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PBrem 64 (TM 19649) 

113–120 CE 
Hermopolis ? 
Image: https://brema.suub.uni-bremen.de/papyri/content/pageview/365782 
 

v 

Σοῆρις Ἀλίνηι τῆι θυγατρὶ χαίρειν.  

πρὸ µὲν παντὸς εὔχοµαί σαι ὑγιαί- 

νειν µετὰ Ἀπολλωνίου τοῦ ἀδελφοῦ σου  

καὶ \τῶν/ ἀβασκάντων σου. πῶς γράφεις  

µοι ὅτι ἀσθενῶς ἔχωι; ⟦ὅτι⟧ ἔλεγάν    5 

µοι ὅτι οὐκ ἀσθενεῖς καὶ εἰς τοσαύ- 

την λοίπην µε βάλλεις. ἐγὼ \γὰρ/ ἰδοῦ  

τετράµηνος ἀσθενῶι µου τὰ  

ὄµµατα. γράφεις µοι περὶ ἡµικερα- 

µί[ων το]ῖς ἀβ[ασκ]άντοις παιδίοι[ς]   10 

µο[υ - ca.9 -] ἀπέσχετό µοι, δώ- 

[σ]ω[- ca.9 - ἐν]έγκαι σοί. διὰ τί  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- r 

Ἀλίνηι θυγατρί 
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VOCAB 
1. Σοῆρις ρεως ὁ – Soeris (personal name) 
1. Ἀλίνη ης ἡ – Aline 
4. ἀβάσκαντος -oν – secure against enchantments, free from harm (especially of children); 

Translate, ‘and those who are free from magical interference (i.e. your children)’ 
7. λύπη ης ἡ – pain of body; sad plight; grief 
8. τετράµηνος ον – of four months, lasting four months 
9. ἡµικεραµία ας ἡ – a half urn 
 
NOTES 
2: σαι: read σε 
3: µετὰ + gen: here “along with”. This might be extending the wish of good health to 

Apollonius and the children, or it might be extending the subject of εὔχοµαι, thus “I, 
along with Apollonius and your children, pray that…” 

4: πῶς: “how”, here expressing astonishment, doubt, or displeasure. Grammatically, 
translate “How is it that…” 

5: ἔχωι: read ἔχω. The subject, following the introduction of a quote by ὅτι, is Asine, not 
Soeris 

5: ἔλεγάν: read (?) ἔλεγόν. This may be a case in which 1st aorist endings are used with 2nd 
aorist verbs  

7: λοίπην: read λύπην 
8: ἀσθενῶι: read ἀσθενῶ  
11: ἀπέσχετό: ἀπέχω. The subject might be neuter plural of παιδίον. “They are kept away 

from (me)” or “They are far away from (me)”. Not much sense can be made of the last 
few lines 
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P.Fouad 1 75 (TM 11201) 

15 October 64 CE 
Arsinoites 
Image: http://ipap.csad.ox.ac.uk/Fouad-bw/300dpi/P.Fouad75r.jpg 
 

r 

Θαυβᾶς Ποµπέιωι τῶι πατρὶ πλεῖστα  

χαίρειν.  

καλῶς ποιήσεις λαβὼν τὴν ἐπιστολήν  

µου ἐξαυτῆς εἰσελθὼν διὰ τὸ τὴν   

ταλαίπωρον θυγατέρα σου Ἑρεννίαν       5 

τετηλευτηκέναι καὶ ἤδηι εὐτη- 

χ̣υ̣ῆσθαι τῷ Φαῶφι τῆι ἐνάτηι ἀπ’ ὠ- 

µοτοκητοῦ· ἔτεκεν γὰρ ὀκτὼι ̣ 

µηνῶν παιδίον νεκρὸν καὶ τέσσαρας  

ἡµέρας ἐπέζωσε καὶ µετὰ ταῦτα       10 

τετηλεύτηκεν καὶ περιεσταληι 

ὑφ’ ἡµῶν καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ὡς  

ἔ̣δι καὶ ἐτεθηι εἰς Ἀλαβανθίδα ἵνα  

ἐὰν ἔ[λ]θῃς καὶ θέλῃς δύνηι αὐτὴν  

ἰ̣δε[ῖν]. ἀσπάζεταί σε Ἀλέξανδρος       15 

κ[αὶ τὰ] παιδία.  

ἐρρῶσσο.  

(ἔτους) ια Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος  

[Σεβαστ]οῦ Γερµανικοῦ Αὐτοκράτο̣ρος Φαῶφι ιη.  

v 

εἰς Ὀξύρυ̣[γ]χα ἐ̣π̣ὶ τό[π]ου [  ̣]ο(  )   ̣  ̣  ̣  ̣υ̣σιω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] � vac. ? �    20 

Π[οµ]πηίῳ [  ̣  ̣  ̣]ω̣  ̣[� -ca.?- �]  
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VOCAB 
1. Θαυβᾶς – Thaubas (female Egyptian personal name)  
1. Ποµπήϊος ου ὁ – Pompeius (Male Roman personal name)  
4. ἐξαυτῆς – Adv. at once, for ἐξ αὐτῆς [τῆς ὁδοῦ], literally from the road itself 
5. ταλαίπωρος ον –  suffering, distressed, miserable 
5. Ἑρεννία ας ἡ – Herennia (female Roman personal name)  
6. εὐτυχέω – to be prosperous or fortunate; to come through safely 
7. Φαῶφι τό –  Phaophi (an Egyptian month) 
7. ἔνατος η ον – ninth (ordinal adjective) 
7. ὠµοτοκετός οῦ ὁ – a miscarriage (seems to be a hapax, though other related words are 

found)  
10. ἐπιζάω – to survive and live on 
11. περιστέλλω – to surround or wrap up (oft. of clothing); to prepare a corpse for burial; to 

honour with burial rites 
13. Ἀλαβανθίς ίδος ἡ – Alabanthis (A location south of Lake Moeris in the Herakleides 

district of the Arsinoite nome) 
   
NOTES 
1. Ποµπέιωι – read Ποµπηίωι  
6. τετηλευτηκέναι – read τετελευτηκέναι 
6. ἤδηι – read ἤδη 
6. εὐτη|χ̣υ̣ῆσθαι – read εὐτυ|χῆσθαι 
7. ὠ|µοτοκητοῦ – read ὠ|µοτοκετοῦ 
8. ὀκτὼι ̣– read ὀκτὼ 
11. τετηλεύτηκεν – read τετελεύτηκεν 
11. περιεσταληι – read περιεστάλη 
13. ἔ̣δι – read ἔδει 
13. ἐτεθηι – read ἐτέθη 
14. ἐὰν – introducing a prospective condition with two coordinated verbs 
14. θέλῃς – forms of ἐθέλω are found beside θέλω in early Greek. The latter seems to be 

generally more prominent in post-classical Greek 
15. δύνηι – read δύνῃ (3rd sing pres subj). In historic sequence the subj can be used. This is 

quite a late text, so this may be related to the general decline of the optative mood 
17. ἐρρῶσσο read – ἐρρῶσο 
18. ια – 11 
19. ιη – 18 (don’t forget the digamma [ϝ or ϛ 6], koppa [ϙ 90] and sampi [ ϡ 900]) 
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PCairZen III 59311 (TM 955) 

22 Septmber 255 BCE 
Philadelphia 
Image: http://ipap.csad.ox.ac.uk/PCZ-bw/300dpi/P.Cair.Zen.III.59311r.jpg 
 

r 

Ἀρτ̣ε[̣µί]δ̣ωρος Ζ[ήνωνι χαίρειν. εἰ] ἔ[ρρωσαι], εὖ̣ ἂν ἔχοι· ἔρρωµαι δὲ καὶ ἐγώ. ἔγραψά σοι καὶ  

π̣[ρότ]ερ̣̣[ο]ν̣ ὅπ[ως τοὺς τρεῖς ] µ̣[ετ]ρ̣η̣τ̣ὰ̣ς ̣τ̣[ο]ῦ̣ µ̣έλιτος, οὓς ἠξίω[σ]ά σε ἀ̣γ̣οράσαι Ἀπολλων̣ίωι ̣τῶ̣[ι]  

ἄνω ὄντι ἐν Πτολεµαίδι ̣τῶι ἡµετέρωι γνωρίµωι, συντάξηις παραδοῦναι Πτολεµαίωι  

τῶι ̣π̣αρ’ ἡµῶν, ἵνα συναντήσας Ἡρακλεοδώρω̣ι ̣ἐπιθῆι. ἀναπλεῖ οὖν Ἡρακλεόδωρος ἤδη. καλῶς  

ο̣ὖ̣ν̣ π̣οιήσεις, εἰ µήπ̣ω̣ π̣α̣ρ̣ε[̣ί]λ̣η̣φεν ὁ Πτ̣ο̣λ̣εµ̣̣αῖος, ἐπιµελὲ[ς] ποιησάµενος ἵνα µὴ ὑσ̣τ̣ερ̣̣ή̣σηι  5 

τ̣ο̣ῦ Ἡρα̣κ̣λ̣εοδώρου τ̣ὸ µ̣έλ[ι].  

[ἔ]ρ̣ρωσο. (ἔτους) λ̣ϛ̣, Λ̣ω̣ί̣ο̣υ̣ ιϛ.  

v 

εἰς Φιλαδέλφει[̣αν. (ἔτους) λϛ, Θ]ῶ̣υθ̣ [  ̣].  

Ἀρτ̣ε[̣µίδωρος µ]έ̣λιτ̣ο̣ς ̣ 

µε(τρητῶν) γ.            10 

[µ]έ̣λι.  

Ζ̣[ήνωνι].  

m 

χοίρους β 

ὄρνιθας ἀγρίας ι 

  ̣  ̣ 

λ[α]γῶς γ            

κ̣ρ̣έα̣ [σ]υάγρεια λ          15 

ὀ̣[π]ώ̣ρ̣αν  

  ̣  ̣  ̣  ̣ 
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VOCAB 
1. Ἀρτ̣ε[̣µί]δ̣ωρος – Artemidoros (personal name) 
2. µετρητής οῦ ὁ – A measurer; a unit of measurement for liquids 
2. ἀγοράζω – frequent the ἀγορά; to purchase (oft. mid.) 
2. Ἀπολλων̣ίωι ̣– Appollonios (personal name, a doctor) 
3. Πτολεµαΐς µαΐδος ἡ – Ptolemais (a town in Egypt on the nile in central Egypt) 
3. γνώριµος ον – well-known; notable; (subst.) acquaintance; possibly “familial relation” here, cf. LXX 

Ruth 3:2 
3. συντάσσω – arrange; draw up for battle; prescribe; arrange  
3. Πτολεµαίος ου ὁ – Ptolemaios (personal name) 
4. συναντάω – to meet with someone 
4. Ἡρακλεοδώρος ου ὁ – Herakleodorus (personal name) 
5. παραλαµβάνω – receive from; undertake; invite 
5. ἐπιµελής ές – careful, attentive; (pass.) cared for; here, an “object of care” 
5. ὑστερέω: come too late for (+ gen) 
7. Λωίος ου ὁ: An ancient Macedonian month, roughly July. 
8. Θῶυθ: Thoth (The first month of the Egyptian year) 
13. χοῖρος ου ὁ: a young pig, (LSJ porker) 
14. λαγώς λαγώ or λαγῶ ὁ: a hare 
15. συάγρειος ον: of the wild boar 
16. ὀπώρα ας ἡ: In Homer, the part of the year between the rising of Sirius and of Arcturus (i.e. the 

last days of July, all Aug., and part of Sept.); In later times it became the name of a definite 
season, autumn, but was still used sts. to denote summer. 
 

NOTES 
1. εἰ] ἔ[ρρωσαι], εὖ̣ ἂν ἔχοι: A neutral condition with a potential statement as the apodosis. 
1. σοι: Wackernagel's law 
4. οὖν: (from CGCG §59.34) “indicates a transition to more to-the- point, crucial or relevant 

information, and indicates that the preceding context should be seen as preliminary/explanatory 
to its host segment.” 

7. λϛ̣: Lambda and digamma = 36. The thirty sixth year of Ptolemy II Philadelphus, who began his 
rule in 285. 

7. ιϛ: Iota and digamma = 16 
14. λ[α]γῶς: This is the “attic second declension” which has ω throughout its declension. 

Interestingly, CGCG notes that the attic second declension was not adopted “in the Koine”. 
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PSI V 538 (TM 2160) 

III BCE 
Philadelphia 
Image: http://www.psi-online.it/images/orig/PSI%20V%20538%20r.jpg 
 

Ἀπολλωνίωι διοικητῆι χαίρειν Δηµήτριος καὶ Πετεχῶ̣ν̣ δεκαδάρχαι τῶν  

ἐµ Φιλαδελφείαι Ἀράβων. δεοµά σου ἐπιστάτην ἡµῖν δοῦναι· οὐ γὰρ ἔχοµεν· 

ἢ Σώστρατον ἢ Μάρωνα. εἰσὶν δέ τινες ἐν τοῖς παρ’ ἡµῖ̣ν Ἄραψιν πρεσ- 

βύτεροι, οἳ δύνανται τὰς χρείας ἡµῖν παρέχεσθαι. δεόµαθα οὖν σου γράψαι  

Ζωίλωι ὅπως ἂν οὓς ἂν προσαγάγωµεν τούτους καταχωριζειν. καὶ περὶ   5 

τοῦ ὀψωνίου σύνταξον ὅπως ἂν ἔµµηνον ἀποδιδῶται ἡµῖν ἐπιµελῶς.  

ἐπίστηι δὲ καὶ σὺ διότι τοῦ ὀψωνίου πεποίθαµεν.  

εὐτύχει. 
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VOCAB 
1. διοικητής ου ὁ – administrator, governor; in Egypt chief financial official (Apollonios was 
the διοικητής of Ptolemy II Philadelphus) 
1. Δηµήτριος ου ὁ – Demetrios (personal name) 
1. Πετεχῶν ωντος ὁ – Petechon (an Egyptian personal name) 
1. δεκαδάρχης ου ὁ – commander of ten men (a “later” form of δεκάδαρχος) 
2. Ἄραψ Ἄραβος ὁ – an Arab 
2. ἐπιστάτης ου ὁ – overseer, superintendent 
3. Σώστρατος ου ὁ – Sostratos (personal name)  
3. Μάρων ωνος ὁ – Maron (personal name) 
4. χρεία ας ἡ – necessities; perhaps equipment 
5. Ζωίλος ου ὁ – Zoilos (personal name) 
5. καταχωρίζω – enter in a register or record 
6. ὀψώνιον ου τό – salary, pay 
6. ἔµµηνος ον – lasting a month; done or paid every month 
6. ἐπιµελής ές – careful, attentive; (pass.) cared for 
7. ἐπίσταµαι, ἐπιστήσοµαι, ἠπιστήθην – know; understand; be able to 
7. πείθω, πείσω, ἔπεισα – persuade; (mid) trust, obey (here “depend on” or “rely on” + gen.) 
 
NOTES 
ἐµ: read ἐν 
δεοµά: read δεόµεθά 
δεόµαθα: read δεόµεθα 
καταχωριζειν: read καταχωρίζηι 
οὓς ἂν προσαγάγωµεν: indefinite construction 
ἐπιµελῶς: take with σύνταξον 
ἐπίστηι: attested 2nd singular forms include ἐπίστασαι, ἐπίστᾳ and ἐπίστῃ 
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BGU 4 1204 (TM 18654) 

3 October 28 BCE 
From Busiris (Herakleopolites), Lower Egypt, middle of the Delta 
http://ipap.csad.ox.ac.uk/BGU-bw/300dpi/BGU.IV.1204.jpg 
 

Ἰσιδώ[ρα] Ἀσκληπιάδηι τῶι ἀδελφῶι  

χ̣α̣ί̣ρ̣ε[̣ιν] κα[ὶ ὑ]γιαίνειν διὰ παντός.  

τ̣ὰ ̣π̣ρ̣ὸ̣ς ̣Π̣α̣νίσκον γράµµατα συνεσφράγισµαι  

ὑµεῖν. τὴν οὖν ἁπάντων ἀντιφώνησιν  

ἐν τάχ̣[ει πέµ]ψον διὰ ̣τὸ τὸ πλοῖον    5 

χ̣ω̣ρ̣ί̣ζεσθαι. καὶ σὺ δὲ διανδραγάθει,  

ἕως ο̣ὗ̣ ἂν̣̣ παραγένηται, καὶ σεατοῦ  

[ἐπιµελοῦ ἵν’] ὑγιαίνῃς, ὃ δὴ µέγιστόν ἐστι.  

ἔρρω(σο). (ἔτους) γ Φαῶ(φι) ε.  

τὸ ἐνκοίµητρον τοῦ      10 

παιδίου πέµψον.  
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VOCAB 
1: Ἰσιδώρα ας ἡ - Isidora (“gift of Isis”) 
1: Ἀσκληπιάδης ου ὁ - Asclepiades (“son/descendant of Asclepius”) 
2: ὑγιαίνω – be healthy; be sound of mind; (imper.) farewell 
3: Πανίσκος ου ὁ – Paniscus (“little Pan”) 
3: συσφραγίζω – seal jointly with; (mid) enclose under the same seal 
4: ἅπας ἅπασα ἅπαν – quite all, all together 
4: ἀντιφώνησις εως ἡ – an answer given by letter 
6: χωρίζω – separate; distinguish; (pass. in later Greek) depart 
6: διανδραγαθέω – continue to behave honourably, continue to be brave 
7: παραγίγνοµαι – be beside, be near; arrive 
9: ῥώννυµι – strengthen; (pf. pass.) have strength, be in good health 
9: Φαῶ(φι) – Phaophi (An Egyptian month roughly running from 11 October to 9 
November) 
10: ἐνκοίµητρον ου το – This word only occurs in this series of letters. It has something to do 
with a bedroom (cf. κοιµητήριον “sleeping-room”), and is worth 120 drachmas (see BGU 
4.1205). It seems to mean mattress. 
  
NOTES 
2. διὰ παντός: understand ‘χρόνου’, for ever, continually 
4. ὑµεῖν: Read ὑµῖν 
5. διὰ + acc.: on account of, because of, with a view to 
7. σεατοῦ: Read σεαυτοῦ 
9. ἔρρω(σο): perf. mid. imper. 2p sg. of ῥώννυµι 
9. (ἔτους) γ: “during the third year” (of the reign of Pharaoh Augustus) 
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P.Giss 19 = P.Giss.Apoll.8 (TM 19421) 

30 August–28 September 115 CE 
Hermopolis 
 

r 

[Ἀ]λ̣ιν̣ὴ Ἀπολλ̣ωνίωι τῶι ἀδελφῶι  

πολλὰ χαίρειν. 

µ̣εγάλως [ἀγ]ωνιῶσα περί σου διὰ τὰ ὄν- 

[τα τ]οῦ καιρ̣[ο]ῦ φηµιζόµενα καὶ ὅτι ἐξ- 

[άφ]νως ἐ[ξῆ]λθες ἀπ’ ἐµοῦ· οὔτε πο-   5 

[  ̣  ̣  ̣ ο]ὔ̣τε [σε]ιτ̣ίοις ἡδέως προσέρχοµαι,  

[ἀλλὰ συν]εχῶς ἀγρυπνοῦσα νυκτὸς ἡ- 

[µέρας µ]ί̣αν µέριµναν ἔχω τὴν περὶ  

[τῆς σωτ]η̣ρίας σου. µόνη δὲ ἡ τοῦ πατρός  

[µου πολ]υ̣ω̣ρ̣ία ⟦ε⟧ \ἀ/νεγείρει µε καὶ τῆι α    10 

[ἡµέρᾳ] τοῦ νέου ἔτους, νὴ τὴν σὴν  

[σωτη]ρ̣ί̣α̣ν̣, ἄ[̣γ]ευ̣στος ἐκοιµώµην,  

[εἰ µὴ ὁ π]α̣τήρ µου εἰσελθὼν ἐβιάσατό  

[µε. παρακ]αλῶ σε οὖν ἀσφαλῶς σεαυτὸν  

[φύλαττε] καὶ µὴ µόνος τὸν κίνδυνον    15 

[ἄνευ] φ̣υ̣λακῆς ὑπόµεινε ἀλλὰ ὡς  

[καὶ ὁ ἐ]ν̣θάδε στρατηγὸς τοῖς ἄρχου- 

[σι ἐπιτί]θησ̣ι ̣τὸ βάρος καὶ σὺ τὸ αὐ- 

[τὸ ποίει   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ν δέ µου τὸν πατέρα  

[- ca.14 -]α ὄντα. καὶ γὰρ τὸ ὄνο-   20 

[µα - ca.11 - ἀ]δελφοῦ προετέθη  

[- ca.15 -]ις δὲ αὐτὸν ὁ θεὸς  

[- ca.15 -]ν. ἐὰν οὖν, ἄδελφε,  

[- ca.15 - τῶ]ν πραγµάτων  

[- ca.17 -]ς ̣πρὸς ἡµᾶς γρά-    25 
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[ψον - ca.15 -]βω αὐτῷ πρός σε  

[- ca.20 -τ] ἀν̣̣[αβ]α̣ίν̣ει̣  

[- ca.21 - τῆ]ς σω[τη-] 

[ρίας -ca.?-]. v 

Ἀπολλωνίωι ἀδελ[φῶι]. 
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VOCAB 
1. Ἀλινή ῆς ἡ – Aline (personal name) 
1. Ἀπολλωνίος ου ὁ – Apollonius (personal name) 
3. ἀγωνιάω – contend eagerly, struggle; to be distressed or anxious, be in an agony 
4. φηµίζω – prophesy, utter; spread a report 
4. ἐξαίφνης – on a sudden; suddenly 
6. σιτίον ου τό –  grain; food made from grain, bread; food generally 
7. συνεχής ές – holding together; continuous, consecutive 
7. ἀγρυπνέω: lie awake, pass sleepless nights; c.acc., lie awake and think of 
8. µέριµνα ας ἡ – care, thought, solicitude 
9. σωτηρία ας ἡ – deliverance, preservation, safety 
10. πολυωρία ας ἡ: care, attention, consideration 
10. ἀναγείρω – ‘to restore’ 
11. νή – Particle of strong affirmation, with acc; ‘by’ 
12. ἄγευστος ον: not tasting or having tasted; without eating 
12. κοιµάω – put to sleep; soothe; (m-p) fall asleep 
13. βιάζω – constrain; (mid) overpower by force, use violence 
14. παρακαλέω – call upon, summon; encourage 
16. φυλακή – guard, garrison, station, precaution 
16. ὑποµένω – stay behind; be patient under; submit 
18. ἐπιτίθηµι – place upon; inflict (a penalty); (mid) attack 
18. βάρος ους τό – weight; burden; oppressiveness 
21. προτίθηµι – set before; propose; display 
 
NOTES 
4. τοῦ καιρ̣οῦ: Genitive of possession? Literally, “the things of the time”. Perhaps, genitive of 

time, “the things being reported at the moment”. 
4. ὅτι: here “because” 
4. ἐξάφνως: perhaps a late variant of ἐξαίφνης, ‘on a sudden’ or ‘suddenly’. 
5. πο-...: perhaps πόσεσι from πόσις εως ἡ – drink; drinking 
6. [σε]ιτ̣ίοις: read σιτίοις. Complement of προσέρχοµαι 
10. ⟦ε⟧: text in double square brackets was deleted by the scribe  
16. ὡς: “just like” 
 
From line 20, the text becomes unreadable. 
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ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΡΟΗΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

 

1.1 

(1.1.1) Χαρίτων Ἀφροδισιεύς, Ἀθηναγόρου τοῦ ῥήτορος ὑπογραφεύς, πάθος ἐρωτικὸν ἐν 

Συρακούσαις γενόµενον διηγήσοµαι.  

 

Ἑρµοκράτης ὁ Συρακοσίων στρατηγός, οὗτος ὁ νικήσας Ἀθηναίους, εἶχε θυγατέρα 

Καλλιρόην τοὔνοµα, θαυµαστόν τι χρῆµα παρθένου καὶ ἄγαλµα τῆς ὅλης Σικελίας. (1.1.2) 

ἦν γὰρ τὸ κάλλος οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ θεῖον, οὐδὲ Νηρηΐδος ἢ Νύµφης τῶν ὀρειῶν ἀλλ’ αὐτῆς 

Ἀφροδίτης [παρθένου]. φήµη δὲ τοῦ παραδόξου θεάµατος πανταχοῦ διέτρεχε καὶ µνηστῆρες 

κατέρρεον εἰς Συρακούσας, δυνάσται τε καὶ παῖδες τυράννων, οὐκ ἐκ Σικελίας µόνον, ἀλλὰ 

καὶ ἐξ Ἰταλίας καὶ ἠπείρου καὶ ἐθνῶν τῶν ἐν ἠπείρῳ. (1.1.3) ὁ δὲ Ἔρως ζεῦγος ἴδιον ἠθέλησε 

συλλέξαι. Χαιρέας γάρ τις ἦν µειράκιον εὔµορφον, πάντων ὑπερέχον, οἷον Ἀχιλλέα καὶ Νιρέα 

καὶ Ἱππόλυτον καὶ Ἀλκιβιάδην πλάσται καὶ γραφεῖς <ἀπο>δεικνύουσι, πατρὸς Ἀρίστωνος τὰ 

δεύτερα ἐν Συρακούσαις µετὰ Ἑρµοκράτην φεροµένου. καί τις ἦν ἐν αὐτοῖς πολιτικὸς φθόνος 

ὥστε θᾶττον ἂν πᾶσιν ἢ ἀλλήλοις ἐκήδευσαν. (1.1.4) φιλόνικος δέ ἐστιν ὁ Ἔρως καὶ χαίρει 

τοῖς παραδόξοις κατορθώµασιν· ἐζήτησε δὲ τοιόνδε τὸν καιρόν.  

 

Ἀφροδίτης ἑορτὴ δηµοτελής, καὶ πᾶσαι σχεδὸν αἱ γυναῖκες ἀπῆλθον εἰς τὸν νεών. (1.1.5) 

τέως δὲ µὴ προϊοῦσαν τὴν Καλλιρόην προήγαγεν ἡ µήτηρ, <Ἔρωτος> κελεύσαντος 
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προσκυνῆσαι τὴν θεόν. τότε δὲ Χαιρέας ἀπὸ τῶν γυµνασίων ἐβάδιζεν οἴκαδε στίλβων ὥσπερ 

ἀστήρ· ἐπήνθει γὰρ αὐτοῦ τῷ λαµπρῷ τοῦ προσώπου τὸ ἐρύθηµα τῆς παλαίστρας ὥσπερ 

ἀργύρῳ χρυσός. (1.1.6) ἐκ τύχης οὖν περί τινα καµπὴν στενοτέραν συναντῶντες περιέπεσον 

ἀλλήλοις, τοῦ θεοῦ πολιτευσαµένου τήνδε τὴν <συνοδίαν> ἵνα ἑκά<ερος τῷ ἑτέρῳ> ὀφθῇ. 

ταχέως οὖν πάθος ἐρωτικὸν ἀντέδωκαν ἀλλήλοις <.......> τοῦ κάλλους <τῇ εὐ>γενείᾳ 

συνελθόντος.  

 

(1.1.7) Ὁ µὲν οὖν Χαιρέας οἴκαδε µετὰ τοῦ τραύµατος µόλις ἀπῄει καὶ ὥσπερ τις 

<ἀρισ>τεὺς ἐν πολέµῳ τρωθεὶς καιρίαν καὶ καταπεσεῖν µὲν αἰδούµενος, στῆναι δὲ µὴ 

δυνάµενος. ἡ δὲ παρθένος τῆς Ἀφροδίτης τοῖς ποσὶ προσέπεσε καὶ καταφιλοῦσα, “σύ µοι, 

δέσποινα” εἶπε, “δὸς ἄνδρα τοῦτον ὃν ἔδειξας.” (1.1.8) νὺξ ἐπῆλθεν ἀµφοτέροις δεινή· τὸ γὰρ 

πῦρ ἐξεκάετο. δεινότερον <δ’> ἔπασχεν ἡ παρθένος διὰ τὴν σιωπήν, αἰδουµένη κατάφωρος 

γενέσθαι. Χαιρέας δέ, νεανίας εὐφυὴς καὶ µεγαλόφρων, ἤδη τοῦ σώµατος αὐτῷ φθίνοντος, 

ἀπετόλµησεν εἰπεῖν πρὸς τοὺς γονεῖς ὅτι ἐρᾷ καὶ οὐ βιώσεται τοῦ Καλλιρόης γάµου µὴ τυχών. 

(1.1.9) ἐστέναξεν ὁ πατὴρ ἀκούσας καὶ “οἴχῃ δή µοι, τέκνον” <ἔφη>· “δῆλον γάρ ἐστιν ὅτι 

Ἑρµοκράτης οὐκ ἂν δοίη σοὶ τὴν θυγατέρα τοσούτους ἔχων µνηστῆρας πλουσίους καὶ βασιλεῖς. 

οὔκουν οὐδὲ πειρᾶσθαί σε δεῖ, µὴ φανερῶς ὑβρισθῶµεν.” εἶθ’ ὁ µὲν πατὴρ παρεµυθεῖτο τὸν 

παῖδα, τῷ δὲ ηὔξετο τὸ κακὸν ὥστε µηδὲ ἐπὶ τὰς συνήθεις προϊέναι διατριβάς. (1.1.10) ἐπόθει 

δὲ τὸ γυµνάσιον Χαιρέαν καὶ ὥσπερ ἔρηµον ἦν. ἐφίλει γὰρ αὐτὸν ἡ νεολαία. 

πολυπραγµονοῦντες δὲ τὴν αἰτίαν ἔµαθον τῆς νόσου, καὶ ἔλεος πάντας εἰσῄει µειρακίου καλοῦ 

κινδυνεύοντος ἀπολέσθαι διὰ πάθος ψυχῆς εὐφυοῦς.  
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(1.1.11) Ἐνέστη νόµιµος ἐκκλησία. συγκαθεσθεὶς οὖν ὁ δῆµος τοῦτο πρῶτον καὶ µόνον 

ἐβόα “καλὸς Ἑρµοκράτης, µέγας στρατηγός, σῶζε Χαιρέαν· τοῦτο πρῶτον τῶν τροπαίων. ἡ 

πόλις µνηστεύεται τοὺς γάµους σήµερον, ἀλλήλων ἄξιοι.” (1.1.12) τίς ἂν ἑρµηνεύσειε τὴν 

ἐκκλησίαν ἐκείνην, ἧς ὁ Ἔρως ἦν δηµαγωγός; ἀνὴρ δὲ φιλόπατρις Ἑρµοκράτης ἀντειπεῖν οὐκ 

ἠδυνήθη τῇ πόλει δεοµένῃ. κατανεύσαντος δὲ αὐτοῦ πᾶς ὁ δῆµος ἐξεπήδησε τοῦ θεάτρου, καὶ 

οἱ µὲν νέοι ἀπῄεσαν ἐπὶ Χαιρέαν, ἡ βουλὴ δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες ἠκολούθουν Ἑρµοκράτει· 

(1.1.13) παρῆσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες αἱ Συρακοσίων ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυµφαγωγοῦσαι. ὑµέναιος 

ᾔδετο κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν· µεσταὶ δὲ αἱ ῥῦµαι στεφάνων λαµπάδων· ἐρραίνετο τὰ πρόθυρα 

οἴνῳ καὶ µύροις. ἥδιον ταύτην τὴν ἡµέραν ἤγαγον οἱ Συρακόσιοι τῆς τῶν ἐπινικίων.  

 

(1.1.14) ἡ δὲ παρθένος οὐδὲν εἰδυῖα τούτων ἔρριπτο ἐπὶ τῆς κοίτης ἐγκεκαλυµµένη, 

κλαίουσα καὶ σιωπῶσα. προσελθοῦσα δὲ ἡ τροφὸς τῇ κλίνῃ “τέκνον” εἶπε, “διανίστασο, 

πάρεστι γὰρ ἡ εὐκταιοτάτη πᾶσιν ἡµῖν ἡµέρα· ἡ πόλις σε νυµφαγωγεῖ.” 

 

τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·  

 

οὐ γὰρ ᾔδει τίνι γαµεῖται. ἄφωνος εὐθὺς ἦν καὶ σκότος αὐτῆς τῶν ὀφθαλµῶν κατεχύθη καὶ 

ὀλίγου δεῖν ἐξέπνευσεν· ἐδόκει δὲ τοῦτο τοῖς ὁρῶσιν αἰδώς. (1.1.15) ἐπεὶ δὲ ταχέως ἐκόσµησαν 

αὐτὴν αἱ θεραπαινίδες, τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν θυρῶν ἀπέλιπον· οἱ δὲ γονεῖς τὸν νυµφίον εἰσήγαγον 

πρὸς τὴν παρθένον. ὁ µὲν οὖν Χαιρέας προσδραµὼν αὐτὴν κατεφίλει, Καλλιρόη δέ, γνωρίσασα 
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τὸν ἐρώµενον, ὥσπερ τι λύχνου φῶς ἤδη σβεννύµενον ἐπιχυθέντος ἐλαίου πάλιν ἀνέλαµψε 

καὶ µείζων ἐγένετο καὶ κρείττων. (1.1.16) ἐπεὶ δὲ προῆλθεν εἰς τὸ δηµόσιον, θάµβος ὅλον τὸ 

πλῆθος κατέλαβεν, ὥσπερ Ἀρτέµιδος ἐν ἐρηµίᾳ κυνηγέταις ἐπιστάσης· πολλοὶ δὲ τῶν 

παρόντων καὶ προσεκύνησαν. πάντες δὲ Καλλιρόην µὲν ἐθαύµαζον, Χαιρέαν δὲ ἐµακάριζον. 

τοιοῦτον ὑµνοῦσι ποιηταὶ τὸν Θέτιδος γάµον ἐν Πηλίῳ γεγονέναι. πλὴν καὶ ἐνταῦθά τις εὑρέθη 

βάσκανος δαίµων, ὥσπερ ἐκεῖ φασὶ τὴν Ἔριν. 

 

1.2 

 

(1.2.1) Οἱ γὰρ µνηστῆρες ἀποτυχόντες τοῦ γάµου λύπην ἐλάµβανον µετ’ ὀργῆς. τέως οὖν 

µαχόµενοι πρὸς ἀλλήλους ὡµονόησαν τότε, διὰ δὲ τὴν ὁµόνοιαν, ὑβρίσθαι δοκοῦντες, συνῆλθον 

εἰς βουλευτήριον κοινόν· ἐστρατολόγει δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὸν κατὰ Χαιρέου πόλεµον ὁ Φθόνος. 

(1.2.2) καὶ πρῶτος ἀναστὰς νεανίας τις Ἰταλιώτης, υἱὸς τοῦ Ῥηγίνων τυράννου, τοιαῦτα 

ἔλεγεν· “εἰ µέν τις ἐξ ἡµῶν ἔγηµεν, οὐκ ἂν ὠργίσθην· ὥσπερ ἐν τοῖς γυµνικοῖς ἀγῶσιν ἕνα δεῖ 

νικῆσαι τῶν ἀγωνισαµένων· ἐπεὶ δὲ παρευδοκίµησεν ἡµᾶς ὁ µηδὲν ὑπὲρ γάµου πονήσας, οὐ 

φέρω τὴν ὕβριν. (1.2.3) ἡµεῖς δὲ †ἐτάθηµεν αὐλείοις θύραις προσαγρυπνοῦντες καὶ 

κολακεύοντες τίτθας καὶ θεραπαινίδας καὶ δῶρα πέµποντες τροφοῖς. πόσον χρόνον 

δεδουλεύκαµεν; καί, τὸ πάντων χαλεπώτατον, ὡς ἀντεραστὰς ἀλλήλους ἐµισήσαµεν. ὁ δὲ 

πόρνος καὶ πένης καὶ µηδενὸς κρείττων βασιλέων ἀγωνισαµένων αὐτὸς ἀκονιτὶ τὸν στέφανον 

ἤρατο. (1.2.4) ἀλλὰ ἀνόνητον αὐτῷ γενέσθω τὸ ἆθλον καὶ τὸν γάµον θάνατον τῷ νυµφίῳ 

ποιήσωµεν.” 
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Πάντες οὖν ἐπῄνεσαν, µόνος δὲ ὁ Ἀκραγαντίνων τύραννος ἀντεῖπεν. “οὐκ εὐνοίᾳ δὲ” εἶπε 

“τῇ πρὸς Χαιρέαν κωλύω τὴν ἐπιβουλήν, ἀλλὰ ἀσφαλεστέρῳ τῷ λογισµῷ· µέµνησθε γὰρ ὅτι 

Ἑρµοκράτης οὐκ ἔστιν εὐκαταφρόνητος· ὥστε ἀδύνατος ἡµῖν πρὸς αὐτὸν ἡ ἐκ τοῦ φανεροῦ 

µάχη, κρείττων δὲ ἡ µετὰ τέχνης· (1.2.5) καὶ γὰρ τὰς τυραννίδας πανουργίᾳ µᾶλλον ἢ βίᾳ 

κτώµεθα. χειροτονήσατέ µε τοῦ πρὸς Χαιρέαν πολέµου στρατηγόν· ἐπαγγέλλοµαι διαλύσειν 

τὸν γάµον· ἐφοπλιῶ γὰρ αὐτῷ Ζηλοτυπίαν, ἥτις σύµµαχον λαβοῦσα τὸν Ἔρωτα µέγα τι 

κακὸν διαπράξεται· (1.2.6) Καλλιρόη µὲν οὖν εὐσταθὴς καὶ ἄπειρος κακοήθους ὑποψίας, ὁ δὲ 

Χαιρέας, οἷα δὴ γυµνασίοις ἐντραφεὶς καὶ νεωτερικῶν ἁµαρτηµάτων οὐκ ἄπειρος, δύναται 

ῥᾳδίως ὑποπτεύσας ἐµπεσεῖν εἰς ἐρωτικὴν ζηλοτυπίαν· ἔστι δὲ καὶ προσελθεῖν ἐκείνῳ ῥᾷον καὶ 

λαλῆσαι.” 

 

Πάντες ἔτι λέγοντος αὐτοῦ τὴν γνώµην ἐπεψηφίσαντο καὶ τὸ ἔργον ἐνεχείρισαν ὡς ἀνδρὶ 

πᾶν ἱκανῷ µηχανήσασθαι. τοιαύτης οὖν ἐπινοίας ἐκεῖνος ἤρξατο. 

 

1.3 

 

(1.3.1) Ἑσπέρα µὲν ἦν, ἧκε δὲ ἀγγέλλων τις ὅτι Ἀρίστων ὁ πατὴρ Χαιρέου πεσὼν ἀπὸ 

κλίµακος ἐν ἀγρῷ πάνυ ὀλίγας ἔχει τοῦ ζῆν τὰς ἐλπίδας. ὁ δὲ Χαιρέας ἀκούσας, καίτοι 

φιλοπάτωρ ὤν, ὅµως ἐλυπήθη πλέον ὅτι ἔµελλεν ἀπελεύσεσθαι µόνος· οὐ γὰρ οἷόν τε ἦν 

ἐξάγειν ἤδη τὴν κόρην. (1.3.2) ἐν δὲ τῇ νυκτὶ ταύτῃ φανερῶς µὲν οὐδεὶς ἐτόλµησεν 
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ἐπικωµάσαι, κρύφα δὲ καὶ ἀδήλως ἐπελθόντες σηµεῖα κωµασάντων κατέλιπον· ἐστεφάνωσαν 

τὰ πρόθυρα, µύροις ἔρραναν, οἴνου πηλὸν ἐποίησαν, δᾷδας ἔρριψαν ἡµικαύστους.  

 

(1.3.3) Διέλαµψεν ἡµέρα, καὶ πᾶς ὁ παριὼν εἱστήκει κοινῷ τινι πολυπραγµοσύνης πάθει· 

Χαιρέας δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ῥᾷον ἐσχηκότος ἔσπευδε πρὸς τὴν γυναῖκα. ἰδὼν δὲ τὸν ὄχλον 

πρὸ τῶν θυρῶν τὸ µὲν πρῶτον ἐθαύµασεν· ἐπεὶ δὲ ἔµαθε τὴν αἰτίαν, ἐνθουσιῶν εἰστρέχει· 

(1.3.4) καταλαβὼν δὲ τὸν θάλαµον ἔτι κεκλεισµένον, ἤρασσε µετὰ σπουδῆς. ἐπεὶ δὲ ἀνέῳξεν 

ἡ θεραπαινίς, ἐπιπεσὼν τῇ Καλλιρόῃ τὴν ὀργὴν µετέβαλεν εἰς λύπην καὶ περιρρηξάµενος 

ἔκλαιε. πυνθανοµένης δὲ τί γέγονεν, ἄφωνος ἦν, οὔτε ἀπιστεῖν οἷς εἶδεν οὔτε πιστεύειν οἷς οὐκ 

ἤθελε δυνάµενος. (1.3.5) ἀπορουµένου δὲ αὐτοῦ καὶ τρέµοντος ἡ γυνὴ µηδὲν ὑπονοοῦσα τῶν 

γεγονότων ἱκέτευεν εἰπεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ χόλου· ὁ δὲ ὑφαίµοις τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ παχεῖ τῷ 

φθέγµατι “κλαίω” φησὶ “τὴν ἐµαυτοῦ τύχην, ὅτι µου ταχέως ἐπελάθου,” καὶ τὸν κῶµον 

ὠνείδισεν. (1.3.6) ἡ δὲ οἷα θυγάτηρ στρατηγοῦ καὶ φρονήµατος πλήρης πρὸς τὴν ἄδικον 

διαβολὴν παρωξύνθη καὶ “οὐδεὶς ἐπὶ τὴν πατρῴαν οἰκίαν ἐκώµασεν” εἶπε, “τὰ δὲ σὰ πρόθυρα 

συνήθη τυχόν ἐστι τοῖς κώµοις, καὶ τὸ γεγαµηκέναι σε λυπεῖ τοὺς ἐραστάς.” ταῦτα εἰποῦσα 

ἀπεστράφη καὶ συγκαλυψαµένη δακρύων ἀφῆκε πηγάς. (1.3.7) εὔκολοι δὲ τοῖς ἐρῶσιν αἱ 

διαλλαγαὶ καὶ πᾶσαν ἀπολογίαν ἡδέως ἀλλήλων προσδέχονται. µεταβαλλόµενος οὖν ὁ 

Χαιρέας ἤρξατο κολακεύειν, καὶ ἡ γυνὴ ταχέως αὐτοῦ τὴν µετάνοιαν ἠσπάζετο. ταῦτα µᾶλλον 

ἐξέκαυσε τὸν ἔρωτα, καὶ οἱ ἀµφοτέρων αὐτῶν γονεῖς µακαρίους αὑτοὺς ὑπ ελάµβανον τὴν 

τῶν τέκνων ὁρῶντες ὁµόνοιαν. 
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1.4 

 

(1.4.1) Ὁ δὲ Ἀκραγαντῖνος διαπεπτωκυίας αὐτῷ τῆς πρώτης τέχνης ἥπτετο λοιπὸν 

ἐνεργεστέρας, κατασκευάσας τι τοιοῦτον. ἦν αὐτῷ παράσιτος στωµύλος καὶ πάσης χάριτος 

ὁµιλητικῆς ἔµπλεως. τοῦτον ἐκέλευσεν ὑποκριτὴν ἔρωτος γενέσθαι. τὴν ἅβραν γὰρ τῆς 

Καλλιρόης καὶ τιµιωτάτην τῶν θεραπαινίδων προσπίπτων φιλεῖν προσεποιεῖτο. (1.4.2) µόλις 

οὖν ἐκεῖνος πλὴν ὑπηγάγετο τὴν µείρακα µεγάλαις δωρεαῖς τῷ τε λέγειν ἀπάγξεσθαι µὴ 

τυχὼν τῆς ἐπιθυµίας. γυνὴ δὲ εὐάλωτόν ἐστιν, ὅταν ἐρᾶσθαι δοκῇ. ταῦτ’ οὖν 

προκατασκευασάµενος ὁ δηµιουργὸς τοῦ δράµατος ὑποκριτὴν ἕτερον ἐξηῦρεν, οὐκέτι ὁµοίως 

εὔχαριν, ἀλλὰ πανοῦργον καὶ ἀξιόπιστον λαλῆσαι. (1.4.3) τοῦτον προδιδάξας ἃ χρὴ πράττειν 

καὶ λέγειν, ὑπέπεµψεν ἀγνῶτα τῷ Χαιρέᾳ. προσελθὼν δὲ ἐκεῖνος αὐτῷ περὶ τὰς παλαίστρας 

ἀλύοντι “κἀµοὶ” φησὶν “υἱὸς ἦν, ὦ Χαιρέα, σὸς ἡλικιώτης, πάνυ σε θαυµάζων καὶ φιλῶν, ὅτε 

ἔζη. τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ σὲ υἱὸν ἐµαυτοῦ νοµίζω, καὶ γὰρ εἶ κοινὸν ἀγαθὸν πάσης Σικελίας 

εὐτυχῶν. (1.4.4) δὸς οὖν µοι σχολάζοντα σαυτὸν καὶ ἀκούσῃ µεγάλα πράγµατα ὅλῳ τῷ βίῳ 

σου διαφέροντα.” 

 

Τοιούτοις ῥήµασιν ὁ µιαρὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος τοῦ µειρακίου τὴν ψυχὴν ἀνακουφίσας καὶ 

µεστὸν ποιήσας ἐλπίδος καὶ φόβου καὶ πολυπραγµοσύνης, δεοµένου λέγειν ὤκνει καὶ 

προεφασίζετο µὴ εἶναι τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον τὸν παρόντα, δεῖν δὲ ἀναβολῆς καὶ σχολῆς 

µακροτέρας. (1.4.5) ἐνέκειτο µᾶλλον ὁ Χαιρέας, ἤδη τι προσδοκῶν βαρύτερον· ὁ δὲ ἐµβαλὼν 

αὐτῷ τὴν δεξιὰν ἀπῆγεν εἴς τι χωρίον ἠρεµαῖον, εἶτα συναγαγὼν τὰς ὀφρῦς καὶ ὅµοιος 
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γενόµενος λυπουµένῳ, µικρὸν δέ τι καὶ δακρύσας, “ἀηδῶς µὲν” εἶπεν, “ὦ Χαιρέα, σκυθρωπόν 

σοι πρᾶγµα µηνύω καὶ πάλαι βουλόµενος εἰπεῖν ὤκνουν· ἐπεὶ δὲ ἤδη φανερῶς ὑβρίζῃ καὶ 

θρυλλεῖται πανταχοῦ τὸ δεινόν, οὐχ ὑποµένω σιωπᾶν· φύσει τε γὰρ µισοπόνηρός εἰµι καὶ σοὶ 

µάλιστα εὔνους. (1.4.6) γίνωσκε τοίνυν µοιχευοµένην σου τὴν γυναῖκα, καὶ ἵνα τοῦτο 

πιστεύσῃς, ἕτοιµος ἐπ’ αὐτοφώρῳ τὸν µοιχὸν δεικνύειν.” 

 

Ὣς φάτο· τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε µέλαινα, 

ἀµφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ’ ᾔσχυνε πρόσωπον. 

 

(1.4.7) Ἐπὶ πολὺ µὲν οὖν ἀχανὴς ἔκειτο, µήτε τὸ στόµα µήτε τοὺς ὀφθαλµοὺς ἐπᾶραι 

δυνάµενος· ἐπεὶ δὲ φωνὴν οὐχ ὁµοίαν µὲν ὀλίγην δὲ συνελέξατο, “δυστυχῆ µὲν” εἶπεν “αἰτῶ 

παρὰ σοῦ χάριν αὐτόπτης γενέσθαι τῶν ἐµῶν κακῶν· ὅµως δὲ δεῖξον, ὅπως εὐλογώτερον 

ἐµαυτὸν ἀνέλω· Καλλιρόης γὰρ καὶ ἀδικούσης φείσοµαι.” (1.4.8) “προσποίησαι” φησὶν “ὡς 

εἰς ἀγρὸν ἀπιέναι, βαθείας δὲ ἑσπέρας παραφύλαττε τὴν οἰκίαν· ὄψει γὰρ εἰσιόντα τὸν 

µοιχόν.” 

 

Συνέθεντο ταῦτα, καὶ ὁ µὲν Χαιρέας πέµψας (οὐ γὰρ αὐτὸς ὑπέµεινεν οὐδὲ εἰσελθεῖν) 

“ἄπειµι” φησὶν “εἰς ἀγρόν.” ὁ δὲ κακοήθης ἐκεῖνος καὶ διάβολος συνέταττε τὴν σκηνήν. (1.4.9) 

ἑσπέρας οὖν ἐπιστάσης ὁ µὲν ἐπὶ τὴν κατασκοπὴν ἦλθεν, ὁ δὲ τὴν ἅβραν τῆς Καλλιρόης 

διαφθείρας ἐνέβαλεν εἰς τὸν στενωπόν, ὑποκρινόµενος µὲν τὸν λαθραίοις ἔργοις ἐπιχειρεῖν 
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προαιρούµενον, πάντα δὲ µηχανώµενος ἵνα µὴ λάθοι. κόµην εἶχε λιπαρὰν καὶ βοστρύχους 

µύρων ἀποπνέοντας, ὀφθαλµοὺς ὑπογεγραµµένους, ἱµάτιον µαλακόν, ὑπόδηµα λεπτόν· 

δακτύλιοι βαρεῖς ὑπέστιλβον. εἶτα πολὺ περιβλεψάµενος τῇ θύρᾳ προσῆλθε, κρούσας δὲ 

ἐλαφρῶς τὸ εἰωθὸς ἔδωκε σηµεῖον. (1.4.10) ἡ δὲ θεράπαινα καὶ αὐτὴ περίφοβος ἠρέµα 

παρανοίξασα καὶ λαβοµένη τῆς χειρὸς εἰσήγαγε. ταῦτα θεασάµενος Χαιρέας οὐκέτι κατέσχεν 

ἀλλὰ εἰσέδραµεν ἐπ’ αὐτοφώρῳ τὸν µοιχὸν ἀναιρήσων. 

 

(1.4.11) ὁ µὲν οὖν παρὰ τὴν αὔλειον θύραν ὑποστὰς εὐθὺς ἐξῆλθεν, ἡ δὲ Καλλιρόη καθῆστο 

ἐπὶ τῆς κλίνης ζητοῦσα Χαιρέαν καὶ µηδὲ λύχνον ἅψασα διὰ τὴν λύπην· ψόφου δὲ ποδῶν 

γενοµένου πρώτη τοῦ ἀνδρὸς ᾔσθετο τὴν ἀναπνοὴν καὶ χαίρουσα αὐτῷ προσέδραµεν. (1.4.12) 

ὁ δὲ φωνὴν µὲν οὐκ ἔσχεν ὥστε λοιδορήσασθαι, κρατούµενος δὲ ὑπὸ τῆς ὀργῆς ἐλάκτισε 

προσιοῦσαν. εὐστόχως οὖν ὁ ποὺς κατὰ τοῦ διαφράγµατος ἐνεχθεὶς ἐπέσχε τῆς παιδὸς τὴν 

ἀναπνοήν, ἐρριµµένην δὲ αὐτὴν αἱ θεραπαινίδες βαστάσασαι κατέκλιναν ἐπὶ τὴν κοίτην. 

 

1.5 

 

(1.5.1) Καλλιρόη µὲν οὖν ἄφωνος καὶ ἄπνους ἔκειτο νεκρᾶς εἰκόνα πᾶσι παρέχουσα, Φήµη δὲ 

ἄγγελος τοῦ πάθους καθ’ ὅλην τὴν πόλιν διέτρεχεν, οἰµωγὴν ἐγείρουσα διὰ τῶν στενωπῶν 

ἄχρι τῆς θαλάττης· καὶ πανταχόθεν ὁ θρῆνος ἠκούετο, καὶ τὸ πρᾶγµα ἐῴκει πόλεως ἁλώσει. 

Χαιρέας δὲ ἔτι τῷ θυµῷ ζέων δι’ ὅλης νυκτὸς ἀποκλείσας ἑαυτὸν ἐβασάνιζε τὰς θεραπαινίδας, 

πρώτην δὲ καὶ τελευταίαν τὴν ἅβραν. (1.5.2) ἔτι δὲ καιοµένων καὶ τεµνοµένων αὐτῶν ἔµαθε 
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τὴν ἀλήθειαν. τότε ἔλεος αὐτὸν εἰσῆλθε τῆς ἀποθανούσης καὶ ἀποκτεῖναι µὲν ἑαυτὸν ἐπεθύµει, 

Πολύχαρµος δὲ ἐκώλυε, φίλος ἐξαίρετος, τοιοῦτος οἷον Ὅµηρος ἐποίησε Πάτροκλον 

Ἀχιλλέως. ἡµέρας δὲ γενοµένης οἱ ἄρχοντες ἐκλήρουν δικαστήριον τῷ φονεῖ, διὰ τὴν πρὸς 

Ἑρµοκράτην τιµὴν ἐπισπεύδοντες τὴν κρίσιν. (1.5.3) ἀλλὰ καὶ ὁ δῆµος ἅπας εἰς τὴν ἀγορὰν 

συνέτρεχεν, ἄλλων ἄλλα κεκραγότων· ἐδηµοκόπουν δὲ οἱ τῆς µνηστείας ἀποτυχόντες καὶ ὁ 

Ἀκραγαντῖνος ὑπὲρ ἅπαντας, λαµπρός τε καὶ σοβαρός, οἷον διαπραξάµενος ἔργον ὃ µηδεὶς ἂν 

προσεδόκησε. (1.5.4) συνέβη δὲ πρᾶγµα καινὸν καὶ ἐν δικαστηρίῳ µηδεπώποτε πραχθέν· 

ῥηθείσης γὰρ τῆς κατηγορίας ὁ φονεὺς µετρηθέντος αὐτῷ τοῦ ὕδατος ἀντὶ τῆς ἀπολογίας αὑτοῦ 

κατηγόρησε πικρότερον καὶ πρῶτος τὴν καταδικάζουσαν ψῆφον ἤνεγκεν, οὐδὲν εἰπὼν τῶν 

πρὸς τὴν ἀπολογίαν δικαίων, οὐ τὴν διαβολήν, οὐ τὴν ζηλοτυπίαν, οὐ τὸ ἀκούσιον, ἀλλὰ ἐδεῖτο 

πάντων “δηµοσίᾳ µε καταλεύσατε· ἀπεστεφάνωσα τὸν δῆµον. (1.5.5) φιλάνθρωπόν ἐστιν ἂν 

παραδῶτέ µε δηµίῳ. τοῦτο ὤφειλον παθεῖν, εἰ καὶ θεραπαινίδα Ἑρµοκράτους ἀπέκτεινα. 

τρόπον ζητήσατε κολάσεως ἀπόρρητον. χείρονα δέδρακα ἱεροσύλων καὶ πατροκτόνων. µὴ 

θάψητέ µε, µὴ µιάνητε τὴν γῆν, ἀλλὰ τὸ ἀσεβὲς καταποντώσατε σῶµα.”  

 

(1.5.6) Ταῦτα λέγοντος θρῆνος ἐξερράγη, καὶ πάντες ἀφέντες τὴν νεκρὰν τὸν ζῶντα 

ἐπένθουν. Ἑρµοκράτης συνηγόρησε Χαιρέᾳ πρῶτος. “ἐγὼ” φησὶν “ἐπίσταµαι τὸ συµβὰν 

ἀκούσιον. βλέπω τοὺς ἐπιβουλεύοντας ἡµῖν. οὐκ ἐφησθήσονται δυσὶ νεκροῖς, οὐδὲ λυπήσω 

τεθνεῶσαν τὴν θυγατέρα. (1.5.7) ἤκουσα λεγούσης αὐτῆς πολλάκις ὅτι αὑτῆς µᾶλλον θέλει 

Χαιρέαν ζῆν. Παύσαντες οὖν τὸ περισσὸν δικαστήριον ἐπὶ τὸν ἀναγκαῖον ἀπίωµεν τάφον. µὴ 
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παραδῶµεν χρόνῳ τὴν νεκράν, µηδὲ ἄµορφον τῇ παρολκῇ ποιήσωµεν τὸ σῶµα. θάψωµεν 

Καλλιρόην ἔτι καλήν.” 

 

1.6 

 

(1.6.1) Οἱ µὲν οὖν δικασταὶ τὴν ἀπολύουσαν ψῆφον ἔθεσαν, Χαιρέας δὲ οὐκ ἀπέλυεν ἑαυτόν, 

ἀλλὰ ἐπεθύµει θανάτου καὶ πάσας ὁδοὺς ἐµηχανᾶτο τῆς τελευτῆς. Πολύχαρµος δὲ ὁρῶν ἄλλως 

ἀδύνατον αὑτῷ τὴν σωτηρίαν “προδότα” φησὶ “τῆς νεκρᾶς, οὐδὲ θάψαι Καλλιρόην περιµένεις; 

ἀλλοτρίαις χερσὶ τὸ σῶµα πιστεύεις; καιρός ἐστί σοι νῦν ἐνταφίων ἐπιµελεῖσθαι πολυτελείας 

καὶ τὴν ἐκκοµιδὴν κατασκευάσαι βασιλικήν.” (1.6.2) ἔπεισεν οὗτος ὁ λόγος· ἐνέβαλε γὰρ 

φιλοτιµίαν καὶ φροντίδα.  

 

τίς ἂν οὖν ἀπαγγεῖλαι δύναιτο κατ’ ἀξίαν τὴν ἐκκοµιδὴν ἐκείνην; κατέκειτο µὲν Καλλιρόη 

νυµφικὴν ἐσθῆτα περικειµένη καὶ ἐπὶ χρυσηλάτου κλίνης µείζων τε καὶ κρείττων, ὥστε 

πάντες εἴκαζον αὐτὴν Ἀριάδνῃ καθευδούσῃ. (1.6.3) προῄεσαν δὲ τῆς κλίνης πρῶτοι µὲν οἱ 

Συρακοσίων ἱππεῖς αὐτοῖς ἵπποις κεκοσµηµένοι· µετὰ τούτους ὁπλῖται φέροντες σηµεῖα τῶν 

Ἑρµοκράτους τροπαίων· εἶτα ἡ βουλὴ καὶ ἐν µέσῳ τῷ δήµῳ πά<ντες οἱ ἄρχο>ντες 

Ἑρµοκράτην δορυφοροῦντες. ἐφέρετο δὲ καὶ Ἀρίστων ἔτι νοσῶν, θυγατέρα καὶ κυρίαν 

Καλλιρόην ἀποκαλῶν. ἐπὶ τούτοις αἱ γυναῖκες τῶν πολιτῶν µελανείµονες· εἶτα πλοῦτος 

ἐνταφίων βασιλικός· (1.6.4) πρῶτος µὲν ὁ τῆς φερνῆς χρυσός τε καὶ ἄργυρος· ἐσθήτων κάλλος 

καὶ κόσµος (συνέπεµψε δὲ Ἑρµοκράτης πολλὰ ἐκ τῶν λαφύρων)· συγγενῶν τε δωρεαὶ καὶ 
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φίλων. τελευταῖος ἐπηκολούθησεν ὁ Χαιρέου πλοῦτος· ἐπεθύµει γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν, πᾶσαν 

τὴν οὐσίαν συγκαταφλέξαι τῇ γυναικί. (1.6.5) ἔφερον δὲ τὴν κλίνην οἱ Συρακοσίων ἔφηβοι, 

καὶ ἐπηκολούθει τὸ πλῆθος. τούτων δὲ θρηνούντων µάλιστα Χαιρέας ἠκούετο. ἦν δὲ τάφος 

µεγαλοπρεπὴς Ἑρµοκράτους πλησίον τῆς θαλάσσης, ὥστε καὶ τοῖς πόρρωθεν πλέουσι 

περίβλεπτος εἶναι· τοῦτον ὥσπερ θησαυρὸν ἐπλήρωσεν ἡ τῶν ἐνταφίων πολυτέλεια. τὸ δὲ 

δοκοῦν εἰς τιµὴν τῆς νεκρᾶς γεγονέναι µειζόνων πραγµάτων ἐκίνησεν ἀρχήν. 

 

1.7 

 

(1.7.1) Θήρων γάρ τις ἦν, πανοῦργος ἄνθρωπος, ἐξ ἀδικίας πλέων τὴν θάλασσαν καὶ λῃστὰς 

ἔχων ὑφορµοῦντας τοῖς λιµέσιν ὀνόµατι πορθµείου, πειρατήριον συγκροτῶν. οὗτος τῇ 

ἐκκοµιδῇ παρατυχὼν ἐπωφθάλµισε τῷ χρυσῷ καὶ νύκτωρ κατακλινεὶς οὐκ ἐκοιµᾶτο λέγων 

πρὸς αὑτὸν “ἀλλὰ ἐγὼ κινδυνεύω µαχόµενος τῇ θαλάσσῃ καὶ τοὺς ζῶντας ἀποκτείνων ἕνεκα 

ληµµάτων µικρῶν, ἐξὸν πλουτῆσαι παρὰ µιᾶς νεκρᾶς; ἀνερρίφθω κύβος· οὐκ ἀφήσω τὸ 

κέρδος. (1.7.2) τίνας δ’ οὖν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν στρατολογήσω; σκέψαι, Θήρων, τίς ἐπιτήδειος ὧν 

οἶδας. Ζηνοφάνης ὁ Θούριος; συνετὸς µὲν ἀλλὰ δειλός. Μένων ὁ Μεσσήνιος; τολµηρὸς µὲν 

ἀλλὰ προδότης.”  

 

(1.7.3) ἐπεξιὼν δὲ τῷ λογισµῷ καθέκαστον ὥσπερ ἀργυρογνώµων, πολλοὺς 

ἀποδοκιµάσας, ὅµως ἔδοξέ τινας ἐπιτηδείους. ἕωθεν οὖν διατρέχων εἰς τὸν λιµένα, ἕκαστον 

αὐτῶν ἀνεζήτει. εὗρε δὲ ἐνίους µὲν ἐν πορνείοις, οὓς δ’ ἐν καπηλείοις, οἰκεῖον στρατὸν τοιούτῳ 
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στρατηγῷ. (1.7.4) φήσας οὖν ἔχειν τι διαλεχθῆναι πρὸς αὐτοὺς ἀναγκαῖον, κατόπιν τοῦ 

λιµένος ἀπήγαγε καὶ τούτων ἤρξατο τῶν λόγων· “ἐγὼ θησαυρὸν εὑρὼν ὑµᾶς κοινωνοὺς 

εἱλόµην ἐξ ἁπάντων· οὐ γάρ ἐστιν ἑνὸς τὸ κέρδος, οὐδὲ πόνου πολλοῦ δεόµενον, ἀλλὰ µία νὺξ 

δύναται ποιῆσαι πάντας ἡµᾶς πλουσίους. (1.7.5) οὐκ ἄπειροι δ’ ἐσµὲν τοιούτων 

ἐπιτηδευµάτων, ἃ παρὰ µὲν τοῖς ἀνοήτοις ἀνθρώποις ἔχει διαβολήν, ὠφέλειαν δὲ τοῖς 

φρονίµοις δίδωσι.”  

 

συνῆκαν εὐθὺς ὅτι λῃστείαν ἢ τυµβωρυχίαν ἢ ἱεροσυλίαν καταγγέλλει, καὶ “παῦσαι” 

ἔφασαν “<πείθων> τοὺς πεπεισµένους ἤδη καὶ µόνον µήνυε τὴν πρᾶξιν, καὶ τὸν καιρὸν µὴ 

παραπολλύωµεν.” (1.7.6) ὁ δὲ Θήρων ἔνθεν ἑλὼν “ἑωράκατε” φησὶ “<τὸν> χρυσὸν καὶ 

ἄργυρον τῆς νεκρᾶς. οὗτος ἡµῶν τῶν ζώντων δικαιότερον γένοιτ’ ἄν. δοκεῖ δή µοι νυκτὸς 

ἀνοῖξαι τὸν τάφον, εἶτα ἐνθεµένους τῷ κέλητι, πλεύσαντας ὅποι ποτ’ ἂν φέρῃ τὸ πνεῦµα 

διαπωλῆσαι τὸν φόρτον ἐπὶ ξένης.” ἤρεσε. “νῦν µὲν οὖν” φησὶ “τρέπεσθε ἐπὶ τὰς συνήθεις 

διατριβάς· βαθείας δὲ ἑσπέρας ἕκαστος ἐπὶ τὸν κέλητα κατίτω κοµίζων οἰκοδοµικὸν ὄργανον.” 

 

1.8 

 

(1.8.1) Οὗτοι µὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον· τὰ δὲ περὶ Καλλιρόην [δευτέραν] ἄλλην ἐλάµβανε 

παλιγγενεσίαν, καί τινος ἀνέσεως ταῖς ἀπολειφθείσαις ἀναπνοαῖς ἐκ τῆς ἀσιτίας ἐγγενοµένης, 

µόλις καὶ κατ’ ὀλίγον ἀνέπνευσεν· ἔπειτα κινεῖν ἤρξατο κατὰ µέλη τὸ σῶµα, διανοίγουσα δὲ 

τοὺς ὀφθαλµοὺς αἴσθησιν ἐλάµβανεν ἐγειροµένης ἐξ ὕπνου καὶ ὡς συγκαθεύδοντα Χαιρέαν 
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ἐκάλεσεν. (1.8.2) ἐπεὶ δὲ οὔτε ὁ ἀνὴρ οὔτε αἱ θεραπαινίδες ἤκουον, πάντα δὲ ἦν ἐρηµία καὶ 

σκότος, φρίκη καὶ τρόµος τὴν παῖδα κατελάµβανεν οὐ δυναµένην τῷ λογισµῷ συµβαλεῖν τὴν 

ἀλήθειαν. µόλις δὲ ἀνεγειροµένη στεφάνων προσήψατο καὶ ταινιῶν· ψόφον ἐποίει χρυσοῦ τε 

καὶ ἀργύρου· πολλὴ δὲ ἦν ἀρωµάτων ὀσµή. (1.8.3) τότ’ οὖν ἀνεµνήσθη τοῦ λακτίσµατος καὶ 

τοῦ δι’ ἐκεῖνο πτώµατος, µόλις τε τὸν ἐκ τῆς ἀφωνίας ἐνόησε τάφον. ἔρρηξεν οὖν φωνήν, ὅσην 

ἐδύνατο †ζῶσα καὶ βοηθεῖτε.† ἐπεὶ δὲ πολλάκις αὐτῆς κεκραγυίας οὐδὲν ἐγίνετο πλέον, 

ἀπήλπισεν ἔτι τὴν σωτηρίαν καὶ ἐνθεῖσα τοῖς γόνασι τὴν κεφαλὴν ἐθρήνει λέγουσα “οἴµοι τῶν 

κακῶν· ζῶσα κατώρυγµαι µηδὲν ἀδικοῦσα καὶ ἀποθνήσκω θάνατον µακρόν. (1.8.4) 

ὑγιαίνουσάν µε πενθοῦσι. τίνα τίς ἄγγελον πέµψει; ἄδικε Χαιρέα, µέµφοµαί σε οὐχ ὅτι µε 

ἀπέκτεινας, ἀλλ’ ὅτι µε ἔσπευσας ἐκβαλεῖν τῆς οἰκίας. οὐκ ἔδει σε ταχέως θάψαι Καλλιρόην 

οὐδ’ ἀληθῶς ἀποθανοῦσαν. ἀλλ’ ἤδη τάχα τι βουλεύῃ περὶ γάµου.” 

 

1.9 

 

(1.9.1) Κἀκείνη µὲν ἐν ποικίλοις ἦν ὀδυρµοῖς· ὁ δὲ Θήρων φυλάξας αὐτὸ τὸ µεσονύκτιον 

ἀψοφητὶ προσῄει τῷ τάφῳ, κούφως ταῖς κώπαις ἁπτόµενος τῆς θαλάσσης. ἐκβαίνων δὲ 

πρῶτον ἐπέταξε τὴν ὑπηρεσίαν <τὸν τρόπον> τοῦτον. (1.9.2) τέσσαρας µὲν ἀπέστειλεν ἐπὶ 

κατασκοπήν, εἴ τινες προσίοιεν εἰς τὸν τόπον, εἰ µὲν δύναιντο, φονεύειν· εἰ δὲ µή, συνθήµατι 

µηνύειν τὴν ἄφιξιν αὐτῶν· πέµπτος δὲ αὐτὸς προσῄει τῷ τάφῳ. τοὺς δὲ λοιποὺς (ἦσαν γὰρ οἱ 

σύµπαντες ἑκκαίδεκα) µένειν ἐπὶ τοῦ κέλητος ἐκέλευσε καὶ τὰς κώπας ἔχειν ἐπτερωµένας, 

ἵνα, ἐάν τι αἰφνίδιον συµβαίνῃ, ταχέως τοὺς ἀπὸ γῆς ἁρπάσαντες ἀποπλεύσωσιν.  
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(1.9.3) ἐπεὶ δὲ µοχλοὶ προσηνέχθησαν καὶ σφοδροτέρα πληγὴ πρὸς τὴν ἀνάρρηξιν τοῦ 

τάφου, τὴν Καλλιρόην κατελάµβανεν ὁµοῦ πάντα, φόβος, χαρά, λύπη, θαυµασµός, ἐλπίς, 

ἀπιστία. “πόθεν ὁ ψόφος; ἆρά τις δαίµων κατὰ νόµον κοινὸν τῶν ἀποθνησκόντων ἐπ’ ἐµὲ 

παραγίνεται τὴν ἀθλίαν; ἢ ψόφος οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ φωνὴ καλούντων µε τῶν ὑποχθονίων πρὸς 

αὑτούς; τυµβωρύχους µᾶλλον εἰκὸς εἶναι· καὶ γὰρ τοῦτό µου ταῖς συµφοραῖς προσετέθη· 

πλοῦτος ἄχρηστος νεκρῷ.” (1.9.4) ταῦτα ἔτι λογιζοµένης αὐτῆς προύβαλε τὴν κεφαλὴν ὁ 

λῃστὴς καὶ κατὰ µικρὸν εἰσεδύετο. Καλλιρόη δὲ αὐτῷ προσέπεσε, βουλοµένη δεηθῆναι· 

κἀκεῖνος φοβηθεὶς ἐξεπήδησε. τρέµων δὲ πρὸς τοὺς ἑταίρους ἐφθέγξατο “φεύγωµεν ἐντεῦθεν· 

δαίµων γάρ τις φυλάττει τὰ ἔνδον καὶ εἰσελθεῖν ἡµῖν οὐκ ἐπιτρέπει.” (1.9.5) κατεγέλασε 

Θήρων, δειλὸν εἰπὼν καὶ νεκρότερον τῆς τεθνεώσης. εἶτα ἐκέλευσεν ἄλλον εἰσελθεῖν. ἐπεὶ δὲ 

οὐδεὶς ὑπέµενεν, αὐτὸς εἰσῆλθε προβαλλόµενος τὸ ξίφος. λάµψαντος δὲ τοῦ σιδήρου, δείσασα 

ἡ Καλλιρόη µὴ φονευθῇ, πρὸς τὴν γωνίαν ἐξέτεινεν αὑτὴν κἀκεῖθεν ἱκέτευε, λεπτὴν ἀφιεῖσα 

φωνήν, “ἐλέησον, ὅστις ποτ’ εἶ, τὴν οὐκ ἐλεηθεῖσαν ὑπὸ ἀνδρὸς οὐδὲ γονέων· µὴ ἀποκτείνῃς 

ἣν σέσωκας.”  

 

(1.9.6) µᾶλλον ἐθάρρησεν ὁ Θήρων καὶ οἷα δεινὸς ἀνὴρ ἐνόησε τὴν ἀλήθειαν· ἔστη δὲ 

σύννους καὶ τὸ µὲν πρῶτον ἐβουλεύσατο κτεῖναι τὴν γυναῖκα, νοµίζων ἐµπόδιον ἔσεσθαι τῆς 

ὅλης πράξεως· ταχεῖα δὲ διὰ τὸ κέρδος ἐγένετο µετάνοια καὶ πρὸς αὑτὸν εἶπεν “ἔστω καὶ αὐτὴ 

τῶν ἐνταφίων µέρος· πολὺς µὲν ἄργυρος ἐνταῦθα, πολὺς δὲ χρυσός, τούτων δὲ πάντων τὸ τῆς 

γυναικὸς τιµιώτερον κάλλος.” (1.9.7) λαβόµενος οὖν τῆς χειρὸς ἐξήγαγεν αὐτήν, εἶτα 
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καλέσας τὸν συνεργὸν “ἰδοὺ” φησὶν “ὁ δαίµων ὃν ἐφοβοῦ· καλός γε λῃστὴς φοβηθεὶς καὶ 

γυναῖκα. σὺ µὲν οὖν φύλαττε ταύτην· θέλω γὰρ αὐτὴν ἀποδοῦναι τοῖς γονεῦσιν· ἡµεῖς δὲ 

ἐκφέρωµεν τὰ ἔνδον ἀποκείµενα, µηκέτι µηδὲ τῆς νεκρᾶς αὐτὰ τηρούσης.” 

 

1.10 

 

(1.10.1) Ἐπεὶ δὲ ἐνέπλησαν τὸν κέλητα τῶν λαφύρων, ἐκέλευσεν ὁ Θήρων τὸν φύλακα 

µικρὸν ἀποστῆναι µετὰ τῆς γυναικός· εἶτα βουλὴν προέθηκε περὶ αὐτῆς. ἐγένοντο δὲ αἱ γνῶµαι 

διάφοροι καὶ ἀλλήλαις ὑπεναντίαι. (1.10.2) πρῶτος γάρ τις εἶπεν “ἐφ’ ἕτερα µὲν ἤλθοµεν, ὦ 

συστρατιῶται, βέλτιον δὲ τὸ παρὰ τῆς Τύχης ἀποβέβηκε· χρησώµεθα αὐτῷ· δυνάµεθα γὰρ 

ἀκινδύνως ἐργάσασθαι. δοκεῖ δή µοι τὰ µὲν ἐντάφια κατὰ χώραν ἐᾶν, ἀποδοῦναι δὲ τὴν 

Καλλιρόην ἀνδρὶ καὶ πατρί, φήσαντας ὅτι προσωρµίσθηµεν τῷ τάφῳ κατὰ συνήθειαν 

ἁλιευτικήν, ἀκούσαντες δὲ φωνὴν ἠνοίξαµεν κατὰ φιλανθρωπίαν, ἵνα σώσωµεν τὴν ἔνδον 

ἀποκεκλεισµένην. (1.10.3) ὁρκίσωµεν δὲ τὴν γυναῖκα πάντα ἡµῖν µαρ τυρεῖν. ἡδέως δὲ 

ποιήσει χάριν ὀφείλουσα τοῖς εὐεργέταις δι’ ὧν ἐσώθη. πόσης οἴεσθε χαρᾶς ἐµπλήσοµεν τὴν 

ὅλην Σικελίαν; πόσας ληψόµεθα δωρεάς; ἅµα δὲ καὶ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια καὶ πρὸς θεοὺς 

ὅσια ταῦτα ποιήσοµεν.”  

 

(1.10.4) Ἔτι δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἕτερος ἀντεῖπεν “ἄκαιρε καὶ ἀνόητε, νῦν ἡµᾶς κελεύεις 

φιλοσοφεῖν; ἆρά γε τὸ τυµβωρυχεῖν ἡµᾶς ἐποίησε χρηστούς; ἐλεήσοµεν ἣν οὐκ ἠλέησεν ἴδιος 

ἀνὴρ ἀλλὰ ἀπέκτεινεν; (1.10.5) οὐδὲν γὰρ ἠδίκηκεν ἡµᾶς· ἀλλὰ ἀδικήσει τὰ µέγιστα. πρῶτον 
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µὲν γάρ, ἂν ἀποδῶµεν αὐτὴν τοῖς προσήκουσιν, ἄδηλον ἣν ἕξουσι γνώµην περὶ τοῦ γεγονότος, 

καὶ ἀδύνατον µὴ ὑποπτευθῆναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἤλθοµεν ἐπὶ τὸν τάφον. ἐὰν δὲ καὶ χαρίσωνται 

τὴν τιµωρίαν ἡµῖν οἱ τῆς γυναικὸς συγγενεῖς, ἀλλ’ οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ δῆµος αὐτὸς οὐκ ἀφήσει 

τυµβωρύχους ἄγοντας κατ’ αὐτῶν τὸ φορτίον. (1.10.6) τάχα δέ τις ἐρεῖ λυσιτελέστερον εἶναι 

πωλῆσαι τὴν γυναῖκα· τιµὴν γὰρ εὑρήσει διὰ τὸ κάλλος. ἔχει δὲ καὶ τοῦτο κίνδυνον. ὁ µὲν γὰρ 

χρυσὸς οὐκ ἔχει φωνήν, οὐδὲ ὁ ἄργυρος ἐρεῖ πόθεν αὐτὸν εἰλήφαµεν. ἔξεστιν ἐπὶ τούτοις 

πλάσασθαί τι διήγηµα. (1.10.7) φορτίον δὲ ἔχον ὀφθαλµούς τε καὶ ὦτα καὶ γλῶσσαν τίς ἂν 

ἀποκρύψαι δύναιτο; καὶ γὰρ οὐδὲ ἀνθρώπινον τὸ κάλλος, ἵνα λάθωµεν. ὅτι ‘δούλην’ ἐροῦµεν; 

τίς αὐτὴν ἰδὼν τοῦτο πιστεύσει; φονεύσωµεν οὖν αὐτὴν ἐνθάδε, καὶ µὴ περιάγωµεν καθ’ αὑτῶν 

τὸν κατήγορον.”  

 

(1.10.8) Πολλῶν δὲ τούτοις συντιθεµένων οὐδετέρᾳ γνώµῃ Θήρων ἐπεψήφισε. “σὺ µὲν 

γὰρ” εἶπε “κίνδυνον ἐπάγεις, σὺ δὲ κέρδος ἀπολλύεις. ἐγὼ δὲ ἀποδώσοµαι τὴν γυναῖκα µᾶλλον 

ἢ ἀπολέσω· πωλουµένη µὲν γὰρ σιγήσει διὰ τὸν φόβον, πραθεῖσα δὲ κατηγορείτω τῶν µὴ 

παρόντων. οὐδὲ γὰρ ἀκίνδυνον βίον ζῶµεν. ἀλλ’ ἐµβαίνετε· πλέωµεν· ἤδη γάρ ἐστι πρὸς 

ἡµέραν.” 

 

1.11 

 

(1.11.1) Ἀναχθεῖσα δὲ ἡ ναῦς ἐφέρετο λαµπρῶς. οὐδὲ γὰρ ἐβιάζοντο πρὸς κῦµα καὶ πνεῦµα 

τῷ µὴ προκεῖσθαί τινα πλοῦν ἴδιον αὐτοῖς, ἀλλ’ ἅπας ἄνεµος οὔριος αὐτοῖς ἐδόκει καὶ κατὰ 



 32 

πρύµναν εἱστήκει. Καλλιρόην δὲ παρεµυθεῖτο Θήρων, ποικίλαις ἐπι νοίαις πειρώµενος 

ἀπατᾶν. (1.11.2) ἐκείνη δὲ ᾐσθάνετο τὰ καθ’ ἑαυτῆς καὶ ὅτι ἄλλως ἐσώθη· προσεποιεῖτο δὲ 

µὴ νοεῖν, ἀλλὰ πιστεύειν, δεδοικυῖα µὴ ἄρα καὶ ἀνέλωσιν αὐτὴν ὡς ὀργιζοµένην. εἰποῦσα δὲ 

µὴ φέρειν τὴν θάλασσαν, ἐγκαλυψαµένη καὶ δακρύσασα “σὺ µὲν” ἔφη, “πάτερ, ἐν ταύτῃ τῇ 

θαλάσσῃ τριακοσίας ναῦς Ἀθηναίων κατεναυµάχησας, ἥρπασε δέ σου τὴν θυγατέρα κέλης 

µικρὸς καὶ οὐδέν µοι βοηθεῖς. (1.11.3) ἐπὶ ξένην ἄγοµαι γῆν καὶ δουλεύειν µε δεῖ τὴν εὐγενῆ· 

τάχα δὲ ἀγοράσει τις τὴν Ἑρµοκράτους θυγατέρα δεσπότης Ἀθηναῖος. πόσῳ µοι κρεῖττον ἦν 

ἐν τάφῳ κεῖσθαι νεκράν· πάντως ἂν µετ’ ἐµοῦ Χαιρέας ἐκηδεύθη· νῦν δὲ καὶ ζῶντες καὶ 

ἀποθανόντες διεζεύχθηµεν.” 

 

(1.11.4) Ἡ µὲν οὖν ἐν τοιούτοις ἦν ὀδυρµοῖς, οἱ δὲ λῃσταὶ νήσους µικρὰς καὶ πόλεις 

παρέπλεον· οὐ γὰρ ἦν τὰ φορτία πενήτων, ἐζήτουν δὲ πλουσίους ἄνδρας. ὡρµίσαντο δὴ 

καταντικρὺ τῆς Ἀττικῆς ὑπό τινα χηλήν· πηγὴ δὲ ἦν αὐτόθι πολλοῦ καὶ καθαροῦ νάµατος καὶ 

λειµὼν εὐφυής. (1.11.5) ἔνθα τὴν Καλλιρόην προαγαγόντες φαιδρύνασθαι καὶ ἀναπαύσασθαι 

κατὰ µικρὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἠξίωσαν, διασώζειν θέλοντες αὐτῆς τὸ κάλλος· µόνοι δὲ 

ἐβουλεύοντο ὅπου χρὴ τὸν στόλον ὁρµίσαι. καί τις εἶπεν “Ἀθῆναι πλησίον, µεγάλη καὶ 

εὐδαίµων πόλις. ἐκεῖ πλῆθος µὲν ἐµπόρων εὑρήσοµεν, πλῆθος δὲ πλουσίων. ὥσπερ γὰρ ἐν 

ἀγορᾷ τοὺς ἄνδρας οὕτως ἐν Ἀθήναις τὰς πόλεις ἔστιν ἰδεῖν.” (1.11.6) ἐδόκει δὴ πᾶσι 

καταπλεῖν εἰς Ἀθήνας, οὐκ ἤρεσκε δὲ Θήρωνι τῆς πόλεως ἡ περιεργία· “µόνοι γὰρ ὑµεῖς οὐκ 

ἀκούετε τὴν πολυπραγµοσύνην τῶν Ἀθηναίων; δῆµός ἐστι λάλος καὶ φιλόδικος, ἐν δὲ τῷ 

λιµένι µυρίοι συκοφάνται πεύσονται τίνες ἐσµὲν καὶ πόθεν ταῦτα φέροµεν τὰ φορτία. ὑποψία 
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καταλήψεται πονηρὰ τοὺς κακοήθεις. (1.11.7) Ἄρειος πάγος εὐθὺς ἐκεῖ καὶ ἄρχοντες 

τυράννων βαρύτεροι. µᾶλλον Συρακοσίων Ἀθηναίους φοβηθῶµεν. χωρίον ἡµῖν ἐπιτήδειόν 

ἐστιν Ἰωνία, καὶ γὰρ πλοῦτος ἐκεῖ βασιλικὸς ἐκ τῆς µεγάλης Ἀσίας ἄνωθεν ἐπιρρέων καὶ 

ἄνθρωποι τρυφῶντες καὶ ἀπράγµονες· ἐλπίζω δέ τινας αὐτόθεν εὑρήσειν καὶ γνωρίµους.” 

(1.11.8) ὑδρευσάµενοι δὲ καὶ λαβόντες ἀπὸ τῶν παρουσῶν ὁλκάδων ἐπισιτισµὸν ἔπλεον εὐθὺ 

Μιλήτου, τριταῖοι δὲ κατήχθησαν εἰς ὅρµον ἀπέχοντα τῆς πόλεως σταδίους ὀγδοήκοντα, 

εὐφυέστατον εἰς ὑποδοχήν. 

 

1.12 

 

(1.12.1) Ἔνθα δὴ Θήρων κώπας ἐκέλευσεν ἐκφέρειν καὶ µονὴν ποιεῖν τῇ Καλλιρόῃ καὶ πάντα 

παρέχειν εἰς τρυφήν. ταῦτα δὲ οὐκ ἐκ φιλανθρωπίας ἔπραττεν ἀλλ’ ἐκ φιλοκερδίας, ὡς 

ἔµπορος µᾶλλον ἢ λῃστής. αὐτὸς δὲ διέδραµεν εἰς ἄστυ παραλαβὼν δύο τῶν ἐπιτηδείων. εἶτα 

φανερῶς µὲν οὐκ ἐβούλετο ζητεῖν τὸν ὠνητὴν οὐδὲ περιβόητον τὸ πρᾶγµα ποιεῖν, κρύφα δὲ 

καὶ διὰ χειρὸς ἔσπευδε τὴν πρᾶσιν. δυσδιάθετον δὲ ἀπέβαινεν· οὐ γὰρ ἦν τὸ κτῆµα πολλῶν 

οὐδὲ ἑνὸς τῶν ἐπιτυχόντων, ἀλλὰ πλουσίου τινὸς καὶ βασιλέως, τοῖς δὲ τοιούτοις ἐφοβεῖτο 

προσιέναι. (1.12.2) γινοµένης οὖν διατριβῆς µακροτέρας οὐκέτι φέρειν ὑπέµενε τὴν 

παρολκήν· νυκτὸς δὲ ἐπελθούσης καθεύδειν µὲν οὐκ ἐδύνατο, ἔφη δὲ πρὸς αὑτὸν “ἀνόητος, ὦ 

Θήρων, εἶ· ἀπολέλοιπας γὰρ ἤδη τοσαύταις ἡµέραις ἄργυρον καὶ χρυσὸν ἐν ἐρηµίᾳ, ὡς µόνος 

λῃστής. (1.12.3) οὐκ οἶδας ὅτι τὴν θάλασσαν καὶ ἄλλοι πλέουσι πειραταί; ἐγὼ δὲ καὶ τοὺς 

ἡµετέρους φοβοῦµαι µὴ καταλιπόντες ἡµᾶς ἀποπλεύσωσιν· οὐ δήπου γὰρ τοὺς δικαιοτάτους 
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ἐστρατολόγησας, ἵνα σοι τὴν πίστιν φυλάττωσιν, ἀλλὰ τοὺς πονηροτάτους ἄνδρας ὧν ᾔδεις. 

(1.12.4) νῦν µὲν οὖν” εἶπεν “ἐξ ἀνάγκης κάθευδε, ἡµέρας δὲ ἐπιστάσης διαδραµὼν ἐπὶ τὸν 

κέλητα ῥῖψον εἰς θάλασσαν τὴν ἄκαιρον καὶ περιττήν σοι γυναῖκα καὶ µηκέτι φορτίον ἐπάγου 

δυσδιάθετον.” (1.12.5) κοιµηθεὶς δὲ ἐνύπνιον εἶδε κεκλεισµένας τὰς θύρας. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ 

τὴν ἡµέραν ἐκείνην ἐπισχεῖν. οἷα δὲ ἀλύων ἐπί τινος ἐργαστηρίου καθῆστο, ταραχώδης 

παντάπασι τὴν ψυχήν.  

 

(1.12.6) ἐν δὲ τῷ µεταξὺ παρῄει πλῆθος ἀνθρώπων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, ἐν µέσοις δὲ 

αὐτοῖς ἀνὴρ ἡλικίᾳ καθεστώς, µελανειµονῶν καὶ σκυθρωπός. ἀναστὰς οὖν ὁ Θήρων (περίεργον 

γὰρ ἀνθρώπου φύσις) ἐπυνθάνετο ἑνὸς τῶν ἐπακολουθούντων “τίς οὗτος;” ὁ δὲ ἀπεκρίνατο 

“ξένος εἶναί µοι δοκεῖς ἢ µακρόθεν ἥκειν, ὃς ἀγνοεῖς Διονύσιον πλούτῳ καὶ γένει καὶ παιδείᾳ 

τῶν ἄλλων Ἰώνων ὑπερέχοντα, φίλον τοῦ µεγάλου βασιλέως.” (1.12.7) “διατί τοίνυν 

µελανειµονεῖ;” “ἡ γυνὴ γὰρ αὐτοῦ τέθνηκεν ἧς ἤρα.” ἔτι µᾶλλον εἴχετο τῆς ὁµιλίας ὁ Θήρων, 

εὑρηκὼς ἄνδρα πλούσιον καὶ φιλογύναιον. οὐκέτ’ οὖν ἀνῆκε τὸν ἄνδρα ἀλλ’ ἐπυνθάνετο “τίνα 

χώραν ἔχεις παρ’ αὐτῷ;” (1.12.8) κἀκεῖνος ἀπεκρίνατο “διοικητής εἰµι τῶν ὅλων, τρέφω δὲ 

αὐτῷ καὶ τὴν θυγατέρα, παιδίον νήπιον, µητρὸς ἀθλίας πρὸ ὥρας ὀρφανόν.” [Θήρων] “τί σὺ 

καλῇ;” “Λεωνᾶς.” “εὐκαίρως” φησίν, “ὦ Λεωνᾶ, συνεβάλοµεν. ἔµπορός εἰµι καὶ πλέω νῦν ἐξ 

Ἰταλίας, ὅθεν οὐδὲν οἶδα τῶν ἐν Ἰωνίᾳ. γυνὴ δὲ Συβαρῖτις, εὐδαιµονεστάτη τῶν ἐκεῖ, 

καλλίστην ἅβραν ἔχουσα διὰ ζηλοτυπίαν ἐπώλησεν, ἐγὼ δὲ αὐτὴν ἐπριάµην. (1.12.9) σοὶ οὖν 

γενέσθω τὸ κέρδος, εἴτε σεαυτῷ θέλεις τροφὸν κατασχεῖν τοῦ παιδίου (πεπαίδευται γὰρ 

ἱκανῶς) εἴτε καὶ ἄξιον ὑπολαµβάνεις χαρίσασθαι τῷ δεσπότῃ. λυσιτελεῖ δέ σοι µᾶλλον 
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ἀργυρώνητον ἔχειν αὐτόν, ἵνα µὴ τῇ τροφίµῃ σου µητρυιὰν ἐπαγάγηται.” (1.12.10) τούτων 

ὁ Λεωνᾶς ἤκουσεν ἀσµένως καὶ “θεός µοί τις” εἶπεν “εὐεργέτην σε κατέπεµψεν· ἃ γὰρ 

ὠνειροπόλουν ὕπαρ µοι δεικνύεις· ἐλθὲ τοίνυν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ φίλος ἤδη γενοῦ καὶ ξένος· 

τὴν δὲ περὶ τῆς γυναικὸς αἵρεσιν ἡ ὄψις κρινεῖ, πότερον δεσποτικόν ἐστι τὸ κτῆµα ἢ καθ’ 

ἡµᾶς.”  

 

1.13 

 

(1.13.1) Ἐπεὶ δὲ ἧκον εἰς τὴν οἰκίαν, ὁ µὲν Θήρων ἐθαύµαζε τὸ µέγεθος καὶ τὴν πολυτέλειαν 

(ἦν γὰρ εἰς ὑποδοχὴν τοῦ Περσῶν βασιλέως παρεσκευασµένη), Λεωνᾶς δὲ ἐκέλευσε 

περιµένειν αὐτὸν περὶ τὴν θεραπείαν τοῦ δεσπότου πρῶτον <γενησόµενον>. (1.13.2) ἔπειτα 

ἐκεῖνον λαβὼν ἀνήγαγεν εἰς τὴν οἴκησιν τὴν ἑαυτοῦ σφόδρα ἐλευθέριον οὖσαν, ἐκέλευσε δὲ 

παραθεῖναι τράπεζαν. καὶ ὁ Θήρων, οἷα πανοῦργος ἄνθρωπος καὶ πρὸς πάντα καιρὸν 

ἁρµόσασθαι δεινός, ἥπτετο τροφῆς καὶ ἐφιλοφρονεῖτο ταῖς προπόσεσι τὸν Λεωνᾶν, τὰ µὲν 

ἁπλότητος ἐνδείξει, τὸ δὲ πλέον κοινωνίας πίστει. (1.13.3) µεταξὺ δὲ ὁµιλία περὶ τῆς γυναικὸς 

ἐγίνετο πολλή, καὶ ὁ Θήρων ἐπῄνει τὸν τρόπον µᾶλλον τῆς γυναικὸς ἢ τὸ κάλλος, εἰδὼς ὅτι 

τὸ µὲν ἄδηλον συνηγορίας ἔχει χρείαν, ἡ δὲ ὄψις αὑτὴν συνίστησιν. “ἀπίωµεν οὖν” ἔφη 

Λεωνᾶς, “καὶ δεῖξον αὐτήν.” (1.13.4) ὁ δὲ “οὐκ ἐνταῦθά ἐστιν” ἀπεκρίνατο, “διὰ γὰρ τοὺς 

τελώνας περιέστηµεν τὴν πόλιν, ἀπὸ ὀγδοήκοντα δὲ σταδίων τὸ πλοῖον ὁρµεῖ,” καὶ τὸν τόπον 

ἔφραζεν. “ἐν τοῖς ἡµετέροις” φησὶ “χωρίοις ὡρµίσασθε· καὶ τοῦτο βέλτιον, ἤδη τῆς Τύχης 

ὑµᾶς ἀγούσης ἐπὶ Διονύσιον. (1.13.5) ἀπίωµεν οὖν εἰς τὸν ἀγρόν, ἵνα καὶ ἐκ τῆς θαλάσσης 
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αὑτοὺς ἀναλάβητε· ἡ γὰρ πλησίον ἔπαυλις κατεσκεύασται πολυτελῶς.” (1.13.6) ἥσθη 

µᾶλλον ὁ Θήρων, εὐκολωτέραν ἔσεσθαι τὴν πρᾶσιν οὐκ ἐν ἀγορᾷ νοµίζων ἀλλ’ ἐν ἐρηµίᾳ, καὶ 

“ἕωθεν” φησὶν “ἀπίωµεν, σὺ µὲν εἰς τὴν ἔπαυλιν, ἐγὼ δὲ εἰς τὴν ναῦν, κἀκεῖθεν ἄξω τὴν 

γυναῖκα πρός σε.” συνέθεντο ταῦτα καὶ δεξιὰς ἀλλήλοις ἐµβαλόντες ἀπηλλάγησαν. 

ἀµφοτέροις δὲ ἡ νὺξ ἐδόκει µακρά, τοῦ µὲν δὴ σπεύδοντος ἀγοράσαι, τοῦ δὲ πωλῆσαι. 

 

(1.13.7) Τῆς δ’ ὑστεραίας ὁ µὲν Λεωνᾶς παρέπλευσεν εἰς τὴν ἔπαυλιν, ἅµα καὶ ἀργύριον 

κοµίζων ἵνα προκαταλάβῃ τὸν ἔµπορον· ὁ δὲ Θήρων ἐπὶ τὴν ἀκτὴν καὶ σφόδρα ποθοῦσιν 

ἐπέστη τοῖς συνεργοῖς, διηγησάµενος δὲ τὴν πρᾶσιν αὐτοῖς Καλλιρόην κολακεύειν ἤρξατο. 

(1.13.8) “κἀγὼ” φησί, “θύγατερ, εὐθὺς µὲν ἤθελόν σε πρὸς τοὺς σοὺς ἀπαγαγεῖν· ἐναντίου δὲ 

ἀνέµου γενοµένου διεκωλύθην ὑπὸ τῆς θαλάσσης· ἐπίστασαι δὲ πόσην σου πεποίηµαι 

πρόνοιαν· καὶ τὸ µέγιστον, καθαρὰν ἐτηρήσαµεν· ἀνύβριστον ἀπολήψεταί σε Χαιρέας, ὡς ἐκ 

θαλάµου τοῦ τάφου σωθεῖσαν δι’ ἡµᾶς. (1.13.9) νῦν µὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡµῖν µέχρι 

Λυκίας διαδραµεῖν, οὐκ ἀναγκαῖον δὲ καὶ σὲ µάτην ταλαιπωρεῖν καὶ ταῦτα χαλεπῶς 

ναυτιῶσαν· ἐνταῦθα [δὲ] δὴ παραθήσοµαί σε φίλοις πιστοῖς, ἐπανιὼν δὲ παραλήψοµαι καὶ 

µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας ἄξω λοιπὸν εἰς Συρακούσας. λαβὲ τῶν σῶν ὅτι ἂν θέλῃς· σοὶ γὰρ καὶ 

τὰ λοιπὰ τηροῦµεν.”  

 

(1.13.10) Ἐπὶ τούτῳ πρὸς αὑτὴν ἐγέλασε Καλλιρόη, καίτοι σφόδρα λυπουµένη, <καὶ> 

παντελῶς αὐτὸν ἀνόητον ὑπελάµβανεν· ἤδη <γὰρ> πωλουµένη <µὲν> ἠπίστατο, τῆς δὲ 

παλιγγενεσίας τὴν πρᾶσιν εὐτυχεστέραν ὑπελάµβανεν, ἀπαλλαγῆναι θέλουσα λῃστῶν. καὶ 
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“χάριν σοι” φησὶν “ἔχω, πάτερ, ὑπὲρ τῆς εἰς ἐµὲ φιλανθρωπίας· ἀποδοῖεν δὲ” ἔφη “πᾶσιν ὑµῖν 

οἱ θεοὶ τὰς ἀξίας ἀµοιβάς. (1.13.11) χρήσασθαι δὲ τοῖς ἐνταφίοις δυσοιώνιστον ὑπολαµβάνω. 

πάντα µοι φυλάξατε καλῶς· ἐµοὶ δὲ ἀρκεῖ δακτυλίδιον µικρόν, ὃ εἶχον καὶ νεκρά.” εἶτα 

συγκαλυψαµένη τὴν κεφαλὴν “ἄγε µε” φησίν, “ὦ Θήρων, ὅποι ποτὲ θέλεις· πᾶς γὰρ τόπος 

θαλάσσης καὶ τάφου κρείσσων.”  

 

1.14 

 

(1.14.1) Ὡς δὲ πλησίον ἐγένετο τῆς ἐπαύλεως, ὁ Θήρων ἐστρατήγησέ τι τοιοῦτον. 

ἀποκαλύψας τὴν Καλλιρόην καὶ λύσας αὐτῆς τὴν κόµην, διανοίξας τὴν θύραν, πρώτην 

ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν. ὁ δὲ Λεωνᾶς καὶ πάντες οἱ ἔνδον ἐπιστάσης αἰφνίδιον κατεπλάγησαν, οἱ 

µὲν δοκοῦντες θεὰν ἑωρακέναι, <οἱ δὲ καὶ προσκυνήσαντες>· καὶ γὰρ ἦν τις λόγος ἐν τοῖς 

ἀγροῖς Ἀφροδίτην ἐπιφαίνεσθαι. (1.14.2) καταπεπληγµένων δὲ αὐτῶν κατόπιν ὁ Θήρων 

ἑπόµενος προσῆλθε τῷ Λεωνᾷ καὶ “ἀνάστα” φησὶ “καὶ γενοῦ περὶ τὴν ὑποδοχὴν τῆς γυναικός· 

αὕτη γάρ ἐστιν ἣν θέλεις ἀγοράσαι.” χαρὰ καὶ θαυµασµὸς ἐπηκολούθησε πάντων. (1.14.3) 

τὴν µὲν οὖν Καλλιρόην ἐν τῷ καλλίστῳ τῶν οἰκηµάτων κατακλί ναντες εἴασαν ἡσυχάζειν· 

καὶ γὰρ ἐδεῖτο πολλῆς ἀναπαύσεως ἐκ λύπης καὶ καµάτου καὶ φόβου· Θήρων δὲ τῆς δεξιᾶς 

λαβόµενος τοῦ Λεωνᾶ “τὰ µὲν παρ’ ἐµοῦ σοι” φησὶ “πιστῶς πεπλήρωται, σὺ δὲ ἔχε µὲν ἤδη 

τὴν γυναῖκα (φίλος γὰρ εἶ λοιπόν), ἧκε δὲ εἰς ἄστυ καὶ λάµβανε τὰς καταγραφὰς καὶ τότε 

µοι τι µὴν ἣν θέλεις ἀποδώσεις.” (1.14.4) ἀµείψασθαι δὲ θέλων [ὁ] Λεωνᾶς “οὐ µὲν οὖν” 

φησίν, “ἀλλὰ καὶ ἐγώ σοι τὸ ἀργύριον ἤδη πιστεύω πρὸ τῆς καταγραφῆς,” ἅµα δὲ καὶ 
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προκαταλαβεῖν ἤθελε, δεδιὼς µὴ ἄρα µετάθηται· πολλοὺς γὰρ <ἂν> ἐν τῇ πόλει γενέσθαι τοὺς 

ἐθέλοντας ὠνεῖσθαι. (1.14.5) τάλαντον οὖν ἀργυρίου προκοµίσας ἠνάγκαζε λαβεῖν, ὁ δὲ 

Θήρων ἀκκισάµενος λαµβάνει. κατέχοντος δὲ ἐπὶ δεῖπνον αὐτὸν τοῦ Λεωνᾶ (καὶ γὰρ ἦν ὀψὲ 

τῆς ὥρας) “βούλοµαι” φησὶν “ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τὴν πόλιν πλεῦσαι, τῆς δ’ ὑστεραίας ἐπὶ τῷ 

λιµένι συµβαλοῦµεν.” 

 

(1.14.6) Ἐπὶ τούτοις ἀπηλλάγησαν. ἐλθὼν δὲ ἐπὶ τὴν ναῦν ὁ Θήρων ἐκέλευσεν ἀραµένους 

τὰς ἀγκύρας ἀνάγεσθαι τὴν ταχίστην, πρὶν ἐκπύστους γενέσθαι. καὶ οἱ µὲν ἀπεδίδρασκον ἔνθα 

τὸ πνεῦµα ἔφερε, µόνη δὲ Καλλιρόη γενοµένη ἤδη µετ’ ἐξουσίας τὴν ἰδίαν ἀπωδύρετο τύχην. 

“ἰδοὺ” φησὶν “ἄλλος τάφος, ἐν ᾧ Θήρων µε κατέκλεισεν, ἐρηµότερος ἐκείνου µᾶλλον· (1.14.7) 

πατὴρ γὰρ ἂν ἐκεῖ µοι προσῆλθε καὶ µήτηρ, καὶ Χαιρέας ἐπέσπεισε δακρύων· ᾐσθόµην ἂν καὶ 

τεθνεῶσα. τίνα δὲ ἐνταῦθα καλέσω; διώκεις <µε>, Τύχη βάσκανε, διὰ γῆς καὶ θαλάσσης. τῶν 

ἐµῶν κακῶν οὐκ ἐπληρώθης, ἀλλὰ πρῶτον µὲν φονέα µου τὸν ἐραστὴν ἐποίησας· Χαιρέας, ὁ 

µηδὲ δοῦλον µηδέποτε πλήξας, ἐλάκτισε καιρίως ἐµὲ τὴν φιλοῦσαν· (1.14.8) εἶτά µε 

τυµβωρύχων χερσὶ παρέδωκας καὶ ἐκ τάφου προήγαγες εἰς θάλασσαν καὶ τῶν κυµάτων τοὺς 

πειρατὰς φοβερωτέρους ἐπέστησας. τὸ δὲ περιβόητον κάλλος εἰς τοῦτο ἐκτησάµην, ἵνα ὑπὲρ 

ἐµοῦ Θήρων ὁ λῃστὴς µεγάλην λάβῃ τιµήν. (1.14.9) ἐν ἐρηµίᾳ πέπραµαι καὶ οὐδὲ εἰς πόλιν 

ἤχθην, ὡς ἄλλη τις τῶν ἀργυρωνήτων· ἐφοβήθης γάρ, ὦ Τύχη, µή τις ἰδὼν εὐγενῆ <µε> δόξῃ. 

διὰ τοῦτο ὡς σκεῦος παρεδόθην οὐκ οἶδα τίσιν, Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις ἢ πάλιν λῃσταῖς.” 

κόπτουσα δὲ τῇ χειρὶ τὸ στῆθος εἶδεν ἐν τῷ δακτυλίῳ τὴν εἰκόνα τὴν Χαιρέου καὶ καταφιλοῦσα 

“ἀληθῶς ἀπόλωλά σοι, Χαιρέα” φησί, “τοιούτῳ διαζευχθεῖσα πάθει. (1.14.10) καὶ σὺ µὲν 
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πενθεῖς καὶ µετανοεῖς καὶ τάφῳ κενῷ παρακάθησαι, µετὰ θάνατόν µοι τὴν σωφροσύνην 

µαρτυρῶν, ἐγὼ δὲ ἡ Ἑρµοκράτους θυγάτηρ, ἡ σὴ γυνή, δεσπότῃ σήµερον ἐπράθην.” τοιαῦτα 

ὀδυροµένῃ µόλις ὕπνος ἐπῆλθεν [αὐτῇ]. 


