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Demetrii Scepsii, grammatici Cratetis et Aristarchi aequa-

lis, qui nsql του τρωικού διακόΰμ,ου i. e. do eis II. B. versibue 

quibus Troes recensentur, triginta libros conscripsitx), multas2) 

quidem reliquias quibus nomen adscriptum est Stiehle in phi-

lol. Υ ρ. 528—546, ΥΙ ρ. 344 — 347 congessit; sed ad studia 

docti illius viri pernoscenda rainime hoc sufficit. Equidem 

ut huic rei denuo operam darem, commotus sum eis, quae 

B. Niese in Mus. Rhen. t. XXXII p. 267—307 (eApollodors 

commentar zum schifFscataloge als quelle Strabos') disseruit; 

quem cum contenderet Strabonem Deraetrii opus non nisi per 

Apollodorum cognitura habuisse, errasse videor mihi demon-

strare posse. 

1) cf. Strabo XIII p. 603: ύπολαμβάνομεν δεΓν προσέχειν (Δημητρίω) 
ως άνδρ\ έμπείρω καΐ έντοπίω φροντίσαντί τε τοσούτον περί τούτων, ώστε 
τριάκοντα βίβλους συγγράψαι στίχων έξη'γησιν μικρω πλειόνων εξήκοντα, 
του καταλόγου των Τρωών. Deraetrium Cratetis et Aristarphi aequalem 
fuisse Strabo XIII p. 609 dicit: £κ δε της 2κήψιος κα\ ό Δημήτριος 
έ'στιν, ου μεμνήμε^α πολλάκις, ό τον τρακκόν δκιίκοσμον έξηγησάμενος 
γραμματικός, κατά τον αυτόν χρόνον γεγονώς Κράτητι κα\ Άριστάρχω. 
Ptolcmacus Chonnus Dcmetrii nomcn saltom novit cf. καινή Ιστορία in 
Phot. bibl. cod. 191 p. 151 a. 7 ed. Bekk. οτι τελευτήσαντος Δημητρίου 
του 2)κηψίου τδ βιβλίον Τέλλιδος προς τη κεφαλή αυ'τοΰ ευρέθη. Ιη 
Diogenis Demetriorum indice (V, 5, 11) Scepsius quoque nominatur: εν
δέκατος 2κήψιος πλούσιος καΐ ευ'γενής άνθρωπος καΐ φιλόλογος άκρως. 
ούτος κα\ Μητρόδωρον προεβίβασε τον πολίτην. 

2) multas dico, nam omisit etiam ex eis reliquiis, quibus nomen De-
metrii adscriptum est, nou paucas, cum indicibus fretus auctores ipsos per-
legere supersederit. — In Bohlii dissertatiuncula quam de vita et doctrina 
Demetrii Scepsii scripsit (progr. gymnas. Kempiani 1858) nil inest quod 
non melius apud Strabonem ipsum legatur. 
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Ι. 
Praecipua Niesii argumenta sunt haecce. Profectus est 

a Strab. VIII p. 339, ubi dicitur interdum Apollodorum etiam 
dissensisse a Scepsio, ex cuius opere pleraque eum desumpsisse 
(παρ' ου μεταφέρει τα πλεϊοτα)] qui locus nescio an potius 
testimonio sit Strabonem Demetrii et Apollodori libros eom-
parasse. Neque mihi persuasit quod ex Athenaei loco VIII 
p. 346b.(fr. 5) ubi Demetrio auctore Diana ad Alpheum culta 
Άλφείωΰα nominatur, collegit Strabonem qui VIII p. 343 forma 
Άλφειωνία utatur, Scepsii librum ante oculos non habuisse. 
At enim cum Strabo alteram quoque formam adferat (προς τΐ\ 
εκβολή (sc. Αλφειού) το της Άλφειωνίας Αρτέμιδος η Άλφειον-
α-ης αλΰος ίαύ" λέγεται γαρ άμφοτέρως), mihi haec res in neu-
tram partem valere videtur; nam unde constat Athenaeum 
integrum Demetrii locum attulisse neque Scepsium etiam forma 
Άλφειωνία uBum esse? Probabilius sane Mese posuit ea quae 
in quaestione de Curetibus et Corybantibus instituta Demetrii 
insunt ( X p . 472 sqq.) per Apollodorum Straboni tradita esse, 
cum in libris I X et X omnino Apollodorum geographi fon-
tem primarium esse in propatulo sit; sod quod de bis libris 
valet non statim etiam de ceteris. 

Quid multa? Certis rationibus demonstrari potest De-
metrii librum Straboni ipsum in usu fuisse. Hoo velim im-
primis teneatur Homericae interpretationis per libros VIII—X 
et XII—XIV sparsa esse vestigia, id quod Niese ita docuit, 
ut nemo dubitare possit, tamen omnia grammaticorum doctri-
nae testimonia quae vir doctus h. 1. p. 270 sqq. collegit, eodem 
iure quo ad Apollodorum ad Scepsium posse referri, quippe 
qui et ipse a Strabone grammaticus nominetur (XIII p. 609) 
et grammatici indolem ubique prodat 3 ) . Quae cum ita sint, 

3) Non supervacaneum est visum lioc adnotare, cum Niese idcntidem 
solum Apollodorum grammatieis illis testimoniis indicari possc contendat. 
At homonymias item atque Apollodorum iam Demetrium notasse Strabo X 
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orania quae in illis libris grammaticorum doctrinara redoleant, 
quae Apollodori sententiis contraria sit, Demetrio tribuemus, 
cum tertii grammatici vestigia frustra in eis quaerantur. Locos 
qui ad demonstrandum valent habeo hosce: 

1. In libi I p. 58 (I, 3, 17) cum Strabo mutationes ter-
rae motibus similibusve causis factas eDumeraturus inde a 
§ 1 7 sequentia ex Scepsio hausta esse aperte indicet (πολλών 
Ονναγωγάς ποιηϋαμ,ένων τοιαύτας αρκεΰη τά νπο τον Σκηψίον 
Λημ,ητρίου ϋυνηγμένα οίκείως παρατε&έντα), Niese quidem omnia 
quae ibi congesta sint usque ad finem § 21 ab Apollodoro ex 
Demetrii libro desumpta atque per eum geographo tradita esse 
propterea sibi persuasit, quod p. 61 grammaticue ille Athe-
niensis nominetur. Quae sententia facile infringitur collatis 
inter so duobus Strabonis locis: 

p. 59. 
και ή 'Αστερία ήλλακται ην Άστε-

ρίδα φησ\ν ο ποιητής: 
ϊστι δέ τις νήσος μέσση άλ\ πε-

τρήεσσα 
ΆστερΙς ου μεγάλη, λιμένες δ' ένΐ 

ναύλοχ/κ αυτή 
άμφίδυμοι. 
νυν\ δ' ούδ' άγκυροβόλιον ευ'φυες 

έ'χει. 

ρ. 456. 
η 'Αστερία νησίον. ην ο* μεν 2 κ ή -

ψ ι ο ς μη μένειν τοιαΰτην οΐαν φησ\ν 
ο ποιητής: 

λιμένες δ' έν\ ναύλοχοι αυτή 
α'μφίδυμοι. 

οΤ δε Άπολλοδ(Λρος μένειν καΐ 
νυν κα\ πολίχνιον λέγει έν αυτή Ά-
λαλκομενάς το eV αΰτω τω ?σ^μω 
κείμενον. 

Altero loco ρ. 59 qui in media illa enumeratione legitur, De-
metrii sententia refertur ab Apollodorea diversa. Yix igitur 
credi potest illud exemplum ex Demetrii Hbro ab Apollodoro 
inter sua receptum esse. Ergo statuendum erit hoc quidem 
loco Strabonem Scepsio ipso usum esse neque quidquam ob-
stat quominus tota illa enuraeratio quae a § 17 usque ad 
finem § 21 pertinet ad hunc referatur4) exceptis eis videlicet 

p. 472, figuras grammaticas (ύπερβατόν) Strabo X p. 489 et schol. Α ad 
Α 757 omissum illud a Stiehlio, distinxisse eum inter Homeri et neoteri-
corura fabulas Strabo I p. 49 testimoma sufficiant. 

4) Usqne ad iinem § 20 terrarum mutationes enutnerantur, qua de re 
praecipuo Demetrius cgifc, itaqtie Dcmcfcrn Callatiani quoque locus Scepsio 

1 * 
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quae in § 17 a verbis ημών δ' Ιπιδημούντων usque ad των 

άλλως γενομένων μεταβολών de suo geographus addit^) atque 

exemplis eodem modo insertis iii § 19 την Αεΰβον της 'Ίδης 

άπερρωγεναι πεπιύτεύκάΰι κα&άπερ την Προχύτην καί την Πι-
&ηκοΰΰ6αν του Μιΰηνον, τάς δε Καπρεας τον Αθηναίου, την 
Σικελίαν δε της 'Ρηγίνης, την "Οββαν δε του 'Ολύμπου. 

2. Apollodorum doctrinam Aristarcheam secutum Sel-

leentem fluviura in Elide esse negasse constat Strabonis verbis 

YIII p. 339: Απολλόδωρος διδάβκων ov τρόπον ο ποιητής 

εΐωθε διαβτελλε0&αι τάς ομωνυμίας ςρ̂ σΐ κ«1 την Θεΰπρω-
τικήν Έφύραν διαότελλεβ&αι τω τε τηλόΰεν καί τω ποταμού 
από Σελληεντος (.Β 659. Ο 531) quo de flumine quid Deme-

deberi videtur; sed etiam in sequente § ubi de populorum migrationibus 
disseritur, eundem auctorem esse vocabulo π ρ ο ς τ ι ^ έ α σ ι indicatur a quo 
pergit Strabo (προςτι^έασι δε και τάς έκ των μεταστάσεων μεταβολάς 
έκ\ πλέον την ά^αυμαστίαν η'μΐν κατασκευάζει εθελοντές), nam in prae-
cedentibus quoque tertia pluralis persona (φασίν) Scepsium significavit. 
Neque quod Apollqdorus in § 21 de re quadam laudatur quae ad ipsam 
enumerationem non pertineat, quidquam valet. Ac fateor equidem mihi 
non constare in verbis § 21: 'Ιβήρων των έσπερίων εις τους υ'περ του 
Πο'ντου κα\ της Κολχίδος το'πους μετωκισμε'νων (ους ο* Άράξης, ως φησιν 
'Απολλόδωρος, άπο της 'Αρμενίας ο'ρίζει, Κύρος δέ μάλλον καΐ τα ορη τα 
Μοσχικά) grammaticum Apollodorum signiiicari. Nam res melius quadrat 
ad Apollodorum Artomitonum qui Purthica seripsit qucmquo mido liomiuo 
a Strabonc indicari unum certe exemplum pracsto est in lib. XI p. 514. 
Censeo igitur Strabonem ex Artemiteno verba illa addidisse. Ceterum in 
lib. I cp. 2 §§ 23—40 Apollodorum Atheniensem praecipuum auctorem 
Strabonis esse falsissime Niese 1. 1. p. 304 pronuntiavit, cum de Menelai 
erroribus et de quaestionibus quae his adnectebantur certe se Aristonicura 
sequi ipse geographus profiteatur in § 31: Άριστόνικος μεν ου ν ο κα^' 
ημάς γραμματικός έν τοις περί της Μενελάου πλάνης πολλών άναγέγραφεν 
ανδρών αποφάσεις περ\ έκαστου των έκκειμε'νων κεφαλαίων* η'μίν δ* αρ
κέσει καν έπιτέμνοντες λέγωμεν. Pertinent haec usque ad § 35. Vix in 
libro I Apollodorum praeter eos locos ubi nomiDatim laudatur adhibituin 
esse statuere licet, nisi quod forsitan p. 33 Aeschyli et Euripidis versus 
ac p. 46 Callimachi locus ex eo desumpti sint. 

5) Haud necessariuin diprissem hoc monere, nisi Bohlius 1. 1. prae-
eunte Wegnero (tde aula attalica' p. 159) ex hoc Strabonis loco effici pu-
tasset Demetrium Alexandriae aliquantum saltem moratum esse ibique Ari-
starchum audivisse. 



— 5 — 
t r ius senseri t sequentibus comper imus: εκείνος (ac. Δημήτριος) 
ου φηΰιν είναι Σελληεντα εν Θεΰπρωτοΐς ποταμ,ον αλλ' εν rrj 
Ηλείοι παρά την εκεϊ'Έφνραν, ως προείπο μενβ). Utriiis 
ig i tur sententiam in praecedente § geographus sequatur , p rae -

terquam quod ipse indicat, dubium esse nequi t , ubi haec do-

ceantur: μεταξύ τον Χελωνάτα και της Κυλλήνης ο τε Πηνειός 
εκδίόωβι ποταμός και υ Σελληεις νπο τον πολτοί» λεγόμενος 
ρέων εκ Φολόης, Ιφ ω Έφνρα πόλις. Ac perbene in Deme-
t r ium quadra t quod deinde in versu Β 6 5 9 : 

την αγετ εξ Έφνρης ποταμού άπό Σελληεντος 
E p h y r a in Elide sita in te l l ig i tur , quia apud t res rel iquas, 

quao iti censum venire possint Ephyras , Thesprot icam, Thes -

salicam, Corinthum (προς εκείναις δε ονδεις ποταμός Σελληεις) 
Selleis flumen desi t , neque minus ei t r ibuendum est quod 

etiara VBS. 0 5 3 1 . α 2 6 1 . β 328 ad El iacum illud oppidum 

referri i u b e n t u r , ' praeser t im quum felici quodam casu de uno 

quoque horum versuum Apollodorum aliter sensisse s c i a m u s 7 ) . 

Q,uis credat Apollodorum adversari i sentent ias do omnibue 

his locis congessisse argument is fultas, quae ipse falBissima 

essc iudicavit? Adde quod vs. Β 659 nostro loco recte sic 

ser ib i tur : 

6) cf. VII p. 328: ;τηλό^εν έξ Έφύρης ποταμού άπό 2ελλήεντος' 
[ου μέντοι ο' ^κηψιός φησι. της] έν ΘεσπρωτοΓς Εφύρας, άλλα της έν 
τοις Ήλείοις. έκει γαρ είναι τον ^Σελλήεντα, έν δε ΘεσπρωτοΓς ου'δένα ούδ* 
έν ΜολλοττοΓς. 

7) Ι)β vs. Ο 531: ή'γαγεν έξ Έφύρης( ποταμού άπό "Σελληεντος con-
stat hoc comparato eo iudicio quod de Β 659 fecit (Strabo VIII p. 339); 
de α 259: έξ Έφύρης ανιόντα παρ' "Ιλου Μερμερίδαο in schol. codicis H. 
ad hunc locum legitur: Ιάσων αμα τη Μηδε(α έν 'Εφύρα της Θεσπρω
τίας παραγενόμενος Ι'σχει Φέρητα ου ο ΤΙλος ο?τινες έβασ(λευσαν Θεσπρω
τίας ως Ιστορεί Απολλόδωρος ο Ά^ηναιοις; de β 328 η'έ κα\ εΖς Έφύ-
ρην έ^έλει πίειραν αρουραν (sc. Τηλέμαχος) Eustathius ρ. 1448, 28 haec 
habet: λογίσασ^αι ως ένήν τω ποιητή πλάσασ^αι τον Τηλε'μαχον ' έκ 
Πύλου λαβεΓν τα προς αμυναν . . . η κα\ άπό Έφύρης της προϊστορη-
3ε(σης της δια Μήδειαν πολυφαρμάκου ω*ς Ιστορεί Απολλόδωρος ό 'Αθη
ναίος. 
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την αγετ Ιξ Έφύρης π. ά. Σ., 
contra duobus aliis locis ubi Apollodorum geographus ipse 
"auctorem nominat, pgg. 328 et 339 pro την αγετ legitur τη-
λό&εν. Isteque enim quod Schimberg in dissertatione Gry-
phiswaldensi, cuius titulus est ^aualecta Aristarchea', p. 19 ad-
not. 1 profert Apollodorura versum illum e meraoria ita scrip-
eisBe deceptura alius yersus Bimilitudinc qualis e. gr. est Β 
857 τηλόΰεν εξ Άλύβης κτλ. probandum est, quia grammati-
cum ipso illo vocabulo τηλό&εν usum esse, ut Β 659 Ephyram 
Thesproticam indicari demonstraret, ex p. 339 patct. (Jua 
de causa censendum est Apollodorum τηλό&εν seu Β 659 sive 
0 531 legisse, quamquam nescimus quomodo cetera horum 
locorum verba aut eonstructa aut mutata voluerit (cf. Meineko 
yindic. Strab. p. 89). 

At refragantur sententiae noBtrae Schimborgio iudice (1.1. 
p. 4 sqq.) duo Ephyrarum indices cum eo quem apud Strabo-
nem p. 338 legimus concinentes qui ad Apollodorum sine 
dubio referendi sint. Alter inest in schol. AD ad JV301 ad-
scripto: ιΰτέον οτι Έφνραι τέΰΟαρές είΰι μία μεν η κατά Θεβΰα-
λίαν, δευτέρα δε η κατά την "Ηπειρον> τρίτη δε η τής'Ήλιδος 
και τετάρτη η νυν καλούμενη Κόρινθος* -— νυν ονν λέγει τους 
καλουμένους Κραννουνίους εν Θεϋϋαλία ως Απολλόδωρος ίΰτορεϊ, 
alter in schol. ad Pindar. Nem. VII , 53 . . τέασαρας δε άνα~ 
γράφει (nomen auctoris cuiusdam intercidit) τάς 'Εφύρας πρώ-
την μεν την αυ&ις Κοριν&ον όνομαα&εϊΰαν · "Ομηρος ε'ΰτι τιόλις 
Έφνρη9 (Ζ 152)* ετέραν δε την περ\ Θετταλίαν "Ομηρος ε | 
Έφύρης άνιοντι παρ>(1λου Μερμερίδαο9 (α 259)· τρίτην δε περί 
Ήλιν ης Ιππίας μνημονεύει · τετάρτην την εν θεΰπρωτοϊς. Sed 
et quae huic indici * inserta est vs. α 259 interpretatio ab 
Apollodoro aliena neque cur in scholio ad Ν 301 plus quani 
verba νυν ούν λέγει τους καλουμένους Κραννουνίους ad eum 
revocemuB ulla causa est, praesertim cum Apollodorus apud 
Homerura certe tres tantum Ephyras, Thcsproticam Thessa-
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licam, Corinthum8) agnovcrit Ut ad Strabonis locum redea-

mus etiam hoc animadvcrtendum est quod verbis προς εκεί-
vaig (sc. προς τα,ϊς άνω λεχ&είβαις Έφνραις) ουδείς ποταμός 
Σελλψις quao ex Scepsio certissime hausta sunt (cf. p. 339 

1. supra 1.) aperte ad indicem initio § adlatum revocamur unde 

sequitur ut etiam hio Demetrio tribuatur. 

3. Paullo post hunc locum iterum leguntur quae Apol-

lodoro vmdicari nequeant. YIII p. 340 enim Strabo cum 

quaestiones quae ad vss. Β 615—619: 

oi (f άρα Βονπράαιόν τε κ«1 "Ηλιδα δϊαν εναιον κτλ. 
spectant pertractet Buprasiuin etiam in vs. 1. partem Elidis 

dici eomprobaturus figurae qua poetae dicuutur βνγκαταλεγειν 
το μέρος τω ολω exempla cum alia tum haec affert: 

άν "Ελλάδα καΐ μεαον "Αργός (α 344. ο 80) 
et 

άν "Ελλάδα τε Φ&ίψ τε (λ 496). 

8) Etiam hunc indiccm re vera notum fuisse ex schol. ad Pindar. 
Pyth. X, 85 patet. — Schimberg rccte quidem scholia ad us. Ο 531 ad-
scripta in codd. V et D (u. infra) ad Demetrium rettulit, sine ulla vero 
causa indices trium Ephyrarum qui leguntur in scholl. ad α 259 έξ Έφυ-
ρης: πόλεως Θεσπρωτίας * Έφυ'ραι δε τρεις είσΐ η τε Θεσπρωτική ή νυν 
Κόρινθος κα\ ή τρίτη "Ηλιδος (V) et in cod. Ε : πο'λις Θεσπρωτίας, δύο 
δε ε?σιν η τε Θεσπρωτική, ή νυν καλούμενη Κο'ριν^ος, ή της "Ηλιδος καΐ 
ή κατά τήν "Ηπειρον ex qiiibus hunc misere conglutinatum esse ex Ari-
starcheo indice (cf. Lehrs de Aristarchi stud. hom. p. 2313) et addifcamento 
alicuius qui Epirum et Thesprotiam eandem terram esse nesciit quis non 
videt? Cur tandem hunc trium Ephyrarum indicem primum confectum 
esse ad explicandum vs. Ο 531 

τον ποτέ Φυλεύς 
ήγαγεν έξ Έφύρης 

Scliimberg statuerit me latet. Sed uiulto magis mirandum est quod illo 
postquam Niese (,de Stephani Byz; auctoribus' Kil. 1873 p. 44) Stephanum 
s. ν . 'Εφύρα hocce Ephyrarum catalogo usum esse: Εφύρα πολις 'Ηπεί
ρου, δευτέρα περ\ Θεσσαλίαν. τρίτη Ο2νο'η καΐ νήσος ου μακράν απέχουσα 
Μήλου, ο1 πολίτης ΈφυραΓος non petito illo ex commentario horaerico, 
deinde iii hunc Epaphroditi adnotationem infersisse verissime docuil, ipse 
non post Έπαφροδιτος sed post Έ'φυραιος Stephani verba discribi iubet, 
quo indicem quinque Epliyrarum effectum Epaphrodito tribuat Quod quam 
et temerarium et falsum sit demonstrare non opus est. 
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Quae aliunde se sumpsisse praeierquam quod per ΒΘ patet, 

geographus ipse coniitetur: ποιητικω τιν\ ΰχήματι'ΰυγκαταλεγειν 
το μέρος τω ολω φαΰϊ τον "Ομηρον ως το άν 'Ελλάδα καϊ 
μεΰον 'Λόγος' κτλ. Auctor vero eius necesse est in versibus 

illis a poeta voce 'Ελλάδα totam Graeciara signiiicari putaverit. 

Apollodorus ergo removendus est, quippe quera in partes Ari-

starchi magistri9) iyisse Strabo VIII p. 370 testis sit: περϊ 

δε της Ελλάδος καϊ 'Ελλήνων κα\ Πανελλήνων άντιλεγεται. Θου
κυδίδης μεν γαρ τον ποιητήν μηδαμου βαρβάρους ειπείν φηΰϊ 
<5ια το μηδέ "Ελληνας πω το άντίπαλον εΙς %εν όνομα άποκεκρί-
β&αι. καί Απολλόδωρος δε μόνους τους h Θετταλια καλεΐα&αί 
φηΰιν "Ελληνας Μυρμιδόνες δε καλεϋντο καϊ "Ελληνες* (Β 684). 
Ήαίοδον μεντοι και Άρχίλοχον ηδη ειδεναι κα\"Ελληνας λεγόμε
νους τους ΰύμπαντας και Πανελληνας κτλ. Quao cum ita sint, 
ultro suspicio nascitur Demetrium p. 340 a Strabone adhibi-

tum esse. Accedit quod p. 342 fine eiusdem vss. Β 615—619 

9) cf. Lehrs de Aristarchi stud. hom. p. 227 sq.2 Necessario igitur 
statuitur Apollodorum quoque versus illos in quibus legitur aut κα^' Ελ
λάδα καΐ μέσον "Αργός aut άν' Έ . κ. μ. Ά. (α 344. δ 726. 816. ο 80) 
delevisse Aristarcho praeeunte cf. schol. Α ad 1395: η διπλή οτι την 
θετταλίαν ούτως (sc. Ελλάδα) λέγει μο'νην, την δέ ολην ή'πειρον ουκ οίδεν 
ούτως καλουμένην. νο'ίία ουν έκεινα ,έγχείη δ* έκέκάστο Πανέλληνας καΐ 
'Αχαιούς' (Β 630 cf. scholl. ad h. 1.) xa^* *Ελλάδα κα\ μέσον "Αργός/ — 
Cetcrum Lehrs quidem 1. 1. adnotat ex multis hic pauca habemus. Quare 
non omnia iudicare licet.' Sed additis duobus locis quos vir summus omi-
sit et scholio Didymi Β 529 ad athetesim Aristarchi defendendam ad-
scripto . /Έλληνας ουδέποτε εΐ'ρηκεν αλλ' Άργείους η Δαναούς* καΐ ου'δε 
Ελλάδα την οίκουμένην ΰπο Ελλήνων άλλα μίαν πόλιν Θεσσαλίας et 
scholio Α ad Ι 478: Ελλάς πόλις ο'μώνυμος τη χώρα dubium esse nequit 
quin Aristarchus Ελλάδα a poeta et provinciam quandam Thessaliae, 
Achilleum scilicet regnum, et urbem huius provineiae dici docueritj et ur-
bem quidem I 447. 478. Β 683 (nam et hoc loco ut I 447 καλλιγύναικα 
epitheton est) II 595 (cf. scholl. ad h. vs.) intelligendam esse, provin-
ciam vero I 395 ^πολλαι Άχαιίδες ε2σ\ν άν' Ελλάδα τε Φ3ίην τε'. Ιη 
scholio igitur Aristonici ad I 395 adscripto scribendum est: η δ. οτι την 
θετταλικήν (cod. Θετταλίαν) ούτως λέγει μόνην cf. schol. ad δ 726: ουκ 
οίδεν ο* ''Όμηρος την κα3* ημάς Ελλάδα άλλα την Θετταλικήν ούτω λέ
γει ; nam totam Tbessaliam Ελλάδα voeatani esse Aristarclius non docuit. 
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interpretationis in verbis καϊ Άλειοίον ϊν&α κολωνή κίπληται 
(Α 757) · νπερβατώς γαρ δεϊ δεξαα&αι ϊαον τω καΐ 'ivtf Άλειϋίον 
κολωνη κέχληται Scepsii sentent ia cont inetur id quod scholio 

Nicanoris ad h. 1. adscripto efiicitur: (ήτοι διαΰταλτέον iwl το 
Άλιβίον) η ΰνναπτεον τοις έξης ως Αημητριος ο Σκηψιος ταφον 
τον τον Άλιαίον. Deniquo ne hoc quidem prae termi t tendum 

est quod Demetr ius i n vs . 1 447 ubi Phoen ix na r ra t 

οίον οτε πρώτον λίπον 'Ελλάδα καλλιγνναικα 
pro verbis Ελλάδα καλλιγνναικα scripsit Όρμενιον πολν-
μηλον (cf. St rab. I X ρ. 4 3 9 ) ; omnibus enim ceteris H o m e r i 

locis 'Ελλάς to tam Graeciam significarG potest exceptis I 4 4 7 

et JB 6 8 3 : 

οι τ είχον Φ&ίην ήδ* 'Ελλάδα καλλιγνναικα 
ubi quid Scepsius fecerit memoriae non t rad i tum e s t 1 0 ) . 

4. Cum eis quae V I I I p . 350 in in te rpre tando Pyl io rum 

catalogo de Oechalia d i c u n t u r : αντον δί πον καϊ η Οίχαλία 
εΰύν η τον Ενρντον η ννν Ανδανία, πολίχνιον Αρκαδικον όμώ-
ννμον τω Θετταλικω καϊ τω Ενβόϊκω κτλ. necesse est confera-
tur p . 3 3 9 : ταντα (sc. quae de E p h y r a Apollodorus disseruit) 

δ' ονχ ομολογεί τοις νπο τον Σκηψίον Αημητρίον λεγομενοις] 
παρ ον μεταφέρει τα πλείστα . . . . τοντό τε ονν εϊρηκε ύκει\>εως 
δεόμενον καϊ περί της ΟΙχαλίας οτι φηόϊν ον ju-tcifg ονοης μίαν 
είναι ( την ) 1 1 ) πόλιν Ενρντον ΟΙχαλιήος' * δήλον ονν οτί την 

10) Suspicandum est imprimis Demetrium, cuius sententias etiam alibi 
Strabo Apollodoreis opponit, indicari verbis p. 370 άλλοι δ' άντιτι^έασιν 
οτι καϊ βαρβάρους είρηκεν ("Ομηρος) είπών γε βαρβαροφωνους τους Κάρας 
κα\ "Ελληνας τους πάντας ,άνδρός του κλέος ευ'ρύ κα^' Ελλάδα καϊ μέσον 
"Αργός' (α 144) καϊ πάλιν d δ' έ^έλης [τραφ^ήναι] αν' Ελλάδα κα\ μέ
σον "Αργός' (ο 80). 

11) Wilamowitz inseruit. Cetera recte se habent neque cum Mei-
neckio verba: φησ\ γαρ ^ΟΖχαλίη^έν ιόντα παρ' Εΰρύτου Οίχαλιήος' ei-
cienda sunt. Sententiarum enim nexus hic est. Apollodorus Oechalias 
quidem plures esse, sed unam tantum quae πο'λις Ευρύτου Οέχαλιήος νο-
cetur, contendit sine dubio Thessalicam indicans secundum vs. Β 730. 
Quod statui nequit. Etenim ea riuoque Oechalia quae Scepsio auctore 
iumc Andania nominatur in Arcadia sita , Ευρύτου ΟΣχαλιήος urbs fuisse 
dicitur in vs. Β 596. 
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Θετταλικήν εφ' ης φηΰϊν οϊ τ' έχον Οϊχαλίην πόλιν Ενρντον 
Οϊχαλιηος (Β 730). τίς ονν ίΰτϊν εξ ης ορμη&έντα αί Μονβαι 
κατά Αώριον άντόμεναι Θάμνριν τον Θρήικα πανΰαν άοιδης 
(β 595)· φηοϊ γαρ Οιχαλίη&εν Ιόντα παρ' Ενρντον Οίχαλιηος 
(Β 596)· εί μεν γαρ ή Θετταλικήν ονκ εν πάλιν 6 Σκήψιος Άρ-
καδικήν τίνα λέγων ην ννν Άνδανίαν καλονβιν* εί δ7 ούτος εν, 
καϊ η 'Αρκαδική πόλις Ενρντον εϊρηται, ωΰτ' ον μία μόνον 
εκείνος δε μίαν φηϋίν. Equidem non yideo quomodo expli-
cari possit Strabonem p. 350 quaestione quam p. 339 promisit 
non instituta neque ullo verbo adiecto Demetrii sententiam 
proferre, nisi statuitur eum loco illo non Apollodori sed De-
metrii commentarium ante oculos habuisse. 

5. Apollodorus Caucones, quos Homerus nominet, ignotos 
esse persuasum habuit cf. Strab. XIV p. 678: ο Απολλόδωρος 
φηΰιν . , . καταλέγεβ&αι νπό του ποιητον . . . . Myovctg άντϊ Λν~ 
δών καϊ αλλονς άγνώτας οίον 'Λλιξώνας καϊ Κανκωνας (cf. etiain 
ρ. 680). Contra XI I ρ. 542 Callisthene auctore etiam mine 
reliquias illius gentis in Paphlagonia superesse narratur: Καλ-
λιβ&ένης δε καϊ εγραφεν τα επη ταύτα είς τον διάκοβμον μετά το 
Κρώμνάν τ' Λϊγιαλόν τε καϊ νψηλονς Έρν&ίνονς' (Β 855) τι-
&εϊς Κανκωνας δ7 αντ ήγε Πολνκλεος νίός άμνμων, οϊ περί 
Παρ&ενιον ποταμόν κλντά δωματ εναιον. παρήκειν γαρ αφ' 
Ηράκλειας καϊ Μαριανδννών μέχρι Αενκοΰνρων (ονς ημείς Καπ-
πάδοκας προςαγορενομεν), το' τε των Κανκωνων γένος τό περϊ 
το Τίειον μέχρι Παρβ-ενίον καϊ το των 'Ενετών το οννεχες μετά 
τον Παρ&ενιον των εχόντων τό Κντωρον. Καϊ ννν δ' ϊτι Καν-
κωνίτας είναι τ^νας περϊ τον Παρθένων, Quod cum Callisthenis 
quao ad Horaerum pertinent, in librum XII I Strabonis omnia 
per Demetrium. pervenisfie comprobari poss i t 1 2 ) , etiain boc 
loco geographus ex Scepsio hausisse putandus est. 

12) Strabo ipse ex Callisthenc m\ sumpsit nisi quae XVII p. 814 dc 
Alexandro narrat quibuscum cohaerere XIV p. 635 vcrba: και φησί γε 
Καλλισθένης υπ' Αθηναίων χιλίαις δραχμαις ζημιωίϊίήναι Φρύνιχον τον 
τραγικο'ν, διότι δράμα £πο(ησε Μίλητου αλωσιν ΰπο Δαρείου ct ea quae 
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6. Quae X I I ρ. 564 de lacu Ascanio docentur ex Apol-

lodoro non hausta esse manifestum est collato hoc libri X I V 
p. 680 loco: 

p. 564. 
ομωνύμως τη λίμνη (scil. τη Άσ-

κανία quae est in Bitbynia) κα\ ή 
χωρά έλέγετο κα\ ην α υ τ ή ς το 
μεν Φ ρ ύ γ ι ο ν , το δε Μύσιον, 
άπωτέρω δε της Τ ρ ο ί α ς το 
Φ ρ ύ γ ι ο ν. κα\ δη κα\ ούτω δεκτέον 
το παρά τω ποιητή όταν φή βΦόρ-
κυς δ' αυ Φρύγας ηγε καΐ Άσκά-
νιος ^εοείδης τήλ' έξ Άσκανίης' 
της Φρυγιακής, ως ούσης έγγυτέρω 
άλλης Άσκανίας Μυσιακής της προς 
τη νυν Νικαίας ης μέμνηται όταν 
φη ^Πάλμυν τ* Άσκάνιον τε Μόρυν 
y υΓ (υΐον codd.) *Ιπποτίωνος, Μυσών 
αγχεμάχων ηγήτορα, οΧρ'έξ Άσκανίης 
έριβώλακος ήλ^ον άμοιβοΓ (Ν 792 sq.). 

auctoris noraine non addito ρ. 645 de Atbenaide, Sibylla Erythraea, dis-
scrit, Wilamowitz me docuit. Fortasse etiaui XI p. 531 in Armeniacis Cal-
listhenem Heiodotum secutura esse de suo geograplius adnotat. Quam ta-
men XVII p. 790 Callistbenis sententiam laudat Posidonio so deberc con-
iitetur. Idem demonstrari potest de libri XIV p. 627 collata cum XVI 
p. 784. 

p. 680. 
ο* βα'ν^ος ο Λυδος μετά τα Τρωικά 

φησιν έλ^ειν τους Φ ρ ύ γ α ς έκ 
της Ε υ ρ ώ π η ς καΐ των αρι
στερών του Π ό ν τ ο υ , άγαγεΓν δ' 
αυτούς Σκαμάνδριον έκ Βερεκύντων 
κα\ Άσκανίας· επιλέγει, δε του'τοις 
ο* Ά π ο λ λ ο ' δ ω ρ ο ς οτι της Άσκα-
νίας ταυ'της μνημονεύει καΐ "Ομηρος 
ης ο Ξάν^ος: /Ρο'ρκυς δε Φρύγας 
ηγε καΐ Άσκάνιος 3εοείδης τήλ' έξ. 
Άσκανίης (Β 682). 

ρ. 627. 
ol δε τους Σύρους Άρίμους δέχον

ται ους νυν Άραμαίους λέγουσι, τους 
δέ Κίλικας τους έν Τροία μετανα-
στάντας ζίς Συρίαν άνωκισμένους 
άποτεμέσ^αι παρά των Σύρων την 
νυν λεγομένην Κιλικίαν. Καλλισθέ
νης δ* εγγύς του Καλυκάδνου. κα\ 
της Σαρπηδονος.άκρας παρ' αύτο το 
Κωρύκιον αντρον είναι τους Άρίμους 
αφ' ων τα εγγύς ορη λέγεσϋαι "Α-
ριμα. 
ltcstant septem loci quibus Olyntbius ille rerum scriptor in ccnsum voca-
tur (VIII p. 362, XII p. 542, XIII pp. 588, 611, 627 [§ 8], XIV pp. 667, 
680); duobus ex bis (p. 627 [§ 8] ct p. 680) Demotrium auctorom esse 
Strabo dicit, ceteris cum probabilitate statuitur (v. infra) exccpto libri VIII 
p. 362 loco, ubi qui auctor sit dubium est. Apollodorus monentc Wila-
mowitzio Callisthenem aspernatus esse videtur. 

p. 784. 
λέγει δέ κα\ τους 'Αρίμους ό ποιη

τής ους φησι Ποσειδώνιος δέχεσ$αι 
δεΓν μη το'πον τινά της "Συρίας η 
τ η ς Κ ι λ ι κ ί α ς (Callisthcnis sen-
tentia indicatur) ή άλλης τίνος γης 
αλλά την Συρίαν αυτήν. Άραμαίοι 
γάρ ol έν αύτη. τάχα δ' οί "Ελληνες 
Άριμαίους έκάλουν ή Άρίμους. 
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Apollodorus ut Ascaniam in Europa sitara a Xantho laudatam 
eandein esse quam poeta Β 682 dixerit censeat sine dubio 
voce τηλε commotus est quam non tam acriter Demetrium 
interpretatum esse Strabo p. 551 testatur: φηβϊ (sc. ο Σκή-
ψιος) δεΐν ϊνια και άκνρως προβτΐ'&εμενα δεχεϋ&αι ως καί τήλ' 
εξ Άϋκανίης* και . . . . εϊλετο δε κληϊδ* ενκαμπέα χειρϊ παχει^ 
Πηνελόπη. Itaque verisimiie est illa ad Scepsium referenda 
esse, cuius longiorem partem Strabo etiam p. 550 sqq. affert. 

7. XIII p. 626 legitur: κειμένων δ* οντω πως των ίπών 
παρ9 Όμήρφ' 

Mjjotfiv αν Μέΰΰ-λης τε καϊ "Αντιφος ήγηαάα&ην 
νϊε Ταλαιμίνεος τω Γυγαίη τεκέ λίμνη 
0*2 καϊ Μήονας ήγον νπο Τμώλω γεγαώτας (Β 864 sqq.) 

προβγράφονβί τίνες τούτο τέταρτον έπος' 
Τμώλω νπο νιφόεντι "Ύδης ε*ν πίονι δήμω 

ονδεμία δ* ενρίϋκεται "Ύδη §ν τοις Ανδοϊς. Sententia sine dubio 
est: falso adscribitur ille versus, nulla enim Hyda in Lydia 
invenitur. Quod cum recte intellexissent doctrinae Aristar-
cheae a Strabone p. 408 prolatae: η μεν (sc. "Ύδη) εβτιν εν 
Λυδία Τμώλω νπο νιφόεντι "Ύδης εν πίονι δήμω' (Τ 385)' ή δε 
(so. "Ύλη) Βοιωτιακη contrarium esse alii viri docti "Ύλης et 
"Ύλη nostro loco scribi voluerunt, alii, inter quos Cramer, sta-
tuerunt non negari illis verbis fuisse quidem Hydam urbem 
Lydiae sed iuveniri in Lydis. Quod si geographus indicaru 
voluisset, pnto eum scripturum fuisse: ονδεμία δε ννν ενρί
ϋκεται "Ύδη εν τοις Ανδοϊς vel tale quid. Ut nunc legitur, 
cum scriptura "Ύδης ίη versu catalogi Eustathii gravissimo 
loco (p. 366, 14) non ex Strabone hausto confirmetur (cf. 
Cramer. ad Strab. p. 626), p. 626 Strabonem Scepsio auctore, 
qui ipse statim nominatur, usum esse censeo; quin enim p. 408 
Apollodorum Aristarcheum sequatur dubitari nequi t 1 3 ) . 

13) Quid de vs. Υ 385 ubi in omnibus Iliadis codd. legitur βΤμώλω 
ύπδ νιφόεντι "Υδης έν πίονι δήμω' Domctrius statuevit nesciraus, cum 
Strabo brevissime ut solet eius sententias rettulerit. Aut delevit eum aut 
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Demetrii περί τον τρωικοί; διακόΰμον libros Straboni ipsos 

notos fuisse demonstravi. Superest ut quae ex eis hauserit 
indicemus. Atque in libris I X et X quidem cum longe plu-
riraa Apollodori commentario deberi certum sit, etiam quae 
Demetrii insunt inde sumpta esee yerisimile est. Neque aliter 
est iudicandum de posteriore libri YIII parte et de libro XIV 
in quibus non nisi semel Scepsius laudatur (p. 375 et p. 680). 
Ια libri VII fragrainibus bis eius mentio fit, neque praeterea 
eius yestigia desunt (v. infra); tamen utrum in his praecipue 
Apollodorum an Demetrium Strabo secutus sit, cum frustula 
tantum supersiut, discerni non potest. In libris I et XI I scri-
bendis Scepsii librura geographo ad manum fuisso supra com-
probavi; sed ne in his quidem plura quam quibus eius nomen 
additum est certo ei vindicari possunt praeter ea quae p. 542 
de Cauconibus et p. 564 de Ascania et Phrygiae et Mysiae 
disseruntur. Aliter res se habet in libris VIII et XIII . 

Ut a libro XI I I ordiar, Niese ipse 1. 1. p. 286 in adno-
tatione dicit ^er warscheinlich ist, dass das 1. capitel des 
13. buchs, wo dic Troas behandelt wird, wesentlick dem De-
mcfrius cntnommen is?14t). Atque cum Strabo hoc do Scepsio 
iudicium p. 603 faciat: ταύτα μεν ovv ϊνΰταύιν έχει τοιαύτην 
(sc. quae de Alybe et Argyria Sc. docuit), τάλλα δε νπολαμ-
βάνομεν η τά γε πλεϊΰτα δεϊν προσεχειν (Λημητρίω) ως άνδςι 
εμπείρω καΐ ίντοπίω, Apollodorus vero in toto libro X I I I non 
commemoretur id quod in VIII. IX. X et ceteris saepe fit, 
colligendum est geographum in lib. XII I Demetrio ipso usum 
esse. In altero capite, ubi de Lesbo insula agitur, nil De-
metrii inesse videtur; in capp. tertio tamen et quarto quae 
ad interpretationem troici diacosmi pertinent (cap. I I I §§ 1—4. 
cp. IV §§ 5. 6. 8) ad eum referenda sunt, cum in his quidera 

contra Aristarchum "Υλης scribendum esse censuit id quod docetur in sclioll. 
BL ad Β 500: έ'στι δε καΙ^Υλη έτερα έν Λυδ(α, /Γμώλω υπό νιφόεντς 
"Υλης έν TCLOVI δήμω'. 

14) De singulis infra disscram. 
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ipse Scepsius laudetur, in illis vero Menecratis Elaitae mentio 
fiat, quem scriptorem rarissime lectum per solum Bemetrium 
nobis notum esse verisimile sit15). Praeter Demetriuin Strabo 
in componendo libro XIII et hypomnemata sua et librum 
neseio quem ex quo quao de viris illustribus minus com-
munia habet, hauriret et orae descriptiones ad minimum duas 
adhibuit16). 

In libro VIII dcniquo cum tribus locis Strabonem non 
Apollodorura sed Demetrium secutura esse viderimus, cura 
porro Scepsnis p. 344 nominatim laudetur et quae p. 343 de 
Diana Alpheonia dicuntur ad eum revocanda sint (cf. Athen. 
VIII p. 346 b), suspicio subnascitur etiam quaestiones, quae de 
Cauconibus et de Pylo Nestorea inter pp. 340 et 353 tractan-
tur et areto cum catalogis et Eleorum ot Pyliorum cohaerent x 7), 

15) Menecrates Elaites non nisi tribus locis laudatur, qui omnes Stra-
bonis sunt; quod cum XII p. 552 Scepsio se illius locum debere geogra-
plius ipse fateatur, ceteros ab eodem adlatos esse necessario statuitur, 
quamquain XII p. 572 per Apollodorum demum quae Demetrius ex Mene-
crate adnotavit, ad Strabonem pervenisse non habeo quo refutem. 

16) Artemidorus laudatur p. 622; tamen eundem in libro XIII orae 
describendae auctorem Strabonis primarium non esse recte Niese 1. 1. 
p. 301 animadvertit, quippe cum Artemidorus in περίπλω Asiae a meri-
dionali parte, contra Strabo a septentrionali exorsus sit. Fortasse Timo-
sthene geographus usus est qui semel etiam nominatur (p. 618) j certe 
p. 606 verba η "Αντανδρος . . . . ύπερκείμενον έχουσα ορός ο καλοΰσιν 
Άλεξάνδρειαν, οπού τάς ^εάς κρι^ήναί φασιν υπό του Πάριδος congruunt 
cum Timosthenis fragmento quod Stephanus Byz. s. y. 'Αλεξάνδρεια ser-
vavit: £στι και τόπος iv τη "Ιδη τη Τρωική 'Αλεξάνδρεια λεγόμενος έν 
ω φασι τον Πάριν διακριναι τάς $εάς ως Τιμοσ^ένης. — Ceterum quod 
falso ρ. 588 (§ 16) dicitur: έν τω παράπλω τω από Παρίου ιίς ΙΙρίαπον 
ή' τε παλαιά Προκο'ννησός έστι καΐ ή νυν ΙΙροκόννησος optime sic expli-
catur, ut Strabonem a Demetrio ad alium auctorcm transgressum, cum 
antea de locis orae quac. inter Parium et Priapum erant, egisset, errasse 
statuamus. 

17) Intermixtae sunt peripli partes quarum auctor Artemidorus satis 
certo designari potest. Etenim huius vestigia pressisse Straboneui in oris 
et Peloponnesi a Malea ad Isthmum (VIII, 6 §§ 1—4) et Thessaliae (IX, 
5 § | 13—15) et Acamaniae (X p. 459 sq.) describendis Niese 1. 1. p. 282 sq. 
recte docuit. Povro ubi orae atticae loca enumerantur (IX p. 399) de He-
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in quibus certo Demetrius auctor est, eodem duce a Strabone 

scriptas esse. 

Praeter Strabonem ex eis auctoribus qui aetatera tule-

runt ipse Demetrium legit A t h e n a e u s id quod inde effici 

quod librorum nuraeros addit, Wilamowitz me docuit. Harpo-

crationem aliunde Scepsiana hausisse certum est; qua de re 

infra pluribus disseram. Pausaniae locum A l e x a n d r o P o l y -

h i s t o r i deberi Maass (<de Sibyllarum indicibus' diss. Gryph. 

1879) evicit. In Stephanum Byz. et scholia homerica De-

metrii doctrinae ex E p a p h r o d i t i similiumque nescio quo-

rum grammaticorum commentariis pervenerunt, qui num ipsum 

Sccpsii librum cognitum habuerint, ut est nostra auctorum 

lena insula plane eisdem verbis geographus utitur quae Artemidori esse 
X p. 485 confitetur: 

p. 399. 
προ μεν του Θορικού κα\ του "Σου

νίου νήσος Ελένη τραχεία κα\ έ'ρη-
μος, παραμήκης όσον έξη κοντά στα
δίων τδ μήκος. 

ρ. 485. 
Αρτεμίδωρος . . . περ\ της Ελέ

νης είπών οτι από Θορικού μέχρι 
Σουνίου παράκεα-αι μακρά σταδίων 
όσον εξήκοντα τδ μήκος. 

Quod ad loca quae inter Taenarum et Malcam intcrsunt attinet (VIII 
p. 3G3) conferantur neccsso cst Strabonis vorba quaodam cum Stopliano 
s. ν. Φαμα^οΰς: 

Strab. p. 363. 
μετά δε Ταίναρον πλέοντι έπ\ την 

Όνουγνο&ον κα\ Μαλέας Ψαμα^οΰς 
ίστί πόλις. 

Stephanus: 
Αρτεμίδωρος δευτέρω γεωγραφου-

μένων · 4μετά γαρ τδ Ταίναρον πόλις 
Ι έκδέχεται 3?αμα3οΰς'. 

Ergo vix dubium osse potost quin in occidentali quoquc Peloponnesi ora 
doscriboiula Strabo Avtcmidorum socutus sit atquo oum signiiicot, cum 
dicit p. 347: ου* πάνυ δε,υ*πό των τους περίπλους γραψάντων η* Σάμος 
μνημονεύεται. § 13 igitur (ρ. 343), ubi orae loca enumerantur, Sami ta-
men non mentio fit, Artemidori est. Duos auctores in bis csse manifestum 
est eis locis ubi de eisdem bis agitur velut p. 343 loco modo 1. dicitur: 

είτ* άλλος ποταμός Χαλκίς . . . κα\ τδ Σαμικδν μετά ταύτα, οπού το 
μάλιστα τιμώμενον του Σαμίου Ποσειδώνος Ιερόν, ρ. 344 ubi catalogi inter-
pres auctor est: μεταξύ δε του Λεπρείου κα\ του -{- Άννίου τδ Ιερόν του Σα
μίου Ποσειδώνος έστιν; item ρ. 348 Strabo § 21 in homericis έν δε τω με
ταξύ', inquit, τό τε του Μακιστίου Ηρακλέους Ιερόν έστι κα\ ό 'Ακίδων πο
ταμός et statim postca oram dcscribens § 22: Κυπαρισσία τέ έστιν ίκ\ τη 
ϋαλάττη τη Τριφυλιακή κα\ Πυ'ργοι κα\ ό 'Ακίδων ποταμός. 



— 16 — 
illorum cognitio, discerni nequit. Unius Pindarici scholii in 
quo Scepsii doctrina inest (fr. 54) T h e o n auctor nominatur, 
unde suspicari licet etiam Apollonii Ehodii et Theocriti sclio-
lia, quibus Bemetrius in censum vocatur, ad Theonem refe-
renda esse: Porphyrius denique apud Eustathium Hesychius 
Tzetzes ex grammaticis fontibus eiusdem generis hausisse pu-
tandi sunt. 

Yidemus igitur Deraetrii περί τον τρωικού διαηόΰμον li-
bros a. Chr. quidem a compluribus lectos, deinde paullatim 
oblivioni datos esse et post alterum p. Ch. saeculum plane 
interiisse. Romanis doctum opus incognitum mansisse vide-
tur , quamquara doctrinae eius non nihil per graecos auctores 
ad eos iiuxit. 

n. 
In praecedentibus fundamentum iecimus quo nixi con-

geramus quae ex Demetrii Scepsii περϊ τον τρωικον διακόβμον 
libris reliqua eunt. De cuius operis ordine unus testis est 
Strabo 1. s. 1. (XIII p. 603): νπολνμ,βάνομεν . . δεΐν προβεχειν 
(Λημητρίψ) ως άνδρϊ Ιμιτείρω καϊ Ιντοπίω φροντίΰαντί τε το-
ΰοντον περί τοντων ωϋτε τριάκοντα βίβλους ϋνγγρά'ψαι ΰτίχων 
ίξήγηΰιν μικρω πλειόνων £ζήκοντα, τον καταλόγου των Τρωών, 
unde colligere licet Demetrium troici catalogi ordinem secu-
tum uberrime de singulis gentibus et regionibus egisse. Hoo 
porro cognosci potest eura non solum omnia quae praeter ca-
talogum apud Homerum ad troica loca spectant et docte et 
copiose tractasse (cf. Strab. I p. 59 sqq. de Scamandri fonti-
bus, XII I p. 602 sq. de Idae fiuviis etc) , sed eliam multa do 
Graeciae locis ab Homero enumeratis inseruisse, imprimis de 
Elide (Strab. VIII p. 338 sqq.)· Nos cum fieri nequeat ut 
omnia fragmenta in genuinum locum redigamus, ordinem quam 
maxime dilucidum reddere contenti esse debemus. Itaque eis 
fragtnentis quibus librorum numeri adfixi sunt prirao loco po-
βΗίβ cum contigerit ut et Strabo in libro XI I I et catalogi 
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Troum homerici auctor παρ απλούν orae Aeiaticae adhibuer i t (cf. 

Nieso ,dcr homer, schifFscatalog als histor. quelle be t rachte t ' 

p . 54 sq.), Strabonem ducem eligemus exscribentes et eos locos 

quibus Demetrius nominatur et eos quibus aliorum scr iptorum 

quaedam ad Scepsium referenda esse deinonstratur , ceteros in-

d i c a n t e s 1 8 ) tantummodo ita u t legenti Strabonem ad manuni 

habere opus sit. Postremo reliqua addentur . 

Fragmenta quotquot agnoscere possumus colligi omnia ne -

cessarium esse mihi videbatur , pr iusquam de studiis Demetr i i 

iudicare l iceret; quam rem alio loco suscepturus sum. 

Geterum eis fragmentis quae Stiehle quoque h a b e t , nu-

meros ab illo adpositos, quae ille non n o v i t , asteriscos ad-

pingam. 

L ib . I . 
1 (1). 

Athen. IV p. 141 e: Λημήτριος δ* 6 Σκήψιο ς iv τω 
πρωτω του τρωικού διακόϋμου την των Καρνείων φηβϊν εορτην 
παρά Λακεδαιμονίοις μίμημα είναι Στρατιωτικής αγωγής, τόπους 
μεν γαρ είναι Ιννεα τω άρι&μω, ϋκιάδες δ* ούτοι καλούνται, ΰκψ 
ναϊς έχοντες παραπλήΰιόν τι· κα\ ίννεα κα& εκαΰτον άνδρες δει-
πνονϋΐ πάντα τε άπο προβτάγματος κηρνϋΰεται. έχει τε εκάύτη 
ΰκιάς φρατρίας τρεις και yu/frcu η των Καρνείων εορτή επϊ ήμί-
ρας ίννεα 1 9 ) . 

18) Eos Strabonis locos quibus Demetrium auctorera esse quamquam 
certis argumcntis demonstrari nequit tamen propter res quae ois tractanfur 
verisimile est, indice in calce addito significabo. Ceterum nescio uum 
supervacaneum sit adnotare Strabonem non ipsa Demetrii verba, sed sen-
tentias tantum eius suis verbis reddere. 

19) Eustathius p. 1376, 45 sqq. (ad Ο 802) hunc Athehaei locum 
exscripsit aliena de suis intermiscens. Quae Hesychius praebet: σκιάδεια* 
σκηνοπήγια* έ'στι δε τόπος έν ω τά μειράκκχ έκα^έζετο Μ. Schmidt nostro 
loco nisus falsissime ad Demetrium rettulit; pertinere ea ad Pherecratis 
Ipni fragmentum quod Athenaeus p. 612 a servavit: 

κατά μυροπωλεΐν τί πα^όντ* ανδρ' έχρήν κα^ημενον 
υψηλώς υπο σκιαδε£ω, κατεσκευασμένον 
συνέδρων τοις μειρακύκς, ftV έΧάλα δί' -ημέρας 

Wilamowitz vidit. 
2 
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2 (2). 

schol. Theocrit. V, 83 de Apolline Carneo: Δημήτριος20) 
δε* από τον κραναι (eodd. κραϊναι) ο εΰτι τελεβαι (scil. ώνομάΰ&αι 
αυτόν φηαι). φηΰϊ γαρ ως 6 Μενέλαος ΰτρατεύβας είς "Ιλιον 
^ίίξατο τιμηΰαι αυτόν, εάν κράνη (codd. xQCilvy)· 

Lib. Π. 
3 (3). 

Athon. Χ Ι Υ ρ. 658 b: περϊ ου (scil. τρομιλικον τνρον) 
φηΰ\ Δημήτριος ο Σκήψιος ίν δευτέρω τρωικού διακόβμον 
οϋτως* της Αχαΐας ιζόλις Τρομίλεια. περϊ ην γίνεται τυρός αϊ-
γειος ηδιβτος , ουκ έχων βύγκριβιν προς έτερον, ο προβαγορευο-
μενος τρομιλικάς, ον καϊ Σημωνίδης μνημονεύει εν ίάμβω ου 
η άρχη 

η πολλά μεν δη προεκπονή Τηλέμβροτε 
γράφων 

Ινταν&α μεντοι τυρός εξ Άχαΐης 
τρομιλικός ϋ'αυμαΰτός, ον κατήγαγον' 2 1 ) . 

4 (4). 
Harpocration β. ν . θυργωνίδαΐ' — φηΰϊ δε καϊ Δημή

τριος ό Σκηψιος εν β' διακόΰμου της Πτολεμαΐδος φυλής τον 
δημον είναι22). 

20) Scepsium Demetrium indicari propter Athenaei locum verisimile 
est. Debetur eius mentio enchiridio mythologico. 

21) Ex hoc loco non apparet in libro II de Achaia actum esse; 
eodem eaira iure, si coniectando indulgeas, putes Scepsium iiiitio oporis 
in universum et de ceteris Asiae regionibus et de Lycia disseruisse ibique 
de Termilis sive Tremilis et de Tromilia oppido mentionem iniecisse; 
namque hoc nomen cum illis cognatum esse Wilamowitz me monuit. 

22) Harpocration Demetrii librum vix ipse legit. Duobus praeter 
nostrum locis eum in censum vocat s. ν. 'Αδράστεια et s. ν. "Ιων atque 
hoe quidem loco Apollonide Niceno auetore (κα!3ά Δημήτριος ο 2κ. κα\ 
' Α πολλών ί δη ς ο Νικαιεύς). S. ν. θυργωνίδαι vero Scepsii locus ei sup-
peditatus est a Nicandro Thyatireno, cuius περί τών δήμων Kbruin ibidem 
laudat: θυργωνίδαι — Νίκανδρος ο θυατειρηνός έν τω περί τών δήμων 
^μετετέί̂ ησαν' φησίν 4έξ Α?αντίδος ΆφιδναΓοι ΙΙερρίδαι Τιτακίδαι θυργω
νίδαι/ φησί δε και Δ. ο 2κ. κτλ. 
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Lib. VIII. 
5 (5). 

Athen. VIII ρ. 346 c: οίδα δε καϊ την εν τί] Πιΰάτιδι γρα-
φην άνακειμένην εν τω της Άλφειώΰας Αρτέμιδος ίερω' Κλεάν
θους δ9 έΰτϊ του Κορινθίου Ιν y Ποΰειδών πεποίηται θυννον τω 
Αιϊ προΰφερων ώδίνοντι, ως ίΰτορεϊ Αημητριος εν ογδοί} του 
τρωικού διακοΰμου. 

cf. Strab. VIII ρ. 343: εν δε τω της Άλφειωνίας 2 3) ίερω 
γραφα\ Κλεάνθους τε και Άρηγοντος, ανδρών Κορινθίων, του 
μεν Τροίας αλωΰις και yΑθήνας γοναί, του δ 'Αρτεμις αναφερο
μένη ίπϊ γρυπός, ϋφόδρα ευδόκιμοι24"), 

Lib. Χ. 
6 (7). ' ι 

Athen. XV ρ. 697 c: κα\ ο γε Σκηψιος Αημητριος Ιν 
τω δεκάτω του τρωικού διακοΰμου φηΰϊν ούτως' Κτηΰιφών ο 
Αθηναίος, ποιητής των καλουμένων κολάβρων, ον κα\ 6 πρώτος 
μετά Φιλέταιρον άρξας Περγάμου "Ατταλος #ί-κα(ϊτηι> καθεβτάκει 
βαΰίλικόν25) των περί την Αιολίδα? 

Lib. XII . 
7 (8). 

Athen. IV ρ. 155 b: Αημητριος δ* ο Σκήψιος εν τω 
δωδεκάτω του τρωικού διακοΰμου παρ' Άντιόχω* ψηΰί τω βαοι-
λεϊ τω μεγάλω προΰαγορευθέντι iv τω δε'ιπνω προς όπλα ώρ-
χοϋντο ου μόνον οι βαΰιλέως φίλοι, άλλα καϊ αυτός ο βαΰιλεΰς. 
Ιπεϊ δε καϊ είς ΓΗγηΰΐάνακτα τον Άλεξανδρέα άπο Τρωάδος, τον 
τάς ίΰτορίας γράψαντα, η της ορχηΰεως τάξις Ιγενετο9 άναϋτάς 

23) De forma Άλφειωνία quam ex Άλφεωνία rcstituit Meineke in 
vindic. Strabon. p/105 egit. 

24) Verisimile cst etiam ex praecedentibus multa ex Demetrio hansta 
esse; certo vero haee a ceteris distingui nequeunt. 

25) Coniecit Meineke (animadv. ad Athenaeum), cod. Α: βασιλικών. — 
Ceterum id quod monuit Wilamowitz, ο πρώτος μετά Φιλέταιρον αρξας 
Περγάμου "Ατταλος diversus est ab co Attalo j q«i apud Strabonem (XIII 
p. 603) ο πρώτος βασιλεΰσας nominatur; ille frater erat Philefaeri, hic, 
filius illius, primus regium nomen adsumpsit. 

2 * 
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είπε* πότζρον, ω βαβιλεν > κακώς δρχονμενον ε με &εάΰα6&αί 
βονλει η καλώς απαγγέλλοντας μου ϊδια ποιήματα θέλεις άκροά-
βαβ&αι; κελενβ&εϊς ονν λέγειν όντως ήβε τον βαβιλία ωβτ ε*ρά-
νον τε άξιω&ήναι καϊ τών φίλων εϊς γενεβΰαι.7 

«Μ· 
Athen. XIV ρ. 644 a: (ονδε της κώμης άμνημων ειμί) ην 

Πλακούντα φηβι καλεϊΰ&αι Λημήτριος 6 Σκηψιος §ν δωδε-
κάτω τρωικού διακοϋμου, τών Τποπλακίων Θηβών φάβκων αυ
τήν άπεχειν αταδίονς εξ. 

Lib. XV. 
9 (10). 

Athen. ΠΙ ρ. 80d: Λημητριος δ* 6 Σκη'ψιος Ιν τω 
πιντεκαιδεκάτω τον τρωικον διακόβμον ενφωνους φηΰϊ γίνεΰ&αι 
τονς μη βύκων Ιβ&ίοντας, Ηγηβιάνακτα γονν τον Άλεξανδρεα 
τον τάς ίΰτορίας γράψαντα κατ αρχάς οντά πένητα καϊ τραγωδόν 
φηβι γενέβΌ'αι καϊ νποκριτικον και26) ενηχον, όκτωκαίδεκα ετών 
βνκων μη γενβάμενον. 

Lib. XVI. 
10 (11). 

Athen. IV ρ. 173f: Δημήτριος δ7 ο Σκη'ψιος εν εκ-
καιδεκάτω τρωικον διακόβμον Ιν τ^ Λακωνική φηβΐν ίπϊ της 
όδον της καλούμενης Τακιν&ίδος ιδρνβ&αι ήρωας Μάττωνα21) 
καϊ Κεράωνα νπό τών iv τοις φειδιτίοις ποιονντων τε τάς μάζας 
καϊ κερανννντων τον οινον διακόνων. 

11 (12). 

Athen. VII ρ. 300 d: περϊ τον Ενλεα ποταμον ον μνημο
νεύει αντίμαχος ίν ταΐς ίπιγραφομεναις Λέλτοις όντως' ελΰών 
Ενληος πηγάς επι δινηεντος\ Δημήτριος ο Σκηψιος Ιν εκ~ 
καιδεκάτω τον τρωικον διακόβμον εγχελεις φηβϊ διαφόρονς γι-
νεβϋ·αι 2 8 ) . 

26) κα( del. Wilamowitz. πένητα corruptum est, Schweighaeuser con-
iecit: ταπείνηχον. 

27) Traditum est Δα(τωνα, corr. Meineke ex II 39 c. 
28) In Antimaclii versu traditum est Ευλε(ας. Bergk ΕυλεΓος pro-
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12 (13). 

Stephan. Byz. ρ. 569 , 6 : Σιλίνδιον πόλιϋμα περϊ τήν'Ίδην 
ως Δημήτριος 6 Σκήψιος εν εκκαιδεκάτω τον τρωικού #ια-
κόΰμον29). 

Lib. X I X . 
13 (14). 

Athen. X V ρ. 697 d: ο δ9 αυτός οντος συγγραφεύς (scil. 
Δημήτριος 6 Σ κ.) καν τω ίννεαχαιδεκάτω της αυτής πράγμα-
τείας Μνηύιπτολεμου φηβί ποτέ τον ίΰτοριογράφον, τον παρά 
Άντιόχφ τω προβαγορευ&έντι μεγάλω πλείστον Ιΰχύααντος, νίόν 
γενεβ&αι Σελευκον, τον των ιλαρών ασμάτων ποιητήν ονπερ 
συνεχώς αδειν εΐώ&αϋι 

καγω παιδοφιλήσω* πολύ ftoe. κάλλιον η γαμεϊν. 

παις μεν γαρ παρεών ζην πολεμώ μάλλον ίπωφελεΐ. 

*Lib. X X I V . 

14. 
Athen. IV. ρ. 174 a: ο δ9 αυτός (soil. Δημήτριος ο Σκ.) 

ιστορεί καν τω τετάρτω και εικοστω της αυτής πραγματείας Ααί-
την ήρωα τιμώμενον παρά τοις Τρωϋίν, ου μνημονεύειν Μί-
μνερμον. 

Lib. X X V I . 
15 (15). 

Athen. I I I ρ. 91 c: Δημήτριος δ* ο Σκήψιος Ιν εκτω 
καϊ είκοΰτω του τρωικού διακόΰμου Λάκωνά φηϋΐ τινά κλη&έντα 
επϊ &οΐναν παρατε&εντων επ\ την τράπεζαν &αλαττίων ίχίνων 
επιλαβεΰ&αι ενός, ουκ είδότα την χρήσιν του ίδέσματος, αλλ9 

ονδε προσεχοντα τοις συνδειπνοϋσι πώς άναλίσκουσιν Ιν&εντα 

posuit. Ubi fucrit hic Euleus incertum est, Eulacus fluvius Mcdiao et Per-
sidis notus. Meineke suspicatur Ε2ληος qui fluvius a flexuoso cursu vo-
catus sit. — Ceterum Athenaeum ipsum Antimachi nil nisi Thebaidem 
cognitum habuisse inde efficitur quod duobus praeter nostrum locis quibus 
aliud illius poetae carmen commemorat (XI p. 486a. XIII p. 597 a) notitiam 
suam Clearcho se debere fatetur. 

29) Probabiliter M. Haupt (opusc. II p. 55) suspicatus est ad Deme-
trium pleraque corum quae Stephanus de troicis regionibus minus vulgaria 
narrat rcfercnda esse; quod de singulis locis comprobabitur infra. 



— 22 — 

δε είς το ϋτομα ανν τω κελνφει βρνκειν τοις οδονϋι τον εχϊνον. 
δυΰχρηΰτονμενον ονν τ/J βρωβει κα\ ου ύννιεντα την αντιτνπίαν 
της τραχντητος ειπείν ω φάγημα μιαρόν, οντε μη νυν ΰε άφεω 
μαλ&ακιο&εϊς οντ αν&ις ετι λάβοιμι. 

16 (16). 

Athen. Χ ρ. 425 c: 'Ελληαπάντιοι δε επεγχντην όνομάζονΰι 
τον οίνοχόον και την κρεανομίαν κρεοδαιϋίαν ως φηϋι Λ η μη
τριός ο Σκηψιος ίν εκτω καΐ είκοοτω τον τοαηκον διακοϋμον. 

Perlustremus iam Strabonis librum XII I ita ut quae ali-
unde accedunt addainus. Ac primum quidem p. 582 sq. § 4 
quae de Troadis finibus disseruntur ad Demetrium referenda 
esse apparet et propter doctorum sententias accurate collectas, 
qui mos erat Scepsii (cf. Strab. I p. 59 sqq. X p. 471 sq. v. 
fr. 61) et quod Ephori locus ομοίως δε την Αίολίδα "Εφο
ρος μεν λέγει άπο Άβνδον μέχρι Κύμης, άλλοι, δ* Άλλως30) 
etiam ρ. 600 legitur, ubi Scepsium auctorem esse infra certis 
ai*gumentis demonstrabitur. Eodem auctore Strabonem usum 
esse in § 3 , ubi. notatu dignissima de migrationibus Aeolicis 
narrantur, verisimile est; concinunt enim ultima verba τού
τους δε (soil. τους περί Κλενην τον Λώρου και Μαλαόν) περί 
την Λοκρίδα καϊ το Φρίκιον ορός διατρϊψαι πολύν χρόνον, νΰτε-
ρον δε διαβάντας κτίααι την Κνμην την Φρικωνίδα κλη&εϊΰαν 
άπό τον Αοκρικον ορονς cum ρ. 621 § 3 φαοϊ τους εκ τον 
Φρικιού τον νπερ Θερμοπυλών Αοκρικον οοουρ όρμη&έντας κα
τά ραι μεν είς τον τόπον οπον ννν η Κνμη εΰτί κτλ,; quem 1ο-
cum Scepsio duce scriptum esse Menecratis Elaitae mentione 
constat (cf. adn. 15). 

Etiam in § 5 p. 583 quaedam secundum Demetrium ex-
posita esse vocabulum οικείως in verbis τοις ονΰιν οικείως τον 
ποιητον φράζοντος et οικείως τούτων άκρωρειαν αφορίζει testi-

30) Εχ his verbis elucet praeter Eudoxum Damastem Charonem Scy-
lacem Ephorum etiam alios a Demetrio enumeratos esse. Quo auetore D. 
de luigrationibus Acolicis disseruerit incertum est. 
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monio esfc, quod Dometrio in dcliciis fuisse Wilamowitz ani-

madvertit (cf. p. 598 προς Θύμβρης ό' ελαχον Αυκιοι οίκειό-
τερόν εΰτι τω παλαίω κτίΰματι ot . . . . οίκειως αν Aiyot η Ανδρο
μάχη). I d e m cadit in §§ 7. 8 (ρ. 584 sqq.). Accedit quod quae 

hic de Troadis part ibus in universum docentur cum sequent i -

bus ubi in singulis tractandis Demetr ium saepe auctorem. 

agnoscemus congruunt . P rae te rea ad verba § 8 τα ό' έξης 

(sciL μετ "Λβυδον) Τρηρες (ίπωκηααν) καϊ ούτοι Θράκες31) ad-
notandum est etiam Strab. Ι ρ. 59 in Demetr ianis Treres ovv-

οίκους Thracum nominari . Neque omit tendum quod in § 7 

legitur "Εκτορ, εγω δυβτηνος' ίή αρα γεινόμε& αϊΰη αμφό
τεροι, ΰν μεν Ιν Τροίτι Πριάμου ίνϊ οϊκω, αυτάρ εγώ Θηβηΰιν 
(Χ 477 sqq.) ουκ οϊονται δεϊν εζ ευ&είας άκούειν, άλλα καθ 
νπερβατόν αμφότεροι Ιν Τροίγι, ου μεν Πριάμου Ινϊ οίκω, 
αυτάρ εγώ Θηβ^ΰί,9 figuram enim quae καθ·' νπερβατόν voca-

tu r insano quodam modo Scepsius amasse yidetur cf. St rab. 

Y I I I p . 341 (fr. 58) et fr.: 

17 (39). 

Strab. X p. 4 8 9 : (τίνες δε δύο είναι Καλνδνας φαοϊ Αερον 
και Καλνμναν άΰπερ καϊ λέγειν τον ποιητήν). ο δε Σκηψ ι ο ς 
πλη&νντικώς ώνομάΰ&αι την νηβον Καλνμνας φηβίν ως Α&ηνας 
καϊ Θήβας, δεϊν δε νπερβατώς δεξαβϋ-αι το του ποιητοϋ* ου γαρ 
νηΰους Καλύδνας λέγειν, αλλ' οί δ* αρα νηβονς Νίΰυρόν τ* είχον 
Κράπαΰον τε Κάΰον τε και Κών, Ενρνπνλοιο πόλιν, Καλνδνας 
τε* (Β 676 sqq. oi δ' αρα Νίανρον τ εϊχον Κράπα&όν τε Κάΰον 
τε καϊ Κών, Ευρνπνλοιο πόλιν, νηϋους τε Καλνδνας)32), 

I t a q u e eis quae initio § 7 Strabo d ic i t : L· δη των νπό 

31) Verbis quae praecedunt τα μεν γαρ περ\ Κύζικον Φρύγες εποί
κησαν εως ΓΙρακτίου, τα δε περ\ "Αβυδον Θράκες· έτι δε πρότερον τού
των άμφοΓν Β έ β ρ υ κ ε ς nisus ad Demetrium retulerim Charonis Lampsa-
ceni locum traditum m scholl. Apollon. Rhod. Β 2 ubi Scepsius saepe ad-
hibitus est: Χάρων δέ <pr\ai κα\ την Λαμψακηνών χωράν πρότερον Βε-
βρυκίαν καλεΓσ^αι άπο των κατοικησα'ντων αυτήν Βεβρύκων. Charon etiam 
apud Strab. ρ. 583 a Demetrio (ν. a. 30) commemoratur. 

32) Stephan. Byz. p. 350, 12 ex hoc loco hausit. 
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τον ποιηχον λεγομένων εΐκάζονΰιν οί φρονχίΰανχες περί χονχων 

πλέον χι κτλ. auetor sequent ium indicatur Demetr ius . 

I n §§ 9 — 1 2 (ρ. 586 sq.) quibus de Pandar i regno (B 

824 sqq.) ag i tu r , nil inest quod certo Demetr io t r ibuam nisi 

quod in § 11 de Sidena dici tur : έπϊ δε Γρανίκω πόλις ην Σι-

δηνη χωράν εχονΰα πολλήν όμωννμον, ηατεβπαβται δε ννν qua 

do u rbe Scepsium disseruisse ex p . 601 (v. infra) sequi tur : 

. . . και ο Κροΐΰος Ιξελων την Σιδήνην . . . αράς εϋ·εχο κατά των 

χείχιοννχων ηαλιν τον το'πον. 

I)e Adras tea , Adrasti et Araphii urbo (Β 8 2 8 ) , inseren-

dum est f r . : 

18 (31). 
Harpocration s. ν . Άδράϋχειαν'6*) — Λημήχριος δ* 6 

33) Adrastca primum commcmoratur in Acschyli Niobc (fr. 154 Dind.): 
ο Τάνταλος λέγει· 

σπείρω δ* αρουραν δωδεχ' ήμερων όδόν 
Βερέκυντα χώρον, tfvS' 'Αδράστειας εδος 

"Ιδη τε μυκη^μοισι κα\ βρυχήμασι 
πρ έπου σι μήλων κτλ. 

Antimachus (apud Harpocrat. s. v. et Strab. 1. 1.) Adrastcam Nemesi ean-
dem deam esse et apud Aesepum coli ubi Adrastum ei priraum aram ex-
struxisse cecinit. Huius vestigia pressit Callisthenes (11. ec). Α contraria 
pavte praeter Demetrium steterunt Menander — historicus puto — et Ni-
costratus qui ως διαφέρουσαν συγκαταλέγουσιν αυτήν (scil. τήν Άδρά
στειαν) τη Νεμέσει (in Harpocrat. epit.). Atque controversa res est et 
apud Pausaniam lexicographum (Eustath. p. 355, 37: Παυσανίας δέ φησιν 
on τήν Άδράστειαν έτέραν της Νεμε'σεως υ'ποτί^ενταί τίνες, ot δε τήν 
αυ'τήν τγ[ Νεμέσει από 'Αδράστου 8'τι μο'νος των επτά σωθείς μο'νος πάλιν 
τόν υΐόν άπέβαλεν έν τοις Έπιγόνοις, οι δε α'πό Αδράστου, φησί, Μυσού 
Ιδρυσαμένου αυτής Ιερόν, βέλτιον δέ, φησίν, από του μηδέν αυτήν άπο-
διδράσκειν) et in scholio Rhesi vs. 342: έ'νιοι έτέραν μεν 'Αδράστειαν φα-
σιν έτέραν δε Νέμεσιν · τήν μεν (οί μεν V) γαρ Όκεανού φασ\ν είναι θυ
γατέρα τον δε (οι δε V) Διός καΐ Δήμητρος, γεννη^ήναι δέ έν 'Ραμνουντι 
της 'Αττικής ubi contrariam sententiam a librariis omissam esse Wilamo-
witz (tde Rhesi scholiis' Gryphisw. 1877 p. 11) vidit. 

Neque magis de patre Adrasteae inter veteres convenit. In Rhesi 
vs. 342 (ut Nemesis) Iovis, in scholii parte modo 1. Oceani iilia vocatur, 
contra eiusdem scholii initio haec leguntur: ϊδικώς τήν Άδράστειαν Διός 
φησι παιδα άλλων τροφόν του Διός φασκόντων. έ'στι δε καΐ έν τη Πα-
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Σκηψιος "Αρτεμίν φηΰιν είναι την Αδράϋτειαν νπο Άδραΰτον 
τινός ίδρνμενην. 

Strabo in § 13 (ρ. 588) Callisthenis et Antimachi quidem 
locos qui praecedunt cum Ilarpocratione communes habet, ta-
men Demetrii sententiam non addit. Itaque quamquam geo-
graphum lioo quoque loco Scepsio usum atque illud inde ex-
plicandum esse quod neglegenter excerpsit credo, nolo hoc 
cuiquam persuadere. 

In § 21 (p. 590) homon)Tmorum enumeratio: πολλοί δ* 
ομωννμίαι Θραξι καΐ ΤρωοΛν οίον Σκαιοι Θράκες τίνες και 
Σκαιος ποταμός καϊ Σκαιον τείχος καΐ ίν Τροία Σκακχι πνλαι 
κτλ. similliraa est illi quae a Strabone X p. 472 ad Deme-
trium refertur (v. fr. 61). Porro verbis 6 δε Πράκτιος ποτα
μός μεν εΰτι, πόλις δ7 ονχ ευρίσκεται ως τίνες ίνόμιΰαν Aristar-
chus impugnatur (cf. schol. Α ad Β 835: οτι ενιοι ποταμον 
λεγουαι τον Πράκτιον) id quod Scepsius saepo fecit3 4) . Ne-
que igitur dubito quin §§ 20. 21 quae ad interpretandos vss. 
JB 835 sqq. pertinent, Scepsio auctori yindicandae sint. Ad-
dendum est fr.: 

*19. 

schol. V ad Λ 229: (Πεοκώτ^)· αρχαία αντη ,ην. νυν 
Πάλαι-Περκώτην καλοϋΰι* της Λαμψακηνών δε ην χωράς. 

ριανη (Καρία codd.) 'Αδράστειας πεδίον από Αδράστου του (dcl. Wiiara.) 
βασιλέως, αφ' ου καϊ ο* (η Wilam.) δαίμων, άλλοι δε Μελισσε'ως μεν του 
Κρητός, άδελφήν Κυνοσου'ρας, Διδς τροφόν. Καλλίμαχος* (αϊ δ' έκοίμισεν 
Άδρηστεια λίκνω επί χρυσέω' (hymn. in Iovom 47). Clmraco auctoro 
(apud Stephan. s. v.) Melisso non Crete sed Troe, lilio Idae quac prima 
in Troia regnabat, nata esse Adrastea dicitur, secundum scholion Plat. 
Phaedr. 248 C quod ex Orphica theogonia derivandum est monente Wila-
mowitzio, Melissi et Amaltheae filia, Noctis ministra. Antea Diogenes 
Cyzicenus (ap. Steph. s. v.) eam unam ex nympliis Orestiadibus esse do-
cuerat. Porro alios nomen eius ab Adrasto Sicyonio dcrivassc cx Pausa-
niac 1. s. 1. ct Harpocrationis epitome apparet. 

Ab omnibus his diversam doctrinara secutus D. Scepsius Dianam et 
Adrasteam easdem esse pronuntiavit. 

34) cf. p. 5. dc Sfcrab. pp. 598 et 601 v. irifra p. 30 sq. 
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Stephan. Byz. s. ν . Περκώτη* κα\ Πάλαι-Περκώτη, πόλις 

Τρωάδος, 

cf. Sfcrab. § 20 (ρ. 5 9 0 ) : οντω δ* αφανή τα χωρία ταύτα 

εϋτιν ωύτε ουδ ομολογοϋΰι περί αυτών οί ίβτορούντες, πλην . . . 

οτι \ η πάλαι Περκώτη μετωνομάβ&η 6 τόπος35). 

Frae te rea quaedam ex eis quae S tephanus Byz. Β. ν . Άρίΰβη 

habet , ad Demetr ium referenda sunt . 

*20. 

Steph. Byz. 119, 3 : 'Αρίΰβη πάλις της Τρωάδος, Μυτιλη
ναίων άποικος, ης οίκιΰταϊ Σκαμάνδριος καϊ Άΰκάνιος υιός Αι
νείου. κεΓτοα μεταξύ Περκωτης καϊ Αβύδου. Κεφάλων δε φη-
ΰιν οτι Αάρδανος από Σαμοθράκης Ιλθων εις την Τρωάδα την 
Τεύκρου του Κρητός θυγατέρα γαμεΐ Άρίΰβην. ^Ελλάνικος δε 
Βάτειαν αυτήν φηΰιν. 'έΰτιν ετέρα εν Αέΰβω από Άρίΰβης της 
Μάκαρος θυγατρός. "Εφορος δε Μέροπος αυτήν γενεαλογεϊ καϊ 
πρωτην Αλεξάνδρα) τω Πριάμου γαμη&ήναι. Ηρόδοτος δε καϊ 
ίάξων Άρίοβαν καλεϊ εν πρώτη (α 151) 3 6 ) . 

Ιη § 23 (ρ. 591) verba ύπέρκειται δε της των Άβυδηνών 

35) Meineke scribi iussit: κα\ οτι Περκώτη Παλαι-Περκώτη μετω-
νομάσ^η, quod ad sensum attinet, sine dubio recte; sed qua de causa ο 
τόκος ab interpolatore additum sit, uon pcrspicitur. Fortasse Strabo scri-
psit: καϊ οτι Πάλαι-Περκώτη μετωνομάσϋη ο τόπος (ου Περκώτη ην). 

36) Demetrio haec tribuo primum quod Scamandrius et Ascanius con-
iuncti etiam Scepsim condidisse ab illo dicuntur v. p. 607, deinde quod 
horaonymuin Lesbi oppidum etiam apud Strabonem nominatur (p. 590 
§ 21). Porro Cephalonis et hic locus et qui est s. ν . Γραικός — Κεφά
λων δε καϊ τον Γρα'νικον ποταμό ν εντεύθεν κλη^ήναι — saepius a Ste-
phano Don laudatur — ad Deinetrium mihi referendi esse videntur, quam-
quain D. auctorem illum vero nomine Hegesianactem nominasse scio cf. 
Strab. XIII p. 594 (fr. 21). Hegesianax enim a paucis adinodum antiquo-
rum lectus Demetrio in deliciis fuit cf. fr. 7. 9. 21 adn. 40. Quod cum 
Scepsii non nihil in Stephanum fluxisse constet, quid impedit quominus 
statuamus eum grammaticum ex quo Stephanus illa habet, cuin apud D. 
citatum invenisset Ήγησιάνακτα τον τα Χεφάλωνος Τρωικά συν^ε'ντα anti-
quum hoc nomen inseruisse, ut maioris doctrinae speciem proderet. Ce-
terum ab hoc graramatico quaedam ad Demetriana addita esse verisi-
mile est. 
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χωράς εν τ|/ Τρωάδι τα "Λστυρα, α νυν μεν Αβυδηνών εστί, 
κατεσκαμμενη πόλις, πρότερον δε ην κα& αυτά χρυσεΐα έχοντα 
α νυν σπάνια εστίν, εζαναλωμένα κα&άπερ τα εν τω Τμώλω τα 
περί τον Πακτωλόν Demetrio debeniur cf. XIV ρ. 680 (fr. 44) 
. . ο δε Πριάμου (πλούτος Ιγενετο) ίκ των εν Αΰτυροις περί 
Αβυδον χρυΰείων ων καϊ νυν ετι μικρά λείπεται. 

Ιη § 25 (ρ. 593) a verbis ουδ' ούτος δε τελεως ε&άρρησεν 
usque ad συμμεΐναι κατά Κροϊύον μάλιστα Scepsii doctrina 
profertur; dicitur enim vetus Troia Iliensium pagi loco sita 
fuisse cf. p. 597. § 26 deinde eundem auctorem esse demon-
stratur verbis οτε και 'Αλεξανδρείας ηδη Ιπεμελη&η (scil. Λυσί
μαχος) συνωκισμενης μεν ηδη υπ' 'Αντιγόνου καϊ προσηγορευμε-
νης Άντiyονείας, μεταβαλούσης δε τουνομα conlatis cum XIII 
ρ. 597 (fr. 22) 3 7 ) . 

21 (18). 
Strab. § 27 ρ. 594: καϊ το'Ίλιον δ' ο νυν %στι κωμόπολίς 

τις ην, οτε πρώτον 'Ρωμαίοι της 'Ασίας επεβησαν καϊ έζεβαλον 
Αντίοχον τον μεγαν ίκ της εντός του Ταύρου, φησϊ γονν Αη-
μητριος 6 Σκήψιος μειράκιον (ων)38) ίπιδημησας είς την 
πόλιν κατ ίκείνους τους καιρούς, ούτως ωλιγωρημενην ιδεΐν την 
κατοικίαν ώστε μηδέ κεραμωτάς εχειν τάς στεγας* 'Ηγησιάναζ δε 
τους Γαλατάς περαιω$εντας εκ της Ευρώπης αναβηναι μεν είς 
την πόλιν δεομενους Ιρύματος, παραχρήμα δ Ικλιπεϊν δια το 
άτείχιστον ύστερον δ' επανόρ&ωσιν εσχε πολλην. 

Inde a § 33 ρ. 596 verbis υπονοεί.δ' 6 Αημητριος κτλ. 
usque ad § 42 fin. ρ. 602 omuia ita cohaerent ut ad unum 
auctorem referri debeaiit; omnia enim adlata sunt ut deraon-
straretur veterem Troiam Uiensium pagi loco sitam fuisse. 
Demetrius in quaque fere pagina laudatur neque difiioile est 
cognitu nullum aliura nisi S c e p s i u m nostrum esse qui tanto 
cum studio contra Ilienses pugnet. Hac de causa potissimum 

37) Platonis locum (legg. III p. 677) in § 25 a Strabone ipso addi-
tum esse puto. 

38) ων inscruit Cobct (Mnemosyne IV p. 197). 
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§ 32 ρ. 596 quoque a verbis νποπεπτωκε δε τω Ίλίω πάϋα — 

ίξαλατναξε πόλιν ia fin. § ei vmdicanda es t 3 U ) . 

22 (18). 
Strab. § 33 ρ. 596: υπονοεί δ1 6 Δημήτριος μέχρι δεϋρο 

(scil. της Κεβρηνης) διατείνειν την περί το "ίλιον χωράν την υπό 
τω"Ε%τορι, άνηηονΰαν άπο τον νανατάΰμον μέχρι Κεβρηνίας* 
τάφον τε γαρ Αλεξάνδρου δείχννΰ&αί φηΰιν αυτό&ι κα\ Οίνώνης, 
ην ίατοροϋΰι*0) γυναίκα γεγονεναι τον 'Αλεξάνδρου πριν *Ελένην 
αρπάβαι* λέγειν τε τον ποιητην Κεβριόνην νόΰον νιον άγακλήος 
Πριάμοιο (ΙΤ738), ον εικός είναι επωννμον της χωράς η καΐ 
πόλεως όπερ πι&ανώτερον*1) κτλ. — § 34 (ρ. 597) ίιη.42). 

39) Cum verbis /Ιλίου έξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' αγυιάς' η γαρ 
χηρεία λειπανδρία τίς έστιν cf. schol. L ad Ε 642 χήρωσε: άντ\ του έρη
μους ανδρών έποίησε. 

40) Hegcsianactem hic sine dubio laudavit I). (cf. Parthen. erot. c. 4.). 
41) cf. Steph. 13yz. p. 371, 3 : Κεβρηνία χώρα της Τρωάδος άπο 

Κεβριο'νου του Πριάμου. Δίδυμος δε Κεβρήνα την πο'λιν φησίν. Ea no-
minis forma usus est etiam D. apud Strab. p. 607 § 52: επάνω Κεβρήνος 
duobus aliis locis Strab. (p. 596 et 604) ubi B. auctorem esse haud ne-
cessarium est statuere, legitur Κεβρήνη. — Ceterum πι̂ ανο'ς vocabulum 
D. libenter adhibuisse videtur cf. Strab. X p. 473 πιθανόν δέ φησιν ο 
2κήψιος κτλ. et XIII ρ. 626 πι^ανωτάτους δε ο 2κήψιος ηγείται τους 
κτλ. Scepsii igitur verba legimus ρ. 598 § 35 της γαρ μάχης επί τω 
2καμανδρίω πεδίω συντελούμενης πιθανώς αν ο* 'Άρης άλλοτε μεν την 
έγκέλευσιν α'πο της ακροπόλεως ποιοίτο κτλ. 

42) Verba διείργει δ* έκάτερον των λεχθέντων πεδίων άπο Πάτερου 
μέγας τις αυχήν τών είρημένων αγκώνων έπ* ευθείας άπο του νυν Ιλίου 
την α'ρχήν έ'χων συμφυής αυ'τώ κτλ. Cramer falsissime interpretatus est 
^ugum lineam rectani efficiens cum brachiis istis h. e. non ultra brachia 
illa porrectulIl., έπ ευθείας significat 4recta via' neque cum genetivo 
iungi potest cf. p. 584 τοις έκ Βυζαντίου πλέουσι προς νότον έπ' ευθείας 
εστίν ό πλους πρώτον επί Σηστον κα\ νΑβυδον δια μέσης της Προποντίδος 
κτλ. Scriptum est nostro loco ut αυ'χήν ille άγκώσι duobus, qui γραμμήν 
ημικυκλιώδη faciunt, opponeretur; est coniungendum cum verbo διείργει. 
Restant verba τών είρημένων αγκώνων quae non est quo referantur. 
Equidem censeo sententiam recte perspexisse Grosskurdium, cum ante τών 
inseri iuberet έν μέσω vel μεταξύ, quod ad verba attinet, praefero amici 
cuiusdam coniecturain: μέσος τις αυ'χήν τών είρημένων αγκώνων. Denique 
Strabonem non άπο του νυν 'Ιλίου την αρχήν £χων συμφυής αΰτώ sed 
συμφυούς αυ'τω scripsisse credo, cuin collis cum urbe concrevisse verear 
ut dici queat. 
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Ad § 35 addenda sun t : 
23 (20). 

a) schol. Β ad Τ 5 3 : θέων επι Καλλικολώνη: Δημή
τριος 6 Σκήψιος λόφον εϊναί φηΰι αταδίων πέντε την περί-
μετρον, μεταξύ Ίλιεων κώμης και Σιμονντος 6ς απέχει κατά δια-
μετρον Σιμονντος μεν (?τα$«κ πέντε, Ίλιεων δε κώμης στάδια 
δέκα. (&εοΐς δε αντήν ανατί&ησιν ως πλή&ουϋαν λιβάαι καϊ 
λειμώΰι. το δε Φεών καϊ ϋ-εων δύναται γράφεϋ&αι, ϊνα δήλοι τον 
επειγόμενον.) 

b) schol. ABD ad Τ 3 : &ρωΰμω πεδίοιο: νψηλω τόπω 
ο'θεν κατα%ορεϊν και πηδηβαι εβτιν. εύτι δε ούτος Ιν Ίλίω 6τα-
δίων πέντε την περιμετρον μεταξύ Σιμονντος τον ποταμού και 
της Ιλιίων καλούμενης κώμης, οπον και αϊ ϋ^εαϊ κριΰήναι δο-
κονΰι περϊ κάλλους, ονομάζεται δε Καλλικολώνη, έπεϊ των πέριξ 
τόπων έπιΰημότατός ίΰτιν. ή ίΰτορία παρά Αημητρίω τω 
-Σκηψίω43). 

cf. Strab. § 3 5 : νπερ δε της Ίλιεων κώμης δέκα αταδίοις 
ίατϊν η Καλλικολώνη, λόφος τις, παρ ον ο Σιμόεις ρεϊ πεντα-
ΰτάδιον διεχων γίνεται ονν ενλογον πρώτον μεν το επι τον 
"Αρεος ^ρτο δ' "Αρης ετερω&εν έρεμνή λαίλαπι Ιαος όίν κατ 
ακρότατης πόλιος Τρώεοαι κελεύων άλλοτε παρ Σιμόεντι Φεωι/4 4) 
Ιπ\ Καλλικολώνη ( Τ 51 sqq.) κτλ. 

*24. 

Hesych. s. ν . Θύμβρα · τόπος της Ιλίου παρά τον Θνμβρον 
(1. Θνμβριον) λεγόμενου ποταμό ν ουτω^ 6νομα6&εΙς της αρχαίας 
πόλεως απέχοντα ΰταδίονς δίκα, οπον γε καϊ ιερόν Απόλλωνος 
Θνμβραίου. 

43) cf. Eustatb. 1195, 39: ταυ'την (scil. την Καλλικολώνην) τινές φασιν 
είναι κα\ τον παρά τω ποιητή λεγο'μενον 3ρωσμόν πεδίοιο. Contraria sen-
tentia legitur in schol. BDL ad Κ 160: έ'στι τόπος υψηλός £ν τω πεδίω 
προ της 'Ιλίου δς όνοματικώς καλείται Θρωσμδς ως και έτερος Καλλι
κολώνη. 

44) $έων praetulisse videtur D., sed cognitam habuit alteram quoque 
lectionem 3εών ab Aristaixbo receptara (cf. Aristomeiun ad vs. 1.) et fa-
bulam, ad quam ea referebatur, laudavit (cf. schol. ad Y 3 ) ; quani my-
tbologicam narratiunculam ut solet Strabo omisit. 
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cf. Strab. 1. 1.: πληβίον γαρ εΰτι (scil. τον παλαιού Ιλίου) 
το πεδίον ή Θνμβρα και ο δι αντον ρέων ποταμός Θνμβριος 
ίμβάλλων εις τον Σκάμανδρον και το Θνμβραίον 'Απόλλωνος 
ίερον^ τον δε ννν Ιλίον καΐ πεντήκοντα αταδίονς διέχειΑδ). 

*25. 

Nicanor ad Λ 1 6 6 : οί δε παρ' "Ιλον βήμα παλαιον ζ/αο-
δανίδαο μεββον καπ πεδίον, παρ' ερινεόν ε6ΰενοντο' μέχρι τον 
μεβοον κάπ πεδίον ΰνναπτεον, είτα βραχύ διαΰταλτεον 6 γαρ 
Ιρινεός ονκ Ιν μεΰω τω πεδίω, αλλ' Ιγγνς της πόλεως' λαοχν δε 
ύτήΰον παρ' Ιρινεόν ένθα μάλιστα άμβατός εΰτι πόλις' (Ζ 433) 
. . . ταντα μεν οτι πληβίον τον τείχονς 6 ερινεός. 

cf. Strab. 1. 1.: ο τε ίρινεός, τραχύς τις τόπος χαϊ ερινεώ-
δης, τω μεν άρχαίω χτίΰματι ύποπεπτωχεν ωΰτε το λαόν δε ΰτή-
ϋον κτλ/ οίχείως4 G) αν λεγοι ή Ανδρομάχη. 

26 (19). 

Strab. § 36 ρ. 5 9 8 : παρατίϋ-ηΰι δ' 6 Δημήτριος χαϊ 
την Άλεξανδρίνην Ήΰτίαιαν4'1) μάρτυρα την 0νγγράψαϋαν περϊ 
της *Ομήρον Ίλιάδος πυν&ανομένην εΐ περϊ την ννν πόλιν ό πό
λεμος Οννεΰτη καΐ . . . το Τρωικό ν πεδίον ο μεταξύ της πόλεως 
καΐ της &αλάττης ο ποιητής φράξει* το μεν γαρ προ της ννν 
πόλεως ορώμενον πρόχωμα είναι των ποταμών -ύστερον γεγονός. 

27 (21). 

Strab. § 39 ρ. 6 0 0 : Τίμαιον δε ψενΰαβϋ'αί φηΰιν ό Δη
μήτριος ίοτορονντα ίχ των λί&ων των εξ Ιλίου Περίανδρον 

45) cf. scliol. Rhesi vs. 508: ο Διονυσόδωρος ε\ τοις παρά τοις τρα-
γωδοΓς ήμαρτημένοις φησίν ούτως β δε Ευριπίδης το του 'Απόλλωνος 
άλσος του Θυμβραίου στάδια πεντήκοντα άπε'χον της πο'λεως πλησίον των 
πυλών είναί φησιν/ 

46) Aristarchus vss. illos 4λαον δε στήσον* κτλ. delevit; causae ei 
erant cum aliae tum Laec: οτι ανοίκειοι τγ} 'ΑνδρομάγΊ) (cf. schol. A ad 
Ζ 433) qnam impugnari verbis οίκειως αν λέγοι η 'Ανδρομάχη Nieso 
vidit. 

47) Fortasse altera quoque doetae mulieris raentio quae est in scliol. 
BDL ad Γ 64 , per D. servata est: Έστίαια φησιν ή γραμματική οτι 
πεδίον έστ\ χρυσουν καλούμενον £ν ω χρυσήν 'Αφροδίτης τιμάσ^αι καΐ 
είναι οΰτω (1. αΰτοΰ) χρυσής 'Αφροδίτης Ιερόν. 
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Ιπιτειχίΰαι το Αχίλλειον τοις Ά&ηναίοις, βοη&ονντα τοις περί 
Πιτταχόν κτλ. 

*28. 
schol. Β ad Ζ 92. 

πώς ο'ρ̂ ου οντος του ΙΓαλλαδίου 
τον πέπλον έπ\ γούνασι ^είναι παρα-
κελεΰεται; καΐ τινές μεν ουν φασίν 
ο τι πολλά τών Παλλαδίων κά^ηται. 
ol δέ από μέρους το όλον σώμα ώς 
ίτά του βέϋκνήμιδες 'Αχαιοί'* ot δε 
οτι γου'νατα49) καΐ τάς Ικετείας φη-
σί· λέγει γαρ ^λλ' ήτοι μέν ταύτα 
5εών ένΐ γούνασι κείται' (α 267) τουτ
έστιν έν τη 3εών λαανεία καΐ δεήσει. 
3 είναι ου ν τον πέπλον επί γουνασιν 
Ά^ηναίης άντ\ του έπι λιτανεία κα\ 
δεήσει, ol δε οτι τη επί α'ντί της 
παρά εΐ'ω ε̂ χρήσ^αι ώς έν τω jcoi-
μαίνων δ' έπ' οεσσιν' (Ζ 25). ούτως 
ουν κα\ επί γουνασιν αντί του παρά 
γουνασιν Άίϊηναίης. 

Strab. § 41 ρ. 601. 
Ούτω μεν δή λέγουσιν ol ΊλιεΓς, 

Γ/0 μηρός δε £ητώς τδν αφανισμό ν 
της πο'λεως εί'ρηκεν. — καΐ τά τοι
αύτα δε του αυτού τίθενται (scil. ό 
Δημήτριος) τεκμήρια, οίον οτι της 
'Αθηνάς το ξόανον νυν μεν έστηκός 
όράται, "Ομηρος δε κα^ήμενον εμφαί
νει · πέπλον γαρ κελεύει ^ειναι Ά 3η-
ναίης επί γουνασιν' (Ζ 92). βέλτιον 
γαρ ούτως η ώς τινές (scil. Aristar-
chus cf. schol. Α ad Ζ 92) δέχονται 
αντί του βπαρά τοις γόνασι 3ειναι' 
παρατι^έντες το ,ή δ' ήσται ίκ 
έσχάρη έν πυρός αυγή' (ζ 52) αντ\ 
του 4παρ' έσχάρη'. τις γάρ αν νοη-
3είη πέπλου άνά^εσις παρά τοις γό
νασι; κα\ ot την προσωδίαν δέ δια-
στρέφοντες γουνασιν' ώς 5υιάσιν όπο-
τέρως αν δέξωνται, άπεραντολογουσιν 
eD' 1κετ[είας έρμην]εΰοντες είτε φρέ-
νας. πολλά δέ τών αρχαίων της Α
θηνάς ξοάνων καθήμενα δείκνυται 
κα^άπερ έν Φωκαία Μασσαλία ΊΡώ-
μη 4 8) Χίω αλλαις πλείοσιν κτλ.49 a) 

29 (22). 
Strab. § 43 ρ. 6 0 2 : πολνπίδακον δε τψ "Ιδψ ιδίως οί'ον-

ται λεγεΰϋ'αι δια το πλή&ος τών ίξ αντης ρεόντων ποταμών κα& 

48) Notatu dignissimum est D. aetate sedentis Minorvae simulacrura 
Romae fuisse. 

49) Tertiam sententiam parum accurate scholiasta rettulit; nam eos 
qui ίκί λιτανεία interpretati sunfc, γουνάσι scripsisse ώς ίίυιάσι Sfcrabo te-
stis cst. 

49») Fortasse in hac de campo Troiano argumentatione D. attulit 
etiam quod Eustathius p. 1083, 51 habet: 

η ρα κα\ έν Τρώεσσι κυβιστητήρες £ασιν (Π 750) 
ένταυ^α σημειουνται οί παλαιοί άπωκισμένην της ^αλάττης είναι την πά
λαιαν "Ιλιον ύ γάρ ήσαν, φησίν (1. φασίν), οί Τρώες παράλιοι, τί καινόν 
εί καΐ έκυβίστων; 
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α μάλιοτα η Λαρδανικη νποπέπτωκεν αντί} (κα\) μέχρι Σκήψιος 
κα\ τα περϊ'Ιλιον. έμπειρος δ' ων των τόπων ως αν έπιχωριος 
άνηρ ο Αημητριος τότε μεν όντως λέγει περί αντών εβτι γαρ 
λόφος τις της"Ιδης Κότυλος- νπέρκειται δ* ούτος εκατόν που καϊ 
εΐκοβι ΰταδίοις Σκήψιος,· έξ ου ο τε Σκάμανδρος60) ρ ει καϊ 6 
Γράνικος καϊ Αϊβηπος κτλ. usque ad § 45 ρ. 603 fin. 

Haec Hexchero (commentatt. in hon. Th. Mommseni 
p. 769 sqq.) monente addenda sunt: 

*30. 

a) Eustath. p. 890, 5: από τον Καρηΰον ποτάμον καϊ χωρά 
τις Καρηΰηνη λέγεται ην ο ιδιωτιΰμός Κεραΰηνην φηΰιν. 

b) Hesych. s. ν . Κάρηΰος * πόλις και ποταμός. 
cf. Strab. 1. 1.: εμπίπτει (Hercher ex ΰνμπίπτει corr.) δ' 

εις αυτόν (scil. Σκάμανδρου) ο "Ανδιρος από της Καρηΰηνής, 
ορεινής τινός πολλαϊς κωμαις οννοικονμένης και γεωργονμένης 
καλώς . . . . ώνομάΰ&αι δε την χωράν φαΰϊν από τον Καρηΰον 
ποταμού . . . την δε πόλιν κατεΰπάΰ&αι την ομωννμον τω πο~ 
ταμω. 

*31. 

a) sohol. V ad Μ 20 = Eustath. ρ. 889, 59: 'Ρήΰος: ePol-
ΰτης (1. 'Ροείτης) μετωνόμαΰται. §εϊ δε προς άρκτον από καλής 
πενκης ήτις απέχει από Αδραμυττείον ΰταδια ρπ'. 

cf. Strab. 1.1.: πάλιν δ1 όντως φηΰίν (scil. ο Αημητριος)' 
ο μεν *Ρηΰος ποταμός ννν καλείται *Ροείτης, ει μη άρα 6 εις τον 
Γράνικον έμβάλλων . . , 5 1 ) *Ρήΰός έΰτιν. 

b) schol. V ad Μ 20: Κάρηοος: Πίδνς καλείται' ρ ει δε 
από Μαλονντος (cod. άπλονντος corr. Hercher). Κνζικηνοϊ όξυ-
τονως αντόν καλονΰΐν. εμβάλλει γαρ εις Αϊΰηπον. 

cf. Strab. 1. 1. 

δΟ) Εχ hoc Strabonis loco sequitur ex scholiis ad X 147 nil ad D. 
revocandum esse id quod falso quidam contendcrunt, nisi fortasse quod 
legitur in schol. V αϊ άλη^ιναί πηγαΐ Σκαμάνδρου κατά ανατολάς της 
"Ιδης προ τ σταδίων της Ιλίου ε?σ(ν, sed nc in hia quidem pura Scepsii 
sententia continetur qui unum tantum Scamandri fontem esse scivit. 

51) Fluvii cuiusdam nomen hic intercidisse Hercher vidit. 
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c) ibid.: 'Ροδίος: Λάρδανος καλείται, ρεϊ δε από Κλέων-

δρίας (1. Κλεανδρίας) εχονΰης Πεύκης (Ι. απεχονϋης καλής πεν-
κης) οταδίονς ξ\ Eustath. ρ. 890, 9 idem habet. 

cf. Hesycli. s. y. *Ροδίος · ποταμός · ο νυν Λάρδανος. 
cf. Strabo 1. 1.: 'Ροδίος δε από Κλεανδρίας καϊ Γόρδον, α 

διεχει της καλής πενκης εξηκοντα αταδίους (ρεϊ) · Ιμβάλλει δ' είς 
τον Αϊνιον 5 2 ) . 

Ιη § 45 ρ. 603 Strabo postquam quaedam Demetrii vi-
tuperavit pergit: ταντα μεν ονν 'ένβταοιν ϊ%ει τοιαντην, ταλλ« 
δε νπολαμβάνομεν η τα γε πλεΐϋτα δειν προΰίχειν (Λημητρίψ) ως 
άνδρ\ ίμπείρω καϊ ίντοπίψ κτλ. Verisimillimum igitur est eum 
in § 48 ubi ab ora (in § 46 sq.) descripta ad grammaticam doctri-
nam redit — opponuntur οί νεώτεροι. (Callmus Heraclides 
Ponticus Phanodemus) 5 3) Homero — Demetrium ducem sibi 
elegisse, praesertim cum Callinus etiam apud Strab. p. 627 
(fr. 42) a Scepsio laudetur atque Sminthia quae in Troade 
potissimum sint enumerentur, quae ree οίν^α εντόπιον maxime 
decet; praeterea enumerahdo indulgebat D. (cf. X p. 472. XI I I 
p. 590 v. supra p. 25). 

De Lelegibus D. egisse testimonio est: 

δ2) XIII p. 695 ubi ora describitur, haec leguntur: μεταξύ (scil. inter 
Abydum et Dardanum) d 'Ροδίος εκπίπτει ποταμός . . . . ot δε τον *Ροδίον 
είς τον ΑΙ'σηπον έμβάλλειν φασιν. Cum quin haec D. sententia sit dubi-
tari nequeat — concessit hoc Hercher quoque 1. 1. — mirum esse debet, 
cur p. 603 ea non commeraoretur. Eisdem rationibus ductus Cramer rocte 
pro ΑΙ'νιον 1. s. 1. ΑΙ'σηπον scribi iussisso vidotur, nisi forto Strabo scripso-
rit είς τον αυτο'ν; είς τον Αί'σηιχον enim proxime praecedit: Κάρησος . . . 
εμβάλλει δ' είς τον Αϊνιον. 

53) Hunc in verbis άλλοι δ' έκ της 'Αττικής άφΓχ^αί τίνα Τευκρόν 
φασιν έκ δήμου Τρωών κτλ. vocabulo άλλοι indicari Dionys. Hal. ant. 
rom. I, 61 testis est: Τεύκρον δέ άλλοι τε πολλοί κα\ Φανο'δημος ο' τήν 
Άττικήν γράψας άρχαιολογίαν, έκ της 'Αττικής μετοικήσαί φασιν είς τήν 
Άσίαν δήμου ξυπεταιέως (corr. Sauppe 4Gotting. G. Α.' 1861 ρ. 1862; 
άσίαν έξυπεταιέως Urb., άσίαν δήμου έξυπταιέως Chisianus) άρχοντα* κα\ 
πολλά παρέχονται του λόγου τεκμήρια. Verisimile est Dionysium vel aucto-
rem eius Phanodeim locum per Demetrium cognituin habuisse, cum huius 
vestigium etiam in cap. 55 Maass Qde Sibyllarum indicibus' diss. Gryph. 
1879 p. 26) detexerit. 

3 
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*32. 
schol. AD ad Ζ 35: Άχιλλενς νπο τον Τρωικόν πόλεμον 

πορ&ών τάς περιοίκονς της 'Ιλίου πόλεις άφίκετο είς την πάλαι 
μεν Μονηνίαν, νυν δε Πηδαΰον καλονμένην καϊ αντην ΰνν ταϊς 
αλλαις ελεϊν άπογνόντος δε αντον την εις το τέλος πολιορκίαν 
δια την όχνρότητα τον τόπον καϊ μέλλοντος άναχωρεΐν, φαΰ\ν 
εϊΰω των τειχών ονΰάν τίνα παρ&ενον Ιραβϋ'ηναι, τον Άχιλλεως 
κα) λαβονΰαν μήλον είς τοντο ίπιγρά'ψαι καϊ ρϊψαι είς μίΰον 
των Αχαιών ην δε Ιν αντώ γεγραμμένον μη ΰπενδ' Άχιλλεν 
πριν Μονηνίαν ελεϊν νδωρ γαρ ονκ ενεΰτΐ' διψώΰιν κακώς'9 

τον δε Αχιλλέα έπιμείναντα οντω λαβείν την πολιν τ$ τον νδατος 
ΰπάνει. (schol. Β . . . μέλλοντος άναχωρεΐν, πηδάΰαΰά τις παρ-
Όένος Ιραΰ&εϊΰα αντον εν μηλω εγραψεν όντως' μη ΰπενδ7 

Άχιλλεν πρϊν Μονηνίαν ελης- νδωρ γαρ ονκ εχονΰΐ' διψώΰιν 
κακώς.' 6 δε περιμείνας νπέταξε την πόλιν καϊ Πηδαΰον ώνόμαΰε 
δια την παρ&ένον.). η ιΰτορία παρά Λημητρίω5*) και 'Ηΰιοδφ. 

Ad D. igitur referenda erimt quae grammatico 5 5) auctoro 
a Strabone in § 50 sq. p. 605 sq. de Pedaso et Satnioente dis-
seruntur. Adde quod statim Lelegum, Scepsi olim vicino-
rum, fines describuntur atque hac in desoriptione 5 6) Scepsius 
ipse laudatur: 

33 (26). 
Strab. § 51 p. 606: την δε "Αντανδρον Αλκαίος μεν καλεί 

Αελεγων πολιν (fr. 65 Β) πρώτα μεν'Άντανδρος Αελεγων πόλις! 

54) Quin Scepsius D. indicetur, in hac re dubitari nequit (cf. fr. 50). 
55) Ad verba ^ηδασον αίπήεσσαν Ι;χων έπ\ 2ατνιόεντι' (Φ 87) . . . 

γράφουσι δέ τίνες ουκ ευ ύπο 2ατνιόεντι* κτλ. cf. schol. V ad vs. 1. 
ΰπο 2ατνιόεντι: επί τοις ποταμοις φαμέν κεισ^αι τάς πόλεις (corr. Bekker 
cx πολλάς). Iliadis codd. omacs praeter Townleianum exhibent υπό 2 . 

56) Strabo in iine demum descriptionis auctorem suum nomiuat, quia de 
Antandro inter Scepsiura et Alcaeum dissensio erat. Ceterum verba quao 
iiue §50 et initio §51 leguntur, falso ab editoribus diremta, Wilamo-
witzio monente sic scribenda sunt: ούτοι δ'οι τόποι συνέχεις ε£σΙ τη Δαρ
δανία κα\ τη ^Σκηψία ώ'σπερ άλλη τις Δαρδανία, ταπεινότερα δέ, Άσσίων 
δ' έστ\ νυν καΐ Γαργαρέων, £'ως της κατά Λέσβον ϋαλάττης περιεχόμενη 
(corr. Wilam. περιεχόμενα codd.) τη τε Άντανδρία κτλ. 
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6 δε Σκηψιος Ιν ταϊς παρακείμενα ι ς τί&ηβιν, ωΰχ εκπίπτοι 

αν είς την των Κιλίκων. 
Q,uae sequuntur in § 51 ad oram describendam pertinent. 

§ 52 p. 607 vero, in qua Scepsis historia narratur, D. aucto-
rem esse evincitur § 33 p. 597 (v. p. 28) collata: 

p. 597. I p. 607. 
'Αντίγονος αυτούς (scil. τους Κε- είς την Άλεξάνδρειαν συνεπόλισε 

βρηνούς καΐ τους 2κηψίους) συνω- τους 2κηψίους 'Αντίγονος, εϊτ' άπέ-
κισεν είς την το'τε μεν Άντιγόνειαν λύσε Λυσίμαχος κα\ έπανήλ^ον είς 
νυν δε Άλεξάνδρειαν . . . . τους δε την οίκείαν. 
^Σκηψίους έπανελ^είν είς την οίκείαν 
έπιτρέψαντος Λυσιμάχου. 

Addendum est: 
*34. 

Steph. Byz. 8. ν . Σκήψις- πόλις Τρωική. — Ικλή&η δε 
απο τον ϋκήψααϋ-αΐ την Ρεαν αντί τον παιδος λίΦον τεκεϊν. 

cf. Strab. 1.1.: ίκαλεΐτο δε τότε (1. ποτέ) Σκηψις (seil. η 
Παλαίακηψις) εϊτ άλλως εϊτ άπο τον περίύκεπτον εϊναι τον 
τόπον κτλ. 

35 (27). 
Strab. § 53 ρ. 6 0 7 : olVrat δ1 6 Σκηψιος καϊ βασίλειο ν 

τον Λίνείον γεγονεναι την Σκήψιν, μεΰην ονύαν της τε νπο τω 
ΛΙνεια κάϊ Λνρνηύβον, εις ην φνγεϊν εϊρηται διωκόμενος νπο 
τον Άχιλλεως* φηοϊ γονν ο Αχιλλενς η ον μεμντ(> οτε περ σε 
βοών απο μοννον Ιόντα αενα κατ Ιδαίων ορίων ταχεεσσι πό-
δε66ΐ, κεϊ&εν δ ίς ΛνρνηοΌον νπέκφνγες* ανταρ iγω την περβα 
με&ορμη&είς'*1) (Τ 188 sqq.). 

57) Cum D. Aeneam et posteros eius Scepsi regnasse docuerit, veri-
simile cst ei deberi quod legitur apud Eustathium p. 894, 35: ο Άγχίσης 
Κάπυος ην ως έν τοις έξης που γενεαλογει ο* ποιητής, ου κα\ 'Αφροδίτης 
Αίνείας ος £τη ζήσας ο'γδώκοντα άποίχεται. έδείκνυτο δέ, φασί, τάφος 
Άγχίσου έν τη "Ιδη κοΛ έτίμων αυτόν ot έκει ποιμένες κα\ βουκόλοι κατά 
παν φ ι̂νο'πωρον τον τάφον αΰτου στέφοντες. νεώτεροι δέ τίνες έν Σικελία 
φασ\ τετελευτηκέναι αυτόν. 

Multis aliis locis Anchisae sepulcrum monstrabatur. Quam vero sin-
gularis nostra doctrina sit optime pevspicitur ex Pausaniae verbis (VIII, 
12, 5), qui in Arcadia illud fuisse narrat atque addit: του'του δε συντε-

3 * 
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Fortasse sequentia quoque ubi Strabo et vulgares non-
nullas de Aenea fabulas5 8) et Homeri versus quosdam (T 
307 sqq.) qui doctrinae Scepsianae contrarii esse Yideantur in 
censum vocat, a Scepsio adlata fuerunt. 

36 (28). 

Strab. § 58 p. 610: φηαϊ δε Μνρΰίλος Μη&νμναίων κτίΰμα 
είναι την "Λΰΰον, 'Ελλάνικος τε καϊ Αίολίδα φηΰίν, ωΰτε 5 9) κα\ 
τα Faoyaqa %α\ η Ααμπωνία Αίολεων · Άΰΰίων γάο ίΰτι κτίΰμα 
τα Γάργαρα, ουκ ευ ΰννοικονμενα* ίποίκονς γαρ οι βαΰιλεΐς 
εΐΰηγαγον Ικ Μιλητονπόλεως Ιοημώΰαντες ίκείνην, ωΰτε ημιβαρ-
βάοονς γενεΰ&αι φηΰί Αημητρ ιος αντονς ο Σκήψιος αντί 
Αίολε ων» 

Etiam initium § ex D. sumptum esse inde demonstratur 
quod Myrsilus, cuius mentio praetcr hunc locura a Strabone 
iion nisi I p. 60 fit, illic quoque per D. ei notus est (v. p. 3). 
Itaque geographum etiam ea quae post verba 1. de Lelegibus 
et Pedaso in § 58 sq. disserit, Scepsio debere non dubito sta-
tuere, praesertim cum in § 59 p. 611 Callisthenes laudetur (cf. 
adn. 12). 

In §§60 — 65 p. 611 sqq., quibus de Cilicibus agitur, 
primum Daem Colonaeum qui in § 62 nominatur: φηαΐ δε 

λουσιν είς πίσπν Αίολέων ol "Ιλιον έφ' ημών έχοντες ουδαμοΰ της σφε-
τε*ρας άποφαίνοντες μνήμα Άγχίσου. 

58) Fabulas quae ρ. 608 recensentur ol μεν οίχήσαι (τον Αένείαν) περί 
τον Μακεδόνικο ν "Ολυμπο'ν φασίν ol δε περί Μαντίνειαν της 'Αρκαδίας 
κτίσαι Καπύας από Κάπυος ^έμενον τού'νομα τω πολίσματι Dionysius Hal. 
quoque in ant. rom. I, 49 narrat auctorum nomina adponens; illius fabulae 
auctores sunt Hegesianax, Cepbalon a Dionysio nominatus, et Hegesippus, 
Imius Ariaethus qui Arcadica scripsit. 

59) ώστε ita defendi potest ut a Strabone neglegentius exscribente 
de Laraponia aliquid omissum esse statuamus. Certe ωσπερ vel ως quod 
odd. scribunt, reiciendum est. τε καΐ quod praecedit corruptum videtur 
esse. — Ceterum Stepbanus seu potius Epaphroditus eius auctor nonnulla 
s. ν . Γάργαρα ex D. hausit: πόλις της Τρωάδος ίτά τη άκρα της "Ιδης, 
Παλαιγάργαρος καλούμενη . . . ('Αλκμάν δε 3ηλυκό)ς την Γάργαρόν φησιν). 
έν η κατώκουν Λέλεγες. 
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Ααης ο Κολωναενς iv Κολωναΐς ίδρν&ήναι πρώτον νπο των ίκ 
της Ελλάδος πλενΰάντων Αίολεων το τον Κιλλαίον Απόλλωνος 
Ιερόν a nullo alio nisi a D. lectum esse Niese animadyer i i t 

(1. 1. p . 299) . De inde et grammatici et regionis Troicae gnar i 

est quod in § 6 3 de Chrysa homerica d i s s e r i t u r 6 0 ) : oi δ9 

απειροτεροι των παλαιών ίΰτοριών ενταν&α (scil. Chrysae propc 
Hamaxitum sitae) τον Χρνϋην xccl την Χρνοηίδα γεγονεναι φαΰϊ 
και τον'Όμηρον τοντον τον τόπον μεμνηβ&αι. άλλ* οντε λιμην 
εβτιν ενταν&α, ίκεϊνος δε φηϋιν οί δ9 οτε δη λιμενος πολνβεν-
&έος ίντος ϊκοντο {Α 432) κτλ . 6 1 ) . Ter t ium in his D. vest i -

gium est quod § 6 4 u t Aristarchi de Apoll ine Sminthio sen-

t e n t i a 6 2 ) re fu tare tur , docte exempla congesta s u n t : πάρα-

60) Cum verbis § 63 είς δε την νυν Χρυσαν την κατά *Αμαξιτόν με-
^δρυται τό Ιερόν των Κιλίκων των μεν ε2ς την ΙΙαμφυλίαν έκπεσόντων 
των δέ ε?ς 'Αμαξιτόν cf. Strab. XIV ρ. 667 φασ\ δ' έν τω μεταξύ Φα-
σηλιβος καΐ Άτταλείας δείκνυσ^αι θήβην τε κα\ Αυρνησσόν, έκπεσόντων 
έκ του θήβης πεδίου των Τρωικών Κιλίκων είς την Παμφυλίαν έκ μέ
ρους ως εΐ'ρηκε Καλλισθένης. Suspicandum est utroque loco Strabonem 
Callisthenis sententiam Demetrio debere. 

61) Ad verba § 63 fin. έ'στι δέ καΐ Κίλλου μνήμα περί το Ιερόν του 
Κώλαίου 'Απόλλωνος, χώμα μέγα· ήνίοχον δε τούτον Πέλοπος φασιν ήγη-
σάμενον των τόπων (?), αφ' ου ίσως η Κιλικία η έ'μπαλιν addendus est Eu-
stathii locus ρ. 33 , 38. έν δε τοις του Πορφυρίου φέρεται οτι η Κίλλα 
είχεν Ιερόν ο διέστηκε θαλάσσης πλέ^ρα τέσσαρα, πρόσχωμα ποιούντος 
μεταξύ αυτού κα\ Χρυσής ποταμού ω όνομα Κίλλαιος · κα\ οτι δοκεί Πέ
λοπος είναι ηνίοχος ο Κίλλας κα\ αυτός ποιήσαι το βη^εν Ιερόν, προς ο 
καΐ μνήμα Κίλλου· αφ' ου και Κίλικες, φησιν, οί το θήβης πεδίον οί-
κούντες. Quo loco praeterquam quod cum Strabone congruit, Demetrium 
redolet singulare illud quod accuratissime notatur quantum Cillao sacrum 
a mari absit cf. fr. 8 et 65. Ceterum Pausaniae (V, 10) ό έξεγητής ό έν 
'Ολυμπία Cillam Pelopis aurigam fuisse tradidit. 

62) v. Apollon. lex. hom. p. 143, 9 ^Σμιν^εύ έπί^ετον 'Απόλλωνος, 
κατά τον Άρίσταρχον από πόλεως Τρωικής !2μίν3ης καλούμενης . . . . Άρί-
σταρχος άπρεπες ηγείται από χαμαιπετούς ζώου τον 3εόν επιθέτω κε-
κοσμήσ^αι ύπό του ποιητου. Apion eodem loco 1. D. sententiam sequitur. 
Ceterum etiam de Chryseide ab Aristarcho dissensit D.; v. § 61 p. 611 
ή Χρυση\ς έκ τής Θήβης έάλω* ^ωχόμεϋία' γαρ, φησίν, ,ές Θήβην την 
δε διεπροΟομεν κτλ. (Α 366) cf. Strab. p. 585; Aristarchus enim vss. 11., 
quibus solis Chryseidcm Thebis captam essc dicitur, delevit. 
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μν&οννται δε την άπο μικρών επίκληΰιν τοιοντοις rttf/* καϊ γαρ 
άπο των παρνοπων ους οί ΟϊταΧοι κορνοπας Aiyovtft, κόρνο-
πίωνα τιμάβ&αι παρ1 εκείνοις Ήρακλεα απαλλαγής ακριδών χάριν 
κτλ. (cf. ρ. 605) . Ergo suspicandum est i a §§ 6 0 — 6 4 et for-

tasse etiara in pr iore § 65 p a r t e , ubi quaedam de recentiore 

regionis olini Ciliciae s ta tu a d d u n t u r , D . auctorem Strabonis 

esse. Ad verba § 61 p . 612 hrav&a γαρ (scil. εν τω Θηβης 

πεδίω) και ή Θήβη και ή Ανρνηΰΰάς, ερνμνον χωρίον έρημοι 
δ* αμφότεραι cf. 

*37. 
schol. E u r i p . Androm. 1 : ενιοι (corr. Cobct. εν y Μ. εν&α 

GT) δε καϊ την Χρνΰην καϊ την Ανρνηΰβόν Ιν τω της Θηβης 
πεδίω τάΰΰοναιν ως ο Αΐΰχύλος Ανρνηΰΰίδα προΰαγορενΰας την 
Άνδρομάχην Ιν τοΓς Φρνζίν, ενϋ'α καϊ ξένως ίβτορεΐ 'Ανδραίμονος 
αυτήν λέγων (fr. 260 Dind.) · 

Άνδραίμονος γενε&λον * Ανρνηΰΰίον 
ο&εν περ "Εκτωρ αλοχον ηγαγεν φίλην. 

Ι η §§ 69 . 70 ρ. 6 1 5 sq. Ceteos qui semel tantummodo ab 
Homero nominantur (λ 520) in Elai t ide habitasse secundum 
D. exponi demonstrar i quidem nequi t , p ropter ea tamen quae 
praeoedunt verisimile e s t 6 3 ) . 

63) Ex verbis § 69 fin. οϋτε γαρ τους Κητείους Ι'σμεν ουσηνας δε'-
ξασ^αι δει ούτε το γυναίων εινεκα δώρων*, άλλα καϊ οί γραμματικοί 
μυ^άρια παραβάλλοντες ευ*ρεσιλογούσι μάλλον η λύουσι τα ζητούμενα, 
quibus geographus a fabulis abhorrens auctorem suum increpat, suspican-
dum est etiam scholl. ad λ 520 sq. ubi μυ^άρια παραβάλλεται, ad D. re-
ferenda esse. Contrariam Aristarchi sententiae (cf. scliol. Β ad λ 521: 
Κήτειοι προπαροξυτο'νως. καϊ τους μεγάλους άκουστε'ον παρά το κήτος ως 
και Άρίσταρχος) doctrinam praeter Strabonem habet schol. V ad λ 521 
(̂ πολλοί δ* άμφ* αυτόν εταίροι Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εΐ'νεκα δώρων') 
Κήτειοι: τινές άπε'δοσαν μεγάλοι παρά το κήτος, κρεισσον δέ άποδιδο'ναι 
Μυσών έ^νος τους Κητειους. ην γαρ ο Τήλεφος Μυσ(ας βασιλεύς· καϊ 
Αλκαίος δε' φησι τον Κήτειον άντι του Μυσο'ν et Apollon. lex. hom. s. ν. 
Κήτειοι γένος Μυσών. των άπαξ ε?ρημένων. cf. schol. B ad λ 521 fin.: 
άλλοι δε έ'̂ νος Μυσ(ας τους νυν Έλεάτας (1. Έλαίτας) καλουμε'νους. 
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Capitis 3 §§ 2 — 4 ρ. 620 sq. ubi de Pelasgis disseritur u t 
D. t r ibuamus sufficit raco iudicio quod in his quae i ta cohae-
ren t u t ad unum auctorem referendae sint Menecrates Elaites lau-
datur (cf. adn. 15). Verisimile igi tur est D. auctore etiam in § 1 
p . 619 sq. quaeri cur Leleges et Cilices in catalogo ab Homero 
omissi sint, quam quaestionem inst i tuerat iam A r i s t a r c h u s 6 4 ) . 
Ad verba § 2 πολλοί μεν ovv ai Αάριθαι} δει δε των ίγγύς τ«/α 
δεξ<χ6&αι, μάλιοτα δ1 αν την περϊ Κύμην υπολάβοι τις ορθώς4 

τριών γαρ ούΰών η μεν καθ·' Άμαξιτόν ίν 'όψει τελεως ίΰτϊ τω 
Ιλίω καϊ ίγγνς ΰφόδρα ίν διακοαίοις που ΰταδίοις, ωβτ ουκ αν 
λεγοιτο π ι θ α ν ώ ς ο 'Ιππό&οος πεοεϊν εν τώ ύπερ Πατρόκλου 
aycovt τηλ άπο Ααρίΰης (Ρ 301) ταύτης γε αλλά μ-αλλον της 
περί Κύμην χίλιοι γαρ που ΰτάδιοι μεταξύ' κτλ. addendum 
est fr.: 

*38. 
scbol. Υ ad Ρ 3 0 1 : Ααρίΰβης: ου της ίν Τροία* ου γάρ 

αν εΐρηκε τηλε. αλλ εΰτιν ομώνυμος Αάριϋβα ίν Κύμη η απέχει 
χίλιους διακοΰίους ϋταδίους της Ιλίου, φαοϊ την Φρικωνίδα 
Ααριΰΰαν. 

Ι η capite 4 haec Demetr i i sunt (cf. ρ. 12 ) : 

39 (29). 

Strab. ρ. 6 2 6 : κείμενων δ1 ούτω πως των επών παρ 'Ομηρψ 
Μηοΰιν αύ Μέΰ&λης τε καΧ'Άντιψος ήγηΰάΰ&ην, υϊε Ταλαιμέ-

νεος, τω Γυγαίη τεκέ λίμνη, ο? κα\ Μήονας ηγον υπό Τμύίλω 
γεγαώτας {Β 864 sqq.) προβγράφουΰί τίνες τούτο τέταρτον ϊπος 

64) cf. schol. Α ad Φ 86: η δ. οτι τους Λέλεγας έν καταλόγω παρή-
κεν. Ad Strab. verba § 1: έν μέντοι τφ καταλόγω παραλέλοιπεν αυτούς, 
ουχ Ικανόν ηγούμενος το σύστημα ωστ' £ν καταλόγω τάττεσ^α*. η καΐ 
υπό τω "Εκτορι καΐ τούτους (scil. Leleges) συγκαταλέγων ούτως δντας 
οίκείους addendum est schol. V ad Κ 429 Αέλεγες δε' ε?σιν οί Πήδασον 
την υπό "Ιδη οίκούντες (πέρσε δε Αύρνησσον κα\ Ιΐήδασον' (Υ 92)· είτα 
^Λέλεγας καΐ Τρώας έναίρειν' (ib. 96)* οί περίλοιποι ούν υπό ΙΙρίαμον 
ήσαν δια την προς "Αλτην συγγένευαν ,ος Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν άνάσ-
σει' (Φ 86). 
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Τμωλω υπο νιφόεντι, "Τδης h πίονι δήμω', ουδεμία δ7 ευρι6κε~ 
ται "Ύδη h τοις Αυδοΐς. οί δε καϊ τον Τυχίον εν&ενδε ποιοϋΰιν 
ον φηΰιν 6 ποιητής ΰκντοτόμων οχ αρΐ6τος"Τδη ενι (Η 221). 
προβτι&εαΰι δε και διότι δρυμωδης ο τόπος καϊ κεραυνοβόλος 
καΐ οτι ενταΰ&α οί Άριμοί' καϊ γαρ τω ειν ^ρ/μοι$ ο&ι φασί 
.Τυφωεος εμμεναι ευνάς (Β 783) επειαφερονΰι χωρώ ενϊ δρυοεντι 
"Τδης εν π/ovt δήμω', άλλοι 6 δ ) δ9 iv Κιλικία τίνες δ* ίν Συρία 
πλάττονΰι τον μϋ&ον τούτον, οί δ' εν Πίθηκου 66 α ις} ο*ί καϊ τους 
πι&ήκους φασι παρά τοις Τυρρηνοΐς αρίμους καλει6ΰ·αι% οί δε 

τάς ΣάρδειςΓ'Τδην όνομάζουαιν} οί δε την άκρόπολιν αυτής, πι-

Φανωτάτους δ* 6 Σκή'ψιος ηγείται τους ίν rjj Κατακεκαυμένη της 
Μυΰίας τους 'Αρίμους τι&εντας. 

Probabile est etiam Pindari locum qui sequitur D. deberi. 
De fine § 6 p. 627 cf. adn. 12. Etiam ex § 5 p. 626 non-
nulla ad D . referenda esse suspicor collatis scholl. ad Τ 
391 s q . 6 6 ) . 

Addendum est ad Strabonis 1. 1. 

65) Callisthenes significatur cf. infra: Καλλισθένης δ' εγγύς του £α-
λυκάδνου κα\ της 2αρπηδόνος άκρας παρ' αυτό το Κωρύκιον αντρον είναι 
τους Άρίμους. Verbis ot δέ τάς 2άρδεις Γ'Υδην ο'νομάζουσιν indicatur 
Maeandrius cf. Stephan. Byz. s. ν . ΓΎδη · Μαιάνδριος δ* ο ν Νικάνωρ παρα-
τί3ησιν έν μετονομασίαις την αυτήν "Υδην κα\ ^Σάρδεις φησίν. 

66) Strab. XIII; 4 § 5 ρ. 626. 
καταφέρεται δ* ο* Πακτωλός είς τον 

"Ερμον, είς ον καϊ ο "Υλλος εμβάλλει 
Φρύγιος νυν\ καλούμενος. 

ibid. 
έν δε σταδίοις τετταράκοντα, από 

της πόλεως (scil. 2άρδεων) έστ\ν η 
Γυγαία μεν υπό του ποιητοΰ λεγο
μένη [λίμνη], Κολο'η δ* ύστερον μετ-
ονομασ^εισα, οπού το Ιερόν της Κο-
λοηνής Αρτέμιδος μεγάλην άγιστείαν 
έ'χον. φασί δ' ενταύθα χορεύειν τους 
καλάμους (1. καλάμους) κατά τάς έορ-
τάς ουκ οϊδ' όπως ποτέ παραδοξολο-
γοΰντες μάλλον η άλη^εύοντες. 

schol. V ad Υ 392. 
"Υλλος νυν Όρρύγιος (1. Φρύγιος) 

καλείται, έκβάλλει δέ μεταξύ Θυα-
τείρων καϊ Σάρδεων. 

schol. V ad Υ 391. 
τέμενος πατρώων: κώμη εστί Λυ

δίας "Αλαδα έ"ν̂ α φησίν 'Ηρόδο
τος βωμόν Ίφιτίονος καϊ άγαλμα λί-
Sivov κολοσσικόν η'κρωτηριασμένον. 
καϊ τους περ\ την λίμνην καλάμους 
συνδονεισ^αι t είλειδίοις ως φησι %% 
τοι τέμενος πατρώιόν έστι'. 
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*40. 

Eustath. ρ. 366, 14: η δε κατ Ενριπίδην (scil. εκδοαις) 
μετά τον τρίτον ΰτίχον ου άρχη το οϊ και Μβονας ηγον (13 866) 
γράφει τέταρτον τοντον κατά βχήμα ίπαναληψεως Τμώλω νπο 
νιφόεντι, "Τδης ίν πίονι δημω\ 

41 (30). 
Strab. ρ. 627 § 8: φηοΊ δε Καλλια&ενης άλωναν τάς Σάρ

δεις νπο Κιμμερίων πρώτον, εΙΌ? νπο Τρηρών καΐ Λνκίων, 
όπερ καΐ Καλλΐνον δηλονν τον της ίλεγείας ποιητην, νΰτατα δε 
την ίπϊ Κνρον καΐ Κροίΰον γενεΰ&αι αλωβιν. λέγοντος δε τον 
Καλλΐνον την ϊφοδον των Κιμμερίων επί τονς Ήβιονήας γεγονε-
ναι, καθ' ην «Γ Σάρδεις εάλωβαν, εΐκάξονΰιν οί περϊ τον Σκή-
ψιον Ιαΰτί λεγεΰ&αι Ήΰιονεΐς τονς Άϋιονεϊς* τάχα γαρ η Μαό
νια, φηϋίν, Άβια έλεγετο, κα& ο ηαΥΌμηρος εϊρηκεν Άϋίω ίν 
λίφώνί- Κανβτρίον άμφϊ §εε&ρα' (J3 461). 

Ad D. igitur referenda sunt etiam: 
*42. 

Steph. Byz. p. 304, 15: Ήΰιονία η Σάρδεων χωρά η και 
Άαία. 

*43. 

schol. Apollon. Ehod. Β 777: δι Άΰίδος ηπείροιο: της 
Λνδίας λέγει. Άΰία γαρ το πρότερον ίκαλεϊτο η Ανδία. και 
"Ομηρος Άΰίω Ιν λειμώνι. 

Ιη libro XIV verisimile est Mimnermi (cf. fr. 14 et fr. 50) 
et Callini locos nec non ceterorum poetarum atque scriptorum 
qui in cap. 1 ·§§ 3. 4. 27. 40 (p. 632 sqq. 642 sq. 647) lau-
dantur a Scepsio Straboni suppeditatos esse; sed certius nil 
hac de re dici potest. Fine libri de Halizonibus, ignoto cata-
logi populo, D. in censum vocatur: 

Herodoti nomen in scholio corruptum est. Apud Strab. καλάμους scribcn-
dum esse complures iam vv. dd. (cf. Grosskurd ad 1.1.) scholio nostro non 
adhibito viderunt, Craiwer tamen et Meineke reiecerunt. cf. etiam Sotion. 
43 (West. Parad. 190): λίμνη Τάλα μεν καλούμενη . . . . έπειδάν ίκ\ της 
ηιόνος κτύπος συμφωνίας γένηται πάντες οί κάλαμοι χορεύουσι κτλ. 
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44 (33). 
Strab. ρ. 680: (τους δ' *Αλιζώνας αυτός [scil. Απολλόδωρος] 

πλάττει) μάλλον δ* ot ττοώτοι τους *Αλιζώνας άγνοηβαντες τίνες 
εϊβί, καϊ μεταγραφοντες πλεοναχώς καϊ πλάττοντες την του αρ
γύρου γενέ&λην6Ί) και άλλα πολλά μέταλλα, Ικλελειμμίνα άπαντα, 
προς ταύτην δε την φιλοτιμίαν κάκείνας αυνήγαγον τάς ίΰτορίας 
ας ο Σκηψιος τίΰηΰι παρά Καλλιΰϋ'ενονς λαβών καϊ άλλων τι
νών, ου κα&αρενάντων της περϊ των *Αλιζώνων ψευδοδοξίας· ως 
ο μεν Ταντάλου πλούτος καϊ των Πελοπιδών άπο των περϊ Φρυ-
γίαν καϊ Σίπυλον μετάλλων ίγενετο · ο δε Κάδμου [Ικ των] περϊ 
Θρακην καϊ το Παγγαϊον ορός* 6 δε Πριάμου Ικ των Ιν *Α$τύ-
ροις περϊ *Άβυδον χρυβΒίων, ών καϊ νυν ετι μικρά λείπεται' 
πολλή δ' η ίκβολη καϊ τά o^i5yfiata ΰημεΐα της πάλαι μεταλλείας* 
6 δε Μίδου εκ των περϊ το Βερμιον ορός' 6 δε Γύγου κα\ Άλυάτ-
του καϊ Κροίΰου άπο των Ιν Λυδία . . . . - ) • της μεταξύ Άταρ-
νεως τε καϊ Πέργαμου πολίχνη έρημη εκμεμεταλλευμενα εχουΰα 
τά χωρία. 

Adiungenda sunt haec ex libro XI I quae exscribo quod 
Stiehle Strabonea a Demetrianis parum distinxit; illa si pro-
pter sententiarum conexum omittere non potui uncis inclusi: 

45 (34. 35). 

Strab. p. 550; νπονοεϊ δ\ καϊ ο ,Σκ^ψ ιορ την τον ονό
ματος μετάπτωΰιν ίξ Άλύβων είς Χάλυβας, τά δ* έξης καϊ τά 
ΰυνωδά (scil. quae Strabo modo exposuit) ου νοών καϊ μά-
λιΰτα ίκ τίνος 'Αλιξώνους εϊρηκε τους Χάλυβας (scil. 6 ποιητής) 
αποδοκιμάζει την δόζαν, — 6 δε Σκηψιος ούτε την τούτου 
(scil. 'βφο'ρου)68), [ως] εοικεν, άποδεξάμενος ούτε [την] των 

67) cf. Strab. ρ. 603: iv δεξιοί δε του Αέσηπου μεταξύ Πολ(χνας τε 
καϊ Παλαισκήψιος η Νέα κώμη καϊ Άργυρία' (sunt D. verba) καϊ τούτο 
πα'λιν πλάσμα προς την αυτήν υπό^εσιν> όπως σω^είη τό 4ο^εν αργύρου 
έστ\ γενέ^λη' (Β 857). 

68) Fortasse Strabo etiam Ephori locum qui praecedit ex D. desumpsit, 
sine dubio Hellanici Herodoti Eudoxi sententias supra 1., sed pugnat contra 
eos suo ipsius iudicio. — Ceterum emendationes Cobeti (Mnemos. IV, 193) 
onmes reccpi. 
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περί την Παλληνην τονς Άλιζώνους νπολαβόντων (ων ίμνήΰ&η-
μεν εν τοΓ^ Μακεδονικοΐς), ομοίως διαπορεϊ καϊ πώς εκ των 
νπερ τον Βορυ6&ενη νομάδων άφΐχ&αι ΰυμμαχίαν τοις Τρωΰί τις 
νομίοειεν, επαινεί δε μάλιΰτα την 'Εκαταίου του Μιληαίον καϊ 
Μενεκράτονς του Έλαΐτον των Ξενοκράτους γνωρίμων ανδρός 
δόξαν καϊ την Παλαιφάτου, ων 6 μεν ίν γης περιόδω φηΰίν 
Ιπ\ δ9 Αλαξίτ} πόλι ποταμός [ίΰτι] Οδρνΰης [ος] ρέων δια Μυγ-
δονίης πεδίου από δνΰιος ίκ της λίμνης της Δαΰκυλίτιδος ίς 
'Ρννδακον ίϋβάλλει9 ερημον δε είναι νυν την Άλαξίαν λέγει, 
κώμας δε πολλάς των Άλαζώνων οίκεΐα&αι δι9 ων [ο ] Όδρύαης 
ρεΐ, εν δε ταύταις τον Απόλλωνα τιμαβΰ'αι διαφερόντως καϊ μα-
λιΰτα κατά την εφορίαν των Κνξικηνών. 6 δε Μενεκράτης Ιν 
τί] 'Ελληΰποντιακη περιόδω νπερκεΐΰ&αι λέγει των περί την Μύρ-
λειαν τόπων δρεινήν ΰυνεχη, ην κατωκει το τών'Αλιζωνων ε&νος· 
δει δε, φηϋί, γράφειν ίν τοις δυο λάβδα, τον δε ποιητην ίν τω 
ενϊ γράφειν δια το μέτρον. ο δε Παλαίφατός φηΰιν ίξ Άλαζώ
νων των ίν τη Άλόπτι οϊκούντων, νυν δε Ζελεία, τον Οδίον καϊ 
τον 9Επίΰτροφον ατρατεϋΰαι. — τους περί Πύγελα 6 9 ) λέγοντας 
τους Άμαζώνας μεταξύ 9Εφίΰου κα\ Μαγνηβίας καϊ Πριηνης 
φλυαρεΐν φηϋϊν ο Α η μητριό ς' το γαρ τηλόϋ'εν ουκ ίφαρμότ-
τειν τω τόπω* (πόΰω ουν μάλλον ουκ ίφαρμόττει τω περί Μυ-
αίαν και Τευ&ρανίαν;) 

Νή Αία αλλά φηΰι δεΐν ενια κα\ άκύρως προΰτι&έμενα δε-
χεΰ&αι, ως και τήλ9 εξ Άβκανίης9 και 'Αρναΐος δ9 ονομ9 ϊοκε, το 
γαρ &ετο πότνια μψηρ καϊ ηλετο δε κληϊδ' ^ΰκίψπεα %εΐ(>ϊ> TW-
χείη Πηνελόπη*, (δεδόΰΰω δη καϊ τοντο' αλί ίκεϊνα ου δοτεα) 
οϊς προΰεχων ό Αημητριος ουδέ τοις ύπολαβονΰι δεϊν άκονειν 
τηλό&εν ίκ Χαλνβης πι&ανώς άντείρηκε. ΰνγχωρήΰας γαρ ort, 

εί κα\ μη ΪΟτι ννν ίν τοις Χάλνψι τα άργνρεΐα, νπαρξαι γε ενε-
δεχετο, ίκεΐνο γε ου ανγχωρεϊ οτι κα\ ένδοξα ην καϊ άξια μνή
μης, κα&άπερ τα αιδηρεΐα. — τί δ' εί μη κατά τους ήρωας, 
άλλα κα&9 "Ομηρον εις δόξαν άφΐκτο τα άργυρεΐα, άρα μεμιραιτο 

69) His verbis Democlem Pygelensem tangi Muller (fr. histor. gr. II 
p. 21) recte suspicatus est (cf. infra fr. 48). 
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τις αν την άπόφαΰιν τον ποιητον; πώς ονν εϊς τον ποιητην η 
δόξα άψίκετο; (πώς δ1 η τον εν vrj ΤεμέΰΎ} χαλκοί» τί] Ίταλιώ-
τιδι κτλ.), αλλ' οίό' οϊς ΰννηγορεϊ, τούτοις ομολογεί* τα γαρ 
περί την Σκηψιν τοπο&ετών την εαυτού π α τ ^ α , πληβίον της 
Σκη'ψιος καϊ τον Αΐύηπον Νέαν κώμην καϊ Άργνρίαν λέγει και 
ΆλαζονιονΊ °) . . . ο δε Ήκαταϊος κτλ. 

Libri XI I praeterea ad Ώ. referenda sunt quae ρ. 542 de 
Cauconibus (γ. supra p. 10), p. 564 do Phrygibus (v. s. p. 11), 
p. 572 de Mysia disseruntur; in his enim Menecrates Elaites 
laudatur (cf. adn. 15). 

Ex ea vero parte libri Demetriani, quae ad Troum socios 
ex Europa accitos i. e. ad Thraces Cicones Paeones pertinebat, 
desumpta sunt haec: 

46 (36). 
Strab. ΥII, 331 fr. 35: ενταν&α δε καϊ διώρνξ δείκννται 

η περϊ την "Ακαν%ον, κα&' ην 3έρζης τον "Α$ω ό^ο^υξαι λέγεται 
καϊ διαγαγεϊν εκ τον Στρνμονικον κόλπον δια τον Ιβ&μον, δεξά-
μενος την ΰάλαβααν εις την διώρνγα. Αημητρ ιος δ' 6 Σκή~ 
ψιος ονκ οϊεται πλενΰ&ήναι την ό^ώου^α ταυτ^ν μέχρι μεν γαρ 
δέκα 6ταδίων ενγεων καϊ δρνκτην είναι, διορωρνχ&αι δ1 έπϊ 
πλάτος πλε&ριαϊον, εϊ& ύψηλον είναι πλαταμώνα βταδιαΐον σχε-
δον τι το μήκος, οΰον ονκ ενόν Ικλατομη&ήναι δι7 όλον μέχρι 
Φαλάβΰης · ε Ι δε καϊ μέχρι δενρο, ον γε καϊ κατά βνϋΌν ώατε 
πορον γενέβ&αι πλωτόν* οπον Άλέξαρχον τον Άντιπατρον πόλιν 
νποδείμαθϋ·αι την Ονρανόπολιν τριάκοντα ΰταδίων τον κνκλον 
εχονΰαν. 

schol. BLY ad 3 229: τούτο δε (scil. το ορός) ωρνζε Ξέρ
ξης καταπληξαι βονλόμενος"Ελληνας. Αημητριος δε 6 Σκη
'ψιος ψενδες είναι τοντο φηϋιν. 

47 (37). 
Strab. VII, 331 fr. 57: Αημητριος δ1 6 Σκη'ψιος έν 

τοις περϊ τον τρωικον διακόΰμον το μεν έκ Περίνΰ-ον μέχρι Βυ-

70) Quin sic scribendum sit pro Άλαζονίαν dubitari non debebat pro-
pter p. 603, ubi ex eodom D. loco 'Αλαζόνων nominativus sumptus est. 
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ζαντίου φησϊν εξακόσιους σταδίονς, το δ' ϊσον μέχρι Παρίον, την 
δε Προποντίδα μηκει μεν χιλίων και τετρακοσίων αποφαίνει στα
δίων, είς εύρος δε πεντακοσίων, τον δ9 'Ελλησπόντου το στενώ-
τατον επταστάδιόν φησι, μήκος δε τετρακοσίων. 

Plura Demetrii sine dubio cum fine libri YII interierunt; 
yelut ex verbis s. 1. (XII p. 550) ο Σκήψιος οντε την τούτον 
(scil. Εφόρου) δόξαν [ω?] εοικεν άποδεξάμενος οντε [την] των 
περϊ Παλληνην τους *Αλιζώνονς νπολαβόντων, ών έμνήσ&ημεν Ιν 
τοις Μακεδονικοϊς suspicandum est Strabonem in lib. VII De-
inetrio duce auctorum Palleniacorum fabulam illam recensuisse. 
Nunc nil est in fragmentis quod certo ad D. revocetur nisi 
fr. 50. 51 (v. infra); fortasse quae de Hellesponto sententiae 
virorum doctorum in fr. 58 enumerantur, ei debentur. 

Erustulum sat magnum doctrinae D. Strabo memoriae 
tradidit in libro I : 

48 (32). 

Strab. I p. 58: πολλών δε σνναγωγάς ποιησαμένων τοιαύ-
τας (scil. de terrae mutationibus) αρκέσει τα υπό τον Σκη-
ψ ί ο ν Αημητρίου συνηγμένα οικείως παρατε&έντα. μνησ&εις 
γαρ των έπων τούτων κροννω δ9 ϊκανον καλιρρόω ενϋ'α τε πηγαϊ 
δοιαι άναΐσσονσι Σκαμάνδρου δινηεντος. η μεν γαρ #' ίίδατι 
λιαρω, η δ9 έτέρη &έρεϊ προρέει είκυΐα χαλάζ^ (Χ 147 sqq.) ουκ 
ία ΰαυμάζειν, εΐ νυν η μεν του ψυχρού ύδατος μένει πηγή, η δε 
τον δερμοϋ ονχ οράται. δεΐν γαρ φησιν αίτιάσΰ·αι την ϊκλειψιν 
τον ΰερμον ύδατος, μιμνησκεται δε προς ται5τα των υπό Αη-
μοκλέονς λεγομένων σεισμούς τινας μεγάλους τους μεν 7t<iAca 
περί Αυδίαν γενομένους καϊ Ίωνίαν μέχρι της Τρωάδος Ιστορούν-
τος, ύφ ών καϊ κώμαι κατεπό&ησαν κα\ Σίπυλος κατεστραφη 
κατά την Ταντάλου /?ασιλε/«ί/ καϊ i£ ελών λ ^ α ι Ιγένοντο, την 
δε Τροίαν Ιπέκλυσε κύμα. 

ρ. 59: τον τε Πειραιά νησιάζοντα πρότερον κτλ.70ί1) usque 
ad finem § 21 ρ. 61 (ν. supra p. 3). 

7°a) cf. de hoc loco quae Wilamowitz cphiIol. Untersuchuiigen' I 
p. 137 adn. 60 dixit. 
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49 (38). 

Strab. X ρ. 456: Άΰτερία νηΰίον (Αΰτερ\ς δ' νπό τον 
ποιητοϋ λέγεται), ην ο μεν Σκή'ψ ι ο ς μη μενειν τοιαντην οϊαν 
φηΰϊν 6 ηοιητης λιμένες δ' ϊνι ναύλοχοι αυτί} άμφίδυμοΐ (δ 846). 
ο δε 'Απολλόδωρος κτλ. 

cf. Ι ρ. 59: και η Άΰτερία ήλλακται ην Άΰτερίδα φηΰϊν 6 
ποιητής εΰτι δε τις νήβος μίΰΰτι αλί πετρήεββα Άβτερίς > ου με
γάλη, λιμένες δ* ϊνι ναύλοχοι αυτή άμφίδυμοι! νννϊ δ* ουδ' άγ-
κυροβόλιον ευφυές έχει. 

Argonautas Scepsius negavit secundum Homerum Pontum 
intrasse sed in Oceanum a Pelia missos esse secutus Mi-
mnermum: 

*50. 

Strab. I p. 45: προς Νεάν&η τον Κυζικηνόν φιλοτιμοτέρως 
άντιλέγων (scil. ο Αημήτρ ιος) είπόντα οτι οί Άργοναϋται 
πλέοντες εϊς Φαΰιν τον νφ Ομηρου και των άλλων όμολογου-
μενον πλουν ιδρυΰαντο τα της %Ιδαίας μητρός ιερά περί Κύξικον, 
αρχήν φηΰι μηδ εϊδέναι την είς Φαΰιν άποδημίαν του Ίάαονος 
"Ομηρον. (τοΰτο δ7 ου μόνον τοις νφ' 'Ομήρου λεγομένοις μάχε
ται, άλλα και τοΓ? υπ αυτοί;), φηόϊ γαρ τον Αχιλλέα Αέαβον 
μεν πορ&ήΰαι και άλλα χωρία, Αήμνου δ' άποαχέΰδαι καϊ των 
πληΰίον νήΰων δια την προς Ίάαονα καΐ τον νΐόν Ευνεων ϋνγγέ-
νειαν τότε την νήΰον κατέχοντα. 

ibid. ρ. 46 : εΐ δ9 ωΰπερ ο Σκή'ψ ιό ς φηΰι πα^αλα|5ών 
μάρτυρα Μίμνερμον, ος έν (έπϊ Wilam.) τω ώκεανω ποιήΰας 
την οίκηβιν του ΑΙήτου προς ταϊς ανατολαΓ^ έκτος πεμφϋ'ήναί 
φηΰιν υπό του Πελίου τον Ίάύονα καϊ κομίβαι το δέρος (ουτ αν 
ή επϊ το δέρος έκεΐαε πομπή itt^avcog λέ^οιτο είς α^νώτα£ καϊ 
αφανείς τόπους . . . . ουδέ κοτ αν μέγα κώας άνήγαγεν αυτός 
Ίήΰων ε£ Αϊης τελέΰας άλγινόεβΰαν όδόν κτλ.) (fr. Himn. 11 Β) 7 *). 

Eodem pertinent: 

71) Structura verborum non intelligitur; fortasse anacoluthon statuen-
dum est. Mimnermi vevsus Strabonem Dometrio debere patct, implicuisse 
illos facete disputationi suae vidit Wilamowitz. 
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51 (42). 

schol. Apollon. Rhod. Α 2 3 0 : ο δε Σκήψιος Αημητριός 
φηβι τους την Ιωλκον οίκοϋντας Μιννας προϋαγορευεαϋ'αι 7 2 ) . 

52 (41). 
ibid. Α 2 3 8 : Παγαΰαϊ άκρωτηριον Μαγνηϋίας, ώνομάΰ&η 

δε από τον ian πεπηχΌ'αι την Αργώ. 6 δε Στιη'ψιος από του 
πηγαΐς περιρρίεοδαι τους τόπους, εβτι δε καϊ Παγαοαίον Απόλ
λωνος ίερόν 7 3 ) , 

Idem D. locus, Apollodoro auctore puto, apud Strabo-
nem I X p. 436 legitur: από της ναυπηγίας της 'Λογούς καϊ 
Παγαΰάς λεγεβ&αι μυ&εύονβι τον τόπον, οί δε πι&ανώτερον 
ηγούνται τουνομα τω τόπω τεδηναι τούτο από των πηγών αΥ 
πολλά/ τε καϊ δαψιλεϊς ^foutft. 

De antro Idaeo agitur in fr.: 
53 (23). 

schol. Apollon. Eh . Ρ 1 3 4 : αντρω Ιν Ίδαίω* (η τω της 
Κρήτης η τω της Τροίας), αντιποιούνται γαρ και Τρώες της 
του Αιός γενεοεως καθά φηϋιν Αημητριος 6 Σκήψιος. 

54 (23). 
schol. Pindar. 01. V, 4 2 : 'Ιδαίον αντρον Ιν "Ηλιδι Α η-

μητριός ο Σκήψιος νέων δια%ό<5μου 7 d ) Ιερόν Αιός. IVtot δε 

νόμίξοντες μη των εν "Ηλιδι χωρίων αυτόν μεμνήα&αι ύπελαβον 

μνημονεύειν "ΐδης της Ιν Κρήτγι η της Ιν Τροία (οντω Θέων 

φηβι). 

72) cf. schol. Apollon. Α 763: Μινυήιος: ο Ίώλκιος· την γαρ Ίωλ-
κον Μινύαι ωκουν ως φησι Σιμωνίδης έν "Συμμίκτοις. Simonides ist© 
utrum auctor Scepsii sit an ex eo hauserit an in scholio aliquid interci-
derit in dubio relinquendum est. 

73) In Etym. M. codice V ex integrioribtts Apollonii scholiis leguntur 
haec: Π. ίσχ\ τόπος της Θεσσαλίας καϊ πόλις παρά το έκεΓ τήν Αργώ 
ναυπηγη^ήναι · η άπδ του πηγάς πολλάς κα\ δαψιλεΓς £ειν ε'κεΓ. ϊατι δε 
έπίνειον των Φερών διέχον σταδίους είκοσι Ίωλκου. εντεύθεν δε έ'στειλεν 
'Ιάσονα καϊ τήν 'Αργώ Πελίας ύς Κόλχον. 

74) Aut scholiasta scripsit: έν νεών διακοσμώ aut id quod Bergk 
(ind. lect. Marburg. 1844/5) proposuit: έν εω i. e. πέμπτω διακόσμου. D. 
Pindari locum tractasse, ubi dc Ida Troica egit, probabiliter suspicatus est 
Bocckh in scholiorum pracfationo XXII. 
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cf. Strab. VIII ρ. 346 § 19: νπό τούτοις (scil. τοις Παρω-
ρεαταις) εΰτϊν £ν τΓ] παραλία δύο άντρα, το μεν νυμφών Άνι-
yjnatfcov, το δε iv φ τα περί τάς Άτλαντίδας κα\ την Λαρδάνου 
γενεβιν 7 5) . 

Aptum videtur hoc loco inserere cetera quae in lib. VIXI 
Strabo ex D. hausit: 

55 (6). 

Strab. p. 339: εκείνος (scil. 6 Δημήτριος) ον φηΰιν είναι 
Σελληεντα h Θεβπρωτοΐς ποταμάν, άλλ' iv vy Ηλεία πάρα την 
Ικεϊ Έφύραν (ως προείπομεν). 

Demetrio igitur debetur ρ. 338 § 5 usque ad verba οΰα 
τρέφει ευρεία χ&ών 7 6 ) (ν. supra ρ. 5 sq.). Addenda sunt: 

*56. 

schol. V ad Ο 531: i£ Έφνρηςι της ίν "Ηλιδι ης κα\ ίν 
άλλοις μνημονεύει · rjh καϊ είς Έφύρην έ&ελει πίειραν αρουραι/ 
{β 328). — ποταμός "Ηλιδος 6 Σελληεις ος §εϊ από Ααΰίωνος 
ο ρους. 

schol. Β. ad eundem 1.: της εν "Ηλιδι η νυν καλείται Οίνοη. 
cf. Strab. ρ. 338 : J£ ης (scil. της iv "Ηλιδι Εφύρας) . . . 

καΐ οΓ τον Μεγητος [&ώραξ] τον ποτέ Φυλενς ηγαγεν Ιξ Έφύρης 
ποταμού από Σελλήεντος* (Ο 531). ίξ ης καϊ τα φάρμακα τα 
ανδροφόνα. είς Έφύραν γαρ άφΐχ&αι . . , και τον Τηλεμαχον οί 
μνηϋτηρες (φαΰίν) Ύ\Β και είς Έφύρην ε&έλει πίειραν αρουραν 
έλ&εΐν, Ιίφρ' Ι'νΦεν &νμοφ&όρα φάρμακ ενείκτι (β 328) et antea: 
τετάρτη τις (Εφύρα), Ιπϊ τΐ] όδω κειμένη rjj επϊ Ααΰίωνα ήτοι 
η αντη ονΰα rij Βοινωα (Βοινόα Cobet) — την γαρ ΟΙνόην οντω 
καΐεϊν εΐώΰαΰιν — η πληοίον ίκείνης. 

75) Unum ex his antris quae hodieque in Tripliylia adspicere licet 
(cf. E. Cux-tius ^eloponnes' II p. 80 sqq. cum adn.), D. monstrasse vi-
detur a Pindaro Idaeum dici. Ceterura ipse sine dubio non credidit Dar-
danum in Triphylia natum esse (v. infra adn. 85), sed fabulam tantum 
narravit. 

76) Indicem Ephyrarum qui sequitur: ϊοτι δε καϊ περ\ 2ικυώνα 'Σελ-
ληεις ποταμός καΐ Εφύρα πλησίον κώμη κτλ. usque ad finem § 5 fortasse 
recte Meineke subditicium esse suspicatur (vindic. Strabon. p. 102). 
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*57. 

Strab. Υ Π Ι ρ. 340 (ν . s. ρ. 7 s q . ) : postquam poetam in 
yers ibus Β 615 sqq. 

οϊ δ άρα Βουπράύιον τε καϊ Ηλιδα δΐαν ϊναιον 
οαβον εφ' 'Τρμίνη καϊ Μύραινος ίΰχατόωϋα 
πετρη τ '$1λενίη καϊ Άλείΰιον Ιντός ίίργει κτλ, 

parum accurate locutum e s s e 7 7 ) , exposi tum e s t , quaerendi 
finis fit in verbis h i sce : 

και το Βουπράΰιον μεν δη μέρος ην της "Ηλιδος. ποιητικω 
δε τινι ΰχηματι ΰυγκαταλεγειν το μέρος τω ολω φαβϊ τον'Όμηρον 
ως το αν Ελλάδα και μεΰον "Αργός κ αϊ αν 'Ελλάδα τε Φ&ίην 
τε' Κουρήτες τ ίμάχοντο και Αιτωλοί' οί δ' ίκ ΑουλιχΙοιο Έχι-
νάων # ίεράων. και γαρ το Αονλίχιον των Έχινάδων. χρώνται 
δε καϊ οί νεώτεροι' 'Ιππώναί· μεν 

Κυπρίων βεκος φαγοϋϋι και ΑμαΰΌυϋίων πυρόν' 
Κύπριοι γαρ καϊ οί ΆμαΟ-ούβιοί' καϊ Αλκμάν δέ' 

Κύπρον ίμερτάν λιποϊΰα καϊ Πάφον περιρρύταν! 
καϊ ΑΙοχύλος' 

Κύπρου Πάφου τ' ζ'χουαα πάντα κληρον! 

*58. 

Nicanor ad Λ 7 5 7 : 

δφρ Ιπϊ Βουπραΰίου πολνπύρου βηβαμεν Ίππους 
πετρης τ 'ζίλενίης καϊ Άλειοίου I W a κόλώνη 
κεκληται 

(ήτοι διαϋταλτίον ίπϊ το Αλιοίου) η αυναπτίον τοις ί!-ής ως Α η -
/b i t j t^ tog ο Σκηψιος. 

77) Duabus enim falsis rationibus verba poetae intelligi posse: aut 
Buprasium non Elidis sed potius Epeorum terrae partein esse οτι γαρ 
Έπειούς καλεΓ τους Βουπρασίους δήλον 4ώς οπότε κρείοντ* Άμαρυγκέα 
$άπτον ΈπειοΙ Βουπρασίω' aut Buprasio et EHdi ut communi cuidam rei-
publicae quattuor illas partes quas poeta enumerat, subiungi. Atque hoc 
quidem coniectura reicit: ην δ' ως ϊονκζ κατοικία της Ηλείας το Βου-
πράσιον αξιόλογος η νυν ου'κέτ' £στιν, illud vero verbis quae Cramer et 
Meineke falsissime sub marginem relegant, Wilamowitz sic correxit: το δέ 
Βουπράσιον zhcti τίνα χωράν της 'Ηλείας, κατοικίαν ουκ ζούσαν όμώνυ-
μον, νυνί φαίνεται · της "Ηλιδος ουν (codd. ον) μέρος κα\ τοΰτο. 

4 
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Cui loco adiungendum est quod habet Strab. VIII p. 341 

(§ 10): το δ7 Άλείβιον καϊ Άλειαίου κολώνην 6 ποιητής καλεί 
όταν φη μεβφ (ρφρ Iliadis codd.) ίπϊ Βονπραΰίον πολνπνρον 
βηβαμεν ϊππονς πετρης τ* *£1λενίης καϊ Άλειΰίον εν&α κολωνη 
κεκληται. νπερβατώς γαρ δεϊ δέξαΰ&αι ϊαον τω καϊ εν& Άλει
ΰίον κολωνη κεκληταΐ! ενιοι δε καϊ ποταμον δεικννονΰιν Άλείβιον» 

Etiam cetera quae ad Eleorum catalogum interpretandum 
pertinont (§§ 9. 10) probabilitcr 1). tribui apparct. Tamcn 
dici sompcr potcrit noquo est quo refutctur Strabonom ox 
Apollodoro quoque nonnulla adiecisse quae apud D. aut 
omnino deerant aut aliter tractata erant, cum in Eliacis utrum-
que ei ad manum fuisse ex p. 339 constet7 8) . 

59 (48). 

Strab. YIII p. 344 (§ 15): προς αρκτον δ1 όμορα ην τω 
Πνλω δνο πολίδια Τριφνλιακά "Τπανα καϊ Τνμπανεαιί ών το 
μεν εις Ήλιν βννωκίβ^η το δ' έμεινε, καϊ ποταμοί δε δνο έγγνς 
ρέονϋιν ο τε Λαλιών καϊ 6 Αχέρων) εμβάλλοντες εις τον Άλφειόν, 
6 δε Άχέρων κατά την προς τον Άιδην οικειότητα ώνόμαΰταΐ' 
ίκτετίμηται γαρ δη ΰφόδρα τά τε της Αημητρος καϊ της Κόρης 
ιερά Ινταν&α καϊ τά τον "Λιδον, τάχα δια τάς νπεναντιότητας 
ως φηοιν ο Σκηψιος Αη μητριό ς. καϊ γαρ ενκαρπός εΰτι 
καϊ ίρυΰίβην γέννα καϊ ΰρνον η Τριφυλία * διόπερ άντϊ μεγάλης 
qpô ag πνκνάς άφορίας γίνεα&αι ανμβαίνει κατά [τοντονς] τους 
τόπους. ... 

Insunt haec in quaestione quae de Pylo Nestorea habetur 
in §§7 . 14. 16. 26—29 cuius de auctore quid censendum sit 
supra iam indicayi (p. 14). In Pyliorum catalogo tractando 
finem § 25 p. 350 ad D. referendum esse supra (p. 9 sq.) de-
monstratum est; in § 19 porro quae eodem pertinet, vestigium 

78) Quod § 10 initio dicitur: Ύρμίνη μεν ούν πολ£χνιον ην, νυν δ* 
ουκ Ifoxtv * αλλ' άκρωτήρων πλησίον Κυλλη'νης ο'ρεινο'ν έστι, καλούμενον 
"Ορμινα η "Υρμινα supplendum est ex Stephano Byz. ρ. 652, 12: Ύρμίνη 
πόλις της "ίϊλιδος 4οσσον έφ' Ύρμινη κα\ Μυ'ρσινος έσχατόωσα'. Μενε'λαος 
δε τετάρτω Θηβαϊκών "Υρμιναν δια του α φησ\, την δε Ύρμίνην Έχε-
φυλίδας φησ\ τάς νυν *0ρμ(νας, Όρμίνας (?) δε κα\ τους Έπειούς καλεΓσ̂ οα. 
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eius deprendimus 7 9 ) ; neque vero plura ex his geographum 
ei debere, certo dici potest. 

Ex fr. 53 perspicitur secundum Troianam fabulam a D. 
narratam Iovem in Troade natum esse cf. etiam fr. 34. Cuius 
eingularis fabulae omnia vestigia quin ad D. Scepsiuni revo-
canda sint dubitari nequit; itaque cura praeterea de Alyba, 
Halizonum oppido, eum egisse ex fr. 44 appareat, hic inse-
rendum est fr.: 

*60. 
Steph. Byz. p. 79, 6: Άλύβη. τηλόΰ'εν Ιέ Άλνβης ο&εν αρ

γύρου Ιΰτϊ γενέ&λη' παρά ταύτην έλ&ειν 'Ρεα λέγεται Αία φε-
ρουΰα νεογνον. οί ταύτην οΙκοϋντες'Άλυβες, άννϊ των άργυρείων 
μετάλλων ΰιδηρά έχοντες. 

Maiores denique Deraetrii de Ehea eiusque ministris do-
ctrinae reliquias habemus hasce: 

61 (23. 24). 
Strab. X p. 472: . . . ϊτι δε Κρόνου τίνες, άλλοι δε Αιός 

και Καλλιόπης φαϋϊ τους Κορύβαντας τους αυτούς τοις Καβεί-
ροις οντάς, άπελ&εϊν δε τούτους είς Σαμο&ράκην καλουμενην 
πρότερον Μελίτην, τας δε πράξεις αυτών μυατικάς εϊναι. ταύτα 
δ1 ουκ άποδεξάμενος ο Σκηψιο ς ο τους μύ&ους αυναγαγών 
τούτους, ως μηδενός εν Σαμο&ράκΥ} μυστικού λόγου περί Κα
βείρων λεγομένου60), παρατί&ηαιν ομοίως (όμως Xyl.) καϊ 
Στηΰιμβρότου του Θαοίου δόξαν ως τα εν Σαμοθράκη Ιερά. τοις 
Καβείροις Ιπιτελοιτο* καλεΪ6&αι δέ φηΰιν αυτούς ϊκεϊνος άπο 
του ορούς του ε*ν τρ Βερεκυντία Καβείρου. ο£ $' Εκάτης προ-
πόλους νομίζουΰι τους Κουρητας τους αυτούς τοις Κορύβαβιν 

79) ν . fr. 54. Ceterum cum eis quae hoc loco de Arena oppido dis-
seruntur, Pausanias V, 6, 2 adeo congruit ut eum aut ipsum aut auctorem 
eius Strabonis fonte sive Demetrio sive Apollodoro usum esse necessario 
statuatur. 

80) Cabiros quidem in Samothracia coli negavit Scepsius neque tamen 
id quod falso Maass (de Sibyll. indic. p. 24) contendit, ibi rriysteria omnino 
non agi mentitus est. 

4 * 
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οντάς, φηΰϊ δε πάλιν*1) 6 Σπήλιοg Iv τη Κρήτη τας της 
ΓΡίας τιμάς μη νομίξεΰ&αι μηδέ ίπιχωριαζειν υπ ενάντιου μεν ο ς τω 
τον Ευριπίδου λόγω (Bacch. YS. 55 sqq. cf. p. 469), αλλ' εν τη 
Φρυγία μόνον καϊ τη Τρψάδι9 τους δε λέγοντας μυ&ολογεϊν μάλ
λον η ΐΰτορεΐν, προς τοντο δε καϊ την των τόπων όμωνυμίαν 
ΰυμπραξαι τυχόν ϊΰως αντοϊς* "Ιδη γαρ το ορός το τε Τρωικόν 
καϊ το Κρητικόν, καϊ Δίκτη τόπος εν τη Σκηψία καϊ ορός εν 
Κρήτη · της δε "Ιδης λόφος Πύτνα . . . . αφ7 ου ^Ιεράπυτνα ή 
πάλις, Ίπποκόρωνά τε της Άδραμυττηνής και Ίπποκορώνιον Ιν 
Κρήτη, Σαμώνιόν τε το εωϋΊνόν άκρωτήριον της νήβου καϊ πε
δίον iv τη Νεανδρίδι καϊ τη Άλεξανδρέων. 

ρ. 473: πι&ανόν δε φηβιν ο Σκή-ψιος, Κουρήτας μεν καϊ 
Κορύβαντας είναι τους αυτούς [Κουρήτας δε λέγεΰϋ'αι add. Mei-
neke], o*t περί τ ας της μητρός των &εών άγιΰτείας προς Ζνόπλιον 
ορχηΰιν /ffrfot καϊ κόροι τυγχάνουΰι παρειλημμενοί' καϊ Κορύ-
βαντες [Κορύβαντας Μ.] δε από τον κορύπτοντας βαίνειν [καϊ 
add. Μ.] όρχηΰτικώς ους (οίον? Μ.) καϊ βητάρμονας λέγει 6 
ποιητής δευτ αγε Φαιήκων βητάρμονες οααοι αριΰτοι (Ό· 250). 
των δε Κορυβάντων όρχηβτικών καϊ ένϋΌυΰιαατικών όντων καϊ 
τους μανικώς κινούμενους κορυβαντιαν φαμεν. 

Propter verba ο Σκή·ψιος ο τους μύ&ους αυναγαγων τού
τους ία promptu est suspicari etiam plures fabulas hoc loco 
congestas si non a Strabone ipso at certe ab Apollodoro 
ex D. libro haustas esse. Atque inde quod D. Hierapytnae, 

81) Offendit in his Lobeck (Aglaopham. p. 1127), cum verba φησί δέ 
πάλιν κτλ. eis quae proxime praeeedunt ot δ* Εκάτης προπο'λους κτλ. ορ-
poni sibi pcrsuaserit. Cuius sententiae quia alteram partem a D. proba-
tam esse ex sequentibus pateret: πιθανόν 8ί φησιν ο ^Σκήψιος Κουρήτας 
μέν και Κορύβαντας είναι τους αυτούς neque quoinodo priori parti illa 
verba φησι δε πάλιν κτλ· contraria essent perspici posset, omnino de hoc 
loco interpretando desperavit. At omittamus repugnantiam illam. Res 
enim ita se habet, ut usque ad verba οί δ' Εκάτης προπόλους — οντάς 
quideni Curetes et Corybantes disputationis caput sint, dein vero Strabo 
nonnullis omissis ab alio D. loco pergat. Eadein ratione p. 602 postquain 
de Scamandro satis Scepsii librum exseripsisse sibi visus est, pergit: πάλιν 
δ' ούτως φησί (scil. ο Δημη'τριος). 
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urbis Creticae, ment ionem fecit (v. s.), veris imile est ea quo-

que quae p . 472 in § 19 de Cyrbante, qui H ie rapy tnam con-

didit, d icuntur ad eum revocanda esse. I t a q u e non errabimus, 

si inde ab ini t io § 19 p . 4 7 1 a verbis εϊποι (ε'τι e o d d . ) 8 2 ) δ1 

αν τις καΐ ταύτα περί των δαιμόνων τούτων καΐ της των ονομά
των ποικιλίας καϊ οτι ου πρόπολοι δεών μόνον άλλα και αυτοί 
&εοϊ ποοβηγοοεν&ηααν, a quibus Strabo ad nova t ransgredi tur , 

B . auctorem esse Btatuemus. Et iam in praecedent ibus quae-

dam eius v identur inesse — v. c. Eur ip idis locus qu i p . 470 

tractatur , ab eo iam adlatus est (y. p . 472) — sumpta tamen 

sunt ex Apollodoro A then i ense , cuius vest igia in his s ine 

dubio geographus pressi t (cf. Niese 1. L). Eundem Scepsio 

duce in §§ 2 1 . 22 (p. 472 sq.) de Cabiris et Dactylis Idaeis 

disseruisse probabile e s t ; in § 21 enim prox ime an tequam 

Scepsius ipse laudetur, τό τε Κοουβαντεΐον το Ιν τί} 'Αμαξιτία 
της νυν Άλεξανδοεων χωοας εγγύς του ΣμινΟ^ίου κ«1 η Κορύ-
βιΰΰα ίν τί} Σκηψία κτλ. enumerantur et in § 22 Phoron i -

d i s 8 4 ) , carminis rarissime lect i , locus in censum vocatur u t 

etiam in § 19, quam Demetr io supra t r ibuimus. 

82) Totam sententiam corrupit Mcineke, cum cx codd. intorpolatis 
post ταύτα insereret' εύροι; luce enim clarius est priore sententiae parte 
Strabonem ea de quibus in praecedentibus egit, comprehendere et a verbis 
οτι ου πρόπολοι κτλ. demum nova incipere. 

83) Ad verba § 21 : Άκουσίλαος δ' ο* Άργειος έκ Κάβειρους καΐ 
Ηφαίστου Κα'μιλλον λέγει, του δέ τρεις Κάβειρους f ο!ς νύμφας Καβει-
ρίδας addenda sunt Steph. Byz. s. ν. Καβειρία· — κα\ νύμφαι Καβειρίδες 
άπο Κάβειρους της Πρωτέως καϊ Άγχινο'ης αφ* ης κα\ 'Ηφαίστου Κάδ-
μιλος. Fluxerunt haec ex eodem fonte atque illa; neque enim ulla est 
causa cur cum Lobeckio statuamus Stephanum sua ex integriore Strabonis 
exemplari hausisse. 

84) cf. ad verba άλλοι δ' άλλως μυ^ευουσιν άπο'ροις άπορα συνάπτον-
τες, διαφόροις δε κα\ τοις ονόμασι κα\ τοΓς άρι^μοΐς χρώνται, ων Κέλμιν 
ο'νομάζουσί Ttva καϊ Δαμναμενέα κα\ Ήρακλέα κα\ 'Άκμονα schol. Apol-
lon. Rhod. Α 1129 ο δΐ την Φορων(δα συν^είς γράφει οΰτως· 

έν^α γο'ητες 
ΊδαΓοι Φρυ'γες άνδρες ορέστεροι ο?κ" έναιον 
Κέλμις Δαμναμενεΰς τε μέγας καΐ υ'πέρβιος "Ακμών κτλ. 

Fortasse et hunc locum et Plierecydis atque Hellanici sententias Apollonii 
scholiastes ex D. desumpsit. 
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Addenda s u n t : 

*62. 

Strab. YII p. 331 fr. 5 0 : οτι την Σαμοθρακην Ίαβίων καϊ 
Λάρδανος αδελφοί ωκονν κεραννωθεντος δε 91α0ίωνος διά την 
εις Δήμητρα άμαρτίαν 6 /ίάρδανος άπάρας ίκ Σαμοθράκης ίλ-
θών ωκηΰεν ίν τη νπωρεία της "Ιδης, την πόλιν Λαρδανίαν κα-
λίΰας καϊ ίδίδαζε τονς Τρώας τα εν Σαμοθράκη μνβτήρια* ίκα-
λεΐτο δε η Σαμοθράκη Σάμος πρίν8ί>). 

ibid. fr. 5 1 : οτι τονς ίν τη Σαμοθράκη τιμωμενονς θεούς 
ειρηκαβι πολλοί τονς αύτοι^ τοις Καβείροις ονδ9 αντονς έχοντες 
λέγειν τονς Καβείρονς οϊί τινές εΐΰι καθάπερ τονς Κνρβαντας καϊ 
Κορνβαντας ως δ' αντως Κονρητας κα\ Ίδαίονς Λακτνλονς. 

Enumera t ioni locorum Troicorum Creticis homonymorum 

adsoras : 
*63. 

Steph. Byz. s. ν . Πολίχνα · πάλις της Τρωάδος. — εΰτι καϊ 
Κρήτης Πολίχνη πόλις86) et 

*64. 
schol. V ad Μ 2 2 : Σιμόεις: κα\ αλλορ ίν Κρήτη, 'εΰτι δε 

μικρός 6 Σιμονς81). 
Aeque ac l o v e m Heroph i l am, Sibyllam e r y t h r a e a m , in 

pat r ia sua natam esse Marpess i , in pago prope Lampsacum 

85) Etiam Niese concedit (1. 1. p. 286) ex D. hoc desumptum esse. 
Sed magis crediderim hanc de Dardano sententiam alius auctoris esse a 
Scepsio relatam quam ipsius; nam eum magis redolet quod Servius ad 
Aen. III, 167 praebet: Dardanum . . . alii circa Troiam et Idam natum 
(dicunt). 

86) Polichna enim Troica etiam apud Strab. p. 603 a D. commemo-
ratur: του δ* αΰλώνος του περί τον Αίσηπον έν αριστερά της ρύσεως αυ
τού πρώτον ϊστι Πολίχνα τείχηρες χωρίον et μεταξύ Πολίχνας τε καϊ Πα-
λαισκηψιος ή Νέα κώμη κα\ Άργυρία. 

87) Alia haec Demetrio tribuendi causa est quod etiam scholia V ad 
Μ 20 quibus de aliis Idae fluviis, Rheso etc, agitur ad eum referenda sunt 
(v. fr. 30. 31). Neque parvum esse Simoentem D. negasse putandus est, 
ai quidem recte Hercher (commeutatt. Moinmsen. p. 772) ei vindicavit quod 
Strabo XII p. 554 dicit: ^Ρήσο'ν %' Έπτάπορόν τε Κάρησόν τε 'Ροδίον 
τε* καϊ τους άλλους ων ol πλείους οχετών ουκ είσι μείζους. 
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sito, D. evincere studuit, quara disputatiunculam per Alexan-
drum Polyhistorem rausaniae traditara csse comprobavit Maass 
(de Sibyllar. indic. ρ 4 sqq.): 

*65. 
Pausan. X , 12, 2—7: η δε Ηροφίλη νεωτέρα μεν ϊκείνης 

(scil. της Αιβυϋϋης Σιβνλλης) , φαίνεται δε όμως προ τον πολέ
μου γεγονυΐα και αντη τον Τρωικού και Ελένην τε προεδηλωοεν 
iv τοις χρηΰμοΐς ως Ιπ όλε&ρω της Άοίας κα\ Ενρωπης τραφή-
ύοιτο εν Σπάρτη κα\ ως "Ιλιον άλωαεται δι αντην υπό Ελλή
νων κτλ, 

Idem recte addidit: 
*66. 

Stephan. Byz. 445, 15: Μερμηΰΰός, πόλις Τρωική, αφ ης 
η Ιρυ&ραία Σίβυλλα* ην γαρ και η πόλις αντοΐς ερν&ρά τω 
χρώματι**). 

Keliquum est frustula quaedam quae qua ex parte libri 
D. sumpta sint conici nequeat, enumorare: 

67 (49). 
Strab. VIII p. 374: μεταξύ δε Τροιξηνος κα\ 'Επιδαύρου 

χωρίον ην £ρνμνόν Με&ανα καϊ Χερρόνηΰος ομώνυμος τούτω, 
παρά Θουκυδίδη δε (IV, 42, 2) εν τιαιν άντιγράφοις Με&ώνη8Ό) 
φέρεται όμωνύμως τη Μακεδόνικη , ίν η Φίλιππος εζεκόπη τον 
οφ&αλμόν πολιορκών διόπερ οϊεταί τινας Ιζαπατη&έντας 6 Σκη-

88) Porro Maass (ρ. 26) D. vestigia detexit apud Dionys. Hal. A. R. 
I, 55: ως δε Ετεροι γράφουσιν £ν Έρυ^ραίς σχεδόν της "Ιδης, Μα ώ'κει 
Σίβυλλα έταχωρ(α νύμφη (Dioiiysium onim in nuctoro suo talo qukl logisso 
,ΣΙβυλλαν την έρυ^ραίαν οικούσαν σχεδόν της "Ιδης* et falso ita intellexisse, 
ut non ad ipv^pav Μαρπησσόν, sed ad Erythras urbem referret); in Ti-
bulli carmine II, 5, 67, ubi Marpessia Herophile commemoratur; denique 
apud Martianum Capellam p. 159 eduas (Sibyllas) fuisse non nescis i. e. 
Herophilam Troianam Marmensi filiain et Symmachiam Hippotensis filiam', 
tale enim aliquid scriptum eum invenisse: ^Herophile Troiana Marpesso 
oriunda/ 

89) Etiam in nostris Thucyd. codd. ές Με^ώνην legitur; item in Strab. 
codd. I p. 59 , quamquam hic D. auctor est. Ceterum de historia quam 
D. s. de Methana narrat aliunde quantum scio nil notum est. 



— 56 — 
ψ ΐ 0 5 Αημητριος την ίν τί) Τροιξηνία Μεΰώνην ντίονοεϊν καθ·* 
ης άράΰαβ&αι λέγεται τονς νπ 'Αγαμέμνονος πεμφ&έντας ναντο-
λόγονς μηδεποτε navdaa&ai [τον] τειγρδομεϊν, ον τούτων άλλα 
των Μακεδόνων άνανενΰάντων, ως φηοι θεόπομπος * τοντονς δ7 

ονκ εΙκός ίγγνς οντάς άπει&ήΰαι. 

68 (50). 

S t rab . I X ρ. 4 3 8 : φηαϊ δ7 ο - Σ κ ^ ψ ι ο ς εκ τον Όρμενίον 

τον Φοίνικα είναι καϊ φενγειν αντόν εν&ένδε παρά τον πατρός 
Άμνντορος Όρμενίδαο* ( Ι 448) είς την Φ&ίαν ίς Πηληα ανακτά7 

( Ι 480) . ίκτίβ&αι γαρ νπό Όρμενον το χωρίον τοντο τον -J- Κερ-
φίον τον Λϊόλον παϊδας δε τον Όρμενον γενεΰ&αι τον τε 7Αμνν-
τορα καϊ Έ,ναίμονα, ων τον μεν είναι Φοίνικα τον δ Ενρνπν-
λον φνλαχ&ηναι δε τω Ενρνπνλω την διαδοχην xotv^v, ατε αν 
απελθόντος τον Φοίνικος ίκ της οικείας' κα\ δη καϊ γράφει όν
τως οίον οτε πρώτον λίπον Όρμενίον πολνμηλον αντί τον λίπον 
Ελλάδα καλλιγνναικα ( Ι 447) . Κράτης δε Φωκεα ποιεί τον 
Φοίνικα τεκμαιρόμενος εκ τον κράνονς τον Μεγητος, ω ^ η σ α τ ο 
6 Όδνβΰενς κατά την ννκτεγερβίαν, περϊ ον φηβ\ν ό ποιητής 
οτι εξ 7Ελεώνος 7Αμνντορος Όρμενίδαο ίξελετ Αντόλνκος πνκινόν 
δόμον αντιτορηβας (Κ. 266 sq.) τον τε γαρ 7Ελεώνα ίν τω Παρ-
ναβω πολίχνιον είναι τον τε Όρμενίδην 9Αμνντορα ονκ άλλον 
τινά λεγεβ&αι η τον τον Φοίνικος πατέρα00) καϊ τον Αντολνκον 
οίκονντα ίν τω Παρναβω τοιχωρνχεϊν τα των γειτόνων, όπερ 
κοινόν ίΰτι τοιχωρνχον παντός, ον τα των πορρω&εν. ο δε 
Σ κ η ψ ιό ς φηΰι μήτε 7Ελεώνα μηδενα τόπον τον Παρναΰον δείκνν-
ϋ&αι, αλλά Νεώνα καϊ ταντην οίκιΰ&εϊΰαν μετά τά Τρωικά, μητ 
ίκ γειτόνων τάς τοιχω^υχία^ γίνεΰ&αι μόνον. 

90) Crates Aristarcho contradixit cf. schol. Α ad Κ 266: η δ. οτι 
ομώνυμος ούτος τω του Φοίνικος πατρί Βοιωτο'ς. Eadem Aristarchi do-
ctrina in scholii V ad eundem 1. initio profertur, sed pergitur: Φερεκύδης 
δε Βοιωτον τον Άμυντορά φησι. καϊ yap ο ποιητής ουκ απο της Ελλά
δος φησί φεύγειν τον Φοίνικα κτλ., quibus verbis inesse videtur aliquid 
Demetrii qui vs. I 447 οίον οτε πρώτον λίπον Ελλάδα καλλιγύναικα im-
mutavit (ν. s.); sed fortasse corrupta sunt. 
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Cur plura ex hoc loco quam quae ipse Strabo ei tribuit 

ad D. referamus id quod Stiehle fecit nulla est causa. 

69 (44). 
Harpooration s. ν . "Ιων . . . (έγραψε) καί φιλό<>οφον τι ΰύγ-

γραμμα τον Τριαγμόν έπιγραφόμενον ... ίν ενίοις δε και πληθυντι
κής Ιπιγοάφετ&ι Τοιαγμοί, καθά Λημητςιος ο Σηη^ιος καί 
Άπολλωνίδης ο Νικαιεύς 9 *)· άναγράφουΰι δε ίν αυτω (?) τάδε* 
αρχή ηδε (Lobeck Aglaoph. ρ. 3 8 5 , δε libri) μοι τον λόγον 
πάντα τρία, καί πλέον τονδε πλέον ϊλαΰϋον (και πλέον ονδεν ονδε 
ϊλαΰβον Lobeck). τούτων των τριών ενός εκάβτου αρετή τριάς, 
ϋύνεΰις καί κράτος καί τύχη. 

70 (17). 
schol. Apollon. Rhod. Λ 1 1 2 3 : χέραδος: (η των βραχέων 

λίθων ϋνλλογή των καθ·' ενα χειρϊ ληφθήναι δυναμένων, ους 
"Ομηρος χερμαδίονς φηοΓ) . . . η χέραδες λέγονται οί μικροί ΰω-
ρο\ των λίθων, φηαϊ Λημήτριο ς ο Σκήψιος την διάλεκτον 
Άπολλωνιατών είναι των Ιν Πόντω. μνημονεύει καί Σαπφώ ^μή 
κενή χέραδος* (κίνει χέραδας Etym. Μ. 808, 36 . 1. κίνη) naV'0μη
ρός αλις χέραδος περιχενας (Φ 319) 9 2 ) . 

cf. Hesych. χέρας 6 ΰωρός των λίθων, 

71 (43). 
schol. Apollon. Rhod. A 1165: ^Ρννδακος ποταμός (τόπος 

L.) ίϋτι Φρυγίας ου μνημονεύει Βακχυλίδης, ταϊς δε αληθείαις 
τάφος ίΰτι τον Βριάρεω κατά την $ξοδον (εϊαοδον L.) . . . . καί 
Δημήτριος 6 Σκήψιος Ιν τρωικω διακόΰμω (ίϋτορεΐ)93). 

91) cf. de hoc Harpocrationis loco adn. 22. 
92) Dissensit D. hic quoque ab Aristarcho qui secundura Aristonicum 

(schol. Α ad Φ 319) docuit ο τι άπαξ το χέραδος cf. Herodian. (ibid.): 
το χέραδος του χεράδους. φασίν οΰδέτερον. άπαξ δε εί'ρηται παρά τφ 
ποιητή; neglegentius eius sententia redditur in scholl. AD: Άρ£σταρχο'ς 
φησι χεράδας καλεΜαι τους ποταμούς καί τους £ν αυτοις λ^ους. Copio-
sissirae de his locis egit Ahrens ,beitrage zur griech. u. lat. etymologie' 
Lips. 1879 p. 173 sqq. Idem evicit initium scholii s. 1. quod uncis inclusi 
ad Apollodorum referendum esse. 

93) Pertinent haec ad 11. Α 404 βον Βριάρεων καλέουσι 3εοί, άνδρες 
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72 (45). 
Athen. Π ρ. 44 e: Αιοκλη τον Πεπαρή&ιόν φηΰι Λ η μη

τριό ς ο 2?κ^ψιθ£ μέχρι τέλους ψυχρόν ϋδωρ πεπωκέναι. 
73 (46). 

Athen. IV ρ. 167 d: τοιούτος (scil. potator) εγενετο καϊ 
Al&ioij) 6 Κορίν&ιος, ως φηΰι Δημήτριος ο Σκήψιος, ον 
μνημονεύει Αρχίλοχος · υπό φιληδονίας γαρ και άκραΰίας καϊ 
ούτος μετ 9Αρχίου πλέων είς Σικελίαν, οτ έμελλε κτίζειν Συρα-
κούΰας, τω εαυτού ΰυαβίτω μελιτούττης απεδοτο τον κλήρον ον 
Ιν Συρακούβαις λαχων εμελλεν εξειν. 

74 (47). 

Athen. VI ρ. 236 c: πρώτος "Ομηρος εΐΰηγαγε παράΰιτον 
τον Ποδην είναι λίγων φιλόν είλαπιναβτήν του "Εκτορος · εΰκε 
δ* ίνϊ Τρωεοβι Ποδης υίός Ήετίωνος άφνειός τ άγα&ός τε> μά-
λιΰτα δε μιν τίεν "Εκτωρ δήμου9 Ιπεί οί εταίρος ϊην φίλος είλα-
πιναΰτής' (Ρ 575 sqq.)· τον γαρ iv είλαπίντι φίλον εΐρηκε τον εν 
τω δειπνεϊν. διό και ποιεϊ αυτόν υπό Μενελάου τιτρωβκόμενον 
κατά την γαϋτερα> φηβϊν 6 Σκήψιος Αημήτριος, ως κα\ 
Πάνδαρον δια το Ιπιωρκηκεναι κατά της γλωττης. τιτρώσκει 
δε αυτόν Σπαρτιάτης ίίν&ρωπος την αυτάρκειαν Ιζηλωκώς. 

cf. schol. Β ad Ρ 577: πι&ανόν τον ειλαπιναΰτήν κατά 
γαΰτρός τνφ&ήναι παρά Αάκωνος ανδρός, ο% είοι γαΰτριμαργίας 
ε*λεν&εροι. 

schol. V ibid.: είλαπιναατης: ΰύβΰιτος. ίν τω ευωχεΐβ&αι 
φίλος, οί δε πα^άαιτο^. 

schol. DL ad Ε 292: ετεμε την γλώϋΰαν Πανδάρου οτι 
επιωρκηβεν. 

*75. 
Tzetzes ad Lycophr. vs. 530: ΐβτορεϊ δε και Σοφοκλής εν 

Ποιμέβιν υπό του "Εκτορος άναιρεΰ"ηναι τον Πρωτεΰίλαον. 

δε τε πάντες ΑΖγαίωνα'. Verba quae sequuntur ο δε προς (περ\ Wilam.) 
Αίγαίωνα μΰ^ος υπό Δημητρίου φαίνεται του f Κνιδίου; audacius tamcn 
pro Κνιδίου C. MUller 2κηψ(ου scribi iussit. Wilamowitz Callatiani De-
metrii mentionem hic latere propter schol. Theocrit. 1, 65 putat. 
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'Ομοίως δε καΐ Λημήτριος 6 Σκήψιος παρ9 Όμήρφ γράφει* 
( β 701) τον δ9 εκτανε φαίδιμος'Έκτωρ (Λάρδανος άνηρ II. codd.) 
νηος απο&ρώϋχοντα πολύ πρωτιοτον Αχαιών 9 4 ) . 

94) Nescio an Porphyrius apud Eustathium ρ. 326, 3 : Παλαίφατος δέ 
Ιστορεί οτι ΑΖνείας άνεΐλε τον ΙΙρωτεσίλαον . . . . τινές δέ Δάρδανον άνδρα 
έντα03α τον "Εκτορα νοοΰσιν δ'περ ol μη αποδεχόμενοι φασιν οτι ε*άν (1. 
εί αρα) ο "Εκτωρ £ρριψε τον ΙΙρωτεσίλαον, είχεν είπειν οτι /τον έ'κτανε 
φαίδιμος "Εκτωρ η Δάρδανος "Εκτωρ* verbis ol μη αποδεχόμενοι Scepsium 
significet. Quod si verum est, Tzetzem parum accurate D. sententiam 
reddidisse censendum est. Ad difficultatem onodandam Ptolemaeus Chen-
nus suo more Dardanum quendam Thessalum finxit (v. Hercher tde Pto-
Iem. Chenno' p. 288). 
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Μ i t a. 

Natus sum Bieardus Ioannes Albertus Gaede Gryphis-
waldiae anno 1857 die VIII. mensis Octobris patre Eduardo 
matre Luisa e gente Waehdel, quam superiore anno prae-
matura morte mihi ereptam esse lugeo. Literarum elementis 
in ludo literario ab avo imbutus, inde a vere anni 1866 us-
que ad autumnum anni 1875 gymnasium Gryphiswaldense, 
quod tunc Carolo Krusio directore florebat, frequentavi. In-
structus maturitatis testimonio, ut philologiae operam darem, 
primum Bonnam migravi, biennio post ad almam Pomeraniae 
literarum sedem redii. Docuerunt me Aufrecht Biicheler 
I . Bernays B. Kdkule Usener Bonnenses, Kiessling Schuppe 
Ulmaiin Vogt de Wilamowitz-MoellendorfF Gryphiswaldenses. 
Biicbeleri TJseneri Kiesslingii de Wilamowitzii erga me bene-
volentia contigit mihi, ut seminarii regii philologici Bonnen-
sis per bis, Gryphiswaldensis per ter sex menses sodalis 
essem ordinarius. Praeterea exercitationibus epigraphicis a 
Buchelero, archaeologicis a Kekuleo et Preunero, metricis a 
Wilamowitzio, aristotelicis a Susemihlio, philosophicis a Scliup-
pio institutis interesse mihi licuit. (Juibus omnibus viris 
optime de me meritis, imprimis vero Biichelero Kiesslingio 
Usenero de Wilamowitzio gratiam semper habebo quam ma-
ximam. 



Sententiac controversae* 

1. Ephorum Cornelii JSTepotis in Alcib. c. 10 et Plu-
tarchi in Alcib. c. 38 sq. auctorem esse C. Miiller (Ephor. 
fr. 126) falsissime contendit. 

2. Artemidorus libri sui, cui titulus erat γεωγράφου-
μένα, epitomen non ipse fecit, sed Mareianus demum Hera-
cleota. 

3. In schol. Apollon. Rhod. Α 284 sic fere scribendum 
est: Ήΰίοδος δε δια Φάβιδος αντονς (sc. τονς Άργοναντας) 
εΐαηεπλενκεναι λέγει (καϊ) 'Εκαταίος* (^Αρτεμίδωρος) δε έλεγχων 
αυτόν ΐΰτορεϊ μη ίκδιδόναι εις την ΰάλαΰΰαν τον Φάΰιν κτλ, 
cf. ib. vs. 259. 

4. Strab. ρ. 344 in yerbis ^ινώδης δε καϊ βτενός Itfriv 
6 της ΰαλάττης αίγιαλός yocabulum ΰτενός m βτερρός mutan-
dum esi 

5. Strab. ρ. 583 verba καΐ το πολνπίδακον —r οράν 
subditicia esse Meineke temere statuit; eodem loco post Kv-
ξικηνών vs. IL Β 824 o*t δε Ζελειαν Ι'ναιον νπάϊ πόδα νειατον 
"Ιδης inserendus est. 

6. Conon in narrationibus 23 et 46 (Phot. bibl. p. 134 b. t 
et 146 b. 16 Bekk.) Hegesianactis Τρωικά adhibuit. 

7. Luciani Tragodopodagrae vs. 36 : παραπληγες αμφϊ 
ρόπτροις (codd. παραπληγες δ' ά. ρ.) et vs. 49: οτε δύΰγαμος 



— 66 -

κατ' οί'κοι>$ (codd. ά δε δ. κ. ο.) scribi *recte iam F. Guietus 
iussit ab editoribus neglectus. 

8. In Catulli oarmine LXIII temere et vss. 60. 64 ^gu-
minaβiis,

 ςguminasi, formae inferuntur et vs. 91 ;dea domina 
Dindymei* immutatur in ^Didymei dea domina\ 

9. Horat. A. P. vs. 128 ^difficile est proprie communia 
dicore* post vs. 118 transponendus est. 

lopae, typis ΕΛ. F rommanai . 


