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ὝΒΠΕ Ρεγβοῃ οπαγρίὶπρ {18 πγαίετὶ 15. σα- 
ΒΡΟΠΒΙΌΙΕ ἴοσ 115 γϑείαση οἱ ΟΥΓ Ὀεΐογε τς 
ιαϊοοῖ θαἴα βἰδτηρεα Ὀεϊονν. 

ΤΗΘΗ, πὐυϊ!αΐοπ, απο υπαοη πἰπα οὗ Ροοκς 
αἵ τϑθαβφοης ἴον αεἰϊϑεϊρ!  παῦγ αεἰΐοη απαὶ παν 
γθϑυ  ἰπ εἰς 5ϑαΐ ἔγοπι ἰπ6 πἱνογϑὶγ. 

Ὁ ινογϑιιν οἱ ΠῚ Ποῖα ΠἸΡΓΑΓΥ 

1,161---- Ο-1096 





ΜΕΝΑΝΌΒΙΕΑ 
ἘΧ ΡΑΡΥΠΙΒ ΒῚ ΜΕΝΒΕΛΧΙΒ ΥΕΤΟΒΤΊΒΒΙΝΙΒ 

ΓΤΕΕΌΜ ἘΕΌΙΘΙΤ 

ΑΒΕ ΌΣ ΚΟΒΕΒΤῊ 

ΕΡΙΤΙΟ ΜΙΝΟᾺ 

εξ 

ΠΙΡΒΙΑΒ ΙΝ ΑΒΌΙΒΌΒ Β.6. ΤΕΌΒΝΕΒΙ ΜΟΜΧῚ 





ΨἘΤΝ, 

ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 
ΑΔΑΡ ΕΡΙΤΙΟΝῈΜ ΑΠΤΕΒΑΜ 

Ὲ ῬΑΡΥΒΟῸ ΟΑΙΒΕΝΘῚΙ 

Απποὸ 190 οχϑαπίθ Ουδίύανυβ [οἴου ΑΡΒγοαΙοΟΡΟΙ1 1π 
ϑ6α 5 ρυϊναῦβ δϑίας 5 Βοιηδϑπδθ ἔγαρυηθηΐδ 8120 }15511η8, 6ὁ0- 
ΑἸοΙ8 ῬΔΡΥΥΔΟΟΙ αὐϊπύο 88 ΘΟ.]0 50Υ]ρῦϊ ἱπυθηϊῦ, αα86 ροϑὺ 
Ὀἰθππίαμη ΡΌΡ]1οἱ ἰαγ]5 ἔθοὶῦ. 7) Οὐαΐοθιη ἃ τὴ δηπὸ 1908, 
8. τ βύϊδπο 90 η56 5. ὈΙΘΠΠ1Ο ροϑὺ γϑοορηϊύαχη πδίδνγαβ [46- 
ἔθοντθ 8ππὸ 1911 ᾿ύθγυση δαϊαϊῦ 11 6715 ταδί 500}15.2) Αἀαϊα 
Βιαπὺ Ὠπὶο ϑαϊδοηὶ οὗ 11 ἔγαρτηθηΐδα πονῶ ᾿πίου δοία ΒγζΖϑῃ- 
πδ΄ αἴὰ ΔὈβοοπαϊία, οὖ οὐηπῖθτη [Ὁ]]ΟΥατη ἔγαρΎ θη ΟΥ̓ Πα 6 
ἸΤΩΔΟΊΠ65 ᾶΥΐθ Ῥῃοίορυδρμῖοα ἀθριοῖαθ. Ῥυδθῦθυ. μ88 σϑ]α 185. 
ἴπ Μίαδβθο ΟΊ ΥθΠ81 βουναΐδβ οχϑύδηὺ ΡΔΥ15115 ἀπὸ Πα1ὰ5 6061- 
οἱβ ἐγαβύαϊα, (ψ, ὦ) ἃ Εϊοοῖο ἴῃ Αδσυρίο θυρίδα, αα86 ΤΉΘο- 
ἀοτὰβ ΒϑΊ ποῖ Θαάθπ δ, Τη1}}1 ὈΘΠΙΡΊΘ ΟΟπορϑϑιῦ. Θαΐϊπαπθ ἔαθι- 

 Ἰδγύτη ΤΟ] 185 ΠΘΌΘΙΠΒ ΘΙΏΡ]]ΟΙΘΘ: 

τ ἐβιφοδον, Ὁ 

. κιδαδέζα ὶ “- ἣν 

1. Ἠδργοὶβ βομθᾶδιῃ ἀ, ἔγαρτηθηίδ ὃ, Ε, ζ, Ὁ, Υ, 
Π. Εριἐγοροπίσχῃ 3011 Β, Ο, Ὁ 5), Η, ἐταρτηθηία πὶ, ΥᾺ,Υ͂, 

Χ, Οὺ, ῦ, 
. Βδχηῖδο [0118 Ε' οὐ α΄, βΒομθάδβιῃ 1, 
, ΒΟΓΙΟΙΤΟΙΏΘΠΘΒ 1[0]18. Εἰ οὗ “, ἔγαρτηθηύαχῃ Κα οὖ ᾿ποουθαμῃ 
ἐγαδύθ] τη β, 

Υ. ἔδρυϊδθ ᾿ποουΐδθ ὑπ1π85 ϑομθᾶβθ {ταρτηθηΐα απϑύθοῦ 
Ἰοὺ 56 οομϑδουθηΐ, [,, Ρ, Κ΄, α. 

“"Ξ 

Ῥγδθίθγθδ θχϑύϑιῦ που π}]8 Πραδύι]δ, ρᾶγνδ, 6 ααἰθϑ ἈπΌΤΩ 
(ΖῚ) ρυίπιδιθ ἐοὐϊι5. οοάϊοὶβ ἔδθα]δθ ἐγ θαθπάθμι θϑύ. 

1) Μ. Ουδβίανο [(οἴθοντθ, ΕὙὐαρτηθπὺβ αἴ ἀπ τηδηυβοῦὺ 46 Μό- 
πϑδηᾶγο, [6 διτο 1907. 

2) Οδύδοσαθ σόπότα! ἀ685 δηύιαυαϊθόβ ὄργρύϊθμηθα ἂὰ Μυθδέθ 
αὰ Οαῖτο, Νο. 432217 Ῥαργτὰβ ἀ6 Μόπδηαγθο ρᾶν Μ. αυβίδνα 1,6- 
οΌντθ, 1.6 Οδῖστο 1911. 

8) ουϊὰ αἰύοσω βοῆθᾶς 6 [γωρυαθηῦβ Ν, Τ, Μ οοτηροδίία δϑῦ. 

“103,3. 



Υ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

Φτο8 ἸΟΟΟΒ 5 πρι δα [0118. Βομθαδθ, ἔγαριηθηΐδ, 1Π 51 ΠΡ]15 
ἔα θα}15. οὈἐπαθυϊηὖ, ἴῃ ΘαΙ ΠΟΠΘ ΤηϑΊοῦ8 ἀθιμοηϑίχανυ!, 1] θυα 
ἂθ Θοα 015 1π40]6, βουιρύαγα, Π46, δαύδίθ δοοαγδύϊιβ ΘρῚ. 

ΠΕ ΡΕΒΙΟΙΒΟΜΕΝΒΕΚ ΜΕΜΒΒΑΝΙΒ ΤΠΙΡΒΙΕΝΒΙΒΤΙΚ 

ΟΟΘἼΟΙ5 τπθιη ὈΥϑ 8061 ἰουῦ]ο Ὁ. ΟἿ. τι. βουϊρῦϊ ἀσδ6 βομθᾶδθ 
οχϑίδῃὐ ἴῃ ὈΪ]]οἴμθοα ΤΠ ρβιθηϑβὶ (πο. 618). Ομ ϊποπί 121 γου- 
5118 ῬΘΥΪΟΙΤΌΙΊΘΠ65, απογαμῃ 48 (280---2177) 1η Οδίγομβϑὶ ααο- 
αὰ6 οοαϊοθ Ἰοσπαπύθι. ϑομθᾶδθ ρυΐπηατη οαϊΐδθ βαηὖ ἃ πῖθ (Βε- 
τιομΐο θυ Ρ}110].- δύ. Κ]85886 ἀοΥ Ἰ ὅπ191. ὅ'ϑοῃβ. (65. ἀοὺ ὙΥ155. 
σὰ Πιορσίρ, Βαμα 1,Χ, 1908, 148 544ᾳ.). 

Ὲ ΡΕΒΙΟΙΒΟΜΕΝΕΡ ΟἬΛΒΤΑ ἨΒΙΘΕΙΒΕΒΟΙΝΕΙ. 

ὙοΙ] γα 1Ππ15 θ]θσϑπῦ5 Βθοῦπαο Ὀ. (τ. τ. Βουιρῦϊ ἱγαρτηθηύατα 
αποα ῬοΥΙΟΙΤΟΠΊΘΠΘ5 γουϑι8 42---ὃ9 οοπύϊπθϑῦ ταῦ ]αΐοβ, 6α]- 
αἰὸ α. Α. Θεγμαγὰ (ιύζαμρθθοσ. ἄθυ Ἡθι ἀ6] οΥροσ ΑΚϑᾶ. ἀοΥ 
ὙΥ155. ῬΡ}11ο5.- δύ. ΚΙ. 1911, 4. ΑὈΠδπα]απρ). 

θῈ ΡΕΒΙΟΙΒΟΜΈΝΕΒ ΟΗΑΒΤΑ ΟΧΥΒΗΥΝΟΗΙΟΑ 

ΜοΟ]υΙΏ1115 ΠΙὑ]ἸΒΒΊΤΩΙ Βα ΘΟ]0 ῬΥΊΤηΟ Ρ. ΟἾΥ. τ. Θχθαμπύθ υ6] 
ΒΘοῦπαο0 ᾿πθαπῦθ Ῥ]Οἤγ6 οχαγϑῦ ΘΟΙ τ Πϑηη ππϑ1η Οατη ϑηΐθ- 
ΟΘαἀθηθ8 οχύγθιηῖθ δ᾽] ααοὺ 50118015 ᾿πνοποσπηῦ ΟΧΥΥΒΎΠΟΙΙ 
Β. Θτθπ6}} οὐ Α. Ηυπί. Βαϊ ἀογαπὺ οἰᾶθηα (Τ6 Οχυγμυποτ5 
Ῥαργυῖ ρατύ ΠΟ ν᾿. 11, ᾿. ΟΟΧΙ) Τιοπάϊπι! 1899. 

5 ΟΕΒΟΒΟῚ ΟΗΛΗΤΑ ΟΘΕΝΒΝΈΝΘΟΙ 

Οοἄϊοὶς ααϊηΐο γ6] βοχίο ρ. (Ἄγ. ἢ. ϑ8 8 πϑρθρϑηΐθι βου ρΟϊ ὦ 
δηὺ (θογραβ ΝΊΘΟ]Θ ἴῃ Αθρυρίο βοῃθᾶάϑδηη ἀπϑηη, αἀδθ ἴδ 
ἸηἴοΥ ῬΔΡΥΥΟΒ ὈΙ]Ιοὔμθοδθ ΘΘΠΘΥ ΘΠ 515 ΠΠΊΘΥατα ρογίδὺ 188. 
Ῥοβὺ οἀϊδίοποηι ρῥυϊποίροια αθουρὶὶ ΝΊ0016 (1,8 Τ᾿ θοῦΥΘαΣ θ᾽ 
Μόπαπατο, ΒΆ816 οὐ ἀϑηὸνθ 1898) οπαυίδιη ϑοοαγα Β811η6 γ6- 
σπογθσαπὺ αὐθη8}} οὐ ΗἩππὺ (ΝΜοπαπᾶουβ ΓΕΩΡΓΟς Οχοπῖ 
1898), δρὸ ἄβθπιιο θᾶτη Θχοβ81 80 1906. 



ΡΒΕΑΒΕΆΤΙΟ Υ 

9Ὲ ΟἸΤΗΑΒΙΒΞΤΑΕ ΟΗΛΗΤΑ ΒΕΒΟΙΠΙΝΕΝΕΙ 

Ν᾽. ϑομυθατγί οἱ ἴΠ. ἀ6 ὙΥΠδπηον2- ΜΙ οΘ! ΘΠ οΥῇ οατϊαθγιπηΐ 
ΠΌΡΟΥ (ΒοΥ ποὺ ΚΙαβϑιΚουίοχίς Ἠοῖξ Κ΄, 2 ἡ. 118 βαᾳ., Βογο- 
Ηπὶ 1907) 5.15 διῃρὶα οοπιοθᾶϊδθ ἱποοσίδο ἔγαστηθηΐα, αὰ86 
Μοπδπατὶ ΟἹ μαγιβίαθ θβ86 οὖ ρσορίϑυ βϑύ!ππη οὗ ρσορίου πο- 
τηθη ῬΗδπῖβθ οἰματϊβίδο (ν. 96, 99, οἵ, ἔτ. 1) δατηοάππι τϑυὶ 
ΒΙΊΤΩ116 οί. ὙοΪυσηθη, οαϊὰ5 οχβίδπῦ τὑπᾶ ΟΟ]υτηηδ, Ρ86Π6 1η- 
ἴθρτα, απίθοθαθπεῖβ 5υ}}8 086 θχίγθιηδθ, ᾿πβθα πθπ 15 ΡΔΓ3 51π|- 
βίγα, ρσῖπηο Ρ. ΟἜΓ. π. θἰθσαπίοσ βουιρίαση δϑβί. 

Ὲ ΟΟἸΑΟΙΒ ΟΗΑΒΤᾺ ΟΧΥΒΗΥΝΟῊΙΟΑ 

Θτθπἕθ}}] οὲ Ηυπὲ ᾿πυεποσαπὶ δὲ οἀϊάοσαπὶ (ΤῊΘ Οχυτῆση- 
ὁμπ5 Ῥαρυτὶ π. 409, το]. 1Π Ρῥ. 17 53α., Πιοπαϊπι 1905) τοῖ]]- 
αυ185 γΟΪΌτη1Π15 Βθοιπᾶο Ὁ. ΟἾΥ. π. 58 θοι]ο τηθαϊο [το γ15 στὰ- 
ΘΠ] Ὲ5 Ξουιρίι. ϑουυαῖΐδθ βαπῦ ἰγθ8 ΘΟ  ΠΤηΠ86. αΠΙΘΥΊΤΩ ὈΥΊΤΗ86 
ῬΔΙ5 5] πἸβίγα, ὑθυξδ8θ ὈΥΤΩΙ 11 σϑύϑβιιβ ἀθϑαηΐ.. 

ΒΕ ΟΟΝΕΑΖΟΜΕΝΆΑΒΌΜ ΟΗΛΗΤΑ ΘΟΒΡΑΤΕΝΘΒΙ 

Θυοά δυο δαϊζοπὶ ἔγαστηθπίαση ᾿πθαϊζατη ΟΠ Θἃ ΖΟΙ ΘΠ ΔΙΊ ΠῚ 
δϑαάοτο τοὶ ᾿ἰοϑὺ, ΟὙΘΡΌΤΙ Ζογοίθὶ: Ὀθπθυοϊθηζιαθ ΘΧΊΤΉ186 
ἄθῦθο. ϑομθάδ ἴπ Ὀ:0Ποΐμοοα Πουραίθηβιὶ βουυαΐα, 8Ὁ οἱηπὶ 
ῬΡαγίθ τηὰσίμα Ρ8Υ5 Ὑο] υΤη1Π15 οϑὺ τὶ ῬΥΤΟ τοὶ βϑθοσπᾶο Ρ. 
ΟἾ τ. π. βᾶθοιϊο οἱ θρϑῃίθσ βου ρί!. 

ΒΕ ΜΙΒΌΜΕΝΙ ΟΗΠΑΗΤΑᾺ ΟΧΥΒΗΥΝΟῊΙΟΑ 

Οοάτϊοῖβ ραρυσγδοοὶ ααϊπέο γϑὶ βοχίο βϑθοιϊο ξΞαΐ5 δοουγαῖθ 
5ορΡ αὐπαπθ ἔγαστηθηΐα, ατι86 οτηπῖϑ Θ᾽ βάθη ΒΟ 6486 6585 
γἱάοπίατ, οαϊά τ, χα] ᾿πνυϑηϊέ, ἀσέασιιβ Ηππὲ (ΤῊ6 ΟΧνυ θυ πομιβ 
Ῥαρυτὶ π. 1018, το]. ΥἼ1 108). 

ΡῈ ΡΕΒΙΝΤΗΙΑΕ ΟΗΛΉΤΑ ΟΧΥΒΗΥΝΟΗΙΟΑ 

Ομαγίδιη Οχυσθυποῆὶ τορογίαπι, 80 δαϊζουῖθιβ ατθπ ἔθ! 110 
εὖ Ηππέϊο (ΤΠ6 Οχυυμυποῆυβ Ῥαργτὶ π. 856, το]. ΥἹ Ρ. 250, 
Τιοπαϊπ 1908) ἀυδιίαπίον Μίεπαπᾶτο δαδιοίδμη, Ῥεγίπίμῖδϑ 



ΝΙ ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ 

6388 ΠΌΡΟΥ ἀοιποπείγανὶ (Ηθγπιθβ ΧΙΗ͂Υ͂, 809). βομθᾶδ νο]ὰ- 
τη] 15 θυῦϊο Ρ. (ἜΤ. ἢ. βϑθοα]ο βου οοπύϊπϑὺ ἀπμδγη ΘοἸυτη- 
πϑτὴ οὖ δηϊθοθαθη δ ΧΘ]]α 185 ῬΔΙΟΙΒΒΙΤΉ88. 

ΠΕ ΜΕΜΒΗΑΝΙΒ ΡΕΤΗΟΡΟΙΠΤΑΝΙΒ 

ΒοΠθαδθ ἴγθβ, αὑδ8 ὈΥΠὰ5 (οπδίδηϊ πηι ΤΊΒΟΠΘ ΠΟΥ ἴῃ 
πο Πϑύθυιο Ιπδιύοο ϑαποῖίδθ δπαυηδθ νἱαϊῦὺ ΘΟΟ]Ο15. 8}1- 
Οα1 5 ὑθραμηθηΐο Ἱπρ] αὐ πδῦδϑ, ΡΘΥ ῬΟΥΡΕΥΥΙαΙη ἴϑρθηβκὶ Ῥθ- 
ὑγόρο τα ὑγϑηϑὶαύαθ δαπὺ, Ὁ] πὶ Ὀ10]1οΟὐ ΠΘΟδ, ΤΡ ΘΥ8}1 παχηθ- 
σατη ρογίαεὺ ατ. ΟΟΟΙ Χ ΧΧΥΊΠ. Οοαοχ αὐᾶτίο ἔδγθ Ρ. ΟἾγ. π. 
5860 Ὰ]0 δ] ορϑη 55:16 Θχϑγδῦμβ, βάΘο.] 0 οοἴδγο ὥγυῖϑο 5 ὐ{6- 
ΤΊΒ ΤΟΥ ύτ5 δύ. ΘΟμΘαδη ὈΥΠηϑτη ῬΠΘϑτηδ 15 6556 ῬΟΥΒΡΌΘΧΙΐ 
ψογηϑίθαί, βθουπᾶϑηη ΠΟῸΠ τϑοὺθ ἃ ΠΟΠΠ1]}18 ὙἹΥ15 ἀοοῦβ ΕἸρ1- 
ἰγθρομύθυβ δἄαϊοὶ ἀοοι ἴῃ οαϊθϊοπθ τηδίοσθ (ρ. ΧΧΙ544.), ἅθ 
ἰογύϊδι ρϑυρδυγϑ Π1}1] οοηϑύαύ. Ροβὺ Οορθύυχῃ, ααὶ ΤΊΒΟΠΘΠΑΟΥΗ͂Ι 
ΔΡΟΡΎΔΡΠΟ αϑὰ8 αἰχηϊαϊδηη ἔδυ ραγύθιι δἀϊάογαὺ (ΜΙ ΠΘΙμ συ π6 
ΠΟΥ͂. 560. ΓΚ, 1876, 288), Βομθᾶδβ οαϊάϊὺ ἰοΐαβ Ν]οϊουί 8 96 γπ- 
βὐθαὺ (ΡοΥΡΕΥΤΙ ἐταρταθπία Αὐθοδθ οοιμοραϊδθ, Αοὔα ἀπὶν. 
Ῥρίχορο!. ἰδέ. Ρ}1]. νο]. ΧΧΥ͂Ὶ, Ῥρίγοροι: 1891). 

Ὀαῦδι ΟἸ5586 τηθη86 Φ8ηπδχο 1912. 



Θ ΗΡΩΣ 

κθ΄ 

ἭΤρ[ως Μ]ενάνδρου. 

ἄρρεν τε θῆλύ θ᾽ ἅμα τεκοῦςα παρθένος 

ἔδωκεν ἐπιτρόπῳ τρέφειν᾽ εἶθ᾽ ὕετερον 

ἔγημε τὸν φθείραντα. ταῦτα δ᾽ ὑπέθετο 

ὃ τρέφων πρὸς αὐτὸν ἀγνοῶν. θεράπων δέ τις (5) 

δ ἐνέπεςεν εἰς ἔρωτα τῆς νεάνιδος, 

᾿ ὁμόδουλον εἶναι διαλαβών. γείτων δέ τις 
προηδικήκει μετὰ βίας τὴν μείρακα. 

τὴν αἰτίαν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ὁ θεράπων ετρέφειν 

ἐβούλετ᾽ οὐκ εἰδυῖα δ᾽ ἣ μήτηρ ἄγαν (10) 

ἐδυςχέραινε. καταφανῶν δὲ γενομένων 

εὗρεν μὲν ὃ γέρων τοὺς ἑαυτοῦ γνωρίςας, 

ὃ δ᾽ ἠδικηκὼς ἔλαβε τὴν κόρην θέλων. 

Τὰ τοῦ δρά(ματος) πρόεωπα. 

Γέτας ζωφρόνη (16) 

Δᾶος (ζαγγάριος 

Ἥρως θεός Γοργίας 

Μυρρίνη Λάχης 

Φειδίας 

Ῥαρίπδθ πυτηθγατῃ 86 α1α1ῦ τηϑηὰβ τϑοθαὐοῦ ῥ᾽] ]οτΘ αὐτῶ- 
τηθηῦο. Οοἴανο ἔἴϑυθ δῃΐθ ἌνάνδροῪ ἰἴοθοὸ ᾿δβύδθ ἔταρτηθηΐαση 
ΟΥ̓ Υ, αὐοα ΤῊΙΠῚ Ρδγ5 [1ὐὔθυϑθ η θ886 υἱα δύ, 11{}6 786 Ρ 
αὐ θιθυΘ τηϑ]απὺ ΠΊΟΘΟΙ οὐ Το. 5: προσ ἔφυ ]δα οὖ δαούοσιβ ῃ0- 
ΘΠ 5815 διηρίυτη ϑρϑύϊαση ογδῦ. 

Ηγρ. 1 ἄρρεν τεκοῦςα παρθένος θῆλυ θ᾽ ἅμα ρΡϑρ., οοττ. ΊΙ., 
ἀ. τ. π. ἅμα θῆλύ τε δυά, 2. ἐπιτροφωῳ Ῥ., ἐπιτρόπῳ ἱπνθπηθ- 
ταπὺ τα] 0]. θύω, Τῶναβ, ϑδΠρΆΥΒ ΒΘΥΎΪ, ΜυΥτπδ τηϑύχσομϑ, 
ΡΗΙαΙδΒ, αοΥρὶαβ δα π]θβοθηύθθ, ΒΟρΡΏτοπδ πυύτγὶχ, ΠΟ Π 65. Β6ΠΘΧ. 

. Μοπϑδπᾶτθα θᾶ. Κονίθ. ἘΔ. 11. 1 



Γετ. 
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κακόν τι Δᾶέ μοι δοκεῖς πεποηκέναι (20) 

παμμέγεθες, εἶτα προςδοκῶν ἀγωνιᾶν 

μυλῶνα εαὐυτῷ καὶ πέδας, εὔδηλος εἶ" 

τί γὰρ εὺ κόπτεις τὴν κεφαλὴν οὕτω πυκνά; 

τί τὰς τρίχας τίλλεις ἐπιςτάς; τί ςτένεις; 

(Δα.) οἴμοι. Γετ. τοιοῦτόν ἐςτιν, ὦ πονηρὲ εύ. (95) 

10 

(Γε.) 

(Γε.) 

1 

εἶτ᾽ οὐκ ἐχρῆν, κερμάτιον εἰ ευνηγμένον 

ςοὶ τυγχάν]ει τι, τ[ο]ῦτ᾽ ἐμοὶ δοῦναι τέως, 

ἵν᾽ ἀπολάβης, τὰ] κατὰ ςεαυτὸν πράγματα 

ὅταν καλῶς θῇς; ὡς εἰυνάχθομαί γέ ςοι 

εἰ προςδοκᾷς ἀνι]αρ[ά]. (Δα.) εὺ μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι (80) 

ληρεῖς᾽ ἑτέρῳ γε ευὐμ]πέπλεγμαι πράγματι. 

εἶτ᾽ οὐ λέγοις ἄν μοι τόΪδ᾽; (Δα.) ἔφθαρμαι Γέτα. 

πῶς γὰρ κατάρατε;] (Δα.) μὴ καταρῶ, πρὸς {τῶν θεῶν, 

βέλτιςτ᾽, ἐρῶντι. (Γε.) τί εὺ λέγεις; ἐρᾶις; Δα. ἐρῶ. 

2. πάμμεγεθες [,6ῇ., θϑες 96ῃ., θες Θοῦσ. ὁχ θεῖ Κα. 4 τιγὰρ [,θῇ,, 
ΤΙΓ.Ρ ΚαἪ ὅ ροϑῦ επιςτὰς βρδύψτη νϑοσυτη ὑθϑύηυι [,6[., {6η. 

ΙΕχει. ζΕΑΥΎΤΟΝ {6ῃ.. ....... ΓΕΑΥΤΟΝ [ι61.1, Κα. 11 αρ.: 96π.. .ρ.: Καὶ, 
Ρνν; Πρῦ; εΥμὲν 96μ., ευμεν Θἤ. 195 πέπλεγμαι Ψ6Π.,) .ἘΠΛΕΓΜΑΙ 
Ποἵ., Κ. 18. ΔΕΦΘΑΡΜΑΙ {6η., [6 Γ΄. ἀῦθ ἐφθάρμαι νοϑὑϊρι ὥρπο- 
υἱῦ, αὐὑδ 8α Δ. λ, Μ αὐϑαγϑηῦΐ 14 καταρω Κὶ., καταρ. 1,6 Γ. 

1 Δδ᾿ ἐμοί ὅδαα. 6 οἴμμοι Ῥ. 8 ςοἱ τυγχάνει τι Κι, νῦν 
ς᾽ ἐκφοβεῖ τι ϑ'.-α.: τοῦτ᾽ 1,6... βαρ] ηηθηΐω νϑυϑαῦτχῃ 9---1ὅ 1ΠΟ66Γ- 
{15511τη8. 9. ΒΈΌΡΡΙ. ὟὟ1]., εᾧζειν γε 'ο., μηδ᾽ ἔχειν 1,60, μοχθηρέ, 
πρίν γε «χεῖν δυά., ἕως ἂν εὖ θῆς τὰ κατὰ εαὐυτόν ω6θαν,., Ι΄ θη 

5Β6α θῇ γοΟΙ]ρΙα 10 βρη]. ὟὟ1]., καλῶς γὰρ οἴεθας ὡς οθανν. 
ἀπορουμένῳ δὲ νῦν ὅδυα. 11 εἰ προςδοκᾷς λυπηρά Ηρνν., 
ἀνιαρά Κ. 12 ληρεῖς Οτο!: ἑτέρῳ ὟΊ., ἀμάχῳ γε ευὐμπέπλεγ- 
μαι ἴωϑο, βαρυτάτῳ Ιωορυν., κακῷ γάρ ΟδΡὈΒ 18 εἶτ᾽ Πο., οὐ 
λέγοις ἄν μοι τόδ᾽; Κὶ., ἂρ᾽ οὐ φίλῳ λέγοις ἄν; 100 14 Βυρρὶ. 
Κι΄, κάκιςτ᾽ ἀπόλοιο ΟδΡῬὈ5, μὴ δῆτα εαὐυτῷῶ 1.60, εἶγα, ςεαυτῷ 
δυά., ααἰ ούστη σϑύϑαχῃ (ἀθίαθ ἀδηῦ: τῶν 884. 60 1 ΒΈρρὶ. 
ἤϑϑυν., Δα. ἐρῶ. Γε. κακόδαιμον, 60, ἔρως μ᾽ ἔβλαψε ὕτο!. 
Ἔρως μ᾽ ἐπάταξε δ'υά. 



ΗΡΩς Ὁ 

(Γε.) πλέον δυοῖν ς[οι] χοινίκων ὁ δεςπότης 

παρέχει᾽ πονηρὸν Δᾶ᾽᾿ ὑπερδειπνεῖς ἴεως. 

Δα. πέπονθα τὴν ψυχήν τι παιδίεκην ὁρῶν 

λΑ.() ευντρεφομένην ἄκακον κατ᾽ ἐμαυτὸν ὦ Γέτα. 

ἢ ετ. δούλη ᾿ετίν; (Δα.) οὕτως, ἡευχῇ, τρόπον τινά. 

21 ποιμὴν γὰρ ἦν Τίβειος οἰκῶν ἐνθαδί (40) 

Πτελέαςι, γεγονὼς οἰκέτης νέος ὧν ποτε. 

ἐγένετο τούτῳ δίδυμα ταῦτα παιδία, 

94 ὡς ἔλεγεν αὐτός, ἥ τε Πλαγγὼν ἣς ἐρῶ -“--- 

(Γε.) νῦν μανθάνω. Δα. τὸ μειράκιον θ᾽, ὁ Γοργίας. 
(Γε. ) ὁ τῶν προβατίων ἐνθάδ᾽ ἐπιμελούμενος (46) 

νυνὶ παρ᾽ ὑμῖν; Δα. οὗτος. ὧν ἤδη γέρων 

ὃ Τίβειος, ὁ πατήρ, εἰς τροφήν τε λαμβάνει 

τούτοις παρὰ τοὐμοῦ δεςεπότου μνᾶν, καὶ πάλιν, 

80 λιμὸς γὰρ ἦν, μνᾶν, εἶτ᾽ ἀπέεκλη. [ε. τὴν τρίτην 

ὡς οὐκέτ᾽ ἐδίδου τυχὸν ὁ δεςπότης ὁ «ςός. (60) 

ἐ λαγία ἴσως. τελευτήςαντα δ᾽ αὐτὸν προςλαβών 

ὃ Γοργίας τι κερμάτιον ἔθαψε καί 

τὰ νόμιμα ποιήςας πρὸς ἡμᾶς ἐνθάδε 

86 ἐλθὼν ἀγαγών τε τὴν ἀδελφὴν ἐπιμένει 

τὸ χρέος ἀπεργαζόμενος. Γετ. ἣ Πλαγγὼν δὲ τί; (65) 

Δα. μετὰ τῆς ἐμῆς κεκτημένης ἐργάζεται 

ἔρια διακονεῖ τε, παιδίεκη πάνυ --- 
, 

10 ς. «χοινικων Κὶ., . . .χοινικὼν [ωμ6[., θη. 34 ΑΥ̓ΤΗΝ 128}, 860. 
ΟΟΥ̓Τ. ΘΧ ΑΥΤΟΝ 37 ροϑῦ ἩΜΙιΝν ρυμποῦδ ἃ οοΥγγθούῦουθ ΒΌΡΤα [1] ΠΘΆΤΩ 
ϑααϊίῶ 

16 πλέον --- παρέχει ΟΠμοργοῦοΒο. ἴθ ΤΠ Θοάοβ. 1 298, 80 6α. 
ΕΠ Πρ πα, 444 1. ὁ ΤΉΘΟΡΕΥ. 6ρΡ. 77 μὴ παρέχου δυοῖν 
χοινίκων τῷ παιδὶ περαιτέρω 21 Τίβειος οἵ, Αρρϑῃᾶ. ρτονυ. 
ΤΠ, 19 --- ἔν. 1018 Κ'. 91 ἡμῖν ν., ὑμῖν 1,60 81 ουκαπεδῖδου 
Ῥ., οὐκέτ᾽ ἐδίδου ὙΝ1Ι. 88 τε; παιδιζκη: οὖ 1Π γηΘΔΥΡῚΠ6 Δ. Ρ.; 
θανο ἰούπτα νϑύϑαχη ἀραιϊὺ ὟΥῚ]. 
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Γέτα καταγελᾶις; (Γε.) μά τὸν ᾿Απόλλω. Δ[α.] πάνυ Γέτα 

40 ἐλευθέριος καὶ κοςμία. (Γε.) τί οὖν; εὺ τί 

πράττεις ὑπὲρ εαυτοῦ; (Δα.) λάθρᾳ μέν, Ἡράκλεις, (60) 

οὐδ᾽ ἐγκεχείρηκ᾽, ἀλλὰ τὠμῷ δεςπότῃ 

εἴρηχ᾽, ὑπέεχηταί τ᾽ ἐμ[ο]ὶ ς[υνοικιεῖν ᾿ 

αὐτὴν διαλεχθεὶς πρὸς [τὸν ἀδελφόν. (Γε.) λαμπρὸς εἶ. 

(Δα.) τί λαμπρός; ἀποδημεῖ τρ[ίμηνον ἐπί τινα 

46 πρᾶξιν ἰδίαν εἰς Λῆμνον ἀποπλεύςας Λάχης, (68) 

ἐχόμεθα τῆς αὐτῆς ἔ[τ᾽ ἐλπίδος μόνον 

ςὥζοιτο. (Γε.) χρηςτὸς [εἶ εὖ. (Δα.) τῆς τ᾽ ἀποδημίας 

βόνηοις εἴη ιΓδὺ πόλυ τ: τ μ: ἫΝ ττς 

δὺ φῤονεῖς:" ἐγὼ Ὑὰρ. κἂν. ὦ ἜΣ 

θύοι ἀνόνητον. τεσ Ἐξ ἰὴ 

εξ χοφοριτ νας ΚΣ ΟΝ ΒΕ 

Βιαβάθιῃ ἔϑουϊαθ οϑὺ ἔγαριηθηΐυση 6 ὑπ] ῦυ5 ἔγαβύα]β ἃ [,6[6- 
Ὀυσῖο οοΙμροβιθατη ἀπαΐαπθ σταὐ]αύατα ; υϑύβατη δηΐοροβαὶ, αὐ] 
ἔτ, Ο, Ὑ ΘΟΠΘΙΘΥΘ νυ] ἀΘΌΥ ΟἿ 618, αὐδ8 ἴῃ τϑοῖο ὑγϑούδη αΓ. 

ΒΝ ἐμ θα ρα ΜΕΝ 

ΟΡ ΡΜΉΗ ελομου (τῷ ὩΣ 

42. ΔΕΓΠΌΤΗ {6Πη., ΔΕςπ, .Η 1,6, Κα. 46 τιλάμπρος Ἰθρὶὺ Β1οοὶ, 
οοτηργο δηῦ 96η. 1,66. 40 Ἰἴδιᾶν 76ῃ., ἴδ. Ἂν 1ωοῇ. 41 ΑΥ̓ΤΗςς 
6η., Αὐτης. [ω6[., Καὶ. 48 Ῥυποίῷ ροδβῦ εὥζΖοιτο δρηονῦ {6ῃ., 
ϑοσθριὺ ο΄. 61 Ανονητοιῖς {6ῃ., ἀνονητον ς [60 ὅδ φοιω: 
96η.. φορ. [μ6[,, Κ. ὅ4 ΛΟΙΜ᾽ νθὶ λῃημ᾽ [θῇ 

48 50Ρ}}}]. ΟΤοἹ. 44 λαμπρὸς εἶ ὟὟ1]., τὸν ἀδελφὸν αὐτίκα 
1,6Γ. 4 τρίμηνον ὙΥ1]., τριταῖος ἐπί τινα ΟτοΘ., 160 406 ἰδίαν 
εἰς Λῆμνον ὕτοθ. ,6ο: ἀποπλεύςας Κι, Λάχης ὙΥΊ]., ἀποπέπλευκε 
γάρ ΗθοΥν., οὑμὸς δεεπότης Πο. 41 ΒῈΡΡ]. 1]. (ἐλπίδος 1260) 
48 ΒΌΡΡΙ. Ὗ1]., ἢςθά τις καὶ κόεμιος δ'αᾶ., Δα. χρηςτὸν δεςπότην 
ἔχὼ 16. 49 Γετ. πολὺ πρεπόντως καὶ καλῶς ΟΔΡΡὴ8 ὅθ κἂν 
ὙΥ1]., καὶ πένης ὧν ς«φόδρ᾽ ἂν ἐρῶν Οᾶἂρρ8 ὅ ὦ [μϑϑυν.: ξυλο- 
φορῶ ΜΊ!. 
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Χορ[οῦ 

ΡΟΣ καθίς᾽ ἔα μ᾽ ἀμάρ[τυρον. .. 

αἀδϑαμὺ γϑυβὰβ ἴθυθ 28 

πσ᾿ο᾽᾽ὶ ..... “ὖν Ἡριοπον. 1... Ὁ. νὴὰ 

ΒΨ ΗΝ πον ἀνδῥίάϊειν το ρνν οι 

(Μυ.) ὡς οἰκτρόν, ἥ το]ιαῦτα [δυςε]τυχῶ μ[όνη, 
ἃ μηδὲ πιθανὰς τ]ὰς ὑ[πε]ρβολὰς ἔχει. 

(Λα.Ὁ) παρηγορήςει τὸ] πάθος ἣ γνώμη ςφόϊδρα. 

εἰ διεκόρηςε]ν ἐκ βίας ςέ τίς ποτε 

πτ -----.--. γ ὑπονοείτ]ς ςς.. ... 

Αἀ οδϑπάριῃ ἔδθυϊαμη ῬγοΦὈ11ύοΥ τοὐλαὖὺ Το ρασαΒ {τῶρ- 
τηθηύστη 6 ἀποῦαΒ ἔτγαβῦν}15 Θοτηροβιύαση 80 ᾿ΠΊΘΥΊΟΥΘ ρδτὺθ τη8Γ- 
ΘΊΠΘΙΩ ΘΧΒΙΌΘΠΗΒ. 

ΝΠ ἸΜἶΟΡᾷΡ̓ΟςςπττττΠΠΡῤᾷὈ-ςγτούνννννς, ἐμο]ί γε εὖ 

ΝΠ ΑἶΕ᾽ΤἘἸἘΕΕὄὈὌὈᾷὀςψπτπςπτοσιτσοι τιν νος, ὅτι 

Ν᾿ ΠΠΠΠΠπΠ.0.ῳμὁνώ....Ψ δυςχε]ρέετατον. 

ΝΕ ΠΘΊΡ̓  ΝἝΑἫκκππ..{{{ντρ νος πρῶτον λέγε. 

(Μυ.Ὁ) ἔτη ᾿ετὶν ὀκτὼ καὶ δέκ᾽. (Λα.Ὁ) οὐκ ἔςτιν μόνη 

θὅ Ὑπονοε. τος Υ6] .ςςς [6 

ὅδ καθιςεαμ᾽ Ρ., 14 οδϑὺ καθίς(αι) ἔα μ᾽. οἵ. Ατ. Νὰ. 42᾽, 568 
ἐογίωβϑθθ κάθιζ᾽ δου ρθοπάσηα: ἀμάρτυρον Κι. ὅ9 584. ΒΌΡΡΙ. Κ. 
61 54. (ὧς --- ἔχει ϑοὈ. ἤοτ. 104, 18 --- ἔν. 211 Κα, Μένανδρος Ἥρωυωι; 
τὰ τοιαῦτα ϑοῦ., τά ἀθ]ονιὺ ΗΊγβΟΙΙρ, ἴῃ ῬΌΡΥΤΟ ἃυύϊοαϊαβ ἀ6- 
ἔυ1586 υἱαθῦασ. ΜυΥΤΙΠδ 1 ἔδ]]ΟΥ οΟ]]οα αΙύπν οατῃ Τιφομοῦθ, τυ] 
χα ΒΟΡΒΥΟΠ8, 08 παρηγορήςει τὸ δαάαιαϊὺ Κ.; ςφόδρα [ωμ68. 
04 5Ξ0Ρ}!. Κ. οὔ ὑπονοεῖς γ6] ὑπονοεῖτε 1,6, 07 ἐμοί Κἰ. 
69 δυςχερέετατον νθ] ἐμφερέςτατον Κ. 10 ροϑὺ λέγε ρυποῦϑ 
αἀοϑαμῦ ἴῃ Ρ8Ρ. 11 μόνῃ ὙΥ1]. 
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ἀμ ήτ ΤΚ  ΜΆΦΙ υτ΄. ἔετω δὲ τοῦτ᾽, εἰ ςύὐ {τεδ λέγε[ις. 

ἀςαφὲ]ς τὸ πρᾶγμα γίνεται. πῶς λανθάνει 

ςὸς υἹἱῖὸς ὥν ςςξ; πῶς δ᾽ ἄπεςτ᾽, ἐπὰν ἴδης 

αἀοϑαηῦὺ γουβαβ ἴοσο 97 

πο Ὁ .υὐ(, τόν ον ΟΝ 

"τὴν Θράτιη[ίᾳαν. τὰν εὐ 

(Λα.Ὁ) εὺ τάλαινα φ[αϊνερῶς νὴ Δί᾽ ὦ γύναι. (Μυ. ὅ) τί (γάρ ἈΝ 

(Λα.Ὁ) ἐς κόρακας᾽ ἐξέετηκας᾽ οἷα γὰρ λέγεις. 

81 (Μυ.) ἃ καὶ ποήεω καὶ δέδοκταί μοι πάλαι. 
(Λα.) ἱδρὼς ἀπορρεῖ, νὴ Δί᾽. εὖτ᾽ ὦ Μυρρίνη᾽ 

ἐπ᾿ ἐμαυτὸν ἔλαβον ποιμέν᾽, ὃς βληχώμενον 

18 δηΐθ το [1ὐὔοτϑθ τούαπαϑθ (02) νϑβυρια δρῃονιὺ 1,6, 
14 τρςωνςε ιοΐ,, Ιοςωνοὺ Κα. τ58ὅ εςτια(ω) απὉ. .6΄. 77 ΜΑΛΛΟΝΔΙ 
γ6] μάλλονδε 6. 179 ΓΎΝΑΙ. τι: 1ι6[., γυύνᾳ. τι Κα. 80 ροϑβῦ λέγεις 

Ραποί ΠῸῚ ΡὉ]δπηθ οθυΐῳ θ586 ὑθβύαθαν 1,6, 

12 εἰ ςὺ λέγεις ι6Γ,, γε ΡῬτορῦθυ τηθύγαχη ἴη8. Κ. 178 ἀςαφές Κ. 
14 ςὐὀς Κι: υἱός Πμοῇ : αἀπεςτεεπηνι 1,6. Ἰοριῦ, ἄπεςτ᾽ ἐπὰν ἴδῃς 
Ὁ. Καὶ, 79 φανερῶς 1,6., γενηδιαωγυναι.τι: Ρ., νὴ Δί᾽ ὦ 

γύναι (Μυ.) τί γε; Προ 80 ἐξεςτηκας: ρΡ., οἷα --- λέγεις φομ οί 
οοπδιηπαθνηὺ ὟΥ1]. 82 ἀπορεειῖ Ρ.. ὕππὶ ῬΓΙΒ ε ΘΧρυποῦμσμη 6856 
να ούαν, ἀπορρεῖ [μ6Γ΄ 

Εγαρταθηύω 811.π4 6 ποῦύϑ. 

ἹΠΠ 

(Δα.) οὐπώποτ᾽ ἠράεθης Γέτα; 

Γε.) οὐ γὰρ ἐνεπλήεθην. 

Ηδσιη. δα ΡΙαὐ. Ῥμαθάᾶσν. ρ. 88, 16 Οοαν. -- ἔτ. 346 Κ. Ἡροτοὶβ 
ῬΓΟΪορῸ ἐσ ραϊ 1,60, 564 τοῦθ, πὶ [8110Γ, ποὺ ἔγρχηθηθαχη Ῥοὐ8. 
ΟΧ δ᾽1π8 Τὰ θα]αθ βοϑθηδ Β'11}1 βαχηρύστη 6556 τηοηποτπηῦ ΚαΙΌ- 
ΠρΙβο οἱ ὙΠ] ρναῆ,, Τουύαββθ ὀαση Μοίμθιτῖο ΜΊΒασμΘΠΟ ἐπραθη-, 
ἀὍτη οϑῦ. 
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(Δα.) δέεποιν᾽, Ἔρωτος οὐδὲν ἰεχύει πλέον, 

οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ κρατῶν {τῶν ἐν οὐρανῷ θεῶν 

Ζεύς, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ πάντ᾽ ἀναγκαεθεὶς ποεῖ. 

δου. Υ, 20 21 Ηθηβ86 (68, 21 Με1η.) --- ἦν. 209 Καὶ Μενάν- 
δρου Ἥρωι; οὗ ἔν. ἤν. 481 Ν. ῷ τῶν δααϊαϊὺ τού! β 

Ὁ. 

ἐχρῆν γὰρ εἶναι τὸ καλὸν εὐγενέετατον. 

ΟΒ(ΟΌ. βοτ. 89, 7 --- ἔγ. 210 Κα. Μενάνδρου Ἥρωι. γίογϑθυχῃ αἰ] 
ΒΘαυϊ, τὸν ἐλεύθερον (δὲ) δεὶ πανταχοῦ φρονεῖν μέγα Οοὕτϊη 
απ θοθαθηΐθ ΠΟ ΘΟΒΔΘΙΘΥΘ ἀοοσυϊὺ ὟΥ. ΜΟΥΘΥ (Θιύσα ΡΒΌΘΙ. ΟΔΘΥ 
Ὀάγοσ. ΑΚδα. Ρ81}. Β1ϑῦ. ΟἹ]. 1890, 2 5. 866), ουϊπ8 βθηύθη θη. 00η- 
ἢτιηδῦ ΡρᾶρΡ. Βουγϊϑηὺ (ὑπα. ΖΓ Ῥϑ]δθορτ. απὰ Ῥδρ. ΥἹ, 160, 19) 

4. 
χοῦς κεκραμένου 

οἴνου λαβὼν ἔκπιθι τοῦτον. 

Αὐμθη. Χ 4260 -- ἔτ 212 Κι Μένανδρος ἐν Ἥρωι ἔφη᾽ 

Ὡ: 

ἐπεφαρμακεύεω, γλυκύτατ᾽, ἀναλυθεὶς μόλις. 

Ῥῃού. ΒοΙ. Ρ. 11ὅ, 19 οὐ ὅϑ'υΙα. -- ἔν. 218 Κ. ἀναλυθῆναι" τὸ 
καθαρμῷ τινι χρήςκαςθαι φαρμάκων. Μένανδρος Ἥρωι 

0. 

εὖ ἴεθι, κἀγὼ τοῦτο ευγχωρήςομαι. 

ΑἸήσηομ. α6 αΙἶἴἶθυ. Ρ. 76 --- ἔν. 214 Καὶ. ἴεθι μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ 
γίνωςκε τάςςεται... καὶ Μένανδρος ἐν Ἥρωι 

{. 

τῶν (δὲΣ παιδιςκιῶὼν τινι 
δούς. 

ΟἸοΘγΟ. πὰ ΤΠ Θοά. 1 410, 15 ΗἸ]. --- ἔν. 816 Κα. ἀπό δὲ τοῦ 
θηλυκοῦ τοῦ (ἡ παῖς γίνεται ἡ παιδίεκη καὶ αἱ παιδίεκαι τῶν 
παιδιςκῶν περιςπωμένως ὡς μονογενές, ζὡς τὸΣ τῶν “--- δοὺς 
παρὰ τῷ Μενάνδρῳ ἐς τῷ Ἥρωι; δέ ᾿ἴπβθι. Μαοίμθῖθ 
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ἜΣ 

ὦ δυςτυχής, εἰ μὴ βαδιεῖ. 

ΟΠοοτοῦ. ἴῃ ΤΏ ΘοΟαοΒ. 1, 1170, 41 Η1]. --- ἔν. 210 Κ. ὁ δυςτυχής 
ὦ δυςτυχής, ὡς παρὰ τῷ Μενάνδρῳ ἐν τῷ Ἥρωι 

9 ; 

(Γορ.) νῦν δὲ τοῖς ἐξ ἄςτεως 

κυνηγέταις ἥκουςει περιηγήςομαι 

τὰς ἀχράδας. 

[μ6χ. δοῦρδιῦ. Ρ. 4 Μένανδρος Ἥρωι 

{0 3. 

ποήςεις ἀςτικὸν ςαὐυτὸν πάλιν. 

ΒρΚΚογ. ἀπθοα. 454,7 -- ἔν, 808 Κ. ἀςτεῖος καὶ ἀςτικός, διτ- 
τῶς. Μένανδρος᾽ προποιήςεις κτέ; Μένανδρος Ἥρῳ᾽ ποήςεις 60Ώ]. 
ΤΟΌΡΙα5 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤῈΣ 

ΡΘΥΒΟΠΒΘ: 
ΟΠ ΘΒ τ τι. ΒΟΥ ῸΒ ᾿θγυιβ ΒΘΥΥ 8 
Οοοῦβ (ΙσΆτ188 ὃ) Αὐτούοπομ Παϊοιηδ 
ΠΤΑΙΟΥΊ 65. ΒΘΠΘΧ ῬδΙΡ 1] ὼ ὑχοῦ 
ΟΠ θ᾽ 5. ΔαΌΪΘΒΟΘΙΒ Ομδουθϑίγαθιαβ Β6Π6Χ 
ΘΥΓΙΒΟῸΒ ΒΘΥΥΤΙΒ ΞΟΡΒτοηδ ΠαὐΥχ 

Ἴ 

),(δ)(ου.) φεύγεις τὸ δίκαιον. (Δα.) εὐκοφαντεῖς, δυςτυχής. 

β ((υ.) οὐ δεῖ ς᾽ ἔχειν τὰ μὴ ς᾽ ἐπιτρεπτέον τινί 

᾿ἐετὶν περὶ τούτων. (Δα.) βούλομαι᾽ κρινώμεθα. 

((υ.) τίς οὖν; (Δα.) ἐμοὶ μὲν πᾶς ἱκανός δίκαια δέ 
5 πάεχω᾽ τί γάρ τοοι μετεδίδουν; (υ.) τοῦτον λαβεῖν 

"βούλει κριτήν; Δᾳ. ἀγαθῇ τύχῃ. ((υ.) πρὸς τῶν θεῶν, 

᾿βέλτιετε, μικρὸν ἂν εχολάεαις ἡμῖν χρόνον; 

((μι.) ὑμῖν; περὶ τίνος; ((υ.) ἀντιλέγομεν πρᾶγμά τι. 

((μι.) τί οὖν ἐμοὶ μέλει; ((υ.) κριτὴν τούτου τινά 

10 ζητοῦμεν ἴςον, εἰ δή ςε μηδὲν κωλύει 

διάλυςον ἣμᾶς. ((μι.) ὦ κάκιςτ᾽ ἀπολούμενοι, 

“δίκας λέγο[ν]τες περιπατεῖτε, διφθέρας 

ἔχοντες; ((υ.) ἀλλ᾽ ὅμως --- τὸ πρᾶγμ᾽ ἐςτὶν βραχύ 

καὶ ῥάιδιον μαθεῖν --- πάτερ δὸς τὴν χάριν. 

ὁ πούϑιῃ δὰ ἴῃ ΖηϑΥρΡῚΠ6 αἀσΘχίσο, αὐϑὴὴ πθαὰθ Κ. πϑαὰθ {6ῃ. 
αἸβροχοσαπῦ, οχϑύασθ δἰηστηδὺ [,61. 

2 ταμης᾽: Ρ., οὐ --- εο θαᾶγο ἀδηῦ Ατ. Βο. Μδ.; ἐριτρεπτέον --- 
τούτων 5010]. Ατ. ΑΟΠ. 1118 -- ἔν. 188 Κ' 10 δε Ρ., δή ΥΊΙ. 
8111] 18 εςτι ρΡ.. ΟΟΥΥ. ΝΊΟ. 811] 



10 ΕἸΤΙΤΡΕΙΤΟΝΤΕς 

15 μὴ καταφρον[ήςῃ]ς, πρὸς θεῶν. ἐν παντὶ δεῖ 

καιριὺ τὸ δίκζαιϊον ἐπικρατεῖν ἁπανταχοῦ, 

καὶ τὸν παρατυγχάνοντα τούτου τοῦ μέρους 

ἔχειν πρόνοιαν κοινόν ἐςτι τῷ βίῳ 

πάντων. Δαο. μετρίῳ τε ευὐμπέπλεγμαι ῥήτορι" 

50 τί γὰρ μετεδίδουν; ((μι.) ἐμμενεῖτ᾽ οὖν, εἰπέ μοι, 

οἷς ἂν δικάεω; ζυρ. πάντως. ((μι.) ἀκούςομαι᾽ τί γάρ 

τὸ κωλύον; εὺ πρότερος, ὃ εἰωπῶν, λέγε. 

[ΔΊ[α. μικρόν γ᾽ ἄνωθεν, οὐ τὰ πρὸς τοῦτον μόνον 

πραχθένθ᾽, ἵν᾽ ἦι «οι καὶ ςαφῆ τὰ πράγματα. 

οὅ ἐν τῷ δάςει τιὺ πληςείον τῶν χωρίων 

τούτων ἐποίμαινον τριακοςτὴν ἴεως 

βέλτιετε ταύτην ἡμέραν αὐτὸς μόνος 

κἀκκείμενον παιδάριον εὗρον νήπιον 

ἔϊ]χον δέραια καὶ τοιουτονί τινα 

80 κό]εμον. ((υ.) περὶ τούτων ἐςτίν. Δαο. οὔκ ἐᾷ λέγειν. 

((μι.) ἐὰ]ν λαλῇς μεταξύ, τῆι βακτηρίαι 

κα]θίξομαί εου. (Δα.) καὶ δικαίως. ((μι.) λέγε. (Δα.) λέγω. 

ἀνειλόμην, ἀπῆλθον οἴκαδ᾽ αὔτ᾽ ἔχων, 

τρ]έφειν ἔμελλον᾽ ταῦτ᾽ ἔδοξέ μοι τότε. 

88 ἐν νυκτὶ βουλὴν δ᾽, ὅπερ ἅπαει Ὑτίνεται, 

διδοὺς ἐμαυτιὼ διελογιζόμην᾽ ἐμοί 

Ὦ, (Β) τί παιδοτροφίας καὶ κακῶν; πόθεν δ᾽ ἐγώ 

τοςαῦτ᾽ ἀναλώου -“--- τί φροντίδων ἐμοί; --- 

τοιουτοςί τις ὦν; ἐποίμαινον πάλιν 

1ὅ---18 ΟΥἱου πίῃ. 6, 4 -- ἔτ. 118 Κα. ἐκ τῶν Ἐπιτρεπόντων 
Μενάνδρου (ἐν --- ἐπικρατεῖν δον. ΕἾοΥ. 9,11 ΥΥ.); μ. κι τῶν θεῶν 
ΟΥ. 388 κωλυονμε ῥΡ"., με ἱπααυχὶὺῦ 6ῇ,, δηΐθ κωλύον ὑχαπβρόβαϊ 
Επ|. 984 πραχθεντ᾽ Ρ. 5 δαςεῖ Ηργγν. 939--84 ΒΡ]. 1.68. ὑτδᾶθ- 
ἴου 82 82 καθίξομαι ΟΥΤ06. 4}11. 88 ἐν --- ἐμαυτῷ Εὐγτα. αὐα. 222, 40 
--- ἔτ. 738 Κ. οὗ τηοποβύ. 160 ἐν νυκτὶ βουλὴ τοῖς ςοφοῖει γίνεται; 
βουλάς Εὐγηι. απ. 88 ρΡαγθηῃθβίη βύαυαϊ 1]. 89 ἣν Ρ., ὧν μϑϑανν. 



ΕΤΤΙΤΡΕΊΤΤΟΝΤΕς 1 

Ϊ 40 ἕωθεν. ἦλθεν οὗτος, ἔετι δ᾽ ἀνθρακεύς, 

ἣ εἰς τὸν τόπον τὸν αὐτὸν ἐκπρίεων ἐκεῖ 

ςτελέχη᾽ πρότερον δέ μοι ευνήθης ἐγεγόνει" 

ἐλαλοῦμεν ἀλλήλοις. «εκυθρωπὸν ὄντα με 

[ὃ τὶ ζὐννουξς φηςί, ,Δᾶος“; ᾿,,τί γάρ; 

46 ςπερίεργός εἰμι“. καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτῷ λέτω, 

ὡς εὖρον, ὡς ἀνειλόμην. ὃ δὲ τότε μέν 

εὐθὺς πρὶν εἰπεῖν πάντ᾽ ἐδεῖθ᾽᾿ οὕτω τί «οι 

ἀγαθὸν γένοιτο, Δᾶε“, πα[ρ᾽ ἕκαετον λέγων, 

»ἐμοὶ τὸ παιδίον δός᾽ [οἰ]ὕτω[-ς] εὐτυχής, 

50 οὕτως ἐλεύθερος. --- γυναῖκα“, φηςί, ,Ιὐόὠρ 

ἔχω᾽ τεκούςεηι δ᾽ ἀπέθαν[ε]ν τὸ παιδίον“ “--- 

ταύτην λέγων, ἣ νῦν ἔχει τὸ παιδίον. 

μικ. ἐδέου (ύριςεκ᾽; ((υρ.) (ἔγωγ.Σ (Δα.) ὅλην τὴν [ἡ]μέραν 

᾿κατέτριψε. λιπαροῦντι καὶ πείθοντί με 

δῦ ὑπεεοχόμην. ἔδωκ᾽" ἀπῆλθεν, μυρία 

εὐχόμενος ἀγαθά λαμβάνων μου κατεφίλει 

τὰς χεῖρας. ((μι.) ἐπόεις ταῦτ᾽; ((υ.) ἐπόουν. (Δα.) ἀπηλλάγη. 

“μετὰ τῆς γυναικὸς περιτυχών μοι νῦν ἄφνω, 

τὰ τότε εὐυνεκτεθέντα τούτῳ -“--- μικρὰ δέ 

600 ἦν ταῦτα καὶ λῆρός τις, οὐθέν --- ἀξιοῖ 

ἀπολαμβάνειν, καὶ δεινὰ πάςχειν φής, ὅτι 

οὐκ ἀποδίδιωμ᾽, αὐτὸς δ᾽ ἔχειν ταῦτ᾽ ἀξιῶ. 

ἐγὼ δέ Υτ᾽ αὐτόν φημι δεῖν ἔχειν χάριν 

οὗ μετέλαβεν δεόμενος᾽ εἰ μὴ πάντα δέ 

({ ἐγώ, 

ὅ2 εχειτο Κὶ. {6ῃ., ..εἰτο [,6Ὁ΄ 

41 εκπριςςὼν Ρ., ΟΟΥΤ. ΝΊΟ. 811] 41 εδειτ᾽ Ρ. ὅ8 ἐδέου 
(ύριςκ᾽; θθᾶγνο οοπύιπυδὺ ϑύθίδηι, ἔγωγ᾽ ᾿πβ8θυ. ἤθη. θθαν., οὕ- 
τως 1,6ἴ., εὐγ᾽; ((υ.) ἐδέομην, Βο. Μ8., αὐδιπαῦδηα οοπδύδὺ ὅγ- 
ΤΙΒΟΙ ΠΟΙΉΘΗ ΠΙΠΙΟΤΏΙ ΟΠ 6586 πούμσχῃ, δήθ Μομϑπαγαση ἤ8ΠηῸ 
ΤΘΙΩ ΠΘΡΊΘΧΙΒΒΘ. ΟΥΘΕ ΘΙ. ὅϊ ἐπόεις ταῦτ᾽ ᾶτνο αδὺ ἥἰοῖ. 
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12 ΕἸΠΤΙΤΡΕΙΤΟΝΤΕς 

ὅ τούτῳ δίδιωωμ᾽, οὐκ ἐξεταςθῆναί με δεῖ. 

εἰ καὶ βαδίζων εὗρεν ἅμ᾽ ἐμοὶ ταῦτα καί 

ἦν κοινὸς Ἑρμῆς, τὸ μὲν ἂν οὗτος ἔλαβ[εν ἄν, 

τὸ δ᾽ ἐγώ μόνου δ᾽ εὑρόντος οὐ παρὼν [τότε 

ἅπαντ᾽ ἔχειν οἴει ςὲ δεῖν, ἐμὲ δ᾽ οὐδὲ ἕ[ν; 

τὸ πέρας᾽ δέδωκά «οἱ τι τῶν ἐμῶν ἑ[κών᾽ 

εἰ τοῦτ᾽ ἀρεετόν ἐςτί «οι, καὶ νῦν ἔχε, 

εἰ δ᾽ οὐκ ἀρέςκει, μετανοεῖς δ᾽, ἀπόδος πόάϊλιν, 

καὶ μηδὲν ἀδίκε[1] μηδ᾽ ἐλαττοῦ᾽ πάντα ὃ[έ 

τὰ μὲν παρ᾽ ἑκόντος, τὰ δὲ κατιςχύςαντά με 

οὐ δεῖ ς᾽ ἔχειν. εἴρηκα τόν γ᾽ ἐμὸν λόγον. 

((υ.) εἴρηκεν; ((μι.) οὐκ ἤκουςας; εἴρηκεν. (υρ. καλῶς. 

80 

δ 

90 

οὐκοῦν ἐγὼ μετὰ ταῦτα. μόνος εὗρ᾽ οὑτοεί 

τὸ παιδίον, καὶ πάντα ταῦθ᾽ ἃ ν[Ὁ]ν λέγει 

ὀρθῶς λέγει, καὶ γέγονεν οὕτως ὦ πάτερ᾽ 

οὐκ ἀντιλέγω. δεόμεν[ο]ς, ἱκετεύων ἐγώ 

ἔλαβον παρ᾽ αὐτοῦ τοῦτ᾽" [ἀ]λη[θ]ῆ γὰρ λέγει. 

ποιμήν τις ἐξήγγειλέ μοι, πρὸς ὃν οὑτοεί 

ἐλάληςε, τῶν τούτῳ εὐυνέργων, ἅμα τινά 

κόςμον ευνευρεῖν αὐτό[ν᾽ ἐπὶ τοῦτον πάτερ 

αὐτὸς πάρεςετιν οὑτο(ί --- [τὸ] πα[ιδί]ον 

δός μοι τύναι --- τὰ δέραια καὶ γνωρίεματα 

οὗτός ς᾽ ἀπαιτεῖ Δᾶ᾽΄. ἑαυτῷ φηει γάρ 

ταῦτ᾽ ἐπιτεθῆναι κόεςμον, οὐ ςοἱ διατροφήν. 

καγὼ ευναπαιτῶ, κύριος γεγενημένος 

τούτου εὺ δ᾽ ἐπόηςάς με δούς. νῦν γνωετέον 

607 ελαι.. 7θῃ. [μοῇ΄ 

61 ἔλαβεν ἄν Ηρδά. 4111, ἔλαβε δή ϑδαά. 68 τότε ωϑουν. 
,6ο, ὅμως ΕΠ]. ὙΥ1]., εὐ γε Μ82., ἐμοῦ δ΄καύδβοῃ, γε οὐ 6. τ0 ἑκών 
Τι6ῇ., ἐγώ Ε]]1. 712 βὰρρ!ὶ. [6΄. 76 ρτίαβ εἴρηκεν ϑικίουϊπὶ ἀαὺ 
Πμιοῇ,, ϑγεῖβοο Τμορυ. ὙὟΥΊΙ. 8ὅ τὸ παιδίον Βο. Κὶ. δυά. 



9 

100 

10 

ΕΠΙΤΡΕΙΤΟΝΤΕς 18 

βέλτιετέ «οι ταῦτ᾽ ἐςτίν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

τὰ χρυςί᾽ ἢ ταῦθ᾽ ὅ τί ποτ᾽ ἐςτί, πότερα δεῖ 

κατὰ τὴν δόεςειν. τῆς μητρός, ἥτις ἢν ποτε, 

τῷ παιδίῳ τηρεῖςθ᾽, ἕως ἂν ἐκτραφῇ, 

ἢ τὸν λελωποδυτηκότ᾽ αὐτὸν ταῦτ᾽ ἔχειν, 

εἰ πρῶτος εὗρε τἀλλότρια. τί οὖν τότε, 

ὅτ᾽ ἐλάμβανον τοῦτ᾽, οὐκ ἀπήτουν ταῦτά «ςε; 

οὔπω παρ᾽ ἐμοὶ τότ᾽ ἦν ὑπὲρ τούτου λέγειν. 

ἥκω δὲ καὶ νῦν οὐκ ἐμαυτοῦ (ον οὐδὲ ἕν 
ἴδιον ἀπαιτῶν. ---ὀ κοινὸς Ἑρμῆς“. -- μηδὲ ἕν 

εὕ]ριεχ᾽ ὅπου πρόςεςτι εὦὧμ᾽ ἀδικούμενον᾽ 

οὐχ] εὕρεεις τοῦτ᾽ ἔςτιν, ἀλλ᾽ ἀφαίρεεις. 

βλέϊψον δὲ κἀκεῖ πάτερ᾽ ἴεως ἔςθ᾽ ο[ ὑτο [εἰ 

ὃ π͵αῖς ὑπὲρ ἡμᾶς, καὶ τραφεὶς ἐν ἐργάταις 

ὑπ)]ερόψεται ταῦτ᾽, εἰς δὲ τὴν αὑτοῦ φύειν 

ἄξ]ᾳς ἐλεύθερόν τι τολμήεςει ποεῖν, 

θη]ρᾶν λέοντας, ὅπλα βαεςτάζειν, τρέχειν ᾿ 
ἐν ἀ]γῶςει᾽ τεθέαςαι τραγῳδούς, οἶδ᾽ ὅτι, 

κ]αὶ ταῦτα κατέχεις πάντα. Νηλέα τινά 

ΠΝ Γ΄. αἱἄς 76ῃ.,... ὡς Κ΄. 

92 ατι Ρ., ὅ τι ΒΙΟἢῃ., ἅττα ϑθθᾶνσ. 94 εκτριφη Ρ., ἐκτραφῇ 
ο΄. 8 τουτ᾽ Ρ., αὐυοα ἀθέοπαππηῦ ΑΥ., Ηρεζορ, τότ᾽ 1,60: λε- 
γῶν Ρ., λέγειν 60 8111: Ατ. οὗ ΠΙΟἢ. οοπ]απραμὺ λέγων Οὐ] 
ἥκω 99 οὐχεμαυτουουδεεν Ρ., δἰούατα ἀοίοπαπην ΑΥ. Ηθυζορ 
ροβὺ ἐμαυτοῦ αἰδυϊηραοηῦθβ, ς᾽ ̓ πβθυ. ὅαα., γ᾽ Ποῦ, 101---108 Βυρρ!. 
Τοζ. 102 ΟΠΟΘΙΌΒ. 'ἰπ Ηθρῃ. ρ. 240 Οο158. --Ξ ἔν. 180 Κὶ. οὐχ -- 
ἀφαίρεεις 108. δ᾽ ἐκεῖςε Θθαν., δὲ πάτερ κἀκεῖςε Ηρτν., 5θα 
οἵ. ὙΥ 16 Ο]885. ῬὮ]]. ΤΥ 167 104 ὅ παῖς 76πΠ. 106 ἄξας 1,60, 
ἐμβάς Κι, 866 βρεαὐὔϊατη Ββαΐβοογο πορϑηὺ 96. [,6ἔ.. ἄρας ΟδΔΡΡ᾽8, 
ὁρᾷς ϑυᾶ.; ἐλευθέριον 1,οοαν., αὖ 5Βομο δύω αἀαοαὰθ δᾶ Ηοπι. β 10 
ααϊ ἰαυααῦ νϑτθῶ ἐλ. --- βαςτάζειν (ἔτ. 122 Καὶ) ὑοδύαατ ἐλεύθερον, 
Ἰάθιη 1π ἤπθ πονεῖν 108 ΒΌΡΡ]. [ω6ἴ. 109 καί Κὶ., νῦν 1, θῇ. 
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110 Π]ελίαν τ᾽ ἐκείνους εὗρε πρεεβύτης ἀνήρ 

Ο, (ὙἹ αἰπόλος, ἔχων οἵαν ἐγὼ νῦν διφθέραν᾽ 

ὡς δ᾽ ἤεθετ᾽ αὐτοὺς ὄντας αὑτοῦ κρείττονας, 

λέγει τὸ πρᾶγμ᾽, ὡς εὗρεν, ὡς ἀνείλετο᾽ 

ἔδωκε δ᾽ αὐτοῖς πηρίδιον γνωριςεμάτων, 

11 ἐξ οὗ μαθόντες πάντα τὰ καθ᾽ αὑτοὺς ςαφῶς 

ἐγένοντο βαειλεῖς οἱ τότ᾽ ὄντες αἰπόλοι. 

εἰ δέ γε λαβὼν ἐκεῖνα Δᾶος ἀπέδοτο, 

αὐτὸς ἵνα κερδάνειε δραχμὰς δώδεκα, 

ἀγνῶτες ἂν τὸν πάντα διετέλουν χρόνον 

120 οἱ τηλικοῦτοι καὶ τοιοῦτοι τῷ γένει. 

οὐ δὴ καλῶς [ἔχ]ει [τὸ] μὲν εὧμ᾽ ἐκτρέφειν 

ἐμὲ τοῦτο, [τὴ]ν [δὲ] τοῦδε τῆς εωτηρίας 

ἐλπίδα λαβόντα Δᾶον ἀφανίςαι πάτερ. 

γαμῶν ἀδελφήν τις διὰ γνωρίεματα 

120 ἐπέεχε, μητέρ᾽ ἐντυχὼν ἐρρύςατο, 

ἔεως᾽ ἀδελφόν. ὄντ᾽ ἐπιεφαλῆ φύεει 

τὸν βίον ἁπάντων τῆι προνοίαι δεῖ πάτερ 

τηρεῖν, πρὸ πολλοῦ ταῦθ᾽ ὁρῶντ᾽ ἐξ ὧν ἔνι. 

ἀλλ᾽ (ἀπόδος, εἰ μή“, φής, ,ἀἀρέεκει“. τοῦτο γάρ 

180 ἰεχυρὸν οἴεταί τι πρὸς τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχειν. 

οὐκ ἔςετι δίκαιον εἴ τι τῶν τούτου ςε δεῖ 

ἀποδιδόναι, καὶ τοῦτο πρὸς ζητεῖς λαβεῖν, 

110 5000]. 6. 1 καταύτους ρΡ. ὁοττ. ι6ἢ. 116 (888. 
Πῖο ΤΧ 29 -- οοῃ. 8ᾶ68ρ. ἵγ. 488 Καὶ βαειλεῖς ἐγένοντο οἱ πρὶν 
ὄντες αἰπόλοι 117 δεκε ρΡ., δέ γε ο΄. δ᾽ ἐκλαβών Βο. Μᾶζ. 
118 αυὐτῳ ρΡ., αὐτός ΟΥο6. 4111, αὑτῷ ᾽να Ηθδα. 60]]. 192, ὃρ. ἵ. κ. 
αὑτῷ ΗουβΒ. 120 ΟΠοθσοῦ. ἴῃ Ήθρῃῆ. ρΡ. 194 Οομη8. -Ξ ἔγ. 181 Κὶ. 
οἱ --- γένει, 1ηἰδϊο ἡ Ρ., οοτν ο΄, 125 τὴν δὲ τοῦδε Ατ., νῦν, 
αὐτοῦ δὲ τῆς 1,6ῇ., τὴν αὐτοῦ δὲ τῆς δια. 139 φηκῖναρεκκει Ρ., 
ΟΟΥΤ. Θ΄. 181 ἐς τό 1,60: δ᾽ ἱκανόν δ'υά., νἱγραϊδια ροϑῦ δίκαιον 
γΡοππηὺ Νιο. Ὑ1Ι. 139. ν]γρι] αι ροβϑὺ ἀποδιδόναι ἀθ]Θηΐ ΝΙΟ. 
ΥΥ1].; προςζητεῖν ΝΊο. 



ΕἸΤΙΤΡΕΙΤΟΝΤΕς Ὁ 

ἵν᾽ ἀςεφαλέετερον πονηρεύεςεῃ πάλιν, 

εἰ νῦν τι τῶν τούτου ςέεωκεν ἣ Τύχη. 

186 εἴρηκα. κρῖνον ὅ τι δίκαιον νενόμικας. 

((μι.) ἀλλ᾽ εὔκριτ᾽ ἐςτί᾽ πάντα τὰ ευνεκκείμενα 

τοῦ παιδίου ᾿ετί᾽ τοῦτο γινώεκω. (Δα.) καλῶς. 

᾿ τὸ παιδίον δ᾽; ((μι.) οὐ γνώςομ᾽ εἶναι, μὰ Δί[α, «οὔ 

τοῦ νῦν ἀδικοῦντος, τοῦ βοηθοῦντος ὃ[ὲ καί 

140 ἐπεξίοντος τ(ῷ) ἀδικεῖν μέλλοντί ςο{!. 

γὴ τὸν Δία τὸν εωτῆρ᾽᾿ ἅπανθ᾽ εὑρὼν [ἐγώ 

ἅπαντα περιέεπαςμ᾽ ὃ δ᾽ οὐχ εὑρὼν ἀΐγει. 

οὐκοῦν ἀποδιδιῶῶ; ((μι.) φημί. (Δα.) δεινή τ᾽ ἣ κρίίεις, 

148 ἢ μηθὲν ἀγαθόν μοι γένοιτο. ((υ.) φέρε τ[αχύ. 

(Δα.) ὦ Ἡράκλεις ἃ πέπονθα. ((υ.) τὴν πήραν λ[αβέ 

“καὶ δεῖξον᾽ ἐν ταύτῃ περιφέρεις γάρ. βρᾳ[χύ 

Β, (ὕ) πρόεμεινον, ἱκετεύω ς᾽, ἵν᾽ ἀποδῷ. (Δα.) τί γὰρ ἐγώ 

“ἐπέτρεψα τούτῳ; ((υ.) δός ποτ᾽ ἐργαετήριον. 

(Δα.) αἰ]εχρά γ᾽ ἃ πέπονθα. ((μι.) πάντ᾽ ἔχεις; ((υ.) οἶμαί γε δή, 

161 εἰ] μή τι καταπέπωκε τὴν δίκην ἐμοῦ 
λέγοντος, ὡς ἡλίεκετ. (Δα.) οὐκ ἂν [ῴῳ]όμην. 

((υ.) ἀ]λλ᾽ εὐτύχει βέλτιετε᾽ τοιούτ[ο]υς ἔδει 

185 ἴῃ ἤπθ ν9] ἀὰὸ ραυποίδ ν6] ἀπαστα ἃρπον!ὺ [,6Γ. 189 1 

ἤπ6 δ υβθὶ μ [6΄.. δ ΚαἪ. 146 πηράνλ... [μϑῇ,, 96η., Κ., πηρᾶνχ... 
ΒΊΟΘΟΙ 147 :ΒΡΑ Κὶ.. :Βρ. Ποῖ, 150 πάντ Κ., παν. [θῇ 
168 10 ΤηΒΤΡῚΠΘ 51 ]15ῦγ0 πούϑηῃ ῬΘΙΒΟΠδΘ οχϑυϊ 1586 Βαβριοαῦατ 1,6 ῇ,: 
ΤΟΙΟΥΤ.ΎςεΕΔ.. [οὕς τοιοΥι.. ςΕΔ.. 6ῃ., ΤΟΙΟΥ. .«Υ.εΔ.. Κ'. 

188 ςοῦ [,6[., ἐγώ Μᾶζ. 189 καί ΑΤ. 411 140 ταδικεῖν Ρ. 
141 γενοιτ᾽: δεινὴ Ρ.. οοτΥ. Ποῖ ; 1Ιᾶ΄θιη β00Ρ]. κρίεις 1459 ἐγώ 
16, μόνος ΑΥ. 1418 ἄγει [,ϑος ἔχει Ηφοεα. ὙΝ1], 144 ΒΡ]. 
1,6. 14ὅ ταχύ [,60, τοδί 16. 1406 λαβέ],6Γ,, ἀνές Αγ. 147 ΒΡ]. 
16΄. 10 αἰεχρά γ᾽ ἅ Οτοθ. 811} 161 εἰ ---- ἡλίεκετ᾽ ϑΘ'ΤΩΙΟΥΙΗΙ 
αδῦ. Τι6Γ. 165. ἴῃ τηϑΥρΊη6 αἀοχύτο ζυρ. Ρ., οὐκ ἂν ψόμην [)ὰνο 
αἀβδαδγαηὺ ΝΙο. 1]. 1568 τοιούτους Ατ. ἤοτν. Κὶ., τοιοῦτόν γ᾽ το]. 
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᾿θᾶττ[ον] δικάζειν πάντας. (Δα.) [ἀδίϊκ[ου π]ρ[ἀγ]ματος᾽ 

ὦ Ἡράκλεις, οὐ γέγονε δειγ[οτέρ]ᾳ κρίς[1]ς. 

πονηρὸς ἦεθας. (Δα.) ὦ ποἰ[ν]ήρ᾽ ὅπως ε]ὺ γῦν 

τούτῳ φυλάξεις αὐτ[ὸς ἀςφαλῶς τά]δ[ε᾿ 

εὖ ἴεθι, τηρήςω ςε π[ά]ντα [τὸ]ν [χρό]νον. 

οἴμωζε καὶ βάδιζε. εὺ δὲ ταυτὶ γύναι 

100 λαβοῦςα πρὸς τὸν τρόφιμον ἐνθάδ᾽ εἴςεφερε. 

10 

ον. 

{71 

Χαιρέετρατον νῦν γὰρ μενοῦμεν ἐνθάδε, 

εἰς αὔριον δ᾽ ἐπ᾽ ἔργον ἐξορμήςομεν 

τὴν ἀποφορὰν ἀποδόντες. ἀλλὰ ταῦτά μοι 

πρῶτ᾽ ἁπαρίθμηςαι καθ᾽ ἕν. ἔχεις κοιτίδα τινά; 

βάλλ᾽ εἰς τὸ προκόλπιον. (Ον.) μάγειρον βραδύτερον. 

οὐδεὶς ἑόρακε᾽ τηνικαῦτ᾽ ἐχθὲς πάλαι 
ἔπινον. ((υ.) οὑτοεὶ μὲν εἶναι φαίνεται 

ἀλεκτρυών τις καὶ μάλα ετριφνός᾽ λαβέ. 

τουτὶ δὲ διάλιθόν τι. πέλεκυς οὑτοεί. 

τί ταῦθ᾽; ((υ.) ὑπόχρυςος δακτύ[λι]ός τις οὑτοτί, 

αὐτὸς εἰδηροῦς᾽ τλύμμα τ[αῦ]ρος ἢ τράγος, 

οὐκ ἂν διαγνοίην, Κλεόετρατος δέ τις 

ἐςτὶϊν ὃ ποήςας, ὡς λέγει τὰ γράμματα. 

πὶ πε τ σεις ἰδ τχὰ ΤΟ. ΠΟΘΕΝ δε Ὡς Ρ..Μμάτος 426ῃ.. 
1066 ΔΕΙΙ.. .ΑΚΙΓς.ς. 96η., ΔΕΙΝ.....ο ς«.ς: Ποῖ, δειν... .κρ.ς.ς; Κὶ. 
156 πο.ηρ΄: Πι8ῇ., βρούϊαχμη ροϑὺ πο.ηρ᾽ ἱπάϊοανιῦ 705. 167 ἴῃ 
ΠηΘ Π1}1] αἰβύϊηχιὺ Τ6,, Δ. ὅθπ., αὶ Κα. ιττὲὁ. (ἦν Κι, ...Ό.νΝ Ποῖ. 

1064 πάντα Βο.: ἀδίκου πράγματος ΤΟ]. 1585 δεινοτέρα κρί- 
εἰς δαά,, 564 ροῦχα ὡθρτθ Βα βοοτο νιἀθύασ δεινή γ᾽ ἡ κρίεις; 
Π6Γ. 1066 ὦ πονήρ᾽ οὔ ῬΦΡΌΥ͂ΤΟ ϑὅσσιϑθοο οοῃὐϊπαθηῦ [ω6[.. 811], 
ανο αἀθαϊὺ Ατ.; ὅπως εὺ νῦν ΟΥΟΙ. 1617 αὐτὸς ἀςφαλῶς Ηδθῃ. 
σαα., αὐτὰ πάντα ὟὟ1].: τάδε ϑυᾶ. 168 ΒΌΡΡ0]. 1.6΄. 100 εἴεφερε ᾿ 
Χαιρέετρατον. ΑΥ. Ηουϑβ. 168 ἴῃ ἢπρ δεῖ Θοὰν. ᾿ 1604 ἀπαρί- 
θμηςαι 1,6ἢ., ἀπαρίθμηςον Κ., ἀπαρίθμει εὖ Νῖο., ἀπαριθμῆςαι 
ΤΠ ϑυν.: καθεν᾽" Ῥ. 1105α. οὐ 178 5.0]. 1,6 ἢ, 
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ἄγε], δεῖξον. ((υ.) ἤν. εὺ δ᾽ εἶ τίς; (Ον.) [ο]ὗτός ἐετι. ((υ.) τίς 

ὁ δαΪκτύλιος. ((υ.) ὁ ποῖος; οὐ γὰρ μανθάνω. 

τοῦ] δεςεπότου τοὐμοῦ Χαρ[ι]είου. ((υ.) χολᾶις. 
ὃν ἀϊπώλεςεν. ((υ.) τὸν δακτύλιον θὲς ἄθλιε. 

τὸν ἡμ|έ[τ]ερόν «οι θῶ; πόθεν δ᾽ αὐτὸν λαβών 

ἔχεις;] ((υ.) Ἄπολλον καὶ θεοὶ δεινοῦ κακοῦ. 

οἷον] τὸ εὥςαι χρήματ᾽ ἐετὶν ὀρφανοῦ 

παι]δός᾽ ὁ προςελθὼν εὐθὺς ἁρπάζειν βλέπει. 

τὸν δακτύλιον θές, φημί. (Ον.) προςπαίζεις ἐμοί; 
8, (Β) τοῦ δεςεπ[όΪ]του ᾿ετί, νὴ τὸν ᾿Απόλλω καὶ θεούς. 

᾿ἀποςφαγείηγ [π]ρότερον ἂν δήπουθεν ἤ 

τούτῳ τι κ[α]θυφείμην. ἄραρε, δικάςομαι 

ἅπαςι κ[α]θ᾽ ἕνα᾽ π[ζαι]δίου ᾿ετίν, οὐκ ἐμά. 
ςτρεπτόν τι τουτί᾿ λαβὲ εὖ. πορφυρᾶ πτέρυξ. 

εἴσω δὲ πάρ[αγ]ε. εὺ δὲ τί μοι λέγεις; (Ον.) ἐγώ; 

Χαριείου ᾿ετίν οὕτοςί: τοῦτόν ποτε 

μεθύω[ν ἀπώλ]ες᾽, ὧς ἔφη. ((υ.) Χαιρεετράτου 

εἴμ᾽ οἰκέτης᾽ ἢ εὖζε τοῦτον ἀςφαλῶς ἿΣ 

ἤ μοι δ[ό]ς, [ὡς αὐ]τὸς παρέχω εὧν. (Ον.) βούλομαι 

᾿αὐτ[ὸ]ς φ[υλάττειν. ((υ.) ο]ὐδὲ ἕν μοι διαφέρει᾽ 

εἰς ταὐτὸ [γ]ὰρ πᾳράγομεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
δεῦρ᾽ ἀμφότεροι. (Ον.) νυνὶ μὲν οὖν ευνάγουει καί 
οὐκ ἔςετιν εὔκαιρον τὸ μηνύειν ἴεως 
αὐτῷ περὶ τούτων αὔριον δέ. ((υ.) καταμενῶ. 

186 Τικ.9 Κ., .ΙΚ.9 16, 188 Ρδιδρυδρυτη 51 γϑυβὰ ἀϊβροσιῦὺ 
96π.. οτατθυὺ Τιοῇ,, 1π ᾿τηαρὶηΘ ΟΘΙΠΘΥΘ ΘΌΤΩ τηΪΗ1 Ὑἱθοὺ 195 δὺς 
“τοῦ 05 ἃ.ς-. ὧ.. Καὶ, Τιοῖῖ 198 ΑΥΤ.ςφ Κι, αὐτ.ς. Τοῖς 

174 ἄγε Κι, φέρε Ὑ1]., ἀπόδειξον ΠΪΟἢ.: οὗτος Ηρδά. ΝΗ: 
αὐτός 66. 11---179 1ηἸὑ1ῶ νΘΥΒα τη ΒΌΡΡΙ. [6 ́. 180 οἷον 1,6 Ὁ. 
181 παιδός ΥΥ1].. ἄλλος 1,68. 182 ΒΌΡΡ]. [,6ῇ,. : προςπαίζεις ἐμοί 
ΟΥΤΙΒΟΟ ἀδὺ ΒΊΟΗ. 18 ---190 ΒΌΡΡΙ. 1,6, 192 ὡς αὐτός ν6] 
αὐτόν {6η. 198. ΒΡ]. Οτοί. 

Μομηδηάᾶσγοα οᾶ. Κὔτίθ. ἘΔ. ΤΙ, 2 
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Α 

αὔριον ὅτῳ βούλεςθ᾽ ἐπιτρέπειν ἑνὶ λόγῳ 

ἕτοιμος. οὐδὲ νῦν κακῶς ἀπήλλαχα. 

200 πάντων δ᾽ ἀμελήςανθ᾽, ὡς ἔοικεν, δεῖ δίκας 

μελετᾶν᾽ διὰ τούτου πάντα νυνὶ εὠζεται. 

Χοροῦ 

Ον. τὸν δακτύλιον ὥρημκα πλεῖν ἢ πεντάκις 

τῷ δεςπότ[ῃ] δεῖξαι προςελθών, καὶ ςφόδρα 

ὧν ἐγγὺς ἤ[δ]η καὶ πρὸς αὐτῷ παντελῶς 

506 ἀναδύομαι. καὶ τῶν πρότερόν μοι μεταμέλει 

μηνυμάτων. λέγει γὰρ ἐπιεικῶς πυκνά᾽ 

ὧς τὸν φράςαντα ταῦτά μοι κακὸν κακ[ῶς 

ὁ Ζεὺς ἀπολέςαι“. μή με δὴ διαλλαγ[είς 

πρὸς τὴν γυ[ν]αῖκα τὸν φράεαντα ταῦ[τα καί 

210 ευνειδότ᾽ ἀφανίςῃ λαβών. καλῶς [δὲ νῦν 

ἕτερόν τι πρὸς ταύτοις κυκᾶν [ἀφέξομαι. 

κἀνταῦθα κακὸν ἔνεςτιν ἐπιεικῶς μ[έγα. 

Αβρ. ἐᾶτέ μ᾽, ἱκετεύω ςε, καὶ μή μοι κακά 

παρέχετ᾽. ἐμαυτήν, ὡς ἔοικεν, ἁθλία 

2158 λέληθα χλευάζους᾽. ἐρᾶςεθαᾳα[ι μὲν ἐδόκουν, 

Β, (Β) θεῖον δὲ μιςεῖ μῖςος ἅνθρωπός μέ τι. 

οὐκέτι μ᾽ ἐᾷ γὰρ οὐδὲ κατακεῖςεθαι τάλαν 

παρ᾽ αὑτόν, ἀλλὰ χωρίς. (Ον.) ἀλλ᾽ ἀποδῶ πάλιν 

910 ᾿ηὔρῦ λάβὼν οὖ καλῶς ραπούυμη ἔπ158586 βυβριοδύυτ [,6Γ,, 
τοῦθ ηἰ 18]10Υ 9219 επιεικωςμ Κὶ,, επιεικως. 1,61. 214 Ἂἀθλ.. 
Κ. Τιοῖ, βρισιθασα πο ἃρπονῦ «61. 916 εράςθα Κ.., ερᾶαςθ. 1μ6ῇ, 

201 τουτι Ρ., τούτου ΟΥΤῸΙ].. 2071 βυγρ!]. ο΄. 208 δαλλαγείς 
Ηρϑά. 1,60 ὙΥ1]. 209 ΒΌΡΡΙ. 1,6ῇ. 210 δὲ νῦν ΔΡ,βΒ, δὲ μή 
γ0]]., ποῶν Ὑν1]., δ᾽ ἔχοι 1,60, ἔχει Ε1ὖ., δέ τοι Θοανσ. 211 ἀφ- 
ἐξομαι Ηθη., φυλάξομαι ὟΥ1]., βΒρα Φ ἴῃ οματύω 1586 ποραπὺ Κὶ,, 
θη. 9159 μέγα Ὗ1]., πολύ Ατ. Ε1]. ωθ0ο. 91 ἐρᾶεθαι Ατ.: μὲν 
ἐδόκουν ϑυάα., γὰρ ἐδόκουν Ατ. 
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παρ᾽ οὗ παρέλαβον ἀρτίως; ἄτοπον. Αβρ. τάλας 
980 οὗτος. τί τοςοῦτον ἀργύριον ἀπολλύει; 

ἐπεὶ τό γ᾽ ἐπὶ τούτῳ τὸ τῆς θε[ο]ῦ φέρειν 

κανοῦν ἔμοιγ᾽ οἷόν τε νῦν ἐςτ᾽ ὦ τάλαν᾽ 

ἁγνὴ γάμων γάρ, φαείν, ἡμ[έϊρᾳ[ν τρίτ]ην 
ἤδη κάθημαι. (Ον.) πῶς ἂν οὖν, πρὸς τῶν θεῶν, 

290 πῶς ἄν, ἱκετεύω --- ((υ.) ποῦ ᾿ετ[ιν, ὃν ζητῶν ἐγώ 
περιέρχομ᾽; οὗτος ἔνδον. [ἄποδος] ὦγαθέ 

τὸν δακτύλιον, ἢ δεῖξον ὧι μέ[λἼλεις ποτέ. 
κρινώμεθ᾽" ἐλθεῖν δεῖ μέ ποι. (Ον.) τοιουτονί 

β “ἐετὶν τὸ πρᾶγμ᾽ ἄνθρωπε᾽ τοῦ μὲν δεςπότου 
280 ἔςτ᾽ οἶδ᾽ ἀκριβιῶς, οὑτοεὶ Χαριείου᾽ 

ὀκνῶ δὲ δεῖξαι᾽ πατέρα γὰρ τοῦ παιδίου 

αὐτὸν ποιῶ εχεδόν τι τοῦτον προςφέρων 

μεθ᾽ οὗ ευνεξέκειτο. ((υ.) πῶς ἀβέλτερε; 

Ὃν) Ταυροπολίοις ἀπώλεςεν τοῦτόν ποτε 
“286 παννυχίδος οὔςης καὶ γυναικῶν κατὰ λόγον 

᾿ς ἐξστὶν βιαςμὸν τοῦτον εἶναι παρθένου" 

ἣ δ᾽ ἔτεκε τοῦτο κἀξέθηκε δηλαδή. 

εἰ μέν τις οὖν εὑρὼν ἐκείνην ποςφέροι 
τοῦτον, ςαφὲς ἄν τι δεικνύ[οι] τεκμήριον᾽ 

π" ̓γυνὶ δ᾽ ὑπόνοιαν καὶ ταραχὴν ἔχει. ((υ.) εκόπει 
αὐτὸς περὶ τούτων. εἰ δ᾽ ἀναεείεις, ἀπολαβεῖν 
τὸν δακτύλιόν με βουλόμενος δοῦναί τέ «οι 

] 
' ᾿ 

219 ταλας: Ρ. 991 οἵ. Βιοσθηΐδη. ΠΠ 46 ἁγνὴ γάμων. ἐπὶ τῶν 
ςεωφρόνων γυναικῶν... .. ὅμοιον τὸ κανοῦν {τὸ τῆς θεοῦ φέρει. 
998 8080]. Εν. ΗΠΡΡ. 188 --- ἔγ. 990 Κὶ, (ἁγνόν) ἄθικτον » ἁγνὴ γάρ 
εἰμι Μένανδρος; 5.00]. Οτο. 990 ποῦ ̓ ετιν ὃν ζητῶν Ατ. 1,60 
1]. 496 ἄποδος ὙΥ1]., ἔςτ᾽, ἀλλ᾽ Ξαά. 997 ἤ ἴῃ ἤπα δααϊαῖ 
σαα,, Ββρα σχϑοῖθ ΘΒ] οδιψαβ οβϑὺ γο]]ρτθῖ 284 ταυροπωλιοιῖς ΡὈ. 
28ὅ τῶν γυναικῶν τηδ]απὸ Ήρτν., δᾶ. 2389 ἀνδεικνυ. «αν Ρ.; 
ἄν τι δεικνύοι Οτοί. ; "" 



20 ΕἸΤΤΙΤΡΕΊΤΟΝΤΕς 

μιϊκρόν τι, ληρεῖς᾽ οὐκ ἔνεςτιν οὐδὲ εἰ ἥς 

π]͵αρ᾽ ἐμοὶ μεριςομός. (Ον.) οὐδὲ δέομαι. ζυρ. ταῦτα δή. 

245 ἥξ]ῳ διαδραμών, εἰς πόλιν γὰρ ἔρχομαι ᾿ 

᾿νυ]γί, περὶ τούτων εἰςόμενος τί δε[1] ποεῖν. 

(Αβ.) τὸ] παιδάριον, ὃ νῦν τιθηνεῖθ᾽ ἣ [γ] υνή 

᾿Ον]ήςιμ᾽ ἔνδον, οὗτος εὗρεν ἁν[θ]ρακεύς; 

(Ον.) ναί,] φηείν. (Αβ.) ὧς κομψὸν τάλαν. (Ον.) καί τουτονί 

260 τ[ὸΪν δακτύλιον ἐπόντα τοὐμοῦ δεεςπότου. 

Βι( ΑΒ.) αἱ δύεμορ᾽ εἶτ᾽, εἰ τρόφιμος ὄντως ἐεςτί εου, 

τρεφόμενον ὄψει τοῦτον ἐν δούλου μέρει, 

κοὐκ ἂν δικαίως ἀποθάνοις; (Ον.) ὅπερ λέγω, 

τὴν μητέρ᾽ οὐδεὶς οἶδεν. (Αβ.) ἀπέβαλεν δέ, φής, 

οδῦ Ταυροπολίοις αὐτόν; (Ον.) παροινῶν γ᾽ ὡς ἐμοί 

"τὸ παιδάρι[ο]ν εἶφ᾽ ἁκόλουθος. Αβρ. δηλαδή 

εἰς τὰς [γ]υναῖκας παννυχιζούςεας μόνος 

ἐνέ[πεςε᾽ κ]ά[μο]ῦ γὰρ παρούεης ἐγένετο 

τοιοῦτον ἕτερον. (Ον.) εοῦ παρούςης; (Αβ.) πέρυει, ναΐ, 

9600 Ταυροποϊλίοις᾽ πΊ]αιεὶν γὰρ ἔψαλλον κόραις 

αὐτή θ᾽ [ὁμοῦ ευ]νέπαιζον᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ τότε 

οὔπω γὰρ ἄνδρ᾽ ἤδειν τί ἐςτι. (Ον.) καὶ μάλα. 

944 .ιΑΡ 96η., ..Ρ» 16, Κι; ἴῃ τηϑυρὶημθ ἀσθχίχο οΥρ {26η., ς.. 
16. ΑΒρ ΒΙοοὶ, ο Κ. 246. ΟΝΙΠΕΡΙ 96... .. περι Καὶ. 16, 
Φῦ0 ΤΙΝ Κ., ..ν 6. 908 Α. ὙΓΑΡ Κι... Ὑγὰρ Ποῖ, φΦ00 1006 Γ᾽ 
πο οὖ αἱ ὅ υβὶ 6 11ογῶθ ἀθθαπῦ: Αἰςιν Κὶ., αἷς. ν [μ68. 

242---944 1118 νΘΥΒΌΌΙΩ ΒῈΡΡΪ. 6. 946 ἥξω 711. 240 νυνί 
Μ1. 949 ναί [,6.. ὡς Βο. 951 ἃ ὙΥ1]. 97 μόνας Ηρτν. 
9ῦ8 ἐνέπεςε Κι. 8111: κἀμοῦ ΑΥ̓. 4111 9ὅ9 τουουτον Ρ. 900 παι- 
εἰν Οαρρ5 Κ., οἵ. Ασ. 1,05. 696 οὖ ΤΏΘΟΡΙ]. ἔν. 12, 6 Κὶ., αἷςειν 
ΕΠ]., αἷς ἦν ΑΥ. 2601 αὐτὴ θ᾽ ὁμοῦ ευνέπαιζον Ἠθεα. μϑϑοαυν., 
ςυνέπαιζεν δΡ»Ὀδ, ευνέπαιζον, οἷδ᾽, ἐγὼ τότε" 01]. 62 εςτι᾿ 
και Ρ., καὶ μάλα Οποβίιηο ἀραϊὺ Ὑ1]., πώμαλα ρεν., μάλ᾽ οὐ 
ΠΊΟΏ. 
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(Αβ.) μὰ τὴν ᾿Αφροδίτην. (Ον.) τὴν δὲ παῖδ᾽ (ἄρ᾽) ἥτις ἦν 
οἴεθας; (Αβ.) πυθοίμην ἄν᾽ παρ᾽ αἷς γὰρ ἦν ἐγώ 

οθῦ γυναιξί, τούτων ἦν φίλη. (Ον.) πατρὸς τίνος 

ἤκουςας; (Αβ.) οὐδὲν οἶδα πλὴν ἰδοῦςά γε 

γνοίην ἄν αὐτήν. εὐπρεπής τις ὦ θεοί, 

β καὶ πλουείαν ἔφαςάν τιν΄. Ον. αὕτη ᾿ετιν τυχόν. 

(Αβ.) οὐκ οἶδ᾽ ἐπλανήθη γὰρ μεθ᾽ ἡμῶν οὖς ἐκεῖ, 

ο70 εἶτ᾽ ἐξαπίνης κλάουςα προςτρέχει μόνη, 

τίλλους᾽ ἑαυτῆς τὰς τρίχας, καλὸν πάνυ 

καὶ λ[επτὸν ὦ θεοὶ ταραντῖνον ςφόδρα 

᾿ἀπολωλεκ[υ Ὁ), ὅλον γὰρ ἐγεγόνει ῥάκος. 

(ον) καὶ τοῦτον [εἶϊχεν; (Αβ.) εἶχ᾽ ἴεως, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοί 

510 ἔδειξεν. οὐ γὰρ ψεύεομαι. (Ον.) τί χρὴ ποεῖν 

ἐμὲ νῦν; (Αβ.) ὅρα εὺ τοῦτ᾽" ἐὰν δὲ νζονῦν ἔχῃς 

ἐμοί τε πείθῃ, τοῦτο πρὸς τὸν δεςπότ[ην 

φανερὸν ποήςεις. εἰ γάρ ἐςτ᾽ ἐλευθέρας 

παιδός, τί τοῦτον λανθάνειν δεῖ τὸ τγε[γονός; 

(Ον.) πρότερον ἐκείνην ἥτις ἐςτὶν ᾿Αβρότονο[ν 

381 εὕρωμεν ἐπὶ τούτῳ δ᾽ ἐμοὶ εὺ νῦν [δ]ρᾳ. 
(Αβ). οὔκ ἂν δυναίμην, τὸν ἀδικοῦντα πρὶν [ςαφῶς 

τίς ἐςτιν εἰδέναι᾽ φοβοῦμαι τοῦτ᾽ ἐγῴ, 

μάτην τι μηνύειν πρὸς ἐκείνας ἃς λ[έτγτω. 

974 .χεν Κ.,.. εν Ποῖ 281 ΕΜΟΙ Υ6] ἐΜοῪ Κὶ., 11πα τϑοῦθ 
Ῥτγδοίογαῦ {6η. Τιοἷ,: νυν.ρὰ Καὶ. {6η. [οἷ ἢϊὸ 1πὔρὲ ν οὖ ρ 
γοδυριατη [[1ὐΐογᾶθ Κα Ὑ6] χΧ ΟΘΙΏΘΥΘ 5101 νἹαθῦυῦ 

208 παιδ᾽ τις Ῥ., παῖδ᾽ ἄρ᾽ γν6] ἔθ᾽ ΝΟ]]., παῖδά γ᾽ ἥτις Ηθδά. 
ΥΥ1].. ποτ᾽ δ6α. Ατ. Κι. 1,θοο: παῖδα δὴ τίς ΠΊοΗ., παῖδ᾽ οὐχ ἥτις 

ἘΕῚ 
ἀα. ὅυα. 9710 νοῦν [,6Γ 319 τοζυμ... Ρ.: γεγονός Ηθ8α. 

Ηρῃ. 60, ᾿πΐτῶ ἔπ1556 εὐμβάν 1. 6. νϑγ τα ΣΉ ΩΝ δεῖ τὸ ευμ- 
βὰν λανθάνειν ρογβροχιὺ ὙΥ1]. 2381 ὅρα ᾿ιο.. ἐμοὶ εὐμπραττε 
νῦν ὙΥ1]., ἐμοῦ εὑ νῦν κράτει Κὶ.. ἐμοί --- φράςον 1,60, 564 Φ ποῃ 
οὐαῦ ἴῃ ομδγύδ 282 οὐ 984 βΌρΡ!]. 1,6. 
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286 τίς οἶδεν, εἰ καὶ τοῦτον ἐνέχυρον λαβ[ών 

Ο, (Ὑ) τότε τις παρ᾽ αὐτοῦ τῶν παρόντων ἀπέβαλεν 

ἕτερος κυβεύων τυχὸν ἴεως (ἢΣ εἰς ευμβολάς 

ὑπόθημ᾽ ἔδωκ᾽, ἢ ευντιθέμενος περί τινος 

περιείχετ᾽, εἶτ᾽ ἔδωκεν. ἕτερα μυρία 

9290 ἐν τοῖς πότοις τοιαῦτα γτίνεςεθαι φιλεῖ. 

πρὶν εἰδέναι δὲ τὸν ἀδικοῦντ᾽ οὐ βούλομαι 

ζητεῖν ἐκείνην οὐδὲ μηνύειν ἐγώ 

τοιοῦτον οὐδέν. Ον. οὐ κακῶς] μέντοι λέγεις. 

τί οὖν ποήεῃ τις; Αβρ. θέας᾽ Ὀνήειμε, 

οϑὅ ἂν ευναρέςῃ «οι τοὐμὸν ἐγθύμημ᾽ ἄρα. 

ἐμὸν ποήςομαι τὸ πρᾶγ]μα τ[ο]ῦτ᾽ ἐγώ 

τὸν δακτύλιον λαβοῦ ς]α τ᾽ εἴεω τουτονί 

εἴεειμι πρὸς ἐκεῖνον. (Ον.) λέγ᾽ ὃ λέγεις ἄρτι γάρ 

“νοῶ. (Αβ.) κατιδών μ᾽ ἔχουεαν ἀνακρινεῖ πόθεν 

800 εἴληφα᾽ φήεω ,,Ταυροπολίοις, παρθένος 
Ὁ 5 τ 

ἔτ᾽ οὖςα“, τἀκείνῃ γενόμενα πάντ᾽ ἐμά 

ποουμένη᾽ τὰ πλεῖετα δ᾽ αὐτῶν οἶδ᾽ ἐγώ. 

(Ον.) ἄριετά τ᾽ ἀνθρώπων. (Αβ.) ἐὰν δ᾽ οἰκεῖον ἢ 

αὐτῷ τὸ πρᾶγμ᾽, (εἶτ᾽. εὐθὺς ἥξει φερόμενος 

806 ἐπὶ τὸν ἔλεγχον καὶ μεθύων γε νῦν ἐρεῖ 

πρότερος ἅπαντα καὶ προπετῶς" ἃ δ᾽ ἂν λέγῃ, 

προςομολογήςω τοῦ διαμαρτεῖν μηδὲ ἕν 

προτέρα λέγους. (Ον.) ὑπέρευγε, νὴ τὸν Ἥλιον. 

οϑῦ 5ΒΌΡΡ]. [ω61.Ψ 981 ἑτέρῳ ο.; ἢ ΙΠ861. ΠΘΘΌΨ. 
994 ποήςει ΟΟΥΤ. ΘΧ ποηςῆ Ῥ., ῬΥΘΘΟΙ͂ΘΤΟ ῬΣΊΟΥΘ ΘΟ] ομθῖ πο- 
ἤςῃ, αὐδτῃ ροβύυϊαγιν Ηοϑά. 997 λαβοῦς᾽ ἀποίεω ΑΥ΄., τ᾽ οἴεω 
ΝΙΟ. 498 εἴςειμι --- νοῶ Ῥυηΐδο. 18, 161 (1 2988 Ἠ.) ΞΞ ἢ 182 
Κ. ναϊάθ οουγιρύμτη 800 Ταυροπώλιοις ρ΄ . 801 τατ᾽ 
εκεινη Ρ., τἀκείνῃ Ηθϑα. 1].  δ804 εἶτ᾽ εὐθύς Ηθῆῃ., εὐθὺς 
τόθ᾽ ΕἸ]., εὐθὺς μάλ᾽ Τμϑϑαν., πρᾶγμ᾽, ἴςθ᾽, ΚαΙ], πρᾶγμ᾽, οἶδ᾽, 
ΠΊΟΗ. 
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(Αβ. τὰ κοινὰ ταυτὶ δ᾽ ἀκκιοῦμαι τῷ λόγῳ 

810 τοῦ μὴ διαμαρτεῖν᾽ ο,,(ὐς ἀναιδὴς ἤςθα καί 

ἰταμός τις" (Ον.) εὖγε. (Αβ.) ,κατέβαλες δέ μ᾽ ὡς ςεφόδρα, 

ἱμάτια δ᾽ οἵ ἀπώλες᾽ ἣ τάλαιν᾽ ἐτώ“ 

φή]εω. πρὸ τούτου δ᾽ ἔνδον αὐτὸ βούλομαι 

λα]βοῦςεα κλαῦςαι καὶ φιλῆςαι καὶ πόθεν 

816 ἔλαβεν ἐρωτᾶν τὴν ἔχουςαν. Ον. Ἡράκλεις. 

(Αβ.) τὸ] πέρας δὲ πάντων᾽ ,,ιπαιδίον τοίνυν“, ἐρῶ, 

»ἐς]τὶ γεγονός ςοι“, καὶ τὸ νῦν εὑρημένον 

δε]ξω. (Ον.) πανούργως καὶ κακοήθως ᾿Αβρότονον. 
(Αβ.) ἂΪν δ᾽ ἐξεταςθῇ ταῦτα καὶ φανῇ πατήρ 

Ος 890 ὧν οὗτος αὐτοῦ, τὴν κόρην ζητήςομεν 

κατὰ «χολήν. (Ον.) ἐκεῖνο δ᾽ οὐ λέγεις, ὅτι 

0, (Β) ἐλευθέρα γίνῃ εὖ᾽ τοῦ γὰρ παιδίου 

᾿ ᾿μητέρα ςε νομίςεας λύςετ᾽ εὐθὺς δηλαδή. 

.(Αβ.) οὐκ οἶδα᾽ βουλοίμην δ᾽ ἄν. (Ον.) οὐ γὰρ οἶἷεθα εύ; 

896 ἀλλ᾽ οὐ χάρις τις ᾿Αβρότονον τούτων ἐμοί; 

(Αβ.) νὴ τὼ θεώ: πάντως γ᾽ ἐμαυτῇ ς᾽ αἴτιον 

ἡγήςομαι τούτων. (Ον.) ἐὰν δὲ μηκέτι 
“ζητῆς ἐκείνην ἐξεπίτηδες, ἀλλ᾽ ἐᾶις 

παρακρουςαμένη με, πῶς τὸ τοιοῦθ᾽ ἕξει: (Αβ.) τάλαν. 

811 ςφοδρα᾽ θῃ., σφοδρὰν Κ. Τοῦ, πϊὸ α οϑπαδύδηη 6586 δὲν 
Ῥοβύθῳ φααϊΐατμη ἀ1οῦ 812 'μάτιὰ Ψ6η.,. ατιὰ θῇ. Κα. 817...τι 
θη... . ἢ Κι, αὐτυτήατθ ἸΘΡῚ ΡΟΒ56, 564. .η9 ΡΓΟΌΦΌΙΠ]1Β. 6586 1ἴὰ- 

αἀϊοοὺ 1,6. 890 ον Καὶ, .ν [μ6Γ. 89 ΑΛΛΉἮ {6ῃ., ΑΛΛΌΥ Κὶ, 
αὐτῷ ἸΘούϊο ργδοβίθῦ, αἰ ἀϊοαστθ πὸ δααοὺ 1,6ἴ. 8271 ροϑὺ 
τουτωνςο᾽ ἄπο ρυποῖδ [1586 βυβριοαύατ Κα. ἰϑτη ΒΌΡΘΙΙΙΒ ΒΟ] ΌΤΙ 
Θχϑίασο τϑοῖθ τποηϑὺ [6 

810 ὡςθ᾽ »., ὡς Ατ. Νῖο. ὟὟ1]., ὡς δ᾽ Ηθδα. 81, καιταμος Ρ. 
818 Βα. 1᾿ηἰὑϊὼ σϑυϑαῦστη ΒΌΡΡ]. 66. 819 ςφοδράν ὑδπροὺ ΑΤ. 
817 ἐςτί Ηθδα., ἤδη 1,66. 895 ἀλλ᾽ ἢ τυϑναὺ ὙΥ1]. 890 παν- 
τῶν Ρ., πάντως γ0ο]]. 891 τουτωνς᾽ Ρ., ς᾿ ἱπάυχ. Ἠοϑδά. 8}1] 

ΒέΡΨ 
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880 τίνος ἕνεκεν παίδων ἐπιθυμεῖν ςοι δοκῶ; 

ἐλευθέρα μόνον γενοίμην ὦ θεοί, 

τοῦτον λάβοι[μ]ι: μιεθὸν ἐκ τούτων. Ον. λάβοις. 

(Αβ.) οὐ; 

98 

(Ον.) 

(Ον.) 

(Ον.) 

841 

94 

9580 

οὐκοῦν ευν[αρ]έ[εκ]ει ςοι; (Ον.) ευναρέεκει διαφόρως. 

ἂν γὰρ κακοηθεύςῃ, μαχοῦμαί «οι τότε᾽ 

δυνήςομαι γάρ. ἐν δὲ τῷ παρόντι νῦν 

ἴδωμεν εἰ τοῦτ᾽ ἔετιν. (Αβ.) οὐκοῦν ευνδοκεῖ; 
“μάλιςτα. (Αβ.) τὸν δακτύλιον ἀποδίδου ταχύ. 

λάμβανε. (Αβ.) φίλη ΤΠΕειθοῖ παροῦςα εύὐμμαχος 

πόει κατορθοῦν τοὺς λόγους οὗς ἂν λέγω. 

τοπαςτικὸν τὸ γύναιον" ὡς ἤςθηθ᾽ ὅτι 
κατὰ τὸν ἔρωτ᾽ οὐκ ἔςτ᾽ ἐλευθερίας τυχεῖν 

ἄλλως δ᾽ ἀλύει, τὴν ἑτέραν πορεύεται 

δδόν. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὸν πάντα δουλεύεω χρόνον, 
λέμφος, ἀπόπληκτος, οὐδαμῶς προνοητικός 

τὰ τοιαῦτα. παρὰ ταύτης δ᾽ ἴεως τι λήψομαι, 

ἂν ἐπιτύχῃ καὶ γὰρ δίκαιον. --- ὧς κενά 

καὶ διαλογίζομ᾽ ὃ κακοδαίμων προςδοκῶν 

χάριν κομιεῖςεθαι παρὰ γυναικός᾽ μὴ μόν[ον 

κακόν τι προελάβοιμι. --- νῦν ἐπιεφαλῆ 

τὰ πράγματ᾽ ἐςετὶ τὰ περὶ τὴν κεκτημέ[νην᾽ 

ταχέως ἐὰν γὰρ εὑρεθῇ πατρὸς κόρ[η 

840 ΓΑΡΔΙΚΑΙΟΝ: Κὶ., ΓΑΡ- ΔΙΚΑΙΟΝ ὕπτμη δηρτδύστη βρϑύαχῃ [,6Γ. 
8471 προςδοκοω [,6Γ.. προἌεδοκῳ Κὶ. 

880 ροδϑῦ ἕνεκεν ΒΙρηστη. ὐὔθυτορϑη 1 ροβϑαϊξ ΑΥτι, 882 ΒΌΡΡΙ. 
166. 888 ευνορέεςκει 1μΘΘαν. 888 φίλη Πειθοῖ (ἸμοΘυοΌ. 1 
ΤὨροῦ,. 1 812, 31 ΗΠ]. -- ἔν, 981 Κ., οὗ Αὐιβίδοη, ΠΡ ΠΤ ὐνν 
ὦ φίλη ΤΙειθοὶ παροῦςα εὐνεργὸς ποίει κατορθοῦν ἀνυείμως οὗς 
ἂν ἐπιςτείλω λόγους 889 ἡςθεθ᾽ ρΡ., ἤςεθηθ᾽ Τμϑρυν. 848 οὗ 
Αὐϊβύϑθη. Ἐρ. 1, 19 ἐγὼ δ᾽ οὖν τὸν πάντα δουλεύςω χρόνον 
8417 καὶ --- προελάβοιμι ϑ᾽οὈ. ΕἼοΥ. 78. 40 --- ἔν. ὅθ4 Κα. 800 8α. ΒΡ]. 
Τοῦ, ; ἔεται ωΘΘαν,. ααἱ ἀϊδυϊπριὺ ροϑῦ ταχέως 861 ἡ κορή δ τἱρῦ 
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ἐλευθέρου μήτηρ τε τοῦ νῦν παιδίου 

γεγονυῖ᾽, ἐκείνην λήψεται ταύτην [ἀφείς᾽ 

ἐπείξοί μαι τὴν] γαῦγ ἀπολείπειν τὴν εαθράν. 

δῦ καὶ νῦν χαριέντως ἐκνενευκέναι δο[κῶ 

τῷ μὴ δι᾽ ἐμοῦ ταυτὶ κυκᾶςθαι. χαιρέτω 

τὸ πολλὰ πράττειν. ἄν δέ τις λάβῃ μ᾽ [ἔΪτ[ι 
Ν Τὶ (ἢ) περιεργαςάμενον ἢ λαλήςαντ᾽, ἐκτεμεῖν 

δίδιωωμ᾽ ἐμαυτοῦ τοὺς ὀδ[όϊντας. --- οὑτοεί 

860 τίς ἐςθ᾽ ὃ προειών; Σμ{ᾳιΪκρίνης ἀναςτρέφει 

ἐξ ἄετεως πάλιν, ταρᾳ κτιϊκῶς ἔχων 

πο πεπίυζ]ται τὰς. ἀλ............ ις 

παρά τινος οὗτος" ἐκπ[οδιὼν δὲ β]ούλομαι 

πον ἐἰμουτὸν]-...-... ......... δο[κ]εῖν 

8ὅ8 ΤΑΥ̓ΤΗΝ [,6[. 6η.. ταύτης ἀαῦ. Κα. 864 1ὐΐοταθ ρᾶθπῃβ δνᾶ- 
πἰᾶδθ, ΕἐπευΥξε.. . ΓΑΡΝΑΥΝΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ... .. αὖ. {6η.. 01. ΕΥ̓«. «νον νον 
ΝΑ. ΝΑΤΌΛΕΙΠΕΙΝΤ. ..... Τοῇ, 2, ΟΙΓΕΥΓΝ ..««ΑὐΝΑπολειπειντι [,6[.3, 
ΕΠΕΥΧΟ.ς. ΙΓΝΑ. ΝΑΠΟΛΕΙΤΕΙΝΤΙ. . . .. Κ. ϑῦδ 1ῃ ἤπ6 δο Κὶ. 1,6, 

Δ. Φθῃ. 87 ἴῃ ἢπθ Μ.Τ. 96η.. Μ... Κα. Το. 869 ἐμαυτούτους 
16. Κ., ἐμαυτουύγαυς {6ῃ. 

8ὔῦ ΒῈΡΡΙ]. Κ. 8568 ἀφείς Ατ΄., γ᾽ ἀφείς ὅ.α., πάλιν 1,6. ἐὼν 
ὅτοϊὶ., ταύτης πατήρ δΡὈ8 864 ἐπείξομαι τήν αἀαὉ. Κ., ἐπεύ- 
ξεται γὰρ (τε ὅδ. α.) ναῦν ἀπολείπειν τὴν ε«αθράν {6ῃ. δια. οἷός 
τ᾿ ἐγὼ τὴν ναῦν ἀ. τ. ς. ΑΥ., εἶτ᾽ εὐκόλως δεῖ ναῦν γΥ1]., εὐθὺς 
κελεύςει τήνδ᾽ ἀπολείπειν οἰκίαν Πο. 8ὅῦ δοκῶὼ Κι. ]Θουν. 
856 τὸ Ρ., τῷ ΥΝ11].: χαιρέτω ο΄. 881 μ᾽ ἔτι 1ι6., μέ τι ὙΥἹ]. 

869 οὗ. ντας΄ ἀλλ᾽ ουτοςι Ρ., ἀλλ᾽ ἱπαπχογαπὺ Ατ. ὙΥ1]., ὀδόντας 
ΘἸ]ΟΘβθιηδ ἸΤΥΘΌΒΙΒΒ6 ῬΥῸ μύλους γ89] γνάθους 5ΒυβρΙοθηθα Ηθη. 
ϑυα., ὕΙῸ τομεῖς ΟΥΟΪ., ἴῶτὴ ἀλλ᾽ ὁδί ργορομιῦ ὟὟ1)., 564 Ῥσοπο- 
τη ὁδί ἀρὰ ΜϑηΔΠαΥΆΙη υἱχ οοουστῦ 861 ταρακτικῶς ΗθΙν. 
Κ, 8062 πέπυςται ΒγΙηρίου, ΚΥ̓Ὶ].: ΠΗ1Β ὙΘΙΒΤΙ5. ΠΟΙ τη βϑηθύμϑ, 
ἀλ οὖ τς οθυύ βαηύ, ἀθϑαηὖῦ νἱχ ρ]α5 9 [τὐΐογαθ, ἀληθινὰς ὕβρεις 
ΘΟΒγηΙας: ἀληθεῖς αἰτίας απ ιὐωπύοι ΤιΘοαν., ἀμηχάνους ετάςεις 
θυ. 808 ἐκποδών --- ἐμαυτόν 8000]. Ατ. ὙΥ1]. 804 δοκεῖν 
Κ΄, οὐδ᾽ ἰδεῖν αὐτὸν δοκεῖν. πρότερον γὰρ ᾿Αβρότονον τί ὃρᾶι 
γνῶναί με δεῖ ΥὙΥ1]. 
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866 προ... ον πο νος ΟΣ ΝΥΝ [-α]ί με δεῖ 

Μ(Β)((μ.)) ἐξηι. Φ τιννν ν κ δος ΕΣ ΕΣ ΚΤ» 

370 εὐθυς τ ον ὦ τος ἐο Ξ 

Ὑ 

τοὔνομα. ρος Ως 

ζῆν αὐτὸν τ ον ΤΣ 

816 πλέον ἢ -μ- πκῷν ὃ οὐρρν τ 

αὐτὸν διαλλ:.. οὐ ΣΝ 
ΡΥ , ' 

οἰβον τ λ δε ον ΠΡ ἄγος ΟΥ̓ ΘῊΝ 

ἠκοιν νον; ἘΝ Ρ  ὁ .΄ 

προξῆλθε ον οι ΕΝ 

δθὺ ὅτε τὴν. Ὁ ρος ΕΝ 

Ν, Τὶ (ΚΟ αἀοραμῦ σουϑὰβ ἔθου 10 

(Μαγ.) οὐδεὶς ἐ[χῖ]ν[ος] ἕτερος ὑμῖν; ((μι.) ποικίλον 

80 προ Κἰ. {26η., πρε Υ6] προ 1,6, : 1 θυ] οσΘ5 Βα σαχῃ 11 ΥΔΥ ΤΩ 

Ῥαυΐθβ οὰϊη ῬΔΥΔΡΤΆΡΠΟ βουναῦδθ 556 ἴῃ ἔγαρτηθηΐο Μ ἃ Πϊοοῖο 
οὐχ Ν Τ' Θομ!απηοῦο νἹατῦ (6η., ΘΥΡῸ ν. 866 ΘαΙ ΊΟΙ15 ῬΓΙΟΙΊΒ, ἴΠ α0 
Π1}1] ἀθαθυϑυη Π181..Ρ.. οὗ 1π ΠηΘ Ὑ αθ] μα οϑὺ; ᾿1ὐθσῶ Ὑ ααϑ1η 
ἴῃ Τ' 168 .͵ βοουύαβ Ἰθρούδιη, ἰϑτὴ Θχϑύαυθ ποσϑηῦὺ {6η. 1,6. 3: ΙΜεΔεὶ 
Κι μεέδεὶ μοῦ 814 αὐτὸν Ποῖ, αὐτοὶ Κα. 8176 οὐτὰ ἔγδρτηθηΐο 
Μ 1ιοἴδοθυσαβ ἔγαρτηθηύαση ἤόσαχῃ ΥΧ (γ. Ρ. 80) 1 ΘΟΠΙΌΠΡΘΥΘ 
οοπϑδῦτιβ οϑῦ, ταὖ 6115 ῬΥΙΙΓΠῸΒ νΘΥΒᾺΒ ΠΠΘΠῚ ΥΘΙΒᾺ5 3511 οχῃϊ οτοῦ, 
Β0α 4Ό 80 ΟΡΙΒΙΟΠΘ, αὐϑιὴ Οτοϊβούαβ ργοσανιῦ, ἀθϑυμθῦ: τϑοὺθ 
ΠΙ [8]1οΥ, σἱὰθ ρυδϑίδ ! ομθυη 888 ΕΝΑΤΙΤ [,6΄., ἐνάγε (υ96]ὶ 9) Κὶ. 
884 ΑΝ..Ν. «ΕΤερος [ιοἷ,. «.Κ..1. «Ἔ«ΕΤερος {96η., ς.Ν..}. «Εὐθρος Κ. 

᾿ς 818 ΒΌΡΡΙ. 1,6Γ. 381 5ΌΡΡ]. Εο. 884 6Χ ΘΟ 8. ῬΥΟΟΙΓΘ 
ὁΟΟΌΤη ΔΙΌ] ΙΟΥΘΙ ΒῸΡΡΘΙ]Θοὔ] θη φροβυυϊδηθθιη οορηῃονὶν δά. 
ἐχῖνος ΒΌΏΡΡΙΘΓΘ δι Β.1η, αὈδΙΠατιϑ ἢδΘΟ ΥῸΧ ΠΟῚ ῬΙδη6 ΟὈΠῚ 
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886 ἄριςτον ἀριςτιῶςιν. (Μα.) ὦ τριςάθλιος 

ἐγὼ κατὰ πολλ[ά ] νῦν μὲν οὖν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 

δ[ι]αςκεδᾷ ν..... υκγος, ἀλλ᾽ ἐὰν πάλιν 

ποτ τ του μαγείρου τ[ιςε] τύχῃ 

πο τεἔρῆὴοοος ιε [β]αλεῖτ᾽ εἰς μακαρίαν. 

ΝΞ οἰ τ ρει ἐν ες νος ς τινος 

880 ΑΡΙςτςΝ 1,6 Γῇ... ΑΡι.τῶς.Ν 96ῃ.; 5 γϑύϑιι ῬΔΥΘΡΎΘΡΒΌΙΙ 
αα. ἃρπονῦ ΤΘ΄. 886 πολλ. «ΝΥΝ. Κὶ 76η. 196. 887 διάζκεδα 
Ποῦ. ῬΘῚΙ Θρίβϑίοίδιη, δ. Ἄκεδὰ Κὶ. Τιϑῇ. Βϊθοὶ (αἱ διὰ ἴῃ ομδτίδ 
ἔα18886 πορϑῦ), Δ. ςκελ. 96 : ν..... Ὑ 9 Ὲ. ἰδὲς, Νοῦς: Κ.ος 276η., 

Ἐς τὸς γάνος ΝΙΟΟΣ,, Ν. ς.. κνος Κ. 888 ΜΑΓΕΙΡΟΥ. .ς Καὶ. Τιοῖ,, 
ΜΑΓΕΙΡ.Υ..ς 2Ζ6ῃ. 889 ΙΕ. ΑΛΕΙΤ᾽ εἰς 96η., .Ε.λειτ᾽. .ς Τιοῖ. 
890 ςτινος 1ι6ἢ. Κὶ., οτινος θη. 898 εν Κα, .ν.. θῇ. 894 α.αξΞ Κ. 
89ὅ ΕΝΟΝ “6η., ενο..ς [,6ῇ,, ενοδις Κ. 897 «ΕἸΚΑὶ 1,6ἵ. ὠεικαὶ Κὶ. 

γΘΒΟ10118 Βουυαῦβ ΘΟΠΡΤΎΌΘΥΘ νυἱαθίαγ, ργορίου Εἰγούϊδηϊ ἸΟΘΌΙΤα 
18, 11 -- ἔτ, 186 Κ. ἔςτιν ἐχῖνος χύτρας εἶδος μεγαλοςτόμου καὶ 
μεγάλης. μέμνηται τῆς λέξεως... . Μένανδρος ἐν Ἐπιτρέπουειν 

886 ἀριοςτῶςιν Κὶ., ἀριςτῶμεν 1,60, αὶ Οπρϑίτηαχμη Ἰοααὶ ρὰ- 
ἰαῦ; αὐτατη ΟΟΟυΒ 8 ΠΩ] ΟΥἼΠ65. σουρα ὦ --- πολλά Ἰοαπαίατ ἰη- 
οουύαπη, Θϑῦ, Ὡθαὰ6 Ῥοβῦ ἀριςτῶςιν πθαι8 ροβὺ πολλά ρυποία σο- 
τηϊη δύω Θχβύδηὐ 880 κατὰ πολλά Κὶι., Ἰδοιηδ Θχρ]θύυσ, 51 ροϑβὺ 
πολλά αΙδυϊποῦπτη οσαὺ 887 διαςκεδᾷ Καὶ, διαςκεδάννυς᾽ ὁ ὄκνος 
ΟἸτα ΘΟΠ1661 (ἄοκνος 1,60), 56 ἔοττηθθ δυΐϊᾳβ νϑυθὶ 'π μι 6χ- 
Θαηὗθ8 1η ΘΟΙΠΟΘάα ΠΟ ἱπυθηϊηΐαν: 51] ΠΙΟΟΙΣ Ἰϑοῖϊο «ὙΚΝΟΚ 
τρούῶ ϑϑῦ, πυκνός 5818 οοσύβθ βαρρ]θίασ, ἀθθϑῦ ποιηθη: διαςκεδᾷ 
μ᾽ ὁ μιαρός (γ86] πονηρός) δα 4., ααἱ ᾶθο νϑυῖνα βιαίου ηὶ ἀδὺ, 5Βθά 
ὨΘαῸΘ μ᾽ πΘαὰ6 μιαρός οταὺ ἴῃ ομδτΐα 888 τις Κι ἥο. 889 μα- 
καριας Ρ., βαλεῖτ᾽ εἰς μακαρίαν ὙΥ1]., οὗ, Ατ. Εαα. 1161 οὔτ 5ο6μο- 
115, ΡΙαύ. Ηρρ. Μδ. 2398, Ζβῃοῦ. Π 61 
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ΑΚ νῶν ἐπ νος ἩΣΗΝ . μι]αρά γε 

ἐπ τος ΝΗ, ὙΨΌΣ ἔϊχουςει δή 

πρ0. 1. τ οος ΟΝ τΝ ὦ Θ Φ οδυα πέ]μπειν, ἵνα 
ἘΡΡΕ ἀ ΚΥ  Υ{ 3 745 τὰ χρήματα 

αν ΩΝ βού]λομαι 

ἜΘ ὅγν ἀμαι ν ρα Ν᾿ ΤῸ γὴ τὸν Ἥλιον 

ΝΈΑ εὐποὀ μη αρε νον σα ΝΥ τὰς ΜΕΤ ταύτην ἐγώ 

ΚΟ, Τρ ἐν λδύρις, ΨΟ μα Ἐνὲ τὰς ὀφρῦς 

τ τὰ () αἀοϑαμὺ γσούϑαβ ἴογο 10 

408,(Μαγ)ύμῶν ἑταῖρος οὗτος ἀ[τυχ]ὴς [φαί]νετ[αι" 

παιδάριον} ἐκ πόργηξ μ΄. ἢ 

409 ἀπε η μεν 16 Ὁ λον δτος, τ το ἜῈ τις 

Ἐπ πρὶ ρον ἐς πῶ ΚΣ θας 

Ὁ νος τίς, ϑηνα δή ον δε ον Πθγ τοῦ βίου 

Ἐπ τ ρας εοτρα, νυν τα κοτ ον ΕΑ δ το]ῦ δυςτυ[χο ]ῦς. 

οἰ ς ΤᾺ Αγ ραν τμ δ νυ Μ  Ἀοθῆν ἐνδην υδι. τὸν δυςτυχῆ. 

{|| τοῦτο ν} ον τ μὴν ν᾿ ἀλλ᾽ ἴεως ἐγώ 

899 ΧΟΥΓΙΔΗ {6η., ΧΟΥΤΙΔΗ [,6Γ. Κ. 406 ς'μΜμιᾶς Κὶ., ῬυΪΤΠ8 1) 
Ετὐδθυϑτη ῬΥῸ οογΐῳ παροὺ ΒΙοοὶ, μμιᾶς Τ,6Γ. 408, Ροβὺ ουὐτος 
᾿ὐέθγατα γούαπαδιηῃ (οὉ) νἱαιῦ 1,6. : νς υϑ] ης 1,6 Γῇ. 410 Θω γ6] 
θας [μο΄., Θωῳ Καὶ. 

898 μιαρά γε ὕδΡὈδ5, ἂρά γε Κ. 899 ἔχουει δή γε] πολλαχοῦ. 
τί δή; 400 οὐ 408 ΒΡρ]. ο. 400 βᾷρρ!]. 6. 408, Β0}}}. Κ. 
408, παιδάριον 1,6 ἢ. ; Βθραθηῦθβ νΘΥΒῚΒ 516 ἴθυθ βΌΡΡ]Θ 08. 6586 
Ραΐο παιδάριον ἐκ πόρνης γεγονὸς αὐτῷ ποτε; προςσὼν ἀπέδειξε 

δακτύλιός τις, τοῦτο δὲ | εἴληφεν εἰς τὴν οἰκίαλᾶν 414 800]. Κ. 
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πολυπραγμ[ονῶ πλείω τε πράττω τῶν ἐμῶν; 

κατὰ λόγον᾽ ἐξὸν [ἠρεμεῖν τὴν θυγατέρα 

λαβόντα τοῦτ᾽ ἐμε... .εἰςω καὶ εχεδόν 

490 δεδογμένον γ[ῦν. .. .. νει ̓  μᾳρτύρομαι 

ΝΜ ΝΜὌὌΜ δου σι ῦο γον εν νκνν κνος 

τον. ῦθὈΞἴςτὔῶὺς τών ννν, 

ΝΟ τ  -᾿ ̓̓  τκρρνερρειννργνος 

π ἢ ὦ αἀρϑαμὺ γϑύβ8 ἴθγο 14 

420; μιςεῖ τὸν ἡδὺν λεγόμενον τοῦτον βίον 

νει"... ἐκεῖνος ἔεχεν ἑςπέρας 

ποτὸν τ..; εν δ᾽ αὔριον. . .]εῖιν. ((μι.) ἔχει 

ΝΜ ΑΜΊ ̓ ἫορΠ᾿..---:--ς..{.ἀ{τὐῶ 

418 ΕΞΟΝ Υγ6] ἐξομ [,6[., στη Ἰδοῦπϑ ὅ 11{ξ ΥΦ ΠῚ 420, ἩΝΕΜ 
γ6]1 μνεν [ιϑΐ 424 ΟΥΔΑλ [ι6ῇ.. οΥδαὰρ Κὶ. 427 ἴῃ ΤΩΘΥΡῚΠΘ 
ἀοχύσο Ἰθρὶῦ χαὶρ [μϑῇ., αὖἱ δἀάαϊῦ 11ὐῥθγϑμη Ρ οουΐϑηη, χ ρᾶθῃθ 
οοεύδϑηη 6586, ΑἹ 1ηὔθ 1 αἰγϑιηααθ 11ὑξουϑγη ρΟ5886 1ΠΒΘΥΪ, ἴῃ ᾿ΠΠΒΡῚΠΘ 
ΒΟ]ΆΤΩ Ρ οθυΐθ ἀἸβρ] οἷο 

411 πολυπραγμονῶ [μ6ῇ,; πλείω ὙΥ1]., τἄξω Κ.; τωνεμωνπραττω 
Ῥ.. πράττω τῶν ἐμῶν 60 418 ἠρεμεῖν ἀυὉ. ὙΥ1]., μ᾽ ἀπαγαγεῖν 
ΟΥΟΙ., βρύση Ὥοπ Βα βσογα τηοποὺ Τ,6Γ., ἔοτσῦ. βουϊρύσστα θγαῦ ἰπ 
ομαγία ἀπάγειν ρτο ἀπαγαγεῖν 430, 546. ΒΏΡρ]. Κ. 491 κεκη- 
δευκώς ΥΥ1].; ῬγῸ πούδ᾽ τηϑΙρΊη8}1 Χαιρ. ααϑτ [ΘΒ ὈΌΣΙΒ. 1ΘΡΊΒΒΘ 
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(ζμι.) ὑψηλὸς ὥν τις [οὗτος οὐκ οἰμώξεται; 

καταφθαρείς τ᾽ ἐΐν ματρυ]λείῳ τὸν βίον 

480 μετὰ τῆς καλῆς [γυν]αικός, ἣν ἐπειςάγει, 

βιώςεθ᾽ ἡμᾶς δ᾽ [οὐδὲ γινώεκειν δοκῶν; 

ἜΑ ὁ ὁ, ΧΩ ΑΕ τοδὶ τὴν ἡ θ|ν  Π γὰς. ἔετι μοι 
Ἀν (Ὁ ΥΘΙΒῸΒ ἔ6γ6 28 ἀ668886 ὙΘΥῚ 511116 οϑὺ 

481 Δ....δε μοῖ 481. ἔτωρτηθηύσιῃ Υ Χ 6 ἀπϑθυβ ᾿801}118 
ΟΟΙΩΡΟΒΙ ΤΩ ἃ ΠΕ ΘΤΊΟΥΘ ρδγΐθ Τ]ΔΙΡΊΠΘΙη ΘΧΒΙ οὗ 

8101 γα οὔμῃτ, Χαρ. ΒΟΥΙΡΒΙ, οὗ, ρῬτυϑθίδθηθτη : νυ υΒ8 Βα θη ὔθ 85 ΠΘΠΊΟ 
181 ΘΙΩΪΟΙΊΠ6Β ΙΟαῸ] ροὐθβὺ 

428 οὗτος ΑΤ., νὴ Δί᾽ 1,60, αὐοᾶ Ἰδοσπδτη ὈΘΠηΘ ΘΧΡΙΘΙΘ 106]- 
οοὖ Τιοῦ, ; οἰμώξεται --- βίον 80}0}}. ΑΥ. 601]. Ηδυρ. οὖ ϑιαϊάα. 5. ν. 
ματρυλεῖον --- ἔτ. 1711 Κα. 429 καταφθαρεῖεθε Ηδῃ᾽. οοαά. Α, Β,ιΟ 
καταφθαρεὶς ἐν Ν᾽ 480 βΒύρρ!. ε΄. 481 δ᾽ οὐδέ Ἰαουμδηη ΠΟΠ 
ΘΧΡΙΘΥΘ τηοποῦ [,6ἢς, 1 ομαγίω ογῦ 1 ἔδ]]οσ δὲ οὐδέ; γινωςκων Ρ.; 
γινώεκειν Κι, οὗ ἘῸρΡ. ἔν. 180 Κα. 481. Β0Ρ}]. ο΄ 481, δέ μοι 
δοκεῖ [,ο ἢ 481. ΒΌΡΡΙ. [μ6Γ. 481... ΒΌΡΡΙ. Κ. 
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ΝΠ Ὸ ρονιννα, ω" τρόπῳ 

ΝΠ ἘΠ τ τ-- ον, τάτην ἁπλοῦν 

ΝΕ ΉΌὌἝΌἈΆλὰΟ  φνος καὶ ψάλτρια 
ον κύβου τύχω᾽ 

τος ἡ ΡΥ Ὁ πολ]λὰ χαιρέτω 

ον ΝΡ τ ν {{ πολλ[ὴ ν ἐγώ 
ΝΞ εὑὐἰἰἰὑ νος... ων ἐκ τῆς ἐμῆς 

Π  Ἐ ̓ἰπττδΣ-.ἑ Ὁ--.-...... γ]νε[ται 

πυ πσὄίἰἜΆᾧἵἑἠὄὄςς,, ἡ μοι μόνη 

πρΠὸέΠπ᾿᾿πττοτι,Ἅνν..ὕὺ ΒΡ δι 

ΝΞ ὙὙὈὈἬὌΎΡἬΡἬ ,͵ισσεςςο.εο-ο:.-ἪΦΟ.. ςῳω 

Ἶ χιῦ ΥΘΙΒῸΒ ἴὉγ6 8 ἀδβυαπῦ 

ἘΠ τε, ᾿ς... Πρ πος ρνωἱ, 
τ ΛΚ Κ᾿’ΖΛΖὭὍυὑῦαπ|ὺυὺὺ᾿ι :υηιἊοιρ νει υνα φως 

ΠΥ τ τ τ τιον ἐν ων ἀν υον 

ΝΠ πλξπδ του ον νυν νλονν, 

Ν ἸἬἌ ἰἰὐἰπ ν»ς...:......{{ὶ 

με ΝΠ εν τοῖς οι νον νος 

ΞΡ» Θ ΆΙΞπῤ ᾿ς ἔοι νον ες 
ΒΓ τὑ.͵-ςἘ-Ἐ.ς.. 

ΟΠ ἘΠΠΠΠΠΠππΠρΨΦποΠοΕρῤ ΤΆ ὸςξς νων ρον 

Ν Θτὸβθθθθ᾽-ὩητλὉὈῦλθ άλν........ 

ΝΠ τυ τ υν ἔροῶουνὕΟν.ος, 

481,90 ΤΟΤΗΝ ΥΘ] τάτην 1,6 ἢ, 481.., ΚΎΒΟΙ Οθγύαση 6886 αἱοὶὺ 
Ποῖ, Θ0Ὸ ἰπ ᾿πηϑρῖηθ ρούϊα8 ΚΥΒΟΥ ἀΪβρ1ο]ο 481., Ῥοδὺ εμῃ 
ΠΌ]]τα νϑϑυϊριατη αἰβροχιὺ 1,6. 481... ιεἰκ νϑ]ὰθ ααὉ. [ω6 ἢ 
481... ἴουύαβϑβθ ὈΠῸΣ ὙΘΥΒαΤῚ ΒΘΟα ἢ 6886 ΘΧ ΙΠΒΙΡΊΠΙ8. δἰ ϊὐα- 
αϊηθ οοποϊααιὺ 1,6. 

481.. τῳ τρόπῳ [μι6ῇ 481,0 το τὴν ἁπλοῦν [,6ἢ. 
481. 95,24 ΒΌΡΡΙ. ποῖ, 481... 90, 99 ΒΌΡΡΙ. Καὶ, 
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ὦ Ἡρ[ςάκλειοι τ τς ΣῈ τ 
ἀπίωμεν. αν ΩΝ Ἂς τιν ΧΑΌΎΕΙ 

πριύην ἂρ τον νει ΡΥ 

451... ἐπάνωθ]εν ἐκεποοις ὦ ΝΣ 

ἔγωΥ ἀπολιίωλ ἐάν 

ὀκνηρὸτ οι χε δ ΟΣ 

ζμτ ἔπειτα “ὁ! ἢ- τυ ρὲ 

θυγότέρο ον το ΕΝ 

δες τέτοκε κύντερον ον ΣΕ 

[Χὰ.) λαβόντ᾽ ἀπαγαγεῖν... ἦν ΕΣ 
ποροακοαλίες τ ῖν ἐκ το ἀπ ΠΛΑΝΝΣ 

ΘΙ ΌΚΟΥΕ: τα κα κι ΣΝ 

[1 ΧΡ (Οἰεἰ ον ε  ὐλροο ΝΟ 
ΡΝ ΤΟ ον ον ΨΎΥΡΕῚ ΠῚ 0 11... 

ἄρθϑϑθ υνἱαθηϊῦ γϑύϑαβ ἴθ 70 

σος ἐν ες νοι τν ν τπ ΠΤ 

Η, (Β)(Αβ.) ἔξειμ᾽ ἔχουςεα᾽ κλαυμυρίζεται τάλαν 

πάλαι γάρ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι κακὸν πέπονθέ μοι. 

(Πα.) τίς ἂν θεῶν τάλαιναν ἐλεήςειέ με; (860) 

486 ΑἸ]βρ. ὦ φίλτατοι θερ[{],... .ς εἶμι... ορᾳ 

καὶ... ρὸν τ ν ΠΟ 

)6 ρδρίπϑ ἢ, τ]βοῖθ ἰδοῦ οὖ αοὐσιὑδ ορύϊμηθ τηθυὶ 8 οϑὺ 
ΦΘηΒΘΗΪ.5. αἼΘΙ Ὀ]ΘΥαη6 Ββθοαΐαβ οϑὺ ΠΟΘ ΣΤ Β 485 ΤΟΙ 
(υ6] ν) [9ε9]. πε. .... [Ρ]εἰ[μ.τ7]. «ρα 6. ἀ6 1ὐύθσῖβ ὁ 061}18 586Ρ- 
18 γ]ὰ6 ἀυδιύθηβ, ΤΟΙ. Ε...... ΓΕΙΜΙ. . «μα Πμοὲ 480 ΚΑΙ: ..«(:- 
ΕΔηςε}}7.. 0 ω.: ΠΟΡΕΥΓΟΜᾺΙ ὅ9}..,--ΚΑὶ.. 9. εν ποε.... ᾿ΠΟΡΕΥ 
ΓΟΜΑΙ ἴω6Γ. 

481... Β664. ΒαΡΡΙΘιηθηΐα ΤΟ ΘΟΌΥ βαπῦ, Ῥσγϑθῦθυ 481... .,ῳ Ὁ] 
ΘΡῸ ἱποθγύῳ ὕθιηρῦαυ 482 κλαυμυρίζεται οἵ. Ῥμοῦ. 5.ν. 488 πά- 
λαι γάρ οὕτη ΒΘα ΘΗ ΡΒ οΟπαηρὶῦ Πθθαγ. 484 ἴῃ ἢδ0 βοδθηδ 
ῬΑ] τὴ ᾿ρ88π), ΠΟ ΘΟΡΒΤΌΠδΙη οὑπὶ ΑὈτούοπμο ἄρθτΘ ΘΟρπο- 
νὺ 6. 485 θεοί ΑΥ. 6ο: ςφόδρα ΑΤ. 1,60, βΒρα βραύϊαχη οὈϑύαῦ 
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(Αβ.) μικρὸν γύγαι πρόςμεινον. (ΠΠα.) ἐμὲ καλεῖς; (Αβ.) ἐτώ. 
(Πα.) αὕτη] τίς [ἐςετι; οὖ] γ᾽ [ἐϊμὲ γινώςκεις γύναι; 

(Αβ.) αὐτή ᾿ετι, νῦν ἔγγῳκα᾽ χαῖρε φιλτάτη᾽ 

τ ΠΟ. δεῦρό μοι τὴν ςὴνγ δίδου. 

λέγε μοι γλυκεῖ", ὃ πέρυαιν........ ἐμοί 

πο τ᾿ ὐυποπολίοις ἐγ}... 0ὃ0ἁὁὐνινῦ 

(Πα) γύναι πόθεν ἔχεις, εἰπέ μοι, τὸ παιδί[ον 

λ]αβοῦς᾽; (Αβ.) ὁρᾷς τι φιλτάτη «οι γνώριμον (870) 

440 ὧν] τοῦτ᾽ ἔχει; μηδέν με δείεῃς ὦ γύναι. 

{ΠΠ0|ι.) οὐκ [ἔ]τεκες αὐτὴ τοῦτο; (Αβ.) προςεποιηςάμην, 

β οὐχ ἵν᾿ ἀδικήςω τὴν τεκοῦςαν, ἀλλ᾽ ἵνα 

Ι κατὰ «χολὴν εὕροιμι. νῦν δ᾽ --- εὕρηκα᾽ «έ 
᾿ς 449 δρῶ γὰρ ἣν καὶ τότε. ((ω.) τίνος δ᾽ ἐετὶν πατρός; (876) 

(Αβ.) Χαριείουι (Παρ.) τοῦτ᾽ οἷςεθ᾽ ἀκριβῶς φιλτάτη; 

(Αβ.) ἐςτ]ὶν ἐϊπίδηλο]γ᾽ οὐ «ὲ τὴν νύμφην ὁρῶ 

τὴν ἔνδον οὔὖςαν; ναΐχι, μακαρία γύναι, 

487 ἴῃ ἤἥπο ροβϑὺ εγὼ ὑπᾶτη ραυπούασιῃ αἰβροχοσαπὺ {6π. [ΘΓ 
Ἐπ τι ε];...:.. [Γ. Μ]εγινυςκεις ΓΎΝΑΙ 961., ΟΥ̓... νὐννννννννν 
εγινώςκεις  υναι: [θῇ 489 ΑΥ̓ΤΗΓΤΙΝΥΝΕΓΙΝ]ωκα {6Π., ΑΥ̓ΤΗΚΤΙΝ 
ἘΡΡΕΝΝ ΝΠ ττπὺἰὀρἧβ᾿ προς. ττὐλταδ.ρο {6π.. ΓΦ τὸ ως νεγο εν ν 

Ρο 6. 441 οπερυύςιν[ῃη]. .. ες (Υ6] πὴ) εεμςιὶ ΕἾΤ ΟΠΕΡΥΟΙ. 
ες9. .εΜ.. [ιο6 ΝΠ εὐ ΑλΛΙΝ 1} 8... ἘΠῚ. Ὁ. ον τύ νον ο 
πο, 444 ΓΝΏΡΙΜΟΝ {6ῃ., γνώριμ.. [6 44. τοΥυτ᾽ {76ῃ., 
ΚΓ ΤΘΟΥΤ ΝΟ Γ 4486 ο.Κ.τεκες 96η., ΟΥ̓Κ. .«εκες [ιε΄ Κ. 

448 ΝΥΝΔ : ευρηκαάςε {6πη. [6 ., Νυνδ᾽ ΤῊΣ ᾿ΕΝ 1 ΜΝ ΠΑΡ α 
ἔΜ] τε 7 άπ. ..... Εν ς ὋΥςε 6, τε οογγθούαση θβθ86 ΘΧ ΓΕ 
ΒΌΒΡΙΟΘΗΒ 

488 αὕτη --- ἐμέ ααὉ. Κα. 489 αὐτή οὐτὰῃ ΟΔΡΡΌΒ10 τη8]0 αὐϑτὴ 
αὕτη; νῦν ἔγνωκα. 76ῃ. 440 ἄγε Κι: δεῦρο Ατ.: ροϑῦ μοι α1- 
βυϊηχιῦ ὅτπια. νουύθηϑ πὸ ΡτΟρΙὰΒ ερο δῆ, ὕσϑιηῃ το τοῦς ῬΟΙΓΙΡΘΗΒ 
ΤΠ ΠΤ "ἢ 441 ἐμοί Κι. 449 ἔτι Κἰ. 448 τὸ παιδίον Ηθδα. 
444 λαβοῦς᾽ [6 4456 ὧν οἷ: γνώριμον; πῶς τοῦτ ἔχει; ὅ'υα. 
446 50Ρ}Ὀ]. Τ1,6ἴ. 461 5Β0ρΡ}Ὀ]. Κ., ἀφ᾽ οὗ [,60 402 :ναιϊχι: Ρ.;) 
οατη Ηουβιήθπηο ἰούσῃ σϑύβασα Ὀγούοπο αἀθα 1: ροβὺ οὖςαν 515- 
ῃτη Ἰηὐουτορσθῦϊοη]5Β ροπαηῦὺ ΟδΡΡΒ ωϑϑαν. 

Μοηϑηᾶγθα οᾶ. Κοτίο. Ἐἅ. 11. ὃ 
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Η, (Ὁ) 
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θεῶν τις ὑμᾶς ἠλέηςεε. --- τὴν θύραν 

τῶν τειτόνων τις ἐψόφηκεν ἐξιών. (380) 

εἴεω λαβοῦςα μ᾽ ὡς ςεαυτὴν εἴςαγε, 

ἵνα καὶ τὰ λοιπὰ πάντα μου πύθῃ ςαφῶς. 

ὑπομαίνεθ᾽ οὗτος, νὴ τὸν ᾿Απόλλω, μαίνεται, 

μεμάνητ᾽ ἀληθῶς, μαίνεται, νὴ τοὺς θεούς᾽ 

τὸν δεςπότην λέγω Χαρίειον. χολή (385) 

μέλαινα προςπέπτωκεν ἢ τοιοῦτό [τι. 
τί γὰρ ἄν τις [εἰκ]άςειεγν ἄλλο γεγονέναι; 

πρὸς ταῖς θύραις γὰρ ἔνδον ἀρτί[ως πολύν 

χρόνον διακύπτων ἐνδ[ιέτριβεν ἅθλιος 

ὃ πατὴρ δὲ τῆς νύμφης τι περὶ [τῆς ευὐμφορᾶς (890) 

ἐλάλει πρὸς ἐκείνην, ὡς ἔοιχ᾽, ὃ δ᾽ [ὡς πυκνά 

ἤλλαττε χρώματ᾽ ἄνδρες οὐδ᾽ εἰπεῖν καλόν. 

ὦ γὙλυκυτάτη“, δέ, ,τῶν λόγων οἵους λέγεις“, 

4517 1) ΤΠΒΤΡῚΠΘ 51Π]|8ῖτο ον, Κὶ. 96η., .ν, [μοἷ,, τπ πῖθυβ Βαϊὰ5 
οὐ βΒθαῦθηὐβ ΥΘΥΒῸ5 5ΙΠσοΪα, Ῥαποῖα αἰβροχιῦ 96η., ααδὸ οταῖ 
ο΄. 461....ἀςειεν «6η......ςεἰεν μοῦ; γέγονε... Ζ168., γεέγον.... 
Π6Γ. 4608 ενδ (ν6] λα, χ) 96ῃ.. εν. 1ωθΐ, 4604 περι! [ω6ἵ,.. πέεριῃ! 
56. ααἰ υἰξίτηϑτη ᾿ἰθσϑτη τ ΗΕ ῬΟΒΒ56 ἰθβϑίθθασ, ρούϊαβ κ Υ6]ν 
ἀρπογῖῦ Κὶ. 

Ηο.: ναΐίχι ϑορσχζομδθ (τσὴ ῬϑιηρΒ1186) ἀϑηὺ [,6Ε. τ. ἢο., 
ΑὈτοΐοπο Πιθρθανν. 

463 τὴν θύραν -- ἐξιών ϑορῇτομδθ (Ῥϑταρ 1186) ἀοαϊ 60; οὗ 
Β6}0]. ἀτ. Νυ. 182 οὐ ϑυϊάδ8 5. γν. κόπτειν -- ἔν. 861 Κ. 468 ἴο- 
ἔπτη νϑύβατη ἀθ] νυ Π)16]5, βδα ροβίαπδτη 1110 {6Π. ἀΙβραχιῦ με- 
μάνητ᾽, ἴϑτὴ ΠΟΙ δῦ ΟἿΥ ΘΠ) ΘΧραπσϑιηθβ 460 τοιοῦτό τι Πο., 
τοιουτονί ὕτοϊ., τοιοῦτον, ἤ [μ60 401 τί --- εἰκάςειεν ὕτοϊ. Κὶ., 
γεγονέναι ΟδΡὈ5, ϑυα., τὸ γεγονός ΒΙΊοΠ., ἀλλ᾽ ὃ γέγον᾽ ἐρῶ 1)60, 
ἄλλο γέγον᾽ ἔτι το]. 402 ἀρτίως πολύν [,6ο, εὐχνὸν ἦν ΑΥ. 
408 ἐνδιέτριψεν ἅθλιος ἕο... ἐντετακώς τ᾽ ἀκοὰς πάνυ ἄτ., ἐν τα- 

ραχαῖς ἣν περιφανῶς ϑυἃ. 464 τῆς ευμφορᾶς ϑ.8., κακώςεως 
ΑΥ., περὶ τοῦ πράγματος Οτοϊ., περιοργῶς πάνυ ΥὟ1]., περὶ τἀν- 
δρὸς κακόν Ηουβ., περὶ τοῦ δεςπότου Βο. 406 ΒΌρΡρ]. ΥΥ]. 
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ἀνέκραγε τὴν κεφαλήν τ᾽ ἀνεπάταξε ςφόδρα 

αὑτοῦ᾽ πάλιν δὲ διαλιπών᾽ ,οἵαν λαβών (395) 

4τὸ γυνα[1|χ᾿ ὃ μέλεος ἠτύχηκα.“ τὸ δὲ πέρας᾽ 

ὡς πάντα διακ[ο]ύςας ἀπῆλθ᾽ εἴεω ποτέ, 

βρυχηθμὸς ἔνδον, τιλμός, ἔκεταςεις ευχνή᾽ 

»ἐγὼ τὰρ ἁλιτήριος“, πυκνὸν πάνυ 

ἔλεγεν, τοιοῦτον ἔργον ἐξειργαςμέ[ν]ος (400) 

418 αὐτὸς γεγονώς τε παιδίου νόθου πατήρ 

οὐκ ἔεχον, οὐδ᾽ ἔδωκα ευγγν[ ὠμίης [μέρος 

οὐθὲν ἀτυχούςηι ταὔτ᾽ ἐκείνῃ, βάρβαρος 

ἀνηλεής τε΄“΄. λοιδορεῖτ᾽ ἐρρωμένως 

αἰτῶ βλέπει θ᾽ ὕφαιμον ἠρεθιςμένος. (406) 

480 πέφρικ᾽ ἐγὼ μέν, αὖός εἰμι τῶ δέει" 
οὕτως ἔχων γὰρ αὐτὸν ἂν ἴδῃ μέ που 

τὸν διαβαλόντα, τυχὸν ἀποκτείνει εἰν ἄν. 

ο΄ διόπερ ὑπεκδέδυκα δεῦρ᾽ ἔξω λάθρᾳ. 

καί ποῖ τράπωμαί τ΄; εζἴ)ε τί βουλῆς; οἴχομαι, (410) 

4856 ἀπόλωλα᾽ τὴν θύραν πέπληχεν ἐξιών. 

Ζεῦ εῶὥτερ, εἴπερ ἐςτὶ δυνατόν, εᾧζέ με. 

Καρ. ἐγώ τις ἀναμάρτητος, εἰς δόξαν βλέπων, 

καὶ τὸ καλὸν ὅ τί ποτ᾽ ἐςτὶ καὶ ταϊςχρὸν «κοπῶν, 

ο΄ ἀκέραιος, ἀνεπίπληκτος αὐτὸς τῷ βίω --- (418) 

490 εὖ μοι κέχρηται καὶ προςηκόντως πάνυ 

' τὸ δαιμόνιον, ἐνταῦθ᾽ ἔδειξ᾽᾿ (ἄνθρωπος ὦν 

4τὸ ευγγν. [ΜΊ|ηΗ[Ν}] -ρίων]) 76ῃ., ευγγν ες (τβὶ ν). -ρῳ (γβὶ οὴς 
(γ 6] νὴ) 1,6. 419 Ὑὑτὼ 96η.,. .τῷ [μ6ζ. 

468 Θ᾽ ἅμ᾽ ἐπάταξε Ηδρεα. [μοὺς 410 ευγγνώμης μέρος 
θθαν., απο ΠΟΙ 5π6 ἀπθι δίομθ τθοθρὶ, ευὐγγώμην παρών 
βυά., ἐγώ ἘπῚ. 411 ταῦτ᾽ ὅυα. 415 τ΄ ελοιδορειτ᾽ Ρ8Ρ., τε᾿ 
λοιδορεῖτ᾽ ΑΥ. 8}11] 419 αὑτῶ τ. 1. 489 οὗ. Εὰχτ. Οτ. 922 
ἀκέραιος, ἀνεπίπληκτον ἠςκηκώς βίον 490 κεχρῆται ΟΟΥΥ. ΘΧ 
κεκρῆται Ῥ. 491 ἔδειξ᾽ ἄνθρωπος ὥν οοπίαηρσαπὺ [μ6Γ. [,60 
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ὦ τριςκακόδαιμον μεγάλα φυςᾷς καὶ λαλεῖς; 

ἀκούειον γυναικὸς ἀτύχημ᾽ οὐ φέρεις; 

αὐτὸν δὲ δείξω ς᾽ εἰς ὅμοι᾽ ἐπταικότα. 

496 καὶ χρήςετ᾽ αὐτή «οι τότ᾽ ἠπίως, εὑ δέ 

ταύτην ἀτιμάζεις᾽ ἐπιδειχθήςει θ᾽ ἅμα 

ἀ]τυχὴς γεγονὼς καὶ «καιὸς ἀγνώμων τ᾽ ἀνήρ. 

ὅμοι]ά γ᾽ εἶπεν οἷς εὺ διενόου τότε 

πρὸς! τὸν πατέρα᾽ κοινωνὸς ἥκειν τοῦ βίου 

600 παρ᾽ ἄνδρα κ]|οὐ δεῖν τἀτύχημ᾽ αὐτὴν φυγεῖν 

τὸ ευμβ]εβηκός. εὺ δέ τις ὑψηλὸς ςφόδρα“ 
Π Ὁ}) Τ]η 5 20 γΘΒὰ8 ἀ60886 νἹαθηὐαῦ 

ΕΟ δι κον ἘΣ τ τ ἐρνας ἘΝ ΚΑΧΗΩΝ ἐγὼ μὲν οὐ: 
δου τ ὐρενν τι ων νὴ τ]ὸν Δία 

τον ναλιταιν πε μανς ἐνες ον αὖθ᾽ οὕτω εφόδρα 

ἩΑΝ ΑΝ ΉΓῚ ὙΦ ΤῊΣ ὡς ὁμολογῶ: 

Εν ππλι ὐν ἢ πρὸ]ς ἐμὲ βλέπει 

ΠΧ τ λα ἀξ μι ννων ριὸ: εν... Ὲ 
αἀθραμῦ ῬϑΟΙ ὙΘΙΒῈΒ 

ππ Ὑτ|ὺ ος επειράθη[-ς]. .. 

πο τς ε[ίςει, νὴ τὸν ᾿Απόλλω [καὶ θε]ού-. 

(Χα.) πῶς εὖ μ]ε περιςπᾶις, ἱερόευλε; (Αβ.) μὴ μάχου, 

(420) 

(425) 

ὅ01, {τωρτηθηύμστη { ἀπάϊαπθ τα] αύατη οἰ βάθιῃ [0111 δίαπθ 

6586 οαηβοῦ Θ΄. ὅ01, ρτίτηδθ ᾿1ὐΐθιδθ ᾿ποθυ Ἰββιτηδθ, ὑθεύϊ Δ ΎΘΙ α 
1,6. ; αἰύίτηῳ [1{ΐογῳ ε νῷ]α6 ᾿ποϑυίῳ 1,6. ὅ02. ος]ΕπειΡΑΆΘῊ «6. 

ΕΞΕΠΕΙΡΑΘῊ [,68. ὅ08 Ιςειν. τονάαποόλλώ........: ΟΥ.: 961., .(ΕΝ. ΤΟΝΑ 

3. "ἢ 

πλλς πρτος; . Κι Το, 504 [ηἰϊϊο 6 ὐΐοτῶβ ἄθθθβο οοπύθπαϊῦ ρθη. 

492 καϊιμεγαλα Ρ., μεγάλα ἀο]οῖο καί Τ,ο[., μέγα οϑυν. [ω60 

498 ὅμοια ΑΤἸ. 811] ὅ00 παρ᾽ ἄνδρα κοὐ Ηουϑβ., πάντως ἀρ᾽ οὐ 
ὕδΡρρΡ8, τοῦ δ᾽ ἀνδρὸς οὐ ϑαυν., ςοἱ μηδέ εου Ατ., οὐκ ἂρά οου 
Βοά. Μῶζ2., πρῶτον δέ γ᾽ οὐ γν6] καὶ νῦν μὲν οὐ Ε1ὺ., κοινωνὸν οὐ 
τοὶ. 01 τὸ ευμβεβηκός τ. δὅ01. 5846. ΒΡΡΙΘηΘηὗδ τηθῶ βαηὺ 
ὅ01, αυτουτωςφοδρα Ρ. αὐυοᾶ φαὖὺ αὖ τούτῳ ςφόδρα δαῦ αὔθ᾽ οὕτω 
ςφόδρα 6586 ροΐὐοϑὺ ὅ08 εἴςει Κ΄; καὶ θεούς 96ῃ., τουτονί Κὶ. 
ὅθ4ά πῶς εὖ με Ἦθρῃ., τί εὖ με ἀπ. 46η., τί δέ με 1μ6[, 
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δ06 μωρό]τατε᾽ τῆς γαμετῆς γυναικός ἐςτί εου (440) 

' τέκνον] γ[ά]ρ, οὐκ ἀλλότριον. (Χα.) εἰ γὰρ ὦφελεν. 

(Αβ.) νὴ τὴν] φίλην Δήμητρα. (Χα.) τίνα λόγον λέγεις; 

᾿(Αβ.) πάντως] ἀληθῆ. (Χα.) Παμφίλης τὸ παιδίον 
τοῦτ᾽ ἐςτῆϊ; (Αβ.) ν(αίν, καὶ ςόν γ᾽ ὁμοίως. (Χα.) Παμφίλης; 

510 ᾿Αβρότο]νον ἱκε[τ]εύω ςε, μ[ή} μ᾽ ἀναπτέρου (446) 
ῦ, (8) ἀθϑυμῦ νΘΥβ8 ΤῊ] ΠηῈ8 20 

δ10, ἐπάρχου ᾿νε γον τρίς 

Ν᾿ ὺὉὺἙΘ ἈἘπΕ: νυ, 

ΝΥ πὈπἰὋοὺ0 ...0.ὃὈτυρννννς 

᾿ Ὅν. ἀπέεσωςε ευμ[μαχοῦς᾽ ἐμοί ........ 

ΝΠ  τὐγε ἥρθε......--........ 

Ἐπ σοος 
Ῥϑίοὶ γϑυθβ ἀθ 6886 τ ἀυβίι 

“εςσε-ε-ν.-...- γωκ 
Χ[αι]ρ[έςτρ [ατ΄ (Χαι.) ἥδε τὸ μετὰ τα[ῦτα φροντιεῖ, 
ὅπως [δια μενεῖς ὧν Χαριείῳ [εὖ γε (480) 

507 ἴπ ἔπ ρυποίῶ σοιηϊηθύα [1556 βυβρίοαῦαγν [ο΄ 509 ..1η1- 
ὑϊο ἀθϑαπὺ 7 γϑὶ 8 [1ὐὔϑγϑθ, αὐϑτάτη υἱ ]γη8, 51 ῬΑ ]οῸ ᾿1ὐθ 786 
γϑϑυϊρίο Πάρι ΒΘ ΌΘΙΘ 11οϑὐ, τούππαϑ, ογοὐ" [6η.: ομοιως }6ῃ.. ΟΜΟ. .ς 
16΄. δὅ10 ΑΝΑΠΤΕΡΟΥ Ψ96η., ΑΝΑΠπ. ἐροὺ 1μ6ῇ. Κα. 10, υἱύϊτηδ 11ὐ- 
ἴοσα νϑ]θ ἱποογίω θ΄. ὅ10, Α νϑ]αθ Ἰποθυύαμη 1,6. ὅϊ0, ΥΜ 
(γ61 αἡ Τιοΐ. ὅ11 λὼκ 1μ6ἴ., 5ρα ἴπ ᾿τηϑρὶπ9 βϑ 018 ΟἷδΥΘ Ν δϑυ- 
ΠΙΌΓ ΝΥ ππτο΄᾿ ατ δὴ; χ.᾿..... ΑΤ᾽ [6 

ὅθ06 μωρότατε Κα. 6606 τέκνον γάρ Κὶ.. τουτί ὟΝ1]., δῆλον γάρ 
τοὶ. ὅ07 νὴ τήν Ηρϑδά. Ἠδη. ὅ08 πάντως Κ. Βο., ὄντως 
Προαν., ἐγὼ τόν νϑὶ (Χα.) τάλαιν᾽" (Αβ.) ἀληθῆ δυα. δ09 τοῦτ᾽ 

ο ἔςτιν Ατ., ἔςτι; (Αβ.). ναί Κι, τοδί ς᾽ ἔχειν; ϑυάα., «εαφῶς (γ6] 
ὄντως) ἄρ᾽ ἣν; (Αβ.) καὶ εόν γ᾽ οοῦν. ὅ10 5ΌΡΡΙ. Ποῖ 
ὅ10, Βαα. ΟΠΘΒΙΤ τη οατη ῬδΙΊΡὮ118 ΟΟ]]οα 1 ραύϑαὺ 1,6... ΤΩ1Π1 οατη 

 Οἰδογθβύγαϊο θυτη ἰοαυὶ βαὺϊβ οουύατη υἱἀθίυσ ὅ10, ᾿Αβρότονον 
Πμιοἵ.. Τοτῦ. ἀβέλτερον ὅ10. ἐξαπατῶςα 1,68. ὅ10, ευμμαχοῦςα 
16ῇ.: ἐμοί Κ. ὅ11 ὦ, νὴ τὸν ᾿Απόλλω Ἐο. ὅ12 Χαιρέςτρατ᾽ 
ϑυα.: μετὰ ταῦτα [,60 ὅ18 διαμενεῖς ΕἸ]]. δυα.: εὖ γε ὅυά., 
πάνυ Κι. τὸ πᾶν 1,60, φίλος Ατ. ΕΠ]. 
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Φ ἘΦΥ 

οἷόςπερ ἤςθα πιςτός. οὐ γάρ ἐς[τ᾿ ἄφρον 

δ16 ἑταιρίδιον τοῦτ᾽ οὐδὲ τὸ τυχὸν [ἐπλάςατο, 

ςπουδῇ δὲ καὶ παιδάριον ἥδ᾽ ἐ γνώριςεν. 

(Ον.) ἐλεύθερος, πάξ᾽ μὴ βλέπροι[μ᾽, εἰ προςεδόκων. 

(Χαι,) κ[α]ὶ πρῶτον αὐτὸν κατὰ μόν[ας δρᾶν θέλω (486) 

τὸν φίλτατον καὶ τὸν γλυκύτατον ὑιδοῦν 
Η, (Ὁ) ἀρϑαμῦ νθυβα8 ἔϑσθ 70 

(Χαι. 9) εὥρφονα, τοιαυτηςὶ γὰρ οὐκ ἀπέεχετ᾽ ἄν (446) 

521 ἐκεῖνος, εὖ τοῦτ᾽ οἶδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἀφέξομαι. 

(μι. ἂν μὴ κατάξω τὴν κεφαλήν εου ζωφρόνη 

κάκιςτ᾽ ἀπολοίμην. νουτεθήςεις καὶ εὖ με; 

προπετῶς ἀπάγω τὴν θυγατέρ᾽ ἱερόευλε γραῦ; (460) 

δ925 ἀλλ᾽ ἢ περιμένω καταφαγεῖν τὴν προῖκά μου 

τὸν χρηςτὸν αὐτῆς ἄνδρα; καὶ λόγους λέγω 

περὶ τῶν ἐμαυτοῦ; ταῦτα εὐυμπείθεις με εύ; 

οὐκ ὀξυλαβῆςαι κρεῖττον; οἰμώξει μακρά, 

ἂν [ἔτι λαλῇς τι. κρίνομαι πρὸς (ζωφρόνην; (4685) 

680 μετάπειςον αὐτήν, ὅταν ἴδῃς. οὕτω τι μοι 

516 πΑΙΔΑριόνηδε θη. οὰἱϊ αἀὰθ. δϑϑϑῃύι αν [,61. 17 φροϑὺ 

παξ ρυποῦω σουηϊηθύο οχϑυϊ 1586 ραύαὺ {6η.. βουνϑύσση οϑὺ ὑμύτη: 
Βλεπο. [,6ῇ., βλεποι Κ. ὅ99 αν..." Κὶ., ἀοβιπῦπο 2 δὴ 8 1{ῦθτϑθ 
αἀαθιίαῦ Τ,6Γ. 

ὅ14 οἰςθα Ρ., ἤἦςθα ΑτΤ.; ἄφρον Κι, ἁβρόν ἀτ., ἐςτὶ δή ιοΐ,, 
ἔςτ᾽ ἔτι ὅ'υάα., ἐςτί «οἱ ΟδΡὈ8 δ1ὅ ἑταιριδίου Ηδοτν.; ἐπλάςατο 
Κ,, παιδίον οτν., τὸ βρέφος Ε]}]., ἣν πάλαι ϑυᾶ. δ616 ἥδ᾽ ἐγνώ- 
ριςεν Ηρθη., ἐξεῦρε νῦν 96η. ὅ17 ΒΌΡΡΙ. Κ.. (Χα.) μὴ βλέποις 
κάτω ὅὅυα. ὅ18 αὐτὴν Ρ. αυοα ἰδποὺ ὅ'υα., αὐτόν οἷ; κατὰ 
μόνας ΑΤ. ὅτοο. Ἦοτ.;: ὁρᾶν Κ., βλέπειν θέλω τοθ., εκοπεῖν θέλω 
᾿νο., Χαρίειον δρρβ, λάβ᾽ ὠλέναις Ηρδτεν., πρόςειπε καί ὅ'υα. 
ὅ19 αἰύθγατη τὸν ἱπαυχιὺ Βο.; ὑϊιδοῦν Ὑ1]., Χαρίειον ᾿ο., παῖδα 
νῦν ὅυα., οὐχ ὁρᾷς Ηρτν., παῖδά μου λαβών ὥδρρ8 ὄϑῦ αλλα 
Ρ.., ἀλλ᾽ ἢ Κι 7... ἀλλ᾽ οὐ 1,6ο, ἀλλ᾽ οὖν Ε10. ΕΠ].; περιμενῶ 
Π,6[., περιμείνω ὅτ. Ηρδα. Ἠοτν. ὅ99 ἔτι ΑτΥ. ,δο, ἀντιλα- 
λῇς ὙΜΥΊ]. 
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ἱ ἀγαθὸν γένοιτο (ωφρόνη γάρ, οἴκαδε 

ἀπιών --- τὸ τέλμ᾽ (εδῖδες παριοῦς᾽; ἐνταῦθά «ςε 

τὴν νύκτα βαπτίζων ὅλην ἀποκτενῶ, 

κ[ἀ]γώ ς«ε ταὔτ᾽ ἐμοὶ φρονεῖν ἀναγκάςω (460) 

ὅ86 καὶ [μ]ὴ «ταειάζειν. ἣ θύρα παιητέα, 

κεκλειμένη γάρ ἐςτι. παῖδες, παιδίον, 

ἀνοιξάτω τις. παῖδες, οὐχ ὑμῖν λέτω; 

Ον. τίς ἐςεθ᾽ ὁ κόπτων τὴν θύραν; ὦ (μικρίνης 

ὃ χαλεπός, ἐπὶ τὴν προῖκα καὶ τὴν θυγατέρα (466) 

ὅ40 ἥκων. ((μι.) ἔγωγε, τριεκκατάρατε. (Ον.) καὶ μάλα 

ὀρθῶς: λογιςτικοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ εφόδρα 

φρονοῦντος ἣ ς«πουδή. ((μι.) τό θ᾽ ἅρπαςμ᾽, Ἡράκλεις, 

θαυμαςτὸν οἷον᾽ πρὸς θεῶν καὶ δαιμόνων ---. 

(Ον.) οἴει τοςαύτην τοὺς θεοὺς ἄγειν εχολήν, (410) 

δ4δ ὥςτε τὸ κακὸν καὶ τἀγαθὸν καθ᾽ ἡμέραν 

νέμειν ἑκάετῳ (μικρίνη; ((μι.) λέγεις δὲ τί; 
(Ον.) «αφῶς διδάξω ς᾽" εἰεὶν αἱ πᾶςαι πόλεις, 

ὅμοιον εἰπεῖν, χίλιαι᾽ τριςμύριοι 

οἰκοῦς᾽ ἑκάετην᾽ καθ᾽ ἕνα τούτων οἱ θεοί (418) 

ὅ60 ἕκαςτον ἐπιτρίβουειν ἢ εῴζουει; πῶς; 

λέγεις γὰρ ἐπίπονόν τιν᾽ αὐτοὺς ζῆν [βίον. 

οὐκ ἄρα φρον[τί]ζουειν ἡμῶν οἱ θ[εοί; “ 
ΝΥ 

ὅ81 οἴκαδε Κὶ., οικαδὶ ΘΟΥΤ. 6χ οἴκαδε [,6Γ. ὅδ ἩΜΏΝ[0]19 
96 1.. ἡμῶν.: Πρῇ. 

ὅ81 (ωφρόνην ΝΗ. ὅ82 ἴδες Ρ.: ἀπίτω 1,60, ἀπίω Ἐπ. 
δῦ4 κἀγώ 1,6ἴ., χοὔτω ν6] κἴεως ὙΥ1].; «οἱ Ρ.. ςε ΑΥ. 8111 δὅ42 τό 

θ᾽ --- οἷον Οποβίτηο ἀδὺ ΤΠθϑαν.., τὸ δ᾽ Βοά. ΥὟ11. δὅ44᾽ οἴει --- 
(μικρίνη ΕΠ1δ5 1π Ατιδῦ. Οδῦ. (Οοτήτα. ἴῃ Ατσιϑύοὺ. ΧΎΠΙ 1) Ρ. 112 
Βᾳ8586, οἴει --- ἑκάςτῳ Ιοδηπη. ΡῬΏ]]ΟΡ. α6 ϑθϑύθσῃ. τὰ. Ρ. ὅ88 8. 
τεῦ ττ, 1714 Καὶ, ὅδ0 πως ρΡ., πῶς --- βίον Οποδβίτηο οομὑπαθνῦ 
ΒΙΟη. δὅ] Β'ρρ!]. 6. 662 οἱ θεοί Ατ. ΒΙοΙ.; οἵ ΤΏΘΟΡὮ. δᾶν, 
Ααΐο!. 2, 8 --- ἔν. 169 Κὶ., οὐκ ἄρα φροντίζει τις ἡμῶν ἢ μόνος θεός 
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φήςεις. --- ἑκάςστῳ τὸν τρόπον ευγ[ῴκιςαν 

φρούραρχον ἔνδο[ν]" οὗτος ἕτ[ερον μὲν κακῶς (480) 

ὅδ ἐπέτριψεν, ἂν αὐτῷ κακῶς χρῆ[ θαι δοκῆ, 

Η, (Β) ἕτερον δ᾽ ἔεωςεν. οὗτός ἐςθ᾽ ἡμῖν θεός, 

ὅ τ᾽ αἴτιος καὶ τοῦ καλῶς καὶ τοῦ κακῶς 

πράττειν ἑκάςτῳ᾽ τοῦτον ἱλάεκου ποῶν 

μηδὲν ἄτοπον μηδ᾽ ἀμαθές, ἵνα πράττῃς καλῶς. (488) 

((μι.) εἶθ᾽ οὑμὸς ἱερόευλε νῦν τρόπος ποεῖ 

ὅ01 ἀμαθές τι; (Ον.) ευντρίβει ς«ε. ((μι.) τῆς παρρηείας. 

(Ον.) ἀλλ᾽ ἀπαγαγεῖν παρ᾽ ἀνδρὸς αὑτοῦ θυγατέρα 

ἀγαθὸν εὺ κρίνεις (μικρίνη; (ζμι.) λέγει δὲ τίς 

“τοῦτ᾽ ἀγαθόν; ἀλλὰ νῦν ἀναγκαῖον. (Ον.) θεῶ, (490) 

δθὅ τὸ κακὸν ἀναγκαῖον λογίζεθ᾽ οὑ[τ]οεί. 

τοῦτον τίς ἄλλος, οὐχ ὃ τρόπος ἀπολλύει; 

καὶ νῦν μὲν ὁρμῶντ᾽ ἐπὶ πονηρὸν πρᾶγμά «ςε 

ταὐτόματον ἀποςέεωκε᾽ καὶ καταλαμβάνεις 

διαλλαγὰς λύςεις τ᾽ ἐκείνων τῶν κακ[ῶ]ν. (495) 

δ10 αὖθις δ᾽ ὅπως μὴ λήψομαί ςε (μικρίνη 

προπετῆ, λέγω «οι νῦν δὲ τῶν ἐγκλ[ημάτων 

ἀφίεςο τούτων, τὸν δὲ θυγατριδοῦν λαβών 

ἔνδον πρόςειπε. ((μι.)}) θυγατριδοῦν, μαετιγία; 

δδ4 εἐνΔο.ετ.. Κ, α6 τ ἀπθιοῦ Τι6[., ααὶ μαβύϑηη ὑγϑηβυ ΒΘ 1η 
οὐ ἀρθίπαθ παβύδιη νου οϑίθιη αἸΒΡΊΟΘΤΘ Β101 γιαθῦυτῦ 

δδ8 ευνῴκιςαν δαᾶ., ευνήρμοςαν 1.6. δῦὅά4 ουτοςενδοῖν Ρ., ἔν- 
δον οὗτος Υ0]]., 41 οοηΐοτῦ ὅθη. θρ. 41, 2 ΒΟΥ 1ηὐτῶ ΠΟΒ 8Ρ1- 
γύαΒ βοαθύ, τη] ουατη ὈΟΠΟΥΤ Τα 16 ποβίσοσαση ΟὈΒουνδύου οὖ οαϑύοβ. 
Ὠ1Ὸ φτουῦ ἃ ποῦϊ8 ὑτδούϊαβ οϑῦ, 1 ὩῸΒ. 1086 ὑγδούα ; ἕτερον 
μέν 1,6, κακῶς Ατ. Ηρδα. ὙΝ1]. ὅδ χρῆςθαι δοκῇ ϑυᾶ., χρή- 
ςηθ᾽ ἑκών Ιμοϑυν., χρήςητ᾽ ἄγαν ὟΥ1].. χρήςηθ᾽ ἅπαξ Βοά., χρῆ- 
εθαι θέλῃ Ηρδ8α. Κὶ., αὑτῷ κ. χρήςηθ᾽ ὅλως το]. δθ2 ςαύτου ".; 
αὑτοῦ ἴω6ο, εαυτοῦ παρ᾽ ἀνδρός Ηθδα. ὅθά θεα Ρ., θεῶ ἢο,, 
θεοὶ ΒΙΊοΙ., θεά Ατ., θεᾷ 16 ὅ72 ἀφεῖςο ΟΟΙ. ΘΧ ἀφεεέεςο Ρ.; 
ἀφεῖςο ὑοπθηὺ ΠιΘοανψ. 811, ἀφίεςο 1μ61. 
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(Ον.) παχύδερμος ἦςθα καὶ εὖ, νοῦν ἔχειν δοκῶν᾽ (600) 

ρ1δ οὕτως ἐτήρεις παῖδ᾽ ἐπίγαμον; τοιγαροῦν 
τέραειν ὅμοια πεντάμηνα παιδία 

ἐκτρέφομεν. ((μι.) οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις. (Ον.) ἣ γραῦς δέ γε 

οἶδ᾽, ὡς ἐγῶμαι. τότε γὰρ οὑμὸς δεςπότης 

τοῖς Ταυροπολίοιεο --- ((μι.) ζωφρόνη. (Ον.) ταύτην λαβών 

ὅ80 χορῶν ἀποεπαεθεῖςον --- αἰεθάνει τε; ((μι,) ναί. (060) 

(Ον.) νυνζὶ δ᾽ ἀναγνωριεμὸς αὐτοῖς γτέγονε καί 

ἅπαντ᾽ ἀγαθά. ((μι.) τί φηςειν ἱερόευλε γραῦ; 

((ω.) ,ἡἣ φύεις ἐβούλεθ᾽, ἣι νόμων οὐδὲν μέλει᾽ 

γυνὴ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷδ᾽ ἔφυ“. ((μι.) τί, μῶρος εἶ; (610) 

((ω.) τραγικὴν ἐρῶ «οι ῥῆειν ἐξ Αὔγης ὅλην 

586 ἂν μήποτ᾽ αἴεθη (μικρίνη. ((μι.) εὖ μοι χολήν 

κ]ινεῖς παθαινομένη. εὺ γὰρ ςεφόδρ᾽ οἶςθ᾽ ὅ τι 

οὗτο]ς λέγει νῦν; ((ω.) οἶδα {πάντ᾽ εὖ ἴςθ᾽ ὅτι 

τς ἣ γραῦ]ς προτέρα ευνῆκε. ((μι.) πάνδεινον λέγεις. (615) 

ΟΡ90 οὐ γέγ]ογε[ν] εὐτύχημα μεῖζον οὐδὲ ἕν, 
δεν 

εἰ τοῦ]τ᾽ ἀληθές ἐςθ᾽ ὃ λέγεις. τὸ παιδίον 

ὅ88 ΟΙΔΑ.ΕΥ̓ 96η. αὐοα ἸΩΡῚ ροβ86 οοποθα!ϊὺ [,.6 ἢ, 1056 ΒΟΥ ΌΘΠΒ 
ΟΙΔ. -ΕΥ ΝΗ λυ" Ἐπ: ΝΕ Ἐν νε. Κὶ. 16. 

ὅ76 πεντέμηνα την] ΗΘγ. βοουσπάθτχη ῬΏσυ π!οματη ᾿. 412 Τ)0Ὁ. 
ὅ80 :αἰεθάναι γε: Ρ.. 860 νοῶ Ομπθβίσηο {0 α1ὺ ΠΙΘΡῪ., ΞἸΙΩΙΟΤΙΗΙ 
Τιοῦ.; νη Ῥ., ναί 6, 681 νυν Ρ., νυνί Οτοθ. 4111 ὅδ απαν- 
ταταγαθα Ρ., ἅπαντ᾽ ἀγαθά ΑΥ. 8111, τὰ πάντ᾽ ἀγαθά Ε1]. 1,60 
ὅ88 ἡ --- μέλει γοΥΒα8 ΕἸ ΤΙ Ρ1α15 Αὐρθθ 58606 οΟΙὐαύτβ 5176 ἔα Ϊδ6 
ΠοΙηΪη6 (τ. 920 Ν.)ὺ, ὁχ 8οὸ ἔφα! θυσῃ πουϊῦ 5680]. ὅτορ. Νῶ. ρα 
ΡΙΟΟΟ]. Ρ. 21. οἵ. Αὐιϑίθθῃ. Ερ. 11, ὅ ἐπαιεθάνομαι τῆς φύςεεως βου- 
λομένης, ἣ νόμων ὡς ἔοικεν οὐδὲν μέλει ὅ84 μῶρος εἶ ΒΟΡΏΤΟΙΠΒΘ 
ὑσὶ θαϊῦ 60 ὅβ88 οὗτος ΑΥ. 811, αὐτός 1,6[., τέρας δρρὈ5; πάντ᾽ 
1ἸηΒουαϊὺ ὟΥ1]., 1άθτὰ εὖ --- ευὐνῆκε Οπθβίτηο αἀδὺ, οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ 1ω60 
ὅ89 ἡ γραῦς προτέρα ϑι.λ.α. δὅ90 οὐ γέγονεν ὙὟὙ1]. δὅ91 εἰ τοῦτ᾽ 
Ηδθ8α, ὙΥ1]. 



42 ΕἸΤΤΙΤΡΕΙΤΟΝΤΕς 

ΒΎ στη 6 ὕδ Δ] 1ὰπ 46 ποῦϑ. 

, , ἡμὰ 

(Μαγ.) οὐχ ὃ τρόφιμός εου, πρὸς θεῶν, ᾿Ονήειμε 

ὃ νῦν ἔχων {τὴν ᾿Αβρότονον τὴν ψαλτρίαν 

ἔγημ᾽ ἔναγχος; (Ον.) πάνυ μὲν οὖν. 
8080]. Ατιϑυοὺῦ. περὶ ἕρμ. (οοτησα. ἴθ Ασιβύ. ΠΥ, ὅ ρ. ΧΧΠῚ -- 

ἔγ, 600 Κα. τῶ μὲν ἐρωτηματικῷ ταχεῖα ἕπεται ἡ ἀπόκριεις (ὡς 
παρὰ Μενάνδρῳ, οὐχ --- οὖν; οὔ. ροθρίϑθ ΠΟΙΏΪη6 81 1 Ὀνή- 
εῖμος 5680]. Ασιϑύοῦ. 3. τὴν 84α, 1,60 1]. 848 πούγϑιῃ ἔφθυ- 
181 τϑὑθα!τῦ ΟὙΟΙ.: οχ 1π1010 ἀθϑασηρύμσση 6586 ῬΘυΒΡΙ στη Θϑύ. 

ΡΣ ἢ 

(Μαγ.) φιλῶ ες Ὀνήειμε, 

καὶ εὺ περίεργος εἶ. 

(Ον. Ὁ) οὐδὲν γλυκύτερόν (έἐςτινΣ ἢ πάντ᾽ εἰδέναι. 
ἘΠ185 ῬΥ͵ΟΙ. ῬΒ1]ο5. (οοχησηθηῦ. ᾿ῃ Ατιϑύου. ΧΥΤΠ, 1. 217) τς ἔτ. 849, 

860 Κ. δηλοῖ τὸ ἐκ παίδων φιλομύθους ἡμᾶς εἶναι καὶ χαίρειν ἐν 
τῇ περιεργίᾳ, ὥς φηςι Μένανδρος ,,φιλῶ --- εἴς, καὶ πάλιν ,,οὐ- 
δὲν γὰρ γλυκύτερον ἢ πάντ᾽ εἰδέναι“, αἰύθγατη ἔταρτηθηθαχη. 51Π6 
Ῥοθύδθ ποιηΐϊηθ οἰζωὺ ΟἿο. Ερ. δὰ Αὐδ. ΤΥ, 11 αὰἱ γάρ. οτατὐ, 
ἐςτιν ᾿πβουὰϊὺ Οοροῦ. δὰ Ἐριύοροηύθβ τγούθαϊθυαπῦὺ ΤωΘΘανγ. 81], 
ΘΙ υβάθηη βοϑθῆδθ 6886 νἱαἀ θην 80 ἔτ. 1. 

4͵ 

(Ον.) τί δ᾽ οὐ ποιεῖς ἄριετον; ὃ δ᾽ ἀλύει πάλαι 
κατακείμενος. 

Ρμοῦ. ΒΟΥ. Ρ. 838 ἀλύειν τὸ μηδὲν πράττειν. .,τί --- κατακεί- 
μενος“. Μένανδρος ἘἐἘπιτρέπουειν (ἘἘπιτρεπούςῃ οοἀ.); οἰαδάθηῃ 
βΒοϑθηϑθ οϑῦ. 

.. 

ἀργὸς δ᾽ ὑγιαίνων τοῦ πυρέττοντος πολύ 

ἔςτ᾽ ἀθλιώτερος, μάτην γοῦν ἐεθίει 

διπλάεια. 
ΘΙΟΡ. ἤου. 80, 1 --- ἔν. 1τὸ Κα. Μενάνδρου Ἐπιτρεπόντων 2 δι- 

πλάεια γοῦν ἐςθίει μάτην οοἀά.. οοΥΥ. ὟΥ11.; ἃ οοαὰο ἀϊούω ἰπ 
θϑάθυῃ βοϑθηδ, Π1 [4]]0Υ. 
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0. 

(Μαγ.) ἐπέπαςεα 
ἐπὶ τὸ τάριχος ἅλας, ἐὰν οὕτω τύχῃ. 

Αὐμοα. ΠῚ 1196 -- ἴτ. 118 ἴύ. καὶ ἐπὶ αἰτιακῆς (τὸ τάριχος) 
Μένανδρος Ἐπιτρέπουειν, Β'π6 {ϊ{ὑὰ]}0 «ογαηῦ 4111, ΘΟαῸΪ 6586 
ποσαὺ 01]. ὃ ἄν οοἥά., ὁοΥΓ. ΕἸ]ΤΏΒΙΘῪ 

(ἡ 

ἐλευθέρῳ τὸ καταγελᾶςθαι {(τὰρ» πολύ 

αἴεχιετόν ἐςτι, τὸ δ᾽ ὀδυνᾶςθ᾽ ἀνθρώπινον. 

σοῦ. ἤοτ. 89, ὅ --- ἴτ. 116 Κα. Μενάνδρου Ἐπιτρέποντος 1 γάρ 
ἰπβϑοαϊῦ Ηρθη., μέν Ηθτηρα 28. αἴεςχιον 101], οοὐτ. Ηοθτίηρϑ, 

ὃ. 

οὐθὲν πέπονθας δεινόν, ἂν μὴ προεςποιῇ. 

ΟΥ. Απῦθο]. 7, 8 ἐκ τοῦ Γεωργοῦ, 564 τηϑΥΡῚ 1 ἃ Ὁ Θϑαᾶθηη τη8η8 
Θβουρύστα ἐκ τῶν ἀποτρεπόντιυν, ΟἸ1550 ἔφυ ]θ6 ποτηῖπθ οῦ. 
βου. 108, 51, ΡΙαῦ. 46 ὕγϑηαα:]}}. 17, 416 (Ὁ, οπῖθθο ροθίδα ἔδρα- 
Ἰδθασθ ΠΟΙΏΩ6 811 --- ἔν. 119 Καὶ. -- οὐθέν Α. Ξ'΄οὉ. 

9. 

ἐξετύφην μὲν οὖν 
κλαίουςα. 

5080]. Εὐγ. ῬΏοΘη. 1184 -- τ. 184 Κι. τύφεςθαί ἐςτι τὸ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς εὐγκεχύςεθαι Μένανδρος.... ἐν Ἐπιτρέπουςιν. Ῥϑιη- 
ΡὮ1ΔΘ νου Ῥ8.}10 δηΐθ ν. 482 ἀϊοῦϑ. 

10. 

ἐχῖνος 

Ἐγού. νοῦ. ΗἹΡΡοου. 78, 11 -- ἔγ. 186 Κ. ἔςετιν ἐχῖνος χύτρας 
εἶδος μεγαλοςτόμου καὶ μεγάλης. μέμνηται τῆς λέξεως... Μέναν- 
ὃρος ἐν Ἐπιτρέπουςιν. ΒΌΡΡΙΟΘΥΙ ἀυθιύαπῦθι πὶ ν. 884. 



(ΣΑΜΙΑ) 

ΡρΥβΟΊ86: 

Πθυηθδβ Β6ῃθΧχ ΟἾΓΤΥΒΙῚΒ. ΤΠ Ό]1ΘΓ 
ῬΔΥΤΩΘΠΟῺ ΒΘ Υγτιβ Μοβο οι 8] ΒΟΘ ἢ 8 

Οοσοαβ Νιορεαῦσϑ ΒΘΠΘΧ 

ΕΥΒΝΥ ΑΙ ΡΤΑ ἵν ἰδ ωρό ῶν ἀρ 

ἢ: μαίνεται... ον 

λοβιὺυν "ἐπ᾿ ἀγοθ[ τ 

ὡς γὰρ τάχιςτ᾽ εἰεῆλθον, ὑπερεςεπουδακώς 

ὅ τὰ τοῦ γάμου πράττειν, φράςας τὸ πρᾶγμ᾽ ἁπλῶς 

τοῖς ἔνδον ἐκέλευς᾽ εὐτρεπίζειν πάνθ᾽ ἃ δεῖ, 

καθαρὰ ποεῖν, πέττειν, ἐνάρχεεθαι κανοῦν. 

ἐγίγνετ᾽ ἀμέλει πάνθ᾽ ἑτοίμως, τὸ δὲ τάχος 

τῶν πραττομένων ταραχήν τιν᾽ αὐτοῖς ἐνεπόει, 

10 ὅπερ εἰκός. ἐπὶ κλίνης μὲν ἔρριπτ᾽ ἐκποδών 

τὸ παιδίον κεκραγός, αἱ δ᾽ ἐβόων ἅμα" 
»ἄλευρ᾽, ὕδωρ, ἔλαιον ἀπόδος, ἄνθρακας“. 
καὐτὸς διδοὺς τούτων τι καὶ ευὐλλαμβάνων 

εἰ[ς τ]ὸ ταμιεῖον ἔτυχον εἰςελθών, ὅθεν 

16 πλείω προαιρῶν καὶ «κοπούμενος πάλιν 
-Ἀ 8... 

οὐκ εὐθὺς ἐξῆλθον. καθ᾽ ὃν δ᾽ ἦν χρόνον ἐγῴ 

7 «Κανουν: [ι6ῇ, αἰδθυασα ραπούστα ποι νἱαϊῦ Κα. 14 εἰ. .[9] 
908... ε!.. .1.68 16 προάιρὼν {6θη., προᾶρὼν οῖὲ, Κι; ἴῃ ἤηθ 
ΠΙΑΪΔ (γὙ96] χλῖι, δοι  νξίς,.. αἀαρ. οί, ς. Χο. Ἐ, 

ῷ ΘΧΘΙΉΡ11 οὐαβῶ Κ. 8 ΒΌΡΡΙ. 1]. 10 ευθυςεκποδων Ρ. 
εὐθύς ἀ6]. 1,61. 16 πάλιν 96πη., ευχνά ὙΥῚ]. 
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ἐνταῦθα, κατέβαιν᾽ ἀφ᾽ ὑπερῴου τις γυνή 

ἄνωθεν εἰς τοὔμπροςεθε τοῦ ταμιειδίου 

οἴκημα τυγχάνει γὰρ ἱετεών τις ὦν, 

40 ὥςθ᾽ ἥ τ᾽ ἀνάβαείς ἐετι διὰ τούτου τό τε 

ταμιεῖον ἡμῖν. τοῦ δὲ Μοεχίωνος ἦν 

τίτθη τις αὕτη πρεςβυτέρα, γεγονυῖ᾽ ἐμή 

θεράπαιν᾽, ἐλευθέρα δὲ νῦν. ἰδοῦςα δέ 

τὸ παιδίον κεκραγὸς ἠμελημένον 

οὔ ἐμέ τ᾽ οὐδὲν εἰδυῖ᾽ ἔνδον ὄντ᾽, ἐν ἀςφαλεῖ 

εἶναι νομίεαςα τοῦ λαλεῖν, προςέρχεται 

καὶ ταῦτα δὴ τὰ κοινά᾽ φίλτατον τέκνον “ 

εἰποῦςα καί᾽ ,μέγ᾽ ἀγαθόν᾽ ἣ μάμμη δὲ ποῦ;“ 

ἐφίληςε, περιήνεγκεν᾽ ὡς δ᾽ ἐπαύςεατο 

80 κλᾶον πρὸς αὑτήν φης[ι]ν᾽ ,,ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ, 

πρώην τοιοῦτον ὄντα Μοεχίων᾽ ἐγ[ζώ 
αὐτὸν ἐτιθηνούμην ἀγαπῶςα, νῦν δ᾽ [ἐπεί 

παιδίον ἐκείνου γέγον[ε]ν, ἄ[λ]λη καὶ τόδ [ ε“ 
αἀθϑαμῦὺ νουθαβ ἴουθ αὐϑύθαο 

α, (ἡ) 
ΤΉΝΕ ΌΝ ππρυ ραρο: γεγο]νέναι 

πο, ,ς κ. . -καὶ θεραπαινιδίῳ τινί 

ἔξωθεν εἰςτρέχοντι᾽ λούςατ᾽ ὦ τάλαν 

τὸ παιδίον“, φηςίν, ,,τί τοῦτ᾽; ἐν τοῖς γάμοις 

τοῖς τοῦ πατρὸς τὸν μικρὸν οὐ θεραπεύετε; “ 

40 εὐθὺς δ᾽ ἐκείνη ο,δύεμορ᾽ ἡλίκον λαλεῖς“, 

19 ΟΙΚΗΜΑ: [μ6ἷ,., ρῬυπούυστη οτηϊδοσαηὺ Κ. {6η. 88 τοδ Κὶ., 

αποα Ἰ6ΡῚ Ρο586 οοποραϊῦ 6. 86 κ...καὶ Ποῖ, .οος Αἱ Κ. 96. 

18 ταμειΐου Ρ., ταμιειδίου ὥτοθΘ, ταμειδίου Ἠθη. 21 ροϑύ 
ἡμῖν ἀπο ποΙηβύ!ϊω Θχοὶ 1586 βαθριοδύασ Ηρ. 81 οὖ 85 βᾳρρ!. 
ο΄ 88 ἄλλη ρτν. 8111: τόδε Ηεγχ.. 86 γεγονέναι Κά.; 1π1010 

τοιαῦτ᾽ ἐλάληςε 5υρρ]. ὅπα. 
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φής ,ἔνδον ἐςτὶν αὐτός“. --- οὐ δήπου γε᾿ ποῦ; “--- 

»ἐν τῶ ταμιείῳ“. --- καὶ παρεξήλλαξέ τι 

»αὐτὴ καλεῖ, τίτθη, ςε“, καὶ ,βάδιζε καί 

ςπεῦδ᾽. --- οὐκ ἀκήκο᾽ οὐδέν᾽ εὐτυχέετατα.“ 

εἰποῦς᾽ ἐκείνη δ᾽ ,,(ὖ τάλαινα τῆς ἐμῆς 

λαλιᾶς“ ἀπῆλθεν ἐκποδών, οὐκ οἶδ᾽ [ὅποΊι. 

κἀγὼ προῆλθον τοῦτον ὅνπερ ἐνθάδε 

τρόπον ἀρτίως ἐξῆλθον, ἣευχῇ πάνυ, 

ὡς οὔτ᾽ ἀκούςας οὐδὲν οὔτ᾽ ἠςθημένος. 

αὐτὴν δ᾽ ἔχουςαν αὐτὸ τὴν (αμίαν ὁρῶ 

ἔξω διδοῦςαν τιτθίον παριὼν ἅμα. 

ὥςθ᾽ ὅτι μὲν αὐτῆς ἐςετι τοῦτο, γνώριμον 

εἶναι, πατρὸς δ᾽ ὅτου ποτ᾽ ἐςτίν, εἴτ᾽ ἐμοῦ 

εἴτ᾽ --- οὐ λέγω δ᾽ ἄνδρες πρὸς ὑμᾶς τοῦτ᾽ ἐγώ, 

οὔθ᾽ ὑπονοι, τὸ πρᾶγμα δ᾽ εἰς μέεον φέρω, 

ἅ τ᾽ ἀκήκο᾽ αὐτός, οὐκ ἀγανακτῶν οὐδέπω. 

σύνοιδα γὰρ τῷ μειρακίῳ, νὴ τοὺς θεούς, 

καὶ κοςμίῳ τὸν πρότερον ὄντι χρόνον ἀεί 

καὶ περὶ ἔμ᾽ ὡς ἔνεςτιν εὐςεβεετάτῳ. 

πάλιν δ᾽ ἐπειδὰν τὴν λέγουςαν καταμάθω 

τίτθην ἐκείν[ο]υ πρῶτον οὖςαν, εἶτ᾽ ἐμοῦ 

λάθρᾳ λέγου[ς]αν, εἶτ᾽ ἀποβλέψω πάλιν 

48 ΤΙΤΘΗ ΟΟΥΤ. 6Χ ΤΙΤΤΗ {96η., ΘΧ ΤΙΤΤΙΝ [ωιοἷ, ; τε ΟΟΥΡ. ΘΧ τε Κ. 
6η. 44 ΟΥ̓ΔΕΝ ΟΟΥΤ. ΘΧ ΟἰΔεν ο΄. 4 ητάλαινα ροὐύϊαβϑ αὔϑχη 
τάλαινα Ἰθροπάθση Θ886. οθηβθῦ 16, 564 ρῬυϊχηϑιη 1ύθγαιη ἴῸ7- 
ὕδβ86 ΟΧχ δ]1ὼ 6886 οοσσθούδϑιη ὄὅβϑ Ἐμοὶ “μα 16 δρρδγθύ, βρα 108 
αὖ Υ ἴῃ ομαγίωῳ ἔπ1886 ρούμπου 96 η., ἐμοὶ [,6[., ἐμοὶ ᾿ϊ., ἘΜΟΥῪ 
Ῥούϊαβ Ἰοριὺ Κἰ. 02 ΛΕΓΟΥ.ΑΝ 96η., ΛΕΓΟΥ..Ν 1μεῇ, Κ, 

48 ροβὺ αὐτή αΙβυηχιῦ Ποῦ. 44 οὖκ -- οὐδέν πυΐτοῖ αὐ 
θροῦν. 4 ὦ φῬτϑϑίῃ]ὶ 40 ΒΡ}. [ω6[. 41 κωγω Ρ.. ΟΟΙΓ. 
16. 48 ἐεῆλθον 1,οἢ 49 οὐδέν τηᾶνα]ὶὺ ρυνυ. .ὅ εςτιτου- 
τοαυτῆς Ρ., αὐτῆς ἐετι τοῦτο Ηθϑᾶ. 4}11, ἐςτιν αὐτῆς τοῦτο Οτοθ. 
ὅδ ἐμοῦ 16. ὅδ οὔθ᾽ 1. 6. ὃ ἔτι Ὗ1]., οὐδ᾽ Μῶ2. 61 πρότερον Εἰ]. 
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εἰς τὴν ἀγαπῶςαν αὐτὸ καὶ βεβιαςμένην 

ἐϊμοῦ τρέφε[ι]ν ἄκοντος, ἐξέετηχ᾽ ὅλως. 

«() 66 ἀλλ᾽ εἰς καλὸν γὰρ τοῦτον εἰ[ς]ιόνθ᾽ ὁρῶ 

τὸν Παρμένοντ᾽ ἐκ τῆς [ἀγορᾶς᾽ ἐατέον 

αὐτὸν παραγαγεῖν ἐςτι τούτους οὺς ἄγει. 

(Παρ.) μάγειρ᾽ ἐγῴ, [μ]ὰ το[ὺ]ς θ[εούς], οὐκ οἶδα εύ 
ἐφ᾽ ὅ τι μαχαίρας περιφ[έ]ρ[εις], ἱκανὸς γὰρ εἶ 

τὸ λαλῶν κατακόψαι πάντα᾽ πί[α]ῦε[ί νῦν.] (Μα.) ἐθ... 

᾿ἰδιῶτ᾽. (Παρ.) ἐγώ; (Μα.) δοκεῖς γέ μ[οι, ν]ὴ τοὺς [θ] ερύς. 

εἰ πυνθάνομαι, πόςα[ς τραπέΪζας μέλλετε 

ποεῖν, πόςα[ι γυναῖκές ε[[7ςι, πηνίκα 

ἔεται τὸ δεῖπνον, εἰ δεήςει προςλαβεῖν 

τ τραπεζοποιόν, εἰ κέραμός ἐςτ᾽ ἔνδοθεν 

ὑμῖν ἱ{[κ]ανός, εἰ τοὐπτάνιον κατάετετγον, 

εἰ τἄλλ᾽ ὑπάρχει πάντα --- (ΠΠαρ.) κατακόπτεις γέ με, 

εἰ λανθάνει ςε φί[ί]λτατ᾽ εἰς περικόμματα, 

οὐχ ὡς ἔτυχεν. (Μα.) οἴμωζε. (ΤΠαρ.) καὶ εὺ τοῦτό γε 
80 πα[ν]τὸς ἕνεκ᾽ ἀλλὰ παράγετ᾽ εἴεω. (Δη.) ΤΤαρμένων. 

(Παρ.) ἐμέ τις καλεῖ; (Δη.) (ςὲδ ναιχί. (ΠΠ]αρ.) χαῖρε δεςπότα. 

θὅ ει.1ἸοΝ Θ᾽ 1μ6ἢ. Κι. ει.ἸοΝ Θ᾽ 716. 66 εκτης [,6ῇ, .κτης Καὶ. 16ῃ. 
69 περιφ.... Κι, περιφ......ἅ 26. Τιοὕ: ἴῃ πο ραποίσμῃ ἀπΌ. 
ΠΕ ΠΡ  Υ0 ΤΙΑΝΤΑ- π.ΙΕ....:ερ:... Φ6π., ΠΑΝΤΑΤ,....... εθ 
Π6ῇ. ααὶ ΦΘηΒ56η1 Ἰθούϊομ θη ΠῸΠ ΡΪ8η6 τϑρσοραῦὺ Τὶ μ... .«[Ἡ]ΤΟῪ 
ἐσ πο ον Μ’. τους. εοΥς [,6΄. 12 ..... τω ΗΝ ὍΤΕ ΤΡ Ας 
ο΄; μέλλετε .6ῃ., μέλλετ. [ιοἷ. Κὶ 18 ποεῖν {6ῃ., πο.ΙΝ [ιοζ. 
Ἱ. εεἰ. 16, ε.ς. Κι. 8 Φ.ΛΤΑΤ᾽ 926η.,. «ΛΤΑΤ᾽ Πμο΄, Κ. 

θὅ εἰειόνθ᾽ ΤιΘουπν.͵, ἐξιόνθ᾽ 1,6[., τουτονὶ παρόνθ᾽ ΤιΘΘυν. 
66 ἀγορᾶς [μΘΡὙῪ. 4111: ἐατέον ΤιΘουν.. ὅπα., πειρατέον ΟὙΟΙ. 811 
67 τούτους οὗς ἄγει δυάα., τοῦτον οἴκαδε Πι,ΘΘυν,. 08 μὰ τοὺς 
θεούς ὙΥ1Ι]. 69 περιφέρεις [6 10 παῦε νῦν αυὉ. Κὶ., (Μα.) 
παῦε, πρὸς θεῶν [,μΘουν., ἔογίαβϑθ σθούθ, παύςει δ᾽ ἴςθ᾽ ὅτι δ'υά. 
11 ἐγώ οοαυο, δοκεῖς --- θεούς ῬΔΙΙΠΘΠΟΙΙ ὑγραῦὺ ΠΘουσ., μοι νὴ 
τοὺς θεούς ὗτοΘ. ΗΘ. 718 εἶςι, πηνίκα Κ͵ο] 80 πάραγε μ᾽ ΕἸ. 
81 ςΕ ἴπβϑσ. Ὗ1]., ναί ἴηβθυ. Ηθδᾶ. Τιϑϑαν. 
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(Δη.) τὴν [ςπυρί]δᾳ καταθεὶς ἧκε δεῦρ᾽. (Παρ.) ἀγαθῇ τύχῃ. 

(Δη.) τοῦ[τον μὲν οὐ]δέν, ὧς ἐγῷμαι, λανθάνει, 

τά[χ᾽ οἶδ]ε πᾷ[ν] πραττόμενον ἔργον ἐςτὶ γάρ 

8ὅ περίεργος, εἴ τις ἄλλος. ἀλλὰ τ[ὴ]ν θύραν 

προιὼν πέπληχε. (Π7Παρ.) δίαγε Χρυςεί πάνθ᾽ ὅς᾽ ἄν 

ὃ μάγειρος αἰτῇ᾽ τὴν δὲ γραῦν φυλάττετε 

ἀπὸ τῶν κεραμίων. πρὸς θεῶν, τί δεῖ ποιεῖν 

δέςποτα; (Δη.) τί δεῖ ποεῖν (ςεδ; δεῦρ᾽ ἀπὸ τῆς [θύ Ιρας᾿ 

90 ἔτι μικρόν. (Παρ.) ἤν. (Δη.) ἄκουε δὴ νῦν Π[α]ρ[μένων ̓  

ἐγώ ςε μαςτιγοῦν, μὰ τοὺς δώδεκα θ[εούς, 

οὐ βούλομοι διὰ πολλά. (Π0αρ.) μαςτιγοῦν; [τί γάρ 

᾿πεπόηκα; (Δη.) ευγκρύπτεις τι πρός μ᾽, ἤ[εθημ᾽] ἐγώ. 

(Παρ᾽)μὰ τὸν Διόνυςον, μὰ τὸν ᾿Απ[ζόϊλλζω τουτονί, 

96 μὰ τὸν Δία τὸν εωτῆρα, μὰ τὸν ᾿Αἰςκληπιόν --- 

(Δη.) παῦ, μηδέν᾽ ὄμνυ᾽- οὐ γὰρ εἰκάζ[ε]ις κ[αλῶς. 

(Παρ.) ἢ μήποτ᾽ ἀρ᾽--(Δη.) οὗτος βλέπε δεῦρ᾽. (ΠΠα.) ἰδού. [(Δη.)λέγε᾽ 

Ι, (ἢ) τὸ παιδίον τίγος ἐςτίν; (Π7αρ.) ἤν. (Δη.) τὸ παιδίον 
τίνος ἔςτ᾽ ἐρωτ]ῶ. (Πα.) Χρυ[«(16[ο]ς. (Δη.) πατρὸς δὲ τοῦ; 

Βὲ σοῦ . Φ6η., το. . Ποῇ 8ὅ ΑΛΛΑΤΙΝ 76η., 
ΑΛΛΑ..Ν ΠῚ ν᾽ ΔΗ ἴθ ΘΧ ΔΕΙ ὑλλῖς Δει μοῦ, Κα. 98 προςμῃ..... 
76π., Μ᾿ νϑὶᾶθ ᾿ποϑυύψαιῃ νἹἀθῦυῦ Τιοξθρε το 90 ΕΙΚΑΖ. [([Κ]...- 
ΠΊΔΝ ΕἸΚΑΖ τ, ἘΣ ΣΣΣ 7861. τ᾿ , 

82 ςπυρίδα 60 ΜᾶϑΖ. 88 τοῦτον μὲν οὐδέν Ηθϑδά. 8111 
84 τάχ᾽ οἷδε ϑδιυα., τούτου δὲ πᾶν ὟΝ1]., τηρεῖ τὸ πᾶν Μϑ82., τηρεῖ 
δὲ πᾶν ἄο. 89 ςε ᾿Ιηβοσαϊὺ Ὗ1]., ἴθι 16. Μδ8ζ2., ἄγε ωοῇ,, ἔτι ὅυα.. 
90 δὴ νῦν ΤΤαρμένων 1,6΄. 92 τί γάρ 1μ6[., τί οὖν ν6}] με΄ τί Ε10. 
93 πρός μ᾽, ἤςεθημ᾽ ἐγώ ὙΝ1]., ὑγϑηβθοηθηΒ ἐγώ 6 νϑύϑὰ βθαυθηῦΐθ 
94 Ἰητύϊο εγωμα Ρ.; ᾿Απόλλω τουτονί Ηθ4ᾶ., ᾿Απόλλω ᾽γὼ μὲν οὐ 
ΟΥὑοι. 411] 9ὅ ΒΌΡΡΙ. 1,61. 90 παῦ οἵ. Ῥμοῦ. 5. ν.; καλῶς [ω60 
θϑυνψ. ΝΊο., ἃ δεῖ Βυᾶ. 97 (Π7Πα.) ἰδοῦ. (Δη.) λέγε 49η., (17.) ἰδοῦ, 
βλέπω διά. 98 54. ην᾿ Ρ., (Πα.) ἤν. (Δη.) τὸ παιδίον τίνος ἔςτ᾽ 
ἐρωτῶ 46η., τίνος ἐςτὶ ἐρωτᾶις; Χρυείδος Ηουβ. 
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100 ςὸγ δ[έεποτ᾽. (Δ.) ἀπόλ]ωλας, φενακίζεις μ΄. (11|.) ἐτώ; 

(Δη.) οἶδᾳ γὰρ ἀκριβῷ[ς πάν]τα καὶ πέφραςτ᾽] ἐμοί, 
ὅτι Μοςχίωνός ἐετιν], ὅτι εύνοιςεθα εύ, 

ΝΠ Υἱόϊς κκ....,.. μ᾿ ςι νῦν αὕτη τρέφει. 

(Παρ.) τίς φη[είν; (Δη.) οὐδείς,] ἀλλ᾽ ἀπόκριναι τοῦτό μοι, 
106 τίγος ἐςτίν; (Παρ.) εἴ[πον δέςπ]οτ᾽, ἀλλὰ λανθάνευ --- 

(Δη.) τί λανθάνειν; ἱμάντα παῖδέ[ς τΊις δότω 

ἐπὶ τουτονί μοι τὸν ἀςεβῆ. (Π70αρ.) μή, πρὸς θεῶν. 

᾿(Δη.) ετίξω ςε, νὴ τὸν Ἥλιον. (Παρ.) ετίξεις ἐμέ; 

(Δη.) ἤδη γ᾽. (Παρ.) ἀπόλωλα. (Δη.) ποῖ εὐ, ποῖ μαςτιγ[{]α; 
110 λάβ᾽ αὐτόν. --- ὦ πόλιεμα Κεκροπίας χθονός, 

ὦ ταναὸς αἰθήρ, ὦ --- τί Δημέα βοαῖς; 

τί βοᾷς ἀνόητε; κάτεχε εαυτόν, καρτέρει. 

οὐδὲν γὰρ ἀδικεῖ Μοςχίων ςε. παράβολος 

ὃ λόγος ἴεως ἔςτ᾽ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀληθινός. 

11ὅ εἰ μὲν γὰρ ἢ βουλόμενος, ἢ [κατεχόμεΪνος 

100 ς0Ν[Δ].-..---... ΠΟΥ ἸΡΗΣ ἸτΘῸ. νι γ ἐδυνν ὦ λας μα. Κ. 
101 1ῃ ἢπθ ς.0! 96η.. ἐμ... Ποῦ. αα] υἱθτηϑῦαχη [1 τη γϑϑ.1- 
σὶῶ ΠΟ Ὀ6Πη6 αὐϑαάγδχθ δα οἱ ὁθηδοῦ 102 ες... .οΤτι 96η.. ..... ΟΤΙ 
π᾿ ΝΥ. -οἠέκ....-.... ἐπ ἢ Ἐκ νος τοι [μοΓ.; 
αλλ᾽ 1.9. «λλ᾽ 7θ.. 10ὅ τινος ἀρ. Κι΄, τιςὰ ἀρ. [μοι : : εἰ.... 
5 ΠΥ ἀσμε ρες .., ετ [,οΓ. 109 ηληγ᾽: [ιμοἵ, Κα. 56ῃ., 86α μϊὸ 
Ῥγορίθσ ᾿ισούαγατη οθηβοῦ ΗΔῊ 1ῃὴ ομδῦΐῷ [Ὁ1886: ΜΑςτιγ. ἃ {6η., 
ΜΑς.ΙΓ. ἃ 1μ68. 111 ΒΟΑΙς ΘΧ εχεις οογγθούυσστῃη νἱαθῦυυ «6 ΏΒΘΏ10 
ΟΝ ΑΜ ΕΝ πο ΚΝ Ἰσπ κ...:.....᾿... ος [,6[. 

100 ςὁν δέςποτ᾽ 6η., ςοῦ νὴ Δί᾽ [,ο΄., «όν γ᾽ ἐετιν δυάα.: ἀπό- 
λωλας 6. 101 πάντα καὶ πέφραςτ᾽ ἐμοί 1,6ο, πάλαι τέκνον ὅπα. 
102 ΒΌΡΡΙ]. 6΄,, ἐγένεθ᾽ δ'υά. 108 ὅτι τοῖς {6ῃ., ευνειςκομίςας 
ὅ φηςι νῦν αὕτη τρέφειν ὅδ'υα. βερϑοιϊΐοτ, αὖ τρέφειν ποη Θϑὺ 1 
ομαστΐθ 104 τίς φηςίν {6η.. τίς ἔφη τάδ᾽ (Δη.) οὐδείς [μ6ο, τίς 
ἔφη δέ; (Δη.) μὴ κρύπτ᾽ ϑοουν., τί ἔφης; (Δ.) γελοῖον ὅϑυα. 
10ὅ εἶπον δέςποτ᾽, ἀλλά 1,60. εἰκός ς᾽ οὐδὲ τἄλλα ΥΥ̓1]., εἰ μὴ «οὔ 
γε, τἄλλα ϑυα., εἶπά «οἱ με Κ΄. 109 ἤδη γ᾽ [,ϑ0 ΒΙΟΏ., ἢ λέγ᾽ Κ. 
ὟΝ]. 110 χρονος Ρ., χθονός 1,6, οὗ Εν. Ηρ». 84 ἜΞ 11 οἵ. Εαγ. 
Ον. 822 11ὅ κατεχόμενος 1,60, δουλόύμενος ϑυᾶ., πεπληγμένος 

; ἤρσν., κρατούμενος Κ. ἢο., ἢ ᾽ναγκαςμένος Ηδ6δ8ᾶ. 

Μροιϑηᾶτρα οα. Κοτίθ. ἘΔ. ΤΙ. 4 
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ἔρωτι ταῦτ᾽ ἔπραξεν, ἢ μιςῶ[ν ἐμέ, 

ἦν ἂν ἐπὶ τῆς αὐτῆς διανο[ίας ἧς] τὸ πρίν, 

ἐμοί τε πᾳρᾳτεταγμένος. νυνὶ δέ μοι 

ἀπολελόγηται τὸν φανέντ᾽ αὐτῷ γάμον 

120 ἄεμενος ἀκούςας. οὐκ ἐρῶν γάρ, ὡς ἐγώ 

τότ᾽ ψόμην, ἔς[π]ευδεν, ἀλλὰ τὴν ἐμήν 

Ἑλένην φυγεῖν βουλόμενος ἔνδοθέν ποτε. 

αὕτ[η γάρ] ἐςετιν αἰτία τοῦ γεγονότος. 

κατέλα]βεν αὐτόν που μεθύοντα δηλαδή, 

128 οὐκ ὄν]τ᾿ ἐν ἑαυτοῦ᾽ πολλὰ δ᾽ (ἐξγεργάζεται 

τοιαῦτ᾽] ἄκρατος καὶ νεότης, ὅταν λάβῃ 

τὸν οὐΪκ ἐπιβουλεύςαντά πω τοῖς πληείον. 

ἀλλ᾽ οὐ]δέπω γὰρ πιθανὸν εἶναί μοι δοκεῖ 

τὸν εἷς ἅπαντας κόςμιον καὶ «εὔφρονα 

180 τοὺς ἀλ]λοτρίους εἰς ἐμὲ τοισῦτον γεγονέναι, 

οὐδ᾽ εἰὶ δεκάκις ποητός ἐςτι, μὴ γόνῳ 

Εὶ, (ΒΕ) ἐμὸς υἱός. οὐ γὰρ τοῦτο, τὸν τρόπον δ᾽ δρῶ. 

χαμαιτύπη δ᾽ ἄνθρωπος, ὄλεθρος᾽ ἀλλὰ τί; 

οὐ γὰρ περίεεται. Δημέα νῦν ἄνδρα χρή 

186 εἶναί ς΄ ἐπιλαθοῦ τοῦ πόθου, πέπαυς᾽ ἐρῶν, 

καὶ τἀτύχημα μὲν τὸ γεγονὸς κρύφθ᾽ ὅςεον 

ἐν ΟΕ ΕΝ ὙΥ̓ΞΥ̓ΤΙᾺΝ [τ ΤΉ Αι πυ σΣ πω Πι6ζ. 

116 ΒΌΡΡΙ. 1,6 117 ἧς τὸ πρίν Ηδτῖ., ὡς τὸ πρίν ΟτοΙ. 
118 παρατεταγμένος {6η. 119 φανενταδ᾽ αυὑτῳω Ρ., φανενθ᾽ 
αὑτῷ ο΄. 1958 Β0ρΡ}Ὀ]. 1,6΄. 194 κατέλαβεν 2:60 8411 19ὅ οὐκ 
ὄντ᾽ [,60 81] 190 δ᾽ εργαζεται ρΡ., δ᾽ ἐξεργάζεται Ηθδα. ΠΊΘΗ., 
δείν᾽ 1η861. ὟὟ1]., ἔργ᾽ 1,60, δῆτ᾽ ΜϑΖ2. 190 τοιαῦτ᾽ Ηροδα., εὖ 
οἶδ᾽ ὙΥ1]., «ἀφ᾽ οἶδ᾽ Ηθδγ. 197 τὸν οὐκ ὕτοὶϊ., παῖδ᾽ οὐκ ὟΥ1]., 
καιρόν Ηογν. ΤιΘουν.: τοῖ Ρ., πῳ ΕἸ]. 4}11, ποτε ΝΟ. ΒΊΘΗ., τοῖςι 
ΗοΥν. 128 ἀλλ᾽ οὐδέπω 1,60, οἵδ᾽. οὐδέπω ωυϑϑαν΄., τοῦτ᾽ οὐ- 
δέπω ὅτοϊ., πλὴν οὐδέπω δι ἃ. 139 οὐ 180 ΒΌΡΡΙ. ΟἿΟ]. 181 οὐδ᾽ 
εἰ [,60 186 τατυμημεν Ρ., τἀτύχμημα ΒΊΟΉ. 81] 
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ἔνεςτι διὰ τὸν υἱόν. ἐκ τῆς δ᾽ οἰκίας 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν εἰς κόρακας ὥὦςον τὴν κακήν 

ζαμίαν. ἔχεις δὲ πρόφαειν ὅτι τὸ παιδίον 

140 ἀνείλετ᾽᾿ ἐμφ[α]νίεῃς γὰρ ἄλλο μηδὲ ἕν. 

δακὼν δ᾽ ἀνάςεχου, καρτέρηςον εὐγενῶς. 

οὐδ ἄρα πρόςεθεν τῶν θυρῶν ἐετ᾽ ἐνθάδε; 

ῖ, ΤΤαρμένων --- ἅνθρωπος ἀποδέδρακέ με 

ἀλλ οὐδὲ μικρὸν ευλλαβών.. (Δη.) ἐκ τοῦ μέςου 

(46 “ἄναγε «ςεαυτόν. (Μαγ.) Ἡράκλεις, τί τοῦτο παῖ; 

μαινόμενος εἰεδεδράμηκεν εἴεω τις γέρων, 

ἢ τί τὸ κακόν ποτ᾽ ἐςτί; τί δέ μοι τοῦτο παῖ; 

νὴ τὸν ΤΠ]Ποςεζι δῶ, μαίνεθ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

κέκραγε γοῦν παμμέγεθες. ἀςτεῖον πάνυ, 

160 εἰ τὰς λοπάδας ἐν τῷ μέεῳ μοι κειμένας 

ὄετρακα ποήςαι πάνθ᾽ ὅμοια. τὴν θύραν 

πέπληχεν. ἐξώλης ἀπόλοιο ἸΤαρμένων 

; κομίεας με δεῦρο. μικρὸν ὑπαποετήοςομαι. 

(Δη.) οὔκουν ἀκούεις; ἄπιθι. (Χρυ.) ποῖ γῆς ὦ τάλαν; 
(Δη.) ἐς κόρακας ἤδη. (Χρυ.) δύεμορος. (Δη.) ναί, δύεμορος. 

’ 

160 ἐλεεινὸν ἀμέλει τὸ δάκρυον. παύεω ς᾽ ἐγώ, 

ὡς οἴομαι --- (Χρυ.) τί ποοῦςαν; (Δη.) οὐδέν. ἀλλ᾽ ἔχεις 
"τὸ παιδίον, τὴν γραῦν᾽ ἀποφθείρου ταχύ. ; 

(Χρυ.) ὅτι τοῦτ᾽ ἀνειλόμην, διὰ τοῦτο καί --- (Δη.) τί καί; 
« 

100 διὰ τοῦτο, τοιοῦτ᾽ ἦν τὸ κακόν. (Χρυ.) (οὐδ μανθάνω᾽ 

Β.Διῦ τρ τρυφᾶν γὰρ οὐκ ἠπίετας. (Χρυ.) οὐκ ἠπιςετάμην; 

τί δ᾽ ἔςθ᾽ ὃ λέγεις; (Δη.) καίτοι πρὸς ἔμ᾽ ἦλθες ἐνθάδε 

τὲγ. εινδονίτῃ Χρυςΐί, μανθάνεις, πάνυ 

λιτῷ. (Χρυ.) τί οὖν; (Δη.) τότ᾽ ἦν ἐγώ «οι πάνθ᾽, ὅτε 

150 μου Ρ., μοι Καὶ. 151 ποιήςαι »Ρ. 167 ποιουςαν ». 189 (Δη.) 
διὰ τοῦτο. (Χρυ.) καί 1,60 160 (Χρυ.) οὐ μανθάνω ἘΕ}]. ὙΥ1!., 
νῦν ᾿ἰπβουπθσαμὺ Κρὶ] [,60 ΝΙο, 

4 
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16 φαύλως ὁ ἔπραττες. (Χρυὴ νῦν δὲ τίς; (Δη.) μή μοι λάλει. 

ἔχ]εις τὰ εαυτῆς πάντα᾽ προςτίθημί «τοι 

ἰδού] θεράπαιναν, χρυςΐί᾽" ἐκ τῆς οἰκίας 

᾿᾿ (δ) ἄπιθι. (Χρυ.) τὸ πρᾶγμ᾽ ὀργή τίς ἐςετι᾿ προειτέον. 

᾿βέλτιςθ᾽ ὅρα ---(Δη.) τί μοι διαλέγει; (Χρυ.) μὴ δάκης. 
(Δη.) ἑτέρα γὰρ ἀγαπήςει τὰ παρ᾽ ἐμοὶ Χρυεὶ νῦν 

1τ1 καὶ τοῖς θεοῖς θύςει. (Χρυ.) τί ἐςτιν; (Δη.) ἀλλὰ εὐ 
υἱὸν πεπόηκας, πάντ᾽ ἔχεις. (Χρυ.) οὔπω δάκνει" 

ὅμως --- (Δη.) κατάξω τὴν κεφαλὴν ἄνθρωπέ του, 

ἄν μοι διαλέγῃ. (Χρυ.) καὶ δικαίως" ἀλλ᾽ ἰδού, 
11 εἰςέρχομ᾽ ἤδη. (Δη.) τὸ μέγα π[ρ]δγμ᾽ ἐν τῇ πόλει 

ὄψει ςεαὐτὴν νῦν ἀκριβῶς ἥτις εἶ. 

αἱ κατὰ ς᾽ ἑταῖραι Χρυςεὶ πρᾳττόμεναι δέκα 

δραχμὰς μόνας τρέχουειν ἐπὶ τὰ δεῖπνα καί 

πίνους᾽ ἄκρατον, ἄχρις ἂν ἀποθάνωειν, ἤ 

180 πεινῶειν, ἂν μὴ τοῦθ᾽ ἑτοίμως καὶ ταχύ 

ποῶειν. εἴςει δ᾽ οὐδενὸς τοῦτ᾽, οἶδ᾽ ὅτι, 

Ἧττον εὺ καὶ γνώςεει, τίς οὖς᾽ ἡμάρτανες. 

166 φαυλῶώς 26ῃ., «αὐλως 1,6ῇ. Κὶ. 107 ὑπο εράπαινας {6ηῃ., 
Ῥαποῦα υἱθίτηδθ ἘΠῚ γ61] ἀυοῦυβ αἱ τη 11  ΥῚΒ Βα δοτίρία 
οαϑὰ ἔφούω 6586 ραυύεῦ [,6Γ. 

101 ἰδού ᾿᾽ο., ἔτι Κὶ., ταδί 260: θεράπαιναν ϑιυα.: Χρυςί Βο., 
ὨΙαύαβ ορδϑύαὐ, οὖ οὗ, Ρουθ. 405 169 δακῆς 1,60, μάἀδικῇς Ηουϑ. 
112 οὕτω ὅτοϊ., τούτῳ ὙΝ11]., ροϑὺ οὔπω ᾿1πὐουρυπρὶῦ ΓΘ οαν., οὔπω 
δάκνει θοΙηθϑθ οοπύϊπποῦ δαα. 174 καὶ δικαίως θΙηθδθ ἀδηῦὺ [,60 
δυά, 176 εἰςέρχομ᾽ ἤδη τροούθ ἀροίοπαϊῦ ὟΥ11.. θθτηθδα ἀδὺ ΠΟ... 
ἀπέρχομ᾽ Κ. 1,ρο, ἐξέρχομ᾽ Οτοϊ.: πρᾶγμ᾽ 1,6. 111 αἱ κατὰ ςὲ 
Χρυςεὶ πραττόμεναι δραχμὰς δέκα | μόνας ἑταῖραι τρέχουςειν ἐπὶ 
τὰ δεῖπνα καί Ρ.., ὑχαῃδροδϑαι [,60. 118 βουναῦο ῬΦΡΥΙΙ ΟΥ̓] Π6 
γουροσθτα μόνας ἑταῖραι διατρέχους᾽ ἐπὶ δεῖπνα δΡὈΒ, δὴ τρέ- 
χους᾽ ἐπὶ δεῖπνα Οτοϊ., ἕτεραι ἨΘδα. ΒΊΟΠ., κόραι ΝΙο., ἔοτύαθθθ 
βου θοπά τη ἑτάραι, ρούαϊῦ ΠΟΥῚ, αὖ ἴΟτταδ86 ἸομῖοᾶΘ ἕταρος, ἑτάρη 
(οἵ, οιη. Δ 441) Μοϑηδηατὶ δοίαῦθ ᾿στορογθηῦ ἴῃ Ββθυτηόπθιη Αὐὐ]- 

οαχα, οἵ, Ἐπβέαίμ, 1166, δ5 --- Μη, ἔν, ΤΑΙ νον 
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ἕεταθι. (Χρυ.) τάλαιν᾽ ἔγωζγτεΣ τῆς ἐμῆς τύχης. 

(Νι.) τουτὶ τὸ πρόβατον τοῖς θεοῖς μὲν τὰ νόμιμα 

186 ἅπαντα ποιήςει θυθὲν καὶ ταῖς θ-ε:αἷς. 

Ι 
] 
' 

Ϊ 

β 

, 
β 

β 

190 

196 

αἷμα γὰρ ἔχει, χολὴν ἱκανήν, ὀςτᾶ καλά, 

ςπλῆνα μέγαν, ὧν χρεία ᾿ετὶ τοῖς ᾿Ολυμπίοις. 
πέμψω δὲ γεύςαςεθαι κατακόψας τοῖς φίλοις 

τὸ κῴδιον᾽ λοιπὸν γάρ ἐςτι τοῦτό μοι. 

ἀλλ᾽ Ἣράκλεις τί τοῦτο; πρόςθε τῶν θυρῶν 

ἕστηκε Χρυεὶς ἥδε κλάους᾽" οὐ μὲν οὖν 

ἄλλη. τί ποτε τὸ γεγονός; (Χρυ.) ἐκβέβληκέ με 

ὃ φίλος ὃ χρηςτός εου. τί γὰρ ἄλλ᾽; (Νι.) ὦ Ἡράκλεις 

“τίς; Δημέας; (Χρυ.) ναί. (Νι.) διὰ τί; (Χρυ.) διὰ τὸ παιδίον. 
(Νι.) ἤκουςα καὐτὸς τῶν γυναικῶν ὅτι τρέφεις 

ἀνελομένη παιδάριον᾽ ἐμβροντηεία. 

ἀλλ᾽ ἔςτ᾽ ἐκεῖνος ἡδύς. (Χρυ.) οὐκ ὠργίζετο 

εὐθύς, διαλιπὼν δ᾽, ἀρτ[{]|ως΄ ὃς καὶ φράςας 

200 

«(ὙἹ(Δη) ἄλλα πάλιν ἐλθών; (Νι.) τὸ δεῖνα, μικρὸν ὦ τᾶν οἴχο[μαι 

20 

εἰς τοὺς γάμους μοι τἄνδον εὐτρεπῆ π[ο]ε[ῖν 

μεταξύ μ᾽ ὥςπερ ἐμμανὴς ἐπειςπες[ὦν 

ἔξωθεν ἐκκέκλεικε. (Νι.}ὺ Δημέας χ[ολᾷ. 
αοϑυαμῦ γρυθὰβ ἴοσο 140 

͵ 

πάντα πράγματ᾽ ἀνατέτρ[αΐπται, τέλος ἔχει. (Δ.) νὴ (τὸν Δία, 

οὑτοςὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούςεας χαλεπανεῖ, κεκράξεται. 

τραχὺς ἅνθρωπος, εκατοφάτος, αὐθέκαςετος τῷ τρόπῳ. 

ἐμὲ γὰρ ὑπονοεῖν τοιαῦτα τὸν μιαρὸν ἐχρῆν ἐμέ. 

188 ἔγωγε 160 ΜδϑΖ2. 1]. 199. ποτ᾽ εςτιτο Ρ.. ἐςτι ᾿πᾶάυχθ- 

ταμὺ ΗἩρϑα. 4111, τό αο]οῦ ΕΠ]. 196 ἐμβροντηςίᾳ Ι͂μοοὰνν., ἐμ- 
βροντηςίας ΙοΏ. 191 οὐκ --- ἀρτίως ΟΕ ΤΥΒ141Ὶ ἀραοτγαπὺ ΝΙΊοΟ. 
Ὑ1].. ἀρτις: ος Ρ. 801 χολᾷ Κ. 811 505 ἄλλα Κὶ., ἀλλά 1ιο.. 
ἀλλὰ --- τὰν οΙηθδθ ὑσὶ θαϊῦ Τιοθαν.; οἴχομαι Υ1]., οἴχεται 1,6. 
9053 πανταταπραγματ᾽ Ρ., πάντα πράγματ᾽ δεν. ὟὟὙ.., πᾶν, τά 
ὕτορ. [,)8ο, πάντα. τέλος ἔ. τ. πρ.. ἀν. ὅτο!ϊ. Η 64. : τὸν ἴπ861. ΟὙο6. 
8.111 90ῦ ἅνθρωπος 1,6[., ἄνθρωπος ὙΥ1]. 
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3 Ρ 

νὴ τὸν Ἥφαιετον, δικαίως ἀποθάνοιμ᾽ ἄν. Ἡράκλεις 

ἡλίκον κέκραγε" τοῦτ᾽ ἦν. πῦρ βοᾷ, τὸ παιδίον 

φηςὶ [ῥαχ]ιεῖϊν, φηςὶ! πρήςειν, ὑϊδοῦν ὀπτώμενον 

210 ὄψομ[ αι] πάϊλιν π]έπληχε τὴν θύραν᾽ ετρόβιλος «ἤν» 

ςκηπίτός, (οὐκ) ἄνθρωπός ἐςτι. (Νι.) Δημέα ευνίεταται 
ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ πάνδεινα ποιεῖ πράγμαθ᾽ ἣ Χρυείς. (Δη.) τί φής; 

(Νι.) τὴν γυναῖκά μου πέπεικε μηδὲν ὁμολογεῖν ὅλως 

μηδὲ τὴν κόρην᾽ ἔχει δὲ πρὸς βίαν τὸ παιδίον 

916 οὐ προήςεςθαί τέ φηςειν. ὥςτε μὴ θαύμαζ᾽, ἐάν 

αὐτόχειρ αὐτῆς γένωμαι. (Δη.) τῆς γυναικὸς αὐτόχειρ; 

(Νι.) πάντα γὰρ εύνοιδεν αὕτη. (Δη.) μηδαμῶς Νικήρατε. 

(Νι.) εοἱ δ᾽ ἐβουλόμην προειπεῖν. (Δη.) οὑτοεὶ μελαγχολάι. 

᾿εἰςσπεπήδηκεν. τί τούτοις τοῖς κακοῖς τις χρήςεται; 

990 οὐδεπώποτ᾽ εἰς τοιαύτην ἐμπεεών, μὰ τοὺς θεούςε, 

οἶδα ταραχήν. ἔςτι μέντοι τὸ γεγονὸς φράςαι ςαφῶς 

πολὺ κράτιετον, ἀλλ᾽ Ἄπολλον ἣ θύρα πάλιν ψοφεῖ. 

(Χρυ.) ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ, τί δράςω; ποῖ φύγω; τὸ παιδίον 

“λήψεταί μου. (Δη.) Χρυεί, δεῦρο. (Χρ.) τίς καλεῖ μ᾽; (Δ.) εἴτω τρέχε, 

(Νι.) πο ποῖ εύ, ποῖ φεύγεις; (Δη.) Ἄπολλον μονομαχήεω τήμερον, 

556 ὡς ἔοικ᾽, ἐγώ. τί βούλει, τίνα διώκεις; (Νι.) Δημέα 
ἐκποδὼν ἄπελθ᾽. ἔα με γενόμενον τοῦ παιδίου 

ἐγκρατῆ τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκοῦςαι τῶν γυναικῶν. (Δ.) μαίνεται. 

Ὡ  Ρ Θ ΡῚ" Ὁ ΕΎΨΙν Ἐτὶ οἰ ΈΨΘΙΟΝ 9209 ΦΗΕΙ. . .«1ΕἸ.- «-«ΕἘΜΊΤΡΗΓΕΙΝ {6η., ΦΗΚΙ. . «Εἰ. « «Ὁ ΕΜΠΡΗςΓΕΙΝ [μοΐ. 

Κι. Φ10 οΨομ.. .π|[Α]... . .«Ἔπληχε 96}... ΟΨΟΜ. .Τ..... ἔπληχε 1,6]. 
211 «κῆπ.. . .νΝθρώπος 26ῃ.,) «ΚΗ..... νθρωπος 1,6Γ. Κα. 996 εγω-τι 
96η., Ῥαπποίητι ΠΟΙ τοί μεν 508 πὐλνὴν; μον Τ οἵ. ιαρῦς “καες. πρῦλρα "23 

908 ΘΠΆΚΆ Ἴδδι, 909 ἘΡΕΙΡΝ ααὐ. Κι, θύςειν ,οο: φηεὶ 
πρήςειν ὙΥ1].,. εἶτα πρήςειν 1,60, θύςειν κἀμπυρεύςειν δυᾶ.: υτω- 
δουν Ρ., ὑϊδοῦν ΠΊΟΉ. δα. 910 ὄψομαι πάλιν 76ῃ., ὄψομ.᾽ ὙΥ1!.: 
ῖῃ. ἥμπθ ἤ δϑααιϊαϊὺ 1,66. 911 ς«κηπτός, οὐκ Ογτο1., οὐκ ἴῃ ομαγύδ 
Θχοϊαϊύ, εκ. ἄρ᾽ ἄο. 210 τῆς γυναικός {τ΄ 1,60, τῆς γυναικός 
Νιοογαῦο οοηθπηπαηὺ ΤΠ, Θαν. 1,60 211 αὐτή 1,ο΄., αὐτῇ 260 
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ἀλλὰ τυπτήςεις μ᾽; (Ν.) ἔγωγε. (Δ.) θᾶττον εἰεφθάρηθι εὐ. 

980 ἀλλὰ μὴν κἄγῳγ[ε|. φεῦγε Χρυεί, κρείττων ἐςτί μου. 

(Νι.) πρότερος ἅπτει μου εὺ νυνί᾽ τοῦτ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

(Δη.) εὺ δ᾽ ἐ[πἼ ἐ[λευ]θέρ[α]ν γυναῖκα λαμβάνεις βακτήριον, 

καὶ διώκεις. (Νι.) εὐκοφαντεῖς. (Δ.) καὶ εὑ γάρ. (Ν.) τὸ παιδίον 

οὐ δίδιω]ς ἐμοί; (Δ.) γέλοιον, τοὐμόν; (Ν.) ἀλλ᾽ οὐκ ἔςτι ςόν. 

(Δη.) δεινὸ]γν ὥνθρωποι. (Νι.) κέκραχθι᾽ τὴν γυναῖκ᾽ ἀποκτενῶ 

Β, (ὃ εἰειών, τί γὰρ ποήεω; (Δη.) τοῦτο μοχθηρὸν πάλιν. 

᾿ 981 οὐκ ἐάεω. ποῖ εύ; μένε δή. (Νι.) μὴ πρόεαγε τὴν χεῖρά μοι. 

(Δη.) κάτεχε δὴ ε(εδαυτόν. (Νι.) ἀδικεῖς Δημέα με, δῆλος εἶ, 

καὶ τὸ πρᾶγμα πᾶν εύνοιεθα. (Δη.) τοιγαροῦν ἐμοῦ πυθοῦ 

940 τῇ γυναικὶ μὴ ᾿νοχλήςας μηδέν. (Ν.) ἀρ᾽ ὃ ςός με παῖς 

᾿ἐντεθρίωκεν; (Δη.) φλυαρεῖς. λήψεται μὲν τὴν κόρην, 

ἔετι δ᾽ οὐ τοιοῦτον. ἀλλὰ περιπάτη[ςον] ἐνθαδί 

μικρὰ μετ᾽ ἐμοῦ. (Νι.) περιπατήςυ. (Δη.) καὶ ςεα[υτὸν εὐλ͵λαβε.--- 

οὐκ ἀκήκοας λεγόντων], εἰπέ μοι, [Νικήρα]τε 

280 κζαγω]γ. {6η., κ...γ. Ποῦ. 281 απτει Κὶ 16η., απ.ε. 1,61. 
982 ςΥΔῈ.Ε.. .ΘερΡ.. Κα. 76η., ς«ΥΔ Ὲ.εΕ{ΘερΡ.Ν [μθἢ. στ τ ἢ Μ 
Κ. Τιοῖ., ργίση 11ϑτῷ ΦΘΏΒΘη10 Ῥοῦα8 Ν υἱα θυ 286 ροϑὺ 
ποης ἰδοσηῶ Ῥᾶῦγϑ, ἴῃ ααδ' ραπούω σοιμϊηθύῶ [1886 ΒΌΒΡΙΟΔΙΟΥ 
{6 η.: πΑλιν 1,6, πάλι. υὙ8] πολι. 96. 

299 θᾶττον --- εὐ Νιοοταῖο ὑσὶ αϊὺ ΠΘοαν.; ἐκφθάρηθι Ἐπ. 
Ιοανγ.. 280 κἄγωγε 1,ΘΘὰν.; φηΐθ οὗ ροϑβὺ τοῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρο- 

μαι Ῥαποίῳ σοιηϊηθύο, ὑούστη νϑύϑυχη ΝΙοθγαΐο ἀθαϊῦὺ Κα. 282 εὺ 
δ᾽ ἐπ᾽ ἐλευθέραν [,60 988 καὶ διώκεις ἴ'ο., ἦ γὰρ ἀδικεῖς 1,60, 
οὐκ ἀφήςεις θροῦν. Ιᾶθ καὶ εὺ γάρ Νιορταΐο αἀδὺ 284 οὐ 
δίδως Κ. ο8ὅ δεινόν Κι. ἔςτιν [,ϑο, τύπτομ᾽ ΥΥ̓1]. 286 τί --- 
ποήςω )οηηθαθ ὑπραϊῦ 1,60: πάλιν 56η. 288 ςεαυτόν ὕτοθ. 811, 
κάτεχε --- ςεεαυτόν. δηθὰ {Ἱραθταηὺ 1,60 ἍΝ]. 941 οἵ, Ηδ65. 
8. Υ. ἐντεθρίωκεν᾽ ἐνείληκεν, ἐςκεύακεν (οὗ. 284) 2949 856. ενθαδι 
μικρον ͵ μετἘμου Ρ. 948 μικρά ΟΥΟο6. 4111, βαιά ὅτοιϊ., βραχῦ τι 
ἤθϑαν., μικρόν --- (Νι.) οἴμοι περιπατήςεω ϑ'ἀ.;: εὐλλαβε Ε}}]. ΥΝ1]., 
κατάλαβε [μ60, ἀνάλαβε ὕτοο. Ηθδα. ΘΟ. 9544 ειπεμοιλεγονίτων 
Ῥ.. λεγ. εἰ. μ. Ηρθϑα. 8111: Νικήρατε ὟΥ1]., εὖ πώποτε Ηθδ8α. 
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946 τῶν τραγῳδῶν, ὡς γενόμενος [χρυςὸς] ὃ Ζ[εὺς] ἐρρύη 

διὰ τέγους, κατειργμένην δὲ παῖδ᾽ ἐμοίχευςεν πἰ[άΪλᾳι; 

(Νι.) εἶτα δὴ τί τοῦτ᾽; (Δη.) ἴεως δεῖ πάντα προςδοκᾶν᾽ «κόπει, 

το[ῦ] τέγους εἴ «οι μέρος τι ῥεῖ. (Νι.) τό πλεῖετον. ἀλλὰ τί 

τ]οῦτο πρὸς ἐκεῖν᾽ ἐςτί; (Δ.) τότε μὲν γίνεθ᾽ ὁ Ζεὺς χρυείον, 

950 τότε δ᾽ ὕδωρ᾽ ὁρᾷς, ἐκείνου τοὐργόν ἐςετιν. ὡς ταχύ 

εὕρομεν. (Ν.) καὶ βουκολεῖς με. (Δ.) μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾽γὼ μὲν οὐ. 

ἀλλὰ χείρων οὐδὲ μικρὸν ᾿Ακριείου δήπουθεν εἶ᾽ 

εἰ δ᾽ ἐκείνην ἠξίωςε, τήν τε «ςήν --- (Νι.) οἴμοι τάλας. 

“Μοεχίων ἐεςκεύακέν με. (Δη.) λήψεται μέν᾽ μὴ φοβοῦ 

οὐδ τοῦτο. θεῖον, (οἷδ᾽ 5 ἀκριβῶς, ἐςτὶ τὸ γεγενημένον. 

μυρίους εἰπεῖν ἔχω «οι περιπατοῦντας ἐν μέεῳ 

ὄ]ντας ἐκ θεῶν, εὺ δ᾽ οἴει δεινὸν εἶναι τὸ γεγονός. 

Χαιρεφῶν πρώτιςτος οὗτος, ὃν τρέφους᾽ ἀεύμβολον, 

οὐ θεός ςοι φαίνετ᾽ εἶναι; (Νι.) φαίνεται" τί γὰρ πάθω; 

260 οὐ μαχοῦμαί «οι διὰ κενῆς. (Δ.) νοῦν ἔχεις Νικήρατε. 
Ἀνδροκλῆς δ᾽ ἔτη τοςαῦτα ζῆ, τρέχει, πηδᾷ, πολύ 

πράττεται, μέλας περιπατεῖ, λευκὸς οὐκ ἂν ἀποθάνοι, 

οὐδ᾽ ἂν εἰ ςεφάττοι τις αὐτόν. οὗτός ἐςτιν οὐ θεός; 

ἀλλὰ ταῦτ᾽ εὔχου γενέεθαι [ς]υμφέροντα, θυμία, 

266 θῦε, τὴ]ν κόρην μέ[τε]ις[τν] οὐμὸς υἱὸς αὐτίκα" 

946 ἴῃ ἢπθ π.λαι [,6ἢ,. π.τε: Φ6η. 960 1η1010 Ἰθοῦπδ 12 616 

᾿ιὐύθσϑυαση, ΠΌΤ υ 5. Ῥυορῦθυ ομαγύδϑτη ἰϑθϑϑῖη βρύση δ᾽]. ποα 

94 1ῃ ομδτί οὐδὺ ὁ Ζεὺς χρυςός, χρ. ὁ Ζ. ΟΤοθ. 8111 246 δια- 
τουτεγους Ρ., τοῦ ᾿παυχιὺ 1μ6[.; πάλαι 1ι6Γ., ποτε Τμϑρτ. ὙΥΤ]. 
948 τοῦ τέγους ΥΥΊΙ. 9 θειονδ᾽ εετινακριβωςτο Ρ.. θεῖον, οἶδ᾽ 
ἀκριβῶς, ἐςτί δι άα., Ι΄Θ βουνοῦ ρϑυθου]ε, δ᾽ Μαΐζ, θ. ὃ. ἐςτ᾽, ἀ. 
οἶδα 1115 4111, Ι΄θιὴ 564 γὑτὸ οἶδα ἴεθι Ηθδά. 908 ἀ6 ἢ δ8616- 
ΡῬΒοπῦθ ρδγαβιΐο οἵ. Αἢ. ΥἹ 248---2448, ΤΥ 1641{---106 8, ΧΙ] ὅ846 
9201 ᾿Ανδροκλῆς ᾿ηβογρύα οὐαὺ οοχηοθάϊωῶ ΞΟΡὮ11 Αἴ. ΠῚ 128 6, 
ΥἹ 2280: πηδα ΘΟΙΤ. 6Χ παῖδα Ρ., πηδᾷ Οτοσρ. Ὗ11. ᾿ 304 ΒΌΡΡΙ. 
1,6. 20ὕ 5ΌΡΡΙ. ϑϑαν., δα μέτειειν οἵ, ΑἸοχ. ἔν. 168, 4 Κ. 



(ΣΑΜΙΑ) δὴ 

ἐξ ἀνάγκης ἐςτὶ [πει]θόμ[ενος ἐ]μ[ο]ὶ (νῦν νοῦν ἔχει" 

εἰ δ᾽ ἐλήφθη τότ᾽ [ἀδικήςα]ς, [μὴ] παροξύ[ν]ο} υ] τ[ὰ νῦν. 

(Νι.) τἄνδον εὐτρεπῆ; (Δη.) ποήεω. (Νι.) τὰ παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ [οὐ κωλύει. 

(Δη.) κομψὸς εἶ. χάριν δὲ πολλὴν πᾶει τοῖς θ[εοῖς ἔχω 

10 οὐδὲν εὑρηκὼς ἀληθὲς ὧν τότ᾽ ὥμην κατανοεῖν. 

Ἐ Ὁ) Χοροῦ. 

Μος. ἐγὼ τότε μὲν ἧς εἶχον αἰτίας μόλι[ς 

ἐλεύθερος γενόμενος ἠγάπη[ςα] κ[α] 

τοῦθ᾽ ἱκανὸν εὐτύχημ᾽ ἐμαυτ[ᾧὦ τγενόμ]εν[ο]ν 

ὑπέλαβον᾽ ὡς δὲ μᾶλλον ἔννο[υς γίνομαι 

οἵδ καὶ λαμβάνω λογιςμόν, ἐξέ[ετηκα] νῦν 

τελέως ἐμαυτοῦ καὶ παρώξυμ[μαι εἸφόδρα, 

ἐφ᾽ οἷς μ᾽ ὃ πατὴρ ὑπέλαβεν ἥμαρ[ τη κέναι. 

εἰ μὲν καλῶς οὖν εἶχε τὰ περὶ τὴν κόρην, 

καὶ μὴ τοςαῦτ᾽ ἦν ἐμποδών, ὅρκος, πόθος, 

ἸΘυατη το] υἶδβθθ6 ραΐδπαὰσβ οϑὺς {6}... ΙΚΟΡΗΝΜΕ..: Ε.. 46η., 
ΙΆκορηνμε..ς.. 1ιοὲ 266... ([ς]ομ.... «ὦ .1-ΝοΥνεχει" 96η., ΤΟΥ 
.ΕΓΟΜ. «ΟἸΜ.ΤΡΝ.ΎΝΕχει [,6΄. 2617 τοτε.!..... ΟΣ ᾿ ΠΑΡΟΞΙ; 6 Ὰ Ἐ:..: 0 
τ τῦτε..... 9. -πάροξυ... θῇ 968 : ποριιςω. τὰ 96π.. : πὸ 
ηςω. τὰ 1ιοἵ, Ἰαοππϑγη δηΐθ τὰ βαϊΠοοτθ ραποῦο σθιηϊηδῦο γν6] 511η- 
ῬΙΙΟΙ αὔθταπθ τηομῃθῦ 9714 ὐςΔέμάλλον {6ῃ., .ςδεμάλλ.ν μοῦ; 
ΕἸΝΟΜΑΙ {6η., . «νομαὶ Ποῇ. Κ. 516. ΟΦΟΔΡΑ 96η., . .οΔρΑ Πιοῇ 

566 Βιρρ]θτηθηΐῳ ἱποογύῳ ὑθιηρύθυι, πρᾶος, μετριάζει ὅδυα. 
201 τότίε) ἀδικήςας γ6] τότε λυπήςας αἀαῦ. Κι, ταράξας δυά., τε- 
κοῦςα μὴ παροξύνου μάτην Ι,οουν., βραδύνας, νῦν παρέξω πάντ᾽ 
ἐγώ ὙΥ1].; τὰ νῦν ἀυ0. Κι. (Ν.) πόει τἄνδον εὐτρεπῆ ϑυαὰ. 268 δ᾽ 
οὐ κωλύει Ν1]., δῆτ᾽ εὐτρεπῆ 60 9609 κομψοςειῖ: Ρ.. αὰ88 586- 
αὐὐηὔαγν [τη θδθ οομθπηθαδγιῦ ΘΘαν., ΝΙοοταῦο ἀθαϊ ὙΥ1].: θεοῖς 
ἔχω ΒΏΌΡΡΙ. 1,61. 910 κατανοεῖν Ηθ6ῃη., καταλαβεῖν ὅ:α.. εἰδέναι 
Ὗ1]., πραγμάτων [μϑϑουν., δυςχερῶν ν6] δυεκόλων ἘΠῚ. 571 μό- 
λις Κ.. πάλιν ὅϑυα. 919 ἠγάπηςα καί ὅπα., ἠγάπηςα δή 1,68, 
218 γενόμενον ὅια., νενομικίύς ΗουβΒ. 5714 ἔννους γίγνομαι ΝΙαο. 

ΒΊΟΗ. 910 ΒΡ]. [,6 216 ΒΌΡΡ]. ΑΥ. 8}1] ἷ 
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280 χρόνος, ευνήθει᾽, οἷε ἐδουλούμην ἐγώ, 

οὐκ ἂν παρόντα τ᾽ αὖτις ἠτιάςατο 

αὐτόν με τοιοῦτ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀποφθαρείς 

ἐκ τῆς πόλεως ἂν ἐκποδὼν εἰς Βάκτρα ποι 

ἢ Καρίᾳν διέτριβον αἰχμάζων ἐκεῖ. 

986 νῦν δ᾽ οὐ ποήςω διὰ ςεὲ Πλαγγὼν φιλτάτη 

ἀνδρεῖον οὐδέν᾽ οὐ γὰρ ἔξεςτ᾽, οὐδ᾽ ἐᾶι 

ὃ τῆς ἐμῆς νῦν κύριος γνώμης Ἔρως. 

οὐ μὴν ταπε[ι]νῶς οὐδ᾽ ἀγεννῶς παντελῶς 

παρ[ορ]ᾶ[ν με] δ[εῖ! τοῦτ᾽, ἀλλὰ τῷ λόγῳ μόνον, 

290 εἰ μηδὲν ἄλλ᾽, αὐτὸν φοβῆςαι βούλομαι, 

φάεκων ἀπαίρειν᾽ μᾶλλον εἰς τὰ λοιπὰ γάρ 

φυλάξετ᾽ αὖτις μηδὲν εἰς μ᾽ ἀγνωμονεῖν, 

ὅταν φέροντα μὴ παρέργως τοῦτ᾽ ἴδῃ. 

ἀλλ᾽ οὑτοεὶ γὰρ εἰς δέοντά μ[ο]ι: π[άν]υ 

296 καιρὸν πάρεεςετιν, ὃν μάλιςτ᾽ ἐβουλό[μ]ην. 

(Πα.) νὴ τὸν Δία τὸν μέγιετον, ἀνόητόν τε καί 

εὐκαταφρόνητον ἔργον εἴμ᾽ εἰργαςμένος. 

οὐδὲν ἀδικῶν ἔδειεα καὶ τὸν δεςπότην 

ἔφυγον. τί δ᾽ ἦν τούτου πεποηκὼς ἄξιον; 

800 καθ᾽ ἕν γὰρ οὑτωςεὶ ς«αφῶς εκεψώμεθ[α᾽ 

ὃ τρόφιμος ἐξήμαρτεν εἰς ἐλευθέρα[ν 

κόρην᾽ ἀδικεῖ δήπουθεν οὐδὲν Ἰ]Παρ[ μένων. 

ἐκύηςεν αὕτη Παρμένων οὐκ αἰΐἴτιος. 

988 πολεως 76π.,. «λεὼς Το, 984 ηκ.ριαν ["ϑἷ,, ηκάριαν Κ. 
287 ΤηςεμΜης {6ῃ., της. Μης [,6΄. Κ. 289 τάπεινὼς 426ῃ., τάπ.. 
νως 16 289 πάρ... α...Δ.. 46η., 6 880 Ἰϑούζοπρο ἀπθιεὺ 1μ6ζ,, 
αὐἱ ρούι5 Ἰοριὺ ΠορΡ.......... 999 φυλάξετ᾽ {6ῃ., ΦΎΛΑΞ. Τ᾽ 
ΕΣ Κ: 99ὅ ΚΑΙΡΟΝ {6η., .. «ΡΟΝ [ι6[. Κὶ. 

988. ΒῈΡΡ]. (101. 289 παρορᾶν με δεῖ 46η. 294 πάνυ Κ΄. 
ΒΙΊΟΉ. 800- -800 ΟἹ Ἰγη85 5] ΠΡ ΠΟΥ γουβαθτη ΒΥ} ] 85 ΒῈΡΡ]. 
1,6, (508 ΟΥο!.) 
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᾿ τὸ παιδάριον εἰεῆλθεν εἰς τὴν οἰκ[ίαν 

806 τὴν ἡμετέραν᾽ ἤνεγκ᾽ ἐκεῖνος, οὐκ [ἐγώ᾽ 

τῶν ἔνδον ὡμολόγηκε τοῦτό τις το[ρῶς. 

Ι, () τί [Π]Πα]ρμένων ἐγταῦθα πεπόηκεν κακόν; 

οὐδέν. τί οὖν οὕτως ἔφυγες ἀβέλτερε 

καὶ δ[ειλότα]τε; γέλοιον. ἠπείληςέ μοι 

810 ςτίξειν, [ἵνα] μάθῃ [πᾶν] διαφέρε[1] δ᾽ οὐδὲ γτρῦ 

ἀδίκως [παθεῖν] τοῦτ᾽ ἢ δικαίως. ἔςτι δέ 

᾿π]αντα[χόθε]ν οὐκ ἀςτεῖον. (Μο.) οὗτος. (ΠΠα.) χαῖρε εύ. 

(Μο.) ἀφεὶς ἃ φλυαρεῖς ταῦτα θᾶττον εἴειθι 
εἴςω. (1Πα.) τί ποήεων; (Μο.) χλαμύδα κοὶ «πάθην τινά 

816 ἔνεγκέ μοι. (Πα.) «πάθην ἐγώ «οι; (Μο.) καὶ ταχύ. 
(Πα.) ἐπὶ τί; (Μο.) βάδιζε καὶ ε«ωπῇ τοῦθ᾽ ὅ «οι 

“εἴρηκα ποζίδει. (Πα.) τί δὲ τὸ πρᾶγμ᾽; (Μο.) ἢ λήψομαι 

ἱμάντα; (Πα.) μηδαμῶς" βαδίζω γ[ά]ρ. (Μο.] [τ|ίΈ. οὖν 
μέλλεις; --- πρόςτειει νῦν ὃ π[ζα͵τήρ᾽ δεήςεται 

820 οὗτος καταμένειν μου κομιδῇ᾽ δεήςεται 

ἄλλως μέχρι τινός᾽ δεῖ τάρ᾽ εἶθ᾽ ὅταν δοκῆι, 

πε[ι]σθήςομ᾽ αὐτῷ. πιθανὸν εἶναι δεῖ μόνον, 

8017 ἐνταῦθα [ωϑῇ. ετάυθὰ Κὶ 46ῃ. 809 ΚΑΙΔ...... τε 761, 
“πὰ. ε [6 810 ςΟἸΞΕΙ͂Ν. «ΜΆΘΗ... .-Διάφερε. Δ᾽ ΟΥ[ ΔΕ ͵γρΥ 
6η.., ςΤΙΞ (Υγ6] Ζ) εΕἰΝ.. ΜΆΘΗ... διάφερε.....ὅ εγρΥ θοῦ. 381 αδικως 

ΠΕ τὰ πκκῦς τῖκ΄ 218 Γγριιουν [μος Γ.. ΟἸΟΥΝ 
76}. 819 Δεηςη[ΤΑΙ] {6π.. Δεηςε... Πμοΐ. 890 ΜΟΥΙΟΜΙΔΗῊ Φ6η., 

899. ΔΕΙΜΟΝΟΝ {6Π., ΔΕΙ͂. ΟΝΟῸΝ [μ6ἵ. 

806 τορῶς Κὶ., τάλαν [,6ο, τὸ νῦν 76η.. τότε [μ6[., τὸ πᾶν ΒΙΊΟΘΗ. 
808 εφυγεςουτωὼς Ρ., οὕτως ἔφυγες Ηδδά. 8111 809 καὶ δειλό- 
τατε ἀν. 810 ἵνα μάθῃ πᾶν ὙΥ1]., τότ΄. ἀμαθὴς εἴ ϑ80άα.; δ᾽ οὐδὲ 
γρῦ γΙΘ06 811 παθεῖν ἀν. ϑθν., ποεῖν Εὖ. 812 πανταχόθεν 
δυα., πᾶν ταἰϊεχρόν ϑΘϑαν., πᾶν αἰεχρόν ΥἾ1].. παντάτοπον Κ.. 

πάντα τρόπον ϑυα. 814 ποιήῆτων Ρ. 811 εἰληψομαῖι Ρ., ἢ (51Π6 
ΒΙσ!!Ο ᾿ηὐθυτόρσθηα 1) μορϑαν., εἰ Πμ6,, εἴ λήψομαι ὙΠ]. 890 κο- 
μιδῇ δυα., μοὐνθαδί μϑουν. 891 ἀλλ᾽ ὡς Ρ., ἄλλως ΑΥ. 4111 
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ὅ, μὰ τὸν Διόνυςον, οὐ δύναμαι ποεῖν ἐγώ. 

τοῦτ᾽ ἔςετιν᾽ ἐψόφηκε προ[Ἰὼν τὴν] θύραν. 

(1Πα.) ὑετερίζειν μοι δοκεῖς εὖ παντελῶς τῶν ἐγ[θ]άδε 
820 πραγμ[ά]των, εἰδὼς δ᾽ ἀκριβῶς οὐδὲν οὐδ᾽ ἀκηκοώς 

διὰ κενῆς ςαυτὸν ταράττεις᾽ εἰ ε]ὼ[ν δ᾽ εἰϊ[ ςε7ι π[ο]τέ. 

(Μο.) οὐ φέρεις; (ΠΠα.) π[ο]οῦ [ει] γάρ «οι τοὺς γάμους, κεράννυται, 

θυμίαμ᾽ ἀνάπτεταί «τιδ θῦμά θ᾽ Ἡφαίετου βίαι. 

(Μο.) οὗτος οὐ φέρεις; (17Πα.) [ε]ὲ γάρ {τοιῖδ περιμένους᾽ οὗτοι πάλαι. 

(Μο.) ἐμέ, τί ἐμέ; (Π) τὴν δᾷιδα--(Μ.ὴμέλλεις; (ΠῚ εὐτυχεῖς, οὐδὲν κακόν 
882 ἐςτί ςοι᾽ θάρρει, τί βούλει: (Μο.) νουθετήςεις μ᾽, εἰπέ μοι, 

ἱερ[ό]ευλε παῖ; (1Πα.) τί π[ο]ιεῖς Μοεχίων; (Μο.) οὐκ εἰεδραμών 

θᾶττ]ον ἐξοίςεις ἅ φημι; (Πα.) διακέκομμαι τὸ ετόμα. 

(Μο.) ἔτι λα]λεῖς οὗτος; (ΠΠα.} βαδίζω, νὴ Δί᾽, ἐξεύρηκα δέ 

886 μέγα κ]ακόν. (Μ. μέλλεις; (17.) ἄγουει τοὺς γάμους ὄντως. (Μ.) ἴζθιν, 

ςπεῦ]ςον, ἐξάγγελλέ μοι τι. νῦν πρόςειειν. ἂν δέ μου 

μὴ δέη]τ᾽ ἄνδρες καταμένειν, ἀλλ᾽ ἀποργιεθεὶς ἐᾶι 

ἀπιένα]ι --- τουτὶ γὰρ ἄρτι παρέλιπον --- τί δεῖ ποεῖν; 

895 εἰν].[4]Δε 96η., ες... δε; Κὶ Τ,οΐ. 890 πΡΑΓΜ.τῶνΝ «61... 
πρ.γμιτὼν [ἢ Κὶ. 897 Εἰ.1ς...1. {πὴ 1ς 96η.. ἐμέ... ἜΤ᾽. Οἷς 
Προ, ετιεΖ.. «ΠΤ Ἦτεις Κὶ. 881 ΤΗΝ[ΔΑΙ]ΔᾺ {96Π., ΤΗΝ. «δὰ Κὶ. Ποῖ. 
882. εςτιςο᾽ 6Π., εςτ.ςο. Κἰ. 161. : 

3294 προϊών ω60 Βαά., προειών ο΄. τὴν θύραν 168, 895 ἐν- 
θάδε Κὶ. 41 827 εἰςιὼν δ᾽ εἴςει ποτε [,60, εἴςιθ᾽ ἱλάεκου θεούς 

νυται ᾿ 
ὅυα. 828 ποοῦει Κ΄: οἴνοςκεραν Ρ., οἶνος ἀα᾽ανὺ Κα, 4829 θυ- 
μίαμ᾽ ἀνάπτεταί τι θῦμα θ᾽ ω6ο, 4] ἴῃ οματύα [1586 θυμίαμά τι 
[θ0]μά τ᾽ ἀνάπτεται θῦμα τ᾽ Ηφαίεςτου βίαι ρΡογβροχιῦ, οἵ. Ρ]ααῦ. 
Μρῃη. 880 880 τοῖ 2567. 6ος, δή Κι, παῖ Ηουβ., καὶ γάρ «τε 
μργΥ., ςὲ γάρ, ςεέ ὅ'υα. 881 δαῖδα Κ., παῖδα Ατ. 1.60 δυά.:; 
μέλλεις ΜοΒΟΒΙΟΙΙ ὑπ ραϊῦ [Θραν,. 898 τεροζυλε: παι Ρ., παῖ 
ΜΟοΒΟΒΪΟΙΙ ὑπ θαθγαηῦ Κ. 1]. 5884 θᾶττον ο΄. δ88ὅ ἔτι λαλεῖς 
Κ᾿ .; ἴὰ ἤμπθ εξευρήκατε Ρ., ἐξευρήκατε Ιμϑϑινγ.. ἐξεύρηκά τε 
16, ἐξεύρηκα δέ 1]. 880 μέγα κακόν Κύ. ὙΥ1]., τί τὸ κακόν 
Οτοὶ., φάρμακον Βο.;: ἴθι Ηρα... ἰδού Κα. 8111 8817 ςἤεῦςον ΑΥ. 
Ε]1]. ἨΙΟΠ. 888 μὴ δέητ᾽ Ηρδα. 411. 889 ἀπιέναι Ποῦ. 8111 
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840 εἰκότως οὐκ ἂν ποήςαι τοῦτ΄. ἐὰν δέ; πάντα γάρ 

γίνε]ται᾽ γέλοιος ἔςομαι, νὴ Δί᾽, ἀνακάμπτων πάλιν. 

π ὺςς ΤΥ Χι ὡὐα ς ΨὴΣ ς [,6[. 

840 εἰκότως Ε1ὺ., ἀλλ᾽ ἴσως Τμοργ, ΝΊΟ, 841 γίνεται ΝΊο. 81] 

“--.....ὕ.. ----..- - --Πτιιι τι͵ ͵͵.ἙἙἙἙὁἙςςςςςςς͵Ἐς 
----τ---ππ π-- ----- - - - --- Ὁ Ὁ ----ςρπρπ'ΠττΤΠτὃ’ΤΤ--- ... “ὅ.-.--------..---ς--΄..----“-- - - .-. 

Βγφρτη θη ύαπη 8|11π.6 ποῦὔμπΠ,. 

φέρε τὴν λιβανωτόν᾽ εὑ δ᾽ ἐπίθες τὸ πῦρ Τρύφη. 

ῬΈγγη. 60], Ρ. 187 1.ο. --- ἔν. 487 Κα. λίβανον λέγε τὸ δένδρον, 
τὸ δὲ θυμιώμενον λιβανωτόν. ... Μένανδρος ἐν τῇ (αμίᾳ φηεί᾽ 
τρυφῇ οοά., ΟΟΥΥ. ϑ΄οΘΠ Πρ Χ. 



ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΡΘΥΒΟΠ86: 

ῬΟΪΘΙΊΟΠ 11168 Μοβοβῖοη δα] ΘΒΟΘΠΒ 
ΘΟΒΙΒ. ΘΘΙΝῸΒ Οβύλαυαβ 
ΟἸγοθγῶ ΥἹΙΡῸ Ραθαθουβ 56η6Χχ 
ΠοΣῚΒ. 8} 01}18ἃ (Μ γυυ μηδ ταϑίσγομϑ) 
Ἱσπογαῦ!ο (ΡΠ 5. 86 Π6Χ) 
Πᾶνα ΒΘΟΙΥαΒ 

ΒΕ, ( (Αγν.) αὐτὴ] προθυμηθεῖςα θῆλυ, τὸ δ᾽ ἕτερον 

γυναικὶ δοῦναι πλουείαι τὴν οἰκίαν 

ταύτη γ᾽ κατοικούςηι, δεομένῃ παιδίου. 

γέγονε δὲ τα[{ῦτ᾽ ἐγγεγομένων δ᾽ ἐτῶν τινων 

δ καὶ τοῦ πολέμου καὶ τῶν Κορινθιακῶν κακῶν 

αὐξ]ανομένων ἣ γραῦς ἀπορουμένη ςφόδρα, 

τεθραμμένης τῆς παιδός, ἣν νῦν εἴδετε 

ΠΡ ΤΑ Ρίς Γ Ὑ8, τἷς Το, Κι; ΔΕΟΜΈΝΗ 96η., Δ. .ΕΝΗ 1,66. 
ΤΑ, ὦ Ὁ ΓΤΙΑΜΕΝΟΝ 9 ηῦ, ΤΑ τὴ μενὼν [μῇ. αὰὶ Ρ7Ὸ Τὰ 
ἸΘΡῚ ῬοΟΒθ6 νο ὑθβύωασ 

1 Εὰ αὑ8δὸ δηξθοθάπμῃύ, 8111 ἃ] θυ τοϑυϊθαοσαπύ: ἣ δ᾽ ἀμφοτέ- 

ρους ἀνεῖλε, παιδίον | πάλαι ὟΥ1]. αἃ1 δα ᾿ΙὈοΥδπ βυγαούατϑη 
γ. 815644. ΠΟ5 Το]ορδῦ, 564. ὙΘΥΘΟΥ Π6 πάλαι βραίίατη Θχοθαδῦ, τὸ 
μὲν κατέεςχε τῶν διδύμων, τρέφειν τέκνον [ αὐτή Κ., κἀνελομένη ᾿ 
διδύμων τὸ μὲν ἐφύλαξε παιδίον τρέφειν [ αὐτή ϑ'αάα., τούτων 
θέλει τὸ μὲν τρέφειν, ἔχειν τέκνον (δΔΡῸ5 4 οὐ 8 Βιυρρ!ογαηῦ 
Ποῖ, οὐ ΟΥΟΙ. 4 γέγονε ΝΥ Εἰβιθδῃμ, ποιεῖ ὟΥ1]., ἐπόει 5960, ευν- 
ἐβὴ ὕτοθβ : ταῦτ᾽ Κὶ., τοῦτ᾽ ΟτΤο].: ἐγγενομένων ἴ,ιϑο, γενομένων 
Οτοὶ., ἐνιςταμένων {6η. ὅ καὶ τοῦ [,ϑο ΒΙομ. ὟΥῚ]., εὐχνοῦ 
ὕτοὶ., δεινοῦ ϑϑαν., ἀπὸ τοῦ Κ. ὃ ΒΌΡΡΙ. ΟΙΟΙ. 
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ὑμεῖς, ἐραςτοῦ γενομένου τε τοῦ ςφοδροῦ 

τούτου νεανίεκου, γένει Κορινθίου 

ὄντος, δίδωςι τὴν κόρην ὡς θυγατέρα 

αὑτῆς ἔχειν. ἤδη δ᾽ ἀπειρηκυῖα καί 

προορωμένη τοῦ ζῆν καταςτροφήν τινὰ 

αὑτῆι παροῦςαν οὐκ ἔκρυψε τὴν τύχην᾽ 

λέγει δὲ πρὸς τὴν μείραχ᾽, ὡς ἀνείλετο 

αὐτήν, ἐν οἷς τε ς«παργάνοις δίδως᾽ ἅμα᾽ 

“τὸν ἀγνοούμενόν τ᾽ ἀδελφὸν τῇ φύεει 

φράζει, προνοουμένη τι τῶν ἀνθρωπίνων, 

εἴ ποτε δεηθείη βοηθείας τινός, 

ὁρῶςα τοῦτον ὄντ᾽ ἀναγκαῖον μόνον 

αὐτῇ φυλακήν τε λαμβάνουςα, μή ποτε 

δι᾿ ἐμέ τι τὴν "Αγνοιαν αὐτοῖς ευμπέεῃ 
ἀκούειον, πλουτοῦντα καὶ μεθύοντ᾽ ἀεί 

ὁρῶς᾽ ἐκεῖνον, εὐπρεπῆ [δὲ] κα[ὶ] νέαν 

ταύτην, βέβαιον δ᾽ οὐθὲν ὧι κ[ατ]ελείπετο᾽ 

αὕτη μὲν οὖν ἀπέθανεν᾽ ὃ δὲ τὴν οἰκίαν 

ἐπρίατο ταύτην ὁ ςτρατιώτης οὐ πάλαι᾽ 

ἐν γειτόνων δ᾽ οἰκοῦςα τἀδελφοῦ τὸ μέν 

πρᾶγμ΄ οὐ μεμήνυκ᾽, οὐδ᾽ ἐκεῖνον βούλεται, 

εἶναι δοκοῦντα λαμπρόν, εἰς μεταλλαγήν 

ἀγαγεῖν, ὄναςεθαι δ᾽ ὧν δέδωκεν ἡ Τύχη. 

ἀπὸ ταὐτομάτου δ᾽ ὀφθεῖς᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ θραευτέρου, 

ὥςπερ προείρηκ᾽, ὄντος, ἐπιμελῶς τ᾽ ἀεί 

φοιτῶντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ἔτυχ᾽ ἑςπέρας 

11 ηδΔη 76ῃ., ΗΔ. :6(. Κ. 917 τΤαδελφοὺ 96πῃ., τ. δελφοὺυ [δὲ Κὶ. 

28 μεμενήκεν Ρ., μεμήνυκ᾽ 12)16]8 21] 
1ὅ διδοῦς᾽ τοθ. Ηθεν. 94. βεβαιονθ᾽ Ρ., δ᾽ Ηρϑά. [μΘϑαν, 

81 υποτουθραεούυτερου Ῥ.. 

αὐτοῦ ὕτορ. μϑϑανγ., ααοα ῥτορίου τηθύσθτη ρυϑοίθγθπαθπση οἵ: 
Ὑγμῖ16 ΟἸ488. ῬὮ1]. ΤΥ 169, τούτου ΕἸ]. 8111] 
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πἰ ἐΪμπουςά ποι θεράπαιναν᾽ ὡς δ᾽ ἐπὶ ταῖς θύραις 

86 αἱ ὑ]τὴν γενομένην εἶδεν, εὐθὺς προςδραμών 

Ε, (Β) ἐφίλει, περιέβαλλ᾽" ἣ δὲ τῷ προειδέναι 

ἀδελφὸν ὄντ᾽ οὐκ ἔφυγε. προςειὼν δ᾽ ὃ [ςοβαρός 

δρᾶι᾽ τὰ λοιπὰ δ᾽ αὐτὸς εἰ[Τ]ρηκ᾽ ἄντι[κρυς. 

ὃ μὲν ὥχετ᾽ εἰπὼν ὅτι κατὰ ςεχολὴν ἰδ εν 

40 αὐτὴν (ἔστι βούλεθ᾽, [ἣ δ᾽] ἐδάκρυ᾽ ἑςτῶςα καί 

ὠδύρεθ᾽, ὅτι ταῦτ᾽ οὐκ ἐλευθέρως ποεῖν 

Ηδοιά. ἔξεςετιν αὐτῇ. πάντα δ᾽ ἐξεκάετο 

ταῦθ᾽ ἕνεκα τοῦ μέλλοντος, εἰς ὀργὴν ἵνα 

οὗτος ἀφίκητ᾽ ---- ἐγὼ γὰρ ἦγον οὐ φύεει 

46 τοιοῦτον ὄντα τοῦτον --- ἀρχὴν δ᾽ ἵνα λάβῃ 

μηνύεεως τὰ λοιπά, τούς θ᾽ αὑτῶν ποτε 

εὕρωιειν. ὥςτ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐδυςχέρανέ τις 

ἀτιμίαν τ᾽ ἐνόμιςε, μεταθέεθω πάλιν" 

διὰ γὰρ θεοῦ καὶ τὸ κακὸν εἰς ἀγαθὸν ῥέπει 

50 γινόμενον. ἔρρωςεθ᾽, εὐμενεῖς τε γενόμενοι 

ἡμῖν θεαταὶ καὶ τὰ λοιπὰ εῴζετε. 

86 βαλλ᾽ Κὶ., 8Β.λλ μοὲ. 81 προεσειωνδο [μθὲ. προειωνδε {6ῃ. “ 
55 ΑΥτρζθ. “ἈΝ χί 5 ΠΡ’ ΑΥΤΡΟ ὩΣ ἊΝΤΙ {6Π., ΑΥ̓ΤΟΓΕ. ΡΗΚ᾿ΑΝ 

ΤΙ... Καὶ 89 εἰπὼν 926ῃ., εἴπω. [μοὶ Κι: 1η ἤπθ ἴδ ΗἹ., Βιϑι 80, 
Φ6ῃ., ἡ. Τοῖς, αὐὶ Δ δχβυ 588. ΡΟβ86 οοποθαϊὺ 42 εξεκαετο (᾽, 
εξεκάαιετο Η 48 εἸςοργηΝΘ νὰ (", εἰτοργηνινάΑ Η 46 τουςθ᾽ ἐάύτωὼν 

(, τουεσθάύυτὼν Η 47 εδυύζχχεραινε (ὑ, εδύεσχερανε Η δὶ εωζετε: 
(, εὡςκατε Η 

84 πιμποιςὰ Ρ., πέμπουςα 6. 88 αὐτήν οθνγ. 871 δ᾽ ὁ 
ςοβαρός ὅυα., δ᾽ ὁ Πολέμων 1,6[., δ᾽ ἅτερος 1]. 88 εἴρηκ᾽ [μθο: 
ἄντικρυς Κι, ἀρτίως 160 8954. ἰδεῖν αὐτὴν ἔτι 5οα. 5θτα. Βετο]., 
ἰδεῖν αὐτήν τι ϑυα., ἰδὼν αὐτήν τι 76η.. ἴδοι αὐτήν τι Βοίηδοῃ 
44 ἀφικετ᾽ Ρ., ἀφίκητ᾽ Ηροθα.} Κα. ΤιΘρΡῚ, ἀφίκοιτ᾽ ΑΥ. Οτοθ. 811] 
45 λαβη Ὁ. Η., λάβοι τ. ϑρανγ. 60 ΝΟ. 48 εὑυρσιεν Ρ., εὕρω- 
σειν δυάα. 49 θεούς ΠΕ. 
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((ω.) ὁ ςεοβαρὸς ἡμῖν ἀρτίως καὶ πολεμικός, 

ὃ τὰς γυναῖκας οὐκ ἐῶν ἔχειν τρίχας, 
κλάει κατακλινείς. κατέλιπον ποούμενον 

δῦ ἄριεςτον αὐτοῖς ἄρτι, καὶ ευνηγμένοι 

εἰς ταὐτόν εἰειν οἱ ευνήθεις, τοῦ φέρειν 
 ᾿, 

αὐτὸν τὸ πίρ|ᾶγμα ῥᾶιον. οὐκ ἔχων δ᾽ ὅπως 

τἀνταῦθ᾽ ἀκο[ύς[η γινόμεν᾽ ἐκπέπομφέ με 

ἱμάτιον οἴςοντ᾽ ἐξεπίτηδες, οὐδὲ ἕν 
» 

00 δεόμενος ἄλλ᾽ ἢ περιπατεῖν με βούλεται. 

(Δω.) ἐτὼ προς[ε]ετῶς᾽ ὄψομαι κεκτημένη. 

(ζω.) ἣ ̓Δωρίς. οἵα γέγονεν, ὡς δ᾽ ἐρρωμένη᾽ 

ζῶςειν τρόπον τίν᾽, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται, 

αὗται. πορεύςομαι δέ. (Δω.) κόψω τὴν θύραν᾽ 

θὅ οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἐςετιν ἔξω. δυετυχής 

ἥτις ς«τρατιώτην ἔλαβεν ἄνδρα᾽ παράνομοι 

ἅπαντες, οὐδὲν πιεςτόν. ὦ κεκτημένη 

ὡς ἄδικα πάςχεις. παῖδες. ((ω.) εὐφρανθήεςεται 

κλάουςαν αὐτὴν πυθόμενος νῦν᾽ τοῦτο γάρ 

τὸ ἐβούλετ᾽ αὐτός. (Δω.) παιδίον, κέλευέ μοι 
αἀθϑαμῦ γϑυβαβ ἴοσο 70 

ὅ4 ΚΑΤΕΛΙΠΤΟΝΠΟΟΥΜΕΝΟΝ (ὐ, ΚΑΤΕΛΑΒΟΝΠΟΙΟΥΜΕΝΟΝ ΗΠ δ ΑρΤι-: 
ΒΡ Ν δβ τγινόμεν (᾿. γε...... Η ὅ9 Ε] ]γη8 ὙΘΥΒῈΒ 
ἔγαρτη αὖ ΗΘΙ ΘΙ ὈΘΥΡΘΗΒ15: ΟΙΓΟΝΤ᾽ 96η., Ο. ςοΝτ΄ ο΄. 61 προς. 
«τως {6ῃ., προς.ς«τ.ε᾿ ο΄ 64 αΑὐται: Ζ26ῃ., ρυπούμῃῃ ποι α18- 
Ῥϑχουαπὺ [6 Κ'. 

ὅ9 5664. ΠΟΒ ΥΘΥΒᾺΒ οὗ 104--ἸΤΤῸ ΠῸΠ ϑοϑιθθ 566 8}11 ῬΟΪΘΙΠΟΠΙΒ 
ΒΡΘου]ίουἹ ααὖὺ δα. ὄϊ7584. ΒΌΡΡΙ. ο΄, 64 κόψω τὴν θύραν 
8080]. ΑΥ. ΝᾺΡ. 182 οὐ ϑ'υ1ϊα885 5. ν. κόπτειν --Ξ ἴγσ. 800 Κ. 68 εὐ- 
φρανθήεεται --- αὐτός ϑοδῖΊ86 ἀφηῦ [,6Γ. Θομτηϊαὺ [,6ο, αὐτῷ ραμποῦ 5 
σοιηϊηδῦβ βοθρίδ. βαπὺ ἤϑθο σγοῦρῶ, ΠΟΙΙαῚ οοπύϊππαθηῦ ΠΘΘαν. 
8111. [ογίϑββθ ροϑῦ νυ. 170 πονῦτη ἔτδρτηθηθαση β..., ᾿ΠΒΘΥΘ Πα Ὅ͵Ω 
οβύ, νἱ4θ ργδϑίαυθομπθιη; αὐοα 51 νϑυαχη δϑὺ, ᾿ὔθυ Εἰς οὐ βι ῥϑυοὶ 
ΥΘΥΒΆΒ, Ἰηΐθι β. οὖ β, ἔθγθ 20, Ἰηΐϑσ β, οὐ “,., πο ρ]υ5 20 ἀθβϑυμῦ 

᾿ 
" 

Μροηϑηᾶγθοα οᾶ. Κοτίο, Ἐ4. 11. 9 
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7, )ι(Δα. παῖδες, μεθύοντα μειράκια προςέρχεται (842) 

πάμπολλ᾽. ἐπαινῶ διαφόρως κεκτημένην᾽ 

εἴεω πρὸς ἧμᾷς εἰςάγει τὴν μείρακα. 

τοῦτ᾽ ἔετι μήτηρ. ὁ τρόφιμος ζητητέος. (848; 

τὸ ἥκειγ γὰρ αὐτὸν τὴν] ταχίετην ἐνθάδε 

εὔκαιρον εἶναι φαίνεθ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 

Χοροῦ. 

(Μο.) Δᾶς π[ολλ]άκις μὲν ἤδη πρός μ᾽ ἀπήγγελκας λόγους 

ο]Ἱὐκ ἀληθεῖς, ἀλλ᾽ ἀλαζὼν καὶ θεοῖειν ἐχθρὸς εἴ. 

εἰ δὲ καὶ γ[υ]νὶ πλανᾷς με ---(Δα.) κρέμαςον εὐθύς, εἰ [πλανῶ (880) 

80 τ]ήμερον. (Μο)) λέγεις τί; (Δα.) χρῆςαι πολεμίου τοίνυν [τρόπον] 

ἂν δ᾽ ἀληθὲς ἦ κα[τ]αλάβῃς τ᾽ ἔνδον αὐτὴγ ἐνθάδε, 

ἃ δ᾽ ἐδίωκες γῦ[ν ἔχ]ῃς «εὖ ταῦτα π[άϊντᾳ Μοεχίων, 

ἵ 

79. πιμπολλὰ 56η. [ιϑὲ, πάμπολλα Κὶ. 74 τρόφιμος 276ῃ.. 

τ οφιμος 16. Κ. τό μ]κε[ν]γαρ 768.) ηἠκει. γὰρ ᾿ϑῖ.; τη. ΤΑΧΙΓΤῊΝ ! 

76π.; Τ., ««Χιζτην 16. Κ. 11 π.. "ΑἌκις “δὴ πὶ 6 Ὁ 

79 ΚΑΙΝ.ΝΙ 96 ῃ., ΚΑ. ..ΝΙ Ποῦ. Καὶ; ἴῃ ἢηθ εμ υ6] ἐπ 76ῃ., εἰ. θῇ, 

εἰ Κ. 80 πὐτὰ δηθ ἩΜΕΡῸΝ [ἰ1ὔθσα ἀοϑιῦ 96η. οὐ 1μ6ἴ,. αὐριίαμῦ: 

πολεμιὼ (γ68] οὐ) 786π., πολεέμιουὺ [ιθῇ. Κι; ἴῃ ἢπθ 1πορϑυ 551 Π188 

τη γ85 1 ογγαχα [εΜ0}] αἱ ΒΡΊΟΘΥΘ 5101 γιβὰβ δϑὺ 96ῃ. 81. ΑΝ 

δ᾽ ΑΛΗΘεζηΚα. ΑλΑΒΗςΤ ἘΝΔΟΝΑΥΤΗ. {6Π... ΝΔ᾿ΆΛΗΘΕ.ΗΚ... «ΛΑΒΗΓΤΊΝ. 

ΟΝΑ. «ἣν ἰω6ῇ. 85 ΑΔ ἘΔιωκ[εςΝΥ]. .[ης]ουταυύτατντα 968. ΑΔῈ 

ΔΗ Ε νεύων ςςΥτΑύτάτ νΝτα [ωοὲ “πα... ξεκ συ οι, “«ᾳ- αι κεξα αἴσιος. .».ΡΥ͂Β... .-- παν ἀν ἘῸΝ εἶ 

711-. 18 οὐ τὅ--τ6 ΠοΙϊα! ἀδὺ μϑθυν. 79. κεκλημένην [ωι6Θαν. 

78 υμαᾷς Ρ., ἡμᾶς 860 174 τρόφιμος Τιοὗ. 156 ἥκειν 68. Τὴν. 

ταχίετην [μεῇ, 11 πολλάκις 1,6. : δ πρός με οὗ δοδῃ. Ομδτ. 

Απροᾷ. ὅτ. ΒΕΚ. Ρ. 1184 - ἔν. 918 Κι 18 ἀλλ᾽ --- ἐχθρός 8080]. 

Ατ. Βδῃ. 2980 --Ξ ἔσ. 818 Κ. 79 καὶ νυνί 1ι6[.: εἰ πλανῶ Κὶ. 

[6ο, ἐμὲ λαβών ὅυα. 80 τρόπον ὕτορ. Κ., πολεμίῳ --- ἐμοί 

76ῃ. 81 ἂν δ᾽ ἀληθὲς ἢ ὟΊ]. δομιαῖάῦ; καταλάβῃς 560 [Θοαν. 

ϑυᾶ.: ἔνδον αὐτὴν ἐνθάδε [ὲ8ὺ ΣΖᾷ823 ἃ δ᾽ ἐδίωκες 1,60; νῦν 

ἔχηις ϑομιηϊᾶῦ, πάντα [,)60 8}1] 
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καὶ πεπείκῳ τὴν μὲν ἐλθεῖν δεῦρ᾽ ἀναλώςας λόγους (860) 

μυρίους, τὴν εὴ[ν δὲ] μητέρ᾽ ὑ[ ποδ [ἐ[χ[εςθαι καὶ ποεῖν 

8ὅ πάνθ᾽ ἅ τοι δοκεῖ--- τίς ἔεομ[αι; (Μο.) τί]ς βίος μάλιςτ[α «οι 

Δᾶε, τῶν πάντων ἀρέεκει; (Δα.) τί οὔ [τ᾿ ἐπιβλεφθή ςεται. 

(Μοὺ ἃ ἄρα τὸ μυλωθρεῖν κράτιετον; (Δα.) εἰς μυλώνι[ον δοκεῖ 

β οὑτοςὶ φερόμενος ἥ[κει]γν. (Μο.) μηδὲν ο[ ὖν] τεχνηϊ τέον. 

βούλομαι δὲ προςτάτην ςε πραγμάτων Ἑλληγικ[ ὦϊγ (860) 

90 καὶ διοικητ[ὴ Ιν «τρατοπέδωγ. .. ....... [ποεῖν. 

᾿ετ ςε] μὴ «φά[τ]τουειν εὐθύς, ἀλλ᾽] ἔχεις... ... 

π.-’ ἐκλέγου᾽ [βούλ]ει λαβεῖν 

88 καιπεπεικωτηίν]) 96η., καιπεέπεικ. τη. 168, 8ὅ ςΒΙΟςΜΑΛΙςΘ᾽ 
[ορ. γ6] μάλιςτ..... θη... .βιοσμαλιςθ᾽... ᾿οῖὲ. Κα, 80 ἀρεςκει: .1.. 
Ιεγιβλεψς. ... 96ῃ., αρεζκεις... .επ.Βλεφο.... Τοῖς, ἄρεςκεις..... 
επίβλεφ.υ... Κ. 81 :ἸςΜΥΛΝιΙΛ. .1.. Ψ46ῃ., :Κ. ἀκ χε, . Τιοέ, 

τ να ΒΝ Ἰς, 88 ΟΥ̓ΤΟΟ: Υϑὶ αὐτος: {6η., οὐτος; [,6ξ, 
οΥτοςι Κὶ., η. .ΝΌ ΜΗΔΟΜΟ. [Τ]ΕΧν[ηΝ]..γ {6 Π.. ΗΟ Ὁ ΟΣ ΜΗΔΕΝ. . «ΕΧΝ.»... 
ΠΟΤ μ᾿ ᾿Μμηδλεῆ... κν.... Κ. 89 ΕΛΛΗ..ΚῸΝ ὅἦθῃ., ΕΛΛΗΝΙΚ.. 
ΗΤΟΟΙ. Ἐ... Το 90 πεδῶώλ:.. .εΔε..... ααὉ. 46ῃ.. πεδὼν 
ΠΟ ἘΝ εΕ. 1,6. 91 ς. «Λλῆσφα. ΤΟΥΌΙΝΟυθυςα. «ἔχῆελο. ῳ....... 96η., 

ΠΡ" ΝΣ ΤΟΥΕΙΝεΥΟΥ̓οΑ:- ΧΗ. ΔΡ΄.. 1ω6Ε.. 0..... ΤΕΦΡΑ. ΤΟΥΓΙΝΕΥ 
ΘΥςαλ ἐχειςδράμειν Κα. 99 αλλολι. .νκ. .Ἱεκλοι. . ΌκΚλΌγςι. .. ΕἸΛΑ 
ΒΕΙ1 «6... ΑΛΛΑΜΑΙ. «νον νων εἐκδοιηςεκλ.ς... .ὐ νος Χο ΟΠ ΑΛ ΟΣ τ τς 
:εκδοιήζεκλ. ογιάνς  λὼς Κ. 

το τὰ ας ον 

88. πεπείκω τὴν ομιηιϊαῦ: ἐλθεῖν Κι: λόγους [4ο ὅυα., οἵ. 
Ασιβίβθη. Ερ. 1, 4 ἀλλὰ καὶ πἐἠ δ κα Ἢ γῇ οὐ χρόνον μακρὸν οὐ 
λόγον πολὺν ἀναλώςας 84 βΒ0}Ρρ]. Κ. 8 απανταὰ ρ., πάνθ᾽ -- 
ἔεομαι ὕτοθ. 8111: τίς [ω9ο, εύὐμβιος Κ'ο.; μάλιετά ςοι 76πη., μάλιςθ᾽ 
ὅρα Ὑ1]., ὅλως Ατ., ὅτι [)60 86 τοῦτ᾽ .6η.: ἐπιβλεφθήςεται 
ΘΟΒτηϊαύ, (αἋἹ 1ᾶτὴ ργϑοΐοσὺῦ τί ποτ᾽; ἐπιβλέψω, φέρε), «οί; φέρ᾽ ἐπι- 
βλεψώμεθα ΔΑΥ. 87 5000]. Κι, (Μο.) εἰς μυλῶν᾽ ἐπ ἀρ οι ΒΟΒηαῦ 
88 ἥκειν ν6] ἡμῖν 96ῃ., ἡμῖν 60: οὖν τεχνητέον Κ., μηδαμῶς 

τέχνην αὑ0. {6η., 1Ιάϑιη 8δααϊύο λέγε δομιηταὺ 89 Ἑλληειντὺν 
ἈΠ]. 90 διοικητὴν Κι, ς«τρατοπέδων {6ῃ., γοΥϑα8 ἔουῦ. ΒΌΡΡ]ΙΘΙΙ 
Ρούοϑῦ Δᾶε βαειλικῶὼν ποεῖν 91 εἴ ςε μή ΥΥ̓Ί]., ςεφάττουειν 96η., 

οὐκ ἀποςφάττουειν ὅ'ιια., οὔτε βοῦς ςεφάττουειν οὔθ᾽ ὗς ϑομχηηαῦ: 
ἀλλ᾽ ἔχεις λιμῷ θανεῖν ὅπά., λιμαλέος ὅπως θάνω ϑομιηταὺ 92 ἐκ- 
λέγου Κα. Βομχαϊαῦ: βούλει λαβεῖν ϑ'ομτιηϊαῦ, Ξομαδύοε 

δ: 
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ἐπτα 9 1 [ο]υ τάλαντα; (Δα.) παντοπωλεῖν ςε[υμφέρει 
Μοεχίων ἢ [τυρ]οπ[ω λεῖν ἐΐν ἀγορᾷ καθημέγον. (866) 

96 ὀμνύω νὴ ᾿Δία πρέπει μοι] πἰ[λου]είωι καθες[τάναι 
οὐ μα ἐπ ΤΑ ΤΗ μᾶλλον (Μο.) ἀν...... 

εὐ δὲ “Ια ἐμ ανῶς αν ὈΘΠΜΩΝ [μ]όλις εὖ...... 
γραῦς. (Δα.) τὸ γαςτρίζεςθ᾽ ἀρέεκει [δ]έε[ποτ᾿ εἶναι δ᾽ ἄξιος 
φήμ᾽, ἐφ᾽ οἷς εἴρηκᾳ τούτοις. (Μο.) μὰ [Δία παῖ εὐγ᾽ οὐκ ἄφρων 

100 ̓ ἦεθας, ἀλλὰ τυροπώλεϊ. καὶ “τὰ τ (811) 

(Δα.) τ]αῦτα μὲγ [δ]ή, φ[α]είν, εὔχϑω" "ὃ... τ τ 
οἸϊκίαν, “ἀν :.: .«ν, τρόφιμε. “(ΜΌ:}. δεῖ 

ἐμέ γε] παραμυθεῖςθ᾽ ἐ[κείν[ην τὴν τάλαιναν γενομένην 

ΠΕΤΆΕΙ. ἀπ ῳ 060... Ἐ:.4.... ἐἰςτ ὙΠῸ εὐ πο τὰν 
1 Πρ 6. ἰὸν 96 ης κοτε οι ὉΠ μοΚ ΙΗ αἸβροχιῦ ΠΕΣ ἐς Η... 

ΟἸΤ .ΛΕΙΝΕ. ΓΟΡΑΚΑΘΗΜΕ[ΝΟΙ͂Ν. τ ἐν ΟἿ. .ΕΙΝς. ΓΟΡΑΚΑΓΗΜ. .. 
ε΄. φ9ὅ ς νΥῶν. θῃ., ομνΊωών. θῇ. ομνυώνῃ Κ᾽; π. .λειωικαθες 

16η., ...««(ὠἱκαθες [μ6ἢ. 90. .τΤέμέταυτοε {6η.., .. ΤΕΜΕΤΑΥΤ. 
1,6... «ὙΥΤμεταυτ ὦ. .97 οΔεκ.Ὶ:. ΓΕ ΝΕ. ΕΑ ΟΛΙΓΕΥ͂ 

76... ΕἸΔΕΚ.ΙΝ. (ἩΓΕΝ...ΜΕΛΟ νον ων ΛΙΓΕΥ͂ πὸ 98 : ΤΟΓΑΓΤΡΙΖεςΘ᾽ 
ΑΡΕςκΚει. ες... θῃ., : ΤΟΙΑςΤΡΙΖΕςΘΑΡΕεςΌΚΕε. . Ποῖ, 99 φημ Ζ26η., 
Μ᾿ οι; ἴῃ τ Μὰ 46η., Μὰ Τα ν. ᾿1ρῦ ἴῃ ἤπ6 ΤΑ.! 96η.; 

ΤΑ..1 6 101 «αὐτάμελ... Φ.ινεύχοω -δ 96η.. .ΑΥ̓ΤΑΜΕΝ. .Ηφ. 
σινευχθῳ .-δ [μοΐ.- 102. ,ΙΚΙΑΝΑΝ. ..Ν 68... οἰκιάνάνε. .ν μοῦ; 

"ΚΕΙ͂, 1 Τὸ πι Ὡς. εἰν: 68. 108: ἐὼν πΑΡΆΜΎύθειςθα.. .Ν 46η.. 

98 ὑγτὰ χρυείου Ε ἼΩΝ μας ἀδπητυ, ὦ ΤΘηβθηῖο αἰβρθούδ οὔ- 
βίδηῦ, ςηςάμου αὐὉ. Κὶ., ἕπτ᾽ ἐπὶ δανείῳ Βομτη!αῦ: ευμφέρει Κὶ. 
94 ΟΡ ΠΠΩΘ6 ΒΌΡΡ]. 65. Ὁ8ῦ Δία --- πλουείῳ Κι; καθεςτάναι δαά. 
90 εὐ γε μετ᾽ αὐτῶν μακάριος Ζῇ μᾶλλον. (Μο.) ἀνανεύεις ἀεί: 
ΒοΟΒτηϊαὺ 97 εἰ δὲ καίκ.; μόλις Κα, ὃ μόλις εὑρ- ϑυα. 98 50). 
συα., ἀρέεκειν ἐς τρὶς ἐμὲ καθ᾽ ἡμέραν ΑΥ. 99 μὰ Δία Καὶ: 

παῖ --- ἄφρων Ηοτν., Δδ᾿ οὐκ ἐμπόρῳ ὅπυα., Δᾶδᾶ᾿ οὐ μέγα φρονῶν 
ΘΟΒιηΙαῦ 100 καὶ τελώνει προςφερής ΘΉΗΣ καὶ ταπεινῶς πίμ- 
πλαςο εβιηϊαῦ 101 μὲν δὴ φαείν ϑ'υᾶα.. φηείν [μ6΄.. εὔχθω 
τάδε γενέςθαι εὐμφορα 1,60, διά ς᾽ ἐκείνη δηλαδὴ οἰκίαν ἀπέλιπε 
υᾶ. 102 οἰκίαν [ύ.; δειματουμένην πρέπει ὅπα. 108 ἐμέ γε -- 
ἐκείνην ϑδυα.; τὴν --- γενομένην Κ., ὅςεα πέπονθεν οὖς᾽ ἔτι δα. 
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' 7,(8} ἐπὶ θεοῖς ἐχθριὺ πτεροφόρᾳ χιλιάρχῳ. (Δα.) καὶ μάλα. (316) 

(Μο) εἰσιὼν δέ μοι εὖ Δᾶε τῶν ὅλων κατάεκοπος 
100 πραγμάτων γενοῦ, τί ποιεῖ, π[οῦ ᾿|ςετιν ἣ μήτηρ, ἐμέ 

εἰς τὸ προςδοκᾶν ἔχουει πῶς᾽ τὸ τοιουτὶ μέρος 

οὐκ ἀκριβῶς δεῖ φρ[ άςαι] ςοι᾿ κομψὸς εἶ. (Δα.) πορεύςομαι. 

(Μο.) περιπατῶν δὲ προςεμεγῶ ςε πρόεθε τῶν θυρῶν [ἐτγώ. -- (880) 

110 ἀλλ᾽ ἔδειξεν μέν τι τοι[ο]0ῦθ᾽, ὧς προςῆλθογ ἑ[ςπ͵)έρας, 

προςδραμόντ᾽ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ περιβαλοί[ῦ ]ς᾿ ἐ[ξή]ταςε. 

οὐκ ἀηδής, ὡς ἔοι[κε]ν, εἴμ᾽ ἰδεῖν οὐδ᾽ ἐντ[υχεῖν, 
οἴομαι, μὰ τὴν ᾿Αθηνᾶν, ἀλλ᾽ ἑταίρ[α]ις [προςφι]λ' ἡ]ς᾿ 

τὴν δ᾽ ᾿Αδράετειαν μάλιετα νῦν ἄρ[αρε προεΪκυ[νεῖν. (386) 
(Δα.) ̓Μοκεχίων ἣ μὲν λέλουται καὶ κάθηται. (Μο.) φιλτάτη. 

(Δα.) ἣ δὲ μήτηρ εου διοικεῖ περιπατ[οῦς᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι. 

111 εὐτρεπὲς δ᾽ ἄριετόν ἐςτῴινν, ἐκ δὲ τῶν πο[ο]υμένω[ν 

περιμένειν δοκοῦεί μοί [ς]ε. (Μα.) καὶ πάλαι γὰρ ἐπιμένων (889) 

εἴμ᾽ ἀηδής. (εδἶπας αὐ[τ]αῖς ἄϊρ[α π]ᾳρ[ό Ἱντα μ᾽ ἐνθάθ᾽; (Δ) οὐκ. 

108 : πορευς. .αὔἵἽἱ: Πωοἷς, : ποΡρεύςομαι Κα. 109 προςμίεν ὥςεπρος 
9[6] 76ῃ., προςμ. .ὡςεπροςο.. Καὶ. 1,6: ροβῦ ϑυύρων - Π1}1] αἀἴβρθχϑ- 
ταηῦ {6}, 1,6Γ., ΘρῸ γὼ ἸΘΡΘΥΘ ΤΠ] νἱθὰ8 θὰ 11 ε.....ςε {6η. 
Τοῦ, ε...Τάςε ν6] ρᾷΑςξεΚ. 118 εἐντ. ... 76ι., [μϑἷς, ἐντ.... .ν Κα 
118 ΕΤΑΙΡ.!.... «Ὁ ἐμεῦ, ΕΤΑΙΡ τ τς ὡς Ποῖ, ΕΤΑΙΡ.ς. Ὁ νων ν.6..Ψ: 
ἘΠῚ ἀρ πον ςς Ν 96η., ἂρ ἰδοῦπδ 10---12 1ὐϊογασαση Ν: [ωθἷ,, 

᾿ς ΚΟ κι λ, Κα. 116 περιπα... ε᾿ Πι6 ,, περιπάτ. γε Κὶ. 

118 ΜΟΙ.Ε: ΚΑΙΠΟΛΑΙΓΑΡΕΙ! {6η., Μ᾽. «ΕἸ ΚΑΙΠ. .ΛΑΙ.. .Ε. Πρῖ. 119. -ΙΠΑΙ 
ΓΑΥΨΑΙΟ.[. .ΑΡ.ΝΤΆΜενΘαΑΔς 46η.. . ΤΑΙΓΑΥ. ΑΙς.. . . ἀρ. ΝΤΑΜΈΝΘΑΔΕ [,68, 

104 πτεροφόρῳ τημ]ϊ]. 564 οὗ Μδγβον ατϑιίηση. ἀθι σ ΤΊ ΘΟ. 
Ῥὰρ. 428 [06 ΒΌΡΡΙ]. [ε 109 (Δᾶεδ πρόςθε 96η. 11 ἐξή- 
ταςε Κὶ., ἔμ᾽ ἔφθαςε ϑυά., ἐβάςταςε ΥΥ71]., ἐπέςκπαςε 80ὸ 118 ἐντυ- 
χεῖν ἾΝ Ηρδά Ἰοθαν. 118 ἐν ελής σαα. 114 ἄραρε ὟὟἯ1Ι.: 

προςκυνεῖν Ηθδα. ΥΥ1]., ἄρ᾽ ἐξιλαςτέον δά. 116 54. ΞΌΡΡΙ. Πιοΐ. 
117 εςτ᾽ εκ ". 118 ςε Τι6ρῪ. [,βδο: καὶ πάλαι γάρ 46η.: ἐπιμέ- 

νων Κ., κἀπολοίμην αὐτίκ᾽ εἰ ϑτιᾶ.. καὶ πάλαι μένων ἐγώ ὟΊἹ!.: 
οὐκ 6 ὙΘΥθὰ ΒΘαΠΘΗΙ ὑγαηϑροβυῖ ΠΟ. 119 οὐκειμ᾽ Ρ.; ἴπαιῖς ρΡ.; 

εἶπας [,θο: ἄρα ϑυᾶ., καί [,ϑο; παρόντα ϑ'υά.: οὐκ 80 ᾿ἰπιθ1ο φά 
ἤποιι ὑχαπμδροβαιϊὺ ὙΥΊ]. 



(Μο.) 

(Μο.) 

1929 

128 

190 

, ἍΝ1|..; ἐκφθάρηθι καί ὅ'υα.. ὡς τάχιςτα νῦν Κὶ., ἐς φθόρον εὺ νῦν 

τ0 ΤΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΑΙΓΑΣ. ὩΣ" 

ἄ[γε] δὲ νῦν τουτὶ λέγ᾽ ἐλ[θ]ών. (Δα.) ὡς ὁρᾷς ἀναςετρέφῳ. (891). 
ἣ μὲν αἰςχίυν εἰ ἴτ᾽, ἐπειδὰν εἰείωμεν, δηλαδή, 

παρακαλύψεταί τ᾽, ἔ]θ[ο]ς γὰρ ταῦτᾳ᾽ τὴν δὲ μητέρα 

εἰειόντ᾽ εὐθὺς φιλῆςαι δεῖ μ᾽, ἀνακτήςαςθ᾽ ὅλως, 

εἰς τὸ κολακεύειν τραπέεςθαι, ζῆν τε πρὸς ταύτην ἁπλῶς" (895) ἢ 

ὡς γὰρ οἰκείῳ κέχρηται τῶ παρόντι πράγματι. 

ἀλλὰ τὴν θύραν ψοφεῖ τις ἐξιών. τί τοῦτο παῖ, 

ὡς ὀκνηρῶς μοι προςέρχε[1] Δᾶε; (Δα.) ναὶ μὰ τὸν Δία, 

πάνυ γὰρ ἀτόπως. ὡς γὰρ ἐλθὼν εἶπα πρὸς τὴν μητέρα, 

ὅτι πάρει μηθὲν ἔτι τούτων“, φης[{,,,πῶς δ᾽ ἀΪκήκοεν; (400) 

ἢ εὺ λελάληκας πρὸς αὐτ[όν], ὅτι φοβηθεῖς᾽ ἐνθάδε 

κα]ταπέφευτ᾽ αὕτ]η πρ[ὸς ἡμᾶς“; πάνυ] γε, ,μὴ ὥρας εὖ γε“, 
φή] ς΄ ,,ἵκοι᾽, ἀλλ᾽ [ἐκφθάρηθι κα]ὶ βά[δι]ζε παιδίον 
ἐϊκποδών.“ (Μο.) [μηδὲν λέγ᾽ ἄλλ[ο], πάντ᾽ ἀ[ν]ήρπαετ᾽ ἐκ μέοου. 1 

οὐ εἸφόδρ᾽ [ἤκ]ουςεν πάροντά ς᾽ ἡδέως]. (Μο.) μαςτιγία, (406)}} 
Ε 

190 ς.ΕΔΙ ΝΥ͂ΝΤΟΙ.ὙΝ. ΕΓ ἘΛ.ΩΝ: 161... ΕΔΕΙΝΥΝΤΟΙ.ὙΤΟ.ΕΓ ἘΛ.Ν: 

Ποῖ, .ἘΔΕΝΥΝΤΟΙ ὙΤΟΛΕγΓ ἐλ ων: Κα. 191 ἡμεναιῖςχ. .ε.... πειδ[αν]) 

76Π}., ἩΜΕΝΑΙΓΧ.. «οὖς ἸΕΙΔᾺΝ οἷ. ᾽ 199 παιακαάλύ. τα ς. (ΓΑΡΤΑῪ 
τ[Α 7 96π., παρακαλυψ. οὕς  ςΓΑρτΤ τι. οὕ. 198 ἀνακτηςαςθ᾽ 16}, 

ΑΝ. κτηςαςθ᾽ [μεῇ. Κἰ. 194 τράπεςθαι {6ῃ., ρούϊιϑ τρεέπεςθαι 1,6 ζ, 
198 ελθων 6ῃ., ελθιν 6. 18ὅ .κποδων..........ὕ.: ΑΛΛΟΙ͂ΤΑΝΤ Ὁ ΗΡΤΤΑςΤ᾽ 
πη ὑπ ΝΡ ν ΕΣ Λ.πΑΝντς ρπαςτ᾽ οἷ, κποόοδώων...... ...ς 

ΧΟΝΑΝΤ᾽ΑἩΡΠΑΓΤ᾽ Κα. 184.....οΔΡ΄. οΤ1ᾺΝ {6η... ..«φοδρ᾽, «ΟΥ̓́ςεν [ω68. 

υἹ 
Υ 
ῃ 

120 ἄγε δέ Κι; τουτί Κι, τοίνυν 76ῃ., τοῦτο νῦν 711. 191 αἰ- 
ςχυνεῖτ᾽; ὅυα. ἐπειδὰν εἰείωμεν 606. 192 παρακαλύψεταί τ᾽ ἔθος 
Κ΄, οὗ Αὐἱϑύαθη. ΠΠ 2 εὺ δέ με θεωροῦντά ςε κατιδοῦςα, τοῦτο δὴ 
τὸ εύὐνηθες ὑμῖν ταῖς ἐλευθέραις, ἠρέμα παρεκαλύψωῳω 195 οι- 
κειως Ρ., οἰκείῳ ϑαᾶὰ. 1928 ἄτοπον ὅὅ'ιαά., ἄτοφ᾽ ̓ ς ὡς γὰρ παρελ- 

θεν 
θιύν ὙΝ1]., ὧς παρελθών ἤουβΒ. 199 μηκετιρ.; φηςί, πῶς δ᾽ δαα., 
φηείν, ἄρ᾽ Κ., φηεὶν ἥδ᾽ 1,60 180 ἡηκαιου Ρ., ἢ εὖ ὦτοθρ. 811], 
καὶ εὖ οϑουν., ἢ οὐ εὖ δα. ὙΥ1]., ἢ καί Το 181 αὕτη πρὸς 
ἡμᾶς Ηουβπῃι. ϑ'υα.: πάνυ γε Ηουβ., εὖγε δά. 189 φής Ηθδα. 

ΟδΡη8 188 ΒΡ]. Κ. 184. ΒΌΡΡΙ. ϑυά. 
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κατα γε[λᾷ]ς ἐμοί. (Δα.) γέλοιον. ἣ μὲν οὖν μήτηρ -- (Μο.) τί φής; 

ἢ φυγεῖν ἄϊκουςαν αὐτήγ, ἢ τί πρᾶγμ᾽; οὐχ ἕνεκ᾽ ἐμοῦ 

ἄντικρυ]ς πέπεικας ἐλθεῖν πρός μ᾽; (Δα.) ἐγὼ δ᾽ εἴρηκά «οι, 

ὡς πέπει κ᾽ ἐλθεῖν ἐκείγην; μὰ τὸν ᾿Απόλλω, ᾿γὼ μὲν οὐ. 

ἽΜο.) πολλαχο]ῦ δο[κεῖς ε]Ἰορφῶς μου πολὺ καταψεύδεςθ᾽ [ἄγαν (410) 

140 οὐ εὺ καὶ τὴν μητέρ᾽ αὐτὸς ταῦτα εὐμπεἰί π|ε[τκ|έναι 

Ι. (Β) ἀρτίως ἔφηςεθα, ταύτην ἐνθάδ᾽ ὑποδέξαςθ᾽ ἐμοῦ 

ἕνεκα; Δα. τοῦθ᾽, ὁρᾶς, ἔφην᾽ ναί, μνημονεύω. (Μο.) καὶ δοκεῖν 

ἕνεκ᾽, ἐμοῦ «οι τ[ο]ῦτο πράττειν; Δᾳ. οὐκ ἔχω τουτὶ φράκαι, 

. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἔπειθον. Μοκχ. εἶεν" δεῦρο δὴ βάδιζε. Δα. ποῖ; (415) 

Μο.) μὴ μακράν, εἴςει. (Δα.) τὸ δεῖνα, Μοεχίων ἐγὼ τότε -- 
Ἰ 146 μ[ικ]ρ[ὸ]ν ἔτι μεῖνον. (Μ.) φλυαρεϊεπρόεμε. (Δ.) μὰ τὸν Ἀςκληπιόν, 

πὸ Ἐκινοι: ὕδη., ...... ἙΆΜμον 6 8 ...180.᾿;;.. ᾿ς, ΚΟΥ͂ 

ἘΝΝΑΥΥΙ Νν. Τὶ ὕση,, ....... ΚΟΥΓΑΝΑΥΤΉΝΗΤΙ [,66. 52. πο ον, ςΤε 

πο υ6π.. “. . ς.επεικας Κὶ, [1μοῇ. Τὺ ων νι κ᾿ τι, 
ὙΜῊΝ κ᾿ Κι; εκει..ν [μοἷ.. εκεινην Κ. ιοῸ ἢ πο μα Μδ ἈΝ τ Ὑν Ττ 

᾿ ἔν μῦγπεο, γκατανεύδεςθ... 096η..-......Ὸ ΥὙΔ0. ΟΦ ΜΟΥΠΟΛῪ 

. κατάψευδες.... Ποῖ 140 1δΔο. 9 11ὐ. 1166. 9 11ὐὖ. «ΤαΥτΑςΥμΜπεο. 
Ε΄ ἜΝΑΙ 16 η΄. 66. 16 10. «ΤταγτάςΥυμπε..... ναι 16 14] ἀρ. ως 
Τοῦ, ἀρτιως Κ.: ποῦύϑβ 1ῃ Ἰη8ΥΡῚΩΘ αἀσΘχίσο ϑϑουρύδο νυν. 141 Δα, 
148 ἃς 76η., .ς 1,6, 144 δὰ ῥ8.110 ρϑ)]!άϊοτθ αὐγϑυηθηῦο ἃ τηϑΠᾺ 
αἰΐογῶ δααϊύαθ θ880 σιἀθηΐαν {6η. [,6 ἢ, 1456 ΜΙη]μάκραν {6η., 
Μιμάκραν [θῇ 

186 καταγελᾷς ἐμοί αὐ. Κι., 1Ιάθτγη οἰ (Δα.) οὐ πέπειςαι μοι; 
ἀπολόγηςαί μοι ϑομιπιϊαῦ, ἄρα γελάςαι μοι ὕδρΡὈϑ, τοῦτο φῆςαι 
1,60. 1ᾶθιὴ τοῦτο --- γέλοιον σοπύϊπιιον!ῦ ΜΟΒΟΏΙΟΙΙ ἡ --- μήτηρ 
ϊρυϊῦ ᾶνο 186 ἢ φυγεῖν ἄκουςαν Κ., οἷ, ν. 180 5αᾳ., ἄλλο τι 
διοικοῦςαν ὙΥ1]., τόδε ποῆς᾽ ἄκουςαν 260, αἰγαμηαπιθ ΒΡ Ὀ]θιηθη- 
ὑστη πἰτηΐβ Ἰοηρῦτη οϑὺ; ἢ τί (6. 1817 ἄντικρυς Κι. εὑ δὲ τόθ᾽ 
ἰὡς 1,60, εὺ μιάρ᾽ ὡς ὙΥ1].. (Δα.) τί εὺ λέγεις; δά. 188 ὡς 
πέπεικ᾽ Κι. «οὔ γ᾽ ἕκενεν ΥΥ1]., ὅτι πέπεικ᾽ δυα. 1389 ΤΙΘΟΙΙΒ 
ΒΡ ΡΙοτηθηύω τϑύϊητι!, αὐϑηηααθτη 8διἃ ποΥδβ {Θηβθπὶ οὖ ΓΘ θατὶ 
Ἰθούϊοῃϑϑ τηΐϊπαθ Ὀ6πη6 αὐϑαταθῦ 140 οὐ εὖ Κι, νῦν γε μὴν τὴν 
μητέρ᾽ αὐτός ἅπια., ὅς γε καὶ τὴν μητέρ᾽ αὐτός [,60: εὐμπεπει- 
κέναι ϑοὰν. ϑυά. 149 δοκεῖ ὟΥ1]. 144 ἴῃὴ ἤπρ παῖ ϑ'υᾶ. 
146 μὴ μακράν Κ. 146 5ΌΡΡΙ. {6ῃ. 



. π[ρὶν τάδ᾽] εἰδέναι ς᾽ ἀκοῦςα[1] τὰ παρὰ ςεοῦ γ[ε,] νὴ Δία. (490) 
1δ0 

1δὅ 

(Δα.) οὐκ ἐᾶις φρονεῖν μί εἰ θορυβ[ ὧν, με]ταβαλοῦ τρόπον τινά 
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οὐκ ἔγωγ᾽, ἐὰν ἀκούςῃς. τυχὸν ἴεως οὐ βούλεται 

μ᾽ [ἐκφρ ά[ε]ᾳαι ς᾽ ἐξ ἐπιδρομῆς ταῦθ᾽ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ᾽ ἀξιο 

οὐ [γὰρ ὡς αὐ[λ]ητρὶς οὐδ᾽ ὡς πορνίδιον τριςάθλιον 

ἦλθε. (Μο.) νῦν δοκ]εῖς λέγειν μοι Δᾶέ τι πάλιν. (Δα.) δοκί μαςον" 

οἶδ᾽ ὁπ͵]οῖ όν ἐςετιν, οἶμαι᾽ καταλέλοιπεν οἰκίαν, 

οὐ φλυαρ ὦ, (τόν τ᾽] ἐραςτήν, εἰ εὺ τρεῖς ἢ τέτταρας 

ἡμέρας ἄπει, προςέξει ςοί τις. ἀνεκοινοῦτό μοι (428) 

τοῦτ᾽" ἀκοῦςαι γάρ ς[ε δ͵εῖ νῦν. (Μο.) ποῦ ςε δήςεας καταλίπ|ω 

ΔΊδε; περιπατεῖν πο]εῖς με περίπ[α]τον π[ο]λύν τινα. 

ἀρτίως μὲν οὐκ [ἀλ]ηθές, γ[ῦ]ν δὲ λελάλ[ηΪκας πάλιν. 

118. Μ.... .Αἅ.(.Ὁ (06] ἐς ΑΥἸς 7δπ., Μ.. «τὰ ὁ 6 ΤΠ 
ΕἸΔΈΝΑΙ ὅδ. Στ εἰδέναι 8 8. Καὶ ς πόθο τὰ τοις {6η.. 

ΟΣ ες ἈΥΌΉΤΡΙς [,δὲ. 1061.:λο.. Το. ΔΟΚΙΣ, οὶ πΠΠππΠο δ 
ΞῸΠ ἢ ΤΟΙ ΤΙΝ 16 .. 108 01.ΛΥΑΡ. . -«ΕΡΑΓΤῊΝ «{{6}., ΟὙΦΛΥΑΡ 

ἐν ΕΡΆΓΤΗΝ Πμω6 ἢ, 164. [ΜΊ]εΡΑςΒ0. λει {6Π., . «ξΕράςβο.λεὶ Κὶ. 168. 
165, ΚΟΥΓΑΙ 1,6. ΑΚοΥυςαι Κα. 1806 πέριτ. ΤΟΝ .6}., πΕριπ. .ΟΝ [μ66. 
Κ. 17 οΥκ. ηθεςον. νδελελάλ.κας 6ῃ., ΟΥ̓... ηθες. .νδελελά. .κας 
Τ16Γ, 108 Μμ.ΘΟΡΥΒ.. ... ΤΑΒΑΛΟΥῪ 96η... ΟΘΟΡΥ..... «ον ΛΟΥ Κὶ. Το. 

1411 οὐκ ἔγωγ᾽ Κ.; ἐάν ΑΥ. 148 μ᾽ ἐκφράςαι τδροροσ, αὐοα ' 
51 γϑύαιῃ δῦ, ΒΘα ΘΒ ς᾽ ϑαῦ 1η γ᾽ τηαὐϑηάττηῃ δαὺ ῬΙΤῸ (τοι ΒΟΙΡ- 
ὕπτη οβὺ, οἵ. 161, μοι φράςαι [.80, δοκιμάςαι ΗΘγγγ. 149 πρὶν τάδ᾽ 
Ὑ11., πρότερον ὅ'αά. 150 5ΌΡΡΙ. δυᾶ.: οὗ ἔν. οοτὰ. δάβθβρ. 120, 
ΠΡ: 81:0 161 ἦλθε. (Μ.) νῦν δοκεῖς [260 ' λαὰ., «οὔ Υ᾽ ἐρᾷ. 
δοκεῖς ἴο.: δοκίμαςον 60 δια. 1δὅ5 οἷδ᾽ ὁποῖόν ἐςτιν Κὶ., οἷςθ᾽ 
ὁποῖον ὟὟ1]., ὧδ᾽ ὁποῖον [,6ρο, πᾶν ἑτοῖμον ϑ'υά. 1588 φλυαρῶ 
Κ. ο., φλυάρῳ "60, ἴῃ ομετίῳ γϑ] φλυαρωτεεραςτὴν γ6] φλυα 
ροςτ᾽ἐραςτην ἔμ1886 νἱάρῦασ, τόν τ᾽ Κι, πρός Υ᾽ Βο.; εἶ ὅπα. 
104 ἡμέρας 1,60 διυαᾶ.: βούλει αὐοᾶ οοπίθοιῦ Κὶ., τϑοθριῦ 1ω60, ἴῃ 

ομαγίω ἔαϊθθθ βῦ]β οϑυύαση οϑῦ, αὖ Μοηϑηάσαιη ἄπει 80,10 51586 
οΥθαο, δραμεῖ ὅυα., μενεῖς ωϑϑοαν. 10 τοῦτ᾽ [,6[.; γάρ «ςε δεῖ 
160; καταλίπω 60 1606 Δᾶε δ'υᾶ.: ποεῖς 6 Θυνγ. 8111 167 οὐκ 
ἀληθές Ἰμοϑθαν. ϑ'υα.: νῦν δέ δυά.: λελάληκας Κὶ. 168 με θο- 
ρυβῶν Ιμϑρανν. ΤΠ6ρΊ., μ᾽ ἀθορύβως ϑυά.: μεταβαλοῦ ΜΜ)}1].., ἀνα- 
βαλοῦ ϑδ'αά. ᾿ 

ἐσ“ τσ τς τας ξοο χὲ τ 2 
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κοςμίως τ᾽ εἴεω πάρ εἶλθε. (Μο.) ε[ὺ δ᾽ ἀποὺ [ράςει; (Δα.) καὶ μάλα. 

ἐφόδι᾽ οὐχ ὁρᾷς μ᾽ ἔχοντα; πί ἀρ αγε Μοςχίων᾽ ὁμοῦ (481) 

.) πάλιν πέπομφε τὴν χλαμύδα φέροντά με (485) 

καὶ τὴν «πάθην, ἵν᾽ ἴδω τί ποιεῖ καὶ λέγω 

ἐλθών. ἀκαρὲς δέω δέ φάεκειν καταλαβεῖν 

τὸν μοιχὸν [ἔΪνδον, ἵν᾽ ἀναπηδήςας τρέχῃ, 

εἰ μή γε παντ[άΪπαειν αὐτὸν ἠλέουν. 

κακοδαίμον᾽ οὕτω δε[ςπ͵ότην οὐδ᾽ ἐνύπνιον (440) 

1τὸ ἰδὼν γὰρ οἷδ᾽ (Δω.) ὦ τῆς π[ικρᾶ]ς ἐπιδημίας᾽ 

ὁ ξένος ἀφῖκται᾽ χαλεπὰ ταῦτα παντελ[ῶς 

τὰ πράγματ᾽ ἐςτί, νὴ τὸν ᾿Απόλλω τουτοί νί. 

ἸΠδύτο ᾿ς, ΠΛΈΕΙΝ {6 0,... τὸς. ος, Ραςει: Κ. [,μ6΄. 160 ἐχοντα.π.ρ 

ὌΡΗ το Διε. ατὰς (αἰψίχηϑθ [1. ἸπΠΟΘΥ ΙΒΒΊΤ 8.6) 06, ΕΧΟΝΤΑ. ..... [μθ΄ 
ΝῊ, "ς Π6ἢ. 101 συὐνδιορρθῳς[ςω ]ς: εἰ 6η., εὐνδιορθωςως᾽ :ε. 
ο΄, 162 καινυ... Καὶ θη... καινύνλεγ οΐ. 168 οὐκίε]ςτι 6ῃ., οὐκ. 

ςτι ΠιοὕὉ, Κα. 108 πΑΝΤ. ΠΆΓΙΝ 96ῃ., ΠΑΝ. ..πΑςῖν Ποῦ Κα. 179 απολ 
λώταυτα “96. [μοἷ, Ῥαπθ. ἃ οὐΐϊϑιη 10 ᾿Π]ΘΡῚΠΘ ΟΙΔΥΘ ΟΘΙΗΙ ΓΙ 

169 εὺ δ᾽ ἀποδράςει; Κ΄. εἴτ᾽ ἀγοράςει 808, Πυθαγόρας εἶ ὅπα., 

εὺ δ᾽ ἐνεχυράςει ϑομιηϊαΐ 100 πάραγε Μοςεχίων ὁμοῦ ααῦ. Κ,., 
πάραγε δή τὴν μήτερα δαά. 101 κἀγώ Κι. κάλει δαᾶ., κἀμοί 
Ὗ]., καλῶς μΘοπνγ. 1.60: ευνδιορθώςσω ς᾽ 5861]. «οι, 46 αΙρΕῦΠΟΠΡῸ 
οἱ ΘΙἰθῶ οὗ. Πθῦσγθη δὰ Αἀστ. ἤδη. 108, τί τούτων οὖν διορθῶςαι 
μέγα δαά., Ιάθῃ᾽η οἸτα εὐυνδιορθώςεις; ἐγώ Κ. 108 λέγων Κὶ., 
λέγω γ6] δ᾽ ἐγώ [,6Γ., ἐγώ ὙΥ1]., δέει Θομιημϊαῦ 166 ἀκαρές αυοὰ 
Ἰορογαπὺ «([6η. [,οἵ,, ΤΘΟΘΡΙ, 56 οἵ. Αγάσθοη. 46 αἰ νοῦ. 8. ν. --ος 
ὁοχη. ἔτ. δα. ὅ81 Κὦ.. Ἰὐύύγτω. τηδρ'. 45. 28 --- Μ6ῃη. ἔτ. 8856 Κὶ., Αὐμβηῃ. 
ΠΕ 969 -Ξ- ΑἸΘΕ, ἵν. 1.4. Κα 1607 5α. ΒΌΡΡΙ. [ι6ζ, 169 ΒΌΡΡΙ. 
Ηθϑᾶ.; ροβὺ δεςεπότην αἰϊδύϊηρυπῦ ϑ'αα. 81] 110 πικρᾶς Οτοθ. 
Ηρδα.. ὦ --- ἐπιδημίας 1ϑτὰ ὟΥ1]. βοουαύαβ Που!Ἱ ἀθαϊ. ΤιΘραν. 
Βᾶθοὺ σεῦ ϑοβίϑθ οοῃύπυαδῦ, γϑυϑιιβ ΒΘ] ΠΘηὉ15 Πδγοὸ ἐγ], 
οὖ θᾶναση ἀπηῶ οὰτη ΜοΟΒΟΒΙΟμΘ δ6465 [ηὐτγαθθθ ΘΟρΠΟΒΟΙ ΓΙ 6 

ον. 267 βαα. 172 τουτονί Ηρϑα. [,60, αποα γούϊηα], αὐθ 81 
ἴῃ οδαγία [1586 ταῦτα 56018 οουύαχση νἱάθίασ; ταῦτ᾽ ὀκνῶ ὅ8πάα. 
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καὶ τὸ κεφάλαιον οὐδέπω λογίζομαι, 

τὸν δεςπότην᾽ [ἂν ἐξ ἀγροῦ θᾶττον [πάλιν (448) 

1τὸ ἔλθῃ, ταραχὴν οἵαν ποήςει παραφ] ανείς. 

ζῳως. ὑμεῖς δ᾽ ἀφήκαθ᾽ ἱερόευλα θηρία, 

ἀφή κατ᾽ ἔξω τῆς θύρᾳς [βεβ]ιας[ μένοι. 

(Δω.) ἅϊν]θρῳπος ὀργιζόμε[ ν]ος᾽ [ἄπορα τα]ῦτᾳ [δή. 
Ι, (ὅ) ἣ δ᾽ οἴχεθ᾽ ὡς τὸν γείτον᾽ εὐθύς, δηλαδή (480) 

180 τὸν μοιχόν, οἰμώζειν φράςας᾽ ἡμῖν μακρά 

καὶ μεγάλα. (Δωῳ.) μάντιν ὁ ετρατιώτης λ[ήψεται 

᾿τοῦτον᾽ ἐπιτυγχάνει τι. ζῳς. κόψω τὴν θύραν. 

(Θυ.) ἄνθρωπε κακόδαιμον, τί βούλει; ποῖ φέ[ρΊει; 

((ω.) ἐντεῦθεν εἶ; (Θυ.) τυχόν ἀλλὰ τί [π]|ολυπρᾳ[γἹμογ[εῖς; (466) 

((ω.) ἀπονενόηςθε, πρὸς θεῶγ; [ἐλ]ευθέρᾳν ' 

186 ἔχειν γυναῖκα πρὸς β[ία]ν τί οὔ] κυρίου 

Ἂς 

1716 ἴῃ ΤΩΘΥΡῚΠΘ 51 π]θύσο οὡς 96η., .ς Τιοὕ,.: γμεις 96η... Μεις 
πο, 47}, ΤΗΓΟΥ͂ΡΑΚ., βου τον ἡ: θη... ΤΗΓΘΥΡ.ς.. ἵας... 1{ν81 ἢ 
ΤΕ ΤΗςΘΥΡ. ς. τ ἰλς. ὔὐ{ 118... ΡΟ ΓΟΡΓΊΖΕΜ ρει τ. 
ΓΙῸ 1 ΤΑ) 16 πὸ Αἰ 61. ϑὴ)λε ἀν ον ΤΙΟς: ΡΓ ΖΕ ΘΕ γτὰ Ποῦ, 
οὐ ΡΙΚΤΙΟΓΕΡΓ. ΖΟΜ. .Ος...... ΓᾺ Κὶ. 181 «τρατιώτηςλ (ν6] δ) {6η., 
ςτρατιώτης. [ι6΄,, «τρατιώτηολ Κα. 182 κοψω 426ῃ., κοψ. 16. Κ.; 
ἴῃ τηϑῖρ. ἀΘχύτο ςως͵  96η., Δα Ποῖ, Δε Ζυοκοσ, πο Κα. 188 ποιφε. εἰ 
76. (αποα 181 1Π ἸΤη ΡΊΠΘ Ἃ]501010), ΤΙ. . .Ε-..«ος Ποῖ, τιγάρε. ἣἷς Κὶ. 
184 τι ΟΛΥΠΡΑ.[Μ]0[Ν]. .. 76ῃ.. ΤΙ. ΙΟΛΥΤΡ΄. ΜΟΙ]... μοῦ, 18ὅ θεών.. 
εὐφεραὰν 96η., ϑεωών:. .εὐϑερᾷᾶν 6 ́ , 186 κυρι.. 76η., κυρ... Καὶ. 16 ἢ, 

178 50}0]. Ατ. Ρ] αὖ. 86 καὶ Μένανδρος ἐν ἹἸΤΠερικειρομένῃ ..τὸ 

δὲ κεφάλαιον οὔπω λογίζομαι τὸν δεςσπότην 174 Β0ΡΡὈ]. Ηοτν. 
411] 116 παραφανείς 10 0 177 βεβιαςμένοι αὐ. Κ., ὦ βάεκα- 
νοι δυάᾶ., αὐοᾶ ἴῃ οπδτύω [1558 πορϑηῦ {6η. ο΄, 178 ἅνθρωπος 
δυα.; ὀργιζόμενος ϑομιηϊαὺ ἍὟ1].; ἄπορα --- δή Κι... ((ω.) ὁ μὲν 
ἀφίξεται δυά. 181 λήψεται ὟὟ1]., λαμβάνων Πεἤταοσ, κρινέτω 
ϑυα,, απο ἴῃ οματύα [1880 ποσοῦ 06η. 182 οἵ, 8080]. ΑΥ. Νυ. 
182 --- Βυϊα. 5. ν. κόπτω --- Μοῃ. ἔν. 860 Κ΄. 188 ποῖ φέρει «6. 
ζω. τί γὰρ ἔχεις ὅ'πυα.: οπὐϊδτίατη οαχη ϑοβῖῶ Ἰοαα] ρουβροχιῦὺ ΥΥῚΙ. 
184 5ΒΌΡΡΙ. 76. 186 ἐλευθέραν ὙΥἹ]. 180 πρὸς βίαν Κι.; τοῦ 
κυρίου 1,60 ὙΜΊ!. 
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τολμᾶτε κατακλείςαντες. (Θυ.) ὡς πο[λυπραγμονεῖς 

τ΄ καὶ εὐκοφαοντεῖς, ὅςτις [ε]Ϊ ςύ, περιφανῶς. 

(ζω) πότερα νομίζετ᾽ οὐκ ἔχειν ἣ[μᾶς χολήν, (400) 

190 οὐδ᾽ ἄνδρας εἶναι; (Θυ.) ναὶ μὰ Δία τείτρω ἰβόϊλους. 
ὅταν δὲ τετράδραχμος τοιούτί ου]ς λαμ βάνη, 

ἢ ῥᾳδίως μαχούμεθ᾽ ὑμῖν: ((ω.) ἫἩ [ράκλ]ε[ις, 

πράγματος [ἀ]ςελγοῦς. (Θυ.) [ὅ]ειᾳ ταῦτᾳ δ᾽; εἰπέ μ[οι. 

(ςω.) ποῦ δ᾽ αἸἰὐ[τός;] ἔλθ᾽ ἄνθρῳπ ε π]αριών. (Θυ.) οἴχετί αι (466) 

196 πονηρ]έ. ((ω.) τὴν γυναῖκα δ᾽ ὁμο]λογεῖτ᾽ ἔχειν; 

(Θυ.) οὐκ [ἔχομεν᾽ οὔπο]τ᾽ ἔνδον ἤεθη]μαί τινας 

; 

181 ὠςπς. ..-. ὅ6π., ὡςΤι.΄... Κα ΤΟΥ, 188 κΊαι 926η.. ετι Ποῖ." 
: ΠΥ ἐπ ξςξ..ἐ πον ο 16: δτίς. 0:7 Τῆς σετος  ἸοΎπε 
᾿ Ἰ. 190 ναιμάδιατε.. .Βς 96}., ΜῊ (Ὁουσ. 6Χχ ΜΑῚΜΑΔΙΑΤΟ.. .Β0 1,6}. 

ΝΥ τλὰν ὅδη., ΤοΟΙοΟΥ:.. ΛΑ. Καὶ 1,οῖ. 192 ὟμΜιν:...... Ε 
πν ΎΝ.Ν"..... εοΓ", Υμ.ν.η.. .ε Τοῦ ̓ς, υμινηδ. .ε.. πὶ Κ. 
193 οςελιοὺυς. .ςἸΑΤΟΙΤΟΔ ἜΙπεμ {6ῃ., -ςΕΛΓοΥς!.ς. ΟΝΤΟΥΤΟΔ ΕΙΠΕ. 

] 16 ἢ. 15 {τς 1. ΕΛΘ᾿ΑΝΩρΡρς. ΤΠ. .- ΑΡΙΩΝ. ΟἸΧΕΙ.. {6η., ...λεΔ. 

Ε. ελθ᾿Ἂν[9Ρ]...... Αριων: οἰχετ.. 1ωθῇ,, ς. ντος. .ΕΛΘ᾿ ἊΝ... ..ςΑ 0 «ΑΡι 
' ὡν Οἰκετ.. Κ. μ τὴς, αν 1 ἀπ ΛΕΓςΙΤ Ἐχειν : 96η., 

ὙΠ ἐς πος ᾿-ττ  ᾿ιπἰπἸἘξξπεχειν: Τοῖς: ----«ὖτο Ὁ τὐνάρο. νννος 
ἐπε Κ΄ 190 ὉΥΧΙ... .-..... ἘΝῚ ΠΥ ον μαιτινᾶς θῃ., οὐκ 

ὲ νυ ον τος π΄ μαιτίνας " ΘΕ  οΥΚΙ......᾿. ΓΕΝ. .«ἩΓΜΑΙΤ 

νας Καὶ 

181 πολυπραγμονεῖς Κ. 1,60, τί δὴ τάδε ΥΥ1!. 188 καί {6ῃ. 
ὅςτις --- περιφανῶς 1,60, ἀ6 ὅς γε οσορὑδητιαὺ Κα. 160 189 ἡμᾶς 
Κ΄: χολήν ὟΝ]. 0011. Αὐ0}1]. ἔν. 181 Β (ΑΒ. ΠΙ1ΟΤ 1) 4190 τετρω- 
βόλους διὰ. 191 τετραδραχμους Ρ.; τοιούτους λαμβάνῃ ϑοβτιηϊαύ, 
ΑἸ] γϑυβαχη βθαπθηΐθιη ϑοβίθθ ἀδὺ 1959 Ἡράκλεις 46η.. καὶ μαχεῖ 
δυά. 1935 πράγματος ἀςελγοῦς ἕνεκα {6π., 568 ἕνεκα ἴῃ ομδυύα 
ἔα155886 ποραὺ 1,6, αὐ Ῥτορομλῦ ὅσιον, ὅεια ταῦτα δ᾽; αὐὉ. Καὶ. 
τοῦτο δ᾽ εἰπέ μοι {6η., εἶπέ μοι Ξξυα. 194 8664. γΟΙΒ8 ἀθβρθσϑίὶ, 
ΒΘΏΒΌΤΩ ΠΟΙ οι ΜΘΗΘΠαΣΙ τὰ θ ὑθυϊρἼ5856 ΒΡΘΙῸ 194 ποῦ δ᾽ αὐτός; 
Κ΄, ὁρῶν τις ἔλθ᾽ ἄνθρωπε παριών᾽ οἴχεται ϑυα., ἄνθρωπε 18- 

Ι ΟΠ86 ΠΟΙ ὈΪδη6 βυϊἥορθτο νυἱαθύα 19ὅ 500]. Κ., ὑμᾶς δὲ τὴν 
᾿ γυναῖκ᾽ ἀνωμολογεῖτ᾽ ἔχειν δυά. 196 ΞΌΡΡΙ. Κ., οὐχὶ μετιόντας 
Ὶ ἐνθάδ᾽ ἤεθημαι δά. 
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ὑμῶν [διάγον]τας. ((ωῳ.) πρὸς τίν᾽ οἴεςθ᾽, εἰπέ μ[ο], 
παίζειν; [τίς] ὃ λῆρος; κατὰ κράτος τὸ δυεςτυχί ἐΪς 

οἰκίδιον το [τ᾽ αὐτίκ᾽ ἐξαιρ[ής]ομεν, (410) 

200 ὅπλιζε τὸν μοιχόν. (Θυ.) πονηρὰν ἄθλιε 

ὥςπερ παρ᾽ ἡμῖν οὖςαν ἐπ[ιμέΪ]νεις πάλαι. 

((ω.) οἱ παῖδες οἱ τὰ πελτί᾽ ἔχου ει] πρὶν πτύςαι 
διαρπάςονται πάντα, κἂν τετρωβόλους 

καλῇς. (Θυ.) ἔπαιζον, «κκατοφάγος γὰρ εἶ. ((ζω.) πόλιν (4τ) 

206 οἰκοῦντες --- (Θυ.) ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομεγ᾽ εἴςει. ((ζω.) λήψομαι 

᾿ςἀριεζζδαν. (Θυ.) ἄπαγ᾽ ἐς κόρακας: [ὧ]ς εἴςειμ᾽ ἐγώ. 
(Δω.) ἕως: ἔοικᾳς ςκ[ληρὸ]ς οὕτως (ζωκεία --- 

((ω.) εὖ] μὲν εἰ πρό[ςει] μοι Δωρί, μέγα τί «οι κακόν 

191 ΜΙΝ εν Ἑλὸ θα, Ὑμῶν. νιν τας οἢ 198 ΠΑΙΖΕΙΝ 
νύ ςχηρος 496η.., ΠΆΙΖΕΙΝ... «ΟΛηρος [,6ὕ., πΑιΖειν.. . «ληρος Κ'. 

900 πΟΝΗΡᾺΝ {6η. 1,6΄. πονηρὸν Κ. 901 ΕΓΙ. .Ν {6ῃ., ΕΠ. ..ΝΕῖς 
Τ6[,. εἰκ ἰνεις Κ. 909. πελτι΄. χε. .16ῃ., πελτι Ἔχου.. ο΄. 
908 ΚΑΝΤΕ {6η., κα. ε [ιοῇ 204 ΚΑΛΗς ΟΟΤΥ. 6Χ ΚΑλεις {6η.. 6χ- 

Ῥαπούδχαμῃ [1ὐθγαγατη βθοῦπμάϑηη ε ἔπ15586 ραΐαῦ Π,6΄.; ςκατοφαγ. 
ςΓᾺρ 96η., «ςκατοφαγοςγαρ [6]. 906 ΑΛΛΟΥΚΟΧΟΜΕ. ΟἹΓΟΙ {6η., 
ΑΛΛ᾿ΟΥΚΕΧΟΜΕΝ. εἰςοι 6. 201 εὠςεοικεςεκ. .. .ςοΥτωςςώεια: {6η., 

εὠωςεοικάςς..... ΟΟΥ̓Τ “ΓΔ ΠΕΣ, 

197 διάγοντας Κ.. πρὸς ἡμᾶς δια. 198 τίς ὁ λῆρος ἴ)60, πρό- 
χειρος δυαᾶ., ἔοτί. κατὰ χειρός 561]. ἐςετί οὗ. σον. ΕἾΟΥ 110, 12 
-- ῬΏΘΤΘΚΥ. ἔτ. 146, ὅ Κι. οὐ ῬΒΠΠομΙάθΒ ῬΒοῦ. ΒΘ1Ὸ]. 148, 10 
199 500}. 1,61. 900 αὐϑιηαθθϑιη πονηράν ἴῃ ομαγίδ 6586 νἱ6- 
ἴα, ἴἤδιαθηῃ ἰογίαθβθ ρυϑοβϑίαὺῦ πονηρόν οὖ ἴῃ ν. βθαυθηῦ εἰ μέ- 
νεῖς ΒΟΙΙΌΘΓΘ 201 ἐπιμένεις Κὶ., ἔτι μένεις {6η., εἰ κρίνεις [.60 

 ᾽ 202 οἱ τὰ πελτί᾽ ἔχουςι ἴῃ οπδιύα [1586 βαῦβ οθυύασα δύ, βθα 
Τη8}}1π οἱ τὰ πελτί᾽ ἔχοντες, οἱ τὰ πέλτ᾽ ἔχοντες Ηφοδά.; οἵ. 

5080]. Ατ΄. ΡΙα. 7817 ὡς εἰ ἔλεγε πρὶν εἰπεῖν ςε πέντε λόγους ἢ πρὶν 
πτύςαι 908 τετρωβόλους ΟΥΤ06. 811] 90 ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομεν᾽ 
εἴςει Κ.. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομεν. ((ω.) εἴ «οἱ 1μ6[., ἄλλ᾽ οὐ μαχόμενοί 

ςοι 46η., ἀλλ᾽ οὐ κρινόμενοί «οι δ'υαά. 900 ςάριςςαν Υ͂Ὶ].; ὡς Κὶ. 
Ν]., τέως [ωϑϑαν. 2017 )ογϊάθιῃ ἰοααὶϊ οορμονὶῦ ΑΥ̓ςκληρὸς 
οὕτως 76π., ἄγριος οὕτως ϑυᾶ. 508 Βιρρ]. ϑυᾶ. 
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δ᾽ώςω:" εὺ τούτων γέγονας αἰ[ἰ]τιωτάτη. (480) 

ο (Δω).) οὕϊτῳς ὄναιο, λέγ᾽, ὅτι πρὸς γυναῖκά ποι 

911 δεί]ςᾳςα κατί αἰπέφευγε. ((ω.) πρὸς γυναῖκά ποι 

δείςαςα; (Δω.) καὶ γὰρ οἴχεθ᾽ ὡς τὴν Μυρρίν[η ]ν 

τὴν] γείτον᾽, οὕτω μο[1] γένοιθ᾽ ἃ βούλομαι. 

(ζω.) . -..εἶἰν᾿, οἴχεθ᾽ οὗ τὸ μέλημ᾽ ἔςτ᾽, ἐνθά[ὃ]ε. (486) 
τυ υον εεν 00} εὐ βούχει: τὼ ...... 

πο υὐτιλύνίυυ.ς εὔδηλ[ος εἶ 
11Ρ5.1 ΝΒ () ἀθϑαμὺ γϑύθαϑ ἴθγο 60 

((ω.) ἐκ]εῖθεν ἥκει χρήματ᾽ εἰληφώς, ἐμοί ί 

πίετευε, προδίδωςίν ςε καὶ τὸ ςετραἰί τόΪπεδον. 

(ΠῸα.) κάθευδ᾽ ἀπελθὼν ὦ μακάριε τὰς μά[χ]ας 

990 τ]αύτας ἐάςας᾽ [οὐχ ὑγιαίνεις. ςοἱ λαλῶ, 

ἧττον μεθύεις γάρ. 0... ἥττους, πέπωκ᾽ ἴςως 

909 Α. ΤΙΏΤΑΤΗ 46... .τιυτάτη᾽ [ωο΄ς.. -τιωτάτη: Κ. 
πτἘΠ ξ ὺυὺὺὺϊ Νὴ. Τοῖς... ἔπε δ νς 85.. ἘΝ τον δ. δεν: 
ΝΟΥΒουύλειπ 6... .Μ..0}. ΟὙΝ. ΟΝΟΥΒοΟΥλεπ Κα. 10 απ. .ξ.Ε.. ΝΑΙ 

πυτωος Ε Τ6Ε Ἀπ᾿ ἐρε.. .ΝΆΪ....λ.᾿. .«ΕΥδηλ...... Κα Φ2451 1τ 
τον ϑυα, Κ.", «ἡτοὸν [Κ.ἷ; ροϑὺ δἰθθυασα ἧττον ραπούυσμῃ ἃ δἰύθιϑ 
τηϑητι ΒΌΡτα ᾿ἰπϑϑτη 8 αἸύδτη αἸβροχιῦ ϑαα ; ος ΘΟΥΤ. 6Χχ ὡς Κὶ. ὅπα. 

209 διίύεω Κι; τούτων οὖ αἰτιωτάτη 1,6. 910 βθαπθηὐῶ 56- 
οαπάυχη ᾿Θϑανγθηΐθχη ἀἰδύσ! Ὁ]: οὕτως ὄναιο ΗομΒ. 9118. ΒΌΡΡΙ. 
Ηοῦβ. ΠΘΘαν. 811 218 δείςαςα 280: μυρρην.ν Ῥ. 914 αἀδ6α] 
αα8 ἸοΘριὺ 96η., αὐαϑιηαύδτη νἱχ τοῖα βαηῦ: Ῥοβϑαμῦὺ ΒΌΡΡΙΘΥΙ 1ἢ 
ἄπειειν. τί γείτον᾽ ϑ'υα,. 564 ἢϑ6ο 1η οἤδτύω [1186 πορϑηῦ «6. 
Πεῇ, ὅπερ εἶπον Κι, ὡς εἶπον ᾿νο., ἔμ᾽ ἔλιπεν [,60 91ὅ 1ῃ ἢΠΠ6 
παντελῶς ἢο. 916 εὔδηλος εἶ ν6] εὔδηλον ἦν Κα. Ροϑὺ 216 
ἕοσύδϑ8θ ᾿πβθυθπααση οϑὺ πουαχῃ ἱταρτηθηύθιη β, β, (οὗ. ρυδϑἕ), 
αὐοὰ 51 ὙΘΙΌΙΩ Θϑῦ, ΠΟῚ Ὁ]Ὲ15 ὅ ὙΘΙΒΙΙΒ ΠΌΘΙ «, οὗ βι, 117 1Τηὔθυ 
βι οὗ β., ὕπὰ8β γϑ] ἄὰοὸ ᾿πὐρὺ β, οὖ 108. 1 ρδῃθ ρουϊοσιηῦ 
217--990 ΒΡ]. Καὶ : Βοβτηϊαὺ 217 5α.. 228 εὖ --- μοι, 290, 226 εἴςω --- 
ἄγει, 280 οὐκ --- ἡγεμών Αὐτοΐοπο, 226 ᾽Αβ. ἐπ. Ραύδθοο, 228 κα- 
κῶς --- ἐξόλλυειν ῬΟΪΘΙΠΟΙΙ ὑγ αὖ, Θ᾽} Πὔου [Θθαν., 564. 217 5α. 
ΘΟΒΙ186, 226 ἃ οὐ 22858α. Ῥο]ϑιηοηὶ δβδιρηδύ, ἤο. 219 --- 991 Ῥο]ΘιηΟΗ], 
221---228 δοβιδθ ἀδῦ, αὖ μακάριε πο αὐϑαταῦ ἴῃ Βθύναϊη 991 ἧτ- 
τον ὅυα., Ιάθτα ροβὺ αἰύθγσυτη ἧττον ἰηὐθιτοσαύομ!β πούϑιη ροβαϊῦ 



{. ἸΤΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

κοτύλην προειδιὺς πάντα ταῦθ᾽ ὁ δυςτυχής 

τ]ηρῶν τ᾽ ἐμαυτὸν εἰς τὸ μέλλον. (ΠΠα.) εὖ λέγεις, 
224 πε|ίςεθητί μοι. (77Πο.) τί δ᾽ ἐετὶν ὃ κελεύεις ἐμοί; 

(Ππ.) ὀρθῶς ἐρωτᾶις νῦν ἐγὼ δή «οί γ᾽ ἐρῶ. 

((ω.) ᾿Αβρότονον ἐπιεήμηνον. (ΠΠα.) εἴεω τουτονί 

πρῶτον ἀπόπεμψον τούς τε παῖδας οὖς ἄγει. 

(ζω.) κακῶς διοικεῖς τὸν πόλεμον, διαλύεται 
229 δέον λαβεῖν κατὰ κράτος. οὕὑτοςί με γάρ 

Ε, (ἢ) ὁ ΤΠΤάταικος ἐξόλλυειν. οὐκ ἔςθ᾽ ἡγεμών. ΚΣ Δ 

(ΠΠο.) π|ρὸς τῶν θεῶν, ἄνθρωπ᾽ ἄπελθ᾽. ((ω.) ἀπέρχομαι. 

ὥμην ςε ποιήςειν τι᾿ καὶ γὰρ ᾿Αβρότονον 

ἔ]χεις τι πρὸς πολιορκίαν εὺ χρήειμον᾽ 

δύναςαι τ᾽ ἀναβαίνειν, περικαθῆεθαι. ποῖ ςτρέφει - (τ) 

286 λαικάςτρι᾽; ἠςχύνθης; μέλει τούτων τί τοι: 

(Πα.) εἰ μέν τι τοιοῦτ᾽ ἦν Πολέμων, οἷόν φατε 

ζΕΤΠΟΛΕΜΕις 
928. ροϑῦ λέγεις ραπούπσιῃη αϊβρθχη δπά. 228 ΔΙΟΙΚΕΙΓΤΟΝ Ρ11- 

τη 8 1ἸὐῦοΥδ 8 8 ἰύθγϑ τηϑηὰ Βα. βου ρύδϑβ Δεὶ ααὈ. Ἰορτὺ ὙΥ 1] ΟΚΘη, 
; ς 

Γε ὅυαα., ΘρῸ ομδγίῳ ἄθηθο ἰπϑρθού ςετ ἴθηθο: ΔΙΑΛΎΕΤΑΙ, ς 8 
οουσθούοσο δἰσαιηθηΐο ἔ.800 Δααϊζατη, Αἱ ὑοῦ θῶ τηϑητι8 πηαὐωνηῦ [ἢ ε 
Φ29 1Ώ1010 ροὐύϊαΒ.  ΕΟΝ ααϑῖὰ ΞΟΝ ]Ϊ0Ὶ 280 (᾽...... ΚΟςζΕΞ 426η., 

ΟΝΑΙΚΟΓΕΞ Τοῖς, Τὶ οπαὰτ Κ.", ο.ατ ὙΥΊ]ΟΙΚΘα : 1π ἐπ ἡγεμ.. 
581 Ὁ 6. ΓὧΩ,ἷΝι 70 η.;. ως ων [οὕ Κι: τὰ πο: [ι6ἢ, Κι, ἀ6 ρυποί!β 
ΠΡ ΦΡ θη: ἢν ΑΝΘΡΙΝ :Α..Δ. Ὁ τρρλν τ; 989 (ὁ ΕἸ ΔΙῚ: 
ΡΟ Ρ ΣΡΑΝ ΚΎΟν, ΟΝ 8. ἐπον ἢ ΤΙ;  χο ΜῸΝ ΤῊΝ Αἰ) 
Το ποιξεκ ἐμ οϑῦ (ὐ.. .καςτρι᾿; ἴω ἴῃ ἢπθ το. φῇ Ο)᾽. «εν 
{6η. Τοῖς, μεν Κι; ἡηνωπολεέμων; ἴ, εἱμεντρ. ....ὅ Τ᾽; ἩΝΤΤ.Λ 

298 80. ΒΌΡΡ]. Κὶ. 9960 ᾽Αβ. ἔπ. ϑοβῖδθ ὑσιθαθσπαηὺ Ατ. ΠΟ. 
298 866. Βορογύαμη βθοαθαβ ἴϑτὴ κακῶς --- ἡγεμών ϑὅοθίῶθ ἀραὶ, 
αὐδιηααδηη ροβὺ κράτος οὐ ἐξόλλυσιν ρυαποῦω σοιηϊηδίω Θχϑύθηΐϊ, 
ἴῃ Ῥιΐοτθ θαϊύϊομθ κακῶς --- κράτος οὗ οὐκ --- ἡγεμών ϑοβῖδθρ, οὗ- 
τοτί --- ἐξόλλυειν Αὐτούομο ὑπ θαι, ΑΥ. θῶ ααἀδ ΘΡῸ οϑίδθ 
ἀραάθύδια ΑὈτούομο ἀββισηδνιῦ, οὔ ν]06 γϑιβῶ 228 πολεμεῖς «εὖ 
Ρτδοίοσῦ ο. 999 βργη!]. Κα. 4841 Ποβοσγύαϊῃ βθοαύαβ ἀπέρχομαι 
ϑοβίϑθ ἀραὶ, 1 ϑαϊθοηθ ρυῖοσθ ΑὈχούομο {γα Θυϑ τη 



᾿ εν κω. :...ἃ.ς 

ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΌΜΕΝΗ Ὁ 

ὑμεῖς τὸ γεγονός, καὶ γαμετὴν γυναῖκά οου --- 

(1Πο.) οἷον λέγεις Πάταικε: (Π.) διαφέρει δέ τι. 

(ΠΠο.) ἐτὼ γαμετὴν νενόμικα ταύτην. (Πα.) μὴ βόα᾽ (80) 

840 τίς ἐςθ᾽ ὁ δούς; (17ο.) ἐμοὶ τίς; αὐτή. (Πα.}) πάνυ καλῶς. 
ἤρεεκες αὐτῇ τυχὸν ἴεως, νῦν δ᾽ οὐκέτι᾽ 
ἀπελήλυθείν δ᾽] οὐ κατὰ τρόπον ςου χρωμένου 

αὐτῇ. (17Πο.) τί φής; οὐ κατὰ τρόπον; τουτί με τῶν 
᾿πάντων λελύπηκας μάλιςτ᾽ εἰπών. (ΤΠΠα.) ἐρεῖς, (80) 

946 τοῦτ᾽ οἶδ᾽ ἀκριβῶς, ὡς ὃ μὲν νυνὶ ποεῖς 

ἀπόπληκτόν ἐςτι. ποῖ φέρει γάρ, ἢ τίνα 

Πῖρβ. 2 ΝΓ(Β) ἄξων; ἑαυτῆς ἐςτ᾽ ἐκείνη κυρία, 

λοιπὸν τὸ πείθειν τῷ κακῶς διακειμένῳ 

ἐρῶντί τ᾽ ἐετίν. (1Πο.) ὁ δὲ διεφθαρκὼς ἐμοῦ (90) 
9860 ἀπόντος αὐτὴν οὐκ ἀδικεῖ μ᾽; (ΠΠα.) ὥςτ᾽ ἐγκαλεῖν, 

ἀδικεῖ ς᾽ ἐκεῖνος, ἄν ποτ᾽ ἔλθῃς εἰς λόγους᾽ 

εἰ δ᾽ ἐκβιάςει, δίκην ὀφλήςεις᾽ οὐκ ἔχει 

τιμωρίαν γὰρ τἀδίκημ᾽, ἔγκλημα δέ. 

987 (Οὐ ῬΑΙΔΡΥΎΔΡΠΌΣΤΩ ὙΘΙΒᾺΙ Βα ΒΟΥ 6886 πϑρδὺ {6ῃ.; 
οοηὐθπαιϊὺ 1,6. 1, γ... νος 988 (ὐ πάταικε: θη. οὺ αυῦ. μ68,, 

ΠΥ ΚΙ Τ' ΠΆΤΑ... ἃ. 9240 ( δΔουςεμν.. .τιςαύτη: [θὲ 
ς 

ΔΟ...Μ.ΙΤΙςαύτη Κα. 941 ( τυύχονιοως {6η. [,6[.: ἴω ηρε......ἅ ΥΤΗ 

ΤΥΧΟΝ. ςὼς 949 ( ΑΠΕΛΗΛΥΘΌΥ; 3 Απέληλυύθε... .Κατ. 
ΠΝ ἘΠ ΝΑΤΑ 944 ἴ,λ. πηκαᾶς. 94ὅ ἴ,.0. .οἱ....... ςωςθ 
940 (ὐ : πογφερειγαρ: [,ϑἵ,, - πουφερειγαρ. Κ.; 1... ληκτο.. .. . ΠΟΙ 
247 1, ΚΥΡΙΑ", Ῥαπούστηῃ οτηϊϑιὺ ὁ 9348 ΤΠ, Λοιπ.Νν 249 ἴ, ερων.. τ᾽ 
960 ἴ, απο. .Ος; ΑΔΙ.Εἰ; ΕΓΚΑ.... Φ6Ι ἴ, ΑΔΙΚΕ.; ..ΘΗς 
962 ἴ εἰδ.Κ; οφλ. εις" 9598 (ὐ ΑΔΙΚΗΜΕ. ΛΗΜΑ 96}.., ΑΔΙΚΗΜ. ...- ΜΑ 

Ποὗ, ΑΔΙΚΗΜ΄. .... ΜΑ Κ. 

288 (7Π7Πα.) διαφέρει δέ τι ϑυᾶ., ΘρῸὸ ΡῬΟΪΘΙΠΟΏΙ ΘΟΙ ΠΥ ΘΓ. 
ΒΟΥΙΡΘΙ5 δὲ τί; 941 τυχὸν ἴεως {{8η. 942 ἀπελήλυθεν δ᾽ οὐ 
ροῦν... ἀπελήλυθ᾽ οὖν οὐ Κ. 8}1 948 αὐτή πτιϑνα]ὺ ΥΥ1]. 
544 ἐρᾷς᾽ Ιμοοὰν.; γροβὺ τοῦτ᾽ αἰδύϊηχιῦ [μι6[., ροδβὺ ἐρεῖς Κὶ. 
946 ὡςθ᾽ 10τἹ, ὡς ὙΥ1]. 



δ0 ΤΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

(7Π00.) οὐδ᾽ ἄρα νῦν; (171α.) οὐδ᾽ ἀρα νῦν. (Π0ο.) οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι (90) 
ὁδῦ λέγω, μὰ τὴν Δήμητρα, πλὴν ἀπάγξομαι. 

Γλυκέρα με καταλέλοιπε, καταλέλοιπέ με 

Γλυκέρα, Τ]άταικ᾽ ἀλλ᾽ εἴπερ οὕτω «οι δοκεῖ 

πράττειν, ευνήθης ἤςεθα γὰρ καὶ πολλάκις 

λελάληκας αὐτῆι πρότερον, ἐλθὼν διαλέγου, (100) 

260 πρέεβευςον, ἱκετεύω ςε. Τήατ. τοῦτό μοι δοκεῖ, 

ὁρᾶις, ποεῖν. Τίολ. δύναςαι δὲ δήπουθεν λέγειν 

᾿Πάταικε; (Πα.) μετρίως. (1Π0ο.) ἀλλὰ μὴν Πάταικε δεῖ" 
αὕτη ᾿ετὶν ἣ εὠτηρία τοῦ πράγματος. 

ἐγὼ γὰρ εἴ τι πώποτ᾽ ἠδίκηχ᾽ ὅλως --- (106) 

ΕΒ, () εἰ μὴ διατελῶ πάντα φιλοτιμούμενος. 

200 τὸν κόςμον αὐτῆς εἰ θεωρήςαις. (1Πα.} καλῶς 

ἔχει. (17ο.)}) θεώρηςον ΠἊάταικε, πρὸς θεῶν᾽ 

μᾶλλόν μ᾽ ἐλεήςεις. (Πα.) ὦ ΤΤόςζεδιδο[ν. (Π0.) δ]εῦρ᾽ ἴθι, 

᾿ἐνδύμαθ᾽ οἷ᾽, οἵα δὲ φαίνεθ᾽ ἡνίκ᾽ ἄν (110) 

τὸ λάβῃ τι τούτων᾽ οὐ γὰρ ἑοράκεις ἴςως. 

9ῦὅ4 (ὐ ῬΑΙδρΥδρα8. ΒῈὉ νϑυβθὰ αθθβῦ ῦδ 1, ΑπΑγξομ.. 
9660 (' καταλελοιπε᾽ ραπούμπτῃ οτηϊὖὺ 5 8951 (ὑ παταικ᾽ ΑΛΛΈΕΙπ: .Ρ: 
Ι, παταικε- αλλ: ΟΟΥτ... ..δΔοκε. οὅ8 Ἃ6 δϑοοθηθιβ οὗ ΒΡΙΓ 18 
ἴῃ (ὐ 80 αἰύθσῳ τηϑππ Ρ81114 0 αὐτϑιηθηΐο ᾿πθ δὉ ΠΟῸ γθυϑθὰ 866 
δα ν. 280 οἸμηΐρυβ ἴοτΘ υϑιρβ δα 1015 νἀ ργϑθῖ: [ῷ πολλ.... 
959 ἴ, ΔΙΑΛ..... 9060 ( δοκεις ᾿εὐῤοεϑιὴ ς ἃ οουσϑούοσθ [1ηθῶ ὑγϑηβ- 
νϑύξὼ ἀρ] θὔδμη 6586 τηοηθῦ «6η., οοΟΙηρτοῦδὺ [ι6΄.; Π, πρε. ΒΕΥ. 
ΤΟΥ ΤΟΜ ΘΠ Αι ; ῬΘΙΒΟΒΘΙΆΤη πούϑθ ἀθϑαμῦ 2601 (ὑ ποΐδτῃ πολί 
ἴπΠ Ιηϑ͵Ιρ. αἀοχίτο 80 αἰύοστῶ τοϑπὰ δα] 6880 οθηβοῦ {6η.: 
Ι, ΟΡΑ.. ΠΟΕΙΝ; ΛΕΓ... 05, Το ΑΥΤΕΜᾺΣ " φθ8 1, Αὐτης 
βμβεν ωτ 964 ἔ, εἰ.1: ΗΔΙΚΗΚ᾽ ἃ τηϑηϊ ὙΘΟΘΏ ΟΙΘ ΟΟΥΥΘΟύΆΙΩ 
90ὅ (᾽ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥΜΕΝ.. 206 ( θΘεωρηςαις. Κ...., 1 .εὡρηκαις: 
207 (ὑ προ.... ; ἢ Ῥϑιδρυθρ τι νΘΥΒᾺΪ Βα ὈΒοτρῦαΒ. ΟὈΘ]1 ΤΌΥΤη δ Τη 
Ὠδθοῦ ..3.98 4 ποσὰ ν «εἰς . ΤΠ, ποειδο.. .ΕΥὐρΡ᾿θι 969 (᾽ ἡηνικ᾿ὰ .; 
Ι, ἐνδυμάταοια ἃ πῆϑηὰ ὙΘΟΘΗ ΟΥΘ 1 ΕΝΔΥΜΑΘΌΙΑ τηπΐα τη 

910 ( εωρακειςίςζῳ. ἀν ὃ ἐοράκεις; υ Βα ρΘυβοσῖρϑιὺ ΙηΘ 5 δ] θυ 

902 μετρίως Ῥοϊὐάσηΐ ΤΗΝ τὴ ΒΙΟΘΏ, 
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8ῦ 

290 

ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 5] 

ΤῚατ. ἔγωγε. (Π0.) καὶ γὰρ τὸ μέγεθος δήπουθεν ἦν 

ἄξιον ἰδεῖν. ἀλλὰ τί φέρω νῦν εἰς μέςον 

τὸ μέγεθος, ἐμβρόντητος, ὑπὲρ ἄλλων λαλῶν. 

(Πα.) μὰ τὸν Δί᾽ οὐδέν. (Πο.) οὐ γάρ; ἀλλὰ δεῖ γέ «ε (16) 
ἰδεῖν, βάδιζε δεῦρο. (1Π70α.}) πάρατ᾽, εἰςέρχομαι. 

(Μο.) οὐκ εἰεφθερεῖεθε θᾶττον ὑμεῖς ἐκποδών; --- 

λόγχας ἔχοντες ἐκπεπηδήκαςί μοι, 

οὐκ ἂν δύναιντο δ᾽ ἐξελεῖν νεοττιάν 

χελιδόνων, οἷοι πάρεις᾽ οἱ βάεςκανοι᾽ (190) 

ἀλλὰ ξένους, φής, εἶχον᾽ εἰςεὶ δ᾽ οἱ ξένοι 

οἱ περιβόητοι (ζωείας εἷς οὑτοεί. 

πολλῶν γεγονότων ἀθλίων κατὰ τὸν χρόνον 

τὸν νῦν --- φορὰ γὰρ γέγονε τούτου νῦν καλή 

ἐν ἅπαει τοῖς Ἕλληει δι᾿ ὅτι δή ποτε “--- (125) 

οὐδένα νομίζω τῶν τοςούτων ἄθλιον 

ἄνθρωπον οὕτως ὡς ἐμαυτὸν ζῆν ἐγώ, 

ὡς γὰρ τάχιςτ᾽ εἰεῆλθον, οὐδὲν ὧν ἀεί 

εἴωθ᾽ ἐποίουν, οὐδὲ πρὸς τὴν μητέρα 

εἰςῆλθ[ ον, οὐ τῶν ἔνδον ἐκάλες᾽ οὐδένα (180) 

πρὸς ἐμαυτόν, ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἐλθὼν ἐκποδών 

211 (ὑ 8Ὸ αἰΐθσῶ τηϑπα πούϑηῃ πατ δα αϊύατη οὗ ἐγως; ἴπ ἐγωγ: 

Θογγθοῦαπη 6586 ὁοπδοηὀίαπὺ 16η. 1,68: ἰπ ἢπε ηἱ 6. η. Καὶ; 
1 εἰὐγε: ΜΕ. .ΘοΟς; ΘΕΝ. 979 ἢ, τε .ΝΥΝει....Ὁ 9178 ἢ λαλῶ 

Κ.. λάλῳ [ιϑἷ: ἢ. -«εραλλωνλαλῦ) 914 (ὐ Αλλαδειπάταικεςε 

1, αλ.. Δειγεέςε 91ὅ (ὐ : παραγ: ΕἸζΕρχομαι: ἢ, πάρα... .«ἜἘρχομαι᾿ 
1 Π ΘΑΤΤ.... Μεις 2:71 Πς}!εκπε... ηκάςι.Ο ; θχυρ!τοιῦ ἢ, 281 ταχιςτ᾽ 
ἤδη, ΤΑΧ᾿ εΤ᾽ 16 Ε Καὶ. 

218 δ᾽ ἀνεξελεῖν »., ἄν ἀφΙογογαμὺ ΟΥοθ. 8111, νεοττιὰν δ᾽ οὐκ 
ἂν δύναιντ᾽ ἂν ἐξελεῖν Ηρα. 279 τηϑ] τὰ οἷοίπέρ εἰς 284 [οϑηῃ. 
ΡΒΠΟρΡ. ἴῃ Ατὐιδύοῦ. Μοϑίθου. ρ. 94 Ἠδγά. -- ἔν. 872 Κ. τὸ γὰρ πολ- 
λοὺς γεγονέναι καρποὺς φορὰν καρπῶν λέγομεν, καὶ ἐπὶ τῶν χει- 

ρόνων ὁμοίως. Μένανδρος φορὰ γὰρ νῦν τούτου γέγονε καλή, 
δι᾿ ὅτι δή ποτε" 290 εἰιςοικοντινελθὼν ρΡ., τιν᾽ ἀοΙονιὺ [ΘΓ 

Μρηδηᾶτρα οᾶ. Κσνίθ, ἘΠ. ΤΙ, 6 



82 ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ἐνταῦθα κ[α]τεκ[ εἸίμην ευνεετηκὼς πάνυ... 

τὸν Δᾶον εἰςπέμπω δὲ δηλώςονθ᾽ ὅτι 

ἥκω, τοςοῦτον αὐτό, πρὸς τὴν μητέρα. 

οὗτος μὲν οὖν μικρόν τι φροντίςεας ἐμοῦ (185) 

296 ἄριςτον αὐτοῖς καταλαβιὺν προςκείμενον 

ἐγέμιζεν αὑτόν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ 

κατακείμενος πρὸς ἐμαυτὸν ἔλεγον ,αὐτίκα 

πρόςειειν ἣ μήτηρ (ἀπραγγελοῦςά μοι 

παρὰ τῆς ἐρωμένης, ἐφ᾽ οἷς ἂν φηεί μοι (140) 

800 εἰς ταὐτὸν ἐλθεῖν.“ αὐτὸς ἐμελέτων λόγον 
αἀθϑαμῦ γϑθὰβ ἴθσθ 160 

π᾿  τρΥ τῖς πρὸς τὴν ψμ|ητέρ᾽ υαὐτοῦτ 

ἐνταῦθα καΪταφυγοῦς᾽ ἐδυνάμην; οὐ, εκοπεῖς, 

ἵνα με λ[άβῃ] γυναῖκα --- κατ᾽ ἐμὲ γὰρ πάνυ 
γέγον᾽ οὗτ[ος,  --- ἀλλ᾽ οὐ τοῦθ᾽, ἑταίραν δ᾽ ἵνα μ᾽ ἔχηι; 

806 εἶτ᾽ οὐ λαθεῖν τούτους ἂν ἔςεπευδον τάλαν ((66) 

αὐτός [τ᾿] ἐκεῖνος; ἀλλ᾽ ἰταμῶς εἰς ταὐτό με 

τῷ πατρὶ κατέςτης᾽. εἱλόμην δ᾽ οὕτως ἐγώ 

ἀφρόνως ἔχειν ἔχθραν τε πράττειν Μυρρίνης 

ὑμῖν θ᾽ ὑπόνοιαν καταλιπεῖν [ἀκοεμίας, 

800 ἐμέλεγὼν ἃ ἴϑημ δἱΐοτῳ 10 ἐμελέτων οουγζϑούστῃ θβ86 

Ῥαΐεὺ [61 801 ἴπ ἤμπθ φι.. Κη (Υ6] ςη) 9θη., Φ[!]. .ος Ποῖ, 

φ.. ΟΟΟΥ̓(σ6] ος, γ6] ον) Κ. 804 .ΓΟΝΟΥΙ....- ΛΌῸΥ 696... . ΟΝΟΥ 
ον ΚΑΛΛΌΥ [οἷς 

2985 ἀπαγγελοῦςα ὕτορ. διά. 800 ἐμελέτων Ηο68α. 801 τί 
δ᾽ ἐκτελεῖν ἔγωγε πρὸς τὴν μητέρ᾽ αὐτοῦ, φρόντιςον ὅ':.ἀ., 1άΘτη 
ΟἸἸπὶ ἴῃ ἤμπ6 ΒΌΡΡ]. φερομένη αὐοᾶ τοι }018 ῥ]δοαϊῦ; φηὔθοθββίβθθ 
Ὦδ6ο ἔδυ ραϊαῦ ᾿ϑϑαν.: κερδαίνειν δὲ νῦν οὕτως τί 802 ἐν- 
ταῦθα Κὶ., ΤΤάταικε διυά.; καταφυγοῦς 1,90; ροϑὺ οὐ αΙΒυπχουαμῦ 
Ατ. Βο. 808. ΒΌΡΡ]. ὅυα, 804 γέγον᾽ οὗτος ϑυά. ὙΜ1]., 
806 τ᾿ 1,60, δ᾽ 1,6, γ᾽ ἄο. 808 πράττειν Βομιηϊαὺ ὙΥ1].; Μυρρί- 
νης Κι, ηὐξάμην δά, 809 ἀκοςμίας Κ., πανουργίας Οτοθ., 
αἰςχρὰν ἐμοῦ 1,60, ἐνοῦςαν ἄν ϑυά. 

ἐξοσι μδ χὶ τὰς ἐνὸς “νὰ..--. ᾿ποδνον, ον .. 
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ΠΣ». 810 ἣν ἐξαλείψαιτ᾽ οὐκέτ᾽, οὐδ᾽ αἰςχ[ ύνομαι; (110) 

Πάταικε καὶ εὺ ταῦτα εὐμπεπίειεμένος 

ἦλθες τοιαύτην θ᾽ ὑπέλαβές [με γεγονέναι; 

᾿ (Πα.) μὴ δὴ [γὙ]ένοιτ᾽, ὦ Ζεῦ πολυ[τίμητ᾽, ἄδικα δέ 

δείξαις ἀληθῶς ὄντ᾽" ἔγω[γε πείθομαι. 

816 ἀλλ᾽ ἄπιθι μηδὲν ἧττον. (Γλ.) [εἰς ἄλλας κόμας (1τῦ) 

ὑβριζέτω τὸ λοιπόν. (7Πα.) οὐ [προαίρετον 

γέγζο]νε τὸ δεινόν. (Γλ.) ἀνος[ίως ἐκάκωςέ με, 
᾿ο[ἷον τά χ᾽ ἂν θεράπαιναν [ἐργάςαιτό τις 

ἀθϑυιῦ νουβθαβ ἴθγ6 106 

ΜΝ ΜΜἬὌἬἨΝὈἘἨΡΌΈΓἸὈὌ᾿ἊὈὨὈῸὈΥΑμρ---ττύύς..........ρεὸννςς, 

820 τοὐμοῦ πατρὸς καὶ μητρός, εἰ[ώθειν δ᾽ ἔχειν 

ἀεὶ παρ᾽ ἐμαυτῇ ταῦτα καὶ τηρ] εἶν] (1Πα.) τί οὖν 

810 ἐξαλειψαιτ᾽ {6η.., εξᾳ. εἰψαις᾽ (γ 6] τ ο΄. 812 τοίλυτην Κὶ., 

ΤΑΎΤΗΝ [6 ἢ. 818. Ὁ.:...: ΛΑΙςθερ {6ῃ., ο..... ΛΑ[Ις]ΘΕΡΆΤΤΑΙΝΑΝ 
Ποῖ. ααὶ δααιῦ υἱδϊτηδθ ἀπδ8 ᾿1ὐΐθυδβ Ἰϑτὴ 1η Ομδτύα ΘΥΘΠΗΌΙ55Θ6, 
504. ἴπ Ἰχηδρὶη6 Ῥῃοίοίγριοω ἸΘΡῚ ῬΟΒΒ6, οΟ......-. ΑΝΘΕΡΑΤΤΑΙΝΑΝ 
-- 819 1110 ερ συ] εὖ 1,6[., ς. Κι, ροβὺ 180. 7 ᾿ΐοτ. λα[Δ] 
Το. λα Κ. ; 

810 ἐξαλείψαιτ᾽ δυά., ἐξαλείψας᾽ ΥΥ1].: αἰεχύνομαι 1,60, αἰςεχύ- 
νεται ϑυὰ. 811 Β0ρρ]!]. ὅυα., ααὶ ροβϑὺ Τ]Πάταικε βῖσπῦτχῃ 1ηὔθιτο- 
ΘούοηΒ Ῥοῃϊὺ 819 με γεγονέναι Κ., κοὐ καταφρονεῖς ὅυα., 
πονηρίαν ο. 818 πολυτίμητ᾽ [ιοΓ.:; ἄδικα δέ Υ1]., ἀνόειον ὅαα. 
814 ἔγωγε Οοτματα, ἐγὼ μὲν πείθομαι ὙΥ1]., ἐγῷδ᾽ ὅτι ς᾽ ἠδίκει 
σαα. 81ὅ--817 ΒΌΡΡΙ. Κι.; ἀλλ᾽ --- ἧττον Ῥαΐωθθοο οοπύπαδγιῦ 
συάᾶ., εἰς ἑτέραν τινα ὅ'υα.., εἰς ἄλλας κόρας δρὈ8 816 οὐχ 
ὑβριςτικῶς δρὈ8 817 ἀνοςειώτατον μὲν οὖν ὅια., ἀνόειον δ᾽ 
ἔπραξέ με (ἀἂΡὴ08 818 αὐ. ΥΘΟΘΡῚ ὅδ 08511 ΒΡ] θη ηα, απϑτη- 
αὔϑτη ΠΟΙ Ρ]8η6 αὐϑαγϑηῦ Φα «[ΘΏ56}1 οὐ Πα θυσ Ἰθούϊοπθθ 890 εἰώ- 
θειν ὟὟὟ1]., ἐκέλευςεν δ᾽ ἔχειν ΙμΘρνν.: ἴῃ ΒΘΟα ΘΟ ΙΒ ὙΘΙΒΙῸΒ 
αἰβύυ θα 6 418 ρ]θγασηααθ ὙΠ] δτηουύὔσιαγη βθοαύαβ ϑΌ1η: 5111} 1061 
αἰβροβαθσαὺ ϑ'υᾶ., ααἱ ἴϑτὴ 8.106 Υ ̓Ἰπαϊοοῦ; οταπῖῷ ὑϑαπθ δὰ 828 
τί βούλει ΟἼγορτΘΘ οοηὐπυαϑὺ ᾿Θθανγ. 891 βΒΈρρ!. [,6ξ., τί οὖν --- 
φιλτάτη Ῥαΐδθοο ἃἀδὺ Οδρρ8 

ΟΝ" 
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βούλει; (Γλ.) κομίςαεθαι ταῦτ᾽. (Π1α.) [ἀπηξ]ίωκας οὔ[ν 
κομιδῇ τὸν ἄνθρωπον; “-- τί βούλει φιλτάτη; 

(Γλ.) διὰ «οὔ τενέεθω τοῦτό μ[ο]7.. (177α.) πραχθ[ή]ςεται 

826 τοῦτο {τὸ γέλοιον. ἀλλ᾽ ὑπὲρ πάντων [ἐΪ]χρῆν 

δρᾶ]ν τ --- (Γλ.) ἐγῶδα τἄμ᾽ ἄριςθ᾽. ΠΠατ. οὕτως ἔχεις. 
τίς τῶν θ]εραπαινῶὼν οἷδε ταῦθ᾽ ὅπου ᾿ετί «τοι; (460) 

(Γλ.) ἣ Δωρὶς οἶδε. (171α.)}) καλεεάτω τὴν Δωρίδα 

ἔξω τις. ἀλλ᾽ ὅμως Γλυκέρα, πρὸς τῶν θεῶν, 

880 ἕπου, πάρεςτ᾽, ἐφ᾽ οἷς λόγοις ἐγὼ λέγω. 

Δωρ. ὃ δεςπότης ἔςτ᾽ ἔνδον ὦ κεκτημένη. 

τί δ᾽ ἔςετι; π]οῖον τὸ κακόν; (Γλ.) ἐξένεγκέ μοι (18) 

5395. ΤΑΥΤ΄. [γ Ὑ6].λ, Δ]... «΄ὠκάςοΥ 988. τύ. πύνδοι κ΄ ; 

68, 898 ΒΟΎΛΕΙ. ΦΙΛΤΑΤΗ {6πΠ., ΒΟΥΛΕ... ΦΙΛΤΆΤΗ [,6Γ. 824 Μ.1. ι 

ΠΡΑΧΘ.ςΕτΑιὶ {6Π.,. Μ.. ΡΑΧΘ.ςεταὶ Κα μοῦ. 880...... ΡΕςΤ ἜΦΟΙΓΝΥ 
νιλογοςχεγωώλεγω {6η.. ..... ΡΕςΤ᾽ ἘΦΟΙΟΝΥΝΙΛΟΓγΟςΔ (ν6]ὶ Δ) εγωλεγω - ' 
Ποῖς, ΠΡτϑυατη λεέγὼ ἴῃ γεγὼ ἡγαὔϑββθ βυβριοαῦμβ θοῦ Κα. 882 ΟἿΙον 
16: Κι, ἴϑῖὴ ὈΥΪᾺΒ Ο ἴῃ ομϑυΐ ὈΘΙ11886 866 Θχϑύδσθ 1π ᾿πηδ- 
σῖπθ ρῥμοϊούγριοω ὑθβίθασ [ω6Γ. 

899 κομίςαςθαι ταῦτ᾽ Ραΐϑθοοο ἀφπὺ [60 ϑαα.: ἀπηξίωκας οὖν 
Κ., ἀπέγνωκας εὖ γάρ Οδρρδ5, ἐπέγνωκας θραςύν γ6ὶ «εφοδρόν 
γγ1]., ἐπέγνωκας ς«αφῶς Οτοθ., εὖ γΥ᾽ οὖν ο. αὰἃὶ Πϑθ6ο νϑύθῶ 
ΜοΒΟΒΙΟΙΙ αδύ, ἴθ᾽ ἔγνωκας εύγε δαά., αἂϊ ἴθ᾽ ---- βούλει οὔ πρα- 

χθήςεται ΟἸγοοτα6 ἐπ] ρυϊῦ 894 μοι [ι6ῇ,; πραχθήςεται Ε1ύ. 4111, 
διὰ ςοὔ --- πραχθήςεται; ΟἸγορῖαθ ἀαὺ ὔαρὴρ8 89ὅ τουτογελοῖον 
Ῥ., τό δααϊαογυηὺ ΒΙΟΉ. δα." γε Ηθδα. [ωμ6ο, δυά., τουτί ὕτοθ. 
ραν. ὅπα.3 ααἱ γέλοιον αἼγοοτδα αδῦ: ἀλλ᾽ --- ε᾽ αἸγοοῖδθ ο0η- 
ἀπαδὺ [ΘΘαν. 8206 ὁρᾶν ΕἸ]. Ηφαᾶ,, ἥκειν ((.,. ποεῖν Ε}}]. 1,60, 
τιμᾶν Θουν., ἡμῶν ϑαα.: αριςτ᾽ Ρ.: ἔχει ᾿,ΘΘαν. 897 τίς τῶν 
1,60. τῶν τις Θὰ. 898 ἡ [,6ο0, ναΐ, Δωρίς ὕτοϊ.; καλεςάτωῳ --- 
τις αἸγοοθταθ οοπύϊηπαῦ Θθανσ. 3899 ἔξω [,6ο0, νυνί ὕτοϊ., ἰών Πιο. 
880 ἕπου ἀπ. Κι... ἄπιθι πάρεςτ᾽ ὅπ4., 564 βραὔϊατα ποι βυΐποϊῦ; 

λόγοις ἐγὼ λέγω ορουν., λόγοις νυνὶ λέγω δρρὈβ, λέγω νυνὶ 
λόγοις ϑδυᾶ.., ἐφ᾽ οἷς λόγος νυνί λέγω «ςπουδαῖά τοι δομιηϊαῦ 
8381 ΒΏΡΡΙ. Κ.. τί δή με δεῦρ᾽ ἐκάλεεςας αἀαρ. Βο., τί ἐεςτιν ϑϑανν., 
ἴῃ ομαγίω δ᾽Ἰαυϊα Θχοιάΐββα νἀ 882 τί δ᾽ ἔςτι; ποῖον Κ.. τί 
ἔςτι; ποῖον Πο., τί δ᾽ ἔςτιν ; οἷον δά., (ΠΠα.) οὐκ οἴεθας οἷον μθθαν. 

ἀπ  ἶἷν τῶ Δ Ἂς. νἄοιο ΑΝ ρου ἔοι τ 
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ΠΣ ὩΣ»... «τὴν κοιτίδ᾽] ἔξω Δωρί, τὴν τὰ ποικίλα 

ἔχουςαν ἀργυ]ρίδι᾽, ἣν δέδιωκά «οι 

88 τηρεῖν. τί ἀΪλύεις ἀθλία; Τήατ. πέπονθά τι, 

νὴ τὸν Δία τὸΪν εωτῆρα, [καὶ τρέμω π͵άνυ. 

πα... προ οὐδέν᾽ ἢ κο[ιτίς....:..΄.,ς (160) 
᾿ὲρ5. 8 ΞΒ (ΕΒ) , αἀοϑαμῦ νϑυϑι5 ἴθ 1 7 

(Πα.) ὃν] καὶ τότ᾽ εἶδον. οὐ παρ᾽ αὐτὸν οὑτοεί 
τ]ράγος τις, ἢ βοῦς, ἢ τοιουτὶ θηρ[{|ον 

840 ἕς]τηκεν; (Γλ.) ἔλαφος φίλτατ᾽ ἐςτίν, οὐ τράγος. 

(Πα.) κέρα]τ᾽ ἔχει, τοῦτ᾽ οἶδα. καὶ τουτὶ τρίτον 

πετ]εινὸς ἵππος᾽ τῆς [γ]υναικὸς τῆς ἐμῆς 

τὰ χρή]ματ᾽ ἐςτὶ ταῦτα, καὶ μάλ᾽ ἀθλίας. 

(Μο.) ἕν] τῶν ἀδυνάτων ἐετί, τουτί μοι δοκεῖ 
ο΄ 846 ςκοποῦν]τι, τὴν ἐμὴν τεκοῦςαν μητέρα 

5 

884 ΡΙΔΙ΄. ΗΝ {6ῃ., ρΡιδι ην [μιοῇ. 886 λαιεις [ωο΄., λυύεις Κ. 

ΠΗ τ πο Κ᾿. γ᾽ Κα. 

888. κοιτίδ᾽ ΤιΘΘανγ., κιςτίδ᾽ Οτο]. 884 ἔχουςαν [,)6ο', ευν- 
ἐχουςαν ὕτοϊ.: ἀργυρίδι᾽ δα... ἱματίδι᾽ ΤιΘοαν., οἷςτθα νὴ Δί᾽ ΟΥΤο!. 
88ὅ τηρεῖν Π,ΘΘπν., τί παθοῦς᾽ ϑυά.: τί ἀλύεις Κ., οὗ Τον. Επη. 784 
ἡ Οα]οβῶ ΟΟββδβδι 1Π βοδϑθηδ 511η1}1, (ΠΠα.) τί γὰρ οὖν ἀλύεις δομτηϊαῦ, 
(Πα.) τί κλαίεις Ηφ68α.: πέπονθά τι κτὲ Οἰγοοταθ ἀδὺ [1,ΘΘυν., 
Μοβοβιῖοπὶ ϑυα. ΟδΡΌ5 886 νὴ τὸν Δία τὸν εὐτῆρα ΟΥΤο1.; καὶ 
τρέμω πάνυ Κὶ., νῦν καινὸν πάνυ Κο., ἐγὼ καινὸν πάνυ ΟδρΡ8, 
νῦν δεινὸν πάνυ οῃτηϊαί, θαυμάειον πάνυ ὅπα. 881 ἡ κοιτίς 
ὙΥ11., ἀτοπώτερον πρᾶγμ᾽ οὐδὲν ἡ κωμῳδία | εὕρηκεν δαᾷ., καὶ 

ποικίλον πρᾶγμ᾽ οὐδὲν ἡ κόρη δοκεῖ Οδ008 888. 597 5ῈΡΡὈ]16- 
τηρηΐδ, ΟἸΟΥΌΤΩ ΘΟΙΟΥ͂ ΠΟ ΠΟΙΜΙΠϑ τ, τηρῶ ϑαηῦ: 1Π ὙΘΙΒΙΌΤΙΒ 
αἸβύσ 6 Π615 τὰ Ὀἰθσατηαθ ΑΥπιμηπτη ΠοὈοτθαταααθ βϑοσθαβ 

ΒΌΤΩ. 5388 ουτοζςεῖ 116}. 840 ἡπνλγος Ιη6 1. Β41 κέρατ᾽ ΝΊΙ!. 
Ηρτν., κέρα γ᾽ Κὶ.. πῶς δῆτ᾽ ὅ'πυα. ααἱ πῶς --- τοῦτ᾽ ΜοΒβοΒΙΟΠΙ 
ἀαὺ; εχειτουτ: τηθιη., κέρατ᾽ - τοῦτ᾽ Ραΐδοοο αἀραιϊὺ ὙΥ1]., (Πα. 
τὰ δύο γ᾽ ἔχει τοῦτ΄. (Γλ.) οἷδα ἀΥτβ. 84. Π8θὸ ΜΟοΒΟΒΙΟΉΘΠ ΡΥΪΠΊ8, 
Ἰοαὰϊ ἀοτηο ΘρΥθαἸθηΐθιη ρουβρθχθυιηῦ 506 8168 βθῖη. Βοιοὶ., 1η1ύ. 
ἕν ὙΥ1]., οὐ Κι, πῶς; Ατ.; τοῦτ᾽, ἐμοὶ δοκεῖν Κ. 846 «κοποῦντι 
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αἰεχρῶς προ]έεθαι θυγατέρ᾽ αὐτῇ γενομένην. --- 

ἀλλ᾽ εἰ τετύχηκεν τοῦτ᾽, ἀδελφὴ δ᾽ ἔςτ᾽ ἐμή, 

848 ἤδη κάκιςτ᾽ ἔϊφθαρμ᾽, ὁ δυςτυχὴς ἐγώ. 

(Πα.) δήλο]υ, τίν᾽ ἤδη τἀπίλοιπα τῶν ἐμῶν; 

(Γλ.) εήμαι]ν᾽ ὃ βούλει τοῦτο πυνθάνου τ᾽ ἐμοῦ. 

(Πα.) πόθεν] λαβοῦςα ταῦτα κέκτηςαι, φράοον; 

(Γλ.) ἐν τ]|οῖςδ᾽ ἀνῃρέθην ποτ᾽ οὖςα παιδίον. 
(Μο.) ἐπ]άναγε εαὐυτὸν μικρόν, ὡς ῥοθ[ίῳ τινί 

864 ἥϊκ]ω τύχης εἰς καιρὸν οἰκείας ἐ[ γώ. 

(Πα.) μόνη δ᾽ ἔκειςο; τοῦτο γὰρ εήμ[α]ινέ μοί. 

(Γ λ.) οὐ δῆτ᾽, ἀδελφὸν δ᾽ ἐξέθ[ηκ]ε κἀμέ τις. 

(Μο.) τουτὶ μὲν ἕν μοι τῶν ἐμ]οὶ ζητουμένων. 

(Πα.) πῶς οὖν ἐχ[ω]ρί[ςθη]τ᾽ ἀπ᾿ ἀλλήλων δ[ίχα; 

(Γλ.) ἔ]χοιμ᾽ ἂν ε[ἰπεῖ]ν πάντ᾽ ἀκηκουῖά «οι, 

860 τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐρώτα, ῥητὰ γὰ]ρ ταῦτ᾽ ἐςτί μοι, 

ἐκεῖνα δ᾽ αὐτῇ μὴ φράςειν ὀμώμοκα. 

848 ΦΘΑΡΜ Κυᾶ,, Καὶ 5, «ΡΜ ὙΊΠΟΚΘΗ... ρημ᾽ Κ.:; 860 ΝΟ 
ὙΠΠοΚοη, νε Π]οκοη Σ. 864 οἰκειάςες ὙΠ] Οίζθη, ΘρῸ ροβῦ ΟΙκειὰς 
181] ΟΘΥ̓ΠΘΥΘ Ῥοῦύαϊ 

δυάα., ζητοῦντι ἢο., ἄλογόν τι Κ., ἄτοπόν τι ὕδρρδ8, οὐκ ἔςτι ΑΥ. 
αὐοα Ἰδουηϑηη ΠΟ Θχρ]θῦ, εχεδόν τι ὙΥῚ]. 846 αἰεχρῶς προ- 
έεθαι ὕδρρὈ8, μετ᾽ ἐμοῦ προέςεθαι Κ.΄᾽, μετὰ τῶνδε θέεθαι Κ.", 
δίδυμα προέεθαι ϑυα., τωδὶ παραθέεθαι Αγ. 5847 εἰ δ᾽ ἔςτ᾽ ἀδύ- 
νατον ΑΥ., οἶμ᾽" εἰ δὲ γέγονεν ὙΥ1]. 848 οἵων ἀπεςτέρημ᾽ Υ1!., 

οὐδ᾽ αὐτὸς αὐτῆς εἰμ᾽ ΑΥ. 849 ὦ Ζεῦ δυάα., ἢ δυςτυχῆ δή 
ΟΔΡΡ5 αἱ ἴπ ᾿τηϑρὶηθ Ῥμῃοίούγριοδ .... τυχηδη ἸΘΡΌΓΘ 5101 Υ]88 
οϑῦ 860 εήμαιν᾽ ὅ Πο., εήμαῖινε Κ. 858 ἐπάναγε ὟΥ1].; τινί 
Μ]., «τραφείς Κὶ., ῥόθῳ τανῦν Ατ., ῥοθίως ἄγαν ϑ'α., ααὶ οὐΐδτηῃ 
Ὧ6 ῥοθίου ςεθένει, ῥόθου βίᾳ οορτύων 864 ἥλω οὖ ἴῃ ἢπθ ετε- 
νόν ϑυᾶ. 8567 ἐπιζητουμένων Ατ.. ἔτι Καὶ.᾽, 1ῃη οοα]606 51η6 ἀαὈ10 
ογαῦ ἐμοί 8568 οἵ. Επν. ΜοΊδη. ἔν. 484, 8 Ν. ἐπεὶ δ᾽ ἐχωρίεθηςαν 
ἀλλήλων δίχα 800 ταμαδ᾽ ἐρωτα τηρθῖη., τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ νο] τἀμά εὖ 
Υ᾽ Κ., τἀμὰ δέ μ᾽ Πο., τἀμὰ δέ γ᾽ Ατ., τἀμὰ δ᾽ ἐπερώτα γο6] ἀνε- 
ρώτα ὅπα., τὰ δ᾽ ἐμά μ᾽ ΟδΡὈ85 

ὰλ .ἱ᾽ .ϑ.κ6 ὰξἔος Ὁ 8. 
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(Μο.) κ]αὶ τ[οὔ]τό μοι εύεεημον εἴρηκεν ςαφές᾽ 

8608 ὀϊμώμοκεν τῆι μ[ητρί. πο]ῦ ποτ᾽ [εἰμὶ γῆς; 

(1Πα.) ὁ δὴ λαβών -εε [καὶ τρ]έφων τίς ἦν ποτε; 

' (Γλ.) γυνή μ᾽ ἔθρε[ψ᾽, ἣ] καὶ τότ᾽ εἶδε κειμένην. 
(Πα.) τοῦ δὴ τί ὁπο]υ τί [μν]ημόνευμά ςοι λέγει; 

Ι΄ (Γλ.) ̓κρή[νην] τιν᾽ ε[ἶπε κ]αὶ τόπον {τιν ὑπόεκκιον. 

Ο ([})) τίς δ᾽ ο[δ]τός ἐςτιν; εἰ θέμις κἀμοὶ φράοον. 
(Πα) ὁ μὲν τιθεὶς παῖς, ὁ δὲ τρέφειν ὀκνῶν ἐγώ. 
᾿(Γλ.) εὑ δ᾽ ἐξέθηκας ὧν πατήρ, τίνος χ[άρ ιν; 

᾿ (Πα}) πόλλ᾽ ἐετὶν ἔργ᾽ ἄπιετα παιδίον τύχ[ης᾽ 
᾿ς 818 ἣ μὲν τεκοῦς᾽ ὑμᾶς γὰρ ἐκλείπει βί[ον 

εὐθύς, μιᾷ δ᾽ ἔμπροςθεν ἡμέρᾳ νέον -“-- 

(Γλ.) τί γίνεταί ποθ᾽; ὧς τρέμῳ τάλαιγ᾽ [ἐγώ. 
᾿ξ (Πα.) πένης ἐγενόμην, βίον ἔχειν [εἰθιεμένος. 

(Γλ.) ἐν ἡμέρᾳ, πῶς; ὦ θεοί, δεινοῦ πό[τμου. 

(ΠΠα.) ἤϊκουςα τὴν ναῦν, ἣ παρεῖχ᾽ ἡμῖν τροφήν, 

8319 ἄγρ]ον καλύψαι πέλαγος Αἰγαίας ἁλός. 

(Γλ.) τάλαιν᾽ ἔγωγε τῆς τύχης. (Πα.) ἐφόλκια 
ἡγησάμην δὴ πίτω χὸν ὄντα παιδία 

882 τρέΪφειν ἀ᾿ βούλου παντελῶς ἀνδρὸς τρόπ|ον. 

ποι αἰβροχιὺ Κ.", εφολκιο. Κ.] 

[ρ5.4 ΞΓ() (1Τα.) τ]ὸν αὐ τ]όγ, [ὅϊνπερ χὠ τιθεὶς εἴρηκέ μοι. 

ΠΝ πὸ τὺχ 500. Καὶ  ΚκΑΥ Κα 5174 νεοὸν ϑυά. Κὶ.3 ν.... 
5:5. τρόφι θα. Κα,5, τρ.. Καὶ 880 εφολκια: ὕγ 1]} θη, ραποῦδ, 

Ν 

ἔθρεψ᾽ ἣ 

805 εύεεημον οἵ, ῬΏτγη. Ρ. 418 Τ00. --- ἔν. 1018 Κα. 868 ποῦ -- 
.Ψ . . Φ και 

γῆς ΒΌΡΡ]. ΝΥ 11. 86 1η Τπθη Ὀτδπὰ 1556 νἀ θύαν εθρε[ ψενη ]τοτ᾽, 
καὶ τότ᾽ δυα. 867 τιν᾽ ἰπβοσυϊῦὺ δυαᾶ, γ᾽ Κὶ, τ᾽ ΟδΡὈ8 

808 κότιθεις Τηθη. δὅὃ176 ὡς -- ἐγώ Ἰερὶὺ οὖ βαρρ]ονι Ὑ]ΟΚΘα 
816 εἰθιςμένος ΥΥ11., δοκῶν τέως δά. 817 πότμου γν6] πόνου 
Κ., πάθους δΡΡὈ8 819 ἄγριον ὙΥ1]., δεινόν ὙΠ ΟΚΘΗ; οἵ. Εα τ. 
Ττο. 88 ταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός 880 ἐφόλκια Ρεαΐδθοο 
αραϊ δυᾶ., Τύχης ἐφόλκιον Κὶ., αὖ 86 νϑῦρῷ ΟἸγοθσδθ οοπίϊ- 
πυδυὺ: οἵ. υγ. ΗοΥ. 681 οὐ 1424, Απάᾶτγ. 200 
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κατε ψυνε ϑν τιν ἐς ἐν ᾳβεςτα τῶν πάντων τε... 

(Μο.) τόπου. .... παρελ. βε μηνυθήεεται 

(Γλ.) ἦν. καὶ δέραια καὶ β[ραΪχύς τις ἀργ[υροῦς 

886 κόςμος᾽ προςὼν γὰρ εὑ]ρέ[θη] τοῖς [κε]ϊμέγοις. 

(Πα.) ἐκεῖνον] ἀναθεῳ[μένη]. κι. .τι.εὐετ.. | 

ΓΜ.) τις  νωτ᾿ τας με... .«[δη]λαδή 

(Γλ.) εἶχε. ἡ ΜΔΕΤΩΝ τα μο[1] πάτερ. 

(Πα.) ἔϊχ]ο[1]ς ἂν εἰπεῖν μ[οι, πότερ]α ζωνή τις ἦν; 
(Γλ.) ἦν γά[ρ χορός τε παρθέ[νω]ν ἐνταῦθά τις. 

{{Π1..} οὔκουν -ουνηκαξ᾽ το λέον, εὐ ΠΕΣ 
(Γλ.) μίτρᾳ, τε; χίῥύυ]ξἢ πάντα τὴν γει.. .α 
(Μο.) ̓ οὐ[κέ]τι καθέξω τὰς α......- ειἰδεΥγ. . .ος 

ἐπ ἐς ΚΑΡΕΣΗΝ ἐὐ ένα τί προς[ἐχ]εεθε μ..... α.γο. 

888--897 [ἢ 18 ὙΘΥΒΙΡῸΒ Τ]Β6ΙΘ Ἰθοογαῦ5 οὐ ἀθύσιῦ 5. ρουτπα ἰδ 
᾿ηοουύῳ βαηῦ, ΟΔΡΌΒ 1π ᾿πηΒΡῚΠΘ τηὰ]ύδ. ΟἸΒΡΘΧΙ586. 5101 νἱαἀθύατ, 
απ ΘΡῸ ΠΘΑΘ 1Π ἸΠΘΙὈΥ δῆ ὨΘαῸΘ ἴῃ 118 ΡῚΠΘ ὩΡΊΏΟΒΟΟ 
888 ΑΒΕεςΤΑ Κι, ἀ6 [1ὐὐογ]β στὰ νϑ]ὰθ ἀσθιίαῦ 'αά., 885 ροϑδὺ 
τις ἴ8ηη ἸἰΘΡῚ ἀα. Αργ 886 προςωνγα ὙΊοΚθα, Κ.3, πρὸ 
εἰὐνη, Κ᾿, ἢ 

888 566. ΟΦΡΡΒΙ1 Βυρρ]θιηθηύΐω ΠΟ τΤοῖθτο, αὐἱῶ οὗ ἃ 11ὐθ6 718 
ὑσϑ1015 δῦ ἃ βύ110 Μϑηδηαγθο ἸομρΊαΒ τθοθαθηῦ 888 τὸ δ᾽ ἄρρεν 
οὐκ ἔλαβέ τι τῶν πάντων; (Γλ.) πάνυ ϑυα.: τέλος ἴῃ ἥπρ Πο. 
884 {ΠΠαΛ.) τὰ ποῖα δὴ παρέλαβε; (Γλ.) μηνυθήςεται ὅὃαα., Βρα ὁ 
ΒΘΟΌΠαΟ ΙΟ00 οοτΐθ Ἰθοιθασ ; συϑυβαϊη ἴᾶτὴ ααὐ. Μοβομίοηι ἀρ], 
Βοαποηὺθϑ τϑοῦθ α] γοθτγδθ ὑσιαϊὺ δια... ΘΡῸ οΟἸτη Ραύδθοο 88 ἀργυ- 
ροῦς ὅ'υά. 886 γὰρ εὑρέθη Κι. παρευρέθη δά. 887 ἐκεῖνον 
ἀναθεώμεθ᾽, εἰ ὙΥ11]., ἀναθεωμένη δ'αά. 888 ΨΘΙΒΌΙΩ ἰδ ΟἼΤΙΩ 
Ποθογίο Μοβομίοηὶ ἀραὶ, οἱϊπὶ Ῥαύδθοο ὑγιθαθτγϑια: (Π.) τίς ἣν 
ὁ ποήςας; οἷἶεθα γράμμα δηλαδή ὅ'υα. 989 Γλ. εἶχεν τοιοῦτο 

ΑΗ ΗΝ: ιάμου“΄, πάτερ δια. 890 ΜοβοβΙοηΙ ἀδῦ Βο.; πότερα 
ὕτοὶ., εἰ παρά ο.; ζωνή τις Ὅτο!. 811] 892 (Μο.) οὐκοῦν ευν- 
ῆκας, δύετυχες, τῶν εὧν κακῶν; δυαά. 898 χρυςῆ τε μίτρα 1Ὲ 
ΤηΘτὈχδηδ, αἰ, χρυςῆ τε μίτρα. πάντα γοῦν εἴρηκά «οι ϑαᾷᾶ,, 
μίτρα τε χρυεῆ Ηθριν., ἀφούϊγοβ ργδϑίθοσῦ ΒΟΠΟΘη6 
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ΠΣ με. 
(Μ9.) πάρειμι τοῦτον .μα. .... α. . ἐγώ 
(Γλ.) ὦ θεοί, τίς ἐετιν οὗτος; «ροςτ.. πο. 

ΓΡδΡ. Οχγτυ. ΟΟΧῚ 601]. ἔργ 100--180 γϑυβϑῖιβ ἄθθββθ Ὑϑυιβίπη1]6. δύ 

(Πο.) ἵν᾿ ἐμαυτὸν ἀποπνίξαιμι. (Δω.) μὴ δὴ [τοῦτό γε. 

᾿ς (Π0ο) ἀλλὰ τί [π]οήςτω Δωρί; πῶς βιώ[εομαι 
400 ὃ τριςκακοδαίμων χωρὶς ὧϊν Γλυκέρας; (Δω.) πάλιν 

ἄπειειν ὡς ςεέ. (177ο.) πρὸς θεῶν, οἷον λέγεις; 
(Δω.) ἐὰν προθυμηθῆς ἀκ[άκ]ως [τοὐνθένδ᾽ ἔχειν. (6) 

(Πο.) οὐκ ἐνλίποζιδμ᾽ ἂν οὐθέν᾽ εὖ τοῦτ᾿ ὦ φίλη, 

ὑπέρευ λέγεις, βάδιζ᾽" ἐγὼ δ᾽ ἐλ[ευθέραν 

406 αὔριον ἀφήεω Δωρί {ς΄ ἀλλ᾽ ὃ δε[ἴ ποεῖν 

ἄκουςον. εἰςελήλυθ᾽ οἴμοι, [ς«χέτλι᾽ Ἔρως 

ὡς κ[α]τὰ κράτος μ᾽ εἴληφας. ἐ[φίληςεν τότε (10) 

ἴπ ῬΆΡυΥΥΟ ΟΧΥΥ ΒΥ πο ζῶ ΟΟΧῚ ῬΥ]ΟΤῚΒ ΘΟ] τηπδθ {ταβῦθ] ΠΟΠ- 
ΠΌ]]1ὼ οχϑύθηῦ ἃ Βορουῦο [1580 ρδρίπδθ Κ, Ῥδρυσὶ (δ ΓΘ 515 80- 
πθχῶ, αα88 πη ϑαπούαθουθ ΘΟΥΩΤΠὉΠΙΟΘΤΘ Ἰα θοῦ: τ. 1) Ν:, 2) ΜΟΙ, 
8) «Μενο., 4) λόγους, 6) λέγεις, 8) ων, 21) 1, 88) ν, 42) ας:, 

44) ν, 45) ὡς, 46) ΤΑ. 
ἘῚ 1)... ΕΝΥΝ : ΣΡΉΣΣΣ ἀπο ὁ τὰν 

404 Γως᾽ ὅτ. Η.. ΘρΡῸ 1Π ᾿ΠΠΒΡῚΠΘ ΟἸΒΡΌΙΟΘΙΘ 1210] ΥἹβιιδ ΒΌΠῚ 

ξως᾽, 504 ἴῶτῃ ἀπθιΐο 

896 ἵνα πύθωμαι πάντ᾽ ἐγώ ὅ'υα. 897 αὐτος 1Π ΤΠΘΙΠὈΥ̓Θ ἃ 
ἔα1586 νἱἀθύθτ οὗτος ὁ πρωειών ποτε; Κι, ἔρρ᾽ ὅςτις ποτ᾽ εἶ ὟΥ1Ι., 
αὖθις ὁ προειών ποτε 'ιυα., αὖ θόρυβος, τίς ο. αὖα]ὶ νΘΙΒΌΤΩ 
Ρωΐϑθοο ἀαῦ 898 τοῦτό γε ὟὟΥ61], πρὸς θεῶν δια. 5899 500]. 
ὅτ᾽. Ἡ. 400 Γλυκέρας; (Δωῳ.) πάλιν Κ., τῆς φιλτάτης ὅτ. Η., 
τῆς γλυκυτάτης Κυοίθομ., (Δω.) θάρρει πάλιν οοὰαν., (Δω.) ὥς 
φηςι νῦν Οδρῃ5 401 ἐπάνειειν ὟὟΥ61]: οἷον λέγεις ὅτ. Η 
402 ΒΌΡΡΙ. ΥΥ1]., ἀκαρῶς πορεύςεται πα. 408 ῬΤΘΘΤΆΡὮΟΒ 58- 
Ῥγϑῷ οὖ 1τηΐτῶ σϑύϑασῃ δα αΙα1ῦ τηϑη. 8]0., ὦ ΟἾΜῚ ὟΝ 61], ἴςθ᾽ ὅτι ΥΝ1]., 
ἴςθ᾽, ἐγώ δρρὈ8 4045α. ἐγώ -- ς᾽ ΔΘ ΕΣ οὖ ΒΌΡΡΙ. ΒΙωβ, ἐγώ ε 
οὐ δ νΝ: ἀλλ᾽ ἰεποὶ διά. 40ῦ ποεῖν Κτιρίβοῃ., ἀλίεν αν. Η. 
406 ςχέτλι᾽ νοὶ δείν᾽ ερως Κτοίβοῃ., φθονέρ᾽ Ἰξδος Υ1., μάργ᾽ 
Ἔρως Οδρρ8, μοι Τύχη ϑυά., θυμέ, θῦμ᾽ ΥΥ̓ 1], Γλυκέριον ὅτ. Ἡ. 
Τοτύ. τϑούθ οἵ. Ατιϑύθθη. Π 20 ἔχε με κατὰ κοάτος ἑλοῦςα τὸν πᾶει 
καὶ πάςαις ἀνάλωτος 407 50}}]}. ο., ἐφίλει δ᾽ ἡ κόρη Κτυούίβοῃ. 



90 ) ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ἀδελφόν, οὐχὶ μοιχόν᾽ ὃ δ᾽ [ἀλάςετωρ ἐγώ 

καὶ ζηλότυπος ἄνθ[ρ!|ωπος ἀζνακρῖναι δέον 

410 εὐθὺς ἐπαρῴνουγ. τοιγαροῦ[ν ἀπηγχόμην 

ἐπ ρχι ταῦ ἀλῶς ποῶν. τί ἐςτι Δωρὶ φιλτάτη; 

(Δω.) ἀγαθά" πορεύςεθ᾽ ὡς ςεέ. (Πο.) κατεγέλ[α γέ εου. (418) 
(Δω.) μὰ τὴν ᾿Αφροδ[ί]τηγ, ἀλλ᾽ ἐνεδύετ[ο ετολήν, 

ὃ πατὴρ ἐπεξ[ήτ]ᾳαζ᾽. ἐχρῆν ςε νῦν τάλαν 

416 εὐαγζγδέλια τῶ[ν] γεγονότων ποθί ...... 

θύειν] ἐκ[είνης εὐτυχηκυίας [τόδε. 

(Πο.) νὴ τὸν Δί᾽, ὀρθῶς γὰρ λέγεις" ὃ δ᾽ [ἀπ᾿ ἀγορᾶς (80) 

πάγει μος ἔνδον ἐςτί᾽ τὴν ὧν θ[ υέτω. 

Δω. κανοῦν δὲ ποῦ καὶ τἄλλ᾽ ἃ δεῖ; (77Πο.) κα[νοῦν μὲν οὖν 
420 ὕετερον ἐνάρξετ᾽, ἀλλὰ ταύτην εφ[αττέτω. 

μᾶλλον δὲ κἀγὼ «τέφανον ἀπὸ βω[μοῦ ποθεν 

ἀφελὼν ἐπιθέεθαι βούλομᾳ[ι.] (Δω.) πιθα[νώτερος (28) 

414 ἴῃ πθ πα νϑὶ ταίλ, δ) ὅσ. Η. 4106 τω(πρ). γεγίςος, το τὴ) 

αν, 418. βάγειρος ἰπ ἱπηδρίπθ Ἰθρεσαπὺ Κ. Οδρρβ, ἴογίύδββθ 
τηϑοῦϊῳ αἀθοθρῦϊ, ο βυρθογβουι θύσῃ οτηϊὰαπὺ ατ. Η. 

408 ὁ -- ἄνθρωπος ΒΕ. Απροά. 874, 29 οὐ Εὔγιῃ. τη. δ7, 8 
τες ἴτ. 802) Κα. 409 5υ0ρ᾽Ὀ]. Ρο]ακ, ἀδικεῖεθαι δοκιὼν ΥΝ1]., ἀλογί- 
ςτως πάνυ ὟΥ͂61], αὐτὴν ὑπονοῶν Ἠοτν. 410 ἀπηγχόμην Υ1Ι. 
411 ΒΌΡΡΙ. ὅτ. Η. 4192 κατεγέλα γέ εου ὅτ. Η., δ᾽ ἐμοῦ ΟδΔΡΡ8, 
Υ᾽ ἐμοῦ ὅτοϊ., καταγελᾷς ἐμοῦ ϑυά.: ΡΔΥΘΡΙΡΤΘΡΏ ΘΒ ΟἸΠ685 8661- 
ατῦ τη. αἰῦ. 418 ςτολήν Κτοίβοῃ. 414 τάλαν Κὶ., ταχύ Ηθτν., 
πάλαι ὅτ. Η., πάνυ Βιο.. θύειν δΡὈ8 415 πόθῳ τε καὶ [ θεοῖς 
ϑαα,, ποθουμένων α΄. Η., ποθ᾽ ὡς τάχος ἢο., ποθ᾽ ὡς ὁρᾶς ὕτοὶ., 
ἠςθημένον Ῥο]αϊς; ἀςεβὲς πάνυ ᾿ «τένειν ὅᾶγῦρΡΒ 416 θύειν 61. Η.; 
τόδε ἃ. Η.. ποτε 61], τελεῖν ϑυά. 417 ῬδΙΏΡΥΡαϊη οϑη- 
661115 βαθρϑιῦ τηϑῃ.. α]ύ.; ὁ δ᾽ ἀπ᾽ ἀγορᾶς ΝΥΊ]., ὃ δεῖ ποεῖν ωθθυν,,, 
ὁ διακονῶν Κτρύβοῃ., ὁ δ᾽ εἰς καλόν ὅ'υα. 418 ὁ μάγειρος Κ. 
ΟἸτα : θυέτω ὅτ. Η. 419 5001]. ὅν. Η. 420 ΒΡ]. τ. ΗΠ. 
421 ποθεν ὅτ. ., τινα ᾿ο. 429 ΒΌ0ΡΡΪ. ὅτ. Η.. 
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“πολλῷ φανεῖ γοῦν. (Πο.) ἄγετε [νῦν Γλυκέραν ταχύ. 

(Δω.) καὶ μὴν ἔμελλεν ἐξιέναι δ[ὴ χὠ πατήρ. 
λας εἰςέρχ[εται ΤΤολέμων] 

(Πο.) αὐτός; τί γὰρ πάθῃ τις; (Δω.) ὦ τάλαν. τί δρᾷς; 

450 νι εοςς ἄκογτος... . [τ]ὴν θ[ ὑ]ραγ [ψοφεῖ. 

ἔἴςειμι καὐτὴ Ἐν ἴεν: [ εἴ τι δεῖ. (30) 

(Πα.) πάνυ εου φιλῶ τὸ [ε]υγδιαλλαχθήςομαι. 
πὸ 

ὅτ᾽ εὐτύχηκας, τότε δέ χεεθ]ᾳαι τὴν δί[ κην 
ἈΝ. ἃ 

480 τεκμήριον τοῦτ᾽ ἔςτίιν Ἕλλ]ηνος τρ[όπου. 

“ἀλλ᾽ ἐκκ]ᾳλείτω τις [ΤΤολέμω ν΄. (17Πο.) αὐ[τὸς μὲν οὖν 

ΒΙ ΠοἸλεμ. ἐ[ξέρχομ᾽" ἀ]λλ᾽ ἔθυον [ὑ]πὲρ εὐ[πραξίας, (88) 
Γλυκέραν γἱὰρ εὑρηκ[υ]ἴαν οὗς [ἐπόθει φίλους 

496 ε(().η(Ν) ε(9,, () Ν (Μ)Γ(Τ, Ι) ἀκον (Μ) το (ε, 9, ο) ς(ε, θ, ) εἷἫν 
Υ-Ν. 488 Αρί(λο) τ. Η 

ν Ἢ 
428 πρλλύϊφανει Ρ. Εὖ. ΒΌΡΘΥΙΒΟΙ. τηϑ 8 δἰ θυ βαπῦ: αγε- 

ε...ξ Ῥ»., νῦν Γλυκέραν ταχύ Ιμοοὰνψ.., νῦν ἔξειςί τις δα. 

481 ἐμελλεῖ 110. ν Βα ροιβουίρβιὺῦ τηϑη. α]}.: δὴ χὠ πατήρ [ιΘϑαν.; 
δευρὶ πατήρ ϑυᾶ., δὴ ἔξω τὴν κόρην ΥΥ 61], τὴν ὗν ἐν τάχει ΡΙοοο- 
Ἰοτηϊηὶ, τὴν ὧν τοῖς θεοῖς Κτούίβοῃ. 490 τάλαν τί δρᾷς Ηρτυν., 

τάλαιν᾽ ἔβη ὅυα., τἂν ἀποδραμεῖ; ὥῶρρΡ8 436 Ῥδυδρίθ 05 Πυϊο 
ΨΘΥΒᾺΙ οὗ γν. 428, 480 5 Ὀβουιρύδβ ὉΠπΠῸ15 βϑθρϑὶῦ τηϑη. 8].: εἴτω᾽ 
κακὸν τοςοῦτον ἣν θύραν ψοφεῖν διυᾶ., «οὔ Υ᾽ οὐχ ἑκόντος Πο. 
564 ἄκοντος οογΐατη υἱαθύμσ, ἴογῦ. βου θη θτη ἄκοντος εἷςι ςοῦ 

γε; (ἢ οματίω ςοῦ γε ἄκοντος εἷςι), ἔξεις᾽ ἄκουςον, Δωρί Κσούδβοῃ.; 
ψοφεῖ Κτούβοῃ. 491 εἰςζειμιὶ ΟΟΥΤ. ΘΧ ὠςεῖμι Ρ.; εἴ τι δεῖ ὅτ. Η., 

οἷς με δεῖ δ'υα. 498 ΒΡΡΙ. ὅτ. Η. 429 δέχεςθαι 1) χ᾽ αἴΖκο, 
δεδέχθαι ατ. Η., δὲ λῦςαι ΥΥὙε1:}: τὴν δίκην ὅτ. Η.; ρνοϑὺ εὐτύχηκας 
Ἰ6ΡῚ ὑποςτιγμήν ὑθδίαπίαν τ. Π. 480 Β.Ρ0]. ὅτ. Η. 481 ἀλλ᾽ 
ἐκκαλείτω τ. Η.;: ἸΤολέμων᾽ ὙΥ1]., δραμών ΥΥ 61}: (17ο.) αὐτὸς μὲν 
οὖν Ὗ1]., αὐτὸν ταχύ Ηοτν., αὐτίκα μάλα ον. 482 ἐξέρχομ᾽ 
Τιθθαν., ἐκάλεςας ϑαᾶ., εἴμ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀλλ᾽ ὅτ. Η.: εὐπραξίας ατ. Η. 
488 Γλυκέραν ὕπαρ τ. Η., γάρ Κὶ., ἅθ᾽ Ὑγ}11..; οὐδ᾽ εἶδ᾽ ὄναρ 6Υ. 
Η., ἐπόθει φίλους ὙὟ1]., ἐπόθει πάλαι ὕτοϊ., ἐβούλετο ᾿ωϑουν΄. 



ζῷ ἰ ἸΤΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

π᾿ υθό]με[ νο]ς. Πᾳταικ. ὀρθῶς γὰρ λέγεις, [ἃ δ᾽ οὖν ἐγώ 

486 μ]έλλω λέγειν ἄκουε ταύτην γν[ηείων 

παίδων ἐπ᾽ ἀρότωι «εοι δίδωμι. (1ΠΠ0ο.) λ[αμβάνω. 
(Τ᾿ .) καὶ προῖκα τρία τάλαντα. (77ο.) καὶ καλῶ[ς τόδε. (40) 

489 προπετὲς ποιήςῃς μ[η δὲ ἕν [τὰ φίλτατα. 

Πολε. ᾿Απολλον᾽ ὃς καὶ νῦν ἀπζό]λωλα πα[ρ᾽ ὀλίγον 

441 πάλιν τί πράξω προπετ[ές; οὐδὲ μ[έμψομαι 

Γλυκέραι᾽ διαλλάγηθι φιλτάτη μόϊΪνον. 

[Γλυῖκε. νῦν μὲν γὰρ ἣμῖν γέγονεν ἀρχὴ [πραγμάτων 

ἀγαθῶν τὸ εὸν πάροινον. (77ο.) ὀρθῶ[ς ὦ φίλη. 
(Γλ.) διὰ τοῦτο ευγγνώμης τετύχηκα[ς ἐξ ἐμοῦ. 

(Πο.) εύνθυε δὴ ΠΠάταιχ. Πα. ἑτέρους ζη[τητέον 

“41 Ἐξ, γάμους μοι. τῷ γὰρ υἱῷ λαμβάνω 
- 
τὴν τοῦ Φιλίνου θυγατέρ. (ΠΠο.) ὦ Γῆ [καὶ θεοί 

484 πυθόμενος ὅτ. Ἡ.: ἃ δ᾽ οὖν ἐγώ ὅτ. Η., νῦν δ᾽ ὧν ἐγώ 
σαα,., ὀρθῶς ἐγώ ΝΥΦ11 486 ΒΡ]. στ. Η., οἵ. ΟἸθια. ΑἹ]. εὔγοχη. 
1 1575Ξ πὸ 90 Κ'; 486 ΒΌΡΡΙ. ατ. Η. 481 τόδε ὙὟἾΘΙ], γ᾽ 
ἔχει ὅτ. Η., εὖγε δυά. 488 ὦν, ὅπως ὅτ. Η., γενόμενος δαά. 

489 προπετῶς ρμ.; τὰ φίλτατα Ὗ1].. τοὺς εοὺς φίλους ΥΥ̓61], 

Γλυκέραν πάλιν Κτούδβομ.. θυμούμενος ϑ'υά. 440 ΒΡ]. αν. Η. 
441 οὐδὲ μέμψομαι ὟἥἧὙ1]., οὐδὲ μήποτε ὅτ. Η., οὐδὲ μὴν ὄναρ 
Υν 61], οὐδεπώποτε μΘθαν. 4459 Γλυκέρα ὅτ. Ἡ., αδὐίναχῃ τοοὺθ 
αοίοπαιϊυῦ ὙΥ1].; φιλταάτηι ρΡ.; μόνον 6τ. Η. 448 500]. ὅτ. Η. 
444 ὑποςτιγμὴ ροβὺ ἀγαθῶν; ὀρθῶς ὦ φίλη ὙΥ611], νὴ Δία ὅτ. Η., 
γὰρ λέγεις δυα. 445 ἐξ ἐμοῦ ὅτ. Η., ἴςεθ᾽ ὅτι ὅυᾶ, 446 ρδτᾶ- 
ΡΙΔΡΏΟΒ δαϊο οὖ βθαιθηῦὶ γΘΎΒα] Βα βου ρύδβ ἀθ]αγιῦ τηϑη. δ]ύ.: 
ετέερους ΟΟΙΓ. 6Χ εταϊροῦς Ρ.; ΡΔΙΘΡΙΡΥΔΡΏΘη 10 νΟοὶ ΒΌΡΘΙ- 
βουρύδτη ἸΠολείμων) εἴςειει ΤΤαταικ.... α]βοιη ο580 ἀοοα! ὙΥῚ].; 
ΤΠΠαταῖκε Ρ.; ζητητέον 6τ. Η. 448 (Γλ.) ὦ Γῆ καὶ θεοί ὅτ. Η., 
ῬοΟ]θυλοπΙ ὑσ]υὺ ΝὟ1]., ΜοΒοΟΒΙ Ομ δρΡ8 



ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 38) 

Αἀᾶο ἐγταρταθαθασα [Ὸ}11 ἀπάϊααθ πιυὐ]αύαμη οὐ τηΐβογο ἰδοθ- 
ταύαταη βι αὐϑιηπαθπατη ΠΟ Ρ]δηθ οθτύατη οδῦ, πὰσπῃ μαϊὸ Ρα]86 
ὑτἱθαθπάμσχη 810; αποιιοᾶο βίηρι!αθ ῬαρΊηδθ θα] 6. ἸΏΒ6ΤῚ ΡΟΒ- 
βἰηὗ, ἴῃ ργϑθἔαθομθ ΘΧΡΟΒΏ]. 

βι. 8)... .οτρ ἀδϑαμὺ ἴθσθ 90 γϑ ΒΒ 

δῦ ᾿ς. «καλ βι (; ἰἐχαμ 

εἴ τι καλόν 4ἀθῦ οὐδ 

ὥςπερ λυη τ πότ ΟἹ 

ἀπελήλυ[θεν ου. -ακα 

ἀπο.τ ἀρθῷς 
4δδ φιλ ἐσταζον 

διαὶ 41ὸ με: 

οὐκ οἱ ἐλε 
καὶ ν Ἢ 

ὅςα μ αν. .ε. ὡς. 

400 ἦν μοι ἀν 

ἔνδον ποι 4τῦ οὔτε 

ἔοικεν: οὐ 

(οςπ 

το]ῦτ᾽, ἀλλὰ «εὖ 

ἜΤτοῦτ 

β, ἐπ χονι .ἐ]γκα[λ- βς (ἢ) 496 αι γὰρ ἱ 

ἕςτηκας ἱερ[όευλε ως ἐγὼ τάλαν 

480 ἀλλ᾽ ἀρτίως πρ|ὶν πάντ᾽ εἰδέναι 

ἔεται ςε πρα- ὀρθῶς λέγεις 

πάντ᾽ ε ὅ00 Ομεγν: 

ἐγώ «[ε ἀβέλτε]ρε 
βροντ ὅμως 

ΒΌΡΡΙΘτηθηΐῷ οὐμηΐϊῷ ἴθ ᾿ηοογύα ργϑϑίοσυ 4719 ἱερόευλε αποὰ 
᾿ηγϑηϊὺ [6 ἢ, 4δ1 ΟΥ.Κοι [,6Γ., οὐκοῦν ὙΥῚΪ]. 404 Βα6. γθ᾽- 
ΒΆΌΤΩ Πη68 Οοθτΐθ δρποβοαηύαι γ. 469, Ὁ] Ββουιρίασμη οϑὺ ςταςῦ, 

οὐ 410 418 γϑυϑιι8 δηθοθαά θη θ νϑβυριατη πη1ὰ8 11 ὕθγϑθ, [Ὁ1- 
ἴδϑ8θ χ, βουγϑύμση 5856 ϑιρτῶ γ ἰθβύαϊυν [οὗ 497 1Η1010 ΙΝ 
γ6] ἣν 1,ο(, ὅ00 ἸΘοϊο νϑ]ὰθ ἱποογίῳ [,6Γ, 



94 ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

486 ἀλλ᾽ ε τοῦτο δή 

.λ τίς "εἴ αύ βούλομαι 

οὐκ οἷς[θας δ0ὅ ματα 

Πολ οὐκ ἦν ἐμόν Ἴδα τς 
οὐκ ἦν «όΪν; [χοροῦ]! 

490 βούλει μ᾽ ἀπελθεῖν -ειμένον 

ΤΠ... ἀλλ᾽ ἐξαπεῖϊ δον ὑτήη.Ο. 

ἔμ᾽ ἔπρί ἐπε ἐναντίο[ν 

τς -τα «ςκέπτο μαι 

τί φής; ον 
ΝΕ ΠΝ 

ἀοϑαμῦ νϑυβὰΒ ἴθυο 17 

486 πούδϑ τηϑυρῖη 8165 ἃ βδουσπαᾶδ τηϑηὰ ρ8]}}140 αὐτωϊηθηΐο δα- 
ατύδβ ᾿ποθυύϑθ θ586 ΟΥΏΠΘΒ τηοηθὺ [,Θ΄. 487 ῬΔΙΔΡΥΎΘΡΌΠΤΙΒ γΘΙΒῈ] 
ΒΆ ὈΒουρύαΒ ᾿ποουῦ8; ΟΙΚ Υ6] εἰς γϑὶ αἰς [ο΄ 498 1π|010 ξοχύδββθ 
ξαϊὺ αὐΐοτω τούσπαο 6, ὕθὅ ροβὺ υπο νϑύβαϊῃ χοροῦ οθτΐθ 
᾿πβουϊθαν οὐ ρσορύθε βϑρδύϊισα νϑοῦστη εὖ ῬΙΟΡύρου βου θ ἤϑιητι- 
ἸΟΥΌΤΩ 

Εσορσιηθηύδ 8]1}1π46 ποῦδ. 

ἢν 

οὕτω ποθεινόν ἐςτιν ὁμότροπος φίλος. 

ΘΡΟΡ. 601..11.,.33.,.8.Ἅ ὙΜΒ6μ8; ἘΞ ῚΕ: 8917 Κ. Μενάνδρου ΤΤερικει- 
ρομένῃ 

ὥ, 

ὅμως δ᾽ ἀπόδειξον ταῦτα τῇ γυναικὶ καί 

ΒοΟΚΚοΥ ἀπροα. 427, 28 --- ἔν. 892 Κ. ἀποδεῖξαι οὐ παραδεῖξαι 

ὅμως -- καί“ ΤΠ ΠΥΉΚΗ͂Ν ΜΗ ΠΠΕΝΟΥΝΣ ι 

καί δα γρούβϑατῃ {χωχὶ 
ἔτωρτηθυΐω 182 οὐ ὅ69 Κι, αὐδ ἴῃ οαϊδίομθ ῥυΐοσο ΗΒ στα 

οὐ Τιϑϑανγθηΐαμη βθοαύιβ Ῥϑυ] οἰ σοτήθηδθ ὑγ]0.1, δὰ τηοηθηΐθ 
ὙΠ] ον 10 ΟἸΏ181. 

᾿ς «αι αν νὰ ΟΣ Ως Ὁ - τ 



ΡΑΒΥΙΑ ΙΝΟΕΒΤΑ !| 

ΡοΥΒΟΠ 86: 

ΠΟ 68. ΒΘΗΘΧ ΟἸθωθποῦαβ. 5ΘΠΘΧ 
Ομδοτθαθ Δα] ΘΒΟΘῊΒ (Μοβοβῖοι δατι! 6566 }8) 

ΠῚ νὴ 5 αὦ (ἢ) 

ΝΕ ΡὌἩἨΥἯ θτ5Ὁ.5::.-.ὅϑφόέννς, 

ΝΠ ήήτἐτττλὺρὔᾺᾺἈ.... {τοὺς 

ΝΜ ὀ ῤ λςπ τττο΄. ,......... 

Ν᾿ υ Ἐ΄ΞἸῸ’ρ τὸς κεν νεννν αν τ 

πο τε μένον - -.. τι ϑενννννις, 

πτοοὌὌἘὌὌΠπντιυπυοπτπλυουτ᾽΄᾽τὩἝηὋἪἭἨῈΆῊῆοςς ζῶ δος : 

ΠΤ τοτο[ἰὺ ἐἸετί:...... 102 2 τ ννν νι 

ΝΠ τττοΠ[ἡν ἐπ[α]ρ[ζαις.. {Ὁ Ὁὐ.νν φν δος 

β (Χαι.)) ἀδικεῖ μ᾽ ἐκεῖνος οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ π[αθών. 

ἤρα μὲν ἀεὶ τῆς κόρης [καὶ πολλά μοι 

πράγματα παρεῖχεν, ὧς δ᾽] ἐπέραινεν οὐδὲ ἕ[ν 

αὑτῷ παραδοῦναι τὸν [γάμο]ν πείθων, ἰδού 

16 ἐξειργάςατο. (Λα.) τί οὖν ἀναίνει τὴν ἐμήν 

ἔγαρτηθηΐω 1, οὗ Ῥ οοπίπηχιῦ Ατ., ὃ δα αϊαῦὺ ΠΙΟοΙ, α [Θὲ 
ἸΠΔΥΡῸ ΠΘαῸΘ ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ Ὠθαὰθ 80 ᾿πΐρυϊοτδ ρα δχϑίδ 
ὅ εἐπάλλας 1,6, ἐπάτάξεν αυῦ. Κ. 

ν. ὃ, 10 Καὶ, 1,9 Τιοῖ, 11-. 18 ΑΥ. ΒΌΡΡΙ!. 14 γάμον Κ. 1ὅ δᾶ 
ἀναίνει οἵ. ΗδτρΡ. 17, 16 ἀναίνεςθαι κοινῶς μὲν τὸ ἀρνεῖςεθαι, ἰδίως 

δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς γάμους καὶ τὰ ἀφροδίεια λέγεται" .... Μέ- 

νανὸρος (ικυωνίῳ. 1ᾶ΄Θ1 51π6 ὑθβεϊτη 115 Πού. ΒΘ]. 119, 8 οὐ 
ῬΌΙαδΒ 5. ν. τὸς ἔν, 446 Κ. 



0ρ ΒΑΒΥΠΑ ΙΝΟΒΆΤΑ 1 

ἔχειν θυγατέρα; (Χαι.) τοῖς δὲ δοῦει τίνα λόγον 

ἐρῶ Λάχης; γενοῦ γάρ, ἱκετεύω, [πέπων. 

(Κλε.)) οἵϊ οἴμοι τί πρήςω; (Χαι.) τίς ὃ βοῶν ἐςτίν ποτε 

πρὸς ταῖς θύραις; (Λα.) εὔκαιρος [ἥκ]ε, νὴ Δία, 

30 Κλεαίνετος πρὸς] ἐμέ: (Χαι.) τί πο(ιδήεω Λάχης; 

(Λα.) πείθωμεν αὐτόν. (Χαι.) ἔᾳ, βίας ἐρρωμένης᾽ 

πείθω παραδοῦναι τὴν ἐμὴν ἀδικούμενος 

αἰὐτός; (Λα.) ὑπόμεινον, δι᾿ ἐμέ. (Χαι.) νὴ τὸν Ἥλιον, 

αἰϊἰεχύνομαι Λάχης τε. (Κλε.) τί τ 

(Χαι.) ἄκουε δή μου Μοεχίων τὴν παρθένον 

28 ἑλ]ὼν ἔχει Κλεαίνετ᾽, ὅς [ἠδ [ικήμεθα. 

(Κλε.) μη μηθὲν βοήςῃς᾽ πὰ ξηγε ἐπὶ ς«πορᾷ 

π]αίδων ὁ ὁ πατὴρ αὐτοῦ [γζάΪμον Λάχης ὁδί 

᾿ δο]ὺς ἐπιβεβαιοῖ ςφηςες. .... Χαιρέα. 

50, εἰ Ὑάβρ: τι βούλει) τ. Ε 
πα αἀρϑαηῦ ἴθγθ ὅ υϑυβιβ 

ομἕ ορς  ΦΑΥ ΑΝ τ ων ΟΦ ὙΠ ΤῈ Ὁ ρας 

ΤΡ ΩΣ ἀν ΧΕΚΕΙ ἡ ΑΥΝ τ  νν): πόςην 

17 Λάχης. συϑὶ; Ποῖ... ραυπού ρσθϑυηϊηδύῳ αἸΒΡΊΟΘΤΘ. Β101 Υ]ϑι8 
οϑὺ Κ. 19 ΕΥ̓ΚΑΙΡΟΤ (γ6] ς).[ν γυ8] π|ε [ιϑῦ, εὐκάαιροτ. .(1ε Ε]ΟΟΊ, 
ΕΥΚΑΙΡΟ. .1ε Κ. 20 ποῃεωλαάχῃς [,μο΄,, γονεωλοχῳ Κὶ. 21 ΕΑ. 
γ6] εὦ [μ6{. 9. ΟἿ: εν [μος τΙώειδο. μεν... Κ'. 26 ΚΛΕΑΙ 

ΝΕΤ᾽ ΑΙ (Υ6] οἱ). .ΙΚΗΜΕΘΑ: “μοῦ 28 ος ΤΟΝΛΑΧΉςΟΔΙ απ. [μ6Γ., ΟΝΛΟ 
ΧΟΝΔΙΧ. ἀρ. Κ. 9 Ὁ ξ δ 1ν ἼῈ δ ἢ 80 ΟΓΑΡ γ6] .γαρ 1,6 ἢ. 
81 ρᾶς βοῇ υἱα!ὺὑ Κ. 

11 πέπων 1. 18 οἴμοι -- ποήςσω ιϑομοῦϊ ἀοαϊῦ [μ6ῇ 
19 ἧκε Κ. 90 ΒΌΡΡΙ. [ι6΄,. αὖὺὶ νουρθδ τί --- Λάχης ΟἸθαθποῦο 
αοὖ; ποιήεω Κὶ, 21 δα ἔα οὗ Ατ. ΡΙαὖ. 824 οὐτὴ Β0801118: ἔα --- 
ἐρρωμένης [υφομοῦϊ οομὐϊηπδῦ [,6[., 1άΘτ πείθω --- αὐτός οὖ νή --- 
ςε ΟἸοαθμοῦο ἀαῦ 3838- 9ὅ β0Ρ}Ὀ!. [,6ῇ, 206 ἑλών 1,6, ; ὅς ἠδι- 
κήμεθα Κ. 97 γὙνηςείων ἐπὶ «πορᾷ παίδων 1,6[., οἵ. ΡΟ]]. ΠῚ 44 
ὁ δὲ γάμος καλοῖτ᾽ ἂν.. καὶ κοινωνία ἐπὶ παίδων’ ςπορᾷ. 
9856. γάμον οὐ δούς αἀαν. Κὶ., Ἰοοὰβ ποπᾶσηη βδηδῦαϑ 80 εἰ Κ. 



ΒΆΑΒΥΙΑ ΝΟΒΕΤΑ οἵ 

τ Πρ 10. ἐπ διῶ: Χαιρ, 

οὐ ΟΝ ΣΝ εν «κα]λῶς ἔχει: 

συ. εὐ ..νὐΚαϊτὰ τρόπον 

ΝΠ ῤὶῤτττὺὈτὀὄτὀτ͵τσς - ἐς τί] γάρ μοι διαφέρει; 

ππποοονυὺῪὺῪὺὑ.ς- τ]ὰ γεγονότα: 

πο ἐν ννα πρᾶός τ᾽ εἶ εφόδρα. 
Νά πενυν: εν: οὐδὲ γάρ ς᾽ ὅθ[ εἰν 

Ὶ π  ὐλυνι ἀγανακτὶ ... Ὁ ἐς ν. 

Λα. νος ἐκ τηλικούτων νῦν φόβων 

ἱ τὸν ὑὸν ἐκ[λυςό]μενος. (Κλε.) ἀλλὰ μὴν ποε[ῖν 

ο΄ ἡμῖν ἔδοξ[ε τοῦτ] ἔχει τὴν παρθένον 

᾿ 46 ὃ Μοεχίων, [ἔγ]ημ᾽ ἐθελοντής, οὐ βίᾳ. 

ο΄ φόμεθα χαϊλε]πανεῖν ςε τοῦτο πυθόμενον. 
2 

ἀςτεῖος ἀποβέβηκας᾽ εὐτυχήκαμεν. 

περὶ τοῦ βοῶμεν; (Λα.) πῶς λέγεις; (Κλε.) ὥςπερ λέγω. 

Λα) οὐ Χαιρέᾳ τὸ πρῶτον ἐξεδώκατε 

80 τὴν παῖδα; (Κλε.) μὰ Δία. (Λα.) τί εὺ λέγεις; οὐ Χαιρέᾳ; 
ἀλλὰ τίν[τ; (Κλε.) π]άνυ γέλοιον᾽ οὐκ ἀκήκοας; 

τῷ εῷ νεανίεκω. (Λα.) τί [λέγει]ς; (Κλε.) νὴ τί οἠὺς θεού] ς᾽ 

“καὶ παιδίον γὰρ τέγονεν ἐκ τούτου. (Λα.) [τί φίής; 

ἐκ Μοεχίωνος, ὦ πολυτίμητο[ι θ]ερίί, 

51. εἸει Τρ. το Κ'. 8ῦ Λῶς γ6] χως [ω6ῇ., λὼς Κα. 41 αγὰ 

ΠΆΝΤ απ τ ΠΕ ΓανΝΆκτ.,. ..... ΝΜ Ἰι Ὁ᾽ εἰὐινοςς κουτὼν 1 οἷ, 

κε... «κουτῶων Κ. 44 εδοξ΄.... τ᾽ μοῖ, γῬυϊοσύθηη Δροβύσορ τα 
Ἰηοογύατη 6586 ἸΠΟΠΘΠ8, ΕΔΟΞ.... τ΄ Κ. ἀπ ΠΗ ΘΕ ὑΜ' ΚΕ. 
ΠΤ τ [Γ΄ ἐδλᾺ. .εἰ ΕΙΊΘΟΙ, ς.-. .ο: Κα θεο.. Τιοῖ,, Θεου. 

Ποῖ. 

84 εἰςὼ [φβαμη δϑῦ ΠΕ ὀαλύνεε ἔχει Πα παντελῶς ἔχει “πε 
56 κατὰ τρόπον ὦ. 87 τί 816. Καὶ. ὃ58 τά 16. 40 ὅθεν Κ. 
ΑἹ ἴογῦ. ἀγανακτήςειεν ἄν Κ. 458 ἐκ τηλικούτων ὙὟ1]. 48 ἐκλυ- 
ςόμενος Κι: ποεῖν ἀγ. 44 βυρρὶ. ἀΥὕ. 45 ἔγημ᾽ Κα. 46 ϑ5υ0ρρ!. 
Ατι ὕτοβϑ. ὅ1 τίνι Κὶ.: πάνυ 1,6Γ. ὅ5. λέγεις ααθ. Κι.: νὴ τοὺς 
θεούς 1.ὁ΄. δὅ8--ὕφ βυρρὶ. [,6Γ. 

ἊΝ Μρηφηᾶτθα οϑᾶ. Κοτίο. Ἐὰ. 11. «1 



οδ ΕΆΒΥΙΑ ΝΟΒΕΗΤΑ 1 -- ΒΕΔΟΜΕΝΤΑ ΙΝΟΕΒΉΤΑᾺ 

δὅ ἐρρωμένου πράγματος. (Κλε.) Απολλοίν κ]αὶ [θεοί, 

“πρωΐ γέ ς᾽, ὡς ἔοικ᾽, ἐπήνες. (Λα.) οὐδ[εέν 
ὃ Χαιρέας ἄρ᾽ ἠδίκηται φίλτατος; 

(Κλε) τ τί γὰρ ἠδίκηται Χαιρέας; (Λα.) οὐθέν. τί οὔΪν 

ἐβόα πορευθ] εἰς] δεῦρ᾽; (Κλε.) ἴεως ἐβούλετο --- 

(Λα.) ἐβούλετ᾽; ἐπ᾽ ἐμ]ὲ ταῦτα ευνετάξαςθ᾽ ἄρα, 

61 ὦ Γῆ. (Κλε.) τί πο[ιεῖς;] (Λα.) οὐθέν᾽ ἀλλ᾽ ὅμως ἔα 
δὶς ἢ τρ[ὶς ἀνακ]ραγεῖν με, πρὸς τῆς Ὃετί[ας. 

62 1ηὐρ τρ οὖ ράγειν ὅ νϑὶ 6 [1ὺ{6γῶβ ἄθθβϑθ ὑθβύαθαν [μοΐ.: 
ςεπρος [μ6Γ. 

ὅδ Ἄπολλον Κὶ.. ᾿Απόλλω καὶ θεοί οἵ, δ επηνης᾽ ρ. ᾿ ΟΥ̓. 
Κ.; οὐδεέν Κ., οὐδαμῶς ο΄. ὅγ ἄρ᾽ Κι. ἄρ᾽ 1,6. δὅ8--60 50. 
1,6ἢ, 61 ὦ Γῆ 1πὐου]οουΐου! αδὺ 1,6: τί ποιεῖς Κὶ., τί ποητέον 
6, αὐϑηιαάδηη ἰϑοῦπϑιη 4 ᾿1ὐζοσῶταια ἱπάϊοαΐ, ἀαὺ πϑθο σψϑυθρα 
ὭΘΒΟΙΟ Οἱ, Βοατιθηῦ ΟἸθαθπθίο ὑπ] ραϊ 02. 5ΌΡ!. Κ. 

Εταριηθηῦδ ᾿ποοτῦδ. 

Ζ, (Β) ς ἀλλ᾽ εἴ με εῴζων τοῦτο μὴ πείςαις ἐμέ, 

οὐκέτ 1] πατὴρ κρίνοι [ἄΪν, ἀλλὰ δεςπότης: 

λόγου δὲ δεῖ το[ταῦ [τα] καὶ ευμπείςεως 

τῶ ταν δ᾽ ΔΗ ΝΕ μι στνΝ μι. .Χ τί βοῦϊ 

5 φωνὴν ἀφιείς, εἰ δὲ κἀμὲ δεῖ λέγειν 

ςμί(ῆς.. .τρίᾳ δέ «οι προ ]θήςομαι᾽ 

οὐκ] ἂν ἔτι «ωθείη πόθ᾽ οὗτος, [οὔτε εὖ 

ΤῊΣ ΠΥ: ἀμε.. ἧς εἰ δ᾽, ἕως. “δ, σφοδρὰ 

κε τ ἐπ  ϑνι ΜΝ ςύ, ς«ωθείης ἔτ᾽ ἂν 

ῬΔΥΒ ΒΌΡΘΙΙΟΙ Βοηθαδθ. 1186 16 ἀοίγιίαθ; ἀθ ΠΌΙΊΘΙΒ, αἀυ88 
ἴῃ ῬΔΡΊΩΙ5 αἸΒρΊοΘΥΘ Β101 νἱβθὰβ οϑὺ Ποῖ, οὗ 6 Ἰοοο, αὐθπὶ βομθαδ 
ἴπ οΟα]ο6. οδύϊητποιθ, νἱὰθ ργϑϑίδιϊοηθι. βαρρ]θιηθηΐα, αἀδθ 
ἰοιηρύων!, Ρ]ογαατθ ἱποοσίἃ. 8. ΔΑΙΤΟ. .ΡΙΤ. ΚΑΙΓΥΜΙ. σεως μοῇ,, 
ἴῃ Δ ΡΊΏΘ ἸΘΡῸ ΤΟ... ὙΤ΄. ΚΑΙΓΥΜΙ εἰεῶς 6 ΓΟ]... «ΔΗΓΟΜΛΑΙ [μος 

(ΟΙπ. .Θηςομαι ααῦ. Κα. 7 ποτΌγΥτος. .γΓε θ΄. - 9 ΚΟΥΚΕΑΘΕΙΗ 
ςετἊπ [οἵ, -ςΥεωθειηςεταν Κα, οεωθείης οογύαχα ν]ἀθύυν. 
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᾿ αἀθϑαμὺ 16γ0 29. νΘΙΒῈ8Β 

, () ζ τὴν πολυτέλειαν θεεμοφοριαδίς τις ἤ 

ςκιραδίς, τὸν ὄλεθρον τοῦ βίου καταμάνθανε᾽ 

16 οὔκουν ἀπόλωλεν οὗτος ὁμολογουμένως; 

ἤ «κόπει, [π]|όςο[ν τρυ]φῆς ἰδεῖν εἰ ευγ.ρ.γ.. 

αὐτὸν βαδίςεαι᾽ καθὰ δ᾽ εἶτᾳ καὶ «ελο... 

᾿ τούτοις υνπτω περι... -εἰέ....γ..... 

ΝΠ π΄ πίνει ἴϊε...... δηλαδή 

πο πὴ ΕῸ ΚΘ ες: ......{ὕᾧ! 
ποτ ς: πάντ... ΄᾿... 

ποτ τος δον Βυύχορμοί  ᾿...- 

18 Βα. Τιςει! ἰςκιραδις: 6, 1ὸ οςο..κ. φης θ΄. 17 κςειςελο [,6Γ. 

η, (Β) ε]ὺ δή τι Ἧ ὺ  αέωτο. 

ἐϊλθεῖν ἐκεῖνον κ]αὶ ευνδοκ[ εῖ 

“νὴ τὸν ΤΠΠος[εἰδῶ τ᾽, εἰ δ᾽ αὐτῷ ποί εἶν 

λαβεῖν ἐὸ- ΡΠ ιΉ τ ΔΎ 

ὅ ελε ᾿ ἘΠλι κὸ ΣΈ δος ΘΕἸΙ ἐγ ον; 

ἔταρτηθηθαση Ὁπαϊα 6 τηὰὐ] θα. Ξρθοΐθιη μυϊὰ8 οὗ Βθασθηΐβ 
ἔγαρτηθηὺ Β᾽τα]]ΠἸτηϑτη 6880 ἔγαρταθηῦὶ ὃ, ε, Ζ ταοπϑὺ [ω,6΄., βυπύ 
Ἰριῦθαν παθ60 αὐποαὰθ ἔγαβύα! ἔοσίαββο ΗΘΥΟὶ ὑσὶ θαθμαα. 2. ρϑῖὃ- 
στρ. ἱπορθσίαβ [,6ζ. 7 1η]010 Αἱ γϑὶ ν 1,6. 8 [1010 Τ 
γ6}] γ [οἢ 

θ, (ΕΠ). .ρ ἀλλ θυ... μυθτιν ὅ 

ἠεχύν[εθ᾽] ὑπ[ὸ γ ὅτι τῆς ἌΠΕΥΟΝΑ 

ἔγαβύθ! ατη ἀπαϊαὰθ στα ] δύση ῷ ΗΟΧΥΝ.. «γἵἕπ γ6] τις 6. 
“ τ 
{ 
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᾿Αλέας ᾿Αθάνας . ἐπί 

8 οὗ. Ρτοο. δὰ Ηδθ8. ΟΡ. 491 --- ἔτ. 961 Καὶ, ἀλέα ἡ θέρμη ἡ περὶ. 
τὸν ἥλιον, κυρίως ὕπαιθρος τόπος ὑπὸ ἡλίου θερμαινόμενος. 
Μένανδρος" ἀλέας ᾿Αθήνας; ᾿Αλέας ᾿Αθηνᾶς Μοῖη. Ῥοτίοδια ξοτ- 
Ιϑ 1) ΒΘΙΥΔΥ͂Ι. Οοταραγαῦαν, ΠΪ ἔα ]1οΟΥ, νἱΓΡῸ ῳαδθᾶάδιη νυ ϊαύδ οὐ πὰ 
Απὑρὸ δ Ηθρσγοαϊθ ἴῃ Μίμηθυνδθ ΑἸθαθ θυ ]ο βύαρτγαΐδ, ἔογίαββθ 
ΡΙΔηροη ΗθΓΟΙΒ. 

᾿ } λ ῈῈ ιῖ.ς () πάντ᾽ ἀκ 

ον ἔδει ἐκεῖνος 

ετξας ὅλ[ο]υς: ἀναδέξομί( αι 

.μ]έγ᾽ ἄθλιο[ς 10 φι[λ]ῶ[ν] δικα[ίως 

5 ποΪ]λλαχά ᾿ἅπ[ζαν]τα μελ 

ρτΝ  ἧν. ΠΝ 
ἔγασταθηύυτα ἃ ΒΌρΡΘΙΊΟΤΘ οὐ ἀοχίγχα ρᾶγύθ (ΕΠ) τρϑυρίπθια θχ- 

διροῦ 8 ΟΛ.Υς ν6] ολῃς Το 4 μέγ᾽ ἄθλιος ὙΥ1]. 10 Φι 
γ6] φῃ [,οἵ., ῥὑτῦὸ φιλῶν δικαίως ρούοδῦ οὐΐδυη βαρ} ]οσὶ φίλων, δι- 
καςτῶν οἵ. Μεοη. ἔν. ὅ87, 8 Κ. φίλοι, δικαςταί, μάρτυρες. μόνον 

δίδου" 

ἀσταθη οἰϑαἀαπὺ ἔγαβύα]ω ΒΘ πϑομίϑηϑ, ααδθ 1π Θἀ ὔ0 1.6 Ῥ ΙΟΥΘ 
Ἰτοτῖ Ὁ οὐ Υ βίρῃμανυ:, ἰᾶται Ῥσορῦθσ πουϑ ᾿ΆΜΆΝΤΗΕ ΠΤ}. ΣΌΣ ΤῊ 
ποϊαΐηο ψ οὗ ῳ. 

ψ, (Β) δ᾽ οἱ καί ψ. (δ) ὅ ἥμαρτες 

-ἰν ὡς αὐτ- ἥμαρτ[ον 

λέγει γὰρ ν[ῦν ἴΠεως δ᾽ οὐ 

-αςθαίι τοῦτο δ᾽ ἐχ- 

ἔγαβύσ! τη ἀπαϊαυθ τατιὐ! ὕτιτη. ἐκε! ἴ 

ω{)α.. ως (ὴ ὅ -ος ἐμοῦ 

ταυτὰ -ροι ποεῖ 

ΣΤᾺΣ ν ἐπάγεται 

δ[τ΄ὰ] τοῦ τὸ ἘῸΝ ὧν 

ἔγαθύα! γα ἃ 81η]8ὕγα Ῥδυὺθ (Β) ΤΔΥΡΊΠΘγη ΘΧΒΙΌΘΗΒ. 
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ΓΕΩΡΓΟΣ 

Ρρυβοη 86: 

ΑἀαΙΘβοθ8 Πώνιιβ ΒΘΥΝᾺΒ 
Μγυτῃϊηδ τηϑύτομπδ (ΟἸθωθηθύαβ ΒΘῃ 6 Χ) 
ΡΒ μὰ ὩΠᾺΒ (ΟΥΡῚδ8. Δα ]ΘΒΟΘΗΒ) 

(ΞΘηθχ, Ῥυΐμ] δα] θβοθηὐβ. ρϑύθυ) 
(Αἀ]ΘβοθηΒ Ὀυΐτὶ δα πα] Θβ θη 15. ΔΙΩ]ΟΙΒ) 

πέσοι ὺ προςιὼν πράττων 

πον  . ὑποφοβούμενος 

ἣν δ᾽ οὐ πονη ρ[ ὁὸς οὐδ᾽ [ἐ]δόκουν | ἁμαρτάνειν, 
καὶ γὰρ τόθ᾽] ὁ μειρακίεκος ἐν ἀτρῷ διετέλει. 

νῦν δ᾽ ἔτυχε! ευμβεβηκὸς ὅ μ᾽ ἀπολώλεκε 

ἀπόδη μον εἰς Κόρινθον ἐπὶ πρᾶξίν τινα. 

κατιὼν] ὑπὸ νύκτα γινομένους ἑτέρους γάμους 

Ετὐδουϑυαγα διηρ! πο ἐθπύορθυθ ναυϊαῦ, αὖ ααοῦ 11 ὕθταθ 1π1010 
Β: ΠΟ ΪΟΤΌΤη νϑυϑιαση ἀἰθθιηῦ ρ]θσατηαθθ ποὴ οοηδύθῦ 1 νΘΥΒῈ8 
σουτρῦμπβ, ἴῃ ἤπη6 πάνυ κακὸν τότ᾽ οὐδέν βϑαρρ]οὺ ϑδυα., 5Β6α ροβὺ 
πράττων π1Π1] ογαὺ ἴῃ ομαγύα 8 ἦν -- ἐδόκουν τοΒὺ. ΝΊΟ. 060]]. 
ΟΒοΘτΟΌ. ἴῃ ΤΉ Θοαοβ. 1 840 ΗΠΠρ. --- ἔν. 990 Καὶ. καὶ παρὰ Μένανδρῳ 
ἐν τῷ Γεωργῷ ,.ἦν --- ἐδόκουν“ ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχον; γροβὺ δοκοῦν 
Βρούϊατη νϑοῦυτη, ἁμαρτάνειν Κι, πράξειν κακῶς Καϊ., φεύγειν 
γάμους 1) 218., κακῶς ποεῖν ἴο., τῇ φιλτάτῃ Κταρύίβομ., τῷ ᾿μῷ 

πατρί ὅυα. 4 καὶ γὰρ τότε ὟΥ1].. ἐν ὧι δέ ὅτ. Η., ἔπειθ᾽ ὅτε 
Καὶ., τἀνθένδε Π 218., εὐνὼν ὅτε Κυοίβομ., τότ᾽ ἐρῶν ὅθ᾽ δυά. 
9 νῦν δ᾽ ἔτυχε ίῷ. ΥΊΪ., ἔτυχε τό ὅτ. Η.. τότ᾽ ἔτυχε Καὶ]., τὸ 
νῦν δέ Πο., νῦν δ᾽ ἐςτί ϑυα.: μ᾽ ἀαἀπολολῆκε Ρ»., ὅ μ᾽ ἀπολύ- 
λεκε Νίο., ὥς μ᾽ πο, ὦ μ᾽ Ξυᾶ. ὁ β0ρρὶ. ΝΙίο., ἔκδημον Κτούίβομ., 
κακοδαίμον᾽ ΤιΘοῖν. 7 κατιών Κ. ὙῊ|Ι.. ἐλθών ΒΙ48, πέμψας 
υᾶ., ἥκων δ᾽ Καὶ., ἀπιόνθ᾽ ΤιΘοαν..; τινομενητουςγαμους Ρ.; 
γινομένους ἤδη γάμους τ. Η.. γ. ἑτέρους τ. Π:Ζῖδ., Ὑ. τινὰς ΥὙ. 
Πθοαν., γινομένους τὰρ τούς ϑδυά. 
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καταλαμ]βάνω μοι, τοὺς θεοὺς ςετεφανουμένους 

τὸν πατέρα θύοντ᾽ ἔνδον᾽ ἐκδίδωςι δέ 

αὐτὸς ὁ] πατήρ. ὁμοπατρία γάρ ἐετί μοι 

ἐκ τῆς] «ἐκείνῳ» νῦν γυναικὸς τρεφομένης 

γεγῶς᾽] ἀδελφή. τίνα δὲ δυςφεύκτῳ κακῷ 

εὕρω τέχνην οὐκ οἶδ]α΄ πλὴν οὕτως ἔχω᾽ 

οὐκ ἂν φυγὼν ἐξ οἰ]κίας οὐδὲν φράεςεας 
οὕτως] λιπὼν δὲ τὸν γάμον τὴν φιλτάτην 

Ἡδεῖαν ἀδικήςεαιμ᾽ ἄν᾽ οὐ γὰρ εὐςεβές. 

κόπτειν δὲ μέλλων τὴν θύραν ὀκνῶ πάλαι" 

οὐκ οἶδα γὰρ τὸν ἀδελφὸν εἰ νῦν ἐξ ἀγροῦ 

ἐϊνθάδ᾽ ἐπιδημεῖ. πάντα προνοεῖςθαί με δεῖ. 

ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπειμι καὶ βουλεύεςομαι 

τοῦτ᾽ αὖθ᾽, ὅπως δεῖ διαφυγεῖν με τὸν γάμον. 

ἀ]λλ᾽ ὧς πρὸς εὔνουν ὦ Φίλινζνδα τοὺς λόγους 

π͵)ορυμένη ςε πάντα τἀμαυτῆς λέτω. 

ἐν τ]οῖςδ᾽ ἐγὼ νῦν εἰμί. (Φι.) καί, νὴ τῶ θεώ, 

ἔγωγ᾽ ἀκούους᾽ ὦ τέκνον μικροῦ δέω 

πρ|ὸς τὴν θύραν ἐλθοῦςα καὶ καλέςεαςα τόν 

8 θεουςεςτεφανους Ρ.. ΒΌΡΡΙ. οὐ οοτν. ὅτ. Η.; ἐςτεμμένους θθανν. 
9 δυρρὶ. ΝΟ. 10. ΒΌΡΡΙ. ΒΟΥ πὴ: νυνι γυναϊῖκος Ρ., 1π 
τοϑυξαθηαο γϑῦβὰ ῬΤΌΘᾺΪ ἀα 10 Θοοτγαρίο ὙΠ δηλοντύσιατη Βθοαῦε 
ΒΌΤΩ, ἐκ τῆςδε τῆς δυᾶ., μητρὸς δέ τῆς ΚΑΙ... ἔκ τινος ἄβρας 
Κυοίβοῃ., τῆς ἔνδον αὖ Ἀο., ἔνδον ὑπὸ τῆς --- τρεφομένη ΝΊ-,, 
ὑπὸ τῆς πατρὸς --- τρεφομένη δ 61} 19 γεγῶς᾽ Ῥτεόομϑο Κὶ., γε- 
γονυῖ᾽ Βο., ἡβῶς Ιμοραν΄., ἐνταῦθ᾽ ὅϑ'αά. 18 εὕρω φυγὴν οὐκ 
οἶδα ΒΙ4β, τέχνην Κὶ., νογβάχη Θχ 1886 ραΐεῦ Ὠχῖδ., ἁλοὺς ἔχοιμ᾽ 
ἂν ὁδὸν ἁπλῆν Κτοίδοδ. 14. 50Ρ}Ὀ]. Κι, οὐκ ἂν ἀποδρὰς ἐξ οἷ- 
κίας ΒΙ]ωβ, ἐξῆλθον ἐκ τῆς οἰκίας ὅτ. Η.., φύγοιμ᾽ ἂν ἐκ τῆς οἰκίας 
Καὶ., θέλοιμ᾽ ἂν ἐκ τῆς οἰκίας ὅ'α. 16 οὕτω ὅτ. Η., φυγῆι 
611, εαὐγῆι ΒΙΟΆ., οὐδενί Β], αὐτῇ Β'ο., φυγεῖν ὅυα. 16. ἀθϑαπῖ 
2. γ6] 8 1. Ἡδεῖαν (δοΓ. Ἡδῖαν) ΥΥ1].; ευὐςεβος ρΡ., εὐςεβές ΝΙο,, 
εὐςεβῶς ΕΠ]. 171--19 τοϑί. ΝΊο. 19 μ᾽ εδει Ρ. . 38 «οι |)4ῖϑ. 
94 οὗ 95 50}}Ὀ]. ΒΙωῦ 40 οὐ 91 γοϑύ. ΝΙο. 
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ἀλα]ζόν᾽ ἔξω τοῦτον εἰπεῖν ὅςα φρονῶ. 
υ.) μὴ ε]ύ γε Φίλιζνλα, χαιρέτω. (Φι.) τί χαιρέτω; 

οἰμ]ήωζέτω μὲν οὖν τοι[οὔ]τος ὦν, γαμεῖ 

ὃ μιαρὸς οὗτος ἠδικηκὼς τὴν κόρην, 

λύει] τοςούτους --- (Μυ.) κατὰ τίύχην] προςέρχεται 

ἡμῖν] ὁ θεράπων ἐξ ἀγροῦ Δᾶος᾽ βραχύ 

β[ ούλε]ι μεταςτὦῶμεν. (Φι.) τί δ᾽ ἡμῖν, εἰπέ μοι, 

τούτου] μέλει; (Μυ.)}) καλόν τ᾽ ἂν εἴη, νὴ Δία. 

ἀγρὸν εὐςε[βέετερον] γεωργεῖν [οὐδ ]͵]ένα 

οἶμαι᾽ φέρει γὰρ μυρρ[ίνην, κιττὸν] καλόν, 

ἄνθη τοςαῦτα᾽ τἄλλα δ᾽ ἅϊν τις καταβάλ [ῃ, 

8... Γε ατ. Η., ρῥυστηῶ ᾿εὐΐοσῶ αὐγατα Ὑ 8ῃ τ ἔπουὶῦ ἀ11061- 
ΟΔΥῚ ἰᾶτὴ πῸὴ ροίθϑί 29 τοι! τῶς ὅτ. Η., Ἰαδοῦηδ Βυΐποιὺ ζοτῦ. 
αἀαϑθυβ ᾿ἰὐύθυβ ΔηρΒΌ15 88 τ. ἢ ὅτ. Η., Β8..! δαϊύοσθβ 80016- 
ἑαΐ]8 ῬϑΙΔΘΟΡΊ., Β...! θὰ 1ῃ ᾿ΤηΘΡῚΠΘ ἸΘΟΘΙΘ ΤᾺ]Ώ1] ΥἹΟΘΟΥ͂, ΟἸἸΤῺ 
ῬΓΙηδτα ᾿1ὐΐθυϑτη 6886 ΠΌΙΩΘΙΆΙΩ Ρ ΤΠ ΔΥΘΊΩΙ ϑἀβουρύστῃ ἔ8]80 8ὰ- 
Βριοαΐαβ 

δ. τῶν ἢ. 28 μὴ εὖ γε ΒΙαβ ὟὟΘ611], ἔμοιγε Ε]. ὅτ. Η. 

99 οἰμωζέτω ΝΊΟ.: τοι. τωςωνγαμειν Ρ.. τοιοῦτος ὥν ὅτ. Ἡ. 8}11: 

γαμεῖ Θουν. 1]. 80 ὁ μιαρός Νῖο.; οὕτως 1]. 81 οὐ 82 1η1]- 

ὅ1ο ἀθϑαμπὺ 4 γϑὶ ὅ 1ΐογϑθ, λύει τοςούτους --- 86. ὅρκους Κὶ., ὁ 
κάκιςτος. (Μυ.) οὗτος ΥὙΥ1]., θέλει τοςούτους --- (Μυ.) κατὰ τ. 

. Βο., χόλους ΝΙῖιο., λόγους ὟΥ̓61], κόμπους Κυγούδβοῃ., ὅρκους Β]Δβ, 
(Μυ.) ἀλλ᾽ οὗτος αὐτοῦ ϑα.: κατὰ τύχην Καὶ, κατατίθου ΝΊαο., 
κατατεμών 19) χ18., καταπατῶν ΒΙω 85. ἡμῖν αὐ΄' Ἤ::; αὐτῶν 
ΝΙΟ., 568 βραθιατη ποη Βα Ποῖ 88 βούλει ἀπὉ. Κὶ., τηιδί ατ. Η., 
ταύτῃ ϑυα. 84 δπίθ μέλει 181} ἴῃ ομαγῦω ογϑῦ βου ρύμπιη ΞΡ]. 
Νῖο. 8 γεωργεινευςείβεετερον ρΡ., δον. ΕἾοτ. δ71, ὅ --- ἔτ. 96 Κ. 
Μενάνδρου Γεωργοῦ᾽ ἀγρὸν εὐςεβέςτερον γεωργεῖν οὐδένα οἶἷμαι᾽ 

φέρει γὰρ ὅςα θεοῖς. ἄνθη καλά, κιττόν, δάφνην κριθὰς δ᾽ ἂν 
ςπείρω πάνυ δίκαιος ἀπέδωκεν τός᾽ ὅες᾽ ἂν κατέβαλον, οἵ, Χαη. 
Ογσγορ. ΥΠῚ 8, 88, ΑΙΟΙΡΉ. Π|, 18 ὅομα., ῬοΟ]]. 1 221 80 ΒΌΡΡΙ. 
Κδῦθσ, γϑυβτη Θχοὶ ἶβ8θ οὐ ἰὐταὺδ νῶτα ἰδιαρίατγαπύ ὅτ. Η. ΝΙο. 
χα. Καὶ. 611 ὙΨ1]. 81 Β6Π0] Ασιϑθια. ρΡ. ὅ41 (Ὀ1πὰ.) -- 
ἔτ. 899 Κα. καταβαλεῖν ἀντὶ τοῦ ςπείρειν. καὶ Μένανδρος: τἄλλα 
δ᾽ ἄν τις καταβάλῃ : 
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ἀπέδωκεν ὀρθῶς καὶ δικαίως, οὐ [πλέον 

ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μέτρον. ὃ (ύρος -εἰςεένεγχ᾽ ὁμῶς 

40 πάνθ᾽ ζὁπδόςεα φέρομεν᾽ ταῦτα πάντ᾽ εἰς τοὺς γάμους. 

ὦ χαῖρε πολλὰ Μυρρίνη. (Μο.) {πάννυ καὶ εὖ Ὑγε. 

(Δα.) ο[ Ὁ] ςε καθεώρων γενζ(νδικὴ καὶ κοςμία 

Ψ Ὁ 

46 

γύναι. τί πράττεις; βούλομαί ς᾽ ἀγαθῶν λόγων, 

μᾶλλον δὲ πράξεων ἐςομένων, ἂν οἱ θεοί 

θ]έλξως ι, γἱ εῦ]ςαι καὶ φθάςαι πρῶτο[ς φράκεας. 

ὃ Κλεαίνετος γάρ, ᾧ τὸ μειράκιον [τὸ «ςόν 

ἐργάζεται, πρώην ποτ᾽ ἐν ταῖς ἀμ[πέλοις 

ςκ[ἀπτων διέκοψε τὸ «κέλος χρηςτί ὧς] πάγυ. 

(Μο.) τάλαιν᾽ ἐγώ. (Δα.) θάρρει, τὸ πέρας δ᾽ ἄκουέ μου. 

δ0 

(Φι.) 

ἀπὸ τοῦ γὰρ ἕλκους, ὡς τριταῖον ἐγένετο, 

βουβὼν ἐπήρθη τῷ τέροντι, θέρμα τε 

ἐπέλαβεν αὐτόν, καὶ κακῶς ἔςχεν πάνυ. 

ἀλλ᾽ ἐκκορηθείης εὖ τ᾽, οἷα τἀγαθά 

ἥκεις ἀπαγγέλλων. (Μυ.) εἰώπα Ὑτράιδιον. 

45 οὐςε Κι, οςγε αὲ. Η. 45 .ελώςιγνω. αἱ ὅσ. Η.. .ελ.ΟὄΓ 
Αἱ Κ. ᾿ 

38 αὐπ ς Ῥ.: “ΒΌΡΡΙ. ΝΙΟ. 89 ενεγκομῶς Ῥ., ὅμως Νῖο. 
40 πανταοςὰ Ρ., πάνθ᾽ ὁπόςα Νῖο., πάνθ᾽ ὅς᾽ ἀναφέρομεν ΕἸ].. 
πάντα, ὡς ἃ φέρομεν αᾶ., πάνθ᾽ ἄμ φέρομεν ταῦτα᾽ ιορυν΄. 
41 :νυκαϊ, ΘΟΥΤ. 6ΘΧ νῆκαι μι: ρττ τ, Ἡ, 42 οὔ ςε ΒΙΘΒ., ὥς. 
γε 6τ. Η.: καθεώρουν Ρ.,. καθεώρων ὅτ. Η., οὕνεκ᾽ ἐθεώρουν Καὶ 
44 εαν Ρ. 4 τεῦκαι Β͵Ιαβ, γνῶναι Καὶϊ.; πρῶτος φράκςας ὅτ. Η. 
40 κλαιϊένετος Ρ.: οὐ Ρ., ὦ Βοῖη., οὗ ὑθπθηῦ ΒΙαβ Ὀχῖᾶ.: τὸ εόν 
ΒΙΩβ, ἀγρόν ὅτ. Η.. μέτα δυά. 4τ ἀμπέλοις ΝΙο. 48 χρη- 
«τῶς πάνυ 8]. 4111, οὗ Α6]. Ερ. 2 Ἡμέρων ὁ μαλακὸς φελλεῖ 
ἐπέκοψε τὸ «κέλος πάνυ χρηςτῶς, καὶ θέρμη ἐπέλαβεν αὐτοῦ καὶ 
βουβὼν ἐπήρθη ὅ1 Ζουδτι. 1080 -- ἔτ. 98 Κ. θέρμη καὶ θέρμα 

οὐ Μένανδρος βουβών --- αὐτόν, οἵ. Εὐγπι. τα. 206 οὐ Ῥδσγη. 
Ρ. 881 (100.) ὄὅ8 5080]. Ατ. Ρ8ο. ὅ9, ϑυ]ά. 8. ν. Ξε ἔν, 908 Κὶ. καὶ 
ὁ Μένανδρός φηει πολλάκις »ἐκκορηθείης ἐὐ ΝΕ" δ4 ειἰὖπα 
ὙΠ ἊΣ ὕανο ἀδὺ ΝΙῖο. 

συν Σ ἃ, Ἕτ'ἴ αὐ Ὁ 
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..) ἐνταῦθα χρείας γενομένης αὐτῷ τινος 

τὸ κηδεμ[όΪνος οἱ μὲν οἰκέται καὶ βάρβ[αρ![οι, 

ὴ ἐφ᾽ [ο]Ἱῖς ἐκεῖνός ἐςετιν, οἰμώζειν μ[ακ|ρά 

᾿ς ἔλ|εϊτον ἅπαντες, ὁ δὲ ςεὸς υἱός, οἱον[ εἰ 
νομίεας ἑαυτοῦ πατέρα, πορ[{|ς«α[ς φάρμακα 

0 ἤλειφεν, ἐξέτριβεν, ἀπέν[{ιζεν, φατεῖν 

᾿ προεέφερίε!, παρεμυθεῖτο, πάνυ φαύλως ἔχειζν» 
᾿ δ[όϊξ[ α]ντ᾽ ἀνέετης᾽ αὐτὸν ἐπιμελούμενος. 

1υ.) φί]λον τέκν[ο]ν. (Δα.) νὴ τὸν Δί᾽, εὖ δῆθ᾽ οὑτοεί. 

᾿ ὃ ὃ᾽ -- ἀναλ]αβὼν γὰρ αὑτὸν ἔνδον καὶ ςεχολήν 

θὅ εὑρ[ὼν ἀπαλλαγεὶς δικέλλης καὶ κακῶν, 

Ἃ οὕτως] τίς ἐςτι ε«κληρὸς ὃ γέρων τῷ βίῳ --- 

τοῦ μειρακίου τὰ πράγματ᾽ ἀνέκρινεν, τίνα 

ἔςτ᾽ [] οὐχὶ παντάπαειν ἀγνοῶν ἴςως. 

διερχομένου δὲ τοῦ νεανίεκου τ[ά δε, 

ὅϊ εφ.ις Κὶ., εφ. .ς δαϊῦ. β06. Ρ8]., εζης αὐ. ἢ. ὅϑ9 απορ..ὰα.. 

αὐὉ. Κὶ., ἀπορφϑοςα... ὅν. Η., αν... ΝΙ9. θ1 φαύλοςεχει 6ύ. Η., 
Κ., φαυλώςεχει ΝΙο. 02 Δ.Ξ.ντ᾽ Κί,, δ.Ζ.ντ᾽, δα10. 506. ρΡδ8ιὶ., 

ΝΠ ὺὺὺἧὀἧὀ δι,., Ἄβυὺν Καὶ ....... αβων ὅν. Ἡ. 67 ΕνΝε 
κρινεν Κὶ., εἐνεκρινειὶι ὅσ. Η., ραϊῦ. βοο. ρ8]. 

ὅτ ἐφ᾽ οἷς Καὶ., ἔζης᾽ ἐκεῖνος᾽ τ. Η.: μακραν ΡὉ., μακρά ΠΊΟΏ. 
58 οἷονεί ΒΙΊαῦ ὃὄφ9 πορίςας φάρμακα Κυοίβομ,, ἀπορθώεας ὅν. Η., 
πάλιν ΕἸ]. Βατγ, ἀνορθῶςαι θέλων ὅυ.α. 60 ΞΡ]. ΝΊο. 61 παρε- 
μυθειτ᾽ οπανυφαυλοεεχει Ρ., οοὐτ. ΒΊΟἢ. ὙΥ1]., ὃ πάνυ φαύλως ἔχει 
αν. Η. 62 δόξαντ᾽ ΒΊΟΗ. ὟΥ1].; εἐπιμελουμενον Ρ., ἐπιμελούμενος 
ΝΙΟ. 09 φίλον [δ]. ΝΥ 611], καλόν ΝΙο.; δηταγ᾽ ουτώςει Ρ., δῆθ᾽ 
οὑτοςεί ατ. Η.. δὴ τουτογί ἄἀαὉ. Υ1]., ἔοτῦ. τϑοῦθ δ δ 
ὅδ᾽ ο., ὧδ᾽ αΣ. Η.. ἀναλαβών ΒΙ4β, αὐοᾶ 51 γϑοῦθ βαρρ]θύσχη 
οβύ, ἴῃ ομδγύδ Ὡ1}1] ϑηύθοθβϑιββθ ραῦΐο, ἐπαναλαβών ὅπάα., ἐπόει. 
λαβών Καὶ., ποιῶν. λαβών ϑοὰνγ. θὅ εὑριν 61], ἄγων Καὶ., 
διάγων ὅτ. Η., μειεὼν ὅϑαά. ὁ0 οὕτω ΒΙωοθ, καὶ γάρ ὟΥ 61 
ὃ τοῦ μειρακίου Β]Ω6 Ε}].: ἀνέκρινεν Καὶ, ἀνακρίνει αΥ Ἡ. 68 ἔςτ᾽ 
Ῥχγόομϑο ὙΥ1]., τίνα, ταῦτ᾽ Ιμϑουν., τινὰ [τυχὸν ϑυᾶ., τὰ μέν ὙΥ 61} 
ΒΌΓΥ 69 διερχομένου ΚΑΙ. 611; τάδε Καὶ. ὟὟΥ Ε11, τά τε ΒΙεΒ 
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τά τε τῆς ἀδελφῆς ἐμβαλόντος «οὔ {τεδ καί 

τῆς ςεῆς πενίᾳς, ἔπαθέν τι κοινόν, καὶ χάριν 

τῆ]ς ἐπιμελείας ᾧετ᾽ ἐκ παντὸς λόγου 

δεῖϊν αὑτὸν ἀποδοῦναι, μόνος τ᾽ ὧν καὶ γέρων 

ν]οῦ  ν] ἔςεχε᾽ τὴν γὰρ παῖδ᾽ ὑπέςχ[ητ]αι γαμεῖν. 

κ]εφάλαιόν ἐςτι τοῦτο τοῦ παντὸς λόγου. 

ἥ]Ε[ο]υεῖιν ἤδη δεῦρ᾽, ἄπειειν εἰς ἀγρόν 

ὁμ]οῦ λαβών παύςεςθ[ε πενίᾳ μαχόμενοι 

δυςνουθετήτῳ [θ]ηρί[ῳ καὶ δυςκόλῳ, 

κ]αὶ ταῦτ᾽ [ἐν] ἄετει: δ[εῖ γὰρ ἢ πλουτεῖν ἴεως 

ἢ ζῆν ὅπ[ου] μὴ μ[άρτυρας] τί ο]ῦ δυετυχεῖν 
π[ο]λλούς τις ἕξει τοὺς ὁρῶντας᾽ ἔεςτι δέ 

ἀγρὸ]ς εἰς τὸ τοιοῦτ᾽ εὐκτὸν ἥ τ᾽ ἐρημία. 

εὐἸαγγελίςαςθαι πρ[ ὁς] «εὲ ταῦτ᾽ ἐβουλόμην. 

ἔρρωςο πολλά. (Μυ.) καὶ εὐ. (Φι.) τί πέπονθας τέκνον; 
τί πε]ριπατεῖς τρίβουςα τὰς χεῖρας; (Μυ.) τί γάρ; 

7 αςεπάθεν Κ., μεπάθεν 6υ. Ἡ. 48. «Ηρ. Κι ΟΣ ΕΝ 
79 .ΑΙΤΑΥΤ. -Αςτειδ Κι, ᾿ΑΤΑΥΤ.. «ΑἼταὶδ σὲ. ΤΠ: πἰς π τὺ 
στ. Ἡ]. 80 ΜΗΜ.....«᾿ ΤΥ Κι; μην]... τ τε 

70 τά τε ὟΝ 861], περί ΒΙωβ Καὶϊ.:; τε ᾿'π8θῦ. ΒΪΊαβιτ 71 βυρρὶ. Κ. 
72 ὠνετ᾽ Ῥ.. ΘοΥΤ. ΙΟΏ. 78 δεῖν ΒΙΟΒ.. δέον ΝΙο.; μονως ἢ. 124 νοῦν 
ατ. Η.:; ὑπέεχηται Νῖο. 45 οὗ υϊηΐ. ΠῚ 11. 9: ΞΞ 5 Κὶ 
αὖ ἀϊοίχηιι5 οαραῦ τοὶ οϑὺ οὖ δρᾷ Μρϑηδηάτατη κεφάλαιόν ἐςτιν“" 
76 Β0Ρ}Ὀ]. ὅτ. Η. 71 ὁμοῦ 6Ἃτ. Η., ε᾿ ὁμοῦ Βοῖῃ., παύςεεθε «-“-- 
δυςκόλῳ τοβῦ. Β]4Ρ 60]]. ΤΘοΟΡγ]δοῦ. ΕἸΡ. 29 --Ξ ἔν. δὰ. 188 Κ'. 
πεπαύμεθα πενίᾳ μαχόμενοι δυενουθετήτῳ θηρίῳ καὶ δυςκόλῳ 
79 8664. τοβύ. 611 690]]. 5680]. Η65. Ορ. 681 -- ἔτ, 928 Κ. δεῖ γὰρ 
ἢ πλουτεῖν (140. 10 ἴογα 11ὐδοτδύατη) ὅπως μὴ μάρτυρας πολλοὺς 
ἔχειν τοὺς ὁρῶντας 82. ΒΌΡΡ0]. ὟὟ1]. 88 εὐαγγελίςεαςθαι ΝΊο. : 
πρὸς ςέ 6τ. Ἡ. 84 ᾿ς. «εὐπολλακαιεοῦγε Ρ., ἔρρωςο. (Μυ.) καὶ 
οὐ γε πολλά Νῖο., γε 46]. Κα]. 8ὅ οἵ, Ατσἰβύϑοη. Ερ. Π, ὅδ ὦ τῆς 
ἀπορίας δι᾽ ἣν περιπατῶὼ τρίβουςα τὰς χεῖρας. 
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Φί]λινν᾽ ἀποροῦμαι νῦν τί ποιῆςαί με δεῖ. 
ἐπε] τίνος ἣ παῖς ἐςτι; τοῦτ᾽ ἄκου[ε νῦν. 

81 ΤΟΥΤΑΚΟΥ͂. .ΥΝ.... 6ῃ., ΤΟΥΤΏΚΟΥ... ΔΕΝ οαϊῦ, 800. Ρ8]., ΤΟΥ 
ΤΚΟΥ. ἸΛιΝΝνὰ ὅσ. Η., τουτωκου. .λιννα ἀαὉ. Κα, τουτώκουδενι ΝΊο. 

87 ἐπεί Ὑ1]., οἴμοι ΝΊο.; τοῦτ᾽ ἄκουε νῦν {6η.. τοῦτ᾽ ἄκουε 
δή ϑδυά,, τούτῳ κοὐδενί ΝΙο. 

Βγασιηθηῦδ 841|1ὰπ46 ποῦϑ. 

᾿ 

εὐκαταφρόνητόν ἐςτι Γοργία πένης, 

κἂν πάνυ λέγῃ δίκαια᾽ τούτου γὰρ λέγειν 

ἕνεκα μόνου νομίζεθ᾽ οὗτος, τοῦ λαβεῖν. 

καὶ ευκοφάντης εὐθὺς ὁ τὸ τριβώνιον 

ὅ ἔχων καλεῖται, κἂν ἀδικούμενος τύχῃ. 

ϑύο!. ΕἼοΥ. 96, ὅ --- ἔτ. 98 Κ. Μενάνδρου Γεωργῷ. 
ΟἸθδθηθίαβ Ἰοααϊύυτ. 

2. 

ὃ δ᾽ ἠδικηκὼς ὅςτις ἔςθ᾽ οὗτός ποτε 

τὴν ὑμετέραν πενίαν, κακοδαίμων ἔςθ᾽, ὅτι 

τοῦτ᾽ ἠδίκηκεν, οὗ τυχὸν μεταλήψεται. 

εἰ καὶ ςφόδρ᾽ εὐπορεῖ γάρ, ἀβεβαίως τρυφᾷ᾽ 

ὃ τὸ τῆς τύχης γὰρ ῥεῦμα μεταπίπτει ταχύ. 

δον. ΕἸου. 10ῦ, 28 --- ἔν. 94 Κ. Μενάνδρου Γεωργῶ. 
ΟἸθαθπϑῦϊ νου ϑυιηΐ. 



Τ0 8 ΓΕΩ͂ΡΓΟΣ 

οὗτος κράτιετός ἐςτ᾽ ἀνὴρ ὦ Γοργία, 

ὅετις ἀδικεῖεθαι πλεῖςτ᾽ ἐπίετατ᾽ ἐγκρατῶς" 

τὸ δ᾽ ὀξύθυμον τοῦτο καὶ λίαν πικρόν 

δεῖγμ᾽ ἐςτὶν εὐθὺς πᾶςι μικροψυχίας. 

Ὅσοι πίῃ. 7, 9 τοῦ αὐτοῦ; Ἰθιητηδ ἐκ τοῦ Γεωργοῦ ἴα]8Βο 8δά- 
βουιρύυσση δα 7, 8, αποα οϑὺ ΕἰρΙὐτ. ἔτ. 8, ρουυπηθὺ δα 7, 9. γ. 1--2 
ϑίου. ΕἼοτ. ὅ, 1 Μενάνδρου Γεωργῶν, ν. 8---ά4 5ίο!. ΕἾἼοΣ. 230. 29 
τοῦ αὐτοῦ (Μενάνδρου) --- ἴτ. 96 Κα. ΟἸοδοποῦ νου βϑαπί. 

4. 

εἰμὶ μὲν ἄγροικος, καὐτὸς οὐκ ἄλλως ἐρῶ, 

καὶ τῶν κατ᾽ ἄςτυ πραγμάτων οὐ παντελῶς 

ἔμπειρος, ὃ δὲ χρόνος τί μ᾽ εἰδέναι ποεῖ 

πλέον. 

Οτοι Απίῃ. 1, 19 --- ἔν. 91 Καὶ, ἐκ τοῦ Γεωργοῦ. δϑαποχιῦὺ 
ΝΥ 611 Ζρθῃοθ. 1, 158 --- ἔτ. δάθβρ. 627 υὖ αὐϑιΐαβ νϑύββ ονυδά δυο 
πλέον. (ὥςτ᾽ ) ἀγροίκου μὴ καταφρόνει ῥήτορος. Ἰοαυχθαῦ 
ΟἸοαθπούυβ. 

- 

ἣς 

ἐμβεβρόντηςαι; γέλοιον, ὃς κόρης ἐλευθέρας 

εἰς ἔρωθ᾽ ἥκων εἰωπᾷς καὶ μάτην ποιουμένους 

περιορᾷς γάμους ςεαυτῷ. 

Μᾶχ. ΡΊδη. 5680]. Ηδυιηορ. (ΒΒ μοὐ. ατ. ΚΝ 828) --- ἔν. 100 Καὶ. παρὰ 
τῷ Μενάνδρῳ ἐν Γεωργῶ κτέ, γούρῶ ϑυαμῦ ΔΙΩ1ΟῚ Θ᾽ 5 84 ]6- 
Βοθηθα ααἱ ν. 1---21 Ἰοαυϊύαν. 

0. 

ἐν πράγμαειν 

5080]. ΑὐἹβύορῃ. ΡΙ]αὖ. 652 --- ἔν. 101 Καὶ. ἀκριβῶς δὲ δεδήλωκεν 

ὅτι ἐπὶ κακῷ ἔλεγον οἱ ᾿Αθηναῖοι τὰ πράγματα, καὶ Μένανδρος 
δὲ ἐν Γεωργῶὼ ἐν πράγμαειν, ἐν μάχαις. 
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ΡρΥβοη 86: 

τηδϑύγοῃϑ ὃ ΜοβοΒῖοπ Δα] ΘΒοθ 5 
δα ]οδοθηῦθθ ἀὰοὸ (Ρμδπΐαβ οὐ πατὶβϑύδ) 
[ΟΠ 68 (Ὁ) βθηθχ 

π τυ:----...... χρόϊνον «πολύν τινὰ 

ἘΠΕ πτ- τ τυ ω φιλτάτη 

ον τὰ, ροὃᾳὨἊἔσΠἐ Π[Ὃὀ ν΄ -ἷη- δεδυκέ[ν]αι 

πο ἘΠ Ὡρτ-τ’.-.ὕ.6... ει κ[ α]ρδίαν 

πόθ «ε«:᾿..---. Ξ ος δ᾽ ἦν τῶι κακῶι 

ΝΠ ᾿ΠΕΠΞΕΕΕΕΕἘΕΕΕΌ ΌἘΣΟ δ᾽ κ᾿ δι οἰ δ᾽ ὁ ὁ εὖ ο δ᾽ Θ᾽΄“- 6) ν ὦ 4δδδἣῇο ὁ 06 5 ὁ. δ΄.) Δ 4 

ΠττἘΠΉπ π ῤ  ππτττ- ςἰυναπήρκει δέ μοι 

τυ γγοῦοοοιν τιον λοπε τῆς ἐμῆς 

ΝΠ πὺῸ ου -γως πῶς ἄφνω 

ΝΥ νυν οιιοουόέο;ν ν λέγων τρέχεις 

1ὅ λοπε ϑόομι. ἯὟ1].. ορὸ ρούϊυβ λλιε ἸΘΡῚ., λοιπε πὸ ογαὺ ἴῃ 

οδαγύδ 

ΟἸΩἶδ ΒΡ θιηθηΐα, απογιτ διισῦου πο Οἰὐαθαν, βιιαὺ ὙΥ 118- 
την 1] 
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ποτα ον ΠΤ ν ς, πὲ (ἡ τ ἢ. ὕβρει τὸ γεγονός 

σου 415. ὕνί Ἂς ἃς, ἐὶ βίαι 

ΔΤ ἐλεῶν ἐν αν τΑν λ ΣΕ τα ΠΤ ᾽ς οἠύθενός 

τ ρρπψ τ νΣ αΥσο δ, ὐπὸ ἀρ ολ ψον ὶ οὖν ἔδει 

αἀσϑαμὺ ὑγθ8 ὙΘΥΒῸΒ 
δ ῈΕΡ που χο τνὸν ΑΝ ἐν το α τς πα]νθ τὰ 

ΠΣ ΤΡ Στ ἢ ΕΝ ΔΝ ς εκ ΝΣ 

ΟῚ ζηλοῖς λαβών. {τ|εὲ΄ τὴ[ν]..... [ἐλ Ἰήλυθαϊ ς 
86 θυγατέρα δεῦρο πλουείαν θ᾽ [ἣγ]ῆ[1] μόγη[ν 

ταύτην, ςεαυτὸν δ᾽ οὐχί; (Β.) πάντ᾽ ἐγὼ [μ]όγηϊ[ς 

ταύτης λογίζομαί τ᾽ ἐμαυτοῦ τὴγ ἐμήν. 

ἐλευθέρα τ᾽ ἦν καὶ πόλεως “Ελλη νί δος, 

40 καὶ πάντα ταῦτ᾽ ἐκτηςά[ μην] ἀ[γαθ]ῇ τύχῃ, 

οὐ δεῖ λαβεῖν με πορνο[βόςκου] {ψωγνθίονγ. 

(Β.) τί δὴ τὸ λυποῦν ς᾽ ἐετί; τί γὰρ οὐκ ἤγαγες 
ἐνταῦθα τὴν γυναῖκα κα[ὶ τὴν οὐεία]νγ; 

(Α.) οὐκ οἶδ᾽ ὅπου γῆς ἐςτιν᾽ οὐκ [ἐλήλ]υθεν 

46 οὔπω γε νυνὶ τῶν χρόν[ωΪν ὄντων μακρῶν. 

9 οΥν Κὶ., οὐμ ὅόοβα. ΥὟΥ1]. 41 1ῃ ἤπθ Θοςὴν ἄυρ. Κὶ., ΘιςΥν 
γ6] φιον 1). 42 κῃγαάγες ν6] ατηγαάγες ὟὟ1]., ηγαγες Κὶ, 

920 οὖν ἔδει Κ., οὐ με δεῖ ὙὟΥῚΪ]. 84 ὨᾺ ΥΘΙΒᾺΒ (Ἰ681Ὁ0 ΠΟῊ 
Ῥ]δηθ οογύατῃ δϑὺ 8ὅ--87 ΒΌΡΡ]. ϑομα. 41 πορνοβόςκου νθ6] 
πορνοκόπου ΥΥ1].; ψωθίον αὐ. Κ., οὗ, Αὐἢ. ΧΙΝ, 0466. 42 εςτιν Ρ. 
48 τὴν οὐείαν Κ. 



(ΚΙΘΑΡΙΓΤΗΓ) 111 

Χογίζομαι πᾶν, μή τι κατὰ θάλατταν ἠι 

ἀτύχημα γεγονὸς ἢ περὶ ... .ας. (Β.) μὴ ᾿μαθῶς; 

(Α.) οὐκ οἷδ᾽. ἀθυμῶ καὶ ὙΜΩ͂Ν ὑπερβολῆι. 

(Β.) εἰκός τι πάεχειν. (Α.) πρὸς ἀγορὰν δ᾽ οὕτως ἅμα 

ὅ0 προάγων ἀκούςεηι καὶ τὰ λοίφ᾽ ὧν μοι γενοῦ 

εύμβουλος. (Β.) οὐθὲν κωλύει με. (Α.) ταῦτα δέ 
εἴξω τις ἀϊγέτ]ω τὴν ταχίςτην ἐκποδών. 

(Γ.) καὶ τί ποτ᾽ ἂν εἴη; πάνυ γὰρ οὐχ αὑτοῦ ποεῖ 

ἔργον᾽ μεταπέμπετ᾽ ἐξ ἀγροῦ με Μοεχίων, 

δῦ ὃς ἄλλοτ᾽ εἰ μὲν ἐνθάδ᾽ ὧν τύχοιμ᾽ ἐγώ 

εἰς ἀγρὸν ἔφευγεν, εἰ δ᾽ ἐκεῖς᾽ ἔλθοιμ᾽ ἐγώ, 

ἐνταῦθ᾽ ἀναςτρέψας ἔπινε᾽ καὶ μάλα 

κατὰ λόγον, οὐ γὰρ ἦν ὃ νουθετῶν πατήρ. 

οὐ μ[ὴν δι᾽ ὀρ[γήν᾽ καὶ γὰρ αὐτὸς ἐγενόμην 

θ0 εἷς [τῶν δυναμένων οὐείαν μικρὰν ποεῖν. 

οὐκ [ἠδίκηκεν ἣ γυγὴ κατὰ τοῦτό γε, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐμο[ῦ] ᾿ετιν᾽ οὐθὲν ἀγαθὸν γοῦν ποεῖ. 

εἰειτέον, εἰ [τῆι]δ᾽ ἐςτίν. ἂν δὲ μὴ τύχηι 

ὧν ἔνδον, ἄρ͵]τι πρὸς ἀγορὰν πορεύςομαι᾽ 

θὅ ἐκεῖ γὰρ αὐτόν που πρὸς Ἑρμαῖς ὄψομαι. 

[Μο.) ἀρ᾽ οὖν ὁ π[ατὴρ] ἐλήλυθ᾽, ἢ πορευτέον 

ἐμοὶ πρ[ὸς ἐκεῖνόν ἐςτιν; οὐ γὰρ δεῖ χρόνον 

" τὸ πράγμα λαμβάνειν [ὅλως οὐδ᾽ ὁντινοῦν. 
00]. ΠΠἤδη δο[κεῖ μοι πρ]ος[μένειν. ........... 

41 ΡιΝΑ.Ξίν, μ, π) ας ἀυῦ. Κὶ.. ρι.. .Ξ(τ, ν, μ) ας ὅοδυ. Ὑ»1]. 
ὅ9 πέντ. ον Κι. εἰςωζη (ν 6] τις) α.. ὦ ϑοβδαυ. ὙΝΊ]. 

46 τοπαν Ρ., τό ἀο]ον!ῦ ὙΝ1]. 41 γοβύϊριθ βϑύναΐα δὰ ναύ- 
τας ἀὐϑάγαγθ νἱἀθηΐυτ, λήςτας ἤθῖν. 48 αθυμὼωι Ρ. δὅ3 50Ρ0Ρ}!. 
Κ. ὕβϑ ἣν ΟΟΥΥ. 6Χ ηὃ ὅ9 δι᾿ ὀργήν Κ., πρὸς ὀργήν ὙΥ1]., 
504 βρύση πὸη βυΐβοιὺ 600 δυναμένων ΕἾ τὴν ἀλλο τὸ Ὑ1]. 
69 μοι προςμένειν να] προςμολεῖν Ηρτν. 
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([.) 
(Γ.) 

(Μο.) 

τθ 

(Γ.) 

Ὁ» (ΚΙΘΑΡΙΟΤΗΓῚ) 

αἰτεῖν... .αἱ.ε 

οἶμαι, μέγειν δεῖ. (5. Ὁ ΠΟ 

προςγειμάτω τὸν ἐπ πτντ μο Ν 

ἐγὼ δὲ περὶ εοῦ. (Μο.) χαῖρ[ε πάππα φίλτατε. 

καὶ εὖ γε᾽ [τί δὴ] λέγειν πρὸς ἐμὲ βούλει τέκνον; 

οὐκ. ἔλεγογ' εὐθὺξ΄.. τ τὐῶ 

ἀλλ᾽ ἀνδρεϊετέον. τ ΛΕ ον 

τίνα λόγον ἀεὶ προς «ἦν ἀν 

δοῖο. 4 δ᾽ ὁ ὦ (ν᾽ ὦ σ᾽ οὐ τ νου Ὁ πὸ ΟΝ ΝΝ 

[ΝΜ|0) πολλὰ περὶ πολλῶν: ἀν 

80 

(.) 

88 

90 

γῆμαί μὲ βούλει: καὶ τὶν ἐν οὐ ν ὟΣ 

φρονήςεως γὰρ τοῦτ[ο δεῖ πολλῆς πάνυ. 

ὦ Μοέῤχίων ἄλλην. μές, οὐ ΠΥ 

ἕτοιμος, εἰ μὴ προς θ} ης....: τ ἢ 

ἣν δεῖ λαβεῖν" αὐτός δὲ. 

ἐλευθέραν, τοῦτο πολὺ [πρῶτόν ἐετι καί 
μόνον κατὰ λόγον, εἰ δ᾽ ἀΐμεμπτος παντελῶς 

πρὸς τὸ γένος ἐεξτίν, ἀλλ 

εἰ παρθένον δὴ π[ρ]ότε[ρον.. ......... 

ςύμβουλον ἂν καλῆς [με γὰρ περὶ τῶν γάμων 

αὐτὸς..«κεκρικίως {δΊήλθίν... ΑΝ ὧὰ 

ἃ δὴ δέδωκας [αὐτὸς αὖ μ᾽ ἀποετερεῖς. 

12 πρΡοΟζνειμάτωτον Κ., προςνειμάτὼ γϑὶ] προςμεινάτω ὙΥ1]., 

ὕμσμη πιν ἀαρ. ὅομα. 78 χαὶρ Κ., χα.ρ ὅοῃυ. 1.  Τ74 εΥγε 
ΤΥ ΔΕ ΝΣ ΓΕ ἐν δόμα. ὙΥ1]. 81 ΑΥ̓ΤΉΝΜ 6] αλληνμ Κὶ., 

ΑΛΛΉΝΜ όμα, 1]. 88 αὐτοεδε Κι. αὐτ. .Δε ὅομα. 1]. 88 κάλης 
Κ΄, καιης ὅσου. ΝΥ 1]. 89 κεκρικως.κτς Κι. κεκρικω.... ϑομα. ὙΥ1]. 

72 προςμεινάτω πίνων ϑὅοῃπι. 78 Β0ρρ!]. Κι, οἵ, ῬΒΊ] θα. ἀρυὰ 
Αἰ. ΥΠΙ 8406 --Ἔ ἔν. 42 Κ. 74 50Ρ}]. Κ. τ πρὸς θεῶν 
κρύπτεις εὖ με; Ηργνγ. “18 διαλέγεςθαί «οι θέλω Ηθγχ. 80 δεῖ 
- πάνυ Βυρρ!. Κ. 81 ἀλλ᾽ ἣν ααὉ. Ηρτν. 88 παραινῶ τοι 
γαμεῖν ἨρΓν, 84 πρῶτόν ἐςτι καί Ηθτν. .8ὅ ΒΌΡΡΙ. Κα. 
86 οὐ παραμελητέον Ήρτν. 88--90 ΘΧΘΙΊΡ]1 οααβδ ΒΌΡΡ]. Κὶ. 
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͵ ν , ἐκ 

δ τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἄκουςον, ευςτρ όφως ἐρῶ μολών 

τ ν Ἔφεοον ἔϊπεζον.. :....Ὁ1 ἀν τοοινι 

τῆς ᾿Αρτέμιδος ἦν τῆς Εἰ φεείας γὰρ τότε 

δειπνοφορία τις παρθένω[ν ἐλευθέρων. 

εἶδον κόρην ἐνταῦθα Φανίου [τινός 

Εὐωνυμέως. (Γ.) Εὐωνυμεῖς κἀϊ κεῖ τινες 

εἴς ἐν Ἐφέςεωι; (Μο.) χρέα μὲν οὖν [πράξων παρῆν 

ἐντεῦθεν. (Γ.) ἄρα τοῦ κ[ι]θαριςτοῦ Φανίου 

ταύτην λαβεῖν ἐςπούδακ[ας εὺ τὴν κόρην, 

τοῦ τειτονος νῦν ὄντος; ου.ο..-...:.." 

92. ΒΌΡΡΙ. Κ. 98 ποτ᾽ εἰς ἔρωτ᾽ ἐγώ Ηορτν. 94 Ἐφεείας 
Ὑ11.; γὰρ τότε Κὶ., ἐκεῖ τιμωμένης Ηθεν. 9ῦ ἐλευθέρων νοὶ 

κἠιθέων ργοροδβευϊὺ ὙΥΊ]. 98 πράξων παρῆν ν6ὶ ρούϊυ5 ἦλθεν 
φυγών ὙΥΙ1Ϊ., ροεὺ οὖν Ππεαδύϑιη νἱᾶϊ, αὐαδὸ Ὀ6π6 αὐδαγαῦ δὰ π 
100 εὖ τὴν κόρην Κ., τὴν παρθένον ὟΥΊἹΪ. 

Εσαριη θη δ Δ 1πη4 6 ποῦϑ. 

1, 

ὥμην ἐγὼ τοὺς πλουείους ὦ Φανία, 

οἷς μὴ τὸ δανείζεςεθαι πρόςεετιν, οὐ ςτένειν 

τὰς νύκτας οὐδὲ «τρεφομένους ἄνω κάτω 

οἴμοι λέγειν, ἡδὺν δὲ καὶ πρᾷόν τινὰ 

ὅ ὕπνον καθεύδειν ᾿ ἀλλὰ τῶν πτωχῶν τάδε. 

ΡΙαὐ. 46 ὑγτᾶπαα. 8δη. 8 (466 Ὁ) --- ἔν. 281 Κ. τοὺς μὲν γὰρ ἀφω- 
ριςμένως ἕνα βίον ἄλυπον νομίζοντας. .. ἱκανῶς ὁ Μένανδρος ὑπο- 
μιμνήςκει λέγων" «Αμην --- καθεύδειν “. εἶτα προελθών, ὡς καὶ 

τοὺς πλουςείους ἑώρα ταὐτὰ πάςχοντας τοῖς πένηςειν.., ἂρ᾽ ἐςτί “, 
φηςί, «ευγγενὲε --- ευγκαταγηράςκει βίῳ“. --- 1- -Τ ΒίοὈ. ΕἸοΥ. 91, 18 
Μενάνδρου. --- 8 ϑ[ο!. ΕἾον. 98, δὅ4 Μενάνδρου Κιθαριετῇ, Π͵Ιορ. 
μὲ. Π ὁδ ὅ ἀλλὰ τῶν πτωχῶν τινά οοἀά. ϑοὈῦ., τάδε ΒοτΙρϑὶ, 
τὸν πτιυχὸν μόνον Ηορτν., ἀλλὰ --- τινά ἀο]ον Ἠγβοῃῖρ' 

Μουδηᾶστοα οᾶ. Κότίθ. ἘΠ4. 11. ὃ 
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νυνὶ δὲ καὶ τοὺς μακαρίους καλουμένους 

ὑμᾶς δρῶ πονοῦντας ἡμῖν ἐμφερῆ. 

ἄρ᾽ ἐετὶ ευγγενές τι λύπη καὶ βίος᾽ 

τρυφερῷ βίῳ εύνεςτιν, ἐνδόξῳ βίῳ 

10 πάρεςετιν, ἀπόρῳ εὐυγκαταγηράκκει βίῳ. 

: πονοῦντας (ἀ66]. ποιοῦντας οοαάᾶ. 

"ἢ 

τὸ κουφότατόν ςε τῶν κακῶν πάντων δάκνει 

πενία. τί γὰρ τοῦτ᾽ ἐςτίν ; ἧς γένοιτ᾽ ἂν εἷς 

φίλος βοηθήςας ἰατρὸς ῥᾳδίως. 

ύοῦ. ΒΊοΥ. 98, 2 -- ἔτ. 282 Κα. Μενάνδρου Κιθαριςτῇ. ταΒΡΙΟΙΐ 
ΡΙαὖ. 46 ουρϊά. ἀϊνιὺ. 4 (624 6) 

τ 

εἰ τοὺς ἀδικηθέντας πάτερ φευξούμεθα, 

τίειν ἂν βοηθήςεαιμεν ἄλλοις ῥᾳδίως; 

βίον. ΕἼου. 9, 11 (ΗΠ 61.) --. ἔγυ. 288 Κ, Μένανδρος Κιθαριετῆ. 
“Κιθαριςταῖς Α) 

4, 

τὸ μηθὲν ἀδικεῖν ἐκμαθεῖν γὰρ ὦ Λάχης 

ἀςτεῖον ἐπιτήδευμα κρίνω τῷ βίῳ. ! 

Β[ο0. ΕἸοΣ. 9, 18 (Η61.) --- ἔτ. 284 Κ. ἐν ταὐτῷ. οἵ, ἔτ. 8 

ὃ, 

φιλόμουςεον εἶν᾽ αὐτὸν πάνυ 

ἀκούεματ᾽ εἰς τρυφήν τε παιδεύεςθ᾽ ἀεί. 

Αὐμρῃ. ΧΙ 611 ἃ --Ξ- ἔτ. 28 Καὶ. καὶ Μένανδρος δ᾽ ἐν Κιθαριςτῇ 
περί τινος μουςεικευομένου λέγων φηςεί᾽ 

6 

οὐκ οἰκοείτους τοὺς ἀκροατὰς λαμβάνεις. 

Αἰμθη. ΥἹ 247} -- ἔτ. 286 Κα. Μένανδρος... ἐν Κιθαριςτῆ. 
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΄) 

οὕτω τι πρᾶγμ᾽ ἔςετ᾽ ἐπίπονον τὸ προςδοκᾶν. 

Ξύοῦ. ΕἾΟΣ. 110, 9 --- ἔν, 287 Κα. Μενάνδρου Κιθαριετῇ. 

8. 
« ; ΄“Ὰ »Ὶ ι 4 ’ ’ 

ὡς ποικίλον πρᾶγμ᾽ ἐςετὶ καὶ πλάνον τύχη. 

δου. Β0]. 1, 1,1 (ΏΟΒΒ.) --- ἔν. 288 Κα, Μένανδρος Κιθαριςτῇ, 
οἱ, χαοποβὺ. 768 Μοίη. 

9͵ 

ςκοῖδον Διονύςου 

Ῥμού. -- ἔγ. 289 Καὶ, εκοῖδος᾽ ταμίας τις καὶ διοικητής, Μακε- 
δονικὸν δὲ τοὔνομα, διόπερ Μένανδρος ἐν Κιθαριςτῇ «κοῖδον 
Διόνυςον λέγει. οἵ. ΡΟ]]. Χ 16, Ηβθ8. 5. ν.: Διονύςου γοὶ Διο- 
νύειον 1]. 

ΘΒ 



ΚΟΛΑΞ 

ΡρυϑΟΊ 86: 

Ποτῖϑ 8}01118 (ΒΙ185. 1111685) 
ΡΒΙαΙ88 ϑαα]ΘΒΟΘῊ 3 (ϑύσαῦῃταβ ρδγαβιῦαβ) 
ΘΙ ᾺΒ (ϑοβῖδ8 ΒΟ 8) 
[600 (ΟοοσαΒ) 

ἘΠ ΕΥ ΥΤ, Α ὧν τῶν πατέρων με]μνημένος 

ἀρτα λας αὐο ως νΟδν: ς ὑόν, ὡς πᾶειν ὃρ[κ|ε[. ῤ 

ἐπεὶ γὰρ ἐξέπλευςεν] ἐπὶ πράξεις τινάς, 

ὃ πατὴρ κατέλιπεν οἰϊκίαν ἐμοὶ κενήν 

ΠΥ εν τ χπλῳς σὐ το ῦν γὴν τ]ὸ παιδάριον" [αὐτὸς τροφήν 

ΕΑ χε ΔΩ Ν ΜΆ ἑθν ν διοικηταῖς τιςῖιν. 

Ἀοα εν ΕἸΣ μι τοὺς κακόδαιμον, τυχὸν ἴεως 

ἘΠ γον ν ΤΠ ΑΣΑ ΜΝ ΑΝς ὧν ἀθλίως οὕτω «εφόδρα 

ἐν} τρῶν Ὁ ρον ὟΣ β Τ τοῦ]τό μοι π[οἸ]ητέον. 

ἜΝ ΜΉ, ΜΝ τη ς]ύνοδος ἡμῶν γίί)γεται 

ὅ δηΐθ παίδάριον ἸΘΡῚ Ῥοῦβθθ ὁ ὑθϑύϑηϊαν αν. Η, Οχυσ. Ρδρ.Υ 
Ῥ. 3518 ᾿ 

1 5Β0Ρ}]. στ. Η. 8--Ξ4 ΒΌΡΡ]. ρον ηΠ1οι Βα, ἐξῆλθεν 1,60 
ὅ καὶ Κίλικα καὶ τό 50}}}. 1,60, καὶ γραῦν τινα καὶ τό Βο.; αὐτός 
ατ. Η. ὃ παρέχειν ἐπέτρεψ᾽ ἡμῖν 1,60, ἐποριςάμην, τὴν μέν ΒΙ. 
7 ἀκριβολόγοις ἄρ᾽ ὦ κακόδαιμον ἴ,θο, ἕτερος μὲν οὐδεὶς ἄν, κα- 
κόδαιμον ὅυα,., (Δω.) Γλυκέραν προδώςεις, ὦ κακόδαιμον Καρύθοῃ., 
ὦ τριεκακόδαιμον Ἐο. 8 ὃς διατελεῖς ζῶν [,6ο0, ἀνέχοιτ᾽ ἔτι 

ζῶὼν ϑυᾶ., τῷ πορνοκόπῳ ζῶν Καρίθομ., οὐδεὶς γέγονε ζῶν Βο. 
9 ΒΌΡΡΙ., ατ. Η., ἀπορῶ δὲ νῦν, πῶς τοῦτο ϑυά., εύὐμφημι (ν6] 
ἐρῶν γε) νῦν οὖν τοῦτο [,60, (Φε.) οὐδέποτε. νῦν δὲ τοῦτο Καούβοξμ. 
10 τῃδί τετρὰς γάρ, βιρ]. 60. 
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ψοΠὸου τ ροτονονς ἑςτιάτῳρ δ᾽ ἔς [θ᾽] ὁ τῆς 

ΝΥΝ δέχεςθ᾽ εἴ[η δέ] μοι 

ΝΞὈὈὺὀὀὑἧτῖὉὐ0ὺὌὕᾺὌῳ ῷ}ἋΧ(ὅ(ὅὕ0ς ο δεῖ τὸ-...εντ.., 

᾿, 15 ἣ τῷ γένει τὰρ λαϊμπρὸν ἤ ἘΝ μέγαν 

ππ ιΝ Ὑτ τος ν᾿ εἰ δὲ μὴ τρίτον 

ρον ΤΉ ΝΨΌΜΗ ταινίαν ἀγρίαν ἄγε 

πλιίθον ᾳρα. (Φει.) νῦν ἐγὼ Δωρίς.... 
π ὺ ποοιωδροιυ.., ν Φειδία. (Φει.) θαρρεῖν ἐμοί 

ΠΕ  κέπιε ῖ..-:..... [τῆς ἐμ[ἢ]ς ταύτης μέλει 

Π  Ὀ «-ς--:Σ»-, εἴπηι φλήναφον᾽ 

ποΠ’5...Ὁ:᾿-.. δέςποι [ν᾿ ̓ Αθηνᾶ, εᾧζέ με. 

Φει."Ὁ) ποτε 0 ςς ἀκριβῶς τὰ πάτρια 

πο ροονυ..... το [ὺς αὐτο[ύ]ς΄ πόλεις 

᾿ 18 ναοῦ, αποα πονῶθ βοᾶθηδθ ᾿ηἰδϊατη Βισ Ιἤοαγο ραὐδαπηὺ ΟΥ, 
Η.: τϑοῦϊαϑ ἢ [Ἀ]]ΟΥ ἰάθη 46 νϑύϑὰ τηὰῦ}]ο οορταταμπὺ οἵ, ν. 84 

11 δ᾽ ἔςθ᾽ ὁ τῆς ΝΊ1]., τὸν βουλόμενον γὰρ ἑςτιάτωρ δεςπό- 
τῆς ἕτοιμος αὐτοί τ᾽ ἀποδέχεςθ᾽ αἰεὶ δόμοι ἴ,60 192 εἴη δέ 
μοι Ὗ]., εἶπέ μοι ὅτ. ΗἩ. 18 φΙυτα ᾿πὐθγοῖαϊββο ραυύεῦ ὙΥ1]. 
16 ΒΌΡΡ]. ὟὟ1].. πλούτῳ γενέεθαι λαμπρόν ϑιυα., ἢ πλούτῳ λαμ- 
πρόν ὅτ. Η. 16 εὐημερεῖν βουλόμενον ϑ'υά. 11 ςόρον πρία- 
εθαι, ταινίαν, (Π}αιδὃ.} ἀγρίαν ἄγε ] γνώμην ἄφες ἄρα ὅυα., λοι- 
πὸν ἀπορεῖν ἀπ. Β.ΡὈ]. 1,60: λαβὲ ταινίαν Κτοίβοῃ., Φαινίαν Βο. 
18 ροβὺ Δωρίς π1}1}] ογαὺ βοτιρύυσιη; νῦν ἐγὼ κτέ ῬὨΙαΙΔ6 ἀαῦ. 
αοαϊ Κι... βεύνὸ Κυοίβοῃ. (νῦν δ᾽ ἐγιύ βου 68), Δωρίς τέ «οι 
ΒΆΡΌ]. ἴ.60, Ῥοέβοθϑθ ποΐδιη Δωρίς ἴῃ ὑθχύμτη ἸΥΥΘΌΒ1886. ΒΌΒΡ1- 
οαΐαν ἢο, ααἱ νοερὰ νῦν --- Φειδία Ποτ!α] ὑσὶ Ὀυα1, Φ. νῦν ἐγῶδ᾽, 
ὥριςθ᾽, ὅ φής ϑυα. 19 θαρρεῖν θεοὺς νῦν ϑυά., θαρρεῖν ἐροῦμεν 
1,60, πρόςειμι θαρρεῖν ἄἦο. 280 λέγεις; Κὶ., θεῶν ὅςον αὐτοῖς τῆς 
ϑυα,, ἔρρει τὸ θαρρεῖν ἢο.: τῆς ἐμῆς [260 21 πενίας. τί γὰρ 
πλέον ἄν τις ϑυα. 488 δέςποιν᾽ ὅτ. Η., εὐχήν ..πότνια δέςποιν᾽ 
᾿Αθηνᾶ ςᾧζέ με΄’; ϑ.4.. οἴμοι τάλαν, δέςποιν᾽ Ηθγν., Πογ]α] γοτ- 
Βατη αἀαὉ. ὑτρυιὺ Κτοίθβοῃ. 38 οἷδ᾽ ἀκριβῶς ὅτ. Η., ἴςεθ᾽ Βο., 
διατηρῶν [600 94 ποιλεις Ξ04 Ἰοίῶ ῥυὶὰβ ἱπαποίαχῃ Ρ. 
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εν έπο σαν ν ἂν {{ δ ν «ὐὐν Ὁ. ὁ ουςι. (Β.) τί λέγεις ἄθλιε; 
(Φει.) ευλλαμβάνειν γε τοῖς] πονηροῖς τοὺς θεούς" 

ἀγαθοὶ γὰρ ὄντες οὐδὲ]ν ἀγαθὸν πράττομεν, 

ἀλλ᾽ ὅδ᾽ ὃ διμοιρίτης] φέρων αὐτός ποτε 

ἐπορεύετ᾽]....... ον, πήραν, κράνος, 

τ καρ γκρο τ Ν γὶ ον, διβολίαν, κῴδιον, 

γῦν πάντα ταῦθ᾽ ὃ δυςτ]υχὴς ὄνος φέρει, 

ὁ δέ ποτε Βῖθυς γέγονεν ἐξ]αίφνης Βίας. 

θεοὶ γὰρ αὐτῷ τοῦτ᾽, ἔνεμον. (Β.) τὸν ἐνθαδί 
00]. Π, μέγαν, κακοδαι]μ[ οἰγοῦντα πέρυει..αει.... 
πο ϑτιποστῳ τ]ὴν διατριβὴν παρε... ςας᾿ β 

Βοπ ΔΜ ον᾽ «κωπίτ]ομένου.... ς«π.... 

εὐπο, νου ἐν τι. οντὰ παἰ[ῖ]δες᾽ ἐχομε. .. 

πὸ πθϑ ης ὀ[πι]ςεθεν᾽ οἴχομαι. “΄ 

δῦ ροδβῦ πὰρ ἸΘΡῚ Ῥροβϑθθ ε οοποθάυπὺ ὅτ. Η. Οχ. Ῥδρ. Υ͂ 818, 
ατϊάογϑηῦ ΤΆΑΡΙ 

φῦ τί --- ἄθλιε ΠθογαΙ αἀδὺ ο., αἋ] Ῥ6 Γ᾽ ὑούδϑιηι βοϑϑηδχῃ ῬὨ]- 
ἄϊδτα οὰατῃ Πουϊαϊὶ οοΟἸ]οασθηύθιῃ ἴϑοϊῦ, ραθᾶδροροὸ ὑσραϊ ὅθ. 
90--57 50ΡΡὈ]. 90, νέμειν γε πάντα τοῖς ο., μᾶλλον βοηθεῖν τοῖς 

οὐ ὡς εὐςεβοῦντες οὐδέν ὅϑυά. 48. ἀλλ᾽ ὅδ᾽ ὁ Κὶ., ἄλλ᾽ ὅδε 1,60. 
ὅ πρίν ν6] χθές Βο.;: διμοιρίτης ΒΡ]. αΥ. Η. 6Χ Β08.0110 ϑεοόσιρῦο 
διμοιρίτίηΟ.) ὁ διπλοῦν λαμβάνων τῶν «ςτρατιωτ(ῶν) μιςθόν, πῶς 
γὰρ ὁ διμοιρίτης ὁ ϑυᾶ. 29 ἐπορεύετ᾽ Κι. θώρακα, ςάγμα, εαύ- 
νιον 60, ἐπορεύεθ᾽ ἱδρῶὼν ςαύνιον Πδγν., 'στρώματα, εἰγυνον, 
θύλακον ϑυᾶ. δ80 εκόλοπας, «ςκαπάνην, γύλιον [,ϑο, θώρακα, 
ςαύνιον ϑιαᾷ.; διαβολιαν 8604 α Ῥγϊ8 ᾿πἀπούσχῃ ᾿.. 81 ἃ νῦν 
ἅπανθ᾽ ὁ δυςτυχῆς ϑυα., νῦν πάντα ταῦθ᾽ ὁ τριςατυχῆς ἴμ60. 
82 ὁ δέ ποτε μηδεὶς (θῖνοΘ ποθ ὈΔΓΌΔΙ 1) γέγονεν μ60, Βῖθυς 
ὙΠ ΡΟ ἐπ ν  ττνι ἂν ἐγένετ᾽ ϑ'υα. 88 Β0Ρ}]. 1,60, ν ἐμόν 
ατ. Η., εἰ μὴ τάδ᾽ αὐτῷ διένεμον διὰ. 84 μέγαν ὙΥ1]., αἰςχρῶς 
ϑυάᾶ., λέγεις ἤο., οἴςεθα κακοδαιμονοῦντα -πέρυςι (τρουθίαν ἴμ60, 
μὲν οὖν τά ὅτ. Η.; ἴῃ Ήηδ6 φὴς ἀεί δαυά. . (Φεί.) μανθάνεις Προ. 
δῦ νῦν ἔλαχ᾽ ἐκεῖ δὴν διατριβὴν παρερπύςας: 160 81 πεντή- 
κοντα παῖδες ἐχόμενοι διιᾶ, 
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πο λ... . (Φει.) κατέπτηκεν πόθεϊΪν; 
40 πόλ[ιν τιν᾽ ἢ ναῦ]ν ἢ εατράπην ἢ ε[υμμάχους 

προδοὺς ἐκέρδαϊνέν τι᾿ δῆλός ἐςτι. (Β.) πῶς; 

᾿ (Φει.) οὐθ[εὶς ἐπλούτη]ςεν ταχέως δίκαιος ὦν᾽ 
ὃ μὲ[ν γὰρ αὑτι ευλλ]έγει καὶ φείδεται, 
ὃ δὲ τ[ὸν πάλαι τηροῦ]ντ᾽ ἐνε[ δΙρεύεας πάντ᾽ [ἔχει. 

(Β.) ὡς ἀδύ[νατ᾽ εἶπας. (Φει.) ὀμνύω τὸν Ἥλιον᾽ 
40 εἰ μὴ φέρων ὃ παῖ]ς ὄπιςθ᾽ ἐβάδιζ[ἐ] μου 

τὰ Θάς[ι|ᾳ [καί τις] ἦν ὑπόνοια κραιπάλης, 

ἐβόω[ν ἂν εὐθὺς π͵ᾳρακολουθῶν ἐν ἀγορᾶι" 

»ἄνθρωπ[ε π͵)έρυςει]ν πτωχὸς ἤςεθα καὶ νεκρός, 

ὅ0 νυν[ὶ] δὲ πλου[τεῖς᾽] λέγε, τίν᾽ εἰργάζου τέχνην; 
τοῦτό τ᾽ ἀπόκρί[ιν]αι, πόθεν ἔχεις ταῦτ᾽; οὐκ ἄπει 

ἐκ τῆς[δε γῆς ἑτέρ]ωςε; τί διδάς[κ]εις κακά; 

τί λυςιτελεῖζν» ἡμῖν ἀποφαίνεις: τἀδικεῖν ; “ 

(Β.) εἷς ἐετ[ι]ν [ὃ κόλαξ] 

89 ὑούμτμηῃ γϑυβϑΏτη. οατη βθαπθηθυ8 ΡΒΙαΙΔ6 αἀδϑηὺ στ. Η., ρδ:- 
ἴθτη ῬυΊΌσθση ᾿ηὐου]οου οι! (Π.017141) ϑϑδιρηθὺ ο. 40 πόλιν τιν᾽ ἢ 
ναῦν ἢ ςατράπην ἢ ευμμάχους ν6] πόλιν προδούς τιν᾽ ἢ ςατ. ἢ ευμ. 
ΥΥ11., πόλεως δυνάετην οὗ ςτρατοπέδου διά. 41 νεςτιδηλοςεετι 
Ῥ.; ευλῶν «ετρατηγόν ἐςτι ϑυα., προδοὺς ἐκέρδανέν τι αὑὉ. Κὶ.. 

κέρδος λαβών τ᾽ ἀχανές τι ἀπ. ΝΥ1].. ὅτι δ᾽ ἄδικός ἐςτι 1,60, 568 
οὈΙοαυυσπίυ ὅτ. Η. Οχ. Ρᾶρ. Ὁ 818 45--44 ὅἴο)». ΕἼοΥ. 10, 21 --Ξ 
ἔν. 294 Κα. Μενάνδρου Κολακείᾳ 4ὅ ἀδύνατ᾽ εἶπας ΥὟΥ1]., ἀδύ- 
νατον τοῦτ᾽ Κτούίβοῃ., ὡς ἄδικον εἶπες ὅτ. Η. 40. {8 Ξρρί. 
Θτ. ἩΠ. 48 ἐβόων ἂν αὐτῷ δα. 49 ἄνθρωπε --- πλουτεῖς 
ΘΥΙΉΘΟΙΙΒ ἰθχ. 1π66, (Βιοισοπβύθιη. 1πα. Ἰθοὺ. Πού. 1892.98 Ὁ. 8) 
5. Ὑ. ἤἦςθα΄ .. καὶ Μένανδρος ἐν Κόλακι, Ιἄθ᾽η ΟἸ1580 ἴδοι !δθ 
ῃοτηΐηθ Εἰπδύείῃ. 1838, 58 --- ἔτ. 781 Κ. ὅ0 νῦν δέ ὅγιμ., Εἰπδύ. 
δ] ΒΌ0ΡΡ]. ατ. Η. ὅῶ τῆςδε γῆς ὟΥ1]., τῆς πόλεως ἑτέρωςε᾽ 
ΠΙΤΉ15 ἸΟη στη 6586 βύαθασπὺ ὅτ. Η., ἀγορᾶς ἐλῶ (γ61] ὥςω) ςε ὅαα., 
ςτοᾶς ἑτέρωςε Κυούδϑοῃ., πόλεως, μιςι «ςε ἴω60 58. ὍΟΣΣ. αν. ἘΠ 
ὅ4 ὈΪ]υ5 ΑἸΤΩ]10 γούβαϑ νϑοαὺ, ὁ κόλαξ 50}}]}. [,60, εἷς ἐςτιν, εἷς, 
δα, ὑούμμη γΘΥΒΌΤΩ 810 ἴοσθ Βυῃρρίθηαυτη θ586 ραΐο εἷς ἐςτιν ὁ 
κόλαξ, ὁ κατάρατος (τρουθίας; ρ]ατα, ᾿πύθτοι αἴθθθ οθηϑοῦ ἍΝ]. 
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δῦ δι᾿ οὗ τὰ πάντ᾿] ἀϊπ]όλωλε τρόφιμε πράγματα 

ἄρδην᾽ [λ]έγω ς[οι ..... ν᾿ ὅεας ἀναετάτους 

πόλεις ἑ[όρ]ακα[ς, τ|οῦτ᾽ ἀπολώλεκεν μόνον 

ταύτας, ὃ νῦν δι[ὰ] τοῦτον ἐξεύρηκ᾽ ἐγώ" 

ὅςοι τύραννοι πώποθ᾽, ὅςετις ἡγεμών 

60 μέγας, ςατράπ[ης], φρούραρχί οἱς, οἰκιετὴς τόπί ο]υ, 

ςτρατηγός, οὐ [γὰρ] ἀλλὰ τοὺς τελέως λέγω 

ἀπολωλότας [νῦν, τ]οῦτ᾽ ἀνήρηκεν μόνον 

οἱ κόλακες" οὕτ[οι δ᾽] εἰεὶν αὐτοῖς ἄθλιοι. 

(φει.) εοβαρὸς μὲν ὃ λόγος" ὅ τι δὲ τοῦτ᾽ ἔςτιν ποτέ, 

06 οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε. (Β.) π[ᾶ]ς τις ἂν κρίνας κακῶς 
“εὔνουν ὑπολάβοι τὸν ἐπιβουλεύοντά τοι. 

αἀσϑαηῦ νΟΥΒὰ5 ἴὉΥ6 11 

Νο᾽ Πρ ο οτχος οὐὐτοῦ ὐρον κνμωνν 

ὅτι π]ρὸς βίαν μεθῆ[κας αὐτήν. ... 

τ τὸ πειετ, χωρήζει τι ον Ἷ 

μ[εἸταπέμψεθ᾽ [ἑτέρους [ευετρατ[τώτας δηλαδή 

οὗ[ ς π]αραφυλάξει᾽ παῖδες, ἐκτρίβοίιμεν ἄν. 

ὅ8. ΔΙ-ΤοΥτον 6ι. Η.", .....ο..οΝ ὅτ. Η.: 88 ογτ... δύ. Η.", 
οΥπ. ὙΌΣ 09 μέθῃ ὅσ. Η.", με... δύ. Η. 

δῦ ΒΌΡΡΙ. τ, Η. ὅθ «τοι πάλιν 1.60, αὰαοα ποι 1ΐῷ θ6η6 8 
νϑϑυϊρια βουναῦω αὐϑαγατθ τηοπθηὺ αν. Η. Οχ. Ρδρ. Υ 818, ςοι᾿ 
ςχεδόν ΥΥ1].. «οιἱ᾽ τυχόν δ'αάα. 51 ΒΌΡΡΙ. ὅτ. Η., ἑόρακα ϑυά. 
ὅ8 διὰ τοῦτον 1,60, ρ]απαοηύθυβ τ. ΗἩ. 60--6 2. ΒῈΡ}Ὀ]}. ὅτ. Η. 
61 τελέους ο. 62 παῖ ϑυα. θ8 οὗτοι δ᾽ 1,60, οὐ γάρ εἰς ἐν 
αὑτοῖς ϑ'υαὰ.; αἴτιοι :6Θ0 6θὅ πᾶς ὅτ. Η., πῶς ἀὰαΡ. ἄἅο. 69 ὅτι 
πρὸς βίαν μεθῆκας [ωμ6ο, Βίαν Πο.: αὐτήν Κι; εἰ δὲ τὸν ξένον 
βλάψεις τι χωρήςεις τ᾽ ἐναντίον λόγοις 60, 804 βλάψεις ποῦ 
[1586 ἴῃ ομαγίῳ αἰβυιηδηὺ ατ. Η. Οχ. Ραρ.᾿' 818 11 ευςτρα- 
τιώτας δώδεκα [,6ο0, αὖ ετρ. δηλαδὴ Κο., δὴ «ετρ. ῥᾳδίως ὅτ. Η. 
79 οὗς παραφύλαξει ὅτ. Η., οὗς παραφυλάξαι δαῦ οὐ παραφυλά- 

ξεις; Ηο.; ἐκτρίβοιμεν ἄν αγ. Η,, ἐκτριβοίμεθ᾽ ἄν μθ60, ἐκτρίβοιτ᾽ 
ἄρα Πο. ᾿ 
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. ἤτοι ποθ᾽ οὗτος ἢ εὺ πιςτευθεὶς λ[όγοις 

ὑπεγαν[ τί]ον τε μηδὲν ὧν ποεῖ [ποεῖν 

τ δόξας ἔχεις τὸν ἄνδρ᾽ ἀφύλακτον᾽ ἐ[γγὺς εἰ 

τῶν πραττομένων, τῆς οἰκίας. ὅταν δὲ εὐ 

β[ο]ύληι διοικηθήςεται τὰ λοιπά τοι. 

ἔχρν[τ]ες ἐν τί αἷς] χερείν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἕν; 

80 ὠνεῖθ᾽ ὁ γείτων ἀλλ᾽ ἐὰν αἴεθηθ᾽ ὃ μ[έν 

πρός[ε]ιεῖν ἑξήκ[ο]νθ᾽ ἑταίρους παραλαβ[ών, 

ὅς [οὐ[ς] ᾿Οδυςςεὺς ἦλθεν εἰς Τροίαν ἔχων, 

βοᾳ|ῦν, ἀπειλῶν ,,ἄν «ε μὴ μαςτιγία᾽" 

αὐτὴν π]έπρακας πλέον ἔχοντι χρυςίο[ν ---“ 

μδρ τοῦ το τι] δᾳ πωλῶ; μὰ τοὺς δώδεκα [θε]ούς, 

οὐκ ἄς] μ[εἸνγο[ς! διὰ τοῦτον᾽ ἣ μία λαμβάνει 

ὅςον οὐΪχὶ δέκα, τρεῖς μνᾶς ἑκάετης ἡμέρας 

παρὰ τοῦ] ξένου. δέδοικα δ᾽ οὕτω λαμβάνειν 

ἐν νννλου γὰρ ἁρπάςονθ᾽ ὅταν τύχηι 

90 αὐτήν]. δικάζομαι, πράγμαθ᾽ ἕξω, μάρτυρας 

[παρέχειν δεήςει] 

18 5Β0Ρ}]. ὅτ. Η., ἄπει ϑ'υάα. 14 ποεῖ ποεῖν ἴ,6ο, ποεῖς ποεῖν 
στ. Η., ποεῖς λέγειν δόξας ὅιᾳαα. 78 ἐγγὺς εἶ δαά., ἐκβαλεῖς Κὶ.. 
ἔκτοπον ὅτ. Η.. ἐπίτροπος [260, ἐπιμελοῦ Πο. 70 ΒΌΡΡΙ. αγ. 
Η., ὅταν φρονῇς ἢο., ὅταν μὲν οὖν δυάα. 11 βουλῇ Πο. 
18 μοχλούς Κι. βίαν 1,60, βίον ὅτ. Η. 80 ὁ μέν Βο.. ὅμως ὅτ. 
Η., ὁμοῦ [μ60 81-. 88 ΒΌ00}]. ὅτ. Η. 84 αὐτήν ὅπυα., ὃς ἐμήν 
1,6ο, ἐμήν ὅτ. Η. 8ὅ τί δ᾽ Ἰεθμιάδα [,ϑο, οὐδ΄... .τιάδα ὅυα. 
86 οὐκ ἄςμενος Κ., ἀπατώμενος ὅτ. Η., οὐ δαιμονῶὼ ὅπα., οὐ 
θέλομεν οὐ θο: ἡ μία λαμβάνει [,ϑο,4 ἡ μί᾽ ἐλάμβανεν ὅτ. Η. 
87 ΒΌΡΡΙ. 60 88 ΒΌΡΡΙ. ὅτ. Η. 89 τὸ λοιπόν᾽ οὐ [)60, 868 
ΟὈ]οαασπίυ ὅτ. Η. Οχ. Ρδρ. Υ͂ 818, τὸ πρᾶγμ᾽ ἰδού Βο., ἐκ τῆς 
ὁδοῦ ὅ'υά. 90 αὐτήν ἢο., κἀγώ ϑυάα., ἀμυνῶ μ6ο; μάρτυρας 
παρέχειν δεήςει ΒΌΡΡ]. [.60 

δα νοϑύβὰβ ἀδρογαϊοβ βρθούαῦ βομο οι: ᾿Αςτυάνακτος᾽ τοῦ 
᾿ Μιληείου [᾿Αε]τυάν[ακτ]ος πολλοὶ ςφόδρᾳ [τ]ῶν κωμῳδιογρί(άφων) 
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μέμν[ην]τίαι.) ἐγένετο γ(ὰρ) παγκρατιαςτ(ὴς) κρά[τιετος τῶ]ν καθ᾽ 
αὑτόν, ἠγω[νήςᾳτο δ(ὲ) κ(αὶ) πυγμῇι. Ἐρατοεθένης δ᾽ [ἐν τῷ]. 
τῶν Ὀλυμπιονικ(ὧν) προθεὶς ρις Ὀλυμπιάδα) (816 ἃ. ΟἜτ.) φ(ηείν) " 

Εσδρτη θη δ Δ|10ῃ 46 ποῦϑ. 

Ἷ 

(Μαγ.) «πονδή᾽ δίδου εὑ «πλάγχν᾽ ἀκολουθῶν᾽ ποῖ βλέπεις; 

ς«πονδή᾽ φέρ᾽ ὦ παῖ (ζωεία᾽ «πονδή᾽ καλῶς 

ἔχει. θεοῖς ᾿Ολυμπίοις εὐχώμεθα 

᾿Ολυμπίαει, πᾶςει πάςαις᾽ λάμβανε 

ὅ τὴν γλῶτταν. ἐπὶ τούτῳ διδόναι εὠτηρίαν, 

ὑγίειαν, ἀγαθὰ πολλά, τῶν ὄντων τε νῦν 

ἀγαθῶν ὄνηςειν πᾶςι᾽ τοῦτ᾽ εὐχώμεθα. 

Αἴμρη. ΧΙΝ 689 α --- ἔτ. 292 Κ, Μένανδρος ἐν Κόλακι τὸν τοῖς 
τετραδιςταῖς διακονούμενον μάγειρον ἐν τῇ τῆς ἸΤανδήμου ᾿Αφρο- 
δίτης ἑορτῇ ποιεῖ ταυτὶ λέγοντα᾽ 23. ὦ πλειωώεια Α., οοττῖ. ΡΊΘΓΙΒ.; 
καλῶ Α... οοΟΥΥ. Μυβ. 8 εὔχου Α.. οοτΥ. ὙΥΤ]. ὅ ἐν Α., ΟΘΟΥΥ. 
Μοίῃη. 7 ὄνηςιαν Α.. ΟΟΥΤ. 88. 

Ὥ 

(Βίας) κοτύλας χωροῦν δέκα 

ἐν Καππαδοκίᾳ κόνδυ χρυςοῦν (τρουθία 

τρὶς ἐξέπιον μεςτόν γ᾽ ((τρ.) ᾿Αλεξάνδρου πλέον͵ 
τοῦ βαειλέως πέπωκας. (Βι.) οὐκ ἔλαττον, οὐ 

μὰ τὴν ᾿Αθηνᾶν. ((τρ.) μέγα Ὑε. 

Αἴμθη. Χ 4840 -α ἔν. ῶ98 Κα. Μένανδρος δὲ ἐν Κόλακί φηειν᾽ 
ν. 1---Ο. Αἰμθη. ΧΙ 4177. 8 ἔπιον Α., ὁοΥΥ. ΒΘΟπαύ]οΥ; οἵ. Ρ] αὐ. 
46 δἀυ]. 18, (67 8) καθάπερ ὁ (τρουθίας ἐμπεριπατῶν τῷ Βίαντι καὶ 
κατορχούμενος τῆς ἀναιςθηείας αὐτοῦ τοῖς ἐπαίνοις. ᾿Αλεξάνδρου 
τοῦ βαειλέως πλέον πέπωκας 4 πεπ. τ. β. Α., οουν. Βοηύου. 
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ὥ. 

γελῶ τὸ πρὸς τὸν Κύπριον ἐννοούμενος. 

Ρ]αὐ. ἀθ δά]. 18, (Ό 7 8) --Ξ- ἔν. 291 Καὶ. ροϑὺ ἔν. 2 ν. 88α. ρϑγρὶῦ 
καί ,ο,γελῶ --- ἐννοούμενος““. γέλωτι οὐ ἐνηθούμενος οοαά., ΟΟΥΥ. 
Οοροῦὺ βδίχυθμϊδθ νοσθα βαμύ 

4. 

Χρυείδα, Κορώνην, ᾿Αντίκυραν, ᾿Ἰεχάδα 

καὶ Ναννάριον ἔεχηκας ὡραίαν ςεφόδρα. 

Αἰμρϑη. ΧΙΠ ὅδτα -- ἔν. ῶ96 Κα. Μένανδρος ἐν Κόλακι τάςδε 
καταλέγει ἑταίρας᾽ δύγαύμιδθ νοῦ βυαπύὺ οὔτ Βῖδ ΟΟ]]Οα αθὗ15 

ἔν 

ἀλλ᾽ οὐδὲ γεννήτην δύναμ᾽ εὑρεῖν οὐδένα 

ὄντων τοςούτων, ἀλλ᾽ ἀπείλημμαι μόνος. 

Εχούϊδη. 24, 22 --- ἔγ. 290 Κι. γενέτῃςιν᾽ οἱ μὲν τοῖς γονεῦςειν 

οἱ δὲ ευγγενέειν. οὕτως ᾿Αττικῶν λεγόντων, ὡς καὶ Φιλήμων ἐν 
νοὶ φηςιν. Μοηδηᾶτχο τϑοῖθ ὑσὶ θυ ΜοΙπ ΘΙ 00]]. Του. απ. 388 
1 γεννήτας οοαᾶ, οοΥΥ, ΜοΕΐη. 

Νὰ 

πρόςειειν οἷον ἀψοφητὶ θρέμματος 

ψαύων. 

ΡΙαΐ. ἀ6 δά]. 18, (67 8) --- ἴτ. 298 Κ. (ὁ κόλαξ) οὐκ ἀπ᾽ εὐθείας 
ἐπάγει τὸν ἔπαινον ἀλλ᾽ ἀπαγαγὼν πόρρω κυκλοῦται καὶ πρόξςειειν 
οἷον ἀψοφητὶ θρέμματος ἐπιψαύων καὶ ἀποπειρώμενος δα Οοἰδοθπι 
τού !ὖ ΜΟΙ θΚ οο]]αο Ηδ65. ἀψοφητί᾽ ἠρέμα, ἡεύχως, κολακεία 
αυοᾶ Μ. οοττ. ἴῃ (Μένανδρορ) Κόλακι 
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ἥ: 

κωβιός, ἠλακατῆνες, 

κυνὸς οὐραῖον 

Αὐμρη. ΝἼ1 801 ἃ --- ἴγ. 299 Κ. ἠλακατῆνεες.... εἰεὶ δὲ κητύ- 
δεις, ἐπιτήδειοι εἰς ταριχείαν. Μένανδρος Κόλακι (κόλωςι Α. ΘΟΥΥ. 

ΟἸΘ ]Ο8) φηςί᾽ 4. καί κυνός ΑΟ οοΥΥ. ΟΧ Μποβίθομο (Αὐμθῃ, 
ΙΧ 408. 86 --- ἔν. 4 Κ.), ὦ αὰο ΒοΒ γϑύβὰΒ δηδρδοβίϊοοβ Μη αθὺ 
ταὰύπαθμβ δῦ, ἀστησηοᾶο Αὐμθηδθὶ Ἰοοὰβ γθοῦθ 80 δαθθδί. 

ὃ, 

βοῦς Κύπριος 

Μ11]. Μέϊ]. 866 (Ζοποῦ. ΠῚ 82) --- ἔν. 800 Κ. βοῦς Κύπριος᾽ ἴεον 
τῷ «ε«κατοφάγος εἶ. λέγονται γὰρ οἱ βόες ἐν Κύπρῳ «ςκατοφαγεῖν. 
μέμνηται ταύτης Μένανδρος ἐν Κόλακι. 

- ᾿ Ὡς 
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(ΑΔ) ἀρ᾽ ἐςτὶ τοῦτ᾽ ἐνύπν]ιον; (Β.) εἰ καθεύδομεν. -“-- 

προῖκα δὲ δίδωςι τρία] τάλαντα, πένθ᾽ ἅμα 

4 μνᾶς εἰς «τολὴν καὶ] κόςμον. (Α.) οὐκ ἐγρήγορα. 
(Β.) ἀλλ᾽ ἐξεγείρου" τοὺς γ]άμους γ᾽ ἤδη ποεῖ. 

(Α.) τίνι τῶν ἑταίρων; (Β.) Χαιρέᾳφ. (Α.) ποῦ; βούλομαι 
10 αὐτοὺς ὁρᾶν. (Β.) ἐγγ]ύς τις ἔςετιν ἐξέδρα 

στ τ --- (Α.) ἐνταῦθ]α δή που δεξιᾶς; 
᾿ (Β.) ἐνταῦθα νῦν λαλοῦ]ειν. (Α.) ὄψομ᾽ εἰειών. 

(Γ.) λελοιδόρημ᾽ ἄρ᾽ οἠὐ δικαίως τῆι Τύχηι᾽ 

ὡς γὰρ τυφλὴν αὐτὴν κ]ακῶς εἴρηκά που, 

: πε πτν ςς κροτ]ών. (Β.) τί λέγεις; κροτὼν ἐγώ; 
Ἷ τς ΚΒ τὸ] δειλινὸν παρῆν. (Α.) τί οὖν; 

Ἷ πο ττοΠτ τ παρακ]|αθήμενος λαλεῖ. 

ἷ 

ἴῃ Τ]ΒΥΡῚΠΘ ΘΌΡΘΙΙΟΙΘ ΓΘ] α18.6 Β00111 σου απὔατ ᾿1ὐ6 118. τη ]- 
᾿ ΠΝ ΕΤῸ ς ᾿ ς 

ΠΌΒΟΙΠ15 ΒΟΥΙΡῸ ΝΑ: ἰπ ἀοχύσο ἀπο 6 ΤηΒΥΡῚΠΘ ΒοΠΟ τὴ Θχϑύδυθ 
: ς ς {ΛΕ ς 

υἱαθύυγ, ταχίϑ ν. 6 Ἰασαμύατ ᾿ὐύθσϑθ τ ἄν, ῬΥΪΟΥΘΠ ΥὙΘΙΒΌΙΗ 

ΒΡ Ι]οὺ Ζογοίθὶὶ τί λέγεις 2. βᾳρρ!. Καὶ, τί ἐςτι τοῦτ᾽; ἐνύπνιον; 
261. 886. προῖκα ΒΌΡΡΙ]. ΖθτΓ., τ αὰα Κα. ὃ ἀλλ᾽ ἐξεγείρου Κ.. 

ἰδού ς᾽ ἐγείρω Ζδοτ.: τούς ὙΥ1].: Αἰ ους Ῥ. τηϑῃ. ΡΥ. 6 Κρότων 
Ζ6Υ., 506 οὗ, Ζθῃοῦ. ΝῚ 217 ὑγιέετερος κροτῶνος᾽ ἐπὶ τῶν πάνυ 
ὑγιαινόντων ἡ παροιμία ἀπὸ τοῦ ζῴου τοῦ κροτῶνος. λεῖον γάρ 

ἐςτιν ὅλον καὶ χωρὶς ἀμυχῆς καὶ μηδὲν ἔχον είνος. μέμνηται ταύ- 
τῆς Μένανδρος ἐν Λοκροῖς (ἔτ. 818 Κι); γάμους γ᾽ ἤδη ποεῖ ὑγιὴς 
πάλιν ὡς κροτών. (Α.) τί λέγεις; κροτῶν᾽ ἐγὼ [οὐχ εὗρον ὅτε ὙΥἹ]. 
ἢ οὐ 8 ΒΌΡΡΙ. Ζ06᾽. 9 βρρ!. Κ. 10 ἐγγύς ΒΡ]. Ζθσ., τϑιαὰδ 
Κι; ἴῃ πο εξεδραι ΟΟΙΤ. ἃ Ιη8. ΓΙ. 11- 18 ΘΌΡΡΙ. Κι 14 βυρρ!ὶ. 
Κ,, τί γάρ: ὡς τυφλὴν αὐτήν ὙΥ1]. 
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νῦν δ᾽ ἐξέεωςέ μ᾽ ὡς ἔ]οιχ᾽ δρῶςά τι. 

ἐπόνηςα δεινιὼ]ς, τοῖς πόνοις δ᾽ εἰργαζόμην 

τὰ νῦν ἀγαθά, τούτων γὰρ οὐκ ἂν ἐπέτυχον, 

εἰ μὴ τότ᾽ ἐπόνης᾽].6 ὥςτε μηθείς, πρὸς θεῶν, 

πράττων κακῶς λ]ίαν ἀθυμήςηι ποτέ" 

ἴεως γὰρ ἀγαθοῦ τοῦτο] πρόφαεις γίνεται. 

1ὅ ΒΡ]. Κ., ἡ δή μ᾽ ἐπλάνηςεν 1]. 16 ΒΌΡΡΙ. ψ. 
17 ΒΌΡΡΙ. Κι, οὐδὲν πλέον Ὗ1].; ὧν Ζδ6τ. 18 Β00}]. Κι. εἰ μὴ 
τότ᾽ ἐπόνουν Ζοτ., εἰ μὴ ᾿᾽πλανήθην ὙΥ1].: ὥςτε --- γίνεται ἰοῦ. 
βου. 108, 48 --- ἔτ, 806 Και Μενάνδρου Κωνειαζομέναις (Κονιαζο- 

. ὃ 
μέναις Α οοτγ. Μοίηθ 6): μηθεῖς Ρῥ. τηϑῃ. ΤΥ. 19 1η ἀθυμήςηι 
Ἰούϑ ΒρΡΥα νΘΥΒατη 8 αι ἃ Τηϑη. ΌΥ. 

001. οἱ 10 προη 

ἷ ἄνθο 

αν ἐγάψου. 

. πε πολλ 

ὅ τὸν κατὰ 

(ἐμ 16 μηπ 

ευμ ὄγκου 

α.μ ἀπο 

ΕΥαρσιθη δ 8]1π1η 4θ ποίδ. 

ἐν 

τὸ γνῶθι εαὐυτὸν ἔςετιν, ἂν τὰ πράγματα 

εἰδῇς «ὰ εαυτοῦ καὶ τί ςοι ποιητέον. 

ϑύο. ΕἾοτ. 21, 2 -- ἔτ. 801 Κα. Μενάνδρου Κωνειαζομέναις (κω- 
ταζομοις Α., Κοτταβιζούςαις 84}11 οοαα.), ΟΥΐοι Απύθοὶ. 1, 18 ἐκ 
τῶν Κωνεαζομένων. εἰδῇς Μαοίη., ἴδῃς οοαα." 

᾿" 
5680]. ΟἸθια. ΑἹ]. Ῥχούγ. 2, 36, 1 ρ. 428 Ῥϊμᾶ. -- ἔτ, 808. Κὶ. 

(Ἐπιμενίδης) οὗτος ἐκάθηρε τὰς ᾿Αθήνας᾽ ἦν δὲ Κρὴς τῷ γένει καὶ 
ςοφώτατος, οὗ καὶ Μένανδρος μέμνηται ἐν ταῖς Κωνεάζομέναις. 
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ΡΘΥΒΟΙδ86: 

δύω ΒΘΙΥΒ ΤΉ χδβοηϊαθβ τη 1168 
ΟἸϊμΐῶ ΘαΌ]ΘΒΟΘῺΒ (Ὁ) ΤὨΥΔΒΟΠΙΙΒ ραῦθυ ΒΘΏΘΧ 
Πουαθῷ 86 Π6Χχ (ταῦθ νἱγρο) 

Ι Εσ.1(8} Ἰηκειμί 

; Ἰγείτο[ν 

Σ ἘΠ (ΒᾺ) πηνίκα 
2 ’ 

Ὶ ἢ, 

ΝΠ ΜἨΗὍΈἧἷθΒἊΒἨβ.ΙΣ......ννρννννν οςίων φ... 

᾿Ἶ π΄ ἀἸκούεομαι εαφῶϊς 
πε σού... γόΪητος ἐκτόπου᾽ 

ΝΣ γὴ τὸν Ἥλιον: 

“π---.. ἸΑΣΝ “ἢ ὡς Γέτα. 
π πβἕ δης αὐθαδίας 
ππ--.--.-.-..,.. ἀν [θ[ρ[]ώπου λαβεῖν 

ΝΠ ἘΕἬὯὟῦ ἘΞ... ὦ. του]τὶ λάβω: 

ΝΠ πέΦέἔΠοι« Ὁ Π΄ἷ. Κλειν. Δημέας 

πτ- ᾽ --:-.- γος οὐδὲ γρῦ 

τ τὴν γὰρ Δημέα 

ΠΩ ἀκα ἸΦΕΤΑ τς νερᾶς ἐγώ. 

διδι 5. τ τ ῥὺ:- ταὐὔτὶ λέγει 

οννν να κλάων, ἀντιβολῶν, ὄνος λύρας. 

Ῥταρτηθηΐα, 1 οὐ Π 1ηὐθὺ 56 οὗ ουτὰ ΠΠΠ ΘΟ 86 Β1556 βυβριοδίασ Η, 
ΘαρρΡ)θιηθηΐω ρ]θσϑαὰθ Ηυμύ βαπῦ 1 γόητος Κα. 10 πούδδ ρϑχ- 
ΒΟΠΘΓΌΠ ᾿ΒΘΙΏΡΘΙ 1Π ΤΠ ΒΓΡῚΠΘ ἀοχίτο βοσὶρέδο ϑυιηῦ; Θραςωνίδης Η. 
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(Κλ.) ευμ]περιπατήεω καὐτός, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ: 

50 (Δη.). «τοῦτο δ᾽ εἴρημετε.. . αυτοῦ ς᾿ ἀξιῶ 

ὧν ἀπολυτροῦν ὧν πατήρ. (Κλ.) ἐγὼ δέ γε 

μις μ[ὼ γυναῖκας ἐντετυχηκὼς Δημέα. 

ΒΥ ΤῸ) Ἶς ἢ 

1.-πᾳ 
ϑδνο. πατρί. 

οὐκέτι ..] 
ΕἾ. ΤΠ (Ὁ) [μο. .κλ. 

ποτ, ὦ χη ον τὸ οι ΘΝ 

πεπόνθαμεν. “ΒΟ ΤΙ ΤΕ τος νον 

πο Ῥ σε τοῦτο 

Β΄. δ᾽ τοῦτο πρόξας Ἐπἴ!’ . αν 

ἴθρ᾽ ἀλχὰ πάτέρ᾽ εὖ ὉΦπ ΠΡ 
ΒΟΥ͂Σ Ἀλλ ύ πο υμον πεν. ΨΉς 

βούλευντέ νι τὴν εοοι τ ον Ὁ 

Τὴν εὐὐὐπβε πεῖ Ἔ π τοας ΠΝ 

Θδε τ το 0). πῦρ τ τοσ ΝΑ Ο Ν Υ 

πῦτῆρ. Κρατείαςζ ὗν: αι εν ΤῊ 

40 νῦν ἢ μακάριον ἢ τριςάθλιον] πάτε[ρ 

δείξεις με τῶν ζώντων ἁπάντων γεγ[όμενον. 

εἰ μὴ γὰρ οὗτος δοκιμάςει με κυρίῳ[ς 

19. ΒΡ]. 1]. 20 δ᾽ εἰρη Ρ.; δαΐθ αὑτοῦ ογϑὺῦ κ, μϑ 50 
ομαῦία 21 απολυτροῦνθ᾽ ων », ἀπολυτροῦν ὧν 11. ; ροϑὺ πατήρ 
ὉΠῸΤη Ῥαπούμσχηῃ ῥ. 99 ΤΉ ΤΑΒΟΠ1415 ρδίγοιῃ, ααθτὴ ΘΡῸ ποίῶ Β 
ΒΙρσ! βου, ΟἸΙ δι 6586 ρυΐεῦ Η., 5Βθα ΟἸ]πῖῶθ ποιηθη ἃ Τ᾽ σθαὐϊο 
ἴῃ Ηθϑυθοη ποῦ η0 οὗ ἴῃ Απασὶῶ (ν. 86) δα] Θβοθηῦ 08 1η- 
αἰ 80 θαεὶ Ρ. 84-. 87 αὐϑιηηθδηη ὈΔΥΔΡΥΎΔΡΗα5 ἀθθδβῦ, 1ἢ 
Ὦ18 νΘΥΒΙ 5. ρΘΥΒοηδ ἸΟα Θηὔ5 βθιηθὶ τηὐαύθημῃ 6880 τϑοΐθ τηο- 
ποὺ Ἡ. 87 εὖ Ρ., ΘΥρΡῸ εὐπρεπῶς ΒαρΡὈ]6 τὶ πϑαυϊῦ 88 του 
ΟΟΥΤ. 6Χ τεῦ Ῥ. 40 ἢτριςαθλιο. Ῥ. 
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διύςει τε ταύτην, οἴχεται Θραςωῳνίδ[ης. 

ὃ μὴ γένοιτ᾽" ἀλλ᾽ εἰείωμεν᾽ .. κεν 

Ἐν. 4 (ΒΕ) 46 [ει.... ΡΒ. 4 (Ὁ) 

Ἰώετε πάν! ὅ0 πατὴρ δῴςει 

ἡ ]δὺ τί μητί ἀ]δελφου 
Ἰπόγοί ἐς]τιν 

᾿ν δ)... ῳ ΕἾ, ὅ () ν| 

Ἰκαι 
ὯΠῚ 

ΝΡ ἃ ΠΝ 8 δὺ τί »., ἡδύ Κ.; ΕἾ. 4 Υ1 πατήρ Κ. 

Βυαρστηθηύεα Δ᾽1ὰ1π46 ποῦ οὖ ὑθβύϊτ ΟΠ]8. 

Ἰ 
Πθδηΐὰβ οὐ. ΧΧΧΙ (ΩΝ 5612 Ἠρι8Κ6) ἔχεις ἐκ τῆς κωμῳδίας 

παραλαβιύν, ὡς ὑπέρογκόν τι καὶ ςοβαρὸν καὶ πολλή τις ἀλαζο- 
νεία ς«τρατιώτης ἀνήρ. εἴ τις ὑμῶν τόν Μενάνδρου φαντάζεται 
Θραςωνίδην, οἶδεν ὃ λέγω᾽ «ςτρατιωτικὴν γάρ φηςῖιν ἀηδίαν νο- 
ς«οῦντα τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀπέχθειαν αὑτῷ κινῆςαι τὴν ἐρωμέ- 
νην καὶ γέγονεν ἀμέλει προςηγορία τῷ δράματι τοῦ Θραςεωνίδου 
τὸ μῖζος. 

ὥ" 

παιδιςκάριόν με καταδεδούλιωυκ᾽ εὐτελές, 

ὃν οὐδὲ εἷς τῶν πολεμίων (οὐγπώποτε. 

ΑΥΤ. α158. Εριοῦ, ΤΥ, 1. 20 --- ἔν. 8388 Κὶ.. ὅρα ἃ λέγει καὶ ποιεῖ 
ὁ Θραςωνίδης, ὃς τοςαῦτα ς«τρατευςάμενος, ὅςα τάχα οὐδὲ ςύ, πρῶ- 
τον μὲν ἐξελήλυθε νυκτός, ὅτε ὁ Γέτας οὐ τολμᾷ ἐξελθεῖν, ἀλλ᾽ 
εἰ προςηναγκάζετο ὑπ᾽ αὐτοῦ πόλλ᾽ ἂν ἐπικραυγάςας καὶ τὴν πι- 
κρὰν δουλείαν ἀπολοφυράμενος ἐξῆλθεν. εἶτα τί λέγει; .«παιδιςκά- 
ριον --- πιίυποτε“.. .εἶτα ξίφος αἰτεῖ, καὶ πρὸς τὸν ὑπ᾽ εὐνοίας μὴ 
διδόντα χαλεπαίνει, καὶ δῶρα τῇ μιςούςῃ πέμπει καὶ δεῖται καὶ 
κλάει. πάλιν δὲ μικρὰ εὐημερήςας ἐπαίρεται᾽ πλὴν καὶ τότε πῶς; 

Υ. 1 οἰϊαύυν δρυαᾶ ΟἼθτα. ΑἸοχ. βύτοιη. [1 1, 64 
1 καταδεδούλωκεν 83... οοτγ. ϑδ]τη. 383. οὐδεὶς ὅ., οὐδὲ εἷς Μεοίη. 

Οοτδθ8Β: {γεν τῶν Οοτβεβ, οὐ ἱπβουαϊὺ Μοίῃ. ---ἰοααϊύον ΤῊτδβοιῖ 468 

- Μοπδηᾶσρα οᾶ. Κὔχίο. ἘΠ 4, ΤΙ. 9 
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᾿. 

εἰ γὰρ ἐπίδοιμι τοῦτο, κἂν ψυχὴν «πάλιν, 

λάβοιμ᾽ ἐγώ: νυνὶ γάρ --- ἀλλὰ ποῦ θεούς 

οὕτως δικαίους ἔςετιν εὑρεῖν ὦ Γέτα; 

᾿Ζαβέϊπυβ ἂθ τροῃ. ὅ (Ρ. 144 Οἰὐΐο) --- ἔτ. 386 Καὶ. ἐν Μιςουμένῳ 
δὲ πάλιν ἀποφαίνων περὶ τῶν εἰς θεοὺς παραλαμβανομένων τὰς 
γνώμας, μᾶλλον δὲ ἐλέγχων ὡς οὐκ ὄντας, ὁ αὐτὸς Μένανδρος᾽ κτέ 

1 καί τὶ, κἄν Μοίη.: πάλιν δἀάϊαϊς Βρηΐου. --- νου 
Τ ΓΑ ΒΟ 18 

4. 

παρ᾽ ἐμοὶ γάρ ἐεςτιν ἔνδον, ἔξεετιν δέ μοι 

καὶ βούλομαι τοῦθ᾽ ὡς ἂν ἐμμανέετατα 

ἐρῶν τις, οὐ ποιῶ δέ. 

ΡῬΙαῦύ. ἀθ οὰρ. αἰνύ. 4 (824 ΕἾ --Ξ ἔν. 886 Καὶ. καίτοι πῶς οὐ μα- 
νικὸν οὐδ᾽ οἰκτρὸν τὸ πάθος, εἴ τις ἱματίῳ μὴ χρῆται διὰ τὸ 
ῥιγοῦν μηδ᾽ ἄρτῳ διὰ τὸ πεινῆν μηδὲ πλούτῳ διὰ τὸ φιλοπλου- 
τεῖν; ἀλλ᾽ ἐν τοῖς Θραςωνίδου κακοῖς ἐςτιν᾽ κτέ 

-- 

9. 

"Ἄπολλον ἄνθρωπόν τιν᾽ ἀθλιώτερον 

ἑόρακας; ἀρ᾽ ἐρῶντα δυςποτμώτερον; 

ῬΙαῦ. ᾿ἰὈΙάθηη ρϑα}]οῸ 1ηΐτῶ -- ἢν. 881 Κὶ., ἢοβ ἀυοαὰθ ΥΘΙΒΌΒ 
ΤΉ Γαβοιἶ 15 Θ586 ΘΙ] 511}1}}1}πὰτ οὗ 1 ἀνθρώπων τιν᾽ 11 τ], 
ἄνθρωπόν τιν᾽ ΝαῦοΥ, 2. ἢ ἐρῶντα [10τὶ, αὖ να δίας, ἄρ᾽ Μοίπ. 

0. 

ἀπαμφιεῖ γὰρ τὸ κατάπλαέετον τοῦτό μου 

καὶ λανθάνειν βουλόμενον ἣ μέθη ποτέ. 

Βεοκῖς. Απϑοᾶ, 416, 8, Ῥμοί. Βθζοὶ. 166, 4 5. ν. ἀπαμφιεῖ, (Βαϊά. 
8. ἡ. ἀπαμφιέςαντερ) -Ξ ΓΝ 889 Κ. ἀποκοληημη τ κων μὰ Βαϊ. 

Μιςοουμένω᾽ 
1 μου Ῥμού., ὅυϊά., μέν ΒΘΚΚ. ἈΑπροᾶ,., εου ἀνθ 
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Ἧ 

τί οὐ καθεύδεις; εὖ μ᾽ ἀποκναίεις περιπατῶν. 

Βοκκ. Απθοα. 428, 21 --- ἔν, 841 Καὶ, ἀποκναίει᾽ διαφθείρει, ἀπο- 

κόπτει, ἀπολύει. ἢ λυπεῖ, ὀδυνᾷ, ἐνοχλεῖ, παρεκτείνει. οἷον ..τί --- 
περιπατῶν". Μένανδρος Μιςουμένῳ. να]ρὸ ΘΟΠΙΠρΊΓ οατα ἢοῸ 
ἔτ. 1817 ( δυςτυχής, τί οὐ καθεύδεις; ααοὰ 6 ΜΘηδηαΙΙ  γβοοῖὶο 
αἰξοτῦ ἀθοσρῖιθ Ομοθτοῦ. ἀτχηχῃ. ατ. ΕΥ̓, 1, 111 ρα. ΗἸρσαγα 

ὃ. 

Λακωνικὴ κλείς ἐςετιν, ὡς ἔοικέ μοι, 

περιοιςτέα. 

ϑΟΠΟΙ]. ἀν. ΤΏΘρια. 428 οὖ ϑυϊα. 5. ν. Λακωνικαὶ κλεῖδες --- 
ἔν. 848 Κα. Μένανδρος Μιςουμένῳ (Μιςουμέναις ὅ1α.)}) (Λακωνικὴ 
--- περιοιςτέα“, καί φαεῖιν ὅτι ἔξωθεν περικλείεται μοχλοῦ παρα- 

"» 

τιθεμένου ἤ τινος τοιούτου ιὕςτε τοῖς ἔνδον μὴ εἶναι ἀνοῖξαι οἵ. 
ΟἸ ΩΡ. δὰ. Ρ]αῦ. ΑἸο. 1 Ρ. 1ὅ2 Ου. 

9. 

ἐκ Κύπρου λαμπρῶς πάνυ 

πράττων᾽ ἐκεῖ γὰρ ὑπό τιν᾽ ἦν τῶν βαειλέων. 

5080]. Ηοιμα. Θά. ΧΥ͂ΙΙ 442 --- ἔτ, 840 Κι. ὅτι ἀεὶ πολλοὺς εἶχεν 
ἡ Κύπρος βαειλεῖς ἐν ταὐτῷ, φηεὶ καὶ ὁ Μένανδρος ἐν Μιςουμένῳω, 
ἰὡὡς ἐν παραβάςει κτέ --- Ἰοαυἱὔὰγ Τ᾽ ΤΑΒΟΠΙα 68 

1 λαμπρῶς πάνυ λαμπρά 80}ο]., λαμπρά Θχρυπχιῦ ΜοΙη. 

; 10. 

εἴςσελθε κἂν νῦν ὦ μακάριε 

ΠΌΠΟΙ. "πίπι. θη. Β. Ὁ. Η. ΤΊΊΟ -- ἔν, 842 Καὶ. κἄν τὸ παρὰ 
ἱΜενάνδρῳ ἐν δράματι Μιςουμένῳ᾽ κτὲ [Ιαθῃ ἴδε β568}0]. Ιβϑοου, 
ΝΙΊΘΟΟΙ. 8. 34 

11: 

ἀφανεῖς γεγόναειν αἱ ςπάθαι. 

ῬΟ]]. Χ 148 --- ἔν. 846 Κ. ὅτι δὲ καὶ τὴν «πάθην ἐπὶ τοῦ ξί- 
φους εἰρήκαειν, εὕροις ἂν... καὶ ἐν τῷ Μιςουμένῳ Μένανδρος, 
ὅταν λέγῃ κτέ 

᾿ 
9 
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ἸΨ. 

ςπαθᾶν 

Ρμοῦ. 8. υν. Μένανδρος Μιςουμένῳ᾽ τὸ ἀλαζονεύεςθαι. 

159: 

ΘΊΠΏΡ]10. δα. Αὐϊβύουῦ. ΡΏγβ. Ρ. 884, 18 (}1618) --Ξ ἔν". 989 Κὶ. ὅταν 
λέγωμεν ὅτι ἀπὸ τύχης ἦλθεν ὁ ξένος καὶ λυτρωςάμενος τὸν αἰχ- 
μάλωτον, ὧς ὁ παρὰ Μενάνδρῳ Δημέας τὴν Κράτειαν, ἀπῆλθεν. 
τα Μιβυσήθηαχα τού} ὖὺ Ἡσπΐ. 

14:5, 
μιςοῦει μέν 

Θραςωνζίδην» ὦ πάτερ, ἀπεκτάγκαςει δ᾽ οὐ. 

Βοκκ. ἀπροά. 429, 217. ϑ'υ1α. 5. ν. ἀποκτιννύναι --Ξ- ἔτ. 844 Κι. καὶ 
ἀπεκτόναςειν, οὐκ ἀπεκτάγκαςειν (αὖ ϑυ1α 85 ρϑ}}]Ὸ βαργα ἀπεκ- 
τάγκαςι καὶ ἀπεκτόναςι). ΜΜιςουμένῳ πάτερ μὲν Θράςεων᾽ ἀπ. κτέ 
ΒΘΚΚ. Απ., μιςοῦςι μὲν ὦ πάτερ Θράςωνα κτέ δαϊά. αὐτοαὰθ 1000. 
ὙΘΙΘΟΥΙ Π6 δα] πὶ Ἰοχίοο ΒΘΟΚΚΘΥΙ 6 μιςοῦςι μὲν ὦ σοττυρίθ]ἃ 
οτὔαβ 510. 10 τοβυιθιθη 18 νουϑιρθυβ ΠΟΌΣΘΘαμα βοουΐαβ βύγχα., ὦ 
πάτερ |; μιεοῦςι μὲν Θράεων᾽ κτὲ Τουρίυ5Β. ΜΙδβαμμθηϊ 6880 Ποὺ 
ἔγωρτηθηὐαχη τα] η]γὴ 6 οοηδύδῦ. 
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ἀκ μεξ οὐλφρε εὐξιοδωἑδα 

νά τα ΤῺ ἔτ τ κι νν ὐἷον 

ΠΕΡΙΝΘΙΑ 
Ῥρυβοηδο: 

ΤΟ 65. 5ΘΠΘΧ Ῥγετῖδθ 5ΘΥΥῸΒ 
δῶν ΒΘ Υστιβ 

[Τίβειε καὶ Γέτα! 

φυλάττετ᾽ αὐτόν] εὺ δ᾽ ἀκολούθει [Πρρία. 

ΩΣ ὨΣΑΝΘΗΝ ας ἔξειειν φέρων τὸ πύρ[δανον 

καὶ πῦρ πρόδηλον. ὦ Τίβειε καὶ Γέτα, 

ἔπειτα κατακαύςει μ΄. ἀφείητ᾽ ἂν Γέτα 

εὔνδουλον ὄντα καὶ διαςώςαι[ τ᾽ εἰὖ πάνυ; 

οὐκ] ἄν μ᾽ ἀφείητ᾽, ἀλλὰ περιόψεεθέ με; 

οὕτω] πρὸς ἀλλήλους ἔχομεν; προςέρχεται 

ὁ Τηυρρίας ὅεςον γε φορτίον φέρων᾽ 

ἀπό]λωλα᾽ καὶ δᾶιδ᾽ αὐτὸς ἡμμένην ἔχων 

Λάχης ἀκ]ολουθεῖ. Λαχ. περίθετ᾽ ἐν! κύκλωι ταχύ. 

ηὐθοθαθη 5 οΟ]ατηηδθ οχϑίθηῦ νοϑυρια Ἰυχίδ ν. 14 χοι, ἰαχύϑ 
Υ. 21 ῬδΙΘΡΙΡΥΡ 6 βΒως (εως!Ας ) 1 Τίβειε --- αὐτόν βτπ|ρρ]. 1,60, 
ἔγαβύσ! σὰ ὩΌΒΟΙΒθατη ΤΙΒ ὰὺ οοπνθηϊῦ: ΤΙυρρία [,60, μοι Γέτα 
ατ. Η. 42 κληματίδας ὟὟ1]., Γε. ἀπόλωλας [,6ο, ἔοτύα886 ΒΟΙΙΌΘΠ- 
ἄστη ΤΤυρρία | κατὰ πόδας; πύρδανον 11. ὄ εὐνδουλον 6ύ. Η.: 
διαςιύςαιτ᾽ Ηδοτν., διαςεώςαντ᾽ ατ. Η.; εὖ πάνυ 1,960, οὐ πάνυ 6τ. Η. 
ὁ οὐκ ἴ,6ο0, νῦν ὙΥ1]. 1 οὕτω [,6ο, 806 βραύιχη Υἱχ βυΐβοθυθ 
δαποίεθηὐῦ ατ. Η.. τί δή ὅτ. Η. 8 8000]. 1]. 9-.-10 Βυγρὶ. 
ατ. Η. ααἱ ροβϑὺ ταχύ ἴοτῦ. ρυαπούμτη οχϑύδσθ τηοπθηῦ: ῬΘΥΒΟΠΒΙΌΤΩ 
πῃούδϑθ ἴῃ νυ. 10, 230. 21 ᾿τηὐϑὺ ᾿ἰηθα5 βουιρίϑα ϑαηῦ 
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γυνί γ᾽ ἐπ͵]ίδειξαι Δᾶε τὴν πανουργίαν 

τέχνην τιν᾽ εὑρὼν διαφυγών τ᾽ ἐνθένδε με. 

(Δα.) τέχνην ἐτώ; (Λα.) ναὶ Δᾶε τὸ μὲν ἀπράγμονα 
καὶ κοῦφον ἐξαπατᾶν γάρ ἐεςτι δεςεπότην 

τι φλύαρος. (Δα.) ἠήν. (Δα.) εἰ δέ τις τὴν τῶν φρενῶν 
'ςτακτήν --- ἐκνίεθης; (Δα.) οὐχὶ πρὸς «οὔ δέεποτα. 

(Λα.) ὃ μὲν πονηρός, ὁ θραεὺς ἐνθάδ᾽ ἀρτίως 

κατὰ τῶν «ςκελῶν᾽ τὴν κληρονομίαν φι[λ]τάτο[ζυ 

ΡΤ ὐδνουνν ἩΡΗΣ ἐκπ͵,οδών. (Δα.) ἕξειν χάριν 
ἽΑΩ ΚΥΘΑΠΝΜ ΤΥ ΜΝ ὙΠ ΜΝ ἡ Ὁ Ὑ1ι ς ὑφ᾽ ἥμῶν. Λαχ. κάετίε 

ἀντ ἀκ οις ΑΘ ΝΠ Υς ΤΡ Δ, πα νραι [ΠΠυρρ]ίας. ὡς ἀφίκετο 

Ἐν λέν νελος. ΟΣ ΥΩ φερόμενος γὰρ κἀν κύκλῳ. 

νἀ απ κα ΟΜ ΕΔ Ὶ ἀν να, ἢ ΟΝ ὕτων: τ᾽ ἐὐτὶ τὸ 

11 νυνί γ᾽ 1,.ὁο,. τὰ ξύλ᾽ 1]. 10 δα «ςτακτήν οὗ Ῥ]1η. πδύ. 
μ1δὺ. ΧῚ 608. ,,ϑυἀδηῦ ϑαύθυη (τα 178,6) ΡΥ] Βα δὴ ἱποιϑηὐαν βύθοίθπ 
αἸούδτη, οαἱ ἢ} Ῥυδοίοσίσ' οὗ Ρ]δαύ. ὕατο. 100. (ὑὰ ΤΩ1}1 βίθοῦο, 
ὕὰᾳ ΟἸΠΗΘΙΉαΠ), ὅπ Τοθα΄ς 18 κατὰ τῶν ςκελῶν οἵ. 50}0]. Ατ΄. Ῥϑ8ο. 
240 ευμβολικὸν ἀπὸ τῶν διὰ δειλίαν ἀποτιλώντων; φιλτάτου τ. 
Η.. φίλτατε δομτηιαύ 19 ἐκποδών ὅτ. Η.: λήψει εὺ νῦν τῶν 
εοὧν δόλων ϑοῃτηαῦ 20 1η1010 ὕμην φρενουμένους 500 1] τὸν 
τριςκκατάρατον τοῦτον. {(Πυρ.) ὧς δοβηηαῦὺ 98 Δ ΔΥΌ] ΠῚ 
ἴῃ ἤπ6 σϑύβιβ οἵ. Ρουκ. 348, αθογρ. 26, 8116 οχθιωρὶὼ οοηρθβδϑδιῦ 
Κυϑίβομτηδυ Ὁ. 37: 10 νϑυβὰβ υἱδϊιηπβ οΟἸυτηηδ6 1886 νἀ οὕατ. 
δοσραϊῦ ρϑύγσυσῃ ἔγαβύι τ ὭΘΒΟΙΟ απὸ ἰΟ60 ΔΌΒΟΙΒΒΌΙΩ ΤΙΒ 
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Εγασιη θη Δ] πὰρ πο ὗὔδ. 

Τ᾿ 

ὅςτις παραλαβὼν δεεπότην ἀπράγμονα 

καὶ κουφὸν ἐξαπατᾷ θεράπων, οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι 

οὗτος μεγαλεῖόν ἐςετι διαπεπραγμένος, 

ἐπαβελτερώςεας τὸν πάλαι τ᾽ ἀβέλτερον. 

Ῥμοὺ. ΒοτΟ]. Ὁ. ὅ, ϑυϊά. 8. ν. ἀβέλτερος --- ἔν. 898 Καὶ. ἀνόητος 
ἀςύνετος. Μένανδρος ἸΤ]Τερινθίᾳ κτὲ 8 ποτε 51]., πάλαι Ῥμοΐῦ,, 
Υ᾽ ᾿ἱπβοσϊὺ Βοιὐσοϑμηϑύθιπ. ---  ὈΔνῚ νουῦα βαμὺ, 8 αὐ τϑβρίοιῦ 
ΤΠ ΔΟΙΘΒ ν. 18 5αα. ; 

2. 

οὐπιύποτ᾽ ἐζήλωςα πολυτελῆ νεκρόν᾽ 
» ἀν. 

εἰς τὸν ἴςον ὄγκον τῷ εφόδρ᾽ ἔρχετ᾽ εὐτελεῖ. 

ϑίον. ΕἼοΥ. 128, ὃ -- ἔν. 894 Κα. Μενάνδρου ΤΤερινθίας. 

τἢ 

ὅς᾽ ἔετι μαλακὰ ευλλαβών 

ἐκ τῆς πόλεως τὸ εύὔνολον ἐκπήδα, ᾿φίλος. 

ΡΟ]]. Χ 12 -- ἔν. 896 Κ. ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα (τὰ «κεύη) ὑπὸ τῶν 
νεωτέρων καὶ μαλακά, οἷον εὐμεταχείριετα, ὡς εἶπε Μένανδρος 
ἐν τῇ ΤΙερινθίᾳ κτέ 1 ὅ ἐςτι μαλακόν οοαα., οοΥΥ. ΒΘΗ]ΘΥ͂ 
4 φίλος (, θᾶττον Ρ. 

4, 

ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν εἰει πομπεῖαί τινες 

ςφόδρα λοίδοροι 

ΒΔ ΤΡΟΟΥ., Ῥμοί.. δα, --- ἔτ. 896 Κ.. πομπείας καὶ πομπεύειν᾽ 

ἀντὶ τοῦ λοιδορίας καὶ λοιδορεῖν... .. ἡ μεταφορὰ δὲ ἀπὸ τῶν 
ἐν ταῖς Διονυειακαῖς πομπαῖς ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν ᾿λοιδορουμένων 
ἀλλήλοις" Μένανδρος ΤΤερινθίᾳ κτέ. 
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»" 

ῦ: 

οὐδεμίαν ἣ γραῦς ὅλως 

κύλικα παρῆκεν, ἀλλὰ πίνει τὴν κύκλῳ. 

Αὐμβθη. ΧΙ ὅθ4 ἃ -- ἔτ. 891 Καὶ. (τὴν φιάλην) πᾶει τοῖς φιλτά- 
τοῖς ἔδωκε τῷ παιδὶ περιςοβεῖν [ἐν κύκλῳ] κελεύεας, τὸ κύκλῳ 
πίνειν τοῦτ᾽ εἶναι λέγων, παρατιθέμενος Μενάνδρου ἐκ ΤΠερινθίας 
κτέ 1 ἤγρευς᾽ Α, οοτΥ. ΜΒ. 2. ἀλλ᾽ ἔπιν᾽ ἀεὶ κύκλῳ ΚαΑΙΌ. 
ἀθβουι αν ὑθιαα]θηία οὐδύθίγιχ, οἵ. Τὸν. πα. 228 5αα. 

0. 

τὸ παιδίον δ᾽ εἰεῆλθεν ἑψητοὺς φέρων. 

Αὐμθη. ΥἼ 801 Ὁ -- ἔτ. 898 Κ. πληθυντικῶς δὲ λέγουςειν ἑψη- 

τοὺς (τὰ λεπτὰ ἰχθύδια) κατὰ τὸ πλεῖςτον. ... Μένανδρος ἸΤερινθίᾳ 
κτέ δ᾽ οτῃ. ἀ. --- θᾶνὶ νοῦ βυαπύ, οἵ Τοσ. Απα. 809. 

Ἷ 

οὐδ᾽ αὐτός εἶμι εὑν θεοῖς ὑπόξυλος. 

Μᾶχ. ΡΊδϑῃη. βοῃοὶ]. Ηϑσγιηορ. (Ἀμϑὺ. ασ. Κ᾽ 486) --- ἔν. 899 Κ'. κεῖ- 
ται δὲ (τὸ ὑπόξυλος) ἐπὶ τῶν λαμπρῶν μὲν ἔξωθεν καὶ ἐπιεικῶν, 
πονηρῶν δὲ τὰ ἔνδον. καὶ Μένανδρος ἐν τῇ ΤΤερινθίᾳ φητςίν κτέ 

ἀςτός ΝϑῇΟΙΙΙ 

δ, 

ἄλλ᾽ ἀνέπαφα εώὠματ᾽ οὐδὲ ληπτέα. τὰ δ᾽ ἃ 

ϑ1α. τς ἔν. 400 Κα. ἀνέπαφον " ἀνεύθυνον, καθαρόν, ἀθιγές, ἀψη- 
λάφητον. Μένανδρος ΤἸΤΠερινθίᾳ κτὲ͵ οὐδέλη οοαᾶ., ὁοττ. ΜΘΙ ΘΚ 

9. 
Ἁ 

Αἰάντειος γέλως 

Μη]. Μο6]. 8δ6 (Ζϑῃοῦ. 1, 60) --ΞΞ ἔν. 401 Καὶ, μέμνηται ταύτης 
Μένανδρος ἐν τῇ Περινθία τῇ πρώτῃ λέγουει δὲ ὅτι Πλειεςθένης 
ὁ ὑποκριτὴς τὸν Καρκίνου Αἴαντα. ὑποκρινόμενος εὐκαίρως ἐγέ- 
λαςε᾽ τοῦ γὰρ᾽ Ὀδυςςέως εἰπόντος ὅτι τὰ δίκαια χρῆ ποιεῖν μετὰ 

εἰρωνείας ὁ Αἴας τῷ γέλωτι ἐχρήςατο. 



ΦΑΣΜΑ 

Ρρυβομδθ: 

ἀδθιηοηθθ αἀ0 (Ὁ) ΕΠ υῦτιβ 
Ῥμιαϊαβ ϑα α] ΘΒ Θ ἢ (Οοοα8) 

πτ ύ΄Ο-:-ε---.., τῶν Διο]νυείων. ... 

πο λον, ἐπιτελεῖν ευλλαμβάνηις 

ΓΛ τὸν νυμφίον εαυτὸν φρονε[ῖ]ν 

ἌΡ ΑΜΕΝΕΣ, τῆ]ς παρθένου τὴν μητέρα 

πὐπνλνο ὡς, ἑτ]έρωι τοῦθ᾽ ὁμομητρίωι τινί 

ἌΠΕΙΝ ΕΥΣ μὴ παραδῶις, πρὸς τῶν θεῶν, 

πρόφαςειν κατὰ εαυτοῦ μηδεμίαν, οὕτω πόει. 

.(Β.) εἶεν, ποήςεω τ]οῦτο᾽ τί γὰρ ἄν τις πάθοι. 
᾿ἣ δ᾽ οὐχὶ φάςμ᾽] ἔςτ᾽, ἀλλὰ παῖς ἀληθινή 

πο κον,ς ᾿αθεῖςα τῆς γαμουμένης. 

τίκτει γὰρ ἣΪ] μήτηρ πρὶν ἐλθεῖν ἐνθάδε 

ἐκ γείτονος] ταύτην, δίδωςι τ᾽ ἐκτρέφειν 

αὐδτησαθϑτη δὐγαχηθηΐστη να]ὰθ αθύγιθπτη οϑῦ, ὕδιμ θη. ΟἸΩ 18, 
ἴουγθ 1π ἸτηδρῚπ6 δα ύ18 οοσῦθ ἸΘΡῚ ροθϑϑθπμῦ 8. ς 1η ἢπΠ6, βαυϑρθο- 
ὕστα ΙΘγηδϑύθανο, ἸΘΟΊἼΒΒ56 ΤῊ1Π1] νἹΟΘΟΥ ὃ φρονε.ν Κ.., φρονε.. 
160... 4 ςπΑΆρΘεΝνοὺ Κ.., . ΤΑΡΘΕΝΟΥ ἴθυ.  ΑΓΑΥΤΟΥ Κι, -ΓΑΥ̓ΤΟΥ 
Ιϑο. [10 λία,  ϑθειςα Κὶ., . θεῖσα [θυ. 11 ΜΗΤῊΡ Κὦ., «ἩΤῊΡ ἴϑυ. 

1 Διονυςείων ΒΡ]. [6γ. 4 ΒΌΡΡΙ. [61. ὅ ἑτέρωι Κ. 
7 ΒΌΡΡΙ. [6γ. 8 εἶεν, ξυναινῶὼ Κοοκ, ποήςω Κ'. 9 ἣ δ᾽ οὐχὶ 
φάςμ᾽ ΝΊ]., τὸ δ᾽ οὐχὶ φάςμ᾽ Κοοκ, οὐχ᾽ ἡ τυχοῦς᾽ [δ6γ.; αληθινηι 

“ΤΏΡ. 10 λάθρᾳ δὲ παιδευθεῖςα Κοοκ 11 5Β0Ρ]. Κ., ἣν τέ- 
τοκεν ἡ Κοοκ 15. ΘΌΡΌΪ. Κύ. 001]. Ὅοῃ. δὰ Του. ἔῃ. Ῥγο]. 9 
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τίτθῃ, μεθ᾽ ἧς ν]ῦν ἐετιν ἐν τῶν γ(εδιτόνων, 

ἔνδον τρεφομ]ένη καὶ φυλαττομένη κόρη, 

15 ἁνὴρ ὅταν ἔλθῃ] δεῦρο, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον 

παν ἜΑΡ ΝΥ ἧς Ϊν φυλακῆς τ᾽ ἐλάττονος 

ΔΉ τ ἐτΑ ΟΣ ΠΝ κυ γῆ κεν οἰκίαν τότε 

ἩΝΕ το τν κπὶ ΠΝ ΟΝ τίν᾽ οὖν φαντάζεται 

ἐνθάδε τρόπον; τουτὶ γὰρ ἔτι ποθεῖτ᾽ ἴεως 

90 μαθεῖν εαφέετερ|ον. πεπόηκεν ἣ γυνή 

διελοῦςα τὸν τοῖχον] διέξοδόν τινα 

τα ΡΥ Εν Ὁ Υν τ τ ἐν πάντ᾽ ἐπιςκοπεῖν. 

ἐτυτ ψ νότον ΤῊΣ ευγκε [κάλυπται ταινίαις, 

ἵνα μὴ περίεργός τις προ]ςελθὼν καταμάθῃ. 

ο5 ἔςτιν δὲ καὶ βωμός] τις ἔνδον τῆς θεοῦ 
ΥΘΙΒᾺΒ ἴ6τ 10 ἄἀθβθββθ υϑὺὶ Β]1116 δῦ 

14 (ΕΒ) (Παιδ.) πῶς εἰειν οἱ πυροὶ [κατ᾽ ἀγορὰν ὥὦνιοι; 

(Φει.) τί δ᾽ ἐμοὶ μέλει τοῦτ᾽; (Π7Παι.) οὐθέν, [ἀλλὰ τῷ λόγῳ 
εἰς τὴν ἀλήθειαν καταχρήςᾳ[ςεθαι δοκῶ. 

18 τίτθῃ νϑὶ] τροφῷ Κ.; μεθ᾽ ἧς εύνεετιν Κοοκ, νῦν [ἴ6᾽. 14 ἔν- 
δον Κι; τρεφομένη γρὶ] ἐχομένη ΥΥῚ]., ὥςπερ δεδεμένη Κοοκ 
1ὅ Β0ΡΡ]. ΚοοὺΚ ἔ[1ὅδ ὁπόταν ἀπῇ πλέων Κοος 17 ἐδεῖτο [61., 
δέῃ φθάςεας᾽ ἣν ἔτυχεν Κοοκ 18 οἰκοῦςα μεταβάλλει Κοοκ 
19 ἐνθάδε τρόπον ὟΝ1]., τὰ νῦν τρόπον Κοοκ 90 ΒΌΡΡΙ. [61..) 
τῷ μειρακίῳ; πόρον Κοοκ 21 διελοῦςα ΥΥ1]., τρήςαςα τὸν τοῖ- 
χον αυρ. Κ.. διὰ τοῦ μεςοτοίχου καί ΙΚοοῖκ 29 ὅπως ἂν οἷαί 
τ᾽ ὦει Κοοκ ῶ8 τὸ δὲ διάφραγμα εὐγκεκάλυπται ΚΟοΟΙΚ, κεκά- 
λυπται Ωγ. 284 ἵνα -- τις Βυ}0]. Κι, θαλλοῖς τ᾽ ἐλάας, μή Κοοκ; 
προςελθών 161. 85ὅ Β0ρ]. Κ.. τἄρρητα πολυπράγμων Κοοκ; θεοῦ 
ΙΩσ. 21 50}Ρ]. αοτι. ὟΥ1]., παρ᾽ ἡμῖν ὥνιοι ΟοὉ. 28 δεςοῖ ΤΠ61η., 
δ᾽ ἐμοί ὙΝ11.; ἀλλὰ τῶ λόγῳ Κὰ.,.. ἀλλὰ βούλομαι ΟοὈ., ἀλλὰ κολ- 
λάβῳ ὙΥΊ1]., ἀλλὰ χρήειμον οουν΄., ἀλλὰ χοίνικι [6Γ. ῶ9 κατα- 
χρήςαεθαι θέλω Ιο:., δοκῶ Κι, αὐ νϑιραχῃ θέλειν πόμ διαδὺ Μο- 
πϑηᾶρυ, καταχρῆςθαι τῷ λόγῳ ΟὉΡ.., καταχρῆςεθαι βούλομαι ὙΥ͂ΊΙ. 
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80 ἂν τίμιοι δακέτω ς᾽ ὑπὲρ ἐμ[οὐδτοῦτο τοῦ 

πένητος. αἰεθοῦ εαὐυτὸν ὄντα [Φειδία 

ἄνθρωπον, ἄνθρωπον δὲ καὶ [τὸν ἄθλιον, 
ἵνα μὴ ᾿πιθυμῆις τῶν ὑπὲρ ς[ πραγμάτων. 

ὅταν δ᾽ ἀγρυπνεῖν εἴπηις, τίς ὃ [βίος εου «κοπιῶν 

8 τὴν αἰτίαν γνώςει᾽ περιπατήςᾳ[ζε βραχύ 

εἰεῆλθες εὐθύς, ἂν κοπιάςηις τ[ὰ «ςκέλη, 

μαλακῶς ἐλούεω, πάλιν ἀναςτ[ὰς ἐνέφατες 

πρὸς ἥἡδονήν᾽ ὕπνος αὐτὸς ὁ βί[ος ἐεςτί εου. 

“τὸ πέρας᾽ κακὸν ἔχεις οὐδέν, ἣ γ[όςος δέ «του 

40 ἔςθ᾽ ἣν διῆλθες --- φορτικώτερο[ν δέ τι 

ἐπέρχεταί μοι τρόφιμε, ευγγνώῴώ[μην ἔχε, 

τὸ δὴ λεγόμενον --- οὐκ ἔχεις ὅπο[ι χέεῃς 

ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν, εὖ ἴεθιςι (Φει.) μὴ ὥ[ρας εὖ γε 

ἵκοιο. (Π7Παι.) τἀληθῆ λέγω, νὴ τοὺς θε[ούς, 

45 τοῦτ᾽ ἔετι τἀρρώςετημα. (Φει.) καὶ μὴϊν ὦ τάλαν 

55 καὶ 'ξ. κα. [οϑγ.Ψ 88 Ὑπερς Κύ., Ὑπερ. [θῪ. 89. ] {ἰγη8 
Ἰϑΐθτω ρθη ἰούω [1ὐἰ0 115 ὥΎΤΙΘΟΙ8Β οΟὈὐθοΐα οδῦ, αὰα8ὸ οχβύδηξ 
γοδυιριῶ ΤῊΪΗ1 ρούϊαβ δα ν αὐϑηὶ 84 λ (161.) αὐϑαᾶχτατθ υἱἹ θη 
44 γυπούσχῃ 1ηΐοσῖτιβ ροϑῦ ᾿ΚΟΙῸ τπιϑητι5 δἰΐοσω δ α1α 1588 σἹαϑίαν 

80 τεῖμιος τηθτη., τίμιοι Υ1].: ἐμοῦ τοῦτο τοῦ ΥΥ͂1]., ἐμοῦ τοῦ 
ςφόδρα Οο0. 81 ΒΌΡΡΙ. ΟοΌ., εὐδαίμονα Τιθουν. 89. ΒΌΡΡΙ. 
ΚοΟΟΚ, τὸν πληςίον ἅοτῃ., ςτέργειν ςε χρή 1]. 88 ςε πραγμά- 
τῶν ὟΝ1].. θνητοῦ φύειν ὅοτη., εαυτὸν πάνυ ΟοὉ. 84 Βυρρὶ!. Κ. 
τίς εἶ ςαυτὸν «κοπιῶν ΥΥ1]., τί ςε λυπεῖ φράζ᾽ ἐμοί ἄοιῃ., τί ςο- 
βεῖ τὸν ὕπνον; (Φει.) τί δή; [6ζ1. 8ῦ γνώςη τηθ1η.: περιπατεῖς 
τήθτη.: περιπατήςας βραχύ ὟΝ1]., περιπατεῖς ἡδέως ΟοὉ. 86 ΒΡ]. 
ον. 871 ἀναςτὰς ἐνέφατγες Ὗ)1]., ἀναςτὰς περιπατεῖς ὅοτῃ., ἀνα- 
«τὰς ἐνέπιες Κοοϊὶς, ἀναςτὰς ἐεςθίεις ωθοατγ.. ἀναςτὰς κατεκλίνης 
61], ἀναςπᾷς τὰς ὀφρῦς [Θ6γ. 88 του Κ., βίος ἐςτί «οι ὙΥ͂ 61]. 
89 νόςος δέ εου ὟὟ1]., νότος τρυφή Κοοῖτ, ἥδε γὰρ νόςος ΕὙΙ ΖΒΟΠ6 
40--41 50}}]. ΟΟὉ. 42 Βυρρ]. 00. 6011. Δίατο. Απῦ. Υ, 12; ὅπου 
Ἐσιύζβοθθ 48 ΒΌΡ)Ι. Κ. οἵ, Ροεῖκ. 181, ὥραει δέ ΕΥὐϊύζβομοθ, ὥραςι 
εὐ Ιμϑϑυν., ὥραςι μέν ΙθΘΥ. 44 50}}]. ΟΟΌ. 4 ἀαρωςτημα τηθχι.: 
ἴπ πα ὦ τάλαν Κ.. ὥγαθέ ΟοὈ., ὦ μέλε Πιϑοαν., νὴ Δία ΕὙΙΌΖΒο ἢ 6 
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ἀτόπως ἐμαυτοῦ καὶ βαρέως [ἔχω πάνυ. 

(ΤΠΠαι.) ἀ!ςεθενικόν ἐςτι τἀνόητο[ν κἀκρατές. 

(Φει.) εἰΐεν, πάνυ γὰρ ταυτὶ λελοί γίεθαι μοι δοκεῖς, 

τί! μοι παραινεῖς; (ΠΠαι.) ὅτι παρ[αἱνῶ; πρόςεχε δή᾽ 
80 εἰ μέν τι κακὸν ἀληθὲς [εἶχες Φειδία, 

ζητε[ἷν ἀληθὲς φάρμακον τούτου ς᾽ ἔδει" 

γῦν δ᾽ οὐκ ἔχ]|ε[ις"] κενὸϊν εὑρὲ καὶ τὸ φάρμακον 

πρὸς τὸ κενόν, οἰήθητι δ᾽ ὠφελεῖν τί ςε. 

περιμαξάτωςάν ς᾽ αἱ γυναῖκες ἐν κύκλῳ 

καὶ περιθεωςάτωςαν᾽ ἀπὸ κρουνῶν τριῶν 

ὕδατι περίρραν᾽ ἐμβαλὼν ἅλας, φακούς.] 

ζ΄ι ζῶσι 

47 ΟςΘΕΝΙΚΟΝ Κα... ΟΘΟΝΙΚΟΝ [Θ. 48..1τεὲν Κι... .εν ἴθ. ὅδ κενο 
Κ., . .νο ἴϑυ. 

40 ΒΌΡΡΙ]. ΟΟ}. 41 ἀςθενικόν ἴθ᾽., μοθωνικόν Καϊῦ61: κἀ- 
κρατές Ὗ1]., τῇ φύςει ἴθγ. 48 εἶεν [6τ.: ταῦὔτει τηθτη.; λελογί- 
εθαι μοι δοκεῖς Κὶ.., λελογιςμένος λέγεις ὟΥ1]., λελύεθαι βούλομαι 
16γ.. λελύπηκεν με’ νῦν Τ1,Θρουν., εἰ λελογιεμένως ἔχεις ὅοτῃ. 
49 πρόςεχε δή ὟΝ61]. παραινῶ; τοῦτ᾽ ἐρῶ ΟΟΌὈ. ὅ058αα. 80}- 
ῬΙονῦ ΟΟὉ. οχ ΟἼθια. ΑἸ6χ. βέγοια. ΥΠ1| 4, 21, ρ. 844 Ῥοίύ., Φειδία 
ζητεῖν ἀτοί., φιλιάζειν οοά. 529 εὑρὲ καί ὟὟ 61], εὕρηκα οοά., 
ἄρα καί ΟΟΌὈ. δῦ περιθεωςάτωςαν Μροίπθκθο, περιθειωυςάτωςαν 
Βοπύϊου, περιθέτωςαν οοα. ὅθ περιρράναι οοα. : 

.ἀἰς. τ ΝΣ 
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Βγαρσηιθηύα Δ᾽] ὰπᾺ6 πού οὖ 6801 0018. 

1. 

ομαύ. δα. Τὸν. απ. ργοὶ. 9 ῬΏϑηηῶ ποιηθη [8 Ὀ] 86 ΝΜ Θμδπατὶ 
οβϑὺ, ἴθ ααὰ πογθτοῶ βαροταποίω δα] Θβοθηὐ! ΥἹΓΡΊΠΘΙΩ, ααϑ1η ΘΧ 
ν᾽ οἶπο αὐοάϑηῃη οοποδρογαῦ, ἔασύϊτη δα πούϑιῃ, οατὰ μϑὈοτθῦ 1 ἰ8- 
ὑθὈ18 ρα νἹ ΟῚ ΠΌΤη ῬΤΟΧΙΙ ΤΩ, ΠΟ τη βθοῦτῃ Ὠϑθρδῦ 8851- 
ἄπο πῦ]]οὸ οοπβοίο: ρατίθίθιη, αἱ τηθάϊαβ ἰπῦοσ ἀουηθμι τηδυ 
80 γἱοὶπὶ ἔποναῦ, ἴω ρϑυΐοαϊῦ, αὖ ἴρ80 ὑγαπβιθα βϑοῦαση ἸΟΟῦ͵α 
6886 Βη]δγθὺ θυτηαιθ ὑγαηβιύατη ᾿ηὐθηαογθῦ βουθβ 8δὺὸ ΠΌΠα6 
[6110] γϑῖὰ αἰ ηδηη Β8 606 ἴϑοιθηβ οὖ γοοϑύθὺῦ δὰ 86 υἹΓρΡΊΠΘΤΩ, 
αποα οὐτὰ Δηϊχηθανγουύϊββοῦ Δα α]ΘΒΟΘ 8. ὉΥΠ1Ὸ δϑρθοῦύι ρυϊοῆστδθ 
ΥἹΓΡΊΩΙΒ νοῦ ΠΌΙΏ1Π18 Υἱϑι ῬΘΙΟΌΪΘαΒ ΘΧΠΟΥΙΤΕΙΌ, ἀπᾶθ6 ΤᾺ Ρα]86 
ῬΒδβυηδ Πποιη6η οϑὺ; ἀθῖηαθ ῥϑυϊαῦη γ6 οορσυῦδι ΘΧϑιδιὺ [ἢ 81η0- 
ΤΘῖα Ῥ.6]1186 1ΐω, αὖ τοτηθαϊαγη ὑαπίαθ ουριατὐαῦΒ Π181 ΘΧχ παρὑ118 
ΠΟῚ ΤΟΡΟΥχούασ. [᾿ϑαθθ 6Χ ΘΟΙΏΤΏΟ0 τηϑύχ]β 80 ὙἹΓΡῚΠΙΒ οὔ 6Χ 
γούο διηδϑύοτβ ΘΟΏΒΘΉΒΙΟῸΘ ὈδύσῚΒ παρύϊδγαμη ΟΘ]ΘὈγΙὐαῦθ ΠΉΘΙΩ 
Θοοὶριῦ ἴα Ὀυ]8. 

᾿ 

ἐπιςημαίνεςθ᾽, ἐάν 

ἣ «ςκευαςεία καθάριος ἢ καὶ ποικίλη. 

Αὐμοη. ΧΙῚΝ, 661 ἢ, -Ξ ἔν. ὅ01 Κ. καὶ Μένανδρος (ἐπαινῶν τοὺς 
μαγείρους λέγει) ἐν Φάεςματι᾽ 1 ἐπιςημαίνεςθαι ἂν Α., 6011. 

Βοηύου 

ἘΠ 

ἔμβαρος 

Η65. 5. ν. --- ἔν. ὅ02 Κ. ἔμβαρος᾽ ἠλίθιος μωρός, ἢ νουνεχῆς. 

Μένανδρος Φάεςματι. οἵ. Μ|]]. ΜΕ]. ». 8560 (ἀθηοὉ. [ 8). 

4. 

Οδ68. Βαββ. (ασ. ἴ.. ΥἹ 205 Κ') Τὐμυρμδ!]]οῦπη ταθύσθσῃ 88606 
τϑοϊριῦ απο ὑπ] θϑομυχα, αὖ οἰΐαια ὡρυαα Μοπδπάγασω ἴῃ Ῥαδσηδθ 
ενν ΟΒΙΘΠΑΙ ρούθϑῦ. 



ΡΑΒΝΙΑ ΙΝΟΕΗ͂ΤΑ ΙΙ! 

ΡΘΥΒΟΠ86: 

ΒΘΠΘΧ ΒΘΙΨ ΙΒ 
Ιθποῦ (ΟΒδυ1818 Φαα] ΘΒ 68) 
ΞΘΙΥῈΒ Ὁ 

Πα(Β)(Α)άνθρωπος οἶνον, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐκπλήτ[ τομαι 

ἔγωγ᾽ ὑπὲρ {δὲ τοῦ μεθύεκε(ςς θ᾽ οὐ λέγω" 

ἀπληςτίᾳ γάρ ἐςθ᾽ ὅμοιον τοῦτό γε, 

εἰ καὶ βιάζεται κοτύλην τις τοὐβολ οὔ 

ὅ ὠνούμενος πίνειν ἑαυτόν. (Β.) τοῦτ᾽ ἐγώ 
᾿ προςέμενον᾽ οὗτος ἐμπεεὼν διαςκ[ εδᾷ 

τὸν ἔρωτα. τί δέ μοι τοῦτο; πάλιν οἰμω[ζέτω. 

(Α.) προῖκα δὲ λαβὼν τάλαντα τέτταρ᾽ ἀργύρ[ου 
οὐ τῆς γυναικὸς νενόμιχ᾽ αὑτὸν οἰκέτ[ην, 

10 ἀπόκοιτός ἐςτι, πορνοβόςκῳ δώδεκα 

τῆς ἡμέρας δραχμὰς δίδωςι. (Β.) δώδεκα" 

πέπυς τ᾿ ἀκ[ρι]βῶς οὑτοςὶ τὰ πράγματα. 

4 οΟΒοΟλ Κ.., οΟΒΟ. ἴθγυ. δ τουτεγ Κ., τουτε. ἴθσ. 6 διᾶαςκ Κὶ., 
Ε 

Διάςι [ϑσ. 8 ΑΡΓῪΡ Κι, Αργυ. ἴθι. 9 ΝΕΝΟΜΙΧ᾽ΑΥΤΟΝ Κι... δἃρο- 
βίσορματη οὗ ε ἃ αἰύθγα τηϑηὰ δα αϊύα οτὴ. 161. 

1 ΒΡΡ!. (Ὁ. 5.2 δέ 1π8, 60. 8 αἀπιετιὰ τηϑτὰ., ἀπληςτίᾳ 
γι. 4 50ΡὈ]. 1]. ὅ ΒΌΡΡΙ]. Οο}.: ν. ὅ---1δ βίου πὶ ὁοπ- 
ἀλπαδὺ ὔαρρΒ 6 Β0Ρρ]. ΟΟΡ. δ οἰμωζέτω Κὶ., οἰμώξεται ὙΥ11.. 
οἰμώξομαι Οο60. 9 ΒΌΡΡΙ. (Ο}. 19 πέπυςτ᾽ ϑϑαν., ἐπίςτατ᾽ 
ΟοὈ., οἷδέν τ᾽ Νδυοῖϊτ: ἀκριβῶς ΟΟΡ. 
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(Α.) ἀλλ᾽ εἰ]ς δια[τ]ροφὴν ἀνδρὶ καὶ πρὸς ἡμέραν, 
ο΄ πᾶς τις] λελ[όγ])ιται δύ᾽ ὀβολοὺς τῆς ἡμέρας, 

16 ἱκανό]ν τι τιὖῦ πεινῶντι τιτις... ς ποτέ. 

(Β.) Χαρίει]ός ς[ε] προςμένει. (Γ.) χαῖρ᾽, [ἀλλὰ τίς 
ὅδ᾽ ἐς]τὶ δὴ} γλυκύταθ᾽; (Β.) ὁ τῆς γ[ύμφης πατήρ. 

(Γ.) τί οὖν παθ]ὼν ὡς ἄθλιός τις [φιλόςοφος 
βλέπει ς«κυθρώφ᾽ ὁ] τριεκακοδα[ίμων; (Β.) ψάλ]τριαν 

πο τ: οὐδ γυνὰϊκα. ...... 

ΝΜ ἫἯἽἍὄἸἭὙἥἯἽ ΜἸ Υξν ριιν εν ν δ νήνοος 10] 

ΝΜ ΜΉΜΨΉΕἪἫἬΉΞπ Δ᾿ψῴἈἈζΞ: τὸς τερον μι νννν “ 
ὙΘΥΒῸΒ ἴθσο 10 ἀθθβϑβθ νϑυὶ 511ὴ116 οϑὺ 

18 ἡμέρων [ϑγ. Κ., ἡμέρῳ. ΟδρὈϑ 14 λελ Κὶ., .ελ ἴϑσ.; 
᾿ Ἡμερας: Κ., ἡμερας᾿ [ϑσ. 16 ντιτω Κ., ντ. γὼ ἴϑσ., ντ . εὼ 
᾿ πε τη|ξ-.. (πότε: Οδρρ8 ᾿'ζ.", τιτι (νγ6] ηἡ).... «ποτε: κι, 
Ϊ ἀντι νὸς πότεῖοσ. [16 οςς. Κι, ος.. [61.: ΧΑΙΡς (ε γϑ] ο, ποη ῳ) Κὶ. 
β ΟδΡΡὈ8 ἮΝ ΤΑ Κα τὶ Ι6Υ’ ἉΤῊΡ Κα. , ΤῊΡ [6 Υ.Ψ 19 ΤΡΙ.ΚΑ 

ΠΝ κοδα Κι. «ριςκακοδ. 161. 90 ςαδὰα Κὶ, κὰν [61. 
πτὀ|ῆὰῖτπ-  - - ἜΣ: ΤῊΝ ἣ 

18. ἀλλ᾽ Κι, τί δ᾽ ἴοσ., ὅςον 'ο.. εἰ ὅοιται., καί Η1]].: εἰς δια- 
τροφήν Οοὐ., πρός ὅομι. Η1]].: ἡμέραν ΤμΘουν.. ἵμερον αἀυΌ. Κ., 
ἡδονήν Ηοτν., ἡμέρων ὕδρΡγὈδβ, ἡμερῶν ἑκατόν Πο., ἡμερῶν χρείας 
16γ., ἡμέρας πόνον ἄοτι., ἡμέρας χρείας ΚοοΚΞ 14 πᾶς τις ὟΥ1]., 
οἶμαι ἀυῦ. Κ., μίαν 6 Θαν., ἀρκεῖν Οδρ»Ὀ8: λελόγιεται Οο}., νενό- 
μιςται Κοοκ 1ὅ ἱκανόν τι ὟΥ11]., ἀρκεῖν ΙΚοοἴκ, Π15 σϑύϑτι8 ΘΟΥ- 
ταρύμβ, ἔογύ. βου θθπάστη καὶ χαλκοῦς ποτε; τελεῖν᾽ τί ἐγὼ πει- 
νῶντι δὴ πτιςάνην ποτέ ἀοτ., ποῦ δ᾽ ἐντράγω πεινῶν τι; τί τις 
υ --- ποτέ ἴογ΄.. ἂν δ᾽ ἐντράγω πεινῶν ἔτι πτίςςων ποτέ ΤιΘοαν., 
τελεῖν πλέω πεινῶντι τίς λόγος ποτέ (δρὈϑ8 160 Χαρίειος ςε οὐ 
χαῖρε Κὶ., ἀλλὰ τίς ὟΥ1]., ἔδωχ᾽; ὁ δέ χαίρων προςμένει ὅοιη., τί, 
ἱερόεουλε; πρόεςμεν᾽ εἰ χαίρεις ὁρῶν τὸ φῶς λέγει ᾿ϑοαν., ὁρῶ τιν᾽ 
ὅς ςε προςμένει, Χαιρέετρατε ΟδΡὈ5 11 ὅδ᾽ ἐςτὶν ὦ ΥΥ1]., τίς 
ὅδ᾽ ἔςτι δή [θὲ καλεῖ ΟδρὈ5: ὁ τῆς νύμφης πατήρ ΚοΟΚ, κεκτη- 
μένης δΔρὈ8 18 τί οὖν Κὶ., τί δὴ παθιύν ὙΥῚ1]., καταλοιδορῶν 
ὍΔΡΡΒ, μάτην ποδῶν 1,Θϑπυν.: φιλόςοφος ὟΥ1]., ἐργάτης Τιθοαν. 
τῆς τύχης ΟδΡὈϑ8 19 βλέπει ςκυθριύφ᾽ ΝΥ1]., ἐπιτρίβετ᾽, εἶθ᾽ 
Πϑϑαν., καλὴν ἄρ᾽ ἔλαβ᾽ ὕδρρ5; ὁ τριεκακοδαίμων ψάλτριαν 16 Σ. 
80 ὡς τήνδε τὴν νέαν γυναῖκ᾽ εἰτήγαγεν ΠιΘουν., τὴν δ᾽ οὐδὲν 
ἀδικοῦςαν γυναῖκα βούλεται Δ ΡὈ8 
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οὕτως ἀγαθόν τί «οι γένοιτο. (Α.) μὴ λέγε 

μηδὲν εὖ γτ΄.] οὐκ εἰς κόρακας; οἰμώξει μακρά. 

2ὅ ἀλλ᾽ εἶμι νῦν εἴεω, εαφῶς τε πυθόμενοο, 

ὅπως ἔχει[ τὰ τῆς θυγατρός, βουλεύςομαι 

ὅντινα τρόπον πρὸς τοῦτον ἤδη προεβαλῶ. 

(Γ.) φράεωμ]εν αὐτῶι τοῦτον ἥκοντ᾽ ἐνθάδε; 
(Β.) φράεω μεν. οἷον κίναδος οἰκίαν ποεῖ 

80 ἀνάετα τον. (Γ.) πολλὰς ἐβουλόμην ἅμα, 

(Β.) πολλά!]ς; (Γ.) μίαν μὲν τὴν ἐφεξῆς. (Β.) τὴν ἐμήν; 

(Γ.) τὴν ε]ήν γ΄. ἴωμεν δεῦρο πρὸς Χαρίειον. 

(Β.) ἴωμεν, ὧς καὶ μειρακυλλίων ὄχλος 

εἰς τὸν τόπον τις ἔρχεθ᾽ ὑποβεβρεγμέγ[ ων, 

86 οἷς] μ[ὴ] ᾽νοχλεῖν εὔκαιρον εἶν[ α], μο[ι δοκεῖ. 

[Χο]ρ[οὔ.] 

(Δ.) ἐπι[ςφαλῆ μὲν] πάντα τἀνθ[ρώπων. ἐμοί, 

οἶμᾳ[τ, πόλις ἐςετὶ καὶ καταφυγὴ καὶ νόμος 

καὶ τοῦ δικαίου τοῦ τ᾽ ἀδίκου παντὸς κριτής 

(Β. 
Ὧν» 

21 ΡΟΠῸΝ Κὰ.. ΙΉπὸν Οδρῃ8, Τοπον ἴθ. 82 ἡνγε Κὶ., νγε ἴϑυ. 
86 1πἰὐϊῷ νϑυβαυτῃ 86---89 οὖ 1 [0110 1Π οὖ αὐ881 ἴῃ ΒΡΘΟΌΪΟ 1ῃ 
ἐγωρταθηΐο 11 οουπαμπῦατ, ααοα οὰπῃ ΠΠ οοπρ]αὐϊηδύατη Θγϑῦ, γοτ- 
515 40---41 πο οχϑύδηῦ Π181 1 1Π 86 ἐπὶ γ6] εγὼ ἴῃ 11], ε.} 
ἴῃ 11 81 ΟΙΟΜ 11, οἵομα ΠῚ 88 καιτο "Π, καιτου 1Π 

98. ΒΌΡΡΙ]. ΚΟΟΚ 384 ΒΡ]. ϑϑαν., ταῦτ᾽ ὦ φίλ᾽ Ιογ:.. μηδενὶ 
τάδ᾽ ὙΥ]:].. ααὶϊ μὴ --- τάδ᾽ οοπύϊπυδὺ Δα .] βοῦν Β 9ῦ ΒΌΡΡΙ. 
Ιῖ6:. 90 βὰρρ!]. Κ., ἤδη τὸ πᾶν μετά Θθνγ. 87 ΒΌΡΡΙ. 1,Θϑυν, 
ποῖον τρόπον ΚοοΙ, τίνα δὴ τρόπον ΟδΔΡΡ5 ΟὙοϊ. 8 βυρρὶ. Καὶ, 
εἴπωμεν ΙιμΘουν., ἵν᾽ ἐκεῖθεν [6τ., βούλει μέν ΟδΡὈ58 99 ΒΌΡΡΙ. 
Ιου. 80 ἀνάςτατον ΚοοΙ, 568 βρεὔϊυχη ϑθρτ βυΐβοιύ, Διὸς 
ἄβατον ΙΘ΄. 81--84 ΒΡ]. ἴθ᾽. 80 οἷς μὴ ᾽νοχλεῖν Κοοκ, ἢ μὴν 
ἐνοχλεῖν ἴ61.; ἤπθηὰ ΒΌΡΡ]. [61. --- χοροῦ ΒΌΡ}]. μθ0Ὸ 86 ΒΌΡΡΙ. 
165. 87--89 τϑϑυι αι [6Υ. 601]. Β'ο}. 60]. 19, 84 Ηρῃη. --- ἔγ, ὅ81 Κὶ. 
Μενάνδρου ἐμοὶ πόλιεο --- ἐμέ. 871 οἴομᾷ. Τ,611. : 
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ὁ δεςπ[ζότης. πρὸς τοῦτον ἕνα δεῖ Ζῆν ἐμέ. 

ΝΒ ΞΞΞὈῸὺἔἸἔξΣἙΡὄἧὄὀπττπνο᾿ρντριοφρνινς φννννννιο, 

ΝΜ ΜΜΦΥΔἉΘΘΘΨὔΕΞ τ τ νον νιν νος 

ΝΕ ΤΥΌ ΦὋρὺΝ ̓ ττο τ τορι ρον ννννιις 

ΜΝ τὌἨἸ Ἢ π᾿ τρις ον ον ςς, 

ΝΜ ΜΗ ΑἯΑΙἸἈὀπὄὀῤπππ τ᾿ ΞΟ, 

ΜΝ  ΟΡΜἭἈἩΞ Πρ“ .-΄ ς- ......... 

89 0.ςε 11, οδεςεπ ΠῚ 
ΠῚ ἴῃ ΤὨΔΥΡῚΠΘ 5118 70 86.015 ΔΙΏ010 [1πἰὐϊῷ νϑυβαυτη 86---41 

ἐγωρυαθηῦ δηὐθοθα θηῦ5 ΟΘσ αὐ (ν. ἢ. 144); ᾿ππϑοτθηῦ οΟΠρ]υ- 
ἐἰπούαθ δ 18 0111 Ἰϑοῖπδθ ρορδῖγϑο, 'π αὐ]θὰ8 Ὡ1}1] ἔθχθ ἸΘΡΘΤΘ 

ΚΟΡΓΙΟΤΑΙ. 
ΔΕῪ 

Ἰτωρϑῦο 11ὐῥογαβ Θτϑθοθβ οχϑύθγο ποροὺ Τογηβύθαναβ, αὖ ἴῃ ἱτηδ- 
σΊηΘ οογύθ αἰβρι οι ῦ ἀπ οΤ τη Ὑθυβα τη ἢΠ65 ΑΡΑ ν6] δρὰ (ςφό- 
δρα) οὗ ὅποὸ γσϑυύβὰ ᾿πύθυσωϊθθο ονως. ἀοϊθπάθπιῃ αὐἀοα δος ἴτδρ- 
τηθηὔαχη ΠΘαῸΘ Οὕτη [Ὁ]10 1 πθαὰθ οὕτῃ ΠΠ ΟΠ] ΠΡῚ ροὐθϑῦ. 

ῬΟΒΒΌΠῚ ΠΪΒῚ ἤδΘο Ϊὴ ΔΥΘΥΒῸ Ῥᾷθῃθ ὑοΐο ὥϑ'υυϊϑοὶβ 16 715 

44 ΚΟΟΙΚ πΙτη15 ϑυαϑδϑοίου ἤθθὸ ΜΘΗΘΠΟΥ βμθρ ΟΥΟ ὑγ] ΌΘΥΕ 
οοηϑύμβ θϑὺ οο]]Ἱαύο ἔν. 954 (Βθκκ. ἀπροά. 401. 18, δυϊα. 5. ν. ῬΒού. 
ΒΕΓΙΟΙ. Ρ. 144, 19) ἀντάλλαγον᾽ καλοῦςι τὸν ἀντὶ ἐτέρου ἠλλαγμέ- 
νον, οὐχὶ ἄνταλλον. Μένανδρος Κανηφόρῳ ..ἐδεῖτο χρῆςαι τὴν 
ἑαυτῆς θυγατέρα ἀντάλλαγον“. ππὶ Θἰαδάθηη [ϑΌ 186 510 06 
ἔγωρυαθηύισση δἴατιθ [Ὁ]. 114 Ἰποθυύσση θϑῦ. 

Μοηδηᾶγθοα δᾶ, Κὄχιθ. ἘΔ. 11. 10 





Π ἨΕΙΓΕΝΙΞΟΗΕ ΚΟΙΤῸΒ 
ῬΑΒΟΈΒΤΕΠΙΤ ΥῸΝ 

 ἘΒΙΤΖΒΑΟΜΒΑΒΤΕΝ, ΕΒΑΝΖΡΟΙΑΆΝΏ, ΒΙΟΗΑΒΌ ΜΝ ΑΘΝΕΗ 

ὃ... δέοι νϑτιθησίθ Αὐῇασθ. Μὶ|ὺ 1 αυθῖσθη Ταΐοὶη, 2 Κατίθῃ 
πὰ ὄυου 400 ΑὈΙΠἀυηροπ ἴτη Ἑοχὺ υπᾶ δυΐ 3 ϑαῤρεοιμαζόϊα, 

ἢ Σ ΓΧΙα. ὅ80 5.] στ. 8. 1908. 66}. «Κα 10. ---, τῇ ᾿μοἰπυτδηὰ ρΘὉ. «Καὶ 12. -- 

16 ρἰδηζδπᾶθ Αὐΐπϑῆπηθ, ἀ16 ἀ88 Βυοἢ βοσσομ! οὶ ἀδὲ Κυικ 
815 ΔΌΘΗ 1η ψοιύθη. ΠΟ βθυκυϑίβθη σϑίππαθιη παῦ, ὈΘνοβί, ἀδὸ ἀ88 Β6- 
αὔτ ἐπἴβ ΠΒΟἢ ΘΙΠΘΥ Ζαβδιητηθη ββοηάθῃ Πα βύθ Πὰπρ' ἀΘΥ Π6]] 6 Ἰ ΒΟΉ η 
Καυϊξατ, αἷα6 αὐ ΟΥ ἨδηΘ ἀ6ὲ προαϊίροη ΒΟΥβομαηρ βὑὐδῃῦ, νουΐϊδσ, 
πα ἀἀ8 ἀ16 γΟΥΐΆΒΒΟΣ ἴπτο Ααΐσαθθ νου ΠΟ σοὶδαῦ Πρθη. [Ιὴ 
ἀδν ᾿τσοιΐθι Αὐἴασο ἰτὰ ἄθη. πθυθη Επίαθοκαησοι ἀοΥ [ἰθὐχῦθιι 
δόϊαθη Φδητο βου θ ἀοΥ δ ουου θα] !] θη Βοάθαϊζαηρ ἀθὺ 8 βθι- 
τηϑίοτοὶ ἔπ αἷθ Βουαξίσα Βοιβοδυπρ Βϑομππηρ σοίταᾶσοη. ΠῚ 
βόβοη διιβδσοσά θη !ο} τϑίομθ ΒΠἀδυβοβτηθοῖκ ἰδὲ ἀυτοι δἷπθ θ6- 

τ ὙὐΒΟΒ ΟΠ 6 πτοϊἴοσθ ΑἸσϑ] βοσσβατη δυβρσθνδ ἢ]. πΘαθ ΑΘ ΟΣ ἀσησθη 
᾿ς ποδί. 80 Ἰοὺ ἀθηη οἷ ὝΨΟΙΚ ΤΟΥ, ἀἃ5 πϑοὸὴ ΕΌτ ἀπὰ ΤπΠα] 
εὐ ΜοΟΙομἀθἔθβ Ἰοϊβεοῦ. ΝΙοΒῈ πὰρ Πϑῆτος ἀπ Βομῦ]δν ἄος ΟΒθυ ΚΙ ββθα 
 πόποτοσ Πιογδηδβία! ἔθη, βοπάθση δῦθηϑο ϑύπάϊοσθμθ ἀπᾶ᾿ Καὶ 5 ΕΠ6Σ, 
8116 τοπηθ ἀ65 ΚΙ ΒΒ βοῆθη ΑἸτοείαταβ, 1ῳ 8116 ΟΘὈΠ]αἀούθη ἥπᾶθη 
1 ΟἸΘΒΟΥ Βδγβίσ πο ἀΘΥ ΒΘ] ]Θπβομθη Καὶ θα αἴθ ταπιβύθυ Π]ὑ1ρ0Ὸ 

ἢ Οταμπαϊασο ΕΣ οἷῃ σΘΒΟΒ ΘΒ ΠΟμ68 γογϑύμπη15 4}}6 βρϑξοσθη Καϊ- 
ἢ ὑγο!]δη Ἐπ σ] Ε]αηρ. 

920 16 ατοὶ ΨΟΥΓΆΒΒΟΣ ἨΔΌΘη ἴῃ ἀδσ Ἰιδβυπρ' ΟΡ ἴπ Απθοίσδομε ἅθυ στοβθθη 
“ἘΠῚ1 ἀπᾶ Μη αΙ ρκΚοΙς ἀ685. σὰ Ομ ϑπαθ] ηἄδη ϑέοῦοβ βου οσ σθη Ατιέσαθθ οἰ π 6 

- ΘΌΡοΤοΥ ἀΘηἐ ΠΟ ἢ σοβομιοῖκίθ Ἡδπα Ὀονίθβοιι: Ὧ]16 σι ομοσίθη ΒΘ Ὀτιῖβ86 ἄθσ ΠΘΌΘΙΘΕ 
“ἘΥβοαπρ οτάθη 1 ΟἾΠΟΥ ἔν ἰσάθη Οϑοϊ] οί ξΔΒ᾽ Ομ Θα. πὰ ΔΌΡΥ θα θα 
᾿ ἘΌΥΤΩ Ζιιβατητή θῇ σοΐα βύ, ΧΟΡΟΣ αἰθ. ΜΙ 6] ΒΟ ΒΘ ϊομῦ ΔΌΒ6Υ 8οηῦ σϑι 556 ἡ οσάθῃ. 
ΑἼΤ6Β, τγὰϑ ἴδον ἀὼ5 ΤΘΌΘὴ ὧοΣ Ἡ 6 ἰθπδαι ἢπ Βα πἀπὰ Ὑγοτὺ, ἰπ 5έθῖπ ππιᾷ ΒΟ ἔν τ ΠῈΒ 
ἀΘυ του ἰδὲ, ἱτὰ δὴ ἀοΥ ἜΑ βγη σίου ὟΝ 55 ΠΟ Κοῖὺ παλτοῖς σορταξι 
ὉΠ ὉΠῚ5 ἴῃ Οἱ 61 ΠΟ ΟΥ̓ ΟΠ] ΔΌ θυ ΘΟ ΘΥ πᾶ δὈσουατι θέον 1) δΥβ ΘΙ μ᾿ σ᾽ ὙΟΥΘΟΙΘΡΊ. 
10 ΒΔ παρ ἀΘΥ 6116 πη βοηθη Ἱζατιϑὲ ἰδ σογοάοσα οἵη ΔΙ ϑἐουβθίοκ. 8 ϑησέ 
Κοὶπ Ὀσέοὶ! ἐπ ἀοὲ Τιπές, βουᾶοση 81168 σθαρσὲ γο ΒΙσμοσοσα, σοτοϊ θη. ἘΣ ΚΘαποπ ἀπᾷ 
Ἰοΐθγη 1556. ὕθούδι. Ὑοτᾶθι αὶθ᾽ ὙΥ ΘΟ ΒΟ Ι ΟΖ Θὰ 61) συν βόπθι αθρθηννατὸ πᾶ 

ἢ ΑἸΤΟτ τ ΘΠΟΥρ 50) ΠΟΥΝΟΥΘΘΒΟΌΘΩ, ἀΘΥ ἵπτοτθ ζαϑανητπθη ας ἄοΥ ΕΞ ΠοΙ απ σ ΘῈ 
᾿ς πη α1ὸ οχτοθβοη ( οϑ οι ἐβραηκίθ, τυϑῖοιο τ ὟὟ οεάθη Ομ υγβο τοι, ἴῃ ἄθη Υ οσα οὐσταπᾶ 

τ ρογίοιυ. ὍΘΙ ρΡΌΒΟ ΠΥ ὈΘπ θη ὙΥ ὀτὶ ὑστὺ οἷπ. σδὴσ δυιβοσοτα θη. 16} το οῃθτ, σογᾶθσα 
Οὐ ΟΥΟΙ]ἸΟΝ στὶ ΠΘΉ ΠΟ ΘΥ ΒΒ] ἀΘΥ ΒΟ τη πο ἃπι αἰ ϑοιίο, ἀοσ ἀὰϑ τοῖοῦῆθ Ἰζα τ] Ό θα 465 

7 Αἰτοτίττοβ. Ἰθθοπάϊα ἀπια τη} {6 ἂν δε ηΒΟ μα Π ΟἾζ. Ἑληπο σγοβθὸ ΑἸΖΔῺΙ θα 
ἘΞ οπέδοοϊείου, 13 61:20 ψομπὶρ ὈΘΚα πο Καπβίνοσκο Κοηπίο ἀλθοὶ θου οἸβι εἰσὶ 

ΠΠ ΘΓΘΟΠπ, 88 νου)! θροπᾶθ Ὑ ΟΣ ἰϑὺ συν Γ6}108 τιπίθυ ΒΒ ΠΟμΘα. ΕἸσβομϑἰ πα θα 
τᾶαϑ ὅτ. σϑὶ μ ΠΑ] σϑέθῃ πᾷ Αἰλπεραβῖνθα δαβροβίαςεθίο. " 

(Αὐρσϑδυγσοῦ Ροϑβίζο πη. 



“αἱ, Ὁ" ΟΕ 45... 

ἩΝδποΝ: Βία56- 66}: [αἰβίῃ. ᾿βομι νυ  ογ ΒΟ. 

Ηοϊπίομϑη: ἀθυΐϑοι-Ιαἴθἰπ:.- ΝΙ ὄγτθγθιοῦ. 6. Αὐῇ. νοι " γγαθόποῦ (λς. “Κ. τ νσον 

ΠΥ γοη ἢ, Ἐυο πᾳ. 6. Αυβ., ν.Α. δοῆδι 
 ᾶθϑδν. γοι ). (.-Δη66. Ὅδν. Μ1. 80. Ρηδαν ι18. Ἰαρθ. 66}... 

ΝΙ Μί ἄοτα Τοχῖθ ἀθ8 ἰνδ σον ΖΒΔΙΏ͵η.. ΧΘΠΟΡΠΟΠ8. ΤΡ 

ὯΝ ΟΡΥΨΕΊ γ0, ; ΟΜ ΜΟΙ Ρρθοπ θέμε δεν 

Ἔ 0. Βίαπρο. 660. μά 5.δ0.. 

τ ΘΗ δὲ 

[ον ΤΟΣ: ἜΡΕ ἀρέσκας, ΒοΠιΠινδγίουῖΝ ἢ 
18. Αὐυδ᾽ ΓΧΊΙΓΠυ. 1009. 5.1] ἴι6χ.-8, 1911. 1η. ἩΙθέγϑηζ. ΘὉ. 8 

Πα πῖομε βἐοσθοίυρίοσι, υυϊοᾶου ψουθϑββοσὶ ἀπ οσγοιοτὲ,, ἀοπτ τὰ γοὰ 
δὴ ἄθγθῃ ὟΝ ὅσἐθυ θοιθσι πὰ ἀπνογδηδότνίθ Νοαᾶνποῖςθι, ΘΙΒΟΗΘ, ἴπϑη.. τ ας Ἶ 
Ὁνυξαθὲ 4116 ΒΟΝ ΓΒ 6116 Υ, αἱ Τὰ αἰὸ οι]. 1ἢ Βοέγάομς, Κογητηθη, ΧΩ 
πρᾶ ἄργθη ΚΙοὶβ ΔΡΟΣΠΙ815. Θυνϑί ς᾽ δὲ. --- ΨογΖϑιο πίοι ἄθπ. οι Εινω 
ΒΟΉ σοηδαθε πη γο βίδα ΡΟΣ ἃ15 76865 δηᾶοχο, δομαμνὄυ οτθ, 6Ὦ. 
Αὐβροζροηποί ἄατοῖ ἃ υοσβι ΕΠ 06. ΑΠΟΥα ΡΣ ἀπᾶ Θηράογαπ 
1 σα! δα ἄθη ποιοβύθη ἃ ἀβραῦθῃ ππὰ ΕἰσκΊ τα ρθα. -- ΒΘΥΟἸΚΒΙΟ ΜΕ 
αἴθ πϑαθβίθη ΘΟ] Ο σ᾽. ΒΟ Θ τ. “ΡΟΥΒΟΒΏΠβΘΩ, Βονγϑὶὺ δίθ ζῶν ἃϊθ 560}: 
ἴῃ Βοίταρῃν Κοιητήθῃ. --- στη θῖ δὲ ἈΌΒΙ ΘΒ 16 ΠΟΥ ἀββίρθβ σι ΊΘΗΣ 
Το δίννουκ. -- Ἐπ βρυϊοπῦ 50 ἅτ τηθὶ ϑἔθ ἄθη ΒΘ Υ̓Ππ 556: ἄρσ Βομα]9. -- 
ἘτΌϊου ἀπηα ουμοῦξ ἀοτὸπ υπ:τογβυάχαηρ, χὰ, ἄθῃ ἐτυόσον, Ξι ἦμτουα 
ΝαΐΖθοιη βύοεΐ ποι θυ σθη σὰ Κόμπηθδ,. 

8. ΑὐΣᾶρθ. Νθι θθαγθοϊϊοῖ σοὺ Ὀϊσοκίοσ. Ὧτχ, Ἦ. ΒΙ4536 πᾶ ῬΥΟΣ. Ὅν: ν. 'Βοθ0.. 
Μὲ οἴμοι ΑὈτὶβ ἀθὺ ἰδ θὶ ἰβοῦθη μ80{-, ΕΟΥταΘἢ- ἀπ Ὑ͵οΥ 1] ἀπ ΘΒΙΘΉΓΣΘ᾽ γοι ἢ 
ΟὈΘΥΙΘΗΥΟΥ ΤΥ. ΤΣ, Ἡ τσ δ π, σον ΒοάδαξιπαθθΒγθ απᾷ Β011|1581|ς- νὸπ ῬΤΟ 
Ὥτ. Κα. ΒοΊ Ββίη ΓΘ Υ βου οἴηθη ΑὉΥ] ΟΣ τόσα βοθα, ᾿γψὺς ὁ τον 
ΓΧΥΙ ἃ. 921 5.1 Ιμ0χ.-8.. 1909. Τῇ ΗΔΙΡἔγαπΖ ρ6Ὁ. μή 8.-τ- ᾿ ᾿ 

ΗΠ 6η-Β456- 66}: [αἴθίῃ. ΘοΠμ νυν ὕγἐΘγθιοῇ. 
᾿Βρασθοιίοῦ νὸπ Ὀϊτοκίοσ Ὦσ. ᾿ γεγκίγζΖία ΒθαΡἢ Θ᾽ ΤΠ. νὰ ὕιοῖ ὯΝ ἮΝ Βδδὺ, ἡ τ τὴ 

698 5.1 1ι6χ.-8. .1911. αδθὺ.: τ ὅ.---.. 
Ὁ ϊθ86 νουκαγχίθ Βοασρϑίζαῃρ σα] ΘΌΘΠ 118 5 χὰ Πτννς 8 ἜωρυΝ ον δ ΑΙ 
ἀθ8 υγοτίθβ διιΐ, υδρηῖῖσὺ 5 ἢ ΔΌΘΥ ταὶ Θηῖρθη ΒΘΖΘΙΟΠπόπ θα. Βοῖ- κϑὰ 
Βρίθι θη δὰν 7646 ἤθὰθ Βοδθαΐαηρ. Βοσοκβιομεσε σατάθη δάσο πὶ ἄθπ 
ΚΙθίπθῃ ., ΓΘ ομ θη" 5 8 τι 1 1606 ΒΟΉ ΤΙ ἔὺβ 6 1}67, ἀἴδ ποῖ Αὐδοὶβ 
ἀοτ ΤΘμσρΙ πο πα΄ ἄθγΥ ΒΟ] ΘΟ ΒΥ] Ομ θη. ἴπα ἀδαίβομδα ΒΡΥΔΟΉ κοδίθε. ἧ 
δὰ ΟγΥτπδβίθη αὐ ΒΘ ΔΙ συ τηλδϑίθη σΘ]ΘΒΘη. πουᾶθπ. Ἀ8Ὸ}) θ᾽ ἈΙΘΙη 6. 

ἡ ΗΠ Θἰ πιο η“ ρσοπίϊρὺ 4150 νο] δίδπαϊρ ἀθη Αποτάοταησθηπ ἀθ8. ' 
γταπαβῖυπιβ, ἀγυίο ΔΌΘΥ σϑη Ῥόβομᾶθυβ θη Βοᾶ τ π 556 ἄοτ 
ἘΘαΙ σα" 8ΐθη Θπίβργθοῆθη. ΠοΣ Ῥοϊσοξάσίιο ΑὈτΙΒ᾽ ὅοΥ τιδαῦ- 
ἀπ γον ἐπ ρΒΊΘ στο ὈϊΠΠαθὲ οἰπθη Ὁ ΘΒΘῺ 1 66 Π οβίαπαίο! ἢ 
68 ὙΌΣ ΟΣ θ 6 Π8, πάθη ἀὰ8 ὙΝ ὄχι τ σϑυζθι μηΐ8 ἀπ γο ἢ τοροϊπθρ 
οι οιβυπροη δυΐαϊ]θ ΘΠ ΒΡ πα δὴ Θ65θύζθ ἄθτῃ ΕΗ ΓΥΝ : 
ἜδΟμΘμβομδῦε δΌζαϊοσοη υπᾶ ἴππ Ζιὰ ΝΔΟΠάΘπΚοη δηζατορθη βοπε 
ΔΔΌΘΥ αἷθ ἘΤαρΘ ἂθ85 ὈΣϑΡσα Χ5ῈᾺ πᾶ ΨοΙ ΒιΙάπα αϑάτί, ὅθε 
οἰπ Ζοίηοη ὙΥ Οσίοσ. ΠΑΝ 

Βοηξοῖθες: ἀδι980ῃ-σηϊοοῦ, δγίθγθυο. δ. Δαῇ. 'γόπ κ. ϑϑπθαλὶ, 8560. μιαῦ πο. 

Βοπέεν-Ἡ δετενσοπεν Ζι 

ἴπ φῇ ---. 90. “Μὶΐ ἄθιη. Τοχίθ. 
γὸοπ Ἢ, ἤδδοκβ. 15. Ατῇ., Ἂχ. σΘὮ. “ς πλϑῦ; 80)... 

ΝΘΡρΟ9. ᾿σ. 0. ϑδίδηθθ. ΟΘὉ..9.1- 40. Φ τ κΑο 5 

ψοη 8. Αὐέθηγϑίῃ. 105... θΙΠοΥ 
ΗΟΠΊΒΙ.. σου Α. Καοῃὶ. αθὉ. “ι8. 60. ΟΧΘΠΟΒΠΟΠΒ ἢ πη, 4,Αι 

[τω ἐφ δμνον ποσίν, ἐσ ΩΝ ἡ ἢ {ἰς Μοίδπιογρῃοϑθη. ΝΟ 818ῦ6- Ροοίπίυπι 
θὈν[ 5. 118 απὰ ἸΝο Ῥδλτθοιῖθι ὑσδμνς ὶ δίοΒθ!|5᾽ 0 8ι 



ὲ Ὶ ὧν 

ὰ ν ΧἹ 

ἘΠ νον. Β. 6. Γειδηεν ι Κεῖρζία τά’ Βευϊίη 
πο ο΄“, πτ’-- --- 

- αταβιουβόρίο αὐ δὸς αἰξδοι “ἰζογαξμις ὑὸπ Τ τοί. 
Ι, πείπε: 1, θεῖο μπὸ Οίπδας, 2,  ημῖγε 

Ὁ τ. (ξδιιατὸ Θιδισατῇ. δἰδε5 ππὸ (υτίρίδεθ, ὅ., Θοΐταίε9 ππὸ ᾿ίαΐο, 
ἀρὰ δίοθ ππὸ Ῥοζοϊδοπίοθ. “5. Φίεετο. ὅ, )ι{{ἅ{ᾧ ὅθεῃ. “ζ.2.20., ἱπ Ξεἰπισαπὸ αοῦ, “μέ 2.80. 

' ΐ δι: ἴ, Φιισασοπόθ δὸς απ τὸ ταιθο δος Ἡγπίοτ, 2, Φρίζυτν, δ, Τηεοῦτίί, 4, Φταίοϊῆσποο, 
ΝῚ ὃ. ̓Ῥαμῖμϑ, 2. υΠ, ὅδεῃ: εα. μά 2.20, ἐπ ξεϊμαπὸ 66Ρ. κα, «( 2.80, 
Μ᾿ ,5..».. Ξάγματῇ δῬεῃεττγα) δοι διοῦ τῇ ααπΆ ππαοιδῆηπίξοηον Ὠδοῖ{ε : δα5 ΣοίπΠοί ας αδοῖ 
ιζ εἰξε αἴϊηιδ η Πα) ἀαπ ἐπ᾿ δεῖ Βἰπίογστιο, δατζιὶν ὁγαίάπ οι ἷοδε οἰπλοῖης δὸς Φιάγοϊπιπσοπ ἀπὶ [0 
π͵αχὸς απὸ πιάδρεϊσεν ἱπὶ Εἰς ἰρτον εἰς. Ὅν ἸὉοιζαΐοτν ἢ ἐπ δὲπ Ἰαπτημπδοτίοπ δοτ οτἰεαγἠεῆοι 

[  δεῆε-Ὁ οοῦϊ ἴῃ δοήοπ, τῦοὸ {16 πῷ ἐπίτοί δο] 6, αἷθ αἰτὸ ἱπ δόποι, δα ς ἰῆτο 5[τρ οὐ ει --- 
οἰ ΜΗ αἰοεϊάηος ἰοδμίαρειι ΠΟΙ οτος Θἰςηοτηοί: 2. Βαμζες υυἷς Ιοτιτοῖι 1οδοπ εἰπτοίποιι δον αοἰἤίάοπ 
“ Θεΐσεις αἷ5 οἷτι πτὶξ ἱππότος Ἰοι σοί οἶς αἢ5. εἶπον Ξρούηε ἢετυοταοῆειιδε5 Ῥηδποπιοι Βὲ-: 
᾿ς ἐταύγηειι αὐτὸ εἰπί γάβεπ, απὸ Θεγισατῇ Τά δετε ἴ|9 ἰῃπ [9 Ιεδεποὶα, δαᾷβ τοῖς ἰδπ τοίο πὶ [οἰ 

δ ρὲ δῖε ϑέδαθι ὍΟΣ Π|16 9:1 [οεπ οἰαμθοπ. (3945 [{{τατί [ες (ὦο.) 

᾿ οἴτοΥ. Θράϊβοί[οἱ τοῦ Σποῦίου τ. ὥϑεοτα φίποίου, 
. οί 6.---, π᾿ δεϊπιραπὸ 6οὉ, μέ ζ.---, ἵπ Βαϊρίταις σεῦ. “( 2.40, 

Ἔ Ῥοτα τοἰτὸ ὃαθ δίοδον [ἄς ὥτοβε πὸ δάηγδιο τοτι ετίαῇεν ἤατ Ὠεταμιφαοατϑοί εἰ 
ΕΟ, ππὸ δίο πποποίῆς δα ΠῸ νὸπ (Φἰπ3ο[Ποϊέο {6116 ἐπ᾿ οἴποπι ὨΤοὶ που ξαρίτοῖ 9. εἴποπι 
᾿ἀαἀπιζαῇεπδοι δϑεπιάϊοδε δὲς Ποπιοτί [οι ΣΟΙ͂Σ τ] απιπιοταοζαβί, δῖον τοῖοι Πα) [0 τοῦγέ δῦ ὕετί 
᾿δὲθ νοτ[εαοτπδεπ ϑε9 αἷ5 ππ ρετῆς ἤρου δὸς πιοίῆο οἰ ἄγοι σοι σ Ποῖ ΣΙ ποτόπαπα απὸ Φμτά)ς- 
τ τάταπα, ἐπ τοοίεηες οἰε Θεσείϊοταπα Τῆς δὲπ έτος ἀπὸ {εἷπ Πδετέ απ [οδος Θίοις δυτάγοτίπαξ, 
᾿ νεταῖβὲ πῖαπ δία παοῆσητο ΚΑ Ηρο Φονν. τος χἰτρεὶξς ππὸ ὥιάηπο δεῖ: ππὸ δα5. ἀδοτντγοί)ο  Π1επ 
᾿ς δὲ5 Θεοιζαΐοτο, δα5 δατίη ἤοέ, 50 τοοτῦοπ δεῖ δὸς Ξοξατε δὲ5 Σβιιάγοο ϑοτπαπὸ, ῥῃασαπίαβε απὸ 

ϑεητξ δὲς Ξοίειθ ἐπ αἰεἰγες δ εἰς θο[τίοδία!. Ὧγα5 [01] πιατὶ δα ποιῇ υἱεῖ νοῦ δὲι Εἰ ποοίίεπ' 
᾿ ρτοίγει., - Φερ δεῖς αἴες Θιάνδε, [οἴ πὸ ἴαβέ εὐ) τον δὲς οι ἤοτηοῖθ εττοάτηιϊει ἀπὸ 
δείεδεπ !’ ο΄ ο («ἸἼξοτατ, ἡδείία!ρο 3. Ο΄ῷιθοίλοῖ, «εβτουξεί πᾷ.) 

" αὐἱοζηϊ ὧς Φ τααδὸϊο, Ξϑρατθοῖίοί τοὸπ τοῦ. Ὁγ. 
ΕΓ τὶ: εἴποπι Ῥίαπ δὲ Ὁίοπγίοσίῃεοαίετα 3:1: ΣΙ τη ει, 

, “Λ᾽]οῃαππος (δεῇδεπ. 2. Μαῇ, Φεἢ. “{ 2.---, ἱπ᾿ ξεϊπισαπὸ δεν. ἱ, 2.600. 

Πρ» Δοδοπίαπθ αὶ ϑοἤιίδοι ἐὰν δίε ϑΘοραπδίαπα δος ατί οὐ! ἄγοι Φτασδοίο ἐπ δὲς ϑάγϊο εἰπ 
ς δ παρ άγες ΤΟ ετξ ἀρ ὐνθων Χά) τοὔὐβδίς πίαγέ, το τπαπ αἴἴε59 δδεϊάγι 5 απὸ Φ εεγη ἀς, 
45 31: Οὐ άτηπα ποϊΐαᾳ ἐπ, [ὁ ἔπτ2 ἀπὸ Ραποία, [ο ἔΐατ απὸ [ροπθῦο  δατσοίοῖ δεϊείπαιδες 

᾿ ἀὰπδςο τοῖο ἰοτς Σίμα) δὶς Σιπαϊγγειι δὸς εἰπρείποεπ ὥταπιοπ, ἰητε ἀξῃει [ἀ)γ6 ΣΟ ἀτδίσππα απὸ δὲς 
ααπτὸ Ξπευϊίαπα δεῖ εααδοίο, τοῖς ἧς Ποῦ ἐπ δεν τοορ οἴ εἰτίαομ ΠΟοϊτέππα δεῖ στοβοπ ζΦτααίΐξετ 
αμζοϊπαιιδοῦ ὑο τος, Ξόπαο πίε πὰς νοῦ υὐϊίαον Βοῃβεισίάγμπα ὃδὲθ Θίοίες ππὸ δὸῖ δἰπε 

 τ(ἀϊδσίσοπ δἰέοταξιίς, Τοιδεῖ απο ϑο ἐΐοῦ εἰποντίπασοπδοπι δουπἀποπὶς. ἀπὸ. οἰποῦ ζείπο Ξπιρε 
Ἴ πμοκδα {τ δα5 Φεηδπε." (διοττε(ροπδοι θα! {τ οἷς δόθοτοπ διε ἐϑανεειιδετβ 5.) 

"ΤΟΠπΞαπιοῦ: Ὅϊς Θασοι δὲ ἔα ἄγοι 2|Ποτιιπισ. 
Σοῦ δεατγθείίε τον Ὅτ. δ απο ξαπιεν, ΟΡετίοῆτον ἱπ Ξοίροἰα, ΤῚΣ τὸ ΡΌ, 6, 2ΙμΗ, 
2 δᾶποε. ἷἂπ δοϊπιραπὸ σοῦ. ἴεὲ “4 5.60. βεῖδε Βᾶπδο Ξμ|απιπιει ἀοΡ, μ( 6.-- 

ἰο!εξαιποῦ: Ὁΐϊς Φόιίος δὸς. ἔα} γοπ 2ΠῚοτιιπισ. 
. βοραῖίατο Ἡϊγεηοϊοαἷο δὲς τί οὔγεη ἀπὸ πδπιοτ, χει δεατθεῖίει υοπ Ὅτ. δ απ5 ξαπιευ, 

; ' (ΟΡεσίοητος ἐπ ξείροῖα. 8, 2ίαῇασο, Ὠτὶ 92. ΣΙ οί0, πὶ Ξεϊπιραπὸ σοῦ, “ά 4.50. 
ΕἾ, γα. εοἶἴτατπ πιᾶα ποιῇ [9 εῆτ Σἰπηάπαον εἰπο5 [οπἀποίσει ποιοῖ επ Θὲ ππαφααπαοθ εἴπ 
ἱ δὰ τοῖϊτὸ αἰεἰ)υσοῦϊ πιοῆτ ὑπὸ πιοὴς δῖε ϑοδομέμπα ὑοπ ἤδοτδει αοἴίοπ [αἴ οι τπάξεπ, δία τοῖς 
ἊΣ ἘΠῚ οι οσοῖοο ἐπ δὲς δότηι Ξ|απιπιοπηάπασπδοτι Ῥανβοϊμπαομ Φἰπθα ἱπ δε ατίεα) {γε 

᾿ 
᾿ 

Α 

αδότις πὸ ἰῆτε ἀϑείοοισοι: ὑοτπιϊ εἴπ. 6 φἀηίμπα πιὶξ δὸπ ΦποΙΙοπ ἰδ παν αρταδο 3ιτ 
Οτίεπεέίοταπα δοθαίτοι, δα5 δαμρέσουοίαηε ἐξ ἀπῇ εἶτα σαΐ Ιεσρατε, ἔίατ νετῇβ πο γε Στξάηίαπα 

ἮΝ φείεσέ, μπὸ ἐπ δεῖς δότπι ἐξ δας οἱοῖρεπιθιε ΣΌΕΥΕ ἀπο) ἱπ δος πεμοήεη ΣΙ αας ἀάδθατν 
Δεσπέρεπ. Ὡὶρ ἸῬοεγάποοξαπαοι Πἰραοπ δατίπ, δαβ υζαπιπιοποιογπαοι. απὸ 2] ο γοϊδ τα ον τς 

τ Φοίαίεη. Φἰπὲ [εν 35 Ρεατῆβεπδο θοτταϊάγαπα ζἰπὸ δία ποιίοπ, δεπ ππῦδτξ 
αἰεὶ ἅπτει Ὅαϊεπυΐδεῖπ απὸ ρῬοπιρεϊαπίεπ Ἰδαπὸδαεπιάϊδεπ οἸποπιπιεποπ 
ο Φροίππαεπ,, Ὅα» ἜΝ αὐλὴ δαπιῖ! «αἰτα) ἀμβεν) ἐπ ἰοδεν Θεξίοῆππα εἶπο οἰπίαδοπὸς 
ἀπ πεσο μ: τς (ὡοὐίαπν,) 

ἘΣ Ὁλ τ ᾿᾿ εὐντὰ 
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