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ΨΝΟΚΒΕΜΕΆΚΤΙΝΑ 

Οἱ παῖδες ἐπὶ τὰ πελτία νγᾶῦ ἄεγ ]Ἰείζίε νεῖβ, ἄθῃ ἴθ 8πὶ 1. δυσιυβί 

ἱπίεγργθίθσίθ. Μ]θυαπάζνδηζις βίαηαθη βρᾶϊεσ βίδπα ἰοἢ δὴ ἀδὺ φσξηζα. 

16 ἀτπαοκῦορεη ἀθθ Μεπαπάεογίοχίεβ, ἀ16 ἴθ ἴῃ ἅδῃ ἔδσίθη ἰδῆσβαπι ἀυτοῇ- 

ΔΙ θη ψΟ]]Ὲ, Βαῦ6 ἰοἢ Ζιπὶ σγόββουθη (6116 ΠΙΘΥ εὐ]εάϊσθη πηὔββεη, τὸ 

ἸΟἢ πῖομί δἰηπηα] (85 τηϑηπβκυρί ΖΓ παπᾶ Παίίθ. 16 βιρευγανιβίοη μδῸ6 

ἴσῃ τηθίπομη ἰτεαμάς Τα ανὶς δάσο δο πεῖ ἀρεγίσασεη, ἄδπὶ ἰοἢ 

ΒΙΘΥΤαΪ  τηθίηθη ἀδηῖς Διιββρσεομθ. ἩΟΙ ΘμΠΠΟ ἰδὲ 65. Ωγ νεγρόππί, Π80 8} 

ἄεδτη [εἸάζαρε εἶπα δΌβο]}1Ἔββαπᾶθ διβραθα αἴθε Ῥυον βου βοῆθη ἔο]σθη Ζὰ 

Ιαββεῆῃ. ΕΣ ἀϊε ΚΙείπουθη τεϑδία βίδπαθῃ ΓῊ]Γ 16 οο] δίϊοπθη Οἱ ΠΙσ ΘΓ 

ΒΟΥ Ζὰ σεροίθ, νοῦ Τ. ΗυΠοῖ, Ο. ϑοβγδαεσ ἀπ Ῥ. Ῥείειβεη. Ετ 

ἄξδῃ (δίγθηβϑιβ Βαῦβ ἰοθ αἷς 7} ηβαηβομθη ΠΕΌΘη τηθίπθη δἰσθηθῃ ΟΟἸ]Δ ΟΠ ΘΠ 

νεγνγεηάεξη Κὄμπθη. 

Ἄνογεηβ, ἄδπ 12. δυριιβί 1014. 

5. Θυάμδιβ. 

ΘΘΓΙΠ Δ ΠῚ 



ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΊΕΣ 

Μάγειρος, ᾿θνήσιμος. 

ἔτ. 1. ΜΝ. Οὐχ ὁ τρόφιμός σου πρὸς ϑεῶν, ᾿Ονήσιμε, 
ὃ νῦν ἔχων (τὴν) ᾿Αβρότονον τὴν ψάλτριαν 
ἔγημ᾽ ἔναγχος ; Ο. πάνυ μὲν οὖν. - - - - 

τσ πὶ ᾿--- - - - -- - Ν. φιλῶ σ᾽, Ὀνήσιμε, 
χαὶ σὺ περίεργος εἶ. - - -- - - τ- τ -- 
-τ- τ τττττττττττοτον Ν. οὐδέν (ἐστι) γὰρ 
γλυχύτερον ἢ πάντ᾽ εἰδέναι - - - - - - - - 

ἔτ. 4. 0. τί δ᾽ οὐ ποιεῖς ἄριστον; ὁ δ᾽ ἀλύει πάλαι 

χαταχείμενος. - - - --τ- τ- τ - τ ττ τ τ τςς- 

ποοΠρρΠὀπ τ, --,..5. τοὧὖέῦ - -ς Ν. ἐπέπασα 

ἐπὶ τὸ τάριχος ἅλας, ἐὰν οὕτω τύχῃ. 

Παμφίλη, Σμικρίνης --- Χαιρέστρατος --- φίλος ἕτερος (Ε).). 

ΖῪ Π. ἀλλ᾽ εἴ με σῴζων τοῦτο μὴ πείσαις ἐμέ, 
οὐκέτι πατὴρ χρίνοι᾽ ἂν ἀλλὰ δεσπότης᾽ 
λόγου δὲ δεῖται τα]ῦτα καὶ συμπείσεως, 

οὐκέτι [λ]ο[γισμο]ῦ. Σ. [ταῦτα Παμφίλη βοᾶι 
φωνὴν ἀφιεῖσ᾽. εἰ δὲ χἀμὲ δεῖ λέγειν, 

ἔτ, 1 --- ἔγ, όοο Καὶ (σοι. ἴπ Ατβίοί. ἵν, 5 ρ. ΧΙ τὴν Δ6α. 

1,εο δὶ. ἔτ Ὁ ἐ ΞΞΞ ἔἶ, .9240..ὄ 5ὸ Κ΄ [οοϊάϊη. ἱπ Ατίβιοι. ἘΠΕῚ Ρ. 27; 

εἰς Οἰς, δὰ ΑΓΕ ΙΝ, τι; ὙΠοπϊβϑύ, ΟΥ. 21, 2620) ἔτι 4. ἐσμῖρει. ῬΒοῦπ5 

ΒεΙΟΪ]. Ρ. 82 ἔτ. ὃ -Ξ ἔτ. 178 Καὶ (Αἴῃεη. 119 Ἐ.) ἐὰν ΕἸτ 5 εν, ἄν οοἀά. 

Ηυΐϊς ραρίπαθ βιργαβογιθίιβ εδξ ΠΕΠΊΘΙΠΙΒ ς΄. ἰίδαιθβ “αὶ ΡΓΠΊ5 ἴῃ δᾶ 

Ἰασιαγ νοῦβιιθ αδί ἔδθυϊαθα ἔθεσε σδηΐθϑίτηιβ 5ΟΧαρ βίη τΠ5; ΠῸ5 ΠΙΙΠΊΘΙΟΒ 

(5011. Ιρβίιϑ [4 ]46) οἱ δὶς εἰ ἱπῖτα ἱπιίϊο βἰπρι!απιπη ΡΑΡΊΠΑΙΠΙΤΩ ὉΠΟΙ5 

ἴποίαβοβ. δάϊθοὶ 2 δεσποτης: ΡΔΡ. Ὁ  Π Θ ν.: Ὑ ἴοτί. λογι- 
στοῦ. “. ΧΜ ΙΧΉΒΟΛΙ Ῥδρ. 

ΤῊ 

(α60) 



(165) 

(170) 

(196) Ζ ὅν 

(2οο) 

(2.5) 

ΜεΡΥ. 

ΡβίΓΟΡ. 

7 ποτ᾽ Ρᾶρ. “ΑἸΔῸ 50ρρ!. ε. 5. 13 [118 Δητεοεββεγαηῖ: κὰν 

ταῖς ἑορταῖς, Μά ΠΝ τούτου σχόπει--ὀ [6 τὸ σὸν 7επδεπ 17 56 ᾿ρβύτη 

(. 

(ἀοχηϊ Πα τη) 

Ν 

ἐλεῖ ΡὰρΡ. 18 ποῃ Ἔχοϊαάϊίαν τούτοις, 564 υ]ταδ ΠΠτίετα νἱά. 
ἊἋ εβ56. οἵ. Ῥεῖ. 244 ἐρεῖς, [ τοῦτ᾽ οἶδ᾽ ἀκριβῶς 19 μετὰ 7Ἔπβεῃ 

δηλαδὴ ΚῦτϊΕ 21... Ὑ]Κ[ΤΠ]ΟΡΕΎΟΘ. ραρ. 23 ρεῖρεραΐ ορίπου 

ἘΠΙΤΡΕΠΟΝΤῈΣ 

ξτοι] [6]ς [εἰ]μ[.], τρία δέ σοι προϑήσομαι. 
οὔτ᾽] ἂν ἔτι σωθείη πόϑ᾽ οὗτος [οὔ]τε σύ᾽ 
ζήσει μὲν] ἀμε[λ]ῶς, ἡδέως, Ἴσ] δ᾽ [οὐ] σφόδρα, 
οὐδ᾽ οἰκίαν οἰκοῦσ᾽ ἐαϑείης ἔτ᾽ ἂν 
χρῆσϑαι τυχὸν διακόνῳ, τ τούτων τινὸς το 
ὧν εἰσφέρει χρεία]ν ἔχουσ᾽ " ἅπαντα γὰρ 
εἶναι νομίζετ᾽ ἀνδρός, ἔστ]αι δ᾽ οὐδὲ ἕν [ [γυναικός. 

ΒΘ 1 27: 

(τούτου σχόπει 
τὴν πολυτέλειαν. Θεσμοφόρια δὶς τίϑει, 
Σχίρα δίς. τὸν ὄλεϑρον τοῦ βίου χκαταμάνϑανςε " 
οὔχουν ἀπόλωλεν οὗτος ὁμολογουμένως ; 15 
σχόπει [τ]ὸ σὸϊν δ] ἡ᾿ φησὶ δεῖν εἰς ΠΕΡ}: 
αὐτὸν βαδίσαι: καϑεδεῖτ᾽ ἐχεῖσ᾽ δλϑὼν ἐφ᾽ ᾧ, 

τοῦ [τ᾽] οἶ[ δ], [ὁ] δυνήσει. περίμ ε]ν᾿. εἰς π[όλι]ν [δ᾽ ἰὼν 
ἄδει[πν]ος [ὦν] πίνει με[τὰ πό]ρ[ν]ης δῊ [λαδή. 

: πο]ρεύ[σομ’, ὧ]ς ἐξῆλϑέ [τις. Σ. σκόπει δ᾽, ὅπου :. 
διανο]χ[τ]ερεύε[ι]᾿ πάντ[α Ἴ πεπυσμένος 
διεξιέναι σοι βούλο[μαι. μέν". οἴχεται. 

«(κε .. βερ.. λοὲ «Ὁ νον εκ ον κκεν ὶ β 

ἀργὸς δ᾽ ὑγιαίνων τοῦ πυρέττοντος πολὺ 

ἔστ᾽ ἀϑλιώτερος διπλάσια γοῦν μάτην β 
χατεσϑίει - -- -τ- τ- τ τ τ τ τ τ ττττττττ-- 

ον νν νος (πίνει δὲ πολυτελέστατον 
ἄνθρωπος οἶνον. αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχπλήτ[τομαι 
ἔγωγ᾽. ὑπὲρ (δὲ) τοῦ μεϑύσκχε(σ)ϑ᾽ οὐ λέγω" 
ΠΣ γάρ ἐσϑ᾽ ὅμοιον τοῦτό γε, 

ΘΙΛΙΟΓΙΠΘΒ: ΒΕΠΌΔΙΓ 68Π|, ἰπίιι5 ςεΐοσα {γαηβιρεηίασ. Μα]α οηΐτη τα]ϊαιιᾶ 

νοϊαΐ ὀψιφαγία, πολυποσία, πόρνης ἐπεισαγωγὴ, 4186 ΠΠΟΠΟΪΟΡῸ ΡΕΓ- 
Βεααϊ, ἔτ. 6 -- ἔτ. 175. Καὶ (ϑίον. ΠοΠ]. 30, 7) διπλάσια γοῦν ἐσϑίει 
μάτην 1 0τ|, μάτην Ὑ. ε. διπλάσια ΔΜ Ί]Απι. ἔγαρτηθπίατη ϑεχίμχη, 
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εἰ καὶ βιάζεται κοτύλην τις τοὐβολ[οῦ 
ὠνούμενος πίνειν ἑαυτόν. Χ. ταῦτ᾽ ἐγ[ὼ 

προσέμενον᾽" οὗτος ἐμπεσὼν διασχ[εδᾷ 
τὸν ἔρωτα. Σ. τί δέ μοι τοῦτο; πάλιν οἰμώξεται. 

Σ. προῖχα δὲ λαβὼν τάλαντα τέτταρ᾽ ἀργύρ[ου 
οὗ τῆς γυναικὸς νενόμιχ᾽ αὑτὸν οἰκέτ[ην᾽" 
ἀπόχοιτός ἐστι, πορνοβόσκῳ δώδεκα, 
τῆς ἡμέρας δραχμὰς δίδωσι --- Χ. δώδεχα᾽ 
πέπυσ]τ᾽ ἀκριβῶς οὑτοσὶ τὰ πράγματα. 

Σ. μηνὸ]ς δια[τ]ροφὴν ἀνδρὶ καὶ πρὸς ἡμερῶν 
ἕξ -- Χ, εὖ] λελ[όγ]ισται δύ᾽ ὀβολοὺς τῆς ἡμέρας. 

Σ. ἵκανό]ν τι τῷ πεινῶντι (πρὸς) πτισ[άνη ν ποτέ. 
ΒΕ. Χαρίσι]ός “ἢ προσμένει, Χαιρέ[στρατε. 

τίς ἐσ]τι δ ἡ], Ἰλυχότατε ; Χ, ὁ τῆς [νύμφης παϊτήρ. 
Ε. τί δὴ παϑ]ὼν ὡς ἄϑλιός τις [φιλόσοφος 

βλέπει σχυϑρώφ᾽; Χ. ὁ] τρισχακοδ[ αίμιων φάλ]τριαν 
τὴν ἔνδον οἰκοῦσαν γυναῖχα...... ΜΟῚ 

ἀεϑαηῦ ν. ἢ το. ῖ 

οαἱΐ δριά ϑίοθδειπι ᾿πβο αν Μενάνδρου ᾿᾿7πιτρεπόντων αυδπὶ ἔδοϊ]ε στα 

τα τη Ὀτδηῖ5 ῬείσΟρΟΙ 815 σοαρίδυ ροβϑὶΐ Ρράσοσα ραΐο. Ηΐδε το Δ η8 8 

ἃ Υ. 7επιβίεας ἴῃ δοίῖ5 απἰνείβιίαιῖβ ῬΕΟΡ. 8ΠΠῸ 1891 εαϊίας ϑβαηΐ. 

Ῥεπο δῶ5 δχοιβϑιὶ ΤΟ. Ἡπιοῦῖ, θὲ Μεμδπαη ἘΡΙγαροπίίθιβ, Βετοὶ. 

1913 Ρ. 1--19, οαΐϊὰ5 αἴογ οΟ]]δίίοπθ. --- Αα ἰεγίϊαμη δοίη μαες ἵταρ- 

τηδπία τοΐοσί ἘΠ. σαρρα 1 50ΡρΡ!Ι. (ορεί, 1ῖ46πὶ ν. 2 'π5. δέὲέῪ ἠ 3. απίστια 

ΤΩΘΙΏΡΓ., οοΥγ. ὍΝ Ί]Δπ., 146 ΠΔ 5ΌΡΡΙ. ν. 4 (τουοβολ ΤΠΟΙΠΡΓ) Εἰ ν᾿ ἢ 

δ ; τοῦτεῖ. ΤΠΘΙΊΡΥ. 6 Ξ0ΡΡ]. (οθεί 7 Ροβί ἔρωτα Ξ5ρϑδίϊιπη εἴ ραη- 

οἴμτα ἀπίοιπη δχϑίασε ἰαθϑίαίαγ ἩΠ]ΟΥ. ϑυη ουπῈ5. πο οαταὶ ἀπληστίαν 
ἴρβϑῖη, βυχηρία ἰδηίαπη Ἔχϑοουδίαῦ 8 ἴῃ ΤηΔΥρΡΙηΠ6 5ἰηϊδίσο Ησυοῦ 

Ρδιβοῆδα ποίδτη ἰδιηιδπη) σμιί ἀαρυθ 6 Πα] εποίδί, θα]ιιθ νεϑίϊρια δἰίατη ἴῃ 

ορίϊπηα απδ8 ΤῊΠϊ ρταθβδίο εϑί ῥῬῃοίορυδρμῖα δρραεῆὶΐ 11 διδωσι" (σπὶ 

5Ρδ[10) ΤηΘΓΩΌΥ., ἴπ τηδυρὶπα Πεγας Ὁ Βαβίδτη ἀἴ5Ρ. ἩΤΟΣ  ([οτί. ΧΙΑΙΡΊ 

εχϑίδθδι) 12 πέπυστ᾽ ν. Τιδρῦνεη 13 84 πρὸς (ἰπβρεη) οἴ. ἘΡΙίγ. 132 

14 Ἡμεραᾶσ: ΤΠΘΙΊΌΥ., Ραποία δἀά. τα Ἡ Ρ  τνς ΝΜΤΙΤΟΟΠΕΙΝΟΩῸΝ 

ΤΊΠΤΙς. ΠΟΤΕ : πλοηῦγ. ἰεβίς 7. Ἡ ΕΟ, ἱπίογ τι εἴ τῷ βρδίϊιπι 

ετδῖ. 1ΌΪ 5ἱ ΤΈΡΥΘΙ Γποπιπί, δὰ ἃ σοιγθοίοσα, αὶ ροβὲ ἡμέρας ᾳῳ) ἀἰβαηχιί, 

ἃιΐ τετηοία 6556 διιΐξ ἀθὈυίββα γοΠ υευ ἀρρᾶτεῖ. ἱχανόν τι ἍΝ Ίαμα. {δὴ 

πτισάνην ἀοπιρεῖξ 16 Χαρίσιος Κτίε, Χαιρέστρατε αρρ5 17 ----"- 

τ. γλύχυτατε. οτησι.....6 ΤῺ ΤΠΘΙΠΌΥ., ἴῃ. ΞΌΡΡΙ]. Τεγηβίθαι, ἔπθια 

Κοοκ 18 τί δὴ παϑών νΊαπ. 18, 19 50}0Ὀ]. ΨΥ Ιαπα., φ Πἰτίοτας 
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Χ, οὕτως ἀγα]ϑόν τί σοι γένοιτο, μιὴ λέγε 
ταῦτ᾽ ἔνδον]. Σ. οὐχ εἰς κόρακας ; οἰμώξει μακρά. --- 
εἴσειμι ν]ῦν εἴσω, σαφῶς τε πυϑόμινος, 
ὅπως ἔχει] τὰ τῆς ϑυγατρός, βουλεύσομαι, 
ὅντινο. τρόπον πρὸς τοῦτον ἤδη προσβαλῶ. 

. φράσωμ]εν αὐτῶι τοῦτον ἥκοντ᾽ ἐνθάδε; 

. φράσω]μεν. Χ. οἷον χίναδος οἰχίαν ποεῖ 
διάστα]τον. ΚΕ. πολλὰς ἐβουλόμην ἅμα. 

. πολλάς]; Ε΄. μίαν μὲν τὴν ἐφεξῆς. Χ. τὴν ἐμήν; 

. τὴν σήν γ᾽. ἴωμιν δεῦρο πρὸς Χαρίσιον. 

. ἴωμεν ὡς καὶ μειρακυλλίων ὄχλος 
εἰς τ]ὸν τόπον τις ἔρχεϑ᾽ ὑποβεβρεγμέν[ων, 
οἷς] μ[ἡ] ᾿νοχλεῖν εὔκαιρον εἶν[α]ί μοι δοκεῖ. 

μι πρό ρ΄ 

ΧΟΊΡΓΟΥ 

Ὄνήσιμος. 

ἐπι[σφαλῇ μὲν] πάντα τἀνϑίρώπων ἐγὼ 
οἰδ μα εν  Ἐ γαεν δος κι ν 
χαὶ τοῖν. το Ὁ ἜΝ Ὁ 
ὃ δεσπότης Ἀνδν νην τ που τ. 

δι: χέρωϊν.,.- δ οτινς ἐρρν νιν 
ουδε. Δ ττὐρνυφν ̓ς : ΡΝ ΕΗ ἜΑΡΟΣ ΟΣ 

Σύρισχος, Δᾶος --- Σμικρίνης. 

Οδῖγ. Ὁ 1 Σ. φεύγεις τὸ δίκαιον. Δ. συκοφαντεῖς, δυστυχής. (373) 
Σ. οὐ δεῖ σ᾽ ἔχειν τὰ μὴ σ᾽" ἐπιτρεπτέον τινὶ 

τε] ψαΐαβς ἀϊβρ. Ἡ ΠΟΥ ὃ τρισκ. ψάλτριαν Τ7ετγηδίεας --- Ξαπίεπεϊα εϑί: 
ψΕγαΙαΓ πΠ6 ἄομπιο οχίχιαδί. --- ν. 21, 22 ἴῃ {πὸ δρρ. τοι | -- σύ' 23 50Ρρι. 
ΚοΟκΚ 25 ἀλλ᾽ εἶμι 7επηδίεάς 26 50ρρ!. Κὅτίξ: 27 5ΌΡΡΙ. 1,δϑανγθ 
28 50ΡΡΙ. Κῦτίς (εἴπωμεν νὴ 1,6 θυ) 6Π) 29 5ὈΡΡΙ. 7ειπβίεαί, δηίβε 

οἷον απίτι5 Πςίεγαθ βραίϊιπι ραϊοῖ. Νμη ρυποία δχϑίοθπε ρτορίεσ ᾿ἰς{εγαβ 

Θυ7ηίδοαβ ἀϊρηόβοεῖα πὸπ ροίαϊξ ἩΟΙ 320 ἍΤΟΝΝ Ι. ἩυμοΗ, ἀνά-- 

στατὸν ΚΟΟΙ, 564 οἵ. ἔτ. 515 Κα. 421-34 ΒΌΡΡΙ. Τεγηβίεας 35 1η. ΞΌΡΡΙ. 

Κοςκ, ἥη. Τεγηβίεαι ΧΟΟΡΟΥ 1ὲοὸ 386 Ξ'ρρ!ὶ. Τεγηβίεαϊ ἰῃ βεαιθηίθυβ 

ἔτ, 81 Καὶ (ϑῖον. ες]. 19, 34) ἰπβϑίβηβ, ἴα]δο, αἰ τἱπὶ ρειβαδβδὶὶ Ἡ]ο; 

Ροββίβ ρεῖρειε ν. 37 πεῖραν ἄρτι λαμβάνω. Ιπ Βος ἰεγίίο ἔγ. μαθὲς ργϑε- 
ἴεγεα ψβϑιβαστα ἰηἰτα Ἰεριπίαγ: [γνεσ.. ἐ. ἕως ἐλα- [ἐδεῖτο χ- [ἰ ἄπω- 
ϑεν-- [ τούτωι τι-- [| κατὰ τὸ α-| γρθ νην χορ- |[-.«- να 2 μιησ᾽ : ΡᾶρΡ.» 
ἄῖβε. Κοτία ἐπιτρεπτέον --- περὶ τούτων -ξΞ ἔτ. 183 Κ (5.8ο]. Ατῇδβι. 

σι 
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ἐστὶ περὶ τούτων. Δ. βούλομαι, κρινώμεϑα. 

Σ. τίς οὖν; Δ. ἐμοὶ μὲν πᾶς ἱκανός " δίκαια δὲ 
πάσχω᾽ τί γάρ σοι μετεδίδουν; Σ. τοῦτον λαβεῖν 5 
βούλει χριτήν; Δ. ἀγαϑῇ τύχῃ. Σ. πρὸς τῶν ϑεῶν, 
βέλτιστε, μικρὸν ἂν σχολάσαις ἡμῖν χρόνον; 

Σμ. δμῖν; περὶ τίνος; Σ. ἀντιλέγομεν πρᾶγμά τι. 
Σμ.. τί οὖν ἐμοὶ μέλει; Σ. κριτὴν τούτου τινὰ 

ζητοῦμεν ἴσον" εἰ δή σε μιηδὲν κωλύει το 
διάλυσον ἡμᾶς. Σμ. ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενοι, 
δίχας λέγο[ν]τες περιπατεῖτε, διφϑέρας 
ἔχοντες; Σ. ἀλλ᾽ ὅμως --- τὸ πρᾶγμ᾽ ἐστὶν βραχὺ 
καὶ ῥάιδιον μαϑεῖν --- πάτερ, δὸς τὴν χάριν᾽ 
ι"ἢὴ καταφρον[ἡσῃ]ς, πρὸς ϑεῶν. ἐν παντὶ δεῖ το 
χαιρῷ τὸ δίχ[αι]ον ἐπιχρατεῖν ἁπανταχοῦ, 
χαὶ τὸν παρατυγχάνοντα τούτου τοῦ μέρους 

ἔχειν πρόνοιαν χοινόν ἐστι τῷ βίῳ 

πάντων. Δ. μετρίῳ γε συμπέπλεγμαι ῥήτορι ΔΑΟ΄ 
τί γὰρ μετεδίδουν; Σμ.. ἐμμινεῖτ᾽ οὖν, εἰπέ μοι, 20 
οἷς ἂν διχάσω; Σ. πάντως. Σμ. ἀκούσομαι. τί γὰρ 

τὸ χωλύον; σὺ πρότερος ὁ σιωπῶν λέγε. 

[Δ]Ὰ μικρόν γ᾽ ἄνωθεν, οὐ τὰ πρὸς τοῦτον μιόνον 
᾿ πραχϑέντ᾽, ἵν᾽ ἦι σοι καὶ σαφῆ τὰ πράγματα. 

ἐν τῷ δάσει τῷ πλησίον τῶν χωρίων 25 
τούτων ἐποίμαινον τριακοστὴν ἴσως, 
βέλτιστε, ταύτην ἡμέραν αὐτὸς μιόνος᾽" 
χοκχείμενον παιδάριον εὗρον νήπιον 

ἔχον δέραια καὶ τοιουτονί τινα 

χό]σμον. Σ. περὶ τούτων ἐστίν. Δ. οὐκ ἐᾷ λέγειν. ΔΑΘ΄ 5. 
Σμ.. ἐὰ]ν λαλῇς μεταξύ, τῆι βακχτηρίαι ; 

χκα]ϑίξομαί σου. Δ. καὶ δικαίως. Σμ.. λέγε. Δ. λέγω. 

ἀ]νειλόμην, ἀπῆλϑον οἴχαδ᾽ αὔτ᾽ ἔχων᾽ 
τρ]έφειν ἔμελλον. ταῦτ᾽ ἔδοξέ μοι τότε. 

ἐ]ν νυχτὶ βουλὴν δ᾽, ὅπερ ἅπασι γίνεται, 35 

ΑΟΒ. 1115) ΙΟ δε ρΡᾶρ., δ Οτδπετί 41} 13 ἐστὶ ρᾷρ. 15---ἰϑ --- ἔτ. 173 Καὶ 

(Οποη Απί. 6, 4, 21 ΟὙ ' βυρτγαβοσ. νοοὶ πάντως 2422 τὸ κωλύον 
με Ρᾶρ., οοἵτ. 1.ε. 32 5ΌΡΡΙ. Οτὅπετί 411} 33 |.ἸΕΪΆΟΜῊΝ ραρ. 

35 ἐν νυκτὶ --- ἐμαυτῷ --- ἔτ. 733 Καὶ (Εἴγηο]. απ. 222, 41, υδὶ ]. βουλὰς.) 
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διδοὺς ἐμαυτῷ διελογιζόμνην " ἐμοὶ 
2 τί παιδοτροφίας καὶ χαχῶν ; πόϑεν δ᾽ ἐγὼ (409) 

τοσαῦτ᾽ ἀναλώσω; τί φροντίδων ἐμοί; 
τοιουτοσί τις ἦν; ἐποίυναινον πάλιν 

ἕωϑεν. ἦλϑεν οὗτος ---- ἐστὶ δ᾽ ἀνϑραχεύς --- 49 
εἰς τὸν τόπον τὸν αὐτὸν ἐχπρίσων ἐκεῖ 
στελέχη πρότερον δ᾽ ἐμοὶ συνήϑης ἐγεγόνει. 
ἐλαλοῦμεν ἀλλήλοις. σχυϑρωπὸν ὄντα με 
ἰδών" “τί σύννους᾽ φησί ᾿Δᾶος" ; “τί γάρ᾽; ἐγώ 
“περίεργός εἰμι’, καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτῷ λέγω, 45 
ὡς εὗρον, ὡς ἀνειλόμην. ὁ δὲ τότε μὲν 
εὐϑὺς πρὶν εἰπεῖν πάντ᾽ ἐδεῖτ᾽ - “οὕτω τί σοι 
τυ γένοιτο, Δᾶε᾽, παρ᾽ ἕκαστον λέγων 
μοὶ τὸ παιδίον δός " οὕτως] εὐτυχής, 
οὕτως ἐλεύϑερος. γυναῖκα’ φησί ᾿γὰρ 50 
το τεχούσηι δ᾽ ἀπέϑαν[ε]ν τὸ παιδίον᾽, 
ταύτην λέγων, ἣ νῦν Ἰέχ]ει. τὸ παιδίον. 

ΣΜΙΚ, ἐδέου σὺ (ταῦτα; Σ. φήμ ἡ Δ. ὅλην τὴν [ἡμέραν 
χατέτριφψε. λιπαροῦντι καὶ πείϑοντί με 

ὑπεσχόμην. ἔδωχ᾽ " ἀπῆλϑεν μυρία 55 
εὐχόμενος ἀγαϑόά- λαμβάνων μου χατεφίλει 
τὰς χεῖρας. Σμ.. ἐπόεις ταῦτ᾽; Σ. ἐπόουν. Δ. ἀπηλλάτη. 
μετὰ τῆς γυναικὸς περιτυχών μοι νῦν ἄφνω 
τὰ τότε συνεχτεϑέντα τούτῳ --- μιχρὰ δὲ 

ἦν ταῦτα χαὶ λῆρός τις, οὐϑέν --- ἀξιοῖ όο 

ἀπολαμβάνειν καὶ δεινὰ πάσχειν φήσ᾽, ὅτι 

οὗκ ἀποδίδωμ,᾽, αὐτὸς δ᾽ ἔχειν ταῦτ᾽ ἀξιῶ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτόν φημι δεῖν ἔχειν χάριν 

39 “ἴδπιὶ ἸΟσΌΡ]65 ἸρΊτΠΙ Θὐᾶτα Ῥ᾿ ν 6] τηθ]15 ἔογίαβθα “πἰπλίτπιτα μδθο 

τηθᾶ ζοπαϊοῖο οὐαί (βἰης ᾿πίθιτ. β'σῃο), αὖ Ἰοσυδίαγ ἰγοηῖσα 41 εχπρίσσων 

ΡᾶΡ. 42 εἾ (ο΄. εχ ἢ 53 εδεουσυρισκ᾽: ΡᾶΡ. 4αοπίατη νϑύβαβ οἴξθη- 

5ίοποα μαρεὶ ἀπ ρ]σθῖὴ --- παπὰ εἰ ρ65 Ἅχοϊαϊὶ πεὺ ϑυγβοὶ ποπιδη πον 511- 

ΟΠΕ5 --τ ΠΟΙ 5 ΠΡ] 1ΟἸ ΤΕΥ σαπὶ Τιβαανγεπο ἔγωγ᾽ δάάεοτε ρῥ]δοιῖ, σε ἃ σαπὶ 
Βοάίπο εἰ Μάζοης (ἐδέου σύγ᾽ ; ἐδεόμην 50. ΘΕ Ριι5) ἀπᾶ τηβάβ]α πΐγατα- 
αὰθ6 οἰαηβίοπμθπη ἰο]θπάἄδηη σδηβαὶ ἴῃ Διομείγρο ἰδ]ῖϊα ἔπϊδθδε ογεάθῃβ 

ΟΥ̓ ΙΘς. 
ΕΔΕΟΥΟΥΤΑΎΥΎΘΟΥΤΟὺσ: νεὶ αυϊάφαϊα ἔξ, 5οβοθηΐα θηΐπὶ ἄδη- 

ἴαϊ. ΤΟοιτηϊίαββα δαΐθπι βίπηι! εἰ ροδίαπι εἰ βου ραπὶ 415 ογαάδί ἢ 
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οὗ μετέλαβεν δεόμενος ̓  εἰ μιὴ πάντα δὲ 
τούτῳ δίδωμ,,, οὐκ ἐξετασϑῆναί μι δεῖ. 
εἰ καὶ βαδίζων εὗρεν ἅμ᾽ ἐμοὶ ταῦτα χ[αὶ 
ἣν χοινὸς Ἑρμῆς, τὸ μὲν ἂν οὗτος ἔλα[βεν ἄν, 
τὸ δ᾽ ἐγώ μόνου δ᾽ εὑρόντος, οὐ παρὼν τ[ότε 
ἅπαντ᾽ ἔχειν οἴει σὲ δεῖν, ἐμὲ δ᾽ οὐδὲ ἕν; 
τὸ πέρας" δέδωχά σοί τι τῶν ἐμῶν ἐ[γώ" 
εἰ τοῦτ᾽ ἀρεστόν ἐστί σοι, χαὶ νῦν ἔχε" 
εἰ δ᾽ οὐκ ἀρέσχει, μετανοεῖς δ᾽, ἀπόδος πάϊλιν 
χαὶ μιηδὲν οὐ τς νμηδ᾽ ἐλαττοῦ πάντα δὲ 

Ελ πὰ. μὲν Γ ἑχόντος, τὰ δὲ ππτισχυπαγτά με (466) 

οὗ δεῖ σ᾽ ἔχειν. εἴρηκα τόν γ᾽ ἐμὸν λόγον. --- 
Σμ. εἴρηκεν. --- οὐχ ἤκουσας; εἴρηκεν. Σ. καλῶς: ΣΥΙ͂ΡΙ 

οὐχοῦν ἐγὼ μετὰ ταῦτα. μόνος εὗρ’ οὑτοσὶ 
τὸ παιδίον, καὶ πάντα ταῦϑ᾽ ἃ ν[ῦ]ν λέγει 
ὀρϑῶς λέγει, καὶ γέγονεν οὕτως, ὦ πάτερ᾽ 

οὐκ ἀντιλέγω. δεόμιεν[ο]ς, ἱκετεύων ἐγὼ 
ἔλαβον παρ᾽ αὐτοῦ τοῦτ᾽ - [ἀ]λη[ϑ]ἢ γὰρ λέγει. 
ποιμήν τις ἐξήγγειλέ μοι, πρὸς ὃν οὑτοσὶ 
ἐλάλησε, τῶν τούτῳ συνεργῶν, ἅμα τινὰ 
χόσμιον συνευρεῖν αὐτόν. ἐ]πὶ τοῦτον, πάτερ, 

αὐτὸς πάρεστιν οὗτοσί. --- [τὸ] παιδί]ον 
δός μοι, γύναι. --- τὰ δέραια καὶ γνωρίσματα 

οὗτος σ᾽ ἀπαιτεῖ, Δᾶ᾽ - ἑαυτῷ φησι γὰρ 
ταῦτ᾽ ἐπιτεϑῆναι κόσμιον, οὐ σοὶ διατροφήν. 
χἀγὼ συναπαιτῶ χύριος γεγενημένος 

τούτου σὺ δ᾽ ἐπόησάς με δούς. νῦν γνωστέον, 
βέλτιστε, σοὶ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
τὰ χρυσί᾽ ἢ ταῦϑ'᾽ ὅτι ποτ᾽ ἐστί, πότερα δεῖ 

67 ΕἈΆΔΙ ρδρ., ἔλαβεν ἂν [(.εο 8]. 68 ἴοτί. τ[ἄλας, τότς νδῃ 

Τιεθανοπ; --- Ρείπηα ψοοῖβ Πἰίεγα (τ ΟΡΙποῖὴ ἰεσὶ ροΐεϑβί ᾿Π 70 50ρρ!. ἘΠ|5, 

οἵ. Ῥεῖ. 354 5:1}. 5 ΖΝ ΟΊ ΡΑΡ. 76 εἰρηχεν : οὐκηκουσασειρηκεν : 

καλως ΡΔΡ.. οἷ. Αὐἱδί, Ἄδη. 66ο, Ἐπ. Βδοοῃ. 649. ϑυγίβοιιβ ἰδιπ 81 

αἰτοηϊίι5 εἰ σοηβίδηϊου 5116 η5 Ὀ15 δατηοποπάιϊβ εϑί. ϑοῦῖθα ποη [ε] οἴου 1ἴα 

ἀἰδπρσιϊ, αἱ ϑυυίβοιβ {ἰτηϊᾶθ ε βῈὲπῈ αιδοαΐ, ππτὴ Τλᾶνιβ ΤῈ γ6 γα {ἸΠΘΤῚ 

ἀϊσεπάϊ ἔεοοξ. ὅϑδηε σνευροτα {ἰτηδΐ; ρσγορίεγθα 5116ΐ, ποπ βίο! άα φαδογὶί, 

85... ΠᾺ --. ΟΝΝ ρΡδρ. (ρτίπηδβ {{|. τ σ6}}]. ρᾳποιί ᾿πϑίδγ); βεπίθπδτη ἱπάδ- 

σαγοτῖαὶ ὙΝ11., γεῖθα ταυϊὶ 92 ταυϑατι ρΡαρ. ὅτι ἈϊοΠατάβ 8]. 

ός 

70 

75 

85 

9ο 
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χατὰ τὴν δόσιν τῆς μιητρός, ἥτις ἦν ποτε, 

τῷ παιδίῳ τηρεῖσϑ᾽, ἕως ἂν ἐχτραφῇ, 
ἢ τὸν λελωποδυτηχότ᾽ αὐτὸν ταῦτ᾽ ἔχειν, 
εἰ πρῶτος εὗρε πλοῦς τί οὖν τότε, 
ὅτ᾽ τ πον τοῦτ᾽, οὐκ ἀπύτουν ταῦτά σε; 
οὔπω παρ᾽ ἐμοὶ τότ᾽ ἣν ὑπὲρ τούτου λέγειν. 
ἥχω δὲ χαὶ νῦν οὐχ ἐμαυτοῦ (σἾ οὐδὲ ἕν 
ἴδιον ἀπαιτῶν. κοινὸς Ἑρμῆς; μηδὲ ἕν 
εὔ]ρισχ᾽, ὅπου πρόσεστι σῶμ᾽ ἀδιχούμινον " 
οὗχ] εὕρεσις τοῦτ᾽ ἔστιν ἀλλ᾽ ἀφαίρεσις. 
βλέ]ψον δὲ κἀκεῖ, πάτερ ἴσως ἔσϑ᾽ ο[ὑτο]σὶ 
ὁ πα]ῖς ὑπὲρ ἡμᾶς χαὶ τραφεὶς ἐν ἐργάταις 
δη]ερόφεται ταῦτ᾽, εἰς δὲ τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ἄξ]ας ἐλεύϑερόν τι τολμήσει ποεῖν, 

ϑη]ρᾶν λέοντας, ὅπλα βαστάζειν, τρέχειν 

ἐν ἀ]γῶσι. τεϑέασαι τραγῳδούς, οἶδ᾽ ὅτι, 

χ]αὶ ταῦτα κατέχεις πάντα. Νηλέα τινὰ 
Π]ελίαν τ᾽ ἐκείνους εὗρε πρεσβύτης ἀνὴρ 

ΟΣ αἰπόλος, ἔχων οἵαν ἐγὼ νῦν διφρϑέραν. (483) 
ὡς δ᾽ ἤσϑετ᾽ αὐτ[ο]ὺς ὄντας αὑτοῦ χρείττονας, 
λέγει τὸ πρᾶγμ᾽, ὡς εὗρεν, ὡς ἀνείλετο᾽ 

ἔδωχε δ᾽ αὐτοῖς πηρίδιον γνωρισμάτων, 
ἐξ οὗ μαϑόντες πάντα τὰ χαϑ' αὑτοὺς σαφῶς 
ἐγένοντο βασιλεῖς οἱ τότ᾽ ὄντες αἰπόλοι. 

εἰ δέ γε λαβὼν ἐχεῖνα Δᾶος ἀπέδοτο, 
αὐτὸς ἵνα χερδάνεις δραχμὰς δώδεκα, 
ἀγνῶτες ἂν τὸν πάντα διετέλουν χρόνον 
οἱ τηλικοῦτοι χαὶ τοιοῦτοι τῷ γένει. 

οὐ δὴ καλῶς ἔχ]ει τὸ] μὲν σῶμ᾽ ἐχτρέφειν 

94 ΕἸΚΤΡΟΞΦΗ ΡΔΡ. 98 τουτ᾽ ---λεγων Ρ4Ρ., τότ᾽ --- λέγειν 
1 6.) 99 οἷ. 87) (σ᾽ ἀπαιτ: 1Ο1--2 5ΌΡΡΙ. 1,6. [102 - ἔτ. 18οὸ Καὶ 

(Ὁ Βοεσοῦ. ἴηπ ἩΘρἢ. Ρ. 240 (οπμβθγ.) τὴ “Ὁ λ)ς ΡΆΡ.» ΒΌΡΡΙ. 7 ηβθῃ 

106 | .. ἂσ ΡΔΡ., 5ΌΡΡΙ. 1,εο. ἐλεύϑερον --- βαστάζειν --- ἔτ. 722 Καὶ 

(δοΒο]. Οἄ. Π| 10) 1Τ07, ὃ 5ΌΡΡΙ. 1,ε΄. ἈΓΟΟΟΙ ρδρ. 110 |.- τελιαν 
ῬᾶρΡ. 115 χαταυτοὺς ΡῬΡᾷΡ. 116 --ΞἜςἘ ἔτ. δάεβρ. 488 Καὶ ((δββίιιβ Π]ο 6ο, 29: 

βασιλεῖς ἐγένοντο οἱ πρὶν ὄντες αἰπόλοι) 117 εἰδεχε Ρδρ., σοσγ. 1,6. 

118 αὐτὼ ΡΔρ., αὐτὸς Οτόπετε 120 [τὴλ ΡΔΡ.» οοτγ. 1,6, Ἔχ. ἔτ. 181 Καὶ 
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1οσ5 

ΣΟ 

115 

120 
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ἐμὲ τοῦτο, [τὴ]ν [αὐ]τοῦ δὲ τῆς σωτηρίας 
ἐλπίδα λαβόντα Δᾶον ἀφανίσαι, πάτερ. 
γαμῶν ἀδελφήν τις διὰ γνωρίσματα 
ἐπέσχε, μιητέρ᾽ ἐντυχὼν ἐρρύσατο, 125 
ἔσωσ᾽ ἀδελφόν. ὄντ᾽ ἐπισφαλῆ φύσει 
τὸν βίον ἁπάντων τῆι προνοίαι δεῖ, πάτερ, 

τηρεῖν πρὸ πολλοῦ ταῦϑ᾽ ὁρῶντ᾽ ἐξ ὧν ἔνι. 
ἀλλ᾽ ἀπόδος, εἰ μὴ φήσ᾽ “ἀρέσχει᾽. τοῦτο γὰρ 
ἰσχυρὸν οἴεταί τι πρὸς τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχειν. 130 
οὐχέτι δίκαιον, εἴ τι τῶν τούτου σε δεῖ 

ἀποδιδόναι, καὶ τοῦτο πρὸς ζητεῖς λαβεῖν, 
ἵν’ ἀσφαλέστερον πονηρεύσῃ πάλιν, 
εἰ νῦν τι τῶν τούτου σέσωχεν ἣ Τύχη. 
εἴρηκα." χρῖνον ὅτι δίκαιον νενόμικας. 135 

. ἀλλ᾽ εὔκχριτ᾽ ἐστί: πάντα τὰ συνεχκχείμιενα 
τοῦ παιδίου ᾽στι τοῦτο γινώσχω. Δ. χαλῶς᾽" 

τὸ παιδίον δ; Σμ. οὐ γνώσομ᾽ εἶναι, μὰ Δί[α, σοῦ 
τοῦ νῦν ἀδικοῦντος, τοῦ βοηϑοῦντος δ[ὲ καὶ 
ἐπεξιόντος τῷ ἀδιχεῖν μέλλοντί σοι. 140 
πόλλ᾽ ἀγαϑά σοι γένοιτ(ος. Δ. δεινή γ᾽ ἡ [χρίσις, 
γὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρ᾽ " ἅπανϑ᾽ εὑρὼν [ἐγὼ 
ἅπαντα. περιέσπασμ.᾽, ὁ δ᾽ οὐχ εὑρὼν ἔχει. 
οὐκοῦν ἀποδιδῶ; Σμ. φημί. Δ. δεινή γ᾽ ἡ κρί[σις, 
ἢ μηϑὲν ἀγαϑόν μοι γένοιτο: Σμ. φέρε ταχύ. ᾿ τ45 

«ῳ 

ᾧὦ ἩἫἩράλλεις, ἃ πέπονθα. Σ. τὴν πήραν χ[άλα 
χαὶ δεῖξον" ἐν ταύτῃ περιφέρεις γάρ. βρ[αχὺ 
πρόσμεινον, ἱχετεύω σ᾽, ἵν᾽ ἀποδῷ. Δ. τί γὰρ ἐγὼ (520) 
ἐπέτρεφα τούτῳ; Σ. δός ποτε, ἐργαστήριον. 

. αἰσχρά γ᾽ ἃ πέπονθα. Σμ.. πάντ] ἔχεις ; Σ. οἶμαί γε δή, τ59 
εἰ] μή τι καταπέπωχε, τὴν δίχην ἐμιοῦ 

129 φησιν ΡΔΡ.», οοττ. [,εἴ. 131 οὐχεστιδικαῖον ΡᾶρΡ. πιείσο ἱπίο- 

ἸΕγα 1} } πεο α}}ὸ ΡῈ Μεμπδπαγὶ το] αιιΐϊαβ ἘΧΘΠῚΡ]Ὸ οοπἧϊκχηηαῖπη. οὐκέτι 

ΒΙΤΩΣΠΙΕΥ Δα θίυγ σαρτα ἴῃ ἔτ. Ζ ν. 4 138 50ρρὶ. 1,εἴ. 139 5ΌΡΡΙ. 

Οτόποσι δὶ. 140 ταδιχεῖν ΡΔΡ., ἴοτί. (τοῦτ᾽ ἀδικεῖν 560. τὸ παιδίον 

ΔΙῚ Ὑενοῖθ ΡΆΡ. 141, 142; 144, 146, 147 5ΡρΡ]. 1,6ἢ. 1432 Εἰ:.}113 

ΞΌΡΡΙ. Ἡδεδαΐδμλ ἃ]... 145 5ῈΡΡΙ. Τ16εὸ 146 ΠΗΡΆΙΪΝΟΧ ρδρ., βυρρι. Κ ὅσίε 
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λέγοντος, ὡς ἡλίσχετ. Δ. οὐχ ἂν ῳ]όμην. ΣΤΡΙ 
ἀλλ᾽ εὐτύχει, βέλτιστε" τοιούτ[ οὐ ς ἔδει 
θᾶττον! δικάζειν πάντας. Δ. [ἀδί]κ [οὐ π]ρ[ άγ]ριατος. Ι 
ὦ Ἡράλλεις, οὐ γέγονε δειν[οτέρα] 'κρίσ[ις. τ 

ΣΥΡ, πονηρὸς ἦσϑας. Δ. ὦ πον ]ήρ᾽ : ὅπ[ως] σὺ νῦν 
τοῦτῳ φυλάξεις αὐτ[(ά), ἕως ἂν ἐχτραφ]ῇ. 
εὖ ἴσϑι, τηρήσω σε πάντα [τὸν [χρόἠνον. 

. οἴμωζε χαὶ βάδιζε. σὺ δὲ ταυτί, ὕνς 

λαβοῦσα πρὸς τὸν τρόφιμον ἐνθάδ᾽ εἴσφερε τόο 
Χαιρέστρατον᾽ νῦν γὰρ μενοῦμεν ἐνθάδε, 
εἰς αὔριον δ᾽ ἐπ’ ἔργον ἐξορμήσομιεν 
τὴν ἀποφορὰν ἀποδόντες. ἀλλὰ ταῦτά μοι 
πρῶτ᾽ ἀπαρίϑιυνησαι καϑ' ἕν ἔχεις κοιτίδα τινά ; 
βάλλ᾽ εἰς τὸ προχόλπιον. τός 

᾿Ὄνησιμος. 

μάγειρον βραδύτερον 
οὐδεὶς ἑόραχε. τηνικαῦτ᾽ ἐχϑὲς πάλαι 
ἔπινον. Σ. οὑτοσὶ μὲν εἶναι φαίνεται 

ἀλεχτρυών τις χαὶ μάλα στριφνός " λαβέ. 

τουτὶ δὲ διάλιϑόν τι, πέλεκυς οὗτοσί. 

ΟΝ, τί ταῦτ᾽. Σ. ὑπόχρυσος δακχτύ[λι]ός τις οὗτοσί, ὅς 

ἘΞΕΕΞ ΕΘ ΞΘ ΞΘ 

αὐτὸς σιδηροῦς: γλύμμα τ[αῦ]ρος ἢ τράγος, 
οὐχ ἂν διαγνοίην: Κλεόστρατος δέ τις 
ἐσ]τὶν ὁ ποιήσας, ὡς λέγει τὰ γράμματα. 

. ἐπί]δειξον. Σ. ἤν" σὺ δ᾽ εἶ τίς ; Ο. [ο]δτός ἐστι. Σ. τίς ; 
ἰς 

. ὁ δα]χτύλιος. Σ. ὃ ποῖος; οὐ γὰρ μανϑάνω. --- 

. τοῦ] δεσπότου τοὐμοῦ Χαρ[ι]σίου. Σ. χολᾶις. 
[δ . ὃν ἀπώλεσεν. Σ. τὸν δακτύλιον ϑές, ἄϑλις. 

. τὸν ἡ]μ[έτ]ερον σοὶ ϑῶ; πόϑεν δ᾽ αὐτὸν λαβὼν 
ἔχεις] ;: Σ. ΑΛπολλον καὶ ϑεοί, δεινοῦ χαχοῦ. 
οἷον] τὸ σῶσαι χρήματ᾽ ἐστὶν ὀρφ[α]νοῦ ᾿ 

ΗΡ 
αν} 

153 ΞῈΡΡΙ. Οἴοῖθαι, 155 ΖΔ ΕΞι- "ΘΕ Ὁ πο 0  .ὲ 

ὉΠ. ΟΥ̓} }ῈΡ- Ξ'ρρὶ. Ὁτοίβξει ὑπ ἈΝ ες. λογὴν 

ΡΔΡ. 158 5006ρ!. 1,6. 164 καϑεν᾽ ΡΔΡ. 174 οἴ. Ῥ]αί. 
ῬΒδοη. ἔτ, 173 Κι ; οὗτος ΜΝ ΊΔπι. 8]. 175τ--τ-ι70. ΞΡ. Ταῦ... 680 
᾿Π το ΌΓῸ 7.» 5Όρρ!. 1,εἴ., τὸ Καὶ ὅτε 



ἘΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ 13 

παι]δός: ὃ προσελϑὼν εὐϑὺς ἁρπάζειν βλέπει. 
τὸν δ]αχτύλιον ϑές, φημί. Ο. προσπαίζεις ἐμοί" 
τοῦ δεσπ[ό]του ᾽στι, νὴ τὸν ᾿Απόλλω καὶ ϑεούς. (555) 

Ἷ ἀποσφαγείην [π]ρότερον ἂν δήπουϑεν ἢ 

τούτῳ [τ|.. χ[αἸϑυφείμην. ΒΕ, δικάδοιίαε 185 
ἅπασι [χα]δ᾽ ἕ ἕνα " π[αι]δίου ᾽στιν, οὐκ ἐμά. --- 
στρεπτόν τι τουτί, λαβὲ σύ πορφυρᾶ πτέρυξ. 

εἴσω δὲ πάρ[αγ]Ξ. [σὺ] δέ τί μοι λέγεις; Ο. ἐγώ; 
Χαρισίου στιν οὗτοσί τοῦτόν ποτε 
βειύθων ἀπώλ εσ᾽ , ὡς ἔφη. Σ. Χαιρεστράτου 190 
εἴμ οἰχέτης ἴ σῷζε τοῦτον ἀσφαλῶς 

ἢ ̓μοὶ δός, ἵν᾽ ἐγ]ὼ ΕἼ παρέχω σῶν. Ο. βούλομαι 
αὐτ[ὸ]ς φ[υλάττειν. ο]θδὲ ὃ ἕν μοι διαφέρει" 

εἰς ταὐτὸ [γ]ὰρ ΠΠΨΈ ΡΣ ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
δεῦρ᾽ ἀμφότεροι. Ὁ. γυνὶ μὲν οὖν συνάγουσι καὶ το 5 

οὐχ ἔστιν εὔχαιρον τὸ μιηνύειν ἴσως 
αὐτῷ περὶ τούτων αὔριον δέ. Σ. χαταμενῶ 
αὔριον" ὅτῳ βούλεσϑ᾽ ἐπιτρέπειν ἑνὶ λόγῳ 
ἕτοιμος " οὐδὲ νῦν κακῶς ἀπήλλαχα. 
πάντων δ᾽ ἀμελήσανϑ᾽, ὡς ἔοικεν, δεῖ δίκας 200 

μελετᾶν" διὰ τουτὶ πάντα. γυνὶ σῴζεται. 
ΧΟΡΟΥ͂ 

᾿ὌΟνήσιμος --- ᾿Αβρότονον --- Σύρισκος. 

ΟΝ Τὸν δακχτύλιον ὥρμηκχα πλεῖν ἢ πεντάκις 
τῷ δεσπότῃ] δεῖξαι προσελϑών, καὶ σφόδρα 
ὧν ἐγγὺς ἤ[δη] καὶ πρὸς αὐτῷ παντελῶς 
ἀναδύομαι. καὶ τῶν πρότερόν μοι μεταμέλει 205 

ιμηνομάτων ̓  λέγει γὰρ ἐπιεικῶς πυκνά" 
“ὡς τὸν φράσαντα ταῦτά μοι χοιχὸν χαχ[ῶς 

ὁ Ζεὺς ἀπολέσαι. μή με δὴ διαλλαγ[εὶς 
πρὸς τὴν γυ[ν]αῖχα τὸν φράσαντα ταῦτα καὶ 

181 ΞΌΡΡΙ. ΝΥ 1]. τϑ85 Ξ50ρρ!]. ν. Δτηΐπ) 186--100 ΞἘΡΡΙ. 1,6εἴ. 

ΤΟΣ ιν , «0, οὐςς ,ἸΠΆΡΕΣΧΟ; Τ7επβεπ", αὶ νογβυτα βαρρί εν 

(.ς.. .(οὑς. . ΠᾺΡ 79 192 ΒΌΡΡΙ. Οτοϊβεί 197. 8: κατα- 

μενω αὐρίον" ὁτω ΡᾶᾷᾶρΡ. 201 τούτου Οτοϊβεί 203 δεσποτι ΡΔΡ. 



14 ἘΠΙΤΡΈΠΟΝΤΕΣ 

συνειδότ᾽ ἀφανίσῃ λαβών. καλῶς [ἐγὼ 21ο 
ἕτερόν τι πρὸς τούτοις χυχᾶν [ἀπεσχόμην " 
χἀνταῦϑα χακχὸν ἔνεστιν ἐπιεικῶς [μέγα. 

ΑΒΡΙ ἐᾶτέ μ᾽, ἱκετεύω σε, καὶ μή μοι χαχὰ 
παρέχετ᾽. ἐμαυτήν, ὡς ἔοικεν, ἀϑλ[ία 
λέληϑα χλευάζουσ᾽ " ἐρᾶσϑαι μὲν ἐδόκουν, 

Β8 ϑεῖον δὲ μισεῖ μῖσος ἄνϑρωπ[ό]ς μέ τι. (588) 

οὐχέτι μ᾽ ἐᾷ γὰρ οὐδὲ χαταχεῖσϑαι, τάλαν, 

παρ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ χωρίς. Ο. ἀλλ᾽ ἀποδῶ πάλιν 
παρ᾽ οὗ παρέλαβον ἀρτίως; ἄτοπον. Α. τάλας ΑΒΡΙ 

215 

οὗτος " τί τοσοῦτον ἀργύριον ἀπολλύει; 220 
ἐπεὶ τό γ᾽ ἐπὶ τούτῳ τὸ τῆς ϑε[ο]ῦ φέρειν 
χανοῦν ἔμοιγ᾽ οἷόν τε νῦν ἐστ᾽, ὦ τάλαν᾽ 
[σά , “ ξ , “ 

ἄγνη Ἰάμων γάρ, φασίν, ἡμέραν τρίτ]ην 
"7 , .ϑ Ὰ ςΥΡΡΗ͂Ν ᾿ τῇ κ- ἤδη χάϑημαι. Ο. πῶς ἂν οὖν, πρὸς τῶν ϑεῶν, 
πῶς ἄν, ἱχετεύω --ὀ ῳΣ. ποῦ στιν ὃν ζητῶν ἐγὼ  δσζ κ 5 
περιέρχομ᾽ ; οὗτος. ἔνδον [ἀπόδος], ὠγαϑέ, 
τὸν δαχτύλιον ἢ δεῖξον ὧι μέ[λ]λεις ποτέ“ 
χρινώμεϑ᾽ - ἐλϑεῖν δεῖ μέ ποι. Ο. τοιουτονὶ 
ἐστὶν τὸ πρᾶγμ᾽, ἄνϑρωπε" τοῦ μὲν δεσπότου 
ἔστ᾽, οἷδ᾽ ἀχριβῶς, οὑτοσὶ Χαρισίου. 230 
ὀχνῶ δὲ δεῖξαι" πατέρα γὰρ τοῦ παιδίου 
αὐτὸν ποῶ σχεδόν τι, τοῦτον προσφέρων, 

μεϑ'᾽ οὗ συνεξέχειτο. Σ. πῶς, ἀβέλτερε; 
Ταυροπολίοις ἀπώλεσεν τοῦτόν ποτε Θ 
παννυχίδος οὔσης χαὶ γυναικῶν" χατὰ λόγον 235 

ἐστὶν βιασμιὸν τοῦτον εἶναι παρϑένου. 

ἡ δ᾽ ἔτεχε τοῦτο χἀξέϑηχε δηλαδή. 
εἰ μέν τις οὖν εὑρὼν ἐκείνην προσφέροι 

210 ἴοτί. μὲν οὖν νε] δὲ νῦν (ΟΔρρ5) 21: ΙΚ«ὙἸΚΆΝΓΟΤ .ς Τ' 
ἀφέξομαι Ἠδπηδε 212 ΞΌΡΡΙ. ΜΙ. 214 5ρἰΠίιβ, σιθὴ ἷἰπ σοος 

ἈΘΆΙᾺ νἱάεθαῃι 1,εῇ. εἰ Κα ὄτίβ, ποὴ εχϑίαι 216 μετι ρῬᾷρ. ζΖιθταλασ: 

Ρ8Ρ. τΟυποία ροβίεα δᾶάϊία νἱἀεπίαγ 1 223 5ΞἘΡΡΙ. Οτοϊβεί, οἵ. 5080]. 

Επτ. Η]ΡΡΟΙ. 1328 --- ἔγσ 920 Καὶ 225 51Ρρ]. ν. ΑΥ̓μἱπὶ 84]. 226 Ξ'ρρ!ὶ. ΝΜ. 

ἔνδον 50}}. τη] 16 τὶ 234 πωλ ΡδΔΡ. 235. χαὶ (οἰίΔτ) ἱπίογργείδηπιτη 

νἱά, αἱ 6. σ. Ατὶβί. ῬοῸ]. 1Π| 6 12ός ἃ 9 δεῖν εἶναι συσσίτια καὶ γυναικῶν 
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τοῦτον, σαφὲς ἄν τι δειχνύ[οι] τεχμιήριον " 
νυνὶ δ᾽ ὑπόνοιαν καὶ ταραχὴν ἔχει. Σ. σχόπει 
αὐτὸς περὶ τούτων. εἰ δ᾽ ἀνασείεις, ἀπολαβεῖν 
τὸ]ν δακχτύλιόν με βουλόμενος δοῦναί τε σοὶ 

, - 5 ΡΝ δῶν 1 ὁ βεῖχρόν τι, ληρεῖς οὐχ ἔνεστιν οὐδὲ ε[ἴ]ς 
π]αρ᾽ ἐμοὶ μερισμός. Ὁ. οὐδὲ δέομαι. Σ. Ἰδε]ῦρο δὴ ΣΥΡ΄ 
ἥξω] διαδραμιών ---- εἰς πόλιν γὰρ ἔρχομαι 
γυνί] --- περὶ τούτων εἰσόμενος τί δε[τ] ποεῖν. --- 

Α. τὸ] παιδάριον, ὃ νῦν τιϑηνεῖϑ᾽ ἡ [γ]υνή, 
Ὀν]ήσιμ᾽, ἔνδον, οὗτος εὗρεν ἁν[ϑ]ρακχεύς; 

0. ναί], φησίν. Α. ὡς χομφόν, τάλαν. Ο. καὶ τουτονὶ 
τ[ὸ]ν δακτόλιον ἐπόντο. τοὐμοῦ δεσπότου. 

Β4Α. αἴ, δύσμορ᾽ " εἶτ᾽, εἰ τρόφιμος ὄντως ἐστί σου, (623) 
τρεφόμενον ὄψει τοῦτον ἐν δούλου μέρει 

5 ΡΝ ΓῚ » ΄ σ΄ ΄ 

χοὺχ ἂν δικαίως ἀποϑάνοις; 00. ὅπερ λέγω, 
πὶ ἘΙΟΔ 5 ν : Α Ἄδνς νν ΄ . 
τὴν μνητέρ᾽ οὐδεὶς οἶδεν. Α. ἀπέβαλεν δέ, φής, 
Ταυροπολίοις αὐτόν; 0. παροινῶν γ᾽, ὡς ἐμοὶ 
τὸ παιδάρι[ο]ν εἶφ᾽, ἁκόλουϑος. Α. δηλαδὴ ΑΒΡι 
εἰς τὰς [γ]υναῖχοας παννυχιζούσας μιόνος 
ἐνέπεσε κα]μοῦ γὰρ παρούσης ἐγένετο 
τοιοῦτον ἕτερον. Ο. σοῦ παρούσης; Α. πέρυσι, ναί, 
Ταυροπολίοις. π]αισὶν γὰρ ἔψαλλον κόραις, 
αὐτ[α]ΐ ϑ᾽ [ὅμοῦ συ]νέπαιζον. οὐδ᾽ ἐγὼ τότε --- 
οὔπω γὰρ ἄνδρ᾽ ἤδειν τί ἐστι --- Ο. καὶ μάλα. 
μὰ τὴν ᾿Αφροδίτην. Ο. τὴν δὲ παῖδία 7) ἥτις ἣν 
οἶσϑας; Α. πυϑοίμην ἄν" παρ᾽ αἷς γὰρ ἦν ἐγὼ 
γυναιξὶ τούτων ἦν φίλη. Ο. πατρὸς τίνος 
ἤκουσας; Α. οὐδὲν οἶδα" πλὴν ἰδοῦσά 1: 

ἣΞ 

239 ανδειχνὺ.. ἀντι ΡΔΡ.,οοΥγ. Οτοῖβεε 244 δεομαι : ταυταδὴ Ι ]Ἔἤβεη 

245. 1. Υ Ρ8β.. ΒΌΡΡΙ. νη δια. 2461. - ᾿ἰὶ ρΡᾶρ., βὰρρ!. ΜΝΊΔπι. 

270 ΞῈ 01: ΒΥ  π25 9. ἘΞΙ ΝΕ ":......: ΝΊΘΥ : ἐπ ἹΡΕΘ ΑΙ Ζοο ΠΟΥ͂ 

ΡᾶΡρ. 26ο. αἰσι. τ1ὰρ ΡΔΡ-.» ΘΟΥΓ. Οᾶρρβ 26: ΧΎΤ .ἸΕ οι ἔπε Αὔγης) 

ΡΔΡ., οἷ. 579 ταύτην λαβὼν χορῶν ἀποσπασϑεῖσαν --- αὐτῇ ϑ᾽ ὁμοῦ συν- 
ἐπαιζον Ἡδδάϊαμη, ν. Τεοαννεη. Εδπηὶ ᾿ὰο ποη ἰπίογζιϊβθα ονϊοϊς Ἐπ οροτί 

(50. ἀεγ Βεῖ!. ΑΚ. 1912, 431) 5ἷο βουίϊθεηβ: αὐτῇ 8᾽ ὁμοῦ συνέπαιζον " 

οὐδ᾽ ἐγώ" τότε ---τὰρ 4262 καὶ μάλα ΜΜγΊΑΙα. Οποβίπιο ἀεάϊι. --- ἐστι" 
ῬΔΡ. 263 παιδ᾽ τίσ ΡΔΡ., ΞῈΡΡΙ. Ηεδάϊαπι, Δ Ί]αα. ἔϑ᾽ δἀ4. Ν᾽ ΟΙ]σταῖ 

240 

245 

250 

255 

260 

26ς 



τό 

Γϑ8ϑ 

Ἰεοιομεπι (τί τ. δεῖ τὸ συμβὰν Δ.) 5ιθε55ε Ραΐαι ὙΜΊ]Απα. 
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γνοίην ἂν αὐτήν. εὐπρεπής τις, ὦ ϑεοί, 
καὶ πλουσίαν ἔφασάν τιν. 0. αὕτη στιν τυχόν ; 

. οὐχ οἷδ᾽ - ἐπλανήϑη γὰρ μεϑ'᾽ ἡμῶν οὖσ᾽ ἐκεῖ" 
εἶτ᾽ ἐξαπίνης χλάουσα προστρέχει μόνη, 
τίλλουσ᾽ ἑαυτῆς τὰς τρίχας, καλὸν πάνυ 

χαὶ λ[εἸπτόν, ὦ ϑεοί, ταραντῖνον σφόδρα 
ἀπολωλελ[υ]Ὁ . ὅλον γὰρ ἐγεγόνει ῥάκος. 

. καὶ τοῦτον [εἶ]χεν; Α. εἶχ᾽ ἴσως, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοὶ 
ἔδειξεν - οὐ ἴδ φεύσομαι. Ο. τί χρὴ ποεῖν 
ἐμὲ νῦν; Α. ὅρα σὺ τοῦτ΄. ἐὰν δὲ νοῦν ἔχῃς 

ἐμοί τε πείϑηῃ, τοῦτο πρὸς τὸν δεσπότ[ην 

φανερὸν ποήσεις εἰ γάρ ἐστ᾽ ἐλευϑέραϊ[ς 
παιδός, τί τοῦτον λανϑάνειν δεῖ τὸ γε[γονός : 

: πρότερον ἔχείψην ἥτις ἐστίν, ᾿Αβρότονοίν, 
εὐρωμεν᾽ ἐπὶ τούτῳ δ᾽ ἐμοὶ σὺ νῦν [γ]εν[οῦ -- 

. οὐχ ἂν δυναίμην, τὸν ἀδικοῦντα τοι [σαφῶς 
τίς ἐστιν εἰδέναι. φοβοῦμαι τοῦτ᾽ ἐγ[ώ, 

μάτην τι μιηνύειν πρὸς ἐχείνας ἃς λ[έγω. 

τίς οἷδεν, εἰ καὶ τοῦτον ἐνέχυρον λαβ[ὼν 
τότε τις παρ᾽ αὐτοῦ τῶν παρόντων ἀπέβαλεν (6 58) 
ἕτερος; χυβεύων τυχὸν ἴσως, εἰς συμβολάς, 

ὑπόϑημ᾽ ἔδωχ᾽ . ἢ συντιϑέμιενος περί τινος 
δος ἃ -ς κτβος νὰν} 6 “ Γ 

περιείχετ᾽, εἶτ᾽ ἔδωχεν. ἕτερα μυρία 

270 

275 

ἐν τοῖς πότοις τοιαῦτα γίνεσϑαι φιλεῖ. 290 
" γὼ ε Χ Χ οἷ “- 3 » Ξ 

πρὶν εἰδέναι δὲ τὸν ἀδιχοῦντ᾽ οὐ βούλομαι 
ζητεῖν ἐχείνην οὐδὲ μηνύειν ἐγὼ 
τοιοῦτον οὐδέν. 0). οὐ [κακῶς] μέντοι λέγεις. ΟΝ! 
τί οὖν ποήσῃ τις; Α. ϑέασ᾽, Ὀνήσιμε, ΑΒΡΙ 

τε ᾿ 
276 νυνεχὴς ΡΔΡ.; ΟΟΥΓ. 1,6. 279 τοσυμί ΡΔΡ., ΘΟΥΓ. 1.60. νη Δτὴ 

280 εστ᾽ 

ΡΔΡ. 281 επιτουτωδ᾽ εμοισυνὺν. ἐλ 1,εἴ. ΟὙΝΥΙ͂Ν. ΔΤ’, ΟΡΧῈΞ ρα) 
ν6]. ΕἸΝ 75, ᾿ἴρϑ8εὲ Ἰερὶ ΟΥΝΥ͂Ν. ΕἸΝΙ, ὅρα Εοδετί. βεπίεπεϊαθ, ΠῸπ 

Ηἰτο τς βαιβἔδοϊε σύμπραττε νῦν (ΥΊΙατα.) - οἵ. [40. ἴπς. 17 γενοῦ γάρ, 

ἱχετεύω σ᾽ ἐγώ, ἘΡ. 225, Οἰἢ. 5σο ὧν μοι γενοῦ [ σύμβουλος --- ἀἀάετε 

νο]εραΐῖ Οη. σύνεργος 282, 284 ΞΌΡΡΙ. 1.ε. 282 πρινι 1' 294 ποΐῇσῃ] 

εἰ ΘοΥγ. ἴῃ ἡ (οἴ. Ῥεῖ. 425), Η ῥγδείθσ βοϊϊίατα ἀϊδιγδοΐα δβί. 
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ἂν συναρέσῃ σοι τοὐμὸν ἐνθύμημ᾽ ἄρα. 295 

ἐμὸν ποήσομαι τὸ πρᾶ[γ]μια τοῦτ᾽ ἐγώ, 
τὸν δακτύλιον λαβοῦ[σ]α τ᾽ εἴσω τουτονὶ 
εἴσειμι πρὸς ἐχεῖνον. Ο. λέγ᾽ ὃ λέγεις " ἄρτι γὰρ 

Ἅ ἘΒΕ γοῶ. Α. κατιδών μ᾽ ἔχουσαν ἀνακχρινεῖ πόϑεν 
εἴληφα " φήσω “Ταυροπολίοις παρϑένος 300 

ἔτ᾽ οὖσα᾽ “--- τά τ᾽ ἐχείνῃ γενόμενα πάντ᾽ ἐμὰ 
ποουμένη᾽ τὰ πλεῖστα δ᾽ αὐτῶν οἶδ᾽ ἐγώ. 

0. ἄριστά γ᾽ ἀνϑρώπων. Α. ἐὰν δ᾽ οἰκεῖον ἢ 
αὐτῷ τὸ πρᾶγμ’, εὐθὺς (μὲν) ἥξει φερόμενος 
ἐπὶ τὸν ἔλεγχον καὶ μεϑύων γε νῦν ἐρεῖ 305 
πρότερος ἅπαντα χαὶ προπετῶς, ἃ δ᾽ ἂν λέγῃ 
προσομολογήσω τοῦ διαμαρτεῖν μηδὲ ἕν 
προτέρα. λέγουσ᾽. Ο. ὑπέρευγε, νὴ τὸν “Ἥλιον. 
τὰ κοινὰ ταυτὶ δ᾽ ἀχκιοῦμαι τῷ λόγῳ 
τοῦ μιὴ διαμαρτεῖν: “ὡς ἀναιδὴς ἦσϑα καὶ 310 
ἰταμός τις΄. Ο. εὖγε. Α. χατέβαλες δέ μ᾽ ὡς σφόδρα. 
ἱμ]άτια δ᾽ οἷ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ᾽ 
φή]σω. πρὸ τούτου δ᾽ ἔνδον αὐτὸ βούλομαι 
λα]βοῦσα χλαῦσαι καὶ φιλῆσαι καὶ πόϑεν 
ἔλαβεν ἐρωτᾶν τὴν ἔχουσαν. Ὁ. Ἡράλλεις. ΟΝ), 315 

Α. τὸ] πέρας δὲ πάντων “παιδίον τοίνυν᾽ ἐρῶ 
“ἤδ]η γεγονός σοι καὶ τὸ νῦν εὑρημένον 
δε]ΐξω. Ο. πανούργως καὶ καχκοήϑως, ᾿Αβρότονον. 

Α. ἂ]ν δ᾽ ἐξετασϑῇ ταῦτα καὶ φανῇ πατὴρ 
ὦ]ν οὗτος αὐτοῦ, τὴν κόρην ζητήσομεν 320 
χατὸ σχολήν. Ο. ἐκεῖνο δ᾽ οὐ λέγεις, ὅτι 
ἐλευϑέρα γίνῃ σύ τοῦ γὰρ παιδίου (694) 
μητέρα σε νομίσας λύσετ᾽ εὐθὺς δηλαδή. 

Α. οὐχ οἶδα, βουλοίμην δ᾽ ἄν. Ο. οὐ γάρ; οἶσϑα σύ. 

298 --- ἔτ. 182 Κ' (Ρτχίβοΐδη, 18, 107) 300 ταυροπωλιοῖς ΡΔΡ. 

301 τἀχείνῃ ΜΝΊΪαπι., Ἡδδάϊ]ατα ; βου θεγεη τά γ᾽ ἐκείνῃ (οἵ. 221), ῃἰϑβὶ 

Ἰποοποϊῃηϊαίθπι, απδπὴ βίης ἀυθίο 1111 ἀδίθχθγιιπί, σθηβθγθὴ ΘΧχοιιβδίϊο 6 ΠῚ 

ΒΑΌΘτα 304 μὲν ΡΓΟΡίξωυ ν. 306 (δέ) ᾿πβεσεπάμπτη νἱάδίαγ; 4}1} αἱϊα 

310 ὠσϑ᾽ Ρᾶρ. 311 κακιτάμος ρΡᾷρ. σφοδρα᾽ ΡᾶρΡ. 312---τἰό 5ιρρὶ. 
Τ,6ε1. 317 ΒΌΡΡΙ. Ἡδδάϊατη [.. τὶ 7εῆβεη, βεᾶ οἵ. ϑδϊω. 33 

Βυάπαι, Μεπαπάᾶοσ. 2. Απΐϊ]. 2 
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ἀλλ᾽ [οὖ]ν χάρις τις, ᾿Αβρότονον, τούτων ἐμοί ; 
Α. νὴ τὼ ϑεῴ᾽ πάντως γ᾽ ἐμαυτῇ σ᾽ αἴτιον 

ἡγήσομαι τούτων. Ο. ἐὰν δὲ μηκέτι 
ζητῇς ἐχείνην ἐξεπίτηδες ἀλλ᾽ ἐᾶις 

παραχρουσαμένη μι, πῶς τὸ τοιοῦϑ' ἕξει; Α. τάλαν, 
τίνος ἕνεχεν; παίδων ἐπιϑυμεῖν σοι δοχῶ; 
ἐλευϑέρα μόνον γενοίμην, ὦ ϑεοί, 
τοῦτον λάβοι[μ]. μισϑὸν ἐκ τούτων. ΟΝ. λάβοις. 
οὐχοῦν συν[αρ]έ[σκΊει σοι; 0. συναρέσχει διαφόρως. 
ἂν γὰρ καχοηϑεύσῃ, μαχοῦμαί σοι τότε᾽ 
δυνήσομαι γάρ" ἐν δὲ τῷ παρόντι νῦν 
ἴδωμιεν, εἰ τοῦτ᾽ ἔστιν. Α. οὐχοῦν συνδοχεῖ; 

0. μάλιστα. Α. τὸν δαχτύλιον ἀποδίδου ταχύ. 
0. λάμβανε. Α. φίλη Πειϑοῖ, παροῦσα σύμμαχος 

πόει χατορϑοῦν τοὺς λόγους οὺς ἂν λέγω. 

τ 

Ὁ. τοπαστιχὸν τὸ γύναιον" ὡς ἤσϑηϑ'᾽, ὅτι 

χατὸ τὸν ἔρωτ᾽ οὐχ ἔστ᾽ ἐλευϑερίας τυχεῖν, 
27 ϑ ΥΓ Ὰ Ἔτου ἐν [4 
ἄλλως δ᾽ ἀλύει, τὴν ἑτέραν πορεύεται 

ὁδόν. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὸν πάντα δουλεύσω χρόνον, 
λέμφος, ἀπόπληχτος, οὐδαμῶς προνοητικχὸς 
τὰ τοιαῦτα. παρὰ ταύτης δ᾽ ἴσως τι λήφομαι, 
ἂν ἐπιτύχῃ καὶ γὰρ δίκαιον. --- ὡς χενὰ 
χαὶ διαλογίζομ ὁ κακοδαίμων προσδοχῶν 
χάριν χκομιεῖσϑαι παρὰ γυναικός " ψ(νἢ μιόν[ον 

χακχόν τι προσλάβοιμι. νῦν ἐπισφαλῆ 
τὰ πράγματ᾽ ἐστὶ τὰ περὶ τὴν χεχτημέ[νην. 
ταχέως ἐὰν γὰρ εὑρεϑῇ πατρὸς χόρ[η 
ἐλευϑέρου μήτηρ τε τοῦ νῦν παιδί[ου 

.5 2 Γ ΄ “ ἰὶ "4 γεγονυῖ,, ἐκείνην λήφεται, ταύτην δ᾽ [ἴσως 

ἘΞ 
225 ἈΛΛ[ΟΥΧΆΡΙς. ρδρ., αἱ. νἱά. 3226 παντων ῥΡδρ.; 

329 

399 

335 

340 

345 

350 

οοΥγ. ΟΙρταῦ εμαυτὴσ (δῖπε ΔΡΟΒΊΟΡΠΟ) ΡΔΡ. 327 τούτων σ΄᾿ 

ΟΙΜ΄ 
Ρᾶρ. σ᾽ ἰηάαχὶε Τεηβθη 81] 332 ἈΆΒΟΙΕ ρδρ. 333 5ΌΡΡΙ. 
γ. Τιεϑανεη 228. οἵ. ἀτ δι Καὶ εἰ Ατϑίδοη. ΕΜ τ, τ κ᾽ ττσθο 

Οἵ: 340 σϑεϑοτι ΡᾶΡ., σοῦ. ν. 1εθανγθη 347---49 καὶ---προσ- 

Χαβοιμι ΞΞΞ ἔν 56 Κα (ἴθ. ΠΟΙ 23; 40) 3Ἐ8 ΤἈΑΥΤΗΝ; ΡΔΡ. 
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ἐπε[ίξεται τὴν ἔ]νδ[ οἹν ἀπολείπειν " ὅμως 
χαὶ νῦν χαριέντως ἐχνενευχέναι δ᾽ οχῶ 355 

τὸ μὴ δι’ ἐμ[ο]ῦ ταυτὶ κυχᾶσϑαι. χαιρέτω 
τὸ πολλὰ πράττειν: ἂν δέ τις λάβῃ μ᾽ [ἔ]τ[᾿ 

Ὠ5 Ν! περιεργασάμενον ἣ λαλήσαντ᾽, ἐχτεμεῖν ΠΝ {χ38) 

δίδωμ; ἐμαυτοῦ { τοὺς ὀδόντας. ὑ ἀλλ᾽ οὑτοσὶ 

τίς ἐσϑ᾽ ὁ προσιών; Σμ[εἸχρίνης ἀναστρέφει 360 
ἐξ ἄστεως πάλιν ταρ[ακτιϊχῶς ἔχων 
αὖτις " πέπίὑσ]ται τὰς ἀλ[ηϑείας ἴσ]ως 
παρά τινος οὗτος. ἐχπίοδὼν δὲ β]ούλομαι 

ποεῖν ἐ[μιαυτόν " ἀσφαλὲς 16}: οὐ]δ᾽ ἔχειν 

πρὸϊς τοῖς παροῦσι πράγματ᾽ ἐκ τούτου] υς δεῖ. 365 

Σμικρίνης --- Μάγειρος -- 

Χαρίσιος, ᾿Αβρότονον, Χαιρέστρατος. 

ΜΙΣ. ἢ ΠΡ ιέυ το Σου 

πο που ήηίς. ἡ πόλις 

ὅλη γὰρ ἄδει τὸ χακόν ....««...ν ον 
έοέἔὁἔοΠρΠυ ρος νὴ δὴ ΥνΧ 

σαφῶς πο ας, μόν ἐρ  οΕ ΡΝ τ ΑΣ 370 

354 (ΠΠΕῪ νεῖ ΕΠΕΠΖΕ... ΠΝ ὩΜΧΆΓΟἹΝΆΠΟΛΕΙΠΕΙΝ: 

ΟΓΜ.. ραρ., ἐπείξεται Κὄτίξ Ἡα 355 ἌΓΕ: Ἶ ρᾶρι, δοκῶ ν. Του εῃ 

358 ΒΥΑρστηδηίδ ἴδ εἰ 1 ᾿πηροπάδ 6556 ΡΕΙ5ρ. ὙΠ δπι., 8111} 359 Θαπΐ ααὶ ὃδόν- 

τας ΡΙῸ σπρρβα 5 Δι ρ]  χθπίασ ναὶ] ΟὈβοδθηϊ πϑϑοῖο αυϊά ἰδηρὶ εχὶβ τη ηΐ, 

ἀτή αδτη ἰπ Ρυπίθπάα λαλιᾷ ἰεδίίοα!]ος. ροίϊα5. απᾶτη Ππρτιδπὶ Ἐχϑι γραπάδτη 

οαπβαπίεβ. ΜΙΗῚ ὀδόντας ΡῈῚ 56 ροβίϊιπη δάπιοάϊιπη ἔτίσεσε νἱἀθίασ. ΝῸΧ 

[ΟΡ ΥΔΌ1115 εββαί, δὶ τ ἀϊοα]α Ἔχαρσεγαίίοπε ἰα]ϊα δαϊσθγεηΐαγ τὴν λάλον γλῶτταν, 

ὑπερῴαν, Ἰαργαρεῶνα. ϑεά ροίίι5 εἰηεπἀδηάιμη σεηβεο τοὺς ὀδόντας. 

σδς6 οοπδίαβ βὰπὴ (τά με προδόντ(α), 5ἰπη.), ἀἸΒρ!Ποαπί. Τιοοῖι5 ΨΕΥΘΟΥ ΠΕ 

δδίεσπα οδ]ρῖπθ ὈῬγοπιδίαῦ 261 5000]. Ἠδγνεσάθῃ 262 πέπυσται 

ὙνΊ]Απ., 4111 ἀληϑείας ἴσως 7εηδεθῃ ἈΔΣ΄.... {Ὁ  ΡΆΡ. 363 εἰ 

364 ἰπἰϊ. ΞΌΡΡΙ. ὙΝΊΔμ,., οεἴετα 6. σ. δάάϊάϊ 264 ΝΕ ΙΜΕΙΝΙ ΡΔΡ. 

οὐδ᾽ ἔχειν Τ7Τεηβεη 305 ΠΙΡῸ ροϊιβ ἀυαπὶ ΓΠΠΡᾺ ρὰρ. πράγματα 
76 πβθη 366 Μ εἰ ΝΧ ἰυπρεπάα εβθβεὲ νἱᾶϊε Ὁ, Βοθεῖς 58. ἄδτ 

Βεῖ. ΑΚ. 1912 Ρ. 404 εξὴν νοὶ βξημ Ἰερὶξ 7επθθη, 5εὰ ἀμθὶῖο ἀθ 

ν. πἰτίεα 4867 54. -Ξ ἔγ. 882 Καὶ (Οἥοῃ Εϊντη. 23" 1) ΄συοά ερτορὶα μαὶς 

ἴορο ἰπβουαῖϊξ ΒΒ οθοσί 2368 ΟΧΗΓᾺ ρδρ. 
4 
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ὌΝ ΤῊ Ὑ λον ρος οὐ ὐτ (ων 

τοὔνομα καταισχύνοντα μετὰ τῆς] ψαλτρίας 

ξῆν αὐτόν τέσ πτΣ ] Ὡς ἔφη 
πλέόν ἢ ρον ΠΝ δε ἷΣ 
αὐτὸν αλλ τ τ μπΝ δ ΤΟΥ Ἰενον. 375 
οἴμοι, τάλας αν τς ο Δ-ς η 

Ἀοιννο πὸ τὸς ρ οτος ὑῶν στ ον Ἰλη 
προδήλθ ει τ εν Εν ΨΈΡΙ τ υἱ ἐ]γῴ, 
ὅτε. τὴν το ττθΥ ἡ ρντΥ ὃ τοῦτό γε 
πυνυ αν Ὁ}πῦς τον ον ΤῸΝ Ἐπ Στ ἡ τ]ησς μὲ 380 
ΘΙ ΛΟΥΞ οτ ΑΤΎ ρον ΜΕ) ΡΥ ἜΡΝΟΣ ᾿ ᾧ τρόπῳ 

Ἐπεὶ ἀν  ΜΟΡΕ δ ΤῈ ον, των τότ᾽ ἦν ἁπλοῦν 
κα ἐνοτοϑτὴν υπκε, τς ζασον τ τττν χαὶ φάλτριαι 
ΠΣ ἘΠΡΡΣΣ τὴν ΣΝ ΠΗ πα ΜΡ χύβοι, Τύχωϊν. 
το ἀλλο νθης Ὁ διε αι ἀ]λλὰ χαιρέτω 385 
τα ἢ ΜΕ ΤᾺ Ν. ...:-...] πολχῶν “ἐγὼ 
ἸΡΑ ἀξο νον ξεν ρας, τ τ ων ἐκτησαμθν! 
ΡΟΣ φρο νοι. 
ἐν τ ν ΉΡ ΟΥ̓ ΣΝ νἀ πα της Ἢ μοι μόνη 
ΡΟΣ ΗΝ κρκκκ εκ κννκεν, {ριναῖστα, . ο. 390 
ΕΝ το πὰ πεν τς κῆγν ΨΣ ΔΟΓ ἣν 

15 οὐδεὶς [δόνα] [τ᾿ ἂν] ἕτερος ὑμῖν. Σ. β στ τ, (χό4) Ν5 

4γι ἸΌΝ ΛΕ ΝΟΟΝ ρδΡ.. “272 5ΒρΡ]. εἰ δὲ' 771 ΠΡ ΙΧΎῪ ΤΘὶ 

ΡᾶρΡ. 374 ΠΆΕΟΝΗΜΕ ΡᾶΡρ. ἡμερῶν Ἀονεῖς 375 ἢ. διαλλαγέντα 

2,7 ἌΠΟ ΎΕ ΔΤ Ρᾶρ. Ἔ δηχαδὴ 378 ΟΓΟ (ἐγώ) 7εηβεῃ 
380 ἸΠΟΕΙΜΕ ρδᾶρ. ρηπιλδιῃ 1 {ογαπὶ τ ε556 ΡΥ 8116 θϑί ρυορίεσ βρδίϊιτη 

(ε. δ. ἠπάτησέ μ8) 381 ὠτροπω (ρυποίππη αποᾶ Ἰερερδίαγ ἱπίθγ ὦ εἰ 

τροπω ρδῖβ εβί ΠΠῖοσαα ὦ) 382 ΓΟΤΗΝΆΠΆΧΟΥΝ ρὰρ. (ΓἌΤΗΙΝ 

7επβεὴ)ὴ 4382 ΥὙΧΑΧΤΡΙᾺΞ ποῃ Εχοὶ. ψάλτριαι (εἴ. κύβο) 384 ΤῊ π π ) 

γε] ΤΎΧΟΙ. νεὶ Τὴ τοὺς ΡᾶΡ. Τύχων... δαίμων ἐστὲ περὶ τὴν 
᾿Αφροδίτην Ἐΐγτη. Μᾶρπ. 773, 1. οἵ. Απίμ. Ῥα]. ΓΧ 334. Τα] ἀδιβ 
ΑἸ ΘηΙ5. ποίαβ (οἴ. Βίταθο. ρΡ. 588) δρίε ἴδ]επὶ οἰδαιᾶδί βευίθτῃ: ψάλτριαι, 

πότοι, γέλωτες, κότταβοι, κύβοι (γε] φυϊάφυϊα Γαϊῦ 286 οοχυυς ἰη-᾿ 

ἀποὶ νἱἀείαγ Πα ἔδθγα σοπαπθθηβ νὴ τὸν Δί᾽ ἐκ πολλῶν ἐγὼ ἐνθάδε 
παρελϑὼν πραγμάτων ἐκτησάμην κακὰ πολλά 588: 7 ΞΘ νοὶ 
ὉΝΟῚ 7εμβεπ 390 ἄο ν. 5. 7θῆβθῃ 2391 λεγ γε] λει Τεπβεπη 

392 ΟΥ̓ΔΕΙΟ.. ΟΙΚΟΝ) κυ. ον ΕΤΕΡΟΟ; ἀΐςετε νἱἀδίαγ σου: (8165 
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ἄριστον ἀριστῶσιν. ὦ τρισάϑλιος 
ἐγὼ κατὰ πολλά" νῦν μὲν οὖν οὐχ οἷδ᾽ ὅπως 

ἁ[λί]σκ[ομ.} ἀπ[ερίσκε]πτος. ἀλλ᾽ ἐὰν πάλιν 395 
πές τλὴτ νος μαγείρου" [τις] τύχῃ 
δ τως τς" εν ις, βαλεῖτ᾽ [εἰ]ς μακαρίαν. 
ποτε ψινονν ε τ τ γεν εἶνος ᾿ ΣΝΙ 
πον ρα τ  εςοε τος ΠΩΣ ἢ ΜΞ 

πότ τ κιντνς, γος χει 400 
ΕΠ το τὰς τοι τς ιν 
πέπλοι μος α. αξ 
τυ λιννο ντοξ ἐρλρς θ]ενον 

ἘΝ ταίρίσιος. .--.-.. ἐνννν μετὰ τῆς φαλ]τρίας 
ΕΠ ἘΠ. ὀπῸπΠῦρῦϑῦῸ τὸς πε τ] σαι χοὶ 405 

ΠΥ σουλτάνος, ἀ. ἄρά γε 
κι τ λὺς πὶ γ5 ἢ ὅς" χουσι δή 
ΠΡ τορι εότ: ἘΠ ερ ἐν πέ]μπειν, ἵνα 
ΡΟΝ ας  Ρ ἐπο τὰ χρήματα. 

πον τὴ σοὺ νΌ Σ ἡλίχη 4πο 
ΕΠ τμτ ἘΔ  ΥΣΟΝΣ λομαι" 

εἶν[αι μὲν οὖν ἔοικε] δέσποιν’ οἰκίας. 
ἘΠ ΤΠ η[ἀἄχεις. τον ξεν νν ες Χ, ὃ] Σιμμίας" 
ἜΣ ΕΘΝ ΘΝ γὴ τ]ὸν Ἥλιον 
πο ἢ τ νοι τυ 1 ταύτην ἐγώ. 
τ τὸ ΡΥ ΨΡΌΜΕΕ ΦΆΤ Ἢ ἊΝ ΑΎΤΝ τὰς ὀφρῦς 

ΡΙδεβίασα σπρρεαϊα τῶν ὁδμοτέχνων [ οὐδεὶς δυνήσεϑ᾽ ἕτερος ὑμῖν, 56εἀ 

Ἰἰτογάγατη ψοϑιϊρία ροβί οὐδείς δὴ ἱποοτία βαπί, αἱ βροπάθγα πἰ}1} ροβϑὶβ 

σον (ΟΊ  Ἐ  ΘΙΕ.Ὶ ἈΠ. Ὁ: ΠΤ ΟΟ ροβὶ ρτίπηδπι Ἀ δχίριιδ ΡδΥ5 

Πτίθγαθ ἃ δρρατεΐ. Πεἰπᾶς ΡΟ οδίαϊα (Ἰζι Ἀ Ἰορὶβ, βεα ἱηρεπίῖ ἃ 

εἰ ἀεἤοεϊεηίε ἱπίετίοτα ρίας Πἰτοτὰθ ΕΞ. Τεῖπάε ποῦ ἊΝ 5εα ἊΠ᾽᾿ βεχαίζατσ. 

Ἐδὲ ἴοιτηα ΠῚ Πἰίοταθ 408115 --- δνοῖνε Ῥῃοίορτδρῃ. (8. ΧΧΧΥΠΙ -- 

ἴη ἔτ, Ὁ ν. 6 ἴῃ παιδάριον οσουχτί, εἰ ραβϑίπη ἴῃ (δίγθηβδὶ. 51 Πἰίογα 

εβϑϑεῖ ΓΔ νὲὶ ΓΜ, ἴῃ ρᾶρυσο διαβία ἀεχίτα δρρδγεζεῖ 4906: ῬΆΡ. 

3907 ἰῷ. ἈΧΕΙΤΤΟ. ΟΜ ΑΙΚΆΡΟΧΟ β. εἰς μακαρίαν ΜΜΊΔτΩ. Ταὶΐα ἔετε 

Θτηϊοτίπθια τηϊηἰταυὶ ρόββα ραΐο: ἂλλ᾽ ἐὰν πάλιν παρὼν μάγειρος ἢ 

μαγείρου τις τύχῃ ἐχῖνος (ἴτ. 185. Κ) ἢ πνιγεύς, βαλεῖτ᾽ εἰς μακαρίαν 
410 εἶ. Ῥετ. 62 41τι βούλομαι ἘἈορετί, ἢ. οἴχομαι 413 500ΡΡ]. 1.εἴ. 

415 τς Βορετστί 416 6. σ. πρώην ἄρ᾽ εἶχε τοῦ μετώπου τὰς ὀφρῦς 
ἐπάνω --- εἶχε Ε οΡετί 
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εν ὦ Ὁ αν ΣΕ κα κε ον 
Σιεγῶν". δα ΛΟ τ ΡΝ 

Οὐ η ΠΟ ἘΜ ΡΝ ἘΣ 
ΣΜΠ πειοᾶ δὲ Ὑλύδι ἈΕΊ “ν ΠΡΟΣ τ ΣτΣ ὙΣ 

ἐλ ἀρ ΘΜ} τον πτυτοεν τ τιν ΤᾺ ἃ παιδίον 
τέ τοῦ πον} Μριδίσυ:. ον λον 
χαβόντ᾽ ἀπαγαγεῖν τὴν ἐμὴν». τ ἊΣ 
παρακαλ[εσ ΕΟ ον βλις το Το κεν τ : 

δι ονε ἐν; ἀν ττόδι ον τὸρ ΡΝ ΤΡ 
ΣΧ αρ (διθξυ ρος τιν τς ἐν ἘΠῈ ΚΑΤ 
το ροφοΦρΠΠ ΠΑ λεν. ὁ γεννάδας 
ὑμῶν ἑταῖρος οὗτος οὐ[ δ] ἠσ[ζχύ]νετο (800) 
παιδάρι[ον] ἐκ πόρνης [ποεῖν......... 
προσ πτνῖς Π τξτ τ ἘΣ ΤΟ ΟΝ 
εἴληφι τῆς ινδς ΤΟΝ δι ον, τος τις 
προ. ἂς τ λυϑην, ΣΕ Στ δον Ὧν ϑας 

εὐ Ἀν ΒΩ ΑΣΑ. [μ]άλα 
ἘΣ τ ΝΑ νυ ἄκη Ὁ γα Ὁ ν ΚΟ ιν τς τεται 
τ Ρλο τλυ  ρδίνε τς τενῖς ὑρῶνν κα ἡμξα ΤΠ ΤῚΝ ο7υ βίου 
τ: πα πνν ΠΡΝ ΣΤΉΝ το]ῦ δυστυχοῦς: 

ΠΕ ἐν ποοΝ ἀν ν πθνν ΒΣ οἿν δυδτοναι 
Σ. τοῦτοϊν μὲν οὖν ἐῶμε]ν. ἀλλ᾽ ἴσως ἐγὼ 

πολυπραγμ|ονῷ πλεί]ω τε πράττω τῶν ἐμῶν. 
χατὰ λόγον ἐξὸν [ἀπιέν]αι τὴν ϑυγατέρα 
λαβόντα, τοῦτο μὲν π]οήσω καὶ σχεδὸν 
δεδογμένον μ{οι τυγχ]άνει. μαρτύρομαι. 
ὑμᾶς δ᾽ ὁμο[λογεῖν ἀξιῶ τὰ γεγονότα, 

μεϑ᾽ ὧν [ἔπινεν οὗτος, ὅστις τὴν ἐμὴν 
ϑυγατέρα [ταῦτ᾽ ἐπόησε νῦν τὰ δεινὰ καὶ 
ἀνάξει αι δει δὶ πον δ θλμς ΡΕΥΔΝΤΟΘΕ 

ΤῊΝ ξα πδεν τττ. ἘΠΕ ον ΟΣ 
ὑπ νης τ ΝΗ οϑοαο Ἐν ΕΣ δρνελνοῖς ΔΊΣ ΡΝ 

425 

430 

435 

440 

445 

422 50ΡΡ]. Ἀοθετί 423 ἀπαγαγεῖν Κ΄ ὄτίε 430 πρόσωπον 

Ἐορετί 439 πολυπραγμονῶ 1,εἴ. πλείω ΔΥΊ]Δηη. τωνεμωνπραττω 
ῬΔΡ., οοτγ. 1,60 441 5ΌΡΡΙ. 7ϑῆβεὲπ. 443 5646: 6. 5. ΒΌΡΡΙΕνΙ 

ϑώνο (νε] σὴ) 76 ῆβεῃ 
448 καίπερ 7656 ῃ 

444 με- 
447 Ῥεδίβοπδβ ποπβῃ ἱποογι ββίταπτη (ἔοτί. (ἸΜ) 
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εἰσϑαπο νι ἵς .Τῇ: 

Υ μισεῖ τὸν ἡδὺν λεγόμενον τοῦτον βίον (836) 

ἔ[π]ινε μ[ε]τὰ [τοῦ δεῖνος, εἶχεν ἑσπέρας 450 

τὴν δεῖν᾽ --- Σ. ἔμελλ]εν δ᾽ αὔριοίν τὴν δ]εῖν᾽ ἔχειν. 
κε θπεος ΤΣ ΛΕΒΌΚΩ,ς οὺς 
ΓΟ ΑΕΥΕΥΥΡῚ ἐκ υε θεν τν ΣΝ ἔτ]εχεν 
ΝΣ λον σρου εν ΦΉΣ ΜΟῚ ει 
νυ δ τουτουσὶ 455 
πὴ τ τὐνο τ ἀντ, 
περ τ τ γε ποδο Σἶνἢ 
Ὁ εἰ εὐπη ιν ον το  εύδς δὴ 
ἡμῖν κεχήδ[ ευκ΄. ἈΠ Ὑτοσο ττ το ΧΆ 
δφηλὸς ὥν τὸ Σ: οἰ]μιώξεται Γ 

χαταφϑαρείς τ᾽ ἐΪν ματρυ]λείῳ τὸν βίον 
μετὰ τῆς καλῆς [γυν]αικός, ἣν ἐπεισάγει, 

βιώσεϑ᾽, ἡμᾶς δ᾽ [οὐ]δὲ γινώσκειν δοκῶν 
πε σε ΤῊΣ ἀνα οπωρςς εἰ]σάξει λαβὼν 
ΠΥ ὙΠ ππτέτρε ες δ ᾿δ]ηλαδή εξ 

ὡς] ἐμοὶ δοκεῖ ἘΠ να δ, ὦ, 8 6 ΡΣ .δ' σ᾽ δ΄ (ογ΄ Δ΄, Φ΄.΄ δὲ. δ΄ .δ... ὃ 

ἘΝ Ν ν δ᾽ ὩΠ δ Φ' δ'᾽.Ὁ. 6'᾽.οὐνὦὰ 0 6 π᾿ δον δ δι᾿ δ΄ 6. σ᾽ "α'.86...8'..6 

Παμφίλη, ᾿Αβρότονον. 

ἔτ. 184 Κ. ---τ- τ τ τ τ τ ττ-- ἐξετύφην μὲν οὖν 

πὰ Ἰδμβον μέ δας τ σας το όχΩΣΝ, [τὸ παιδίον 
ΗἩ: ἔξειμ ἔχουσα" χλαυμυρίζεται, τάλαν, (1013) 

πάλαι Ἰάρ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅτι κακὸν πέπονθέ μοι. 470 
Π. τίς ἂν ϑεῶν τάλαιναν ἐλεήσειέ με; 

451 ΝΕΙΝΜ ΈΧΚΕΙ 5:πε ἰμπίεγρ. ρΡᾷᾶρΡ. 453 5'0ρρ!. Κορε 458 ΠΜΗ- 
1}}}}}} 

Μμέειςι ΒΌΡΡΙ. 6. δ. 459 κεκηδευκώς ΜΝ Ί]ΔΠ,. 460 οὖκ οἰμώξεται 

Εορετὶ --- οἰμώξεται --- βίον --Ξ- ἔτ. 177 Κα (Ηδήροοῖ. εἰ ϑυϊάαβ 5. ν. 

ματρυολεῖον), απᾶςα νογβιτη ΒΌΡΡ]. ν. Αὐπῖπὶ 462 50Ρρ]. 1,6. 463 5ραίϊαπῃ 

ΒΌΓΠοΙς Π{οτῖ5 ΔΙΕΟΎΥΔΑΕ γινώσκων ρΔρΡ., οοττ, Καὶ ὅγίβ ΤΣ δ ἘΚ, 
(5. ο]. Ἐπιτῖρ. ῬΏοεη. 1154) --- ῬαιρΒΙ]ατα ᾿πάπιοὶ ροιβροχὶς Τεηβεη (Μι5. 

ἘΔ 6π. 1910 ῥΡ. 635) 471 ταβϑί. ν. Τβοῦνγθα 
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ΓΑἸΒΡ΄ ὦ φίλτατο!ν τ]έϊκνον, προσ] όφει μητέρα 
χαὶ [γὰρ προοσ]ηλϑ ε] χα[ιρία]. 1]. πορεύσομαι. 

Ἂς μικρόν, γόναι, 'πρόσμεινον. Ἢ: ἐμὲ καλίετ]ς; Α. ἐγώ. 
ἐναντίον [βλέ]π᾽, [εἴ μ.]5 γινώσκεις, γύναι. 475 
αὕτη ᾽στιν [ὴ ν]} ἑ νι χαῖρε, φιλτάτη. 

Π. τί[ς δ᾽ εἶ] σύ: Α. [χεῖρ]α δίεδ)ρό μοι τὴν σὴν δίδου. 
λέγε μοι, [Ὑ]λ [υ οἸκεῖα]:- πέρυσιν Ἴ[λϑΊες ἐ[πὶ ϑέαι 
τοῖς Ταυροπολίοις ἐϊν διαφαν]ε[ἴ χ]λαν[]δῳ ;΄ τς 

11. γύναι, πόϑεν ἔχεις, εἰπέ μοι, τὸ παιδίον 480 

λ]αβοῦσ᾽; Α. ὁρᾶς τι, φιλτάτη, σοι Ἰνώριμον 

Ὧν τοῦτ᾽ ἔχει: υηδέν με δείσῃς, ὦ γύναι. 
Π. οὐχ [ἔ]τεκες αὐτὴ τοῦτο; Α. προσεποιησάμην, 

οὐχ ἵν’ ἀδικήσω τὴν τεκοῦσαν, ἀλλ᾽ ἵνα 
χατὰ σχολὴν εὕροιμι. νῦν δ᾽ εὕρηχα σέ᾽" 485 
ὁρῶ Ἰὰρ ἣν καὶ τότε. Π]. τίνος δ᾽ ἐστὶν πατρός: 

. Χαρισίου. Π.. τοῦτ᾽ οἶσϑ’ ἀκριβῶς, φιλτάτη; 

. ἐγφ] δ᾽, ἐϊγῷδ᾽, ἀλλ] οὔ σε τὴν νύμφην ὁρῶ 
τὴν ἔνδον οὖσαν; Π. ναιχί. Α. μακαρία γύναι, 
ϑεῶν τις ὑμᾶς ἠλέησε. --- τὴν ϑύραν 490 
τῶν γειτόνων τις ἐφόφηχεν ἐξιών " 

εἴσω λαβοῦσά μ᾽ ὡς σεαυτὴν εἴσαγε, 

ἵνα καὶ τὰ λοιπὰ πάντα μου πύϑῃ σαφῶς. 

μ»» Ὦ» 

472 φὐφιλτλτοι. ἴξιν: . Το] γι: τ Ὑλ- ραρ. 
ΝΠ τ ΣΝ ὦ τέχνον 7επβθη, σαΐ μοίρα. δρτερὶε ἔδλνεπί χιδε ἀβ!ἰπθανὶ 

473 ΙΚΑὶ. .ἢλς. ΙΚᾺ "Χ : ῬΙοΥδηα6 ἱποογία ; σοηϑίαγα νἱάθ- 

ἴα Υ χαιρία ᾿ς ἐν καιρίῳ, Ροβί Βοος. ἐμ ἄυο ρΡαποία δποίδνϊ, Ὀ15 Δ᾽ ἔθ 1 Πὰ 

(ΒΡ  π5) 474 ἴῃ. ΞΌΡΡΙ. 7Θπβθῃ ΡΟΣ .ἸΤΙΘΙΙΔ. ΠΡ ΓΩΒΞ 

βΡρδίίο δρίϊι5 εἴ με (πιπὶ) ἀπάτῃ οὔ μι γι Ἧ Ἐ 476 οἷ᾽ ν.᾽ 486 ὁρῶ Ἰὰρ 
ἣν καὶ τότε 477. ὐπη  Υ- ΕἸΔΙΕΥΊΡΟ χεῖρα 7επβθα 
478 ΗΠ]ΟΙΕΓ ΕΞ ιος Ν Ι λοβεοία ΠΕΣ ον εἴς ψο Ζ2γν, 68 

ΑςΒδεὶ Ἐχείγ. ἔγ. 40 4ιδοηαθ ἰδὲ δάΐετε Νδιοῖκ, Αὐἱβίορῃ. 105. 48 στὰ 

Δαποίδεϊοηΐιιβ ΒΙαγααβίδηϊβ, Αυϊβίαθπ. ερ. 1 25 ταραντινίδιον, ἐξ οὗ δια- 

φανῶς ἣ ὥρα διέλαμπεν 482 50ρρ!|. 1,6εἴ. 485 αἴτατῃ εἐχϑίεί γυονὸ: 
απ νυνδ᾽ αἰ ΠΠοἾ]6 εδὲ ἀϊαάϊσαία, τὴς ἱπάϊοε Ἔχϑίδὲ ΨΥ 488... 

"ΝΘ τ ΕἸΘΟΥ ΘΕ Ζεβδα; ἸΕρῖββα τα η] νον Ὁ λι- ττὺ 

Ν᾿ ΟΥΘΕ ΙΓ, Τἰτίογα, αἱ ν]ἀδίαγ, ἴπ (ὦ τηπίαία εβί (εἴ. Τ,ε[); ἐγῷδα οἸ τα 

Κτίβ. ϑυρρ!Ιεοπηεπίαπι δαπιοάστη ἀπθίαθτη. Νεο ρδοεὶ ἐπαινέσει μ᾽. 

ἀλλ᾽ οὔ σε, ᾳυοά [ἰἰογῖ5 ἃ Τθῆβθπο ἀββουριϊ5 τεβροπάβαΐ. 
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᾿θνήσιμος. 

ΟΝ, ὑπομαίνεϑ᾽ οὗτος, νὴ τὸν ᾿Απόλλω, μαίνεται, 

μεμάνητ᾽ ἀλ[η]ϑῶς, μαίνεται, νὴ τοὺς ϑεούς " 
τὸν δεσπότην λέγω Χαρίσιον. χολὴ 

μέλαινα προσπέπτωχεν ἢ τοιοῦτό [τι᾿ 

τί γὰρ ἄν [τ]ις [εἰκ]άσειεν ἄλλο γεγον[έναι; 
πρὸς ταῖς ϑύραις γὰρ ἔνδον ἀρτί[ως πολὺν 
χρόνον διακύπτων ἐνδίελεχῶς ἐπάλλετο. 

ὁ πατὴρ δὲ τῆς νύμφης τι περὶ [τοῦ πράγματος 

ἐλάλει πρὸς ἐχείνην, ὡς ἔοικ᾽, ὁ δ᾽ [οἷα μὲν 
ΗΣ ἥὄἤλλαττε χρώματ᾽, ἄνδρες, οὐδ᾽ εἰπεῖν καλόν. 

“ὦ γλυχυτάτη᾽ δὲ τῶν λόγων οἵους λέγεις ;" 

ἀνέχραγε τὴν χεφαλήν τ᾽ ἀνεπάταξε σφόδρα 
αὑτοῦ. πάλιν δὲ διαλιπὼν “οἵαν λαβὼν 
γυναῖχ᾽ ὁ μέλεος ἠτύχηχα᾽. τὸ δὲ πέρας 
ὡς πάντα διαχ[ο]ῦσας ἀπῆλϑ᾽ εἴσω ποτέ, 
βρ[υ]χηϑμὸς ἔνδον, τιλμιός, ἔχστασις συχνή. 
“ἐγὼ γὰρ ἁλιτήριος᾽ πυχνὸν πάνυ 
ἔλεγεν “τοιοῦτον ἔργον ἐξειργασμιέ[ν]ος 
αὐτὸς γεγονώς τε παιδίου νόϑου πατὴρ 

οὔκ ἔσχον οὐδ᾽ ἔδωχα συγγν[ώμ!]ης [μέ]ρος 
οὐϑὲν πρῶτος ταῦτ᾽ τ Δ᾽ βάρβαρος 

ἀνηλεής τε᾿, λοιδορεῖ τ᾽ ἐρρωμένως 
αὑτὸν ὉΑ ει ὃ ὕφαιμον ἠρΞϑισμένος. 
πέφριχ᾽ ἐγὼ μέν, αὖός εἰμι τῷ δέει" 

οὕτως ἔχων γὰρ αὐτὸν ἂν ἴδῃ μέ που 
τὸν διαβαλόντα, τυχὸν ἀποχτείνει[ε]ν ἄν. 

(1047) 

28 

495 μεμάνητ᾽ ἃρη. 76 Π56ῃ Α νοῖβα 4906 ἱποίρὶἐ ἔγαρτηδηΐιπῃ 

Οχυτθυποῦϊ ταροτίατη, ραρ. ΟΧυτῃ. 1226 εἄ. δῦ Ατΐματο Ἡμπηΐ, Οχγτῇ. 

ΡΑρυυϊ Χ' ρ. 88 544. (οὐ πορταρῃΐοα ΠῸΠ 6ποίο) 497 50Ρ0ρΡ]. Ἐοροετί 

498 τιγαραντισς ΟχΧ. 1236, Ξπρρὶ]. Οτοῖϊδβεὶς 499 50ρῤρ!. 1,60 

ΡΔΡ. 50. ΕΞ ΡΡῚ. ἘΕῸΡΡΙ. Οχοῖβει ὙὙ [τ τως | 

ΒΘ} ὙΠ00} Ῥᾶρ. 

500 ΕἸΝᾺΓ 

ΟΣ᾿ Ὑ236 

5 Ὁ ΙΧΜΙΕΝΙ τ τσ 812 0 [Ῥᾶρ.;..ΓΓΝΟΟΜΗΟΜΕΡΟςΣ 

Οχ. 1236, 50ρρ]. νυν. 1εουνοη 515 τ᾽ ἐλοιδορειτ᾽ Ρᾶρ. ααὶ 

ἀἰδίίηχιε (ασυπδίο ἱπίο! γ  Ὁ111), εἰίατη αὑτῷ ν. 516 ρῖὸ αὑτὸν ἱπαοιίσαν!ὶ 

495 

500 

ὅ05 

510 

515 

οἷς 
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διόπερ. ὑπεχδέδυχα δεῦρ᾽ ἔξω λάϑρα. 
χαὶ ποῖ τράπωμαί γ᾽ ἐς τί βουλῆς ; οἴχομαι, 
5 ΄ Ἀ Γ΄ ΄ ᾿ ΄ 

ἀπόλωλα. τὴν ϑύραν πέπληχεν ἐξιών. 
Ζεῦ σῶτερ, εἴπερ ἐστὶ δυνατόν, σῷζέ με. 

Χαρίσιος --- Ὄνησιμος, ᾿Αβρότονον. 

ΧΑΡ ἐγώ τις ἀναμάρτητος, εἰς δόξαν βλέπων, 
χαὶ τὸ καλὸν ὅτι πότ᾽ ἐστὶ καὶ ταἰσχρὸν σχοπῶν, 
ἀκέραιος, ἀνεπίπληχτος αὐτὸς τῷ βίῳ --- 
εὖ μοι χέχρηται καὶ προσηκόντως πάνυ 

τὸ δαιμόνιον" ἐνταῦϑ᾽ ἔδειξ᾽ ἄνϑρωπος ὦν. 

ὦ τρισκακόδαιμιον, μεγάλα φυσᾶς καὶ λαλεῖς" 
οἰκούσιον γυναικὸς ἀτόχημ᾽ οὐ φέρεις, 

αὐτὸν δὲ δείξω σ᾽ εἰς ὅμιοι᾽ ἐπταικότα. 

χαὶ χρήσετ᾽ αὐτὴ σοὶ τότ᾽ ἠπίως, σὺ δὲ 
τούτην ἀτιμάζεις, ἐπιδειχϑήσει ὃ’ ἅμα 
ἀ]τυχὴς γεγονὼς χαὶ σχαιὸς ἀγνώμων τ᾽ ἀνήρ. 
ὅμο]ιά γ᾽ εἶπεν οἷς σὺ διξενόου τότε 
πρὸς] τὸν πατέρα" χοινωνὸς ἥχειν τοῦ βίου 

παρ᾽ ἄνδρα κ]οὺ δεῖν τἀτύχημ αὐτὴν φυγεῖν 
τὸ συμβ]εβηχός. σὺ δέ τις ὑψηλὸς σφόδρα 

Οχ. 1236Ὁ εἶναι σοφός τε χἀναμάρτητος δοχῶ]ν (τοϑ3) 
τάχ᾽ εὑρέϑης πονηρὸς ὧν καὶ] βάρβαροϊς. 
χρῆσϑαι γάρ, ὦ δειλότατε, ν]ῦν ταύτῃ σοφῶς 
ἔμελλες " οὐδείς ποτ]ς μέτεισι, διὰ τέλους 
ἣν λοιδορήσει γειτ]όνων τις ὁ δὲ πατὴρ 
ἀπρεπΊέστατ᾽ αὐτῆι χρήσεται. τί δέ μοι πατρός; 

ἐρ]ῶ διαρρήδην᾽ ἐμοὶ σύ, Σμικχρίνη; 
μὴ] πάρεχε πράγματ᾽, οὐκ ἀπολείπει μ᾽ ἣ γυνή᾽ 
τ]! οὖν πμλοτωι χαὶ βιάζῃ Παμφίλην; -- 
τῇ σ᾽ αὖ βλέπω ̓ γώ; ΟΝΗ. πάνυ κακῶς ἔχω σφόδρα. 

521: Ἰοῖὶ. ἢ τὶ 529 καιμεγαλα ΡΔΡ., καὶ 46]. 1,εἴ. 535 50ΡΡΙ. 
1.60, γ. Ατηΐθ 5327 ΒΌΡΡΙ. Ηουβῆδηῃ 538 5ὈΡΡ]. ν. ΑΙΐπ 539---δ41 

Ε. δ. 5ΌΡΡ]., αἱ οἰαγεβοδῖ βεπίεπιϊα 544 αὐτὴσ ρᾶρ. 545 διαρρηδὴν: 
ΡΔΡ., ᾿πἰα ν. 545 544. ΒΌΡΡΙ. Ἡσυηΐ, Ιά6πὶ 549, 551 

520 

525 

535 

540 

545 
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οἾῆμοι, τάλας. καὶ σο[ῦ δέομαι τούτοις [μόνον 
β' μή υ᾽ ἐγκαταλίπῃς. Χ, οὗτος ἐπαχροώμεϊνος 550 

ἔστηχας, ἱερ[όσυλ᾽, ἐμοῦ ; 0. μ]ὰ τοὺς ϑεούς, 
ἀλλ᾽ ἀρτίως ἐξίῆλϑον. ,ἄ[ρ᾽ ἐμοὶ] λαϑεῖν ὁ 
ἔσται σε πρᾶγμα] διὰ [τέλους φ]ής [,.ἀδύνατον ; 
πάντ᾽ ἐϊπακροάσει.“. Χ. πότε γὰρ] οὔ ; Ο. ϑ[έλων δὲ νῦν 
ἐγώ σ]ς λανϑάνειν πον[ὦ πάλιν τρέμων 555 
βροντίῶντα. ᾿δια[τ]ε[λεῖς τ 8 δ. ὥν, τάλας; 

ἀλλ᾽ οὐ δὲν ὀφϑήσε[ι χυχῶν ἔτ᾽. Α. ἐπιτέον. 
ΧΙ [6 ; ̓Α. τίς; ληρ]εῖς. [Χ. τί βούλει; ποῖ φέρει; 
᾿ΑΒΡ' οὐχ εἰς [[ἀγῶ]ν[α. Χ. τί δὲ ϑέλεις; Α. ἄκουε δή᾽ 

Ῥ]. Οχ. 1236 οὐκ ἦν ἐ[μιὸν Ἴ18; ὅτι τότ᾽ εἶχον παιδίον. 56ο 

Χ, οὐκ ἦν σόϊν; Ξ Στ Φς ον (προ : 
Α[ΒΡ] το λει υ᾽ ἀπ[ελϑεῖν; Χ. βούλομ᾽΄. Α. ἥν, εἰσέρχομαι. 

[ΧΊΑΡ' ἀ ἐξαπέρ[χου. Α. τοῦτο καὶ πάλαι ποεῖν 
ἔμ; ΣΥΝ 0. μεῖνον. πάντα ψνηνύσω. σὲ γὰρ 
ἔ[δ]εισα, [δέσποτ᾽, ἐξεπειράϑην τε σοῦ. 565 

Χ. τί φής, Ὀν[ἡσιμ»; ἐξεπειράϑη[ς ἐμοῦ ; ΟΣ 
ἜΧΡΙ. β' Ὁ. αὕ]τη μ᾽ [ἔ]π|[Ξ]ισε γὴ τὸν ᾿Απόλλω [καὶ ϑε]ού!ς. 

χαὶ σύ μ]ε περισπᾶις, ἱερόσυλε; Α. μὴ μάχου, 

549 σοῦ] Δἰ]οαυϊαῦ ΑΡτγοΐοποπ ϑοδθηδῖη ἱπρυθβϑασαη τοὺῦτοις 

.α!] ναὶ τουτοίσμ. . . ἃ. ΡΔΡ. 550 ἔτ. β' (αίγθηβε ἱπίεἴδ ψΕΙΒ ΌΤΙ 

ἘΣ ΟΕΘ 4086 Ἰΐπεα αἰβεϊηχὶ 5.52, 553, 555 ΡΔΙΔΡΥΔΡΒΤΩΏ ΠῸΠ ΠΒΔΡεπί. 

Οχ. 1236, 'ἰπ 4πὸ ρδιαρυδρῃὶ ἀδβαπέ, ραποία παραὶ ροβί ἐπαχροάσει (554) 

εὲ Βαρυΐθδβα νἱάδίυσ ροβί ἐμοῦ (551) 553 ΕΟΤΆΙΓΕΠΡΑΙ β’ 

ΕΟΤΆΙΘΕΠΡᾺ... ΜΙᾺ Οκχ. Πείθγαπη ἀπίς ΜΊ νϑῖας Ὑ ἄρρδγεῖε δά- 
βοδις Ησπηὶ, 5βεα ἔοτγίαββα Ρδ5 Ἃ νεὶ Μ Πτέεγας ἕαϊξ Πέτα 1186 ἱποοτία 

554: ποτ... . οὐϑ' ΒαρΡΙεπιεπία εἰ Βυιΐπβ νείϑιι5 εἴ βεααθηίίατη 6. Ρ. ἀδία 

6586 νἱχ δβί ΠΡΕΕΝ αἸσδτη δῦ, 544. ἴῃ ΕΧΕΠρῖο Οχυτῆῃ. ἀσδβαπί [ηϊ[1ο 

2..3,.Ὁ; 9; ὋΣ {πε 56 558, 559, 563 ποιηΐϊηπα δαβογρία τηδίρὶ πὶ ἴῃ 

ΘΧΘΙΏΡΙΑΥΙ (ΔΙ γθηϑὶ ρβθηθ δναηϊάα βϑαπῖ, Οὐδὲ ἀδρίηχὶ βαηΐ ΡδΥητι8 ΠῚ 

Ἰησοτίαᾶ. Τ)661 ἰδιηθη απδ6 ν᾽ θαυ ΠΎΪΠΪ ἀἰβρίοθυα ρσυορίθυ σοὶ ργανὶτδίθιη 

πο ον ϑγν Εἴς οχ. 1236 5όο ἐμὸν ἸΚ ὄτίε, ἰάθη σόν 

(561) εἰ ἀπελϑεῖν (566) 564 ΕΜῈΠΡ β' 565 Ε. Εἰ(Ὰ ριοβα- 
ὈΠῚῸ5 ΄σαᾶτὰ ΕΞ. ΕἸΘΟΘΚ(ΕΣ). βεσαμᾶα [ἰ{ἰογὰ τηᾶρπα οταΐ οοῦ 8: εἰ 

Ο" ἴῃ ὑππηὶ οοἶτα ἀρραζεί. Τἀζίογας ΤΙΦΉΘΟΙΝ σεγίδθ δυπί πο, τς 

ΓΙΙΜ’ΩΠ Ρδρ., σεγηϊζασ δοὰβ ΠῚ 1ἰς{ογὰθ ρυορυαβ. --- χαὶ ϑεούς 7εηβθῃ 

68}... «- Ε ῬάΡ. 
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σκαιότ]ατε᾽ τῆς γαμετῆς γυναικός ἐστί σου 
τέχνον] γ[4]ρ, οὐκ ἀλλότριον. Χ. εἰ γὰρ ὥφελεν. 570 

Α. νὴ τὴν] φίλην Δήμητρα. Χ. τίνα λόγον λέγεις ; 
Α. ναὶ μὰ ΔΙ] Ἀγ Χ, ΠΟΙ τ τὸ παιδίον 

ἐκεῖν᾽ ἄρ᾽ ἦ]ν; Α. καὶ σόν γ᾽ ὁμοίως: Χ, Παμφίλης; 
᾿Αβρότο]νον, ἱκε[τ]εύω σε, μ{ἢ] μ᾽ ἀναπτέρου. 

ἀθϑαηΐ νϑυβϑιβ ἴ. 13. 

ΡΤ παλνον δον οι τς σοτ τυ ταν ἀν γὰρ Πι . 575 
μεραν τ τες Ἀ ΛΜΩν ΕΥ̓ ΤΑῚ ΡΣ Α. πῶς ἐγώ, τάλαν 
ἐδοδι ἐς τς Ἐλ Ων, ὙΠΟΥΒΟ. οὐ ΤΣ ΤῊΝ πρ]ὶν πάντ᾽ εἰδέναι 
τες Ἐπ ες τ τ δ᾿ τς, ἄτα Ὁ ΤΟ ; ΟΣ, ὀρϑῶς λέγεις. 

τ κυ ς λυες ἐν ἐλ στο ΣΟ σρε 580 

Στὴν πὸ πον φὴς ἘΔ}. ΔΈ ΕΥ̓ βούλομαι 
Σὰ ΑΝ τα, ἐπέ γεν γτ ν π βτε πνὲ δ πρόάγ]ματα. 

Ὄνησιμος, Χαιρέστρατος, Σωφρόνη. 

ΦΡΡΨΟΝΗ δον πε τ νον ὑριμσοι τοόετον ἀφ]Ξιμένον «85 
ΤΑΣ τυ Κη ΡΤ ΗΜ ΜΕΥ τὸ ΚΘ Ἐν ταύτην ἐγὼ 

ΟἹ σοὶ παραδίδ]ω[ μι μια]ρ[τό [ρ[ὡν] ἐναντίον, 
Χ[α]ϊ[ρέστρ]ατ᾽. ἤδη τὸ μετὰ τα[δ]τα σχεπτέϊ ον, 

70. ΞυρρΡ]- Κὄχίθ. ΥΈ ΞΌΡΡΙ. Ἠδδαϊαχη 8. προ ΟἿΝ: 

ΡΔΡ., Ἰἰτεγα δηΐθ [Δ νεὶ ὶ νεὶ ἢ] ἔπιῖββε ροίεδὲ ἣν ν. Γδθασσαη 574 Ἱ ἘΣ 

« ἸΟΙΝ ρᾶρ. (ργοθδθιτῖου ΜΟΙΪΜ) βαρρ!. 1,66. 575-478 ἰ4]15 ούδί 

βϑηϊθηίί : 
Χ.... καὶ πάλ]αι γὰρ [εἰκὸς ἦν 

τούτων σε μιηνύειν τι. Α. π]ῶς ἐγώ, τάλαν, 

φανερὸν ποεῖν τούτων τι πρ]ὶν πάντ᾽ εἰδέναι 
σαφῶς ἐδυνάμην; οὐχ ὁρᾷς:) Χ. ὀρϑῶς λέγεις. 

580 ερε [Ἔηβ6ῃ, ἰαπηαιδμη ἀβέλτερε 581 ΟΜ ς νὲὶ ἈΜΟς ρδρ. 

Πἴποπι δοῖπβ ΙΝ (]θτὰ ἔεγε ἔαϊββα ραίεβ: Χ. ἀλλ᾽ εἰσίωμεν" εἰδέναι τὰρ΄᾽ 
βούλομαι τὰ τῆς γυναικὸς πῶς ἔχει νῦν πράγματα, ἱπίξαπη «αϊπίϊ 

Ὁ. ὁδρᾶτέ μ᾽ ἔνδον ἀρτίως ἀφειμένον. --- Οοπίπηρεπάα 6556 β᾽ εἰ Οἱ 
αἰποδὲ, ἐόν 1 {|᾿ ιν ΡῈΡ πὸ τον ΧΟ ΜΆΙΗΨ.. 

ΡᾶρΡ. 588 ΔΕ ρᾶρ. σκεπτέον 7επβθη ἐππΡ ας ΑὐσδΝ 
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ὅπως [δια]μενεῖς ὧν Χαρισίῳ [φ]ί[λος, ἜΧΡΙ. β5 
οἷός ποτ᾿ --- οἶσϑα --- πιστός. “οὐ γάρ ἐσίτ᾽, ἔφη, 590 

ἑταιρίδιον τοῦτ᾽ οὐδὲ τὸ τυχὸν [παίγνιον, 
σπουδῇ δὲ καὶ παιδάριον ἡμῖν εὗρε νῦν.᾽ -- 
ἐλεύϑερος, πάξ. μιὴ βλέπ᾽ εἰς [τὰ πρὶν χακά. 
χαὶ πρῶτον αὐτὴν κατὰ μιόνα[ς σε, Σωφρόνη, 

Ὰ , Σ » } Υ - - ἦἷ τὸν φίλτα[το]ν χαὶ τὸν γλυχύτατίον παῖδα δεῖ] [ἔνδον 595 
προσειπεῖν. 

ἘΠΕΒ πον 12: 

τ πος, γενέ ις: ς 

»} ᾿ δ ᾿ 

το γσλον εν ΡΜ ΡΟ ΉΤΓΑΣ  ραδο. ερρ ὐδιεῖ 
΄ «“. ’ . 

ΝΣ ΕΟ Υ τ οτος ΞΟ ὰς ν Σ 
πο τ τοι οσετος όοο 
ΠΣ το τὸ ΥΣΑ ΟΝ υβεὺς : 

έν νοι ΠῚ τς τ 605 

ΕΠ ΠοῆΠπΠπ τροπὴ ἀνα τις 
“ ᾿ὰ 
ἘΠ ΟΙ  Ο νδας ΘΝ μὰν ρα νυ Να, ἐς στα 
"7. χά. 
ΕΡΕΕ  ΟΘΥ  ἡ νον τ δος δ ς 

ΤΟ, ΠΡ ΜΕΝ ππ τν ΠΡ δες ότο 

ππκο ο τν ἐη δὲν δ᾽ αν Ὁ τς πὸ 
το ει τοὺς ΤΑΣ ΘΌΝ οὐ[χ]ακα.... 

589 ἱ νοοὶβ φίλος εχϑίαϊ ἴῃ υἱτπ|ὸ νεῖϑα ἔγαρταθηί β5 590 ποτ᾽ 
ΔΡῃ. Το πβθῃ 592 ἔΠῚ11. (μῖν) ΡτορδὈ]π5. εϑὲ ἀυᾶπὶ ἰδ ὶ (ἤδη νεὶ 

ἥδιστον --- ἤδη σῴζεται) 59. ΒΆΕΠΈΙΓΟΊ 1Ιερὶ, ΕἸΟΓΓῚ] 7επβεη 
595 ν6] ϑυγατριδοῦν νῦν χρὴ προσειπεῖν 6ο1 Ὁ ἱποοτία 603 ΟΥ̓ΚΡΙ 

γε] ΟὙΙΚΟΪ ότι ΕἈᾺΜ νεὶ ΕλᾺΒ 
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Β᾽ απο νος Ὁ Ή Ἔρολοτυ οὐονῦτο ον Θισύτς οι ὁ15 

αν ἡ τ ἀὐμλανεν λει πα κότας ᾿ΑἸβρότονον 
ἀΝ ΝΘ στα τοῖο στὸ κοπραυῤδανς θὲ ν- 
ον ρου εν πρηδλ δι τλαν τς ὑμν ἈΡΤΝ τ ΠΕ Τὰς 
ΜΠ ΎῪ Αὐ νυ δῖν ον α ΕΟ ἡ ΟΟ νος ὙΌΣ 
πὰ ΠΡ ἀρ εν ιν ρον ΟΝν.. στ. σὺ ό2ο 

ἀστον ἀρ αι δ. Ἄνανος ον τα Ττα νοῦ υὐδι λει 

ἐπς τ ἀρὰς ΤΥ τ αν κτ τὰς τε ὙΦ ΕΣ 
μι ΨΑΣΥΉΡΥΣ ἀρλ μὲς 1 ς ἘΒῊΝΣ το]ῦτ᾽ ἀλλὰ σύ. 
ΡΝ ΚΑΘ Ρ τν κα τς τ ιἰὐτοῦτ'. (2) 

ἐάν τὸ ἩΛΤΤ ἐμ ατ τ στο, ΔΘ δι. 625 
ΠδθαπΙ νι ἱ 20 

Η8 Χ, σώφρονα τοιαυτησὶ γὰρ οὐχ ἀπέσχετ᾽ ἂν (1224) 
ΦῚ Ἔ Ἅν κως 8 Ξ3Φ5 5 Χ Ρ Φ ΄ 

ἐχεῖνος, εὖ τοῦτ᾽ οἶδ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἀφέξομαι. 

Σμικρίνης, ᾿Ονήσιμος, Σωφρόνη. 

ΣΝ]; ἂν μὴ κατάξω τὴν χεφαλήν σου, Σωφρόνη, 
χάκιστ᾽ ἀπολοίμην. νουϑετήσεις χαὶ σύ με; 
προπετῶς ἀπάγω τὴν ϑυγατέρ᾽, ἱερόσυλς γραῦ; ἐς 
ἀλλ᾽ ἢ περιμένω καταφαγεῖν τὴν προῖχά μου 
τὸν χρηστὸν αὐτῆς ἄνδρα καὶ λόγους λέγω 

περὶ τῶν ἐμαυτοῦ ; ταῦτα συμπείϑεις μι σύ; 
οὐχ ὀξυλαβῆσαι χρεῖττον; οἰμώξει μακρά, 
ἂν [ἔτ]. λαλῇς τι. χρίνομαι πρὸς Σωφρόνην; 613 
μετάπεισον αὐτήν, ὅταν ἴδῃς. οὕτω τι μοι 
ἀγαϑὸν γένοιτο, Σωφρόνη. γάρ, οἴκαδε 
ἀπιών --- τὸ τέλμ,᾽ (εὐἶῖδες παριοῦσ᾽ --- ἔνταῦϑά σε 
τὴν νύχτα. βαπτίζων ὅλην ἀποκτενῶ, 
χ[ἀ]γώ σε ταὔτ᾽ ἐμοὶ φρονεῖν ἀναγχάσω δΐ 
καὶ [μ]ὴ στασιάζειν. --- ἣ ϑύρα παιητέα" 
χεχλειμένη γάρ ἐστι. παῖδες. παιδίον " 

ἀνοιξάτω τις. παῖδες, οὐχ ὑμῖν λέγω; 

0. τίς ἐσϑ’ ὁ κόπτων τὴν ϑύραν; ὦ, Σμικρίνης ΟΝ, 
ὁ χαλεπός, ἐπὶ τὴν προῖχα χαὶ τὴν ϑυγατέρα ἬΝ 

616 ΞΌΡΡΙ. 7Τεηβεη 617 ἴοτί. Χαρισίωι: 624 ἴοτί. τουτονί 
631 αλλα ρᾶρ., οοττ. ΔΊΔΩ. ὅ40 [κ. γωσοὶ ΡΔΡ. 

»υ ἘᾺΝ 

ὦ. ὐἐἕὁδι μα μ,.δνυ»υ- συδικνὴ 
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ἥχων. Σ. ἔγωγε, τρισχατάρατε. Ο. καὶ μάλα 
ὀρϑῶς " λογιστιχοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ σφόδρα 
φρονοῦντος ἣ σπουδή. Σ. τὸ δ᾽ ἅρπασμ,, Ἡράλχλεις, 
ϑαυμαστὸν οἷον" πρὸς ϑεῶν χαὶ δαιμόνων --- 

0. οἴξι τοσαύτην τοὺς ϑεοὺς ἄγειν σχολήν, ό5ο 
ὥστε τὸ καχὸν καὶ τἀγαϑὸν χαϑ' ἡμέραν 
γέμειν ἑκάστῳ, Σμιχρίνη; Σ. λέγεις δὲ τί; 

0. σαφῶς διδάξω σ᾽ εἰσὶν αἱ πᾶσαι πόλεις 

ὅμοιον εἰπεῖν χίλιαι. τρισμύριοι 
οἰκοῦσ᾽ ἑχάστην. καϑ'᾽ ἕνα τούτων οἱ ϑεοὶ 685 

ἕχαστον ἐπιτρίβουσιν ἢ σῴζουσι; Σ. πῶς; 
. λέγεις γὰρ ἐπίπονόν τιν᾽ αὐτοὺς ζῆν [βίον. 
. οὐχ ἄρα φρον[τί]ζουσιν ἡμῶν [ο]ῖ [ϑεοί; 
φήσεις. ἑχάστῳ τὸν τρόπον συν[ῴχισαν 
φρούραρχον οὗτος ἐνδε[λ]εχὴς παρὼν φύλαξ ὅδο 
ἐπέτριφψεν, ἂν αὐτῷ χαχῶς χρῇ; [Σμικχρίνη, 

Η4{ ἕτερον δ᾽ ἔσωσεν. οὗτός ἐσϑ'᾽ ἡμῖν ϑεὸς (1260) 
ὅ τ᾿ αἴτιος χαὶ τοῦ χαλῶς χαὶ τοῦ χκαχῶς 

πράττειν ἑκάστῳ τοῦτον ἱλάσχου ποῶν 

υνηδὲν ἄτοπον μνηδ᾽ ἀμαϑές, ἵνα πράττῃς χαλῶς. 665 
Σ. εἶϑ᾽ οὗμός, ἱερόσυλε, νῦν τρόπος ποεῖ 

ἀμοϑές τι; Ο. συντρίβει σε. Σ. τῆς παρρησίας. 
0. ἀλλ᾽ ἀπαγαγεῖν παρ᾽ ἀνδρὸς αὑτοῦ ϑυγατέρα 

ἀγαϑὸν σὺ χρίνεις, Σμιχρίνη; Σ. λέγει δὲ τίς 
τοῦτ᾽ ἀγαϑόν; ἀλλὰ νῦν ἀναγκαῖον. 0. ϑεᾷ; 67ο 

τὸ χοικὸν ἀναγκαῖον λογίζεϑ᾽ οὐ[τ]οσί. 
τοῦτον τίς ἄλλος, οὐχ ὁ τρόπος ἀπολλύει: 

χαὶ νῦν μὲν ὁρμῶντ᾽ ἐπὶ πονηρὸν πρᾶγμιά σε 

ταὐτόματον ἀποσέσωχε, χαὶ καταλαμβάνεις 
διαλλαγὰς λύσεις τ᾽ ἐχείνων τῶν καχ[ῶ]ν. 675 

αὖϑις δ᾽ ὅπως μὴ λήφομιαί σε, Σμικχρίνη, 

προπετῆ, λέγω σοι. νῦν δὲ τῶν ἐγχλ[η])μάτων 

ΞΘ Ε9 

648 τοϑ'᾽ ΡΔρΡ., οοττ. ΝΜ. 658 500]. ν. Αὐπῖὶπὶ ὄδο ΕΝ ΔΕ. 

ΕἸΧῚ ραδρ., ἐνδελεχὴς παρὼν φύλαξ ΒἈορθετῖ; ἀδίαγ εἰΐδτη ἐνδελεχῇ 
φυλαχὴν ἔχων ὅόι ΧΙ ραρ. χρῆσϑαι ϑέλῃς Ἀοῦετ 66 σαῦτου ΡΔΡ. 
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ἀφίεσο τούτων, τὸν δὲ ϑυγατριδοῦν λαβὼν 
ἔνδον πρόσειπε. Σ. ϑυγατριδοῦν, μαστιγία ; 

. παχύδερμος ἦσϑα καὶ σὺ νοῦν ἔχειν δοκῶν 680 
οὕτως ἐτήρεις παῖδ᾽ ἐπίγαμον. τοιγαροῦν 
τέρασιν ὅμοια. πεντάμνηνα παιδία 

ἐχτρέφομεν. Σ. οὐχ οἶδ᾽ ὅτι λέγεις. Ο. ἣ γραῦς δέ γε 
οἶδ᾽, ὡς ἐγῷμαι τότε γὰρ οὑμὸς δεσπότης 

τοῖς Ταυροπολίοις --- Σ. Σωφρόνη. Ο. ταύτην λαβὼν 685 
χορῶν ἀποσπασϑεῖσαν --- αἰσϑάνει γε; Σ. ναί. 

. γυνὶ δ᾽ ἀναγνωρισμὸς αὐτοῖς γέγονε χαὶ 
ἅπαντ᾽ ἀγαϑόά. Σ. τί φησιν, ἱερόσυλς γραῦ; 
ἣ φύσις ἐβούλεϑ᾽, ἦι νόμων οὐδὲν μέλει" 
γυνὴ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷδ᾽ ἔφυ. Σ. τί; Σω. μῶρος εἶ οο 
τραγικὴν ἐρῶ σοι ῥῆσιν ἐξ Αὔγης ὅλην, 
ἂν μνη ποτ᾽ αἴσϑη, Σμιχρίνη; Σ. σύ μοι χολὴν 
χ])νεῖς παϑαινομένη" σὺ γὰρ σφόδρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι 
οὗτο]ς λέγει νῦν; Σω. οἶδα. (Σ. πῶς:) 0. εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι 
ἡ γραῦ]ς προτέρα συνῆκε. Σ. πάνδεινον λέγεις. 695 

. οὗ γέγ]ονε[ν] εὐτύχημα μιεῖζον οὐδὲ ἕν. 

. εἰ τοῦ]τ᾽ ἀληϑές ἐσϑ᾽ ὃ λέγεις, τὸ παιδίον --- Ἐν Ὁ: Ξ 
᾿ "Ἑ 

ἐπ᾿ πα ὐτόϊν ρον το ρέπνν 
ὄντως Ὁ ΑἸβΙβότονον τ πὐοΠοὃν 
ἀλλ᾽ ξξαπατίῷσα, Στ ρον 7οο 
ἀπέσωσε συλ[λαβοῦσά μοι τὸ παιδίον, 
ΕἸὼ Ὁ8] πρὸς 1. ὑπ᾿ ττ 
Ἐ  οἸρι νη νυ ΑΡΝΣΝΑΝΝ ον... 

ο δ, ᾿ς 

πεῖς ὑο τα πέδον Ἐ ΚΦ Σος ἀπαϊ]τωμένου : 
ΠΡΉΤ Ἡ ΤΟΝ ΠΟΘ τοὺ Ἰρθὰς γὴ τὸ]ν Δία 705 
ΗΝ αὐ εν με τ τὰν τοῦς τλρὶ τα αὐτοῦ τῷ σφόδρα 

6γὃ αφεῖσο ΟΟΥΤ. εχ ἀῴξεσο ΡᾶρΡ., επι. 1,εἴ. 686 γε: νὴ : [ΡΔΡ.». 

οοττ. 1,6, ὅ90 εφὺ : τιμωροσει : ΡΔΡ. 694: ΟἸΔΆΞΘΟΥ ΡΔΡ., ζαϊξ 

Οἰιδλὰ : ΕῪ 696 Ξ00ρ]. ΔΜΊΑΠπ,. 697 50Ὁ}ὈΡ]. Ἠδδάϊδπι, ΔΜ Ί δα. 

6ὁ8 ΕΠΧΎ ΤΟΙ Ἰερὶ, δροβίγσορβατη ποῃ νἱάθραη 699 ᾿Αβρότονον 1.εξ. 

7οι ΟὙ) Ξρρὶ. ε. δ. 792 ΓΔ) . ἈΙΝ Ρδρ. 
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ΎΡΥκ ον ς διπρε ον ὡς ὁμολογῶ: 
τ ΟΡ εἰ]ς ἐμὲ βλέπει 
έν’ ΘΟ εν πε. χε" 

Εταρτηθηΐα ΠΟΠαπΠ ἰΠϑοσίδ. 

1. ἐλευϑέρῳ τὸ καταγελᾶσϑαι (γὰρ) πολὺ 
αἴσχιόν ἐστι, τὸ δ᾽ ὀδυνᾶσϑ᾽ ἀνϑρώπινον. 

. οὐδὲν πέπονθας δεινόν, ἂν μνὴ προσποιῇ. εϑ 

γοΖ ΜΟΘΟΘΘΜΌΧΟΘΙΓΟ : 7έδξβεα ον  τρ Ἐ ΡλΡ᾿ 

1 -- ἔτ. 176 Καὶ (ϑίονρ. ἢοσ. 89, 5) γὰρ ᾿ἴπ5. Ηξδηβε αἴσχιστον Ἡοτίηρα 

ὦ --- ἔτ. 17γ9 Καὶ (Οἡοῃ. Απίμοὶ. 7, 8, δῖον". ἢοσ. τοδ, 57, ῬΙαί. ἀ6 ἰγαπαα}}]. 

17, 475 Ο). ϑυβρίοδθαυ ἤᾶθὸ υαοαὰβ ἔγαστηθηΐα πἰ οείεστα ρ]θίδααα 

εχ ρῥυπηὰ ἴδθυ δα βοδθπα ϑαπιρία 6558. 

Βυάπαιυβ, Μεπαπᾶθσ. 2. Αιῇ]. 
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"Αγνοια. 

Ε1 αὐτὴ] προϑυμηϑεῖσα ϑῆλυ, τὸ δ᾽ ἕτερον 
γυναικὶ] δοῦναι πλουσίαι τὴν οἰχίαν 
ταύτην] κατοικούσηι, δεομένῃ παιδίου " 

ἔλαχε] δὲ τἄρρεν. οἰχομένων δ᾽ ἐτῶν τινων 
καὶ τ]οῦ πολέμου καὶ τῶν Κορινϑιακῶν κακῶν 
οὐ ]ξανομένων ἣ γραῦς ἀπορουμένη σφόδρα, 
τεϑραμμένης τῆς παιδός, ἣν νῦν εἴδετε 
ὑμεῖς, ἐραστοῦ γενομένου τε τοῦ σφοδροῦ 
τούτου νεανίσχου γένει Κορινϑίου 

ὄντος, δίδωσι τὴν κόρην ὡς ϑυγατέρα 

αὑτῆς ἔχειν. ἤδη δ᾽ ἀπειρηκυῖα καὶ 
προορωμένη τοῦ ζῆν καταστροφήν τινα 

αὑτῆι παροῦσαν οὐκ ἔχρυφε τὴν τύχην, 
λέγει δὲ πρὸς τὴν μείραχ᾽, ὡς ἀνείλετο 
αὐτήν, ἐν οἷς τε σπαργάνοις δίδωσ᾽ ἅμα, 
τὸν ἀγνοούμιενόν τ᾽ ἀδελφὸν τῇ φύσει 

Ἱρπογδηία ροβίψιδπι 46 παΐασγα σα νεῦρα ἔδοϊΐ, 510 ἴδε πδυσγαί οῃ 6 πὶ 

ἰμϑξζαοτε ροίαϊζ: ἴἼΑρρεν τε ϑῆηλύ 8’ εὗρεν ἐν τῷ πλησίον ἄλσει γυνή 

τις δίδυμα κἀπέσωσ᾽ ὃμοῦ οἴκαδε κομίζουσ᾽ ἀμφοτέρους. ἕτερον μὲν 
οὖν ἔγνω φυλάξαι, πρὸς τὸ γῆρας ἐκτρέφειν αὐτὴ] προϑυμ᾿ηϑεῖσα ϑλυ 
κτλ. ϑεπίθηςα χαϑ' ὑπόταξιν ἴἰὰ ἀοίποτεῖ : 4 ποπίϑτ 1116 ΕἸ] απ πἰροίΐεα 
γηροχόμιον τηα]οτειὴ ργδεορίδθρδί, δἰΐθσα, 4πᾶ6 βρϑρδὶ ἰηίδηΐθ, ἔογίβ ἔοσίππα 

ΒΟΥ αγ τη ϑβΟα Πα Πὴ 2 5ΌΡΡΙ. 1,εΐ. 3. ΒΌΡΡΙ: τοῖσδε 7 1- Ἢ] 

τ. (τε το τι Ἰμενωῶν Κὶ 1: Έδλετλ... 
ον ΜΕΝΟῸΝ 13 (ΜΜ νεὶ 1) κα Ξᾷρρ!. 1,εο α΄. Ὃ6᾽..  (ζ νεὶ 
ξ) ΡΔΡ., ΒῈΡΡΙ. Οτοϊβεί : 

1ο 

15 
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φράζει, προνοουμένη τι τῶν ἀνϑρωπίνων, 
εἴ ποτε δεηϑείη βοηϑείας τινός, 
ὁρῶσα τοῦτον ὄντ᾽ ἀναγκαῖον μιόνον 
αὐτῇ φυλακήν τε λαμβάνουσα, μνή ποτε 
δι᾿ ἐμέ τι τὴν ᾿Αγνοιαν αὐτοῖς συμπέσῃ 
ἀκούσιον, πλουτοῦντα χαὶ μιεϑύοντ᾽ ἀεὶ 

ὁρῶσ᾽ ἐχεῖνον, εὐπρεπῆ [δ8}: χ[αὶ] νέαν 
ταύτην, βέβαιον δ᾽ οὐϑὲν ὧι χ[ατ]ελε[{Ππετο. 
αὕτη μὲν οὖν ἀπέϑανεν, ὁ δὲ τὴν οἰχίαν 
ἐπρίατο ταύτην ὁ στρατιώτης οὐ πάλαι. 
ἐν γειτόνων δ᾽ οἰχκοῦσα τἀδελφοῦ τὸ μὲν 
πρᾶν οὐ μερμνήνοχ᾽ οὐδ᾽ ἐχεῖνον βούλεται 
εἶναι δοχοῦντα λαμπρὸν εἰς μεταλλαγὴν 

ἀγαγεῖν, ὄνασϑαι δ᾽ ὧν δέδωχεν ἡ Τύχη. 
ἀπὸ ταὐτομάτου δ᾽ ὀφϑεῖσ᾽ ὅπ᾽ αὐτοῦ ϑρασυτέρου, 
ὥσπερ προείρηχ᾽, ὄντος ἐπιμελῶς τ᾽ ἀεὶ 

φοιτῶντος ἐπὶ τὴν οἰχίαν, ἔτυχ᾽ ἑσπέρας 

π[έ]μπουσά ποι ϑεράπαιναν. ὡς δ᾽ ἐπὶ ταῖς ϑύραις 
α[ὑ]τὴν γενομένην εἶδεν, εὐδὺ προσδραμὼν 
ἐφίλει, περι βαλὰ.. ἡ δὲ τῷ προειδέναι 
ἀδελφὸν ὄντ᾽ οὐχ ἔφυγε, προσιὼν δ᾽ [ὃ σφοδρὸς 
ὁρᾶι. τὰ λοιπὰ δ᾽ αὐτὸς [εἴρηχ];, ὃν τρ[όπον 
ὃ μὲν ᾧχετ᾽ εἰπών], ὅτι κατὰ σχολὴν ἰδ[ εῖν 
αὐτὴν (ἔ ἔγτι βούλεϑ', [ἡ δ᾽ Ιέδάχρυ᾽ ἑστῶσα καὶ 
ὠδόρεϑ᾽, ὅτι τοῦτ᾽ οὐχ ἐλευϑέρως ποεῖν 

ἔξεστιν αὐτῇ. πάντα δ᾽ ἐξεκάετο 

ταῦϑ᾽ ἕνεχα τοῦ μέλλοντος, εἰς ὀργὴν ἵνα 

οὗτος ἀφίχκητ᾽ --- ἐγὼ γὰρ ἦγον οὗ φύσει 

20 αὐτὴ  ΡᾶΡ. 24 ϑ'ουϑεν ΡΔΡ., οΟἵτ. ν. Τβεαννεη ἃ. 28 με- 
μενηκχεν ΡΔΡ., οοτγ. 1615, Ἐ Ιομαγάβ ἃ]. 31 | αποταὺ ΡΔΡ. --- ὕπατου ρΡΔΡ. 

([οττηα σψιυΐίρσατ) 34 π. μποισὰα ΡΔΡ. 37 ΤΕΒΡΙΟΟΓα νἱά. ν. 8; ροβϑβὶβ 

οἴἴϊδτη σοβαρός Δ]. 38 ΠΡ ΒΦΟΝΤ Κυϊ.. ἀϊδβρ. 7εηβθῃ, ααὶ 

ἤποπι ΒΌΡΡΙ. εἴρηκ᾽ (ἀρτίως) 1,εο 40 ἔτι 5οάδὶθβ. 56. Βεῖοὶ., δ]. 

ν. 42--49 εχῃῖροί ραρυπιβ Ηβιἀβ] ρευρεηβὶθ 219, εἄ. α. Α. ἀβιματγά, 

Αοῖ, δοδά. Ἡδίάθ]ῦ0. 1911. σοι. ΙΝ 42 εξεχαιετο Η 43 ϑ'ινα 

ἐπῖῦς ἰνγὰ Ἡ 44 αφικετ᾽ (αϊγ. (η. 1. Η), οοτγ. Τιορτδηὰ δ]. 
Το 

20 

25 
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τοιοῦτον ὄντο. τοῦτον -- , ἀρχήν ϑ᾽ ἵνα λάβῃ 
μηνύσεως τὰ λοιπά, τούς ὃϑ᾽ οδτῶν ποτε 

εὕροιεν. ὥστ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐδυσχέρανέ τις 
ἀτιμίαν τ᾽ ἐνόμισε, μεταϑέσϑω πάλιν" 
διὰ γὰρ ϑεοῦ χαὶ τὸ χαχὸν εἰς ἀγαϑὸν ῥέπει 
γινόμενον. ἔρρωσϑ᾽ εὐμενεῖς τε γενόμενοι 
ἡμῖν, ϑεαταί, καὶ τὰ λοιπὰ σῴζετε. 

Σωσίας, Δωρίς. 

Σ. ὁ σοβαρὸς ἡμῖν ἀρτίως καὶ πολεμικός, 
ὃ τὰς γυναῖχοας οὐχ ἐῶν ἔχειν τρίχας 
χλάει κατοαιχλινείς. χατέλιπον ποούμιενον 

ἄριστον αὐτοῖς ἄρτι, καὶ συνηγμένοι 
εἰς ταὐτόν εἰσιν οἱ συνήϑεις, τοῦ φέρειν 
αὐτὸν τὸ π[ρ]ᾶγμα ῥᾶιον. οὐχ ἔχων δ᾽ ὅπως 
τὰἀνταῦϑ᾽ ἀκο[ύσ]ῃ γινόμεν᾽ ἐχπέπομιφέ μι 
ἱμάτιον ο[ἴσ]οντ᾽ ἐξεπίτηδες, οὐδὲ ἕν 

δεόμενος ἄλλ᾽ ἢ περιπατεῖν με βούλεται. 
Δ. ἐγὼ προ[ελ]ϑ[ οῦσ᾽ τον Ἀβα τη μένη: 
Σ. ἡ Δωρίς. οἵα γέγονεν, ὡς δ᾽ ἐρρωμένη. 

ζῶσιν τρόπον τιν᾽, ὡς ἐμοὶ χαταφαίνεται, 
αὗται. πορεύσομαι δέ. Δ. χόφω τὴν ϑύραν᾽ 
οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἔξω. --- δυστυχής, 

ἥτις στρατιώτην ἔλαβεν ἄνδρα παράνομιοι 
ἅπαντες, οὐδὲν πιστόν. ὦ χεχτημένη, 
ὡς ἄδικα πάσχεις. παῖδες. Σ. εὐφρανϑήσεται 

χλάουσαν αὐτὴν πυϑόμιενος νῦν τοῦτο γὰρ 
ἐβούλετ᾽ αὐτός. Δ. παιδίον, χέλευέ μοι -- 

45 ἀαρχηνδ᾽ (εἶτ, Η δὲ ρῥτορίεσγ οὐ (44) ἰτγθρϑὶξ ρδγθηῖμθϑὶ ΠΟῃ 

Ρετβρεοία 46 εαὐτων (αἷτ., αὐτων Η 47 ευροιεν (αἰγ. (Η π. 1.) 

οἵ. Ἐρϊί. 373 εἰ Ἡγνυρεπα. δάν. Τεμη. οο]. ΣΧ, 12 ἐδυσχέρανς (δίσαί 
οοπίθοοταΐ ἍΝ Ί]Δηα.) οχῃ. Η, ἐδυσχέραινς (εἴτ. 5 σωσατε Η 

54 κατέλαβον ποιούμενον Ἡ, οἷ. ν. 295 δ ΓΆΡΤΙΗ 58 γείινο- 
μεν Η 58. 59. 5ΌΡΡΙ. 1,6. 6 ΠΡΘΟΟΥ ΟὝΈΩΝ Ἠ0 

ς ΧΘΙΟΥ (Ὁ ’ Ἰερ., βππεπά. 7επβεὰ (ΠΡῸς λο..Ο Τὴ 68 ϑοβίδβ 

δΧχ πηδηδδῖο ἀΟΙη.ΠῚ ᾿πίγαῃ5 (64) Πεπΐετη νάϊ ΕἸγοθγατα 

45 

50 

δ) 

όο 

65 

70 
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Δᾶος. 

παῖδες. μεϑύοντα μειράκια προσέρχεται 

πάμπολλα. ἐπαινῶ διαφόρως χεχτημένην᾽ 
εἴσω πρὸς ἡμᾶς εἰσάγει τὴν μείραχα᾽ 
τοῦτ᾽ ἔστι μήτηρ. ὁ τ[ρ]όφιμος ζητητέος " 
ἥ]κει[ν] γὰρ αὐτὸν [τὴν ταχίστην ἐνθάδε 
εὔχαιρον εἶναι φαίνεϑ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 

ΧΟΡΟῚ: 

Μοσχίων, Δᾶος. 

Δᾶε, π[ολλ]άκις μὲν ἤδη πρός μ᾽ ἀπήγγελκχας λόγο!υ υ]ς 
οὐκ ἀληϑεῖς ἀλλ᾽ ἀλαζὼν καὶ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸς εἶ, 
εἰ δὲ καὶ [νυ]νὶ πλανᾶς με --- Δ. χρέμασον εὐϑύς, εἰ [πλανῶ. 
ἥμερον λέγεις τι. Δ. χρῆσαι τ δὰ τοίνυν [τρόπον. 
ἂν δ᾽ ἀληϑὲς ἣ χ[ατα]λάβης τ᾽ ἔνδον αὐτὴν ἐν[ϑά]δε, 
ὁ δεδιῳχ[η]κ[ὡς ἐγώ] σ[ο]. ταῦτα [πά]ντα, ᾿Νοσχίων, 
καὶ πεπειχὼς τὴν] μὲν Π δεῦρ᾽ ἀναλώσας [λ]όγους 
μυρίους, τὴν σ[ὴν δὲ] υνητέρ᾽ ὑπὸ ἈΚ ϑα χαὶ ποε[τν 
πάνϑ᾽ ἃ σοὶ] δοκεῖ, τίς ἔσομαι; Ν : τίς] βίος μάλισϑ', ὅρα, 
Δᾶςε, τῶν πάντων ἀρέσχει[; Δ. πάν]τ᾽ ἐπιβλέφψίψω. Μ΄ καλῶς. 
ἄρα τὸ μυλωϑρεῖν κράτιστον ; Δ. εἰς μυλῶνζα; Μ. προσδοχᾷ 

οὗτοσ(!) φερόμενος ἥξειν. Δ. μὴ δίοχῶ] τέχνηϊς ἐρᾶν: 

73 ΧΟΘ ΡΕΡ., σοῖς ΤΕ6Ὸ 75 ἥχειν 7εηβεπ τὴν ταχίστην 

Ι, εἴ. 77 πολλάκις 1,6. 7778 λόγους [ο]Ἱὸκ ἀληϑεῖς ἰερ. Τεηβθῃ 
ἀλλ᾽ ---ἐχϑρός --Ξ ἔτ. 8)γ5 Κὶ (Θ.8ο0]. Ατίβί. Βδῃ. 820) 79 εἰ πλανῶ 
Κι ὄσίε 8ο ] ἨἩΜΕΡΟΙΝΆΕΓΕΙΟ ρδρ., ἥμερον 7επβεη. “Ηἰμηΐβ ταϊΐα 

ῬΙΟΡΟΙΠΙβ᾽: (εἴρὸ σοῃίπιοίάδ᾽ τρόπον (τοεποτί 8]. 81 ἂν δ᾽ ἀ. ἧ 

ΘοΒταῖάς ποτολάβῃς-- ἐνθάδε ΕΞ 80 82. ξεν ουνκιξει τε. 
ΙΟΊῚΙι ΡᾶΡ. εἴ. ὅϑατη. τόᾳ τότ᾽ ἦν ἐγώ σοι πάντα. Νῦν δὲ τίς; -- 

83 ΠΕΠΕΙΚΙΩΘΊΤΗ. ΜΕΙΝ ρδᾶρ., Οὐς οεγίαπη εβί 84 5'ρρι. 

Κτίς ]. δ ἀπανϑ᾽ ρᾶρ. τίς βίος 1ε0Ὁὁ ΜΆᾺΛΙΠΘΘΌΙ δ ραρ. 

86 ἈΡΕΟΚΕΙ:.ι. ΤΕΠΙΒΆΕΥΕ ραᾶρ., αἱ νἱά.; ποῦ ργοΐβιιβ ΘΧοῖ. 

(Δ.) πάντ᾽ ἐπιβλέψας ἐρῶ γε] ἐπιβλεψώμεϑα; εχοϊαάϊ ραίο ἐπιβλεφϑή- 
σεται (ϑοβπηα) σὺ ΓΞ ΠΑ ΡΜ. ΘΟ ΕΟ ΕΗ 

ΕΓ 7Ἔηβεη (οοπίθοθσαμη : εἰς μυλῶνά μοι δοχεῖ οὑτοσὶ φ. ἥξειν ἢ; 

ἷρβα «πρᾳὰθ ᾿Ἴ[χει]ϊν πεαῖθ η[ξει]ν οἷαῖα οϑύηθῖα ροΐαϊ; ἰπίογάιπη 

ΠῚ εοἴαοοῖα νἱάθραίασ. ΜΗΉΔΕΜῸΟΙ νεβεριὶς ἴοετα τοβροπάθιθ 

75 
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Ν. βούλομαι δὲ προστάτην σε ἐπ δ ̓Ελληίνι]χῶ!ν 
χα]ὶ διοιχητ[ ἢ }ν στρατοπέδων -- Δ. [οὐ μ]έλε[! ξένων ἐμιοί, οο 
οἵ ι.1 ἀποσφάϊτ]τουσιν εὐϑύς᾽ ἡ[συ]χῇ χλέφαι ϑέλω. 
ἀλλ[ὰ χλέ]φ[ει]ς ἐκδό[τ]ης ὥν᾽ ἐχδόσει [λήσ!ει λαβ[ὼν 
ἑπτὰ [τ|ῷ Ττόπ| τάλαντα. Δ. παντοπωλεῖν β[οὐΊλ[ομαι, 
Μοσχίων, ἢ Ἰτορ]οπίω ὠἸ]λεῖν ἐν ἀ]γορᾷ χαϑήμενοίς᾽" 
ὀμνύω τι [μέλειν τ πλου]σίωι χαϑεστάναι. 95 
Ἐν ἐμὲ ταῦτ᾽ ἐ[ μοί τ᾽ ἀρέσκει] μᾶλλον. Ν Ν. ἄρίτι μανϑάνω᾽ 

εἰ δ᾽ ἐχ[ς} να μὴ γένο[ι]ϑ᾽, ὃ μελ[ιτόπω]λις εὔχεται 
Ἰραῦς. Δ. τὸ γαστρίζεσϑ᾽ ἀρέ[σ]κει, δέσποτ᾽ - ἀγαπήσειν ἐγὼ 
φήμ», ἐφ᾽ οἷς εἴρηκα, τούτοις. ΜΙ. μᾶλλον ἀδόνατος τρυφᾶν 

Ν 

ἦσϑας ἀλλὰ τυροπῴλει καὶ ταλ[ α]ι[πώρει. Δ. καλῶς᾽ 1οο 
τ]αῦτα μὲν δ]ή, φ[α]σοίν, εὔχϑω. δεῦρο δ᾽ ἦλϑεν ἣν ποϑεῖς" 
οἸ]ϊκίαν ἄνοι[γε], τρόφιμε. ΝΜ. δεῖ μέν, ὀρθῶς γὰρ λέγεις, 
ἐμὲ δὲ] παραμυϑε[1σϑ᾽ [ἐχεί]ν[ ην καὶ μάλ᾽ ἡδέως γελᾶν 

νἱά., 5εα συμ βροηρία δα] 14 6556 νἱἀθδίασ, νοοὶ μοι ἀΠ4ο. Ορροπίξαγν 

Ροεπᾶ (φερόμενος) εἰ ορεῖὰ θετὰ. Ν8 βδῆς αχυϊάθπι 58 διᾶϊγε γε ]]6 αἱΐ 

αν 80 Ἰερ!έ, τοϑί. ἀε Ἐ ἰοοὶ 90 ΔΟῸΙΝ:.. ΕΛΕΙ͂ (εὶ ΘΑΘὺ Τ 

ΔΩῸΝ :Ο (νεὶ ἃ, Μὴ)... Ε΄. ΕἸ Ἰορεθαπι Ἰεοϊΐοπα δἀπιοάμπτη ἱποοσία 

ΟἹ ρτίπιδ Πἰττοτα (ΟἹ) ςετιὰ σε ΕὙΘΎῸΟλι. [ΕἸχημλεγλοασ..Ν 17, 
Ἰρϑεϊορ ΕὙΘΥῸ: ᾿ Ἑ (σα Ὑ) ΧΉΚΧΕνΑ ΘῈ ὦν" λλιίώῃ 
ἢ ΦΆΘ ἘΞ ΊΥ-. ςεικΔοϊηςσεικΔοσειλ.ηςσ]ειλάβιωσι .]1 Ρδρ.; ὥν 

ἴηνεῖβο ογάϊπθ (νεβερ! 5 4αϊάεπη [απ] 5) ἴῃ ρΡᾶργίο δχϑβίασε νἱάδίαγ. 

ἐχδόσει ἀρπονίί ΓΘη5 6} 93 βοόλομιοι 7εηβεη, ἰάθη γϑϑί. ν.94 ο ἴοτί. 

ὑ-ηϑὲν Ἰερεπάστα εβί, Εὺυ- ἴῃ βομεάμπ]α Ὄχβίαί. πλουσίωι Κὶ ὄγία 56 ΠΒΌΤ 

ΠΟΠΓΔΙ ΠῚ οἰ οῖθπ Ο006 ἰἴἰη. Βαβία [τος ΙΚ εὐ ἈΤΕ.. ἈΕξ εχϑίδί, ἴῃ 

πὸ ΜΆΛΆΧΟΝ : ἈΡ (γεὶ ΕἘβ). Ῥιδοεηΐατία ρῖὸ πιβὶ εἰ σαῖς οαρρεα!ὶ5 
104 τϑουβδηβ᾽ ορίδι ταρίχη, άρον, τυρόν, ἰῃν!άδη5 πἰταίγατη “αἰνείβα 56- 

ααρηίραβ᾽; οἷ. ΗοΥ. 6Ρ. Τ 1ο, 1ὸ αηῖεξ ερέο αι 7716 {17115 ῥοΐϊογε έα- 

᾿οογιές 97 ΕἸΔΕΙΚ.Ι.... ἩΓΕΝΟ.. ΘΟΜΕλ..... Ξ ἸΘΕΎ. ρβρ. 
98, 99 ἴοτί. ἐντρυφᾶν ἐγώ (φημι τούτοις 501]. τῷ τυροπωλεῖν καὶ τοῖς 
δμοίοις, οἵ. Ατίδι, Ἐπ. 853, Ε]υΐ. 1120). ἐφ᾽ οἷς εἴρηχα ,,Δὰ αταπᾶ 
ΤΠΘΙΠΕΥ ἘΥμΙἄγαπρ,, 50. ὅτι ταῦτα κοτ᾽ ἐμέ ἔστιν 99 οἵ. ὅδ. 161 
τρυφᾶν γὰρ οὐκ ἠπίστασο τοο]ΚἈΙΤ ΑΝ. κυ ΡΔρΡ. ἔοτί. ταλαίπωρος γενοῦ: 
οἵ, Α΄ϑί. Αν. 155 ΙΟΙ ΜΕΙΝΔΛῊ οεγίστῃ νἱά. ᾿ἴπ ρᾶρυτο ἢἰγτηδίαγαιβ 

Αἰϑδβίδθῃ. ΠΠ1 ἴῃ. ἰδὲ ροβίαιδτη ΨΘΓΒΊΠΩ ἘΡΙ. 338 δχργεββὶς, βίδε πη 

Ρεῖρῖὶ ταῦτα μὲν δ, φασίν, εὐξάσϑυ τοΖ. ᾿ΙΚΆΜΜΑΝΝΟ... Ε (βαρεποΥ 

ῬδΙ5 Πἰ ογδο) ΤΡΟΦΙΜΕ : ΝΕΙΜ ραρ. 1:ὸ3Η ἴῃ ἐκείνην, αυοά νἱάϊι 
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ἐπὶ ϑεοῖς ἐχϑρῷ πτεροφόρα. χιλιάρχῳ. Δ. καὶ μάλα. 
. εἰσιὼν δέ μοι σύ, Δᾶςε, τῶν ὅλων χατάσχοπος 

πραγμάτων γενοῦ, τί ποιεῖ, π[ο]ῦ ᾽στιν ἡ μήτηρ, ἐμὲ 
εἰς τὸ προσδοκᾶν ἔχουσι πῶς τὸ τοιουτὶ μέρος 
οὐκ ἀχριβῶς δεῖ φρά[σαι] σοί, χομφὸς εἶ. Δ. πορεύσο[μι]αι. 

. περιπατῶν δὲ προσμεν]ῶ σξ, (Δᾶε), πρόσϑ! ε] τῶν ϑυρῶν. -- 
ἀλλ᾽ ἔδειξεν μέν τι τοιοῦϑ᾽, ὡς προσῆλϑον ἑ[σπ]έρας 
προσδραμόντ᾽ οὐχ ἔφυγεν ἀλλὰ περιβαλοῦσ᾽ ἐ[πέσχε ΡΝ 
οὔκ ἀηδής, ὡς ἔοι[χε]ν, εἴμ᾽ ἰδεῖν οὐδ᾽ ἐντ[υχεῖν, 
οἴομαι μὰ τὴν ᾿Αϑηνᾶν, ἀλλ᾽ ἑταίρ[αις προσφιλής. 
τὴν δ᾽ ̓ Αδράστειαν μάλιστα νῦν --- ἀρ[έσχοι-- προσκυνῶ. --- 

᾿ Μοσχίων, ἡ μὲν λέλουται χαὶ κάϑηται. Ν. φιλνάτη: 
Ἷ δὲ μνήτηρ σοὺ διοικεῖ περιπαὶ τοῦ δ᾽ οὐχ οἷδ᾽ ὅτι. 

εὐτρεπὲς δ᾽ ἄριστόν ἐστίν), ἐκ δὲ τῶν ποουμένων 
ἘδιβΗθυ δοχοῦσί μοί σ]Ξ. ΜΙ. καὶ πάλαι δὴ ὙΡΕ πτθμιδ : 
εἴμ ἀηδής. [ε]ΐπας αὐ[τ]αῖς [συμ π]αρ[ό]ντα μ᾽ ἐνθάδε; 
μὰ] Δί[α]. Μ. νὸν [τ]οί[ν]ὸν [λ]έγ᾽ ἐλ[ϑ]ών. Δ. ὡς ὁρᾶς, ἀναστρέφω. 
ἡ μὲν αἰσχ[υν]ε [ττ΄, ἐπειδὰν] εἰσίωμεν, δηλαδή, 
παρακαλόίφεταί τ᾽, ἔϑοΪς γὰρ τ[ο]ῦτί ο] τὴν δὲ μητέρα 
εἰσιόντ᾽ εὐδ[ὺς] φιλῆσαι δεῖ μ᾽, ἀναχτήσασϑ᾽ ὅλως, 

7', ἴάτὰ δναμαῖΐξ (αἱ τημ]ι8). --- π᾿ ἔπε ῥγδϑίεγεπάμπι ἴοσί. : νῦν προσῆκχει 

καὶ γελᾶν, 5ε4 τησ]ία ἀαπίυγ Ι04 πτεροφόρᾳ ἀεΐεπαϊς Βομτηϊαϊ 
106---ὃ Ξ0ρΡρ!]. 1,εἴ. 109 Δᾶς ἴπ5. 7βῆβεη. Ῥοβί ϑυρῶν πΙΠ1] ἀπηααδτη 

“(6 
βουρίαση εγαΐ τι ἘΞ 1}. ΜΕ Σ(νΕ ΘΕῸ} Ρᾶρ᾿ ἀπ οχϑ πιο 66 - 

παῖ, Ἐπ ραίο ΕΠΕΟΜΊΕ, δἰϊααϊὰ σα ργαβουιρίαμη 6556 δαποίανοσγαϊ ΓΘ ηβθῃ 

112 ἐντυχεῖν ν. ΑΥ̓ΩἾπῚ 8]. 113 ΕΤΑΙΡΟΔ νεῖ. ΕΤΑΙΡ γ Ρδρ. 

ΣΤΥ Βι;..-,, 0 .... Ὁ (νἱχ ΙΝ) Ρδρ. Τ τ θγδττιπη (π)ρο ρατγίεβ ἸπεπιδΘ 
Δρρατεπῖ; εχϊμαϊ νἱά. ἄραρε προσκυνεῖν (ΛΝ Ί]Δτη.). “Αἀγαβίθατη ἤὰπο 

ΤηΔΧΊτη6 --- δοοερίαπι 5ἷ: (τὸ προσχύνημα) --- ναπογοτ᾽.. τη }}15. εϑί ρδῦθης- 

[μ6515. ἰῃ ἀεμκρράοδε Αἀταβίβασε ἀπείη 1τὃ ΠΙΑΊΛΑΆΙΓ ἈΡΕῸῚι Τ 

ἐπιμένων | εἴμ’ ἀηδὴς (Κῦτι6) εχοϊυάϊ νἱά. Ιερεῖθ πὶ νίάξοτ: 

ΠΡΑΙΧΑΙΑΙΟΡΓΥ] (6 1 Ἰοπραβ ἂρίοεπι νεὶ Ὑ) 119 οὐχειμαηδησ. 
ἱπᾶισ Ρ8Ρ., ποῖαϊ ϑρύπτομ᾽, οὖκ [| ε. α. 120 ροβί μὰ Δία ἱπίετ- 

Ραποίίοηϊ νἱχ ἰοοὰβ εταὰΐ τοίνον Ιθρ., τϑϑί. Τ βἤβθῃ 121 ἐπειδὰν εἰσίωμιεν 

Ἰερ., ΒΌΡΡΙ. Τϑῆβθῃ [22 π. τ᾽, ἔϑος γὰρ ταῦτα Κι τί νΕΙΒ ΠῚ 58 Π8Π5 
ΕΣ τι βίου, 11 τὸ 1 Ὑ ΤΟ; μὰ νἱά.., ΡΔΡ. 

1Ιοσ 

115 

120 
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εἰς τὸ χολαχεύειν τραπέσϑαι ζῆν τε πρὸς ταύτην ἁπλῶς" 
ὡς γὰρ οἰχείως κέχρηται τῷ παρόντι πράγματι. --- 125 
ἀλλὰ τὴν ϑύραν ψοφεῖ τις ἐξιών. τί τοῦτο, παῖ; 

ὡς ὀχνηρῶς μοι προσέρχε[ι], ΔᾶΞ. Δ. ναὶ μὰ τὸν Δία, 
πάνυ Ἰὰρ ἀτόπως ὡς γὰρ ἐλϑὼν εἶπα πρὸς τὴν μητέρα, 
ὅτι πάρει, “υμνηδὲν ἔτι τούτων φησί “τίνος ἀ]χήχοεν ; 
ἢ σὺ λελάληχας πρὸς αὐτόν], ὅτι φοβηϑεῖσ᾽ ἐνθάδε 130 
κα]ταπέφευγ᾽ αὕτ]η, πρ[ὸς ἡμᾶς; πάνυ] γ8. μιὴ ὥρας σὔ γε 
φή]σ᾽ “ἵχοι, Ν΄. ἀλλ᾽ [ἐλϑὲ δεῦρο, μὴ] βάϊδ δε; παιδίον, 
ἐχ]ποδών. Δ. [τί ἔσ]τ[ιν:] Ν. ΠλΉΕΙ πάντ᾽ [ἀν]ήρπαστ᾽ ἔχ μέσου. 
οὗ σφό]δρ᾽ [ἤκ]ουσεν παρόντα σ᾽ ἡδέως. Ν. μαστιγία. 

"τοῦ χέχρη]σαί μοι; Ν. γελοῖον. ἣ μὲν οὖν μήτηρ --- Δ. τί φής; τς 
. εἰ φυγεῖν ἄἸχουσαν αὐ[τή]ν, ε[1] --- Δ. τί πρᾶγμ᾽ ; Μ. οὐχ ἕνεκ᾽ ἐμιοῦ 
τ πῶς πέπεικας ἐλϑεῖν πρός μ᾽: Δ. ἐγὼ δ᾽ εἴρηκά σοι, 

ὅτι πέπει]χ᾽ ἐλϑεῖν ὁ ἐκείνην; υὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ" 
εἰ δοχῶ φε δος, τρ]όφ|ι εμέ μου, σοῦ χαταφεύδεσ[ ϑ᾽ ἔἠτι, 
δῆσον. Ν. οὐ τὴν] μ[ ητέρ᾽ ᾿αὐτὸ]ς ταῦτα συμπε[ π]ε[ ικ]έναι τάο 
ἀρ[τ]ίως ἔφησϑα, ταύτην ἐνθάδ᾽ ὑποδέξασϑ᾽ ἐμιοῦ ΔΑ΄ 
ἕνεχα; Δ. τοῦϑ'᾽, ὁρᾶς, ἔφην, ναί" μνημονεύω. Μ. καὶ δοκεῖν 

ἕνεχ᾽ δ σοι τ[ο]ῦτο πράττειν ; Δ. οὐκ ἔχω τουτὶ φράσαι, 
ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἔπειϑον. Ν. εἶεν δεῦρο δὴ βάδιζε. Δ. ποῖ; ΔΑ΄ 

125 ὡς οἰχείως “ἰΔηηατιδ1η ϑιιδ πὶ Το ρθηβ᾽; οἷ. ΚΚ δἷθεὶ δὰ ὅορβ. 

δεν 
ἘΠ]. 1439. 129 μηχετι ΡᾶρΡ. 130 ἡχαϊσὺ ρΡᾶρΡ. 131 πάνυ 15 ΗἩουδίηδῃ. 

Μίπηϊοα Τθανιβ τηδίγειη ἴδοϊς εἱ τορϑηΐθπὶ εἴ τεϑροπμαδηΐθιη. “14 εβί! 

δηία ἀϊεπὶ οὔδϑβ.᾽ 132 φησ’ Ἠδδάϊδτη 8]. ---.. ΕἸΙζοιολλλ᾽ 

ΡΆΡ., ἴοσῖ. 'π ρυοσα Ἔχ ΘΠΡ]ΔΥ βου ρίασαη εγαΐ ΚΟ ] : δὰ. 'ΚῈ ΡΔΡ., αἱ 

ῥαΐθ56 ροβϑῖὶ ΗΒᾺ .ὄ'ζῈ ΓΝ ΚΊΠΟΔΟΟΝ .«τὐγραρ. 33 ΗλΕ. 
. ΜΧΟΕΟΤΙΓΊᾺ : ρβδρ. 13 ΧΕΙ: Ολιμοι: ΡΔΡ., βρδξῖο δεΐδτη 

ΒΓ Πσεγαῖ : τί δὲ κ. μ.; 2 φυγεῖν ΚοτίΕε ἈὙΤΙΉΗΙΜΕ.. ΤΙΠΡᾺΓ 
ΜΌΟΥΧ ρδρ., ΕΞ. ΤΊ ἴδτὰ δηριιβίο βρϑίίο αἴ ποῃ πἶδὶ τ δχοϊϊββα ροβϑίί. 

Τηςογραποῖίο ἤΘαὰ6 μία πες ροβί τί πρᾶγμ᾽ εχϑίαραϊς 138 5ῈΡΡΙ. 

Κὶ ὄτίς 8]. 110 εἴαὶ Οἷα ἴη Ραρυτο..... γΕΙ]ΥΔΟΙΟΤΡΊΙΟΦΠῚ 
Ῥ : 

“ΜΕΜΕΠΟλΥ. ΜΕΠΟΛΎ. 14 ἰοουτεοίαπι, εβδὲ ΠΥ ΟΟΥ αἰ 
Ρᾶθπε ἰπΐερτα Ἰεσαίαγ Π] οἱ Ἃ οἴγοαϊο (0) αἰποία 51{. --- Τῇ ἔπ νϑβϑιϊρία {1{|. 

Τὶ ἀδργθπμάδγθ τϊηΐ νἱἀθῦασ. ΘΌΡΡΙΕΥΙ ροβϑαπΐ ρειπηα]ΐα ; ταϑροχὶ ψΕΥβιι5 

“56... ΘΕ ΤΡ τ τὴ, ΝΠ ΠΥ τ} ΘἸΡΕΡῚ 
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7 μακράν. Δ. εἴσει᾽ τὸ δεῖνα, Μοσχίων, ἐγὼ τότε --- 

[ὑχ ἔγ]ωγ᾽, ἐὰν ἀχούσῃς. τυχὸν ἴσως οὐ δαυλειαι τος 
μ[ανϑ]ά[ν]εις -- ἐξ τἀν πῶς ταῦϑ', ὡς ἔτυχεν, ἀλλ᾽ ἀξιοῖ 
[ρόφασιν] εἰδέναι σ᾽ ἀκοῦσαι] τὰ παρὰ σοῦ τίε] νὴ Δία. 

οὐ γὰρ ὡς αὐ]λ[ητρ]ὶς οὐδ᾽ ὡς πορνίδιον τρισάϑλιον 
ἡλὺς. Μ. νῦν δοχ]εῖς λέγειν μοι, Δᾶς, τὶ πάλιν. Δ. δοκί[ μιασον, --- 

οὐ γελ]οῖ[όν ἐ]στιν, οἶμαι --- καταλέλοιπεν οἰκίαν " --- 
οὐ φλ]υαρίία --- μ]εταστῆν᾽ εἰ σὺ τρεῖς ἢ τέτταρας 
ἡμ]έρας βο[ύ]λει, προσέξει σοί τις" ἀνεκοινοῦτό μιοι 
το]ῦτ᾽ " ἀκοῦσαι γάρ σ[ε δ]εῖ νῦν. Ν.. ποῦ σε δήσας χκαταλίπω, 

Δᾶ]ε; ει} [πο]εῖς με περί[πατ]ον ᾿π[ο]λύν τινα ̓  
τι τς μὲν οὐ[χ ἀλ]ηϑές, [νῦ ]ν δὲ λελά[ληκας πάλιν. 

. οὐχ ἐᾶις φρονεῖν μ᾽ Ἐβι μεταβα ]λοῦ τρόπον τινὰ 
πως, εἴσω πάρ[εἸλὃε. Ν . α[ὺ δ᾽ ἀποδ]ράσει; Δ. καὶ μάλα" 
τι ὀδι' οὐχ ὁρᾶς μ᾽ ἔχοντα; ΝΜ. πίάνυ γε. πάρ]αγε, παιδί[ον 
εἰσιὼν δὲ χἄ[ν] τι τούτων συνδιορϑώσαις [ἐμο]ΐ" 
ὁμολογῶ νικᾶν σε. Δ. μιχροῦ γ᾽ Ἡράκλεις καὶ νῦν δέει 

αὖός εἰμ᾽ οὐκ [ἔ]στι γὰρ ταῦϑ᾽, ὡς τότ᾽ ᾧμην, εὐχρι[νῆ. 

145 ΞΌΡΡΙ. Κῦτίε 146 50ΡΡΙ. Τεῆβθῃ 147 οὐκ ἔγωγ᾽ Κοτίε 

ΘΕ ΟΕ  ἘΞΧΡ ρᾶρ.. Ισδαβ' σουγδοίιβ ἐξὶ ( ΞἈΡ ἐσ ἈΡΉ:; 

αἱ νἱα.) [49 Γ΄. ΡᾶΡ., τε 1.εο 151 δοχίμασον 1,ε0 152 οἶδ᾽ 

ὁποῖον ἸΚὄτίβ, βεὰ γχεβρίοιὶ αν ν. 135; οἵ. οὗ φλυαρία ν. 153 

153 ΟΥ̓ΙΧΥΆΡΙΙΧΊ. [ΕἸΡΑΟΤΤῊΝ ρδρ. ἵμιορὲ ἃ ἀδχίγα ἱποϊἀβηΐα ἴῃ Ιοοο 
βτανίτευ οοπίμβο. βρεοίθ5 γοοῖϑ [ΕἸΡᾺΞ ΤῊΪΝ εἰδοίϊζατ; τὰῖπὶ Ἰθοῖιο ῥτοθᾶ- 

ὈΙΠοΥ νά. ΕΤΤΆΓΠΤΗΙΝΜ. Τεβιἀθγαίασ 1 Πηἰ νι μᾶς ἰρϑα ποίϊοπθ νϑγΌ] 

μετοστῆναι, οἵ. ν. 155 54. 155 τοῦτ᾽ Τ,εἴ., οείετα [,60 159 5ΌΡΡΙ. 

Κοσίε; ἰἄθπη 'ρ56 σοῃίοουδ ΠῚ ΤΌΘ ΡΊ ἴθ η5 ἡ. 155 δἴ 160 160 {Ππὶ5 νεῖ- 

515 σοιίδοιβι. δϑί. " ϑοηρύστη  ἐγϑξυ, 1. τος: ΡἈΓΕΙΚΑΙΜΆΓΛΑΙ, 

4ποά ε γεῖβα δπίθοθάθηίς ἱτγερβὶῖ. ἸΚἈΙΜΙΧΓΧᾺ] ἴα ΠΙΆΙΔΊΙΓΟΙΝ] ππαίὰ- 

τἀπὶ εϑί, αἱ Π] Πίογαθ ᾿ζ ἱησογογοίασ, Φαὶ Πτουῖβ ΜᾺ, ἀπᾶθ ΠῚ αἴ νοχ 

παιδίον 584115 Ἰαίε βου! ρία βιῖ, {7{τάχπι Ἰθοίίΐο οἰΐδτη πῆς οοηϑβρίοσιια δϑί. 

ΘΡοηρία τι581185 6556 νιαθίαυ βογὶρα δοιαὶ ν. 1320θ.50. Τῦτοσιθ ἰοοο ἱπηαρῸ 

ῬΘΙΒΙΠ11115 οἰ οἰΐαγ, --- οἵ, ἘΡΙ. 244 τό Δ᾽ ΕΙΟιΟΝΝΙώκ. Γι ραρ. 

ΟἿ τ Εἰσυνη δε μοῦ σὺν ον πολ βαν ξενοῦ (105) ππάθ ψεΊβιΠ 

ΠΟΙΓΕΧΙ. --- Τπ πε ΟΡΘΟΟΟΘΆΙΟΕ..κ: νεὶ [ΕΜ|0]]: Ραρ., αἱ Παρίία- 

ψΟΙΆΤΩ 162 ροβὲ ἸΙζλ ΙΝ ΚΥὶι. ἄπο Εἰ οοπιραγοία νἱά.: δἀιποάμσπι ἱποοτία 

ΔΙ[θπτὴ --- δέει ϑομηηϊας (ΕΡ. 480) 163 εὐχρινῇ Ὑ͵ἤατα. 

ΠΡ μα 
{υκ]ρ[ὸ]ν ἔτι μεῖνον. ΜΝ. φλυαρεῖς πρός με. Δ, μὰ τὸν ᾿Ασχληπιόν, 

145 

150 

Ἐδ5 

τόο 
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Σωσίας, Δωρίς, Θυρωρός. 

Σ. πάλιν πέπομφε τὴν χλαμύδα. φέροντά. με 
χαὶ τὴν σπάϑην, ἵν᾽ ἴδω τι ποιεῖ χαὶ λέγω 

ἐλθών. ἀχαρὲς δέω δὲ φάσχειν καταλαβεῖν 
τὸν μοιχὸν [ἔ]νδον, ἵν’ ἀναπηδήσας τρέχῃ, 
εἰ μή 18 παντ[ά]πασιν αὐτὸν ἠλέουν, 
χαχοδαίμιον᾽ οὕτω δεσπότην. οὐδ᾽ ἐνύπνιζον᾽ 
ἰδὼν γὰρ οἷδ᾽, ὦ τῆς π[ικρᾶ]ς ἐπιδημίας. 

Δ. ὃ ξένος τὸ χαλεπὰ ταῦτα παντελῶς 

τὰ πράγματ᾽ ἐστί, νὴ τὸν ᾿Απόλλω, ταῦτα [δή 
χαὶ τὸ χεφάλαιον οὐδέπω λογίζομαι, 

τὸν δεσπότην, [ἀ]ν ἐξ ἀγροῦ ϑᾶττον [πάλιν 
ἔλϑῃ, ταραχὴν οἵαν ποήσει παραφζανείς. 

ΣΩΣ΄ ὑμεῖς δ᾽ ἀφήκοϑ᾽, ἱερόσυλα ϑηρία, 
: ἀφή]κατ᾽ ἔξω τῆς ϑύρας; - Δ. [ἀ]νασίτρέ]φίει 

ἅνϑ]ρωπος ὀργιζόμεν]ος " [ὑπα]πο[στήσομαι. 
7. Σ. ἡ δ᾽ οὔἴχεϑ᾽ ὡς τὸν γείτον᾽ εὐθὺς δηλαδὴ 

τὸν μοιχόν, οἰμώζειν φράσασ, ἡμῖν μαχρὰ 
καὶ μεγάλα. Δ. μάντιν ὁ στρατιώτης [ἐπ]ρί[ατο 
τοῦτον ἐπιτυγχάνει τι. Σ, κόφω τὴν ϑύραν. ΣΩΣ΄ 

Θ. ἄνϑρωπε χακόδαιμον, τί βο[όΪλει; ποῖ φέ[ρΙει:; 
Σ, ἐντεῦϑεν εἶ; Θ. τυχόν ἀλλὰ τί [π]ολυπρα[γμ]οἸνεῖς; 
Σὲ απθυευδησϑε; πρὸς ϑεῶν᾽ [ἐλ]ευϑέραν 

ἔχειν γυναῖκα πρὸς β[ία]ν τοῦ χυρί[ου 

τολμᾶτε χαταχλείσαντες. Δ. ὡς πονηρὸς εἶ [Δ]ὦ΄ 

τ 170 ΟΙἸΔ Οὐ (πα ᾿πίθγρ.) Ρδρ.. 50Ρρ!. σγοβπετί 8. 172 ΤΑΥΤᾺ 

ΡΔΡ., εἴ. ϑδιη. 206; ἴοτί. ταῦτά μιοι 174 ΞΌΡΡΙ. 1,60, ἔογί. ποτε 

175 ΒΌΡΡΙ. 160 177 ἀφήηκατ᾽ ν. Τ,βεανγεη 4].  ετθὶ ἀναστρέφει, αποά Ρτο- 

Ῥοϑβιείδπ), ΓΘ η56η Πᾶεο ναβίϊρία ἀἰβρεχῖ ΧΟ., [ΕἸΦ - Ε Ἰερεῖε ποῃ 

Ροΐξδγδσῃ ἴῃ 1Π|ὰ βομεάπ]α 178 ὀργιζόμενος ΘΟΒτηαἑ 4]. Ῥεῖηᾶςε βθη- 

(απίϊα εβί: εἶμι δ᾽ ἐκποδών, ὑπαποστήσομαι (ϑάπι. 207). ΤοΥΐ5. νεῖϑι 
187 οἱ 207 ϑοβίδιη ταῦθ βίααεί ἔαγθηΐοιη ΤῸ ἘΠ. 86 

τόν 

170 

Ἐ78 

185 

Ραρίπα παπιθύαση ἈΠῚ Ἰερὶε Τθηβθη τ8: ΤΉ]. ΡΒ ρΡαΡρο; ἀαδα 

ΒΌΤΩΤΩΔ ΡδΓ5 Πἰςςεγαα Δ 1110 ΕΣ ἈΡΡΆΓΕΓα ἀϊοϊξαγ, εὰ ραρυσῖ, ποη βου ρίαγαβ 

Ραγίίου]α 6556 νἱά. 183. 184 Ἰερὶί, ΒῸΡΡΙ. 7επβεῦ. 186 Ξ0ρρ!. [.60 δ]. 

187 ΟΟΟΙΤΠΟ(Ε) ρΡδρ., ἴῃ τηδύρίης δηΐθ (0, χαυοά οἰαγαχη οί, τἀπὶ ἰδη 1) 

Ἰϊείεγαθ βραίϊιπη 6556 υἱά. 
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καὶ συχοφάντης, ὅσες! εἰς [α]ὐ[τὴν] αἰἰτιᾷ. 
Σ, πότερα νομίζετ᾽ οὐχ ἔχειν ἡμᾶς οἷν 

οὐδ᾽ ἄνδρας εἶναι; Θ. ναὶ μὰ Δία, τίετρω [β[ όλους. 
ὅταν δὲ τετραδράχμους τοιούτους] λαμβάνῃ. 
ἦ ῥαδίως μαχούμεϑ᾽ ὑμῖν. ΟΣ. [Ἡρόάκλ εις, 
πράγματος ἀσελγοῦ[ς ὁ]μολ[ο]γεῖτε δ᾽, εἰπέ [μοι, 
ἔχειν ; πάρ]ελϑ᾽ ἄν[ϑρω]π᾽. - |ἰ.ὄ Ἰαρίων. οἴχετ[αι. 
ἐκεῖνος [ἔτυχε] μάρτυϊς ὧν] λέγε]: τ᾽ ἔχειν. 

Θ. οὐ χ[ρήμασι φϑαρένϊτας ἊΣ εὐ]μαί τινας 
δμῶν ϑεράπον]τας. Σ. πρὸς τίν᾽ οἴεσϑ᾽, εἰπέ μοι, 
παίζειν ; [τίς] ὁ λῆρος; κατὰ κράτος τὸ δυστυχ[ὲ]ς 
οἰκίδιον τ[ο]ῦτ᾽ αὐτίκ᾽ ἐξαιρ[ήσ]ομιεν. 
ὅπλιζε τὸν ΤΠ Θ. πονηρόν, ἄϑλις" 
ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν οὖσαν ἐπι[μήένεις πάλαι. 

Σ, οἱ παῖδες (ἐ)πὶ τὰ πελτί". ᾿ οὗτοι] πρὶν πτύσαι 
διαρπάσονται. πάντα, κἂν τετρωβόλους 

χαλῇς. Θ. ἔπαιζον, σκατοφάγ[ο]ς γὰρ εἶ. Σ. πόλιν 
οἰχοῦντες. Θ. ἀλλ᾽ οὐχ ἔχομε[ν]. Σ. αἰ[β]οῖ, λήφομαι 
σάρισ(σγαν. Θ. ἄπαγ᾽ ἐς κόρακας. [ἃλλ} εἴσειμ᾽ ἐγώ, 
ἕως ἔοιχας ἀπ|ονοεῖσϑαι]. Δ. Σωσία. ᾿ 

188 ΕΘ ΑΝ τεσλοτο ] (6ε. ΟΟ ἼΠΟ, ἀείπάς μετ 
Ιαοἰπία5 ἀϊβρεῖβα:. Υἱ. (ἡ οΣ Ἶ 189 χολήν Ὑν Πάτα. ο011. ΑτΟΒ]]. 

ΤΊθτας 1.1 Ὁ ΤῸ Ὑἱς ΠΥ αἰγατη τετραδραχμοῖς δῃ -οὺς εχ- 

ΒΕ{{ογϊς; ποι ἔπϊξ ος νθὶ] ον. ΜΟΙ 7. Τπίει!αρο; 5ἱ δ ]Π Ἰ υοθτβ (8165 

41.8115. ἰὰ ε5. σοπάπχοηί (θίγδἀγδοη πιο 5 192 5ΈΡΡΙ. Τδῆβεη, 1ἄδθτη δρτι. 

ἀσελγοῦς 193 194 νοοδΐ ραθίαμι... ἀρίωνα, “ποσατα δἰζεγοδίτιβ εταΐ 

(νυ. 176 544.) φυΐαθ!α παπο τϊπδη[1 Ο18Π1 56 Βα θαπιχιί. 15 εἰ νἱάοταί (195) 

πος τουϊπαρταί Ἰγοθύδηη ἔαρ θηίθση. 195 [.. εἰος. ᾿Υ1: .ΜΆΡΓΥ 

.ἸΧΕΙΓΓΟΙΤ᾽ ρδρ. --- μάρτυς ἂρῃ. Τεηβεῃ; Ποπ Θχοϊπαϊξαῦ [9] [δεν] 

“ἀν πα Χ ΟΝ". ........ ἜΝΙ. [ΟΥ.- ΜΑΙ Ρβρ. ; τεβίεπι οἵζεσυτί 

οἱ τϑρυδίατί οοτίαπι νἱἀδίασ. 198 ΞΌΡΡΙ. [εὸ 200 [Ο]ἹΜΝΆΑΘΛΙΕΞ: ραρ. 

201 ΕἸΠΠῚ. -ΝΕΙΩ ρδρ., β5'ρρ!. 7εῆββη 202, ΟΥΑΠΕΛΧ͵νΟΥΤ. ὦ 

ΠΡῚΝ ρδρ. Απίβ Οἱ (νεὶ [Π]} ρβαῦναπι βραίζίαπι εϑί δὲ νἱἀδίαγ βουῖθα βραίϊιηι 

Ρᾶτνιτη το] αιιΐϊθθα, Ῥοβί πελτί᾽ βραίϊαπι ἱπίθγραποίίομὶ παῖ οϊαί. ἔχουσι 

ΒΡδίϊΠ) ΠΟΠΟΘΒΒΊΠ [16 γα ΤΠ πη6 τῆὰ Θχοθαϊί. ὅϑοβίαβ δϊζασιι πηᾶρτιᾶ 

γοοα ἰδπὶ δὰ δἴτὴᾶ νσοοαΐὺ 204 καάλης 6Χ καλεὶς σουγ. ΡΔΡ. 205 ἔχο- 

μεν Κοτίε 206 Θχοϊπαὶ νἱά. βραίίο ὡς, δάπηἰτείταν [οὐκ], [ἀλλ᾽]. Ηος 
γε πῚπ αβί ζοῦν εξεοϑεεθυζχοκ τ. ἐΠΟΘΆ ΡαρΡ. δυο 

109 
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Σ, σὺ] μὲν εἰ πρό[σει μοι, Δωρί, μέγα τί σοι χαχὸν 
δ[ώσω᾽ σὺ τί οὐ των γόνος α[ἰ]τιωτάτη. 

Ἂ: οὕτως ὄναιο, λέγ᾽, ὅτι πρὸς γυναῖχά ποι 
δείσασα κατ αἸπέφευγε. Σ. πρὸς γυναῖχά ποι 
δείσασα: Δ. καὶ γὰρ οἴχεϑ᾽ ὡς τὴν Νυρρίν[Ἡ]ν, 
τὴν] γείτον᾽, οὕτω μο[1] γένοιϑ᾽ ἃ βούλομαι. 

. ὁρᾶι]ς ἵν’ οἴχεϑ᾽, οὗ τὸ μέλημ᾽ ἐστ᾽, ἐνθάδ ]ς. 
. μνη]δὲϊν π]όει [ν]ὸν [ᾧὦ]ν σὺ βούλει, Σ[ωσία. 
: ἄν[αὙ]ς σε[αυτήϊ]ν, ἄν[α]γ᾽, [ἐπεὶ φ]ευδῆ λ[ζέγειν ΒΊ}» 14 

Σωσίας, Πάταικχος, Πολέμων, ᾿Αβρότονον. 

Σ. ἐχ]εῖϑεν ἥχει χρήματ᾽ εἰληφώς ἐμοὶ 
πίστευς, προδίδωσιν σε καὶ τὸ στρατ[ό]πεδον 

Πα. κάϑευδ᾽ ἀπελϑών, ὦ μακχάρις, τὰς μά[χ]ας 
τ]αύτας ἐάσας " [οὐχ ὑγιαίνεις. σοὶ λαλῶ, 

ἧττον μεϑύεις γά[ρ]. Σ. ἧττον : ὃς πέπωχ᾽ ἴσως 
χοτύλην προειδὼς πάντο. ταῦϑ'᾽ ὁ δυστυχὴς 

τ]ηρῶν τ᾽ ἐμαυτὸν εἰς τὸ μέλλον. [1α. εὖ λέγεις, 
π]είσϑητί μοι. Πο. τί δ᾽ ἐστὶν ὃ κελεύεις ἐμοί; 

Πα. ὀρϑῶς ἐρωτᾶις νῦν ἐγὼ δὴ σοί γ᾽ ἐῶ. 

Σ, ᾿Αβρότονον, ἐπισήμιηνον. Πα. εἴσω τουτονὶ 
πρῶτον ἀπόπεμφον τοὺς τε παῖδας οὃς ἄγει. 

Ρυποία ἔιῖδθα ΡΥ 8116 εδί πίε Σωσία, τεβῖαϊ ἰηΐογίβ ροβέ ναϑεϊσία [|. 

λὶὶ τηξοτίοσα. Ἰθεϊπάς χαρά βεαὰὶ νἱἀθίασ ρυποίαιπη Βα ρεῆπ5, δὰ τηδοιία 

οϑδί ρδρυγὶ τὴρ ἱπαΐοα (οδειαϊθα εβϑῦῇ. παι πίῃς ρῥτγοοβαϊς Τοῦ5. ΚΓ. 

581. 80 Ιαρμένων! ἴῃ ἔϊπα ψϑΊβιιβ 209 δώσω Αὐπηΐπ), οδίοτα 1,6. 

210 5ῈΡΡΙ. Ἠουβτηδῃ 212 μυρρὴν. ν ΡΔΡ. 214 νἱάεία, παρατρα-- 

γῳδεῖν, οἵ. Θορῃ. Οεά. Ἀ. 68) δρᾷς ἵν᾽ ἥκεις 5ἴπι. ἀϊοο Ργορίεσ δἰβοϊίοπμθηι 

ψΕΙΡΟΓΙΌΓΙ 25. “ΧΕ τ υ Ἴ6Ε; ΠΣ ΕΕΙ ΒΕ ται ον το Ἐπ πΟῚ 

ἴοτί. μὴ ἡ Σω[σία ΒΌΡΡΙ. δἰΐδτα 7επβεθ. 216 Ἀὶ (λΠ ΠΡΟ ΞΘ 

ΟΝ Αι. .ΕΥ̓ΔΗ ΔΛ --- φευδῇ. λέγειν Ταεπβθη; αἰΐοσο ἰοοὸ ἴοτ- 

ἴαββε ἄπαγε, ον θα Σ ϑεσαΐα 6556 νἱά. (α]1ὰ πρὸς τὸν καχοδαίμιον᾽ ἀξιοῖς 

μ8 δεσπότην γ. 217---277 εἰ 338---32907 ἜΧΒΙΡεπί τη ταηδα Τ ἸΡ5ΊΘη5685, 

4185 ρῥγϊπηβ δαϊαϊξ Α, Κὄτίς (Βεῖ. ἀεγ Κζ. βἄςοῃβ. (δβ. ἃ. 155. 1 Χ, 

Ι09οὃ Ρ. 145 544), 4] 5δίηριία ἴῃ ψεῖβιθα5 217---2290 ἴεγε βδχρ θυ 

221 ϑοβίαδε ψϑῖρα 6556 ἀειηοπδίταίϊασ. νοιβίρυβ 166 544. (οἷ. προειδὼς 

πάντα. τ.) 

215 
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Σ, χαχῶς διοικεῖς τὸν πόλεμον διαλύεται, 

δ]έον λαβεῖν κατὰ χράτος ̓  οὗτοσί με γὰρ 
Εδ΄ ὁ Πάτ]αιχος ἐξόλλυσιν. Α. οὐκ ἔσϑ᾽ ἡγεμών. 
Πα. πρὸς τ]ῶν ϑεῶν, ἄνϑρωπ᾽, ἄπελϑ᾽, Α. ἀπέρχομαι. 
Σ. ᾧμην] σε ποιήσειν τι χαὶ γάρ, ᾿Αβρότονον, 

ἔχεις] τι πρὸς πολιορχίαν σὺ χρήσιμιον 
δύνασ]αί τ᾽ ἀναβαίνειν, περικαϑῆσϑαι. ποῖ στρέφει, 

λαιϊ]κάστρι᾽; ἠσχύνϑης;; μέλει τούτων τι σοί: --- 
Πα. εἰ μ]έν τι τοιοῦτ᾽ ἦν, Πολέμων, οἷόν φατε 

ὑμεῖς τὸ γεγονός, καὶ γαμετὴν γυναῖχά σοὺ --- 

Πο. οἷον λέγεις, Πάταιχε. Πα. διαφέρει δέ τι. 
Πο. ἐγὼ γαμετὴν νενόμικα ταύτην. Πα. μὴ βόα" 

τίς ἐσϑ’ ὁ δούς: Πο. ἐμοὶ τίς; αὐτή. Πα. πάνυ καλῶς 

ἤρεσκες αὐτῇ τυχὸν ἴσως, νῦν δ᾽ οὐκέτι" 

ἀπελήλυϑεν δ᾽ οὐ χατὰ τρόπον σοῦ χρωμένου 
αὐτῇ. [1ο. τί φής; οὐ χατὰ τρόπον; τουτί με τῶν 

πάντων λελύπηχας μάλιστ᾽ εἰπών. Πα. ἐρεῖς, 
τοῦτ᾽ οἷδ᾽ ἀκριβῶς, ὡς ὃ μὲν νυνὶ ποεῖς 
ἀπόπληχτόν ἐστι. ποῖ φέρει γάρ; ἢ τίνα 
ἄξων ; ἑαυτῆς ἐστ᾽ ἐχείνη χυρία ὁ 
λοιπὸν τὸ πείϑειν τῷ κακῶς διαχειμένῳ 
ἐρῶντί τ᾽ ἐστιν. 110. ὁ δὲ διεφϑαρκὼς ἐμοῦ 
ἀπόντος αὐτὴν οὐχ ἀδικεῖ μ᾽; Πα. ὥστ᾽ ἐγκαλεῖν 
ἀδιχεῖ σ᾽ ἐχεῖνος, ἄν ποτ᾽ ἔλϑης εἰς λόγους" 

εἰ δ᾽ ἐχβιάσει, δίκην ὀφλήσεις οὐκ ἔχει 

228 ϑιργαβογρίαμη εἴαΐῖ, παὐ υἱά., βιρτα διοικεῖς : Ἰε πολεμεῖς, 

ἷ, 6. καχῶς γε πολεμεῖς. --- διαλύεται (βυρεταάάϊίΐα σ᾽ Ἰἰ{{6γ8) ἃ 566. 
τηᾶπα ἴῃ διαλύσεται, 4 (οτίία 'ἱπ διαλύσετε πιαίαίαμη εοί. Ῥοὶ]ποθπεϊθα5 

δου ραρίπαθ [{{{ογῖβ. ἈἘᾧΡψΓ (ν. 258) γνϑὶ ροίϊιι8 ἰπνεῖβο οτάϊπθ ΠΙᾺ 

ἴτηᾶρὸ ἰαγραία 6556 νἱἀδίασ ((.ΕΤΠΠΟΧΕΜΜΕΙΟ Κότιε). Ἠΐδθο ἰρίταγ 

ἔουτηδ νεῦβι ἀδία εβί : κακῶς γε πολεμεῖς" τὸν πόλεμον διαλύσετε, δέον 

εἴο. 229|. ΕΟΙΝ ροΐυβ συλ [. ΖΟΙ͂Ν εοχϑίαι 230 50ρρι. 1,, δῃΐβ 

οὐκ οἱ ἴῃ {πὸ Ραποία σειηϊπαία μαδεὶ Ο αἰγ. εἰ 1,165. --- ἰηϊτ|ὰ ν. 231--- 236 

ΒΌΡΡΙΕΕ 1, 238ὃ ροβί Πάταιχε Ο ραποία Ἔχ ῖρθῖ, οὐαϊτεῖ Τ,; 1ά6 πὶ οπἱϑὶΐ 

Ρδῖαρυ. δὰ νοοβ οἷον 242 ἀπελήλυϑ᾽ οὐ 6, ἈΠΕλΗλΥΥθεΕ.... 
ΙΌΧΤ.Τ, 245 (ὈΘΘῸ ὉἸ, οοτν.; δΥΊ δα. π|[ο]εῖς 1, 246 'ΠΟΥ- 

ΦΕβρειγὰρ: ο, ΠΟΙΦΕρΡΕιγᾺΡ 1, 2590 ΜΕ: 1, 251 ἰπ [ἔϊλϑεης 
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235 

240 

245 

250 



46 ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΈΝΗ 

τιρμιωρίαν γὰρ ταδίχημ᾽, [ἔγκλημα δέ. 
Πο. οὐδ᾽ ἄρα νῦν; Πα. οὐδ᾽ ἄρα νῦν. Πο. οὐχ οἶδ᾽ ὅτι 

λέγω, μὰ τὴν Δήμητρα, πλὴν ἀπάτγξομαι. 
᾿λυκέρα με χαταλέλοιπε, καταλέλοιπέ μιε 
Γλυχέρα, Πάταιχ᾽. ἀλλ᾽ εἴπερ οὕτω σοὶ δοκεῖ 
πρόττειν --- συνήϑης ἦσϑα γὰρ καὶ πολλάκις 

λελάληκας αὐτῆι πρότερον --- ἐλϑὼν διαλέγου, 

255 

πρέσβευσον, ἱκετεύω σε. [1α. τοῦτό μοι δοκεῖ, ΠΑΤΙ 26. 
ὁρᾶς, ποεῖν. Πο. δύνασαι δὲ δήπουϑεν λέγειν, ΠΟΛΙ 

Πάταιχε. Πα. μετρίως. Πο. ἀλλὰ μήν, Πάταικε, δεῖ. 
αὕτη ᾽στιν ἣ σωτηρία τοῦ πράγματος. 
ἐγὼ γὰρ εἴ τι πώποτ᾽ ἠδίκηχ᾽ ὅλως --- 

ΕΔ εἰ μὴ διατελῶ πάντα φιλοτιμούμεν[ος --- 

τὸν κόσμον αὐτῆς εἰ ϑεωρήσαις --- []α. [καλῶ!]ς 
ἔχει. Πο. ϑεώρησον, Πᾳάταιχε, πρὸΪς ϑεῶν, 

μᾶλλόν μ᾽ ἐλεήσεις. Πα. ὦ Πόσειδον. Πο. δ]εῦρ᾽ ἴϑι. 
ἐνδύμαϑ᾽ οἵ οἵα δὲ φαίνεϑ᾽, ἡνίχ᾽ ἂν 
λάβῃ τι τούτων᾽ οὐ γὰρ ἑοράκεις ἴσωϊς. 

ΠΑΤῚ ἔγωγε. Πολ. καὶ γὰρ τὸ μέγεϑος δήπουϑεν ἦν 
ἄξιον ἰδεῖν, ἀλλὰ τί φέρω νῦν εἰς μέσον , 
τὸ μέγεϑος ; ἐμβρόντητος, ὑπὲρ ἄλλων λαλῶν. 

Πα. μὰ Δί᾽, οὐδέν. Πο. οὐ γάρ; ἀλλὰ δεῖ, Πάταιχε, σὲ 

ἰδεῖν βάδιζε δεῦρο. πάραγ᾽. Πα. εἰσέρχομαι. --- 

Ι, ταῦ δαά. Ἰἰοία δάβογ. ἰεβδίες ῬᾺ Ῥείδθγββη, ἰΐβϑιη ν. 270 'π, λάβη 253 50ρριί. 

{' 254 ὈΡὈΔΥΔΡΥ. Ἔχ ϊρεῖ [, ἰδηίυχη 257 Πάταικε᾽ (ραποί. τη 1, 

2600 ΔΟΙΚΕΙΟ 6, 5εἀ4 ( ἀεὶ. 1ἰπ6ο115 ἄσαραβ, 1, ἢ. 1. 264 -“ΗΦΑΊΙΚΗΙΚζ᾽ 

Τ,, φοῖῖ. τη 26ς- 267 βξυρρ!. 1, 268 ΠΟΟΙΔΑ 6, ΠΟΟΙΔΟ... 
ΕὙΡΊΘι 1: 269 ἈΝΤ ΕΜἸΔΎΜΑΤΑΙ ΕΠἸΧΎΜΙΆΘ' σε το" 
προ (8 θχυ τ Β γα ἘΠ Θ  ῸὉ 2703: ΑΧΟ 

274} ΜΆΤΟΙΜΔΑΙ’ ΟΙἿ,; ΠΠ|Ιαρβα νοοθ τὸν βοπρίου νϑιβϑι ΠῚ ΤΩΘΙΠΌΓΔΗΔΘ 

ἱπηπηαίανι 8 δάάβθῃηβ, σνοοδίζνιη σϑϑβοδηβ; 564 ὶς 'ρβε νοοδίναβ 

ΡΓΘοΔπΕ5. οἵ ἰπβϑίδπε 8 εβί, οἷ. 262 4]ὲ. ΟΥ̓ΓΑΆΑΡΑΧΆΧΆΔΕΙΠΑΆΤΑι 

ΚΕΟΕ ο, οΟΥγλρλλ... ΕἸΓΕΘΕῚ, φειροιαπὴ 275 :ΠΑΡΆΓ: 
Εἰσερχομλι: σ, ΠΆΡᾺ.... ΕΡΧΟΜΆΙ: 1, 
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Μοσχίων. 

Οὐχ εἰσφϑερεῖσϑε ϑᾶττον ὑμεῖς ἐχποδών : 

λόγχας ἔχοντες ἐχπεπηδήκασί μοι: 
»: ΡΝ Υ 3 μ} - Ἁ 

οὐκ ἂν δύναιντ᾽ ἂν ἐξελεῖν νεοττιὰν 

χελιδόνων, οἷοι πάρεισ᾽ οἱ βάσχανοι. 

ἀλλὰ ξένους, φής, εἶχον; εἰσὶ δ᾽ οἱ ξένοι 

οἱ περιβόητοι Σωσίας εἷς οὗτοσί. --- 

πολλῶν γεγονότων ἀϑλίων χατὰ τὸν χρόνον 

τὸν νῦν -- φορὰ γὰρ Ἰέγονε τούτου νῦν χαλὴ 

ἐν ἅπασι τοῖς “Ἕλλησι δι᾽ ὅτι δή ποτε --- 
Ἂ ΄ ΄ - Γ 27 

οὐδένα νομίζω τῶν τοσούτων ἄϑλιον 

ἄνϑρωπον οὕτως ὡς ἐμαυτὸν ζῆν ἐγώ. 
ΞΕ Ἁ ͵ . 2 - ΕΣ ΩΝ ρει. ὡς γὰρ τάχιστ᾽ εἰσῆλθον, οὐδὲν ὧν ἀεὶ 
7 5 Ἂ ἣΝ 2 Ἁ » Ὰ ΄ εἴωϑ᾽ [ἐ]ποίου[ν], οὐδὲ πρὸς τὴν μητέρα 

εἰσήλϑ[ο!]ν, οὐ τῶν ἔνδον ἐκάλεσ᾽ οὐδένα 
πρὸς ἐμαυτόν, ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἐλϑὼν ἐχποδὼν 
ἐνταῦϑα χ[α]τελ[ε]ίμνην συνεστηχὼς πάνυ. 
τὸν Δᾶον εἰσπέμπω δὲ δηλώσονϑ᾽, ὅτι 
ἥκω, τοσοῦτον αὐτό, πρὸς τὴν μιητέρα. 
οὗτος μὲν οὖν μικρόν τι φροντίσας ἐμιοῦ 

ἄριστον αὐτοῖς χαταλαβὼν παρακείμινον 

ἐγέμιζεν αὗτόν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ 
χατοιχξείμενος πρὸς ἐμαυτὸν ἔλεγον" ,.,αὐτίκα 

πρόσεισιν ἡ μνήτηρ (ἀπ)αγγελοῦσά μιοι 
παρὰ τῆς ἐρωμένης ἐφ᾽ οἷς ἄν φησί μοι 
32 »" » 5 ἄν ἶς ἐγ ἡ 5 ΄ ΄ 

εἰς ταὐτὸν ἐλϑεῖν αὐτὸς ἐμελέτων λόγον --- 

276 Μοβοῆῖο δαϊοααίιγ βεῦνοβ 5105; ΠᾶΠῚ ϑοβίαβ ϑδίβ ἰΐθ5 ἀπάτα 

56. Τεοθροαηί. Εδβέ Ποὺ σεπιβ συοαάδπι αἰϊδ]ορὶ ταϊτηΐοα αγίθ σοιηροϑιίὶ, 

Οαϊπ|6 ΟΠ5 ὑπαὶ Θδάθιηηιθ Ρϑίβοηδ ΠΔΘΥΘ Π60 οἱ Τοϑροηθη6Ἃο π5αβίεπηίαδί. 

Τδοθηὶ πρόσωπα δεύτεραι, Ηοςο πα 5οῦῖρα αυ]46 πὴ ρειβρεχίΐ, αὶ 278 

δὲ ἔΔ150 ἰπβθυτῖς εἰ 280 φησ᾽ ρῖὸ φῆς (ἰπ4{|5) 5οτῖρβιί. ἘΠ] οἰϊθυ δνεηϊζ, 

αποὰ 278 ἀπρ]εχ Π]πα ἂν ποη σϑβθοῖὶ 0 27. ἘΣΡΙΙΟ. 1 27.8 ΤΟΝ: 

ἈΝΕΖΕΆΕΙΝ ρδρ. 280 φησ᾽ ΡΔΡ. 287 54. οὐ 8721 

290 ΟἸΙΚΟΙΝ ΤΊΝ᾽ ρᾶρ. 
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Γλυχέρα, Παάταικος --- 

Δωρίς --- Μοσχίων. 

ΚΞΓ. ἐλϑοῦσα πρὸς τὴν μ]ητέρ᾽ αὐτοῦ, φί[λτ]ατε, 
χαὶ δεῦρο κα]ταφυγοῦσ᾽ ἐδυνάμην; οὐ σχοπεῖς; 
ἵν]α με λ[άβῃ] γυναῖκα; κατ᾽ ἐμὲ γὰρ πάνυ 
γέγ]ον᾽ οὗ[τος]. ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽, ἑταίραν δ᾽ ἵνα μ᾽ ἔχηι; 
εἶτ᾽ οὐ λαϑεῖν τούτους ἂν ἔσπευδον, τάλαν, 

αὐτός [τ|᾿ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἱταμιῶς εἰς ταὐτό με 

τῷ πατρὶ κατέστησ᾽ ; εἱλόμην δ᾽ οὕτως ἐγ[ὼ 
ἀφρόνως ἔχειν ἔχϑραν τε πράττειν γειτόνων 

δμῖν 8’ ὑπόνοιαν καταλιπεῖν [ἀκοσμίας, 
ἣν ἐξαλείψαι[τ] οὐκέτ᾽ οὐδ᾽ --- αἰσχζύνομαι, 
Πάταιχε. καὶ σὺ ταῦτα συμπεπί[εισμένος 

ἦλϑες τ[ο]ιαύτην ϑ᾽ ὑπέλαβές [με γεγονέναι; 
Π. μὴ δὴ [γ]ένοιτ᾽, --- ὦ Ζεῦ πολυ τίμιητ᾽, εἴϑε νῦν 

δείξαις ἀληϑῶς ὄντ᾽, ἔγω [γ᾽ ὅσ᾽ ὑπονοῶ. -- 

ἀλλ᾽ ἄπιϑι μιηδὲν ἧττον. [᾿. [εἰς ἑτέραν τινὰ 
δβρίζετω τὸ λοιπόν. Π. οὐχ ἑ[κούσιον 

Τηϊο (4]16 βΒαρρίεπάδ νἱάθπίαγ: τί δὲ υνηχανᾶσϑαι, τίνο. δ᾽ ἔχειν 
ἐγὼ σκοπὸν . . . ἐδυνάμην : 301 φι[λ]. ατε Ἰερὶτ, βᾳρρ!]. 7εηβεη 
02. ΘῚ ΟΙἸΘΙΞΙΘ  ῬΆΡ: 290 τὰῖξθο 309 5ΌΡΡΙ. Κὶὐτίςξ 310 ἈΠ 

Ροϊι5 υδτὰ ἈΠΟ ρᾷρ. οὐδ᾽ αἰσχύνομαι (βἰπε 5ετπιοπὶβ ἱπίθυπαρίϊοπε) 

1ιεο, ἴοτί. οὐδ᾽ αἰσχύνεται, Π., 55. ῬΟΙδπηο ἴδηι ἑαγρία 5αβρίοδίαβ; οἵ. καὶ 
σύ ν. ΡΙοχίῆο 4312 ΒΌΡΡΙ. Κὄτίεβ. ὅπ. μὲ γενομένην 5ογρβθδιη σϑβρί- 

οἴθηβ ϑδῖη. 2735 564 10] ΄συαοαπια ταροπεηᾶππι δϑὲ γεγονέναι 4313 ἴοτί. ἀλλὰ 

γῦν. ϑΘΌΡΡΙΟΥΙ ν. 313 54. ἰδ δτη ρῥγδοδηία ἰδοϊία Ῥδϑίδθοο, αὐ 1116 ἀ6 

ΕἸγοδίαθ οὐρῖπα βυβρίοῖο νϑῦα εὐθηϊδί. Οσπδε οτἵα νἱ δία βιβρίοῖο, συτη 

νοϑιϊτηθηΐα ΕἸγοεῖαα ΡῬαοΙ αϑγαπί! οἰβίβ!]α 1116 οὈ]αία εϑί 'ρϑὶ Ὀθη6 ποίδ 

(εἴ. ἹΚ ὄτίε ρυδεῖ. Χ7ἼΙῚ 1η.). Ουοάᾶ δαυΐεπι πλυ]ΐο τηδίοσα βιμαϊο σοηΐπρα5 

ΤΕΟΟΠΟΙ Παγα βἰπθᾶεί Ῥοϊδπηοηὶ ορίζαϊδηβ, πος ἰᾶθο ἴδοθοε νἱάθίιγ οἷν β 

Ατασαβ, αἴ Βοπαβίδίὶ σοπβαϊαί ΠΠ]]ΙΔτηατι6, 5ὶ ἱπναηίαγιβ 511, π6 ἰηνθηΐϊαί ἀΟΠΊΟ 

ἜΧΟΙ 581 ᾿σ5Έ 4116 Τηδί ΠΠΊΟῊΪ 506 οΥΡαΐδμη. Τίααιις ΠΟῚ Δη)]οἰ (146 ΟΥ̓ΟΙΟ --- 

ΠΕΠι6 6ΘηΪπὶ ἰαπία ὁδί ἔβγη] δ 5 ΤΉ1]1{15 εἴ 5615 --- θη! 46πὶ δα ΡΥθοας 

1145 τγεάϊί, 5εαὰ ἢΠ]1Δ 6 βυδγηαιιθ πηαχίπης αἸρηϊαΐθτη ταΐϊαίβ 210 56 πίθ π 18Π|Ὲ 

ἀϊδβρεσχίε ΚΚ ὄστίς εἰς ἄλλας κόμας (μἰτηῖα. μος τ. ἱ. δρ' ργατηγηδίϊοθ) βου Ὀ 6 ῃ8. 

εἶ[ς] Ργοβρδίισ, 51] πἰς βοββάυϊα ἴῃ ἰαθαϊα ῥῃοί. δάϊδοία ἰπβογοπάδ 511. 

ν. 316 οδάδθι βοβδεάυϊα Ἂχμίρεὶ ΧΕ, αἱ νἱά., αἰ ἀρρατεὰὲ ΟὙ ΧΕ. [πῃ 

γεῖβᾶ ρᾶτίε ξοβθάυϊδθ, πὶ [8|1οσ, ἘΞ νϑὲὶ .θ Ἰεριίασ. Οὐοά 51 ἱπ5θῖα5 

305 

310 

315 

ψῳψνν- 



ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΈΝΗ 49 

γέγ[ο]νε τὸ δεινόν. [᾿. ἀνόσιον δὲ νὴ Δία. 
οὐ χανε ϑερύπαιναν νυν νοι 

ἀεδαηί, ν᾿ ἢ. τό. 

ἘΡῚ γὼ δ᾽ ἐχεῖνα] λαμβάνω τὰ χρήματα 
τοὐμοῦ πατρὸς χαὶ μιητρός, μεσ ω δ᾽ ἔχειν 320 
ἀεὶ παρ᾽ ἐμαυτῇ καὶ τηρεῖν. Π. τ]ί οὖν ᾿ 
βούλει; Γ. χομίσασϑαι [τ]αῦτ᾽. Π. [ἀπέγν]ωχας σύ [γΞ 
χομιδῇ τὸν ἄνϑρωπον; τί βούλει, φιλτάτη; ᾿ 

Γ. διὰ σοῦ γενέσϑω τοῦτό μ[ο]. Π. [π]ραχϑ[ή]σεται 
τοῦτο (τὸ) γελοῖον: ἀλλ᾽ ὑπὲρ πάντων [ἐ]χρὴν 325 
δρᾶ]ν ο΄. 1.. ἐγῷδα τἄμ᾽ ἄριστ᾽. ΠΙ. ὈΊΡΩΝΣ ἔχεις Ὁ ΠᾺΤ' 
τίς τῶν] ϑεραπαινῶν οἷδε ταῦτ᾽ ὅπου ᾿στί σοι: 
ἡ Δωρὶ]ς οἷδε. 11]. καλεσάτω τὴν ᾿Δωρίδα 

ἔξω τι]ῖς. ἀλλ᾽ ὅμως, Ελυκέρα; πρὸς τῶν ϑεῶν, 
ἐχεῖν᾽ ἀφ]εῖ [σ᾽ , ἐφ᾽ οἷς ἐγὼ νυνὶ λέγω 330 

σύγγνωϑι, τὴν καλὰ δόϊς]. Δ. ὦ χεχτημένη. ΔΩΡ΄ 
ΓΤ, τί δ᾽ ἔστιν; Δ. ο]ῖον τὸ κακόν. [“. ἐξένεγχέ μιοι 

τὴν χοιτίδ᾽] ἔξω, Δωρί, τὴν τὰ ποικίλα 
ἔχουσαν, οἶσϑα ν]ὴ Δί᾽, ἣν δέδωχά σοι 
τηρεῖν. τί κχ]λαίεις, ἀϑλία; 11]. πέπονθά τι ΠΑΤ΄ 335 

νεῖβΐ 334, πεαις ἀργυρίδια πεαὰς ἱματείδια ΤιΘΘανγα πὶ Ργοραπίαγ : εἰ]- 

οἰζταγ επίπὶ 5... ἩΔὺ -- δᾶ 316 54. οἵ. Ἐυτῖρ. ἔτ. 265 ΝῊ τὸ δ᾽ ἀδίχημ᾽ 
ἐγένετ᾽ οὐχ ἑχούσιον ος εχ Αὐρὰ ἔγ) 318 ἈΔΚΙΊΟ ροίίπβ5 ΄αδη ἈᾺΧΙΝ 
1. - ἴοτί. οὔ γὰρ τόδ᾽ ἂν ϑεράπαιναν ἐργάσαιτό τις. ΟἸγοεῖᾶ ἃ οοπίπρδ, 

ΟΡίπουῦ, Μγυιτβίπδαα ἄοπιο οἰεοίδ ---- Π8ΠΔ Ἰησθηΐθϑ τὰ 8 6 σΟΙΤΠΠΠΊ5 4116. ΟἿΠ- 

απ ἀαβροδίίο δῆς 5οβθῃδπῚ δηίθοθαπηί --- ἃς ἴυΥΡῚ 111ἃ σοποιὈΠ1 εἴ 

Ῥαίδθοϊ βιιβρίοίομα δχδοουθαΐα “πθ Δ πο 1] ]Δ6 σαΐϊάσιῃ, ᾿πααϊί, ἰδηΐα ἱσποπηϊηΐα 

ἸηΠΠσαΐαγ᾽, 5656. ΠΙΌΘΥα ΠῚ 6556 εἴ ρϑίγε [ΠΡέτοὸ, οὐ ταὶ ργϑθβδίο 5101] 6556 

ἰοϑ τηοπῖα οὐεραπαϊα 1118, σὰδθ6 δαϊΐοσγὶ ᾿πθεί. 2319 6. σ. 5ΌΡΡ]., Ροβϑὶβ 

ἐγὼ δὲ τότε μὲν λ. γνωρίσματα 5ἰτι. [ΕἸ 7. λαμβά[νω] δρπ. 7Τοηβεῃ 
ΤΉΝ πως 321 5ΌΡΡΙ. 1,66. 322 ἀπέγνωχας σὺ γὰρ σὰρρ5 ΤΑΎ Τ᾽ Ι 

εὐ ἸΟΟΙΚἈΟ (ΟΎ Ρᾶρ. ,ο"μυτηπδτη οπηπΐηο Βοπιΐηοπὶ Δοπηϊηδίδ ἈΡΠιαΐς᾽ 9 

223 “τιβουλει. ΡΔΡ. 324 ΠΟΠ 6χοὶ. τοῦτο μὲν (γενέσϑω. τοῦτο μὲν) 
225 τὸ δαά. Εἰ οΠαγάβ 8]. 3:0 ΒΌΡΡΙ. ἘΠ]15 δ]. 3227 --329 5ΌΡΡΙ. 1,60, 

Δωρὶς Οτοίδεξ. 330 .... ρεστ᾽ εφοισνυνιλογοσχεγωλεγω " (γεἸ ἄπο ριιποία) 
7..ὄ ἴπ. πιαρίβ [ἘΞ () νεὶ φεῖ Ἶ Ἰερο 411. 1. ΖΝ ΟΝ {γε} ΧΟ) 

᾿ἸΙΚΕΙΚΤΗΜ ΝΗ: 7. ποα ἔπε ΔΟΙΝ:, ποὴ Θχοϊ ταν ΔΟλιὲι: νεὶ 

ΧΟ: 333 ΞΌΡΡΙ. ν. δοῦν. 334 ἔχουσαν 1.60 ΗΔι’ ΡΆΡ. 5α[ἰ5 

Οἶδγε; σείθιμη οἵ, δάπ. δὰ ν. 210 335 λαιεῖσ ΡΔρΡ., τηρεῖν ν. Τ,Θοιιν θη, 
Βυάπαι5, Μοηδπᾶοθσ. 2. Αυΐ], ἶ 4 
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νὴ τὸν Δία τὸ]ν σρεηρα ἐϑυμάσιον πάνυ" 
ἄελπτον οὖν] πρᾶγμ᾽ οὐδέν. --- ἡ χ[οιτὶς ΟΕ 

ἀδϑαηΐ νϑύϑιιθ Ρ8ῈΟΙ 

1,3, ὃν] καὶ τότ᾽ εἶδον. οὐ παρ᾽ αὐτὸν οὑτοσὶ 
τ]ράγος τις ἢ βοῦς ἢ τοιουτὶ ϑηρ[ί]ον 
Ἑστηκεν; ᾿. ραν; φίλτατ᾽, ἐστίν: οὐ τράγου 340 

χέρα τ᾽ ἔχει τοῦτ᾽. 11. οἶδα. καὶ τουτὶ τρίτον 
πετ]εινὸς ἵππος. τῆς γυναικὸς τῆς ἐμῆς 
τὰ χρή]ματ᾽ ἐστὶ ταῦτα, καὶ μάλ᾽ ἀϑλίας. -- 

Ν. ἕν τῶν] ἀδυνάτων ἐστί, τουτί μοι δοχεῖ 
σχοποῦν]τι, τὴν ἐμνὴν τεχοῦσαν μιητέρα 345 
λάϑρα προ]έσϑαι ϑυγατέρ᾽ αὐτῇ γενομένην " 

εἰ δὲ γεγένητ|αι τοῦτ᾽, ἀδελφὴ δ᾽ ἔστ᾽ ἐμὴ 
αὕτη, κάκιστ᾽] ἔφϑαρμ᾽ ὁ δυστυχὴς ἐγώ. 

Π. τίν᾽ ἐσ]τὶν ἤδη τἀπίλοιπα τῶν ἐμῶν; 
Γ. σήμαι]ν᾽ ὃ βούλει τοῦτο πυνϑάνου τ᾽ ἐμοῦ. 380 
Π. πόϑεν] λαβοῦσα ταῦτα χέχτησαι; φράσον. 
ΓΤ. ἐν τ]οῖσδ᾽ ἀνῃρέϑην ποτ᾽ οὖσα παιδίον. 
Ν. ἐπ]άναγε σαυτὸν μιχρόν, ὡς ῥόϑ|ιον μηέ[γα᾿ 

ἥ[κ]ω τύχης εἰς καιρὸν οἰχείας [ἐγώ. γ 

1. βόνη δ᾽ ἔχεισο; τοῦτο γὰρ σήμαινέ μοι. 355 
Γ᾿. οὐ δῆτ᾽, ἀδελφὸν δ᾽ ἐξέϑ[ηχ]ς κἀμέ τις. 
Ν. τουτὶ μὲν ἕν μοι τῶν [1ιδὶ ζητουμένων. 
Π. πῶς οὖν ἐχ[ω]ρίσ[ϑη]τ᾽ ἀπ’ ἀλλήλων δίχα: 
Γ. ἔ]χοιμ᾽ ἂν ε[ἰπεῖ]ν πάντ᾽ ἀκηχουῖό. σοι, 

τί χλαίεις Η 6Δα]δπηὶ 236 1η. ΒΌΡΡΙ. Οτοϊβεί Φ.). οἱ- ΑΥ ΒΗ ἔτ. 72, 

ΟΡ. ΑἹ. 648, 50ΡΡ]. 6. σ. ἢ κοιτίς ΔΊΔΩ. ροβί ν. 337 [ἰογίαββθ 

ἔτ, 881 Κ'ὶ ᾿Ἰπβεγεπάστμη δβί, σΖιοα εχ ΔΠΔΡΠΟΥ5ΠΊΟ ΠΘΒΟΪΟ 4110 βιαπιρίαχμη εϑβί. 

338 ρᾶν. Γἰρϑίθηβὶβ ἰθγίΐα παστηθιατη ἐσ ῃῖρεὲ 0 ὃν Κοτίες ΟὙΤΟΟΘΕΙ 

Ο 
34. ἨΤΡΆΓΟΩΟ ἢ ποιηϊπδίίγυβ ἰθοθοπὶ Ἢ ἀβθρείαγ πῸπ τηΐϊπαβ ΔΌΔΤη 

1ἸηἰοΥραποίίο 341 κέρατ᾽ ν. Ἡεγνεγάθηῃ 8]. τοὺτ : οἱδα ρΡᾶρΡ. 342 564. 

ΒΌΡΡΙ. Κὶ ὄτίε 3244 ἕν ΜΔ. 346 προέσϑαι Κὶ ὅτίε 3247 λὶ 

Ροίΐα5 4πδπὶ [Δ (απίε τοῦτ᾽) τηΐηὶ Ἰερθῖα νἹἀθθδγ; βεπίθπἤδτη τϑοαρογανὶξ 

Κῦτίε (ἀλλ᾽ εἰ τετύχηχε]ν) 5ρίζατη Ἵχοθάθεπβ 348 σφϑαρμ᾽ 1. ἤδη κ. 

ἔ. Καὶ ὅγίβ 300 5ΌΡΡΙ. ΒΕ οθετί 351 564. ΒΌΡΡΙ. ΚΚὄτίς τιλαβουσα ]. 

353 ἐπάναγε ΔΊΔΩ |. τὰν 7. Ξς [|ἰτεταθ σαραΐ τηϊδὶ ἀἰβρίοεσε νἱάθθαγ 

3254--.252.59 50ΡΡ]. Κὶ ὄτίε 
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τἀμὰ δ᾽ (οπ)ερώτα, ῥητὰ γ[ὰ (ρ ταῦτ᾽ ἐστί μιοι, 360 
ἐχεῖνα δ᾽ αὐτῇ μὴ φράσειν ὀμώμοπκα. 

. χ]αὶ τ[οὔ]τό μοι σύσσημον εἰρήκρν σαφές 
ὀϊμώμοκεν τῆι μητρί. πο]ῦ ποτ᾽ εἰμὶ γῆς; 

.ὁ δὴ λαβών σς [χαὶ εἰβέφων τίς ἦν ποτε; 

. γυνή μ᾽ ἔϑρε[φεν, ἣ] τότ᾽ εἶδε χειμένηρ. 
. τοῦ δὴ τ[όπο]υ τι [μν]ημόνευμιά σοι λέγει; 
. χρή[νην] τιν᾽ ε[ἴπε, ν]αΐί, τόπον (8) ὑπόσχιον. 
. τὸν αὐ[τ]όν, ὅνπερ χὠ τιϑεὶς εἴρηκέ μοι. 

τίς δ᾽ οὗτός ἐστιν; εἰ ϑέμις, κἀμοὶ φράσον. 
ὃ μὲν τιϑεὶς παῖς, ὃ δὲ τρέφειν ὀχνῶν ἐγώ. 

σὺ δ᾽ ξξέϑηχας ὧν πατὴρ τίνος χάριν: 
πόλλ᾽ ἐστὶν τ ἄπιστα, παιδίον, τῦχ[ης᾿ 
ς Ἀ 

ἡ μὲν τεκοῦσ᾽ ὑμᾶς γὰρ ἐχλείπει βίον 
Ἑ 

εὐϑύς, μιᾶι δ᾽ πε εοῦεν ἡμέραι, τέκν [ον - 
. τί γίνεταί ποτ᾽; ὡς τρέμω τάλαιν᾽ [ἐγώ. 
. πένης ᾿πλλδινην βίον ἔχειν [εἰϑισμένος. 
.ἐν ἡμέρᾳ; πῶς; ὦ ϑεοί, δεινοῦ πόΓτμου. 
. ἤγχουσα τὴν ναῦν, ἣ παρεῖχ᾽ ἡμῖν τροφήν, 
ἄγρ]ιον χαλύψαι πέλαγος Αἰγαίας ἁλός. 

. τάλαιν᾽ ἔγωγε τῆς τύχης. 1]. ἐφόλκια 
ἡγησ]άμνην δὴ πτωχὸν ὄντα παιδία 
τ[ρέφ]ειν ἀ[βού]λου παντελῶς ἀνδρὸς τρόπ|ον᾽ 
ἥδιστα μέντοι χτημιάτων [π]άντων τέχνα. --- 
τὸ ποῖον ἔτι; λέλ[οιπ]ς; Γ. μηνυϑήσεται. 
ἦν καὶ δέραια. καὶ β[ρ]αχύς τις ἀνόγλυφος 

κόσμος προσὼν γνώ [ρισ[ μια] τοῖς [ἐχχειμένοις. 
Π. ἐχεῖ[νον] ἀναϑεώμ{εϑ᾽. ΓΤ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔ]στ᾽ ἔτι. 

Γ᾿" 

ΞΠΞΒΞ πε τ Ξ 

ὑπ τ 

ἣν 

καὶ 
262---2064 Ξ50ρΡρΡ]. Καοτίε 205 εὕρε .. .. τοτ ΙΠΕΙΩΡτ. χαὶ 

ἱπάπιχῖὶ Μδα5 366 τοῦ δὴ τ. τί μ. ὄτίς 4567 κ. τ. εἶπε χαὶ Κοτίε, 

δὰ ναί οἷ. ν. 142: ναί, μνημονεύω 368 ρᾶρ. 4 πυϊηογαπὶ Ἔχπὶρεὶ 51 
αι 

368 χκοτιϑεῖς ΠΊΘΠΊΡΥ. 370 εγὼ 7. 371 χαριν: 7. 374 μ. ἴπ ἔμ.- 

προσϑεν Δ4α. τὰ ΤΕΙΚΝΟ 7. 375 ποτ᾽ τχθπιθτ. 2376 5Ξιρρ!. ΜΝ ΊΑτα. 

377 56. ΞΌΡΡΙ. Κτίε, ἰἄθπι 381 54. 387 ἀναϑεώμεϑ᾽ να. ΟΥῸΟΤΙ: 

Ἰερῖε 7εῆβθη. Οαἰρυβ ἰπ ἰδοιπα ριποία ϑαβουῖρδὶ, δὰ ἴῃ ῬΒοίορτδρῃϊα 

4" 

365 

370 

375 

380 

385 
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τί ἰφής; [. τὰ ἽΠΠΡ. τὰκ τλνὰ ἔσχε δη]λαδή. Π. 
Ν. ἀλ]λ᾽ ἐ[στὶν] Ἰ οὗτ[ος, ὡς ἔοιχ᾽, οδ]μιὸς πατήρ. 
΄. 
1. 

ἔϊχοις ἂν εἰπεῖν; Γ. ἀργ[υ]ρᾶ ζώνη τις ἦν. 30, 
ἣν γάρ. ἰδ. χορός τε παρϑέ[ζνω]ν ἐνταῦϑά τις --- 
οὐχοῦν συνῆχας; --- δ[ιαφαν]ές τε χλίανεδιοῖν 
χρυσῆ τε μίτρα. πάντα ἵν Ε]ν εἰρημένα. 

1]. οὐ[κέ]τι καϑέξω, [φιλ]τάτ[η, σ΄. Μ. ἀμέλ]ει δ᾽ ἐγζὼ ΜΟΣ΄ 
ταύτη]. προσέχεσϑ᾽ ἕτοιμός εἰμ’. ἀλ]λ᾽ [ἄ]ν[τικρυςὨ 9 
πάρειμι τοῦτόν γ᾽ ἀ[ναχρινῶν ἅπ]α[ντ᾽] ἐγώ. 

Γι. ὦ ϑεοί, τίς ἔσείν “οὗτος ;. Ν. ὅση! 15]}} Ὁ. σι τ: 

Πολέμων, Δωρίς --- Πάταικος, Γλυχέρα. 

ΟΧ.ΡΔρΡ.211 1]. ἵν᾽ ἐμαυτὸν ἀποπνίξαιμι. Δ. μὴ δὴ [τοῦτό γε. 
ἀλλὰ τί [π]οήσω, Δωρί; πῶς βιώσομαι 
ὁ τρισχκακοδαίμων χωρὶς ὧϊν αὐτῆς: Δ. πάλιν 4οι 
ἄπεισιν ὡς σέ. Π. πρὸς ϑεῶν, οἶϊον λέγεις. 

Δ. ἐὰν προϑομηϑῆς ἀκάκως [δύνθ νον ἔχειν. 
Π. οὐκ ἐνλίποιμ᾽ ἂν οὐϑέν εὖ τοῦ δι , ὦ φίλη, 

ὑπέρευ λέγεις " βάδιζ᾽ - ἐγώ σ᾽ ἐλ[ευϑέραν 

αὔριον ἀφήσω, Δωρί. --- ἀλλ᾽ ὃ δε[τ λέγειν 49 
ἄκουσον. εἰσελήλυϑ᾽. οἴμοι, [φιλτάτη, 
ὡς χ[α͵]τὰ χράτος μ.᾽ εἴληφας. ἐφίλησεν τότε 

ΔΡΡάγεγα νἱἀθβθαπία τ. 2388 δηλαδὴ Κοότίε; ἔογί. ἔλαχε 350. ΧΕ 
ΤΟΝ ΕΝ ἈΦ ΌΘΉΝΣς ΜΟΚΘΠΙΆΤΗΡ ΙἸερῖς 7επβεη 390 σΟΠΙΘΟΘΙΆΤΩ 

πορφυρᾶ εἴ δἄμπαυς ἀπθϊΐο, πατὰ ἀργυρᾶ ἴπ πηϑτηΌταπδ εχϑίες 392 Μοβοβίοῃ 

56 ΔΙΙοαυϊαγ αἰ ν. 353 διαφανές τε χλανίδιον, φυοᾶ εχ Ατίδίορῃ. [,γ5. 

48 οοπίδοοσδση, ἰαρίπηιι5 ᾿ηᾶσὴδ ΕΧ ραγία 7θῆβεη εἴ ἐρὸ πο ΒΕ 

ΉΜΕΙΝᾺ Ιερῖὶ Ῥ. Ῥδίδββη 204. ΕἸΔΈΓ οὐ 1 Θ( εἐδὶ 

ΠΟΠΊΘΠ τηδΥρὶηἱ δαϊεοῖλ 395 ΠΙΠΡΟΓΕΧΕΟΘΕΤΟΙ....... “Ο 

ΤΩΘΙΊΌΥ. (9) ΒαΡΡΙ]επηεπία ἱπάθ ἃ ἔπε ν. 394 δατηοάσμπι ἱποουία 6556 ἀρραζεί. 

Μιάδίαγ δαΐετη 11115. αἱ ττϊ]5 Ῥαδίδαοϊ νευθὶβ : “Ποη ἴᾶτὴ ἀθίηεθο ἰε᾽ ΟρρΡοη]: 

“ἃ ΕρῸ τηογάϊοιβ ἴθηθσα πδης ΘΟΠΆΡΟΥ ἰἄδοσις δχρίογαΐασππι τγοτὰ Δα ]θο᾽. 

Νες ἀπθίπμ εβί, 4.8ε βεοαΐα βἰηΐ; βοϊβοϊϊδη ο επῖτῃ 46 οὐρίηθ 588 Μοβοβίοῃ 

ΘΕγΈΟΥ Εἰ ν. 398---448 --Ε ΟΧΥΙΉ. ΡΔΡ. 11], 211 Ρ. 1--ῦῖ; ρΡθγδηαβ 

ΒΌΡΡΙΕνοσαμί Β. ατβϑῃῖε}] εἰ Α. Ἡσηὶ 3298 5'ρρ!. ἌΝ εἱ} 399 500Ρρὶ. 

ΘΗ 400 πάλιν ν. Τιεευνψεῃ Δ4ΟΙ 5ᾳρρ!. ΑἾ 402 Ξ5Ξ'0ρρ!ῇ. ΜΝ ΊΑμ,. 
403 50ΡΡΙ]. ν»ὲε1} 404 534. β5'ΡρΡΙ]. ΑΗ 4ος. ποεῖν ΚΥΘίβοΟΠΠΊΔΥ 

407 5'ρρ!Ι. Ἀ οροσγί 



ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ἀδελφόν, οὐχὶ μοιχόν: ὃ δ᾽ [ἀλάστωρ ἐγὼ 
χαὶ ζηλότυπος ἄνϑρ]|ωπος ἀ[γνοῶν τίς ἣν 
εὐθὺς ἐπαρῴνουν. τοιγαροῦν ἀπάγξομαι 

ς. καλῶς ποῶν. --- τί ἐστι, Δωρὶ φιλ[τάτη ; 

Δ. ἀγαϑά πορεύσεϑ’ ὡς σέ. Π. χαταγελ[ᾷς ἐμοῦ : 
Δ. μὰ τὴν ᾿Αφροδ[([την ἀλλ᾽ ἐνεδύετο στολήν, 

ὁ πατὴρ ἐπεξ[ ἡτ] αζ΄. ἐχρῆν σε νῦν πάΪλαι 
εὐαγγέλια τῶ[ν] γεγονότων --- ποϑ[εινὰ γάρ --- 
ϑύειν] ἐχ[εί]νης εὐτυχηκχυίας [πάλιν. 

Π. νὴ τὸν Δί᾽, ὀρθῶς γὰρ λέγεις: ὃ δ᾽ [ἀπ᾿ ἀγορᾶς 
μάγειρος ἔνδον ἐστί τὴν ὗν ϑ[υέτω. 

ΔΩ΄ χανοῦν δὲ ποῦ χαὶ τἄλλ᾽ ἃ δεῖ: 
ὕστερον ἐνάρξετ᾽, ἀλλὰ ταύτην σφ[αττέτω. 
μᾶλλον δὲ κἀγὼ στέφανον ἀπὸ βωμοῦ ποϑεν 
ἀφελὼν ἐπιϑέσϑαι βούλομαι. Δ. πιϑα[ζνώτερος 

πολλῷ φανεῖ γοῦν. 1]. ἄγετε [νῦν τὴν μείρακα. 
Δ. καὶ μὴν ἔμελλεν ἐξιέναι δεῦρ᾽ ὅ τε πατήρ. 
Π. αὐτός: τί γὰρ πάϑῃ τις; Δ. ὦ τάΪλαν, δραμὼν 

ἔφυγ]εν  [χ]ακὸν τοσο[ῦτο]ν ἦν ϑ[ύ]ραν [φοφεῖν: 
εἴσειμι καὐτὴ σ[υ]μιπονήσουσ᾽ [οἷς με δεῖ. --- 

Πα. πάνυ σοῦ φιλῷ τὸ ᾿σ]υνδιαλλαχ[ϑήσομιαι,. 
ὅτ᾽ εὐτύχηκας, τότε δέ[χεσϑ]αι τὴν δί[χην 
τεχυμήριον τοῦτ᾽ ἔστιν “Ελλ]ηνος τρ[όπου. 
ἀλ[λ᾽ ἐχχ)αλείτω τις δῇραμιώ]ν --- αὐτ[ὸν δ᾽ ὁρῶ. 

[ΠΟΙΛῈΝ ἔμελλον, ἀ]λλ᾽ ἔϑυον [δ]πὲρ εὐ[πραξίας 
Γλυχέραν ἀν]ευρηχ[υ]ῖαν οὺς [ἐβούλετο 

4οδ ὃ δ᾽ ἀ. --- ἄνϑρωπος --Ξ ἔτ. 862 Καὶ (Εἴγτη. πι. 52, 35, ΒεκίκοΥ 
Απεοά. 374, 29 410 ἀπηγχόμην ΔΝ Ί]απΙ. 411 ΒῈρρΙ. ΠῊ 413 50ρρι. 

ἸΚΥθβοῦ δ 414 Β.ΡΡΙ. ΠἩ 416 ἴπ. ΞρρΙ. ἩἸ 417 5Ό0ΡρΙ. ΝΠ] δια. 

γ ἧς 
418, 420 Ξ0ΡρΡ]!. ΠἩ 421 54. ΞΌΡΡΙ. ΠἩ 423 πολλωφανει, ν εἴ Ὡς 

δαᾷ. ταῦ 424 δὴ χὠ πατήρ ν. Τιεεῦν 425 ὦ τάλαν, τί δρᾷς; 
᾿Ὰ 

ν. Ηοσεσάεπ 4266. ΠΕΝΝΙΔΙΚΟΝΤΌΦΚΦΟ .1. ὮΝ ρβϑρ. 427 

τι δεῖ ΑἩ 428 ΞυρρΙ. ΔῊ 420, 430 ΒΌΡΡΙ. ΘΗ δέχεσϑαι ῬΖίαϊΖικο 

(δεδέχϑαι ΠἨῊ)] 431 δραμών Κεῖ], Πολέμων", Πα. 432 εὐπραξίας 

ΑΗ 433 Γλυχέραν ὕπ]αρ ΔῊ ἐβούλετο ν. Του ῃ 

Π. χα[νοῦν, φίλη: 

» 
ει 

415 

430 
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π[υϑό]μείνο]ς. 11. ὀρϑῶς γὰρ λέγεις. [νῦν δ᾽ ὧν ἐγὼ 
α]έλλω λέγειν ἄκους ̓  ταύτην γν[ησίων 435. 
παίδων ἐπ᾽ ἀρότωι σοι δίδωμι. Π. λ[αμβάνω. 

Πα. καὶ προῖκα τρία τάλαντα. Π. καὶ χαλῶϊς ἔχει. 
Πα. τὸ λοιπὸν ἐπιλαϑοῦ στρατιώτης [γενόμιενος, 

προπετὲς ποιήσῃς μ{η]δὲ ἕν, [πρὸς τῶν ϑεῶν. 
ΠΟΛῈ ἤλπολλον, ὃς καὶ νῦν ἀπ[όϊλωλα παρ᾽ ὀλίγον, 449 

πάλιν τι πράξω προπετ[έΪς ; οὐδὲ μ{έμφομιαι 
Γλυχέραι" διαλλάγηϑι, φιλτάτη, μόΪνον. 

[ΛΥ]ΚῈ νῦν μὲν γὰρ ἡμῖν γέγονεν ἀρχὴ [πραγμάτων 
ἀγαϑῶν τὸ σὸν πάροινον. 11. ὀρϑῶ[ς γὰρ λέγεις. 

Γ. διὰ τοῦτο συγγνώμης τετύχηκα[ς ἀρτίως. 445 

Π]. σύνϑυς δή, Πάταικχς. Πὼα. ἑτέρους ζη[τητέον 
ἐστὶν γάμους μοι. τῷ γὰρ υἱῷ λαμβάνω 
τὴν τοῦ Φιλίνου ϑυρατέρ. [᾿. ὦ Γῆ [καὶ ϑεοί. 

Εταρτηθηΐα δἰη4ς ποίδ: 

1, οὕτω ποϑεινόν ἔστιν ὁμότροπος φίλος. 

2, ὅμως δ᾽ ἀπόδειξον ταῦτα τῇ γυναικὶ καὶ --- 

434 ἴῃ. βΒιρρὶ. ΑΗ 435--437 5Ξ0ΡΡΙ. ΑΗ 440 50ΡρΙ]. ΑΗ 

441 μέμιψομιοι ὙΜΊΙΑΓΩα. 442 φιλτατηϊ: Ρᾶρ. μόνον ΔῊ 443 ΞΌΡΡΙ. ΑΗ 

445 ἐξ ἐμοῦ ΘΗ; ἴοτί. ὠγαϑέ 446 Ξ0ρρΙ. ΑΗ ετεροὺσ (ΟΥ̓. 6Χ 

εταιροὺσ --- 5ΞΌΡτΑΒΟΥ. Ἰεσία Πολέ(μων) εἴσεισι, Πάταικ --- 448 Ξ'ρρὶ. 

ΘΗ ΕἼ ΞΞῖν 01 Κι Π910: 86] ΠΠ 27. ἢ) ἘΡ. 2 ΞΞῚΡ 2092. 

(ΒΕΚΚοι Απεοά. 427, 23) 



πο εοτσ πΠὺ τ τηροῦν ΣΝ ἄν ἃ 

ἢ μαιν ἜΑΡ  ἩΡ Ν θ ων ΤῊΝ 
λαβὼν ἔπαγα ...... «τ νον ες 

ὡς γὰρ τάχιστ᾽ εἰσῆλϑον, ἔπε βεο πο δα ὼς 

τὰ τοῦ γάμου πράττειν, φράσας τὸ πρᾶγμ᾽ ἁπλῶς 
τοῖς ἔνδον ἐχέλευσ᾽ εὐτρεπίζειν πάνϑ᾽ ἃ δεῖ, 
χαϑαρὰ ποεῖν, πέττειν, ἐνάρχεσϑαι κανοῦν. 
ἐγίγνετ᾽ ἀμέλει πάνϑ᾽ ἑτοίμως, τὸ δὲ τάχος 
τῶν πραττομένων ταραχήν τιν᾽ αὐτοῖς ἐνεπόει, 

ὅπερ εἰχός. ἐπὶ κλίνης μὲν ἔρριπτ᾽ ἐκποδὼν 
τὸ παιδίον χεχραγός" οἵ δ᾽ ἐβόων ἅμα" 

'ἄλευρ᾽ , ὕδωρ, ἔλαιον ἀπόδος, ἄνϑρακας". 
χαὐτὸς διδοὺς τούτων τι καὶ συλλαμβάνων 
εἰ[ς τὸ] ταμιεῖον ἔτυχον εἰσελϑών, ὅϑεν 
πλείω προα[ι]ρῶν καὶ σχοπούμενός [τινα 
οὐχ εὐϑὺς ἐξῆλθον. χκαϑ' ὃν δ᾽ ἦν χρόνον ἐγὼ 
ἐνταῦϑα, κατέβαιν᾽ ἀφ᾽ ὑπερῴου τις γυνὴ 

ἄνωϑεν εἰς τοὔμπροσϑς τοῦ ταμιει(δ)ίου 

Ι δηΐθ πδυγϑίϊοπθη (4 544.) Τθηθαβ ἴῃ ὉΠΙΨΘΙΒΙΠ) ϑϑιηΐϊδη γα] 

56. ΙΡΒΠῚ ᾿ἰῃ5Ι πη] γα νἹἀθίαγ, σαρρε ααϊ 1Πᾶτὸ ἄοπηο 511ὰ σγϑοαρεῖί. --- ἐπ’ 

ἀγα[ϑῷ] ΜΜΝ1.; πο Ἔχοϊααϊςαγ ἐπαγαγ- ἐπαγανοκτ-; ΠἰςΘγάτα Θ᾽ ἐχοϊπαϊί 
Ἵ: “ἸΟΧΝΡΙΘΥ ΙΝ Β6Ρ: 10 εὐϑυσεχποδω ρᾶρ., εὐϑὺς 46]. 1,εἴ. 

1 ΠΡ. τ 7} ΥΕΙ ΤΠ] λυχὶ (σεϊαῦ πολύ; πάκχιν) 17. ΞΞ 
οἵ. ὙΠΕεορΒγ. οματ. 4, 9 καὶ προαιρῶν δὲ τι ἐκ τοῦ ταμιείου. --- ΠΟ 

Θχοϊπαϊταγ τυχὸν ἰ οὐκ εὐθὺς ἐξῆλθον 18 ταμειδίου Ηεηδε, ταμιειδίου 
Οτοοπογί 
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οἴκημα." τυγχάνει γὰρ ἱστεών τις ὦν" 
ὥσϑ᾽ ἥ τ᾽ ἀνάβασίς ἐστι διὰ τούτου τό τε 

ταρκεῖον ἡμῖν. τοῦ δὲ Μοσχίωνος ἦν 
τίτϑη τις αὕτη πρεσβυτέρα, γεγονυῖ᾽ ἐμὴ 

ϑεράπαιν", ἐλευϑέρα δὲ νῦν. ἰδοῦσα δὲ 
τὸ παιδίον χεχραγός, ἡμελημένον 
ἐμέ τ᾽ οὐδὲν εἰδυῖ᾽ ἔνδον ὄντ᾽, ἐν ἀσφαλεῖ 

εἶναι νομίσασα τοῦ λαλεῖν προσέρχεται 

χαὶ ταῦτα δὴ τὰ χοινά “φίλτατον τέχνον᾽ 
εἰποῦσα χαὶ ἱμέγ᾽ ἀγαϑόν" ἢ μάμμη δὲ ποῦ :" 
ἐφίλησε, περιήνεγχεν. ὡς δ᾽ ἐπαύσατο 
χλᾶον, πρὸς αὑτήν φησ[ι]ν᾽ “ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ, 
πρώην τοιοῦτον ὄντα Μοσχίων᾽ ἐγ[ὼ 
αὐτὸν ἐτιϑηνούμνην ἀγαπῶσα νῦν δ᾽ [ἐπεὶ 
παιδίον ἐχείνου γέγον[εἰν [ἤδ] η καὶ τοὃ. 

πο σου ἀρ δ σι ΤΉΝ ΝΣ οὐ ν νενστα 
ἐν ννννννν κε χαὶ ϑεραπαινιδίῳ τινὶ 
ἔξωϑεν εἰστρέχοντι “λούσατ᾽, ὦ τάλαν, 
τὸ παιδίον᾽, φησίν “τί τοῦτ᾽ : ἐν τοῖς γάμοις 

τοῖς τοῦ πατρὸς τὸν μιχρὸν οὐ ϑεραπεύετε ;" 
εὐϑὺς δ᾽ ἐχείνη “δύσμορ᾽, ἡλίκον λαλεῖς :" 
φήσ᾽ “ἔνδον ἐστὶν αὐτός". “οὐ δήπου γε. ποῦ ;" 
ἐν τῷ ταμιείῳ", καὶ παρεξήλλαξέ τι" 

«αὐτὴ καλεῖ, τίτϑη, σε" καὶ “βάδιζε χαὶ 
σπεῦδ᾽. οὐχ ἀκήχο οὐδέν᾽ εὐτυχέστατα᾽, 
εἰποῦσ᾽ ἐχείνη δ᾽ [ὦ] τάλαινα τῆς ἐμῆς 

19 ΟἸΚΉΜΆᾺ: ,«(ἀογ Ῥυμῖὶ ἰδὲ 5ἰοβογς 7’ 22 ΞΡ» ΠΕ. 

33 ΓΕΓΟΙΝΝ. Ἀ. Ο ΧΗΙΚΆΙΤΟΑ. ρᾶρ. ἄλλη ν. Ἠεγνεγάεθῃ ἃ]. -- 

20 

25 

35 

40 

5 

καὶ τόδε 56. φυλακτέον μοι. --- ἤδη 5ρδίϊο πιε]ῖα5 σοηνεηῖγε νἱά., οἵ. ἘΡΙϊγ.. 

317 παιδίον ἤδη γεγονός σοι --- ΓΕΓΟΙΝ. Ἀξ. ἈἋΗ ὰ - Ῥυο ἔετε 
ὙΘΙΒῚ5 ἰηἰτο ρᾷρ. 2 ἀεδβυπηΐ 80. }λοδὴὲ οὐ (Φ, Υ, Τὴ)... .«ἸκΓΕἸζλὶ 
7", ποη εχοὶ. ΝῊ. ἱκλὶ 43 544. δἰγαπηθηΐ πηι ῬΕΙ͂ ΥἸΓΊΔΤΩ ταύ εν Βῖπο 

νΟΟΘΈΠῚ τίτϑη σε εἰ ὦ (45) ᾿ατὐραΐδθ βαπξ ἱπηαρΊΠ 65 
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λαλιᾶς ἀπῆλϑεν ἐχποδὼν οὐχ οἷδ᾽ [ὅποΊ]ι. 

χἀγὼ προῆλϑον τοῦτον ὅνπερ ἐνϑάδε. 
τρόπον ἀρτίως ἐξῆλϑον, ἡσυχῇ πάνυ, 
ὡς οὔτ᾽ ἀχούσας οὐδὲν οὔτ᾽ ἠσϑημένος. 

αὐτὴν δ᾽ ἔχουσαν αὐτὸ τὴν Σαμίαν ὁρῶ 
ἔξω διδοῦσαν τιτϑίον παριὼν ἅμα᾽ 
ὥσϑ᾽ ὅτι μὲν αὐτῆς ἐστι τοῦτο γνώριμον 
εἶναι, πατρὸς δ᾽ ὅτου ποτ᾽ ἐστίν, εἴτ᾽ ἐμιο[ῦ, 
εἴτ᾽ -- οὐ λέγω δ᾽, ἄνδρες, πρὸς ὑμᾶς τοῦτ᾽ ἐγώ, 

οὔϑ᾽ ὑπονοῶ, τὸ πρᾶγμα δ᾽ εἰς μέσον φέρω 
ὅἅ τ᾽ ἀκήκο᾽ αὐτός, οὐχ ἀγαναχτῶν οὐδέπω. 
σύνοιδα γὰρ τῷ μειραχίῳ, νὴ τοὺς ϑεούς, 
χαὶ χοσμίῳ τὸν πρότερον ὄντι χρόνον ἀεὶ 
χαὶ περὶ ἔμ᾽ ὡς ἔνεστιν εὐσεβεστάτῳ. 
πάλιν δ᾽ ἐπειδὰν τὴν λέγουσαν χαταμάϑω 
τίτϑην ἐχείν[ο]υ πρῶτον οὖσαν, εἶτ᾽ ἐμοῦ 
λάϑρα λέγου[σ]αν, εἶτ᾽ ἀποβλέφω πάλιν 
εἰς τὴν ἀγαπῶσαν αὐτὸ καὶ βεβιασμένην 
ἐμοῦ τρέφε[ι]ν ἄκοντος, ἐξέστηχ᾽ ὅλως. --- 

18 ἀλλ᾽ εἰς καλὸν γὰρ τουτον(ὶ) π[αρ]όνϑ᾽ ὁρῶ 
τὸν Παρμένοντ᾽ [ἐ]χκ τῆς [ἀγορᾶς ἐατέον 
αὐτὸν παραγαγεῖν ἔστι τούτους ἐχποδών. 

Παρμένων, Μάγειρος, Δημέας. 

Π. μάγειρ᾽, ἐγὼ [μ]ὰ το[ὺ]ς ϑ[Ξοὺς] οὐχ οἶδα σὺ 
ἐφ᾽ ὅτι μαχαίρας περιφ[έρεις)]" ἱχανὸς γὰρ εἶ 
λαλῶν χαταχόψαι πάντα. ΝΙ. π[ροσπαίζεις ἐμοί, 

46 5'ρρ!. 1.6(. 47 ΙΚΟὐΓῸΣ ρδρ. 52 εστιτουτοαυτὴσ ΡΔΡ. 

53 ἐμοῦ [ἰΐα την Π]δίαπη οϑί, αἱ 5ρβοῖθβ νοοΐβ ΞΜΊΟΙ Ἔεναάαί κι ουϑ᾽ Ξε 

ὃ ἔτι ἱπιεγρταίδίιβ δββὲ Ὁ Πάω. ὅς ΤΟΎ ΤΟΝΠ,. Ἰ(ΠΆΡ)Ο.. ἸΘΌφΩΟ 
ΒΌΡΡΙ. νὴ Τιδοανψεη; ἰάθτη {ΠΠ1π|5 ἰτητηθιηοῦθα οἵ 7επβει εἰ 'ρ886. σούδη 

ῬΑΡγῖο ἰερεπάτπτη πΠαοθββαῖῖο 6556 ὙἹα ἸΠγιι5 66 ἀγορᾶς Τιερταπα δί., 

ἑατέον ν. Τδρανϑη δ]. 67 ποπ 6χοϊααϊ σεηβθοὸ τούτους οὺς ἄγει (οἵ. 

Ῥοχ. 227), 5βεα πα ἰατὴ ῥγβϑθίεσο 68 51ρρ]. ΜΊΑ. 69 50ρρὶ. 1,6. 

70 ΠΗΡΟΟΩῚ Ἀν ΠΙΘΓΕΜΟΊΙι ΡΔΡ. ; ̓ ᾿τίογασατῃ μΟ ΓΟ Γ] ταϊπυ ἰ5ϑίτηδ νοβιϊρία, 

||. ἐμ, σοπῆ πα ἰπίδγίοσα ἀρραγθηΐὶ ἰΐα, αἰ ϑρβοῖθϑ Πἰίθσας Θ᾽ οἰποίδξασ ; 

50 

595 

ό5 

70 
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ἰδιῶτ. 11. ἐγώ; Ν. τὰ γέ μοι νὴ] τοὺς [ϑ]εούς. 
εἰ π[υϊνϑάνομαι πόσας [τραπέΪζας ᾿μέλλετςε, 
πο[ε]ἵν, πόσαι [γυ]ναῖχές ε[1]σι, πηνίκα 
ἔσται τὸ δεῖπνον, εἰ δεήσει προσλαβεῖν 
τραπεζοποιόν, εἰ κέραμιός ἐστ᾽ ἔνδοϑεν 
ὑμῖν ἱ[χ]ανός, εἰ τοὐπτάνιον χατάστετγον, 
εἰ τἄλλ᾽ ὑπάρχει πάντα -- ΠΙ. καταχκόπτεις γέ μι, 
εἰ λανϑάνει σε, φ[(]λτατ᾽, εἰς περικόμμιατα, 
οὐχ ὡς ἔτυχεν. ΜΝ. οἴμωζε. Π. καὶ σύ τοῦτό γε 
παΪν]τὸς ἕνεχ᾽. ἀλλὰ παράγετ᾽ εἴσω. --- Δ. Παρμένων. 

. ἐμέ τις καλεῖ: Δ. (σέ), ναιχί. Π. χαῖρε, δέσποτα. 
. τὴν [σπυρίδα χ]αταϑεὶς ἧχε δεῦρ. 11]. ἀγαϑῇ τύχῃ. 
. τοῦτ[ον μὲν οὐ͵δέν, ὡς ἐγῷμαι, λανϑάνει᾽ 
τάχ᾽ οἷδε] Τὰ] π]ραττόμενον ἔργον ἐστὶ γὰρ 
περίεργος, εἴ τις ἄλλος. --- ἀλλὰ [τὴν] ϑύραν 
προϊὼν πέπληχε. δίδοτε, Χρυσί, πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν 
ὃ μάγειρος αἰτῇ τὴν δὲ γραῦν φυλάττετε 
ἀπὸ τῶν χεραμίων, πρὸς ϑεῶν. 1]. τί δεῖ ποεῖν, 
δέσποτα: Δ. τί δεῖ ποεῖν σέ; δεῦρ᾽ ἀπὸ τῆς [ϑύ]ρας" 
ἔτι μικρόν. Π. ἤν. Δ. ἄχους δή νυν, Παρ[μένων᾽ 
ἐγῴ σε μαστιγοῦν, μὰ τοὺς δώδεχα ϑ[εούς, 
οὗ βούλομαι διὰ πολλά. 1]. ἐδσησευς. [τί γὰρ 
πεπόηχαι; Δ. συγκρύπτεις τι πρός μ᾽, ἤ[σϑημ᾽] ἐγώ. 

ΗΠ]. μὰ τὸν Διόνυσον, μὰ τὸν ᾿Απζόϊλλζω, μὰ τὸν Αρη, 

Ἰοοο φιαῖίο νβϑὶ χυϊπίο σοπῆπία 1ἰ{ἰΘγασατη (}} ἀεργεμδηδπηίαγ ; το] 185 

ἌΡΕΙ 

δοουγαιββίτηθς ἀθ]πϑανογαΐ 72 --- οἵ. ἘΡΙγ. 182, 581). 100 71 5ΌΡΡΙ. 

Οτοεπμοσί, Ἠδδαϊδη; ροϑὲ ϑεούς ραποίπτῃ 72 ΠΡΟ. πεῖ τ Ζ Τὶ. 

ΒΌΤΩΤηΔ οἰ ᾿ΠΠ] πη ΡδῚ5 δρραζδΐ 79 Ῥαῆθπο δὲ στεᾶαϊξ ςο]αρμτπ οἱ 

ΒΌΡΕΥΔαἸ δ]ίθσαη 81 σὲ ἴη5. Δ. δ82 5ΌΡΡΙ. 1,δο, ΜαᾶΖοῆῦ δὃ3 5Ξ0ρρι. 

ἩδσΪατα ἃ. ἈΧΝΜΝΘΆΜΝΕΙ: ρὰρ. 81. ΤᾺ... ΕἸΡᾺ ΡΑΡ᾿ ποη ἔπ|ξ 

πᾶϊν] 86 ΠΕΠΛΗΧΕ : ΔΙΔΟΤΕ ρᾶρ.ι 88 ἄξεβε ἱπίεγραποίίο 
89 ροβί ϑύρας δ5ΡΘΙΟΥΕ5 ρατγίαβ ΠἰςςΘσϑιπιπὶ ΤῈ η5Ὲη αἰβρεχὶί, οἱ ὈΓΙΟΓΥ 

Ἰτοτὰ ΕΞ ἔπϊββε νἱἀθθδίασ, ᾿ρ56 Ἰθρεθαιῃ (ΕΞ, ψαοά ροβί ποεῖν ΟΠΊΪΒΘ ΠῚ 

οἱ ἴπ πηδυρίπε δαϊδοίατη οταΐ (οἴ. Ηστγ. 61). ἙἘΤρῸ σΟΙΡΓΟΌΔΙΙ νἱά. φυοά 

ἴῃ ἰασαηδ 1114 ἰπβεσιθσαΐ ΔΊ]. 90---92 5ΌΡΡΙ. 1,6ἴ., Ιἄθα 95. 93 5ΌΡΡΙ. 

1. ἐγώ ἰηϊῖο νεῖβιιβ 94 βοηρίιπι δχϑίαίΐ, ἔοχίαββα 5εῦνὸ ἀδη απ ΠῚ 

(ἐγώ ἢ) 

795 

δ᾽ 



14 
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μὰ τὸν Δία τὸν ΤΡΎΠΑ μὰ τὸν ᾿Α[σχληπιόν --- 
Δ. παῦ, τὰκ: ΠΝ οὗ γὰρ εἰχάζ[ε] ις ἴζσως. 
Π. ἢ μήποτ᾽ ἄρ᾽ --- Δ. οὗτος, βλέπε δεῦρ᾽. Π΄. ἰδο[ύ. Δ. φράσον, 

τὸ παιδίον τίνος ἐστίν. 1]. ἤν τὸ παιδίον --- 
Δ. τίνος ἔστ᾽ ἐρωτ]ῶ. Π. Χρυ[σ(]δο]ς Δ. πατρὸς δὲ τοῦ: 
Π. σο[ῦ φασιν. Δ. ἀπό]λωλας ̓  φενακίζεις μ’, Π. ἐγώ; 
Ἁ. οἶδα γὰρ ἀκριβ[ῶς πάν]τα, καὶ πάλαι μαϑών, 

ὅτι Νοσχίωνός [ἔστιν], ὅτι σύνοισϑα σύ᾽ 
ὃ γὰρ τ]εχ[ζεῖν οὔ φησι, νῦν αὕτη τρέφει. 

Π. τίς φη[σίν; Δ. εἴ]δίον. ἀ]λλ᾽ ἀπόχριναι τοῦτό μοι. 

τί γάρ] ἐστιν --- Π. εἰ γένοιτο τἄλλα λανϑάνειν. 

Δ. τί λανϑάνειν; ἱμάντα, παῖδες], τὶς δότω 
ἐπὶ τουτονί μοι τὸν ἀσεβῇ. Π. μή, πρὸς ϑεῶν. 

Δ. στίξω σε, νὴ τὸν Ἥλιον. Π. στίξεις ἐμέ; 
Δ. ἤδη γ΄. Π. ἀπόλωλα. Δ. ποῖ σῦ; ποῖ, μασ[τ] Ὑ{{|α; 

λάβ᾽ αὐτόν. ὦ πόλισμα Κεχροπίας χϑονό, 
αναὸς αἰϑήρ. ὦ, τί, Δημέα, βοᾶις; 

τί βοᾶς, ἀνόητε; κάτεχε σαυτόν καρτέρει᾽ 
οὐδὲν γὰρ ἀδιχεῖ Μοσχίων σε᾽ παράβολος 
ὃ λόγος ἴσως ἔστ᾽, ὑτῦρεε, ἀλλ᾽ ἀληϑινός- 

εἰ μὲν Ἰὰρ. ἢ που λοπτνος ἢ πον 
ξρῶτι τοῦτ᾽ ἔπραξεν ἢ μισῶν ἐμέ, 
ἦν [ἃ]ν ἐπὶ τῆς αὐτῆς διανο[ίας ἧς τ]ότ[ε 
ἐμοί τε παρατ[ εἸταγμένος ᾿ νυνὶ δέ μοι 

Ξ. 

οὐ ΕἸΙΚᾺΖ . ΕἸ 7., ἐερο υἱάτηα ἀϊδοδύποσα ποη ροΐϊαϊ. χαλῶς [,ε0 

Ροββὶβ εἰχάζοις ἂν εὖ, εἰχάζεις ἃ δεῖ, εἰκάζοις τόδ᾽ ἄν 97 ἸΔΟΥ 

δρτιονῖί 7.) ἰδού, λέγε 5ουίθεπβ 98 ΞΜ. ΤΟΙΠΙἈΙΔΊΟΙΝ ρὰρ. 99 ἐρωτῶ 

1 πε τοῦ 00», (ΘΙ 1’ Ρόϑε Θ᾽ παπὸ 1π ῬΆΡ.: ἱτία ραποία 

ΘΕΥηΟ, ἀΌΟΙαΠῚ ρυΐπηᾶ ἄπιὸ ΠΟΙ ταΐϊπτι5 Ὀ6Π6 ΟἿΠῚ Ὑ σᾶ οαπὰ ΓΔ σοπΙπηρὶ 

Ῥοβδαμί, ἰαχίσαπη σα 5αμτηα [ἰ{{6 γα Φ (Ὑ), νὶχ οὐπὰ ΔΑ. σόν, δέσποτ᾽ 

7Ἔπβεῃ ΙΟῚ οἶδα γὰρ δρῃ. Τ7επθοη ΓΆᾺΪ. ἈΠΕ..... ΠΝ] πὰ πα 

ἱποοτία νϑϑερία ἀρρατοπί (ΘΟ ναὶ ἐῶν, το ΞΡ Ι. Σο ττὸς τὰ 

ΙΕ ον ΗΠΟῚ (γς 117. ΡὰρΡ. τος τίς φησίν Τϑῆβεθ͵ τοῦ [ἸΛΧᾺ) 

ΕςζτινΝ :Ε: ρᾶρ. Ὁ πίε τἄλλα σαγίαπΠ) [10 χρονοσ ΡᾶρΡ. 111 βοᾶις 

Ἅ1π|᾿ ταῦυ χα 75. 76 χατεχόμενος ἸΕΟ Ὑτῦ δ ΡΡΙ. ΤΡΕΙ͂Σ ται ΙΕ 

. ΟἿΟΤ ρᾶρ. ποῃ δχοϊααὶ νἱά. εἰκότως 118 δριη. 76 ηβθη 

95 

ΙΟ5 

115 
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ἀπολελόγηται τὸν φανέντα αὑτῷ γάμον 
ἄσμενος ἀκούσας. οὐχ ἐρῶν γάρ, ὡς ἐγὼ 120 
τότ᾽ φόμιην, ἔσ[π]ευδεν ἀλλὰ τὴν ἐμὴν 
“Ἑλένην φυγεῖν βουλόμενος ἔνδοϑέν ποτε 
αὕτ[η γάρ] ἐστιν αἰτία τοῦ γεγονότος. 
κατέλαβεν αὐτόν ποὺ μεϑύοντα δηλαδή, 
οὐκ ὄν]τ᾽ ἐν ἑαυτοῦ" πολλὰ δ᾽ (ἐξγεργάζεται 125 
τοιαῦτ] ἄχρατος χαὶ νεότης, ὅταν λάβῃ 

θηδὲ]ν ἐπιβουλεύσαντά πω τοῖς πλησίον. 

οὐδενὶ τρόϊπῳ γὰρ πιϑανὸν εἶναί μοι δοκεῖ 

τὸν εἰς ἅπ]αντας κόσμιον χαὶ σῴφρονα 
τοὺς ἀλ]λοτρίους εἰς ἐμὲ τοιοῦτον γεγονέναι, 130 
οὐδ᾽ εἸΐ δεχάκις ποητός ἔστι, μνὴ γόνῳ 

ΕἸ ἐμὸς υἱός οὐ γὰρ τοῦτο, τὸν τρόπον δ᾽ ὁρῶ. 
χαμαιτύπη δ᾽ ἄνθρωπος, ὄλεϑρος --- ἀλλὰ τί; 
οὗ γὰρ περίεσται. Δημέα, νῦν ἄνδρα χρὴ 
εἶναί σ᾽" ἐπιλαϑοῦ τοῦ πόϑου, πέπαυσ᾽ ἐρῶν, 135 

χαὶ τὰἀτύχη(μια) μὲν τὸ γεγονὸς χρύφϑ᾽ ὅσον 
ἔνεστι διὰ τὸν υἱόν. ἐχ τῆς δ᾽ οἰχίας 
ἐπὶ τὴν χεφαλὴν εἰς κόρακας ὦσον τὴν κακὴν 
Σαμίαν. ἔχεις δὲ πρόφασιν, ὅτι τὸ παιδίον 

ἀνείλετ᾽ " ἐμφ[ α]νίσῃς γὰρ ἄλλο μιηδὲ ἕν, 140 
δαχὼν δ᾽ ἀνάσχου καρτέρησον εὐγενῶς. 

Μάγειρος. 

Ν. ἀλλ᾽ ἄρα πρόσϑεν τῶν ϑυρῶν ἐστ᾽ ἐνθάδε; 
αἴ" Παρμένων. ἅνθρωπος ἀποδέδραχέ με 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μικρὸν συλλαβών. Δ. ἐκ τοῦ μέσου 
ἄναγε σεαυτόν. Μ. Ἡράλλεις, τί τοῦτο; παῖ. 145 

119 φανεντοιδ᾽ αὐὑτω ΡΔΡ. 124. αὶ ἴῃ. ΞΌΡΡΙ. 1,60 δ᾽. 125 ἔξερ- 

γάζεται Ἡξεδάϊαπη, ἘοΠαγαβ δὶ. 126 50ΡΡΙ. Ἡξεδάϊαμη, ἄπιστ᾽ (ΕἸίτετη) 

βραίίο τηΐητβ σοηνψϑηϊΐ 127. [τ ῬΑ.» τὸῦ. ῬΒΡ.; πῶ ΣΝ ἰϊατα,. 

ΤΑ ἀπ: τ ΠΟΘΙ ΚΕΡΩΡ.; νεβεϊσία τηϊπαΐα, 486 οὐδέπω εχ- 

οἰααππηί, ἀείεχιί 7. 129 54. ΒΌΡΡΙ. Οτγοῖβεὶι 131 ϑΒΌΡΡΙ. ν. Ι͂ϑουψεπῃ, 

1,60 --- νοοῖ γόνῳ Δ] απ πιργαβουρίαμη 6886 αἀἰβρεχὶς 76 ηβθη, Ραΐο τῇ 

φύσει], 5εα νεβιρία βαπὲ δαἀτηοάππι ἰαπαϊα 136 τατυμημεν ΡΔΡ- 



ΣΑΜΙΑ ΟΙ 

μαινόμενος εἰσδεδράμιηχεν εἴσω τις γέρων, 
ἢ τί τὸ κακόν ποτ᾽ ἐστί; τί δέ μοι τοῦτο; παῖ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, μαίνεϑ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ" 
χέχραγε γοῦν παμμέγεϑες. ἀστεῖον πάνυ, 
εἰ τὰς λοπάδας ἐν τῷ μέσῳ μοι χειμένας 150 
ὄστρακα. ποιήσαι πάνϑ᾽ ὅμοια. τὴν ϑύραν 

΄ 58 γ᾿ »} ΄ ΄ πέπληχεν. ἐξώλης ἀπόλοιο, Παρμένων, 
χομίσας με δεῦρο. μικχρὸν ὑπαποστήσομαι. 

Δημέας, Χρυσίς, Μάγειρος. 

- 

Δ. οὔκουν ἀκούεις; ἄπιϑι. Χ. ποῖ γῆς, ὦ τάλαν; 

Δ. ἐς χόροικοαιςς, ἤδη. Χ. δύσμορος. Δ. ναί, δύσμορος 

ἐλεεινὸν ἀμέλει τὸ δάκρυον : παύσω σ᾽ ἐγώ, 

ὡς οἴομαι ---ὀ ΩΧ, τί ποιοῦσαν; Δ. οὐδέν. ἀλλ᾽ ἔχεις 
τὸ παιδίον, τὴν γραῦν ἀποφϑείρου ταχύ. 

Χ. ὅτι τοῦτ᾽ ἀνειλόμην, διὰ τοῦτο καὶ ---ὀ Δ. τί “καί; 
διὰ τοῦτο᾽ τοιοῦτ᾽ ἦν τὸ χαχόν. Χ.΄. (οὐ) μανϑάνω. 

Δ. τρυφᾶν γὰρ οὐκ ἠπίστασ᾽. Χ. οὐχ ἠπιστάμην ---; 
τί δ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ λέγεις; Δ. καίτοι πρὸς ἔμ᾽ ἦλϑες ἐνθάδε 

ἐν σινδονίτῃ, Χρυσί, μανϑάνεις, πάνυ 
λιτῷ. Χ. τί οὖν; Δ. τότ᾽ ἦν ἐγώ σοι πάνϑ'᾽, ὅτε 

φαύλως ἔπραττες. Χ. νῦν δὲ τίς; Δ. μή μοι λάλει. 

ἔχε]ις τὰ σαυτῆς πάντα" προστίϑημιί σοι, 
ὅϑεν ϑ]εράπαινα, Χρυσί. --- ἐχ τῆς οἰκίας 

ΕΣ ἄπιϑι. Ν. τὸ πρᾶγμ᾽ ὀργή τίς ἐστι᾽ προσιτέον. 
Χ. βέλτισϑ᾽, ὅρα --- Δ. τί μοι διαλέγει; Χ. μὴ δάχῃς. 
Δ. ἑτέρα γὰρ ἀγαπήσει τὰ παρ᾽ ἐμοί, Χρυσί, νῦν 

χαὶ τοῖς ϑεοῖς ϑύσει. Χ. τί ἐστιν; Δ. ἀλλὰ σὺ 

υἱὸν πεπόηχας " πάντ᾽ ἔχεις. Χ. οὔπω δάκνει᾽ 

148 ποσιδω ρμδρΡ. [50 μοὺ ΡᾶΡ., μοι Ργοροβαδγδιη ἴῃ δα. ῥυίοσα 

151 ποιῆσαι παντ᾽ ΡᾶρΡ. 159 καὶ: τικαῖ : ΡΔΡ., ἀἰδί. ἘΪγοα. τόο διατουτο᾽ 

ΡΔΡ., οσεἴθτα βἰπα ἱπίεσραᾳποίίοης οὗ δαά. ἘΠ]15 δ]. 167 ἴοτί. ἐξ ὧν 
γε] ἀφ᾽ οὗ --- εραπαινασ ρᾶρ.; β5ιρῖᾶ σ ἰπ ρᾶγναϊο ραργτὶ ἀείτγιτηθηΐο 

Ραποίαπι (ποη ΠΠἰ6γὰ) εχοίδοσε ροίαῖι. --- Χρυσί(ς) Ῥ. Μδ85, 5εα εἴ. Ῥετ. 

405, τί ἐστι 5[1. 168 προσίτεον: οοσιππὶ ἱπάιιχῖϊ ἘΔαΘΙΤηΔΟΠΟΓ 

169 ροβί δάκῃς ἀξδεβί ἱπίεγραποίίο 

159 

τόο 

τός 

1:70 
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ὅμως --- Δ. κατάξω τὴν χεφαλήν, ἄνϑρωπέ, σου, 
ἄν μοι διαλέγῃ. Χ. χαὶ δικαίως. ἀλλ᾽ ἰδοῦ, 

εἰσέρχομ.᾽ ἤδη. Δ. τὸ μέγα [πρᾶ]γμ" ἐν τῇ πόλει 

ὄψει σεαυτὴν νῦν ἀχριβῶς ἥτις εἶ. 

αἱ χατὰ σέ, Χρυσί, πρ[α]ττόμεναι δραχμὰς δέκα 

μόνας ἑταῖραι ἡ τρέχουσιν ἐπὶ τὰ δεῖπνα καὶ 
’ Ά 7 “7 Ἃ 5» Υ Ρλὶ 

πίνουσ᾽ ἄχρατον, ἄχρις ἂν ἀποϑάνωσιν ἢ 
πεινῶσιν, ἂν μιὴ τοῦϑ᾽ ἑτοίμως καὶ ταχὺ 
ποῶσιν. εἴσει δ᾽ οὐδενὸς τοῦτ᾽, οἵδ᾽ ὅτι, 

ἧττον σύ, καὶ γνώσει τίς οὖσ᾽ ἡμάρτανες. 
σά ’ Θ᾿, -. 5 - [4 ἕσταϑι. Χ. τάλαιν᾽ ἔγω(γε) τῆς ἐμῆς τύχης. 

Χρυσίς, Νικήρατος, Μάγειρος. 

Ν. τουτὶ τὸ πρόβατον τοῖς ϑεοῖς μὲν τὰ νόμιμα 
ἅπαντα ποιήσει ϑυϑὲν καὶ ταῖς ϑεαῖς " 

αἷμα. γὰρ ἔχει, χολὴν ἱκανήν, ὀστᾶ καλά, 
σπλῆνα. μέγαν, ὧν χρεία ᾽στι τοῖς ᾿Ολυμπίοις. 
πέμψω δὲ γεύσασϑαι καταχόφας τοῖς φίλοις 

τὸ κώδιον λοιπὸν γάρ ἐστι τοῦτό μοι. --- 
ἀλλ᾽, Ἡράχλεις, τί τοῦτο; πρόσϑε τῶν ϑυρῶν 

ἕστηχε Χρυσὶς ἥδε χλαίουσ᾽, οὐ μὲν οὖν 
ἄλλη. τί ποτε τὸ γεγονός; Χ. ἐχβέβληχέ με 
ὃ φίλος ὃ χρηστός σου. τί γὰρ ἄλλ᾽; Ν, ὦ Ἡράλλεις, 
τίς; Δημέας; Χ. ναί. Ν. διὰ τί; Χ, διὰ τὸ παιδίον. 

Ν. ἤκουσα χαὐτὸς τῶν γυναικῶν, ὅτι τρέφεις 

175. εἰσέρχομ’ Ὥδη ἰπίο!ΠΠερο “π δϑβαβϑ᾽; ἱπᾶάς ἴατὴ οο]θοίο 1110 

δρραζδῖιι τα 6 1] δατηοάθπτῃ ἰθηαϊ ἴπ τραῖ αἰβοβασί, --- 178 ροβί 

ἑταῖραι ἄπο ΠΕπἸβ Ομ ϊα Ἔχοί ἀϊδθε νἱἀθηίασ Πυιΐπ5. ἴθγα βεηΐθηίίδα : 

αἱ κοτὰ σέ, Χρυσί, πραττόμεναι δραχμὰς δέκα 
μόνας ἑταῖραι {τῶν ἐραστῶν μετ᾽ ὀλίγον 

σχεδαννυμένων» τρέχουσιν ἐπὶ τὰ δεῖπνα καὶ --- 
ἀξοεῖὰ ἀτγϑοῆτηδα νἱοίαϊ χαϊάδθπη ἀραπάς βαΐΠοαπί σοι αἴαηο, ἤθη βαρρείαπί 

ἔεγα ἴῃ νἱΐα 111ὰ αἸββοϊαία δα ραγαπάπτη νἱαί] σάτα δθίδίὶ τηδίθπγαθ; ΟΘ] ΕΥ̓ 

επΐ τη {105 ᾿πνεηζαι5 ενδηθϑοὶί. ὙΆ] θα δυΐεπι βεπίθηἑίδτη ἀθβίάθγο, αἱ μόνας 
“Ἢ᾽ 

(εἴ. Τλετη. 51, 11) θομπτα 5θηβατη δοοὶρίαΐ 179 και Ρᾶρ., οἵ. Ῥεηῖο. 130 

1092 τιποτ᾽ ἐεστιτογεγονοσ ΡΔΡ. 

1795 

18ο 

τδὃς 

190 

195 
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ἀνελομένη παιδάριον " ἐμβροντησία. 
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνος ἡδύς. Χ. οὐκ ὠργίζετο 

εὐθύς, διαλιπὼν δ᾽, ἀρτίως" ὃς καὶ φράσας 
εἰς τοὺς Ἰάμοὺς μι τἄνδον εὐτρεπὴ π[ο]ε[ῖν, 
μεταξύ μ᾽ ὥσπερ ἐμμανὴς ἐπεισπεσί ὧν 200 
ἔξωϑεν ἐχχέχλεικε. Ν. Δημέας; χΙολᾷ. 

ἀαϑ νὴ ἢν 140. 

Δημέας, Νικήρατος, --- Χρουσίς. 

Ε8 (Δ)) ἀλλὰ πάλιν ἐλϑών. Ν. τ[ὸ] δεῖνα μικρόν, ὦ τᾶν ; οἴχομαι, 
πάντα. τέλος ἐ τοῖς τὰ πράγματ᾽ ἀνατέτρ[ζα]πται. Δ. νὴ Δία, 

οὑτοσὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούσας χαλεπανεῖ, κεχράξεται" 

τραχὺς ἄνθρωπος, σχατοφάγος, αὐϑέχαστος τῷ τρόπῳ. τος 

ἐμὲ γὰρ ὑπονοεῖν τοιαῦτα τὸν μιαρὸν ἐχρῆν, ἐμέ᾽ 

νὴ τὸν “Ἥφαιστον, δικαίως ἀποϑάνοιμ᾽ ἄν. ὋἩράλλεις, 

ἡλίκον κέχ[ραγΞε} τοῦτ᾽ ἦν. πῦρ βοᾶ᾽ τὸ παιδίον 
φησὶν] ἐμπρήσειν " [τί π]εί[σομ᾽]; διδοῦν ὀπτώμινον 
ὄψο[μιαι]. πάλιν π]έπληχε τὴν ϑύραν᾽ στρόβιλος (ἢ το 
σχη[πτός, (οὐχ) ἄνθρωπός ἐστι. Ν. Δημέα, συνίσταται 
ἐπ᾽ ἐμὲ χαὶ πάνδεινα ποιεῖ πράγμαϑ᾽ ἡ Χρυσίς. Δ. τί φής ; 

Ν. τὴν γυναῖκά μοὺ πέπειχε μνηδὲν ὁμολογεῖν ὅλως 
υνηδὲ τὴν χόρην. ἔχει δὲ πρὸς βίαν τὸ παιδίον 
οὗ προήσεσϑαί τέ φησιν, ὥστε μὴ ϑαύμαζ᾽, ἐὰν 215 
αὐτόχειρ αὐτῆς γένωμαι. Δ. τῆς γυναικὸς αὐτόχειρ ; 

Ν. πάντα γὰρ σύνοιδεν αὕτη. Δ. μηδαμῶς, Νικήρατε. 
Ν. σοὶ δ᾽ ἐβουλόμην προειπεῖν. Δ. οὑτοσὶ μελαγχολᾶι. 

197 ἄυο ραποία ροβί ἡδὺς εχβίαγθ ροίιϊββε δάποίαί 7", Ἔχϑβίαϊ 5 ρετβ 

198 ἀρτίως: ΡΔΡ. 201 Β5ΈΡΡΙ. (Οτοεποχί 202 5ΌΡρΡΙ. ΜΜΠαῖα. 

ΘΙ ΡῈ}: 203 πανταταπραγματ᾽ ανατετρ. πταιτελοσεχεῖ: ΡΔΡ. 

τέλος ἔχει ροβὲ πάντα ἰπ5. Οτοϊβεί 4111 ---ὀ αὶ αἱΐδβιπιτη τὰ ἱπάποιπηΐζ, 

νὴ (τὸν) Δία 5ογθεγα Ἴοριιπίαγ 208 5ΌΡΡΙ. 1,εἴ. 209 φησι 
. ()ΊΕι. .. ΕΜΠΡΗΘΕΙΝΥΙΟΔΛΟΥΝ -- πίε Εἰ ἰεδπυϊββίτηδμα 

ΠΑΡΧΗΝ Έσερο, 76πβεη, ροϑὲ Εἰ ᾿ἰπθοϊαπη ραποίϊ ἰηβίαυ; ρ]δοθγεῖ 

Εχοϊασηδίίο νεϊαΐς [ΠΠόσ]ει[δον], 5εα Βαβία 1114 τβοΐα, βἰψαΐάθμα δἰγατηθηΐο 

ἀερείασ, σ᾽ Ἂχοϊπαϊί; ἐμπρήσειν ΔΏ5Ρ. ν. Τιϑθαννθη. 210 οψον 

: ΠΙᾺῚ ΡΔΡ., ὄψομαι ΜγΊϊατ,., πάλιν Γεπβεη, ἢ δά. 1,εἴ. 211 5ῈΡΡΙ.; 

Θῃ] θη. Οτοϊβεϊξ 
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εἰσπεπήδηκχεν. τί τούτοις τοῖς χαχοῖς τις χρήσεται; 

οὐδεπώποτ᾽ εἰς τοιαύτην ἐμπεσών, μὰ τοὺς ϑεούς, 
οἶδα ταραχήν. ἐστὶ μέντοι τὸ γεγονὸς φράσαι σαφῶς 
πολὺ χράτιστον. ἀλλ᾽, ἼΛπολλον, ἣ ϑύρα πάλιν φοφίεῖ. 

Χ,, ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ, τί δράσω; ποῖ φύγω; τὸ παιδίον 
λήφεταί μου. Δ. Χρυσί, δεῦρο. Χ. τίς καλεῖ μ᾽; Δ. εἴσω τρέχε. 

Ν, ποῖ σύ, ποῖ φεύγεις ; Δ. ΓΑπολλον, μονομοιχήσω τήμερον, 
ὡς ἔοικ᾽, ἐγώ. τί βούλει; τίνα διώχεις; Ν, Δημέα, 
ἐχποδὼν ἄπελϑ᾽ “ ἔα με γενόμενον τοῦ παιδίου 
ἐγχρατὴῇ τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκοῦσαι τῶν γυναιχῶν. Δ. μαίνεται. 
ἀλλὰ τυπτήσεις μ᾽; Ν. ἔγωγε. Δ. ϑᾶττον εἰσφϑάρηϑι σύ. 

ἀλλὰ μὴν χζἄγω] 6] φεῦγε, Χρυσί, Ἰρείστων ἐστί μου. 
πρότερος ἅπτει] μοῦ σὺ νυνί. Ν, ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

Δ. σὺ δ᾽ ἐπ’ ἐλευ]ϑέρ[αν] γυναῖχα λαμβάνεις βαχτηρίαν 
χαὶ διώ]χεις. Ν, συχοφαντεῖς. Δ. καὶ σὺ γάρ. Ν. τὸ παιδίον 
οὐ δίδωσ᾽] ἐμοί. Δ. γελοῖον, τοὐμόν. Ν. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι σόν. 

Δ. περίμι]ν᾽  ὥνϑρωποι. Ν, χέχραχϑι᾽ τὴν γυναῖχ᾽ ἀποκτενῶ 
εἰσιών τί γὰρ ποήσω; Δ. τοῦτο μοχϑηρὸν πάλιν᾽ 
οὐχ ἐάσω. ποῖ σύ; μένε δή. Ν. μὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι. 

Δ. κάτεχε δὴ σ(ε)αυτόν. Ν. ἀδικεῖς, Δημέα, με, δῆλος εἶ, 
χαὶ τὸ πρᾶγμα πᾶν σύνοισϑοα. Δ. τοιγαροῦν ἐμοῦ πυϑοῦ, 
τῇ Ἰυναικὶ μὴ ᾿νοχλήσας μηδέν. Ν. ἄρ᾽ ὃ σός με παῖς 
ἐντεϑρίωχεν; Δ. φλυαρεῖς λήφεται μὲν τὴν κόρην, 

ἐστὶ δὲ οὐ τοιοῦτον. ἀλλὰ περιπάτη[ σον] ἐνθαδὶ 
μικρὰ μετ᾽ ἐμοῦ. Ν. περιπατήσω. Δ. καὶ σεαζυτὸν ἀνά]λαβε. 
οὐχ ἀχήχοος λεγόντων], εἰπέ μοι, [Νικήρα]τε, 
τῶν τραγῳδῶν, ὡς γενόμενος [χρυσὸς ὁ Ζ[εὺς] ἐρρύη 

230 ΒΌΡΡΙ. 1.60 δἱ. 231 51π|1}} ἴῃ ΠηδΔηιβ5 ψοηΐϊαπί 5᾽ Πη ] 416 

ἰάθπὶ αὐἱραηῖ.; οἴ. Ατ. Ἀδη. 528 ταῦτ᾽ εζω ΡΔΡ. 232 ΒΌΡΡΙ. 
1,6ὸ βαχτηριαν ΡΔΡ. 233 ΒΌΡΡΙ. ἈοΡεῖς 234 ἱποουίαπη, αἰπατὴ δηΐθ 

ἐμοι ᾿Κ τεϊϊψαΐδε (7.) δὴ (ὥ ἀρραθαπὶ οὗ δίδως ἐμοί; Κοτίε 8]., οὗ 

δίδωσ᾽ ἐμοί (5.}1. ΟΠ τγγ5 8) οἵ. ν. 214 23.1Ὁ τ" ΘΝ, που Μ) 
2236 ΠΆΛΙ ρᾶρ. (μου ΠΆΙΙΜ, 1,68), πάλιν ἃρπ. 7ϑῆβεηῃ. 237 54. ροβί 

μοι εἰ σαυτόν ρυποία ἀεδαηί. 242 834. μικρο] μετ᾽ ἐμοῦ ρᾶρ., μιχρά 
Οτοεποτί ἃ]. ἀνάλαβε Τ,ερταπα ἃ]. 244 εἰπεμοιλεγον . - - ΡΔΡ. --- Νικήρατε 

14. ἱ. 245 Ἰενομενοσοζί. υ.. χρ. -.- Ἰσερρυὴ ΡΔΡ., ἔτᾶπβρ. Οσορῃοσί 

4,11 

220 

-»Ὅ 45 
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διὰ τέγους, χατειργμένην δὲ παῖδ᾽ ἐμοίχευσέν π|οἾτε; 

Ν. εἶτα δὴ τί τοῦτ᾽; Δ. ἴσως δεῖ πάντα προσδοχᾶν σκόπει, 
το[ῦ τ]έγους εἴ σοι μέρος τι ῥεῖ; Ν, τὸ πλεῖστον. ἀλλὰ τί 

τ]οῦτο πρὸς ἐκεῖν ἐστί; Δ. τότε μὲν γίνεϑ᾽ ὁ Ζεὺς χρυσίον, 

τότε δ᾽ ὕδωρ᾽ ὁρᾶς; ἐκείνου τοὐργόν ἐστιν᾽ ὡς ταχὺ 
εὕρομεν. Ν. καὶ βουκολεῖς μι; Δ. μὰ τὸν ᾿Απόλλω, ᾽γὼ μὲν οὔ. 
ἀλλὰ χείρων οὐδὲ μιχρὸν ᾿Ακχρισίου δήπουϑεν εἶ" 
εἰ δ᾽ ἐχείνην ἠξίωσε, τήν γε σὴν --- ἈΝ. οἴμοι, τάλας. 
ΜΝοσχίων ἐσχεύακέν με. Δ. λήφεται μέν, μὴ φοβοῦ 
τοῦτο᾽ ϑεῖον, (οὗ δ᾽ ἀκχριβῶς, ἐστὶ τὸ γεγενημένον. 
μυρίους εἰπεῖν ἔχω σοι περιπατοῦντας ἐν μέσῳ 
ὄ]ντας ἐκ ϑεῶν᾽ σὺ δ᾽ οἴξι δεινὸν εἶναι τὸ γεγονός ; 

Χαιρεφῶν πρώτιστος οὗτος, ὃν τρέφουσ᾽ ἀσύμιβολον, 
οὗ ϑεός σοι φαίνετ᾽ εἶναι; Ν, φαίνεται" τί γάρ πάϑω; 

οὐ μαχοῦμαί σοι διὰ χενῆς. Δ. νοῦν ἔχεις, Νικήρατε. 
᾿Ανδροχλῆς ἔτη τοσαῦτα ζῇ, τρέχει, πηδᾶ, πολὺ 

πράττεται᾽ μέλας περιπατεῖ, λευχὸς οὐκ ἂν ἀποϑάνοι, 
οὐδ᾽ ἂν εἰ σφόττοι τις αὐτόν οὗτός ἐστιν οὐ ϑεός; 
ἀλλὰ ταῦτ᾽ εὔχου [γε]νέσϑαι [σ]υμφέροντα, ϑυμία. 
πρόσαγε᾽ τὴν κόρην μέ[τε]ισ[1ν] οὑμὸς υἱὸς αὐτίκα " 
ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ γὰρ [τὰ] πόλλ᾽ [ἕτοι]μιον ν[ ο]δ ν ἔ]χειν. 
εἰ δ᾽ ἐλήφϑη τότε πονηρός, μὴ] παροξύνου, πόει 
τἄνδον εὐτρεπῆ. Ν, ποήσω. Δ. τὰ παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ [οὐ κωλύει. 

Ν. κομφὸς εἶ, Δ, χάριν δὲ πολλὴν πᾶσι τοῖς ϑ[εοῖς ἔχω 
οὐδὲν εὑρηκὼς ἀληϑὲς ὧν τότ᾽ ᾧμη[ν χαταλαβεῖν. 

ΧΟΡΟΥ͂ 

246 διατουτεγοὺσ ΡΔΡ.; οοτγ. Οτοίβει Π]. ΓΕ: ρδρ. (εβϑίβ Τ., γα ἱηὶ Ἰθοίῖο 

ΠΟΙ οοτίδ οὐαί, ποτέ Τιβρυδηά δὶ. 248 50ρρ!]. Δ ΊΑπι. 251 ,,Εἰἰάτηπα 

ον ]Π]ατῖ5 τηθϑ ἢ 255 ϑειονδ᾽ εστιναχρίβωστο ρΡδΔρ. 261 πηδα ΟΟΙΤ. 

οχ παιδά ΡΔΡ. 2605 σπεῦδε 5εηίεηίίδθ, πρόσαγϑ Ιδοιπαθ ϑαι βἔδοϊς 

(εἴ. 6. σ. ὙΒεοοτ. 1 62 πόταγ᾽, ὠγαϑέ) --- τὴν κόρην μέτεισιν ν. Τ,αΘανγεῃ 

266 Εσ- ΓᾺΡ : ἘΠΕῚ . ΜΟΙὶ "ΝΜ Ύὶ. χει, γὰρ τὰ π. 

Π πβεπ ΞΟ ΤΊΓΟΥ. ΕΦΟΜ. αΜ: ὉΝ ὝΜΕ ΧΕΙ Τ,εἷ. 267 ΤΟΤΕ. 

ΠᾺΛν ΟΕ, ΟἸΠλΡΟΞΙ.. ΤΊ ραρ. ἢ. εἰ δ᾽ ἐ. τότε 'πάροινος ἢ πάροξυς 

ὦν, τί σοῖ; ἀαπίαγ δηΐ τα ΡευπλαἸίδ. ΤΟΤΕ εἰ ρτοχίπηα [ἰ{εγα (11 (δ )) ραᾳποῖο 

αἰδίαποία βαηΐ αὐ ν. 266 ἕτοιμον εἰ νοῦν 268 ποῆσω Δ6η. ΤΘηβεη, δ᾽ οὐ 

κωλύει Δ ΊΙατη. 269 51Ρρ]. 1,6. 270 κατανοεῖν Ηδηδε εἰδέναι ΜΝ μι. 

Βυάπεαυ 5, Μεοηδπάοσ. 2, Αυῇ]. 5 
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Μοσχίων --- Παρμένων. 

ΤΊ ΜΟΣ, ᾿Εγὼ τότε μὲν ἧς εἶχον αἰτίας μόλι[ς 

ἐλεύϑερος γενόμενος “ον τ χ[α]ὶ 
τοῦϑ᾽ ἱκανὸν εὐτύχημ᾽ ἐμαυτίῷ γεγονέ]ν[α]: 
δπ[έλα]βον [ὡς δὲ μᾶλλ[ο]ν ἔννο[υς γίνομαι 
χαὶ λαμβάνω λογισμιόν, ἐξέ[στηκα] νῦν 
τελέως τους καὶ παρώξυμμαι σφ]όδρα, 
τ οἷς εν ὃ πατὴρ δπέλαβεν ἡμαρ[τη]χέναι. 
εἰ μὲν χαλῶς οὖν εἶχε τὰ τ τὴν κόρην, 

καὶ μνὴ τοσαῦτ᾽ ἦν ἐμποδών᾽ ὅρχος; πόϑος, 
χρόνος, συνήϑει᾽, οἷς ἐδουλούμνην ἐγώ, 

οὐκ ἂν παρόντα γ᾽ αὖτις ἠτιάσατο 

αὐτόν με [τ]οιοῦτ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀποφϑαρεὶς 
ἐκ τῆς π[όλ]εως ἂν ἐχποδὼν εἰς Βάχτρα ποι 
ἢ Καρίαν διέτρι[β]ον αἰχμάζων ἐκεῖ" 
νῦν δ᾽ οὐ ποήσω διὰ σέ, Πλαγγὼν φιλτάτη, 
ἀνδρεῖον οὐδέν" οὐ γὰρ ἔξεστ᾽ οὐδ᾽ ἐᾶι 
ὁ τῆς [ἐ]μνῆς νῦν χύριος γνώμης Ἔρως. 
οὗ μὴν ταπ[ει]νῶς οὐδ᾽ ἀγεννῶς παντελῶς 
παρ[απεμιπτέον τ]οῦτ᾽, ἀλλὰ τῷ λόγῳ μόνον, 
εἰ μιηδε]ν ἄλλ᾽, αὐτὸν φοβῆσαι βούλομαι, 
φάσχων ἀπαίρειν: μᾶλλον εἰς τὰ λοιπὰ γὰρ 
φυλάξε[τ᾿] αὖτις μιηδὲν εἴς μ’ ἀγνωμονεῖν, 
ὅτοιν φέροντα υὴ παρέργως τοῦτ᾽ ἴδῃ. 
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ γὰρ εἰς δέοντά μ[ο]. π[άνυ 
χαι]ρὸν πάρεστιν ὃν μάλιστ᾽ ἐβουλόμην. 

Π]. γὴ τὸν Δία τὸν μέγιστον ἀνόητόν [τ|6 καὶ 
εὐχαταφρόνητον ἔργον εἴμ᾽ εἰργασμένος " 

271 μόλις ἄρῃ. Κὶ ὄσίε 272 ΠΙΓΆΤΠΗΙ Ὁ)  ΡΕΡΙ. 72 ΘΟΙΝΝΓᾺ. 

ΡΔΡ. 274 [ἰτ|. Ἃ εἰ (Δ τεϊ!ψαΐαα Ραποιϊ ἰπβίδυ. ---- ἔννους γίνομαι ΝΊςΟΙΕ, 

ἘἈΠΟΒματάς 275 50ΡΡΙ. 1,εἴ. 276 5ῈΡΡΙ. Ατηΐτη 4]... 288 βυρρ!. Οτοίβει 

289 ΠᾺΡΓΧ(ΟΣΕΘΔ “- .- .. ΟἹ]. ΤΟῪ Τ᾽ Ρδρ., φυδτίας ᾿ἰξίετας πο αἴτα- 

τηεπίατῃ, 56 γεβιϊρία ἰδηΐθπιμη Οδ]απο ἱπιργαθϑα ϑιροίβαηί. παρορᾶν με 

δεῖ τοῦτ᾽ 76ηβθη, οἵ. Τ)6π). 21, 124. ῬῬτορίοσ. οοτία ἡυδθάδιη νεβίϊρία 
Δατα ΠΥ παρορᾶν πρέπει νε] παραδεξόμενος (5ς1}. ἔρως). ϑ56πιίεπείϊδγη 

ἴησθηῖϊξ Μάᾶζοη (περιόψομαι) 294 ΞΌΡΡΙ. ἘΠομαγαᾶς 

ΦΥΙς, 
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200 

205 
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οὐδὲν ἀδικῶν ἔδεισα καὶ τὸν δεσπότην 
ἔφυγον. τί δ᾽ ἦν τούτου πεποηχὼς ἄξιον ; 

χαϑ' ἕν γὰρ οὑτωσὶ σαφῶς σχεφώμεϑ[α᾽ 
ὁ τρόφιμος ἐξήμαρτεν εἰς ἐλευϑέρα[ν 
χόρην᾽ ἀδικεῖ δήπουθεν οὐδὲν ΠΟα[ρμένων. 
ἐχύησεν αὕτη" Παρμένων οὐχ αἰΐτιος. 
τὸ παιδάριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰχ[ίαν 
τὴν ἡμετέραν ἤνεγκ᾽ ἐχεῖνος, οὐκ [ἐγώ. 
τῶν ἔνδον ὡμολόγηκχε τοῦτό τις" τίί δή: 
τί [Παρμένων ἐνταῦϑα πεποίηχεν χαχόν : 
οὐδέν. τί οὖ]ν ἔφυγες σύ; πῶς ἀβέλτερε 
χαὶ δίειλότα]τε; γελοῖον. ἠπείλησέ μοι, 
στί]ξει 6", [ὄνο] μια. ΠΕ» ἐς δ᾽ οὐδὲ] γρῦ 
ἀδίχως [παϑεῖν]) ταῦτ᾽ ἢ δικαίως, ἐστὶ ᾿δὲ 

τ μρλο τίρόπο]ν οὐχ ἀστεῖον. ΜΝ. οὗτος. Π. χαῖρε αὐ. 
Ν. ὁ ἀφεὶς ἃ φ[λ]οαρεῖς ταῦτα ϑᾶττον εἴσιϑι 

εἴσω. 1], τί ποιήσων; ΝΜ. χλαμύδα χαὶ σπάϑην τινὰ 
ἔνεγχέ μοι. Π. σπάϑην ἐγώ σοι; Ν. καὶ ταχύ. 

Π. ἐπὶ τί; ΜΝ. βάδιζε καὶ σιωπῇ τοῦϑ᾽ ὅ σοι 
εἴρηχα ποίει. Π. τί δὲ τὸ πρᾶγμ᾽; Ν. εἶ; λήφομαι 
ἱμάντα; Π. μηδαμῶς " βαδίζω γ[4ρ. Ν. τί ο]ὖν 
μέλλεις ; --- πρόσεισι νῦν ὃ π[α]τήρ. δεήσεΐται, 
δεήσεϑ᾽ οὗτος καταμένειν μοὺ δηλαδή" 

τῷ Ἶ 

303 ΒΌΡΡΙ. Οτοϊβεί, 305 1,6. 2306 ΤΙΩΤΙ εἰ ραν ϊαβ σε ]]., 4αᾶς 

οατὰ ΖΑ σοΟΠΙΠΠΡῚ ροββὶηΐ, Ρᾶρ., 564 ποῃ δχοϊαα ταν τί [οὖν]; εἴ. 308. 

Νοη ἕαϊς ΤΟΪ νεὶ 5ἰπι. 208 ΘΌΡΡΙ. 1,61. εφυγεσούτως ΡΔΆΡ.» (ΟΥ̓, 

Βδάεπη. 309 50ρρ!. ν- ΑΥμΐπὴ 21:10 [( ΤΊ] ΖΕΙ͂. (ῥοῦπβ ΜΝ ᾳίδτη 

Μ])); «αὶ στίξειν ρτγαοίεσί, εἰ ἴῃ νϑῖβα 309 με Ρῖο. μοι Βουϊ θα πάππὶ εϑβί -- 

»ΠΟΙΏΘΠ ἱπηροηεί" 5011]. τὸ τοῦ στιχτοῦ ἐπίγραμμα --- ἴπεπλ νεβιιβ γαβί, 

ΘΟ, ΠΕΡες. 211 ΞΌΙΡΡΙ Ατῆϊ" 212. ἈΓΤᾺ . ἸΘῪ 21). ΠΟΘΕΙ͂ 

Ρᾶρ. ἢ λήψομαι ν. Τιοοῦνγεη, ἴοτί. τοοῖα δά 319 544. οἵ. Ῥεγ. 297 544. 

αὐτίκα πρόσεισιν ἢ μήτηρ κτλ. Ιοοὶ 5ιπί Ρδυβί μη} }685 10. 220 Ὅπ. 
τηρδεησείτ.. .] | ουτοσχαταμενεινμουδηλαδηδεησεται ΡᾶΡ. -- δηλαδὴ 
οογ ἰβϑίτηα ἰθοϊοηθ ἃρῃ. 7Ἐηθθη. Βλθϑθοδῃᾶο νόοϑτὰ μοὺ (αἱ εἴ. ν. 337 54.) 

Βἰ ΤΡ] Ἰοἰογαπα τηθάβίατη ΒΑΘ ὈΪβ, 5βεα σθίεγα ραΐο ρείοτα. δηλαδή νβυϑβιιπι 
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οἰασάθσα ποίαμη εϑί. Μοβοῃῖοη 5Ρ6 δὲ δχϑρθοίΐδίίοηβ ρύξοθβ οδ] αὶ ββηὶς 

Ρταβθοῖρὶς ρτδεριβίδίαιια {παρα : “ῬΥΘΟΔΌΪ ΙΓ, ρυθοδ τσ ν]άε]ϊοεῖ", 
δῪ 



ὃ 

Αἰΐεπιπὶ δεήσεται ΟΙἸἰββιπὶ Δ] πα πο εἰ ΤηΔΥΡΊΩΙ ἀδχίτο δαϊθοίππη εϑί, 

Ὁ 1 

ΣΑΜΙΑ 

ἄλλως μέχρι τινός; δεῖ γάρ᾽ εἶϑ᾽, ὅταν δοκῆι, 

πο ε]σϑήσομ᾽ αὐτῷ. πιϑανὸν εἶναι δεῖ νῶν 
ὃ - τὸν Διόνυσον οὐ δύναμαι πο[εῖν] ἐγώ. 
τοῦτ᾽ ἔστιν. ἐφόφηκχε προϊὼν. τὴν] ϑύραν. 

. Ὑστερίζειν μοι δοχεῖς σὺ παντελῶς τῶν ἐ[νϑά]δε 32 
πρ[αἸγμ[ά]των, εἰδ ὼς δ᾽ ἀχριβῶς οὐδὲν οὐδ᾽ ἀκηκοὼς 
διὰ χενῆς σαυτὸν ταράττεις᾽᾿ εἴ[σ]ι᾽ ἤδη [τοῦτ᾽ [ἀν]είς᾽ --- 

Ν. οὐ φέρεις ; Π. π[ο]οῦ[σι] γάρ σοι τοὺς γάμους " κεράννυται, 
ϑυμίαμα ἀνάπτεταί (τ) ϑῦμά τ᾽ Ἡφαίστου Ὁ Ἰλ ΟἹ. 

. οὗτος, οὐ φέρεις ; 1]. σ[ὲ] γάρ (τοι) περιμένουσ᾽ οὗτοι πάλαι 3: 

υὑετιέναι τὴν [παῖ]δα. Μ. μέλλεις ; 1]. εὐτυχεῖς " οὐδὲν κακόν 
ἐστί σοι. ϑάρρει᾽ τί βούλει; Ν. γουθ τη πα υ;, εἰπέ μοι, 
ἱερ[ό]συλε παῖ; 1]. τί π[ ο]ιεῖς, Μοσχίων ; Ν. οὐχ εἰσδραμιὼν 
ϑᾶττ]ον ἐξϑιαείς ὅ φημι; 11]. διαχέχομμιαι τὸ στόμια. 

. ἔτι λα]λεῖς, οὗτος; 11]. βαδίζω, νὴ Δί᾽, ἐξεύρηχα δὲ 39, 
μέγα κ]ακόν. Ν. μέλλεις ; Π. ἄγουσι τοὺς γάμους ὄντως. ΜΝ. ἴζ(ϑι, 
σπεῦσ]ον, ἐξάγγελλέ μιοί τι. --- γῦν πρόσεισιν ἂν δέ μου 
υὴ δέη]τ᾽, ἄνδρες, καταμένειν, ἀλλ᾽ ἀποργισϑεὶς ἐᾶι 

ἀπιένα]ι --- τουτὶ γὰρ ἄρτι παρέλιπον --- τί δεῖ ποεῖν ; 
εἰκότω]ς οὐκ ἂν ποιήσαι τοῦτ΄. ἐὰν δέ; πάντα γὰρ 
γίνε]ται: γελοῖος ἔσομαι, νὴ Δί᾽, ἀνακάμιπτων πάλιν. 

ΕὙΔρΡΤΩΘηζΌΠ. 

φέρε δὴ λιβανωτόν σὺ δ᾽ ἐπίϑες τὸ πῦρ, Τρύφη. 

τ ϑίϊεῖς 321 αλλ᾽ωσ ΡΔΡ. 324 Ξ5ΌΡΡΙ. Τ,6ο 8]. ργαδεαηΐα 1,6, 

327 ΘΕἸ[ΟἸΙΘιι,εἰϊ. ΟὙΤ’. . ἸΕΙΟ: αὐ νἱά. Ραρ.» εἴ. ν. 313 εἰ ἈΒ. Μι5. 

Ι9Ὶ 
γυται 

3 Ρ. 4503 4328 ποοῦσι Κῦοτίε οινοσχεραν ΡΔΡ.; οἶνος ἱπάυχϊε Καὶ ὅτίε 

329 ϑυμίαματι. [10 τ ἀνα πτεταυδομαπτηοσιατου Χο ΡΔΡ.; τεϑί. 1,60 

τι 5ιο ἰοοὺ ἰπβϑίθῃβ δ᾽ίθσσσηαις ϑῦμά τ᾽ ᾿πάποεπβ. Αα “Ἡφαίστου φλογί 
ἷπ ἢἴἶπα {πΠτηδίπ οἵ. Ἐπτρ. ΤΡΗ. Αα]. τόο2, Ατίβί. ῬΙαῖ. 661 330 γάρ 

τοι 1,60 231 Ἰερὶΐ, ΟΟΥ̓. 76 η56η, ἰοίἱ νδύβαϊ πο ΥραΠοίοΠΘμ ἀ6 6556 

(6 ϑίδῃβ 333 τεροσυλε: παι ΡΔΡ., ἀϊδί. Κὶ ὅτίς, ΜΝ]. δἱ. 334 50ρριὶ. 

Τ,εἰ. 335. ΒΌΡΡΙ. Κατίε 4]. τε] ρᾶρ., οοῖσ. ΔΝ Π]δτη. 336 5ᾳρρὶ. 

ἹΚὄσίε ἃ]. ϑῃ ἔπεα οντωσι [ ΡΔΡ., ἴϑι ΗἩεδά]απη 8]. 337 σπεῦσον 

ἘἈΠΟΒαγᾶς 4]. 338 Ξ0ΡΡΙ. Ηδδάϊατη 4]. 340 5ΌΡΡΙ. Εἰΐγεαπὶ 2341 5ὈΡΡΙ. 

ΝΊςΟ]Ε 8]. ἔγδρτη. Ξε ἔγ. 437) Καὶ (ΡΒυγηίςῃ. εὐ]. Ρ. 187) 



[Η]Ρ[ῺΣ ΜΊΕΝΑΝΔΡΟΥ ΚΘ 

ἼΑρρεν (τε) ϑῆλύ ὃ᾽ ἅμα τεκοῦσα παρϑένος 
ἔδωχεν ἐπιτρόπῳ τρέφειν εἶθ᾽ ὕστερον 
ἔγημε τὸν φϑείραντοα. ταῦτα δ᾽ ὑπέϑετο 
ὃ τρέφων πρὸς αὐτὸν ἀγνοῶν. ϑεράπων δέ τις 

ἐνέπεσεν εἰς ἔρωτα τῆς νεάνιδος : 

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

τὴν αἰτίαν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ὁ ϑεράπων στρέφειν 
ἐβούλετ᾽ " οὐκ εἰδυῖα δ᾽ ἡ μήτηρ ἄγαν 
ἐδυσχέραινε. χαταφανῶν δὲ γενομένων το 

εὗρεν μὲν ὁ γέρων τοὺς ἑαυτοῦ γνωρίσας, 
ὁ δ᾽ ἠδικηκὼς ἔλαβε τὴν κόρην ϑέλων. 

Τὰ τοῦ δράμ(ατος) πρόσωπα. 

Γέτας Σωφρόνη 
Δᾶος Σαγγάριος 15 

Ἥρως ϑεός᾽ Γοργίας 

Μυρρίνη Λάχης 
Φειδίας: 

Γέτας, Δᾶος 

ΑἹ ΓΕΤ' Κακόν τι, Δᾶέ, μοι δοκεῖς πεποηχέναι 

ποαμιμέγεϑες, εἶτα προσδοκῶν ἀγωνιᾶν 

τσπ1. 4 ἀεδχίτα ραγίβ {{{ὰ]1 πππηθσ5 ἀρρᾶγεΐ ραρίπδε (ΚΘ), 5ἰς ἃ βἰπἰβίγα 

ΑἸϊπ5. ταϊῃ ΠΕΓΤΊΘΠῚ5 δχϑίαγα νἱἀθθαίασ, 5 400 [ἴπ6ᾶ. Ν᾽ εβδτἱρία ᾿ποογ ββί πηδ 

βαπὶ εἰ ρᾶθῆς δνδηϊάα (ἰοτί. ΞΞ ἔαϊξ, αὐ μαθο ἕαθαϊα βεχαροβίτηα ἔπουίί, βἰσαΐ 

ΤΙ ΥΪ βορίπαροβίπηα (ρτίτηα ναὶ ἰαγίία.... .) εταΐ, βουρία ἐπὶ Νικοχλέους; 

ΟΡ, ΟΣ. ῬΆΡ. ““. Ρ. 86) 1 ἀρρεντεκουσαπαρϑενοσϑηλυϑαμα ΡΔρ., ΟΘΟΥΤ. 

Δ Ί1Πδ. 2 επιίτρόφω Ρδρ. 16, τὃ 1πἰθυριποίίομαπη οποίανιἑ 76 η56 

2 ἊΪΝ |ΡᾶρΡ. (ροίϊπι5 αιδπὶ αἰς); 46 ν ᾿ἰἰ6γτὰ ἀπ. 7Θηβθη 
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υυλῶνα σαυτῷ καὶ πέδας, εὔδηλος εἷ. 

τί γὰρ σὺ κόπτεις τὴν χεφαλὴν οὕτω πυκνά: 
τί τὰς τρίχας τίλλεις ἐπιστάς : τί στένεις : 

Δ. οἴμοι. Γ΄. τοιοῦτόν ἐστιν, ὦ πονηρὲ σύ; ΓΕῈΤ΄ 
εἶτ᾽ οὐχ ἐχρῆν, κερμάτιον εἰ συνηγμένον 
σοὶ τυγχάν]ει τι, τ ο]ῦτ᾽ ἐμοὶ δοῦναι τέως, 

ἵν’ ἀσφαλίσας τὰ] κατὰ σεαυτὸν πράγματα 
ἐκεῖν᾽ ἀπέλαβες; ὡς σ]υνάχϑομαί γέ σοι 
πάσχοντι παμπόν]ηρα. Δ. σὺ μὲν οὐχ οἶδ᾽ ὅτι ΔΑ΄ 
ληρεῖς " ἑτέρῳ γε συμπ]έπλεγμαι πράγματι 
ἀμαχωτέρῳ; Γ᾽. τί δ᾽ ἐστίν; Δ.] ἔφϑαρμαι, Γέτα. 

Τὶ ἀλλὰ φϑαρείης]. Δ. μὴ καταρ[ὦ] πρὸς (τῶν) ϑεῶν, ΔΑ΄ 
Γέτα, δυσέρωτι]. Δ. τί σὺ λέγεις ; ἐρᾶις ; Δ. ἐρῶ. ΔΑ΄ 

Τὶ πλέον δυοῖν σοι] χοινίκων ὁ δεσπότης 
ΑΞ παρέχει᾽ πονηρόν, Δᾶ᾽" ὑπερδειπνεῖς ἴσως. 
ΔΑ᾿ πέπονθα τὴν ψυχήν τι παιδίσχην ὁρῶν 

συντρεφομένην ἄχκαχον, κατ᾽ ἐμαυτόν, ὦ [έτα. 
ΓΕΊΜ δούλη ᾿στίν; Δ. οὕτως, ἣσυχῇ, τρόπον τινά. 

ποιμνὴν γὰρ ἦν Τίβειος οἰχῶν ἐνθαδὶ 
Πτελέασι, γεγονὼς οἰχέτης νέος ὥν ποτε. 
ἐγένετο τούτῳ δίδυμα ταῦτα παιδία, 

ὡς ἔλεγεν αὐτός, ἥ τε Πλαγγὼν ἧς ἐρῶ -- 
Γ. νῦν μανϑάνω. Δ. τὸ μειράκιόν ϑ᾽, ὃ Γοργίας. ΔΑΙ 
Γ. ὃ τῶν προβατίων ἐνθάδ᾽ ἐπιμελούμενος 

γυνὶ παρ᾽ ὑμῖν; Δ. οὗτος. ὧν ἤδη γέρων ΔΑΙ 
ὁ Τίβειος ὃ πατὴρ εἰς τροφήν γε λαμβάνει 

5 Ροβί επίστας ὑπῖτ5 ΠΠ{{6γὰ6 βρδίϊαση οί 6 οἰμμοι: ρΡαρΡ. ὃ 5ᾳρρὶ. 

Κῦτία 9 5644. 6. δ. 50ΡΡΙΕνὶ; [η] το βεοαίαβ βαπὶ Δ 1]4π|. (ἵν᾽ ἀπολάβῃς, 

τ. κ᾿ σ. π. ὅταν καλῶς ϑῇς; ὡς) 4] Ξεοαίαβ. εδί Τ,θθανγαπιιπὶ (ὅπως ἂν 

εὖ ϑῆς τ. κ. σ. π.). Ηδες ἔοττιδ Ἰοφαεπάϊ (ἵν᾽... ἀπέλαβες) ἔτεφαδηβ εϑί 
δρυά Ἐυτρίάεθ. τι ἽΡΑ : Ρδρ., πονηρά 7εῆδεβῆ 12 ληρεῖς Οτοίδεί --- 

Ι1ο 

20 

25 

ἑτέρῳ 18 ΛΥήηαπι., ἀμάχῳ γε 1.εο; νεδεϊρία ᾿ἰτίογασπιπι ΚΧ11] ρεγεσίσαδ βαηΐ,. 

1ΐθπι 1. ὦ ἴῃ καταρῶ (14, 13 ΝΕφΦθλρμλι ΡΔΡ., ἱπίεγραποίϊοπθη ΠΟῚ 

νυ] 14 φϑαρείης 50. οἷα ϑρύπτει καὶ αἰνιττόμενος περιλέγεις ((Ξοτξ. 
53) καταρῶ Οτοῖϊδεί τῶν «ἀά. 1,60 15 βέλτιστ᾽, ἐρῶντι ν. Τ,Θαανθη 
16 πλέον --- παρέχει -εΞ ἔτ. Δάεβρ. 444 Καὶ (Ὁ Ββοβίοθοβο. 312, 6) 17 ραρῖπδε 

ΞΌΡΓΑΒΟΓ, δβδὲ Ἀ 27 μῖν ΡΔΡ., ΟοΥγ. 1,60 
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τούτοις παρὰ τοὐμοῦ δεσπότου μνᾶν, καὶ πάλιν --- 

λιμὸς γὰρ ἦν --- μνᾶν, εἶτ᾽ ἀπέσχλη. [᾿. τὴν τρίτην ΓΕῚΤ 
ὡς οὐκ ἀπεδίδου τυχὸν ὁ δεσπότης ὁ σός. 

Δ. ἴσως. τελευτήσαντα δ᾽ αὐτὸν προσλαβὼν 
ὁ Γοργίας τι χερμάτιον ἔϑαφε καὶ 
τὰ νόμιμα ποιήσας πρὸς ἡμᾶς ἐνθάδε 
ἐλθὼν ἀγαγών τε τὴν ἀδελφὴν ἐπιμένει 
τὸ χρέος ἀπεργαζόμενος. Τὶ ἡ Πλαγγὼν δὲ τί; ΓΕΤῚ 

ΔΑΙ μετὰ τῆς ἐμῆς χεχτημένης ἐργάζεται 
ἔρια διακονεῖ τε, παιδίσχη πάνυ --- Δ[ΑΊ 
Γέτα, χκαταγελᾶις ; Γ΄, μὰ τὸν ᾿Απόλλω. Δ. πάνυ, Γέτα, 

ἐλευϑέριος χαὶ κοσμία. Γ᾿. τί οὖν σύ ; τί 
πράττεις ὑπὲρ σαυτοῦ; Δ. λάϑρᾳ μέν, Ἣράλλεις, 
οὐδ᾽ τ: ἀλλὰ τὠμῷ δεσπί ότ] 
εἴρηκ, ὑπέσχηται τ᾽ ἐμ ο]ὶ σ[υνοικιεῖν 
αὐτὴν διαλεχϑεὶς πρὸς τ[ὸν ἀδελφόν. Γ΄, λαμπρὸς εἶ. 

Δ. τί λαμπρός ; ἀποδημεῖ τρ[ίμνηνον ἐπί τινα 
πρᾶξιν ἰδίαν εἰς Λῆήμ[νον, ἐλπίδος δὲ νῦν 
ἐχόμεϑα τῆς αὐτῆς " [ἔχε]ῖίνος, εὔχομαι, 
σῴζοιτο --- Γ', χρηστὸς [οὗτοσί. Δ. ϑυσιῶν τέ μοι 
ὄνησις εἴη. Γ᾿, πολὺ π[επωχὼς οὐκέτι 

φρονεῖς " ἐγὼ γὰρ καὶ [μανείην μᾶλλον ἢ 
τπγσσ. ὐνόνητόν [Ξσοῖν. “: ς Φορος “φὌοὺ νι; 
ον αὐδῶ, τ Ἐταν ν ραδόλσθλι ο ὡς τὰ 

21 οὐκέτ᾽ ἐδίδου ΜΝ ΊΔΙ,. 38 τε : παιδισκὴ : πανυ [ Ρᾶρ., ἀἰβί. 
Δ ΊΔπ,. 40 : τιουνσὺ τὶ ΡΔΡ. 43 50ΡΡ]. Οτοϊβεί 44 αὑτον ΡΤ. 

ΤΩ.,) Αὐτὴν ΟΟΥΓ. 560. τη. τὸν ἀδελφόν 1,εἴ., λαμπρὸς εἰ ΜΊΑ. 46. 47 

ϑεηίθηςδπη ρϑιβραχὶΐ ϑοῃηεηραρ ἈΠ. Μ. 1914 ρΡ. ὃ5, ἰάεηηαιθ νείϑι 

ΓΙ ΠποΙὴ ρΡδρΡΙΠηδ6 6. σ. ΒΌΡΡΙΕνΙ 47 ς. ὙΠῸ ἤ) ΡΔρΡ. 48 ΧΡΗ 

ὭΣ ΤῊ ξαΐδδε νἱά. Ὑ, ΟΥ̓ 51 Π1. 5ο Ιζλι 51. ἈΝΟ 

ΠΕ τ. ες: ὐξγλοφό)οῶ7: [ἘΠ] 
Ροβι οπηηΐα ἱποουῖαᾶ δ ἴῃ οἰδτίοσε [ποὲ ἰδτη τι 8 1 Αἰ Ππϑητζίδ. ΠΕ ΟΝ 

6. 5. ἀνόνητόν ἐστ᾽. ἀπόλοιθ᾽ ὁ δεσπότης, ᾧ ξυλοφορῶν ἐπιτρίβομαι. 
ῬδΆΠ]Ο ρΡοβί ββϑοαΐζιτη 6856 ἔτ. 345 Καὶ εχίβεηο, αυοά Τ6ὸ Βαΐς βοθπδβ 

αϑϑίρτανϊ : Δ. οὐπώποτ᾽ ἠράσϑης, Γέτα. Γ΄. οὐ γὰρ ἐνεπλήσϑιην. εἴα 
ΒΘΓΨΊΙ5 [ΔΙ 6] Ἰο5 οἵ πηὰ]6 ΠαὈϊίι5 Ῥανο, ααἱ ἴῃ ἄομηο ορα]οπίϊογα βοενῖΐ 

(ν. 16), ἰηνιάει 
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δες Ὁ τὐο τὴν τ πῆ ὅτ ϑ6 1} 61:8. 5, ἐν τν α 
ἀκ ἢ ἰοῦ σον ροῦν τος δι ν 

ἘΣ Ε ΧΌΡΙΟΥΣ 

Μυρρίνη, Λάχης" 

Ν. Ὦ ἫἩράϊκχλεις, ἔα μ᾽ ἀμάρ[τυρον λέγειν. 55 
. τῇ νέᾳ] δίδωμι νύμφ[ - - - «-«« «το 

μὰ τ κὸ 

ΟἿ έν» τσὸς οὺς εν σεῖο εκ δεν νι το 

του τίρεξν ἀπο ἐπ λσ ἐάν. . [τὴν μητέρα 
μᾶλλον δί[δασκε τίς πότ᾽ ἐστι. Ν. φασὶ μὲν 
τὴν Θρᾶτταϊίν. Δ, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι. Ν. τίς δ᾽ ἐστίν ποτε; ὁ. 

Λ. σύ, τάλαινα. ΜΝ. τί; ΔΛ. φίαν ερθε 1 νὴ Δί᾽, ὦ γύναι. 
Ν. ἐς χόρακας, ἐξέστηκας οἷα γὰρ λέγεις. 
ΔΛ. ἃ καὶ ποήσω, καὶ δέδοχταί μοι πάλαι. 
Ν. ἱδρώς, ἀπορία. ΔΛ. νὴ Δί᾽ εὖ γ᾽, ὦ Μυρρίνη, 

ἐπ᾿ ἐμαυτὸν ἔλαβον ποιμέν᾽, ὃς βληχώμενον -- 65 

ΞΔ ον. τες ἀογεοτν πο λαν ΟΣ ΣΧΈΝΑΣΥ Ἐν ν 0 

ΔΛ. τί πέπονθας; ὡς γὰρ ἀνδριὰ[ς παρίστασαι. 
Μ. ὡς οἰκτρόν, ἣ το]ιαῦτα [δυστ]υχῶ μόνη, 

ἃ μηδὲ πιϑανὰς τ]ὰς ὑ[περ]βολὰς ἔχει. 
Μ. ἰάσεται μὲν τὸ] πάϑος ἣ Ἰνώμη σφόδρα" 7. 

ἀλλ᾽ ἠδίκηκ]εν ἐκ βίας σέ τίς ποτε: 

53. ϑέλοιμ᾽, ὦ 7Ζεηδεῃ. 55 ὦ Ἡράλλεις, λέγειν 7επδεπ, ἀμάρτυρον 
Κτιο. [ὦ Ἣράϊκχλεις ἰατὰ εχ 1}1ο καϑίσ᾽ ΚΚ ΟὙγΠ δηποϊθανεσαπὶ δ6 |. 

: ΝΟΥ ΜΙ Φ ΡΔΡ., δίδωμι νύμφῃ 7Ξπθδεῆ. 57. εἰςι. Ομ) 

59 ΔΙ. νεῖ Διὶ, ποῦ δχοϊαάὶ νἱά. ΔΙ[ΗΓΟΥ] 59. "ἢ 6. δ. Ξαρρ!ενὶ 

ὅα.1.1..1Ε - οἱ ΟΥΤτλλλιίναφ. ες ε λΠΥ 
ΝΑῚ Τι: ἱπίον γῦναι δὲ πὸ: Τῇ, Πτ ογασαπη βραίίαπι εβὲ Πἰθθγαπι, αδὶ 

ΠῚ] ἀπαθδιὴ βουρίθτη εδί; φανερῶς 1Τ,6ἴ. 64 ἀπορία ἅδῃ. 76 ηβθη 

Ἰεοίίοπα σου Ἰβϑιτηδ (ἈΠορὶὰ :). Ῥιοῖέ σὰπὶ ἰγοπῖα ΤΆ ΟΠ 65: ΡΙῸ αἱ, ἸΧΟΥ, 

ΠΟΠΤ]Οα6 ἴῃ τη6 Ταοαρὶ ραβίογθμῃ, 4] τὶ Ὀα]αηίεπη εἴ Θϑαγ θηΐε πὴ οβίβῃ- 

ἰα ας ῬΌΘΙα] πὴ, σΟΙΠ 568 Π5 ΘΠ 6τὴ νἹ 6] σαί ραβίοσγθπη, σαὶ (α ν]τἰἀνεταῖ 

67 ὥσπερ ἀνδριάς Κὶ ὄτίε 68." 00. ΞξΞ ἴτ-.. 21ὶ ἘΚ ἰϑίο, ΠΥ ἼΘη. 13); 

αυοά ρετβρεχὶὶ Κα ὅτίβ, Β. ΡΒ. Δ. 1911, 1421; ἰάβθπι ν. 70 παρηγορήῆσει, 

βεηϊθηςίδτη ἰδησθηβ ΡΥΟΧΙΠΠΟ ΠαΟΠπ6 νΕΙΒα 
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Μ. ναιχί, μεϑύων γά]ρ. Μ. ὑπονοιε[τ]ς ὅσίτις ποτ᾽ ἦν; 

ΕΚ Ὑῆεντ ΤῊΝ τιτῊλ «0.0 Ὁ ν εν κεν 

81 ἜΨροΕοὲ[οΠΠποιΠὼπ{{5.-. 0 90005 [οὐδ᾽ ἱερὸν ϑεᾶς 

ἠσχύν[εϑ᾽- οὕ τ] ως ἦν ἰταμός. ΔΛ, ϑεᾶς τίνος; 

ΝΠ τ Αὐρον Υ ΣΝ ρλῶι 

ΡΕΤτς παρ τ λς ΕΡ δὲ ἐρωΡΑΑΣ ΠΝ το 

στ νιον τ τυ υ ι γε σύ 
σ 

ΕΗ το το Ἀττι, σ᾽ ὅτι 
ΝΠ οτ τ τ ρον -χε]ρέστατον 

ΠΕ ὌΠ τ νυνὶ νὸς πρῶτον λέγε. 
ΔΛ, ἔ]τη ᾽στὶν ὀκτὼ χαὶ δέκ᾽, Ν. οὐχ ἔστιν, βόϊλις 

τὸ τηνικα]ῦτ᾽ " ἔστω δὲ τοῦτ᾽, εἰ σ[οἱ] δοχεῖ. Ὁ 
ΔΛ. χρίσι]ς τὸ πρᾶγμα γίνεται. Μ. πῶς λανϑάνει 

πα]ρ[εκ]πεσών σε; πῶς δ᾽ ἀπόλ[ω]λε; τ} --- 

Εταρτηθηΐα δπης ποίδ. 

(ΟΠ ΔΘ ν 52) 

1. δέσποιν", Ἔρωτος οὐδὲν ἰσχύει πλέον, 
οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ χρατῶν (τῶν) ἐν οὐρανῷ ϑεῶν 
Ζεὺς, ἀλλ᾽ ἐχείνῳ πάντ᾽ ἀναγχασϑεὶς ποεῖ. 

ΧΦ ΓΟ νει ΝΎΠΟΙΝΟΘ. ων ὩΣ ασος ΓΙΓΗΛΧ(Μ) χά. 75 5Όρρὶ. 

Ἐρ ἢ ὦ ΠΟ Δαϊοϊεπάϊιτη εβ5ε διθιίτου. [πῃ νεῖβοὸ ἡυοα ἀϊοϊταγ Πδθο 

Ἰεραπίατ: (Ι.. Ἀ(Ω))...1. ΓΝ - ΗΝ)... -- -ἰΙΟΤΙΤΗΟΠΟΆΛΧΗΘ 
ΘΠ ΕΈΕ)... ΕΓ ΟΣ ἰἰς 7επβεθ) 75 ΠΟΧΥΝ 

(ἸΓΟΊγις (ὦ) 82 ἀεβοιρϑὶ απ τᾶ (σἰσας 7επβθπη), ΜΟΙΙ(() 

τηΐϊηιιβ ΡΥ 118 6856 δαποίδῃβ 8253. [Ὁ ΟἸΚ ΟὙΤ’ Ρδρ., οἴϊατα 

οδίεσαπιμη [ἰ{ογασαη ρᾶοα νϑϑβίϊσία Ιερὶ ΠΕ ΡΙΩΝ λῪΤ᾽ 7επβεη 

πα ΝΣ ΡᾶΡ. σὺ ρῖο σοὶ ποίο εχ ρδρυιὶβ Αδρυρίίδοϊ ἝτΟσΘ 

8... .ἸΟΙΟΙΟΠΡΆΓΜᾺ ΡΔΡ. 85. [1. [[ΕἸ. ΠΕΩΩΟΟΝΟΓ[ΓΕῚ 

παρεχπεσὼν αἱ. ὃ δαχτύλιος, σε Μυτγῃΐπα ΤΙ εἶ ἀείταχὶς δίοαὶ Ηδτοαὶ 

Αὐρ ῬΙΟΡΔΌΙΠΕΥ Παῖς Ραρίπαθ ᾿ἰῃβθγαίαυ ἔγαρτη. Ἢ, οαΐπ5. το]! αΐαβ 

ἀεβοῦρο: Υ Υ 

ἄσωτοίς ... εἸὔδηλ[ον Ὁ 
ν συνδοχ[εῖ ἐ]λϑεῖν ἐκεῖνον 

σει δ᾽ αὐτῷ ποιι. γὴ τὸν Ποσειδῶ 
ἢ δαχτόλ]ΐι6[ν] τινα λαβεῖν. ολο 

ΣΎΝ ἐλϑ[εῖν δ΄ 

 ΞΞΞ τ 200 Ἐ- (5ἴο00.: ᾿ἤοτ. 63, 21) τῶν δἀα, ατοιίαβ 

85 
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ῷ. ἐχρῆν γὰρ εἶναι τὸ καλὸν εὐγενέστατον. 
ὃ. χοῦς χεχραμένου 

οἴνου. λαβὼν ἔχπιϑι τοῦτον. 

4, ἐπεφαρμακχεύσω, γλυχύτατ᾽, ἀναλυϑεὶς μόλις. 
ὅ. εὖ ἴσϑι κἀγὼ τοῦτο συγχωρήσομαι. 
6. - - -- τῶν (δὲ) παιδισκῶν τινι | δούς. 
{. ὦ δυστυχής, εἰ μὴ βαδιεῖ. 
8. γῦν δὲ τοῖς ἐξ ἄστεως 

χυνηγέταις ἥχουσι περιηγήσομιαι τὰς ἀχράδας. 
9. - - -- ποιήσεις ἀστικὸν σαυτὸν πάλιν. 

ἊΣ ΞΞΞΊΓ 210, Κα (5[ὉΡ-. ΠΟΙ 80; ἢ) δ ΞΞΞ τ 212 1 ΤΑ δὴ. 

426 ὉΚ) 4 -Ξῖν 213 Καὶ (ϑυϊά. εἰ ῬΒοί. Βεσοὶ]. ρΡ. 115, 19) Θ᾽ -Ξ ἵτ, 

214 Καὶ (Δπποπ. ἀς αἰ. Ρ. 76) 0 .--Ξ ἔτ. Ζι Καὶ (Ὁβοεῖοῦ. ἰπ ΤΠεοά. 

Ι 4το, 15 Η11) δὲ δά. Μείπεκε τς ἔτ. 216 Καὶ (Ὁβοϑίοῦ. ἴη ΤΠμθοά. 

ἘΠιγο; ἦτ 1Π1|}} 8 ἐσ ἰδχ' ϑαρθαϊέ. Ρ. 4 9 ΞΞ ἔτ. 868 Καὶ (ΒεΕΚΙκοΥ 

Απροάοί. 454, 7) 



ΕἈΌυΪα ᾿ποογία 

Λάχης, Χαιρέας --- Κλεαίνετος 

πο τὴς ρον τ. ἈΠΟ τς τὰ ΤῈ ΤΠ τ 

πι ΠΡΘ. πον τος, ἘΣ ΠΣ Ὁ 2 
Χ, Ἔν ραλιῖψι ΤῊΝ ἠβε εἴρ᾽ξας ὅλ[α]ς 
ΠΣ τὰς πα τον εν Δ, τὸν μ]έγ᾽ ἄϑλιο[ν 
ἔκσωσίον, ἱχετεύω σε πο]λλά, Χαι[ρέα. 
μάρτυραίς ἐχεῖνος φαίνετ] οὐκ [ὀλίγους ἔχειν: 6ΧΡΙ. ιἴ 
ἐπ᾿ αὐτοφ[ώρῳ γὰρ λαβὼν φράζει τισὶν 

γείτοσιν " ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ πάντες μαρτυρεῖν 
τὸν ἐγχεχλει[χότ᾽ εἰσιδεῖν μετὰ τῆς κόρης. 

ΔΛ. παῖ, Μοσχίων, [ἀπολώλεχάς υ;, Σ, ὁ Κλεαίνετος 

ἀρεοπαήιτης ἔσ[ὃ᾽ ὁ πατήρ. ΔΛ. αἰσχύνομαι" 
ἔ[τι] ΠΡ ᾧ ἐἸτ[αἸ]τρ[ον ὄντ᾽ ἀδικεῖ. Χ, πάλαι μὲν οὖν 
ἀδικεῖ μ᾽’ ἐκεῖνος, οὐδὲ[ν] ἐξ ἐμοῦ π[αϑών. 
ἤρα μὲν ἀεὶ τῆς κόρης [καὶ] πολλά μοι 

Θοδθηδ νἱνδοϊίαϊε ΒΟΥ ΟΠ15 ἔθυνθη5. ϑδιηϊδτηα 186. ΘΌΡΘΙΔΠ5 Ρτοσδοϊζαίθ 

αὰο ἴδοι 5 ἱπιο]ασεγθαίασ, ΡΠΠΠΟ5 ΨΘΙΒ5 6. σ. ΒΌΡΡΙΘν]. Ααϊθοὶ δυΐεπι 

ἔτ. τ δυὰς 5βἰπε ἀπο ρεγπ6η5. --- ΙΠΙτο Ἰδοίδίιν ΤΆ ΟΠ 65 ρδίευ Μοβοῃίοπὶβ 

8. σοπβρίγαπεθυβ Ομδεγθα, Μοβοβῖοπῖβ διηΐοο, εἰ ΟἸεδδεπείο, οαϊὰ5 ἢ] Τὴ 

Μοβοβίο νἱ(αναγαΐ ἰδηαα ἴῃ τηδίγ ΟΠ] Πὰ ἀπσεγα οοπουρίβοϊί. ΟΠ δογθαβ 

τηθπάδοϊ β Τ,Δοῃδίθμη ἰθυτγαί Δ 1811} ΒΌΠΊΠΊΟ ροτο] 0 Μοβοβίοπηὶ ἱπηρεπάεπίε, 

4αϊ ἴῃ βἴπριο ἃ ρδίγε νἱγρίπὶβ ἀθρυθηθηβιβ δἰζ. ΘΌρογνθηϊ ἰγαρι ἀδηςὶ 181 

ΤιΑομθιὶ ραίθσ νἱγρίπβ ΟἸθδαπαίαβ; δος εηΐτη ἰπίθγ 1195 σοπναποῖαΐ (ν. 60). 

Τία Ππ, αὐ ΤιΔομε5 116 ἀνε πόσα Ῥετοαϊθαβ ΟἸθδθηδίὶ ΕἸ] αὶ ΜΟοβοΙομὶ 

Ροβίαϊεί 3. 6. δ. 5ΌΡΡΙ., ἰΐεπη βεααθηίία ἐπ᾽ αὐτοφ[ώρῳ] 76πδβεη 

Ἐ2 ἘΞ: ἈΕῚ, ΤΠ τ. Ροβὲ Τὶ ὄχεα ἀρ 6Σ, οσίριαβ ᾿ἰτίοταα ἃ 13--τιδ 

ΒΌΡΡΪ. ν. Ατηΐπὶ : ᾿ 
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πράγματα παρεῖχεν, ὧ[ς δ᾽] ἐπέραινεν οὐδὲ ἕν 
αὑτῷ παραδοῦναι τὸν [τάμο]ν πείϑων, ἰδοὺ ὁ 
ἐξειργάσατο. ΔΛ. τί οὖν ἀναίνει τὴν ἐμὴν 
ἔχειν ϑυγατέρα; Χ. τοῖς δὲ δοῦσι τίνα λόγον 
ἐρῶ, Λάχης; γενοῦ γάρ, ἱκετεύω [σ ἐγώ -- 

Κ, οἴμοι, τί ποήσω. Χ. τίς ὁ βοῶν ἐστίν ποτε 
πρὸς ταῖς ϑόραις; Λ. εὐκαιρότ[ης] σέ, νὴ Δία, 
αὐτὴ πρ]οσ[ήγαγ᾽ ὥ]ς με. Χ. τί ποήσω, Λάχης; 

Λ. πείϑωμεν αὐτόν. Χ. ὦ βίας ἐρρωμένης᾽ ἮΝ 
ΟΙ 

πείϑω παραδοῦναι τὴν ἐμὴν ἀδικούμενος 
Ψ αἸἰότός; Λ. ὑπόμεινον δι’ ἐμέ. Κι. νὴ τὸν “Ἥλιον 

α]ϊσχύνομαι, Λάχης, σε. ΔΛ. τί βοᾶις; Κ. [{παϊζο]μ[αι 
Χ, ἄκουε δή μου Μοσχίων τὴν παρϑένον ἔντς 

ἑλ]ὼν ἔχει, Κλεαίνετ᾽ --- Κ. [ἠ]δικήμεϑα. 
Χ, μηϑὲν βοήσῃς᾽ Ἰνησίω[ν] ἐπὶ σπορᾶ 

παίδων. ὁ πατὴρ αὐτοῦ [παρ]ὼν Λάχης ὁδὶ 
τ]οῦ τ] ἐπιβεβαιοῖ. φὴς σύ; ΔΛ. φημί, Χαιρέα" 
οὗ] γάρ τι βούλ[ομ, ἀντιλΊ]ἐίτειν. Χ, χαλῶς ποῶν. 

ἀδϑαηΐ νϑυβι8 [65 νϑὶ αιυδίζαου, 

ΑΛ πάντ ἀμαινονον ὐδα κος ὦ Ὁ ἘΡ55 

16 γάμον ἸΚὄτία, 5βραίϊϊππη ποὸρ δχοθάθηβ, Α βδερίτιιβ βιὉ μβίδγη 

᾿τετας ΓΤ βυσοεαϊί 18 τοῖς δοῦσι 5.1]. Οἰεδεπείο δἴσβαιθ ὑχουΐ 

19 τκετεῦσ. εγώ : Ἰερὶζ, ΒΌΡΡΙ. [βῆβεθ. 21 ΕὙΪΚΆΙΡΟ... [(]ἹΕΝΗΔΙᾺ. 

ΡΔΡ.- ἰεβίδηϊασ 76 ηβεη, 1.εἴερντε, Εἰοοῖ ; δἰΐατα ραχιίοα]ϊα εχίσιια Βαβίδβ 

τεοίδε Ππτίεταα 1 δἰϊδιηπιης ἀρρᾶῖθί. ,,7ἴ0ρ5α, ἱπαιαϊῖ, [(ετηρεβί νι α5 (α 

ταϊῃὶ ἴῃ μος ἀἰἸβουτηΐηθ --- δανεηίαί Θη1ΠῈ ρδίοθυ {1146 νἱἰδΐας --- δαϊτςοΥο πὶ 

δἀάυχίι, Ομδογεα.Κ. εὐκχαιρότης ΤΕ π56ῃ εἴ 'ρ56 ἱπυθηϊπητιβ 53 ΕΙΣ 

ος.ἵ. « ΟἸΕΜΕ ῬΆΒ: ., Οοίανδ εἰ ἀδοίμηδ ΠΠ {εγαβ ἱποοσγίδα βαπί βομεάπ]α 

τοπαὶ ΕΠ 5 23 ὦ βίας δρῃ. Τεπβεῃ 26 τί βοᾶις ἃρπονὶξ 76 ηβεῃ, 

αἱ Ξεααεπηίία οἷς ἀδί [] (Τ,1)... ΓΕΕΙΝ : (απάε σοπαραγ πειστέον, 1,ΔοΠεἰϊ 

Πος ἄδῃηβ, οἷ. ν. 21, 22, ϑδϊη. τ68). ̓ ΤἈείεσαγαπα νεβιρία ἴδηη ᾿ποθσία ϑαηΐ, 

πὶ σΟρ ἰΑΥ] ροβϑὶὶ ἄς χαταγελᾷς; --- 28 ἑλών 1,ε΄. ἠδικήμεϑα Ἰερὶξ, 

οΟΥΓ. ΤἘηβεη 320 παρών 7εηβεπ; [(6πὶ ἰπίετριηχὶς ροβὲ παίδων, δτίϊα5 

ΠΟὨΙπΠΡΘ 5 Τἱἀϊοα] τη ἢ] εἰ ργδθίου Ἔχβρθοίδιοποι αἰϊοίιπὶ τὴν π. ἑλὼν 

ἔχει... . γνησίων ἐπὶ σπορᾷ π. 31 τοῦτ᾽ οηβεθη, 4αΐ ἄδβοσ.: ΟΥ ", 
'ρϑςὲ Ἰερεῖθ ΠΉΪΗΙ νἱϑὰβ σὰπΔ. ΟΥΎ ν. 32 6. ΨΚ. ΒΌΡΡΙ. Βαια βεοὰβ δἴααβ 

Βαααθηΐεβ 25. -Σ ρΡ8Ρρ- (}}|(Ξ Ἰβπβεπ) 

15 

20 
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ἐχεῖνος [ἐξαμαρτάνων ἄνθρωπος ἦν. 
ἀνοδέξομ[αι ᾿γὼ τοῦτο. Χ. συγγνώμην δ᾽ ἐμοὶ ΧΑΙΡ΄ 
φίζλ]ωι δίκαιόν ἐστ᾽ ἔχειν. Κι. κα]λῶς ἔχει. 

ἣι. ἅπ[αντ]α μὲν ρ υμ ἐχείνῳ κα]τὰ τρόπον. 
ΒΕ Χ, πίρὸςἾ τουτονὶ λέγ᾽" οὐδὲ] γάρ μοι διαφέρει. 

ν᾿ πῶς. εἶπας: ΚΧ,, εἶ μοι ὑετὸς τ]ὰ γεγονότα. 
Λ. οὐ χαλεπὸς ἡμῖν ἀλλ]ὰ πρᾶός γ᾽ εἶ σφόδρα. 

ὁρῶ σ᾽ ἀγαναχτοῦντ᾽ οὐδ]έν. Χ. οὐδὲ γάρ σ᾽ ὁρ[ὦ 
ἔγωγε. Λ, πῶς δὲ χρή μ᾽] ἀγανακτί εῖν ; οὐδὲ ξΊν. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμ.] ἐκ τηλι]χούτων νῦν φόβων , 
τ]ὸν δὸν ἐχ[λυσό]μενος. Κ. ἀλλὰ μὴν πάλαι 

ἡμῖν ἔδοξ[ε ταῦ]τ᾽ - ἔχει τὴν παρϑένον 
ὁ Μοσχίων " [εἴληφ] ἐϑελοντής, οὐ βία᾽ 
φόμεϑα χα[λεπ]ανεῖν σε τοῦτο πυϑόμιενον 
ἀστεῖος ἀποβέβηχας, εὐτυχήχαμεν᾽ : 
περὶ τοῦ βοῶμεν; ΔΛ. πῶς λέγεις; Καὶ. ὥσπερ λέγω. 

ΔΛ. οὐ Χαιρέα τὸ πρῶτον ἐξεδώκατε 
τὴν παῖδα; Κ. μὰ Δία. Λ. τί σὺ λέγεις; οὐ Χαιρέᾳ; 
ἀλλὰ τίϊνι; Κ. π]άνυ γελοῖον᾽ οὐκ ἀκήκοας : 
τῷ σῶι νεανίσχῳ. ΔΛ. τί λζέγει]ς ; Κι. νὴ τ[ο]ὸὺς ϑεούϊίς. 
χαὶ παιδίον γὰρ γέγονεν ἐκ τούτου. Λ. [τ|ϊ φζής 
ἐχ Μοσχίωνος : ὦ πολυτίμητοι [ϑ]ε[οἱ, 
ἐρρωμένου ΤΠ πος. Κ, ᾿Απολλο]ν], ν[οῦν ἔχεις; 
ἘΠΕῚ γέ σ᾽ ὡς ἔοικ᾽, ἐπήνεσ. Λ. οὐδ[ὲ ἕν 
ὁ Χαιρέας ἄρ᾽ ἠδίκηται φίλτατος: 

36 νε] ἀναδέξομαι. Κ. χκἄγωγε. Χ. σ. δ᾽ ἐμοὶ 27 καλῶς Κὶ δτίο, 

πο ἄτα ἡ 55 3 ἈΠ-. ἈΠΊΕΝΝ 32 ὌΝ: [Ῥᾶρ. 42 ΧΓᾺ 

Ναικτομιςι...νΝ 44 ἐκ τηλ. ΜΊ]Δπι. 45 ἐκλυσόμενος Κὶ ὄτίε 

Πλλλὶ ΤΠ ΡΞΣΙΣ ΠοΪθο ᾳυοά 56116] ἰδπίατη ἔποιη ἀδβοῦρϑὶ: ΠΆΛΟΑΙ; 

οἸ᾿πὰ ΩΣ ποϑεῖν, ασποα Ἔχοϊαϊ νἹἱἀδίυγ 46, 48 Ξυρρὶ. ν. ΑΥμΪμη 

31 “ΠΝ τ: ἘΞΘΕΘΙΝ ΤΙ ΘΘΡαΡ. [ἔλ]αβΣ 7εῦϑευ 54 1 γΥγ 

ἈΚ Ξε ὧν 1. ΡᾶΡ. σύ ἱπάποοπάπτῃ δαί τί σὺ φῆς; ΒΟ θἜπάππ, 564 σὺ 
6 Ψ. 52 ἱττερβίϑβα νὰ, λέγεις Κ τίδῪ 55, 56 Ξυρρ!. 1,5. 57 : ἈΠῸΟᾺ 

ἌἈΟἝΟΘΌΪΙΝ Ῥᾶρ. 58 επνησ᾽ Ρᾶρ. οὐδὲ ἕν ἸΚ ὅτίε 

39 
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Κ. τί γὰρ ἠδίκηται Χαιρέας; ΔΛ. οὐϑέν; τί οὖ[ν 
ἐβόα πορευϑίεὶς] δεῦρ᾽; Κ. ἴσως ἐβούλετο --- 

Λ. ἐβούλετ᾽ --- ἐπ᾿ ἐμ]ὲ ταῦτα συνετάξασϑ᾽ ἄρα; 
ὦ Γῆ. Κ. τἴ ποιεῖς]; Δ. οὐϑέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἔα 
δὶς ἢ τρ[ὶς ἀνακχ]ραγεῖν με, πρὸς τῆς “Ἑστίαίς. 

62 50ρρὶ. Τ,εἴ. 63. 64 5Ξ'ρρ!. Κὶ ὄτίε 



ΓΕΩΡΙῸΣ 

Ὲ πυχνόν τε τῇ χόρῃ] προσιών, πράττων (χαλῶς 
διῆγον, οὐδὲν] ὑποφοβούμιενος (κακόν. 
ἦν δ᾽ οὐ πονη]ρ[ὸς οἠὐδ᾽ [ἐ]δόκουν, (ἕως ὁ νῦν 
τηρῶν μ]ε, ὃ μειρακίσκος, ἐν ἀγρῷ διετέλει. 
ὁρῶ δὲ] συμβεβηχὸς ὅ μ᾽ ἀπολώλεχε 
ἀπόδη]μον εἰς Κόρινϑον ἐπὶ πρᾶξίν τινα, 
κατιὼν δ]πὸ νύχτα γινομένους γὰρ τοὺς γάμους 

χαταλαμιβάνω μοι, τοὺς ϑεοὺς στεφανουμένους, 
τὸν πατέ]ρα ϑύοντ᾽ ἔνδον ἐχδίδωσι δὲ 
αὐτὸς ὃ] πατήρ᾽ ὁμοπατρία γάρ ἐστί μοι 
ἔχ τῆς παρ᾽ ἡμιῖν] νῦν γυναικὸς τρεφομένης 
γεγονοῖ ἀ]δελφή. [τ]ΐνα δὲ δυσφεύχτῳ κακῷ 
τρόπον μάχωμ᾽ οὐχ οἶδ]α " πλὴν οὕτως ἔχω" 
ἀπιὼν μὲν ἐκ τῆς οἰ]κίας, οὐδὲν φράσας 
αὐτῇ], λιπὼν δὲ τὸν γάμον τὴν φιλτάτην 

ΒΥαρτηθηίατη Αρτυίοοϊαθ ῥυσητβ βαϊαϊὶ 7. ΝΊοοΙς (1,6 Ἰαθουσεισ ἂς 

Μεμπαπάσε Β45. εἰ ἄξεπαν. 1898), ἀείπάθ Β, ατϑηΐθ εἰ Α. Ηαυηῖὶ 

(Μεπαηάειβ Γεωργός Οχῇ. 1898). (ΟἸ]δἰίοπα τηαχί πη πἰβιιβ 5.πὶ ΓἘ 56]. --- 

Ῥαρίπδαα Ὁυϊουϊ (ν. 1---44) ΠαΠΊΘΙ5 δαϑουϊρίιβ οϑί ς΄, ροβίδυϊου ζςᾧς. Ο(δβα 

αυοάδπι, ἔοτίαββϑε ἀδίγιτπ ῥυουϊβ οαϊβάδιη ΘΧχθρ]αυβ, ψΘΥΒ ΠῚ 1. (2 ἢ). 

3. οχίία5. πο βουρίϊ βῃπί, Ῥοβί ἐδόχουν (3) πὶ] βογρίιτη ἔπ55ε ἰδβίδίασ 

7Ἔεηβθη. ΤἸηϊαμη ΞΌΡΡΙΟνῚ 6. σα. νι 2 ΞΙΌΡΙ: ΝΊΘΟΙΕΙ 6 ἔτ ΟΣ εν; 

βουρίασα εταί, αἱ νἱἀείαγ, οὐδὲ ἐδόκουν, οἴ. ν. 4 6 ΞῈΡΡΙ. Νίοο!ε 
7 ἴῃ. 5ΌΡΡΙ. ΜΜΊΔηι. 4]. τγινομενητουσγαμιοὺσ ΡΔΡ. δ ΘΕ ΘΥ ἐΕ 

στεφλνογα ΡΔΡ.,» οοσγ. ΑΗ, «αὶ οἰίατ ἰπίς. ΒΡΡ]. 9. 5ῈΡΡΙ. ΝΊοοΙα 

[Ο 5ΌΡΡΙ. ΒΓ Πα να ΑΥν ςς ΙΝΝΥΝΙΓΥΝΑΙΙΚΟΟ ρδρ. 12 5ΌΡΡΙ. 

Βοῦος 13 εὕρω φυγὴν οὐκ οἶδα Β]455 --- οἴ. 77 14 οὐκ ἂν ἀπο- 
δρὰς ἐξ οἰκίας Β]455 15 οὕτω λιπὼν δὲ ΑΗ 

ΙΟ 
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δ᾿ ἊΣ Ἡ δεῖ]αν ἀδικήσαιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ εὐσεβές. 
χό]πτειν δὲ μέλλων τὴν ϑύραν ὀχνῶ πάλαι" 
οὔκ οἶδα γὰρ τὸν ἀδελφὸν εἰ νῦν ἐξ ἀγροῦ 
ἐνθάδ᾽ ἐπιδημιεῖ" πάντα προνοεῖσϑαί μιε δεῖ. 
ἀ]λλ᾽ ἐχποδὼν ἄπειμι καὶ βουλεύσομαι 
τοῦτ᾽ αὔϑ'᾽, ὅπως δεῖ διαφυγεῖν με τὸν γάμον. 

Μυρρίνη, Φίλιννα --- Δᾶος. 

Μ. ᾿Αλλ’ ὡς πρὸς εὔνουν, ὦ Φίλιννα, τοὺς λόγους 

π]οουμένη σε πάντα τἀμαυτῆς λέγω. 
ἐν τ]οῖσδ᾽ ἐγὼ νῦν εἶμι. Φ. χαὶ νὴ τὼ ϑεώ, 
ἔγ]ωγ᾽ ἀκούουσ᾽, ὦ τέχνον, μικροῦ δέω 

πρ]ὸς τὴν ϑύραν ἐλϑοῦσα καὶ καλέσασα τὸν 
ἀλα]ζόν᾽ ἔξω τοῦτον εἰπεῖν ὅσα φρονῶ. 
μὴ σ]ύ γε, Φίλιννα: χαιρέτω. Φ. τί χαιρέτω; 
οἰμ]ωζέτω μὲν οὖν το[οῦ]τος ὥν. γαμιῖ 
ὃ μι]αρὸς οὗτος ἠδικηκὼς τὴν κόρην; 
ἔδει] τοιούτους κατατ[εμιεῖν]. Μ. προσέρχεται 
ἣμῖν] ὁ ϑεράπων ἐξ ἀγροῦ Δᾶος. βραχύ, 
φίλη, μεταστῶμεν. Φ. τί δ᾽ ἡμῖν, εἰπέ μοι, 

τούτου) μέλει; ΜΝ. καλόν τ᾽ ἂν εἴη, νὴ Δία. 
Δ. ἀγρὸν εὐσε[βέστερον] γεωργεῖν [οὐδ͵Ίένα 

οἶμαι" φέρει γὰρ μυρρ[ίνην, κιττὸν] καλόν, 
ἄνϑη τοσαῦτα τἄλλα δ᾽ ἅν τις καταβάλῃ 

16 Ἣδεϊῖαν για. ΕὙΩΕΒΟΟΘ ρδρ., οοττ. Νίςο!ε 17 πῖτειν 

ΕΧχ πτων οοτΥ. (εβία 1. 17---19. 5ΌΡΡΙ. ΝΊοΟΙΕ 22 φιίλινα ΡΔΡ., ἰΐετη 

ν. 28 24 5ΡΡ]. ΒΙ485 27.«τὖς ΧΟΌΙΕΡΒμ., παρΡρΡὶ., θεῖ. ΝΊΘΟΙ 

28 ΞΌΡΡΙ. ΒΙ455 ἃ]. ...ὙΓῈΕ 7εηβθη 29 ἴῃ. ΞΌΡΡΙ. Νίοοῖς. ΤΟΙ. Τα 

(τοιοῦτος) ΘΗ. ϑρϑίϊιπη δρίϊι5 6556 Π{ἰο ῖβ ΤΟΟΥΤῶ)ς τοβίδιασ 7θηβθῃ 

τάμειν ρᾶρ., γαμεῖ ν. 1,δεανγεη ἃ. 30 5ΌΡΡΙ. Νίοοια. 341 ΤΟΟΟΥ 
ΤΟΎΥΟ ρδρ. 32 5ΌΡΡΙ. ΑΗ 33. ἘΣ ΘΗ ΠΗ Ὲ 
ΙΒ ννν 1 Κοτιθ. 34 5ᾳρρ!. Νίοοϊῖβ 35. ἈΓΡΟΝΓΕΩΡΓΕΙΝΕΥΘΕ 
ΡΔΡ. οἴ. 5[ο. ]ογ. 57, 5 --ςς ἔτ. 96 Μενάνδρου Γεωργοῦ " ἀγρὸν εὐσεβέστερον 

τεωργεῖν οὐδένα οἶμαι" φέρει γὰρ ὅσα ϑεοῖς ἄνϑ'η καλά, κιττόν, δάφνην" 
κριϑὰς δ᾽ ἐὰν σπείρω, πάνυ δίκαιος ἀπέδωκεν τόσ᾽ ὅσσ᾽ ἂν κατέβαλον 
36 ΞῈΡΡΙ. Καιθὲσγ 37 τἄλλα ---καταβάλῃ -Ξ ἔγ. 899 Καὶ 



ΓΕΩΡΓῸΣ ἣν 

ἀπέδωχεν ὀρϑῶς καὶ δικαίως, οὐ [πλέον 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μέτρον. --- ὁ Σύρος εἰσένεγχ᾽ ὅμως. 

Σ. δ)παντ(α) ὅσα φέρομεν ; Δ. ταῦτα πάντ᾽, εἰς τοὺς γάμους. 
ὦ χαῖρΞ πολλά, Μυρρίνη. Μ. (πά)νυ καὶ σύ γε. 

Δ. οὔ σε καϑεώρων, γεννικὴ καὶ χοσμία 
γύναι. τί πράττεις ; βούλομαί σ᾽ ἀγαϑῶν λόγων, 
μᾶλλον δὲ πράξεων ἐσομένων, ἂν οἱ ϑεοὶ 

ζ δἕὄ]έλωσι, γ[εῦσ]αι καὶ φϑάσαι πρῶτο[ς φράσας. 
ὁ ΚΚλεαίνετος, παρ᾽ ᾧ τὸ μειράκιον [τὸ σὸν 
ἐ]ργάζεται, πρώην ποτ᾽ ἐν ταῖς ἀμ[πέλοις 
σχ[άϊπτων διέκοψε τὸ σχέλος χρησ[τῶς] πάνυ. 

Ν. τάλαιν᾽ ἐγώ. Δ, ϑάρρει, τὸ πέρας δ᾽ ἄκουέ μου. 

ἀπὸ τοῦ γὰρ ἕλκους, ὡς τριταῖον ἐγένετο, 
βουβὼν ἐπήρϑη τῷ γέροντι, ϑέρμια τε 
ἐπέλαβεν αὐτόν, χαὶ κακῶς ἔσχεν πάνυ. 

Φ, ἀλλ᾽ ἐχχορηϑείης σύ γ᾽, οἷα τἀγαϑὰ 
ἥχεις ἐπαγγέλλων. Ν. σιώπα, γράιδιον. 

Δ. ἐνταῦϑα χρείας γενομένης αὐτῷ τινος 
χηδεμ[ό]νος οἱ μὲν οἰχέται χαὶ βάρβ[αρ]οι, 
ἐφ᾽ οἷς ἐκεῖνός ἐστιν, οἰμώζειν μ[αχ]ρὰ 

ἔλ[ε]γον ἅπαντες, ὁ δὲ σὸς υἱὸς οἷον[εὶ 
νομίσας ἑαυτοῦ πατέρα, ποι[ζήσ]ας [ἃ δεῖ 
ἤλειφεν, ἐξέτριβεν, ἀπέν[ι]ζεν, φαγεῖν 
προσέφερ[Ξ], παρεμυϑεῖτο, πάνυ φαύλως ἔχει(ν 
δ[ ὀϊξ[ α]ντ᾽ ἀνέστησ᾽ αὐτὸν ἐπιμελούμιενος. 

238 ἈΠΕΔΖΔΔΟΙΚΕΙΝ ρδρ. ΞΒΌΡΡΙ. ΝΊςΟΙΕ 41 Ξ50ΡρΙ. ΑΗ 

422 ΘΕ ΕΞ 6ἘΓΠ ΟἸς ΕΞ ((. δ... οὔ" σθ᾽) 76ηβθθη, οοιγοχεσαὲ Τὰ ΊΟθδΓγαϑ 

ΙΙΑἈΛΘΕΟΛΡΟΥΝΓΕΙΝΙΚῊ ρδρ. 44 ΞᾺΙΝ ρδρ. 45 ΠΟ Διὶ 

ΘΗ Ὑτγεῦσαι ΒΙ1585 φράσας ΑΗ 46 ΟΙἰζΑλΙε ΝΕ ΤοογλρουΥ 
ΡΔΡ. τὸ σόν Β]455 47 50ΡΡΙ. Νίςο]ε 48 50ρΡρΡ!. εχ ἰτηϊῖ. ΑἸ αηθα 

6ρ. Π 51 βουβὼν --- αὐτόν --- ἔτ. 9ο5 Καὶ 57 ἐφ᾽ οἷς ΚΔῖΡε] 

Ξ π΄ ἢ Ἐς ΞΘ πεδείο; ἘΟΘΘΙΟ. 7οαξὲπ Μ΄. ΣΡΆᾺΙΝΝ ΘῈ, 

Μ|.᾿ ΡΟΙΝ 7επβεα ΞΟ 580..,Ν ΘΗ, ΟἿΟΙΝ 7επβὲπ. 59 ΠΟΡΘΟΟᾺ 

Ἔσο δι. 62 ὁοιί. Ἐἰοματάς φχγλχοςσέχει Ι ΡᾶΡ. 

62 ΝΟΙ͂Ν | ῥΡδρ., οοιτ. ΝΊοοΙ ας 

Βυάπαιβ, Μοπαπᾶθσ. 2, Αυῇ!]. 6 

45 

50 

50 

όο 
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Ν. φ]ίλον τέκν[ο]ν. Δ. νὴ τὸν Δί᾽, εὖ δῇϑ᾽ οὗτοσί" 
ἐπαναλ]αβὼν γὰρ αὑτὸν ἔνδον καὶ σχολὴν 
εὑρ]ών, ἀπαλλαγεὶς δικέλλης καὶ καχῶν --- 
οὕτω] τίς ἐστι σχληρὸς ὃ γέρων τῷ βίῳ --- 
τοῦ μειρ]ακίου τὰ πράγμιατ᾽ ἀνέκρινεν, τίνα 
ἔστ᾽] οὐχὶ παντάπασιν ἀγνοῶν ἴσως. 
διεβρχο μένου δὲ τοῦ νεανίσκου τ[ά] τε 
περὶ τ]ῆς ἀδελφῆς ἐμβαλόντος σοῦ (τε) καὶ 
τῆς σῆς πενί]ας, ἔπαϑέν τι κοινόν, καὶ χάριν 
τῆ ]ς ἐπιμελείας ὥιετ᾽ ἐκ παντὸς λόγου 

δεῖν αὑτὸν ἀποδοῦναι, μόνος τ᾽ ὧν χαὶ γέρων 
ν]οῦ[ν] ἔσχε᾽ τὴν γὰρ παῖδ᾽ ὑπέσχ[ητ]αι γαμεῖν. 
χ]εφάλαιόν ἔστι τοῦτο τοῦ παντὸς λόγου. 

ΠΠ]ξ[ο]υσιν ἤδη δεῦρ᾽, ἄπεισιν εἰς ἀγρὸν 
αὐτὴ]ν λαβών παύσεσϑ[ πενίαι μα]χόμιενοι 
δυσνουϑετήτῳ [ϑ]ηρί[ῳ καὶ δυσχόλῳ, 
χ]αὶ ταῦτ᾿ ἐν] ἄστει᾽ δεῖ γὰρ ἢ πλουτεῖ]ν ἴσως 
ἢ ζὴν ὅπ[ου] μὴ μ[άρτυρας] τ[ο]ῦ δυστυχεῖν 
π[ο]λλούς τις ἕξει τοὺς ὁρῶντας ̓  ἐστὶ δὲ 

ἀγρὸ]ς εἰς τὸ τοιοῦτ᾽ εὐχτὸν ἥ τ᾽ ἐρημία. 
εὐ]αγγελίσασϑαι πρ[ός] σε ταῦτ᾽ ἐβουλόμνην᾽ 
ἔρρ]ωσο πολλά. Ν. καὶ σύ. Φ. τί πέπονθας, τέκνον; 

6531 ΧΟ ΘΗ, [ΧΟ Τδυθεας ΞΌΡΡΙ ὙΘΌΡΕΙΣ ἌΥΕῚΙ 

ΕὙΔΗΤΆᾺΓ ΟΥ̓ ΤΩ ΘΕΙ ρᾶρ. εὖ “οοπηπιοᾶς, ορροτίαπε' 64 ἂνα- 
λαβών ΒΙα55, ἴοτί. τάχ᾽ ἀ. ὃ δ᾽ --- Κτίε, Ξαπίεπίίαμη βοῖϊΐε αἰβεϊπριιθηβ 

65 εὁρών ΝΥ" εἰ} 66 Ξ'ρρ!. Β]455 67 ΞΌΡΡΙ. ΒΙ455 ἃ. ΕἘἸΝΕΙΚΡΙΝΕι 

ΘΗ, ἈΝΕΚΡῚ.. ΕΙΝ 7εηβεπ ἘΚ Ὸν ΟΥ̓ΧῚ 6Ὴ τίνα | ἔστ 
οὐχὶ ΔυΊαα. 8]. όο ΤΆἌΆΖΛΑΕ ρδρ., τπηεπάπτη οὐπορτδρῃΐσι πη ΟΟΙΓ. 

ΒΙ655 70 περὶ ΒΙ455, Κι αἰὶῦ8] σοῦ {τε Β]455 σι ἈΟΕΘΠΆΘΕΙΝΝ 

ΚκΚ,. 7. (ΜΕΠΆΘΕΙΝ 6Η) 72 ΟΟΝΕΤ᾽ ραρ., οουῦ. Εἰ ἰομαγάβ ; ἰάεπιὶ 

ΒΙΡΡΙ. 7χ, ΜΟΝΝΩῺ ρερ. 7γᾳ νοῦν ΑΗ, ὅπ. ΝΙςο!ϊε 76 ϑ'ρρ!. 

ΘαΗ τ ΘΟ Υ ΘῊΡ ΠΕ θΕἢ γ7. γ8 ταοβί. Β]455 566. 

Τγν 183 ΚΚ: ᾽ὃ ΠΡ τς ΠῚ 79. 8ο τεβί. ὟΝ» εὶ] εχ ἔτ. 982 Καὶ 

9. ΜΙΘςΟΘΟΘΙ . ΒΟ ΗΝ οὐ. ΘΕ ΝΠ Οὐ ἱ- 

νεβασπι 80-- 87 {πὸ βοιναίΐ βιπὶ ἴῃ ΡΔΑΡγτο ΕἸοταπίίπα τοὺ δά. 

ἃ. α. ΨΊ111, ῬΑΡΙΤῚ συθοὶ 6 Ἰδίϊηὶ (ῬΡΌΒΌ]οαΖίοπὶ 416116 βοοϊθιὰ 114].} νοὶ]. 

1 Ρ. τό8. Ηδο ράᾶργῖο τεϊίψαϊαβ Αρυίοοϊαθα οοπίϊποιὶ ρειβροχὶς Τεγεβα 

65 

7ο 

75 

8ο 
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τί πε]ριπατεῖς τρίβουσα τὰς χεῖρας; ΜΝ. τί γάρ; 
΄ 5 - - - ΄ - - 

Φιί]λινν᾽, ἀποροῦμαι νῦν τί ποιῆσαι με δεῖ. 
. περ]ὶ τίνος; Μ. ἡ παῖς ἐστι τοῦ τόχου, φίλη, 
Ἔροι οΥδ χες τα ει εν τ  οσσν Ἶτο δέ 

τ Π νοι ο τλου 
πε Πρ οπτ πὸν ονν ἐς ΩΣ 
το τοῖν ἀν αλεν πεν τ 
ἐγώ. τί ποιήσω δ᾽; ἀλλὰ κόφω τὴν ϑύραν 
τρυτῦτ δος κι λαοαν ς πὴ αρτη σον ον 
ἜΤ τα - - ΄ 2 τς πρὸ τῶν ϑυρῶϊν τίς ἐστιν οὗτος. [Ὁργίας. 

Φ 

οὐδεὶς γάρ εἰμ; ΞΙΠΕΘΡΟ Ἡππ λον πο: 

ΠΕ θεῖν. 1. οπδεν» ἀλλο τὸ ῶουν ἐς ἐς 

τ πε, τε διε ποῦ υνρον τς 
ἽΣΉ ΠΣ Αο Τ.} Ἐπ λας εν το 

ΕΠ το πῶ, τεχν ον τ τ οὐ ὸν τον θεῖον 
θὲ παρ᾿ ἡμῶν θυ ἐν ωξν  ἐφεοὸς 
ἐπε τ τόχίον, ἀνὲ: 5 ὲ νι τάν πονας κενῇ 

τὴν Αρτεμιν ΟΡ ΘΓΡΤΝ ὙΡΙ ν κ σα τς. 

- ἐγὼ καλῶ Ἰ[ὰρ ....- «0.0. ἐνν τεν νι νον 
6 τ 0 ἀτρ ΟΠ Ἢ ΠΟ τεῦ ἐν τ᾽ Φ τς δ νοις. ν, ἡδας το νλο τοῖν 
Ρλὶ - Υ 5 Ρ) 

τ Ἀπ τ τ δ αν. 
τα οὐ χα χανε το τς ΤΡ νος 

τοροῦ ἀρ, ταῦ ἐς Ἔλα ον αν Ὁ 
το δ, ς ΄ το λπιπ ον 1. Ὅν κατι, τῶ τς 
ΠΡ τ ΠΝ, ἐν πὸ τ λλς ϑλννος ὡρυτοιθν κω 

ΕΓ αν νερῶν αὐ πόδιν εῖνος 

83. 

85 

οὔ 

Ιοο 

ΙΟ5 

115 

Τοάϊ (Αἀαϊίατη. νο]. 1 Ρ. ΧῚἼῚΠΠ ροβί ββρίβπι νείβιβ ἃ ν. 88 ποία [ΧΟΡΟ]] 
Δρραγεί 82 500ΡΡ]. ΚΝ εἰ} 83 ἴῃ. 5ῈΡΡΙ. Νίοοϊβ. πρός ΑΗ 

54: 

ΘΗ, 

Ἔχμῖρεὶ εἰ - ται] - εται] -- [ -- ἰ -- ἐγώ 

-- ΘΟ ΡΒ}: 84---ὃὦ6. ΞΈΡΡΙ. ΝΊοο]Ἕ 87 τουτωχοὺ.. ἰλιννα 

τουταχοὺ. λὶν 7. φιλὴ [ἴπ ἔπε βαρρεάϊϊαϊ ρᾶρ. ΕἸοτ. τωχοὺ ἴῃ 

τόκου τηπίδπατιπη περὶ τίνος ϑίερμδῃὶ 89---9ὁ4 ΡᾶρΡ. ΕἸἾοῦ. ἰῃ ἔϊπὸ 

ν. 99; ΨΘΙΒΆΠΙ ΙΟἹ 6. 5. 5ΌΡΡΙ. Ιοϑ τόνων. ντ εἀϊίΐο ρυπηᾶ 

Θ᾽ 

97 56νὶ ΠΟΘ ΠΟῚ ΥΘΡΟΒαΪ 
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ΠΡ ΣΝ ἐπειτ ἀν. ὦ Ὁ ἔπ στα δι ἴα δ΄ αινοςν δ Φνα 

4 ἀφἔνΠὰ ὦν Ὁ “δ᾽ Ὁ δ ον δα π ἰδ σὉ Ὁ, ον 

π σσέψέΕυψπΨέΕΠσΠσΠἘΕΠηὋἘΠΠ 
ὥς ἐν ὦ. Ὁ δ... 4. κ.70. 6 Ὁ. αὐ ὦ να 

ξ . . . . α Ὁ Νὰ ὑπ, ὦ .δ' ἰὧ ΄. δὺ Φ, "8 ἃ. τα νον 

πο τ τορτὺ 7 -.. 
οἰχξιοτί τ π΄ ὦ |ὋΝΜΝ ὦ, οὐ 5 δ΄. Ὁ ὦ 4 ἐδ! Στ Ψ ὁ) 6. δ᾽. ΠΡ δα 



ΚΙΘΑΡΙΣΤΗΣ 

πσσοτ τς ποτ τον πά]νϑ᾽ ὅσα 31 
δος πο π το το νυςις ας 
ποὺ ρῶν ἐκ τὰ κηδεστοῦ μι]όνου 33 

οΟ]. Π. ζηλοῖς, λαβὼν [δ]ὲ τὴν νέαν ἀπελ]ήλυϑαϊς (34) 25 
ϑυγατέρα δεῦρο, πλουσίαν ϑ᾽ [ἡγ] ἢ ̓ μόνην 
ταύτην, σεαυτὸν δ᾽ τ: Β. πάντ᾽ ἐγὼ [μ]όνης 
ταῦὕτης ἐν το τ᾽ ἐμαυτοῦ τὴν ἐμήν. τ 
ἐλευϑέρα τ᾽ ἦν καὶ πόλεως Ἑλληνίδος, 

χαὶ πάντα ταῦτ᾽ ἐχτησά[μιην] ἀϊγαϑ]ῃ τύχη. 9 
οὗ δεῖ λαβεῖν με πορν[ίδιον μέγ᾽ ἄ]ϑ[λιο]ν. 

ἙΊΑρτηθηΐαπ οοτηοαδαϊδα ἃ Θομαρατίο εἰ ΑΝ ΠἸδιηοντΖιο εἀϊίαμα (ΒΕ ΠΘΥ 

ΚΚἸαββϑικογίαχία Ν' 2, Ρ. 115 544.), ἰΏ 41ὸ ποιηθῃ Ῥηδηΐδθ οἰ Παγὶδίαε δρρᾶ- 

τεί (νυ. 96, 99), νἱχ ἀυθίιτη εβί ααΐη δά Κιϑαριστὴν Μενάνδρου τοΐεγεπάθτῃ 

511, συοπίατη ῬΠδηΐαβ αυϊάδτη ἴῃ ΟἸΓΠαγβία Δρρϑὶδίασ (ἔτ. 281. Κ). -- 

Ῥυίμηδθ οο] τήτηδα στρ] αἴὰ5 αἱροΐβ αχῖραϊ ρυεῖ!] Ηἷς βαθίοῖο. ὅϑ.πί δαΐετη 

ΠἸπ65 ΨΘΥβΠΠ 1 νὸν πολύν τινα | - ὦ τ λτοτὴ Ι -᾿ ἡ δεδυκέ[ν]αι | -- εἰ 

χζα]ρδίαν | 5 -- ος δ᾽ ἦν τῶι καχῶι | - || -ν γάμου ] - μια τς Ἔνο..ο] 
το - χατέλιπες | - ὦ | - τὲ δὴ Ι - ων] - σ]οναπήρχει δέ μοι [15 - 

λοπετης ἐμῆῆς Ι -νως πὼς ὡς Ι --»ν λέγων τρέχεις | -- εταῖι ] - ὕβρει 

τὸ γεγονός | 20 - βίαι Ι[ -᾿ ωὧν αὐτὴν σύ μοι] - υητέρα | -- σαι τί σοι | - 
οὐϑενός [25 - οὖν ἔδει | - λάϑραι ] - ρων]. ΑΡΒίῃςο ἔγε8 ἀεἴποθρβ νϑύϑιιβ 
ἰηου ἶθβα ἀἰσαπταγ,, ΦαΟ απ ΠΜΠ]]τὰ ΔΡΡΑΙαΪς νοϑϑεϊρίαση, αἰ σαβρίοϊο οὐἱαίαγ 

ἔποιη δοίΐιβ Πῖο εβθ86 5ίαίπεπάυθτη (ΧΟΡΟΥ͂). Ῥτσορίετεα πἷἰπο ἰπἰξαπὶ 
ἔδοθυθ τηδῖϊ. Τηΐου νεύβαη 33 εἴ 35. πΙΠ1] ἀθεβθβθα νἱάθίασ. ΝιπΊθΥΟΚ5 

γουβαατη δάπιιο ΠῸΠ πηαΐανὶ. Τῆς ποι Ομ τη βοᾶθηᾶθ Μψ6] δοίιι5 ἰδ θα 

[αῖθθα Πηρσαΐ αυϊβρίατη εχ νϑυβίθιβ 35---27: Δόξας μέν, ὦ Χαρῖνε, πρό- 

τερον πάνϑ᾽ ὅσα ἐπόϑεις ἔχειν καὶ τοῖς πατρίοις ἀπαρκέσας νῦν μετα- 
βαλὼν ἄφνω τὰ κηδεστοῦ μόνου ζηλοῖς. ῬΙὸ χηδεστοῦ, πυρά 6. δ. νεῖδα 

33 5011ρ51, ΠΟΙΊΘη {Ἰαρτίαιὶ ραΐο (ΠΟῸΠ νοΥϑι 35). ΘῸΡΡΙ πηεπία, 4186 τιπτ15 41ι15- 

416 Ρ΄τηΟ οὈίπξι ᾿ηνεπῖί νε]αΐ ν. 35 ἐλήλυϑας, ποη δποίαυὶ 286---28 δ6η., 

τοδί. ϑοδβυραέ 40 5ΒΌΡΡΙ. Δ. 41 ΠΟΙΡΝΟ..... 9) ΘΙΟΥΝ γε] 
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Β. τί δὴ τὸ λυποῦν σ᾽ ἐστί; π[ῶς δ᾽ οὐχ ἤγαγες 

ἐνταῦϑα τὴν γυναῖκα καὶ τὴν οὐσία]ν; 
Α. οὐκ οἷδ᾽ ὅπου γῆς ἐστιν οὐχ [ἐλήλ]υϑεν 

οὔπω γε νυνὶ τῶν χρόν[ω]ν ὄντων μαχρῶν. 
λογίζομαι πᾶν, μή τι κατὰ ϑάλατταν ἦι 
ἀτύχημα γεγονὸς ἢ περὶ ̓[πομπὶάς. Β. μὴ ᾿μαϑῶς; 

Α. οὐκ οἶδ(α)  ἀϑυμῶ καὶ δέδοιχία) ὑπερβολῆι. 
Β. εἰχός τι τοσοῦ, Α. πρὸς ογοραν; δ᾽ οὕτως δμια 

προάγων ἀκούσηι χαὶ τὰ λοιπί(ά), ὧν μοι γενοῦ 

σα θοῦυον, Β. οὐϑὲν κωλύει με. Α. ταῦτα δὲ 

εἴσω τις ἀ[γέτ]ω τὴν ταχίστην ἐκποδών. 
«εἶν. .ο 

πατὴρ Μοσχίωνος, Μοσχίων. 

Π. καὶ τί ποτ᾽ ἂν εἴη; πάνυ γὰρ οὐχ αὑτοῦ ποεῖ 
ἔργον᾽ μιεταπέμιπετ᾽ ἐξ ἀγροῦ με Μοσχίων, 
ὃς ἄλλοτ᾽, εἰ μὲν ἐνθάδ᾽ ὧν τύχοιμ, ἐγώ, 
εἰς ἀγρὸν ἔφευγεν, εἰ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἔλϑοιμ, ἐγώ, 

ἐνταῦϑ᾽ ἀναστρέψας ἔπινε. καὶ μάλα 
χατὸ [λόγ]ον᾽ οὐ γὰρ ἦν ὁ νουϑετῶν πατήρ. 
οὐ μὴν ἐπέσ]την καὶ γὰρ αὐτὸς ἐγενόμην 
εἷς [τῶν λεγο]μένων οὐσίαν μικρὰν ποεῖν. 
οὐκ [αἰτία ᾿στὶ]ν ἣ γυνὴ κατὰ τοῦτό γε, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἐμιο[Ὁ] στιν" οὐϑὲν ἀγαϑὸν γοῦν ποεῖ. 
εἰσιτέον εἴσω] δ᾽ ἐστίν. ἂν δὲ μὴ τύχηι 
ὧν ἔνδον, ἄρτ]. πρὸς ἀγορὰν πορεύσομαι" 

ΘΊΟΙΝ ρΡδρ. μβαθεσζε ἀϊοϊζασ. ϑραίζαμη οδρὶΐ π. τρισάϑλιον ν. 5. 42 εστιν 
ΡΔΡρ. τί γὰρ οὐ]κ ΜΝΊΔΠπι. ; βραίίαπη τεβροπάδί {πο γῖ5 ἐρτὸς: ϑολῖν 

43 5ΞΌΡΡΙ. Κι ὅτίς 44 50ρρ!. ΔΊ δια. 47 ΠΕΡΙ.. ΝΟ), ΤΥ) Ἂς: 

Ρ8Ρ.. ληιστάς ν. Ἠεινεγάθῃ 48 αϑυμωι ΡΔΡ. :2 ΒΌΡΡΙ. Κι ὄσίε 

59 οὗ μ[ὴν πρὸς ὀρ]γὴν ΔΝ ΊΑμΙ. (δι᾿ ὃ. ἹΚ ὄτίε) --- πος νεῖο ἐπιστάτην 

εροὸ πὴ {Π1 ἱπηροϑαΐ᾽; οἴ. ῬΙΔαΐ. ον. 175. Β, υδὶ ρᾶιοα ἐχοίδεπιηΐ: (ἄριστα 

γὰρ διακονεῖν φατεν, ἐπειδάν τις ὅμῖν μὴ ἐφεστηχῃ, ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτε 
ἐποίησα. Ἰάθιη μΐο ἀϊοϊξ ραΐεγ, οἵ. 10. 183 Ὁ όο 5'ρρ!. 1. ότι οὖκ 
[ἠδίκηκε]ν ἍΝ ΠΔπα. 63 οἵ. ϑδίη. 331 εἴσω εἴσιϑι, ΕΡ. 297 εἴσω... 
εἴσειμι 8]. 64 [ἄρ]τι ΝνΊ]αμα. σοπίθγθηβ ΑμΕρμδηθη ἀρυαᾶ ΑἰΠεη. 

328 Ἢ. 
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ἐχεῖ γὰρ αὐ[τό]ν που πρὸς ἙἝἭρμαῖς ὄψομαι. 
Ν. ἂρ οὖν ὁ π[ατὴρ] ἐλήλυϑ᾽ ἢ πορευτέον 

ἐμοὶ πρ[ὸς ἐχεῖ]νόν ἐστιν; οὐ γὰρ δεῖ χρόνον 
τὸ πρᾶγμα λαμι]βάνειν [ὄϊλως οὐδ᾽ ὁντινοῦν. 

(ΟἹ. 1Π]|. ἤδη δο[κεῖ μιο]: ἱπρ]οσί μένειν υ᾽ ἐπὶ ταῖς ϑύραις. 
Π. αἰτεῖν [τι πρ]δ[μ.] ἐ[βούλετ᾽ “ ἐνθάδ᾽ οὐκέτι 

οἶμαι, μένειν δεῖ. [Μοσχίων᾽ ἐνταῦϑα δὴ 
προσμεινάτω [τις. Ν. ἤν, περὶ σοῦ λογίζομαι. 
ἐγὼ δὲ περὶ σοῦ. Μ. χα[τ]ρε [πολλά μοι, πάτερ. 

. καὶ σύ γε. [τί οὖν ἔχων μετεπέμψω μι ἐξ ἀγροῦ: 
. οὐχ ἔλεγον εὐθὺς [ἄσομιαι πρὸς τουτονί, 
ἀλλ᾽ ἀνδρεϊστέον. [1]. σὺ πρὸς σαυτὸν λέγεις 

τίνα. λόγον; ἀεὶ πρός [μι χρύπτεις, Μοσχίων, 

πολλὰ περὶ πολλῶν. ΠῚ τὴν (Φιλίνου) ϑυγατέρα 
γῆραί με βούλει κα[ί μ᾽ ἀδικεῖς σπεύδων γάμους " 

φρονήσεως γὰρ π τ δεῖται χαὶ Λόου, 
ΠῚ. ὦ Μοσχίων, ἄλλην μὲν οὐκ αἰτεῖν ἐγὼ 

ἔτοιμος; εἰ μὴ προστίϑ[εσαι γαμετῆς πέρι, 
ἣν δεῖ λαβεῖν αὐτ[ὸς] δ᾽ ἐρῶ σύμβουλος ὦὥν᾽ 
ἐλευϑέραν᾽ τοῦτο πολὺ πρῶτόν ἐστι χαὶ 
μόνον χατὰ λόγον, εἰ δ᾽ ἀ[μιώμνητος πάλιν 

πρὸς τὸ γένος ἐστίν, ἄλλ[ο, τὸ δὲ τρίτον σχοπεῖν, 

εἰ παρϑένον δὴ πἰ[ρ]ότερον ἢ χήραν γαμεῖς. 
ΜΝ. σύμβουλον ἂν κα[λ]ῇς [σεαυτόν, ὦ πάτερ, 

αὐτὸς χεχριχὼ[ς καϑ' ἕχαστον ὅτι με δεῖ ποεῖν, 
ἃ δὴ δέδωκας [ἑνὶ λόγῳ υ»᾽ ἀποστερεῖς. 

ΞΈΡΕΙ 

ὅς, 67, 68 Ξ0ρρ]. ϑομαρατγί, 66 πῳ 69 δοκεῖ Δ Ί]4πι., μοι 

προσμένειν Κοτίε χο ἈΙΕΙΝΙ: ΤΕΈΞΕΡΆΡ: ν. 70---οηος 68. σ. 

ΞΌΡΡΙΘνΙ 72 Ῥοβί τρδἰροάτω: ΠΝ. ἄρῃ. ϑομαρατί; ἴοτί. ΝΙ. ἐνταῦϑά 

τις προσμεινάτω: περὶ σοῦ μὲν ἦν ἐν φροντίδι --- νε] π. σ. πεφρόντικα 
75. εἰεροβ ρυορίεγ 14 ψυοᾶ ορροπίίαγ ἀνδρεϊστέον ᾿πάπιχὶ 77 πρὸς ϑεῶν 

κρύπτεις σύ με ν. Ἡεγνεγάθῃ 80 οἷ. ἘρΙίγ. ἔτ, ξ, 3. λόγου δὲ δεῖται 

ταῦτα χαὶ συμπείσεως 82 αὖὗτός νε] αὕτη δὲ ΜΜΊΙΑπι., ἕοτί. αὐτὸς δὲ 

σύμβουλος λέγω γε] αὐτοὶ δὲ συμβουλεύσομιεν" 564 ῥτορίεγ ν. 88 νοχ 

σύμβουλος Εἷς τεροπεπάα νἱά. 84 5ΌΡΡΙ. Κοτίε; ἰάθπι ν. ὃς ἄμεμπτος 

παντελῶς 87 πρότερον Δ ΊατΩ. ; ἰάθτη βϑηϊθηζτη νούβιιπα 88 οἱ 89 

ΡεΊβρεχῖΐ 90 αὐτὸς αὖ μ᾽ ἀποστερεῖς Καὶ ὅτε 6. σ.) ΞΒῃ(αΠίϊαπι ΓΘΟΡ ΘΟ ΔΠ5 

ός 

70 

75 

8ο 

ὃ5 

9ο 



δὸ 

ν. 5. 

ΚΙΘΑΡΙΣΤΗ͂Σ , 

υυηϑεὶς μάτην εἰ ὑεργεσίαν μοι χομπάσῃ. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἄχουσον συστρί αφέντ΄. ἀφικόμιενος 
εἰς τὴν Ἔφεσον ἔπεσον [ἔρωτος εἰς πέδας. 
τῆς ᾿Αρτέμιδος ἦν τῆς ἐ[χεῖ νεανιῶν 

δειπνοφορίοι. τις παρϑένωΪν τε, κὰν χοροῖς 95 
εἶδον κόρην ἐνταῦϑα Φανίου [τινὸς 
Βὐωνυμέως. Π]. Βὐωνυμεῖς χἀζ[κεῖ τινες 
εἴσ᾽ ἐν Ἐφέσωι; Ν. χρέα μὲν οὖν [ἐπράττετο 
ἐντεῦϑεν. Π]. ἄρα τοῦ χ|ι Ἰϑαριστο[ῦ Φανίου 
ταύτην λαβεῖν ἐσπούδακ[ας τὴν ϑυγατέρα τοο 
τοῦ Ὑείτονος νῦν "ὄντος: δ ν Ὁ. τ 

92 συστρόφως ἐρῶ μολών Κότία, ἔοτί. σύστροφ᾽,. ἐκπλεύσας ἐγώ 
93 Ρτδεία]θητη: εἰς τὴν Ἔφεσον (ἐνέπεσον εἰς ἔρωτ᾽ ἐγώ. --- 

94 τῆς Ἐφεσίας ΜΜΊ]αα. νεανιῶν 5οιίρδὶ ρζορίεσ. Ἐϊγπι. πὶ. 252, 

22. .5: ν. Δαιτίς: χαὶ δαῖτας αὐτῇ ( Αρτέμιδι) ἐπετέλεσαν κατὰ τὸν 
τῶν κορῶν καὶ τῶν ἐφήβων τρόπον; οἷ. ΝΊΪΒβδοη, Ατθοβίβομς Ἐβίς 

Ῥ. 244 εἴ 245 56. --- οεγία ΒΡΟΠαΘΥΊ ΠΟῸῚ ροββϑιηΐ 96. 97 5Ξᾳρρ!. ΝΠ] Δ. 

98 οᾶϑι ἰρίταγ δάδγαϊ εὐτὴ Πα Ῥδπΐαβ ἐντεῦϑεν 1. 6. ΡΒεβο. ΕΝ ΑΎΥ- 

ΘΕΙ͂Ν ρβρ. 99 5ΌΡΡΙ. ΝΥ ΠΑτα. ΙΟΟ τ. παρϑένον ΜΝ ΊΑτη. 
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Ἰ: 

Ἐς πΠπππορς ἐν ν Ων τῶν πατέρων μεμνημένος. 
ἀδιχεῖ δ᾽ ἐκεῖνο]ς δόν, ὡς πᾶσιν δο[χ]είτ. 

πλεύσας γὰρ εἰς ..... .] ἐπὶ πράξεις τινὰ[ς 
χατέλιπε μὲν τὴν ο]ϊκίαν ἐμοὶ χενήν, 
ϑεράποντα δ᾽ ἕν τι] παιδάριον. [αἸὐτὸς τροφήν --- 
ἐπέτρεψε γὰρ τὸ πᾶ]ν διοικηταῖς τισιν --- 
ὀλίγην τιν᾽ ἔλαβον. ὦ κακό]δαιμον, τυχὸν ἴσως 
οὐδ᾽ ἂν στρατεύ]ων ἀϑλίως οὕ[τ]ω σφόδρα 
ζῴης. ἐπεὶ πῶς τοῦ]τό͵ μον π[οι]ητέον ; 
εἰς ἑσπέραν γὰρ σι 06: ἡμῶν γε: νεται 
ἔσται τε δεῖπνον. ἐστιάτωρ δ᾽ ἜΣ ὁ τῆς 
ες ς ἐραστής, .. -Ἰδέχεσϑί(αι) δι... μοι 

ΟοἸδοῖβ τε! χαΐδε 'ἴῃ ραρυτὶβ ΟΧυΎμυποἢ. 409 (οι. ΠΠ Ρ. 17 544.) 

εἰ 1237 (ίοτη. Χ Ρ. 93 544.) βεγναίδα βυῃηῖ. Ῥδρυυαβ δαΐεπὶ 409 ΠΟΙ 

οοπἐηπδτη οοπίπεραίΐ ἔδθυϊατη 5εαὰ ϑβοᾶθπᾶὰβ σιυδβάδηη θ]1τ5 πηΐπαβνα ἴῃ 

ἴρ58 ἴαθυϊα ἀϊβίαπίεβ. Ναπ) Ἰδοιηδιη ᾿ηΐρυ νΘυβατα 532. εἰ 54. 6558 δρρᾶ- 

Γαϊΐ ΡΑΡΥΙΟ 1237 τερετίαὰ. (Οἵ. Ἡσυπίὶ ἴῃ ρτδεῖ. Ρ. 92,3. Νβο ἀυθι δ Ὀϊπηι5 

παπο Ὧ6᾽ δοιπα [ΠῈΣ -σοβαπιὶ 132. εἰ 124. (061 12. δἰ 132.), ὅα απὰ τδοίδ 

Ἰπαϊοανεγαΐ ΑΝ ΠἸδτηονιῖζ, Τ]ίγοαιια δαίεμη ἰοοο σψεῖβιβ δχϑίδηϊ αἰτα] ϊδί!. 

Νοίαπαάστη δβϑί δ᾽ίθσατη βοδθηδηῃ (ν. 14---3) 101 ἱπίθυσαπηρὶ, Ὁ] ἀἰδίοριιβ 

ὙἼνΔΟΙΟΥ ΟΥα ΟΠ 6 πὰ Ἔχοὶρὶῖ. ΟἸηπ65 δαΐθμη πιὰ ἴῃ ρᾶρυίο 409 δχβουρίδθ 

Βαπς ραγίεοβ νἱ σιδαδπι) ΞΕ ΤΏ ΟἢΪ5 ᾿πϑίρτιθβ βαηΐ. ΤΙπά6 σοηΐοϊαβ θα5 ρυορίευ 

πάϑη ἀϊοθηίίαπη 840 Βογηΐϊπθ αγίϊβ τῃθίουϊοαθ βίιαάϊοβο εἰθοΐαβ 6558 

2 5ῈΡΡΙ. ΑΗ 3 δοκεῖ ΑΗ ν. 3 544. 6. δ. ΒΌρρ]ονὶ; ρδιδργαβὶῃ 

ἄἀαῖα ααδτὰ πὶ] ἄδτα τηδ]υΐ 6. [α]υτοστροφὴν᾽ ΡΔΡ. ΧΊΟΝ  ΒΒΙ 

8 οἷ. Ῥεῖ. 282 564. εἰ 511}, 12 ἔσϑ᾽ ὃ τῆς ΝΥ ΊΙΑπι. ; Βεα μα αΐαῦ ΟΡΙ ΠΟΥ 

ΠΟΙΊΘΠ ΔΙηΐοαθ 

1ο 
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Τ 

ττυν ἘΣ ἘΝ Υοὴν τὸ θ στ αἰδειτο.. .εντ.. 

πλούτῳ γενέσϑαι τρῶς ἣ ̓δόξηι μεν 
ΚΝ ΠΕ Ν σ' ᾿ εἰ δὲ μιή, τρίτον 
ΠΣ ΠΡ αινιαν ἀγρίαν ἄγε 
Ἐπ Θτς πον ἀ ΎΒΝ αρα : νῦν εγωδωρις 
ἘΣ αν πε οτλβαις κιθς ν, Φειδία. Φ. ϑαρρεῖν - ἐμοὶ 
ἘΣ ΤΟ Δ ΠΕΕΣ α ΥΠ: Τ τῆ]ς ἐμ[ἢ]ς ταύτης μέλει ἢ 
ἘΠΑΝ ἡτὴ, ἂν εὐχήν τις] εἴπηι φλήναφον᾽ 
ὄχοε θ δ κρρΣ . ὦ δξόποι!ν, Ἐν ο, σῷζέ με. 
χὰν ταῖς ϑυσίαις ἅπαντ᾽ ἀ]χρειβῶς τὰ πάτρια 
τηροῦντες οὐϑὲν ὠφελο]ῦσ᾽ αὗτο[ὑ ὃς, πόλεις " 
μάτην γὰρ εὐσεβ]οῦσι. Β. τί λέγεις, ἄϑλις; 

ᾧ. μᾶλλον βοηϑεῖν τοῖς] πονηροῖς τοὺς ϑεούς᾽" 
ὡς εὐσεβοῦντες οὐϑὲ]ν ἀγαϑὸν πράττομεν. 
ἢ πῶς ὁ διμοιρίτης ὁ] φέρων αὐτός ποτε 
ϑώρακχα, σάγμια, σαύνι]ον, πήραν, χρόνος, 

στρώματα, σιγύνι]ον, διβολίαν, κῴδιον, 

ἃ νῦν ἅπανϑ᾽ ὁ δυστ]|υχὴς ὄνος φέρει, 
πῶς ὁ ποτὲ ;.... γέγονεν ἐξ]αίφνης Βίας: 
οὐχ ἂν δικαίῳ ταῦτ᾽ ἔ]νεμιον. Β. τὸν ἐνθαδὶ 
δοκεῖς καχοδαι]μ| οἰνοῦντα πέρυσί [μοι] λέγειν. 

ΘΟ ΎΣΥ π" 7 τὴν διατριβὴν παρ[είκα]σας. 
Φ. ἄρτι μὲν ἐχεῖν]ον σχωπί τ]όμενο ν δεινῶ]ς π[οτε 

16 οἵ. 6. σ. 1586. οὐ. τὴν οὐσίαν, ἀφ᾽ ἧς νῦν ἐστι λαμπρός, 
ς 

Το βίῃ. οὐ. 21, 174 ὃ λαμπρὸς καὶ πλούσιος οὗτος πλούτῳ ΑΗ 

18 ταινίαν ἸΚτείβοΒτηδγ δ]. 23 δέσποιν᾽ ΑΗ 24 544. 6. δ. 5ΌΡΡΙ. 

δΔᾷ ν. 22---24 οἷ. Ἐλπτὶρ. ἔτ. 286 Ν᾽ (εχ Βε)]εσορμοηίδ) 25 ὑσαῦτο. σ᾽ 

ποιλεισ᾽ (ι ἴῃ ποι ἱπάποία 651) 29 δἀϑβογίρίαμα δϑβί 5080]. : διμοιρίτ(ης) 

ὃ διπλοῦν λαμβάνων τῶν στρατιωτ(ῶν) μισϑόν, ἀπάς διμοιρίτης τε- 
Ροβαεπιπί ΘΗ 30 5ΌΡΡΙ. ΕΣ. δ. ριδϑειπίς Τ,ΘῸηῈ 31 διαβολιαν ΡΔΡ. 

(α ἴῃ δια ἱπάποία 650) 33 ὃ δέ ποτς Βῖϑυς γ. 6. ξ. ΜΜΝΊΔΠ,. 

24 5ϑπίθης8:) ρειβραχὶΐ 1,60 35. κακοδαιμονοῦντα 1εο ΠΕΡΎΥῸΟΙ 

ΣΝ ΕΞ. ἢ ΡΕΡ.- 36 ΠΆΡΙ.. ΟᾺἋΟ ρᾶρ. ἀβεβί ἀδίϊνυβ, αἱ νυἱά. 
ΣΝ ἢ πε δ τον ΟΝ" Οἰκωπ. μένου: τ ἘΠ τ 

πὸ 

20 

25 

30 

35 
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εὕρηκα. πεν]τ ἤκ]οντα πα[τ]δες, ἐχόμείνοι 
ὅπο[υ βαδίζει γῆς ὄϊπι]σϑεν. Β. οἴχομαι. 

Φ. ἥχ[ει δὲ δεῦρ᾽, ἐπεὶ] χατέπτηχέν παῦε ν 
πόλ|ιν προδούς τι]ν᾽ ἢ τὴν ἢ στ[ρατόπεδον᾽ 
π[ροδοὺς τὰρ ὅτι πότ᾽] ἐστι δῆλός ἐστι. Β. πῶς; 

Φ. οὐϑ[εὶς ἐπλούτησ]εν ταχέως δίχαιος ὥν᾽ 
ὁ μὲ[ν γὰρ αὑτῷ συλλ]έγει καὶ φείδεται, 
ὁ δὲ τ[ὸν πάλαι τηροῦ]ντ᾽ ἐνε[δ]ρεύσας πάντ᾽ [ἔχει. 

Β. ὡς ἀδύνατον τοῦτ]. Φ. ὀμνύω τὸν Ἥλιον᾽ 
εἰ μὴ φέρων ὁ παῖς ὄπισϑ᾽ ἐβάδιζ[ἐ] μου 
τὸ Θάσ[ι]α [καί τις] ἦν ὑπόνοια χραιπάλης, 
ἐβόων ἂν εὐϑὺς π]αρακολουϑῶν ἐν ἀγορᾶι" 
ἄνϑρωπ[ε, π]έ[ρυσι] πτωχὸς ἦσϑα καὶ νεχρός, 
γυν[ὶ] δὲ πλου[τεῖς] " λέγε, τίν᾽ εἰργάζου τέχνην᾽ 
τοῦτό γ᾽ ἀπόχρ[ιν]αι, πόϑεν ἔχεις ταῦτ(α). οὐκ ἄπει 
ἐχ τῆς [ὁδοῦ; [5] Ἰῶ σ]ε. τί διδάσ[κ]εις κακά ; ἴπο. ΟΧ. ΡΔΡ. 
τί λυσιτελεῖ(ν) ἡμῖν ἀπιοφαίνεις τἀδιχεῖν; 1237, 90].1 
τς ἡ πὸ πὸ Ὁ 5, Ὁ, ὁ 6», Ὁ ΡΙ 5 νογ67 9 με: γαι: 

Δ  πῸ, Ἀπὸ 7 π γχαὶ πέπρακ᾽ ἄρα 

ὌΝ τς Τρ τῇ χοὸς οὐγοςς α ἐλπίδων 

σον πο Οὐ ς οὐ νην ἡ δος, ρος 

τ νδν ΣΥΝΕ, ὐοδ τὴς ἔχω, τὸ δ᾽ ἐγκα[λεῖν 
ΕΟ ΤΟΣ με΄ ὡς οὗ δέον 

ὙΡ53,. τῆν ἘΣ τι ιθτνι να ωῳ τὸν χρώμενον: 

5 ἘΞΥ 11 νος ΤΠ ΟΝ ἈΞΟ  ῬὰΡ»,; ΤΥ ΚΟΙΝῸΣ 

Ιεσ. ῬΡ. Ῥείειβεθ''τ 39 Ροβί ὄπισϑεν υπΐτι5 σταπαϊβ Π{{ογὰθ βραίϊαμ 40 ἴοτί. 

ΠΟΠΊΘΗ ΡΥ. ἐχβίαθαί νεϊας ἧχεν δ᾽ ̓ Αϑιηναζ᾽, ὅτι κι π-. 41 5ᾳρρὶ. ΜΜΊ]. (συμ.- 

μάχους ἴῃ {{π6) ( [ Ιερ. Ῥ. Ῥείεγβει, ἰάθη ἴῃ. Ῥγοχίτηϊ νεῦβιιβ Π] ἀπ ΙΔ πίου 

42 ΜΕΟΤῚ ρᾶϑρ. ἰεβδρυβ ΑΗ 43--4ς -Ξ ἔτ. 294 Καὶ (Ξ-Ξ- ϑίον. ἔ]οσ. 

10, 21) 46 50ρρ]. Κγίβομπιδὺ βραίΐο ϑυϊηοίθπβ; ὡς ἄδικον εἶπας 

(ἀδύνατ᾽ εἶπας ὙΝΊΙΔπ..) ΘΗ, ἰοτί. ὡς ἀδυνάτως ταῦτ᾽ (βς. εἶπας) 

47---Ὸ βρρ!]. ΠΗ ν. 50 ἄνθρωπε --- πλουτεῖς --- ἔτ. 731 Καὶ 52 ἐχ 

τῆς πόλεως ; μισῶ σε 1,εο, ἐκ τῆς... . ἑτέρωσε ΑΗ, ἐκ τῆς στοᾶς ἑτέ-- 

ρωσς ([Κ Υθίβοβπηατ) 5: πη]! τι6 Πἰτηϊβ ἰοῆρα 5ιπί; δοοιγαίθ τοϑροπάδί 

βραῖον Ξ Ι Ὁ ΓΠΟΙΟΔΘΟΥ “ΜΕιοΘΊ]οθοξ 54 ἀπ]οβαίνεις ΡᾶΡ. 1237 

58 ἱπίεγργαίδίϊο 1Ἰττογάσιπι ἀαία εβὶ (ἐκείνου μὲν ᾧ, βκεῖν νῈ] σχεῖν οὗ 

μενῶ) 6ο 51ρρὶ. Η. 

40 

45 

50 

54 

59 
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ΡΣ ΔΤ ΕΕΑΜΟΝ ἐ]μβεβρόντησαι πάλαι 
ΠΑΡ ΣΕΥ ΤΥ τὰν ἐχ]χλίνων μάτην 
Στ ἀϑε τὰ ον ον ἐν τ]αῖς χερὶ σὶν ἦν 
ΥΡ κε τι Ὁ ΚΟ  ὐνν: τουτονί 
ΟΡ ΡΝΥ Δ᾽ νοτ ολυ οἱα ξ λαμβάνειν: 

ἘᾺΝ ΟΝ ἄγε νς ΚΌΣΣ: ἽἼΔΟΘΚ. οδκοῦν Γνάϑων 

ΟΣ ΟΠ ΩΣΟΥΒ ΟΝ κι δ β υ 

11. 

τ Στ  ΚΥΕΣ ἐν να ενος εἷς ἐστίι]ν, {εἷς, 
δι’ οὗ τὰ πάν[τ ἀ[π]όλωλςε, πρόφιμε, πράγματα 
ἄρδην. [λ]έγω σ[οι λόγο]ν᾽ ὅσας ἀναστάτους 
πόλεις ἑόρακα, [τ] οὔτ᾽ ἀπολώλεκεν μόνον 

ταύτας, ὃ νῦν δι[ὰ] τοῦτον ἐξεῦρηχ᾽ ἐγώ" 
ὅσοι τύραννοι πώποϑ᾽, ὅστις ἡγεμὼν 
μέγας, σατράπ[ης], φρούραρχ|ο]ς, οἰκιστὴς τόπ[ο]υ, 
στρατηγός --- οὐ [πάντ ἀλλὰ τοὺς τελέως λέγω 
ἀπολωλότας ἰνῦν τ τιῦς ἀνήρηκχεν μόνον, 
οἱ κόλακες ὅτι [σύν]εισιν αὐτοῖς ἄϑλιοι. 

Φ. σοβαρὸς μὲν ὁ λόγος᾽ ὅτι δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ποτὲ 

οὐχ οἷδ᾽ ἔγωγς. Α. π[ᾶ]ς τις ἂν χρίνας χαχῶς 

εὔνουν ὑπολάβο[ι] τὸν ἐπιβουλεύσαντά σοι. 
Φ, χἂν μὴ δόνητα[ι]; Α. πᾶς δύναται χαχῶς ποεῖν. 

᾿ Ἧ 

Φειδίας, Δᾶος, Πορνοβοσχός, Στρουϑίας (0) 

ὨΡ ΤΑ ῊΣ ὅ- ΒΝ νας γεν τς ΘΧΙΡ τῶ)... 2 

ΠΥ ἀυΓὴν τὰ ἜΘ ω: Φ, χαλ[επὸν μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

68 ΔΙΆΟΘ ϑαρίδβου., [ογίαββα απδίμομὶ ραγδαϑίίο 1118 ἀθ δάμπϊ!δίογε 

Βευτηοοίηδίίο ἄδπάα εϑί. Ἰπηίευ ν. 69 εἴ 70 ἄδβοειη νϑὶ] ρ]αγ65 γεῦβιιβ ᾿ηΐευ- 

οἰάϊ556. ογεάο, [ογίαθϑαε πλα]ῖο Ρ] γ65 γο εἷς ((ἸΓ 5) ἴῃ ράᾶρυτο Ἰερὶ 

Ῥοββε αἷεῖ Ῥ. Ῥείθγβεη 72 λόγον 5οτρϑβὶ ΡΙορίει ν. 80 σοβαρὸς μὲν 

ὃ λόγος" 73 5ρδίίο γεβροηπάει Ἑ[ΟΡΊ]ΧΙΚᾺΓ ΤΊ]ΟΥ Τ᾽, ἑόρακας ΑΗ 

74 ταυτασ᾽ ΡῬᾶρΡ. εγώ Ρϑρ. γε πωποτ᾽ ρβᾷρῃ. 76 μεγασ᾽ ΡΔΡ. 

77 στρατηγοσ᾽ οὐ .. « ἄλλα ΡΔΡ. ἰοβίθαβ ΘἩ πάντ᾽, αυοά 56ηϑὰ ἔἸαρὶ- 

τδῖαγ, βραίίο ποῃ χϑϊποίατὶ νἱ ἀθέασ γ8 Ξᾳρρι!Ι. ΑΗ γ9 ΟἸΚΟλΆΙΚΕΟ: 

ΟΥ̓ πε ΘΥ  - Εἰοι Ῥ 48: γα 5 ΚΟ 82. ΝΑ πες. ΠΟΙ: 

199 Κορινϑίοις ᾿ἤχϑεσϑε κἀκεῖνοί 1ε σοί εἰ 500]. τὸ δὲ σοὶ ὡς πρὸς 
τὸν δῆμον; 5ἰπλ. 10. 455 σέ 84 544. Τσοχηροβιΐ (0]. Π| σὑτὴ ἔτ, 11, 

65 

70 

75 

8ο 

85 



ΚΟΛΑΞ 93 

περανοῦμεν : ἃ. ὦ [: Φ. τί πρᾶγ]μ᾽; Δ. ὀβολοὺ[ς ἱστάνϑ᾽ δρῶ 

τὸν πορνοβοσκόν. | Φ. ἔστιν ᾿χϑώνηὰι 
πάντων. ΔΑΟΣ. πολύ ἘΥΘΤΗΙ σεδοραῖς...--- 
οδοὃν τ ρους κι: | ΤΣ ΑΛ πο νβεζτὴς 

ἘΝ ΤΥΡΥΣ, ἀλτε ΚἘΒ ΛΕ. τῶ: 99 

τ ρος { πρμδι,: 
Πα δ τ πον τ ΤΟ ΠΡ, ΣΟ ΝΣ 

Πρ τυ λο τ 95 
᾿ "ε ᾿ς 

"κ 
ἈΝ γενιὰ ΟἿ» ΘΕ ΕΟ ΧΕΙ Νν, .,,, οτος νυ ρνιος 8. 

δ εἰ πίρὰς βίαν ἰοϑή[σετ᾿ «΄....1., Ὁ οῸμ; 
πον ς πεῖσῦι: χῶρησεισ δι ἴον ἀρτονλν δ Ἰϑλτῶς τῷ ἀφ ον ᾧ ἡ πλ αὶ ΓᾺ 

μ[εἸταπέμφεϑ᾽ [ἑἸτέρους [συ]στρατ[ιώτας δηλαδή, 
οὃς παραφυλάξει. παῖδες, ἐχτρίβιει φίλον " 

ἤτοι ποϑ᾽ οὗτος ἢ σύ." πιστευϑεὶς δὲ νῦν 
ὑπεναντί]ον τ μμηϑὲν ὧν ποϑεῖ ποεῖν 
δόξας ἔχεις τὸν ἄνδρ᾽ ἀφύλακτον, ἐ[γγὺς εἶ 

τῶν πραττομένων, τῆς οἰχίας" ὃν [δ᾽ ἂν τρόπον 
βούληι διοικηϑήσεται τὰ λοιπά, δ τ: 

Πορν. ἰδ]ού, ὃ... ϑ.. ἧς φανερός, οὗ λειμοὶ [μοχλοὺς 
ἔχοντες ᾿ν τίατς ον ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἕν. 
«ὠνεῖϑ’ ὁ γείτων. ἀλλ᾽ ἐὰν αἴσϑηϑ᾽, ὄμως 
πρόσεισιν ἑξήχ[ο]νϑ᾽ ἑταίρους παραλαβ[ών, 

ἔγαρτη. 3---6 Ἂχῃιρεηΐ [ἰ{{6γ85 : ἐμ -- σεὶ --- λοτο --- ποτω 86 ἰοτί. ἤν: 

τί πρᾶγμ: Μ' ΟβόλουΥ Ρᾶρ., νἱχ σταϑμώμενον νῈ] σταϑμῶνϑ᾽ δρῶ 
88 βεπίθηςα ἴοτγί. ἔπι: αυδηη ΔΟΠΊΕΥ Χαβρ οὶ {πα 1 Π δ 89 ἴοτί. παρά- 

σιτος 93, 94 ἱποουίο βραίϊο 85 1Τοεῖς [ΕἸΡΟΥ Θ᾽ νοὶ ΕἸΡΗ: 

97, 98 ΞΌΡΡΙΘαϑ 6. σ. οὐ πρὸς βίαν μεϑ'ησετ᾽ αὐτῆς ὃ ξένος" τάχ᾽ ἔπεισι, 

χωρήσει σὺν οἷς ἐστ᾽ ἐνθάδε 99 συστρατιώτας δώδεκα (οἴ. 109) 1.60, 
δηλαδὴ Κοτιο Ι00 παῖδες, 5165 ᾿πίθυ 56 Δρρει]αηΐ νοοϊζδηίααα τα 1]}1{65 

Δοσαάεηζαβ : "Ρεβϑυιηάδί διηΐουτση : δὰΐϊ ἢϊς (50. ἰσπὸ ρεβϑῦσα ἀδὈϊ 7) δαί 

ἴα (504}1 ορί{]Δπ5) ΕἸΚΤΡΙΒΟ(Γ ἢ ρδρ. τοῦ ΠΟ ΤΕΎΥΘΕΙΟΩΛΓΕραρ. 

102 ΠΟΕΙ[ ρδρ. το4ᾳ ΟΊ ἈΟ ᾿ΟΤ ΘΗ ΟΝ Ρ. Ρείεδβεῃ, σαὶ 

ΨΘΥΒΊΠ ΒαΡΡΙ ον Ροβί νι τος δαΐ ἱητου]οοαΐου βυδίο αἰβοβαϊι, αυοα νἱὶχ 

ογβάδβ, δὰϊ ρὶυγα οπηϊδϑα δαηΐ. Μ΄. 1οθ---Γ18 ΤΠΟΠΟΪοριιβ εδὶ ἰθ ΠΟ ηΪ5 

ιο6 |. ΟΥ̓Δ....Θ..ἩΠΘΦΆΝΕΡΟΟ "ΟΥ̓ΧΕΙΜΟΙ μοχλοὺς Κῦιιε 
τοϑ ὅμως ΘΗ, ἜΗΝ ΒΌΡΡΙ. 109--112 



94 ΚΟΛΑΞ 

ὅσ]ου[ς] ᾿Οδυσσεὺς ἦλϑεν εἰς Τροίαν ἔχωϊν, το 
βο]ῶν, ἀπειλῶν" ἄν σε μαστιγία᾽ 
αὐτὴν π]έπραχας πλέον ἔχοντι χρυσίον :“ 
οὗ μὴν. «ἢ τι. δα. πωλῶ, μὰ τοὺς δώδεχα [ϑε]ούς, 
οὗ πειϑό]μ{ε]νος ᾿διὰ τοῦτον. ἣἧ μία λαμβάνε[ι, 
ὅσον οὐχ Ἰὶ δέχα, τρεῖς μνᾶς ἑκάστης ἡμέρας 
παρὰ τοῦ] ξένου. δέδοικα δ᾽ οὕτω λαμβάνειν. 
ἔχ τῆς ὁ]δοῦ γὰρ ἁρπάσονϑ'᾽, ὅταν τύχηι, 
αὐτήν]. δικάσομιαι, πράγμιοιϑ' ἔξω, μάρτυρας 
[παρέχειν δεήσει. ᾿Ξ 

τι ἈΝ ΕΕΜΗ  Μαλο͵ιεὺ- 113 πωλωμα (5'π6. ἱπίετρ.) 

ΡᾶΡ., ἴοτγί. ἢ τὴν (δεῖνα) πωλῶ ; 114 διὰ τοῦτον 5611. Θατη, ΦαΟΟΙΙΩ 

Ῥϑ.11ο δηΐε οο]Ἱοσαΐαβ ογαΐῖ. " ἨἩΝΜΙΆΧΑΆΜΒΆΝΝΕΙΝ ρδρ. 110 5ΌΡΡΙ. 

Τ,60 116 5Ξ0ΡρΡΙ. ΑΗ 117 ἐκ τῆς ὁδοῦ (ΔΟΎ πηᾶρὶ5 φυδὴ ἈΟῪ 

Ιερ. Ῥ. ῬείεγβἜῃ) οἵ. Απᾶοο. οὔ. ἵν΄ 14 παρακαλέσας γὰρ τοὺς ἑταίρους 
ἁρπάσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὴν γυναῖχα ᾧχετο βίᾳ. Τ,γ5. οΥ. 1, 27 

εἰσαρπασϑεὶς ἐκ τῆς ὁδοῦ, οἷ. 1Π|, τ΄, 1Π, 37 τὸ μειράκιον ἐκ 

τῆς δδοῦ ἦγον βίᾳ, ΠΙ 46 οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπά- 
ζοντες ἡμᾶς 11 1η. ΒΌΡΡΙ. Ἀ ορετί, μάρτυρας π. ὃ. 1,εο, δά Ἰοσαπὶ 

ἀεροτγάϊξαμη μος βοῃο]οη βρθοίαϊ: ᾿Αστυάναχτος᾽ τοῦ Μιλησίου [᾿4σ]- 

τυάν[ακτ]ος πολλοὶ σφόδρα [τ]ῶν κωμῳδιογρ(άφων) μέμν[-ην]τ(α). τ πῇ 
γ(ὰρ) παγκρατιαστ(ὴς) κράτιστος τῶ]ν καϑ' αὗτόν, γω[νί]σατο δ(ὲ ) χ(αὴ 

πογμῆι. ᾿Ἐρατοσϑένης δ᾽ [ἐν τῷ] . τῶν ᾿Ολυμπιονικ(ῶν) προϑεὶς ρις 
᾿Ολυμπίιάδα] φί(ησίν): ᾿Α[στ]υάναξ ὃ Μιλήσιος ς τὴν περίοδον ἀκονιτεί. 



ΚΩΝΕΙΑΖΟΜΕΝΑΙ 

ΤΠ: ς΄. ἐνύπν]ιον. Δ. εἰ χαϑεύδομεν. 
προῖχα. δὲ δίδωσι τρία] τάλαντα, πένϑ᾽ ἅμα 
μνᾶς προστιϑεὶς εἰς] χόσμον. Ν. οὐχ ἐγρήγορα. 

Δ. ἔνδον δ᾽ ὁ πατήρ σοι τοὺς γ]άμους γ᾽ ἤδη ποεῖ. 
Ν. ἀπόδημος ὥν, χροτ]ών; Δ. τί λέγεις ; Ν. χροτὼν ἐγώ. --- 

ἀλλ᾽ ἦλϑεν; Δ. ὑπὸ τὸ] δείλινον παρῆν. Ν. τί οὖν 
πράττει; Δ. τί πράττει; παραχ]αϑήμενος λαλεῖ 
τῷ σῷ φίλῳ. Ν. τίν]ι; Δ. Χαιρέᾳ. Ν. ποῦ; βούλομαι 
αὐτὸν ἀνερέσϑ᾽. Δ. ἐγγ]ός τίς ἐστιν ἐξέδρα 
χαὶ πλάτανος, οἶσϑ', ἐνταῦϑ]α δή που δεξιᾶς. 

ἀλλ᾽ ἔνδον ὅτι ποοῦ]σιν ὄφομ, εἰσιών. --- 
ἐμεμιφόμνην μὲν ο]ὺ δικαίως τῆι Τύχηι" 
ἤτοι γὰρ οὐδὲν ἢ κ]ακῶς εἴρηχά που 
ὁρᾶν ἐκείνην νῦν δ᾽ ἔ]οιχ᾽ ὁρῶσά τι. 

Ξ 

ΙΧ αυἰάαυδπι ἱπηρεαϊπηθηίο εββαί, σ«αομηΐηιι5 “Δ Όυ]ὰπὶ ἱποδυίδηη᾽ 

οοτηοσαϊας Πογραΐθηβὶ Δα βου θθσθιηιιβ. Νίδο δ Πουγεί βί1]π5. Τιοαυαγ δαΐειῃ 

Δα] εβοθη5 (Ν.) εἰ πὶ ἔδΠοΥ βαῦναβ (Δ.), σἰσαὶ Μοβομβίοη εἰ Ῥδγγθθποη ἴῃ 

αἰτίτηδ α4πι86 βουναΐα εϑί βοδθπδ ϑδιηΐϊαθ. [πᾶ6 ἃ νεῖβιι 12 ρδᾶῖοδ 1118 560. ΠΊ 

Ἰοχαϊξαγ δηΐθααδτη ρδίγθμ δάθαϊ 1 (πηεάϊο νεῖβιι) Ἢ - - εμ. 2 ἐνύτ- 

νιον Ζεχζείε]ῖ 3 προῖκα Ζετείε!] δὲ --- τρία Κι ὀτίε 4 μνᾶς εἰς 

στολὴν καὶ κ. ἹΚὄγίε; εἴ. Ατὐἱβίδεη. ερ. ΠῚ 14, 5 ἄρα ἐγρηζορα ἢ πλα- 

γῶσί με τῶν ὀνειράτων εἰκόνες: 6 γΠδτηον  ἰζίτι5 Ἰοουςίοπεῖη ὗγι- 
ἔστερος κροτῶνος (ΖεποΌ. 6, 27) τεβρίοῖθηβ μδθο 5ἷς ἀἰβουϊδιι : τοὺς γάμους 

Υ ἤδη ποεῖ ὑγιὴς πάλιν ὡς χροτών: τί λέγεις; κροτῶν᾽ ἐγὼ οὐχ εὗρον, 
ὅτε τὸ ὃ. παρῆν. ἘΕοτίαθβα: ὃ πατὴρ σοὶ τοὺς γάμους γ᾽ ἤδη ποεῖ: 

νοσῶν Ἰάρ;:: ὡς χἈροτών: τί λέγεις; : χκροτὼν ἐγώ ὑγιὴς γὰρ δπὸ τὸ 

ὃν π.: 8 παραλ, Ζετείε] 1 10 ἐγγύς Ζετείεὶ} 11 ἐνταῦϑα Καὶ ὄτίς 

12 ἴοτί. ἔγωγε δ᾽ ὅτι π. 

5 

ΙΟ 

15 



οὔ ΚΩΟΩΝΕΙΑΖΟΜΈΝΑΙ 

ἐπόνουν μὲν αὐτό]ς, τοῖς πόνοις δ᾽ εἰργαζόμιην 
οὐδὲν πλέον τούτ]ων γὰρ οὐκ ἂν ἐπέτυχον, 
εἰ μὴ συνέλαβεν]. ὥστε μηϑεὶς πρὸς ϑεῶν 
πράττων χαχῶς λ]ίαν ἀϑυμιήσηι ποτέ" 
ἴσως γὰρ ἀγαϑοῦ τοῦτο] πρόφασις γίνεται. 

17 οὐδὲν πλέον ΔΊΔΩ. τούτων Κὶ ὅτίε 18 ροββὶβ εἰ μὴ δι᾽ 
ἐκείνης, εἰ μὴ προσέβλεψέ μ᾽ 5ἰπι. 

ΠΟΥ. τοϑ, 48) 
ὥστε --- γίνεται Ξε ἔγ. 306 Καὶ (51:00. 

20 



ΜΙΣΟΥΜΕΝΟΣ 

το  ππΠΠ συ τ νι πος πρ]οσιὼν [ἐγὼ 5 

Α. ἐγγὺς ἃ λέγουσι πάντ᾽ ἀκούσομαι σαφῶϊς. 
ἀν]όητος ἐχτόπου 

γὴ τὸν Ἥλιον. 
ΠΥ οτν ἘΥ 0τ τι ψῈ. οἷς ὡς, Γέτα ΓΕΤ 

ὁ Θρασωνί]δης αὐϑαδίας τ 

ἀν] ϑ[ρ]ώπου λαβεῖν 
τι λαβών: ΚΛΕΙΝ 

Κ. Δημέας ΚΛΕΙΝ 

ππροΠέορΠΠΡ τ τ το το οξέρ ρου. γος οὐδὲ γρῦ 
π τἀτ ῶοον ο" εν ρ Δημέα ὅς, 
ΠΝ εκ ετ αν ον το τὰς αχ ἐρᾶς ἐγὼ 
ἐπ σον ἐστ Ὁ τησ. [καὶ] ταυτὶ λέγει 
ἅπαντ]α χλάων, ἀντιβολῶν, ὄνος λύρας. 

Ἴ τι συμ]περιπατήσω χκαῦτός, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ: 

πρὸς Ἰτοῦτο δ᾽ .εἶ γ᾽ ἡμέτερος] αὐτὸν σ᾽ ἀξιῶ, : 
Θράσ]ων, ἀπολυτροῦν ὧν πατήρ. Α. ἐγὼ δέ γε 
μισ]ῶ γυναῖκας ἐντετυχηκὼς Δημέα: 

ΠΕΤΤΕΙς τ τς ὩΠΠππε το πε πειν τες 

ὯΝ ὦ, ὁ. ἃ ὃ α«. δ'΄᾽Γ. ο'΄΄οἱ α. ἡ δῷ, ὁ 

απ ὧν δ᾽ ὦ .φ δ᾽ 8, 6. αὐ ὦ. ἃ .«Φ4Φ΄ α: Ἃ «ὦ 

Ὁ πα δ᾽ α΄ 4 6 ὁ δια, δ .δ ὦ δ᾽ δι 'δ΄.6 ἃ, Φ 

ϑοδθηδ ΜΊΒαπηθηὶ ἐποίαϊξ εχ Οχυτῃ. Ῥὰρ. ΝΠ (η. 1013); οΠλϊδὶ ρα151118 

ΤΕΥ ὙΠ γ. ὅ, 6 εἴ 19 ρεδίβοπμδα διιβοιυ!τδης5 6556 νἱά., σαδπλ ϑβἰρτανὶ 

᾿τίοτα Α 7 ποὺ νΕ] πον | ϑοβτ(δθὴ ΙΟ 50]11ὰῦα δηίς ΔῊς μαρε- 

Ὀᾶΐ δσαΐαπη ἰεϑία ϑοῃγοβάδτο, βρΡρὶ!. Ἡπηί 19 50ΡρΡΙ. ΔΊ Δπα-: 

20 Ξίρημε .. ΟΧΛΥΙΤΙΟΥ͂ ΘΟΒΥ 21 οἵ. ἔτ. 3244 ἘΞ μισοῦσι μὲν 

Θράσωνα(ο). απολυτρουνϑ' ὠνπατηρ᾽᾿ εγὼδέγε ΡᾶρΡ. ἀπολυτροῦν ΜΝΊΑΠΙ. 

Βιάπδαιβ, Μεπαπάᾶθσ. 2. Δα. γ 



οϑ ΜΙΣΟΥΜΕΝΟΣ 

,. ὅασι τρυσολον τε πὲ υένσος τ ΟΝ 25. 

ἑλοῦσα συμ, ἐνοον ἐς τπῖτι τς ΕΕΝ 

διὰ τί Ἱκράτεια φορ. το τ ΕΝ 
Οὐ τοῦτο ὑπράξας Ὲ τς ρον. ΝΣ 
ἀλλαν πάπεῦ, Εἰ... πὸ δε 
σ΄ 5 » 

δηξανν δ τς κα, π Ἐρ σΗΣ οΡ 30 
βουλεύτείον οὖς. 00... ὅρου 

ζῆν. εὖ -πρέ[ πεῖ «τον ον 
ΘΡ'᾽ ᾧὦ τοῦ ταρδιι εν τ 

πατὴρ Ἰλρακείας.. ὃν. ἀῷ...τὐ τ -- 
γῦν ἢ μακάριον ἢ τρισάϑλιον, πάτε[ρ, 35 

δείξεις με τῶν ζώντων ἁπάντων Ὑεν[ όμενον 
εἰ μὴ γὰρ οὗτος πτ- με χυρίω[ς 
πρ; τε ταῦ την, οὐ θρασωνίδ[ης. 
ὃ ινὴ γένοιτ᾽. ἀλλ᾽ εἰσίωμιεν, Ἰεὶ δο]κχεῖ. 

25. "η΄. -ἈΘΧΙΘΧΕΎ Ῥ δῇ: 35--.-28 ΞΌΡΡΙ. Ηυπί 39. Εἰοὶ 

ΟΟΜΕΝ -(Ογ)}}1... ΙΚΕΙΝ ϑεγ 



ΠΈΕΡΙΝΘΙΑ 

πε εκ οὰ νον νειν, σὺ δ᾽ ἀκολούϑει [τάδε λαβών. 
Δ. χληματίδ]ας ἔξεισιν φέρων. Λ. τὸ πῦρ [δίδου. 
Δ. καὶ πῦρ, πρόδηλον. ὦ Τίβειε καὶ 1 τα, 

ἔπειτα κατακαύσει μ΄’. ἀφείητ᾽ ἄν, Γέτα, 
σύν]δουλον ὄντα καὶ διασώσαι[τ᾽; οἹ]ὺ πάνυ; 
οὐχ] ἄν μ᾽ ἀφείητ᾽ ἀλλὰ περιόφεσϑέ με; 
οὕτω] πρὸς ἀλλήλους ἔχομεν; προσέρχεται 
ὃ Πυρ]ρίας ὅσον γε φορτίον φέρων. 
ἀπόλωλα. καὶ δᾶιδ᾽ αὐτὸς ἡμμένην ἔχων 
ὁ Λάχης ἀκ]ολουϑεῖ, Λάχ. περίϑετ᾽ ἐν] χκύχλωι ταχύ. 
γυνί γ᾽ ἐπ͵]ίδειξαι, Δᾶς, τὴν πανουργίαν, 
τέχνην τιν᾽ εὑρὼν διαφυγών τ᾽ ἐνθένδε με. 

Δ. τέχνην ἐγώ; ΔΛ. ναί, Δᾶε, τὸ μὲν ἀπράγμονα 

ΕΥΑριηθηίαμτη ἃ Β. Οτθηΐε!] εἰ Α. Ησπὶ ἱπ Οχυίῆ. ρᾶρ. ἴοτμ. ΝῚ 

(ῃ. 855) εἀϊΐατα Ῥεηπίμΐαα Μεμδπηάγεαθ εθ56 ᾿που]θπίεσ ἀδιηοπβίγαν!ϊ 

Α. Κοτχτίε Ηδξπηδε ἴ. 44 (1909) Ρ. 309. --- 1 ῃ65 ᾿ἱποθία τη 1π 

ἀοτησπη 856 Ρῥτοϊβοθσαί. ΙΌΪ χιδὰθα δαπιϊηϊβίγανει ρϑίοίαμί, σαπὶ Ἔχὶ ἢ 5 

βίησιαϊα τηδηάαία ἀδΐ, ᾿ρηα, ἰρτιθπλ ρόβοθη5. Τα]ΐα ἴογα ρσγαθοθββίθθα οὐθάο: 

κληματίδας ἐξενέγκαϑ'᾽ ὡς τάχιστά μοι ἐπὶ τὸν πανοῦργον, σὺ δ᾽ ἄκχο- 
λούϑει, Πυρρία. Πυρρία Τ,εο, δυπάειησιια. ΔρρΕΙ]ατὶ 'ρβε οἴβάο, 5εά 
σογίαπι οἱ οὐδοίαπη τηδπάδυϊ αχἰϑίϊηο. ᾿ς Βγυιπα Απάτγίαθ, 41 Βἷπο 

Ῥεία5 6556 ν᾽ ἀδθίασ, οοτημηοπδίδοϊς ἘΠ, 5.88] (50. ἃ. Ἡ εἰ ά6 10. ΑἸκ. 1912, 

ΝῺ ρΡ. 19). [15 ἰρίίασ Τιδομδίομη ἰῇ δϑάθβ βϑοαίιβ εἴαΐῖ, πῆς ταπηθηΐδ 

ἴεστέ (8) ἃ ρυβυβ αυϊρυβάδμη ῥρίόρεῖα Ἂοἱ]αία; ἴδοθιη, “ι8π0| δρρδίατσϊὶ 

ἀοτηΐηιιβ ἰπϑϑεσαΐ, ν. 2 ροβίαϊαί, αὶ ἴοτί. ῥγδθίθσαβ. τὸ πῦρ ἔχεις; 

ν. 2 κνηματίδας ΜΝ Ί ΑΙ. 3 χαϊπυρ᾽ ΡΔΡ. 5 σύνδουλον εἰ οὐ ΕΗ, 
Ροβί διασώσαιτ᾽ (ν. Ἡδνεγ 6 η) ἱπίθυραποίϊοηθπη δχϑ ἰ58ε βραίΐο σνετὶ- 

ϑἴτηῖα τ. 6 οὐκ 1,60 οὕτω 1,60 βραίΐο νἱχ βυἱιοϊεπίε, 564 
νεβίϊρία 11{{, ὦ αἰδραχὶε Ο. ϑομγδαθυ 8 ϑᾳρρ!]. ΔΜ Ί1διη. 9, [0 5'ρρι. 

ΑΗ, 5εἀ ἀυδίίο ἀς ἰηϊο ν. ὸὶἪ λιλὺχ βαρζδβογ. ΠῚ ΒΌΡΡΙ. Τ.6ὸ 

13 τεϑρίοϊς αν σψεῦρα ᾿ἰπβοϊθηΐοσ β]ουϊδηςβ τηοῖθ ΟΠγυβαὶ (οἷ. Βδςοἢ. 

νὰ 

σι 



ΙΟΟ ΠΈΕΈΡΙΝΘΙΑ 

χαὶ κοῦφον ἐξαπατᾶν γάρ ἐστι δεσπότην 
φλύαρος. Δ. ἠήν. ΔΛ. εἰ δέ τις τὴν τῶν φρενῶν 
σταχτήν --- ἐχνίσϑης; Δ. οὐχὶ πρὸς σοῦ, δέσποτα. 

Λ. ὃ μὲν πονηρός, ὃ ϑρασὺς ἐνθάδ᾽ ἀρτίως 
χατὰ τῶν σχελῶν. τὴν χληρονομίαν, φί[λ]τατε, 
τί νῦν ἐπιδείξασϑ᾽ ἐμπ]οδών; Δ. ἕξειν χάριν 
μέλλεις διορϑωϑεὶ]ς δφ᾽ ἡμῶν. Λάχ. κάετ[ε 
ΔΑ; Ἐκ 9 ἐκ έευ εν ἐξ ασε ὧς [Πυρρ]ίας .. ὡς ἀφίκετο 
προσέτι ἄσθε, Οϑ εὐτο φερόμενος γάρ, κὰν χύχλῳ 
ρον ΚΟΥ ΠΡ. ἀν ρτων τ᾽ ἐστὶ τὸ 

649 544.) εἰ Ῥβευᾶοϊ; συδε Ἵσβῖρεὶ Ῥμοίίυβ Βεσ. Ρ. αὶ εἱ ϑυΐϊάδβ 5. νυ. 

ἀβέλτερος -ε- ἔτ. 393 Κ ; τε ρεῖβρεχὶ: Κὄστίβ. Ἐογίαββε εἰίδπὶ ν. τ 

ΡΕΙΡῚΙ 1,80 }Π65 ἀϊςία εἰι5 σαν] ; “μεσ αϊδίεμη᾽ Ἰστίαγ ᾿πί6]]6ρὸ ᾿ησθηΐ. οἷο 

Τη6 ἱποϑυς5ϑηᾶ δΥα 18 φι. τατο ΕΗ, Ο. ϑεβγὅάετν, φίλτατε ϑοῃτηϊαί 

19 ἴοτί. καιρὸς ἐπιδεῖξαι τῶν δόλων --- οων (ἐκποδών) ΑἩ, ολων ϑοβγὅάευ, 

δόλων 5ομπλάί 20 ᾧμην φρενουμένους Τιεο λλχ ΘΌΡΓΔΞΟΓ. Ρδῖ- 
σερδί ἔογτί. τὸν ἀλαζόν(α) ποιηεπ πουΐ ᾿ἰῃίθηοοιζογ5 ΒΌρΡΊαβοσ. Σωσίας 

Ροϊΐα5. ἀυᾶπη Πυρρίας ε586 νἱάεραίας ϑεβτὅάετο. Ιάετη ποῖηθπ ἷἱπ δά- 
μδογεπίθ οοϊυτηπα (Π) δᾶ ν. 17 ἴπ τηδιρίπθ ἀρρασοί (Ο' -Ξξς Σωσίας, 

αποά οσεγίαπη 6558 δἰξιπηδί ϑομγὅου 22 οἵ" ἘΓΞ τὸς 

15 



ΦΑΣΜΑ 

τῶν Διο]νυσίων ..... 

τς ΤΥ ΡΣ ἐπιτελεῖν συλλαμβάνηις᾽" 
᾿- καὶ νομίζω ]ν νυμφίον σαυτὸν φρονεῖν 
μέμνησο᾽ μιὴ τῇ]ς παρϑένου τὴν μιητέρα, 
τὴν Ὑγείτον᾽, ἑτ]έρωι τοῦϑ᾽ ὁμομιητρίωι τινὶ 
φράσας, ἀδικήσῃς}  μιὴ παραδῶις πρὸς τῶν ϑεῶν 
πρόφασιν κατὰ σαυτοῦ ΠΠ μον οὕτω πόξι“ 

φησίν, ποῶ δὲ τ]οῦτο τί γὰρ ἄν τις πάϑοι; 
ἡ δ᾽ οὐχὶ φάσμ,. ἔστ᾽ ἀλλὰ παῖς ἀληϑινή, 

υνητρὸς δ᾽ ἀπαλλα ]χϑεῖσα τῆς γαμουμένης. 
τίκτει γὰρ ἢ] μήτηρ πρὶν ἐλϑεῖν ἐνθάδε 
ἔχ γείτονος] ταύτην δίδωσί τ᾽ ἐκτρέφειν 
ἢ καὶ τὸ νῦν σ]ύνεστιν ἐν τῶν γειτόνων 
ἔνδον τρεφομένη καὶ φυλλαττομένη κόρη, 
ἁνὴρ ὅταν ἔλϑῃ] δεῦρο, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον, 

ῬΙΟΙορσιιβ ΠῸῚ ἀδοηοη δϑί βεα δοῖηο, αἱ τὰὸ5 ἴῃ πἰίδηιθ ἀΟΠΊΟ 

ϑεβίαβ πουϊΐ, 4ὰἱ νυμφίον αὑτὸν νομίξει 50. τῆς φανταζομένης παιδός, 

αΐχαθ διηΐοο, αἱ νἱἀδίατ, Ῥῃϊαΐαα παραδώσει τὸν γάμον. Ιου] 65. ἴῃ 

60 ροβίία εβϑί, φυῃοα βροῃϑιβ 1116 δ᾽ ἰθυῖτιβ ΡΘΊβοηδ 6 ΒΘ ΠΟ ΠΕΠῚ Γαΐοσί τπι56116 

δὰ ν. 7; τείοστί δυΐεη τηοηϊία νἱοΐπαε 11]1π|5, οαἱ νἱγρὸ ρύϑθβδθηία ρϑίγε 

οομητα τε αίαγ, σαδθαιιθ. οἰιπὶ ΟὈβθογανεγαΐῖ, π6 5064}1 ὁμομιητρίῳ ἀδελφῷ 
(5) 1Π1 νἱγρὶηῖ5 ΔΙΏΟΥΘ ἴπβᾶποὸ βεογθίπση {Ππ4 δρεγίγεί αἴθ τηδίΓἹ] τ᾿ δγ- 

οογαῖ; ἰδοθί δαίΐεμῃ ἰηνἰία5 (8). Τη]1ἃ Ργορίου βαπίθη δὴ ΒΌΡΡΙΘΥΪ 6. σ. ΠΟῚ 

παβοῖι5 Βδθο τα] ΕΠ Δ ΔΤ ΤΕ ΠΡῚ ρΟ556 νϑ]αΐ ν. 4 564. μΏ.... τὴν μητέρα 

ἀδίκει σύ γ᾽ ἕ. τ. ὃ. τινὶ φράσας ἀδελφῶι 2, 3 νηϊς [εἰ φρονεῖν 
Ιερ. ἩσοΙΣ 5 ἑτέρωι Κὶ ὄτίε 7 ΒΌΡΡΙ. Τετγπβίεαι 9 τὸ δ᾽ 
οὐχὶ φ. ΚοοΚ, ἢ δ᾽ ΛΜ Ίατα. 10 ἈΘΕΙΟΩᾺ ἨσεοΗ ἱπίβι]ερο: ἃ τηδῖτα 
δΐθτη δηΐθ ππρίϊα5 (Πρ (185 1 πὶ ΠΥ 8) βαραγαίΐα ΤΙ, 12. ΘΠ ΡΌΙς: Ἐξ τίσ, 

ἴάεπι ν. 13 τίτϑῃ, μεϑ᾽ ἧς σ. 14 ἔνδον ΚΚ ὄτίε, τρεφομένη Δ ΠἸΔτη. 

[Ὁ ΒΌΡΡΙ. ΚΚοοῖς 



ΤΟ2 ΦΑΣΜΑ 

Ὁ 9 

ὅτ᾽ οἴχετ᾽ ἀποδημῶ]ν φυλαχῆς τ᾽ ἐλάττονος 

χρεία ᾿στίν, ἣν εἴλη]χεν οἰκίαν τότε 
9. - σι ΝΣ "Ἂ: ΄ εἴωϑε καταλιπεῖν]. --- τίν᾽ οὖν φαντάζεται 
ἡ παῖς τρόπον; τ]ουτὶ γὰρ ἔτι ποϑεῖτ᾽ ἴσως 

ἐμοῦ πυϑέσϑ᾽. ἔνδ]ον πεπόηχεν ἣ γυνὴ 
διελοῦσα τὸν τοιχὸν] διέξοδόν τινα, 

27 ᾿ Ὁ ΦΡ. ἃ σέ σ΄ ἌΠι 9 - οἴχημά τ᾽ ἔστιν, ὅϑεν ἅπαντ᾽ ἐπισχοπεῖν 
οἷόν τε, τἄνδον δ᾽ εὖ χε]χάλυπται ταινίαις. 

μὴ τὴν συνουσίαν ὁ πρ]οσελϑὼν καταμιάϑη. 
πᾷ ᾿ ᾿ Ὁ, -- - 

ἔστιν δὲ χαὶ βωμός] τις ἔνδον τῆς ϑεοῦ 

Φειδίας, Παιδαγωγός. 

Φ᾽ -ἰν]ατις. ἐν Εἰσί τ τυ η ἐαν 
Π]. πῶς εἰσιν οἱ πυροὶ [χατ᾿ ἀγορὰν ὥὦνιοι:; 
Φ. τὶ δὲ σοὶ μέλει τοῦτ᾽; [1]. οὐϑέν᾽ [ἀλλὰ βούλομαι 

εἰς τὴν ἀλήϑειαν χαταχρήσα[ σϑ᾽ εἰκόνι. 
ἂν τίμιος, δαχέτω σ᾽ ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦτο τοῦ 
πένητος" αἰσϑοῦ σαυτὸν ὄντα [πλούσιον 
ἄνϑρωπον, ἄνϑρωπον δὲ χαὶ [τὸν ἐνδεῆ, 
ἵνα μνὴ ἐπιϑυμιῆις τῶν ὑπὲρ σ[αυτὸν μάτην. 
ὅταν δ᾽ ἀγρυπνεῖν εἴπηις, τίς ὁ [βίος ; ἂν σχοπῆῇς;, 
τὴν αἰτίαν γνώσει περιπατεῖς [μετά τινων" 
εἰσῆλθες εὐϑύς, ἂν κοπιάσηις τ[ὰ σχέλη᾽ 
μαλαχῶς ἐλούσω᾽ πάλιν ἀναστὰς ἐνέφαγες 

17 ΧΕΙ͂Ν, πο ἹζΕῚΙΝ εχβίαγε ἰεβί. ἩΕ ΟΣ 18 ἴοτί. μεταβαλεῖν 
19 τρόπον Κοοῖκ 20 μαϑ'εῖν σαφέστερ]ον Τεγηδίεαί, 5επίθηίίαπη ἀδίθσθῃβ 

21 διελοῦσα ΜΊδιη., τὸν τοιχὸν Κα ὅτίε 23 ἴοτί. ἐχεῖϑεν, ἔνδον δ᾽ 

24 ἵνα μὴ περίεργός τις π. βεηίθηςίαα 58 ἰ5ἴδοίθηβ Καὶ ὅτίβ. (Ἕἵ. Αὐβίδεη. 

Ερ. Π| 7,1 προορῶσα μὴ τις ἐξαίφνης ἀναφανείη κατάσκοπος 25 5ΌΡΡΙ. 

Κοτίς ϑέεοὺ [ ἩπΙοΙΐ 26 5βοῆρϑβὶ χιδε Ἰερίὶ Η 27 κατ᾿ ἀγορὰν 

20 

25 

26 

30 

35 

ὥνιοι (οΠΊΡΕΓΖ, παρ᾽ ἡμῖν ὥνιοι (οθεῖ 30 τειμίος τη Π1ΌΥ., πίε ]]6ρῸ “ 

ὃ σῖτος, τίμιοι ΜΥΊΑΠπι., αΐ 5ΌΡΡΙ. ἤπεια; ἐμοῦ τοῦ σφόδρα (οθεῖ 

31 Φειδία Οορεί, εὐδαίμονα ν. Τιεαοῦνγεθ, Δ επιη υΥἱχ ἱπνεπίαμα δβί. 
32 σαυτὸν πάνυ (οβεί 35 περιπατεῖσι ἩΓΟΥ͂, ἔογί. Ἰοσὰβ ἴῃ ἀγῦ8 

5 Ποαραίασ, κατ᾽ ἀγοράν ν. 5. 36 Ξ0ρρΙ. Οορεῖ 37. β'ρρὶ. ὙΊΠΔπα. 

ἀναστὰς ἐσϑίεις ν. Τιδονν 6 ἢ 
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πρὸς ἡδονήν᾽ ὕπνος αὐτὸς ὁ βί[ος ἐστί σου. 
τὸ πέρας" χαχὸν ἔχεις οὐδέν. ἡἣ ν[όσος μὲν οὖν 
ἔσϑ᾽ ἣν διῆλθες --- φορτικώτερον δέ τι 
ἐπέρχεταί μοι, τρόφιμε, συγγνώ[μην ἔχε -- 
τὸ δὴ λεγόμενον οὐχ ἔχεις ὅπο[ι χέσῃς 
ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν, εὖ ἴσϑι. Φ, μὴ ὥ[ρας σύ γε 
ἴχοιο. 11. τάληϑῆ λέγω, νὴ τοὺς ϑε[ούς᾽ 
τοῦτ᾽ ἔστι τἀρρώστημα. Φ. καὶ μὴν ἀσϑενῶ, 
ἀτόπως ἐμαυτοῦ καὶ βαρέως [ἔχων σφόδρα. 

. ἀσϑενικόν ἐστι τἀνόητοίν πανταχοῦ. 
: εἸζεν πάνυ γὰρ ταυτὶ λελο[γίσϑω χατὰ τρόπον᾽ 
τί] μοι παραινεῖς; Π. ὅτι παρ[αινῶ σοι; τί γάρ; 
εἰ] μέν τι καχὸν ἀληϑὲς [εἶχες, Φειδία, 
ζητε]ῖν ἀληϑὲς φάρμακον τούτου σ᾽ ἔδει" 
νῦν δ᾽ οὐκ ἔχ]ε[ι]ς΄ κενὸν εὑρὲ καὶ τὸ φάρμακον 
πρὸς τὸ κενόν, οἰήϑητι δ᾽ ὠφελεῖν τί σε. 
περιμαξόάτωσάν σ᾽ αἱ γυναῖχες ἐν χύχλῳ 
χαὶ περιϑεωσάτωσαν᾽ ἀπὸ χρουνῶν τριῶν 
ὕδατι περίρραν᾽ ἐμβαλὼν ἅλας, φακούς.] 

ἰῷ 

28 βίος ἐστί σοι 'ῆΥεῖ!, σου Κοτίε 39 δέ σου δι Δ. 

40---42 5Ξ0ΡΡΙ. Οοῦεξς 43 50ρρ!. ΚὄτίβδΊ:: 44 β'ρρ!. Οορεὶ 45 ταρω- 

στημα ΠΊΘΙΊΡΓ. 46 ἔχω πάνυ (οβεί 47 κἀκροτές ΜΊΑ. 

48 ταῦτει τηρπῦγ. λελογισμένος λέγεις ΜΝ ΊΔΙΩ. 49 ὅτι παραινῶ; 

τοῦτ᾽ ἐρῶ (ορεῖ πρόσεχε δΉ ΜΊΑ. 50 5646. ΞΒΙΡΡ]. (οθεὶ εχ (Ἰ.επὶ. 
ἈΠΟ Σ, Θίτοῦι. ΝΗ 4. 27 Ρ.: 844 Ῥ. 50, 51 φιλιάζειν ]., Φειδία, ζητεῖν 

Ατοίαβ 52 εὕρηκα 1]., εδρὲ καὶ ΚΝ ῈΙ] δ καὶ περιϑέτωσαν 1]., 

καὶ περιϑειωσάτωσαν Βεαμί]εν, περιϑεωσάτωσαν Μείπεϊεε 
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Ἐτοταη  Πηθοῆς ΒΟΟΒάσγιοκογει (ΗΠ σπαππ ῬΟἢ]6) ἰπ 76πᾶ. --- 4460. 
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