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Record 1
... Ἀρτ̣εμίδωρος καὶ οἱ ἅ[μα τ]ούτῳ αἱρεθέντες πρεσβευταὶ συν[μεί]ξαν̣τες καὶ
ἀσπασ̣άμενοι ἡμᾶς π̣[αρ]ὰ̣ τοῦ π[λ]ήθους ἀπέδωκα̣ν καὶ ἣν γε̣[γ]ρ̣άπφει[τ]ε ἐπιστολὴν δι’
ἧς ἐδηλο[ῦτ]ε συνη[σθῆν]αι ἐπὶ τοῖς κατὰ λόγον ἡμ[εῖ]ν̣ προκε̣[χ]ω̣ρηκόσιν καὶ
ἐστεφανω[κέ]ν̣ αι ἡμᾶ[ς χ]ρυσέῳ στεφάνῳ καὶ εἰκ[όνι] διελέχ[θ]ησαν δὲ καὶ οἱ πρεσβευ[ταὶ
ἀκο]λούθως τοῖς ἐν αὐτῇ κατακεχ[ωρισμέ]ν̣οις τήν τ̣ε̣ θυσίαν παρέστησαν ἀξία̣[ν τ]ῆς
ἡμετέρας προαιρέσεως κατειλη[φότε]ς̣ ο̣ὖν τὸ[ν δ]ῆμον ὑμῶν ἐκ π̣λείον[ων ?εὐνοϊκῶ]ς̣?
[δι]α̣κείμενον [τ]ὰ̣ π̣ρὸς ἡμ[ᾶς καὶ σπεύ]δοντα? vac ἀεὶ ἐπι[τυ]ν̣χάνε[ιν ?ἡμᾶς ἐν] π̣ᾶσιν
τοῖς προ[κειμένο]ι̣ς ἀποδεχό[μ]ε̣θα καὶ ἐ[πῃνέσ]αμεν? πολὺ μάλιστ̣[α τ]ὴν εὔνοιαν [?ὑμῶν]
κ̣αὶ πειρασόμεθα [εὐ]καιρήσαν[τες ?χαρ]ι̣σθῆναι ἀξί̣ω̣ς κ[αὶ ?ὑ]μῶν καὶ τῆς [?ἡμετέρα]ς̣
δόξ[ης ...]
Record 2
Μεγάλη Μήτηρ Μηνὸς Ἀξιοττηνοῦ. Μηνὶ Οὐρανίῳ, Μηνὶ Ἀρτεμιδώρου Ἀξιοττα
κατέχοντι Γλύκων Ἀπολλωνίου καὶ Μύρτιον Γλύκωνος εὐλογίαν ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν
σωτηρίας καὶ τῶν ἰδίων τέκνων. Σὺ γάρ με, κύριε, αἰχμαλωτιζόμενον ἠλέησες. Μέγα σοι
τὸ ὅσιον, μέγα σοι τὸ δίκαιον, μεγάλη νείκη, μεγάλαι σαὶ νεμέσεις, μέγα σοι τὸ
δωδεκάθεον τὸ παρὰ σοὶ κατεκτισμένον. Ἠχμαλωτίσθην ὑπὸ ἀδελφοῦ τέκνου τοῦ
Δημαινέτου. Ὅτι τὰ ἐμὰ προέλειψα καί σοι βοίθεαν ἔδωκα ὡς τέκνῳ. Σὺ δὲ ἐξέκλεισές με
καὶ ᾐχμαλώτισάς με οὐχ ὡς πάτρως, ἀλλὰ ὡς κακοῦργον. Μέγας οὖν ἐστι Μεὶς Ἀξιοττα
κατέχων. Τὸ εἱκανόν μοι ἐποίησας. Εὐλογῶ ὑμεῖν. Ἔτους ρμβ´, μη(νὸς) Πανήμου β´.
Record 3
... εἰ ἐρρωμένωι <σοι> τὰ ἄλλα κατὰ λόγον ἀπαντᾶι, εἴη ἄν ὡς τοῖς θεοῖς εὐχομένη
διατελῶ, καὶ αὐτὴ δ᾽ ὑγίαινον καὶ τὸ παιδίον καὶ οἱ ἐν οἴκωι πάντες σου διὰ παντὸς μνείαν
ποιούμενοι. κομισαμένη τὴν παρὰ σοῦ ἐπιστολὴν παρ᾽ Ὥρου, ἐν ἧι διεσάφεις εἶναι ἐν
κατοχῆι ἐν τῶι Σαραπιείωι τῶι ἐν Μέμφει, ἐπὶ μὲν τῶι ἐρρῶσθα[ί] σε εὐθέως τοῖς θεοῖς
εὐχαρίστουν, ἐπὶ δὲ τῶι μὴ παραγίνεσθαί σε [π]ά[ντ]ων τῶν ἐκεῖ ἀπειλημμένων
παραγεγο[νό]των ἀηδίζομαι ἕνεκα τοῦ ἐκ τοῦ το<ιο>ύτου καιροῦ ἐμαυτήν τε καὶ τὸ
παιδίο[ν σ]ου διακεκυβερνηκυῖα καὶ εἰς πᾶν τι ἐληλυθυῖα διὰ τὴν τοῦ σίτου τιμὴν καὶ
δοκοῦσα νῦν γε σοῦ παραγενομένου τεύξεσθαί τινος ἀναψυχῆς, σὲ δὲ μηδ᾽ ἐντεθυμῆσθαι
τοῦ παραγενέσθαι μηδ᾽ ἐνβεβλοφέναι εἰς τὴν ἡμετέραν περίστασιν ὡς ἔτ[ι] σοῦ παρόντος
πάντων ἐπεδεόμην, μὴ ὅτι γε τοσούτου χρόνου ἐπιγεγονότος καὶ τοιούτων καιρῶν καὶ
μηθέν σου ἀπεσταλκότος. ἔτι δὲ καὶ Ὥρου τοῦ τὴν ἐπιστολὴν παρακεκομικότος
ἀπηγγελκότος ὑπὲρ τοῦ ἀπολελύσθαι σε ἐκ τῆς κατοχῆς παντελῶς ἀηδίζομαι. οὐ μὴν
ἀλλ[ὰ] ἐπεὶ καὶ ἡ μήτηρ σου τυγχάνει βαρέως ἔχουσα, καλῶς ποιήσεις καὶ διὰ ταύτην καὶ
δι᾽ ἡμᾶς παραγ[ε]νόμενος εἰς τὴν πόλιν εἴπερ μὴ ἀναγκαιότερόν σ[ε] περισπᾶι. χαριεῖ δὲ
καὶ τοῦ σώματος ἐπιμελ[ό]μενος ἵν᾽ ὑγιαίνηις.
Record 4
ἀδικούμεθα ὑπὸ Νε[φό]ρυ̣τος τῆς μητρὸς ἡμῶν. καταλιποῦσα τὸν πατ[έρα] ἡμῶν καὶ
συνοικήσασα Φιλίππωι Σωγένου στρατιώτῃ ἐκ τῆς σημείας τοῦ Πυρῶτος, ὁ δὲ
Φίλιππος, κατ᾽ ἀπιστίαν ἐπέταξεν αὐτῷ ἀποκτεῖναι τὸν πατέρα ἡμῶν γυν ̣ ̣τι καὶ
σπασάμενος τὴν μάχαιραν κατέτρεχεν αὐτόν. ἡ δὲ οἰκία τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐνγὺς τοῦ
ποταμοῦ ἐστιν, ἀπεπήδησε εἰς τὸν ποταμὸν καὶ κατακολυμβήσας ἕως ἔλθῃ εἰς νῆσον ἐν
τῶι π[ο]ταμῶι καὶ πλοῖον ἀναλαμβάνει, καθιστᾷ αὐτὸν εἰς Ἡρακλήους πόλιν καὶ
ἀποθνῄσκει ἐκεῖ ὑπὸ τῆς λύπης. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πορεύονται ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ἄγουσιν καὶ
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εἰς τὴν νεκρ<ί>αν καθιστῶσιν αὐτόν, ἔτι καὶ νῦν ἄταφός ἐστιν. τὴν δὲ οὐσίαν αὐτοῦ
ἔιληφεν καὶ ἐνοίκιον λαμβάνει κατὰ μῆνα χα(λκοῦ) (δραχμὰς) Αυ. ἐκβάλλουσα ἡμᾶς
ἀνεχωρή<σα>μεν ἄνω εἰς τὸ Σαραπιεῖον πεινῶσαι πρὸς Πτολεμ〚αῖ〛ν τῶ<ν> ἐν κατοχῇ, ὁ
δὲ Πτολεμαῖς φίλος ἡμῶν ἦν τοῦ πατρὸς, ἀναλαμβάνει ἡμ[ᾶ]ς καὶ τρέφει. γενομένου δὲ
τοῦ πένθου[ς] κατάγουσιν ἡμᾶς πενθεῖν τῶι θεῶι. οἱ δὲ γνώριμοι αὐτῆς ἀναπίθουσιν ἡμᾶς
δέξασθαι [τὸν υ]ἱὸν αὐτῆς Παγχράτην, ἵνα διακονῆι ἡμῖν. [διασ]τέλλομεν αὐτὸν τοῦ
{(ἔτους)} ιζ ἔτους κομίσα[σθαι ὧ]δε τὸ γινόμε νον ἡμῖν ἐκ βασιλικοῦ. καὶ πάλιν 〚τοῦτον〛
οὗτος κλέψας ἃ εἴχαμεν ἐν τῷ Σαραπιείωι καὶ ἃ ἐκομίσατο ἐκ βασιλικοῦ παρ᾽ ὑμῶν ἐλαίου
με(τρητὴν) α καὶ ἀπῆλθεν πρὸ\ς/ τὴν μητέρα αὐτοῦ. ὁ δὲ Πτολεμαῖς ὁ ἐν κατοχῇ ἐν τῷ
αὐτῷ ἱερῶι τοῦ θεοῦ ἐπιτάξαντος ἀναλαμβάνει ἡμᾶς.

Record 5
Τ̣ύμβόν σοι, Φι̣̣[λά]δελφε, καταφθιμ̣ένωι ἐμόγησα, Ἑλενίς, ἡ μήτηρ, ᾧ ἐπέγραψα πάρος·
πῶς ἔθανες; ποίοισι τόποις; τίνος ἦς ἀκόλουθος; ζητοῦσα ψυχὴν̣ τέκνου κατατεθν[η]ῶτος,
τῷ καὶ ἑκοῦσα, τέκνον καταβήσομαι δόμον εἰς Ἀΐδαο καὶ σὺν σοὶ μελέη κείσομαι ἀθάνατος.
Record 6
... ἠδικημένος οὐ μετρίως καὶ τῶι ζῆν πλειονάκις κεκινδυνευκὼς ὑπὸ τῶν
ὑπογεγραμμένων ἐκ τοῦ ἱεροῦ καλλυντῶν ἐπὶ σὲ τὴν καταφυγὴν ποιοῦμαι νομίζων
μάλισθ᾽ οὕτως τεύξεσθαι τῶν δικαίων. τοῦ γὰρ κα΄ (ἔτους) Φαῶφι η παραγενομένων ἐπὶ
τὸ ἐν τῶι ἱερῶι Ἀσταρτιεῖον, ἐν ὧι τυγχάνω ἐν τῆι κατοχῆι γεγονὼς τὰ προκείμενα ἔτη,
καί τινων μὲν ἐχόντων μετὰ χεῖρα λίθους, ἑτέρων δὲ καὶ ῥάβδους καὶ ἐπιχειρούντων
εἰσβιάσασθαι, ὅπως διὰ παρευρέσεως τό τε ἱερὸν σκύλωσιν ἐμέ τε παρὰ τὸ Ἕλληνα εἶναι
καθάπερ οἱ ἐξ ἐπιβουλῆς ἐπιβαλλόμενοι τοῦ ζῆν ἀνέλωσι, καὶ τὴν μὲν θύραν τοῦ ἱεροῦ
προφθάσαντός μου καὶ κλείσαντος μετὰ κραυγῆς τε διαστελλομένου μεθ᾽ ἡσυχίας
ἀναλύειν, οὐδ᾽ ὣς ἀπεχώρουν, Δίφιλον δέ τινα τῶν παρακατεχομένων ὑπὸ τοῦ
Σαράπιος θεραπευτῶν ἀγανακτοῦντα ἐφ᾽ οἷς διετελοῦντο ἐν τοιούτωι ἱερῶι ἀνέωσάν τε
καὶ οὐ μετρίως ἔσκυλαν ὑβρίζοντες καὶ τύπτοντες, ὥστ᾽ ἂν τὴν παράνομον βίαν ἅπασι
εὔδηλον κατασταθῆναι. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ τοῦ ιθ΄ (ἔτους) Φαῶφι τὰ ὅμοια εἴς με
διαπραξάμενοι ἐνέτυχόν σοι παρ᾽ αὐτὸν τὸν καιρόν, ὑπὲρ ὧν παρὰ τὸ μὴ ἔχειν <με> τὸν
τὴν ἐντυχίαν ποιησόμενον συνβῆναι ἀνεπιπλήκτων αὐτῶν ὄντων εἰς μείζονα
καταφρόνησιν ἐλθεῖν. ἀξιῶ οὖν σε, ἐὰν φαίνηται, συντάξαι καταστῆσαι αὐτοὺς ἐπὶ σέ,
ὅπως περὶ ἁπάντων τούτων τύχωσι τῆς προσηκούσης μισοπονηρίας. εὐτύχει. Μῦς
ἱματιοπώλης, Ψοσναῦς ἀσιλλοφόρος, Ἰμούθης ἀρτοκόπος, Ἁρεμβάσνις σιτοκάπηλος,
Στοτοῆτις σακκοφόρος, Ἁρχῆβις κλυστής, Πο..ος ταπίδυφος καὶ ἄλλοι μετὰ τούτων, ὧν
τὰ ὀνόματα ἀγνοῶ.
Record 7
... ἀδικοῦμαι ὑπὸ Ψενοβάστιος ἣ κατοικεῖ Ψυάν, τ[οῦ προγεγρα]μμένου νομοῦ. [τοῦ γ]ὰρ
[ε΄] (ἔτους) ὡς αἱ πρόσοδ[οι], Φαμενὼθ κα΄, ἐπορεύθην εἰς Ψυάν τοῦ αὐτοῦ νομοῦ πρ[ὸ]ς
ἰδίαν χ[ρείαν, πα]ραπορευομέν[ου δέ] μου ...α.α̣ιν..επ[ ..].ρ̣α κύψασα Αἰγυπτία τις ἧι
λέγεται εἶναι ὄνομα Ψενοβάστι[ς] κατέχ[ειν κατ]ὰ τῶν ἱματίων μ[ου] οὖρον ὥστε καὶ ε[c.
10] καταρρυῆναι. ἀγανακτήσαντος δέ μου καὶ ἐπιτιμῶντος αὐτῆι, ἐλ[οιδόρησε]· ἐμοῦ δὲ
ἀντιλοιδοροῦντος αὐτῆι [c. 6] Ψενοβάστις τῆι αὑτῆς δεξιᾶι χειρὶ ἐπισπασαμένη τῆς
ἀναβολῆ[ς τοῦ ἱμ]ατίου οὗ περιεβεβλήμην ἔρηξε καὶ ἐπάρασσεν ὥστε καὶ
ἀπογυμνωθῆναί μου τὸ στῆθος, καὶ ἐνέπτυσεν εἰς τὸ πρόσωπόν μο[υ] παρόντων τινῶν
οὗς ἐγὼ ἐπε[μαρτυρά]μην. ἃ δ᾽ ἐγκαλῶ ἔπραξεν ὑβρίζουσά με καὶ ἄρχουσα εἴς με χειρῶν
ἀδίκων. ἐπιτιμηθεῖσα δὲ ὑπό τινων τῶν παρόντων ἐφ᾽ οἷς αι[c. 10]̣ με, οὕτως
καταλιποῦσά με ἀπηλλάγη ἔνδον, ὅθεν τὸ οὖρον κατέχεέν μου. δέομαι οὖν σου, βασιλεῦ, εἴ
σοι δοκεῖ, [μὴ περιιδεῖν με οὕ]τως ἀλόγως ὑπὸ Αἰγυ[πτίας ὑβρισμέ]νον, Ἕλλην[α ὄν]τα
καὶ ξένον, ἀλλὰ προστάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι, ἐπειδ[ὴ c. 16]̣επιδ̣ει..ι̣ ὑπὸ̣ α[ὐτῆς? c.
?] γράψαι Σωγένει τῶι ἐπιστάτηι ἀποστεῖλαι τὴν Ψενοβάστιν ἐφ᾽ [αὑτὸν ὅπως διακρι]θῆι
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πρός [μ]ε περὶ το[ύτων καί, ἐὰν ἦι ἀληθῆ τὰ] διὰ τῆς ἐντεύξεως, τύχηι ζημίας ἧς ἂν ὁ
στρατηγὸς συνκρ[ίνηι. τούτου γὰρ γε]νομένου, διὰ σέ, βα[σιλεῦ, τεύξομαι τοῦ δι]καίου ...
Record 8
Σάνδων Δαμάλιδι τῇ συνβίῳ εὐεργέτῃ.
Record 9
[Ἱκάνη] Ἰσιδώ[ρῳ τῷ υἱῷ χαίρειν· πρὸ μὲν πάντων ἀναγκαῖ]ον ἡγη̣σάμην ἐφολκίου
ἀναγομένου γρά[ψαι c.14] ἐ̣μέ. [ἐ]ν̣ [Βε]ρ̣νίκῃ εἰμί. ἐγὼ μέν σο̣ι ἐπισ̣τολὴν γεγράφηκα [c.
11] ἐπι̣σ̣τ̣ο̣λ̣ήν. διὰ [τ]οῦτο σὲ ἐβάσταζον δέ̣κ̣α μῆνας καὶ τρία ἔτη σὲ ἐθήλαζον ἵνα μὴ
εἰ[δ]ῇς μου μνημονεῦσ̣αι δι̣’ ἐπιστολῆς; καὶ ταῦτα(?) δι’ Aὐασ̣ε̣ιτῶν [.̣]των ἀφ̣ῇς μέ, μηδὲ
ἐγὼ σὲ. ἀλλά ἀφῆκα σοῦ τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα(?) [..] Ἀραβία [....̣]σαει[c. 5] Αἴγυπτον
εἰδῶ σοῦ τὸ πρόσοπον καὶ συ[c. 3̣]ζω τὸ πνεῦμα, μόνον ἐρωτῶ σε καὶ παρακαλῶ καὶ
ἐξορ̣κίζω̣ σε τ̣ού[τ]ου ουσε..ην.κες καὶ τὴν μνείαν σου τοῦ γεννήσαντος [ἐ]ὰν ὑγια̣[ίνῃς]
ἐκπλεῦσαι. ἐγώ α̣σετο μ̣ετ’ αὐτῆς Ἀμάραντον πολλὰ κα[..]σι αραβ̣ο̣[c. 5] τὴν Ἀραβίαν καὶ
τ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣δ̣ελφήν σου τὴν ἥ̣κο̣[υ]σ̣αν ε.νη[c. 6]η[c. 3]δ[c. 4]νης σοῦ [ἡ] θεία ἔ̣σωσα [ἑ]αυτήν
ἐ.θον[.]ινο.. ἡ ἀδ[ελ]φή σο̣υ̣ ἡ μειζοτέρα ἀπογέγονε κ̣αὶ ἡ μικρὰ καταγ̣ένηται μη..τ[..]
Ἀραβίαν ὥ̣στε ἐρωτ̣ῶ̣ σε κ̣α̣ὶ πα̣ρακαλῶ εἰς τὸ ε[...]ιν καὶ [....]ε[..]ν[c. 5] σῶσον σου̣ ̣
τὸν ἀδ̣ελφ[ό]ν. οὐδ̣ένα γὰρ ἔχω [c. 5]κ[.]ς αυ[..] traces κα̣[...]ν...των. τὸν γὰρ
ἀδε̣λ̣φ̣[ὸν] ....θη[c. 8] τ̣ο̣ῖ̣ς πρώτοις ἀνέμοις, ὁ δὲ εὕ̣ρηκ̣έ̣ τινο̣ς ἀ̣ρίστ.α[c. 6]καὶ ἧκε μ̣[ο]ι εἰς
Βερνί̣κην α[c. 11]αι.αρ..ντω̣ν̣. πολλὰ ἀσπάζον̣[ταί σε] Ἐ̣παφρᾶ̣ς ζ[c. 8]του[c. 8] καὶ τοὺς
ἀγαπ[ῶντας ἡμᾶς [c. 20] κδ.
ἀπόδ(ος) Ε̣ἱκάνη Ἰσιδώρῳ | τ̣ῷ̣ υἱῷ ὁρμίτῃ(?)
Record 10
[- -] σε ἐρχόμενον πρὸς τ[c. ?]α̣υ̣τα καὶ ε[....]ε̣ω̣[c.?]θον ἐνταῦθα. νῦν [δὲ ἅπα]ξ̣ καὶ
δεύτερ̣ο̣ν ἐδεξ̣άμ̣η̣ν .[c. ? γ]ρ[άμμα]τα δηλ[ο]ῦ̣ντά μοι κ[c. ?]ερχόμενον· ἀλλ εἰ καὶ τὰ
μάλιστα ἐ̣λ̣ύπησέν με ἡ σὴ ἀπουσία̣ [c. ?]α̣ξ̣ε̣ω ταῦτα ἐν μέρει. τοῦτο δέ σοι παρατίθημι
ἀξιῶν καὶ δεόμενο̣[ς c.?]α̣ι̣ τ̣ῇ̣ θυγατρὶ τ̣ῇ ἐμοῦ ἀδελφῇ Θεονίλλᾳ δικ̣αι παραβάλλειν καθ
ἑκάσ[την ὥραν καὶ πα]ραινεῖν αὐτὴν τὰ εἰκότα ὅπως μηδα[μ]ῶ̣ς λυπηθῇ. οἶδα γὰρ
α[ὐτὸς καὶ πέ]πεισμαι ὅτι οἱ κοινοὶ ἡμῶν γονεῖς κ̣α̣τ̣αβλέπουσιν αὐτὴν κ[αίπερ ἅπαξ δ]ὲ̣
καὶ δεύτερον ἐδεήθην αὐτῶν διὰ γρ[αμ]μάτων τὴν αὐτὴν̣ ἐπιμέλειαν [παρέ]χ̣ειν α̣ὐτ̣ῇ̣ καὶ
πάντα τὰ εἰωθότα π[ο]ιῆσαι τῶν λοχίων. οἶδεν γὰρ ὁ θεὸ̣[ς ὅ]τ̣ι ἐβουλόμην καὶ τὰ μύρα
κ[αὶ τὰ ἄ]λ̣λα πάντ̣α̣ τ̣ὰ πρὸς τὴν χρείαν τῶν λοχίων ἀποστεῖλαι ἀλλ ἵνα ..γος[...]μος
τις π[ά]λ̣[ι]ν̣ γένηται ὑπ οὐδενὸς ὧν συ οἶδας ἐπέσχομ̣[αι. κ]αὶ γὰρ καὶ τὸ ἴσον τοῦ
λόγου παντὸς ἀπέστειλα τῷ δεσπότῃ μου τῷ πατρὶ μὴ προστε̣τικὼς ἕνα α ἀργυροῦν,
ἀλλὰ καὶ ἠξίω̣σ̣α̣ αὐτὸν διὰ γραμμάτων τοὺς λόγους τῶν ἐμῶν κολληγ[ῶν c. ?] \καὶ/
ε.ε..ν̣ π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣\ν/ ἡμέτερον. ἀν̣ά̣γνωθι δὲ εἰ βούλει καὶ τὴ̣[ν ἐπιστολήν μου c. ?] π̣α̣τέρα
τοῦτο τ̣οίνυν̣ σ̣ε̣ ἀ̣ξ̣ι̣[ῶ c. ?]ατ̣ηρ ε[c. ?- ]
[c.?]μου Ἀντιόχῳ περὶ τῶν ἀργυρίων ὧν ἐπηγγειλ[α c. ?] καὶ ..σ̣χυνε...η αὐτὴ Θεωνίλλα
σοι αυ[c. ?]
[c. ?].ω̣νιο̣υ̣..μ̣φ̣ιονις traces
Record 11
Θαυβᾶς Πομπηίωι τῶι πατρὶ [πλεῖστα] χαίρειν. καλῶς ποιήσεις λαβὼν τὴν ἐπιστολήν
μου ἐξαυτῆς εἰσελθὼν διὰ τὸ τὴν ταλαίπωρον θυγατέρα σου Ἑρεννίαν
τετελευτηκέναι καὶ ἤδη εὐτυχῆσθαι τῷ Φαῶφι τῆι ἐνάτηι ἀπ᾿ ὠμοτοκετοῦ· ἔτεκεν γὰρ
ὀκτὼ μηνῶν παιδίον νεκρὸν καὶ τέσσαρας ἡμέρας ἐπέζωσε καὶ μετὰ ταῦτα
τετελεύτηκεν καὶ περιεστάλη ὑφ ἡμῶν καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ὡς ἔδει καὶ ἐτέθη εἰς
Ἀλαβανθίδα ἵνα ἐὰν ἔ[λ]θῃς καὶ θέλῃς δύνηι αὐτὴν ἰ̣δε[ῖν]. ἀσπάζεταί σε Ἀλέξανδρος κ[αὶ
τὰ] παιδία. ἐρρῶσο. (ἔτους) ια΄ Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος [Σεβαστ]οῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτο̣ρος Φαῶφι ιη΄.
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Record 12
Ἱλαρίων Ἄλιτι τῆι ἀδελφῇ πλεῖστα χαίρειν καὶ Βεροῦτι τῇ κυρίᾳ μου καὶ Ἀπολλωναρίῳ.
γίνωσκε ὡς ἔτι καὶ νῦν ἐν Ἀλεξανδρε<ί>ᾳ <ἔ>σμεν· μὴ ἀγωνιᾷς ἐὰν ὅλως εἰσπορεύωνται,
ἐγὼ ἐν Ἀλεξανδρε<ί>ᾳ μενῶ. ἐρωτῶ σε καὶ παρακαλῶ σε ἐπιμελήθ<ητ>ι τῷ παιδίῳ καὶ
ἐὰν εὐθὺς ὀψώνιον λάβωμεν ἀποστελῶ σοι ἄνω. ἐὰν πολλὰ πολλῶν τέκῃς ἐὰν ἦν
ἄρσε‖νον ἄφες, ἐὰν ἦν θήλεα ἔκβαλε. εἴρηκας \δὲ/ Ἀφροδισιάδι ὅτι μή με ἐπιλάθῃς· πῶς
δύναμαί σε ἐπιλαθεῖν; ἐρωτῶ σε οὖν ἵνα μὴ ἀγωνιάσῃς. (ἔτους) κθ Καίσαρος Παῦνι κγ.
Ἱλαρίων Ἄλιτι ἀπόδος.

Record 13
δεσμι ἐν ἀχλυόεντι σιδερέοι ἔσβεσαν hύβριν | παῖδες Ἀθεναίον ἔργμασι ἐμ πολέμο | ἔθνεα
Βοιοτν καὶ Χαλκιδέον δαμάσαντες | τν hιππος δεκάτεν Παλλάδι τάσδ᾿ ἔθεσαν.
Record 14
τέκνον ἐμῆς θυγατρὸς τόδ’ ἔχω φίλον, ὅμπερ ὅτε αὐγάς | ὄμμασιν ἠελίο ζῶντες
ἐδερκόμεθα, | ἐ̑χον ἐμοῖς γόνασιν καὶ νῦν φθίμενον φθιμένη ’χω.
Record 15
ἐπεὶ Θεό[φι]λος Θ̣ο̣ινείτου εὐγενέστατος ἀπὸ προγόνων π̣ᾶσαν εὔνοιαν εἰσενηνεγμένος
εἰς τὴν πατρίδα, οἰκοδεσπότην ζήσα̣[ς] βίον, πολλὰ̣ παρασχόμενος τῇ πατρίδι διά τε
στρατηγίας καὶ ἀγορανομίας καὶ πρεσβειῶ̣[ν] ἄχρι Ῥώμης καὶ Γερμανίας καὶ Καίσαρος,
προσαι̣νῆ γενόμενον πρὸς τοὺς πολείτας καὶ συνπαθῆ πρὸς τὴν γυναῖκα Ἀπφίαν, τὰ νῦ̣ν̣
δεδόχθαι τὸν Θεόφιλον τειμηθῆναι εἰκόνι γραπτῇ καὶ εἰκόν{κον}ι {εἰκόνι} χρυσῇ καὶ
ἀγάλ̣ματι μαρμαρίνῳ. ὁμοίως δεδόχθαι Θεόφιλον προπενφθῆναι ἄχρι τοῦ τά̣[φου]
ἀναγνωσθῆναί τε τοῦτο τὸ ψήφισμ[α] ἵνα πάντες εἰδῶσιν ὅτι οἱ τοιαῦτον {τοιοῦτον}
ἀσκήσαντες βίον ὑπὲρ τῆς πατρίδος τοιαύ-της τυνχάνουσι μαρτυρίας.
Record 16
ἐπειδὴ Πτολεμαῖος ὁ Λυσιμά[χ]ου παραλαβὼν τὴν πόλιν παρὰ βασιλέ[ως Π]τολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου κακῶς
[διακει]μένην διὰ τοὺς πολέμους ἔν τε τοῖ[ς]
[ἄλλοις] ἐπιμελόμενος διατελεῖ κοινῆι τε τῶν
[πολιτ]ῶν καὶ ἰδίαι ἑκάστου [κ]αὶ ὁρῶν ἐν πᾶσιν
[θλιβο]μένους ἀφεῖκεν ἀτελεῖς τῶν τε ξυλί[νων] καρπῶν καὶ ἐννομίων, ἐποίησε δὲ καὶ τῆς
[σιτ]ηρᾶς ἀπομοίρας καὶ ὀσπρίων πάντων καὶ κέ[ν?][χρ]ου καὶ ἐλύμου καὶ σησάμου καὶ θέρμων, πρό[τε]ρον τελωνουμένους σκληρῶς, κατὰ τὸν
[νό]μον τελεῖν δεκάτην μετροῦντας νατα {<ἔ>να<ν>τα?}
[τῶ]ι τε γεωργῶι καὶ τῶι δεκατώνηι, τῶν δὲ λο[ι][π]ῶ̣ν τῶν συνκυρόντων τῆι σιτηρᾶι ἀπομ[οί][ραι] ἀ̣φῆκεν πάντων ἀτελεῖς· δεδόχθαι Τελ[μη]σσεῦσιν ἐπαινέσαι τε Π̣τολεμαῖον ἐπὶ π̣[ᾶ][σι?]ν εὐνοίας ἕνεκεν ἣν ἔχων διατελεῖ εἰς τὴν̣
[πό]λιν τὴν Τελμησσέων καὶ ἱδρύσασθαι ὑ[πὲ]ρ αὐτοῦ Διὶ Σωτῆρι βωμὸν ἐν τῆι ἀγορᾶι ἐν
[τῶ]ι ἐπιφανεστάτωι τόπω[ι] καὶ θύειν κατ’ ἐνια[υ][τὸ]ν ἐν μηνὶ Δύστρωι τῆι ἑνδεκάτηι βοῦν τρι[έ]τ̣ην, συμπορεύεσθαι δὲ πάντας τοὺς π[ο][λ]ί̣τας καὶ τοὺς παροίκους ἐπὶ τὴν θυσίαν· ἐὰν̣
[δὲ] μὴ συντελῆι ὁ ἄρχων καὶ οἱ πολῖται τὴν
[θυ]σ̣ίαν κατ’ ἐνιαυτόν, ἁμαρτωλοὶ ἔστωσαν
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[θεῶ]ν πάντων καὶ ἀποτ<ι>νέτω ὁ ἄρχων ἱερὰς
[τοῦ] Διὸς τοῦ Σωτῆρος δραχ̣μὰς χιλίας, ἐὰ[ν]
[μ]ὴ̣ διὰ πόλεμον εἴργηται τὴν θυσίαν συν̣[τελεῖ]ν· τὸ δὲ ψήφισμα τοῦτο ἀναγραψάτω ὁ ἄρ[χω]ν εἰς στήλην λιθίνην καὶ στησάτω ἐν τῶι
[τῆ]ς Ἀρτέμιδος ἱερῶι ἐν τῶ[ι] ἐπιφανεστάτωι τό[πω]ι, τὸ δὲ γενόμενον ἀνήλωμα ἀνενενκάτ[ω]
τ̣ῆι πόλει.
Record 17
μάλιστα δὲ κατὰ τὸ δραστήριον καὶ ἐναγώνιον καὶ ἐμπαθὲς ὅλῳ καὶ τῷ παντὶ
κρεῖττον ἔχει ἐκείνης. ἐγὼ γοῦν, ὃ πρὸς ἀμφοτέρας (95) πάσχω τὰς λέξεις, ἐρῶ· οἴομαι δὲ
κοινόν τι πάθος ἁπάντων ἐρεῖν καὶ οὐκ ἐμὸν ἴδιον μόνου.
(22.) ὅταν μέν τινα τῶν Ἰσοκράτους ἀναγινώσκω λόγων,
εἴτε τῶν πρὸς τὰ δικαστήρια καὶ τὰς ἐκκλησίας γεγραμμένων ἢ τῶν ...... ἐν ἤθει σπουδαῖος γίνομαι καὶ πολὺ
τὸ εὐσταθὲς ἔχω τῆς γνώμης, ὥσπερ οἱ τῶν σπονδείων
αὐλημάτων ἢ τῶν Δωρίων τε κἀναρμονίων μελῶν (5)
ἀκροώμενοι. ὅταν δὲ <τῶν> Δημοσθένους τινὰ λάβω
λόγων, ἐνθουσιῶ τε καὶ δεῦρο κἀκεῖσε ἄγομαι,
πάθος ἕτερον ἐξ ἑτέρου μεταλαμβάνων, ἀπιστῶν, ἀγωνιῶν, δεδιώς, καταφρονῶν, μισῶν, ἐλεῶν, εὐνοῶν,
ὀργιζόμενος, φθονῶν, ἅπαντα τὰ πάθη μεταλαμβάνων, (10)
ὅσα κρατεῖν πέφυκεν ἀνθρωπίνης γνώμης· διαφέρειν
τε οὐδὲν ἐμαυτῷ δοκῶ τῶν τὰ μητρῷα καὶ τὰ κορυβαντικὰ καὶ ὅσα τούτοις παραπλήσιά ἐστι, τελουμένων,
εἴτε ὀσμαῖς ἐκεῖνοί γε ... εἴτε ἤχοις εἴτε τῶν δαιμόνων πνεύματι αὐτῶν κινούμενοι τὰς πολλὰς καὶ ποινων πνεύματι αὐτῶν κινούμενοι τὰς
πολλὰς καὶ ποικίλας ἐκεῖνοι λαμβάνουσι φαντασίας. καὶ δή ποτε καὶ
ἐνεθυμήθην, τί ποτε τοὺς τότε ἀνθρώπους ἀκούοντας
αὐτοῦ λέγοντος ταῦτα πάσχειν εἰκὸς ἦν. ὅπου γὰρ
ἡμεῖς οἱ τοσοῦτον ἀπηρτημένοι τοῖς χρόνοις καὶ οὐθὲν
πρὸς τὰ πράγματα πεπονθότες οὕτως ὑπαγόμεθα καὶ (20)
κρατούμεθα καί, ὅποι ποτ’ ἂν ἡμᾶς ὁ λόγος ἄγῃ, πορευόμεθα, πῶς τότε Ἀθηναῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἤγοντο ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τῶν ἀληθινῶν τε
καὶ ἰδίων ἀγώνων, αὐτοῦ λέγοντος ἐκείνου τὰ ἑαυτοῦ
μετὰ τῆς ἀξιώσεως, ἧς εἶχε, τὴν αὐτοπάθειαν καὶ τὸ (25)
παράστημα τῆς ψυχῆς ἀποδεικνυμένου, κοσμοῦντος
ἅπαντα καὶ χρωματίζοντος τῇ πρεπούσῃ ὑποκρίσει, ἧς
δεινότατος ἀσκητὴς ἐγένετο, ὡς ἅπαντές τε ὁμολογοῦσι
καὶ ἐξ αὐτῶν ἰδεῖν ἔστι τῶν λόγων, ὧν ἄρτι προηνεγκάμην, οὓς οὐκ ἔνι τῷ βουλομένῳ ἐν ἡδονῇ ὡς ἀνά- (30)
γνωσμα διελθεῖν, ἀλλ’ αὐτοὶ διδάσκουσι, πῶς αὐτοὺς
ὑποκρίνεσθαι δεῖ, νῦν μὲν εἰρωνευόμενον, νῦν δὲ
ἀγανακτοῦντα, νῦν δὲ νεμεσῶντα, δεδιττόμενόν τε αὖ
καὶ θεραπεύοντα καὶ νουθετοῦντα καὶ παρορμῶντα
καὶ πάνθ’, ἃ βούλεται ποιεῖν ἡ λέξις, ἀποδεικνύμενον (35)
ἐπὶ τῆς προφορᾶς. εἰ δὴ τὸ διὰ τοσούτων <ἐτῶν>
ἐγκαταμισγόμενον τοῖς βυβλίοις πνεῦμα τοσαύτην
ἰσχὺν ἔχει καὶ οὕτως ἀγωγόν ἐστι τῶν ἀνθρώπων,
ἦ που τότε ὑπερφυές τι καὶ δεινὸν χρῆμα ἦν ἐπὶ τῶν
ἐκείνου λόγων.
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Record 18
ἔζησε ἀλύπως. Τὸ γένος Ἀγριππίνου τὸ ἡρῶϊον
Record 19
Θάρσι Βαριχβηλε, οὐδὶς ἀθάνατος.
Record 20
... ἔνθα κῖμε· ἐστί μου τοὔνομα Ἀγριππεῖν[ος] Αμαρουρο[υ], ἐτῶν κβ΄, ἄωρος, τραφεὶς ἐν
ὀρφανείᾳ ὑπὸ μάμμης κὲ θείων.
Record 21
Χéρε, [Ἑ]ρμόδωρα χρηστὴ κὲ ἄωρε· ζήσασα ἔτη βκ´, σεμνὴ καὶ καλ[ὴ] καὶ φίλανδρος·
θάρσι κατ᾿ Ἄδου καὶ ὁ σὸς γαμέτης πόσις σου ἕ[ψε]τε μετὰ τὸν σὸν θάνατον.
Record 22
Αμμας [χρηστὲ] | καὶ πεφ[ιλημένε] | ἄλυπε [καὶ --- | πᾶ]σι οἰκο[δέσποτα].
Record 23
[Σαρ]απίων [χρ]ηστὲ καὶ ἐπι[π]οθούμενε ἄωρε, χαῖρε.
Record 24
Σέμνου, ὃς εὐσκέπτῳ σ[ῆμ’ ἀνέγειρε τόπῳ], ὥστ’ ἐχάραξε ὀνομαστὶ φίλη[ν Ἀντωνίαν,
αὑτοῦ] εὐνέτιν, ὡς ἔστερξ’, ὡς ἐπόθη̣[σε βίῳ]· καὶ γὰρ ἑῆι προσέειπ’ Ἀντωνίᾳ «ἵλα[ος
ἡμῶν] οἶκος, ἐπὰν δὲ καλῇ Μοῖρα, τραπ[εὶς ἔρρει]».
Record 25
οὐδ’ ἤμην τις οὐδ’ ἔμελέ μοι, οὐδ’ εἰμί τις οὐδὲ μέλει μοι. χαίρετε παροδεῖται· καὶ σὺ παρ’
ἡμῶν. Στρατόνεικος Π[ο]πλίου ἐπ[οίησεν(?)].
Record 26
ἐνθάδ’ ἐγὼ κεῖμαι Τρόφιμος ὁ τραφεὶς εἰς ἄστυ Γολοίδων | κἀμὲ κάλυψε γῆ ὡς Μοῖρ’
ἐπέκλωσ’ ἐν Ιαζοις· | τὸν ἴδιον κόσμησαν ἔθαψαν ἅπαντες, | τείμησαν δ’ ἀρ’ ἐμὲν στήλῃ
καὶ γράμμασι σεμνοῖς | θρεπτὸν ἑὸν Χροίσα[ν]θος, ἄνδρα Ἑρμιόνη τὸν ἑαυτῆς. | τοῦτο
γέρας θνητοῖς, μνήμη δὲ ἐώνιός ἐστιν.
Record 27
Ὀρρίππῳ Μεγαρῆς με δαΐφρονι τῇδε ἀρίδηλον μνᾶμα θέσαν, φάμᾳ Δελφίδι πειθόμενοι· ὃς
δὴ μακίστους μὲν ὅρους ἀπελύσατο πάτρᾳ πολλὰν δυσμενέων γᾶν ἀποτεμνομένων,
πρᾶτος δ’ Ἑλλάνων ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐστεφανώθη γυμνός, ζωννυμέμων τῶν πρὶν ἐνὶ σταδίῳ.
Record 28
Σαράπιδι, Ἴσιδι, Ἀνούβιδι Κτησίας Ἀπολλοδώρου Τήνιος τὸν θησαυρὸν καὶ τὸ στρῶμα
κατὰ πρόσταγμα τοῦ θεοῦ ἀνέθηκεν. Μήτι με θαμβήσεις ἐσιδών, ξένε, γοργὸν ἐόντα·
τόνδε γὰρ ἡμέριος καὶ πάννυχος ἀμφιβεβηκὼς θησαυρὸν φρουρῶ θεῖον, ἄυπνος ἐών·
ἀλλὰ χαρεὶς ἔνβαλλε ὅ τί σο<ι> φίλον ἐστὶ ἀπὸ θυμοῦ εἰς ἐμὸν εὔδεκτον σῶμα διὰ
στόματος.
Record 29
Ἡλιόδωρον Αἰσχύλου Ἀντ̣[ιοχέα] τὸν σύντροφον τοῦ βασιλέως Σ̣[ελεύκου] Φιλοπάτορος
καὶ ἐπὶ τῶν πρα[γμάτων] τεταγμένον οἱ ἐν Λα[οδικείαι] τῆι ἐν Φοινίκηι ἐγδοχεῖς καὶ
να[ύκληροι] εὐνοίας ἕνεκεν καὶ φιλοστο̣[ργίας τ]ῆς εἰς τὸν βασιλέα καὶ εὐεργ[εσίας] τῆς εἰς
αὑτοὺς Ἀπόλλωνι.
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Record 30
[- - ἀδι]κίαν τᾶ[ς τ]ύ̣χ̣ας ἔναγ̣[χος] Α [- - -]υ̣μένου* καὶ ποτὶ τὰ κοινὰ τᾶς π̣όλ̣ι̣[ος ἅπαντα
καὶ τὰ ἴδια τῶν Μεσσανίων εὐεργ]ετικώτατα, αὐτός τε ἀπὸ τᾶς πρώτας ἁλ̣ι[κίας διετέλει
**πολιτευόμενος πιστῶς] τε καὶ καθαρῶς, τὰν νεότατα παρεσχημέ[νος τᾶς πρεσβύτατος
ἀσφαλεσ]τέραν οὔτε πίστει περὶ τῶν ἐνχειρισθέντων [αὐτῶι χρημάτων οὔτε φιλοτιμία]ι
τοῦ πατρὸς ἐλασσούμενος· διὰ δὴ πάντα [τὰ προγεγραμμένα ἔδοξε τῶι δάμωι]· π̣άντας
τοὺς τὰν πόλιν κατοικοῦντας ἐπὶ τῶι γε[γονότι ἀγαθῶι πενθεῖν αὐτὸν ὡς φ]ίλον καὶ
ἀπαντᾶσαι ἐπὶ τὰν ἐκκομιδὰν αὐτοῦ [πανδημεὶ καὶ στεφανῶσαι στεφάνωι] ἀπὸ χρυσῶν
κ΄· κατασκευάσαι δὲ αὐτοῦ καὶ [μνᾶμα ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τᾶς π]όλιος τόπῳ καὶ
ἀναθέμεν ἄγαλμα καὶ ἐπιγρά[ψαι τόδε τὸ ψάφισμα καὶ ἀναγορεύ]εσθαι αὐτῶι κατ’
ἐνιαυτὸν ὑπὸ τοῦ ἀγωνοθέ[του τῶν - - τὰς ἐψαφισμένας τιμάς· καὶ π]αρισ̣τ̣α̣νέτω καὶ
θῦμα ὁ ἱερε̣<ὺς> πα̣ρὲκ τᾶς π̣όλ̣ι̣[ος - - - κα]ὶ π̣άντ̣ε̣ς̣ ο̣ἱ̣ τ̣ὰ̣ν̣ πόλιν κα̣τ̣[οικοῦντες - - -].
Critical apparatus: *[- -]υ̣μένου; [φιλοτιμο]υ̣μένου?, A. Chaniotis; ** [φιλοτιμούμενος], IG;
[πολιτευόμενος], A. Chaniotis.
Record 31
[- - βλ]άψαι μου τὸ μνῆμα ἢ καταλῦσαι τ<ὰ>ς ἡμέρας ἢ [περιιδεῖν ὑπό] τινος τούτων τι
γεινόμενον. ὃς δ’ ἂν ὑπεναντ[ίον τούτων] τι ποιήσῃ, οὗτος καὶ ὁ παρ’ αὐτοῦ ὠνησάμενος
ἢ ἄλ[λα τινα κα]κοτεχνήσας ἐχέτω τοὺς δήμου Ῥωμαίων θε[οὺς κεχολ]ωμένους πάντας
καὶ πάσας τό τε μέρος αὐτοῦ [ἔστω τῶν λοι]πῶν, οἵτινες ἂν ἐξ αὐτῶν τὴν ἐμήν βούλησιν
[πιστῶς φυλάτ]τειν προαιρῶνται. ἐὰν δὲ πάντες ὑπεναντί[ον τι τῶν] π̣ροδηλουμένων
ποιήσωσιν, αὐτοὶ μὲν ἐχέτωσαν [τοὺς προε]ιρημένους θεοὺς κεχολωμένους, ἐξάγιστοι καὶ
ἀ[θέμιτοι ἀμ]ν̣ήμονές τε τῆς ἐμῆς χάριτος ὑπάρχοντες, [λαβέτωσαν] δ̣ὲ ο̣[ἱ] ἱ̣ε̣ροὶ τοῦ
ἱερο[ῦ] δ̣ιὰ̣ τῶ̣ν ἀ̣ρχήω̣ν τῶ̣ν ἐν Σά̣ρ[δεσιν τὰ μέρη αὐτῶν - -]
Record 32
Ἥδε ἐστιν ἡ χθὼν Ἀντιοχέα, σῦκα καὶ ὕδρω πολύ, Μαίανδρε σωτήρ σῶζε κα[ὶ] ὕδρω
δίδου.
Record 33
Δωροθέωι Πελοπίδου οἱ μαθηταί.
Record 34
Τὰ γὰρ ὑπεραίροντα τὴν κοινὴν συνήθειαν τῶν παρ’ ἐνίοις ἐθισμῶν, ὅταν μὲν αὐτοπαθῶς
δόξῃ γίνεσθαι διὰ τὸ μέγεθος τῶν συμπτωμάτων, ἔλεον ἐκκαλεῖται παρὰ τοῖς ὁρῶσι καὶ
τοῖς ἀκούουσι, καὶ συγκινεῖ πως ἕκαστον ἡμῶν ὁ ξενισμός· ἐπὰν δὲ φαίνηται γοητείας
χάριν καὶ καθ’ ὑπόκρισιν γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον, οὐκ ἔλεον, ἀλλ’ ὀργὴν ἐξεργάζεται καὶ
μῖσος. ὃ καὶ τότε συνέβη γενέσθαι περὶ τοὺς πρεσβευτὰς τῶν Καρχηδονίων.
Record 35
Ὁ δὲ Πόπλιος διὰ βραχέων ἤρξατο λέγειν πρὸς αὐτούς, ὡς ἐκείνων μὲν χάριν οὐδὲν
ὀφείλουσι ποιεῖν φιλάνθρωπον, ὁμολογούντων αὐτῶν διότι καὶ τὸν πόλεμον ἐξ ἀρχῆς
ἐπενέγκαιεν Ῥωμαίοις, παρὰ τὰς συνθήκας ἐξανδραποδισάμενοι τὴν Ζακανθαίων πόλιν,
καὶ πρῴην παρασπονδήσαιεν, ἀθετήσαντες τοὺς ὅρκους καὶ τὰς ἐγγράπτους ὁμολογίας·
αὑτῶν δὲ χάριν ἔφησε καὶ τῆς τύχης καὶ τῶν ἀνθρωπίνων κεκρίσθαι σφίσι πρᾴως
χρῆσθαι καὶ μεγαλοψύχως τοῖς πράγμασι. φανήσεσθαι δὲ τοῦτο κἀκείνοις ἔφησεν, ἐὰν
ὀρθῶς διαλαμβάνωσι περὶ τῶν ἐνεστώτων· οὐ γὰρ εἴ τι πάσχειν ἢ ποιεῖν ἢ διδόναι σφίσιν
ἐπιταχθήσεται, τοῦτο δεῖν νομίζειν δεινόν, ἀλλ’ εἴ τι συγχωρηθήσεται φιλάνθρωπον,
τοῦτο μᾶλλον ἡγεῖσθαι παράδοξον, ἐπείπερ ἡ τύχη παρελομένη τὸν ἔλεον αὐτῶν καὶ τὴν
συγγνώμην διὰ τὴν σφετέραν ἀδικίαν ὑποχειρίους πεποίηκε τοῖς ἐχθροῖς. ταῦτα δ’ εἰπὼν
ἔλεγε τὰ φιλάνθρωπα τὰ διδόμενα, καὶ πάλιν ἃ δέον ἦν ὑπομένειν αὐτούς.
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Record 36
ταύτῃ γὰρ ὄνειρος ἐνύπνιον διαφέρει, ᾗ συμβέβηκε τῷ μὲν εἶναι σημαντικῷ τῶν
μελλόντων, τῷ δὲ τῶν ὄντων. σαφέστερον δ’ ἂν μάθοις οὕτω. τὰ ποιὰ τῶν παθῶν
προσανατρέχειν πέφυκε καὶ προσανατάσσειν ἑαυτὰ τῇ ψυχῇ καὶ τοὺς ὀνειρωγμοὺς
ἀποτελεῖν. οἷον ἀνάγκη τὸν ἐρῶντα ὄναρ ἅμα τοῖς παιδικοῖς εἶναι δοκεῖν καὶ τὸν δεδιότα
ὁρᾶν ἃ δέδιε, καὶ πάλιν αὖ τὸν πεινῶντα ἐσθίειν καὶ τὸν διψῶντα πίνειν, ἔτι καὶ τὸν
πεπλησμένον τροφῆς ἢ ἐμεῖν ἢ πνίγεσθαι διὰ τὴν γινομένην ἀπόφραξιν δυσαναθυμιάτου
τῆς τροφῆς οὔσης. ἔστι τοίνυν ἰδεῖν ταῦτα καθυποκειμένων ἤδη τῶν παθῶν οὐ
πρόρρησιν ἔχοντα τῶν μελλόντων ἀλλ’ ὑπόμνησιν τῶν ὄντων. τούτων δὲ οὕτως
ἐχόντων ἴδοις ἂν ἃ μὲν ἴδια σώματος μόνου ἃ δὲ ἴδια ψυχῆς <ἃ δὲ κοινὰ σώματι καὶ
ψυχῇ>, οἷον ἐρῶντα δοκεῖν ἅμα τοῖς παιδικοῖς εἶναι καὶ νοσοῦντα θεραπεύεσθαι καὶ
συμμίσγειν ἰατροῖς· κοινὰ γὰρ ταῦτα σώματι καὶ ψυχῇ. ἐμεῖν δὲ καὶ καθεύδειν καὶ πάλιν αὖ
πίνειν τε καὶ ἐσθίειν ἴδια σώματος ἡγητέον, ὥσπερ ἴδια ψυχῆς χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι.
σαφὲς δὲ ἀπὸ τούτων ὅτι τῶν σωματικῶν ἃ μὲν δι’ ἔνδειαν ἃ δὲ διὰ περισσότητα ὁρᾶται,
τῶν δ’ αὖ ψυχικῶν ἃ μὲν διὰ φόβον ἃ δὲ δι’ ἐλπίδα.
Record 37
Παιδία δόξαι ἔχειν ἢ ἰδεῖν παντελῶς βρέφη, ἴδια μὲν τέκνα καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ
μοχθηρόν· φροντίδας γὰρ καὶ λύπας σημαίνει καὶ μερίμνας πραγμάτων ἀναγκαίων
τινῶν ἕνεκεν, ἐπειδὴ οὐδὲ τὰ βρέφη ἄνευ τούτων ἔστιν ἀναθρέψαι. καί τις καὶ λόγος
παλαιὸς ἐπιδείκνυσι τὸ τοιοῦτο· ἔχει δὲ ὧδε· «ἢ δέος ἢ λύπη παῖς πατρὶ πάντα χρόνον».
τούτων δὲ τὰ μὲν ἀρσενικὰ εἰς ἀγαθὸν τελευτᾷ, τὰ δὲ θηλυκὰ χείρονα τῆς ἀρχῆς τὴν
τελευτὴν ἐπάγει καὶ ζημίαν προαγορεύει· τὰ μὲν γὰρ ἀρσενικὰ οὐδὲν ἀνατραφέντα παρὰ
τῶν γονέων λαμβάνει, τὰ δὲ θηλυκὰ προικὸς ἐπιδεῖται. οἶδα δέ τινα, ὃς ἔδοξε θυγάτριον
αὐτῷ γενέσθαι, καὶ ἐδανείσατο. καὶ πάλιν αὖ ἔδοξέ τις τὴν θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ
ἀποθανοῦσαν κατορύσσειν. ἀπέβη αὐτῷ δάνειον ἀποδοῦναι.

Record 38
αἱ δὲ μεγάλαι μὲν ἀτημέλητοι δὲ τρίχες, ὡς μὴ δοκεῖν κόμην εἶναι ἀλλὰ τρίχωμα, πᾶσιν
ἀνθρώποις πένθη τε καὶ λύπας δηλοῦσι· κομεῖν μὲν γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαί ἐστιν, ἣ δὲ
ἀτημέλητος ἐν συμφοραῖς αὔξεται, θρίξ. [ἐγὼ δέ ποτέ τινα τῶν γνωρίμων ἐν ἀρχῇ
καταστάντα καὶ τὴν ἄλλην εὐπραγίαν εὐτυχήσαντα ἐν ὕπνοις θεασάμενος ἐν τῇ πόλει
προπεμπόμενον ὑπὸ τῆς ὑποβεβλημένης αὐτῷ τάξεως ἀνίκμους ἔχοντα καὶ κουριώσας
τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς ἐπέβαλον μὲν ὡς λύπης αὐτῷ δηλωτικὸν εἴη τὸ ὄναρ· οὐ πολλῶν
δὲ διελθουσῶν ἡμερῶν ἐπαύθη τῆς ἀρχῆς, ὅπερ ἦν αὐτῷ καὶ ἐπιζήμιον πάνυ καὶ
ἐπίλυπον… κείρεσθαι δὲ ὑπὸ κουρέως ἀγαθὸν πᾶσιν ἐπίσης· ἔστι γὰρ ὡς εἰπεῖν ἀπὸ τοῦ
καρῆναι καὶ τὸ χαρῆναι ἐκδέξασθαι κατὰ παραλλαγὴν στοιχείου… τὸ δὲ ὑπὸ κουρέως
πρόσκειται, ἐπεὶ εἴ τις ἑαυτὸν κείροι οὐκ ὢν κουρεύς, τῶν ἰδίων πένθη ἢ αἰφνίδιόν τινα
συμφορὰν μεγάλων κακῶν ἀνάπλεων σημαίνει
Record 39
ποιηταῖς δὲ ἄριστον τὸ τοιοῦτο· δεῖ μὲν γὰρ αὐτοῖς πολλῆς ἡσυχίας μέλλουσι ποιήσειν τὰ
ἔπη· μάλιστα δ’ ἂν οὕτως ἐν ἡσυχίᾳ γένοιντο, εἰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὄμματα μὴ περιέλκοιντο
μήτε ὑπὸ σχημάτων μήτε ὑπὸ χρωμάτων.
Record 40
εἰ δὲ δόξειε πώγωνα ἔχειν, ἐὰν μὲν ᾖ χήρα, γαμηθήσεται· ἐὰν δὲ ἄνδρα ἔχῃ,
ἀπαλλαγήσεται τοῦ ἀνδρός· ἡ μὲν γὰρ ἕξει σφόδρα εὔνουν ἄνδρα, ὡς δοκεῖν τὰ
πρόσωπα μεμῖχθαι· ἡ δὲ ἀποστήσεται τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸν ἑαυτῆς οἶκον οἰκονομήσει, ὡς
δῆθεν ἅμα γυνή τε καὶ ἀνὴρ οὖσα, εἰ μὴ ἄρα ἐν γαστρὶ ἔχοι ἢ δίκην ἔχοι· ἡ μὲν γὰρ ἄρρεν

Angelos Chaniotis (ed.)

9
τέξεται, ὃ γενόμενον τέλειον ἐπιδοῦσα αὐτὴ δόξει πώγωνα ἔχειν, ἡ δὲ ἀκαταφρόνητος
ὥσπερ ἀνδρεία μενεῖ.
Record 41
ἀντίκειται δὲ τῷ ἐλεεῖν μάλιστα μὲν ὃ καλοῦσι νεμεσᾶν· τῷ γὰρ λυπεῖσθαι ἐπὶ ταῖς
ἀναξίαις κακοπραγίαις ἀντικείμενόν ἐστι τρόπον τινὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἤθους τὸ
λυπεῖσθαι ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις εὐπραγίαις. καὶ ἄμφω τὰ πάθη ἤθους χρηστοῦ· δεῖ γὰρ ἐπὶ
μὲν τοῖς ἀναξίως πράττουσι κακῶς συνάχθεσθαι καὶ ἐλεεῖν, τοῖς δὲ εὖ νεμεσᾶν· ἄδικον
γὰρ τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν γιγνόμενον· διὸ καὶ τοῖς θεοῖς ἀποδίδομεν τὸ νεμεσᾶν.
Record 42
δόξειε δ’ ἂν καὶ ὁ φθόνος τῷ ἐλεεῖν τὸν αὐτὸν ἀντικεῖσθαι τρόπον, ὡς σύνεγγυς ὢν καὶ
ταὐτὸν τῷ νεμεσᾶν, ἔστι δ’ ἕτερον· λύπη μὲν γὰρ ταραχώδης καὶ ὁ φθόνος ἐστὶν καὶ ἐπὶ
εὐπραγίᾳ, ἀλλ’ οὐ τοῦ ἀναξίου ἀλλὰ τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου. τὸ δὲ μὴ ὅτι αὐτῷ τι
συμβήσεται ἕτερον, ἀλλὰ δι’ αὐτὸν τὸν πλησίον, ἅπασιν ὁμοίως δεῖ ὑπάρχειν· οὐ γὰρ ἔτι
ἔσται τὸ μὲν φθόνος, τὸ δὲ νέμεσις, ἀλλὰ φόβος, ἐὰν διὰ τοῦτο ἡ λύπη ὑπάρχῃ καὶ ἡ
ταραχή, ὅτι αὐτῷ τι ἔσται φαῦλον ἀπὸ τῆς ἐκείνου εὐπραξίας.
Record 43
φανερὸν δ’ ὅτι ἀκολουθήσει καὶ τὰ ἐναντία πάθη τούτοις· ὁ μὲν γὰρ λυπούμενος ἐπὶ τοῖς
ἀναξίως κακοπραγοῦσιν ἡσθήσεται ἢ ἄλυπος ἔσται ἐπὶ τοῖς ἐναντίως κακοπραγοῦσιν,
οἷον τοὺς πατραλοίας καὶ μιαιφόνους, ὅταν τύχωσι τιμωρίας, οὐδεὶς ἂν λυπηθείη
χρηστός· δεῖ γὰρ χαίρειν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, ὡς δ’ αὔτως καὶ ἐπὶ τοῖς εὖ πράττουσι κατ’
ἀξίαν· ἄμφω γὰρ δίκαια, καὶ ποιεῖ χαίρειν τὸν ἐπιεικῆ· ἀνάγκη γὰρ ἐλπίζειν ὑπάρξαι ἂν
ἅπερ τῷ ὁμοίῳ, καὶ αὑτῷ. καὶ ἔστιν τοῦ αὐτοῦ ἤθους ἅπαντα ταῦτα, τὰ δ’ ἐναντία τοῦ
ἐναντίου· ὁ γὰρ αὐτός ἐστιν ἐπιχαιρέκακος καὶ φθονερός· ἐφ’ ᾧ γάρ τις λυπεῖται
γιγνομένῳ καὶ ὑπάρχοντι, ἀναγκαῖον τοῦτον ἐπὶ τῇ στερήσει καὶ τῇ φθορᾷ τῇ τούτου
χαίρειν· διὸ κωλυτικὰ μὲν ἐλέου πάντα ταῦτ’ ἐστί, διαφέρει δὲ διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας,
ὥστε πρὸς τὸ μὴ ἐλεεινὰ ποιεῖν ἅπαντα ὁμοίως χρήσιμα.
Record 44
ἀλλ’ οὐκ Ἀρκαδίων ὁ Ἀχαιὸς κόλαξ ἦν· περὶ οὗ ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ Θεόπομπος καὶ Δοῦρις ἐν
πέμπτῃ Μακεδονικῶν· οὗτος δὲ ὁ Ἀρκαδίων μισῶν τὸν Φίλιππον ἑκούσιον ἐκ τῆς
πατρίδος φυγὴν ἔφυγεν. ἦν δ’ εὐφυέστατος καὶ πλείους ἀποφάσεις αὐτοῦ μνημονεύονται.
ἔτυχεν δ’ οὖν ποτε ἐν Δελφοῖς ἐπιδημοῦντος Φιλίππου παρεῖναι καὶ τὸν Ἀρκαδίωνα· ὃν
θεασάμενος ὁ Μακεδὼν καὶ προσκαλεσάμενος ‘μέχρι τίνος φεύξῃ, φησίν, Ἀρκαδίων;’ καὶ
ὅς· ἔς τ’ ἂν τοὺς ἀφίκωμαι οἳ οὐκ ἴσασι Φίλιππον.
Record 45
ὡς οἱ μέγιστοι τῶν θεῶν καὶ φίλτατοι τῇ πόλει πάρεισιν· ἐνταῦθα γὰρ Δήμητρα καὶ
Δημήτριον ἅμα παρῆγ᾿ ὁ καιρός. χἠ μὲν τὰ σεμνὰ τῆς Κόρης μυστήρια ἔρχεθ᾿ ἵνα ποήσῃ, ὁ
δ᾿ ἱλαρός, ὥσπερ τὸν θεὸν δεῖ, καὶ καλὸς καὶ γελῶν πάρεστι. σεμνόν τι φαίνεθ᾿, οἱ φίλοι
πάντες κύκλῳ, ἐν μέσοισι δ᾿ αὐτός, ὅμοιος ὥσπερ οἱ φίλοι μὲν ἀστέρες, ἥλιος δ᾿ ἐκεῖνος. ὦ
τοῦ κρατίστου παῖ Ποσειδῶνος θεοῦ, χαῖρε, κἀφροδίτης. ἄλλοι μὲν ἢ μακρὰν γὰρ
ἀπέχουσιν θεοί, ἢ οὐκ ἔχουσιν ὦτα, ἢ οὐκ εἰσίν, ἢ οὐ προσέχουσιν ἡμῖν οὐδὲ ἕν, σὲ δὲ
παρόνθ᾿ ὁρῶμεν, οὐ ξύλινον οὐδὲ λίθινον, ἀλλ᾿ ἀληθινόν. εὐχόμεσθα δή σοι· πρῶτον μὲν
εἰρήνην πόησον, φίλτατε· κύριος γὰρ εἶ σύ. τὴν δ᾿ οὐχὶ Θηβῶν, ἀλλ᾿ ὅλης τῆς Ἑλλάδος
Σφίγγα περικρατοῦσαν, Αἰτωλόν, ὅστις ἐπὶ πέτρας καθήμενος, ὥσπερ ἡ παλαιά, τὰ
σώμαθ᾿ ἡμῶν πάντ᾿ ἀναρπάσας φέρει, κοὐκ ἔχω μάχεσθαι· Αἰτωλικὸν γὰρ ἁρπάσαι τὰ
τῶν πέλας, νῦν δὲ καὶ τὰ πόρρω· μάλιστα μὲν δὴ σχόλασον αὐτός· εἰ δὲ μή, Οἰδίπουν τιν᾿
εὑρέ, τὴν Σφίγγα ταύτην ὅστις ἢ κατακρημνιεῖ ἢ σποδὸν ποιήσει.
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Record 46
τοιοῦτος δ’ ἦν καὶ Σαρδανάπαλλος, ὃν οἳ μὲν Ἀνακυνδαράξεω λέγουσιν υἱόν, οἳ δὲ
Ἀναβαραξάρου. ὅτε δὴ οὖν Ἀρβάκης, εἷς τῶν ὑπ’ αὐτὸν στρατηγῶν Μῆδος γένος,
διεπράξατο διά τινος τῶν εὐνούχων Σπαραμείζου θεάσασθαι Σαρδανάπαλλον καὶ μόλις
αὐτῷ ἐπετράπη ἐκείνου ἐθελήσαντος, ὡς εἰσελθὼν εἶδεν αὐτὸν ὁ Μῆδος ἐψιμυθιωμένον
καὶ κεκοσμημένον γυναικιστὶ καὶ μετὰ τῶν παλλακίδων ξαίνοντα πορφύραν ἀναβάδην τε
μετ’ αὐτῶν καθήμενον, τὰς ὀφρῦς ὑπογεγραμμένον, γυναικείαν δὲ στολὴν ἔχοντα καὶ
κατεξυρημένον τὸν πώγωνα καὶ κατακεκισηρισμένον – ἦν δὲ καὶ γάλακτος λευκότερος
καὶ ὑπεγέγραπτο τοὺς ὀφθαλμούς – ἐπεὶ δὲ καὶ προσεῖδεν τὸν Ἀρβάκην τὰ λευκὰ
ἐπαναβαλὼν τοῖν ὀφθαλμοῖν, οἱ μὲν πολλοί, ὧν ἐστι καὶ Δοῦρις, ἱστοροῦσιν ὑπὸ τούτου
ἀγανακτήσαντος εἰ τοιοῦτος αὐτῶν βασιλεύει συγκεντηθέντα ἀποθανεῖν.

Record 47
οὐδένα δὲ ὑμῶν ἀγνοεῖν οἴομαι, ἄνδρες φίλοι, ὅτι καὶ οἱ μέγιστοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας
ἐγένοντο. ὁ Ἰλιακὸς δι’ Ἑλένην, ὁ λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα, Ἀχιλλέως μῆνις διὰ Βρισηίδα, καὶ ὁ
ἱερὸς δὲ καλούμενος πόλεμος δι’ ἑτέραν γαμετήν, φησὶν Δοῦρις ἐν δευτέρᾳ Ἰστοριῶν,
Θηβαίαν γένος, ὄνομα Θεανώ, ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ Φωκέως τινός. δεκαετὴς δὲ καὶ οὗτος
γενόμενος τῷ δεκάτῳ ἔτι Φιλίππου συμμαχήσαντος πέρας ἔσχεν· τότε γὰρ εἷλον οἱ
Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα.
Record 48
Λάμια· ταύτην ἐν τῇ Λιβύη Δοῦρις ἐν δευτέρῳ Λιβυκῶν ἱστορεῖ γυναῖκα καλὴν γενέσθαι·
μιχθέντος δὲ αὐτῇ Διός, ὑφ’ Ἥρας ζηλοτυπουμένην, ἃ ἔτικτεν ἀπολλύναι· διόπερ ἀπὸ τῆς
λύπης δύσμορφον γεγονέναι καὶ τὰ τῶν ἄλλων παιδία ἀναρπάζουσαν διαφθείρειν.
Record 49
φιλόγελως δὲ ἦν καὶ Δημήτριος ὁ Πολιορκητής, ὥς φησι Φύλαρχος ἐν τῇ ς′ τῶν
Ἱστοριῶν,
Record 50
Βασιλεύοντος δὲ Ἄγιδος ἧκεν Ἀλκιβιάδης ἐκ Σικελίας φυγὰς εἰς Λακεδαίμονα· καὶ χρόνον
οὔπω πολὺν ἐν τῇ πόλει διάγων, αἰτίαν ἔσχε τῇ γυναικὶ τοῦ βασιλέως, Τιμαίᾳ, συνεῖναι.
καὶ τὸ γεννηθὲν ἐξ αὐτῆς παιδάριον οὐκ ἔφη γινώσκειν ὁ Ἆγις, ἀλλ’ ἐξ Ἀλκιβιάδου
γεγονέναι. τοῦτο δὲ οὐ πάνυ δυσκόλως τὴν Τιμαίαν ἐνεγκεῖν φησι Δοῦρις, ἀλλὰ καὶ
ψιθυρίζουσαν οἴκοι πρὸς τὰς εἱλωτίδας Ἀλκιβιάδην τὸ παιδίον, οὐ Λεωτυχίδην, καλεῖν.
Record 51
Διὶ Οὐρίωι καὶ Ἀστάρτηι Παλαιστινῆι Ἀφροδίτηι Οὐρανίαι, θεοῖς ἐπηκόοις, Δάμων
Δημητρίου Ἀσκαλωνίτης σωθεὶς ἀπὸ πειρατῶν, εὐχήν. οὐ θεμιτὸν δὲ προσάγειν α̣ἴγειον,
ὑικόν, βοὸς θηλείας.
Record 52
ἀνέμοις ἀπωσικάκοις.
Record 53
Θ[νῄσκε]ιν εὐχέσθω τις ἀ[π]εχθέος ἄνδιχα μοίρας, τερπόμενος τέκνων ἐλπίδι γηροκόμωι
ἤ προλιπεῖν μὴ παῖδ[α]ς ἐν ὀρφανίησιν ἐρήμο[υς], ἤ Σύλλου θν[ῄ]σκων ἀνθυπάτοιο
τ[υχεῖ]ν.
Record 54
ΚΛΩΣ Λυσιμάχην τὴν φίλανδρον ὁ θρέψας Θηλυμίτρης
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Record 55
Τατίαν Τρύφωνος πιστοτάτην καὶ ἁγνοτάτην Περιγένης ὁ ἀνὴρ καὶ Περιγένες καὶ
Ἀντίπατρος τὰ τέκνα σωφροσύνης ἕνεκεν ἐτίμεσαν.
Record 56
τὸ μνημεῖον [[ — τ̣ο̣ῦ̣ — ]] (front). Νεικήτης Γλύκωνος Τειανὸς ἰατρός, ἥρως ἐτῶν ιθ . ὃς
ἂν τὸ λιθάριν τοῦτο ἄρῃ, ταφῆς μὴ τύχοι (back).
Record 57
Ὅτι οἱ Ταραντῖνοι διὰ τὸ τῆς εὐδαιμονίας ὑπερήφανον ἐπεκαλέσαντο Πύρρον τὸν
Ἠπειρώτην· πᾶσα γὰρ ἐλευθερία μετ’ ἐξουσίας πολυχρονίου φύσιν ἔχει κόρον λαμβάνειν
τῶν ὑποκειμένων, κἄπειτα ζητεῖ δεσπότην· τυχοῦσά γε μὴν τούτου ταχὺ πάλιν μισεῖ διὰ
τὸ μεγάλην φαίνεσθαι τὴν πρὸς τὸ χεῖρον μεταβολήν· ὃ καὶ τότε συνέβαινε τοῖς
Ταραντίνοις. Ὅτι πᾶν τὸ μέλλον κρεῖττον φαίνεται τοῦ παρόντος ὑπάρχειν.
Record 58
Προσπεσόντων δὲ τούτων εἰς Τάραντα καὶ τοὺς Θουρίους, ἠγανάκτει τὰ πλήθη.
Record 59
τότε μὲν οὖν Ἀννίβας ἐπαινέσας καὶ τὴν ὁρμὴν αὐτῶν φιλανθρώπως ἀποδεξάμενος
ἐξέπεμψε, συνταξάμενος παραγίνεσθαι καὶ συμμιγνύναι κατὰ τάχος αὑτῷ πάλιν.
(9.) κατὰ δὲ τὸ παρὸν ἐκέλευσε τὰ πρῶτα τῶν ἐξελασθέντων πρωῒ θρεμμάτων καὶ τοὺς
ἅμα τούτοις ἄνδρας, ἐπειδὰν ἱκανὸν ἀπόσχωσι τῆς παρεμβολῆς, περιελασαμένους
εὐθαρσῶς ἀπαλλάττεσθαι· περὶ γὰρ τῆς ἀσφαλείας αὑτῷ μελήσειν. (10.) ἐποίει δὲ τοῦτο
βουλόμενος αὑτῷ μὲν ἀναστροφὴν δοῦναι πρὸς τὸ πολυπραγμονῆσαι τὰ κατὰ τοὺς
νεανίσκους, ἐκείνοις δὲ πίστιν παρασκευάζειν πρὸς τοὺς πολίτας ὡς ἀπὸ τοῦ κρατίστου
ποιουμένοις τὰς ἐπὶ τὰς λῃστείας ἐξόδους.
Record 60
ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης παρορμήσεως οὐ μόνον τοὺς ἀκούοντας καὶ παρόντας ἐκκαλοῦνται
πρὸς τὴν ἐν τοῖς κινδύνοις ἅμιλλαν καὶ ζῆλον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν οἴκῳ μένοντας· οἱ γὰρ
τυχόντες τῶν τοιούτων δωρεῶν χωρὶς τῆς ἐν τοῖς στρατοπέδοις εὐκλείας καὶ τῆς ἐν
οἴκῳ παραχρῆμα φήμης καὶ μετὰ τὴν ἐπάνοδον τὴν εἰς τὴν πατρίδα τάς τε πομπὰς
ἐπισήμως πομπεύουσι διὰ τὸ μόνοις ἐξεῖναι περιτίθεσθαι κόσμον τοῖς ὑπὸ τῶν
στρατηγῶν ἐπ’ ἀνδραγαθίᾳ τετιμημένοις, ἔν τε ταῖς οἰκίαις κατὰ τοὺς ἐπιφανεστάτους
τόπους τιθέασι τὰ σκῦλα, σημεῖα ποιούμενοι καὶ μαρτύρια τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς. τοιαύτης δ’
ἐπιμελείας οὔσης καὶ σπουδῆς περί τε τὰς τιμὰς καὶ τιμωρίας τὰς ἐν τοῖς στρατοπέδοις,
εἰκότως καὶ τὰ τέλη τῶν πολεμικῶν πράξεων ἐπιτυχῆ καὶ λαμπρὰ γίνεται δι’ αὐτῶν.
Record 61
πατρὸς ἀριζήλοιο Πολυκρίτου υἷα σὺν ἵππωι δέρκεο, Βοιωτῶν ἀρχὸν ἀεθλοφόρων· δὶς
γὰρ ἐνὶ πτολέμοις ἁγήσατο τὰν ἀσάλευτον νίκαν ἐκ πατέρων τηλόθεν ἀρνύμενος, καὶ
τρίτον ἱππήων· Ὀπόεντα δὲ πολλάκι τάνδε καὶ χερὶ καὶ βουλᾶι θῆκε ὀνομαστοτέραν. ἐν
δὲ ἀρχαῖς ἀχάλινος ὑπ’ ἀργύρου ἔπλετο πάσαις, ἀστῶν εὐνομίας θέσμια παρθεμένων·
τῶι καὶ ἀείμναστον Νικασιχόρωι κλέος ἔσται, πίστις ἐπεὶ πάντων κοίρανος ἁγνοτάτα.
Record 62
Ἀντιγένης Σωτίμου.
Εἰς μακάρων νήσους με κατήγαγεν ἀγχόθι Μίνως | θερμὰ κατ’ ἐνκεφάλου τραύματα
δεξάμενον | καὶ δέμας ἐκ καμάκων πεπαλαγμένον, ἁνίκ’ Ἐνυώ | πεζὸν ἀπ’ Αἰτωλῶν
ἀμφορόθυνεν Ἄρη, | Ἀντιγένη· Μάγνης δὲ δόμος καὶ πατρὶς ἔπολβος | ἡ Δημητριέων οὔ
με κατωικτίσατο, | ὑιὸν Σωτίμου τὸν γνήσιον · οὐδὲ με Σωσώ | μήτηρ· οὐ γὰρ ἔβην
θῆλυς ἐπ’ ἀντιπάλους, | ἀλλὰ τὸν ἡβητὴν σώιζων λόχον, ἵστορα τῶνδε, | Ζῆνα καὶ
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ὁπλίτην αὐλὸν Ἐνυαλίου, | καὶ τὸν Ἀλεξάνδρου χθόνιον τάφον, οὗ μέγα θάρσος,
| ῥυόμενος Θήβης ἀμφεκάλυψα κόνιν

Record 63
Ἄλκηστις νέη εἰμί: θάνον δ᾽ ὑπὲρ ἀνέρος ἐσθλοῦ,
Ζήνωνος, τὸν μοῦνον ἐνὶ στέρνοισιν ἐδέγμην,
ὃν φωτὸς γλυκερῶν τε τέκνων προὔκριν᾽ ἐμὸν ἦτορ,
οὔνομα Καλλικράτεια, βροτοῖς πάντεσσιν ἀγαστή.
Record 64
Κ(αταχθονίοις) Θ(εοῖς) |
Κοῦρος ἐγών, ὦ ξεῖνε, | ταλάντατος ἐνθά|δε κεῖμαι
πατρίδος ἐκ | ⟦κ⟧ Βεροίης Ζωΐλος οὖ|νομά μοι,
πᾶσαν ἀ〈ε〉ικεί|ην προπαθὼν κακότη|τά τε θνητῶν·
ἀλλὰ σύ γ’ | ἡμετέρης μή ποτε τεύ|⟦ζ⟧ξῃ τύχης
Record 65
Νικοκράτους λαγόνεσσιν ὑπὸ χθονίαισι κέκρυπτε
σῶμα, κέαρ δ’ ἀνόρουσε πρὸς αἰθέρα δῖαν ἀερθέν.
σοὶ δὲ χάρις, Πλουτε<ῦ>, ἀκάκῃ θε<ῶ>ι, εἵνεκα μοίρης.
πρηῢν κ̣αὶ γλυκύθυμον, ἀγαλλόμενον μάλα πᾶσιν
υἱὸν Καλλιτύχοιο μέν̣ει ΑΤΙΙΙϹ φάος ἄλλο
πρὶν στυγερὸν ΙΙΙΡ̣ΟΙΙ̣Ϲ̣ΟΙΝΗ ἀθανάτοισι ΙΙΝϹϹΘΕ
Record 66
Ἄρτεμεις Θεοδώρῳ τῷ κυρίῳ μου συμβίῳ ἐν θεῷ χαίρειν. πρὸ μὲν πάντων εὔχομαι τῷ
κυρίῳ θεῷ, ὅπως ὁλοκληροῦντά σε ἀπολάβομεν. ἔπεμψά σοι διὰ Ἄπωνος τοῦ
συνστρατιώτου σου γράμματα καὶ μαφόρτιν. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι. ἀσπάζεταί σε τὰ
παιδία σου καὶ Ἀλλοῦς πολλά σοι ἀπειλεῖ, ἐπεὶ γὰρ πολλάκις γράψας καὶ πάντας
ἀσπασάμενος αὐτὴν μόνην οὐκ ἠσπάσου. ἀσπάζεταί σε Ἀ̣λ̣λ̣ο̣οῦς.
Record 67
Ἄρτεμις Σαραπίωνι τῷ καὶ Ἰσιδώρῳ. γράφει· ἐὰν ἦς στρατιώτης καὶ ἀπόνοιαν φορεῖς. ὁ
ἡγεμὼν δὲ τὰς ἀπονοίας ταχὺ ταπεινοῖ. γράφ[εις δὲ ἡμῖν ὡς ἐχθαμβῶν ἡμᾶς, λέγων ὅτι ὁ
ἡγεμὼν οὐ θέλει οἰκοφθόρους. εἰ δὲ θέλεις τὰ πορνεύματα τῶν θυγατέρων σου στέργειν,
μὴ ἐμὲ ἐξέταζε, ἀλλὰ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, πῶς ἐξεπήδησαν αἱ δύο λέγουσαι
ὅτι ἄνδρες θέλομεν καὶ πῶς εὑρέθη ἡ Λούκρα παρὰ τὸν μοιχὸν αὐτῆς, ποιοῦσα ἑαυτὴν
Γαδιτᾶναν, ἐξ ὧν φθονοῦσιν ὅτι Σουχάρῳ αὐτὰ προστεθείκαμεν. ἐὰν ἦν δὲ ὀνομάζειν περὶ
γένους καὶ ταῦτα πάλιν φθάνομεν ἀποδεῖξαι, τίς εὐγενέστερός ἐστι. ἡμεῖς γὰρ οὐκ
ἐγενόμεθα ἀπὸ δούλης γεννηθέντες. ταῦτα δέ σοι γράφω Θεοδώρῳ ὅ̣τι πάντα ποίει διὰ
τὸ ὑπάρχον, καὶ δεῖ̣ γράμματα αὐτῶι δηλῶσαι.
Record 68
τῇ κυρίᾳ ἀδελφῇ Τιτιανὸς εὖ πράττειν. τυχὼν τ̣οῦ ἀνερχομένου πρὸς ὑμᾶς προήχθην
γράψαι σοι τὰ συμβάντα μοι ὅτι̣ κ̣ατεσχέθην νόσῳ ἐπὶ πολὺ ὡς μὴ δύνασθαι μηδὲ
σαλεύεσθαι. ὡς δ’ ἐκουφίσθη μοι ἡ νόσος, ἐπ̣ύ̣θετό μοι ὁ ὀφθαλμὸς καὶ τραχώματα ἔσχον
καὶ δεινὰ πέπονθα ἔτι τε καὶ ἕτερα μέρη τοῦ σώματος ὡς καὶ ἐπὶ τομὴν ἥκειν με ὀλίγου,
ἀλλὰ θεῷ χάρις. ὁ δὲ πατήρ μου τ̣ούτου, δι’ ὃν καὶ νοσῶν παρέμεινα, νοσεῖ· καὶ δι’ αὐτὸν
ἔτι ἐνταῦθά εἰμι. μακροψύχ̣ει οὖν, ἀδελφή, ἄχρις οὗ ἄν με θεὸς εὐοδώσῃ̣ πρὸς ὑμᾶς. καὶ
συνεχῶς τούτου ἕνεκεν ε̣ὔχομαι τῷ θεῷ ἕως οὗ ἄν με πάλιν πρὸς ὑμᾶς εὐοδώσῃ. ἐνόσησαν
δὲ πάντες οἱ κατὰ τὴν οἰκίαν, ἥ τε μήτηρ καὶ τὰ παιδία πάντα, ὡς μηδὲ ἔχειν ἡμᾶς
ὑπηρεσίαν, ἀλλὰ τὰ πάντα σ̣υνεχῶς τοῦ θεοῦ δέεσθαι. καὶ αὐτὸς δὲ πειρῶμαι, ἐπὰν

Angelos Chaniotis (ed.)

13
πλοίου εὐπορηθῶ, καταλαβεῖν ὑμᾶς. ἀσπάζεται ὑμᾶς ὁ κύριός μου πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ,
ἀσπάζο\ν/ται ὑμᾶς οἱ κατὰ τὴν οἰκίαν πάντες, ἀσ̣πά̣ζ̣ομαι τὸν κύριόν μ̣ο̣υ̣ ἀδελφὸν καὶ
[c. 7] καὶ Κυρίλλαν …
Record 69
Ὠφελία Θεαροῦτι τῇ μητρὶ χαίρειν. ἀσπάζομαί σε, μῆτερ, διὰ τῶν γραμμάτων τούτων
ἐπιθυμοῦσα ἤδη θεάσασθαι. χάριν δέ σοι οἶδα, μῆτερ, ἐπὶ τῇ σπουδῇ τοῦ καθεδραρίου,
ἐκομισάμην γὰρ αὐτό. οὐκ ἀλλότριο̣ν γὰρ τοῦ ἤθους ποιεῖς, φιλτάτη μῆτερ,
σπουδάζουσα ...
Record 70
Σινθῶνις Ἁρποχρᾶτι τῷ υἱῶι πλεῖστα χαίρειν καὶ διὰ παντὸς ὑγιαίνειν. κραζόμενα
φάσκεις καὶ ἐγὼ φάσκω. ... ἀπέσταλκέ σοι ὁ ἀδελφὸς ἀπὸ Κώπτου· ἀπόστειλον
Ἁρποχρᾶτι τῷ ἀδελφῷ· οὐ λελύκαμεν αὐτά. οὐκ οἴδαμεν τί̣ ἐκεῖ γέγραπται. ἐάν τι θέλῃς
ἀπόστειλον εἴτε ἄρτους εἴτε πυρὸν ἀπόστειλον. εἰ θέλεις ἀφῆσαι τὸ χοιρίδιον· μὴ θῦσαι
ἕως ὅτου ἔλθῃ· ἀπόστειλον ἐὰν θέλῃς θῦσαι αὐτὸ· τὸ χοιρίδιον ἀπόστειλον. ἐὰν ἔλθῃ ἡ
ἀδελφὴ τῇ μητρὶ αὐτῇ μηδὲν λαβῇς παρ᾿ αὐτῆς καὶ εὖ πράττειν. ἔρρωσο.
Record 71
Αὐρήλιος Ε̣ὔδ̣ημος β΄ κατέστησεν τὴν σ[ωματοθή] | κην ἑαυτῶ κα̣ὶ̣ τῆ γυνεκὶ αὐτοῦ
Ναννηλη καὶ τ[- - -] | 〚- - -〛 ἑτέρω δ̣[ὲ μηδενὶ] | ἐξιὸν εἶναι ἀνῦξα ἢ ἐ̣πιθάψε τινά, ἐπεὶ ὁ
πειράσας τι το[ύτων] | ἐκκείσει τῶ ἱερωτάτω ταμείω (δην.) μύρια καὶ τῆ πόλει (δην.) ͵ε. |
εὐτύχει, ἀσπ̣<άζ>[ο]μ̣αι· οὐδ̣εὶς ἀθάνατος.
Record 72
ἄ̣νστησεν τό̣δε μ̣νῆμα Ἐφεσεῖνος ὁ Τροκονδου, | ὃς δὴ ζῶν πολλὴν φιλίην ἐκτήσατο αὑτῷ
| καὶ τειμῆς τετυχηκὼς ἐν ἀνθρώποισιν ἀρίστοις | τοῦ κοινοῦ βιό|του Μοίρης τέλος |
ἔσχεν τύμβω. | οὐδενὶ δ’ ἐξέσται | ἑτέρω τό[δ]ε μνῆμα | ἀνῦξαι | ο[ὐ]δ̣έ̣ [τι]ν̣α̣ ἐ̣νθάψαι
ἕτερον ἐν μνήματι τῶδε· | ἤ̣τ[οι ὁ π]ε̣ιρά̣σας δώσει δ̣ήμω τὸ τάλαντον.
Record 73
χαίροις, ὦ παροδεῖτα· <μα>θών, ὅτι πᾶσιν ὁμοῖον | τοῖσιν β<ρ>οτοῖσι τέλος, |
εὔφραιν{αιν}ε τὸ ζῆν, ἐφ’ ὅσον ζῆ<ς>. | Αὐρ(ήλιος) Ηλεις Ἱλάρου | τὴν σωματοθήκην̣ |
τοῖς γονεῦσιν αὐτοῦ | μόνοις· ἑτέρω δὲ οὐ|κ ἐξέσται ἐπενθά|ψαι τινά, ἐπεὶ ἐκτεί|σει Διὶ
Σολυμε̣ῖ (δην.) ͵α̣.
Record 74
ἐπ᾿ ἱερείᾳ Χάροπος·| τύμβος ο μυριόκλαυστος, ὁδοιπόρε, τᾶς ἱερείας| ἇς ὁ τόπος ναῶν
ἄξιος, οὐχὶ τάφων· | εἰ δ᾿ ἄρα τὰν ἀΐπαιδα ὁ βάσκανος ἅρπασεν Ἅιδας, | οὐ μέγα· καὶ
μακάρων παῖδας ἔκρυψε κόνις. | ἐνθάδ᾿ ἐγὼ κεῖμαι νεκρὰ κόνις· εἰ δὲ κόνις, γῆ· | εἰ δ᾿ ἡ γῆ
θεός ἐστι, ἐγὼ θεός, οὐκέτι νεκρά.
Record 75
γαῖα μὲν εἰς φάος ἦρε, Σιβύρτιε, γαῖα δὲ κεύ|θει
σῶμα, πνοὴν δὲ αἰθὴρ ἔλαβεν πάλιν, ὅσπε|ρ ἔδωκεν.
πατρὶ δὲ σῶι καὶ μητρὶ λιπὼν λύπα|ς ὑπ’ ἀνάνκης
ὤιχου ἀναρπασθεὶς ἑπτὰ ἔτη γ|εγονώ[ς].
Record 76
Φιλόστοργος Νείκης, ἥρως. | οὔνομά μοι Φιλόστοργος ἔην· Νείκη <δέ> μ’ ἔθρεψεν |
ἄνκυραν γήρως· εἴκοσι δ’ ἔσχον ἔτη. | ἄρρητον δὲ θέαμ’ ἐσιδών, ἅρπασμ’ ἐγενήθην |
αἰφνιδίου μοίρης, κλώσματα θεῖα τελῶν. | μήτηρ μή με δάκρυε· τίς ἡ χάρις; ἀλλὰ
σεβάζου· | ἀστὴρ γὰρ γενόμην θεῖος ἀκρεσπέριος.
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Record 77
Ὁ δ’ Ἀλκιβιάδης ἰδεῖν τε ποθῶν ἤδη τὰ οἴκοι καὶ ἔτι μᾶλλον ὀφθῆναι βουλόμενος τοῖς
πολίταις, νενικηκὼς τοὺς πολεμίους τοσαυτάκις, ἀνήχθη, πολλαῖς μὲν ἀσπίσι καὶ
λαφύροις κύκλῳ κεκοσμημένων τῶν Ἀττικῶν τριήρων, πολλὰς δ’ ἐφελκόμενος
αἰχμαλώτους, ἔτι δὲ πλείω κομίζων ἀκροστόλια τῶν διεφθαρμένων ὑπ’ αὐτοῦ καὶ
κεκρατημένων. ἦσαν γὰρ οὐκ ἐλάττους συναμφότεραι διακοσίων.
Record 78
Αἱ δὲ πόλεις, πάλιν τοῦ Δημοσθένους ἀναρριπίζοντος αὐτάς, συνίσταντο, καὶ Θηβαῖοι
μὲν ἐπέθεντο τῇ φρουρᾷ καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον, ὅπλα τοῦ Δημοσθένους αὐτοῖς
συμπαρασκευάσαντος, Ἀθηναῖοι δ’ ὡς πολεμήσοντες μετ’ αὐτῶν παρεσκευάζοντο, καὶ τὸ
βῆμα κατεῖχεν ὁ Δημοσθένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἀσίᾳ στρατηγοὺς τοῦ βασιλέως ἔγραφε,
τὸν ἐκεῖθεν ἐπεγείρων πόλεμον Ἀλεξάνδρῳ, παῖδα καὶ Μαργίτην ἀποκαλῶν αὐτόν. ἐπεὶ
μέντοι τὰ περὶ τὴν χώραν θέμενος, παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Βοιωτίαν,
ἐξεκέκοπτο μὲν ἡ θρασύτης τῶν Ἀθηναίων, καὶ ὁ Δημοσθένης ἀπεσβήκει, Θηβαῖοι δὲ
προδοθέντες ὑπ’ ἐκείνων ἠγωνίσαντο καθ’ αὑτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἀπέβαλον. θορύβου δὲ
μεγάλου τοὺς Ἀθηναίους περιεστῶτος, ἀπεστάλη μὲν ὁ Δημοσθένης αἱρεθεὶς μεθ’ ἑτέρων
πρεσβευτὴς πρὸς Ἀλέξανδρον, δείσας δὲ τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος ἀνεχώρησεν
ὀπίσω καὶ τὴν πρεσβείαν ἀφῆκεν.
Record 79
Φύλαρχος δ’ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν γελάσαντα τὸν Φίλιππον ἐπὶ τούτῳ
καλέσαι τε ἐπὶ δεῖπνον τὸν Ἀρκαδίωνα καὶ οὕτω τὴν ἔχθραν διαλύσασθαι.
Record 80
κόλακας δ’ εἶναί φησι Φύλαρχος καὶ τοὺς ἐν Λήμνῳ κατοικοῦντας Ἀθηναίων ἐν τῇ
τρισκαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν. χάριν γὰρ ἀποδιδόντας τοῖς Σελεύκου καὶ Ἀντιόχου
ἀπογόνοις, ἐπεὶ αὐτοὺς ὁ Σέλευκος πικρῶς ἐπιστατουμένους ὑπὸ Λυσιμάχου οὐ μόνον
ἐξείλετο, ἀλλὰ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῖς ἀπέδωκεν ἀμφοτέρας, οἱ Λημνόθεν Ἀθηναῖοι οὐ
μόνον ναοὺς κατεσκεύασαν τοῦ Σελεύκου, ἀλλὰ καὶ τοῦ υἱοῦ Ἀντιόχου· καὶ τὸν
ἐπιχεόμενον κύαθον ἐν ταῖς συνουσίαις Σελεύκου σωτῆρος καλοῦσι.
Record 81
καὶ Δημήτριος δ’ ὁ Πολιορκητὴς φιλόγελως ἦν, ὡς ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν
ἱστοριῶν. ἐν δὲ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ γράφει οὕτως· «περιεώρα Δημήτριος τοὺς
κολακεύοντας αὐτὸν ἐν τοῖς συμποσίοις καὶ ἐπιχεομένους Δημητρίου μὲν μόνου βασιλέως,
Πτολεμαίου δὲ μόνου ναυάρχου, Λυσιμάχου δὲ γαζοφύλακος, Σελεύκου δ’ ἐλεφαντάρχου.
καὶ ταῦτα αὐτῷ οὐ τὸ τυχὸν συνῆγε μῖσος».
Record 82
φιλανθρωπότατον δέ ἐστι καὶ συνετώτατον τὸ ζῷον ὁ δελφὶς χάριν τε ἀποδιδόναι
ἐπιστάμενον. Φύλαρχος γοῦν ἐν τῇ δωδεκάτῃ «Κοίρανος, φησίν, ὁ Μιλήσιος ἰδὼν ἁλιέας
τῷ δικτύῳ λαβόντας δελφῖνα καὶ μέλλοντας κατακόπτειν ἀργύριον δοὺς καὶ
παραιτησάμενος ἀφῆκεν εἰς τὸ πέλαγος. καὶ μετὰ ταῦτα ναυαγίᾳ χρησάμενος περὶ
Μύκονον καὶ πάντων ἀπολομένων μόνος ὑπὸ δελφῖνος ἐσώθη ὁ Κοίρανος.
τελευτήσαντος δ’ αὐτοῦ γηραιοῦ ἐν τῇ πατρίδι καὶ τῆς ἐκφορᾶς παρὰ τὴν θάλατταν
γιγνομένης κατὰ τύχην ἐν τῇ Μιλήτῳ, ἐν τῷ λιμένι πλῆθος δελφίνων ἐφάνη ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ μικρὸν ἀπωτέρω τῶν ἐκκομιζόντων τὸν Κοίρανον, ὡσεὶ συνεκφερόντων καὶ
συγκηδευόντων τὸν ἄνθρωπον».
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Record 83
ὁ δὲ αὐτὸς ἱστορεῖ Φύλαρχος διὰ τῆς εἰκοστῆς ὅσην ἐλέφας τὸ ζῷον φιλοστοργίαν ἔσχεν
εἰς παιδίον. γράφει δ’ οὕτως· «τούτῳ δὲ τῷ ἐλέφαντι συνετρέφετο θήλεια ἐλέφας, ἣν
Νίκαιαν ἐκάλουν· ᾧ τελευτῶσα ἡ τοῦ τρέφοντος Ἰνδοῦ γυνὴ παιδίον αὑτῆς τριακοσταῖον
παρακατέθετο. ἀποθανούσης δὲ τῆς ἀνθρώπου δεινή τις φιλοστοργία γέγονε τοῦ θηρίου
πρὸς τὸ παιδίον· οὔτε γὰρ ἀπ’ αὐτοῦ χωριζόμενον τὸ βρέφος ὑπέμενεν, τὸ δὲ εἰ μὴ βλέποι
τὸ παιδίον ἤσχαλλεν. ὅτ’ οὖν ἡ τροφὸς ἐμπλήσειεν αὐτὸ τοῦ γάλακτος, ἀνὰ μέσον τῶν
ποδῶν τοῦ θηρίου ἐτίθει αὐτὸ ἐν σκάφῃ. εἰ δὲ μὴ τοῦτο πεποιήκοι, τροφὴν οὐκ ἐλάμβανεν
ἡ ἐλέφας. καὶ μετὰ ταῦτα δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς καλάμους λαμβάνων ἐκ τῶν
παρατιθεμένων χορτασμάτων καθεύδοντος τοῦ βρέφους τὰς μυίας ἀπεσόβει· ὅτε δὲ
κλαίοι, τῇ προβοσκίδι τὴν σκάφην ἐκίνει καὶ κατεκοίμιζεν αὐτό. τὸ δ’ αὐτὸ ἐποίει καὶ ὁ
ἄρρην ἐλέφας πολλάκις».
Record 84
νικᾷ ὁ Σέραπις τὸν φθόνον.
Record 85
Ημετερ, φιλεῖ σε Σέραπ(ις)
or
Ἡ μέτερ (= ἡ μήτηρ) φιλεῖ σε. Σέραπ(ις)!
Record 86
(5) διόπερ εἰς ταῦτα βλέπων οὐκ ἄν τις εἰπεῖν ὀκνήσειεν ὡς οὐ μόνον τὰ σώματα τῶν
ἀνθρώπων καί τινα τῶν ἐν αὐτοῖς γεννωμένων ἑλκῶν καὶ φυμάτων ἀποθηριοῦσθαι
συμβαίνει καὶ τελέως ἀβοήθητα (6) γίνεσθαι, πολὺ δὲ μάλιστα τὰς ψυχάς. ἐπί τε γὰρ
τῶν ἑλκῶν, ἐὰν μὲν θεραπείαν τοῖς τοιούτοις προσάγῃ τις, ὑπ’ αὐτῆς ἐνίοτε ταύτης
ἐρεθιζόμενα θᾶττον ποιεῖται τὴν νομήν· ἐὰν δὲ πάλιν ἀφῇ, κατὰ τὴν ἐξ αὑτῶν φύσιν
φθείροντα τὸ συνεχὲς οὐκ ἴσχει (7) παῦλαν, ἕως ἂν ἀφανίσῃ τὸ ὑποκείμενον· ταῖς τε
ψυχαῖς παραπλησίως τοιαῦται πολλάκις ἐπιφύονται μελανίαι καὶ σηπεδόνες ὥστε μηδὲν
ἀσεβέστερον ἀνθρώπου μηδ’ ὠμότερον ἀποτελεῖσθαι τῶν ζῴων. (8) οἷς ἐὰν μὲν
συγγνώμην τινὰ προσάγῃς καὶ φιλανθρωπίαν, ἐπιβουλὴν καὶ παραλογισμὸν ἡγούμενοι
τὸ συμβαῖνον ἀπιστότεροι καὶ δυσμενέστεροι γίνονται (9) πρὸς τοὺς φιλανθρωποῦντας·
ἐὰν δ’ ἀντιτιμωρῇ, διαμιλλώμενοι τοῖς θυμοῖς οὐκ ἔστι τι τῶν ἀπειρημένων ἢ δεινῶν
ὁποῖον οὐκ ἀναδέχονται, σὺν καλῷ τιθέμενοι τὴν τοιαύτην τόλμαν· τέλος δ’
ἀποθηριωθέντες ἐξέστησαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. (10) τῆς δὲ διαθέσεως ἀρχηγὸν μὲν
καὶ μεγίστην μερίδα νομιστέον ἔθη μοχθηρὰ καὶ τροφὴν ἐκ παίδων κακήν, συνεργὰ δὲ καὶ
πλείω, μέγιστα δὲ τῶν συνεργῶν τὰς ἀεὶ τῶν προεστώτων ὕβρεις καὶ πλεονεξίας.
(11) ἃ δὴ τότε συνέβαινε καὶ περὶ μὲν τὸ σύστημα τῶν μισθοφόρων, ἔτι δὲ μᾶλλον περὶ
τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν ὑπάρχειν.
Record 87
Ὁ μὲν οὖν πρὸς τοὺς Κελτοὺς πόλεμος τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος, κατὰ μὲν τὴν ἀπόνοιαν καὶ
τόλμαν τῶν ἀγωνιζομένων ἀνδρῶν, ἔτι δὲ κατὰ τὰς μάχας καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐν αὐταῖς
ἀπολλυμένων καὶ παραταττομένων οὐδενὸς καταδεέστερος τῶν ἱστορημένων, (3) κατὰ
δὲ τὰς ἐπιβολὰς καὶ τὴν ἀκρισίαν τοῦ κατὰ μέρος χειρισμοῦ τελέως εὐκαταφρόνητος διὰ
τὸ μὴ τὸ πλεῖον ἀλλὰ συλλήβδην ἅπαν τὸ γινόμενον ὑπὸ τῶν Γαλατῶν θυμῷ μᾶλλον ἢ
λογισμῷ (4) βραβεύεσθαι. περὶ ὧν ἡμεῖς συνθεωρήσαντες μετ’ ὀλίγον χρόνον αὐτοὺς ἐκ
τῶν περὶ τὸν Πάδον πεδίων ἐξωσθέντας, πλὴν ὀλίγων τόπων τῶν ὑπ’ αὐτὰς τὰς
Ἄλπεις κειμένων, οὐκ ᾠήθημεν δεῖν οὔτε τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔφοδον αὐτῶν ἀμνημόνευτον
παραλιπεῖν οὔτε τὰς μετὰ ταῦτα πράξεις οὔτε τὴν τελευταίαν ἐξανάστασιν,
(5) ὑπολαμβάνοντες οἰκεῖον ἱστορίας ὑπάρχειν τὰ τοιαῦτ’ ἐπεισόδια τῆς τύχης εἰς μνήμην
ἄγειν καὶ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις, (6) ἵνα μὴ τελέως οἱ μεθ’ ἡμᾶς ἀνεννόητοι
τούτων ὑπάρχοντες ἐκπλήττωνται τὰς αἰφνιδίους καὶ παραλόγους τῶν βαρβάρων
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ἐφόδους, ἀλλ’ ἐπὶ ποσὸν ἐν νῷ λαμβάνοντες ὡς ὀλιγοχρόνιόν ἐστι καὶ λίαν εὔφθαρτον (τὸ
τῶν βαρβάρων πλῆθος τοῖς σὺν νῷ κινδυνεύουσι) τὴν ἔφοδον αὐτῶν ὑπομένωσι καὶ
πάσας ἐξελέγχωσι τὰς σφετέρας ἐλπίδας πρότερον ἢ παραχωρῆσαί τινος τῶν
ἀναγκαίων. (7) καὶ γὰρ τοὺς τὴν Περσῶν ἔφοδον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Γαλατῶν ἐπὶ
Δελφοὺς εἰς μνήμην καὶ παράδοσιν ἡμῖν ἀγαγόντας οὐ μικρὰ μεγάλα δ’ οἴομαι
συμβεβλῆσθαι πρὸς τοὺς ὑπὲρ (8) τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἀγῶνας. οὔτε γὰρ
χορηγιῶν οὔθ’ ὅπλων οὔτ’ ἀνδρῶν πλῆθος καταπλαγεὶς ἄν τις ἀποσταίη τῆς
τελευταίας ἐλπίδος, τοῦ διαγωνίζεσθαι περὶ τῆς σφετέρας χώρας καὶ πατρίδος,
λαμβάνων πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ παράδοξον τῶν τότε γενομένων καὶ μνημονεύσας ὅσας
μυριάδας καὶ τίνας τόλμας καὶ πηλίκας παρασκευὰς ἡ τῶν σὺν νῷ καὶ μετὰ λογισμοῦ
κινδυνευόντων (9) αἵρεσις καὶ δύναμις καθεῖλεν. ὁ δ’ ἀπὸ Γαλατῶν φόβος οὐ μόνον τὸ
παλαιὸν ἀλλὰ καὶ καθ’ ἡμᾶς (10) ἤδη πλεονάκις ἐξέπληξε τοὺς Ἕλληνας. διὸ καὶ μᾶλλον
ἔγωγε παρωρμήθην ἐπὶ τὸ κεφαλαιώδη μὲν ἀνέκαθεν δὲ ποιήσασθαι τὴν ὑπὲρ τούτων
ἐξήγησιν.

Record 88
βουλόμενος δὴ διασαφεῖν τὴν ὠμότητα τὴν Ἀντιγόνου καὶ Μακεδόνων, ἅμα δὲ τούτοις
τὴν Ἀράτου καὶ τῶν Ἀχαιῶν, φησὶ τοὺς Μαντινέας γενομένους ὑποχειρίους μεγάλοις
περιπεσεῖν ἀτυχήμασι, καὶ τὴν ἀρχαιοτάτην καὶ μεγίστην πόλιν τῶν κατὰ τὴν Ἀρκαδίαν
τηλικαύταις παλαῖσαι συμφοραῖς ὥστε πάντας εἰς ἐπίστασιν καὶ δάκρυα τοὺς Ἕλληνας
ἀγαγεῖν. (7) σπουδάζων δ’ εἰς ἔλεον ἐκκαλεῖσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας καὶ συμπαθεῖς
ποιεῖν τοῖς λεγομένοις, εἰσάγει περιπλοκὰς γυναικῶν καὶ κόμας διερριμμένας καὶ μαστῶν
ἐκβολάς, πρὸς δὲ τούτοις δάκρυα καὶ θρήνους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἀναμὶξ τέκνοις καὶ
γονεῦσι γηραιοῖς ἀπαγομένων. (8) ποιεῖ δὲ τοῦτο παρ’ ὅλην τὴν ἱστορίαν, πειρώμενος
(ἐν) ἑκάστοις ἀεὶ πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέναι τὰ δεινά. (9) τὸ μὲν οὖν ἀγεννὲς καὶ γυναικῶδες
τῆς αἱρέσεως αὐτοῦ παρείσθω, τὸ δὲ τῆς ἱστορίας οἰκεῖον ἅμα καὶ χρήσιμον ἐξεταζέσθω.
(10) δεῖ τοιγαροῦν οὐκ ἐκπλήττειν τὸν συγγραφέα τερατευόμενον διὰ τῆς ἱστορίας τοὺς
ἐντυγχάνοντας οὐδὲ τοὺς ἐνδεχομένους λόγους ζητεῖν καὶ τὰ παρεπόμενα τοῖς
ὑποκειμένοις ἐξαριθμεῖσθαι, καθάπερ οἱ τραγῳδιογράφοι, τῶν δὲ πραχθέντων καὶ
ῥηθέντων κατ’ ἀλήθειαν αὐτῶν μνημονεύειν πάμπαν, κἂν πάνυ μέτρια τυγχάνωσιν ὄντα.
(11) τὸ γὰρ τέλος ἱστορίας καὶ τραγῳδίας οὐ ταὐτόν, ἀλλὰ τοὐναντίον. ἐκεῖ μὲν γὰρ δεῖ
διὰ τῶν πιθανωτάτων λόγων ἐκπλῆξαι καὶ ψυχαγωγῆσαι κατὰ τὸ παρὸν τοὺς
ἀκούοντας, ἐνθάδε δὲ διὰ τῶν ἀληθινῶν ἔργων καὶ λόγων εἰς τὸν καὶ λόγων εἰς
τὸν πάντα χρόνον διδάξαι καὶ πεῖσαι τοὺς φιλομαθοῦντας, (12) ἐπειδήπερ ἐν ἐκείνοις μὲν
ἡγεῖται τὸ πιθανόν, κἂν ᾖ ψεῦδος, διὰ τὴν ἀπάτην τῶν θεωμένων, ἐν δὲ τούτοις τἀληθὲς
διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν φιλομαθούντων. (13) χωρίς τε τούτων τὰς πλείστας ἡμῖν
ἐξηγεῖται τῶν περιπετειῶν, οὐχ ὑποτιθεὶς αἰτίαν καὶ τρόπον τοῖς γινομένοις, ὧν χωρὶς
οὔτ’ ἐλεεῖν εὐλόγως οὔτ’ ὀργίζεσθαι καθηκόντως δυνατὸν ἐπ’ οὐδενὶ τῶν συμβαινόντων.
Record 89
καθ’ ὃν δὴ καιρὸν λέγεται, μέλλοντός τινος τῶν ἐκ τῆς γερουσίας ἀντιλέγειν τοῖς
προτεινομένοις καὶ καταρχομένου, προελθόντα τὸν Ἀννίβαν κατασπάσαι τὸν ἄνθρωπον
(3) ἀπὸ τοῦ βήματος. τῶν δὲ λοιπῶν ἐξοργισθέντων διὰ τὸ παρὰ τὴν συνήθειαν αὐτὸν
τοῦτο πρᾶξαι, πάλιν τὸν Ἀννίβαν ἀναστάντα φασὶν ἀγνοεῖν (μὲν ὁμολογῆσαι, δεῖν δὲ)
συγγνώμην ἔχειν, εἴ τι παρὰ τοὺς ἐθισμοὺς πράττει, γινώσκοντας ὅτι τὴν μὲν ἔξοδον ἐκ
τῆς πατρίδος ἐνναέτης ὢν ποιήσαιτο, πλείω δὲ τῶν πέντε καὶ τετταράκοντ’ ἐτῶν ἔχων
εἰς αὐτὴν (4) ἐπανήκει. διόπερ ἠξίου μὴ τοῦτο σκοπεῖν, εἴ τι παραπέπαικε τῆς συνηθείας,
πολὺ δὲ μᾶλλον, εἰ τοῖς τῆς πατρίδος πράγμασιν ἀληθινῶς συμπάσχει· διὰ γὰρ ταῦτα
καὶ νῦν εἰς τὴν ἀλογίαν (5) ἐμπεπτωκέναι ταύτην. θαυμαστὸν γὰρ αὐτῷ φανῆναι καὶ
τελέως ἐξηλλαγμένον, εἴ τις ὑπάρχων Καρχηδόνιος καὶ συνειδὼς τὰ βεβουλευμένα καὶ
κοινῇ τῇ πατρίδι καὶ κατ’ ἰδίαν ἑκάστοις ἡμῶν κατὰ Ῥωμαίων οὐ προσκυνεῖ τὴν τύχην, εἰ
γεγονὼς ὑποχείριος τοιούτων τυγχάνει φιλανθρώπων.
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Record 90
Οὐχ ἧττον δὲ τῶν προειρημένων παρωξύνθην ἐπιστῆσαι τούτῳ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὸ
τοὺς ἐμπειρότατα δοκοῦντας γράφειν ὑπὲρ αὐτοῦ, Φιλῖνον καὶ Φάβιον, μὴ δεόντως ἡμῖν
ἀπηγγελκέναι τὴν ἀλήθειαν. (2) ἑκόντας μὲν οὖν ἐψεῦσθαι τοὺς ἄνδρας οὐχ ὑπολαμβάνω,
στοχαζόμενος ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν· δοκοῦσι δέ μοι πεπονθέναι τι
παραπλήσιον τοῖς ἐρῶσι. (3) διὰ γὰρ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ὅλην εὔνοιαν Φιλίνῳ μὲν πάντα
δοκοῦσιν οἱ Καρχηδόνιοι πεπρᾶχθαι φρονίμως, καλῶς, ἀνδρωδῶς, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι
τἀναντία, Φαβίῳ δὲ τοὔμπαλιν τούτων. (4) ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην
ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ
φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν (5) τοὺς φίλους· ὅταν
δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ
πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις
ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους,
ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων (6) ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν
ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας
τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. (7) διόπερ οὔτε τῶν φίλων
κατηγορεῖν οὔτε τοὺς ἐχθροὺς ἐπαινεῖν ὀκνητέον, οὔτε δὲ τοὺς αὐτοὺς ψέγειν, ποτὲ δ’
ἐγκωμιάζειν εὐλαβητέον, ἐπειδὴ τοὺς ἐν πράγμασιν ἀναστρεφομένους οὔτ’ εὐστοχεῖν αἰεὶ
(8) δυνατὸν οὔθ’ ἁμαρτάνειν συνεχῶς εἰκός. ἀποστάντας οὖν τῶν πραττόντων αὐτοῖς
τοῖς πραττομένοις ἐφαρμοστέον τὰς πρεπούσας ἀποφάσεις καὶ διαλήψεις ἐν (9) τοῖς
ὑπομνήμασιν.
Record 91
προθύμως δὲ συνυπακουσάντων πρὸς τὴν ἔξοδον καὶ βουλομένων αὐτοῦ καταλιπεῖν τὰς
ἀποσκευάς, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον χρόνον ὑπῆρχον, ὡς θᾶττον ἐσομένης τῆς
ἐπανόδου πρὸς τοὺς ὀψωνιασμούς, (8) ἀγωνιῶντες οἱ Καρχηδόνιοι μή ποτε διὰ χρόνου
παραγεγονότες, καὶ τινὲς μὲν τέκνων ἔνιοι δὲ καὶ γυναικῶν ἱμείροντες, οἱ μὲν οὐκ
ἐκπορευθῶσι τὸ παράπαν, οἱ δ’ ἐκπορευθέντες αὖθις ἀνακάμπτωσι πρὸς ταῦτα, καὶ τῷ
τοιούτῳ τρόπῳ μηδὲν ἧττον (9) ἀδίκημα γίνηται κατὰ τὴν πόλιν, ταῦτα προορώμενοι
μετὰ πολλῆς ἀπεχθείας οὐδαμῶς βουλομένους τοὺς ἀνθρώπους ἠνάγκασαν τὰς
ἀποσκευὰς μεθ’ (10) αὑτῶν ἀπαγαγεῖν. οἱ δὲ μισθοφόροι συναναχθέντες εἰς τὴν Σίκκαν
καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου τετευχότες ἀνέσεως καὶ σχολῆς, ὅπερ ἀφυέστατον ὑπάρχει
ξενικαῖς δυνάμεσι καὶ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν ἀρχηγὸν καὶ μόνον αἴτιον γίνεται στάσεως,
διῆγον ἀδεῶς.
Record 92
(1) Τοιαύτης δ’ οὔσης τῆς ἑκάστου τῶν μερῶν δυνάμεως εἰς τὸ καὶ βλάπτειν καὶ
συνεργεῖν ἀλλήλοις,πρὸς πάσας συμβαίνει τὰς περιστάσεις δεόντως ἔχειν τὴν ἁρμογὴν
αὐτῶν, ὥστε μὴ οἷόν τ’ εἶναι ταύτης (2) εὑρεῖν ἀμείνω πολιτείας σύστασιν. ὅταν μὲν γάρ
τις ἔξωθεν κοινὸς φόβος ἐπιστὰς ἀναγκάσῃ σφᾶς συμφρονεῖν καὶ συνεργεῖν ἀλλήλοις,
τηλικαύτην καὶ τοιαύτην συμβαίνει γίνεσθαι τὴν δύναμιν (3) τοῦ πολιτεύματος ὥστε μήτε
παραλείπεσθαι τῶν δεόντων μηδέν, ἅτε περὶ τὸ προσπεσὸν ἀεὶ πάντων ὁμοῦ ταῖς
ἐπινοίαις ἁμιλλωμένων, μήτε τὸ κριθὲν ὑστερεῖν τοῦ καιροῦ, κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν ἑκάστου
συνεργοῦντος πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου συντέλειαν. (4) διόπερ ἀνυπόστατον συμβαίνει
γίνεσθαι καὶ παντὸς ἐφικνεῖσθαι τοῦ κριθέντος τὴν ἰδιότητα (5) τοῦ πολιτεύματος. ὅταν γε
μὴν πάλιν ἀπολυθέντες τῶν ἐκτὸς φόβων ἐνδιατρίβωσι ταῖς εὐτυχίαις καὶ περιουσίαις
ταῖς ἐκ τῶν κατορθωμάτων, ἀπολαύοντες τῆς εὐδαιμονίας, καὶ ὑποκολακευόμενοι καὶ
ῥᾳθυμοῦντες τρέπωνται πρὸς ὕβριν καὶ πρὸς ὑπερηφανίαν, ὃ δὴ (6) φιλεῖ γίνεσθαι, τότε
καὶ μάλιστα συνιδεῖν ἔστιν αὐτὸ παρ’ αὑτοῦ ποριζόμενον τὸ πολίτευμα (7) τὴν βοήθειαν.
ἐπειδὰν γὰρ ἐξοιδοῦν τι τῶν μερῶν φιλονεικῇ καὶ πλέον τοῦ δέοντος ἐπικρατῇ, δῆλον ὡς
οὐδενὸς αὐτοτελοῦς ὄντος κατὰ τὸν ἄρτι λόγον, ἀντισπᾶσθαι δὲ καὶ παραποδίζεσθαι
δυναμένης τῆς ἑκάστου προθέσεως ὑπ’ ἀλλήλων, οὐδὲν ἐξοιδεῖ τῶν (8) μερῶν οὐδ’
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ὑπερφρονεῖ. πάντα γὰρ ἐμμένει τοῖς ὑποκειμένοις τὰ μὲν κωλυόμενα τῆς ὁρμῆς, τὰ δ’ ἐξ
ἀρχῆς δεδιότα τὴν ἐκ τοῦ πέλας ἐπίστασιν.

Record 93
Αἰτωλοὶ δὲ τῇ παραδόξῳ χρησάμενοι συμφορᾷ πάντας ἐδίδαξαν μηδέποτε βουλεύεσθαι
περὶ τοῦ μέλλοντος ὡς ἤδη γεγονότος, μηδὲ προκατελπίζειν βεβαιουμένους ὑπὲρ ὧν
ἀκμὴν ἐνδεχόμενόν ἐστιν ἄλλως γενέσθαι, νέμειν δὲ μερίδα τῷ παραδόξῳ πανταχῇ μὲν
ἀνθρώπους ὄντας, μάλιστα δ’ ἐν τοῖς πολεμικοῖς.
Record 94
(6) Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἄγρων, ἐπεὶ κατέπλευσαν οἱ λέμβοι, διακούσας τῶν ἡγεμόνων τὰ
κατὰ τὸν κίνδυνον καὶ περιχαρὴς γενόμενος ἐπὶ τῷ δοκεῖν Αἰτωλοὺς τοὺς μέγιστον
ἔχοντας τὸ φρόνημα νενικηκέναι, πρὸς μέθας καί τινας τοιαύτας ἄλλας εὐωχίας τραπεὶς
ἐνέπεσεν εἰς πλευρῖτιν· ἐκ δὲ ταύτης ἐν (7) ὀλίγαις ἡμέραις μετήλλαξε τὸν βίον. τὴν δὲ
βασιλείαν ἡ γυνὴ Τεύτα διαδεξαμένη τὸν κατὰ μέρος χειρισμὸν τῶν πραγμάτων ἐποιεῖτο
διὰ τῆς τῶν φίλων (8) πίστεως. χρωμένη δὲ λογισμοῖς γυναικείοις καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ
γεγονὸς εὐτύχημα μόνον ἀποβλέπουσα, τῶν δ’ ἐκτὸς οὐδὲν περισκεπτομένη πρῶτον μὲν
συνεχώρησε τοῖς κατ’ ἰδίαν πλέουσι λῄζεσθαι (9) τοὺς ἐντυγχάνοντας, δεύτερον δ’
ἁθροίσασα στόλον καὶ δύναμιν οὐκ ἐλάττω τῆς πρότερον ἐξέπεμψε, πᾶσαν (παραλίαν)
ἀποδείξασα πολεμίαν τοῖς ἡγουμένοις.
Record 95
Μεγίστην δέ μοι δοκεῖ διαφορὰν ἔχειν τὸ Ῥωμαίων πολίτευμα πρὸς βέλτιον ἐν τῇ περὶ
θεῶν διαλήψει. (7) καί μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὀνειδιζόμενον, τοῦτο
συνέχειν τὰ Ῥωμαίων πράγματα, λέγω δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν· (8) ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ
ἐκτετραγῴδηται καὶ παρεισῆκται τοῦτο τὸ μέρος παρ’ αὐτοῖς εἴς τε τοὺς κατ’ ἰδίαν βίους
καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ὥστε μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολήν. (9) ὃ καὶ δόξειεν ἂν πολλοῖς
εἶναι θαυμάσιον. ἐμοί γε μὴν δοκοῦσι τοῦ πλήθους χάριν τοῦτο πεποιηκέναι. (10) εἰ μὲν
γὰρ ἦν σοφῶν ἀνδρῶν πολίτευμα συναγαγεῖν, ἴσως οὐδὲν ἦν ἀναγκαῖος ὁ τοιοῦτος
τρόπος· (11) ἐπεὶ δὲ πᾶν πλῆθός ἐστιν ἐλαφρὸν καὶ πλῆρες ἐπιθυμιῶν παρανόμων, ὀργῆς
ἀλόγου, θυμοῦ βιαίου, λείπεται τοῖς ἀδήλοις φόβοις καὶ τῇ τοιαύτῃ τραγῳδίᾳ τὰ πλήθη
συνέχειν. (12) διόπερ οἱ παλαιοὶ δοκοῦσί μοι τὰς περὶ θεῶν ἐννοίας καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν ἐν
ᾅδου διαλήψεις οὐκ εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν εἰς τὰ πλήθη παρεισαγαγεῖν, πολὺ δὲ μᾶλλον οἱ νῦν
εἰκῇ καὶ ἀλόγως ἐκβάλλειν αὐτά.
Record 96
Οἱ δ’ Ἠπειρῶται παραδόξως διασεσωσμένοι τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ πειράζειν ἀμύνεσθαι
τοὺς ἠδικηκότας ἢ χάριν ἀποδιδόναι τοῖς βοηθήσασιν ὥστε τοὐναντίον
διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τὴν Τεύταν συμμαχίαν ἔθεντο μετ’ Ἀκαρνάνων πρὸς τοὺς
Ἰλλυριούς, (10) καθ’ ἣν ἐκείνοις μὲν κατὰ τοὺς ἑξῆς καιροὺς συνήργουν, τοῖς δ’ Ἀχαιοῖς καὶ
τοῖς Αἰτωλοῖς (11) ἀντέπραττον. ἐξ ὧν ἐγένοντο καταφανεῖς ἀκρίτως μὲν κεχρημένοι
τότε τοῖς εὐεργέταις, ἀφρόνως δ’ ἐξ ἀρχῆς βεβουλευμένοι περὶ τῶν καθ’ αὑτοὺς
πραγμάτων.
Record 97
(1) τὸ μὲν γὰρ ἀνθρώπους ὄντας παραλόγως περιπεσεῖν τινι τῶν δεινῶν οὐ τῶν
παθόντων, τῆς (2) τύχης δὲ καὶ τῶν πραξάντων ἐστὶν ἔγκλημα, τὸ δ’ ἀκρίτως καὶ
προφανῶς περιβαλεῖν αὑτοὺς ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς ὁμολογούμενόν ἐστι τῶν
πασχόντων (3) ἁμάρτημα. διὸ καὶ τοῖς μὲν ἐκ τύχης πταίουσιν ἔλεος ἕπεται μετὰ
συγγνώμης καὶ ἐπικουρία, τοῖς δὲ διὰ τὴν αὑτῶν ἀβουλίαν ὄνειδος καὶ ἐπιτίμησις
(4) συνεξακολουθεῖ παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν. ἃ δὴ καὶ τότε παρὰ τῶν Ἑλλήνων εἰκότως
ἂν τοῖς (5) Ἠπειρώταις ἀπηντήθη. πρῶτον γὰρ τίς οὐκ ἂν τὴν κοινὴν περὶ Γαλατῶν
φήμην ὑπιδόμενος εὐλαβηθείη τούτοις ἐγχειρίσαι πόλιν εὐδαίμονα καὶ πολλὰς
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(6) ἀφορμὰς ἔχουσαν εἰς παρασπόνδησιν; δεύτερον τίς οὐκ ἂν ἐφυλάξατο τὴν αὐτοῦ τοῦ
συστήματος ἐκείνου προαίρεσιν; οἵ γε τὴν μὲν ἀρχὴν ἐξέπεσον ἐκ τῆς ἰδίας,
συνδραμόντων ἐπ’ αὐτοὺς τῶν ὁμοεθνῶν διὰ τὸ παρασπονδῆσαι τοὺς αὑτῶν οἰκείους
(7) καὶ συγγενεῖς· ... πῶς οὐκ ἂν εἰκότως φανείησαν αὐτοὶ τῶν συμπτωμάτων αὑτοῖς
αἴτιοι γεγονότες; (12) Περὶ μὲν οὖν τῆς Ἠπειρωτῶν ἀγνοίας καὶ περὶ τοῦ μηδέποτε δεῖν
τοὺς εὖ φρονοῦντας ἰσχυροτέραν εἰσάγεσθαι φυλακὴν ἄλλως τε καὶ βαρβάρων, ἐπὶ
τοσοῦτον ἔκρινον ποιήσασθαι μνήμην.
Record 98
Εὐτύχης Εὐτύχεους ἔτι νήπιος οὐρανὸν ἦλθεν
οὐ κακὸν οὐδὲ ἀγαθὸν γνούς, βίος ὅττι φέρει·
[ἔ]ζησεν δύ’ ἔτη μῆνας δύο ἤμασι πέντε
ἧττον· ἰδοὺ στήλλη ταῦτα γραφεῖσα λέγει·
[μηκ]έτι κλαῖε, πάτερ γλυκερώτατε, μηδ’ ἔτι λυπο[ῦ]
[οἰ]κτρὸν ἐνὶ στέρνοις πένθος ἄλαστον ἔχων·
[οὐ γ]ὰρ ὑποχθόνιος κατὰ γῆς Ἀίδης με κέκευθε,
[ἀ]λλὰ Διὸς πάρεδρος ἀετὸς ἥρπασέ με
[πυρ]σ̣ῷ ὁμοῦ καὶ δάδι γεγηθότα, ἔνθα σύνεδρος
Φωσφόρῳ ἠδὲ καλῷ Ἑσπέρῳ ὄφρα πέλω·
[τοὔν]ε̣κα καλλείψας τάδε δάκρυα θῦε, πάτερ μοι·
[ὕσ]τ̣ερα γάρ μ’ ἐσορᾶς ἵππῳ ἐφεζόμενον.
[E]utyches Aug(usti) lib(ertus) filio
[dul]cissimo fecit.
--- non enim a[bditus me] | sub t[erram Hades] | absco[ndidit], seḍ [Iovis satelles] | m[e aquila
arripuit] | facẹ [atque lampade] | simul ga[udentem], | hic v[icinus] | Phospho[ro et pulcro] |
Hesperio [uti fiam]. | quamobrem [abstinens | l]acrimis [his, pater mi, fa]|ve, ịam en[im me caballo]
| inside[ntem adspicis].
Record 99
Παράμονος Εὐόδου Πειρεύς, ἔφηβος Ἀθηναῖος. πλειστάκις εὐφρανθεὶς ὀλίγοις
ἔτεσιν μετὰ πολλῶν, ὧδε κάτω κεῖμαι βαθεῖ βεβλημένος ὕπνῳ. σὺν Κάστορι καὶ
Πολυδεύκῃ ἄστρων χῶρον ἔχων, Θησεύς εἰμι νέος.
Record 100
Νῖφε, χαλαζοβόλει, ποίει σκότος, αἶθε, κεραύνου,
πάντα τὰ πορφύροντ᾽ ἐν χθονὶ σεῖε νέφη.
ἢν γάρ με κτείνῃς, τότε παύσομαι: ἢν δὲ μ᾽ ἀφῇς ζῆν,
καὶ διαδὺς τούτων χείρονα, κωμάσομαι
ἕλκει γάρ μ᾽ ὁ κρατῶν καὶ σοῦ θεός, ᾧ ποτε πεισθείς,
Ζεῦ, διὰ χαλκείων χρυσὸς ἔδυς θαλάμων.

