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 Κατ ?λ γον οGν κα C Βιθυν α κα
C Γαλατ α κα C Θρyκη συνρρει, eκστου τ@ν /παγγελλντων κατ3 τ ε+κ
λγοντο A κα γενν9µενον δοι τν θεν
κα Wστερον aψαιτο µετ ?λ γον παµµεγθου α)το γεγενηµνου κα τ πρσωπον
/νθρ9πM (οικτο . γραφα τε (π το>τM
κα ε+κνε κα ξανα, τ3 µν (κ χαλκο,
τ3 δ (ξ /ργ>ρου ε+κασµνα, κα Xνοµ γε
τ] θε] (πιτεθν· Γλ>κων γ3ρ (καλε1το Eκ
τινο (µµτρου κα θε ου προστγµατο .
/νεφ9νησε γ3ρ N Αλξανδρο

 Σιγ+-σιγ+ λοιπν 7ρχισαν ν+ συρρ ουν 7νθρωποι κι π τ! Βιθυνα, κι π τ! Γαλατα
κι π τ! Θρκη, καθb καθ να, µεταφ ροντα τ!ν εdδηση, 8λεγε, =πω Gταν φυσικ, πb
ε3δε τν θε ν+ γεννι ται κι [στερ π λγο τν
7γγιξε, =ταν ε3χε γνει τερστιο κα1 ε3χε πρει
πρσωπο νθρBπου. Κα1 ν µ σω ζωγραφι
και πορτρ τα του κα1 ξανα, 7λλα π χαλκ
κι 7λλα π σ%µι. Εδωσαν µλιστα κα1 Eνοµα στν θε : Γλκωνα22 τν ε3παν π κποιο
8µµετρο θεο πρσταγµα πο ε3χε κφων%σει 
Αλ ξανδρο :

Ε+µ Γλ>κων, τρ τον αhµα ∆ι , φο /νθρ9ποισιν.

Ο Γλ%κων εTµαι, τρ τη γενι! το* ∆ι, φ τν
ν5ρ0πων.

 Κα (πειδ7 καιρ Bν, ο5περ 0νεκα τ3
πντα (µεµηχνητο, κα χρ=ν το1 δεοµνοι κα θεσπ ζειν, παρ Αµφιλχου το
(ν Κιλικ K τ (νδσιµον λα$9ν κα γ3ρ
(κε1νο , µετ3 τ7ν το πατρ τελευτ7ν
το Αµφιρεω κα τν (ν Θ*$αι /φανισµν α)το (κπεσRν τF ο+κε α ε+ τ7ν

 Κα1 πειδ! Gταν πι+ καιρ ν+ κπληρωθε
 σκοπ γι+ τν ποο ε3χε στηθε =λη α τ!
@ µηχαν%, ν ρχσει δηλαδ! ν+ χρησµοδοτε σ
=σου το2 τ ζητο2σαν κα1 ν+ προφητεει, παρνει τν τνο23 π τν Αµφλοχο24 τ Κιλικα
—γιατ1 κενο, µετ+ τν θνατο το2 πατ ρα του
Αµφιαρου κα1 τ!ν ξαφνισ% του στ! Θ%α,

