός ή αίγίς όπλον' Λπολλωνι γονν δίδω- 
σιν. Α. Ar. 192.
230 τήν μάΧ έπισσείων φοβέειν ήρωας Αχαιούς.

σοί δ' αύτώ μελέτω έκατηβόλε φαίδιμος "Εκτωρ' 
τόφρα γάρ ούν οί έγειρε μένος μέγα, τόφρ άν 

^χ^ αιοί
φενγοντες νήάς τε καϊ ‘Ελλήσποντον ϊκωνται.
κεΐθεν δ' αυτός εγώ φράσομαι έργον τε έπος τε, 

235 ώς κε καϊ αύ&ις Αχαιοί άναπνεύ σωσι πόνοιο·
230: ήρωας καλεΐ, καϊ ού /ιόνον τονς βασιλέας, ώς 

"Ιστρος. Κ Ar. 108.
231: άπό τούτον έως τον (235) ώς κε κα 'ι αν τις 

'^Ρ/αιοί άθετοννται στίχοι πέντε, ότι άκαιροι οί λόγοι, έπϊ
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έγειρε τον Έκτορατοσούτον
°'
έως έπι τάς νανς φνγωσι' μετά

όέ ταύτα έγώ βουλεΰσομαι ώς dei τονς φεύγοντας άναπνευ- 
σαι. και άκαιρος ?; πρόρρησιςκαϊ ού κεχαρισμένη τώ Λπολ- 
λωνι. και παρά ’ Λριστοφάνει ήθετοϋντο. Α.

νέον ό' έσαγείρετο &νμον,
241 άμφϊ έ γινώακων έτάρους: ή όιπλή οτι τέ) 

γινώσκων ίσον έστι τώ άναλεγόμενος καϊ άναμιμνησκόμενος 
τής έκαστου όψεως, ουκ έκ προχείρου γινώσκων , άλλ' οίον 
αναγνωρίζων. Α.

252 έπεϊ φίλον άιον ήτορ: ή όιπλή ότι άιον άντϊ 
τοϋ έπησθόμην, τοντο όέ έστι, τής ψυχρής μου ήψατο. καϊ 
έν άλλοις [Λ 532) τοϊ όέ πληγής άίοντες, έπαισθόμενοι 
τής πληγής · τώ εϊόει τό γένος. Α. Ar. 150.

259 νηυοϊν επι γλαφυρήσιν έλαυ ν έ μ ε ν ώκέας 
ίππους: όοτική άντϊ αιτιατικής, ως τό έπ' άνθεσιν εία- 
ρινοϊσιν (Β 89). L. Cf. ρ. 23.'

ώς ό' ότε τις στατός ίππος, άκοστήσας έπϊ φάτνη 
όεσμον άπ ο ρρήξα ς θείη πεόίοιο κρμαίνων,

265 είωθώς λοΰεσθα ι έυρρειος ποταμοΐο, 
κυόιόων' ϋψον όέ κάρη έχμι, αμφϊ όέ χαϊται 
ώμοις αίσοονται’ ο ό άγλαίηφι πεποιθώς, 
ρίμφα έ γούνα φέρει μετά τ ήθεα καϊ νομόν 

ίππων'
ώς "Εκτωρ λαιψηρά πόόας καϊ γοννατ’ ένώμα.
265: από τουτου έως τον ρίμφα έ γούνα φέρει 

(268) άθετούνται στίχοι ό, καϊ αστερίσκοι παράκεινται, ότι 
οίκειότερον έπ’ Άλεξάνόρου {Ζ 508)* καϊ τό τής καλλονής 
καϊ το τής όλης μορφής καϊ τό τής στάσεως τού ίππου πρός 
τον έν θαλαμφ όιατετριφοτα άντιπαράκειται, ή τε κατά τήν 
αιφνίόιον έξόρμησιν όμοιότης. και τό κυόιόων, ϋψον όέ 
κάρη έχει (266) έφ Εκτορος τού άρτίως εαυτόν άνιστών- 
τος έκ τής λιποθυμίας ονχ αρμόζει, τονς μέντοι προκειμέ- 
νους τών ήθετημένων όνο στίχους όεΐ μένειν, πρός ονς και 
η ανταπόόοσις γίνεται. Α.

288 ή θήν μιν μ άλα έλπετο θυμός έκαστου—; 
ότι τό θήν άντϊ τού όντως που. Α.? Diple est ad textum.

ο ύ γάρ άτ ε ρ γ ε
293 Ζηνός έ ρ ι γ ό ον π ου πρόμος ϊσταται (Hector)
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w ()e /uvo ivmv: 
Ar. 109.

ότι πρόμος σαφώς ο πρόμαχός. Α.

305 η πληθύς έπϊ νήας ’Λχαιώιν άπονέοντο: ή 
διπλή πρός τό σχήμα ότι πληθυντικώς άπήντηκεν. Α. Cf.p. 16.

310 {αιγίδα} Ήφαιστος ΛιΙ διόκε φορήμεναι ές 
φοβον άνδρών: ή διπλή ότι σαφώς zhi έσκεΰασται ή αί- 
γις, καϊ ονκ έστιν Ήθηνάς , καθώς οϊ νεώτεροι ποιηταϊ λέ- 
γουσιν. Α. Ar. 192.

316 πάρος χρόα λευκόν έπαυρεΐν: ή διπλή ότι 
αντϊ τού γ^ροός λευκού. Α. Cf. ρ. 21.
330 "Εκτωρ μεν Στ ι γιον καϊ Ήρκεσΐλαον επεφνεν, 

τον μέν Βοιωτών ηγήτορα χαλκοχιτώνων: ή διπλή 
οτι προς το δεύτερον πρότερον άπήντηκεν' ο γάρ Ήρκεσί- 
λαός έστι Βοιωτός. Α. Ar. 13.

Λίνείας δέ Μέδοντα καϊ Ιασον έξενά ριξεν.
333 ήτοι ό μεν νόθος υιός Όιλήος θείοιο

’έοκε Μέδων: ή διπλή, ότι τό Όιλεύς συν τώ ο , καϊ 
ότι πρός τό πρότερον άπήντηκε παρά τό έθος, καϊ έξ ονό
ματος έπανέλαβεν. Α. Ar. 180.

336 γνωτόν μητ ρυ ιή ς Έριώπιδος: ή διπλή οτι 
γνωτός ό άδελφός (Ar. 152), καϊ Έρίωπις όνομα κύριον. Α.

"Εκτωρ δέ Τρώεσσιν έκέκλετο μακρόν άύσας’ 
347 ^νηυσϊν έπισοενεαθαι, έάν δ' έναρα βροτοεντ α: 
ή διπλή ότι Ζηνοδοτος γράφει έπισοευεσθον. αυγγεϊται 
δέ τό δυικόν κατά πλειόνων ταοοόμενον. Α. Cf. ρ. 15 not.

ουδέ νυ τόν γε
350 γνωτοί τε γνωταΐ τε πυρός λελάγωσι θανόντα, 

αλλα κυνες έρνουσι προ άστεος ή μετ έ ρο ιο.
350 λελκχωσί.· άντϊ τού λαγειν ποιήοωσιν. ABV. V. 

ad £ 37 Θ 328 Κ 343.
351: ή διπλή ότι ένεστώτι άντϊ μέλλοντος κέχρηται, 

έρϋουσιν άντϊ τού έρύσουσιν. AB. Cf. ρ. 6.
προπάροιθε δέ Φοίβος Ήπόλλων

356 ρει όχθας καπέτοιο βαθεΐης ποοσϊν έρείπων: 
ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει γερσΐν. εύλογώτερον δέ μν 
κατακύπτειν τόν θεόν, αλλα τοϊς ποοϊ συγγ^εϊν. Α.

376 μηδ' ούτω 'Γρώεσσιν εα δά μν α σθ α ι Ήχ^αιοΰς:
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ή διπλή οτι πτώοις ηλλακται καί πρό&εσις παρεϊται άντι
τοΰ νπό Τρώων. Α. Cf. ρ. 24.

377 ω ς εφατ εν γμ) μ ε ν ο ς, μέγα ό' εκτνπε μη
τίετα Ζενς: ή διπλή περιεστιγμένη, ότι Ζηνοδοτος γρά
φει μέγα δ' εκλνε. οι’χ νπήκονοε δέ αύτοϊς ώστε πειοϋή- 
ναι, άλλά κατ αντών έγένετο — Α. Excidit ut videtur η 
βροντή vel τό τέρας.
385 ιππονς δ' είςελάσαντες, έπι πρνμνησι μαχοντο 

έ'γγεσιν ά μφ ιγνο ις αντοσγμδον, οί μέν αφ ίππων, 
οι δ' άπό νηών νψι μελαινάων έπ ι β αντ ες.
385: ή διπλή πρός τήν Ιδιότητα τής μάγ^ης ότι οί μέν 

έπιβεβηκότες ταΐς πρνμναις τών νεών, οι δέ άποοτρεψαντες 
τά άρματα έπ'ι τών δίφρων, ϊν ή άπ ίσον (ν. ad 449). Α.

393 ήοτό τε καί τόν έτερπε λόγοις: άπαξ ένταν&α 
έν τή ' Ιλιάδι τό λόγοις. Α. Sine dubio addiderat: καί άπαξ 
έν τή Όδνσσεία (α 56).

403 τίςδ'οϊδ? εί κέν οϊ σνν δαίμονι &νμον όρΐνω’. 
ή διπλή ότι όντως εϊρηκεν, αντω τον &νμόν όρΐνω, άντϊ 
τον εί αντον τόν &νμόν όρίναιμι. Α. [παρέλκει δέ ο κέν. 
V. Cf. ρ. 12 et de dativo pro genitivo p. 22.
405 τόν μέν άρ ώς είποντα πόδες φέρον' ανταρ

Αχαιοί
Τρώας έπερχομένονς μένον εμπεδον, ονδ έδν~

ναντ ο
πανροτ έρονς περ έόντας άπώσασ&αι παρά νηών.
405: ή διπλή ότι οί πόδες αντόν εφερον, ονκ αντός 

τονς πόδας. ή δέ αναφορά πρός Ζηνόδοτον γράφοντα (Ζ511) 
ρί μφ' έά γούνα φέρει. Α.

407: ή διπλή ότι σαφώς οί Τρώες έλάττονες οννίσταν- 
ται τών ‘Ελλήνων, καί τών έπικονρων έξεληλν&ότων. Α.

414 άλλοι δ αμφ άλλη οι μάγ^ην έ μάγ^ο ν τ ο νέεα- 
οιν: ή διπλή ότι έκ τούτον διεοκεναοται (Ar. 351) ό τής τει
χομαχίας οτίχος {Μ 175) άλλοι δ' άμφ' άλληοι μάχην 
έμάχοντ ο πνληοιν. Α. Ar. 130 not.

416 τω δέ μιης περί νηός έχον πόνον — Et hinc 
et ex v. 494 apparet, tenebris oculos pugnantium nequaquam 
offusos esse: unde ii versus reiciendi (vss. 668 sqq.) quibus 
Minerva dicitur caliginem removere.
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419 έv θ' via Κλυτΐοιο Καλήτορα φαίδιμος 
Αίας: ή διηλή ότι οντος ό Κλυτίος έστίν αδελφός Πριά
μου' Ααο μέδων δ' άρα Τι θ ωνό ν τέκετο Πρίαμον 
Λαμηον τε Κλντίον τε [Τ 238). Α.

428 νεώνέν άγώνι ηεσόντα: ή διηλή ότι άγώνι τώ 
αθροίσματι τών νεών, ό έοτι τώ ναυστάθμω (Ar. 152). Α.

432 ά νδρ α κ α τ έ κ τ α Κ υ θή ρ ο ι σ ι ζαθέοισιν'. ή 
διηλή ότι έλλείηει ή έν (cf. ρ. 25)* έοτι γάρ έν Κυθήροις. 
καί ότι αηόδειζις τού συνεσταλμένως έκφέρειν τό κατέκτα' 
καί έν Οδύσσεια (λ 409) έκτα ονν ού λο μέ ν η άλόχω. Α. 
437 Τεύκρε ηέηον, δή νώιν άηέκτ ατο ηιστός εταίρος

Μαστο ρίδης, όν νώι Κυ θηρόθεν ένδον έόντα 
ίσα φίλοισι τ οκεύ σιν έτίομεν έν μεγάροισιν. 
437. 438: ή διηλή ότι ηαραλλήλως καί διδαοκαλικώς ή 

διαφορά τον νώιν καί νώι. Α. Cf. ad Ν 276.
439 τοκεϋοι\ν: ή διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος 

γράφει τ έ κ ε σ σ ι ν, ούχ αρμόζει δέ τούς ηερι τόν Αϊαντα 
νέους όντας λέγειν τέκεοοιν’ ηρίν γάρ ηαιδοηοιησαι (cod. 
ηαιδοηοιήσουσιν} έστρατεύσαντο. Α.

441 τόξον, 6 τοι ηόρε Φοίβος Άηόλλων: ή διηλή 
ότι τόξον λέγει ού τό σκεύος τό ηολεμικον, αλλα τήν τοπι
κήν τέχνην. Κ. Cf. ad Β 827 /1 110.
445 καί ρ έβαλε Κλεϊτον Πεισήνορος αγλαόν υιόν, 
448 τή έαθ ύγ' ή ρα ηολν ηλεΐστ αι κλονέοντο φά- 

λάγγες,
Εκτορι καί Τρώεσσι χαριζόμένος' τάχα δ' αιτώ 

450 ήλθε κακόν, τό οι ον τις έρν κακεν Ιεμένων ηερ. 
αύχένι γάρ οί όηισθε ηολν στ ονο ς έμηεοεν ιός. 
449—451: άθετούνται στίχοι γ , καί αστερίσκοι ηαρά- 

κεινται, ότι έηϊ Ίηηοθόου τον έηικονρου αρμόζει έν τή 
Ρ (291) Έκτορι καί Τρώεσσι χαριζόμενος, έηϊ δέ τού
του καθάηερ νύν, ονχ αρμόζει' ον γάρ Εκτορι χαριζόμέ
νος άλλ' έαυτώ καί ηατρί. καί τα τής ηληγής ανακόλουθα' 
ηώς γάρ ό άντίον ήνιοχών έηϊ τά όηισθε κατά τόν αύ'χένα 
τύητεται; — ύστερον δέ {έν τοΐς ηερϊ τού ναυστάθμου} 
νηολογείται (sc. Aristarchus)’ τόν γάρ ηνίοχόν φησιν (cod. 
φαοιν} άηεστράφθαι ηρός τό ηεδίον καϊ τονς ϊηηονς, τόν 
δέ ηαραιβάτην ηρός τας ναύς έηϊ τού δίφρου, ϊνα άηό τον
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ϊοον γένηται ή μάχη (ν. ad 385). έστι δέ και αλλαγήν πτώ
σεως νοήσαι, άντϊ τον ανχένος όπισθεν (cf. ρ.23). Α. Cete
rum duobus prioribus tantum (449, 450) recte appositi sunt 
asterisci, nam hi repetuntur P 291, 292, tertius non.

462 Τενκρον Τελα μώ v ιον ενχος άπηνρα: η 
διπλή οτι ένήλλακται ή πτώσις, Τενκρον άντι τον Τενκρον. 
X. Cf. ρ. 21.
463 ός οί ένστρεφέα νενρήν έν άμνμονι τάξω

ρήξ’ έπι τώ έρνοντΓ. ότι πτώσεως γέγονεν έναλλαγη, 
δοτική άντϊ γενικής, έρνοντι άντι τον έρνοντος τήν νενραν 
έηι τοντω. Α. Cf. ρ. 22 et de τώ pro τούτω ρ. 30.

νενρήν δ' έξέρρηξε νεόστ ροφον, ήν ένέδησα 
470 πρώιον, όφρ' άνέχοιτο &αμά &ρώσκοντα ς όιστονς: 
ότι Ζηνόδοτος γράφει πρώην' εμφασις δέ γίνεται πλείονος 
χρόνον, τό δέ ηρωιόν έοτι πρωίας' και γάρ γέγονεν όντως’ 
τή προ ταντης ήμερα ρήξε δέ οί νενρήν, νάρκη σε δέ 
{Θ 328, ubi ν.) ώστε εύλογον τή εξής έκείνης πρωίας (i. e. 
mane) ένήφ&αι. Α. Ceterum Aristonicus 1. 1. citabat νεοοτρε- 
φέα. Et. Μ. 692, 23: νενρήν δ' έξέρρηξε νεόστροφον, ήν 
ένέδησα πρώιον' αντϊ τον εω&εν, όρ&ρον' ή πρόσφατον, 
νεωστϊ έστραμμένην, καινήν. L.
476 μ ή μάν ασπονδί γε, δαμασσάμενο ί περ, ελοιεν

νήας ένσσέλμονς — 476: ή διπλή ότι άοπονδί χωρίς 
κακοπα&είας. Α. Ar. 122.

αύτάρ ό γ' άμφ' ώμοισι σάκος &έτο τετρα&έ- 
λνμν ον,

480 κρατϊ δ' επ' ίφ&ίμω κννέην εντνκτον έ^ηκεν'. ή 
διπλή ότι προτερον τήν άσπίδα εΐληφεν, εΐτα τήν περικε
φαλαίαν’ ό δέ Ζηνόδοτος ένήλλλαχεν έπϊ τής Αλεξάνδρου 
μονομαχίας (.Γ 334). καϊ ότι ονκ ε'ίχον κόρν&ας οί τοξόται· 
καϊ έπϊ τών Λοκρών ον γάρ εχον κόρν&ας γ^αλκή ρέας 
[Ν 714). Α. Ar. 194 sq.

494 άλλα μάχεοΌ' έπϊ νηνσϊν άολλέες. Cf. adv. 416. 
Et dixit de έπί pro παρά posito: X 97.

495 β λή μεν ο ς τέ τνπείς: ή διπλή ότι διαστέλλει τό 
βαλεϊν καϊ τνψαι. AB. Ar. 62.

η ελπεσ&', ήν νήας ελη κορν&αίολος Εκτωρ, 
505 έμβαδόν ϊξεσ&αι ήν πατρίδα γαϊαν έκαστος: ή
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διηλή ότι ήτοι ή&ικώς λέγει έληίζετε έμβήοεο&αι έηι τας 
καησομένας νανς , ή καϊ έληίζετε έμβάντες έηι την &άλαο- 
οαν αφίζεο&αι έηι τάς ηατρίδας, ό έστι βάδην έηϊ τής θα- 
λασσης ηορευόμενοι. Α.
511 β έ λτ ε ρον ή άηολέο&αι ενα χρόνον ήέ βιώναι

η δ}η&α οτ ρενγεο&αι έν αινή δηιοτήτι
ώδ αντ ως ηαρά νηνσϊν vn' άνδράοι χειροτέ- 

ροιοιν.
511: ή διηλή ότι ονκ έκληητέον τρεις διαοτολάς, άλλά 

το έκ τον άηολέο&αι ενα χρονον ηέ βιώναι ηερι εν μέ
ρος, ηρος ετερον δέ τό ή δη&ά οτρεύγεο&αι. ό γάρ λό
γος, βέλτιον καϋ' ενα χρόνον σνντόμως άηολέσ&αι ή ηολνν 
χρόνον φ&είρεο&αΓ τό γάρ οτρενγεο&αί έοτι οτραγγίζεο&αι 
κατ’ ολίγον έκλείηοντας. Α. Ita hoc restituit Lehrs. Herodian. 
p. 458. In cod. sic est: ή διηλή — διαοτολάς, άλλ' έκ τον 
ή ανιοοχεδίη, βέλτερον ή αηολέο&αι κα&' ενα χρόνον ηερι 
έν μέρος, ηρότερον δέ τό ήέ βιώναι. ό γάρ λόγος κτλ.

513: ή διηλή ότι τό ώδ αντί τον όντως. Α. ον τοηι- 
κώς. V. Ar. 84.
515 ί’ν& Εκτωρ μέν ελε Σχεδϊον Περίμήδεος υιόν,

άρχόν Φωκήων — 515: η διηλή ότι οντός έοτι Σχε- 
δίος ομώνυμος τώ έν καταλογω [Β 518)· καϊ άμφοτεροι υφ 
" Εκτορος άνήρηνται’ αλλ έκεινος μέν Ιφίτον ηατρός’ οντος 
δέ Περιμήδους. ή δέ αναφορά ηρός τά ηερι Πυλαιμένους. Α. 
518 Πονλνδάμας δ' rJ2iov Κνλλήνιον έξενάριξεν,

Φυλείδεω εταρον, μεγα&νμων άρχόν Έηειών.
518: ή διηλή ότι ονκ άηό Κυλλήνης τον έν ’Λρκαδία 

όρους, άλλ' έηίνειόν έοτιν Ήλείων Κυλλήνη, οντοι δέ είοιν 
' Εηειοΐ. Α. cod. Ήλεϊοι. Emend. L. Ar. 235.
525 — Λόλοψ —

Λαμηετ ίδης, όν Λάμηος έγείνατο φέ ρτατος 
ανδρών,

Λαομ εδοντιάδης — 525: η διηλή ότι οντος Τρωι
κός Λόλοψ, Λάμηον υιός τον άδελφον Πριάμου, ομώνυμος 
τώ έν τή Λ (302) Δόλοηΐ' καϊ Δόλοηα Κλυτ ί δην καϊ 
Όφέλτιον. Α.

ηυκινός δέ οι ήρκεοε &ώρηξ, 
530 τόν ρ έφόρει γυάλοιοιν άρηρότα’ τόν ηοτε Φυλενς
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531 ήγαγεν έξ Έφύρης, ποταμού άπό Σελλήεντος — 
534 ός οί καί τότε παιδός άπό χροος ήρκεο ολε&ρον.

530: ή διπλή ότι τά κύτη και τά κοιλώματα τον &ω- 
ρακος γύαλα, ονχ ώρισμένος τοπος. Α. Ar. 114.

531: ή διπλή ότι τής Θεσπρωτιακής Έφύρας λέγει, οικ 
έκ τής Κορίν&ου. δήλον δέ έκ τον Σελλήεντος, αφ ον και 
Σελλοί οί περίοικοι, και ότι έτερός έοτι Σελλήεις ποταμός 
(Β 839). Α. Αγ. 239.

534: περιττός ό στίχος" ήδη γάρ εϊπεν άνωτέρω (529) 
πνκινός δέ οί ήρκεοε &ώρηξ. V.?

538 (λόςρο?) νέον φοινίκι φαεινός: ή διπλή ότι τό 
σημαινόμενόν έοτι νεωοτί πεφοινιγμένος. Α. Ar. 153.

τώ μέν έεισάσ&ην χαλκή ρεα τεύχε απ' ώμων 
545 .ουλή σ ε ιν' Εκτωρ δέ καο ι γνήτ ο ιο ι κέλενοεν.

544: έεισάσ&ην: η διπλή ότι άμφίβολον έοτι πότερον 
έφωρμηοαν, απο τού ίέναι, ή έδοξαν, φαντασίαν έλαβον τον 
ονλήσαι τόν νεκρόν. Α. Ar. 150.

545: ή διπλή ότι κασίγνητοι κοινότερον οί σνγγενεις. 
AD. V. J2 47 et Ar. 152.

558 Ίλιον αιπεινήν: ή διπλή ότι ΰηλνκώς τήν 'Ίλιον. Α.
571 εϊ τινά πον Τρώων έξαλ μεν ο ς άνδρα β ά- 

λοισ&α: ότι τό βαλεϊν προέμενόν έοτιν έπιτνχεϊν. Α. Ar. 73.
582 ώς έπί σοί Μελάνιππε &όρ 'Αντίλογος με- 

νεχάρμης: ή διπλή πρός τήν άποοτροφήν. Α. Cf. ρ. 16. 
587 (&ηρί)ός τε κννα κτείνας ή βού κολον άμφί βόεσσιν 

φεύγει, πριν περ όμιλον αολλιο&ήμεναι άνδρών.
587: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει άμφί οί αύτώ. 

γίνεται δέ τό ύπερβατόν ού κα·& Ομηρον, όοτε κύνα κτεί
νας ή βούκολον φεύγει πριν περ όμιλον άολλισ&ήμεναι άν- 
δρών άμφί οί αντώ. Α.
601 έκ γάρ δη τον έμελλε παλίωξιν παρά νηών

&ηοέμεναι Τρώων — 601: ή διπλή οτι ύγιώς παλί- 
ωξιν, πάλιν δίωξιν, όταν έξ ύποοτροφής διώκωσιν οί διω
κόμενοι. καί πρός τό έμελλεν ότιάντί τού έώκει (Ar. 125). Α.

603. V. ad 610.
609 [άμφί] κ ροτά φοιοι τινάοσετο μαινο μ ένοιο. Sic 

scribendum esse, non μαρναμένοιο: Φ 5.
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610 Εκτορος’ αυτός γάρ οί απ' αί&έρος ηλ9εν 
άμυ ντωρ

Ζευς, ός μιν πλεόνεσοι μετ' άνδράοι μούνον 
έό ντ α

τίμα καϊ κύδαινε. μινυν&άδιος γάρ εμελλεν 
έσσεσ&’’ ήδη γάρ οί έπώρνυε μόρσιμον ήμαρ 
Π αλλά ς 'Λ&ηνα!η ύπο Πηλεί δ αο βίηφιν.
610: α&ετοϋνται στίχοι έ’ έπιστάμε&α γαρ ότι περί 

“Εκτορός εοτιν ό λόγος, και τήν έν&ουν ορμήν τοΰ "ΕκτΟ
ρος ταϋτα παρενειρμένα εκλύει' συναπτόμενα γοΰν τα γνή
σια τήν δεινότητα σώζει. και κυκλικώς ταυτολογείται’ προ- 
είρηται γάρ τά φ ρονέων νήεοοιν έπι γλαφυρήσιν 
έγ ει ρε ν "Εκτ ο ρ α Πρια μιδην (603)* πρός τί ούν παλιλ- 
λογεΐται Εκτορος’ αυτός γάρ οι άπ αί&έρος ή λ & εν 
άμύντωρ. Α. κυκλικώς est negligenter. Eodem sensu, quo 
καταχρηστικάς, usurpavit ad Z 325. Quod etiam luculentius 
apparet collatis adnn. ad I 222 et Si 628, quae spectant ad 
eundem versum utroque loco abusive positum. Illic dixit κυ- 
κλικώτερον κατακέχρηται τώ στίχω, hic nihil nisi κατακέχρηται 
τώ στίγω. Idem significat in sch. ad ^115. Sed in sch. Q ad 
δ 248 pro ού κυκλικώς τό δέκτη όνομαστικώς δ' ακούει scri
bendum ό κυκλικός τό δέκτη όνόματικώς ακούει, ut rectis
sime Eustathius. Errat enim Prellerus (ad Polemon. 17), quem 
sequuntur editores Stephani Paris.— Ceterum apud Eustathium 
κυκλικόν σχήμα vel κύκλου σχήμα vel oratio κυκλικώς con
formata ea est, quae eodem verbo terminatur a quo exorsa 
est. V. Eustathium ad B 149 H 132 Θ 248 (unde hausit 
Lips.) 1 388 K 466 cett.
621 κύματα τε τροφοεντα, τά τε προσερευγεται αυ

τήν’ [πέτραν]
ώς Δαναοί Τρώας μένον εμπεδον ούδ έφέβοντο. 
622: ή διπλή ότι έν τισι γράφεται έξ άλός, ώς/ίαναοΐ. 

αίρεται όί τό κινούν τήν έμφασιν τής έμμονου στάσεως’ 
μένον γάρ έμπεδον φηοιν, ως πέτρα έναρηρυια τώ πεδίω. Α.

ή δέ τ ε πάσα (navis)
626 άχνη ύπεκρύφδη, άνέμοιο δέ δεινός άήτη 

ίοτΐω έμβρέμεται.
626: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος χωρίς τού ϊ άχνη. Κ.
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οτι άρσενιχώς δεινός άήτη, αλλ’ ον δεινή, ως χλυ~ 
τός ' Ιπποδά μεια {Β 742). ενιοι δέ άγνοονντες ποιοΰσι 
δεινός άήτης. Α. Cf. ρ. 31.

ός Εν ρυο&ήος άνακτος
640: άγγελίης οΐχνεσκε βίη 1 Ηρακληείη: ή διπλή 

περιεστιγμένη, ότι Ζηνόδοτος γράφει άγγελίην’ γίνεται 
δε τό οΐχνεσκε κρεμάμενον. καί ννν δε άγγελίης αντί τον 
άγγελος. Α. Cf. ad Γ 206.

646 (άσπίδος) τήν αντός φ ορέε σ κε π ο δ η ν εκ έ , ερ- 
κος άκόντων: ή διπλή ότι άνδρομήκεις αί ασπίδες. Α. 
Ar. 194.

651 άχν ν μεν οί περ εταίρου: ή διπλή ότι ελλείπει 
ή περί, περί εταίρου (cf. ρ. 26). Fortasse etiam sequentia 
Aristonici sunt: Ελλάνικος δέ Λίολικώς νομίζει τήν,περί περ 
είρήσ&αι. Α.

655 Λργεϊοι δε νεών μεν έχωρησαν καί ανάγκη 
τών π ρώ τεων. Apparet plures navium ordines fuisse, non 
duos: Ξ 31.
665 τών νπερ έν&άδ εγώ γουνάζομαι ον παρεόντων 

έστάμεναι κ ρατερώς’ μηδέ τρωπάσ&ε φόβον δέ: 
ή διπλή πρός το ακατάλληλον τής φράσεως' έδει γάρ, μή 
τρωπάσ&αι (cod. τρωπάσ&ε) δέ. καί ότι φόβον δέ εις φυγήν 
(Ar. 89). Α.
668 τοϊσι δ' απ' όφ&αλμών νέφος άχλύος ώσεν'Λ&ήνη 

&εσπέσιον* μάλα δέ σφι φόως γένετ' αμφοτέ- 
ρω&εν, 

ήμέν πρός νηών καί όμοιίου πολέμοιο.
Εκτορα δέ φράσσαντο βοήν άγ α&όν καί εταίρους, 
ήμέν όσοι μετοπισ&εν αφέστασαν ονδ έμάχοντο, 
ήδ όσσοι παρα νηυσί μάχην έμάχοντο &οήσιν· 
668: απο τοντου εως τον ήδ όσσοι παρά νηυσίν 

(673) ά&ετοϋνται στίχοι ς , ότι ού προσυνίσταται άχλνς, άλλά 
συνεχώς μάχονται, νυν δέ φησιν Εκτορα δέ φράσσαντο 
βοήν άγαμόν καί εταίρους' πρότερον δέ ού κα&εώρων, 
ότε ελεγε τώ δέ μιής περί νηός εχον πόνον (416) καί 
οτε παρεκάλει αυτούς άλλά μάχεσ&' έπί νηυσίν άολλέες 
(494); πώς δέ καί εφυγον σκότους οντος; ή τε Ά&ηνά ού 
πάρεστι διά τήν τον ζΐιός απειλήν. Α.
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679 ώς ov’ οτ άνήρ ϊηηοιοι κελητ ίζειν ευ είδώς: 
ή διηλή οτι κέλητα αντός μέν οιδε, γρωμένους δέ τους 
ήρωας ον οννίοτησιν. Α. Ar. 198 et 343.
697 φαΐης κ άκμήτας και άτειρέας αλλήλοιο ιν

άντεο& εν ηολέμω — 697: οτι ως ηρός τινα διαλέ
γεται. ονκ εοτι δέ' άλλ' έοτι φαίη τις άν. Α. Cf. ρ. 8.

όξέοι δ ή ηελέκεοοι καϊ άζίνηοι μάγ^οντο
712 καϊ ξίφεοιν μεγάλοισι καϊ εγχεσιν αμφιγύοιοιν.

712: ά&ετεΐται ότι ευτελής ό οτίγος καϊ (ins. ίδιότης 
τής μάγης ου σώζεται' ξίφεοι μεν γάρ καϊ εγχεοι ηάντοτε 
μάγονται, νύν δέ ηελέκεοι καϊ άζίναις. ό δέ Λιονυοιος, ηώς 
ονν έηιφέρει, ηολλά δέ φάσγανα — άλλα μέν έκ γ^ει- 
ρών χαμάδις ηέοον, εί μή ειγον ξίφη^ Α. V. ad 714.

ηολλα δέ φάογανα καλά μελάνδετα κωηηεντ α 
714 άλλα μέν έκ γειρών γαμάδις ηέοον, άλλα δ' άη 
ώμων: ή διηλή ότι ου χρωμένων τοΐς ξίφεοι ηρός μάγην 
γαμάδις εηιητον, άλλα τών ώμων κοητομένων τοΐς ηελέ- 
κεσι — καί τών καρηών συν τοΐς ζίφεσι. Α. Extrema ob
scura. Qui enim manus decisae cadere potuerunt una cum gla
diis, qui e vaginis non erant educti?

716 Έκτωρ δέ ηρνμνη&εν έηεϊ λάβεν, ουγϊ 
με&ΐεΓ. ή διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει ονκ 
έμε&ίει. Α. His continuaremus ea quae sunt in V: ώστε 
βαρβαρίζειν τόν "Ομηρον (ubi suppi, ηοιεΐ) — nisi transitu 
per particulam ώοτε facto offenderemur.

718 οϊοετε ηνρ'. ή διηλή ότι οϊσετε άντϊ τον φέρετε’ 
ον γάρ τόν μέλλοντα δηλοΐ το οϊοετε, αλλ άηό τον οϊσε 
&εεΐον (χ 481) έστίν άνάλογον τώ φέρε. Α. Cf. ρ. 6.

722 οϊ μ έ&έλοντα: ή διηλή ότι δει κατά τό τέλειον 
ηροφέρεο&αι έ&έ λ ο ντ α. Α.

730 εν&' άρ ό γ' έοτήκει δεδοκημένος: ή διηλή 
ότι ηα&ητικώς δεδοκημένος άντϊ τοϋ δοκεϋων, έηιτηρών, ώς 
ράβδω ηεηληγνΐα (κ 238). Α. Cf. ρ. 3.

743 ός τις δέ Τρώων κοίλης έηϊ νηυοϊ φέροιτο: 
άντϊ τοϋ έηϊ νανς. V. Cf. ρ. 23.
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ΕΙΣ ΤΗΝ Π

[κούρη] ή & άμα μητρϊ &έουσ’ άνελέσ Ο αι ανώγει, 
9 είανοϋ άπιομένη: ή διπλή ότι έανος και πέπλος 

τέ> ένδυμα — Α. Addendum γυναικών. ς·Αρο1Ιοη. in lex. 
utrumque vocabulum explicat per ένδυμα γυναικείου. L. Ar. 193.

17 ήέ σύ γ' ' Λργ ε ί ων ό λο φ ύ ρ ε α ι: ή διπλή ότι ελ
λείπει ή περί , περϊ Άργείων. Α. Cf. ρ. 26.

20 τον δέ βα ρύ στενάχων προσέφης Πα τρόκλεις 
ίππεϋ’. ή διπλή πρός τήν τού λόγου αποστροφήν. Α. Cf. ρ. 16.

όσοι π α ρο ς ήσαν ά ρι στ ο ι
24 έν νηυσϊν κέαται βεβλημένοι ούτ ά μεν οί 

τ ε'. ή διπλή πρός τήν σύλληψιν’ οί μεν γαρ βεβλημένοι 
ήσαν, οί δέ ούτασμένοι. Α. Ar. 63, 73.

28 τούς μέν τ ίητροϊ πολυφάρμακοι άμφιπέ- 
νονται: ή διπλή ότι ού μόνον οί περϊ Μαχάονα καϊ Πο- 
δαλείριον συνεπεπλεύκεισαν ιατροί, αλλά καϊ άλλοι πλείονες. Α.

29 σύ δ’ αμήχανος έπλευ Ήχιλλεύ: ή διπλή ότι 
νΰν αμήχανος, πρός όν ούκ έστι μηχανήσασ&αι, ούκ αυτός 
μή δυνάμενος μηχανήσασ&αι. Α. Ar. 149.

30 μή έμεγ ούν ούτός γε λάβοι χόλος, όν σύ φυ
λάσσεις

αίναρέτη. τί σευ άλλος όνήσεται όψΐ γονός περ$
30 : ή διπλή οτι ό χόλος άντιμετείληπται (Ar. 23), ώς 

ισοδυνάμων τή μήνιδι (Ar. 138). Α.
31 : ή διπλή ότι τινές γράφουαιν αιν αρετής, καϊ έκ- 

φέρουοι κατά τό περισπώμενον, ϊν ή πρότερον αίνέ, είτα 
πρός τά κάτω το αρετής, αρετής τί σευ άλλος ονήσεται. πι- 
&ανιότερον δέ ουν&έτως αίναρέτη, έπϊ κακώ τήν αρετήν 
έχων. Α. Inserui τό αρετής.

34 γλαυκή δέ σ έτικτε θάλασσα: ή διπλή ότι νύν 
άπαξ τήν &άλασσαν έπι&ετικώς γλαυκήν είπεν. Α.

41 αϊ κ έμέ σοϊ εϊσκοντες άπόσχωνται πόλε
μό ιο: ή διπλή ότι τό εϊσκοντες (cod. ϊσκοντες] άνάλογόν 
έστι τώ κατά διαίρεσιν έίσκοντες, όμοιούντες’ έικτο δέ 
■^έσκελον αύτώ (ΨΊ07). ή δέ αναφορά προς τούς άπεκ- 
δεξαμένους τό ϊσκεν ψεύδεα πολλά λέγων έτύμοισιν 
(τ 203)’ τό γάρ ϊσκεν ύπολάμβανουσι κεΐο9αι αντϊ τού
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ελεγεν ονκ ορ&ώς (Ar. 105). Α. De άηεκδέχεο&αι dixi ad 
Nican. & 500.

ρεϊα δέ κ' άκμήτες κεκμηότ ας άνδρας αντή 
45 ώσαιμεν ηροτϊ άστν νεών άηο καϊ κλι σιάων: ζοί 

αστερίσκοι, οτι νηό Νέστορος ονκ όρ&ώς λέγονται (y/801). Α. 
46 ως φάτο λισσόμενος, μέγα[νήη ιος’ ή γάρ εμελλεν

οί αντώ & αν ατ ό ν τε κακόν και κήρα λιτ έ σ&α ι
46: η διηλή ότι καϊ ννν τό έμελλε σαφώς ονκ έηϊ χρό

νον* ον γαρ εμελλε λιτανευσειν, άλλ έλιτάνενσεν. εστι δέ 
αντί τον έωκει (Ar. 124). καϊ ότι διά μέσον αναηεφώνηται 
τό ή γάρ εμελλεν οί αντώ θάνατόν τε κακόν καϊ 
κηρα λιτέσ&αι, ώς καϊ έν Όδνσσεία (α 18) ονδ' ε ν d α 
ηεφνγ μένος ή εν άέ^λων καϊ μετά οίοι φίλοισι. Α.

57: δονρϊ δ' έμώ κτεάτισσα ηόλιν εν τείχεα ηέρ- 
σας: η διηλή ότι ιδίως καϊ ηαρά τήν ήμετέραν σννή&ειαν 
κτεάτισσα κατα τό ενεργητικόν, άντϊ τον έκτησάμην. καϊ 
έν Όδνσσεία {β 102) πολλά κτ εατ ί σ σ α ς άντϊ τον κτη- 
σάμενος. Α. Cf. ρ. 2.

σημειωτέον τούτο ηρός τό δώσι ηόλιν Τροίης εν- 
τείχεος (sic Bekk. — ^/129) ότι ον μόνον Τροία εντειχής.

την άψ έκ χειρών ελετο κρείων ' Αγαμέ μνων
59 Ατ ρ ειδής ώς εϊ τιν ατί μητον μετανάστην: ή 

διηλή ότι άντϊ τον άτιμήτον μετανάστον, ως το έηεί μ 
άφελέσ&ε γε δόντες {Α 299) άντϊ τον έμον. Α. Cf. ρ.21.

60 άλλά τά μέν ηροτετνχ&αι έάσομεν' ονδ' άρα 
ηως ήν

ασηερχές κεχολώσ&αι ένϊ φρεσίν' ήτοι εφην γε 
ον ηρϊν μηνι&μόν καταηανσέμεν.
60: ή διηλή ότι τό έάσομεν άντϊ τον έάσωμεν.Ά. Cf. ρ. 13.
61: ότι τό εφην γε άντϊ τον διευοήΰην. Α.
62: ηρός τό μηνι&μόν, όττ ηαραλλήλως (cf. ad Ν 276) 

τέταχε τώ χολω (Ar. 138). Α.
Τρώων δέ ηόλις έηι ηάσα βέβηκεν

70 ΰάραννος: ή διηλή ότι άντϊ τον τε&αρσηκυΐα. Α.
ον γάρ Τνδείδεω dioμήδεος έν ηαλάμησιν

75 μαίνεται έγγειη Ζΐαναών απο λοιγον αμνναι.
74: ή διηλή ότι έοικεν άκηκοότι τά ειρημένα νηο Αο- 

μήδονς μετά τήν ηρεσβείαν. Α. Cf. ad I 709.
17
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81 μή όή nv ρός αί & ο μέ v ο ιο
νήας έ ν ι n ρ η σ ω σ ι — 81: η όιηλή οτι ηα&ητικον 

άντι τον ενεργητικού , αί&ομένοιο αντ'ι τον αι&οντος (cf. 
p. 3)’ καϊ ότι ή ύηό ηρό&εσις έλλείηει, ύηο ηνρός. (Cf. 
ρ. 21). Α.

μή σύ γ άνευ&εν έμεΐο λιλαίεσ&αι ηολεμ ΐ ζειν 
90 Τρωσϊ φιλοητολέμοισιν’ άτ ι μότ ερον όέ με Οήσεις.

μηό' έηαγαλλόμενος ηολέμω και όηιοτήτι, 
Τρώας έν αιρόμένος, ηροτι Ίλιόν ήγεμονεύειν, 
μή τις an Ον λνμη οιο &εών αίειγ ενετάων κτλ.
89: ή όιηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόόοτος τούτον και 

τόν έξης ήρκεν , ηεηοίηκε όέ όντως μή ού γ άγ αλλό μ ε
νός ηολέμω καϊ όηιο τ ήτι, ϊν έηιβάλλη η οννέηεια, 
αναγκαίοι όέ είσι’ οκοηος γάρ τώ Άχιλλεΐ μη άτι μω&ήναι 
τούτον κατενημερήσαντος (Ar. 354). Α.

92: ότι Ζηνόόοτος ηροτι Ίλιον αίην όίεο&αι. Α. 
Ar. 242.

93: ή όιηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόόοτος κατά τό εξής 
τέσσαρας άηό τούτον ηρκε, γράφει όέ αντ'ι αντών τούτον 
μή σ άηομοννω&έντα λάβη κορν&α ίολ ο ς 'Έκτωρ, 
έοτι όέ εντελής και τή σνν&έοει και τή όιανοΐα. Α.
97 αϊ γάρ, Ζεύ τε ηάτερ καϊΆ&ηναίη καϊ Άηολλον, 

μήτε τις ονν Τρώων θάνατον φύγοι, όσοοι έασιν, 
μήτε τις ’Αργείων, νώιν ό' έκόύ μεν όλε&ρον, 
ύφρ οϊοι Τροΐης Ιερά κρήόεμνα λύω μ εν.
97—100: α&ετοννται στίχοι τέσσαρες, όιότι κατά όια- 

σκενήν (Ar. 349) έμφαίτουσι γεγράφ&αι ύηό τίνος τών νο- 
μιζόντων έράν τόν Άχιλλέα τού Πάτροκλον’ τοιούτοι γάρ 
οι λόγοι, ηάντες αηόλοιντο ηλήν ημών. και ό Άχιλλεύς 
ον (cod. ό, corr. Bekk.) τοιούτος, σνμηα&ής όέ. Α. Ar. 188.

102 Αϊας ό ονκέτ έμιμνε’ βιάζετο γάρ βελέεσ- 
σινζ τρωτός ην άρα. και όοοον έμή κεφαλή ηεριόειόια 
μή τι ηά&ησι (Λ*242). V. Fluxit ex Aristonico. Cf. Ar. 180. 
105 ηήληξ βαλλομένη καναχήν έχε, βάλλετο αίεί

καϊ φάλαρ’ ενηοίη^'. Ιο ό’ άριστερόν ώμον 
έκ α μν εν.

105: η όιηλή ότι τινές γράφονσι τνητετο ό' αίεί. 
ηροείρηκε όέ βαλλο/ιένην (sic) καϊ βάλλοντες (ν. 104). τό
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δέ βαλεΐν έστί [πόρρω&εν, τό <5ά] εκ χειρός, τΰψαι.Α. Verba 
inclusa addidit Lehrs. Ar. 65.

106: ή διπλή ότι έν τισι γράφεται καπφαλαρα. ύπερ- 
βατον δέ έστι' δεινήν δέ καναγήν πήληξ έ'σχε και τά φά
λαρα , έβαλλετο δέ συνεχώς, φάλαρα δέ τά κατα το μέσον 
τής περικεφαλαίας μικρά ασπιδίσκια, άτινα κόσμου χαριν 
έντί&εται. Α. δέ post έβαλλετο ins. L.

106 ό δέ: ώς περί ετέρου, όμοιον',δέ έστι τώ ό δ' έρεύ- 
γετο οίνοβαρείων (ί 374). V.
116 (Hector Ajacis hastam cecidit) αντίκρυ δ' άπ άραξε' τό 

μέν Τελαμώνιος Αίας
πήλ αύτως έν χειρϊ κόλον δόρυ, τήλε δ' απ' αυτ ού 
αιχμή γαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοϋσα.
116: ή διπλή ότι δοκεΐ μάχεσ&αι’ εί γαρ άπήραξε κατά 

συμπέρασμα, ό έστιν άπέ&ραυσεν, πώς έπιφέρει, τήλε δ* 
απ' αυτού αιχμή χαλκείη χαμάδις, ως προτερον μή 
άποκεκομμένου, άλλ' ότε διέσεισεν ό Αίας αποπεπτωκότος; 
ό μέν ούν Άρΐσταργος τό συμπέρασμα λέγει προειρήσ&αι, 
εϊτα κατά μέρος έπηκριβώσ&αι, ώς εί τις λέγοΓ »όδε τις 
τόνδε εις τά σπλάγχνα δόρατι παίσας απέκτεινεν’ έκσπαο&έν- 
τος δέ τού δόρατος άπέ&ανεν^, ώς έγένετο ύστερον έπιόιη- 
γοΰμενος- ούτως άπάραξε και κόλον δόρυ λέγει κατά συμ
πέρασμα’ ώς δέ άπέπεσεν ύστερον ή αιχμή διακραδα&έντος 
τοΰ δόρατος, έπεξηγειται. φαίνεται γαρ ο Αίας μικρού τί
νος έτι διακρατούντος τήν έπιδορατίδα πειραζων κραδάναι, 
άποπεσούσης δέ ταύτης παντελώς άπεγνωκέναι ότι ήχρείω- 
ται τό δόρυ, διό και τό αύτως πρόσκειται, ότι κατά κενόν 
έκράδανεν, ού δυνάμενος αύτώ γρήσ&αι. τινές δέ και τόν 
δέ άντι τοΰ γάρ λαμβάνουοιν’ τήλε γάρ απ αυτού (cf. ρ. 35). 
Α. Cod. τόν γάρ άντι τού δέ.

123 νη'ι & οή' τής δ' αίψα κατ' ασβέστη κέχυτο 
φλόξ'. ή διπλή ότι έστι μέν έκ πλήρους λαβε'ιν κατά, εϊτα 
οβεστή τό ουμβαΐνον έπι&ετικώς’ έστι δέ και κατά συνα
λοιφήν άσ βέστη, οίον ακατάσβεστος, ό έστι δυσκολως οβεστή. 
ό και μάλλον’ ούτως γάρ εϊω&ε λέγειν’ άσβεστος δάρ' 
ένώρτο γέλως {Α 599). τό ίέ οβεστή άνέμφατον. και τό 
σχήμα 'Ομηρικόν, άσβέοτη, κα&άπερ ρεΐα δ άριγ νώτ η 
πέλεται 108) άντι τοΰ άρ/γνωτος (cf. ρ. 32). Α.

17*
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124 ώς την μέν πρύμνην πνρ άμφεπεν’ προς 
την φράοιν, οτι όντως εϊρηκε την μέν πρύμνην αντί του 
τής μέν τήν πρύμνην. Α. Cf. ρ. 20.

128 μ ή δ ή νήας έ'λωσι και ονκέτιφνκτάπέλων- 
ται: r διπλή ότι οϋτως εϊρηκε πλη&υντικώς πέλωνται κα'ι 
ού πέληται, ομοίως τώ σπάρτα λ έ λυν τ αι {Β 135). Α. 
Cf. ρ. 15.

129 δυσεο τενχεα & άσσον, εγώ δέ κε λαόν σ γείρω: 
ότι άντι τον άγειραιμι. Α. Cf. ρ. 9.

140 έγχο ς δ' ούχ ελετ ο Ιον ά μ ν μ ο ν ο ς Αί α κ ί δα ο: 
Ζηνόδοτος τούτον ά&ετήσας τούς εξής τέσσαρας ονκ εγραφεν. 
Α. Sed h. I. recte habent hi versus, contra rejiciendi T 387, 
ubi v. Inde asterisci ad 141 —144. L.

142 άλλά μιν (έγχος) οί ο ς έπ ί στ ατ ο πήλαι'Αχιλ- 
λεύς: ή διπλή ότι αντί τού έδύνατο, μόνος έδύνατο χρή- 
οασ&αι τώ δόρατι (Ar. 150)' τό γάρ πήλαι έκ παρεπομένου 
(ν. ad Β 417) τήν χρήοιν σημαίνει. Κ.

144 (μελίην) Πηλίου έκ κορυφής. Hanc fraxinum 
ideo in monte Pelio caesam dicit, quia mons ventosus est, ar
borum autem vento exercitarum ligna roborantur: v. ad Λ256.

146 (Automedontem) τον μετ' 'Λχιλλήα ρηξήνο ρα 
τιε μάλιστα', η διπλή ότι Πάτροκλος μέν ' Βχιλλέως ηνίο
χος, Πατρόκλου δέ Αύτομέδων. λ..

150 τονς (Ξάν&ον καί Βαλίον) ετεκε Ζεφυρω 
άνεμω άρπυια Ποδάργη: ή διπλή ηεριεστιγμένη ότι 
Ζηνόδοτος γράφει "άρπυια πόδαργος, ώς έπι&ετικόν, 
ϊν' ή ποδόικης. εοτι δέ τό κύριον ονομα Ποδάργη. σαφές 
δέ καί έκ τούτων (Τ' 400) Ξάν&ε τε καί Βαλίε, τη/, έ
κλυτα τέκνα Ποδάργη ς. Α.
160 καί τ' αγεληδόν ϊαοιν από κρήνης μ ελανύ δρου

λαψ ο ν τ ε ς Ιγλωοσηοιν ά ρα ι ή σ ιν μέλαν ύδωρ: ή 
διπλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει λάψαντες διά 
του α. εοονται δέ ήδη πεπωκότες, καί έκλέλυται ήέμφασις’ 
οί μέν γαρ αίματος έμπεφορημενοι καί διά δίψαν όρμώντες 
έπί την κρηνην οωζουοι τό παραοτημα. έπλάνησε δέ τόν 
Ζηνοδοτον το εξής, δεξάμενον άηό κρήνης ϊαοιν' ονκ έδει 
δε, αλλ εις κρήνην πιόμενοι πορεύονται. Α.

163 ηεριοτένεται δέ τε γαοτήρ’ ή διπλή ότι εοτι



261
Π.

fitv έκδέξαο&αι και τό οτενοχωρεΐται (στεινόμενος ν ε- 
xvtcuv Φ220) ώστε καταοτρέφειν εις τό βαρννεταΓ βέλ~ 
τιον δέ ηαρε/ιηεητωκέναι τό σ ώς έηϊ τής φερεοβίον, ώστε 
είναι και το ηεριστένεται αντί τον ηεριτεΐνεται, διά τό έμ- 
ηλησ&ήναι τον αίματος. Α. „Quae Aristonicus scripsit com
parans cum Apollon. lex. (145, 1) vix dubito, quin de suis 
Aristonicus largitus sit magistro haud gratiam habituro. (Cf. ad 
οτεινο/ιενος Φ 220).“ Ar. 155. — καταοτρέφειν εις — non 
recte explicatur μεταλαμβάνειν Ar. 157 not. Significat (et 
hic et A Ψ 531, cf. EQ d 367 Vulg. μ 417): eo redire si
gnificationem, ut vox idem valeat ac βαρννεται. Sed hac de 
re jam dixit Bekker. ad Apollon. de pronom. 44 B 9.

175 (Menesthius) όν τέκε Πηλήος &νγάτηρ καλή 
Π ο λν δω ρη: η διηλή ότι Φερεκνδης τήν Πολνδωραν φηοϊν 
αδελφήν Λχιλλέως’ ονκ έοτι δέ κα&' "Ομηρον διαβεβαιώ- 
οασθαι. ηι&ανώτερον ονν όμωννμΐαν είναι, ωοηερ καϊ έη 
άλλων. Α. Ar. 178.

178 ός ρ αναφανδόν όηνιε, η ορών αηερε ί οι α 
εδνα: ότι εδνα τά νηο τών γαμονντων διδόμενα ταΐς /α- 
μονμέναις. Α.

180 η α ρ&έ ν ι ος, τόν έτικτε χορώ καλή Πολν μήλη: 
ή διηλή ότι ηαρ&ενιος λέγεται ό έξ ετι ηαρ&ένου νομιζο- 
μένης γεννώμενος, σκότιος δέ ό κατά λα&ραίαν μίξιν καϊ 
ονκ άηό νόμιμόν γάμον (Ar. 136). καϊ ότι τό χορώ καλή 
ηρός έν έκληητέον, καλλΐχορος, διαηρέηονοα έν τώ γορενειν. 
Α. εν ins. L.

αυτίκα δ' εις ύηερώ' άναβάς ηαρελέξατο λά&ρη 
185 Έρμεΐ ας ακάκητα — 184: ή διηλή ότι οί τών ζη
λειών θάλαμοι νηερώοι, ϊνα μή ενδΐοητοι ώοιν. Α. Ar. 198.

185: ή διηλή ότι τή ηροσαγορεντική αντ'ι τής ορθής 
κεχρηται, άντϊ τον άκακήτης, ως κνατοχαΐτα αντ'ι τον κν- 
ανοχ^αΐτης, Α. Cf. ρ. 18. et Ar. 186, 269.

188 (είλείθνια} έξάγαγεν φώως δί: ή διηλή ηεριεοτι- 
γμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει ηρό φόως (i. e. ηρο φόως δέ: 
ν. Did.). άγνοεΐ δέ οτι έηϊ μέν Ενρνσθέως (7' 118) όντως 
γράφειν έγχωρεΐ' ηρό γαρ τον τεταγμενον ταΐς τικτονοαις 
χρόνον έγεννήθη, διό καϊ ηλιτόμηνος εϊρηται' έηϊ δέ τών 
άλλων ονκέτι. Α.
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197 Άλκιμέδων Λαέρκεος νιος άμνμων: όμώνν- 
μος αύτώ (sc. Λαέρκεϊ} ό Πνλιος χρνσοχόος (/ 425). V. Hic 
Alcimedon postea Alcimus vocatur: T 392.

άπειλεϊτε Τρώ εσσιν
202 πάν&’ νπο μηνι&μόν, καί μ ήτιάασΰ ε έκαστος 

γ,σχέτλιε Πηλέος υιέ, χόλω άρα σ έτρεφε μήτηρ.α 
202 μ' ήτιάαο&ε: ή διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνό

δοτος εν ποιων γράφει χωρίς τον ϊ μητιάασ&ε, λαμβανων 
άπό τής μήτιδος, οίον έβουλενεοΰε. γίνεται δέ άδιανοητον" 
διό δει ονν τώ Τ γράφειν ητιάασ&ε. καί ότι πανίέ νπο 
μην ι&μόν ήτοι μετά πάοης μήνιδος καί γάλον, ή κατά 
παντα τόν τής μήνιδος χρόνον. Α.

203: ή διπλή ότι άπέοτροφε τόν λόγον άπό τον διηγή- 
ματικον έπί το μιμητικόν, καί ελλείπει το τάδε λέγων 
έκαστος εμέ ήτιάαα&ε (Cf. ρ. 17.). καί οτι χόλω άρσενικώς 
άντί τον χολή, ύπερβολικώς ον γάλακτι, άλλά χολή. Α.

206 κακός χόλος εμπεοε &υμώ): νΰν ομοίως ήμϊν 
τό περί ψυχήν πά&ος φηοίν. V. Cf. ad 203.
222 [χηλού] τήν οί Θέτις άργυρόπε ζα

&ήκ έπί νηός άγεο&αι— 222: ή διπλή ότι ον δω- 
δεκαταϊον άπέλιπε τόν ' Λχιλλέα γεννήσασα ή Θέτις, κα&ά- 
περ οί νεώτεροι ποιηταΐ, άλλά ουνεβίου Πηλει. έκπέμπει 
γονν έπί τόν πόλεμον ’Λχιλλέα, καί φησιν (Σ 59) τόν δ' 
ονχ υποδένομαι αντις ο’ίκαδε νοστήο αν τ α δώμοιο 
πηλ— (1. δόμον Πηλήιο ν ε'ίσω), ώς άν έπί τον οίκον 
μένονσα. Α. Ar. 190.

234 Λω δώ ν ης μ εδ έων δν σ χε ι μ έ ρου' άμφίδέΣελ- 
λοί: ή διπλή πρός τό τής γραφής αμφίβολον’ οί μέν γάρ 
Σελλονς, οί δέ'Ελλονς έξεδέξαντο. δει δέ νοεϊν ώς 
έστιν έκ πλήρους Σελλοί’ καί γαρ ό σννορί ζων τοϊς τόποις 
ποταμός Σελλήεις, αφ ον είκός τούς παροίκονς Σελλονς κα- 
λεϊσ&αι. Α. Ar. 239.
236 ημέν δή ποτ έμόν έπος έκλνες ενξαμένοιο, 

τιμήσας μέν εμέ, μέγα δ' ϊψαο λαόν Λχαιών. 
236: ή διπλή ότι ον προσννέσταται περί τής ιοΐν 

’ Αχαιών κακώσεως ευχόμενος ουδέ κατ’ ενχην τετΐμηται, 
αλλα διά τάς τής Θέτιδος λιτάς. διο αϋετητέον τόν έξής
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τιμησας μεν έμέ. καθολικώς γαρ λέγει, καί ονκ (εις 
ins. L.) άφωρισμένον αναφέρει καιρόν τόν τής μήνιδος. Α.

237: ό μέν οβελός πρός τήν προειρημένην (236) άθέ- 
τησιν, ό δέ αστερίσκος, ότι έκ τής τον Χρυσόν ευχής [Α454) 
μετενήνεκται. Α. Cf. V. ad Ο 75.

239 μενέω νηών έν άγώνι: ότι νηών αγώνι τώ 
άθροΐσματι και ναυστάθμω (Ar. 152). Α.

243 εϊσεται ή ρα καϊ οϊος έ π ίσ τητ αι πόλε μ ί~ 
ζειν: ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει έπ ιστέ α
τ α ι. αγνοεί δέ ότι τά τοιαντα ρήματα πληθυντικά έστι, 
και ννν άνάλογον έξει το έπιοτέαται τώ έπίοτανται, όπερ 
ου συμφωνεί, έστιν ουν άντϊ τον έπΐσταται, καϊ μετείλη- 
πται τό ά εις τό ή. Α. Hic versus et sq. facere videbantur ad 
firmandam athetesin X 393 sq.

260 {σφήκεοοΐ} είνοδίοις ονς παΐδες έριδ μαίνωσιν 
έ θοντες,

αίεϊ κερτομέοντες όδώ έπι οίκΐ έχοντας.
260: ή διπλή ότι τήν αυτήν διάνοιαν έχει τώ εξής και 

ΰγιέστερον εϊρηται. Α.
261: άθετεΐται. τό κερτομειν οΰ τίθησιν έπϊ τοΰ δι 

έργων έρεθίζειν, άλλά διά λόγων (Ar. 120). καϊ ότι διά τοΰ 
προειρημένου στίχον ταντόν εϊρηταΓ τό γάρ είνοδίοις ταΰ- 
τόν έστι τώ όδώ έπι οίκΐ έχοντας, καϊ τό έριδμαίνωσιν τώ 
κερτομέοντες, καϊ τό άεί τώ εθοντες, έξ έθους συνεχώς έπι- 
φοιτώντες. ήθ'ετει καϊ 'Αριστοφάνης. Α.

οϊ δ' ά λκι μ ον ητορ έχοντες
265 πρόσσω πάς πέτετατ. ή διπλή ότι πληθυντικώς 

είπών οι δ' άλκιμον ητορ έχοντες ενικόν έπιφέρει πάς 
πέτεται, διά τό τήν έννοιαν τοΰ πας πληθυντικήν είναι, 
μόνον δέ τό σχήμα ενικόν, όμοιον τώ άγρόμενοι πάς 
δήμος (Τ 166). Α. Cf. ρ. 16.

274 ότ άριστον Αχαιών ονδέν έτισεν: ή διπλή 
ότι τό δεν παρέλκεται' έστι γάρ ότι τόν άριστον τών 'Αχαιών 
οΰκ έτισεν (Ar. 322). Α.

280 έκίνηθεν δέ φάλαγγες Ελπ ό μ εν ο ι: ή διπλή 
ότι ιδίως εϊρηκε φάλαγγες έλπομενοι προς το νοητόν' σύ
στημα γάρ άνδρών είοϊν αϊ φάλαγγες. (Cf. ρ. 32). Fortasse
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his continuanda sunt sequentia: ή 
έλπόμενοι — (ita Vili. Bekk. ο/ς) A.

όεϊ τήν πτώσιν μεταλαβεϊν, 
— άντι τοϋ έλπομένων. V.

ώς ό’ ότ άφ υψηλής κορυφής όρεος μεγαλοιο 
κίνηση πυκινήν νεφέλην οτεροπηγε ρέτ α Ζευς, 
έκ τ έφανεν πάσαι σκοπιαϊ καϊ πρωονες άκροι 

300 καϊ νάπαι, οϋ ρανό^εν ό' άρ ϋπερράγη άσπετος 
αί&ή ρ.

297. Ut hic nubila congesta de montis cacumine depellun
tur, ita v. 364 ab Olympo dicitur nubes in coelum recedere; 
mons igitur Olympus.

299. 300: ότι ένταύ&α οίκείως κεΐνται. έν όέ τή Θ(557) 
κακώς. V.

311 Μενέλαος άρήιος οϋτα Θόαντα: ή όιπλή πρός 
τήν ομωνυμίαν , ότι Τρωικός ό Θόας οϋτος. Α.

317 Ν ε οτ ο ρ ί ό α ι ό' ο μέν οϋτ α θ' Ά τ ν μ ν ι ο ν όξέι 
όουρί: ή όιπλή πρός τό σχήμα, ότι άντϊ τού Νεοτοριόών 
ό μέν ' Λντίλοχος οϋτασεν Άιΰμνιον, ό όέ Θρασυμήόης Μά- 
ριν (319 sqq.)· Α. Cf. ρ. 19.

326 ώς τώ μέν όοιοϊοι κασιγνήτοιοι όαμέντε: 
ή όιπλή ότι πτώσις ήλλακται , όοτική άντϊ γενικής, καϊ ή 
υπό πρό&εσις παρεϊταΓ έστι γάρ αντί τού ώς τώ μέν ϋπό 
όοιών κασιγνήτων όαμέντε. Α. Cf. ρ. 24.

333 πάν ό' ϋ π ε&ε ρ μ ά ν & η ξίφος αϊματι: άντϊ 
τού όλον. Α. Αγ. 130.

336 μέλεον ό' ήκο ν τιο αν άμφω’. ή όιπλή ότι μέ
λεον αντϊ τού μελέως, ματαίως. καϊ όιά παντός ούτως 
Ομηρος χρήται' οί όέ τραγικοί έπϊ τού οίκτρού καϊ τάλα- 
νος, καϊ ή συνήθεια. πρός οϋς (1. ο) καϊ ή σημείωσις. Α. 
Ar. 103.
352 ώς όέ λύκοι άρνεσσιν έπέχραον ή έρίφοισιν 

σίνται, ϋπέκ μήλων αίρεΰ μ ενοι, αϊ τ έν όρεσσιν 
ποιμένος αφραόίησι όιέτ μ αγ εν.
353: μήλων: προβάτων καϊ αιγών, έν άλλοις μήΧ) 

όϊές τε και αίγες (« 184). ΑΒ. ,,Νοη puto Aristonicum 
scripsisse έν άλλοις: sed observatio Aristarchea est.“ Lehrs. 
Ar. 108.

354: η όιπλή ότι ούτως όεϊ γράφειν όιέτ μ αγ εν ώς
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κοσμηΰεν, ϊν ή
Π.

διετμάγησαν , παθητικώς · ίο γάρ διέτμα-
γον ενεργητικόν έστιν· Α. Cf. ad 507 et ρ. 3 not. 2.

358 Αίας δ? ο μέγαςι ή διπλή ότι συγκριτικώς λέγε
ται προς τόν έ'τερον Αίαντα ό μέγας, ό Τελαμώνιος, έπεϊ 
εκείνος μεΐων. Α. Ar. 9. Cf. ρ. 30.

361 ακέπτετοιοτών τ ε ρ ο ί ζο ν κ α ι δ ο ύ π ο ν άκον- 
των: η διπλή ότι σκέπτετο ϊοον τώ οίον άπεσκόπευε καϊ 
παρετηρει εις τό μή πληγήναι. Α.

ως ό ότ' απ' Οΰ λΰ μπου νέφος εργεται ουρανόν
εϊσ ω

365 αΐ&έρος έκ δίης, ότε τε Ζευς λαίλαπα τείνη.
364: η διπλή ότι σαφώς ούκ εστιν Όλυμπος καϊ ου

ρανός ο αυτός' ώς γάρ άφ ετέρου έφ ετερόν φησι τό νέηος 
έρχεσθαι. ουδέ μήν τόπος έπουράνιος' ό γάρ Όμηρος άπο 
ιών γινωσκομένων πάσι ποιείται τάς ομοιώσεις· καταλεί- 
πεται τοίνυν το όρος σημαίνεσ&αι' καϊ γάρ άπο τών ορών 
λέγει τά ουνεστώτα νέφη μεταχωρείν' ώς δ' ό τ’ αφ υψη
λής κορυφής όρεος μ ε γ ά λ ο ι ο κίνηση πυκινόν νέ
φος (297). τοιγαρούν καϊ όταν λέγη ώς δ' ότ απ' Ου- 
λΰμπον νέφος εργεται, άπό όρους σημαίνει. Α. Ar. 172sq.

365. Aristarchus de hoc ex Lehrsii sententia tantum dixe
rat: τάγα ούν ουγγείται ό αήρ προς τόν αιθέρα. Ar. 173.

371 [ίπποι] άξαντ' έν πρώτω ρυμώ λίπον άρματ 
άνάκτων: ή διπλή ότι άντϊ τοΰ άκρω, καϊ ουγ* ως δευτέ
ρου όντος ρυμού" εις γάρ έστι. πρωτησιν δε πύλη σι ν 
[Θ 411) άντϊ του άκραις. Α.

Praeterea in BL. adnotationis Aristarcheae haec sunt reli
quiae: πρός τάς συνωρίδας αίς έγρώντο Τρώες (sic pro^pwf?) 
τό δυικόν. Cf. Ar. ρ. 196 not.

387 ο t β ί η είν άγ ο ρή ακολιάς κρίνωοι &έμιοταςζ 
ότι &έμιοτας άντϊ τού δίκας. Α.

392 (γάραδραι —ρέουσαί) έξ όρέων έπϊ κάρ: ή διπλή 
οτι έπϊ κάρα έστι κατ’ άποκοπήν. σημαίνει δέ την άνω&εν 
καταφοράν τού ϋδατος. Α.
399 ένΤ ήτοι (Patroclus) Πρόνοον πρώτον βάλε δουρϊ 

φάει νώ —
401 δούπησεν δέ πεσών. ό δέ Θέστορα Ηνοπος υιόν—:
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η διπλή ότι ώς περϊ άλλου έπήνεγκεν ό δέ Θ έ σ τ ο ρ α , τον 
λόγου οντος περϊ τού αυτού· Α. Cf. ad Ε 736.

403 έκ Z»? πλήγη φρενας: ή διπλή ότι ‘το εκ γάρ 
πλήγη άντϊ τού έξεπλάγη γάρ, κατα μετάληψιν τοΰ ή εις 
τό ά. Α. Cf. ad Γ 31.
406 ελκε δέδουρόςέλων υπέρ ά ντυγος, ως ότε τις φως 

πέτρη επι προ βλήτι κα\&ήμενος ιερόν Ιγ&ύν 
εκ πόντοιο &ύραζε λίνω κα'ι ήνοπι γαλκώ.
407: ή διπλή ότι ονκ έπί τι είδος ίγ&ύος φερόμενος 

εϊρηκε Ιερόν ιχ&ύν, κα&άπερ τινες άποδεδώκασι τόν πομπί- 
λον, οι δέ τόν κάλλιγ&υν' αλλά κοινότερον τόν άνετόν κ«< 
ευτραφή, ώς ιερόν βουν λέγομεν τόν άνειμένον. Α.

408 λινώ: αί γάρ όρμιαϊ λινα'ι περϊ ας ήπτον συρίγ- 
για κεράτινα, ϊνα μή άποτρώγωοιν οι ίγδύες τό λινόν. Α. 
Cf. ad J2 81.

432 Ηρην δέ προσέειπε κασιγνήτην άλογόν τε 
(Jupiter): ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος καθόλου πε
ριγράφει τήν ομιλίαν τοΰ Λιός και τής Ηρας, ούκ αίο&ό- 
μενος ότι πολλά κατά συγιπέρασμα λέγει ό ποιητής σιωπω- 
μένως γεγονότα, καϊ ον δέον έπιζητειν, πώς ή μικρόν εμ- 
προσ&εν (Ο 79) έπι τόν Όλυμπον παρακεγωρηκυϊα ννν έπϊ 
τής Ίδης έστιν. Α. Ar. 356.

454 πέμπειν μιν & αν ατ όν τε φέρειν και νή- 
δυμον ύπνον: ή διπλή ότι σαφώς νήδυμον μετά τοΰ ν. 
κα'ι έπϊ τών αμφίβολων άρα τόπων ονν τώ ν έκληπτέον (ν. 
ad Β 2). καϊ ότι τώ άπαρεμφάτω κέγρηται άντϊ προστακτι
κού τοΰ πέμπε (cf. ρ. 14). Α.
466 Σαρπηδών ό3 αυτού μέν άπημβροτε δουρί φαεινώ 

δεύτερος όρμη&εί ς, ό δέ Πήδασον οντασεν ίπ
πον: η διπλή ότι έξ έπαναλήψεως τό άρ&ρον εϊληφε κατά 
τοΰ αντοΰ προσώπου καϊ ον περϊ ετέρου λέγει, άντϊ τον Πή
δασον (Ιέ οΰτασεν (ν. ad Ε 736). καϊ ότι δοκεϊ συγκεγΰσ ^αι 
τό ούτασε' βεβλήκει γάρ τό δόρυ. Α. Ar. 63.

481 αλλ' έβαλ εν·&' άρα τε φρένες εργ^αται άμφ' 
αδινόν κηρ: η διπλή ότι σαφώς διά τού έβαλε σημαίνει 
τό έτυγ^εν (Ar. 73) εις έκε'ινον τόν τόπον, όπου αί φρένες 
έγκα&ειργμέναι είσϊ περϊ τήν φυγήν (καρδίανΐ L.). Α.

491 κτ ε ι ν ό/ι ε ν ος μ ε ν έ α ι ν ε: ή διπλή ότι τό μενέ- 
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αινεν ενθάδε μέν έλιποθύμει, έν άλλοις δέ προεθυμεϊτο, 
το μενέαινε κύδος άρέσθαι (Φ 543). ή έθυμοΰτο. Α.

495 πρώτα μεν ότρυνον Λυκίων ηγήτορας άνδρας
π αν τ η έπ ο ιχό μεν ο ς, Σαρπηδόνος ά μφιμαγ,εσθαι: 

η διπλή οτι ήτοι απέστροφε τόν λόγον, ώς περί ετέρου λέ
γων Σαρπηδόνος αντ'ι τον εμού’ ',ή έλλείπει τό τάδε λέγων 
και το απαρεμφατον αντί προστακτικού κεϊται, ϊν ή ότρυ
νον Λυκιων ηγήτορας άνδρας τάδε λέγων, Σαρπηδόνος άμφι- 
μάχεοθαι. Α. Cf. ρ. 17.

500 νεών έν αγώνι: ή διπλή ότι νεών αγώνα τό 
άθροισμά, τό ναύσταθμον, καί έν άλλοις εί' που δνοον- 
ται αγώνα {Η 298), τήν συναγωγήν τών θεών. Κ Ar. 152.

507 (ίππους) έπεί λίπεν άρματ άνάκτων: ότι Ζη
νοδοτος γράφει έπεί λΐπον, άγνοών ότι τό λίπεν νϋν ουκ 
εστιν ενικόν, άλλα άνάλογον τώ έλείφθησαν τά άρματα, 
ώσπερ κόσμηθεν και ποιμένας άφραδί ησ ι δι έτμ αγεν 
(354) αντί τού διετμάγησαν. εϊωθε γάρ τοϊς ούδετέροις πλη- 
θυντικοϊς πληθυντικά ρήματα αυντάσσειν , ώς σπάρτα λέ- 
λυνται {Β 135). Α. Cf. ρ. 15.

515 δύνασαι δέ ού πάντοσ άκούειν: ή διπλή ότι 
ούτως εϊωθε λέγειν πάντοσε άκούειν, εις παντα τόπον ακού- 
ειν έπί τών έκ τόπου εις τόπον αφικνουμενων’ π ε ύ θ ετ ο 
γάρ Κύπρον δέ μέγα κλέος (-^21) εις Κύπρον ηκοίετο 
(cf. ad Κ 268). διό καί νύν κατά συναλοιφήν άκουοτέον, 
ϊν ή τό πλήρες πάντοσε άκούειν. Α. Ar. 140.

522 ό ό’ ουδ’ ού παιδόςάμύνει: ή διπλή ότι έλλεί- 
πει ή περί’ έστι γάρ, ούδέ περί τού ον παιδος άμύνει (Ean
dem constructionem ν. ad 561 et Σ 171 Didym. L.). ol δέ 
άγνοήσαντες γράφουσιν ό δ ονδ ω παιδί αμυνει. Α. 
Cf. ρ. 26.

546 Λαναών κ ε γο λω μ έ ν ο ι: ή διπλή ότι ελλείπει ή 
περί πρόθεοις, περί Δαναών. Α. Cf. ρ. 26.

553 "Εκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος: ότι έλλείπει 
ή περί (ρ. 26), καί ότι τό γωόμενος αντί τού συγγεόμενος 
(Ar. 147). Α.

559 άλλ’ εϊ μ ιν ά ε ικ ισ σ α ί μ ε θ έλόντες: ή διπλή 
ότι έξωθεν προσυπακουστέον τό καλώς άν έχοί’ εί αυτόν 
άνελόντες άεικιοαίμέθα, καλώς άν έγοι. καί έν ’Οδύσσεια
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A. Cod. πελέκεα αίεϊ κείωμεν.
560 καί τιν εταίρων Λυτόν άμυνομένων: η 

διπλή ότι αμφίβολον εί λείπει ή περί, ϊν # περϊ αυτόν (cf. 
ad 522), ή τοπικώς έκληπτέον τό αντον, εν τώδε τώ τόπω. 
Α. Cf. ρ. 26.

574 ές Πηλη ίκέτευσε καϊ έξ Θέτιν αργυρόπε- 
ζαν: η διπλή ότι ούκ άπολελοίπει ή Θέτις τόν Πηλέως οί
κον ώς οϊ νεώτεροι, άλλά συνώκει αύτώ. Α. Ar. 190.

ώς ί&ύς Λυκίων, Πατρόκλεις ιπποκέλευ&ε
585 έσουο καϊ Τρώων, κεχόλωοο δέ κήρ έτάροιο.

καί ρ έβαλε Σ&εν έλαον: ή διπλή ότι μεταβέβηκεν 
έκ τοΰ προς τον Πάτροκλον λόγου [καϊ] εις τόν περϊ αυτόν’ 
εϊρηκε γάρ έβαλε καϊ ούχϊ έβαλες ώ Πάτροκλε (cf. ρ. 16). Α. 
καί alienum est.

589 αίγ ανέης — ταναοιο: ή διπλή πρός τό σχήμα, 
ότι ταναοιο ε’ίρηκεν άρσενικώς άντϊ τού ταναής (cf. ρ.31). Α.

τών δ' ώς τε δ ρυτό μων άνδρών όρυ μαγδός όρωρει 
ούρεος έν βήσσης’ έκα&εν δέ τε γίγνετ’ άκουή.

635 ώς τών ώρνυτο δονπος άπό χ&ονός ενρυοδείης 
χαλκόν τε ρινον τε βοών τ ενποιητάων.
633: ή διπλή ότι αμφιβόλως κεϊται τό ορώρει, πότερον 

έπϊ τών μαχομένων λέγεται, τούτων ορώρει ορυμαγδός ώς 
δρυτόμων, ή έπϊ τών δρυτόμων, ώς δρυτόμων άνδρών ορυ
μαγδός, όντως καϊ τών μαχομένων, όπερ καϊ βούλεται, 
ώστε τό ορώρει (cod. όρωρε} τόν ένεστώτα χρόνον σημαίνει. Α.

636: ή διπλή ότι προειπών ρινον τε, ώς έτερόν τι 
διάφορον ουμπλέκει βοών τε' καϊ ήτοι έξ έπαναλήψεως 
νοητέον λέγεο&αι τό αυτό, ώς πυκνοί καϊ Καμίες [μ 92) 
καϊ πόλεμόν τε μάχην τε (251)' ή τον τέ σύνδεσμον 
περιττόν νομιστεον, ιν η ρινον βοών, τουτεστι των ασπί
δων. Α. Cf. ρ. 34 et Ar. 164, 376.

666 καϊ τότ Άπ άλλωνα προσέφηνεφεληγερέτα 
Ζευς: η διπλή περιεοτιγμένη, ότι Ζηνόδοιος καϊ ένταν&α 
διεοκενακε (Ar. 349) γράφων καϊ τότ άρ έξ ίδης προς- 
έφη Ζευς όν φίλον υιόν, ϊν έκ τής Ίδης προοφωνή 
τόν έν τώ πεδίω Απόλλωνα. γελοϊον δέ το κραυγάζειν 
άπό τής Ίδης τόν Λία. ον νενόηκεν ούν ότι τά τοιαύτα
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κατα το οιοιπώμενον ένεργοΰ μένα δει παραδεγεο&αι, κα&α- 
ηερ και έν τοϊς έπάιω περί τής Ηρας (ν. 432). Α.

077 βή 47 κατ Ιδαίων όρέων ές φύ λοπ ιν αίνήν 
(Apollo): ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος και τούτον 
περιήρηκε, τηρών τό ούμφωνον έαντώ (666). Α.

688 Αιος κρείοσων νόος: ή διπλή ότι τινες χωρίς τον 
ν γραφουσι κρείσσω. τά δέ τοιαντα ονγκριτικά έπ'ι τής 
ορ&ής ονν τώ ν λέγεται, καϊ τό κρεΐοσον έπϊ τον κατά δν- 
ναμιν τί&ηοιν δ ποιητής (Ar. 123). Α.
692 εν&α τίνα πρώτον, τίνα δ ύοτατον έξενάριξας, 
693 Πατρόκλεις — —
694 Άδ ρηοτον μέν πρώτα καϊ Αύτόνοον καϊ’ Εχεκλον 
697 τονς ελεν: ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γρά
φει τονς ελες. αγνοεί δέ ότι άπέοτροφε (cod. εφε) τόν λο- 
γον έκ τον πρός αυτόν έπϊ τόν περϊ αυτού καϊ πολλακις 
άποοτροφάς ποιείται (cf. ρ. 16.). Α.

699 Πατρόκλου νπό γεροί' περιπρό γάρ ’έγγεϊ 
&ύεν. Huic asteriscus videtur appositus fuisse propter Λ 180: 
quod tamen nequaquam pro explorato habendum est. v. ibi.

702 τρϊς μέν έπ άγκώνος βή τεΐχεος ν^ηλοίο: ή 
διπλή ότι άγκώνος τής γωνίας λέγει. Α.

710 ώς φάτο, Πάτροκλος δ' άνεχάζετο πολλόν 
όπισσω: ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνοδοτος γράφει τντ- 
&όν. ό δέ αυτός οτίγος καϊ έπϊ τοΰ Αιομήδους κε'ιται (£443). 
καϊ ενλόγως έκεϊ μέν γράφεται τντ&όν' ονμπάρεστι γάρ ή 
' Α&ηνά προτρεπομένη ΰεομαχειν' έν&άδε δέ πολλον' προ- 
εντέταλται γάρ ό Άγιλλεΰς μάλα τόν γε (sic pro τους γε) 
φιλει έκάεργος Απόλλων (94). Α.
718 αντ οκα ο ί γνητος ‘Εκάβης, υιός δέ Αύμαντος,

ός Φρυγίη ναΐεοκε.
718: ή διπλή ότι Όμηρος τήν ‘Εκάβην Α>μαντος, ο δέ 

Ευριπίδης Κιοοέως (Ar. 185). Α.
719: ή διπλή ότι Ομηρος ετέραν τήνΦρνγΐαν της Τροίας 

οίδεν (Ar. 238). Α.
747 πολλούς άν κορέοειεν άνήρ όβε τή&εα διφών, 

νηός άπο&ρώοκων, εί καϊ δυοπέμφελος ε’ίη.
747 τή&εα' ή διπλή ότι άπαξ εϊρηκε τή^εα (Ar. 14). 

έοτι δέ είδος ΰαλαοοίων όοτρέων. πρός τονς γωρίζοντας'
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yao/ ^αρ ότι ο τής Ιλιάδος ποιητής οϋ παρεισάγει τονς 
ήρωας γρωμένους ίγ&ϋσιν, ό δέ τής Όδυσαείας. φανερόν 
δέ ότι εί καϊ μή παράγει γρωμένους, ϊσασιν, έκ τοϋ τόν 
Πάτροκλον όνομάζειν τή&εα. νοητέον δε τον ποιητην δια 
το μικροπρεπές παρητήσ&αι. καϊ μήν ουδέ λαγάνοις παρεις- 
άγει γρωμένους’ άλλ' όμως φησϊ δμώες Οδυσσήος τέ
μενος μέγα κοπ ρήσοντ ες (ρ 299). Α.

748: ή διπλή περιεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει εί 
καϊ δυσπέμφελοι εΐεν, ώστε έπϊ τών ανδρών είναι, οίον 
εί καϊ δυσάρεστοι είεν οί συνεα&ίοντες, ώς καϊ Ησίοδος πο- 
λυξείνου δαιτος δυσπέμφελος είναι (Ε. 720). βέλ- 
τιον δέ έπϊ τής θαλάσσης, εί και δυσγεί μέρος εϊη καϊ τρα- 
γεΐα' τήν γάρ τοϋ κολυμβητοϋ έντρέγειαν άντιπαρατί&ησι 
τώ άπό τον δίφρου κεκυβιοτηκότι. καϊ "Ησίοδος δέ έπϊ τής 
θαλάσσης τέταγε καϊ τοΐς οί γλαυκήν δυσπέμφελον 
έργάζοντ αι (Θ. 440). AV.

768 τ ανυ ήκεας όζους: ή διπλή ότι ουκ έντέτακται 
ή άκή, καδάπερ έπϊ τοϋ ξίφους τανϋη κες αορ(473) α’λλα 
κατά παραγωγήν τανυήκεας όζους, οίον ταναονς, ώς κελαι- 
νεηές αίμα. Α. Cf. X 319, Ar. p. 322.

776 κεϊτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ίππο- 
συνάων: ό άστερίσκος οτι εις την δευτέραν νέκυιαν (ω 40) 
μετάκειται, οϋχ νγιώς. καϊ ότι Ίακώς λελασμένος άντϊ τοϋ 
λελησμένος, πρός τό έν καρός αϊοη (7 378), ότι άντϊ τοϋ 
έν κηρός μοίρα. Α.

αλλ’ ότε δή τό τέταρτον έπέσσυτο δαίμονι ίοος, 
787 έ'ν&' άρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή: ή 
διπλή ότι απέστροφε τόν λόγον έκ τοϋ προς αντον εις τόν περί 
αυτού (cf. p. 16.). Α. Immo έκ τοϋ περϊ αυτού εις τόν πρός αυτόν.

793 τοϋ δ' άπό μέν κράτος κυνέην βάλε Φοίβος 
'Απόλλων. Notatus fuit quod videbatur discrepare a P 125.

801 πάν δέ οί έν γείρεσσιν άγη δολιγόσκιον έγγος'. 
η διπλή ότι τό πάν άντϊ τοϋ όλον (Ar. 130). Α.

807 σγεδό&εν βάλε Αάρδανος άνήρ: ή διπλή πε- 
ριεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει σγ^εδόν οϋτασε Αάρ
δανος ανήρ. αγνοεί δέ ότι έκ βολής τέτρωταμ ως διά τών 
εξής δεΐκνυται ώς τοι (sic) πρώτος έφήκε βέλος (812) cf. 
Ρ 15. Α. ρ. 63 et de scholio quod est in V. ad hunc versum p. 71.
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81θ καί y^Q τότε φώτας έείκοσι βήσεν αφ ϊππων, 
πρώτ έλ&ών ονν όχεσφι, διδασκόμενος πολέ μοιο 
ός τοι πρώτος έφήκε βέλος Πατρόκλεις ίππεύ.
810.· ή διπλή ότι αύνη&ες ήν τοϊς άργαίοις άρματομα- 

Χ{ΐν, έσφαιρωμένοις δόρασι χρωμένονς, και ανατρέπειν έκ 
ιών οχημάτων, ο δέ Λιονύσιος ονκ έπι μελέτης, άλλ' ότι 
ανεΐλε πρώτως εις πόλεμον παραγενόμενος. Α.’

812: ότι βέβληται και ονκ ούτασται, ώς Ζηνόδοτος 
(807). βέλος γονν κέκληκε διά τό βεβλήσ&αι (Ar. 65). και 
πρός την αποστροφήν (ρ. 16). Α.

819 (Patroclum) βεβλημένο ν ό^έι γαλκώ: ότι ομόλο
γον τώ βεβλήσ&αι αυτόν (Ar. 65). Α.

822 δούπησεν δέ πεσών: ή διπλή οτι έκ τών τοιον- 
των άπεδέξαντο οί γλωσσογράφοι (Ar. 45) τό δουπήσαι έν 
avd' ενός αντί τοΰ άπο&ανειν, αγνοονσι δέ ότι^ονκ έπί παν
τός θανάτου τάσσει τήν λέξιν, άλλ' έπι τών έν πολέμω 
πιπτόντων διά τόν παρακολου&ονντα ψόφον έκ τών όπλων 
(Ar. 110). Α.

828 "Εκτωρ Πριαμΐδης σχεδόν εγχεϊ &νμόν 
άπηύρα: ότι οντος μέν οντασεν, ο δέ Εϋφορβος βέβληκεν 
(Ar. 65). Α.
άλλά με μοϊρ' όλοή και Λητούς ’έκτανεν υιός,
850 άνδρών δ’ Ενφορβος, σύ δέ με τρίτος έξεναρί- 
ζεις: ή διπλή πρός τό ζητουμενον’ τέσσαρας γάρ (immo 
τρεις) προειπών επιφέρει ον δέ με τρίτος, τήν δέ κοινήν 
πάσι παρεπομένην μοίραν ουκ αρι&μει, αυτούς δέ τους έπε- 
νεγκόντας αυτώ γεΐρας. Α.

856 ψυχή δ' έκ ρε&έων πταμένη: ή διπλή ότι πάντα 
τά μέλη ρέΰη Ομηρος προσαγορεύει. οι δέ Λίολεϊς μόνον 
τό πρόσωπον. Α. Ar. 153.

ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ.
1 ούδ' ελα&' 'Λτρέος υιόν άρηίφίλον Μενέλαον 

Πάτροκλος Τρώεσσι δαμείς έν δηιοτήτι.
1 ούδ' έλα&ε: κα&’ ύπερβατόν, ούκ έλα&ε δέ. Α.? Cf. 

ad X 91.
2 Τρώεσσι: αμφίβολον πότερον Τρώεσσι συνή&ως κατά
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εναλλαγήν πτώσεως παρεΐληπται, αντί τοΰ Τρωων, ως 
Λϊαντι δέ μάλιστα (S 459) άντι τοΰ Αϊαντος, καϊ εοτι 
δαμεϊς έν Τρώων δηιοτήτι, έν τή τών Τρώων μάγ^η (cf. ρ. 22) 
ή ας τό ήν μή καϊ ον &άνης Άγιλήι δαμαστείς (Χ55) 
οϋτως Τρώεσσι δαμασ&είς άντι τον νπό Τρωων (cf. ρ. 24). Α. 
ή ante ώς τό inserui.

4 αμφϊ δ' άρ’ αντώ βαϊν ώς τις περί πόρτακι 
μήτηρ: τό οημεΐον πρός τό ός Χρυσήν αμφιβέβήκα ς 
{Α 37). V.

7 πρόσ&ε δε οί δόρν τ' έσχε: ή διπλή ότι αντί τον 
ον, ό έστιν αντον. Ζηνόδοτος πρόσ&ε δε ού, κακώς. Α. 
Cf. ρ. 23.

ον γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτών τ'επικούρων
15 Πά τροκλο ν βάλεδουρΐ (Euphorbus loquitur): ή διπλή 

ότι βέβληται ό Πάτροκλος νπό Ενφόρβου καί ονκ οΰταοται, 
κα&άπερ Ζηνοδοτος γράφει σχεδόν ονταοε Αάρδανο ς 
άνήρ [Π 807). Α. Cf. ρ. 65.

ουδέ μεν ουδέ βίη 'Τπερήνορος ίπποδάμοιο
25 ής ήβης άπόνη&', ότε μ' ώνατο καί μ' νπέμεινεν.

24 (Menelaus loquitur): τό οημεΐον Αιονναιος διά τόν 
' Τπερήνορά φηοιν (Ar. 8)· προεΐρηται γάρ Άτ ρείδης ό’ 
ά ρ' επει9' Απερηνορα ποιμένα λαών ονταοε (^ 516). 
καϊ ίσως κατά τό σιωπώμενον έκεϊ αυτόν ωνείδιοεν. Α.

30 αλλα σ εγωγ' αν αγω ρή σαντ α κελεύω
ές πλη&νν ιέναι, μηδ άντίος ίοτασ έμεΐο, 
πρίντικακόν πα&έειν’ ρεγ^&έν δέ τε νηπ ιος εγνω. 
30. 31. 32: ό άστερίοκος ότι άμεινον τά έπη ταντα λέ

γεται ύπο Μενελάου, έπϊ δέ τής ’Αγιλλέως πρός Αινείαν 
ουοτάσεως [Τ 196) ονκέτΓ έπεξεληλυ&ώς γάρ μόνον ονγϊ 
σνναρπάσαι άν τήν πόλιν ένεκα τής Πατρόκλου άναιρέσεως. 
Α. άν ins. L.

ή μάλα τΐσεις
35 γνωτον έμόν όν έπεφνες: ή διπλή ότι ιδίως έξε- 

νήνογεν' έστι γάρ μάλα τΐσεις περϊ τον εμού γνωτον δίκας 
περϊ ον έπεφνες- τΐσεις μου τόν άδελφόν. Α. Scholion de
curtatum variis modis refingi potest, v. c.: περϊ τούτου όν 
έπεφνες, αν& ον εϊρηκε τΐσεις μου τόν αδελφόν. De accu
sativo pro περί cum genetivo v. p. 25.
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38 η κέ σφιν (τοκεύσι) δειλοί σι γόου κατάηαυμα 
γεν ο ί μην: ή διηλή ότι δειλοίσιν ειηεν αντ'ι τού δειλαίοις. Α. 
4/ άψ δ άναχαζομένοιο κατά στ ο μάχοιο &έ με&λα

νυξ, έηϊ ό αυτός ερεισε.
47 στ ο μ άχον Ό·έμε&λα’. ον λέγει τό στόμα τής κοι

λίας, κα&άηερ ημείς, άλλα τόν βρόγχον , οίον τά έσχατα 
μέρη τον λαιμού, έηιφέρει γούν άντικρν δ' άηαλοίο δι 
αύχένος (49). Α. Ar. 153.

48 : η διηλή ηρός τό αντός’ ον γάρ έστι ηερι ετέρου ο 
λόγος. Α.

51 αϊματί οί δεύοντο κόμαι χαρίτεσσιν όμοΐαι 
ηλοχμοί ο'ί χρυσά τε καί άργνρω έσφήκωντ ο.
51: ή διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει χαρί- 

τεσσι μέλαιναι, άδιανόητον ηοιών. Α.
52. Adnotalio fuit de more barbarorum capillos aureis et 

argenteis ornatibus innectendi: B 872, Λ 385.
70 εν&α κε ρεία φέροι κλυτά τεύχεα ΠανΟοίδαο 

'Ατρείδης, εί μή οί αγασσατο Φοίβος Αηο λλων. 
70: ή διηλή ότι τούς χρόνους ένήλλαχε και τά ρήματα 

εδει γάρ φάναι, τότε δ' άν ραδίως έφερεν (cod. όν). Α. Cf. ρ. 7.
71: τό αγάσσατο νύν άντι τοϋ έφ^όνησεν, ουκ αντί 

τον έ&αύμασεν. Α. Ar. 150. οι’κ scripsi pro καί.
73 Κικόνων ήγήτορι Μέντη’, ότι τούτον τόν Μέν

την έν τώ Τρωικώ διακοσμώ ού ηαραδέδωκεν, άλλοι Εύφη
μον μόνον' Εύφημος δ' άρχός Κικόνων ην αίχμητ άων 
[Β 864), ώς άν ηλείοαιν ήγεμόσι χρωμένων. Α.

80 Πατ ρόκλω ηεριβάς Τρώων τόν άριστον έηε- 
φνεν (Euphorbum): ηρός τήν ηερϊβασιν (Α37). Τρως άρα 
ό Εύφορβος. άλλα καί Αάρδανος’ οί άρα Ααρδανοι Τρώες 
(Ar. 235). καί ότι άντι τον τόν έν τοΐς Τρωσίν άριστον’ 
ον γάρ έστιν ώς Μυ ρ μ ιδό ν ων τόν άριστον {Σ 10). Α. 
Cf. ρ. 31.

86 ούταμένην ώτειλήν" ή διηλή ότι ηαρητυμολο- 
γησεν τό όνομα. Α. Ar. 69.

92 κεϊται έμής ενεκ έν&άδε τιμής: η διηλή ότι 
ή τιμή άντϊ τής τιμωρίας καί νυν [Α 159) τέτακται’ ένεκα 
εμού κεϊται τιμωρούμενος τούς Τρώας (Ar. 153). Α.

18
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93 μή τις /t ο ι Δαναών νεμεσήσεται: αντί τον 
νεμεσήοηται. Α. Cf. ρ. 13.

112 (cor leonis) π αχν ον ται, άεκων δέ τ εβη ano 
μεσσαύλοιο' ή διπλή ότι τήν κατα αγρόν επαυλιν μέσ- 
σαυλον' οι δέ 'Αττικοί τήν μέοην &ύραν τής αυλής, την 
διορΐζουσαν τήν τε γυναικωνϊτιν και τόν ανδρώνα (Κτ. 153). 
τό δέ παχνοϋται, πήγνυται, φρίσσει, άπο τής μάγ^ης διά 
τήν αυλήν (? άπό τής πάγ^νης διά τήν λύπην? L.) Α.

115Αϊαντα μέγαν, Τελαμώνιον υιόν: ότι πάλιν 
μέγαν είπε τόν Τελαμώνος Αϊαντα κατά σνγκρισιν τον'Οι-~ 
λιάδου' εκείνος γάρ μικρότερος’ μείων ον τι τόσος γε 
όσος Τελαμώνιος^Β 528). Α. Ar. 8 sq.
125 ".Εκτωρ μεν Πάτροκλον, έπεί κλυτά τεύχε' απηύρα, 

ελχ, ιν άπ ώμοιιν κεφαλήν τάμοι όξέι γαλκώ.
Aristonicus sic fere scripsit: ή διπλή πρός τό δοκούν 

μάχεσ&αΓ ον γάρ αντός ήν ό "Εκτωρ ό σκυλενσας τόν Πά
τροκλον, άλλ απ αυτόν περιόντος αφείλετο τά όπλα πρώ- 
τως 'Απόλλων, ό δε αυτόν γυμνόν έτρωσε' λύσε δέ οί &ώ- 
ρηκα άναξ Διός υιός 'Απόλλων (/7793). ό όέ Διονύ
σιος τό σημειόν φησιν, ότι ήλλακται πτώσις Πάτροκλον 
έπεί κλυτά τεύχε' άπηύρα άντι τού Πατρόκλου (cf. 
ρ. 21). Α. In cod. hoc schol. sic incipit: ή διπλή ότι εοικε 
παρεπιτιμώντι ο 'Αρίσταργος τώ Ομήρω’ ού γάρ—de quo 
ν. Ar. 17. Ego scripsi πρώτως pro όντως: v. ad 77 810.

126: ή διπλή ότι νϋν (sed non Σ 155 L.) οικείως εγει 
τήν όρεξιν ταντην ο Εκτωρ ελκειν, ϊνα άφέληται τήν κε
φαλήν, το δέ σώμα τοϊς κυοί ρίψη’ ονδέπω γάρ ό Γλαύκος 
ώνείδισεν αυτόν ώς αμελούντα των συμμάχων, ότι τό 
Σαρπηδονος σώμα νπο τοϊς Άχαιοϊς άφύκε γενέσ&αΓ δεϊν 
ουν πολεμήσαντα καί άν&ελκύσαντα τόν Πάτροκλον ρυσιά- 
σαι (163) μέγ^ρι αν αποδώσιν έκεϊνοι τόν νεκρόν τον Σαρ- 
πηδόνος καί τά τεύχη, άντικομιζόμενοι τόν Πάτροκλον' δο- 
κοΰσι γαρ τόν Σαρπηδόνα υπό τών 'Αχαιών ήρ&αι καί κε'ι- 
σ&αι έπί τών νεών, ονκ είδότες ότι νπό 'Απόλλωνος εις 
Δυκΐαν αναρπασ&είς άποκεκόμισται. Α.

(leo) ω ρά τε νήπι άγοντι συνα ντήσωντ αι έν ϋλη 
135 άνδρες έπακτήρες’ ό δέ τε σ&ένεϊ βλεμεαίνει,

π άν δέ τ έπ ισκΰνιον κάτω ελκεται όσσε καλνπτων:
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134. 135. 136: ηαρά Ζηνοδότω καϊ έν τή Χία ονκ ήσαν 
οί γ στίχοι, ίσως φαοϊν έ'νιοι, οτι οί άρσενες λέοντες ου 
σκυμναγωγονσιν, αλλα ΰήλειαι μόναι. κατά δέ το αρσενι
κόν καϊ έηι τής ΰηλείας τέτακται ό λέων, και εοτιν έηίκοι- 
νον.Χ Hoc recepimus quamquam Didymi esse videtur: quo
niam Aristonicum aut eadem aut similia adnotasse certum est.

151 κάλλιη ες 'Αργείοισιν έλωρ καϊ κύρμα γε
ν έσ&αι: ή διηλή ότι τά έλώρια ονκ εοτι βρώματα, ως οί 
γλωσσογράφοι (Ar. 44) άλλ' έλκνσματα (Ar. 110). Α.

153 ννν δ' οί' οί (Sarpedoni) άλαλκέμεναι κννας 
έτλης: ή διηλή ότι νηόνοια τοϊς Τρωσιν έγένετο ώς κν- 
νοβρώτου τού σώματος έσομένον, εί μή τον Πάτροκλον αν- 
έέελκνσαιεν καϊ νφ αντονς έ'χοιεν εις ανταηόδοσιν τών ηερι 
Σαρηηδονος' άριστος γάρ οντος, ώστε μη αμελη&ήναι τήν 
ανακομιδήν τοΰ σώματος αντον, έξ ον σννέβαινεν άνταηο- 
δίδοσ&αι τόν Σαρηηδόνα. διό έηιφέρει το ίου γάρ &ερά- 
ηωνηέφατ άν έρος, 0ς μέγ' άριστος Ά ρ γ ε ί ων ηαρά 
νηνσί (164). Α. τών περϊ Σαρηηδονος scripsi pro τήν ηερι.— 
σννέβαινεν est σννέβαινεν άν: ν. ad Β 328.

ή διηλή [ηεριεστιγμένη, quae apparet in textu L.] ότι 
Ζηνοδοτος γράφει κνον έτλης. άλογον δέ. Α.
162 αΐψά κεν Αργεί οι Σαρηηδονος εντεα καλά

λνσειαν, καί κ αντον άγοίμε&α Ίλιον εϊσω: ή 
διηλή ότι ονκ ΐοασιν οί ηερι τόν Γλαύκον εί άηοκεκόμισται 
ό Σαρηηδών εις Λνκίαν, νηό τον νηνον καϊ τον θανάτου' 
διό φησιν άντιρνσιάσαι τόν Πάτροκλον, ώς άνακομίσαι τόν 
Σαρηηδόνα. Α. ώς άνακομίσαι scripsi pro έως άν κομίσαι.

ώ ηόηοι, ή τ' έφάμην σε ηερι φρένας εμμεναι 
άλλων,

172 τών όσσοι Λνκίην έριβώλακα να ιετάονσιν' 
νϋν δέ σευ ωνοσάμην ηάγχν φρένας, οΐον εειηες. 
172: μεμείωκε την έμφασιν καϊ τά τοιαντα εϊω&εν ά&ε- 

τειν ό Άρίοταρχος (Ar. 360). Α.
173: ότι νυν μέν όρ&ώς έχει, έν δέ τή Λ (95) κακώς 

έντεν&εν μετενήνεκται. Α.
ά φ ε ίλετο νίκην

178 ρηιδίως, ότε δ' αντός έη οτ ρν ν ε ι μαχέσα- 
σ&αι: ή διηλή ότι άκαταλλήλως καϊ ιδίως έηενήνοχε τό ότε 

18 *
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δ αντός' έδει γαρ η ούτως είπεϊν, τότε δ' αντός έποτρννει, 
ή προσληπτέον έζω&εν το έστιν, ώστε γίνεσ&αι τό πλήρες 
έστι δ' ότε καϊ αυτός έποτρννει μάχεσ&αι. Α.

193 'Ίλιον Ιρήν: ότι &ηλυκώς είπε τήν Ίλιον. Α.
197 γηράς: ή διπλή ότι [ουτω? είώ&αοι σγ^ηματίζειν] 

άντϊ τον γηράσας. Α. Quae inclusimus, adscripsit aliquis ad
moniturus aut omnino tales syncopas usitatas esse, ut έπιπλώς 
et ύποφ&άς quae in B feruntur, aut in hoc ipso verbo cujus 
omnes casus in Etymol. feruntur. Aristonicus autem fortasse 
non tantum rariorem formam notavit, sed ex hoc versu ubi 
juncta sunt γηράς — έγήρα confirmari voluit, γηράς Homero 
ab γηράω duci, ut paretymologias notare solet: v. c. Z 192 
Ξ 518 P 86. L.
201 ά δείλ’, ονδέ τί τοι θάνατος κατα&ύμιός εστιν, 

ος δή τοι σχεδόν εισι.
201: ή διπλή ότι όντως εϊρηκε κατα&ΰ μιος, άντϊ τον 

κατά ψυχήν έστιν, ου μεριμνάς περϊ τον θανάτου. ημείς 
δέ έν τή σννη&εία λέγομεν ν.ατα&ϋ μιον τό άρεστόν (Ar. 149). Α.

202: ονχ όντως παρειληπται ώς ήμεις έν τή σννηΰεία 
τασοομεν διοτακτικώς το σχεδόν, αλλ' άντϊ τοϋ έγγύς 
(Ar. 100). Α.

211 (\/ρ?;ς) δεινός 'Εννάλιος: ή διπλή ότι έπιΰε- 
τικώς άπό τής Ένυούς πολεμικής οϋσης ό Άρης Εννάλιος, 
ώς καϊ Αρήϊός τις απο τοϋ Άρεως' οϋχ ώς οί νεώτεροι 
Έννοϋς υιόν, ουδέ ως Αττικοί διαφέροντα τον 'Άρεως &εόν 
τινα. Α. Cod. ουδέ 'Αττικοί ως διαφέροντα. Corr. L. Ar. 181.

218 Χρομίον τε καϊ Εννομον οΐωνιοτήν: ότι 
τόν έν τώ διακοσμώ Χρόμιν ειρημένον (Μνσών δέ Χρά
μι ς ήρχε Β 858) νϋν Χρομίον εϊρηκε διά τό μέτρον. ό 
δέ Ίιονναιος, εϊ τις ζητοίη φησί πότερον παραπεποίηται, 
εϊποιμεν αν τον Χρομίον ‘ εύλογον γάρ εκεί τό όνομα πρώ
τον — Α. Addendum videtur: — ειρημένον υγιές είναι. L.

καϊ έτερον παραδίδωσιν Εννομον υπό Όδνσσέως άνη- 
ρημένον {/1 422). Α.
220 κέκλντε μύρια φ>νλα περικτιόνων επικούρων.

ού γάρ έγώ —.' ή διπλή ότι άπό τοϋ γάρ ήρ^ατο , ώς 
καϊ έπ έκείνον ώ φίλοι, ού γάρ τ' ϊδμεν ό π η ζόφος 
(χ 190). Α.
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237 και τοτ ά ρ' Αίας είπε βοήν άγαΰόν Μενέ
λαον: η διπλή ότι ή πρός έλλείπει, ϊν ή προσεϊπε τόν 
Μενέλαον· καϊ έν 'Οδυσσεία (ψ 191) ή στ ο κάτω ορό ων, 
η οτ ιό έ γ μ εν ο s τϊ τί μιν εϊποι, προσείποι. Α. Cf. ρ. 26.

240 ον τι τόσον νέκυος πέριδείδιαΠατρόκλοιο: 
η διπλή ότι άδηλον πότερον περϊ νέκυος Πατρόκλου ή περϊ 
Πάτροκλου τον νέκυος γεγονότος· άναοτρεπτέον δέ την πρό- 
&εσιν, όπως τό εξής γένηται περϊ νέκυος. Α.

242 άσσον έμή κεφαλή περϊ δε ίδια. Herodianus: 
έν&αδε ονκ άναοτρεπτέον τήν πρό&εσιν, έπεϊ δοκεΐ αντϊ 
τής υπέρ κεΐο&αι καϊ ένηλλάχ&αι πτώσις’ άντι γάρ τον υπέρ 
έμής κεφαλής. — διό καϊ σημεϊον παράκειται. Α. Scilicet 
propter commutatum casum, non propter commutatam praepo
sitionem. Lehrs qu. ep. 90, not. Cf. p. 23.

ώ φίλοι 'Αργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες,
οϊ τε παρ Ατρείδης Αγ α μέ μνον ι καϊ Μ εν ελάω
250 δη μια πίνουσιν: πρός την αποστροφήν’ ου γαρ 

είπε πίνετε (cf. ρ. 17). δήμια δέ τά παρά τον δήμου έξαι- 
ρέτως διδόμενα τοϊς βασιλενοιν. Α.
260 τών δ' άλλων τις κεν ή σι φρεσϊν ουνόματ’ εΐποι, 

όσσοι δή μ ετόπισ&ε μάχην ήγειραν 'Αχαιών;
260: ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος τούτον και 

τόν εξής ή&έτηκεν. ούδέν δέ εχουσιν εις έπαιτίασιν, άλλ' 
ανξουοι τό μέγε&ος τής υπέρ Πατρόκλου μάχης. Α.

272 μίσηοεν δ' άρα μιν δηίων κυσϊ κνρμα γε- 
νέο&αι. μίσησε: ιδίως κέχρηται τή λέξει, καϊ άπαξ γε νυν 
μόνον, λέγει δέ μισητόν ήγήσατο έγκϋρημα γενέσ&αι κυσϊ 
τόν Πάτροκλον. Α.

Α versu 277 ad 577 eadem recentiori manu quae versus 
trecentos et unum supplevit lliados E, adjectis itidem sex mem
branis, non sine mendis codex descriptus est. Villoiso. Unde 
etiam hic omnia genuina Aristonici scholia perierunt.

291 . 292. Hic recte leguntur, non O 449, ubi v. L.
306 Σχεδίον μεγάθυμου Ιφιτου viov. De Sche

dio homonymo v. B 517.
307 έν κλειτώ Π αν οπή i. De forma nominis Πανο- 

πεύς ν. Β 520.
διαστάντες τ ανύου σιν
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392 κνκλόσ’, αφαρ δέ τε —: Ζηνόδοτος κύκλω, 
Άρίσταργος κύκλος ώς ηλη&υς ά η ον έο ντ ο (Ο 305)' 
και έηι Μενελάου ομοίως έν τή Δ 212 (ubi revera κύκλος 
ab eo scriptum esse testatur Herodianus). V. Haec fluxerunt ex 
Aristonico. Quae sequuntur in eodem cod. [οϊ δέ άλλοι έηίρ~ 
ρήμα, κα'ι ηαροξΰνουοιν} Herodiani videntur esse; ultima (αλλ 
έδει κυκλόφι) de suo addidit.

404 τείγει νηο Τρώων: Ζηνόδοτος αηο τοΰ τειγει 
νηο Τρώων εως τοΰ γάλκεον ο ν ρ α ν ό ν (425) ον γράφει. 
Άρίοταρχος μόνον αθετεί ώς δέ τις αν Τρωων (420). V.?

456 ώς είηών ΐηηοιοιν έν έη ν ευ ο εν μένος ηύ: 
όντως ’Δρίοταργ^ος. Ζηνόδοτος δέ μένος ηολυ&αρσές 
ένήκε καϊ ηροςτί&ηοιν αυτός S Ονλυμηον δέ μετ α&α~ 
νάτοιοι (?) βεβήκει. ΝΛ

545 (Minerva) ονραν ό&εν καταβάσα' ηροήκε γάρ 
ενρΰοηα Ζενς: Ζηνόδοτος ά&ετεΐ. τινές ονδέ γράφουσι. 
ηώς γάρ έν τή Ιδη ών ό Ζευς αυτήν ηέμηει, ή δέ ουρα- 
νό&εν κάτειοιν", ή οτι ονρανον τόν υηερνέφιον ονομάζει 
τόηον (ut Idae quoque cacumina sicut Olympi ultra nubes ex
tendantur in illas regiones, quas etiam ουρανόν dicit, Ar. 171). V.?

582 Εκτορα δ έγγΰ&εν ίοτάμένος ώτρυνενΆηόλ- 
λων: ή διηλή ότι Ζηνόδοτος γράφει Εκτορα δέ φρένα 
δϊος 'Άρης ότρυνε μετ ελ&ών. ηό&εν δέ όντως ό Άρης 
έ^αίφνης ηάρεοτι; Α.

(Apollo in Phaenopis persona loquitur:)
587 oiov δή Μενέλαον v nέτρεοας, ός τό ηάρος ηερ 

μαλθακός αίγμητής'. τό οημεΐον ότι ονχ ώς τώ όντι 
μαλθακόν αίγμητον οντος τον Μενελάου ληητέον^ αλλα τό 
ηρόσωηον ηολέμιον όν εις διαβολήν λέγει · άρηίφιλον γάρ ό 
ηοιητής αυτόν καλει AB. Hoc ideo videtur annotasse, 
quia mite et placabile Menelai ingenium multos sine dubio in
duxit interpretes, ut imbecillem eum vel inertem a poeta fingi 
opinarentur, locis quibusdam speciosis qualis hic est, utentes 
ad sententiam firmandam.

καϊ τότ ά ρα Κρον ί δης ελετ αιγίδα &υοοανόεοσαν 
μα ρ μα ρέην, Ιδην δέ κατά νεφέεοοι κάλνψ εν,

595 αοτράψας δέ μάλα μεγάλ' εκτυηε, τήν δ' έτ ίναξεν.
594: ή διηλή ότι ϊδιον υηοτίϋ εται τής αιγίδος τό
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άνεμων ηοιεΐν ουοτροφάς. άπό τον αντον δέ καταιγίδες αί 
ηνοαϊ αί κάτω άίσοουσαι. Α. Post ουοτροφάς excidit opinor 
αηο τοϋ αίοοειν. Fortasse etiam scripsit deinde: αιγίδες καί 
καταιγίδες, cf. ad Β 148. L. Ceterum v. Ar. 192.

595: η διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει γήν 
δ ετιναξε' ονκ εν' ταντην γάρ έηιοείων ανέμους ηοιεΐ. διό 
λεγει αντος έπιοσειησιν έρεμνήν αιγίδα πάσιν (ζ/167). 
Α. ονκ εν ins. L.

597 φόβοιο'. ή διηλή ότι άντϊ φνγής (Ar. 89). Α.
599 (βλήτο γαρ ωμόν) άκρον έηιλίγδην'. ή διηλή 

ότι τό έηιλίγδην μεοότητός έοτιν. και ότι ννν άηαξ καί έν 
'Οδύσσεια (χ 278) λίγδην άκρον δέ (Ar. 14). Α. Cf. Suid. 
sub άκρον L.

602 Άλεκτρυόνος: ή διηλή ότι .ονκ εϊρηται παρά 
τον αλεκτρυόνα το ζώον τό όνομα' ονδέπω γάρ εγνωστο. Α.

608 Ιδομενήος ακόντισε: τό οημεΐον ότι έπ' Ιδο
μενέα (cf. ρ. 24). Α.

628 τοϊοι δέ μν&ων ήρχε μέγας Τελα μων ιος 
Αίας', ότι έπι δυο τό τοϊοι. V. ad Φ287. Cf. Pal. «202^47.

632 Ζενς δ' εμπης ηάντ ι&ννει: τό εμπης αντ'ι 
τον ομοίως τέτακται (nquod videtur Aristonici esse“ Ar. 145). A.

ο v δ' ετ ι φα σ ί v
Εκτο ρος άνδροφόνοιο μένος καϊ χεΐρας ά απτούς 

639 σχηοεο&, άλλ έν νηνσϊ μελαίνησιν πεσέεσ&αι: 
ή διπλή πρός τό αμφίβολον , αντονς έμπεσεΐσ&αι ταΐς ναυ- 
σίν ή τόν " Εκτορα. ηι&ανώτερον δέ τόν “Εκτορα. έμπε- 
σεΐσ&αι ένσείοειν. Α. Ita Pluyg. ρ. 1 in cod. legi dicit; edi
tores: "Εκτορα έμπεσεϊσ&αι ταΐς ναυσί. Cf. ad I 235 y/824 
M 107 O 56.

644 ήέρι γά ρ κατέχονται: ή διπλή ότι αέρα τήν 
οκοτίαν καλεΐ (ν. ad 649, Ar. 109). Α.

649 αντίκα δ' ήέρα μέν οκέδασεν καϊ άπω σ εν 
ομίχλην: ή διπλή ότι σαφώς τήν σκοτίαν αέρα λέγει' εοτι 
γάρ ταντόν τώ ομίχλη' καϊ άπώοε τόν αέρα, ό έστι ομίχλην 
(Ar. 109). Α. ‘

651 καϊ τότ άρ Άϊας είπε βοήν αγαθόν Με
νέλαον'. ή διπλή ότι ονκ είπε βοήν άγα&ώ Μενελάω αλλα
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πρός βοήν άγα&όν Μεκατα ηαράλειψιν τής noodtotus ,
νέλαον. Α. Cf. ρ. 26.
657 βή δ' ίέναι ως τις τε λέων άηό μεσοαύλοιο, 

ος τ' έηεί άρ κε κάμησι ηύνας τ άνδρας τ ερε
θίζω ν —

657: μεσοαύλοιο: τής έη άγρώ έηαύλεως (Ar. 153). Α.
658: ότι ό κε ηερισοός ή νφ’ έν κεκαμησι (cf. ρ. 11). Α.

ηερι γάρ δίε, μ ή μιν Λ'/αιοί
667 άργαλέου ηρό φόβοιο ελωρ δηίοιοι λίηοιεν.

667 ηρό φόβοιο: ότι άντι τον νηο φόβον, ό έστιν 
νηό φνγής (Ar. 89) καϊ ότι έλωρ έλεμα (Ar. 110). Α.

ώς τότε σοί Μενέλαε διοτρεφές όσσε φαεινώ 
680 ηαντόσε δινείσ&ην πολέων κατα έδνος εταίρων, 

εϊ ηον Νέστορος ν'ιόν έτι ζωοντα ϊδοιτο.
681: όντως αί ’Μριστάργειοι, ϊδοιτο. τίς; τα ηροκεί- 

μενα όσσε' διό και τό οημεΐον. ή νοητέον αηοστροφην λό
γον άηό τον ηρός τόν Μενέλαον εις τόν ηερι αντον λόγον. 
Α. Ita scripsi pro άποστρ. λ. ηρός τόν Μενέλαον άηό τον 
ηερι αντον λόγον. Cf. ρ. 16. Ceterum non tantum Aristonici 
verba mutata, sed etiam illa prior explicatio an Aristarchea sit, 
non caret dubio.

694 ’Λντ t λοχος δέ κατέοτνγε μύ&ον άκονσας: 
κατεστνγνασεν, ήνιάΰη (haec certe Aristonici explicatio: v. 
O 183). A.

700 τόν μέν δακρνχέοντα ηόδες φέρον: ή διηλή 
ότι όντως εϊω&ε λέγειν, οί ηόδες έφερον, ονχι τονς ηόδας' 
ηρός Ζηνόδοτον μεταγραφοντα {Ζ 511) ρίμφ' έά γούνα 
φέρει. Α.
702 ονδ’ άρα σοι Μενέλαε διοτρεφές ή&ελε &νμός
703 τειρομένοις έτάρο ι σ ιν ά μνν έ μ εν.
705 αλλ' ό γε τοϊσιν μέν Θρα συμή δεα δΐον άνήκεν.

702: ότι ηάλιν (681) άηέστροφε (cod. εφε} τόν λόγον.
Α. Cf. ρ. 16. ____

705: ή διηλή ότι άηέστροφεν (cod. εφεν} έκ τον ηρός 
αντον εις τόν ηερι αντού λόγον. AB. Cf. ρ. 16.

714 Τρώων έξ ένοηής θάνατον καϊ κήρα φύγω- 
μεν: ώσπερ βοτν λέγει τήν μάχην άηό τού αλαλαγμού, όν
τως καϊ ένοηής νύν άηό μέρους τής μάχης έστιν. Α. Hoc
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pro Aristarcheo attulit Lehrs. Ar. 152; quod tamen non ex
ploratum est.

719 (Ajax ad Menelaum) νώι μαγησό με&a: ή διπλή οτι 
έντεΰ&εν τοϊς νεωτέροις ό βασταζόμένος Αχιλλεύς νπ Αίαν- 
τος, νπερασπίζων δέ Οδυσσεύς παρήκται. εί δέ "Ομηρος 
έγραφε τόν Αχιλλέως θάνατον, ονκ άν έποίησε τόν νεκρόν 
υπ Αίαντος βασταζόμενον, ώς οί νεώτεροι. Α. Ar. 178.

756 [ψαρών νέφος — ηέ κολοιών) οξέα κεκλήγο ντες: 
πρός τό σημαινόμενον ύπήντησεν. Α. Cf. ρ. 32.

ΕΙΣ ΤΗΝ Σ.
Ί άτυζόμενοι πεδίοιο: ή διπλή ότι λείπει ή διά, φεύ- 

γοντες διά τον πεδίον (cf. ρ. 26). ABV.
Achilles loquitur: καί μοι έειπεν (Thetis)

10 Μνρμιδόνων τόν άριστον έτι ζώοντος έμειο 
χερσιν νπο Τρώων λείψειν φάος ήελίοιο.
10 : ή διπλή πρός τό αμφίβολον, πώς Μνρμιδόνων άρι- 

στον λέγει τόν Πάτροκλον Αοκρόν όντα. Α. Cf. schol. ad 
ν. 10, 11 in eodem cod. et ad P 80.

11 χερσιν νπο Τρώων: άντι τον νπο τών γ^ειρώιν τών 
Τρώων. Α. Cf. ρ. 23.
23 άμφοτέρησι δέ γερσϊν έλών κόνιν αΐ&αλόεοσαν 

γενάτο κάκ κεφαλής — 23: ότι τήν από πυρός τέ
φραν κόνιν λέγει, διό και αί&αλόεσσαν αυτήν λέγει (Ar. 152). Α.

28 δμωαι ό', άς Άχιλεύς ληίσσατ ο: έκ λαφυραγω
γίας έκτήσατο. Α. Ar. 198.

34 δείδιε γάρ (Antilochus) μή λαιμόν άπαμήσειε 
σιδήρω: ή διπλή ότι αμφίβολον, μή τόν εαυτού λαιμόν ό 
Αχιλλεύς, ή τον 'Αντιλόγου. Α.

πάοαι οσαι κατά βέν&ος αλός Νηρηί δες ήσαν.
39 έν&' άρ' ’έην Γλαυκή τε Θάλειά τε Κυμοδόκη 

τε κτλ. — 49.
39: ό τών Νηρέιδων χορός προη&έτηται και παρά Ζη- 

νοδότω ως ‘Ηοιόδειον έχων χαρακτήρα' Όμηρος γάρ κατά 
τό κοινόν Μούσας λέγει και Είλει&υίας, αλλ ονκ ονόματα, 
γελοϊόν τε έξ ονόματος προ&εμενον είπεϊν π,ασας , ώσπερ 
άποκαμόντα είιιεϊν (potius έπαγαγεΐν, ut Eustathius vide-
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tur habuisse 1131. 23 L.) άλλαι δ' αί κατά βεν&ος άλός 
Νηρηίδες ήσαν. Α. Huic Aristonici adnotationi continuata 
sunt sequentia: ό δέ Καλλίστρατος ονδέ έν τή ' Λργολική φη- 
οίν αντονς φέρεσ&αι. τό τε έν&α ούτε χρόνον σημαίνει ούτε 
τόηον. διακόπτεται τε ή λύπη τώ καταλόγω. — De έν&α 
hoc puto vult. Neutri hic significationi locus: temporali neuti- 
quam, sed nec locali. Nam si έν&α pertinet ad βένΰος άλός 
v. 38, importunum hoc: κατα βέν&ος άλός ήν, άλλαι θ-’ αί 
κατά βέν&ος άλός ήσαν. Nec commode έν&α pertinere pot
est ad antrum, ubi ad lugentem Thetidem conveniebant; nam 
sic requiras potius: et reliquae Nereides quae in mari sunt, 
non quae erant. Illud autem artificium quod ex Eustathio cogno
vimus, hic scholiasta si noverat, contemsit jure. Videmus enim 
ex Eustath. 1130 init, quosdam sic interpretatos esse: omnes 
ad Thetidem congregabantur Nereides, quae tum in mari ad
erant nec forte aberant. L.

57 τόν μέν έγώ &ρέψασα φυτόν ώς γουνώ αλωής
νηνσίν έπιπρο έηκα — 57: ή διηλή ότι ή Θέτις ουκ 

άπελείφ&η τοϋ Πηλέως οίκου, κα&άηερ οί νεώτεροι, δωδε- 
καταΐον καταλιηοϋσα τόν ' Αχιλλέα, ό δέ Πηλενς Χείρωνι 
παραδέδωκεν, ϊνα τραφή (Ar. 190). Α.

τόν δ' ονχ* υποδένομαι αντις
60 οίκαδε νοστήσαντα, δόμον Π η λήιον είσω: ή 

διπλή ότι Όμηρος ονκ οιδεν, ώς οί νεώτεροι ποιηταί, κεχω- 
ριομένην τήν Θέτιν άπό τον Πηλέως υπό τήν Άχιλλέως 
γένεσιν' άλΧ ότι καί μετά τόν Τρωικόν πόλεμον σΰνεστι, 
λέγει (Ατ. 190). Α.

71 οξύ δέ κωκνσασ α. ώκν est pro ώκέως: S 418.
77 πα&έειν τ άέκήλια έργα: ή διπλή πρός τήν συνα

λοιφήν , ότι άέκήλια έκληπτέον κατά αποφασιν τον έκηλον, 
έφ οίς ούχ^ οίόν τε ήανγάζειν. Α.

π αιδός άποφ&ιμένοιο τόν ονχ νποδέξεαι αύ τις 
90 οίκαδε νοστήσαντα'. ή διπλή ότι πάλιν συνοικεί τώ 

Πηλεί ή Θέτις (Ar. 190). Α.
93 Πατρόκλοιο δ? έλωρα Μενοιτιάδεω απότιση: 

ή διπλή ότι έλωρα ού βρώματα αλλά έλκύσματα (Ar. 110). Α.
103 οί δή πολέες δάμεν ' Εκτορι δίω: η διπλή ότι 

άντϊ τοϋ ύφ "Εκτορος δίον (cf. ρ. 24). Α.
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117 ουδέ γαρ ονδέ βίη Ήρακλήος φύγε χήρα: ή 
διηλή ότι ονκ οΐδεν αθάνατον τόν Έρακλέα. Α. Cf. alterum 
schol. in eod. cod. Ar. 186.

{καί τινα Τρωιάδων-άδινόν στοναγήσαι έφείην} 
125 γνοίεν d’ ώς δή δηρόν εγώ ηολέμοιο ηέηαυ- 

ματ. ότι αντί τον ϊνα γνώσιν. Α. Cf. ρ. 12 not. et ρ. 33.
130 άλλά τοι εντεα καλά μετά Έρώεσσιν έ'χονται: 

ή διηλή ότι εγονται καϊ ονκ έχεται. Α. Cf. ρ. 15.
136 ήώ&εν γάρ νενμαι, άμ ήελίω ανιόντι, 

τεύγ^εα καλά φέρουσα ηαρ ' Ηφαίστοιο άνακτος. 
136: ή διηλή ότι τό νενμαι έστιν έηι τον ένεστώτος, 

άντϊ τον νέομαΓ βούλεται δε είηεϊν έλεύσομαι (cf. ρ. 6.). 
καϊ ότι έν μια ννκτ'ι κατεσκενασται τά όηλα. Α.

140 υμείς μεν ννν δύτε θαλάσσης εν ρέα κοληον: 
ότι τόν Έλλήσηοντον στενόν όντα ενρέα έκαλεσεν. Α. Etiam 
hinc apparet epitheta perpetua interdum non significare (cf. Ar. 
222 et ad Σ 416).

148 τήν μέν άρ Ού λυμηον δέ ηόδες φέρον. ηρός 
Ζηνόδοτον μεταγραφοντα [Ζ 511) ρίμφ' έά γούνα φέρει, 
καϊ ότι λέγει ηόδες αυτήν έφερον, ονκ αυτή τούς ηόδας. Α.

Έκτωρ τε Πριάμοιο ηάις, φλογϊ είκελος αλκήν. 
155 τρις μέν μιν μετόηιο&ε ηοδών λάβε φαίδιμος

Έκ τωρ 
έλκέμεναι μεμαώς, μέγα δέ Τρώεσοιν όμόκλα. 
155: η διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει ού

τως Έκτωρ τε Πριάμοιο ηάις {ηάις deest) ουϊ εϊκελος 
αλκήν, ός μιν τρις μετόηισ&ε ηοδών λάβε καϊ μέγ' 
άύτει, έλκέμεναι μεμαώς, κεφαλήν δέ έ &νμός άνώ- 
γει ηήξαι άνα σκολόηεσσι (cod. σκόλοηας οϊ) ταμόν&' 
άηαλής άηό δειρής, κακώς, ον γάρ νηο τούτον τόν και
ρόν ό Έκτωρ έλκνσαι τον Πάτροκλον έβούλετο, ϊνα αίκί- 
σηται, άλλ εμηροο&εν {Ρ 125). οτε δέ Ρλαύκος ώνείδισε 
τώ ηρολελοιηότι τό σώμα τον Σαρηηδονος τοϊς 'Αγαιοϊς, 
τότε έλκνσαι φιλοτιμεϊται τόν Πάτροκλον εις αντικατάλλαξιν 
τον Σαρηηδονος, ονκ εις α'ικίαν. όταν μέν ούν ύστερον 
(176) ήΈρις εϊηη τώ Αγύλλεϊ, ότι βούλεται ό Έκτωρ τόν 
Πάτροκλον αίκίσαο&αι, νοητέον μή τάλη^ές (ins. αντήν)
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υποφαίνειν, αλλα παρορμήσαι αυτόν εις την κατά τών 
βαρβάρων οργήν. Κ.

160 (Hector) στάσχε μέγα ίάχων: ή διπλή περιεοτι- 
γμενη ότι Ζηνόδοτος γράφει μέγα άγέων. πρός τί δέ λυ- 
πούμενος έστήχει, άλλ’ οΰκ ίάγων χαϊ έπεγκελευόμενος τοϊς 
Τρωσϊν αφαιρεϊα&αι τόν νεκρόν; Α.

οί δέ έρΰσσασ&αι ποτϊ Ιλιον ήνεμόεσσαν
175 Τρώες έπι&ύουσι. μάλιστα δε φα ίδιμος "Εχτ ωρ 

έλχέμεναι μέμονεν κεφαλήν δέ έ &υμός άνώγει 
πήξαι ανά σχολόπεσσι, ταμόν&' απαλής από 

δειρής.
174: ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει 'Ιλιον 

αίπν & έλοντ ες, χαϊ τους εξής άπό τοΰ έλχεμεναι μέ- 
μονεν έ'ως τού πήξαι άνά σχολόπεσσι άνω μετατέ&ει- 
κεν (155). ό μέν ούν "Εκτωρ ούχέτι ταντην έχει τήν ορμήν, 
ως προείρηταΓ ή δέ 1Ιρις ώς πρός τό διεγειραι τόν ’Λγιλλέα 
ταύτα κελεύει, χαϊ ουδέποτε κατά το ουδέτερον λέγει"Ιλιον. Κ.

186 Ολυμπ ον άγάννιφυν: ή διπλή ότι ως όρος 
τόν Ολυμπον άγάννιφον λέγει (Ar. 168). Α.

191 οτεΰτο γάρ ‘ H φα ί στ οιο πάρ’οίσέμεν εντεα 
χαλά: ή διπλή ότι κατά διαίρεσιν (sc. πάρ οιοέμεν}. και 
το στεύτο αντϊ τού διωρίζετο. άναφέρεται δέ προς το στεύτο 
δέ διψάων έν τή Όδυσσεία (λ 583). AB. Ar. 106.

219 ότε τ ϊαχε σάλπιγξ: ότι αύτός οίδε σάλπιγγας, 
γρωμένους δέ τούς ήρωας ούκ εισάγει (Ar. 198, 348). ΑΒ.

222 όπα χάλκεον: άμέτρως ό Ζηνόδοτος όπα χαλ- 
χέην (cf. ad Τ 484), ου συνεϊς ότι παραπλήσιόν έστι το 
σγήμα τώ χ λυτός ‘Ιπποδάμεια [Β 742) χαϊ & έρμος 
άυτμή (h. in Mere. 110?). Α. Cf. ρ. 31.
230 εν&α δέ χαϊ τότ όλοντο δυώδεχα φώτες άριοτοι 

αμφϊ σφοϊς όγ^έεσσι χαϊ έ'γχεσιν.
230: η διπλή περιεοτιγμένη οτι Ζηνόδοτος γράφει έν- 

&αδε κούροι όλοντο δυώδεχα πάντες άριστοι οϊ- 
σιν έν βελέε σσ ιν. είσϊ δέ ούτε τή συν&έσει Όμηριχοί, 
ούτε το οίσιν βελέεσσιν ύγιώς εΐρηται τοϊς εαυτών, έδει γάρ 
τοϊς άλλήλων. Α.

236 κείμενον έν φέρτρω: ότι άπαξ το φέρτρον εστι 
δέ φορεϊον (Ar. 14). Α.
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247 πάντας γάρ έχε τρόμος: Ζηνοδοτος φόβος, 
κακώς, άγνοών ότι φόβος έστι κα&’ Όμηρον ή μετά δέους 
(cf. ad z/ 456) φυγή. διό ή διηλή (Ar. 89). Α.

259 χαίρεσκον γάρ εγωγε ϋοής έπι νηυσιν 
Ιαύων: έπαυλιζόμενος (Ar. 151). Α.

265 αλλά περί πτόλιός τε μαχή σετ α ι ήδέ γυ
ναικών: τούτο σημειωτέου πρός τό άμυνέιιεναι ώ ρ εσ
ύ ιν [Ε 486) καί οάρων ένεκα σφετεράων (7 327) ότι 
κάκεϊ γυναιξί λέγει. AV.

274 νύκτα μέν είν άγορή σθένος έξομεν: πρός 
το σημαινόμενον ότι εστι βουλευσόμε&α, τή βουλή κρατή- 
σομεν. Α. Schol. valde decurtatum est, certe έν excidit ante 
τή βουλή. Tantum apparet, duplicem vim vocabuli άγορή de
finitam fuisse quod non modo forum et concionem, sed etiam 
consilium significet. L.

283 ουδέ ποτ έκπέρσεί' πριν μιν κΰ νες αργοί 
εδονται: ή διπλή οτι τοιοΰτόν έστι τό λεγόμενον, πρότε- 
ρον αυτόν οί κύνες κατέδονται ή έκπέρσεί. και ούκ έστιν 
έλλιπής ό λόγος, ώσπερ ουδ' έπ' έκείνου τήν δ' έγώ ού 
λύσω, πριν μιν και γήρας έπεισιν {Α 29). Α.

287 η ούπω κεκορησ&ε έελμένοι ένδο&ι πύρ
γων: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει κεκο ρησ & ον, συγ- 
χέων τό δυικόν (cf. ρ. 15). Α.
291 πολλά δέ δή Φρυγίην και Μηονίην έρατεινήν

κτήματα περνά μεν ϊκει — 291: ή διπλή ότι έτέρα 
ή Φρυγία παρα τήν Τροίαν, και ότι έλλείπει ή εις, ϊν η 
εις Φρυγίαν (cf.p.26). Α. και Λυδία ούπω έκαλεϊτο.Ν.Ar.237

298 νύν μέν δόρπον έ’λεσ&ε κατά στρατόν έν 
τελέεσσι: ότι άντι τοϋ μή λύααντες τάς τάξεις(Ar. 152). Α.

317 γεϊρας έπ άνδροφόνους τέμενος στή&εσσιν 
εταίρου: αμφίβολον πότερον τάς εαυτού άνδροφόνους γεϊ
ρας ό 'Αχιλλεύς έπιΟείς τώ τού εταίρου στήνει ή τάς τού 
άνδροφόνου Πατρόκλου τώ ίδίω στηθεί, βέλτιον δέ το πρότε- 
ρον. AD. Scholia Aristonici et Nicanoris coaluisse videntur: v. 
proli, ad Nican. p. 109.

319 (leo) ω ρά &' υπό σκύμνους έλαφηβόλος άρ- 
πάση άνήρ: ή διπλή ότι ούτως τούς κυνηγούς καταγρηστι-
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κώς λέγουσιν οί ποιηταί (lege λέγει ο ποιητής, sc. έλαφηβό- 
λος clare h. 1. qui leonem petit L.). A.

ονδ' έμέ νοστήσαντα
331 δέξεται έν μεγάροισι γέρων ίππηλάτα Πηλευς

ουδέ Θέτις μήτηρ, άλλ' αυτού γαΐα κα&έξει: η 
διπλή οτι ουνεβίω ή Θέτιξ τώ Πηλει (Ar. 190) καί ότι ονκ 
άπεκόμιζον τά οστά τών τετελευτηκότων έπι ξένης εις τάς 
πατρίδας, η δέ αναφορά πρός τό ώς κ' όστέα παισίν έκα
στος οϊκαδ' άγη [Η 334, Ar. 197).

339 άμφί δέ σέ Τρωαι και Λαρδανίδες βα&νκολ- 
ποι: ουδέποτε τάς ' Ελληνίδας βα&υκόλπους φηαί. πώς ουν 
Ζηνόδοτος γράφει έσπετε νϋν μοι μοϋοαι 'Ολυμπιάδες, 
βα&υκόλποιΐ {Β 484). V. Fluxit ex Aristonico. Ar. 119.

341 (mulieres Trojanae) rag αυτοί καμόμεσ&α'. έκ 
παρεπομένου' οι γάρ κτώμενοι κακοπα&ονοιν. Α. Recepi 
quum propter rationem interpretandi έκ παρεπομένου (v. 5417), 
tum quia vocabulo κακοπα&ειν libenter utitur Aristonicus, v. c. 
in explicando οπεΰδειν et σπουδή Ar. 122.

351 έν δ ώτειλάς πλήοαν άλείφατο ς: ότι υπό μέν 
Ενφόρβου βέβληται ο Πάτροκλος, υπό ίέ ’ Εκτορος οντασται, 
καί ουλληπτικώς εϊρηκε πάντα τά τραύματα ώτειλάς (Ar.70). Α.

356 Ζευς δ Ηρην προοέειπε: ή διπλή ότι κατά τό 
σιωπώμενον έξ Ίδης ds’Ολυμπον παραγέγονεν (cod.γέγονεν) 
ο Ζευς, καί ου ξενιστεον όταν λεγη κατά συμπέρασμα. AV.

368 wg οί μέν τοιαντα πρός άλλήλους άγόρευον: 
κυρίως τό έν πλή&ει λέγειν άγορεΰειν, καί τό άλλήλους έπί 
πλήθους. ένταν&α δέ έπί δύο έταξε καταχρηστικάς. Α. 
Cod. ταντα pro ένταν&α. Corr. Lehrs. Ar. 151.

369 'Ηφαίστου δ' ικανέ δόμον Θέτις άργυρόπεζα: 
ότι έν Όλΰμπω τό χαλκεΐον Ήφαιστου, φηοί /οΰν(148) τήν 
μέν άρ' Ονλυμπον δέ. V. Ar. 186. Cf. Q ad & 274.

373 («ύρί) ο π εν δον τα' τρίποδας γάρ έ είκοσι πάν
τας έτ εύγε: η διπλή ότι τό σπενδοντα ένεργονντα (Ar. 122), 
καί ότι τό πάντας παρέλκει. Α.

376 όφρα οί αντόματοι ϋεϊον δυσαίατ αγώνα: ή 
διπλή ότι έγκεκλιμενως άναγνωστέον (sc. όφρα οί), ϊνα ή 
όφρα αντω. καί ότι &εΐον άγώνα λέγει τήν συναγωγήν τών 
θεών (Ar. 152). Α.
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378 οί ήτοι τόσσόν μέν ’έχον τέλος, ονατα δ ονπω 
δαιδάλεα η α ρέκε ιτ ο — 378: οτι έηι των παρα μι

κρόν τετελειωμένων όντως λέγει. ος τό μέν άλλο τοοον 
φοϊνιξ ήν {Ψ 504). τον δέ και άλλο τόσον μέν εχε 
χρόα (X 322). Α. οί δέ γλωσσογράφοι τόσον άντϊ τον σώμα 
(Ar. 44). V.

392 Ηφαιστε, πρόμολ' ώδε: ή διπλή ότι τό ώδε 
όντως ώς έχεις, ονδέν νπερθέμενος, καϊ έν Όδυσσεία (£218) 
ά μφίσταθ' όντως (leg. άμφΐπολοι στή&' οντώ}. Α. Ar. 84. 
405 αλλα Θέτις τε καϊ Ενρννομη ίσαν, αϊ μ έσάωσαν.

ή νυν ημέτερον δόμον ϊκει: πρός τό πρώτον νπήν- 
τησε. V. Ar. 13.

ό η λα τε η άν τα
413 λάρνακ' ές ά ργυ ρέην σνλλέ ξ ατ ο, οίς έπο- 

νείτο: ή διπλή ότι λάρνακα την κιβωτόν' νεωτερικόν γάρ 
όνομα η κιβωτός (Ar. 152). καϊ ότι έπονε'ιτο άντϊ τον ένηρ- 
γει (Ar. 87). Α.

416 δϋ δέ χιτων, ελε δέ σκήπτρον παχύ: η διπλή 
ότι ον παρέλκει τό παχύ, άλλά πρός τό έπερείδειν χωλόν 
όντα τόν "Ηφαιστον, περϊ ού φησι πέλωρ αιητον άνέοτη 
(410), ώς καϊ τό οτησαμένη μέγαν ιστόν {β 94). Α. Hoc 
adnotare ideo non superfluum duxit, quia epithetorum signifi
cationem nonnumquam delitescere identidem observaverat. V. 
ad Γ 352 et Σ 136.

421 αύτάρ ό ερρων (Hephaestus): ότι ερρων ον ψιλώς 
πορευόμενος, άλλα δια τήν χωλότητα έπαχθώς βαδίζων 
(Ar. 109). Α.

438 τόν μέν έγω & ρέψασ α φντόν ώς γοννώ 
ά λ ωής (Thetis loquitur de Achille): ή διπλή ότι καθ' Όμηρον 
ή Θέτις έθρεψε τόν Άχιλλέα, ον Χειρων ώς οί νεώτεροι 
(Ar. 190). Α.

κούρην ήν άρα οί γέρας έξελον υίες 'Αχαιών, 
445 τήν άψ έν χειρών ελετο κρείων Αγαμέμνων

ήτοι ό τής άχέων φρένας έφθιεν κτλ.
444—456: άθετούνται στίχοι ιγ, ότι σννήγαγέ τις τά 

διά πολλών είρημένα εις ένα τόπον, ώς έκεΐνα (^366) ώχό- 
μεθ' ές Θήβας ιερήν πολιν. διά δέ τών εξής έπιδεί- 
κννσιν ότι τε ό Πάτροκλος τελεντήσας άπώλεσε τά όπλα (ν.
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ad 461) καί πάρεστιν ετερα ληψομένη. διά μέντοι τούτων 
ονδέν αναγκαϊον λέγεται’ καί ψεύδος περιέχονσιν ’ ού γαρ 
ταΐς λιταϊς πειο&είς Όδνσσέως και Αϊαντος έξέπεμψε τόν 
Πάτροκλον, αλλ' νστερον έκονσίως ό Πάτροκλος κατελεησας 
την φ&οραν τών 'Ελλήνων ίκέτενσε δο&ήναι αντώ τον ' Αχιλ- 
λέως τά όπλα. Α.

νίεΐ έμώ ώκνμόρω δόμεν ασπίδα και τρνφάλειαν 
και καλάς κνη μίδας έπισφνρίοις άραρνίας,

460 και &ώρηχ' ο γάρήν οί, άπώλεσε πιστός εταίρος 
Ί'ρωσι δα μ εις' ό δέ κεϊται έπί χ&ονί &νμόν άχεύων. 
460 ο γάρ ήν οί: ή διπλή ότι καταλλήλως εϊρηκεν, ό 

γαρ ην αντώ άντϊ τον όν γάρ ειχεν’ καί ότι οί η&ετημένοι 
(444—456) περισσοί. Α. Utrum δ ad εταίρος retulerit (quod 
maluit Apollonius) an ad &ώρηκα (quod verisimilius), hac bre
vitate obscurum est. Sin autem ad &ώρηκα retulit, accepit 
σνλληψιν quandam (ut praeter loricam etiam cetera arma signi
ficentur) quo oratio mansit κατάλληλος. Quantae dubitationes 
fuerint de καταλληλία v. Apollon. constr. 90—92. L.

461: ή διπλή ότι εί προειρήκει ότι Πάτροκλος άνήρηται, 
ονκ άν έκ δεντέρον ελεγεν' καί ότι Τρωσίν αντί τού νπό 
Τρώων (cf. ρ. 24). Α.

470 φνσαι δ' έν χο ά ν ο ι σ ιν έείκοσι πάσαι έφν- 
σων: ότι το πάσαι παρέλκει’ διό ή διπλή. Α.

483 έ ν μέν γαϊαν ετεν^, έν δ' ο ν ρ α ν ό ν, έν δέ 
&αλασσαν: ότι Ζηνόδοτος ή&έτηκεν απο τούτον τον στί
χον τά λοιπά, άρκεσ&είς τή κεφαλαιώδει προεκ&έσει. Ομη
ρος δέ ονκ άν προετραγώδησεν τά κατά τάς φνσας , εί μή 
καί την τής ποικιλίας κατασκενήν εμελλε διατί&εο&αι. Α. 
492 ννμφας δ' έκ θαλάμων δαίδων νπο λαμπομενάων 

ήγίνεον άνά άστν — 492: ή διπλή ότι ή νπό άντι 
τής μετά, μετά δάδων’ Αρχίλοχος αδων ν π’ αύλητήρος. 
καί πρός τό άρχαϊον έ&ος, ότι οί ννμφίοι τάς ννμφας μετά 
δάδων περελαμβάνοντο. Α.

495 ανλοί φόρμιγγες τε: ότι έν&άδε μόνον καί έν 
τή 2£(12) μέμνηται αύλών (Ar. 198). Α. μόνον scripsit Lehrs. 
Herod. 455 pro μέν.

496 (mulieres) ί ατά με ναι &ανμαζον: η διπλή ότι 
θαύμαζαν έ&εωντο, ονκ έξεπλήττοντο (Ar. 149). Α.
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505 σκήπτρα δέ κη ρΰ κω ν έν χέρσ ε χον ήεροφώ- 
(οί γέροντες): οτι και οί δημηγοροΰντες και οί δικά-

ζοντες σκήπτρα έλάμ βανον. καί έν Όδυσσεία (β $7) στή δέ 
με σ^ άγορή, οκήπτ ρον δέ οί 'έ μ β αλε ysiQi (Ar. 198). Α. 
510 δίχα δέ σφιοιν ήνδανε βουλή (urbem op

pugnantibus)
ηέ διαπρα&έειν ή άνδιχα πάντα δάσασΰαι — 

510: η διπλή προς το άρχαϊον έ’&ος, ότι οί πολιορκού μενοι 
έξίστασαν τους πολεμίους έπιμεριζόμενοι τά κτήματα, Α.

519 άμφίς άριζήλω (deorum figurae)· λαοί δ' υπ 
όλίζονες η σαν’, ή διπλή ότι άπαξ κέχρηται τή λέξει, καί 
σημαίνει ολίγοι. Α.

531 είράων προπάροι&ε κα&ήμενοι: ότι είρας 
λέγει τάς αγοράς, οχηματίζων άπό τοΰ εϊρειν, ό έστι λέγειν. Α.

540 νεκροΰςτ άλλήλων έρυον κατατε&νηώτας: 
ή διπλή ότι έπί τών τοιουτων τόπων οί γλωσσογράφοι (Ar. 44) 
νεκρούς τούς νέους ύπέλαβον λέγεο&αι. Α.

550 έν δ' έτί&ει τ έμεν ο ς βα &υλήιον'. ότιτόνάπο- 
τετμημένον τόπον τέμενος λέγει. Α.

560 (mulieres) δεΐπνον έρί&οισιν λεύκ' άλφιτα 
πολλά παλυνον·’ ή διπλή ότι δεΐπνον τό υφ’ ημών άριστον 
(Ar. 132), καί ότι ερι&ος πάς ο μισ&οϋ έργαζόμενος. Α.

570 ί μερό εν κ ι & ά ρ t ζε, λινόν δ' υπό καλόν άει~ 
δεν: παρά Ζηνοδότω λινός δ υπό καλόν άειδε. ό (Ιέ 
Όρίσιαρχος βούλεται μή τήν χορδήν λέγεσ&αι, άλλά γένος 
τι ύμνου τόν λινόν, ώσπερ εί ελεγε παιάνα ηδεν ή τι τοι- 
οΰτον. διό ή διπλή. Α.

(duo leones taurum tenebant)
τώ μέν αναρρήξαντε βοός μεγαλοιο βοείην

583 εγκατ α καί μέλαν α ί μα λ α φ ΰσ σ ετ ον’ οί δέ νομήες 
αύτως ένδίεσαν τ αχέ ας κυ να ς οτρυνοντες.
583: ή διπλή ότι χρόνος ήλλακται' το γάρ λαφύσσετον 

λαφνσοονσιν, παρείληπται ομοιον τώ λαού ά π ο τμήξαν τ ε 
διωκετον [Κ 364). Λ. Cf. ρ. 4.

584: ή διπλή οτι Ζηνόδοτος γράφει ούτως, ού νοήοας 
οτι τό αυτως (edd. αύτως] έοτί κενώς καί προς ονδέν, διά 
τό είδωλα είναι. Α.

590 έν δέ χορον ποίκιλλε περικλυτος α/ιφι-
19
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γνήεις:
γορευόντων. Α.

Σ. Τ" 
τον τοπον χορον εϊρηκεν ον τό σύστημα των

593 ήΐ&εοι καί παρθένοι άλφεσίβοιαι —
595 τών δ αί μέν λεπτά ς ο&όνας έ'χον —
597 καί ρ αί μέν καλάς στεφάνας εχον, οί δέ χιτώνα ς 

εΐατ ένννήτους, ήκα στίλβοντας έλαίω.
593. Dixerat quare virgines dicantur άλφεσίβοιαι: Λ 244. 

Unde fluxerunt haec: έντιμοι καί διά τήν εν μορφιάν βοας 
ενρίοκουσαι έδνα" θρέμματα γάρ τό παλαιόν έδίδοτο προ 
γάμων δώρα. Α.

595: ή διπλή ότι ουνή&ως πρός τό δεύτερον πρότερον 
άπήντηκεν (Ar. 13). Α.

597. 598: ά&ετοΰνται οι δυο, ότι ουδέποτε μάχαιραν 
είπε τό ξίφος, άλλως τε καί ον πρέπον γυρεύοντας μαγαί- 
ρας έ’χειν (Ar. 98). ούτοι δέ ονδέ παρά ' Λριστοφάνει ησαν. 
Α. Αη παρά ' Λρ. ούδέ ήσαν? Fortasse tamen excidit aliquid 
post οντοι δέ.

χορόν περιίστα& όμιλος 
τερπόμενοι" [/««τοι δέ σφιν έμέλπετο &εϊος αοιδός 

605 φορμίζων]" δοιω δέ κυβιατητήρε κατ αυτούς —
604: ή διπλή ότι πρός τό οημαινόμενον άπήντηκεν, 

όμιλος τερπόμενοι (cf. ρ. 16). Α. Verba inclusa delevit Ari
starchus , (Athen. 181 C. Cf. ad y/ 474) et desunt in Veneto. 
Reposuit Wolfius, v. praef. ad Iliadem p. lxxxvii not.

614 αντάρ έπεί παν&'όπλα κάμε κλντός άμφι- 
γυηεις: τά πολεμιστήρια όπλα έκάλεοεν ομοίως ήμϊν νϋν 
(Ar. 152). BV.

616 παρ Ούλύ μπου νιφόεντος. Diple fuit propter 
epitheton: Ν 745.

ΕΙΣ ΤΗΝ Τ.

8 τέκνον έμόν, τούτον μέν έάσομεν: ή διπλή 
ότι έάσομεν αντί τον έασωμεν. Α. Cf. ρ. 13.

10 τννη — δέξο: σημειοννταί τινες οτι δωρικόν τό 
τύνη (ν. Ζ 262). Α.
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Μν ρ μ ιόόνας ό' «ρα ηάντας έλε τρόμος, ονόέ τις 
ετλη

15 άντην είσιό έειν, άλλ' ετρεοαν.
14 : η όιηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόόοτος γράφει ελεν 

φοβος. κα& "Όμηρον όέ έοτι φόβος ή φνγή (Ar. 89). Α.
15 ετρεοαν· η όιηλή οτι έλέγχεται Ζηνόόοτος γράφων 

ελεν φοβος. Α. το γάρ τρέοαι άηό τού τρόμον. Haec ul
tima Aristonici non sunt, cui τρέειν ex more Homerico est 
φνγεϊν. Ille hoc voluerat, nunc demum per ετρεοαν fugam 
indicari, nondum antea sed ibi naturali ordine recte tremorem. L.

21 μήτερ έμή, τά μέν όηλα &εός ηόρεν οί' εηι- 
εικές: οηλα μέν ηάντα κοινώς τά σνντελονντα εις χρείαν 
τινά' ννν όέ τά ηολεμικά φηοϊν. Β. Fluxit ex Aristonico. 
Cf. Ar. 152.
25 μνϊαι κ a όόν ο aι κατά χαλκοτνηονς ώτειλάς 

(Patrocli)
«ΰλα£ έγγείνωνται.
25 : σνλληητικώς εϊηε ηάοας ώτειλάς (cf. ad Π 807). BV. 

Ar. 70.
26 : ή όιηλή ότι έν τοΐς Ζηνοόότον έγγείνωνται όιά 

τον ι γέγραηται (i. e. έγγίνωνται]' όεϊ όέ ονν τώ ~έ' έοτι 
γάρ έγγεννηοωσιν" ονκ έλεαίρεις άνόρας, έηήν όη 
γεινεαι αντός (ν 202), ό έστι γέννησης. Α.

34 αλλα ον γ' εις άγορην καλέοας ήρωας ' Αχαιού ς: 
ή όιηλή ότι ηάντες ήρωες έλέγοντο ονχ οί βασιλείς, ώς 
Ιατρός. Α. Ar. 108.

39 (ambrosiam et nectar) οτ ά ξε κατά ρινών: σνλληητι
κώς έηί τής άμβροοίας (ν. ad 347). V.

42 καί ρ οϊ ηερ τό ηάρος γε νεών έν άγώνι μέ- 
νεσκον: τό ά&ροισμα τον νανοτά&μον (Ar. 152). Α.

45 καί μην οί τότε γ' εις άγορην ’ισαν, ον νεκ ’Λχιλλενς 
έξεφάνη, όηρόν όέ μάχης έηέηαντ αλεγεινής.
45: ή όιηλή ότι τής νηό Ιλιον στρατιάς ηγείτο ό'Λχιλ- 

λίυς καί ηρό τον μηνϊοαΓ όια ννν ηάλιν αηοκαΟίοταται η 
ηγεμονία. Α. Lehrs. Ar. 178: „videtur pertinere ad ^54 ubi 
physicorum somnia explodenda erant, cf. schol. BL. ad ^53.u 
Sed non debebat offendere Lehrsius in verbis τής νηαί&ρον 
στρατιάς, cujus dux Achilles esse dicitur in BL ^54. Signi-

19*
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ficatur enim exercitus aperto Marte pugnans oppositus ei qui 
castris tenetur: v. Stephani Thes. ed. Paris. — V ad J2 658: 
όρχδί γάρ (Achilles) τής ΰπαί&ρου. Hoc explicat Eustalh. 390, 
19: Άχιλλεΰς μέν ήρέ&η πολέμαρχος, οί βασιλείς δέ περί 
τόν ναΰοτα&μον έμενον, ϊνα οί μέν οτενοχωρώσι τονς Τρώας, 
ό δέ τά πέριξ ληίζηται. Cf. eundem 657, 36. 718, 51. 740, 
62. 759, 55. 1459, 20.

48 Τυδεΐδης τε μενεπτ όλεμος καϊ δ'ιος Οδυσσευς, 
49 εγχει έ ρειδομένω' έτι γάρ εχον ελκεα λυγρα’ — 
51 αΰτάρόδεύτατοςήλ&ενάναξ άνδρών 'Αγαμέμνων.

49: ή διπλή ότι ουλληπτικώς είρηκεν’ ό γάρ Αιομήδης 
μόνος τόν πόδα τετρωμένος (y/376) υπέρεισμα έχει το δόρυ, 
ό δέ Αονύοιος (Ar. 8) τό οημειόν φησιν, ότι οίον κτλ. Α. 
Quae leguntur inde ab ότι οϊον neque intelligimus nec puta
mus Aristonici esse.

51: ή διπλή ότι δεΰτατος άπο τοΰ δεΰεο&αι ο έσχατος' 
τό δέ δεΰεο&αι ένδεϊν έστί. προσυνήχ&η δέ τό πλή&ος υπ 
Άχιλλέως. Α. Cf. ad Ψ 248.

τώ κ οΰ τόσοοι 'Αχαιοί όδάξ ελον άσπετον οΰδας 
62 δυο μενέων υπό χερσίν, έμεϋ άπομηνίσαντος: η 

διπλή ότι άντι τοΰ υπό γειρών (cf. ρ. 23). καϊ ότι περισσή 
ή άπο πρό&εσις, άντϊ του μηνίσαντος (ρ. 27). Α.

67 νϋν δ’ ήτοι μέν εγώ παύω χόλον, ουδέ τΐ με χρή 
άσκελέως αίεί μενεα ινέμεν.
67 . 68: ή διπλή ότι άντιπέφρακε τή μήνιδι τον χολον 

(Ar. 138). Α.
68 μενεαινέμεν: ότι νΰν άντϊ τοΰ &υμοϋσ&αι. Α.
71 (Τρώων πειρήσομαι) αϊ κ έ&έλωσ έπϊ νηυσίν 

ίαΰειν: η διπλή ότι το ιαΰειν οΰκ εοτι νΰν κοιμάο&αι άλλ 
έπαυλίζεο&αΓ ώς και εγώ πολλάς μέν άύπνους νύ
κτας ϊαυον (7 325 — Ar. 151). καί ότι άντϊ τού αϊ κ 
έ&έλοιεν (cf. ρ. 12). Α.
76 τοιοι δέ καί μετέειπεν άναξ άνδρών 'Αγαμέμνων 

αυτό&εν έξ εδρης, οΰδ' έν μέσσοιοιν α ν α στ ά ς.
77: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος τούτον μέν ούκ έγραφε, 

τον δέ προ αΰτού μόνον ούτως, τοΐσι δ' ανιοτάμενος 
μετέφη κρείων 'Αγαμέμνων. ό δέ Αγαμέμνων οΰκ 
έρ&ός δημηγορεί διά τήν τοΰ τραύματος αλγηδόνα' διό έπι- 
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φέρει ύποτιμώμενος, καλόν 
ως d-ηλονότι καθύμενος. Α.

Τ.
μέν έοτιν έστώτα δημηγορε'ιν·

έσταοτος μέν καλόν άκονειν, ουδέ έοικεν
80 ν ββάλλειν’ χαλεπόν γάρ έπιοτ α μένω περ έοντι.

80: ή διπλή ότι τό νββάλλειν έστιν νποβάλλειν ’ χαλε
πόν έοτιν έτέρω νποβάλλειν τόν λόγον, όν ανιός τις είπεΐν 
βούλεται, καν ότι μάλιοτα επιστήμων τις γ (cod. έπιτιμών 
τις ήν). Α. Cf. Eustalh. 1171, 62.

85 πολλά κι δ ή μοι τούτον Αχαιοί μύθον ίειπον 
καί τέ με νεικείεοκον — 85: σημειούνταί τινες (sc.

ότι ούτως έξενήνοχεν) ως άν λεγόντων τινών ότι ήδίκησεν 
άφελόμενος τήν Βρισηίδα. Α. Hic locus igitur ob eandem 
causam notatus ac ceteri quibus aliquid ώς γενόμενον λέγει, 
γινόμενον δέ ον παρέστησεν. Nam praeter Thersitem Aga
memnoni hoc objicientem induxit neminem. Exemplis hujus rei 
allatis a Lehrs. Ar. 13 et 356 adde Ariston, ad B 553 K 216 
571 A 506.

94 αλλά άρα ή γε (Ate) κατ άνδρών κράατα βαίνει 
βλάπτουο' άνθ ρώπονς" κατά δ’ ονν ετερόν γε 

πέδησεν.
95 : άθετειται ώς περισσός και κακοσύνθετος' τί γαρ 

άλλο δύναται ποιεϊν ή ' Ατη ή βλάπτειν; ονχ ύγιώς δέ ουδέ 
τό ετερον τέτακται' έδει γάρ άλλον· βιάζονται δέ τινες τόν 
'Αγαμέμνονα λέγειν έφ εαυτού και τον 'Αχιλλέως' καθολι
κός δέ έστιν ό λόγος, κοινότερου γονν είπών έπϊ τόν ήγε- 
μονικώτατον Αία ανήλθεν (ν. 95). καϊ όλως παρώδηται 
έκ τών Αϊτών (Ζ 507)· βλάπτονο' ανθρώπους' οί δ' 
έξακέονται ο π ΐ σ ο ω. Α.

97 Ηρη θήλυς έονσα: ή διπλή οτι ούτως σχηματίζει 
θ ήλυς ώς πήχυς ’ άφ ον πίπτει θήλεας ώς πήχεας (cf. ad 
Ε 269). Α.

100 ήτοι ό (Jupiter) εύ χό μ ε ν ο ς μετέφη π ά ντ εσσ ι 
θεοΐσιν; ότι τό ευχόμενος σαφώς έστιν ανχώμενος. V. Ar. 150.

ος π άντ εσ σ ι περικτ ιόνεσσ ιν άνάξει,
105 τών άνδρών γενεής, οϊ θ' αίματος έξ έμεν είσίν.

105 τών: τούτων’ λείπει δέ τό τών άρθρον, ώς τό εϊ
νεκα τής αρετής έριδαίνομεν {β 206) ϊν ή τής γενεής 
τούτων τών άνδρών. Β. Cf. ρ. 30. Hoc non integrum est.
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ότι τό εξής έστίν, οίς τό αίμα έξ έμοϋ έστίν, ονγϊ οϊ 
αϊματος έξ έμοϋ εϊσίν’ έπεϊ καν ή ούναρθ ρος έκειτο. Α. 
Fortasse etiam sequentia ab Aristonico sunt: ο&εν και εξής 
φησί (111) τών ανδρών οϊ οής έξ αϊματος είσι γενέ- 
&λης. Sed ultima [οίς τό αιμά έστιν έκ σοι) huc non perti
nent. Ceterum πρός ένίων καϊ τό οϊ &' αϊματος έξ έμεϋ 
είσί διά τοι ό έγράφετο , εί (1. ϊνα) μή δοξη το αϊματος 
πλεονάζειν. Apollon. pron. 137. Sed έμεϋ recte habet, constr. 
164, 21.

114 ρίον Ο ϋλϋμποιο: πρός τά περϊ τοϋ Όλυμπον. 
Α. Ar. 169.

115 '/Ιργο ς 'Λ^αιικόν’ ή διπλή ότι τήν Πελοπόννησον 
Λργος Άγαϊκόν λέγει, τήν Θεσσαλίαν δε 'Νργος Πελασγι
κόν. Α. Αγ. 233.
118 έκ ό? άγαγε προ φοως δέ καϊ η λιτό μην ον έόντα,

' Λλκ μήνης δ' άπέπανσε τόκον, σγέϋε β είλει&νίας. 
αυτή δ' άγγε λέονσα Λία Κ ρον ί ων α προ σηΰ δα.
118: ή διπλή ότι νϋν νγιώς γράφεται οϋν τή προ&έσει 

πρό φόως’ πρό γάρ τών μηνών τών κα&ηκοντων έγεννήβη, 
διό ήλιτόμηνος. ό δέ Ζηνόδοτος και επ' άλλον όντως γρά
φει [Π 188 ubi ν.). Α.

119: ή διπλή ότι τάς ωδίνας είλει&νίας έφη. Α. Ar. 184.
120: ή διπλή ότι ιδίως άγγελεονσα π ροσηΰδα’ έχρήν 

γάρ αγγελεονσα ήκε καϊ προσηνδα. Α.
Eadem manu recentiori recentioribus itidem quatuor mem

branis adjectis, Codex suppletus est a v. 126 usque ad v. 326. 
Villoiso. Unde et hic scholia A desunt.

227 πότε κεν τις άναπνενοειε πόνοιο: τοϋ έν πο
λεμώ έργον. Β. Ar. 87.

239 Φνλείδην τε Μέγητα. Falso Zenodotus Φνλείδην 
τε Μέγην τε. V. ad Κ 175 Ν 692. L.

246 επτ , ατάρ ογδοάτην Βρισηίδα καλλιπάρηον: 
Ζηνόδοτος εξ, άτάρ έβδο μάτην, τον ποιητοϋ λέγοντος, 
δώσω δ' επτά γνναΐκας Λεσβίδας [I 128 cf. ad 1 638). 
ή δε Βρισηϊς Λυρνηοσ'ις ήν. Ν.

252 'Ατρείδης δέ έ ρνσσ ά μεν ο ς χεί ρεσσι μ άχα ι ραν: 
μάχαιραν τήν παραξιφίδα (cod. περιξ.) BL. Ar. 98.

327 εϊ πον έτι ζώει γε Νεοπτόλεμος ϋ εο ειδής.
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Hunc versum Aristarchus obelo notavit, qua de re v. schol.
Didymi, cl. Ar. 358.

342 τέκνον έμόν, δ ή πάμπαν άποίχεαι άνδρός 
έήος: ή διπλή οτι Ζηνόδοτος γράφει έοΐο. τούτο δέ παρά 
το πρόσωπόν έστιν. Α.

αλλ ϊ&ι οι νέκταρ τε καϊ ά μ β ροσ ί ην ερατεινήν 
347 στάξον ένί στή&εσσι: ή διπλή ότι κατ άμφοτέρων 
τό στάξον, τής αμβροσίας καϊ τον νέκταρος" ή γάρ άμβρο· 
οία έοτι ξηρά τροφή. Α. Ar. 193.

361 ϋώρηκές τε κραταιγύ αλοι: ή διπλή ότι οι 
κραταιοϊ κατα τα γναλα καϊ κύτη καϊ κοιλώματα, [άηό de 
μέρους οί όλοι κραταιοϊ *] γναλον γάρ παν τό κοϊλον τον &ω- 
ρακος. Α. καί significat id est. Inclusa aliena sunt. L. Cf. Ar. 114. 
365 τοϋ καϊ οδόν των μέν καναγ^ή πέλε, τώ δέ οί όσσε 

λαμπέο&ην ώς εϊ τε πνρός σέλας, έν δέ οί ητορ 
δνν άχος άτλητ ον' ο δ' άρα Τρωσϊν μενεαίνων 
δνσετο δώρα &εού, τά οί α Ηφαιστο ς κάμε τευχών·
365—368: ά&ετοϋνται στίχοι τέσοαρες' γελοΐον γάρ τό 

βρυχάσ&αι τόν Ήχιλλέα, ή τε συνέπεια ούδέν ζητεί διαγρα- 
φέντων αυτών. 6 δέ Σιδώνιος η&ετηκέναι μέν τό πρώτον 
φησιν αυτούς τόν Λρίσταρχον (ita jam Bekk. pro αυτών τούς 
αριθμούς}, ύστερον δέ περιελεΐν τονς οβελούς, ποιητικόν νο- 
μίσαντα (cod. άς) τό τοιοΰτο. ό μέντοι Ήμμώνιος έν τω 
περϊ τής έπεκδο&είσης διορ&ώσεως ονδέν τοιοΰτο λέγει. — 
διπλήν δέ προσ&ετέον τώ δνν άχος άτλητον, ό δ' άρα 
Τρωσϊ μενεαίνων, ότι το μενεαίνων ννν &υμον μένος 
σημαίνει. Α. Ar. 362. — Hoc totum posuimus, quamvis Di
dymi sit usque ad διπλήν. Nam Aristonicus sine dubio eas
dem atheteseos causas attulit, quarum exscribendi compendium 
fecit epitomator.
380 (Cetera arma jam sumsit Achilles) περϊ δέ τρυφάλείαν 

ά είρας
κρατϊ &έτο βριαρήν—380: ότι άναλαβών τήν ασπίδα 

μετά ταντα έπϊ πάσι τήν περικεφαλαίαν τί&ησιν. Α. Ar. 195. 
382 ιππονρις τρνφάλεια' περισσείοντο δ' ε&ειραι

χρύσεαι — 382: ϊππουρις καταχρηστικώς' ού γάρ τοι- 
αύτη ήν (cf. Σ 612). Β.

384 πειρή&η δ' εο αντον έν εντεσι δϊος ' Λχιλλεύ ς:
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ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει έον αυτόν· σνγχεί δε το 
ονναρθρον άντι άπολελυμένου λαμβάνων. Α.

387 {εγχος} βριθν μέγα σ τ ι β α ρ ό ν’ το μέν ον δν- 
νατ άλλος Ήχαιών κτλ.: άθετούνται στίχοι τέοοαρες, 
ότι έκ τού Πατρόκλου οπλισμού [Π 141) μετάκεινται. η δέ 
περιεοτιγμένη διπλή, ότι ένταύθα μέν αντονς Ζηνόδοτος 
καταλέλοιπεν, έπι δέ Πατρόκλου ήθέτηκεν. έκεΐ δέ αναγ- 
καίως λέγονται, ϊνα γνώμεν διά τί ονκ ελαβε τήν μελιάν. Α.

392 Λυτ ο μέδων τε και 'Λλκ ιμ ος: η διπλή ότιτον 
Λλκιμεδοντα [Π 197) νΰν "Λλκιμον λέγει. Α.

400 Ξάνθε τε και Βαλϊε, τ ηλε κλυτ ά τέκνα Πο- 
δάργης: σημειούνταί τινες ότι έντεύθεν ή διασκευή (Ar. 
351) τον τεθρίππου πεποίηται Ξάνθε τε και ϋν Πόδαργε 
(Θ 185). Α. Et quod hinc apparet Ποδάργην esse nomen pro
prium, unde refutatur lectio Zenodotea "^ρτιν/α πόδαργος /7150.

402 έπεί χ έώμεν πόλε μ οι o' ότι δασυντέον τό έώ- 
μεν’ εστι γάρ άδην έχωμεν , κορεσθώμεν. Α. Nisi potius He- 
rodiani est (v. Lehrsii ed.). Apoll. lex. έώμεν κορεσθώμεν. 
Did. Λ7 315 έάοουοι ο έστι κορέοουοι.

407 ανδήεντα δ' ’έθηκε (equum) θεά λευκά) λεν ο ς 
Ήρη'. αθετε'ιται ώς περιττός και έναντίον έχων’ έπιφερει 
γάρ (418) ώς άρα φωνήσαντος Έριννες εσχεθον αν- 
δήν, ώς δηλονότι καϊ παρασγοΰσαι. τοιοντος γάρ ό ποιητής’ 
τόν μέν άρίζηλον θήκεν θεός ώσπερ (sic) έφηνεν. 
{Β 318). Α.
415 νώι δέ καί κεν άμα πνοιή Ζεφν ροιο θέοιμεν

ήν περ έλαφροτάτην φάσ έ μ μεν αι' άλλά σοϊ αύτώ 
μορσιμον έστι θεω τε καϊ ανέρι ιφι δαμήναι.
ώς άρα φωνήσαντος Εριννες έσχεθον αυδήν.
416. 417: άθετούνται στίχοι καϊ ουτοι οϊ δύο, ότι ούκ 

αναγκαίοι είσιν’ οϊδαμεν γάρ ότι ή πνοή έλαφροτάτη έοτί. 
τό δέ και προσθεΐναι φασίν ώς άπό ιστορίας έστι παρειλη- 
φότα άγνοονμενον τι, καϊ άπίθανον ϊππον λέγειν φασίν 
ώσπερ άνδρα πολυίστορα. Α.

418: ή διπλή πρός τήν άθέτησιν τού ανδήεντα δ" 
έθηκεν' εί γάρ ή "Ηρα παρέσχε, καϊ έπισχειν ώφειλεν, ονχ 
αϊ Έρινύες· Α.
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ΕΙΣ ΤΗΝ Τ.

Ζευς δέ θέμιοτα κέλευσε &εονς άγορην δέ κα- 
λ'εσσαι,

5 κράτος άη Ουλνμη ο ιο ηολυητνγον.
4 : η διηλή οτι ουκ άγγέλω (potius οϋγ ως άγγέλωί) κε

λεύει κα&αηερ Ιριδι, αλλα τώ τάς αγοράς διαλϋειν και ηά
λιν σννάητειν. Et sine dubio citavit β 69, qui locus affertur 
in BV. καϊ ότι άντϊ τοϋ Θεμιοτι (cf. ρ. 24). Α.

5 : ή διηλή ότΓΟλυμηος όρος' διό ηολνητυγος (Ar. 169). Α.
7 ο ντε τις ονν ηοταμών άηέην, νόσφ ΊΙκ εά

ν οΐο' η διηλή ότι ηοταμόν, ον θάλασσαν τόν ΙΖκεανον 
ηαραδίδωσι (qui ceterorum fluviorum fons est Φ 195). A. ov 
scr. pro καί Ar. 176.

11 ξεοτής αΐ&ονσησιν εν ί ζα ν ο ν (ita Ven.): ή διηλή 
ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει έφίζανον. αί δε αϊ- 
{έονσαι ονκ είοϊ θρόνοι ή κα&έδραι, ϊνα λέγη έφίζανον, άλλα 
οτοαϊ και οτνλωταϊ εδραι, ή τοηοι νφ ήλιου καταλαμηό- 
μενοι. ΝΝ.

13 ώ ς οί μεν Λ ιός ένδον άγηγέρατο: ή διηλή ότι 
Ηιος ένδον εϊρηκε τοηικον έηϊρρημα άντϊ τής εν ηρο&έσεως’ 
&έλει γάρ είηειν εν Λιός, ως εϊοω άλός ενρέα κόληον 
{Φ 125). Α. Cf. ρ. 28.

33 Ηρη μεν μετ' αγώνα νεών καϊ Παλλάς 
Ά&ήνη κτλ. Hinc deorum nomina mutuatus est is qui fecit 
versus rejectos O 212 sqq.

40 Λητώ τε Ξάνθος tt: ή διηλή ότι οϋ ηροδιαου- 
στήσας τον αντον ηοταμον Ξάνθον καϊ Σκάμανδρον όντα 
ηροκατακέγ^ρηται τή τον Ξαν&ου ονομασία, ως ηαραδεδομέ- 
νοις δηλονότι γρώμενος καϊ ουκ αυτός ηλάσσων τά ονόματα. Α.

αυτάρ εηεϊ με&' όμιλον Ολυμ η ι ο ι ήλυ&ον άν- 
δρώ ν,

48 ώρτο δ' ερις κρατερή λαοσσόος, ανε δ' 'Λ&ήνη: 
ή διηλή ότι ό δέ σύνδεσμος ηερισσός έστιν έν τώ ανε δ' 
'Λ&ήνη (cf. ρ. 33). Α.

53 ηάρ Σιμόεντι &εών έηϊ Καλλικολώνη: ή 
διηλή ότι τόηος όντως καλείται έηϊ τής Ίδης, &εών Καλ-
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λικολωνη. ου δεόντως ούν τινες άνέγνωοαν Ό'ίων αντί 
τοΰ τρέχων. Α.

58 γαΐαν απ ε ι ρε σ i ην όρέω ν τ αίπ ειν ά κά ρηνα: 
ή διηλή ότι διέστειλε τής γής τά όρη, ως έκεϊ γαία δ 
ετι ξυνή πάντων καϊ μάκρος Ολυμπος {Ο 193). Α. 
Ar. 169.

65 ομερδαλέ' εν ρώ εν τ α (οικία Αϊδου} τά τε στυ- 
γέουοι &εοί περ. στυγέουοι hic significare μ ισονοτ. 0183. L.

67 ήτοι ό μεν γάρ έναντα Ποσειδάωνος άνακτος 
ϊστατ Απ άλλων Φοίβος, εχων ιά ητερόεντα, 
άντα ό’ Ένυαλί οιο &εά γλαυκώπ^ς Ά&ήνη.
68: ή διηλή ότι πυκνώς κατά τόν τόπον πρός τό δεύ

τερον πρότερον άηήντηκεν (Ar. 13). άρξάμενος γάρ άπ' 
' Αχαιικοΰ &εοΰ, και αντιτάξας τούτο) Τρωικόν Όεόν, πάλιν 
από Τρωικού ήρκται κατά τό δεύτερον ζυγόν· Α.

69: Ένυάλιος ό 'Αρης έπι&ετικώς κα'ι ούχ έτερος &εός. 
Β. Ar. 181.

74 όν Λαν^ον καλέουσι &εοί, άνδρες δέ Σκα- 
μανδρον: ή διπλή ότι τό διφορούμενου τής ονομασίας νΰν 
συνέστησεν (cf. ad Θ 560). Α.

79 Αινείαν δ' ί&ύς λαο σ ο ό ο ς ώρσεν 'Απόλλων: 
ότι άντι τοΰ επ' ευθείας και κατ εναντίον. Α. Ar. 103.

84 (άπειλαί) άς Τρωων β α σιλε ν σ ι ν νπίσχεο οί- 
νοποτάζων' ή διπλή ότι περί τόν οίνον ai καυχήσεις γί
νονται, προς τήν αΰέτησιν τον εσ&οντες κρέα πολλά 
(Ο 231). βασιλείς δέ καϊ τούς κατά μέρος άρχοντας λέγει* 
δώδεκα γάρ βασιλήες άριπρεπέες κατά δήμον 

390). Α. Ar. 121.
99 τον γ' ι&ύ βέλος πέτετ, ονδ' απολήγει, i. e. 

εις εν&ύ Φ 169.
107 ή μέν γάρ (Venus) Αιός έσ&', ή δ' έξ αλίοιο 

γέροντας (Thetis): σεσημείωται πρός τονς εξής άκαιρον γε
νεαλογίαν έχοντας (205)" καϊ ότι έκ Αιός ή 'Αφροδίτη κα&' 
"Ομηρον. (Ar. 181). Α.

109 λευγαλέοις έπ έεσσιν: ότι λευγαλέοις ον διύγροις 
ώς οί νεώτεροι, άλΧ όλε&ρίοις, παρά τόν λοιγόν.Κ. Ar. 113.

114 ή δ' άμυδις στήσασα &εονς μετά μΰ&ον εει- 
πεν’. ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει &εονς
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ρεΐα ζωοντας, έξ ον φανερός έοιι κατά το περιοπωμενον 
ανεγνωκώς ή ό' άμυδις, ϊν ή έ'φη, ώς , εκεί ή και κυα- 
νεηοιν {Α 528). ήγνοηκε δέ οτι επί τισι προειρημενοις 
τίθεται παρ Όμήρω τό ή, ονκ έν αρχή λόγον· Α. In iis 
quae disseruit Lehrsius de hac re Ar. 104. duos locos trans
misit quos attulit postea qu. ep. 286, not. (J2 643 σ 356). 
Praeterea fugit eum ή cum participio conjunctum λ 475 ρ 
εν γιγνώσκων et cum substantivo X 77 ή ρ ό γέρων. Cf. 
Lachmann Betr. iib. die Ilias p. 81, 82.
125 πάντες δ Ούλνμποιο κατή λθ ο μεν άντιόωντ ε ς 

τήσδε μάχης, ϊνα μ ή τι μετά Τρώεοοι πάθησιν 
σήμερον' νοτερον άντε τά πείθεται άσοαοίαΐσα 
γεινομενω έπενησε λίνω, ότε μιν τόκε μήτηρ.
125: εως τοΰ γεινομενω έπένησε (128) αθετοϋνται 

στίχοι τέσσαρες, ότι τουναντίον ό Ζευς λέγει, εί γάρΆ χιλ- 
λενς οιος έπι Τρώεσσι μαχεϊται, ουδέ μί νυν θ' έξουσι 
(26), και σώζει μάλλον τήν Άχιλλέως αξίαν, ή δέ "Ηρα φησι 
τους θεούς κατεληλυθέναι, όπως μη πάθη τι υπό τών 
Τρώων ό Αχιλλεύς. Α. Et asteriscus fuit ad V. 128, qui suo 
loco positus est J2 210.

138 εί δέ κ 'Άρης άρχωσι μάχης η Φοίβος Απόλ
λων'. η διπλή ότι Ζηνόδοτνς γράφει άρχησι. ό δέ Ομη
ρος τό κατ άμφοτέρων τών ονομάτων τιθέμενου ρήμα εϊωθέ 
ποτέ, τό ετερον προτάξας όνομα, μεταξύ τάσσειν ήχι 
ροάς Σιμόεις ουμβαλλετον ηδέ Σκ ά μ α ν δ ρ ο ς (2?744) 
καϊ ένθα μέν εις Αχέροντα Πυριφλεγ έθων τε 
ρέουσι Κώκυτ ο ς τε (κ 513). καϊ τούτω πεπλεόνακεν 
Αλκμάν, διο καϊ Αλκμανικόν καλείται, ονχ ότι πρώτος 
αύτώ έχρήσατο. Α.

147 (murus Herculis exstructus) όφρα τό κήτος ύπεκ- 
προφυγών άλέαιτο: η διπλή ότι όντως εϊρηκε ούν τώ 
άρθρω τό κήτος ώς παραδεδομένης τής ιστορίας τής περϊ 
τοΰ κήτους. Α.

166 άγ ρό μ εν ο ι, πάς δήμος: ή διπλή πρός τό σχύ]μα 
ότι δήμος άγρόμενοι, έπεϊ ό δήμος έννοιαν πληθυντικήν 
έχει. Α. Cf. ρ. 16.

ή σε γε θυμός έμοι μαχέσαοθαι άνώγει 
180 έλπό μεν ον Τρώεοσιν άνάξειν ιπποδα μοι σιν
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ον τοι τούνεκα γε Πρίαμος γέρας έν χ^ρί &ήσεΓ 
είσίν γαρ οί παϊδες, ο δ εμπεδος ονδ' αεσίφρων. 
ή νν τί τοι Τρώες τέμενος τάμον εξοχον άλλων, 

185 καλόν φυταλιής καί άρον ρης, οφρα νέμηαι
αϊ κεν εμέ κτείνης;χαλεπώςδέ α εολπ α τ ό ρέξειν. 
180: α&ετοΰνται στίχοι ζ', ότι εντελείς είοί τή κατασκευή 

καί τοϊς νοημαοι, καί οί λόγοι ον πρέποντες τώ τον 'Ίχιλ- 
λέως προσώπω. Α.
195 άλλ' ού ννν έρνεσ&αι όίομαι, ως ένι &υμώ 

βαλλεαι' αλλά σ έγωγ' αναγω ρήσαντ α κελεύω 
ές πλη&υν ίέναι, μ η δ' άντίος ϊοταο' έμεΐο, 
πριν τι κακόν π α&έε ιν' ρεχ&έν δέ τε νήπ ιος ’έγνω. 
195: εως τού πριν τι κακόν πα&έειν (198) ά&ε- 

τοϋνται στίχοι τέσσαρες ότι έπί τής Μενελάον πρός Εύφορ- 
βον σνστάσεως {Ρ 30) ορ&ώς λέγονται’ σκοπός γάρ άμφοτέ- 
ροις έστίν ανελέσ&αι τον νεκρόν καί τά όπλα’ ννν δέ παν
τελώς έκλελνμένος τις ό 'Λχιλλενς (ραίνεται, τώ πρώτω 
συστάντι τοιαντα λέγων· Α.
205 όψει δ" οντ άρ πω σν έμονς ϊδες, οντ άρ' έγώ 

σούς (parentes).
φασί σέ μέν Πηλήος α μύ μον ος ’έκγονον είναι, 
μητρός δ' έκ Θέτιδος καλλιπλοκάμον άλοσύδνης' 
αντάρ έγών νιος μεγαλήτορος Ίγχβσαο 
εύχομαι έκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί έστ Ίφροδίτη. 
205: εως τον εύχομαι έκγεγάμεν (209) ά&ετούνται 

στίχοι πέντε,'ότι ονκ αναγκαία τά δι αυτών λεγάμενα, κατά 
τήν γενεαλογίαν άμφοτέρων γινωσκομένων. Α. Cf. ad 107.

213 εί δ' έ&έλεις, και ταντα δαή μεναι: ή διπλή 
ότι άπαρέμφατον αντί προστακτικού τον δάη&ι. Α. Cf. ρ. 14.

216 κτίσσε δέ Λαρδανίην, έπεί ον πω Ίλιος ίρή: 
ή διπλή ότι &ηλνκώς τήν Ίλιον' καί ότι ετέρα τής Ίλιον 
η Ίαρδανία, ώσπερ καί ή Φρνγία· Α. Ar. 235.

223 τάων καί Βορεης ήράσσατο (equarum): ή διπλή 
ότι έλλείπει τό τινών, τούτων τινών' ον γάρ πασών ήράσ&η. 
AB. De τάων pro τούτων ν. ρ. 30, de supplendo τινών ρ. 7.

224 ιππω δ' είοά μένος π α ρελέξατο κνανοχαίτη: 
ή διπλή ότι καταχρηστικώς (sc. τό παρελεξατο)' ίππος γάρ



301
r.

ου παρακοιμάται άλλ' επιβαίνει, τινες δέ γράφουσιν ϊππω
0 ει σα μεν ος έμΐγη φιλότητι καϊ εύνή. Α.

229: σημειοΰνταί τινες ότι άλός πολιοιο όψη. Α.
Cf. ρ. 31.
232 ϊλός τ ' Λσσάρακό ς τε καϊ άντ ί&εος Γανυμήδης, 

ος δ ή κά λλιστος γενετό θνητών ανθρώπων’ 
τον καϊ ανηρείψαντο &εοϊ Λιϊ οίνοχοεύε ιν 
καλλεος εϊνεκα οιο, ϊν ά&ανάτοισι μετείη.
233: η διπλή ότι ώς άν άρμόζη πρός τό έγκώμιον τί- 

&ηοι τό κάλλιστος' καϊ γάρ άλλους καλλίοτους λέγει. καϊ 
ότι προς το δεύτερον προτερον άπήντηκεν (Ar. 13). Α.

234: ή διπλή ότι έναντιούται τοϊς νεωτέροις’ ου γάρ 
δι έρωτα τόν Γανυμήδην υπό Λιός άνηρπάσ&αι, άλλ υπό 
3εών, ϊνα οίνοχοή τώ Λιϊ διά τό κάλλος (Ar. 185). καϊ ότι 
ό καί περιοοός (cf. ρ. 34). Α.

235: ο άστερίοκος ότι τούτον γράφουσι τον στίχον καϊ 
έν τή Όδυσοεία (ο 251), έπϊ τού Κλείτου ού δεόντως. Α.

238 Λάμπαν τε ΚλυτΙον τ ε. Priami fratres sunt. 0419.
244 άλλ' άγε μηκέτι ταντα λεγώ με&α, Non po

nuntur haec verba nisi όταν πολλά προειρημένα ή} unde re
futatur lectio Zenodotea B 435.
251 άλλά τί ή έριδας καϊ νείκεα νώιν ανάγκη 

νεικεϊν άλλήλοισιν εναντίον, ώς τε γυναίκας, 
αϊ τε χολωσά μεναι εριδος πέρι ^υμοβόροιο 
νεικεύσ άλλήλησι μέσην ές άγυιαν ίούσαι,

255 πόλλ' έτεά τε και ούκί" χόλος δέ τε και τά κελεύει.
251 : εως τού πόλλ' έτεά τε καϊ ούκί (255) ά&ετοΰν- 

ται στίχοι πέντε, ως άκαιροι καϊ οχληροί προειρημένοι τον 
άλλ' άγε μηκέτι ταύτα λεγάμενα (244). τούτο δέ 
παραγράφοντας έστι τόν λόγον' πώς ούν καΟάπερ άλλην άρ- 
γήν ποιούμενος έτι αναλαμβάνει αλλα τί ή έριδας} καϊ 
τά λεγάμενα ανάξια τών προσώπων. Α. De verbo παραγρα- 
φειν cf. quae adnotavi ad Nicanor. X 202.

260 σάκος μύκε δουρός άκωκή: ή διπλή ότι αντϊ 
τού ήχ_ησε καϊ (ότι?) ον διεκόπη. Α. Invulnerabilia enim arma 
a deo confecta: 269.

261 Πηλείδης δέ σάκος μέν απο έο (έσχετο): ή διπλή 
ότι Ζηνόδοτος γράφει άπο ού (de quo ν. Apoll,constr. 163,8). Λ.
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265 ως ον ρηίδι εστι θεών έρικυδέα δώρα
άνδράσι γε &νητοϊσι δαμή μεναι ονδ’ νποείκε ιν: 

πρός την εξής ά&έτησιν’ άτρωτα γάρ και ά&λαστα τα ηφαι- 
στότευκτα. Α. Ar. 178.
269 άλλά δύω μεν έλασσε διά πτύ χας, αί δ’ άρ” έ'τι τρεις 

ήσαν, έπεί πέντε πτύχας ήλασε κυλλοποδί ων, 
τάς δύο χαλκείας, δυο δ' ένδο&ι κα σσιτέροιο, 
τήν δέ μίαν χρυσέην, τή ρ εσχετο μείλινον εγχος. 
269: ά&ετοΰνται στίχοι δ' ότι διεσκευασμένοι είοίν (Ar.

350) υπό τίνος τών βουλομένων πρόβλημα ποιεϊν (Ar. 210). 
μάχεται δέ σαφώς τοϊς γνησίοις' άτρωτα γάρ τα ήφαιστό- 
τενκτα σννίσταται (Ar. 178, 186). ϊνα δέ μή δοκή λΰσεως 
ηπορηκέναι καί διά τούτο ή&ετηκέναι, φησίν ότι τής χρυ
σής πτυχής πρώτης κατά τήν επιφάνειαν κείμενης νοητέον 
τό δόρυ τής πλείονος ορμής εγκοπήν ειληφέναι, διακεκόφ&αι 
μέντοι τό σάκος έ'ως τής τρίτης πτυχής, όν τρόπον έπί τής 
πτυχής Μενελάου λέγει, ή οί πλειστον ερυτο, διά πρό 
δέ εϊσατο καί τής {ζΐ 138). Α. ήπορηκέναι scr. L. pro τι 
ειρηκέναι Ar. 223.
273 δεύτερος αντ 'Λχιλεύς προ'ίει δολιχόσκιον εγχος, 

καί βάλεν Λίνείαο κατ ασπίδα παντοσ έΐσην.
273: ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος έποΐησεν 

ούτως μελίην ί&υπτίωνα ασπίδα νυξ ές χαλκόν 
άμΰμονος ^4ίνείαο. ονκ έκ χειρός δέ έπέτυχεν ο Άχιλ- 
λενς, όπερ διά τον ννξε σημαίνεται, άλλά βέβληκε τό δόρυ’ 
διό καί εξής (283) αυτό βέλος εϊρηκεν. Α. Ar. 66.
276 ή δέ διαπρό

Πηλιάς ήιξεν μελί η (per Aeneae scutum). Cum his 
pugnant versus rejecti v. 323 sqq.

έγχεΐη d' άρ' νπέρ νώτου ένϊ γαίη
280 εοτη τεμένη — 279: ή διπλή ότι σαφώς παρί- 

στησιν ότι βέβληται (ν. ad 273). Α. Ar. 67.
283 (Aeneas) ταρβήσας ό οί άγχι πάγη βέλος: ή 

διπλή ότι βέβληκε το δόρυ ό Αχιλλεύς, ού νένυχεν έκ χει
ρός, ώσπερ Ζηνόδοτος πεποίηκεν (273) · τό γάρ άγχι παγήναι 
ούκ άλλως έστιν ή έκ προέαεως (ita emend. Bekk. pro προ- 
ΰέσεως). Α. Ar. 66.

290 τόν δέ κε Πηλέ ίδης σχεδόν άορι &υμόν
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απηνρα: ή διπλή πρός τό σχήμα' τόν δέ τήν ψυχήν άφεί~ 
λετο. Α. Cf. ρ. 21.

σχεδόν: άντι τον εγγύς, και ονχ ώς ημείς. Ν. Ar. 100.
(Neptunus loquitur) άλλα τί ΐή ννν οντος (Aeneas) 

αναίτιος άλγ εα π ασχει, 
298 μαψ ενεκ άλλοτρίων άχέων, κεχα ρισμένα δ' αίεί 

δώρα &εοΐσι δίδωσι, τ οϊ ονρανόν ενρύν ιχονσίξ 
298: η διπλή ότι Λίνείας ον συνεπεγράφη τώ τών Πρια- 

μιδών πολεμώ’ διο και ό Πρίαμος νπώπτενεν αντον, ονγ^ 
ώς ένιοί φασιν ότι έπετί&ετο τή βασιλεία (Ar.179). Α. συν- 
επεγράφη scripsimus pro αυνεγράγη quod est in cod. Recte 
hoc scriptum est apud Eustathium, e quo Aristonici scholion 
emendandum esse viderunt editores Stephani Paris. Ceterum 
hoc spectat ad athetesin versuum 180 sqq.

299: η διπλή ότι ούτως είπε &εοισι καϊ ονχ ήμίν, ώς 
ουκ ών καϊ αντός ·&εός. καϊ έν Όδυσσεία (α 66) περϊ ό' 
ίρά &εοΐσι. Α.

307 νϋν δέ δή Λίνείαο βίη Τρώεσσιν άνάξει: ση- 
μειοϋνταί τινες προς την ιστορίαν, καϊ έπεϊ μεταγράφουσί 
τινες Λίνείω γενεή πάντεσοιν άνάξει, ώς προ&εσπίζον- 
τος τον ποιητον την Ρωμαίων αρχήν. ΑΒ.

311 ή κέν μιν έρνσσεαι ήέ σαώοεις: ή διπλή ότι 
περισσός ό κέν, καϊ έοτι τό εξής, ή έρύσεις ή αυτόν έάσεις. 
η δέ αναφορα προς τας τοιαντας άναγνωοεις, ότι πρώτον 
μέν, έπειτα δέ κ' αντός όνήσεαι {Ζ 260) μάλιστα δέ 
κ' αντός άνέγνω {Ν 734). Α. Cf. ρ. 9.

(illi caliginem offudit Neptunus)
323 Πηλειδή Λχιλήι' ό ό'έ μελίην εν χαλκόν 

άσπίδος έξέρνοεν μεγαλήτορος Λίνείαο. 
καϊ τήν μέν προπάροι&ε ποδών ' Λχιλήος ’έ&ηκεν. 
323: ά&ετοϋνται στίχοι τρεις, ότι ονκ ένέοχηται τή 

άοπίδι τό δόρυ τον 'Λγιλλέως, αλλα διά προ Πηλιάς ήιξεν 
μελ!η{2Ί^ καϊ έγχείη δ άρ' υπέρ νατού ένϊ γαίη (279). 
πώς ονν ό Ποοειδών έκ τής άοπίδος ήρνσε τό δόρυ; Α.

346 (ονδέ τι φώτα) λευοσω τώ έφεηκα κατακτά με
ναι μενεαίνων: ή διπλή ότι βέβληκε τό δόρυ έπϊ τόν 
Λίνείαν καϊ ονκ έκ χειρός έτρωσεν, ώς Ζηνόδοτος γράφει 
(273). λέγει γονν ρητώς έφέηκα. Α. Ar. 66.
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362 αλλα μάλα στίχος είμι διαμπερές: ή διπλή 
προς τό οημαινόμενον ότι δι όλης τής τάξεως πορεύσομαι 
δι ανταίας (διανταϊος vel ώς?} απ' αρχής εως του πέρατος 
τής φάλαγγας. ΑΒ.

τώ δ' εγώ άντίος είμι, καϊ εί πνρϊ χεϊρας εοικε 
372 εί πνρϊ χεϊρας εοικε, μένος δ' αϊ&ωνι οιδήρω: 
πρός τήν έπανάληψιν οτι έν Ίλιάδι ουνεχώς , έν δέ Όδυσ- 
οεία άπαξ. Α.

375 "Εκτορα είπε π αραοτά ς Φοίβος Απόλλων: 
ή διπλή ότι έλλείπει ή πρός πρό&εοις, πρός "Εκτορα. καί- 
τοι παρήν είπεϊν Εκτορι ειπεν, άλλά ουνή&ως παρέλιπε τήν 
πρό&εοιν’ καϊ τότ άρ Αίας είπε βοήν άγα&όν Με
νέλαον (F237). Α. Cf. ρ. 26.

378 μ ή πως σ' ήέ βάλη ήέ σχέδόν άορι τύψη: ή 
διπλή ότι διέοταλκε το βαλεϊν καϊ τό τύψαι διδασκαλικώς 
προσ&εϊς σχεδόν, οίον οχέδην έκ τού σύνεγγυς. Α. Ar. 62,100.

388 ονπησεν δέ πεσων: ή διπλή ότι έκ τον παρα- 
κολου&ονντος άντϊ τού άπέ&ανεν. AB. Ar. 110.

389 κεϊοαι Ότρυντείδη (Achilles loquitur): ότι ο 
Αχιλλεύς γινώσκων αυτόν έξ ονόματος καλεΐ Α. ώς καϊ /Ιό 
λωνα οϊ περϊ Αομήδην [Κ 447). V.
404 αύτάρ ο ΰυμόν άιο&ε κα'ι ήρυγεν, ώς ότε ταύρος 

ήρυγεν — 404: η διπλή πρός τήν έπανάληψιν τοΰ 
ήρυγεν. Α. Hoc est etiam in V. πρ. τ. έπ. τοΰ ήρ. τό ση- 
μεϊον , quod Bekkerus non recte versui 406 apposuit.

ό&ι ζωοτήρος όχήες
415 χρυσειοι σύνεχον καϊ διπλόος ήντετο θώ'ρηξ: 

η διπλή ότι κατα την τού ζώματος έπιβολήν πρός τόν στα- 
τόν θώρακα, όπου διπλούς ήν ό &ώραξ (Ar. 126). Α. όπου 
scripsit L. pro καί (Bekk.) vel καϊ ότι (Villois.).

(Minerva) π νοιή Άχιλλή ος πάλιν ετραπε κυ δ α λί μο ιο, 
440 ήκα μάλα ψνξασα: ή διπλή ότι ψύξασα , φυσήσασα 
τώ έαυτής πνενματι άπέστρεψε τό δόρυ. Α.

451 ώ μέλλεις εΰχεο&αι ιών ές δούπον ά κον
τών: η διπλή ότι άντϊ τού ώ εοικας εύχεσ&αι παραγινόμε- 
νος εις πόλεμον. AB. Ar. 125.

454 ννν αν τους άλλους έπιείοομαι, όν κε κι-
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χειω: η διπλή προς το σχήμα, οτι ιδίως πλη&υντικω ενι
κόν έπήνεγκεν, όν κε κιχείω. Α. Cf. ρ. 16.

462 τον μεν δουρϊ βαλών, τόν δέ σχεδόν άορι 
τυψας: η διπλή ότι πάλιν (378) άντιδιέστειλεν. Α. Ar. 62.

464 εϊ πως έν π ε φ ί δο ι τ ο. Herodiani adnotatio quae 
est de enclisi pronominis, his verbis terminatur: ό μέντοι 
Λριοταρχος γενόμενος κατά ταύτην τήν προσωδίαν τούτο 
μονον απεφηνατο, έγκλινοντα δεϊν τω τονω και δασύνονται 
λεγειν τήν τρίτην συλλαβήν' σημαίνει γάρ εϊ πως αυτού' 
διό καϊ ή διπλή. Α.

478 ϊνα τε ξυνέχουσ ι τένοντες "Λγκωνος: ή 
διπλή οτι πάντα τα τεταμένα νεύρα τένοντας Ομηρος λέ
γει. Α. Ar. 153.

484 αύτάρ ο βή ρ ίέναι μετ άμύμονά Πείρεω 
υιόν: ή διπλή περιεοτιγμένη οτι Ζηνόδοτος γράφει Πεί- 
ρεως υιόν, άμετρον ποιων τόν στίχον (cf. ad Σ 222) και 
παράλογον, έστι γάρ Πείρως τό όνομα (Β 844)· νύν δέ 
έσχημάτικεν άπό τού Πείρεως, ώς Μενέλεω. άδηλον δέ εί 
τού Θρακών ηγουμένου ή ετέρου τίνος ομωνύμου. Α.

494 ρεε δ' αϊματι γαϊα: ή γή υπό τού αίματος (cf. 
ρ. 24) έρρείτο (cf. ρ. 3). V.

ΕΙΣ ΤΗΝ Φ.
2 Ξάνθου δινήεντος, όν ά&άνατος τέκετο Ζευς: 

ή διπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει ά&ανατον, 
ϊνα μή ό Ζευς ά&άνατος λεγηται αλλ* ό Ξάνθος. καϊ έν 
άλλοις {Π 353) όε εϊρηται υιός Σπερχειοϊο, όν ά θάνα
τος τέκετο Ζευς, καϊ καθόλου α&ανάτοιοι θεοϊσιν. λ. 
Aut lapsu memoriae scripsit Σπερχειοϊο pro Πειριθόοιο {B 741, 
ubi v.) aut citavit versum Π 174, quem nos hodie legimus: 
υίος Σπερχειοϊο διιπετέος ποταμοϊο.

4 ή περ ’Λχαιοϊ άτυζόμενοι φο β εον τ ο
ήματιτώπροτέρω, ότ ε μαίνετο φαί δ ι μ ο ς Εκ τωρ.
4: ή διπλή ότι [φοβέοντο άντϊ τού έφυγον^. Α. Verba 

inclusa addidit L.
5: τούτο άν τις οημειώοαιτο προς τό τ ι ν ά ο ο ετ ο μαι- 

νομένοιο (0 609)’ γράφουοι γάρ τινες μαρναμένοιο. Κ.
20
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17 ανταρ ο δ ι ο γ εν ής δόρυ μεν λίπεν αντον έπ 
όχ&η’. διπλή ότι αποτίνεται μεν τό δόρυ ρητώς , ανα
λαμβάνει δέ ον κατά τό ρητόν, άλλ’ ύστερον (67) αντώ φαί
νεται χρωμενος. ή δέ αναφορά πρός Ζηνόδοτον, αγνοοΰντα 
ότι πολλά δει προσδέχεοΟαι κατά τό οιωπωμενον ένεργον- 
μένα. Α. Ar. 357.

31 έπι στ ρεπτ ο ΐσ ι χιτώσιν' η διπλή ότι στρεπτούς 
χιτώνας τονς νηοτονς' νποδντας γάρ είχον νπό τονς στά
τους μαλάγματος ενεκα' αίμα δ' άνηκόντιζε διά 
στρεπτοΐο χιτώνος {Ε 113). Α.

33 α ν τ ά ρ ό ά[ψ απορούσε δαϊζέμεναι μεν ε αί
νων: ή διπλή πρός τήν εναλλαγήν τοϋ χρόνου, ότι αντί τον 
δαιξαι προ&υμονμενος κατά τό συντελικόν (cf. ρ. 5). Α.

(Lycaonem Achilles)
36 ήγε λαβών έκ πατρός άλωής ουκ έ&έλοντα, 

έννύχιος προμολών' ό δ' έρινεόν όζέι χαλκώ 
τάμνε νέους όρπηκας.
36 : ή διπλή ότι άλωήν τήν δενδροφόρον γήν ννν λέγει' 

επιφέρει γάρ ό δ' έρινεόν. Α. Ar. 153.
37 : η διπλή ότι πτώσις ήλλακται, αντί τού έρινεόν νέους 

όρπηκας. Α. Cf. ρ. 20.
40 καί τότε μέν μιν Λήμνον έυκτ ι μένην έπέ- 

ραοοεν: ή διπλή ότι έλλείπει ή εις, εις Λήμνον. Α. Cf. ρ.26.
43 Ιμβριος Ηετίων: πρός τήν ομωνυμίαν. V.
67 ήτοι ό μέν δόρυ μακρόν άνέσχετο δίος'Λχιλ· 

λεϋς: ότι κατα τό οιωπωμενον άνέλαβε τό δόρυ V. Cf. ad 
ν. 17. Ar. 357.

75 αντί τοί είμ ίκέταο: ή διπλή ότι αντί τοϋ ίσος 
ικέτη ειμΐ’ αντί κασιγνήτου Κείνος (θ· 546) αντί τον 
ϊσος κασιγνήτω. Ar. 120.

83 μέλλω που απέχ&εα&αι Λιί πατρί: ή διπλή 
ότι αντί τοϋ εοεκα άπεγ9άνεο&αι. Α. Ar. 125.

&υγ ά τ η ρ "Λ λτ α ο γ έ ρ ον τ ο ς ,
86 "Λλτεω, og Λελέγ εσο ι φιλοπτολέμοισιν 

ανάοσει: η διπλή ότι τονς Λέλεγας έν τώ καταλογω παρή- 
κεν, καί προς τήν έπανάληψιν τού ονόματος. Α.

95 μή με κτ είν έπεί οΰχ ομογάστριος Εκτ ορός
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ei μι: διπλή περιεοτιγμένη οτι Ζηνόδοτος γράφει έπεϊ
ονκ ίογάοτ ριος, παρόοον εν άλλοις εφ>η ιής εκ νηδύος 
SI 496. Α. Quae deinde sequuntur, Aristonici esse non pos
sunt: zu Je έοτιν η μία’ καϊ ον τίθηοιν Ομηρος το μία. 
επι τον οχιού, ουδέ κατά σύνθετον εκφέρει' τής μέν ιής 
στίχος ήρχεν [Π 173). Α. Nam (ut taceam de versu Ho
merico inepte adscripto) non potest dubitari quin revera ϊα 
adhibitum sit ad significandam rem quae pluribus communis est 
(z/ 437). Sed id fortasse negavit Aristarchus, componi hanc 
vocem apud Homerum: ονδέ κατά σύνθετον εκφέρει. Tan
tum certum, non omissum esse in hoc scholio alterum lo
cum ubi ομογάστριος legitur J2 47, quem non videtur ten- 
tasse Zenodotus.

106 αλλα φίλος, &άνε καϊ ον. Nominativus pro vo
cativo. v. Γ 277. Cf. p. 18.

111 εσσεται ή ηως ή δειλή ή μέοον ή μ αρ: ή 
διπλή ότι όλην τήν ημέραν εις τρία διαιρεί, ήώ τήν πρωίαν, 
μεοημβρίαν πάν το μέοον τής ημέρας, δειλήν ότε ένδεϊ ή 
τον ήλιου ελη τουτέοτιν ή αυγή, ώσπερ καϊ τήν νύκτα εις 
τρία, εσπέραν, άμολγόν, έάαν. Α.

125 εϊσω αλός ενρέα κόλπον: ή διπλή ότι τό εϊσω 
ίοοδνναμεί τώ εϊς, αντϊ τού εις άλός. Α. Cf. ρ. 28.
126 θ ρώσκων τις κατά κύμα μέλαιναν φρΐχ ύπαϊξει 

ιχθύς, ός κε φαγησι Λυκάονος άργέτα δήμον.
126 : ή διπλή πρός το οημαινόμενον. Φιλητάς γάρ καϊ 

Καλιίστρατος γράφονσι φρίγ' ύ π αλύ ξε ι, λέγοντες ότι οι 
πίονες τών ιχθύων καϊ εντροφοι τό ψύχος νπομένονοι καϊ 
ού φθείρονται, ό δέ ποιητής ουδέποτε φρίκην τό ψύχος εϊ- 
ρηκεν, άλλά τό έκ γαλήνης πρώτον έξορθούμενον κύμα, 
όμωνύμως δέ τοντω και τόν άνεμον τόν οίονεϊ έπιοτίζοντα 
τήν θάλασσαν ’ οϊη δέΖεφύροιο έχεύατο πόντον ε π ι 
φρΐξ(Η^3) καϊ ώς δ' νπό φρικός Βορέω (cod. Βορέης — 
Ψ692). [ημείς δέ λέγομεν ψύχος κρύος καϊ πάχνην]. έστιν 
ούν τό λεγόμενον, μέλαιναν (f^iy ύπαίξει, το μέλαν κύμα 
ύποτροχάσεται ιχθύς og (cod. ως) φαγοι αν τού Λυκάονος 
τόν δημόν, πλοάζοντος καϊ έξ έπιπολής φερομένου τού νε
κρού' τό γάρ ός κε φάγησι ός φάγοι άν' καϊ έν Οδύσσεια 

20*
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(α 396) τών κέν τις τ ό δ' εχησι. Α. Inclusa aliena sunt. 
L. Cf. Ar. 98 sq. et de conjunctivo pro optativo p. 9.

127 ό ς xc φάγησιν: ή διπλή οτι άντι τού ος φαγοι 
άν. Α.

128 Ιλίου ίρής: ή διπλή οτι &ηλυκώς την Ιλιον. Α.
146 κ εχό λωτ ο δ αϊκτα μένων αίζηών·’ η διπλή ότι 

λείπει ή περί πρό&εοις. Α. Cf. ρ. 26.
155 (Asteropaeus) Παίονας άνδρας άγων δολιχεγ- 

χέας: ή διπλή οτι ετερος ούτος Παιάνων ήγεμών, ον ού 
κατείλογε δια τού καταλόγου. Α.

165 (ουδέ διαπρό) ρήξε σάκος' χρυσός γάρ έρύκακε 
δώρα &εοΐο: η διπλή ότι άτρωτα τά ηφαιοτοτευκτα όπλα, 
η δε αναφορα πρός τούς η&ετημένους εν τή προ ταυτης 
ραψωδία {Τ 268)' άλλά δύο μεν ελασσε διά πτύχας. 
Α. Ar. 178, 186.
166 τώ δ' έτέρω (δουρί) μιν πήχυν έπιγράβδην βάλε 

χειρός
δεξιτ ερής, σίτο δ αίμα κελαινεφές" ή δ υπέρ 

αυτού
γαίη έ ν ε σ τ ή ρ ικτ ο.
166: ότι άρχαικώς πάλιν τόν πήχυν αυτόν έβαλεν, ουχϊ 

τόν πήχυν αυτού. Α. Cf. ρ. 20.
167: ότι τώ έτέρω είρηκώς έπήγαγεν, η ό υπέρ αυ

τού γαίη έν εοτ ή ρ ικτ ο. Α. Cf. ρ. 32.
169 μελίην ί &υπτ ίων α: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γρά

φει ί&υ κ τ ί ων α διά τό κτεδόνας λέγεσ&αι τών ξύλων τάς 
γραμματοειδεΐς διαφύοεις. παρέλκει δε νΰν τό περϊ τής τού 
ξύλου φύοεως είπείν. τό μέντοι ίϋυπτίωνα εις ί&ύ φερο- 
μένην, αναφερομένου τού ιέπαίνου εις τόν άκοντίζοντα. 
καϊ δ άλλως τού γ' (cod. ό'*) ί,&ύ βέλος πέτετ [ovd* 
απολήγει] (Τ' 99). Α.
172 μεσσοπαγές δ' άρ' εϋηκε κατ' όχΌ^ης μείλινον 

εγχος (Achilles).
Πηλείδης ό’ άορ οξύ έρυοσάμενος παρα μηρού — 
172: ή διπλή ότι ήν νύν όχθην ε’ίρηκεν, εξής κρημνόν’ 

ού δύνατ έκ κρημν οΐο (175). πάντα γαρ τά υψηλά 
όχ&αι λέγονται. Α. Ar. 129.
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173: η όιηλή ότι ώς ηερι έτερον λέγει, προειπών δεύ
τερος αύτ' Ά χι λεύ ς. (169). Α.

183 τευχεα τ έξενάριξε καϊ ευχόμενο ς έ'πος ηνόα: 
η όιηλή ότι ευχόμενος αντί τοϋ καυχώμενος (Ar. 150). Α.

χαλεπόν τοι έρισ&ενέος Κρονίωνος
185 παισϊν έριζέμεναι ποταμοΐό ηερ έκγεγαώιι: 

η όιηλή ότι ηερισσός ο ηερ, ως έχει φυγόντι ηερ αίπύν 
όλε&ρον (ρ 47). Α. Cf. p. 35.

τώ (Jovi) ούτε χρειών Άχελώι ος Ισοφαρίζει
195 ούτε β α&υ ρρείτ αο μέγα οθύνος Άκεανοΐο

έξ ού ηερ παντες ποταμοί και ηάσα θ' άλαοσ α.
195: ή όιηλή περιεστιγμένη ότι Ζηνόόοτος αυτόν ουκ 

έγραφε, γίνεται όέ ό Αχελώος πηγή τών άλλων πάντων, 
εστι όέ κατ Όμηρον ό 'Ωκεανός ό έπιόιόούς πάσι τά ρεύ
ματα' όιο και κατα τιμήν φησιν ούτε τις ουν ποταμών 
άπέην νόσφ Λκεανοιο {Τ 7). Α. Ar. 177.

200 ή ρα, καϊ έκ κρημνοιο έρν σ σ ατ ο χάλκεον 
εγχος'. ή όιπλή ότι άντιπέφρακε τή όχ&η (172) τόν κρημνόν. 
Α. Ar. 129.

203 τόν μέν άρ έγ χέ λυές τε και ιχ&ΰες άμφε- 
ηένοντο: ότι Όμηρος όιαστέλλει τάς έγχέλνας άπό τών 
ιχθύων' καϊ έξής (353) τ εί ροντ έγχέλυές τ ε καί ιχθύες. Α.

218 πλή·θει γαρ όή μοι νεκΰων έρατ ειν ά ρέε&ρα: 
ή όιπλή ότι άκαιρον τό έπί&ετον’ πεφοίνικται γαρ ύπό τοϋ 
αϊματος. όμοιον ουν τώ έσ&ήτα φαεινήν (C 74) καϊ 
άστρα φαεινήν άμφί σελήνην (Θ 555). Α. Cf. ad Ζ1352.

220 (Scamander) στεινόμένος νεκύεσσιν: ή όιπλή 
ότι άντϊ τον στενόχωρου μένος ύπό τοϋ πλήθους τών νεκρών, 
ού στενάζων. λ· Cf. ad ΙΊ 163.

232 όείελος όψέ όνων. ή όιπλή ότι άρσενικώς τήν 
όείλην όειελον (Cf. ad Β 634). Α.

ό ό' ά ρ' έκ όί νη ς άνορονσας 
147 ήιξεν πεόίοιο ποσϊ κραιπνοϊσι π ετέσ θα ι.

246: ή όιπλή ότι όιγώς γράφεται έκ λίμνης καϊ έκ 
όίνης, τό μέν ούν έκ όίνης, έκ τής συστροφής τοϋ ροϋ, τό 
όέ έκ λίμνης έκ τοϋ κα&' ϋόατος τόπου, όιό καϊ τόν 'Ωκεα
νόν λίμνην καλεϊ. Α.

247: ότι ελλείπει ή όιά. Α. Cf. ρ. 26.
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249 ϊνα μιν παύοειε πόνοιο (Scamander Achillem): 
ή διπλή ότι τον πολεμικού έργου. Α. Ar. 87.

252 αίετοϋ οι ματ εγων scribendum esse non ο μ ματ 
εχων ut Philetas: X 308. L.

ϋπ αι& α δ λ τ οιο λιαστείς
256 φεϋγ’, ό δ' όπισ&ε ρέων επετο— 255: η διπλή 

ότι τό νπαι&α εις τονμπροσ&εν σημαίνει. Α. Ar. 123.
τό δέ τ ώκα κατ ε ι β ό μ εν ον κελα ρΰ ζει

262 χώρη έ'νι προαλεΐ, φ&άνει δέ τε καϊ τόν άγοντα: 
' Αρίοταργος έξέτεινε τό ά διά τό μέτρον’ Ζηνόδοτος φ&α- 
νέει ως νοοέει. V. Cf. ad I 506.

281 ννν δέ με λευγαλέω ΰανάτω εϊμαρτο αλώ- 
ναΓ. ή διπλή ότι έκ τούτου οί νεώτεροι έξεδέξαντο λευγα
λέον τόν δίυγρον’ έστι δέ κατά κοινωνίαν στοιχείων λευγα
λέον όλέ&ριον , παρά τόν λοιγόν. και έν Όδυσσεΐα {β 61) 
λευγαλέοι τ έσόμεσ&α. Κ. Ar. 113.

282 έ ργ & έν τ α: σημειοννταί τινες ως (1. ότι) άπαξ 
εϊρηκεν. Α..? An pertinet ad συφορβόν, ότι άπαξ έν'ΙλιάδΠ

283 όν ρά τ έ'ναυλο ς άπ ο έ ρ σ η χε ι μών ι π ε ρώντα: 
ή διπλή ότι αντί τον γ^ειμώνος διαπερώντα. Hoc oblitus sum 
afferre p. 23, ubi de dativo cum genetivo mutato dixi, έναΰ- 
λους δέ τούς ποταμούς τούς έπιμήκεις (Apoll. 68, 25. Ar. 152). Α.

287 τοϊαι δέ μν&ων ήρχε Π οσ ε ι όά ων ένοσί- 
χ&ων: ή διπλή ότι δυειν όντων πληΰυντικώς εϊρηκε τοι σι 
δέ μν&ων ή ρχε. Α. Cf. Pal. ε 202. η 47.

τοίω γάρ τοι νώι &εών έπιταρρό&ω ειμέν
290 Ζηνός έπαινήσαντος, έγώ καϊ Παλλάς 'τΐΟηνη: 
α&ετειται ότι απί&ανον εις άνδρός μορφήν ώμοιωμένον 
(Neptunum) λέγειν ηέγώ και Παλλάς Ά&ήνηα’ τις γάρ έστιν, 
ον μύ νοήση· Α.
295 πριν κατά Ιλιόφι κλυτά τείχεα λαόν έέλσαι

Τρωικόν, ός κε φΰγησι. σύ δ' Εκτορι &υμόν 
άπούρας —: ή διπλή ότι "Εκτορι άντϊ τον Έκτορος (cf. 
ρ. 22) καϊ φύγηαιν ός άν φύγοι (cf. ρ. 10). ΑΒ.

313 πολύν δ' ορυμαγδόν όρινε Φιτρών καϊ λάων. 
Hic versus facit ad explicationem vocis semel dictae γέραδος 319.

317 τά τενχεα καλά: ή διπλή ότι άντϊ τον τά καλά
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τενχεα , ως οννεκα τόν X ρύσην ή τ / μη σ’ (sic) 
(^11 ubi ν.). Α.

α ρητ ήρα

319 είλύσω ψα μά&οισιν άλις χέραδος περιχεν ας: 
η διπλή ότι άπαξ τό χέραδος. εστι δε τό συναγειρόμενον 
εν τή ρύσει πλή&ος ίλνος και οστράκων και λί&ων. φησι γοΰν 
πολνν δ' ορυμαγδόν όρινε φιτρών και λαών (313). Α.
320 ουδέ οί όστέ' έπιστή σ οντ αι 'Αχαιοί

άλλέξαι - 320: ή διπλή ότι έπιοτήσονται άντϊ τοΰ 
δυνήσονται. καϊ έν Όδυσσεία (ν 207) νΰν δ’ οντ' άρ 
πη &έσ&αι έπίσταμαι άντϊ τον ού δύναμαι. Α. Ar. 150.

ουδέ τί μιν χρεώ
323 έσται τυμβοχοήσ, ότε μιν &άπτωσιν 'Λχαιοί: 

οτι τό πλήρές έστι τυμβοχοήσαΓ διό σημειούνταί τινες. Α.
331 όρσεο κυλλοπόδιον, έμόν τέκος’ άντα σέ&εν γάρ 

Ξάνθον δινήεντα μάχη ήίσκομεν είναι.
331: α&ετεϊται ότι άκαιρον το έπί&ετον' ή γαρ φιλαν- 

Ορωπευομένη καϊ λέγουσα έμον τέκος ονκ ώφειλεν από τον 
ελαττώματος προσφωνεΐν. Α. Nescimus autem quomodo le
gerit versum sequentem.

334 ά ργ ε στ ά ο Νότοιο: τοΰ λεγομένου λευκονότου (cf. 
ad Λ 306). Α.
335 εϊσομαι έξ άλό&εν χαλεπήν ορσουοα θύελλαν 

ή κεν άπό Τρώων κεφαλάς καϊ τεύχεα κήαι, 
φλέγμα κακόν φορέουσα.
335: ή διπλή περιεοτιγμένη οτι Ζηνόδοτος γράφει ορ- 

σασα’ έκ δέ τούτου φανερός έστι δεδεγμένος τό εϊσομαι 
γνώσομαι , καϊ τό ή κεν άπό Τρωων ψιλώς άνεγνωκώς. 
ού βούλεται δέ γνώναι άλλά πορευ&ήναι κατασκευάσουσα. 
Α. Ar. 150.

337: ή διπλή ότι τήν φλόγα κατά τό ουδέτερον. Α.
343 ώς φάτο, Ήφαιστος δέ τιτνσκετο &εσπιδαές 

πϋρ: ή διπλή πρός τό ζητούμενου πώς ον κατακαίεται ό 
'Αχιλλεύς άναζέοντος τον ύδατος. λέγει δέ ό Λρίσταργος 
ότι πρώτον τό πεδίον άνεξήρανται τή φλογί, εϊτα εις τό 
ρεύμα τού ποταμού τρέπει τήν φλόγα, ότε ό '/ίγιλλεύς ήδη 
έν τώ πεδίω έγεγόνει. Α.

345 πάν ό έξηράν&η πεδίον: ή διπλή ότι άντϊ τον



312
Φ.

όλον (Ar. 130) καί ότι πρότερον άνεξηράν&η τό πεδίον. Λ. 
τό ante πρότερον dei. L.

κάδ δ’ άρα νεκρούς
349 κήεν' ό d’ ές ποταμόν τρέψε φλόγα παμ- 

φανόωσαν: ότι πάλιν έπανέλαβεν (sc. διά τοϋ άρ&ρου). Α. 
Cf. ad Ε 734.

353 τείροντ έγχέλυές τε καί ιγ&ύες: ότι διέστειλε 
τάς έγχέλεις άπό τών ιχθύων, Α. Cf. ad 203.
362 ώς δέ λέβχης ζεϊ ένδον, έπειγό μένος πυρϊ πολλώ 

κνίσην μελδό μένος άπαλοτρεφέος σιάλοιο.
362: ή διπλή ότι οιδεν έψησιν κρεών, χ ρω μένους δετούς 

ήρωας ού παρεισάγει. Α. Ar. 348.
363 μελδόμένος: ότι άντι τοϋ μέλδων, τηκων τά 

κνίση, παθητικόν αντ'ι ενεργητικού. Α. cf. ρ. 2.
366 ουδ' έ&ελε προρέειν: ή διπλή ότι άντι τον ουκ 

ηδύνατο. και έν Όδνσσεία [γ 121) ή&ελ, έπεϊ μάλα πολ- 
λόν ένίκα δϊος ' Οδυσ σεύ ς Α. Αγ. 151.

388 άμφί δέ σάλπ ιγξεν μέγας ουρανός: ή διπλή 
ότι αυτός μέν οιδε σάλπιγγα, γρωμένους δέ τούς ήρωας ονκ 
εισάγει. Α. Ar. 198, 348.

394 κυνάμυια: ή διπλή ότι αυτός έσχημάτισε τό όνομα 
άπό τον κυνός και τής μυίας' ό μέν γάρ κνων άναιδής, ή 
δέ μυϊα &ρασεια. Α.

397 πανόψιον έγχος: ότι πανόψιον τό λαμπρόν και 
έπιφανές. Α.

401 (αιγίδα) ήν ουδέ Αιός δάμνησι κεραυνός: ή 
διπλή ότι ιδίως έπϊ τής αιγίδος τούτο φηοϊν, ήν Αιός όπλον 
παραδίδωσιν. Α. Ar. 192.

416 τόν δ' άγε χειρός έλουσα Αιός θυγάτηρ Αφρο
δίτη: ή διπλή ότι οί γωρίζοντές φασι τόν τής Ίλιάδος ποιη
τήν είδέναι συνούσαν τώ Αρει τήν 'Αφροδίτην, τόν δέ τής 
'Οδύσσειας διαφώνως 'Ηφαίστω. λέγειν δέ δει ότι ούγ οί 
αυτοί χρόνοι ήσαν τής συμβιώσεως. Α.
424 καί ρ έπιεισαμένη πρός οτή&εα χειρί παγείη

ήλασε — 424: ή διπλή ότι έπιεισαμένη έστίν έπελ- 
θ^ούσα, έφορμήσασα, άπό τον είμι, ώς τό ή τάχα καί δαλώ 
βεβλημένος εισ&α έδραζε (τ 69). Α. Ar. 150.
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430 ώίΐί τε ΰαρσαλέοι καί τλή μονές: ότι ύπομενη- 
Ίίκοι οι τλήμονες, καί ονκ άτυγείς, ώς οι νεώτεροι. Α. Ar. 100.

ότ' άγήνορι Λα ομέδοντι
444 ηαρΛιός έλ&όντες ΰητεΰσαμεν είς ένιαυτόν: 

η διπλή ότι Ομηρος ον παραδίδωσιν αιτίαν δι ήν έ&ήτευ- 
οαν οντοι οί &εοί Λαομέδοντι. Α. Ar. 181.

446 ήτοι έγω Τρώεσσι πόλιν πέρι τεϊγος εδείμα' 
ή διπλή προς τήν έν τοϊς επάνω ά&έτησιν , ότι διαφωνεί 
ταϋτα (έκείνοις?)\ έν οίς φησι (Η 452) τότ' έγώ και Φοί
βος Λπολλων ήρω Λαομέδοντι. Α.

455 στ εντο Λ ό γ' άμφοτέρων άπολεψέμεν ονατα 
%αλκώ: ή διπλή ότι τό στεύτο κατά διάνοιαν ώρίζετο, διε- 
βεβαιοντο, πρός τά έν τή νεκυία (λ 583) ά&ετού μένα (Ar. 107)' 
καί ότι καταχρηστικώς άπολεφέμεν αντί τον άποκόψειν. Α. 
470 τόν όέ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια &ηρών

” Λρτ ε μις άγροτέρη, καί όνείδειον φάτο μν&ον: 
ά&ετεϊται ότι περισσός, τόν δέ κασιγνήτη μάλα νεί
κεσε πότνια &ηρών. τις δε κυνηγετικέ] &εός εί μη η 
"Λρτεμις i Α. Cf. ad 511.
475 μή σευ νΰν ετι πατρος ένί μεγάροισιν ακούσω 

ευγο μέν ου, ώς τό πριν έν αϋανατοισι &εοϊσιν, 
άντα Ποσειδάωνος έν αντ ί β ιον πόλε μίζειν.
475: άπό τούτου α^ετούνται στίχοι γ'. ον δύναται γάρ 

ό αίδούμενος (Apollo) πατροκα σιγ νήτοιο μιγ ή μ εν α ι έν 
παλάμησιν (469) αεί προκαλεϊσ&αι τόν Ποσειδώνα έν τώ 
Όλύμπω πρός μάχην. άλλως τε ουδέ πολεμικός έστιν, αλλά 
χοροίς και φόρμιγγι τέρπεται. Α.
478 ώς φάτο’ τήνδ'οϋ τι προσέφηέκάεργος'Λπόλλων, 
479 άλλα χόλωσα μένη Λιός αίδοίη π α ράκοιτι ς: ή δι
πλή ότι κοινόν δει δέξασ&αι τό προσέφη' άλλα γολωσαμένη 
Λος αίδοίη παράκοιτις προσέφη. ούτως ούν κακει παίδα 
τέ σοι άγέμεν Φοίβω ιερήν εκατόμβην {Λ 443)' 
άπό κοινού γάρ τό άγέμεν, καί περιττός ο εξής ρέξαι νπέρ 
Λαναών. Α. „Ergo videmus Aristonicum illum versum νεί- 
κεσεν ίογβαιραν όνειδείοις έπέεσσιν (480) ne nosse quidem.“ 
L. Ar. 365. Nec Eustalhius eum novit v. p. 1247, 40.

485 κατ' ονρεα &ήρας έναίρειν: ότι έναίρειν κατα-
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γρηστικώς’ &ηρες γαρ ονκ έ'γονσι παντενγίαν ώστε σκνλιυ- 
&ήναι. Α. Ar. 148.

487 εί δ' έ&έλεις, πολέμοιο δαή μεν αι: οτι αντί τον 
δάη&ι προστακτικού. Α. Cf. ρ. 14.

ρα &' νη ϊρηκος κοίλην εί σέπτατ ο πέτραν 
495 γηραμό ν: ή διπλή ότι αυτός εξηγείται τί έστι γ^ηρα- 
μός, ότι κοίλη πέτρα. Α.

499 πληκτίζεσ&' άλόγοισι Λιός: μάγεσ&αι. τών 
άπαξ δέ είρημένων ή λέξις. Β.

501 ευγεοΌαι έμέ νικήσαι: ή διπλή ότι ενγ^εσ&αι 
άντι τού εύγον, κανγώ. Α. Ar. 150.
502 ώς άρ εφη, Λητά) δέ σνναίνντο κάμπυ λα τόξα

πεπτεώ τ άλλνδις άλλα μετά στροφάλιγγι κόνίης: 
οτι μέμιγε τόν κατά τον τόξου λόγον τώ κατά τών βελών' 
καμπύλα μέν γάρ τά τόξα , πεπτεώτα δ' άλλνδις άλλη τα 
βέλη’ ως γοϊνιξ τό μετρούν καϊ τό μέτρονμενον, καϊ κοτύλη, 
ούτως καϊ τά βάλλοντα καϊ τά βαλλόμενα τόξα. Α. Ar. 71.

511 τόν δ άντε π ρο σέε ι π ε ν ένστέφανος κελα- 
δεινή: ή διπλή ότι ήρκέσ&η τοϊς έπι&έτοις , περιττός ονν 
κάκει τό ’ Λ ρτ ε μ ι ς ίογέαιρα (471). Α.

515 Ιλιον ίρήν". ή διπλή ότι Οηλνκώς τήν Ιλιον. Κ.
519: οϊ μέν γωόμενοι, οι δέ μέγα κνδ ι ο ωντ ε ς: 

ότι σαφώς γωόμενοι σνγγεόμενοι. Α. Ατ. 147.
523 &εών δέ έ μήνις άνήκεν [καπνόν άστεος αί&ο- 

μένοιο): άντϊ τον έφήκε. Α. Ar. 151.
538 αί δέ [πνλαι) πετασ&ε'ισαι τενξαν φάος. αύ- 

τάρ ’Λπόλλων — : ή διπλή ότι Ζηνόδοτος τονς στίγονς 
(hunc et sequentem) ή&έτηκε, γελοϊον ηγούμενος διά πύλης 
([ωτίζεσ&αι τήν πόλιν τον παντός τόπον έναι&ρίον οντος. 
λέγει δέ τενξαν φάος άντϊ τον τήν σωτηρίαν τοϊς φεύγονσιν 
έποίησαν, ώς έν τώ φόως δ' έ τ ά ρ ο ι σ ι ν ε&ηκεν άνδρα 
βαλών [Ζ 6). Α. Ar. 55, 364.

541 δίψη καργαλέοΓ. ή διπλή ότι πτώσις ηλλακται, 
καϊ ότι παρεϊται ή νπό πρό&εσις, άντϊ τού νπό δίψης. Α. 
Hoc schol. apud Bekkerum in duas particulas discerptum, quas 
conjunxi inserto καί. Cf. p. 25.

542 ό δέ σφεδανών εφεπ εγγει: ή διπλή ότι σφε- 
δανών σφοδρώς διώκων. [’Λτρείδης δ' έπφγ^το Λαναοϊσι σπεν-
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δανόν — sic pro ’Λτρ. <Γ εηετο σφεδανόν Ί. κελενων A 165].
τώ ϋέ τόνω ώστι«ρ ένοχλών" ηροκατάργει γάρ του [τονιου 
το?) σφεδανός, παρ ο έγένετο σφεδανόν — Α. Versum
Λ 165 ab aliena manu illatum censet L. nam eo loco σ^«ό'α- 
νόν lectio Aristarchea fuisse videtur, non σ^δίΤα^ών; v. Ar.
146. Sed fortasse in fine scholii hunc versum attulit Aristoni
cus: ηαρ ο έγένετο σφεδανόν, σφεδανόν Ίαναοΐοι κελενων. 
Praeter hos duos locos non legitur haec vox apud Homerum 
nisi Π 372.

543 μενέαινε δέ κϋόος άρέ oftai. μενέαινε cupiebat: 
Π 491. L.

544 έν&α κεν νψί ηυλον Τροιην ελον υίες ' Ίχαιών: 
η διηλή ότι όμωνΰμως τή χωρά την Ίλιον Τροίαν εϊρηκεν. 
Α. Ar. 240.

550 αυτάρ ο γ ως ένοησεν Ίχιλλήα ητολίηορ- 
&\ον'. ή διηλή ότι ηλεονάζει έη Όδυσσέως τό ητολίηορ&ος 
δια τήν Ίλιον ηόρ&ησιν, ννν δέ άηαξ (ν. ad Ο 56) έη 
Άχιλλέως, ηρός τονς χωρίζοντας’ τουτοις γάρ γρώνται. τι- 
νές δέ Άχιλλέα Πηλείωνα ηοιονοι, ξενισ&έντες ηρός τό 
έηί&ετον· Α. αλλ ήδη αντος εϊηε δώδεκα δή ονν νηυσι 
ηόλεις άλάηαξα (/ 328). V. (cf. ad Ο 77). Quid sibi vo
luerint Chorizontes, quid iis responsum sit, hac brevitate ob
scurum. Fortasse illi dixerunt in Odyssea solum Ulixem ητο- 
λίηορ&ον dici, in Iliade etiam alios. Immo, relatum, ita di
cendum est: in Ulixe omnino saepe hoc epitheto utitur Home
rus, ut quod ille κατ' έξοχων gerat quod ipsam Trojam ever
terit. Attamen raro quidem etiam unus et alter reliquorum 
heroum idem fert epitheton, sed propter aliam causam, ut 
Achilles ότι δώδεκα δή σνν νηυοί ηόλεις αλάηα^εν. L.

&νητόν δέ ε φασ' άνΰρωηο ι
570 ε μ μεν α Γ αυτάρ οί Κρονίδης Ζενς κΰδος όηά~ 

ζει: ά&ετειται ότι ώς έλλείηοντος τον λόγου ένέταξέ τις αυ
τόν· δει δέ τώ θνητόν δέ ε φασ άν&ρωηοι ηροουηα- 
κοϋειν τό είναι, καί ότι έηιφερόμενον το ανταρ οί Κρο
νί δης Ζενς κνδος όηάζει έναντι ον έστί τώ ηροτρέηοντι 
τόν 'Αγήνορα άντιστήναι Άχιλλεί. Κ Ar. 360.

575 (ηάρδαλις — ουδέ τι &υμώ) ταρβε'ι ουδέ φοβεί
ται, έηεί κεν νλαγμόν\ ακοΰση’. η διηλή ότι τό φοβεί-
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ται αντϊ τού φενγει (Ar. 89). καί οτι εν τισι γράφεται κν- 
νυλαγμόν. ονκ ανάγκη δέ έοτιν’ ό γάρ ύλαγμός ίδιος 
κυνών. σύνδεσμος δέ έστιν ό κέν, εϊτα νλαγμόν. Α.

576 εϊ περ γαρ φ & ά μεν ό ς μιν ή ούτάση η'ε β ά- 
λησιν: ή διπλή προς την αντιδιαστολήν τού οντάσαι καί 
βαλειν (Ar. 62). Α.

594 ούδ έ π έ ρη σ ε ^αλκός), ύεού δ' ήρύκακε δώρα: 
η διπλή ότι άτρωτα τά ηφαιστοτενκτα όπλα, πρός τούς 
ή&ετημένονς {Τ 269). Α. Ar. 178.

606 τό',φρ' άλλοι Τρώες πεφοβημένοι ήλ&ον 
όμίλω: η διπλή ότι πεφοβημένοι αντί τον φεύγοντες. ΑΒ. 
Ar. 89.

ΕΙΣ ΤΗΝ X.

6 Ίλιον π ρ ο π ά ρο ι & ε πυλάων τε Σκαιάων: έν 
αριστερά τον τείχους αί πΰλαι εκειντο, αϊ έκαλούντο Λαρ- 
δανίαι. ή διπλή προς τάς Σκαιάς. Α. Ar. 232.

11 ή νύ τοι ον τι μέλει Τρώων πόνος οΰς έφό- 
βησας'. ή διπλή ότι σαφώς ό πόνος ούκ εοτιν άλγηδών’ 
αλλ’ όντως εϊρηκεν αντί τον ον μέλει οοι τό περί τούς Τρώας 
πονεΐν καί ένεργεϊν (Ar. 87). καί ότι έφοβηοας εις φυγήν 
ετρεψας (Ar. 89). Α.

23 (ϊππος] ός ρά τε ρεΐα Ό'έησι τιταινόμενος πε- 
δϊοιο: ό διπλή ότι &έησιν αντί τον &έη. πλεονάζει δέ τώ 
τοιοντω ογήματι Ίβυκος. καί ότι έλλεϊπει ή διά, διά πε- 
διοιο (cf. p. 26). Α.

26 (Achillem) παμφαίνονϋό ώς τ άστέρ' — ός ρά τ 
όπώρης ειοι. Ut hic caniculae Achilles comparatur, ita idem 
sidus significatur in similitudine A 62.

29 όν τε κνν Ίίρίωνος έπίκλησιν καλέουσιν'. ή 
διπλή ότι περισσός ό τέ σύνδεσμος. Α. Cf. ρ. 34.

31 καί τε φέρει πολλόν πυρετόν δειλοϊσι βροτο'ι- 
σιν". ή διπλή ότι άπαξ ένταϋ&α ό πυρετός, καί ότι πυρετόν 
κυρίως λέγει, ούχ ώς τινες δέχονται τήν διάκαυσιν τον άέ- 
ρος' πρός γάρ τό φ&οροποιόν ή παραβολή (Ar. 154). καί 
οτι δειλοϊσιν άντί τού δειλαίοις (Ar. 122). Α.
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32 ώς τού χαλκός ελαμηε: χαλκόν intelligendum esse 
hastae acumen: A 44. L.

40 Πηλείωνι δαμείς: ή διηλή ηρός τό σχήμα. Α. 
Cf. ρ. 24.
41 αί&ε Όεοΐσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο

όοαον έμοί — 41: σημειοννταί τινες ότι έκ τον εναν
τίον το εναντίον δεδήλωκεν. AB. Ar. 14.

αλλ εί μεν ζώονσι μετά στρατώ, ή τ άν εηειτα 
50 χαλκόν τε χρνοοϋ τ άηολνσόμε&'' εοτι γάρ ένδον.

49 : η διηλή οτι ηεριοοός ό άν σύνδεσμος* εί γάρ ένε- 
τέτακτο κνρίως, έηήνεγκεν άν άηολνοαίμε&α (cod. ομεΰά}. 
Α. Cf. ρ. 9.

51 ηολλά γάρ ώηασε ηαιδϊ γέρων ον ο μάκλντ ο ς 
"Αλτης'. ότι οί ηατέρες ταΐς &νγατράσι γαμονμέναις δώρα 
ηαρεΐχον’ εγώ δ' έηιμείλια δώσω (Ζ 147). Α. Ar. 198.

53 άλγος έμώ &νμώ και μητέρι, τοι τ εκό μεσ 9 α: 
ομοίως τώ Αά ρδ αν ον αν ηρώτον τέκετο (Ζ  215) έηι άρ- 
σενικον. Α. „Pro certo dici nequit Aristonici verba esse, quam
quam videntur esse“ L. Ar. 158.

1

55 Άχιλήι δαμαο&είς: ή διηλή ηρος τό οχήμα άντι 
τοΰ νηο ' Αχιλλέως , ώς Τρωσϊ δαμεΐς (2'461). Α. Cf. ρ. 24. 

66 αντον δ' άν ηνματόν με κΰνες ηρώτηοι &νρησιν 
ώ μη στα! έρύονοιν, έηεί κέ τις οζέι χαλκώ 
τΰψας ή'ε βαλών ρε&έων έκ ^νμον εληταιά
66 : ή διηλή "ότι ηρώτησι αντί τον άκραις. ηρώτηοι] δέ 

ηνλησι ηρός τό ά^αντ έν ηρώτω ρνμώ (Ζ40). Α. Ar. 149.
67 έρύονσιν". ή διηλή ότι χρόνος ηλλακται άντϊ τον 

έρΰοονοιν' καϊ έν Όδνσσεία {Φ 97) νενρήν δ" έντ ανν ειν 
άντϊ τον έντανΐοειν. Κ. Cf. ρ. 6.

68 : ή διηλή ηρός τήν διαστολήν τοΰ βαλειν καϊ τνψαι 
(Ar. 62)" καϊ ότι ρέ&η ηάντα τά μέλη, οί δέ Αίολεϊς το 
ηρόσωηον. Α. Ar. 153.

80 κόληον άν ιε μένη: ότι άντϊ τον χαλώοα, αναοτέλ- 
λονσα' καϊ έν Όδνοοεία {β 300) αίγας άν ιε μένονς ανα- 
δέροντας. εστιν ονν άηογνμνονοα το κατά τονς μαστούς 
κόληωμα. Α. Cf. de κοληος ad Α 400, Ar. 152.

84 τών μνήοαι φίλε τέκνον, άμννε δέ δήιον άν-
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δρα’. η διπλή ότι ιδίως φίλε τέκνον άντι τον φίλον τέκνον 
(cf. ρ. 32). καϊ άμυνε άντι τοϋ άμννου (cf. ρ. 3). Α.

85 μηδέ πρόμος ϊστασο τούτω: ότι σαφώς προμος 
ό πρόμαχος, ονχ ό βασιλεύς, Α. Ar. 109.

88 άλοχος πολύδωρος: ι; διπλή οτι εδνα έδίδοοαν οί 
παλαιοί ταΐς &υγατράστ και πολύδωρον λέγει τήν πολνε- 
δνον. Α. Cf. Ζ 394, Ar. 198.

91 πολλά λισσομένω’ ούδ'Έκτορι &υμόν επεί
γον: ότι νπερβίβασται ο δέ’ ' Εκτορι δέ &υμόν ονκ επεί
γον, πρός τό ουδ' ϊκετο γήραος ουδόν (ο 246). Α.

93 ώς δέ δράκων έπϊ χειή όρέστερος άνδρα μένη- 
σιν: η διπλή ότι τήν τών όφεων καταδυσιν χειάν εϊρηκεν, 
άπό τον χεΐσ&αι, ό έστι χωρήσαι’ εις αυτό γάρ μηχανώνται 
οί όφεις εις τό χωρήσαι (,,occurrit: εις άντρον γάρ μυχεύον- 
ται οί όφεις ώστε γ^ωρήσαια L. Ar. 146) τό σώμα ώσπερ 
έλυτρον’ ουδος δ' άμφοτέρους όδε χείσεται {σ 17). Α. 
Sed fortasse nil mutandum.

97 πύργω επι προνχοντι φαεινήν άσπίδ' έρεί- 
σας: ή έπί αντ'ι τής παρα, ώς αλλα μάχεσ&' έπϊ νηυ- 
σϊν ά ολλλέες (Ο 494). Α. Cf. qu. ep. 87.

110 ήέ κεν αύτώ όλέσ&αι έυ κλε ιώς πρό π ό λ η ο ς: 
ή διπλή ότι ό κέν περισσός (cf. ρ. 13). και ότι αμφίβολον 
ποτερον έμοϊ αντώ ολέσ&αι, ή κα&' 'Ομηρικήν συνήθειαν 
άντϊ τον ύπ’ αυτού όλέσ&αι (cf. ρ. 24). Α.

118 άλλ' άποδάσσεσ&αι, όσα τ ε πτόλις ή δε κέ- 
κευ&εν: ή διπλή ότι αντί τον άμφιδάσεσ&αι, δίχα μερί- 
σεσ&αι. πάλιν δέ (idem ab eo notatum fuerit v. 115) ό τέ 
(cod. (ίί) σύνδεσμος περισσός (cf. ρ. 34). Α. Bekker in utro
que infinitivo ασ&αι, Vili, in altero εσθαι. Corr. L. coli. Di- 
dymi sch.: 'άρίσταρχος άποδάοσεσ&αι διά τον ε.

120 άνδιχα πάνια δάοασ&αι. Annotavit sine dubio 
ut Σ 510, ότι οί πολιορκούμενοι έξίατασαν τούς πολεμίους 
επιμεριζόμενοι τά κτήματα.

123 μη μιν έγώ μέν ϊκωμαι Ιών, ό δέ μ' ούκ 
έλεησει: ότι το ϊκωμαι άντι τού ικετεύσω (cf. Apoll. lex.). 
παράκειται οϋν τό ιών, έπεϊ προσεγγιζόμε&α οίς άν (cod. 
προσεγγιζομενοι vel οις άν) προσφέρωμεν ίκέτειαν. Α. Haec 
ultima a παράκειται si Aristonici sunt, significare videntur, hoc
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ιών h. I. appositum ad ϊκέσθαι διδασκαλικώς ut alibi dicere 
solet, ostendere quo jure ϊκέσθαι significationem supplicandi 
induerit. L.

124 ουδέ τί μ' αίδέσεται: οτι αίδέσεται ως Ικέτην 
προσδέΙ-εταΓ αίδείσθαί θ' ϊερηα (^23). Α. Cf. ad J2 208. 
Ar. 150.

τώ οαριζέμεναι ά τε παρθένος ήίθεός τε 
128 παρθένος ηίθεος τ οαρίζετον άλλήλοιιν: ή διπλή 
πρός την έπανάληψιν , ότι πυκνώς έν Ίλιάδι. όαρισμός δέ 
έστιν άνδρος και γυναικος ομιλία’ όαρες γαρ αί γυναίκες. Α. 
Quatuor ultima verba non videntur Aristonici esse: v. ad/327.

137 βή δέ φοβηθείς’. αντϊ τον φεΰγων άπέβη. Α. 
Cf. ad 141.

141 η δέ θ ϋπαιθα φοβείται: ότι καϊ νΰν σαφώς 
αντϊ τοΰ έμπροσθεν φεύγει. Κ. Ar. 89, 123.

143 τρέσε ό Εκτωρ Τείχος ϋπο Τρώων: ότι τό 
τρέσαι οΰ την πτόησιν σημαίνει, άλλά συνήθως φεΰγειν. 
έηήνεγκε γούν τείχος ΰπο Τρώων. Α. Cod. συν τώ pro 
συνήθως. Corr. L. Ar. 91.

148 (πηγαί) δοιαϊ άν αίσο ουσι Σκαμάνδρου δι- 
τήεντος: ότι λείπει πρόθεοις η εκ ή από' έκ Σκαμάνδρου 
γάρ ή άπό (cf. ρ. 25). Α.

149 ή μέν γάρ θ' ΰδατι λιαρώ ρέει —
151 ή δ' έτέρη θέρεΐ προρέει έικυία γαλάζη: ή 

διπλή ότι έκ τής άντιδιαστολής ταυτης σαφές ότι ή έτέρα 
πηγη νδατι λιαρω ρέει κατά χειμώνα. Α.

153 ένθα δ έπ αυτάων πλυνοϊ ενρέες εγγύς 
εασιν: ότι προθεσις ήλλακται καϊ πτώσις, αντϊ τού παρ 
αΰταϊς. Α. Cf. ρ. 28.

φευ γ ων, ό δ όπ ισ d ε διώκων,
158 πρόσθε μέν έσθλός έφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ' 

αμείνων: ή διπλή ότι ΰγιώς διώκεσθαι λέγει τον φευγοντα. 
Α. Ar. 150. ότι πρός τό πρώτον ΰπήντησε. V.

161 αλλα περϊ ψυχής θέον Εκτ ο ρ ο ς ϊπποδά- 
μοιο: ή διπλή ότι ώς περϊ ετέρων λέγει τρεχόντων περϊ 
τής Εκιορος ψυχής, αυτού τού" Εκτορος έτος όντος τούτων. Α.

162 ώς δ ότ’ άεθλοφόροι περϊ τέρματα μώνυ-
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'/ες ϊηηοι κτλ. Hi versus faciunt ad athetesin versum 199—· 
201 firmandam.

τό όέ μέγα κεϊται άε&λον
164 ή τρίηος ήέ γυνή, ανδρός κατατε&νηώτος: ή 

διηλή ότι αμφϊ βολον ηοτερον ανδρος τε&νεώτος γυνή ή έηι 
τε&νεώτι ανδρί, ο καϊ υγιές' ούκ οίδε γάρ άλλους ή τους 
έηιταφίους αγώνας "Ομηρος (Ar. 199). Α.

170 ολοφύρεται ητορ)" Εκτορος: ότι έλλείηει ή ηερι, 
ηερι " Εκτορος. AB. Cf. ρ. 26.

172 έν ηόλει ακροτάτη: ότι ΰηερ&ετικώς άντϊ τοΰ 
άκροηόλει. Α. Cf. ad Ζ 257, 317 Η 345.
183 &άρσει τριτογένεια, φίλον τέκος' οΰ νύ τι &υμώ 

η ρόφ ρονι μυ&έομαι, έ&έλοτ δέ τοι ήηιος είναι 
183. 184: ότι ένταϋ&α υγιώς λέγονται, κατα δέ τήν 

ηρό τής κόλου μαγης αγοράν τών &εών (Θ 39) οΰκέτι. Κ.
190 διά τ άγκεα καϊ δια βήσσας: ότι αντϊ τοΰ δι 

άγκέων καϊ βησσών. Α. Cf. ρ. 21.
194 όσσάκι δ' όρμήσειε ηυλάων /Ιαρδανιάων

άντίον άί^ασ &αι — 194: ότι άς άνω Σκαιάς (6), νΰν 
Ζίαρδανίας. Α. cod. Λαρδανίους. Α. Ar. 232.

197 τοσαάκι μιν ηροηά ροι&εν άηοστρέψασκε ηα- 
ραφ&άς·. ή διηλή ότι τοηικώς τό ηροηάροι &ε δυνατόν 
άκοΰειν, δυνατόν δέ καϊ χρονικώς, ηρότερον φ&άσας άηέ- 
τρεηεν αυτόν εις τό ηεδίον’ ο καϊ ύγιές (Ar. 121). καϊ ηρός 
τό ηαραφ&άς ότι ’Ιακώς (ita emend. Bekk. pro κακώς) άντϊ 
τοΰ ηαραφ&άσας. Α. Cf. ad Η 144 Ρ 197.

ώς ό έν όνείρω ου δΰναται φεύγοντα διώκειν' 
200 οΰ τ άρ ό τόν δΰναται ΰηοφεΰγεινοΰ&'ό διώκειν·

ώς ο τόν ου δυνατό μαρψαι ηοοίν, οΰδ'ός αλΰξαι.
199. 200. 201: ά&ετοΰνται στίγοι τρεις, ότι καϊ τή κα

τασκευή καϊ τώ νοήματι ευτελείς' καϊ γαρ αηραξίαν δρόμου 
και το αηαράβατον σημαίνουοιν, έναντίως τώ ως δε τ 
άε&λοφοροι ηερι τέρματα μωνυγες ϊηηοι (162). Α.

201: οτι το μάρψαι έηι ηοδών εταξεν. Ν.
202 ηώς δέ κεν Εκτωρ κήρας ΰηεξέφυγεν & αν άτ ο ιο, 

εί μή οϊ ηΰ ματόν τ ε καϊ ύστατον ήντετ Λ η ό λλων. 
202; ή διηλή ηρός τό ζν]τοΰμενον, ηώς ο ηοδουκης οΰ
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καταλαμβάνει τόν Έκτορα; λέλυκε δέ αυτό ό ηοιητής, ότι 
νηο Ληόλλωνος έβοηθειτο. Α.
208 αλλ' ότε δή τό τέταρτον έηϊ κρουνούς άφίκοντ ο, 

και τότε δή χρνσεια ηατήρ έτίταινε τάλαντα.
208: αημειούνταί τινες διά τό δοκοϋν άηορον είναι·, 

μετά μικρόν τούτων λεγομένων' τρις (cod. τρεις) ηερι 
άστν μέγα Πριάμοιο δίον (251). Α.

209: ή διηλή ότι εντεύθεν ή ψυχοστασία Αισχύλου 
ηέηλασται, ως τού zIloq τας ψυχάς ίστάντος, ον θανατηφό
ρους μοίρας. Α. Et hic suo loco positus hic versus, non Θ73.

216 νύν δη νώι γ' έοληα — [οϊοεσθαι μέγα κνδος): 
η διηλή ηεριεστιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει νώιν' τοντο 
δέ έστιν ήμϊν ή ημών, όηερ ού συμφωνεί, τό δέ νώι χωρίς 
τού ν σημαίνει ημάς ή ήμε'ις, όηερ νϋν λέγει' ημάς έοληα 
οϊσεσθαι μέγα κύδος. Α.

229 : ή διηλή ότι νεωτέρου ηρός ηρεσβύτερον σεητική 
ηροσφώνησίς έστι τό ή θειε. Α. Ar. 154.

250 ον σ έτι Πηλέος υιέ φο β ή σ ο μαΓ. ή διηλή 
ότι σαφώς φεύξομαι. Α. Ar. 89. Vili.: ή δ. οτι σαφώς τό φοβ. 
έστι φεύξομαι.

251 τρις ηερι άστν μέγα Πριάμου δίον: ή διηλή 
ότι το δίον έδιώχθην. ου μάχεται δέ τώ άλλ ότε δη τό 
τ έτ α ρτ ον (208)· τρεις μέν γάρ τελείους κύκλους ηεριέδρα- 
μον, τό δέ τέταρτον εως τών κρουνών έλθόντες ονκέτι ηε- 
ριήλθον τήν ηόλιν. Α.
254 άλλ'άγε δεύρο θεούς έηιδώμεθα' τοι γάρ άριστοι 

μάρτυροι έσσονται — 254 έηιδώμεθα: ότι έηι- 
μαρτυρώμεθα. Α.

255: ή διηλή ότι μάρτυροι ού μάρτυρες’ και γάρ τό 
ενικόν Ζεύς δ' ά μ μ' έηιμάρτυρος έστω (Η 76). Α.

257 {αϊ κεν έμοϊ Ζευς) δώη καμμονίην: η διηλή ότι 
καμμονίη νίκη ού καθολικώς, άλλοι ή έκ καταμονής. διό 
έηι τών μονομαχούντων καί ηυκτενοντων τίθησιν, έηϊ δέ 
δρομέων ούκέτι. Α. Ar. 112.

259 νεκρόν ' ΛχαιοΙσ ιν δώσω ηάλιν' ώς δέ σύ 
ρέζειν: ότι άντϊ τού ρέζε. Α. Cf. ρ. 14.

266 {ούτε τι νώιν) όρκια έσσονται: ότι τά ορκια έα- 
οονται, ούκ έσσεται. Α. Cf. ρ. 15.

21
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281 αλλά τις άρτιεπής χα'ι έπίκλοπος επλεο 
μν&ων: οτι ούκ έν επαινώ ό άρτιεπής, κατα τουναντίον 
τώ άμετροεπ εΐ, άλλά ο λάλος και ο άπηρτ ισμενον (I. ώς L.) 
π αραλογιζόμενος. [τό όόρν]. Α. Cf. V. το δόρυ videtur perti
nere ad ν. 283.

286 ώς δ ή μιν σώ ένϊ χροί παν no μ ίσα tot οτι 
άντι τον όλον. Α. Ar. 130.
291 γώσατο J Έκτωρ

όττι ρά οί βέλος ώκύ έτώσιον εκφυγε γειρός — 
291 γώσατο: ότι άντί τον συνεγν&η. Α. Ar. 147.

294 Ληίφοβον δ' έκάλει λευκάσπιδα’. ή διπλή 
ότι άπαξ εϊρηκε λευκάσπιδα. Α.

304 μ ή μάν άσπουδί γε καί άκλειώς απολοί μην: 
ή διπλή οτι άσπονδΐ χωρίς μόγου καί κακοπα&είας. Α. Ar. 122.

308 οϊμησεν δέ αλείς ώς τ αίετός νψιπετηεις: 
ότι κάκεΐ (Φ 252) γραπτέον αίετοΰ οϊματ εχων, ονχ ώς 
Φιλητάς όμματα. Α.

315 καλοί (Ιέ περισσείοντο ε&ειραι Xρν σεαι: νΰν 
καταγ^ρηστικώς αί γαιται τής κόρυ&ος. V. Ar. 121.

318 έσπερος, ος κάλλιστος έν ονρανώ ϊσταται 
άστήρ: ή διπλή ότι νυν τόν έσπερον κάλλιστον, έν άλ- 
λοις δέ (ν 93) τον εωσφόρον φαάντατον’ καί ού δει ώς μα- 
γόμενον λαμβάνειν. έτερον δέ τόν έσπερον, ώς άν παλαιός, 
οιδε τον εωσφόρου.. Α.

319 ώς αιχμής απέλαμπ' ενήκεος: ότι έπί τών 
αίχμάς έγόντων ενήκεος λέγει καί τανυήκεος* τήν γάρ αί- 
γμήν άκήν λέγει, καί ότι κυρίως ένταΰ&α έπί τής έπιδορα- 
τίδος της εν ηκονημένης, έκεϊ δέ παρήκται τό τανυήκεας 
όζους {Π 768). Α. Ar. 322.

322 τον δέ καί άλλο τόσον μέν εγε γρόα γάλκεα 
τενχεα: ούτως εϊω&ε λέγειν άλλο τόσον, έπειδάν άπο- 
λείπη τι τον όλου μικρόν μέρος (cod. τέλος)’ οί δή τοι 
τόσσον μέν έχον τέλος (Σ 378 ubi ν). καί έν&άδε ούν 
το μέν άλλο σώμα κα&ώπλιστο, γυμνόν δέ μόνον διεφαί- 
νετο (ins.ro) απο τών ώμων έπί τόν αυχένα-Α. οί δέ γλωσ
σογράφοι (Ar. 44) τοσον άντί τού τό σώμα. V.

ονδ' άρ' απ' άσφάραγον μελίη τάμε χαλκό β ά ρε ια, 
329 οφρα τί μιν προτιείποι άμειβόμένος έπέεσσιν:
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α (λετεΐται οτι γελοίος, εί ή μέλια έπετήδενοε μή άποτεμείν 
τον ασφαραγον, ϊνα προοφωνήοη τόν ' Λχιλλέα. απολογού
μενοι δέ φαοιν ότι τό έκ τύχης ονμβεβηκός (cf. ad Ψ 857) 
αίτιατικώς έξενήνοχεν. (cf. Harl. ad ι 154). Incerta sunt se
quentia: δια τό όμοιον ά&ετεΐται κάκεινο (ρ359) εύ &' ό δε- 
δειπνήκει, ο δέ π αν ο ατ ο &είος άοιδός. Α.
442 ο ώ μ α δέ ο ϊκ α δ' έ/ι ό ν δ ό μ ε ν α ι πάλιν, όφρα πνρός/ιε 

Τρώες και Τρωων άλοχοι λελάχωοι &ανόντα.
342: η διπλή ότι οι έπι τής ίδιας πατρίδας τελεντώντες 

διά πνρός έ&άπτοντο. Α. Ar. 198.
343: ή διπλή ότι άντι τον λαχείν ποιήσωοιν. Α. Cf. 

ad Ε 37.
349 είκοοινήριτ άποινα: οημειοννταί τινες πρός τήν 

είκοοινηριτα λέξιν, ότι πρός εϊκοοι έζιοού μένα, είκοοαπλά. Α. 
351 ονδ εϊ κεν ο αύτόν χρνοώ έρύοαο&αι άνώγοι

/Ιαρδανίδης Πρία/ιος — 351: ή διπλή ότι νπερβο- 
λικώς λέγει, ό δέ Λίοχνλος έπ' άλη&είας {cf. Β 124] άν&ιοτά- 
μενον χρνσόν πεποίηκε πρός τό*Εκτορος οώμα έν Φρνξίν. Α. 
356 ή σ’ εν γιγνώοκων προτ ιόσσομαι, ονδ' άρ' έμελλον 

πείοειν — 356: ή διπλή οτι από τών όσοων ή μετα
φορά (Ar. 97). προβλέπω τώ νώ, άντι τον προέβλεπον' 
ηλλακται γάρ ό χρόνος (cf. p. 4). και πρός τό ονδ’ άρ’ έμελ
λον αντϊ τον ούκ είκός ήν /ιε πείοειν (Ar. 125). Α.

362 φνχ^ή δ έκ ρε&έων πταμένη ’Λιδόςδε βεβή- 
κει: οημειοννταί τινες ότι μόνη κάτειοιν εις Λϊδον ή ψυχή}, 
και ον δείται τής * Ερμου παραπομπής. Α. Ar. 186.

375 ώς άρα τις εϊπεοκε και οντήοαοκε παραοτάς: 
ή διπλή ότι ού πάντως πρότερον ελεγον, άλλ' άμα παίοντες 
έπεφώνονν, ώοτ είναι, ώς άρα τις έλεγε κα'ι οντήοαοκε. Α.

378 ώ φίλοι Άργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες: ή 
διπλή ότι Ζηνόδοτος άντι τούτον πεποίηκεν Λτρείδη τε 
κα'ι άλλοι άριοτήες Παναχα ιών. ον πάρεοτι δέ ό 
’Λγαμέμνων έπϊ ταύτης τής μάχης, άλλ' έπϊ της οκηνήςέτι 
τρανματίας ών. Α.
379 έπεϊ δή τόνδ' άνδρα &εοϊ δαμάοαο&αι έδωκαν — 
381 εί δ' άγετ αμφϊ πόλιν ούν τεύχεσι πειρη&ώμεν κτλ.

379: ότι τήν αιτίαν προτέταχεν έπειδή τόνδ' άνδρα 
Όεοί. έδει δέ ούτως εί δ' άγετ αμφϊ πόλιν ούν τεύ- 

21 *
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χεσ4 ηειρη&ώμεν, οφρα κ' ετιγνώμεν Τρώ ων ν ο ον, 
ή καταλείψονσιν ηάλιν άκρην τον δε ηεσοντος, η ε 
μένειν μ ε μ ά α σ ιν, έηεϊ δη τόνδ' άνδρα &εοϊ δαμα- 
οαΰ^αι εδωκαν. Hanc notam non credo ex Aristarchi mente 
illustratam esse ab Aristonico, qua de re dixi in proli, ad Ni
canorem p. 74. o Λιονΰσιος διστάζει μη ηρός την anu- 
λειψιν τον χρόνου’ ηαρασκενάζει γάρ τό έηειδη νήας τε 
και 'Ελλήσποντον ϊ κοντ ο (Ψ 2) και έηίτονος β έ- 
βλητο (μ 423)' τά γαρ τοιαντα έοημειονντο ηρός κρίσιν 
ηοιημάτων, ότι σηανίως "Ομηρος κακομέτρους ηοιεΐ. Α. De 
his extremis ν. Ar. 16 sq.
393 ηράμε&α μέγα κνδος' έηέφνομεν Έκτορα δίον, 

ώ Τρώες κατά άστν &εώ ώς ενχετόωντο.
393. 394: ά&ετοΰνται στίχοι δυο, ότι ηαρά την αξίαν 

Άχιλλέως οί λόγοι* αντός γάρ ήν ό λέγων [Π 243) όφρα 
καϊ”Εκτωρ εϊσεται ή ρα καϊ οιος έηίστηται ηο- 
λεμίζειν η μ έτερος & ε ράη ων. Α.

396 άμφοτέρων μετόηιο&ε η οδών τέτρηνε τ έ
ν οντ ε'. η διηλή ότι ννν τένοντας είηε τά διατεταμένα τών 
σφυρών νεύρα όηισ&εν τής κνήμης. Α. Ar. 153.

411 Ίλιος οφρυόεσοα: ή διηλή ότι &ηλνκώς ή ’Ιλιος. λ.
[καί μ οίον έάσατε — ίκέσ& έηι νήας Αχαιών)
418 λίσσωμ' άνέρα τούτον: λείηει ό ϊνα, ϊνα λίσ- 

σωμαι. V. Cf. ρ. 33.
440 αλλ' ή γ' Ιστόν νφαινε μυχώ δόμου υψη

λοί ο (Andromache); ή διηλή ότι άσυμηα&ής ή Ανδρομάχη 
έν τοσουτω θορυβώ κατ' οίκον άτρεμονσα, και ταύτα τήν 
Αχιλλέως έφοδον ουκ αγνοούσα, εοικεν ονν, φηοϊν ό Άρί- 
σταρχος, ηροκαταχρησάμενος ο ηοιητής τώ τής 'Ανδρομάχης 
ηροσωηω κατά τήν ηρός Έκτορος κοινολογίαν (Ζ 394), άηε- 
σχήσ&αι ννν τού ηροσώηον. Α.

468 τήλε δ αηο κρατάς βάλε δέσματα σιγά- 
λοεντα: οτι βελτιων (cod. βελτιον) αν ήν η διά&εσις, εί 
μη εκηεηληγμένη τα έηϊ τής κεφαλής άηέβαλεν, άλλ' ύστε
ρον (476) ότε αναηινύσκεταί τε καϊ έαντήν αναλαμβάνει, ϊν 
η ούτως η δ έηεί ονν άμηνυτο καϊ ές φρένα &νμόν 
αγέρ&η α μ β λήδη ν γοόωσα — τήλε δ' άηό κράτος
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Ζί£ δέσματα. Α. βάλε fuit lectio Aristarchea, χέε est in 
textu Veneto. Ceterum cf. Ψ 857.

>/ ' rούτε σν τ ο ντ ω
έ'σσεαΓΕκτορόνειαρ,έπεί &ανες, ο ντε σοί οντος. 

487 ήν περ γάρ πόλεμόν γε φΰγη πολΰδακρυν Αχαιών 
αίεί τοι τούτω γε πόνος και νείκε όπίασω 
έσοοντ · άλλοι γάρ μιν άπουρήσουσιν άρουρας. 

490 ήμαρ δ' ορφανικόν παναφήλικα παϊδα τί&ησιν'
πάντα ό' ύ πε μνή μυκε, δεδάκρυνται δέ παρειά, 
δευομενος δέ τ άνεισι πάις ές πατρος εταίρους, 
άλλον μέν χλαίνης έρνων, άλλον δέ χιτώνος' 
τών δ έλεησάντων κοτνλην τις τυτ&όν επεσχεν, 

495 γείλεα μέν τ’ έδίην, νπερωην δ’ ούκ έδίηνεν.
τόν δέ καί αμφιθαλής έκ δαιτνος έστυφέλιξεν, 
χερσιν πεπληγώς, καί όνειδε ίοισιν ένίσσων 
ηέρρ ούτως' ού σός γε πατήρ μεταδαίνυται ήμϊν.ίι 
δακρυόεις δέ τ άνειοι πάις ές μητέρα γ^ήρην

500 Άστυάναξ, ός πριν μέν έού έπί γοΰναοι π α
τ ρό ς κτλ.

487: άπό τούτου εως τού δακρυόεις δέ τ άνεισι 
(499) ά&ετοϋνται στίχοι ιγ, ότι αδιάθετοι' τό γάρ περιέρ- 
γεσθαι τόν Αστυάνακτα, καί τόν φίλον τον πατρος τόν μέν 
χλαίνης έρνειν τόν δέ χιτώνος, ϊνα βρόγχον πίη , Πριάμου 
περιόντος καί άλλων αδελφών ' Εκτορος καί αυτής τής Αν
δρομάχης, άτοπον. δια τί δέ εμελλον άφαιρεϊα&αι τας απο- 
τετμημένας άρουρας, κατά το βασιλικόν γένος κληρονόμου τον 
υιού Άστυάνακτος όντος; όλως δέ ούδ' έστιν ίδιον τού περί 
τόν 'Αστυάνακτα οίκτον, «Αλα κοινώς έπί παντός ορφανού 
αρμόζει τά λεγάμενα, βέλτιον ονν όντως έπιβαλειν' ούτε 
σν τούτω εσσεαι Έκτορ όνειαρ, έπεί &άνες, ούτε 
σ ο ί οντ ο ς Άσ τ υά ν α ζ ό ς πριν μέν έοϋ.

492 ές πατρος εταίρους: ότι αντί τού προς πα
τρος εταίρους, ώς εις Άγαμέμνονα δϊον [Η 312). Α. qu. 
ep. 88.

494: ότι είδος ποτηριού ή κοτύλη, [καί λέγεται άρσενι- 
κώς κότυλος.'] καί έν Όδυσσεία (ρ 12) πύρνον καί κοτύ
λην όμωνύμως τό άγγειον τώ ύγρώ. Α. Ar. 155. Inclusa aliena 
sunt, certe hodie κότυλος apud Homerum non legitur.
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495. Lehrs. Ar. 358 hunc versum etiam propter charactera 
Hesiodeum suspectum fuisse existimat.

497 ένίσσων: ότι αντί τον πλήσσων. Α.
505 ννν ό' άν πολλά πά&^σι φίλον απ ο πατρός 

άμαρτών: ή διπλή ότι άντι τον πά&οι άν. πρός τό 
ίχ&νς ός κε φάγησι {Φ 127). Α. Cf. ρ. 9.

ΕΙΣ ΤΗΝ Ψ.
1 ώς οϊ μεν στε ν άχο ντο: ή διπλή ότι εί ήν στενα- 

χών ώς φρονών, ονκ άν όντως ελεγεν στενάχοντο' άλλ’ 
ώσπερ από τον φέρων φέροντο, όντως από τον στενάχων 
στενάχοντο λέγει. Α. Ar. 315.

7 μή δή πω νπ' όχεσφι λνώμε&α μώννχας ϊππονς, 
αλλ αντοϊς ΐπποισι και άρμασιν άσσον ίόντες 
Πάτροκλον κλαίωμ εν' ό γάρ γέρας έστι &ανοντων.
7 μ ή δή πω: ή διπλή ότι άντι τον μηδέ πω. Κ. Hoc 

recte habere vix potest: nec scimus quid eo faciamus.
8 αντοϊς ΐπποισι: ότι λείπει ή σνν. Β. Cf. ρ. 26 

(ubi 1. Ψ 8 pro Τ 8).
9 ο γάρ γέρας: ή διπλή ότι αντϊ τον τό γάρ γέρας, 

ή περισσός ο γάρ. Α. Cf. ρ. 34.
δενοντο δέ τενχεα φωτών

16 δάκρναι' τοϊον γάρ πό&εον μή στ ωρα φόβοιο.
15 : ή διπλή ότι ώς σπάρτα λέλννται {Β 135). ΑΒ. 

Cf. ρ. 15.
16 : ή διπλή ότι ανξητικώς τό τοϊον, ονχ ώς οί γλωσσο

γράφοι (Ar. 44) αξιονσιν, άγαμόν. Α.
18 χεϊρας επ' άνδροφόνο'νς τέμενος στή&εσσιν 

έταίρον: η διπλή προς τό αμφίβολον, πότερον τάς έαντοά 
χεϊρας εις τά τον Πάτροκλον ατή&η ή τάς τον Πάτροκλον 
εις τά έαντον. Α. Cf. ad Σ 317.

29 αντάρ ό τοϊσι τάφον μενοεικέα δαίνυ: ή διπλή 
ότι τάφον το δεϊπνον τό περ'ι τήν ταφήν γινόμενον. Α. Ar. 153.

34 : ή διπλή ότι ψιλώς προενεκτέον κοτνλήρντον' ον 
γάρ άπο τής ρύσεως, άλλ' από τον άρνσαι. Α. Ar. 321.

36 εις Λγαμέμνονα: [αημείωσαι] ότι τή εις επ' έμ- 
ψύχων’ ώφειλε γάρ τήν πρός. Α. qu. ep. 88.
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37 οηουδή ηαρη εη ι & ό ντες, εταίρου χωόμενον 
αήρ: η διηλή ότι οηουδή μετά ηολλής κακοηαϋείας (Ar. 122). 
και ελλειηει ή ηρό&εοις' έοτι γάρ άντι τον ηερι εταίρου 
(ρ. 26). nat τό χωόμενον αντ'ι τον ουγχεόμενον (Ar. 147). Α.

58 οί μέν κακκείοντες εβαν κλιοίην δέ έκαστος: 
ότι ουνη&ες ην αναλνειν, ως καί έν 'Οδύσσεια έηϊ τών μνη
στήρων (α 424). Α. Cf. ad Λ 606.

63 νήδυμος αμφιχυ&είς: ή διηλή ότι σαφώς άηό τοϋ 
ν άρχεται τό όνομα Α. Cf. ad Β 2.

64 'Ίλιον ήνεμόεσοαν- ή διηλή ότι ΰηλυκώς τήν 
Ίλιον· Α.

65 ψυχή Πατ ροκλήο ς δειλοϊο' ή διηλή ότι άη ευ
θείας τής ό Πατροκλής. και τό δειλοϊο δειλαίου (Ar. 122). Α.

71 ϋάητε με όττι τάχιστα, ηνλας Άίδαο ηερήσω: 
ή διηλή ότι λείηει τό ϊνα ή όηως. Α. Cf. ρ. 33.

τήλε με εϊργουσιν ψυχαί, είδωλα καμόντων
73 ουδέ μέ ηω μίογεσ&αι νηέρ ηοταμοιο έώσιν: ή 

διηλή ότι έκτος τού ηοταμον ύηοτί&εται τάς τών άταφων 
ψυχάς, και μή έηιμισγομένας ταΐς έν τώ έρέβει. ή δέ άνα
φορά ηρός τά ά&ετονμενα έν τή νεκυία (Ar. 176). Α.

75 καί μοι δός τήν χειρ', ολοφύρομαι: ότι τό ϊνα 
λείηει (cf. ρ. 33) και ουνέοταλκεν, άντϊ τον ϊνα όλοφύρωμαι 
(cf. ρ. 13). Α.

88 άμφ άατ ραγ άλο ιο ι χολω&εΐ ς: ότι ana* τής διά 
τών άστραγάλων ηαιδιάς μέμνηται. Α. Cf. ad Γ 54.

91 ως δέ καϊ όοτέα νώιν όμή σορός α μφικαλνητοι, 
χρύοεος ά μφ ιφο ρεν ς, τόν τοι η όρε ηότνια μήτηρ.
91: ή διηλή ότι άπαξ r σορός. Α.
92: ά&ετεΐται οτι εί σορόν δέδωκεν, ήν έν άλλοις λάρ

νακα καλεϊ [καϊ τά γε χρυσείην ές λάρνακα &ήκε/1Ί^), 
ηρός τί καϊ άμφιφορήα; μετενήνεκται ονν έκ τής δευτέρας 
νεκυίας (ω 74). τό γάρ οίκό&εν έηάγεσ&αι δυσοιώνιστον. Α. 
94 (Achilles loquitur): τίητε μοι ή&είη κεφαλή δεϋρ'εί- 

λή λου&ας',
ή&είη κεφαλή: ηροοφώνηοις νέου ηρός ηρεσβύτερον. 

δήλον ότι ηρεσβύτερος Άχιλλέως ό Πάτροκλος. Χαμαι- 
λέων γράφει ώ &εΐη κεφαλή, γελοιον δέ έηϊ νεκρώ τό Οείη’ 
διό ή διηλή. Α. Ar. 154, 187.
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96 άλλά μοι άσσον στή & Γ μ ίνυν&ά περάμ φιβαλόνιε 
άλλήλους ολοοϊο τεταρπώμεο&α γοοϊο: καί έν- 

ταν&α ώς εΐρηται (75), λείπει ό ϊνα. Α. Cf. ρ. 33.
103 ώ πόποι, ή ρά τις εστι ζα< είν Άίδαο δόμοισιν

■ψυγή και εϊδωλον, ατάρ φρένες ονκ ενιπαμπαν: 
ή διπλή ότι τάς τών άτάφοιν ψυχάς Όμηρος ετι σωζουσας 
τήν φρόνησιν υποτίθεται. Α. Schol. non integrum esse vi
detur. Nam sine dubio hac diple cavere voluit Aristarchus, ne 
quis verbis άτάρ φρένες ονκ ενι πάμπαν deciperetur.

107 εικτο δέ & έσ κ ε λο ν αύτώ. Hic locus facit ad 
stabiliendam explicationem verbi έίσκειν: Π 41.

111 ουρήάς τ ώτρυνε καί άνέρας άξέμεν ύλην: η 
διπλή ότι σαφώς ουρήες οί ήμίονοι, πρός τό ονρήας μεν 
πρώτον έπωχετο (^ 50). Α.

ταί δέ [δρυς) μεγάλα κτυπέουσα ι
120 πΐπτον. τάς μέν έπειτα διαπλήσσοντεςΆχαιοί—

119: ή διπλή ότι τό εναντίον εφη' πίπτονσαι γάρ κτύ
πον παρεΐχον. Α.

120: ούτως δ ιαπλή σ σ οντ ες διά τον η αί ' άριστά ργ ου, 
άντί τον διακόπτοντες. άλλοι δέ διαπλίσσοντες διά τον 
Γ. παρασημειώσαιτο δ άν τις τούτο πρός τό έν τή Όδυσ
σεία (κ 440) τώ οί άποπλήξας κεφαλήν, άντί τοΰ άπο- 
κόψας. Α. Compositum est ex Didymo et Aristonico.

132 άν δ' εβαν έν δίφροισι παραιβάται ή ν ί ο- 
γοί τε: ότι νυν παραιβάτας εϊρηκε [τούς όπλίτας]. Α. τούς 
όπλίτας irrepsit. Fortasse sic fuit: ότι νΰν παραιβάτας εϊ
ρηκε' διό ή διπλή. Nam hic solum substantivo usus est. Cf. 
Λ 104. L.

135 δριξί δέ πάντα v έκυν κ ατ a ε ίνυ σ αν: ή διπλή 
ότι τό παντα αντί τού όλον, προς τό πασαι δ' ώίγνυντο 
πύλαι [Β 809 Θ 58) Α. Ar. 130.

139 μενοείκεα νήεον ύλην: ή διπλή ότι τινές τό με- 
νοεικές πολύ άπέδοσαν. εστι δέ τό τώ μένει έοικός, οίον 
τό αρεστόν, έξ ού τήν ίκανην βούλεται σημάναι. Α.

155 εί μή 'Αγιλλεύς αίιμ Λγαμέμνονα εϊπε π α- 
ραστάς: ή διπλή ότι εξω&εν τήν προς ληπτέον’ εστι γάρ 
πρός -άγαμέμνονα. Α. Cf. ρ. 26.
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137 λαός 'Λγαιών Πει σονται μν&οισιν: οτι πρός 
το νοητον άπήντηκεν, ό λαός πείθονται. Α. Cf. ρ. 16.

160 (οίσι μάλιστα) κηδεος έστι νέκνς' παρά ό' οϊ τ 
άγοί άμμι μενόντων: διπλή ότι — Sequuntur Herodia- 
nca. Non dubium quin diple pertinuerit ad κηδεος έστι. Pro 
genetivo habuisse Aristarchum non absimile vero, quod ita ac
cepit τιμής έσεαι I 605. Fortasse etiam ή διπλή ότι φρον
τίδας άξιος (quod est in initio scholii). L. τό Je μενόντων 
αντί τον μενέτωσαν. Α. Cf. Β 438.

169 δρατά σώματα: ή διπλή πρός τήν μετάϋεσιν, ότι 
άντι τού δαρτά. Α.

183 ['Εκτορα δ' ον τι) δώσω Πριαμ ίδην πνρϊ δαπτέ- 
μεν, άλλά κν νεσοιν: ή διπλή ότι από κοινού τό δαπτέμεν. Α.

186 ροδόεντι δέ χρΐεν έλαίω: ή διπλή ότι μύρον τήν 
μέν ονομασίαν αγνοεί, τήν δέ σκενασίαν οίδεν' τό γάρ ρό- 
δινον όντως ννν εΐπεν έ'λαιον ροδόεν. Α. Cf. 3* 172, Ar. 
199, 348.

188 τώ δ έπί κνάνεοννέφοςήγαγε Φοίβος Απόλ
λων. Nube Hectoris cadaver tegit Apollo, non aegide; reji
ciendi igitur versus EL 20 sq.

203 πάντες άνήιξαν, κάλεον τέ μ ιν εις έ εκαστ ος. 
Aristarcheis notatus, quoniam alterum hemistichium hoc loco 
apte positum, non O 86.

221 ψνχήν κικλήσκων Πατ ροκλή ος δειλοιο: ή δι
πλή ότι δωδεκασνλλαβος καί έκ σπονδείων. Α. Cf. ad Λ 130.

226 ήμος δ' εωσφόρος εΐοι φόως έρέων έπί γαιαν: 
ή διπλή ότι μεταφορικώς έρέων αντί τον απαγγελών. τούτο 
δέ έστι προσημαΐνων’ ον γάρ διά λόγον τούτο ποιεί άλλά 
δι έπιτολής. Α.

228 τήμος πνρκαιή έμαραίνετο: καί έκεϊ ονν φλόξ 
έμαράν&η {I 262) γραπτέον. Ν.

καί τά μέν έν γρνοέη φιάλη καί δίπλακι δημώ
&εΐομεν, εις ό κεν αντός έγων Αιδι κλεν&ωμαι’ 

245 τνμβον δ' ον μάλα πολλόν έγώ πονέεσ&αι άνωγα.
243 δίπλακι: ότι άροενικώς. Ν. Facile potest originem 

habere ex Aristonico: v. ad Γ 126. L.
244 ^είομεν; ή διπλή ότι οννέοταλκεν άντι τον &είω-
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μεν (cf. p. 13)‘ καί οτι κατά ουγκοπήν κλεύ &ωμαι άντι ίου 
κελεύ&ωμαι οίον πορεύομαι· Α.

245: ή διπλή ότι τό πονέεσ&αΐ έστιν ένεργεϊν. Α. Ar. 87.
248 (οϊ κεν έμείο) δεύτεροι έν νήεσσι π ο λυκ λήισ ι 

λί\πησ&ε'. ύστεροι. και δεϋτατος ηλ&εν (7’51) αντί 
τού έσχατος. Α.

256 εϊ&αρ δέ χυτήν έηϊ γαίαν εχευαν: ή διπλή 
ότι ού πάσα ή γή χυτή, άλλ’ ή τοΐς νεκροΐς έπιχεομένη. Α. 
Ar. 109.
263 &ήκε γυναίκα άγεσ&αι άμΰμονα έργα ιδυϊαν 

καί τρίποό' ώτώεντα δυωκ αι είκοσιμετ ρον.
263 : ή διπλή πρός τήν αμφιβολίαν, πότερον άμύμονα 

γυναίκα ή άμύμονα έργα. καί ότι συνεκδέξασ&αι δεί τώ 
καί τρΐποδ' ύτΰιντα τό φέρεο&αΓ ακριβής γάρ ό ποιη
τής περί τά άκτά καί φορητά (Ar. 143). Α.

267 αυτάρ τώ τριτάτω άπυρον κ ατέ&ηκε λέ
βητα: σημειοϋνταί τινες ότι αντί τού τρίτω, καί ότι άπυ
ρον τόν άνα&ηματικόν, ετερον τού έμπυριβήτου. Α.

268 καλόν, τ έ σ σ α ρ α μέτρα κεχαν δότ α: ότι ώριστ ο 
τό μέτρον. Ν. Recepimus hoc et sch. V. ad 741, quia Ari- 
starcheam observandi rationem referre videtur.

269 τώ δέ τετάρτω &ήκε δύ ω χρυ σοΐο τάλαντα', 
ή διπλή ότι ουκ ϊσον τώ κα&' ημάς ταλάντω το (cod. καί) 
παρά τοϊς άρχαίοις ήν' ώς γάρ ήσσον τού τρίποδος καί τοϋ 
ίππου καί τοϋ λέβητος τίθεται. Α.

270 πέμπτω δ’ άμφί&ετον φιάλην: ή διπλή ότι 
φιάλην ού τό παρ' ήμίν ποτήριον, άλλα γένος τι λέβητος 
έκπέταλον έκ παντός μέρους δυνάμενον εχειν' διό άμφί&ε- 
τον. Α. Cf. Β ad 243. Pro εχειν scribendum έρείδεσ&αι (cf. 
ψ 616) vel τί&εσ&αι (Apollon. lex. 163, 12 et Eustath.). L.

273 ιππήας τάδ' άε&λα δεδεγμένα κείτ έν άγώνι: 
ή διπλή ότι τό δεδεγμένα αντί τοϋ προσδεχόμενα, κατά με
ταφοράν τήν άπό τών έμψυχων. τινες δέ γράφουσιν ί π- 
πεϋσιν τάδ’ άε&λα. Α.

276 ϊστε γάρ όσσον έμοί αρετή περιβάλλετον 
ίπποι: ότι δυικως περιβάλλετον' συνωρίδι γαρ έχρώντο. 
Α. Ar. 196.

280 τοίου γάρ κλέος έσ&λον απώ λε σαν ήνιό-
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. Τ’χοιο (Achillis equi): ότι ηνίοχος Πάτροκλος 'άχιλλέως. V. 

Cf. ad Π 146.
287 ώς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ ιππήες εγερ&εν'· 

η διπλή ότι άντι μεσότητος τον ταχέως ου κατά τών ϊππων. 
Α. Cf. ρ. 29.

295 Λί&ην την ' Αγα με μνον έην τόν έόν τε Πό- 
δαργον: η διπλή οτι έντεν&εν παρώδηται τά ονόματα τών 
Έκτορος ϊππων, Αϊ&ων καϊ Πόδαργος (Θ 185)" ον γάρ 
εισάγει τετρώρω χρωμένονς. Α. Ar. 197.

296 Αγχισιάδης Εχέπωλος: η διπλή ότι άδηλον πό- 
τερον (cod. ποιον) τό κύριον όνομα, μάλλον δέ τό Εχέπωλος. Α.

297 'Ίλιον ήνεμόεοσαν: ή διπλή ότι ΰηλνκώς την 
(cod. τό) Ίλιον. Α.

304 (Antilocho equi) ώκνπ οδες φέρον άρμα: ή διπλή 
ότι κοινότερου κατακέχρηται τώ έπι&έτω' έπιφέρει γοΰν βα ρ- 
διστοι &είειν (310). Α. Cf. ad Γ 351.
306 Άντίλοχ', ήτοι μέν σε νέον περ έόντ έφ ί λησ αν

Ζενς τε Ποοειδάων τε, καϊ ίπποσννας έδίδαξεν·
307: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει έδίδαξαν, Άρί- 

σταρχος δέ έδίδαξεν, έπϊ τον Ποσειδώνος’ ϊππειος γάρ. Α.
310: {αλλά τοι ίπποι) β ά ρδιστ ο ι &εΐειν. Cf. ad 304.
311 τών δ' ϊπποι μέν εασιν άφάρτεροι: η διπλή 

πρός τό άφάρτεροι, ότι άπαξ ενταύθα. Α.
337 {τόν δεξιόν ίππον) κένσαι ό μοκλήσας, είξαί τέ 

οι ηνία χερσιν: ή διπλή ότι ειξαι άντϊ τον χαλάσαι. Α.
345 ονκ εσΊ ός κε σ' ελησι: ή διπλή ότι αντϊ τον ός 

άν ελοι σε (cod. ελη σε). Α. Cf. ρ. 10.
358 στάν δέ μεταστο ιχί: ότι άντϊ τον έπϊ στίχου' 

ον γάρ άπό ταύτον τέρματος ώσπερ έπϊ τών δρομέων ή 
άφεσις γίνεται' διό καϊ κληροϋνται περϊ τής στάσεως, ον 
δεόντως ονν έπϊ τών δρομέων μετάκειται ό στίχος έντεν&εν 
(757). Α. Apud Eustathium in his στοίχος et στίχος scriptum 
promiscue. L.

364 οϊ δ’ ώκα διέπ ρησοον πεδίοιο: ή διπλή οτι λεί
πει ή διά, διά πεδίον. Α. Cf. ρ. 26.

372 οι ό' έπέτοντο κονίοντ ες πεδίοιο: ή διπλή ότι 
λείπει ή διά, διά πεδίοιο. Α. Cf. ρ. 26.

382 καί νν κεν ή παρέλασσ ή άμφήριοτον έϋη- 
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κεν. Hic recte scribi άμφήριστον, contra 572 ονδ αμ- 
φήριστον.

385 τοΐο 9’ απ' όφ&αλμών χύτο δάκρυα χωομέ- 
νοιο: τ; διπλή ότι χωομένοιο αντί τον συγκεχυμένου. Α. 
Ar. 147.

403 εμβητ ο ν καϊ σφώι: ή διπλή οτι νγιώς κεϊται η 
αντωνυμία χωρίς τον ν. Α.
404 ήτοι μέν κείνοισιν έριζε μεν ον τι κελεύω 

Τυδείδεω ΐπποισι δαίφρονος, οίσιν Λΰήνη 
νϋν ώρεξε τάχος καϊ έπ αντώ κΰδος έ'^^κεν· 
405. 406: ά&ετοϋνται οί δνο' πώς γάρ τό έκ τής 'Λ&η- 

νάς (cod. ’^^ήν^ς} γενόμενον οϊδεν ο ' Λντίλοχος; καϊ τό 
τοϋ Τυδείδεω ΐπποισι [τϊ^ρ/σσόν' καϊ γάρ άνευ τούτου] δή- 
λον ότι περϊ [τών ίππων] τον Λιομήδους έστιν ό λόγος. Α. 
Verba inclusa inserui, tale quid enim excidisse apparet.

408 μή σφώιν έλεγχείην καταχενη Ai&q'. ή δι
πλή ότι σφώιν νμΐν ή υμών, άνω δέ (403) εμβητον καϊ 
σφώι' τιταίνετον αντϊ τον εμβητε νμείς. Α.
411 οϋ σφώιν κομιδή παρά Νέστορι ποιμένι λαών 

εσσεται — 411: η διπλή πρός τό σφώι οτι ονχ νμΐν.
Α. Si hoc recte habet, spectat ad v. 403. Fortasse autem 
fuit: πρός τό σφώιν, ότι νμΐν.

413 αϊ κ άποκηδήσαντε φερώμεΰα χείρον ά ε- 
&λον’. ή διπλή ότι έδει άποκηδησάντων υμών. Α. Cf. ρ. 19.

431 όσσα δέ δίσκου ούρα κατωμαδίοιο πέλον- 
ταΓ. ή διπλή πρός τό σχήμα ότι ονρα πέλονται καϊ ον πέ- 
λεται. Α. Cf. ρ. 15.

454 ός τό μέν άλλο τόσον φοΐνιξ ήν: ούτως εϊω&ε 
λέγειν τό παρά μικρόν (ins. videtur τετελειωμένον vel τέλειον 
cf. ad Σ 378), άντϊ τον ός μέν τό λοιπόν σώμα. Α. οί δέ 
γλωσσογράφοι (Ar. 44) τόσον άντϊ τον τό σώμα. Β.

459 άλλοι μέν δοκέ ουσ ι παροίτεροι εμμεναι 
ίπποι: η διπλή προς τό παροίτεροι, ότι τοπικώς άντι τον 
πρότεροι κατά τόν δρόμον. Α.

δοκέει δέ μοι εμμεναι άνήρ 
471 Λίτωλός γενεήν, μετά δ' ' Λργείοισιν άνάσοει, 

Τυδέος ϊπποδάμου υιός — 471: άΰετεΐται ότι τό 
έπεζηγεϊσ&αι ποιητικόν, ονχ ήρωικον προσώπου. Α.
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47ο ίπποι άερσίποδες πολέος πεδιοιο δίενται: 
ότι δια ηολλοϋ πεδίου. Α. Cf. ρ. 26.
478 αλλ' αίεί μύ&οις λα β ρεΰεα ι. ούδέ τί σε γ^ρή 

λαβραγόρην εμεναι’ πάρα γάρ καί αμείνονες 
άλλοι.

478 ούδέ τί σε γ^ρή: άπό κοινού τό λαβρεύεσΰαΓ ό 
μη νοήσας τις προσέ&ηκε τόν εξής στίγον. V.

479: α&ετεΐται ότι ουκ αναγκαίος' πρόκειται γάρ τό 
αλλ αίεί μν&οισι λα β ρ εύ ε α ι. και τό πάρα γάρ καί 
αμείνονες άλλοι ού δεόντως επιλέγεται’ ού γάρ άμεινό- 
νων εργον τό λαβρεύεσ&αι. Α.

481 εύληρα: ή διπλή ότι άπαξ τάς ήνίας ούτως κέ- 
κληκεν ένταύ&α. Α.

485 δευρό νυν, ή τρίποδος περιδώμε&ον ήέ λέ
βητος: ότι αντί τοϋ άγε τό δεύρο. Α.

486 ’ίστορα δ' Άτρείδην Άγαμέμνονα ΰείομεν 
άμφω: ή διπλή ότι ’ίστορα αντί τού μάρτυρα, οίον συν- 
&ηκοφύλακα. Α.

504 [άρματα) ϊ π π ο ι ς ώκυπόδεσσιν έπέτρεγον: ότι 
τά άρματα έπέτρεγον καί ούκ έπέτρεχεν. Α. Cf. ρ. 15.

509 αύτός δ' έκ δίφροι ο γαμαί &όρε π α μφ αν ό- 
ωντος: η διπλή ότι τούτο διακρίνει τήν έν άλλοις αμφι
βολίαν. πρός τό ένωπια π α μφ ον όων τ α ((9435)' δείκνυ- 
ται γάρ τά άρματα παμφανόωντα. Α.
512 δώκε δ άγειν έτάροισιν ύπερ&ύ μοισι γυναίκα

καί τρΐποδ' ωτώεντα φέρειν: αί διπλαί πρός τήν 
διαφοράν τού άγειν καί φέρειν. Α. Ar. 143.

514 Αντίλογος Νηλή ιο ς: ή διπλή ότι απο τού 
προπάτορας ο Αντίλογος Νηληιος. Α.

518 [ίππος — ός ρα άνακτα) ελκηοιν πεδιοιο τ ι- 
ταινόμενος συν όγεσφιν: η διπλή οτι δια πεδίου. Α. 
Cf. ρ. 26.

521 πολέος πεδιοιο δέοντος: ή διπλή ότι διά πε
δίου. Α. ρ. 26.

523 δίσ κ ουρ α: σημειοϋνταί τινες (Ar. 13) οτι ά άνω 
είπε δίσκου ούρα, νύν δέ συν&έτως δίσκουρα. Α. Aut α de
lendum aut δέ.

527 τώ κέν μιν παρέλασο' ουδ' άμφήριοτον
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ε & η κ ε ν : η διπλή περιεοτιγμένη οτι Ζηνόδοτος γράφει η 
άμφήριστον ε&ηκεν, ούκ εν’ νΰν γάρ ονχ αρμόζει, έπί 
Λιομήδους δέ τον σύνεγγυς τρέχοντος (382). δια δε τοντου 
βούλεται λέγειν ονδ’ όλως άμφήριστον. Α.

531: ή διπλή ότι τό ή κίστος τών άπαξ είρημένων 
έστιν. Α.

533 έλκων αρματα καλά, έλαύνων π ρό ο σ ο & εν 
ίππους: ή διπλή ότι Ζηνόδοτος γράφει έλαύνων ωκέας 
'ίππους, ώς ηνιοχοϋντος αυτόν’ σνντετριμμένου δέ τον 
άρματος εμπροσ&εν γενόμενος έλαννει, τάς πλευράς τών 
ϊππων τύπτων. Α.

538 εύτερ’’ άταρ τά πρώτα φερέο&ω Τυδέος 
νιος: ότι εν τισιν υποτάσσονται τούτω τά τρίτα δ Λν- 
τίλοχος, τέτρατα ξαν&ός Μενέλαος, πέμπτα δέ Μη- 
ριόνης θεράπων έυς Ίδομενήο ς. χωρίς δέ τού μηδέ 
τόν χαρακτήρα εχειν 1 Ομηρικόν, ετι καί πρός ονδέν γίνεται 
ή έξαρί&μηαις τής τάξεως. Α.

543 ώ ' Μχιλεΰ, μάλα τοι κεχολώοομαι αι κε τε- 
λέασης: σημειούνταί τινες ότι άντί τού μηνίσω. Α. Ar. 137.

544 μέλλεις γάρ άφαιρήσεσ&αι άε&λον: ή διπλή 
ότι άντί τον εοικας. Α. Ar. 125.

551 τών οί έπειτ’ άνελών δόμεναι καί μεΐζον 
άε&λον: ή διπλή οτι τό έπειτα άντί τού μετά ταΰτα’ άν- 
τιδιέσταλται γοΰν τό αυτίκα (552)* ή δέ άναφορά πρός τό 
Φοινιξ μέν πρώτ ιοτα, αύτάρ έπειτ Μίας τε μέγας 
(Ζ 169). Α. Ar. 154.

568 (cr δ άρα κήρυξ) χεροί σκήπτρον έΰηκεν: ή δι
πλή πρός τούς δημηγοροΰντας, ότι σκήπτρα έλαβον. Α. Ar. 198.

574 ές μέσον άμφοτέροισι δικάσσατε, μηδ' επ' 
αρωγή: ή διπλή οτι ούκ εις τό μέσον παρελ&όντες, άλλα 
μέσον δικάσατε, μήτε τούτω προοχαριζόμενοι μήτε έμοι. 
διό έπιφέρει μηδ? επ' άρωγή. Α.

581 ' Μντίλοχ', εί δ' άγε δεύρο διοτρεφές, ή &έμις 
έστιν: α&ετεϊται ότι άκαίρως λέγει διοτρεφές, όργιζόμένος 
αύτώ. Α. Cf. ad Γ 352.

νΰν μέν τοι έγών ύποείξομαι αντός 
603 χωόμενος, έπεί ον τι παρήορος ονδ' αεσίφρων 

ήσ&α πάρος' νΰν αύτε νόον νίκησε νεοίη.
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603: ή διπλή ότι παρήορος ο παρηρτημένος τάς φρένας, 
ονχ αραρώς ονδέ κατά χωράν έχων αύτάς (Ar. 149). και ότι 
χωομενος ννν avii τον χολονμενος (Ar. 147). Α.

604: η διπλή ότι ννν μόνον όντως έσχ^ημάτισε , νεοίη 
αντί τον νεοτης. Α.

616 αμφίΰετος φιάλη', ή διπλή πρός τήν άμφί&ετον, 
ότι η πανταχό&εν νπέρεισιν έχουσα (ν. ad 270)' καϊ ότι οϊ- 
κονομικώς υπολείπεται έπα&λον, ϊνα μή ό Νεστωρ άτιμος 
γένηται εν τώ έπϊ Πάτροκλο) άγώνι. Α.

621 ου γα ρ πΰξ γε μαχή σεαι ον δε παλαΐσεις: ή δι
πλή ότι προτάσσει τήν πυγμήν, ώς καϊ εν Όδνσσεία (#246) 
ον γάρ πυγμάχοι ειμεν. ό αυτός άρα ποιητής- Α. Ar. 199.

627 ου γάρ ετ έμπεδα γυΐα φίλος πόδες, ου δ' έτι 
χείρες: ή διπλή ότι από τοΰ γάρ ήρκται, τό αίτιατικόν προ- 
τάξας’ κα'ι ότι έπεξηγήσατο τήν έμπεδα γυΐα λέξιν. Α. Ar. 119.

630 ώςοποτεκρείοντ  ̂μ αρυγκέα^άπτον Έπειοί: 
η διπλή ότι τών επιταφίων αγώνων μέμνηται, Ιερών δε ον. 
Α. Pro επιταφίων cod. αναξίων. Corr. L. Cf. ad X 164. Cf. 
Ar. 199.

πνξ μέν ένίκησα Κλυτομήδεα Ηνοπος υιόν
635 Άγκαΐον δέ πάλην Πλευρώνιον, ός μοι άνέστη.

634: ή διπλή ότι τήν όμοίαν τάξιν και ό Νεστωρ τη
ρεί τών αγωνισμάτων (sc. primum ponens pugilatum cf. ad 621). A.

635: ή διπλή προς το ός μοι ανεστη' δει γάρ αυτόν 
ύποστήσαο&αι καΟήμενον, τοΰ δέ κήρυκος παλαιστάς καλέ- 
σαντος άνιστάμενον. Α.
638 οϊοισίν μ' ΐπποισι παρήλαοαν Όκτορίωνε 

πλή&ειπ ρόσ&ε βαλόντες,άγαοσάμενοι περϊ νίκης.
638. 639: οεσημείωται ό τόπος πρός τά περϊ τών Μο- 

λιονιδών ζητούμενα. Α.
641 οί δ' άρ’ έοαν δίδυμοι’ ό μέν έμπεδον ήνιόχευεν, 

έμπεδον ήνιόχευ, ό ό1’ άρα μάοτιγι κέλευεν: ή δι
πλή πρός τήν έπανάληψιν ότι πυκνώς μέν έν Ίλιάδι, άπαξ 
δέ έν Όδνσσεία. Α.

άνδρε δνω περϊ τώνδε κελευομεν, ώ περ άρίστω, 
660 πνξ μάλ' άνασχομ ένω πεπληγε μεν — 659: ή διπλή 
ότι ίσαρί&μους τοϊς έπά&λοις άγωνιστας καλεΐ (cf. ad 707) 
καϊ τούτο έπϊ πάντων τάττει [ποιεί? L.) Α. Ar. 199.
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661 (ω δε κ Αηολλων) δ ώ η κα μ μον ίην: οτι ονκ 
έστιν έν άν&' ενός καμμονίη νίκη, ώς οί γλωσσογράφοι (Ar. 
45) αλλ' ή έκ καταμονής; διό έηι δρομέων ον τάσσει, αλλ 
έηϊ τών ηυκτευόντων και μονομαχούντον' μετά γαρ κατά
μονης. Α. Cod. ή έκ ηολλών pro ή έκ κατάμονης et μία 
γάρ καταμ. pro μετά. Corr. L. Ar. 112.

(Ενρύαλος) Μηκιστέος νιος Ταλαϊονίδαο άνακτος, 
ός ηοτε Θήβας ήλ&ε, δεδονπότ ος Οίδιηόδαο 

680 ές τάφον’ εν&α δέ ηαντας ένίκα Καδμεί ωνας.
679: ή διηλή ότι έηι τοϋ Μηκιστέως άκουστέον ός ηοτε 

Θήβας ήλ&εν, ονκ έηι τοϋ Ενρυάλου, ώς ό Κράτης. κα'ι 
ότι οι νεώτεροι ηαρά τόν Ομηρον τόν Οίδίηουν φασϊν 
εαυτόν τυφλώσαντα ηοδηγοΰμενον εις Αθήνας έλ&εϊν καϊ 
έκε'ι τελευτήσαι’ νϋν δέ ομόλογον ότι έν Θήβαις έτελεντη- 
σεν (Ar. 187). καϊ ηρός τό δεδουηότος' οί γλωσσογράφοι 
(Ar. 45) γάρ έν άν&' ενός τε&νηκότος έξεδέξαντο. έκ ηαρε- 
ηομένου δέ νοητέον ότι ήτοι έν ηολέμω τετελεύτηκε’ ψο- 
φονσι γαρ οί ηίητοντες' δονηησεν δέ ηεσών (ζ/ 504)· ή 
κατεκρήμνισεν εαυτόν’ καϊ γάρ οντος ό θάνατος μετά 'ψό
φου. Α. Hoc totum scholion fuse explicatum Ar. 110.

683 ζώμα δέ οί ηρώτον ηαρακάββαλεν: ή διηλή 
ηρός τό ηαλαιον έθος, ότι έν ένϊ ηεριζώματι ήγωνίζοντο. 
Α. Ar. 199.

692 ώς δ? ΰ&' νηό φρικός Βορέω άναη άλλετ αι 
ιγ &ύς. Vocabulo φρίξ exorientem procellam significari: Φ126, 
Ar. 99.

707 ορνυσ&'οΐ καϊ τούτου άέ θλου η ειρή σεσ&ον: 
ή διηλή ότι Ισαρίθμους τοϊς έηά&λοις δνο καλει. Α. V. ad659.

721 αλλ' ότε δή ρ άνίαζον έυκνήμίδας Αχαιού ς: 
ή διηλή ότι άντϊ τού εις άνίαν ήγον καϊ έχρόνιζον. τοϋτο 
δέ μή νοήσαντες μετέγραψαν έυκνήμίδες 'Αχαιοί. Α.

725 δόλου ό' ού λή&ετ Όδυσσεν ς: ή διηλή ότι τό 
δόλιον τοϋ ήρωος καϊ διά τούτων δείκνυται, καϊ ότι ούδέηω 
τέχνην ήδεσαν έν τώ ηαλαίειν. Α. Ar. 199.

726 κόψ' όηι&εν κώληηα: σημειοϋνταί τινες καϊ τό 
κοψ όηι&εν κώληηα, ότι τό κώλον ούτως ειηεν. Α.

741 έξ δ' άρα μέτρα Χάνδανεν: ώρισμένον [ί'σω?] 
ήν τό μέτρον. V. Cf. ad 268.
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/53 όρννσ& οί και τούτον άέ&λον π ει ρή σ ε σβε: 
η όιπλή περιεοτιγμένη ότι Ζηνόδοτος γράφει πειρήσεα&ον, 
τριών οντων τών κεκλιμένων πρός τόν δρόμον. Α.

757 όταν δέ μεταστοιχί, οήμηνε δέ τέρματ 
Λχιλλενς: οβελός ούν άστερίσκω, ότι μετενήνεκται έν&άδε 
άπό τής άρματοδρομίας (358). Α. Ar. 199.

772 γνϊα δ ε&ηκεν ελαφρά, πόδας καϊ χεΐρας 
νπερ&εν'. οβελός ονν άστερίσκω ότι έπι Λιομήδονς όρ&ώς 
έτέτακτο {Ε 122 — item de Ajacibus Ν 61 L.). ένταν&α δέ 
ολιγω λείπεται τού /Ιϊαντος" εί ονν τά γνΐα ελαφρά έποίη
οεν, ένίκα άν πάντως, πρός τί ονν έτι τόν Λϊαντα κα- 
τέβαλεν; Α.

791: ή διπλή ότι άπαξ ενταύθα ώμογέροντα είπεν. ΑΒ.
795 Άντίλοχ', °ά μέν τοι μέλεος εί ρήσεται αί

νος'. η διπλή ότι μάταιος καϊ πρός ονδέν' οί δέ νεώτεροι 
τόν ταλαίπωρον μέλεον (Ar. 103). Α.

800 Σα ρπήδοντος: ή διπλή ότι άπ' εύ&είας βαρντό- 
νον (cod. ως}, ώς Χαλκώδων. Κ. Cf. Herod. Μ 379.
805 όππότερός κε φ&ήοιν όρεξάμενος χρόα καλόν, 

ψαύση 0f ένδίνων διά τ έντεα καϊ μέλαν αίμα:
ά&ετεϊται ότι ένδίνων &έλει λέγειν τών έντοσΟ ίων, σπλάγ
χνων, όπερ ονχ αρμόζει' έως γάρ τον άμνξαι μόνον τόν 
χρώτα μονομαχούοι. καϊ διά τ εντεα καϊ μέλαν αίμα 
έκ τής Λολωνείας [Κ 298) μετάκειται. Α. όπερ ονχ αρμόζει 
ins. L. Idem haec adnotavit: Aristarcheam explicationem ha
bemus ut patet, apud Apollon. lex. Η. ένδίνων τών έντοο&ι- 
δίων, οίον τον (1. τών} έντός χρωτός. των απαξ είρημένων. 
Orion ρ. 52 ένδινα τά έντερα. Όμηρός φησι ψαύει δ' έν
δίνων. ό δέ Άρίσιαρχος έινμολογεϊ ένια (1. εντινα} τινα 
όντα τά (hoc τά dcl.) έντός τών ίνών (hoc certe summa suspi
cio est affinxisse hunc auctorem Aristarcho) ή απλώς τών με
λών. ή παρά τό έντός είναι τών οπλών, ούτως ενρον έν 
νπομνήματι τής ’Ιλιάδος.

τενχεα δ' άμφότεροι ξννήια ταντα φερέσ&ων 
810 καί οφιν δαϊτ άγα&ήν παρα&ή σο μεν έν κλισίη- 
σιν: άϋ'ετεΐται ότι έδει καϊ πάσιν, αλλ’ ονχϊ τούτοις μονον' 
τ! γάρ τούτοις πέπρακται πλέον, Α.
822 καϊ τότε δή ρ Λίαντι π εριδδε ί σαντες Αχαιοί

22
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πανσ αμένονς έκέλενσαν άέ&λια άνελέσ&αι.
αντάρ Γυδείδη δώκεν μέγα φάσγανον ήρως 
σνν κολεώ τε φέρων καϊ έντμύτω τελαμώνι.
822: διπλή οτι έκ τούτων καϊ τών τοιούτων φαίνεται

κα&' ν Ομηρον μή ών άτρωτος ο Λΐας. Α. Ar. 180.
824. 825: ή&έτηνται' σνλλύσεως γαρ γενομένης εδει 

κοινή διελέσ&αι τά έπαθλα’ καϊ γάρ προείρηται αέ&λια ισ 
άνελέο&αι (823). προη&ετονντο δέ παρά'Λριστοφάνει. Α.

826 αντ ά ρ Πηλέ ί δ η ς & ήκ ε ν σάλον αντοχοωνον: 
οημειοννταί τινες οτι σάλον τον δίσκον είπεν. AD. Cf. Ar. 199.

843 (Tertius jecit Ajax) χειρός άπο στιβa ρή ς, καϊ 
ν πέρβαλε σήματα πάντων: ά&ετεϊται άτι δνειν προ- 
δεδισκενκότων εδει είπεϊν άμφοτέρων. μετενήνεκται δέ έκ 
τής 'Οδύσσειας (# 192)· καϊ έκεϊ ενλάγως έστιν ν πέρβαλε 
σήματα πάντων, πλείονες γάρ δισκενουοιν. Κ.
845 όσσον τις τ' έρρινε καλαν ροπα βονκάλος άνήρ’ 

η δέ &' έλισσομένη πέτεται διά βονς αγελαίας.
845: ή διπλή άτι άπαξ καλανροπα. σημαίνει δέ το ρά- 

παλον, άπο τον καλού καϊ τον ρέπειν. Α.
846 διά βονς: διά βοών, ως το διά τ' εντεα (806). 

Α. Cf. ρ. 21.
850 αντάρ ά τ οξεντή σι τί&ει Ιάεντα σίδηρον, 

κάδ δ' έτί&ει δέκα μέν πελέκεας, δέκα δ' ήμι-
πέλεκκα.

850: ή διπλή οτι τινές ιάεντα τον μέλανα, ώς Ιο ε ιδέα 
πάντον (λ 107)· βέλτιον δέ τον εις ιούς εν&ετονντα' οί- 
κεϊον γαρ το επα&λον τοξόταις. Α.

851: ή διπλή άτι καϊ έν ’Οδνσσεία (τ 572, φ 120) ο αυ- 
τος τρόπος’ πελέκεις γάρ τί&ηοι δι ών παρακελεύει (sic) 
τοξεύειν τούς μνηστήρας’ καϊ ννν τό αντό τούτο έπα&λον 
γίνεται. Α.

855 (τρήρωνα — ής άρ’ άνώγει) τοξεύειν. „0 ς μέν 
κε βαλη τ ρη ρων α π έ λε ια να —: ή διπλή ότι από τού 
διηγηματικον έπϊ τό μιμητικόν μετήλ&εν. Α. Cf. ρ. 17.

857 ος δέ κε μηρίν&οιο τν γη όρν ι& ος α μα ρ- 
των: ή διπλή ότι βέλτιον ήν τούτο μή προλέγεσ&αι νπό 
^Ιγιλλέως, ώσπερ προγινώσκοντος τό από τύχης συμβησό- 
μενον. Α. Ar. 376.
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863 ovj ήπείληοεν άνακτι [ρέ^ειν εκατόμβην): η 
διπλή ότι ννν ήηείληοεν αντ'ι τον ηύζατο. Α. Ar. 150.

880 ωκύς δ έκ με λέων &υμός πτάτο: η διηλή οτι 
ωκυς αντ'ι τοϋ ωκέως, ό έοτιν εν&έως. Α. Cf. ρ. 30.

882 ά ν δ' άρα δΐηριόνης n ελέ κ ε ας δέκα ηάντας 
άειρεν: η διηλή ότι παρέλκει τό ηάντας. Α. Cf. ad 7/161.

886 καί ρ ήμονες άνδρες άνέοταν: ή διηλή ότι 
ήμονες οι άκοντισταί άπό τον ίέναι. τινες δέ άνέγνωοαν 
ρή μονές, οίόμενοι τονς ρήτορας’ ουκ έοτι δέ λογιστικός ό 
αγών. Α.

891 δυνάμει τε και ήμαοιν έηλευ άριστος: ή 
διηλή ότι ήμαοιν ομοίως ακοντίομαοι. Α.

ΕΙΣ ΤΗΝ Λ.
άλλ' έστρέφετ έν&α και ’έν&α

6 Πατρόκλου πο&έων άνδροτήτα τε και μένος ήν 
ηδ' οπόαα τολνηευσε ουν αντώ και ηά&εν άλγεα, 
ανδρών τε ητολέμους άλεγεινά τε κύματα ηείρων. 
τών μιμνηοκό μένος θαλερόν κατά δάκρυον ειβεν.

10 άλλοτ έηϊ πλευράς κατακείμένος, άλλοτε δ' αύτε
6: έως τον τών μιμνηοκό μένος (9) άΰετοϋνται στί

χοι δ, οτι ευτελείς είοίν, αρ&έντων δέ αυτών και έμφαντι- 
κώτερον δηλοϋται ή τού ’Λχιλλέως λύπη’ άλλ’ έοτρέφετ 
έν&α και έν^α, άλλοτ έηι ηλευράς. [καϊ τοΐς αντοΐς 
καταγίνεται άνδροτήτα, μένος’ ονδέν γάρ διαφέρει}. και 
ουδέποτε άνδροτήτα εϊρηκε τήν άνδρείαν, άλλ’ ήνορέαν. έχει 
δέ καϊ τό (1. τι L.) δυοεξείληπτον τών μι μνηοκό μένος' 
καϊ γάρ άνω εϊρηκεν έτάρου μεμνημένος (4). προη&ε- 
τοϋντο δέ καϊ παρά ' Λριστοφάνει. Α. Verba καϊ τοΐς — 
ούδέν γάρ διαφέρει aliena esse videntur, certe corrupta. Ari
starchus enim άνδροτήτα explicuisse videtur τήν άνδρός φν- 
οιν, si quidem ex ejus explicationibus derivata sunt haec in 
scholl. BM. ad h. 1.: ά&ετοϋνται δέ, ότι άνδροτής έοτιν ή 
τοϋ άνδρός φϋοις, et in scholl. BL. ad Π 857: άνδροτήτα δέ 
ού τήν άνδρείαν, άλλα τήν άν&ρωηότητα, την άνδρός φύ- 
οιν. Non putabat igitur bis idem dici άνδροτήτα, μένος; sed

22 *
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eo offendebatur quod hic usus vocabuli άνδροτής ab Homero 
abhorreret.

άλΧ όγ' έπεϊ ζεΰξειεν ύφ άρμασιν ωκέας ϊππους, 
15 Έκτορα δ? έλκεσ&αι δησάσκετο δίφρον όπιο&εν,

τρις δ' έρνσας περϊ σήμα Μενο ιτιάδαο ΰανόντος 
αντις ένϊ κλισίη παυέσκετο, τόν δέ δ εασκεν.
έν κόνι έκτανΰσας π ροπρηνέα' τοϊο δ' Απόλλων 
πάσαν άεικείην άπεχε γροϊ, φώτ έλεαίρων

20 καϊ τε&νηότα περ' περϊ δ’ αιγίδα πάντα κά- 
λυπτεν

χρυσεί ην, ϊνα μή μιν άποδρΰφοι έλκυσταζων.
15: περισσός ό δέ. Α. Cf. p. 33.
17: η διπλή οτι παρεϊται η άνα, καϊ έοτιν αναπαυέσκειο 

(cf. ρ. 27). ή (1. καί L.) ότι ό δέ πάλιν περισσός' ον γάρ 
έστι λέγειν ότι (cod. ον) έδέσμενεν (sc. ut δέαοκεν legatur) 
αλλα χωρίς ό δέ, εϊτα εασκεν αντϊ τοΰ εϊα. Α. Cf. ρ. 33.

18 προπρηνέα: ότι ονδέν πλέον τον πρηνέα. Α. Cf. ρ. 27.
20. 21: ά&ετοννται' αρκεί γάρ τό προειρήσ&αι πάσαν 

άεικείην άπ εχε χροΐ, φώτ έλεαίρων. Ν
τον δ9 έλεαίρεσκον μάκαρες &εοϊ είσορόωντες, 
κλέψαι δ' ότ ρύ νεοκον έν σκοπον άργειφόντην.

25 εν&' άλλοις μέν πάσιν έήνδανεν, ουδέ πο&’ Ηρη 
ονδέ Ποσειδάων ουδέ γλαυκωπ ιδι κουρη,' 
αλλ’ έχον ώς σφιν πρώτον άπήχ&ετο Ιλιος ίρή 
καϊ Πρίαμος καϊ λαός, Αλεξάνδρου ένεκ άτης, 
ος νείκεσσε &εάς, ότε οί μέσσαυλόν ϊκοντο,

30 τήν δ' ήνησ ή οι πόρε μαχλοσυνην άλεγεινήν.
25: έως τοΰ τήν δ' ήνησ ή οϊ πόρε μ αχλο σ ύ ν ην 

(30) ά&ετοννται στίχοι ς (hos sex qui obelis notati sunt in 
Ven. pro spuriis habuit Aristarchus, non octo 23—30, ut ex 
scholl. BMV. ad v. 23 referens dixit Lehrs. Ar. 187)· γέλοιον 
γάρ τό ονδέπο& Ηρη ουδέ Ποσ ε ιδάων ι ουδέ γλαυ- 
κώπιδι κονρη' τινες μέν γάρ έτι έλείποντο τών τριών 
σεμνότεροι μετά τόν Αία τών μή συνευδοκουντων i τήν τε 
περϊ τον κάλλους κρίσιν ονκ οίδεν (ν. Α 52)· πολλαχή γάρ 
άν έμνήσ&η. καϊ τό νείκεσσε ονκ έστι κριναι (Ar. 155), 
άλλ’ έπιπλήξαι ή διαφέρεσ&αι' νεικείων Ήλενον τε Πά- 
ριν (249) άντϊ τον έπιπλήοοων' δύο δ άνδρες ένείκε ο ν
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ε ί ν ε κ α ποινής και ή μαχλοσύνη{Σ 498), διεφέροντο.
κοινώς έπϊ γνναικος μανία' δέδωκε δ αντώ ον ταύτην, αλλα 
την καλλίστην τών τότε "Ελένην. "Ησιόδειος δ' έστιν ήλέξις' 
εκείνος γαρ πρώτος έχρήσατο έπϊ τών Προίτον θυγατέρων. Α. 
Bekkerus έπι γυναικϊ μανία, Vili, έπϊ γνναικος μανία, Eu- 
Stath. η έν γνναιξι μανία. De έπί cum dativo ν. Herod. 452. L.

28 ενεκ άτης: οϋτως Ήρίσταργος’ τό γάρ ένεκα τοΰ 
απολογούμενου έστιν. V. Fortasse sic fuit: ά&ετεϊ 'Λρίσταρ- 
χος’ τό γάρ ενεκ' άτης απολογούμενου έστιν: ν. Γ 100. L.

38 [τοι τέ μιν ώκα) έν πνρϊ κήαιεν καϊ έπϊ κτ έ
ρεα κτερίσαιεν: ή διπλή ότι οϋ μόνον οί έπϊ ξένης τε- 
λευτώντες έκαίοντο, άλλά καϊ οι έπϊ τής ιδίας πατρίδος. Α. 
Ar. 198.
ώς Άχιλεύς έλεον μέν άπώλεσεν, ουδέ οί αιδώς

45 γίγνεται, ή τ' άνδρας μέγα σίνεται ήδ' ονίνησιν: 
ά&ετεϊται, ότι έκ τών "Ησιόδου (f. 316) μετενήνεκται νπό 
τίνος νομίσαντος έλλείπειν τόν λόγον (Ar. 358 sq.)‘ καϊ γάρ 
τοϊς ύποκειμένοις εναντίον τι πεποίηκεν’ εί γάρ βλάπτει 
ή αιδώς, εύλογον εί 'Λχιλλενς αναιδέστατος βονλοιτο είναι. Α. 
Alterum εί ins. L.

46 μέλλει μέν πού τις καϊ φίλτερον άλλον όλέσσαι, 
ήέ κασίγνητον ομογάστριον ήέ καϊ υιόν.
46 μέλλει: άντϊ τού έοικεν. AB. Ar. 125.
47 : ή διπλή ότι τούτο προοέ&ηκεν, έπεϊ κασιγνήτονς 

τονς ανεψιούς που λέγει (Ο 545 Ar. 152). πάλιν δέ ομο
γάστριος λέγει, καϊ οϋχ ώς Ζηνόδοτος έγραφεν εκεί (Φ 95) 
μή με κτεϊν έπεϊ ούκ ίογαστ ριος "Εκτορος. Α.

54 κωφήν γάρ δή γαϊαν άεικίζει μενεαίνων: αντϊ 
τού άναΐσ&ητον (Ar. 124). κέχρηται δέ τώ είδικώ αντϊ γε
νικού (cf. ad Λ 343 Λ 532 Ο 252). ΑΜ.

58 γυναϊκά τε Όησατο μαζόν: ή διπλή ότι αντϊ τού 
γνναικος μαζόν. Ομηρικόν δέ τό έ&ος’ ώς τήν μέν πρύ
μνην άμφεπε {Π 124). Α. Cf. ρ. 20.

71 άλλ ήτοι κλέψαι μέν έάσομεν — ονδέ πη εστιν 
λά&ρη Ήχιλλήος — &ρα σνν Εκτορα’ η γάρ οί αίεί 
μήτηρ παρμέμβλωκεν όμώς νύκτας τε καϊ ήμαρ. 
71. 72. 73: ά&ετοννται στίχοι γ, ότι ψεύδος περιέχου- 

σιν’ οΰ γάρ διά παντός συνδιατρίβει αντώ ή Θέτις’ το δέ 



342

εασο/ίεν ννν αντί τον παρώμεν, οιον μηδέ λεγωμεν’ οπερ 
άγνοήσαντες οι περϊ Αντίμαχον έποίησαν κλέψαι μεν 
άμ ή χάνον (ν. ad 109). Α.

74 άλλ' εϊ τις καλέσειε ϋεών Θέτιν άσσον έμεΐο — 
Π ώς εφατ’, ώρτο δέ 'Ιρις άελλόπος άγγελέουσα: ή 

διπλή οτι έξ ονόματος μή καλέσαντος τον Λιός ή προς τοντο 
τεταγμένη Ιρις υπακούει, ό'ιστε κα'ι όταν ό Αχιλλεύς λέγη 
κοινότερον άλ"Τ άγε δή τι να μάντιν (^ 62), εύλόγως ονν 
πάλιν έρεϊ ό Κάλχας (ib. 78) ώ Αχιλεν κέλεαι με. Κ

78 μεσσηγνς δε Σάμον τε καϊ Ιμβρον: ή διπλή 
ότι τήν Σαμο&ράκην όντως εΐπεν. Α. Ar. 239.

81 (μολυβδαίνη) ή τε κατ' άγ ρ αν λο ι ο βοός κέρας 
έ μ β ε β αυΐα: ή διπλή ότι ον λέγει βοός κέρας βοός τρίχα 
διά τό τριχίνην είναι τήν ορμιάν' λιναίς γάρ έχρώντο' έκ 
πόντοιο &νραζε λίνω έπϊ ήνοπι χαλκώ {Π 408). οι 
δέ νϋν ούδέ βοείαις χρώνται, άλλ' ίππείαις. λέγοι άν ονν 
βοός κέρας κυρίως’ κατεσκεύαζον γάρ σύριγγα έκ κέρατος 
βοείου, ήν παρετί&εσαν τή ορμιά υπέρ τό άγκιστρον, όπως 
μή οί ίχ&ύες άπωτρώγωσι τόν λινόν. Α.

85 (Thetis) κλαϊε μόρον ον παιδός ά μν μον ος, ός οί 
έ μελλεν

φ&ίοεσ&' έν Τροίη έριβωλακι, τηλό&ι πάτρης: 
ά&ετεϊται ότι περισσός έστι' το γάρ οί έστίν αντώ, καϊ τό 
εμελλεν άντϊ τον έωκει συνή&ως Όμήρω' ονχ) τή Θέτιδι 
εμελλεν έν Τροία φ&ίσεσ&αι. Κ Hoc emendavi inserto ονν- 
ή&ως et mutata interpunctione. Nam apud Bekk. et Vili, sic 
est: άντϊ τον έωκει. Όμήρω ονχ) τή Θέτιδι κτλ. Ceterum 
cf. Ar. 125.

97 ακτήν δ έξαναβάσαι ές ουρανόν άιχ&ήτην: 
πρός τα περϊ τοϋ Ολυμπου' ουρανόν γάρ νϋν είπών, νπο- 
βάς φησιν (104) ήλυ&ες Ονλυμπον δέ. παρ' όσον έπου- 
ράνιά τινα μέρη έστί τοϋ Όλυμπου, υπέρ τά νέφη διή- 
κοντα. Α. Pro περί cod. πέρατα. Emend. L. Ar. 171.
100 ή δ' άρα (Thetis) πάρ ziιϊ πατρϊ κα&έζετο, ειξε d’ 

Ά&ήνη.
Ηρη δέ χρύσεον καλόν δέπας έν χερϊ &ήκεν 
καί ρ ενφρην έπέεσσΓ Θέτις d’ ώρεξε πιοϋσα.
100: ή διπλή πρός τήν κα&έδραν Ά&ηνάς καϊ "Ηρας, 
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oii εκατέρωθεν τον Λιός. κ«/ όταν λέγη oli δ otat Λιος 
αμφις (Θ 444 — edd. αίδοϊαι], τό αυτό σημαίνει, Λιός εκα
τέρωθεν, ονχ^ ώς τινες δέχονται, χωρίς- Α.

102: αντί τον όρέξασα έπιεν. Μ. Cf. ad Ψ 119.
104 ήλυθες Ού λυμπον δέ θεά Θέτι: ότι άνω εΐπεν 

εις ουρανον ηιχθήτην, νύν δέ εις Όλυμπον παραγεγονέναι’ 
αί γαρ κορυφαί τον Όλυμπου έπουράνιοι. Α. Ar. 171.

108 Εκτ ορο ς αμφϊ νέκυι: ή διπλή ότι ούτως λέγει 
Έκτορος νέκυι, ονχ 'Εκτορι (cod. "Εκτορα}. Α. Cf. ad Ρ 240.

109 κλέψαι δ' ότρύνονσ ιν ένσκοπον άργειφόν- 
την: έντεύθεν γέγονεν ή προδιασκευή (Ar. 351) άλλ' ήτοι 
κλέψαι μέν έάσομεν. Α.

110 αυτάρ έγώ τόδε κνδος Άχιλλήι προϊάπτω: η 
διπλή ότι π ροϊάπτω Όρίσταρχος. και ταντόν έστι τώ 
προϊάλλω. Α.

121 βή δέ (Thetis) κατ' Ονλν μπόι ο καρήνων άίξασα: 
ή διπλή ότι πάλιν έξ Όλυμπον λέγει κατιέναΓ άνω δε (97) 
ουρανόν άϊχθήτην. Α. Ar. 171.

124 έντύνοντο άριστον: ή διπλή ότι άπαξ ννν έν 
Ίλιάδι καϊ άπαξ έν Όδυσσεία [π 2) τό άριστον. έστι δέ το 
πρώϊνον έμβρωμα' τρις γάρ τροφάς έράμβανον οί ήρωες. 
Α. Ar. 132.

σήν εδεαι κραδίην μεμνη μένος ούτε τι σίτον 
130 οντ ευνής; άγαθόν δέ γυναικί περ έν φιλότητι 

μίσγεσθ'' ον γάρ μοι δηρον βέη, άλλά τοι ήδη 
άγχι παρέστηκεν θάνατος και μοϊρα κραταιή.
130 . 131. 132: άθετούνται στίχοι γ , ότι απρεπές μη

τέρα υίώ λέγειν αγαθόν έστι γυναικί μίσγεσθαι. [έτι δέ καί 
απάντων άσυμφορώτατόν έστι, καϊ μάλιστα τοϊς εις πόλεμον 
έξιούσΓ χρεία γάρ ευτονίας καϊ πνεύματος], καϊ το λέγειν 
ότι ό θάνατός σου έγγΰς έστιν άκαιρον. διεσκενακε (Ar. 349) 
δέ τις αυτούς οίηθείς άποκρέμασθαι ουδέ τι σίτου. Α. 
Inclusa aliena sunt. L.

134 σκν ζεσθαί σοί φησι θεούς, έέ δ' εξοχ^α πάν
των', ή διπλή ότι ούτως εϊπεν άντϊ τον εαυτόν, έέ. Α.

143 "Ιλιον ϊρήν. η διπλή ότι θηλυκώς τήν "Ιλιον. Α.
144 βάσκ ιθι Ίρι ταχεία: ή διπλή ότι άντϊ τον 

ταχέως. AB. Cf. ρ. 29.
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145 άγγειλαν Πριάμω μεγαλήτορι Ίλιον εϊσω 
λύ σασ&αι φίλον υιόν — 145: ή διπλή ότι τοπικώς 

άντϊ προ&έσεως' &έλει γάρ είπεϊν είς Ίλιον- Α. Cf. ρ. 2b 
et Ar. 142.

151 νεκρόν άγοι προτϊ άστυ, τόν εκτανε δΐος 
Λγιλλεν ς: ή διπλή ότι ούτως εϊρηκεν, νεκρόν όν έ'κτεινεν, 
άντϊ τον όν κτείνας νεκρόν έποίησεν, ώς έπϊ τοΰ έλκος άν α
ψύ χο ν τ α τό μιν βάλε Πάνδαρος ιώ (2?795). Α. Cf. ad 180.

155 εσω κλισίην: είς κλισίην. V. Cf. ad 184.
163 έντυπάς έν γλα ίνη κεκαλυμμέν ος' αμφϊ δέ πολλή 

κόπρος εην κεφαλή τε καϊ αύγένι τοϊο γέροντος.
163: ή διπλή ότι έν ϊσω τώ έντυπαδίω, ώστε διά τού 

ίματίον τόν τού σώματος τύπον φαίνεσ&αι (Ar. 155). Α.
164: ή διπλή ότι τό τοϊο ονκ εστιν άγα&ού (Ar. 44) ώς 

οϊ γλωσσογράφοι, άλλά &αυμαστικώς τοιοντου. καϊ ότι κό
προς ή τέφρα. Α. Cod. τά κοπριά pro ή τέφρα. Corr. L. Cf. 
ad Σ 23.

172 ον μέν γάρ τοι εγώ κακόν ό σ ο ο μ ένη τόδ' 
ίκάνω: ή διπλή ότι άπο τών όσσων προορωμένη (Ar. 97), 
καϊ τό τόδε τοπικώς άντϊ τού ένταύϋα. Α.

174 [Λιός] ός σευάνεν&εν έών μέγα κήδεται ήδ' 
έλε αίρει: αστερίσκος ότι ένταν&α νγιώς λέγεται, έκεϊ δέ 
{Β 27) κακώς νπό τον Ονείρου πρός τόν Άγαμέμνονα. Κ.

180 (iteratur versus 151): ή διπλή ότι νεκρόν όν εκτανε. Α.
184 εσω κλισίην: ή διπλή ότι άντϊ τού είς κλισίην. 

Α. Cf. ρ. 28 et Ar. 142.
199 έσω στρατόν: άντϊ τού είς στρατόν. Β. V.ibidem.
205 σ ιδήρε ιόν νΰ τοι ή το ρ: ή διπλή ότι ύποτάσ- 

σουσι στίγον ώς έλλείποντος τού λόγου ά &ά νατ οι ποίη
σαν Όλνμπ ια δω ματ έχοντες [οί ούρανόν εύρύν έγου- 
σιν V). πλείων δέ έστιν εμφασις μή προσκειμένου αυτού- Α.

208 [ού ο έλεήοει) ονδέ τί σ αίδέσεται: ή διπλή ότι 
άντϊ τού προςδέξεται ώς Ικέτην' μ ή μιν εγώ μέν ϊκωμαι 
ιών {X 123). Α. Ar. 150.

210 [τώ δ' ώς πο&ι μοίρα κραταιή} γεινομένω έ π έ
ν η σε λίνω, ότε μιν τέκον αυτή: [ή\διπλη\ ότι ένταύθα 
καλώς κεϊται, έπϊ δέ 'Ίχιλλέως έν τή Τ (128) ούκέτι. Α.

215 Τρωιάδων βα&υκόλπων: ή διπλή πρός τούς
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γραι/οντας {B 484) έσπετε ννν μοι Μούσαι Ολυμ- 
η ι α ό ε ς β αθνκολπο ι, ότι έηι βαρβάρων τό έπιθετον τί~ 
θησιν. Α. Ar. 119.

222 τ//εύδός κενφαϊμεν καϊ νοοφιζοίμεθα μάλ
λον: ό αστερίσκος ότι ένταϋθα άρμοζόντως λέγεται ό στί
χος, νηό δέ Νέστορος έν τή Β (81) ούκέτι. Α.
228 η, και φωριαμών έηιθή ματα κά λ’ ανέωγεν,

ένθεν δώδεκα μέν ηερικαλλέας έξελε πέπλους, 
230 δώδεκα δ' άπλοΐδας χλαίνας, τόσοους δέ τάπητας, 

τόσσα δέ φάρεα καλά, τόσους δ' έπι τοΐσι χιτώνας.
228: ή διπλή ότι έπιθήματα τών κιβωτίων τα πώματα, 

καταχρηστικάς δέ πίθων και τών όμοιων. Α. Nec omiserit 
ότι νϋν άπαξ εϊρηκεν.

229: ή διπλή ότι διέσταλκε τον πέπλον από τών χλαι
νών, και τά φάρη ώς διαπρέποντα τόν πέπλον οϋτως προς- 
ηγόρευσεν. Α. Ar. 193. Haec sic emendanda esse videntur: 
καϊ τά φάρη ώς διαφέροντα (ν. Sch. ABM ad h. ν.), εί καϊ 
αλλαχού τόν πέπλον ούτως προσηγόρευσεν, ut «230, ubi Sch. 
Palat.: ότι κοινότερον ννν τόν πέπλον φάρος εϊρηκεν.

232 δέκα πάντα ταλαντα: ή διπλή ότι παρέλκει τό 
πάντα. Α. Cf. ad Η 161.

241 ή ούνεσθ' ότι μοι Κρονίδης Ζενς άλγε' έδω- 
κεν: ή διπλή ότι ούνεσθε έκφαυλίζετε καϊ ονδενός άξιον 
ηγεΐσθε. Α.

249 νεικείων Ελενον τε Πάριν τε. νεικεϊν est in
crepare, ν. ad 25.

251 Αη ί φο β όν τε καϊ ‘Ιππόθοον καϊ Αιον 
άγαυόν: ή διπλή ότι ομώνυμος ο Ιππόθοος τώ Πελασγώ’ 
' Ιπ π ό θ ο ο ς δ' άγε φύλα Πελασγών [Β 840). καϊ ότι 
άδηλον πότερόν έστι τό κύριον ό Αϊος ή ό ' Αγαυός. Α.

257 Τρωίλον ϊππιοχάρμην: ή διπλή ότι έκ τού 
είρήοθαι ϊππιογάρμην τόν Τρωίλον οι νεώτεροι έφ ϊππου 
διωκόμενον αντον έποΐηοαν. καϊ οί μέν παϊδα αντον υπο
τίθενται, Όμηρος δέ διά τού επιθέτου τέλειον άνδρα έμ- 
φαίνεί' ον γάρ άλλος ίππόμαχος λέγεται. Α. Ar. 190.

259 {ούδέ έώκει Hector) άνδρός γε θνητού πάις έμ- 
μεναι άλλα θεοίο: Στησίχορος Απόλλωνος αυτόν φηοϊν, 
ον νοήσας τήν ν περβολήν. V. Fluxit certe ex Aristonico. L.
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272 πέζη έπι πρώτη: ή διπλή οτι πρώτη αντί τοΰ 
άκρα άξαντ’ έν πρώτω ρυμώ (Ζ 40). Α. Ar. 149.
281 τώ μεν ζευγννσθην έν δώμασιν ν ψηλοΐσ ιν

κήρυξ και Πρίαμος πνκινά φρεσί μήδε έχοντε: 
ή διπλή οτι εί μή προσέθηκε τον στίχον, οί θέλοντες συγ- 
γεϊσθαι τά δυικά παρ' Όμήρω, 'Ερατοσθένης καί Κράτης 
έλεγον άν έπϊ τών έννέα Πριαμιδών τετάγθαι τώ μεν 
ζευγννσθην. Α. Cf. ρ. 15, 2.

293 καί εν κράτος έστι μέγιοτον: ή διπλν ότι 
Ζηνόδοτος γράφει και ον. Α.

304 [ή δέ παρέστή) χέρνιβ ον ά μφίπολος πρόχοόν 
θ' άμα χερσιν εχουσα: αθετειται ότι παρά τό ούνηθες 
αύτώ χέρνιβον τό άγγεΐον τό ύποδεχόμενον τό νδωρ, ώς 
ημείς’ τούτο δέ αντός εϊωθε καλεϊν λέβητα, τό δέ κατά τών 
χειρών διδόμενον νδωρ χέρνιβα. ενιοι δέ διπλή σημειούνταί 
ώς άπαξ έντανθα είρημένον. Α.

305 ν ιψά μένος δέ κνπελλον έδεξατο ής αλο- 
χο ιο'. λείπει ή παρά. Α. Cf. ρ. 26.

306 εύχετ έπειτα στάς μέσω έρκεϊ: ή διπλή ότι 
έλλείπει ή προθεσις, αντϊ τον έν μέσω έρκει στας ενχετο. 
Α. Cf. ρ. 25.

ζ 315 αντΐκα δ' αίετόν ήκε, τελε ιότατον πετεη- 
νών: ή διπλή ότι ον τόν τώ σώματι τέλειον, άλλα τόν έπι- 
τελεστικώτατον. Α.

318 [θνρη) έυκλήις άραρνια: ή διπλή ότι δύναται 
καϊ κατά σύνθεσιν έυκλήις, ενεπίκλειστος, χωρίς δέ τό άρα· 
ρυϊα' δύναται δέ καϊ κατά συναλοιφήν, εν ταΐς κλεισϊν άρα- 
ρυια. Α.
330 τώ δ' ού λάθον ευρνοπα Ζη

ν ές πεδίον προφανέντε’. ή διπλή πρός τήν συνα
λοιφήν, ότι έν δνο στίχοις’ το γαρ πλήρές έστι Ζήνα ές πε
δίον φανέντε. Α.

337 ώς μήτ άρ τις ϊδη μ ή τ' άρ τε ν οήση: ή διπλή 
οτι ϊδη καϊ νοήση παραλλήλως (cf. ad Ν 276) καϊ ον ταύ- 
τόν έστιν. ΑΒ. καί ον ins. L.

338 Πηλείωνα δ' ϊκέσθαι: ή διπλή ότι όντως εϊ- 
ρηκε Πηλείωνα δέ, εις Πηλείωνα, άντϊ τού πρός Πηλείωνα
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V έηί Πηλείωνα. ΑΒ. ομοίως τώ εις Άγαμέμνονα δίον άγον 
{Η 312). V. Cf. qu. ep. ρ. 88.
341 (καλα ηέδιλα) ά μβρόσ ια γρνσεια, τά μιν φέρον 

ήμέν έφ νγρήν
^δ έη αηεί ρονα γαιαν άμα ηνοιής άνέμοιο
341. 342: ό αστερίσκος ότι ένταν&α όρ&ώς κεϊνται, καί 

έηί τοΰ ηρός Καλυψώ διαηεραιονμένον ‘Ερμου (ε 44), έν 
δέ τή Α ραψωδία τής ’ Οδνσσείας (97) οΰκέτι. Α.

367 (εί' τις σε ϊδοιτο) τοσσάδ' όνείατ άγοντα', ή 
διηλή ότι ον ηάντως βρώματα τά όνείατα, ως οι γλωσσο
γράφοι (Ar. 44), άλλά ηάντα τά όνησίν τινα ηεριηοιονντα, 
ως νϋν τά δώρα· καί ότι άγοντα εϊρηκεν, ον φέροντα’ ον 
γάρ αντός έβάσταζεν. Α. Ar. 143.

370 αλλ’ εγώ οΰδέν σε ρέξω κακά’ ή διηλή ότι τό 
δεν ηαρέλκεται. Α. Ar. 322.

383 Ιλιον ίρήν’. ή διηλή ότι ΰηλνκώς τήν Ίλιον. Α.
394 ημείς δ' έσταότες & αν μά ζο μεν: ή διηλή ότι 

άντϊ τον μετ έκηλήξεως έ&εώμε&α. ABM. Ar. 149.
395 (Achilles) κεχολωμένος Άτρείωνι: ότι τήν μή- 

νιν διά τον γάλον (Bekk. γόλος] άντέφρασεν. Ν. Ar. 137.
Α versu 405 usque ad 504 eadem recenliori manu qua 

codex alias suppletus — non sine mendis descriptus est. Vil- 
loiso. Unde et hic scholia A desunt. In codd. B et V. non
nulla sunt ex Aristonico derivata, velut ad 409, 444,462,471, 
474, 487, fortasse etiam ad 476 qui rejectus esse dicitur in 
cod. V. Cf. Athen. p. 12.

νέον δ' άηέληγεν έδωδής
476 έο&ων καί ηίνων’ έτι καί ηαρέκειτο τράηεζα.

Versu 475 docemur Achillem cum maxime recentem esse 
a coena; abusive igitur positus vs. 628 αντάρ έηεί ηόοιος 
καί έδητνος.

495 ηεντήκοντά μοι η σαν, ότ ήλν&ον ν'ιες 
Αγλαϊών. Ut Priamus hos quinquaginta fdios ex pluribus uxo
ribus sustulit, ita fortasse etiam Neleus duodecim illos quos 
habuisse dicitur Λ 692. Nam e Chloride tres tantum genuit 
λ 286. ηρός τονς γωρίζοντας.

496 ένν εακαίδεκα μέν γιοι ιής έκ νηδνος ήσαν- 
Hinc Zenodotus scripsit ίογάστριος pro ομογάστριος Φ 95.
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ή διηλήδώματ όρώρει:512 τών δέ οτοναχή κατά
ότι καταχρηστικάς τας σκηνάς όντως εΐηεν. Α. 

αι’ταρ έηεί ρα γόοιο τετάρπετο δϊος άχιλλεύς, 
514 καί οί άηό η ραπ ίδων ,ήλ&' ίμερος ήδ’ άηό

γυίων: ά&ετεΐταΓ προεί ρηται γάρ ίκανώς διά τον αυτάρ 
έηεί ρα γόοιο, καί άχΰρως τέ&ειται τό γυίων' ον γάρ 
ούτως λέγει ηάντα τά μέλη, άλλα μόνον τάς χείρας χαί τούς 
πόδας. Α. Ar. 119.
522 αλλ' άγε δή κατ' άρ έζευ έηι θρόνου, άλγεα δ’ εμπης 

έν &υμώ κατακεΐσ&αι έάσομεν — 522: ότι τό άηλονν 
έοτιν έζευ' τοντω δέ άνάλογον τό ονν&ετον χατ άρ έζευ, 
ονγί ϊζεν (Legitne έζευ etiam 7^162 Η115?). καί ότι τό έμ- 
πης αντί τού όμως. έσ&’ ότε δέ αντί τοϋ ομοίως' εμπης 
μοι δ ο χέει δαιδων οέλας (σ 353 Ar. 145). Α.
527 δοιοί γάρ τε πί&οι χαταχείαται έν ζΐιός ούδει 

δωρων οία δίδωοι, χαχών, έτερος δέ έάων.
527: ή διηλή ότι έντεϋ&εν ‘Ηοιόδω («. 94) τό ηερϊ τοϋ 

πί&ου μύθευμα, χαί ότι δύο τονς ηάντας λέγει πί&ους. 
τινές δέ τών νεωτέρων ένα μέν τών αγα&ών, δύο δέ τών 
χαχών έδέξαντο Α. Ar. 191.

528: ή διηλή ότι τό έάων άντϊ τοϋ άγα&ών’ και τό 
υίος έ ή ο ς (550) άγα^οϋ. διά δέ άγνοιαν ό Ζηνόδοτος γρά
φει έοΐο (Ar. 121). καί οτι τό έτερος έηϊ δύο. Α.

544 όσσον Λέσβος άνω, Μά χ α ρ ο ς έδος, έντός 
έέργει: ή διηλή ότι τό άνω άντϊ τοϋ ανά, χαί πρός τό έέρ- 
γει, ϊν' ή άνείργει χαί περιορίζει. Α. Cf. p. 28.

545 καί Φρυγίη κα&ύπερ&ε: ή'διπλή ότι ετέρα καϋ' 
Ομηρον ή Φρυγία τής Τροίας, οι δέ νεώτεροι συγχέουσιν. 

Α. Verba τής Τροίας inseruit L. Cf. Ar. 238.
550 ον γάρ τι πρήξεις άκαχή μένος υίος έήος, 

ουδέ μιν ανοτηοεις, πριν χαί χαχόν άλλο πά- 
&ησ&α.

550: ή διηλή ηεριεοτιγμένη οτι Ζηνόδοτος γράφει έοΐο 
(cf. ad 528). καί ότι λείπει ή περί (ρ. 26). Α.

551: ή διπλή ότι ού λέγει, ουκ αναστήσεις αυτόν, άν 
μή πρότερον κακόν πάϋης, ηροτερον κακόν πείση ή 
άναοτήοεις αυτόν. τοιοϋτο δέ έοτι καί τό τήν δ' έγώ ού 
λύσω, πριν μιν καί γήρας έπεισιν {Λ 29). Α.
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556 (συ de δέξαι άποινα) πολλά τά τοι ονφέρομεν.
δέ τώνδ' άπόνα ιο καϊ ελθοις 

οην ές πατρίδα γαΐαν, έπεί με πρώτον εασας. 
556. 557: άθετούνται οτι άνάρμοοτοι τώ προσώπω αΐ 

ευ/ai και έπαυτόφωρος ή ύπόκρισις. Α. Versum sequentem 
ανιόν τε ζώειν καϊ όράν φάος ήελίοιο — Alexandrinis igno
tum ne Eustathius quidem novit, qui p. 1364 fin. όρα inquit ότι 
τό εασας ελλευψιν έχει μυστικωτέραν.

566: ουδέ γαρ άν φυ λ ακ ού ς λάθοι: ή διπλή ότι 
ούτως έσχηματισε τους φύλακας.

5Ί2 Πηλείδης δ' οϊκοιο λέων ώς άλτο θύραζε: 
καταχρηστικώς τήν κλιοίαν δώμα (512) οίκον δόμον (673) 
ειπεν. V. Ar. 152.

574 Αύτο μέδων καϊ Λλκι μος: ή διπλή ότι συγκέ- 
κοφε τόν ' Λλκιμέδοντα όλκιμου είπών. Α.

577 ές δ' άγαγον κήρυκα καλή τορα το io γέρον
τας: ή διπλή ότι τόν Ιδαϊον έπιθετικώς καλήτορα ειπεν. 
Α. Cf. ad 701.
594 [Εκτορα δϊον έλυσα) πατρϊ φίλφ, έπεϊ ού μοι άει- 

κέα δώκεν άποινα.
σοϊ ίύ αν έγώ καϊ τώνδ' άποδάσσομαι, οσσ έπέοικεν.
594: άθετούνται, ότι ούκ όρθώς ενεκα δώρων λέγει απο- 

λελυκέναι τόν νεκρόν’ υπό γάρ τού Λιός ήναγκάσθη, έπεϊ 
ούκ άν τήν υπέρ Πατρόκλου τιμωρίαν δώρων ήλλάξατο. Α. 
604 (Νιόβης) έξ μέν θυγατέρες, έξ δ' υιέες ή βώοντ ες

τούς μέν Απόλλων πέφνεν άπ α ργ υ ρέοιο βιοιο.
604: ή διπλή ότι οι νεώτεροι διαφωνοϋσι περϊ τοΰ αρι

θμού τών Νιόβης παίδων' οί μέν γάρ δεκατέσσαρας οί δέ 
είκοσι τους Νιοβίδας λέγονσιν. Α. Ar. 187.

605: ή διπλή ότι πρός τό δεύτερον πρότερον άπηντηκεν. Α. 
613 ή δ' άρα σίτου μνήσατ, έπεί κάμε δακρυχέουσα.

ννν δέ που έν πέτρησ ιν έν ονρεσιν οίοπολοισιν, 
έν Σιπύλω, όθι φασϊ θεάων εμμεναι εννάς 
νυμφάων, αϊ τ' άμφ ’/Ιχελωιον έρρώσαντο, 
ένθα λίθος περ έοϋσα θεών έκ κήδεα πέσσει.
613: ή διπλή πρός τήν διαφωνίαν τών νεωτέρων’ φασϊ 

γάρ καϊ αυτήν άπολελιθώσθαι, Ομηρος δέ ού. Α. Ar. 187.
614—617: άθετούνται στίχοι δ', ότι ονκ άκολουΟοι τω
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ή J αρα σίτον μνησατ ' εί γάρ άηελι&ώ&η, ηώς αιτία 
ηροσηνέγκατο; καϊ ή ηαραμν&ία γελοία' φαγέ, έηεϊ καϊ η 
Νιόβη ’ίφαγε καϊ άηελι&ώ&η. εοτι δέ 'Ησιόδεια τώ γαρα- 
κτήρι, καϊ μάλλον γε τό άμφ Άγ^ελώ ιον έρρώοαντο. 
(Cf. Theog. 8). καϊ τρϊς κατά τό οννεχές τό εν- ηώς δέ καϊ 
λί&ος γενομένη &εών εκ κήδεα ηέσσει; ηροη&ετονντο δε καϊ 
ηαρ' 'Λριοτοφάνει· Α. Ar. 358.

624 ώητηοαν δέ ηεριφραδέως έ ρν ο αν τ ό τ ε 
ηάντα: οημειοννταί τινες ότι'Ησίοδος έηοίηοεν ώητηοαν 
μέν η ρώτα, ηεριφραδέως δ' έρνοαντο. ούδεϊς δέ ηερι- 
φραδέως έξέλκει κρέα, άλλά μάλλον όητά. Α.

628 αν τ α ρ έη ε ϊ ηό σιος καϊ έδητνος έξ ΐρον 
εν το: η διηλή ότι κατακέγρηται τώ στίχοι. ό γάρ Άγιλ- 
λευς ήδη κεκόρεοται’ λέγει γάρ νέον δ' άηέληγεν έδωδής 
(475). Α. Cf. ad I 222.

665 τή δέκατη δέ κε & άητ οιμεν δαινντό τε λαός: 
ότι μετά τοσαντας ημέρας έκαιον καϊ μετά τήν ταφήν ηερί- 
δειηνον έηοίονν. Α. Apud Bekkerum sic est: ότι μετά τού
των τών ήμερων έκαιον καϊ μετά τήν ταφήν τόν δειηνον 
έηοίονν. Α. Corr. L. Cf. ad Ψ 29.

701 κή ρνκά τε άστν β οώτην: έηι&ετικώς τόν κηρνκα, 
άηό τοΰ έν τώ άστει βοάν. Α. Cf. ad 577.

735 (Astyanactem aliquis Graecorum) ρίψει χειρός ελών 
ano ηνργον, λνγρόν όλε&ρον: ή διηλή ότι έντεν&εν 
κινη&έντες οϊ με&' Ομηρον ηοιηταϊ ριητόμενον κατά τού 
τείχονς νηο τών Ελλήνων είοάγονοι τόν 'Αοτνανακτα. AD. 
Ar. 180.

795 καϊ τα γε χρνσεήην ές λάρνακα &ήκαν έλόν- 
τες: η διηλή ότι τήν σορόν λάρνακα εϊηεν (Ar. 152). Α. 
Cf. ad Ψ 92.
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