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 Κατ� ?λγον οGν κα� C Βιθυνα κα�
C Γαλατα κα� C Θρyκη συν�ρρει, eκ�-
στου τ@ν /παγγελλ�ντων κατ3 τ� ε+κ�	
λ�γοντο	 A	 κα� γενν9µενον �δοι τ�ν θε�ν
κα� Wστερον aψαιτο µετ� ?λγον παµµεγ�-
θου	 α)το� γεγενηµ�νου κα� τ� πρ�σωπον
/νθρ9πM (οικ�το	. γραφα τε (π� το>τM
κα� ε+κ�νε	 κα� ξ�ανα, τ3 µ�ν (κ χαλκο�,
τ3 δ� (ξ /ργ>ρου ε+κασµ�να, κα� Xνοµ� γε
τ] θε] (πιτεθ�ν· Γλ>κων γ3ρ (καλε1το Eκ
τινο	 (µµ�τρου κα� θεου προστ�γµατο	.
/νεφ9νησε γ3ρ N �Αλ�ξανδρο	

Ε+µ� Γλ>κων, τρτον αhµα ∆ι�	, φ�ο	 /ν-
θρ9ποισιν.

 Κα� (πειδ7 καιρ�	 Bν, ο5περ 0νεκα τ3
π�ντα (µεµηχ�νητο, κα� χρ=ν το1	 δεοµ�-
νοι	 κα� θεσπζειν, παρ� �Αµφιλ�χου το�
(ν ΚιλικK τ� (νδ�σιµον λα$9ν κα� γ3ρ
(κε1νο	, µετ3 τ7ν το� πατρ�	 τελευτ7ν
το� �Αµφι�ρεω κα� τ�ν (ν Θ*$αι	 /φανι-
σµ�ν α)το� (κπεσRν τF	 ο+κεα	 ε+	 τ7ν
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 Σιγ+-σιγ+ λοιπ�ν 7ρχισαν ν+ συρρ ουν 7ν-

θρωποι κι �π� τ! Βιθυν�α, κι �π� τ! Γαλατ�α

κι �π� τ! Θρ�κη, καθb� καθ να�, µεταφ ρον-

τα� τ!ν εdδηση, 8λεγε, =πω� Gταν φυσικ�, πb�

ε3δε τ�ν θε� ν+ γεννι ται κι [στερ� �π� λ�γο τ�ν

7γγιξε, =ταν ε3χε γ�νει τερ�στιο� κα1 ε3χε π�ρει

πρ�σωπο �νθρBπου. Κα1 ν� �µ σω� ζωγραφι��

και πορτρ τα του κα1 ξ�ανα, 7λλα �π� χαλκ�

κι 7λλα �π� �σ%µι. �Εδωσαν µ�λιστα κα1 E-

νοµα στ�ν θε� : Γλ�κωνα22 τ�ν ε3παν �π� κ�ποιο

8µµετρο θε�ο πρ�σταγµα πο� ε3χε �κφων%σει �

�Αλ ξανδρο� :

�Ο Γλ%κων εTµαι, τρ�τη γενι! το* ∆ι��, φ�� τ�ν

 ν5ρ0πων.


 Κα1 �πειδ! Gταν πι+ καιρ�� ν+ �κπληρωθε�
� σκοπ�� γι+ τ�ν �πο�ο ε3χε στηθε� =λη α�τ!

@ µηχαν%, ν� �ρχ�σει δηλαδ! ν+ χρησµοδοτε� σ�
=σου� το2 τ� ζητο2σαν κα1 ν+ προφητε�ει, πα�ρ-

νει τ�ν τ�νο23 �π� τ�ν �Αµφ�λοχο24 τ�� Κιλικ�α�

—γιατ1 �κε�νο�, µετ+ τ�ν θ�νατο το2 πατ ρα του

�Αµφιαρ�ου κα1 τ!ν �ξαφ�νισ% του στ! Θ%�α,


