Ἀπολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α'

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη Α'
[Α 1,1] Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου. γήμας δὲ Γῆν
ἐτέκνωσε πρώτους τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευθέντας, Βριάρεων
Γύην Κόττον, οἳ μεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν,
χεῖρας μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς δὲ ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντες.
[Α 1,2] μετὰ τούτους δὲ αὐτῷ τεκνοῖ Γῆ Κύκλωπας, Ἄργην Tτερόπην
Βρόντην, Uν Vκαστος εWχεν Vνα Xφθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου. ἀλλὰ τούτους
μὲν Οὐρανὸς δήσας εYς Zάρταρον ἔρρι[ε (τόπος δὲ ο\τος ἐρεβώδης ἐστὶν
ἐν ]ιδου, τοσοῦτον ἀπὸ γῆς ἔχων διάστημα ^σον ἀπ_ οὐρανοῦ γῆ),
[Α 1,3] τεκνοῖ δὲ α`θις ἐκ Γῆς παῖδας μὲν τοὺς Zιτaνας
προσαγορευθέντας, bκεανὸν Κοῖον cπερdονα Κρεῖον eαπετὸν καὶ
νεώτατον fπάντων Κρόνον, θυγατέρας δὲ τὰς κληθεdσας Zιτανdδας,
Zηθὺν ghέαν iέμιν jνημοσύνην kοdβην lιώνην iεdαν.
[Α 1,4] ἀγανακτοῦσα δὲ Γῆ ἐπὶ τm ἀπωλεdn τῶν εYς Zάρταρον oιφέντων
παdδων πεdθει τοὺς Zιτaνας ἐπιθέσθαι τῷ πατρd, καὶ δdδωσιν
ἀδαμαντdνην pρπην Κρόνq. οr δὲ bκεανοῦ χωρὶς ἐπιτdθενται, καὶ Κρόνος
ἀποτεμsν τὰ αYδοῖα τοῦ πατρὸς εYς τtν θάλασσαν ἀφdησεν. ἐκ δὲ τῶν
σταλαγμῶν τοῦ oέοντος αuματος ἐρινύες ἐγένοντο, Ἀληκτs Zισιφόνη
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jέγαιρα. τῆς δὲ ἀρχῆς ἐκβαλόντες τούς τε καταταρταρωθέντας
ἀνήγαγον ἀδελφοὺς καὶ τtν ἀρχtν Κρόνq παρέδοσαν.
[Α 1,5] v δὲ τούτους μὲν <ἐν> τῷ Zαρτάρq πάλιν δήσας καθεῖρwε, τtν δὲ
ἀδελφtν ghέαν γήμας, ἐπειδt Γῆ τε καὶ Οὐρανὸς ἐθεσπιxδουν αὐτῷ
λέγοντες yπὸ παιδὸς Yδdου τtν ἀρχtν ἀφαιρεθήσεσθαι, κατέπινε τὰ
γεννώμενα. καὶ πρώτην μὲν γεννηθεῖσαν zστdαν κατέπιεν, εWτα lήμητραν
καὶ {ραν, μεθ_ |ς }λούτωνα καὶ }οσειδῶνα.
[Α 1,6] Xργισθεῖσα δὲ ἐπὶ τούτοις ghέα παραγdνεται μὲν εYς Κρήτην,
vπηνdκα τὸν ldα ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε, γενν~ δὲ ἐν •ντρq τῆς ldκτης
ldα. καὶ τοῦτον μὲν δdδωσι τρέφεσθαι Κούρησd τε καὶ ταῖς jελισσέως
παισὶ νύμφαις, Ἀδραστεdn τε καὶ €δ•.
[Α 1,7] α\ται μὲν ο`ν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθεdας γάλακτι, οr δὲ
Κούρητες ἔνοπλοι ἐν τῷ •ντρq τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς δόρασι τὰς
ἀσπdδας συνέκρουον, uνα μt τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς v Κρόνος ἀκούσ•.
ghέα δὲ λdθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνq καταπιεῖν ‚ς τὸν
γεγεννημένον παῖδα.
[Α 2,1] ἐπειδt δὲ ƒεὺς ἐγενήθη τέλειος, λαμβάνει jῆτιν τtν bκεανοῦ
συνεργόν, „ δdδωσι Κρόνq καταπιεῖν φάρμακον, yφ_ ο\ ἐκεῖνος
ἀναγκασθεὶς πρῶτον μὲν ἐwεμεῖ τὸν λdθον, ἔπειτα τοὺς παῖδας ο…ς
κατέπιε† μεθ_ Uν ƒεὺς τὸν πρὸς Κρόνον καὶ Zιτaνας ἐwήνεγκε πόλεμον.
μαχομένων δὲ αὐτῶν ἐνιαυτοὺς δέκα ‡ Γῆ τῷ lιὶ ἔχρησε τtν νdκην, τοὺς
καταταρταρωθέντας ˆν ἔχ• συμμάχους† v δὲ τtν φρουροῦσαν αὐτῶν τὰ
δεσμὰ Κάμπην ἀποκτεdνας ἔλυσε. καὶ Κύκλωπες τότε lιὶ μὲν διδόασι
βροντtν καὶ ἀστραπtν καὶ κεραυνόν, }λούτωνι δὲ κυνέην, }οσειδῶνι δὲ
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τρdαιναν† οr δὲ τούτοις vπλισθέντες κρατοῦσι Zιτάνων, καὶ καθεdρwαντες
αὐτοὺς ἐν τῷ Zαρτάρq τοὺς ἑκατόγχειρας κατέστησαν φύλακας. αὐτοὶ
δὲ διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει ƒεὺς μὲν τtν ἐν οὐρανῷ
δυναστεdαν, }οσειδῶν δὲ τtν ἐν θαλάσσ•, }λούτων δὲ τtν ἐν ]ιδου.
[Α 2,2] ἐγένοντο δὲ Zιτάνων ἔκγονοι bκεανοῦ μὲν καὶ Zηθύος bκεανdδες,
Ἀσdα Tτὺw ‰λέκτρα lωρὶς Šὐρονόμη [Ἀμφιτρdτη] jῆτις, Κοdου δὲ καὶ
kοdβης Ἀστερdα καὶ ‹ητώ, cπερdονος δὲ καὶ iεdας ‰sς {λιος Tελήνη,
Κρεdου δὲ καὶ Šὐρυβdας τῆς }όντου Ἀστραῖος }άλλας }έρσης,
[Α 2,3] Œαπετοῦ δὲ καὶ Ἀσdας Ἄτλας, •ς ἔχει τοῖς Žμοις τὸν οὐρανόν, καὶ
}ρομηθεὺς καὶ •πιμηθεὺς καὶ jενοdτιος, •ν κεραυνώσας ἐν τm
τιτανομαχdα ƒεὺς κατεταρτάρωσεν.
[Α 2,4] ἐγένετο δὲ καὶ Κρόνου καὶ kιλύρας •εdρων διφυtς Κένταυρος,
‰οῦς δὲ καὶ Ἀστραdου •νεμοι καὶ •στρα, }έρσου δὲ καὶ Ἀστερdας zκάτη,
}άλλαντος δὲ καὶ Tτυγὸς ‘dκη Κράτος ƒῆλος Βdα.
[Α 2,5] τὸ δὲ τῆς Tτυγὸς ’δωρ ἐκ πέτρας ἐν ]ιδου oέον ƒεὺς ἐποdησεν
^ρκον, ταύτην αὐτm τιμtν διδοὺς ἀνθ_ Uν αὐτῷ κατὰ Zιτάνων μετὰ τῶν
τέκνων συνεμάχησε.
[Α 2,6] }όντου δὲ καὶ Γῆς kόρκος iαύμας ‘ηρεὺς Šὐρυβdα Κητώ.
iαύμαντος μὲν ο`ν καὶ ‰λέκτρας “ρις καὶ pρπυιαι, Ἀελλs <καὶ>
bκυπέτη, kόρκου δὲ καὶ Κητοῦς kορκdδες <καὶ> Γοργόνες, περὶ Uν
ἐροῦμεν ^ταν τὰ κατὰ }ερσέα λέγωμεν,
[Α 2,7] ‘ηρέως δὲ καὶ lωρdδος ‘ηρηdδες, Uν τὰ Xνόματα Κυμοθόη Tπειs
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Γλαυκονόμη ‘αυσιθόη ”λdη, •ρατs Tαs Ἀμφιτρdτη Šὐνdκη iέτις,
Šὐλιμένη Ἀγαύη Šὐδώρη lωτs kέρουσα, Γαλάτεια Ἀκταdη }οντομέδουσα
•πποθόη ‹υσιάνασσα, Κυμs ‰ιόνη ”λιμήδη }ληwαύρη Šὐκράντη, }ρωτs
Καλυ[s }ανόπη Κραντs ‘εόμηρις, •ππονόη eάνειρα }ολυνόμη Αὐτονόη
jελdτη, lιώνη ‘ησαdη lηρs Šὐαγόρη –αμάθη, Šὐμόλπη eόνη lυναμένη
Κητs ‹ιμνώρεια.
[Α 3,1] ƒεὺς δὲ γαμεῖ μὲν {ραν, καὶ τεκνοῖ {βην ŠYλεdθυιαν Ἄρην,
μdγνυται δὲ πολλαῖς θνηταῖς τε καὶ ἀθανάτοις γυναιwdν. ἐκ μὲν ο`ν
iέμιδος τῆς Οὐρανοῦ γενν~ θυγατέρας —ρας. ŠYρήνην Šὐνομdαν ldκην,
μοdρας, Κλωθs ‹άχεσιν Ἄτροπον, ἐκ lιώνης δὲ Ἀφροδdτην, ἐw Šὐρυνόμης
δὲ τῆς bκεανοῦ χάριτας, Ἀγλα˜ην Šὐφροσύνην iάλειαν, ἐκ δὲ Tτυγὸς
}ερσεφόνην, ἐκ δὲ jνημοσύνης μούσας, πρώτην μὲν Καλλιόπην, εWτα
Κλειs jελπομένην Šὐτέρπην •ρατs Zερ[ιχόρην Οὐρανdαν iάλειαν
}ολυμνdαν.
[Α 3,2] Καλλιόπης μὲν ο`ν καὶ ΟYάγρου, κατ_ ἐπdκλησιν δὲ Ἀπόλλωνος,
‹dνος, •ν ™ρακλῆς ἀπέκτεινε, καὶ šρφεὺς v ἀσκήσας κιθαρqδdαν, •ς
›δων ἐκdνει λdθους τε καὶ δένδρα. ἀποθανούσης δὲ Šὐρυδdκης τῆς
γυναικὸς αὐτοῦ, δηχθεdσης yπὸ œφεως, κατῆλθεν εYς ]ιδου θέλων
ἀνάγειν αὐτήν, καὶ }λούτωνα ἔπεισεν ἀναπέμ[αι. v δὲ yπέσχετο τοῦτο
ποιήσειν, ˆν μt πορευόμενος šρφεὺς ἐπιστραφm πρὶν εYς τtν οYκdαν
αyτοῦ παραγενέσθαι† v δὲ ἀπιστῶν ἐπιστραφεὶς ἐθεάσατο τtν γυναῖκα,
‡ δὲ πάλιν yπέστρε[εν. ε\ρε δὲ šρφεὺς καὶ τὰ lιονύσου μυστήρια, καὶ
τέθαπται περὶ τtν }ιερdαν διασπασθεὶς yπὸ τῶν μαινάδων.
[Α 3,3] Κλειs δὲ }ιέρου τοῦ jάγνητος •ράσθη κατὰ μῆνιν Ἀφροδdτης
(žνεdδισε γὰρ αὐτm τὸν τοῦ Ἀδώνιδος ἔρωτα), συνελθοῦσα δὲ ἐγέννησεν
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ἐw αὐτοῦ παῖδα cάκινθον, ο\ iάμυρις v kιλάμμωνος καὶ Ἀργιόπης
νύμφης ἔσχεν ἔρωτα, πρῶτος ἀρwάμενος ἐρaν ἀρρένων. ἀλλ_ cάκινθον
μὲν ’στερον Ἀπόλλων ἐρώμενον œντα δdσκq βαλsν •κων ἀπέκτεινε,
iάμυρις δὲ κάλλει διενεγκsν καὶ κιθαρqδdn περὶ μουσικῆς Ÿρισε
μούσαις, συνθέμενος, ˆν μὲν κρεdττων εyρεθm, πλησιάσειν πάσαις, ἐὰν
δὲ ‡ττηθm, στερηθήσεσθαι ο\ ˆν ἐκεῖναι θέλωσι. καθυπέρτεραι δὲ αr
μοῦσαι γενόμεναι καὶ τῶν Xμμάτων αὐτὸν καὶ τῆς κιθαρqδdας
ἐστέρησαν.
[Α 3,4] Šὐτέρπης δὲ καὶ ποταμοῦ Tτρυμόνος ghῆσος, •ν ἐν Zροdn lιομήδης
ἀπέκτεινεν† ‚ς δὲ ἔνιοι λέγουσι, Καλλιόπης yπῆρχεν. iαλεdας δὲ καὶ
Ἀπόλλωνος ἐγένοντο Κορύβαντες, jελπομένης δὲ καὶ Ἀχελxου Tειρῆνες,
περὶ Uν ἐν τοῖς περὶ šδυσσέως ἐροῦμεν.
[Α 3,5] {ρα δὲ χωρὶς εὐνῆς ἐγέννησεν {φαιστον† ‚ς δὲ

μηρος λέγει,

καὶ τοῦτον ἐκ lιὸς ἐγέννησε. odπτει δὲ αὐτὸν ἐw οὐρανοῦ ƒεὺς {ρα
δεθεdσ• βοηθοῦντα† ταύτην γὰρ ἐκρέμασε ƒεὺς ἐw šλύμπου χειμῶνα
ἐπιπέμ[ασαν ™ρακλεῖ, ^τε Zροdαν ἑλsν ἔπλει. πεσόντα δ_ {φαιστον ἐν
‹ήμνq καὶ πηρωθέντα τὰς βάσεις διέσωσε iέτις.
[Α 3,6] μdγνυται δὲ ƒεὺς jήτιδι, μεταβαλλούσ• εYς πολλὰς Yδέας yπὲρ τοῦ
μt συνελθεῖν, καὶ αὐτtν γενομένην ἔγκυον καταπdνει φθάσας, ἐπεdπερ
ἔλεγε <Γῆ> γεννήσειν παῖδα μετὰ τtν μέλλουσαν ἐw αὐτῆς γεννaσθαι
κόρην, •ς οὐρανοῦ δυνάστης γενήσεται. τοῦτο φοβηθεὶς κατέπιεν αὐτήν†
‚ς δ_ v τῆς γεννήσεως ἐνέστη χρόνος, πλήwαντος αὐτοῦ τtν κεφαλtν
πελέκει }ρομηθέως ¡ καθάπερ •λλοι λέγουσιν ™φαdστου, ἐκ κορυφῆς,
ἐπὶ ποταμοῦ Zρdτωνος, Ἀθηνa σὺν ^πλοις ἀνέθορεν.
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[Α 4,1] τῶν δὲ Κοdου θυγατέρων Ἀστερdα μὲν vμοιωθεῖσα œρτυγι ἑαυτtν
εYς θάλασσαν ἔρρι[ε, φεύγουσα τtν πρὸς ldα συνουσdαν† καὶ πόλις ἀπ_
ἐκεdνης Ἀστερdα πρότερον κληθεῖσα, ’στερον δὲ lῆλος. ‹ητs δὲ
συνελθοῦσα lιὶ κατὰ τtν γῆν pπασαν yφ_ {ρας •λαύνετο, μέχρις εYς
lῆλον ἐλθοῦσα γενν~ πρώτην Ἄρτεμιν, yφ_ ¢ς μαιωθεῖσα ’στερον
Ἀπόλλωνα ἐγέννησεν. Ἄρτεμις μὲν ο`ν τὰ περὶ θήραν ἀσκήσασα
παρθένος ἔμεινεν, Ἀπόλλων δὲ τtν μαντικtν μαθsν παρὰ }ανὸς τοῦ lιὸς
καὶ £βρεως ¢κεν εYς lελφούς, χρησμqδούσης τότε iέμιδος† ‚ς δὲ v
φρουρῶν τὸ μαντεῖον }ύθων œφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὸ
χάσμα, τοῦτον ἀνελsν τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει. κτεdνει δὲ μετ_ οὐ
πολὺ καὶ Zιτυόν, •ς ¤ν lιὸς υrὸς καὶ τῆς šρχομενοῦ θυγατρὸς •λάρης,
„ν ƒεύς, ἐπειδt συνῆλθε, δεdσας {ραν yπὸ γῆν ἔκρυ[ε, καὶ τὸν
κυοφορηθέντα παῖδα Zιτυὸν yπερμεγέθη εYς φῶς ἀνήγαγεν. ο\τος
ἐρχομένην εYς }υθs ‹ητs θεωρήσας, πόθq κατασχεθεὶς ἐπισπaται† ‡ δὲ
τοὺς παῖδας ἐπικαλεῖται καὶ κατατοwεύουσιν αὐτόν. κολά¥εται δὲ καὶ
μετὰ θάνατον† γῦπες γὰρ αὐτοῦ τtν καρδdαν ἐν ]ιδου ἐσθdουσιν.
[Α 4,2] ἀπέκτεινε δὲ Ἀπόλλων καὶ τὸν šλύμπου παῖδα jαρσύαν. ο\τος
γὰρ εyρsν αὐλούς, ο…ς ἔρρι[εν Ἀθηνa διὰ τὸ τtν œ[ιν αὐτῆς ποιεῖν
•μορφον, ¤λθεν εYς ἔριν περὶ μουσικῆς Ἀπόλλωνι. συνθεμένων δὲ αὐτῶν
uνα v νικήσας • βούλεται διαθm τὸν ‡ττημένον, τῆς κρdσεως γινομένης
τtν κιθάραν στρέ[ας •γωνd¥ετο v Ἀπόλλων, καὶ ταὐτὸ ποιεῖν ἐκέλευσε
τὸν jαρσύαν† τοῦ δὲ ἀδυνατοῦντος εyρεθεὶς κρεdσσων v Ἀπόλλων,
κρεμάσας τὸν jαρσύαν ἔκ τινος yπερτενοῦς πdτυος, ἐκτεμsν τὸ δέρμα
ο’τως διέφθειρεν.
[Α 4,3] bρdωνα δὲ Ἄρτεμις ἀπέκτεινεν ἐν lήλq. τοῦτον γηγενῆ λέγουσιν
yπερμεγέθη τὸ σῶμα† kερεκύδης δὲ αὐτὸν }οσειδῶνος καὶ Šὐρυάλης
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λέγει. ἐδωρήσατο δὲ αὐτῷ }οσειδῶν διαβαdνειν τtν θάλασσαν. ο\τος
<πρώτην> μὲν ἔγημε Tdδην, „ν ἔρρι[εν εYς ]ιδου περὶ μορφῆς ἐρdσασαν
{ρα† α`θις δὲ ἐλθsν εYς •dον jερόπην τtν ΟYνοπdωνος ἐμνηστεύσατο.
μεθύσας δὲ ΟYνοπdων αὐτὸν κοιμώμενον ἐτύφλωσε καὶ παρὰ τοῖς
αYγιαλοῖς ἔρρι[εν. v δὲ ἐπὶ τὸ <™φαdστου_γτ; χαλκεῖον ἐλθsν καὶ
fρπάσας παῖδα Vνα, ἐπὶ τῶν Žμων ἐπιθέμενος ἐκέλευσε ποδηγεῖν πρὸς
τὰς ἀνατολάς. ἐκεῖ δὲ παραγενόμενος ἀνέβλε[εν ἐwακεσθεὶς yπὸ τῆς
‡λιακῆς ἀκτῖνος, καὶ διὰ ταχέων ἐπὶ τὸν ΟYνοπdωνα ἔσπευδεν.
[Α 4,4] ἀλλὰ τῷ μὲν }οσειδῶν ‡φαιστότευκτον yπὸ γῆν κατεσκεύασεν
οWκον, bρdωνος δ_ ‰sς ἐρασθεῖσα ¦ρπασε καὶ ἐκόμισεν εYς lῆλον† ἐποdει
γὰρ αὐτtν Ἀφροδdτη συνεχῶς ἐρaν, ^τι Ἄρει συνευνάσθη.
[Α 4,5] v δ_ bρdων, ‚ς μὲν ἔνιοι λέγουσιν, ἀν•ρέθη δισκεύειν Ἄρτεμιν
προκαλούμενος, ‚ς δέ τινες, βια¥όμενος §πιν μdαν τῶν ἐw cπερβορέων
παραγενομένων παρθένων yπ_ Ἀρτέμιδος ἐτοwεύθη. }οσειδῶν δὲ
Ἀμφιτρdτην [τtν bκεανοῦ] γαμεῖ, καὶ αὐτῷ γdνεται Zρdτων καὶ ghόδη, „ν
{λιος ἔγημε.
[Α 5,1] }λούτων δὲ }ερσεφόνης ἐρασθεὶς lιὸς συνεργοῦντος ¦ρπασεν
αὐτtν κρύφα. lημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ‡μέρας κατὰ
πaσαν τtν γῆν ¥ητοῦσα περι¨ει† μαθοῦσα δὲ παρ_ zρμιονέων ^τι
}λούτων αὐτtν ¦ρπασεν, Xργι¥ομένη θεοῖς κατέλιπεν οὐρανόν,
εYκασθεῖσα δὲ γυναικὶ ¢κεν εYς •λευσῖνα. καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τtν ἀπ_
ἐκεdνης κληθεῖσαν Ἀγέλαστον ἐκάθισε πέτραν παρὰ τὸ Καλλdχορον
φρέαρ καλούμενον, ἔπειτα πρὸς Κελεὸν ἐλθοῦσα τὸν βασιλεύοντα τότε
•λευσινdων, ἔνδον οὐσῶν γυναικῶν, καὶ λεγουσῶν τούτων παρ_ αyτὰς
καθέ¥εσθαι, γραῖά τις eάμβη σκώ[ασα τtν θεὸν ἐποdησε μειδιaσαι. διὰ
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τοῦτο ἐν τοῖς θεσμοφορdοις τὰς γυναῖκας σκώπτειν λέγουσιν. œντος δὲ τm
τοῦ Κελεοῦ γυναικὶ jετανεdρn παιδdου, τοῦτο ἔτρεφεν ‡ lημήτηρ
παραλαβοῦσα† βουλομένη δὲ αὐτὸ ἀθάνατον ποιῆσαι, τὰς νύκτας εYς πῦρ
κατετdθει τὸ βρέφος καὶ περι¨ρει τὰς θνητὰς σάρκας αὐτοῦ. καθ_ ‡μέραν
δὲ παραδόwως αὐwανομένου τοῦ lημοφῶντος (τοῦτο γὰρ ¤ν œνομα τῷ
παιδd) ἐπετήρησεν ‡ }ραwιθέα, καὶ καταλαβοῦσα εYς πῦρ ἐγκεκρυμμένον
ἀνεβόησε† διόπερ τὸ μὲν βρέφος yπὸ τοῦ πυρὸς ἀνηλώθη, ‡ θεὰ δὲ αyτtν
ἐwέφηνε.
[Α 5,2] Zριπτολέμq δὲ τῷ πρεσβυτέρq τῶν jετανεdρας παdδων δdφρον
κατασκευάσασα πτηνῶν δρακόντων τὸν πυρὸν ἔδωκεν, © τtν ^λην
οYκουμένην δι_ οὐρανοῦ αYρόμενος κατέσπειρε. }ανύασις δὲ Zριπτόλεμον
•λευσῖνος λέγει† φησὶ γὰρ lήμητρα πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν. kερεκύδης δέ
φησιν αὐτὸν bκεανοῦ καὶ Γῆς.
[Α 5,3] lιὸς δὲ }λούτωνι τtν Κόρην ἀναπέμ[αι κελεύσαντος, v }λούτων,
uνα μt πολὺν χρόνον παρὰ τm μητρὶ καταμεdν•, oοιaς ἔδωκεν αὐτm
φαγεῖν κόκκον. ‡ δὲ οὐ προªδομένη τὸ συμβησόμενον κατηνάλωσεν
αὐτόν. καταμαρτυρήσαντος δὲ αὐτῆς Ἀσκαλάφου τοῦ Ἀχέροντος καὶ
Γοργύρας, τούτq μὲν lημήτηρ ἐν ]ιδου βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν,
}ερσεφόνη δὲ καθ_ Vκαστον ἐνιαυτὸν τὸ μὲν τρdτον μετὰ }λούτωνος
•ναγκάσθη μένειν, τὸ δὲ λοιπὸν παρὰ τοῖς θεοῖς.
[Α 6,1] περὶ μὲν ο`ν lήμητρος ταῦτα λέγεται† Γῆ δὲ περὶ Zιτάνων
ἀγανακτοῦσα γενν~ Γdγαντας ἐw Οὐρανοῦ, μεγέθει μὲν σωμάτων
ἀνυπερβλήτους, δυνάμει δὲ ἀκαταγωνdστους, οἳ φοβεροὶ μὲν ταῖς œ[εσι
κατεφαdνοντο, καθειμένοι βαθεῖαν κόμην ἐκ κεφαλῆς καὶ γενεdων, εWχον
δὲ τὰς βάσεις φολdδας δρακόντων. ἐγένοντο δέ, ‚ς μέν τινες λέγουσιν, ἐν
kλέγραις, ‚ς δὲ •λλοι, ἐν }αλλήν•. •κόντι¥ον δὲ εYς οὐρανὸν πέτρας καὶ
δρῦς ‡μμένας. διέφερον δὲ πάντων }ορφυρdων τε καὶ Ἀλκυονεύς, •ς δt
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καὶ ἀθάνατος ¤ν ἐν «περ ἐγεννήθη γm μαχόμενος. ο\τος δὲ καὶ τὰς ™λdου
βόας ἐw •ρυθεdας Ÿλασε. τοῖς δὲ θεοῖς λόγιον ¤ν yπὸ θεῶν μὲν μηδένα
τῶν Γιγάντων ἀπολέσθαι δύνασθαι, συμμαχοῦντος δὲ θνητοῦ τινος
τελευτήσειν. αYσθομένη δὲ Γῆ τοῦτο ἐ¥ήτει φάρμακον, uνα μηδ_ yπὸ
θνητοῦ δυνηθῶσιν ἀπολέσθαι. ƒεὺς δ_ ἀπειπsν φαdνειν ‰οῖ τε καὶ
Tελήν• καὶ ™λdq τὸ μὲν φάρμακον αὐτὸς ἔτεμε φθάσας, ™ρακλέα δὲ
σύμμαχον δι_ Ἀθηνaς ἐπεκαλέσατο. κἀκεῖνος πρῶτον μὲν ἐτόwευσεν
Ἀλκυονέα† πdπτων δὲ ἐπὶ τῆς γῆς μaλλον ἀνεθάλπετο† Ἀθηνaς δὲ
yποθεμένης ἔwω τῆς }αλλήνης εuλκυσεν αὐτόν.
[Α 6,2] κἀκεῖνος μὲν ο’τως ἐτελεύτα, }ορφυρdων δὲ ™ρακλεῖ κατὰ τtν
μάχην ἐφώρμησε καὶ {ρn. ƒεὺς δὲ αὐτῷ πόθον {ρας ἐνέβαλεν, ¦τις καὶ
καταρρηγνύντος αὐτοῦ τοὺς πέπλους καὶ βιά¥εσθαι θέλοντος βοηθοὺς
ἐπεκαλεῖτο† καὶ lιὸς κεραυνώσαντος αὐτὸν ™ρακλῆς τοwεύσας
ἀπέκτεινε. τῶν δὲ λοιπῶν Ἀπόλλων μὲν •φιάλτου τὸν ἀριστερὸν
ἐτόwευσεν Xφθαλμόν, ™ρακλῆς δὲ τὸν δεwιόν† Š¬ρυτον δὲ θύρσq
lιόνυσος ἔκτεινε, Κλυτdον δὲ δnσὶν zκάτη, jdμαντα δὲ {φαιστος βαλsν
μύδροις. Ἀθηνa δὲ •γκελάδq φεύγοντι Tικελdαν ἐπέρρι[ε τtν νῆσον,
}άλλαντος δὲ τtν δορὰν ἐκτεμοῦσα ταύτ• κατὰ τtν μάχην τὸ -διον
ἐπέσκεπε σῶμα. }ολυβώτης δὲ διὰ τῆς θαλάσσης διωχθεὶς yπὸ τοῦ
}οσειδῶνος ¢κεν εYς Κῶ† }οσειδῶν δὲ τῆς νήσου μέρος ἀπορρήwας
ἐπέρρι[εν αὐτῷ, τὸ λεγόμενον ‘dσυρον. zρμῆς δὲ τtν Ἄιδος κυνῆν ἔχων
κατὰ τtν μάχην •ππόλυτον ἀπέκτεινεν, Ἄρτεμις δὲ Γρατdωνα, μοῖραι δ_
Ἄγριον καὶ iόωνα χαλκέοις oοπάλοις μαχόμεναι τοὺς δὲ •λλους
κεραυνοῖς ƒεὺς βαλsν διέφθειρε† πάντας δὲ ™ρακλῆς ἀπολλυμένους
ἐτόwευσεν.
[Α 6,3] ‚ς δ_ ἐκράτησαν οr θεοὶ τῶν Γιγάντων, Γῆ μaλλον χολωθεῖσα
μdγνυται Zαρτάρq, καὶ γενν~ Zυφῶνα ἐν Κιλικdn, μεμιγμένην ἔχοντα
φύσιν ἀνδρὸς καὶ θηρdου. ο\τος μὲν καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει πάντων
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διήνεγκεν ^σους ἐγέννησε Γῆ, ¤ν δὲ αὐτῷ τὰ μὲν •χρι μηρῶν •πλετον
μέγεθος ἀνδρόμορφον, —στε yπερέχειν μὲν πάντων τῶν Xρῶν, ‡ δὲ
κεφαλt πολλάκις καὶ τῶν •στρων ἔ[αυε† χεῖρας δὲ εWχε τtν μὲν ἐπὶ τtν
ἑσπέραν ἐκτεινομένην τtν δὲ ἐπὶ τὰς ἀνατολάς† ἐκ τούτωνδὲ ἐwεῖχον
ἑκατὸν κεφαλαὶ δρακόντων. τὰ δὲ ἀπὸ μηρῶν σπεdρας εWχεν
yπερμεγέθεις ἐχιδνῶν, Uν vλκοὶ πρὸς αὐτtν ἐκτεινόμενοι κορυφtν
συριγμὸν πολὺν ἐwdεσαν. πaν δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα κατεπτέρωτο, αὐχμηραὶ
δὲ ἐκ κεφαλῆς καὶ γενύων τρdχες ἐwηνέμωντο, πῦρ δὲ ἐδέρκετο τοῖς
œμμασι. τοιοῦτος ®ν v Zυφsν καὶ τηλικοῦτος ‡μμένας βάλλων πέτρας
ἐπ_ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν μετὰ συριγμῶν vμοῦ καὶ βοῆς ἐφέρετο† πολλtν δὲ
ἐκ τοῦ στόματος πυρὸς ἐwέβρασσε ¥άλην. θεοὶ δ_ ‚ς εWδον αὐτὸν ἐπ_
οὐρανὸν vρμώμενον, εYς Α-γυπτον φυγάδες ἐφέροντο, καὶ διωκόμενοι τὰς
Yδέας μετέβαλον εYς ¥ῷα. ƒεὺς δὲ πόρρω μὲν œντα Zυφῶνα ἔβαλλε
κεραυνοῖς, πλησdον δὲ γενόμενον ἀδαμαντdν• κατέπληττεν pρπ•, καὶ
φεύγοντα •χρι τοῦ Κασdου œρους συνεδdωwε† τοῦτο δὲ yπέρκειται Tυρdας.
κεῖθι δὲ αὐτὸν κατατετρωμένον Yδsν εYς χεῖρας συνέβαλε. Zυφsν δὲ ταῖς
σπεdραις περιπλεχθεὶς κατέσχεν αὐτόν, καὶ τtν pρπην περιελόμενος τά
τε τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν διέτεμε νεῦρα, ἀράμενος δὲ ἐπὶ τῶν Žμων
διεκόμισεν αὐτὸν διὰ τῆς θαλάσσης εYς Κιλικdαν καὶ παρελθsν εYς τὸ
Κωρύκιον •ντρον κατέθετο. vμοdως δὲ καὶ τὰ νεῦρα κρύ[ας ἐν •ρκτου
δορ~ κεῖθι ἀπέθετο, καὶ κατέστησε φύλακα lελφύνην δράκαιναν† ‡μdθηρ
δὲ ¤ν α’τη ‡ κόρη. zρμῆς δὲ καὶ ΑYγdπαν ἐκκλέ[αντες τὰ νεῦρα ¦ρμοσαν
τῷ lιὶ λαθόντες. ƒεὺς δὲ τtν Yδdαν ἀνακομισάμενος Yσχύν, ἐwαdφνης ἐw
οὐρανοῦ ἐπὶ πτηνῶν Xχούμενος uππων pρματι, βάλλων κεραυνοῖς ἐπ_
œρος ἐδdωwε Zυφῶνα τὸ λεγόμενον ‘ῦσαν, ^που μοῖραι αὐτὸν διωχθέντα
•πάτησαν† πεισθεὶς γὰρ ^τι oωσθήσεται μaλλον, ἐγεύσατο τῶν
ἐφημέρων καρπῶν. διόπερ ἐπιδιωκόμενος α`θις ¢κεν εYς iρ¯κην, καὶ
μαχόμενος περὶ τὸν Α°μον ^λα ἔβαλλεν œρη. τούτων δὲ ἐπ_ αὐτὸν yπὸ τοῦ
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κεραυνοῦ πάλιν žθουμένων πολὺ ἐπὶ τοῦ œρους ἐwέκλυσεν α°μα† καd
φασιν ἐκ τούτου τὸ œρος κληθῆναι Α°μον. φεύγειν δὲ vρμηθέντι αὐτῷ διὰ
τῆς Tικελικῆς θαλάσσης ƒεὺς ἐπέρρι[εν Α-τνην œρος ἐν Tικελdn† τοῦτο δὲ
yπερμέγεθές ἐστιν, ἐw ο\ μέχρι δεῦρό φασιν ἀπὸ τῶν βληθέντων
κεραυνῶν γdνεσθαι πυρὸς ἀναφυσήματα. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων μέχρι
τοῦ δεῦρο ‡μῖν λελέχθω.
[Α 7,1] }ρομηθεὺς δὲ ἐw ’δατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν
αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρn lιὸς ἐν νάρθηκι κρύ[ας. ‚ς δὲ ±σθετο ƒεύς,
ἐπέταwεν ™φαdστq τῷ Καυκάσq œρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι†
τοῦτο δὲ Tκυθικὸν œρος ἐστdν. ἐν δt τούτq προσηλωθεὶς }ρομηθεὺς
πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο† καθ_ ἑκάστην δὲ ‡μέραν ἀετὸς
ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ¦πατος αὐwανομένου διὰ
νυκτός. καὶ }ρομηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δdκην ἔτινε ταύτην, μέχρις
™ρακλῆς αὐτὸν ’στερον ἔλυσεν, ‚ς ἐν τοῖς καθ_ ™ρακλέα δηλώσομεν.
[Α 7,2] }ρομηθέως δὲ παῖς lευκαλdων ἐγένετο. ο\τος βασιλεύων τῶν
περὶ τtν kθdαν τόπων γαμεῖ }ύρραν τtν •πιμηθέως καὶ }ανδώρας, „ν
ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. ἐπεὶ δὲ ἀφανdσαι ƒεὺς τὸ χαλκοῦν
•θέλησε γένος, yποθεμένου }ρομηθέως lευκαλdων τεκτηνάμενος
λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εYς ταύτην μετὰ }ύρρας εYσέβη.
ƒεὺς δὲ πολὺν yετὸν ἀπ_ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς zλλάδος
κατέκλυσεν, —στε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, Xλdγων χωρὶς οἳ
συνέφυγον εYς τὰ πλησdον y[ηλὰ œρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ iεσσαλdαν
œρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς eσθμοῦ καὶ }ελοποννήσου συνεχέθη πάντα.
lευκαλdων δὲ ἐν τm λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος <ἐφ_> ‡μέρας
ἐννέα καὶ νύκτας <τὰς> -σας τῷ }αρνασῷ προσdσχει, κἀκεῖ τῶν œμβρων
παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει lιὶ φυwdq. ƒεὺς δὲ πέμ[ας zρμῆν πρὸς
αὐτὸν ἐπέτρε[εν αrρεῖσθαι ^ τι βούλεται† v δὲ αrρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ
γενέσθαι. καὶ lιὸς εYπόντος yπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν α-ρων λdθους, καὶ ο…ς
www. theogonia.gr

11

Ἀπολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α'
μὲν ἔβαλε lευκαλdων, •νδρες ἐγένοντο, ο…ς δὲ }ύρρα, γυναῖκες. ^θεν καὶ
λαοὶ μεταφορικῶς žνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λaας v λdθος. γdνονται δὲ ἐκ
}ύρρας lευκαλdωνι παῖδες ²λλην μὲν πρῶτος, •ν ἐκ lιὸς γεγεννῆσθαι
<ἔνιοι> λέγουσι, <δεύτερος δὲ> Ἀμφικτύων v μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας
τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ }ρωτογένεια, ἐw ¢ς καὶ lιὸς Ἀέθλιος.
[Α 7,3] ²λληνος δὲ καὶ νύμφης šρσηdδος lῶρος ³οῦθος Α-ολος. αὐτὸς
μὲν ο`ν ἀφ_ αyτοῦ τοὺς καλουμένους Γραικοὺς προσηγόρευσεν ²λληνας,
τοῖς δὲ παισὶν ἐμέρισε τtν χώραν† καὶ ³οῦθος μὲν λαβsν τtν
}ελοπόννησον ἐκ Κρεούσης τῆς •ρεχθέως Ἀχαιὸν ἐγέννησε καὶ €ωνα,
ἀφ_ Uν Ἀχαιοὶ καὶ €ωνες καλοῦνται, lῶρος δὲ τtν πέραν χώραν
}ελοποννήσου λαβsν τοὺς κατοdκους ἀφ_ ἑαυτοῦ lωριεῖς ἐκάλεσεν,
Α-ολος δὲ βασιλεύων τῶν περὶ τtν iεσσαλdαν τόπων τοὺς ἐνοικοῦντας
ΑYολεῖς προσηγόρευσε, καὶ γήμας •ναρέτην τtν lηιμάχου παῖδας μὲν
ἐγέννησεν ἑπτά, Κρηθέα Tdσυφον Ἀθάμαντα Tαλμωνέα lηιόνα jάγνητα
}εριήρην, θυγατέρας δὲ πέντε, Κανάκην Ἀλκυόνην }εισιδdκην Καλύκην
}εριμήδην. }εριμήδης μὲν ο`ν καὶ Ἀχελxου •πποδάμας καὶ šρέστης,
}εισιδdκης δὲ καὶ jυρμιδόνος Ἄντιφος καὶ Ἄκτωρ.
[Α 7,4] Ἀλκυόνην δὲ Κῆυw ἔγημεν zωσφόρου παῖς. ο\τοι δὲ δι_
yπερηφάνειαν ἀπώλοντο† v μὲν γὰρ τtν γυναῖκα ἔλεγεν {ραν, ‡ δὲ τὸν
•νδρα ldα, ƒεὺς δὲ αὐτοὺς ἀπωρνέωσε, καὶ τtν μὲν ἀλκυόνα ἐποdησε τὸν
δὲ κήυκα. Κανάκη δὲ ἐγέννησεν ἐκ }οσειδῶνος ´πλέα καὶ ‘ιρέα καὶ
•πωπέα καὶ Ἀλωέα καὶ Zρdοπα. Ἀλωεὺς μὲν ο`ν ἔγημεν eφιμέδειαν τtν
Zρdοπος, ¦τις }οσειδῶνος •ράσθη, καὶ συνεχῶς φοιτῶσα ἐπὶ τtν
θάλασσαν, χερσὶν ἀρυομένη τὰ κύματα τοῖς κόλποις ἐνεφόρει. συνελθsν
δὲ αὐτm }οσειδῶν δύο ἐγέννησε παῖδας, §τον καὶ •φιάλτην, τοὺς
Ἀλωάδας λεγομένους. ο\τοι κατ_ ἐνιαυτὸν η¬wανον πλάτος μὲν πηχυαῖον
μῆκος δὲ Xργυιαῖον† ἐννέα δὲ ἐτῶν γενόμενοι, καὶ τὸ μὲν πλάτος πηχῶν
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ἔχοντες ἐννέα τὸ δὲ μέγεθος Xργυιῶν ἐννέα, πρὸς θεοὺς μάχεσθαι
διενοοῦντο, καὶ τtν μὲν µσσαν ἐπὶ τὸν µλυμπον ἔθεσαν, ἐπὶ δὲ τtν
µσσαν θέντες τὸ }ήλιον διὰ τῶν Xρῶν τούτων •πεdλουν εYς οὐρανὸν
ἀναβήσεσθαι, καὶ τtν μὲν θάλασσαν χώσαντες τοῖς œρεσι ποιήσειν
ἔλεγον Ÿπειρον, τtν δὲ γῆν θάλασσαν, ἐμνῶντο δὲ •φιάλτης μὲν {ραν
§τος δὲ Ἄρτεμιν. ἔδησαν δὲ καὶ Ἄρην. τοῦτον μὲν ο`ν zρμῆς ἐwέκλε[εν,
ἀνεῖλε δὲ τοὺς Ἀλωάδας ἐν ‘άwq Ἄρτεμις δι_ ἀπάτης† ἀλλάwασα γὰρ τtν
Yδέαν εYς ἔλαφον διὰ μέσων αὐτῶν ἐπήδησεν, οr δὲ βουλόμενοι
εὐστοχῆσαι τοῦ θηρdου ἐφ_ ἑαυτοὺς •κόντισαν.
[Α 7,5] Καλύκης δὲ καὶ Ἀεθλdου παῖς •νδυμdων γdνεται, ^στις ἐκ
iεσσαλdας ΑYολέας ἀγαγsν ¶λιν ·κισε. λέγουσι δὲ αὐτόν τινες ἐκ lιὸς
γενέσθαι. τούτου κάλλει διενεγκόντος •ράσθη Tελήνη, ƒεὺς δὲ αὐτῷ
δdδωσιν • βούλεται ἑλέσθαι† v δὲ αrρεῖται κοιμaσθαι διὰ παντὸς
ἀθάνατος καὶ ἀγήρως μένων.
[Α 7,6] •νδυμdωνος δὲ καὶ νηdδος νύμφης, ¡ —ς τινες eφιανάσσης,
ΑYτωλός, •ς ἀποκτεdνας Ἆπιν τὸν kορωνέως καὶ φυγsν εYς τtν
Κουρήτιδα χώραν, κτεdνας τοὺς yποδεwαμένους kθdας καὶ Ἀπόλλωνος
υrούς, lῶρον καὶ ‹αόδοκον καὶ }ολυποdτην, ἀφ_ ἑαυτοῦ τtν χώραν
ΑYτωλdαν ἐκάλεσεν.
[Α 7,7] ΑYτωλοῦ δὲ καὶ }ρονόης τῆς kόρβου }λευρsν καὶ Καλυδsν
ἐγένοντο, ἀφ_ Uν αr ἐν ΑYτωλdn πόλεις žνομάσθησαν. }λευρsν μὲν ο`ν
γήμας ³ανθdππην τtν lώρου παῖδα ἐγέννησεν Ἀγήνορα, θυγατέρας δὲ
Tτερόπην καὶ Tτρατονdκην καὶ ‹αοφόντην† Καλυδῶνος δὲ καὶ ΑYολdας τῆς
Ἀμυθάονος •πικάστη <καὶ> }ρωτογένεια, ἐw ¢ς καὶ Ἄρεος µwυλος.
Ἀγήνωρ δὲ v }λευρῶνος γήμας •πικάστην τtν Καλυδῶνος ἐγέννησε
}ορθάονα καὶ lημονdκην, ¢ς καὶ Ἄρεος Š¬ηνος jῶλος }ύλος iέστιος.
[Α 7,8] Š¬ηνος μὲν ο`ν ἐγέννησε jάρπησσαν, „ν Ἀπόλλωνος
μνηστευομένου €δας v Ἀφαρέως ¦ρπασε, λαβsν παρὰ }οσειδῶνος pρμα
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yπόπτερον. διώκων δὲ Š¬ηνος ἐφ_ pρματος ἐπὶ τὸν ‹υκόρμαν ¤λθε
ποταμόν, καταλαβεῖν δ_ οὐ δυνάμενος τοὺς μὲν uππους ἀπέσφαwεν,
ἑαυτὸν δ_ εYς τὸν ποταμὸν ἔβαλε† καὶ καλεῖται Š¬ηνος v ποταμὸς ἀπ_
ἐκεdνου.
[Α 7,9] €δας δὲ εYς jεσσήνην παραγdνεται, καὶ αὐτῷ v Ἀπόλλων
περιτυχsν ἀφαιρεῖται τtν κόρην. μαχομένων δὲ αὐτῶν περὶ τῶν τῆς
παιδὸς γάμων, ƒεὺς διαλύσας ἐπέτρε[εν αὐτm τm παρθένq ἑλέσθαι
vποτέρq βούλεται συνοικεῖν† ‡ δὲ δεdσασα, ‚ς ˆν μt γηρῶσαν αὐτtν
Ἀπόλλων καταλdπ•, τὸν €δαν εuλετο •νδρα.
[Α 7,10] iεστdq δὲ ἐw Šὐρυθέμιδος τῆς Κλεοβοdας ἐγένοντο θυγατέρες μὲν
Ἀλθαdα ‹ήδα cπερμνήστρα, •ρρενες δὲ €φικλος Š¬ιππος }λήwιππος
Šὐρύπυλος. }ορθάονος δὲ καὶ Šὐρύτης <τῆς> •πποδάμαντος ἐγένοντο
παῖδες ΟYνεὺς Ἄγριος Ἀλκάθοος jέλας ‹ευκωπεύς, θυγάτηρ δὲ Tτερόπη,
ἐw ¢ς καὶ Ἀχελxου Tειρῆνας γενέσθαι λέγουσιν.
[Α 8,1] ΟYνεὺς δὲ βασιλεύων Καλυδῶνος παρὰ lιονύσου φυτὸν ἀμπέλου
πρῶτος ἔλαβε. γήμας δὲ Ἀλθαdαν τtν iεστdου γενν~ Zοwέα, •ν αὐτὸς
ἔκτεινεν yπερπηδήσαντα τtν τάφρον, καὶ παρὰ τοῦτον iυρέα καὶ
Κλύμενον, καὶ θυγατέρα Γόργην, „ν Ἀνδραdμων ἔγημε, καὶ lηιάνειραν, „ν
Ἀλθαdαν λέγουσιν ἐκ lιονύσου γεννῆσαι. α’τη δ_ ‡νιόχει καὶ τὰ κατὰ
πόλεμον Ÿσκει, καὶ περὶ τῶν γάμων αὐτῆς ™ρακλῆς πρὸς Ἀχελῷον
ἐπάλαισεν.
[Α 8,2] ἐγέννησε δὲ Ἀλθαdα παῖδα ἐw ΟYνέως jελέαγρον, •ν ἐw Ἄρεος
γεγεννῆσθαd φασι. τούτου δ_ œντος ‡μερῶν ἑπτὰ παραγενομένας τὰς
μοdρας φασὶν εYπεῖν, <^τι> τότε τελευτήσει jελέαγρος, ^ταν v
καιόμενος ἐπὶ τῆς ἐσχάρας δαλὸς κατακαm. τοῦτο ἀκούσασα τὸν δαλὸν
ἀνεdλετο Ἀλθαdα καὶ κατέθετο εYς λάρνακα. jελέαγρος δὲ ἀνtρ •τρωτος
καὶ γενναῖος γενόμενος τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεύτησεν. ἐτησdων καρπῶν
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ἐν τm χώρn γενομένων τὰς ἀπαρχὰς ΟYνεὺς θεοῖς πaσι θύων μόνης
Ἀρτέμιδος ἐwελάθετο. ‡ δὲ μηνdσασα κάπρον ἐφῆκεν ἔwοχον μεγέθει τε
καὶ oώμ•, •ς τήν τε γῆν •σπορον ἐτdθει καὶ τὰ βοσκήματα καὶ τοὺς
ἐντυγχάνοντας διέφθειρεν. ἐπὶ τοῦτον τὸν κάπρον τοὺς ἀρdστους ἐκ τῆς
zλλάδος πάντας συνεκάλεσε, καὶ τῷ κτεdναντι τὸν θῆρα τtν δορὰν
δώσειν ἀριστεῖον ἐπηγγεdλατο. οr δὲ συνελθόντες ἐπὶ τtν τοῦ κάπρου
θήραν ¤σαν οuδε† jελέαγρος ΟYνέως, lρύας Ἄρεος, ἐκ Καλυδῶνος ο\τοι,
€δας καὶ ‹υγκεὺς Ἀφαρέως ἐκ jεσσήνης, Κάστωρ καὶ }ολυδεύκης lιὸς
καὶ ‹ήδας ἐκ ‹ακεδαdμονος, iησεὺς ΑYγέως ἐw Ἀθηνῶν, Ἄδμητος kέρητος
ἐκ kερῶν, Ἀγκαῖος <καὶ> Κηφεὺς ‹υκούργου ἐw Ἀρκαδdας, eάσων
Α-σονος ἐw eωλκοῦ, eφικλῆς Ἀμφιτρύωνος ἐκ iηβῶν, }ειρdθους ewdονος
ἐκ ‹αρdσης, }ηλεὺς ΑYακοῦ ἐκ kθdας, Zελαμsν ΑYακοῦ ἐκ Tαλαμῖνος,
Šὐρυτdων Ἄκτορος ἐκ kθdας, Ἀταλάντη Tχοινέως ἐw Ἀρκαδdας,
Ἀμφιάραος šικλέους ἐw Ἄργους† μετὰ τούτων καὶ οr iεστdου παῖδες.
συνελθόντας δὲ αὐτοὺς ΟYνεὺς ἐπὶ ἐννέα ‡μέρας ἐwένισε† τm δεκάτ• δὲ
Κηφέως καὶ Ἀγκαdου καd τινων •λλων ἀπαwιούντων μετὰ γυναικὸς ἐπὶ
τtν θήραν ἐwιέναι, jελέαγρος ἔχων γυναῖκα Κλεοπάτραν τtν €δα καὶ
jαρπήσσης θυγατέρα, βουλόμενος δὲ καὶ ἐw Ἀταλάντης
τεκνοποιήσασθαι, συνηνάγκασεν αὐτοὺς ἐπὶ τtν θήραν μετὰ ταύτης
ἐwιέναι. περιστάντων δὲ αὐτῶν τὸν κάπρον, cλεὺς μὲν καὶ Ἀγκαῖος yπὸ
τοῦ θηρὸς διεφθάρησαν, Šὐρυτdωνα δὲ }ηλεὺς •κων κατηκόντισε. τὸν δὲ
κάπρον πρώτη μὲν Ἀταλάντη εYς τὰ νῶτα ἐτόwευσε, δεύτερος δὲ
Ἀμφιάραος εYς τὸν Xφθαλμόν† jελέαγρος δὲ αὐτὸν εYς τὸν κενεῶνα
πλήwας ἀπέκτεινε, καὶ λαβsν τὸ δέρας ἔδωκεν Ἀταλάντ•. οr δὲ iεστdου
παῖδες, ἀδοwοῦντες εY παρόντων ἀνδρῶν γυνt τὰ ἀριστεῖα λή[εται, τὸ
δέρας αὐτῆς ἀφεdλοντο, κατὰ γένος αyτοῖς προσήκειν λέγοντες, εY
jελέαγρος λαμβάνειν μt προαιροῖτο.
[Α 8,3] Xργισθεὶς δὲ jελέαγρος τοὺς μὲν iεστdου παῖδας ἀπέκτεινε, τὸ δὲ
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δέρας ἔδωκε τm Ἀταλάντ•. Ἀλθαdα δὲ λυπηθεῖσα ἐπὶ τm τῶν ἀδελφῶν
ἀπωλεdn τὸν δαλὸν ¢[ε, καὶ v jελέαγρος ἐwαdφνης ἀπέθανεν. οr δέ
φασιν οὐχ ο’τω jελέαγρον τελευτῆσαι, ἀμφισβητούντων δὲ τῆς δορaς
τῶν iεστdου παdδων ‚ς eφdκλου πρώτου βαλόντος, Κούρησι καὶ
Καλυδωνdοις πόλεμον ἐνστῆναι, ἐwελθόντος δὲ jελεάγρου καd τινας τῶν
iεστdου παdδων φονεύσαντος Ἀλθαdαν ἀράσασθαι κατ_ αὐτοῦ† τὸν δὲ
Xργι¥όμενον ο-κοι μένειν. Ÿδη δὲ τῶν πολεμdων τοῖς τεdχεσι
προσπελα¥όντων καὶ τῶν πολιτῶν ἀwιούντων μεθ_ rκετηρdας βοηθεῖν,
μόλις πεισθέντα yπὸ τῆς γυναικὸς ἐwελθεῖν, καὶ τοὺς λοιποὺς κτεdναντα
τῶν iεστdου παdδων ἀποθανεῖν μαχόμενον. μετὰ δὲ τὸν jελεάγρου
θάνατον Ἀλθαdα καὶ Κλεοπάτρα ἑαυτὰς ἀνήρτησαν, αr δὲ θρηνοῦσαι τὸν
νεκρὸν γυναῖκες ἀπωρνεώθησαν.
[Α 8,4] Ἀλθαdας δὲ ἀποθανούσης ἔγημεν ΟYνεὺς }ερdβοιαν τtν •ππονόου.
ταύτην δὲ v μὲν γρά[ας τtν iηβα˜δα πολεμηθεdσης bλένου λέγει λαβεῖν
ΟYνέα γέρας, ™σdοδος δὲ ἐw bλένου τῆς Ἀχα˜ας, ἐφθαρμένην yπὸ
•πποστράτου τοῦ Ἀμαρυγκέως, •ππόνουν τὸν πατέρα πέμ[αι πρὸς
ΟYνέα πόρρω τῆς zλλάδος œντα, ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι.
[Α 8,5] εYσὶ δὲ οr λέγοντες •ππόνουν ἐπιγνόντα τtν Yδdαν θυγατέρα
ἐφθαρμένην yπὸ ΟYνέως, ἔγκυον αὐτtν πρὸς τοῦτον ἀποπέμ[αι.
ἐγεννήθη δὲ ἐκ ταύτης ΟYνεῖ Zυδεύς. }εdσανδρος δὲ αὐτὸν ἐκ Γόργης
γενέσθαι λέγει† τῆς γὰρ θυγατρὸς ΟYνέα κατὰ τtν βούλησιν lιὸς
ἐρασθῆναι. Zυδεὺς δὲ ἀνtρ γενόμενος γενναῖος ἐφυγαδεύθη, κτεdνας, ‚ς
μέν τινες λέγουσιν, ἀδελφὸν ΟYνέως Ἀλκάθοον, ‚ς δὲ v τtν Ἀλκμαιωνdδα
γεγραφώς, τοὺς jέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας ΟYνεῖ, kηνέα Šὐρύαλον
cπέρλαον Ἀντdοχον Šὐμήδην Tτέρνοπα ³άνθιππον Tθενέλαον, ‚ς δὲ
kερεκύδης φησdν, bλενdαν ἀδελφὸν -διον. Ἀγρdου δὲ δdκας ἐπάγοντος
αὐτῷ φυγsν εYς Ἄργος ¢κε πρὸς Ἄδραστον, καὶ τtν τούτου γήμας
θυγατέρα lηιπύλην ἐγέννησε lιομήδην. Zυδεὺς μὲν ο`ν ἐπὶ iήβας μετ_
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Ἀδράστου στρατευσάμενος yπὸ jελανdππου τρωθεὶς ἀπέθανεν†
[Α 8,6] οr δὲ Ἀγρdου παῖδες, iερσdτης šγχηστὸς }ρόθοος Κελεύτωρ
‹υκωπεὺς jελάνιππος, ἀφελόμενοι τtν ΟYνέως βασιλεdαν τῷ πατρὶ
ἔδοσαν, καὶ προσέτι ¥ῶντα τὸν ΟYνέα καθεdρwαντες ᾐκd¥οντο. ’στερον δὲ
lιομήδης ἐw Ἄργους παραγενόμενος μετ_ Ἀλκμαdωνος κρύφα τοὺς μὲν
Ἀγρdου παῖδας, χωρὶς šγχηστοῦ καὶ iερσdτου, πάντας ἀπέκτεινεν (ο\τοι
γὰρ φθάσαντες εYς }ελοπόννησον ἔφυγον), τtν δὲ βασιλεdαν, ἐπειδt
γηραιὸς ¤ν v ΟYνεύς, Ἀνδραdμονι τῷ τtν θυγατέρα τοῦ ΟYνέως γήμαντι
δέδωκε, τὸν δὲ ΟYνέα εYς }ελοπόννησον ¤γεν. οr δὲ διαφυγόντες Ἀγρdου
παῖδες ἐνεδρεύσαντες περὶ τtν Zηλέφου ἑστdαν τῆς Ἀρκαδdας τὸν
πρεσβύτην ἀπέκτειναν. lιομήδης δὲ τὸν νεκρὸν εYς Ἄργος κομdσας
ἔθα[εν ἔνθα νῦν πόλις ἀπ_ ἐκεdνου ΟYνόη καλεῖται, καὶ γήμας ΑYγιάλειαν
τtν Ἀδράστου, <¡> ‚ς ἔνιοι φασι τtν ΑYγιαλέως, ἐπd τε iήβας καὶ
Zροdαν ἐστράτευσε.
[Α 9,1] τῶν δὲ ΑYόλου παdδων Ἀθάμας, Βοιωτdας δυναστεύων, ἐκ ‘εφέλης
τεκνοῖ παῖδα μὲν kρdwον θυγατέρα δὲ ²λλην. α`θις δὲ eνs γαμεῖ, ἐw ¢ς
αὐτῷ ‹έαρχος καὶ jελικέρτης ἐγένοντο. ἐπιβουλεύουσα δὲ eνs τοῖς
‘εφέλης τέκνοις ἔπεισε τὰς γυναῖκας τὸν πυρὸν φρύγειν. λαμβάνουσαι
δὲ κρύφα τῶν ἀνδρῶν τοῦτο ἔπρασσον. γῆ δὲ πεφρυγμένους πυροὺς
δεχομένη καρποὺς ἐτησdους οὐκ ἀνεδdδου. διὸ πέμπων v Ἀθάμας εYς
lελφοὺς ἀπαλλαγtν ἐπυνθάνετο τῆς ἀφορdας. eνs δὲ τοὺς πεμφθέντας
ἀνέπεισε λέγειν ‚ς ε-η κεχρησμένον παύσεσθαι τtν ἀκαρπdαν, ἐὰν
σφαγm lιὶ v kρdwος. τοῦτο ἀκούσας Ἀθάμας, συναναγκα¥όμενος yπὸ τῶν
τtν γῆν κατοικούντων, τῷ βωμῷ παρέστησε kρdwον. ‘εφέλη δὲ μετὰ τῆς
θυγατρὸς αὐτὸν ἀνήρπασε, καὶ παρ_ zρμοῦ λαβοῦσα χρυσόμαλλον κριὸν
ἔδωκεν, yφ_ ο\ φερόμενοι δι_ οὐρανοῦ γῆν yπερέβησαν καὶ θάλασσαν. ‚ς
δὲ ἐγένοντο κατὰ τtν μεταwὺ κειμένην θάλασσαν Tιγεdου καὶ •ερρονήσου,
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Žλισθεν εYς τὸν βυθὸν ‡ ²λλη, κἀκεῖ θανούσης αὐτῆς ἀπ_ ἐκεdνης
zλλήσποντος ἐκλήθη τὸ πέλαγος. kρdwος δὲ ¤λθεν εYς Κόλχους, Uν
ΑYήτης ἐβασdλευε παῖς ™λdου καὶ }ερσηdδος, ἀδελφὸς δὲ Κdρκης καὶ
}ασιφάης, „ν jdνως ἔγημεν. ο\τος αὐτὸν yποδέχεται, καὶ μdαν τῶν
θυγατέρων •αλκιόπην δdδωσιν. v δὲ τὸν χρυσόμαλλον κριὸν lιὶ θύει
φυwdq, τὸ δὲ τούτου δέρας ΑYήτ• δdδωσιν† ἐκεῖνος δὲ αὐτὸ περὶ δρῦν ἐν
Ἄρεος •λσει καθήλωσεν. ἐγένοντο δὲ ἐκ •αλκιόπης kρdwq παῖδες Ἄργος
jέλας kρόντις Κυτdσωρος.
[Α 9,2] Ἀθάμας δὲ ’στερον διὰ μῆνιν {ρας καὶ τῶν ἐw eνοῦς ἐστερήθη
παdδων† αὐτὸς μὲν γὰρ μανεὶς ἐτόwευσε ‹έαρχον, eνs δὲ jελικέρτην μεθ_
ἑαυτῆς εYς πέλαγος ἔρρι[εν. ἐκπεσsν δὲ τῆς Βοιωτdας ἐπυνθάνετο τοῦ
θεοῦ ποῦ κατοικήσει† χρησθέντος δὲ αὐτῷ κατοικεῖν ἐν ©περ ˆν τόπq
yπὸ ¥xων ἀγρdων wενισθm, πολλtν χώραν διελθsν ἐνέτυχε λύκοις
προβάτων μοdρας νεμομένοις† οr δέ, θεωρήσαντες αὐτόν, | δι•ροῦντο
ἀπολιπόντες ἔφυγον. Ἀθάμας δὲ κτdσας τtν χώραν Ἀθαμαντdαν ἀφ_
ἑαυτοῦ προσηγόρευσε, καὶ γήμας iεμιστs τtν c[έως ἐγέννησε ‹εύκωνα
•ρύθριον Tχοινέα }τῶον.
[Α 9,3] Tdσυφος δὲ v ΑYόλου κτdσας •φύραν τtν νῦν λεγομένην Κόρινθον
γαμεῖ jερόπην τtν Ἄτλαντος. ἐw αὐτῶν παῖς γdνεται Γλαῦκος, © παῖς
Βελλεροφόντης ἐw Šὐρυμέδης ἐγεννήθη, •ς ἔκτεινε τtν πυρdπνουν
•dμαιραν. κολά¥εται δὲ Tdσυφος ἐν ]ιδου πέτρον ταῖς χερσὶ καὶ τm
κεφαλm κυλdων, καὶ τοῦτον yπερβάλλειν θέλων† ο\τος δὲ žθούμενος yπ_
αὐτοῦ žθεῖται πάλιν εYς τοὐπdσω. τdνει δὲ ταύτην τtν δdκην διὰ τtν
Ἀσωποῦ θυγατέρα Α-γιναν† fρπάσαντα γὰρ αὐτtν κρύφα ldα Ἀσωπῷ
μηνῦσαι ¥ητοῦντι λέγεται.
[Α 9,4] lηιsν δὲ βασιλεύων τῆς kωκdδος lιομήδην τtν ³ούθου γαμεῖ, καὶ
αὐτῷ γdνεται θυγάτηρ μὲν Ἀστεροδdα, παῖδες δὲ ΑYνετὸς Ἄκτωρ kύλακος
Κέφαλος, •ς γαμεῖ }ρόκριν τtν •ρεχθέως. α`θις δὲ ‡ ‰sς αὐτὸν
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fρπά¥ει ἐρασθεῖσα.
[Α 9,5] }εριήρης δὲ jεσσήνην κατασχsν Γοργοφόνην τtν }ερσέως
ἔγημεν, ἐw ¢ς Ἀφαρεὺς αὐτῷ καὶ ‹εύκιππος καὶ Zυνδάρεως ἔτι τε
eκάριος παῖδες ἐγένοντο. πολλοὶ δὲ τὸν }εριήρην λέγουσιν οὐκ ΑYόλου
παῖδα ἀλλὰ Κυνόρτα τοῦ Ἀμύκλα† διόπερ τὰ περὶ τῶν }εριήρους ἐκγόνων
ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ γένει δηλώσομεν.
[Α 9,6] jάγνης δὲ γαμεῖ νύμφην νηdδα, καὶ γdνονται αὐτῷ παῖδες
}ολυδέκτης καὶ ldκτυς† ο\τοι Tέριφον ·κισαν.
[Α 9,7] Tαλμωνεὺς δὲ τὸ μὲν πρῶτον περὶ iεσσαλdαν κατxκει,
παραγενόμενος δὲ α`θις εYς ¶λιν ἐκεῖ πόλιν ἔκτισεν. yβριστtς δὲ ®ν καὶ
τῷ lιὶ ἐwισοῦσθαι θέλων διὰ τtν ἀσέβειαν ἐκολάσθη† ἔλεγε γὰρ ἑαυτὸν
εWναι ldα, καὶ τὰς ἐκεdνου θυσdας ἀφελόμενος ἑαυτῷ προσέτασσε θύειν,
καὶ βύρσας μὲν ἐwηραμμένας ἐw pρματος μετὰ λεβήτων χαλκῶν σύρων
ἔλεγε βροντaν, βάλλων δὲ εYς οὐρανὸν αYθομένας λαμπάδας ἔλεγεν
ἀστράπτειν. ƒεὺς δὲ αὐτὸν κεραυνώσας τtν κτισθεῖσαν yπ_ αὐτοῦ πόλιν
καὶ τοὺς οYκήτορας •φάνισε πάντας.
[Α 9,8] Zυρs δὲ ‡ Tαλμωνέως θυγάτηρ καὶ Ἀλκιδdκης παρὰ Κρηθεῖ [τῷ
Tαλμωνέως ἀδελφῷ] τρεφομένη ἔρωτα -σχει •νιπέως τοῦ ποταμοῦ, καὶ
συνεχῶς ἐπὶ τὰ τούτου oεῖθρα φοιτῶσα τούτοις ἐπωδύρετο.}οσειδῶν δὲ
εYκασθεὶς •νιπεῖ συγκατεκλdθη αὐτm† ‡ δὲ γεννήσασα κρύφα διδύμους
παῖδας ἐκτdθησιν. ἐκκειμένων δὲ τῶν βρεφῶν, παριόντων rπποφορβῶν
uππος μdα προσα[αμένη τm χηλm θατέρου τῶν βρεφῶν πέλιόν τι τοῦ
προσώπου μέρος ἐποdησεν. v δὲ rπποφορβὸς ἀμφοτέρους τοὺς παῖδας
ἀνελόμενος ἔθρε[ε, καὶ τὸν μὲν πελιωθέντα }ελdαν ἐκάλεσε, τὸν δὲ
Vτερον ‘ηλέα. τελειωθέντες δὲ ἀνεγνώρισαν τtν μητέρα, καὶ τtν
μητρυιὰν ἀπέκτειναν Tιδηρώ† κακουμένην γὰρ γνόντες yπ_ αὐτῆς τtν
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μητέρα —ρμησαν ἐπ_ αὐτήν, ‡ δὲ φθάσασα εYς τὸ τῆς {ρας τέμενος
κατέφυγε, }ελdας δὲ ἐπ_ αὐτῶν τῶν βωμῶν αὐτtν κατέσφαwε, καὶ
καθόλου διετέλει τtν {ραν ἀτιμά¥ων.
[Α 9,9] ἐστασdασαν δὲ ’στερον πρὸς ἀλλήλους, καὶ ‘ηλεὺς μὲν ἐκπεσsν
¢κεν εYς jεσσήνην καὶ }ύλον κτd¥ει, καὶ γαμεῖ •λωρdδα τtν Ἀμφdονος, ἐw
¢ς αὐτῷ γdνεται θυγάτηρ μὲν }ηρώ, •ρρενες δὲ Zαῦρος Ἀστέριος }υλάων
lηdμαχος Šὐρύβιος •πdλαος kράσιος Šὐρυμένης Šὐαγόρας Ἀλάστωρ
‘έστωρ }ερικλύμενος, © δt καὶ }οσειδῶν δdδωσι μεταβάλλειν τὰς
μορφάς, καὶ μαχόμενος ^τε ™ρακλῆς ἐwεπόρθει }ύλον, γινόμενος vτὲ μὲν
λέων vτὲ δὲ œφις vτὲ δὲ μέλισσα, yφ_ ™ρακλέους μετὰ τῶν •λλων
‘ηλέως παdδων ἀπέθανεν. ἐσώθη δὲ ‘έστωρ μόνος, ἐπειδt παρὰ
Γερηνdοις ἐτρέφετο† •ς γήμας Ἀναwιβdαν τtν Κρατιέως θυγατέρας μὲν
}εισιδdκην καὶ }ολυκάστην ἐγέννησε, παῖδας δὲ }ερσέα Tτράτιχον
Ἄρητον •χέφρονα }εισdστρατον Ἀντdλοχον iρασυμήδην.
[Α 9,10] }ελdας δὲ περὶ iεσσαλdαν κατxκει, καὶ γήμας Ἀναwιβdαν τtν
Βdαντος, ‚ς δὲ ἔνιοι kυλομάχην τtν Ἀμφdονος, ἐγέννησε παῖδα μὲν
Ἄκαστον, θυγατέρας δὲ }εισιδdκην }ελόπειαν •πποθόην Ἄλκηστιν.
[Α 9,11] Κρηθεὺς δὲ κτdσας eωλκὸν γαμεῖ Zυρs τtν Tαλμωνέως, ἐw ¢ς
αὐτῷ γdνονται παῖδες Α-σων Ἀμυθάων kέρης. Ἀμυθάων μὲν ο`ν οYκῶν
}ύλον ŠYδομένην γαμεῖ τtν kέρητος, καὶ γdνονται παῖδες αὐτῷ Βdας καὶ
jελάμπους, •ς ἐπὶ τῶν χωρdων διατελῶν, ο¬σης πρὸ τῆς οYκήσεως
αὐτοῦ δρυὸς ἐν « φωλεὸς œφεων yπῆρχεν, ἀποκτεινάντων τῶν
θεραπόντων τοὺς œφεις τὰ μὲν ἑρπετὰ wύλα συμφορήσας ἔκαυσε, τοὺς
δὲ τῶν œφεων νεοσσοὺς ἔθρε[εν. οr δὲ γενόμενοι τέλειοι παραστάντες
αὐτῷ κοιμωμένq τῶν Žμων ἐw ἑκατέρου τὰς ἀκοὰς ταῖς γλώσσαις
ἐwεκάθαιρον. v δὲ ἀναστὰς καὶ γενόμενος περιδεtς τῶν yπερπετομένων
Xρνέων τὰς φωνὰς συνdει, καὶ παρ_ ἐκεdνων μανθάνων προύλεγε τοῖς
ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα. προσέλαβε δὲ καὶ τtν διὰ τῶν rερῶν μαντικήν,
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περὶ δὲ τὸν Ἀλφειὸν συντυχsν Ἀπόλλωνι τὸ λοιπὸν •ριστος ¤ν μάντις.
[Α 9,12] Βdας δὲ ἐμνηστεύετο }ηρs τtν ‘ηλέως† v δὲ πολλῶν αὐτῷ
μνηστευομένων τtν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς kυλάκου βόας
κομdσαντι αὐτῷ. α\ται δὲ ¤σαν ἐν kυλάκ•, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς ο\
ο¬τε •νθρωπος ο¬τε θηρdον πέλας ἐλθεῖν •δύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν
Βdας τὰς βόας κλέ[αι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. jελάμπους
δὲ yπέσχετο, καὶ προεῖπεν ^τι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς
ἐνιαυτὸν ο’τω τὰς βόας λή[εται. μετὰ δὲ τtν yπόσχεσιν εYς kυλάκην
ἀπ¨ει καd, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τm κλοπm δέσμιος ἐν οYκήματι
ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ
κρυφαῖον τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον Ÿδη
μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων λοιπὸν ἐλάχιστον
εWναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αyτὸν εYς Vτερον ο-κημα μεταγαγεῖν,
γενομένου δὲ τούτου μετ_ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ ο-κημα. θαυμάσας δὲ
kύλακος, καὶ μαθsν ^τι ἐστὶ μάντις •ριστος, λύσας παρεκάλεσεν εYπεῖν
^πως αὐτοῦ τῷ παιδὶ eφdκλq παῖδες γένωνται. v δὲ yπέσχετο ἐφ_ © τὰς
βόας λή[εται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελdσας τοὺς οYωνοὺς
προσεκαλέσατο† παραγενομένου δὲ αYγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δt
^τι kύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αYδοdων παρὰ τῷ eφdκλq τtν
μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δεdσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος
α`θις κατὰ τῆς rερaς δρυὸς αὐτtν ἔπηwε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας
ἐκάλυ[εν v φλοιός. ἔλεγεν ο`ν, εyρεθεdσης τῆς μαχαdρας εY wύων τὸν Yὸν
ἐπὶ ‡μέρας δέκα eφdκλq δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθsν παρ_
αYγυπιοῦ jελάμπους τtν μὲν μάχαιραν ε\ρε, τῷ δὲ eφdκλq τὸν Yὸν wύσας
ἐπὶ ‡μέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ }οδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ
βόας εYς }ύλον Ÿλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τtν ‘ηλέως θυγατέρα λαβsν
ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν jεσσήν• κατxκει, ‚ς δὲ τὰς ἐν Ἄργει
γυναῖκας ἐwέμηνε lιόνυσος, ἐπὶ μέρει τῆς βασιλεdας Yασάμενος αὐτὰς
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ἐκεῖ μετὰ Βdαντος κατxκησε.
[Α 9,13] Βdαντος δὲ καὶ }ηροῦς Zαλαός, ο\ καὶ ‹υσιμάχης τῆς Ἄβαντος
τοῦ jελάμποδος Ἄδραστος }αρθενοπαῖος }ρῶναw jηκιστεὺς
Ἀριστόμαχος •ριφύλη, „ν Ἀμφιάραος γαμεῖ. }αρθενοπαdου δὲ }ρόμαχος
ἐγένετο, •ς μετὰ τῶν ἐπιγόνων ἐπὶ iήβας ἐστρατεύθη, jηκιστέως δὲ
Šὐρύαλος, •ς ¢κεν εYς Zροdαν. }ρώνακτος δὲ ἐγένετο ‹υκοῦργος,
Ἀδράστου δὲ καὶ Ἀμφιθέας τῆς }ρώνακτος θυγατέρες μὲν Ἀργεdα
lηιπύλη ΑYγιάλεια, παῖδες δὲ ΑYγιαλεὺς <καὶ> Κυάνιππος.
[Α 9,14] kέρης δὲ v Κρηθέως kερὰς ἐν iεσσαλdn κτdσας ἐγέννησεν
Ἄδμητον καὶ ‹υκοῦργον. ‹υκοῦργος μὲν ο`ν περὶ ‘εμέαν κατxκησε,
γήμας δὲ Šὐρυδdκην, ‚ς δὲ ἔνιοd φασιν Ἀμφιθέαν, ἐγέννησεν šφέλτην
<τὸν ’στερον> κληθέντα Ἀρχέμορον.
[Α 9,15] Ἀδμήτου δὲ βασιλεύοντος τῶν kερῶν, ἐθήτευσεν Ἀπόλλων αὐτῷ
μνηστευομένq τtν }ελdου θυγατέρα Ἄλκηστιν. ἐκεdνου δὲ δώσειν
ἐπαγγειλαμένου τtν θυγατέρα τῷ κατα¥εύwαντι pρμα λέοντος καὶ
κάπρου, Ἀπόλλων ¥εύwας ἔδωκεν† v δὲ κομdσας πρὸς }ελdαν Ἄλκηστιν
λαμβάνει. θύων δὲ ἐν τοῖς γάμοις ἐwελάθετο Ἀρτέμιδι θῦσαι† διὰ τοῦτο
τὸν θάλαμον ἀνοdwας ε\ρε δρακόντων σπειράμασι πεπληρωμένον.
Ἀπόλλων δὲ εYπsν ἐwιλάσκεσθαι τtν θεόν, ᾐτήσατο παρὰ μοιρῶν uνα,
^ταν Ἄδμητος μέλλ• τελευτaν, ἀπολυθm τοῦ θανάτου, ˆν ἑκουσdως τις
yπὲρ αὐτοῦ θνήσκειν Vληται. ‚ς δὲ ¤λθεν ‡ τοῦ θνήσκειν ‡μέρα, μήτε τοῦ
πατρὸς μήτε τῆς μητρὸς yπὲρ αὐτοῦ θνήσκειν θελόντων, Ἄλκηστις
yπεραπέθανε. καὶ αὐτtν πάλιν ἀνέπεμ[εν ‡ Κόρη, ‚ς δὲ ἔνιοι λέγουσιν,
™ρακλῆς <πρὸς αὐτὸν ἀνεκόμισε_γτ; μαχεσάμενος ]ιδ•.
[Α 9,16] Α-σονος δὲ τοῦ Κρηθέως καὶ }ολυμήδης τῆς Αὐτολύκου eάσων.
ο\τος ·κει ἐν eωλκῷ, τῆς δὲ eωλκοῦ }ελdας ἐβασdλευσε μετὰ Κρηθέα, ©
χρωμένq περὶ τῆς βασιλεdας ἐθέσπισεν v θεὸς τὸν μονοσάνδαλον
φυλάwασθαι. τὸ μὲν ο`ν πρῶτον •γνόει τὸν χρησμόν, α`θις δὲ ’στερον
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αὐτὸν ἔγνω. τελῶν γὰρ ἐπὶ τm θαλάσσ• }οσειδῶνι θυσdαν •λλους τε
πολλοὺς ἐπὶ ταύτ• καὶ τὸν eάσονα μετεπέμ[ατο. v δὲ πόθq γεωργdας ἐν
τοῖς χωρdοις διατελῶν ἔσπευσεν ἐπὶ τtν θυσdαν† διαβαdνων δὲ ποταμὸν
Ἄναυρον ἐwῆλθε μονοσάνδαλος, τὸ Vτερον ἀπολέσας ἐν τῷ oεdθρq
πέδιλον. θεασάμενος δὲ }ελdας αὐτὸν καὶ τὸν χρησμὸν συμβαλsν •ρώτα
προσελθών, τd ˆν ἐποdησεν ἐwουσdαν ἔχων, εY λόγιον ¤ν αὐτῷ πρός τινος
φονευθήσεσθαι τῶν πολιτῶν. v δέ, ε-τε ἐπελθὸν •λλως, ε-τε διὰ μῆνιν
{ρας, uν_ ἔλθοι κακὸν jήδεια }ελdn (τtν γὰρ {ραν οὐκ ἐτdμα), "τὸ
χρυσόμαλλον δέρας" ἔφη "προσέταττον ˆν φέρειν αὐτῷ." τοῦτο }ελdας
ἀκούσας εὐθὺς ἐπὶ τὸ δέρας ἐλθεῖν ἐκέλευσεν αὐτόν. τοῦτο δὲ ἐν Κόλχοις
¤ν <ἐν> Ἄρεος •λσει κρεμάμενον ἐκ δρυός, ἐφρουρεῖτο δὲ yπὸ
δράκοντος ἀύπνου. ἐπὶ τοῦτο πεμπόμενος eάσων Ἄργον παρεκάλεσε τὸν
kρdwου, κἀκεῖνος Ἀθηνaς yποθεμένης πεντηκόντορον ναῦν κατεσκεύασε
τtν προσαγορευθεῖσαν ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος Ἀργώ† κατὰ δὲ τtν
πρῷραν ἐνήρμοσεν Ἀθηνa φωνῆεν φηγοῦ τῆς lωδωνdδος wύλον. ‚ς δὲ ‡
ναῦς κατεσκευάσθη, χρωμένq v θεὸς αὐτῷ πλεῖν ἐπέτρε[ε
συναθροdσαντι τοὺς ἀρdστους τῆς zλλάδος. οr δὲ συναθροισθέντες εYσὶν
οuδε† Zῖφυς ”γνdου, •ς ἐκυβέρνα τtν ναῦν, šρφεὺς ΟYάγρου, ƒήτης καὶ
Κάλαªς Βορέου, Κάστωρ καὶ }ολυδεύκης lιός, Zελαμsν καὶ }ηλεὺς
ΑYακοῦ, ™ρακλῆς lιός, iησεὺς ΑYγέως, €δας καὶ ‹υγκεὺς Ἀφαρέως,
Ἀμφιάραος šικλέους, Καινεὺς Κορώνου }αλαdμων ™φαdστου ¡ ΑYτωλοῦ,
Κηφεὺς Ἀλεοῦ, ‹αέρτης Ἀρκεισdου, Αὐτόλυκος zρμοῦ, Ἀταλάντη
Tχοινέως, jενοdτιος Ἄκτορος, Ἄκτωρ •ππάσου, Ἄδμητος kέρητος,
Ἄκαστος }ελdου, Š¬ρυτος zρμοῦ, jελέαγρος ΟYνέως, Ἀγκαῖος ‹υκούργου,
Š¬φημος }οσειδῶνος, }οdας iαυμάκου, Βούτης Zελέοντος, kaνος καὶ
Tτάφυλος lιονύσου, •ργῖνος }οσειδῶνος, }ερικλύμενος ‘ηλέως, Αὐγέας
™λdου, €φικλος iεστdου, Ἄργος kρdwου, Šὐρύαλος jηκιστέως, }ηνέλεως
•ππάλμου, ‹ήιτος Ἀλέκτορος, €φιτος ‘αυβόλου, Ἀσκάλαφος καὶ
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eάλμενος Ἄρεος, Ἀστέριος Κομήτου, }ολύφημος •λάτου.
[Α 9,17] ο\τοι ναυαρχοῦντος eάσονος ἀναχθέντες προσdσχουσι ‹ήμνq.
ἔτυχε δὲ ‡ ‹ῆμνος ἀνδρῶν τότε ο`σα ἔρημος, βασιλευομένη δὲ yπὸ
c[ιπύλης τῆς iόαντος δι_ αYτdαν τήνδε. αr ‹ήμνιαι τtν Ἀφροδdτην οὐκ
ἐτdμων† ‡ δὲ αὐταῖς ἐμβάλλει δυσοσμdαν, καὶ διὰ τοῦτο οr γήμαντες
αὐτὰς ἐκ τῆς πλησdον iρ¯κης λαβόντες αYχμαλωτdδας συνευνά¥οντο
αὐταῖς. ἀτιμα¥όμεναι δὲ αr ‹ήμνιαι τούς τε πατέρας καὶ τοὺς •νδρας
φονεύουσι† μόνη δὲ ἔσωσεν c[ιπύλη τὸν ἑαυτῆς πατέρα κρύ[ασα
iόαντα. προσσχόντες ο`ν τότε γυναικοκρατουμέν• τm ‹ήμνq μdσγονται
ταῖς γυναιwdν. c[ιπύλη δὲ eάσονι συνευνά¥εται, καὶ γενν~ παῖδας
Š¬νηον καὶ ‘εβροφόνον.
[Α 9,18] ἀπὸ ‹ήμνου δὲ προσdσχουσι lολdοσιν, Uν ἐβασdλευε Κύ¥ικος.
ο\τος αὐτοὺς yπεδέwατο φιλοφρόνως. νυκτὸς δὲ ἀναχθέντες ἐντεῦθεν
καὶ περιπεσόντες ἀντιπνοdαις, ἀγνοοῦντες πάλιν τοῖς lολdοσι
προσdσχουσιν. οr δὲ νομd¥οντες }ελασγικὸν εWναι στρατόν (ἔτυχον γὰρ
yπὸ }ελασγῶν συνεχῶς πολεμούμενοι) μάχην τῆς νυκτὸς συνάπτουσιν
ἀγνοοῦντες πρὸς ἀγνοοῦντας. κτεdναντες δὲ πολλοὺς οr Ἀργοναῦται, μεθ_
Uν καὶ Κύ¥ικον, μεθ_ ‡μέραν, ‚ς ἔγνωσαν, ἀποδυράμενοι τάς τε κόμας
ἐκεdραντο καὶ τὸν Κύ¥ικον πολυτελῶς ἔθα[αν. καὶ μετὰ τtν ταφtν
πλεύσαντες jυσdn προσdσχουσιν.
[Α 9,19] ἐνταῦθα δὲ ™ρακλέα καὶ }ολύφημον κατέλιπον. £λας γὰρ v
iειοδάμαντος παῖς, ™ρακλέους δὲ ἐρώμενος, ἀποσταλεὶς yδρεύσασθαι
διὰ κάλλος yπὸ νυμφῶν ‡ρπάγη. }ολύφημος δὲ ἀκούσας αὐτοῦ
βοήσαντος, σπασάμενος τὸ wdφος ἐδdωκεν, yπὸ λ•στῶν •γεσθαι
νομd¥ων. καὶ δηλοῖ συντυχόντι ™ρακλεῖ. ¥ητούντων δὲ ἀμφοτέρων τὸν
£λαν ‡ ναῦς ἀνήχθη, καὶ }ολύφημος μὲν ἐν jυσdn κτdσας πόλιν Κdον
ἐβασdλευσεν, ™ρακλῆς δὲ yπέστρε[εν εYς Ἄργος. ™ρόδωρος δὲ αὐτὸν
οὐδὲ τtν ἀρχήν φησι πλεῦσαι τότε, ἀλλὰ παρ_ šμφάλ• δουλεύειν.
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kερεκύδης δὲ αὐτὸν ἐν Ἀφεταῖς τῆς iεσσαλdας ἀπολειφθῆναι λέγει, τῆς
Ἀργοῦς φθεγwαμένης μt δύνασθαι φέρειν τὸ τούτου βάρος. lημάρατος δὲ
αὐτὸν εYς Κόλχους πεπλευκότα παρέδωκε† lιονύσιος μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ
‡γεμόνα φησὶ τῶν Ἀργοναυτῶν γενέσθαι.
[Α 9,20] ἀπὸ δὲ jυσdας ἀπῆλθον εYς τtν Βεβρύκων γῆν, ¢ς ἐβασdλευεν
Ἄμυκος }οσειδῶνος παῖς καὶ <νύμφης> Βιθυνdδος. γενναῖος δὲ ®ν ο\τος
τοὺς προσσχόντας wένους •νάγκα¥ε πυκτεύειν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον
ἀν¨ρει. παραγενόμενος ο`ν καὶ τότε ἐπὶ τtν Ἀργs τὸν •ριστον αὐτῶν εYς
πυγμtν προεκαλεῖτο. }ολυδεύκης δὲ yποσχόμενος πυκτεύσειν πρὸς
αὐτόν, πλήwας κατὰ τὸν ἀγκῶνα ἀπέκτεινε. τῶν δὲ Βεβρύκων
vρμησάντων πρὸς αὐτόν, fρπάσαντες οr ἀριστεῖς τὰ ^πλα πολλοὺς
φεύγοντας φονεύουσιν αὐτῶν.
[Α 9,21] ἐντεῦθεν ἀναχθέντες καταντῶσιν εYς τtν τῆς iρ¯κης
Tαλμυδησσόν, ἔνθα ·κει kινεὺς μάντις τὰς œ[εις πεπηρωμένος. τοῦτον
οr μὲν Ἀγήνορος εWναι λέγουσιν, οr δὲ }οσειδῶνος υrόν† καὶ πηρωθῆναd
φασιν αὐτὸν οr μὲν yπὸ θεῶν, ^τι προέλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα,
οr δὲ yπὸ Βορέου καὶ τῶν Ἀργοναυτῶν, ^τι πεισθεὶς μητρυι~ τοὺς Yδdους
ἐτύφλωσε παῖδας, τινὲς δὲ yπὸ }οσειδῶνος, ^τι τοῖς kρdwου παισὶ τὸν ἐκ
Κόλχων εYς τtν zλλάδα πλοῦν ἐμήνυσεν. ἔπεμ[αν δὲ αὐτῷ καὶ τὰς
fρπυdας οr θεοd† πτερωταὶ δὲ ¤σαν α\ται, καὶ ἐπειδt τῷ kινεῖ
παρετdθετο τράπε¥α, ἐw οὐρανοῦ καθιπτάμεναι τὰ μὲν πλεdονα
ἀνήρπα¥ον, Xλdγα δὲ ^σα Xσμῆς ἀνάπλεα κατέλειπον, —στε μt δύνασθαι
προσενέγκασθαι. βουλομένοις δὲ τοῖς Ἀργοναύταις τὰ περὶ τοῦ πλοῦ
μαθεῖν yποθήσεσθαι τὸν πλοῦν ἔφη, τῶν fρπυιῶν αὐτὸν ἐὰν
ἀπαλλάwωσιν. οr δὲ παρέθεσαν αὐτῷ τράπε¥αν ἐδεσμάτων, pρπυιαι δὲ
ἐwαdφνης σὺν βοm καταπτaσαι τtν τροφtν ¦ρπασαν. θεασάμενοι δὲ οr
Βορέου παῖδες ƒήτης καὶ Κάλαªς, œντες πτερωτοd, σπασάμενοι τὰ wdφη
δι_ ἀέρος ἐδdωκον. ¤ν δὲ ταῖς fρπυdαις χρεsν τεθνάναι yπὸ τῶν Βορέου
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παdδων, τοῖς δὲ Βορέου παισὶ τότε τελευτήσειν ^ταν διώκοντες μt
καταλάβωσι. διωκομένων δὲ τῶν fρπυιῶν ‡ μὲν κατὰ }ελοπόννησον εYς
τὸν Zdγρην ποταμὸν ἐμπdπτει, •ς νῦν ἀπ_ ἐκεdνης ]ρπυς καλεῖται† ταύτην
δὲ οr μὲν ‘ικοθόην οr δὲ Ἀελλόπουν καλοῦσιν. ‡ δὲ ἑτέρα καλουμένη
bκυπέτη, ‚ς δὲ ἔνιοι bκυθόη (™σdοδος δὲ λέγει αὐτtν bκυπόδην), α’τη
κατὰ τtν }ροποντdδα φεύγουσα μέχρις •χινάδων ¤λθε νήσων, αἳ νῦν ἀπ_
ἐκεdνης Tτροφάδες καλοῦνται† ἐστράφη γὰρ ‚ς ¤λθεν ἐπὶ ταύτας, καὶ
γενομένη κατὰ τtν •ιόνα yπὸ καμάτου πdπτει σὺν τῷ διώκοντι.
Ἀπολλώνιος δὲ ἐν τοῖς Ἀργοναύταις Vως Tτροφάδων νήσων φησὶν αὐτὰς
διωχθῆναι καὶ μηδὲν παθεῖν, δούσας ^ρκον τὸν kινέα μηκέτι ἀδικῆσαι.
[Α 9,22] ἀπαλλαγεὶς δὲ τῶν fρπυιῶν kινεὺς ἐμήνυσε τὸν πλοῦν τοῖς
Ἀργοναύταις, καὶ περὶ τῶν συμπληγάδων yπέθετο πετρῶν τῶν κατὰ
θάλασσαν. ¤σαν δὲ yπερμεγέθεις α\ται, συγκρουόμεναι δὲ ἀλλήλαις yπὸ
τῆς τῶν πνευμάτων βdας τὸν διὰ θαλάσσης πόρον ἀπέκλειον. ἐφέρετο δὲ
πολλt μὲν yπὲρ αὐτῶν vμdχλη πολὺς δὲ πάταγος, ¤ν δὲ ἀδύνατον καὶ
τοῖς πετεινοῖς δι_ αὐτῶν διελθεῖν. εWπεν ο`ν αὐτοῖς ἀφεῖναι πελειάδα διὰ
τῶν πετρῶν, καὶ ταύτην ἐὰν μὲν -δωσι σωθεῖσαν, διαπλεῖν
καταφρονοῦντας, ἐὰν δὲ ἀπολομένην, μt πλεῖν βιά¥εσθαι. ταῦτα
ἀκούσαντες ἀνήγοντο, καὶ ‚ς πλησdον ¤σαν τῶν πετρῶν, ἀφιaσιν ἐκ τῆς
πρxρας πελειάδα† τῆς δὲ rπταμένης τὰ •κρα τῆς οὐρaς ‡ σύμπτωσις
τῶν πετρῶν ἀπεθέρισεν. ἀναχωρούσας ο`ν ἐπιτηρήσαντες τὰς πέτρας
μετ_ εYρεσdας ἐντόνου, συλλαβομένης {ρας, διῆλθον, τὰ •κρα τῶν
ἀφλάστων τῆς νεsς περικοπεdσης. αr μὲν ο`ν συμπληγάδες ἔκτοτε
ἔστησαν† χρεsν γὰρ ¤ν αὐταῖς νεsς περαιωθεdσης στῆναι παντελῶς.
[Α 9,23] οr δὲ Ἀργοναῦται πρὸς jαριανδυνοὺς παρεγένοντο, κἀκεῖ
φιλοφρόνως v βασιλεὺς yπεδέwατο ‹ύκος. ἔνθα θνήσκει μὲν €δμων v
μάντις πλήwαντος αὐτὸν κάπρου, θνήσκει δὲ καὶ Zῖφυς, καὶ τtν ναῦν
Ἀγκαῖος yπισχνεῖται κυβερνaν. παραπλεύσαντες δὲ iερμώδοντα καὶ
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Καύκασον ἐπὶ kaσιν ποταμὸν ¤λθον† ο\τος τῆς Κολχικῆς ἐστιν.
ἐγκαθορμισθεdσης δὲ τῆς νεsς ¢κε πρὸς ΑYήτην eάσων, καὶ τὰ
ἐπιταγέντα yπὸ }ελdου λέγων παρεκάλει δοῦναι τὸ δέρας αὐτῷ† v δὲ
δώσειν yπέσχετο, ἐὰν τοὺς χαλκόποδας ταύρους μόνος κατα¥εύw•. ¤σαν
δὲ •γριοι παρ_ αὐτῷ ταῦροι δύο, μεγέθει διαφέροντες, δῶρον ™φαdστου,
οἳ χαλκοῦς μὲν εWχον πόδας, πῦρ δὲ ἐκ στομάτων ἐφύσων. τούτους αὐτῷ
¥εύwαντι ἐπέτασσε σπεdρειν δράκοντος Xδόντας† εWχε γὰρ λαβsν παρ_
Ἀθηνaς τοὺς ‡μdσεις Uν Κάδμος ἔσπειρεν ἐν iήβαις. ἀποροῦντος δὲ τοῦ
eάσονος πῶς ˆν δύναιτο τοὺς ταύρους κατα¥εῦwαι, jήδεια αὐτοῦ ἔρωτα
-σχει† ¤ν δὲ α’τη θυγάτηρ ΑYήτου καὶ ŠYδυdας τῆς bκεανοῦ, φαρμακdς.
δεδοικυῖα δὲ μt πρὸς τῶν ταύρων διαφθαρm, κρύφα τοῦ πατρὸς
συνεργήσειν αὐτῷ πρὸς τtν κατά¥ευwιν τῶν ταύρων ἐπηγγεdλατο καὶ τὸ
δέρας ἐγχειριεῖν, ἐὰν Xμόσ• αὐτtν Vwειν γυναῖκα καὶ εYς zλλάδα
σύμπλουν ἀγάγηται. Xμόσαντος δὲ eάσονος φάρμακον δdδωσιν, ©
κατα¥ευγνύναι μέλλοντα τοὺς ταύρους ἐκέλευσε χρῖσαι τήν τε ἀσπdδα
καὶ τὸ δόρυ καὶ τὸ σῶμα† τούτq γὰρ χρισθέντα ἔφη πρὸς μdαν ‡μέραν
μήτ_ ˆν yπὸ πυρὸς ἀδικηθήσεσθαι μήτε yπὸ σιδήρου. ἐδήλωσε δὲ αὐτῷ
σπειρομένων τῶν Xδόντων ἐκ γῆς •νδρας μέλλειν ἀναδύεσθαι ἐπ_ αὐτὸν
καθωπλισμένους, ο…ς ἔλεγεν ἐπειδὰν ἀθρόους θεάσηται, βάλλειν εYς
μέσον λdθους •ποθεν, ^ταν δὲ yπὲρ τούτου μάχωνται πρὸς ἀλλήλους,
τότε κτεdνειν αὐτούς. eάσων δὲ τοῦτο ἀκούσας καὶ χρισάμενος τῷ
φαρμάκq, παραγενόμενος εYς τὸ τοῦ νεs •λσος ἐμάστευε τοὺς ταύρους,
καὶ σὺν πολλῷ πυρὶ vρμήσαντας αὐτοὺς κατέ¥ευwε. σπεdραντος δὲ αὐτοῦ
τοὺς Xδόντας ἀνέτελλον ἐκ τῆς γῆς •νδρες ἔνοπλοι† v δὲ ^που πλεdονας
ἑώρα, βάλλων ἀφανῶς λdθους, πρὸς αὐτοὺς μαχομένους πρὸς ἀλλήλους
προσιsν ἀν¨ρει. καὶ κατε¥ευγμένωντῶν ταύρων οὐκ ἐδdδου τὸ δέρας
ΑYήτης, ἐβούλετο δὲ τήν τε Ἀργs καταφλέwαι καὶ κτεῖναι τοὺς
ἐμπλέοντας. φθάσασα δὲ jήδεια τὸν eάσονα νυκτὸς ἐπὶ τὸ δέρας Ÿγαγε,
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καὶ τὸν φυλάσσοντα δράκοντα κατακοιμdσασα τοῖς φαρμάκοις μετὰ
eάσονος, ἔχουσα τὸ δέρας, ἐπὶ τtν Ἀργs παρεγένετο. συνεdπετο δὲ αὐτm
καὶ v ἀδελφὸς Ἄ[υρτος. οr δὲ νυκτὸς μετὰ τούτων ἀνήχθησαν.
[Α 9,24] ΑYήτης δὲ ἐπιγνοὺς τὰ τm jηδεdn τετολμημένα —ρμησε τtν ναῦν
διώκειν. Yδοῦσα δὲ αὐτὸν πλησdον œντα jήδεια τὸν ἀδελφὸν φονεύει καὶ
μελdσασα κατὰ τοῦ βυθοῦ odπτει. συναθροd¥ων δὲ ΑYήτης τὰ τοῦ παιδὸς
μέλη τῆς διώwεως yστέρησε† διόπερ yποστρέ[ας, καὶ τὰ σωθέντα τοῦ
παιδὸς μέλη θά[ας, τὸν τόπον προσηγόρευσε Zόμους. πολλοὺς δὲ τῶν
Κόλχων ἐπὶ τtν ¥ήτησιν τῆς Ἀργοῦς ἐwέπεμ[εν, ἀπειλήσας, εY μt
jήδειαν •wουσιν, αὐτοὺς πεdσεσθαι τὰ ἐκεdνης. οr δὲ σχισθέντες •λλος
ἀλλαχοῦ ¥ήτησιν ἐποιοῦντο. τοῖς δὲ Ἀργοναύταις τὸν ‰ριδανὸν ποταμὸν
Ÿδη παραπλέουσι ƒεὺς μηνdσας yπὲρ τοῦ φονευθέντος Ἀ[ύρτου χειμῶνα
λάβρον ἐπιπέμ[ας ἐμβάλλει πλάνην. καὶ αὐτῶν τὰς Ἀ[υρτdδας νήσους
παραπλεόντων ‡ ναῦς φθέγγεται μt λήwειν τtν Xργtν τοῦ lιός, ἐὰν μt
πορευθέντες εYς τtν Αὐσονdαν τὸν Ἀ[ύρτου φόνον καθαρθῶσιν yπὸ
Κdρκης. οr δὲ παραπλεύσαντες τὰ ‹ιγύων καὶ Κελτῶν ἔθνη, καὶ διὰ τοῦ
Tαρδονdου πελάγους διακομισθέντες, παραμει[άμενοι Zυρρηνdαν ¤λθον
εYς ΑYαdην, ἔνθα Κdρκης rκέται γενόμενοι καθαdρονται.
[Α 9,25] παραπλεόντων δὲ Tειρῆνας αὐτῶν, šρφεὺς τtν ἐναντdαν
μοῦσαν μελqδῶν τοὺς Ἀργοναύτας κατέσχε. μόνος δὲ Βούτης ἐwενήwατο
πρὸς αὐτάς, •ν fρπάσασα Ἀφροδdτη ἐν ‹ιλυβαdq κατxκισε. μετὰ δὲ τὰς
Tειρῆνας τtν ναῦν •άρυβδις ἐwεδέχετο καὶ Tκύλλα καὶ πέτραι πλαγκταd,
yπὲρ Uν φλὸw πολλt καὶ καπνὸς ἀναφερόμενος ἑωρaτο. ἀλλὰ διὰ
τούτων διεκόμισε τtν ναῦν σὺν ‘ηρηdσι iέτις παρακληθεῖσα yπὸ {ρας.
παραμει[άμενοι δὲ iρινακdαν νῆσον ™λdου βοῦς ἔχουσαν εYς τtν
kαιάκων νῆσον Κέρκυραν ¢κον, ¢ς βασιλεὺς ¤ν Ἀλκdνοος. τῶν δὲ Κόλχων
τtν ναῦν εyρεῖν μt δυναμένων οr μὲν τοῖς Κεραυνdοις œρεσι παρxκησαν,
οr δὲ εYς τtν eλλυρdδα κομισθέντες ἔκτισαν Ἀ[υρτdδας νήσους† ἔνιοι δὲ
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πρὸς kαdακας ἐλθόντες τtν Ἀργs κατέλαβον καὶ τtν jήδειαν ἀπ¨τουν
παρ_ Ἀλκινόου. v δὲ εWπεν, εY μὲν Ÿδη συνελήλυθεν eάσονι, δώσειν αὐτtν
ἐκεdνq, εY δ_ ἔτι παρθένος ἐστd, τῷ πατρὶ ἀποπέμ[ειν. Ἀρήτη δὲ ‡
Ἀλκινόου γυνt φθάσασα jήδειαν eάσονι συνέ¥ευwεν† ^θεν οr μὲν Κόλχοι
μετὰ kαιάκων κατxκησαν, οr δὲ Ἀργοναῦται μετὰ τῆς jηδεdας
ἀνήχθησαν.
[Α 9,26] πλέοντες δὲ νυκτὸς σφοδρῷ περιπdπτουσι χειμῶνι. Ἀπόλλων δὲ
στὰς ἐπὶ τὰς jελαντdους δειράς, τοwεύσας τῷ βέλει εYς τtν θάλασσαν
κατήστρα[εν. οr δὲ πλησdον ἐθεάσαντο νῆσον, τῷ δὲ παρὰ προσδοκdαν
ἀναφανῆναι προσορμισθέντες Ἀνάφην ἐκάλεσαν† rδρυσάμενοι δὲ βωμὸν
Ἀπόλλωνος αYγλήτου καὶ θυσιάσαντες ἐπ_ εὐωχdαν ἐτράπησαν. δοθεῖσαι
δ_ yπὸ Ἀρήτης jηδεdn δώδεκα θεράπαιναι τοὺς ἀριστέας ἔσκωπτον μετὰ
παιγνdας† ^θεν ἔτι καὶ νῦν ἐν τm θυσdn σύνηθές ἐστι σκώπτειν ταῖς
γυναιwdν. ἐντεῦθεν ἀναχθέντες κωλύονται Κρήτ• προσdσχειν yπὸ Zάλω.
τοῦτον οr μὲν τοῦ χαλκοῦ γένους εWναι λέγουσιν, οr δὲ yπὸ ™φαdστου
jdνωι δοθῆναι† •ς ¤ν χαλκοῦς ἀνήρ, οr δὲ ταῦρον αὐτὸν λέγουσιν. εWχε δὲ
φλέβα μdαν ἀπὸ αὐχένος κατατεdνουσαν •χρι σφυρῶν† κατὰ δὲ τὸ τέρμα
τῆς φλεβὸς ¢λος διήρειστο χαλκοῦς. ο\τος v Zάλως τρὶς ἑκάστης ‡μέρας
τtν νῆσον περιτροχά¥ων ἐτήρει† διὸ καὶ τότε τtν Ἀργs προσπλέουσαν
θεωρῶν τοῖς λdθοις ἔβαλλεν. ἐwαπατηθεὶς δὲ yπὸ jηδεdας ἀπέθανεν, ‚ς
μὲν ἔνιοι λέγουσι, διὰ φαρμάκων αὐτῷ μανdαν jηδεdας ἐμβαλούσης, ‚ς
δέ τινες, yποσχομένης ποιήσειν ἀθάνατον καὶ τὸν ¢λον ἐwελούσης,
ἐκρυέντος τοῦ παντὸς Yχῶρος αὐτὸν ἀποθανεῖν. τινὲς δὲ αὐτὸν
τοwευθέντα yπὸ }οdαντος εYς τὸ σφυρὸν τελευτῆσαι λέγουσι. μdαν δὲ
ἐνταῦθα νύκτα μεdναντες ΑYγdν• προσdσχουσιν yδρεύσασθαι θέλοντες,
καὶ γdνεται περὶ τῆς yδρεdας αὐτοῖς pμιλλα. ἐκεῖθεν δὲ διὰ τῆς Šὐβοdας
καὶ τῆς ‹οκρdδος πλεύσαντες εYς eωλκὸν ¤λθον, τὸν πάντα πλοῦν ἐν
τέτταρσι μησὶ τελειώσαντες.
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[Α 9,27] }ελdας δὲ ἀπογνοὺς τtν yποστροφtν τῶν Ἀργοναυτῶν τὸν
Α-σονα κτεdνειν Ÿθελεν† v δὲ αYτησάμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν θυσdαν
ἐπιτελῶν ἀδεῶς τοῦ ταυρεdου σπασάμενος αuματος ἀπέθανεν. ‡ δὲ
eάσονος μήτηρ ἐπαρασαμένη }ελdn, νήπιον ἀπολιποῦσα παῖδα
}ρόμαχον ἑαυτtν ἀνήρτησε† }ελdας δὲ καὶ τὸν αὐτm καταλειφθέντα
παῖδα ἀπέκτεινεν. v δὲ eάσων κατελθsν τὸ μὲν δέρας ἔδωκε, περὶ Uν δὲ
•δικήθη μετελθεῖν ἐθέλων καιρὸν ἐwεδέχετο. καὶ τότε μὲν εYς eσθμὸν μετὰ
τῶν ἀριστέων πλεύσας ἀνέθηκε τtν ναῦν }οσειδῶνι, α`θις δὲ jήδειαν
παρακαλεῖ ¥ητεῖν ^πως }ελdας αὐτῷ δdκας yπόσχ•. ‡ δὲ εYς τὰ βασdλεια
τοῦ }ελdου παρελθοῦσα πεdθει τὰς θυγατέρας αὐτοῦ τὸν πατέρα
κρεουργῆσαι καὶ καθε[ῆσαι, διὰ φαρμάκων αὐτὸν ἐπαγγελλομένη
ποιήσειν νέον† καὶ τοῦ πιστεῦσαι χάριν κριὸν μελdσασα καὶ καθε[ήσασα
ἐποdησεν •ρνα. αr δὲ πιστεύσασαι τὸν πατέρα κρεουργοῦσι καὶ
καθέ[ουσιν. Ἄκαστος δὲ μετὰ τῶν τtν eωλκὸν οYκούντων τὸν πατέρα
θάπτει, τὸν δὲ eάσονα μετὰ τῆς jηδεdας τῆς eωλκοῦ ἐκβάλλει.
[Α 9,28] οr δὲ ¢κον εYς Κόρινθον, καὶ δέκα μὲν ἔτη διετέλουν εὐτυχοῦντες,
α`θις δὲ τοῦ τῆς Κορdνθου βασιλέως Κρέοντος τtν θυγατέρα Γλαύκην
eάσονι ἐγγυῶντος, παραπεμ[άμενος eάσων jήδειαν ἐγάμει. ‡ δέ, ο’ς τε
Žμοσεν eάσων θεοὺς ἐπικαλεσαμένη καὶ τtν eάσονος ἀχαριστdαν
μεμ[αμένη πολλάκις, τm μὲν γαμουμέν• πέπλον μεμαγμένον φαρμάκοις
ἔπεμ[εν, •ν ἀμφιεσαμένη μετὰ τοῦ βοηθοῦντος πατρὸς πυρὶ λάβρq
κατεφλέχθη, τοὺς δὲ παῖδας ο…ς εWχεν ἐw eάσονος, jέρμερον καὶ kέρητα,
ἀπέκτεινε, καὶ λαβοῦσα παρὰ ™λdου pρμα πτηνῶν δρακόντων ἐπὶ τούτου
φεύγουσα ¤λθεν εYς Ἀθήνας. λέγεται δὲ <καὶ> ^τι φεύγουσα τοὺς παῖδας
ἔτι νηπdους œντας κατέλιπεν, rκέτας καθdσασα ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς {ρας
τῆς ἀκραdας† Κορdνθιοι δὲ αὐτοὺς ἀναστήσαντες κατετραυμάτισαν.
jήδεια δὲ ¢κεν εYς Ἀθήνας, κἀκεῖ γαμηθεῖσα ΑYγεῖ παῖδα γενν~ jῆδον.
ἐπιβουλεύουσα δὲ ’στερον iησεῖ φυγὰς ἐw Ἀθηνῶν μετὰ τοῦ παιδὸς
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ἐκβάλλεται. ἀλλ_ ο\τος μὲν πολλῶν κρατήσας βαρβάρων τtν yφ_ ἑαυτὸν
χώραν pπασαν jηδdαν ἐκάλεσε, καὶ στρατευόμενος ἐπὶ eνδοὺς ἀπέθανε†
jήδεια δὲ εYς Κόλχους ¤λθεν •γνωστος, καὶ καταλαβοῦσα ΑYήτην yπὸ
τοῦ ἀδελφοῦ }έρσου τῆς βασιλεdας ἐστερημένον, κτεdνασα τοῦτον τῷ
πατρὶ τtν βασιλεdαν ἀποκατέστησεν.
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[Β 1,1] ἐπειδt δὲ τὸ τοῦ lευκαλdωνος διεwεληλύθαμεν γένος, ἐχομένως
λέγωμεν τὸ eνάχειον. bκεανοῦ καὶ Zηθύος γdνεται παῖς €ναχος, ἀφ_ ο\
ποταμὸς ἐν Ἄργει €ναχος καλεῖται. τούτου καὶ jελdας τῆς bκεανοῦ
kορωνεύς τε καὶ ΑYγιαλεὺς παῖδες ἐγένοντο. ΑYγιαλέως μὲν ο`ν •παιδος
ἀποθανόντος ‡ χώρα pπασα ΑYγιάλεια ἐκλήθη, kορωνεὺς δὲ fπάσης τῆς
’στερον }ελοποννήσου προσαγορευθεdσης δυναστεύων ἐκ Zηλεδdκης
νύμφης Ἆπιν καὶ ‘ιόβην ἐγέννησεν. Ἆπις μὲν ο`ν εYς τυραννdδα τtν
ἑαυτοῦ μεταστήσας δύναμιν καὶ βdαιος ®ν τύραννος, Xνομάσας ἀφ_
ἑαυτοῦ τtν }ελοπόννησον Ἀπdαν, yπὸ iελwdονος καὶ Zελχῖνος
ἐπιβουλευθεὶς •παις ἀπέθανε, καὶ νομισθεὶς θεὸς ἐκλήθη Tάραπις†
‘ιόβης δὲ καὶ lιός (« πρώτ• γυναικὶ ƒεὺς θνητm ἐμdγη) παῖς Ἄργος
ἐγένετο, ‚ς δὲ Ἀκουσdλαός φησι, καὶ }ελασγός, ἀφ_ ο\ κληθῆναι τοὺς
τtν }ελοπόννησον οYκοῦντας }ελασγούς. ™σdοδος δὲ τὸν }ελασγὸν
αὐτόχθονά φησιν εWναι.
[Β 1,2] ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου πάλιν ἐροῦμεν† Ἄργος δὲ λαβsν τtν
βασιλεdαν ἀφ_ ἑαυτοῦ τtν }ελοπόννησον ἐκάλεσεν Ἄργος, καὶ γήμας
Šὐάδνην τtν Tτρυμόνος καὶ ‘εαdρας ἐτέκνωσεν Ἔκβασον }εdραντα
•πdδαυρον Κρdασον, •ς καὶ τtν βασιλεdαν παρέλαβεν.
•κβάσου δὲ Ἀγήνωρ γdνεται, τούτου δὲ Ἄργος v πανόπτης λεγόμενος.
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εWχε δὲ ο\τος Xφθαλμοὺς μὲν ἐν παντὶ τῷ σώματι, yπερβάλλων δὲ
δυνάμει τὸν μὲν τtν Ἀρκαδdαν λυμαινόμενον ταῦρον ἀνελsν τtν τούτου
δορὰν •μφιέσατο, Tάτυρον δὲ τοὺς Ἀρκάδας ἀδικοῦντα καὶ ἀφαιρούμενον
τὰ βοσκήματα yποστὰς ἀπέκτεινε. λέγεται δὲ ^τι καὶ τtν Zαρτάρου καὶ
Γῆς Ἔχιδναν, „ τοὺς παριόντας συνήρπα¥εν, ἐπιτηρήσας κοιμωμένην
ἀπέκτεινεν. ἐwεδdκησε δὲ καὶ τὸν Ἄπιδος φόνον, τοὺς αYτdους
ἀποκτεdνας.
[Β 1,3] Ἄργου δὲ καὶ eσμήνης τῆς Ἀσωποῦ παῖς €ασος, ο\ φασιν es
γενέσθαι. Κάστωρ δὲ v συγγρά[ας τὰ χρονικὰ καὶ πολλοὶ τῶν τραγικῶν
eνάχου τtν es λέγουσιν† ™σdοδος δὲ καὶ Ἀκουσdλαος }ειρῆνος αὐτήν
φασιν εWναι. ταύτην rερωσύνην τῆς {ρας ἔχουσαν ƒεὺς ἔφθειρε.
φωραθεὶς δὲ yφ_ {ρας τῆς μὲν κόρης f[άμενος εYς βοῦν μετεμόρφωσε
λευκήν, ἀπωμόσατο δὲ ταύτ• μt συνελθεῖν† διό φησιν ™σdοδος οὐκ
ἐπισπaσθαι τtν ἀπὸ τῶν θεῶν Xργtν τοὺς γινομένους ^ρκους yπὲρ
ἔρωτος. {ρα δὲ αYτησαμένη παρὰ lιὸς τtν βοῦν φύλακα αὐτῆς
κατέστησεν Ἄργον τὸν πανόπτην, •ν kερεκύδης μὲν Ἀρέστορος λέγει,
Ἀσκληπιάδης δὲ eνάχου, Κέρκω[ δὲ Ἄργου καὶ eσμήνης τῆς Ἀσωποῦ
θυγατρός† Ἀκουσdλαος δὲ γηγενῆ αὐτὸν λέγει. ο\τος ἐκ τῆς ἐλαdας
ἐδέσμευεν αὐτtν ¦τις ἐν τῷjυκηναdων yπῆρχεν •λσει. lιὸς δὲ
ἐπιτάwαντος zρμm κλέ[αι τtν βοῦν, μηνύσαντος •έρακος, ἐπειδt λαθεῖν
οὐκ •δύνατο, λdθq βαλsν ἀπέκτεινε τὸν Ἄργον, ^θεν ἀργειφόντης
ἐκλήθη. {ρα δὲ τm βοῒ οWστρον ἐμβάλλει ‡ δὲ πρῶτον ¢κεν εYς τὸν ἀπ_
ἐκεdνης eόνιον κόλπον κληθέντα, ἔπειτα διὰ τῆς eλλυρdδος πορευθεῖσα
καὶ τὸν Α°μον yπερβαλοῦσα διέβη τὸν τότε μὲν καλούμενον πόρον
iρ¯κιον, νῦν δὲ ἀπ_ ἐκεdνης Βόσπορον. ἀπελθοῦσα δὲ εYς Tκυθdαν καὶ τtν
Κιμμερdδα γῆν, πολλtν χέρσον πλανηθεῖσα καὶ πολλtν διανηwαμένη
θάλασσαν Šὐρώπης τε καὶ Ἀσdας, τελευταῖον ¢κεν εYς Α-γυπτον, ^που
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τtν ἀρχαdαν μορφtν ἀπολαβοῦσα γενν~ παρὰ τῷ ‘εdλq ποταμῷ
Ἔπαφον παῖδα. τοῦτον δὲ {ρα δεῖται Κουρήτων ἀφανῆ ποιῆσαι† οr δὲ
•φάνισαν αὐτόν. καὶ ƒεὺς μὲν αYσθόμενος κτεdνει Κούρητας, es δὲ ἐπὶ
¥ήτησιν τοῦ παιδὸς ἐτράπετο.
πλανωμένη δὲ κατὰ τtν Tυρdαν pπασαν (ἐκεῖ γὰρ ἐμηνύετο <^τι ‡> τοῦ
Βυβλdων βασιλέως <γυνt> ἐτιθήνει τὸν υrόν) καὶ τὸν Ἔπαφον εyροῦσα,
εYς Α-γυπτον ἐλθοῦσα ἐγαμήθη Zηλεγόνq τῷ βασιλεύοντι τότε
ΑYγυπτdων. rδρύσατο δὲ •γαλμα lήμητρος, „ν ἐκάλεσαν “σιν ΑYγύπτιοι,
καὶ τtν es “σιν vμοdως προσηγόρευσαν.
[Β 1,4] Ἔπαφος δὲ βασιλεύων ΑYγυπτdων γαμεῖ jέμφιν τtν ‘εdλου
θυγατέρα, καὶ ἀπὸ ταύτης κτd¥ει jέμφιν πόλιν, καὶ τεκνοῖ θυγατέρα
‹ιβύην, ἀφ_ ¢ς ‡ χώρα ‹ιβύη ἐκλήθη. ‹ιβύης δὲ καὶ }οσειδῶνος γdνονται
παῖδες δdδυμοι Ἀγήνωρ καὶ Βῆλος. Ἀγήνωρ μὲν ο`ν εYς kοινdκην
ἀπαλλαγεὶς ἐβασdλευσε, κἀκεῖ τῆς μεγάλης od¥ης ἐγένετο γενεάρχης†
^θεν yπερθησόμεθα περὶ τούτου. Βῆλος δὲ yπομεdνας ἐν ΑYγύπτq
βασιλεύει μὲν ΑYγύπτου, γαμεῖ δὲ Ἀγχινόην τtν ‘εdλου θυγατέρα, καὶ
αὐτῷ γdνονται παῖδες δdδυμοι, Α-γυπτος καὶ lαναός, ‚ς δέ φησιν
Šὐριπdδης, καὶ Κηφεὺς καὶ kινεὺς προσέτι. lαναὸν μὲν ο`ν Βῆλος ἐν
‹ιβύ• κατxκισεν, Α-γυπτον δὲ ἐν Ἀραβdn, •ς καὶ καταστρε[άμενος τtν
jελαμπόδων χώραν <ἀφ_ ἑαυτοῦ> žνόμασεν Α-γυπτον. γdνονται δὲ ἐκ
πολλῶν γυναικῶν ΑYγύπτq μὲν παῖδες πεντήκοντα, θυγατέρες δὲ lαναῷ
πεντήκοντα. στασιασάντων δὲ αὐτῶν περὶ τῆς ἀρχῆς ’στερον, lαναὸς
τοὺς ΑYγύπτου παῖδας δεδοικώς, yποθεμένης Ἀθηνaς αὐτῷ ναῦν
κατεσκεύασε πρῶτος καὶ τὰς θυγατέρας ἐνθέμενος ἔφυγε. προσσχsν δὲ
ghόδq τὸ τῆς ‹ινδdας •γαλμα Ἀθηνaς rδρύσατο. ἐντεῦθεν δὲ ¢κεν εYς
Ἄργος, καὶ τtν βασιλεdαν αὐτῷ παραδdδωσι Γελάνωρ v τότε βασιλεύων
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<αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χώρας ἀφ_ ἑαυτοῦ τοὺς ἐνοικοῦντας lαναοὺς
žνόμασε>. ἀνύδρου δὲ τῆς χώρας yπαρχούσης, ἐπειδt καὶ τὰς πηγὰς
ἐwήρανε }οσειδῶν μηνdων eνάχq διότι τtν χώραν {ρας ἐμαρτύρησεν
εWναι, τὰς θυγατέρας yδρευσομένας ἔπεμ[ε. μdα δὲ αὐτῶν Ἀμυμώνη
¥ητοῦσα ’δωρ odπτει βέλος ἐπὶ ἔλαφον καὶ κοιμωμένου Tατύρου
τυγχάνει, κἀκεῖνος περιαναστὰς ἐπεθύμει συγγενέσθαι† }οσειδῶνος δὲ
ἐπιφανέντος v Tάτυρος μὲν ἔφυγεν, Ἀμυμώνη δὲ τούτq συνευνά¥εται,
καὶ αὐτm }οσειδῶν τὰς ἐν ‹έρν• πηγὰς ἐμήνυσεν.
[Β 1,5] οr δὲ ΑYγύπτου παῖδες ἐλθόντες εYς Ἄργος τῆς τε ἔχθρας
παύσασθαι παρεκάλουν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ γαμεῖν •wdουν. lαναὸς
δὲ pμα μὲν ἀπιστῶν αὐτῶν τοῖς ἐπαγγέλμασιν, pμα δὲ καὶ μνησικακῶν
περὶ τῆς φυγῆς, ‚μολόγει τοὺς γάμους καὶ διεκλήρου τὰς κόρας.
cπερμνήστραν μὲν ο`ν τtν πρεσβυτέραν ἐwεῖλον ‹υγκεῖ καὶ Γοργοφόνην
}ρωτεῖ† ο\τοι γὰρ ἐκ βασιλdδος γυναικὸς Ἀργυφdης ἐγεγόνεισαν
ΑYγύπτq. τῶν δὲ λοιπῶν ἔλαχον Βούσιρις μὲν καὶ •γκέλαδος καὶ ‹ύκος
καὶ lα˜φρων τὰς lαναῷ γεννηθεdσας ἐw Šὐρώπης Αὐτομάτην Ἀμυμώνην
Ἀγαυtν Tκαιήν. α\ται δὲ ἐκ βασιλdδος ἐγένοντο lαναῷ, ἐκ δὲ
•λεφαντdδος Γοργοφόνη καὶ cπερμνήστρα. €στρος δὲ •πποδάμειαν,
•αλκώδων ghοδdαν, Ἀγήνωρ Κλεοπάτραν, •αῖτος Ἀστερdαν, lιοκορυστtς
•πποδαμεdαν, Ἄλκης Γλαύκην, Ἀλκμήνωρ •ππομέδουσαν, •ππόθοος
Γόργην, Šὐχήνωρ eφιμέδουσαν, •ππόλυτος ghόδην. ο\τοι μὲν οr δέκα ἐw
Ἀραβdας γυναικός, αr δὲ παρθένοι ἐw ”μαδρυάδων νυμφῶν, αr μὲν
Ἀτλαντεdης, αr δὲ ἐκ kοdβης. Ἀγαπτόλεμος δὲ ἔλαχε }ειρήνην, Κερκέτης
δὲ lώριον, Šὐρυδάμας kάρτιν, Α-γιος jνήστραν, Ἄργιος Šὐdππην,
Ἀρχέλαος Ἀναwιβdην, jενέμαχος ‘ηλώ, οr <μὲν> ἑπτὰ ἐκ kοινdσσης
γυναικός, αr δὲ παρθένοι ΑYθιοπdδος. ἀκληρωτὶ δὲ ἔλαχον δι_ vμωνυμdαν
τὰς jέμφιδος οr ἐκ Zυρdας, Κλειτὸς Κλειτήν, Tθένελος Tθενέλην,
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•ρύσιππος •ρυσdππην. οr δὲ ἐκ Καλιάδνης νηdδος νύμφης παῖδες δώδεκα
ἐκληρώσαντο περὶ τῶν ἐκ }ολυwοῦς νηdδος νύμφης† ¤σαν δὲ οr μὲν
παῖδες Šὐρύλοχος kάντης }ερισθένης ²ρμος lρύας }οταμsν Κισσεὺς
‹dwος €μβρος Βρομdος }ολύκτωρ •θονdος, αr δὲ κόραι Αὐτονόη iεανs
‰λέκτρα Κλεοπάτρα Šὐρυδdκη Γλαυκdππη Ἀνθήλεια Κλεοδώρη Šὐdππη
•ρατs Tτύγνη Βρύκη. οr δὲ <ἐκ> Γοργόνος ΑYγύπτq γενόμενοι
ἐκληρώσαντο περὶ τῶν ἐκ }ιερdας, καὶ λαγχάνει }ερdφας μὲν Ἀκταdην,
ΟYνεὺς δὲ }οδάρκην, Α-γυπτος lιωwdππην, jενάλκης Ἀδdτην, ‹άμπος
bκυπέτην, €δμων }υλάργην. ο\τοι δέ εYσι νεώτατοι† €δας •πποδdκην,
lα˜φρων Ἀδιάντην (α\ται δὲ ἐκ μητρὸς ἐγένοντο ²ρσης), }ανδdων
Καλλιδdκην, Ἄρβηλος Ο-μην, cπέρβιος Κελαινώ, •πποκορυστtς
cπερdππην† ο\τοι ἐw ™φαιστdνης, αr δὲ ἐκ Κρινοῦς.
‚ς δὲ ἐκληρώσαντο τοὺς γάμους, ἑστιάσας ἐγχειρdδια δdδωσι ταῖς
θυγατράσιν. αr δὲ κοιμωμένους τοὺς νυμφdους ἀπέκτειναν πλtν
cπερμνήστρας† α’τη γὰρ ‹υγκέα διέσωσε παρθένον αὐτtν φυλάwαντα†
διὸ καθεdρwας αὐτtν lαναὸς ἐφρούρει. αr δὲ •λλαι τῶν lαναοῦ
θυγατέρων τὰς μὲν κεφαλὰς τῶν νυμφdων ἐν τm ‹έρν• κατώρυwαν, τὰ δὲ
σώματα πρὸ τῆς πόλεως ἐκήδευσαν. καὶ αὐτὰς ἐκάθηραν Ἀθηνa τε καὶ
zρμῆς lιὸς κελεύσαντος. lαναὸς δὲ ’στερον cπερμνήστραν ‹υγκεῖ
συνxκισε, τὰς δὲ λοιπὰς θυγατέρας εYς γυμνικὸν ἀγῶνα τοῖς νικῶσιν
ἔδωκεν.
Ἀμυμώνη δὲ ἐκ }οσειδῶνος ἐγέννησε ‘αύπλιον. ο\τος μακρόβιος
γενόμενος, πλέων τtν θάλασσαν, τοῖς ἐμπdπτουσιν ἐπὶ θανάτq
ἐπυρσοφόρει. συνέβη ο`ν καὶ αὐτὸν τελευτῆσαι ἐκεdνq τῷ θανάτq. πρὶν
δὲ τελευτῆσαι ἔγημε ‚ς μὲν οr τραγικοὶ λέγουσι, Κλυμένην τtν Κατρέως,
‚ς δὲ v τοὺς νόστους γρά[ας, kιλύραν, ‚ς δὲ Κέρκω[, ™σιόνην, καὶ
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ἐγέννησε }αλαμήδην Ο-ακα ‘αυσιμέδοντα.
[Β 2,1] ‹υγκεὺς δὲ μετὰ lαναὸν Ἄργους δυναστεύων ἐw cπερμνήστρας
τεκνοῖ παῖδα Ἄβαντα. τούτου δὲ καὶ Ἀγλα˜ας τῆς jαντινέως δdδυμοι
παῖδες ἐγένοντο Ἀκρdσιος καὶ }ροῖτος. ο\τοι καὶ κατὰ γαστρὸς μὲν ἔτι
œντες ἐστασdα¥ον πρὸς ἀλλήλους, ‚ς δὲ ἀνετράφησαν, περὶ τῆς
βασιλεdας ἐπολέμουν, καὶ πολεμοῦντες ε\ρον ἀσπdδας πρῶτοι. καὶ
κρατήσας Ἀκρdσιος }ροῖτον Ἄργους ἐwελαύνει. v δ_ ¢κεν εYς ‹υκdαν πρὸς
eοβάτην, ‚ς δέ τινές φασι, πρὸς Ἀμφιάνακτα† καὶ γαμεῖ τtν τούτου
θυγατέρα, ‚ς μὲν

μηρος, Ἄντειαν, ‚ς δὲ οr τραγικοd, Tθενέβοιαν.

κατάγει δὲ αὐτὸν v κηδεστtς μετὰ στρατοῦ ‹υκdων, καὶ καταλαμβάνει
Zdρυνθα, ταύτην αὐτῷ Κυκλώπων τειχισάντων. μερισάμενοι δὲ τtν
Ἀργεdαν pπασαν κατxκουν, καὶ Ἀκρdσιος μὲν Ἄργους βασιλεύει, }ροῖτος
δὲ Zdρυνθος.
[Β 2,2] καὶ γdνεται Ἀκρισdq μὲν ἐw Šὐρυδdκης τῆς ‹ακεδαdμονος lανάη,
}ροdτq δὲ ἐκ Tθενεβοdας ‹υσdππη καὶ eφινόη καὶ eφιάνασσα. α\ται δὲ
‚ς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ‚ς μὲν ™σdοδός φησιν, ^τι τὰς lιονύσου
τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ‚ς δὲ Ἀκουσdλαος λέγει, διότι τὸ τῆς {ρας
wόανον ἐwηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τtν Ἀργεdαν
pπασαν, α`θις δὲ τtν Ἀρκαδdαν καὶ τtν }ελοπόννησον διελθοῦσαι μετ_
ἀκοσμdας fπάσης διὰ τῆς ἐρημdας ἐτρόχα¥ον. jελάμπους δὲ v
Ἀμυθάονος καὶ ŠYδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις ®ν καὶ τtν διὰ φαρμάκων
καὶ καθαρμῶν θεραπεdαν πρῶτος εyρηκώς, yπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς
παρθένους, εY λάβοι τὸ τρdτον μέρος τῆς δυναστεdας. οὐκ ἐπιτρέποντος
δὲ }ροdτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι μaλλον ἐμαdνοντο αr
παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αr λοιπαὶ γυναῖκες† καὶ γὰρ α\ται τὰς
οYκdας ἀπολιποῦσαι τοὺς Yδdους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εYς τtν ἐρημdαν
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ἐφοdτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς συμφορaς, τοὺς αYτηθέντας
μισθοὺς v }ροῖτος ἐδdδου. v δὲ yπέσχετο θεραπεύειν ^ταν Vτερον
τοσοῦτον τῆς γῆς v ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβ• Βdας. }ροῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μt
βραδυνούσης τῆς θεραπεdας αYτηθεdη καὶ πλεῖον, θεραπεύειν
συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. jελάμπους δὲ παραλαβsν τοὺς
δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετ_ ἀλαλαγμοῦ καd τινος ἐνθέου χορεdας ἐκ
τῶν Xρῶν αὐτὰς εYς Tικυῶνα συνεδdωwε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ‡
πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων eφινόη μετήλλαwεν† ταῖς δὲ λοιπαῖς
τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. καὶ ταύτας μὲν ἐwέδοτο
}ροῖτος jελάμποδι καὶ Βdαντι, παῖδα δ_ ’στερον ἐγέννησε jεγαπένθην.
[Β 3,1] Βελλεροφόντης δὲ v Γλαύκου τοῦ Tισύφου, κτεdνας ἀκουσdως
ἀδελφὸν lηλιάδην, ‚ς δέ τινές φασι }ειρῆνα, •λλοι δὲ Ἀλκιμένην, πρὸς
}ροῖτον ἐλθsν καθαdρεται. καὶ αὐτοῦ Tθενέβοια ἔρωτα -σχει, καὶ
προσπέμπει λόγους περὶ συνουσdας. τοῦ δὲ ἀπαρνουμένου, λέγει πρὸς
}ροῖτον ^τι Βελλεροφόντης αὐτm περὶ φθορaς προσεπέμ[ατο λόγους.
}ροῖτος δὲ πιστεύσας ἔδωκεν ἐπιστολὰς αὐτῷ πρὸς eοβάτην κομdσαι, ἐν
α°ς ἐνεγέγραπτο Βελλεροφόντην ἀποκτεῖναι. eοβάτης δὲ ἀναγνοὺς
ἐπέταwεν αὐτῷ •dμαιραν κτεῖναι, νομd¥ων αὐτὸν yπὸ τοῦ θηρdου
διαφθαρήσεσθαι† ¤ν γὰρ οὐ μόνον ἑνὶ ἀλλὰ πολλοῖς οὐκ εὐάλωτον, εWχε
δὲ προτομtν μὲν λέοντος, οὐρὰν δὲ δράκοντος, τρdτην δὲ κεφαλtν μέσην
αYγός, δι_ ¢ς πῦρ ἀνdει. καὶ τtν χώραν διέφθειρε, καὶ τὰ βοσκήματα
ἐλυμαdνετο† μdα γὰρ φύσις τριῶν θηρdων εWχε δύναμιν. λέγεται δὲ καὶ τtν
•dμαιραν ταύτην τραφῆναι μὲν yπὸ Ἀμισωδάρου, καθάπερ ε-ρηκε καὶ
μηρος, γεννηθῆναι δὲ ἐκ Zυφῶνος καὶ •χdδνης, καθsς ™σdοδος
rστορεῖ.
[Β 3,2] ἀναβιβάσας ο`ν ἑαυτὸν v Βελλεροφόντης ἐπὶ τὸν }ήγασον, •ν
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εWχεν uππον ἐκ jεδούσης πτηνὸν γεγεννημένον καὶ }οσειδῶνος, ἀρθεὶς
εYς ’[ος ἀπὸ τούτου κατετόwευσε τtν •dμαιραν. μετὰ δὲ τὸν ἀγῶνα
τοῦτον ἐπέταwεν αὐτῷ Tολύμοις μαχεσθῆναι. ‚ς δὲ ἐτελεύτησε καὶ
τοῦτον, Ἀμα¥όσιν ἐπέταwεν ἀγωνdσασθαι αὐτόν. ‚ς δὲ καὶ ταύτας
ἀπέκτεινε, τοὺς γενναιότητι ‹υκdων διαφέρειν δοκοῦντας ἐπιλέwας
ἐπέταwεν ἀποκτεῖναι λοχήσαντας. ‚ς δὲ καὶ τούτους ἀπέκτεινε πάντας,
θαυμάσας τtν δύναμιν αὐτοῦ v eοβάτης τά τε γράμματα ἔδειwε καὶ παρ_
αὐτῷ μένειν •wdωσε† δοὺς δὲ τtν θυγατέρα kιλονόην καὶ θνήσκων τtν
βασιλεdαν κατέλιπεν αὐτῷ.
<Β 4,1] Ἀκρισdq δὲ περὶ παdδων γενέσεως ἀρρένων χρηστηρια¥ομένq v
θεὸς ἔφη γενέσθαι παῖδα ἐκ τῆς θυγατρός, •ς αὐτὸν ἀποκτενεῖ. δεdσας δὲ
v Ἀκρdσιος τοῦτο, yπὸ γῆν θάλαμον κατασκευάσας χάλκεον τtν lανάην
ἐφρούρει. ταύτην μέν, ‚ς ἔνιοι λέγουσιν, ἔφθειρε }ροῖτος, ^θεν αὐτοῖς
καὶ ‡ στάσις ἐκινήθη† ‚ς δὲ ἔνιοd φασι, ƒεὺς μεταμορφωθεὶς εYς χρυσὸν
καὶ διὰ τῆς Xροφῆς εYς τοὺς lανάης εYσρυεὶς κόλπους συνῆλθεν.
αYσθόμενος δὲ Ἀκρdσιος ’στερον ἐw αὐτῆς γεγεννημένον }ερσέα, μt
πιστεύσας yπὸ lιὸς ἐφθάρθαι, τtν θυγατέρα μετὰ τοῦ παιδὸς εYς
λάρνακα βαλsν ἔρρι[εν εYς θάλασσαν. προσενεχθεdσης δὲ τῆς λάρνακος
Tερdφq ldκτυς •ρας ἀνέτρεφε τοῦτον.
[Β 4,2] βασιλεύων δὲ τῆς Tερdφου }ολυδέκτης ἀδελφὸς ldκτυος, lανάης
ἐρασθεdς, καὶ •νδρωμένου }ερσέως μt δυνάμενος αὐτm συνελθεῖν,
συνεκάλει τοὺς φdλους, μεθ_ Uν καὶ }ερσέα, λέγων ἔρανον συνάγειν ἐπὶ
τοὺς •πποδαμεdας τῆς ΟYνομάου γάμους. τοῦ δὲ }ερσέως εYπόντος καὶ
ἐπὶ τm κεφαλm τῆς Γοργόνος οὐκ ἀντερεῖν, παρὰ μὲν τῶν λοιπῶν ±τησεν
uππους, παρὰ δὲ τοῦ }ερσέως οὐ λαβsν τοὺς uππους, ἐπέταwε τῆς
Γοργόνος κομd¥ειν τtν κεφαλήν. v δὲ zρμοῦ καὶ Ἀθηνaς
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προκαθηγουμένων ἐπὶ τὰς kόρκου παραγdνεται θυγατέρας, •νυs καὶ
}εφρηδs καὶ lεινώ† ¤σαν δὲ α\ται Κητοῦς τε καὶ kόρκου, Γοργόνων
ἀδελφαd, γραῖαι ἐκ γενετῆς. Vνα τε Xφθαλμὸν αr τρεῖς καὶ Vνα Xδόντα
εWχον, καὶ ταῦτα παρὰ μέρος Ÿμειβον ἀλλήλαις. Uν κυριεύσας v }ερσεύς,
‚ς ἀπ¨τουν, ἔφη δώσειν ˆν yφηγήσωνται τtν vδὸν τtν ἐπὶ τὰς νύμφας
φέρουσαν. α\ται δὲ αr νύμφαι πτηνὰ εWχον πέδιλα καὶ τtν κdβισιν, ¦ν
φασιν εWναι πήραν† [}dνδαρος δὲ καὶ ™σdοδος ἐν Ἀσπdδι ἐπὶ τοῦ
}ερσέως†
πaν δὲ μετάφρενον εWχε <κάρα> δεινοῖο πελώρου
<Γοργοῦς>, ἀμφὶ δέ μιν κdβισις θέε.
(™σdοδος Ἀσπὶς ™ρακλέους 223-4)
ε-ρηται δὲ παρὰ τὸ κεῖσθαι ἐκεῖ ἐσθῆτα καὶ τtν τροφήν.] εWχον δὲ καὶ τtν
<Ἄªδος> κυνῆν. yφηγησαμένων δὲ τῶν kορκdδων, ἀποδοὺς τόν τε Xδόντα
καὶ τὸν Xφθαλμὸν αὐταῖς, καὶ παραγενόμενος πρὸς τὰς νύμφας, καὶ
τυχsν Uν ἐσπούδα¥ε, τtν μὲν κdβισιν περιεβάλετο, τὰ δὲ πέδιλα τοῖς
σφυροῖς προσήρμοσε, τtν δὲ κυνῆν τm κεφαλm ἐπέθετο. ταύτην ἔχων
αὐτὸς μὲν ο…ς Ÿθελεν ἔβλεπεν, yπὸ •λλων δὲ οὐχ ἑωρaτο. λαβsν δὲ καὶ
παρὰ zρμοῦ ἀδαμαντdνην pρπην, πετόμενος εYς τὸν bκεανὸν ¢κε καὶ
κατέλαβε τὰς Γοργόνας κοιμωμένας. ¤σαν δὲ α\ται Tθενs Šὐρυάλη
jέδουσα. μόνη δὲ ¤ν θνητt jέδουσα† διὰ τοῦτο ἐπὶ τtν ταύτης κεφαλtν
}ερσεὺς ἐπέμφθη. εWχον δὲ αr Γοργόνες κεφαλὰς μὲν περιεσπειραμένας
φολdσι δρακόντων, Xδόντας δὲ μεγάλους ‚ς συῶν, καὶ χεῖρας χαλκaς, καὶ
πτέρυγας χρυσaς, δι_ Uν ἐπέτοντο. τοὺς δὲ Yδόντας λdθους ἐποdουν.
ἐπιστὰς ο`ν αὐταῖς v }ερσεὺς κοιμωμέναις, κατευθυνούσης τtν χεῖρα
Ἀθηνaς, ἀπεστραμμένος καὶ βλέπων εYς ἀσπdδα χαλκῆν, δι_ ¢ς τtν εYκόνα
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τῆς Γοργόνος ἔβλεπεν, ἐκαρατόμησεν αὐτήν. ἀποτμηθεdσης δὲ τῆς
κεφαλῆς, ἐκ τῆς Γοργόνος ἐwέθορε }ήγασος πτηνὸς uππος, καὶ •ρυσάωρ
v Γηρυόνου πατήρ†
[Β 4,3] τούτους δὲ ἐγέννησεν ἐκ }οσειδῶνος. v μὲν ο`ν }ερσεὺς ἐνθέμενος
εYς τtν κdβισιν τtν κεφαλtν τῆς jεδούσης Xπdσω πάλιν ἐχώρει, αr δὲ
Γοργόνες ἐκ τῆς κοdτης ἀναστaσαι τὸν }ερσέα ἐδdωκον, καὶ συνιδεῖν
αὐτὸν οὐκ •δύναντο διὰ τtν κυνῆν. ἀπεκρύπτετο γὰρ yπ_ αὐτῆς.
παραγενόμενος δὲ εYς ΑYθιοπdαν, ¢ς ἐβασdλευε Κηφεύς, ε\ρε τtν τούτου
θυγατέρα Ἀνδρομέδαν παρακειμένην βορὰν θαλασσdq κήτει. Κασσιέπεια
γὰρ ‡ Κηφέως γυνt ‘ηρηdσιν Ÿρισε περὶ κάλλους, καὶ πασῶν εWναι
κρεdσσων η¬χησεν† ^θεν αr ‘ηρηdδες ἐμήνισαν, καὶ }οσειδῶν αὐταῖς
συνοργισθεὶς πλήμμυράν τε ἐπὶ τtν χώραν ἔπεμ[ε καὶ κῆτος. Ἄμμωνος
δὲ χρήσαντος τtν ἀπαλλαγtν τῆς συμφορaς, ἐὰν ‡ Κασσιεπεdας θυγάτηρ
Ἀνδρομέδα προτεθm τῷ κήτει βορά, τοῦτο ἀναγκασθεὶς v Κηφεὺς yπὸ
τῶν ΑYθιόπων ἔπραwε, καὶ προσέδησε τtν θυγατέρα πέτρα. ταύτην
θεασάμενος v }ερσεὺς καὶ ἐρασθεὶς ἀναιρήσειν yπέσχετο Κηφεῖ τὸ
κῆτος, εY μέλλει σωθεῖσαν αὐτtν αὐτῷ δώσειν γυναῖκα. ἐπὶ τούτοις
γενομένων ^ρκων, yποστὰς τὸ κῆτος ἔκτεινε καὶ τtν Ἀνδρομέδαν ἔλυσεν.
ἐπιβουλεύοντος δὲ αὐτῷ kινέως, •ς ¤ν ἀδελφὸς τοῦ Κηφέως
ἐγγεγυημένος πρῶτος τtν Ἀνδρομέδαν, μαθsν τtν ἐπιβουλήν, τtν
Γοργόνα δεdwας μετὰ τῶν συνεπιβουλευόντων αὐτὸν ἐλdθωσε
παραχρῆμα. παραγενόμενος δὲ εYς Tέριφον, καὶ καταλαβsν
προσπεφευγυῖαν τοῖς βωμοῖς μετὰ τοῦ ldκτυος τtν μητέρα διὰ τtν
}ολυδέκτου βdαν, εYσελθsν εYς τὰ βασdλεια, συγκαλέσαντος τοῦ
}ολυδέκτου τοὺς φdλους ἀπεστραμμένος τtν κεφαλtν τῆς Γοργόνος
ἔδειwε† τῶν δὲ Yδόντων, vποῖον Vκαστος ἔτυχε σχῆμα ἔχων, ἀπελιθώθη.
www. theogonia.gr

41

Ἀπολλόδωρος Βιβλιοθήκη Β'
καταστήσας δὲ τῆς Tερdφου ldκτυν βασιλέα, ἀπέδωκε τὰ μὲν πέδιλα καὶ
τtν κdβισιν καὶ τtν κυνῆν zρμm, τtν δὲ κεφαλtν τῆς Γοργόνος Ἀθην~.
zρμῆς μὲν ο`ν τὰ προειρημένα πάλιν ἀπέδωκε ταῖς νύμφαις, Ἀθηνa δὲ
ἐν μέσ• τm ἀσπdδι τῆς Γοργόνος τtν κεφαλtν ἐνέθηκε. λέγεται δὲ yπ_
ἐνdων ^τι δι_ Ἀθηνaν ‡ jέδουσα ἐκαρατομήθη† φασὶ δὲ ^τι καὶ περὶ
κάλλους •θέλησεν ‡ Γοργs αὐτm συγκριθῆναι.
[Β 4,4] }ερσεὺς δὲ μετὰ lανάης καὶ Ἀνδρομέδας ἔσπευδεν εYς Ἄργος, uνα
Ἀκρdσιον θεάσηται. v δὲ <τοῦτο μαθsν καὶ> δεδοικsς. τὸν χρησμόν,
ἀπολιπsν Ἄργος εYς τtν }ελασγιῶτιν ἐχώρησε γῆν. Zευταμdδου δὲ τοῦ
‹αρισσαdων βασιλέως ἐπὶ κατοιχομένq τῷ πατρὶ διατιθέντος γυμνικὸν
ἀγῶνα, παρεγένετο καὶ v }ερσεὺς ἀγωνdσασθαι θέλων, ἀγωνι¥όμενος δὲ
πένταθλον, τὸν δdσκον ἐπὶ τὸν Ἀκρισdου πόδα βαλsν παραχρῆμα
ἀπέκτεινεν αὐτόν. αYσθόμενος δὲ τὸν χρησμὸν τετελειωμένον τὸν μὲν
Ἀκρdσιον ἔwω τῆς πόλεως ἔθα[εν, αYσχυνόμενος δὲ εYς Ἄργος
ἐπανελθεῖν ἐπὶ τὸν κλῆρον τοῦ δι_ αὐτοῦ τετελευτηκότος, παραγενόμενος
εYς Zdρυνθα πρὸς τὸν }ροdτου παῖδα jεγαπένθην •λλάwατο, τούτq τε τὸ
Ἄργος ἐνεχεdρισε. καὶ jεγαπένθης μὲν ἐβασdλευσεν Ἀργεdων, }ερσεὺς δὲ
Zdρυνθος, προστειχdσας jdδειαν καὶ jυκήνας.
[Β 4,5] ἐγένοντο δὲ ἐw Ἀνδρομέδας παῖδες αὐτῷ, πρὶν μὲν ἐλθεῖν εYς τtν
zλλάδα }έρσης, •ν παρὰ Κηφεῖ κατέλιπεν (ἀπὸ τούτου δὲ τοὺς }ερσῶν
βασιλέας λέγεται γενέσθαι), ἐν jυκήναις δὲ Ἀλκαῖος καὶ Tθένελος καὶ
²λειος jήστωρ τε καὶ ‰λεκτρύων, καὶ θυγάτηρ Γοργοφόνη, „ν }εριήρης
ἔγημεν.
ἐκ μὲν ο`ν Ἀλκαdου καὶ Ἀστυδαμεdας τῆς }έλοπος, ‚ς δὲ ἔνιοι λέγουσι
‹αονόμης τῆς Γουνέως, ‚ς δὲ •λλοι πάλιν •ππονόμης τῆς jενοικέως,
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Ἀμφιτρύων ἐγένετο καὶ θυγάτηρ Ἀναwώ, ἐκ δὲ jήστορος καὶ ‹υσιδdκης
τῆς }έλοπος •πποθόη. ταύτην fρπάσας }οσειδῶν καὶ κομdσας ἐπὶ τὰς
•χινάδας νήσους μdγνυται, καὶ γενν~ Zάφιον, •ς ·κισε Zάφον καὶ τοὺς
λαοὺς Zηλεβόας ἐκάλεσεν, ^τι τηλοῦ τῆς πατρdδος ἔβη. ἐκ Zαφdου δὲ
παῖς }τερέλαος ἐγένετο† τοῦτον ἀθάνατον ἐποdησε }οσειδῶν, ἐν τm
κεφαλm χρυσῆν ἐνθεὶς τρdχα. }τερελάq δὲ ἐγένοντο παῖδες •ρομdος
Zύραννος Ἀντdοχος •ερσιδάμας jήστωρ Šὐήρης.
‰λεκτρύων δὲ γήμας τtν Ἀλκαdου θυγατέρα Ἀναwώ, ἐγέννησε θυγατέρα.
μὲν Ἀλκμήνην, παῖδας δὲ <Tτρατοβάτην> Γοργοφόνον kυλόνομον
Κελαινέα Ἀμφdμαχον ‹υσdνομον •ειρdμαχον Ἀνάκτορα Ἀρχέλαον, μετὰ δὲ
τούτους καὶ νόθον ἐκ kρυγdας γυναικὸς jιδέας ‹ικύμνιον.
Tθενέλου δὲ καὶ ‘ικdππης τῆς }έλοπος Ἀλκυόνη καὶ jέδουσα, ’στερον δὲ
καὶ Šὐρυσθεὺς ἐγένετο, •ς καὶ jυκηνῶν ἐβασdλευσεν. ^τε γὰρ ™ρακλῆς
ἔμελλε γεννaσθαι, ƒεὺς ἐν θεοῖς ἔφη τὸν ἀπὸ }ερσέως γεννηθησόμενον
τότε βασιλεύσειν jυκηνῶν, {ρα δὲ διὰ ¥ῆλον ŠYλειθυdας ἔπεισε τὸν μὲν
Ἀλκμήνης τόκον ἐπισχεῖν, Šὐρυσθέα δὲ τὸν Tθενέλου παρεσκεύασε
γεννηθῆναι ἑπταμηνιαῖον œντα.
[Β 4,6] ‰λεκτρύονος δὲ βασιλεύοντος jυκηνῶν, μετὰ Zαφdων οr
}τερελάου παῖδες ἐλθόντες τtν jήστορος ἀρχtν [τοῦ μητροπάτορος]
ἀπ¨τουν, καὶ μt προσέχοντος ‰λεκτρύονος ἀπήλαυνον τὰς βόας†
ἀμυνομένων δὲ τῶν ‰λεκτρύονος παdδων, ἐκ προκλήσεως ἀλλήλους
ἀπέκτειναν. ἐσώθη δὲ τῶν ‰λεκτρύονος παdδων ‹ικύμνιος ἔτι νέος
yπάρχων, τῶν δὲ }τερελάου Šὐήρης, •ς καὶ τὰς ναῦς ἐφύλασσε. τῶν δὲ
Zαφdων οr διαφυγόντες ἀπέπλευσαν τὰς ἐλαθεdσας βόας ἑλόντες, καὶ
παρέθεντο τῷ βασιλεῖ τῶν ‰λεdων }ολυwένq† Ἀμφιτρύων δὲ παρὰ
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}ολυwένου λυτρωσάμενος αὐτὰς Ÿγαγεν εYς jυκήνας. v δὲ ‰λεκτρύων
τὸν τῶν παdδων θάνατον βουλόμενος ἐκδικῆσαι, παραδοὺς τtν βασιλεdαν
Ἀμφιτρύωνι καὶ τtν θυγατέρα Ἀλκμήνην, ἐwορκdσας uνα μέχρι τῆς
ἐπανόδου παρθένον αὐτtν φυλάw•, στρατεύειν ἐπὶ Zηλεβόας διενοεῖτο.
ἀπολαμβάνοντος δὲ αὐτοῦ τὰς βόας, μιaς ἐκθορούσης Ἀμφιτρύων ἐπ_
αὐτtν ἀφῆκεν • μετὰ χεῖρας εWχε oόπαλον, τὸ δὲ ἀποκρουσθὲν ἀπὸ τῶν
κεράτων εYς τtν ‰λεκτρύονος κεφαλtν ἐλθὸν ἀπέκτεινεν αὐτόν. ^θεν
λαβsν ταύτην τtν πρόφασιν Tθένελος παντὸς Ἄργους ἐwέβαλεν
Ἀμφιτρύωνα, καὶ τtν ἀρχtν τῶν jυκηνῶν καὶ τῆς Zdρυνθος αὐτὸς
κατέσχε† τtν δὲ jdδειαν, μεταπεμ[άμενος τοὺς }έλοπος παῖδας Ἀτρέα
καὶ iυέστην, παρέθετο τούτοις.
Ἀμφιτρύων δὲ σὺν Ἀλκμήν• καὶ ‹ικυμνdq παραγενόμενος ἐπὶ iήβας yπὸ
Κρέοντος ‡γνdσθη, καὶ δdδωσι τtν ἀδελφtν }εριμήδην ‹ικυμνdq.
λεγούσης δὲ Ἀλκμήνης γαμηθήσεσθαι αὐτῷ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς
ἐκδικήσαντι τὸν θάνατον, yποσχόμενος ἐπὶ Zηλεβόας στρατεύει
Ἀμφιτρύων, καὶ παρεκάλει συλλαβέσθαι Κρέοντα. v δὲ ἔφη στρατεύσειν,
ἐὰν πρότερον ἐκεῖνος τtν Καδμεdαν τῆς ἀλώπεκος ἀπαλλάw•† ἔφθειρε
γὰρ τtν Καδμεdαν ἀλώπηw θηρdον. yποστάντος δὲ ^μως εrμαρμένον ¤ν
αὐτtν μηδέ τινα καταλαβεῖν.
[Β 4,7] ἀδικουμένης δὲ τῆς χώρας, Vνα τῶν ἀστῶν παῖδα οr iηβαῖοι κατὰ
μῆνα προετdθεσαν αὐτm, πολλοὺς fρπαwούσ•, τοῦτ_ εY μt γένοιτο.
ἀπαλλαγεὶς ο`ν Ἀμφιτρύων εYς Ἀθήνας πρὸς Κέφαλον τὸν lηιονέως,
συνέπειθεν ἐπὶ μέρει τῶν ἀπὸ Zηλεβοῶν λαφύρων •γειν ἐπὶ τtν θήραν
τὸν κύνα •ν }ρόκρις Ÿγαγεν ἐκ Κρήτης παρὰ jdνωος λαβοῦσα† ¤ν δὲ καὶ
τούτq πεπρωμένον πaν, ^ τι ˆν διώκ•, λαμβάνειν. διωκομένης ο`ν yπὸ
τοῦ κυνὸς τῆς ἀλώπεκος, ƒεὺς ἀμφοτέρους λdθους ἐποdησεν. Ἀμφιτρύων
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δὲ ἔχων ἐκ μὲν iορικοῦ τῆς Ἀττικῆς Κέφαλον συμμαχοῦντα, ἐκ δὲ kωκέων
}ανοπέα, ἐκ δὲ ²λους τῆς Ἀργεdας ²λειον τὸν }ερσέως, ἐκ δὲ iηβῶν
Κρέοντα, τὰς τῶν Zαφdων νήσους ἐπόρθει. •χρι μὲν ο`ν ἔ¥η }τερέλαος,
οὐκ ἐδύνατο τtν Zάφον ἑλεῖν† ‚ς δὲ ‡ }τερελάου θυγάτηρ Κομαιθs
ἐρασθεῖσα Ἀμφιτρύωνος τtν χρυσῆν τρdχα τοῦ πατρὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς
ἐwεdλετο, }τερελάου τελευτήσαντος ἐχειρώσατο τὰς νήσους fπάσας. τtν
μὲν ο`ν Κομαιθs κτεdνει Ἀμφιτρύων καὶ τtν λεdαν ἔχων εYς iήβας ἔπλει,
καὶ τὰς νήσους zλεdq καὶ Κεφάλq δdδωσι. κἀκεῖνοι πόλεις αὐτῶν
ἐπωνύμους κτdσαντες κατxκησαν.
[Β 4,8] πρὸ τοῦ δὲ Ἀμφιτρύωνα παραγενέσθαι εYς iήβας ƒεύς, διὰ νυκτὸς
ἐλθsν καὶ τtν μdαν τριπλασιάσας νύκτα, ^μοιος Ἀμφιτρύωνι γενόμενος
Ἀλκμήν• συνευνάσθη καὶ τὰ γενόμενα περὶ Zηλεβοῶν διηγήσατο.
Ἀμφιτρύων δὲ παραγενόμενος, ‚ς οὐχ ἑώρα φιλοφρονουμένην πρὸς
αὐτὸν τtν γυναῖκα, ἐπυνθάνετο τtν αYτdαν† εYπούσης δὲ ^τι τm προτέρn
νυκτὶ παραγενόμενος αὐτm συγκεκοdμηται, μανθάνει παρὰ Zειρεσdου τtν
γενομένην τοῦ lιὸς συνουσdαν. Ἀλκμήνη δὲ δύο ἐγέννησε παῖδας, lιὶ μὲν
™ρακλέα, μι~ νυκτὶ πρεσβύτερον, Ἀμφιτρύωνι δὲ eφικλέα. τοῦ δὲ παιδὸς
œντος Xκταμηνιαdου δύο δράκοντας yπερμεγέθεις {ρα ἐπὶ τtν εὐνtν
ἔπεμ[ε, διαφθαρῆναι τὸ βρέφος θέλουσα. ἐπιβοωμένης δὲ Ἀλκμήνης
Ἀμφιτρύωνα, ™ρακλῆς διαναστὰς •γχων ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοὺς
διέφθειρε. kερεκύδης δέ φησιν Ἀμφιτρύωνα, βουλόμενον μαθεῖν
vπότερος ¤ν τῶν παdδων ἐκεdνου, τοὺς δράκοντας εYς τtν εὐνtν
ἐμβαλεῖν, καὶ τοῦ μὲν eφικλέους φυγόντος τοῦ δὲ ™ρακλέους yποστάντος
μαθεῖν ‚ς eφικλῆς ἐw αὐτοῦ γεγέννηται.
[Β 4,9] ἐδιδάχθη δὲ ™ρακλῆς fρματηλατεῖν μὲν yπὸ Ἀμφιτρύωνος,
παλαdειν δὲ yπὸ Αὐτολύκου, τοwεύειν δὲ yπὸ Šὐρύτου, vπλομαχεῖν δὲ yπὸ
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Κάστορος, κιθαρqδεῖν δὲ yπὸ ‹dνου. ο\τος δὲ ¤ν ἀδελφὸς šρφέως†
ἀφικόμενος δὲ εYς iήβας καὶ iηβαῖος γενόμενος yπὸ ™ρακλέους τm
κιθάρn πληγεὶς ἀπέθανεν† ἐπιπλήwαντα γὰρ αὐτὸν Xργισθεὶς ἀπέκτεινε.
δdκην δὲ ἐπαγόντων τινῶν αὐτῷ φόνου, παρανέγνω νόμον ghαδαμάνθυος
λέγοντος, •ς ˆν ἀμύνηται τὸν χειρῶν ἀδdκων κατάρwαντα, ἀθῷον εWναι,
καὶ ο’τως ἀπελύθη. δεdσας δὲ Ἀμφιτρύων μt πάλιν τι ποιήσ• τοιοῦτον,
ἔπεμ[εν αὐτὸν εYς τὰ βουφόρβια. κἀκεῖ τρεφόμενος μεγέθει τε καὶ oώμ•
πάντων διήνεγκεν. ¤ν δὲ καὶ θεωρηθεὶς φανερὸς ^τι lιὸς παῖς ¤ν†
τετραπηχυαῖον μὲν γὰρ εWχε τὸ σῶμα, πυρὸς δ_ ἐw Xμμάτων ἔλαμπεν
α-γλην. οὐκ •στόχει δὲ ο¬τε τοwεύων ο¬τε ἀκοντd¥ων.
ἐν δὲ τοῖς βουκολdοις yπάρχων Xκτωκαιδεκαέτης τὸν Κιθαιρώνειον ἀνεῖλε
λέοντα. ο\τος γὰρ vρμώμενος ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος τὰς Ἀμφιτρύωνος
ἔφθειρε βόας καὶ τὰς iεσπdου.
[Β 4,10] βασιλεὺς δὲ ¤ν ο\τος iεσπιῶν, πρὸς •ν ἀφdκετο ™ρακλῆς ἑλεῖν
βουλόμενος τὸν λέοντα. v δὲ αὐτὸν ἐwένισε πεντήκοντα ‡μέρας, καὶ ἐπὶ
τtν θήραν ἐwιόντι νυκτὸς ἑκάστης μdαν συνεύνα¥ε θυγατέρα (πεντήκοντα
δὲ αὐτῷ ¤σαν ἐκ jεγαμήδης γεγεννημέναι τῆς Ἀρνέου)† ἐσπούδα¥ε γὰρ
πάσας ἐw ™ρακλέους τεκνοποιήσασθαι. ™ρακλῆς δὲ μdαν νομd¥ων εWναι
τtν ἀεὶ συνευνα¥ομένην, συνῆλθε πάσαις. καὶ χειρωσάμενος τὸν λέοντα
τtν μὲν δορὰν •μφιέσατο, τῷ χάσματι δὲ ἐχρήσατο κόρυθι.
[Β 4,11] ἀνακάμπτοντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τῆς θήρας συνήντησαν κήρυκες παρὰ
•ργdνου πεμφθέντες, uνα παρὰ iηβαdων τὸν δασμὸν λάβωσιν. ἐτέλουν δὲ
iηβαῖοι τὸν δασμὸν •ργdνq δι_ αYτdαν τήνδε. Κλύμενον τὸν jινυῶν
βασιλέα λdθq βαλsν jενοικέως ‡νdοχος, œνομα }εριήρης, ἐν šγχηστῷ
}οσειδῶνος τεμένει τιτρώσκει† v δὲ κομισθεὶς εYς šρχομενὸν ‡μιθνtς
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ἐπισκήπτει τελευτῶν •ργdνq τῷ παιδὶ ἐκδικῆσαι τὸν θάνατον αὐτοῦ.
στρατευσάμενος δὲ •ργῖνος ἐπὶ iήβας, κτεdνας οὐκ Xλdγους ἐσπεdσατο
μεθ_ ^ρκων, ^πως πέμπωσιν αὐτῷ iηβαῖοι δασμὸν ἐπὶ ε-κοσιν ἔτη, κατὰ
ἔτος ἑκατὸν βόας. ἐπὶ τοῦτον τὸν δασμὸν εYς iήβας τοὺς κήρυκας
ἀπιόντας συντυχsν ™ρακλῆς ἐλωβήσατο† ἀποτεμsν γὰρ αὐτῶν τὰ ὦτα
καὶ τὰς oῖνας, καὶ [διὰ σχοινdων] τὰς χεῖρας δήσας ἐκ τῶν τραχήλων, ἔφη
τοῦτον •ργdνq καὶ jινύαις δασμὸν κομd¥ειν. ἐφ_ ο°ς ἀγανακτῶν
ἐστράτευσεν ἐπὶ iήβας. ™ρακλῆς δὲ λαβsν ^πλα παρ_ Ἀθηνaς καὶ
πολεμαρχῶν •ργῖνον μὲν ἔκτεινε, τοὺς δὲ jινύας ἐτρέ[ατο καὶ τὸν
δασμὸν διπλοῦν •νάγκασε iηβαdοις φέρειν. συνέβη δὲ κατὰ τtν μάχην
Ἀμφιτρύωνα γενναdως μαχόμενον τελευτῆσαι. λαμβάνει δὲ ™ρακλῆς
παρὰ Κρέοντος ἀριστεῖον τtν πρεσβυτάτην θυγατέρα jεγάραν, ἐw ¢ς
αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο τρεῖς, iηρdμαχος Κρεοντιάδης lηικόων. τtν δὲ
νεωτέραν θυγατέρα Κρέων eφικλεῖ δdδωσιν, Ÿδη παῖδα eόλαον ἔχοντι ἐw
Αὐτομεδούσης τῆς Ἀλκάθου. ἔγημε δὲ καὶ Ἀλκμήνην μετὰ τὸν
Ἀμφιτρύωνος θάνατον lιὸς παῖς ghαδάμανθυς, κατxκει δὲ ἐν bκαλέαις
τῆς Βοιωτdας πεφευγώς.
προμαθsν δὲ παρ_ •υρύτου τtν τοwικtν ™ρακλῆς ἔλαβε παρὰ zρμοῦ μὲν
wdφος, παρ_ Ἀπόλλωνος δὲ τόwα, παρὰ δὲ ™φαdστου θώρακα χρυσοῦν,
παρὰ δὲ Ἀθηνaς πέπλον† oόπαλον μὲν γὰρ αὐτὸς ἔτεμεν ἐκ ‘εμέας.
[Β 4,12] μετὰ δὲ τtν πρὸς jινύας μάχην συνέβη αὐτῷ κατὰ ¥ῆλον {ρας
μανῆναι, καὶ τούς τε Yδdους παῖδας, ο…ς ἐκ jεγάρας εWχεν, εYς πῦρ
ἐμβαλεῖν καὶ τῶν eφικλέους δύο† διὸ καταδικάσας ἑαυτοῦ φυγtν
καθαdρεται μὲν yπὸ iεσπdου, παραγενόμενος δὲ εYς lελφοὺς πυνθάνεται
τοῦ θεοῦ ποῦ κατοικήσει. ‡ δὲ }υθdα τότε πρῶτον ™ρακλέα αὐτὸν
προσηγόρευσε† τὸ δὲ πρώην Ἀλκεdδης προσηγορεύετο. κατοικεῖν δὲ
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αὐτὸν εWπεν ἐν Zdρυνθι, Šὐρυσθεῖ λατρεύοντα ἔτη δώδεκα, καὶ τοὺς
ἐπιτασσομένους •θλους δέκα ἐπιτελεῖν, καὶ ο’τως ἔφη, τῶν •θλων
συντελεσθέντων, ἀθάνατον αὐτὸν ἔσεσθαι.
[Β 5,1] τοῦτο ἀκούσας v ™ρακλῆς εYς Zdρυνθα ¤λθε, καὶ τὸ
προσταττόμενον yπὸ Šὐρυσθέως ἐτέλει. πρῶτον μὲν ο`ν ἐπέταwεν αὐτῷ
τοῦ ‘εμέου λέοντος τtν δορὰν κομd¥ειν† τοῦτο δὲ ¥ῷον ¤ν •τρωτον, ἐκ
Zυφῶνος γεγεννημένον. πορευόμενος ο`ν ἐπὶ τὸν λέοντα ¤λθεν εYς
Κλεωνάς, καὶ wενd¥εται παρὰ ἀνδρὶ χερνήτ• jολόρχq. καὶ θύειν rερεῖον
θέλοντι εYς ‡μέραν ἔφη τηρεῖν τριακοστήν, καὶ ˆν μὲν ἀπὸ τῆς θήρας
σῶος ἐπανέλθ•, lιὶ σωτῆρι θύειν, ἐὰν δὲ ἀποθάν•, τότε ‚ς ¦ρωι
ἐναγd¥ειν. εYς δὲ τtν ‘εμέαν ἀφικόμενος καὶ τὸν λέοντα μαστεύσας
ἐτόwευσε τὸ πρῶτον† ‚ς δὲ ἔμαθεν •τρωτον œντα, ἀνατεινάμενος τὸ
oόπαλον ἐδdωκε. συμφυγόντος δὲ εYς ἀμφdστομον σπήλαιον αὐτοῦ τtν
ἑτέραν ἐνqκοδόμησεν ε-σοδον, διὰ δὲ τῆς ἑτέρας ἐπεισῆλθε τῷ θηρdq,
καὶ περιθεὶς τtν χεῖρα τῷ τραχήλq κατέσχεν •γχων Vως ἔπνιwε, καὶ
θέμενος ἐπὶ τῶν Žμων ἐκόμι¥εν εYς Κλεωνάς. καταλαβsν δὲ τὸν
jόλορχον ἐν τm τελευταdn τῶν ‡μερῶν ‚ς νεκρῷ μέλλοντα τὸ rερεῖον
ἐναγd¥ειν, σωτῆρι θύσας lιὶ ¤γεν εYς jυκήνας τὸν λέοντα. Šὐρυσθεὺς δὲ
καταπλαγεὶς αὐτοῦ τtν ἀνδρεdαν ἀπεῖπε τὸ λοιπὸν αὐτῷ εYς τtν πόλιν
εYσιέναι, δεικνύειν δὲ πρὸ τῶν πυλῶν ἐκέλευε τοὺς •θλους. φασὶ δὲ ^τι
δεdσας καὶ πdθον ἑαυτῷ χαλκοῦν εYσκρυβῆναι yπὸ γῆν κατεσκεύασε, καὶ
πέμπων κήρυκα Κοπρέα }έλοπος τοῦ ‰λεdου ἐπέταττε τοὺς •θλους.
ο\τος δὲ €φιτον κτεdνας, φυγsν εYς jυκήνας καὶ τυχsν παρ_ Šὐρυσθέως
καθαρσdων ἐκεῖ κατxκει.
[Β 5,2] δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταwεν αὐτῷ τtν ‹ερναdαν ’δραν κτεῖναι†
α’τη δὲ ἐν τῷ τῆς ‹έρνης Vλει ἐκτραφεῖσα ἐwέβαινεν εYς τὸ πεδdον καὶ τά
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τε βοσκήματα καὶ τtν χώραν διέφθειρεν. εWχε δὲ ‡ ’δρα yπερμέγεθες
σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν Xκτs θνητάς, τtν δὲ μέσην
ἀθάνατον. ἐπιβὰς ο`ν pρματος, ‡νιοχοῦντος eολάου, παρεγένετο εYς τtν
‹έρνην, καὶ τοὺς μὲν uππους ἔστησε, τtν δὲ ’δραν εyρsν ἔν τινι λόφq
παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ^που v φωλεὸς αὐτῆς yπῆρχε, βάλλων
βέλεσι πεπυρωμένοις •νάγκασεν ἐwελθεῖν, ἐκβαdνουσαν δὲ αὐτtν
κρατήσας κατεῖχεν. ‡ δὲ θατέρq τῶν ποδῶν ἐνεdχετο περιπλακεῖσα. τῷ
oοπάλq δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν •δύνατο† μιaς γὰρ
κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκdνος τm ’δρn
yπερμεγέθης, δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτεdνας ἐπεκαλέσατο καὶ
αὐτὸς βοηθὸν τὸν eόλαον, •ς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ’λης τοῖς
δαλοῖς ἐπικαdων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ
τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τtν
ἀθάνατον ἀποκό[ας κατώρυwε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τtν
vδὸν τtν φέρουσαν διὰ ‹έρνης εYς •λαιοῦντα τὸ δὲ σῶμα τῆς ’δρας
ἀνασχdσας τm χολm τοὺς Xιστοὺς ἔβα[εν. Šὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μt δεῖν
καταριθμῆσαι τοῦτον ἐν τοῖς δέκα τὸν ἆθλον† οὐ γὰρ μόνος ἀλλὰ καὶ μετὰ
eολάου τῆς ’δρας περιεγένετο.
[Β 5,3] τρdτον ἆθλον ἐπέταwεν αὐτῷ τtν Κερυνῖτιν ἔλαφον εYς jυκήνας
ἔμπνουν ἐνεγκεῖν. ¤ν δὲ ‡ ἔλαφος ἐν ΟYνό•, χρυσόκερως, Ἀρτέμιδος rερά†
διὸ καὶ βουλόμενος αὐτtν ™ρακλῆς μήτε ἀνελεῖν μήτε τρῶσαι,
συνεδdωwεν ^λον ἐνιαυτόν. ἐπεὶ δὲ κάμνον τὸ θηρdον τm διώwει συνέφυγεν
εYς œρος τὸ λεγόμενον Ἀρτεμdσιον, κἀκεῖθεν ἐπὶ ποταμὸν ‹άδωνα, τοῦτον
διαβαdνειν μέλλουσαν τοwεύσας συνέλαβε, καὶ θέμενος ἐπὶ τῶν Žμων διὰ
τῆς Ἀρκαδdας •πεdγετο. μετ_ Ἀπόλλωνος δὲ Ἄρτεμις συντυχοῦσα
ἀφ•ρεῖτο, καὶ τὸ rερὸν ¥ῷον αὐτῆς κτεdνοντα κατεμέμφετο. v δὲ
yποτιμησάμενος τtν ἀνάγκην, καὶ τὸν α-τιον εYπsν Šὐρυσθέα γεγονέναι,
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πραΰνας τtν Xργtν τῆς θεοῦ τὸ θηρdον ἐκόμισεν ἔμπνουν εYς jυκήνας.
[Β 5,4] τέταρτον ἆθλον ἐπέταwεν αὐτῷ τὸν •ρυμάνθιον κάπρον ¥ῶντα
κομd¥ειν† τοῦτο δὲ τὸ θηρdον •δdκει τtν –ωφῖδα, vρμώμενον ἐw œρους •
καλοῦσιν •ρύμανθον. διερχόμενος ο`ν kολόην ἐπιwενοῦται Κενταύρq
kόλq, Tειληνοῦ καὶ νύμφης μελdας παιδd. ο\τος ™ρακλεῖ μὲν Xπτὰ
παρεῖχε τὰ κρέα, αὐτὸς δὲ žμοῖς ἐχρῆτο. αYτοῦντος δὲ οWνον ™ρακλέους,
ἔφη δεδοικέναι τὸν κοινὸν τῶν Κενταύρων ἀνοῖwαι πdθον† θαρρεῖν δὲ
παρακελευσάμενος ™ρακλῆς αὐτὸν Ÿνοιwε, καὶ μετ_ οὐ πολὺ τῆς Xσμῆς
αYσθόμενοι παρῆσαν οr Κένταυροι, πέτραις ‚πλισμένοι καὶ ἐλάταις, ἐπὶ
τὸ τοῦ kόλου σπήλαιον. τοὺς μὲν ο`ν πρώτους τολμήσαντας ε-σω
παρελθεῖν Ἄγχιον καὶ Ἄγριον ™ρακλῆς ἐτρέ[ατο βάλλων δαλοῖς, τοὺς δὲ
λοιποὺς ἐτόwευσε διώκων •χρι τῆς jαλέας. ἐκεῖθεν δὲ πρὸς •εdρωνα
συνέφυγον, •ς ἐwελαθεὶς yπὸ ‹απιθῶν œρους }ηλdου παρὰ jαλέαν
κατxκησε. τούτq περιπεπτωκότας τοὺς Κενταύρους τοwεύων uησι βέλος
v ™ρακλῆς, τὸ δὲ ἐνεχθὲν •λάτου διὰ τοῦ βραχdονος τῷ γόνατι τοῦ
•εdρωνος ἐμπήγνυται. ἀνιαθεὶς δὲ ™ρακλῆς προσδραμsν τό τε βέλος
ἐwεdλκυσε, καὶ δόντος •εdρωνος φάρμακον ἐπέθηκεν. ἀνdατον δὲ ἔχων τὸ
Vλκος εYς τὸ σπήλαιον ἀπαλλάσσεται. κἀκεῖ τελευτῆσαι βουλόμενος, καὶ
μt δυνάμενος ἐπεdπερ ἀθάνατος ¤ν, ἀντιδόντος lιὶ }ρομηθέως αyτὸν
ἀντ_ αὐτοῦ γενησόμενον ἀθάνατον, ο’τως ἀπέθανεν. οr λοιποὶ δὲ τῶν
Κενταύρων φεύγουσιν •λλος ἀλλαχm, καὶ τινὲς μὲν παρεγένοντο εYς œρος
jαλέαν, Šὐρυτdων δὲ εYς kολόην, ‘έσσος δὲ ἐπὶ ποταμὸν Š¬ηνον. τοὺς δὲ
λοιποὺς yποδεwάμενος }οσειδῶν εYς •λευσῖνα œρει κατεκάλυ[εν. kόλος
δὲ ἑλκύσας ἐκ νεκροῦ τὸ βέλος ἐθαύμα¥εν, εY τοὺς τηλικούτους τὸ μικρὸν
διέφθειρε† τὸ δὲ τῆς χειρὸς Xλισθῆσαν ¤λθεν ἐπὶ τὸν πόδα καὶ
παραχρῆμα ἀπέκτεινεν αὐτόν. ἐπανελθsν δὲ εYς kολόην ™ρακλῆς καὶ
kόλον τελευτήσαντα θεασάμενος, θά[ας αὐτὸν ἐπὶ τtν τοῦ κάπρου
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θήραν παραγdνεται, καὶ διώwας αὐτὸν ἔκ τινος λόχμης μετὰ κραυγῆς, εYς
χιόνα πολλtν παρειμένον εYσωθήσας ἐμβροχdσας τε ἐκόμισεν εYς
jυκήνας.
[Β 5,5] πέμπτον ἐπέταwεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγεdου βοσκημάτων ἐν ‡μέρn
μι~ μόνον ἐκφορῆσαι τtν œνθον. ¤ν δὲ v Αὐγεdας βασιλεὺς Ἤλιδος, ‚ς
μέν τινες εWπον, παῖς ™λdου, ‚ς δέ τινες, }οσειδῶνος, ‚ς δὲ ἔνιοι,
kόρβαντος, πολλὰς δὲ εWχε βοσκημάτων ποdμνας. τούτq προσελθsν
™ρακλῆς, οὐ δηλώσας τtν Šὐρυσθέως ἐπιταγήν, ἔφασκε μι~ ‡μέρn τtν
œνθον ἐκφορήσειν, εY δώσει τtν δεκάτην αὐτῷ τῶν βοσκημάτων. Αὐγεdας
δὲ ἀπιστῶν yπισχνεῖται. μαρτυράμενος δὲ ™ρακλῆς τὸν Αὐγεdου παῖδα
kυλέα, τῆς τε αὐλῆς τὸν θεμέλιον διεῖλε καὶ τὸν Ἀλφειὸν καὶ τὸν }ηνειὸν
σύνεγγυς oέοντας παροχετεύσας ἐπήγαγεν, ἔκρουν δι_ •λλης ἐwόδου
ποιήσας. μαθsν δὲ Αὐγεdας ^τι κατ_ ἐπιταγtν Šὐρυσθέως τοῦτο
ἐπιτετέλεσται, τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδdδου, προσέτι δ_ •ρνεῖτο καὶ μισθὸν
yποσχέσθαι δώσειν, καὶ κρdνεσθαι περὶ τούτου Vτοιμος ἔλεγεν εWναι.
καθε¥ομένων δὲ τῶν δικαστῶν κληθεὶς v kυλεὺς yπὸ ™ρακλέους τοῦ
πατρὸς κατεμαρτύρησεν, εYπsν vμολογῆσαι μισθὸν δώσειν αὐτῷ.
Xργισθεὶς δὲ Αὐγεdας, πρὶν τtν [ῆφον ἐνεχθῆναι, τόν τε kυλέα καὶ τὸν
™ρακλέα βαδd¥ειν ἐw Ἤλιδος ἐκέλευσε. kυλεὺς μὲν ο`ν εYς lουλdχιον
¤λθε κἀκεῖ κατxκει, ™ρακλῆς δὲ εYς Ὤλενον πρὸς lεwαμενὸν ¢κε, καὶ
κατέλαβε τοῦτον μέλλοντα δι_ ἀνάγκην μνηστεύειν Šὐρυτdωνι Κενταύρq
jνησιμάχην τtν θυγατέρα† yφ_ ο\ παρακληθεὶς βοηθεῖν ἐλθόντα ἐπὶ τtν
νύμφην Šὐρυτdωνα ἀπέκτεινεν. Šὐρυσθεὺς δὲ οὐδὲ τοῦτον ἐν τοῖς δέκα
προσεδέwατο τὸν ἆθλον, λέγων ἐπὶ μισθῷ πεπρaχθαι.
[Β 5,6] Vκτον ἐπέταwεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Tτυμφαλdδας œρνιθας ἐκδιῶwαι.
¤ν δὲ ἐν Tτυμφάλq πόλει τῆς Ἀρκαδdας Tτυμφαλὶς λεγομένη λdμνη, πολλm
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συνηρεφtς ’λ•† εYς ταύτην œρνεις συνέφυγον •πλετοι, τtν ἀπὸ τῶν
λύκων fρπαγtν δεδοικυῖαι. ἀμηχανοῦντος ο`ν ™ρακλέους πῶς ἐκ τῆς
’λης τὰς œρνιθας ἐκβάλ•, χάλκεα κρόταλα δdδωσιν αὐτῷ Ἀθηνa παρὰ
™φαdστου λαβοῦσα. ταῦτα κρούων ἐπd τινος œρους τm λdμν•
παρακειμένου τὰς œρνιθας ἐφόβει† αr δὲ τὸν δοῦπον οὐχ yπομένουσαι
μετὰ δέους ἀνdπταντο, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ™ρακλῆς ἐτόwευσεν αὐτάς.
[Β 5,7] Vβδομον ἐπέταwεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον. τοῦτον
Ἀκουσdλαος μὲν εWναd φησι τὸν διαπορθμεύσαντα Šὐρώπην lιd, τινὲς δὲ
τὸν yπὸ }οσειδῶνος ἀναδοθέντα ἐκ θαλάσσης, ^τε καταθύσειν
}οσειδῶνι jdνως εWπε τὸ φανὲν ἐκ τῆς θαλάσσης. καd φασι θεασάμενον
αὐτὸν τοῦ ταύρου τὸ κάλλος τοῦτον μὲν εYς τὰ βουκόλια ἀποπέμ[αι,
θῦσαι δὲ •λλον }οσειδῶνι† ἐφ_ ο°ς Xργισθέντα τὸν θεὸν ἀγριῶσαι τὸν
ταῦρον. ἐπὶ τοῦτον παραγενόμενος εYς Κρήτην ™ρακλῆς, ἐπειδt
συλλαβεῖν ἀwιοῦντι jdνως εWπεν αὐτῷ λαμβάνειν διαγωνισαμένq, λαβsν
καὶ πρὸς Šὐρυσθέα διακομdσας ἔδειwε, καὶ τὸ λοιπὸν ε-ασεν •νετον† v δὲ
πλανηθεὶς εYς Tπάρτην τε καὶ Ἀρκαδdαν pπασαν, καὶ διαβὰς τὸν eσθμόν,
εYς jαραθῶνα τῆς Ἀττικῆς ἀφικόμενος τοὺς ἐγχωρdους διελυμαdνετο.
[Β 5,8] œγδοον ἆθλον ἐπέταwεν αὐτῷ τὰς lιομήδους τοῦ iρακὸς uππους
εYς jυκήνας κομd¥ειν† ¤ν δὲ ο\τος Ἄρεος καὶ Κυρήνης, βασιλεὺς
Βιστόνων ἔθνους iρnκdου καὶ μαχιμωτάτου, εWχε δὲ ἀνθρωποφάγους
uππους. πλεύσας ο`ν μετὰ τῶν ἑκουσdως συνεπομένων καὶ βιασάμενος
τοὺς ἐπὶ ταῖς φάτναις τῶν uππων yπάρχοντας Ÿγαγεν ἐπὶ τtν θάλασσαν.
τῶν δὲ Βιστόνων σὺν ^πλοις ἐπιβοηθούντων τὰς μὲν uππους παρέδωκεν
Ἀβδήρq φυλάσσειν† ο\τος δὲ ¤ν zρμοῦ παῖς, ‹οκρὸς ἐw šποῦντος,
™ρακλέους ἐρώμενος, •ν αr uπποι διέφθειραν ἐπισπασάμεναι† πρὸς δὲ
τοὺς Βdστονας διαγωνισάμενος καὶ lιομήδην ἀποκτεdνας τοὺς λοιποὺς
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•νάγκασε φεύγειν, καὶ κτdσας πόλιν Ἄβδηρα παρὰ τὸν τάφον τοῦ
διαφθαρέντος Ἀβδήρου, τὰς uππους κομdσας Šὐρυσθεῖ ἔδωκε. μεθέντος
δὲ αὐτὰς Šὐρυσθέως, εYς τὸ λεγόμενον œρος µλυμπον ἐλθοῦσαι πρὸς
τῶν θηρdων ἀπώλοντο.
[Β 5,9] ἔνατον ἆθλον ™ρακλεῖ ἐπέταwε ¥ωστῆρα κομd¥ειν τὸν •ππολύτης.
α’τη δὲ ἐβασdλευεν Ἀμα¥όνων, αἳ κατxκουν περὶ τὸν iερμώδοντα
ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον† Ÿσκουν γὰρ ἀνδρdαν, καὶ ε- ποτε
μιγεῖσαι γεννήσειαν, τὰ θήλεα ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν δεwιοὺς μαστοὺς
ἐwέθλιβον, uνα μt κωλύωνται ἀκοντd¥ειν, τοὺς δὲ ἀριστεροὺς ε-ων, uνα
τρέφοιεν. εWχε δὲ •ππολύτη τὸν Ἄρεος ¥ωστῆρα, σύμβολον τοῦ
πρωτεύειν fπασῶν. ἐπὶ τοῦτον τὸν ¥ωστῆρα ™ρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν
αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς Šὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. παραλαβsν ο`ν
ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν μι~ νηὶ ἔπλει, καὶ προσdσχει νήσq }άρq, „ν
κατxκουν οr jdνωος υrοὶ Šὐρυμέδων •ρύσης ‘ηφαλdων kιλόλαος.
ἀποβάντων δὲ δύο τῶν ἐν <τm> νηὶ συνέβη τελευτῆσαι yπὸ τῶν jdνωος
υrῶν† yπὲρ Uν ἀγανακτῶν ™ρακλῆς τούτους μὲν παραχρῆμα ἀπέκτεινε,
τοὺς δὲ λοιποὺς κατακλεdσας ἐπολιόρκει, Vως ἐπιπρεσβευσάμενοι
παρεκάλουν ἀντὶ τῶν ἀναιρεθέντων δύο λαβεῖν, ο…ς ˆν αὐτὸς θελήσειεν.
v δὲ λύσας τtν πολιορκdαν, καὶ τοὺς Ἀνδρόγεω τοῦ jdνωος υrοὺς
ἀνελόμενος Ἀλκαῖον καὶ Tθένελον, ¢κεν εYς jυσdαν πρὸς ‹ύκον τὸν
lασκύλου, καὶ wενισθεὶς yπὸ τοῦ Βεβρύκων βασιλέως συμβαλόντων,
βοηθῶν ‹ύκq πολλοὺς ἀπέκτεινε, μεθ_ Uν καὶ τὸν βασιλέα jύγδονα,
ἀδελφὸν Ἀμύκου. καὶ τῆς Βεβρύκων πολλtν ἀποτεμόμενος γῆν ἔδωκε
‹ύκq† v δὲ πaσαν ἐκεdνην ἐκάλεσεν ™ράκλειαν.
καταπλεύσαντος δὲ εYς τὸν ἐν iεμισκύρn λιμένα, παραγενομένης εYς
αὐτὸν •ππολύτης καὶ τdνος ¦κοι χάριν πυθομένης, καὶ δώσειν τὸν
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¥ωστῆρα yποσχομένης, {ρα μι~ τῶν Ἀμα¥όνων εYκασθεῖσα τὸ πλῆθος
ἐπεφοdτα, λέγουσα ^τι τtν βασιλdδα ἀφαρπά¥ουσιν οr προσελθόντες
wένοι. αr δὲ μεθ_ ^πλων ἐπὶ τtν ναῦν κατέθεον σὺν uπποις. ‚ς δὲ εWδεν
αὐτὰς καθωπλισμένας ™ρακλῆς, νομdσας ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, τtν
μὲν •ππολύτην κτεdνας τὸν ¥ωστῆρα ἀφαιρεῖται, πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς
ἀγωνισάμενος ἀποπλεῖ, καὶ προσdσχει Zροdn.
συνεβεβήκει δὲ τότε κατὰ μῆνιν Ἀπόλλωνος καὶ }οσειδῶνος ἀτυχεῖν τtν
πόλιν. Ἀπόλλων γὰρ καὶ }οσειδῶν τtν ‹αομέδοντος ’βριν πειράσαι
θέλοντες, εYκασθέντες ἀνθρώποις yπέσχοντο ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν τὸ
}έργαμον. τοῖς δὲ τειχdσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδdδου. διὰ τοῦτο
Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ἔπεμ[ε, }οσειδῶν δὲ κῆτος ἀναφερόμενον yπὸ
πλημμυρdδος, • τοὺς ἐν τῷ πεδdq συνήρπα¥εν ἀνθρώπους. χρησμῶν δὲ
λεγόντων ἀπαλλαγtν ἔσεσθαι τῶν συμφορῶν, ἐὰν προθm ‹αομέδων
™σιόνην τtν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, ο\τος προύθηκε ταῖς
πλησdον τῆς θαλάσσης πέτραις προσαρτήσας. ταύτην Yδsν ἐκκειμένην
™ρακλῆς yπέσχετο σώσειν, εY τὰς uππους παρὰ ‹αομέδοντος λή[εται |ς
ƒεὺς ποινtν τῆς Γανυμήδους fρπαγῆς ἔδωκε. δώσειν δὲ ‹αομέδοντος
εYπόντος, κτεdνας τὸ κῆτος ™σιόνην ἔσωσε. μt βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν
ἀποδοῦναι, πολεμήσειν Zροdn ἀπειλήσας ἀνήχθη.
καὶ προσdσχει Α-νq, ἔνθα wενd¥εται yπὸ }όλτυος. ἀποπλέων δὲ ἐπὶ τῆς
•ιόνος τῆς ΑYνdας Tαρπηδόνα, }οσειδῶνος μὲν υrὸν ἀδελφὸν δὲ }όλτυος,
yβριστtν œντα τοwεύσας ἀπέκτεινε. καὶ παραγενόμενος εYς iάσον καὶ
χειρωσάμενος τοὺς ἐνοικοῦντας iρ~κας ἔδωκε τοῖς Ἀνδρόγεω παισὶ
κατοικεῖν. ἐκ iάσου δὲ vρμηθεὶς ἐπὶ Zορώνην }ολύγονον καὶ Zηλέγονον,
τοὺς }ρωτέως τοῦ }οσειδῶνος υrούς, παλαdειν προκαλουμένους κατὰ
τtν πάλην ἀπέκτεινε. κομdσας δὲ τὸν ¥ωστῆρα εYς jυκήνας ἔδωκεν
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Šὐρυσθεῖ.
[Β 5,10] δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐw •ρυθεdας κομd¥ειν.
•ρύθεια δὲ ¤ν bκεανοῦ πλησdον κειμένη νῆσος, „ νῦν Γάδειρα καλεῖται.
ταύτην κατxκει Γηρυόνης •ρυσάορος καὶ Καλλιρρόης τῆς bκεανοῦ, τριῶν
ἔχων ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα, συνηγμένον εYς ἓν κατὰ τtν γαστέρα,
ἐσχισμένον δὲ εYς τρεῖς ἀπὸ λαγόνων τε καὶ μηρῶν. εWχε δὲ φοινικaς
βόας, Uν ¤ν βουκόλος Šὐρυτdων, φύλαw δὲ µρθος v κύων δικέφαλος ἐw
•χdδνης καὶ Zυφῶνος γεγεννημένος. πορευόμενος ο`ν ἐπὶ τὰς Γηρυόνου
βόας διὰ τῆς Šὐρώπης, •γρια πολλὰ <¥ῷα> ἀνελsν ‹ιβύης ἐπέβαινε,
καὶ παρελθsν Zαρτησσὸν ἔστησε σημεῖα τῆς πορεdας ἐπὶ τῶν ^ρων
Šὐρώπης καὶ ‹ιβύης ἀντιστοdχους δύο στήλας. θερόμενος δὲ yπὸ ™λdου
κατὰ τtν πορεdαν, τὸ τόwον ἐπὶ τὸν θεὸν ἐνέτεινεν† v δὲ τtν ἀνδρεdαν
αὐτοῦ θαυμάσας χρύσεον ἔδωκε δέπας, ἐν © τὸν bκεανὸν διεπέρασε. καὶ
παραγενόμενος εYς •ρύθειαν ἐν œρει Ἄβαντι αὐλd¥εται. αYσθόμενος δὲ v
κύων ἐπ_ αὐτὸν —ρμα† v δὲ καὶ τοῦτον τῷ oοπάλq παdει, καὶ τὸν
βουκόλον Šὐρυτdωνα τῷ κυνὶ βοηθοῦντα ἀπέκτεινε. jενοdτης δὲ ἐκεῖ τὰς
]ιδου βόας βόσκων Γηρυόν• τὸ γεγονὸς ἀπήγγειλεν. v δὲ καταλαβsν
™ρακλέα παρὰ ποταμὸν Ἀνθεμοῦντα τὰς βόας ἀπάγοντα, συστησάμενος
μάχην τοwευθεὶς ἀπέθανεν. ™ρακλῆς δὲ ἐνθέμενος τὰς βόας εYς τὸ δέπας
καὶ διαπλεύσας εYς Zαρτησσὸν ™λdq πάλιν ἀπέδωκε τὸ δέπας.
διελθsν δὲ Ἀβδηρdαν εYς ‹ιγυστdνην ¤λθεν, ἐν « τὰς βόας ἀφ•ροῦντο
eαλεβdων τε καὶ lέρκυνος οr }οσειδῶνος υrοd, ο…ς κτεdνας διὰ Zυρρηνdας
±ει. ἀπὸ ghηγdου δὲ ε°ς ἀπορρήγνυσι ταῦρος, καὶ ταχέως εYς τtν
θάλασσαν ἐμπεσsν καὶ διανηwάμενος <εYς> Tικελdαν, καὶ τtν πλησdον
χώραν διελθsν [τtν ἀπ_ ἐκεdνου κληθεῖσαν eταλdαν (Zυρρηνοὶ γὰρ Yταλὸν
τὸν ταῦρον ἐκάλεσαν),] ¤λθεν εYς πεδdον Ἔρυκος, •ς ἐβασdλευεν •λύμων.
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Ἔρυw δὲ ¤ν }οσειδῶνος παῖς, •ς τὸν ταῦρον ταῖς Yδdαις συγκατέμιwεν
ἀγέλαις. παραθέμενος ο`ν τὰς βόας ™ρακλῆς ™φαdστq ἐπὶ τtν αὐτοῦ
¥ήτησιν •πεdγετο† εyρsν δὲ ἐν ταῖς τοῦ Ἔρυκος ἀγέλαις, λέγοντος οὐ
δώσειν ˆν μt παλαdσας αὐτοῦ περιγένηται, τρὶς περιγενόμενος κατὰ τtν
πάλην ἀπέκτεινε, καὶ τὸν ταῦρον λαβsν μετὰ τῶν •λλων ἐπὶ τὸν eόνιον
Ÿλαυνε πόντον. ‚ς δὲ ¤λθεν ἐπὶ τοὺς μυχοὺς τοῦ πόντου, ταῖς βουσὶν
οWστρον ἐνέβαλεν ‡ {ρα, καὶ σχd¥ονται κατὰ τὰς τῆς iράκης yπωρεdας†
v δὲ διώwας τὰς μὲν συλλαβsν ἐπὶ τὸν zλλήσποντον Ÿγαγεν, αr δὲ
ἀπολειφθεῖσαι τὸ λοιπὸν ¤σαν •γριαι. μόλις δὲ τῶν βοῶν συνελθουσῶν
Tτρυμόνα μεμ[άμενος τὸν ποταμόν, πάλαι τὸ oεῖθρον πλωτὸν ὂν
ἐμπλήσας πέτραις •πλωτον ἐποdησε, καὶ τὰς βόας Šὐρυσθεῖ κομdσας
δέδωκεν. v δὲ αὐτὰς κατέθυσεν {ρn.
[Β 5,11] τελεσθέντων δὲ τῶν •θλων ἐν μηνὶ καὶ ἔτεσιν Xκτώ, μt
προσδεwάμενος Šὐρυσθεὺς τόν τε τῶν τοῦ Αὐγέου βοσκημάτων καὶ τὸν
τῆς ’δρας, ἑνδέκατον ἐπέταwεν ἆθλον παρ_ zσπερdδων χρύσεα μῆλα
κομd¥ειν. ταῦτα δὲ ¤ν, οὐχ —ς τινες εWπον ἐν ‹ιβύ•, ἀλλ_ ἐπὶ τοῦ
Ἄτλαντος ἐν cπερβορέοις† | lιὶ <Γῆ> γήμαντι {ραν ἐδωρήσατο.
ἐφύλασσε δὲ αὐτὰ δράκων ἀθάνατος, Zυφῶνος καὶ •χdδνης, κεφαλὰς
ἔχων ἑκατόν† ἐχρῆτο δὲ φωναῖς παντοdαις καὶ ποικdλαις. μετὰ τούτου δὲ
zσπερdδες ἐφύλαττον, Α-γλη •ρύθεια zσπερdα Ἀρέθουσα. πορευόμενος
ο`ν ἐπὶ ποταμὸν •χέδωρον ¢κε. Κύκνος δὲ Ἄρεος καὶ }υρήνης εYς
μονομαχdαν αὐτὸν προεκαλεῖτο. Ἄρεος δὲ τοῦτον ἐκδικοῦντος καὶ
συνιστάντος μονομαχdαν, βληθεὶς κεραυνὸς μέσος ἀμφοτέρων διαλύει
τtν μάχην. βαδd¥ων δὲ δι_ eλλυριῶν, καὶ σπεύδων ἐπὶ ποταμὸν
‰ριδανόν, ¢κε πρὸς νύμφας lιὸς καὶ iέμιδος. α\ται μηνύουσιν αὐτῷ
‘ηρέα. συλλαβsν δὲ αὐτὸν κοιμώμενον καὶ παντοdας ἐναλλάσσοντα
μορφὰς ἔδησε, καὶ οὐκ ἔλυσε πρὶν ¡ μαθεῖν παρ_ αὐτοῦ ποῦ τυγχάνοιεν
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τὰ μῆλα καὶ αr zσπερdδες. μαθsν δὲ ‹ιβύην διεw¨ει. ταύτης ἐβασdλευε
παῖς }οσειδῶνος Ἀνταῖος, •ς τοὺς wένους ἀναγκά¥ων παλαdειν ἀν¨ρει.
τούτq παλαdειν ἀναγκα¥όμενος ™ρακλῆς ἀράμενος pμμασι μετέωρον
κλάσας ἀπέκτεινε† [αύοντα γὰρ γῆς Yσχυρότερον συνέβαινε γdνεσθαι, διὸ
καὶ Γῆς τινες ἔφασαν τοῦτον εWναι παῖδα.
μετὰ ‹ιβύην δὲ Α-γυπτον διεw¨ει. ταύτης ἐβασdλευε Βούσιρις }οσειδῶνος
παῖς καὶ ‹υσιανάσσης τῆς •πάφου. ο\τος τοὺς wένους ἔθυεν ἐπὶ βωμῷ
lιὸς κατά τι λόγιον† ἐννέα γὰρ ἔτη ἀφορdα τtν Α-γυπτον κατέλαβε,
kρασdος δὲ ἐλθsν ἐκ Κύπρου, μάντις τtν ἐπιστήμην, ἔφη τtν ἀφορdαν
παύσασθαι ἐὰν wένον •νδρα τῷ lιὶ σφάwωσι κατ_ ἔτος. Βούσιρις δὲ
ἐκεῖνον πρῶτον σφάwας τὸν μάντιν τοὺς κατιόντας wένους ἔσφα¥ε.
συλληφθεὶς ο`ν καὶ ™ρακλῆς τοῖς βωμοῖς προσεφέρετο τὰ δὲ δεσμὰ
διαρρήwας τόν τε Βούσιριν καὶ τὸν ἐκεdνου παῖδα Ἀμφιδάμαντα
ἀπέκτεινε.
διεwιsν δὲ Ἀσdαν iερμυδραῖς, ‹ινδdων λιμένι, προσdσχει. καὶ βοηλάτου
τινὸς λύσας τὸν Vτερον τῶν ταύρων ἀπὸ τῆς fμάwης εὐωχεῖτο θύσας. v
δὲ βοηλάτης βοηθεῖν ἑαυτῷ μt δυνάμενος στὰς ἐπd τινος œρους
κατηρaτο. διὸ καὶ νῦν, ἐπειδὰν θύωσιν ™ρακλεῖ, μετὰ καταρῶν τοῦτο
πράττουσι.
παριsν δὲ Ἀραβdαν ‰μαθdωνα κτεdνει παῖδα Zιθωνοῦ. καὶ διὰ τῆς ‹ιβύης
πορευθεὶς ἐπὶ τtν ἔwω θάλασσαν παρ_ ™λdου τὸ δέπας παραλαμβάνει.
καὶ περαιωθεὶς ἐπὶ τtν Ÿπειρον τtν ἀντικρὺ κατετόwευσεν ἐπὶ τοῦ
Καυκάσου τὸν ἐσθdοντα τὸ τοῦ }ρομηθέως ¢παρ ἀετόν, œντα •χdδνης καὶ
Zυφῶνος† καὶ τὸν }ρομηθέα ἔλυσε, δεσμὸν ἑλόμενος τὸν τῆς ἐλαdας, καὶ
παρέσχε τῷ lιὶ •εdρωνα θνήσκειν ἀθάνατον ἀντ_ αὐτοῦ θέλοντα.
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‚ς δὲ ¢κεν εYς cπερβορέους πρὸς Ἄτλαντα, εYπόντος }ρομηθέως τῷ
™ρακλεῖ αὐτὸν ἐπὶ τὰ μῆλα μt πορεύεσθαι, διαδεwάμενον δὲ Ἄτλαντος
τὸν πόλον ἀποστέλλειν ἐκεῖνον, πεισθεὶς διεδέwατο. Ἄτλας δὲ
δρε[άμενος παρ_ zσπερdδων τρdα μῆλα ¢κε πρὸς ™ρακλέα. καὶ μt
βουλόμενος τὸν πόλον ἔχειν καὶ σπεῖραν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς θέλειν
ποιήσασθαι. τοῦτο ἀκούσας Ἄτλας, ἐπὶ γῆς καταθεὶς τὰ μῆλα τὸν πόλον
διεδέwατο. καὶ ο’τως ἀνελόμενος αὐτὰ ™ρακλῆς ἀπηλλάττετο. ἔνιοι δέ
φασιν οὐ παρὰ Ἄτλαντος αὐτὰ λαβεῖν, ἀλλ_ αὐτὸν δρέ[ασθαι τὰ μῆλα,
κτεdναντα τὸν φρουροῦντα œφιν. κομdσας δὲ τὰ μῆλα Šὐρυσθεῖ ἔδωκεν. v
δὲ λαβsν ™ρακλεῖ ] ἐδωρήσατο† παρ_ ο\ λαβοῦσα Ἀθηνa πάλιν αὐτὰ
ἀπεκόμισεν† ^σιον γὰρ οὐκ ¤ν αὐτὰ τεθῆναd που.
[Β 5,12] δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐw ]ιδου κομd¥ειν. εWχε δὲ
ο\τος τρεῖς μὲν κυνῶν κεφαλάς, τtν δὲ οὐρὰν δράκοντος, κατὰ δὲ τοῦ
νώτου παντοdων εWχεν œφεων κεφαλάς. μέλλων ο`ν ἐπὶ τοῦτον ἀπιέναι
¤λθε πρὸς Š¬μολπον εYς •λευσῖνα, βουλόμενος μυηθῆναι [¤ν δὲ οὐκ ἐwὸν
wένοις τότε μυεῖσθαι, ἐπειδήπερ θετὸς }υλdου παῖς γενόμενος ἐμυεῖτο].
μt δυνάμενος δὲ Yδεῖν τὰ μυστήρια ἐπεdπερ οὐκ ¤ν ‡γνισμένος τὸν
Κενταύρων φόνον, fγνισθεὶς yπὸ Šὐμόλπου τότε ἐμυήθη. καὶ
παραγενόμενος ἐπὶ Zαdναρον τῆς ‹ακωνικῆς, ο\ τῆς ]ιδου καταβάσεως
τὸ στόμιόν ἐστι, διὰ τούτου κατ¨ει. vπηνdκα δὲ εWδον αὐτὸν αr [υχαd,
χωρὶς jελεάγρου καὶ jεδούσης τῆς Γοργόνος ἔφυγον. ἐπὶ δὲ τtν Γοργόνα
τὸ wdφος ‚ς ¥ῶσαν Vλκει, καὶ παρὰ zρμοῦ μανθάνει ^τι κενὸν ε-δωλόν
ἐστι. πλησdον δὲ τῶν ]ιδου πυλῶν γενόμενος iησέα ε\ρε καὶ }ειρdθουν
τὸν }ερσεφόνης μνηστευόμενον γάμον καὶ διὰ τοῦτο δεθέντα. θεασάμενοι
δὲ ™ρακλέα τὰς χεῖρας Žρεγον ‚ς ἀναστησόμενοι διὰ τῆς ἐκεdνου βdας. v
δὲ iησέα μὲν λαβόμενος τῆς χειρὸς Ÿγειρε, }ειρdθουν δὲ ἀναστῆσαι
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βουλόμενος τῆς γῆς κινουμένης ἀφῆκεν. ἀπεκύλισε δὲ καὶ τὸν
Ἀσκαλάφου πέτρον. βουλόμενος δὲ α°μα ταῖς [υχαῖς παρασχέσθαι, μdαν
τῶν ]ιδου βοῶν ἀπέσφαwεν. v δὲ νέμων αὐτὰς jενοdτης v Κευθωνύμου
προκαλεσάμενος εYς πάλην ™ρακλέα, ληφθεὶς μέσος καὶ τὰς πλευρὰς
κατεαγεὶς yπὸ }ερσεφόνης παρ•τήθη. αYτοῦντος δὲ αὐτοῦ }λούτωνα τὸν
Κέρβερον, ἐπέταwεν v }λούτων •γειν χωρὶς Uν εWχεν ^πλων κρατοῦντα. v
δὲ εyρsν αὐτὸν ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ Ἀχέροντος, τῷ τε θώρακι
συμπεφραγμένος καὶ τm λεοντm συσκεπασθεdς, περιβαλsν τm κεφαλm τὰς
χεῖρας οὐκ ἀνῆκε κρατῶν καὶ •γχων τὸ θηρdον, Vως ἔπεισε, καdπερ
δακνόμενος yπὸ τοῦ κατὰ τtν οὐρὰν δράκοντος. συλλαβsν ο`ν αὐτὸν ¢κε
διὰ Zροι¥ῆνος ποιησάμενος τtν ἀνάβασιν. Ἀσκάλαφον μὲν ο`ν lημήτηρ
ἐποdησεν ὦτον, ™ρακλῆς δὲ Šὐρυσθεῖ δεdwας τὸν Κέρβερον πάλιν
ἐκόμισεν εYς ]ιδου.
[Β 6,1] μετὰ δὲ τοὺς •θλους ™ρακλῆς ἀφικόμενος εYς iήβας jεγάραν μὲν
ἔδωκεν eολάq, αὐτὸς δὲ γῆμαι θέλων ἐπυνθάνετο Š¬ρυτον ΟYχαλdας
δυνάστην ἆθλον προτεθεικέναι τὸν eόλης τῆς θυγατρὸς γάμον τῷ
νικήσαντι τοwικm αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖδας αὐτῷ yπάρχοντας.
ἀφικόμενος ο`ν εYς ΟYχαλdαν καὶ τm τοwικm κρεdττων αὐτῶν γενόμενος
οὐκ ἔτυχε τοῦ γάμου, eφdτου μὲν τοῦ πρεσβυτέρου τῶν παdδων λέγοντος
διδόναι τῷ ™ρακλεῖ τtν eόλην, Šὐρύτου δὲ καὶ τῶν λοιπῶν
ἀπαγορευόντων καὶ δεδοικέναι λεγόντων μt τεκνοποιησάμενος τὰ
γεννηθησόμενα πάλιν ἀποκτεdν•.
[Β 6,2] μετ_ οὐ πολὺ δὲ κλαπεισῶν ἐw Šὐβοdας yπὸ Αὐτολύκου βοῶν,
Š¬ρυτος μὲν ἐνόμι¥εν yφ_ ™ρακλέους γεγονέναι τοῦτο, €φιτος δὲ
ἀπιστῶν ἀφικνεῖται πρὸς ™ρακλέα, καὶ συντυχsν ¦κοντι ἐκ kερῶν αὐτῷ,
σεσωκότι τtν ἀποθανοῦσαν Ἄλκηστιν Ἀδμήτq, παρακαλεῖ συ¥ητῆσαι
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τὰς βόας. ™ρακλῆς δὲ yπισχνεῖται† καὶ wενd¥ει μὲν αὐτόν, μανεὶς δὲ α`θις
ἀπὸ τῶν Zιρυνθdων ἔρρι[εν αὐτὸν τειχῶν. καθαρθῆναι δὲ θέλων τὸν
φόνον ἀφικνεῖται πρὸς ‘ηλέα† }υλdων ¤ν ο\τος δυνάστης. ἀπωσαμένου
δὲ ‘ηλέως αὐτὸν διὰ τtν πρὸς Š¬ρυτον φιλdαν, εYς Ἀμύκλας
παραγενόμενος yπὸ lηιφόβου τοῦ •ππολύτου καθαdρεται. κατασχεθεὶς
δὲ δεινm νόσq διὰ τὸν eφdτου φόνον, εYς lελφοὺς παραγενόμενος
ἀπαλλαγtν ἐπυνθάνετο τῆς νόσου. μt χρησμqδούσης δὲ αὐτῷ τῆς
}υθdας τόν τε ναὸν συλaν Ÿθελε, καὶ τὸν τρdποδα βαστάσας
κατασκευά¥ειν μαντεῖον -διον. μαχομένου δὲ αὐτῷ Ἀπόλλωνος, v ƒεὺς
uησι μέσον αὐτῶν κεραυνόν. καὶ τοῦτον διαλυθέντων τὸν τρόπον,
λαμβάνει χρησμὸν ™ρακλῆς, •ς ἔλεγεν ἀπαλλαγtν αὐτῷ τῆς νόσου
ἔσεσθαι πραθέντι καὶ τρdα ἔτη λατρεύσαντι καὶ δόντι ποινtν τοῦ φόνου
τtν τιμtν Šὐρύτq.
[Β 6,3] τοῦ δὲ χρησμοῦ δοθέντος zρμῆς ™ρακλέα πιπράσκει† καὶ αὐτὸν
žνεῖται šμφάλη eαρδάνου, βασιλεύουσα ‹υδῶν, « τtν ‡γεμονdαν
τελευτῶν v γήμας Zμῶλος κατέλιπε. τtν μὲν ο`ν τιμtν κομισθεῖσαν
Š¬ρυτος οὐ προσεδέwατο, ™ρακλῆς δὲ šμφάλ• δουλεύων τοὺς μὲν περὶ
τtν Ἔφεσον Κέρκωπας συλλαβsν ἔδησε, Tυλέα δὲ ἐν Αὐλdδι τοὺς
παριόντας wένους σκάπτειν ἀναγκά¥οντα, σὺν ταῖς od¥αις τὰς ἀμπέλους
καύσας μετὰ τῆς θυγατρὸς ³ενοδόκης ἀπέκτεινε. καὶ προσσχsν νήσq
lολdχ•, τὸ eκάρου σῶμα Yδsν τοῖς αYγιαλοῖς προσφερόμενον ἔθα[ε, καὶ
τtν νῆσον ἀντὶ lολdχης eκαρdαν ἐκάλεσεν. ἀντὶ τούτου lαdδαλος ἐν }dσ•
εYκόνα παραπλησdαν κατεσκεύασεν ™ρακλεῖ† „ν νυκτὸς ἀγνοήσας
™ρακλῆς λdθq βαλsν ‚ς ἔμπνουν ἔπληwε. καθ_ •ν δὲ χρόνον ἐλάτρευε
παρ_ šμφάλ•, λέγεται τὸν ἐπὶ Κόλχους πλοῦν γενέσθαι καὶ τtν τοῦ
Καλυδωνdου κάπρου θήραν, καὶ iησέα παραγενόμενον ἐκ Zροι¥ῆνος τὸν
eσθμὸν καθaραι.
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[Β 6,4] μετὰ δὲ τtν λατρεdαν ἀπαλλαγεὶς τῆς νόσου ἐπὶ €λιον ἔπλει
πεντηκοντόροις Xκτωκαdδεκα, συναθροdσας στρατὸν ἀνδρῶν ἀρdστων
ἑκουσdως θελόντων στρατεύεσθαι. καταπλεύσας δὲ εYς €λιον τtν μὲν
τῶν νεῶν φυλακtν šικλεῖ κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν •λλων
ἀριστέων —ρμα ἐπὶ τtν πόλιν. παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τὰς ναῦς σὺν τῷ
πλήθει ‹αομέδων šικλέα μὲν ἀπέκτεινε μαχόμενον, ἀπελασθεὶς δὲ yπὸ
τῶν μετὰ ™ρακλέους ἐπολιορκεῖτο. τῆς δὲ πολιορκdας ἐνεστώσης oήwας
τὸ τεῖχος Zελαμsν πρῶτος εYσῆλθεν εYς τtν πόλιν, καὶ μετὰ τοῦτον
™ρακλῆς. ‚ς δὲ ἐθεάσατο Zελαμῶνα πρῶτον εYσεληλυθότα, σπασάμενος
τὸ wdφος ἐπ_ αὐτὸν —ρμα, μηδένα θέλων ἑαυτοῦ κρεdττονα νομd¥εσθαι.
συνιδsν δὲ τοῦτο Zελαμsν λdθους πλησdον κειμένους συνήθροι¥ε, τοῦ δὲ
ἐρομένου τd πράττοι βωμὸν εWπεν ™ρακλέους κατασκευά¥ειν καλλινdκου.
v δὲ ἐπαινέσας; ‚ς ε°λε τtν πόλιν, κατατοwεύσας ‹αομέδοντα καὶ τοὺς
παῖδας αὐτοῦ χωρὶς }οδάρκου, Zελαμῶνι ἀριστεῖον ™σιόνην τtν
‹αομέδοντος θυγατέρα δdδωσι, καὶ ταύτ• συγχωρεῖ τῶν αYχμαλώτων •ν
Ÿθελεν •γεσθαι. τῆς δὲ αrρουμένης τὸν ἀδελφὸν }οδάρκην, ἔφη δεῖν
πρῶτον αὐτὸν δοῦλον γενέσθαι, καὶ τότε τd ποτε δοῦσαν ἀντ_ αὐτοῦ
λαβεῖν αὐτόν. ‡ δὲ πιπρασκομένου τtν καλύπτραν ἀφελομένη τῆς
κεφαλῆς ἀντέδωκεν† ^θεν }οδάρκης }ρdαμος ἐκλήθη.
[Β 7,1] πλέοντος δὲ ἀπὸ Zροdας ™ρακλέους {ρα χαλεποὺς ἔπεμ[ε
χειμῶνας† ἐφ_ ο°ς ἀγανακτήσας ƒεὺς ἐκρέμασεν αὐτtν ἐw šλύμπου.
προσέπλει δὲ ™ρακλῆς τm Κῷ† καὶ νομdσαντες αὐτὸν οr Κῷοι λ•στρικὸν
•γειν στόλον, βάλλοντες λdθοις προσπλεῖν ἐκώλυον. v δὲ βιασάμενος
αὐτtν νυκτὸς ε°λε, καὶ τὸν βασιλέα Šὐρύπυλον, Ἀστυπαλαdας παῖδα καὶ
}οσειδῶνος, ἔκτεινεν. ἐτρώθη δὲ κατὰ τtν μάχην ™ρακλῆς yπὸ
•αλκώδοντος, καὶ lιὸς ἐwαρπάσαντος αὐτὸν οὐδὲν ἔπαθε. πορθήσας δὲ
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Κῶ ¢κε δι_ Ἀθηνaς εYς kλέγραν, καὶ μετὰ θεῶν κατεπολέμησε Γdγαντας.
[Β 7,2] μετ_ οὐ πολὺ δὲ ἐπ_ Αὐγεdαν ἐστρατεύετο, συναθροdσας Ἀρκαδικὸν
στρατὸν καὶ παραλαβsν ἐθελοντὰς τῶν ἀπὸ τῆς zλλάδος ἀριστέων.
Αὐγεdας δὲ τὸν ἀφ_ ™ρακλέους πόλεμον ἀκούων κατέστησεν ‰λεdων
στρατηγοὺς Š¬ρυτον καὶ Κτέατον συμφυεῖς, οἳ δυνάμει τοὺς τότε
ἀνθρώπους yπερέβαλλον, παῖδες δὲ ¤σαν jολιόνης καὶ Ἄκτορος,
ἐλέγοντο δὲ }οσειδῶνος† Ἄκτωρ δὲ ἀδελφὸς ¤ν Αὐγεdου. συνέβη δὲ
™ρακλεῖ κατὰ τtν στρατεdαν νοσῆσαι† διὰ τοῦτο καὶ σπονδὰς πρὸς τοὺς
jολιονdδας ἐποιήσατο. οr δὲ ’στερον ἐπιγνόντες αὐτὸν νοσοῦντα,
ἐπιτdθενται τῷ στρατεύματι καὶ κτεdνουσι πολλούς. τότε μὲν ο`ν
ἀνεχώρησεν ™ρακλῆς† α`θις δὲ τῆς τρdτης Yσθμιάδος τελουμένης, ‰λεdων
τοὺς jολιονdδας πεμ[άντων συνθύτας, ἐν Κλεωναῖς ἐνεδρεύσας τούτους
™ρακλῆς ἀπέκτεινε, καὶ στρατευσάμενος ἐπὶ τtν ¶λιν ε°λε τtν πόλιν.
καὶ κτεdνας μετὰ τῶν παdδων Αὐγεdαν κατήγαγε kυλέα, καὶ τούτq τtν
βασιλεdαν ἔδωκεν. ἔθηκε δὲ καὶ τὸν šλυμπιακὸν ἀγῶνα, }έλοπός τε
βωμὸν rδρύσατο, καὶ θεῶν δώδεκα βωμοὺς ἓw ἐδεdματο.
[Β 7,3] μετὰ δὲ τtν τῆς Ἤλιδος pλωσιν ἐστράτευσεν ἐπὶ }ύλον, καὶ τtν
πόλιν ἑλsν }ερικλύμενον κτεdνει τὸν ἀλκιμώτατον τῶν ‘ηλέως παdδων,
•ς μεταβάλλων τὰς μορφὰς ἐμάχετο. τὸν δὲ ‘ηλέα καὶ τοὺς παῖδας
αὐτοῦ χωρὶς ‘έστορος ἀπέκτεινεν† ο\τος δὲ νέος ®ν παρὰ Γερηνdοις
ἐτρέφετο. κατὰ δὲ τtν μάχην καὶ ]ιδην ἔτρωσε }υλdοις βοηθοῦντα.
ἑλsν δὲ τtν }ύλον ἐστράτευεν ἐπὶ ‹ακεδαdμονα, μετελθεῖν τοὺς
•πποκόωντος παῖδας θέλων† žργd¥ετο μὲν γὰρ αὐτοῖς καὶ διότι ‘ηλεῖ
συνεμάχησαν, μaλλον δὲ žργdσθη ^τι τὸν ‹ικυμνdου παῖδα ἀπέκτειναν.
θεωμένου γὰρ αὐτοῦ τὰ •πποκόωντος βασdλεια, ἐκδραμsν κύων τῶν
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jολοττικῶν ἐπ_ αὐτὸν ἐφέρετο† v δὲ βαλsν λdθον ἐπέτυχε τοῦ κυνός,
ἐκτροχάσαντες δὲ οr •πποκοωντdδαι καὶ τύπτοντες αὐτὸν τοῖς σκυτάλοις
ἀπέκτειναν. τὸν δὲ τούτου θάνατον ἐκδικῶν στρατιὰν ἐπὶ
‹ακεδαιμονdους συνήθροι¥ε. καὶ παραγενόμενος εYς Ἀρκαδdαν •wdου
Κηφέα μετὰ τῶν παdδων Uν εWχεν ε-κοσι συμμαχεῖν. δεδιsς δὲ Κηφεὺς μt
καταλιπόντος αὐτοῦ Zεγέαν Ἀργεῖοι ἐπιστρατεύσωνται, τtν στρατεdαν
•ρνεῖτο. ™ρακλῆς δὲ παρ_ Ἀθηνaς λαβsν ἐν yδρdn χαλκm βόστρυχον
Γοργόνος Tτερόπ• τm Κηφέως θυγατρὶ δdδωσιν, εYπών, ἐὰν ἐπd• στρατός,
τρὶς ἀνασχούσης <ἐκ> τῶν τειχῶν τὸν βόστρυχον καὶ μt προªδούσης
τροπtν τῶν πολεμdων ἔσεσθαι. τούτου γενομένου Κηφεὺς μετὰ τῶν
παdδων ἐστράτευε. καὶ κατὰ τtν μάχην αὐτός τε καὶ οr παῖδες αὐτοῦ
τελευτῶσι, καὶ πρὸς τούτοις eφικλῆς v τοῦ ™ρακλέους ἀδελφός.
™ρακλῆς δὲ κτεdνας τὸν •πποκόωντα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ <καὶ>
χειρωσάμενος τtν πόλιν, Zυνδάρεων καταγαγsν τtν βασιλεdαν
παρέδωκε τούτq.
[Β 7,4] παριsν δὲ Zεγέαν ™ρακλῆς τtν Α¬γην Ἀλεοῦ θυγατέρα ο`σαν
ἀγνοῶν ἔφθειρεν. ‡ δὲ τεκοῦσα κρύφα τὸ βρέφος κατέθετο ἐν τῷ τεμένει
τῆς Ἀθηνaς. λοιμῷ δὲ τῆς χώρας φθειρομένης, Ἀλεὸς εYσελθsν εYς τὸ
τέμενος καὶ ἐρευνήσας τὰς τῆς θυγατρὸς žδῖνας ε\ρε. τὸ μὲν ο`ν βρέφος
εYς τὸ }αρθένιον œρος ἐwέθετο. καὶ τοῦτο κατὰ θεῶν τινα πρόνοιαν
ἐσώθη† θηλtν μὲν γὰρ ἀρτιτόκος ἔλαφος yπέσχεν αὐτῷ, ποιμένες δὲ
ἀνελόμενοι τὸ βρέφος Zήλεφον ἐκάλεσαν αὐτό. Α¬γην δὲ ἔδωκε ‘αυπλdq
τῷ }οσειδῶνος yπερόριον ἀπεμπολῆσαι. v δὲ Zεύθραντι τῷ Zευθρανdας
ἔδωκεν αὐτtν δυνάστ•, κἀκεῖνος γυναῖκα ἐποιήσατο.
[Β 7,5] παραγενόμενος δὲ ™ρακλῆς εYς Καλυδῶνα τtν ΟYνέως θυγατέρα
lηιάνειραν ἐμνηστεύετο, καὶ διαπαλαdσας yπὲρ τῶν γάμων αὐτῆς πρὸς
www. theogonia.gr

63

Ἀπολλόδωρος Βιβλιοθήκη Β'
Ἀχελῷον εYκασμένον ταύρq περιέκλασε τὸ Vτερον τῶν κεράτων. καὶ τtν
μὲν lηιάνειραν γαμεῖ, τὸ δὲ κέρας Ἀχελῷος λαμβάνει, δοὺς ἀντὶ τούτου
τὸ τῆς Ἀμαλθεdας. Ἀμάλθεια δὲ ¤ν Αrμονdου θυγάτηρ, „ κέρας εWχε
ταύρου. τοῦτο δέ, ‚ς kερεκύδης λέγει, δύναμιν εWχε τοιαύτην —στε
βρωτὸν ¡ ποτόν, ^περ <ˆν> ε¬wαιτό τις, παρέχειν •φθονον.
[Β 7,6] στρατεύει δὲ ™ρακλῆς μετὰ Καλυδωνdων ἐπὶ iεσπρωτούς, καὶ
πόλιν ἑλsν Ἔφυραν, ¢ς ἐβασdλευε kύλας, Ἀστυόχ• τm τούτου θυγατρὶ
συνελθsν πατtρ Zληπολέμου γdνεται. διατελῶν δὲ παρ_ αὐτοῖς, πέμ[ας
πρὸς iέσπιον ἑπτὰ μὲν κατέχειν ἔλεγε παῖδας, τρεῖς δὲ εYς iήβας
ἀποστέλλειν, τοὺς δὲ λοιποὺς τεσσαράκοντα πέμπειν εYς Tαρδs τtν
νῆσον ἐπ_ ἀποικdαν. γενομένων δὲ τούτων εὐωχούμενος παρ_ ΟYνεῖ
κονδύλq πλήwας ἀπέκτεινεν Ἀρχιτέλους παῖδα Š¬νομον κατὰ χειρῶν
διδόντα† συγγενtς δὲ ΟYνέως ο\τος. ἀλλ_ v μὲν πατtρ τοῦ παιδός,
ἀκουσdως γεγενημένου τοῦ συμβεβηκότος, συνεγνωμόνει, ™ρακλῆς δὲ
κατὰ τὸν νόμον τtν φυγtν yπομένειν Ÿθελε, καὶ διέγνω πρὸς Κήυκα εYς
Zραχῖνα ἀπιέναι. •γων δὲ lηιάνειραν ἐπὶ ποταμὸν Š¬ηνον ¢κεν, ἐν ©
καθε¥όμενος ‘έσσος v Κένταυρος τοὺς παριόντας διεπόρθμευε μισθοῦ,
λέγων παρὰ θεῶν τtν πορθμεdαν εYληφέναι διὰ δικαιοσύνην. αὐτὸς μὲν
ο`ν ™ρακλῆς τὸν ποταμὸν διέβη, lηιάνειραν δὲ μισθὸν αYτηθεὶς
ἐπέτρε[ε ‘έσσq διακομd¥ειν. v δὲ διαπορθμεύων αὐτtν ἐπεχεdρει
βιά¥εσθαι. τῆς δὲ ἀνακραγούσης αYσθόμενος ™ρακλῆς ἐwελθόντα ‘έσσον
ἐτόwευσεν εYς τtν καρδdαν. v δὲ μέλλων τελευτaν προσκαλεσάμενος
lηιάνειραν εWπεν, εY θέλοι φdλτρον πρὸς ™ρακλέα ἔχειν, τόν τε γόνον •ν
ἀφῆκε κατὰ τῆς γῆς καὶ τὸ oυὲν ἐκ τοῦ τραύματος τῆς ἀκdδος α°μα
συμμῖwαι, ‡ δὲ ποιήσασα τοῦτο ἐφύλαττε παρ_ ἑαυτm.
[Β 7,7] διεwιsν δὲ ™ρακλῆς τtν lρυόπων χώραν, ἀπορῶν τροφῆς,
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ἀπαντήσαντος iειοδάμαντος βοηλατοῦντος τὸν Vτερον τῶν ταύρων
λύσας καὶ σφάwας εὐωχήσατο. ‚ς δὲ ¤λθεν εYς Zραχῖνα πρὸς Κήυκα,
yποδεχθεὶς yπ_ αὐτοῦ lρύοπας κατεπολέμησεν.
α`θις δὲ ἐκεῖθεν vρμηθεὶς ΑYγιμdq βασιλεῖ lωριέων συνεμάχησε† ‹απdθαι
γὰρ περὶ γῆς ^ρων ἐπολέμουν αὐτῷ Κορώνου στρατηγοῦντος, v δὲ
πολιορκούμενος ἐπεκαλέσατο τὸν ™ρακλέα βοηθὸν ἐπὶ μέρει τῆς γῆς.
βοηθήσας δὲ ™ρακλῆς ἀπέκτεινε Κόρωνον μετὰ καὶ •λλων, καὶ τtν γῆν
pπασαν παρέδωκεν ἐλευθέραν αὐτῷ. ἀπέκτεινε δὲ καὶ ‹αογόραν μετὰ
τῶν τέκνων, βασιλέα lρυόπων, ἐν Ἀπόλλωνος τεμένει δαινύμενον,
yβριστtν œντα καὶ ‹απιθῶν σύμμαχον. παριόντα δὲ €τωνον εYς
μονομαχdαν προεκαλέσατο αὐτὸν Κύκνος Ἄρεος καὶ }ελοπdας† συστὰς δὲ
καὶ τοῦτον ἀπέκτεινεν. ‚ς δὲ εYς šρμένιον ¢κεν, Ἀμύντωρ αὐτὸν v
βασιλεὺς μεθ_ ^πλων οὐκ ε-α διέρχεσθαι† κωλυόμενος δὲ παριέναι καὶ
τοῦτον ἀπέκτεινεν.
ἀφικόμενος δὲ εYς Zραχῖνα στρατιὰν ἐπ_ ΟYχαλdαν συνήθροισεν, Š¬ρυτον
τιμωρήσασθαι θέλων. συμμαχούντων δὲ αὐτῷ Ἀρκάδων καὶ jηλιέων τῶν
ἐκ Zραχῖνος καὶ ‹οκρῶν τῶν •πικνημιδdων, κτεdνας μετὰ τῶν παdδων
Š¬ρυτον αrρεῖ τtν πόλιν. καὶ θά[ας τῶν σὺν αὐτῷ στρατευσαμένων τοὺς
ἀποθανόντας, Ἵππασόν τε τὸν Κήυκος καὶ Ἀργεῖον καὶ jέλανα τοὺς
‹ικυμνdου παῖδας, καὶ λαφυραγωγήσας τtν πόλιν, ¤γεν eόλην
αYχμάλωτον. καὶ προσορμισθεὶς Κηναdq τῆς Šὐβοdας ἀκρωτηρdq lιὸς
Κηναdου βωμὸν rδρύσατο. μέλλων δὲ rερουργεῖν εYς Zραχῖνα <‹dχαν> τὸν
κήρυκα ἔπεμ[ε λαμπρὰν ἐσθῆτα ο-σοντα. παρὰ δὲ τούτου τὰ περὶ τtν
eόλην lηιάνειρα πυθομένη, καὶ δεdσασα μt ἐκεdνην μaλλον ἀγαπήσ•,
νομdσασα ταῖς ἀληθεdαις φdλτρον εWναι τὸ oυὲν α°μα ‘έσσου, τούτq τὸν
χιτῶνα ἔχρισεν. ἐνδὺς δὲ ™ρακλῆς ἔθυεν. ‚ς δὲ θερμανθέντος τοῦ
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χιτῶνος v τῆς ’δρας Yὸς τὸν χρῶτα ἔσηπε, τὸν μὲν ‹dχαν τῶν ποδῶν
ἀράμενος κατηκόντισεν ἀπὸ τῆς Βοιωτdας, τὸν δὲ χιτῶνα ἀπέσπα
προσπεφυκότα τῷ σώματι† συναπεσπῶντο δὲ καὶ αr σάρκες αὐτοῦ.
τοιαύτ• συμφορ~ κατασχεθεὶς εYς Zραχῖνα ἐπὶ νεsς κομd¥εται.
lηιάνειρα δὲ αYσθομένη τὸ γεγονὸς ἑαυτtν ἀνήρτησεν. ™ρακλῆς δὲ
ἐντειλάμενος £λλq, •ς ἐκ lηιανεdρας ¤ν αὐτῷ παῖς πρεσβύτερος, eόλην
ἀνδρωθέντα γῆμαι, παραγενόμενος εYς Ο-την œρος (ἔστι δὲ τοῦτο
Zραχινdων), ἐκεῖ πυρὰν ποιήσας ἐκέλευσεν ἐπιβὰς yφάπτειν. μηδενὸς δὲ
τοῦτο πράττειν ἐθέλοντος, }οdας παριsν κατὰ ¥ήτησιν ποιμνdων yφῆ[ε.
τούτq καὶ τὰ τόwα ἐδωρήσατο ™ρακλῆς. καιομένης δὲ τῆς πυρaς λέγεται
νέφος yποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν εYς οὐρανὸν ἀναπέμ[αι. ἐκεῖθεν δὲ
τυχsν ἀθανασdας καὶ διαλλαγεὶς {ρn τtν ἐκεdνης θυγατέρα {βην
ἔγημεν, ἐw ¢ς αὐτῷ παῖδες Ἀλεwιάρης καὶ Ἀνdκητος ἐγένοντο.
[Β 7,8] ¤σαν δὲ παῖδες αὐτῷ ἐκ μὲν τῶν iεσπdου θυγατέρων, }ρόκριδος
μὲν Ἀντιλέων καὶ •ππεύς (‡ πρεσβυτάτη γὰρ διδύμους ἐγέννησε),
}ανόπης δὲ iρε[dππας, ‹ύσης Šὐμήδης, ... Κρέων, •πιλάªδος Ἀστυάναw,
Κέρθης eόβης, Šὐρυβdας }ολύλαος, }ατροῦς Ἀρχέμαχος, jηλdνης
‹αομέδων, Κλυτdππης Šὐρύκαπυς, Šὐρύπυλος Šὐβώτης, Ἀγλα˜ης
Ἀντιάδης, šνήσιππος •ρυσηdδος, šρεdης ‹αομένης, Zέλης ‹υσιδdκης,
•ντελdδης jενιππdδος, Ἀνθdππης •πποδρόμος, Zελευταγόρας Šὐρυ ... ,
Καπύλος Ἵππωτος, Šὐβοdας µλυμπος, ‘dκης ‘ικόδρομος, Ἀργέλης
Κλεόλαος, •wόλης •ρύθρας, ³ανθdδος ´μόλιππος, Tτρατονdκης
Ἄτρομος, Κελευστάνωρ €φιδος, ‹αοθόης Ἄντιφος, Ἀντιόπης Ἀλόπιος,
Ἀστυβdης Καλαμήτιδος, kυληdδος Zdγασις, ΑYσχρηdδος ‹ευκώνης, Ἀνθεdας
... , Šὐρυπύλης Ἀρχέδικος, lυνάστης •ρατοῦς, Ἀσωπdδος jέντωρ, ‰ώνης
Ἀμήστριος, Zιφύσης ‹υγκαῖος, ”λοκράτης šλυμπούσης, zλικωνdδος
kαλdας, ™συχεdης ΟYστρόβλης, Zερ[ικράτης Šὐρυόπης, •λαχεdας
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Βουλεύς, Ἀντdμαχος ‘ικdππης, }άτροκλος }υρdππης, ‘ῆφος }ραwιθέας,
‹υσdππης •ράσιππος, ‹υκοῦργος Zοwικράτης, Βουκόλος jάρσης,
‹εύκιππος Šὐρυτέλης, •πποκράτης •ππό¥υγος. ο\τοι μὲν ἐκ τῶν
iεσπdου θυγατέρων, ἐκ δὲ τῶν •λλων, lηιανεdρας <μὲν> τῆς ΟYνέως
£λλος Κτήσιππος Γληνὸς šνεdτης, ἐκ jεγάρας δὲ τῆς Κρέοντος
iηρdμαχος lηικόων Κρεοντιάδης, ἐw šμφάλης δὲ Ἀγέλαος, ^θεν καὶ τὸ
Κροdσου γένος. •αλκιόπης <δὲ> τῆς Šὐρυπύλου iετταλός, •πικάστης
τῆς Αὐγέου iεστάλος, }αρθενόπης τῆς Tτυμφάλου Šὐήρης, Α¬γης τῆς
Ἀλεοῦ Zήλεφος, Ἀστυόχης τῆς kύλαντος Zληπόλεμος, Ἀστυδαμεdας τῆς
Ἀμύντορος Κτήσιππος, Αὐτονόης τῆς }ειρέως }αλαdμων.
[Β 8,1] μεταστάντος δὲ ™ρακλέους εYς θεοὺς οr παῖδες αὐτοῦ φυγόντες
Šὐρυσθέα πρὸς Κήυκα παρεγένοντο. ‚ς δὲ ἐκεdνους ἐκδιδόναι λέγοντος
Šὐρυσθέως καὶ πόλεμον ἀπειλοῦντος ἐδεδοdκεσαν, Zραχῖνα καταλιπόντες
διὰ τῆς zλλάδος ἔφυγον. διωκόμενοι δὲ ¤λθον εYς Ἀθήνας, καὶ
καθεσθέντες ἐπὶ τὸν ἐλέου βωμὸν •wdουν βοηθεῖσθαι. Ἀθηναῖοι δὲ οὐκ
ἐκδιδόντες αὐτοὺς πρὸς τὸν Šὐρυσθέα πόλεμον yπέστησαν, καὶ τοὺς μὲν
παῖδας αὐτοῦ Ἀλέwανδρον eφιμέδοντα Šὐρύβιον jέντορα }εριμήδην
ἀπέκτειναν† αὐτὸν δὲ Šὐρυσθέα φεύγοντα ἐφ_ pρματος καὶ πέτρας Ÿδη
παριππεύοντα Tκειρωνdδας κτεdνει διώwας £λλος, καὶ τtν κεφαλtν
ἀποτεμsν Ἀλκμήν• δdδωσιν† ‡ δὲ κερκdσι τοὺς Xφθαλμοὺς ἐwώρυwεν
αὐτοῦ.
[Β 8,2] ἀπολομένου δὲ Šὐρυσθέως ἐπὶ }ελοπόννησον ¤λθον οr
™ρακλεῖδαι, καὶ πάσας ε°λον τὰς πόλεις. ἐνιαυτοῦ δὲ αὐτοῖς ἐν τm
καθόδq διαγενομένου φθορὰ πaσαν }ελοπόννησον κατέσχε, καὶ ταύτην
γενέσθαι χρησμὸς διὰ τοὺς ™ρακλεdδας ἐδήλου† πρὸ γὰρ τοῦ δέοντος
αὐτοὺς κατελθεῖν. ^θεν ἀπολιπόντες }ελοπόννησον ἀνεχώρησαν εYς
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jαραθῶνα κἀκεῖ κατxκουν. Zληπόλεμος ο`ν κτεdνας οὐχ ἑκsν ‹ικύμνιον
(τm βακτηρdn γὰρ αὐτοῦ θεράποντα πλήσσοντος yπέδραμε) πρὶν ἐwελθεῖν
αὐτοὺς ἐκ }ελοποννήσου, φεύγων μετ_ οὐκ Xλdγων ¢κεν εYς ghόδον, κἀκεῖ
κατxκει. £λλος δὲ τtν μὲν eόλην κατὰ τὰς τοῦ πατρὸς ἐντολὰς ἔγημε,
τtν δὲ κάθοδον ἐ¥ήτει τοῖς ™ρακλεdδαις κατεργάσασθαι. διὸ
παραγενόμενος εYς lελφοὺς ἐπυνθάνετο πῶς ˆν κατέλθοιεν. v δὲ θεὸς
ἔφησε περιμεdναντας τὸν τρdτον καρπὸν κατέρχεσθαι. νομdσας δὲ £λλος
τρdτον καρπὸν λέγεσθαι τtν τριετdαν, τοσοῦτον περιμεdνας χρόνον σὺν
τῷ στρατῷ κατ¨ει τοῦ ™ρακλέους ἐπὶ }ελοπόννησον, Zισαμενοῦ τοῦ
šρέστου βασιλεύοντος }ελοποννησdων. καὶ γενομένης πάλιν μάχης
νικῶσι }ελοποννήσιοι καὶ Ἀριστόμαχος θνήσκει. ἐπεὶ δὲ •νδρώθησαν οr
[Κλεοδαdου] παῖδες, ἐχρῶντο περὶ καθόδου. τοῦ θεοῦ δὲ εYπόντος ^ τι καὶ
τὸ πρότερον, Zήμενος ᾐτιaτο λέγων τούτq πεισθέντας ἀτυχῆσαι. v δὲ
θεὸς ἀνεῖλε τῶν ἀτυχημάτων αὐτοὺς αYτdους εWναι† τοὺς γὰρ χρησμοὺς οὐ
συμβάλλειν. λέγειν γὰρ οὐ γῆς ἀλλὰ γενεaς καρπὸν τρdτον, καὶ στενυγρὰν
τtν εὐρυγάστορα, δεwιὰν κατὰ τὸν eσθμὸν ἔχοντι τtν θάλασσαν. ταῦτα
Zήμενος ἀκούσας ‡τοdμα¥ε τὸν στρατόν, καὶ ναῦς ἐπήwατο τῆς ‹οκρdδος
ἔνθα νῦν ἀπ_ ἐκεdνου v τόπος ‘αύπακτος λέγεται. ἐκεῖ δ_ œντος τοῦ
στρατεύματος Ἀριστόδημος κεραυνωθεὶς ἀπέθανε, παῖδας καταλιπsν ἐw
Ἀργεdας τῆς Αὐτεσdωνος διδύμους, Šὐρυσθένη καὶ }ροκλέα.
[Β 8,3] συνέβη δὲ καὶ τὸν στρατὸν ἐν ‘αυπάκτq συμφορ~ περιπεσεῖν.
ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς μάντις χρησμοὺς λέγων καὶ ἐνθεά¥ων, •ν ἐνόμισαν
μάγον εWναι ἐπὶ λύμ• τοῦ στρατοῦ πρὸς }ελοποννησdων ἀπεσταλμένον.
τοῦτον βαλsν ἀκοντdq •ππότης v kύλαντος τοῦ Ἀντιόχου τοῦ
™ρακλέους τυχsν ἀπέκτεινεν. ο’τως δὲ γενομένου τούτου τὸ μὲν
ναυτικὸν διαφθαρεισῶν τῶν νεῶν ἀπώλετο, τὸ δὲ πε¥ὸν •τύχησε λιμῷ,
καὶ διελύθη τὸ στράτευμα. χρωμένου δὲ περὶ τῆς συμφορaς Zημένου, καὶ
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τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ μάντεως γενέσθαι ταῦτα λέγοντος, καὶ κελεύοντος
φυγαδεῦσαι δέκα ἔτη τὸν ἀνελόντα καὶ χρήσασθαι ‡γεμόνι τῷ
τριοφθάλμq, τὸν μὲν •ππότην ἐφυγάδευσαν, τὸν δὲ τριόφθαλμον
ἐ¥ήτουν. καὶ περιτυγχάνουσιν šwύλq τῷ Ἀνδραdμονος, ἐφ_ uππου
καθημένq μονοφθάλμου (τὸν γὰρ Vτερον τῶν Xφθαλμῶν ἐκκέκοπτο
τόwq). ἐπὶ φόνq γὰρ ο\τος φυγsν εYς ¶λιν, ἐκεῖθεν εYς ΑYτωλdαν
ἐνιαυτοῦ διελθόντος ἐπανήρχετο. συμβαλόντες ο`ν τὸν χρησμόν, τοῦτον
‡γεμόνα ποιοῦνται. καὶ συμβαλόντες τοῖς πολεμdοις καὶ τῷ πε¥ῷ καὶ τῷ
ναυτικῷ προτεροῦσι στρατῷ, καὶ Zισαμενὸν κτεdνουσι τὸν šρέστου.
θνήσκουσι δὲ συμμαχοῦντες αὐτοῖς οr ΑYγιμdου παῖδες, }άμφυλος καὶ
lύμας.
[Β 8,4] ἐπειδt <δὲ> ἐκράτησαν }ελοποννήσου, τρεῖς rδρύσαντο βωμοὺς
πατρxου lιός, καὶ ἐπὶ τούτων ἔθυσαν, καὶ ἐκληροῦντο τὰς πόλεις.
πρώτη μὲν ο`ν λῆwις Ἄργος, δευτέρα <δὲ> ‹ακεδαdμων, τρdτη δὲ
jεσσήνη. κομισάντων δὲ yδρdαν ’δατος, ἔδοwε [ῆφον βαλεῖν Vκαστον.
Zήμενος ο`ν καὶ οr Ἀριστοδήμου παῖδες }ροκλῆς καὶ Šὐρυσθένης ἔβαλον
λdθους, Κρεσφόντης δὲ βουλόμενος jεσσήνην λαχεῖν γῆς ἐνέβαλε βῶλον.
ταύτης δὲ διαλυθεdσης ἔδει τοὺς δύο κλήρους ἀναφανῆναι. ἑλκυσθεdσης
δὲ πρώτης μὲν τῆς Zημένου, δευτέρας δὲ τῆς τῶν Ἀριστοδήμου παdδων,
jεσσήνην ἔλαβε Κρεσφόντης.
[Β 8,5] ἐπὶ δὲ τοῖς βωμοῖς ο°ς ἔθυσαν ε\ρον σημεῖα κεdμενα οr μὲν
λαχόντες Ἄργος φρῦνον, οr δὲ ‹ακεδαdμονα δράκοντα, οr δὲ jεσσήνην
ἀλώπεκα. περὶ δὲ τῶν σημεdων ἔλεγον οr μάντεις, τοῖς μὲν τὸν φρῦνον
καταλαβοῦσιν ἐπὶ τῆς πόλεως μένειν •μεινον (μt γὰρ ἔχειν ἀλκtν
πορευόμενον τὸ θηρdον), τοὺς δὲ δράκοντα καταλαβόντας δεινοὺς
ἐπιόντας ἔλεγον ἔσεσθαι, τοὺς δὲ τtν ἀλώπεκα δολdους.
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Zήμενος μὲν ο`ν παραπεμπόμενος τοὺς παῖδας Ἀγέλαον καὶ Šὐρύπυλον
καὶ Καλλdαν, τm θυγατρὶ προσανεῖχεν cρνηθοῖ καὶ τῷ ταύτης ἀνδρὶ
lηιφόντ•. ^θεν οr παῖδες πεdθουσd τινας ἐπὶ μισθῷ τὸν πατέρα αὐτῶν
φονεῦσαι. γενομένου δὲ τοῦ φόνου τtν βασιλεdαν v στρατὸς ἔχειν
ἐδικαdωσεν cρνηθs καὶ lηιφόντην. Κρεσφόντης δὲ οὐ πολὺν jεσσήνης
βασιλεύσας χρόνον μετὰ δύο παdδων φονευθεὶς ἀπέθανε. }ολυφόντης δὲ
ἐβασdλευσεν, αὐτῶν τῶν ™ρακλειδῶν yπάρχων, καὶ τtν τοῦ φονευθέντος
γυναῖκα jερόπην •κουσαν ἔλαβεν. ἀν•ρέθη δὲ καὶ ο\τος. τρdτον γὰρ
ἔχουσα παῖδα jερόπη καλούμενον Α-πυτον ἔδωκε τῷ ἑαυτῆς πατρὶ
τρέφειν. ο\τος ἀνδρωθεὶς καὶ κρύφα κατελθsν ἔκτεινε }ολυφόντην καὶ
τtν πατρxαν βασιλεdαν ἀπέλαβεν.
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[Γ 1,1] ἐπεὶ δὲ τὸ eνάχειον διερχόμενοι γένος τοὺς ἀπὸ Βήλου μέχρι τῶν
™ρακλειδῶν δεδηλώκαμεν, ἐχομένως λέγωμεν καὶ τὰ περὶ Ἀγήνορος. ‚ς
γὰρ ‡μῖν λέλεκται, δύο ‹ιβύη ἐγέννησε παῖδας ἐκ }οσειδῶνος, Βῆλον καὶ
Ἀγήνορα. Βῆλος μὲν ο`ν βασιλεύων ΑYγυπτdων τοὺς προειρημένους
ἐγέννησεν, Ἀγήνωρ δὲ παραγενόμενος εYς τtν kοινdκην γαμεῖ
Zηλέφασσαν καὶ τεκνοῖ θυγατέρα μὲν Šὐρώπην, παῖδας δὲ Κάδμον καὶ
kοdνικα καὶ Κdλικα. τινὲς δὲ Šὐρώπην οὐκ Ἀγήνορος ἀλλὰ kοdνικος
λέγουσι. ταύτης ƒεὺς ἐρασθεdς, oόδου ἀποπλέων, ταῦρος χειροήθης
γενόμενος, ἐπιβιβασθεῖσαν διὰ τῆς θαλάσσης ἐκόμισεν εYς Κρήτην. ‡ δέ,
ἐκεῖ συνευνασθέντος αὐτm lιός, ἐγέννησε jdνωα Tαρπηδόνα
ghαδάμανθυν† καθ_

μηρον δὲ Tαρπηδsν ἐκ lιὸς καὶ ‹αοδαμεdας τῆς

Βελλεροφόντου. ἀφανοῦς δὲ Šὐρώπης γενομένης v πατtρ αὐτῆς Ἀγήνωρ
ἐπὶ ¥ήτησιν ἐwέπεμ[ε τοὺς παῖδας, εYπsν μt πρότερον ἀναστρέφειν
πρὶν ˆν ἐwεύρωσιν Šὐρώπην. συνεwῆλθε δὲ ἐπὶ τtν ¥ήτησιν αὐτῆς
Zηλέφασσα ‡ μήτηρ καὶ iάσος v }οσειδῶνος, ‚ς δὲ kερεκύδης φησὶ
Κdλικος. ‚ς δὲ πaσαν ποιούμενοι ¥ήτησιν εyρεῖν ¤σαν Šὐρώπην
ἀδύνατοι, τtν εYς οWκον ἀνακομιδtν ἀπογνόντες •λλος ἀλλαχοῦ
κατᾐκησαν, kοῖνιw μὲν ἐν kοινdκ•, Κdλιw δὲ kοινdκης πλησdον, καὶ πaσαν
τtν yφ_ ἑαυτοῦ κειμένην χώραν ποταμῷ σύνεγγυς }υράμq Κιλικdαν
ἐκάλεσε† Κάδμος δὲ καὶ Zηλέφασσα ἐν iρ¯κ• κατᾐκησαν. vμοdως δὲ καὶ
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iάσος ἐν iρ¯κ• κτdσας πόλιν iάσον κατᾐκησεν.
[Γ 1,2] Šὐρώπην δὲ γήμας Ἀστέριος v Κρητῶν δυνάστης τοὺς ἐκ ταύτης
παῖδας ἔτρεφεν. οr δὲ ‚ς ἐτελειώθησαν, πρὸς ἀλλήλους ἐστασdασαν†
-σχουσι γὰρ ἔρωτα παιδὸς •ς ἐκαλεῖτο jdλητος, Ἀπόλλωνος δὲ ¤ν καὶ
Ἀρεdας τῆς Κλεόχου. τοῦ δὲ παιδὸς πρὸς Tαρπηδόνα μaλλον οYκεdως
ἔχοντος πολεμήσας jdνως ἐπροτέρησεν. οr δὲ φεύγουσι, καὶ jdλητος μὲν
Καρdn προσσχsν ἐκεῖ πόλιν ἀφ_ ἑαυτοῦ ἔκτισε jdλητον, Tαρπηδsν δὲ
συμμαχήσας Κdλικι πρὸς ‹υκdους ἔχοντι πόλεμον, ἐπὶ μέρει τῆς χώρας,
‹υκdας ἐβασdλευσε. καὶ αὐτῷ δdδωσι ƒεὺς ἐπὶ τρεῖς γενεὰς ¥ῆν. ἔνιοι δὲ
αὐτοὺς ἐρασθῆναι λέγουσιν Ἀτυμνdου τοῦ lιὸς καὶ Κασσιεπεdας, καὶ διὰ
τοῦτον στασιάσαι. ghαδάμανθυς δὲ τοῖς νησιώταις νομοθετῶν, α`θις
φυγsν εYς Βοιωτdαν Ἀλκμήνην γαμεῖ, καὶ μεταλλάwας ἐν ]ιδου μετὰ
jdνωος δικά¥ει. jdνως δὲ Κρήτην κατοικῶν ἔγρα[ε νόμους, καὶ γήμας
}ασιφάην τtν ™λdου καὶ }ερσηdδος, ‚ς <δὲ> Ἀσκληπιάδης φησd, Κρήτην
τtν Ἀστερdου θυγατέρα, παῖδας μὲν ἐτέκνωσε Κατρέα lευκαλdωνα
Γλαῦκον Ἀνδρόγεων, θυγατέρας δὲ Ἀκάλλην ³ενοδdκην Ἀριάδνην kαdδραν,
ἐκ }αρεdας δὲ νύμφης Šὐρυμέδοντα ‘ηφαλdωνα •ούσην kιλόλαον, ἐκ δὲ
lεwιθέας Šὐwάνθιον.
[Γ 1,3] Ἀστερdου δὲ •παιδος ἀποθανόντος jdνως βασιλεύειν θέλων
Κρήτης ἐκωλύετο. φήσας δὲ παρὰ θεῶν τtν βασιλεdαν εYληφέναι, τοῦ
πιστευθῆναι χάριν ἔφη, ^ τι ˆν ε¬wηται, γενέσθαι. καὶ }οσειδῶνι θύων
η¬wατο ταῦρον ἀναφανῆναι ἐκ τῶν βυθῶν, καταθύσειν yποσχόμενος τὸν
φανέντα. τοῦ δὲ }οσειδῶνος ταῦρον ἀνέντος αὐτῷ διαπρεπῆ τtν
βασιλεdαν παρέλαβε, τὸν δὲ ταῦρον εYς τὰ βουκόλια πέμ[ας ἔθυσεν
Vτερον. [ θαλασσοκρατήσας δὲ πρῶτος πασῶν τῶν νήσων σχεδὸν
ἐπῆρwεν].
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[Γ 1,4] Xργισθεὶς δὲ αὐτῷ }οσειδῶν ^τι μt κατέθυσε τὸν ταῦρον, τοῦτον
μὲν ἐwηγρdωσε, }ασιφάην δὲ ἐλθεῖν εYς ἐπιθυμdαν αὐτοῦ παρεσκεύασεν.
‡ δὲ ἐρασθεῖσα τοῦ ταύρου συνεργὸν λαμβάνει lαdδαλον, •ς ¤ν
ἀρχιτέκτων, πεφευγsς ἐw Ἀθηνῶν ἐπὶ φόνq. ο\τος wυλdνην βοῦν ἐπὶ
τροχῶν κατασκευάσας, καὶ ταύτην λαβsν καὶ κοιλάνας ἔνδοθεν, ἐκδεdρας
τε βοῦν τtν δορὰν περιέρρα[ε, καὶ θεὶς ἐν ©περ ε-θιστο v ταῦρος
λειμῶνι βόσκεσθαι, τtν }ασιφάην ἐνεβdβασεν. ἐλθsν δὲ v ταῦρος ‚ς
ἀληθινm βοῒ συνῆλθεν. ‡ δὲ Ἀστέριον ἐγέννησε τὸν κληθέντα jινώταυρον.
ο\τος εWχε ταύρου πρόσωπον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός† jdνως δὲ ἐν τῷ
λαβυρdνθq κατά τινας χρησμοὺς κατακλεdσας αὐτὸν ἐφύλαττεν. ¤ν δὲ v
λαβύρινθος, •ν lαdδαλος κατεσκεύασεν, ο-κημα καμπαῖς πολυπλόκοις
πλανῶν τtν ἔwοδον. τὰ μὲν ο`ν περὶ jινωταύρου καὶ Ἀνδρόγεω καὶ
kαdδρας καὶ Ἀριάδνης ἐν τοῖς περὶ iησέως ’στερον ἐροῦμεν.
[Γ 2,1] Κατρέως δὲ τοῦ jdνωος Ἀερόπη καὶ Κλυμένη καὶ Ἀπημοσύνη καὶ
Ἀλθαιμένης υrὸς γdνονται. χρωμένq δὲ Κατρεῖ περὶ καταστροφῆς τοῦ
βdου v θεὸς ἔφη yπὸ ἑνὸς τῶν τέκνων τεθνήwεσθαι. Κατρεὺς μὲν ο`ν
ἀπεκρύβετο τοὺς χρησμούς, Ἀλθαιμένης δὲ ἀκούσας, καὶ δεdσας μt
φονεὺς γένηται τοῦ πατρός, •ρας ἐκ Κρήτης μετὰ τῆς ἀδελφῆς
Ἀπημοσύνης προσdσχει τινὶ τόπq τῆς ghόδου, καὶ κατασχsν Κρητινdαν
žνόμασεν. ἀναβὰς δὲ ἐπὶ τὸ Ἀταβύριον καλούμενον œρος ἐθεάσατο τὰς
πέριw νήσους, κατιδsν δὲ καὶ Κρήτην, καὶ τῶν πατρᾐων yπομνησθεὶς
θεῶν, rδρύετο βωμὸν Ἀταβυρdου lιός. μετ_ οὐ πολὺ δὲ τῆς ἀδελφῆς
αὐτόχειρ ἐγένετο. zρμῆς γὰρ αὐτῆς ἐρασθεdς, ‚ς φεύγουσαν αὐτtν
καταλαβεῖν οὐκ •δύνατο (περιῆν γὰρ αὐτοῦ τῷ τάχει τῶν ποδῶν), κατὰ
τῆς vδοῦ βύρσας yπέστρωσε νεοδάρτους, ἐφ_ α°ς Xλισθοῦσα, ‡νdκα ἀπὸ
τῆς κρήνης ἐπαν¨ει, φθεdρεται. καὶ τῷ ἀδελφῷ μηνύει τὸ γεγονός† v δὲ
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σκῆ[ιν νομdσας εWναι τὸν θεόν, λὰw ἐνθορsν ἀπέκτεινεν.
[Γ 2,2] Ἀερόπην δὲ καὶ Κλυμένην Κατρεὺς ‘αυπλdq δdδωσιν εYς
ἀλλοδαπὰς •πεdρους ἀπεμπολῆσαι. τούτων Ἀερόπην μὲν ἔγημε
}λεισθένης καὶ παῖδας Ἀγαμέμνονα καὶ jενέλαον ἐτέκνωσε, Κλυμένην δὲ
γαμεῖ ‘αύπλιος, καὶ τέκνων πατtρ γdνεται Ο-ακος καὶ }αλαμήδους.
Κατρεὺς δὲ ’στερον γήρn κατεχόμενος ἐπόθει τtν βασιλεdαν Ἀλθαιμένει
τῷ παιδὶ παραδοῦναι, καὶ διὰ τοῦτο ¤λθεν εYς ghόδον. ἀποβὰς δὲ τῆς
νεsς σὺν τοῖς ¦ρωσι κατά τινα τῆς νήσου τόπον ἔρημον •λαύνετο yπὸ
τῶν βουκόλων, λ•στὰς ἐμβεβληκέναι δοκούντων καὶ μt δυναμένων
ἀκοῦσαι λέγοντος αὐτοῦ τtν ἀλήθειαν διὰ τtν κραυγtν τῶν κυνῶν, ἀλλὰ
βαλλόντων κἀκεdνων, παραγενόμενος Ἀλθαιμένης ἀκοντdσας ἀπέκτεινεν
ἀγνοῶν Κατρέα. μαθsν δὲ ’στερον τὸ γεγονός, εὐwάμενος yπὸ χάσματος
ἐκρύβη.
[Γ 3,1] lευκαλdωνι δὲ ἐγένοντο eδομενεύς τε καὶ Κρήτη καὶ νόθος jόλος.
Γλαῦκος δὲ ἔτι νήπιος yπάρχων, μῦν διώκων εYς μέλιτος πdθον πεσsν
ἀπέθανεν. ἀφανοῦς δὲ œντος αὐτοῦ jdνως πολλtν ¥ήτησιν ποιούμενος
περὶ τῆς εyρέσεως ἐμαντεύετο. Κούρητες δὲ εWπον αὐτῷ τριχρώματον ἐν
ταῖς ἀγέλαις ἔχειν βοῦν, τὸν δὲ τtν ταύτης χρόαν •ριστα εYκάσαι
δυνηθέντα καὶ ¥ῶντα τὸν παῖδα ἀποδώσειν. συγκληθέντων δὲ τῶν
μάντεων }ολύιδος v Κοιρανοῦ τtν χρόαν τῆς βοὸς ε-κασε βάτου καρπῷ,
καὶ ¥ητεῖν τὸν παῖδα ἀναγκασθεὶς διά τινος μαντεdας ἀνεῦρε. λέγοντος
δὲ jdνωος ^τι δεῖ καὶ ¥ῶντα ἀπολαβεῖν αὐτόν, ἀπεκλεdσθη σὺν τῷ
νεκρῷ. ἐν ἀμηχανdn δὲ πολλm τυγχάνων εWδε δράκοντα ἐπὶ τὸν νεκρὸν
Yόντα† τοῦτον βαλsν λdθq ἀπέκτεινε, δεdσας μt κˆν αὐτὸς τελευτήσ•, ετι τὸ σῶμα πάθοι. ἔρχεται δὲ Vτερος δράκων, καὶ θεασάμενος νεκρὸν τὸν
πρότερον •πεισιν, εWτα yποστρέφει πόαν κομd¥ων, καὶ ταύτην
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ἐπιτdθησιν ἐπὶ πaν τὸ τοῦ ἑτέρου σῶμα† ἐπιτεθεdσης δὲ τῆς πόας
ἀνέστη. θεασάμενος δὲ }ολύιδος καὶ θαυμάσας, τtν αὐτtν πόαν
προσενεγκsν τῷ τοῦ Γλαύκου σώματι ἀνέστησεν.
[Γ 3,2] ἀπολαβsν δὲ jdνως τὸν παῖδα οὐδ_ ο’τως εYς Ἄργος ἀπιέναι τὸν
}ολύιδον ε-α, πρὶν ¡ τtν μαντεdαν διδάwαι τὸν Γλαῦκον† ἀναγκασθεὶς δὲ
}ολύιδος διδάσκει. καὶ ἐπειδt ἀπέπλει, κελεύει τὸν Γλαῦκον εYς τὸ στόμα
ἐμπτύσαι† καὶ τοῦτο ποιήσας Γλαῦκος τῆς μαντεdας ἐπελάθετο. τὰ μὲν
ο`ν περὶ τῶν τῆς Šὐρώπης ἀπογόνων μέχρι τοῦδέ μοι λελέχθω.
[Γ 4,1] Κάδμος δὲ ἀποθανοῦσαν θά[ας Zηλέφασσαν, yπὸ iρακῶν
wενισθεdς, ¤λθεν εYς lελφοὺς περὶ τῆς Šὐρώπης πυνθανόμενος. v δὲ θεὸς
εWπε περὶ μὲν Šὐρώπης μt πολυπραγμονεῖν, χρῆσθαι δὲ καθοδηγῷ βο˜,
καὶ πόλιν κτd¥ειν ἔνθα ˆν α’τη πέσ• καμοῦσα. τοιοῦτον λαβsν χρησμὸν
διὰ kωκέων ἐπορεύετο, εWτα βοῒ συντυχsν ἐν τοῖς }ελάγοντος
βουκολdοις ταύτ• κατόπισθεν εuπετο. ‡ δὲ διεwιοῦσα Βοιωτdαν ἐκλdθη,
πόλις ἔνθα νῦν εYσι iῆβαι. βουλόμενος δὲ Ἀθην~ καταθῦσαι τtν βοῦν,
πέμπει τινὰς τῶν μεθ_ ἑαυτοῦ λη[ομένους ἀπὸ τῆς Ἀρεdας κρήνης ’δωρ†
φρουρῶν δὲ τtν κρήνην δράκων, •ν ἐw Ἄρεος εWπόν τινες γεγονέναι, τοὺς
πλεdονας τῶν πεμφθέντων διέφθειρεν. ἀγανακτήσας δὲ Κάδμος κτεdνει
τὸν δράκοντα, καὶ τῆς Ἀθηνaς yποθεμένης τοὺς Xδόντας αὐτοῦ σπεdρει.
τούτων δὲ σπαρέντων ἀνέτειλαν ἐκ γῆς •νδρες ἔνοπλοι, ο…ς ἐκάλεσαν
Tπαρτούς. ο\τοι δὲ ἀπέκτειναν ἀλλήλους, οr μὲν εYς ἔριν ἀκούσιον
ἐλθόντες, οr δὲ ἀγνοοῦντες. kερεκύδης δέ φησιν ^τι Κάδμος, Yδsν ἐκ γῆς
ἀναφυομένους •νδρας ἐνόπλους, ἐπ_ αὐτοὺς ἔβαλε λdθους, οr δὲ yπ_
ἀλλήλων νομd¥οντες βάλλεσθαι εYς μάχην κατέστησαν. περιεσώθησαν δὲ
πέντε, •χdων Οὐδαῖος •θονdος cπερήνωρ }έλωρος.
[Γ 4,2] Κάδμος δὲ ἀνθ_ Uν ἔκτεινεν ἀdδιον ἐνιαυτὸν ἐθήτευσεν Ἄρει† ¤ν δὲ
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v ἐνιαυτὸς τότε Xκτs ἔτη.
μετὰ δὲ τtν θητεdαν Ἀθηνa αὐτῷ τtν βασιλεdαν κατεσκεύασε, ƒεὺς δὲ
ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα ”ρμονdαν, Ἀφροδdτης καὶ Ἄρεος θυγατέρα. καὶ
πάντες θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανόν, ἐν τm Καδμεdn τὸν γάμον
εὐωχούμενοι καθύμνησαν. ἔδωκε δὲ αὐτm Κάδμος πέπλον καὶ τὸν
‡φαιστότευκτον ^ρμον, •ν yπὸ ™φαdστου λέγουσd τινες δοθῆναι Κάδμq,
kερεκύδης δὲ yπὸ Šὐρώπης† •ν παρὰ lιὸς αὐτtν λαβεῖν. γdνονται δὲ
Κάδμq θυγατέρες μὲν Αὐτονόη eνs Tεμέλη Ἀγαυή, παῖς δὲ }ολύδωρος.
eνs μὲν ο`ν Ἀθάμας ἔγημεν, Αὐτονόην δὲ Ἀρισταῖος, Ἀγαυtν δὲ •χdων.
[Γ 4,3] Tεμέλης δὲ ƒεὺς ἐρασθεὶς {ρας κρύφα συνευνά¥εται. ‡ δὲ
ἐwαπατηθεῖσα yπὸ {ρας, κατανεύσαντος αὐτm lιὸς πaν τὸ αYτηθὲν
ποιήσειν, αYτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν ο°ος ¤λθε μνηστευόμενος {ραν.
ƒεὺς δὲ μt δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγdνεται εYς τὸν θάλαμον αὐτῆς ἐφ_
pρματος ἀστραπαῖς vμοῦ καὶ βρονταῖς, καὶ κεραυνὸν uησιν. Tεμέλης δὲ
διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης, ἑwαμηνιαῖον τὸ βρέφος ἐwαμβλωθὲν ἐκ τοῦ
πυρὸς fρπάσας ἐνέρρα[ε τῷ μηρῷ. ἀποθανούσης δὲ Tεμέλης, αr λοιπαὶ
Κάδμου θυγατέρες διήνεγκαν λόγον, συνηυνῆσθαι θνητῷ τινι Tεμέλην καὶ
κατα[εύσασθαι lιός, καὶ <^τι> διὰ τοῦτο ἐκεραυνώθη. κατὰ δὲ τὸν
χρόνον τὸν καθήκοντα lιόνυσον γενν~ ƒεὺς λύσας τὰ oάμματα, καὶ
δdδωσιν zρμm. v δὲ κομd¥ει πρὸς eνs καὶ Ἀθάμαντα καὶ πεdθει τρέφειν
‚ς κόρην. ἀγανακτήσασα δὲ {ρα μανdαν αὐτοῖς ἐνέβαλε, καὶ Ἀθάμας μὲν
τὸν πρεσβύτερον παῖδα ‹έαρχον ‚ς ἔλαφον θηρεύσας ἀπέκτεινεν, eνs
δὲ τὸν jελικέρτην εYς πεπυρωμένον λέβητα od[ασα, εWτα βαστάσασα
μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ¦λατο κατὰ βυθοῦ. καὶ ‹ευκοθέα μὲν αὐτtν
καλεῖται, }αλαdμων δὲ v παῖς, ο’τως Xνομασθέντες yπὸ τῶν πλεόντων†
τοῖς χειμα¥ομένοις γὰρ βοηθοῦσιν. ἐτέθη δὲ ἐπὶ jελικέρτ• <v> ἀγsν
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τῶν eσθμdων, Tισύφου θέντος. lιόνυσον δὲ ƒεὺς εYς ἔριφον ἀλλάwας τὸν
{ρας θυμὸν ἔκλε[ε, καὶ λαβsν αὐτὸν zρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν
‘ύσ• κατοικούσας τῆς Ἀσdας, |ς ’στερον ƒεὺς καταστερdσας žνόμασεν
cάδας.
[Γ 4,4] Αὐτονόης δὲ καὶ Ἀρισταdου παῖς Ἀκταdων ἐγένετο, •ς τραφεὶς
παρὰ •εdρωνι κυνηγὸς ἐδιδάχθη, καὶ ἔπειτα ’στερον ἐν τῷ Κιθαιρῶνι
κατεβρώθη yπὸ τῶν Yδdων κυνῶν. καὶ τοῦτον ἐτελεύτησε τὸν τρόπον, ‚ς
μὲν Ἀκουσdλαος λέγει, μηνdσαντος τοῦ lιὸς ^τι ἐμνηστεύσατο Tεμέλην,
‚ς δὲ οr πλεdονες, ^τι τtν Ἄρτεμιν λουομένην εWδε. καd φασι τtν θεὸν
παραχρῆμα αὐτοῦ τtν μορφtν εYς ἔλαφον ἀλλάwαι, καὶ τοῖς ἑπομένοις
αὐτῷ πεντήκοντα κυσὶν ἐμβαλεῖν λύσσαν, yφ_ Uν κατὰ •γνοιαν ἐβρώθη.
ἀπολομένου δὲ Ἀκταdωνος οr κύνες ἐπι¥ητοῦντες τὸν δεσπότην
κατωρύοντο, καὶ ¥ήτησιν ποιούμενοι παρεγένοντο ἐπὶ τὸ τοῦ •εdρωνος
•ντρον, •ς ε-δωλον κατεσκεύασεν Ἀκταdωνος, • καὶ τtν λύπην αὐτῶν
ἔπαυσε.
[τὰ Xνόματα τῶν Ἀκταdωνος κυνῶν ἐκ τῶν...ο’τωδt νῦν καλὸν σῶμα
περισταδόν, •ύτε θῆρος,τοῦδε δάσαντο κύνες κρατεροd. πέλας Ἄρκενα
πρώτη....μετὰ ταύτην •λκιμα τέκνα, ‹υγκεὺς καὶ Βαλdος πόδας αYνετός,
•δ_ Ἀμάρυνθος.--καὶ τούτους Xνομαστὶ διηνεκέως κατέλεwε† καὶ τότε
Ἀκταdων ἔθανεν lιὸς ἐννεσd•σι.πρῶτοι γὰρ μέλαν α°μα πdον σφετέροιο
•νακτος Tπαρτός τ_ Ὤμαργός τε Βορῆς τ_ αY[ηροκέλευθος. ο\τοι
δ_Ἀκταdου πρῶτοι φάγον α°μα τ_ ἔλα[αν. τοὺς δὲ μέτ_ •λλοι πάντες
ἐπέσσυθεν ἐμμεμαῶτες.-- ... ἀργαλέων Xδυνῶν •κος ἔμμεναι
ἀνθρώποισιν].
[Γ 5,1] lιόνυσος δὲ εyρετtς ἀμπέλου γενόμενος, {ρας μανdαν αὐτῷ
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ἐμβαλούσης περιπλανaται Α-γυπτόν τε καὶ Tυρdαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον
}ρωτεὺς αὐτὸν yποδέχεται βασιλεὺς ΑYγυπτdων, α`θις δὲ εYς Κύβελα τῆς
kρυγdας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς yπὸ ghέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών,
καὶ λαβsν παρ_ ἐκεdνης τtν στολήν, [ἐπὶ eνδοὺς] διὰ τῆς iράκης
•πεdγετο. ‹υκοῦργος δὲ παῖς lρύαντος, ‰δωνῶν βασιλεύων, οἳ Tτρυμόνα
ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος yβρdσας ἐwέβαλεν αὐτόν. καὶ lιόνυσος μὲν
εYς θάλασσαν πρὸς iέτιν τtν ‘ηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο
αYχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Tατύρων πλῆθος αὐτῷ. α`θις δὲ αr
Βάκχαι ἐλύθησαν ἐwαdφνης, ‹υκούργq δὲ μανdαν ἐνεποdησε lιόνυσος. v
δὲ μεμηνsς lρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομd¥ων κλῆμα κόπτειν,
πελέκει πλήwας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. τῆς δὲ
γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν v θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ˆν
θανατωθm ‹υκοῦργος. ‰δωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εYς τὸ }αγγαῖον αὐτὸν
ἀπαγαγόντες œρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ lιονύσου βούλησιν yπὸ uππων
διαφθαρεὶς ἀπέθανε.
[Γ 5,2] διελθsν δὲ iρ¯κην [καὶ τtν eνδικtν pπασαν, στήλας ἐκεῖ στήσας]
¢κεν εYς iήβας, καὶ τὰς γυναῖκας •νάγκασε καταλιπούσας τὰς οYκdας
βακχεύειν ἐν τῷ Κιθαιρῶνι. }ενθεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐw Ἀγαυῆς •χdονι, παρὰ
Κάδμου εYληφsς τtν βασιλεdαν, διεκώλυε ταῦτα γdνεσθαι, καὶ
παραγενόμενος εYς Κιθαιρῶνα τῶν Βακχῶν κατάσκοπος yπὸ τῆς μητρὸς
Ἀγαυῆς κατὰ μανdαν ἐμελdσθη† ἐνόμισε γὰρ αὐτὸν θηρdον εWναι. δεdwας δὲ
iηβαdοις ^τι θεός ἐστιν, ¢κεν εYς Ἄργος, κἀκεῖ πάλιν οὐ τιμώντων αὐτὸν
ἐwέμηνε τὰς γυναῖκας. αr δὲ ἐν τοῖς œρεσι τοὺς ἐπιμαστιδdους ἔχουσαι
παῖδας τὰς σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο.
[Γ 5,3] βουλόμενος δὲ ἀπὸ τῆς eκαρdας εYς ‘άwον διακομισθῆναι,
Zυρρηνῶν λ•στρικtν ἐμισθώσατο τριήρη. οr δὲ αὐτὸν ἐνθέμενοι ‘άwον
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μὲν παρέπλεον, •πεdγοντο δὲ εYς τtν Ἀσdαν ἀπεμπολήσοντες. v δὲ τὸν
μὲν rστὸν καὶ τὰς κώπας ἐποdησεν œφεις, τὸ δὲ σκάφος ἔπλησε κισσοῦ
καὶ βοῆς αὐλῶν† οr δὲ ἐμμανεῖς γενόμενοι κατὰ τῆς θαλάττης ἔφυγον καὶ
ἐγένοντο δελφῖνες. ὣς δὲ αὐτὸν θεὸν •νθρωποι ἐτdμων, v δὲ ἀναγαγsν
ἐw ]ιδου τtν μητέρα, καὶ προσαγορεύσας iυώνην, μετ_ αὐτῆς εYς
οὐρανὸν ἀνῆλθεν.
[Γ 5,4] v δὲ Κάδμος μετὰ ”ρμονdας iήβας ἐκλιπsν πρὸς •γχελέας
παραγdνεται. τούτοις δὲ yπὸ eλλυριῶν πολεμουμένοις v θεὸς ἔχρησεν
eλλυριῶν κρατήσειν, ἐὰν ‡γεμόνας Κάδμον καὶ ”ρμονdαν ἔχωσιν. οr δὲ
πεισθέντες ποιοῦνται κατὰ eλλυριῶν ‡γεμόνας τούτους καὶ κρατοῦσι.
καὶ βασιλεύει Κάδμος eλλυριῶν, καὶ παῖς eλλυριὸς αὐτῷ γdνεται. α`θις
δὲ μετὰ ”ρμονdας εYς δράκοντα μεταβαλsν εYς ‰λύσιον πεδdον yπὸ lιὸς
ἐwεπέμφθη.
[Γ 5,5] }ολύδωρος δὲ iηβῶν βασιλεὺς γενόμενος ‘υκτηdδα γαμεῖ,
‘υκτέως <τοῦ> •θονdου θυγατέρα, καὶ γενν~ ‹άβδακον. ο\τος ἀπώλετο,
μετὰ }ενθέα ἐκεdνq φρονῶν παραπλήσια. καταλιπόντος δὲ ‹αβδάκου
παῖδα ἐνιαυσιαῖον ‹άιον, τtν ἀρχtν ἀφεdλετο ‹ύκος, Vως ο\τος ¤ν παῖς,
ἀδελφὸς ®ν ‘υκτέως. ἀμφότεροι δὲ [ἀπὸ Šὐβοdας] φυγὸντες, ἐπεὶ
kλεγύαν ἀπέκτειναν τὸν Ἄρεος καὶ lωτdδος τῆς Βοιωτdδος, cρdαν
κατᾐκουν, καὶ διὰ τtν πρὸς }ενθέα οYκειότητα ἐγεγόνεσαν πολῖται.
αrρεθεὶς ο`ν ‹ύκος πολέμαρχος yπὸ iηβαdων ἐπέθετο τm δυναστεdn, καὶ
βασιλεύσας ἔτη ε-κοσι, φονευθεὶς yπὸ ƒήθου καὶ Ἀμφdονος θνήσκει δι_
αYτdαν τήνδε. Ἀντιόπη θυγάτηρ ¤ν ‘υκτέως† ταύτ• ƒεὺς συνῆλθεν. ‡ δὲ
‚ς ἔγκυος ἐγένετο, τοῦ πατρὸς ἀπειλοῦντος εYς Tικυῶνα ἀποδιδράσκει
πρὸς •πωπέα καὶ τούτq γαμεῖται. ‘υκτεὺς δὲ ἀθυμήσας ἑαυτὸν φονεύει,
δοὺς ἐντολὰς ‹ύκq παρὰ •πωπέως καὶ παρὰ Ἀντιόπης λαβεῖν δdκας. v
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δὲ στρατευσάμενος Tικυῶνα χειροῦται, καὶ τὸν μὲν •πωπέα κτεdνει, τtν
δὲ Ἀντιόπην Ÿγαγεν αYχμάλωτον. ‡ δὲ ἀγομένη δύο γενν~ παῖδας ἐν
•λευθεραῖς τῆς Βοιωτdας, ο…ς ἐκκειμένους εyρsν βουκόλος ἀνατρέφει,
καὶ τὸν μὲν καλεῖ ƒῆθον τὸν δὲ Ἀμφdονα. ƒῆθος μὲν ο`ν ἐπεμελεῖτο
βουφορβdων, Ἀμφdων δὲ κιθαρqδdαν Ÿσκει, δόντος αὐτῷ λύραν zρμοῦ.
Ἀντιόπην δὲ ᾐκd¥ετο ‹ύκος καθεdρwας καὶ ‡ τούτου γυνt ldρκη† λαθοῦσα
δέ ποτε, τῶν δεσμῶν αὐτομάτως λυθέντων, ¢κεν ἐπὶ τtν τῶν παdδων
ἔπαυλιν, δεχθῆναι πρὸς αὐτῶν θέλουσα. οr δὲ ἀναγνωρισάμενοι τtν
μητέρα, τὸν μὲν ‹ύκον κτεdνουσι, τtν δὲ ldρκην δήσαντες ἐκ ταύρου
odπτουσι θανοῦσαν εYς κρήνην τtν ἀπ_ ἐκεdνης καλουμένην ldρκην.
παραλαβόντες δὲ τtν δυναστεdαν τtν μὲν πόλιν ἐτεdχισαν,
ἐπακολουθησάντων τm Ἀμφdονος λύρn τῶν λdθων, ‹άιον δὲ ἐwέβαλον. v
δὲ ἐν }ελοποννήσq διατελῶν ἐπιwενοῦται }έλοπι, καὶ τούτου παῖδα
•ρύσιππον fρματοδρομεῖν διδάσκων ἐρασθεὶς ἀναρπά¥ει.
[Γ 5,6] γαμεῖ δὲ ƒῆθος μὲν iήβην, ἀφ_ ¢ς ‡ πόλις iῆβαι, Ἀμφdων δὲ
‘ιόβην τtν Zαντάλου, „ γενν~ παῖδας μὲν ἑπτά, Tdπυλον Šὐπdνυτον
eσμηνὸν lαμασdχθονα Ἀγήνορα kαdδιμον Zάνταλον, θυγατέρας δὲ τὰς
-σας, •θοδα˜αν (¡ —ς τινες ‘έαιραν) Κλεόδοwαν Ἀστυόχην kθdαν
}ελοπdαν Ἀστυκράτειαν bγυγdαν. ™σdοδος δὲ δέκα μὲν υrοὺς δέκα δὲ
θυγατέρας, ™ρόδωρος δὲ δύο μὲν •ρρενας τρεῖς δὲ θηλεdας,

μηρος δὲ

ἓw μὲν υrοὺς ἓw δὲ θυγατέρας φησὶ γενέσθαι. ε¬τεκνος δὲ ο`σα ‘ιόβη τῆς
‹ητοῦς εὐτεκνοτέρα εWπεν yπάρχειν† ‹ητs δὲ ἀγανακτήσασα τήν τε
Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ_ αὐτῶν παρώwυνε, καὶ τὰς μὲν θηλεdας
ἐπὶ τῆς οYκdας κατετόwευσεν Ἄρτεμις, τοὺς δὲ •ρρενας κοινm πάντας ἐν
Κιθαιρῶνι Ἀπόλλων κυνηγετοῦντας ἀπέκτεινεν. ἐσώθη δὲ τῶν μὲν
ἀρρένων Ἀμφdων, τῶν δὲ θηλειῶν •λωρὶς ‡ πρεσβυτέρα, « ‘ηλεὺς
συνᾐκησε. κατὰ δὲ Zελέσιλλαν ἐσώθησαν Ἀμύκλας καὶ jελdβοια,
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ἐτοwεύθη δὲ yπ_ αὐτῶν καὶ Ἀμφdων, αὐτt δὲ ‘ιόβη iήβας ἀπολιποῦσα
πρὸς τὸν πατέρα Zάνταλον ¢κεν εYς Tdπυλον, κἀκεῖ lιὶ εὐwαμένη τtν
μορφtν εYς λdθον μετέβαλε, καὶ χεῖται δάκρυα νύκτωρ καὶ μεθ_ ‡μέραν
τοῦ λdθου.
[Γ 5,7] μετὰ δὲ τtν Ἀμφdονος τελευτtν ‹άιος τtν βασιλεdαν παρέλαβε. καὶ
γήμας θυγατέρα jενοικέως, „ν ἔνιοι μὲν eοκάστην ἔνιοι δὲ •πικάστην
λέγουσι, χρήσαντος τοῦ θεοῦ μt γεννaν (τὸν γεννηθέντα γὰρ πατροκτόνον
ἔσεσθαι) v δὲ οYνωθεὶς συνῆλθε τm γυναικd. καὶ τὸ γεννηθὲν ἐκθεῖναι
δdδωσι νομεῖ, περόναις διατρήσας τὰ σφυρά. ἀλλ_ ο\τος μὲν ἐwέθηκεν εYς
Κιθαιρῶνα, }ολύβου δὲ βουκόλοι, τοῦ Κορινθdων βασιλέως, τὸ βρέφος
εyρόντες πρὸς τtν αὐτοῦ γυναῖκα }ερdβοιαν Ÿνεγκαν. ‡ δὲ ἀνελοῦσα
yποβάλλεται, καὶ θεραπεύσασα τὰ σφυρὰ ΟYδdπουν καλεῖ, τοῦτο θεμένη
τὸ œνομα διὰ τὸ τοὺς πόδας ἀνοιδῆσαι. τελειωθεὶς δὲ v παῖς, καὶ
διαφέρων τῶν ‡λdκων oώμ•, διὰ φθόνον žνειδd¥ετο yπόβλητος. v δὲ
πυνθανόμενος παρὰ τῆς }εριβοdας μαθεῖν οὐκ •δύνατο† ἀφικόμενος δὲ
εYς lελφοὺς περὶ τῶν Yδdων ἐπυνθάνετο γονέων. v δὲ θεὸς εWπεν αὐτῷ
εYς τtν πατρdδα μt πορεύεσθαι† τὸν μὲν γὰρ πατέρα φονεύσειν, τm μητρὶ
δὲ μιγήσεσθαι. τοῦτο ἀκούσας, καὶ νομd¥ων ἐw Uν ἐλέγετο γεγεννῆσθαι,
Κόρινθον μὲν ἀπέλιπεν, ἐφ_ pρματος δὲ διὰ τῆς kωκdδος φερόμενος
συντυγχάνει κατά τινα στενtν vδὸν ἐφ_ pρματος Xχουμένq ‹α˜q. καὶ
}ολυφόντου (κῆρυw δὲ ο\τος ¤ν ‹α˜ου) κελεύοντος ἐκχωρεῖν καὶ δι_
ἀπεdθειαν καὶ ἀναβολtν κτεdναντος τῶν uππων τὸν Vτερον, ἀγανακτήσας
ΟYδdπους καὶ }ολυφόντην καὶ ‹άιον ἀπέκτεινε, καὶ παρεγένετο εYς
iήβας.
[Γ 5,8] ‹άιον μὲν ο`ν θάπτει βασιλεὺς }λαταιέων lαμασdστρατος, τtν δὲ
βασιλεdαν Κρέων v jενοικέως παραλαμβάνει. τούτου δὲ βασιλεύοντος οὐ
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μικρὰ συμφορὰ κατέσχε iήβας. ἔπεμ[ε γὰρ {ρα Tφdγγα, „ μητρὸς μὲν
•χdδνης ¤ν πατρὸς δὲ Zυφῶνος, εWχε δὲ πρόσωπον μὲν γυναικός, στῆθος
δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας œρνιθος. μαθοῦσα δὲ
α-νιγμα παρὰ μουσῶν ἐπὶ τὸ kdκιον œρος ἐκαθέ¥ετο, καὶ τοῦτο προύτεινε
iηβαdοις. ¤ν δὲ τὸ α-νιγμα† τd ἐστιν • μdαν ἔχον φωνtν τετράπουν καὶ
δdπουν καὶ τρdπουν γdνεται† χρησμοῦ δὲ iηβαdοις yπάρχοντος τηνικαῦτα
ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς Tφιγγὸς ‡νdκα ˆν τὸ α-νιγμα λύσωσι, συνιόντες εYς
ταὐτὸ πολλάκις ἐ¥ήτουν τd τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ἐπεὶ δὲ μt ε’ρισκον,
fρπάσασα Vνα κατεβdβρωσκε. πολλῶν δὲ ἀπολομένων, καὶ τὸ τελευταῖον
Αuμονος τοῦ Κρέοντος, κηρύσσει Κρέων τῷ τὸ α-νιγμα λύσοντι καὶ τtν
βασιλεdαν καὶ τtν ‹α˜ου δώσειν γυναῖκα. ΟYδdπους δὲ ἀκούσας ἔλυσεν,
εYπsν τὸ α-νιγμα τὸ yπὸ τῆς Tφιγγὸς λεγόμενον •νθρωπον εWναι†
γdνεσθαι, γὰρ τετράπουν βρέφος œντα τοῖς τέτταρσιν Xχούμενον κώλοις,
τελειούμενον δὲ δdπουν, γηρῶντα δὲ τρdτην προσλαμβάνειν βάσιν τὸ
βάκτρον. ‡ μὲν ο`ν Tφὶγw ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτtν ἔρρι[εν, ΟYδdπους
δὲ καὶ τtν βασιλεdαν παρέλαβε καὶ τtν μητέρα ἔγημεν ἀγνοῶν, καὶ
παῖδας ἐτέκνωσεν ἐw αὐτῆς }ολυνεdκη καὶ •τεοκλέα, θυγατέρας δὲ
eσμήνην καὶ Ἀντιγόνην. εYσὶ δὲ οἳ γεννηθῆναι τὰ τέκνα φασὶν ἐw
Šὐρυγανεdας αὐτῷ τῆς cπέρφαντος.
[Γ 5,9] φανέντων δὲ ’στερον τῶν λανθανόντων, eοκάστη μὲν ἐw ἀγχόνης
ἑαυτtν ἀνήρτησεν, ΟYδdπους δὲ τὰς œ[εις τυφλώσας ἐκ iηβῶν •λαύνετο,
ἀρὰς τοῖς παισὶ θέμενος, οἳ τῆς πόλεως αὐτὸν ἐκβαλλόμενον θεωροῦντες
οὐκ ἐπήμυναν. παραγενόμενος δὲ σὺν Ἀντιγόν• τῆς Ἀττικῆς εYς Κολωνόν,
ἔνθα τὸ τῶν Šὐμενdδων ἐστὶ τέμενος, καθd¥ει rκέτης, προσδεχθεὶς yπὸ
iησέως, καὶ μετ_ οὐ πολὺν χρόνον ἀπέθανεν.
[Γ 6,1] •τεοκλῆς δὲ καὶ }ολυνεdκης περὶ τῆς βασιλεdας συντdθενται πρὸς
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ἀλλήλους, καὶ αὐτοῖς δοκεῖ τὸν Vτερον παρ_ ἐνιαυτὸν •ρχειν. τινὲς μὲν
ο`ν λέγουσι πρῶτον •ρwαντα }ολυνεdκη παραδοῦναι μετ_ ἐνιαυτὸν τtν
βασιλεdαν •τεοκλεῖ, τινὲς δὲ πρῶτον •τεοκλέα •ρwαντα μt βούλεσθαι
παραδοῦναι τtν βασιλεdαν. φυγαδευθεὶς ο`ν }ολυνεdκης ἐκ iηβῶν ¢κεν
εYς Ἄργος, τόν τε ^ρμον καὶ τὸν πέπλον ἔχων. ἐβασdλευε δὲ Ἄργους
Ἄδραστος v Zαλαοῦ† καὶ τοῖς τούτου βασιλεdοις νύκτωρ προσπελά¥ει,
καὶ συνάπτει μάχην Zυδεῖ τῷ ΟYνέως φεύγοντι Καλυδῶνα. γενομένης δὲ
ἐwαdφνης βοῆς ἐπιφανεὶς Ἄδραστος διέλυσεν αὐτούς, καὶ μάντεώς τινος
yπομνησθεὶς λέγοντος αὐτῷ κάπρq καὶ λέοντι συ¥εῦwαι τὰς θυγατέρας,
ἀμφοτέρους εuλετο νυμφdους† εWχον γὰρ ἐπὶ τῶν ἀσπdδων v μὲν κάπρου
προτομtν v δὲ λέοντος. γαμεῖ δὲ lηιπύλην μὲν Zυδεὺς Ἀργεdην δὲ
}ολυνεdκης, καὶ αὐτοὺς Ἄδραστος ἀμφοτέρους εYς τὰς πατρdδας
yπέσχετο κατάwειν. καὶ πρῶτον ἐπὶ iήβας ἔσπευδε στρατεύεσθαι, καὶ
τοὺς ἀριστέας συνήθροι¥εν.
[Γ 6,2] Ἀμφιάραος δὲ v šικλέους, μάντις ®ν καὶ προειδsς ^τι δεῖ πάντας
τοὺς στρατευσαμένους χωρὶς Ἀδράστου τελευτῆσαι, αὐτός τε Žκνει
στρατεύεσθαι καὶ τοὺς λοιποὺς ἀπέτρεπε. }ολυνεdκης δὲ ἀφικόμενος
πρὸς “φιν τὸν Ἀλέκτορος •wdου μαθεῖν πῶς ˆν Ἀμφιάραος ἀναγκασθεdη
στρατεύεσθαι† v δὲ εWπεν εY λάβοι τὸν ^ρμον •ριφύλη. Ἀμφιάραος μὲν
ο`ν ἀπεῖπεν •ριφύλ• παρὰ }ολυνεdκους δῶρα λαμβάνειν, }ολυνεdκης δὲ
δοὺς αὐτm τὸν ^ρμον •wdου τὸν Ἀμφιάραον πεῖσαι στρατεύειν. ¤ν γὰρ ἐπὶ
ταύτ•† γενομένης γὰρ αὐτῆσπρὸς Ἄδραστον, διαλυσάμενος Žμοσε, περὶ
Uν <ˆν> Ἀδράστq διαφέρηται, διακρdνειν •ριφύλ• συγχωρῆσαι. ^τε ο`ν
ἐπὶ iήβας ἔδει στρατεύειν, Ἀδράστου μὲν παρακαλοῦντος Ἀμφιαράου δὲ
ἀποτρέποντος, •ριφύλη τὸν ^ρμον λαβοῦσα ἔπεισεν αὐτὸν σὺν Ἀδράστq
στρατεύειν. Ἀμφιάραος δὲ ἀνάγκην ἔχων στρατεύεσθαι τοῖς παισὶν
ἐντολὰς ἔδωκε τελειωθεῖσι τήν τε μητέρα κτεdνειν καὶ ἐπὶ iήβας
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στρατεύειν.
[Γ 6,3] Ἄδραστος δὲ συναθροdσας <στρατὸν> σὺν ‡γεμόσιν ἑπτὰ
πολεμεῖν ἔσπευδε iήβας. οr δὲ ‡γεμόνες ¤σαν οuδε† Ἄδραστος Zαλαοῦ,
Ἀμφιάραος šικλέους, Καπανεὺς •ππονόου, •ππομέδων Ἀριστομάχου, οr
δὲ λέγουσι Zαλαοῦ. ο\τοι μὲν ἐw Ἄργους, }ολυνεdκης <δὲ> ΟYδdποδος ἐκ
iηβῶν, Zυδεὺς ΟYνέως ΑYτωλός, }αρθενοπαῖος jελανdωνος Ἀρκάς. τινὲς
δὲ Zυδέα μὲν καὶ }ολυνεdκην οὐ καταριθμοῦσι, συγκαταλέγουσι δὲ τοῖς
ἑπτὰ •τέοκλον €φιος καὶ jηκιστέα.
[Γ 6,4] παραγενόμενοι δὲ εYς ‘εμέαν, ¢ς ἐβασdλευε ‹υκοῦργος, ἐ¥ήτουν
’δωρ. καὶ αὐτοῖς ‡γήσατο τῆς ἐπὶ κρήνην vδοῦ c[ιπύλη, νήπιον παῖδα
[œντα] šφέλτην ἀπολιποῦσα, •ν ἔτρεφεν Šὐρυδdκης œντα καὶ ‹υκούργου.
αYσθόμεναι γὰρ αr ‹ήμνιαι ’στερον iόαντα σεσωσμένον ἐκεῖνον μὲν
ἔκτειναν, τtν δὲ c[ιπύλην ἀπημπόλησαν† διὸ πραθεῖσα ἐλάτρευε παρὰ
‹υκούργq. δεικνυούσης δὲ τtν κρήνην, v παῖς ἀπολειφθεὶς yπὸ
δράκοντος διαφθεdρεται. τὸν μὲν ο`ν δράκοντα ἐπιφανέντες οr μετὰ
Ἀδράστου κτεdνουσι, τὸν δὲ παῖδα θάπτουσιν. Ἀμφιάραος δὲ ε°πεν
ἐκεdνοις τὸ σημεῖον τὰ μέλλοντα προμαντεύεσθαι† τὸν δὲ παῖδα
Ἀρχέμορον ἐκάλεσαν. οr δὲ ἔθεσαν ἐπ_ αὐτῷ τὸν τῶν ‘εμέων ἀγῶνα, καὶ
uππq μὲν ἐνdκησεν Ἄδραστος, σταδdq δὲ •τέοκλος, πυγμm Zυδεύς,
pλματι καὶ δdσκq Ἀμφιάραος, ἀκοντdq ‹αόδοκος, πάλ• }ολυνεdκης, τόwq
}αρθενοπαῖος.
[Γ 6,5] ‚ς δὲ ¤λθον εYς τὸν Κιθαιρῶνα, πέμπουσι Zυδέα προεροῦντα
•τεοκλεῖ τῆς βασιλεdας παραχωρεῖν }ολυνεdκει, καθὰ συνέθεντο. μt
προσέχοντος δὲ •τεοκλέους, διάπειραν τῶν iηβαdων Zυδεὺς ποιούμενος,
καθ_ Vνα προκαλούμενος πάντων περιεγένετο. οr δὲ πεντήκοντα •νδρας
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vπλdσαντες ἀπιόντα ἐνήδρευσαν αὐτόν† πάντας δὲ αὐτοὺς χωρὶς
jαdονος ἀπέκτεινε, κ•πειτα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ¤λθεν.
[Γ 6,6] Ἀργεῖοι δὲ καθοπλισθέντες προσ¨εσαν τοῖς τεdχεσι, καὶ πυλῶν
ἑπτὰ οὐσῶν Ἄδραστος μὲν παρὰ τὰς ´μολωdδας πύλας ἔστη, Καπανεὺς
δὲ παρὰ τὰς bγυγdας, Ἀμφιάραος δὲ παρὰ τὰς }ροιτdδας, •ππομέδων δὲ
παρὰ τὰς šγκα˜δας, }ολυνεdκης δὲ παρὰ τὰς c[dστας, }αρθενοπαῖος
<δὲ> παρὰ τὰς ‰λέκτρας, Zυδεὺς δὲ παρὰ τὰς Κρηνdδας. καθώπλισε δὲ
καὶ •τεοκλῆς iηβαdους, καὶ καταστήσας ‡γεμόνας -σους -σοις ἔταwε, καὶ
πῶς ˆν περιγένοιντο τῶν πολεμdων ἐμαντεύετο.
[Γ 6,7] ¤ν δὲ παρὰ iηβαdοις μάντις Zειρεσdας Šὐήρους καὶ •αρικλοῦς
νύμφης, ἀπὸ γένους Οὐδαdου τοῦ Tπαρτοῦ, γενόμενος τυφλὸς τὰς
vράσεις. ο\ περὶ τῆς πηρώσεως καὶ τῆς μαντικῆς λέγονται λόγοι
διάφοροι. •λλοι μὲν γὰρ αὐτὸν yπὸ θεῶν φασι τυφλωθῆναι, ^τι τοῖς
ἀνθρώποις | κρύπτειν Ÿθελον ἐμήνυε, kερεκύδης δὲ yπὸ Ἀθηνaς αὐτὸν
τυφλωθῆναι† ο`σαν γὰρ τtν •αρικλs προσφιλῆ τm Ἀθηνaγυμνtν ἐπὶ
πάντα Yδεῖν, τtν δὲ ταῖς χερσὶ τοὺς Xφθαλμοὺς αὐτοῦ καταλαβομένην
πηρὸν ποιῆσαι, •αρικλοῦς δὲ δεομένης ἀποκαταστῆσαι πάλιν τὰς
vράσεις, μt δυναμένην τοῦτο ποιῆσαι, τὰς ἀκοὰς διακαθάρασαν πaσαν
Xρνdθων φωνtν ποιῆσαι συνεῖναι, καὶ σκῆπτρον αὐτῷ δωρήσασθαι
κράνειον, • φέρων vμοdως τοῖς βλέπουσιν ἐβάδι¥εν. ™σdοδος δέ φησιν
^τι θεασάμενος περὶ Κυλλήνην œφεις συνουσιά¥οντας καὶ τούτους
τρώσας ἐγένετο ἐw ἀνδρὸς γυνή, πάλιν δὲ τοὺς αὐτοὺς œφεις
παρατηρήσας συνουσιά¥οντας ἐγένετο ἀνήρ. διόπερ {ρα καὶ ƒεὺς
ἀμφισβητοῦντες πότερον τὰς γυναῖκας ¡ τοὺς •νδρας ¦δεσθαι μaλλον ἐν
ταῖς συνουσdαις συμβαdνοι, τοῦτον ἀνέκριναν. v δὲ ἔφη δέκα μοιρῶν περὶ
τὰς συνουσdας οὐσῶν τtν μὲν μdαν •νδρας ¦δεσθαι, τὰς δὲ ἐννέα
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γυναῖκας. ^θεν {ρα μὲν αὐτὸν ἐτύφλωσε, ƒεὺς δὲ τtν μαντικtν αὐτῷ
ἔδωκεν.
[τὸ yπὸ
Zειρεσdου λεχθὲν πρὸς ldα καὶ {ραν†
ο-ην μὲν
μοῖραν δέκα μοιρῶν τέρπεται ἀνήρ,
τὰς δὲ δέκ_
ἐμπdπλησι γυνt τέρπουσα νόημα.]
ἐγένετο δὲ καὶ πολυχρόνιος.
ο\τος ο\ν iηβαdοις μαντευομένοις εWπε νικήσειν, ἐὰν jενοικεὺς v
Κρέοντος Ἄρει σφάγιον αyτὸν ἐπιδῷ. τοῦτο ἀκούσας jενοικεὺς v
Κρέοντος ἑαυτὸν πρὸ τῶν πυλῶν ἔσφαwε. μάχης δὲ γενομένης οr
Καδμεῖοι μέχρι τῶν τειχῶν συνεδιώχθησαν, καὶ Καπανεὺς fρπάσας
κλdμακα ἐπὶ τὰ τεdχη δι_ αὐτῆς ἀν¨ει, καὶ ƒεὺς αὐτὸν κεραυνοῖ.
[Γ 6,8] τούτου δὲ γενομένου τροπt τῶν Ἀργεdων γdνεται. ‚ς δὲ
ἀπώλλυντο πολλοd, δόwαν ἑκατέροις τοῖς στρατεύμασιν •τεοκλῆς καὶ
}ολυνεdκης περὶ τῆς βασιλεdας μονομαχοῦσι, καὶ κτεdνουσιν ἀλλήλους.
καρτερaς δὲ πάλιν γενομένης μάχης οr Ἀστακοῦ παῖδες •ρdστευσαν†
€σμαρος μὲν γὰρ •ππομέδοντα ἀπέκτεινε, ‹εάδης δὲ •τέοκλον,
Ἀμφdδικος δὲ }αρθενοπαῖον. ‚ς δὲ Šὐριπdδης φησd, }αρθενοπαῖον v
}οσειδῶνος παῖς }ερικλύμενος ἀπέκτεινε. jελάνιππος δὲ v λοιπὸς τῶν
Ἀστακοῦ παdδων εYς τtν γαστέρα Zυδέα τιτρώσκει. ‡μιθνῆτος δὲ αὐτοῦ
κειμένου παρὰ lιὸς αYτησαμένη Ἀθηνa φάρμακον Ÿνεγκε, δι_ ο\ ποιεῖν
ἔμελλεν ἀθάνατον αὐτόν. Ἀμφιάραος δὲ αYσθόμενος τοῦτο, μισῶν Zυδέα
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^τι παρὰ τtν ἐκεdνου γνώμην εYς iήβας ἔπεισε τοὺς Ἀργεdους
στρατεύεσθαι, τtν jελανdππου κεφαλtν ἀποτεμsν ἔδωκεν αὐτῷ
[ τιτρωσκόμενος δὲ Zυδεὺς ἔκτεινεν αὐτόν]. v δὲ διελsν τὸν ἐγκέφαλον
ἐwερρόφησεν. ‚ς δὲ εWδεν Ἀθηνa, μυσαχθεῖσα τtν εὐεργεσdαν ἐπέσχε τε
καὶ ἐφθόνησεν. Ἀμφιαράq δὲ φεύγοντι παρὰ ποταμὸν eσμηνόν, πρὶν yπὸ
}ερικλυμένου τὰ νῶτα τρωθm, ƒεὺς κεραυνὸν βαλsν τtν γῆν διέστησεν. v
δὲ σὺν τῷ pρματι καὶ τῷ ‡νιόχq Βάτωνι, ‚ς δὲ ἔνιοι •λάτωνι, ἐκρύφθη,
καὶ ƒεὺς ἀθάνατον αὐτὸν ἐποdησεν. Ἄδραστον δὲ μόνον uππος διέσωσεν
Ἀρεdων† τοῦτον ἐκ }οσειδῶνος ἐγέννησε lημήτηρ εYκασθεῖσα ἐρινύι κατὰ
τtν συνουσdαν.
[Γ 7,1] Κρέων δὲ τtν iηβαdων βασιλεdαν παραλαβsν τοὺς τῶν Ἀργεdων
νεκροὺς ἔρρι[εν ἀτάφους, καὶ κηρύwας μηδένα θάπτειν φύλακας
κατέστησεν. Ἀντιγόνη δέ, μdα τῶν ΟYδdποδος θυγατέρων, κρύφα τὸ
}ολυνεdκους σῶμα κλέ[ασα ἔθα[ε, καὶ φωραθεῖσα yπὸ Κρέοντος αὐτοῦ
τῷ τάφq ¥ῶσα ἐνεκρύφθη. Ἄδραστος δὲ εYς Ἀθήνας ἀφικόμενος ἐπὶ τὸν
ἐλέου βωμὸν κατέφυγε, καὶ rκετηρdαν θεὶς •wdου θάπτειν τοὺς νεκρούς. οr
δὲ Ἀθηναῖοι μετὰ iησέως στρατεύσαντες αrροῦσι iήβας καὶ τοὺς
νεκροὺς τοῖς οYκεdοις διδόασι θά[αι. τῆς Καπανέως δὲ καιομένης πυρaς,
Šὐάδνη, ‡ Καπανέως μὲν γυνt θυγάτηρ δὲ €φιος, ἑαυτtν ἐμβαλοῦσα
συγκατεκαdετο.
[Γ 7,2] μετὰ δὲ ἔτη δέκα οr τῶν ἀπολομένων παῖδες, κληθέντες ἐπdγονοι,
στρατεύειν ἐπὶ iήβας προ•ροῦντο, τὸν τῶν πατέρων θάνατον
τιμωρήσασθαι βουλόμενοι. καὶ μαντευομένοις αὐτοῖς v θεὸς ἐθέσπισε
νdκην Ἀλκμαdωνος ‡γουμένου. v μὲν ο`ν Ἀλκμαdων ‡γεῖσθαι τῆς
στρατεdας οὐ βουλόμενος πρὶν τdσασθαι τtν μητέρα, ^μως στρατεύεται†
λαβοῦσα γὰρ •ριφύλη παρὰ iερσάνδρου τοῦ }ολυνεdκους τὸν πέπλον
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συνέπεισε καὶ τοὺς παῖδας στρατεύεσθαι. οr δὲ ‡γεμόνα Ἀλκμαdωνα
ἑλόμενοι iήβας ἐπολέμουν. ¤σαν δὲ οr στρατευόμενοι οuδε† Ἀλκμαdων καὶ
Ἀμφdλοχος Ἀμφιαράου, ΑYγιαλεὺς Ἀδράστου, lιομήδης Zυδέως,
}ρόμαχος }αρθενοπαdου, Tθένελος Καπανέως, iέρσανδρος }ολυνεdκους,
Šὐρύαλος jηκιστέως.
[Γ 7,3] ο\τοι πρῶτον μὲν πορθοῦσι τὰς πέριw κώμας, ἔπειτα τῶν
iηβαdων ἐπελθόντων ‹αοδάμαντος τοῦ •τεοκλέους ‡γουμένου γενναdως
μάχονται. καὶ ‹αοδάμας μὲν ΑYγιαλέα κτεdνει, ‹αοδάμαντα δὲ Ἀλκμαdων.
καὶ μετὰ τὸν τούτου θάνατον iηβαῖοι συμφεύγουσιν εYς τὰ τεdχη.
Zειρεσdου δὲ εYπόντος αὐτοῖς πρὸς μὲν Ἀργεdους κήρυκα περὶ διαλύσεως
ἀποστέλλειν, αὐτοὺς δὲ φεύγειν, πρὸς μὲν τοὺς πολεμdους κήρυκα
πέμπουσιν, αὐτοὶ δὲ ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὰς ἀπήνας τέκνα καὶ γυναῖκας
ἐκ τῆς πόλεως ἔφευγον. νύκτωρ δὲ ἐπὶ τtν λεγομένην Zιλφοῦσσαν κρήνην
παραγενομένων αὐτῶν, Zειρεσdας ἀπὸ ταύτης πιsν αὐτοῦ τὸν βdον
κατέστρε[ε. iηβαῖοι δὲ ἐπὶ πολὺ διελθόντες πόλιν zστιαdαν κτdσαντες
κατᾐκησαν.
[Γ 7,4] Ἀργεῖοι δὲ ’στερον τὸν δρασμὸν τῶν iηβαdων μαθόντες εYσdασιν
εYς τtν πόλιν, καὶ συναθροd¥ουσι τtν λεdαν, καὶ καθαιροῦσι τὰ τεdχη. τῆς
δὲ λεdας μέρος εYς lελφοὺς πέμπουσιν Ἀπόλλωνι καὶ τtν Zειρεσdου
θυγατέρα jαντώ† η¬wαντο γὰρ αὐτῷ iήβας ἑλόντες τὸ κάλλιστον τῶν
λαφύρων ἀναθήσειν.
[Γ 7,5] μετὰ δὲ τtν iηβῶν pλωσιν αYσθόμενος Ἀλκμαdων καὶ ἐπ_ αὐτῷ
δῶρα εYληφυῖαν •ριφύλην τtν μητέρα μaλλον •γανάκτησε, καὶ
χρήσαντος Ἀπόλλωνος αὐτῷ τtν μητέρα ἀπέκτεινεν. ἔνιοι μὲν λέγουσι
σὺν Ἀμφιλόχq τῷ ἀδελφῷ κτεῖναι τtν •ριφύλην, ἔνιοι δὲ ^τι μόνος.
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Ἀλκμαdωνα δὲ μετῆλθεν ἐρινὺς τοῦ μητρᾐου φόνου, καὶ μεμηνsς πρῶτον
μὲν εYς Ἀρκαδdαν πρὸς šικλέα παραγdνεται, ἐκεῖθεν δὲ εYς –ωφῖδα πρὸς
kηγέα. καθαρθεὶς δὲ yπ_ αὐτοῦ Ἀρσινόην γαμεῖ τtν τούτου θυγατέρα, καὶ
τόν τε ^ρμον καὶ τὸν πέπλον ἔδωκε ταύτ•. γενομένης δὲ ’στερον τῆς γῆς
δι_ αὐτὸν ἀφόρου, χρήσαντος αὐτῷ τοῦ θεοῦ πρὸς Ἀχελῷον ἀπιέναι καὶ
παρ_ ἐκεῖνον παλινδικdαν λαμβάνειν, τὸ μὲν πρῶτον πρὸς ΟYνέα
παραγdνεται εYς Καλυδῶνα καὶ wενd¥εται παρ_ αὐτῷ, ἔπειτα ἀφικόμενος
εYς iεσπρωτοὺς τῆς χώρας ἀπελαύνεται. τελευταῖον δὲ ἐπὶ τὰς Ἀχελᾐου
πηγὰς παραγενόμενος καθαdρεταd τε yπ_ αὐτοῦ καὶ τtν ἐκεdνου θυγατέρα
Καλλιρρόην λαμβάνει, καὶ •ν Ἀχελῷος προσέχωσε τόπον κτdσας
κατᾐκησε. Καλλιρρόης δὲ ’στερον τόν τε ^ρμον καὶ τὸν πέπλον
ἐπιθυμούσης λαβεῖν, καὶ λεγούσης οὐ συνοικήσειν αὐτῷ εY μt λάβοι
ταῦτα, παραγενόμενος εYς –ωφῖδα Ἀλκμαdων kηγεῖ λέγει τεθεσπdσθαι
τῆς μανdας ἀπαλλαγtν ἑαυτῷ, τὸν ^ρμον ^ταν εYς lελφοὺς κομdσας
ἀναθm καὶ τὸν πέπλον. v δὲ πιστεύσας δdδωσι μηνύσαντος δὲ
θεράποντος ^τι Καλλιρρό• ταῦτα λαβsν ἐκόμι¥εν, ἐνεδρευθεὶς yπὸ τῶν
kηγέως παdδων ἐπιτάwαντος τοῦ kηγέως ἀναιρεῖται. Ἀρσινόην δὲ
μεμφομένην οr τοῦ kηγέως παῖδες ἐμβιβάσαντες εYς λάρνακα κομd¥ουσιν
εYς Zεγέαν καὶ διδόασι δούλην Ἀγαπήνορι, κατα[ευσάμενοι αὐτῆς τὸν
Ἀλκμαdωνος φόνον.
[Γ 7,6] Καλλιρρόη δὲ τtν Ἀλκμαdωνος ἀπώλειαν μαθοῦσα, πλησιά¥οντος
αὐτm τοῦ lιός, αYτεῖται τοὺς γεγεννημένους παῖδας ἐw Ἀλκμαdωνος αὐτm
γενέσθαι τελεdους, uνα τὸν τοῦ πατρὸς τdσωνται φόνον. γενόμενοι δὲ
ἐwαdφνης οr παῖδες τέλειοι ἐπὶ τtν ἐκδικdαν τοῦ πατρὸς ἐw¨εσαν. κατὰ
τὸν αὐτὸν δὲ καιρὸν οu τε kηγέως παῖδες }ρόνοος καὶ Ἀγήνωρ, εYς
lελφοὺς κομd¥οντες ἀναθεῖναι τὸν ^ρμον καὶ τὸν πέπλον, καταλύουσι
πρὸς Ἀγαπήνορα, καὶ οr τοῦ Ἀλκμαdωνος παῖδες Ἀμφότερός τε καὶ
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Ἀκαρνάν† καὶ ἀνελόντες τοὺς τοῦ πατρὸς φονέας, παραγενόμενοd τε εYς
–ωφῖδα καὶ παρελθόντες εYς τὰ βασdλεια τόν τε kηγέα καὶ τtν γυναῖκα
αὐτοῦ κτεdνουσι. διωχθέντες δὲ •χρι Zεγέας ἐπιβοηθησάντων Zεγεατῶν
καd τινων Ἀργεdων ἐσώθησαν, εYς φυγtν τῶν –ωφιδdων τραπέντων.
[Γ 7,7] δηλώσαντες δὲ τm μητρὶ ταῦτα, τόν τε ^ρμον καὶ τὸν πέπλον
ἐλθόντες εYς lελφοὺς ἀνέθεντο κατὰ πρόσταwιν Ἀχελᾐου. πορευθέντες
δὲ εYς τtν Ἤπειρον συναθροd¥ουσιν οYκήτορας καὶ κτd¥ουσιν
Ἀκαρνανdαν.
Šὐριπdδης δέ φησιν Ἀλκμαdωνα κατὰ τὸν τῆς μανdας χρόνον ἐκ jαντοῦς
Zειρεσdου παῖδας δύο γεννῆσαι, Ἀμφdλοχον καὶ θυγατέρα Zισιφόνην,
κομdσαντα δὲ εYς Κόρινθον τὰ βρέφη δοῦναι τρέφειν Κορινθdων βασιλεῖ
Κρέοντι, καὶ τtν μὲν Zισιφόνην διενεγκοῦσαν εὐμορφdn yπὸ τῆς Κρέοντος
γυναικὸς ἀπεμποληθῆναι, δεδοικυdας μt Κρέων αὐτtν γαμετtν
ποιήσηται. τὸν δὲ Ἀλκμαdωνα ἀγοράσαντα ταύτην ἔχειν οὐκ εYδότα τtν
ἑαυτοῦ θυγατέρα θεράπαιναν, παραγενόμενον δὲ εYς Κόρινθον ἐπὶ τtν
τῶν τέκνων ἀπαdτησιν καὶ τὸν υrὸν κομdσασθαι. καὶ Ἀμφdλοχος κατὰ
χρησμοὺς Ἀπόλλωνος Ἀμφιλοχικὸν Ἄργος ·κισεν.
[Γ 8,1] ἐπανάγωμεν δὲ νῦν πάλιν ἐπὶ τὸν }ελασγόν, •ν Ἀκουσdλαος μὲν
lιὸς λέγει καὶ ‘ιόβης, καθάπερ yπέθεμεν, ™σdοδος δὲ αὐτόχθονα. τούτου
καὶ τῆς bκεανοῦ θυγατρὸς jελιβοdας, ¡ καθάπερ •λλοι λέγουσι νύμφης
Κυλλήνης, παῖς ‹υκάων ἐγένετο, •ς βασιλεύων Ἀρκάδων ἐκ πολλῶν
γυναικῶν πεντήκοντα παῖδας ἐγέννησε† jελαινέα iεσπρωτὸν ²λικα
‘ύκτιμον }ευκέτιον, Καύκωνα jηκιστέα ´πλέα jακαρέα jάκεδνον,
ρον }όλιχον Ἀκόντην Šὐαdμονα Ἀγκύορα, Ἀρχεβάτην Καρτέρωνα
ΑYγαdωνα }άλλαντα Š¬μονα, Κάνηθον }ρόθοον ‹dνον Κορέθοντα
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jαdναλον, Zηλεβόαν kύσιον kάσσον kθῖον ‹ύκιον, ”λdφηρον Γενέτορα
Βουκολdωνα Tωκλέα kινέα, Šὐμήτην ”ρπαλέα }ορθέα }λάτωνα Αuμονα,
Κύναιθον ‹έοντα ”ρπάλυκον ™ραιέα Zιτάναν, jαντινέα Κλεdτορα
Tτύμφαλον šρχομενόν . . . ο\τοι πάντας ἀνθρώπους yπερέβαλλον
yπερηφανdn καὶ ἀσεβεdn. ƒεὺς δὲ αὐτῶν βουλόμενος τtν ἀσέβειαν
πειρaσαι εYκασθεὶς ἀνδρὶ χερνήτ• παραγdνεται. οr δὲ αὐτὸν ἐπὶ wένια
καλέσαντες, σφάwαντες Vνα τῶν ἐπιχωρdων παῖδα, τοῖς rεροῖς τὰ τούτου
σπλάγχνα συναναμdwαντες παρέθεσαν, συμβουλεύσαντος τοῦ
πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ jαινάλου. ƒεὺς δὲ <μυσαχθεὶς> τtν μὲν
τράπε¥αν ἀνέτρε[εν, ἔνθα νῦν Zραπε¥οῦς καλεῖται v τόπος, ‹υκάονα δὲ
καὶ τοὺς τούτου παῖδας ἐκεραύνωσε, χωρὶς τοῦ νεωτάτου ‘υκτdμου†
φθάσασα γὰρ ‡ Γῆ καὶ τῆς δεwιaς τοῦ lιὸς ἐφα[αμένη τtν Xργtν
κατέπαυσε.
[Γ 8,2] ‘υκτdμου δὲ. τtν βασιλεdαν παραλαβόντος v ἐπὶ lευκαλdωνος
κατακλυσμὸς ἐγένετο. τοῦτον ἔνιοι διὰ τtν τῶν ‹υκάονος παdδων
δυσσέβειαν εWπον γεγενῆσθαι.
Š¬μηλος δὲ καd τινες Vτεροι λέγουσι ‹υκάονι καὶ θυγατέρα Καλλιστs
γενέσθαι† ™σdοδος μὲν γὰρ αὐτtν μdαν εWναι τῶν νυμφῶν λέγει, Ἄσιος δὲ
‘υκτέως, kερεκύδης δὲ Κητέως. α’τη σύνθηρος Ἀρτέμιδος ο`σα, τtν
αὐτtν ἐκεdν• στολtν φοροῦσα, Žμοσεν αὐτm μεῖναι παρθένος. ƒεὺς δὲ
ἐρασθεὶς ἀκούσ• συνευνά¥εται, εYκασθεdς, ‚ς μὲν ἔνιοι λέγουσιν,
Ἀρτέμιδι, ‚ς δὲ ἔνιοι, Ἀπόλλωνι. βουλόμενος δὲ {ραν λαθεῖν εYς •ρκτον
μετεμόρφωσεν αὐτήν. {ρα δὲ ἔπεισεν Ἄρτεμιν ‚ς •γριον θηρdον
κατατοwεῦσαι. εYσὶ δὲ οr λέγοντες ‚ς Ἄρτεμις αὐτtν κατετόwευσεν ^τι
τtν παρθενdαν οὐκ ἐφύλαwεν. ἀπολομένης δὲ Καλλιστοῦς ƒεὺς τὸ βρέφος
fρπάσας ἐν Ἀρκαδdn δdδωσιν ἀνατρέφειν jαdn, προσαγορεύσας Ἀρκάδα†
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τtν δὲ Καλλιστs καταστερdσας ἐκάλεσεν •ρκτον.
[Γ 9,1] Ἀρκάδος δὲ καὶ ‹εανεdρας τῆς Ἀμύκλου ¡ jεγανεdρας τῆς
Κρόκωνος, ‚ς δὲ Š¬μηλος λέγει, νύμφης •ρυσοπελεdας, ἐγένοντο παῖδες
Ἔλατος καὶ Ἀφεdδας. ο\τοι τtν γῆν ἐμερdσαντο, τὸ δὲ πaν κράτος εWχεν
Ἔλατος, •ς ἐκ ‹αοδdκης τῆς Κινύρου Tτύμφαλον καὶ }ερέα τεκνοῖ,
Ἀφεdδας δὲ Ἀλεὸν καὶ Tθενέβοιαν, „ν γαμεῖ }ροῖτος. Ἀλεοῦ δὲ καὶ
‘εαdρας τῆς }ερέως θυγάτηρ μὲν Α¬γη, υrοὶ δὲ Κηφεὺς καὶ ‹υκοῦργος.
Α¬γη μὲν ο`ν yφ_ ™ρακλέους φθαρεῖσα κατέκρυ[ε τὸ βρέφος ἐν τῷ
τεμένει τῆς Ἀθηνaς, ¢ς εWχε τtν rερωσύνην. ἀκάρπου δὲ τῆς γῆς
μενούσης, καὶ μηνυόντων τῶν χρησμῶν εWναd τι ἐν τῷ τεμένει τῆς Ἀθηνaς
δυσσέβημα, φωραθεῖσα yπὸ τοῦ πατρὸς παρεδόθη ‘αυπλdq ἐπὶ θανάτq
παρ_ ο\ Zεύθρας v jυσῶν δυνάστης παραλαβsν αὐτtν ἔγημε. τὸ δὲ
βρέφος ἐκτεθὲν ἐν œρει }αρθενdq θηλtν yποσχούσης ἐλάφου Zήλεφος
ἐκλήθη, καὶ τραφεὶς yπὸ τῶν Κορύθου βουκόλων καὶ ¥ητήσας τοὺς
γονέας ¢κεν εYς lελφούς, καὶ μαθsν παρὰ τοῦ θεοῦ, παραγενόμενος εYς
jυσdαν θετὸς παῖς Zεύθραντος γdνεται† καὶ τελευτῶντος αὐτοῦ διάδοχος
τῆς δυναστεdας γdνεται.
[Γ 9,2] ‹υκούργου δὲ καὶ Κλεοφύλης ¡ Šὐρυνόμης Ἀγκαῖος καὶ Ἔποχος καὶ
Ἀμφιδάμας καὶ €ασος. Ἀμφιδάμαντος δὲ jελανdων καὶ θυγάτηρ
Ἀντιμάχη, „ν Šὐρυσθεὺς ἔγημεν. eάσου δὲ καὶ Κλυμένης τῆς jινύου
Ἀταλάντη ἐγένετο. ταύτης v πατtρ ἀρρένων παdδων ἐπιθυμῶν ἐwέθηκεν
αὐτήν, •ρκτος δὲ φοιτῶσα πολλάκις θηλtν ἐδdδου, μέχρις ο\ εyρόντες
κυνηγοὶ παρ_ ἑαυτοῖς ἀνέτρεφον. τελεdα δὲ Ἀταλάντη γενομένη παρθένον
ἑαυτtν ἐφύλαττε, καὶ θηρεύουσα ἐν ἐρημdn καθωπλισμένη διετέλει.
βιά¥εσθαι δὲ αὐτtν ἐπιχειροῦντες Κένταυροι ghοῖκός τε καὶ cλαῖος
κατατοwευθέντες yπ_ αὐτῆς ἀπέθανον. παρεγένετο δὲ μετὰ τῶν ἀριστέων
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καὶ ἐπὶ τὸν Καλυδώνιον κάπρον, καὶ ἐν τῷ ἐπὶ }ελdn τεθέντι ἀγῶνι
ἐπάλαισε }ηλεῖ καὶ ἐνdκησεν. ἀνευροῦσα δὲ ’στερον τοὺς γονέας, ‚ς v
πατtρ γαμεῖν αὐτtν ἔπειθεν ἀπιοῦσα εYς σταδιαῖον τόπον καὶ πήwασα
μέσον σκόλοπα τρdπηχυν, ἐντεῦθεν τῶν μνηστευομένων τοὺς δρόμους
προªεῖσα ἐτρόχα¥ε καθωπλισμένη† καὶ καταληφθέντι μὲν αὐτοῦ θάνατος
žφεdλετο, μt καταληφθέντι δὲ γάμος. Ÿδη δὲ πολλῶν ἀπολομένων
jελανdων αὐτῆς ἐρασθεὶς ¢κεν ἐπὶ τὸν δρόμον, χρύσεα μῆλα κομd¥ων
παρ_ Ἀφροδdτης, καὶ διωκόμενος ταῦτα ἔρριπτεν. ‡ δὲ ἀναιρουμένη τὰ
oιπτόμενα τὸν δρόμον ἐνικήθη. ἔγημεν ο`ν αὐτtν jελανdων. καd ποτε
λέγεται θηρεύοντας αὐτοὺς εYσελθεῖν εYς τὸ τέμενος lιός, κἀκεῖ
συνουσιά¥οντας εYς λέοντας ἀλλαγῆναι. ™σdοδος δὲ καd τινες Vτεροι τtν
Ἀταλάντην οὐκ eάσου ἀλλὰ Tχοινέως εWπον, Šὐριπdδης δὲ jαινάλου, καὶ
τὸν γήμαντα αὐτtν οὐ jελανdωνα ἀλλὰ •ππομένην. ἐγέννησε δὲ ἐκ
jελανdωνος Ἀταλάντη ¡ Ἄρεος }αρθενοπαῖον, •ς ἐπὶ iήβας
ἐστρατεύσατο.
[Γ 10,1] Ἄτλαντος δὲ καὶ τῆς bκεανοῦ }ληιόνης ἐγένοντο θυγατέρες ἑπτὰ
ἐν Κυλλήν• τῆς Ἀρκαδdας, αr }ληιάδες προσαγορευθεῖσαι, Ἀλκυόνη
jερόπη Κελαινs ‰λέκτρα Tτερόπη Zαϋγέτη jαῖα. τούτων Tτερόπην μὲν
ΟYνόμαος ἔγημε, Tdσυφος <δὲ> jερόπην. δυσὶ δὲ ἐμdχθη }οσειδῶν,
πρώτ• μὲν Κελαινοῖ, ἐw ¢ς ‹ύκος ἔγεντο, •ν }οσειδῶν ἐν μακάρων ·κισε
νήσοις, δευτέρn δὲ Ἀλκυόν•, „ θυγατέρα μὲν ἐτέκνωσεν Α-θουσαν τtν
Ἀπόλλωνι •λευθῆρα τεκοῦσαν, υrοὺς δὲ cριέα καὶ cπερήνορα. cριέως
μὲν ο`ν καὶ Κλονdης νύμφης ‘υκτεὺς καὶ ‹ύκος, ‘υκτέως δὲ καὶ }ολυwοῦς
Ἀντιόπη, Ἀντιόπης δὲ καὶ lιὸς ƒῆθος καὶ Ἀμφdων. ταῖς δὲ λοιπαῖς
Ἀτλαντdσι ƒεὺς συνουσιά¥ει.
[Γ 10,2] jαῖα μὲν ο`ν ‡ πρεσβυτάτη lιὶ συνελθοῦσα ἐν •ντρq τῆς
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Κυλλήνης zρμῆν τdκτει. ο\τος ἐν σπαργάνοις ἐπὶ τοῦ λdκνου κεdμενος,
ἐκδὺς εYς }ιερdαν παραγdνεται, καὶ κλέπτει βόας |ς ἔνεμεν Ἀπόλλων. uνα
δὲ μt φωραθεdη yπὸ τῶν Yχνῶν, yποδήματα τοῖς ποσὶ περιέθηκε, καὶ
κομdσας εYς }ύλον τὰς μὲν λοιπὰς εYς σπήλαιον ἀπέκρυ[ε, δύο δὲ
καταθύσας τὰς μὲν βύρσας πέτραις καθήλωσε, τῶν δὲ κρεῶν τὰ μὲν
κατηνάλωσεν ἑ[ήσας τὰ δὲ κατέκαυσε† καὶ ταχέως εYς Κυλλήνην ·χετο.
καὶ εyρdσκει πρὸ τοῦ •ντρου νεμομένην χελώνην. ταύτην ἐκκαθάρας, εYς
τὸ κύτος χορδὰς ἐντεdνας ἐw Uν ἔθυσε βοῶν καὶ ἐργασάμενος λύραν ε\ρε
καὶ πλῆκτρον. Ἀπόλλων δὲ τὰς βόας ¥ητῶν εYς }ύλον ἀφικνεῖται, καὶ
τοὺς κατοικοῦντας ἀνέκρινεν. οr δὲ Yδεῖν μὲν παῖδα ἐλαύνοντα ἔφασκον,
οὐκ ἔχειν δὲ εYπεῖν ποῖ ποτε •λάθησαν διὰ τὸ μt εyρεῖν -χνος δύνασθαι.
μαθsν δὲ ἐκ τῆς μαντικῆς τὸν κεκλοφότα πρὸς jαῖαν εYς Κυλλήνην
παραγdνεται, καὶ τὸν zρμῆν ᾐτιaτο. ‡ δὲ ἐπέδειwεν αὐτὸν ἐν τοῖς
σπαργάνοις. Ἀπόλλων δὲ αὐτὸν πρὸς ldα κομdσας τὰς βόας ἀπ¨τει. lιὸς
δὲ κελεύοντος ἀποδοῦναι •ρνεῖτο. μt πεdθων δὲ •γει τὸν Ἀπόλλωνα εYς
}ύλον καὶ τὰς βόας ἀποδdδωσιν. ἀκούσας δὲ τῆς λύρας v Ἀπόλλων
ἀντιδdδωσι τὰς βόας. zρμῆς δὲ ταύτας νέμων σύριγγα πάλιν πηwάμενος
ἐσύρι¥εν. Ἀπόλλων δὲ καὶ ταύτην βουλόμενος λαβεῖν, τtν χρυσῆν oάβδον
ἐδdδου „ν ἐκέκτητο βουκολῶν. v δὲ καὶ ταύτην λαβεῖν ἀντὶ τῆς σύριγγος
Ÿθελε καὶ τtν μαντικtν ἐπελθεῖν† καὶ δοὺς διδάσκεται τtν διὰ τῶν [ήφων
μαντικήν. ƒεὺς δὲ αὐτὸν κήρυκα ἑαυτοῦ καὶ θεῶν yποχθονdων τdθησι.
[Γ 10,3] Zαϋγέτη δὲ ἐκ lιὸς <ἐγέννησε> ‹ακεδαdμονα, ἀφ_ ο\ καὶ
‹ακεδαdμων ‡ χώρα καλεῖται. ‹ακεδαdμονος δὲ καὶ Tπάρτης τῆς Šὐρώτα,
•ς ¤ν ἀπὸ ‹έλεγος αὐτόχθονος καὶ νύμφης νηdδος Κλεοχαρεdας, Ἀμύκλας
καὶ Šὐρυδdκη, „ν ἔγημεν Ἀκρdσιος. Ἀμύκλα δὲ καὶ lιομήδης τῆς ‹απdθου
Κυνόρτης καὶ cάκινθος. τοῦτον εWναι τοῦ Ἀπόλλωνος ἐρώμενον λέγουσιν,
•ν δdσκq βαλsν •κων ἀπέκτεινε. Κυνόρτου δὲ }εριήρης, •ς γαμεῖ
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Γοργοφόνην τtν }ερσέως, καθάπερ Tτησdχορός φησι, καὶ τdκτει
Zυνδάρεων eκάριον Ἀφαρέα ‹εύκιππον. Ἀφαρέως μὲν ο`ν καὶ Ἀρήνης
τῆς ΟYβάλου ‹υγκεύς τε καὶ €δας καὶ }εῖσος† κατὰ πολλοὺς δὲ €δας ἐκ
}οσειδῶνος λέγεται. ‹υγκεὺς δὲ Xwυδερκdn διήνεγκεν, ‚ς καὶ τὰ yπὸ γῆν
θεωρεῖν. ‹ευκdππου δὲ θυγατέρες ἐγένοντο •λάειρα καὶ kοdβη† ταύτας
fρπάσαντες ἔγημαν lιόσκουροι. πρὸς δὲ ταύταις Ἀρσινόην ἐγέννησε.
ταύτ• μdγνυται Ἀπόλλων, ‡ δὲ Ἀσκληπιὸν γενν~. τινὲς δὲ Ἀσκληπιὸν οὐκ
ἐw Ἀρσινόης τῆς ‹ευκdππου λέγουσιν, ἀλλ_ ἐκ Κορωνdδος τῆς kλεγύου ἐν
iεσσαλdn. καd φασιν ἐρασθῆναι ταύτης Ἀπόλλωνα καὶ εὐθέως
συνελθεῖν† τtν δὲ παρὰ τtν τοῦ πατρὸς γνώμην [ἑλομένην] €σχυª τῷ
Καινέως ἀδελφῷ συνοικεῖν. Ἀπόλλων δὲ τὸν μὲν ἀπαγγεdλαντα κόρακα
καταρaται, •ν τέως λευκὸν œντα ἐποdησε μέλανα, αὐτtν δὲ ἀπέκτεινε.
καιομένης δὲ αὐτῆς fρπάσας τὸ βρέφος ἐκ τῆς πυρaς πρὸς •εdρωνα τὸν
Κένταυρον Ÿνεγκε, παρ_ © καὶ τtν Yατρικtν καὶ τtν κυνηγετικtν
τρεφόμενος ἐδιδάχθη. καὶ γενόμενος χειρουργικὸς καὶ τtν τέχνην
ἀσκήσας ἐπὶ πολὺ οὐ μόνον ἐκώλυέ τινας ἀποθνήσκειν, ἀλλ_ ἀνήγειρε καὶ
τοὺς ἀποθανόντας† παρὰ γὰρ Ἀθηνaς λαβsν τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν τῆς
Γοργόνος oυὲν α°μα, τῷ μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν oυέντι πρὸς φθορὰν
ἀνθρώπων ἐχρῆτο, τῷ δὲ ἐκ τῶν δεwιῶν πρὸς σωτηρdαν, καὶ διὰ τούτου
τοὺς τεθνηκότας ἀνήγειρεν. [ε\ρον δέ τινας λεγομένους ἀναστῆναι yπ_
αὐτοῦ, Καπανέα καὶ ‹υκοῦργον, ‚ς Tτησdχορός φησιν <ἐν> •ριφύλ•,
•ππόλυτον, ‚ς v τὰ ‘αυπακτικὰ συγγρά[ας λέγει, Zυνδάρεων, —ς φησι
}ανύασις, cμέναιον, ‚ς οr šρφικοὶ λέγουσι, Γλαῦκον τὸν jdνωος, ‚ς
jελησαγόρας λέγε]ι.
[Γ 10,4] ƒεὺς δὲ φοβηθεὶς μt λαβόντες •νθρωποι θεραπεdαν παρ_ αὐτοῦ
βοηθῶσιν ἀλλήλοις, ἐκεραύνωσεν αὐτόν. καὶ διὰ τοῦτο Xργισθεὶς
Ἀπόλλων κτεdνει Κύκλωπας τοὺς τὸν κεραυνὸν lιὶ κατασκευάσαντας.
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ƒεὺς δὲ ἐμέλλησε odπτειν αὐτὸν εYς Zάρταρον, δεηθεdσης δὲ ‹ητοῦς
ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀνδρὶ θητεῦσαι. v δὲ παραγενόμενος εYς kερὰς
πρὸς Ἄδμητον τὸν kέρητος τούτq λατρεύων ἐποdμαινε, καὶ τὰς θηλεdας
βόας πάσας διδυμοτόκους ἐποdησεν.
εYσὶ δὲ οr λέγοντες Ἀφαρέα μὲν καὶ ‹εύκιππον ἐκ }εριήρους γενέσθαι τοῦ
ΑYόλου, Κυνόρτου δὲ }εριήρην, τοῦ δὲ Ο-βαλον, ΟYβάλου δὲ καὶ νηdδος
νύμφης Βατεdας Zυνδάρεων •πποκόωντα eκάριον.
[Γ 10,5] •πποκόωντος μὲν ο`ν ἐγένοντο παῖδες lορυκλεὺς Tκαῖος
•ναροφόρος Šὐτεdχης Βουκόλος ‹ύκαιθος Zέβρος •ππόθοος Š¬ρυτος
•πποκορυστtς Ἀλκdνους Ἄλκων. τούτους •πποκόων ἔχων παῖδας
eκάριον καὶ Zυνδάρεων ἐwέβαλε ‹ακεδαdμονος. οr δὲ φεύγουσι πρὸς
iέστιον, καὶ συμμαχοῦσιν αὐτῷ πρὸς τοὺς vμόρους πόλεμον ἔχοντι† καὶ
γαμεῖ Zυνδάρεως iεστdου θυγατέρα ‹ήδαν. α`θις δέ, ^τε ™ρακλῆς
•πποκόωντα καὶ τοὺς τούτου παῖδας ἀπέκτεινε, κατέρχονται, καὶ
παραλαμβάνει Zυνδάρεως τtν βασιλεdαν.
[Γ 10,6] eκαρdου μὲν ο`ν καὶ }εριβοdας νύμφης νηdδος iόας lαμάσιππος
eμεύσιμος Ἀλήτης }ερdλεως, καὶ θυγάτηρ }ηνελόπη, „ν ἔγημεν
šδυσσεύς† Zυνδάρεω δὲ καὶ ‹ήδας Zιμάνδρα, „ν Ἔχεμος ἔγημε, καὶ
Κλυταιμνήστρα, „ν ἔγημεν Ἀγαμέμνων, ἔτι τε kυλονόη, „ν Ἄρτεμις
ἀθάνατον ἐποdησε.
[Γ 10,7] lιὸς δὲ ‹ήδn συνελθόντος vμοιωθέντος κύκνq, καὶ κατὰ τtν
αὐτtν νύκτα Zυνδάρεω, lιὸς μὲν ἐγεννήθη }ολυδεύκης καὶ zλένη,
Zυνδάρεω δὲ Κάστωρ <καὶ Κλυταιμνήστρα>. λέγουσι δὲ ἔνιοι ‘εμέσεως
zλένην εWναι καὶ lιός. ταύτην γὰρ τtν lιὸς φεύγουσαν συνουσdαν εYς
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χῆνα τtν μορφtν μεταβαλεῖν, vμοιωθέντα δὲ καὶ ldα κύκνq συνελθεῖν†
τtν δὲ ᾠὸν ἐκ τῆς συνουσdας ἀποτεκεῖν, τοῦτο δὲ ἐν τοῖς •λσεσιν
εyρόντα τινὰ ποιμένα ‹ήδn κομdσαντα δοῦναι, τtν δὲ καταθεμένην εYς
λάρνακα φυλάσσειν, καὶ χρόνq καθήκοντι γεννηθεῖσαν zλένην ‚ς ἐw
αyτῆς θυγατέρα τρέφειν. γενομένην δὲ αὐτtν κάλλει διαπρεπῆ iησεὺς
fρπάσας εYς Ἀφdδνας ἐκόμισε. }ολυδεύκης δὲ καὶ Κάστωρ
ἐπιστρατεύσαντες, ἐν ]ιδου iησέως œντος, αrροῦσι τtν πόλιν καὶ τtν
zλένην λαμβάνουσι, καὶ τtν iησέως μητέρα Α-θραν •γουσιν αYχμάλωτον.
[Γ 10,8] παρεγένοντο δὲ εYς Tπάρτην ἐπὶ τὸν zλένης γάμον οr
βασιλεύοντες zλλάδος. ¤σαν δὲ οr μνηστευόμενοι οuδε† šδυσσεὺς
‹αέρτου, lιομήδης Zυδέως, Ἀντdλοχος ‘έστορος, Ἀγαπήνωρ Ἀγκαdου,
Tθένελος Καπανέως, Ἀμφdμαχος Κτεάτου, iάλπιος Šὐρύτου, jέγης
kυλέως, Ἀμφdλοχος Ἀμφιαράου, jενεσθεὺς }ετεώ, Tχεδdος <καὶ>
•πdστροφος <eφdτου>, }ολύwενος Ἀγασθένους, }ηνέλεως
<•ππαλκdμου>, ‹ήιτος <Ἀλέκτορος>, Α-ας šιλέως, Ἀσκάλαφος καὶ
eάλμενος Ἄρεος, •λεφήνωρ •αλκώδοντος, Š¬μηλος Ἀδμήτου,
}ολυποdτης }ειρdθου, ‹εοντεὺς Κορώνου, }οδαλεdριος καὶ jαχάων
Ἀσκληπιοῦ, kιλοκτήτης }οdαντος, Šὐρύπυλος Šὐαdμονος, }ρωτεσdλαος
Œφdκλου, jενέλαος Ἀτρέως, Α-ας καὶ Zεῦκρος Zελαμῶνος, }άτροκλος
jενοιτdου.
[Γ 10,9] τούτων vρῶν τὸ πλῆθος Zυνδάρεως ἐδεδοdκει μt
<προ>κριθέντος ἑνὸς στασιάσωσιν οr λοιποd. yποσχομένου δὲ
šδυσσέως, ἐὰν συλλάβηται πρὸς τὸν }ηνελόπης αὐτῷ γάμον,
yποθήσεσθαι τρόπον τινὰ δι_ ο\ μηδεμdα γενήσεται στάσις, ‚ς yπέσχετο
αὐτῷ συλλή[εσθαι v Zυνδάρεως, πάντας εWπεν ἐwορκdσαι τοὺς
μνηστῆρας βοηθήσειν, ἐὰν v προκριθεὶς νυμφdος yπὸ •λλου τινὸς
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ἀδικῆται περὶ τὸν γάμον. ἀκούσας δὲ τοῦτο Zυνδάρεως τοὺς μνηστῆρας
ἐwορκd¥ει, καὶ jενέλαον μὲν αὐτὸς αrρεῖται νυμφdον, šδυσσεῖ δὲ παρὰ
eκαρdου μνηστεύεται }ηνελόπην.
[Γ 11,1] jενέλαος μὲν ο`ν ἐw zλένης zρμιόνην ἐγέννησε καὶ κατά τινας
‘ικόστρατον, ἐκ δούλης <δὲ> }ιερdδος, γένος ΑYτωλdδος, ¡ καθάπερ
Ἀκουσdλαός φησι Zηρηdδος, jεγαπένθη, ἐκ Κνωσσdας δὲ νύμφης κατὰ
Š¬μηλον ³ενόδαμον.
[Γ 11,2] τῶν δὲ ἐκ ‹ήδας γενομένων παdδων Κάστωρ μὲν Ÿσκει τὰ κατὰ
πόλεμον, }ολυδεύκης δὲ πυγμήν, καὶ διὰ τtν ἀνδρεdαν ἐκλήθησαν
ἀμφότεροι lιόσκουροι. βουλόμενοι δὲ γῆμαι τὰς ‹ευκdππου θυγατέρας ἐκ
jεσσήνης fρπάσαντες ἔγημαν† καὶ γdνεται μὲν }ολυδεύκους καὶ kοdβης
jνησdλεως, Κάστορος δὲ καὶ •λαεdρας Ἀνώγων. ἐλάσαντες δὲ ἐκ τῆς
Ἀρκαδdας βοῶν λεdαν μετὰ τῶν Ἀφαρέως παdδων €δα καὶ ‹υγκέως,
ἐπιτρέπουσιν €δn διελεῖν† v δὲ τεμsν βοῦν εYς μέρη τέσσαρα, τοῦ
πρώτου καταφαγόντος εWπε τῆς λεdας τὸ ¦μισυ ἔσεσθαι, καὶ τοῦ
δευτέρου τὸ λοιπόν. καὶ φθάσας κατηνάλωσε τὸ μέρος τὸ -διον πρῶτος
€δας, καὶ τὸ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ μετ_ ἐκεdνου τtν λεdαν εYς jεσσήνην
Ÿλασε. στρατεύσαντες δὲ ἐπὶ jεσσήνην οr lιόσκουροι τήν τε λεdαν
ἐκεdνην καὶ πολλtν •λλην συνελαύνουσι. καὶ τὸν €δαν ἐλόχων καὶ τὸν
‹υγκέα. ‹υγκεὺς δὲ Yδsν Κάστορα ἐμήνυσεν €δn, κἀκεῖνος αὐτὸν κτεdνει.
}ολυδεύκης δὲ ἐδdωwεν αὐτούς, καὶ τὸν μὲν ‹υγκέα κτεdνει τὸ δόρυ
προέμενος, τὸν δὲ €δαν διώκων, βληθεὶς yπ_ ἐκεdνου πέτρn κατὰ τῆς
κεφαλῆς, πdπτει σκοτωθεdς. καὶ ƒεὺς €δαν κεραυνοῖ, }ολυδεύκην δὲ εYς
οὐρανὸν ἀνάγει. μt δεχομένου δὲ }ολυδεύκους τtν ἀθανασdαν œντος
νεκροῦ Κάστορος, ƒεὺς ἀμφοτέροις παρ_ ‡μέραν καὶ ἐν θεοῖς εWναι καὶ ἐν
θνητοῖς ἔδωκε. μεταστάντων δὲ εYς θεοὺς τῶν lιοσκούρων, Zυνδάρεως
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μεταπεμ[άμενος jενέλαον εYς Tπάρτην τούτq τtν βασιλεdαν
παρέδωκεν.
[Γ 12,1] ‰λέκτρας δὲ τῆς Ἄτλαντος καὶ lιὸς eασdων καὶ lάρδανος
ἐγένοντο. eασdων μὲν ο`ν ἐρασθεὶς lήμητρος καὶ θέλων καταισχῦναι τtν
θεὸν κεραυνοῦται, lάρδανος δὲ ἐπὶ τῷ θανάτq τοῦ ἀδελφοῦ
λυπούμενος, Tαμοθρ¯κην ἀπολιπsν εYς τtν ἀντdπερα Ÿπειρον ¤λθε.
ταύτης δὲ ἐβασdλευε Zεῦκρος ποταμοῦ Tκαμάνδρου καὶ νύμφης eδαdας†
ἀφ_ ο\ καὶ οr τtν χώραν νεμόμενοι Zεῦκροι προσηγορεύοντο. yποδεχθεὶς
δὲ yπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ λαβsν μέρος τῆς γῆς καὶ τtν ἐκεdνου θυγατέρα
Βάτειαν, lάρδανον ἔκτισε πόλιν† τελευτήσαντος δὲ Zεύκρου τtν χώραν
pπασαν lαρδανdαν ἐκάλεσε.
[Γ 12,2] γενομένων δὲ αὐτῷ παdδων €λου καὶ •ριχθονdου, “λος μὲν •παις
ἀπέθανεν, •ριχθόνιος δὲ διαδεwάμενος τtν βασιλεdαν, γήμας Ἀστυόχην
τtν Tιμόεντος, τεκνοῖ Zρῶα. ο\τος παραλαβsν τtν βασιλεdαν τtν μὲν
χώραν ἀφ_ ἑαυτοῦ Zροdαν ἐκάλεσε, καὶ γήμας Καλλιρρόην τtν
Tκαμάνδρου γενν~ θυγατέρα μὲν Κλεοπάτραν, παῖδας δὲ “λον καὶ
Ἀσσάρακον καὶ Γανυμήδην. τοῦτον μὲν ο`ν διὰ κάλλος ἀναρπάσας ƒεὺς
δι_ ἀετοῦ θεῶν οYνοχόον ἐν οὐρανῷ κατέστησεν† Ἀσσαράκου δὲ καὶ
•ερομνήμης τῆς Tιμόεντος Κάπυς, τοῦ δὲ καὶ iεμdστης τῆς €λου Ἀγχdσης,
© δι_ ἐρωτικtν ἐπιθυμdαν Ἀφροδdτη συνελθοῦσα ΑYνεdαν ἐγέννησε καὶ
‹ύρον, •ς •παις ἀπέθανεν.
[Γ 12,3] “λος δὲ εYς kρυγdαν ἀφικόμενος καὶ καταλαβsν yπὸ τοῦ
βασιλέως αὐτόθι τεθειμένον ἀγῶνα νικ~ πάλην† καὶ λαβsν ἆθλον
πεντήκοντα κόρους καὶ κόρας τὰς -σας, δόντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως κατὰ
χρησμὸν καὶ βοῦν ποικdλην, καὶ φράσαντος ἐν ©περ ˆν αὐτt κλιθm τόπq
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πόλιν κτd¥ειν, εuπετο τm βο˜. ‡ δὲ ἀφικομένη ἐπὶ τὸν λεγόμενον τῆς
kρυγdας Ἄτης λόφον κλdνεται† ἔνθα πόλιν κτdσας “λος ταύτην μὲν €λιον
ἐκάλεσε, τῷ δὲ lιὶ σημεῖον εὐwάμενος αὐτῷ τι φανῆναι, μεθ_ ‡μέραν τὸ
διιπετὲς παλλάδιον πρὸ τῆς σκηνῆς κεdμενον ἐθεάσατο. ¤ν δὲ τῷ μεγέθει
τρdπηχυ, τοῖς δὲ ποσὶ συμβεβηκός, καὶ τm μὲν δεwι~ δόρυ διηρμένον ἔχον
τm δὲ ἑτέρn •λακάτην καὶ •τρακτον.
rστορdα δὲ ‡ περὶ τοῦ παλλαδdου τοιάδε φέρεται† φασὶ γεννηθεῖσαν τtν
Ἀθηνaν παρὰ Zρdτωνι τρέφεσθαι, © θυγάτηρ ¤ν }αλλάς† ἀμφοτέρας δὲ
ἀσκούσας τὰ κατὰ πόλεμον εYς φιλονεικdαν ποτὲ προελθεῖν. μελλούσης
δὲ πλήττειν τῆς }αλλάδος τὸν ldα φοβηθέντα τtν αYγdδα προτεῖναι, τtν
δὲ εὐλαβηθεῖσαν ἀναβλέ[αι, καὶ ο’τως yπὸ τῆς Ἀθηνaς τρωθεῖσαν
πεσεῖν. Ἀθηνaν δὲ περdλυπον ἐπ_ αὐτm γενομένην, wόανον ἐκεdνης ^μοιον
κατασκευάσαι, καὶ περιθεῖναι τοῖς στέρνοις „ν ἔδεισεν αYγdδα, καὶ τιμaν
rδρυσαμένην παρὰ τῷ lιd. ’στερον δὲ ‰λέκτρας κατὰ τtν φθορὰν τούτq
προσφυγούσης, ldα oῖ[αι [μετ_ Ἄτης καὶ] τὸ παλλάδιον εYς τtν eλιάδα
χώραν, “λον δὲ τούτq ναὸν κατασκευάσαντα τιμaν. καὶ περὶ μὲν τοῦ
παλλαδdου ταῦτα λέγεται.
“λος δὲ γήμας Šὐρυδdκην τtν Ἀδράστου ‹αομέδοντα ἐγέννησεν, •ς γαμεῖ
Tτρυμs τtν Tκαμάνδρου, κατὰ δέ τινας }λακdαν τtν šτρέως, κατ_ ἐνdους
δὲ ‹ευκdππην, καὶ τεκνοῖ παῖδας μὲν Zιθωνὸν ‹άμπον Κλυτdον •κετάονα
}οδάρκην, θυγατέρας δὲ ™σιόνην καὶ Κdλλαν καὶ Ἀστυόχην, ἐκ δὲ νύμφης
Καλύβης Βουκολdωνα.
[Γ 12,4] Zιθωνὸν μὲν ο`ν ‰sς fρπάσασα δι_ ἔρωτα εYς ΑYθιοπdαν κομd¥ει,
κἀκεῖ συνελθοῦσα γενν~ παῖδας ‰μαθdωνα καὶ jέμνονα.
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[Γ 12,5] μετὰ δὲ τὸ αrρεθῆναι €λιον yπὸ ™ρακλέους, ‚ς μικρὸν πρόσθεν
‡μῖν λέλεκται, ἐβασdλευσε }οδάρκης v κληθεὶς }ρdαμος† καὶ γαμεῖ
πρώτην Ἀρdσβην τtν jέροπος, ἐw ¢ς αὐτῷ παῖς Α-σακος γdνεται, •ς
ἔγημεν Ἀστερόπην τtν Κεβρῆνος θυγατέρα, „ν πενθῶν ἀποθανοῦσαν
ἀπωρνεώθη. }ρdαμος δὲ Ἀρdσβην ἐκδοὺς cρτάκq δευτέραν ἔγημεν
zκάβην τtν lύμαντος, ¡ —ς τινές φασι Κισσέως, ¡ ‚ς Vτεροι λέγουσι
Tαγγαρdου ποταμοῦ καὶ jετώπης. γεννaται δὲ αὐτm πρῶτος μὲν ²κτωρ†
δευτέρου δὲ γεννaσθαι μέλλοντος βρέφους ἔδοwεν zκάβη καθ_ ’πνους
δαλὸν τεκεῖν διάπυρον, τοῦτον δὲ πaσαν ἐπινέμεσθαι τtν πόλιν καὶ
καdειν. μαθsν δὲ }ρdαμος παρ_ zκάβης τὸν œνειρον, Α-σακον τὸν υrὸν
μετεπέμ[ατο† ¤ν γὰρ Xνειροκρdτης παρὰ τοῦ μητροπάτορος jέροπος
διδαχθεdς. ο\τος εYπsν τῆς πατρdδος γενέσθαι τὸν παῖδα ἀπώλειαν,
ἐκθεῖναι τὸ βρέφος ἐκέλευε. }ρdαμος δέ, ‚ς ἐγεννήθη τὸ βρέφος, δdδωσιν
ἐκθεῖναι οYκέτ• κομdσαντι εYς €δην† v δὲ οYκέτης Ἀγέλαος žνομά¥ετο. τὸ
δὲ ἐκτεθὲν yπὸ τούτου βρέφος πένθ_ ‡μέρας yπὸ •ρκτου ἐτράφη. v δὲ
σω¥όμενον εyρsν ἀναιρεῖται, καὶ κομdσας ἐπὶ τῶν χωρdων ‚ς -διον
παῖδα ἔτρεφεν, Xνομάσας }άριν. γενόμενος δὲ νεανdσκος καὶ πολλῶν
διαφέρων κάλλει τε καὶ oώμ• α`θις Ἀλέwανδρος προσωνομάσθη, λ•στὰς
ἀμυνόμενος καὶ τοῖς ποιμνdοις ἀλεwήσας [, ^περ ἐστὶ βοηθήσας]. καὶ μετ_
οὐ πολὺ τοὺς γονέας ἀνεῦρε.
μετὰ τοῦτον ἐγέννησεν zκάβη θυγατέρας μὲν Κρέουσαν ‹αοδdκην
}ολυwένην Κασάνδραν, « συνελθεῖν βουλόμενος Ἀπόλλων τtν μαντικtν
yπέσχετο διδάwειν. ‡ δὲ μαθοῦσα οὐ συνῆλθεν† ^θεν Ἀπόλλων ἀφεdλετο
τῆς μαντικῆς αὐτῆς τὸ πεdθειν. α`θις δὲ παῖδας ἐγέννησε lηdφοβον
²λενον }άμμονα }ολdτην Ἄντιφον •ππόνοον }ολύδωρον Zρωdλον†
τοῦτον ἐw Ἀπόλλωνος λέγεται γεγεννηκέναι.
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ἐκ δὲ •λλων γυναικῶν }ριάμq παῖδες γdνονται jελάνιππος Γοργυθdων
kιλαdμων •ππόθοος Γλαῦκος, Ἀγάθων •ερσιδάμας Šὐαγόρας •πποδάμας
jήστωρ, Ἄτας lόρυκλος ‹υκάων lρύο[ Βdας, •ρομdος Ἀστύγονος
Zελέστας Š¬ανδρος Κεβριόνης, jύλιος Ἀρχέμαχος ‹αοδόκος •χέφρων
eδομενεύς, cπερdων Ἀσκάνιος lημοκόων Ἄρητος lηιοπdτης, Κλονdος
•χέμμων cπεdροχος ΑYγεωνεὺς ‹υσdθοος }ολυμέδων, θυγατέρες δὲ
jέδουσα jηδεσικάστη ‹υσιμάχη Ἀριστοδήμη.
[Γ 12,6] ²κτωρ μὲν ο`ν Ἀνδρομάχην τtν ‰ετdωνος γαμεῖ, Ἀλέwανδρος δὲ
ΟYνώνην τtν Κεβρῆνος τοῦ ποταμοῦ θυγατέρα. α’τη παρὰ ghέας τtν
μαντικtν μαθοῦσα προέλεγεν Ἀλεwάνδρq μt πλεῖν ἐπὶ zλένην. μt
πεdθουσα δὲ εWπεν, ἐὰν τρωθm, παραγενέσθαι πρὸς αὐτήν† μόνην γὰρ
θεραπεῦσαι δύνασθαι. τὸν δὲ zλένην ἐκ Tπάρτης fρπάσαι,
πολεμουμένης δὲ Zροdας τοwευθέντα yπὸ kιλοκτήτου τόwοις ™ρακλεdοις
πρὸς ΟYνώνην ἐπανελθεῖν εYς €δην. ‡ δὲ μνησικακοῦσα θεραπεύσειν οὐκ
ἔφη. Ἀλέwανδρος μὲν ο`ν εYς Zροdαν κομι¥όμενος ἐτελεύτα, ΟYνώνη δὲ
μετανοήσασα τὰ πρὸς θεραπεdαν φάρμακα ἔφερε, καὶ καταλαβοῦσα
αὐτὸν νεκρὸν ἑαυτtν ἀνήρτησεν.
v δὲ Ἀσωπὸς ποταμὸς bκεανοῦ καὶ Zηθύος, ‚ς δὲ Ἀκουσdλαος λέγει,
}ηροῦς καὶ }οσειδῶνος, ‚ς δέ τινες, lιὸς καὶ Šὐρυνόμης. τούτq jετώπη
γημαμένη (‹άδωνος δὲ τοῦ ποταμοῦ θυγάτηρ α’τη) δύο μὲν παῖδας
ἐγέννησεν, eσμηνὸν καὶ }ελάγοντα, ε-κοσι δὲ θυγατέρας, Uν μὲν μdαν
Α-γιναν ¦ρπασε ƒεύς. ταύτην Ἀσωπὸς ¥ητῶν ¢κεν εYς Κόρινθον, καὶ
μανθάνει παρὰ Tισύφου τὸν ‡ρπακότα εWναι ldα. ƒεὺς δὲ Ἀσωπὸν μὲν
κεραυνώσας διώκοντα πάλιν ἐπὶ τὰ οYκεῖα ἀπέπεμ[ε oεῖθρα (διὰ τοῦτο
μέχρι καὶ νῦν ἐκ τῶν τούτου oεdθρων •νθρακες φέρονται), Α-γιναν δὲ
κομdσας εYς τtν τότε ΟYνώνην λεγομένην νῆσον, νῦν δὲ Α-γιναν ἀπ_
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ἐκεdνης κληθεῖσαν, μdγνυται, καὶ τεκνοῖ παῖδα ἐw αὐτῆς ΑYακόν. τούτq
ƒεὺς œντι μόνq ἐν τm νήσq τοὺς μύρμηκας ἀνθρώπους ἐποdησε. γαμεῖ δὲ
ΑYακὸς •νδηdδα τtν Tκεdρωνος, ἐw ¢ς αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο }ηλεύς τε
καὶ Zελαμών. kερεκύδης δέ φησι Zελαμῶνα φdλον, οὐκ ἀδελφὸν }ηλέως
εWναι, ἀλλ_ Ἀκταdου παῖδα καὶ Γλαύκης τῆς Κυχρέως. μdγνυται δὲ α`θις
ΑYακὸς –αμάθ• τm ‘ηρέως εYς φώκην •λλαγμέν• διὰ τὸ μt βούλεσθαι
συνελθεῖν, καὶ τεκνοῖ παῖδα kῶκον.
¤ν δὲ εὐσεβέστατος πάντων ΑYακός. διὸ καὶ τtν zλλάδα κατεχούσης
ἀφορdας διὰ }έλοπα, ^τι Tτυμφάλq τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀρκάδων πολεμῶν
καὶ τtν Ἀρκαδdαν ἑλεῖν μt δυνάμενος, προσποιησάμενος φιλdαν ἔκτεινεν
αὐτὸν καὶ διέσπειρε μελdσας, χρησμοὶ θεῶν ἔλεγον ἀπαλλαγήσεσθαι τῶν
ἐνεστώτων κακῶν τtν zλλάδα, ἐὰν ΑYακὸς yπὲρ αὐτῆς εὐχὰς ποιήσηται
ποιησαμένου δὲ εὐχὰς ΑYακοῦ τῆς ἀκαρπdας ‡ zλλὰς ἀπαλλάττεται.
τιμaται δὲ καὶ παρὰ }λούτωνι τελευτήσας ΑYακός, καὶ τὰς κλεῖς τοῦ
]ιδου φυλάττει.
διαφέροντος δὲ ἐν τοῖς ἀγῶσι kώκου, τοὺς ἀδελφοὺς }ηλέα καὶ
Zελαμῶνα ἐπιβουλεῦσαι† καὶ λαχsν κλήρq Zελαμsν συγγυμνα¥όμενον
αὐτὸν βαλsν δdσκq κατὰ τῆς κεφαλῆς κτεdνει, καὶ κομdσας μετὰ }ηλέως
κρύπτει κατά τινος ’λης. φωραθέντος δὲ τοῦ φόνου φυγάδες ἀπὸ
ΑYγdνης yπὸ ΑYακοῦ ἐλαύνονται.
[Γ 12,7] καὶ Zελαμsν μὲν εYς Tαλαμῖνα παραγdνεται πρὸς Κυχρέα τὸν
<}οσειδῶνος καὶ> Tαλαμῖνος τῆς Ἀσωποῦ. κτεdνας δὲ œφιν ο\τος
ἀδικοῦντα τtν νῆσον αὐτῆς ἐβασdλευε, καὶ τελευτῶν •παις τtν βασιλεdαν
παραδdδωσι Zελαμῶνι. v δὲ γαμεῖ }ερdβοιαν τtν Ἀλκάθου τοῦ }έλοπος†
καὶ ποιησαμένου εὐχὰς ™ρακλέους uνα αὐτῷ παῖς •ρρην γένηται,
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φανέντος δὲ μετὰ τὰς εὐχὰς αYετοῦ, τὸν γεννηθέντα ἐκάλεσεν Α-αντα. καὶ
στρατευσάμενος ἐπὶ Zροdαν σὺν ™ρακλεῖ λαμβάνει γέρας ™σιόνην τtν
‹αομέδοντος θυγατέρα, ἐw ¢ς αὐτῷ γdνεται Zεῦκρος.
[Γ 13,1] }ηλεὺς δὲ εYς kθdαν φυγsν πρὸς Šὐρυτdωνα τὸν Ἄκτορος yπ_
αὐτοῦ καθαdρεται, καὶ λαμβάνει παρ_ αὐτοῦ τtν θυγατέρα Ἀντιγόνην καὶ
τῆς χώρας τtν τρdτην μοῖραν. καὶ γdνεται θυγάτηρ αὐτῷ }ολυδώρα, „ν
ἔγημε Βῶρος v }εριήρους.
[Γ 13,2] ἐντεῦθεν ἐπὶ τtν θήραν τοῦ Καλυδωνdου κάπρου μετ_ Šὐρυτdωνος
ἐλθών, προέμενος ἐπὶ τὸν σῦν ἀκόντιον Šὐρυτdωνος τυγχάνει καὶ κτεdνει
τοῦτον •κων. πάλιν ο`ν ἐκ kθdας φυγsν εYς eωλκὸν πρὸς Ἄκαστον
ἀφικνεῖται καὶ yπ_ αὐτοῦ καθαdρεται.
[Γ 13,3] ἀγωνd¥εται δὲ καὶ τὸν ἐπὶ }ελdnἀγῶνα, πρὸς Ἀταλάντην
διαπαλαdσας. καὶ Ἀστυδάμεια ‡ Ἀκάστου γυνή, }ηλέως ἐρασθεῖσα, περὶ
συνουσdας προσέπεμ[εν αὐτῷ λόγους. μt δυναμένη δὲ πεῖσαι, πρὸς τtν
γυναῖκα αὐτοῦ πέμ[ασα ἔφη μέλλειν }ηλέα γαμεῖν Tτερόπην τtν
Ἀκάστου θυγατέρα† καὶ τοῦτο ἐκεdνη ἀκούσασα ἀγχόνην ἀνάπτει. }ηλέως
δὲ πρὸς Ἄκαστον κατα[εύδεται, λέγουσα yπ_ αὐτοῦ περὶ συνουσdας
πεπειρaσθαι. Ἄκαστος <δὲ> ἀκούσας κτεῖναι μὲν •ν ἐκάθηρεν οὐκ
•βουλήθη, •γει δὲ αὐτὸν ἐπὶ θήραν εYς τὸ }ήλιον. ἔνθα fμdλλης περὶ
θήρας γενομένης, }ηλεὺς μὲν Uν ἐχειροῦτο θηρdων τὰς γλώσσας τούτων
ἐκτεμsν εYς πήραν ἐτdθει, οr δὲ μετὰ Ἀκάστου ταῦτα χειρούμενοι
κατεγέλων ‚ς μηδὲν τεθηρακότος τοῦ }ηλέως. v δὲ τὰς γλώσσας
παρασχόμενος ^σας εWχεν ἐκεdνοις, τοσαῦτα ἔφη τεθηρευκέναι.
ἀποκοιμηθέντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ }ηλdq, ἀπολιπsν Ἄκαστος καὶ τtν
μάχαιραν ἐν τm τῶν βοῶν κόπρq κρύ[ας ἐπανέρχεται. v δὲ ἐwαναστὰς
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καὶ ¥ητῶν τtν μάχαιραν, yπὸ τῶν Κενταύρων καταληφθεὶς ἔμελλεν
ἀπόλλυσθαι, σώ¥εται δὲ yπὸ •εdρωνος† ο\τος καὶ τtν μάχαιραν αὐτοῦ
ἐκ¥ητήσας δdδωσι.
[Γ 13,4] γαμεῖ δὲ v }ηλεὺς }ολυδώραν τtν }εριήρους, ἐw ¢ς αὐτῷ γdνεται
jενέσθιος ἐπdκλην, v Tπερχειοῦ τοῦ ποταμοῦ.
[Γ 13,5] α`θις δὲ γαμεῖ iέτιν τtν ‘ηρέως, περὶ ¢ς τοῦ γάμου ƒεὺς καὶ
}οσειδῶν Ÿρισαν, iέμιδος δὲ θεσπιqδούσης ἔσεσθαι τὸν ἐκ ταύτης
γεννηθέντα κρεdττονα τοῦ πατρὸς ἀπέσχοντο. ἔνιοι δέ φασι, lιὸς
vρμῶντος ἐπὶ τtν ταύτης συνουσdαν, εYρηκέναι }ρομηθέα τὸν ἐκ ταύτης
αὐτῷ γεννηθέντα οὐρανοῦ δυναστεύσειν. τινὲς δὲ λέγουσι iέτιν μt
βουληθῆναι lιὶ συνελθεῖν ‚ς yπὸ {ρας τραφεῖσαν, ldα δὲ Xργισθέντα
θνητῷ θέλειν αὐτtν συνοικdσαι. •εdρωνος ο`ν yποθεμένου }ηλεῖ
συλλαβεῖν καὶ κατασχεῖν αὐτtν μεταμορφουμένην, ἐπιτηρήσας
συναρπά¥ει, γινομένην δὲ vτὲ μὲν πῦρ vτὲ δὲ ’δωρ vτὲ δὲ θηρdον οὐ
πρότερον ἀνῆκε πρὶν ¡ τtν ἀρχαdαν μορφtν εWδεν ἀπολαβοῦσαν. γαμεῖ δὲ
ἐν τῷ }ηλdq, κἀκεῖ θεοὶ τὸν γάμον εὐωχούμενοι καθύμνησαν. καὶ δdδωσι
•εdρων }ηλεῖ δόρυ μεdλινον, }οσειδῶν δὲ uππους Βαλdον καὶ ³άνθον†
ἀθάνατοι δὲ ¤σαν ο\τοι.
[Γ 13,6] ‚ς δὲ ἐγέννησε iέτις ἐκ }ηλέως βρέφος, ἀθάνατον θέλουσα
ποιῆσαι τοῦτο, κρύφα }ηλέως εYς τὸ πῦρ ἐγκρύβουσα τῆς νυκτὸς
ἔφθειρεν • ¤ν αὐτῷ θνητὸν πατρῷον, μεθ_ ‡μέραν δὲ ἔχριεν ἀμβροσdn.
}ηλεὺς δὲ ἐπιτηρήσας καὶ σπαdροντα τὸν παῖδα Yδsν ἐπὶ τοῦ πυρὸς
ἐβόησε† καὶ iέτις κωλυθεῖσα τtν προαdρεσιν τελειῶσαι, νήπιον τὸν
παῖδα ἀπολιποῦσα πρὸς ‘ηρηdδας ·χετο. κομd¥ει δὲ τὸν παῖδα πρὸς
•εdρωνα }ηλεύς. v δὲ λαβsν αὐτὸν ἔτρεφε σπλάγχνοις λεόντων καὶ συῶν
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ἀγρdων καὶ •ρκτων μυελοῖς, καὶ žνόμασεν Ἀχιλλέα (πρότερον δὲ ¤ν
œνομα αὐτῷ ‹ιγύρων) ^τι τὰ χεdλη μαστοῖς οὐ προσήνεγκε.
[Γ 13,7] }ηλεὺς δὲ μετὰ ταῦτα σὺν eάσονι καὶ lιοσκούροις ἐπόρθησεν
eωλκόν, καὶ Ἀστυδάμειαν τtν Ἀκάστου γυναῖκα φονεύει, καὶ διελsν
μεληδὸν διήγαγε δι_ αὐτῆς τὸν στρατὸν εYς τtν πόλιν.
[Γ 13,8] ‚ς δὲ ἐγένετο ἐνναετtς Ἀχιλλεύς, Κάλχαντος λέγοντος οὐ
δύνασθαι χωρὶς αὐτοῦ Zροdαν αrρεθῆναι, iέτις προειδυῖα ^τι δεῖ
στρατευόμενον αὐτὸν ἀπολέσθαι, κρύ[ασα ἐσθῆτι γυναικεdn ‚ς
παρθένον ‹υκομήδει παρέθετο. κἀκεῖ τρεφόμενος τm ‹υκομήδους θυγατρὶ
lηιδαμεdn μdγνυται, καὶ γdνεται παῖς }ύρρος αὐτῷ v κληθεὶς
‘εοπτόλεμος α`θις. šδυσσεὺς δὲ μηνυθέντα παρὰ ‹υκομήδει ¥ητῶν
Ἀχιλλέα, σάλπιγγι χρησάμενος ε\ρε. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον εYς Zροdαν
¤λθε.
συνεdπετο δὲ αὐτῷ kοῖνιw v Ἀμύντορος. ο\τος yπὸ τοῦ πατρὸς ἐτυφλώθη
κατα[ευσαμένης φθορὰν kθdας τῆς τοῦ πατρὸς παλλακῆς. }ηλεὺς δὲ
αὐτὸν πρὸς •εdρωνα κομdσας, yπ_ ἐκεdνου θεραπευθέντα τὰς œ[εις
βασιλέα κατέστησε lολόπων.
συνεdπετο δὲ καὶ }άτροκλος v jενοιτdου καὶ Tθενέλης τῆς Ἀκάστου ¡
}εριώπιδος τῆς kέρητος, ¡ καθάπερ φησὶ kιλοκράτης, }ολυμήλης τῆς
}ηλέως. ο\τος ἐν šποῦντι διενεχθεὶς ἐν παιδι~ περὶ ἀστραγάλων παῖδα
Κλειτώνυμον τὸν Ἀμφιδάμαντος ἀπέκτεινε, καὶ φυγsν μετὰ τοῦ πατρὸς
παρὰ }ηλεῖ κατᾐκει, καὶ Ἀχιλλέως ἐρώμενος γdνεται.
[Γ 14,1] Κέκρο[ αὐτόχθων, συμφυὲς ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος,
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τῆς Ἀττικῆς ἐβασdλευσε πρῶτος, καὶ τtν γῆν πρότερον λεγομένην Ἀκτtν
ἀφ_ ἑαυτοῦ Κεκροπdαν žνόμασεν. ἐπὶ τούτου, φασdν, ἔδοwε τοῖς θεοῖς
πόλεις καταλαβέσθαι, ἐν α°ς ἔμελλον ἔχειν τιμὰς Yδdας Vκαστος. ¢κεν ο`ν
πρῶτος }οσειδῶν ἐπὶ τtν Ἀττικήν, καὶ πλήwας τm τριαdν• κατὰ μέσην
τtν ἀκρόπολιν ἀπέφηνε θάλασσαν, „ν νῦν •ρεχθηdδα καλοῦσι. μετὰ δὲ
τοῦτον ¢κεν Ἀθηνa, καὶ ποιησαμένη τῆς καταλή[εως Κέκροπα μάρτυρα
ἐφύτευσεν ἐλαdαν, „ νῦν ἐν τῷ }ανδροσεdq δεdκνυται. γενομένης δὲ
ἔριδος ἀμφοῖν περὶ τῆς χώρας, διαλύσας ƒεὺς κριτὰς ἔδωκεν, οὐχ ‚ς
εWπόν τινες, Κέκροπα καὶ Κραναόν, οὐδὲ •ρυσdχθονα, θεοὺς δὲ τοὺς
δώδεκα. καὶ τούτων δικα¥όντων ‡ χώρα τῆς Ἀθηνaς ἐκρdθη, Κέκροπος
μαρτυρήσαντος ^τι πρώτη τtν ἐλαdαν ἐφύτευσεν. Ἀθηνa μὲν ο`ν ἀφ_
ἑαυτῆς τtν πόλιν ἐκάλεσεν Ἀθήνας, }οσειδῶν δὲ θυμῷ Xργισθεὶς τὸ
iριάσιον πεδdον ἐπέκλυσε καὶ τtν Ἀττικtν ’φαλον ἐποdησε.

[Γ 14,2] Κέκρο[ δὲ γήμας τtν Ἀκταdου κόρην Ἄγραυλον παῖδα μὲν ἔσχεν
•ρυσdχθονα, •ς •τεκνος μετήλλαwε, θυγατέρας δὲ Ἄγραυλον ²ρσην
}άνδροσον. Ἀγραύλου μὲν ο`ν καὶ Ἄρεος Ἀλκdππη γdνεται. ταύτην
βια¥όμενος ”λιρρόθιος, v }οσειδῶνος καὶ νύμφης Šὐρύτης, yπὸ Ἄρεος
φωραθεὶς κτεdνεται. }οσειδῶνος δὲ <εYσάγοντος> ἐν Ἀρεdq πάγq
κρdνεται δικα¥όντων τῶν δώδεκα θεῶν Ἄρης καὶ ἀπολύεται.
[Γ 14,3] ²ρσης δὲ καὶ zρμοῦ Κέφαλος, ο\ ἐρασθεῖσα ‰sς ¦ρπασε καὶ
μιγεῖσα ἐν Tυρdn παῖδα ἐγέννησε Zιθωνόν, ο\ παῖς ἐγένετο kαέθων,
τούτου δὲ Ἀστύνοος, τοῦ δὲ Tάνδοκος, •ς ἐκ Tυρdας ἐλθsν εYς Κιλικdαν,
πόλιν ἔκτισε Κελένδεριν, καὶ γήμας kαρνάκην τtν jεγασσάρου τοῦ
cριέων βασιλέως ἐγέννησε Κινύραν. ο\τος ἐν Κύπρq, παραγενόμενος
σὺν λαῷ, ἔκτισε }άφον, γήμας δὲ ἐκεῖ jεθάρμην, κόρην }υγμαλdωνος
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Κυπρdων βασιλέως, šwύπορον ἐγέννησε καὶ Ἄδωνιν, πρὸς δὲ τούτοις
θυγατέρας šρσεδdκην <καὶ> ‹αογόρην καὶ Βραισdαν. α\ται δὲ διὰ μῆνιν
Ἀφροδdτης ἀλλοτρdοις ἀνδράσι συνευνα¥όμεναι τὸν βdον ἐν ΑYγύπτq
μετήλλαwαν.
[Γ 14,4] Ἄδωνις δὲ ἔτι παῖς ®ν Ἀρτέμιδος χόλq πληγεὶς ἐν θήρn yπὸ
συὸς ἀπέθανεν. ™σdοδος δὲ αὐτὸν kοdνικος καὶ Ἀλφεσιβοdας λέγει,
}ανύασις δέ φησι iεdαντος βασιλέως Ἀσσυρdων, •ς ἔσχε θυγατέρα
Tμύρναν. α’τη κατὰ μῆνιν Ἀφροδdτης (οὐ γὰρ αὐτtν ἐτdμα) -σχει τοῦ
πατρὸς ἔρωτα, καὶ συνεργὸν λαβοῦσα τtν τροφὸν ἀγνοοῦντι τῷ πατρὶ
νύκτας δώδεκα συνευνάσθη. v δὲ ‚ς ±σθετο, σπασάμενος <τὸ> wdφος
ἐδdωκεν αὐτήν† ‡ δὲ περικαταλαμβανομένη θεοῖς η¬wατο ἀφανtς
γενέσθαι. θεοὶ δὲ κατοικτεdραντες αὐτtν εYς δένδρον μετήλλαwαν, •
καλοῦσι σμύρναν. δεκαμηνιαdq δὲ ’στερον χρόνq τοῦ δένδρου oαγέντος
γεννηθῆναι τὸν λεγόμενον Ἄδωνιν, •ν Ἀφροδdτη διὰ κάλλος ἔτι νήπιον
κρύφα θεῶν εYς λάρνακα κρύ[ασα }ερσεφόν• παρdστατο. ἐκεdνη δὲ ‚ς
ἐθεάσατο, οὐκ ἀπεδdδου. κρdσεως δὲ ἐπὶ lιὸς γενομένης εYς τρεῖς μοdρας
δι•ρέθη v ἐνιαυτός, καὶ μdαν μὲν παρ_ ἑαυτῷ μένειν τὸν Ἄδωνιν, μdαν δὲ
παρὰ }ερσεφόν• προσέταwε, τtν δὲ ἑτέραν παρ_ Ἀφροδdτ•† v δὲ Ἄδωνις
ταύτ• προσένειμε καὶ τtν Yδdαν μοῖραν. ’στερον δὲ θηρεύων Ἄδωνις yπὸ
συὸς πληγεὶς ἀπέθανε.
[Γ 14,5] Κέκροπος δὲ ἀποθανόντος Κραναὸς < ἐβασdλευσεν> αὐτόχθων
Žν, ἐφ_ ο\ τὸν ἐπὶ lευκαλdωνος λέγεται κατακλυσμὸν γενέσθαι. ο\τος
γήμας ἐκ ‹ακεδαdμονος }εδιάδα τtν jύνητος ἐγέννησε Κρανάην καὶ
Κραναdχμην καὶ Ἀτθdδα, ¢ς ἀποθανούσης ἔτι παρθένου τtν χώραν
Κραναὸς Ἀτθdδα προσηγόρευσε.
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[Γ 14,6] Κραναὸν δὲ ἐκβαλsν Ἀμφικτύων ἐβασdλευσε† τοῦτον ἔνιοι μὲν
lευκαλdωνος, ἔνιοι δὲ αὐτόχθονα λέγουσι. βασιλεύσαντα δὲ αὐτὸν ἔτη
δώδεκα •ριχθόνιος ἐκβάλλει. τοῦτον οr μὲν ™φαdστου καὶ τῆς Κραναοῦ
θυγατρὸς Ἀτθdδος εWναι λέγουσιν, οr δὲ ™φαdστου καὶ Ἀθηνaς, ο’τως†
Ἀθηνa παρεγένετο πρὸς {φαιστον, ^πλα κατασκευάσαι θέλουσα. v δὲ
ἐγκαταλελειμμένος yπὸ Ἀφροδdτης εYς ἐπιθυμdαν Žλισθε τῆς Ἀθηνaς, καὶ
διώκειν αὐτtν Ÿρwατο† ‡ δὲ ἔφευγεν. ‚ς δὲ ἐγγὺς αὐτῆς ἐγένετο πολλm
ἀνάγκ• (¤ν γὰρ χωλός), ἐπειρaτο συνελθεῖν. ‡ δὲ ‚ς σώφρων καὶ
παρθένος ο`σα οὐκ •νέσχετο† v δὲ ἀπεσπέρμηνεν εYς τὸ σκέλος τῆς θεaς.
ἐκεdνη δὲ μυσαχθεῖσα ἐρdq ἀπομάwασα τὸν γόνον εYς γῆν ἔρρι[ε.
φευγούσης δὲ αὐτῆς καὶ τῆς γονῆς εYς γῆν πεσούσης •ριχθόνιος γdνεται.
τοῦτον Ἀθηνa κρύφα τῶν •λλων θεῶν ἔτρεφεν, ἀθάνατον θέλουσα
ποιῆσαι† καὶ καταθεῖσα αὐτὸν εYς κdστην }ανδρόσq τm Κέκροπος
παρακατέθετο, ἀπειποῦσα τtν κdστην ἀνοdγειν. αr δὲ ἀδελφαὶ τῆς
}ανδρόσου ἀνοdγουσιν yπὸ περιεργdας, καὶ θεῶνται τῷ βρέφει
παρεσπειραμένον δράκοντα† καὶ ‚ς μὲν ἔνιοι λέγουσιν, yπ_ αὐτοῦ
διεφθάρησαν τοῦ δράκοντος, ‚ς δὲ ἔνιοι, δι_ Xργtν Ἀθηνaς ἐμμανεῖς
γενόμεναι κατὰ τῆς ἀκροπόλεως αyτὰς ἔρρι[αν. ἐν δὲ τῷ τεμένει
τραφεὶς •ριχθόνιος yπ_ αὐτῆς Ἀθηνaς, ἐκβαλsν Ἀμφικτύονα
ἐβασdλευσεν Ἀθηνῶν, καὶ τὸ ἐν ἀκροπόλει wόανον τῆς Ἀθηνaς rδρύσατο,
καὶ τῶν }αναθηναdων τtν ἑορτtν συνεστήσατο, καὶ }ραwιθέαν νηdδα
νύμφην ἔγημεν, ἐw ¢ς αὐτῷ παῖς }ανδdων ἐγεννήθη.
[Γ 14,7] •ριχθονdου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεμένει τῆς
Ἀθηνaς }ανδdων ἐβασdλευσεν, ἐφ_ ο\ lημήτηρ καὶ lιόνυσος εYς τtν
Ἀττικtν ¤λθον. ἀλλὰ lήμητρα μὲν Κελεὸς [εYς τtν •λευσῖνα] yπεδέwατο,
lιόνυσον δὲ eκάριος† •ς λαμβάνει παρ_ αὐτοῦ κλῆμα ἀμπέλου καὶ τὰ περὶ
τtν οYνοποιdαν μανθάνει. καὶ τὰς τοῦ θεοῦ δωρήσασθαι θέλων χάριτας
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ἀνθρώποις, ἀφικνεῖται πρός τινας ποιμένας, οἳ γευσάμενοι τοῦ ποτοῦ
καὶ χωρὶς ’δατος δι_ ‡δονtν ἀφειδῶς ἑλκύσαντες, πεφαρμάχθαι
νομd¥οντες ἀπέκτειναν αὐτόν. μεθ_ ‡μέραν δὲ νοήσαντες ἔθα[αν αὐτόν.
‰ριγόν• δὲ τm θυγατρὶ τὸν πατέρα μαστευούσ• κύων συνήθης œνομα
jαῖρα, „ τῷ eκαρdq συνεdπετο, τὸν νεκρὸν ἐμήνυσε† κἀκεdνη
κατοδυραμένη τὸν πατέρα ἑαυτtν ἀνήρτησε.
[Γ 14,8] }ανδdων δὲ γήμας ƒευwdππην τῆς μητρὸς τtν ἀδελφtν θυγατέρας
μὲν ἐτέκνωσε }ρόκνην καὶ kιλομήλαν, παῖδας δὲ διδύμους •ρεχθέα καὶ
Βούτην. πολέμου δὲ ἐνστάντος πρὸς ‹άβδακον περὶ γῆς ^ρων
ἐπεκαλέσατο βοηθὸν ἐκ iρ¯κης Zηρέα τὸν Ἄρεος, καὶ τὸν πόλεμον σὺν
αὐτῷ κατορθώσας ἔδωκε Zηρεῖ πρὸς γάμον τtν ἑαυτοῦ θυγατέρα
}ρόκνην. v δὲ ἐκ ταύτης γεννήσας παῖδα €τυν, καὶ kιλομήλας ἐρασθεὶς
ἔφθειρε καὶ ταύτην, [εYπsν τεθνάναι }ρόκνην,] κρύπτων ἐπὶ τῶν χωρdων.
[α`θις δὲ γήμας kιλομήλαν συνηυνά¥ετο,] καὶ τtν γλῶσσαν ἐwέτεμεν
αὐτῆς. ‡ δὲ yφήνασα ἐν πέπλq γράμματα διὰ τούτων ἐμήνυσε }ρόκν•
τὰς Yδdας συμφοράς. ‡ δὲ ἀνα¥ητήσασα τtν ἀδελφtν κτεdνει τὸν παῖδα
€τυν, καὶ καθε[ήσασα Zηρεῖ δεῖπνον ἀγνοοῦντι παρατdθησι† καὶ μετὰ
τῆς ἀδελφῆς διὰ τάχους ἔφυγε. Zηρεὺς δὲ αYσθόμενος, fρπάσας πέλεκυν
ἐδdωκεν. αr δὲ ἐν lαυλdn τῆς kωκdδος γινόμεναι περικατάληπτοι θεοῖς
ε¬χονται ἀπορνεωθῆναι, καὶ }ρόκνη μὲν γdνεται ἀηδών, kιλομήλα δὲ
χελιδών† ἀπορνεοῦται δὲ καὶ Zηρεύς, καὶ γdνεται ἔπο[.
[Γ 15,1] }ανδdονος δὲ ἀποθανόντος οr παῖδες τὰ πατρῷα ἐμερdσαντο, καὶ
τtν <μὲν> βασιλεdαν •ρεχθεὺς λαμβάνει, τtν δὲ rερωσύνην τῆς Ἀθηνaς
καὶ τοῦ }οσειδῶνος τοῦ •ρεχθέως Βούτης. γήμας δὲ •ρεχθεὺς }ραwιθέαν
τtν kρασdμου καὶ lιογενεdας τῆς Κηφισοῦ, ἔσχε παῖδας Κέκροπα
}άνδωρον jητdονα, θυγατέρας δὲ }ρόκριν Κρέουσαν •θονdαν bρεdθυιαν,
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„ν ¦ρπασε Βορέας.
•θονdαν μὲν ο`ν ἔγημε Βούτης, Κρέουσαν δὲ ³οῦθος, }ρόκριν δὲ Κέφαλος
<v> lηιόνος. ‡ δὲ λαβοῦσα χρυσοῦν στέφανον }τελέοντι συνευνά¥εται,
καὶ φωραθεῖσα yπὸ Κεφάλου πρὸς jdνωα φεύγει. v δὲ αὐτῆς ἐρ~ καὶ
πεdθει συνελθεῖν. εY δὲ συνέλθοι γυνt jdνωι, ἀδύνατον ¤ν αὐτtν
σωθῆναι† }ασιφάη γάρ, ἐπειδt πολλαῖς jdνως συνηυνά¥ετο γυναιwdν,
ἐφαρμάκευσεν αὐτόν, καὶ vπότε •λλ• συνηυνά¥ετο, εYς τὰ •ρθρα ἀφdει
θηρdα, καὶ ο’τως ἀπώλλυντο. ἔχοντος ο`ν αὐτοῦ κύνα ταχὺν <καὶ>
ἀκόντιον Yθυβόλον, ἐπὶ τούτοις }ρόκρις, δοῦσα τtν Κιρκαdαν πιεῖν od¥αν
πρὸς τὸ μηδὲν βλά[αι, συνευνά¥εται. δεdσασα δὲ α`θις τtν jdνωος
γυναῖκα ¢κεν εYς Ἀθήνας, καὶ διαλλαγεῖσα Κεφάλq μετὰ τούτου
παραγdνεται ἐπὶ θήραν† ¤ν γὰρ θηρευτική. διωκούσης δὲ αὐτῆς ἐν τm
λόχμ• ἀγνοήσας Κέφαλος ἀκοντd¥ει, καὶ τυχsν ἀποκτεdνει }ρόκριν. καὶ
κριθεὶς ἐν Ἀρεdq πάγq φυγtν ἀdδιον καταδικά¥εται.
[Γ 15,2] bρεdθυιαν δὲ παd¥ουσαν ἐπὶ eλισσοῦ ποταμοῦ fρπάσας Βορέας
συνῆλθεν† ‡ δὲ γενν~ θυγατέρας μὲν Κλεοπάτραν καὶ •ιόνην, υrοὺς δὲ
ƒήτην καὶ Κάλαªν πτερωτούς, οἳ πλέοντες σὺν eάσονι καὶ τὰς fρπυdας
διώκοντες ἀπέθανον, ‚ς δὲ Ἀκουσdλαος λέγει, περὶ Zῆνον yφ_ ™ρακλέους
ἀπώλοντο.
[Γ 15,3] Κλεοπάτραν δὲ ἔγημε kινεύς, © γdνονται παῖδες <ἐw> αὐτῆς
}λήwιππος καὶ }ανδdων. ἔχων δὲ τούτους ἐκ Κλεοπάτρας παῖδας eδαdαν
ἐγάμει τtν lαρδάνου. κἀκεdνη τῶν προγόνων πρὸς kινέα φθορὰν
κατα[εύδεται, καὶ πιστεύσας kινεὺς ἀμφοτέρους τυφλοῖ. παραπλέοντες
δὲ οr Ἀργοναῦται σὺν Βορέn κολά¥ονται αὐτόν.
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[Γ 15,4] •ιόνη δὲ }οσειδῶνι μdγνυται. ‡ δὲ κρύφα τοῦ πατρὸς Š¬μολπον
τεκοῦσα, uνα μt γένηται καταφανής, εYς τὸν βυθὸν odπτει τὸ παιδdον.
}οσειδῶν δὲ ἀνελόμενος εYς ΑYθιοπdαν κομd¥ει καὶ δdδωσι Βενθεσικύμ•
τρέφειν, αὐτοῦ θυγατρὶ καὶ Ἀμφιτρdτης. ‚ς δὲ ἐτελειώθη, v Βενθεσικύμης
ἀνtρ τtν ἑτέραν αὐτῷ τῶν θυγατέρων δdδωσιν. v δὲ καὶ τtν ἀδελφtν τῆς
γαμηθεdσης ἐπεχεdρησε βιά¥εσθαι, καὶ διὰ τοῦτο φυγαδευθεὶς μετὰ
eσμάρου τοῦ παιδὸς πρὸς Zεγύριον ¢κε, iρnκῶν βασιλέα, •ς αὐτοῦ τῷ
παιδὶ τtν θυγατέρα συνᾐκισεν. ἐπιβουλεύων δὲ ’στερον Zεγυρdq
καταφανtς γdνεται, καὶ πρὸς •λευσινdους φεύγει καὶ φιλdαν ποιεῖται
πρὸς αὐτούς. α`θις δὲ eσμάρου τελευτήσαντος μεταπεμφθεὶς yπὸ
Zεγυρdου παραγdνεται, καὶ τtν πρὸ τοῦ μάχην διαλυσάμενος τtν
βασιλεdαν παρέλαβε. καὶ πολέμου ἐνστάντος πρὸς Ἀθηναdους τοῖς
•λευσινdοις, ἐπικληθεὶς yπὸ •λευσινdων μετὰ πολλῆς συνεμάχει iρnκῶν
δυνάμεως. •ρεχθεῖ δὲ yπὲρ Ἀθηναdων νdκης χρωμένq ἔχρησεν v θεὸς
κατορθώσειν τὸν πόλεμον, ἐὰν μdαν τῶν θυγατέρων σφάw•. καὶ
σφάwαντος αὐτοῦ τtν νεωτάτην καὶ αr λοιπαὶ ἑαυτὰς κατέσφαwαν†
ἐπεποdηντο γάρ, ‚ς ἔφασάν τινες, συνωμοσdαν ἀλλήλαις συναπολέσθαι.
γενομένης δὲ μετὰ <τtν> σφαγtν τῆς μάχης •ρεχθεὺς μὲν ἀνεῖλεν
Š¬μολπον,
[Γ 15,5] }οσειδῶνος δὲ καὶ τὸν •ρεχθέα καὶ τtν οYκdαν αὐτοῦ
καταλύσαντος, Κέκρο[ v πρεσβύτατος τῶν •ρεχθέως παdδων
ἐβασdλευσεν, •ς γήμας jητιάδουσαν τtν Šὐπαλάμου παῖδα ἐτέκνωσε
}ανδdονα. ο\τος μετὰ Κέκροπα βασιλεύων yπὸ τῶν jητdονος υrῶν κατὰ
στάσιν ἐwεβλήθη, καὶ παραγενόμενος εYς jέγαρα πρὸς }ύλαν τtν ἐκεdνου
θυγατέρα }υλdαν γαμεῖ. α`θις <δὲ> καὶ τῆς πόλεως βασιλεὺς
καθdσταται† κτεdνας γὰρ }ύλας τὸν τοῦ πατρὸς ἀδελφὸν Βdαντα τtν
βασιλεdαν δdδωσι }ανδdονι, αὐτὸς δὲ εYς }ελοπόννησον σὺν λαῷ
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παραγενόμενος κτd¥ει πόλιν }ύλον.
}ανδdονι δὲ ἐν jεγάροις œντι παῖδες ἐγένοντο ΑYγεὺς }άλλας ‘ῖσος
‹ύκος. ἔνιοι δὲ ΑYγέα Tκυρdου εWναι λέγουσιν, yποβληθῆναι δὲ yπὸ
}ανδdονος.
[Γ 15,6] μετὰ δὲ τtν }ανδdονος τελευτtν οr παῖδες αὐτοῦ στρατεύσαντες
ἐπ_ Ἀθήνας ἐwέβαλον τοὺς jητιονdδας καὶ τtν ἀρχtν τετραχm διεῖλον†
εWχε δὲ τὸ πaν κράτος ΑYγεύς. γαμεῖ δὲ πρώτην μὲν jήταν τtν ´πλῆτος,
δευτέραν δὲ •αλκιόπην τtν ghηwήνορος. ‚ς δὲ οὐκ ἐγένετο παῖς αὐτῷ,
δεδοικsς τοὺς ἀδελφοὺς εYς }υθdαν ¤λθε καὶ περὶ παdδων γονῆς
ἐμαντεύετο. v δὲ θεὸς ἔχρησεν αὐτῷ†
ἀσκοῦ τὸν
προύχοντα ποδάονα, φέρτατε λαῶν,
μt λύσ•ς,
πρὶν ἐς •κρον Ἀθηναdων ἀφdκηαι.
ἀπορῶν δὲ τὸν χρησμὸν ἀν¨ει πάλιν εYς Ἀθήνας.
[Γ 15,7] καὶ Zροι¥ῆνα διοδεύων ἐπιwενοῦται }ιτθεῖ τῷ }έλοπος, •ς τὸν
χρησμὸν συνεdς, μεθύσας αὐτὸν τm θυγατρὶ συγκατέκλινεν Α-θρn. τm δὲ
αὐτm νυκτὶ καὶ }οσειδῶν ἐπλησdασεν αὐτm. ΑYγεὺς δὲ ἐντειλάμενος
Α-θρn, ἐὰν •ρρενα γεννήσ•, τρέφειν, τdνος ἐστὶ μt λέγουσαν, ἀπέλιπεν
yπό τινα πέτραν μάχαιραν καὶ πέδιλα, εYπών, ^ταν v παῖς δύνηται τtν
πέτραν ἀποκυλdσας ἀνελέσθαι ταῦτα, τότε μετ_ αὐτῶν αὐτὸν
ἀποπέμπειν.
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αὐτὸς δὲ ¢κεν εYς Ἀθήνας, καὶ τὸν τῶν }αναθηναdων ἀγῶνα ἐπετέλει, ἐν
© v jdνωος παῖς Ἀνδρόγεως ἐνdκησε πάντας. τοῦτον ΑYγεὺς ἐπὶ τὸν
jαραθώνιον ἔπεμ[ε ταῦρον, yφ_ ο\ διεφθάρη. ἔνιοι δὲ αὐτὸν λέγουσι
πορευόμενον εYς iήβας ἐπὶ τὸν ‹α˜ου ἀγῶνα πρὸς τῶν ἀγωνιστῶν
ἐνεδρευθέντα διὰ φθόνον ἀπολέσθαι. jdνως δέ, ἀγγελθέντος αὐτῷ τοῦ
θανάτου, θύων ἐν }άρq ταῖς χάρισι, τὸν μὲν στέφανον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς
ἔρρι[ε καὶ τὸν αὐλὸν κατέσχε, τtν δὲ θυσdαν οὐδὲν ¢ττον ἐπετέλεσεν†
^θεν ἔτι καὶ δεῦρο χωρὶς αὐλῶν καὶ στεφάνων ἐν }άρq θύουσι ταῖς
χάρισι.
[Γ 15,8] μετ_ οὐ πολὺ δὲ θαλασσοκρατῶν ἐπολέμησε στόλq τὰς Ἀθήνας,
καὶ jέγαρα ε°λε ‘dσου βασιλεύοντος τοῦ }ανδdονος, καὶ jεγαρέα τὸν
•ππομένους ἐw šγχηστοῦ ‘dσq βοηθὸν ἐλθόντα ἀπέκτεινεν. ἀπέθανε δὲ
καὶ ‘ῖσος διὰ θυγατρὸς προδοσdαν. ἔχοντι γὰρ αὐτῷ πορφυρέαν ἐν μέσ•
τm κεφαλm τρdχα ταύτης ἀφαιρεθεdσης ¤ν χρησμὸς τελευτῆσαι† ‡ δὲ
θυγάτηρ αὐτοῦ Tκύλλα ἐρασθεῖσα jdνωος ἐwεῖλε τtν τρdχα. jdνως δὲ
jεγάρων κρατήσας καὶ τtν κόρην τῆς πρύμνης τῶν ποδῶν ἐκδήσας
yποβρύχιον ἐποdησε.
χρονι¥ομένου δὲ τοῦ πολέμου, μt δυνάμενος ἑλεῖν Ἀθήνας ε¬χεται lιὶ
παρ_ Ἀθηναdων λαβεῖν δdκας. γενομένου δὲ τm πόλει λιμοῦ τε καὶ λοιμοῦ.
τὸ μὲν πρῶτον κατὰ λόγιον Ἀθηναῖοι παλαιὸν τὰς cακdνθου κόρας,
Ἀνθηdδα ΑYγληdδα ‹υταdαν šρθαdαν, ἐπὶ τὸν Γεραdστου τοῦ Κύκλωπος
τάφον κατέσφαwαν† τούτων δὲ v πατtρ cάκινθος ἐλθsν ἐκ
‹ακεδαdμονος Ἀθήνας κατᾐκει. ‚ς δὲ οὐδὲν œφελος ¤ν τοῦτο, ἐχρῶντο
περὶ ἀπαλλαγῆς. v δὲ θεὸς ἀνεῖλεν αὐτοῖς jdνωι διδόναι δdκας |ς ˆν
αὐτὸς αrροῖτο. πέμ[αντες ο`ν πρὸς jdνωα ἐπέτρεπον αYτεῖν δdκας.
jdνως δὲ ἐκέλευσεν αὐτοῖς κόρους ἑπτὰ καὶ κόρας τὰς -σας χωρὶς ^πλων
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πέμπειν τῷ jινωταύρq βοράν. ¤ν δὲ ο\τος ἐν λαβυρdνθq καθειργμένος,
ἐν © τὸν εYσελθόντα ἀδύνατον ¤ν ἐwιέναι† πολυπλόκοις γὰρ καμπαῖς τtν
ἀγνοουμένην ἔwοδον ἀπέκλειε. κατεσκευάκει δὲ αὐτὸν lαdδαλος v
Šὐπαλάμου παῖς τοῦ jητdονος καὶ Ἀλκdππης. ¤ν γὰρ ἀρχιτέκτων •ριστος
καὶ πρῶτος ἀγαλμάτων εyρετής. ο\τος ἐw Ἀθηνῶν ἔφυγεν, ἀπὸ τῆς
ἀκροπόλεως βαλsν τὸν τῆς ἀδελφῆς [}έρδικος] υrὸν Zάλω, μαθητtν
œντα, δεdσας μt διὰ τtν εὐφυ˜αν αὐτὸν yπερβάλ•† σιαγόνα γὰρ œφεως
εyρsν wύλον λεπτὸν ἔπρισε. φωραθέντος δὲ τοῦ νεκροῦ κριθεὶς ἐν Ἀρεdq
πάγq καὶ καταδικασθεὶς πρὸς jdνωα ἔφυγε. [κἀκεῖ }ασιφά• ἐρασθεdσ•
τοῦ }οσειδωνεdου ταύρου συνήργησε τεχνησάμενος wυλdνην βοῦν, καὶ τὸν
λαβύρινθον κατεσκεύασεν, εYς •ν κατὰ ἔτος Ἀθηναῖοι κόρους ἑπτὰ καὶ
κόρας τὰς -σας τῷ jινωταύρq βορὰν ἔπεμπον].
[Γ 16,1] iησεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐw Α-θρας ΑYγεῖ παῖς, ‚ς ἐγένετο τέλειος,
ἀπωσάμενος τtν πέτραν τὰ πέδιλα καὶ τtν μάχαιραν ἀναιρεῖται, καὶ
πε¥ὸς •πεdγετο εYς τὰς Ἀθήνας. φρουρουμένην δὲ yπὸ ἀνδρῶν
κακούργων τtν vδὸν ‡μέρωσε. πρῶτον μὲν γὰρ }εριφήτην τὸν ™φαdστου
καὶ Ἀντικλεdας, •ς ἀπὸ τῆς κορύνης „ν ἐφόρει κορυνήτης ἐπεκαλεῖτο,
ἔκτεινεν ἐν •πιδαύρq. πόδας δὲ ἀσθενεῖς ἔχων ο\τος ἐφόρει κορύνην
σιδηρaν, δι_ ¢ς τοὺς παριόντας ἔκτεινε. ταύτην ἀφελόμενος iησεὺς
ἐφόρει.
[Γ 16,2] δεύτερον δὲ κτεdνει Tdνιν τὸν }ολυπήμονος καὶ Tυλέας τῆς
Κορdνθου. ο\τος πιτυοκάμπτης ἐπεκαλεῖτο† οYκῶν γὰρ τὸν Κορινθdων
Yσθμὸν •νάγκα¥ε τοὺς παριόντας πdτυς κάμπτοντας ἀνέχεσθαι† οr δὲ διὰ
τtν ἀσθένειαν οὐκ •δύναντο, καὶ yπὸ τῶν δένδρων ἀναρριπτούμενοι
πανωλέθρως ἀπώλλυντο. τούτq τῷ τρόπq καὶ iησεὺς Tdνιν ἀπέκτεινεν.
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