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TEXΤ 

 

35. [1] Ἔρχομαι δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι πλεῖστα θωμάσια 

ἔχει [ἢ ἡ ἄλλη πᾶσα χώρη] καὶ ἔργα λόγου μέζω παρέχεται πρὸς πᾶσαν 

χώρην· τούτων εἵνεκα πλέω περὶ αὐτῆς εἰρήσεται. [2] Αἰγύπτιοι ἅμα τῷ 

οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἑτεροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην 

παρεχομένῳ ἢ οἱ ἄλλοι ποταμοί, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι 

ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἤθεά τε καὶ νόμους· ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναῖκες 

ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἱ δὲ ἄνδρες κατ᾽ οἴκους ἐόντες ὑφαίνουσι· 

ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὠθέοντες, Αἰγύπτιοι δὲ κάτω. [3] 10 

τὰ ἄχθεα οἱ μὲν ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι, αἱ δὲ γυναῖκες ἐπὶ τῶν 

ὤμων. οὐρέουσι αἱ μὲν γυναῖκες ὀρθαί, οἱ δὲ ἄνδρες κατήμενοι. εὐμαρείῃ 

χρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι, ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῇσι ὁδοῖσι, ἐπιλέγοντες ὡς τὰ 

μὲν αἰσχρὰ ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποκρύφῳ ἐστὶ ποιέειν χρεόν, τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ 

ἀναφανδόν. [4] ἱρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὔτε ἔρσενος θεοῦ οὔτε θηλέης, 

ἄνδρες δὲ πάντων τε καὶ πασέων. τρέφειν τοὺς τοκέας τοῖσι μὲν παισὶ 

οὐδεμία ἀνάγκη μὴ βουλομένοισι, τῇσι δὲ θυγατράσι πᾶσα ἀνάγκη καὶ μὴ 

βουλομένῃσι. 

36. [1] οἱ ἱρέες τῶν θεῶν τῇ μὲν ἄλλῃ κομῶσι, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ ξυρῶνται. τοῖσι 

ἄλλοισι ἀνθρώποισι νόμος ἅμα κήδεϊ κεκάρθαι τὰς κεφαλὰς τοὺς μάλιστα 20 

ἱκνέεται, Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίχας αὔξεσθαι τάς 

τε ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυρημένοι. [2] τοῖσι μὲν ἄλλοισι 

ἀνθρώποισι χωρὶς θηρίων <ἡ> δίαιτα ἀποκέκριται, Αἰγυπτίοισι δὲ ὁμοῦ 

θηρίοισι ἡ δίαιτά ἐστι. ἀπὸ πυρῶν καὶ κριθέων ὧλλοι ζώουσι, Αἰγυπτίων δὲ 

τῷ ποιευμένῳ ἀπὸ τούτων τὴν ζόην ὄνειδος μέγιστόν ἐστι, ἀλλὰ ἀπὸ 

ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία, τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέουσι. [3] φυρῶσι τὸ μὲν 

σταῖς τοῖσι ποσί, τὸν δὲ πηλὸν τῇσι χερσί [καὶ τὴν κόπρον ἀναιρέονται]. τὰ 

αἰδοῖα ὧλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο, πλὴν ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαθον, 

Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται. εἵματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἔχει δύο, τῶν 

δὲ γυναικῶν ἓν ἑκάστη. [4] τῶν ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ τοὺς κάλους οἱ μὲν 30 

ἄλλοι ἔξωθεν προσδέουσι, Αἰγύπτιοι δὲ ἔσωθεν. γράμματα γράφουσι καὶ 

λογίζονται ψήφοισι Ἕλληνες μὲν ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες 

τὴν χεῖρα, Αἰγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά· καὶ ποιεῦντες 

ταῦτα αὐτοὶ μέν φασι ἐπὶ δεξιὰ ποιέειν, Ἕλληνας δὲ ἐπἀρίστερα. διφασίοισι 

δὲ γράμμασι χρέωνται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἱρὰ, τὰ δὲ δημοτικὰ καλέεται. 
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COMENTARI 

 

(0) Aquest text recull dos capítols del Llibre II –el qual apareix sota el nom de la 

Musa de la música, Euterpe, segons la convencional divisió alexandrina– de les 

Històries (Ἱστορίαι), obra de l’historiador Heròdot d’Halicarnàs. L’autor, situat 

cronològicament a l’anomenada “època clàssica” –el segle V aC (ca. 484-425 

aC)–, viu els moments de més esplendor de la civilització grega antiga com la 

victòria de les forces hel·lèniques contra els perses o la instauració de la 

democràcia per part de Pèricles, el qual impulsarà reformes tan importants com 

la de l’Acròpolis d’Atenes. La monumental obra d’Heròdot, la qual anà 

composant al llarg de la seva vida, pertany al gènere literari de la historiografia.  

(A) Es tracta de l’inici de la descripció que l’historiador d’Halicarnàs fa de tots 

aquells elements “sorprenents” (θώματα), des del punt de vista etnocèntric 

grec, que ell mateix va veure per observació pròpia (αὐτοψία) o li van explicar 

de primera mà, en el seu viatge a Egipte. El discurs sobre aquesta temàtica 

ocupa una extensió molt més àmplia que la que presenta aquest passatge, fins al 

moment en què l’autor –tal com sol fer–, indica que ja ha finalitzat aquest tram 

del seu λόγος1. (B) En efecte, el format principal utilitzat és la descripció, que, 

en aquest cas, apareix configurada com un catàleg, ja que es va detallant un 

seguit d’ítems. 

(C)  Aquest text es podria dividir en dues parts, cadascuna de les quals apareix 

justificada a continuació: 

                                                           
1  Hdt. II 99: Μέχρι μὲν τούτου ὄψις τε ἐμὴ καὶ γνώμη καὶ ἱστορίη ταῦτα λέγουσά ἐστι, τὸ δὲ 

ἀπὸ τοῦδε αἰγυπτίους ἔρχομαι λόγους ἐρέων κατὰ [τὰ] ἤκουον· προσέσται δέ τι αὐτοῖσι καὶ 

τῆς ἐμῆς ὄψιος. 
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Primera part: Heròdot exposa què es disposa a fer a continuació amb el seu 

λόγος: parlar encara més sobre Egipte2, ja que hi ha molts fets extraordinaris 

(πλεῖστα θωμάσια) per relatar, d’aquest país. 

Ἔρχομαι δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι πλεῖστα θωμάσια ἔχει [ἢ ἡ 

ἄλλη πᾶσα χώρη] καὶ ἔργα λόγου μέζω παρέχεται πρὸς πᾶσαν χώρην· τούτων 

εἵνεκα πλέω περὶ αὐτῆς εἰρήσεται. 

Segona part: es podria dividir, al seu torn, en dos blocs. 

2a) En primer lloc, Heròdot ofereix una presentació general del catàleg que, a 

continuació, iniciarà. Estableix una correspondència –que es fa palesa amb 

l’adverbi ἅμα– entre l’indret geogràfic i els costums que s’hi practiquen. Per 

tant, aquest primer apartat serveix per afirmar que, a Egipte, tot és diferent de 

la resta de territoris: no només la natura (φύσιν), sinó també els costums (ἤθεα) 

i, fins i tot, les lleis (νόμους):  

Αἰγύπτιοι ἅμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἑτεροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν 

ἀλλοίην παρεχομένῳ ἢ οἱ ἄλλοι ποταμοί, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι 

ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἤθεά τε καὶ νόμους· 

2b) En segon lloc, en efecte, l’historiador ofereix el detall dels costums dels 

egipcis, configurats a mode de catàleg. Dins d’aquests costums, Heròdot 

puntualitza quan els homes i les dones s’intercanvien els papers pel que fa a 

afers tan diversos com les feines domèstiques, les necessitats fisiològiques i 

alimentàries, el sacerdoci, la dependència pares-fills, el culte als morts (amb el 

seu consegüent “retoc” capil·lar), l’hàbitat, la circumcisió, l’abillament i, 

finalment, l’escriptura. Tota aquesta etnografia es presenta mitjançant una 

marcada dicotomia entre els egipcis i la resta de territoris i pobles, la qual 

segueix apareixent al llarg de la resta del λόγος herodoteu: 

                                                           
2 En efecte, anteriorment, ja s’ha parlat sobre l’expedició de Cir contra Egipte; l’antiguitat més 

remota dels egipcis; les principals fonts d’informació en què es basa Heròdot per explicar-ho; 

l’establiment del calendar i de la religió; l’estructura geogràfica, les dimensions i els límits 

d’Egipte; les causes de les crescudes del Nil i les fonts i el curs del mateix. 
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ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναῖκες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἱ δὲ ἄνδρες κατ᾽ οἴκους 

ἐόντες ὑφαίνουσι: ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὠθέοντες, Αἰγύπτιοι 

δὲ κάτω. [3] τὰ ἄχθεα οἱ μὲν ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι, αἱ δὲ γυναῖκες ἐπὶ 

τῶν ὤμων. οὐρέουσι αἱ μὲν γυναῖκες ὀρθαί, οἱ δὲ ἄνδρες κατήμενοι. εὐμαρείῃ 

χρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι, ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῇσι ὁδοῖσι, ἐπιλέγοντες ὡς τὰ μὲν 

αἰσχρὰ ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποκρύφῳ ἐστὶ ποιέειν χρεόν, τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ ἀναφανδόν. 

ἱρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὔτε ἔρσενος θεοῦ οὔτε θηλέης, ἄνδρες δὲ πάντων τε καὶ 

πασέων. τρέφειν τοὺς τοκέας τοῖσι μὲν παισὶ οὐδεμία ἀνάγκη μὴ βουλομένοισι, 

τῇσι δὲ θυγατράσι πᾶσα ἀνάγκη καὶ μὴ βουλομένῃσι. 

36. [1] οἱ ἱρέες τῶν θεῶν τῇ μὲν ἄλλῃ κομῶσι, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ ξυρῶνται. τοῖσι 

ἄλλοισι ἀνθρώποισι νόμος ἅμα κήδεϊ κεκάρθαι τὰς κεφαλὰς τοὺς μάλιστα ἱκνέεται, 

Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίχας αὔξεσθαι τάς τε ἐν τῇ κεφαλῇ 

καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυρημένοι. [2] τοῖσι μὲν ἄλλοισι ἀνθρώποισι χωρὶς θηρίων <ἡ> 

δίαιτα ἀποκέκριται, Αἰγυπτίοισι δὲ ὁμοῦ θηρίοισι ἡ δίαιτά ἐστι. τὰ αἰδοῖα ὧλλοι 

μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο, πλὴν ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαθον, Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται. 

εἵματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἔχει δύο, τῶν δὲ γυναικῶν ἓν ἑκάστη. [4] τῶν 

ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ τοὺς κάλους οἱ μὲν ἄλλοι ἔξωθεν προσδέουσι, Αἰγύπτιοι δὲ 

ἔσωθεν. γράμματα γράφουσι καὶ λογίζονται ψήφοισι Ἕλληνες μὲν ἀπὸ τῶν 

ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα, Αἰγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ 

ἀριστερά· καὶ ποιεῦντες ταῦτα αὐτοὶ μέν φασι ἐπὶ δεξιὰ ποιέειν, Ἕλληνας δὲ 

ἐπἀρίστερα. διφασίοισι δὲ γράμμασι χρέωνται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἱρὰ, τὰ δὲ 

δημοτικὰ καλέεται. 

 

(D)  

Com que aquest text conjumina diversos tipus de formats literaris 

(concretament, el relat i la descripció), en presenta característiques pròpies de 

cadascun, tot combinant-les i fusionant-les.  

(relat) + (descripció; tipus “catàleg”) 

(En què consisteix allò narrat/descrit) Aquests dos capítols de les Històries 

enumeren i expliquen (i, en efecte, descriuen) breument –però  d’una manera 

detallada– un conjunt d’elements que pertanyen a la cultura egípcia. Per tant, 

ens trobem davant d’uns realia (Veu del narrador) presentats en tercera persona 

singular o plural. Tanmateix, en aquests passatges en particular, predominen 

els verbs en plural ja que tenen com a subjecte, normalment, ja sigui explícit o 

tàcit, Αἰγύπτιοι.  
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Ara bé, la tercera persona no és l’única que fa servir el nostre autor ja que, tal 

com es pot veure al principi, inicia el seu λόγος mitjançant una primera persona 

del singular (Ἔρχομαι), per exposar la seva intenció. Per tant, es podria afirmar 

que Heròdot presenta una condició homodiegètica envers allò que està fent, és a 

dir, en relació al fet de confegir un λόγος, d’aplegar d’altres λόγοι o, com ell 

mateix diu, en aquest cas, “allargar” (μηκυνέων) un λόγος determinat. 

Tanmateix, des del punt de vista estrictament discursiu, és a dir, pel que fa a 

allò narrat, Heròdot es troba en una condició heterodiegètica, per tal com ell 

mateix es manté al marge dels costums als quals es refereix.  

(Personatges) Quant als personatges que Heròdot ens està presentant, són 

persones –homes i dones– anònimes, desconegudes pel lector –i, fins i tot, pel 

mateix autor. Tanmateix, sabem que aquests individus pertanyen al poble 

egipci; és gent que actua com a prototipus dels hàbits i costums d’aquella regió 

“exòtica”. Per tant, no es pot parlar de protagonistes ni d’antagonistes en sentit 

literari, ja que Heròdot es limita a utilitzar-los com un bloc conjunt per explicar 

al seu públic tots aquests θώματα que va detallant. Ara bé, és evident que, 

segons la seva descripció, els egipcis actuen d’una “altra” manera –són 

antagonistes, doncs, en sentit etimològic. 

El narrador, a primera vista, sembla que presenti objectivament les imatges que 

va pinzellant, però, si ens hi fixem, té una clara voluntat de fer sentir al lector 

una certa “impressió” o “sorpresa” per tot allò que explica. A més, també crea 

una sensació de diferència, amb una tècnica molt típica seva que consisteix en el 

fet d’anar oposant, en un primer nivell, allò que fan els egipcis amb allò que fan 

“els altres” (especificant de vegades “els grecs” per exemple, quan parla dels 

cabells); i, a més, en un nivell secundari referit als egipcis, oposa allò que fan 

homes amb allò que fan les dones, tal com s’ha comentat en l’estructura del text.  
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(Configuracions d’espai i temps) L’indret on l’historiador situa els fets descrits 

es representa amb un terme clar i concís: Egipte. Tanmateix, continuant amb 

l’esmentada oposició, Heròdot també contraposa aquest territori amb “la resta 

de països” (Ἄιγυπτος VS ἡ ἄλλη πᾶσα χώρη). I tot ho presenta en termes 

d’actualitat, sense referències a un temps anterior o futur. 

Ara bé, hi ha un altre espai a tenir en compte: el propi λόγος, al qual Heròdot es 

refereix amb figures com la de l’inici: Ἔρχομαι δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων 

τὸν λόγον. A més, implica un temps amb una mobilitat pròpia, com palesa 

l’expressió πλέω περὶ αὐτῆς εἰρήσεται. És el temps del relat que avança, 

anunciant, en aquest cas, quelcom a fer a continuació amb l’ús del futur verbal. 

(E) Aquest passatge –i, en general, gran part de l’obra d’Heròdot– no presenta 

una gran diversitat de recursos estilístics. De fet, potser un dels trets més 

característics de la obra és la senzillesa del seu estil, tal com es pot veure en 

elements tan evidents com la manca d’adjectius qualificatius (en aquest text, de 

fet, només n’apareix un, el superlatiu μεγιστόν3, línia 25).  

Ara bé, a banda del que pugui semblar en una primera lectura, destaca la 

presència de nombroses construccions paral·leles amb una certa variatio. 

Aquest element podria ser indicador d’una composició gairebé formular, en 

termes de prosa, per tal de facilitar a Heròdot la recitació pública d’algun dels 

seus episodis. A tall d’exemple, hom pot comprovar com la disposició de 

l’ordre dels sintagmes i la seva composició en el discurs no és pas casual en 

oracions com τὰ ἄχθεα οἱ μὲν ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι, αἱ δὲ 

γυναῖκες ἐπὶ τῶν ὤμων (línies 11-12). En efecte, el complement directe (τὰ 

                                                           
3  Cal fer notar que la noció de “grandària” és recurrent a les Històries, des del proemi: 

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρ

όνῳ ἐξίτηλαγένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι 

ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τάτε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. (Hdt. I 1) 

És significatiu com Heròdot lliga aquesta noció amb la de “meravellós” o “sorprenent”: ἔργα 

μεγάλα τε καὶ θωμαστά. 
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ἄχθεα) i el verb (φορέουσι) només apareixen a la primera oració, entre els 

quals es disposen, en primer lloc, el subjecte (οἱ ἄνδρες) i, a continuació, el 

complement circumstancial de lloc (ἐπὶ τῶν κεφαλέων); coordinada a aquesta 

primera oració mitjançant la correlació μὲν...δὲ, la segona només presenta el 

subjecte (αἱ γυναῖκες) i el complement circumstancial de lloc (introduït per la 

mateixa preposició que abans: ἐπὶ τῶν ὤμων), per tal com el verb i el 

complement directe són els mateixos que abans i ja se sobreentenen (per tant, a 

més, hi ha una el·lisió). Aquest paral·lelisme “atenuat” es podria representar 

amb el següent esquema: x-A-B-y , A’-B’4, que és recurrent, tal com es pot veure 

en els exemples següents:  

· ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὠθέοντες, Αἰγύπτιοι δὲ κάτω 

(línia 10): 

x A B y , A’ B’ 

· οὐρέουσι αἱ μὲν γυναῖκες ὀρθαί, οἱ δὲ ἄνδρες κατήμενοι (línia 12): 

x A B , A’ B’ 

· τῶν ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ τοὺς κάλους οἱ μὲν ἄλλοι ἔξωθεν προσδέουσι, 

Αἰγύπτιοι δὲ ἔσωθεν (línies 30-31): 

 x A B y , A’ B’ 

Aquest joc de contrastos i d’oposicions, que també s’estableix entre homes i 

dones, configura una lectura no tan feixuga com hauria suposat l’exposició, en 

bloc, de tots els costums dels egipcis d’una banda i de tots els costums dels 

grecs o dels altres territoris, d’una altra. En efecte, aquesta elaboració 

compositiva supera l’esquematisme que suposen, per exemple, els catàlegs de 

                                                           
4  “x” i “y” representen, doncs, els elements que no canvien (en aquest cas, complement directe i 

verb respectivament). 
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productes i comptes de les tauletes micèniques; en canvi ens recorda els catàlegs 

de la poesia èpica.  

També es pot detectar una altra mena de  contrast significatiu:  ὅτι πλεῖστα 

θωμάσια ἔχει καὶ ἔργα λόγου μέζω πρὸς πᾶσαν χώρην (línies 1-2). El primer 

element, les πλεῖστα θωμάσια, suposa tot allò “sorprenent”, tots aquells 

costums curiosos que Heròdot és capaç d’explicar –i, de fet, explica– als seus 

lectors o oients. Ara bé, els ἔργα λόγου μέζω constitueixen totes aquelles 

construccions materials –com, per exemple, les piràmides– que, potser per llurs 

enormes dimensions, Heròdot anuncia com “indescriptibles”, tot i que les 

descriu més endavant... 

(F) Tot aquest passatge recorda uns capítols del primer llibre dels Relats Verídics 

(cf. Ι, 22-26) de Llucià, que, en lloc d’Egipte, –òbviament amb una perspectiva i 

una tècnica i pretensió literària diferent a la d’Heròdot– il·lustra els costums 

dels habitants de la Lluna, lloc on el mateix autor –diu– viatja amb els seus 

companys i veu un reguitzell de θαύματα, també des del punt de vista 

etnocèntric grec i, fins i tot, sobrehumà. 

És interessant destacar, a més, que Heròdot té en compte certs paràmetres 

d’Homer a l’hora de descriure els costums dels pobles que són marcadament 

diferents dels grecs, tal com es pot comprovar amb el llistat que confegeix el 

poeta sobre la vida dels Cíclops5.  

(G) En conclusió, ens trobem davant d’un text en què l’historiador d’Halicarnàs 

deixa patent la seva manera d’explicar els fets des de l’αὐτοψία, és a dir, 

                                                           
5 cf. Od. IX 107-115. 
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l’observació pròpia dels fets, que va esmentant al llarg del λόγος egipci6 i, en 

aquest cas, exposa els costums dels egipcis, que es troben molt allunyats dels de 

l’Hèl·lade i, per aquest motiu, resulten tan sorprenents (θωμάσια) a ulls dels 

oients i lectors grecs.  

David Solé Gimeno 

GIDC Electra, maig 2015 

                                                           
6 Per exemple a II 10:  Τὰ περὶ Αἴγυπτον ὦν καὶ τοῖσι λέγουσι αὐτὰ πείθομαι καὶ αὐτὸς οὕτω 

κάρτα δοκέω εἶναι, ἰδών τε τὴν Αἴγυπτον προκειμένην τῆς ἐχομένης γῆς κογχύλιά τε 

φαινόμενα ἐπὶ τοῖσι ὄρεσι καὶ ἅλμην ἐπανθέουσαν […]. 

 


