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EINLEITUNG 

Unter dem Namen des Herrnes ist uns eine heidnische theologische 

Literatur erhalten, die in Ägypten große Verbreitung gefunden hat. 

Mit diesen theologischen Schriften hängen zusammen einige natur

wissenschaftlichpseudomedizinische Bücher, die oft als Offenbarung 

des Gottes angesehen wurden. Die Kyraniden gehören zu dieser lite

rarischen Gattung. 

Vorn Ägypten aus wurden diese Bücher im ganzen Orient, Kleinasien, 

Paläst~na, Syrien und den Euphtatländer verbreitet und mit astrolo

gisch - rnag1shen Anschauungen vermischt. 

Im Or'ent entstanden, haben die Kyran1den bis zur Zeit der Araber 

deutliche Spuren hinterlassen. Durch die Araber und durch eine la

teinische Übersetzung, die in der zwe1ten Hälfte des 12. Jhds ge

macht wurde, sind sie auch in Europa bekannt geworden, wo sie in 

der Verbreitung der ·Magie und Alchemie eine große Rolle gespielt 

haben 1
• 

In diesen Büchern zeigt sich. eine klare Kontinuität in der Ober

lieferung der griechisch- orientalischer Magie bis ins Mittelalter. 

Im Byzanz fanden sie eine große Verbreitung, und dienten alw me

dizinische Bücher. Auch die Kirchenväter und andere Schriftsteller 

benutzten die Kyraniden 2 . 

Der griechische Text ist erst 1898 vom Ch. Ern. Ruelle herausgege

ben worden 3 , nach dem Cod. Par. gr. 2537, der nur einen Teil {vier 

1. Vgl. Max Wellmann. Marcellus von Side als Arzt und die Kolrani

den des Herrnes Trismegistos. Philologus, Suppl. XXVII 2 s. 9. 

F. Pfister R.E. XIX 1446-1456 "Pflanzenaberglaube". R. Ganszyniec 

R.E. Kyraniden XII 127-134. 

2. Vgl. Cumont, Dametrios Chloros et les Cyranides. Bull. soc. des 

Antiquaires de France 1919 s. 175-180. 

3. F. de Mely. Les lapidaires de 1' antiquite et du rnoyen age, Paris 

1898. 
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Bücher) des ganzen Corpus enthält. Auf Grund dieser Ausgabe hat 

man geglaubt das es nur vier Kyraniden gab. Von der Existenz zweier 

weiterer Bilcher ist shon am Ende der vierten Kyranis die Rede. Hier 

liest man: ·E~L 5e unv, UÄÄa uat ÄL&OL' Kat C9U~OL' uat ßo•avaL' uat 

üöaaL •nv eau~~' öuvauLv n uauap(a ~UOLC tveöe(Ea•o .•• oiov ot TL

ULOL ÄL&OL uat •a ut•aÄÄa, nept ~V tf.~C ÖLEÄEUOOUE&a. RPW~OV ÖE RE

pt ~wv tv y~ ue~aÄÄwv Tnv toTopCav noLnoouaL 4
• Aber hier hört der 

Text in den meisten Hss auf. 

Nur die Hss DN enthielten die Kyranis nept ~u•wv, unter dem Titel 

fTEPOV nept ßoTaVWV KaTa O~OLXELOV tu TOÜ •AET(ou 5 . Hier haben wir 

mit Sicherheit die fünfte Kyranis. 
Wellmann wollte in der Schrift de vegetabilibus des Albertus 

Magnus und in dem Buch simplicia des arabischen Arztes Ibn al -

Baitar Fragmente der Kyranis nept wuTwv erkennen. Aber die Beispie

le die er bietet, haben mit unserer Kyranis nichts zu tun6 . 

Der Anfang der sechsten Kyranis ist nur in einer Hs aus Leiden 

erhalten. Dort steht nach dem Buchstaben r am Rand, ~nTEL Ta ÄOLna. 

Der Kopist hatte die Fortsetzung des Textes nicht mehr vor sich. 

Die meisten der Hss tragen den Titel KupavCöe,. Das ganze Werk 

kann man in zwei Teile unterteilen~ 

Teil, die erste Kyranis, und 

2. Teil, die anderen fünf Bücher. 

Der Stoff der beiden Teile ist verschieden. Uber die Anlage des 

Textes und die Quellen ist Meyers Geschichte der Botanik zu verg ei
chen7. 

In der Einleitung zur ersten Kyranis liest man das Buch sei durch 

eine Compilation von zwei einander ähnlichen Werken entstanden, aus 

4 Kyr. IV 77, 8 f. 
5 Wellmann hat diese Oberschrift gelesen, aber aus dem Namen Aetios 

geschlossen, daß die Hss einen Text des Aetios bieten. 

6 Wellmann s.o. S.19. 

7 Ernst Heinrich Friedrich Mever, Geschichte der Botanik (1854) II 

348 f. 
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den Büchern des Kyranos und des Harpokration. Ausserdem wird in Zei

le 15 eine •Apxatxn ßLßÄoc genannt, die weder mit dem Werk des Kyra

nos noch mit dem des Rarpakration identisch ist. 

was den Namen Kyranos betrifft, so wird in der Einleitung des Tex

tes der Versuch unternommen Kupavt~ aus Kupavo,, d.h. dem Perser Kö

nig Kyros abzuleiten. Ganszyniec versucht eine Etymologie des Wortes 

aus den Koptischen8
• 

Uber Harpokration können wir auch nichts Sicheres sagen. Dass er 

aus Alexandrien stammt, steht im Text. Das reicht aber nicht, um ihn 

mit dem Rhetor Valerius Rarpakration (dem Freund ßes Libanios) zu 

idendifizieren, wie es Iriarte, Tannery, Graux, Mely und Wellmann tun9 . 

Wellmann geht sogar noch weiter 10
• Er will in dieser Rarpakration 

einen Christen sehen, weil in der Hs D (eine Hs des XVI Jhds), die 

Wirkung eines Rezeptes auf d~e XUPL' TOÜ &eoO zurilckgefuhrt wird. Das 

zweite Beispiel das Wellmann anführt, die Deutung eines dionysischen 

Namens auf XpLOTE 'Inooü berüht auf einem Lesefehler von Ruelle 11 . 

Es ist deutlich, daß solche Bemerkungen im Text, wenn sie nur in 

einer Hs stehen, einfach dem Kopisten dieser Hs zuzuschreiben sind 

und nicht dem Verfasser des Textes. Die schriftstellerische Tätigkeit 

des Valerius Harpokration beschränkte sich auf rhetoriahe Bücher. 

Unser Rarpakration ist ein Schriftsteller der späteren römischen Kai

serze1t, der nur als Verfasser der Kyraniden bekannt ist 12 • 

8. R. Ganszyniec, Studien zu den Kyraniden, in Byzantinisch - Neu

griechishe Jahrbücher 1920 S.353 f. und R.E. XII 128. 

9. Tannery, Revue des etudes grecques 1904 S.336. Mely s.o. S.IX. 
Ch. Graux, Revue de Philologie 1878 S.65. 

10. Wellmann s.o S.13. 

11. Kyr. I 8,25. 

12. Im zweiten Teil des Werkes {dem Bilchern II-VI) kommt ferner in 

den Hss Wund S noch der Name 'AcruÄnnLo' vor. Das passt in die her

met~sche Tradition. In den arabishen Texten wird gesagt, daß es drei 

Menschen Namens Hermes gab, die in Hermupolis, Babylon und Memphis 

lebten. Als Schiller memphitischen Hermes erscheint ein Asklepios in 

Syr~en. (R. Reitzenstein, Poimandres, Leipzig 1904 S.175). Diese Mo

tive kommen auch in unseren Büchern vor. Sie zeigen aber nur, daß 

dies Werk zur hermetischen Literatur gehört. 
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Die 'Apxatxn ßlßAo' war vermutlich eine Vorgängerinder Kyraniden, 

eine Art Bestiarium. Tiere, Vögel und Fische waren alphabetisch ein

geordnet. Ein Teil des Stoffes der Kyranis gehörte wohl schon zur 

'Apxatxn ßlßAo~. Wir können aber sie nicht mit der Kyranis identifi

zieren, wie es Mely getan hat
13

• 

Die Kyranis und das Buch des Harpokration waren Bücher medizinisch

magischen Inhalts. Es ist kaum möglich, aus dem überlieferten Text 

die Fassung des Harpokration oder des Kyranos zu rekonstruiren. 

Die Erste Kyranis enthält 24 Kapitel nach den 24 Buchstaben des 

Alphabets; in jedem Kapitel wird eine Pflanze, ein Vogel, ein Fisch, 

ein Stein besprochen, die mit dem gleichem Buchstaben beginnen, ins

gesamt also 24 Pflanzen, Vögel, Fische und Steine, deren Eigenschaf

ten, Sympathien und Antipathien 14 angegeben worden. 

Jedes Kapitel fängt mit der Uberschrift crTOLXEtov an. Es folgen 

die Namen der in diesem Kapitel besprochenen Dinge, dann eine kurze 

Beschreibung jedes einzelnen und die magisch - medizinische Anwen

dung; am Schluß gibt es in der Regel die Anweisung für die Herstel

lung eines Talismans, in dem die vier Elemente zusammen verwendet 

werden. 

Die zweite Kyranis enthält 47 Kap1tel über Tiere, die wieder al

phabetisch angeordnet sind. Die Kapitel fangen mit einer sehr kurze 

Beschreibung des Tieres an, und schliessen mit der medizin1schen 

Anwendung der Teile des jeweils besprochenen Tiers. 

Die dritte Kyranis enthält 55 Kapitel über die Vögel. Das Mate

rial ist -wie in den anderen Büchern-, alphabetisch angeordnet. Ei

ner kurzen Beschreibung des Vogels folgt die medizinische Anwendung. 

Die vierte Kyranis besteht aus 78 Kapiteln über Fische. Auch hier 

haben wir die gleiche Einteilung des Stoffes wie oben. 
In der fünften Kyranis werden 24 Pflanzen behandelt; von der sechs

te Kyranis sind nur 9 Kapitel über Steine erhalten. 

13 Mely s.o. S.IX. 
14 Uber Sympath1e und Antipathie im Altertum, vgl. J. Röhr, Der ok

kulte kraftbegriff im Altertum. Philologus Suppl. XVII 1,1925 S.34f. 

Die Gedichte in der ersten Kyranis. 

Das erste Buch enthält eine Reihe von Gedichten, in Hexametern 

oder in Iamben; sie sind aber in der Oberlieferung so stark ent

stellt, dass man die Verse nicht sicher rekonstruieren kann. Ich 
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habe mich daher im kritischen Text damit begnügt genau über die 

Uberlieferung zu berichten, habe aber jedesmal einen Rekonstruktions

versuch danebengestellt 15 . 

Die Handschriften. 

Die Hss, die den Text des Kyraniden enthalten, zerfallen in drei 

Gruppen. AGHF!CORETZ, DNBP, WKSL. 

Gruppe A G H F , I C 0 , R E , Z , T 

Die meisten Hss der ersten Gruppe enthalten insgesamt vier BUcher, 

die im Titel als Kyraniden bezeichnet sind. Der Reihe nach stehen: 

1. die erste Kyranis, 2. die Landtiere mit 41 Kapiteln, 3. die Vögel 

mit 43 Kapiteln und 4. die Fische mit 44 Kapiteln. 

Die Hss A G H F stammen aus den selben Prototyp. In allen vier 

fehlt in der ersten Kyranis das Ende des TI und die Buchstaben P und 

E, in der zweiten Kyranis die Buchstaben M-O und in der vierten die 

Buchstaben M, und x-n. Auch sonst trifft man die gleichen Fehler und 

Lücken. 

Die Hss R und E stehen A G H F nahe. Man findet in R in den Buch

staben n-E die gleichen Lücken vor. Aber diese Hss bieten sehr oft 

eine andere Lesart als A G H F • Die Hs R hat die Eileitung des Har

pokration als eigenen Paragraphen vor dem richtigen Anfang des Bu

ches. Sie enthält insgesamt nur zwei BUcher. In dem Buch Uber die 

Tiere fallen die Buchstaben 3 und ~-n aus. Der Codex E bietet leider 

nur ein paar Seiten des ganzen Werkes. 

Die Hss r,c und o haben einen gemeinsamen Prototyp. Laskaris, der 

die Hs I abschrieb, suchte immer den Sinn des Textes zu verstehen. 

Der Kopist von o hat schöner geschrieben, aber oft nicht verstanden 

was er abschrieb. Die Hss I und o haben Randbemerkungen. Diese sind 

eine Art Inhaltsverzeichnis. In I aber sind sie viel kürzer, als im 

15. Einen solchen Versuch hat schon Ganszyniec gegeben, Byz. neugr. 

Jahrbücher 1921 S.445-452. 
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o. In der zweite Kyranis sind in den Hs o die Buchstaben n-n ausge

fallen. Die Hs c enthält nur die erste Kyranis ohne die Buchstaben 

~-0. 

Oie Hs z bietet einige neue Kapitel enthält aber nur die vierte 

Kyranis, ausser den Buchstaben B, Z, H, A, E-TI. 

Oie Hs T enthalt nur die dritte Kyranis, ausser den Buchstaben A-ß 

P, Y, 0. 

A Paris. gr. 2537 XIII saec. foll. 1-119. 

G Ambros. 915 (c 296 inf .} XVI saec. foll. 1-46. 

H Ambros. 932 (0 134 inf.} XVI saec. foll. 1-46. 

F Marcianus Venetus IV 36 XVI saec. foll. 1-102. 

R Paris gr. 2419 XV saec. foll. 250v-259v und 260r-264v. 

E Ambros. 1030 (H2 inf.) XVI saec. foll. 231v-232v, 234, 268. 

I Bibl. nac. Madrit 4631, früher N. 110 XV saec. foll.6r-73r, ge

schrieben von Laskaris. Der Codex enthält auch den Beginn des 

"Thessalos von Tralles", den H.- V. Friedrich herausgegeben hat. 

c Coisl 158 ol1m 123 XVI saec. foll. 80r-91v. 
o Oxford, Bodleian Library. o· Orville 110 XV saec. foll.25r-93v. 

T Paris. gr. 2320 XVI saec. foll.30v-42v. 

z Paris. gr. 2510 XIV saec. foll.80r-83r. 

Gruppe D N B P 

Die Gruppe D N B P.bietet oft einen klaren Text an Stellen, wo die 

anderen Hss unverständlich sind. Manchmal weichen D N B P ein wenig 
vom Text der ersten Gruppe ab, kommen aber schnell wieder zurück.Tei

le des Werkes, die in dieser Zeit wegen ihrer Sprache schon unver

ständl1ch waren, sind in D weggefallen. Stattdessen versucht N diese 

Teile in margine nachzutragen. Sehr oft aber gibt er nach zwei oder 

drei ze1len seinen Versuch auf. 

Wellmann16 und Festugiere17 wollten in der Hs D e1nen "Harpokration

text" erkennen, weil in dieser Hs gewisse Teile ausgefallen sind und 

am Anfang der Titel mit tx Twv 'ApnoxpaTCwvoG ... anfängt. Diese Hs 

16 Wellmann s.o. s.12. 
17 Festugiere, Hermes Tr1smegiste I S.204. 
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aber stimmt wörtlich mit N überein, wo wir den genauen Grund dieser 

Weglassung lesen können. Hier liest man: 'Ex TOÜ •ApnoxpaTLWVO~ ••• 

4 lypat.!Je: npoc TflV U:Hav ßuyaTepa, napaA.EI.{f.X1EVTCAN U{!). nurov öoa tv a6-

~ot' e:[pnvTaL nne:~~LVOVTa xat ~Tl npoanxovTa Tfj xaß' T)~dC e:Öoe:ße:(~, 

~youv öoa 6L' t~6wv n xapaxTnpwv anOTEAOÜVTaL xat öoa TWV änoTe:A.e:

apd~wv atoxpd TE tOTL xat Tfj TnC WUXnC KaTaOTdOEL AU~aLVOVTa. Oie 

Sand eines byzantinischen Bearbeiters ist deutlich erkennbar. 

Den Hss D und N verdanken wir die Erhaltung des fünften Kyranis. 

Sie steht zwar unter den Titel lTe:pov ne:pt ßoTavwv ... tx TOÜ ·Ae:T{ou, 

aber stilistisch und wörtlich gehört sie das Corpus der Kyraniden. 

Der Reihe nach also stehen in dieser Gruppe 1. Die erste Kyranis, 2. 

die Pflanzen (24 Kapitel}, 3. die Vögel (23 Kapiteli es fehlen die 

Buchstaben r-E, H, A, R, P, E, Y,) 4. die Landtiere (37 Kapitel, es 

fehlen die Buchstaben Z, R, P, ~, und in N auch die B-8), und 5. die 

Fische {51 Kapitel). 
Die Hss B und P haben nur einen Teil der ersten Kyranis und zwei 

Buchstaben der zweiten. Ihr Prototyp war schon verdorben, so daß sie 

oft Monsterwörter bieten. 

o Paris. gr. 2256 XV saec. foll. 546-562. 

N Venetus Marcianus V 13 XIV saec. foll. 125-135. 

B Berlin phil. 1577 XVI saec. foll. 186v-198r. 

P Paris Suppl. gr. 1148 XVI saec. foll. 208v-223v. 

Gruppe w K s L 

Hier ist die erste Kyranis ausgefallen. Diese Familie steht der 

zweiten Gruppe näher. Die Hss w und s stammen aus den gleichen Pro

totyp. Sie haben die gleichen Fehler und Lücken: in der Kyranis über 

die Vögel fehlen die Buchstaben A- mitte r und die Buchstaben H, A, 

8, I:, Y, in der Kyranis i.iber die Tiere die Buchstaben z, P, wund in 

der über die Fishe die Buchstaben A-0. 

Die Hs K ähnelt w s, sie hat aber nicht die gleichen Lücken wie w s. 

Sehr oft bietet sie am Rand Stücke die meistens aus Dioskurides ent

nommen sind. In der Hs K fehlen in der Kyranis über die Vögel< die Buch

staben H, A, 8, P, E, Y, in der über die Tiere die Buchstaben z, P, w 

und in der über die Fische ~ und Q, 

Die Hs L enthält nur drei Bücher. 1. über die Fische, 2. die Land

tiere (ohne die Buchstaben A-I und P, ~), und den Anfang der lezten 

Kyranis über die Steine. Es sind nur drei Buchstaben erhalten; aber 
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dies genUgt um die Existenz des Buches zu beweisen. 

w Wien cod. med. gr. 23 XVI saec. foll. 29r-71r. 

κ Paris. gr. 2286 XIV saec. foll. 62r-B1r. 

s Paris. gr. 2502 XVI saec. foll. 31v-112v. 

L Leiden voss. gr. F58 XVI saec. foll. 233r-236r. 

oamit die Rekonstruktionsversuche jeweils rechts neben dem ent

sprechenden kritischen Text gelesen werden konnen, sind manchmal 

einzelne Seiten leer gelassen worden. 

Die Ziffern inmitten des τextes geben die Seitenzahlen in der 

Edition von Mely-Ruelle an. 

9 

tlbersicht tiber die Reihenfolge der Kapitel in den Handschriften 

Περί άρκτου 

Περί άλώτιεκος 

Περί άσφάλακος 

Περί αtγων 8ηλείων 

Περί. βατράχου 

Περί βοός θηλείας 

Περί γαλί'jς 

Περί γί'jς έντέρων 

Περί. δορκάδος 

Περί αίλούρου 

Περί έλάφου 

Περί έχίδνης 

Περί. έχίνου 

)Ιερί t;;αόρας 

Περί ήμιόνου 

Περί 8ηράφου 

Περί ίτιτιου 

Περί. καμήλου 

Περί κυνοτιοτάμου 

Περί. κυνός μικροΟ 

Περt κυνός 

Περ l. κροκοδε ίλου 

Περί λύκου 

Περί λαγωοϋ 

Περί μυρμήκων 

Περί μυός 

Περί νεβροϋ 

Περί νυκτερίδος 

Περί !:;υλοβάτου 

Πεpt δφεως 

Περί δνου 

Περί δνων 

Περί τιροβάτου 

Περt pι.νοκέρου 

συάγρου 

σαλαμάνδρας 

Α GHF R Ι Ο D Ν W S Κ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

6 6 

5 5 

7 7 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

6 6 6 

5 5 5 

7 7 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

2 

3 

1 1 

3 3 

4 4 

2 2 

5 5 

6 6 

Β 8 

1 

3 

4 

2 

5 

6 

8 

7 

8 8 8 8 8 9 
7 7 7 

9 9 9 

11 10 11 11 11 

12 11 12 12 12 11 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 10 

10 9 10 10 10 12 4 12 12 12 

13 12 13 13 13 29 20 

14 13 14 13 13 13 5 13 13 13 

15 14 15 14 14 14 6 14 14 14 

16 15 16 15 15 15 7 15 15 15 

17 16 17 16 16 17 9 17 17 17 1 

19 18 19 18 18 16 Β 16 16 16 

18 17 18 17 17 18 10 18 18 18 2 

19 19 19 19 3 

20 19 20 19 19 20 11 20 20 20 4 

21 20 21 20 20 21 12 21 21 21 5 

21 21 22 13 22 22 22 6 

23 23 23 14 23 23 23 7 

22 22 22 24 15 24 24 24 8 

25 16 25 25 25 9 

23 24 24 

25 25 26 26 26 10 

26 17 27 27 27 11 

27 27 27 18 28 28 28 12 

26 26 

22 21 25 28 28 28 19 29 29 29 13 

23 22 26 29 29 

24 23 27 30 30 30 21 31 31 31 15 

26 25 29 32 32 31 22 32 32 32 16 

L z τ Β 

1 

2 

3 

4 

Ρ 

1 

2 

3 

4 
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περt σκίγγου 

περt τράγου 

περt ταύρου 

περt uαινης;; 

Περί φώκης;; 

Α GHF R Ι Ο D Ν W 

25 24 28 31 31 

28 27 31 34 34 33 24 34 34 34 18 

27 26 30 33 33 32 23 33 33 33 17 

29 28 32 35 35 34 25 35 35 35 19 

30 29 36 36 35 26 36 36 36 20 

Περί 

περt 

Περt 

Περί 

βατράχου 31 30 37 37 φρύνου 

χαμαι.λιtοντος;; 

χοCρου 

ψύλλου 

περt ψαμμοδnτου 

περt ώων 

Περ t ά.ετοϋ 

περt ά.λκυόνος;; 

Περt άλέκτορος;; 

περt ά.ηδόνος;; 

Περί άρτιης;; 

περt αtδυCας;; 

περί βοροϋ 

περί βοόφου 

περt γυτιός;; 

περt γλαυκός; 

περί γερανοϋ 

Περί δρυοκολάτιτου 

ΠερL έρωδι.οϋ 

περί 6ήνης;; 

περί ήλι.οδρόμ.ου 

Περt δωτιεCου 

περt δηρευτοϋ 

περt tέρακος;; 

Περί tκτ ίνου 

Περί κορυδάλου 

περί κόρακος;; 

περί κορώνης;; 

περί κίσσας;; 

περί κοσσόφου 

περt λάρου 

32 31 38 38 

33 34 

33 32 

35 34 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

1111 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

36 27 37 37 37 21 

40 40 

39 39 

41 41 37 28 38 38 38 22 

1 1 

1 2 2 

3 3 3 

4 

2 

5 2 

6 3 

7 4 

4 4 

1 1 

2 

6 6 8 

3 

2 2 4 

3 3 5 

4 4 6 

8 5 5 5 7 

9 6 

10 7 5 5 7 7 9 

11 8 

12 9 
6 6 8 8 10 

13 10 7 7 9 9 11 

8 θ 10 10 

14 11 

15 12 

16 13 

17 14 

18 15 

9 9 11 11 12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ρ 

ΠερL λαμτιυρίδος;; 

Περί μελι.σσων 

περt μυι.ων 

ΠερL μαμυγέρου 

Περί μέροτιος; 

Περί νήσσης;; 

Περί !;οόδρου 

Περί όφέαι; 

Περί δρνι.δος;; 

Περί δρτυγος;; 

Περί ττελαργοΟ 

Περt τιεριστερdς; 

Περί τιέρδικοι; 

Περί 6αμφίου 

Περί στιινου · 

Περt σει.σοτιυγιδος;; 

Περί ταωνος;; 

Περt τρυγόνοι; 

Περί ύττεριονίδος;; 

Περt φάσσηc;: 

Περt φήνης; 

Περί φασσιανοϋ 

Περί φαλαριδοι; 

Περt χαραδριοϋ 

Περί χελιδόνας; 

Περί χnνόι; 

Περί ψιττακοϋ 

Περί ΨάΡου 

Περί ώτίδοι; 

Περί ώων 

Περί άετοΟ 

Περt άνδίου 

Περί άμίας; 

Περt ό.στακοΟ 

Περt βάτου 

Περt βουγλώσσου 

11 
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16 16 

18 18 

17 17 

19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 
25 25 

26 26 

27 27 

28 28 

29 29 

30 30 

31 31 

32 32 

33 33 

34 34 

36 36 

35 35 

37 37 

38 38 

39 39 

40 40 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

19 16 

21 18 

13 14 

11 11 

20 17 10 10 12 12 13 

22 19 12 12 14 13 15 

23 20 18 18 21 20 22 

15 15 15 14 16 

24 21 13 13 16 15 17 

25 22 14 14 17 16 18 

26 23 

27 24 16 16 18 17 19 

28 25 17 17 19 18 20 

29 26 20 19 21 

30 27 

31 28 

32 29 

33 30 19 19 22 21 23 

34 31 

35 32 

36 33 

20 20 23 22 24 

24 23 25 

37 34 25 24 26 

39 36 

38 35 21 21 26 25 27 

40 37 27 26 28 

41 38 

42 39 22 22 28 27 29 

23 23 29 28 30 

43 40 30 29 31 

1 1 1 1 

2 2 

3 3 

1 1 2 2 

4 4 2 2 

5 5 3 3 3 3 

1 

2 

3 1 

2 

4 3 

1 

11 

13 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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Περί βωπων 

Περί βδελλων 

Περί γλαόκου 

Περί γόγγρου 

Περί γόμφου 

Περί γναφησίου 

Περί γλανέου 

Περt δράκοντος 

Περt δελφίνος 

Περί έγχέλυος 

Περt έχίνου 

Περt έχενηίδος 

Περt ζ;;υγαίνης 

Περt ζ;μυραίνης 

Περt f!πατος 

Περί ήδονίας 

Περt δόννης 

Περί δρίσσης 

Περί tπποκάμπου 

Περt ίοόλου 

Περί tπποόρου 

Περί καρκCνου 

Περί κυνός 

Περί καρίδος;; 

Περt κεφάλου 

Περί καραβίδος 

Περt κοχλίων 

Περt κηρόκων 

Περί κωβιών 

Περt κυτιρίνου 

Περt κίχλης;; 

Περt λάβpακος;; 

Περt λα.γωοΟ 

Περt μαινίδος 

Περt μελα.νοόρου 

Περt μ,υα.κίων 

Περt νάρκης 

Α GHF R Ι Ο D Ν W S Κ L Ζ Τ Β Ρ 

6 6 

9 9 

7 7 

8 8 

11 11 

10 10 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

.17 17 

18 18 

24 24 

20 20 

19 19 

25 25 

26 26 

22 22 

21 21 

23 23 

27 27 

28 28 

6 6 

9 9 

7 7 

8 8 

11 11 

10 10 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

4 4 4 4 5 

5 5 6 

9 9 10 

6 6 7 7 8 6 

7 7 8 8 9 

5 5 6 6 7 

8 Β 11 11 12 

10 10 11 

9 9 12 12 13 

13 13 14 

10 10 14 14 15 

5 

7 

8 

9 

11 11 15 15 16 10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

17 17 13 13 16 16 17 12 9 

18 18 12 12 17 17 18 11 

14 14 18 18 19 13 

10 

19 19 

25 25 17 17 22 22 23 16 11 

21 21 20 20 26 19 12 

21 21 22 13 

20 20 15 15 19 19 20 14 

26 26 26 26 20 20 21 16 

27 27 

18 18 

23 23 19 19 

22 22 22 22 

24 24 

23 23 

28 28 

29 29 24 24 

25 25 

30 30 26 26 

24 17 

25 18 

28 21 

29 22 

30 

31 23 

32 24 

14 

33 25 15 

Περί !;ι.φίου 

Περt f,ό8ou 

Περί δνων 

Περt δνου θαλασσίου 

Περt όρφώ 

Περί πηλα.μ,όδος 

Περί πνεόμονος 

Περί πολόποδος; 

Περί πορφυρίδος 

Περί πελωρίδων 

Περί pαφίδος 

Περt pίνης; 

Περί σκοpπίου 

Περί σάλπης 

Περί συναγρίδος 

Περί σητιίας; 

,Περί σαργοΟ 

Πεpt τρCγλα.ς; 

Περί τριχαίου 

Περt τρυγόνος 

Περt uδpου 

Περί φάγγρου 

Περί φώκης 

Περί χελώνης;; 

Πεpt χάννου 

Περί χλέματος; 

Περt χυλοΟ 

Πεpt χοίρου 

Περt χελιδόνος 

χpυσάφου 

Ψdpου 

Ψόλλων 

ώμ,ίδος 

ώων 

13 
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29 29 

30 30 

31 31 

32 32 

33 33 

34 34 

35 35 

36 36 

37 37 

31 31 

32 32 

33 33 

27 27 

28 28 

29 29 

30 30 

34 26 

35 27 

36 28 

37 29 

31 31 38 30 

32 23 23 39 31 

32 33 24 24 40 32 

34 34 33 34 25 25 41 33 16 

34 35 25 26 42 34 

35 36 27 27 43 35 17 

35 35 36 37 36 

37 38 28 28 44 

18 

38 39 29 29 45 37 

36 36 39 40 30 30 46 38 

40 41 31 31 47 39 

37 37 19 

38 38 41 42 32 32 48 40 

39 39 

40 40 

42 43 33 33 49 41 20 

21 

43 44 34 34 50 42 22 

44 45 35 35 51 43 

48 49 39 39 47 24 

47 48 38 38 46 

41 41 45 46 36 36 52 44 23 

46 47 37 37 45 25 

42 42 49 50 40 40 48 

43 43 41 41 26 

50 51 42 42 49 
44 44 43 43 
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<ΠΡΟΛΟΓΟΣ> 

Βίβλος; αύτη Κυρανοϋ <και> Έρμεία έπικλητn "τά. τρία", έΕ άμφσ

τέρων βίβλος; φυσικών δυνάμεων συμπαfiειων και άντιπαfiειων, συνταχfiεϊσα 

{έκ δύο βίβλων} , έκτε τοϋ ΚυpανοΟ βασιλέως; Περσών τ~ς; πρώτης; βίβλου 

των Κυρανίδων, και έκ τοσ Άρποκρατίωνος; τοσ ΆλεΕανδρέως; πρός; τήν οι

κείαν δυγατέραν. 

Εrχε δέ n πρώτη Κυρανοϋ βίβλος; ούτως, καδώς; και ύπεδηκαμεν. 

θεοσ δώρον μέγιστον<άπ"> άγγέλων λαβών Έρμf'\ς; ό τρισμέγιστος; 

fiεός άνθρώποις πdσ~ν μετέδωκεν δεκτικοϊς; μυστικών βιβλίον τόδε. μή οuν 
μετάδος άνδράσιν άγνώμοσιν, άλλ• έχε έν έαυτφ ώς; κτf'\μα μέγιστον· μόνον 

δέ τέκνοις;, εt δυνηδείης;, μετάδος σύ ό πατfιρ άντt χρυσίου πολυτίμου, 

κτf'\μα μέγα ττρός; ένέργειαν 1 όρκων αύτούς; μόνον άσφαλwς; έχειν τέκνον 

tερόν. 

Αύτη n βίβλος Σuριακοtς έγκεχαραγμένη yράμμασιν έν στήλ~ σιδη· 

ρQ. έν < λίμν~ τf'\ς; Συρίας κατεχώσδη ώς προε ίρηται έν > { μέν } τf.\ ττpό αύ

τf'\ς βίβλφ Άρχαϊκ~ ύπ' έμοΟ έρμηνεufiεί~· έν ταύτ~ δέ τf.\ καλοuμέν~ κu

ρανίδι έγράφη περι λίδων κδ', πτηνών κδ', βοτανwν κδ', καt tχδύων κδ'. 

Α G Β F R Ε Ι Ο D Ν 

1 Βίβλος α~ Κuρανοu <~ν ό? >'Ερμείας (lege 'Ερμης> θεος ••. Festugiere 201,1. 
..• ΔφCει κολλητήν Ganszyniec I καt supplevi I 'Ερμεία έπικλητή conjici:'Eρμε~άς 

άφικλητήν 1-2 βίβλος - άμφοτέρων om. RODN 1-16 βίβλος - tχθ6ωv κδ' om.E : βιβλ~ον 
'Αρποκρατίωνος. σuνθεσι.ς δε_Κορανοu βασι.λέως περt κδ'λtθων, πετΗνων τε καt tχθwν 
καt βοτανων κατά άλφαβήτου ώδε πως ~χει. c 1 Κερανοu GHF 2-4 βίβλος - καt am.DN 
2-Ε βίβλος - bπεθήκαμεν om.I 2 βίβλος Κο~ρανtς R I συμπαθει.ων:συντεθείση GF: σuν
τεθει.σων Η Ι συμπαθει.ων τε R Ι άντι.παθεuων λαοϊς R I σuνταχθεϊσα: σύνταγμαR I σuν
ταχθεtσα οδχ έν GHF 3 δ6ο om.GHF I βίβλ~ GHF I έκ - τοu om.GHF I ικ δύο - τοu orn. 
R I Κοι.ρανοu R I Περσων om.GHF I βίβλου om.R 4 Κοι.ρανίδων R I έκ:εtς GHF I των 
τοϋ DN Ι Άρποκρατtου R:'Αnοκρατίωνος F Ι τοu om.AGHFIODN Ι Άλεξανδρέως nεpt 
~ν δυνάμ~ν ζ~ν τε φυτων κα~ λtθων (~ς ~γραψε Ν) DN 5 οtκείαν: Lδίαν Ν Ι 
αν αότοϋ R I θυγσ.τέραν ιπtγραμμα R I θυγατέρα παραλφθέντων bφ' ήμων δσα έν αότοΊ:ς 
είSρηνται. άπεμφαίνοντα καί. μη προσήκοντα ή) καθ' ήμ(lς εόσεβείιt fιγουν 8σα δι.' έΠCfίδ&ν 
~ χαρακτήρων aποτελοϋνται., καί. δσα των άnοτελεσμάτων αLοχρά τε ε~σt καt της ψuχ~ 
καταστάσει. λυμαtνονται. Ν 4-19 προς την - σοφίας om.D 6-19 ε~χε δέ - σοφίας om.N 
6 εLχε - bπεθήκαμεν om.R Ι τοϋτο Α I καθrος: καλως GHF Ι< άn'> άγγέλων Festugiere, Re· 
velation Ι 203, 8 Ι 'Ερμοu τρι.σμεγίστοu τοϋ αtγυnτίοu θεοϋ Ι I λαβ&ν: λαων 0: λαοϊς 
RI 8 θεος δν Α: orn.GHFOR I καί. έν άνθρώποι.ς GHF Ι μετέδωκεν om.RIO Ι δεκτικοίς om. 
GHFIO: νοητικοϊς Α I δεκτι.κοtς ~γραψεν R Ι μυοτι.κον βι.~λίον om.AGHFIO I τ6δε om.A: 
<αότ>Ο litt. vac. GF I μη: μεν GHF I μεταδώης R I μη οuν - 9 ~χε am.O I παρ' α&τ-Ό R I 
Lν - μέγιστον litt. vac. GHF / μέγα ΑΙΟ 10 τέκνοις δe μ6νοι.ς R / τέκνοις σου Α : 
τέκνον GHF I εt δυνηθείη ΙΟ: om.GHFR I μεταδ6τω 10 I συ δ πατηρ am.R I συ δ orn.IO I 
μετάδος προς ένέργειάν τι R Ι πολυτίμου - 11 μέγα om.R Ι πολυτίμου om.IO I κτημα 
μέγα am.GIO litt.vac. HF Ι προς ένεδρίαν G: om.R Ι καt δρκον AGHF: όρ~σα R Ι αδ
τοtς δοuς AGHF Ι lχειν: δεtν I I ~τέκνον R 12 tεροϊν Ο 13 έγκεχαραγμένης G 
13-16 α~ - tχθ6ων κδ' om.R 14 λίμνυ - έν supplevi Ι προ: πρώτη AGHFREDN 15 
έμοu δΕ. 10 I tρμηνευθεί::σα AGHFOREDN Ι έν δf. I: ένδtσας Ο I ταίn:η am.o 16 κα'l. 

15 

τούτων οuν έκάστη δύναμις; συγκραθείσα καt μι εtσα -
σώματος; θνητοσ δεραπεια~ χνε ~ ~ Υ ται~ λοιπαί~ δυνάμεσι 

• ~ κεν, Ou μιιν άλλά κ ' έ 

20 
εδpεν παρά 8εοu παντοκράτορος τοΟ παντοδυνά αι τ ρψεως και φύσεως;, 
τανών και λCδων και ·tχδόων t _ μου διά τf'\ς; αύτοϋ σοwιας; βο-

L r• t κα πτηνων ένεργεtας; καί{λCfiων}δuνάμ.εις 

25 

30 

κα .φων Κα θηρίων φύσιν, ~τι δέ ι ά 
κα τ ς; πρός άλλήλοuς; μιfεις; τε 

καt έναντιώσεις; καt tδιότητας;. ήτι~ θ ό~ ~ 
τε και ~ ε vεν ιικεν εtς άνθρώποuς Υνwσιr 

πολuπειρtα. -. 

Εtς; τρείς; οuν διελών Κυρανίδας τό πd • 
ά - • ν σuνταγμα, έσαφηνισα κα-

τ στοιχειον ως έμνημόνευται τά πράγματα. 

Κuραν(δες; εCρηνται διά τό των dλλων r γραφεισων βίβλων βασιλίσ-
σας ε ναι ταύτας. εϋρηνται δέ παρά ΚυρανοΟ 
πρώτη αδτη, τοu βασιλέως; Περσων, &ν ή 

Οδτος; μέν δ τούτου πρόλογος;• τοϋ δέ 'Α ' 
ι ρποκρατιωνος; ε[χεν οϋτως;. 

Β βλος άπό Συρίας; θεραπευτική τ~ ο· • ~ t 
έ , .. , ικει~ vuγατρ Άρποκρατtων 

Υ γpαφε τάδε: όδοιπορ(ας; μοC τινος; γενομένης περt τήν Βαβuλων' , 
pαν, πόλις έστCν τις έκεΕσε Σελεύκεια καλοuμένη, ιαν χω-

nν πάσαν tστορήσας 

πτηνών ΙΟ I ιαιt βοτανων Ιο 17- 99 το6τω , 
μιονΝΕ) ~ βtβλοu Κοι.ραν~δος τούτων RE /ν~ οΟτως om.C ,17 άποτελέσματα (προοί
~θει.σα GHF I καt μ~γεtσα om RE I ~ ου~ om.~ro I δυναμις tδία RE I κε
ευpομεν REIO: εgρεμα Α I nαv~οκράτ~α~ς λοι.nαις: τψΝέκ της GHF 18 καt om.~ 19 
της om.G litt.vac. HF I αδτοϋ· κριτ~ϋςG~.RΙ~ I τοu om.RE I δ~ GHF I διd τε ΙΟ I 
~τα στο;χείον ~καστον στοιχεtον βοτάν ν π ~-22 βοτα~ων - ιδιότητας: lκεινται δέ 
ετι τε λιθοv σuμηαθοϋντα άλλήλοις DN η2ο ερ;ε~~vτος ζφδν τε πτηνόν καt ~νυδρον 
RE I δuναμι.ν AGHFIO 21 φυ'σ • και ι.θων om.IODN I και om RE I "α' ' , , ιν παριστησιν RE 1 δ' . · " ι. om. 
κα,ι τας om.RE 22 i?τις: ει μη ΙΟ I θεόθεν άνθ • ε sca.psi: τΝε AGHF'REDN: om.Io I 
οi.Πως om.DN 23 τε om.REIO 24 :r ρωποι.ς RE I γνωσι..ν RE 22-99 fιτι -
HFIOR: tμεμνημόνευται. Α 26 ΚοιpανC~~~ δ~ν A~~F C διελθrον Ο 25 ένμvημόνευτa: G 
μο~ ΙΟ: ~λλων μαι Wellmann 11 I β βλ' I ε ειρηνται IORE I εrρηται Ο I ~λλω 
βασιλικωτέρας RE 27 ταύτας εtν~ι ~ G: ~υκτίδων RE I βασιλίδας 0: βασιλιdς G· ν 
~~: ε~~αμεν GHF I παρd ~m.AGHFIO I τοu ο~ ~;F~~~νππuκ~ίδων εtρηνται RE I ε~ρομ;ν 

κpα.τι.ωνος Ο I οΙSτως είχε Ι 3ο ι Λ • , εpαι:ιν om.RE 29 5e om ο 1 'Α-
ό ιΑρπ , apποκρατιωνος β'βλ I . · 
θ' οκρατι.ων AGIO 31 γεγράφηκε AGHFO· l ι ος Ι βιβλος Κοι..pανtς RE / 
εαν οε 6ντι σuνήντησε τόδε RE I . γγραφε Ε I γεναμένης GHF 32 χώραν ι 

~~. τι.ς om.GHFIO I ι Ν ~ ε ς 
~~. om.RE I ~ς (τdς Ε) ι . ~κεισε om.ro I άφ' ής RE I ' 

• Ί στορ ι.ας RE πα ντα ς 
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έκεϊθεν άπQρΟν. ήμείς Βέ τά περί τnς πόλεως έκείνης, ώς έκεtνος μακρψ 

λόγφ, ού χρείαν ιχομεν άναγράφειν, ίνα μή άεί έν τοϊς προοιμίοις έν-

35 ασχολώμεθα, όπως έπt τό προκείμενον τοu σκοποu έπανέλθωμε:ν. έ:τι δέ 

καt άλλην ~φη θεάσασθαι πόλιν πρό δεκαεπτά της Σελευκίας σχοινίων, ήν 

Άλέ~ανδρος ό τών Μακεδόνων βασιλεύς ύποστρέφων κατέστρεψε, και ~κτι

σεν έτέραν Σελεόκειαν uπό Περσών κειμένην ώς ε[ναι περσογενη· καλεί

ται Βέ πρώτη ΆλεΕάνδρεια ή πρός Βαβυλώνα. ταuτα μέν w τέκνον ίστορή-
40 σας, συνέτυχον τρίτον έπt Εένης γέροντι πεπαιδευμένφ λίαν και έν τοϊς 

Έλλήνων γράμμασι· ~λεγε δέ αότόν Σόρον μέν ε[ναι τψ γένει, αίχμάλω-

τον δέ γενόμενον έκεϊ διατρCβειν· οδτος οδν πάσαν τήν πόλιν σuν έμοt 

περιερχόμενος έπεδείκνυεν ~καστα. έλθών δέ έπί τινος τόπου άπέχοντος 

της πόλεως ώσεt ]..tίλια δ', στήλην έκεtσε έθεασάμην μετά πύργων μεγί-

45 στην, ήν ot έπιχώριοι άπό Συρίας ~λεγον κεκομίσθαι καί άνατεθ~ϊσθαι 

πpός θεραπείαν των ένοικούντων άνδpών τQ πόλει. άτενίσας οuν γράμμασι 

παροίκοις έγκεχαραyμένην εδρον. εύθέως οδν τοϋ πρεσβύτου δεηθείς εύ

τιειθn πρός τ~ν έπίδειΕιν έσχον. nκουον δέ αότοϋ διηγουμένου τά περί 

τήν στήλην, καί έρμηνεύοντος άφθόνως 'Ελλάδι φωνQ τά των βαρβάρων 

')Ο γpάμματα, "όρζiς γε" έφασκεν, "w τέκνον, πάντας τούς κειμένους πύργους 
τρεϊς, wν ό μέν έπί μίλια ε' έκτέταται, ό δέ έπί δύο ήμισυ, ό δέ έπL 

δ'".τούτοuς φκοδομfiσθαι παρά γιγάντων ftλεγεν, έθελόντων είς οόρανοuς 

άνελθεϊν. έκ δέ τfiς άσεβοuς ταύτης μανίας των μέν κεραυνοβοληθέντων, 

των δέ έαυτούς ήγνοηκότων είς τόν λοιπόν χρόνον τQ τοϋ θεοϋ βουλήσει 

33 ΙΟ: 

μεν 35 
RE I τε θ εaοθα ~ ΙΟ: 

Ο 38 tτέραν: ~ειπέραν IOR 
δe ιν ΙΟ I ή: ΙΟ I 

AGHF: ιστόρησα ΙΟ: 
πρ<7πον RE Ι πεπαιδευμένων Ο 
trιuτόν IORE I Ο 

RE 
RE I 

AGHFIO I θελόντων Ε I 
θέντων Α: βληθέντων GHF: κεραuνοθ 
το6τοuς Ο I om.RE 

τοuς om. ΙΟ 
om.E I 

ΙΟ I 
53 μf_ν om. 

54 των δe 

17 

55 καί των (5) λοιπών άπάντων έφ' όλην τήν Κρητικήν νησαν πεπτωκότων 

είς ήν vπέβαλεν αότούς ό θεός χολούμενος αότοϊς. έκέλευσεν σον με 

τά ταϋτα ό πρεσβύτης σχοινίφ διαμετρnσαι τόν λίθον τόν πρός άνατο 

λάς μέγιστον τυγχάνοντα. κάγώ μετρήσας τόν πλησίον εδρον ~χοντα τ1 

μέν ύψος πηχών χκβ', τό δέ πλάτος οη'. ησαν δέ καt όρυγαί άνατάσ-

60 σουσα ι η ' . έθεασάμ ην δέ και t ερόν. ό δέ μέσον τοϋ ναός κ λ{. μ, 

κας ε[χε τ~ε' άpγυράς καί έτέρας χρυσάς ς', είς aς άνεληλύθαμεν 

προσεύ~ασδαι τψ δεψ. καt fλεγε μυρίας τοu θεοϋ δυνάμεις, aς ού χρ' 

καταλέγειν. έγώ δέ καt περί των λοιπών έ~ετά,ειν προαιρούμενος, τι 

μέν άλλα παρεπεμπόμην, περί δέ τfjς στήλης μόνης άκούε ι,ν ή ς ίουν. ό 

65 δέ πρεσβύτης άφελών τά καλύπτοντα τήν στήλην βύσσινα έδείκνυε παρ· 

οίκοις γράμμασιν αύτήν έγκεχαραγμένην. έγώ δέ των γραμμάτων άπει

ρος ών έδεόμην άφδόνως εκαστα μανθάνειν· έτόγχανον δέ τά έν τ~ 

στήλ~ άναγινωσκόμενα ούτως έχοντα. 

Μϋδος πολυφθεγγής· πολλά ίδών άθανάτου βουλαϊς, (δπως ~στι 

70 δευτέρα βίβλος τούνομα λέςαι δεοϋ ή Κυρανίς, δευτέρα βίβλος άπό 

τfjς πρώτης Άρχαϊκης Σuριάδος οδσα, όπου poαt χύνονται ποταμού δει 

Εύράτου. στήλαις σιδηραϊς κεχαραγμένα γράμματα ταϋτα, δσα πρtν έ· 

χάραςα καt μέλλοντα}. πάλιν άνέ~ευςα έν δuνάμεσι λίδους, σύν αότο· 

καt φυτά γαίης, έκ βυθοϋ τε ίχθυόεντα, και δρνεα άερόεντα, σuγκρC· 

75 νας δύναμιν δυνάμει έν τετράδι· < όπως έσται δευτέρα βίβλος τούνο· 
μα λέςαι δεοϋ ή Κυρανίς, δευτέρα β~βλος άπό της πρώτης Άρχαϊκnς 

Συριάδος οuσα, δπου poαt χύνονται ποταμοϋ θεοu Εύφράτου. στήλαις 

55 κα~ - άnάντων om.RE I πάντων AGHF I ιnι RE I 
ΚΊ;ι.ΚΥ]ν AGHF I έκπεπτωκότων RE 56 εις om.O I 
ο6ν: το~νuν RE 57 μετα ταUτα om.IRE Ι 

μετa ταϋτα RE Ι om.RE 
σκοινί.ων RE 58 Ε: 

ι ΙΟ I κηβ' I 
6: RE δt om. RE I τοu 

ξη' AGHF I εις: ιφ' RE 62 
καl. om.AGHFIO 1 
nεδείκνυε Ι 66 
νως om.IO I ιτ6γχανε 

μUθος: λUθος Ο Ι ο~τως nολλa ro 
δνομα ΙΟ I λέξαν RE Ι θεοΊJ om.Io Ι 
βί.βλος om.G 71 AGHFIO 
nοταμοί:ο RE 72 
RE I δσα om.o 
οθαι RE I έν om.RE om.RE 74 
ναμιν AGHF Ι τετράσι RE. 

RE: κε

οm.Ι Ι 

ταϋτα έπ ι.δε ικνίχ.Jν Ο I δ om. 
dνατολaς om.IO Ι dνατο

πλεl:στον Ε I τό: 
I dνατάσσοντα AGHFIC 

61 RE I τζε'Gf. 
AGHF Ι 

0: έ
ι. GHF I dφθό
~χειν RE 69 

dθά να τον AGHF' 7C 
ΙΟ I 



σιδηρ\).tς: κεχαραγμένα γράμματα ταΟτα, όσα τιρtν έχάραΕα καί μέλλοντα 
μεί~ω ταΟτα άνδρώτιοις: γεγόνασl τε καt μέλλοuσιν. ~ Ψυχή άδάνατε 

80 δνητδν σ&μα φοροΟσα, άχδεϊσα άερόδεν δεσμοί~: κακοίς ύπ' άνάγκης, ώς 

δεδς: αύτδς: ~φρασε δνητοtς: σώμασί σε κυβερνάν στέργειν έναμάρτοις:, 

καί Μοιρ&ν άνάγκης: τε έπίκλωσμα· ώστtερ γΔρ έν συνοχ~ άνήρ ένών και 

δεσμοtσιν, ούτως άρα και σύ δεσμοtς: κρατ~ κρατεροtς: uτι· άνάγκης.έΕ

ελδοΟσα δέ δνητοΟ καt δυσαχδοΟς σώματος, δντως: δΨει δεστιόCοντα δεδν 

85 έν αιδέρι καt νεφέλαις, ός: βροντά,, σεισμούς άεt γαίΌ έπάγει άστρα

τιά' τε κεραυνούς, καt δεμέλια γαίης κινεί, καt κύματα πόντου. ταΟτα 

~σται ~ρyα δεοο παμμήτορος αιώνια. πάντα βροτοtς κατέδειΕεν δ δεδς 

και έναντία πάντα." 

Άλλ' αύτη ή βίβλος κατεχώσδη έν λίμνΌ τ~ς Συρίας έγκεχαρα-

90 γμένη (6) στήλΌ δλοστόμφ σιδη~ ώς προείρηται έν τ~ πρδ ταύτης βί

βλφ καλουμένΌ Άρχαϊκ~. έν δέ ταύτΌ τ~ καλουμένΌ Κυρανίδι έγράφη 

περί λίδων κδ' καt πτηνών κδ' καt ίχδύων κδ' καt βοτανwν κδ'. τού

των έκάστη δύναμις συγκραδεϊσα μιγήσεται ταtς λοιπαtς δυνάμεσιν, 

όπως τδ δνητόν σWμα λοιπόν π.αρηγορήσαντες: uγιές: είς: τόν αCwνα άτιο-

95 λαύσωμεν. ούδείς γάρ άνδρώπφ πνεΟμα δωρήσεται ~ δεός:. πάντα δέ έ

γράφη άπό της τοΟ κυρίου συντάΕεως, ~στι δέ ή άρχή ~δε· 

Ούτως μέν οδν αί των άμφοτέρων άρχαt ~γουν ot πρόλογοι τήν 

διαφωνίαν ~χουσιν· άτι' έντεΟδεν δέ ώς έκ συμφώνου τήν άπαρχήν πε

τιοιήκασιν άπό τοΟ άλφα στοιχείου ούτως: 

79 μεtζονι RE I ταϋτα μεν AGHFRE I ΙΟ: yεα ασι AGHF I ~: ή Ε I dθάνατη Α 
GHFRE . 80 δεσμοtσι AIORE I possis bπ': έπ' RE 81 σαuτον ΙΟ I σε om.AGH 
FRE Ι έχuβέρνας AGHFRE Ι στέργων G στέρyειν < τ' > 82 μύρων ΙΟ I σuνοχυ 

σuνόχψ AIORE: σuνοέχωσεν GHF I τtς dνηp AIORE I έν&ν: άνθρώnοις RE 83 
G I σU: σUν R I σύνδεσμος Ε I κρατεροϊ:ς: χαt τεuθεt:ς RE: καt το τεις Α 
κρατερης 84 έπελθοϋσα GHF: αις οbσα ΙΟ I δυσιχθοuς RE I νεφέλεσιν AG 

καt σεισμοuς ΙΟ Ι dεt om.IO Ι άστραπης Α I καt - 86 κινεt om.G Ι τε και 
AGHF 87έστιν RE Ι αiώνεσι 0: αiώνοισι. R: καt &νισι GF: και.ώνια Η 87 

ταϋτα RE Ι κατέδει ΙΟ I 6 om.I 88 τοδναντtον RE 90 στήλΌ om.AGHFRE I 
στήλΌ σιδηρq ro I 6λαστό~ GHF 91 Κο~ρανίδ~ RE: ΚερανCδι F 92 tχθύων: θαλασσί-
ων Ο I tχθύων θαλασσ~ων ARE Ι το&τψ GHF 93 δυνάμει. Ο I συyκερασθεtσα GHF: συγ
κραθεtσαι. Ο 94 byι.ές scripsi byι.εtς AGHFIO: byι.ειοuς RE 95 dπολαuσω GHF 9~-
99 αtωνα - ο~ως om.E 95 οδδε GHFR Ι πάντως R 96 ή om.R Ι τάδε AGHFR 97 ούν 
om.IO I αl: καt GHF I άπαρχαt ΙΟ I ~uν οι πρόλογοι. om.R I αι την R 98 δε om. 
AGHFR Ι καt την Ο 99 dπό om.o Ι άρχή τοϋ Ο Ι ο~ς om.o Ι ο~ως. ~στι δε κατa 
στοιχεϊον φυτοϋ ~ βοτάνης, πτηνοu, λCθοu καt tχθ6ος R. 

Rekonstruktionsνersuch 

Στήλαις σιδηραϊς: κεχαραγμένα γράμματα ταΟτα 

δσσα τό πρίν έχάραΕε πάλιν μέλλοντ' άναCεύΕα~ 

έν δυνάμεσσι λLδους:, σύν τοtσι δέ καί φυτά γαίης, 

έκ βυδοΟ (χδυόεντα καt δρνεα άερόεντα, 

5 συγκρίνας δύναμιν δυνάμει έν τετράδι· μείCω 

ταοτ· άνδρώποις: τοϊς γεγαWσι τε καt μέλλουσιν. 

ώ ψυχή άθάνατε, δνητόν δέ τό σ&μα φοροΟσα, 

άχδείσ' άερόδεν δεσμοίσι κακοϊς ύπ' άνάγκης, 

ώς δεός αύτός έφρασσε 

10 σώμασι δέ δνητοϊσι κυβερνάν καί σ' έναμάρτοις 

στέρyειν καt Μοιρ&ν καί Άναγκαίης: έπίκλωσμα 

ώς: γάρ έν συνόχφ τις άνήρ ών καί δεσμοϊσιν, 

ούτως και σu κρατδ δεσμοϊς: κρατεροίς: uπ' άνάγκης. 

θνητοϋ δ' έΕελδοΟσα δυσαχδοΟς σώματος, δντως 

15 δψει δεστιόCοντα γ' έν αιθέρι καί νεφέλαισιν 

δς βροντάς έπάγει γαίΌ στερωτιάς τε κεραυνούς 

καt τά θεμέλια γης κινεί καί κύματα πόντου• 

ταοτ· αίώνια έργα θεοΟ παμμήτορος ~σται. 

πάντα βροτοϊς κατέδειΕεν δεός και έναντία πάντα. 
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1. Στοιχείον α . ά~πελοc λευκή, άετός πτηνόν, άετίτης λίθος, 

άετός ίχθύς άλέπιδος και ούτος θαλάσσιος. 

21 

*Α~πελος λευκή ίερωτάτη, ή πρώτη καί θαυ~αστή βοτάνη, ητις έστιν 

ή θεία ή λεγο~ένη βρυωνία. 

5 Άετός άρσεν, βασιλεύς πτηνών πάντων. 

Άετίτηc λίθος έγκυος, ό κτuπων. κάν γάρ είς ~ικρότατον τέ~Ός 

αύτόν καί πρός τό σΟς σαλεύων θ~ς, άκούσει κωδωνί6οντος. 

Άετός ίχθύς έστιν άλέπιδος, θαλάσσιος παρό~οιος tέρακος, ~ελα

νώτερος δέ, έοικώς κατά πάντα τρυγόνι. 

10 της ~έν βοτάνης ή pί6α περιαπτο~ένη τφ τραχήλφ, σπαστικούς καt 

έπιληπτικούς ίάται. των δέ φύλλων ό χυλός όσον κύαθος είς δοθείς 

τινι δυσεντερί~ περιειλη~~ένφ άπαλλά~ει· όμοίως δέ και αί~οχύτους. 

Ύγιής δέ τις βουλόμενος πολυποσί~ χρήσασθαι καt ~ή ~εθυσδηναι, 

άπό τοu χυλού των φύλλων ούγ. (7) α' ~ετά δΕους νηστις, ίσου τοu 

15 χuλοΟ πιών, ά~έθυστος έσται ώς ~ή γινώσκων ότι πίνει. έάν δέ καί 

τόν λίθον τόν έν τ~ κε{~λ~ τοϋ ίχθύος ~ετά άκράτοu nίΌ, ούκ αtσθή-

AGHFICODNBPR 

1-60 στοιχεtον - θεασάμενΟL om.BP 1 aρχή τοu ~λφα (στο~χείοu κεφάλa~ον α' CO) 
CODN : om.I I &μπελος λευκή om.I I περt aμπέλων λευκης κα~ μελαίvης τοuτeστLν 
ή κaλουμένη βρυωνίa co I λεuκή ητ~ς κat βpuωνία DN ι λευκή ή δέ pίζα 
aότης οόκ έφάvη μελαίνη α~ έστtv ή βρυωνίη R ι άετος γ' άετίτης δ'aετος 
AGHF I dετίτης λίθος om.DN ι βίβλος θεpanεuτ~κή κατa οτοιχεtον περt ~ς δuνά
μ~ς της βρυωνίaς άετοu του πτηνοu καt dετίτου λίθου κat άετοu tχθ6ος κο~νης 
καί tδ~ας Ι ι άετος - 2 θαλάσσιος om.O ι aλέnιδος θαλάσσιος om.IRDN ι tχθuς 
άετίτης (~τι τε D) λίθος DN 3-9 &μπελος - τρυγόνι om.GHF 3 ή λευκή &μπελος 
DN ι tεpωτάτη om.DN ι ή πι:ώτη om.R ι κα\. πρώτη λεγομένη DN ι καt om.DN ι θαυ
μαστή έοτι DN ι έοτtν κat R : om.AGHF I ητι.ς 4 βρυωνtα om.DN I ή om.COR ι 
ή om.IR I λέγεται. R I βρυων~a κλήματq κat φύλλο~ς καt κλάδοις χρηστή R 
5 ό δέ άετος το πτηνον DN ι πτηνον ο&τος &ρσεν καt R ι &ρσης CO : om.D 
Ν ι βασιλεuς bπάρχει των όρν~ν DN ι πάντων om.RDN 6 ό δέ άετίτης DN ι ~yκ~
ός έστι καt DN ι ό om.DN ι άετίτης κτuπων om.R I κ~ν 7 ~δωνίζοντος om.A 
GBFICORBP I θΌς αότόν Ν 8 ό δέ dετος DN / έστtν om.ARDN ι άλέπιδός έστι DN I 
θαλάσσιος om.AIODN ι Ι ι Lέρακι IRDN I ίέρακος δ( c 9 μελανωτέ~ R 
δέ : DN : om.CR ι ι. aL δuνάμεις aότων εtσι το~αUτaι DN ι τρυγό-
νι. λίθος ~νyγuός ό κτuπών R 10 ~μnελος λεuκή ~ς G ι μέν om. 
DN ι R ι τω om.DNR ι ήπατι.κοuς Ο ι καί om.IO ι ή- 11 t-
aται om.c ι δέ om.C ι εtς κύαθος ΙΟ ι δοθείς lit. vac.GHF 12 τινί om.RG 
δuσεντερ~ας Ι : δuσεντερικοtς R ι Περιειλημένοις CO : om.IR ι dnαλλάξει : d
ΠΟλαuεις GHF : ώφελε! R : tαται τήν νόσον DN ι όμοίως δέ orn.R I όμο~ς - aL
μοχύτοuς om.AGHFIO ι αtμοπτο'ίκοtς R 13 bγιής om. Ι ι 6 δέ Ι I τις άνδρ{;)ν CO: 
τίς cilν κat DN : τοίς GHF ι βοuλομένοις GHF ι noλunoσ(~ : πολλ~ o~νq_J DN ι κat 
: 14 aπό om.AGHFIOR ι των φuλλων τοu C ι μετa : καί rσον R ι νηστις om.DN ι 
ισον Ι I tσou - 15 χuλοu om.R I ~ χu~ DN ι πιων DN I άμέθυστος : d-
χόρταστος AGHFIO I μrJ : μf.ν GH Ι μή δ~ DN Ι iliς π om. Ι γινώσκειν DN 
1
6 aUν &κρατον R ι πtυ τις R / οόκ αtσθήσεται in mg.F : οό μεθύσεται. GHF: οό 
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τ•<Wvολον δτι. τtCνει.. έάν δέ φορf.i τις περt τόν τράχηλον χω

βοτάνηc, Δκpάτοu κεpάμιον nιών οόκ αίσδήσεται. τόν δέ αύ

μετά άκράτου λει.ώσαc πί~, ούκ αίσδήσεται τό 
σόνολον δτι πίνει.. 

Γίγαpτα δέ έκ των πεπιεσμένων βοτρύων λειωδέντα μετά βραχέως 

τοΌ προειρημένου λίδου διδόμενα έν ποτφ τοϊc παpαλυδεί:σι τό αίδοϊ

ον πολλήν fντασιν παpέΕει· άλλά και τοί:c. μή δυναμένοιc τήν μC[;ιν 
άποτελεί:ν ύγιεί:c άποκαδίστησι. τοϋτο δέ δεόc αύτός κατέδειΕε, σω
μα δνητόν μή άπορ~σαι. 

Οίνου δέ λεuκοϋ κοτuλας γ•, μετά βλαστων μ' τ~c βοτάνης, κηροϋ 
βυρσοδεψι.κοϋ ούγ. γ', έψόμενα fωc κοτύλη μία γένηται, δυσεντερι
κοuς, λειεντερι.κούς και όσα τοιαϋτα παύει. τοϋτο πινόμενον. 

Παuει δέ κόλοu παντοία πάδη άπόtεμα των φύλλων μετά μέλιτος 6-

λίγου πι.νόμενον. έάν δέ καί βραχύ τοϋ λίδου μίf~ς, ούκέτι. έπαυΕή
σει ή έπανήΕει τδ πάδος;. 

Γυναικός οδν εrδον άπό των χειρων 6στέα τεδραυσμένα και έδαu
μασα δεραπευόμενα μαδών οϋτωc ώc ~ν ώc έτων κε' άπόνως. λαμπρά 
και δειοτάτη φύσις· οϋτε μέν γάρ χεί:ρας έκίνει, άλλ' έσέσηπτο ή 

~εθuσε~ RDN I ό ηίνων το DN I μετά - 17 tάν δe om.IO I κ&ν οσον ο[νον πtυ DN 
eτ~_: δσα R I ntυ R I δe om.GHFDN I τtς om.AGHFIO I άετόν χωρt} R 17-20 φορΏ 
- π~νει om.DN 18 βοτάνης η aότον τον λtθον λει.ώσας μετd. Ι I αί:ιθις l!κρατον R 
κερ~μιον om.I I πtει οδ μεθήσει Ι 18-20 τον δέ - πίνει om.IR 19 αδτοu GHF 
20 οτι om.co I π ι.ών co 21 ytγαρτον AGHFCODN I πεηαττμένων DNR I λει.ω!Ην DN 
μετά λίθοu Ι 22 ο6 προειρήκαμεν R I λίθοu κat DNR I του - λίθοu om.I I διδό
μενον ~Ν I tν n?ντφ δ~δόμενa ! I nόν~ co Ι nοτψ έντατικον ytνετaι κat άφρο
δισιακον DN I το atδοιον : του ηοιεtν GHF 22-25 τοtς - άπορησαι om.DN 23 
~νοτασ;ν GHF I άλλά om.I I τοuς Ι I δυναμένους Ι 24 byιeς Α : bγιην αις R I 
dπο~θιστησι : ~σται AGHFCOR Ι 6 θεος R Ι αότος om.R Ι dπέδειξε Ι : ~δειξεν 
R Ι ~ι σΟΟμα~R 25.τό θνητον ~μα r Ι dπορήσυ Α : dπορείν ο : dπόρηταL R : 
d~ορυ c 26 ~ινο~ δε λεuκος ~οτuλα~ DN I λευκου om.ICO I και βλαστοt R I βο
τανης βλaστων μ AGHF I μετa βλaστων om.IO Ι λευκοϋ μ' rco /. μ' om.DN Ι φύλ
λων κο~uφάς της Ι I Ν της om.AGHFO Ι βοτάvης λ· DN Ι καιροu AGHFDN 27 ~σον 
μα~ pου βυρσοδεψι~υ Ι I ~ρσοδεψικοϋ R : μuρσουδεψικοϋ co Ι έψομένην GHF : 
έψομενοι,R I ~ς οό DN I ~ς ~ν ταϋτα μtaν R I yένητak κοτύλη DN 28 και λει
εν;:ερικους ro I τε και DN I τοια'ίΠα πάθη R I παύσει AGHF : θεραπεύει IR I 
τ~uτο om.AGHFIODN I Πινόμενος AGHFDN : πιvόμενα co : om.I 29-38 πα6ει ~
θ~σετaι.οm.c 29 παύει : πάλλει GHF : om.R Ι παύει -πάθη om.DN 1 κόλου δε R 
παθη ~αuε: R I τ~ άπ6ζεμα Ι I ~ε dπόζεμα DN Ι όλίyου μέλιτος Ι 30 πινόμενον 
παντοιa πaθη περι το (τόν D) κολον συνιστάμενα παύει DN I ιπaυξήσει η om.IOD 
Ν 31 ~ σm.R I έπανήξει το : yενήσεται τοιοϋτόν τι DN I πάθος οδδε έπaνήζει 
R_ 32-36 yυνaικος - ο~ως om.R 32 οόν om.DN Ι έyώ ποτε εlδον Ι Ι dπό - χει
pων om.AGHFDN I τεθρaυμένα ΙΟ : τεθλασμένα DN 33 θερaπεuομένην GHF Ι Φς om. 
A~HF I θεραπεuόμενα - 34 φύσις om.DN Ι θεία ΙΟ Ι yάp : yε ΙΟ Ι χείρα DN Ι 
μεν om.DN Ι dλλ' έσέσηπτο om.DN Ι καt ή DN. 

αίσδησίν τινα εrχεν· fμελλεν σον και τά λοιπά 6στέα 

έν ταύτQ τ~ tερ~ βίβλφ εδρον οϋτωc· των φύλλων τ~ς; βο· 

,~,i~Λ~~η§χuλδν και Cσον oCνou λεuκοu άναμίf.αc δίδοu πιείν έπt ήμέρα! 
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σωθήσεται. 

xat δ λίδοι;; δέ ό άετίτης; πεpιαπτόμενος; και δ ίχ&ύς; έσδιόμενος; 

;lι,'~ότδ ποιεί:. τοϋτο δεων δωρον άμετάδοτον ωστε μήτε ίδίφ τέκνφ 
u.fΙ::,.ιεταδοΟναι.πρδι;; τοuι;; πεπτωκότας; των μεγάλων δακτύλων δνuχαc 

τobc δuσθεραπεuτοuι;; τυγχάνοντας τούς; μή πειδομένους; άλλ' έπιρεu
μα.τι.Cομtνοuι:, φοίνικας πατητούς; βρέΕαc οCνφ λευκφ, διαμασησάμενο• 

tπι.,τtθει, δτέ μέν μοναχόν, ότέ δέ μετά pοδίνοu. 

Πρδι: δέ τάς μυρμηκίας τάς; έν δλφ τφ σώματι ή τάc έν μέρει γεν• 

μtναι;: ~ και άκροχορδόνας, τ~ς; άμπέλοu κλ~μα η Gύλα καϋσον και το• 

4κpou (8) τ~ς; κληματίδος τό έξερχόμενον ύγρόν πεpίχριε η δόι;; πιε 

καt πεσοΟνται πaσαι. τοΟτο μηδένα δίδασκε. 

ΌμοCωc δέ και ή κόπρος τοϋ άετοϋ περιχριομένη άπαλλάσσει. κα 

ό λίδοc περιαφδεtς η τό στέαp τοΟ ίχδύος; διαχριόμενον διασώtει. 

nρδς δέ τάς; σηπεδόνας; των οϋλων και των μuλων, και έν δλφ τ~ 

σώματι yινομέναc σήψεις; καt ~λκη <pαγεδαινικά η νεμόμενα, τοϋ χυ-

35 σαρξ έσέσηπτσ DN I ο~ε - εΙχεν om.DN I ~μελλον DN I οόν : δέ DN I και. σm. 
λοι.πά ταύτης DN 36 τεθpαuεσθα.ι. GHF : τεθpαuαθα.ι. Α I θραuθfiναι.. έπειδη ~μαθον 
εtκοσι.πέντε έτfϊιν εtναι. την yΙJναΊ:κα τa(ττην τiJ τοι.α.ίΥ!:1J βοτάνΌ χρησάμενος byι.fi ι 
ησα. ποtει. δε (youv Ν) καt συ ο~ως DN I έν - οUτως om.DN I τfίιν δέ (γάρ R) DN 
37 τΟν χυλον IODN : ~ χu~ R : χυλοu AGHF Ι κa't. om.DNR I οϊν~ λεu~ μtςας κα 
δοuς -rXiS nάσχοντι. το ~όλον ωστε DN_I ποι.εtν ο I έπ'ί. om.R 38, κa't. ~ησεται : ι. 
σει. τΟ πάθος DN Ι και. om.DN 39 λι.θος om.DN Ι 6 om.DN I άετιτης λι.θος DN I κα 
δ tχθuς έσθι.όμενος om.I Ι έσθι.όμενος : tστ'ί. όμοtως R I ποιεί. καt ~ tχθuς 6 έ 
αθι.όμενος το αδτο ΠΟιεΊ: ο 40 τοιοϋτο GHF : τσiπων ο I θεοu Α : θει.ων c : om.• 
HF Ι μήτε om.AGHF I τοUτο - 41 μετaδοϋνaι. om.DNR I μη om.IO I πρΟς δέ C 41-4 
προς pοδtνου om.DNR 42 dλλά pεuμaτι.ζομένους Ι Ι έρεuματι.ζομένους G 44 μον. 
χον · μεθaυχοην GHF 45 τ&ς έν om.R Ι δλο~ του σΟΟμaτος R Ι μέρει. : άφη R I yι. 
νομέ~ας IORDN 46 καΊ. om.GHF Ι d~~~δ~~aν&~ρα Ι : καpακροχορδόνας GHF I κλήμα 
τα. DNR Ι η ξuλα om.DN Ι καύσας ADN : καϋσαι. R I καt τοu d:~ρου om.DN_I το d:κρο 
c 47 το έκτων κλημάτων DN I τό om.DN I και.6μενον περι.χpι.σθαι. &φελησει., το α 
τό nοι.ε'i: δe καt πινδμενον DN Ι δtδοο πtνει.ν R Ι ~ 48 κat om.DN Ι πέσοντaι. ο 
(εδθέως yap DN) nΟ.αιι. πεσοuνται DNR I τοϋτο - δtδασκε om.DN I δέ μηδένα R : ο 
δένα Ι 49 δέ σm.IODNR I ή : ό GHFC I άετοϋ κόπρος DN I περι.χρι.όμενος GHF I ά 
αλλάττει. R : το αότό ποιεΊ: DN I 6μσίως κα'i. ΙΟ 50 ό περι.aφθε'ί.ς AGHF I δέ Φσα6 
τως nεριαnτόμενος DN I ~ om.DN I το : τοu ο : καt τΟ DN I τοϋ στέατος c I tχθ 
ος στέαρ DN Ι bποχρι.όμενον ΙΟ I δι.α~ει om.DNR 51-66 π~ός - χ~ om.C 51 ~ 
λων ; μυλίi'ιν ro Ι μυλ.ων : ο!Sλων ΙΟ I τας έν DN 52 yι.γνομενας IOR I φαyηδενι.κα 
Α : φayaδενι.κ& ΙΟ : φαγεδνι.κοuς GHF : σηπεδονι.κ& DN I τον χuλον R. 
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λοϋ τ~ φύλλων ούγ. γ', στuπτηρίας ούγ. δ', μίσuος ώμοϋ οόγ. δ', 

ίρεως ίλλuρικοϋ ούγ. α', χαλκάν~οu ούγ. δ', μάννης ούγ. δΊ λει

οϋνται έως οδ Εnρά γένηται. τοϋτο καθαίρει, άναπληρο~ και στέλλει 

τό έπιφερόμενον pεϋμα, και καθόλου τοϋτο μέγιστον έστίν. 

Ίστορήσαμεν δέ τι μέγιστον, θεασάμενοι έπt γλώσσης σηπεδόνας 

ωστε άπονεκρωθfiναι τά ούλα· τοϋ χuλοϋ τών φύλλων μετά μέλιτος και 

μίσuος όμοϋ προσενεχθέντων έκαθαρίσθη · εrτα rριν Εηράν έπισπάσας 

άνεπλήρωσε τό ·βρωθέν. 

Προς δέ τάς 6~αCνας καί όχθοuς καί πολύποδας καt άναβρώσεις τε 

καt καταβρώσεις, νομάς τε καt χίμε~λα καί όσα περί τούς μuκτfϊρας, 

το θε~ον φάρμακον· τοϋ χuλοϋ των φύλλων ούγ. γ' μάννης, χαλκάνθου, 

λιβάνου χαλκίτεως, άριστολοχίας άνά κοκκίας γ'- λειοϋται έως Εn

ρόν γένηται, καί ώς θειοτάτης δυνάμεως χρω. 

Πρός δέ τάς μανδαρώσεις καί έκρίσεις των τριχών ~λκη τε καί πί

τυρα καt όχθους καt δσα έν τ~ κεφαλQ πάθη· τοϋ χυλοϋ της βοτάνης 

καί χuλοϋ ποταμογείτονος καt σεύτλου χuλοϋ ίσα κατάχριε· μCΕας έπί 

ήμέρας τρείς τοϋτο λίαν κάλλιστον. 

R I o&y. δ' om.D I δ':. α' GHFN I ώμοϋ α'(η' Α) 
AGHF Ι οάy. δ' om.AGHFR Ι μίσυος 54 οόγ. om.DNR I lέρε-

ως ο Ι tλλuρικης GHF Ι καλακάνθοu DNR I οόy. 5': κοκκία δ' AGHF I δ': a'DN I 
o&y. δ'' lέρεως ιλλuρ~κοu α', χαλκάνθοu οόγ. δ' ο I μάννης o&y. δ' om.AG 
HF Ι o&y. δ' u.ίσυος o&y. δ', tλλυρ~κης οόγ. δ', μαύρης τζανκάρικον o&y. 

λεvώσας R ·55 λεvώσας AGHF λειώσας DN I τοίνuν ϊως ΙΟ I ~ς om.DN 
om.IODN Ι ξηρd γένηται : καί ξηράvας (έπίnλασοε D) (έπίπασε Ν) DN I γένηται 

~χει R Ι τοϋτο γdρ DNR Ι καί dναπληροt IODN I καί om.AGHFR I dναστέλλει DN : 
συστέλλει R 56 ιπ~φερόμενον : έnαρμένοv R I καί - έστίν om.DN I τοΟτο am.IO 
tστ'i.ν om.R 57 ιστόρισκεν GHF I τί καί ξένον DN I μέγιστον om.DN I θεασαμέν~ 
DN : GHF I τaς έπί ΙΟ I γλώσσο AGHFR I σηπεδόνων R : σηπεδόνος ΒΡ 
σηπεδόνι ητις οUτω γέγονεν DN 58 dπονεκρανθηνaι R I τσu om.IOBP I 
γaρ τWv DN καί Β 59 μίσοος Β : μίσας R I και ~ντος έμοu ΒΡ I 
AGHFIOBP R I έκαθαι.ρέθη ΙΟ : R : 

της σηπεδόνος εtθ' ϋστερον tπ {έπιτr'Μ''''"' 
om.GHF I και έηι.σπάσας GHF : έπι πάσας AGHFIOR 60 dνεnληρώσα
οm.ΑGΗFΙΟRΒΡ 61 5χθας AGHFRDN : tόθοuς ΒΡ I πολύπας Ο : λοι.

οm.ΙΟΒΡ Ι τε καt om.IOBP 62 χίμεθλα : dποχ6ματα ΒΡ : ηαχύματα Ι: 
τοuς μηpοuς {κα~ Ι) ΙΒΡ I μυκτηρας am.BP 63 το : τοϋτο ΙΟΒΡ : 

om.DN Ι φάρμακον τοϋτο DN Ι τοϋ : τοUτο R I χυλοu om.R I φύλλων 
6 χuλος R Ι τρε~ς : μ~α Α Ι μάvvης om.A Ι χαλκ~θεως GHF 64 κοκκίων DN : οάγ. 
IORBP Ι λείωσον ταUτα DN : λε~ούσθω R : λεtον ΒΡ I Φς ΟΒΡ I ξηρd DN : ξήρι.ον 
ΟΒΡ : ~ν R 65 γένωνται DN : om.R I έη~παυσαι. ΒΡ I καt rος om. 
IODNBP Ι δύναμις ΙΟΒΡ om.DN I ~ R I εCτα χpω DN : om.IOBP 66 
καί tκρίσεις om.P Ι τε om.IOBP Ι καt om.AGHFIOBP I π~τρία GHF 67 πίτυρά τε Α 
GHF 1 καt om.GFIODNBP Ι R tόθους ΒΡ : om.DN I τΌ om.AGHFIO 

6 R χυλοu om.IODR I 
fι τεύτλου R I 

om.DNR ιπι : έν R 69 δέ τρισίν 
R Ι τοUτον ~στι κάλλιστον φάρμακον DN. 
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70 Μύλας δΕ άσήπτους καL άκινήτους ποιnσαι καί άβρώτους· fνθεόν 

έστι τό φάρμακον, μή σε παραδραμέτω. τοϋ χuλοϋ των βοτρύων κοτύ

λας β', ~ίr:nς cΙJλοιοϋ μορέας οόγ. ς', ~ψε ~ως άν εί.ς τό ήμισυ C:.λ

θQ καί δίδοu διάκλuσμα έπί ήμέρας τρε~ς ή πέντε ή έπτά, καί ούδέ

ποτε μύλη πονέσQ η οδλος. έάν οδν τις θέλΌ έντέχνως έπινοfϊσαι άπό 

75 κεφαλfiς μέ,χρι ποδwν, ή άμπελος θεραπεύει τά πάθη ή θεοδώρητος βο

τάνη. 

Ό μΕν Κυρανός καt Άpποκρατίων ~ως τοu παρόντος ώμοφώνησαν. 

fνθεν δΕ ό Κuρανός μεταλλάσσων λ~γει: 

της οδν βοτάνης ot άσπάραγοι κατά τήν πρώτην έκβλάστησιν Εφθοί 

έσθιόμενοι οδpά τε καί κοιλίαν κινοuσιν. δύναμιν δέ fχει τά φύλ

λα καί η δί~α κat ό καρπός θεpμοτάτην τε καί δριμεCαν. 

~Εχει δέ καί άλλην άρρητόν (9) τινα καί ~είαν ένέργειαν. ίάται 

γάρ τά χρόνια έλκη καί γαγραίνας καί φαγεδαίνας καί τά έλκη τά 

σαπρά μετά γάλακτος καί άμμου καταπλασσομένη. ή δέ ~ίζα αύτης 6-

πτή έσθιομένη ~cοηλιν καί τέτανον καί έσπιλωμένον πρόσωπον και νε

φέλας άπ.οκαθαίρει. ίόνθοuς καί φακούς καί άλφούς καt ύπώπια καί 

πτερύγια έν δακτύλοις καt τάς φλεγμονάς τάς μελαίνας σύν 6ροβίφ 

μuλας R Ι dσήπους Ι Ι ποιήσει DN I καt 
το om.AGHFR I και μή R I ~νθεοv - παρα

ΑGΗF I βοτρύων : φύλλων DN I ~οτρu-
ων τοG~ων ΙΟΒΡ 72 R : ταϋτα eψησον DN I ~ν : ou DN : 
qm.AGHFIOBP I εις om.DNRBP R : περ~ληφθΌ DN 73 δίδοu : ποίησαν 
DN I δι.ακλίσιν GHF : 5 : εις R I και - !nτά om.BP I και εις 
το έξης DN 74 μuλον GHF : μuλην ΙΟΒΡ I ή μuλη~dλγήσει DN I ποvήσυ 
AGHF ΒΡ I fι om.IOBP I AG ο~λο~ς HF I οόλος καt mς έν σuντό-
~ tαθι δΕ: ~τι R Ι tάν om.DNR I θέλΏ om.BP 75 ~χρ~ D 
Ν : R I ποδωv πάντα τa πάθη α&τη ή καt R I ή om.DNR I - πά-
θη om.DN 76 : ~μπελος R I αΟτη τα συνιστάμενα πάθη D 
Ν 77 μέντοι am.BP Ι ό μf:ν om.DN Ι ~νθα R : δθεv ΑΙΟ 
cu.ΛΛu·π·"·'" φησ~ γαστρος R Ι εν λέγε ι om.GHF 79 της : 

om.IOBP Ι βλάστησιν FDN : έβλάστησεv GH I όπτοι RN 80 
εχει R I εχει - 81 om.G I θερμότατος Ρ I 

αν τε και DN I τε κα~ om.AGHFIOBP : ~ριστόν τε AGHF 
νην τε DN I τινά om.DN 82-87 tffται - πτερ(:ιγια om.C 83 χρόν~α : χοι~νια AGH 
F I χρόνια και { DN) DNR I τάς γαγραίνας R I γαγγραίvας AGH 
FO I ΙΟ : : gλλη GHF I και γαγραίνας 84 σαπρa 

ΙΟ : om.BP I και am.IOBP I aμμον ΒΡ : dμμωνιακοϋ 
καταπλασσόμενος AGHFR : λεία καταπαuσομένη ΙΟ I αά

της om.R 85 όπτfις Α I tσθιομέvη i χpωμeνη R : χρtσας ΒΡ : χρώτας AGHFIO I ε
φηλοv R : καt έφίλεις AGHF : om.IOBP Ι τέταρον GHF : om.DNR I κa~ om.IORDNBP 
έσπιλωμένον om.IOBP : σαπίλας και R 86 vεφέλια ΒΡ : νεφελικa ΙΟ Ι κaθαίρει 
ΒΡ I ιοuνθοuς GHF I τε κaL DN : om.R I άλφοuς μελαίνας {μέλανας ΒΡ) σuν όροβί
νψ Cόpοβίψ Ι) dλε6~ και τίλΏ (τίληος OJ σμηχόμενα (σμηχόμενον Ι) (μηχόμενον 0) 
καθεψτfJεtσα δΕ: σύν έλαίω ίtως κηρωθ'δ πρός τd αότd ό:ρμόζει. αrρει δ?. ΙΟΒΡ I καl. 
am.BP I bnώπιον R 87 τd έv ΙΟDΝΒΓΊ (πτερύγια arpει και C)στέλλει 
σUν οtν~ καταπλασθεtαα διαφορετ ICOBP Ι δΕ: ΒΡ Ι τάς μελαίvας om.DN I τάς 
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άλεύρφ καί τίλΌ μιγνυμ~νη κα8αίρει. έψη&εϊσα δέ σύν έλαίφ ~ως; άν 

κηρωθ~ πρός;: τά αύτά άρμόςει. τά δέ ύπώπια καt πτερύγια τά έν δακτύ

λοις;: στ~λλει σύν οίνφ καταπλασ&εϊσα. δια<οορεt δέ καt φλεγμονάς:. 
Πρός;: δέ έπιληψίας;: πίνεται κα&' ~μέραν κοκκίον α' πρός;: ένιαυτόν 

σύν όf,υμ~λιτι. hοελεϊ δέ καί άποπληκτικούς καt σκοτωματικούς: όμοί
ως διδομένη κοκκία β', έχιοδήκτοις δέ βοη&εϊ όΕέως. ~μβρυα δέ φθεί

ρει. ύποταράσσει δέ και τ~ν διάνοιαν. ένίοτε δέ καί προστεθείσα 
δευτέρια έπισndται καt οορα πινομένη. σnλ~να δέ τήκει τριόβολον πο
&έν σύν δΕει έπt ~μέρας λ'. καταπλάσσεται δέ καί μετά σύκων χρησί
μως: πρός τό αύτό. ώpεψεtται δέ και πρός έγκα&ίσματα κα8αρτικά ύστέ
ρας· fστι δέ καί εύκοίλιος. 

Ό δέ καρπός μόνος ποιεϊ πρός ίχώρας καί λ~πρας συγχριόμενος 
καt καταπλασσόμενος. ό δέ χυλός αύτ~ς χυλισδείσης: δλης, μετά pοφή
ματός τε ποδείς, γάλα κατασπ~. άρμόtει δέ και παραλυτικοtς πο&είς 
τε καί σuγχρισδείς σύν έλαίφ έπειδάν έλκωθώσιν. 

Τά δέ φύλλα σύν οίνφ καταπλασσόμενα καt πρός pεύματα όμοίως άρ
μόtει έπιτι&~μενα, και άπλώς είπεϊν κα&όλου έστι χρnσιμος πρός;: πάν
τας τούς σεμνώς αύτ~ χρωμ~νους. 

~.R I όρεβtμφ R ; όpοβ~vφ DN I τάς μελαίναs. - 88 καθαtρε~ om.IOBP 1 τtλυ Φς 
ν τLς ! I μLyνσμενη om.R I ούν om.R I ~ν ; οό DN : om.AGHF 86-90 t~ε!οα -

φλ~yμ?νας om.~OBP 69 οκηρωθΌ R I προς ταUτα R : ταtς aότα!ς φλεyμονα!ς DN 1 
και~τα DN I τα om.~ 90 συστέλλει R : om.DN Ι καt τάς φλεyμονά.ς croν DN Ι nλα
~εLσα R I διαφορε~α GHF I δέ om.GHF 91 δέ om.DN Ι έnLληψtας δι &ψελεt DN 1 
nινεται ?W·DN I ήμεραν ~by. ,ήμtσεια μετ' otvou μέλανος ~ς ήμέρας δέκα c 1 ήμέ
ραν : ~καοτην,DΝ I κοκκια δ AR : o&y. α' ΙΟΒΡ : om.DN Ι πρΟς om.DN 1 tφ' 8Nf 
ένLαυτφ Πινομενη κοκκtοv α' DN I ένιαuτον καθ' ήμέραν AGHFIOBP Ι α'- 92 όξuuέ
λιτι om.C~I σΌν ~ξει καt ~έλιτι R : om.IDN Ι dποπληξLαν CO : έπιληπτLκοtς R. Ι 
cr:οματLκοις R : στομαχικοuς DN 93 διδόμενον GHFIOBP : dναλαμβανόμενον R Ι κοκ
κιa : οδy~ ΙΟΒΡ~Ν I 6μοLως όξέως om.c Ι έχεοδήκτοις AR : οbχιοδήκτοuς GHF : 
~.DN I δε .. όξεω5 om.DN Ι δέ om.BP I όξέως : 6μοLως Α : 6 θεος GHF 94 bποτα
ραττει. R : dποταρασσει ΙΟ : om.DN I δε om.DN I δι.άνο~αν bποταράσσει DN I ινίο
τ; : ι~'-8τε.Ι I δέ om.~G~FIODN I προσ;εθεtσα: προς ΒΡ lit~ vac. 95 δευτε
ρ~ R~. τα δεuτερ~ DN: σευτερον Ι : δεuτερος co : om.BP /_οόρος GHF : om.DN 
gπισπαται - Πι.νομενη om.BP I πινόμεvος GHF I Πινομένη τa ούρα κινε~ DN 96 σUν 
ξ~ι om.BP I έπt,: έν R I λ: : τέσσαρας ~πέντε c Ι κaταπλασσομένη DN: κaτα

πλασυ R : καταπλα~ι c I και om.GIODNBP I χρησι.μεύεL DN 97 το om.IR I dφέψε
τ~ι RIO : dφεψ~εισα ΒΡ 98 εδκοίλι.ον Α : δυσκοtλιον GHF : tκβόλιον COBP : έμ
β~λιον Ι 99 ~νος om.IOBP I προς : κat R Ι tγχωpας R : dχωρας GHF 99-103 ό 
~ε - :ω-τα~λασσομενα om.c ;οο κατεπλασμ.ένος GHF Ι χuλωθείσης DN 1 χuλLσθείσης 
pοφηματος τε om.~ I pοφι~τος AGHF 101 ποτLθεtς ο Ι καt cm.AGHFIOBP 102 

τε, om.R ~ σuνχρι.σθει.ς R I συν έλαί.ιf om.DN 103 δΕ. cm.IOBP Ι καταπλασμ.ένα GHF 
και. - pεuμα;α om . .r;N I pε6ματα : στρέματα ro : στεατώματα Β : στεατωμοuς Ρ Ι 
Δρμόζει. 6μοιως προς pεύματα DN I άρμό~ει om.Io Ι όμοLως - 104 tπι.τιθέμενα om. 
Β: I έπι.τε~ειμένα Α : om.DN I χρήσι.μός !στι DN Ι χρήσιμοv R 1 προς : εtς ΙΟΒΡ 
παντας : παν Β lίν τι.ς DN 105 τοbς - at'Π(J om.DN 1 αδτ1'ις ΒΡ : α&την c : C:.Sστε G 
HF I χρησηται. DN. 
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Δύο δέ αuτ~ς: είσιν είδη. ~ μέν πρώτη άμπελοc λευκή, ~ν τινες; 

βρυωνιαν καλοϋσιν, ot δέ δφεωr; σταφυλήν, ot δέ χελιδόνα, ot δέ 

μέλι&ρον, ot δέ Ψίλωδρον, ot δέ άργι.Cώστην, ot δέ κ~χεδρον. ταύ
της; τά. κλήματα και τά φύλλα καt ot fλικες δμοι.ά είσιν άμπέλου ~
μέροu, δασύτερα δ~· και έμπλ~κεται τοtς; παρακειμένοις; δάμνοις; έ

πιλαμβανομ~νη ταϊς ~λι.Ει. καρπόν δέ ~χει βοτρυοειδ~ πυρρόν, φ ψι

λοϋνται τά δέρματα. 

Ή δέ δευτ~ρα άμπελος; μέλαινα καλείται., ~ν και αύτ~ν βρuωνίαν 

6νομάtουσιν, ot δέ χειρωνιον. φύλλα ~χει κισσοειδΠ, μάλλον δμοια 
σμίλακος;, μείbονα δέ έπιλαμβανομένη και αύτ~ των δ~νδρων ταϊς: ~

λLG~ν, καρπούς; δέ βοτρυοειδείς, χλωρούς μέν κατ' άρχάς, πεπαν&έν· 

ταr; δέ μέλανας;• <pί~ας μέλανας> μέν fΕωδεν, έσωδεν δέ πuρρώδεις;. 

(10) καί ταότης; δέ ot καuλοt κατά τ~ν πρώτην έκβλάστησιν λαχανεύ
ονται· είσί δέ διουρητικοί καt καταμηνίων άγωγοί, σπληνόc ίαματι.

κοί· άρμόδιοι σπληνικοϊς; μάλιστα αt 6ίtαι. καί πάσα δέ ή βοτάνη 

άρμόδιος έπιληπτικοtς: και σκοτωματικοϊς. ποιεί δέ και πρός τούς 

των ύπορρωγίων λάpους έλκομένους. τά φύλλα σον οίνφ καταπλασδέντc 

καί πρός;: στρ~μματα καί πυρώσεις, καί καθόλου όμοίαν fχει τ~ν δύ-

106 δέ εtσι.ν GIO I κat ή DN : om.BP I πρώτη om.R I ~στι.ν αϋτη, ~ κat λευκη 
~μnελος Φς gtnομεν όνομάζετα~ DN Ι τινές om.RBP Ι ~ν - 107 καλοuσιν : dλλοι 
δέ φασιν αbτήv βρuωνίαν DN I και βpuωνί.αν Β I οι μέν καλοuσιν R I οι : ετε
ροι DN 108 μ6λιθρον AGHF : μάραθρον Ι : μάλαθρον co : μελLθεον D : μtλωθρον 
ΒΡ Ι ψίλιθρον DNR Ι άρχι~οτην CDNR Ι κα\. ot R Ι οι δe κέχεδρον om.B Ι κεχέ
δραν Ρ : κάχεδρον GHF : κεχρηδον DN 109 ot : τοbς ΙΟ I ελικας 6μοίας ΙΟ I 
εtσtν : ~χειν ΙΟ : om.AGHFRBP I dμnέNf ήμέ~ ΙΟΒΡ 110 δασvντικά R : δασυτι
κά GHF I έμnλέκηται R Ι τα~ς nαρακειμέναις GHF I θάμνων ΒΡ 111 έnιλa~βανόμε
να D Ι ~χει om.BP I βΟτρuώδη Α Ι καρπόv - 112 δέρματα om.D I γέρματα GHF 113 
- 124 ή δέ - αότης om.BP 113 ~ν om.A I καί τLνες R Ι αbτην om.R 114 καλοϋσLν 
R I έχειρώνιον c I φύλλα δέ DNR I μάλλον δΕ. DN : om.IO 115 σκίλακος GHF I 
μεί~ R I έnLλαμβάνεται δέ κat α~ των παρακειμένων θάμνων DN 116 καρπον 
δέ ~χει καΙ. a~ βΟτpυοεLδη πλην χλωρον μέν το DN Ι δέ ~χει R Ι χλωροuς om. 
ΙΟ Ι μέν : δε R Ι nεπανθέντας scripsi : έn' dνθης ΙΟ : έπανθεt AGHFDN : εt
τα R 117 μέλανα DN Ι pί~ας μέλανας suppleνi I μέν : δέ ΙΟ I πuρρώδη DN : πu
gώδεLς ΑΙ : πuξοειδε!ς δe ~σωθεν R 118 κat om.DN Ι δΕ. om.DN Ι βλάοτησιν ΙΟ 
DN 119 καί εισι DNR I δέ om.AGHFDN I σπλην6ς τε DN 120 άρμόδι.ΟL σπληνικοίς 
om.DN Ι καt μάλιστα DNR Ι ή pί~α GHF Ι πCiσι.ν R 121 τε καt R Ι πότε δΕ. GHF : 
nοιε!σθαι ΙΟ I κat om.R I τοuς om.R 122 των om.CODN I bnό pογαLων ΙΟ : bno
ρoyίouς D : bπορροLων R Ι ήλκωμένοuς R : ήλκομέvη Ν I τά - καταnλασθέντα om. 
c 123 nρος om.R Ι στρέμματα om.DNRBP Ι κat cm.IRDN Ι παρέσεις AGHF : πάρσιν 
Ο : om.I Ι καt σχεδόν DN Ι καθόλου om.DN I καΙ. α&τη 6μοί.αν R I Π]ν om.R. 
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ναμιν TQ πρό αότης. ή δέ λευκή άμπελος ~χει καt aλλας ένεργε(ας 

κοσμικάς καί χαριεστάτας, ωστε έν πότοις μή μόνον νηφάλιον είναί 

τινα, άλλά καt εόωχίαν fχειν. 

Ώς ένταUδα μέν ό Κυρανός οϋτως. άπό δέ της άνωτέρφ γραφείσης 

των άμφοτέρων δια<~νίας είχεν έκεϊ ούτως ό τοϋ Άρποκρατίωνος λό

γος: 

Μάκαιρα βοτάνη των δεων ήyητρία άνασσα πάσι.ν έν φυτοt'ι;; δuνα

στρία, γαίης κρατοϋσα οuρανοϋ καί άέρος, νόον λόοuσα βοτρυοφόρφ 

πότφ ώς έπιλόειν πaν μέλος ποιοϋσα δέ ύπνον. οόδεtς ού λόγφ ού 

σώματι ίητήρ ούδείς πρόι;; σέ δuνήσεται. άλλ' έλέγχεις δσα έν Ψu·

χαtς βροτων των έγκρόωων έχοuσι μυστικάς φρένας. τήν άρρήτως έ

χουσα άμπελε πάντ' έκφαίνεις; μόναις όσα γραφαίς η (f)αρμάκοι.σι γί

νεται η φασγάνφ η πελέκει δσα τοιαϋτα κρύβεται. ταϋτα μέν λελέ

χδαι άμπέλοu μυστήρια. έχει δέ άλλα κοσμικά ώι;; έν βpοτοίι;; μή φαϋ

λον είπεtν, άλλ' εuωχίαν έχειν. 

Λέγει δέ οϋτως έντεϋδεν ό tερός λόγοι;; καδάπερ είχε καίή Κuχωίι;;. 

124 τΌ : AGHFCO Ι προς co Ι 6έ : ~μπελος om.IOBP Ι ~χε~ 
δe ΙΟΒΡ / om.BP 125 κοσμ~κάς τε aς διa το πληθος παρήλ-
θομεν (παρήκαμεν Ν) dρκε.οθέντες ταϊ:ς I έpπότοις GHF Ι πόντο~ς 
CO Ι νηφάλαων ACOR : κεφάλαι.ον GHF 125-129 - λόγος om.DN 126 ~χει. Ρ 
127 ώς : χσ.~ Ι : om.R Ι τα'Uθα GHF : ταύτας R Ι Ι οϋτως om.I Ι δf.. om. 
GHF I dνώτερον ΙΟ I γραφης ΒΡ 128 ό : ώς ΒΡ 130-144 μάκα~ρα συζητήσαντος 
in mg.N : om.D 130 μάκσρα Ν : μάκαρ ΒΡ I ήγητρCα : ήyήτει.ρα AGHFICO: 
trrfrrooα RN : trι"ητ-ηρ Β : tyyητ'ilpι. Ρ Ι ι1νασσα om.AGHFRC πaσαν Ν : πάσοι.ς ΙΟ : 
om.AGHFRC I έν - δ~ναστρία om.AGHFRC I δυναστρία scripsi : δυvατηρα ΡΙΟ : 
δυvαστηpα Ν : δυνατή~ Β 131 βοτρυηφ6~ Ο : βροvτην φόρων ΒΡ 131-133 νόον -
σώματ~ om.C 132 δπως λuε~ν ICO : (εύ R) έπι.λύειν GHFRN Ι λύει ΒΡ Ι ποιοϋντα 
AGHFBP : ποιοuντας ΙΟΝ I δέ : σέ GHFIONBP 133 tατηp AGHF : οtκτ[ρμωv C I tη
τήρ τ~ς AGHFORNBP I dλλ' - 134 φρένας om.C I των : ώς ΒΡ : om.R I έγκρύφως Α 
GHFCOBP I ~χων AGHFC : om.IONBP 135 ~μπελον R Ι παντ~ R : πέντε HF Ι παντεκ
φανης CO I έκφανεLς AGHFBP : εtς dφανες R Ι μόνης IOVBP : om.R Ι γοαφέσι ΙΟΒ 
Ρ : γραφοτς R I ~ om.IOBP I φαρμάκοις AICORNBP 136 γίνηται R : yίγνεται ΙΟ Ι 
~ : Όφ' ΒΡ I φαγάν~ co : έμαγγάν~ ΒΡ Ι ~ om.IOBP I πελέκει : πλέκει G : bπε
λεγχθεtς Ι : bπελέχθης COBP I κρuβει R I λελέχθω AGHFCN : μελέχθω ΙΟ 137 dμ
πέλης C I μυστήρ~ον R Ι κομιχa ο Ι dλλa - 138 ~χειν om.AGHFR Ι λέγειν R : λέ
γε co 139 ο~ς : αότοuς ΙΟΝ Ιό om.co Ι καθώσπερ AGHF Ι ydp εtχε AGHF Ι ή ; 
6 c I Κuρανίη Ι : Κοιραvίης Ο : Κuρανός c I Κuραv[ς. ιτερος Ομνος εtς βρυωvί
αν R. 

Rekonstruktionsversuch 

Μάκαιρα βοτάνη των δεwν ήγήτρια, 

dνασσα, πaσιν έν φuτοίς; δuνάστρια 

γαιηc κρατοϋσα ούρανοϋ και άέρος, 

νόον λόουσα βοτρυηφόρφ πότφ 

5 ώc έπιλόειν δέ παν μέλοc ποιοϋσα 

10 

15 

ύπνον. ούδεLι;; οό λόγφ ού σώματι 

ούδείς; ιnτήρ πρός; σέ δυνήσεται. 

άλλ' έΕελέγχεις όσσα έν ψυχαίc βροτων 

των έγκρόφων έ:χουσι μuστικάς φρένας. 

άρρήτως; fχων άμπελε μόνη παντ' έκφανείι;; 

δσα γραφαίς; ή φαρμάκοισι γινεται 

η φaσγάνφ ή όσα τοιαϋτα κρύβεται. 

τά μέν λελέχδω άμnέλου μυστήρια. 

fχει δέ κ· άλλα κοσμικά ωστε έν πότοις 

μή φαΟλον είπεϊν, άλλ' εόωχίαν fχειν. 
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140 Μάκαι.ρα έκ &εοϋ άνασσα βοτρυοφόρε μ.fjτερ, άτιό.σης &είαι;; φuσεωι;; 

εόαγοϋι;; έν φυτοϊι;; τ~ τιpώτ~ έαωυ Cοη εόοίνων φρενών τήρησαν εόω

χίαν Cυαηωεσ Όλύμπου σδσα. ταϋτα εCτιών είι;; ποτήριον, βό.λλε είι;; 

κερό.uιον δ&εν τιίνουσι ν άτιαντει;; καί άναλuουσι. ν εύc!)ραν&tντει;; μηδε

νός συCητήσαντοι;;. 

145 Έάν. οδν &έλωμεν φρό.σαι. τιερt ά:μτιtλου δσα δύναται, β ιβλίσν δ-

λον ούκ άρκtσεται ήμtν. πι.νόμενοι;; γάρ ό χυλός τοϋ βότρυος εύωχί

ας μεγίστας ποιείται. ωότευε αύτήν είς πάντα τόπον. οΟτε uέν γάρ 

έορτή δεών η θνητών ~δη τιέραι;; έσχηκότων τοϋ βιου η (11) είς τόν 

βίον είσεληλυθότων η έπί σποράς; βίου όρμώντων η γεωργιας η φυτεί-

150 ας η ~τερόν τι των έν βt~ γινομένων δυνήσεται άνευ τοϋ φυτοΟ τσό

του. 

·Ετι δέ λείτιει uοι περί τινσς κακοϋ δαίμονος δι; έστι τεταρταί

ος, δι; έτιιτιέuπεται άνδράσι καt γυναιf,ί ύπό δεκανσϋ τοϋ τιρώτου αί

γόκερω μή ταχέως πειδομένου, διότι ού βλtτιει ούδέ άκσόει, ύπάρχει 

155 γάρ άκέ,οαλος. 

140 μάκαρα GIONB : μακρdν Ρ I θεlδν ΙΟΝΒΡ I ~νασσα : liνωδος έκ θεοu GHF : έκ 
θεοu AR I βοτρuηφόρε BPR : om.C I μήτηρ ΙΟΝΒΡ I aπασι ΙΟΝ : πάσης R : om.C I 
θεtα ΙΟΝ Ι φuσιος Α : om.ION 141 εόαγοϋς: εόήρεια Ι : εόήρεα COBP : εδιερa 
Ν I εόαγοuς ιωμβαληρόρε μήτηρ aπασι θ εtα εόήρει.α ( εόήρεα Ο) ΙΟ I yΎΊς έν ΙΟΝΡ 
yfjς έμφύτου Β I φυτοί.ς : βροτοϊς Ν Ι ή) : tι ΙΟΒ Ι έαωu : εόε ια Ι : εόεα co : 
εόα ΝΒΡ Ι tοη scripsi : tεη ΙΟ : lερεϊ AGHFR : tον ΒΡ : ήρος Ν Ι εόοινόων ΙΟ 
: εόοtνω Ρ : εό Α : om.GHFR Ι φρενων τήρησον om.AGHFR Ι εόωχίαν om.AGHFIORBP 
142 tυα~εο scripsi : tuεuηιεο ΙΟ : tuεuηιεος Ν : tuεuητεο ΒΡ : εόπανθο GHF: 
ντο Α Ι Lοη - tυαηωεο om.c I όλ6μπιος AGHFR I εtπας Α 142-147 ταϋτα ποιεί.
ται om.C 143 δθεν : ~περ R I πάντες βάλλε Εοον τούτου έκ τοu χuλοu τοu βό
τeοος Ν I άναλuσοuσt.ν ΙΟΝΒΡ I dναλοοuσιν πάντες R I εόφρανθέντες om.R 145 
ο6ν dμπέλου : γάρ ήθελήσαμεν εtπεί.ν περt της τοιαύτης βοτάνης DN I φρά~ειv 
ΙΟΒ : φράξειν Ρ Ι περt : παρά ΒΡ I την ~μnελον R I dμnέλ~ ΒΡ I βιβλίον ήμίν 
R 146 dρκέσει Ι : dρκεσθήσεται ο : έξαρκέσε~εν R : 8ν ~ρκεσεν DN : στήσεται 
ΒΡ I ήμίν om.R I ήμίν πλην κat τοϋτο Προς σε πειθηναι τψ λόyφ (άναγκαtον ει
πεί.v Ν) DN I τοϋ : της ΒΡ Ι βότρυος : βστάνης R 146-152 πινόμενος - δαtμονος 
om.DN 147 ποιεί. R I φύτευε : φuτά R : uσα GHF I εαυτην GHF : om.R I τόπον : 
nότον R Ι φύτευε - τόπον om.IOBP Ι μtν om.AGHFR 148 ~η : ~ διά ΒΡ I έσχήκα
μεν Ρ I εις : των ΙΟ : om.BP 149 έπt : dno R 150 τινt R I ιν om.C I tν τψ Ι 
βtωv ένγινομένων c Ι γιγνομένων AG Ι δuνrβήσεται AFBP Ι φuτοu της βοτάνης 
τούτου εό πράττειν R Ι τούτου om.I 152 κακοδαtμονος ΒΡ Ι δς am.DN I Βnως ώφέ
λιμός έστι τεταρτα~κοίς DN 153-155 Βς - dκέφαλος om.DN 153 έπέρχεται γuναι
ξtν καt dνδράσιν R I bπο κραταιοu ΙΟ I bπο τοu Β 154 αtγόκεροu AR : αtγοκέ
ραν GHF Ι μη : καt R Ι nειθομέ~ R Ι οδτε AGHF 155 dκέφαλον (δαιμόνιον ΒΡ) 
ΙΟΒΡ. 

Λαβών οδν σταφίδας έχοόσα~ γίγαρτα δ' έκκόκισον αότά τοϊς δ

νυΕι καt uή τ~ στόματι· καt βαλών αύτά είς pάκο~ πεpίαπτε τ~ 

τραχήλ~ άγνφ δντι άγνόc ών, καt άτιαλλάΕεις αύτόν τ~ς νόσου τ~ 

τοϋ &εοϋ χάριτι. και ό λίθοι; ό έκ τfjς κε<~λης τσϋ ίχθόος περι-

!60 απτόμενος άπαλλάσσει τούς τεταρταίbοντας. 

Ή δέ τοϋ Κυρανοϋ τιερt εύφρασίας στήλη ε[χεν ούτως: θειοτά

τη βοτάνη βοτρυοι!)όρε άμπελοι; λευκή ή μήτηρ των βοτανών εuδι.ε 

κυuβαληφόρε yfj~ έν φυτοtς ή πρώτη. λέγε είι; τιοτήριον τούς λό

γους τοότουι; • εύιη• εύοινών φρενών uου τήρησαν άβλαβfj εrναι· 

165 εύιηε• Όλυμτιία οδσα σuντήρησόν uου νοός φρένας, εΟθυμος οδσα 

καt θειοτάτη καt ύγιή~· ευει ευαε αεηιαηο εαωε. ταϋτα είς ποτή

ριον ο[νου έπειπών βάλλε είG κεράuιον οCνου δθεν πίνουσιν πάν

τες, καt άναλόουσιν πάντες εύφρανθέντες οί φίλοι μηδενός συCη

τήσαντσς. 

170 Λαβών οδν άετίτην λίθον γλόψον άετόν καί ύπό τόν λίδον ύπό-

&ες γίγαρτον σταφυλfjς καt τό άκρον τσϋ τιτεροϋ τοϋ άετοu ε[τε 

156 οbν : γάρ DN I σταφtδa GHFIONBP I ~χουσαν GHFRIOBP : om.DN I yίγαρτας R 
δ' κεκτημένην DN I έκκό~σον DN I αότdς R : αbτήν DN : om.IOBP I των ~νuξιν 
ΒΡ Ι τοίς 157 στόμασι om.C I καt om.BP I μη om.DN Ι μΕ. τa στόματα GHF Ι 
αότό ΒΡ Ι περtαπτε βραχίονι δεξue c I τψ om.IORBP 158 τ~ τραχή~ om.c Ι άy~ 
δντι scripsi : dγνοοϋντι AGHFICORBP : dγνοοuντος τοu πάσχοντος DN I άyνός ~ν 
om.DNR Ι αότόν - 159 τοu om.AGHFIORBP Ι θεοϋ χάριτι om.IOBP Ι λtθος δt DN Ι 
δ om.DNBP I έκ om.DN 160 6μοtως άπαλλάσσει DN I dπαλλάττει R I τοuς om.R I 
τετρα~~οντας AGHF : τεταρταLκοuς Ν : τεταρτικούς D t61-169 ή δΕ. σuζητήσαν
τος in mg.N : om.oc 161 ή δΕ. - οtsτως om.R Ι οihως είχεν Ι Ι 1.\μνος θειοτάτη 
R I ή θειοτάτη GHF 162 liμnελε IORBP I fι om.IOBP / μητερ ΒΡ 163 κuβοληφόρε 
GHF : κ~βαληφ6ρε Α I κυβοληψ6ρε εbφρασLας αύτός R I γης : της IGHF Ι λέγε~ 
GBF I λέγε - 164 τούτους om.IONBP I εuινι. G I dβλαβΎ;ναι. GHF : ΦμβΎ'jvα~ Α Ι ά
βλαβη - 165 συντήρησαν om.N I μαι RN 166 καt byιης : byιης ΙΟ I εuει : εuι 
GBF : υι. Α : υεu ΒΡ : υια ΙΟΝ I ευαε : εuας R : ηοω ΙΟΝ : om.BP Ι αεη~αηο : 
αεηιαω Ο : αενι.α ΒΡ : ιαυει. R : ~.aνω GHF : ιαΙ.ΧU Α I εαωε : κιαωψωε R : αεκι
κωεαωε GHF : αεκιεωεαωε Α I ταUτα πάντα nοιψαι κατd τά npοειρημένα Ν Ι εtnων 
εtς R 166-169 εtς - σuζητήσαντος om.N 167 έnειπων om.R Ι otνov GBF : om.IO 
ΒΡ I anαντες AGHF 168 dναλύσουσι IOR : dναλοοuοω ΒΡ I anαντες AGHF : om.OBP 
εtς τον εtναι dξιόλογον nροσφιλΎ'j εόφρανθέντες ΒΡ : om.R I οι φίλοι. om.IR I 
μητενος Β : μηδeν Ι 169 σ~ητήσαντες ΙΟ Ι σu~ητήσαντος. dποτέλεσμα yλuφΎ'jς R 
170 οbν : δΕ. DN I γλ6ψον ένα~ DN 171 ταύτης και R I έκ τοu ~κροu DN I 
dκρον τοϋ dετοϋ ΙΟΒΡ I dετίου GHF I ε~τε : ~ τοu DN. 
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tέρακος καί κατακλείσας φόρει. διαιpυλάΕει σε γάρ άπό πάντων των 

προειρημένων παθών. ~τι μήν καί άΕιόλογον καί προσφιλη συντυχί

αις δυναστών καί μεγάλων 4νδρών καί υπερεχόντων χάριν παρέΕει· 

καί έπί έτέρων πολλών άλλων &ν ού χρεία έστt λέγειν ποιήσει·καί 
οϋτως πέρας είληφε τό πρώτον στοιχείον άλφα. (12) 

172 ταUτα φόρε~ c τοUτο δόκψον Ctoτt καt_θεραηευτικον DNJ θεραπε6ει 
xat εtς το είvαt σε RJ (μάλιστα δε tργά-(κα~ εtς R) 

σεταί σε DN) RDN dπο παντΌς 
R I ~τι τε ΒΡ I και om.BP 
HFCBP Ι ηροσφιλη το~ς 

καt ΒΡ I δ - 173 μην καt om.DN 
I ΙΟ : συντυχίας G 

tν όμι.λί.αις 
Cίρχοuσι καt πε

καt om.IOBP I πε
σm.ΒΡ I dρτί.ως ποι.

οDΌως (ταUτα Ι) μεν {πε-

DN 173-176 συντυχtα~ς 
διαφυλάξει σε γaρ πάντων 

AGHFR χάριν om.IOBP 175 : 
aν R I om.OBP 176 και οbτως - &λφα om.R I 

το (τοu Ι) στοιχεΙον (στοιχείου Ι) ICOBP. 

Scholia marginalia. 

4 καt tπιληπτι.κοuς ο 11 εtς tπιληπτι-
ιιn·vί~-~·~r Α) ΑΙΟ 13 περ~ οtνοηοσCας R I 

Ctντάσεως αtδοίοu RJ IOR Ι 
πι.νόμεvα Α 26 δυσεντερίας Ι : περι R 

δυσεντερικούς Ο 29 εtς (περί τοu R) κόλου (ηαvτί.α Ο) πάθη OR 32 
(κατεάγματα 0) ό~v (όστέων OJ ΙΟ I tστσρ~α Α 41 εtς δνυχας 

nnπ~Ι,~r,,r ο I ε~ς δακτ6λωv καt όνuχων Α 45 ηρός <εις Ο) 
(πεσι R~ μυρ~ηκιας ~ , Ο) RIO I ι;tς μuρμηκίας καt dκροχορδόνοu 
Α 4~ τα ~αρα ΠΟ~λοι.ς καλοuμε:α Ο 51 εις (περί R) σηnεδόνας [σηπεδόνων 
R) ;ων (μ.υλων και ?J ~l:ιλων και R) <έv δ~ τψ cώματι Ο) OR 57 εtς ση-
πεδο~ας , και vεκρωσιν οδΝ~ν ο 61 εtς όζα[νας ιδχθας Α) καt ηολunοδας 
(Πολuηας~και Ο) AOR 66 είς μανδαρώσε~ς κα~ έκρίσε~ς τρ~χων καt ~σα 
tν κεφαλυ ο I Πιτυριάσεις τε καt μανδαρώσεις Α 67 εις μάyαρσιν κεφαλης 
R 70 εις το μύλας Δσήnτους καt Δκινήτοuς ο 73 εtς ηόνον όδόντων Ι 
είς καt μuλας τοu στόματος Α 79 εtς το κινησαι (γαστέρα καί 
Α) Α) (κσt κοιλtaν Ο) ΑΙΟ : κί.νησι.ν κοιλί.ας R 82 είς ί(λκη yαγκραt-

αν ο 

ηερ~ 

φρασί.αν ο Ι 
φpασtας R 1 70 
λων Δ v6ι:iSν Κα ι 

0 BS εις ο 86 είς ιόνθοuς, φακούς, dλφοuς ο Ι εtς 
tν καt φλεγμονdς Ο 91 περt tπιληψί.ας Ι : είς !πι-

και σκ6τωσιν ο I !ηιληψtα R 93 tχεοδήκτοις R I 
φθ ε Ί:ρα ι ε!μβρ οο κα t τά iξ7Ίς Ο Ι πρός δήγματα σκορ π ί.ων 

εις σπληvα ΙΟ : σπληνα R I προς dποπληξίαν καt tχεοδή-
Α 96 !κβάλλει Ο 99 εις ιχwρας καt λέπρας 

nαραλuτικοuς ο 106 8τι δύο ε~δη dμπέ
Α 123 προς στρέμματα Ι 130 

βρuωνίαν R 140 eτερος ~μνος Ι I εις εδ-
~ότοu R I εόωχίας Β~νος και εδφροσύνης Α 146 εις εόωχί.-

τεταρταιον Ο I είς τεταρταιζοντας Α 156 εις τεταρτα!ον ΑΙ : 
R 159 είς το αbτό ο 161 Κuρανοu της βΟτάνης Ι I εtς εό-

Α 163 ηότον R 165 nεpt εό-
σε χα L. ηροοφ ιλη ι~εγά-

2 Kyr. IV 1,2. 6 Kyr. ΙΙΙ 1,111. 11-12 Diosk. V 1,1.15. 30 Diosk. IV 182, 
.16. 45 Diosk. V 1,2.2. 106-126 Diosk. IV 182,1. IV 183,1-2. 
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2. Στοιχείον β'. βράδυ βοτάνη όμοία κυnαρίσσψ, βρόσις όρνεον, δ 

έστι κοpώνη, βήρυλλος λ~θος λευκός, βόσσα δ έστι κάραβος. 

Ή θεόγνωστος δενδρική καλουμένη όμοία κυπαρίσσψ. καλείται δέ 

βράδυ, η καt σαβίνα. αϋτη θυμιάται τοϊς θεοϊς άντt λιβάνου. 

Βρύσις κοινόν ~φόν έστιν, ή κορώνη, Cών έως έτων φ'. 

Βήρυλλος λευκός λίθος πολύγνωστος, βαρύτιμος. 

Βύσσα δ καt κάραβος θαλάσσιος. έκλήθη δέ βύσσα διά τήν δμοιό

τητα των βυσσάλων. 

Ή οδν βοτάνη σuν οίνψ nινομένη δδοποιήσει τά νεμόμενα. πλήν 

ύποτεθείσα ~μβρυα κατασπ~ και δυσουρητικοuς αίμα ούρεϊν nαρασκευάtει. 

Πρδς οδν δυσπνοtκοuς καί άσθματικούς, βράθυος οόγ. β', βουτύ

ρου ούγ. δ', μέλιτος ούγ. β', εCλιγμα ποιήσας νήστει δ~δου. 

Τοϋ δέ καράβου ot όφθαλμοί nεριαπτόμενοι ίωνται δυσπνοϊκούς. 

της δέ κορώνης τοϋ πτηνοϋ ή φύσις έστt τοιαύτη. έάν ή θήλεια 

τελευτήσ~, δ άpρην έτέρας ούχ άπτεται. όμοίως δέ και ή θήλεια τό αύ

τό ποιεί. 

Ό οδν άνήρ έάν φορέ~ τοϋ άρρενος τήν καρδίαν, ή δέ γυνή της 

θηλείας, εόνοήσουσιν έαυτοϊς τδν άπαντα της Cωης έαuτων χρόνον. του

το άνυnέpβλητον θαϋμα. 

1. dρχη τοu βητα { 
περt δένδρου δ λέγεται 
βράθuος AGHF: βράθu ΟΡ 
pCσoou AGHF: κuπαρCττω R 
φύλλο"ς καt Δκαvθώδης 
ήσει τΩ. θ 
βρύσα ΒΡ: 
ρώνης ζ<eou 
DN I βηρύλλοu 
- !στt om.I Ι 
om.BP Ι 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν Β Ρ 

όνομάσθη R I om.R Ι ή θεόγνωστος - 4 λιβάνου 
κα~ σαβίνα om.AGHFRCOB 5 βρύση 0: βρύζης ΒΡ I 
om.AGHFCORBP Ι ζων ~των AGHF Ι ~ως om.R Ι 
yνωστος: πολ6τι.μος λευκος yνωστος R Ι καt 
μος om.DN 7 βύσσας GHFIOBP I 6 καt: δς 
β6σσα θαλάσσιος om.DN Ι R I βύσσας 
προς τά βuσσαλα λίθος 
ό~ιότητα: ομοιος β~οa R 9-10 ή 
ουν: δe DN: om.BP καl. όρθοπνοί:χούς om.GHFBP 
θυς co I Ν: om.A Ι β': αΆR: 
τύρου Ο ο&γ. om.N Ι μέλετος 
ταUτα R: εtλιγμα διά τοίπων DN Ι 

στοι.χεtον το Α: om.I I 
σαβCvης βοτάνης Ι 

om.OBP Ι κuπα

(ο6σα R) τοtς 
ποθεl:σα όδοποι

R) DNR I 



.. Φν ι:>δ:v βnρuλλον λίθον γλύψον κορώνην και ύπό τούι;: πό

αδτi'i~ ~βαν και κα.τακλεtσας; βρά&uος: βραχύ και 6λίγον τf\ς: 

λεγομ~νην όφροδίτην τοο καράβοu, και 

φόρΕ:ι. ώς: βοόλει. ποιεί' γάρ ττρός: δuσττνοtκοός:, ήτταηκούς;:, καt νε

φριτικούς;. fστι γάρ Διός; ό λC&ος;:. τόν δέ φοροΟντα ποιήσει έπίχα-

25 ριν, έττιτευκτικόν ε(ς;: ο άν έττιβάληται. ποιεί' δέ καt ε~νοιαν εtς;: 

τούς; γαμοΟντας;: καί όμόνοιαν είς;: τά άνδρόγυνα ώς;: λίαν κάλλιστον. (13) 

13 τοu: το ο I δuσπνa·~κοuς ιωvτα. ~ DN I δuσπνο'~κοuς: το πάθος AGHFIOBP 14 τό 
δε nτηνον το~αύτην <την Ρ) φ6σ~ν tχει ΙΟΒΡ I του πτηνοϋ om.R I ιαν γάρ AGHFI 
ΟΒΡ I ή om. ΙΟΒΡ 15 τελειπ~ R Ι τελεuτfJσο - θήλεια om.G Ι lίρρεν AHF Ι ~τέρq 
AHF: om.C I aψητα~ ΒΡ: σuνάπτει R I &πτεται ~τέρας c I όμοtως: iliσηύτως R I 
δε om.DNR 16 το αότο ποιεt om.R. I ΠΟιεϊ διο κα~ τοtς άνθρώποις πρΟς τοιαu
τα χρησιμεύοuσιν DN 17-19 ό σόv - θαuμα om.c 17 !dν ο6ν (ό Ρ} ~νθpωηος 
Ρέσ'(l ΙΟΒΡ I έdν yaρ ό DN I ο6ν: μεν DN: γοϋν R: δε AGHF I aν R: om.DN I 
Α: φορΌ DN I γuνη: θήλεια (αότοϋ ΒΡ) ΙΟΒΡ Ι ~ς om.GH 18 θηλε[ας διd 
τοu βtou DN I ~αuτοuς ΙΟΒΡ: dλλήλοις DN I αbτων AGHFOBP I τον aπαντα - 19 
μα om.DN I τοΟτο θαuμα om.R Ι θαuμα: πρayμα ΙΟΒΡ 20-26 λα~ν - κάλλιστον 
om.BP 20 βηρ6λλιον AGHFRDN Ι κορώνην άηοτέλεσμα γλuφης R Ι κα~ bno 21 κά-
ραβον om.DN I α&τοu R: om.IO Ι tv α&τφ κα~ DN Ι κατάκλεισον βραχύ ΙΟ: κατά
κλειοον αότοϊς τι R I βράθu AGHFO: om.C Ι μέρος βραχύ DN: om.IOR Ι όλCγον : 
βραχu έκ R 22 άφροδίτην om.DN Ι καράβου ν6μφην DN Ι καt om.DN 23 iliς βο6-
λει om.DN I κα~ om.IO I ποιεϊ γάρ - 24 φοροϋντα om.DN Ι Διός θεοϋ AGHF Ι καί 
τον R: τό ΙΟ I δε om.R I ποιήσει γeρ σε DN I έπιχαρη ΙΟ 25 και έπ~τεuκτικοv 
DN: tπ~στεοτικον GHF: tμπιοτεuτικον R Ι είς om.DN Ι έav AGHFIO Ι !πιβάλεται 
IOR: έnιβάλλοις DN: μεταβάλεται c I εις om.DN 26 ΤΟLς yαμοϋσι προς dλλήλοuς 
(άλλήλοις Ν> ~τι δε κα~ πρΟς τa ειρημένα πάθη τd δuσπνa·~κd δηλαδή όμοCως δε 
καt προς ήπατικοuς καt νεφpιτ~κοuς DN I τd om.C I τ' dνδρόγuνον GHF I και 6-
μόvοιαν κάλλιοτον om.DN. 

Scholia marginalia 

dσθματικοuς Ι Ι περt δuσπνοϊ:ας R Ι είς δυσπνο·ι:κοuς 
εις το αότο Ο I προς δυσπvο~κοuς Α 14 εδvoι

"R'J~~'h"~" 0) ΙΟ Ι προς ε5νοιαν dvδρoγuvou Α 22 
δυσπvσ·~}ω6ς, νεφρ ι τι κο6ς, ήπατικο6ς. Ο 24 ε ίς έ-

0 I είς όμόνοιαν dνδρογύvων Α 25 εις εδνοιαν καί όμόνο~-

3-4 Diosk. Ι, 76. 1-5. 9-10 Diosk. Ι, 76. S-8. 14 Kyr. ΙΙΙ, 22, 2. 

3. tτοΊ.χεtον γ'. γλuκισίδη βοτάνη, ot δέ τταιωνίαν, γλαΟκος;: πτη

νόν, γνά&ιοc λίδος;:, γλαΟκος: Cχδύς;: ό ττaσι γνωστός. 

rλuκισ(δη βοτdνη έστιν ή καt τταιωνία· έκλn&η δέ τταιωνία 

διa τό τόν Παίωνα αύτήν εύρηκ~ναι. fχει δέ καρττόν ώσεL στύρακα 

5 άμuγδαλf\c. τά μέν οδν σπέρματα αύτf\c έστι μεμυκότα, ά δέ κεχηνότι 

rλαΟκός έστι πτηνόν· τοΟτο τΌ Άδην~ άναγράφεται. βασίλε 

ον ~χει tττL τf\ς;: κεφαλf\c τττερωτόν, 6φ&αλμούc δέ νuκτικόρακοc μεγd· 

λouc. έν άγροtς;: διατρίβει. 

rνάδιος;: λί&οc έστt σκληρός; ώς; μuλίτηc, δμοιος;: γνά&φ. 

10 rλαΟκοc ίχ&ύς;: δαλάσσιος;: ττdσι γνωστός;. 

Τf\ς;: οδν βοτάνης ε(δη εCσt δύο, ή μέν άρρενικn, ή δέ δηλu· 

κn. έάν οδν γυναικός; μή κατ~χQ μήτρα τό έσπαρμ~νον, δέλει δέ συλ· 

λαβεί'ν δεtον βλάστημα, περι~ωννόσ&ω καρττόν μεμuκότα δnσασα αύτόν 

έν ράκει λιν~, λόματι βεβαμμ~νον έπτa χροιάς ττερL τό ~τρον δέ t~ 

15 νόσδω. ει δέ οδ συλλαβεtν δ~λει, τοΟ κεχηνότος;: σπέρματος τf\ς;: γλu· 

κισίδης;: μετά pύπου ώτός ήμιόνοu περιατττ~σδω έφ' δσον άν &~λΌ χρό· 

νον. 

Εί δέ έν ώδtσιν έστL τίκτουσα καt fχει κίνδuνον, κεχηνός 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν 

1 άρχή τοu yάμα <στοι.χεtοu CO) RCODN Ι κεφάλαιον γ'cο I περί γλυκισtδη Ο I πι 
βΟτάνης γλυκισίδης c I οι δε: τοuτέστι 0: ~ προσέτι νϋv καt R: om.C I παιωνtc 
κaλεtται R: om.c Ι nερt δυνάμ~ς nαιωνtας Ι Ι γλαuκοu πτηνοu Ι Ι πτηνον γλαϋ
κος λtθος γνάθ~ος ίχθος γλαϋκος c Ι γνάθος AR: γ6θος GHF I γλuκισtδη 2 γνω· 
ατός om.DN Ι yναθίου λtθοu Ι Ι γλαϋκος πτηvον - γvωστος om.o. Ι γλα6κου ίχθύο< 
κοινης καt ίδtας Ι I ό om.R Ι ό - γνωστός om.CI 3 γλυκ~σίδης R I βοτάνη: βά· 
τος Η: om.R I tστtν τα6την τινες DN I ή om.DN I κat om.AGHFCORDN I πaιωνία (-/ 
τοι. Ι} (οι δf. CO} (ηεντόροβον Ι) (πετvόροβον CO) ICO Ι καλο'i:iσι. DN Ι δΕ. ο!Sτω 1 
δΕ. nαιωνία om.DN I παιωνί.α om.R 4 δ~d. το: 1i dπο τοu GHF I Γυπαtωvαν R I καρ· 
nouς co Ι στύρακος ΙΟ 5 άμuyδαλ~ς om.IO Ι τd μεν: τοϋ δΕ. DN Ι ο6ν om.DN I 
σπέρματος DN: dποστήματα Α I α&των ΙΟ I α(η;ής οι μf;ν των κόκκων εtcrt DN I με~ 
κότες σι DN I κεχην6τες DN I κεχηνότες έστtν R 6 ό γλαuκος R: γλαuκοv O:om.l 
tστt om.RDN Ι τοϋτο - άναγράφεται. om.DN Ι τοϋτο δπερ AGHF I ~ om.C Ι κat βα· 
σtλειον R 7 ~χον CDN I δf; μεγάλους tσους DN I μεγάλους om.DN Β διατρίβον έ' 
DN I dγροtς δε ΙΟ I διατρίβον AGHFR 9 ό γνάθι.ος R:~γνάθος Α I ξηρος Ι: ξηρ( 
CO I αις: ot ~περ DN I γνάθου AGHFCO: dγνάθφ DN 11 οuν:δε DN I δύο εtδη Ι:εrΕ 
δύο co Ι dρρενι.κή λεγομένη DN Ι θήλεια DN 12-18 tdν κεχηνος om.C 12 yοϋν 
μήτρα γuναι.κος DN I γυναικός μήτρα Ι I ή μήτρα R I το om.I I σπέρμα IDN 13 , 
θεtον Ι: eωov GHF I θεtον βλάστημα om.DN I 'ωvν6σθω ΙΟ I καρπον ~ς βστάνης Ι 
δήσης AGHFIOR I αότδ OR: om. Ι 14 λινφ: γνφ GHF I λ6μσ.η Ο: om.AGHFRDN I βεβι: 
μένφ DN: βεβαρομένων GHF: om.IO Ι ~πταχρώμφ ro Ι χροιαtς 'ωνν6σθω δε DN Ι nεf 
δΕ. R Ι Lστρον R: tπον GHF Ι δΕ. om.IRDN Ι 'ωνν6οθω om.DN I taν θέλυς μή τtκτει 
γυναϊκαν, μολuνας κρι.θaς τa καταμήνια α&της δος μήλοu φαγεtν ~~ ob τίκτι 
ποτέ. όμοί.ως και tίνθρακας σβ6σον είς τa ~μμηνα α &της καt οό τtκτει.. d< 
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σπέρμα τfic βοτdνηc είς ~λαιον βαλών άλειφε τήν 6σφύν καί τό ύπογd

στριον, καί άλόπως τέfεται. 

Έπι3uμιωμένη δέ η pίCa ~ ποτι6ομένη, δαίμονα~ άπελαόνει 

καt φαντdσματα πάντα φοροuμένη. 

Γλαύκου οδν τοG 6ρνέοu και γλαόκοu τοϋ ίχ3όος τούς 6φ3αλ

μούς λειώσας μεθ' uδατο~ 6λίγοu 3αλασσίοu, άnόθου έν ύελίν~ άγ

γεί~· κάλλιον δέ έστι και τάς χολά.ς; (14) άμφοτέρων σμfiΕαι, καί 

έπιτι3έναι έν άγγεί~ ύελίνφ και άποθέσθαι. δταν οδν θέλ~ς θαυμά

σαι τήν δύναμιν της; φύσεως, γράψον έκ τοG προειρημένου ύγροG κολ

λυρίου έν κα3αρφ άγράφφ χάρτ~· καt ήμέρας οόχ όραθήσεται, σκοτίας 

δέ γενομένης άναγνωσθήσεται τό γραφέν. εί δέ είς τοrχον θέλ~ς, 

Cωγράφησον Cώδιον οίον θέλεις, καL νυκτός γενομένης ot θεωροuντε~ 

έν τ~ σκοτί~ φεόΕονται δοκοϋντες δαίμονας ~ θεούς εrναι. 

~ΡΌ δεόντως &νθρακα κat φuλαττε. δταν δε θέλυς πάλ~ν τ~κτει, ~ς ~tΌ aότον έν 
πuρt και τtκτει in mg.A 15 ob θέλει DN I σvλλαμβάνεστaι R I θέλεις 0: έθέλει 
AGHF I dno τοϋ R: το IDN I κεχηνος σπέρμα IDN I της om.IO 16 γλuσtδος της βο
τάνης AGHF I γλuκισtδης περ~Gωννuσθω DN: om.IO I περιαπτέσθω - χρόνον om. DN 
dv om.IO 18 ώδόνοuοα Ι: έν βt~ ~ R I δε ή έyκuμονοuοα ιν τφ τtκτειv δuστσκεύQ 
DN I έστt om.DN I τίκτοuσα om.I I καt om.DN I ~χει κίνδuνον: κινδuνεόοuσα Ι : 
ώς κίνδuνον bφσρffσθαι DN I το κεχηνος Ι 19 ~ν δε yυνη μη δυναμένη τεκεtν σπέρ
μα C I βαλων εtς lλα.ιον κat tψησθαι DN Ι dλει~έτω Ι Ι όοψρuν Ι Ι όοφuν της η.
κτούσης DN 20 τέξηται IR 21-31 δαίμονας ειναι om.c 21 bποθuμιωμένη DN Ι 
δε - ~ om.R I πστιζομένη νεκρa ~μβρυα κατασπa c I δαίμονας aπελαύνει om.R I έ
λατήριον δαιμόνων καt φαντασμάτων ή ~tζα παιωνCας θuμιωμένη καt πινομένη R 22 
παντοtα φάσμα!α DN I παντοtα Ι Ι φοροuμένη om.IO 23 nερt κατασκευης θαuμασίας 
γλαuκοu R Ι ούν: δέ GHFDN Ι τοu tχθοος: tχθόος R 24 λει.ώσας κat !vώσας DN Ι 
μεθ' om.DN I 5δατι DN I θαλασσtφ όλt~ DN I bέλφ Ο 25 βέλτ~ον DN I καΙ. dμφο
τέρων DN I χολaς τών AGHFOR I μ!ξαι. DN: σvμεCωσαι. GHF: σuλλεtωσαι Α: σuyκλεί
ωσαι 0: σuγκλCσαι. Ι I καt om.I 26 έπιτ~θένα~: άποθέσθαι DN: om.IOR Ι tv om. 
GHFOR I <τφ GHF) bελtνφ dyyεtφ GHFDN I καt om.IORDN I δταν θέλΌς om.DN I 
<καt DN) θαuμάσυς DNR 27 φύσεως: στηρήσεως HF: πράξεως G: in mg.HF Ι yράψον 
om.DN I ει γάρ έκ DN Ι προειρημένου om.DN Ι σuντεθέντος το~ο6τοu bypou yράψυς 
DN 28 κολωρtοu ΙΟ: κοuλλουρtσu GHF: κολλοuρtοu Α: om.DN I ιν χαρτtφ DN I d
γράφφ - καt om.DN I χαρτCψ R Ι γράμματα ~έρας μέν DN I ~έρα R Ι 6ρασθήσεται 
AHF: έρασθήσεται G Ι 6ραθήσονται τά γεγραμμένα DN 29 yεναμένης AGHF: γινομέ
νης ORDN I καΙ. 6ραθήοονται. κat d.vαγνωσθήοονται DN I το - δe om.DN I δe θέλΌς 
R I καt εις DN I θέλυς om.RDN 30 δε εt ~ωyράφησες ~ παντοτα DN I οlον: a 
&ν R I βούλει. Ι I θέλεις καt om.DN Ι θέλεις ~ θεοuς ~ δαtμονας ΙΟ Ι γινομένης 
DN 31 tv_- σκοτt~ om.DN Ι νομ(~οντες DN Ι~ θεοuς om.GD Ι~ μέν GHF Ι θεοuς 
om.GHF I εLναι. (τd yεγραμμένα DN) (dποτέλεσμα yλυφ~ R)DNR. 
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Έάν δέ τις εί~ γνάθιον λίθον γλύψ~ γλαϋκα τό δρνεον και 

ύnό τού~ πόδα~ αότοϋ γλαϋκον τόν ίχδόν, τούτου δέ τού~ δφθαλμού~ 

ύποκατακλείσα~ φορέσ~ άπεχόμενος χοιρείου κρέατο' και πάση~ pυ-

35 παρίας, σκοτία~ δέ γενομένης φανήσεται γενναίος τοrς άνθρώποις;. 

δόΕουσι γάρ ot όρωντες ~νθεόν σε εrναι. είς; δέ τήν ήμέραν δ άν 

εCπ~ πιστευθήσεται. είς κοίτην δέ φορούμενον δράματα άλη3fi δεί

κνuσιν. 

32 καΙ. ιaν R I δε om.R I yλαuκον RDN 33 τοuς πόδας om.I I αbτφ Ι: τοϋ όρνέοu 
DN: om.AGHFCO I yλαuκαν AGHFR I τον om.ICO I tχθόον GHF I καt τούτων Ι: τού
των co: τούτους G Ι δέ om.I Ι τcuς δεξιοuς ICO 34 έγκλείσας Ι I φορ~ ICODN I 
παντος pύποu Ι 35 δέ: ~δη R: om.GHFIDN Ι yεναμένης AGHF I φανήση CO I τοtς 
om.CO Ι 6 dνθρωnος GHFR: ιhς δ:νθρωπος Α: om.DN 36 δόξοuσz - όρίl)ντες om.DN I 
καt ~vθεος DN Ι τοUτον ~νθεον R Ι σε: δe GHF: om.RDN Ι εtναι: δeaν Ι: om.DN 
είς: έν DN: om.I I δέ την om.IDN I tμέρ~ DN: ~έρας δέ Ι I 8: οtς DN I ιαν ο 
37 εrπυς ICO: λέγυ DN I εtπυς δόξουσι πάντες άληθές έστι καt c I 
CO I tν δέ το κοί.τυ DN I φσρούμενος AGHFDN: φσρ5)ν Ι I 8ραμα AGHFR: om.DN 
dληθ&ς AGHF I δψει ΙΟ: om.DN I dληθη έπaγει ένuπνια DN. 

Scholia marginalia 

3 γάμα CI I dφαωνCα περσtς ητις λέγεται. λεuκοuσα Α 12 το ~Jλλαβεtν (γυ-
να.\:κα καt μη Ι) ΙΟ I προς το σuλλήψασθα~ γuναϊκα Α 14 (προς Α} τό μη 
συλλαβε\:ν ΑΙ 18 εtς το ('rεχησα~ Ι) {τέξα~ dπόvως Ο) ΙΟ I το τεκε\:ν άλό
πως γuνη Α 21 δ~ωκτ~κον δσιμόνων (καt φαντασμάτων Ο)ΙΟ 23 περt γραμμάτων 
dναγνώσεως καt δεικτ~ας ο 26 πα~γνιον ο I προς το ποιησαι θαϋμα Α 32 εις 
το φανησθα~ γεννaϊον καt δράματα άληθη tδεtν καt τa ~ςης ο Ι εtς το φανηνα~ 
~νδοξον και γεννatον και ΠιστΟν ~Πασι καt ένuπνια 6ρffν άληθ~νa. Α. 

3-5 Diosk. ΙΙΙ 140, 1. 1-6. 23 Kyr. IV 9, 8. 



4. Στοιχείον δ'. δρακόντιοc βοτάνη, δενδροκολάπτηc πτηνόν, 

δράκων ίχ&ύc, δενδρίτης λίθος εΟγνωστοc. 

Δρακοντίων δύο εtδη είσίν· μία μέν ή άγρία ~τιc ύπερεκνδς καλε 

ται, έτέρα δέ ή ~μερος ή καί οtνοβίκη, δ έστιν τδ άγριολάχανον 

5 καί άρμενολάχανον. ή οον βοτάνη αδτη τδ σπέρμα δμοιον ποιεί 6~ 

μotc δρακόντων. αδτη δέ λέγεται κρείττω ή χολοβοτάνη, ~τις ~χει 

φύλλα πλατέα δμοια πλατάνοις. έκ τοϋ σnέρματοc δέ τηc βοτάνηc ται 

της: έκ&λίβεται 6πός, ον καλοϋσι δρακόντιον αιμα διά τδ έρυ&ρόν εΙ 

ναι. 

10 Δενδροκολάπτης πτηνόν έστι πάσι γνωστόν, τψ μεγέ&ει ώ, δpτυΕ. 

κολάπτει δέ τάc δρϋς:, έλαίας τε καί καρύας:, ίνα νοσσεόσ~ ~νδον τc 

στελέχους:. 

Δράκων 8αλάσσιός: έστιν ίχθύς: άλέπιδος: άλη&&ς:. έάν οον ύπερμεγέ 

&ης: γένηται καί &ελή~ δυναστεύειν, τοϋτον άρπά6οuσιν αί νεφέλαι 

15 εLς: τόν άέρα καt pίπτουσιν εLς τά δpη, κατά μέλος: αύτοϋ διαιρουμΕ 

νου δπως: μή ύπάρχ~. ή δέ γλώσσα αύτοϋ οοσα διδιμωτή ώ' &ρίΕ tππεί 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν 

1 d:ρχη τοu δέλτα (στοιχεtου CO) CODN I κεφάλαων δ' co I nεpt δρακόντι.ος 
co /περί. δυνάμεως δρακοντtοu Ι I δρακόντLα~ DN I βοτάνης rco I oε,•vtJ~Joκ.oλαn-rou 
πτηvοu Ι Ι δρuοκολάnτης RDN I δενδροκολάπτης 2 ε~νωστος om.O I 
χθ6ος Ι Ι δενδρtτου λtθοu Ι I nασtγνωστος DN: om.IC I 3-9 6ρακοvτtωv -
mg.A 3 δρακόντ,ος GHFCO: δρακονταtα Α: δρακοντCαι. R I δρακοντCων dδράχνην Ι 

εtδη om.AR Ι ή ~rα AR Ι μεν ή om.AR I ητις om.AR Ι bπρεκνος Α: bnερ ... litt. 
DN 3-5 δύο - οuν om.AGHFICO 4 κaλεtται om.AR I και (ή om.A) ετέρα AR I οδβt 
Α~/ δε κα~ om.AR I το om.A I d:γρ,ολάχανον ~ καt om.ADN 5 d:ρμι.νολάχανον AR 
ο6ν: δε AR I βοτάνη tστιν AGHFICO Ι αΒτη om.AGHFICOR I (δμοιον (όμοtα Α) δρακ 
των AR) ~χουσα το AGHFICOR I τό om.AGHFICO I ομοιον noιεtom.AGHFICOR/(κaι R) ( 
AGHFICO) όφθαλμοuς AGHFICOR 6 δράκοντας GHFICO: δρακοντια~ους AR I ταύτη DN 
λέγεται om.DN I χολοβότανος DN I ητ~ς: ή R I α~η ~χε~ om.AGHFICO 7 τά φuλ 
AR Ι πλατε~a ICO Ι πλατέα πονηρά δέ έν παντt AGHFICO Ι πλατάνου DN Ι δέ om.AR 
αδτης δΕ. AR I 8μοω - β εtναι. om.AGHFICO I έκθλtβεται. εtνα~: έξέρχεται. το Κ: 
κ~νον ~λαιον δ (6ρκολάχaνον και δρακοντία καλε!τα~ R) (παρd λατίνων σερnεvτάρι., 
Α) AR 10 δρuοκολάπτης δρνεον DN /το μέγεθος DNR I Εσον δρτυγος DN 11 κολόn, 
co I εtς τάς R I δρύας co Ι tλα~ας: έλάτας Α Ι έλαCας τε om.R I καt τάς DNR Ι 
κaρέας GHF Ι ϊνα ~νδον Ι Ι νοσε&Q Ι: νοσήσa GHF in. mg. νοσσεύσu : ιννοσσε6σn 
αδτο!ς DN 12 τοϋ στελέχους om. IDN I στελέχους. δράκων θαλάσσιος ό παρά λατ(~ι 
σερπεντάρια (σuπεντάρι.α Η) GHF 13 δράκων δΕ. (ό DN) DNR Ι έστtν om.DNR Ι tχθύ 
tοτιν DN Ι dλέπιδος om.ICO I d:ληθ&ς: d:κανθώδης DN Ι taν οbν om.DN Ι οbν om.AG: 
14 γίνεται δε και bπερμε,γέθης ώς διa τοUτο καt βλαπτι.κός γίνεσθα~ DN I bπερ μ 
γεθος GHF I και - δuναστε,ύει.ν om.DN I θέλει R I τοUτο R 15 αδτον DN I δρ 
tκ τοu Uψους DN Ι κατά - αδτοu om.DN Ι μέλος: μέρος ro: c Ι δι.αι.ρε' 
ται εtς μέρη ΟΈVθλώμε,νος DN 16 οπως - ή om.DN I bπάρχει.ν R δ(. ή DN I 
γλώσσης co I οuσα om.DN I δCδuμος τΌ co I wσηερ DN I ιππέα GF: bπτLα DΝ:~~τιο 



40 

παμμεγέθης, fχσυσα μfiκος δακτύλων δύο. ήν βαλwν είς ~λαιον ~χε. 

περιαπτομένη γάρ παισιν άβασκάντους καί άνόσσυς τηρήσει. εrδον 

δέ τήν tστορίαν ταύτην έν τοϊς παραθαλασσίοις τόποις της Συρί

ας της Άσσυρίων χώρας. (15) 

Δενδρίτης λίθος, δς γινώσκεται uπό πολλών παρόμοιος κοραλλCφ. 

οδτος φύεται έν τ~ Ίνδικ~ παρά τούς πετρώδεις τόπους της θαλάσ

σης, fχων ύψος wσεt δακτύλων ~f.. 

της οδν δρακοντίσυ βοτάνης τό σπέρμα φορούμενσν 6Εuωπίαν παρέ

χει· κεφαλαλγίας τε άπαλλάσσει άλγούσας βραχύ. πτερόν δέ τοϋ ~φ

ου μετ' όλίγοu λίθου κεφαλαλγίαν καt ήμικρανίαν άπαλλάσσει περι

απτόμενσν. όμοίως πτερόν τσϋ ςφσu καt όλίγον τοϋ ίχθύος κοπέντα 

καί λειωθέντα καί περιχριόμενα πaσαν κεφαλαλγίαν ίωνται ταχέως. 

UΙνα οδν μή πλανώμεθα πρός τήν δuσπορίαν τοϋ μεγάλου δράκον

τας, άλλα τά γινόμενά έστι δρακόντια μικρά ώσεί παλαιστών δύο 

είς ύψος ίχθυώδη πιπρασκόμενα. τούτοις χρησόμεθα άντί έκείνων. 

Πpός σδν τάς άλγηδόνας τfiς κε<ηαλης καt άρχήν έλεφαντιάσεως; 

καί κελε<ηίας καί λευκασίας τάς περί τό σώμα γ ι γνομένας καί. πaσαν 

τήν κακίστην λέπpαν, τό στέαρ των δρακόντων μετά χυλοϋ της βοτά

νης κατάχριε πρωί και όwέ. 

17 δαχτuλοuς c Ι δακτuλu1ν ~χουσα DN Ι δ6ο om.DN I ηνπεe rco: 
DN πεp~βαλων AGHF : om.R Ι καt εtς R I ~λα~ον ούν βλη-

R Ι Ι aUτη DN 18 περιαπτόμενος Ι I γdρ om.AGHFRDN I 
τοtς πa~σtν DN πα~σtν η τοuς~φοροuντας άβασκάνους R /_άβάσκαντα DN I 
dνοσα συντηρεί DN I τηρεί ΙΟ lθ-23 εLδον εξ om.DNR 18-20 ειδον - χώρας om. 
C 20 Συρ(ας της om.IO Ι Ι 21 έσt!.ν Α I παρόμσι.ος κοραλ~ om. 
ICO I GHF 23 ώς GHF GHF ~ Ι 24 δρακοvτίας C I συν : 
δε DN ICO : ηεριέχει R 25 κεφαλaς rco Ι τε om.AGHFDNR I άπαλλάττει. 

ICO : ιαται DN I άλyοuσας τοu dλγους ICO I βραχείας έμποιοuσα 
δε Ι : om.co Ι βραχuπτερον co Ι ζ~υ : όρνέου R 26 

GHF : om.R (καt R) όλLγΟν GHFR / λ~θοu : της βοτάνης R : om.AGH 
- 27 όμο~ως om.DN I (τό DN) πτερόν δέ DNR I τοu om.R I ζ~υ ~ τοu 

ορuο;κοΙ\αηrτο'u DN I τοu om.R I κοπέντος DNR 28 λε~ωθέvτος (εtτα DN) DNR I καt 
om.AGHFDN I περιαπτ6μεvα ΑΠΗF : πεpιαπτδμενον R Ι πcrσav om.DN Ι κεφ~λγtαv ICO 
R / κεφαλαλyLαν DN I taται AGHFIOR 29 καt ϊνα C I ouv : δέ DN 
R : om.C I om. DN I ζητοuντεc; τa τοu DN /δράκοντας μέρη δυσn6-

vuιιικJιι•.σιι τοtς μικpοίς ιχθuδtοις DN 30 dλλά om.DN I τά γεννόμενα G 
co : τό λεγόμενον Ι : τοϊς DN I ιστt om.DNR I 
~χοuσιν dνd δuο παλαιστάς ~χpι σπιθαμης, a καt έδώδιμά 

DN 
σtας GHFC 

- λέπραν om.DN 33 κα~ κελεφ~ας om.R I κελιφfας GHF I λεuκω
GHFCR 34 την κακίστην om.ICO I το&των οuν τΟ DN I των 
χuλοu DN 35 καταχρι6μενον όψέ κα~ πρωt χρησιμεuει εtς 

κεφαλης κα\. ιλεφαντιάσΗς έν άρχ'Q της νόσοu DN, 
δρακόντων om.DN Ι 
λέπρας κa~ dλγηδόνας 

'Εάν οδν τις σφηνώσr.~ τήν νσσσιάν τοϋ δενδροκσλάnτοu γ~ ή λί

θιv, φέρει βστάνην αότός, ήν γινώσκει, και πρσσαγαγών άνοίγει.εί 

μέν γάρ πηλφ άποφράττεται ό πηλός; και πίπτει· εt δέ λίθιv, ό λί

θος; πηδ~. εί δέ σανίδι καί nλοις, έf.ηλωθέντα πεσοϋνται. εί δέ 

40 σιδηρφ πετάλ~ καί nλοις, διαρραγήσονται. μόνον γάρ παραθιγών έ

κεί τήν βοτάνην, άνοίf.ει άπαντα ταϋτα πάραυτα καί αCρει τά νοσ

σία αύτοϋ. έάν οδν τις; τήν βοτάνην ταύτην έπιτύχr.~, πρός πολλά 

ποιήσει α ούκ ~Εεστι λαλείν. δuνήσεται γάρ ποιεϊν διά τfiς φuσι

κnς αότnς δυνάμεως, ά οόδείς τελέσειεν άνδρών. 

45 Έάν οδν τις γλύΦτ;ι είς δενδρίτην λίθον τόν δενδρσκολάπτην, ύ-

πό δέ τούς πόδας αότοϋ δράκοντα θαλάσσιον καί ύποκατακλείσας 
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τήν εύρι.σκομένην βστάνην ύnό τοϋ δενδροκολάπτου καί <?Ορέm;ι ι na

σα θύρα αότφ άνοιγήσεται και δεσμούς και κλείθρα λύσει, άγρια 

θηρία αότφ uποταγήσεται καί ήμερωθήσεται, θεοϊς τε καί άνθρώποις 

50 nασιν ισται ήγαπημένος και εύάκουστος;. καί όπερ άν θελήσr.~ έπιτεό

Εεται, καί δ βούλεται περιγενήσεται. 

Λέγεται δέ καt ύμνος; είς τόν τρισμέγιστον Έρμfiν δς έστιν πάσης 

σοφίας καθηγητής καί λόγων ήγοόμενσς καί πάσης τέχνης σοφώτατος 

παροχεός, καί άστέρων ό θαυμαστότατος. 

36 σφηνώνη GHF : σφιγγάνυ R : άναφράξΏ DN / την τοu δρυοκολά-
α&τ:οu ''co Ι τοu om.DNCO Ι δρυσκολά~του R : όρν~οu Ι : om.D 

NCO I έv ΥΏ co I ΥΌ ~ λίθω om.AGHFDNR I ιν λtθ~ co 37 φέρε~ ό δρνις DN I 
~ν αύτος DNR I yινώσκει ι~ φύσεως DN I προσενεyκων R I κα~ ει ICO 38 yaρ 
om.ICO Ι πέφρακται ή νοσσ~α έκπtπτει. DN Ι κα~ om.ICODN I πεσείτα~ AGHFICO 
om.DN Ι γΌ λίθω Ι 39 πηδq om.DN Ι εt DN I σανtσι ICOD : σαν~ς R I 
a~· ηλων DN : μετά. ηλων R I έξηλωθεν AGHF : έξηλοUται κα~ πtπτει 
DN 40 πετέλω GHF Ι ή κλεtς μη διαρραγήσεται R I διαρρήyνuται DN I yap om.c 
παραθήτω R ;'μόνον - 41 βοτάνην : ήνtκα την βοτάνην πλησ~ον προσαγάγει τοϋ 
δι.αψράγματος DN Ι τό βότανον ICO Ι καt πάλιν άνο~ξονται R I κat ήνCκα άνοC
ξε~ DN Ι πάντα Ι : om.DNR I ταUτα om.IDN Ι παραuτ~κα R : παραχρημα Ι : om.D 
Ν Ι κat om.DN Ι αtρει : προσλάβει co : μετακομίζει DN : προσλήψεται Ι 42 
τοuς οtκεtους νεοσοοuς ICO : τa έauτou voσσCa dλλαχοu DN : τά. νηκτά. tαuτou 
GHF Ι έά.ν - τtς om.DN Ι ταύτην την r Ι την δε βΟτάνην ρtπτει προς τt ρt~~ 
τοu δένδροu. έά.ν ο6ν τις την dναφραyήν τα6την ποιήσας ζητήσυ τήν βοτάνην εό
ρίσει πάντως προς τΌ ρtζυ τοϋ δένδρου DN Ι ταύτην : έκεCνην R : om.IDN~/ (έ
κεt Ι) έπιτuχων rco': om~DN I προς- 43 λαλείν : καt εξει χρε~δη έν οtς οδκ 
~ξεοτιν ειπεΖν DN I δυνήσεται ποιε!ν om.AGHFIOR I διά. της φuσικης : ώς φύ
σις (φύσει ΙΟ) (έατtν R) θε~άτη AGHFICOR 44 α&της δυνάμεως om.AGHFICOR I &: 
~ν rco Ι οδδεtς om.DN Ι δι' έαuτοϋ οόδέποτε δuνήσεται DN 45 οbν : δε DN : om. 
AGHF / έπt τον δενδρίτην R I δρuοκολάπτην ICORDN 46 έyκλεtσας Ι 47 εbρισκο-
μένην om.DN Ι βοτάνην ι ταύτην ΟΝ Ι δενδροκολάπτοu AGHF I bπό - φσρ~-
ΟΌ om.DN 48 dνοιχθήσεται DN Ι δεσμοί Ι : δεσμd R I λυθήσεται R : om.I I τα 
δε ~γρια πάντα των ~ν DN I &γριά τε Ι I κat θηρtα dyρι.α R 49 θηρCα ~yρι.α 
R I θηρία om.DN I bποτaγήσοvτα~ c I bποταγήσετaι aιrττe DN I ~εp:.Jθήσοντ~ι AG 
HFC Ι θεσίς - καί om.AGHFRDN Ι τε πCίσι.ν AGHFRDN : om.ICO I σόrιερ R I θελυ Α 
DN : έθελήσυ r Ι τε6ξεται GHFDNR 51 οόnερ βούληται DN I βούλεται ~~ Ι I 
Πaρayενήσεται R : nερι.~σται Ι 51-70 καt 8 - δείκνuσιν om.C 52-54 λεyεται 



...... ,........., vt:.wv .t;pμ:n. μ.tροψ tιρόv έστι.ν δεών, δ.γνωστος; αύτοΟ έστιν 

n φόσι.ς;. γένοc yάρ ά.νδρων τι.c f)μ.l.&εoc σοφώς; νοώνι φέρων φρεν-ήρη~;, 

και μ.όστnς; 8εων οόκ δ.v ποτε εδροι. τοΟτο, άλλά πταίσεLεν ά.νυπέρ8ε

οc γάρ έστιν tι φόσι.c. φopii}ν δέ μαδήσει τά (16) έν 8εοϊ:ς δντα τε 

κλεt8ρα άνοίεειc και δεσμά λύσεις πάντα· 8~ρας; δέ πάντας ήμερώσεις 

60 πάντοτε βοuλή~ατι τοϋ έν οόρανοϊ:ς. τά πτηνά πάντα πρός σέ έλεύσε

ται και πόντου θήρας; ήμερώσεις ώς 8εός. κϋμ.α δεινόν παύσεις; άγρι

ούμενον, άπας; δέ δαίμων φεύΕεταί σε πάντοτε. άγα8ός φανήσει πdσιν 

άν8ρώποις μόνος 
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Τραπήσομ.αι δέ έφ' έτέραν συμ.βουλίαν. εt δέ ώς είκός μή εύρεθ~ 

ή βοτάνn εtς τήν άνοι.χθεϊ:σαν νοσσιdν, ύποκατάκλειε τφ γεγλυμένφ 

λί8φ άκρόπτερον τοϋ πτnνοΟ και τήν καρδίαν και κόκκον ~να τοΟ σπέρ-

ματος τnc δρακοντίου βοτάνης;, καί λίθον η μ.uελόν τοϋ ίχ8ύοc. οδτος 

γάρ φοροόμενος;; 6!;uωπίαν παρέχει, και κεφαλαλyίαν ίdται καί άπλωc 

άπαθ~ ενεκεν της κεφαλ~ς; Καί τ&ν 6φ8αλμ.ών ΠOLEL τον t!)ΟροQντα, fτι 

70 δέ και έnιτευκτικόν και cpοβερόν nαρά πdσιν άνθρώnοις δείκνυσιν. 

θαuμαοτδτατος om.IODN 52 δε : 6 AGHF I τον ϋμνον AGHF 53 λόyοu GHF 54 παροχε6-
0Ό GHF 55 μακάρτατε AGHF : μάκαρ τε R I μέροψ om.ION I θεων om.ION I ιστι σΟν 
ΙΟΝ I ι!yνωοτοv AGHF I αδτei'>ν 5' α6 AGEFR I tσttν ή om.AGHFR 55-64 μάκαρ - συμ
βοuλLαν in mg.N : om.D 56 άνδpαιν : αbτων R Ι τtς σm.Ν Ι φpενήτης Ν Ι ήμLθεος -
57 ποτε om.AGHFR I τοUτο (τοUτον R) (γάρ GHF) οόδεtς AGHFR I πταrσει σV σοφος 
~ν φέρων φρενήρε~ς (φρενήρο~ς R) μετέδωκας tv τΌ οτήλΌ AGHFR Ι άνuπέρθεος - 58 
ιστtν om.AGHFR I ηδε ή AGBFR I ή φ6σ~ς om.N I δέ φησ~ Ν I μεθ6σει R I μαθήσει 
a βσuλει Ν I τa om.GHF I ~ντες GHF I τε om.GHF 58-63 τd ιv - μόνος om.N 59 5ε
σμοuς GHF I πάντας GHF 60 πάντοτε om.AGHFR I βσuλήματα τd R I βοuλήματι - οόρα
νοtς om.ro Ι τd - 61 θεός om.AGHFR Ι άyριόμενον ο 62 dyαθος : ~πλως θεος ΙΟ Ι 
δΕ: φανήσει AR I ni'iσιν om.IO 64 τραnήσετα~. GHF I τραπήοομαι - σuμβΟυλίαν om.RN 
αις εtκος om.DN 65 την γην GHF I dνοιχθε!σαν om.AGHFIOR Ι νοσσιdν dνοίξας AGHF 
IOR I bποκατακλειέτω IORDN I .φ om.IORDN 66 dκρότερον D I τήν om.DN I κόκκωνα 
AGHF I ~ν R : om.AGHF 67 τής δρακοντίας R : τοο δράκοντας ΙΟ I βοτάνης om.IO I 
λίθον η μυελον om.DN I τον tν τΌ κεφαλϋ τοu DN I tχθ6ος λίθον η τον μυελον αό
τοu. τοϋτο ποιων ~ξεις φάρμακον χρήσιμον DN Ι ο&τος ydo .om.DN 68 φοροuμε
νος yap DN κεφαλαλγίας IODN 69 εtπεtν άπαθη nοι.ε'Lν τον φοροuvτα DN I εδπαθΥ) 
AIR I tνεκα R I καt om.D I ΠΟιεt om.GHF I τοϋτον ~τι GHF I ποιεt τον αιο,οοi}ν1n 
om.DN 70 tπιτεuτικον ο : tπιτατικον GHF Ι nαντάπασιν Ι : πaσι R : 
Ν Ι 5εικνuσθαι R. 
Scholia marginalia 

3 δέλτα IC 16 εtς το μη βλαβηναι (τινd 0) (φοροuμ.ένη ή yλωσσα Α)ΑΟ 21 δενδρί
της λίθος Α 24 εις όξuuπίαν ΙΟ 25 εtς (μικρdν Α) κεφαλαλyίαv AOR 27 εtς κε
φαλαλyίαν καt ήμικρανLαν Ο I εtς λέπραν καt tλεφάvτοu καt λευκασίαν Α 32 
κεφαλαλyLαν ~λεφαvτίαν κat λευκασίαν κελεφίαv κal εις πaσαν λέnραv ο 35 
πει Ο 45 εtς το dνοtξαι κλεtθρα Θupωv καt εtσελθεtv καt εtς το ήμεpωσαι θηρία 
καt bπο πάντων σέβεσθαι καt bποτάσσειν πi'iσιv Α I εις τΟ άvοtξαι πaσαv θuρaν κat 
δεσμοuς καt κλεtθρα λuοα~ ~γρια θηρLa bποτάξαι καt ήμερWσαι, άyαπffσθαι έκ πάντων 
έπ~τuγχάvειν έν πασ~ν ~Δt ~ν βο6λεται περLyενήσεται ο 55 ~μνος Ι I τρισμέγιστος 
Α / μέροψ Α 60 εις το tλθεtν τά πτηνά πάντα καt πόvτον ήμεpωσα" θηpας. ~Uμα τε 
δεινοv παύσεις ΔyρLόμενοv καt φεύγειν πάντοτε πάντα 5αtμονα καt εις τό εtνα~ 
γα ο 64 σuμβοuλή ετέρα Ι I εtς όξυωπίαv καt κεφαλαλyLαν όφθαλμων καt εις το 
ναι έπιτευτι.κον καt φοβερον Ο. 36 Kyr. Ι!Ι 13, 4. 

5 

10 

Rekonstuktionsversuch 

Μακάρταδ' 'Ερμ~. bφόν έστι σδν μέροψ 

8εών τ' άγνωστόc έστιν αύτοϋ ή φύσις. 

γένοc γάρ άνδρών ~ν τις ήμt8εος σοφ&c 

νοων, φρενήρης; ων τε καt μύστης; θεών 

ούκ άν ποδ' εϋροι τοϋτο άλλά πταίσει.εν. 

άνuπέρδετος yάρ έστιν αότοϋ n φύσις;. 

έ r. ~~ν μα8~σει τούν 8εοtς φορών δ τοuτον ι•\Α. ιι 

τά κλεί8ρ• &νοιF.εις πάντα καt δε~ούc λόσεις 

θ"ρας δέ nάντας ήμερώσειc πάντοτε 

τά πτηνά πάντα πρός σέ προσελεύσεται 

πόντου δέ δ~ρας ήμερώσεις ώς; θεός. 

παύσεις δέ κϋμ.α δεινόν άγριούμενον, 

δ.naς δέ δαίμων φεόcετaί σε πάντοτε. 

άγα8ός φανήσει πdσιν άν8ρώποις ~όνοc;. 
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5. Στοιχείον ε'. εΟ!:ωμος βοτάνη ή καί τ!:αντύρη λεγομένη, εύβοή 
πτηνόν, δ έστLν άηδών, έχϊνος tχθuοειδής 1 εΟανδος λίθος. 

μενον. 

ΕΟ!:ωμος βοτάνη έστtν έσθιομένη ώς λάχανον, παρά πάσι γνωστόν, 20 

Εuβοή πτηνόν έστιν, δ καt άηδών καλεtται ύπό πάντων γινωσκό-

Έχϊνος θαλάσσιος ύπό πάντων γινωσκόμενος. 
ΕΟαν&ος λίδος έστί πάγχρuσος• cδτος άνηκεν τQ 'Αφροδίτ~, δ-

τι πολύχρωμός έστι καί άερώδης, η ώς κuανός tχων χρuσάς rνας. 25 

Τόσον εΟ!:ωμον θερμαίνει. έπεί πλάνη έστt παρά πολλοίς μή 
είδόσι τάς φύσεις μιdς έκάστης βοτdνης. τό σον εΟ-
!:ωμον καί τό πήγανον καί τό άγνον ot ίερεϊς έσθίοuσιν άγνείας χά
ριν· τό μέν γάρ χλωρόν εΟCωμον Ψύχει τάς σuνοuσίας καί ούκ έ~ πολ
λά σuνοuσιά6ειν, οΟτε πuκνως όρδιdν ούτε 6νειριάCειν· διό καί σuνε- 30 
χwς έσθίεται παρά των έν τοις ίεροϊς διατριβόντων. 

Τούτοu τοΟ σπέρματος ούγ. δ', πεπέρεως οόγ. α' μετά μέλιτος 
πρωί και όψέ λαμβανόμενον, δσον δακτύλων δύο όρδιdν ποιεί, έάν δέ 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν 

1 dρχή του, ~ψιλον (~οιχεCοu Co) CORD~ Ι κεφάλαιον ε'cο Ι περt εάζώμοu βοτάνης 
rco ΙΝή και- λεγομε~η om.AGHFI: τοuτεστιν βότανον λεγόμενον pοuκα ο Ι εάβοης 
πτηνο~ ΙΟ 2 8: ή και DN: om.rco Ι tστιν om.ICODN Ι dηδως GF: om.rco 1 dηδων 
λεγομενη DN I έχίνοu θαλασσίου ΙΟ Ι tχθuώδης Α: tχθυώδη G: tχθ6διον R: θαλάσσι
ος C I εόανθής c I εόάνθοu λίθου ΙΟ Ι λtθος έοτtν AGHF 3 nffσίν έστιν γνωστή DN 
tσθιόμενον AGHF I έδώδιμος γάρ tστιν &σnερ λάχανον ~ν καt καλοϋσιν tδιωτι~ς 
ρόκαν DN ~ Φς om.AGHFICO I λάχανον om.GHF Ι λάχανον έσθιόμενον rco 1 παρά om.rc 
OGFDN I nασι. γνωοτον om.DN I γνωστή R 4 ή εάβοή Ν Ι το πτηνόν DN 1 έοτtν om. 
D~ I 8: ή Ι: ~;ς DN I καt om.AGHFIR I λεγομένη R: λέγεται DN: om.AGHFI 1 πaρd 
Π~σιν DN I εάβοη - γινωσκόμενοv om.c I γινωσκόμενος AGHF: yνωστΟν R: δμοίως γι.
νωσκετaι DN 6 ~t 6 έχtνος Φαα6τως DN I θαλάσσιος - γινωσκόμενος om.DN Ι bπο 
om.I I ~ωστος πασ~~ Ι 7 6 δ~ εάανθής DN~ εόανθής ICO: εδάνθ~ος R Ι πάyχροος 
rco I dνηκε~ R: dνε~ται Ι I ουτος 8 έστ~ om.DN Ι πολuχρώμενος GHF 1 tοτ~ εό
βοή πτηνόν έοτL, 8 καt dηδων καλεtτα~~ bπο πάντων γιγνωσκόμενον. έχtνος θαλάσσι
ος bπο πάντων γινωσκόμενος c I κa~ [νας om.AGHFICODN 9 τΟ μeν DN 1 έπεt 
έστt li:t. vac. Ν I θερμαtvε~ - 10 εΒζωμον om.R Ι έnεt - δuνάμε~ς om.D Ι εLδό
σ;: νοο~σι. AGHFico I μιffς om.N Ι βοτάνης τd.ς δuνά~εις ICO 11 α!hη ή βο-τ.άνη 
σuν n~νφ DN Ι,το om.DN I οι ιερεtς om.DN Ι τό οuν 11 χάρLν om.ICORDN 1 t-
σθ LΟμενη DN I χαριν om.DN 12 το - χλωρον om.R I χλωρόν om.c I τοUτο δΕ; το εδ
~μον χ~ρον R I κat - 13 σ~νοuσιάζει.ν: έμποιεt τοtς βσυλaμένοις dπέχεοθαι των 
άφροδισιων DN I ο~ε - όρθιαv om.DN I πικpως όρχιffν GHF Ι όρθιεtν co Ι όρθιffν 
J~ε om.R,I όνειρ~ff~ ο~ε όρνιάζειν R I ο~ε όvειριάζειν: dλλά κaί καθ' ~πνους 
Jόκ όνειρωτει.ν Ποιει DN I διο - 14 διατριβόντων: διο {ot R) έν τοtς ιεροtς <οι 
[CO) nροσιόντες (ot GHF) { ιερεtς AGHFR) τοϋτσ nuκν&ς έσθιόμενον (έοθtaυσι Ι) 
(π~ρ' AGHFR) <bψ' CO) ( α~ν om.I) ( κat Ι} οδ σuyχωρεt (παραχωρεί ICO) όνει
~;αζειv Cόνειρ;αζεσθαι ICO) ,AG~RICO• 15 το ~έρμα ις'κ6μινον οάy. η'DΝ I o&y. 
' .om.DN I πεπεριν AGHF I α : β R: δ Α Ι πεπερεως οόy.δ'σπέρματος dδράχνης Cdν
φσ.~νης Ν). οδy. β'τa~α λεt.ώοι;ς DN 16 καί. έσθ tων όψε τε καί πρωt δοκψ.ώτατον 
.bρησεις φαρμακον τοις βοuλομενaις άyνtζεσθαι dno τ&ν dφροδισtωv DN Ι όψ& λαμ-
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τις τήν ήλικίαν έστt προβεβηκώς και τό μόριον ~χει παρει.μένον, ποι

είτω τοϋτο· εύ6ώμοu σπέρματος οuγ. ις', κuμίνοu οuγ. η', πεπέρεως 

οuγ. δ', άνδράχνης σπέρματος ούγ. β' λεία, μέλιτι άναλαβών· δίδοu 

όψέ καt πρωί, τούτο άσύγκριτόν έστιν. (17) 

της δέ άηδόνος ot όφδαλμοί καt ή καρδία περιαπτόμενοι έν 

κραβάτφ άϋπνοuς ποιοΟσι τούς άνακειμένοuς. έάν δέ τις λει.ώσας δώ~ 

τινί πιείν λάθρα, duπνος άπο&ανείται· λύσιν δέ οόκ fχει. 

Έχίνοu δέ θαλασσίοu τό μεσομφάλιον έάν λει.ώσας δ~ς έπι

ληψί~ πειρα6ομένοις παpαuτίκα κοuφισδήσονται. δίδοu δέ μόνον μετά 

μέλιτος πλειστάκις. 

Εtς δέ τόν εύανθη λίθον τόν πάγχρuσον γλύφεται Άφροδίτη 

τάς τρίχας καt τοός nλοκdμοuς της κεφαλnς άναδεσμοuμένη και ύποβάλ

λεται pί6α της βοτάνης καί άηδόνος γλώσσα· καί κατακλείσας φόρει. 

και fση naσιν άνθρώποι~ φιλητός καί γνωστός και ήδύλαλος ou μόνον 
άνδρώποις, άλλά καί θεοϊ~ και δαίμοσι,πdν δέ θηρίον φεύΕεταί σε. 

βανόμ~νον: ό περιλαμβανόμενος GHF Ι λαμβανόμενος Α I ~σον ICO Ι,όρθίως 6GΗ: 16-
2Ο λαμβανόμενον- tστ~ν om.DN 1 έdv- έστί.ν om.C 17 το- ~αρε~μενον: ο ~uναται 
σuνοuσιάζε~ον Ι Ι nοίει. AGHFCO 18 τοϋτο το σύν~εμα,R I τοu_ σnε,ρ~τος_ εδζωμοu R 
nεnέριν AGHF 19 dδράχνης AGHF: dνδράχλης Ι I β_: κ ΙΟ ΙΝταuτα λεια σuν R: o~.G 
HF 1 μετa μtλιτος GHF 1 dναλαβΟΟν: malim dναλαβετω 20 τοuτο- έστιν om.IR I στιν 
om.o 21 της: ·r:ou R Ι ό όφθαλμός GHF Ι καt ή καρδtα om:ICO I περιαnτ?μενα DNN 22 

β' GHF 1 nοιε~ DN Ι ~ DN 22-26 λειώσας nλει.στακι.ς om.C 23 λαθρα nι.ει~ 
~~~ ~~uπνον ποιήσει dποθανε~ν αάτον R Ι duπνov παντάπασιν dπερyάσε~αι (dπερyα
ζεται D) DN Ι dποθανεtται om.DN Ι dnοθανεtται 6 πιών,dγρυπν&ν Ο~ λuσιν : ~χει: 
οό γΌρ lσται το6του λύσις DN: om.I Ι καt λuσι.ν R I δε om.R 24 μεσον όμφαλιον. 
ΙΟ· Έσοφάλιον AGHF Ι δψς IODN 25 τοtς tnιληψίαν ένοχλοuμtνοις DN I πειραζομε
v Ί6 Ι πάραυτα κουφισθήσεται ΙΟ Ι κουφισμένον tμποιήσε;ς R: παύσ~ται ή t~ιλ~
ψ!α DN 1 δtδοu: dναλαμβαvόμενον R Ι μόνον om.DNR 26 τουτο πλειοτακις μετα μελι
τος dποτέλεσμα γλυφ~ς R Ι καί πλε~.στάκις DN 27 δε om.c I εόαθη IORDN: ε~θον 
GHF I λίθον 8ν ~φημεν DN I τον om.DN I nayχρouν Ι: πayχρον co I γλυφήσε; c I ή 
'Αφροδίτη DN I Άφροδtτην C: Άφροδίτης Ο 28 καί: ή ICOD I dνα~εσμεuομεvη,RΙCΟ: 
dναδεδεμένοuς ~χοuσα DN: dλειφομέvη GHF I bποβάλληται R 29 ή pιζα D~ I και ήiD 
καρκηδ6νος GHF Ι γλώσσαν IG: γλώσσης CO: γλ.ωττα τοϋτο nοι.ήαας R I και: om.:RD ό 
κατακλείσονται τοϋτσ 6 φορcϊ)ν DN 30 καt lσa om.DN I φιλητός έοτα1. DN ~ και. ο D 
Ν Ι φιλητος - 31 dνθρώποις om.G Ι dνθρώπσ~.ς αtδέσιμος DN I θεοtς: θηρ;οις AGHFR: 
θηρίοις φaβερΟς DN I καt πffν R I δ&: σε R: yάρ DN I διαφεύξηται R: φρuξεται GHF 
σε: dπ' αότοu DN: om.R. 

Scholia marginalia , ~γ d ς 
1 'Αηδών Α 7 6 λίθος 'Αφροδtτης έστtν ήδονήν bπέχει χ~ενος Α 9 : ~~ος, γ~ο ι 
πήyαvον Α 11 εις το ψuχειν τaς σuνοuσίας ~t μη σuνοuσι.αζε~ν πολλ: μητε,πuκνως_ 
όρθιάζειν καt μη όνειριάζειν Ο 17 προς τους προβεβηκότας την ήλικιαv ~ι τ~ μό 
ριον ~χοντας παρειμένον !στι. τοϋτο dσύyκριτον Ο I δδράχνη Α ~1 εLς το ποιησαι. 
~unνσv {d6πνως, εtς το dποθανεt~ duπvσν Ο} ΙΟ I ε~ς το d~σθανει~ τινα ~uπνο~ ~-
24 εtς έπιληψίαν ο 29 εtς το εινα~ο φιλητον (άνθρωποι~ πασιν ~ι γνωστ ~ και. -
δuλαλον κα~ εtς το πav θηρtον φεύγει 0) ΙΟ I ε~ς το ε~νaι,σε πασ~ν dνθρωποις φι 
λητον καΙ.. γνωστόν καt ήδύλαλον καΙ. φοβερον θηριοι.ς και δαιμοσ~ν Α. 

12 Diosk. ΙΙ 140, 21 Kyr. ΙΙΙ 5, 9. 



tστι βοτdνη tσχuροτάτη ώ~ κισσόφuτον. έάν οδν τις 

yuναtκα δuστοκοΟσαν, πάραυτα τέΕεταL άπόνωb. έάν 

ταt' καθάρσεσι δuσκολαtνει τις μετά άλγηδόνων και περι6ώσ~ς 

τa βοτάν~, κα&αρδήσέται άπόνως. έάν δέ τοΟ χυλοΟ των φuλλων 

δραyμήν μίαν και μέλιτος ούγ. α' μίΕα~ δ~ς uδρωπικφ, άκινδόνως 

κενωδήσεται. γυνή δέ γεuσαμένη αtμορραyήσει. 

zωκός έστι πτηνόν. ot μέν Cώδι καλοΟσιν, ot δέ ~ρπην. ~στι 

10 δέ ε[δος λεuκοΟ γuπός, νεκροβόρον. 

Ζμόραινα θαλασσία γνωστή πdσι. 

Ζμάραγδος λίδος πdσιν γνωστός. 

της οδν ~πης τό ~ντερον έάν δώσQς τινι φαγεϊν έν βρώματι, 

ό τοΟτο λαβών pαγήσεται· έσδίων fσται γάρ άχόρταστος. (18) τό δέ 

15 κωλέντερον τοΟ πτηνοΟ έάν δώQς λείον πιεϊν, ~ όπτόν φαγεϊν κωλικφ, 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν 

1 dρχή τοu (~Ότοιχεtοu CO) (σ άντt τοu ζ DN) CODN I κεφάλαιον ς' CO I το ζ' R I 
περt ζμtλaκος βοτάνης Ι I περt βστάνης ~μ(λακος (λεγομένης ζμtλαξ Ο) co I καt 
κοu πτηνοu Ι Ι πτηνόν ~αuκος c Ι ζάκος DN Ι καt ~μuραtνης Ι Ι tχθuς ζμuραινα c Ι 
ζμuραινα R Ι σμύρνα θαλάσσιος GHF: σμuρaινα tχθuς DN Ι θαλασσtα om.I Ι ~κος -
πράσινος om.O Ι ζμάραγος C I καt ~μαράyδοu λtθοu Ι I σμάραyδος DN I τ(μιος πράσι
νος: περσικός τtμιος DN: om.IC 3 σμ!λαξ DN Ι βοτάνη tστtν ~άνu DN I ισχυρότατος 
ο Ι ιbς om.DN Ι χρuσόφuτον GHFR: bποχρuσt~οuαα DN I .1ν Ο I ο6ν: δε AR: ydρ GHFon•IO 
taν 4 dπόνως om.c Ι μετ• : δι' DN Ι R Ι dπόνως nαραuτtκα DN 5 δε 
νή c Ι έν om.R I τις om.ICO Ι τις κενών καθαιρόμενον DN I μετa dλyηδόνων om.D 
dyηπόνων GHF I περιζώσας Α: περιζώσει R: nεριζωθ~ DN 6 αδτόν GHF: έα~ R: ταύ
την DN I την βοτάνην (dπόνως DN) AGHFCORDN I των φύλλων om.IOR 6-8 Μ." 
σεται om.C 7 δραyμήν: κοκ.ΑGΗF: oby.RDN Ι καl om.DN Ι μtξας μετa DN I 
δώυς ΙΟ: ~ς DN: πόσεις GHF 8 κενώσε~ς τήν byρότητα DN Ι Be το6τ~ ο Ι uLι~υ•Jυ'""
σει DN 9 ~άκος DN: om.ICO I ιστι om.ICODN I πτηνόν ιστ~ (ζαuκσς ICO) ICODN 
ot DN I μeν: δe AGHFICO I καλοϋσ~ν ζώδι D I ζωyLΟν AGHF: ~6yγιον R: ζαύγLΟν ICO I 
φασιν AGHFN 10 δe το DN I yunoς λευκοϋ R: λευκός γρυπός Ν: λευκόyunος ICO I 
κροβόρου AGHF: νεκροβόρος Ν 11 (ή Ν) σμύραινα tχθuς έστι DN Ι σμύραLνa co I 
θαλάσσLος {tχθuς Ι) IDN I πffσι γνωστή DN 12 σμάραyδος CODN Ι λtθος om.R I nffσιv 
om.DN I έστt και οδτος 6μοί.ως DN 13 aρπης τόν tχtνον ~ ICO I το om.ICO 
~ντερον: DN δώuς ICO: ~ς DN I !ν βρώμασι GHF: om.D 14 δ λαβών om.R 
DN I φαyήσετα ~ GHF I pαyήσετα ι. - yd.ρ om. c I ισe ί.ων yd.ρ Ι I ι στ ι. ν R I ~στα ι d
χόρταστος om. DN I dχόρταστος ~στα L c I ισe ί.ων t.bς μή δυνάμενος έμπλησθηvα ι DN 
κωλόντερον (δe C) CO: κωλοέντερον DN: κοιλόvτερον GHF I λεtον δώυς R Ι δφς DN J 
λεtόν τt έστι.ν GHF Ι πι.εtν om.GHF Ι κωλ~κσtς DN: ~λικος R: om.rco. 

20 

,;ελε ι:ωc σωδήσεται. στέαρ δέ σuγχρι.όμενον μετ· έλαCου μόρου, τεται: 

ταttονταc άπολόει.. ή κόπρος: δέ λέπρας: παόει μετ' δΕουc καταχριομ~ 

vn. τό δέ nπαρ διδόμενον ώc άν βοόλ~ φδείρει. τά έντόc πάντα. 

Ό δέ tμάραγδοc, λCθος έστι χλωρός: βαρότιμος. 

rλόψον οδν έν αύτφ τήν ~ρπην και uπό τouc πόδας: αύτ~c τήν tμό· 

pαLναν και uπό τόν λίδον κατάκλLσον ΡLtαν τnc βοτdνης:, και φόρει. 

nρόc ταραχώδη ένόπνια και δdμβει καt δσα σεληνι.αtομένοιc άνήκει· 

παόει δέ καt κωλι.κοόc. κάλλιον δ~, εt καt στέαρ tμuραCνηc uποβλη· 

δείη. τοΟτο ~νδεόν έστι.ν. 

16 τελειώσας G I αιιθf}σοντα~ DN I το στέαρ DN I δί: δός ο I σuyχρί.ων GHF: χρ 
όμενσν R: αδτοϋ χριόμενον DN I ~μύρου DN 17 τετρα!ζοντας AGHF: τεταeταt~οντ 
!: τεταρταϊκοuς DN I dπολ6ει: ιαται DN: θεραπεύει R I ή σm.AGHFCO I δε α~ϋ 
λέπρας παύει: λύτρας παuο GHF: om.DN I παύσει CO Ικαταχριόμενον CO: χριομενη 
{λ&πρας παύει. DN) RDN 18 ιbς: οΙς DN: δοον AGHFR I tCiν co 19 6: ή Ι / δe: μί 
ICO I σμά.ραyδος DNCO I !!Ολύτψος DN 20 tν τoCrcιe τσί.νuν ~ λtθte, ει yλiJtoς DN 
dποτέλεσμα yλuφης R I ούν - τήν om.DN I αότοϋ AGHFICO I τον ιχθuν τήν μύραινα 
DN Ι σμ6ρaι.ναν GHFCO 21 καt λίθον om.DN Ι κατακλtαας δε έν a.bτif> καt την DN 
τήν om.AGHFR Ι καt ταϋτα φορtlς dποτρέψει πaν !ν6πνι.ον ταραχωδες κal φο~ερον D 
22 τράχηλον τφός R Ι τά ταραχώδη AGHFR I καt θάμβει σm.DN I ~τι τε (και. Ν) DN 
δσα <τοtς DN) ιεις R) RDN Ι σεληνιaζομένοuς AG Ι dνηκε AGHFICO: dκολουθεt DN 
δέ σm.AGFJFICO I Ήωλικοtς GHICO: Ήωλικιlς όδ6νας DN I δέ lσται. το φυλακτήριον τ 
το DN Ι ~μυρναtνης GHF: ~μuρνης ICO: μυραί.νης DN Ι Όποβληθ~ AGBF: bποκλειθεtη 
co: άnοβληθ~ R 24 τοϋτο yd.p R Ι ιστtν om.I Ι τοϋτο tσrtv σm.DN. 

Scholia marginalia 

4 εtς το τtκτειν dπόνως ο 5 εις τό καθαtρεσθαι ο 7 bδρ<ωπικοuς> θεραπεύει 
εις τό κενοuσθαι. τοuς bδρωπικοuς άπόνως ο 8 εις τό aιμορραγfΊααι yuναϊ:κα ο 
'Άρπη Α 13 εtς τό ποι1f)ααt ηνα d.χόρταστον ο 15 εις τό άί.)οο;ι. τον dχόρταστον 
ο I κωλι.~ θερ<απε6ει> Α 16 εις τεταρτα~ζοντας. εις λέπρας, εις το φθεtραι τ 
tντος πάντα ο I εις τετρα!ζοντας καt λέπρας Α 22 εις τό παϋααι. τd ταραχώδη έ 
ύπνια, θάμβει καt δσα σεληνια~ομένοuς dνΊlκεν Ο. 

3 Diosk. IV 143. 9 Kyr.III 6,2. 



7. Στοιχείον η'. ήρύγγιος βοτάνη, ήλ(ου ζ~ον η φοινικόπτερος, 

ήφαιστίτης λίθος, ήδονtς θαλάσσιος, ot δέ άμφίβιον. 

'Ηpύγγιος;; βοτάνη έστίν, ώς κάλαμος φυομένη, άκανθώδης, η καί 

γοργόνιος;; λέγεται· δυνάμεως fχεται τοιάσδε. έάν γάp τις τήν pί-
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5 ζαν φοp~, δαίμονος πεtpαν ούχ ~Εει ποτέ. έάν δέ τις πνεΟμα fχει 

άεpωδες, τήν δέ pίζαν ύnοθήσ~ ύnό τάς έσθnτας αύτοΟ, έΕομολογή

σεται όποϊ:ός έστι καί πόθεν, καί φυγαδευθήσεται ξένος ών. ή δέ 

δλη βοτάνη σύν ταίς δί!:αις, nοτι!:ομ.ένη ϋδατι καί μέλιτι κωλικοuς 

παύει. έάν δέ μετά οίνομέλιτος έκζεσθ~ και ποτίσ~ς λιθιώντας 

10 στραγγουρι.ώντας καί νεφριτικούς, άnαλλάΕεις τοΟ πόνου. πινέτωσαν 

δέ έπί ήμέρας ι.ς', πρωί καί είς κοίτην. έάν δέ καί φλοιόν pοϊδί

ων συι;;έσ~ς αύτοϊ:ς, κpεϊ:σσον ~pελήσεις. 

τοο δέ φοινικοπτέpοu τόν έχtνον έάν ζέσας δώσ~ς λάθρα, κpείσ

σον π ο ι ήσε ι ς • ( 19) 
15 'Ηδονίς δέ ή θαλασσία τό Ηαί άφίδιν λεγόμενον συχνώς έσθιόμε-

νον τάς γινομένας νομάς έν τοίς νεφροίς άποθεpαπεόει. 

Α G Η F Ι C Ο R D Ν 

1 dρχή τοu η' (στο~χε~οu κεφάλαιον ζ' CO) CODN I το η' R I στο~χείον η' om.I 
nερl βστάνης ήρόyyιος co Ι nερt ήpuyytou βοτάνης ~nοπος nτηvou Ι I ήρ6yy~ον 
βοτάνη ~ καt φοιvικόπτερον λέγεται ~~ν η yοργόνη DN I η om.GHF I φσινικόπτε
ρος ~ν R 2 Lχθuς ήδοής λ~θος ήφαιστtτης πτηvον ~ποψ c Ι nτηνον ήδονίδος 
θαλασσtας ήφαιοτίτοu λtθοu Ι I ήφuεστtτης Η I ήλtοu - dμφtβιον om.O I ήδονtς 
- dμφtβιον om.I I ήδινtς GHF I tχθuς έστι θαλάσσιος DN : om.AGHF I dμφtδιον 
GHF : dφύδιον Α I dμφtβιον 1έγοuσι .DN 3 το ήρ&γγιον DN I έστtν dκανθώδης DN 
καλαμώδης R Ι φuομένη περt ής κal πρότερον έμνήσθημεν DN Ι ~ 4 λέγεται om. 
ICODN Ι γοργόρηχος R I ~χεται δε δuνάμ~ς Ι Ι δύναμtν τε ~χει το~αύτην R I 
δuνάμ~ς ydρ om.DN I ydρ om.R I τ~ς : ταύτης DN 5 ptζαν αότης R I φορΌ 
ποτε om.DN I ει DN I δe om.DN I τ~ GF I τ~ς έ.ν tiλλ.u,: (πνείιμα Ο) co I ~χει πνεu~· 
μα Ι : πνοην ~χει co I πνεϋμα - 6 ~Lζαν om.DN Ι dέρ~ον καt bποθέΟΌ Ι I δf. om. 
Ι I bποθέσο GHFIRDN I τής βΟτάνης tπl τιlς Ι I bno : έπt ο : om.R I τήν ισeητά 
τινος ΚΟLμωμένοu πάντα DN I τdς αισθήσεις ICO I αbτοu om.DN I έξομολογήσει R 
έξομολογήσετα~ τιl έαιποu έd.ν κat dνέκφορα ~χει καt DN I έξομολογήσεταt σοι Ι 
co 7 όnοtον Ι I καl φuγαδευθήσεται : κοφutδαν θήσεται GHF : ει φυγαδεύεται 
DN / ξένος αν om.ICO I γdρ ~ν AGHF I (εtλημένη Ι) (γεννημένη Ο) (γενομένη C) δε 
ICO I ή om.ICO 8 ή βοτάvη ICO I καt ποτιζομένη ICO I συν ϋδατί τε DN I καt 
λιτι om.GHF Ι κωλικιlς διαθέσεις DN 9 παuει : πάμπει GHF : θεραπεύει Ι I 
μέλιτος : μέλιτος Ι I ζεσθΌ ICO I ποτισθΌ Ι : ποτtσυ CO I λιθι&ντας στραγγοu
ρuωντας om.C 9-11 ιαν κοtτην om.R 10 τε καt DN : om.IO I νεφρικοuς c I άπ
αλλάσσει ICO I τοu πόνοu om.ICO 11 ιε' DN : y' c I πρω! τε καt εσπέρας DN I 
πρωt κοtτην om.C I φλοιον pο'~δί.ων : συ διαρροuων Ι : κθοσtη διαρροtας GHF : 
συ ρωάς Ο : συ διαρροίας DN : σtκια poaς Α : σο διαρωdς C 12 συνζέσας CO : 
συνθεlς R : συνεκζέσυς DN Ι κρεtττον ICODN Ι ώφελήσεις : ποιήσεις το φάρμακον 
DN I ώφελήσει τον κόλον έάν δε μετα οtνομέλιτος έκζεσθϋ καt ποτιοθΌ λιθuωσιν 
στραγγουρ~σιν καt νεφριτικοtς βοηθοuσιν. πtνεται δε εις ήμέρας ις' πρωτ καt 
εtς κοtτην R 13 τοu δε φοtνικος nτεροu τον έχtνον ICO I δώuς ICO : δ~ς DN I 



τbν ~φαιστίτnν λίδον τόν και πυρCτην λεγόμενον έάν γλό

φΟι:vι.κόπτερον, παρά δέ τούς; πόδαι;; αuτοΟ σκορπίον, και ύτιοβά

τφ λί~ pί6ιον τοΟ φυτοΟ μικρόν, fGεις; φυλακτήριον έκ πάντων 

tΦων (οβόλων. άποστρέφει δέ και ίνδαλμούι;; νυκτερινούς. ποιεί δέ 

και έπι λιδιώντων. βασκανίαν δέ πάσαν άποστρέφει. 

Κεδνά tσα κεδνώt χάριν και δεινή βροτοtσιν dπασιν• αύτόι;; έφό

ρει Κρονίδη{; και φάο{; έν δ.στροις;:. γαία και κτήσει χρυσόν και δ.ρ

γυρον έΕολοδρεόειν νόσον και πενίαν δεινήν δεσμοί' κακήν uπ· ά-

25 νάγκη{;. οόχ δρ~ φώ{; έών άγαδό{;. άλλ' fστιν άνάγκ~ σείων γαϊαν ά

πασαν και οόρaνδν άστερόεντα μαστίCων μοίραισ<ι> 6ροτούς;: &yχων 

ύπ· άνάγκη(;. αότδι;; δ.ναΕ Κρονίδης; τι, δ Κυρανδι;; έν tνt κόσμφ pόμ

βοιι;; άφδάρτοιι;; κυλινδοόμενοι;; πορείαιι;; κυκλίσκων τά πάντα άτι' άνα

τολίη{; έπt δυσμάς; έπταπόλοιι;; dρκτοιι;; δυσι συγκινούμενα πάντα. λισ-

30 σομένη ψυχή, άρκείσδω όσα σύ κάμνει λυομένου καιροΟ. εί καί μετά 

τδ έγγίσαι δντωι;; εuδύς δεδν γινώσκουσα έν άέρι και νεφέλαισι νου

σον ύπερφυγεοΟσα είι;; όν οίκήσασα έκολάσδηι;; ω ψυχή σύ μάκαιρα άδά

νατοι;; άπδ τότε οδσα παΟσον σου κάματον έν σώματι· μηκέτι κάμνε ώι;; 

έπιCητείν τίι;; ούρανδς;: η πόδεν δδωρ. εί δέ δέλ~ι;; μαδεϊν φράσσω δσα 

35 κελεόειι;;. οόρανόι;; έστιν ύδωρ και πΟρ dστρα τά φαινόμενα και σκό-

~τι κρεϊ:ττον πο~ήσει.. DN Ι κρεtττον Ι Ι κρείττονα καt co 16 ή δf. ήδονtς 6 
tχθuς DN I ή om.R I θαλάσσιος AGHFR I τΟ : ή DN I dφίδιον Α : dμφίβιον DNR : 
dμφtδιον GHF λεγομένη DN Ι tοτ~όμενον R : έσθιομένη DN 16 yενομένας AGHF I 
θεραπε6ει Ι : DN Ι dποτέλεσμα γλοφης R 17 δf. : οδν DN Ι καπuρίτην GHF 
πυpίτην λ~θον co I καλοuμενον Ι 18 τό φοινικόπτερον ~την ~ρπην οπό DN I φοι
νικόπτεpος GF Ι δi:. onι.GHFDN I δΕ. αδτης DN Ι καΙ. om.ICO I bποβάλuς δΕ. AGHFICO 
19 : τo'i:J AGHF : om.ICO I λίθου AGHF I μέρος (τ?]ς pίζης DNR) ARDN I φuτο'i:ι 
ήρuyyίou DN Ι μικρόν om.DNR I tκ om.AGHFICO 20 tοβόλων ~ν R I φαντάσματα 
νuκτερινa DN I ποιεί- 21 λιθ~ντων om.DN Ι καl om.R Ι tπt λ~θ AGHF I 
καt j3ασκανίαν DNR Ι j3ασκ8~~ην Ι : βασκσσύνην AGBFCO Ι δε om.GHFDNR πilσαν 
om.DN I dποπέμπετα~ χρησ~μεύε~ δέ καt εtς λιθιώντας DN 22-48 κεδνa- ~ν om. 
D 22 μαtδνας ICON I dκιδρσχαρη Ι : dκιδνωχαρη CO : dκεδνόχαρLν Ν Ι δε~νόν Α 
αδτός τε ICON Ι φορεί ICO : φωνη Ν Ι κεδνcr - 23 ~στροις in mg.N I Κρονtδης : 
κορωνίδα R Ι γαΊα : γάλα GHF Ι κεκτήσει GHF 23-48 γαία - ~ν om.N 24 έξολο
θρεuε~ν νόσον om.rco Ι κακοtς GHF 25 οόκ φΟΟς ι οό κέραφος GHFR I ιών : άων R 
: έστtν GHF Ι dλλ 1 om.R I οδκ tστ~ν R 26 καt dστερόεντα AGHF Ι βροτοϊ:ς R I 
dyχo GHFRCO 27 bπ' : π' GHFR I Κρονtδη Ι : Κρονtδος R I 6 Κuρaνος : αικεανος 
GHF : 6 τύραννος ICO I tνl. : έλι CO I pόμβσις : pόμξαις R 28 aπαντα AGHFR 29 
dντολίαις ο : dνατολtας AGHF : dντηλtαις Ι : dνατολtαις C I δuσμαtς GHFRICO I 
έπτάnολος GF : έπταπόλοιο rco : έπτάπους Η Ι ~ρκτοιο Ι I δuσL : δέ AGHFR I συy
κενούμενα GHF : σuκενεούμενa R : κενούμενο. ICO 30 συyκάμενοι AGHF I λuομέvφ 
καιpφ AGHFR I εί - 31 ~ντως : οι έκ γης έόντες {έόvτος CO) ICO I εδθuς : rσeι 
ICO I yινώσκοvτα c I νοοοuν AGHFR 32 bπέpφοyε ο6σα ICO I οtκήσασθαι AGHF : 
όρκtσα.σα R I d; om.ICO Ι μάκαρα ΙΟ : μ.ά.κα.ρος C 33 τότε : τόπου AGHFR I κάματι 
GHF Ι κάμνε om.R Ι καt Φς R I φράζω CO Ι η - 35 οόpανός om.AGHF I η- σκότος 
om.R. 

Rekonstruktionsversuch 

Κεδνά tσα κιδνωt χάριν και δεινά βροτοίσιν άπασιν 
αδτε φόpει Κρονίδης, καt φάος;: έν άστράσιν αtδει 
καt κτίCει χρυσόν τε καt άpγυρον έξολοθρεόειν 
νοΟσον και πενίαν δεινnν δεσμοίι;; ύπ' άνάγκης. 

5 οόκ άpα πάς αtών άγαδόι;;, άλλ' έστιν άνάγκη 
σείων γαtαν άπασαν κούpανδν άστερόεντα 
μαστί6ων, μοίρaισι βpοτούι;; άγχων ύπ' άνάγκης 
αuτδς άναΕ Κρονίδης• εΙς Κύρανος είν ένt κόσμφ 
pόμβοιι;; άφδάρτοισι κυλινδομένισι ποpείαις 

10 κυκλίσκων τάδε πάντα άτι' άντολίηι;; έπί δυσμάς 
έπταπόλοιι;; dρκτοις δυσι συνκινούμενα πάντα. 
λυσομένη ψυχn, άpκείσδω όσσα σύ κάμνεις, 

λυομένου καιpοϋ, ει και μέγα, fγγισαι δντως, 

εόδύ δεδν γtνωσκε έν άέρι και νεφέλαισι 
15 κόσμον ύπερφυγέουσ' έι; δν οtκήσασ· έκολάσδης. 

ω ψυχή σύ μάχαιρα και άδάνατος;: τότ' έοϋσα 

παϋσον σου κάματον έν σώματι· μηκέτι κάμνε 
ώστε έπι6ητείν τις ό οόρανδι; n πόδεν δδωρ. 
εί δ' έδέλειι; τά μαδείν, φράσσω σοι δσσα κελεύειι;;. 

20 οόρανόι;; έστιν ύδωρ και πΟp καί δ.στρα ,οαεινά 
και σκότος; έστίν ϋπερθε, δεοίι;; αύτοϊι;; άλάλητον· 

σφαίρα κυλινδομένn άπό άντολίης έπt δυσμάς; 
δινεϊ άυπνί~ άνέμων, κινοΟσα άπαντα• 

έκ πόντου πρηστηp' άνάγει και έι; αtδέρα λύει· 
25 έκ πατάγου βροντήν τε καί άστεροπnν πυpόι; ~ττει 

καt γλυκερών ύδάτων δμβρον· pιbήματα γαί~, 
, 8 • 

μητρί δ' άπαντοτpόφφ δεκτnρι τε γαστρι τε ει~ 

κρυπτοόσ~ τάδε πάνδ' δσ' ές α[ην άν καδικνείται, 

καL pίζα' βοτανων, γαίης πολυανδέα τέκνα 

30 άι; περί τετpαπόδων αt τετράδες; αuται φύουσιν, 

πτηνών και νεπόδων πάντων καί φωλεοκοίτων· 
άπλώι;; πάντα βροτοtσι πέφυκε, τά δ' έχδρ' άπεpόκει. 
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το~ έστtν ϋπερθε θεοί~ αuτοt~ άλάλητον ι -
ά δ ά κα σφαιρα κυλινδουμένη 
π νατολη~ έπί δυσμά~. δινεt δέ άυπν(αν άνέμων κινοϋσα άπαντα 

έκ πόντου πρηστηρα άγει και ει~ αt3έρα λύει· έκ ά • 
και ά ή πατ γου βροντήν 

στ~ροπ ν πυρός άγει καί (20) όμβρον ύδάτων γλυκερών λ,rή-
ματα γαιςι μ ' ά · μ .. ;,. 
ά ητρι nαντοτρόφφ, δεκτήρι γαστέρι 3είςι κρύπτουσα τά 

;ένταλόσα ε~~ γαίην αν καaικνεϊται, Ρί6η~ βοτανών γαίης πολυαν-
α τ~κνα mυουσιν aς περt ά 

ά , , τετρ σιν τετράποσι πτηνών καί νεπόδω 
π ντων καί φωλεο • • - ν 

κοιτων απλώς πάντα βροτοtσι πέφυκεν, έχ3ρά δέ 
πάντα ~οικεν. 

Άρκείσaω όσα προεCπον πε6Μ δέ λό έ 
_ • ψ Ύφ καταλ Εω και δείΕω τη~ ψυ-

χη~ τά προμάντια όντα δρατά όσα προείπον έ ό 
· πεσ μενα δέ άλλα φρά-

σω. ~;ρα~α δέ τ~ύς μέλλοντα~ στίχους λέγεσ3αι περt τη~ προγνώσε
~~ και των έν αυτ~ λοιπών οϋτω~ 6Φων. 

\ ΖΦ6ν έστιν έν άέρι πετόμενον δ καλείται ~ποψ, έπτάχρωμον βασί-
=ι=~, ~χον μήκει δακτύλων δύο άπλούμενον καί συστελλόμενον· αύ
~ο :ετράχρωμ~ν ώ~ ε~πεtν προς τάς τέσσαρα~ τροπάς τοΟ ένιαυ
: Ο. οuτ~ς καλειται κουκουφας και ποΟπος ώς έγράφη τά περί τού-
.ου έν τr.ι πρό ταύτη~ β 'βλ • .. 

· ι φ ΑρχαLκa καλουμένr.ι. !στι δέ τό r-
ερόν. • ~φον 

Λαβών οδν τήν τούτου καpδίαν ~τ· , 
" σnαιρουσαν κατάπιε άντικρυ~ 

6 \Snερθε: όπέρ ARI I bnε θέοι , 
δuνη AGHFR I duπν~α.ι. ΙΟ :pd.uπνto~~FGH~Ί·d~~;~~ι.ης Ι I έπt: εως AGHFR I δι.νεt: 
~ν ~ έκ R I nρηστηp AGHFR I dνά ει AG . ) ή Α I κινοuσuι IOR, 38 έκ πάν-
)Πuρος CO) α.&γή ICO 40 ' Cγ • HFR / Παταγων AGHFR 39 dστεροπνοος (d.στε-
1ντοτρόφων GHF 41 γα~ηνμ~~ {·μετρια GHF I dπ~ντοοτρό~ Ι : dπαντοτρόφε C: 
J 43 φωλεοκuστων Ι φωλ ,·γα ηνην AGHF I πολuενθεα. GHF 42 aς περt. dfpι 
, : εοuντων c Ι β~ AGHF 1 ι ' · " 

Xl Ο : α tσχρd C 45 δ' !i I , ν R ι:.χθρα : ειJωχρα AGHFR · 1 -
ε uau R κσταλεξων R I Ν ·r ' • ι;. 

;ν co I έnεσόμενος R I φράοω . , , της om.ICO 46 ων τα Α I προεt-
!F 47 μέλλοντας om R I λ~· scr1ps~ : φρασε~εν AICO : φpάσοιμι R : φράσσειν 
• • μ ψ εντας στι.χοuς R . co I λ, σθ • 
·HFR ~8 έν α&qι om.rco I οδτω om R • . om. εyε αι στι.χοuς co : om. 
fFR I εποψ δέ έστι.ν 4$σν DN I ςt. '. λω/ ζ~ν om.rco 49 ~ποψ ~ν Cδρνεον R) Α 
. • ' στι.ν βι.κον R I a - ~ΠO•Ir DN I ,1. , .• τετραχροον R 50 λό I Ν , τΝοm. R ι:.πτaχροον D 
το om.DN 51 δέ D φ/ον DN. τ~ μηκει. ICO I μηκος R I τε καt DNR I 

Ν • Ν τετραχροον DN I ώς - έν n Ν Ν • 

αις τοu χρονου dναλοyοuν DN 52 w • • ι.~uτου : τα.ι.ς τεταρσι. 
I , Ν .. αρα τι.σι. κοuκουφος DN ; • 

υφος R και. τοuπος GHF . om rco I . Ν κοuκσφας GHF : κο6-
/ πρό ταύτης : πρώτ-ο AR Ί τiJ . λω τouτau : α&::ο~ R I ώς - 53 καλοuμένη om. 

u ζ4>οu τoίrr:ou θαuμασtα λίαν la~ιfεt ~/ ~ρχαι.~η GHF I 56 ή φuσικη δuναμι.ς 
tερόν om.DN 55 ο6ν : δ6 R . γ;ρ τι.ς νατ~μων τοUτον ~ντα καt DN 
~γγεtοv ~χον μέλι μετ' δζοu~ ~:~α: ,,το:;τοu :J...~~ou D~ I πτ~tpouroν dπόθες 
lι.pοuσαν IR I και ζWσαν καταπι.~ DN I ; μενε;ν •μεpας ε τΌ δε eκτυ dνελων c 

1.1 u. ν τ ι κρ u AGHFRDN. 

τοϋ ~λίου ωρα~ πρώτη~ άρχομένης ή 6γδόης. ~στω δέ ~μέρα Κρόνου, 

σελήνης άνατολική~ ούσης. και έπίπιε γάλα βοδ~ μελαίνη~ μετ· 6-

λίγου μέλιτος έκ τοϋ συνθέματος α63ωρόν, ίνα~ καρδία ύγιής κα

ταποθ~, καί ~σΌ προγινώσκων τά έν ούρανφ καt γ~ και εC τις κατά 

60 ψυχήν έχει τι. καί όσα κατά τά κλίματα καt κατά πόλει~ γίνεται 

καί τά μέλλοντα άπασιν άνδρώποι~. 
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·Εστι δέ τδ τοϋ μέλιτο~ σύνθεμα ούτως: μέλιτο~ κοτόλην α' καt 

μαγνήτου 6ώντος λειωτάτου ούγ. β' και τη~ βοτάνης ήρυγγίου καρ

δία~ 6'. ταϋτα λεLα μίγνυε τφ μέλιτι. έχε δέ και έτερον μαγνήτην 

65 εt~ δν τό δρνεον γέγλυπται τοΟτο, ον δεt έν τφ τοΟ μέλιτο~ συν-

3έματι έμβρέχεσ3αι. όταν δέ θέλ~~ προγινώσκειν fεϊ τι βοόλ~} πρό

γευσαι δάκτυλον α', καί περί3ου τδν γεγλυμμένον μαγνήτην καί φό

ρει έν τφ τραχήλφ, καί προγνώσQ πάντα περt ών θέλεις. έάν δέ καt 

έτέραν καpδίαν καί ~παρ έποπο~ ~~~ έν τφ συνδέματι, κρεLττον 

70 (21) έσται και έτι μνημονικότερον ποιεί. ϊνα δέ μή φ3ειριάσr.ι τδ 

σώμα τοϋ έσ3ίοντος τδ μέλι ή τοΟ καταπιόντο~ τήν καpδίαν, είω3ε 

γάρ έGαίρειν πλfiθος φδειρών, δέον άλείφεσ3αι πρώτον τφ έλαίφ τού

τφ· έλαίου κοτύλη α', σταφίδος άγρίας λειοτάτη~ ούγ. β' λειώσα~ 

καλώς και ένώσας έχε άποκείμενον ~τοιμον· όταν σον χρn6~~ εtς 

75 κοίτην, dλειφε. 

56 ήλίοu vηστι.ς ~ν c I ήλίοu ιστάμενος DN I ~ όγδόης om.R I όyδόης d§dg~ν~ 
AGHFO Ι ~οτω δΕ. om.DN Ι καt ήμέpας ~· (ξ' ~ D) ~οuν Σαββάτοu DN Ι Κρο~~τ 
Ι I ωρaς - 57 καt om.C I της σελήνης R I σελήνης ~ ήμέρα σάββατο ο I καί. om. 
DNR / έπtπιε δΕ. R : έπ~πtυ δέ καl. DN : ~πει.τα <πCε ΙΟ) ICO / μελa~νης - 58 
μέλ~τος om.C I τοuΝέκ DN & pηθησομένου συνθήματος ταϋτα δe πά~τα πο~ήσε~ τά
χ ι. στα κα ί. DN I a {1_~1:5ρόΌ ωρ Ι ~ όπωρ&ν GF : dπορ&)ν Η / bγ ι. ης ούσα DN 59 κα t 
om.DN I tστα~ πάντα τά τε έν τcϊ\ DN I t.ν y'Q DN I εt τι.ς : δσu R 
60 R I ο I εχσντ" Ν I τα om.ICO I κλ~ματα της γης DN I χατd om.DN 
R I πόλει.ς DN I πόλι.ν ICO 61 aπασι.ν om.R I γtνεσθαι. dνθρώποις R 62 τοu 
om.DN έχ μέλιτος σύνθημα τοι.οUτον DN Ι οtτως : τοϋτο Α : om.ICO Ι καί om. 
DNR 63 β': ς' GHF : γ' C I της om.DNR I ήρuγγtοu βaτάνης DNR 64 ζ': η' C I 
λει.ώσας DN I μ~γνu έπί. GHF μι.γνύα R I ~ om.GHFI I τό μέλι. DN / ~χει GHF : 
~χεις Α I καί. om.AGHFR I : ~στερον R 65 εtς : bφ' R I Β GHF I το δp-
νι.ον AG : om.ICO I τοϋτο DN I τοUτον R : τούτου Α : om.ICO I yέyλu-
πται κο6κουφας κσ.t εστω ICO aν : τοUτον R : om.ICO I δη GHF : om.ICO I τ~ 
- μέλ~τος om.R I ~ μέλιτι. AGHFICO I τοu om.AGHFICO I (έν AGHF) ~ σuνθέματι. 
AGHFRICO Ι συνθήματι. DN 66 ένβρέχεσθαι ΙΟ : βpέχεσθαι. c I καt Οταν βλέnει.ν 
R I θέλυς - τt om.C I δ~ θέλυς om.R I προγινώσκειν : προνοήματα R I εr τι : 
οtα R : om.DN I (περί. ού aν DN) βοuληθΌς AGHFDN 67 πρόyεuσαι. - κat om.DN I 
περίθου : τ~θοu G : πCθοu HF Ι τ'fjν γεγλuμμένην R Ι καt om.ICOR I φόpει. δe Ι 
co ; om.R 68 έν om.co I τω om.ICO I πάντα προyνώσυ R I Α I περί 
om.R I Jν : οδ co : οσα R i βούλει.ς R I κaί om.GHFR 69 ICO I καί : 
~ DN Ι καί. ~παρ om.c Ι tποπος : έμnότου AGHF : κούκοuφα rco : om.DN Ι έμβάλ
λυς τοu ~ποπος DN I σuνθήματι. λεuώσας nολλψ κρείττον ~ση DN I σuνθέματι. τοUτο 
~σται R 70 ~σται om.ICO I ετι. om.IR I μντ~ονεuτι.κότερον R I naιεt om.DNR I 
ΠΟιεΊ: τόv ζlνθρ:fJΠΟν Ι I GHF 71 τii? αψατι. R I crομα ΟΌU τοUτο ποι.ήσαν-
τος DN I τοu - καρδ~αν om.DN έξapεtν GHF : έξανθεtν DN : έξάyει. c I φθει.-
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'Ερώτησις: π.ρός;; τόν τεχνtτην. "λέγε μοι. π.pότερον• ή ψυχή ά.δάνα
τόc έστι.ν f\ δνητή"; καί φησι.ν· "τέκνον δ.κουε· τιολλοι των κακο
τέχνων τιλανώνται. τό νοεpόν τ~ι;; ά.δανάτου Ψυχ~c. αότή δέ έαυτήν έ
λέγχει, δι.ατι τοΟ σώματος;; ήpεμοΟντοc tπ.ι τ~ι;; κοίτης; και ή ψυχή 
ά.ναπ.αύεται. έν τφ ίδίφ τότιφ (τουτέστι. tν τφ ά.έρι.) δδεν αότήν και 
έλάβομεν• και δεώpει. τά έν δ.λλοι.ι;; κλίμασι γινόμενα. τιολλάκι.c δέ 
καt φιλοστοpyοΟσα τό σώμα tν Φ κατοι.κεt π.ρό χρόνων τιρομαντεύεται 
τά ά.γαδά f\ τά.ναντία, δ καλείται δνειρος;. εrτα τιαλινδpομεϊ είι;; τό 
ίδιον οίκητfiριον και άνεγείρασα έΕηγfiσατο τό αότό δνειρον. tντεο
δεν σοι. φανείσθω δτι. ή ψυχή άδάνατοι;; και δ.φδαpτόι;; έστι.". 

Οδτωι;; μέν δ Άpτιοκρατίων εtπών ένταϋδα τδ στοιχείον τοΟτο έπ.λή
pωσεν. δ δέ Κυpανδς;; τά μέν άλλως; κατέλεΕε τά δέ κατά συμφώνησιν. 
π.pοσέδηκε δέ άπό τοο ~ποτιοι;; άπ.όγευμα καt δτι εrπ.εν δσα γίνονται 
έν τφ κόσμφ τιρογευόμενοι;; γνώσει. εrχεν δέ έκεϊδεν οδτωι;;: 

ρ&ν ΠλΥf:tος R I το ~λαιον τσϋrο R I !λαί.ίe : χρtσματι. DN 73 έλαί.ω ICO I ταu
τα ~ε ~~ς DN 74 ~~συ d.πόνδρaι;ον GHF Ι d.πσκε tμενον χ ρ:';) δε αότο '&.αν βσuλυ c 
!πει δε &ταν ο ; και &τε Ι I οuν om.IQ I χρήζ~ς : δεί Ι 74-85 ετσιμον - !στ~ 
om.c 75 εις κοιτην om.DN I ~λειψε AGHF : dλειφοu R Ι dλείφου τσϋτο κοιταζό
μεvος_DΝ 76 έρώτησ~ς- τεχνtτην : διδασκαλtα προς τον utoν αότοu Ο : om.IRD 
Ν I λεγε - 77 φησtν om.IORDN I τέκνον ~κουε om.AGHFRDN 77-89 πολλοt - ο~ς 
om.DN 78.κακοτέχvω~ =,Ψεuδοσοφι~ν ΙΟ I το νοεροv om.IO I ψuχ~ς το νσερον 
ΙΟ 79 έλεγχει θεωρ~α οτι R I διατι om.R I καt om.R 80 dναπαύηται R 81 έλά
β~μεν προς θεον R I έλάβομεν (:οuτέοτ;ν Ο) την ψuχηv Ι~ Ι γενόμενα ro 82 ~ 
σωματι R ( έν om.R I δ R 83 τα έναντια R 84 κατοικητηρι.ον Ι 1 d.νεγεCpουσα 
R : dνεγειρας Ο : d.νεtεtρασθαι GHF Ι έξηγείται. R Ι τό om.Io Ι α~ ΙΟ : 
R 8\,φα ινέσθω AR./ σuσα καt R Ι έστt om.R Ι t.oτl.. ~ς φuτον ΙΟ 86 μέν 
R I ειπε~ GHF I οvτω~ τό AGa: I τό om.co Ι τό τοu Ι Ι τοϋ στοιχεtοu τούτου 
ICO ( τουτο om.R I :ελος έπληρωσεν Ι πεπλήρωκεν AGHF : dπετέλεσεν R 87 
σuμφωνως Ι 88 d.πογευματος AGHF 89 om.AGHFICO. 

Έπειδή δυσανεόρετόι;; έστιν ή έσχάτη pί!:α τοΟ ήρυγyίου, ~γουν 

"'''~ιεοnι•rι, και δέλειι;; αότήν εύλήπ.τωι;; έτιιτυχεtν, τιοίει ούτως;· λα-

"·''~>-~•σπ.έpμα ήρυyγίου και γ~ν έν ~ φύεται, βάλλε ε(ς; yάστpαν τήν 
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καt τό στιέpμα. τιότιCε δέ ά.pαιάκι.c. καt δταν ά.ναφu~ και γένη

ώριμον tν τ~ γάστρ~ ώστιεp τά δ.λλα ήρόγγια, τότε ψηλάφησον 

τήν γάστpαν άγνόι;; ών και νήστηc ώι;; τιρέτιει., καt εύρήσειc κε-

:~ήν γορyόνnc. ταύτnν άνελόμενοι;; ~χε lτοιμον. 

Λαβών οδν ιpώκηι;; δαλaσσίαι;; τρίχας; τάι;; μέσον των pινων και τοο 

~όματοι;; και λίδον Lαστιι.ν χλωρόν, και καρδίαν και ~τιαp ~τιοπ.οι;; 

'1C«t pί!';ιον μικρόν τοΟ ήρυγγ ίου τfjς; γορyόνης; και pί!: ι.ον π.αι.ωνίαι;; 

τfic γλuκι.σίδηι;; και στιέpμα περιστερεώνας; βοτάνηι;; καt τδ κοσμικόν 

αlμα τ~ι;; χρυσανθ-έμου και τ~ι;; καρδίας; τt;ι;; φώκηι;; τό άκρον, fτι δέ 

και τδ βασίλειον τδ έπt τfic κειpαλ~ι;; τοΟ fτιοτιος κpεϊττον fΕειι;;. 

-96 t.πε~δή ιτοιμον om.c 90 ιnεt ΙΟ I t.nt δε δuσεuρε;ος DN I tσχάτη : τε
~ ' DN . om Α I "'ρ• ........... tου τουτέστι. τό d.νθρωπόμορφον μερος οπερ ~οι.κε DN I Λ δ υτα ια . • I ι - I I ' ι θ • λ Ν I .. .. α ~ν R. 
~υν om.AGHFRDN 91 ή om.DN Ι κεφαλΌ άνθρωπου ε. ε ~ς D εuρ~ι.ν ~v"ι . 

DN 1 εόλήnτως ταύτης DN 1 έττ ιτuχεtν om.R Ι ποι.ησον DN 92, λαβών οuν AGHF 
~~έφυκε φ6εσθαι το ήρ6γγιον DN I φύονται R I εtς ληνό~ μι.κρ~ν ~ ΙΟ ?3 ~ν 
δηλονότι R 1 κα~ σπε'i:ρον tν αfrτ:Ίi DN I σπέρμα τοϋ ήpur;;ιou και ~Ν {ω δε .. αότό. 
1 . om DN 1 dραι.άκις : tννεάκι.ς DN Ι dναφυήσυ DN 94 ωpιμος Ν ο1 ν~ι. και. 
τά.R ;"ψηλάφισαν : ζήτηοον DN 95 εtς om.IO I γάστραν &ς δεί ΙΟ και. om.I~ 
&ς πρέπει : έπι.μελωζ DN : om.IOR Ι εbρ~σκεις IOR 96 κεφαλην ν~οω Ο I κεφ~λην 

'ν ς om.DN 1 γοργόνας GHFIO I ταύτης d.ρνόy~σσα GHF I ~τοι.μην 8;ε ΧΡήζτJ5_ 
yopyo/ •·η ""τασκε•""' θαuμασtα κα~ δεδοκι.μασμενη R 97 οuν θαλασσιτους τρ ι. 
DN ετοιμον. "'"' ~·ι , ,.., .,.. - rco 1 
α R I τaς τρtχας DN : om.ICO I μέσας R : μεταξυ DN 99 ~ι~ι.ου μικροu 

χι.ς 'ν '"ς κεφαλης DN 1 τοϋ ήρuγγtοu om.R Ι της γοργόνης om.DN.I γορyόνος,ΙΟ: 
μ ~ης~ 1 γοργόνης τοu ιbς στυργας R Ι ι'>ι~tου rco 100 γλυκισιδ~ς της και 
βΟ • ς DN 1 ~ς γλυκισtδης om Ι Ι γλυκισιδης dnοτελεσμενον καθαρηται R I πα ιων ια '

1 ι • , , " ι. ' R 102 ' β ·-άν om Ι 101 χρυσανέμοu DN Ι και το ~κρον D I ετι. : ~οτι • το ασι, rε:οvη; το~ λόφον DN I τό ιπ~ - κεφαλης om.DN I της om.I I εtς κρειττωνα χρει 
αν (χρεtας D) DN. 
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πάντα οδν τά προειρη~ένα (22) εtσίν εCδη δέκα, &τινα σuν ~όσχ~ 
όλίγφ πεpιειλήσας δυ~ιά~ατι τετραείδ~ f~βαλλε είς δέρ~ tχνεό~ο
νος η wώκης η έλάφου η γυπός καί φόρει άγνός ών. εί δέ καί χρυ
σώσ~ς έΕωδεν, κάλλιον fσταL. ~~ γάρ είς πάντα δσα δέλεις έπιτυγ
χάνων, (pιλητός παρά πaσιν άν8ρώποις και γυναιξίν. ~σ~ δέ και φοβε
Jός φαινό~ενος καί είρηνικός καί ~συχος. θηρία δέ πάντα ύποτάΕεις 
iαί έχθροuς κατά. σοu φιλιώσεις;;. έάν δέ καί λύκου τόν δεf;ιόν 6φ8αλ
lόν έμβάλλ~ς;; τοίς;; προειρη~ένοις καί φορi)ς, fσr.ι είς πάντα άκαταγώ
;ιστος, νικών είς πάν πρaγ~α καί έπιτυγχάνων. φεό!;εται γάρ σε πάς 

μων καl πάν θηρίον, καt ε~ πaσιν εύδαι~ονών· καί dνοσον δέ δια
JUλλάΕε ι σε. 

Hriνϊ',..QV τί/)ν 
AGHFR : 

cuιιu•.vωιv AGHFRDN I ο6ν am.AGHFRDN I εισιν om.AGHFRDN I ει
οαι.ΑG~FRDΝ 104 ειλήσας γdρ ταϋτα σUν DN Ι περιηλιά

~ : περ~κ~ε~σας C :,om.DN I κa~ θuμιάματι DNR 105 έλαφί.οu 
εστα~ : τελειοv η βελτιον R I βο6λεk R Ι έπιτυγχάvων am.DN 

ις o~.c 1ο7,κα~ φιλητός Ι ι ouv παρά ο I παρά τε R I 
R I και yuναιξιν om.DN I yuναιξtν καL πάντων έπ 

DN) DNR 108 ήσ~χι.ος (και DN) DNR I δέ : τε R : oιn.DN 109 
R ~ κατα aou, om. IODN I dπ ερyάσε ι φ ί.λοuς ΙΟ I και am. DNR 1 

~ λαβuς R : λαβuς της φώκης DN 110 καt έμβάλλuς DNR : ονμ-
φορυς χα~ πιτοοv 1.-rjς φώκης c I εις: πρός R 111 καt vι.κί.Ον R 

DNR I φεuξεταί σοι R I ydρ om.R I dπό σοu ~πας Ν I φε6ξεται 
om. D 11 -11 3 ν L κί.Ον - σε ο c 11 2 ι { ι . Ν 

I εόδα ψον&\ν m. • ν ε ς πασι.ν AGHF~ I εδδοuμενος 
ΙΟ I κα" om.GHFIO I RN Ι δε om.RN 113 δια-

R I σε om.RN. L Ν : 

Έγω δέ και τήν πυτίαν τnς φώκης ~~ιΕα και ~νίκων πάντας τούς 

15 άντιδίκους ~ου και άήττητος f\μην. ό γάρ φορων τοϋτο τό φυλακτή

ριον ~F.ει άγαθa δσα ού nροσδοκq άnό τοΟ θεοϋ, και ~σται ~ντι~ος 

πανταχοϋ, νικών έν πaσιν ~ργοις και λόγοις, puόμενος άπό παντός 

κινδύνου και δαι~όνων καt φαρμακείας;; και πάσης κακουργίας;;, και 

άπλίδς;; είπείν, πάντα τά κακa άnοστρ~(Οει, πάντα δέ τa άγαθά nρο-
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20 Εενεϊ. ~στι δέ καt προγνωστικόν, δnερ σuν σοι θεός ~όνος έnίστα-

ται. 

Ένταϋfu τό στοιχείον ό Κuρανός έτέλεσεν. 

114 ιγω πάντας om.BP I ένtκουν R I ιyω 115 ~ην om.C I ΒΡ I 
αbτό rco 115-120 ό ydρ προξενεt om. DN 115 έξάyει dyαθcr I προσ-
δοκεί c Ι dπό - θεοu om.R Ι πανταχοu ~ντιμος Ι 117 ~ρyοις dyαθοtς ΒΡ I ~υό
μενος : άπαλλαττόμενος R Ι dπό om.R Ι ρυ6μενος - 118 κακουρy~ας om.c I κat om. 
R Ι φαρμακε~ν ΒΡ 119 bποστρέφει καt R I δ~ om.R 120 ~στι έπ~σταται am.c I 
~τι. δΕ. το τοι.οϊπον φuλακτήριον DN I προyνωστικον έκ της δυνάμεως wν έν α&ηΊ 
σuyκειμένων ~ν έκ τοu δημιουρyοϋ ~λαβαν DN I δπερ : &σπερ ΙΟΒΡ I σU {~ΟΌ 0) 
σuν ΙΟ Ι aot om.IO Ι σοt θεός : σuνθέμεθα ΒΡ I θ~ (~UΌ καt Ι) ΙΟ I μόν~ ο : 
οι δΕ. μόνος R ~ om.BP I έπ~στασαι. ΒΡ ~ έπιστήσο Ι I δπερ - 122 έτέλεσεν om.DN 
ένταUθα δδ CR I το στοιχεtον om.C I άπετέλεσεν R. 

Scholia marginalia. 

1 η' c 4 yορyόνιος Α 5 διωκτι.κον πνευμάτων Ι Ι εtς τ~ μη ~χειν ~aτέ πεtραν 
δαίμονος ο I δα~μονας dερώδεις έξομολοyοϋσι Α 6 εtς το έξομολοyεισθα~ τον 
δαίμονα πόθεν έστtv καt ποtος καt εις το δ~ξαι αότον ο 8 εις κωλι.χσυς ο 10 
εtς λιθιωντας στραyοσuρ~ντας χαt νεφριτικοuς ο Ι προς δυσουρtαν καt στραyyου
ριτιχοuς καt νεφριτικούς Α 13 φοινικόπτερον έχtνου Α 15 εις τάς έν νεφροί) 
yινομένας νομάς ο 17 πuρίτης Α I φυλακτήριον παντοίων ~ν tοβ6Νuν, tνδαλμα
'tων dποστρεπτικί.Ον νυκτερι.νων, καt λι.θ ι.ώντων καt dποατρεπτικον πάσης βασκοσ6νης 
ο 22 ~μνος AR 49 περt {τοu R) ~ποπος IR I ~ποπος έπτάχpωμο βασίλειον Α I εις 
το προyινώσκε ι ν τα t.v οδρανι{) καt ΥΌ κα t τt τι.ς κατa ψυχ?Jν gχει κat δσα ιu;τα 
κλίματα καt κατά πόλιν γίνεται καt τα μέλλοντα πffσιν dνθρώποις ο I τετραχρω
μον Α Ι θαυμαστοv πάνυ Α Ι λέyετα~ χαt dλεκτρα1ν man. rec.N 76 περt ψuχης Ι 
e7 προς πάντα έπι.τυγχάνειν, εtς το εtνak φιλητον παρa πάντων κat πaσων, εις το 
εtvαι φοβερον καt ησυχον, εις τό θrpας ήμερεtv xat τοuς οιχεtοuς !χθροuς φι.λώ
νειν, εις το εtναι άκατaγώvιστον κat ~πασι νικητικον εtς τό εtvαι ~νοσ:ν ~~ 
ρuεσθαι. παντος χακοu καt τά εςης. εtσtν γιlρ πράξεις φοβεραt ο I το παρ~ Περσαις 
ζούφω Α 95 περt yορyόνης εόρέσΟllς R 103 μόσχος Α 109 εις ~νδσξον ει.ναι τον 
φοροϋντα δεξιον όφθαλμόν Α. 

3 Diosk. ΙΙΙ 21.1.10. 109 Kyr. !Ι 24,26. 



..,,..,_..,,'-',·. 8όpσι.ς; βοτάνη, 8δρ πτηνόν, δυρσίτης; λίδος; 

f'.1~~λίφ, 8όννοι; tχ&ύς; θαλάσσιος;. 

βοτάνη, f\τις; έστιν διονυσιακή, δα.μνώδης;, άyαδή είς; ηάvτα. 

eόρ tστι. πτηνδν δμοιον tέρακι τφ πελαyίφ, δραστικόν, fνθεον. 

θuρσίτης; λί8ος; δμοιος; κοραλλίφ. 

θύννος; tχθύς; θαλάσσιος;, έδώδιμος; δμοιος; τa παλαμCδι, μέγας; δέ 

και εuyνωστοι;. 

Βάκκερά έστι φυτδν Διονύσου. αύτδ τδ θόρσιον έν βάκχαις; καί 

μαινάσι ληνοβατείται. γfiι;; φυτόν έστιν πεφυκδς; είς; εύφροσόνην άν-

10 θρώnων. νϋν δέ τινας; λέΕω (23) δυνάμεις; τάς; εύμαρεοόσας; έν οCνφ, 

δσα βροτοίς; πέφυκεν παρά χεόμασι ληνοβατεϊσθαι. τοϋτο ύστερον αο 

μετέπειτα πε~φ λόyφ καταλέΕω. είδέναι δεϊ. yfiς; έστι τοΟτο. 

ΤοΟ οδν φυτοϋ τούτου έάν τις; λει~ δσον δραyμήν α' καί τοΟ λί-

8ου ούy. α' καί είπQ τδ διονυσιακδν δνομα., βάλQ δέ αύτδ είς; κερά-

15 μιον οίνου δθεν πάντες; πίνοuσιν fν ποτήριον μόνον, καί πιόντες; ά

ναλύσουσιν πάντες; ώς; μεθύοντες; καί εuχαριστοΟντες;, λέγοντει; δτι 

''ηuφρανας; ήμ5.ς; δέσποτα". 

Α G Η F Ι C Ο R D Ν 

1 άρχη τau θ'(στοιχεtου CO) CODN I κtφάλαιον η· co I οταιχεtον το θ' R : om.I 
περί. θύρσου (θuρσεως Ο} (θύρσης C) βατάνης rco Ι καt θuρος πτηνοϋ καt θuρσtταυ 
λ~θοu Ι I θuρσ~ς - πτηνον om.DNR 2 ομοιος om.IC I κοραλλtοu Α : om.IC I κο
ραλλί.φ. θύρσLς βοτάνη, θuρ πτηνον DNR Ι καt θύvνοu θαλασσtου Ι Ι θuρ - θαλάσ
σιος om.o I tχθύς ιστ~ DN I θαλάσσιος om.C 3 ητις : ~ AGHF : om.DNR I διονυ
αι'Cκη Α : om.DN I θαμνώδης, Ψινι tοτέφοντο αι (οι D) τοu Διονύσου όπaδοt DN 
άyαθη πάντα om.DN 4 πτηνόν tστιν DNR Ι Lέρακος τοϋ πελαy~οu Α Ι ~ om.DN 
θαλασσί-φ DN I lνθεν GF : πάνυ DN 5 θερσ~της ο I ~ κοραλλί.ιt; CO : κοραλλίοu 
AGHF 6 βι::ώσιμος DN ~ om.ICOR I Π)ς παλαμίδας AGHF : πηλαμtδι DNR I δέ καί. 
om.R 7 εδyνωστος θδpσιόν tοτιν R : πCίσι. γνωστός DN 8-12 βάκερα τοϋτο om. 
DN 8 μάκερα Ι : θάκερα co Ι tστί.ν om.R Ι αότο - θuρσιον om.R 9 μανάσι GHF 
tστtν om.C I εόφροσύνας R 10 άνθρώποις ICO Ι νϋν om.R I θεtας δέ R 11 ~σοις 
AGHFR I βροτοtσι ACO I nαροχε6μaσ~ν R Ι ληνοβατεtσθα~ scripsi : ληνοβατεtν 
Hdd. Ι τοϋτο - 12 τοϋτο om.c I ε!δέvαι - τοϋτο om.r Ι δεt : δέ AGHF 13 τοu
τοu τοu DN Ι οbν om.DN Ι φυτοu '11 της θuρσίδος DN Ι τούτου om.DN Ι λει.ώσας D 
Ν I οσον om.AGHFRDN I δραχμην c : o&y. AGHFDN : κοκκίον R I α' : δΆRDΝ 14 
o&y. α.'καt τοu θuννοu τον δεξιον όφθαλμοv c I o&y. : κοκκί.ον R I α' : δ' Α 
β' R I κα~ δνομα om.DN I tπείπΌ ICO I δ ιονuαιΊ:)ιον ΑΟ I δνομα om.I I καt 
λΌ DN I δ.& αότό om.DN 15 otνou om.c Ι otvou καt άπο τούτου προς DN I 8θεv 
πίνοuσιν om.DN I tνα AGHFO I ~ν το λοιπόν tξ α&τοϋ R I εν πιόντες om.I I 
μοναχον co I μόνον κα~ om.DNR I πLωσι noλu πάντες DN 16 πάντες οι άνακεtμε
νοι R Ι μεθuοθέvτες R Ι εδχαριστώντες co : εδχαριστήσοuσι DN Ι καt λέγοντες 
R I λέyοντες προς τον ποτίσαντα Ν I ~ι om.DN 17 εδφρανας AGHF. 

Rekonstruktionsversuch 

Βάκκερά έστι φuτδν Διονύσιον. αύτδ τδ - -

8ύρσιον έν βάκχαις; και μαινάσι ληνοβατείται. 

y"ς; φυτόν έστι πεφυκδς ές; εuφροσύνην άνθρώπων. 

νϋν λέΕω δυνάμεις παρά χεύμασιν εύμαρεούσας; 

5 οίνφ έν, δσσα βροτοίσι πέφuκεν ληνοβατεϊσδαι. 
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Έάν δέ τοΟ δύννου τόν δεt;ιόν όφδαλμόν βάλτ;ις; εtς; τόν οrνον, 
καt είπτ;ις; τό τοΟ Διονύσου δνομα καt ότι άναλυσάτωσαν ot άνακε
κλιμένοι φίλοι μή πιόντες;, άλλά καt εύχαριστοΟντες; ώς; εύφραινό
μενοι. έάν δέ καt πτερόν τοu θυρός; όρνέου κόψτ;ις; μαχαίρ~ όλοσι
δήρφ, βάλτ;ις; τε είς; κεράμιον οίνου έπιλέγων τό δνομα τό διονυσι
ω.ι.όν, καt ότι "κύριε άνάστησον τούς; άνακειμένους;, αtματεκχύτους; 
γενέσ-θαι άλλήλους; δέροντας;", γίνεται. οuτως;. 

Είς; δέ τόν δυρσίτην λίθον γλύψον θύρα τό πτηνόν καl Διόνυσον 
κρατοuντα τό πτηνόν καί ύπό τόν λί-θον pί~αν της βοτάνης;, καt κα
τακλείσας; φόρει. καί έστ;ι άμέθυστος;, πρός; πάντας; χάριν έχων. εστ;ι 
δέ καί άκίνδυνος καt έπί κριτηρίων άήττητος;. fστι δέ τό διονυσι
ακόν δνομα τοuτο. ευι ευιε βακχευιυε ευιη οιωο αεηιη. ή δέ άλή
δεια τοu όνόματός έστιν ηοευ ή οωβ. οuτως μέν ό 'Αρποκρατίων, ό 
δέ Κuρανός; ούτως. ευια βαιχευ ευιλεu Διόνυσε. 

18-24 έdν - οUτως om.C lθ aν R I ο[νον το ~μοιον ~σται DN 19-24 καt εtπυς 
- οUτως om.DN 19 το om.ΆGHF I δνομα εtπϋς R I άναλίτι:ωσαν Ι I κατακεκλψένοι. 
GHF : κεκλημένοι Ι : κλτμένοι Ο : κατακuκλο6μενο~ Α 20 άνακεκλιμένοι. άναλu
σοuσι.ν οι άνακεκλιμένοι η οι άνακει.μένοι. R I κα~ μη R : με GHF : μεν Α I εό
χaρι.στοuντες μοι.. άνaλύσοuσι.ν μη π~6ντες (άλλά Ο) καt εδχapι.στοuντες ΙΟ Ι εό
φρανθέντες Ι I εδφραι.νόμενοι. yενήσονται. R 21 και om.IO I πτερόν η (το Ο) ά
κρόπτερον ΙΟ I όρνέοu om.IO I κόψας ΙΟ I όλοσι.δήρφ μαχαί~ R Ι μaχαLρι. GFO 
22 βάλυς om.R I τε : καt R : δε ro Ι otvoυ τοUτο βάλυς R Ι 6νομα το om.R Ι 
τό δι.ονυσα'~κόν Α : om.IO I δι.ονuσι.ακον δνομα R 23 atμaτεχύτοuς AGHF : αιμa
τοφupτους R 24 δέροντας : τύnτοντας Ι Ι ytνηται. Α Ι γίνεται ο~ς om.R Ι 
δέροντaς ποιήσεις άποτέλεσμα yλUψ~ς R 25 δε : ο6ν DN I τον έν ~λ~ ο I θup 
AGBFCODN I το : τον C I τ0 - Διόνuσον om.DN I θuρ (θύρσον 0) το ODN I πτηνόν 
καt om.C 26 κat bποκαταχλεtσας μέρος της DN Ι bno pt~αν om.DN Ι βΟτά.vης 
pt~ης μέρος R I κλεtσας pt~av Ι : om.R Ι καt om.R Ι κat κατακλεtσας om.IDN 
27 άμέθσσσς ACORDN Ι άμέθυσος καt χαρtης DN Ι χάρ~ν ~χων om.DN I ~συ : lστ~ 
AGHFRDN I lau - 28 άήττητος om.G Ι δε om.c Ι δέ το φυλακτήρι.ον τοUτο DN Ι 
άκtνδυνον AGHFDN / χρι.τηptιe HFR / dήττητος iliς μηδέποτε τών δι.καtων σου έκπε
σε!ν DN I δι..ονuσα~κον Α 2θ-31 ~στ~ - Δ"όνuσε om.DNC 29 τοϋτο : ο~ R Ι 
ευ" : ει. Α : om.R Ι εu~ε : εuι.ρες AGHF : om.R Ι βακχευιuε : βραχύ χε~ν AGHFR 
εuι.η : ειη Α : υι.η ο : ιη Ι Ι οι.ωο : οι.ω Ι : οι.ως GHFR Ι αεη~η : α.εηιλ Α : 
aεηελ GBF : αειηβ R I ή δέ - 30 έστtν om.R Ι κat ~λλως ηοεu R Ι ηοευ : ι.υευ 
ΙΟ : ηοσu AGHF Ι αιδ GHF : οωλ ro Ι οUτω GHF 31 Ha AR. 

Scholia marginalia. 

8 βάκκερα Α 13 εtς εbψροσύνην καt εόχαρι.στtaν έκ τοu nι.ε!ν ο 18 εtς τό μη 
nιεtv κat εόχαριστεtν cbς έφρaμένο~ ο 21 εtς (πρός Α) τΟ σuvά.ψαι. μά.χην έν 
σuμποσtψ co 25 εtς τΟ εLνaι άμέθuσον προς πάντaς χάριν ~χοντa.ς άκtνδuνόν τε 
κat έπικρι.τοtς dήττητον ο 28 διονυσιακον 6νομa Α. 

3 Diosk. Ι 97. 

5 

10 

15 

9. Στοιχεtον Ι'. ίτέα δένδρον, ίασπις; λίθος χλωρός, ίκτίς πτη

νόν, ίοuλlς ίχ3ύς. (24) 

Ίτέα έστtν δένδρον πάσι γνωστόν, άκαρπον. 

#Ιασπις λίθος; πaσι γνωστός 

Ίκτtς πτηνόν πάσι γνωστόν. 
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Ίουλίς ίχδuς δαλάσσι.ος, μικρός, ποικίλος, εύκόπως εύρισκόμενος. 

της; οuν ίτέας τά φύλλα χλωρά λειώσας, κατάπλαττε μετ' όλίγου ά-

λός καt σιάλοu όδuνωμένους σπληνα 1 καί πάραυτα άπονον ποιήσεις·έάν 

δέ 3έλτ;ις και έκτήΕαι τόν σπλήνα, τόν φλοuν ~έσας ό~υμέλιτι, δίδου 

νήσττ;ι κοχλιάρια δύο η τρία, άποτριτων δέ αύτό. δίδου δέ πρός; τήν 

δύναμιν έκάστου. 

Είς δέ τόν ίασπιν λίθον yλύΨον ίκτϊνα διασnαράσσοντα δφιν, καt 

ύπό τόν λί3ον έκ τής κεφαλης τοΟ ίούλου λίθον, και κατακλείσας; δί

δου φορεϊν έπί τοΟ στήθους· πάντα δέ πόνον στομάχου παύει καt πολ

λά έσθίειν ποιεί εύπέπτως. ~χει δέ καt έτέρας δυνάμεις;· τοΟτο φό

ρει έπί τοΟ στή3οuς καt δψει. 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν 

1 (κεφάλαι.ον θ' Ο) άρχτ] τοu ~'(στοιχεCοu CO) (κεφάλαι.ον θ' CJ CODN το I'R,I 
στοιχεΊ:ον Ι' om.I Ι ηερt tτέας δένδρου Ι: om.RDN I nερ~ δένδΡ?u <δ λεy~
ται tτέα Ο) co I tάσπιδος λCθοu Ι: λtθοu ~σπεως C:om.O I χλωρος om.ICO ι. :χτ~
ος ητηνοu Ι: πτηνον tάκτης C: om.O I tκττνος DN 2 tοuλCδος tχ~6ος Ι: tχθυς. ι
οuλισς C: om.O I tοuλtης GBF .3 έστtν om.RDN I nσ.σ~ om.ICO I _8.κα~nον γνωοτον 
rco 4 6 tασπις <tασπος R) RDN Ι άσπος c I yvώp~μoςAGHFR I γνωρι.μος !στ:ν ό DN 
5 tκτ~ς yνωστον om.AGHFRDN 6 tο6λος GF I t.oτt μ1.κρος πάνu DN I ~δχερως :: 
~δάλωτος δν φασ~ν σι πολλο~ βελονtδι DN I εbρισκόμεvο5 om.DN 7 tτεας.~Ν»ρα ~ο 
8 άλος κατάπλασσε ICO I aλατος DN: κuλος GHF ~ καt σιαλοu ~m.Ico,ι σι~λΟU: σιμ
βλου RDN: σtκλοu GBF Ι όδuνώμενον IDN: όδuνωμενην CO /,σπληνa,και tαθησεται C 
κat πάραυτα - 9 σπλ'ηνα om.AGHFRCDN I την σπλ'ηναν Ο I δε (φλοιον DN) RDN 9-11 
τον φλοuν έκάστου om.C 10 τρία κat tάσυ το τοu σπληνος Π~θος DN,/ 
θέν R: άποτρtτωσον AGHF Ι δέ om.R Ι αότος Ο I αότο tv τϋ tψη~ει και DN I 
DN Ι την om.D Ι δtδοu 11 έκάστου om.R I tκά.στψ AGHF I .άnοτελεσμα yλuφ'ης R 
λίθον om.ICO I tκτΊ:νον DN: tκτιν ICO I διασπαράττοvτα IOR I τον δφιν DN.I δφι~ 
-13 κεφαλ'ης om.c Ι λtθον κατακλεCσας τον tn~ τ'ης DN I έκ om.DN I τοu: τον D:τφ 
C: τής AGBFIO I tοuλην D: tοuλtδος ΙΟ: touλCφ C: tοuλης AGBF / τον λιθον R: t
χθύδιον c I λίθον κat om.I I και κατακλε(σας o~.DN I δ~δοu om.I. 1~ φ6ρει Ι 
έπ ι. στήθους om. rco Ι στ;-ήθους κα '\. ~στα ι 6 φορων πα ντο ς DN I και πα ντα R: , 
Α I δέ om.RDN I πόνου στομαχΙ.ΚΟU άπηλayμένον nοιετ δeΝκαί DN I nαuσει Α /,και 
om.c 15 nολλa - εόnέπτως om.c Ι έσθtειν κα~ ο Ι nοιειν ΑΙΟ: o~.DN I εόnευτως 
R Ι ~χει δe om.AGHFRDN Ι tτέρας δe RDN Ι δυνάμεις ~χει DN I τοuτ~ om.ICORDN I 
(&ς DN) ό φοpων (αότό R) RDN 16 δε έπt ICO I το ~ος Ι: τ~ στήθει AGHF / 
tn~ - καt om.DN Ι κat om.R Ι καΙ. δψει. om.ICO I 6ψεται DN. 

Scholia marginalia 
1 tσσα η ~σσα ή μeν dyρ[α ή δe ημερος, δ έστι. το λεγόμενον τ~ο6ρι Α 7 εtς 
σπλ'ηνα Ι I εις το nοι'ησαι ~πονον ο 9 εις το έκτ'ηξαι τον σπλ'ηνα ο 12 εις το 
nαuoaι πάντα πόνον στομάχου καί έσθCειν πολλa εόπέπτως ο. 



btοιχειον κ'. κιναίδιοι; βοτάνη • 
λίθοι;, κιναίδιοc πτηνόν. , κιναιδιοc (xθuc, κιναίδιοc 

Κιναίδιος;; βοτάνη, ~τιc έστι 
Κ • περιστερεών ϋπτι.ος;; • Αφροδίτηr. 
ι.ναιδιος;; πτηνόν, δ καλείται ,.. 

καί ό ίυγf, ώς;; φησιν ό Κυρανός;; ένεγκών 
τ ν τοu θεοκρίτου στtχον είς;; uπόδειγuα· 

5 

10 

15 

CυrE ~λκε τό τηνόν έuόν ποτι 
ο ί δέ ι . δώμα τόν d.νδρα ι 

υγγιον άττικόν, στρουθίον έδώδ • 
τόν τράχηλον ώς;; φησ ό • ιμον ως;; δρτυΕ, άνακλώμενον 

, ιν Αρποκρατίων οδτο έ 
περί τόν τράχηλον λ- • C χει τρεϊς;; λίθουc 

, Υ ωσσαν μικράν, άνηκε δέ τ- • , 
κ ι ναίδ ιος;; ί xθuc θαλά r.ι Αφροδ ι τι;~. 

σσιος;;• τό μέγεθος; ~ δ • 
φαλή πλατεtα ώς;; βλέ , χει ακτuλους;; !Ε, κε-
• ννου. ίχθυδιον στρογγύλο δ 
ως;; φαίνεσθαι (25) αύτοu ~ λd ν, ιαυγέι; δέ τό σώμα 

, τιιν μ ΧLν διά τοu σ• • 
ριου. πληθύνει δέ έν - , ωματος;; ως;; δι.ά σπεκλα-

ττ;ι παραλι~ της;; Συρί . 
Λιβύης;;. οδτος;; οuν έχει λ'θ • αc και Παλαιστίνης;; καL 
• • ι ους;; β , oC καί ίδία ~ 
ως;; και μεταξύ Ρηθήσεται.· ί • λ c χουσιν πράfειc, 

ε σι δ~ έν τΌ κε λΌ f 
λίθον έν τφ τρίτφ σπονδ'λ - • φα .. χει δέ και ~τερον 
• . υ φ της;; όάχεως;; παρά τή , ά 
ισχυρότατοι; λίαν και C , ν ουρ ν, δς;; έστιν 

, ητουμενος;; έν τφ κεστλλ τη-,.. 'Α δ' 
ψ ,.. φρο ιτηι;. 

Α G Η F Ι C Ο R Ε D Ν Β Ρ 

1 dρv~ ~ • 
~·ι του κ (οτο~χεCοu κεφάλ • 

R I περι κuvα~δίοu Αοτάvης Ι αLov ι CO) CODN I στο~χεϊοv κ' om IDN I ~ο· κ' 
( • • t' : om. DNR 1 π ' • · " 
Ι π~vov κιναιδ~~ς C) co I κ~vαιδ[οu πτηvο~ρι <λεyομεvης Ο) κιvαtδιος 

.: om.o I ΚιναLδων πτηνόν R 1-17 u~ tχθοος κι.ναι.δtοu λί.θοu 
χειοv - dπαλλάσσει om.E 3 ητις κα' ~ο;χειον - ζη;οuμενος om.BP 1-48 στοι
Ν I Πεpιστεr:::ων co I bπτία R . ,, ι nτια περιστερα καλεtται DN I ιοτ~ om D 
DN I 8 " , . uπ ι ο ς GHF I , Α οδ , ~ . 
δ ' , o~.DN I ιuξ GHF : σειοοπuξ R I κα' " φ~ ι~ς om.DN 4 ό κ~vαtδ~ος το 
ι~ το την έαιrτi'jς οόρdν μακροτέ αν o/S ~ ι.,:'Υ • πaρα τ~σι. δέ καΙ. σει.οοπuy!.ς 

~οuτο R / ~νεyκε co I Κuραvός _Ρ5 το~ σαν τοu δεοντος σuνεχ&ς κι.νεΖν DN I ά)(:: 
ν~ρα om.DN 5 τοϋ om.co I θεό ι..το u om.R/ 4-6 ιhς - [uyξ om.AGHF I ιbς -

στι..χον - bnόδει..γμα om R 6 συ (Ρ ξ ς tνuτοι,.ς ~nεσι..ν Ο~ς R I θεοϋ κρι..τοϋ co 
GHFCO I τηνόν : τοίvu~ c I δώμα uy R : ι.uξ co I lζελκε co I τό . τu R . om 
R I tγκι.οv R I t6yyι.oν dττι.κον :~ ~HF 7 σι ; το R : om.DN I ~~~ δέ D~ . ~m 
δι.μον nffσι. γνωστόν DN I ~οτι.ν δέ ~ I πρσuθι~ν GF I κα~ έδώδι.μον ICO I ίδώ-· 
om.DN I ό om ICO I ο" ό 11 ς R I dνακλώμενος Α I cbς - Β 'Α , 

I , · uτος uρν ~ς DN 1 λ • θ ~ ρnοκρατ ι.ων 
HF τραχηλον ως φησι.ν 'Αρποκρατ' Υι. oui χει. DN I cbς - 9 τράχηλοv om G 
λον Cll γλωσσαν δέ DN I μακράν Ι~νί ουτο~ ιει. τοεtς λίθοuς nερ~ τον τρά~η
ο~.C dνηκε 'Αφροδtτυ om DN 10 ό μικρ;v χων AGHFRco I καt dνηκε R I δέ 
~ηκι.στον ICO I ~χωv R : om.~N I δαΉ.τί:ι~ναι.δι.ος DN I θαλάσσι.ός έστι. DN I το 
~χων,ωσπ~ρ βλέννη DN I βλένvον co I ι θ~DΝ 11τε πλα;εtαν fχων ιhς βληννος R 
ΟιΠ~~ ~ στρογγuλον και διαuyές DΝΧ 12ς ~~~~τ~δ~uδι.ον- δε om.DN I το δέ 

ται. ; ε ς nληΘος DN I τής τε DN 14 ~ σπεκ.αριοu Ι : bέλοu DN 13 εbρίσκε-
DΝ I εκαστος δέ το6τωv tδ' Μ t _youν R: om.DN I βΊιΩ'DΝR I ο~ ' 

DN I " . ι.αν t>χει. ι:.νεργε I ' t" ~ και. om. om. ~ηθησονται AGHF 1 δ' ι • ι.a.v DN και. om.I 15 ιhς - ~~· 
λa R 1 δ' ε 0 ~ ι.β DN Ι τΏ τ • ~·~ησετa.ι. 
, • ε om.R I καt om.AGHF 16 ι ' ~uτou DN I κεφαλΌ τοϋ tχθύος dλ-
Αφροδι.της om.DN I κε~ : και~ G~F~~-CO I pαχι.ος GHF I έοτ~ν δέ Α 17 καt -

Ό δέ κι.ναCδιοc λίθος;; εύγνωστος;; ών <δμ>ωc δύσyνωστος;; uπάρχει, 

καλείται 6ψιανός. έστι δέ Κρόνου. οδτος;; ό λίθος έστι δισσός. 

":b μέν yάρ έστ ι σκοτε ι νόι; καL μtλαι;, ό δέ μi:λαι;;; ι.ιέν, διαυγής; δέ 

"ισπερ τά κάτοπτρα. οδτόι; έστιν δν [;ητοϋσιν τιολλοC, καL ou γινώ
,ρκουσιν αότόν. οδτος yάρ έστι δρακόντιος;; λίθος;;. 

Έάν οuν τιι; βραχύ τ~ς βοτάνης; μετά κόπρου yυτιόι; uποθυμιάστ;ι 

ότιό τιερσικ(αν, φυλλοροήσει. έάν δέ uτιό τό προσκεφάλαιόν τινοι; 

25 όποτεθ~ ή βοτάνη, οόκ 6ρθιάσει ό κατακείuενοι;. έάν βραχύ λειώ

σαt δφς πιείν άνδρί, οόκ 6ρθιάσει έν τ~ σuνουσC~ έπt ήμέρας;; C'. 
Δλέκτορι δέ έάν δQς;; uετά άλφίτων, οό πατήσει θήλειαν. 

Tou δέ κιναιδίου ίχθύοι; λίθου τοu έν τQ τρίτιμ σnονδύλιμ τη~ 

~άχεωt έάν δQς;; τινι έν ποτQ ~ έν βρώuατι, τόν λίθον ό λαβών, 

30 κ(ναιδος;; έσται όμολογουμένως;; αύθημερόν. έάν δέ άλεκτρυόνι αύτόν 

δφ~ μετά άλφίτων, uτιό έτέρων άλεκτρυόνων βιβασθήσεται πuκνώς· 

και d.λλον οtον άν ~ άρρενικόν cφον μαλθακιάσει. έάν σον τόν λί

θον τοuτον βάλλτ;ιι;, μετά τοϋ όμοίου tΦou βιβασθήσεται ώς;; θήλεια· 

δσα άληθως;; ό προειρημένος;; λίθοι; ποιεί. 

18 6 §έ : tδέ ο I κιvαίδιος : καt μεθόδιος ΒΡ I ε5r~οτος : ~γ~στος AGHFDNR 
~ν : ήν AGHFR : έστι DN I δμως bπάρχει : γινώσκεται δέ !κ της &λλης έπωvυ
μίας αότοu DN Ι δμως om.ICOBP I δύγνωοτος R : δι.άγνωστο~ Ι Ι bπάρχων AGHF 19 
8ς om.DN I καλεtται.. γιlρ καt DN I Κρόνου om.DN Ι λίθος οuτος DN Ι έστt δέ C : 
σm.DN I διττός DNR 20 ό : δς ΒΡ I ιοτι. om.BP I ό δέ om.BP I μέν : δέ και c 
!στι - 21 οΟτος om.R Ι τυyχάνΗ C:Sσnερ c Ι &sσπερ - κάτοπτρα om.DN 21 l;;;τrco'Uσίv 
τινες R Ι οι nολλοt DN 22 αbτον om.BP Ι οότος - έστι om.ICOBP I !στι ό <κα
λούμενος Ν) DNP I λίθος καλούμενος D 24 bno : εtς ICO : om.DNR I περσι..κίαν: 
σuκήν DNR : περσέαν ΒΡ Ι φuλλοροήσει εόθύς DN : φλογίσει ΒΡ I φuλλοροηοnι 
ποιήσει R I nροσκέφαλον AGHFR I τιvος : αδτοϋ DN : om.AGHFRCOBP 25 bποθήσει 
AGHFBPR : οnοθΌ CODN I bποτεθΌ τις AGHFCORDN I τΥ)ν βοτάνην AGHFCORBPDN I οbκ 
όρθιάσει ; dκίνητος ~οται DN I ιaν om.BP I και βραχύ τι ΒΡ I 6 - 26 όρθιάσει 
om.AGHFDNR Ι καt οδκ ΒΡ Ι !ν - συνουσCα : tν τοtς άφροδισtοι.ς DN : om.I Ι 
tπt om.R 27 άλέχτορι - θηλείαν σm.c I ήλέκτορι ο I ιaν ~ς om.IO I ~ς σm. 
ΒΡ I άλφίτων φαγεtν DN I άλφίτων (~ν ΙΟ) (δοίης Ι) (~ς Ο) (δώσυς ΒΡ) ΙΟΒΡ I 
πατήσει : βατεύσει Ι : πλησιάσει DN I θηλείαις DN 28 τοϋ : το AGHF : τόν R: 
6 DN Ι δέ !κ AGBFR Ι το'U κιναιδίου R : κιναίδου ΒΡ : κινaίδιος co I κιναι.δί
οu - τοu om.DN I λίθου om.AGHFRCOBP I τοϋ : τόν R : το AGHFCOBP I ιν ή\ om. 
R Ι τρίτον R : πρώτφ GBF Ι σπόvδυλον R 29 ράχΘως τοu κιναιδίου tχθύος <Lχθύ
ου D) λίθου (λίθος Ν) DN Ι tάν - τινι om.DN Ι ~ν δοtης Ι I τινt om.AGHFBPCOR 
έν : σΌν DN Ι !ν ήΙ ΒΡ Ι ποτφ om.P Ι tν om.IRDN I β~τι.. ληφθε\.ς DN I καt 
τ2ν AGHF I τον - λαβΟΟν om.DNI I τον om.R I λίθ~ τινt R I ό om.GBF I ό λα~ν: 
ο&τος R 30 κίναιδος ~σται : άφροδισιαοτιχός έστι DN I ~οται om.I I παραχρrr 
μ.a 6μολοyοuμένως ~σται Ι I όμολοyουμένως αόθημερΟν om.DN I αόθορών και αόθη
μερι.νον R I αόθημερον om.I I έάν δέ om.CDN I tλέκτορι δέ c I δέ om.GHF I και 
άλεκτρΟΟ>ν δέ φαγων αότον DN I αbτον f4>ς om.C 31 αeς αδτον fXi?ς ΒΡ I δοtης Ι: 
om.DN I dλφίτων ~ν fXi?ς οό πατήσει θήλιχιν c I bφ' R : om.DN Ι tτέι:χuν : το!ς 
&λλοι.ς DN Ι άλεκτρυόσιν DN I βιβαθήσεται Ι I πυκνως om.BP Ι βιβασθήσεται nυ
κν&ς : bποθήσει tαuτον εtς ώχεί.ας DN 31-34 bno - nοι.εί om.c 32 liλλct? Α : om. 
ΙΟΒΡ I έάν ΟΒΡ Ι καt - μαλθακιάσει om.DN I ε~υ Ι : ήν R I μ.aλθακιάσει om.IO 
ΒΡ 32-34 έάν - ποι.εί om.DN 33 λίθον τοϋτον om.P I βάλλΌς : λάβΌς AGHFICOD 
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Τήν δέ γλώσσαν τοu 6ρνέου έάν φορ~ τις έν χρυσφ πετάλφ 1 fσται 
χάριν ~χων καt φιλητός ύπό πάντων, δεών u.αί. άνδρώπων. 

Τό δέ 6ρδοπύγLον αύτοϋ λάδρα διδόμενον άνθρώπφ η έτέρφ άρρενι
κψ c;φφ, ό τοιοϋτος; μαλδαu.ισδ'ήσεται u.αί. τών δηλειών ~ργα άποτελέσει. 

Τδν δέ δεΕιόν 6φθαλμ.όν έάν τις ωορέστ;ι ύπό λί3ον σάπφειρον ό.σπι
λον, έν φ έστιν γεγλυμ.μ.ένη 'Αφροδίτη, ό τοϋτο φορών έπίχαρις; ~σται 
καt παρά άνδρώποις έ~άκουστος καt έπί. πάσης δίκης νίκην ~Εει. τδ 
δ' αύτό ποιεί: καί ό εύώνυμ.ος;; 6φθαλμός ύπό δηλείας φορούμενος;;. 

Αcμα δέ αύτοϋ μ.ιγνόμενον μεδ' οίουδ'ήποτε κολλυρίου καί έγχρ~ό
μενον ύποχύνει 6ι~αλμ.ούς;. (26) ή δέ καρδία αύτοϋ ληγούσης της σε
λήνης;; περιαπτομ.ένη/ τριταίους και τεταρταίους ίάται. ό δέ έγκέφα
λος τοϋ 6pνέου λάδpα έν βρώματι η έν πόματι διδόμενος κεφαλαλγίαν 
παύει άνίατον. τδ δέ ηπαρ αύτοϋ ήπατικούς έν άλσί και uδατι έζε
~ένον άπαλλάσσει. 

Tfjς οδν μεγάλης δεάς;; της 'Αtl)ροδί της ό πρώτος κεστδς ό δε ι νότα
~ος;; και μεταλλάσσων τάς ωόσεις των άνδρώπων καί πάντων ζψων, δμοί
Jς καί τάς yνώμας άρρενικών, μάλιστα δέ άνθρώπων ωστε μ.αλδακίbε
Jδαι καί άη:ογυναικοϋσδαι τόν άψάμενον η φορέσαντα. 

NRE I τοu om.P I Ι I καt μην ώς AGHFCOREDN I κα~ μεCνει ώς ΒΡ I 
:bς άλτβ&\ς Ι 34 om.GHFIOBP I ό λCθσς ό ΙΟΒΡ 35 yλώττaν R I φορητa~ R: 
~m.DN I έν : έnι AGHFRN : οπό D I εδθuς φοpΌ DN 36 πεφιλημένος DN I 
bπό : παρd R I πi'ίσι R I των θε/.Ον Β I κα ~ om.AGHFRCDN I άvθρώποι.ς R : om. 
:: 37 λάθρα σm.DN Ι άνθρώπ~ - tτέ.ρφ om.DN Ι tτέ.fXtJ ζ~ Ι Ι άρσενικ4ϊ R Ι το δε 

38 άnοrελέσει. om.c I dρρενιχοίς l;;ώ.οι.ς DN I ~ν ΒΡ : om.I Ι 6 τσι.οUτσς σm. 
JN I μαλακι.σθήσεται. R I μαλθακCζει. αότιi DN Ι κσ.~ - άποτελέσει. : dSστε bφ' έτέ
~v άρρένωv χρήζει.ν rοχείσθαι. DN I θηλέων Ι I τελέσει R 39 δε om.BPO I δεξιον 
ιότοu R I φoptJ DN I έν λίθφ σαπφείρφ R I σάμφει.ρον AGHFI : σάμπφειρον ΒΡ I &
mιλον : έyκεκλεισμένον DN 40 έν : έφ' AGHFRBP Ι έστtv om.R Ι έστ~ν yuναLχος 
-Εδωλσν DN I γεyλυμμέvον DN : γεyραμμένη ICO Ι 'Αφροδίτης co om.DN Ι τοUτο: 
Όι.σUτος DNR Ι φορ&\ν om.DN I ~σθαt. R 41 κat om.GHF Ι πapd. Ι παριi - κat 
·m.C I άνθρ:ί>ποις : θεοϊς ΒΡ I εόάκοuστος R : ΒΡ Ι om.BP 42 πσL-
! om.DN I 6 om.AGHF Ι όφθαλμοuς ποι.εt DN Ι όπο : R Ι θηλείας : yuναι.κδς 
Ν 43 κσλλοuρtου AGHF : κouλouρtou ΙΟ : κοραλλίοu ΒΡ Ι έχρ~όμενοv GHF Ι αίμα 
44 όφθαλμοuς om.c Ι bποχ6νει όφθαλμοuς : ποιεί χuνισφθάλμοuς ro Ι όφθαλμοuς 
ποχέει R I της om.AGHFRDN 45 τρίτην καt τετάρτην ΒΡ Ι ένγκέφαλσς R : έν-
έφαλος ΒΡ 46 τοu όρνέοu om.DN I ~ tν : DNR I πόματι. ~ έν βι:χί>ματι ΒΡ I δ 
)μενσv Ρ 47 παύει. : ΠΟιεί ICOBP I εόtατον ΒΡ I ήπατι.κοuς DNR ι έν om.R I 
1σι.v Ρ : om.I Ι Λλσt~ θαλάσσυ ο Ι καt om.IOBP Ι τό δe - 48 dπαλλάσσει om.c Ι 
ταλλάσσει ~δατι ΒΡ Ι bδατι θαλασσC~ Ι Ι έζεσμέvσν καt ώς ~λλσ~ ζφον διδόμε
)V ΙΟΒΡ I ~πατικσuς (dπαλλάσσει R) (tffτaι DN) DNR 49-110 της σuν - μυστήριον 
1

·DN 49 συν om.RE Ι μεγάλης om.ICOBP Ι της om.ICOBPE Ι δuνατώτατος ΒΡ 50 
:.ταλλάττων RE : μεταθλάσα:.ον GHF : μαλάσα:.οv ΒΡ I τc'.Ον ζ~ν CBP 51 μαλθακίσε
)α.ι. ~Ε : μαλθακιάζ'ει.ν AGHF : μαλθακίζει.ν ICOBP 52 dφαψάμενον c Ι φορέσαντα. 1()-Ί;ελεομ.α yλ υφης της 'Αφ ρο δ C της 8ν κεσθτ'J R. 
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·Ετι δέ είς τόν 6Ψιανόν λίδον γλόψον άνδρωη:ον άπ6κοπον, ~χοντα 

τά αι'δο-ια κεί,.ενα, τάς δέ χείρας κάτω έστqλμένας, παpά τούς πόδας ... 
το -ι,.. αίδοίοις · 6τtίσω δέ ττρός νώτον 'Αιl)ροδί-αύτόν δέ κάτω βλέποντα ~ 

. νω-τα πρόr- νώτον ~χοuσαν, αύη1ν δέ έαuτήν στρέ(Ι)Οuσα\:J τήν όψιν 
την' "" ' ί δ' ό 

αυ'τόν. u'~οκατάκλεισον δέ τοϋ κιναιδιοu Χ uος τ ν καί βλέποuσαν '" 
λίθον. έάν δέ μή ~χτ;ις ένα των έν τf.i κεφαλf.i, ύπόδες pίζ;;ιον τfiς βο-

τάνης καί τοϋ 6ρνέοu άκρόπτερον τό εύώνυμον. κα~άκλειε δέ ε~ς λ~
νειον χρυσοuν πλατότερον· δήσεις δέ αύτό έντός ιμάντος νευριοu α

ττό της κοιλίας ίέρακος, ϊνα ~ τρuφερόν, σuρράψας κατά τδ μέσον 

τοϋ tμάντος, ίνα μή ~οαίνηται. οδτός;; έστιν ό περί τήν κε~λήν τ~ς 
• ά • δ 'δημα ο καλειΆφροδίτης ~ωγραφοόμ.ενος η πλασσόuενος ιμ ς ως ια ι 

ται κεστός. έάν οδν τις άψηται άρρην τοσ tμάντος;;, ούκ 6ρδιάσει~ 

έάν δέ άγνώστως φορέσ~, μ.αλακισδήσεται. έάν δέ έκ τοΟ λίδοu του 

• "'•';or- γεύση τα ι κ.: ναιδος τέλειος γεν'ήσεται' μή άποκαδιστάμενος 
ιχv. ~ ' •δ ' 
είς τό κατά. φύσιν. έά.ν δέ γuνιl φορέσ~ τόν tμ.άντα τοϋτον: ou εις; 

αύτ~ σuνελεόσεται έν σuνοuσί~· ού γά.ρ 6ρδιάσει ό άνήρ. η δ: συ~

μετρία τοu ίμάντος πλάτος μέν δακτύλων β' μfiκος δέ π~λαιστων ε_. 

•Εστι δ' σον καί έτερον σκεuος, δ φοροuσιν αί βασιλισσαι, τ;ς 

'Α«Jροδίτης καί δσα δύνανται ot άλλοι όμοίως. είς tμάντα άπό νεu-

. τοu'τ"', ίνα φαίνωνται ot λίδοι τήν γλυφήν ροu συντίδενται τφ τρόπφ ψ 

fχοντες ώς ύπόκειται. 



ΠΡωτοc !στω.κατό.τό J,.ιtσον τοΟ tuάντος; λυχνίτης; fi κεpαυ
Ιtων {27) ΥλUΦfιν τόν •Αρεα fνοπλον· 

δέ καt fν&α συyκατεppαμμένουι;; άδάuαντα~ δuο fχοντας 'Αφρο
άκdν&ην ~youν pοδωνιάν έκ τοο ~οδός;. 

Εl'τα πdλι.ν έ!; έκατέpου μέρους; σαπφείpου~ λίδουι;: άσπίλοuς β', 
!χονται;: ΆφpοδCτην άναδεσμευομένην τήν τρίχα καί ·Εpωτα παpεστωτα. 

Πάλι. ν δέ dλλουι;: β' λίδοuι;: έΕ έκατέpου μέpουι;; όμοσdpδι,α γλυψ'ί1ν 
fχονται;: άμφότεpα όμοΟ •Ηλιον έπt τετραπ~λοu και Σελήνην έπL δύο 
ταύpωνι ένα fκαστον λίδον. 

·Αλλουι;: δέ δύο λίδους <άχdτας;> έΕ άμφοτέρων των μερών γλυφήν 
fχοντας Έρμην κηpύκι.ον ~χοντα έν τa δεF.ι4 pάβδον. 

85 'Άλλους; δέ δύο <νεμεσίταc> κειμένουι;: έι:; άμφοτέpων των μεpων 
tβρdχισταt, fχοντας; ΝέJlεσιν έπL τpοχοΟ τόν πόδα fχουσαν και pάβδον 
κατέχουσαν. 

•Αλλους δέ δύο μαpyαpίτας; άσπίλουc fχονται;: έκ των δύο μεpων 
άyλύφου{;; συγκειμένουι;: τφ κεστφ, ίνα nλήρειι;: γένωνται ot λίδοι ιγ'. 

90 Βληδέντες δέ είς ληνείαν χρυσftν ίνα οϋτωι;: είς; τόν tμάντα pαφέν-
τει;: μή ιpαίνωνται ύπό τοσ όχλου. fστι δέ ό ίμάι;: διπλοΟς γινόμενος. 
άκόλουδοb δέ έστιν fτεpοι;: λίδος πεpί τόν τpάχηλον φοpούμενος, δς 
έστι σεληνίτης, έν φ φαίνεται ή δεόι;: αόF,ουμένη, ή σελήνη, και μει 

74 μeν youν R I το om.BPR I λ~χνί.της λ[θος R I κεραuνί.τοu ΒΡ 76 ένθάδε ΒΡ I δέ om.BP I ένθάδε ΒΡ I σuνκατεραμμένοuς CO : σuκατερραμμένοuς Ι : 

vouς R I ~χοuσαν ICO / 'Αφροδ[την GHFICOBP 77 dκάνθα ICO : dκάνθας BPR : 
θαν AGHr' I f'ryouν : tλκον ΒΡ I frroιN {::ιο&ι::ινί.αν om.ICOBP I ικ των ικ AIOREDN I έ-Η 
om.IR 78 tτέροu R I σαμφεί.ροuς Ρ : bποπuρρους AGHFREDN / λί.θου~ om.ICOBP 79 
Άφροδί.την έξ tκατέροu μέροuς R Ι την om.R Ι παρεοτωσα ΒΡ 80 αύθ~ς R I έτέροuζ 
R I tκατέρων μεpων ICOBP I 6μοUως σαρδ(αν AGBFREDN : om.ICO / καρδί.αν GHF 81 ~χοντα AGHF Ι ~χοντα (ομοια Ι) (δμως CO) οαρδtαν ICO Ι dμφοτέροuς R Ι tnL : bπο 
ΒΡ 82 όν~όvας ICO I εva έξ ΒΡ 83-85 yλuφηv - μεpων om.AgHFR θ4 tν om. ΙCΟiτην C 85 δύο Cdνoyκtτaς Ο) (dvαyκίτας IC) οόν~όνας (ο6ν !Ο) ICO 86 βράχ~στα : βράyχιταv ΙΟ : κράνχιταν R : κράyχ~ταν AGBF I ιχοντα ΒΡ I νέμωσιν G 
BF / ~χοντα R I {::ιάβδον : pωδον GBF 87 κατέχοντα R 88 dyλύφοuς έκ R 89 έν 
AGHFCORBP / πλήρε~ς : πλεtστο~ AGHFR 90 βληθέντες : yλuφέντας AGHFIOBP / 
δΕ ΒΡ / ληνεtα AGBFIOBP / χρuan ICOBP I καt ϊνα AGBFIOBP / ο~ς ~aφέντες Ι 91 
μη om.COBP 92 6 άκόλοuθος R : dκολο6θως ΒΡ Ι ~στιν δε ΒΡ Ι Βς : Β rco 93 φαί
νηται R I ή θεος : ή τε (6 τε R) ο6σα AGBFR Ι αόξανομένη AGHF Ι ή σελήνη om.Ic 
ΟΒΡ I σελήνη αόξαvομέvη R Ι μεLοuμένη : λήyουσα ICOBP. 

, • ό δέ τόν Η-δον σε-fχει δέ γλυφήν σελήνην ώς;; στηδιαι.αν, υπ. • ό 

• _ 0 ος;; δέ φοpείται π.εpι. τ ν ά όνου pί,αν έν ληνείφ χpυσφ. ο τ σ 

Υ , ~ δεον π.οι.εϊ τόν φοpο ντο ~ΥΠλUΙ\1, τοQτο τό μuστήpι.ον φοpουμενον ν λλ ι δέ των 
οσκυνεtσδαι και σέβεσδαι dΕιον. πο ο όπ.ό πάντων π.p - Α έ ό τοΟ διαδήματος;; ώι;: κεστόν, λέων fνδοδεν αίιτό φοpουσ ι ν 'ι ν τ ς 

μή ύπ.ό τ ι ν ο ς;; όραδf.ί • ά αίιτιi ωασ ι ν πο ι ε ίν. 
, έ δα τυλίφ φοpούμενον τ · ~δν δέ σεληνιτην ν κ ~~ 'σδω 

0 
λόγοι;: έπει με-

~ ήσωμεν τό βιβλίον, uμκει , •Ίνα δέ μ,, καταpγ .,. έ μετά π.ολλf\ς;; ι%λοπον ίας;; 
ά δι' δ ω τ κνον, ~χει δυν μειι;:. , ι δέ τοϋτο, 

- έ νεόσας;; σοι ~γpαψα. Υ νωσκε πόνου ψυχf\ς;; ταυτα pμη άδ τούτο τό ~νδεον μυ-
δτι οίιδεις;; ~τεροc ~χει. Α δι' ό μηδενι μετ ος 

στήριον. (28) 

L • R 95 σεληνόyονον ICOBP I σελή~η GF I ~ • AGBFR Ι bno • ι:-π ι.. , • GHF 96 το · τε G 94 ώς v··~Laι..αv om. . λ ~ ICO I ηερι ; παρα . 
&yονος R: ~yονον AGHF I pt~ης c I 8η~ο οροuντες R 1 η: καt GHF 99 ~ρα
ΒF 97 τε κa.t R I lίξιον om.ICOBP 9 α/ ν φοuσ ν ICOBP : φοροοντες R I τα -

' ~ν R I δε om.R φορ ~ # R I το . eιο : pooθ'(J Ρ 100 κα~ τu, !t δε om.AGHFRC I καταρησ..u~εv . 
ποιεtν om.ICOBP 101 dλλ ι..να ~GHFRI~ 102 J τέκνον om.AGHFR I ω om.BP I πολ
τt p 1 λόγος (άρκεtσθω R) (dρκ~ι Ι), I t 'νεuσα R 1 σοι om.GHFICO ( συ~
λ~ της ICO 103 πόθου R I ταυτa ~ IC~ ~μ~ δι' δ om.R 1 οόδέ μηδεν~ tτ:
έγρaψα GHF I τοUτο om.R 10~ τοιο~<;~ο Χ~~Ρ I τοUτο om.c I το μumήρι.ον τou
JXe R I μηδενl. : μη Ι I δ~δ?uς ο ; ι. ~ο ΒΡ I τό ~νθεον om.R I ~νθεον om.C το ο I τοϋτο μετάδος R I το μυστηριον 
105 μuοτήρι.ον om.AGHFR. 

Scholia marginalia. 

19 όψι.ανος Α 22 δοακόντι.<;ς • ιι 17 κ οτώ Άφροδ ί.της Α , '<' ~ • ι Κ' c 4 περι ι.uγyος ΙΝ ε ~ ' ο 25 εις τό μή όρθιaν έως ου τu κει-
λtθος Α 24 εtς φuλλοροη~ι περ~ι.κια~ ' ' Ο 27 εtς το μη όχε?σα~ ~λεκ 
μενοv dρθϋ ο 26 εtς το μη,όρ~ια~ tπι ~~~~ο~ κCναιδον ο 3ο ~tς το~βι.βά~ε= 
τρι.όνα θήλειαν Ο 28 ε~ς το yιν~ αι. α5 ει ~χειν χάριν και Ο) ει.ναι pι 
σθαι. dλεκτpυ6να bπ~ έτερωv_πuκνως ο 3 ~ό ιπιχαρη έξάκοuοτον κα; 
λητον ΙΟ 37 εtς το μαλθακι~ει.ν Ο 39,ε~ς ~σα όφθαλμοuς Ο 44 εις τριται
έπl. πάσης δtκης νι.κητι.κον ο 43 εtς ~ο, πο~u·α~ον ο I προς dνίατοv κεφαλαλ
ους κat τεταρταίους Ο 46 εtς ~εφαλα yι.~~ ονf κεστος 'Αφροδίτης Α 53 όψι.σ-

• ν Α 49 nερt τοίJ της 'Αφροδι.~ κεστ ι • η' όρθι.ffσαι. ~ρpενα Ο 65 εtς yι.a ~ 'Α οδ'της Α 64 ε ς το μ ~ ~ 'Α δ'της νος λίθος Α 63 κεστuς ~ρ 'ι Ν ο 70 περt ~τέρου κεστο~ της φρο ι ·-
το μαλακι.οθηναι. Ηρρενα και. τα iξη( a Α 77 dκάνθαν 'Αφpοδι.της Α θ1 σεληνι. 
Ο 71 εις το γtνεοθαι ~νθεο~ Ι f, ~ς στας Ο 100 σελην~την Α. 
της Α 9θ εις nράξε~ς φοβερας και.. auμa 

85 Kyr. Ι 13,21. 
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11. Στοιχείον λ'. Λίβανος βοτάνη, λόγγουρο~ λίδο~, λώβηΕ πτηνόν, 
λάβραf ίχδύ~ και θαλάσσιος καί ποτάμιος. 

Λίβανό~ έστι βοτάνη δενδρική, ~ς δ όπδς δυμιώμενος άνεγείρει τ 
θεϊα πνεύματα. 

Λόγγουρος δέ λίδος έστίν έκ τοϋ δρους τ~ς Λυγγό~6νομαCόμενος· 
δέ λέγουσιν αύτόν αίγείροu δάκρυ· άγαδόν δέ. 

Λώβηξ πτηνόν έστιν δ καί γύψ λέγεται, Cφον ίσχυρότατον. 
Λάβραf πdσι γνώριμος ίχθός. έκ δέ τούτου σκευάCεται ύγρόν κολ

λύριον δειότατον ποιοϋν πρός άμβλuωπίας πάσας, ώστε έν τρισίν ήμέ
)αις δΕuδορκ~σαι. ποιεϊ δέ καί πρός άρχομένας uποχόσεις και πτερύ
(ια, νεφέλας, άχλύας, μύωπας, τραχώματα, μuδριάσεις, νuκτάλωπας, 
)δατίδας;;, Φωροφθαλμίας, Εηροφθαλμίαc, μίλφους, βεβρωμένοuς κανθούς. 
ιpός ταϋτα πάντα άκρως ώφελεϊ έγχριόμενον. ή δέ σκευασία έστίν οu
:ως;;: λιβάνου άρρενος ούγ. θ', λυγγοόρου λίθου ούγ. β', χολή γuπός 
Jύγ. ~·,χολή λάβρακος δλη, πεπέρεωc ούγ. γ', μέλιτος καλλίστου 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν Β Ρ 

CO) τοu λ' (κεφάλαιον ια' CO) CODN I το λ' R I περt βοτάνης 
λίβανος co Ι βοτάνη: φuτόν DN I λ6yγοuρις ΟΝ I nερ~ λιβάνοu 

λώβηκος nτηvou λάβοακος ίχθ6ος Ι Ι λ6yγοuρος 2 nοτά
c Ι καt am.GHFICODRBP I θαλάσσιος - ποτάμιος om.ICOBP 3 
δενδρικη: κεδρικη R Ι 6 om.c Ι dνάγει ΒΡ I δενδρικη - 4 

θεια c 5 λίθος δέ λ6γγοuρος R Ι λ6γγοuρις DN Ι δέ om.ICOB 
έκ: ή GHF I δροuς: ο~ροu ICODN I τοu Λ6γγοuς R I Λ~ΎΥης οtiτως 

6 δάκρυον ICBP: σάκριν R I dγαθος ICOBP I dγαθόν δέ om.DNR 7 
" om.AGHFIOBP I ~στι δέ ζ~ν DN θ λάβραξ tχθuς IC Ι δέ πffσι γ~ριμός !στιv 

R Ι tχθuς om.ICOBP Ι τούτων c 9 bδροκολλοuριον ΒΡ Ι κολλόριον CO: 
AGHF I θειότατον om.DN I nοιοuvτα ca I nοος om.I I naσαν dμβλuωntαv Ι 

I ωστε om.I I τρισtv: τισtν DN 10 Β: όξuδορησαι Ρ I πο~εt 
om.R 11 νεφέλας τε DN Ι dχλ6ας: dχαtας R G Ι τραχωμάτοuς GHF: om.R 

GHF: om.BP Ι μuδριάσεις τραχώματα R Ι om.BP 12~uρcJφθαρμ~tlς 
om.GHFDNR I μ6λφο~ς CO Ι,μtλφοuς κ~t DN 13 πάντα ΒΡ Ι 

R 14 οιπως: αuτη DN Ι θ : ι- c λι.:ryyouptou R: λuγγο 
: γ' c I χολης ra Ι χολή- 15 οόγ. om.c I ς': β' ΒΡ Ι 
πεπέpι GHFDNR I καλλίατοu: AGHF: om.DNR. 

20 
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' τοϋτο nαλαιούμενον κρείττον γCνεται. 

ούγ;όςδ~ έκ τοϋ Κuρανοϋ κολλύριον εrχεν οδτως: λιβάνοu άpρενο~, λυ:-
, λίθου άνά ούγ β' ι χολή yunός ούγ. ς'' χολή λάβρακος ουγ. ς γουροu · , , 

. • έλιτος άκάπνοu ουγ. Υ · nεπέρεως ουy. Υ ι μ , , ϋ και ύπόθες όλCγον λίβανον 
Είς δέ τόν λόγγουρον λLθον γλuψον γ πα, ' • 

κα ι φόρει. ώφελεί γάρ nρός; άμβλυωnιαν και κ~ί άκρόnτερον τοϋ nτηνοϋ 

uποχόσεις 6φδαλμών. 

γ' Β: om.R Ι τοUτο -
AGHFICC: -~uλοuριον 

GHFIO I λ:;γγοuρου om.R 
τιεπέμας I ""'"v''"'~-~ 

Schc:ia 3argina:ia 

δέ _ οόγ. y' om.DN 17.κολ
ΒΡ) BPR lθ λuyyouρ.ou Α 

c': δ' c I χολης ICOR 19 
ΡΊ dποτέλεσμα γλuφης R 20 

Ι 1 γunα ~χων 
..,0 (1 κρον τοu nτεροϋ DN: 

R;~om.AGHFBP 22 όφθαλμων. μcrλλον 

• , ' ιν όφΟαλμοtς πάθη Ο 12 ~~λφοuς Α. 8 ε(ς Cμβλuω~,αν κa. ΠGντα ~ -

3 Diosk. Ι 68, 2. 



• Στοιχείον μ'. μορέα φuτόν, μuyερός πτηνόν, (29) μηδικός 
λί3ος, μόρμuρος (χ3ύς 3αλάσσιος. 

Μορέα έστι φuτόν δενδρικόν πdσι γνωστόν,ή και σuκαμινέα λεγομένη, 
Μuγερό~ έστι πτηνόν ό νυκτικόραΕ πdσι γνωστόν. 

5 Μηδικό~ λίδος, οδτο~ άνήκει τ~ 'Αφροδίτ~. 
Μόρμυρο~ ίχδ~c δαλάσσιος έδώδιμος μικρός. 

T"c οδν μορέαc ό όπός τ~ς διCης, διδόμενοc λά3ρα έν βρώματι η 
ποτφ καδαίρει και διάρροιαν παρέχει. έάν δέ τις τοΌ <ΡλοιοΌ τής pί
Cης βραχύ διαμασησάμενος τόν σίελον καταπί~ αότό δέ ριψ~, έκ διαρ-

10 ροίαc ό τοιοΟτο~ κινδuνεόσει. 

Πρόc δέ τά~ μεyίστας τών μuλών άλγηδόνας καt των ο~λων ώφελεϊ. 
ΟόΚ έ~ δέ βρωδ"ναι μόλην 1 άλλά ΚαL Τά(; '/iδη βεβpωμένα(; 6.ναλyείς Π0LCί, 

Συνδέματα έf, αότης κάτασκευα6όμενα τοιαΌτα: τοϋ φλοιοΌ της pί
Cης οόy. β' 1 (έν dλλφ οόγ. γ') CιCιβέρεως 6.κεντήτοu οόγ. γ', όΕοuς 

15 καλλίστου κοτόλας β'• ~Ψει σuγκόψας;; ~ως άν γένηται κοτόλη α'. έκ 
τοότου διακλει~έσδω τό στόμα πρωί και όψέ. Lστορήσαμεν δέ τοϋτο έκ 
3είας;; δυνάμεως;;. 

της οδν μορέας οί κλάδοι οι μέν dνω βλέποuσιν, ot δέ κάτω fχοu
σιν τό dκρον, ίσοκάρδιον και δuοειδές. 

Α G Η F Ι C Ο R D Ν Β Ρ 

ι. d.ρχη τοϋ μ'~Ν Ι d.eχη στοιχεϊ:ον του μ', κεφάλαιον ιβ'cο ι το μ' R ι στοιχεϊ:ον 
μ o~.r I π~ρ~ φuτου~δε~δρικοu έπ~νομαζομένου μορέα co Ι περι μορέας φuτοu, 
γερου πτη~ου, μηδικου λιθου, μ~ρμυλου tχθύος Ι Ι μuτερδς c Ι μηδίκιος λίθος 
γε ~Ρ I μ~ρμορσς AG~DN : μορμορι R : μορύμυρος c Ι φυτόν - 2 θαλάσσιος om.o 
tχθ~ς : λιθος γνωστος Β: I θαλάσσιος αm.ICRDNBP 3 ή μορέα Ν Ι φuτον om.BP ; 
φuτοv έστι DN I δεvδρ;κον om.AG~RDN I ή λεγομένη αm.AGHFICORBP 4 δ μuyερο~ 
Ν I μυτερός co I πτηvοv έστιν (πασι γνωστόν Ν) δ καλούμενος DN Ι δ om.AGHFRDNB 
νυκτ~κόραξ ID : κόραξ ΒΡ Ι πaσι γνωστοv om.D 5 δ ~ηδικος DN 1 λίθος (δ ο~ω 
καλουμενος Ν) ο~κ έστι γνω~ος τοίς πολλοίς DN Ι οuτος - 'Αφροδίτυ om.DN Ι dνη
κε AGHFICODNBP 6 (6 DN) μο~μορος ADNBP /~μόρμορ~ς R : ~όρμυλος Ι/ θαλάσσιος 
μ;κρος DN../ μ?ρμuρος -,μ~κρος om.GHF 7 obv αm.COBP Ι οuν·'pί.~ης της DN Ι τοu 
δενδρου της pι..~ης.δ όπος ΙΝ/ ~της pί.ζ~ αδτης R : om.DN Ι λάθρα om.c; βρώμα
τι ~ om.c 8" καθαι.ρει.. τοσοuτοv ώς δοκειν DN I καθαί.ρει. καt αm.c I και om.DN I 
πλει.?ΠJν.παρεχει. c I παρέχει: έμποι..είν DN Ι τφ φλοι..φ AGHF: τόv φλοι..ον R 9 
β~αχυ (τι D) (οι,ΗF) DHF / άνα~σησάμενος GBF /τον : το AGHFDRB /το μεν D / 
σι..αλ~ν GF I αότην D I έκ : bπσ DN : om.AGHFCORBP 10 δι..άρροιαν AGHFCORBP Ι δ 
τοι..ο~ς ~.DN I α&τος ΒΡ 11 μελων ΒΡ Ι μεyί.στας άλyηδόνας DN Ι άλyηδόνων R 
1~ δε :, γαρ DN / μέλλων βι:χ.ι.iΗ)ναι.. ΒΡ / μ6λην om.DNBP / Ποιήσει AGHFIO 12-16 dλ
λα ,όΨε.οm.c 13 συνθέματα- τ~ι.αϊ.iτα αm.AGHFIORBP Ι α&τοu Ν Ι τφ φλοι4J AGHF 
14 β~ a Ι I έν &λ~ om.ID : ηυρεθρον ΒΡ Ι oby. γ' om.ID Ι γ': α' ΒΡΟ Ι κικί
δας (κικι..δί.ας D) (άτράτους D) άκεντήτοuς oby. γ' DN Ι ζι..γγιβέρεως ΒΡ : ζι..κι..βέ
ρεως Ο : ζζ AGHF : om.DNR I άκεντήτου- γ' om.R / ~ξος AGHFDN / δξους τε R 15 
κάλλι..οτον AGHFONB : om.D I κοτ6λας : a&y, ΒΡ Ι β': δ' R Ι ~ψε R : om.DN 1 
~όψας τιi ξηρG. ~ψει τφ ~ζει.. DN I dν αm.ΙΟΒΡ 16 το'Dτο ο Ι διακλι..έσθω DN : δ 
εσθω GHF I όψε καt rrι:xul. D Ι όψf. : εtς κοί.την ΙΟΒΡ ι δe και DN Ι το'Dτο αm.ΒΡ. 

•Εάν οδν τις σταδεt~ πρός πόδα άτενt~ων πρό~ λίβα, δuσι δέ δα 

ις;; της εόωνόμοu χειρός έκτείνας τό dνω βλtπον καρδίδιον πρό 

Cou άνατολήν και μετά πορφόρας;; ό.ληδινnς Πεpιά~ γυναικt περt Τ• 

ια, αtμορραγοόσ~ ~ έκ μήτρας 1i έκ τοΌ δακτυλίοu, ίστησιν είς 

tc ήμέρας τήν φοράν τοΟ αίματος. έάν δέ τό κάτω βλέπον καρδίδ 

όμοίωc ώς ε[ρηται σταδεtς καt έκτείνας περιάΨ~c αtμοπτοϊκοός;;, 

ιως ϊστησι τήν φοράν έν τρισιν ήμέραις. ταΌτα δέ είσιν τά κα

ενα άνακάρδια. ιαται μέν τά dνω βλέποντα τάc κάτω αιμορραγία 

tc αόταϊς ήμtραις, τά δέ κάτω βλέποντα τάς dνω. τοϋτο δέ έστιν 
καλοόμενον άνακάρδιον ~ κατακάρδιον. πολλοL δέ των ψεuδοσοφι

πλανώνται. 

Πρός δέ τάς αιμορροίδας, τάς έντερίδας καλοuμένας έCωχάδας;;,~ 

6.σύγκρι..τον τοϋτο. τοϋ καρποϋ της μορέας τοϋ δμφακος οόγ. β 

οόγ. β', λίδου μη δ ι κοϋ οόγ. δ', πτερών 6' κόρακοc κεκα 
οίνφ βραχύ 6.ναλάμβανε μετά πτεροϋ τοϋ αότοΌ Κ• 

, ίνα γένηται γλοιωδες. (30) είς μέν τάς fσω αtμορραγίαc πο 

κλόσματα, ταίc δέ fΕω, καταχρίσματα τφ δέοντι.. 6.ναδεσμφ Χ~ 

δέ τόν μηδικόν λίδον yλόφεται μόρμuρος ίχδuς και κατακλεC 

18 ο6ν om.DNBP I βλέnουσιν nρός τον οbρaνόν DN I &νω- δ& o~.c 19 &κρος,GΗF 
tσικάρδιον ICO : γισικάρδ~ον Ρ I και δυσειδές om.DN I δ~ε~δες R : θεοε~δες Ι 
co : διάθες Β : διειθές Ρ 20 σταθϋ D Ι σύμnοδα Ρ I λίβα.~νεμον DN I δε,οm.D 
Ν 21 έκτείνaς : τίλλει ICO : έκτίλλε~ ΒΡ : om.D~ I ~σοκαρδιον D~ I προς om 
DN 22 d.νατολης AGHFICOBP I d.νατέλλοντος τέμυ και.. τουτο.DΝ ι_περιaψηται R I 
περt : napd ΒΡ 23 αιμοpαοuσο R Ι ~ om.~COBP 24 έν τρι~ιv ήμεραις ICOBP,/ κar 
δίοv R: tσοκάρδιον DN 25 δμοίως οταθεις !COBP (. αι~ ει.ρηται αm.DN I καιΝοm. 
AGHFRDN / (έκτίλλΌ καt DN) περιάψΌ RDN / αιμοπ;οικοις ICOB: / ~ιμοπτυικο~ς ~ 
pt τον τράχηλοv θεραπεύσtι.. DN 26 δμοίως - φοραν am.DN I γαρ την R I φοραν ~ 
στησιν ICO I ιπt ήμέρας τρεϊς σ;aθείσης της_φοeaς τοu α~ματος DN I τ~ιαϋτα D 
Ν 27 ιaται om.DNR I ~να τούς μεν R I 8τι τα μεν D~ I τα ~m.DNR I βλε~οντας, 
ιπι R 1 κάτω ~χωμεν R 28 ταίς- ήμέραις o~.R,/ ήμεραις tω~ται DN~/ τα.: του< 
R 1 τιi δέ - ~νω om.BP Ι βλέποντα om.R Ι έnι τας R I &νω Σα~ς α&ται..~ ήμεραις J 

προς δΕ. τd.ς αιμορραγίας τσίΠα AGHF Ι δέ om.AGHF 28-30 τοuτο - πλανωντaι om;.DΙ 
R 29-30 πολλοt πλανώνται om.IC 31 δe τd.ς έντερtδας AGHFR./ αιμορραι
δας AGHFR / τd.ς έντερίδας : τ&ν έντέρων τιiς DN : om.AGHFR έξωφακας A~HF : 
έσωχάδας ~ έξωχάδας DN : (~οι.. τd.ς ΙΟ) έqωψaνείς ΙΟΒΡ 31-37 rtpoςN- χρωμεν~ς 
αm.C 32 d.σύyκpιτον GHF Ι το&του A!OR Ι τοϋ om.DN I δμψακος καρ~οu D'tJ I του 
σαι DN / β'. ιβ' ΙΟΒΡ 33 χaλκίσεως GHF : om.P / oby. β αm.Ρ I β : ιβ ΙΟΒ I 
δ': a' ΙΟΒ~ 1 nτεpa GHF Ι ζ' om.RDNBP Ι νυκτ~κόρακος DN I ~ρακος ζ'R./ κεκα' 
μέ~ου AGHFRBP 34 το d.κρόπτερον DN / d.κρόπτερα AIORBP / άκρσπτεeα χ~λκιτεω~ ιj 
p 1 οtνου GHF 1 nτερΟν ro 1 τοϋ om.GF Ι νυκτικόρaκος DN 35 δια τουτου ταις 
μέν DN I εις om.DN I τd.ς om.DN I αιμ~ρροίσι ποιο?μεν ' ~Ν// Κ:{~ο~ 
ραίaς R 36 ποιοuντι κλuσματι ΒΡ I κληματι Ι /Νκλ~τα προς , ~ι 
AGHF / ταίς : της GHF / καταχρίσματι ΙΟΒΡ I ~ : των AGHF /.δε GHF;o α 
νάδεσμα Ρ 37 χρωμένους DN I d.ποτέλεσμα γλυφ~ς εις αιμορeαγιας R 38 γλυφ~ ' 
IDR / μόρμορος GHFRDN / μόρμυλος Ι / κατακλειεται έν ~ότ~ DN / εtς 39 b ~ 
λεται αm.DN. 
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σας είς σιδηράν πuf,ίδα, και ύποβάλλεται καρδίδιον άνωβλ έ μορέας, , επ ς της 
και φορε~ται πρός τάς αtμορpοίδας καί τά περί τήν fδραν 

ιτά3η. 

τ ν κάτω βλέποuσαν καpδίαν ύποκλείστ:Jς ~σται φuλ ή Εί δέ ή τpός • .. . . ι ακτ pιον 
αιμοπτοικοuς και τάς έκ pιν&ν αίμοppαγίας, και οσα πάθ ·-

Jοpραyίας αtμοppοϊκά άνω-θεν. σκεuά6εται δL "αι ~~- η αι ' ~ n καvuμσιον έκ της 

~ιCης τnς μορέας. 

.,.Ω έ ' - • μοp α, ιερόν φυτόν, οuκ όλίγοισιν έπαχ3ές. 

Jης γαρ όπός 6ί6ης μιχθείς ίσφ χuλφ στρατιώτου • λ' · 
6 

, περσειης μιCης 
~μοιως. π~ν μuρτίτοu, τιθuμάλλοu και σκαμωνίας τό ίσον μίΕας δ~ 
,σον εις απαντα καί μέλιτος τό τριπλοuν έψει έωr ΟΧΜ u'γp·a.-: ·fiς ά ' "' ·,ι , κηpω-
• π χος, και έλόμενος έχε έν βικίφ ύελίνφ και δίδοu έF αό -
)uγ α • ή δ "' τοu . ν στΊJ προ ιαιτησαμένφ άκρως έάν δέ πλε- δ ~~ έ 3 · - , • ιον Οv~ι φασοόλοu 
. γε ος, ο τοuτο λαβων χολέp~ ληφ-θείς ou Cfισεται ήμέpαν. μηδέ 
•περδεν ποτφ η έ β • , ν ν pωμασι διδοu, κατά δύναμιν δέ έκάστφ δίδοu. 

Diosk. Ι 126,2.17. 

13. Στοιχείον ν'. νεκύα βοτάνη, ναuκράτης ίχθός, νf'iσσα πτην6ν, 
νεμεσίτης λίθος. 
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Νεκύα βοτάνη έστί ή λεγομένη φλόμος. ταύτης τf'iς βοτάνης είδη ε~
σίν έπτά. λέγεται δέ περί αύτής δτι τά άναβαίνοντα των φύλλων ύπέp 

5 γήν πf'ixuν α' καίοuσιν έν τοϊς λύχνοις άντt λuχνίοu. έπειδή δέ τοuτο 
κατέχοuσιν έν ταϊς νεκuομαντείαις (31) ταϊς διά λεκάνης γενομέναις 
ot τά τοιαuτα πpάττοντες 1 διά τοuτο καί έκάλοuν τά τοιαuτα φύλλα νε-

κύδια. Νf'jσσα πτηνόν έστιν νηχόμενον έν τοϊς κύμασιν, ώς οpνιθος μέvεθος 

10 fχοuσα. 
Ναuκpάτης tχθύς θαλάσσιός έστιν, ή έχενηίς. οδτος έάν κολληθ~ 

πλοίφ άpμενίCοντι., ούκ έ~ αύτό κινηθf'iναι δλωςι εί μή άπωσθ~ τf'jς τρο
π~δος αύτοϋ. οδτος ό tχθuς δλος έν έλαίφ έψηθείς έως κηρωθf.), διηθοu
μένοu τοϋ έλαίοu και λαβόντος κηpοϋ τό άpκοuν καί καταπλασσόμενος 

15 ποδάγρας θεραπεύει. 
Νεμεσίτης έστt λίθος αtpόμενος άπό βωμοϋ Νεμέσεως. 
rλύφεται οδν έπί τόν λίθον Νέμεσις ~χοuσα τόν πόδα έπL τpοχοu 

Α G Η F Ι C Ο R D Ν Β Ρ 

ι dρχή τοu ν' DN I dρχή στοιχεtον τοu ν'κεφάλα~ον ιγ'cο I το ν'R I στοιχ~Ζον ν 
om.I I nερt βοτάvης νεκοο ιη λεγομένη φλόμος Ο) co I νεκοο: νομί.α. DN I nεpt νεκu
α.ς βοτάνης, νήσσης πτηνοu, ναυκράτου Lχθ6ος, νεμεσίτου λίθου Ι I βοτάνη - tχθuς 
om.C Ι nτηνον vησσα, ναuκράτης Lχθύς, λίθος vεμεσίτης C I βΟτάνη - 2 λίθος om.O I 
νεμησtτης GHF 3 ή νομί.α DN Ι έστt om.BP I ή λεγομένη om.AGHFIORBP I της βΟτάνης 
om.R I δέ εtσ~ν εtδη R I έοτtν ΙΟ 4 λέγει AGHFICOBP I δε: ο~ν AGHFICORBP I περt 
α&της om.AGHFICORBP I δτι om.ICOBP I τd: τόν ICOBP: om.R I dνaβαίνουσα R I των: 
Χα R Ι φύλλα AGHFR: om.ICOBP 5 γην om.R Ι τούτου τd φύλλα καί.ουσιν AGHFICOBP I 
~χνο~ς ΒΡ Ι έλλυχν~ου ICODN: έλαί.ου ΒΡ Ι έπε~δη om.DN I δ&: διd DN: om.BP S-8 
t~~5~ - vεκύδια om.c 6 καt κατεtχον αύτο DN I νεκuικαtς μαντεί.αις ARIOB: om.GHF 
ταtς om.GHF I λεκάναις AGHF: λακάνα~ς ΙΟ I γιvομένα~ς Ν: γενομένας ΒΡ 7 Μσπερ cι 
R I τa τοιαUτα om.AGHFRBP I διά έχάλοuν: εLποv καί διa τοUτο R: om.AGHFIOBP I 
τά τοιαϋτα om.IOR Ι φύλλα om.AGHFIORBP Β διο (δe GHF) κaί νεκοο καλεtται AGHFIO 
ΒΡ Ι καt νεκύα ή βοτάνη καλείται R 9 έοτtν αm.ΒΡ I έnινηχόμενον AGHICOBP: έπιη
χόμενον F Ι έν om.DN Ι κύμασιν: ~δασ~ DN I ώς om.DNR I δρνις R I μέγεθος άλεκτορt~ 
δος DN Ι μέγεθος om.AGHFR 10 ~χουσα: οόσα R 11 6 δt ναuκράτης DN I Lχθ6ς έστι 
DN I έστtν am.DNR I ή: ~ R: 8ς DN I έχινηtς GHF: ένχεινηtς R I χαt έχενηtς λέγε
ται DN 12 dρμενί~οντι έπέχει αύτο της πορείας καt DN I αότό om.DN I dν μη πρότε
ρον dnοσπασθΌ dno DN I aπωστΌ GFICOBP 13 τρόπης AGHFICORDN / τρόnης τοϋ πλοίου 
Μθ' 8 μέρος κεκόλλψιΗ DN / αότοϋ om.DN I 6 om.CO I έν αm.GHFR I καθεψτf!εtς R I 
6ς dv DN Ι κε~'Ό GHF: σκη~'\j R Ι διη3ούμενος AGHFBP: διωθούμενος ICO: διψο6-
μενον R 14 τφ έλαί.~ AGHFIO: το ~λaιον R I καt om.R I λα~ν R: om.DN I τό om.DNR 
dρκοϋν: πάχος AGHFDNR Ι πάχος λαβόντος DN Ι καταπλασσομένοu DN: κaταnλαττόμενον 
R Ι dποτέλεσμα γλuφης R 16 6 δε νεμεσί.της DN Ι έστt om.DNR I λίθος ~ν κατεσκεuα
σμένος παρ' υΕλλησιν DN Ι 6 αtρούμενος ΒΡ: om.DN I άπο βωμΟ'U: έν τ~ ν~ DN I ~ς 
Νεμέσ~ς Ν Ι έμέσ~ς co Ι Νεμέσεως λtθοu κρατa~συ AGHFICORBP 17 γdρ οuν GHF I 
έν τφ λ~θ~ ICOBP I το6τοu τοu λίθου η DN I των λίθων GHF I τον om.AGHFR I τροχον 
ΒΡ: τρ~χοϋ GF. 



iiarl&rά.,; τbδt εl'δο~ αότf1t:: ώσει παρ8ένοu, τf.i εύωνύμφ χει.ρί κρατοΟσα 
nf1xuν, τ~ δεΕι.4 δέ Ράβδον. ύποκατακλείσειc δέ τQ λίθφ άκρόπτερον 

20 νήοσηc και βραχύ τf1c βοτάνηc. 

·Εάν οδν τόν δακτύλιον τοϋτον προσενέyκΌc δαιμονι~ομένφ, πάραυτα 
ό δαιμων tΕομολοyησάμενοι;: έαυτόν φεόΕεται. άφυyιάCει. δέ καί σεληνι
α~ομένουι;: περί τόν τράχηλον φορούμενος. άποτρέπει δέ καt φαντασίαc 
δαιμόνων έπι των ένυπνίων, και βρεφών έΕαλλομένων καί νυκτερι.νwν 
σuναντημάτων. δέον οuν τόν φορ r. ά ~ a- ά ό 

Οuντα π~χεσvuι π παντόι;: μυσεροΟ 
πράγματος;;. 

Οδτοι;: οδν ό δακτύλιοι; φορούμενοι;: μηνόει τήν ποσότητα των έτων 
τοϋ Cf1ν χρόνου και τήν ποιότητα τοϋ θανάτου και τόν τόπον. δ~ον cον 
τόν φοροΟντα άπέχεσθαι άπό παντόι;: πονηροQ πράyματοι;:. 

Τf1ι;: δέ έχενηίδοι;: βραχύ έκ των όστέων έάν καταρράΨΌc είι;: ίππου 
δέρμα καί fχ~c έντόι;: σου καL έπιβf.iι;: είι;: πλοίον καί κρύψ~ι;:, ούκέτι 
πλεύσει. τό πλοtΌν ι ε ί μή βασταχθf.i τό κεκρuμμένον η έΕέλθr,ις τοΟ πλοίου. 

Είι;: δέ τήν πρόγνωσι.ν τήν περί Cωης καί θανάτου ώι;: πρό όλίγοu 
εrπον, χρf1 σε χρdσθαι τφ τοσ ίέρακοι;: άποyεόματι. (32) 

~~ ;~ωσα, ICO: !στ;:ικu(ας R /Παρθένος AICODN /ή) μ&ν DN 19 πηχuν: nηyf]ν AGHFR 
·~ι δε DNR I δε ~m.CORDN I ~άβδον κα~ μετa του ποδος α~ς bnοκλίνει τον rouv 

Ά~·mg.I I ~nοκατακλ:Lεται R: και κατακλεtεται DN I δ& om.DN I bno τον λίθον DN 
ρον nτει;ιvν {nτ~ροu R) ~GHFRDN 21τήν σφραγίδα τα6την προοο....,.U.ΥΌς DN 1 τοUτον: 

Ρ I nροσφερυς καL nροσεvεyκτις ΒΡ I nαραuτίκα DNRBP 22 6 δαίμων om ΒΡ 1 
σας AGHFCOBP I !ξομολοyησάμενος !αuτον om.DN ι ~αι:rτον om.BPR 1 φε6ξηται R 
ξεται ~φνω ΒΡ I byιάl;ει DNRB: φuyLάl:;;ει GHF: dyιάl;;εL Ρ 23 περl.: παρά ΒΡ: DN 
τον om;ICO I φορο6μενον DN I dποτρέπει.: ποι.εί AGHFRICOBP I Προς φαντασtας AGHFR 
φα~τασι.αs om.ICOBP 24 6 ~tμων AGHF I καt έπt R: om.DN Ι καl το6ς έν ϋπνο DN 
~ι. βρεφων ~m.DN I ~ξαλομενοuς ~Ν I καl om.DN Ι μετα φόβοu bno νuκτερι.νwν 
~των. dnαλλαττει του τοι.ο6τοu παθοuς DN 25 σuναντι.ωμάτων GHF 1 μι.αροu p 1 
έ Νnραyματος om.AGHFRDN 27 οbν: 6& ICBP: om,DN I μηνύσει. ΙΒΡ I καt την DN I 
των om.~ I των έτων - 28 nοι.ότητα om.R 1 t;;ην om.DN 1 χρόνοu της t;;ωης DN 1 

την - θανατοu om.?N I τόπον n~ϋ τεθνήξεται. DN Ι δέον: δεί DNR 1 δέον - 29 
τος om.ICO~P I dno o~.R 30 δε om.R I έχεν ηδος GHF I <ει R) ιaν βραχύ DNR 
~m.R I όστ~ν Ι~ / έαν om.DNR ( pάψας R: καταyράψας GHF: κρύψυς ΒΡ I ές Α 1 
έ~~;α~ ~~6: )ππ~ςu DN R3/1 κα~ o:.R I !ντός oou: παρά σεα~ DN Ι καt om.AGHI·'R / 

.:>. , ε om. και.: •r ΑΒΡ: om.GHFDN I έκκρ6ψτ]ς GHF Ι κατακρt,ιrΌς α{·-τu οδκ dποnλεuσεL DN Ι οόκέτι.: οόκέnος GHF 32 βασταχθ;ι. om'DN 1 · --r, ' 
μενον AGHFICORBP 1 ~ ιr'λθ \Ι • κεκρuμμενον: 

•ι ~,ε ~ς om.DN I πλοtοu έ~βληθΌ DN 33 την: τοϋ DN 
~υ ~m~IR I ~tς- 34Νdποyεuματι. om.c I ώς εtnov om.DN Ι nροεϊnον Ι: 

ρο • I χρω DN: δει. R I σε om.GHFDN I χρησθαι. Ι: om.DN I ικ Ν ΒΡ I καt τn R 
dποyεuσματι. AGHF: dποyεuματCζεσθαι. R Ι άπόyεuμα (έξ ~ν εtρήκαμ~ ΒΡ) ΒΡΟ. ,ι 
Scholia marginalia 

~.εtς το ~ερ~nεuοαι..nοδάyρa~ σ, 21 εtς δαι.μονιωντας καί. εtς το !ξομολοyηοθαι 
_:μο~α και. οuτος φεuyει.ν και. τα ει;ης ο 27 εtς το yνωνaι. τήν ποσότητα των έτωv 

τοu l:;;ην_χρόνοu καt τήν ποι.ότητα τοu θανάτου καί. τον τόπον ο 31 εtς το μη πλεu~ 
σαι nλοιον ο. ι 

11 Kyr.IV 18,2. 17 I<yr. Ι, 10, 107. 3 Diosk. IV 103. 

• Ετοιχεtον Ε'. ςίφιοc βοτάνn, Είφιος λίθος, Είφιος πτηνόν, 

fίφιοι;: ίχθύι;: θαλάσσιοι;. 

είφιοι;: βοτάνη έστί πληθόνοuσα έν πάσr.ι va· φύλλα fχει δμοια σι 
ήν έπιμηκέστερα. συμφύεται δέ έν ταtς άρούραις σuν τφ σίτφ· ~ν 

μαχαιρίαν καλοΟσιν, ένιοι δέ φάσγανον. όρθή δέ άναβαίνοuσα άτ 

yfiς ώσει πηχuν α'. fστι δέ μονόκλωνοι;. dνθος fχει κuάνεον, ε( 

ύποπόρφuρον. ταότην oL ποιμένες;: πλέΕαντες στέφονται, ~ & 
8Cφιοι;: λίθος πάσι γνωστός. οδτοι;: έν πά~ τa Ya. πληθύνει ώς οί 

έΕαιρέτως δέ έν τ~ Καππαδοκί~ καί έν τf.i Να~ιανcφ. τ~ δ~ 

κελαινός. τοστον έν τ~ Άσσuρίων χώρ~ κατεάΕοuσι και ur 

&uμι.ωντεb τά έαυτων όρεσίτροφα CΦα έκπέμπουσι καL διατηροΟνται άτ 

μονα άπό των θηρίων. 

Είφιος πτηνόν έστιν, ίέραΕ, ό καλούμενοι; κίρκοι;:. 

είφι.οι;: ίχθύς δμοιος; ίουλίδι ποικίλος; μέν, μικρότερος;; el:. καί. λεr 

Τf1ς;; οδν βοτάνης;; τό dνθος;; καί τήν pίCαν έάν έν έλαίφ πλείονι 1 

καί χρόνον διαμένr.ι τινd, και άποσιρώσαι;: άποθ~ς;; είς μύρον Cnτot 

AGHFICORDNBP 

dρχη (στο~χεtον CO) τοu ξ'(κεφάλαιον ~δ' CO) CODN /το ξ' R I στοιχεΖον ξ' c 
περl. βοτάνης (ή λεγομένη ξίφος Ο) ξίφ;ος co I ~tφος ~ I nερt ~~φt~u βοτάνης~ 
φtou πτηνοu, ξιφίοu λίθου, ξ~φtοu tχθuος Ι I λι.θος ξιφιος, πτηνοv ξιφ~ος, tχθι 
ξ(φιος c Ι ξίφος λtθος, ςtφος βοτάνη ΒΡ Ι ξίφος nτηνον DNR I ξι.φtας tχθuς DN Ι 
τάνη - 2 θαλάσσιος om.o Ι θαλάσσιος om.ICDNBPR 3 {το DN) ξίφος DNR~/ ή βοτάντ 
tστl. om.DN Ι πεπληθuσμένως εbρίσκεταL DN Ι nληθuνοuσa om.R I έν - ΥΌ om.DN I ' 
rίΊ R Ι ~χει δέ φύλλα DN I ~χοuσα R: om.DN I σίτου AGHF~~P 4 πλην: ft AGHFR: 
ICOBP Ι έπLμηκετέροu Ρ I ώς φύεσθαι AGHF: φ6εται DNR I καt tv AGHFDNBP 5 μαχα 
ραν ΒΡ Ι α~ dναβαί.νει όρθη DN Ι όρθόν R I δ& om.DNR I dno: έκ R: tπt ΒΡ 6 Ή 
lστι DN Ι δ& om.DN Ι ~χοuσa ~νθος R I ~χοuσα DN 7 bποnόρφuον GHF: om.BP I pί~ 
tκ τα&της DN Ι nλέκοvτες φοροuσι τοt:ι [αρος DN I στέψαvον :χρ(;)νται C) AGHFCDNR: 
ΒΡ Ι τψ ιαρι στέφονται. ΒΡ Ι δvτος om.~P ~ ~αρος εινα; λεyοντες,DΝ I δ~τος τε 
σι{φοροuσιν R) (λέγεται Α) AGHFR θ_δ δε ξιφιος DN I ξι.φος Ρ I ξι.φι..ος ?ε Α/ 6 
λίθος GHF Ι niiσι γνωστός om.DNR Ι ο&t:ος om.DN I τίΊ om.AGHFICO I rtΊ κατα πλατος 
ρίσκεταL DN Ι πληθύνει ιbς om.DN I nληθύνων AGHF: nληθ6νηται R: πληθ6vεται, ΒΡ I 
bcrεt AGHFRBP / οι om.AGHFRBPDN 9 κάχληκες Α: κέχληκες GHF: κόχλαξ ΒΡ I καχληκ 
φuόμενον R I κάχληκι ιο~κώς DN I δέ om.R ι_ !ξαιρέτως_- Ναζιαν~ om.AGHFI~OBP I 
τf]ν ΒΡ Ι τΌ δέ - 10 κελαt.νός om.DN'R I χροιαν Ρ: χροιιι CO: χροαν Β I κελεινος Β 
καλα'ίνος ICO Ι χώρα τρί.βοuσιν εtς λεπτά DN Ι κατεάσοουσι ICO: om.DN 11 καΙ. χρ 
ται (χρaται ΒΡ) (τοϋτον R) εtς το dποθuμιάζειν (άnοθuμι~τί.ζειν ΒΡ) ,AGHFICORBP 
τα θuόμενα (θuμιώμενα ICOR) τετράποδα AGHFR!COBP I έαuτων - 12 θηpιων om.AGHFR 
ΒΡ 13 δ ξί.φιος Α I δ& ξ(φιος DN I ξίφος BPR I tέραξ (6 ΒΡ) κοιvος ICO~ I Β κ 
λεtται R I καλούμενος ιέραξ ~ DN 14 ό δ& ξι.φί.ας tχθuς έστιν DN I tοuλιδος Α: 
λtδος GHF I μ&ν καt ο&τος DN 15 έdν om,DN I ιν om.AGHFICOBP I fλαιον AICOBP 
nληθος AGHF: καταnληθuνθΌ ICO: καταπληθύ ΒΡ I θήσος R: έμβάλλο~σιν &. DN 16 έ~ 
πολύν χρόνον !ν αδτψ διαμεtναντα DN I διαμεtν~ AR I τεθίΊ- τινα om~ICOBP ι,εψή 
έλαC~ καt dnοσι~σaς ICOBP I τινά εtς om.DN I dποθίΊ AGHF: dποθειν R I μuρον 
dπερyάζονται χρήσιμον Β ιν DN I ζητούμενον om.DN. 
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vον έν ταϊ:ς;; ίεραηκαϊς βίβλοι.ς;; καλούμενον σούσινον έν τt;i μελανι:

(τι>δι ΎΌι (περί οδ ot άρχαϊοι προφηται πλανώνται), κατά δέ τήν 

Άσσuρίων χώραν καλείται τό φυτόν σοuσανόν. αύτη ή βοτάνη δύο fχει 

)ίtας, μίαν έπί τήν μίαν καθε6ομένην. τήν έπάνωθεν οδν pί~αν έάν 

rις λει.<όσας δώσιι σuν οίνφ πιεϊν, είς σuνοuσίαν παρορμQ.· ττ'Ίν δέ ύπο

.ι.άτω έάν πίτ;1 τις, τό έναντίον ποιήσει ά.γόνοuς. 

rλύψον οδν έν τφ λίθφ tέpακα καί uπό τοuς πόδας αότοϋ τόν ίχθύν. 

Jποκατάκλει.σον δέ έν τφ λίθφ τήν pίtαν της βοτάνης καt ~χε. οδτος 

) δακτύλιός έστι.ν άγνός, ώς και ό πpό αότοϋ. έάν οδν ~χ~ς αύτόν 

Χ1 σεαuτφ, χρηματισθήσ~ περί οδ θέλεις. (33) καί έάν θt;iς αύτό έν 

1 έν είδώλφ θεοϋ τινος των λατpεuομένων, χpηματισθήσ~ δ aν θέλ~ς 

ιαρ' αύτοϋ μαθεϊν. 

Ή δέ κεφαλή τοϋ ίχθύος έπιθuμιωμένη καί μετά σμύρνης ένθοuσιά

:εσθαι. ποιεί τούς 6σφpαινομένοuς· σύ δέ τούς μuκτηpάς σοu χpίε μύ

'4> δuνατφ καί οδκ ένθοuσιασθήσει τό καθόλου. 

17 τοtς ιερατ~κο~ς DR I β~βλοις φθάνε~ R I καλούμενον εbρ~σκεται DN I σο6σι.νον 
lUpoν R I τοUτο κατά μέν τήν μελανίδαν γην καλεtται. οοuνον DN I μελανδ~~ R 18 
τερί - nλανωνται om.DN I πάλαι προφητα4 Ρ I <πλαν>ωνται Ρ I τήν: των DN: om.BP 
l9 Άσσuρίαν ΒΡ Ι χώραν om.BP Ι καλο6μενον R: om.DN I τό φυτόν om.DNR Ι σοuσιa
;ον DN: σο6σα.ν R: αισσ.νόν ΒΡ: σα.νον c Ι σοuσα.νόν <και. AGHFIR) κατd (δέ COBP)Π)v 
:τΌ ΒΡ) μελaνί5α (μελανίδ~ BPJ (γην RJ σο6σινον (σοuνον AGHFR} AGHFRICOBP 20 
1ία R I τήν μίαν DN I της ~ίας R I μίαν: πρώτη~ ICO: &λλην DN I καθε,ομένη R: 
:πωχοuμένην DN I τήν μέν οuν DN I έπάνω ΒΡ I ούν om.BP 20-22 τήν έπάvωΘεν -
~νοuς om.c 21 λειώσα.ς: λείην ΙΟ: λεια ΒΡ I δοίυ Ι: δ~ DN Ι π~εtν σUν ΙΟΒΡ 
;ινt π~εtν DN Ι συνοuσ(αν: dφροδίσια DN Ι παρορμήσε~ DN Ι τήν: τ~ R 22 έάν τ 
'τ~ Ι) ΙΟ I tάν τtς om.DN I τοόναντίον DNR Ι ήλίθιον nο~ήσει.εt δ& γυνή 
tCΌ οόδέποτε_συλλήψεται DN Ι dγόνους om.DN 23 έdν γλ~ R: έaν οbν τις γλ 
:: om.DN I ούν om.CRDN I έν δe DN I γλυφδμενος ιέραξ DN I τον om.AGHFP I 6 
m 24 bηοκατaκλεtσας C: καt bποκaτάκλειε R: om.DN Ι bπο δε DN: om.R Ι έν 
~ΒΡ I έν ,λίθ~ o~.c Ι ταύτην ~ν C Ι τον ~ίθον ή pίζα DN Ι βΟ~άνης κατaκλε 
ιενη φuλaχτηριον γινετaι DN I και ~χε: φορειν C: om.DN 24-26_οuτος - σεαuτφ 
: 25 τοUτον τον δακτuλ~ον DN I tστtν om.DN I άγνος ώφείλει εtναι DN I 6: οι 
!111.0 Ι ~χων R Ι, α~ό DN 26 χρ~τι.σθΌς R: χρηματι.θήοτJ D: γενήοu Ι: χρψα.τ 
iHF: om.P I πεpι ou: αις dν Ι Ι το aδτο AGHFICO Ι αότον ~ν τινι R Ι έντος 
ΏΒ I χρημaτισθήΟΌ - 27 λατρεuομένων om.P I έν εtδώ~ om.ICOB Ι έν om.R 
λάσματος <tνδάλμaτος Ι) ICOB I των λατρεuομένων om.ICOB I ~ έν - χρηματ 
ιm.DN I χρηματι.σθήσει.ς c I Β: πεpt οδ ICO I έaν AGHFRBP I θέλος λαβεί:ν ΒΡ 
ότ~ R I μaθεtν om.BP I Β dν - μaθεtν : μαθήσει παρ' αότοϋ Β dν βούλΌ DN 2 
•ιθuμιωμένη ADNR: nερι.κ~μι.ωμένη GHF I καt om.AGFHDNR Ι ~6ρνου DN 30 όσφραι. 
οuς: εδφραι.νομένοuς AGHFBP I όσφραι.νομένους nοιεt ICO Ι σοu om.DN Ι σU - 31 
όλου om.C I δυνατ~ χpίε R I το om.I I καθόλου: σ6νολον R: ηοτε Ι. 

cholia marginalia 
μaχαι.ρίαν Α 9 έν τ~ Κaππαδσκt~ 6 λίθος σδτος καt πρός Ναζι.ανζφ Α 

17 ιερατικοί βίβλο~ Α 20 nαρορμητικον εtς συνοuσίαν ο I πρΟς 
υσίαν Α 22 εtς το πσι.~ι. dγόνους Ο 23 εtς το λαβεtν χρησμοuς 
ι.ς ο 26 εtς ετέρου ινδάλματα ο 30 εtς το ένθοuσι.άζεσθαι. ο 31 
οuσι.άζεσθαι ο. 

-9 Diosk. IV 20, 1. 27-29 Diosk. IV 20, 2. 12-15. 

15. Στοιχείον ο'. 6νόθupσις βοτάνη, opτuE πτηνόν, 6pφός (χθύς, 

όνυχίτης λίθος γνωστός πdσι. 
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'ονόθυpσις βοτάνη έστίν· ot μέν 6νόθοuριν καλοΟσιν ot δε όνομα
λάχην. αuτη έστίν τό pόδον έΕ ης τούς στεφάνους πλέκοuσιν ωΕλληνες 

5 έν ταϊς έορταϊς των θεων. φύλλα fχει δμοια μαλάχ~ ήμέpφ. ταύτην uΕλ

ληνες καλοϋσιν άλθαίαν. 

·ορτυε πτηνόν πάσι γνωστόν· ούκ εόκόλως δ~ έγνώσθη ή φύσις τοϋ 

όpτυγος η πόθεν έστtν η τούτου γένεσις· ~στι δέ οϋτως: δταν χειμωνες 

μεγάλοι γένωντα~ έν τοϊς μέpεσι τ.ης Λιβύης τοϊς έpήμοις, ή θάλασσα 

τούς μεγίστους θόννους είς τούς α(γιαλούς παpαρρίnτει· οδτοι δέ σκώ

ληκας ποιοϋσιν έπι ήμέpας ιδ', καί ά.ποτελεσθέντες γίνονται ώς μυtαι., 

εtτα ώς άκpίδες· αδται δέ αύ~ανόμεναι γίνονται όpτυγες. είτα νοτίου 

άνέμου γι.νομένου η λιβονότου αόΕήσαντες διαπεpαιοϋνται τήν θάλασσαν 

και έρχονται εtς τήν Παμφυλίαν καί Κιλικίαν καί Καpίαν καί Λuκίαν, 

15 καt πάλιν βορέοu φuσήσαντος ούτοι ά.φίπτανται είς τούς παpαθαλασσίοuς 

Α G Η F R Ι C Ο D Ν Β Ρ 

1 άρχή (στοι.χεtον CO) το~ ο' CODN Ι κεφάλαιον ιε' co I στοι.χεtον ο' om.I I nεpt 
βοτάνης <λεγομένης Ο) όνόθυρσι.ς co Ι περt όνοθuρσιδος βοτάνης, όρφοu tχθ6ος, δρ
τυγος πτηνο~, όνuχίτοu λίθου Ι Ι πτηνόν δρτuξ c Ι βοτάνη 2 πaσι om.o I λίθος 
όνυχίτης c Ι πaσι γνωστος R: om.CDN Ι πaσι om.BP 3 ή όνόθuρσις Ν I έστtν om.ICO 
ΒΡ I Β οι R I οι: ει Ι I μέν: δέ AGHFNCOBP: τε Ι I οι μέν - καλοuσι.ν om.D I ~νό
θουρη Ι: όνοθύριον ΒΡ: όνο lit. vac.N I καλο~σι.ν om.ICOBP I οι: ή Ι: &λλοι Ν I δέ 
om.I I όνομολόχην AGHFICORBP 4 α\Sτη δf- DNBP I tστtν ή ποιaϋσα. DN I το ρόδον: τον 
6δον GHF Ι ~πλεκον οι DN Ι "Ελληνες om.ICOBP 5 έν - θεών om.ICODNBP I α\Sτη φuλλα 
DN I ~χουσα R I ήμέρψ μαλάχΌ DN I μαλαχίου AGHF: μαλάχης BPR I ήμέροu AGHFRBP 6 
dλθαίαν οι "Ελληνες Ι I nαp' 11 Ελλησιν λέyοuσιν COBP I dνθαίαν co 7 πτηνόν έστι. 
DN Ι yνωοτον ή μέντοι <μεν τε D) γένεσις αότοϋ πόθεν τε έστt καt έν nοίφ τόπφ γί
νεται σχεδόν παpa πaσι.ν άyνοε!ται DN Ι ο6κ - 8 πόθεν om.DN I έστtν δέ DN I το6τοu 
om.DN Ι γέννησις ΒΡ Ι ~στι - οΒτως: αότοu αις naρa των εtδότων άκρι.βώς ~ρήσαμεν 
( tιπορήσσ.μεν Ν) α\Sτη DN: om.AGHFICOBP I δταν yd.ρ AGHFICOBP 9 γίνωνται RCO I έν
μέρεσι om.DN I κατά τήν Λιβ6ην έν τοτς προς τον αtγιαλον έρημι~έροις μέρεσι κατ' 
α&την_τήν Λιβ6ην DN I έρ~έροις R 10 τα ~ν αότΌ μέγιστα D~ I θύννους: θ~ών~υς 
ΒΡ: κητη DN I εις αιγιαλοuς om.DN I dπορριπτει DN: παρεκρριπτει ΑΙΟ I και ουτοι 
R: ταϋτα DN Ι δί om.DN 11 ποι.οϋvτες AGHFBP: ποιοuνται. Ο Ι ι.δ': ιβ' D: ια' Ν: δ' 
ΟΒΡ: κα' R Ι καt om.AGHFCODNBP Ι άπολεσθέντες AGHF: φθαρέντες R: dπολεπτισθέντες 
ΒΡ: om.DN I γCγvονται AR: om.DN I οι δέ σκώληκες άμείβονται εις μυ!ας DN 12 εtς 
άκρίδας DN Ι dχρίδος Ρ Ι εtτα - δρτυyες om.G I δέ om.ICOBP I αόξυνθεtσαι δρτυyες 
γίνονται R Ι νότοu AGHFIRDN 13 άνέμσυ om.R I γενομένοu AGHF: πνεύσαντος R I ~ 
λιβονότου om.ICOBP Ι οδτοι αδξήσαντες R: om.DN Ι διαπεραιοϋσι AGHFR: διaπερaσα~ Ρ 
(ταύτης ΒΡ) της θαλάσσης ICOBP 14 καt om.AGHFRICO I εtσέρχονται ΒΡ: om.AGHFRICO 
εtς τε AGHFRICO Ι κaL. Καρίαν - Λuκίαν om.ICOBP I καt Λυκί~ν: Λυκ[αν R: om.D I <Λu
κίαν καt Καρίαν Ν) dλλa δή καt τήν Θράκην DN 15 πάλιν: αύθις R I φuα~ντος ICOBP: 
Πνε6σαντος D I οδτοL om.DN I καθίπτανται ICOBP: dφtατανται. DN I εις: προς R. 



Άσσυρίων χώρας; καt τάς; λοιπάς; τ~ς; μελανίτιδος; γης. 

ι των ψεuδοσοφιστων λέγουσιν αύτούς; άγνούς; εrναι 

τούτων φύσιν και ά.pχήν μή γινώσκοντες;. (34) 

(χθύς; θαλάσσιος;, έδώδιμος;, πdσι γνωστός;. 

Όνuχίτης; λίθος; fi σαρδόνuΕ ύπό πάντων γινωσκόμενος;. 
Τ"ς; οδν βοτάνης; ή pίCα έψομένη μετ' έλαίοu καί τοG στέατος 

δρτυγος;, ε[τα κηpοΟ μιγνuμένοu και παγέντος; ποιεί πpός; τά σκληpώμα~ 

τα τ"ς; μήτpαs;: και φλεγμονάς;, έ:λκη καί νομάς; καt δσα περί τόν γυναι

κείαν κόλπον· ά.νίεται δέ pοδίνφ· ποιεί δέ καί npόs;: χειpώνεια. 

25 ot δέ 6φθαλμοt τοϋ δρτυγος; μετά της; pίCης; τηs;: βοτάνης; περιαψθέν-

τες; καθημεpινόν pίγος; και τριταίους; άnαλλάσσοuσιν έν άnοκροόσε 

ριαφθέντες;. 

ΤοΟ δέ δpτuγος; ή τοΟ δpφου τούς; όφθαλμοuς; λειώσας; μεθ' ϋδατος 6-

λίγοu έν uελίνφ fχε άγγείφ έnί ήμ.έpας; , •• εrτα πρόσβαλε fλαιον βρα-

30 χό, έκ δέ τοότοu είς; τόν λόχνον βάλε η τό έλλύχνιον μόνον άλε 

16 τόποuς am.P I τε om.BP Ι τε - τής om.G Ι τών λο~πων R: 
yαtης R I γής δt.a γο6ν το δuσδι.άyνωστον της γενέσεως αότών ,\"""'"""'''~'''"" 
δε om.DN I της οοφtας dμύητο~ AGI:!FRDN I των ψεuδοοοφι.στων 
αότοuς - εLνrΗ om.DN Ι άγνοuς om.GR Ι εLνα~ om.AGHFR Ι ππ,ι...-Ιiππ.rr. 
την φaσtν DN Ι άγνοοuντες λέγουσι AGHF I dγνώστοuς λέyοuσι. il ά.γνοuς 
φ6σ~ι.ς την R I οι δε - 18 γ~νώσκοντες om.C I τοUτων om.IOBP I φuσ,ν 
καt om.R I τήν - γινώσκοντες om.DN I και - γ~vώσκοvτες om.IOBP 19 
οτος om.DN I γνωστος έδώδ~μος AGHFR 20 6 όνuχtτης NR I λίθος καt R I 
DN Ι ή: 6 ICORDN Ι καλούμενος σαρδόνυξ DN Ι bno om.DN Ι γνωοτος τοtς πaσι DN 

γινώσκετα~ R: om.DN 21 όνοθuρσι.δος βΟτάνης DN Ι έψοuμένη DNR Ι έλaίοuς GHF 
om.DNRBP I όλίyοu ΒΡ I τοu om.DNR 22 δρτuξ ΒΡ I κηpφ μιγνuμέν~ R 
γνuμένοu και παγέντος ΒΡ τa om.BP 23 καt τας DNR I καt τα tλκη ΒΡ: om.DN I ΚΩL 
om.AGHFRICO I τaς νομας DN I τον: των ΙΟ: τοuς GF I γuνα~κεtοv om.BP I 
κόλπων ro 24 dνCεται: ένίοτε R: μίyνuται DN Ι δε poδtv~ om.ICO Ι καί 
λαί~ ~Ν Ι καt ποιεt DNR Ι δε om.AGHFRDN Ι κat om.AGHFCODNRBP Ι χρόνια ΒΡ 
yος κat τεταρτatον dnαλλάσσοuσιν C I τοu βοτάνου Ι 26 καθημερινοuς AGHFDNBP: 
θημερινα R Ι pίyη R: τunouς AGHFBP: πuρετοuς DN Ι τριταtον IR: τεταρταtον 
ρι.αφθέντες - dπαλλάσσοuσιν om.c I dπaλλάσσοuσι.ν: ίοονται DN Ι έν: καt R I 
σιν GHF: dποκροUαυσιν R I tν - 27 nερ~αφθέντες om.DN I περιαφθέντες om.BPR 
αότοu δΕ τοu DN I ~ρτυχος τοuς όφθαλμοuς RC 29 bέ~ CO I ~χεις Α: θ ΙΟ: 
έnt om.DNR I ξ' DN I εLτα ι' R I προσβάλυς ACOBP: προβάλυς GHF: 
om.R Ι ~λαιον nροβάλης R 30 κat εtπερ έκ DN Ι δε om.DN I λuχνον: D Ι 
AGHFCOBP: έμβάλυς DNR I il: εL Α I το: τοu 0: την DN I έλλύχνιον: ~λαιον R 
ψεις AGHFRCOBP I έλλύχνιον - ~λε~ψον om.DN. 

ά.ναυει"ένοιr, και όψονται έαυτούς; ώσει δαίμ 
δέ κόμισαν τοtς; "' .... ,. 

πυpωnούc, ωστε ά.ναστάντας; πάντας; φεύγειν. 
Είς; δέ τόν όνυχίτην λίθον γλύψον δpτυγα καL ύπό τούς; πό~C αύ 

0 
τόν δρφόν τόν Lχθύν, έκ δέ τοΟ συνθέματος; τοϋ είι;: τόν λυχνον 

~:ό τόν λίθον βάλε, και ούδείς; σε δψεται, ούδέ έάν βαστάbΌb: ~ι τ 
- έ ο συνθέματος; καί τόν δακτυλιο 

δντων· τήν δέ δψιν σου χpισον κ το 
~ ~ Ι ί} Α TL και άν ΠΟL~!;. 

φόpει, καί ούδείς; σε δψεται ή τις; uν •JC ικα 1
1 

Scholia marginalia 
21 1 

4 p65ον Α 8 nερt όρτύγων γενέσεως ο_Ι πεet"τής γεvν~σεως,~ν γυνα• 
• ,...;:. • σκλ ρώμaτσ. κat φλεγμονaς και ελκη, νομας και σα. Ν 

τα ''1ς μητρας η , • Ο 26 pίyouς GHF 1 εtς κaθημερι.νον (pιyος 
κεί.ων dvί:ται κόλΠων :;σ.ι. χε~tχι:Jνει.a ι nat νι.σ. δι.δακτι.κον ο I δρτu/; Α 31 ε~( 
καt τρι.ταιον Cτεταρταιον Ο) rοι 2~ ε ς~ Υθ Νμα Α 33 μαuρώττει κat dνωπτει 
το δοκείν 6ρaν δαίμονας Ι I ε ς το ΠΟL•ισα~ αu 
youν μη φaίνεσθα~ ο I εtς το μη όφθηναι. Ι. 

25 Kyr. ΙΙΙ 35, 2. Diosk. IV 117. 
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16. Στοιχείον π'. πολύγονος βοτάνη, πορφυρίων πτηνόν, πορφύρα 

θαλασσία, ποpφυρίτης λίθος εuγνωστος πdσιν. 

Πολύγονος βοτάνη, οί δέ χαμαίμηλον λέγουσιν. 

Πορφυρίων πτηνόν ποτάμιον έν τοϊς ποταμοϊς πληδύνον. 

Πορφύρα θαλασσία, οί δέ κηρύκιον, όμοία κοχλC~. 

Πορφυρίτης λίθος γνωστός μάλιστα έν τ~ μελανίτιδι ΥΌ· 

της οδν βοτάνης ή δί~α αίρομένη έν άποκρούσει και φορουμένη ο 

έ~ όφδαλμοuς νοσεϊν. ό δέ χυλός αύτης σκευαCόμενος ώς uπόκειται 

εϊ πρός (35) πολλά αίνιγματώδη πάδη έν όφθαλuοϊς· {έν 

πάδεσιν πηροϋνται οί όψaαλμοι τοϋ άνδρώπου, ώς ούτως}. 

κύνωμεν τόν λόγον, άπόκειται έπι μέν των βλεφάρων, κνίφη, κονιδ 

ιη!JειρCασιι;;;, άτpι.χια, τριχίασις, ,mλάγγιοcτι.ς, χά.λα!:ct, κρι~, ~οο&.:Ν, uίλιι:ω

σις, παχυβλεφαρία, γίνεται πάθη ια'. περt δέ τά έπισκύνια, τράχωμα 

uδατίι;;;, ~λκοι;;;, τρίχωσις, γίνεται δ'. περί δέ τούς κανθούς, ψωρο

φδαλμία, ςηροφδαλμία, άργεδμον, ~γκαυσις, 

Α G Ε F R Ι C Ο D Ν Β Ρ 

ι dρχη (στοιχεtοv CO) τοu π' CODN I κεφάλαιον ις' co I στοιχείον π' ααι.Ι I Περt 
1ολuγόνου βοτάνης, πσρφuρίου πτηνοu, πορφupaς θαλασσίας, πορφυρίτου λίθου Ι Ι 
tεp~ βοτάνης πολ6γονος C Ι λCθος πορφυρίων πτηνόν DN Ι πορφυρίωv - 2 πaσιν om.O 
(γνωστος GHF I εδyνωστος πffσιν om.ICDNBP 3 οι δε: εtτε Ι: ηv τινες και R: ην 
1t τινες DN I χαμαίζηλον ICOBO I λέγοuσιν om.ICODNBP 4 ποpφυρίων - πληθ6νον om. 
)Ν I ποτάμιον ιν om.BP I ιν - πληθuνον om.I I τοtς om.AGFR 5 σι δe: εrτε Ι: ή 
~ι DN: Παρά τισιν και R I κηρuχιον Ι: κογχύλη DN I κηρ6κιον λέγεται R I όμοία 
:οτί DN I κοχλ&f AGHF 6 iCJ. ΠορφυρCων πτηνόν ποτάμιον εt& ~λτ'ιθος dν ιν τοtς 
·αμοtς DN 7 αtρουμένη AGHFICO: λαμβανομένη DN I ~ε~σει ~ ηνης Ι: ληξ\.ψ.ίyτ-Ου 
~ς σελήνης DN: έν dποκρούσης της σελήνης R I άπεκpοu~~~ρ~~σειθ τοuς όφθαλμοος 
~ I ποιηται πο~εt Ρ: om.IDN 9 πρός om.BP I εις αtνιyματώδη ΒΡ: om. DN I ιν 

I των όφθαλμWν Ι I τa έν όφθαλμο~ς θεραπευτικός έοτιν οπό πολλων DN I έν 
οΊ:ς 10 ο!Sτως om.I Ι παθ&ν DN I πηρώνται COBP Ι τοu d.νθ~ποu om.DN Ι ι.bς om 
ς δέ AGHF I έοτtν (δ' R} οδτως COBPR Ι δέ om.AGHFR Ι μή om.R Ιώς οΒτως - 11 
λεφ~ρων om.D~ I μη~ύνω ΒΡ I όπόκειται ICOR~P Ι έπί: όπο R Ι τd βλέφαρα ταϋτα R 
τLνα εtσ~ ταυτα κνεφος DN I Κν\.φικόν tδισμος ICO I κονιδ\.ασμός ΒΡ 12 ιvτριχίa 
RF: ~πηχtα R: d.πηχtασ~ς DN I τριχtασ~ς φαρία ΒΡ Ι φaλαγκος GHF Ι ή χάλαζα GHF 
κροχορδοvον AGHFDN : άκροχορδόνιον R 13 βλεφαρία DN Ι παχυβλεφαρtα ταUτα κat 
λλα πλεΊ:οτα τοtς όφθαλμοtς θεραπεuε\. c Ι yί.γνεται ΙΟ: γινόμενα ΒΡ Ι γίνεται 
η: ταϋτά εtσιv DN I τa om.AGHFDNR I έπ~σχοίνια GHFRIO I έπ~σκ6νια δ' DN 13-25 
ίνεταL πάθη ξ' om.c 14 ~λκωσLς DN I y!..νόμενα ΒΡ Ι γίνεται δ' om.DN Ι άκάν
;uς GHF;o 15 ψωροφθαλμί.αι ΙΟ: τραχοφθαλμία DN Ι ξηροφθαλμί.αι ΙΟ Ι ~ργεμος Α 
WR: άρyεθuμον ΒΡ I ~ρyεμον ξηροφθαλμ[α DN I ~γκαUσ\.ς: ινκάνης R I αtyLλωπίαι 
: yιαλωπtα ΒΡ: αtγ\.λώπτσu R: αtyί.λωψ DN Ι d.χ6λωψ Α: έyχίλωψ ΒΡ: αtγί.λωψ RGHF Ι 
)ρ~ξ ΙΟ: σύριy GHF: om.DNR 
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νομή, άνάβρωσις, γίνεται δ'. περt δέ δλον τόν βολβόν, πτερύγιον, 
λεύκωμα, δ"Εις, μυοκεφάλιον, σταφυλίς, βυσμός σταφυλών, τάραΕις, 
άμάλωψ, στραβισμός, γίνονται 8'. περι δέ τήν κόρην, νεφέλιον, ά-
χλύς, άμβλuωπία, πλατυκορία, σύγχυσις, άτονία, άτροφία, φδίσις, 
γλαύκωσις, μυδρίασις, δικοpία, tππάριον, νυκτάλωψ, μύωψ, σκοτισμός, 
γίνεται ιε'. περι δέ δλον τόν όφδαλμόν, φλεγμονή, φίμωσις, χύμωσις, 
σύγκαυσις, σύγχυσις, άπόστημα, βρώσις, fλκος, περιωδυνία, ψuδράκιον 

γίνονται ι ' . 
Είδη δέ pευμάτων· λάβρον, άθρόον, θερμόν, γλυκύ, Ψυχρόν, χλια-

25 pόν, λεπτόν, δριμύ, παλαιόν, άμμώδες, νιτρώδες, γίνεται pεύματα 

ια'. γίνεται δέ τά δλα πάθη Ε'. 
*Εστι δέ ή σκευασία τοϋ φαρμάκου προς τά προκείμενα σύμπαντα 

αuτη: της βοτάνης χυλοϋ ούγ. ς', λυκίου ίνδικοϋ ούγ. ς' ι άλόης ίν
δικης οόγ. ς', σμύρνης ούγ. δ', κρόκου ούγ. δ', λιβάνου ούγ. δ', 

30 όπίου ούγ. δ', άκακίας μελαίνης ούγ. ιβ', ύδατος όμβρ(ου ούγ. ε' · 

16 γινόμενα Β: όμοu καt ταUτα DN~ om.P Ι θ': η' DNR: om.P I δ~ τον,DΝR Ι βολβο~: 
όβΟλον R: όφθαλμόν DN 16-19 περ~ - dμβλυωπια om.P 16-18 περι :θ om.~ 17 ρη 
ξ~ς~ έρt~ης AGHF: έρt~η DN: έρt~ειν R I μυοκέφαλσν DNR I σταφuλων: σταφuλω~α Ο 
σταφ•;λ\.ς - 18 νεφέλιον om. AGHFDNR 19 πρόσχυσις DN I φθίσις om.BP 2~ γλ~uκω: 
σις - ιππάριον om.I I GHFDNR 21 γίνονται Ι: γινόμενα ΒΡ: εtσι και ταυ-
τα DN I ιε': ι.β' AGHFIO: DNR I τον om.R I φ"tμ~ασις GHF I χ6μωσι~ om.AGHFDNR 
22 σuγχuσις om.DNR I άττοστημάτισν AGHFDNBP: dnοστηματι Ο Ι_περιωδ~νισ. G~F , ~3 
γινόμενα ΒΡ: είσt καί ταUτα DN I ι': θ' AGHFR: η' DN I yινομενα ι · πε~ι δε δ
λον τον βολβόν, πτερ6yιον, λεύκωμα, ρηξις, μuοκεφάλιον, σταφuλtς, βυσμος~ στα
φύλωμα, τάραξις, μώλωψ, στρεβισμός, (στρεμός Ρ) γ!..νό~ενα θ'. ΒΡ 24,pεuματων: 
pημάτων GHF Ι ταUτα λάβρος DN Ι λάβροv δέκα R Ι γλuκας GHF 25 δριμας GHF I d.~-
μάδες GHF: d.μ~δες Ο: dλμωδες DN I καί ν R: om.BP I ι IGHF: γι~ο-

ΒΡ: όμοu καt ταϋτα R: εtσί δe καt ταϋτα DJ DN om.R 26 ια,: 
DNR I γινόμενα ΒΡ: om.DNR I ολα δe τa R: πάντα δe DN: ταUτα AGHF I εtσι~ 

ξ' R 27 δe τα6τη c Ι ή om.AG Ι πάθη πάντα ΒΡ: ταUτα ~Ν: σm.C ,28 α~-
τη: ηδε R: om.AGHFICO Ι έκ τοϋ R Ι χυλοϋ τοu της DN I ό χuλος ΒΡ I ς : ις, 
GHF: β' c Ι λuκίοu- οόy. ς'σm.ΒΡ Lνδικδν R Ι ς': α'GHF: γ'c d.λ6η~- 29 ς 
om.DN Ι tνδικης om.RA Ι tνδικης οόy. ΒΡ I ς': ε'c I σμ6ρνης δ om.~P I 
σμuρνης οόy. α', άλόης οόγ. ς' DN Ι : α' R: β' c Ι dλόη~ - κρόκοu.οόγ. δ om. 
GHF Ι κρόκοu o&y. δ' om.BP δ': α' DNR 30 όπιου oby. δ om.BP I 
δ': γ' c I ιβ': β'AGHFDNR: ς'c I ε' 1 ~ aμενον r. 



λει.;ώσαι;;;'&πόθοu έν ύελίν4J άγγεί4J• κρε:ϊττον δέ οίνου 

τοι;; εt βό.λ1;Η:. τοϋτο {;χε π.ρός παντοϊον pεδμα 

μών. πρόι;; δέ τά.ς; άμβλuωπ.ίας άσύγκριτον- ίοτησι 

μα· έπt δέ περιωδuνίας πάσης ένχρίσαc εί 

μέγιστον φάρμακον. 

Σάρκα δέ ώμήν τf'jς πορφι)ρας;; καταηλάοας μέτωπον ήμι ){ραν ί αν 

λάσσει. 

Είς; δέ τόν πορφuρίτην λίθον γλύψον πτηνόν, καί παρά. 

δαι;; τό κηρύκιον- l)Πό δέ τόν λίθον άΜpόπτε:ρον τοG 

κλε:ίσας φόρει τf)ς Ηεφαλης HO.L 

όωθαλμο()ς:;, έν 

α~ε της σελήνης καί δαν.τύλιον χαί Ηολλούρ ι ον, ( 3 6) 

•pάμνος 

'Ρομφαία 
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28. 
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29. Περι κυνδc &αλασσtου. 

Κύων tχθόc έστι. 8αλιiσσι.οc, οδ καυθέντοc ή τέφρα σόν στιτιοστράκφ 

οδλαc 6δόντων &ερατιεόει.. κυνδc θαλασσίου ot όδόντεc καέντεc και 
σόν μέλι.τι. λει.ω&έντεc οδλα κα&αCρουσι.ν. τδ δέ δέρμα αότοΟ φοροόμε-

5 νον κόναc yηtνουc ειc φυyήν τρέπει.. (112) ή δέ σάρΕ αότοΟ έσθι.ομέ

νη εόστόμαχόc έστι.ν και εδτιετιτοι;. 

Α G Η F Ι Ο D Ν Κ L Ζ 

1 περt tχθUσu λεγομένοu κ6νου κεφάλα~ον ρλαΑ ο Ι θαλασσtοu om.OL Ι περt - θαλασ
σtου om.IDNΚZ 2 Lχθ6ς ιστ~ om~Z I θαλά.ττιος L I θαλάσσιος ~ν πονηρόν πffσι. 
γνωστόν z Ι ο!Sτινος Κ I καuθέντος om.K I όστpάχte σηπtας DN : σnπtας όστράχιe Κ I 
σηπ6στρακον vox ·nova Ι κίr.uν - 3 θεραπεύει. om.AGHFIO Ι οό - θεραπεί:ιει. om.Z Ι κυ
νός : θυννός F I κυνός - 4 καθαtρουσι.ν om.DNΚLZ I δέ om.Z I δέρας Κ I φοροόμε
νον - 5 τρέπει. : λεtον έπι.τι.θέμενον (τ~θέμενον DN) κuνοδήκτοuς tffται. DNΚL I yή
ι.νος ο Ι ή δέ - 6 εΒπεπτος om.AGHFIODNLZ. 

Scholia marginalia. 

3 εtς τό καθά.ρα~ οόλα Ο 5 δι..ωκτ~κόν χuν&sν ο. 

30. Περι καρ~δοι;. 

Καριc &αλασσία. αδτη τιερι.ωρ&εtσα σκορτιι.οτιλήκτουc tdται.. έάν 

yάρ έτιι.yράψr;ιc τφ nληγέντι. τόΠ(ι) "καρCι;", αότι:Ι τι:Ι ώρq. δ.τιονον δεί

Εει.c τδν πληγέντα. εt δέ τι.c yλόψ~ καρίδα έπι yαyάτου λί&ου και 

5 φορ~ έν δακτυλίφ, ο6 μή τιληyι:Ι τιοτε όπδ σκορπtου. 

Καρίδεc 8λασ8εtσαι και έτtι.τtλασθεtσαι. μυρμηκCαc και άκροχορδό

ναc και τόλουc και ~λουc έκρι.tοΟσι.ν. ό δέ Cωμδc αότ~ν μετά μαρά

θρου ποτι.tόμενοc γάλα ταtc yυναι.Ει τιολό έτιι.φέρει.. 

w κ s z 

1 περt καρtδος om.K 1-5 περt - οκορπtου om.Z 2 θαλασσtα scripsi θαλά.σσι.ος 
wκs Ι αbt.il - 4 πληyέντα : αfπtκα παύει. δ πόνος Κ : om.S I χαρtδος σχfιJ.α έν 
yαΎά.ττJ λtθφ κ 5 οόδέποτε πληyήσεται. κ 6-8 καρtδες - tπι.φέpει. om.wκs 6 μηρ
μuκtας scripsi : μερμ.υκtας z 7 μαρaθρου scripsi : μ.αλaθρου z. 
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31. Περι κ~φάλου. 

Κέφαλοc tx&όc έστι θαλάσσιοι; τιdσι γνωστόc. τοότου μι.κροΟ δντοc 
ό Cωμόι; τιινόμενοc κοιλCαν τιέττει. ή δέ κεφαλή ταριχευθεtσα και 
καυ&είσα και σόν μέλι.τι λεCq. έτιιχρισ&εtσα, συκάμινα αCρει και έΕω-

5 χάδαc και δσα τιερt τήν ~δραν συνίστανται διαφορεt και &ερατιεόει.. 
όμοCωc και ή κεφαλή τ"c τιαλαμCδοc τό αότό τιοι.εt. δεt δέ άμφότερα 
μCΕαc έτιLμελέστατα χρ"σ&αι.. 

Α G Η F Ι Ο D Ν W Κ S L 

.στο~χ~tον κ'περ~ Α~ I περ1 tχθύοu λεγομένου κεφάλου κεφά.λα~ον ρλ' ο Ι κε
φαλου κ ~s I περ ι. .. κεφαλου. om. ΙDΝΚ 2 θαλάσσι.ος am.WS 1 πffσ~ γνωστός om.WΚS 
L I μι.κρου : νεαρου DN Ι κεφαλος - 3 ή δί om.AGHFIO Ι μι.κροu - ή δί om.wκs Ι 
κ~aλοu,.ταρ~ου ;εφαλ~ AGHFIO /,ή κεφαλή WΚS I ταρι.χευθεtσα καt om.AGHFIOWXS 
και : ειτα καεισα κ Ι και. om.L Ι λει.ωθεtσα AGHFIOWΚS Ι tπι.χρι.σθεtσα 
?m.A~IOWΚS I σuκάμι.νον L :

11 
σuχaς <δyκους WΚS) τd.ς (τοuς wκs) ('t"i1; GHF) tν 

~!δ~ (εδρας F) AGHFIOWΚS I αι.ρει. om.AGHFIOWΚS I καί. om.AGHF 5 έξ:aνuχtδας L 
tξ:ι)χά.δας θεραπε~ε~ καt σuκάμι.να αtρε~ wκs Ι δσα ι!λλα DN Ι καt - διαφορεt κat 
om.AGHFIO I συν ι.σταντα ι - καt om.WΚSL Ι θεραπεύει καt δ~αφορε! L 1 θεραπεύ
ει. χι;t (τιi ... AGBFIO) tν ι!λλφ ;όπίf !θερα.πεί:ιει. WΚS} AGHFIOWΚS 6 όμοίως : τό αό
~ δε ποι.ει. Κ :, om.ws I όι:ο!.Α'Ις δε GHF I καt om.F Ι παλα.μtδας wso Ι τό - ποι.
ει. om.K I ποι.ε~ν GH I όμ.ο!.Α'Ις - 7 χρ~σθαι. om.DNL Ι δε! - χρ~σθα.~ om.WΚS 1 μ.t
ξας scripsi : μtξαντι. Α : μtξαντα. GHFIO. 

Scolia marginalia. 

4 εtς τd.ς σuκd.ς τd.ς έν gδρ~ χαt έξ:aχάδας ο. 
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32. Περt καραβίδο~. 

ΚαραβL~ ποτά"ιο~ 6στρακόδερμόν έστι λιuναtον σμικρότατον μ~ν 

τό μέyεδο~ έοικώt δ• Δστακφ. αύτη όπτ~ έσθιομένn στομαχικού~ &φε
λεt. τό δέ Δπόtε~ ταότnc σύν οtνφ πινόμενον κοιλίαν φέρει καt 
νεφρικούt ώφελεt καt οδρα πpοκρίνει. ~ δέ θαλαττία καρι~ σκορπιο-

nλήκτοιt βοηδεt λεία καταπλαττομένη. 

Α G Η F Ι Ο D Ν W Κ S L 

ι περt χα.ρχtνοu λε'γ'Ομ&νοu χα.ρ{tβοu χε.φά.λα.ι.ον ρλζ' ο I καράβΟu AGHF I κσ.ραβtδωv 
κσ.t κσ.ρtδων L Ι περί. κσ.ρσ.βtδος om.IDNΚ 2 κά.ρσ.βΟς AGHFIO Ι ποτσ.μήσι.ος WSL : 
om.AGBFIODN Ι όστρσ:κ6δερμοv - 3 a(}τη om.AGBFIOWΚSL Ι όπτή om.L I όπτΌς tσθ ι.6-
μενος AGBFIO I στομσ.χ ι.κοtς κ 4 άπ6~εμσ. των tx~εσιii.\v ( tφθbSv Κ) wκs I σ.ότοϋ Α 
GHFIO : om.WΚSL I σUν otvιe om.DNWΚSiι I κοι.λtαν - χα.t om.AGHFIO I φέρει. : δ.yει. 
DN : προτρέπει. κ 5 νεφρι.τι.κοtς κ : νεφρούς AGBFIO Ι &φελεt om.AGHFIO Ι δuσοu
ρtαv taται. χαί. κοι.λtav (κοι.λtaς F) φsρει. AGHFIO I κινεί. DΝΚ I σκορnι.οπλήχτοuς 
L Ι ή δ& - 6 χα.τaπλα.ττομίνη om.AGHFIOWΚS Ι χαταπλaσθεtσα DN. 

Scholia marginalia. 

3 εtς στομσ.χLκοuς, εtς νεφρούς, κοι.λtaν ο. 

33. Περt Κοχλίων. 

Κοχλίων θαλασσίων ό tωμό~ και άχαρν~ν και φωκίδων και ώ9όων 
και λοπάδων κοιλίαν σκληράν γεναuένην μαλάσσει και άπαλόνει.(114) 

Α G Η F Ι Ο 

1 nερt κοχλtων om.I Ι κοχλtων θaλασσtων κεφάλαιον ρλη' ο 2 άχαρtδωv GHF I 
φuκtδων ο Ι άφυάς AGHFO 3 λοι.nά.δων Ι : λοι.πάδα ο I yενομένηv ΑΙΟ Ι άπσ.λάο-
σει. F. 

Scholia marginalia. 

2 εtς τΟ μαλά.ξaι. χοι.λtαν ο. 

2 Diosk. ΙΙ 9,1.16. 
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34. Περι κηρόκων. 

Κήρuκε~ θαλάττ~ο~ περ~αφδέντε~ δδόνα~ μαστών παόοuσι. τό δέ 

δστρακον αύτών ~ηραντ~κn~ δuνά~εωc δν τotc κακοή8εσι των έλκών 

άρ~όbει. πρδc δέ τά σηπεδονώδη ~ετ· δ~οu~ fl oCνou fl 6Εu~έλιτο~ 
5 χρηστέον. αt δέ σάρκεc αύτών fτι bώντων έν έλαCφ έψη8εtσαι ώταλ

γCαν tώνται, των ~έν σαρκών καταπλασσομένων, τοΟ δέ έλαCοu χεσ-

μένου. 

D Ν Κ L 

1 ηερ ι κηρί}')!ω\1 OID. DNK 2 μα.ά'ων ΚL 4 ~nt δe των σηπεδοvωδδ.\ν. ΚL I δξοu(; κα t 
κ Ι όξομέλ~τος κ Ι όξuμέλLτος α~ L 5 tn~χρ~στέον κ I χρηστεον αbτό DN I 
aι : των κ : το!ς L I δe ο!ον L I σαρ~ν ΚL I !ν om.K I !~έντω~ (τό ~λα~ον 
~νστaζόμενον Κ) ΚL 6 ιaτaL ΚL I των μέν - χεσμένου OID.K I των μεν - καταnλασ
σομένων om.L Ι δe om.L Ι τό lλα~ον έyχεόμεvον L. 

3 Diosk. ΙΙ 4. 

35. Πεpι κωβι.ων. 

Κωβισι tχ8όε~ ctσι 8αλάττι.οι.. οδτοι σον ύδρελαCφ και άλατι έψη-

8έντεc fω~ άν τακώσι. και πινό~ενο~ δ Cω~δc κοι.λίαν μαλάσσει. και 

ύπάγει.. έσ8ι.όuενοι δέ εύστόμαχοC εtσι. 

Α G Η F Ι Ο D Ν L Κ 

1 περt tχθοοu λεγομένου }C{.ι)βtou κε;.φάλαι.οv ρλγ' ο I }C{.ι)βι.ών scripsi : χωβέων frroι. 
Ίω)βε'Ι!ώv (}C{.ι)βελtδων GHF) AGHF I nερt }C{.ι)βι.ών om.IDNΚ 2 χωβι.ών ΙΟ : }C{.ι)βf.ων AGHF 
: om. L Ι }C{.ι)βι.ός tχθuς !στι. DN Ι θαλάττι.ος DN Ι τοUτοu DN Ι tχθ6ες - 3 πι.vόμε
νος om.AGHFIO Ι καθεψηθέντες Κ : καθεψηθέντος DN I ~ν om.L Ι τακfι DN Ι καt om. 
DΝΚ I ό τούτων ~μός πι.νόμενος κ I ~ός σuγκερασθεtς <σUν om.I) γάλακτι. {γάλα
τ~ ΙΟ) AGHFIO I λuσι.ν κο~λtaς !ρyά~εται. AGHFIO I bπάγει. καt μαλάσσει. L 4 !οθι.
όμεvο~ - εtσt om.AGHFIO I εύστόμαχός !στι. DN. 

Scholia marginalia. 

3 εtς λύσι.v κοι.λtας ο. 

2 DioskΌ ΙΙ 30. 
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36. Περι κοχλίων γ"~ και 8αλάσσηc. 

Κοχλίαι γηc τε και δαλάσση~ μι.κροι ~έν εtσι. τδ ~έγε&ο~, ~εγί

στων δέ παθη~των &εραπεuταί. καuθέντεc γάρ καt πο&έντεc δuσεντε

ρι.κούc ώφελοΟσι τouc ~ήπω σηπεδονώδει.c. dκαuστοι. δέ λεtοι έπιτι.-

5 &έ~ενοι κατά τnc γαστρδ~ έπL των ύδερι.κών και κατά των dρ8ρων 

10 

έπι των άρ8ρι.τι.κων lωc αύτο~τωc ύποστωσι.ν, ώφέλι~οι. γίνονται. 

κα&άπαΕ γάρ τό δι.ά βά8οuc ύγρόν Εnραίνοuσι.. 

Τά δέ δστρακα αύτών τεφρωθέντα άλφούc παντοίου~ αCροuσι.. εt 

δέ και σύν μέλιτι έν~c, οtδήματα yαστρόc και ποδών έπιρρόσειc 

πληyάc τε νεύρων και toc~ειc δ~~άτων και αtμορραγCαν pινων σβέ-

σει.c, και 8αu~σα~ τό 8εtον ύμνήσε~~ κράτο~. 

·οτι. nμεt~ τού~ χερσαCοuc κοχλCαc ~ετά των δστράκων και τn~ 

σαρκόc λει.ώσαντεc, σύν λιβάνφ δέ μεστόν ~ν8έντε~ τn~ δλη~ n~έρα~ 

α~μορραyοό~ pι.νι τnν τοΟ αtματο~ φοράν άνακόψαμεν. 

D Ν Κ L 

1 περί. - θαλάσσης om.DNΚ 2 κοχλί.οι. κ Ι τε om.L I θaλάττης DΝΚ Ι μeν - μέγε
θος om.ΚL 3 δ~ om.ΚL Ι σuμφορc'Οv εόεργfιται. ΚL Ι ί.Sν καιντων L : ot κaέvτες κ 
yaρ om.ΚL Ι καi. ποθέντες om.DNL Ι δυσεντφί.aν L 4 καt πάθη τd. μήπω σηnεδονώ
δη κ I ~καuστοι. OID.K I όμοί.ως δ& κ 5 κατά - γσ.στρΟς om.L I κατά. - ιπt των 
OID.K I Φφελοuσι.ν bδερLκοtς κ I κat - ~ρθρων om.K I κατά. OID.D I των om.DK 6 
δe dpθpLτL~V ιπLτι.θέμενοι. λεLΟ~ μέχpLς ~\1 αύτομάτως ικπέσωσL ΦφελΟU~L Πάνυ 
κ I α6τ6μα.τοι. dπoσtil)σ.c.:v L I ytvovτaι. οm.κ 7 -ydρ om.DNL Ι ξηρatνοντες DN θ 
tι δέ δορά των όστpά.1!ων τεφρωθε.tσα L I α&των om.DNL I nάντσ.ς ΚL I atρει. DNL 
9 καt σUv om.ΚL Ι σuμnλέξει.ς μέλι.τι. ΚL Ι ~νώσuς om.ΚL I καt - tπι.ρρuσει.ς om. 
DN 10 ~όφωσLV L I όμμ.άτων : σωμά.των ΚL I cτων προς L) pι.νrov αtμ.oppaytav ΚL 
σβέσα.ς ICL 11 κat om.ΚL Ι θαυμάσει.ς <και Κ) ΚL 12 &η - 14 dνaκόψaμεν in 
mg.N : om.DΚL Ι dvακόψσ.μεν = dνε.κόψαμεν. 

4 Diosk. ΙΙ 9,2.2. θ Diosk. ΙΙ 9,2.21 9 Diosk. ΙΙ 9,3.5. 
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37. Περt κυπρίνου. 

Κυπρtνοc ιχθύC έστL ποτdμιοc και λιμναtοc. τούτου τό ~παρ θυ

ULώμενον έπLλnΨCαν άποσοβεt. ή δέ χολή αδτοϋ σύν uέλιτL έπιχρLο

μένn πaσαν άμαύρωσLν και άμβλuωπCαν όφθαλ~ν και άχλuν και λεuκώ-

5 ματα και έπLδερμCδαc ~ποκαθαCρει. tστL δέ τό στέαρ σuνοuσCαc όρμη

τLκόν, έάν τιc αύτό τ~Εαc χρt~ τήν βάλανον τοϋ μορCου• και εΟχpοL

αν καL σύλληψLν έpyάtεται παpαχp"μα. 

Α G Η F Ι Ο D Ν Κ L 

1 nεpt tχθύου λεγομένου κυπρtνου κεφάλα~ον pλβ* ο Ι περt κυπρtνοu om.IDNΚ 2 
tστt om.AGBFIO I και λ~μvαtος om.IODNΚL I λtμν~ος GB : λtμvο~ς F I ~αρ ; στε
αρ καt AGBFIO 3 θυμι.ώμ"ε.νον om.AGBFIO I tπι..λτΝttας Κ : δαtμοvας AGBFIO I d.no
σo~εt : taται.. Κ : όνtvηται.. L : φυγαδεύει.. καnνι..~6μενα AGBFIO I αότοu - tπ~χρι..
ομε.νη om.AGBFIO 4 d.μα6ρωσι..ν όφθαλ~ν L Ι όφθαλμωv om.DNL Ι καt d.μβλ~πtαν 
s_tπι..δερμtδa.ς#οm.ΑGΒFΙΟ I tπι..δερμtδας : tπι..δρσμιlς DNL I άπάσα.ς καθa.tρει L : 
tατa.ι.. έyχρι..ομδ1ί!f] AGBFIO 5...;7 'στt. - na.pa.χpfJμa om.DNΚL 6 έ.άν δέ Α I το'ϋ μopt
ou om. ΙΟ 7 ηηρa.χρ'ημα. om.GBF. 

Scholia marginalia. 

2 εις τό δι.b5ξαι.. δαtμονας ο 3 εις πaσα.v d.μα6ρωσι..ν ο 5 εtς σuvουσtαv καt ε6-
χροι..αν καt σ&λληψι..ν ο. 

38. Περι κCχλnc. 

KLχλnC ό tωuόC ΚΟLλιαν μαλάσσει, καt εύπεψLαν παρέχει, και διε

yεLρεL πρόc συνουσιαν, και γάλα φέρεL ταίc θηλαtούσαιc. 

Α G Η F Ι Ο 

ι κtχλας GBF I κtχλας κεφάλαιον ρλη' ο Ι περt κtχλης om.I 2 κtχλας GBFIO. 

Scholia marginalia. 

2 εtς τό μαλάξαι.. κοι..λtαν, καt εόπεψtαν, καt σuνουσtαν, καt φέρειν γάλα ο. 
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39. Περι λάβρακοc. 

Δάβραf ιχθύc έστL θαλάττιοc. τούτου ή χολή σύν μέλιτι έyχρLο

μένη πdσαν άμαύρωσLν και άμβλυωπCαν καt λευκώματα χαθαCρεL και 
όΕuωπιαν παρέχει. ή δέ κοLλCα αδτοΌ uόνn έσθιομένn πέΨ~ν ποιεt. 

Εnρά,δt φορουμένn λαμπρ(ί)c έσθCεLν και ένnδόνωc παρασκευάtεL.οι 
δέ μdργάροL των όφθαλ~ν αδτοΟ φοpούμενοL όφ&αλuCαν παύοuσL καt 

ήμικρανtαν, δεΕιόν δεΕ~φ καt λαιόν λαLφ περιαφθέντεc. και όδον
τοφuοΟσι παιδtοιc άρμόδLοL. τό δέ έν τ~ κεφαλ~ αύτοΟ δστοΟν έπι
τεθέν κεφαλ~ τινοc τοΟ καταπεπωκότοc όστοΟν ιχθύοc, τοΌτο έΕάyει. 

Εκεuάtεται δέ έκ τ"c χολ"c καt κολλύρLον σδτωc: χολή λάβρακοc 
καt χολή yuπόc άνά οδy. cΊ λLβάνου άρσενLκοΟ οόy, θ', σμύρνnc 
σδy. β', λLθαργύροu ούy. α', βαλσάuσu και χuλοΟ άειθαλοΟc βοτά
νnc άνά οδy. n', μέλLτοc άκάπνοu ούy. yΌ τοϋτον παλαιούμενον 
κρε~ττον. χρήσιμον yάρ έστι πρόc άμβλυωπιαν, και άρχοuέναc ύπσχύ

σεLCι και άχλύν, και νuκτάλωπαc, και τραχώματα, όδατCδαc τε και 

ψωροφθαλμίαν, και βεβρωuένουc κανθούc θεραπεύει. 

D Ν Κ L 

ι περt λάβρακος om.DNΚ 2 θαλάσσι.ος κ 3 πiioα.v - ιiμβλ~πί.αν καt om.DNL 4-9 
ή δ& - ιξάyει. om.DNL 7 περι..αφθέvτες scripsi : nεριαφθf.ν κ 10 tάv δf. σκευά
~ς !ξ αότο'ϋ L Ι δf. αότοu κ : om.L Ι tκ- χολf}ς om.DNL I καt om.L Ι δι.' αότης 
οΒτως DN Ι οΒτως : 8περ δέχεται L I χολή- 11 ς· om.ΚL I χολή om.D Ι d.ρρενι.
κο'ϋ DN Ι οόy. : στί.yας L Ι λι.yο6ροu λtθου στtyας L ι2 όποβαλώμοu Κ I βοτά
νης d.ει..θαλο'ϋς έξ tσου ~υv κ 13 ιiνά om.L I στί.yας η'χολf}ς yυπός καt λάβρα
κος d.vά σcί.yας ς' ΚL I παλαι..ο6μενον κρε'ί.ττον om.DN 14 κρε.tττ6v ιστι. L I χρή
σι..μον : θει..οπάροχον ΚL Ι yάp om.DN Ι d.μβλ~ποuντας L 15 vυκτά~nας καt άχλύv 
κ I bδατι.κοuς D 16 ψωροφθαλμί.ας L I βεβισμέvους DN I ιaται. κ I θεραπεύει.. 
το'ϋτο δf. παλαι..ούμεvοv β&λτι.ον yί.νεται. DN. 
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40. Περt λαyωοΟ. 

Λαyωόc ό &αλάσσιοc λειωθεLc καt περιχρισδεLc τάς; προεκτμηδεCσας; 
των βλεφάρων τρlχαc οόκ t~ αδδις; dναβ~ναι. τotc δt πεπωκόσιν αότόν 
χηνός; νεοσφαyοΟc αlμα δερμόν πότι~ε. άντιφάρμακόν έστιν τών δηλητη-

5 ρCων. (115) 

Α G Η F Ι Ο Κ 

ι στο~χεί.ον λ' περt AGBF I λα)~U Α Ι λαyωοu θαλασσtου χ&φάλα~ον ρλθ' ο 1 περt 
λαrοοι:ι om. Ικ 2 ό om.:roκ I λεtος κ Ι χαt οm.κ Ι προεχταλe:.tσας ro : !κnροτα
λe:.~σας .. GHF : tχπροτ~~ει.σι:ις Α 3 των βλεφάρων om.K I d:ναφtΗjναι. κ I Π&Πτtι.)κόσ~ν 
Α I το~ς - 4 δηλητηρι.ωv οm.κ Ι d:ντι.φάρμαχοv - δηλητηρί.ωv om.Io. 

s.cholia marginalia. 

2 εtς το μή d:vαβηνα~ τdς προεκταλεtσας των βλεφάρων τρtχας ο 3 Δντι.φάρμαχον 
τοί.ς πtνοuσι.ν λαγωδν θαλάσσι.ον ο. 

2 Diosk. ΙΙ 18. 

275 

41. Περι μαινCδοc. 

ΜαινCδεc tχ..e-όδιά εtσι &αλάττια. τούτων αt κεφαλαL καuδεtσαι. 

και τεφρωθεtσαι και σύν στέατι άρκεCφ καταχριόμεναι άλωπεκCαc 

tωνται. μόναι δt τοός; κuνοδfικτοuς;;και τοός; σκορπιοπλήκτοuc ώφε-

5 λοΟσιν. tστησι δt και νομάς;. δλη δt ή μαινLς; καuδεtσα και έπι

χpισδεtσα μuρμηκCας; και άκροχορδόναc και nλouc αtpει. ό δέ ~ω

μόc αότων και αι σάρκεc έσδιόμεναι εόστομαχCαν παρέχοuσι, καt 

κωλικούc και στροφοuμένοuς; tωνται. 

ΜαινCδος; κεφαλή καεtσα τάς; έν δακτuλCφ τετuπωμέναc ~αyάδαc 

10 άποκαδCστησι καταπλασθεtσα. ·τό δt yάροc αότ~c, τάc έν τφ στόμα

τι σηπεδόναc διακλutόμενον θεραπεύει παραδόeωc. 

Ι Ο D Ν Κ L 

1 περt tχθbοι:ι λεγομένης μα~νtδα κεφάλαιον ρμ' ο ; λεtnει. GHF I μαι.vtδος scri
psi : σμαρtδος L I περt μαι.νtδος om.IODNΚ 2-8 μαι.vtδες - ι~νται. om.IO 2 σμα
ρtδες L Ι tχθ&ε.ς tστt L : om.DN Ι θαλάττι.οι. L : θαλάττι.αt εtσι. DN I χαuθεtσαι. 
χαt om.K 3 tχτεφpωθεί.σαι. Κ/ προς d.λωπεχtαν ποι.οuσι. μετΟ. στέαΈΟς d.pxεtou L 
χρι.όμενα~ DN Ι d.λ.ωπεχtαv t.ωσι. κ : om.L 4 μοvομε~ DNL Ι δ& αύται. Κ I τοtς 
κι:ινοδ~κτοι.ς (χι:ιvοδήχται.ς L) ΚL Ι Φφελοuσι. CΦφελεt DN) χαt DNL Ι τοtς σκορπι.
οπλήχτο~ς ΚL 5 tστωσ~ κ Ι σμαρtς ΚL Ι χαεί.σn κ Ι dκροχοvδόvας L Β στροuμ6-
vοuς tίiτα ι. L 9- ι 1 μα~ v tδος - napa.δόEJ,oς om. DNΚL. 

Scholia marginalia. 

9 εtς τΟ.ς tν δαχτι:ιλ~ pαyάδας ο. ιο εtς τdς !ν στόματι. σηπεδ6νας ο. 

9-11 Diosk. ΙΙ 29. 
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42. <Περι μελανούρου>. 

Μελάνουροc tχδύ~. έσδι.όμενοc 6πτό~ 6Ευδορκlαν παρέχει. ό δέ 
Cωuό~ αότοΟ πι.νόuενος; κωλι.κοό~ στροφουμένοu~ ιaται.. 

z 

43. <Περι μuακlων>. 

Μuάκι.α όστρακώδn εtσι.. τούτων τό άπόCεuα ποδέν γαστέρα uαλάσσει.. 
τά δέ δστρακα αότων καυδέντα και λειωδέντα και ώς; fηρlον έπι.πασσό
uενα νομάς; και σηπεδόνας; στέλλοuσι. και ~λκη παλαιά δεραπεύοuσι.σύν 

5 uέλι.τι. δ~ κατ:αχρι.όuενα παχέα βλέφαρα στέλλουσι., και λευκώματα καδ
αlροuσι.. δεί δέ πλύνει.ν τήv τέφρα uδaτι. yλuκεt καδάπερ και τό ψι.
utδι.ον. 

D Ν Κ L 

2 μ6κLα κ Ι.εtσtν όστρα~δη t I εtσt ~ θαλάττLα κ 3 καέvτα κ I tπι.πασσόμενον 
DN 4 σu~ελλ~υσι. DN 5 κατα~έλλει. DN : στέλλει L 6 καθαtρει. DNL Ι την τέφρα 
om.KL I τφ τε l?Q~·n L I yλuκει. : λι.μναLιe Κ Ι καΙ. om.L Ι καθάπερ - ψι.μtθ ι.ον om.DN. 

Scholia marginalia. 

5 Diosk. ΙΙ 5~5. 
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44. Περι νάρκnc. 

Νάρκη tχδύς; έστι. δαλάσσιοc, δν οι πολλοί φασι. uάρyαv. άδτη τotc 

κεφσ.λαλyοΟσιν fτι. cωσα προστεδεtσα έπι χpοvlων νοσnuάτων των περL 

κεφαλ~ς; πpαϋνει. τό σφοδρόν τοΟ άλyήuατοι:. έν έλαlφ δέ cωσα έψηδεt

σα !ως; οδ τακ~, και δι.ηθηθεtσα τά των άρθpιτι.κων άλyήματα παραμυ

δεtται χpι.ομένη. καuδεtσα δέ και τεφpωδείσα και ώς; fηploν έπι.πα

σδείσα τάς; έfεpχοuένας; ~δραc uyι.εtc άπερyάCεται.. τό δt στέαρ αό

τf\c έάν τι~ έν έpCφ έπιχplσαc έπι.δξ\ κατά τf\c fδpαc, τάc τf\ς; όστέ

pας; άναδpοuάc στέλλει..' έάν δέ καL yuνή έπι.χplσι;ι τό uόpιον αότf\ς; 

έκ τοΟ στέατος:, οό συyyενήσεται. άνήp uετ" αότf\c οόδέ συνοuσιάσει 

δλως;. 

Α G Η F Ι Ο D Ν Κ L Ζ 

1 στοι.χεtον ν' περί. AGHF Ι nερt tχθ6ου λεγομένου νάρκα κεφάλαιον ρμα' Ο I νάρ
κης scripsi : νάρκας AGHF I περί. νάρκης om.IDNΚL 2 θαλάττι.ος ΚL I νάρκη- μάρ
yαν om.AGHFIOZ I Βν - μάρyαν om.ΚL Ι αιh-η : νάρκη (νάρκα AGHFO) θαλασσtα (θαλάσ
σι.ος Ζ) AGHFIOZ I τοtς - 3 ζωσι:ι om.AGHFIOZ I προστι.θεμένη DNΚL I tπt - των om. 
DNL Ι nερt : κατa της DNL Ι προστεθεtσι:ι - 4 dλγήματος om.z I tnl. - κεφαλ~ς οm.κ 
κεφαλήν GHFIO Ι πραuνει. - dλyήματος : dνωδύνtαν παρέχει. (tρyά~εται. ΚL) DNΚL 4-6 
tν - χρι.ομένη om.AGHFIOZ 4 ζωσι:ι - 5 οό οm.κ I τακεtσα Κ I καί. δι.ηθτβεtσα om.K 
δι.ηθτβεtσα scripsi : δι.ηθεtσι:ι DNL Ι τό ~λαι.οv τa dpθρι.τι.κd L Ι το'ϋτο κατάχρι.ε 
dρθpι.τι.κοUς κ I τa τί.Ον οm.κ I τών om.L I dλγήματα οm.κ I καt πa.ραμυθήσει.ς κ 6 
χρι.όμενον L : οm.κ Ι !άν τ~ς κa.ύσυ αότήν z Ι δέ - τεφρωθεtσα om.z Ι καυθεtσυ -
7 dπερyά~ετα~ οm.κ : κat gδραν δέ tστρεφομένην (στρεφομένηv καt ΙΟ) προσntπτοu
σa.ν στέλλεL (θέλyε~ GHF) προστεθεtσa. παραδόξως AGHFIO Ι nάau z Ι ~δρας ~ν πα~
δ~ν ~στησι. z Ι byLεtς dπεργάζεταL om.z Ι tρyά~ετα~ L 7-11 τό δ& - δ~ς om.A 
GHFIOZ 8 !ν om.K I tπ~χptσu και tπι.θήσυ L : !πι.θήσu καt προοθ~ κ I tμπεοούσας 
dναδρομι:iς της bστ&ρας ΚL 9 συστέλλει. DN I ει ΚL Ι δέ τι.ς κ I καt οm.κ I yuνή 
dπό τούτου DN Ι a.tδotoν DNL Ι αbτης - 10 στέατος om.DN I σuyγtνεταL αbτϋ dνήρ 
οδδεtς κ Ι μετ' a.bτης om.K Ι οόΒ& : ~ L I οόδέ - 11 8~ς om.DN I Βλως om.L. 

Scholia marqina1ia. 

3 εtς τήν nε.ρt κεφαλ!J χρονί.ων dλyημάτων καt ~δρa.ν στρεφομένην καt προσntπτοu
σαν Ο. 

3 Diosk. ΙΙ 15. 



5 

278 

45. <Περι Ειφίου>. 

ΒιφCα~ tx&ύc έστι θαλάσσιο~, δμοι~ τ~ <t>ουλίδι, μικρότερο~ 
δέ και λεπτομερέστερο~. τούτου τό άποτηyανιCόμενον fλαιον σόν 

χυλφ σεύτλου καt μολυβδCνφ καταχριόμενον, κεφαλ~~ tχώραc καt πί

τυρα άποκα&αCρει. καt ~ χολ~ αότοΟ πρό~ άμβλuωπCαν μCyνυται. 

D Ν Κ L 

2 ξί.φεος L I τϋ om.DN 3 δt : τε L Ι dποτηyάν ι.σμ.σ. ΚL Ι lλα.ι.οv om.ΚL Ι σύν οιn. 
L 4 χυλοu σεUτλοv L I τε6τλου κ I μολuβδα.tvης ΚL 5 χολή δί DN I τοτς πρός 
DN I εδuωπtα.v D : ε~πtα.v Ν : βα.ραuπί.α.ν L I σκευα.~ομένοι.ς μι.γvυμένη σuντελε! 
DN. 

2 Kyr. IV 26. 

46. Πεpt Εύ&ου. 

aύ&oc έστιν tχ&ύ~, ~ν fνιοι CμαρCδα καλοΟσι. ταύτnc ταριχηρac 

~ κεφαλή καεtσα, fλκη στέλλει ύπερσαρκοΟντα, και νομάc tστησι, 

και ~λnυc και &ύμουc άναλCσκει.. σκορπιοπλnκτοιc δέ και κυνοπλή-

5 κτοιc ώμ~ άρμόtει, κα&άπερ και εtc πάντα ταριχευομένη. 

Α G Η F Ι Ο 

1 στοι.χεtον ξ' AGBF Ι περt ιχθ6ου λεγομένου ξ6θοu κεφάλα.ι.ον ρμβ# ο Ι περt ξ6-
θου om.I 2 τα.ρι.χε~ς ΙΟ : τα.ρι.χεtσης Α 4 κα.t ~λους ~ dνα.λtσκει. oιn.GHF Ι 
σκορπι.οδήκτοι.ς Ι I δ! : τε ΙΟ Ι κυvοδήκτοι.ς IOGHF 5 τα.ρι.χεuόμεvος Α : τα.ρι.χώς 
ΙΟ. 

Scholia marginalia. 

3 εtς ιλκη κα.t vομdς κα.t ~λους κα.t θυμούς ο 4 εtς σχορπι.οπλήκτους κα.t κuνοδή
κτοuς ο. 

2-6 Diosk. ΙΙ 28. 

s 
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47. <Περt δνων>. 

·ονοι ot όπό τάc όδρCαc συναγόμενοι Cωϋφι.ά εtσι πολύποδα δια
φοpnτι.κ~c και fηραντικ~c δντα δυνάμεωc. ταΟτα λειοόμενα και σύν 
οCνφ πινόμενα δυσουρCαν τε και Cκτερον tωνται. καt έπt συναyχικων 
διαχρCονται μετά μέλιτοc καt ώφελοΟσι.. πρόc ώταλyCαν δέ σόν ~οδC-
νφ &ερμαν&έντα fνσταcε. 

D Ν Κ L 

2 τα.!ς bδρί.α.ι.ς κ Ι φερόμενοι. κ : φυδμενοι. L Ι C!nε.p δ~α.φορητtκ% Κ 3. τε κα.\L 
εtσt κ : om.L 1 τα.Uτα. om.ΚL Ι λει.ούμε.vα. om.ΚL 4 ποθεvτα. κα.t Κ I ποθεv:α. ;:: v 
σνν L I κα.'ί. om.L I δυσοuρί.α.ν : δuσεντιφtα.ν κ I τε om.K I κα.; om.L I και. t I.. 

κ 1 (συvα.yχι.χο!ς Κ) δ& ΚL 5 μέλιτος δι.α.χρί.οντα.ι. (δι.α.χρι.ετα.ι. L) ΚL I και. 
~m~ρός om.K 1 ~ελοuσι. om.L Ι Φτ~λyί.α.ι.ς κ Ι δ& λεί.οu L I μετά pοδί.νου ΚL 6 
δι.α.θερμα.νθ6vτα. D : θερμοu κ I χρι.σα.ς lνοτα.~ε κ. 

Scholia marginalia. 

2 α.ι λεγόμενα.ι. κουβα.pί.δες κ. 

1-6 Diosk. ΙΙ 35. 

48. Περι δνου θαλασσίου. 

•ονοc &αλάσσιοc, δν τιvέc πολύπουν, ot δέ 6κτάπουν λέyουσι.ν. 
τοΟτον βαλών έν καιν~ χότ~ fτι cωντα ~κCεσον και τόν άπ• αuτοΟ 
ιχωpα δίδου πLεtν νεφριτικοtc, λιδουρικοtc, μετ· οtνου παλαιοΟ 

5 έν λοuτpψ, και tαθnσονται, και τόν λC&ον έcουpnσοuσι ψάμμου δCκnν 

λεπτότατον. {117) 

Α G Η F Ι Ο 

ι στο~χεtον ο· AGHF Ι περt tχθbou λεγομένου δνου χεφάλα.~οv ρμy# Ο I θα.λ~σσtο~ 
om ο 1 nερt - θα.λα.σσί.οu om.I 2 δνον θα.λάσσιον Α ~ τόv : τό GHF 4 ι~~ δι.
δο~ : ~χ Kuρα.vtδou GHF Ι νεφp~χοτς GHFIO 5 λοετpΦ AGHF I κα.t om.O I !fΡ:ιpησοu-
σ~ ο. 

Scholia marginalia. 

2 περt πολύποδος Ι I εις νεφρι.τι.κοuς κα.t λι.θουρyι.κοuς ο. 
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49. <ΠερL 6ρφώ>. 

Όρφώ~ tχ&ό~ tστι θαλάσσιο~, πdσι γνωστό~. τούτου τό αlua χριό

μενον Δλφού~ θεραπεύει. ή δέ χολή αότοσ χριομtνη λευκώματα taται. 

έσ&ιόμενο~ δέ ό tχ&ό~ εόπεψιαν και εόστομαχιαν παρtχει, και νεφρι-

5 κοό~ καL δυρουριαν tdται. ot δέ έν τ~ κεφαλ~ αότοο λl&οι περιαπτό
μενοι πdσαν κεφαλαλylαν t~νται. όμοιω~ και ot όφ&αλμοL αότοΟ κρα
τούμενοι καL φοpούμενοι πdσαν όφ&αλμιαν καL παptγχυσιν t~νται~. 

D Ν Κ L 

2 όρφvός L I θα.λ~σσι.ος om.ΚL I lίπα.σι. L Ι πίiσι. yναιστός om.DN 4 tσθ ι..6μενος : 
χρι.6μενος L I ΚCI.L om.ΚL I τε κa.t κ 5 δuσοuρι.ίλ)ντας κ I οι i ό DN I λtθος περι.
α.πτ6μεvος DN 6 tίiτα.ι. DN I όμοί.ως κa.t om.K I οι δ& κ I α.bτo'iS κρατο6μενοι. κa.t 
om.DNL 7 πίiσαν om.DNL I όφθαλμtaς DN Ι κα.t om.DN Ι ~κρως t/ί'Sντα.ι. κ. 

50. <Πεpt πηλαμόδο~>. 

Πηλαμύ~ tχ&ό~ έστι θαλάσσιος, ήτι~ καυ&εtσα σύν τ~ κε<pαλ~ καt 

λειω&εtσα και έπιτε&εtσα, νομάς tστησι καL σηπεδόνας tdται και 

έΕωχάδας στέλλει. τό δέ έΕ αότ~ς γινόμενον γάρο~ ώταλylαν tdται. 

D Ν Κ L 

2 θα.λάττι.ος DN I αbτης ταρι.χηρά ή κεφαλη κa.εbσtt κ Ι σUν - κεφαλϋ om.K 3 κa.t 
έπι.τεθεϊ:σn om.L I tπι.πaσθεtοα κ 4 κa.ί. έξρ)χάδaς· ·στέλλει om.DNL 1 γάρον Ν. 
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51. <Πεpt πνεύμονος>. 

Πνεύμων θαλάσσιος 6φόν έστιν dμο~pον τpεμού~ έοικώc Δπλοόμε

νον και συστελλόμενον. τοuτο λειώσαc και έπι&tμενο~ τotc ποδα

γρικοtc .τόν πόνον παύει. άλειψας δέ αότόν έν bάκει κα~ και ψό
fας έν ήλlφ &εάσει αότόν κατά τήν νύκτα φαlνοντα, ώσπερ λαμπάδα. 

D Ν Κ L 

2 θαλάσσιοv DN Ι τρεμο6σο tοι.~ς om.DNL 3 τoiSτov DNL I tπ ι.τεθ ε tς DN 
om.L Ι τοtς om.K 4 ποδα.λyι.κοtς D : ποδαyρο!ς Κ Ι ποδα.yρι.κοtς tπι.θεtς L Ι 
πα6ει.ς L Ι dλεtψα.ς : άnλώσας Κ 5 θεάσει. - κατά om.ΚL I φαtνει. την ΚL I ~ 
σφέτλι.ον (φα.τλtν L) (bέλι.νον Κ) ΚL Ι λαμπάδα om.ΚL. 

4 Diosk. ΙΙ 37. 

52. ΠερL πολύποδος. 

Πολύπους 6φόν έστι, τό λεγόμενον 6κταπόδιοv. οδτος 6ωμευ&εt~ 
καt βpω&εtς νεφρικούς καL δuσοuρι~ντας tdται. τό δέ έf αότοΟ μι!·· 

λαν γράφεται έν χάpτ~. 

D Ν W Κ S L 

ι πολύποδος scripsi : πολύπους π· WS Ι περί. πολύποδος om.DNΚL 2 ~ν om.WS I 
~ν - λεγόμενον om.DN Ι ~ν - όκτα.π6δι.ον om.L I ~ι. όκτάπους DN I όκταπ6δι.ν 
κ I ~ωμι.στός tσθι.6μενος DN 3 δuσουρtα.ν WSL I μελάνι. ws : μελάνι.ον L 4 εις 
χρείαν tστt τοu γράφει.ν DN I yράφεί. έν χα.ρτ~ L I tν χάρηι om.DN. 



282 

53. ΠερL πορφuρlδοc. 

Πορφόρα θαλασσlα ft και κογχύλη λεγομένη, κηρύκι.όν έστι. μ.ι.κρόν, 
ώστtερ όνύχι.ον. αδτη ύποθuμ.Lωμ.ένη άναδρομ.άc ύt:ττέραc παύει; καL Πνιγ
μ.ούc άποσοβεt. δ δt Cωμ.όc πινόμ.ενοc γαστέρα 'J.LQλάσσει. και ΚΘLλlαν 

5 προτρέπει. σάρκα δέ ώμ.fιν τ~c πορφύραc έΔν λειώσαc μ.ετΔ σμ.ύρνηc κα
ταθac εtc όδυνώμ.ενον τόπον, ήμ.Lκράνοu πόνον θεραπεόσει.c dκpωc. πε
ρι.απτομ.ένη δέ και σuνδεομένη πdσαν κεφαλαλγlαν ιaται.. 

D Ν W Κ S L 

1 περί τιορφuρtδος om.DNΚL 2 πορφuρtα ws Ι *ν !στι. θαλάσσι.οv WΚS Ι ή καt om. 
WΚS I καt κογχύλη om.L I tπονομαζομένη wκs Ι λεγομένη κόyχuλος L Ι κηpι.κtοu DN 
δέ !στι. κ I σμι.κpοτέρα DN 3 6Sonεp όvuχι,.οv om.DN Ι τοϋτο wκs : l:Sπεp L Ι θuμι.ώ
μεvον WΚS I bστέ!Χι'Ιν WΚSL I παιJει. om.WΚSL Ι nνι.yμ.ονιlς ws : nvι.ydς κ 4 dχρελε't w 
ΚSL Ι δέ τοiποο WΚS I γαστέρα. : κοι.λtαν κ Ι κοι.Ηαν οm.κ 5 κι.vεϊ:. ή δέ σdρξ 
α~ Φμη Κ I τΡΊς - Mv οm.κ I πορφορtας WS Ι λει.ώστις WS : λει.ωθεtσα κ 6 καt 
καταθήσuς (~πι.θήστις WS) WSL Ι εtς - τόπον om.DNΚL Ι εtς ήμι.κραvtαv ποι.εt κ 1 
ήμι.κρανtαν DWS I πόνοv om.DWΚS I πόνοv olov μέρος ποvεt L Ι ~χρως om.DN Ι πα6-
σει., ~ χαt κατ' ~λλο μέρος, ~ερ ή dλγηpων εtη DN 7 περι.απτόμενον ws I δέ το 
ζlί:Ιον <ή ποpφδρα Κ) wκs I πε.ρι.απτομένη - πff.σαν om.L Ι χαt - πaσαν om.wκs 1 δμοt
ως καt κεφαλαλytαv taται. περι.απτόμενοv καt σuνδεvvύμενον L. 

54. Περt πελωρlδων. 

Πελωρlδεc ε(σL θαλάσσια tχ8ύδLα. τούτων καt παγούρων ό Cωμ.δc 
κοι.λCαν μαλάσσει μ.ετ· otνou πLνόμενοc. 

Α G Η F Ι Ο 

1 στοι.χεtον π~ AGHF I περί tχθUωv λεγομένων πελωρtδι.α κεφάλαι.ον ρμδ~ ο I περί 
nελωρtδων om.I 3 πι.ν6μεvος om.IO. 

Scbolia marginalia. 

3 εις τό μαλάξαι. κοι.λtαν ο. 

5 
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55; ΠερL ΡαΦlδοc. 

"ΡωρLc (χ8ύc έστι θαλάττLΟC ft καλουμ.ένη βελονCc, (118) ~ν καL 

Cαργάνην ot ΠολλοL δνομdCουσι.ν, ~χοuσα στόμ.α μακρόν παρεοικώc σφυ
ραlνQ. ~αότnc τό στόμ.α <~ ~ 8uμι.ώμ.ενον δαlμ.οναc διώκει..τοn

το καέν και λειοτριβη8έν μετά tρCνου μύρου άλωπεκtαc τρι.χοφυεtν 

άναγκά.t:ει 1 ώc μέγα δώρον και Lα'J.,La •. 

Α G Η F Ι Ο D Ν W Κ S L Ζ 

ι στοι.χείον ρ~ AGHF 1 περl tχθ6οu ή λεγομένη pαφlς κεφάλαι.ον ρμε' ο I paφtδος 
ρ' ws 1 περt pαφtδος om.IDNΚLZ 2 !ατtν Lχθuς AGHFIO Ι_tχθuς om.L I tχθuς- κα
λοuμ.ίνη om.z 1 ή καt βελονtς καλοuμeνη tχθιJς tατι. θαλάσσιο~ DN I .. θαλaτ;ι.ος om. 
AGHFIO / λε.yομέvη κ Ι ot δδ βελονtδα, tχθ6ς tσrι. z I βελονι.ς tχθu~ θαλατ:ι.ος 
L 2-4 fιv - δι.ώκει. om.AGHFIO 2 "'ν - 3 όνομ.ά.ζοuσι.ν om.DNWSL I bπαρχ~ι. δε θa
λάσσι.ος lxouoα. ws I μι..κρόν στόμα lχων DN I lχει. το L : ~χων z I !c;ι.)(ως DNZ I 4 
lχοuσα - αρupatνv οm.κ ι σφuραtνυ : σφαι.ρtwe ws :, σφαι.ρι.φ L : σφαι.ρι.ον DN 
το&τοu ws Ι φοροf:ιμ.ενον : nερι.aπτόμενον κ I ~ : και. wκsz : om.L I θuμι.οUι;ενον 
z 1 dποδι.ώκει. L ; dπολαuνει. ws : dπελα6vει. ΚΖ 5 λει.ο;ρι.βεtων GHF I tνι..vou G 
HF I τοϋt-ο - 6 eaμa om.DNWΚSLZ I dναyκάζει.ν F I Φς - ι..αμα om.IO. 

56. Περt ~lνnc. 

•ptνα tχ8ύc έστι θαλdσσι.οc. ταότηc τδ δέρμ.α καυθέν και λει.ωθέν 

και έπιχρLσθέν φόμ.ατα ιaταL και τάc έκ ~ι.νων αLμ.ορραγίαc CστησL. 

D Ν W Κ S L 

1 ptvης scripsi : pι.νος ws Ι nεpt ptvaς om.DNΚL 2 ptνη DN I !στt tχθΟς DN I 
θαλάττι.ος ws Ι καίν ΚL 3 τιlς : ~ DN I αtμορραγtαν DN. 
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57. Περt σκορπlου. 

Εκορπlοc tχθύς; έστ~ δαλάσσ~οs, πdσ~ yνωστόs. τοΟτον πνιeαs έν 

οCνφ'δόs σπλnνικφ·πιεtν, καt tαθήσετα~. έάν δέ yυναικL δώσ~c π~

εtν, αtμορραyήσε~ παραχρ~μα. στ~σαι δέ θtλων τήν αtμορραylαν,τόν 

5 σκορπlον έψήσαs δός; φαyείν, και tαθήσεται. 

Εκορπlου πλnyήν taται τρlyλα άνασχισ&είσα καt έπιτεθεtσα, ~ 

οδρφ άνθρωπlνφ tπαντλήσας; καt μολόβδφ έπ~θήσας;. 

D Ν W Κ S L Ζ 

1 περt σκορπtοu σ' ws : om.DNΚL 2 σκορπtοv z Ι !στtν tχθύς L : am.z Ι θαλάσ-
σι.οv z I πaσι. yvωστός om.WΚSLZ I τotsτov om.Z I dποπνtξσ.ς DN 3 δί.δοu τον οί
νον κ I δός πι.ε'i:ν (τον oίvov Ζ) WSLZ I σπλην~Wl)ν κ I ιaται. DNL : &χρως U:Sνται. 
z I ει κ : om.DN I δ& : και DN I yuνα!κα z I yuναι.κt δ& αιμορραyο6~ !άν ~ 
DN I δψς ws : δώης L I τόϋτοv πι.εtν κ 4 αιμορραγήσει. om.DN I παραχρ~ tάσε~ 
DN I εί δέ θέλΌς στ-?Ίσα.ι. L I τον om.wκs I σι:f}σαι. - 5 tαθήσεται. : καt όπτόν δέ 
τΟν σκορπί.ον εt δώσυς φαyε'ί:ν 1 σt"ήσει.ς τήv αtμορραyί.αν DN Ι όπτήσας LZ I δός 
αότ'Q Κ I στήσεται. LZ 6-7 σκορπtοu - tπι.θήσας in ιng.K : om.DNWSI.Z. 

58. ΠερL σάλπης;. 

Εάλπη tχθός; tστι θαλάσσιος; έδώδ~μος;. τοότου ot tν τ~ κεφαλ~ 
λlθοι περιαπτόμενοι fντασι.ν μεylστnν ποιοΟσι.ν, ό μέν δεΕιόs πε

"' pL τόν δεΕιόν ΦΡχ~ν, ό δέ εόώνυμοs περt τόν εόώνυμον. τό δέ στt-

5 αρ αύτοϋ λει.οίfβ.ενον σίιν μtλιτι. και χρι.όμενον περι τό αtδοtον, 

ήδονι.κόν tστι. κά.λλι.στον tν συνουσlαι.ς; πάνυ. 

Α G Η F Ι Ο D Ν L 

στοι.χεtον σ' AGHF Ι περt tχθ6οu λεyoμivou αάλπης κεφάλαι.ον ρμς' Ο Ι περί. 
αά.λπης om.IDNL 2 σιiλπη scripsi : αάλπης AGHFL : αάλπ ι.yξ DN Ι tχθuς - το6-
τοu om.AGBFIO Ι toτt tχθuς L Ι tν - κεφαλtJ om.L 3 λtθοι. τοu κρανίου L Ι πε
ρι.απτόμενοι. : φορο6μεvοι. ό μέν δεξι.ος AGBFIO Ι μεγtστην om.DNL Ι ποι.εt AGBF 
ΙΟ I 6 μέν om.L Ι nεrt om.L Ι δ μ&ν - 4 δρχι.ν om.AGHFIO Ι ~ δεξ~ L I δρχι.ν 
om.L I ό δ& om.L I nερt om.AGHFIOL I ~ εαιιvuμφ L : τΟ tναντtοv AGHF : ~ 
tναντtφ ο : τοδvαvτtοv Ι 5 αότοu om.AGHIO I λει.ούμεvοv - και om.AGHFIO I 
περί om.AGHFIODL Ι ~ αtδοί.φ L : om.AGHFIOD 6 ήδονάς μεytοτας παρέχει. Cπο
εt L) DNL Ι toτt - πάνυ om.DNL Ι tν σuνοuσί.αι.ς om.IO. 

Scholia marginalia. 

2 εtς lντασι.ν ο 3 εtς το είναι. dνέτατον ήδονικόν ο. 2 Kyr. Ι 18,63. 
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59. ΠερL συναyρlδοs. 

Ευναyριc tχθύc έστι. θαλάσσιος;, πaσι yνωότόc. τοότοu οι 6δ~ντεc 

παι.σιν 6δοντοφυο0σι. περι.απτόμενοι. ό.νοδόνωs φύονται. και πaσαν 6δον

ταλyCαν περι.απτόμενοι. tωνται.. ή δέ χολή αότοΟ μετά ΔμυyδαλCνοu t-
5 λαlου ~ καρυίνου έπι.χρι.ομtνη ταίc yνάθοι.ς; 6δόντων πόνουs ιaται.. 

(119) 

D Ν W Κ S L 

1 σuναyρtδος scripsi : σuνάyνου ws Ι περt σuvαyρtδος om.DNΚL 2 ούναyρος L : 
σύvαyνος WΚS I θαλάττι.ος WS : om.DNL I πίlσι. yvωοτΟς om.WΚSL 3 παι.σtv όδοvτο
φοοuσι. om.DNL I dνοδ6vως - καt om.DN I φοονται. οι των παtδωv όδ6ντες L 4 όδοv
ταλyί.αν : ~αλytαv L Ι περι.απτ6μεvο~ om.DNL Ι χολή δΑ wκs Ι αδτοu om.wκs Ι dμu
yδαλελαtοu ws 5 καputνou : κορtνη DN Ι χρι.σθεtσα L Ι ταtς γνάθοι.ς om.L Ι tλαt
ou - όδ6ντων om.WΚS Ι π6νον L : ~λy(αν WΚS Ι θεραπεύει. wκs. 

60. <ΠερL σnπlαc>. 

Εηπίαs δστρακον τραχεtα βλtφαρα σμήχει., και τpίχας; λεπτύνει. 

τάς; τοΟ σώματος;, ώς; και ή κίσηρι.ς;. λάμβανε δέ αότό ειc τούς; αt

yι.αλοόc· και λευκώματα καδαlpει. συχνωc ώc Εnρίον tπ~πασσόμενον. 

z 

3 λάμβανε scripsi λαμβάνει z. 

2 Diosk. ΙΙ 21. 13. 
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61. Περί σαρyοΟ <καt στελλCνων>. 

Eαpyόc: tχδόt έστι θαλάσσιοc πdσL yνωστόc. τοότοu ot όδόντεt φο
ροό~ενοL πdσαν όδονταλyCαν άποστρέφοuσLν. ή δέ χολή αότοΟ χρι.ο~ένn 

τotc ~otc των yuναLκών γάλα πολύ φέρει. ό~ίωt καt αt στελλtνεc 

5 έσδLό~εναι γάλα yuναιΕL φέροuσL. και ό Cω~όt των στ~λλίνων ΠLνό~ε

νοc τό αότό ποιεt. σαπεtσαι δέ αι στελλtνεc και ~ετά κεδρίαc έπι

χρισθεtσαι τάc προεκσπασδείσαc τρίχαc, οόκ έώσι ταόταc αδθιc άνα

φuf1ναL. 

D Ν W Κ S L 

1 περt οαρyοϋ om.DNXL Ι 1<al στελλί.νων = τελλtνωv e.g. addidi 2 οα~ρός L : 
ταυρός DN I σαρyοϋ τοϋ tχθ6ος κ Ι tστtv tχθϋς L Ι θαλάττι.ος Ν Ι tχθυς - το6-
τοο om.WJCS I πίϊσι. yνωστός om.L I οι - 3 dποστρέφουσι.ν om.DNL I φορο6μ.εvοι. ; 
nερι.απτ6μενοι. κ Ι δέ om.DNL Ι αδτοϋ om.DNL 4 τοtς - των om.WΚS Ι μaσθοi:ς L 
yuvαι.>ιών μaσθοi:ς WΚS Ι ποι.εt φέρει.ν κ ; tπάyει. DN Ι όμοί.ως : τΟ αbτό nοι.οϋ
σι. κ 5 tσθι.6μεναι. ~ι.στα.t κa.t χαθ' αbτάς κ I γάλα πολύ L Ι ~ς δi L Ι 
σελί.νων D I γάλα - 6 ποι.εt οm.κ Ι μετά κεδραtας (κεδρtας L) δί σαπεtσαι. DNL 
δ& om.DNL I αι σr:ελλί:vες om.D I σr:ελλtvCιι. ws I σδν χεδρίct κ : om.DNL 7 τάς 
om.ws I τάς - τρtχας om.DNL Ι προεκτμϊβεtσας τρtχας .fιτοι. tκσπασθεtσας κ Ι 
τα6τσ.ς a.OO ι.ς om.DNL 8 φ~ναι. τρtχα.ς DNL. 

5 Diosk. ΙΙ 6. 

287 

62. Περt τρ(yλαc. 

ΤρCyλα tχδόt έστι. δαλάσσιοc. ταότnc τό ~παρ λεtον καταπλασσό

~ενον εtc δ~y~τα τpuyόνων δαλασσίωv και δρακόντων και σκορπίων 

και ~upαCvnt πλnyάc δ.κpωc taται. ή δέ τέφρα αότf1cσύν ~έλιτι έ-

5 πι.τεδεtσα άκάνδαc καt σκόλοπαc αtρει.. πνιyεtσα δέ έv οCνφ, τοΟ 

οCνου πινο~ένοu δυστοκοόσαc βοnδεt. ό δέ tω~όt αότf1c πινόμενοc, 

ό~οίωc και αότή έσδιομένn τotc δnλnτήpιον πεπωκόσι βοnδεt. 

TpCyλαc δέ εC τιc τό yένειον κείp~ fτι Cώont αότf1c, αότήν δέ 

6ώσαν άπολό~ έν τa θαλάσ~ άπελδεϊν και δώ~ έν ποτφ yuναικι, 

ο έρωτικήν έπάyει ~εyCστnν σu~πάδειαν και φιλCαν. φοροόμενοv δέ έ

πιτυχίαν παρέχει πpόc παν πρδ.y~. εt δέ τιc τούc όφδαλμούc αότf1t 

λειώσαc χρC~ τι.νόc όφδαλμοόc, ά~βλυωπήσει παpαχρf1~α. λόσιc δέ 

τοότοu: ή χολή τοΟ tχδόοc σύν ~έλιτι χpιομένn όευωπίαν παρέχει. 

Α G Η F Ι Ο D Ν W Κ S L 

1 σr:οι.χεtον τ' AGHF Ι περt tχθ6οu λεyομένοu τρtyλα κεφάλαιον ρμζ' ο Ι τρtyλα.ς 
τ' ws I περt τρtyλας om.IDNΚL 2-7 τρtyλα. - βοηθεί: om.AGHFIO 2-4 ταύτης - ια
ται. om.WJCS 2 θα.λάττι.ος DNWΚS I tπι.πλασο6μενον L 3 θαλαττtων L 4 σμυρvtδος 
nλτrvflς L I tωνται. L I ή δ& - αlrcftς : a.Βτη κα.υθεi:rο (κα.εtσα. Κ) WΚS Ι κa.t σδν κ 
5 καt tπι.τεθεtσα WS Ι dκάνθαv tκρ6σε~ L I dκάvθα.ς - αtρει. : ~νθρακας tκp~~ot 
και τελεί.ως θεραπεύει. ( taται. Κ) wκs I θεραπεύει. L I πνι.τεtσα - 6 βοrβε'L om.DN 
L I χαι τΟν οίνον ει ΠL'(! yuvή δuσrοκοϋσα μεγάλως βο'Ι"βεt αόήι κ I κa.t ό DN I 
ζωμός δi DN 7 όμοί.ως - tσθ ι.ομ&vη om.w.κs I αbτή om.L Ι tσθ ι.6μεvος L Ι τοtς : 
το\:ις bπό DNL Ι δηληττpί.ωv DN Ι πι.οϋσι. κ : πεποvθίJΠας DNL Ι taται. DNL 8-11 
τρtyλα.ς - πρ(iyμα om.WI<S Β τρίyλης Ι : τρtyλη DN : τρtyλα L Ι δέ om.AGHFIO Ι 
τtς l;ώου ~τL DN Ι κεtρας DN : μερι. GHF Ι ~τι. - αότfις om.DN Ι αδτf)ς om.I 9 τα.6-
την μ& ν a.OO ι.ς dπολ6σει. DN Ι dπολ6σει. Φσαv L Ι dnoλύtJ Α Ι dπελθεtν κα.ί. om.DN 
τό δέ yέvει.οv δώσcι DN I δώ'(! AGBO : δοtη Ι 10 συμπάθει.αv tπά.yει. L Ι μεyίσr:ηv 
om.IOL I tμπάθει.αν GB I tρωτι.κήν - φι.λίαv : πρός φtλτρον ~αυτοϋ τα6την δι.εyε
ρεt DN I dκρως ποι.εt φοpουμένη L 11 πρός : tν Ι : εις DN Ι nαvτt πράγματι. Ι 
ει ; δστι.ς L I τtς om.L I τι.vά wκs : om.DN I όφθαλμοuς om.WΚS 12 dμβλuωποϋv
τας DN I nα.ραχ~ dπα.λλάξει.ς αΟΟι.ς τοϋτον τοϋ πάθους κ Ι ή λ6σι.ς Α Ι λύσει. 
<τήv dμβλuωπtαν mt DN) DNL Ι λ6σι.ς - 13 το6του οm.κ Ι δ& το6του om.DN Ι του
τον ή δt L Ι tάν τήν χολήν w.κs Ι τοϋ tχθ6ος : δ& αότοϋ DN Ι χρtους <κa.t Κ) w 
ΚS I παρέχει. (παρ&ξει. Α) εισέτι. AGBF I παρ&ξει.ς. ταύτης τό (δί W) ηπαρ λεtον 
tπ ι.πλα.σσόμενον ε ι ς δήγματα τρυyόνων θαλασσί.ων χα t δρακ6vτωv ( δρακοvτί.ων Κ) 
κa.t σκορπί.ων κa.t σμυpνtδων πληyάς ~κρως tίϊτα.~ (ποι.εt Κ) ή δί τέφρα α~ς σδv 
μέλι.τι. tπι.τεθεtσα dκάνθας έκρtνει. (έξ&yει. Κ) mt σκόλοπας (θεραπεύει. om.K). 
τρtyλης δέ εt τι.ς τό yένει.ον κεtρ'(! ~τι. ί;ώσης α~ς. αότήν δέ ~σαν dπολ6σει. 
tν τfι θαλάσσο κα.ί. <δώου tν Π~ yuναι.κt φίλτρον tπάyει. om.S) ι εις Κ) ~κρως. 
φοpο~ενον δ& tπι.τuχtαν παρέχει. wκs. 

Scholia marginalia. 
9 εις tρωτι.κήν σuμπάθει.αν και φι.λtαν ο 10 εις tnι.τυχtαν ο 11 d~ι.χΟν ο 12 
λύσι.ς αδτοϋ ο. 

3 Diosk. ΙΙ 22. 
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63. ΠερL τρ~χαίου. 

Τριχαtο~ ιχδύ~ έστι δαλάσσιο~. τούτου ~ κεφαλή καυδεtσα και 
σύν μέλιτι χρισδεtσα τά πλαδαρά των έλκων ιaται, και άλωπεκια, 
δασύνει. σύν έλαίφ δέ τακεtσα και διηδηδεtσα καt μ~yεtσα μετά 
λαδάνου και άδιάντου τάς; pεούσα~ τρίχαc τ~c κεφαλ"ς; tστησ~ν. 

D Ν W Κ S L 

1 nερ~ τρ~χα(ου om.DNΚL 2 τριχLας Κ I θαλάττιος κ Ι καεtοα κ 3 nλαδapd • 
μαδαρα D~L 4 δL~ισθεtοα WS I μετd om.DNL 5 λαδάν~ (τε DN)DNL Ι dδLάv~fl 
DNL I τριχας dπο L Ι ~ om.L. -γ 

64. ΠερL τρυγόνοc. 

Τρυγόνοc δαλασσιαc τό κέντρον ειc δένδρον πηγνύμενον ΕηραCνει 
αύτό. εt δέ ειc οικοδομουμένην οtκίαν ~ εtc πλοίον καταπnΕ~ τιc 
αύτό, άστοχnσει και ού τελεσδήσεται. ει δέ εtc οtκον ~ ειc πλοί
ον κεtτα~, άστοχίαν δηλοt. fστ~ γάρ κατά πάντα αCτ~ον βλάβηc με
γά.ληc. 

Α G Η F Ι Ο Ζ 

~G::i~ ;χθ~u λεyομένοu τρ~νος _:;εφάλaΙ.ον ρμ.η' Ο 2 θaλασσtας om.IO 1 τό om. 
δ' δ 6κε~τρον όδονταλyοuντας tατα~.. !dv δέ z 1 πήξυς αότΟ ξηραvθήσετaΙ. τΟ 
τι~ν ρο. μοι.;::ς καt Ζ 3 ει δέ om.z Ι οtκοδομοuμένηv om.z 1 οίκον κat z 1 κατα-
~ξΌ 4.nλo;ov o~.AGHFZ 5 κε!τα~.- γdp om.z Ι κατd: εις Ι Ι βλάβης καt ~-

μιας έοτιν, ~ς ou nεnληyμένοv tστtv z Ι μεγάλης om.IOZ. η 

Scholia marginalia. 

2 εις το ξηράναι δένδρον καt dτελές μένειν ο. 

2 Diosk. ΙΙ 20. 
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65. Περt ίιδρου. 

*Υδροc δφιc έστι τά πολλά έν τotc ϋδασι διαιτώμενοc, καt νηχό

μενο~ (120) παρά λίμναιc, ύπερέχων τ~ στnδει τοQ ϋδατο~, πονηρόν 

Cφον, παρά Πέρσαιc και Σύροιc έσ&ιόμενον. οδτοc fχει λίθον έν τ~ 

κεφαλ~. έάν οδν τιc αύτόν άyρεύ~, οϋτωc ποιεt αύτόν, καt έμεt 

τόν τοιοΟτον λίθον. κρε~ αύτόν dνω κάτω και ύπο&υμι~ αύτ~ δάφνην, 

και έf;ορκlCει λέγων τοQτον τόν λόγον: "μά τόν σέ κτCσαντα δεόν, 

δν πολλάκιc άΕιω, προσκυνήσας; τ~ διττ~ σου y~, έάν μοι ~~ 

τόν λίθον, ού μ~ σέ άδικήσω, άλλά σέ άποπέμψω ειc τouc ιδίουc σου 

10 τόπους;". και έπάν έμέ~ τόν'·λί&ον, λαβών έν Ράκε~ όλοσηρικ~ φύλατ

τε. ει δέ μ~ ύπακού~ δοΟναι τόν λίθον, λαβών τμητήριον σχίσον 

τnν κορυφήν αύτοϋ καt εύρήσειc τόν λίθον ένεχθέντα έπt τftc κεφα

λftc, κα&ώ~ και πολλά των CΦων lτερα fχουσιν. τοϋ δέ λίθου τούτου 

~ δύναμιc πειράς;εται ούτως;: γέμισον ειc χαλκοϋν σκεϋοc ύδωρ και 

AGHFIODNWKSL 

στοιχεtον u' AGHF I nερt όφέου λεγομένου bδρός, κεφάλαιον ρμθ' ο I οδροu Υ' 
S I πε.ρt ~ρου om.IDNΚL 2 έστtν &φις AGHFIO I τd πολλd om.DNWΚSL I τοtς om. 
IWΚSL I δια~το6μ.ενος ο I κat σm.AGHFIO 3 παρd λtμ.να~ς νηχόμενος (~ναχόμενος 
GHF) AGHFIO I νηχόμενος ~ς τd πολλa DNL I bπερέχων - Βδατος om.WΚS I το στη
θος IODN I πονηρΟν ~ν om.DN 4 παρd tσθι.όμενον om.AGHFIODN I κat παρd L 
Πέρσας S I έσθιόμε.ν2ς WΚS Ι λtθοuς WS : om.L 5 κεφαλΌ κρεμ.άμ.ενον (λtθον φο
ροuμ.ενον L) DNL Ι ο6ν ~ δέ L Ι εΒρΌ αbτον τον δφι.ν L Ι ~yρεuσυ om.L Ι αbτον 
dypε60\) : έντύχΌ τ;e τοιοί':ιτtι> δφει. DN Ι οiΠως - κat om.AGHFIODNL I αbτον οm.κ 
έμε.Ί: - 6 λtθον : καt θέλει λαβε!ν τΟν λtθον DN : εbρtσκε~ τον λtθον ένε.χθέν
τα ( tναχθέντα GHF) dπο της κεφαλf)ς AGHFIO Ι κρεμαdμ.ένοu {κρεμαμένοu Ι) (κρεμ.ά
μ.ε.vον Ο) (κριμμένοu GHF) κat έξορκιζομ.ένοu τοu δφ~ς (&ψι.ος Α) (~να om.IO) τόν 
λtθον έξεμέσο Cdπε.με.! ΙΟ) bποθuμuωμ.ένης AGBFIO I αότοv - κάτω om.AGBFIODNL I 
δ.νω κάτω : κατa κεφαλην κ I f:ιnοθ uμι.άσας DN I atrrre om.DNWΚS I δάφνης AGHFIOL 
7 έξορκtσο tχπέμπε~ τον λtθον bnοθuμ~ένης L I δάφνην έξορκισάτω αότόν DN I 
tξορκtζει om.AGHFIODNL Ι έξορκtζει αtrroν κ Ι λ&γομεν AL : λεγομένη GHF : λε
γομένου ΙΟ I τοϋτον - λόγον : οi.Sτως <ο!Πω Α) AGHFIODNL I μd : μετd F I σε om. 
L θ ήξί.ωσας nροσκuνε!ν DN Ι τιροσκuντ')σαι. GHF Ι διχtJ AGHFWΚSL : διχήσει ΙΟ I 
yλώτη;ι DNL I δώτJ<; AGHFIOL : δώσος wκs 9 σε om.DNWΚSL I έχπέμ.ψω ( tνα nέμψω w 
S) (dnοστε~ Κ) σέ DNWΚSL I dβλαβ~ πρός τdς οtκε.tας διατρι.βdς DN I τd tδι.α WΚ 
SL Ι σου om.WΚS 10 τόπους om.IOWΚSL Ι έπει.δciν wκs Ι έμέΟ\) : tκnέμΨ\) σοι L Ι 
λtθοv φuλαξον αότόv WΚS Ι λαβών om.WΚS I λαβών φυλασσέτω D~ Ι βαλών εtς p~κος 
L I δλοσηpι.κΟν L : όλοσuρi:m AGHF I φ6λaσσe; L : om.DNWΚS 11-13 ει δ&- [χοu
σιν om.AGBFIO 11 nαρακοuσυ σου (σοι. L) WΚSL Ι δοuναι - λtθον σm.WΚSL Ι λα~ν: 
ι1yρε.uσιiτω (dyρε6ottς L) αbτόv και DNL I τμητηρί.ιe L I σχtσας DNL 12 καt om.DNL 
!nt : bπό L I tνεχθέντα - κεφαλ~ς am.WΚS 13 καθώς - lχοuσι.ν om.DNL I ιτερα 
πολλd ws Ι τοu δέ - 14 δuναμι.ς : κat ει θέλ~ς λαβε!ν nap 1 α~ς δυνάμ~ τοu 
τοι.οίπου λtθοu DN : ο~τινε.ς <ot Κ) κat tνε.ργοuσι φυσιχWς wκs Ι ό δ& τοι.οϋτος 
(το'U !Sδροι:ι Κ) λLθος <fιγοuν το'U Βδρα WS) bδερt.lαντας <κat bδρωπικοuς WS) c!κρως 
θεραπεύει.. καt ει θέλτις nληροφορ~ηναι πεtρασον wκs I πειράζ&ται. ο\Sτως om.DN 
ο\Sτω AL I yεμ.tσας DN I εις om.DNWΚS I ~yγεtον χαλκο'Uν wκs I χαλκόν GHFO I 
σκεUσς : dπεΊ:ον Ι Ι iSδατος DN Ι κat om.L. 
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έπ~θε~ τόν λ~θον περιάπτων τφ άyyε~φ. σημε~ωσον οδν και εύρnσειc 

τό δδωρ καθ' tκάστην ήμέραν μειοόμενον κοτόλαc δύο, ~youν etστην 

~να. 

Έyώ οδν ποτε όδεριώΟQ yuναικι περι~ψα τόν λ~θον και άλuπότα

τα περιεyενόμην τοΟ πάθοuc. παπύρφ yοΟν tκάστης: ήμέραc τήν κοιλ~

αν αότ~~ έμέτροuν, και παρά τtσσαραc δακτύλους: άεL τό μέτρον tκά

στης: ήμtρας: εδρισκον. και εtc τόν κατά φόσι.ν δγκον τ~ς: γαστρός; 

τήν yuναtκα ~στησα. εrτα άφει.λόμην τόν λι&ον. εt yάρ έπιμεGν1;1 πε

ριαφθεt~ ό λιθος:, καt τό ~μφυτον ύyρόν έ~αναλ~σκει, και fηρόν τόν 

φοροΟντα άπερyάCεται, καt βλάψεις: μdλλον fl ώφελήσεις:. άρμόδιος: 
yάρ έστιν πρός: μtτρον περιαπτόμενος:, οό μόνον ύδρωπικοt~, άλλά 

καt ποδών bεόματα καt δακρύων έπι.φοράς; και εtc ττdν μέλος:. 6ευμα

τι~ομένουc δt πόδα~ fl κεφαλήν τφ τ~ς: άντιπα&ειαc λόyφ τ~ς: φύσεως: 
θεραπεύει.. 

Τοιαότην φύσιν τε καt ένέρyειαν οδτοc ό λ~θος; κέκτηται τοΟ 

ϋδρου διl)εωc τοΟ λεγομένου. 

15 θές IOL : θεtς DN : κρέμασον εtς αότόν (αότό Κ) wκs Ι περίαψον L : om.DN 
(περt DN) τό d:yyεtov (κa.t L) DNL Ι σrμεί.ωσu.ι. IOL Ι σrμει.οbτω κa.θ' ίχάοτηv ή 
τοu Uδατος tπι.φάνει.α DN I oOv om.IODNL I περι.άπτωv - 16 Βδωρ om.wκs I και 
καθ' WΚS Ι ίκάστης ήμέρας AGBFIOL Ι ήμέραv δοκι.μά~v εbρήσει.ς φupouv ws I ή
μέραν nει.ρά.ζωv εΒρει. τις tλαττοUμ.εvον κ Ι μει.οbμενον om.AGBFIOWΚSL Ι παρά 
<περt L) κοτύλας AGBFIOL I κοτ6λας - fιyow oιn.S I fιτοι. DΝΚ : 8 tστι. AGBFIOL 
(ό Α) ξέστης AGBFIOL 17 tvα om.AGBFIOL 18 tyώ yε {δt WS) (γάρ Κ) DNWΚS I 
youv L : om.wκs I o&v τον (τοι.οϋτον om.L) λίθον DNWΚS I ποτέ bδερι.ώσο : πολu
δρι.ώδη GBF I yuναι.κt bδερι.ώσο DN Ι yuναι.ξtν bδερι.ώσu.ι.ς L Ι bδερι.όντι. κ I yυ
vαι.κt om.DNWΚSL I τόν λtθον om.DNWΚSL I και om.W I dπόλuπότατα GBF 19 tyεvό
μην L I τό πάπuροv L Ι παπuι:χe youv : τήν yάρ ζώνην DN : πει.pd.ζων γάρ wκs Ι 
καθ' tχάστης κs Ι καθ' tκάστηv ήμέραν DNW Ι τήν κοι.λtαν οιn.ο I τήν - 20 παρά 
om.WΚS I τήv - α~ om.DNL Ι εΒρι.σκον dεt παρά DN Ι παρά om.IO I παρά δακτύ
λων τεοοnρων AGBF I τέσσu.ρι.ς ο I dεt om.WΚS I καt - μέτρον om.F I εtς τό μέ
σον ΙΟ I dεt - 21 καt om.DN I ίχάστης ήμέρας om.WΚS I ιως εtς DN : om.WΚS I 
τον : τό AGBFIO : om.WΚSL I φuσι.ν : φuyήν L I φ6σι.ν τόv bδερ~ντα wκs I δyκοv 
- 22 yυναtκα om.AGBFIOWΚSL Ι κατέστησα DN Ι εtτα : καt AGBFIOL : om.WΚS I 
dφελόμην AGBFIQ : dφελόμενος wκs I τόv λtθον om.AGBFIODNL I tπ ι.μέντι ΑΙ : ιπ.ι 
μ~α L : tπέκει.να τοu μέτρου wκs 23 περι.απτόμεvος DN : περι.άΨ'tJς τι.vt wκs I 
ό - καt oιn.WΚS I bypόν : θερμόν DWS I dvημάξει:, καt tξαναλήξει. WΚS Ι !.ξαvαλά.
σει. D : !.ξαναλώσας Ν 24 φοροϋντα ξηρόν κ Ι dπερyά.σεται. DN : dπ&ρyάσηται. WΚS 
καt - Φφελήσει.ς om.AGBFIODNL Ι Φφελήσει.ς καt ws Ι Δρμόδι.ον L : Δρμοδtως ΙΟ I 
Δρ~δι.ος - 25 περι.απτόμεvος om.ws Ι γάρ tσiι.v : δέ ytνεται. DN Ι Δρμόδι.ος - b
δρωπι.κοtς om.K Ι περι.απτόμενος : tπαyόμενος DN : !παyόμεvοv L I bδρωπι.κοtς 
καt bδερ~ι.ν Δρμόδι.ος 6 λtθος ws 26 εtς πο~v κ Ι ποδαypοtς (ποδαyρι.κοtς L) 
~εuματι.ζομένοι.ς DNL Ι καταφοράς κ Ι εtς πaν : τούς καθοτι.οUν ws : καθόλοu τό 
ότι.οUν AGBFIO Ι μέρος Ι : om.WΚS Ι pεUμα κ 26-30 καt δακρ~v - λεγομένου om. 
DNL 27 δε om.IOWΚS I όφθα.λμοuς (όφθαλμών Κ} και πόδας (ποδ&)ν Κ) wκs I {1: καt 
wκs I κεφαλη ΑΙΟ I κεφαλάς (κεφαλ"Ι']ς Κ) taται. wκs I dντεuπαθεtας GBF I τre - 30 
λεγομένου om.WΚS I Βδρου : αbτοϋ GHF I bδρόφΕ.b.lς IQ I τοu om.IO. 
Scholia marginalia. 
4 εtς bδρωπι.κοuς καt pεuμ.ατι.ζομένοuς πόδας καt δά.κρuv έχόvτωv tπι.φοράς !στι. 
τοϋτο μέyι.οτον ο. 
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66. Περι φά.ypου. 

Φάyροc ιχθύς: έστ~ θαλάσσιος: κάλλ~στος:. τούτου τό έν τ~ κε<~~ 
6στοϋν fl ό λι&οc φοροόμενοc τάc καταποθε~σαc άκάνθαc άνάyε~. ή δ~ 
χολή αότοΟ όφθαλμοtc έπ~χp~σθεtσα 6Ευωπιαν παρtχει. ot δt 6δόντεc 

φοροόμενοι. 6δονταλy~αν ιωντα~. 

D Ν W Κ S L Ζ 

1 φά.yροu φ' ws 1 περt φά.yροu om.DNI<LZ 2 γάyρος z Ι θαλάσσιος om.DNZ I κάλλιστος 
om.L ι τό 

1 
ό DN 3 όοτέον WSL : om.DN Ι όοτοuν περι.αφθεv z I f1 ό ~: frroι..L : om. 

DNZ 1 λtθος φοpούμενος om.z Ι φορο(',μ.εvα ~ I dvαyχάκαvθ~ς D I t~r:_; Ζ · ~:· 0 b~ 
όφθαλμοtς tπι.χρι.σθεtοα om.Z I όδόvτες : λι.θοι. DNWSLZ I λι.θοι. οι ~ν "\! κεφα.u ε • 
ρι.σκόμενοι. DNL 1 λtθοι. της κεφαλtης αότοu z 5 φοροUμενοι. om.DNZ I όδονταλyι.αν και. 
όδοντοφutαv z. 
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67. Περι φώκnι;:. 

Φώκn CQόν έστ~ θαλάσσιον τετράπουν. ταύτης; τό δέρμα κdν έν οC

κφ κdν έν πλοιφ άπόκειται ~ φορ"ται, οόκ έπελεύσεται εtc τόν φο

ροΟντα πάν κακόν· άποστρέφει yάρ κεραυνούς:, και πρηστ"ραι;: και χά-

5 λαtαν και κινδύνους: και πνεύματα και βασκανCαν, δαCμοναι;:, λnστάι;: 

και νυκτερινά σuναντήματα, δnρια και έρπετά και φαντάσματα. δεt 

δέ σύν αύτφ και λC&ον κοράλιον δαλάσσιον περιάπτειν. 

Κασσύματα δέ ό φορών έκ τοΟ δέρματος; ποδαyρόι;: ών, tα&ήσεται.ό 

δέ uyιήι;: ποτέ ού ποδαλyεt. εt δέ τις; περιδή~ τό κατάρτιον τοϋ 

10 πλοCου, κεραυνούς; <άποτρέπει>, ούδέ ναυαγήσει ποτέ. κεφαλήν δέ 

φώκnι;: έάν x~c μέσον άμπελCου, πάντοτε δ καρπός; αύτοΟ πολύς; f
σται σφόδρα. 

Α G Η F Ι Ο Ζ 

1 στο~χεtον φ' AGHF I nεpt ~υ θαλασσί.οu λεγομένου φώκης κεφάλα~ον ρν• ο I 
περt φώκης om.IZ 2 φώκη - τετράnοuv om.AGBFIO Ι φώκης πuτί.αv !άv τ~ς nερι.ά
fητα~ ν ι.κήσει. (ν ι~ GHF) nάvτας δ.ντιδί.κους !v <ήι οφ.ΙΟ) δt.καστηp~. lστι.ν 
γocv (j~P ΙΟ) νι.κητι.κον (νι.κητοv G) (καt om.IO) δραοτι.κΟν. αt δέ τρί.χες αt πε
ρt τάς ptνας φορο6μεvαι. !ν <σUν ΙΟ) τΌ καρδt~ !πι.τεuκτι.κΟν <tnι.τάττει. δέ GHF) 
εtσt καt χαpι.τήσι.ον (χαρι.στήριον GHF) μέγιστον. το δέ δέρμα α~ς AGHFIO I 
κb.ν : εtτε z : καt AGHF 3 δ.πόκει..ται. φορ1Ίτα.ι. om.Z Ι οόκ : οό μή ΙΟ : ο6δέν 
Α Ι εtσελεuσεται. z Ι εtς : tπt GBF : om.IO Ι τΟν φοροuvτα om.IOZ 4 α~ παν 
ΙΟΖ Ι πίiv om.AGBF Ι κερι.ανοuς GBF Ι καt πρηστfιρας - 5 χάλαζ;cιν καt om.AGBFIO 
καt nνε6ματcι καt om.AGHFIO Ι βασκανί.cιν om.z I ληστάς - 6 σuναντήμα.τα om.z I 
θηρί.cι - φcιντάσματcι om.AGBFIO I δεt : εt GHF 7 α~ ~χει. ν ( lχεις HF) AGHFIO 
καt om.AGHFIO I κοuράλι.ον AGBF Ι θcιλάσσι.ον δεδεμένοv δ.νορεξί.cιν λ6οuσι. AGHF I 
περι.άπτει.ν om.AGBFIO. 
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Φώκηι;: ό έyκέφαλος; πινόμενος; δα[μοναι;: διώκει και tεράν νόσον 

δεpαπεόει.. ot όφδαλμοι φορούμενοι. πdσαν δφ8αλμ.Cαν tώνται. δεΕι-

15 δι; δέ ταότηι;: όφθαλμός; άΕιέραστον και έπιτευκτικδν ποιεt τδν φο

ροΟντα. ή δέ yλωσσα ύπό τά ύποδήμ.ατα φορουμένη νtκnν παρέχει. 

αt δέ τρCχες; αι περt τάς; ptναι;: <ροροόμεναι. και n καρδCα έπιτευ
κτ~κδν καt χαρLτήσιον μ.έyιστον. 

Έάν δέ τLc τάς; έν ΡLνι τρίχας; μεyάλαι;: και τραχεtαι;: ο6σαι;: έν 

20 έλαφεCφ δέρμ.ατL δήσαc φορ~ καt εtσελεόσεται άνά μέσον έχδρών, 

πάντεc αύτόν ώc φίλον άστtάtονται. n δέ καρδCα φορουμ.ένn καt n 

25 

πuτ tα όμ.οCωι;: πάντα χαλεπόν άποστρέ<pουσι ν, πaν δέ άyα8όν έπι.φέ

ροuσιν τφ φοροΟντL. φώκηι;: δέ πυτίαν περιαπτόμενοι;: νικ~ι;: πάνται;: 

έν δικαστηρίφ. !στLν yάp νικnτι.κόν δραστικόν. (121) 
At δέ σάρκες; έσθι.όμεναι καί τό αlμα σύν οCνφ πινόμ.ενον εnρόν 

λάθρα, πaσαν έπιλnψιαν, μανίαν καt σκότωσιν καt πaν πάδοι;: taται. 

ή δέ χολή σύν μ.έλι.τι χριομένn πaσαν όφδαλμCαν 8εραπεύει. έάν δέ 

τις; τήν καρδίαν τ"c φώκηι;: και τό dκρον τ"ι;: yλώττnc και τρCχαι;: 

τ"ι;: pινός; και τόν δεΕLόν 6φδαλμόν καt τnν πυτίαν δή~ έν έλαψεtφ 

30 δέρματι καt φορδ, !σται νικών πάνται;: έν πολέμφ·yηc και δαλάσσηι;:. 

φεόΕεται yάρ αύτόν πaν πάθοc καt νόσοι;, και πaι;: δαίμων και θηρία. 

και άπλως; εtπεtν πaν τι. άyαθόν έστιν. (122) 

8-32 κασσύματcι - !στ~v Ζ : om.AGHFIO 15 !πιτεuτι.κΟν Ζ 17 !π~τευτικον Ζ 20 
φορ~ scripsi : φορείv z 22 debuit nίiν χαλεπον. 

θ Ky:r. Ι 21, 60. 



294 

68. Περt χελώνη~. 

Χελώνη~ χερσαία~ τό αlμα Εηρόν π~νό~ενον δδατ~, έπι.ληπτι.κού~ 

taται.. ~ετά νCτρου δέ λειωδέν καL έπιχρ~σδέν λtπρα~ και κνι~ού, 

taται. 

5 Χελώνα~ δαλασσια, τό αl~α παντό~ δηρίου έστLν άντιφάρ~ακον, 

και πάνταc δηρι.οδήκτουc taται, Εηρόν πινό~ενον. τά δέ ώά αότ~' 

βιβρωσκό~ενα έπιληπτι.κούc και σεληνιακού~ tωνται. (123) 

D Ν W Κ S L Ζ 

1 χελt\νης χ' ws I περt χελώνης om.DNΚLZ 2-4 χε~vης - ιατα~ om.Z 3 (όμοtως 
δt L) καt μετά DNL I δt νtτpou κ : τοu ιν~τ~tοu DN I δt om.DNL I άντt φαρμά
κου λεuωθέν DNL I άλε~φ6μενοv DNL 5-7 χε~νας ~ντα~ om.AGHFIO. 

2 Diosk. ΙΙ 79, 5 Diosk. ΙΙ 79,2.11. 

69. Περί χάννου. 

Χά.ννοc tx&ύc έστι δαλά.σσι.οc. οδτοc όπτόc έσδιό~ενος, όΕvδορκί

αν παρέχει.. έπCχριό~ενοc δέ τ~ κ~φαλ~ άλωπεκίαc και πίτυρα σμήχει. 
ή δέ χολή αύτο6 σύν ~tλιτι χρισδεtσα ούλάς τάς έν όφδαλ~οtc taται., 

καί τά πάνυ παλαιότατα λευκώ~ατα άποκαδαίρει. 

D Ν W Κ S L 

1 περl χάννου om.DNΚL 2 χάννης DN I Βαλάττιος DNK Ι όξυωntαν κ 3 τήν κεφα
λην WS I π~τυρtδας L : π~τuρtας WS 5 παλα~6ματα κ Ι λευκώματα om.K I Δνακα
θαtρει ws. 
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70. Περί χλtuατο~. 

Χλtματο~ όφθαλ~οι φορού~ενοι ~ετά pίtηc παιωνίαc έπιτευκτικόν 

dκρον. ή δέ χολή έyχριο~tνη πδσαν άχλύν διώκει.. τό δέ ~παρ tκτε

ρον δι.ώκει. 

Ι Ο 

1 περt tχθύου λεγομένου χλέματος κεφάλa~ον ρνβ' ο om.I. 

Scholia marginalia. 

71. ·περί χηλοΟ. 

Χηλός tχ&ύς έστι δαλά.σσιος. τούτου τό στέαρ μετά χηλοΟ τήλεως 

λειωδέν καί χρισδέν τάc έν τοtς χείλεσι yινο~ένας pαγά.δας ιaται. 

D Ν W S L Ζ 

ι περt χηλοu om.DNLZ 2 χήλωνος tχ86ος z I ιστt - τούτου om.Z I θαλάσσιος 
om.DN Ι στέατος τήλεως λει.ωθεtς L I τήλ~ος WS 3 το'Lς om;Z Ι yι.νομέvας om. 
DNZ. 

72. Περί χοίρου. 

χοrρσς δαλάσσιός έστ~. τούτου ή δορά έν σCκφ άπστιδε~tνη πα

σαν βασκανίαν και δαί~ονας καί πνεύ~ατα άπσδιώκει. 

D Ν W S L 

1 περt χotpou om.DNL 2 χotpou θaλασσtου L Ι tστt θαλάσσιος ws Ι tστt om.L 
dποτεθε'Lσα. DN 3 καt δαtμονας - πνε6ματα om.DN Ι καt πνεύματα om.WS Ι άποδι
ώκει. καl δαtμονας καl πνεUματα Δπελa6νει Ν. 
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73. Περι χελιδόνοc. 

Χελιδών tχδύδιόν έστι μικρόν tπτάμενον όπέρ των κυμάτων τ~c δα

λάσσηc έν ταtc tάλαιc. τούτων γάρ πολλών dμα άνLπταμένων και 

των Cσaσι.ν οι ναΟται, δτι. dνεμον και Cάλην μηνόουσι.ν έν τf.ί .δaλάσΟ'Q 

5 Ταύτην έάν τιc άγρεύΟQ έν πλοlφ και eηράναc φορf.ί, ~σται 

και ταχόc και έπιτευκτι.κόc έν άπασι πράγμ.aσι καt λόγοιc. 

Ι Ο D Ν W Κ S L Ζ 

1 nερt tχθ6ου λεγομένου χελ~δόvος κεφάλa~ον pvy' ο Ι περt om.ws Ι χελ~δrον ws Ι 
περt χελ~δόνος om~IODNΚLZ 2 χελι.~ν θαλάσσι.ον z Ι tχθuς DNL Ι tστt πάνυ σμ~
χρότατος bnερtπτατα~ δs DN Ι μι.χρόν οm.κ Ι μ~κρδv !σrι. θαλάττ~ον {θαλάσσι.ον Κ) 
wκs I μ~κρός πάνυ ιπτάμενος L I ιπτάμενον σm.WΚS I &στε εόθuς ιπτανόμενον όπερ
άνω z I ~περθεν κ : nερt ws : om.DN I ~ θαλάσσης κυμάτων tnτάμεvον <Βπερθεν 
WS) wκs I ~ θαλάσσης σm.IODZ 3 θαλάσσης των .L I !ν - Ι;;ά.λαι.ς σm.WΚS I τοϋτον 
DNL : τοϋτο z Ι ydρ om.wκs Ι πολλων om.z Ι πολλοt τών ναuτι.χών (d:.νθι;:ώπωv L) ό
~ντες <tδόvτες L) DNL I aμa om.DNWΚSLZ I d:.νι.nτά.μενοv DNLZ : ιπταμένων wκs I 
αόθι.ς δuνοντα DN : εtσδύνοντα L : δονούντων ws : δuvοuντων s : εtσδuόμενον z 4 
bπονοοϋσι.ν DN : vοοϋσι. L : !ννοοϋσι. z Ι οι ναϋται. om.DNL Ι ναvτι.κοt wκs Ι chς 
&ι. Ζ : om.DN I dνεμ.ο!;;άλην ΙΟ I μηνύει. LZ : μηνύει.ν WS : tσεσθαι. DN : οτμαtνοu
σι.ν Κ I !ν om.IODNLZ I της θαλάσσης L : om.DNZ 5 τα&την τήν χελι.δόνα WS Ι δέ 
Μ.ν z I ει κ I Cdyρεuσσ.ς DN) ζίj)σσ.ν DNL I nι.άστι z I !ν πλοί.ψ om.DNWΚSLZ I καt 
ξηρά.νας σm.DNL Ι ξηρdν wκs Ι καt φορ~ς L Ι δρομεύς ο : δρuμuς Ι 6 !πιτεuτι.κός 
WSZ I !ν τοtς Ο I nαντt πράγματι. ws Ι δρομα!ος - λόyοι.ς om.K Ι !ν - λόyοι.ς om. 
DNLZ I τε καt λ6~ Ο : om.WS. 

Scholia marginalia. 

ι σημ.ε!ον ναuτι.κόν ο 5 εις τό είναι. δρομα!ον και !πι.τευκτ~κόν καt ταχuν !ν 
πράγμα σι. ν Ο. 
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74. Περι χρυσάφου. 

Χρύσaφοc tχδόc έστι δαλάσσιοc. τούτου ot όφδaλμοt περιαπτόμε
νοι., τριταtον καt τετaοτα!ον άποσοβοΟσι.ν. ot δέ έν τf.ί κεφaλf.ί λι
δοι περιαπτόμενοι. τφ τοaχήλφ φuσικωc tωντaι φδισι.κούc. n δέ χολn 

5 αότοΟ φορουμένη έν σκεύει καδαρφ η χρισμένη μετά μύρου εύεlδειαν 
παρέχει καt εόπρέπειαν και ήδονnν έν ταt~ συνουσιαι.~. ot δέ όφδαλ

μοι τριταtον tωνται., καt τιaσαν όφθαλιιlαν. 

Ι Ο ~ ,Ν W S L Ζ 

ι περί tχθύου χρυσόφοu κεφάλaι.ον ρvα· ο Ι περ~ χρυσάφου om.IOLZDN 2~4 ~ρ6-
οαφος - φθι.σιχοος om.IO 2 χpοσόφι.ς DN : χpυσαφις WS : xeoooχou Ζ IΝθαλαττι
ος DN 1 !στί- 3 dποσοβοϋσ~ν om.Z Ι d:.παλλάτοοσιν WSL I δε om.Z ,4 ~ om.WSL 
z 1 τρσ.χήλιt> σm.Ζ Ι φοσι.κοuς z Ι φ~σιχώς t.ων;aι om.WSL I φθ ι~ι.κοuς t.ωvται WS 
χρυσόφοο ή ΙΟ Ι δe om.IO 4-7 ή δε - όφθαλμι.αν om.z 5 αότοu - ~ ο~.ΙΟ I ~ 

ws 1 χρυομένη - μύρου om.ws Ι μετά μuροο om.DNL I εόεtδειαν παρεχε~ : ε6: 
~~tας !στt DN: om.IO 6 ήδcvήν και εόπρέπει.αv (εότρέπε~σ.ν Ο),ΙΟ I και. εόπρε
ηει.αν om.WS 1 εόπρεπεtας DN Ι εbπρέπει.αν πα~έχει. L.l και.ήδονην om.IO~NL I 
ταίς om.WS 1 !ν- σuνουσtαι.ς om.DN Ι.συνουσι.~ις ~ι ήδ~νην L I σuν~uσιαι.5 πα
ρέχει. {nαρεκτι.κή DN} DNIO Ι παρεκτικη nρός δε κα~ ήδοvης !ν σuνcυσι.~ μεyι.στης 
Ν I οι δέ 7 όφθαλμtσ.ν om.DNWSL. 

Scholia marginalia. 

5 εtς ήδονήν καt εότρέπει.αν !π: συνουσtαι.ς Ο 7 εtς τρtχας καt πaοαν όφθαλ
μtαν Ο. 

4 Kyr. Ι 22, 25. 

75. Περt φάρου. 

Ψάροc ιχδύc έστι δαλάσσ~οc. οδτοc νεaρόc ών και Cωμιστόc έσδι
όμενοc καt μετ· otνou πινόιιενοc εύμορφιαν και εύστομαχιαν παρέχει. 

Ι Ο D Ν W S L 

ι περί tχθύου λεγομένου ψαρος κεφάλαιον ρνδ~ ο I ψάρου ψ• WS I nερt ψάροο om. 
IDNL 2 ψάροι. tχθ6ες κάλλιστοι. 8τ~ πυκνως ΙΟ Ι θαλάττι.ος D I ~ν καt.om.WS I 
καt σm.L I ιστt - i'jι.)μι.στός om. ΙΟ I ζωμι.αθος w I ιι:ι: ι.όμενοι. 10 3 και. - ~ι.νό
μενος σm.10 1 εόμορφtαν ποι.οϋσι. ΙΟ : om.DNWSL Ι και. om.DNWSL I εόστομαχι.αν 
naοαν ws I πσ.ρέχουσι. πολλήν (πολλοί Ο} 10. 

Scholia marginalia. 

3 εtς εόμορφtαν καt εόστcμαχtαν Ο. 



298 

76. Περι ψύλλων. 

Ψύλλοc ό έν τotc nCγιαλοtc εόρισκόμενοc έψη&ειc έν bοδίνφ ~ 

γλευκCνφ ώταλγίαιc ~ελεt. Ψύλλουc δέ θαλασσίους; έάν tt~c έν 

δδατι θαλασσίφ μετά κονύtηc βοτάνηc και bάν~c εtc ο[κον ~χοντα 

5 ψύλλουc, οόκtτι. γενήσονται (124) έν αότ~ Ψύλλοι. έάν δέ ψύλλον 

θαλάσσιον άλιεόc φορ~, πάνυ έπιτυγχάνει τnc άλείαc. δεt δέ δε

σμεϊν έν δοp~ δελφίνου. 

Ι Ο W S Ζ 

1 περt ψύλλου κεφάλα~ον ρvε' ο Ι περt ψuλ~v om.IZ 2 ψύλλος - 3 ~ελετ om. 
wsz I yλαuxt~ Φταλytαις βο~ετ ο. Ι δ& om.wsz Ι θaλασσtους μετά ψυλλtου βο
ταvtου z I dπο~eσυς z 4 μετά - βοτάvης om.z Ι !χουσα ws Ι εtς - 5 ψύλλους: 
δπου εtσt ψύλλοι ΙΟ I ytvovτaι z I tν - ψύλλοι om.IOZ 5-7 ιav - δελφt~οu 
om. z 6 θαλάσσLον om.ws Ι φο~ άλιεuς ws Ι εtς την άλιεtαv ΙΟ Ι δε! - 7 δελ· 
φίνου om.ws. 

Scholia marginalia. 

2 εtς Φτaλytαv ο 3 δ~κτικόν ψύλ~ν ο 6 άλtευσιv tπιτευκτικόν ο. 

4 Kyr. Ι 23, 25. 

77. Περι ώμίδος;. 

,,:f 
Ώμ[r Cνθόr λστι. a-~~ 

• Α • ~ vUΛuσσιοc, n καλουμtνη δαύc. ταύτης; ή κεφαλή 

καυθεtσα και σόν μtλι.τι έπιχρι.σ&εtσα bαγάδαc τάc έν τ~ ~δρ~ γι.νο

μtναc θεραπεύει, και γαργαρεώναc χρον!ουc έσκι.ρωμtνουc ~ελεt. 

D Ν W S L 

ι.mμtδος s:ripsi: ώμοu,ω· ws Ι περt Φμtδος om.DNL 2 ή om.L 1 ή- δαuς om.DN 
δα~ ~ I το~ου WS 3 και. : tπιχρι.σθε!σα om.L Ι ~ om.DNL Ι yι.vομένας om.ws 4 
και. Φφελε ι. om.·WS I χροv ιους om.DN Ι tρφηνομένοuς DN Ι dlφελε! τέλος D : om.L. 
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78. Περι ώων των Cχθύων. 

Ώά των Cχθύων ταριχευθέντα και βρωθtντα πaσαν νόσον και άσθt

νειαν θεραπεύουσι και πaσαν άνορεξίαν λύουσι.. μάλι.στα των κεcράλων 

και λαβράκων και, σμυραι.νων και των όμογενων. πρόσφατα δt ταρι.χευ-

5 όμενα-και έσθιόμενα πaσαν άήθειαν ιωνται. 

και ταΟτα μέν ή θεία φύσιc tπ• ώφελε!~ των άνθρώπων tδωρήσατο 
πaσι.ν άερίοιc τε καταχθονlοι.c και ένύδροιc tΦοιc, ίνα μηδέν άδω

ροδόκητον καταλεtπ~ τφ βtφ. ~τι δέ μήν, άλλά και λC&οιc καt φυ

τοtc καί βοτάναι.c και δδασι·τήν έαυτnc δύναμιν ή μακαρCα φύσι.c έν-

10 εδείF.ατο. και τά μέν άναγκαtα ήμtν δώρα ~χαρCσατο, ών χωριc tnν 

οόκ ένδtχεται, οlον δδωρ, πΟρ, οό μόνον δt, άλλά καt τήν άνάγκην 

τnc tωnc, δνπερ εtσπνtομεν άtρα, ~λιόν τε και ήμtραν, και τά τού

τοι.c άκόλουθα. τά δέ οόκ άναγκαtα τφ βCφ δυσπόριστα μάλιστα ~θη

κεν, tνα δπερ έλλε!πεL τφ άναγκαlφ, τοΟτο άπορt~ tnτ~ται, οlον Qt 
15 τίμιοι λC&οι και τά μtταλλα, περί ων tE~c διελεvσόμεθα. πpωτον δέ 

περι τών έν γ~ μετάλλων τήν tστορtαν ποι.ήσομαL. (125) 

Α G Η F Ι Ο W S Ζ 

ι ~ ws I των om.O I tχθύωv κεφάλα~όv ρνς· ο I περί - tχθύωv om.AGHFIZ 2 dd 
om.z I των : τά z : om.IOS I ταρι.χεuόμενα ws Ι καt om.Z I β~βpωσκόμενα WS : 
πάντοτε. lσθ ~ε. z Ι dσθένει.αν καt ν6σοv ws Ι ~ - 3 λοουσι. om.AGHF Ι xat μάλι
στα z I των λαβρά1«ιJV δη πίicnv dvορεξtαν λοουσι.v z 4 κat κε.φαλι$v xat σμυρ
ναUον ws I σφuραtνωv ΑΙΟ Ι όμοUων ws Ι δ! om;AGBFIO Ι τετaρι.χευμέvα ΙΟ 4-16 
xat σμυραι.νων - ποι.ήοομαι. om.Z 5 κat om.AGHFIO Ι df1'ε~αv : d.δικtαv ΙΟ : 
Κοι.λtαν AGHF Ι tωvτa Ο 6 κaί. om.I Ι ή - φύσι.ς : δ δημι.οuρyός θεός λ6yος ws 
Φφέλει.αv WSF 7 d:ις dmθός !δωρήσατο πάσης dερtας τε xat χθονtaς δρ6σεως ws 
dε.ρtvοις G I τε om.GF I tv6δρου WSF Ι ~ι.ς om.WS 8 dδωροδδχητοv : dδοtκητον 
ws Ι β(ιe ~ή δόξα σUν ~ dvάρχιe πατρt καt ~. δμοοuσ(ιe xat ζωοποJt) πνεύματι.. 
εtς τοuς αtωvας &μην (dμηv dμήν W) ws I δέ om.AGHF I μev AGBF 8-16 lτι. -
ποιήοομαι. om.ws 9 βοτάvοι.ς Α Ι αfτι:-ί'lς F 10 ~ tμi:v AGHF 11 δέ om.F 12 
&η περ εtσδ&ομεv AGBF Ι +μέρας F I ιi τούτων AGHF 13 μ.ίiλλον Ι 14 τοbτοu 
F I οίον ζ:ητεϊ:ται. οίον G 14-16 οίον - ποι.ήσομαι. om.o 15 πρώτον τέλος GBF 
δi - 16 ποι.ήοομαι om.GHF Ι ποιήσομαι θεός ήyήσει xat tvερyεί.ας, dμήν τέλος 
dμήν τέλος Α. 

Scholia marqinalia. 

2 εtς πίiσαν v6οον xat πιϊσαν μαλακί.αν xat dvoρεξtav ο. 
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<Κuρανίδο~ βιβλCον πέμπτον>· περt βοτανων. 

1 Α 

Άρyεμώνη βοτάνη pί~αν !χουσα τό μέyεθο~ ίσον έλαία~. αύτη pυ

πτικη~ και διαφορητικη~ έστι δυνάμεω~. και κοπεtσα έν δλμφ και 

στέατι τραyείφ μιχθείσα καt έπt έλκων κακοη&ων έπιτιθεμένη πάντα 

ιaται. ό δέ χυλό~ αuτη~ έψηθει~ μετά μέλιτο~ ~ω~ οδ λάβ~ yλοιοϋ 

πάχο~ και έπιχριόμενο~ κυνοδήκτου~ καt θηριοδήκτου~ και σύριγγα~ 

θεραπεύει. Εηρά δέ κοπείσα και σεισθείσα τά κοίλα των βαθυτάτων 

έλκών άναπληροί. τό δέ άφέψημα αότη~ πινόμενον !μβρυα άποβάλλει. 

διαφορεί δέ χοιράδα~ καt σκληρCα~ και οιδήματα. φορουμένη δέ φυ

λακτήριόν έστι τοϋ σώματο~. 

1 xupavtδoς β~βλtοv πέμπτον scripsi Ι lτερον περt βοτανΟΟν κατά στο~χεtον tx 
τοϋ '8ετtου DN. 

3 Diosk. ΙΙ 176,1.6. 5 Diosk. ΙΙ 176,~.2. 

2 Β 

Βάλσαμο~ βοτάνη έστί. ταύτη~ ό καυλός f.ηραίνει και θερμαίνει 

λεπτομερω~. ό δέ όπό~ αότη~ πολλφ λεπτομερέστερο~. δθεν και έπι

χριόμενο~ 6φ&αλμοt~, νεφέλα~ και λευκώματα και τά έπι.σκοτοϋντα 

ταt~ κόραι~ άποσμήχει και άποκαθαίpει.. ό δέ καρπό~ αότη~ λεπτο

μερή~ ων και θερμαyωγό~, βηχικού~ και φθισικού~ και αtμοπτοί:

κούς καt σκοτωματικού~ ώφελεt, σύν ϋδατι πινόμενο~. λείο~ δέ 

προστιθέμενο~ fμβρυα κατασττQ., και !μμηνα δ.γει, και μήτρα~ περί

ΨυΕιν ιaται. σύν οtνφ δέ πινόμενοc ό καρπό~ ο~ρα δ.yει και λίθου~ 

θρύπτει, καt πλευρίτιδας καt περιπνευμονίαc ιaται., και &ηρι.οδή

κτου~ καt σκορπι.οπλήκτοuς. σύν μέλιτι. δέ καταπλασσόμενο~ fλκη 

έπι.πόλαι.α άναπληροt. μετ· έλαίου δέ χριόμενο~ πρό της έλεύσεωc 

pίγη λύει. τό δέ έ~ αότοΟ γινόμενον !λαι.ον ένσταCόμενον ώσtν 

ώταλγίαc παύει καt δυσηκοίαc ιaται. 

8 <κα>τασπ~ D 11 σκορπ~οδήχτοuς D Ι σύν δέ Ν 12 σuyχρ~όμενος Ν. 

5 Diosk. Ι 19,4.18. 6 Diosk. Ι 19,5.1-5. 
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3 r 

Γλuκισίδη βοτάνη έστιν, fiντινες καt παιωνίαν καλοϋσι, καί πεν

τέβορον. ταύτης ή pίCα δριμεία τε καt ύπόπικρος καt Εηραντική καt 

στυπτική ύπάρχει. γλuκισίδη δέ είρηται διά τό έπωφέλημον αότης. 

καταμήνιά τε γάρ κινεί καt ~παρ και νεφρίτιδα~ καt στόμαχον δακνώ

μενον ~pελεί, καί δυσουpιωντα~ καt λι&ιωντας καt κύστεως fλκωσιν 

ιaται. καί γυναιΕt ταίς έκ τοκετοΟ μή καθαιpομένας μέγεθος άμυγδά

λου σύν οtνφ πινομένη uεγάλως χρησιμεύει. σύν δέ αόστηρφ οίνφ pεύ

uατα τά κατά γαστέp~ γινόuενα, καt pοΟν γυναικεtον ίστησι. λειω&εί

σα δέ σuν στέατι χοιρείφ καt ύγpοπίσσ~ καt έψη&είσα έλκη δυσεπούλω

τα ιaται. 

10 δυσεπούλωτα scripsi : δuα:ιnο6λωτα DN. 

2 Diosk. ΙΙΙ 140,1.1. 3-7 Diosk. ΙΙΙ 140,2.4-8. 

4 Δ 

Διψακός βοτάνη έστίν, dν&ος άκαν&ωδες ποιοΟσα, ~C ή pί6α Εηραν

τική τε έστt καt puπτική. αύτη έψηθεtσα σύν οίνφ καt κηρφ προλει.ω

θεtσα fως διαλu&~ και κηρωτης λάβ~ πάχος, τάς έν τφ δακτύλφ pαyά-

5 δας καt σύριγγας έπιτι&εμένη θεραπεύει. δεt δέ άποτι&έναι τό φάp

uακον εις χαλκοϋν σκεϋος. σύν δδατι δέ βρα6οuένη και λεία καταπλασ

σομένη θηριόδηκτα έλκη και κυνόδηκτα θεραπεύει, και χσι.pάδας καt 

βσuβωναc ιaται, και ύδρσκοιλικά fλκη θεραπεύει. 

7 χυνοδήχτοuς D. 

2 Diosk. ΙΙΙ 11,1.1. 3-6 Diosk. ΙΙΙ 11,2.6-10. 

5 Ε 

Ε06~uσν βστάνη έστι, δύσοσμον μέν πλήν έδώδιμσν. άπσβάλλει γάp 

τήν όσμήν έν τφ έΦf;σ&αι.. κέκτηται δέ δύναμιν δρι.μεtαν τε καt θερ

μήν καt φuσώδη, διό και άφρσδι.σι.αστι.κn έστι. τοΟ δέ ήμέροu τό d-
5 γρι.ον ισχuρότερόν έστι. κωλικούς τε γάρ δ.κρως ιaται σuν vδατL βρα

~ομένη και πινομένη. τό δέ σπέρμα λείον σύν ύδpομέλι.τι. πινόμενσν 
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λι.θιωvτα~ και στραyγουρι.ωνταt και δuσουρι.ωνταt taται. πινέτω δέ 
ό πάσχων έπt ~μέρας γ' ν~στιc και έν κοίτ~. έσθι.ομένη δέ ~ βοτά
νη εόστομαχίαν παρέχει. σόν οίν~ δέ σuνεχωc τό σπέρμα πινόμενον 
άσύλληπτόν έστι· και σκορπίου δήyμασιν άντι.πάσχει. καt fλμι.νθαt 

άναι.ρεί καt tκτερικούc θεραπεύει. σόν δέ μελικράτ~ λεtον, έφθόν 
καταπλασσόμενον, δστa κεκλασμένα tςέλκει. τό αότό δέ σπέρμα καL 
σόν μέλιτι. καταχριόμενον σπίλου~ τοόc έν δψει. καθαίρει.. 

8 γ' : η' D Ι καt om.D. 

4 Diosk. ΙΙ 140.5. 6 Diosk. ΙΙ 140.6. 

6 z 

Ζώηχοc βοτάνη έστίν έδώδι.μος, όποπικρίtουσα, πdσι γνωστή. ταύ
της τόν χυλόν ~~ιώσα~, δό~ τοίc πλευρι.τικοίc πι.εtν καt ίάσει.. με
τά δέ ~οδίνου tλαίοu καt χυλοϋ σuμζQύτοu περίχρι.ε πuρεκτικοϊc,και 
άπαλλάΕει.ς. έάν δ. όπό f.ίφouc n F.ύλοu n λίθου πληγ~ τις, λει.ώσαc 
τήν βοτάνην σόν οίνελαί~ έν τηγάν~ άφέψει και μετ· έρίων άπλώτων 
πυρία6ε τ~ν πληγήν, καt ού φλεyμανεt. ή δέ ~ίtα της βοτάνης πινο

μένη φαλαγγιοδήκτοuc καt σκορπιοδήκτοu~ θεραπεύει. και τά ιρύλλα 
καταπλασσόμενα τ~ πληγ~ τό αύτό ποιοϋσιν. έσθιομένη δέ έιρδή τε 

J καί. ώμ~ γάλα γuναικεtον προτρέπει. 

1 ~ηχός = neogr. ~χός. 

7 Η 

•Ηρύγγιον βοτάνη έστι θερμή και Εηρά, μετρία τ~ν φύσιν όπάρχοu

σα. ταύτης ή ~ίCα σόν οίν~ πι.νομένη οδpα κινεί καt δuσοuριωνταc t
aται., καL λίθους θρύπτει καt στροφοόc παύει. καt κύστεω~ άλγήματα 

θεραπεύει. καt θανάσιμα φάρμακα άνενέργητα ποι.εt καt θηρι.οδήκτοuc 

και έρπετοδήκτουc ~ρελεί. 

2 Diosk. ΙΙΙ 21,2.2. 
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8 θ 

θρίδαf. όγρόν καt ψυχρόν έστι λάχανον, έδώδιμον και πάσι γνω

στόν, δ καt μαtούλι λέγεται παρά τοt~ πολλοίς. αύτη στόμαχον ά~ 
νακτaται. μετά όΕuγάρου δέ και λάσαpο~ έσθι.ομένη δρεF.ιν κινεί, 

5 καt τ~ν γαστέρα μαλάσσει έπι πλεtον έσθιομένη. έάν 5• ·tπ• όλί

γον τ~ν γαστέρα έπέχει, και χολέρας διαλύει δχλησιν. έν όΕuμέλι

τι δέ έσθι.ομένη κοιλιακούς ~ρελεt, <καt> ύπνον παpασκευάCει.. τό 

σπέρμα δ• αότ~c τ~ μετώπφ καταπλασσόμενον κεφαλαλγίας πυρώδεις 

άποκρούει. 

3 μα~ο6λι = neogr. μαρο6λι 6 tv tξ D. 

4 Diosk. ΙΙ 136,1. 

9 Ι 

·rον βοτάνη έστί ψυχρά τ~ δυνάμει.. αύτη φλεγμονάt πυρώδει.~ 

και μάλιστα τάc έν μήτρ~ παύει, λεία καταπλασσομένη. ~ δέ pίtα 

σόν ϋδατι. έψηθεtσα κοι.λίαt στράρον καt πόνον παύει.. ποιεί δέ 

5 καt πρόc κεφαλαλγίαν, μετ· δεουc καταπλασσομένη. τά δέ φύλλα 

και πυρετών άποκρουστικά πεφύκασι. σόν κρόκφ ώων καταπλασσόμενα 

τ~ στομάχφ. λεία δέ σύν χοι.ρεί~ στέατι. έπιτι.θέμενα βουβώσι πε

πανθεtσι έΕανοίγει. καt τό fλκο~ ποιεί έκρεtν. 

5 

8 πεπαvθε!σι scripsi : πεπαuθε!σιv DN. 

2 Diosk. IV 121.7. 

10 κ 

Κράμβη λάχανόν έστι. έδώδι.μον πάσι. γνωστόν, Gηραντικ~ν τ~ν φύ

σιν fχον. αύτη κοιλίαν μαλάσσει σύν οtν~ έ~ ν~στιc λαμβανομένη 

κοτύλη αΌ fλκη τε οό μόνον πρόσφατα, άλλά και παλαιά θΕραπεύει, 

ώμ~ λεία καταπλασσομένη διc τ~c ήμέραc. ό δέ χυλόc αότ~c σόν οt

ν~ ένσταtόμενοc τotc ώσίν, ώταλγίαc taται. στόμαχον δέ φλεγμαί

νοντα ώφελεϊ, ώμή, λεία καταπλασσομένη. μετά δέ στέατος χοιρείου 

παλαιοϋ καL έλαίου παλαι.οτάτοu λει.ανθεtσα και καταπλασσομένη,στή-
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10 
θους; όδύνας; παύει, και δυσλύτους; δyκους. τό δέ σπtρμα αότ~ς; πινό

μενον ~λμινθας; άναιρεt. τ~ς; δέ ~C6ης; και τοΟ καυλοΟ ταύτης; καυθtν
των n τtφρα μετά στέατος;, κιονίδι κεχαλασμένην άναστέλλει. τnν δέ 
σταφυλήν λεγομtνην κοινώς και πλευρών άλγήματα taται. 

5 

2 πaσι γνωστΌν om.D 10 κauλοο : χuλοο D 11 δέ om.N 12 λεγομένην στaφuλnν 
Ν I κοιvως om.N. 

3 Diosk. ΙΙ 120,2.9. 4 Diosk. ΙΙ 120,2.11 7 Diosk. ΙΙ 120,3. 
10 Diosk. ΙΙ 120,3.7. 

11 Λ 

Δευκάκανθα βοτάνη έστι ~ηραντικnc καt θερμαντικnc δυνάμεως; με
τρίως; uετtχουσα. ταύτης; ή pίtα πινομtνη πρός αtμοπτο~κούς; ποιεί 
και στομαχικούς;. fστι δέ και διουρητική. καταπλασσομένη δέ συστtλ
λει τά οtδήματα και (δ.ται. και τό άφέψημα αύτ~ς; διακλυ6όμενον 
όδονταλγίαν παύει. πινόμενον δέ βnχας; ~ρελεt. καταπλασσομtνη δέ. 
λεία βουβώνας; (δ.ται. ποιεt δέ και πρός; θηριοδήκτους;, πινομένη τε 
καt περιαπτομtνη. 

3 aιματοnτοΊ:κούς D 4 nροστέλλει. Ν 6 κaταπλασσόμενον δέ λε'i:ον D. 

5 Diosk. ΙΙΙ 19.6. 

12 Μ 

Μάραθρον βοτάνη έστι έδώδιμος, fηραντική και θερμή ύπάρχουσα 
τnν φύσιν. ταύτης; ό χυλός ένστα6όμενος ώσtν ώταλγίας ιaται. πινό
μενος δέ ναυτίας; παύει και yάλακτός έστι yενητικός. ή δέ ~ίCα σύν 

πτισάν~ έψουμtνη καt νnστις; πινομένη νεφριτικούς; ώφελεt. λεiα δέ 
σύν μtλιτι έπιτιθεμένη κυνόδηκτα έλκη θεραπεύει. των δέ φύλλων ό 
χυλόι: περιχριόμενος;; όφθαλμούt; ύφαίμοuι: καt τραχtδι.ι.α.τα tδ.ται. σύν 
οtνφ δέ τό σπέρμα λεtον πι.νόμενον σκορπιοπλnκτοις;; και θηρι.οπλn
κτοι.ς; βοηθεί. 

9 βοrβεt : ιbφελεt D. 

4•7 Diosk. ΙΙΙ 70,1.2-8. 7-9 Diosk. ΙΙΙ 70,2.9. 
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13 Ν 

ΝάρθηΕ βοτάνη έστιν άπασι. γνωστή, θερμαντικn μετρίως καL ύπό

στυφος. ταύτης τό σπέρμα και οι άσπάραγοι. χλωρά έσθιόμενα εύστό

μαχά εtσί. διό καt κοιλι.ακοtc και βηχικοtc και αtμοπτο(κοtc άρμότ-

5 τει. ό δέ όπός;; σύν έλαίφ χριόμενοc tδρώτας κινεt καt πυρετούς; παύ

ει. 

5 

5 Diosk. ΙΙΙ 77.11. 

14 Ε 

Ευλάλοχον, οι δέ Ευλαλόην φασί, Εύλον έστtν tνδικόν, ήδύπνοόν 

τε και εύωδέστατον, δ διαμασώμενον πρός; εόωδίαν στόματος συντελεt. 

fστι δέ καί θυμίαμα. ή δέ ~ί6α αύτοΟ πινομένη δσον ούy. ~· στομά

χου taται πλάδωσιν και fκλuσιν και δuσεντερίαιc δ' άρμό6ει και n

πατικοtc καt πλευρίτισιν. 

15 ο 

Όριοσtλινον, dλλοι δέ πετροσέλινον, βοτάνη έστt παραπλησία 

σελίνφ τό τε εtδος καt τήν δύναμιν; πλήν tσχuρότερον. αύτη γαστέ

ρα μαλάσσει και διουρητική έστιν έσθιομένη. και έ<~ή δέ πινομένη 

5 δuσοuρίαν παύει και στραγγουρίαν καt νεcpρίτιδα θεραπεύει. τό δέ 

άπό6εμα έσθιόμενόν τε καt πινόμενον ψυαλγίαις βοηθεί. 

2 Diosk. ΙΙΙ 65.7. 4 Diosk. ΙΙΙ 65,4. 

16 π 

πήγανον βοτάνη έστt πδ.σι γνωστή. θερμαίνει δέ καt f.ηραίνει τό 

τε ~μερον και τό dyριον. οδρα κινεί και τέμνει τούς; παχεtc και 

γλισχρούc χυμούς. τάς τοΟ θώρακος άλγηδόνας; έΕ όποίας; dν εtεν αt-

5 τ ίας;; καταπαύει., και ψυων καt πλευρών άλyηδόνας; taται., ~σω&έ·ν τε 

πινόμενον καt έΕωθεν έπιτιθtμενον. δηλητήρια φάρμακα άνενέργητα 

ποι.εt τotc πίνοuσι πηγάνοu σπέρμα~ φύλλα σύν tσχάσι δυσL νήστεις 

λαμβανόμενα. θηρία φυγαδεύει τό τοΟ πηγάνου σπέρμα ~ τά φύλλα ύπο· 
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&υuLώμενα. λεία ~έ καταπλασσόuενα ~λκη pυπαρά taταL. κεφαλαλγCας 

δέ παύει. τά φύλλα τοϋ πηγάνου έν δcει. δρLUUτάτφ άποβρεχόuενα και 

λεtα σύν pοδίνφ έλαίφ τ~ μετώπφ καταπλασσόuενα. 

3 ~yρι.οv καt το ημεροv Ν 7 vήστε~ς mutare nolui. 

3 Diosk. ΙΙΙ 45,1.1. 4 Diosk. ΙΙΙ 45,1.4. 5 Diosk. ΙΙΙ 2.12 
10 Diosk. ΙΙΙ 45,3.10. 

17 Ρ 

•pώρανον έδώδιuόc έστι. βοτάνη 8ερμαντι.κnc uετtχουσα δυνάuεως. 

άλλ' ό uέν dγρι.ος, δς και pαφανtς λέγεται παρά τotc πολλοtς;, tσχυ

ροτέραν τnν δύναuιν τοΟ nμtρου τόν καρπόν προβάλλεται, ~τε καt 

όπώπια καt πελLδνώματα 8εραπεύειν. τοtς δέ λαuβάνουσL δηλητ~ρι.α 

φάρuακα λαμβανόμενον άκινδύνουc ΠΟLεί pάφανος νnστις; έσ8ιοuένη. 

ό δέ χυλόC αότοδ περιχρLόμενος; φ8εtρας; και κόνιδας; αCρεL. ίκτε

ρικούς; taταL ό χυλός; σόν utλLτι. έν λουτρφ νf1στι.c έσ8ι.όuενος;. τό 

αύτό δέ καt νεφρίτιδαι; καt δυσουρίας; t.aται, άλλά δn καt στραγγου

ρί~ι;. πρόc δέ βηχι.κοόc pάφανος; καυκοεLδώι; γλυφεtc και πρωτείου 

έλαίου πληρωθειι; καt τεθειc tπ• άνθράκων καt ttσας;, ε[τα χλι.ασθεις; 

και σόν τφ έλαίφ πι.νόuενός; τε και έσθι.όuενοι; σφόδρα ώφέλιuοc γί

νεται.. 

4 tσχuρότεροv Ν 9 δέ om.N Ι vεφρtτ~δας scripsi φρεvtτι.δας DN. 

2 Diosk. ΙΙ 112,1.11. 10 Diosk. ΙΙ 112,1.2. 

18 

Σκόροδον πικρόν έστι. και δριuύ. οδρα δέ κι.νεt καt τά σπλάγχνα 

διακα&αίρει. καt θερuαίνει έφ&όν έσθιόμενον. ώuόν δέ έσθLόuενον, 

dδηκτον άπό έρπετών διαφυλάττεL και θηρLοδήκτουι; ώφελεt τφ δήγuα

τι καταπλασσόuενον. ~λκη τά έν τ~ κεφαλ~ συuβαίνοντα έκρι.Cοt σκό

ροδον ~λωρόν σύν στέατι χηνείφ και κολιάνδρφ, λεtον έπιτιθtuενον. 

σύν δέ έλαίφ ό χυλός; αότοϋ ένσταtόuενοι; ώταλγίαι; παύεL. πόνους; 

κροτάφων taται tφ&όν τό σκόροδον λεtον έπιτι.θέuενον. λει.χnναc δέ 

καt σπιλώuατα δψεως; άφανίtει, λεtον έπιτLθtuενον. άναyκαtον δέ 
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10 καt τά βλαβερά τοΟ σκορόδου εtδtναι δι' άσφάλει.αν. δρασιν &μβλύ

νεL έκ πνεόuατος;, στόμαχον άδι.κεt, καt δlψαν έρεθίtει. 

2 σπλάχνα D. 

2 Diosk. ΙΙ 152,1.5. 

19 τ 

Τρlβολος; βοτάνη έστtν άκανθηφόρος;. ταύτης τά φύλλα σύν uέλLτι. 

καt pοδοστάyματι καταχριόuενα σηπεδόναc καt ~λκη στόuατοc και d
φ&αι; taται.. ή δέ ριcα πι.νοutνη οδρα κινεί, και νεφρίτιδας; tδ.ται.. 

4 Diosk. IV 15,2.9. 

20 Υ 

.. Υσσωπον βοτάνη έστtν ιερωτάτη. αύτη περι.πνευuονίας;; καt νεφρC
τι.δας; taται. και φ&ίσεLς; καt βf1χαc σύν πηyάνφ και uελι.κράτφ πι.νο

utνη. τό δέ ώpέψημα τοϋ ύσσώπου πι.νόuενον, fλuι.ν&ας;; κτεCνει. κοι.-

5 λlαν dyει. λεία δέ τοtς; uυκτnρσι. προσαγοutνη λι.ποθυuίας;;άνακτaται.. 

σύν δέ δΕει διακλυCομένη όδονταλγίαc ίdται. και σύν νίτρφ κατα

πλασσοuένη σπληνικούς; και όδερικούς; θεραπεύει.. 

3-5 Diosk. ΙΙΙ 25,1.1-3. 7 Diosk. ΙΙΙ 25 1 2.11. 8 Diosk. ΙΙΙ 25,2.8. 

21 φ 

Φιλεταίρι.ον βοτάνη έστίν, nν και πολεuώνην πpοσαyορεύουσιν. 

αύτη Εηραντικnc uετtχει φύσεως;;. και σύν οtνφ πινοuένη tσχι.αδι.

κούς;; καt δυσεντερικούς taται, και σπλnνα έσκιρωutνον θεραπεύει. 

5 και τά περt τά fνδοθεν πάθη, γι.νόuενα έκφράττει. καt διαφοpεt. 

2 φι.λαιτέρι.ον scripsi : φ~λετώρι.οv DN. 

2 Diosk. IV Β. 
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22 χ 

Χαμαιδάφνη βοτάνη έστίν, flς; ot άσπάραyοι άντt λαχάνων έσθιόμε

νοι καt ~ ~ίtα πινομ~νη, σπληνικούς; καt ήπατικούς; καt δδεpικούς; 

taται, καt οδρα δ.yει, καt λίθους τούς; έν τοtς; νεφροtς; καt κύστει. 

5 θρύπτει καt έΕουρεtσθαι ποιεt. 

· 3 Diosk. IV 147.1. 

23 ψ 

Ψυχρίς βοτάνη έστtν έν y~ Χαλδαίων φυομένη. ψυχρίς; δέ λέγεται 

παρά τό uπέρ φύσιν Ψύχειν, ώστε καt φλεyμονάς; πυρώδει.ς; θεραπεύει.. 

ό δέ χυλός αύτης; σύν pοδίνφ έλαCφ μι.yνύμενος; κάί καταχρι.όμενος; 

5 πυρετούς άποκρούειν πέφυκεν. ή δέ pCtα κεκαυμένη και ή τέφρα έπι

πασσομένη καt κατακαύματα taται. καt ~λκη παλαιά και δυσεπούλωτα 

θεραπεύει.. 

6 δυσεπούλωτα scripsi δuσαπο6λωτα DN. 

24 Ω 

'Ώρμι.νοv βοτάνη έστtν δμοιον τ~ν tδέαν πρασίφ. ταύτης τό σπέρ

μα πινόμενον συνουσίας παpορμ4. τά δέ φύλλα αύτοϋ καταπλασσόμενα 

λεtα τά δυσεπούλωτα των έλκωv taται. ό δέ όπός; αύτοϋ σύν μέλι.τι 

5 καταχριόμενος; τάς των όφθαλμώv παχύτητας θεραπεύει. ή δέ pίtα σύν 

τφ σπέρματι καταπλασσομένη, χοι.ράδας και οtδήματα θεραπεύει και 

σκόλοπας έπισπaται. και θηριοπλήκτους; και έρπετοδήκτους taται. 
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<Κuρανίδος; βιβλίον ~κτον>. Περί λίθων δυνάμεως; καt χρωμάτων κατά 

άλφά.βητον. 

1. <Περί dνθρακος>. 

·ΑvθραΕ λίθος; έστί πολύτιμος, καθαρός, λυχνίτης, πυραυγίtων, 

5 βασιλεt ποθητός, έν Ίνδικφ γινόμενος. οδτος λείος ποθείς; αίμο

πτοrκούς; όνίναται και σκορπιοπλήκτους ~~ελεt. 

2. Περί άχάτου. 

~Αχάτης λίθος έστt όλοκίτρι.νος όμόχρουc. τotc έχεοδήκτοι.ς; ώφε

λεt και τotc τεταpταtκοtc p(γεσι. μετ· οCνου πι.νόμενος; καί ύπο&υ

μι.ώμενος; πρό τnς; έλεύσεως; taται.. 

3. Περί άμεθύσου. 

'Αμέθυσος; λίθος έστt πορφυροϊiς; τf,i tδέQ.. οδτος; πι.νόμενος; οtνο

φλuyοϊiσι. φρένας ποιεί: καί άμεθύσους;• καt φορούιJ.ενος; δέ τό αύτό 

ποι.εt. 

4. Περί άγηράτου. 

Άγήρατος; λίθος; έστί στυπτικός; και δι.αφορητι.κός;. yαργαρεωvας; 

φλεγμαίνοντας; ~~ελεt. καυθείς; δέ καt ποθείς; στομαχικούς; taται. .• 

5. Περt άδάμαντος;. 

Άδάμας; λίθος; έστί δυνατός;, κατά τό μέγεθος; όμφαλοϊi. γεννaται. 

δέ ό μέν κάλλιστος; έν ΊνδίQ., ό δέ δεύτερος; έν ΆραβίQ. και έν 

4 δυσεπούλωτα scripsi δuσαπο6λωτσ. DN. Κύπρφ καί έν Μα.κεδονίQ.. χρlί)μα δέ fχει. ύπόστι.λβον, παpόμοι.ον χρυ-

5 σολCθφ. δύναται δέ και δυνάμεις; καθ' δλην τήv ύποκει.μένην στϋμ-

2 Diosk. rrr 129. ψι.ν, ώς; tνάpι.α fχει. ό λίθος καθ· αύτόν. πάντας; δέ .ό λCθος; κατερ

yάtεται., αύτός; δέ ύπ' ούδενός;. χρήσιμος; δέ έστι. τοtς νεφρι.τι.κοίς; 

καί τοtς; λι.θι.ωσι. λεtος; καταπλασσόμενος;. 
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6. Περt ΆρμενιακοΟ. 

•Αρμενιαχό~ λCδο~ έστL bυπτικό~. καδαCρει utν τήν κάτω κοιλC
αν καt τοt~ έκ uελαyχολCαc πάσχουσιν άρμόττει. πινόuενοc. ~στι δέ 

χαt κακοστόμαχο~. 

7. Περt βnρόλλου. 

Βήρυλλόt έστι δαλασσόχρου~ έyκυανtCων. λCδο~ έστt utyιστot. 

οδτο~ λεtοt ποδεt~ έπι.λnπτικούt καt φρενιτικού~ θεραπεύει. 

8. Περt Βαβυλωνiου. 

'"Εστι.ν fτερο~ ύπό των Χαλδαlων καλοόμενοc Βαβυλώνιο~. fστι. δέ 
ώ~ dνδραΕ καιόuενοc, ~ ώt αδyο~ άνατολ~~ fl δύσεω~ πυραuyή~. οδτοc 
ό σάρδιοc λC&oc :,γίνεται έκ Βαβuλωνο~ λεuκίCων, Cώνα~ ~χει. δt, tu
φλoylCων λαu~~. οδτο~ λεtο~ πι.νόuενο~ τotc κατά δnλnτήριον φάρ
μακον άλεΕnτήριόc έστι. uετ· όΕυutλιτοc δέ ποδεtς έν βαλανεtφ 

σπλnνα ~σχιρωuένον τήκει. 

1 Βαβuλώv~ος L 2 !στι δέ scripsi ~χει δέ L. 

9. <Περt yαλαtκοΟ λlδου>. 

Γαλαtκόc λtδbc έστt τοΟ κολωνοΟ buπαρότερο~, <παρ>tχων δρασι.ν 
πuκνήν άδρύCουσαν. τικτούσαι.c δέ yuναιΕL φορούuενοc άνωδόνωc ποι

εt ~ φυλάσσει, και περιαπτόuενοc εtc τόν άριστερόν μnρόν ώκuτόκι

όc έστιν. 

2 γαλαtκός = κaλαtvός? I παρέχων scripsi lχων L. 

Ζήτει. τά λοιπά. 
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άνενέρyητος v 7,5. 16,6. 
άνέντατος Ι 18,51. ΙΙ 25,16. 
άνεπι.τuχtα Ι 22,15. 
dντβέλαι.οv ΙΙ 19,5. 
άνθτpος Iv 2,3. 
άνθtας IV 2,1,2. 
~ν8ραξ Ι 24,60. ΙΙ 4,23. 8,29. 40,16. 
44,11. ΙΙΙ 51,16. IV 2,4. VI 1,1,2. 
8,3. 
dνtατος Ι 10,47. 24,20. 
άνtκητος ΙΙ 7,21. 
dvopεξtα IV 78,3. 

&νοσος Ι 4,18. 7,112. ΙΙΙ 49,7. 
άντι.άς ΙΙ 3,34. ΙΙΙ 12,11. 
dντι.πελά~σις ΙΙΙ 36,29. 
dντι.φάρμακον ΙΙ 5,25. 27,4. ΙΙΙ 47,4. 48, 
6. IV 40,4. 68,5. 
dνuτι.~ς ΙΙ 2;16. 
dνώδυνος Ι 23,18. ΙΙ 14,16. 22,5. ΙΙΙ 36,'" 
44. 
άξι.έραστος ΙΙ 41,10. IV 67,15. 
άξι.όλοyος Ι 1,173. 
άπαθ'?ις Ι 4,69. 
άπάνθι.σμα ΙΙ 33,22. 
άπαράβατος ΙΙ 9,4. 33,13. 
άπεyvωσμένος ΙΙ 12, 10. 
~πηκτος ΙΙ 18,11. 
dπόyευμα Ι 7,88. 13,34. 21,111. 
dπόyευσ~ς Ι! 3,18. 
άπό~εμa Ι 1,29. IV 28,23. 32,4. 43,2. V 
15,6. 
άποκοιμοQμαι.. ΙΙΙ 13,8. 
άποκρουστι.κδς ΙΙ 33,26. 47,13 v 9,6. 
άπονεκροUμαι. Ι 1,58. 
~ποvος Ι 9,8. ΙΙ 29,4. IV 12,3. 30,3. 
άποπληκτι..κος Ι 1,92. 
άποπληξtα ΙΙ 10,4,6. ΙΙΙ 2,21. 
άπορρΘω ΙΙ 5,14,15. 
dπόστημα Ι 16,22. 21,12. ΙΙ 3,30,35. 4,6. 
7,11. 8,4,41. 38,5. 39,27. IV 2,4. 
dποτηyάνι.ομa ΙΙ 22,6. 29,4. 
άπρσ.ξtα Ι 22,15. 
άράχνη ΙΙ 16,2,3,9. ΙΙΙ 55,21. 
άράχνι.ος ΙΙ 47,18. 
~ρyεθμος Ι 16,15. 
~ρyεμον ΙΙ 4,15. 
dρyι~στης Ι 1,108. 
~ρyuρος ΙΙΙ 39,13. 
άρθρι.τι.κός Ι 21,53. ΙΙ 2,8. 7,8. 24,31. 
40,55. ΙΙΙ 1,72. 9 1 11. IV 10,10. 36,5. 
44,5. 
dρθρtτι.ς ΙΙΙ 36,46. 
dρι.στολοχtα Ι 1,64. IV 28,25. 
~ρκει.ος ΙΙ 26,4. ΙΙΙ 36,34. IV 17,6. 25, 
3. 41,3. 
~ρκτος ΙΙ 1,1,3,22. 
dρμενολάχαvο Ι 4,5. 
άρμενι.α~ς VI 6,1,2. 
άρμόδι.ος Ι 1,120,121. IV 65,24. 
dρvtov ΙΙ 33,19,21,32. 
&ρπη Ι 6,9,13,20. ΙΙΙ 5,1,2. 
άρρωστtα ΙΙ 14,7. 20,4. 
~ρρωστος ΙΙ 20,3,6. 
άρσεν~κόν Ι 21,19. 
άρτεμι..σtα ΙΙ 5,22. 8,13. 39,24. 
dρτηρtα ΙΙ 5,8. 31,7. 42,13. ΙΙΙ 55,9. 
dρτηρι.κδς ΙΙΙ 1,52. 
άρτι.yέvνητος ΙΙ 21,10. 
~ρτος ΙΙΙ 9,21. 

~ρωμα ΙΙ 12,8. 31,9. ΙΙΙ 1,35,59. 
~σβεστος Ι 21,21,27. 
~οηπτος Ι 1 , 70. 
dοθένεια ΙΙΙ 1,60. 
dσθενης ΙΙ 20,27. 
ιiσθμα ΙΙ 5,19. · 
άσθμaτLκός Ι 2,11. ΙΙ 2,29. 
άσκαλαβώτης Ι 21,86. 
άσκλ~ι.άς Ι 21,64. 
dσnάλαξ ΙΙ 3,12. 
dσπάραyος Ι 1,79. V 13,3. 22,2. 
dσn~δόδηκτσς ΙΙ 16,21. 
dσnι.δδηκτος IV 16,9. 
dστακΟς rv 4,1,2. 32,3. 
dστήρ Ι 24,65. ΙΙ 24,17. IV 9,8,12. 
άστραyαλtvος ΙΙΙ 14,4. 
άστράyαλος ΙΙ 6,18. 
dστραπ'?ι Ι 24,67. 
άσ6yκρι.τος Ι 5,2ο. 
άσ6λληπτος ΙΙ 7,12,16,21. 15,4. ΙΙΙ 
1a,11. 26,5. 33,15. v 5,10. 
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βltκκερα Ι 8,8. 
βαλltνιον ΙΙ 38,4. 
βάλανος IV 37,6. 
βάλσαμον Ι 18,31. ΙΙ 40,28. ΙΙΙ 1a,4. 38 
6. IV 39,12. V 2,2. 
βαμβάκι.νος Ι 19,16. 
βασιλι.κδν Ι 24,4. 
βασκανtα Ι 7,21. 21,44. IV 26,4. 67,5.7~ 
3. 
βατtς IV 5,2. 
βάτος Ι 24,83. IV 5,1,2. 
βατράχιοv Ι 21,3,115. 
βατραχtτης Ι 21,3,10,61. 
βάτραχος Ι 21,62,89,95,103. ΙΙ 5,1,2,10, 
15,16,18. 25,29. 30,15. 38,7. 42,1,2. 
βδέλλα IV 8,1,2,9. 
βδέλλι..ον ΙΙ 3,23. 
βελόνη ΙΙ 26,18. 32,5. 
βελοvtς IV 55,2. 
βελότρωτος IV 28,7. 

άοφάλαξ ΙΙ 3,1,2,18,25,27,28,31,36. 
~οφαλτος ΙΙ 2,34. 

βεμβριiς Ι 24,7. 
46,2.βήξ ΙΙ 11,25. ΙΙΙ 44,4. 50,16. 51,20. V 

11,6. 20,3. 
dοφόδελος ΙΙ 25,15. 
άτμδς ΙΙ 4,8. 
άτόκι..ος ΙΙ 19, 5. 
άτοvtα Ι 16,19. 
~τοπος Ι 21,45. 
dτρι.χtα Ι 16,12. 
~τρομος ΙΙ 36,5. 
άτροφtα Ι 16,19. 
~unνος Ι 5,22,23. ΙΙ 21,12. 
αόχ'?ιv ΙΙΙ 1,72. 
άφέψημα ΙΙ 8,14. V 1,9. 11,5. 20,4. 
dφημερι.νος ΙΙ 16,8,23. 47,5,7. ΙΙΙ 
55,22. 
~α ΙΙΙ 51,13. V 19,4. 
άφtδι.ν Ι 7, 15. 
άφλέyμαντος ΙΙ 33,29. ΙΙΙ 45,4. 
άφλέγμων ΙΙ 16,11. 
dφοβΟς ΙΙ 36,4. ΙΙΙ 3,24. 16,3. 
άφδδεuμα ΙΙΙ 18,4. 
~δος ΙΙ 18,5. ΙΙΙ 32,3. 37,14. 43,5. 
dφροδtσι.α ΙΙ 2,26. 35,3. 47,17. ΙΙΙ 3, 
17. 38,10. IV 5,5. 
dφροδι.σ~αστι..κδς V 5,4. 
άφροδtτη Ι 2,22. 
dφ6δι.ον IV 22,2. 
dφι'π) IV 33,2. 
dχαρWις IV 33,2. 
dχάτης Ι 10,83. VI 2,1,2. 
dχλuς Ι 11,11.16,19. ΙΙ 4,15. ΙΙΙ 1a, 
5. 9,51. 18,6,8. 36,37. IV 37,4. 39, 
15. 70,3. 
άχόρταστος Ι 6,14. 
βαβυλώνLΟς VI 8,1,2. 
βαβοuτζ~~ρ~ος ΙΙ 23,18. 

βήρuλλος Ι 2,2,6,20. VI 7,1,2. 
βηχι.κός ΙΙΙ 1,53. V 2,6. 13,4. 17,10. 
β~ασμός ΙΙ 47,14. 
β~βρώσκομαι. Ι 12,12. Ι! 14,16. 
βλάβη ΙΙΙ 1,77. IV 64,5. 
βλέφαρον Ι 16,11. ΙΙ 5,30. 8,36. 14,20. 
24,13. 25,11. 28,4. 40,56. 42,9. ΙΙΙ 28, 
7. IV 8,3. 23,10. 40 1 3. 43,5. 60,2. 
βλέννας Ι 10 ι 11 . 
βόει.ος ΙΙ 6, 14. 
βοήβημα Ι 20,19. ΙΙ 36,13,14. 
βολβός Ι 16, 16. 
βορός ΙΙΙ 7,1,2. 
βότρυς Ι 1,21,71,146. 
βοuβ:»ν ΙΙ 3.,34. 7,11. 20,28. V 4,8. 9,7. 
11 1 7. 
β06yλωσσος ΙΙ 43,10 IV 6,1,2. 
βο'ΟΟε.ς IV 7,2. 
βο6πρηστι.ς ΙΙ 4,19. 
βΟuρδών ΙΙ 15,1,9,10,12,13. 
βΟ~ς Ι 7,57. 21,9,127. ΙΙ 6,1,2,11,18,21 
22,17. 41,3. ΙΙΙ 51,22. 36,24. 
βΟ&τυρον Ι 2,11. ΙΙ 8,10. IV 18,9. 
βΟUφος ΙΙΙ 8,1,2. 
βράθu Ι 2,1,4,11,21. 
βρόγχος !ΙΙ 50,13. 
βρ6σι.ς Ι 2,1,5. 
βρuωvtα Ι 1,4,107,113. 
β~ ΙΙ 8,15. 18,5. 31,10. 38,5. 40,35. 
~σι.ς Ι 16,22. ΙΙ 17,7. 
βuβλltp~ov ΙΙ 40,12. 
βυρσΟδεψικός Ι 1, 27. 
βuσμ.Ος Ι 16,17. 
β6σσα Ι 2,2,7. ΙΙ 5,20,21. 
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β6σσαλον r 2,8. 
β&Sπες rv 7,1,2. 
yαγάτης ΙΙ 12,14. IV 30,4. 
γάγγλιον ΙΙ 8,5,45. 

ΙΙΙ 1 ,16. 
δatμωv Ι 1,152. 3,21,31. 4,62. 5,31. 7,5, 
112. 13,22,24. 15,31. 17,17. 21,39,75,76. 

γάγγραινα Ι 1,88. ΙΙΙ 17,3. 30,3. 37,15. 
50,23. 

24,51. ΙΙ 31,18,20. 34,6. 41,33. ΙΙΙ 1, 
51. 9,14,40. 42,9. 51,21. 52,6. IV 1,7, 
13,3. 26,3. 55,4. 67,5,13,31. 72,3. 

γάλα Ι 1,84,101. 7,54. 21,127. ΙΙ 4,5. 
8,7. 11,22. 17,10. 18,10. 21,5,11,13. 
29,8. 31,11,13. 33,22. ΙΙΙ 10,5. 38,13. 
43,3. IV 7,4. 9,3. 28,2,18. 301 8, 38,3. 
61,4,5. v 6,10. 12,4. 
yaλaϊκός VI 9,1,2. 
yaλ~ Ι 21,81. ΙΙ 7,1,2,6. 
yaλλικΟν Ι 21,26. 
yapyaρ~v IV 77,4. VI 4,2. 
γάρος IV 41,10. 50,4. 
γαστήρ ΙΙ 23,16. 39,23. 40,39. ΙΙΙ 3,6. 
5,3. 6,6. 25,5. 37,22. IV 36,5,9. 43,2. 
53,4. 65,21. v 3,9. 8,5,6. 15,3. 
yaστρόρροιa ΙΙ 4,34. 
Γελλώ ΙΙ 31,21. 40,37. 
γ&vειοv ΙΙ 1,19. IV 62,8. 
γ&vνa'Ι:ος Ι 3,35. 
γεντιaνή IV 28,15. 
γερανός ΙΙΙ 11,1,2., 
γεuστός ΙΙ 3,15. 
γtγapτov Ι 1,21,156#171. ΙΙΙ 51,15. 
γλάνεος IV 13,1,2. 
γλαβκος Ι 3,1,2,6,10,23,32,33. ΙΙ 40,8 
IV 9,1 ,2. 
yλauκοφθaλμtα IV 9,5. 
yλα6~σ~ς r 16,2ο. 
γλqbξ ΙΙΙ 10,1,2. IV 23,11. 
γλε6κινος IV 76,3. 
γλυκισtδη Ι 3,1,3,16. 7,100. ν 3,2,4. 
yλωσσα Ι 1,57. 4,16: 5,29. 10,9,35. 
21,33,62,63,102,115. 24,111, ΙΙ 5,3,4. 
7,4. 20,19. 21,15. 38,6,7. 40,45. 41, 
15,24,29. 43,10. ΙΙΙ 1,52. 4,6. 9,39, 
43. 50,22. 51,3,14. 55,13. IV 65,8. 
67,16,28. 
yvάθιος Ι 3,2,9,32. 
γνάθος Ι 3,9. IV 59,5. 
yναφήσιος IV 12,1,2. 
γνωστός Ι 5, 30. 
yόγyρος IV 10,1 ,2,8. 
γόμφος rv 11 , ι , 2. 
yονάγρα ΙΙΙ 36,46. IV 18,14. 
yονaγρΟς ΙΙ 40,54. 
γόνυ ΙΙ 36,9. ΙΙΙ 1,75. 
yορyόνιος Ι 7,4,96,99. 
yοβπ ες nτ 7, 2 • 
yuvαικoμavta ΙΙΙ 9,32. 
y\Jψ Ι 6,10. 7,105. 10,23. 11,7. 14,18, 
20. ΙΙΙ 1,84,85. 5,2. 9,1,2,3,18,55. 
18,3, 36,7,10,56. IV 39,11. 
δαιμονtζομαι Ι 13,21. 24,42. ΙΙ 31,5. 

δάκρυ ΙΙ 31 ,21. 
δακτ6λιος Ι 12,23. 13,21,27. 14,25. 15, 
36. 16,42. 19,18. 24,108 1 112. ΙΙ 14,26, 
31. 31,5,17 ΙΙΙ 55,10. IV 28,17. 30 1 5. 
41,9. 
δάκτυλος Ι 1,41,87,89. 4,17. 5,16. 7,5ο, 
67. 10,10,69. 12,21. 21,14,127. 24,55.ΙΙ 
3,17. 39,23. ΙΙΙ 22,12,15,19. V 4,4. 
δaσ6vω ΙΙ 1,19. 2,41. 10,10. 13,5,9. 39, 
26. 
δauς rv 77,2. 
δάφνη ΙΙΙ 51,22. IV 65,6. 
δεδώνη ΙΙΙ 22,2. 
δελφ~νέλa~ον IV 15,3. 
δελφtνιος IV 17,6. 
δελφtς ΙΙ 45,6. IV 15,1,2,7, 76,7. 
δενδρ~κή Ι 2,3. 
δενδρtτης Ι 4,2,21,45. 
δεvδροκολdnτης Ι 4,1,10,36,45,47. ΙΙΙ 12,2 
δέρμα Ι 1,112. 7,104. 13,31. 17,19. 21,34, 
50,106. 24,32,49• ΙΙ 1,25. 2,22. 3,8,9. 4, 
32. 5,12,15. 7,15,16,20. 11,27. 13,9. 15,5 
19,10. 23,6,15,19. 30,5,7. 36,10. 38,7,11. 
40,53. 41,10,13,25,31. ΙΙΙ 1,7,12,38,45, 
49,59,78. 2,17. 9,13. 13,5. 22,18. 36,56. 
IV 29,4. 56,2. 67,2,8. 20,30. 
δεσμός Ι 4,48,59. 21,106. 
δεuτ&ριοv Ι 1,95. ΙΙ 6,16. 
δ~ ΙΙ 6,26. 8,6. 12,15. 30,15. 44,14. 
IV 62,3. V 5,10. 18,4. 
δηλητήριον ΙΙ 27,4. 42,4. ΙΙΙ 31,4. 47,4. 
48,6. 51,6. 53,6. IV 40,4. 62,7. V 16,6. 
17,5 VI 8,5. 
δ~άκλuσμα Ι 1,73. 
δι.άνοιa Ι 1 ,94. 
δι.άρροιa Ι 12,10. 
δι.aφορητικΟς v 1,4. v:r 4,2. 
δι.a~ρησ~ς ΙΙ 8,41. 
δ(δqμο~ ΙΙ 2,19. 4,22. 37;4. 40,22. ΙΙΙ 
1,62. 
δι.κορta Ι 16,20. ΙΙ 40,32. 
διονυσtα Ι 20,3. 
δι.οuρητι.κός Ι 1,119. v 11,4. 15,4. 
δtφρος ΙΙ 6,15. 
δtψα V 18,11. 
διψaκΟς v 4,2. 
δι.ψάς ΙΙ 4,32. IV 28,3. 
δοθι.fΊν Ι 21,12. Η 33,4, ΙΙΙ 3,15. IV 2,5. 
δορά Ι 21,55. ΙΙ 4,3,36. 22,3. 24,35. 30, 
9,14. 31,20. 40,58. 41,19. 45,6. IV 72,2. 
76,7. 

δόξα. ΙΙΙ 9,43. 
δορκάς ΙΙ 9,1,2,5. 
δορύκνι.ος ΙΙΙ 51,25. 
δρaκόντιοv Ι 4,30. 
δρaκόvτ~ος Ι 4,1,3,8,24,67. 10,22. IV 
14,13. 
δρά~ν Ι 4 1 f 1 6,13,29,34,46. IV 14,1,2. 
62,3. 
δρομαίος IV 73,5. 
δρυοκολάπτης ΙΙΙ 12,1,2,6. 
δρβς Ι 4,11. 
δuσεvτερta Ι 1,12. ΙΙ 4,17. 39,27. V 
14,5. 
δuσεντερικΟςr 1,2ί.ΙΙ 4,12,33. 11,21. 
18,8. 20,9. 21,5. 24,5. ΙΙΙ 3,3. 20,4. 
27,4. 42,12. IV 4,4. 16,8. 36,4. V 21,4 
δυσεπο6λωτος ΙΙ 20,17. V 23,6. 24,4. 
δυσηκοtα ΙΙ 21,13. v 2,14. 
δυσθεράπευτος Ι 1,42. 
δuσtατος ΙΙ 2,7. 8,24. 
δuσκολatvω Ι 6,5. 
δυσκόλλητος ΙΙ 8,20. 
δυrοuρητικδς Ι 2,10. 
δurouptα Ι 21,52. ΙΙ 4,20. 8,7,14 IV 3, 
4. 24,4. 28,24. 47,4. 49,5. 52,3. v 15, 
5. 17,9. 
δυσο~ v 3,6. 7,3. 
δ6σnνοι.a ΙΙ 2,29. ΙΙΙ 1,53~ 7,4. 22,7. 
δυσnvοϊκΟς Ι 2,11,13,23. 
δuστοκbω Ι 6,4. 21,48. 24,29. ΙΙ 40,50 
ΙΙΙ 1,67,68,89. 25,3. 50,29. IV 28,5. 
62,6. 
!yκάθι.σμα Ι 1,97. 
[y)(Q.uσις Ι 16, 15. 
!yχέφaλος Ι 10,45. ΙΙ 1,8. 7,3. 18,3. 
24,8,10,19,30. 33,23. 35,6. 41,5,27. 
44,10 ΙΙΙ 1,29,40. 3,15. 7,10. 9,6,21. 
22,4. 34,7. 42,8. 48,4. 50,20. 51,8. 
IV 67,13. 
[yκuος Ι 1,6. IV 10,6. 
lyχελuς IV 10,2. 16,1,2,8, 
gδρa Ι 12,40. ΙΙ 5,8. 20,15. 26,9,19 
47,14. ΙΙΙ 37,21. 48,5. 55,7. IV 9,13, 
31,5. 44,7,8. 77,3. 
t~χι1ς Ι 12,31. 
ε.tλεος ΙΙΙ 5,4. 
εtλι.yμα Ι 2,12. 
εtρηνικός ΙΙΙ 1,9. 2,14. 
εtρηνόμuρον ΙΙ 24,21. 
lκλuσι.ς V 14,5. 
έκρι.ζόω ΙΙ 20,15. 
lκρι.σις Ι 1,66. ΙΙ 26,9. 
tχτι.τρώmιω ΙΙΙ ι ,92. 
lκφuσις ΙΙ 8,38. 33,25. 
έλata Ι 21,117. ΙΙ 30,11,12. ΙΙΙ 34,16. 
v 1,3. 
[λaιοv Ι 1,88,102. 3,19. 4,17. 6,16. 7, 
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72,73. 13,13,14. 14,15. 15,21,29. 22,27, 
28. 23,11. 24,37,43. ΙΙ 2,4,5,7,34. 4,34. 
5,26. 6,5,27. 7,7. 8,9,28. 15,11. 16,6, 
20. 18,6. 19,7. 20,18. 21,6. 22,14. 24, 
20. 31,15,22. 36,12. 38,16. 39,29. 40,47. 
42,5. 44,9,12. 45,3. 47,12 ΙΙΙ 1,41,66.9, 
6. 18,7,8. 22,14. 24,4. 29,5. 34,17. 36, 
34. 37,21. 48,4. 51,12. IV 10,4,5. 18,9. 
28,12. 34,5,6. 44,4. 45,3. 59,5. 63,4. v 
2,12,13. 6,4. ιο,8. 13,5. 16,11. 11,11,12. 
18,7. 23,4. 
tλάφει.ος Ι 21,34. 24,32,49. ΙΙ 3,8. 5,12. 
12,15. 41,9,13,31. ΙΙΙ 3,22. 22,16. 51~11. 
IV 67,20,29. 
lλαφος Ι 7,105. ΙΙ 11,1,2,11,19,27. 27,2, 
7. 34,2. 38,7. ΙΙΙ 1,38,46. 
!λεφαντtaσις Ι 4,32. ΙΙ 46,4. ΙΙΙ 6,10. IV 
20,9. 
έλεφαντι.άω ΙΙ 12,19. 13,12. 
gλιyμα Ι 21,118. 
ιλκος Ι 1,52,66,83. 15,23. 16,14,22. 21,17. 
24,20. ΙΙ 4,18. 5,7. 20,17. 21,5. 24,22,28. 
27,5. 33,30. 44,6. ΙΙΙ 1a,13. 9,49. 34,15, 
17. 50,13,22• IV 7,5. 14,8. 17,5. 21,5.34, 
3. 43,4. 46,3. 63,3. v 1,5,9. 2,11. 3,10. 
4, 7 ,8. 9,8. 10,4. 12,6. 16,9. 18,5. 19,3. 
23,6. 24,4. 
~λκοβμαι ΙΙ 23,29. 
gλ;ωσι.ς v 3,6. 
!λλέβορος ΙΙ 39,21. ΙΙΙ 53,3. 
Κλμι.vς ΙΙ 8,13,22,23. 11,14. 39,24. ν 5, 
10. 10, 10. 20,4. 
lμβρuον Ι 1,93: 2,10. ΙΙ 17,11. 24,21. 39, 
22. ΙΙΙ 9,31. 51,13. V 1,9. 2,8. 
[μμηνa ΙΙ 19,4. 36,10. 39,21. IV 28,6 ν 2, 
8. 
!μπλάστριοv Ι 21,13,17,18. 
[μnλaστροv ΙΙ 16,5. 23,15. 
!μπλaστρώδης Ι 21 ,28. 
lvaι.μος ΙΙ 4,16. 
!vάρετος ΙΙΙ 23,5. 
lνδοξος ΙΙ 23,26. 
lνθεος Ι 1,70. 3,36. 8,4. 10,96. 
!νθουσι.άζομαι Ι 14,29,31. 
!voupbω ΙΙ 24,11. 40,51. 
[ντασις Ι 1,23. 18,22,46,49,51,57,58. ΙΙ 
2,14,17. 14,13. 22,9. 29,10. 38,22,23. ΙΙΙ 
3,5. 32,4. 37,25. 47,3. 51,18. 55,18. IV 
22,3. 58,3. 
tvτερtς L 12,31. 
lντερον Ι 6,13. ΙΙ 8,1,2,19,27. 13,10,16. 
22,23. ΙΙΙ 9,25. 36,52. 51,27. 
lντιμος ΙΙ 23,26. 
lντρομος ΙΙ 4,4. 
!ν6πνι.ον Ι 6,22. 13,24. IV 12,5. 
έξάκοuστος Ι 10,41. 
έξάλλομαι Ι 13,24. 23,26. 
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έξάνθημα Ι 24,20. IV 2,3. 
έξοuρ~ Ι 24,47. ΙΙ 8,40. IV 48,5 V 
22,5. 
έξωχάς ΙΙ 20,15,16. 26,11. 30,13 IV 
28,26. 31,5. 50,4. 
!nέραστος ΙΙ 23,27. 
έπ~βοuλή ΙΙ 40,59. ΙΙΙ 1,50. 
!ntβΟuλος Ι 24,104. 
!π~δε~κτ~κός Ι 24,58. 
έπtδε~ξ~ς ΙΙ 40,7. 
!πιδερμtς IV 37,5. 
έπtθεμ.ο:Ι 24,75. 
έπ~ληπτ~κός Ι 1,11,121. 19,16. ΙΙ 4, 
3,37. 7,4,22. 10,3. 12,9. 18,3. 33, 
21,33. 40,24 ΙΙΙ 1,55. 9,34. 10,11. 
50,32. IV 26,4. 68,2,7. VI 7,3. 
!πιληψtα Ι 1,91. 5,25. 24,23. ΙΙ 1,8 
13,7. 18, 14. 41 ,9,20. 46,4. ΙΙΙ 39, 
15. 42,13. S0,19. IV 1,8. 13,5. 37,3 
67,26. 
!π~νuκτtς ΙΙ 44,13. 
!π~ρεuματtζομαι Ι 1,43. 
!π (ρρuσ~ς IV 36,9. 
tnισκύνιοv Ι 16,13. 
tnιτεuκτικός Ι 2,25. 4,70. ΙΙ 1,17. 
23,26. 41,10. ΙΙΙ 1,1,61,65. IV 67, 
15,17. 70,2. 73,6. 
έπtτεuξις ΙΙΙ 9,35. 
έπιτuχtα ΙΙΙ 1,45. 42,9. IV 62,11. 
έπ~φορά ΙΙΙ 36,38. IV 65,26. 
tπιχαρής Ι 2,24. 10,40. 18,59. 22,13, 
26. ΙΙ 1,17. ΙΙΙ 2,17. 
έποuλ6ω ΙΙ 8,47. 
lnoψ Ι 7 ,49,69,88,98, 102. 21 ,3ι. ΙΙ 
3, 9. 39, 15. 
εtρηνικός Ι 7,108. 
lρ~ον ΙΙ 7,ι4. 33,26. IV 44,8. 
ιρ~φος ΙΙ 4,23,32. 
ιρπέτιον Ι ι9,16. 
ιρπετόδηκτος v 7,6. 24,7. 
~ρπετόv ΙΙ 5,25. ι1,28. 19,12. 40,11. 
44,14. ΙΙΙ 9,41. IV 67,6. V 18,4. 
lρnης ΙΙ 35,11. 
έρuσ~nέλατοv ΙΙ 35,4,10. ΙΙΙ 3,7. 9, 
23. 55,8. 
έρωδ~ός ΙΙΙ ι3,1,2. 
lpooς Ι 18,44. ΙΙΙ 50,9,1ι. 
tροοτικός ΙΙ 23,28. ΙΙΙ 1,6,9,63. 2,14. 
IV 62, 10. 
!σχάρα ΙΙ 2 ι 33. 
έσωχάς ΙΙ 30,ι3, IV 28ι26. 
εόάχοuοτος Ι 4,50. 
εδαvθος Ι Sι2,7,27. 
εδβοή Ι 5,1,4. 
εδγνωστος Ι 8,7. 
εόδαι.μο~ ΙΙ 41,33. ΙΙΙ 1,61. 
ε6δια ΙΙΙ 11,6. 

εόεtδε~ ΙΙΙ 42,9. IV 74,5. 
εδεξtα ΙΙΙ 3,18. ι2,ι3. ι6,4. 
ε~ς Ι 5,1,3,9,11,12,18. V 5,2. 
εόήκοος Ι 19,13. 
εόημερtα Ι 21,40. 
εόκοtλ~ος Ι 1,98. 
εόμορφta ΙΙ 34ι4• ΙΙΙ 4Οι3. IV 75,3. 
ε6μορφος ΙΙ 33,ι8. ΙΙΙ 2,ι4. 
ε6vο~α Ι 2,25. 
εόvοϋχος ΙΙ 44,5. 
εδnατώριος !Ι 23,12. 
ε6nεnτος IV 29,6. 
εόπεψtα Ι 18,48,57. ΙΙΙ 11,9. IV 38,2. 
49,4. 
ε6nλο~ ΙΙΙ 6,5. 
εδπορ(α Ι 21,40. ΙΙΙ 9ι16,42. 
εόπραξtα Ι 21,39. 
ε6nρέnεια IV 74,6. 
εόπρόσι.τος ΙΙΙ ι ,65. 
εόοτομ.αχtα ΙΙΙ 6,7. 16,4. IV 41ι7• 49,4. 
75,3. v 5,9. 
εόστόμαχος IV s,s. 13,6. 29,6. 35,4. v 
13,3. 
εδοτοχος ΙΙΙ 8,4. 
εόσ6λληπτος Ι 18,15,22. ΙΙ 9,3. 
εόσ6οτατος Ι 22, 13. 
εδτόκ~ος ΙΙΙ 1,93. 
εότuχtα ΙΙΙ ι,44. 9,35,42. 
lφηλι.ς Ι ι ,85. 
εόφόρβ~ος ΙΙΙ 37,19. 
εδφωvος ΙΙΙ 4,7. 
εlSχροι.α IV 37 ,6. 
εlSχpouς ΙΙ 33,18. 
εάΟΟLα v 14,3. 
εόωχtα Ι 1,126,139,146. 
lφηλι.ς ΙΙ 39,7. ΙΙΙ 53ι5• 
tχεvηtς Ι 13,11,30. IV 18,1,2,5. 
έχε6δηκτος VI 2,2. 
έχθρός Ι 7,108. 21,67. 24,104. IV 67,20. 
fχι.δvα ΙΙ 12,1,2,11. ΙΙΙ 31,4. 
txtvoς Ι 5,2,6,24. 7,13. ι8,42,45,56. ΙΙ 

13,1,2. ΙΙΙ 3,19. 36,49. IV 17,1,2,4. 25, 
4. 
tχι.όδηκτος Ι 1,93. ΙΙ 4,19. 27,8. ΙΙΙ 3, 
16. 
έχι6πληκτος IV 28,3. 
lψημα ΙΙ 8,53. 
~λη Ι 21,37. ΙΙΙ 2,12. IV 73,3,4. 
l;;;apyά.vη IV 55, 3. 
ζαuρα ΙΙ 14,ι,2,3,9,17. 
ζι.ζι.βέρι. Ι 12,14. 
~ραyδος Ι 6,2,12,19. 
ζμαρί.ς IV 46,2. 
ζμtλαξ Ι 6,1,3. 
ζμ6ραιvα Ι 6,11,21,23. IV 20,1,2,4,5,6,8. 
ζμuρvα Ι 6, ι. 
ζόφωσ~ς IV 36,10. 

ζ6yαι.vα IV 19,1,2. 
ζύμη ΙΙ 20,27,29,30. 
~~Ι 6ι9• 
ζΡτηχος v 6,2. 
ζΡ)κος Ι 6,1,9. 
~ς ΙΙ 5,26. ΙΙΙ 3ι6. 10,5. 20,3. 35, 
4. 38,8. 51ι24. IV 5,4. 9,3. 12,2. 28, 
19. 30,7. 31,3. 35,3. 38,2. 41,6. 42ι3. 
53,4. 54,2. 61,5. 62,6. 
ήδονη Ι 18,20,23,52. ΙΙ 11,18. 29,10. 
38,21. ΙΙΙ 7,11. 32,5. IV 74,6. 
ήδονtα IV 22,1,2. 
ήδοvι.κός Ι 18,15,43. ΙΙ 9,8. ΙΙΙ 22,8. 
43,8. 55,16. IV 58,6. 
ήδοvtς Ι 7,2,15. 
ήδuλαλος Ι 5,30. ΙΙΙ 4,6. 
ήδί>ς ΙΙ 23,27. 
ήλι.οδρόμος ΙΙΙ 15,1,2. 
tλtou ~v Ι 7,1. 
~λος ΙΙ 14,15,18. 33,4. IV 30,7. 41,6. 
46,4. 
ήμι.κρανtα Ι 4,26. 16,36. ΙΙ 8,55. 30, 
14. 33,3. ΙΙΙ 17,5. IV 39,7. 
ήμικράν~οv Ι 16,40. ΙΙ 2,39. 
ήμtκρανον ΙΙ 33,8,9,10. ΙΙΙ 1,39. IV 
53,6. 
ήμtοvος Ι 3,16. ΙΙ 7,15,16ι2Ο. 15,1,2. 
Ώμ~τριταtος ΙΙ 47,7. IV ιs,7. 
~αρ Ι 6,18. 7,69,98. 10,47. 21,31. ΙΙ 
1,14. 2,27,28. 4,7. 6,21. 11,23. 13,14. 
14,15,17. 23,8. 33,17. 35,9. 38,3. 40, 
43. 41,22. 42,8. 44,13. ΙΙΙ 1,53. 10,4. 
34,11. 51,26. IV ι3,4. 15,7. 16,4. 21, 
1,2,3. 23,9. 37,2. 62,2. 70,3. v 3,5. 
~ατι.κός Ι 2,23. 10ι47. ΙΙ 1,15,24. 6, 
7. 23,9. ΙΙΙ 50,15. IV 21,3. V 14,6. 
22,3. 
ήρ6yyι.ος Ι 7,1,3,63,90,92,94,99. ΙΙ 8, 
14. v 7,2. 
ήσύχ~ος ΙΙΙ 1,11. 
~0ς Ι 7,108. ΙΙΙ 2,17. 
ήτροv Ι 3, 14. 
ήφαιοτtτης Ι 7,2,17. 
θανά.σLμος ΙΙ 35,15. 
θαυμαστός ΙΙΙ 36,58. 
θεtον Ι 24,75. ΙΙ 6,5. IV 14,8. 
θεtος Ι 24,58. 
θεόyονος ΙΙ 3,21. 
θε6πvοuς ΙΙ 3,21. 
θεραnεtα ΙΙ 1,6. ΙΙΙ ι,21,23. 
θερμαvτ~κός V 11,2. 13,2. 17,2. 
θερμός v 5,3. 7,2. 
θερμοσποδtα ΙΙ 6ι23. 
θηλά.~ 8,8. 21,11. IV 38,3. 
θήραφος ΙΙ 16,1,2,12,13,17,18,20. 
θηρευτής ΙΙΙ 17ι1,2. 
θηp~όδηκτος ΙΙ 11,26. 24,22. ΙΙΙ 31,5. 
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IV 68,6. V 1,7. 2,10. 4,7. 7,5. 11,7. 
θηρtον Ι 4,49. 5,31. 7,108ι112. 14,12. 
68. ΙΙ 30,2. 40,13,15. 41,33. ΙΙΙ 1,Sι 

9,15,40. 55,15. IV 9,9,10. 23,7. 67,6, 
68,5. v 16,8. 
θηρι.6nληκτος v 12,8. 24,7. 
θρά.σ~ς ΙΙ 3ι, 7. 
θρα6ομα~ Ι 1,32,36. . 
θρtδαξ ΙΙΙ 36,49. V 8,2. 
θρtξ Ι 1,66. 4,ι6. 5,28. 7,97. 10,79, 
20. 21,29,47,67. ΙΙ 1,13. 4,37. 5ι14,1Ι 
30. 8ι12,3?,38. 14,20. 24,27. 28,4. 31 
26. 39,26ι30. 4ι,13,30. 42,4,9. ΙΙΙ 2ι, 

22,8. 28,7. 29,7. 33,5. 36,31,33. 43,9, 
S0,27. 55,17. IV 8,3. 23,10. 24,4. 40,: 
60ι2. 61,7. 63,5. 67,17,ι9,28. 
θρtσοα IV 24ι1,2. 
θuμtαμα Ι 7, 104. 
θύμος Ι 21,66. ΙΙ 20,15. 42,5. IV 46,4. 
~ύvvος Ι 8,2,6,18. 15,10. IV 9,7. 23,ι, 
2,3,9. 
θuρ Ι 8,1,4,21,25. 
θύρα Ι 4ι48. 
θuρσι.ς Ι 8,1 ι 3,8. 
θuρσtτης Ι 8,1,5,25. 
θωπεtοv ΙΙΙ 16,1,2. 
θώραξ Ι 21,21,26. v 16,4. 
tαμα ΙΙ 7 ,Β. 
tασ~ς ΙΙ 21,14. 
tασπις Ι 7,98. 9,1,4,ι2. ΙΙ 14,28. 
tβι.ς ΙΙΙ 55,15. 
t5ρ-Δς v 13,5. 
tερακtτης Ι 21,88,94,103. ΙΙ 4Οι29. 
ι&ραξ Ι 1,e,112. 8,4. 1ο,61. 13,34. ι4, 
13,29. 20,12. 21,61,88,94,98,100,106,10 
113. ΙΙ 38,9. 39,14. ΙΙΙ 1,86. 18,1,2. 
56. IV ι,3. 
tκτερι.κδς ΙΙ 4,5. 11,22. 20,9. ΙΙΙ 30,8 
12. v s,11. 17,8. 
tκτερuΟΟ Ι 21,57,65. ΙΙΙ 52,7. 
tκτερος Ι 21,6. ΙΙ 8,24. IV 47ι4• 70,3. 
tκτtς Ι 9,1,5,12. 
tκτtvος ΙΙΙ 19ι1,2. 
tλλuρι.κόν Ι 1,54. 
tvδαλμ.Ος Ι 7,20. 
tξός ΙΙ 38,17. ΙΙΙ 37,15. 
tοβόλος Ι 7,20. 21ι68. 24,ιΟ3. ΙΙ 4,25. 
5,18. 1ι,28. 24,22. ΙΙΙ 6,6. 
tov V 9,2. 
tοvθος Ι 1,86. ΙΙ 6,14. 
tός ΙΙ 4,26. 12,5. 30,16. ΙΙΙ 34,15. 
touλtς Ι 9,2,6,13. 14,14. IV 45,2. 
tοuλος IV 26,1,2. 
tππά.ρι.ον Ι 16,20. 
~ΠΠει.ος Ι 4 1 16. ΙΙΙ 21,3. 29,3. 
ιππόκαμπος IV 25,1,2. 
tnπoμav&ς ΙΙ 17,4. 



318 

~nnoς 1 13,30. ΙΙ 15,2. 17,1,2,8,13. 
22,17. 
tπποuρος Ιν 27,1,2. 
~ρ~νος ΙΙ 10,8. 39,20. 40,39. ΙΙΙ 37, 
15. Ιν 55,5. 
tρ~ς Ι 1,54,59. 18,38. 
tστός ΙΙ 16,10,14. 
tσχι.αδι.κός ΙΙ 2,8. 24,24. ν 21,3. 
tσχιάς ΙΙ 13,8. Ι!Ι 22,19. 36,46. 
tσχtον Ι 12,23. ΙΙ 2,21. 41,19. ΙΙΙ 
24,5. 
tσχuρός Ι!Ι 44,5,6. 
tτέα Ι 9,1,2,7. ΙΙ 13,16. 
t()yyι.oν Ι 10,7. 
~υyξ Ι 10,4,6. 
tχθuόκολλα ΊV 15,3. 
tχνε6μων Ι 7,104. 
tχώρ Ι 1,99. ΙΙ 4,7. 27,5. 38,3. 44,7, 
13. ΙΙΙ 34,6. IV 45,4. 48,4. 
καδμεtα ΙΙΙ 38,14. 
καθάρσι.ον Ι 12,44. ΙΙ 23,17. 
κάθαρσι.ς Ι 6, 5. 
καθαρτι.κός Ι 1,97. 
καθτμερι.νός Ι 15,26~ 21 ,58. 
κακόν Ι!Ι 1,57,60. 9,41. 37,12. 55,23. 
κακοστδμaχος νΙ 6,4'. 
κά;ιωσι.ς Ι 21 , 44. 
καλαμt~ Ι! 3,22. 
κάλαμος Ι 7,3. 23,24; ΙΙ 16,7,14. 
καμaτερη ΙΙ 16,2. 
κάμηλος ΙΙ 18,1,2;.4. 
ΚΟ:νθαρΊ.ς 1 21,21,25. 
κανθός Ι 11,12. 16,14. Ιν 39,16. 
καπν&λαι.ον Ιν 18,5,7,11,15,19. 
καπνός ΙΙ 4,30. 8,30. 
κάπρος ΙΙ 44,12,13. 
κάρα ΙΙΙ 1,31. 
καραβtς IV 32,1,2. 
κάραβΟς Ι 2,2,7,13,21,22. IV 20,5,6,7. 
καρδtα Ι 2,17,22. 4,66. 5,21. 7,55,58, 
64. 7,69,71,98,101. 10,44. 12,42. 21, 
30,31,54,59,102,109,119,121,128. 22, 
20. 2~ 1 32,49. ΙΙ 1,17. 2,32. 3,8,12, 
37~ 13,14. 20,19. 21,15. 23,17. 24,6. 
28,8. 36,4,7. 41,10,29. ΙΙΙ 1,58. 1a, 
15. 2,14. 4,5,6. 7,6. 9,13,18. 16,2. 
18,11. 22,2. 23,3. 25,3. 30,7,12. 33, 
7. 34,9. 36,55,56. 42,8. 44,4. 49,7. 
50,30. 51,27. IV 67,17,21,28. 
καρδι.ακός ΙΙ 40,44. ΙΙΙ 30,7,11. 
καρδtδι.ον Ι 12,39. 
καρtς Ιν 30,1,2,3,4,6. 32,5. 
καρκtνος ΙΙΙ 13,5. IV 28,1,2,10,14, 
23,25. 
καρκtνωμa Ιν 28,11,17. 
καρποβάλσaμον Ι 18,27. 
καροο Ι 4, 11. 

καροι.νος rν 79,5. 
καρυόφυλλον Ι 18,32. 
κάρωcrι.ς ΙΙΙ 9,7. 
κασσtα Ι 18,32. 
κάσσuμa IV 67,8. 
καστόρει.ον Ι 18,39. ΙΙ 19,3. 41,5. 
κάστωρ ΙΙ 19,1,2. 
κατάβpωσι.ς Ι 1,62. 20,16. 
κατάκαcμa ΙΙ 47,8. ν 23,6. 
κατάλο ι.πον ΙΙΙ 1 ,69. 
καταμήνι.α Ι 1,119. ν 3,5. 
κατάξηρος Ι 18,14. 
κατάπλασμα Ι 23,12. 24,71,77. 
κατanότι.ον Ι 24,22,24. 
καταφορά ΙΙΙ 33,7. 
κατάχρι.σμa Ι 12,36. 
κάττa ΙΙ 10,1,2,5. 
καυλός Ι 1,118. ν 2,2. 10,10. 
καϋμα ΙΙ 14,20. ΙΙΙ 32,6. 
κεδρέα ΙΙΙ 9,23. 
κεδρtα Ι 21,21. ΙΙ 1,20. 41,7. ΙΙΙ 1,41. 
6,8. 9,6. 37,18. Ιν 61,6. 
κελαι.νός Ι 14,10. 
κελεφtα Ι 4,33. 
κέλcφος ΙΙΙ 55,11. 
κεvο~ι. Ι 6,8. 
κέντρον IV 1,4. 14,3,9,1ο,12. 64,2. 
κέ~σι.ς ΙΙ 40,40. ΙΙΙ 9,12. 
κέρας ΙΙ 4,9. 6,28. 11,3,4,12,19. 33,8,9, 
10,12,13. 34,2,5. 39,10,28. ΙΙΙ 3,22. 
κέραοτος IV 28,4. 
κεράτ~ον ΙΙ 21,11. 
κεραuνί.της Ι 10,74. 
κεραuνοβΟλί.α Ι 21,56. 
κεραuνός Ι 21,37. ΙΙΙ 1,10. 2,16. Ιν 67,4, 
10. 
κεστός Ι 10,17,49,64,89,98. 
κεφαλaλy~οο Ι 23,17. ΙΙ 33,12. Ιν 44,3. 
κεφαλαλyί.α Ι 4,25,26,28,68. 10,46. ΙΙ 1,7. 
8,55. 13,7. 38,17. ΙΙΙ 1,37,42. 9,4,7. 10, 
6. 37,21. 50,26. Ιν 2,6. 49,6. 53,7. V 8,8. 
9,5. 16,9. 
κεφαλη Ι 1,16,67,75,159. 3,7. 4,32,69. 5, 
28. 7,91,96,102. 9,13. 10,11,15,58,62. 14, 
29. 16.40. 17,17,18. 19,14. 21,47. 22,17, 
21,30. 24,40,53,60,62,94. ΙΙ 1,7. 2,38. 5, 
19. 12,4. 13,4. 14,4. 16,18. 18,13. 26,3. 
27,5. 28,5,9. 33,27. 39,6. 41,7. 43,5. ΙΙΙ 
1,7,14,25,28,37. 2,19. 3,21. 9,4,5. 1o,s. 
14,2. 18,2. 20,2. 28,2. 33,6,7. 34,6,23. 
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Ιν 17,, 3. 
κονδύλωμα ΙΙ 20,16. 
ΚΟνLδLσμός Ι 16,11. 
κδνLς ΙΙ 36,14. ν 17,7. 
xδvuζa Ιν 76,4. 

319 

κδπρος Ι 1,49. 6,17. 10,23. 24,26. ΙΙ 1, 
16. 2,31 ,39. 4,ιο, 18 ,20. 6,3, 10, 15. 10,8. 
17,13. 19,11. 20,9,13. 21,3. 22,12. 23,7. 
24,24. 26,8. 29,8. 31,6,10. 33,3,11. 35, 
4,11,12. 39,25. 41,27. ΙΙΙ 1,68. 3,13,24. 
7,4. 9,27,29. 17,4. 21,2,4. 22,7. 29,3,6. 
30,11. 34,3,18. 36,48. 42,11,13. 43,3. 44, 
3. 47,2. 50,26. 51,19,20. 53,4. 
ΚΟpάλλLΟV Ι 4,21. 8 1 2,5. 
κοράλλ~ος IV 67,7. 
κδρaξ Ι 12,33,35. ΙΙΙ 21,1,2. 29,2. 36,7, 
10,23. ' 
κδρη Ι 16,18. ν 2,5. 
Κδρι.ς Ιν 8,8,9. 
χορύδαλος ΙΙΙ 20, 1 , 2. 
κδρuζa ΙΙ 15,10. ΙΙΙ 50,16. 
κορuφa!ος Ιν 27,2. 
κορώνη Ι 2,2,5,14,20. ΙΙΙ 7,1. 22,1,2,12, 
14. 36,7,18. 55,16. 
χοομLκδν αίμα Ι 7,100. 22,9. 
κδσσcφος ΙΙΙ 24,1,2. 
κόστος Ι 18,30. 
κοτ6λη Ι! 3,19,25. 
κο6κοuφας Ι 7,52. 21,119,121. 
κδχλαξ Ι 14,9. 
χοχλί.ας Ι 16,5. Ιν 33,1,2. 36,1,2,12. 
κράμβη ΙΙ 6,4. ν 10,2. 
κρaτηρ ΙΙΙ 1,25,26. 
κρέας Ι 3,34. ΙΙ 15,7. 18,12. ΙΙΙ 1,34. 
κρι.θη Ι 16,12. 21,114. ΙΙ 25,11. 
κρtθι.νος ΙΙΙ 34,11. 37,15. 
ΚρLθί.ον ΙΙ 22,17. 
κρtκι.ον ΙΙ 31,5,17. 
κρί.ν~νος ΙΙΙ 51,12. 
κρLν6μuρον IV 24,4. 
κpLός ΙΙ 33,7,11. 
κpoκtδLOV Ι' 18,21. 
κροκοδεί.λι.ος ΙΙ 31,15. 
κροκδδει.λος ΙΙ 22,1,2,6,16,19. 29,3,6. 
37,2. 43,2,4. 
κρόκος Ι 16,29. 18,33,35. ΙΙ 39,16. 47, 
15. ΙΙΙ 37 1 20. ν 9,6. 
κροχuς ΙΙ 9,6. 11, 16. 28,9. 
κρδμuοv ΙΙ 8,53. 
κρόταφος ΙΙ 8,56. 16,6. ΙΙΙ 
ν 18,8. 
κρατών ΙΙ 20 1 23. 
κροϋσμa ΙΙ 20,18. 
κτένι.ον ΙΙ 33,8. 
κοοθος ΙΙ 8,42. 
κuάνεος Ι 18,8. 
κ~νι.ον ΙΙΙ 38,7. 



320 

ΚΙJW ΙΙ 6, 16. 
κ6μ. ι. νον Ι 5, 18 • 
κυνάγχη ΙΙ 11,25. ΙΙΙ 12,11. 
κΙJνάρι.οv ΙΙ 20,2. 
κΙJνογαλέος Ιν 19,3. 
κuvδδηκτος Ιν 41,4. ν 1,7. 4,7. 12,6. 
κυνδδους ΙΙ 23,10. 
κυνόπληκτος Ιν 46,4. 
κυvοn6ταμος ΙΙ 19,1,2. 
κυttά.ρι.σσος ΙΙ 2,1, 3. 
κυπρίνος Ιν 37,1,2. 
κύστι.ς ΙΙ 2,22. 8,40,52. 40,51. 47,3. 
ΙΙΙ 5,4. ν 3,6. 7,4. 22,4. 
κ~v Ι 24,107. ΙΙ 7,24. 14,19. 20,1,2, 
8,19,20,21,29. 21,1,2,3,10,11,14,16. 
40,46,58. Ιν 29,1,2,3,5. 
κωβι.ός Ιν 35,1,2. 
κωλέντερον Ι 6,15. 
κωλι.κός Ι 6,15,23. 7,8. ΙΙ 11,13. 19, 
7. 23;8. 24,17. 26,19. ΙΙΙ 1,79. 14,5. 
34,5. 36,53. 51,27. 55,24. Ιν 24,2. 
41,8. 42,3. ν 5,5. 
κώνε !.OV ΙΙΙ 53,2. 
κωφός Ι 24,93. 
~σt.ς ΙΙΙ 51,22. 
λά.βραξ Ι 11,2,8,15,18. Ιν 39,1,2,10. 
78, 4. 
λαγωδς ΙΙ 24,1,2,30,34,35,40. ΙΙΙ 3,8. 
Ιν 28 1 20. 40,1,2. 
λάδανον ΙΙ 1,18. 38,15. Ιν 63,5. 
λα~οϋρι.ν Ι 18,10. 
λαθυρtς Ι 21 ,20. 
λαι.μός ΙΙ 16,15. 20,10,24. 
λαμnρbνω ΙΙ 4,9. 
λαμπuρtς ΙΙΙ 26,1,2. 
λάρος ΙΙΙ 25,1,2. 
λά.σαρ ν 8,4. 
λάφυρον ΙΙΙ 8,6. 
λάχανον Ι 5,3. IV 9,2. ν 8,2. 10,2. 
22,2. 
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ράμφος ΙΙΙ 13,5,7. 
ΡαφανL.ς ν 17,3. 
paφavov ν 17,2,6,10. 
paφtς Ι 17,1,5,16. Ιν 55,1,2. 
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,ηνι.άζομαι.. Ι 6,22. ι3,23,24,33,42,5D. 
3,8. 23,ιι. 40,23. 41,6. 
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:εδονώδης ΙΙ 36,14. 44,6. Ιν 34,4. 
4. 
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συvοuσ~ά~ Ι 5,13. 18ι47,49,59. ΙΙ 2,24. 
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42,11,15. ΙΙΙ 36,36. 50,9,ιΟ,12,21. IV 
8,2. 14,12. 17,4. 24,4. 25ι2· 28,12,14. 
29,2. 43,6. 62,4. v 10,11. 23,5. 



328 

τζαvτ6ρη Ι 5, 1. 
~vt~ :r:r 47,10. 
τ~θύμαλλον Ι 12,48. Ιν 14,4. 
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τρι.ταLκός ΙΙ 35,1ι. 
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τρι.χίασι.ς Ι 16,12. 21,24. ΙΙΙ ~6,38. 
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