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Men. Dysc. 711-747 
 
ΚΝΕΜΩΝ οὐκ ἴσως [····]ι̣ κ[·]ι̣[·]ν οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτό µε 

τοῦτο µεταπεῖσαί τις ὑµῶν, ἀλλὰ συγχωρήσετε.  
ἓν δ᾽ ἴσως ἥµαρτον ὅστις τῶν ἁπάντων ᾠόµην 
αὐτὸς αὐτάρκης τις εἶναι καὶ δεήσεσθ᾽ οὐδενός.  
νῦν δ᾽ ἰδὼν ὀξεῖαν οὖσαν ἄσκοπόν τε τοῦ βίου   715 
τὴν τελευτήν, εὗρον οὐκ εὖ τοῦτο γινώσκων τότε.  
δεῖ γὰρ εἶναι – καὶ παρεῖναι – τὸν ἐπικουρήσοντ᾽ ἀεί.  
ἀλλὰ µὰ τὸν ῞Ηφαιστον – οὕτω σφόδρα <δι>εφθάρµην ἐγὼ  
τοὺς βίους ὁρῶν ἑκάστους τοὺς λογισµούς <θ᾽> ὃν τρόπον  
πρὸς τὸ κερδαίνειν ἔχουσιν – οὐδέν᾽ εὔνουν ᾠόµην   720 
ἕτερον ἑτέρῳ τῶν ἁπάντων ἂν γενέσθαι. τοῦτο δὴ  
ἐµποδὼν ἦν µοι. µόλις δὲ πεῖραν εἷς δέδωκε νῦν  
Γοργίας, ἔργον ποήσας ἀνδρὸς εὐγενεστάτου·  
τὸν γὰρ οὐκ ἐῶντά <τ᾽ α>ὐτὸν προσιέναι <καὶ> τῇ θύρᾳ  
οὐ βοηθήσαντά <τ᾽ α>ὐτῷ πώποτ᾽ εἰς οὐδὲν µέρος,   725 
οὐ προσειπόντ᾽, οὐ λαλήσανθ᾽ ἡδέως, σέσωχ᾽ ὅµως.  
ὅπερ ἂν ἄλλος καὶ δικαίως· “οὐκ ἐᾷς µε προσιέναι·  
οὐ προσέρχοµ᾽· οὐδὲν ἡµῖν γέγονας αὐτὸς χρήσιµος·  
οὐδ᾽ ἐγὼ σοὶ νῦν”. τί δ᾽ ἐστί, µειράκιον; ἐάν <τ᾽> ἐγὼ  
ἀποθάνω νῦν – οἴοµαι δέ, καὶ κακῶς ἴσως ἔχω –   730 
ἄν τε περι<σωθ>ῶ, ποοῦµαί σ᾽ ὑόν, ἅ τ᾽ ἔχων τυγχάνω  
πάντα σαυτοῦ νόµισον εἶναι. τήνδε σοι παρεγγυῶ·  
ἄνδρα δ᾽ αὐτῇ πόρισον. εἰ γὰρ καὶ σφόδρ᾽ ὑγιαίνοιµ᾽ ἐγώ,  
αὐτὸς οὐ δυνήσοµ᾽ εὑρεῖν· οὐ γὰρ ἀρέσει µοί ποτε  
οὐδὲ εἷς. ἀλλ᾽ ἐµὲ µέν, <ἂν ζῶ>, ζῆν ἐᾶθ᾽ ὡς βούλοµαι,  735  
τἆλλα πρᾶττ᾽ αὐτὸς παραλαβών. νοῦν ἔχεις σὺν τοῖς θεοῖς,  
κηδεµὼν εἶ τῆς ἀδελφῆς εἰκότως. τοῦ κτήµατος  
ἐπιδίδου <σὺ> προῖκα τοὐµοῦ διαµετρήσας <θ>ἤµισυ,  
τὸ δ᾽ ἕτερον λαβὼν διοίκει κἀµὲ καὶ τὴν µητέρα.  
ἀλλὰ κα]τάκλινόν µε, θύγατερ. τῶν δ᾽ ἀναγκαίων λέγειν   740 
πλείον᾽] οὐκ ἀνδρὸς νοµίζω· πλὴν ἐκεῖνό γ᾽ ἴσθι, παῖ –  
ὑπὲρ ἐ]µ ̣οῦ γὰρ βούλοµ᾽ εἰπεῖν ὀλίγα σοι καὶ τοῦ τρόπου –  
εἰ τοιοῦτ]οι πάντες ἦσαν, οὔτε τὰ δικαστήρια  
ἦν ἄν, οὔθ᾽ αὑτοὺς ἀπῆγον εἰς τὰ δεσµωτήρια,  
οὔτε πόλεµος ἦν, ἔχων δ᾽ ἂν µέτρι᾽ ἕκαστος ἠγάπα.   745 
ἀλλ᾽ ἴσως ταῦτ᾽ ἐστ᾽ ἀρεστὰ µᾶλλον· οὕτω πράττετε.  
ἐκποδὼν ὑµῖν <ὁ> χαλεπὸς δύσκολός τ᾽ ἔσται γέρων. 
 

Theocr. 17 
 
Ἐκ ∆ιὸς ἀρχώµεσθα καὶ ἐς ∆ία λήγετε Μοῖσαι,  
ἀθανάτων τὸν ἄριστον, ἐπὴν † ἀείδωµεν ἀοιδαῖς·  
ἀνδρῶν δ᾽ αὖ Πτολεµαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσθω  
καὶ πύµατος καὶ µέσσος· ὃ γὰρ προφερέστατος ἀνδρῶν.  
ἥρωες, τοὶ πρόσθεν ἀφ᾽ ἡµιθέων ἐγένοντο,     5 
ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν·  
αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεµαῖον ἐπιστάµενος καλὰ εἰπεῖν  
ὑµνήσαιµ᾽· ὕµνοι δὲ καὶ ἀθανάτων γέρας αὐτῶν.  



Ἴδαν ἐς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑλατόµος ἐλθών  
παπταίνει, παρεόντος ἄδην, πόθεν ἄρξεται ἔργου.    10 
τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα µυρία εἰπεῖν  
οἷσι θεοὶ τὸν ἄριστον ἐτίµησαν βασιλήων.  
ἐκ πατέρων οἷος µὲν ἔην τελέσαι µέγα ἔργον  
Λαγείδας Πτολεµαῖος, ὅτε φρεσὶν ἐγκατάθοιτο  
βουλάν, ἃν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷός τε νοῆσαι.     15 
τῆνον καὶ µακάρεσσι πατὴρ ὁµότιµον ἔθηκεν  
ἀθανάτοις, καί οἱ χρύσεος θρόνος ἐν ∆ιὸς οἴκῳ  
δέδµηται· παρὰ δ᾽ αὐτὸν Ἀλέξανδρος φίλα εἰδώς  
ἑδριάει, Πέρσαισι βαρὺς θεὸς αἰολοµίτρας.  
ἀντία δ᾽ Ἡρακλῆος ἕδρα κενταυροφόνοιο     20 
ἵδρυται στερεοῖο τετυγµένα ἐξ ἀδάµαντος·  
ἔνθα σὺν ἄλλοισιν θαλίας ἔχει Οὐρανίδῃσι,  
χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν,  
ὅττι σφεων Κρονίδης µελέων ἐξείλετο γῆρας,  
ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες.    25 
ἄµφω γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερὸς Ἡρακλείδας,  
ἀµφότεροι δ᾽ ἀριθµεῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα.  
τῷ καὶ ἐπεὶ δαίτηθεν ἴοι κεκορηµένος ἤδη  
νέκταρος εὐόδµοιο φίλας ἐς δῶµ᾽ ἀλόχοιο,  
τῷ µὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτραν,    30 
τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγµένον ὄζοις·  
οἳ δ᾽ εἰς ἀµβρόσιον θάλαµον λευκοσφύρου ῞Ηβας  
ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν ∆ιὸς υἱόν.  
οἵα δ᾽ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκα  
ἔπρεπε θηλυτέρῃς, ὄφελος µέγα γειναµένοισι.    35 
τᾷ µὲν Κύπρον ἔχοισα ∆ιώνας πότνια κούρα  
κόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεµάξατο χεῖρας·  
τῷ οὔπω τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν  
ὅσσον περ Πτολεµαῖος ἑὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν.  
ἦ µὰν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον. ὧδέ κε παισί    40 
θαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα,  
ὁππότε κεν φιλέων βαίνῃ λέχος ἐς φιλεούσης·  
ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεί,  
ῥηίδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ᾽ οὐ ποτεοικότα πατρί.  
κάλλει ἀριστεύουσα θεάων πότν᾽ Ἀφροδίτα,    45 
σοὶ τήνα µεµέλητο· σέθεν δ᾽ ἕνεκεν Βερενίκα  
εὐειδὴς Ἀχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν,  
ἀλλά µιν ἁρπάξασα, πάροιθ᾽ ἐπὶ νῆα κατελθεῖν  
κυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορθµῆα καµόντων,  
ἐς ναὸν κατέθηκας, ἑᾶς δ᾽ ἀπεδάσσαο τιµᾶς.    50 
πᾶσιν δ᾽ ἤπιος ἥδε βροτοῖς µαλακοὺς µὲν ἔρωτας  
προσπνείει, κούφας δὲ διδοῖ ποθέοντι µερίµνας.  
Ἀργεία κυάνοφρυ, σὺ λαοφόνον ∆ιοµήδεα  
µισγοµένα Τυδῆι τέκες, Καλυδωνίῳ ἀνδρί,  
ἀλλὰ Θέτις βαθύκολπος ἀκοντιστὰν Ἀχιλῆα    55 
Αἰακίδᾳ Πηλῆι· σὲ δ᾽, αἰχµητὰ Πτολεµαῖε,  
αἰχµητᾷ Πτολεµαίῳ ἀρίζηλος Βερενίκα.  
καί σε Κόως ἀτίταλλε βρέφος νεογιλλὸν ἐόντα,  
δεξαµένα παρὰ µατρὸς ὅτε πρώταν ἴδες ἀῶ.  
ἔνθα γὰρ Εἰλείθυιαν ἐβώσατο λυσίζωνον     60 



Ἀντιγόνας θυγάτηρ βεβαρηµένα ὠδίνεσσιν·  
ἣ δέ οἱ εὐµενέοισα παρίστατο, κὰδ δ᾽ ἄρα πάντων  
νωδυνίαν κατέχευε µελῶν· ὃ δὲ πατρὶ ἐοικώς  
παῖς ἀγαπητὸς ἔγεντο. Κόως δ᾽ ὀλόλυξεν ἰδοῖσα,  
φᾶ δὲ καθαπτοµένα βρέφεος χείρεσσι φίλῃσιν·    65 
“ὄλβιε κοῦρε γένοιο, τίοις δέ µε τόσσον ὅσον περ  
∆ῆλον ἐτίµησεν κυανάµπυκα Φοῖβος Ἀπόλλων·  
ἐν δὲ µιᾷ τιµῇ Τρίοπον καταθεῖο κολώναν,  
ἶσον ∆ωριέεσσι νέµων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν·  
ἶσον καὶ Ῥήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν Ἀπόλλων”.    70 
ὣς ἄρα νᾶσος ἔειπεν· ὁ δ᾽ ὑψόθεν ἔκλαγε φωνᾷ  
ἐς τρὶς ἀπὸ νεφέων µέγας αἰετός, αἴσιος ὄρνις.  
Ζηνός που τόδε σᾶµα· ∆ιὶ Κρονίωνι µέλοντι  
αἰδοῖοι βασιλῆες, ὃ δ᾽ ἔξοχος ὅν κε φιλήσῃ  
γεινόµενον τὰ πρῶτα· πολὺς δέ οἱ ὄλβος ὀπαδεῖ,    75 
πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ θαλάσσας.  
Μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔθνεα µυρία φωτῶν  
λήιον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόµεναι ∆ιὸς ὄµβρῳ,  
ἀλλ᾽ οὔτις τόσα φύει ὅσα χθαµαλὰ Αἴγυπτος,  
Νεῖλος ἀναβλύζων διερὰν ὅτε βώλακα θρύπτει,    80 
οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων.  
τρεῖς µέν οἱ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδµηνται,  
τρεῖς δ᾽ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ µυριάδεσσι,  
δοιαὶ δὲ τριάδες, µετὰ δέ σφισιν ἐννεάδες τρεῖς·  
τῶν πάντων Πτολεµαῖος ἀγήνωρ ἐµβασιλεύει.    85 
καὶ µὴν Φοινίκας ἀποτέµνεται Ἀρραβίας τε  
καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν τ᾽ Αἰθιοπήων·  
Παµφύλοισί τε πᾶσι καὶ αἰχµηταῖς Κιλίκεσσι  
σαµαίνει, Λυκίοις τε φιλοπτολέµοισί τε Καρσί  
καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν, ἐπεί οἱ νᾶες ἄρισται    90 
πόντον ἐπιπλώοντι, θάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἶα  
καὶ ποταµοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεµαίῳ,  
πολλοὶ δ᾽ ἱππῆες, πολλοὶ δέ µιν ἀσπιδιῶται  
χαλκῷ µαρµαίροντι σεσαγµένοι ἀµφαγέρονται.  
Ὄλβῳ µὲν πάντας κε καταβρίθοι βασιλῆας·    95 
τόσσον ἐπ᾽ ἆµαρ ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται οἶκον  
πάντοθε. λαοὶ δ᾽ ἔργα περιστέλλουσιν ἕκηλοι·  
οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς  
πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώµαις,  
οὐδέ τις αἰγιαλόνδε θοᾶς ἐξήλατο ναός     100 
θωρηχθεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίῃσιν·  
τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι  
ξανθοκόµας Πτολεµαῖος, ἐπιστάµενος δόρυ πάλλειν,  
ᾧ ἐπίπαγχυ µέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν  
οἷ᾽ ἀγαθῷ βασιλῆι, τὰ δὲ κτεατίζεται αὐτός.    105 
οὐ µὰν ἀχρεῖός γε δόµῳ ἐνὶ πίονι χρυσός  
µυρµάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται µογεόντων·  
ἀλλὰ πολὺν µὲν ἔχοντι θεῶν ἐρικυδέες οἶκοι,  
αἰὲν ἀπαρχοµένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσσι,  
πολλὸν δ᾽ ἰφθίµοισι δεδώρηται βασιλεῦσι,     110 
πολλὸν δὲ πτολίεσσι, πολὺν δ᾽ ἀγαθοῖσιν ἑταίροις.  
οὐδὲ ∆ιωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ᾽ ἀγῶνας  



ἵκετ᾽ ἐπιστάµενος λιγυρὰν ἀναµέλψαι ἀοιδάν,  
ᾧ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὤπασε τέχνας.  
Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεµαῖον    115 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης. τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη  
ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσθαι;  
τοῦτο καὶ Ἀτρεΐδαισι µένει· τὰ δὲ µυρία τῆνα  
ὅσσα µέγαν Πριάµοιο δόµον κτεάτισσαν ἑλόντες  
ἀέρι πᾳ κέκρυπται, ὅθεν πάλιν οὐκέτι νόστος.    120 
µοῦνος ὅδε προτέρων τε καὶ ὧν ἔτι θερµὰ κονία  
στειβοµένα καθύπερθε ποδῶν ἐκµάσσεται ἴχνη,  
µατρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ θυώδεας εἵσατο ναούς·  
ἐν δ᾽ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ᾽ ἐλέφαντι  
ἵδρυται πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἀρωγούς.     125 
πολλὰ δὲ πιανθέντα βοῶν ὅγε µηρία καίει  
µησὶ περιπλοµένοισιν ἐρευθοµένων ἐπὶ βωµῶν,  
αὐτός τ᾽ ἰφθίµα τ᾽ ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων  
νυµφίον ἐν µεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ᾽ ἀγοστῷ,  
ἐκ θυµοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε.   130  
ὧδε καὶ ἀθανάτων ἱερὸς γάµος ἐξετελέσθη  
οὓς τέκετο κρείουσα Ῥέα βασιλῆας Ὀλύµπου·  
ἓν δὲ λέχος στόρνυσιν ἰαύειν Ζηνὶ καὶ ῞Ηρῃ  
χεῖρας φοιβήσασα µύροις ἔτι παρθένος Ἶρις.  
χαῖρε, ἄναξ Πτολεµαῖε· σέθεν δ᾽ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων   135 
µνάσοµαι ἡµιθέων, δοκέω δ᾽ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον  
φθέγξοµαι ἐσσοµένοις· ἀρετήν γε µὲν ἐκ ∆ιὸς αἰτεῦ. 


