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Aesch. Suppl. 625-709. A sinistra di norma il testo di M.  

ἄγε δή, λέξομεν ἐπ’Αργείοις  625  λέξωμεν Tourn. 

εὐχὰς ἀγαθὰς, ἀγαθῶν ποινάς· 

Ζεὺς δ’ἐφορεύοι ξένιος ξενίου  

στόματος τιμὰς ἐπ’ ἀληθείᾳ 

τέρμον’ ἄμεμπτων πρὸς ἅπαντα.    ἄμεμπτον Salvini 

 

νῦν ὅτε καὶ θεοὶ  str. 1  630  †ὅτε καὶ† West alii 

Διογενεῖς κλύοιτ’εὐ- 

κταία γένει χεούσας,  

μήποτε πυρέφατον   πυρίφατον Tourn. [sch. πυρὶ ἀναλωθεῖσαν]: περίφατον West  

 τὰν Πελασγίαν πόλιν  τὰν Πελασγίαν Klausen  qwqwq ~ 647 qwwqwq πράκτορά τε 
σκοπόν qwqwq πράκτορα σκοπόν 

τὸν ἄχορον βοᾶν  635   ἄκορον Kruse   βοάν E, FJW: βοᾶν Μ 

κτίσαι μάχλον Ἄρη 

τὸν ἀρότοις  

θερίζοντα βροτοὺς ἐν ἄλλοις.   ἐν ἄλλων FJW 

 

οὕνεκ’ ᾤκτισαν ἡμᾶς, 

ψῆφον δ’εὔφρον’ἔθεντο,    640 

αἰδοῦνται δ’ἱκέτας Διός,  

ποίμναν τάνδ’ἀμέγαρτον. 

 

οὐδὲ μετ’ἀρσένων   ant. 1 

ψῆφον ἔθεντ’ ἀτιμώ- 

σαντες ἔριν γυναικῶν,   645 
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Δῖον ἐπιδόμενοι 

πράκτοράτε σκοπὸν   πράκτορά τε σκοπὸν Bothe : πράκτορα σκοπὸν Bergk 

δυσπολέμητον. ὃν 

τίς ἂν δόμος ἔχοι    ἔχων … ἰαίνοιτο Weil  

ἐπ’ ὀρόφων     650 

μιαίνοντα· βαρὺς δ’ἐφίζει.  

 

ἅζονται γὰρ ὁμαίμους 

Ζηνὸς ἵκτορας ἁγνοῦ· 

τοιγάρτοι καθαροῖσι βω- 

μοῖς θεοὺς ἀρέσονται.   655 

 

τοιγὰρ ὑποσκίων ἐκ str. 2 

στομάτων ποτάσθω 

φιλότιμος εὐχά· 

μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν  

τάνδε πόλιν κενώσαι·   660 

μηδ’ ἐπιχωρίοις <wq> 

πτωμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς.  

 

ἥβας δ’ ἄνθος ἄδρεπτον 

ἔστω, μηδ’ Ἀφροδίτας 

εὐνάτωρ βροτολοιγὸς Ἄ-   665 

ρης κέρσειεν ἄωτον.  
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καὶ γεραροῖσι πρεσβυ- 

τοδόκοι γεμόντων    γέμουσαι Kruse 

θυμέλαι, φλεγόντων 

θ’, ὡς πόλις εὖ νέμοιτο   670  τὼς Μ: θ’, ὡς Tournebus 

 Ζῆνα μέγαν σεβόντων, 

τὸν ξένιον δ’ ὑπέρτατον,    ὑπερτάτως Ahrens, cf. Σ τῶν γερόντων σεβόντων τὸν Δία τὸν 
ξένιον ὑπερτάτως. 

ὃς πολιῷ νόμῳ αἶσαν ὀρθοῖ. 

 

τίκτεσθαι δ’ ἐφόρους  δ’ ἐφόρους M: δὲ φόρους Erfurdt  675 

γᾶς ἄλλους εὐχόμεθ’ αἰεί,  

Ἄρτεμιν δ’ἑκάταν γυναι- 

κῶν λόχους ἐφορεύειν.  

 

μηδέ τις ἀνδροκμὴς   str. 3 

λοιγὸς ἐπελθέτω 

τάνδε πόλιν δαΐζων,    680 

ἄχορον ἀκίθαριν δακρυογόνον Ἄρη 

βοάν τ’ ἔνδημον ἐξοπλίζων.  

 

νούσων δ’ ἑσμὸς ἀπ’ ἀστῶν  

ἵζοι κρατὸς ἀτερπής·    685 

εὐμενὴς δ’ ὁ Λύκειος ἔσ- 

τω πάσᾳ νεολαίᾳ.  
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καρποτελῆ δέ τοι   ant. 3 

Ζεὺς ἐπικραινέτω 

φέρματι γᾶν πανώρῳ   690 

πρόνομα δὲ βοτὰ τοῖς 

πολύγονα τελέθοι· 

τὸ πᾶν τ’ ἐκ δαιμόνων θάλοιεν. 

 

εὔφημον δ’ἐπὶ βωμοῖς  

μοῦσαν θείατ’ ἀοιδοί·   695 

ἁγνῶν τ’ἐκ στομάτων φερέ- 

σθω φήμα φιλοφόρμιγξ.  

φυλάσσοι τ’ἀτιμίας τιμὰς str. 4 ἀσφαλίας Μmg . ἀμετακίνητοι εἶεν αὐτοῖς τὰς τιμάς Σ φ. τ’ εὖ τ’ ἔταισι 
τιμάς Weckl.: φ. τ’ εὖ τὰ τίμια ἀστοῖς Headlam: φ. τ’ἀσφαλεῖς τε τιμάς Murray: φ.  δ’ ἀσφαλέας τὰς τιμὰς an. Barc.:  
… [w] τιμὰς Lomiento 

τὸ δήμιον, τὸ πτόλιν κρατύνει, 

προμαθὴς εὐκοινόμητις ἀρχά·  700 προμηθεὺς Μ προμαθίς Hermann 
       προμαθὴς Citti-Lomiento 

ξένοις τ’ εὐξυμβούλους, 

πρὶν ἐξοπλίζειν Ἄρη, 

δίκας ἄτερ πημάτων διδοῖεν. 

 

θεοὺς δ’, οἳ γᾶν ἔχουσιν, αἰεὶ ant. 4 

τίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαις    705 

δαφνηφόροις βουθύτοισι τιμαῖς· 

τὸ γὰρ τεκόντων σέβας, 

Δίκας γέγραπται μεγιστοτίμου.  
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In questo apparato provvisorio si parte tendenzialmente dalla lezione che nella stampa 
figurerà a testo, tranne quando si vuole evidenziare una espunzione.  

625 λέξωμεν Tourn.: λέξομεν M  629 ἄμεμπτον Salvini: ἀμέμπτων Μ  633 
πυρίφατον Tourn. [sch. πυρὶ ἀναλωθεῖσαν]: περίφατον West: πυρέφατον M   634 
πελασγίαν πόλιν M: πόλιν del. Klausen, edd.  635  ἄχορον M: ἄκορον Kruse
 βοάν E, FJW: βοᾶν Μ: βοᾶς Kruse   647 πράκτορα τε σκοπὸν M, τε del. Bergk, 
πράκτορα πάνσκοπον Hermann, πράκτορ’ ἀεί σκοπὸν Martin (praeeunte Kruse, ἀείσκοπὸν): 
πράκτορ’ ἐπίσκοπον Paley: πράκτορ’ ἅτε σκοπὸν Bothe, Murray 649-51 ἔχοι … μιαίνοντα 
M: ἔχων … ἰαίνοιτο Weil 668 γεμόντων M: γέμουσαι Kruse   670 θ’, ὡς Tournebus: 
τὼς Μ  672 ὑπέρτατον M  ὑπερτάτως Ahrens, cf. Σ τῶν γερόντων σεβόντων τὸν Δία τὸν 
ξένιον ὑπερτάτως  675 δ’ ἐφόρους Μ: δὲ φόρους Erfurdt 681 ἄχορον Auratus: 
ἄχορος Μ: ἄχαριν Plut  ἀχίθαριν Plut. κίθαρις M 698 φυλάσσοι  δ’ ἀσφαλέας τὰς τιμάς 
an. Barc. [wqq qwq qqq bacch cret mol ~ 704 wqq qwq wqq bacch cret bacch] 
φυλάσσοι  τ’ ἀτιμίας τιμὰς Μ, ἀσφαλίας Μmg  , ἀμετακίνητοι εἶεν αὐτοῖς τὰς τιμάς Σ:  
φυλάσσοι τ’ εὖ τ’ ἔταισι τιμάς Wecklein:  φυλάσσοι τ’ εὖ τὰ τίμια ἀστοῖς Headlam: φυλάσσοι 
τ’ἀσφαλεῖς τε τιμάς Murray: φυλάσσοι τ’ εὖ τὰ τίμια ἀστοῖς West: φυλάσσοι τ’ αἴσιμ’ ᾇ <γε> 
τιμᾷ/ τὸ δάμιον Sier  700 προμαθὴς Citti-Lomiento: προμηθεὺς Μ: προμαθίς Hermann, 
edd.  

 

 


