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PRAEFATIO.
Quam insigni neque unquam sperato fortunae bene
ficio anno h. s. XCI quasi ex ipso Orco recuperave
ramus ’Αφίβτοτέλους Αθηναίων πολιτείαν, edidi ante
hos tres annos post principem editorem Britannum,
duumviros editores Germanos, duumviros item Bata
vos; nunc post alios insignes hominum doctorum la
bores iterum edo. De laudibus libelli taceo (nisi
quod de quibusdam quae minus in promptu sunt
postea agendum erit); de auctore id dixisse satis
habeo, videri mihi paene maculam suo ipsos operi
adspersisse editores Batavos, cum pro titulo inscribe
rent "Aristotelis qui fertur liber ’Α&ηναίων πολιτεία”.
Quid enim valere debebant dubitationes quorundam
hominum, sive doctas eas dicas sive perversas, vel
contra totius antiquitatis testimonium, vel contra ipsius
libelli indolem, quem si quis non videt neque a disci
pulo etiamnum rudiore conscriptum esse posse neque
a grammatico ignoto atque obscuro, aut non habet
oculos aut eis quos habet non utitur? Parcamus igitur
huic chartae, qua ad alias res multas nobis opus erit.
Sunt volumina quattuor papyracea, quae una in
venta in Aegypti aliquo loco (de quo prudenter tace
tur) emerunt Musei Britannici custodes et sine mora,
industria usi plane admirabili in re difficillima, publici
a*
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iuris fecerunt. Ea volumina in prima cuiusque pagina
nota numeri insignita sunt: Ay B, τόμος y'; quarti
ea pars periit. Continent Aristotelis πολιτείαν Αθη
ναίων sine inscriptione et initio truncatam, non quo
huius chartae aliqua pars eo loco nunc desit, quod
secus esse et numeri nota et spatium vacuum a sini
stra parte relictum manifesto testatur, sed, ut putan
dum est, quod exemplum illud unde describebatur non
integrum erat. Hoc enim quod habemus exemplum
non ex eis est quae a scribis bibliopolarum conficie
bantur, sed erat privato usui destinatum: id quod vel
inde statim apparuit, quod in aversa horum volumi
num parte libellus Aristoteleus perscriptus est, occu
pata iam altera vilici cuiusdam Aegyptiaci rationibus.
Fingamus nobis animo hominem in abdito aliquo an
gulo Aegypti viventem, qui cum libelli huius Aristo
telei amantissimus esset, neque mercari poterat eius
exemplum neque nancisci aliud quam truncatum illud,
unde ipse sibi describeret. Fecit igitur id quod po
tuit, chartaque usus est ea quae praesto erat. Cuius
de mensuris haec addo: primum volumen esse longum
duo metra et dimidium fere, secundum paullo plus
quam unum et dimidium, tertium minus unum; item
ut videtur quartum, quod nunc discissum neque inte
grum servatum est; latitudo fere 28 centesimas partes
metri aequat. Verum ea est magna quaestio, quot
manus in his voluminibus scriptura implendis versatae
sint. Kenyon princeps editor Britannus quattuor esse
statuit, quarum prima primum volumen totum secun
dique primam paginam conscripserit; excipere alteram
inde a secunda eius pagina, totius operis tertia decima.
Atque has quidem duas manus distinguendas esse
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prorsus indubium esi. Prior nempe scriptura utitur
cursiva quae vocatur, compendiis crebris, quibusdam
etiam notis tachygraphicis; paginas facit latas plerasque quattuordecim quindecimve aut sedecim centesimas
metri partes (etiam latiores sunt duae, una paullo an
gustior), versus autem in quaque pagina circiter qua
draginta quinque, nisi quod decima non plus viginti
quattuor habet. In ea enim parte voluminis primi
iam antea scriptum erat argumentum Demosthenicae
orationis contra Midiam cum scholiis quibusdam, quae
ad eius orationis principium pertinent; his impleta
erat una pagina et dimidia, quae cum novus hic usus
chartae fieret ductibus crassis sunt transfixae. Reli
quum autem alterius paginae spatium decima est pa
gina Aristotelici operis. Propter eandem causam etiam
latitudinis paginarum inaequalitas maior est in hac
voluminis parte. At secunda manus et maioribus lit
teris utitur neque inter se tam crebro conexis, forma
autem litterarum ea quam quadratam vocamus, com
pendiis nullis neque notis; porro paginae angustiores
sunt, ut duodecim centesimarum partium modum non
excedant; versuum autem in unaquaque pagina nu
merus idem fere est atque in eis quas prima manus
scripsit, cum litterarum in unoquoque versu multo sit
minor. Accedit alia inter utrumque librarium diffe
rentia, quod prior orthographiam satis bene callet,
alter minime. Hunc autem alterum hominem Kenyon
Britannus editor statuit paginas scripsisse non plus
quam septem et dimidiam, i. e. a tertia decima usque
ad mediam vigesimam; ibi excipere tertiam manum,
quae huius voluminis reliquam partem conscripserit,
i. e. usque ad paginam vigesimam quartam, insuper-
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que totum volumen quartum, quod lacerum habemus.
Negant Germani editores hanc manum a secunda diver
sam esse; nam nisi quod scriptura paullum ad cursivum quod vocamus genus deflectat et rara compen
dia adhibeantur, prorsus eadem esse omnia, et ea quae
diversa sint ex ipsa festinatione satis explicationis ha
bere. Accedere quod ne finis quidem certus inter
utramque manum statui possit, sed sensim ab altero
genere scripturae ad alterum transeatur: tum quod in
pagina extrema voluminis secundi hic illic reditus fiat
ad prius genus; denique quod in volumine quarto, quod
ab uno esse scriptum omnes consentiant, similis inae
qualitas atque fluctuatio inter duo genera conspiciatur.
Sed fortiter contra it Britannus in praefatione editionis
tertiae; statim enim in volumine altero apparere dis
crimen, velut in Y littera, gracilioremque esse toto
habitu scripturam tertiae manus quam alterius, etiam
in principio, ubi scriba ad imitationem proximorum a
cursiva scriptura abstinuerit; neque fieri posse, ut scrip
tura uncialis paginae XXVII (quae est extrema volu
minis secundi) et paginarum XIII—XX ab eodem libra
rio profecta sit. In orthographicis quoque magnam esse
differentiam; nam t pro ft alterius scribae esse, qui
plus quadragies ea ratione peccet, cum tertius quater
tantum talia admiserit; contra et pro t frequentius
esse apud hunc quam apud illum. Est autem sine
ulla dubitatione Kenyoni adstipulandum; finem fecit
manus altera in CYN €BH verbo pag. XX, v. 27 sq.
(p. 59, 2 ed. huius); post id excepit tertia. Restat vo
lumen tertium, in quo primae similem manum agno
scit Kenyon, sed non eandem; nostrates contra edi
tores iterum eandem esse statuunt. Nempe et cursivum
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genus utrobique est, et compendia notaeque similiter
adhibitae, latitudoque paginarum in tertio volumine
eadem fere atque in primo. Orthographici quoque
errores non sunt crebri, neque temere librarius scribit
quae sensu careant. Sed versuum numerus in quaque
pagina haud paullo maior, cum praeter ultimam, quae
non tota expleta est, nusquam sint minus quam quin
quaginta quinque, interdum etiam septem octove et
quinquaginta. Pendet hoc ex scripturae genere, quod
paullo minutius est paulloque elegantius, neque om
nino eam similitudinem refert, qua eandem manum
agnoscere cogamur. Accedunt quaedam in singularum
litterarum formis discrimina, velut quod T hic ductum
superiorem directum habere solet, fractum illic; H quo
que magis ad normam quadratae scripturae pingitur,
item saepe TT. Sunt etiam in compendiis notisque
quaedam quibus alteram manum ab altera distinguere
possis, quae sollerter enotaverunt editores Batavi Britannusque Sandys. Velut hoc, quod syllaba finalis
-6&aL· compendio quidem ab utraque manu scribitur,
sed a prima Θ paullum supra lineam extollitur, AI non
indicatur, cum quarta Θ in ordine ponat, AI lineola
indicet. Satis firmiter igitur hoc statuere licebit, esse
haec volumina a quattuor manibus conscripta.
Alia quaestio est multo etiam difficilior atque intricatior, quid de correctorum manibus statuendum sit.
Kenyon in eis, quae in opere alterius manus emendata
sunt, eandem manum agnoscit quae scripsit volumen
primum; in ipso primo itemque in tertio non ita
multa correcta, quapropter de his quaestionem omnino
non movit. Nostrates editores omnia haec volumina
ab eodem homine correcta esse putant, eo scilicet
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qui primum tertiumque scripserit. Verum sic si sta
tuerimus, statim difficultatibus maximis implicabimur.
Diligentem dicunt fuisse hominem et litterarum mi
nime rudem, qui haec partim scripserit ipse, partim
cum alii sive servo sive mercenario scribenda mandasset, postea ut par erat emendaverit. Cur igitur
omnis illa diligentia, quam recte in scribendo agno
scunt, in emendando plane desideratur? Cur foedis
sima quaeque sensuque cassa intacta sunt relicta? An
quia in ipso archetypo sic scripta erant? Ita dicunt
sane, et redire apographum nostrum ad archetypum
ex duplici exemplo aliquando compositum, altero docte
et accurate scripto, altero indocte et parum diligenter.
Haec quam non sint verisimilia, facile perspicitur. Rec
tius plures correctorum manus fuisse statuemus: pri
mum eas quae scripserant, cum multa aperte eandem
manum referant; tum alias sive horum scribarum sive
aliorum hominum. De tertio quidem volumine vix
potest dubitari, eandem manum et scripsisse et emen
dasse; at in primo quamvis de multis idem affirman
dum sit, restant quaedam quae alienam manum mon
strare videantur, eamque quartae quam vocavimus
similem. Exempli causa affero: ΗΔΗ additum coi.
IX, 18 (p. 32, 14), την δαπάνην additum ibid. 30
(p. 33, 20); H enim his locis quadratam formam
habet, quam non adhibet huius voluminis scriba, ad
hibet tertii. Item in secundo volumine quaedam sunt
quae quartae manus admoneant, velut ΦΟΝΟΥ super
ΠΟΝΟΥ scriptum coi. XIX, 1 (p. 56, 1) et ΑΘΗΝΑΙΩΝ
additum coi. XVIII, 20 (p. 55, 5). Atque demonstrat
ipse color niger atramenti, plerumque opus manus se
cundae non ab eo qui scripserit esse emendatum.
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Quare in universum sic statuo: emendationem horum
voluminum ab uno aliquo homine cum cura et dili
gentia factam non esse, sed partim inter scribendum
statim librarios errata sua correxisse, partim alios
emendasse, sed neglegenter fere et ut multa quae
emendare possent temere relinquerent.
Verum alia quaestio multo gravior est, unde hae
emendationes sint profectae. Quinque earum genera
distinguenda sunt. Unum genus est earum, ubi litteris
parum clare pictis eaedem magis explicita forma super
scriptae sint; alterum earum, ubi altera littera inducta,
altera superposita sit, vel illa in hanc mutata; tum
tertium, ubi primo omissa supra versum sint addita.
Sed sunt praeterea loci non pauci, quibus nihil in
ductum sit, nihilominus autem alia superscripta, quae
non adiciantur, sed substituantur prioribus. Quintum
genus ab hoc eo tantum differt, quod supra versum
scripta singulis lineolis vel punctis utrimque circum
data sunt, quibus lineolis necessario certa aliqua signi
ficatio inest; est ubi etiam in ipso versu similiter
punctis inclusa sint ea quibus altera lectio substitua
tur. Colligamus primum huius generis locos omnes.
(Vol. I). P. I, 1 (ed. nostrae 1, 2) super καταγνωβ&έυτος scriptum — ^αρ&εν — h. e. κα&αρ&ε'ντος, lectio
scilicet falsissima pro verissima. Manus est eadem;
item in reliquis plerisque. IV, 37 (16, 7) & cum li
neolis quae vid. sup. &ε6μούς τε ύμοίως, i. e. ff’.
VIII, 20 (29, 6) .T. sup. Kl nominis ΑΡΠΑΚΙΔΟΥ, i. e.
'Αρπακτίδον. Insolitum utrum que nomen, intellectum
tamen habet Αρπακτίόηζ, ab άρπακτής derivatum. Ibd.
40 (30, 16) επίβτενεν δ δήμος pr., superscr. .0. i. e.
επίβτενον, quod sunt qui receperint. IX, 26 (33, 11)
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. N . ad με^ίβτατο, i. e. με&ίβταντο. Diversitas lectio
num ei quam modo attulimus similis. Ib. 33 (34, 6)
Τψιχίδου (ab ead. m.) pro 'Τψηχίδον, verius videtur
illud, ibd. 39 (34,20) -ττί[ρί-] (ab al. m.) super κατά·
hic quoque superscriptum praestat. XI, 17 (38, 24 sq.)
.TO. sup. μετ αυτόν, i. e. μετά τούτον. Non videtur
vera emendatio; manus autem hic quoque aliena ap
paret; contra ipsius qui scripsit v. 19 (39, 5) in
(έ')π(ιβυνέβη) pro ετι βυνέβη: ubi etiam apertius hoc
verum, illud corruptum est. Ibd. 21 (39, 9) άπαβαν
pro πάβαν, eadem manu. Ab alia autem 43 (42, 9)
καλώς pro πατρικώς, pravissima lectio. XII, 18 (44,
12 sq.) (πεντακι6χιλί)ων pro η πεντακιΟχιλίοις. 19 (14)
6υν(τί&ε6&αι) pro τί&εο&αι recte. Ibd. 37 (45, 19) ad
επειβεκλητον (pro έπείβκλητον) superscriptum alterum
K, quo corruptela perficitur: έπειοέκκλητον. Ingressi
sumus iam in volumen secundum, a cuius altera pa
gina (XIII) secunda manus incipit. XIII, 15 (46, 22)
verum erat το νυν είναι, quam locutionem sibi igno
tam in τον v. ε. corruperant librarii; hoc scriptum
exstat, superscriptum autem ad ON.O., additis in
margine punctis duobus cum lineola (../), quibus cor
ruptelam esse indicatur. De his lineolis postmodo di
cemus. XXI, 8 (60, 2, man. tert.) (οκτωκαίδεκα') έτη
pro (δκτωκαιδεκα^έτεις, manifesto eadem manu quae
ετεις scripserat. XXIII, 3 (63, 13) pro corrupto τριθϊ
δε κηρυξι adscriptum verum (τρί)α (δε κ.), sed ibi
dem 4 (14) pro τρία δε δΰίων monstrum corruptelae
Ουρακοβίων (ab alia manu). Ibd. 22 (64, 11) est δει
χρηματίξειν, adscripto -δεικ- post infinitivum. Com
pendio κ pro καί hic librarius praeterea semel tan
tum usus est, ibid. 41; sed ne ibi quidem plane eodem
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modo exaratum1); reliqua quoque aliam manum mon
strant. Ceterum intellectu caret και. Ibd. 31 (64, 19)
(εν6ημ)^ά) pro corrupto GYCHMGIA (εύ βημεΐα). Ac
cedimus ad volumen tertium manumque quartam.
XXA, 57 (70, 10) in loco male habito et emendatio
nis parum certae ΑΝΑΓΟΥΟ cum .Λ. A. super NA.
XXVIII, 29 (81, 16) Λ.€Ι.ΤΟΥΡ[ΠΑΝ] pr., superscr. H,
et ibid. (17) AGAHI[TOYPrHKWC] pr., superscr. ,GI.^
ratione inversa. 43 (82, 17) recte ορφανικού pro ορ
φανού. Ibd. 50 (83,10) τετταρ^ακαιδε[κέ^τεις, superscr.
-^(g). Neutrum verum, sed -ng. XXIX, 14 (84, 19)
in versu A.IA-GCIG, superscr. ΦΡ·, i. e. αρεβις, quod
et Kaibelio et mihi verius videtur. Ibd. 26 (86, 5)
falso (γιγνομέν)οις pro γιγνόμεναι. XXX, 1 (88, 17)
εκ pro άπό\ illud receperunt omnes. Ibd. 43 (92, 10)
scripserat librarius primo τοΰ ενδεκάτου τοΰ τριάκοβτοΰ, tum induxit τοΰ τριακοΰτον et super versum
scripsit τοΰ λ.τριακοΟτοΰ., cum verum esset — τοΰ A,
i. e. λάβδα. Denique in fragmentis voluminis quarti
haec tantum invenio. XXXI, 3 (όε πά^ν^των male
pro d’ έπ αυτών. XXXV, 17 ut vid. (τδ)ν pro το,
de quibus lectionibus certo indicari nequit.
Itaque satis credo apparet, pro varia lectione haec
omnia esse adscripta, unde auctoritas corruit, libera
optio praebetur. Et mixta sunt vera falsaque atque
etiam falsissima, prout fors tulerat. Alterum autem
exemplum ex quo haec fluxerunt non cum hoc exem
plo puto fuisse collatum — nam initium libelli de
perditum sic recuperari potuisset, quod multo maioris

9 Nempe lineola qua compendium a littera !< distinguitur
priori parti adiecta, qui est mos manus quartae; at in lectione
superscripta secundae adiuncta est, in modum manus primae.
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erat quam haec omnia —, sed cum archetypo quod
nostris librariis in manibus fuit, et similiter in illo
haec puto scripta fuisse atque sunt in nostris chartis,
eisdem lineolis vel punctis appositis. Idem de lineolis
transversis indicandum videtur, quae perpaucis locis
ante versum appictae sunt, ad indicandam nempe cor
ruptelam, sicut in Herodae carminibus. Sunt hi loci:
p. II, 4 (5, 5 sqq.), quo in versu legitur τους ενους,
quod illi homines vix intellegebant. VII, 14 vel 15
(25, 16 sqq.), nescio quapropter, cum omnia plana sint.
Ibd. 30 (26, 19), ubi corruptela est αληθές pro αλη
θής. XI, 5 (37, 12): corruptum est άφοαρε&έντας. 31
(40, 17), ubi exstat ευδοκι,μουμενοντα (pro ευδοκίμονυτα) et supra versum eadem manu NTA ad M€N,
nullis tamen litteris inductis: apparet igitur ne in
archetypo quidem aliter haec fuisse scripta. Denique
XIII, 13 (46, 22) ad τον vvv είναί, de quo loco supra
egimus. Ideo autem has lineolas non ad nostros
librarios auctores refero, quod ei qui has chartas,
secundum volumen maxime, paullo attentius legeret,
non sex tantum locis offendendum erat sed paene
sescentis. Verum hoc levius est; gravius illud, quod
iam videntur aliae quoque emendationes, quas hic adscriptas legimus, una cum primaria lectione ad arche
typum referendas esse. Pertinet hoc ad tertium quar
tumque ex quinque emendationum generibus quae supra
distinxi. Exempli gratia, si p. 6, 12 (II, 18) in arche
typo exstabat ΦΙΛΟΝΙΚΙΑΝ, quae est vera lectio in
charta nostra superscripta, librariusque casu vel in
curia pro ea primo dederat ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΝ, cur errore
animadverso non induxit falsas litteras T et M verasque N et K superscripsit, sed nullis inductis super
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scripsit NIKl? Et quod multo etiam apertius est exem
plum: V, 33 (p. 19, 21), si corrigendum erat άρχαϊκώς,
quia in archetypo nihil erat nisi αρχαίας, delendum
erat K, non syllaba QC syllabae KQC superscribenda.
Et fortasse talibus locis in archetypo aliquid induc
tum erat, id quod neglexit librarius noster; fortasse
notae illae alteri lectioni appositae, id quod item ne
glexit; fortasse neutrum; nolo enim nimis multa scire
velle videri. Sed elucet auctoritatem talium emenda
tionum, ubi nihil inductum est, hac ratione aliquan
tum minui. Etiam tertium emendandi genus dubita
tione non caret. Possunt ea quae nunc supra versum
addita videmus, casu omissa fuisse, possunt vero etiam
in archetypo eundem locum tenuisse vel in margine
fuisse adscripta: quod si est, incertum erit, emendationesne sint an variae lectiones an explicationes.
Velut την δαπάνην, quod p. 33, 20 in Londiniensi aliena
manu superscriptum est, in Berolinensi vero, de cuius
laciniis infra agam, in ordine ceterorum fuisse videtur,
nihilominus cum Batavis delendum puto.
Sequitur quaestio de aetate horum voluminum. Ex
stant in eorum parte antica, sicuti supra dictum, ratio
nes acceptae expensaeque pecuniae, factae a procuratore
villae cuiusdam in Aegypto sitae; eae autem rationes
in fronte gerunt annum imperatoris Vespasiani un
decimum, i. e., secundum Britanni editoris computa
tionem, annum Aegyptiacum qui initium cepit mense
Augusto anni post Chr. n. 78. Manifestum igitur est,
tergum voluminum aliquanto post in hunc usum pror
sus diversum esse adhibitum; sed utrum intra primum
post Chr. n. saeculum an eo iam elapso vel diu elapso,
aegre conficitur. Neque enim ex scriptura certa argu
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menta peti posse videntur; magis fortasse ex ortho
graphia. Mitto vulgaria illa, iota mutum quod vo
catur omissum et confusa EI et I, quae vitia multo
rum saeculorum sunt communia. Sed num etiam AI
et E confunduntur? Id si est, in saeculum alterum
deduci videmur; etenim quantum ex Atticis inscriptio
nibus colligitur, haud ante ea confusio invaluit. At
verum non est quod aiunt, Λακεδήμονος scriptum ex
stare in volumine primo (p. VII, 41), Λακεδαίμονος
enim exstat, neque fi/όαυτο'ν correctum esse in alvtavτόν in altero (p. XXIV, 7), NE enim superscriptum,
e quibus litteris N ad proximum vocabulum pertinet.
Relinquuntur certa haec: Κλαιενέτου pro Κλεαενέτον
in vol. primo (XI, 36), et Πεί^αιενς nominis genetivus
in altero (XIX, 5. 42) bis ΠεLQaLaLωζ scriptus, quod
secundo loco deinceps in Πε^αίέωξ correctum est.
Profecto haec pauca sunt, neque solum nominis pro
prii ignoratione aliquatenus excusantur, sed etiam ex
eo quod AI diphthongus ante alteram vocalem posita
est; etenim ex tabulis quas confecit Meisterhans ad
illustrandam confusionem inter AI et E, qualis in At
ticis inscriptionibus sensim increbuit, elucet ab initio
et per totum saeculum alterum non nisi ibi haec con
fundi, ubi altera vocalis sequitur.1) Ita autem ne ex
hac quidem re quicquam certius ad aetatem volumi
num definiendam colligi potest praeter hoc, tertio sae
culo ea non tribuenda esse, qua aetate librarius tam
indoctus quam fuit e nostris alter, profecto plura hoc
genus peccaturus fuit.
Alterius eiusdem libelli exempli — nam de Londiniensi pro huius editionis consilio iam satis dictum
x) V. Meisterhansii ed. 2 p. 27.
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esse videtur — duo fragmenta lacera atque insuper
male habita iam anno fere 1880 Berolinum in mu
seum Aegyptiacum devenerant. Hoc alterum exem
plum item papyraceum est, sed in codicis, non volu
minis formam redactum·, qua ex re ipsa iam apparere
videtur Londiniensi aliquanto recentius esse, quamvis
cetero quin de aetate non constet. Contigit mihi ut
haec fragmenta primus ederem1), contigit item ut
(quamquam non statim ab initio) ordinem eorum ve
rum constituerem; non contigit ut agnoscerem aucto
rem Aristotelem, quae Theodori Bergkii laus est.2)
Post me edidit Hugo Landwehr, deinde novissime
Hermannus Diels.3) Prioris fragmenti pars antica
recurrit in Londiniensis pagina IV (p. 15, 7—16, 15),
postica in V (p. 17, 14—18, 15); secundi utraque in IX
(p. 31, 11—32, 6; 33, 2—34, 1); ita colligitur inter
haec duo folia quattuor alia deesse. Verba scriptoris
in Berolinensi exemplo magis quam in Londiniensi
corrupta sunt, neque propter antiquitatem solam huic
maior quam illi fides habenda.
Grammaticorum aliorumque testimonia ad sup
plenda vel emendanda verba iam Britannus editor ad
hibuerat; collecta exstant apud editores nostrates, quo
rum exemplum ipse quoque secutus sum.
Magnopere autem refert, si recte pretiosum hunc
magnaque cum cura scriptum libellum recensere velis,
ea omnia bene cognita habere, quae sive in eloquendo
sive in componendo scriptor sectatus est. Et de elo
quio quidem copiaque vocabulorum (quae in particulis
h In Herm. vol. XV, 368 sqq.; cf. ibd. XVI, 42. XVIII, 478.
2) In Mus. Rhen. vol. XXXVI, 87.
3) H. Landwehr de
pap. Berol. nr. 163, Berol. 1883 (cf. Philol. Suppi. V, 195). H. Diels
in commentat. Academ. Berol. 1885.
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inopia potius videtur vel si mavis parsimonia summa)
utilissima multa iam Batava editio praebet; uberrime
autem et ingeniosissime nunc totum hunc locum in
libro suo exsecutus est Kaibelius. De compositionis
autem legibus haec sunt quae maxime observanda
videntur. Primum hiatum evitatum esse manifestum
est, eum dico hiatum qui elidendo vel contrahendo
tolli non potest, neque vel particulis quales sunt καί
η εί μ,ή vel articuli formis efficitur; haec enim genera
excusationem habere non apud hunc solum scriptorem
dudum exploratum est. Adde ea quae ne Isocrati
quidem vitanda esse visa sunt, quale est-Ttspt ante
vocalem. Pausa autem vocis, quae fit in fine membri
vel periodi, in universum hiatum non excusat. Itaque
ut uno verbo comprehendam, leges obtinent eaedem
fere quibus Aristoteles exempli causa in Politicorum
libro octavo se astrinxit. Leviores quoque hiatus
ipsosque eos qui elisione tolluntur quam parcissime
scriptor admittit, maximeque eae voces quae suum
pondus habent, ut nomina verbaque, raro cum altera
voce insequente per elisionem coeunt. Haec autem
sunt excipienda. Primum tota pars extrema inde a
cap. LXIII sive LXI1, in qua de iudiciis maxime
scriptor agit, e legis vinculo exempta est; item tem
porum notationes quae passim admixtae sunt, velut
c. 22, 5 τω νβτερον (YCTGPQI pap.) ετει επί Τελεβίνου αρχοντος:, denique plebiscita legesque quae ad
verbum adferuntur, velut ea quae exstant in cap. XXIX.
XXX. XXXI.1) Ceteroquin autem si qui occurrunt
hiatus suspecti plerique esse debent, praesertim si ne

b Disertius de hiatu vitato admissove agit J. W. Headlam
in Classical Review V, 270—2.
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pausa quidem vocis succurrat, quae apud alios multos
scriptores excusationi est. Suspectos esse dico, non
tollendos; nam etiam scriptoris incuria in causa fuisse
potest, non librariorum tantum. Sed ab inferendis
hiatibus, qui non traditi sint, profecto editori sedulo
cavendum. Quod ad elisiones crasesque attinet, parum
refert utrum eae scriptura expressae sint necne, neque
quidquam in his contra chartam immutandum esse cen
sui, cum scirem ne in poetis quidem veteres magno
pere curasse ut oculis quoque hiatum subtraherent,
qui statim evanesceret in pronuntiando.
Sequuntur numerorum leges, si quidem eae leges
sunt dicendae. Probasse Aristotelem idem fere genus
numerorum quod et Isocrati et aliis placuerat ex tertio
libro rhetoricorum colligitur.1) Isocratei autem numeri
quales sint quamquam et commentatione propria ex
posui, quae prodiit Kiliae a. 1891, et in voluminis alte
rius de eloquentia Attica editione secunda, tamen
summa repetere hic quoque utile esse videtur. Nu
meri vel ρυθμοί pedes sunt metrici, verum non mi
nimi ambitus pedes velut trochaeus aut dactylus, sed
maioris, incipientes a quinque fere syllabis progredientesque usque ad duodecim vel plures, quovis modo ex
brevibus longisque mixti, sive nomen acceperunt apud
metricos sive sine nomine manserunt. Non tamen
ideo statim numerosum est quod quocunque modo ex
brevibus longisque mixtum; quod si foret, nemo un
quam non numerose vel scribere vel loqui potuisset.
Verum quaecunque brevium longarumque coniunctio
numerosa fit repetitione. Praecipua autem Isocratei
Rhet. III c. 8.
Aristoteles, ed. Blass.

b
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numeri sedes est in principiis clausulisque membrorum;
itaque sicubi binae clausulae similiter sunt confor
matae, numerum habes, vel si principia bina, vel si
clausula prioris membri par est principio insequentis,
vel si principium membri eiusdem clausulae, vel si
alio quocunque modo repetitio fit. Non numerosum
est per se quod exstat in cap. LV § 4: (επειδάν) δε
παράβχηται τους μάρτυρας, sed eo fit numerosum,
quod proximum membrum ab eodem numero incipit:
έπερωτα τούτου βούλεται (τις κατηγορεΐν),
Item βούλεται τις κατηγορεΐν non numerosum per se,
at excipit καν μεν ή τις κατήγορος,
Hoc
autem numeri genus ab audiente sentitur magis quam
intellegitur, idque rectissime se habet in pedestri ora
tione, quae ne ποίημα fiat neve forma numerosa au
dientem a sententia percipienda avocet, ipse Aristo
teles caveri oportere monet. Itaque vitium sit si
diutius continuetur idem numerus, item vitium si
semper ratione ea quam modo demonstravi bina
membra inter se consocientur: etsi haec quidem multo
facilius diutiusque audientem fallit quam aliae quas
dixi, multoque maius vitium est clausula aliqua diu
continuata vel per totam orationem recurrens, quod
genus numerorum perverse secuti sunt et Asiani ora
tores et multi Romani. Monet item Aristoteles, ne
sint nimis exacte numeri elaborati1); quare consenta
neum esse videtur non semper in numero pedestri
syllabam syllabae ad amussim respondere, quod ne
apud poetas quidem ipsos semper usu venit. Etsi
hac via si deduci nos patiamur, periculum sit ne in

Rhet. III, 8 p. 1408b 31: ρυθμόν <51 (δει έχειν) μη ακριβώς.
Adicit: τοΰτο δε έσται, εάν μέχρι του ή, hoc quoque rectissime.
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eam licentiam incidamus, qua quaecunque scripta in
numeros possimus redigere: itaque modum teneamus
oportet, nullosque potius numeros agnoscamus quam
valde licenter structos. Sed quis dubitabit numerum
agnoscere in his (c. XXXIV extr.): Λνβάνδρου δέ,
προοδεμένου, τοΐς, όλιγαρχικοις | (καταπλαγεις δ
δήμος) ήναγκάοδη, χειροτονεΐν, τήν, ολιγαρχίαν?
Tamen brevi syllabae prioris membri δέ respondet
longa alterius 6δη, cum cetera accurate sint exae
quata: ___ Etiam καταπλαγεις ο δή(μος) par est antecedenti clausulae τοΐς ολιγαρχικοί?,
nisi quod tribrachys pro dactylo sive paeon quartus
pro choriambo positus est. Et hoc τήν ολιγαρχίαν,
quae est alterius membri clausula, excipitur insequentis principio (έ)γραψε δέ τδ ψήφισμα.), ut iambo re
spondeat spondeus. Quos numeros si casui tribuere
malis, quia intra sex syllabas consistunt neque tamen
exacti sunt, certe hoc idem membrum cum insequenti
et pari ratione et exactis numeris copulatur: (έγραψε
δέ τδ ψήφιΰμα Λρα)κοντίδης, ’Αφιδναΐος . οί μέν ονν,
τριάκοντα,_____________ qui pes repetitur (nescio an
casu) in eiusdem membri clausula Πυδοδώρου άρχοντος. Syllabam enim quae est ρου ante vocalem cor
ripiendam censeo, item τον, εί, ή similesque voculas
ante vocalem positas, non minus quam apud Demosthe
nem, qua ratione hiatus quoque, similiter atque apud
poetas, offensione carebit. Eadem autem clausula, si
eam usque ad decem syllabas extenderis, rursus re
spondebit proximi membri principio: (κατέθτη)βαν έπι
Πυδοδώρον άρχοντος = γενόμενοι δέ κύριοι τής πά
ψεως),
Eiusdem clausula haec est:
(δό)ζαντα περί τής, πολιτείας, παρεώρων, sequiturque:
b*
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πεντακοβίονς, δε βονλεντάς, και τάς άλ(λας —), ut
respondentem habeamus dactylo anapaestove spon
deum: _ u w _ o_________ _
Alia quoque exempla
ex eodem hoc qui est de XXXviris loco excerpta
proponam. (Οί)ον περί τον δούναι τά εανίτον^........|
τάς δε προβονΰας δνΰκολίας.... (c. XXXV, 2; sunt
principia duo). 'Ομοίως δε τοντ .... | κατ’ άρχάς μεν
ούν ... (item). (Κατ’) άρχάς μεν ούν τοντ έποίονν\
.... (όν)τας και πονηρούς άνήρονν (sunt clausulae
duae). Έφ’ οίς εχαιρον ή (πόλις) .... | επει δε την
πόλιν ... (prine.). (Πό)λιν εγκρατεΰτερον έβχον I ....
(άήζιώμαΰιν προέχοντας (cl. . Και χρόνον διαπεοόντος
βραχέος | ονκ έλάττονς άνηρήκεβαν ή .. (cl. pr.: est
uno loco paeon quartus pro cretico). Ipso initio
proximi cap. (XXXV) habes: όντως δε της πόλεως ..
Θηραμένης άγανα(κτών) (prine.). ... awotg παρήνει
πανΰαο&αι | ... των πραγμάτων τοΐς βελτίοτοις | (cl.).
Και προς τον Θηραμένην ... | (φο)βη^εντες μη προβτάτης ... (prine.). (Προϋτάτης) γενόμενος τον δήμον I
(κατα)λν6η την δνναθτε ίαν | καταλέγονβιν των πο( λι
τών) . . (cl. pr.) (μεταδώ)θοντες τής πολιτείας (cl.)·
In c. XXXVII: (καταλαβόντος Θραθνβον)λον μετά των
φνγάδων Φνλήν | και κατά την Στρατιάν ήν έζ(ήγαγον)
(cl. pr.) (οι τριά)κοντα κακώς άποχωρήβαν(τες). Ter
hic pes exstat, bis in eodem membro. ΠαρονΟης πο
λιτείας | oOOb ζνγχάνονβιν τό .. (cl. pr.). (Ήναντί)ον
τι πράΐ,αντες |
rotg καταΟκενά- (cl. pr.) -6αθι την
προτέραν ολιγαρχίαν | ών έτνγχανεν άμφοτέρων κεκοι(νωνηκώς) .. | (cl. pr.). Πρεοβεις ήδεβ πέμψαντες εις
Λακεδαίμονα τον .. | ών άκονΟαντες οΐ Λακεδαιμόνιοι (pr.). Καλλίβιον άπεΟτειλαν .. | (οΐ) την άκρόπολιν ελ&όντες . . (pr.). C. XXXVIII. . . τούς μετά
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των τριάκοντα βοη&ήβαντας | έπαναχωρήβαντες μετά
τον κίνδυνον (cl. pr.; est semel paeon quartus pro
choriambo). .. κίνδυνον οι (J) εκ τοϋ (^) αστεω? | ...
εις την άγοράν τη (J) υβτεραί^α) (cl.). .. (τριάκοντα
κατέλυβαν | {αι^ροΰνται δέ δέκα των πο^λιτών) (cl. pr.).
(Βο^ή&ειαν μεταπεμπόμενοι και χρήματα δανειζόμενοι
(__ww_w_; sunt partes eiusdem membri). (Χρήμα)τα δανειζόμενοι. | χαλεπώς δέ φερόν(των) .. (cl. pr.).
Sed iam satis sit exemplorum, cum et res et ratio
manifesta sit. Numerorum aequabilitatem etiam soni
aequabilitas frequenter adiuvat, cuius rei exempla
quaedam iam prolata sunt; addo alia: εκβολής μάλι6^ εκατόν | αιτίων μάλιβτα γενο(^μένων\ c. XXXII,
2; άναγράψαντες δέ τους νόμους εις — — | άνα&η6ειν ανδριάντα χρυθοΰν (VII, 1); (ο)ταν δικάζη
περιαιρεΐται τον βτέφανον | .... τον μέν άλλον
χρόνον ειργεται των ιερών | (c. LVII, 4); δικάζει δ’
ό βαΰιλεύς και οί φυλό βα6 ιλεΐς (ibd.); .. ισόρροπα
τά πράγματα κατά τον πόλεμον ην | ... | έπει δέ μετά
την έν Σικελία γενομένην .. (XXIX, 1). Non obser
vavi in libel1 · nostro paeonum eam frequentiam, quae
ex rhetoricorum 1. III. loco notissimo exspectari po
terat; multo minus eam distributionem, ut paeon pri
mus (_oov) ponatur in principiis, quartus (^<>_)
in clausulis. Ut exemplo utar, in c. XXI leguntur hi
paeones quarti in principiis: διά μέν ούν, τότε δέ τοΰ,
ό&εν έλέ(χ&η), δέκα δέ της bis, τά δέ γένη. Vides
iam novum argumentum accedere ad corroborandas
suspiciones vel de huius libri origine vel de tertii
rhetoricorum: exstiterit fortasse qui incredibile dictitet,
Aristotelem suis ipsum praeceptis non obtemperasse.
Hoc igitur aliis commendo, ipse non usurus.
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Paucis respondendum videtur Brunoni Keilio1), qui
cum sit ceteroquin inter paucos prudens harum rerum
existimator, tamen in hoc quidem libello omnino nu
meros quaerendos esse negat, et quia non sit ab auc
tore diligenter perpolitus, et quod historici generis
sit, non oratorii. Sed ut cogitaverit Aristoteles libel
lum suum magis etiam perpolire idque quominus per
ficeret quibuscunque causis impeditus sit, tamen nihil
inde sequitur nisi hoc, ut non sint ubique numeri
quaerendi. Id autem ipse quoque monitum velim,
aliam quidem ob causam nullam quam quod non ubi
que inveniuntur: velut per prima capita est magna
eorum penuria. Quominus autem eos quos in aliis
partibus invenerimus agnoscamus, profecto non eo im
pediri debemus, quod omnia non esse perpolita nobis
persuaserimus, neque vero opinione praesumpta (nihil
enim aliud est), qua quis putet ad historicum scribendi
genus numeros omnino non pertinere. Nempe hoc si
vere putaretur, apud ipsum Aristotelem tale quid
significatum legeremus: quem videmus non alia ra
tione de numeris orationi adhibendis praecipere atque
de ceteris omnibus. Maius autem utique errandi peri
culum est, si quis ab Aristotele dissentiat, quam si
a nostrorum hominum quocunque, cum simus ab illa
aetate illisque viris et tempore et sentiendi ratione
tam longe separati seiunctique.
De meo consilio meisque adiumentis pauca prae
faturus sum. Contigit mihi anno h. s. LNXXNII ut
ipse haec volumina adirem atque examinarem; prae
terea ectypo usus sum sicut reliqui praeter Britannum
editores. Tum quae est eximia Kenyonis humanitas
Berl. Philol. Wochenschr. 1893, p. 1354 sqq.
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aliis quoque experta, non defuit mihi illius indefessa
opera ad examinandas eas lectiones quae dubiae mihi
videbantur, unde non solum ab erroribus tutior fui,
sed etiam plus uno loco lectionem veram, quam ipse
invenire non potueram, illius sollertia e tenebris erutam
gratus accepi. Ita fit paullatim progressus. Pleraque
iam editor princeps quamvis difficultatibus undique
obsita recte expediverat, unde merito illius laudes
certatim reliqui editores efferunt; deinde permulta et
perspexerunt acute et scienter restituerunt Wilamowitzius Kaibeliusque; neque fraudandi laude sua Ba
tavi editores. Secuta est prior mea editio, tum Sandysii doctrina diligentiaque praestans; porro (ne
omnia nunc enumerem) editores nostrates separatim
amplis libris compositis iteratisque curis suis bonum
opus etiam melius reddiderunt. Nunc cum iterum
ipse edo, et his alienis omnibus utor et mea ipsius
collatione et Kenyonis novis officiis, unde inter alia
factum est ut extremae libelli paginae tandem in ve
rum ordinem restitui possent. Nempe coniunctis mul
torum viribus opus est, ut legantur haec dico, nedum
ut emendentur. In hac altera operis parte, quae emen
dationem continet, cautior quam audacior esse malui.
Compositionis quoque leges illas, quas supra expli
cavi, rarissime ad emendandum adhibui, aliquanto
saepius ad defendendam lectionem traditam. Quod
numerorum causa raro v paragogicum vel addidi vel
dempsi, facilem veniam me impetraturum spero. Cete
rum semper talia indicavi, cum orthographica chartae
menda ad Wilamowitzii exemplum tacitus praeterirem.
Etenim nihil refert scire, πολίτης^ scriptum exstet
an πολείτης, πολιτία an πολιτεία, γίνομαι an γίγνο-
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μαι,, ένκρατής au εγκρατής:, nempe librarii alter et ter
tius, etsi non primus quartusque, morem illius aetatis
secuti praepositionum εν et βύν assimulationem negle
gunt. Εκ a nullo librariorum assimulatur; assimulatio
nis inter vocabula separata nullum vestigium; in his
igitur antiquior scribendi mos iam ei quo nos quo
que utimur cessit. Sed constanter scribitur λητουργία
λητουργεΐν (c. XXVII. LVI), nisi quod semel AGIT,
superscripta v. 1. H, item semel AHIT. superscripto
€1 (c. LVI); κατακλήβαντες adeo c. XV, 4, quamquam
alibi κατακλείδας c. XIX, 5 et κατακλέβεις i. e. -εέ&είς
XXVII, 2, quae correxi alios secutus. Substantivi
accusativus pluralis est τάς κλεΐς XLIV, 1; ita enim
scriptum est, non κλής, neque ausus sum ignotam alioqui
formam τάς κλής, cuius loco κλήδας est apud Aeschy
lum Aristophanem que, invita charta Aristoteli obtrudere.
De paucis quibusdam locis non inutile videtur in
hac praefatione paullo fusius agere quam in notis
criticis fieri poterat. C. V, 2 p. 6, 9 in versibus So
lonis elegiacis repperi in charta καυνομενην, quod cum
in Annalibus Fleckeiseni publice proposuissem, non
tuli assensum Kaibelii, qui Hermanni Diels lectionem
καρφομένην potiorem putat. Primum igitur hoc καρφομενην non exstare in charta, si quis mihi non cre
dit, Kenyoni asseveranti credens recte faciet. Idem
autem Kenyon etiam καίνομένην meum confirmat, nisi
quod de primo N dubitari posse scribit; est autem
eius quoque forma alterius N eiusdem vocis plane
consimilis. Sed offenditur Kaibelius usu verbi καίνειν
parum proprio; esse id ubique „interficere“, neque
vero recte dici posse πρεββντάτην γαΐαν Ίαονίας inter
fici. Sit sane relinquendum την πόλι/ν άπεκτείνε Hege-
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siae Magneti inepto rhetori (Phot. p. 447 a 12), το
τρυβλίον τέ&νηκέ μοι Aristophani (Ran. 985). Sed hoc
dico: nescimus et quid Solon sibi permittere solitus
sit et num forte hoc loco metaphoram audaciorem
aliqua ratione emolliverit. Tum καρφομένην γαΐαν
vix facilius fertur quam καινομένην. Neque recte fa
cit, qui audaciora si qua tradita sunt amolitur, alia
contra quae non sint tradita per vim Soloni obtrudit.
Facit autem hoc Kaibelius in iambi Solonei initio
(c. 12, 4), scribens ex coniectura άζονηλατών pro eo
quod traditum esse autumat άζονήλατον, cum sit re
vera ne id quidem traditum. Si quid enim unquam
in tali re, hoc equidem confidenter affirmo assevero:
non exstare AATON sed ΓΑΓΟΝ. Primae litterae ductus
alter non est in deorsum flexus, id quod fit in A lit
tera1)·, AT autem ubi scribitur, T formam suam servat
neque ductus superioris priorem partem amittit; con
feras ΠΑΤΡΙΔ p. 15, 17, KPATGGI 16, 4, KAT€CX€
16, 22 et 17, 8, contraque ΚΑΓΑΘΟϋΙ 16, 7. Necessario
igitur cum Batavis ξ[ν]νήγαγον agnoscemus. Sed dicit
Kaibelius nunquam fuisse in charta Y. Id autem
unde sciat parum liquet; contractionem eo loco charta
passa est, neque nisi ex coniectura litteram obtectam
restituere possumus. Ad sententiam quod attinet,
Οννάγειν τον δήμον est ut Οννάγειν εταιρείας, aptum
de eo qui προστάτην τον δήμον se fecit (c. II, 2;
XXVIII, 2); ΰννήγαγε τον δήμον Solon ad certas res
obtinendas, quas dicit se omnes obtinuisse neque antea
destitisse {τι τούτων πριν τνχεΐν έπανβάμην, = ονκ

Alia res est in coniunctis litteris Ai, ut in ΠΑΛΙ>Ι p. IV,
42; sed ibi quoque ductus ille sinistrorsum prominet neque
ambiguitatem esse sinit.
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έπ. πριν τυχεΐν άπαντα ταΰτα, sive obiectum est τι
verbi τνχεΐν sive subiectum, scii. μοι).
Offendit idem Kaibelius cum socio suo in capitis
XIV. verbis, quibus de Megacle haec Aristoteles refert
(p. 19, 22): προδιαβπείρας γάρ λόγον, ως της Άδηνάς
καταγούβης Πειβίβτρατον, και γυναίκα μεγάλην και
καλήν εξευρών κτε. Certe non esse eum rumorem
sparsum ante inventam mulierem; delendum igitur
και. Verum in loco haud dissimili c. XXV, 1 (p. 36,
23 sq.): γενόμενος τοΰ δήμου προβτάτης Εφιάλτης . .,
και δοκών αδωροδόκητος είναι και δίκαιος κτε., nunc
quidem Kaibelius non eiciendum putat και, sed trans
ponendum potius post δοκών: και αδωροδόκητος . .
και δίκαιος. Qua coniectura libenter accepta priorem
quoque locum simili traiectione particulae sanandum
putavi: γυναίκα και μεγάλην και καλήν. Pace virorum
doctorum dictum velim, etiam numeros eadem ratione
existere valde conspicuos: etenim sicut antea clausulas
habemus pares προδιαβπείρας γάρ λόγον et καταγοΰβης
Πειβίΰτρατον, ita proxima membra vel accuratius inter
se erunt exaequata: (γυ)ναΐκα και μεγάλην και καλήν
ε’ξευρών — ως μεν '.Ηρόδοτός φηβιν εκ τοΰ δήμου
(τών Παιάνιέων). Tertio quodam loco, qui est in
c. XLV, 1 (p. 65, 3 sq.), και non traditum inter duo
participia inserui: κα&ήμενον ήδη (καί) με'λλοντ
άπο&νήβκειν, losephi Mayor coniecturam secutus.
Negat Kaibelius particula opus esse, comparans
Pseudoxenophontis locum e libello de Atheniensium
republica (I, 6), qui locus habet vetustum usum nomi
nativi absoluti neque huius omnino similis est: νυν
δε λεγων ό βουλόμενος, αναΟτάς άνθρωπος πονηρός
κτε. Si pro participiis verba finita reposueris, habebis
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έκά&ητο ηδη μέλλων άπο^νν^κειν, inserta autem coniunctione έκά&. ηδη και έμελλεν άπο&ν., quod mihi
quidem multo potius illo videtur. Nempe et in τω
μέλλειν άπο&ν. omne momentum est, et ambiguum
illa ratione utro trahendum sit adverbium ηδη.
Audacius paullo in c. XLIX, 3 (p. 71, 15) scripsi
έκρινεν δε' ποτέ και τά παραδείγματα τά εις του
πέπλον ή βουλή, pro παραδ. και τον πέπλον, quod
retinent ceteri editores, dicentes παραδείγματα appel
lata esse operum publicorum exempla ab architectis
proposita. Verissime quidem hoc; sed ipsum παρά
δειγμα vocabulum per se nihil est nisi exemplum,
adiciendusque erat genitivus, nisi (ut in Philonis in
scriptione notissima et ap. Herodot. V, 62) τδ παρά
δειγμα cuiusnam rei esset ex ipso argumento patebat.
Tum pepli quoque necessario παραδείγματα ab artifi
cibus certantibus proponebantur, e quibus unum eli
gebat pridem senatus, dein heliastarum indicium. Qua
igitur ratione intellegi potest τά παραδείγματα και
τον πέπλον? Tamen Wilamowitzius (I, 213) dissen
tiens a Kaibelio, qui coniecturam meam non improbat,
certissime falsam eam esse dicit: κρίνειν τι non esse
indicare, sed probare, probatum autem esse unum
exemplum pepli, non plura. Quid igitur est Euripidis
illud (I. A. 71) de Paride: ό τάς &εάς κρίνων? quave
ratione graece dicendum iudicare de choris certantibus,
nisi τους χορούς κρίνειν? Ita certe recentiores: εκρινον
πέντε κριται τούς κωμικούς schol. Ar. Αν. 445. De
operibus autem publicis vix agendum erat Aristoteli,
qui sollemnia tantum munera describere soleat, quale
erat indicium de peplo. Teneo igitur coniecturam
meam, donec inveniatur alia melior.
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Reliquum est ut eorum virorum doctorum nomina
breviter commemorem, qui ad emendanda huius scrip
toris verba aliquid contulerunt. Eos conquirendi
praecipuam curam gessit J. E. Sandys, ad cuius edi
tionem (p. LXVII sqq.) eos relego, qui omnia quam
accuratissime scire velint. Principem nomino Britan
num Ker^onem (K.), nostrates porro editores Wilamowitzium Kaibeliumque (W.-K.), tum Batavos van Herwerden et van Leeuweu (Ξ.-L.). Horum uterque pro
priis quoque commentatiunculis rem promoverat:
H. v. Herwerden (H.), Philologische Wochenschrift
1891, 322. 610; J. van Leeuwen (v. L.), in Mnemosyne
April. 1891. Wilamowitzii et Kaibelii curas recentes
amplis libris consignatas verbo indico. Porro plurima
contribuerunt critici Britannici, quae magnam partem
collecta exstant in diario Classical Review (Mart.
April. Mai. 1891). E quibus Sandys propriam editio
nem omnibus copiis eruditionis instructam protulit
a. 1893; cf. etiam eundem Class. Review Dec. 1893.
Nostratium Austriacorumque hi maxime nominandi:
A. Bauer (Liter, u. hist. Forschungen zu Ar. Ά&. πολ.,
Monaci 1891; id. in Analectis Graeciensibus, Festschr.
z. Philologentage in Wien 1893). Conr. Cichorius
(Festschrift zu d. Historikertage in Leipzig, 1894).
Herm. Diels (Deutsche Lit.-Ztg. 1891, 239. 876. Ber.
d. Berl. Akad. 1891, 387. Archiv f. Gesch. d. Philosophie IV, 478. Gott. Gei. Anzeigen 1894 nr. 4).
M. Frankel (Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissensch.
1891, 164—167. Rhein. Mus. XLVII, 473). Theod.
Gomperz, qui contra detrectatores libelli huius for
titer pugnavit (Wiener Akad. Anzeiger 1891 No. XI;
die Schrift vom Staatsw. d. Ath., Wien 1891; add.
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Deutsche Lit-Ztg. 1891, p. 877. 1639; 1894, 264. 364).
Holzinger (Philolog. vol. L, 436). F. Hultsch
(N. Jahrb. 1891, p. 262—284). 0. Immisch (Philolog.
Wochenschr. 1891, 707). Bruno Keil (Philologische
Wochenschr. 1891, 517. 549. 581. 613; 1892, 613.
649; 1893, 1352). Edidit idem librum sollerter et
acute scriptum: die solonische Verfassung in Ar. Verfassungsgesch. Athens, Berol. 1892. U. Κδhier (Herm.
1892, 68. Ber. d. Berl. Akad. 1892, 339). Lehmann
(Hermae v. XXVII, 530). J. H. Lipsius (Ber. d.
Sachs. Ges. d. Wiss. 1891, p. 41 — 69). C. Niemeyer
(N. Jahrb. 1891, p. 405—15). Fr. Pol and (ibid.
259 sqq., et in interpretatione Germanica quae prodiit
Berolini ap. Langenscheidt). 0. Radinger (Philolog.
vol. L, 229. 400. 468). Theod. Teusch (de sortitione
iudicum ap. Ath., D. I. Gott. 1894). Ad. Wilhelm
(Akad. Anzeiger, Wien 1895, 20. Mart.). Ipse quoque
multos locos attigi in recensione editionis principis
(Lit. Centralbl. 1891, 28. Febr.) alibique. Ex Danis
nomino C. Hude (Filologiske Tidskrift 1891, 248—251;
N. Jahrb. f. Phil. 1892, p. 172; idem priorem partem
libelli bis edidit, cum commentario danico Havniae
1892, cum germanico Lipsiae 1892), porro M. C. Gertz
(Fil. Tidskr. 252—255, et in Neue Jahrb. f. Philol.
1891, 192); ex Batavis E. O. Houtsma (Philol.
Wochenschr. 1891, 801), J. J. Hartman (in Spectat.
Nederland. 14. Mart. 1891), S. A. Naber, qui edito
ribus popularibus inventa sua per litteras transmisit.
Apud Francogallos exstiterunt H. Weil (Journ. des
Savants 1891, 197—214), R. Dareste (ibd. 257—273),
B. Haussoullier (Rev. de philol. 1891, p. 98; 1892,
167; 1893, 48), Th. Reinach (Rev. des etudes gr.
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1891, 82. 143); apud Italos Aeneas Piccolomini
(in Aristot. et Herodani animadv. criticae, Augustae
Taurin. 1892), Gius. Fraccaroli (Riv. di filol. XXI,
49); tum trans Atlanticum mare B. Gildersleeve
(Amer. Journ. of philol. XII, 97), Th. D. Goodell
(ibd. 319), J. H. Wright (ibd. 310; Harvard Studies
in class. philol., Boston 1892). Rossorum et alios no
minare possum et Michaelem Pokrowsky; sed hi
plerique lingua utentes patria inventa sua ceteris na
tionibus invidere videntur. *) Denique plurima sunt
Graecorum: Gregorii Bernardakis (Έπιβτολή π. τ.
πολ. Α&. τον Αρ., άνατνπωθίς εκ της Εφημερίδας,
Α^ην. 1891), A. Gennadii (in diario Αχρόπολυς inde
al8.Mart.l891),K.S.Konti (’^^νανοΙ.ΠΙρ^δθ—400;
IV p. 3—183; Στοά vol. I, 44), B. Laconis (in diario
graeco Ημερα-, Α^ηνά III, 577—592; V, 284 sqq.i,
J. Pantazidis {Φίλολογίχ'ον παράρτημα της Εστίας,
1891), G. A. Papabasiliu (Αΰηνα III, 278—288),
P. N. Papageorgii (Α&ην. IV, 513—618), Georg.
Sakorraphi (N. Jahrb. 1893, p. 677). Operam dedi
in adnotatione critica, ut suum cuique tribuerem; sed
quis princeps aliquam coniecturam protulerit, saepe
vix atque aegerrime inveniri potest. Denique addo,
signis me usum esse plane eisdem quibus Wilamowitzius Kaibeliusque: [—] ad notanda ea quae in
charta olim fuisse putem, <(—)>, ubi contra chartam
aliquid addendum videtur, J—", ubi delendum aliquid
quod in ea exstat.
9 Germanica lingua scripsit V. von Schoffer, Philolog.
Wochenschr. 1892, 1285. 1317; 1893, 1409.

D. Halis Saxonum mense lanuario 1895.

F. Blass.

Addenda.
A. Wilhelm 1. c. (v. p. XXIX) egregie proponere
videtur, ut in c. 54, 7 p. 78, 17 non Ή]φ(α6[τι,~\α lega
tur, sed Άμφίάραια, contra v. 15 non ['Ηράκλεια,
sed Ήφαίβτια, nisus inscriptionibus quae docent ipso
Cephisophontis anno eam penteteridem actam esse,
constitutam autem nova Phanodemi lege a. ut videtur
Nicetae 332/1. Facile viro docto obtemperarem, si
charta pateretur. Sed interrogatus Kenyon rescripsit
litteras ΦΑΙ clare agnosci neque ΑΜ]ΦΙΑΡ[ΑΙΑ legi
posse; και
autem spatio quoque excludi. Suspi
catur idem penteteridem anni 329/8 non primam fuisse,
sed secundam. Ceterum cf. Wilamow. I, 227 sqq.
Ad p. IX sqq. Mansit punctorum binorum usus
etiam postea, velut in Mediceo Aeschyli (Pers. 568
• 7t ·

CC -

Kchh. κνχρείας, Sept. 921 άλη&ή, ah).
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1-- Μύρωνος κα^ ιερών δμόβαντες άρνβτννδην. καταγνωβ&έντος δέ του άγους, α[ύ]τοΙ μεν εκ
των τάφων έζεβλή'Ο'ηβαν, το δέ γένος αυτών εφυγεν
άενφυγίαν. \Έπν\μεννδης d’ ό Κρης έπϊ τούτονς εκάΌ-ηρε την πόλνν.
5
II. μετά δέ ταύτα Ουνέβη βταονάοαν τους τε γνω2 ρνμους καν τδ πλήθος πολύν χρόνον ^τδν δημον^. ην
γάρ αυτών η πολιτεία ro[tg] τ άλλονς δλνγαρχνκη πάΰν,
καί δη καν έδούλευον οί πένητες τοΐς πλουβνονς καν
αυτοί κ[αι] τά τέκνα καϊ αν γυναίκες' καν εκαλούντο 10
πελάταν καν έκτημορον' [κατά] ταύτην γάρ την μνΰ&ωΜν [ή]ργάξοντο των πλουΰνων τους αγρούς' η δέ πάβα
testim. 11 sq. Phot. πελόταν, schol. Piat. Euthyphr. p. 327.
Poli. 4, 165. Hesych. εκτημοροι. Plut. Sol. 13.

Lectiones et correctiones sunt editoris principis, nisi quem
alium nominavi.
1 cf. Plut. Sol. 12. Supplet S. (Kb.):
[έδίκαζον δέ τριακόσιοι κατηγοροΰντος] Μ., [εί. όε κατ.] Μ.
^TQvan.y Wil.; ante άρνοτ. add. ζανρε&έντες'} Papageorgios
Wil. Cf. Heracl. epit. 4.
2 v. 1. (KA)ΘAPΘe^(TOΣ) supra
καταγν. αντον (Pantazides, Kirchhoff) recte W.-K., K.3 Plut.
Mor. 549 A: τάς ’Λ&ηνηΰν των εναγών σωμάτων ρίψεις . . ονδέ
πανδων πανσϊν έπιδεΐν υπήρξε των αποσφαγέντων εκείνων. Μετά,
ταντα 2, 1 ad ipsum άγος referendum (S.).
7 dei. K. (τον δ.
pro τδ πλήθος reponendum putat Papageorgios, αλληλονς pro
τ. δ. Sakorr.).
pro HN est in pap. H . N; vid. aliquid de
letum.
8 vid. αντών esse (ων per compend.); [τότε] scribe
bamus.
τοΐς τ’ H., BL, al.
10 maiorem interp. post γυν.
posuit Kb.
11 κατά W.-K., K.3; superesse vid. compendii
vestigia. 12 τωγάζοντο H.-L. (superesse vid. litt. H vestioium)·
είργ. K, W.-K.
°
‘
Aristoteles, ed. Blass.
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γή δι ολίγων ήν. και [εί μη] τάς μιβ&ώΰεις [αττρόιδοΐεν, άγώγεμοι, και αυτοί και οί παΐδες εγίγνοντο'
και οί δανειβμοι [π]ά6ιν έπι τοΐς βώμαβιν ήβαν μέχρι
Σόλωνος' ούτος δέ πρώτος έγέν[ετο τοΰ] δι[[μου] προβτάτης. χαλεπώτατον μεν ούν και πικρότατοι’ ήν τοΐς 3
πολλοΐς των κατά την πολιτείαν τό δουλεύειν’ ού μην
αλλά και έπι τοΐς άλλοις έδυβχέραινον’ ούδενδς γάρ
ως είπεΐν έτύγχανον μετέχοντες.
III. ήν ό’ ή τάζις τής αρχαίας πολιτείας τής προ
Λράκοντ[ος] τοιάδ[ε]. τάς μεν άρχάς [κα^ίβταβαν άριβτίνδην και πλουτίνδην’ ήρχον δε τό μεν πρώτον [dia
βίου], μετά δε ταντα [δεκ]αέτειαν. μεγιδται δε και 2
πρώται των αρχών ήΰαν βαβιλε[ύς και πο]λέμαρχος και.
αρχών’ τούτων δέ πρώτη μεν ή τον βαβιλέως, αντη
γάρ και π[ατ]ριο& [ήν, δευ]τέρα δ’ έπικατέβτη [πολε]μαρχία, διά τδ γενέβ&αι τινάς τών βασιλέων τά πολέ
μια μαλα[κούς, δ'^εν] και τον ’Ίωνα μετεπέμψαντο
χρείας καταλαβον&ης. τελευταία δ’ ή [τοΰ άρχοντος’ 3
οί] μέν γάρ πλείονς έπι Μέδοντος, ένιοι δ’ έπι Άκάβτου φαθι γενέβ&αι [τ]α[ύτ]ην τεκμήριον ό’ έπιφέρου-

3 οί δανειΰμοι (Β1.) satis agnoscitur; paullo difficilius Π.
6 τό δονλενειν W.-K.
10 Αράκοντος] ος per comp.
supr. ν. τοιάδε (Richards, Condos) W.-K., H.-L. κα^ίαταοαν
(Condos) W.-K., H.-L.
11 διά βίον W.-K., H.-L: άεί K.1
Cf.p.4,17. 12-CTIAK 13 βασ[(λ. τε και] K.1, dei. τε W.-K., H.-L.
15 γάρ εν [άρχ^ εγενετο] Κ.1; γάρ πάτριος εγ. H.-L.; γάρ
ήν π . ωτια legebat Wess.; ego primo γάρ ωνο-; sed postea
quod recepi.
[ή πολε]μ,. (Jos. Mayor) H.-L. cum hiatu.
16 γενέΰ&αι (Lipsius, Condos) W.-K.: TINCCOAI.
πολε
μικά ego ed. 1; sed v. Kb., Condos ’AQ\ III, 301. IV, 192.
17 ο&εν και K. recte (comparet ductus ad comp. vocis καί per
tinens).
20 [ταντην] W.-K., idem (ταντ) nunc agn. K.: con
spici A et fort. comp. quod sign. ην; tum οημεΐον omnes; sed
τεκμήριον (ον per comp.) et ipse in charta agnovi et confirmat
nunc K.
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Giv, [ort] οί εννέα άρχοντες όμνύουβι[ν ώβ]περ [ε]%1
’Λκάβτου [τά] δρκια ποι[ή]ΰειν, ως επί το[ντον τ-^g]
βασιλείας παραχωρηΰάντων των Λοδ[ρε]δ[ώι/] άντι των
τω άρχοντι δωρεών, τούτο μεν ούν όποτέρως
ποτ’ έχει, μικρόν αν παραλλάττοι τοΐς χρόνοις’ ότι [δέ] 5
τελευταία τούτων εγενετο των αρχών, [σ]ημ£ΐον και
[τδ] ^[δέ]ν [τών π]ατρίων τον άρχοντα διοικεΐν, ωθπερ δ βαΰιλεύς και δ πολέμαρχος, αλλά π[άντ έχειν]
έπ[ι\&ετα" διό και νεωΰτϊ γέγονεν ή άρχη μεγάλη, τοΐς
4 έπι&έτοις αύ[ζη&εΐ6α. &εθμ]ο&έται δέ πολλοΐς νοτερόν ίο
έτεΰιν ηρέ&ηΰαν, ηδη κατ’ ενιαυτόν αΐρ[ουμένων] τάς
άρχάς, όπως άναγράψαντες τά &έβμια φυλάττωβι προς
την τών [παρανομου]ντων κρίΰιν διό και μόνη τών
5 αρχών ουκ εγενετο πλείων ένιαυΰίας. [τ]ω μεν ούν
χρόνω τοοοΰτον προέχουΰιν άλληλων. ηβαν δ’ ούχ 15
άμα πάντες οί εννέα άρχοντες, άλλ’ δ μεν βαΟιλεύς
είχε τό νΰν καλουμενον Βουκόλιον, πληβίον τοϋ πρυtestim.

16 sqq. cf. Suidas άρχων. Bekk. An. 449, 17.

1 όμνύονΰι[ν ώ]σπ[ε]ρ επί vel ω]σττ^ρ) ot
Wess.
([κα^άπερ] επί Κ. rell.).
2 ποιήβειν agn. Wess., τά ορκια π.
Κ.3, sensu obscurissimo (cf. Wil. I, 47). Aliquando in charta
[A]ICYM>1[H]C€IN agnoscere mihi visus sum, sed postea et ipse
[TAJOPKIATIOIHCGIN (T€M€l^pro ποιηοεεν in charta inv. Diels).
τον[τον τής] H.-L , K.3; agnosci potest ΤΟΥΤΟΥ etfort. T]’ =
τής. 3 Λοό[ρί]ί[ών] recte K.; non minus recte idem proxima in
pap. agnovit.
5 ποτ (Η., Bl.) W. K., H.-L.; άν παραλλάττοι
ipse in charta agnovi.
7 τό μ. τ. πατρ. (Wyse, Bl.) W.-K.,
H.-L., K.3
8 sq. επί&ετα H.-L., αλλά μόνον τά επί^. Κ.3; sed
TT(€P?) post ΑΛΛΑ agnoscitur, unde περοάνειν conieci; π\_άντ
εχειν] Kb. et (ex charta) Diels.
11 αίρονμ. (Wyse, Condos,
Bl., vL., Lipsius) W.-K., H.-L.
13 suppi. K. (τ[ών ά·Λθ<>μου]ντων H.-L., cf. Keil p. 103).
14 πλείων ένιαυΰίας certo agnovi
(cf. Pl. Leg. VI, 779 D); it. τω.
15 XP(ON . .) agn. K., χρόνω
W.-K. ΑΛΛΗΩί\ corr. (Bl., Jackson) W.-K., H.-L. 17 Bouν,ολεΐον W.-K.
1*
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τανείου (βημεΐον δέ' έτι καϊ νύν γάρ της τ°ύ βα6ιλέως γυναικδς η ΰύμμειξις ένταύ&α γίγνεται τώ Λιονύβω καϊ δ γάμος\ δ δε αρχών τδ πρυτανείου, ό δε
πολέμαρχος τδ Έπιλύκειον (δ πρότερον μέν εκαλείτο
πολεμαρχεΐον, έπεϊ δέ Έπίλυκος άνωκοδόμηβε καϊ κατεοκεναβεν αυτό πολεμα[ρχη]6ας, Έπιλύκειον έκλη&η),
&ε6μο&έται δ' είχον το ^εομο&ετεΐον. έπϊ δέ Σόλωνος
άπαντες εις τδ &εβμο&ετεΐον Ουνηλ^ον. κύριοι, δ’ ηΟαν
καϊ τάς δίκας αυτοτελείς [κρίν]ειν, καϊ ούχ ώοπερ νυν
προανακρίνειν. τά μέν ούν περϊ τάς άρχάς τούτον είχε
τον τρόπον, η δέ των Αρεοπαγιτών βουλή την μέν 6
τάξιν είχε τού διατηρεΐν τούς νόμους, διώκει δέ τά
πλεΐβτα καϊ τά μέγιβτα των έν τη πόλει, καϊ κολάζουΰα καϊ ζημιούΰα πάντας τούς άκοδμούντας κυρίως.
ή γάρ αΐρεΰις των αρχόντων άριΰτίνδην και πλουτίνδην ην, εξ ών οί Άρεοπαγΐται κα&ίΰταντο' διδ καϊ
μόνη των αρχών αύτη μεμένηκε διά βίου καϊ νύν. η
μέν ούν πρώτη πολιτεία ταύτην είχε την ύπο[γρα]φήν.
IV. μετά δέ ταύτα χρόνου τινδς ου πολλού διελ^όντος, έπϊ Άριΰταίχμου άρχοντας, Αράκων τούς τΐεομούς έ&ηκεν η δέ τάξις αύτη τόνδε τον τρόπον είχε,
άπεδέδοτο μέν η πολιτεία τοΐς όπλα παρεχομένοις' 2
ηρούντο δέ τούς μέν εννέα άρχοντας καϊ τούς ταμίας
ούοίαν κεκτημένους ούκ έλάττω δέκα μνών έλευ&έραν,
testim.

Ιύκ^ιον.

2 Hesych. ζίωννβον γάμος.
1 Diog. L. 1, 58 (Kb. p. 125),

4 Hesych. Έπι-

2 CYMMIZIC.
3 και ό γάμος dei. Rutherf., Hude.
9 αντοτελεΐς (cf. Suidas) κρ. K.: -λώς (Jos. Mayor) H.-L.
13 καί ante κοί. dei. (Gennad.), H.-L.; cf. c. 8, 4; 45 init. (Papageorg.).
15 γάρ] δε Gennad., Hude.
21 αυτής legitur
(K.); αύτΐί] K. (W.-K., H.-L.); αυτόν Richards. 22 μεν e chart.
add. W.-K. (K.3).
23 APXONT6C.
24 έλαττον η δέκα
W.-K. ίδιακοοίων pro δέν.α Weil, Wilam.).
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τάς δ’ άλλας άρχάς || ζτάς) έλάττους έκ των όπλα pag. 2
παρεχόμενων, βτρατηγούς δέ και ίππαρχους ούβίαν
άποφαίνοντας ούκ έλαττον ή εκατόν μνών έλευ&έραν,
και παΐδας έκ γαμέτης γυναικδς γνηβίους υπέρ δέκα
έτη γεγονότας. τούτους δ’ έδει διε[γγυ]αν τούς πρυ- 5
τάνεις και τούς βτρατηγούς και τούς ίππαρχους τούς
ένους μέχρι, ευθυνών, έγγ[υη]τάς δ' έκ τού αυτού τέ
λους δεχόμενους, ούπερ οί βτρατηγοι και οί ίππαρχοι.
3 βουλεύειν δε τετρακοβίους και ένα τούς λαχόντας έκ
της πολιτείας, κληροΰβ&αι δέ καί ταύτην και τάς 10
άλλας άρχάς τούς υπέρ τριάκοντ ετη γεγονότας, και
δις τον αυτόν μη άρχειν προ τού πάντας
τότε δέ πάλιν έξ ύπαρχης κληροΰν. εί δε τις των
βουλευτών, όταν έδρα βουλής ή έκκληβίας ή, έκλείποι
[την] βύνοδον, άπέτινον δ μεν πεντακοβιομεδιμνος 15
τρεις δραχμάς, δ δέ ίππεύς δύο, ζδ> ζευγίτης
4 όε μίαν, η δέ βουλή η έξ Αρείου πάγου φύλαξ ήν
των νόμων, καί διετήρει τάς άρχάς, όπως κατά τούς
νόμους άρχωβιν. έξην δέ τω άδικουμένω προ[? την
των] Αρεοπαγιτών βουλήν είβαγγέλλειν, άποφαίνοντι 20
5 παρ’ όν άδικεΐται νόμον, έπι δέ τοΐς βώ[μα]βιν ήβαν
οί δανειβμοί, κα&άπερ είρηται, και ή χώρα δι ολί
γων ήν.
V. τοιαύτης δέ τής τάξεως ούβης έν τή πολιτεία,

1 τάς add. (Richards, Bl., al.) W.-K, H.-L.
3 -Θ6ΡΩΝ.
5 Δ(€)ΔΙ€, superscr. Δ€Ι; δ’ εδει διεγγναα&αι Κ.3 Sed
falsum -αο&αι, -ΑΝ legitur (Schultess, Frankel). Est obiectum
τοντονς, subiectum τονς π^ντ. κτε., cf. Kb. (Del. καί τονς οτρ.
κ. τ. ΐππ. Schult., Wil.).
6 τονς ένονς W.-K , H.-L.
7 5'
(τετταρας) εκ W.-K, H.-L. (Κ3): Δ€Κ.
8 δεχομένονς recte
Krell.; est neque correctum quicquam neque superscr. οΐ>περ
^loivy Hude.
11 ΤΡΙΑΚΟΝΘ6ΤΗ.
12 εξ]^. recte H.-L.
(K.3, Kb.).
14 εκλίποι H.-L.
16 0 add. W.-K, H.-L.
22 δανειβμοϊ certo restitui. Cf. p. 2, 3.
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και τών πολλών δουλευόντων τοΐς όλίγοις, άντεβτη
τοΐς γνωρίμοις δ δήμος. ίβχυράς δε της βτάβεως ον6ης και πολυν χρόνον άντικα&ημενων άλληλοις, εΐλοντο
κοινή διαλλακτην και άρχοντα Σάλωνα, και την [πο- 594
λί]τείαν επίτρεψαν αυτώ, ποιήβαντι την ελεγείαν ής
έβτιν αρχή'
γιγνώβκω, καί μοι φρενός ένδο&εν αλγεα κεΐται,
πρεΰβυτάτην εΰορών γαΐαν Ίαονίας
καινομενην'
εν η προς εκατερους υπέρ εκατερων μάχεται και
διαμφιββητεΐ, και μετά ταντα κοινή παραινεί καταπανειν την ένεβτώΰαν φιλονικίαν. ην δ’ δ Σόλων τη 3
μεν [φυ]6ει και τη δόζη τών πρώτων, τη δ’ ονβία
και τοΐς πράγμαΰι τών μεβων, ως εκ τε τών άλλων
δμολογεΐται, και αυτός εν τοΐβδε τοΐς ποιημαβιν μαρ
τυρεί, παραινών τοΐς πλουβίοις μή πλεονεκτεΐν
υμείς δ’ ηβυχάβαντες ένι φρεβι καρτεράν ήτορ,
οΐ πολλών άγα&ών εις κόρον [ή\λάΰατε,
εν μετρίοιβι
μεγαν νόον’ ούτε γάρ ημείς
πειβόμε^, οϋ&’ υμΐν άρτια τα[ϋτ’] εβεται.
και όλως αίεΐ την αιτίαν της βτάβεως άνάπτει τοΐς
πλουβίοις' διό και εν άρχη της έλεγείας δεδοικέναι
φη6ι 'την τε φι[λαργ]υρίαν την τε ύπερηφανίαν’, ως
διά ταΰτα της εχ^ρας ένεβτώβης.
8 εοοςώντ’ αίαν Naber, Hude; adversatur Kb.
9 legi
ν,αινομένην (cum spat. vacuo), tum εν ηι. It. παινομ. in ectypo
legerat Diels, qui in charta καρφομένην agnoscere sibi visus
est; improbat hoc, confirmat καιν. K. Cf. praef.
12 ΦΙΛΟ
ΤΙΜΙΑΝ superscr. NIKi.
13 φνοει (Richards, Bl., al., coli,
c. 18, 4) W.-K., H.-L., K.3 18 €IC corr., €C pr. Cf. p. 15, 17.
ήλάΰατε (Postgate, W.-K., H.-L.) rectum vid. 19
K., W.-K.; τί&εο&ε (Platt) H.-L.
20 αρτια] cf. Sol. 4, 33. 40,
Theogn. 154 (infra c. 12, 2). 946; αρκια Condos.
τα[ντ’]
(Condos) H.-L., K.3, πά[ντ]’ W.-K.
23 την τε φ[ιΖαρ}'νρ]ιαν
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VI. κύριος δέ γενόμενος των πραγμά[τω]ν Σόλων
τόν τε δήμον ήλεν&ερωβε, και έν τώ παρόντι και εις
τό μέλλον, κωλύβας δ[ανε]ίζειν έπι τοΐς βώμαβιν, και
νόμους έ&ηκε, καί χρεών άποκοπάς έποίηβε και των
ιδίων και των δημοβίων, ας βειβάχ&ειαν καλούΰιν, 5
ως άποβειβάμενοι τό βάρος, έν οίς πειρώνταί τιν[ες]
2 διαβάλλειν αυτόν' Ουνέβη γάρ τω Σόλωνι μέλλοντι
ποιεΐν την βειΰάχ&ειαν προειπεΐν τιβι των [γνωρίμων,
έπει&’ ως μεν οί δημοτικοί λέγουΰι, παραΰτρατηγη&ηναι διά των φίλων, ως δ’ οί /3[ουλ]όμετΌί. βλαβφη- 10
μεΐν, καί αυτόν κοινωνεΐν. δανειζόμενοι γάρ ούτοι
βυνεπρίαντο πολλην χώραν, [καί με]τ’ ού πολύ της
των χρεών αποκοπής γιγνομένης έπλούτουν' ό&εν φαβί
γενέο&αι τούς ύβτερον δοκούντας είναι παλαιοπλού3 rovg. ού μην αλλά
δ των δημοτικών 15
λόγος' ού γάρ
έν μεν τοΐς άλλοις ούτω μέτριον
γενέο&αι καί κοινόν, [ώ]θτ’ έξόν αύτω τούς [ετ]ερου5
testim. 5 Hesych. σειοάχ&εια' Σόλων χρεών άποηοπην δημοΰίων ·και ιδιωτικών ένομο&έτηοεν, ηνπερ ΰειοάχ&ειαν έκάλεβε
παρά τό άποβείΰαΰ&αι τό βάρος τών δανείων. Phot. s. ν.

Κ. rell.; φι[λαργ]νρειαν in charta invenit Diels. Versum So
lonis agnoverunt Jackson al.; Plut. Sol. 14, § 3 compar. John
Mayor: δκνών φηοι τό πρώτον aipao&ai της πολιτείας, και δεδοιηώς τών μεν την φιλοχρηματίαν, τών δε την υπερηφανίαν
(hinc φ[ιλοχρηματ]ίαν Condos, Bernardakis, Radinger, adv. spa
tium).
1 ζο) Σ. W.-K.
3 και v. έ&. dei. W.-K.
5 ACCICAX0IA, cum nota )> sub primo A; em. K. (a ΰειοάχ&εια
Wilam., coli. Plut. Sol. 16).
6 άποοείΰαμένων (Jos. Mayor)
W.-K. (-voi def. Gomp.). τινες (Wyse, Lipsius, Niemeyer, al.)
W.-K., H.-L., K.3
10 βονλόμ. (Wyse, Bl., al.) W.-K., H.-L.,
K.3
12 και μετ’ οΰ Condos, Bernardakis; agn. τ ante ov et
Wess. et ego ([μ^τώ d’] ον K.).
13 ΓΙΝΟΜ. (γεν. Rutherf.,
W.-K., H.-L., K.3).
17 ωβτ (Jackson, Richards, Bl., Lips.,
Papabas.) W.-K., H.-L., K.3
έτέρονς (Bl., Condos) H.-L. (con
firmat ex charta et. Haussoullier); [wix]ous K., W.-K. Cf. Polit.
1303 b 24.
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ύποποιηΰάμενον τυραννεΐν της πόλεως άμφοτέροις
άπεχ[&]έΰ&αι, και περί πλείονος ποιήΰαβ&αι το καλόν
και την της πόλεως βωτηρίαν η την εαυτού πλεονεξίαν,
εν ούτω δε μικροΐς [κ«]ι άν[αξίο]ις καταρρυπαίνειν
εαυτόν. ότι δε ταντην εβχε την έξουβίαν, τά τε πρά- 4
γματα νοβοϋντα μαρτυρεί [τΊοϋτο, και εν τοΐς ποιήμαβιν αυτός πολλαχού μέμνηται, και οί άλλοι θυνομολογοϋβι πάντες. ταντην μεν ούν χρη νομίξειν ψευδή
την αιτίαν είναι.
VII. πολιτείαν δε κατέβτηβε και νόμους έ&ηκεν
άλλους, τοΐς δέ δράκοντας &εθμοΐς επαΰβαντο χρώμενοι πλην των φονικών, άναγράψαντες δέ τούς νό
μους εις τούς κύρβεις, έβτηβαν εν τη βτοα τη βαβιλείω,
και ώμοβαν χρήβεβ&αι πάντες. οί ό’ εννέα άρχοντες
όμνύντες προς τω λί^ω κατεφάτιζον, άνα&ήοειν αν
δριάντα χρυβοΰν εάν τινα παραβώβιν των νόμων’
ό&εν έτι και νϋν ούτως δμννουβι. κατέκληθεν δέ 2
τούς νόμους εις εκατόν έτη, και διέταξε την πολι
τείαν τόνδε ζτόν) τρόπον, τιμηματι διεΐλεν εις τέτταρα 3
τέλη, κα&άπερ διηρητο και πρότερον, εις πεντακοβιοtestim. 13 *Harpocr. ν.νρβεις. *schol. Aristoph. Αν. 1354.
*Plut. Sol. 25.
14 Plut. Sol. 25.
20 Harpocr. ίππάς et
πεντακοΰιομέδιμνον. Hes. εκ τιμημάτων, ζευγίοιον. &ητικόν.
Harpocr. &ήτες. Phot. et Suid. &ήτες.

2 άπεχ&έΰ&αι (John Alayor) nunc omnes.
3 ΑΥΤΟΥ.
4 PYTTAIS, ΚΑΤΑ s. v.
μαρτυρεί τούτο ci. W.-K. (Sandys);
μαρτνρουτο superscr. ει (ει[τ]?) super ου charta.
16 TTAPABQCI.
17 -Λατεν.ληιοεν charta (μαεν iam Wess. agn.): ν.ατεν.ΰςωοεν K. rell. Cf. Dem. 4, 33, Rehd. Ind. Π ν.ατά sub fin.
19 τον ante τρόπον add. Bl., al.
spatium vacuum est
ante τιμημ. uni litterae sufficiens, sed nihil ibi scr. fuit; τιμηματι recte Wess.: τιμήματα K., (τα} τιμ. Bl., Gennad., H.-L..
^v.azay τιμ. Papageorg., ν.ατά τά τιμ. Wil. I, 48; plura suppi.
Gomp., W.-K., Keil, coli. Hes. Harp.
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μ[ί^ζμ,]^[ον και ιππέα] και ζευγίτην και ^ητα. [και]
τάς μεν άρχάς άπένειμεν || άρχειν εκ πεντακοσιομεδί- pag. 3
μνων και ιππέων και ζευγιτών, τούς εννέα άρχοντας
και τούς ταμίας και τούς πωλητάς και τούς ένδεκα
και τούς κωλακρέτας, έκάστοις άνά λόγον τω μεγέ&ει 5
τού τιμήματος άποδιδούς [την άρ]χην’ τοΐς δέ τό
^ητικον τελούσιν εκκλησίας και δικαστηρίων μετέδωκε
4 μόνον, έδει δέ τελεΐν πεντακοσιομέδιμνον μέν, ός αν
εκ της οικείας ποιη πεντακόσια μέτρα τά συνάμφω
ξηρά και υγρά, ίππάδα δέ τούς τριακόσια ποιούντας, 10
δ’ ένιοί φασι τούς ιπποτροφεΐν δυναμένους. σημεΐον δέ φέρουσι τό τε όνομα τού τέλους, ως αν από
τού πράγματος κείμενον, και τά άνα&ήματα τών αρ
χαίων’ άνάκειται γάρ εν άκροπόλει είκών ^ιφίλου^,
ί[φ’ | η έπιγέγραπται τάδε’
15
Λιφίλου ’Αν&εμίων τηνδ’ ανέβηκε &εοΐς,
&ητικού άντι τέλους ίππάδ’ άμειψάμενος.
και παρέστηκεν ίππος εις μαρτύριον, ώς την ίππάδα
τούτο σημαίνουσαν. ου μην άλλ’ εύλογώτερον τοΐς
μέτροις διηρησ&αι, κα&άπερ τούς πεντακοσιομεδίμνους. 20
ζευγίσιον δέ τελεΐν τούς διακόσια τά συνάμφω ποι
ούντας’ τούς d’ άλλους &ητικόν, ουδέ μιας μετέχοντας
testim.

§ 4 Poli. VIII, 130—131.

22 *Harpocr. &ητες.

1 post &ήτα spat. vacuum est aptum voci καί, quam sup
plevi.
2 με[ν ov]v K. rell.; est interstitium inter
et N,
sed vid. ut alias spat. vacuum relictum esse propter chartam
male laesam; ante N est ductus ad € pertinens colligansque
litteras (ci. μεν Papageorg.).
6 suppi. K.
9 τής] γης Bywater.
10 ξηρών καί νγρών (H.) H.-L.
12 ζεηι^φέρονω
(Η.) H.-L. ώς αν . . κείμ. dei. H.-L., propter ώς άν.
14 diφίλου dei. (Thompson, Radinger) W.-K.
18 6ΚΜΑΡΤΥΡΩΝ
pap. (correctum T); επιμαρτνρών H.-L. V. (contra Kb.) Lit.
Centralbl. 1893, 1712.
20 M6TPIOIC.
21 <έίει> τελεΐν
(Condos) H.-L.
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αρχής. δώ και νυν έπειδάν έρηται τον μέλλοντα κληροϋβ^αί τιν αρχήν, ποιον τέλος τελεί, ούδ’ αν εις
είποι &ητικόν.
VIII. τάς ό’ άρχάς έποίηβε κληρωτάς έκ προκρίτων,
ό οϋ? [έκάο]τη προκρίνειε τών φυλών, προύκρινεν δ’
εις τονς εννέα άρχοντας έκάβτη δέκα, και ζέκβ τοΰ[των έκ]λήρουν' ο&εν έτι διαμένει ταΐς φνλαΐς το δέκα
κληροΰν έκάβτην, είτ έκ τούτων κναμεύειν. βημεΐον
δ’ δτι κληρωτάς έποίηβεν έκ τών τιμημάτων δ περί
10 τών ταμιών νόμος, ω χρώμενοι [διατελο]ϋ6ιν έτι και
νΰν' κελεύει γάρ κληρονν τονς ταμίας έκ πεντακοοιομεδίμνω[ν. Σόλ]ων μεν ονν ούτως ένομο&έτηΰεν ]περι 2
τών έννέα αρχόντωντό γάρ άρχα'ιον ή έν Αρ^είω
πάγω βον]λή, τινακαλεδαμένη και κρίναΟα κα& αυτήν,
15 τον έπιτήδειον έτρ έκάοτη τών αρχών έπ’ [έν]ιαυτόν
.. αΰα άπέθτελλεν. φυλαι δ’ ήΰαν δ' κα&άπερ πρό- 3
τερον, και φυλοβαοιλεις τέτταρες. [εκ] ό[έ τής φύλης
έκ]άθτης ή Ο αν νενεμημέναι τριττύες μέν τρεις, νανκραρίαι δέ δώδεκα κα^ έκάβτην, [επί] δέ [τών] ναυκραριών
testim.

16 *Phot. νανν.ραρία. Poli. VIII 108. Hes. ναύ-

ν.λαροι.
4 ΤΗΕΔΑΡΧΗΕ, corr. Κ.
5 προν.ρίνειε (Gertz) W.-K.:
"ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ (προνκρινε Β1, H.-L.).
6 και τού[τους Κ.1, και
εκ τούτων ci. W.-K. (κάκ Gomperz); καί τού[τοις] ε[πεκ]λ. Κ.3,
esse dicens spatium uni litt. inter Y et E, sed superscriptum
aliquid esse (fort. pr. τους, corr. τουτοις). Superscripta legere
non potui, neque certo agnoscere ε in media lacuna. 9 εποίηοεν (Hude) H.-L., W.-K.2: -CAN.
12 sq. περί τών έ. άρχ.
dei. Wil. (I, 49).
13 γαρ] 5ε H.-L.
15 εν.άοτην (Η.) H.-L.
επ’ ενιαυτόν Κ. recte {ον per comp.); tum διατάξαοα id. fort·.
recte (apparet ductus quo iuncto cum Δ διά notatur; fort. et.
ξ; Diels tamen nihil legit praeter σα), [καθ·ιστα]σα W.-K.,
[κ(ατα)στησα]σα Diels.
17 TECCAPEC.
18 NAYKPAIPAI.
19 [ήν δέ τών] Κ, [ήν δ’ έπι τών] W.-K., H.-L. Et δέ per
comp. et τών, cuius sunt vestigia (it. ε et i litt. vocis έπι).
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άρχη καθεστηκυΐα ναόκραροι, τεταγμένη πρός τε τάς εισ
φοράς και τάς δαπ[άνας] τάς γιγνομένας’ διό και εν
τοΐς νόμοις τοΐς Σόλωνος οίς ούκέτι χρώνται πολλαχο[ΰ
γέ]γραπται, 'τους ναυκράρους είσπράττειν,’ και ' άνα4 λίσκειν εκ τον ναυκραρικοϋ apyvp[tov]. ’ βουλήν] ό’ 5
έποίησε τετρακοβίονς, εκατόν ίξ έκάστης φυλής, την
δέ των Αρεοπαγιτών εταζεν
τ]ό νομοφυλακεΐν,
ώσπερ ΰπηρχεν και πρότερον επίσκοπος ουσα της πολι
τείας, [η] τά τε άλλα τά πλείστα και τά μέγιστα των
πολιτ(ικ)ών διετηρει, και τους άμαρτάνοντας ηΰθυνεν 10
κυρία ουσα [και
και κολάξειν, και τάς εκτίσεις άνεφερεν εις πόλιν, ουκ έπιγράφουσα την πρό
φασήν τοΰ.......... ]εσθαι, και τους έπι καταλΰσει τοΰ
δήμου συνισταμένους εκρινεν, Σόλωνος Owrfog] νόμον
5................... περί αυτών, ορών δέ την μεν πόλιν πολ- 15
λάκις στασιάζονσαν, τών δέ πολιτών ενίους διά την ρα
θυμίαν [άγαπ]ώντας το αυτόματον, νόμον εθηκεν προς
αύτοΰς ίδιον, ός αν στασιαξοΰσης της πόλεως μ[η
θ]ηται τά όπλα μηδέ μεθ’ ετέρων, άτιμον είναι και
της πόλεως μη μετέχειν.
20
testim.

§ 5 * Gellius II 12.

1 Ι^ΑΥΚΡΑΙΡΟΙ.
3 πολλαχον (Wessely) Κ.3 (-ό&ι Paton,
H.-L.).
7 έ[π'ι τό] (Paton, Gennad., recte ut vid.) W.-K.
H.-L., K.3
9 ual τά τε W.-K., sed angustius spat. καϊ voci,
unde η praestat.
10 πολιτΑ^ών (Richards, Lips.) W.-K.,
H.-L., K.3
11 καϊ ζημ. (Bl.) H.-L., K.3 (extare notam aptam
voci καϊ; similia ipse notavi): [τοΰ] ζ. K., W.-K. Cf.
c. 3, 6.
CKTICCIC (εκτιΰεις ut τΐαις) iam non sollicitavi, cum
εητιαιν sit in papyro Flinders-Petrie II, p. 150 b.
13 εν&νν^οθαι (Bl.) H.-L., K.3, quod agnosci posse putat Diels; ipse
ε]κτ[ίν]εβ&αι (Tyrrell) potius agn. mihi visus sum.
14 &. νό
μον W.-K., K.3; tum s^oa[yy]sX[fag] (Wessely) K.3 (ειβα agn.
non potui); είοαγγελτικόν (ον per comp.) ci. Papageorg. 17 ayaπώντας W.-K., certum est ωντας, π verisimile magis quam ρ
(πΕοίορώττας Bury, ego antea), ε&ην.εν recte Wess.: -κε.
19 θηται H.-L., K.3
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IX. τά μέν ούν [περί. τα]ς άρχάς τ[οΰτ]οι» είχε
τον τρόπον. δοκεΐ δέ τής Σόλωνος πολιτείας τρία
ταντ είναι τά δημοτικώτατα' πρώτον μεν και μεγιβτον
τό μή δανείζειν έπι τοΐς σώμαβιν, έπειτα τό έζεΐναι
τω βονλομένω τψω[ρεαΊ υπέρ τών άδικουμένων, τρί
τον δ’ ζωβ μάλιστα φασιν ίσχνκέναι τό πλή&ος, ή εις 2
τό δικα[στήριον]
κύριος γάρ ών ό δήμος τής
ψήφον., κύριος γίγνεται τής πολιτείας, έτι δέ και διά
τό μή γεγράφ&αι τούς νόμους απλώς μηδέ σαφώς,
άλλ’ ώσπερ ό περί τών κλήρων και επικλήρων, ανάγκη
αμφισβητήσεις γίγνεσθαι, και πάντα βραβεύειν και τά κοινά και τά ίδια τό άόκασττ^ρ^ον]. οί'ονται
μέν ούν τινες επίτηδες ασαφείς αυτόν ποιήσαι τούς
νόμους, όπως ή τής κρίσεως [δ] δή[μος
ον
μην είκός, αλλά διά τό μή δύνασ&αι κα&όλον περιλαβεΐν τό βέλτιστον’ ον γάρ
εκ τών νυν
γιγνομένων, άλλ’ έκ τής άλλης πολιτείας &εωρεΐν τήν
εκείνον βούλησιν.
X. εν [μίν ούν τ]οΐ£ νόμοις ταντα δοκεΐ &εΐναι
δημοτικά, προ δέ τής νομοθεσίας ποιήσα[ς] τήν τών
χ[ρ]εώ[ν άπο^κοπήν, καϊ μετά ταντα τήν τε τών μέτρων
και σταθμών και τήν τον νομίσματος ανξησιν. επ’ 2
εκείνον γάρ εγενετο και τά μέτρα μείζω τών Φειδωνείων, και ή μνά πρότερον [άγο]νσα [σ]τα[-9·α]δν [έ]1 είχε Κ.3
3 ταντ’] τάδ’ e coni. (Η.) H.-L., W.-K.2
τά dei. H.-L.
5 τιμ,ωρεΐν (Paton) W.-K., K.3
6 ή add.
K.1, ώ (Lipsius, L.) H.-L., K.3, ω καί· W.-K.
10 άν. πολλάς
(Bl., qui π. τάς, al.) recte ut vid. W.-K., K.3
12 τό διηαΰτήριον recte W.-K., K.3 14 ita recte (Papageorg.) K.3 20 ποιήοας την των W.-K. (legi fere possunt notae articulorum; in
extremo participio superscr. c agnovit Diels): ποιηΰαι (Condos)
την των H.-L., K.3
24 [έλκ]ουσα (Wyse) W.-K., H.-L., K.3;
spatio melius convenit αγοναα. Tum [σ]τα[ίΚ]μόι> Diels (ov per
comp.), quod verum esse posse declarat K.
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βδομήκοντα δραχμάς, άνεπληρώ&η ταΐς εκατόν. || ήν δ’ pag. 4
δ αρχαίος χαρακτήρ δίδραχμον. εποίηβε δε και Οτα&μά
προς το νόμιΰμα, τ[ρ]£ί£ και εξήκοντα μνας το τάλαντον άγοντας, και επιδιενεμή&ηΰαν [αι τ]ρ£ί§ μναΐ τω
Οτατήρι και τοΐς άλλοις 6τα&μοις.
5
XI. διατάξας δε τήν πολιτείαν δνπερ είρηται τρό
πον, επειδή προΟιόντες αντω περί των νόμων ενώχλονν, τά μεν επιτιμώντες τά δε άνακρίνοντες, βονλόμενος μήτε ταντα κινεΐν, μήτ άπεχ&άνεο&αι παρών,
αποδημίαν έποιήβατο κατ εμπορίαν άμα και θεωρίαν ίο
εις Αίγυπτον, [εΖπ]ών ως ον[χ
δέκα ετών ον
γάρ οίεΰ&αι δίκαιον είναι τονς νόμονς εξηγεΐο&αι
2 παρών, άλλ’ εκαΟτον τά γεγραμμενα ποιε[ΐ]ν. άμα δε
και Οννεβαινεν αντω τών τε γνωρίμων διαφόρονς γεγενήΰ&αι πολλούς, διά τάς τών χρεών άποκοπάς, και 15
τάς ΟταΟεις άμφοτερας μετα&έΰ&αι, διά τό παρά δόξαν
αντοΐς γενέβ&αι τήν κ[ατάθ]τα6ιν. δ μεν γάρ δήμος
ωετο πάντ άνάδαΰτα ποιήβειν αντόν, οί δε γνώριμοι
πάλιν JftgJ τήν αντήν τάξιν άποδώβειν, ή μ[ί.κ]ρ[ό]ν
παραλλάξ[ειν' δ δε <7υ]^[α]μφοτεροίί? ήναντιώ&η, και 20
testim.

20 Aristid. II, 360 Dd.

2 χαρακτήρ διδράχμου ζβοΰς) Wyse coli. Poli. IX, 60;
χ. ζβονς και τό νόμιομαή δίδρ. JBMayor, χ. διδράχμου Keil.
οτα&μά recte W.-K., Κ.3 ΐήτα} οτ. Keil).
3 δγδοήκοντα pro
εξηκ. Gertz, Kohler; v. ad 4.
4 αγον H., Papabasil.
[αι
τ]ρεΐς sec. Κ. (nunc) Lehmann, Diels; ipse in loco male habito
lineam quae numerorum notas distinguit agnovi, unde ai y
proposui.
7 ήνώχλουν contra pap. H.-L., K.3
11 recte,
quod et ipse et Wessely videramus, L. in praef. H.-L. p. X
NQCOY, [λέγω]ν ώς οΰ[χ ήξ]ει. Sed είπών (Bl., Wessely) me
lius reliquiis litterarum convenit.
12 δίκαιος Jackson, H.-L.;
def. -ov S.
13 ποιεΐν W.-K.
17 . . CANTAZII^ pr., κατάοταοιν corr. (W.-K., K.3), [ού]σαΐ' [κατά]ατ. K.1, ούσαν τάξιν H.-L.
19 εις dei. W.-K.1 (η pro εις ed. 2). 19 sq. ή ο\μικρόν]
παραλλάξ[ειν~\' δ δε (Bl.) W.-K., Κ.3, it. (sed μΐί.κρόΐ'ϊ) H.-L.
Lego in extr. versu N . M; inde ουναμφοτ. scripsi.
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εξόν αύτω με^ όποτέρων ήβοΰλετο 6υ6τά[ντ]α τυραννεΐν, εΐλετο προ? άμφοτέρους άπεχ&έο&αι οώΰας την
πατρίδα καϊ τά βέ[λτι]θτα νομο&ετήοας.
XII. ταντα δ’ δτι τούτον (τον) τρόπον έοχεν ο'ί
τ άλλον Ονμφωνονΰν πάντες, καϊ αυτός εν τή ποιήβει
μέμνηται περί αυτών εν τοΐβδε (fr. 5 Β.)'
δήμω μεν γάρ έδωκα τόϋον γέρας, δΰόον άπαρ[κε]ΐ,
τιμής ουτ αφελών ουτ έπορεξάμενος’
οΐ δ’ είχον δΰναμιν καϊ χρήμαΰιν ήβαν άγητοί,
καϊ τοΐς έφραβάμην μηδέν άεικές έχειν.
5 έβτην d’ άμφιβαλών κρατερόν οάκος άμφοτέροιβι,
νικάν δ' ούκ εΐαθ’ ουδέτερους αδίκως.
πάλιν ό’ άποφαινόμενος περϊ τοΰ πλήθους, ώς αΰτω 2
δει χρήο&αι (Sol. fr. 6, cf. Theogn. 153)·
δήμος δ’ ώδ’ αν άριβτα βΰν ήγεμόνεΟΟιν έποιτο,
μήτε λίαν άνε&εϊς μήτε βιαξόμενος.
τίκτει γάρ κόρος ΰβριν, όταν πολύς όλβος επηται
άν&ράιποιΟιν δοοις μη νόος άρτιος ή.
καϊ πάλιν δ’ έτέρω&ί που λέγει περϊ των diaveft]- 3
μαΟ&αι τήν γήν βουλομένων (cf. fr. 34. 35)'
οΐ δ’ έφ άρπαγαΐβιν ήλ&ον,
είχον άφνεάν,
κάδόκουν έκαβτος αυτών όλβον εΰρήοειν πολΰν,
καί με κωτίλλοντα λείως τραχΰν έκφανεΐν νόον.
testim. 7 Plut. Sol. 18.
15 Plut. comp. Sol. et Popl. 2.
21 Plut. Sol. 16 (v. 4. 5). Aristid. II 536 Di. (v. 6. 7).

1 εβονλ. contra pap. H.-L., K.3
σνστά[ντι] falso adhuc
legebamus. 2 ATT€X0€C0HSAI corr. (Wyse, H.) W.-K., H.-L.,
K.3 4 τον add. K. εϊχεν W.-K. e coni.
7 ΔΗΜΟΙ.
τόσον
κράτος Plut. επαρκεϊ Plut. (άπαρ-Λει Coraes, επαρηεΐν Brunck);
άπαρκεΐν H.-L. 8 sq. OYTATTOPEHAMEi^OCOCOI. 16 πιεξόμενος Plut.
18 άν&ρώπω και ότω Theogn., άν&ρώποισιν
δτω Hartung, ά. οτοις bene Hude.
19 καί dei. W.-K.; ego
di deleverim. ετέρω&ι (Hicks, al.) recte W.-K. διανέμεσ&αι
non recte H.-L.
21 άρπ. ελπίδ’ ήλι&’ εΐχον άφν.? W.-K.
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χαϋνα μεν τότ έφράβαντο, νυν δέ μοι χολονμενοι
2οξ[όν ό]φ'9,α2^οΓσ’ δρώΰι πάντες ω6τε δηιον'
ον χρεών ά μεν γάρ είπα 6νν ^εοΐβιν ηννβα,
[άλλα δ’ ού] μ[ά]την έερδον, ουδέ μοι τνραννίδος
[ά]νδάνει βία τι [ρδ^ειν, ουδέ πιεί[ρ]ag χ&ovδg
πaτρίδog κακοΐΰιν έο&λοτ^ ίΰομοιρίαν έχειν.
4 [πάλιν] δέ και περί rfjg άπ[oκ]oπηg τών χ[ρε]ών,
καί, τών δονλενόντων μεν πρότερον, έλεν&ερω&έντων
δέ διά την <5ει6άχ&ειαν (fr. 36)·
εγώ δέ τών μέν ουνεκα ξ[ν]νηγαγον
δήμον, τί τοντωΐ' π[ρ]ιν τνχ[εί]ν έπανΰάμην;
βνμμαρτνροίη ταντ αν εν δίκη χρόνον
μητηρ μεγίΰτη δαιμόνων [Όλν]μπίων
5
άριΰτα, Γη μέλαινα, τηρ εγώ ποτέ
δρονρ άνεΐλον πολλαχη πεπηγότα^],
πρόοΌ'εν δέ δονλενονΟα, νϋν ε’λεν&έρα.
πολλοί d’ A^vag, πατρίδ’ είg &εόκτιτον,
[άνη]γαγον πρa&έvτag, άλλον έκδίκωg,
ίο
άλλον δικaίωg, τovg d’ άvaγκaίηg νπδ
χρειovg φνγόνταρ, γλώΟΟαν ονκέτ Αττικήν
5

testim.

12 Aristid. II 536 Di. (ν. 3—27).

2 δήιοι Κ., H.-L. e coni. Reiskii (δηιον chart. Plui.).
4 άμα (Άλλα Gaisf.) δ’ ου μάτην Aristid., unde [άλλα δ’
μ]άτην Κ.1, it. sed ού W.-K., H.-L., Κ.3 In charta fere
μ[α[την apparuit.
5 ηνδανεν Richards.
6 -nanoiGiv Newman, Bl., al.
7 πάλιν K.1, (. αλ . v fort·. agnosci potest; sed
est valde incerta lectio;
reliqua expedivit Wessely
(K.s).
8 περί ante των desiderat Kb.
9 dg διά recte
K.
10 είνεα’ W.-K., tum falso άξονηλατον K. (-τών W.-K.),
cum in chart. sit ΟΥΝ6ΚΑΞ . ΝΗΓΑΓΟι^ (ita plane recte H.-L.);
inde versum rest. (Platt) H.-L.
11 τυχών K.; id. concedit
etiam τυχειν (Tyrrell, Bl.) legi posse. Cf. praefat. 12 MAPTYPOIHIM Berol.
13 ΔΑΙΜΟΜΩ^ΟΛ .. Berol., id. 15 sq.
nETTHrO[T]ACnPOC©eK
17 ©eOKTICT ..
18 ΑΝΗΓΑΓΟ>Ι Berol. 20 sq. χρειοΐ άναγκαΐη Hom. @,57; inde ionismus.
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ίέντας, ώς αν πολλαχΐ] πλαν[ωμένου]ς,
τούς d’ έν&άδ' αύτοϋ δουλίην άεικέα
έχοντας, η&η δεθποτών τρομ£νμ[ενου^],
15
[ε^ευ'θ'ερου^ έ&ηκα. ταντα μεν κρατεί,
5
δμοϋ βίαν τε και δίκην συνάρμοσα^],
[ερε]ξα και διηλ&ον ώς ύπεθχόμην.
&εθμούς δ’ ομοίως τω κακω τε καγα^ω,
ευθείαν εις εκαθτον αρμάθας δίκην,
2ο
έγραψα, κεντρον δ’ άλλος ώς εγώ λαβών,
10
[κ]ακοφρα<^£ τε και φιλοκτημων άνηρ,
ούκ αν κατεΰχε δήμον’ εί γάρ
ά τοΐς έναντίο[ΐ6\ιν ηνδανεν τότε,
αν&ις δ’ ά τοΐθιν οντεροι φραθαίατο,
25
πολλών αν άνδρών ηδ, εχηρώ&η πόλις.
15
τών οννεκ’ αλκήν πάντο&εν ποιούμενος
ώς έν κυΰϊν πολληθιν έθτράφην λύκος.
και πάλιν δνειδίξων προς τάς ύθτερον αυτών μεμψι- d
μοιρίας άμφοτέρων’
δημω μέν εί χρη διαφάδην όνειδίθαι,
testim.

5 Plut. Sol. 15 (v. 16).

1 .. Γ^ΩΜΕ^ΟΥί Berol.
4 sq. ΚΡΑΤ€€Ιί^ΟΜΟΥ Lond.,
KP. THOMOY Berol.; ap. Aristid. est ν.ράτει (v. 1. κράτη) όμοΰ;
it. ομοΰ Plut. Hinc κράτει | δμοΰ K.1, W.-K., κράτει | vouov
H.-L., K.3 Etiam κράτη ferri potest (Soph. Antig. 485).
6 6Ρ6ΞΑ Berol.
7 ©CCMOM Berol. TPOMOIQC, superscr.
ut vid. v. 1. Θ; δ’ δμ. (cum Aristid.) Wyse, W.-K.
10 ΚΑΚΟΦ . .
ut. vid. Berol.
11 ΗΘβΛΟΜ Berol.
12 AYTOICC^A^ corr.
K. (ATO in Berol. legit Diels).
13 AYTIC Berol.
Δ6ΑΥTOICIN
οντεροι recte W.-K.
14 €X€.. Berol.
15 τών
(Τ(Ω>Ι)) (Bernardakis) W.-K. εΐνεκ’ W.-K. ποιενμενος (Platt)
W.-K., H.-L. male (cum non sit locus ionismo in verbo vul
gari) et contra chart. (ηνκενμενος Aristid.).
16 KYCinOAAHICfllN (falso adhuc ποΠαισιν legebatur).
^στράφην Ari
stid. ^(K., W.-K., H.-L., tanquam ex chart.): ΡΓΡΑΦΗΥ
17 αυτών (Bl.) recte W.-K.
19 χρη διαφράδην recte ut vid.
leg. K. (διαφάδην Condos, W.-K., K.3)
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ά νΰν έχουβιν ούποτ’ όφ&αλμοΐβιν αν
ενδοντες είδον.
ο6οι δέ μείζους και βίαν άμείνονες
5
αίνοΐεν αν με και φίλον ποιοίατο'
εί γάρ τις άλλος φηβΐ ταύτης της τιμής έτυχεν (cf. 5
fr. 36 extr.),
ούκ άν κατέϋχε δήμον ούδ’ έπαύΰατο,
πριν άνταράζας πΐαρ έξεΐλεν γάλα. ||
έγω δέ τούτων ωΰπερ εν μεταιχμίω
pag.
ορος κατέβτην.
10
XIII. την μεν ούν αποδημίαν έποιήϋατο διά ταύτας τάς αιτίας. Σόλωνος d’ άποδημήβαντος, έτι της
πόλεως τεταραγμένης, έπι μεν έτη τετταρα διήγον εν
590/89 ήΰυχία' τω δέ πέμπτω μετά την Σόλωνος αρχήν ον
586/5 κατεΰτηβαν άρχοντα διά την 6τα6ιν, και πάλιν ετει 15
πέμπτω ζδιά) την αυτήν αιτίαν αναρχίαν έποίηΘαν.
2 μετά δέ ταύτα διά των αυτών χρόνων Λ[α]μα[6ίας
582—80
άρχων έτη δυο και δύο μήνας ήρζεν, έως
έζηλά&η βία τής αρχής, είτ’ έδοξεν αύτοίς διά τδ
Οταβιάζειν, άρχοντας έλέο&αι δέκα, πέντε μέν εύπα- 20
τριδών, τρεις δέ ά[γρ]οίκων, δύο δέ δημιουργών, και
580/79 ούτοι τον μετά Λαμαβίαν ήρ^αν ενιαυτόν, ω και δήλον
testim.

8 Plut. Sol. 16 ,(ν. 1. 2).

21 Hes. άγςοιώται.

8 άνταςάζας .. έζεΐλεν (Sidgwick, Bl.; pridem Gildersleeve
et Adam ap. K.3 ex Plut.) H.-L. (ή ταρ. . . έζεΐλεν W.-K.2).
€Ξ€ΙΛ€ίΧ chart; ead. ΠΥΑΡ; πιαρ omnes ex Plut.
14 sq. ov
κατέστησαν recte W.-K. (Condos, K.3)
16 διά add. (Berolin.,
in qua διαταντην.. . legitur) K. in not., W.-K., H.-L.
AITIANΑΡΧΑΙΑΓ^ corr. (Burnet, al.) W.-K., H.-L., K.3
17 διά τ.
αντ. %q. male dei. W.-K.
17 suppi. K. (Berol.)
19 AAC0H
(it. Berol.)
21 άγρ. K. (et sunt vestigia P litt.); άποίκων
Berol., quod tuetur Wright.
22 ώ και c. Berol. (et Lond.)
Frankel, W.-K., H.-L.
Aristoteles, ed. Blass.
2

5
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ότι μεγίβτην είχεν δύναμιν δ αρχών’ φαίνονται, γάρ
αίεΐ ΰταβιάξοντες περϊ ταύτης της αρχής, όλως δε 3
διετελουν νοβούντες τά προς εαυτούς, οί μεν αρχήν
και πρόφαβιν εχοντες τήν των χρεών αποκοπήν (βυνεβεβήκει γάρ αύτοΐς γεγονέναι πένηοιν), οί δε τή πο
λιτεία δυΰχεραίνοντες, διά το μεγάλην γεγονέναι μετα
βολήν, ενιοι δέ διά τήν προς άλλήλους φιλονικίαν,
ήΰαν δ’ αί βτάΰεις τρεις’ μία μεν τών παραλίων, 4
ών προειβτήκει Μεγακλής δ ’ Αλκμέωνος, οΐπερ έδόκουν
μάλιΰτα διώκειν τήν μέΰην πολιτείαν, άλλη δέ τών
πεδια[κών], οΐ τήν ολιγαρχίαν εξήτουν’ ηγείτο ό’ αυ
τών Λυκούργος, τρίτη δ’ ή τών διακρίων, έφ" ή
τεταγμενος ήν Πειΰίβτρατος, δημοτικώτατος είναι δο
κών. προβεκεκόιΐμηντο δέ τούτοις οί τε άφηρημενοι 5
τά χρέα διά τήν απορίαν, καί οί τω γενει μή καθαροί
διά τον φόβον' Οημεΐον δ’ ότι μετά τήν [τών] τυ
ράννων κατάλυβιν έποίηβαν διαψηφιβμόν, ώς πολλών
κοινωνούντων τής πολιτείας ού προΰήκον. είχον δ'
εκαβτοι τάς επωνυμίας από τών τόπων, εν οίς εγεώργουν. XIV. δημοτικώτατος δ’ είναι δοκών δ ΠειβίΟτρατος, και 6φόδρ’ εύδοκιμηκώς εν τω προς Μεγαρέας πολεμώ,' κατατραυματίΰας εαυτόν 6υν έπειθε τον
δήμον, ώς [ύ]π[δ] τών άντιθταΰιωτών ταύτα πεπον&ώς,
φυλακήν εαυτω δούναι τού θώματος, ’Λριθτίωνος γράψαντος τήν γνώμην, λαβών δέ τούς κορυνηφόρους
testim.

8 sqq. schol. Ar, Vesp. 1223.

1 δνναμιν [ειχεν] male Berol. (ώ και . . μεγί- = ατην ε. δ.
ό αρ-γ
2 A€l Berol.
3 νοαονντες om. Berol.
7 ενιοι μεν
Berol. 8 Δ€ΑΙ Berol. 11 εζήλονν (Η., Bury) H.-L. 12 nonne
pro
ή? Ita schol. Vesp.
14 προΰεκεκόαμηντο] v. Kb.
p. 38.
16 των add. (Bl., Gennadios) W.-K., H.-L.; sunt in
charta vestigia. 17 ΔΙΑΦΗΜΙΰΜΟΝ corr. (Sandys, al.) W.-K.,
H.-L.
23 νπδ W.-K.
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καλουμένους, έπαναβτάς μετά τούτων τω δημω, κατέβχε
56ΐ/ο την άκρόπολιν έτει δ' και τριακοΟτω μετά την των
2 νόμων θέβιν, έπι £[ω]μά>υ άρχοντος. λέγεται δέ Σόλωνα ΠειΟιβτράτου την φυλακήν αίτοΰντος, άντιλέζαι
και είπεΐν ότι τών μέν εΐη Οοφώτερος, τών δ’ αν- 5
ύρείό[τ£ρο]ς· όβοι μέν γάρ άγνοούΟι Πειοίοτρατον επι
τιθέμενον τυραν[νίδι], Οοφώτερος είναι τούτων, οΟοι
δ’ είδότες καταβιωπώβιν άνδρειότερος. έπει δέ λέγων
[ούκ έ]πειθεν, έξαράμενος τά όπλα προ τών θυρών,
αυτός μέν έφη βεβοηθηκέναι τή πατρίδι, καθ' οδον ίο
ην δυνατός (ήδη γάρ Οφόδρα πρεσβύτης ήν), άξιούν
3 δέ και τούς άλλους ταύτό τούτο ποιείν. Σόλων μέν
[ούν ού]άέν ήνυδεν τότε παρακαλών' ΠειΟιΟτρατος δέ
λαβών τήν αρχήν διώκει τά κοινά, πολιτικώς μάλλον
ή τυραννικώς. ούπω δέ τής αρχής έρριξωμένης, δμο- 15
φρονήδαντες οί περί τον Μεγακλέα και τον Λυκούρ556/5 γον, έζέβαλον αυτόν έκτω έτει μετά τήν πρώτην κατά4 δταδιν, έφ' Ήγηδίου άρχοντος. έτει δέ δωδεκάτω μετά
ταύτα περιελαυνόμένος δ Μεγακλής τή Οτάοει, πάλιν
έπικηρυκευδάμενος πρός τον Πειδίδτρατον, έφ’ ωτε 20
τήν θυγατέρα αυτού λήψεται, κατήγαγεν αυτόν άρχαϊκώς και λίαν απλώς, προδιαοπείρας γάρ λόγον, ώς
τής Άθηνάς καταγούδης Πειδίδτρατον, γυναίκα καί
testim.
3—11 Plut. Sol. 30. Ael. V. Η. VIII, 16. Diog.
L. I, 49 sq. 65.
8 sqq. Plut. Mor. 794 E. Diod. IX, c. 20 (29).

2 δ' (τετάςτώ) Bauer, W.-K.: Δ€ΥΤ€ΡΩΙ.
8 KATACIQTTQ^TCC (corr. K.).
9 ovk έπειθεν (Wyse, al.) W.-K., H.-L.,
K.3 ΡΞΑΙΡ
18 δωδεκάτω] τετάςτω Poste (W.-K.1), πέμπτω
ci. W.-K., cf. Wil. I, 23; Cichorius p. 20 sq.
19 (ταντην pro
ταντα Bauer).
21 ΑΡΧΑΙΚΩΟ; άρχαίως W.-K. cum corr., qui
sup. κωο scr. ω[σ]. Non opus -αιικώς, v. Meisterh. 232.
23 ΚΑΙΓΥι^ΑΙΚΑΜΕΓΑΛΗΝ; και dei. W.-K.2; ipse transposui ob
numeros: (γν^ναΐκα καϊ.. ίξευρών = ως . . δήμον. Cf. c. 25, 1.
οϋ
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μεγάλην καί καλήν έζενρών, ώς μεν 'Ηρόδοτός φηβιν
(I 60) εκ τον δήμον των Παιανιέων, ώς δ' ένιοι λέγονβιν εκ τον Κολλντον βτεφανόπωλιν Θράτταν, η
όνομα Φνη, την &εον άπομιμηβάμενος τω κόβμω, 6νν5 ειβήγαγεν μετ αντον, και ύ μεν Πειβίβτρατος εφ’ άρ
ματος είβήλαννε, παραιβατονΰης της γνναικός, οί δ' έν
τω άβτει προΰκννονντες έδέχοντο &ανμάξοντες.
XV. η μεν ονν πρώτη κάθοδος έγένετο τοιαντη.
μετά δέ ταντα ώς έζέπεβε τό δεντερον, έτει μάλιοτα
10 έβδόμω μετά την κάθοδον — ον γάρ πολνν χρόνον
διακατέβχεν, αλλά διά τό μη βονλε6&αι τή τον Μεγακλέονς &νγατρι Ονγγίγνεΰ&αι, φοβηθείς αμφοτέρας τάς
Οτάβεις νπεξήλ&εν' και πρώτον μεν βννωκιβε περί τον 2
Θερμαΐον κόλπον χωρίον δ καλείται 'Ραίκηλος, έκεΐδεν
15 δέ παρηλ&εν εις τονς περί Πάγγαιον τόπονς, ο&εν

χρηματισμένος και Οτρατιώτας μιο&ωΰάμενος, έλ&ών
εις Ερέτριαν ένδεκάτω πάλιν έτει, τόζτε) πρώτον άναβώβαΘ&αι βία την αρχήν έπεχείρει, Ονμποο^νμονμένων αντω πολλών μεν και άλλων, μάλιΟτα δε Θηβαίων
20 και Λνγδάμιος τον Ναζίον, έτι δέ τών ιππέων τών
rag. 6 portor έν "Ερέτρια την πολιτείαν. || νικήΰας δέ την 3
έπι Παλληνίδι μάχ[η]ν και λαβών την [άρχή]ν, και
testim.

21 *schol. Arist. Ach. 234.

1 ΦΗ compendium.
3 ΚΟΛΥΤΟΥ altero T suprascr.
4 όνομα (ήν) Φ. Papageorg., coli. c. 17, 4.
σννείΰηγαγεν
(K.) recte H.-L. (avv per comp.): χατήγ.Κ.1, W.-K. 5 μετ’ αυτής
Pantazid.
9 ώ5 dei. W.-K., αυ&ις scr. (Gennadios) H.-L.
(μηνί pro έτει ci. H.). 10 εβδόμω] τριτω W.-K.1, cf. Wil. 1. c.;
μετά την
dei. Cichorius.
11 διαχατέοχεν] δια in extr.
versu (om. K., rell.); -/.ατειχεν contra pap. et falso (Wyse) W.-K.,
H.-L., K.3 V. Lit. Centralbl. 1893, p. 1712.
13 φγ.ισε (Gen
nad., Hude) H.-L. Cf. Heracl. exc. Τενεδίων πολ.
14 PAKHAOC pr.
17 τότε (Bl.) (W.-K.), H.-L., K.3 (^«. π.
= τότε πρ. αναοώ-). Cf. Keil p. 43 (<(μ£τώ(> τό πρ. Radinger
Cichorius).
° ’
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παρελόμενος τον δήμον τά όπλα, κατεϊχεν ηδη την
τνραννίδα βεβαίως' και
ελών άρχοντα κατε4 Οτηβε Λνγδαμιν. παρεΐλε δε τον δήμον τά όπλα
τόνδε τον τρόπον, έζοπλαΰίαν εν τω ΘηΟείω ποιηΰάμενος έκκληβιάζειν έπεχείρει, .........................αοεν 5
μικρόν' ον φαβκόντων δε κατακονειν, έκελενοεν αντονς
προ6αναβη[ν]αι προς τό πρόπνλον της άκροπόλεως, ΐνα
γεγωνη μάλλον, εν ω δ’ εκείνος διετριβε δημηγορών,
άνελόντες οί έπι τοντω τεταγμενοι τ[ά όπλα], και κατα[κ]ληθαντες εις τά πλησίον οικήματα τον Θηβείον, διε- ίο
5 (5 ή μηναν έλ^όντες προς τον Πειβίΰτρατον. δ δε επ[ει]
τον άλλον λόγον έπετελεβεν, είπε και περί τών όπλων
τό γεγονός
οΰ] χρη &ανμάξειν, ονδ’ ά&νμεΐν, άλλ’
άπελ&όντας επί τών ιδίων είναι, τών δε κοινών α[ύτο£
έπι]μελήθε6&αι πάντων.
15
X
VI. [ή
°υν Π]ει6ιθτράτον τνραννις εξ άρχ

TESTiM. 4 cf. Polyaen. I 21, 2.
2 καί γάρ Ν. ελών W.-K., και N. recte Κ.3
3 παρείλεν
δε Κ.1, παρει2ί[τ]ο (Rutherf.) όε H.-L., Κ.3, παρείλετο ζδε}
W.-K. Lectio haud dubia; sed est medium et paullo ante et
ceteris locis (c. 37,1. 2; 27,1); rarius omnino activum. At tur
bare non ausus sum congruentiam hanc: (και) Νάξον . . Λΰγδαμιν
= (πα)ρεΐλε .. τρόπον (praeter syllabas -τε(στ)- et -πλα). Cf. c. 25,2.
4 εξοπλίΰ. corrigunt Κ., H.-L.
©HCCIQI recte K.3 (’Λνακείω Polyaen.).
5 supplem. incertum: φ&ίγγεα&αι δ’ εοπονW.-K., επίτηδες δ’ εφώνη^οεν (Tyrrell, Gertz) H.-L.,
της δε φωνής εχάλ]ασεν (Condos) Κ.8 Ap. Polyaen. est βμικρα
τη φωνή λεγειν ηρχετο.
9 ΤΟΥΤ(Ω)Ν; tum littera ante Τ€Τ.
deleta videtur. Τοντω Rutherf. (cf. 18, 12), K.3, τοϋτο W.-K.
(τοΰτ’ έπιτετ. H.-L.). όπλα αυτών [καί] Κ. rell., sed neque legi
tur pronom. in charta neque ei spatium est.
10 βυγ]κλήβ.
non recte K., rell.
13 [λίγων ώς ου χρη | Κ.1, quae spatium
non capit; [εφη δ’ ου dstv] W.-K. (it.), [καί ώς οΰ %ρή] H.-L.,
Κ.3, et χρη satis clare legitur. Cf. c. 25, 4.
ά&υμεΐν recte
W.-K., K 3
14 είναι add. Marchant, Wyse; compend. agn.
K. [α-υτώ νϋν] μεληα. K.1, αυτός (Richards, Wyse) επιμ. W.-K.,
K.3, αυτός νϋν επιμ. H.-L.
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τε κατέστη τοντον τον τρόπον, καί μεταβολά.ς έσχεν τοσαντας. διώκει δ’ δ Πεισίστρατος, ώσπερ είρηται, [γκ
κατά] την πόλιν μετρίως καί μάλλον πολιτικώς 1J τνραννικώς’ εν τε γάρ τοΐς άλλο[ις φι]λάν&ρωπος ήν
καί πράος, καί τοΐς άμαρτάνονσιν συγγνωμονικός,
καί δή καί τοΐς άπ[ό]ροό£ προεδάνειξε χρήματα προς
τάς έργασίας, ώστε διατρ[^έ]φεσ&αι γεωργονντας. τοντο δ’ έποιει δνοΐν [χά]ριν, ΐνα μήτε έν τω άστει διατρίβωσιν, αλλά διεσπαρμένοι κατά, τήν χώραν, καί όπως
ενπορονντες των μέτριων καί προς τοΐς ιδίοις όντες,
μήτ έπι&νμώσι μήτε σχολάξω[σι]ν έπιμελεΐσ&αι τών
κοινών, άμα δε σννέβαινεν αντω και τάς προσόδους
γίγνεσ&αι [μ£^]ου?, έζεργαζομένης τής χώρας’ έπράττετο γάρ από τών γιγνομένων δεκάτην. διό καί τονς
κατά [diju]ovg κατεσκενασε δικαστάς, καί αντός έξήει
πολλάκις εις τήν χώραν, επισκοπών καί διαλνων τονς
διαφερομένονς, όπως μη καταβαίνοντες εις το άστν
παραμελώσι τών αγρών, τοιαντης γάρ τίνος έξοδον
τω Πεισιστράτω γιγνομένης, σνμβήναί φασι τό περί
τον έν τω [Τ]α^ττω γεωργονντα τό κλη^έν ύστερον
χωρίον ατελές, ίδών γάρ τινα πα[ν]τελώ[ς] πέτρας
σκάπτοντα καί έργαζόμενον, διά τό δανμάσαι τον
2 [τά κατά] BL, prob. Kb. (είρηται Radinger, εΐρ. [ή'ί]η
W.-K., it. sed [ή'<ϊη] Κ.3). 4 αλλοις (Poland, Radinger) recte
W.-K., K.3
7 διατρ. γ. recte W.-K., K.3
13 έξ έργ. (v. L.)
H.-L.
15 CKCYAZC corr. W.-K.
16 διαλνων recte W.-K.,
K.3 19 τό περί recte (v. L.) H.-L.: τά περί K., rell.
20 cf.
Diod. IS, 37, 2; Mantissa prov. 1, 76.
Y]MMHTG)I exstare
vid.
21 π .... λω[ς έν] W.-K., παντελώς έν, in quod ipse in
cidi, Wessely quoque invenit; sed έν locum habere recte negat
K. Πέτρας K., H.-L·.,; minime exstat TTETPAI, sed falsa spe
cies est I litterae, id quod et ipse testari possum et constan
tissime testatur K. Παντελώς πέτρας et. Lacon. Cf. praeter
locos allatos Zenob. IV, 76. Procop. in Villois. Anecd. H, 40
(Paton; cf. Wil. II, 292). 22 διά τό &ανμ. dei. W.-K. (sed re
tractat sent. Wil.); ό. τό θ-ανμαΰτόν Papageorg.
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πα[ΰ5α] έκέλευβεν
τί γίγνεται έκ τοΰ χω
ρίου' [δ] df (δβα κακά και δδύναι’ έφη, 'καϊ τούτων
τών κακών καί τών οδυνών ΠειΟίστρατον δει λαβεΐν
την δεκάτην’. δ μέν ούν άνθρωπος άπεκρίνατο άγνοών,
δ δέ Πεισίστρατος ήσθεϊς διά την παρρησίαν και την 5
7 φιλεργίαν ατελή πάντων έποίησεν αυτόν, ούδέν δέ
τδ πλήθος ούδ’ έν τοΐς άλλοις παρ(ην)ώχλει κατά
την αρχήν, άλλ’ αίει παρε&κ[εύ]αξεν ειρήνην και έτήρει την ησυχίαν' διό και πολλάκις έ.......... το, ως
ή Πεισιστράτου τυραννϊς δ έπι Χρόν[ου] βίος είη' 10
συνέβη γάρ ύστερον
τών υίέων, πολλω
8 γενέσθαι τραχυτέραν την αρχήν. μέγιστον δέ πάντων
ή[ν τών έπαινου]μένων, τδ δημοτικόν είναι τω ήθει
και φιλάνθρωπον. έν τε γάρ τοΐς άλλοι[ς £]β[οΰΛ£το]
πάντα διοικεΐν κατά τούς νόμους, ουδέ μίαν έαυτω 15
πλεονεξίαν διδούς, [καί ποτ]ε προσκληθείς φόνου δίκην
εις Άρειον πάγον, αυτός μέν άπήντησεν ως άπολογη9 σόμενος, δ δε προσκαλεσάμενος φοβηθείς έλιπεν. διό
και πολύν χρόνον έμεινεν..... , και δτ έκπέσοι
1 παΐδα recte W.-K., (v. L.) H.-L., K.3
-€Y€N, corr.
Frankel.
3 τών κακών κ. τ. δδ. dei. H.-L., τών ante όί. dei.
W.-K.
4 (αΰτδνό άγν. H. Hude. 6 απάντων K. rell., πάν
των chart.
7 παρ<[ην]>ωχλ. (Wyse, Jos. Mayor) W.-K., H.-L.
9 [τοΰτ’ έλέ]γετο W.-K., [ύστερον sZfy.] H.-L., έ&ρυλησαν
Wessely ap. K.3, qui €ΘΡ dicit agnosci posse, minime CAN;
^[ρν^ΠΓε^το antea ego; post in charta ένθνμιρν [ον per
comp.) ην dispicere mihi visus sum; sed Diels et το confirmat
et εθρ legi posse iudicat; έ&ρνλεΐτο tamen cum ceteris vesti
giis non convenire. Nunc K. neque έν&νμ. ήν neque έμέμνηντο
esse affirmat.
11 διαδεξαμένων recte E. Bruhn.
13 τ.
έπαινονμ^- (Jos. Mayor, Newman, Bernardakis) W.-K., H.-L.,
K.3 Agnosci fort. potest, v.
14 [ε^ώ^ει] K., H.-L., [προ];ρειτο] W.-K.; sed ε]|9[ου1ετο fuisse vid. („0 probably right“ K.).
18 έλιπεν] cf. Dem. 49, 19. 59, 60 (έζέλιπεν Richards, H.-L.).
19 [εν τή αρχή (v. p. 24, 15) καί ο]τ’ (Bl., Lips., και δτ
etiam Frankel) W.-K., it. sed sine τή H.-L., K.3 qui <[εν^ [ά.].
Certum και οτ’; έν (τή] άρχή nimia pro spatio; linea longa
recta post έμεινεν comparet (incertum num ad B pertinens).
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πάλιν άνελάμβανε ραδίως. έβούλοντο γάρ και των
γνωρίμων και τών δ[ημο]τικών οί πολλοί' τούς μεν
γάρ ταΐς όμιλίαις, τούς δε ταΐς είς τά ίδια βοη&είαις
προ[&η]γετο, και προς άμφοτερους έπεφύκει καλώς.
ήβαν δε καϊ τοΐς Ά&ηναίοις οί περί τών [τυ^ράννων 10
νόμοι πράοι κατ’ εκείνους τούς καιρούς, οί τ άλλοι
και δη και ό μάλιστα κα&ήκων προς την ύκατάΰταβιν)
της τυραννίδας, νόμος γάρ αύτοΐς ήν όδε' &εβμια
τάδε Ή&ηναίω[ν] καί πάτρια' εάν τινες τυραννεΐν
επαυιΰτώνται επι τυραννίδι , η 6υγκα&ι6τ[η] τήν
τυραννίδα, άτιμον είναι και αυτόν καί γένος.9
XVII. Πειδίβτρατος μεν ούν έγκατεγήραΘε τή
αρχή, και άπε^^ανε νοΰήοας επί Φιλόνεω άρχοντας, 528/7
άφ ού μεν κατεΟτη τό πρώτον τύραννος, ετη τριάκοντά και τρία βιώΰας, ά δ’ εν τή αρχή διεμεινεν,
ενός δέοντα είκοβΐ' εφ[«ν]χε γάρ τά λοιπά, διό και 2
φανερώς ληροϋοι ^οί^ φάβκοντες, || έρώμενον είναι
Πειΰίΰτρατον Σόλωνος, και Οτρατηγεΐν εν τα προς
Μεγαρεας πολεμώ περί Σαλαμΐνος' ού γάρ ενδε'χεται
ταΐς ήλικίαις, εάν τις άναλογίζηται τον εκατερου βίον
και εφ ού άπέδανεν άρχοντας, τελευτήΰαντος δε Πει- 3

1 €Π€ΛΑΜΒΑΝ€ corr. (Richards) W.-K. (απελ. Wyse, H.-L.,
K.3).
4 ττροσηγετο (Niemeyer, Lacon) W.-K., H.-L., recte ut
vid. άμφοτερας (H.) H.-L., αμφότερα Condos.
7 κα&[ήκ]ων
(K.) exstare vid.; άνήκων W.-K., καθεστώς H.-L.
7sq. τήν
τής legitur (τά τής H.-L.), itaque lac. esse vid. (W.-K., qui de
κατάβταβιν cogitant; ^κατ.^ post τνρ. add. K.3).
9 Ά&ηναίοις Condos; Ά&ηναί[ων] recte K., rell. κ[αι) πάτρια lego:
[εστΐ] πάτρια K , H.-L., [κατά τά] π. W -Κ. Cf. Eurip. Tr. 267.
Thuc. 2, 2.
10 επι τυραννίδι (sic chart., non Η6ΠΙΤ) dei. K,
W.-K. ή] sic potius legendum quam Tl (W.-K., K.3) cf H
ΐηησαν v. 5; tum CYNKA0ICT[H]T(HN)TYPASNIAA.
rt<s>
βν^κ. K.3; ή βνγκ. (Lips.) W.-K. (βυγκα&ΐβτώζβ^ι Papageoro·)
11 κ(αι) αντόν recte (L.) H.-L.
16 εφευγε (Jos. Alayor,
Rutherf., al.) charta, sed sine t.
17 οί add. (H. Lacon, al)
W.-K., H.-L.
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ΟιΟτράτου, κατεΐχον οΐ υΐεΐς την αρχήν, προάγοντες τά
πράγματα τον αυτόν τρόπον, ήβαν δέ δύο μεν έκ τής
γαμέτης 'Ιππίας και "Ιππαρχος, δυο δ’ έκ τής Αργείας
’Ιοφών και Ήγηβίβτρατος, ω παρωνύμιου ήν Θετταλός.
4 ήέπγέγημεν γάρ Πειβίβτρατος έξ’Αργους άνδρός Αργείου
θυγατέρα, ω ονομ’ ήν Γοργίλος, Τιμώναββαν, ήν πρότερον έβχεν γυναίκα Αρχΐνος δ Αμπρακιώτης τών Κυ
ψελιδών’ ο&εν και ή προς τούς Αργείους ένέβτη φιλία,
και βυνεμαχέβαντο χίλιοι τήν έπι Παλληνίδι μάχην,
ΉγηβιΟτράτου κομίΟαντος. γήμαι δέ φαΟι τήν Αργείαν
οΐ μέν έκπεβόντα τό πρώτον, οΐ δέ κατέχοντα τήν αρ
χήν. XVIII. ή6αν δέ κύριοι μέν τών πραγμάτων διά
τά αξιώματα και διά τάς ηλικίας "Ιππαρχος καί 'Ιππίας,
πρεββύτερος δέ ών δ 'Ιππίας και τή φύΰει πολιτικός
και έμφρων έπεΰτάτει τής αρχής, ό δε "Ιππαρχος παιδιώδης και έρωτικός καί φιλόμουβος ήν, και τούς περί
Ανακρέοντα και Σιμωνίδην και τούς άλλους ποιητάς
2 ούτος ήν δ μεταπεμπόμενος, Θετταλός δέ νεώτερος
πολύ καί τω βίω ^ραούς και υβριστής, άφ ού καί
βυνέβη τήν αρχήν αύτοΐς γενέο&αι πάντων τών κακών.
έραο&εϊς γάρ τού Αρμοδίου και διαμαρτάνων τής πρός
αυτόν φιλίας, ού κατείχε τήν οργήν, άλΤ έν τε τοΐς
αλλοις ένεβημαίνετο 7ηκ[ρ |ώς, και τό τελευταΐον μέλλουΟαν αυτού τήν αδελφήν κανηφορεΐν Πανα&ηναίοις
έκώλυβεν, λοιδορήοας τι τον Αρμόδιον ώς μαλακόν
testim.

4 Plut. Cat. mai. 24.

1 ΠΡΟΑΓΑΓΟΝΤ€€ corr. (Bl., H., al.) W.-K., H.-L., K.3
3
γαμετ?']ς (H.).H.-L,
5 ζέπ)>έγημεν Papageorg., Kb., coli. Plut. Cat. mai. 24. 8 αννίοτη (L.) H.-L.
10 Ήγηο. chart. (John Mayor) W.-K., H.-L., K.3 12 ΤΩΝΜ6Ν
corr. (Richards, Bl.) W.-K., H.-L., K.3
23 πιχρώς recte
W.-K., K.3
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όντα, ό&εν συνέβη παροςυν&έντα τον 'Αρμόδιον και
τον Αριστογείτονα, πράττειν την πράζιν μετεχόντων
πολλών, ήδη δέ παρατηροϋντες έν άκροπόλει τοΐς Παν- 3
α&ηναίοις Ιππίαν (ετνγχανεν γάρ ούτος μέν [ό]εχόμενος, ό δ' Ίππαρχος άποστέλλων την πομπήν), ίδόντες
τινά τών κοινωνούντων της πράζεως φιλαν&ρώπως έντνγχάνοντα τω Ιππία, καϊ νομίσαντες μηνύειν, βουλόμενοί τι δρασαι προ της συλλήψεως, καταβάντες καϊ
προεζαναστάντες τών [άλλ]ων, τον μέν Ίππαρχον δια- 5113
κοσμούντα την πομπήν παρά το Αεωκόρειον άπέκτειναν, την δ' όλην έλυμήναντο πράζιν, αυτών ό’ ό μέν 4
Αρμόδιος εύ&έως έτελεύτησεν υπό τών όορ[υ]φόρων,
ό δ’ 'Αριστογείτων ύστερον, συλληφ&εϊς και πολύν
χρόνον αίκισ&είς. κατηγόρησεν δ' έν ταΐς άνάγκαις
πολλών, οί και τή φύσει τών έπιφανών καϊ φίλοι τοΐς
τυράννοις ήσαν. ού γάρ έδύναντο παραχρήμα λαβεΐν
ούδέν ίχνος τής πράξεως, άλλ' δ λεγόμενος λόγος, ώς
ο Ιππίας άποστήσας άπ'ο τών όπλων τους πομπεύοντας, έφώρασε τούς τά εγχειρίδια έχοντας, ούκ αληθής
έστιν ού γάρ έπεμπόν πω με&' όπλων, άλλ' ύστερον
τούτο κατεσκενασεν ό δήμος, κατηγορεί δέ τών τού 5
τυράννου φίλων, ώς μέν οί δημοτικοί φασιν έπίτηδες,
ϊνα άσεβήσαιεν άμα και γένοιντο ασθενείς, άνελόντες

1 παροζνν&έντα recte W.-K., K.3
2 μετεχόντων πολλών
satis clare legitur (prob. etiam K., it. nunc Kb.).
4 μεν δεχόμ.
recte (L., Condos) W.-K., H -L., K.3 9 [άλλων] K., H.-L., neque
potest aliud fuisse ([λοιπών] Papageorg. et ego antea, [ετερων]
W.-K.).
10 παρά] περϊ H.-L. Cf. Thucyd. 6, 57.
11 την
[de ολ]ην W.-K., την δ’ ολην recte agn. K.3
δ’ ο] γάρ δ ex
coni. W.-K., sed nunc d’ d et. Kb.
19 τά dei. Wil. I, 109.
AAHOCC corr. K.
20 CTTCMTTO^TO, έπεμπον τότε (Bernardakis) W.-K., H.-L., έπ. πω Papabasileios.
23 άοεβήοειαν
H.-L.
AMA supra v.
AFCNNCIC s. -AACIC (supr. v. add.),
corr. W.-K., K.3 (εναγείς Richards, al., H.-L.).
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τούς αναίτιους και φίλους εαυτών, ώς δ’ ενιοι λέγου<5ιν ούχι πλαττόμενος, άλλα τους ΰυνειδότας έμήνυεν.
6 καί τέλος ώς ούκ ήδύνατο πάντα ποιων άπο&ανεΐν,
επαγγειλάμενος ώς άλλους μηνύβων πολλούς, και πεί6ας αύτω τον Ιππίαν δούναι την δεξιάν πίβτεως χάριν, 5
ώ? ελαβεν όνειδίβας ότι τω φονεΐ τάδελφοΰ την δε
ξιάν δε'δωκε, ούτω παρώξυνε τον Ιππίαν, ώσ&’ υπό
τή? οργής ού κατεΟχεν εαυτόν, αλλά οπαϋάμενος την
μάχαιραν διέφ&ειρεν αυτόν.
XIX. μετά δε ταύτα Ουνέβαινεν πολλω τραχυτεραν ίο
είναι την τυραννίδα' και γάρ διά τό τιμωρών τάδελφω
][καΙ διά roj πΌλλού? άνηρηκεναι και εκβεβληκεναι,
5ΐι/ο 2 παβιν ήν άπιΟτος και πικρός, ετει δε τετάρτω μάλιΟτα
μετά τον 'Ιππάρχου θάνατον, έπεϊ κακώς είχεν τά εν
τω άοτει, τήν Μουνιχίαν έπεχείρηΟε τειχίζειν, ώς έκεΐβε 15
με&ιδρυΰόμενος. εν τούτοις δ’ ών έξεπεοεν υπό Κλεομενους τού Λακεδαιμονίων βαβιλε'ως, χρηΟμών γιγνομένων άει τοΐς ΛάκωΟι καταλύειν τήν τυραννίδα διά
3 τοιάνδ’ αιτίαν, οί φυγάδες ών οί Άλκμεωνίδαι προειΰτήκεοαν, αυτοί μεν δι αυτών ούκ ήδύναντο ποιήΰα- 20
6&αι τήν κάθοδον, άλλ’ αίει προϋέπταιον || εν τε γάρ pag. 8
τοΐς άλλοις οις επραττον διεΰφάλλοντο, και τειχίοαντες
εν τή χώρα. Λειψύδριον τό ύπερ Πάρνη^ος, εις δ
6υνεξήλ&όν τινες τών εκ τού αΟτεως, έξεπολιορκή&ηtestim.

21 *schol. Arist. Lys. 666, cf. ad v. 665 extr.; Et. M.

361, 33.

2 πλαττομένονς ci. Kb.
8 ηατέοχεν recte Gennadios
(nihil corr. in chart.).
11 τιμωρών, secl. nai Sia το, W.-K.
(Condos): τιμωρείν.
13 K(AI)TT[I]CTOC corr. K. (cf. Herod.
5, 62, Heracl. epit. 6).
14 €ΓΤ€Ι€ΝΚΑΚΩΙ pr.
15 τω add.
corr. (al. m.), ut c. 39, 5.
MOYNYXIAN.
€K€I, corr. (Jos.
Mayor, al.) H.-L.
17 ΛΑΚ€ΔΑΙΜΟι^Ιω, non >JOC; -νίων recte
(ex coni. Bernardakis, H.-L.) W.-K.9, K.3
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6av ύπό τών τνράννων, δ&εν νΟτερον εις ταύτην την
αναφοράν ηδον έν τοΐς ΰκολιοΐς αίεί’
αίαΐ Λειψυδρίαν προδωβέταιρον,
οίονς άνδρας άπώλεβας, μάχεΰ^αι
άγα&ούς τε και ενπατρίδας,
ο'ΐ τότ' έδειξαν οΐων πάτερων έβαν.
άποτνγχάνοντες ονν έν άπαβι τοΐς αλλοις, έμιβ&ώβαντο 4
τον έν Λελφοΐς νέων οίκοδομεΐν, ο&εν ενπόρηβαν χρη
μάτων, προς την τών Λακώνων βοήθειαν. ή δέ Πν&ία προέφερεν αίει τοΐς Λακεδαιμονίοις χρηβτηριαζομένοις, έλεν&ερονν τάς Αθήνας, εις τον&’ έως προύτρεψε τονς Σπαρτιάτας, καίπερ δντων ξένων αντοΐς
τών Πειΰιβτρατιδών’ βυνεβάλλετο δέ ονκ έλάττω μοί
ραν της ορμής τοΐς Λάκωΰιν η προς τονς 'Λργείονς
τοΐς Πειβιΰτρατίδαις νπάρχονβα φιλία, το μέν ονν 5
πρώτον Λγχίμολον άπέατειλαν κατά ^άλατταν έχοντα
βτρατιάν' ήττη&έντος δ’ αντον και τελεντήααντος, διά
τδ Κινέαν βοη&ηβαι τον Θετταλδν έχοντα χιλίονς ιπ
πείς, προόοργιο&έντες τω γενομένω, Κλεομένην έξέπεμψαν τον βαΰιλέα ατόλον έχοντα μείζω κατά γην.
δς έπει τονς τών Θετταλών ιππείς ένίκηαεν, κωλύον
τας αντον εις την Αττικήν παριέναι, κατακλη&ας τον
Ιππίαν εις το καλούμενου Πελαργικον τείχος, έπολιόρtestim.

7 § 4—6 cf. *schol. Ar. Lysistr. 1153.

1 εις ταντην W.-K. ex Etym. Μ.: μετά τ.
2 αιεί dei.
(Hude, H.) W.-K., H.-L.
8 sq. lac. post χςημάτων stat. W.-K.
Cf. Dem. 21, 144. Interpunxit post χφ Papageorg.; sed nescio
an dei. sit χρημάτων, ut est ενπορεΐν προς Metaph. 993 a 26.
11 τον&’ έως correxi (W.-K., H.-L.): ΤΟΥΤ€ΥΘ€ωε. Cf.
c. 25, 4 (et schol. Ar. Lys. 1153).
13 αννεβάλετο (Richards)
H.-L.
18 ©eCCAAON et 21 ©CCCAAQN
19 παροργ.
(Naber, ci. W.-K.) H.-L.; sed Herod. 3, 146 nunc confert Kb.
22 K(ATA)KA€ICAC.
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6 xft μετά τών Αθηναίων. προΟκαθημένου ό’ αυτού,
ΟυνέπεΟεν ύπεζιόντας άλώναι τούς τών ΠειΟιΟτρατιδών υίεΐς" ών ληφθέντων δμολογίαν έπϊ τή τών παίδων οωτηρία ποιηοάμενοι, καϊ τά εαυτών έν πένθ'
ήμέραις έκκομιοάμενοι, παρέδωκαν την άκρόπολιν τοΐς
5ΐι/ιοΑθηναίοις έπϊ Αρπακτίδου άρχοντας, καταΟχόντες την
τυραννίδα μετά την τοΰ πατρός τελευτήν έτη μάλιΟτα
έπτακαίδεκα, τά δέ οΰμπαντα ούν οίς δ πατήρ ήρξεν
ενός δει πεντήκοντα.
XX. καταλυθείΟης δέ τής τυραννίδας, έοταοίαξον
προς άλλήλους Ίοαγόρας δ Τειοάνδρου φίλος ων τών
τυράννων, καϊ ΚλειΟθένης τοΰ γένους ων τών Αλκμεωνιδών. ήττώμενος δέ ταΐς έταιρείαις δ Κλειόμε
νης, προΟηγάγετο τον δήμον, άποδιδ'ούς τω πλήθει
2 την πολιτείαν, δ δέ Ίοαγόρας έπιλειπόμενος τή δυνάμει, πάλιν έπικαλεοάμενος τον Κλεομένην όντα έαυτω ζένον, ΟυνέπειΟεν έλαύνειν τό άγος, διά τό τούς
3 Αλκμεωνίδας δοκεΐν είναι τών εναγών, ύπεζελθόντος
δέ τοΰ ΚλειΟθένους μετ' ολίγων, άγηλατεΐ τών Αθη
ναίων έπτακοΟίας οικίας’ ταΰτα δέ διαπραζάμενος, την
μέν βουλήν έπειράτο καταλύειν, Ίοαγόραν δέ καϊ τριακοΟίους τών φίλων μετ’ αύτοΰ κυρίους καθιΟτάναι
testim.
9 *schol. Ar. Vesp. 502, ubi leg. Ίριοτοτέλονς μεν
τεττα^άκοντα. καϊ εν φήοαντος.

2 CTTC^IONTAC, corr. (Wyse, Condos, al.) W.-K., H.-L.
Cf. Herod. 5, 65. 6 ΑΡΓΓΑΚΙΔΟΥ cum v. 1. (ΑΡΠΑΚ)Τ(ΙΔΟΥ).
9 δεΐν (John Mayor, al.) W.-K., K.3; cf. c. 27, 2. Rhet. 1390
b 11 (Kb.).
12 sq. AAKMCOM, it. 30, 11.
13 HTTHΜ(βΓ^)Ο€, corr. (Bl., Lacon) W.-K., H.-L., K.3
15 άπολειπόμ.
(Wyse, al.) H.-L. Cf. c. 27, 4. 34, 3.
19 post Κλειαθ. W.-K.2
ex Hdt. 5, 70 add. άφικόμενος ό Κλεομένης, non sine causa
{Κλεομένης post Κλειοθ. add. Papageorg.).
ήγηλάτει, correxi
ex Hdt. 5, 72.
22 M(€TA)TOY, corr. K. (αντον sine μετ’
Papabasileiu).
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της πόλεως. της δέ βουλής άντιστάσης καί συνα&ροισ^έντος τον πλήθους, οί μεν περί τον Κλεομένην και
Ίσαγόραν κατέφυγον εις την άκρόπολιν, δ δέ δήμος
δύο μεν ημέρας προσκα&εζόμενος έπολιόρκει, τή δέ
5 τρίτη Κλεομένην μεν καί τους μετ’ αντοϋ πάντας
άφεΐσαν νποσπόνδους, Κλεισ&ένην δέ και τονς άλλονς
φνγάδας μετεπέμψαντο. κατασχόντος δέ τον δήμον τά 4
πράγματα, Κλεισ&ένης ήγεμών ήν καί τον δήμον προ
στάτης. αίτιώτατοι γάρ σχεδόν έγένοντο τής εκβολής
10 τών τνράννων οί ’Λλκμεωνίδαι, και στασιάζοντες τά
πολλά διετέλεσαν. έτι δέ πρότερον τών Άλκμεωνιδών 5
Κήδων έπέ&ετο τοΐς τνράννοις, διό και ήδον και εις
τοντον εν τοΐς σκολιοΐς"
έγχει και Κήδωνι, διάκονε, μηδ’ έπιλή&ον,
15
εί χρη τοΐς άγα&οΐς άνδράσιν οίνοχοεΐν.
X XI. διά μεν ονν ταντας τάς αιτίας έπίστενεν ό
δήμος τω Κλεισ&ένει. τότε δε τοΰ πλή&ονς προεστηκώς, έτει τετάρτω μετά τήν τών τνράννων κατάλνσιν,
επι Ίσαγόρον άρχοντας, πρώτον μεν σννενειμε πάντας 2 508/τ
20 εις δέκα φνλάς άντι τών τεττάρων, άναμεΐζαι βονλόμενος, όπως μετάσχωσι πλείονς τής πολιτείας' ο&εν
pag. 9 έλέχ&η και τό μή φνλοκρινεΐν, || προς τονς έζετάζειν
τά γένη βονλομενονς. έπειτα τήν βονλήν πεντακοσίονς 3
άντι τετρακοσίων κατέστησεν, πεντήκοντα «ξ έκάστης
25 φυλής" τότε δ’ ήσαν εκατόν, διά τοϋτο δέ ούκ εις
δώδεκα φυλάς συνέταζεν, [δπ]ω[^ α]ύτω μή συμβαίνη

6 ΑΦΙ€ϋΑΙ^, corr. W.-K.
10 άντωταο. H.-L.; czao. (προς
Tov-zovsy Gennadios, it. sed αντονς Kb.s qui conf. Andoc. 2, 26.
16 ΐπΐστενεν] indicata est v. 1. (ΐπΐστεν')ο(ν'), qua recepta
secl. ό δήμος (Rutherf., Bury) W.-K. Cf. c. 35, 3.
19 O(YN)~
Ci^CIMC, corr. (Newman, Condos, al.) H.-L., coli. c. 41, 2; ovv
ζονν^ένειμε cum lac. ante πρώτον W.-K., Hude (coli. Polit.
III, 2 p. 1275 b 36; v. Wil. I, 31).
26 [A]YTQCYMB; supra
v. (v. 1.) ab ead. ·|· (αύτώι), tum ΜΗ ab al.
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μερίζειν κατά τάς προνπαρχονβας τριττνς' ήβαν γάρ
έκ δ' φνλών δώδεκα τριττνες' ώβτ ον [βνν]έπιπτεν ζαν)
4 άναμίβγεβ&αι τδ πλήθος. διένειμε δέ και τήν χώραν
κατά δήμονς τριάκοντα μέρη, δέκα μεν τών περί τδ
άβτν, δέκα δέ τής παραλίας, δέκα δέ τής μεβογείον, 5
και ταντας έπονομάβας τριττνς, έκλήρωβεν τρεις εις
τήν φνλήν έκάβτην, όπως έκάβτη μετέχη πάντων τών
τόπων, καί δημότας έποίηβεν άλλήλων τονς οίκονντας έν έκάβτω τών δήμων, ίνα μή πατρό&εν προβαγορενοντες έζελέγχωβιν τονς νεοπολίτας, αλλά τών δήμων 10
άναγορενωβιν’ δ&εν και καλονβιν 'Αθηναίοι βφας αν5 τονς τών δήμων, κατέβτηβε δέ και δημάρχονς, τήν
αντήν έχοντας επιμέλειαν τοΐς πρότερον νανκράροις'
και γάρ τονς δήμονς άντι τών νανκραριών έποίηβεν.
προβηγόρενβε δέ τών δήμων τονς μέν άπδ τών τόπων, 15
rovg δε άπδ τών κτιβάντων' ον γάρ άπαντες νπήρχον
6 έν τοΐς τόποις. τά δέ γένη και τάς φρατρίας καί τάς
ίερωβννας ειαβεν έχειν έκάβτονς κατά τά πάτρια, ταΐς
δέ φνλαΐς έποίηβεν έπωννμονς έκ τών προκρι&έντων
εκατόν αρχηγετών, ονς άνεΐλεν ή Πν^ία δέκα.
20
testim.
9 Psellus δνδμ. δικ. 103 Boiss.
12 κατέβτ. —
14 έποίηβεν *schol. Arist. Nub. 37, *Harp. νανκραρικά (cf.
δήμαρχος'). Hesych. δήμαρχοι.
15 Et. Μ. 327, 32.
20 Et.
Μ. 369, 15 et lex. Patm. Demosth. p. 15 sq. ed. Sakk.

1 wa1 προς pr. 2 έκ ζτών^ τεττ. coli. § 2 Papageorg.
.. €ΓΤ€ΙΠΤ€Ν. av ante άναμίβγ. add. (Hude) W.-K.; ονκ
(av) gw. (Richards) H.-L.
4 τής περί Papageorg.
16 sq. YTTHPXOI^CN et Berolin. et Londin.: νπήρχον έτι omnes.
,,Νοη omnes demi erant inter vicos qui iam extabant; itaque
multos ab heroibus appellavit.11 Exemplo est ’Αραφήν, εΐς τών
εκατόν ηρώων, Herodian. 2, 923 L., Haussoullier Rev. de pbilol.
XVI, 167. Audacter (Bury) H.-L.: απαοιν νπήρχεν ονόματα τ. τ.
17 ΦΑΤΡΙΑϋ Londin., ΦΡΑΤΡΙΑΟ Berol., Κ. Cf. Meisterh. 632.
18 ΐερεωβννας W.-K., ex C. L Α. Π, 631 sq. (sed ΐερώβννα
631, 12).
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XXII.
τούτων δέ γενομένων δημοτικωτέρα πολύ
της Σόλωνος έγένετο η πολιτεία' και γάρ βυνεβη τούς
μεν Σόλωνος νόμους άφανίβαι την τυραννίδα διά τό
μη χρήομαι, καινούς δ’ άλλους δείναν τον ΚλεεΟ&ένη
βτοχαζόμενον τοΰ πλήθους, έν οις έτέ&η και ό περί
τοΰ οΟτρακιΟμοΰ νόμος, πρώτον μεν ούν έτει πέμπτω 2
μετά ταύτην την κατάβταβιν, έφ^ Έρμοκρέοντος άρχοντος, τη βουλή τοΐς πεντακοΰίοις τον όρκον έποίη6αν, όν έτι και νυν όμνύουΰιν. έπειτα τούς ΰτρατηγούς ηροϋντο κατά φυλάς, εξ έκάβτης (της) φυλής
ένα, της δέ άπάοης ΰτρατιάς ήγεμων ήν ό πολέμαρχος,
έτει δέ μετά ταύτα δωδεκάτω νικηβαντες την έν Μα- 3
ρα&ώνι μάχην, έπι Φαινίππου άρχοντος, διαλιπόντες 490/89
έτη δύο μετά την νίκην, δαρρούντος ηδη τοΰ δήμου, 488/7
τότε πρώτον έχρηΟαντο τω νόμω τω περί τον οΟτρακιΟμόν, og έτέ&η διά την υποψίαν τών έν ταΐς δυνάμεΟιν, ότι Πειοίοτρατος δημαγωγός και Οτρατηγός ών
τύραννος κατέβτη. καϊ πρώτος ώοτρακίομη τών έκεί- 4
νου Ουγγενών "Ίππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δά όν
και μάλιΟτα τον νόμον έ&ηκεν ό Κλειόμενης, έζελάοαι
βουλόμενος αυτόν, οί γάρ Αθηναίοι τούς τών τυράν
νων φίλους, 06οι μη Ουνεζαμαρτάνοιεν έν ταΐς ταρα-

testim.

datur.

18 sq. cf. Harpocr. Ίππαρχος, ubi Androtion lau

4 XPACOAI Berol. KAI |-Berol., K(AI).OYC Londin.,
naivovg recte W.-K., K.3 Κλειο&ίνην K.1, S.
7 €PMOY KP
10 addidi τής (... φυ]λής £κάΰτ[ης Berol.).
13 διαλιπόντες
recte (Wyse) W.-K., H.-L.
14 ήδη supra v. ab al. m.
15sq. τον όοτρακίΰμοΰ (cum hiat.) W.-K.; cf. S., Harpocr. v.
Ίππαρχος.
17 ότι K. (coli. Harpocr. 1. c.): OT€ (ό γάρ W-K)
19 KOAYTT6YC, corr. W.-K.
22 CY^EZAMAPTA^O^;
οννεξημάρτ. K. (ego antea), βννεζαμαρτάνοιεν Poste, H-L it
om. εν W.-K.3
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χαΐς, εΐων οίκεΐν την πόλιν, χρώμενοι τή είω&νία τον
δήμον πραότητα ών ήγεμών καί προστάτης ήνΊππαρ5 χος. εν&νς δέ τω νστερον έτει, επι Τελεσίνον άρχον487/6 τος, έκνάμενσαν τονς εννέα άρχοντας κατά φνλάς, έκ
τών προκρι&έντων νπδ τών δημοτών πεντακοσίων, τότε
μετά τήν τνραννίδα πρώτον' οί δέ πρότεροι πάντες
ήσαν αιρετοί, καί ώστρακίσ&η Μεγακλής Ίπποκράτονς
6 Αλωπεκή&εν. έπι μέν ονν έτη γ’ τονς τών τνράννων
φίλονς ώστράκιζον, ών χάριν δ νόμος έτέ&η, μετά δέ
485/4 ταντα τω τετάρτω έτει καϊ τών άλλων εί τις δοκοίη
μείζων είναι με&ίστατο' καϊ πρώτος ώστρακίσ&η τών
1 άπω&εν τής τνραννίδος £άν&ιππος δ Άρίφρονος. έτει
483/2 δέ τρίτω μετά ταντα Νικομήδονς άρχοντος, ώς έφάνη
τά μέταλλα τά εν Μαρωνεία, και περιεγένετο τή πόλει
τάλαντα εκατόν έκ τών έργων, σνμβονλενόντων τινών
τω δήμω διανείμασ&αι τό άργνριον, Θεμιστοκλής έκώλνσεν, ον λέγων δ τι χρήσεται τοΐς χρήμασιν, αλλά
δανεΐσαι κελενων τοΐς πλονσιωτάτοις Αθηναίων εκα
τόν έκάστω τάλαντον, είτ εάν μέν άρέσκη το άνάλωμα
τής πόλεως είναι ^τήν δαπάνην^, εί δέ μή κομίσασ&αι
τά χρήματα παρά τών δανεισαμένων. λαβών δ’ επι
testim.

14 Bekk.

Ad.

279, 32 Μαρώνεια.

3 YCTGPQI, corr. (cf. c. 34, 2) W.-K. 5 τοϋ δήμον πενταΗοαιομεδίμνων H.-L.
5sq. τότε] TOIC, em. (L., Bl., al.) W.-K.,
H.-L.
7 Μεγ. κτε.] cf. C. I. Att. IV, 3 nr. 569.
11 με&ίαταντο v. 1. in pap., quam rec. plerique.
12 Βάν&ιπποξ] v.
C. I. Att. IV, 3, 570 sq. (ubi ’Λρριφρ. scriptum).
13 ζεπι}
Νιηομ. Papageorg., sicut est ceteris locis omnibus (praeter
p. 34, 5, ubi postponitur nomen). Νικοδήμου Berol. (Dionys.
Hal. 8, 83) K.
15 τάλαντα supra v. (ab ead.) Lond.; in Ber.
vid. fuisse [ττεριεγ. τοΐς | κεκτη[μένοις] έκατσαν τάλαντα, ουμβ. κτέ.
16 τω δήμω] it. Berol. quoque habuisse vid., non τή πόλει.
20 τήν δαπάνην supra v. (ab al. m.) Londin., dei. H.-L.,
post άρέσκη interpungentes (hoc quidem parum recte). Ha
buisse vid. τήν δαπ. etiam Berol.
Aristoteles, ed. Blass.

3

5

10

15

20

ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΟΤΣ

34

5

10

15

20

pag. 9

τούτοις ένανπηγήβατο τριήρεις έκατόν, έκάβτον ναύπηγονμένον τών εκατόν μίαν, αίς ένανμάχηβαν έν Σαλαμΐνι προς τονς βαρβάρους, ώΰτρακίο&η δ’ έν τοντοις τοΐς καιροΐς ’ΛριΟτείδης δ Λνβιμάχον. τρίτω δ’ 8
έτει κατεδέζαντο πάντας τονς ώβτρακιβμένονς άρχον- 481/80
τος Τψιχίδον, διά την Εερζον βτρατιάν' και το λοιπδν ώριβαν τοΐς όβτρακιξομένοις, έκτος Γεραιβτον καϊ
Σκνλλαίον κατοικεΐν, η άτίμονς είναι, κα&άπαζ.
XXIII. τότε μέν ονν μέχρι τούτον προηλ&εν ή
πόλις, άμα τη δημοκρατία κατά μικρόν ανζανομένη’
μετά δέ τά Μηδικά πάλιν ίΟχνΰεν η έν Άρείω πάγω
βονλή και διώκει την πόλιν, ονδενϊ δόγματι λαβονθα
την ηγεμονίαν, αλλά διά τό γενέβ&αι της περί Σαλα
μίνα νανμαχίας αιτία, των γάρ Στρατηγών έξαπορηβάντων τοΐς πράγματι, και κηρνξάντων οωξειν έκαστον
έαντόν, πορίΰαβα δραχμάς έκάβτω------- οκτώ, διέδωκε
και ένεβίβαβεν εις τάς νανς. διά ταντην δη την αιτίαν 2
παρεχώρονν αντης τω άζιώματι, και έπολιτεν&ηβαν
Αθηναίοι καλώς και κατά τούτονς τονς καιρούς. 6ννέβη γάρ αντοΐς περί τον χρόνον τούτον τά τε εις τον
πόλεμον άβκηβαι, καϊ παρά τοΐς "Έλληβιν ενδοκιμηβαι,
και την της ΰαλάττης ηγεμονίαν λαβεΐν, άκόντων τών
testim.

13 *Plut. Them. 10.

4 τρίτω W.-K. (coli. Plut. Arist. 8): Τ6ΤΑΡΤΩΙ.
6 YYHXIΔΟΥ ut vid. chart., cum v. 1. ab ead. m. (jT^i^iSov) (K.,
W.-K.), cui favent numeri (ώσνρ. . . 'Τψ. = λοιπόν . . δΰτρακιζομένοις). ΰτρατείαν omnes contra chart.; sed v. Meisterh. p. 432
(S.), Aristoph. Eq. 586 al.
7 εκτός Wyse: εντός. Cf. lex.
rhet. v. δοτρακιομον τρόπος (Sandys). εντός . .
κατ. ci.
Kb.
8 άτίμοις Hude.
9 τότε] τό (Poste) H.-L.
16 εκάοτω των οτρατενομένων sec. Plut. Them. 10.
18 AYT(HN), corr. (Ruth., Bl.) H.-L.
19 nai post καλώς dei. Poland, Radinger, W.-K. (ci. K.).
20 TT€[PI] corr. (ab al. m.):
K(ATA) (hoc K. al.). κατά . . τοντον dei. W.-K.
22 εκόντων
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Λακεδαιμονίων. ήβαν δέ προΰτάται τον δήμον κατά
τοντονς τονς καιρονς Λριβτείδης δ ΛνΟιμάχον καϊ
Θεμιστοκλής δ Νεοκλέονς, δ μεν τά πολέμια ασκών,
δ δε τά πολιτικά δεινός είναι καϊ δικαιοσύνη των
κα&’ έαντδν διαφέρειν' διό και έχρώντο τω μεν στρα- 5
4 τηγω, τω δέ σνμβονλω. την μεν ονν τών τειχών άνοικοδόμησιν κοινή διωκησαν, καίπερ διαφερόμενοι προς
άλλήλονς, έπι δέ την άπόστασιν τήν τών Ίώνων άπδ
της τών Λακεδαιμονίων σνμμαχίας ’Λριστείδης ήν δ
προτρέψας, τηρήσας τονς Λάκωνας διαβεβλημένονς διά 10
5 Πανσανίαν. διδ καϊ τονς φόρονς οντος ήν δ τάζας
ταΐς πόλεσιν τονς πρώτονς, έτει τρίτω μετά την έν
Σαλαμΐνι νανμαχίαν, έπϊ Τιμοσ&ένονς άρχοντας, καϊ
τονς δρκονς ώμοσε τοΐς ’Ίωσι, || ώστε τον αντδν έχ&ρδν pag. ίο
είναι καϊ φίλον, έφ’ οίς καϊ τονς μνδρονς έν τω πε- 15
λάγει κα&εΐσαν. XXIV. μετά δέ ταντα ^αρρονσης ήδη
της πόλεως, καϊ χρημάτων πολλών ή&ροισμένων, σννεβονλενεν άντιλαμβάνεσ&αι της ηγεμονίας, καϊ καταβάντας έκ τών αγρών οίκεΐν έν τω άστει’ τροφήν γάρ
έσεσ&αι πάσι, τοΐς μέν στρατενομένοις, τοΐς δέ φρον- 20
ροϋσι, τοΐς δέ τά κοινά πράττονσι' εί^ οντω κατα2 σχήσειν την ηγεμονίαν. πεισ&έντες δέ ταντα καϊ λαβόντες την αρχήν τοΐς
βνμμάχοις δεσποτικωτέρως
3

Jos. Mayor, Gennadios, εικόντων (Naber) H.-L.
3 πολεμικά
Bl. antea, al. (cf. c. 2, 2).
αοκών} δοκών (Richards, Lipsius,
Condos, al.) H.-L., W.-K.2; K. δοκών post είναι inser. Potest
άοκών e 34, 21 invectum esse; sed non est neces se mutare, cum
άοκεΐν c. infim legitimum sit.
4 ΠΟΛΕΜΙΚΑ.
6 sq. Α>ΏΙΚΟΔ.
8 ΙΩΝΩΝΚ(ΑΙ)Τ(ΗΝ)Τ(ΩΝ) — CYMMAXIAN, corr. (BL,
H., Condos) W.-K., H.-L.
10 τονς Λακ. supra v.
14 ΩΜΟΕΟΙ
17 ή&ς. πολλών corr., qui litteras BA super
scr. (K.); ά&ροιξομένων πολλών W.-K.
23 seclusi τε (W.-K.
post
v. 29 inserunt ζαντοΐς επιτ^έποντες, καϊ —■ —5, dic
tum fuisse rati de cleruchis).
3*
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έχρώντο, πλήν Χίον και Αεσβίων και Σαμίων' τού
τους δε φύλακας είχον της αρχής εώντες τάς τε πολι
τείας παρ’ αύτοΐς, και άρχειν ών ετυχον άρχοντες,
κατέστησαν δέ και τοΐς πολλοΐς ευπορίαν τροφής, ώσ- ο
5 περ Αριστείδης είσηγήσατο. συνέβαινεν γάρ από τών
φόρων και τών τελών και τών συμμάχων πλείους ή
δισμνρίους άνδρας τρέφεσ&αι. δικασται μεν γάρ ήσαν
έξακισχίλιοι, τοξόται δ’ εξακόσιοι καί χίλιοι, καί προς
τούτοις ιππείς χίλιοι και διακόσιοι, βουλή δέ πεντα10 κόσιοι, και φρουροί νεωρίων πεντακόσιοι, και προς
τούτοις εν
πόλει φρουροί ν', άρχαι δ' ένδημοι
μεν εις έπτακοσίους άνδρας, ύπερόριοι δ’ εις γ έπτα
κοσίους' προς δέ τούτοις έπει συνεστήσαντο τον πόλε
μον ύστερον, δπλΐται μεν δισχίλιοι και πεντακόσιοι,
15 νήες δε φρουρίδες είκοσι, άλλαι δέ νήες αί τούς φρου
ρούς άγουσαι τούς από τού κυάμου δισχιλίους άνδρας'
ετι δέ πρυτανείαν και ορφανοί και δεσμωτών φύλακες'
άπασι γάρ τούτοις από τών κοινών ή διοίκησις ήν.
XXX. ή μεν ούν τροφή τω δήμω διά τούτων εγί20 γνετο. έτη δ' έπτακαίδεκα μάλιστα μετά τά Μηδικά 463
διέμεινεν ή πολιτεία προεστά)των τών Αρεοπαγιτών,
καίπερ ύποφερομένη κατά μικρόν, αυξανόμενου δε τοϋ
πλήθους, γενόμενος τού δήμου προστάτης Εφιάλτης δ
liag. ιι Σοφωνίδου, || δοκών και αδωροδόκητος είναι και δίκαιος
25 πρός τήν πολιτείαν, επέθετα τή βουλή, και πρώτον 2
2 sq. ποί. ήτά$> W.-K. (Papabasileiu).
6 φόρων] εισφο
ρών male (Whibley) H.-L.
και τών συμμ. dei. W.-K. Φρου
ροί dici videntur. Cf. Wil. Π, 207.
11 τη secl. W.-K.
12 Μ(€ι^)Η(2Α>Ϊ€Ί€.
12 sq. „numerus e v. 7 male repetitus"
W.-K.
14 όπλϊται] qui continuo in praesidiis erant.
15 sq. ΦΟΡΟΥϋ, corr. Bl., v. L., Lacon, coli. c. 62,1.
18 διααίτηοις H.-L. (refutat Lacon).
24 δοκών καϊ ci. Kb.: καί όοκών
(secl. καϊ W.-K.; id. ci. H.-L.). Cf. p. 19, 23.
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μεν άνεΐλεν πολλούς τών 'Αρεοπαγιτών, αγώνας έπιπερί τών διωκημένων' έπειτα της βουλής έπι
Κόνωνος άρχοντος άπαντα περιεΐλε τά επίθετα, δι’
ών ήν ή της πολιτείας φυλακή, και τά μεν τοΐς πεντακοσίοις, τά δέ τω δημω και τοΐς δικαστηρίοις άπέδω- 5
3 κεν.
έπραζε δέ ταϋτα συναιτίου γενομένου Θεμιστο
κλέους, δς ήν μεν τών Αρεοπαγιτών, έμελλε δέ κρίνεσ&αι μηδισμού, βουλόμενος δέ καταλυ&ηναι τήν
βουλήν ό Θεμιστοκλής, προς μέν τον Εφιάλτην έλεγεν
δτι συναρπάζειν αυτόν ή βουλή μέλλει, προς δέ τους 10
Αρεοπαγίτας, ότι δείξει τινάς συνισταμένους έπι καταλΰσει τής πολιτείας, άγαγών δέ τούς αίρε&έντας τής
βουλής ού διέτριβεν δ Εφιάλτης, ΐνα δείζη τούς ά&ροι4 ζομένους, διελέγετο μετά σπουδής αύτοΐς. ό δ’ Εφι
άλτης ώς είδεν καταπλαγείς, καθίζει μονοχίτων έπι τον 15
βωμόν. &αυμασάντων δέ πάντων τό γεγονός, και μετά
ταύτα συνα&ροισ&είσης τής βουλής τών πεντακοσίων,
κατηγορούν τών Αρεοπαγιτών δ τ’ Εφιάλτης καϊ
Θεμιστοκλής, και πάλιν έν τω δημω τον αυτόν τρόπον,
έως παρείλοντο αυτών τήν δΰναμιν. καϊ <-- y άνη- 20
ρέ&η δέ καϊ ό 'Εφιάλτης δολοφονη&εϊς μετ' ού πολύν
462/ι χρόνον, δι Άριστοδίκου τού Ταναγραίου. XXVI. ή
μέν ούν τών 'Αρεοπαγιτών βουλή τούτον τον τρόπον

462/ι φέρων

testim.

Dind. 111).

6 *argum. Isocr. Areop. (schol. Aesch. et Isocr. ed.
21 *Plut. Per. 10.

1 άνεΐλεν] cf. I)em. 19, 2 al.
3 περιείλετο (Richards)
W.-K., K.3; cf. p. 21, 3. 37, 20 (παρείλετο H.-L., ut est p. 39, 7).
6 έπραττε falso K., rell.·
12 ΤΟΥΟΑΦΛΙΡ, corr. (K.)
W.-K. (ίφαιρ. H.-L.).
13 ού] οΐ H.-L.
18 (ο) (Condos)
W.-K., H.-L.
20 ΤΤ€Ρ€ΙΛΟιΊ, ΤΟ add. corr.; inde περιείλοντο
K., W.-K., παρείλοντο Condos, H.-L.
και post Bvv. dei. (Jos.
Mayor, Bl.) H.-L.; lac. (καϊ <(ό μεν Θεμ. — —]>) statuunt
W.-K., S.
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άπε0τερή&7] τής έπιμελείας. μετά δέ ταντα βννέβαινεν
άνίεβ&αι μάλλον τήν πολιτείαν, διά τονς προ&ύμως
δημαγωγονντας. κατά γάρ τονς καιρούς τοντονς Οννέπε6ε, μηδ’ ηγεμόνα έχειν τονς έπιεικεβτέρονς, άλλ
αντών προεΰτάναι Κίμωνα τον Μιλτιάδον, νεώτερον
όντα και προς τήν πόλιν δψε προβελ&όντα, προς δέ
τοντοις έφ&άρ&αι τονς πολλούς κατά πόλεμον' τής γάρ
ΰτρατείας γιγνομενης έν τοΐς τότε χρόνοις εκ κατά
λογον, και Στρατηγών έφιΰταμένων απείρων μεν τον
πολεμεΐν, τιμωμένων δέ διά τάς πατρικάς δόζας, αίει
βννέβαινεν τών έζιόντων άνά διβχιλίονς ή τριβχιλίονς
άπόλλνβ&αι, ώβτε άναλίβκεβ&αι τονς επιεικείς και τον
δήμον και τών εύπορων. τά μεν ούν άλλα πάντα 2
διωκονν ονχ ομοίως καϊ πρότερον τοΐς νόμοις προβέχοντες, τήν δέ τών έννέα αρχόντων αΐρεΰιν ονκ έκίνονν, άλλ'1 (η) έκτω έτει μετά τον Έφιάλτον θάνατον
έγνωβαν καϊ εκ ξενγιτών προκρίνεβ&αι τονς κληρωβομένονς τών εννέα αρχόντων, καϊ πρώτος ήρζεν εξ
αντών Μνηβι&είδης. οί δέ προ τούτον πάντες έζ 457/6
ιππέων καϊ πεντακοΟιομεδίμνων ήόαν, οί ήδέ> ζενγΐται τάς έγκνκλίονς ήρχον, εί μή τι παρεωράτο τών έν
τοΐς νόμοις. έτει δέ πέμπτω μετά ταντα έπϊ Λνβι- 3 453/2
κράτονς άρχοντος, οί τριάκοντα δικαβταϊ κατέΰτηβαν
πάλιν, οί καλούμενοι κατά δήμονς' καϊ τρίτω μετ’
αντόν έπϊ Άντιδότον διά τό πλή&ος τών πολιτών
4 έχειν ήοπονδαϊον^ Gennadios.
5 νω&ρότερον ci. Condos, W.-K., ένεώτερον (hiat.) s. νω&έοτερον Weil. Fort.νωθρόν.
16 (ή) (Bl.) H.-L. Cf. Bonitz Ind.; c. 54, 5.
20
K.
21 υπό τών δήμων post παρεωρατο om. K., ut a pr.
tantum m. in chart. exstantia; cum Patone rec. H.-L., falso non
deleta esse rati sed casu oblitterata. Sed casu vel errore haec
non orta, sed ex lectione varia archetypi, cf. p. 33, 5, et defend.
etiam Papageorg.
24 sq. μετ’ αντόν'] superscr. (ab al. m.)
v. 1. {μετά) το^ντον). Sec. numeros αντόν verum: οί . . δήμονς
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Περικλέους είπόντος έγνωσαν, μη μετέχειν της πόλεως,
XXVII. μετά
δέ ταντα προς τό δημαγωγεΐν έλ&όντος Περικλέους,
και πρώτον εύδοκιμήσαντος, ότε κατηγόρησε τάς εν&ννας Κίμωνος στρατηγοϋντος νέος ών, δημοτικωτέραν έτι
συνέβη γενέσ&αι την πολιτείαν, και 'γάρ τών Αρεο
παγιτών ένια παρείλετο, και μάλιστα προύτρεψεν την
πόλιν έπι την ναυτικήν δ'ύναμιν,
ής συνέβη &αρρήσαντας τους πολλούς, άπασαν τήν πολιτείαν μάλλον
2 άγειν εις αυτούς, μετά δέ τήν εν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν
432/ι ενός δει πεντηκοστά έτει, επι Πυ&οδώρου άρχοντας,
ό προς Πελοποννησίους ένέστη πόλεμος, εν ώ κατακλησ&εις ό δήμος εν τω άστει και συνε&ισ&εις έν ταΐς
στρατιαΐς μισ&οφορεΐν, τά μεν εκών τά δέ άκων προη3 ρεΐτο τήν πολιτείαν διοικεΐν αυτός, εποίησε δε και
μισ&οφόρα τά δικαστήρια Περικλής πρώτος, άντιδημαγωγών προς τήν Κίμωνος ευπορίαν, ό γάρ Κίμων
άτε τυραννικήν εχων ουσίαν, πρώτον μεν τάς κοινάς
λητουργίας έλητούργει λαμπρώς, έπειτα τών δημοτών
έτρεφε πολλούς’ έξήν γάρ τω βουλομένω Λακιαδών,
κα^ έκάστην τήν ημέραν έλ&όντι παρ’ αυτόν έχειν
τά μέτρια' έτι δέ τά χωρία πάντα άφρακτα ήν, όπως

45ΐ/5ο og αν μή έζ άμφοΐν άστοΐν ή γεγονώς.

testim.

22 *Plut. Cim. 10.

= και τρ. μετ’ αυτόν επ’ Άντι-, sicut διά τό . . πολιτών = Περ.
. . εγνω-,
2
ΗΝ.
4 ΠΡΩΤΟΥ, corr. (Bl., al.) W.-K.,
H.-L., K.3 (προτον L., Jackson).
5 €TI cum v. 1. (ab ead.
m.) (ε)π(ί).
7 περιείλετο (ut c. 25, 2. 4) W.-K.
9 απαοαν
(quod pro v. 1. adscr.) W.-K.: παοαν. Cf. Diels Gtg. Gei. Anz.
1894 p. 304.
11 δεΐν (John Mayor, al.) W.-K., K.3, ut c. 19,6.
12 ΰυνέΰτη H.-L.
12 sq. K(ATA)KAIC0, -ηληοΟ'. W.-K.,
H.-L.
14 οτρατείαις W.-K., H.-L., K.3; cf. c. 22, 8.
20 TOYC ante ΠΟΛΛΟΥΰ pr. (dubitant num deletum sit H.-L.,
sed non recte; v. ad p. 38, 21).
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έξη τω βονλομένω τής οπώρας άπολανειν. προς δ ή 4
ταντην τήν χορηγίαν έπιλειπόμενος ό Περικλής τη
ονΣία, ΣνμβονλενΣαντος αντω Λαμωνίδον τον Οϊη&εν
(og έδόκει τών πολλών εισηγητής είναι τω Περικλεΐ’
ό διο καϊ ωΣτράκιΣαν αντον νΣτερον), έπει τοΐς ίδίοις
ήττάτο, διδόναι τοΐς πολλοΐς τά αντών, κατεΣκεναΣε
μιΣ&οφοράν τοΐς δικαΣτηρίοις’ άφ ών αίτιώνταί τινες
χείρω γενεΣ&αι, κληρονμένων έπιμελώς άεΐ μάλλον τών
τνχόντων, ή τών επιεικών άν&ρώπων. ήρξατο δέ μετά 5
10 ταντα και τδ δεκάζειν, πρώτον καταδείξαντος ’Λνντον
μετά τήν έν Πνλω Στρατηγίαν. κρινόμενος γάρ νπό
τινων διά τδ άποβαλείν Πόλον, δεκαΣας τδ δικαΣτήριον άπέφνγεν.
XXVIII. εως μέν ονν Περικλής προειΣτήκει τον
15 δήμον, βελτίω τά κατά τήν πολιτείαν ήν, τελεντήΣαντος δέ Περικλέονς πολν χείρω. πρώτον γάρ τότε προΣτάτην έλαβεν ό δήμος ονκ ενδοκιμονντα παρά τοΐς
έπιεικεΣιν' έν δέ τοΐς πρότερον χρόνοις άει διετέλονν
οί έπιεικεΐς δημαγωγονντες. εξ άρχής μέν γάρ και 2
20 πρώτος· έγένετο προΣτάτης τον δήμον Σόλων, δεύτερος
δέ ΠειΣιΣτρατος, τών ενγενών <ών> και γνωρίμων.
testim.
3 *Plut. Per. 9, cf. ibid. 4 (Λάμιαν).
10 Harp.
δεκάζων. Bekk. An. 211, 31 (cf. 236, 6). schol. Aeschin. 1, 87.

1
corr. K.
2 απολειπ. (Richards, Condos) H.-L.
Cf. c. 20, 2. 34, 3.
3 <(Λάμωνος\ Λαμωνίδου ’Όα&εν Wyse
(Steph. Byz. "θα}· cf. Wil. Herm. XIV, 318; Kb. 183.
4 ος]
OYC.
πολλών recte W.-K., K.3
6 ήττωτο Sakorr.
7 AIKACTAIC, corr. (Bl., Richards) H.-L.; servant W.-K. scri
bentes χείρους v. 8 (Hude). V. Lit. Centralbl. 1893, 1713. άφ’
ού (Richards) H.-L. Άφ’ ών — τινες = -φοράν τ. δικαοτηρΐοις.
10 ’Ανύτου Κ. ex Harp.: ΑΥΤΟΥ.
17 ΔΟΚΙΜΟΥΜ6NOSTA, superscr. (ead. m.) NTA supra Μ€ί^, unde -ουντα
(Wyse, BL, al.) W.-K., H.-L,, K.3
21 ων add. (Richards) H.-L.
(τών .. γνωρ. dei. W.-K.; ζπροεατηκότων Λυκούργου και Μεγακλίους) τών Poland).
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καταλυ&είσης δέ της τυραννίδος Κλεισ&ένης, τον γέ
νους ών τών Αλκμεωνιδών, καϊ τοντω μεν ονδεϊς ήν
αντιστασιακής, ώς έζέπεσον οί περί τον Ίσαγόραν.
μετά δέ ταΰτα τοΰ μέν δήμον προειστήκει ^άν&ιππος,
τών δέ γνωρίμων Μιλτιάδης, έπειτα Θεμιστοκλής καϊ
Αριστείδης' μετά δέ τοντονς Εφιάλτης μέν τον δήμον,
Κίμων δ’ δ Μιλτιάδον τών ευπορών' είτα Περικλής
μέν τοΰ δήμου, Θουκυδίδης δέ τών ετέρων, κηδεστής
3 ών Κίμωνος. Περικλέονς δέ τελευτήσαντος, τών μέν
επιφανών προειστήκει Νικίας δ έν Σικελία τελευτήσας,
τοΰ δέ δήμον Κλέων δ Κλεαινέτου, δς δοκεΐ μάλιστα
διαφ&εϊραι τον δήμον ταΐς δρμαΐς, καϊ πρώτος έπϊ
τοΰ βήματος άνέκραγε καϊ έλοιδορήσατο, καϊ περιζωσάμενος έδημηγόρησε, τών άλλων έν κόσμω λεγόντων.
είτα μετά τοντονς τών μέν ετέρων Θηραμένης δΆγνωνος, τοΰ δέ δήμον Κλεοφών δ λυροποιός, δς καϊ τήν
διωβελίαν έπόρισε πρώτος' καϊ χρόνον μέν τινα διεδίδοτο, μετά δέ ταΰτα κατέλυσε Καλλικράτης Παιανιεΰς,
πρώτος υποσχόμενος έπι&ήσειν προς τοΐν δυοΐν δβολοΐν άλλον οβολόν, τούτων μέν ονν άμφοτέρων &άνατον κατέγνωσαν ύστερον' εΐω&εν γάρ καν έξαπατη&ή
τδ πλήθος, ύστερον μισεΐν τους τι προαγαγόντας ποιεΐν
testim.
13 * schol. Luc. Tim. 30. schol. Aeschin. 1, 25.
Plut. Nic. 8.
17 * schol. Ar. Vesp. 684 (et ibd. 88. 300).
18 *Zenob. VI, 29 (Athous III, 151. app. prov. IV, 11). *Phot.

υπέρ τά Καλλικράτονς.
2 ΑΛΚΜΡΟΚ
8 conicias εταίρων, coli. Plut. Pericl. 11;
it. v. 15; sed obstat c. 34, 3.
12 δρμαΐς] διανομαΐς ci. S.,
coli. Plut. Arist. 24 al.; δρμ. ήχαρεζόμενος'} J. B. Mayor.
15 ετέρων] ενπόρων Papabasil.
17 ΔΙΩΒΟΛΙΑι\ corr. W.-K.,
H.-L., K.3
17 sq. ΔΙ6ΔΙΔΟΥ; διεδίδοτο (Wyse, Richards)
W.-K., H.-L., K.3, coli, schol. Ar. Vesp. 88. 684. V. Wil. II,
212 sqq.
21 καν] εάν H.-L.
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αυτούς τών μή καλώς έχόντων. από δε Κλεοφώντος 4
ήδη διεδέχοντο συνεχώς τήν δημαγωγίαν οί μάλιστα
βουλόμενοι ^ρασύνεσ^αι καϊ χαρίζεσ&αι τοΐς πολλοΐς
προς τό παραυτίκα βλέποντες. δοκοϋσι δε βέλτιστοι 5
γεγονέναι τών Ά&ήνηβί πολιτευσαμένων μετά τονς
αρχαίους Νικίας καϊ Θουκ,υδίδης καϊ Θηραμένης. καϊ
περϊ μεν Νικίου καϊ Θουκυδίδον πάντες σχεδόν όμολογοϋσιν άνδρας γεγονέναι ού μόνον καλούς κάγα&ούς,
άλλα καϊ πολίτικους καϊ τή πόλει πάθη πατρικώς χρωμένους, περϊ δε Θηραμένους, διά τό συμβήναι κατ’
αυτόν ταραχώδεις τάς πολιτείας, άμφισβήτησις τής κρίσεώς έστι. δοκεΐ μένζτοι) τοΐς μή παρέργως άποφαινομένοις, ουχ ώσπερ αυτόν διαβάλλουσι πάσας τάς πο
λιτείας καταλύειν, αλλά πάσας προάγειν έως μηδέν
παρανομοΐεν, ώς δυνάμενος πολιτεύεσ&αι κατά πάσας,
οπερ έστϊν άγα&οϋ πολίτου έργον, παρανομούσαις δε
ου συγχωρών, άλλ’ άπεχ&ανόμενος.
XXIX. έως μεν ούν ισόρροπα τά πράγματα κατά
τον πόλεμον ήν, διεφύ[λαττον] τήν δημοκρατίαν, έπεϊ «3
όδ μετά τήν έν Σικελία γενομένην συμφοράν ισχυρό
τερα τά τών Λακεδαιμονίων έγένετο, διά τήν πρός
βασιλέα συμμαχίαν, ήναγκάσ&ησαν κι[νήσα]ντες τήν
δημοκρατίαν, καταστήσαι 7 ήν έπϊ τών τετρακοσίων ποtestim.

7 *Plut. Nic. 2.

20 schol. Arist. Lysistr. 421.

4 τό παραυτ. (Condos, Gennad.) H.-L. (chart. ut vid.); τά π.
K., W.-K.
AOIBCATICTOI, superscr. (ab al. m.) € sup. Ol.
5 AOHI^HICI
9 ad πατρικώς adscr. (ab al. m.) v. 1. καλώς.
11 είναι post πολιτείας add. (Richards) H.-L., post ταραχώ
δεις W.-K. (sed retractat sententiam Kb.).
12 ΔΟΚ€ΙΜ(€^)TOIC, unde d. μέν^τοι^ τοΐς K., H.-L. (μέντοι μή W.-K., de
τοΐς μή ego antea).
16 secludendumne έργον? an έργ. άγ.
πολ.? 18 ICOPOTTA. πράγματα dei. H.-L. 20 Δ(ΙΑ)ΦΟΡΑΝ,
corr. (v. L., Poland, Gennadios, al., coli, schol. Ar.) W.-K.,
H.-L., K.3
20 sq. ICXYPOTATA, corr. (Jos. Mayor, Bl.) W.-K.,
H.-L.
22 K€......... INTCC, ν-ύε^ινήοαντες recte W.-K.
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λιτείαν, είπόντος τον μεν προ τον ψηφίσματος λόγον
Μηλοβίον, την δέ γνώμην γράψαντος Πν&οδώρον το[ΰ
Άναφλ]ν[ΰ]τίου, μάλιΰτα δέ ΰνμπειΰτϊέντων τών πολλών,
διά τδ νομίζειν βαΰιλέα μ[ΰλ]Ζ[ο]ν έαυτοΐς ΰνμπολεμή2 ΰειν, εάν δι ολίγων ποιήΰωνται τήν πολιτείαν. || ήν δέ
τδ ψήφιΰμα τδ Πν&οδώρον τοιόνδε' τδν δήμον έλέβ&αι
μετά τών προϋπαρχόντων δέκα προβονλων άλλους είκοΰι
έκ τών υπέρ τετταράκοντα ετη γεγονότων, οΐτινες δμόΰαντες ή μήν ΰυγγράψειν ά άν ήγώνται βέλτιΰτα είναι
3 τί) πόλει, ΰνγγράψονΰι περί τής ΰωτηρίας’ έζεΐναι δέ
και τών άλλων τω βονλομένω γράφειν, ϊν εξ απάν
των αίρώνται τδ άριΰτον. Κλειτοφών δέ τά μεν άλλα
κα&άπερ Πν&όδωρος είπεν, προΰαναξητήΰαι δέ τονς
αίρε&έντας έγραψεν και τονς πατρίονς νόμονς, ονς
Κλειόμενης έδηκεν οτε κα^ιΟτη τήν δημοκρατίαν, όπως
(αν) άκονβαντες και τοντων βονλευΟωνται τδ άριΰτον,
ώς ον δημοτικήν αλλά παραπληγίαν ονΰαν τήν Κλει4 ^μένους πολιτείαν τή Σόλωνος. οί δ’ αίρεμέντες πρώ
τον μεν έγραψαν, επάναγκες είναι τονς πρντάνεις άπαν
τα τά λεγάμενα περί τής βωτηρίας έπιψηφίζειν, έπειτα
τάς τών παρανόμων γραφάς και τάς είΰαγγελίας και
τάς προΰκλήΰεις άνείλον, όπως άν οί έμέλοντες Άμηναίων ΰνμβουλενωΰι περί τών προκειμένων' εάν δέ
testim.

7 schol. Arist. Lysistr. 421.

3 Επίζηλον W.-K. (coli. Athen. Mitth. XIV, 398); Πολνζήλον
(Poland) H.-L., K.3 (coli. Diog. La. IX, 8, 5); .. .τΐον K.1; Σφηττίον ci. Papabasil. V. Ann. Fleckeis. 1892, 573. 4 μάλλον (Jos.
Mayor) W.-K., K.3, cf. (S.) Thuc. 8, 48, 1 (μέλλειν Marchant).
6 τδ II. scr.: τον Π. Cf. c. 40, 2.
10 σνγγρ.] ΰνμβονλενοονΰΐ
(Rutherf.) H.-L.
16 av add. W.-K.; βονλεύαονται H.-L. Cf. S.
p. LV1I.
22 ΠΡΟΚΑ., em. (Wyse, BL, Lips.) W.-K., H.-L., K.3
22sq. Ά&ηναίων (John Mayor, Gennadios) recte W.-K., H.-L.
Notetur usus verbi ε&έλειν pro βονλεα&αί, qui per haec decreta
(etiam c. 30) obtinet, ad imitationem veteris linguae, qua vel
Solo (c. 35, 2; Demosth. 46, 14) vel Clisthenes usus erat.

pag. χ

ίο

15

20

44

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΣ

pag. 12

τις τούτων χάριν η ζημιοΐ η προΣκαληται η ειΣάγη εις
δικαΣτηριον, ένδειζιν αυτόν είναι, καϊ απαγωγήν προς
τονς Στρατηγούς, τονς δέ Στρατηγούς παραδονναι τοίς
ένδεκα &ανάτω ζημιώΣαι. μετά δέ ταντα την πολι- 5
5 τείαν διέταζαν τόνδε (τον') τρόπον' τά μέν χρήματα
(τά) προΣιόντα μη έζεΐναι άλλοΣε δαπανηΣαι η εις
τον πόλεμον, τάς ό’ άρχάς άμίΣ&ονς άρχειν άπαΣας
έως άν δ πόλεμος ή, πλην των εννέα αρχόντων καϊ
τών πρντάνεων ot άν ώΣιν' τοντονς δέ φέρειν τρεις
10 οβολούς έκαΣτον της ημέρας, την δ’ άλλην πολιτείαν
έπιτρέψαι πάΣαν Αθηναίων τοΐς δννατωτάτοις και τοΐς
ΣωμαΣιν και τοΐς χρημαΣιν λητονργεΐν, μη έλαττον η
πεντακιΣχιλίοις, έως άν δ πόλεμος ή. κυρίους δ’ είναι
τούτους και Συν&ηκας Σνντί&εΣ&αι προς ούς άν έ&έ15 λωΣιν.
έλέΣ&αι δ’ έκ της φυλής έκαΣτης δέκα άνδρας
υπέρ τετταράκοντα έτη γεγονότας, οϊτινες καταλέζονΣι
τούς πεντακίΣχιλίους δμόΣαντες κα& ιερών τελείων.
XXX. οί μέν ούν αίρε&έντες ταύτα Συνέγραψαν,
κυρω&έντων δέ τούτων, εΐλοντο Σφών αντών οί πεντα20 κιΣχίλιοι τούς άναγράψοντας την πολιτείαν εκατόν άν
δρας. οί δ’ αίρε&έντες ανέγραψαν καϊ έζηνεγκαν τάδε,
βονλεύειν μέν κατ ένιαντδν τούς υπέρ τριάκοντα έτη 2
γεγονότας άνεν μιΣ&οφοράς' τούτων δ’ είναι τούς Στρα
τηγούς καϊ τούς εννέα άρχοντας καϊ τον ίερομνημονα,
25 καϊ τούς ταζιάρχους καϊ ίππάρχονς καϊ φνλάρχονς καϊ
άρχοντας εις τά φρούρια, καϊ ταμίας τών ιερών χρη1 Η€Ι€ΑΓΗΙΗ€Ι0.
2 (τδ) δικαστηριον H.-L., quo non
opus in sententia condicionali.
5 (τον) ut c. 7, 3.
6 τά
add. K., W.-K.; contra χρήματα dei. (Richards) H.-L., coli,
c. 39, 2.
11 ΠΑ0ΙΝ, corr. (Bl.,al.) W.-K., H.-L.
12sq. adscr.
v. 1. (πεντακιοχιλ'ΐ)ων, quam deleto η rec. W.-K.
14 ΤΙΘ€0Θ(ΑΙ)
c. v. 1. CYNT.
15 δ’ εκ (H.) H.-L. (Kb.): δέ nat (Δ' K').
22 rovs] τετρακοοίονς Niemeyer, Poland, non recte.
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μάτων τή ^[ώ] και τοΐς άλλοις θεοΐς δέκα, και έλληνοταμίας καϊ τών άλλων όβίων χρημάτων απάντων
εΐκοβιν οΐ διαχειριοϋβιν, καϊ ίεροποιούς καί έπιμελητάς
δέκα έκατέρους’ αίρεΐβθαι δέ πάντας τούτους έκ προ
κρίτων, έκ τών άεϊ βουλευόντων πλείους προκρίνοντας’
τάς δ’ άλλας άρχάς άπάβας κληρωτάς είναι και μή έκ
τής βουλής’ τούς δέ έλληνοταμίας οΐ αν διαχειρίζωβι
3 τά χρήματα μή βυμβουλεύειν. βουλάς δέ ποιήβαι τέτταρας έκ τής ηλικίας τής είρημένης εις τον λοιπδν χρό
νον, και τούτων τό λαχόν μέρος βουλεύειν, νεΐμαι δέ
και τούς άλλους προς τήν λήξιν έκάβτην. τούς ό’
εκατόν άνδρας διανεΐμαι βφάς τε αυτούς και τούς άλ
λους τέτταρα μέρη ώς ίΰαίτατα και διακληρώβαι, και
4 εις ένιαυτόν βουλεύειν (τούς λαχόντας. βουλεύεβδαί)
δέ ή αν δοκή αύτοΐς άριβτα έζειν περί τε τών χρημάτων, όπως αν βώα ή και εις τό δέον άναλίβκηται, και
περί τών άλλων ώς αν δύνωνται άριβτα' έάν ζδέβ τι
θέλωβιν βουλεύβαβθαι μετά πλειόνων, έπειβκαλειν έκαβτον έπείβκλητον όν αν έθέλη τών έκ τής αυτής ηλι
κίας. τάς δ’ έδρας ποιεΐν τής βουλής κατά πενθήμερον,
5 έάν μή δέωνται πλειόνων. κληροΰν δέ τήν βουλήν τούς
έννέα άρχοντας, τάς δέ χειροτονίας κρίνειν πέντε τούς
testim.
7 *Harpocr. έλληνοταμίαι.
βουλής, αϊ εγίνοντο κατά πενταήμερον.

20 Hesych. εδραι

1 suppi. Κ (Θ€ . I lego)
Isq. καί. έλληνοτ. et 3 οϊ διαχ.
dei. S. (καί et οί διαχ. et. Thompson); καί post ελλ. dei. Hude,
έλλ. και (ταμίας) Papageorg. V. Kb. p. 187; Wilam. II, 117.
7 OICAN.
10 ΔΟΥΛ€Υ€ΙΝ
14 (βουλεύειν) K., (τους
λαχόντας. πράττειν) W.-K., βουλεύεο&αι ή άν H.-L. 17 (δέ)
(Jos. Mayor) W.-K., H.-L. (καν K.).
19 €n€IC€KAHTON,
addito K pro varia lect. supra ΚΛ. Corr. K.
20 ΤΤ€^ΘΗMIMCPON, corr. K.
21 κληροΰν] πληρούν ci. W.-K., Weil.
Κληροΰν esse vid. „sorte ducere ex“; cf. p. 46, 3; λαχόνταςibd. 1;
sed emendare fort. praestet.
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λαχόντας έκ της βουλής, καϊ έκ τούτων ένα κληροϋ6&αι καθ’ έκάβτην (τήν) ημέραν τον έπιψηφιοϋντα.
κληροϋν δέ τούς λαχόντας πέντε τούς έ&έλοντας προβελ&εΐν έναντίον τής βουλής, πρώτον μέν ιερών, δεύτερον δέ κήρυξιν, τρίτον πρεββείαις, τέταρτον τών
άλλων’ τά δέ τού πολέμου όταν δέη άκληρωτϊ προΰαγαγόντας τούς βτρατηγούς χρηματίξειν. τον δέ μή 6
ιόντα εις το βουλευτήριον τών βουλευόντων τήν ώραν
τήν προρρη&εΐΘαν, όφείλειν δραχμήν τής ημέρας έκάW συρόμενος άφεβιν τής βουλής άπη. ||
XXXI. ταύτην μέν ούν εις τον μέλλοντα χρόνον
ανέγραψαν τήν πολιτείαν, έν δέ τω παρόντι καιρω
τήνδε' βουλεύειν μέν τετρακοβίους κατά τά πάτρια,
τετταράκοντα εξ έκάβτης (τής) φυλής, έκ προκρίτων
ovg άν έλωνται οί φυλέται τών υπέρ τριάκοντα έτη
γεγονότων, τούτους δέ τάς τε άρχάς καταβτήβαι, καϊ
περϊ τοΰ όρκου όντινα χρή δμόβαι γράψαι, (καϊ) περϊ
τών νόμων καϊ τών εύθνν[ών] καϊ τών άλλων πράτ
τε ιν ή άν ήγώνται [βυ]μφέρειν. τοΐς δέ νόμοις οΐ άν 2
τε&ώβιν περϊ τών πολιτικών χρήβ&αι, καϊ μή έζεΐναι
μετακινεΐν μηδ’ ετέρους &έβ&αι. τών δέ βτρατηγών
τδ νΰν είναι τήν αΐρεβιν ε’ξ απάντων ποιεΐβ&αι τών
πεντακιβχιλίων, τήν δέ βουλήν έπειδάν καταβτή, ποιήβαβαν έζέταβιν (έν) όπλοις έλέβ&αι δέκα άνδρας καϊ
γραμματέα τούτοις, τούς δέ αίρε&έντας άρχειν τον είβι2 addidi τήν.
5 TTP€CB€IAI, corr. (Wyse, Poland, coli,
c. 43,6) W.-K., H.-L., K.3
7 XPHMATIZ€C©AI
9 ΠΡΟΡΗΘ
10 ενρόμενος (Tyrrell, Piichards) H.-L.: εύριΰκόμενος, quod def.
Wil. Π, 118.
14 addidi τής.
17 (nat) K. (ομόΰαντας
ά^^αι καί ci. W.-K.).
19 OI€AN
22 TONNYN, sed o
pro v. 1. sup. ON superscr.
23 καταοτή et 24 (έν) (Wyse,
Bl., al.) W.-K., H.-L.; ν-αταοτή . . οπλών K.3: KATACTHCHI
(I postmodo ins.).
25sq. ^CIO^TA
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όντα ενιαυτόν αύτοκράτορας, και άν τι δέωνται συμβουλεύεσθαι μετά της βουλής, έλέσθαι δέ και ΐππαρχον ένα (καϊ ταζιάρχους δέκα> και φυλάρχους δέκα'
τό δέ λοιπόν την αιρεσιν ποιεϊσθαι τούτων την βουλήν
κατά τά γεγραμμένα. τών δ’ άλλων αρχών πλήν της
βουλής και τών στρατηγών, μη έζεΐναι μήτε τούτοις
μήτε άλλω μηδενι πλεΐον ή άπαξ άρζαι τήν αυτήν
αρχήν, εις δέ τον άλλον χρόνον ΐνα νεμηθώσιν οί
τετρακόσιοι εις τάς τέτταρας λήξεις, όταν τοΐς άστοΐς
γίγνηται μετά τών άλλων βουλεύειν, διανειμάντων
αυτούς οί εκατόν άνδρες.
XXXII. οί μέν ούν εκατόν οί υπό τών πεντακισχιλίων αίρεθέντες, ταύτην ανέγραψαν τήν πολιτείαν,
έπικυρωθέντων δέ τούτων υπό τοΰ πλήθους, έπιψηφίσαντος ’Λριστομάχου, ή μέν βουλή (ή') έπι Καλλίου
πριν διαβουλεύσαι κατελύθη μηνός Θαργηλιώνος τετράδι έπϊ δέκα, οί δέ τετρακόσιοι είσήεσαν ένατη φθί
νοντας Θαργηλιώνος' έδει δέ τήν είληχυΐαν τω κυάμω
βουλήν είσιέναι δ' έπϊ δέκα Σκιροφοριώνος. ή μέν
ούν ολιγαρχία τούτον κατέστη τον τρόπον, έπϊ Καλλίου μέν άρχοντος, έτεσιν δ’ ύστερον τής τών τυράν
νων έκβολής μάλιστα εκατόν, αιτίων μάλιστα γενομένων
Πεισάνδρου καϊ Άντιφώντος καϊ Θηραμένους, άνδρών
καϊ γεγενημένων ευ, καϊ συνέσει καϊ γνώμη δοκούντων διαφέρειν. || γενομένης δέ ταύτης τής πολιτείας,
1 καν S.
1 sq. CYNBOYA€YC0AI
3 καί. ταξ. δέχα add.
Wil.
4 ΤΑ (corr. ΤΟ)Δ€ΤΟΛ, corr. K.
5 ΠΡΙΓ8 pro πλήν ut
saepius.
7 πλέον H.-L., K.3
9 άοτοΐς recte legit K. (αΰτοΐς Tyrrell et ego antea); [τοις] αντοϊς (ci. K.3) S., it. sed
έχχίχν. Hude; at aliud latere vid., fort. τοΐς ή τοΐς, i. e. certae
alicui parti eorum (Quadringentorum).
10 ΗΓΝΗΝΤΑΙ pr.
11 Α[Ν]ΔΔΡ€Ι0
15 <ή> (Rutherf., H.) W.-K., H.-L., K.3
17 είοήοαν H.-L.
18 ίδει K.: €TI
22 prius μάλιοτα
dei. H.-L.
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μεν πεντακιβχίλιοι λόγω μόνον ήρε&ηβαν, οί δε
τετρακόβιοι μετά τών δέκα τών αύτοκρατόρων, είβελ&όντες εις τό βουλευτήριον ήρχον τής πόλεως, καί
προς Λακεδαιμονίους πρεββευβάμενοι κατελύοντο τον
πόλεμον, έφ’ οίς εκάτεροι τυγχάνουβιν έχοντες. ούχ
ύπακουόντων ό’ εκείνων, εί μή και τήν αρχήν τής
ΰαλάττης άφήβουβιν, ούτως άπέβτηβαν.
ΧΧΧΙΠ. μήνας μεν ούν ΐβως τετταρας διέμεινεν ή
τών τετρακοβίων πολιτεία, και ήρζεν έζ αυτών Μνη- imo
βίλοχος δίμηνον επι Θεοπόμπου άρχοντος, ζος)> ήρ^ε
τους επίλοιπους δέκα μήνας, ήττη&έντες δε τή περί
'Ερέτριαν ναυμαχία, και τής Εύβοιας άποβτάβης όλης
πλήν ίίρεοϋ, χαλεπώς ένεγκόντες έπι τή βυμφορα μά
λιστα τών προγεγενημενων (πλείω γάρ έκ τής Εύβοιας
ή τής 'Αττικής έτύγχανον ωφελούμενοι), κατέλυβαν
τούς τετρακοβίους, και τά πράγματα παρέδωκαν τοΐς
πεντακιβχιλίοις τοΐς έκ τών όπλων, ψηφιβάμενοι μηδεμίαν αρχήν είναι μιβ&οφόρον. αίτιώτατοι ό’ έγέ- 2
νοντο τής καταλύβεως Αριβτοκράτης και Θηραμενης,
ού βυναρεβκόμενοι τοΐς υπό τών τετρακοβίων γιγνομενοις' άπαντα γάρ δι αυτών επραττον, ούδεν έπαναφέροντες τοΐς πεντακιβχιλίοις. δοκούβι δε καλώς πολιτευ&ήναι κατά τούτους τούς καιρούς, πολέμου τε
κα&εβτώτος καϊ έκ τών όπλων τής πολιτείας ούβης.
οί

5

10

15

20

testim.

8 *Harpocr. τετρακόσιοι.

1 οΐ ίί] ΟΔ€
3 ήρχόν
(Hude) W.-K.
5 ΤΥΓ , Τ€ΧΑΝ
ΟΥΚ
6 υπακουόντων recte H.-L.
9sq.
M^ACIMAXOC superscr. ΛΟ sup. ΜΑ, Μνηοίλ. W.-K.
10 (δςΧ
K, W.-K.;
d’)> H.-L.
13 ΩΡΙΟΥ.
ζταΰτη^ τή ΰνμφ. ci.
W.-K. (τή g.
Papabasil.).
18 MICO(pr. Τ)ΟΦΟΡΩ\
corr. (Frankel, al.) W.-H., H.-L., K.3
20 sq. Γ€\ΟΜ pr.,
I ad € add. corr. (γενομ. K.1, yt(y)v. Bl., Gennad., W.-K.,
H.-L.).
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XXXIV. τούτους μεν ονν άφείλετο την πολιτείαι>
ό δήμος διά τάχους' έτει ό’ έκτω μετά την των τετρα406/5 κοβίων κατάλυΰιν, έπϊ Καλλίου τον ’Λγγελή&εν άρχον
τος, γενομενης της έν Λργινούββαις ναυμαχίας, πρώ
τον μεν τους δέκα βτρατηγούς τους τή ναυμαχία 5
νικώντας βυνέβη κρι&ήναι μια χειροτονία πάντας, τους
μεν ουδέ βυνναυμαχήΰαντας, τους δ' επ άλλοτρίας
νεώς 6ω&έντας, έζαπατηδ εντός τον δήμον διά τονς
παροργίΰαντας' έπειτα βουλομένων Λακεδαιμονίων έκ
Λεκελείας άπιέναι έφ οίς έχουβιν έκάτεροι καϊ είρη- 10
νην άγειν, ένιοι μεν έοπούδαξον, τό δε πλή&ος || ούχ pag.
ύπηκονΟεν έζαπατη&έντες υπό Κλεοφώντος, ός έκώλυΟε
γενέΰΟ'αι την ειρήνην, έλ&ων εις τήν έκκληβίαν με&υων και θώρακα ένδεδνκώς, ού φάοκων έπιτρέψειν,
2 εάν μή πάΰας άφιώΰιν Λακεδαιμόνιοι τάς πόλεις, ού 15
χρηΰάμενοι δέ καλώς τότε τοΐς πράγματι], μετ ου
πολύν χρόνον έγνωΰαν τήν αμαρτίαν, τω γάρ νΟτε4054 ρον έτει, επ’ Λλεζίου άρχοντος, ήτύχηβαν τήν έν
Λίγος ποταμοΐς ναυμαχίαν, εξ ής Ουνέβη κύριον γενόμενον τής πόλεως Λύοανδρον, καταΰτήβαι τούς τριά- 20
3 κοντά τρόπω τοιωδε. τής ειρήνης γενομενης αύτοΐς,
έφ' ω τε πολιτενθονται τήν πάτριον πολιτείαν, οί μέν
δημοτικοί διαβωζειν έπειρώντο τον δήμον, τών δέ γνωtestim.

4 sqq. *schol. Arist. Ran. 1532.

1 O(Y)N add. s. v.
2 ό δήμος s. vers.
ΕΒΔΟΜΩ, corr.
(post K.) W.-K.2 (W.-K.1, Poland κατάΰταοιν v. 3 et εβδόμω
v. 2).
4 APfl^OYCCAC pr., corr. -AIC (-ονβαις K., rell.).
8 eZAnATHOE^TGC, corr. K.
10 AMCMAI, corr. (c. schol.
Aristoph.) Wyse, Bl., al. (W.-K., H.-L., K.3); Ι<ΑΙ€ΦΟΙ€€ΧΟΥCINIPHXHNCKATCPOIΑΓ€Ι^, corr. W.-K. e schol. Ar. (εκάτεροι
εις. K., H.-L.). Scii, in archet. έφ’ οΐς . . εηάτ. supra v. adscr.
fuit.
15 ΑΦΙΩΟ; άφωβι (schol. Ar., Naber, Gennad., Richards)
W.-K., H.-L. Cf. supra απιέναι.
22 <(κατά)> τήν Hude, v.
Kb.
23 δκχΰώοειν K.1 (C in chart. supra Z).
Aristoteles, ed. Blass.
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ρίμων οί μεν έν ταΐς έταιρείαις όντες, καϊ τών φυγαδων οί μετά τήν ειρήνην κατελ&όντες, ολιγαρχίας έπε&ύμουν, οί δ' έν εταιρεία μεν ούδεμια βυγκα&εβτώτες,
άλλως δέ δοκοΰντες ονδενός έπιλείπεο&αι τών πολι5 τών, τήν πάτριον πολιτείαν έζήτουν’ ών ήν μεν και
Άρχΐνος και Άνυτος καϊ Κλειτοφών και Φορμίβιος
και έτεροι πολλοί, προειβτήκει δέ μάλιβτα Θηραμένης.
Αυβάνδρου δέ προβ&εμένου τοΐς δλιγαρχικοΐς, καταπλαγεϊς ό δήμος ήναγκάβ&η χειροτονεΐν τήν όλιγαρ10 χίαν, έγραψε δέ τό ψήφιΰμα Λρακοντίδης Άφιδναΐος.
XXXV. οί μεν ούν τριάκοντα τούτον τον τρόπον
κατέΰτηβαν έπι Πυ&οδώρου άρχοντος. γενόμενοι δέ 4oi/s
κύριοι τής πόλεως τά μέν άλλα τά δόζαντα περί τής
πολιτείας παρεώρων, πεντακοβίους δέ βουλευτάς και
16 τάς άλλας άρχάς καταιΐτήβαντες εκ προκρίτων έκ τών
χιλίων, καϊ προΰελόμενοι ΰφίΰιν αύτοΐς τοΰ Πειραιώς
άρχοντας δέκα, και τον δεθμωτηρίου φύλακας ένδεκα,
και μα&τιγοφόρονς τριακοθίονς ύπηρέτας, κατεΐχον τήν
πόλιν δι έαντών. τό μέν ούν πρώτον μέτριοι τοΐς 2
20 πολίταις ήοαν καϊ προβεποιονντο διώκειν τήν πάτριον
πολιτείαν, καϊ τούς τ' 'Εφιάλτου καϊ Άρχεΰτράτου νό
μους τούς περϊ τών 'Αρεοπαγιτών κα&εΐλον «ξ Άρείου
πάγο[υ], καϊ τών Σόλωνος &ε<3μών όθοι διαμφιοβητήTESTiM. 10 * schol. Arist. Vesp. 157.

16 Bekk. An. 235, 31.

2 ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΝ, corr. (Bl., al.) W.-K., H.-L., K.8
4 ΑΛΩ0
0ΤΤΙΛΙΠ corr. K. (απολ. Gennad., al., H.-L., cf. c. 20, 2).
5 έξήλονν contra chart. H.-L.
6 ANNYTOC
12 KATCCTHCC,
corr. K.
15 έκ τών χιλίων dei. Marindin; έκ τών πεντακιβχ.
scr. H.-L., (τών) πεντακ. sine έκ ci. W.-K.; έκ τών φυλών Hude;
έκ τ. <^φ.^ χιλίων Papageorg.
16 ΠΙΡΑΙΩΟ (pr. ΑΩΟ), tum
-ΑΙΟΩΟ (Πειραιέως K., W.-K.).
18 νπηρέτας dei. Rutherf.
19 δι' αντών (Jos. Mayor) H.-L.
20 ΔΙΟΙΚΟΙΝ (K.)., em. coli.
c. 13, 4 (Condos, Gertz) W.-K., H.-L.
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dftg είχον, και τό κύρος δ ήν έν τοΐς δικαβταΐς κατέλνβαν, ώς έπανορ&ονντες και ποιονντες άναμφιββήτητον τήν πολιτείαν’ οίον || περί τοϋ δούναι τά εαυτού pag. 16
ω άν έ&έλη κύριον ποιήβαντες κα&άπαζ, τάς δέ προβούβας δνβκολίας, ' έάν μή μανιών ή γήρως (ένεκα.'} ή 5
γνναικι πι&όμενος’, άφεΐλον όπως μή ή τοΐς 6υκοφάνταις έφοδος’ ομοίως δέ τοντ εδρών και έπι τών
3 άλλων. κατ’ άρχάς μέν ούν ταντ έποίονν, και τονς
βνκοφάντας και τονς τω δήμω προς χάριν όμιλούντας
παρά τό βέλτιβτον και κακοπράγμονας όντας και πο- 10
νηρονς άνήρονν, έφ’ οίς έχαιρον ή πόλις γιγνομένοις
4 ηγούμενοι τον βελτίβτον χάριν ποιεΐν αυτούς.
έπει
δέ τήν πόλιν έγκρατέβτερον έιΐχον, ονδενός άπείχοντο
τών πολιτών, άλλ’ άπέκτεινον τονς καί ταΐς ούβίαις
καί τω γένει καί τοΐς άζιώμαΟιν προύχοντας, ύπεζαί- 15
ρούμενοί τε τον φόβον και βονλόμενοι τάς ονβίας διαρπάζειν. και χρόνον διαπεβόντος δοαγύο^^ύ^έλάττους
άνηρήκεβαν ή χιλίονς πεντακοβίους.
Π Ex bibi. univ. DOrn
XXXVI. όντως δέ τής πόλεως ύποφερομεϊ>ης^~&η
ραμένης άγανακτών έπι τοΐς γιγνομένοις, τής μέν άβελ- 20
γειας αντοΐς παρήνει παύβαβ&αι, μεταδούναι δέ τών
πραγμάτων τοΐς βελτίβτοις. οΐ δέ πρώτον έναντιω&έντες, έπεέ διεβπάρηβαν οί λόγοι προς το πλήθος, και
προς τον Θηραμένην οίκείως είχον οί πολλοί, φοβη-

3sq. οίον (τον} — έποίηοαν W.-K.; sed ad testantem κύ
ριος refertur, δέ v. 4 dei. Condos, Pantazides.
4 (τις}
ε&έλη H.-L., sed v. Dem. 46, 14.
5 ΓΗΡΩ^; γήρως (ενεκα}
Wyse, Bl.; plura add. (ex Dem. 1. c.) Poland, H-L.; def. tra
dita Kb. (μανιών et γηρών partic.; sed v. Hyperid. Athen. coi. 8
§ 17; μανίαι Arist. Pac. 65 al.).
10 και ante -καηοπρ. dei.
W.-K.
11 έχαιρεν (Sidgwick, Rutherf.) W.-K.
14 ATTCKTClhJAN, em. (Bl., Condos) W.-K., H.-L.
15 ΥΠΟ€Ξ.
17 διελ&όντος ci. H., Bernardakis (adv. numeros). Cf. Kb.
22 ΠΡΩΤΟΙ (πρώτον (μέν'} et έπεί (δέ} Sakorr.).
4*
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τέντες μη προστάτης γενόμενος τού δήμον, καταλύση
τήν δυναστείαν, καταλέγουσιν τών πολιτών τρισχιλίους,
ώς μεταδώσοντες τής πολιτείας. Θηραμένης δέ πάλιν 2
επίτιμα και τούτοις, πρώτον μεν δτι βουλόμενοι μετα5 δούναι τοΐς έπιεικέσι τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι,
ώς έν τούτω τω πλή&ει τής αρετής ώρισμένης, έπει&’
δτι δυο τά έναντιώτατα ποιούσιν, βίαιόν τε τήν αρχήν,
και τών άρχομένων ήττα κατασκευάζοντες. οΐ δέ τού
των μέν ώλιγώρησαν, τον δέ κατάλογον τών τρισγμλίων
10 πολύν μέν χρόνον ύπερεβάλλοντο καϊ παρ’ αύτοΐς έφύλαττον τούς έγνωσμένους, δτε δέ καϊ δόζειεν αύτοΐς
έκφέρειν, τούς μέν έ^ήλειφον τών (έγ)γεγραμμένων,
τούς ό’ άντεν έγραφαν τών έζω&εν.
XXXVII. ήδη δέ τού χειμώνας ένεστώτος, καταλα15 βόντος Θρασυβούλου μετά τών φυγάδων Φυλήν, και
κατά τήν στρατιάν ήν έζήγαγον οί τριάκοντα κακώς
άποχωρήσαντες, έγνωσαν τών μέν άλλων τά όπλα παρελέσ&αι, Θηραμένην δέ διαφ&εΐραι τόνδε (τον) τρόπον.
pag. 17 νόμους είσήνεγκαν εις τήν βουλήν δύο κελεύοντες || έπι20 χειροτονεΐν, ών ο μέν εις αύτοκράτορας έποίει τούς
τριάκοντα, τών πολιτών άποκτεΐναι τούς μή τού κατα
λόγου μετέχοντας τών τρισχιλίων, ό ά’ έτερος έκώλυε
κοινωνεΐν τής παρούσης πολιτείας, όσοι τυγχάνουσιν
το έν Ήετιωνεία τείχος κατασκάψαντες, ή τοΐς τετρα25 κοσίοις έναντίον τι πράζαντες, [ή^ τοΐς κατασκευάσασι
τήν προτέραν ολιγαρχίαν' ών έτύγχανεν άμφοτέρων
4 επετίμα Gennadios.
10 ΥΠΈΡΒΑΛΛ
νπ. (εν.φέρειν) Gertz; cf. Kb.
12 (έγ^γεγρ. (Η.) W.-K.,
H.-L.
15 vmi dei, W.-K.; contra οΓ τριάν.οντα v. 16 dei.
(Richards) H.-L.
16 ατρατείαν W.-K. absque necessitate (v.
2 AICXIAIOYC.

ad c. 22, 8) et adv. numeros.
17 sq. TTAPI€C0AI cum € supra I.
18 (τόν^ (post multos) W.-K., H.-L.
22 τών τρωχιλίων
deleverim.
23 OCCOI
25 ή dei. (H., Hude) W.-K., H.-L.
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κεκοινωνηκώς ύ Θηραμένης, ωϋτε ΰυνέβαινεν «τικυρω&εντων τών νόμων, έξω τε γίγνεβ&αι της πολιτείας
αυτόν, καί τούς τριάκοντα κυρίους είναι &ανατοΰντας.
2 άναιρε&έντος δέ Θηραμένους, τά τε όπλα παρείλοντο
πάντων πλήν τών τριβχιλίων, και έν τοΐς άλλοις πολύ
προς ωμότητα και πονηριάν έπέδοβαν. πρέσβεις <^δέβ
πέμψαντες εις Λακεδαίμονα τού τε Θηραμένους κατη
γορούν, και βοη&εΐν έαυτοΐς ηζίουν' ών άκούβαντες οί
Λακεδαιμόνιοι, Καλλίβιον άπέβτειλαν άρμοΰτήν και
οτρατιώτας ώς έπτακοοίους, οΐ την άκρόπολιν έλ&όντες
έφρούρουν.
XXXVIII. μετά δέ ταΰτα καταλαβόντων τών από
Φυλής τήν Μουνιχίαν, καί νικηβάντων μάχη τούς μετά
τών τριάκοντα βοη&ήΰαντας, έπαναχωρήοαντες μετά
τον κίνδυνον οί έκ τοΰ άοτεως, και Ουνα^ροιΟχΐέντες
εις τήν αγοράν τή ύβτεραία, τούς μέν τριάκοντα κατέλυβαν, αίροϋνται δέ δέκα τών πολιτών αύτοκράτορας
έπι τήν [τοΰ πο]λέμου κατάλυΰιν. οί δέ παραλαβόντες
τήν αρχήν, έφ οίς μέν ήρέ&ηβαν ούκ έπραττον, έπε[μ |πο[ν] ό’ εις Λακεδαίμονα βοήθειαν μεταπεμπόμενοι, καί
2 χρήματα δανειζόμενοι, χαλεπώς δέ φερόντων έπι τούτοις τών έν τή πολιτεία, φοβούμενοι μή καταλυ&ώΰιν
τής άρχής, καί βουλόμενοι καταπλήξαι τούς άλλους,
testim.

17 Bekk. An. 236, 1.

3 &ανατονν (Lacon, Keil) H.-L. (Xen. Hell. II, 3, 51), &aνατοϋν αντόν Poland. Sed. v. Thuc. 5, 34. 8, 51, al. (Condos).
6 lac. post ιπέδοΰαν stat. W.-K. (cf. Lit. Centralbl. 1893,
p. 1713); H.-L. v. 7 ΛΑΚ€ΔΑΙΜΟΝΑΟΙ ίΛαηιδαίμονα, οΐ) agno
scere in chart. sibi videntur, sed perperam (est aliquid deletum,
tum A superscr. ab al. m.);
post πρ. add. (Jos. Mayor,
Bl., al.) H.-L.
8 AYTOIC (αντοΐς K., H.-L., αντοΐς W -K)
13 MOYNYXIAN (it. p. 54, 7).
19 CYOIC
19sq. neque έπεμ
παν (H.-L.), neque ε(πρδ'σ(?«·υ]σ[αν (K., W.-K.).
23 pr. ΒΟΥΛΟΜΟΌΙΜΗΚΑΤΑΛΥΘΩΟΤΗ[€ | APXHCKAIBOYAOMCNOI; deleta
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όπερ εγενετο, συλλαβόντες [Λη]μάρετον ούδενδς όντα
δεύτερον τών πολιτών, άπέκτειναν καϊ τά πράγματα
βεβαίως είχον, συναγωνιζομένου Καλλιβίου τε καϊ τών
Πελοποννησίων τών παρόντων, και προς τούτοις ενίων
τών έν τοΐς ίππεΰσι' τούτων γάρ τινες μάλιστα τών
πολιτών έσπούδαζον, μή κατελ&εΐν τούς από Φυλής,
ώς δ’ οί τον Πειραιέα και τήν Μουνιχίαν έχοντες, άπο- 3
στάντος άπαντος τού δήμου προς αυτούς, έπεκράτουν
τω πολεμώ, τότε καταλύσαντες τούς δέκα τούς πρώτους αίρε&έντας, άλλους εΐλοντο δέκα τούς βέλτιστους
είναι δοκοΰντας, έφ’ ών συνέβη και τάς διαλύσεις || γενέσ&αι καϊ κατελ&εΐν τον δήμον, συναγωνιξομένων καϊ
προ&υμουμένων τούτων, προειστήκεσαν ό’ αυτών μά
λιστα 'Ρίνων τε ό Παιανιεύς καϊ Φάυλλος δ Λχερδούσιος' ούτοι γάρ πριν τε Παυσανίαν
άφικέσ&αι
διεπέμποντο προς τούς έν Πειραιεΐ, καϊ άφικομένου
συνεσπούδασαν τήν κάθοδον, έπι πέρας γάρ ήγαγε 4
τήν ειρήνην καϊ τάς διαλύσεις Παυσανίας δ τών Λα
κεδαιμονίων βασιλεύς, μετά τών δέκα διαλλακτών τών
ύστερον άφικομένων έκ Λακεδαίμονος, ούς αυτός έσπούδασεν έλ^εΐν. οί δέ περϊ τον 'Ρίνωνα διά τε τήν εύ
νοιαν τήν εις τον δήμον έπηνέ&ησαν, καϊ λαβόντες
τήν έπιμέλε[ια]ν έν ολιγαρχία, τάς εύ&ύνας έδοσαν |ε]ν
δημοκρατία, καϊ ούδεϊς ούδέν ένεκάλεσεν αύτοΐς, ούτε
τών έν άστει μεινάντων, ούτε τών έκ Πειραιέως κατελomnia ab ΑΤΑ (puto a ΜΗΙ) usque ad ΜΕΝΟΙ.
1 Λημάρ.
(Bl.) W.-K., H.-L., K.3
3 -νιζομέν[ων] H.-L., non recte.
4 -MHCQN
7 ΠΙΡΑΙΑ pr.
8 ARAYTOC corr.; id. pr.
fuisse vid. (K., BL).
nPOCAYTHN (corr. BL, al.).
14sq.
AXePAOYCYlOC (corr. Bywater, al.).
15 πριν τε Π. άφ.
(Richards) H.-L., W.-K.2: πριν ή Π. τ’ άφιη.
16 ΤΤΙΡΑΙ pr.,
add. est I et super eam €.
ΑΦΙΚ^ΟΜΡ^ΟΥϋ
23 post
επιμέλειαν . . COYC, sed deleta (εν&νς leg. H.-L.).
23 sq. έν
δημ. (Wyse, έν τή δ. BL) W.-K., H.-L.
25 TTIPAIQC pr., €
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ιόντων, άλλα dea ταϋτα καϊ Στρατηγός εύ&ύς ήρέ&η
'Ρίνων.
403/2
XXXIX. έγένοντο ό’ αΐ διαλυΣεις επ’ Εύκλείδου
άρχοντος κατά τάς Συν&ήκας τάΣδε. τους βουλομένους
’Λ&ηναίων τών έν άΣτει μεινάντων έζοικεΐν, έχειν ΕλευΣΐνα επιτίμους όντας καϊ κυρίους καϊ αύτοκράτορας
2 εαυτών καϊ τά αυτών καρπουμένους. τό δ’ ιερόν
είναι κοινόν άμφοτέρων, έπιμελεΐΣ&αι δέ Κήρυκας και
Εύμολπίδας κατά τά πάτρια, μή έζεΐναι δέ μήτε τοΐς
ΕλευΣινό&εν εις τό άΣτυ μήτε τοΐς έκ τοϋ άΣτεως
ΕλενΣΐνάδε ίέναι, πλήν μυΣτηρίοις έκατέρους. Συντελειν δέ άπό τών προΣιόντων εις τό Συμμαχικόν, κα&ά3 περ τους άλλους Αθηναίους, έάν δέ τινες τών άπιόντων οικίαν λαμβάνωΣιν ΕλευΣΐνι, Συμπεί&ειν τον
κεκτημένον' έάν δέ μή ΣυμβαίνωΣίν άλλήλοις, τιμητάς
έλέΣ&αι τρεις έκάτερον, καϊ ήντιν άν οΰτοι τάζωΣιν
τιμήν λαμβάνειν. ΕλευΣινίων δέ Συνοικεΐν οϋς άν
4 αυτοί· βούλονται, τήν δ’ άπογραφήν είναι τοΐς βουλομένοις έζοικεΐν, τοΐς μέν έπιδημοϋΣιν άφ ής άν
δμόΣωΣιν τούς όρκους ό[/κ]α ημερών, τήν δ’ έζοίκηΣίν
ε'ί'κοΣι, τοΐς δ’ άποδημοϋΣι έπειδάν έπιδημήΣωΣιν κατά
5 ταύτά. μή έζεΐναι δέ άρχειν μηδεμίαν άρχήν τών έν
τω άΣτει τον ΕλευΣΐνι κατοικοϋντα, πριν άν άπογράψηται πάλιν έν τω άΣτει κατοικεΐν. τάς δέ || δίκας τοϋ

ad Al add. corr.
5 ΑΘΗΝΑΙΩΝ supra v. ab al. m. (dei. W.-K.,
H.-L., adv. numeros [-χοντος . . τάβδε — τονς . . τών]).
6 TOP6C pr. 7 εαυτών (Jackson) recte W.-K., K.3 11 ΠΡΙΝ
16 έκάτερον (Bury, Richards, Papabasil., Hude) W.-K., H.-L.,
K.3: 6ΚΑΤ6ΡΩΝ.
18 αυτοί Richards, Herw.: ουτοι. Nescio
an etiam 01 pro ους scr. sit. Dicitur ουνοικεΐν de civitatis com
munione.
ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ
20 ΟΜΩΟΩΟΝ
δέκα H.-L.,
W.-K., K.3
23 άπογράψηται (Bl.) W.-K., H.-L. (pap. ΓΡΑΨΗ ΨΗΤΑΙ, dei. priore Ψ).
24 τω s. v. (cf. c. 19, 2).
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φόνον είναι, κατά τά πάτρια, εί’ τίς τινα αντόχειρ
άπέκτεινεν ή έτρωβεν. τών δέ παρεληλν&ότων μηδενι 6
προς μηδένα μνηΰικακεΐν έ^εΐναι, πλήν προς τονς
τριάκοντα και τονς δέκα καϊ τονς ένδεκα και τονς τον
5 Πειραιέως άρζαντας, μηδέ προς τοντονς, εάν διδώϋιν
εν&ννας. εν&ννας δε δονναι τονς μεν έν Πειραιεΐ
αρζαντας έν τοΐς έν Πειραιεΐ, τονς δ’ έν τω άβτει έν
τοΐς τά τιμήματα παρεχομένοις' εί^ όντως έζοικεΐν
τονς έ&έλοντας. τά δέ χρήματα ά έδανείβαντο εις τον
10 πόλεμον έκατέρονς άποδοϋναι χωρίς.
XL. γενομένων δέ τοιοντων τών διαλνΰεων, και
φοβονμένων, όθοι μετά τών τριάκοντα βννεπολέμηβαν,
και πολλών έπινοονντων μέν έςοικεΐν, αναβαλλόμενων
δέ τήν άπογραφήν εις τάς έβχάτας ημέρας, όπερ είώ15 xhztft ποιεΐν απαντες, Ήρχΐνος βννιδων το πλήθος καϊ
βονλόμενος καταΰχεΐν αντονς, νφεΐλε τάς νπολοίπονς
ημέρας τής άπογραφής, ώότε ΰνναναγκαο&ήναι μένειν
πολλονς άκοντας έως έ&άρρηΰαν. και δοκεΐ τοντό τε 2
πολιτενΟαΟ&αι καλώς ’Λρχΐνος, και μετά ταντα γραtestim.

4 Bekk. Anecd. 235, 32.

1 ΓΤΟΥΟΥ pr. ΦΟΥΟΥ superscr. al. m.
lsq. AYTOXIΡΑβΚΤ I CieHPQCACTQY pr., s. v. € adXIP et KTI, € vel l€ (hoc
sec. K. ad H; deletae litt. €H. In ipsa charta etiam peior con
fusio ductuum apparet quam in ect. Hinc αυτοχειρία έπτεινεν
(Wyse)W.-K., H.-L.; -όχειρ v.L., cf. Piat. Leg.IX, 865B al. (v.S.);
η έ'τρωσεν W.-K.. H.-L.
4 puto nal τονς ένδεκα τονς^ τοΰ Π.,
cf. c.35,1, Xen. Hell. 2, 4,38.
5 ΠΙΡΑΙΑΙΩί
6 TTIPAII (prius I
insertum) pr., -Al€l corr.
7 TTIPAII pr., -Al€l corr.
δ’ supra v.
8 cf. Wil. II, 217.
9 TOYCA€0€AOYTAC (casu obscu

ratae litt. Θ€); Δ ab ead. m. Έ^έλοντας pro βουλομένονς hic
quoque est, v. ad c. 29, 4; scripsi autem εϊ^’ pro εΐ9’ („sive qui
malint, emigrare ut supra scriptum est“). Propter είτε cf. Piat.
Soph. 224E al.
13 έπινοονντων μέν (Bl.) H.-L.: μέν έπιν.
14 άπογραφήν (Bl., H., Papabasil.) W.-K., H.-L.: ΑΥΑΓΡ.
14sq. ΕΙΩΘΑΟΙΥ
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ψάμενος τό ψήφιβμα τό ΘραΟνβονλον παρανόμων, έν
ω μετεδίδον της πολιτείας πάοι τοΐς έκ Πειραιέως
Ονγκατελ^οϋΟι, ών ενιοι φανερώς ήοαν δούλοι, καϊ
τρίτον, έπεί τις ήρξατο τών κατεληλυδότων μνηβικακειν, άπαγαγών τούτον έπι τήν βουλήν, και πείΰας
άκριτον άποκτεΐναι, λέγων ότι νυν δείζονΰιν, εί βού
λονται τήν δημοκρατίαν ΰωξειν καϊ τοΐς όρκοις έμμένειν αφεντας μέν γάρ τοντον προτρέψειν και τους
άλλους, έάν δ’ άνέλωΰιν παράδειγμα ποιήοειν άπαΰιν.
όπερ και Οννέπε&εν' άποδανόντος γάρ ούδεϊς πώποτε
υβτερον έμνηΰικάκηοεν. αλλά δοκούΰι κάλλιΟτα δή και
πολιτικωτατα άπαντων καϊ ιδία καϊ κοινή χρήβαβ&αι
ταΐς προγεγενημέναις Ονμφοραΐς' ον γάρ μόνον τάς
περϊ τών προτέρωι> αιτίας έζήλειψαν, αλλά καϊ τά χρή

5

10

ματα Λακεδαιμονίοις, ά οί τριάκοντα προς τον πόλε- 15
μον έλαβον, άπέδοοαν κοινή, κελενονΰών τών 6νν&ηκών έκατέρονς άποδιδόναι χωρίς, τονς τ έκ τοϋ άΰτεως
καϊ τονς έκ τοϋ Πειραιέως, ηγούμενοι τούτο πρώτον
άρχειν δεΐν τής όμονοίας- έν δέ ταΐς άλλαις πόλεΟιν,
ονχ οίον έτι προΟτι&έαΟιν τών οικείων οι δημοκρατή- 20
Οαντες, αλλά καϊ τήν || χώραν άνάό[αο]το[ν] ποιονοιν. pag.
4 διελν&ηΰαν δέ καϊ προς τονς έν ΈλενΟΐνι [κ]ατοική401/0 οαντας, έτει τρίτω μετά τήν έ^οίκηΟιν, έπϊ Ε[εναι]νέτον άρχοντας.
2 TTIPAIOIC pr., -AI€QC corr.
4 παρεληλ. ut c. 39, 6?
Papageorg.
11 άλλα (Richards) recte W.-K., H.-L.
ΔΟKOYCIN
17 άποδονναι Papabasil. ut c. 39 extr.
18 ΤΊΊPAIAIQC pr., corr. € pro Al altero.
19
pr.
20 έτι προστ.] επιπροοτ. (Gennadios) W.-K. (ονχ δτι dei. οίον
ci. Jos. Mayor).
δήμοι πρατήσ. (v. L., Hude) W.-K., H.-L.
Est δημοκρατήσ. ut μοναρχήσαντες, όλιγαρχήσαντες; cf. Lit.
Centralbl. 1893, p. 1713.
21 vid. ΑΙ^ΑΔΑΝΤΟΝ (-OMTON)
fuisse.
22 εν s. v. (dei. H.-L.).
22 sq. εζοικήο. legebatur, falso
et propter hiatum et propter spatium vestigiaque (probat
κατοικ. Kb.).

20

58
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XLI. ταντα μεν ονν έν τοΐς νδτερον δννέβη γενε6&αι καιροΐς, τότε δέ κύριος ό δήμος γενόμενος τών
πραγμάτων, ένεβτήδατο την [νΰν] ονβαν πολιτείαν,
έπι Πν&οδώρον μεν άρχοντος, δοκονντος δέ δικαίως
τον δήμον λαβεΐν την [πο]λ[ιτεί]αν, διά τό ποιήοαβ&αι
τήν κά&οδον δι’ αντον τ[όν] δήμον, ήν δέ τών μετά- 2
βολών ενδεκάτη τδ[ν άρι]θαόν αντη. πρώτη μέν γάρ
έγένετο [κα]τά6τα6ις τών έξ αρχής, ’Ίωνος και τών μετ’
αντον δννοικηδάντων τότε γάρ πρώτον εις τάς τέτταρας 6ννενεμή&η6αν φνλάς, και τονς φνλοβαδιλέας
κατέδτηδαν. δεντέρα δέ και πρώτη μετά ταύτην έχοντα
πολιτείας τάξιν ή έπι Θησέως γενομένη, μικρόν παρεγκλίνονθα τής βασιλικής, μετά δέ ταντην ή έπι δρά
κοντας, έν ή και νόμονς άνέγραψαν πρώτον, τρίτη δ’
ή μετά τήν δτάδιν ή έπι Σόλωνος, άφ’ ής αρχή δη
μοκρατίας έγένετο. τετάρτη ό’ ?] έπι Πειβιΰτράτον
τνραννίς. πέμπτη ό’ ή μετά ζτήν) τών τνράννων
κατάλνδιν ?] ΚλειΟ&ένονς. δημοτικωτέρα τής Σόλωνος.
έκτη δ’ ?] μετά τά Μηδικά, τής έξ Αρείον πάγον βονλής έπιδτατούδης. έβδομη δέ 2και1 μετά ταντην, ήν
Αριστείδης μέν νπέδειξεν, Εφιάλτης δ’ έπετέλεσεν

3 suppi. Κ., et sunt vestigia.
4 Πν&οδώρον} ΕνΑείδον
profecto exspectatur, cf. p. 55, 3; post αςχ lac. stat W.-K.
5 πολιτιαν (ut 3) fuisse potest, non potest [έζονσία^ν (K.).
6 Δ|ΑΥΤΟΥ (Y in fine postmodo additum ab ead. m.).
τον
δήμον dei. W.-K.
8 ή κ ατάαταΰΐς τών Κ. (W.-K.'>: legitur
. . (ΚΑ puto)TATAC .... ^ (ICTQ^ agnosci posse vid.); cf. p. 59, 4
KATATACTACIX
AIQ^OC pr.
9 -κιοάντων K. (corr. BL,
contra chart., ut putat K.).
9sq TCCCAPAC
10 -σιλέας
recte W.-K., H.-L.
11 TAYTH^ pap. (voluisse vid. pr. TAYTA
scribere), ταντην έχ. K.3: ταντα .. έχ. W.-K. Tum CXOYCAI
(I dei.) ΠΟΛΙΤ€ΙΑ^ΤΑΞ|\ (corr. Wyse, Pantazid.); εχ. τι πολι
τείας τάξις Wil. (I, 186) coli. Polit. B 1272b, 9; μετάατασιν έχ.
πολιτείας τάξις Weil.
20 δε και] ds ή (Jos. Elavor, v. L.)
W.-K., H.-L. Cf. p. 59, 4 et supra v. 11.
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καταλύβας τήν ’Λρεοπαγΐτιν βουλήν' έν ή πλεΐΰτα
Ουνέβη τήν πόλιν διά τούς δημαγωγούς άμαρτάνειν
διά τήν τής ^αλάττης αρχήν, όγδοη δ’ ή των τετρακοβίων κατάβταβις, και μετά ταντην ένατη [[ie]] δημο
κρατία πάλιν, δέκατη δ’ ή των τριάκοντα και ή τών 5
δέκα τυραννίς. ένδεκάτη δ' ή μετά τήν από Φυλής
και έκ Πειραιέως κάθοδον, άφ’ ής διαγεγένηται μέχρι
τής νύν, άει προβεπιλαμβάνουβα τω πλή&ει τήν έξουοίαν. απάντων γάρ αυτός αυτόν πεποίηκεν ό δήμος
κύριον, και πάντα διοικεΐται ψηφίβμαΰιν και δικαΰτη- 10
ρίοις, έν οίς ό δήμος έΰτιν ό κρατών, και γάρ αί τής
βουλής κρίνεις εις τον δήμον έληλύ&αόιν. και τούτο
δοκούβι ποιεΐν όρ&ώς' εύδιαφδορώτεροι γάρ (οί; ολί
γοι τών πολλών είοιν και κέρδει και χάριβιν. μιβ&οφόρον δέ έκκληθίαν τό μέν πρώτον άπέγνωθαν ποιεΐν' 15
3 ού Ουλλεγομένων δ' εις τήν έκκληΰίαν, αλλά πολλά
οοφιζομένων τών πρυτάνεων, όπως προΰιΰτήται τό
πλή&ος προς τήν έπι κύρωΰιν τής χειροτονίας, πρώτον pag. 21
μέν ’Αγύρριος οβολόν έπόριΰεν, μετά δέ τούτον Ηρά
κλειό ης ό Κλαξομένιος ό βασιλεύς έπικαλούμενος διώ- 20
βολον, πάλιν δ’ Άγύρριος τριώβολον.
XLIL έχει <5’ ή νύν κατάβταβις τής πολιτείας
τόνδε τον τρόπον. μετέχουΟιν μέν τής πολιτείας οί
testim.

20 Hesych.

Κλαξομένιος (ubi corrupte βανς pro βασ.).

3
ίίώ H.-L. (it. at διά ζτε)> 2 Papageorg.), κατά
Richards, ά&αρρήσασαν^ vel aliquid tale W.-K.
ΘΑΛΑAATTHC
ΟΓΔΟΗ^[Δ]Η------- KATATACTACIN (dei. prius
TA), corr. K.
4 δέ dei. (Jos. Mayor, al.) W.-K., H.-L.
5 ή post καϊ dei. W.-K.
8 τοΰ vvv H.-L.
προσεπιλαμβάνον
τό πλήθος τής εξουσίας Condos (non interpungens post vvv).
13 <οί> ολίγοι (Condos, Gennadios) W.-K., H.-L.: ολίγοι K.
(ΟΛΙΓΟΙ chart.).
15 ^τήν^ εκκλησίαν W.-K.
17 σοφιξομ.
(BL, Gomperz) W.-K., H.-L., idem agn. K.3
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έξ άμφοτέρων γεγονότες άότών, έγγράφονται δ εις
τούς δημότας όκτωκαίδεκα έτη γεγονότες. όταν δ έγγράφωνται, διαψηφίζονται περί αυτών δμόβαντες οί
δημόται, πρώτον μεν εί δοκον&ι γεγονέναι τήν ηλικίαν
τήν έκ τον νόμον, καν μή δόζωΰΐ απέρχονται πάλιν
εις παΐδας, δεύτερον ό’ εί έλεύ&ερός έβτι καϊ γέγονε
κατά τονς νόμονς. έπειτ αν
άποψηφίβωνται μή
είναι έλεύΰερον, ό μέν έφίηβιν εις τό δικαβτήριον, οί
δέ δημόται κατηγόρους αίροννται πέντε
εξ
αύτών, καν μέν μή δόξη δικαίως έγγράφεβ&αι, πωλεΐ
τούτον ή πόλις’ αν δέ νικήοη, τοΐς
έπάναγκες έγγράφειν. μετά δέ ταντα δοκιμάζει τονς έγ- 2
γραφέντας ή βονλή, καν τις δόξη νεάπερος όκτωκαίδεκ’
ετών είναι, ζημιοΐ [w]vg δημότας τούς έγγράψαντας.
έπάν δέ δοκιμαΰ&ώΟιν οί έφηβοι, Ονλλεγέντες οί πα
τέρες αντών [κ]ατά φνλάς, όμόβαντες αίροννται τρεις
έκ τών φνλετών τών υπέρ τετταράκοντα έτη γεγονό
των, ονς αν ήγώνται βελτίΰτονς είναι καϊ έπιτηδειοτάτονς έπιμελεΐο&αι τών έφηβων, έκ δέ τούτων ό δήμος ένα τής φνλής έκάβτης χειροτονεί βωφρονιβτήν,
καϊ κοΟμητήν έκ τών άλλων ’Λ&ηναίων έπι πάντας.
ο[ν]λλαβόντες ό’ ούτοι τούς έφήβονς, πρώτον μέν τά 3
ιερά περιήλ&ον, είτ' εις Πειραιέα πορεύονται, καϊ φρονtestim.
7 Phot. ίφεοις.
12 *schol. Aristoph. Vesp. 578.
20 Phot. σωφρονιστής. Bekk. An. 301.

2 -ACKACTCIC, sed. adscr. v. 1. €TH.
2sq. Δ€ΓΡΑΦ,
corr. (Wyse, Bl., al.) W.-K, H.-L.
7 βΠΙΨΗΦ, corr. (Wyse,
Bl., al.) c. Phot. W.-K., H.-L.
μεν dei. Papageorg. Cf. c. 48, 5.
11 κν] HAN, pr. litt. deleta.
12 εγγρά^ειν H.-L. recte
(εγγράφεται K., W.-K.; cf. S.).
15 έπειδάν H.-L.
16 -Λατα
(Condos) H.-L., W.-K., K.3
17 TCTTAPAKOTA
21 κοσμητήν (Paton) W.-K , H.-L., K.3
πάντας W.-K., H.-L.,
Poland.
22 [παρα]λαβόντες H.-L., ut c. 49, 2.
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ρούσιν οί μεν την Μουνιχίαν, οί δέ την Ακτήν. χειpor[o]vit δε καϊ παιδοτρίβας αύτοΐς δύο καϊ διδασκά
λους, οΐτινες δπλομαχεΐν και τοζεύειν και άκοντίζειν
και καταπάλτην άφιέναι διδάσκουσιν. δίδωσι δέ και
εις τροφ[ή]ν τοΐς μεν σωφρονισταΐς δραχμήν a' εκάστω, τοΐς δ’ έφήβοις τέτταρας οβολούς έκάστω' τά δέ
των φυλετών τών αυτού λαμβάνων δ σωφρονιστής
έκαστος, αγοράζει τά επιτήδεια πάσιν εις τδ κοινόν
(συσσιτοϋσιν γάρ κατά φυλάς'), και τών άλλων έπιμε4 λεΐται πάντων, και τον μεν πρώτον ενιαυτόν ούτως
διάγουσι' τον δ’ ύστερον εκκλησίας έν τω &εάτρω
γενομενης, άποδειζάμενοι τω δημω || τά περί τάς τάζεις, και λαβόντες ασπίδα και δόρυ παρά τής πόλεως,
περιπολούσι τήν χώραν και διατρίβουσιν έν τοΐς φυ5 λακτηρίοις. φρουρούσι δέ τά δύο έτη χλαμύδας έχοντες, και ατελείς είσι πάντων καϊ δίκην ούτε διδόασιν
ούτε λαμβάνουσιν, ΐνα μή
ή τ[ο]ΰ άπιέναι,
πλήν περί κλήρου και έπικλήρου, καν τινι κατά τδ
γένος ίερωσύνη γένηται. δίε[ξ]εΖ^όντωΐ' δε τών δυεΐν
ετών, ήδη μετά τών άλλων είσίν.
XLIIL τά μέν ούν περϊ τήν τών πολιτών έγγραφήν καϊ τούς έφήβους τούτον έχει τον τρόπον, τάς
testim.

11 — 15 *Harp. περίπολος.

schol. Aeschin. 2, 167.

1 ΜΟΥΝΥΧ.
3 οΐτινες Κ. recte.
4 ΚΑΤΗ^ pr., ΚΑΤΑπβλΤΗ^ corr. (W.-K.®); -άλτην W.-K., H.-L., Κ.3
διδάζουοιν
(Rutherf., Η.) Η-L.
9 CYCCITOYCI
9 sq. €ΠΙΜ€ΑΗΤΑΙ,
nisi corr. fuit.
11 διάγοναι (v. L., Condos) chart., W.-K.,
H.-L., K.3
τον δ’ νοτερον) τον δέ δεύτερον ex Harpocr.
schol. Aesch. W.-K.
12 γενομ. (Hude, Bl.) W.-K., H.-L. K.3
(chart.).
έπιδειζάμ. H.-L. (άποδεζ. Harp., άποδειζ. Dittenb.).
τά om. Harp.
13 παρά τοΰ δήμον Harp. schol. Aesch.
17 πρόφ. ή τ. άπ. agnovi et in ectypo et in charta.
18 sq. κατά
γένος W.-K.
19 ICPOC (ίερεωοννη W.-K., v. ad c. 21, 6).
ΔΙ6 . €ΛΘΟΙΝΤΩΝ
δυοΐν W.-K.2
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ά’ άρχάς τάς περί την έγκύκλιον διοίκησιν άπάσας
ποιοϋσι κληρωτάς, πλήν ταμίου στρατιωτικών και τών
έπι τό &εωρικόν και του τών κρηνών έπιμελητού.
ταύτας δέ χειροτονούνιν, και οί χειροτονη&έντες άρχουσιν έκ Πανα&ηναίων εις Πανα&ήναια. χειροτονούσι
δέ και τάς προς τον πόλεμον άπάσας.
βουλή δέ κληρουται φ', ν' από (τής) φυλής έκά- 2
στης. πρυτανεύει δ’ έν με'ρει τών φυλών έκάστη κα^
ό τι άν λά.χωσιν, αί μέν πρώται τέτταρες εξ και λ’
ημέρας έκαστη, αί δέ ς αί ύστεραι πέντε καϊ λ’ ημέρας
έκαστη’ κατά σελήνην γάρ άγουσιν τον ένιαυτόν. οί 3
δε πρυτανεύοντες αυτών πρώτον μέν συσ\σι]τοΰσιν έν
τή &όλω, λαμβάνοντες άργύριον παρά τής πόλεως, έπει
τα συνάγουσιν καϊ τήν βουλήν καϊ τον δήμον, τήν μέν
ούν]] βουλήν όσαι ήμέραι, πλήν έάν τις αφέσιμος ή,
τόν δέ δήμον τετράκις τής πρυτανείας έκάστης. καϊ
όσα δει χρηματίξειν τήν βουλήν, καϊ δ τι έν έκαστη
τή ημέρα, καϊ όπου κα&ίζειν, ούτοι προγράφουσι. προ- 4
γράφουσι δέ καϊ τάς έκκλησ ίας ούτοι’ μίαν μέν κυ
ρίαν, έν ή δει τάς άρχάς έπιχειροτονεΐν εί δοκούσι
καλώς άρχειν, καϊ περϊ σίτου καϊ περϊ φυλακής τής

testim.
9 *Harp. πρυτανείας, cf. schol. Piat. Leg. XII.
Phot. πρυτανεία. Schol. Hermog. V, 509 W. (S.)
§ 3 —6
Poli. 8, 95. 96.
§ 3. 4 *Harp. κυρία έκκλησ. *lex. Cantabr. κυρία εκκλησία (usque ad 63, 7 (ποιεΐν) ή μη).
Hesych. κυρία έκκλ.

2 ΠΛΗΡΩΤΑΕ, corr. K.
3 κρηνών] ν. Έφ. άρχ. 1889, 13
(S.), = Rev. des etudes gr. 1893, 1 sqq.
7 addidi τής.
11 κατά σελήνην . . ένιαυτόν dei. Lipsius H. (agn. schol. Piat.
Phot.).
14 και τήν W.-K. recte.
15 ούν dei. (coli. Harp.)
W.-K., H.-L.
όσημέραι K.
ΠΛΗΝΕ^ΑΝ
17 ΧΡΗΜΑ
ΤΙΖΕΙ
KAIOTI a corr., sed ead. pr.
18 όπου W.-K.: OTIOY
ΚΑΘΙΖΕΙ chart.; κα&ίζειν W.-K.

pag. 22. 23

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

63

χώρας χρηματίζειν, καϊ τάς εισαγγελίας έν ταύτη τή
ημέρα τονς βονλομένονς ποιεΐσ&αι, καϊ τάς άπογραφάς
τών δημευόμενων άναγιγνώσκειν, καϊ τάς λήξεις τών
κλήρων καϊ τών έπικλήρων ^άναγινώσκειν^, όπως μη5 δένα λά&η μηδέν έρημον γενόμενον. έπϊ δέ τής έκτης 5
πρυτανείας προς τοΐς είρημένοις καϊ περί τής δστρακοφορίας έπιχειροτονίαν διδόασιν, εί δοκεΐ ποιεΐν ή μή,
καϊ συκοφαντών προβολάς τών Αθηναίων καϊ τών μετοίκων μέχρι, τριών έκατέρων, καν
υποσχόμενος
6 τι μή ποίηση τω δήμω. έτέραν δέ ταΐς ίκετηρίαις, έν 10
ή &εϊς δ βουλόμενος ίκετηρίαν, [υπέρ] ών αν βούληται || καϊ ιδίων καϊ δημοσίων διαλέγεται προς τον δ ή- pag. 23
μον. αί δέ δυο περϊ τών άλλων είσίν, έν αις κελεύουσιν οί νόμοι τρία μέν ιερών χρηματίζειν, τρία δέ
κήρυξιν και πρεσβείαις, τρία δέ οσίων, χρηματίζουσιν 15
d’ ένίοτε και άνευ προχειροτονίας. προσέρχονται δέ
και οί κήρυκες καϊ οί πρέσβεις τοΐς πρυτάνεσι πρώ
τον, και οί τάς έπιστολάς φέροντες τούτοις άποδιδόασι.
XLIV. έστι δ’ έπιστάτης τών πρύτανεων εις 20
ό λαχών’ ούτος δ’ έπιστατεΐ νύκτα και ημέραν, καϊ
ούκ έστιν ούτε πλείω χρόνον, ούτε δϊς τον αυτόν γε4 άναγιν. dei. (Gennadios) W.-K. Conf. lex. Cant. et Poli.
6 HPHMCI^OIC
7 προχίίρ. (quod et in lex. Cant. pro
έπιχ. a Meiero scr. est) W.-K., coli. Philochoro lex. Cantabr.
v. δστρακίσμοϋ (recte fort.; cf. v. 15).
9 καν (BL, Frankel,
Lipsius) H.-L., K.3: CON
10 ετερα [δ’ εσΗ] H.-L.
11 OYΒΟΥΛ
νπερ (v) recte utvid. H.-L. (cf. 64, 10); om. K., Γπερΐ]
(Condos, Lipsius, Gertz) W.-K.
12 ΔΙΑΔ6Ξ (διαλέγεται
H.-L.).
14 τρία μεν] cf. Kb. p. 206. προχειροτονίαις τρισ'ι
μεν ήνπε^ . . τρισϊ δε . . τρισ'ι δ’ ^νπε^ Papabasil.; it. <(προχειροτονίαγ Papageorg., servato accusat.
ΤΡΙ0ΙΔ€, ad
scr. v. 1. ‘(τρί)α.
15 τρία δ’ όσιων] adscr. v. 1. CYPAKOCIQ^
(i. e. τέσσαρα δ’ όσ.? W.-K.; cf. Wil. Η, 254; aliter explicat
Papageorg. p. 578).
17 nPYTAi^CCI^
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νέβ&αι. τηρεί d’ ούτος τάς τε κλεΐς τάς τών ιερών,
έν οίς τά χρήματ’ έβτϊν καϊ ζτάβ γράμματα τή πόλει,
καϊ την δημοβίατι βφραγΐδα, καί μένειν άναγκαΐον εν
τή &όλω τούτον έβτιν, και τριττύν τών πρύτανεων ην
άν ούτος κελεύη. και έπειδάν Ουναγάγωΰιν οί πρυ- 2
τάνεις τήν βουλήν ή τον δήμον, ούτος κλήροι προέ
δρους εννέα, ένα έκ τής φυλής έκάοτης πλήν τής
πρυτανευούΰης, και πάλιν έκ τούτων επιστάτην ένα,
και παραδίδωΟι τδ πρόγραμμα αύτοΐς' οί δέ παραλα- 3
βόντες τής τ’ εύκοΰμίας επιμελούνται, και υπέρ ών
δει χρηματίξειν προτι&έαΰιν, και τάς χειροτονίας κρίνουβιν, και τά άλλα πάντα διοικοΰΟιν, και τού
άφεΐναι κύριοί είβιν. και έπιβτατήβαι μέν ούκ έζεΰτιν
πλεΐον ή άπαξ έν τω ένιαυτω, προεδρεύειν δ' έξεΰτιν
απαξ επι της πρυτανείας εκαβτης.
ποιούβι δέ καϊ άρχαιρεοίας Οτρατηγών καϊ ίππάρ- 4
χων καϊ τών άλλων τών προς τον πόλεμον αρχών έν
τή έκκληβία, κα^ δ τι άν τω δήμω δοκή’ ποιούβι ό
οί μετά τήν ς' πρυτανεύοντες, έφ’ ών άν εύΰημία γένηται. δει δέ προβούλευμα γενέο&αι καϊ περϊ τούτων.
testim. § 1. 2 Pollux 8, 96. Suid. et Et. Μ. έπ ιβτάται.
Telephus apud Eustath. ad ρ 455. schol. Patmiac. ad
Demosth. p. 13 Sakkel. *Harp. έπιΰτάτης.
§ 2. 3 *Harp.
πρόεδροι (Phot. πρόεδροι. Bekk. An. 290). schol. Patm.
Demosth. p. 12 Sakk.

1 KAOIC (W.-K.) recte legit K.3 (ΚΛΗΟ κλής K.1, H.-L.,
cf. όρνΊς acc. plur.).
2 τά add. e gramm. W.-K., H.-L.
4 τοντόν τ’ έοτίν W.-K., (v.aiy τ. έ. Papageorg.
11 pro v. 1.
inter χρημ. et προτ. adscr. Δ€ΙΚ(ΑΙ), unde δει h. 1. W.-K., dei.
δει ante χρημ.
12 τά τ’ άλλα W.-K.
τ’ dei. (Richards,
Bl.) W.-K.; τον τήν έκκληΰίαν αφ. (Rutherf.) H.-L., τοΰ y’
άφ. Piccolomini.
14 πλέον H.-L.
έ'ξεοτιν dei. Gennadios.
16 Δ€ΚΑΙΔ€ΚΑΡΧ, corr. (S., al.) W.-K., H.-L., K.3
19 M6TATATHN
EYCHM€IA, adscr. v. 1. (€YCHM)I(A), quasi
illud εν ΰημεΐα sit.
20 γίνεούαι W.-K.
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XLV. ή δέ βουλή πρότερον μεν ήν κυρία, και χρήμασιν ζημιώσαι και δήσαι και άποκτεΐναι, και Λυσί
μαχον αυτής άγαγοΰσης ώς τον δήμιον, κα&ήμενον
ήδη ζκαϊ> μέλλοντα άπο^νήσκειν Εύμηλίδης ό ’Λλωπεκή&εν άφείλετο, ου φάσκων δεΐν άνευ δικαστηρίου 5
γνώσεως ουδένα τών πολιτών άπο^νήσκειν' και κρίσεως έν δικαστηρίω γενομενης, ό μέν Λυσίμαχος απέφυγεν, και επωνυμίαν έσχεν δ άπδ τοΰ τυπάνου, δ δέ
δήμος άφείλετο τής βουλής το δανατοΰν καϊ δεΐν και
χρήμασι ζημιοΰν, και νόμον έ^ετο, άν τίνος άδικεΐν ή 10
βουλή καταγνω ή ζημιώση, τάς καταγνώσεις καϊ τάς
έπιζημιώσεις είσάγειν τους &εσμο&έτας εις τδ δικα
στηρίου, καϊ δ τι άν οί δικασταϊ ψηφίσωνται, τοΰτο
κύριον είναι.
2
κρίνει δέ || τάς άρχάς ή βουλή τάς πλείστας, μάλίστα δσαι χρήματα διαχειρίζουσιν' ου κυρία δ’ ή
κρίσις, άλλ’ εφέσιμος εις τδ δικαστήριον. έζεστι δέ
καϊ τοΐς ίδιώταις είσαγγέλλειν ήν άν βουλωνται τών
άρχών, μή χρήσ&αι τοΐς νόμοις' έφεσις δέ καϊ τουτοις
έστϊν εις το δικαστήριον, έάν αυτών ή βουλή καταγνω. 20
3
δοκιμάζει δέ καϊ τους βουλευτάς τους τον ύστερον
ένιαυτδν βουλεΰσοντας καϊ τους έννέα άρχοντας, καϊ
πρότερον μέν ήν άποδοκιμάσαι κυρία, νΰν δέ ζκαϊβ
τουτοις έφεσίς έστιν εις τδ δικαστήριον.

2 lac. post άπον,τ. W.-K.; [[καί]] Λ.
Papageorg.
Jos. Mayor (καί. αν&ημεςδν ήδη ci. S. coli. Aesch. 1, 16).
Λντής άγ. . . δήμιον = ηα&ήμ. . . καί μέλλοντ’ άπο^νή. Cf.
praefat.
€ΥΜΗΛ€ΙΔΗ€; at -ίδης (W.-K., H.-L., Κ.3) inscr. Att., quamquam Φιλομηλεΐδης est ap. Hom. i 343 et in
inscr. Att. C. I. II, 985 E (-εάϊας), Wilam. II, 196.
4 sq. ΑΛΩΠ€ΘΗΚ€>Ι
12 ζημιωθείς (Wyse, H.) H.-L. (aut επιζημιώβη
11, Papageorg.).
15sq. μάλιοτα δ’ Richards.
17 AAA€.4>€C
(videtur rasura esse), aU’ έτ εφ. (v. L.) H.-L.
23 Οκαϊ^
W.-K.
Aristoteles, ed. Blass.
5
4
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τούτων μεν ούν άκυρος έστιν ή βουλή' προβου- 4
λεύει d’ εις τον δήμον, καϊ ούκ έ^εβτιν ούδέν άπροβούλευτον ούδ’ δ τι άν μή προγράψωΐΐιν οί πρύτανεις
ψηφί6α6&αι τω δήμω' κατ’ αυτά γάρ ταντα ένοχός
5 έΰτιν δ νικήβας γραφή παρανόμων.
XLVL έπιμελεΐται δέ καϊ τών πεποιημένων τριήρων καϊ τών σκευών καϊ τών νεώσοικων, καϊ ποιείται,
καινάς idljj τριήρεις ή τετρήρεις, δποτέρας άν ό δήμος
χειροτονήση, καϊ σκεύη ταύταις καϊ νεώσοικους' χειρο10 τονεΐ δ’ αρχιτέκτονας ό δήμος έπι τάς νανς. άν δε μή
παραδώσιν έζειργασμένα ταντα τή νέα βουλή, τήν δω
ρεάν ούκ έστιν αύτοΐς λαβεΐν' έπι γάρ τής ύστερον
pag. 25 βουλής λαμβάνουσιν. || ποιείται δέ τάς τριήρεις, δέκα
άνδρας έξ α[ύτών] έλομένη τριηροποιούς. έξετάζει δέ 2
15 και τά οικοδομήματα τά δημόσια πάντα, καν τις άδικεΐν αύτή δό^η, τω τε δήμω τούτον [άπ]οφαινει, και
καταγνόντος παραδίδωσιν δικαστηρίω.
XLVIL συνδιοικεΐ δέ και ταΐς άλλαις άρχαΐς τά
πλεΐστα. πρώτον μέν γάρ οί ταμίαι τής ’Α&ηνάς
20 είσϊ μέν δέκα, κ[ληροΰται] δ’ εις έκ τής φυλής, έκ
πεντακοσιομεδίμνων κατά τον Σόλωνος νόμ[ον (ετι γάρ
ό v]0tuog κύριός έστιν), άρχει δ’ δ λαχάιν καν πάνυ
πένης ή. παραλαμβάνου[6ΐ] δέ τό τε άγαλμα τής 'Αθή
νας καϊ τάς Νίκας καϊ τον άλλον κόσμον καϊ τά χρ[ή25 ματ]α έναντίον τής βουλής.
testim.
XLVH § 1 *Harp.
Phot. ταμίαι. Pollux 8, 97.

ταμίαι.

Bekk. An. 306.

4 ν.ατά yaQ (Condos) H.-L.; v. Demosth. 20, 96.
8 is dei.
K.
13 incipit Γ TOMOC, v. praef.
14 αυτών (A . . . N)
W.-K. (cf. c. 48, 3): απάντων K., έαυτής Wayte.
17 KATAKOYCA, em. W.-K.
ΠΑΡΑΔΙΔωα
<τώ> δι*. (Genna
dios, Naber) H.-L. Cf. Kb. p. 208.
20 Άηρουται δ’ (Gertz)
W.-K., H.-L., K.3 (ΚΛ............AI); κληρωτοί] K.1
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έπει& οί πωληται t' μεν είΣι, κληροΰται δ’ είς
έκ της φ[υλής. μΐΣ]&ονΣι δέ τά μιΣ&ώματα πάντα,
και τά μέταλλα πωλοϋΣι, και τά τέλη [μετά τ]οϋ τα
μίαν τών Στρατιωτικών και τών έπι τδ δεωρικον ήρημένων εναντίον [rijg βουλής, και] κατακυρονΣίν, οτω άν
η βουλή χειροτονηΣη, και τά πρα&έντα μέταλλα, [τά
τ ] έργάΣιμα τά είς τρία έτη πεπραμένα, και τά Συγκεχωρημένα τά είς . έτ[^] πεπραμένα. και τάς ουΣίας τών
ε’ξ Άρείου πάγου φευγόντων καί τών άλ[λων] έναντί[ον της β]ουλής πωλοϋΣιν, κατακυροΰΣι ό ’ οί &' άρχοντες. και τά τέλη τά είς ένιαυτ[δ]ν πεπραμένα, άναγράψαντες είς λελευκωμένα γραμματεία τόν τε πριάμ[ενον και οΣ]α άν πρίηται, τή βουλή παραδιδόαΣίν.
3 άναγράφουΣιν δέ χωρίς μέν, ους δει κατά (τήν) πρ|ντ]ανείαν έκάΣτην καταβάλλειν, είς δέκα γραμματεία,
χωρίς δέ ους τρί[?] τοΰ [έ]νιαυτοϋ, γραμματείαν κατά
τήν καταβολήν έκάΣτην ποιηΣαντες, χωρίς δ’ ovg
[ε’π]ι τής ένάτης πρυτανείας. άναγράφουΣι δέ και τά
χωρία και τάς οικίας, τά[πο]γρα[φ]έντα και πρα&έντα
έν τω δικαΣτηρίω' καϊ γάρ ταΰ^ ουτοι πωλ[οΰΣιν.

2

testim.
§ 2. 3 Harp. πωληται. Bekk. An. 291.
mosth. Patm. p. 14 Sakk.
§ 2 Poli. 8, 99.

lex. De

5 βουλής, και] Papageorg.; sine καί rell.
6 sq. τά τ’
W.-K.: [δσα] K. Sequuntur litt. deletae, €P vel €Γ sec. K.2
8 τά s[i]s. ε[τη] W.-K., K.3; sequebatur numeri nota, fort.
i (superest post eam aliquantum spatii, quod vacuum fuisse
potest; ductum transversum super num. iam K. agnovit), ουγηεχωσμένα Poland, Busolt.
9 ΑΛΛ agnoscitur, neque propter
angustias spatii aliud quam7 (i. e. ων) suppleri potest. [αΗο^εν]
ego antea; άλλων ci. Kb. (Papageorg.).
12 sq. τόν τε πριάμ.
κ. ocov (Tyrrell, qui οπόβου} W.-K., H.-L. (όπόσον), K.3, non
recte. Affirmat etiam K., reliquias A potius quam Y indicare.
14 τήν addidi.
16 τρϊς τοΰ W.-K.
19 τά άπογραφεντα
(Wyse) W.-K., H.-L., K.3
20sq. π. έοτι δέ W.-K., K.3 (πω!]·
και non recte H.-L.).
5*
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έβτι] δέ τών μεν οικιών έν ε' έτεϋιν ανάγκη την τιμήν
άποδονναι, τών δέ χωρίων έν δέκα’ καταβάλλονθιν δε
ταντα έπϊ της ένατης πρυτανείας. «ίσ[φ]£ρει όέ και 4
ό βαβιλενς τάς μι6&ώ<5εις τών τεμενών, άναγράψας έν
γραμματείο[ις λελ]ε[ν]κωμένοις. έβτι δέ και τούτων η
μέν μίο^ωβις εις έτη δέκα, καταβάλλεται δ’ έπι
J πρυτανείας’ διό και πλεΐβτα χρήματα έπι ταύτης
ΰνλλέγεται τής πρυτανείας, εισφέρεται μέν ονν εις 5
τήν βονλήν τά γραμματεία κατά τάς καταβολάς άναγεγραμμένα, τηρεί δ’ ό δημόβιος’ όταν δ’ ή %ο[ημάτων κατα]βολή, παραδίδωΰι τοΐς άποδέκταις αυτά ταντα
καθ·£λ[ών] ά[πδ τών] έπιβτυλίων, ών έν ταύχη τή ήμερα
δει τά χρήματα καταβλη&[ήν]αι [καϊ ά]παλειφ&ήναΓ τά
δ’ άλλα άπόκειται χωρίς, ίνα μή προεζαλει[φ&ή.
XLVHL ειΟι] ό’ άποδ έκται δέκα κεκληρωμένοι
κατά φυλάς’ ουτοι δέ παραλαβόντες τά [γρα]μματεΐα,
άπαλείφουΰι τά καταβαλλόμενα χρήματα έναντίον
βουέν τω βουλευτηρίω, καϊ πάλιν άποδιδόαθιν τά
γραμματεία [τω δη]μοθίω’ καν τις έλλίπη καταβολήν,
ένταν^ έγγέγραπται, καϊ διπλά[θιον ά]νάγκη το [eZZjeiφ&έν καταβάλλειν ή δεδέο&αι, καϊ ταντα είθπρά[ττειν
ή βο]νλή καϊ δήϋαι [κυ]ρία κατά τονς νόμους έΰτίν.
testim.

48 § 1. 2 Bekk. Αη. 198. 427. *Harp.

άποδ έκται.

3 εισφέρει W.-K., Κ.3
4 Τ(ΩΝ)Μ(€Ν)ΩΝ, corr. (Wyse,
Bl., coli. Dem. 43, 58; V. .-K., H.-L.
5 γραμματείοις λελευκ.
(Jackson, L.) W.-K., H.-L., K.3
9 K post γραμμ. recte agn.
K.; puto notam fuisse κατά vocis, cf. 67, 16; τάς στήΐας ας
ούτος ανέγραψε Lys. 30, 21 (Γτώ] Pantazid., W.-K. et ego antea).
12 κανελών άπδ τών H.-L., Pantazid., Papabasil. (K.3): it.
sed έκ W.-K.
13 δει nunc K. legit ante τά χρ.; itaque
W.-K. καταβλη&ί/ναι και άπ.
ΑΛΡΙΦΗΝΑΙ
14 προεξαλειφ&ή
W.-K., Pantazid., Poland, K.3 (lego ΑΛ€Ι . ΟΙ), προεξαλεΐφηται
H.-L.
20 €><Τ€ΥΘ€ΝΓ€, corr. (H., Condos, Gertz, al.) W.-K.,
H.-L.
διπλο[νν W.-K., H.-L., K.3, sed A potius agnosco.
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προτεραία δέχονται, τάς [καταβολα]ς και μερίζουβι ταΐς άρχαΐς, τη δ’ νότε ραία τόν τε μεριβμόν
εΑ^φερου]^ γράψαντες έν βανίδι και καταλέγουβιν εν
τω βουλευτηρίω, και π[ροτι&]έαβιν έν τη βουλή, εί
τίς τινα οίδεν άδικοΰντα περϊ τον μεριβ[μόν ή άρ]χοντα ή ιδιώτην, και γνώμας έπιψηφίζουβιν, εάν τίς
τι δοκή άδι[κεΐν.
3
κ]ληροΰβι δέ και λογιβτάς έζ αυτών οι βουλευται
δέκα, τούς λογιουμένους τ[αί^ άρ]χαί£ κατά την πρυ4 τανείαν έκάβτην. κληρούβι δέ και εύ&ύνου ς ένα της
φν[λή§] έκάβτης, και παρέδρους β’ έκάβτω των εύ&ύνων, οίς άναγκαΐόν έβτι ταΐς α..... αις κατά τον
έπώννμον τον της φυλής έκάβτης κα&ηβ&αι, καν τις
βού[ληταί] τινι τών τάς εύ&ύνας έν τω δικαβτηρίω
δεδωκότων, έντός γ' ή[μ£ρών άφ’] ής έδωκε τάς ευ&ύνας, εύρυναν άν τ’ ιδίαν άν τε δ^μ[οσιαν] έμβαλέβ&αι, γράψας εις πινάκιον λελευκωμένον τούνομα τό
αύτο]ϋ και τό τού φεύγοντος, και τό άδικη μ’ δ τι άν
έγκαλή, και τίμημα [έπιγρα-ψ]άμενος δ τι άν αύτω
5 δοκή, δίδωβιν τω ευρύνω’ δ δέ λαβών τούτο και ά[να-

2 τη μέν ούν

testim.

§ 3 Poli. 8, 99. *Harp. λογισταΐ.

§ 4 *Harp.

εν-

&vvai. Phot. εν&υνος.
1 legebatur τά χρήματα] falso; TAC et ante και C certo
agnovi; post TAC vel T vel κατα, hinc καταβολάς Kb.
3 fioφέρουοι (Pantazides) W.-K., H.-L., K.3: ίΐσ[άγον]σι K.1
4 προτι&έασιν (Sandys, Condos) W.-K., H.-L., K.3
12 a[yo^aig K., W.-K. (cf. Wil. II, 235); sed P ante AIC fuisse non
videtur (potius K vel X vel A); post prius A ductus I agnoscitur.
κατά] παρά contra chart. W.-K., H.-L. (ut p. 76, 7).
13 έκαστης recte K.
16 άν τ’ ίδ. άν τε δημοο. (Gertz) W.-K.,
H.-L., Κ.3
17sq. τό [αύτοΰ] (Richards, BL, al.) H.-L., K.3, secl
superat spatium (τό
[αΰ]τ[ο]ΰ W.-K.).
19 επιγραψάμ.
(H.) H.-L. (est lacuna et in hoc et in cet. vers. maior quam
videtur, et agnovi vestigia € litt., ut non sit cur cum W.-K.
ύ[πογραφ]όμ. scribatur; v. etiam Wil. II, 235).
20 sq. ά[να-
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γνούς], έάν
καταγνω, παραδίδωΰιν τά μεν ίδια
τοΐς δικαΰταΐς τοΐς κατά 0[^uovg, roig] την φυλήν
ταντην είβάγουβιν, τά δέ δημόβια τοΐς &ε6μο&έτα[ις ....
ά]ναγράφει. οι όί δεβμο&έται, έάν παραλάβωβιν, πάλιν
είΰάγουοι [ταντην τήν] έντυναν εις τδ δικαστήριον, καϊ
δ τι άν γνώΰιν οι δικα6τ[αί, τοντο κν]ριόν έβτιν.
XLIX. δοκιμάζει δέ και τους ίππους ή βουλή, καν
μέν τις καλ[ό]ν [πλοΰθιο]ς ών κακώς δοκή τρέφειν,
ζημιοΐ τω οίτω, τοΐς δέ μή δυναμ[ένοις άκολ]ου&εΐν,
ή μή &έλουσι μένειν άλλ’ άνάγονΰι, τροχόν έπι τήν
γνά&[ον έπιβάλλει, και δ τ]οϋτο πα&ών αδόκιμος έβτι.
δοκιμάζει δέ και τους προ[δρόμονς, όσοι άν] αυτή
δοκώ σιν έπιτήδειοι προδρομεύειν είναι, καν τιν άποχειροτονήση, καταβέβηκεν ουτος. δοκιμάζει δέ και τους
άμίππονς, καν τιν’ άποχειροτονήση, πέπαυται μισ&οtestim.
9 Hesych. τρνσίππιον, cf. Hes. Phot. ίππον
Ael. Dion, apud Eustath. ad d 562, Zenob. 4, 41.

τροχός,

γνοΰρ] (Bl.) W.-K., H.-L., K.3 (άνακρίνας Lipsius).
1 μεν
sccl. W.-K. (Herwerden), sed dubitat Kb. Cf. p. 60, 7.
καταγνω] κατα punctis inclusum in chart.; itaque v. 1. fuit
γνω.
τά μέν ίδια παραδ. ci. S.
2 δήμονς οί τήν omnes
(de spatio v. ad 69, 19).
3 δικάζονσιν pro είσάγ. (coli. p. 75,
16. c. 58, 2) Richards, Thompson, W.-K.
4 [άνα]γράφει recte
K., H.-L. (Polit. 1321 b 34 conf. Kb.), nisi quod superat spa
tium.
5 τήν suppi. K., sed spatio non satisfit, nisi ταντ^ην)
τ(ήν) suppletur.
6 suppi. W.-K., H.-L., K.3
8 καλ[όν
ίππον έχ]ων W.-K. (K.3, qui etiam ONI agn.); sed C est ante
G)N, unde πλούσιος ων nunc scripsi.
9 δνναμένοις [άκολ]ου&εΐν K.3 (Xen. Mem. 3, 3, 4. Hipparch. 1, 13).
10 ANATOYCI, cum v. 1. ad N adscr. (A)AA(ATOYCI); hinc άλλ’ ανάγ.
scripsi (άναγζώγοις^ ονσι [v. L. coli. Xen. Mem. 3, 3, 4,
quem locum indic. Wyse] H.-L., K.3, ή λακτίζονσι e Xenoph.
1. c. et Hipparch. 1, 4. 15 Lacon).
11 γνά&ον (Hicks) W.-K.,
H.-L. (K.3) ex gramm.; tum [έπιβάλλονσι] H.-L., K.3 (qui paullo
longius esse dicit quam pro lacuna); και ό τοντο K., H.-L.
12 suppi. K.3 ([κρίνονσα, οί ά]ν ζαν^τή W.-K.).
13 ΤΙΝΑΓΤΡΟΧ, it. 15; corr. (Wyse, Bl., al.) W.-K., H.-L., K.3
15 AMnnOYC, corr. (Wyse, Bl., al.) W.-K., H.-L., K.3 Cf. Harp.
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φορών ούτος. τονς ό’ ιππίας καταλέγουβιν οί καταλογεΐς, ους άν δ δήμος χειροτονήβη δέκα άνδρας’ ου?
δ’ άν καταλέξωβι, παραδιδόαβι τοΐς ίππάρχοις και
φυλάρχοις, ούτοι δέ παραλαβόντες είβφέρουβι τόν
κατάλογον είς την βουλήν, και τόν πίνακ’ άνοίξαντες, 5
έν ώ καταβεβημαβμένα τά ονόματα τών ιππέων έβτί,
τους μέν έζομνυμένους τών πρότερον έγγεγραμμένων
μή δυνατούς είναι· τοΐς βώμαβιν ίππεύειν έζαλείφουβι,
τούς δέ κατειλεγμένους καλούβι, καν μέν τις έζομνύηται μη δύναβ&αι τω οώματι ίππεύειν ή τή ονβία, 10
τούτον άφιάβιν, τόν δέ μή έζομνύμενον διαχειροτονούβιν οί βονλενταί, πότερον έπιτηδειός έβτιν ίππεύειν
ή ου' καν μέν χειροτονήβωβιν, έγγράφουβιν είς τόν
πίνακα, εί δέ μή, και τούτον άφιάβιν.
3
έκρινεν δέ ποτέ και τά παραδείγματα τά είς τόν 15
πέπλον η βουλή, νύν δέ τό δικαβτήριον τό λαχόν'
έδόκονν γάρ ούτοι καταχαρίζεβ&αι τήν κρίβιν. και
τής ποιήβεως τών Νικών και τών ά^λων τών είς τά
Πανα^ήναια βυν επιμελείται μετά τού ταμίον τών Στρα
τιωτικών.
20
4
δοκιμάζει δέ και τούς άδννάτονς ή βουλή' νόμος
γάρ έβτιν ός κελεύει τούς έντός τριών μνών κεκτημένονς, και τό βώμα πεπηρωμένονς ώβτε μη δύναβ&αι
μηδέν έργον έργάζεβ&αι, δοκιμάζειν μέν τήν βουλήν,
διδόναι δέ δημοβία τροφήν δύ’ οβολούς έκάβτω τής 25
ημέρας, και ταμίας έβτιν αύτοΐς κληρωτός.

2

testim.

αδύνατοι.

§ 4 *Harp. αδύνατοι. *Bekk. An. 345. Hesych.
Bekk. An. 200.

αμιπποι, Bk. An. 205.
cf. Kb. p. 219 sq.
-μόΰηται K., H.-L.

άδννάτοίς.

8 τοΐς οωμ.
ταΐς ούΰίαις^ Papag.,
9 sq. εξομνύηται W.-K.: -MHCHTAI pap.,
15 τά fZg] K(AI).
26 αυτοί?] i. e. τοΐς
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βυνδιοικεΐ δέ καϊ ταΐς άλλαις άρχαΐς τά πλεΐ<5&
έπος είπεΐν.
L. τά μεν ούν υπό τής βουλής διοικούμενα ταντ
έβτίν. κληροϋνται δέ καϊ ιερών έπιΰκευαοταϊ δέκα
ανδρες, οΐ λαμβάνοντες τριάκοντα μνας παρά τών απο
δεκτών, έπιβκευάζουοιν τά μάλιΟτα δεόμενα τών ιερών'
καϊ αστυνόμοι δέκα’ τούτων δέ ε' μέν άρχουβιν έν 2
Πειραεΐ, πέντε δ’ έν άΰτει, καϊ τάς τε αύλητρίδας καϊ
τάς ψαλτρίας καϊ τάς κι&αριβτρίας ούτοι βκοποϋθιν,
όπως μή πλείονος ή δνεΐν δραχμαΐν μιΰ&ω&ήβονται,
καν πλείονς τήν αυτήν 6πουδάζω6ι λαβεΐν, ούτοι διακληροϋΰι καϊ τω λαχόντι μιο&οϋΰιν. καϊ όπως τών
κοπρολόγων μηδεϊς εντός ι' Οταδίων τοϋ τείχους κατα
βάλει κάπρον επιμελούνται' καϊ τάς οδούς κωλύουΰι
κατοικοδομεΐν, καϊ δρυφάκτους υπέρ τών οδών ύπερτείνειν, καϊ οχετούς μετεώρους εις τήν οδόν έκρουν
έχοντας ποιεΐν, καϊ τάς θυρίδας εις τήν οδόν άνοίγειν’ καϊ τούς έν ταΐς όδοΐς άπογιγνομένους άναιροϋ6ιν, έχοντες δημοσίους ύπηρέτας.
LL κληροϋνται δέ καϊ άγορανόμοι, πέντε μέν
εις Πειραιέα, ε' δ’ εις άβτυ. τούτοις δέ υπό τών νό
μων προΟτέτακται τών ωνίων έπιμελεΐ6&αι πάντων,
όπως καθαρά καϊ άκίβδηλα πωλήοεται.
testim.
50 § 2 *Harp. αστυνόμοι.
άγορανόμοι. Bekk. An. 330.

51 § 1 *Harp.

1 sq. συνδ. — είπεΐν dei. H.-L., ut ex p. 66, 18 repetita.
Cf. Kb. p. 25 sq.
10 δυοΐν W.-K., H -L.
APAXMAIC, corr.
W.-K., H.-L.
11 CTTOYAACQCI
13 εντός i' σταδίων cum
chart. (John Mayor, G-ennadios) W.-K., H.-L., K.3
14 M€AOSTAI, corr. W.-K., H.-L., K.3
17 έχοντας recte (Bywater,
al.) W.-K., H.-L., K.3
20 άγορανόμοι <V)> Papageorg ; it.
p. 73, 1 μετρ.
cf. p. 73, 5.
23 πωλήσεται Kb.: πωλήται.
Cf. v. 10; p. 73, 4. 8 sqq.
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73

2

κληροΰνται δέ και. μετρονόμοι, πέντε μεν είς
άβτυ, ε' δέ είς Πειραιέα’ και ούτοι των μέτρων και
των Οτα&μών επιμελούνται πάντων, όπως οί πωλοϋντες χρήβονται δικαίοις.
3
ήοαν δέ και οιτοφύλακες κληρωτοί
πέντε
μέν είς Πειραιέα, πέντε δ’ είς άθτυ, νυν δ’ εί'κοΟι
μέν είς άθτυ, πεντεκαίδεκα δ’ είς Πειραιέα. οντοι δ’
επιμελούνται, πρώτον μέν όπως δ έν άγορα Οΐτος αργός
ώνιος έβται δικαίως, έπει^ όπως οί τε μνλω&ροι προς
τάς τιμάς τών κριτών τά άλφιτα πωληοουΟιν, και οί
άρτοπώλαι προς τάς τιμάς τών πυρών τούς άρτους,
και τόν οτα&μόν άγοντας δΰον άν ούτοι τάξωΟιν δ
γάρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν.
4
εμπορίου δ’ έπιμελητάς δέκα κληροΰοιν’ τούτοις δέ προοτέτακται τών τ εμπορίων έπιμελεΐο&αι,
και τού Οίτου τοΰ καταπλέοντος είς τό οιτικόν έμπόριον τά δύο μέρη τούς εμπόρους άναγκάζειν είς τό
άθτυ κομίζειν.
LIL καΰτΟτάβι δέ και τούς ένδεκα κληρωτούς,
έπιμεληΟομένους τών έν τω δεβμωτηρίω, και τούς
testim. § 2 *Harp. μετρονόμοι. Phot. μετρον. Bekk.
An. 278.
§ 3 *Harp. οιτοφύλακες. Phot. αιτοφ. Bekk.
An. 300.
§ 4 v. 14—18 *Harp. επιμελητής ε μπο ρ ίου.
Bekk. An. 255.
52 § 1 Poli. 8, 102. Bekk. An. 310.
Phot. ηγεμ. διν.αοτ. Et. Μ. ένδικα (Bekk. An. 250. schol.
Ar. Vesp. 1108 [S.]. schol. Patm. Dem. p. 13 sq. Sakk. schol.
Lucian. IV 170 Jac.).

4 XPHCQNTAI, corr. (Ruth., Bl., al.) W.-K., H.-L.
5 i'
post. κληρ. add. (ex Harp.) W.-K.
6 είκοοι recte legit K.
(είοι ιε' μέν W.-K., sed retractat sentent. Kb.; Wil. nunc iici
λ', ιε' μέν ci.).
16 άοτικόν ex Bk. An. 255 coli. 208. 284.
456 antea S., qui nunc Αττικόν cum Harp. Cf. Wil. I, 220 sq.
19 κληρωτούς, ζτούς} H.-L. (Rutherf.), cf. Heracl. epit. 11;
κληρω, τούς Kb. Sed articuli non est ratio (sicut est c. 54, 6).
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άπαγομένονς κλέπτας καϊ τονς άνδραποδιστάς καϊ τονς
λωποδντας, αν μεν [όμ^ολοχώοϊ, Κανάτα ζημιώσοντας,
αν δ’ άμφισβητώσιν, εΐσάζοντας εις το δικαστήριον,
καν μεν άποφνγωσιν αφήνοντας, εί δέ μή τότε &ανατώσοντας, καϊ τά άπογραφόμενα χωρία καϊ οικίας εΐσάζοντας εις τό δικαστήριον, καϊ τά δόζαντα ό[ημ]όσία
είναι παραδώσοντας τοΐς πωληταΐς, καϊ τάς ένδείζείς
ε ισάζοντας’ καϊ γάρ ταντας είσάγονσιν οΐ ένδεκα. είσάγονσι δέ των ένδείζεών τινας καϊ οΐ &εσμο&έται.
κληρονσι δέ καϊ εισαγωγέας ε' άνδρας, οΐ τάς 2
έμμήνονς είσάγονσι δίκας, δνοΐν φνλαΐν έκαστος, είσϊ
δ’ έμμηνοι προικός, έάν τις οφειλών μή αποδίδω, καν
τις έπϊ δραχμή δανεισάμενος άποστερή, καν τις έν
άγορα βονλόμενος έργάζεσ&αι δανείσηται παρά τίνος
αφορμήν’ έτι δ’ αίκείας καϊ έρανικάς καϊ κοινωνικάς
καϊ ανδραπόδων καϊ νποζνγίων καϊ τριηραρχίας καϊ
τραπεζιτικάς. οντοι μέν ονν ταντας δικάζονσιν έμμή- 3
νονς είσάγ[οντ]ες, οΐ δ’ άποδέκται τοΐς τελώναις καϊ
κατά των τελωνών, τά μέν μέχρι δέκα δραχμών όντες
κνρι[οι, τ]ά δ’ άλλ1 εις το δικαστήριον είσάγοντες
έμμηνα.
LIH. κληροϋσι δέ καϊ (τονς> τετταράκοντα, τέτταtestim.
7 schol. Patm. Demosth. p. 16 Sakk.
§ 2 Poli.
8, 101. Hesych. εισαγωγή (leg. -γεΐς cum [Scalig.] W.-K.).
§ 3 Poli. 8, 97.
53 § 1 Poli. 8, 100. Bekk. An. 310. Phot.
τετταράκοντα. Bekk. An. 306. *Harp. κατά δήμονς δικαοτάς.

1 άπαγομ. (κακούργους, τονς τε) ex grammat. W.-K.
τους ante άνδρ. et λωποδ. dei. H.-L.
2 ZHMIQOHCO^TAC-

€ΝΔ, corr. K.
11 ΦΥΛΑΝ (num -AIN corr.?).
12 ΑΤΤΟΔΩΙ,
corr. (Bl., Condos) W.-K., H.-L.
13 ΰπερ δραχμήν H.-L.
13 sq. 6ΑΝΑΓΟΡΑΙ
15. 17 έρανικαί — κοινωνικαι — τραπεζιτικαί (hiat.) emendant W.-K., H.-L., K.3, S. (Bury); alia at
que plura molitur Kb. p. 224 sq. Addit Poli, έμπορικαί, sed
cf. c. 59, 5. 16 τριηραρχικαι (Bury) W.-K. 22 (τοΰς> add. W.-K.
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ρας έκ της φυλής έκάστης, προς ούς τάς άλλας δίκας
λαγχάνουσιν οΐ πρότερον μεν ήσαν τριάκοντα καϊ κατά
δήμους περιόντες έδίκαξον, μετά δέ τήν έπι τών τριά
κοντα ολιγαρχίαν τετταράκοντα γεγόνασιν. και τά μέν J
μέχρι δέκα δραχμών αυτοτελείς είδι κ[ρίνει]ν, τά δ’ Ρ5’ 2

υπέρ τοϋτο τό τίμημα τοΐς διαιτηταΐς παραδιδόασιν.
2 οΐ δέ παραλαβόντες, έάν μή δύνωνται διαλύσαι, γιγνώσκουσι, καν μέν άμφοτέροις άρέσκη τά γνωσ&έντα καϊ
έμμένωσιν, έχει τέλος ή δίκη, αν δ’ δ έτερος έφή
τών άντιδίκων εις το δικαστήριον, έμβαλόντες τάς μαρ- 10
τυρίας καϊ τάς προκλήσεις καϊ τους νόμους εις έχίνους, χωρίς μέν τάς τοϋ διάικοντος, χωρίς δέ τάς του
φεύγοντος, καϊ τούτους κατασημηνάμενοι, καϊ τήν [γνώ]σιν τού διαιτητού γεγραμμένην έν γραμματείω προσαρτήσαντες, παραδιδόασι ro[ig] δ ' τοΐς τήν φυλήν τού φεύ- 15
3 γοντος δικάξουσιν. οΐ δέ παραλαβόντες είσάγουσιν εις
τό δικαστήριον, [τά] μέν έντός χιλιών εις ένα καϊ διακοσίους, τά δ’ υπέρ χιλίας εις ένα καϊ τετρακοσίους. ούκ
έξεστι δ’ ούτε νόμοις ούτε προκλήσεσι ούτε μαρτυρίαις
άλλ' ή ταΐς παρά τού διαιτητού χρήσ&αι, ταΐς εις τούς 20
4 έχίνους έμβεβλημέναις. διαιτηταϊ δ’ είσϊν οίς άν εξηκο
στόν έτος ή. τούτο δέ δήλον έκ τών αρχόντων καϊ τών
έπωνύμων. είσϊ γάρ έπώνυμοι δέκα μέν οΐ τών φυλών,
testim. § 2 *Harp. διαιτηταί.
§§ 2. 4. 5 Poli. 8, 126 sq.
Bekk. An. 235. Hesych. διαιτ. schol. Piat. Leg. XI, 920 D. schol.
Patm. Dem. 13 Sakk.
11 sq. *Harp. έχΐνος.

1 τής φυλής εκ. (W.-K., H.-L., K.3) pr., sed obscuratum est
φυλής et in mg. iterum adscr. 3 περιιόντες contra chart. K.,
H.-L.
επι supra v. a corr. (non hab. Poli.).
7sq. ΓΙΓΝΩΙCKOYCI
13 sq. [γνώ]σιν fort. agnosci potest: κρίσιν K.,
H-L , χ[ρίσι]ν τήν W.-K.
15 τοΐς δ' recte K.3
τήν φυλήν

(Wyse, al., coli. c. 58, 2) W.-K., H.-L., K.3; Τ(Η0)ΦΥΛ(Η€).
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δυο όδ και τετταράκοντα of των ηλικιών' οί δέ έφηβοι
έγγραφόμενοι πρότερον μεν είς λελενκωμένα γραμμα
τεία ένεγράφοντο, και έπεγράφοντο αντοΐς ό τ αρχών
έφ ον ένεγράφηβαν, και ό έπώννμος ό τω πρότερον
έ’[τδί,] δεδιαιτηκώς, ννν δ’ είς Οτήλην χαλκήν αναγρά
φονται, και ίοταται ή Οτηλη προ τον βονλεντηρίον
παρά τονς έπωνύμονς. τον δέ τελενταΐον τών έπωνύμων λαβόντες οί τετταράκοντα, διανέμονβιν αντοΐς
τάς δίαιτας και έπικληροϋβιν άς εκαβτος διαιτήβει’ και
άναγκαΐον ας αν έκαβτος λάχη δίαιτας έκδιαιταν. δ
γάρ νόμος, άν τις μή γένηται διαιτητής τής ηλικίας
αντω κα&ηκούβης, άτιμον είναι κελεύει, πλήν εάν τύχη
αρχήν αρχών τι[ν]ά έν έκείνω τω ένιαντω ή αποδή
μων, οντοι δέ ατελείς είβι μόνοι, έβτιν δέ και είβαγγέλλειν είς τονς διαιτητάς, εάν τις αδικητή νπο τον
διαιτητον, καν τίνος καταγνώβιν, άτιμονβ&αι κελεύον6ιν οί νόμοι' έφεβις δ’ έβτϊ και τούτοις. χρώνται δέ
τοΐς έπωνύμοις και προς τάς ΰτρατείας, και όταν ηλι
κίαν έκπέμπωβι προγράφονΰιν, από τίνος άρχοντας και
επώνυμου] μέχρι τίνων δει βτρατεύεβ&αι.
LIV. κληρονΰι δέ και τάβδε τάς άρχάς' οδοποιούς
πέντε, οίς προβτέτακται δημοβίονς έργάτας έχονβι τάς

testim. § 4 75, 23—76, 6 άναχς., tum § 7 ν. 17—20 *Harp.
στ ρ ατ ε ία εν τοΐς έπωνύμοις. Harp. έπώννμοι. Etym. Μ. 369,
15.
14 sq. Harp. εισαγγελία.

1 έφηβοι ζοί> H.-L., sed ut chart. etiam Harp. Num oi
έφηβοι ό’? (hiat.).
4 ΤΤΡΟΤ6ΡΩΙ (item Harp.), corr. W.-K.,

Poland (hiat.); προτϊρω [ί'τίί] S.
7 n(€PI)TOYC, corr. (ci.
K.) W.-K., H.-L.
10 δίαιτας dei. W.-K. (hiat.), sed re
tractat sent. Kb.
13 τινά έν W.-K. recte (K.3).
15 ίιαιτητάρ] διηαατάς contra chart. K.1, H.-L. (cum Harpocr.).
19 άπο] A cum compendio insolito.
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έπιΰκευάζειν’ καϊ λογιϋτάς δέκα καϊ Συνηγό
ρους τούτοις δέκα, προς ονς άπαντας ανάγκη τούς τάς
άρχάς άρξ[αντ]ας λόγον άπενεγκεΐν. ούτοι γάρ είόιζν
οί) μόνοι τοΐς ύπευ&ύνοις λογιξόμενοι, και τάς εύ&ύνας εις το δικαΣτήριον είβάγοντες. καν μεν τινα κλέπτοντ έξελέγξωΰι, κλοπήν οί δικαΣταϊ καταγιγνώΣκουβι, και τό γνωβ&εν αποτίνεται δεκαπλούν" έάν δέ
τινα δώρα λαβόντα έπιδείζωβιν και καταγνώΣιν οί δικαΣταί, δώρων τιμώΣιν, αποτίνεται δέ καϊ τούτο δε
καπλούν’ άν ό’ άδικεΐν καταγνώΣιν, άδικίον τιμώΣιν,
αποτίνεται δέ τού^ άπλούν, έάν προ της &' πρυτα
νείας έκτείΣη τις, εί δέ μή, διπλούται. τό ζδέ) δεκα
πλούν ού διπλούται.
3
κληρούΣι δέ καϊ γραμματέα τον κατά πρυτανείαν
καλούμενου, ος τών γραμμάτων (τ) έΣτϊ κύριος, καϊ
τά ψηφίΣματα τά γιγνόμενα φυλάττει, καϊ τάλλα πάντα
αντιγράφεται καϊ παρακά&ηται τή βουλή, πρότερον μέν
ούν ούτος ήν χειροτονητός, καϊ τούς ένδοξοτάτους καϊ
πιΣτοτάτους [£χείρ]οτόνουν* καϊ γάρ έν ταΐς Στήλαις
προς ταΐς Συμμαχίαις καϊ προζενίαις καϊ πολιτείαις

2 odovg

testim. § 2 * Schol. Aristoph. Vesp. 691. Bekk. An. 310, 6.
Phot. ήγεμ. dtx. Bekk. An. 276. Phot. ευ&ννας (Bekk. An. 245.
schol. Patm. Dem. p. 142). add. *lex. Cantabr. λογιοταί, ubi leg.
κληροϋνται, ceterum minime ipsa verba afferuntur.
10 Harp.
αδικίον.
§ 3. 4. 5 Poli. 8, 98.
§ 3. 4 Harp. γραμ

ματείς.
4 μόνοι <ot)> (Jos. Mayor) W.-K., H.-L., K.3, S. (hiat.);
(οΐ) μόνοι vel (οΐ) λογιξ. praeterea proponit Kb.
6 ΓΙNQICKOYCI pr. (dei. I post Ω), cf. p. 75, 7.
7 (κατα)γνωσ&.
W.-K , sed def. γν. S. coli. Dem. 24, 9 ν.ατεγνωκυίας — γνωΰ&έντα.
12 EKTICHI
<ds> K.
14 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,

corr. (Bywater, Bl., al.) W.-K., H.-L , K.3 (cum Harp. et Poli.).
15 τ’ post γραμμ. add. Harp. (praeter BC), cf. Kb. p. 227.
16 γενόμ. Harpocr.
18 sq. K(AI)ATTICT.
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ούτο? άναγράφεται ’ νϋν δέ γέγονε κληρωτός.
κληροΰβι δέ καϊ έπϊ τονς νόμους έτερον, ός παρακά&ηται
τή βουλή, καϊ αντιγράφεται και οϋτος πάντας. χειροτονεΐ δέ και ό δήμος γραμματέα, τον άναγνωβόμενου
5 αυτω καϊ τή βουλή, καϊ ούτος ουδενός έβτι κύριος
άλλ' ή τοϋ άναγνώναι.
κλήροι δέ καϊ ίεροποιούς δέκα, τούς έπϊ τά έκ&ύματα καλούμενους, QotJ τά τε μαντευτά ιερά δύουβιν,
καν τι καλλιερήβαι δέη, καλλιεροϋβι μετά των μάν10 τε[ων]. κλήροι δέ καϊ ετέρους δέκα, τούς κατ’ ένιαυτον καλούμενους, οΐ Πυθίας τέ τινας δύουβι, [καϊ τ]«§
πεντετηρίδας άπάβας διοικοϋβι πλήν Πανα&ηναίων.
φ’σί] de πεντετηρίδες μία
ή et]g Λ ήλον (έβτι
δέ καϊ έπ[τ]ίτ^ρι? ενταύθα), δευτέρα δέ Βραυρώνια,
15 τρίτη [όέ Ήράκλει]α, τετάρτη δ' Έλ[ευβίνια, πέμπτη]
δέ Πα[ν]α&ήναια, καϊ τούτων ουδέ μία έν τω αυτω
γίγνε[ται. νϋν] δέ πρόβκειται [καϊ Ή]φαίβ[τι]α, έπϊ
Κηφιΰοφώντος άρχοντος.
testim. § 4 *Harp. άντιγραφενς.
§ 5 Suid. γραμματεύς.
Bekk. An. 226.
§ 6. 7 *Et. Μ. ΐεροποιοί. Phot. ίεροπ. Bekk.
An. 265. schol. Patm. Dem. 11. Poli. 8, 107.

2 €πlTOYTOICNOMO^€T€PON, corr. K. e Poli.
6 ΑΔΛΑΤΟΥ, corr. (Richards, BL, al.) W.-K., H.-L. (cum Suid.).
13 ε' δ’ είοι (L.) H.-L.; ε[ισΐ 5ε] K.3, negans numeri notam
super € exstare (ε. δέ ε Papageorg., qui dei. ή; ζδ"> post
πεντετ. W.-K.). Proxima et 15 5ε 'Ηρ. suppL K., et conveniunt
vestigia.
15 ab Έλ. suppi. (L., Wyse) H.-L., K.3 Sunt vestigia
vocis Έλ.; post eam dispiciuntur vestigia litterae €, et super
eam ductus transversus qui numerum indicat. Tum W.-K. secl.
και post Παν.; at H.-L. και τούτων ονδέ τρία (est ΟΥΔ(€).ΜΙΑ).
16 sq. post αύτωι est έν[ιαντω?] supra v. (suppi. [Bl.] W.-K.,
H.-L.). Sed sensus existit perversissimus; itaque έν τ. a. de
loco accipiendum (S., qui έγγίγνεται').
17 supplevi; sunt ve
stigia N (vel O) litt. ante 5έ; πράο primo ut vid. per compen
dium, sed superscript. POC (προκ. K., al.). Probat lectionem
meam Kb., quamquam de sensu totius loci fere desperans; ego
malim απο pro έπι v. 17.
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κληρούβι δέ καϊ είς Σαλαμίνα άρχοντα, καϊ
είς Πε ι[ραι]έα ό^'μαρ[χ]ον, οι τά τε Λιονύβια
ποιούβι έκατέρω&ι καϊ χορηγούς κα&ιβτάβιν’ έν Σαλαμ[ίνι\ δέ καϊ τον[ν]ομα τοϋ άρχοντος αναγράφεται.
LV. αύται μέν ούν αί άρχαϊ κληρωταί τε καϊ κύ- 5
ριαι τών ε[ίρη]μένων........ ων είβίν. οί δέ κα
λούμενοι εννέα άρχοντες, τδ μέν εξ αρχής δν τρόπον
κα&ίβταντο [προε]ίρητα[ΐ' νϋν] δέ κληροϋβιν &εβμοκέτας
μέν έξ καϊ γραμματέα τούτοις, έτι δ’ άρχοντα καϊ
βαβιλέα καϊ πολέμαρχον, κατά μέρος ε’ξ έκάβτης ζτής) 10
2 φυλής, δοκιμάζονται δ’ οντοι πρώτον μέν έν τή β[ουλή] τοΐς φ', πλήν τοϋ γραμματέως, ούτος δ’ έν δικαβτηρίω μόνον, ωβπερ οί άλλοι αρχοντ[ε]§ (απαντε[ς]
γάρ [και] οί κληρωτοί καϊ οί χειροτονητοϊ δοκιμαβ&έντες
άρχουβιν), οί δ’ έννέ’ αρχονκε^] έν τε τή βουλή καϊ 15
πάλιν έν δικαβτηρίω. καϊ πρότερον μέν ούκ ήρχεν
οντ[ιν’] άποδοκιμάβειεν ή βουλή, νυν δ’ έφεβίς έβτιν
είς τδ δικαβτήριον, καϊ τούτο κύριόν έβτι τής δοκι3 μαβίας. έπερωτώβιν δ’, όταν δοκιμάζωβιν, πρώτον μέν
'τις || βοι πατήρ καϊ πόδεν τών δήμων, καϊ τις πατρδς
2g
πατήρ, καϊ τις μήτηρ, καϊ τίς μητρδς πατήρ καϊ πό&εν
τών δήμων’; μετά δέ ταύτα εί έβτιν αύτω Απόλλων
πατρώος καϊ Ζευς έρκεΐος, καϊ πού [τ]αύτα τά ίερά

8

testim.

άνάχρισις.

cap. 55 Poli. 8,85.86.
8 *lex. Cantabr.
§ 2. 3 *lex. Cant. 1. c.

4 legebatur non recte τό [όν]οαα.
6 πραγμάτ]ων (K., al.)
nimium pro spatio; conieci cum Papageorg. [άπάντ]ων; [πρά
ξεων Kb.
8 legebatur non recte [ειρη]ται; tum [ήδη' vvv']
K., rell.; sed non exigitur spatio ήδη, cum in eodem versus
proximi non plus quam tres litt. exstent.
10 addidi τής.
12 post φ' add. Papageorg. εΐτα δ’ εν τω δικαοτ. (dei. id. γάρ
v. 14).
12 et 16 εν (τώ^ δίκαοτ. H.-L. Cf. p. 65, 7; Kb.
ρ. 208. 13 &παντε[ς (Diels) verius vid. quam πάντες (K., rell.).
20 sq. ΠΑΤΗΡΠΑΤΡΟΟ pr.
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έβτιν, είτα ήρία εί έβτιν καϊ που ταντα, έπειτα γο
νέας εί εν ποιεί, [και] τά τέλη τελεί, και τάς 6τρατείας εί έβτράτενται. ταντα δ' άνερωτήβας, 'κάλει’
φηΰϊν 'τούτων τονς μάρτνρας’. έπειδάν δέ παράβχη- 4
ται τονς μάρτνρας, έπερωτα 'τούτον βούλεται τις κατηγορεΐν’; [κ]άν μέν ή τις κατήγορος, δονς κατηγορίαν
και απολογίαν, οντω δίδωβιν έν μέν τή βονλή τήν
έπιχειροτονίαν, έν δέ τω δικαβτηρίω τήν ψήφον' έάν
δέ μηδεϊς βούλ[η]ται κατηγορεΐν, εν&νς δίδωΰι τήν ψή
φον’ και πρότερον μέν εις ένέβαλλε τήν ψήφον, ννν
δ’ ανάγκη πάντας έΰτϊ διαψηφίξεβ&αι περί αντών, ένα
άν τις πονηρός ών άπαλλάζη τονς κατηγόρονς, έπι
τοΐς δικαβταΐς γένηται τοντον άποδοκιμάοαι. δοκι- 5
μα6&ένζτες> δέ τοντον τον τρόπον, βαδίξονβι προς
τον λί&ον έφ ώ τά τόμι έοτίν, έφ’ ον και οί διαιτηταϊ όμόοαντες άποφαίνονται τάς δίαιτας, και οί μάρτνρες έζόμνννται τάς μαρτνρίας, άναβάντες 6' έπι τού
τον δμνύονΟιν, δικαίως άρζειν καϊ κατά τονς νόμονς,
και δώρα μή λήψεο&αι τής αρχής ένεκα, καν τι λάβωοι ανδριάντα άνα&ήΰειν χρνΰοϋν. έντεν&εν δ’ δμόΰαντες εις άκρόπολιν βαδίζονΟιν και πάλιν έκεΐ ταντά
όμνύονΟι, καϊ μετά ταντ εις τήν άρχήν είθέρχονται.
LVI. λαμβάνονΰι δέ καϊ παρέδρονς δ τε αρχών
καϊ ό βαΰιλενς καϊ δ πολέμαρχος δύο έκαΰτος, ονς αν
βούληται, καϊ οντοι δοκιμάζονται έν τω δικαβτηρίω
testim.

*Harp.

§ 5 *Harpocr. ν.

56 § 1 Poli. 8, 92.

πά(>ίδ$ος (v. 23 — p. 81, 2).

2
τελεί W.-K.
5 ΒΟΥΛ6ΥΤΑΙ, corr. K.
11 διαψ.
(Wyse, v. L., Bl., Lipsius) W.-K., H.-L., K.3
13sq. δοκιμασ&ενζτες) (Bl., H., al.) W.-K., H.-L.
15 ήφ’ ω (ύφ’ ω
vel εφ’ ω libri Poli.) Κ.1, Wil. (I, 48); €Φ legi posse recte au
tumant W.-K. (Poland), €ΦΟ . εφ’ ο[ΰ] (L.) K.3 Cf. Kb.
24 OYCCAfY
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πριν παρεδρεύειν, και εν&ύνας διδόαβιν έπάν παρεδρεύβωβιν.
2
και δ μεν αρχών εν&ύς είβελ&ών πρώτον μεν
κηρύττει, όβα τις είχεν πρϊν αντον είβελ&εΐν εις τήν
αρχήν, ταντ’ έχειν καϊ κρατεΐν μέχρι αρχής τέλους.
3 έπειτα χορηγούς τραγωδοΐς κα&ίβτηβι τρεις, έξ απάν
των "Αθηναίων τούς πλονοιωτάτονς' πρότερον δέ και
κωμωδοΐς κα&ίβτη πέντε, νϋν δέ τούτους αί φνλαϊ
φέρονβιν. έπειτα παραλαβών τούς χορηγούς, τούς ένηνεγμένους ύπδ τών φυλών εις Αιονύβια άνδράοιν και
παιοϊν και κωμωδοΐς, καϊ εις Θαργήλια άνδράΰιν καϊ
παιβίν (ει6Ϊ δ’ οί μέν εις Αιονύΰια κατά φυλάς, εις
Θαργήλια [δέ] δνεΐν φυλαΐν εις’ παρέχει δ' έν μ[ερεί]
έκατέρα τών φυλών) τούτοις τάς άντιδόοεις ποιεί καϊ
τάς ΰκήψεις είβ[άγει, έά]ν τις ή λελητουργη[κέ]ν[αι]
φή πρότερον ταύτην τήν λητονργ[ίαν, ή ά]τελής
είναι λελη[τουργηκώς έ]τέραν λητουργίαν καϊ τών χρό
νων αντω [rijg άτε]λείας μή ^ξελ^[λυ]-9'ό[των, ή τά]
έτη μή γεγονέναι' δει γάρ τον τοΐς παι[θϊν χορι/]γονντα νπέρ τετταρά[κον\τα έτη γεγονέναι. κα&ίβτηΟι
δέ καϊ εις Αήλον χορηγούς, καϊ άρχι&έω[ρον τ]ω τριαtestim.

§ 3 lex. Cant. επώνυμος.

19 *Harp.

οτι νόμος

εατίν.
1 επειδαν H.-L.
8 TOYTOIC, corr. (Wyse) W.-K.
12 sq. εις
Θαργ. Κ.1, εις Θ.
W.-K., sed fuisse vide
tur Δ(€) in chart. (H.-L.; 0. [ίί] K,3).
13 δυοϊν H.-L., W.-K.2
15 TACKHYCIC.
λελητουργηκέναι (Sandys) W.-K. (vid.
pr. Λ6ΛΟΥΤΗΡΓ fuisse, cf. v. 17) et K.3
16
π[ρό]τερον
K.3
λητουργίαν (Λ€ΙΤ pr.; punctis inclusae litt. €1) K.; tum
η ά]τ. είναι recte W.-K., K.3
17 Ιελ^^ονργηκώς ε]τ. K.3
(supr. HI scriptum €1 pro v. 1.).
ΛΟΥΤΗΡΓΙΑΝ pr.
18 τής
άτελ. W.-K.
εξελη[λ-υ]'9’ό[των K.3
18 sq. τά μ/J έτη K.3;
sed sufficit τά.
19 suppi. K. ex Harp.
21 άρχι&ίωρον
(Lipsius, Frankel) W.-K.: -ρους (Torr) H.-L., K.3 Cf. Kb.
Abistotbles, ed. Blass.
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κοντορίω τώ τονς ή&έους ’άγοντι. πομπών δ επιμε- 4
λεΐτ[αι τή]§ τω ’Λ[6]κληπιω γιγνομένης, όταν οίκουρώβι μύσται, καί της Διονυσίων τών μ[εγά]λων μετά
τών επιμελητών, ους πρότερον μεν ό δήμος έχειρο5 τόνει δέκα όντας, ζ[αί. τά] είς τήν πομπήν άναλώματα
παρ’ αυτώ[ν ά]νήλι[σ]κον, νϋν ό’ ενα τής φυλή[§ εκ]άστης κλήροι, και δίδωβιν είς τήν κατασκευήν εκατόν
μνας. επιμελ[εΐτα]ι δε και τής είς Θαργήλια και τής 5
τω Λιϊ τω Σωτήρι. διοικεί δε και τον αγώνα τώ[ν
10 Λιο\νυσίων ούτος και τών Θαργηλίων. εορτών μεν
ούν έπιμελ[εΐ]ται τούτων, γραφαι ό[έ και ό]ίκαι λαγ- 6
χάνονται προς αυτόν, ας άνακρίνας είς δικαστη
ρίου είσά[γει, γο]νεων κακώσεως (αύται δ’ είσιν άζήμιοι τω βουλομένω ό[όόκ]εί.ν), ορφανών κ[ακώ]σεως
15 (αύται δ’ είσι κατά τών επιτρόπων), επικλήρου κακώ
σεις (αύ]ταί
είσι κ[ατά τών ε]πιτρόπων καί τών
συνοικούντων), οίκου ορφανικού κακώσεως (είσι δε και
[αύται κατά τών] επιτρόπων), παρανοίας, εάν τις αίτιαταί τινα παρανοοϋντα τά £α[υτοΰ ά]πολλύν[αι], είς
§ 5. 6. 7 Poli. 8, 89.
§ 6 lex. Cant. επώνυ
Bekk. An. 310 (cf. 269). Phot. ηγεμονία δικαοτηρίου.
19 sq. *lex. Cant. είς δατητών αΐρεοιν. *Harp. δατεΐα&αι.
*Et. Μ δατητής.
testim.

μος.

1 sq. επιμελείται (Ruth., al.) W.-K., H.-L., K.3
2 [τής
τι] non recte supplebamus; fuit paullo longior litt. C.
3 οί
μύοται falso H.-L., ζοί) μ. W.-K.
6 άνήλιοκον recte (BL,
Condos) W.-K.
10 <(τόν)> τών Θ. W.-K.; sed retractat sentent. Kb.; τώ[ν τε d. Papageorg. adv. spat.
12 είς ύ[ι]κ.
in charta agnovi: είς τ[ό ώ. W.-K., ειτ [εις dt]x. K., εϊτ είς
τδ H.-L.
13 γονέων (Wyse, BL, al.) W.-K., H.-L., K.3
14—18 suppi. K.
17 ΟΡΦΑΝΟΥ, adscr. v. 1. (ΟΡΦΑΝ)ΙΚ(ΟΥ)
19 τά [εαυτού κτήματα ά]π. K. (nimium pro spat.), τά
π[ατρώα ά]π. (Wyse)H.-L., τώ [υπάρχοντα ego antea; τώ [οικεία
nunc Kb. (sed negat K. litterae O vestigia satis convenire).
Vid. autem in ect. τώ εα[-υτοϋ (Papageorg.) agnosci posse, cf.
p. 51, 3. 55, 7, neque magnopere obstat ambiguitas prono
minis. De lacunae explendae ratione cf. Kb.
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δατητών αΐρεσιν, εάν τις μή &έλη κοινά [τά οντα
νεμεσ&]αι, εις έπι[τρ]οπής κατάστασιν, εις επιτροπής
διαδικασίαν, εις [έμφανών κατάστασ]ιν, έπίτρ[οπ]ον
αυτόν έγγράψαι, κλήρων και επικλήρων έπι[δικασίαι.
7 έπιμελεΐτ]αι δέ και τών [όρφ]αι/ών και τών επικλήρων, 5
και τών γυναικών δσαι άν τελευ[τήσαντος τοϋ άνδρ]ος
σκή[πτω]νται κυεΐν' και κύριός έστι τοΐς άδικοϋσιν
έπιβάλ[λειν ή είσάγειν εά?] το δικα[στή]ριον. μισθοί
δε και τούς οίκους τών ορφανών και τών έπικλ[ήρων,
έως άν τις τετταρ]ακαιδε[κέ]τις γένηται, και τά άπο- ίο
τιμήματα λαμβάν[ει, και τούς επιτρόπους], έάν μή [dt]δώσι τοΐς παισι τον σίτον, ούτος εισπράττει.
LVn. και δ [μέν αρχών έπιμελεΐτ]αι τούτ[ων. ό]
δέ βασιλεύς πρώτον μέν μυστηρίων έπιμελεί[ται,
μετά τών επιμελητών ώ]ν ό
χ]ειροτονεΐ, δύο 15
μέν ε’ξ Ά&ηναίων απάντων, ένα δ’ [ε’ξ Εύμολπιδών,
ένα] δ’ έκ Λΐ}ρ[ΰκω]^. έπειτα Διονυσίων τών έπι Ληναίω' ταϋτα δέ έστι [πομπή και άγων. τ]ήν μέν ούν
testim.
3 *Harp. εις εμφανών -Λαταοταοιν. schol. Ar. Vesp.
769.
LVII Pollux 8, 90. Phot. ήγεμ. δικαοτ. Bekk.
An. 219.
13—17 *Harp. επιμελητής τών μνοτηρίων (ό
ίε βαο. — Κηςύκων).

1 ΔΙΑΙΤΗΤ(ΟΙ^), corr. (ex Harp. et lex. Cant.) K.
it.
[κ]οίνά [τά οντα νέμ. Κ. (e lex. Cantabr.).
3 suppi. W.-K.
(ex Harp.), K.3
4—7 suppi. K. (e Polluce).
8 suppi. Lip
sius, W.-K., K.3
10 supplevi (. . TCIC, superscr. pro v. 1. H
supra €).
Τετρακαιδεκ. (Isocr. 19, 22) praefert Papageorg.
11 suppi. W.-K. (Brooks, Pantazid.); [κ. τ. έπ. ο’ί] (έάν i. e.)
άν H.-L. μή W.-K., H.-L. 11 sq. διδώαι K. ^W.-K.: άποδιδ.
(Pantazid.) H.-L., άπο]ίώσι K.3
13 suppi. (Bl., H.) W.-K.,
H.-L., K.3
14 sq. suppi. K. (ex Harp.); ώ]ν ego (ονς supple
batur).
15 έχ]ειροτόνει K.1 ex Harp., corr. (Jos. Mayor, Bl.,
al.) W.-K., H.-L.
16 Ενμ. K. ex Harp.;
εξ et d’ εκ K.
(Δ€ΚΗΡ; alterum K superscr. esse putant W.-K.) ex eodem
(Gertz) W.-K., H.-L.
17 sq. AHNAIGIN, corr. (Bywater, Bl.,
al.) W.-K., H.-L., K.3
18 suppi. (L.) H.-L.; π. καί μονΰικής
6*
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πομπήν κοινή πέμ πουβιν ο τε βαθιλεύς και οί έπιμε- pa? 29
ληταί, τον δέ αγώνα διατί&ηθιν δ βασιλεύς. τί&ηθι δέ
και τούς τών λαμπάδων άγώνας άπαντας’ ώς δ’ έπος
είπεΐν και τάς πατρίους Πυθίας διοικεί οντος πάθας.
5 γραφαι δέ λαγχάνονται προς αυτόν άθεβείας, καν τις 2
ίερωθννης άμφιθβητή πρός τινα. διαδικάζει δέ και
τοΐς γένεθι και τοΐς ίερενθι τάς αμφισβητηθείς τάς
νπέρ τών γερών άπάθας οντος. λαγχάνονται δέ και
αί τον φόνον δίκαι πάθαι πρός τούτον, και ό προα10 γορενων είργεθ&αι τών νομίμων οντός έθτιν. είθι δε 3
φόν[ον] δίκαι και τραύματος, αν μεν έκ προνοίας άποκτείνη ή τρώ[σ]#, έν Αρείω πάγω, και φαρμάκων, έάν
άποκτείνη δονς, και πνρκαας' τα[ΰ]τα γάρ ή βονλή
μόνα δικάζει' τών ό’ άκονθίων και βονλενθεως, καν
15 οίκέτην άποκτείνη τις ή μέτοικον ή ξένον, οί έπι
Παλλαδίω' έάν ό’ άποκτεΐναι μέν τις όμολογή, φή δέ
κατά τονς νόμους, ο[ών] μοιχόν λαβών η έν πολεμώ
άγνοήθας ή έν ά^λω άγωνιζόμενος, τοΰ[τω] έπι Λελφινίω δικάζονθιν' έάν δέ φεύγων φυγήν ών άρεθίς
testim.

§ 2. 3 Poli. 8, 117. Bekk. An. 310 sq.
14 *Harp.
16 *Harp. έπι Παλλα

βουλενσεως. schol. Aesch. 2, 87.
δίω.
18 *id. έπι Λελφινίω.

άγ. W.-K., S. (πομπή τε κ. άγ. % Kb.; it. Papageorg.). Tum την
(H., John Mayor, al.) W.-K., H.-L.
2 ζδια>τί&ηβι (Richards,
al.) W.-K., H.-L.; def. τί&. S., cf. p. 77, 7 γνωα&έν.
4 καί dei.
W.-K. (sed retractat sent. Kb.), H.-L.
quidni οντος διοι
κεί vel (Diels) δ. π. οντος ut 8?
6 ίερεωσ. W.-K.
add.
post τινα ζδιαδικάζεί^Ί cf. 91, 14.
8 γερών Bk. An. 219:
l€PGON, quod commendat Richards (cf. Bk. Anecd. 310).
11 sq. άποκτ. ζτις> Papageorg.
12 ή τρώοη recte W.-K. (ϊ)
supra v. ut vid.).
φαρμάκων W.-K. S.: -AKON
13 πνρν.αϊας K. rell.; cf. Demosth. ed. Bl. III, p. LXXXVIII.
ταντα
K.; γάρ W.-K., H.-L.
14 μόνη H -L.
15 sq. οΐ έπι Π. recte
K.3
Supplendum δικάζουσιν ex δικάζει.
18 τού[τω] έπϊ K.3
(qui certum putat), τοάτ[ω] <ϊε [έπ]ϊ Lipsius, W.-K., τ. οι] έπι
Papageorg.
19 legebatur αϊδεσις, sed exstat Α.ίΔΈΟΙΟ cum
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αιτίαν [λάβ^] άποκτεΐται ή τρώσαί τινα, τούτω
Φρεάτον δικάζουσιν, [δ δ’ άπολογ]εΐται προσορμισάμενος έν πλοίω.
δικάζουσι δ’ οί λαχόντες
τα................... , πλήν τών έν Άρείω πάγω γιγνομένων,
εισάγει δ' ό βασιλεύς, και δικάζο[νσιν] έν ίερ[ω] 5
καί ύπαι[ιΚ|ρόθό, και δ βασιλεύς όταν δικάζω περιαιρεΐται τον στέφανον, δ δε τήν αιτίαν έχων τον μέν
άλλον χρόνον εί'ργεται τών ιερών, και ονδ’ είς τήν
αγοράν ^[όμο^ έ^μβαλείν αντω' τότε δ’ είς το ιερόν
είσελ&ων απολογείται, όταν δ[ε] μή εί[δ]?} τόν ποιή- 10
σαντα, τω δράσαντι λαγχάνει, δικάζει δ’ δ βασιλεύς
και οί φυλοβασιλεΐς, καϊ τάς τών αψύχων και τών
άλλων ζωων.
LVHL δ δε πολέμαρχος &ύει μέν θυσίας τήν τε
τή Λρτέμιδι τή άγροτέρα και τω Ένναλίω, διατί&ησι 15
εστίν,

4 d’ έν

testim.
10 sqq. cf. Poli. 8, 120 (non ex Aristot.).
LVI11 Poli. 8, 91.
§ 1 Bekk. An. 290.

suprascr. v. 1. . P· (supra ΙΔ) i. e. αρισις (Weil), quod reci
piendum duxi (Kb.). Cf. Praef.
1 [αιτίαν προολάβη] κτ.
K.1, H.-L. (hi [αίτναν]; αιτίαν έχη άποκτ. (sec. Dem. 23, 77)
W.-K., K.3 Sed . ABH (λοί^) agnosci posse vid.; itaque ne
ικών quidem addendum (Lacon, Papageorg.).
1 sq. τοντω οί
lv vel τ. έν Papageorg.
2 «PPCATOY, cf. Dem. 1. c. 7 7 sq.,
ubi φρεαιτον pr. S., Phot. ες Φρεάτον: Φρεατοί Harpocr.,
Φρεαττοί K., H.-L. Nomen inditum sec. Harp. από τίνος Φρεάτον
ήρωος. ό δε [άπολ. W.-K., Κ.3, [ό δ’ άπ. H.-L. rectius sec.
vestigia.
4 litt. post τα vel A vel € vel C fuisse vid.;
falsum ταντα (K., rell.); num τάς δίκας vel κρίσεις (Harp. έφέταί)? Tum εφέται (ex Harp.) K. rell.; δικασταί Paton, H.-L.
(ego antea).
5 restitui e vestigiis (quae sunt et YCI litt.).
8 ονδ’ είς τήν αγοράν (Wyse, v. Leeuw., Bl., al.) W.-K., H.-L.
9 ν[όμος nunc restitui (legebatur ^ικαιον vel dfsdorai.
10 μή είδη W.-K. (Wyse), K.3; add. ^τις~) (coli. Dem. 23, 76)
Papageorg.
14 &νει μεν recte W.-K., K.3
τήν τε τή] τή
τε W.-K.
15 lego C^YAAAIGH (transfixa omnia a N ad ait. I)
ΝΥΑΑΛΙΜΔΙΑ ; superscr. supra primas litt. €^YQ. (sic, sed
paullo incertius punctum).
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ό’ αγώνα τον έπιτάφιον, καϊ τοΐς τετελεντηκόβιν έν τω
πολεμώ καϊ Άρμοδίω καϊ ^ριβτογείτονι έναγίσματα
ποιεί, δίκαι δέ λαγχάνονται προς αντον ΐδιαι μόνον, 2
αι τε τοΐς μετοίκοις και τοΐς ίσοτελέσι και τοΐς προ5 ξένοις γιγνόμεναι' και δει τοντον λαβόντα και διανείμαντα δέκα μέρη, το λαχον έκάστη τή φνλή μέρος
προβ&εΐναι, τονς δέ τήν φνλήν δικάζοντας τοΐς διαιτηταΐς άποδούναι. αντός δ’ εισάγει δίκας τάς τε τον 3
ά[π]οστασίον και άπροστασ[ίον] καϊ κλήρων καϊ έ[πι]~
10 κλήρων τοΐς μετοίκοις, και τάλλ" όσα τοΐς πολίταις δ
αρχών, ταντα τοΐς μετοίκοις ό πολέμαρχος.
LIX. οί δέ &εσ μο&έται πρώτον μέν τον προγράψαι τά δικαστήριά είσι κύριοι, τίσιν ήμέραις δει δικάζειν, έ[π]ειτα τοϋ δούναι ταΐς άρχαΐς' καθότι γάρ
15 άν οντοι δώσιν, κατά τούτο χρώνται. έτι δέ τάς είσ- 2
αγγελίας είσαγγέλλονσιν εις τον δήμον, και τάς καταχειροτονίας και τάς προβολάς άπάσα[ς] είσάγονσιν ον[τ]θί, και γραφάς παρανόμων, και νόμον μή έπιτήδειον
&εΐνα[ι], καϊ προεδρικήν καϊ έπιστατικήν καϊ στρατηγοΐς
testim.
§3 *Harp. πολέμαρχος (αυτός — έπικλή. άποοταοίον. schol. Ar. Vesp. 1042.
Bekk. An. 310.
Phot.
ήγεμ. Sin.
LIX 1—6 Poli. 8, 87. *Harp. &εομο&έται.
§ 1. 2 Phot. &εομο&έται. schol. Piat. Phaedr. 235 D.

schol. Aeschin. 1, 16.
1 nal dei. K., H.-L., coli. Poli.; def. Kb., Wil. I, 249 (επι
pro και Papageorg.).
3 ΐδιαι] ΙΔΙ a corr. ante vers.
μόνον W.-K.: μεν.
4 καί
τοΐς προζ. Kb.
5 γιγνόμεναι pr., sed transfixae litt. Al, superscr. et alia, quae legi
non possunt, et . OIC (punctum ante Ο?), = (γιγνομέν)οις.
6 μέρος secl. W.-K., sed retractat sent. Kb.
8 τοΰ secl.
W.-K. Cf. Mus. Rh. XLIV, 22. καί <(rag> nl. Papageorg.
9 καϊ άπροοτ. (KAITTPOCT?) supra v. ab al. m.
16 είοαγγ.
εις τον δήμον secl. W.-K. (hab. Poli. Phot., είοήγον s. -άγειν
sine εις τ. δ. schol. Pl. Aesch.). Possis εΐβ. <ag τινες'^ είσαγγέλλονβιν.
18 καϊ <(τοΰ)> νόμον (Jos. Mayor) H.-L.
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3 εύ&ύνας.

4

5

6

Ί
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ενΣΪ δέ καν γραφαν προς [α]ύτού^ ών παρά-

ΣταΣνς τί&εται, ξενίας καν δωροξενίας, άν τνς δώρα
δούς [ά]ποφύγη τήν ξενίαν, καν Συκοφαντίας καν δώρων
καν ψευδεγγρα[ερ]ής καν ψευδοκλητείας καν βουλευΣεως
καν άγραφίου καν μονχείας. ενΣαγουΣνν δέ καν τάς δο- 5
κνμαΣ[ία]ς τανς άρχανς άπαΣανς, καν τους άπεψηφνΣμένους υπό τών δημοτών, καν τάς καταγνωΣενς τάς έκ
τής βουλής. είΣαγουΣν δέ καν δίκας ιδίας, έμπορνκάς
καν μεταλλνκάς, καν δούλων, άν τνς τον ελεύθερον κα
κώς λέγη. καν έπνκληροΰΣν τανς άρχανς ov[r]o[t] τά δνκα- 10
Στήρνα τά νδνα καν τά δημόΣνα. καν τά Σύμβολα τά
προς τάς πόλενς ούτον κυροΰΣν, καν τάς δίκας τάς άπο
τών Συμβόλων ενΣαγουΣν, καν τά ψευδομαρτυρία (τα^
εξ Άρείου πάγου.
τούς δέ δνκαΣτάς κληροΰΣν πάντες ον εννέα άρχον- 15
τες, δέκατος δ’ ό γραμματεύς δ τών ί>εσαοθ·ετίώ]Γ,
τούς τής αυτού φυλής έκαΣτο[ς].
testim.
§ 3 *Harp. παράστασις (είσ'ι — συκοφ.). δωροξενία.
*lex. Cant. ξενίας γραφή (είσι — ξενίαν).
Harp. ηγεμονία δικαστηρίου.
Bekk. Αη. 310. Phot. ήγ.
δικ. Hesych. δωροξενίας. Poli. 8, 44.
13 *Bekk. Αη,

436

.

15 schol. Ar. Vesp. 775.

3 τήν ξενίας (Meier) H.-L.
4 sq. ψευδοκλ. .. μοιχίΐας] ita
etiam Pollux et Harp. v. παράστ.; sed. id. v. ηγεμονία δικ. (cf.
Bk. An., Phot.) ύβρεως και μοιχείας και βουλεΰσεως και άλλων
10 ούτον recte W.-K., K.3 Totam sententiam και έπικλ. . .
δημόσια secl. W.-K. (sed dubitat Kb.); cf. p. 86, 14. Habuit
haec Pollux, qui om. p. 86, 14 sq.
11 τά
ίδ. Kb., <καΐ>
τά ΐ. Papageorg.
12 ήκατα^κυροΰσι Wyse (κνροϋσι etiam
Poli.).
13 TAC pr. pro τά; mutatum C in Y. τάς των ψευ
δομαρτυριών τών Pollux, unde τά add. (H., Bernardakis) W.-K.,
H.-L.
15—17 τονς δέ . . έκαστος secl. W.-K.; cf. p. 91, 19.
Legisse vid. Pollux (8, 87), v. Kb.; def. Teusch; tuetur nunc
et. Wil. I, 243. 296, sed ut separentur haec a prioribus, cui
obsecutus sum.
15 TTANTAC, corr. K., H.-L.
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LX. τά μεν ούν περί τούς & άρχοντας τούτον έχει
τον τρόπον, κληρούσι δέ και ά&λο&έτας δέκα άνδρας, ένα της φυλής έκάστης. ούτοι δε δοκιμασ&έντες
άρχουσι τέτταρ[α έ]τη, και διοικούσι τήν τε πομπήν τών
5 Πανα&ηναίων και τον αγώνα τής μουσικής καϊ τόν
[γ]υμνικόν αγώνα καϊ τήν ιπποδρομίαν, καϊ τόν πέπλον
ποιούνται, καϊ τούς αμφορείς ποιούνται μετά τής βου
λής, καϊ τό ελαιον τοΐς ά&ληταΐς άποδιδόασι. συλλέ- 2
γεται δέ το ελαιον από τών μοριών’ εισπράττει δέ τούς
10 τά χωρία κεκτημενους έν οίς αί μορίαι είσϊν δ αρχών,
τρι ήμικοτύλια από τού στελέχους έκαστου, πρότερον
δ’ έπώλει τόν καρπόν ή πόλις’ καϊ εί τις έζορύζειεν
έλάαν μορίαν ή κατάζειεν, έκρινεν ή έζ ’^ρείου πάγου
βουλή, καϊ εί’ [το]υ καταγνοίη, &αν[ά]τω τούτον έζηpag
τ0 ελαιον δ το χωρίον κε κτημένος
αποτίνει, δ μέν νόμος έστίν, ή δέ κρίσις καταλέλυται'
τό γάρ έ'λα[ιον] έκ τ[ο]ΰ κτ^ατο?, ούκ από τών στε- 3
λεχών έστι τή πόλει. συλλέζας ούν δ αρχών τδ έφ
έαυ[τοΰ] γιγνόμενον, τοΐς ταμίαις
είς
20 άκρόπολιν, καϊ ούκ έστιν άναβήναι πρότερον είς ["Λρε^ιον
πάγον, πριν άν άπαν παραδω τοΐς ταμίαις. οί δέ ταμίαι τον μέν άλλον χρόνον τηρούσιν έν άκροπόλει, τοΐς
δέ Π[αν}α&ηναίος άπομετρούσι τοΐς ά&λο&έταις, οί δ’
ά&λο&έται τοΐς νικώσι τών αγωνιστών, έστι γάρ ά^λα
testim.

LX, 1 Pollux 8, 93 (cf. 87).

8 sq. *schol. Soph.

OC. 701.

6 <και τήν ενανδρίαν'} nal τήν coli. ρ. 89, 2 Papageorg.
7 ποιούνται post άμφ. dei. (Η., Gennadios) W.-K., H.-L. Inter
pungendum post prius ποιούνται, cf. c. 49, 3.
8 sq. CYAAEPGΤΑΙΤΟΔ66Λ, corr. (H., Richards, al.) H.-L., K.3 (το δε έλ. ονλλ.
Hicks, Bernardakis, W.-K.).
13 μορίαν dei. (H.) H.-L.
14 εί τον H.-L., K.3
17 γάρ scripsi: Δ(€).
ATTOTOY
adscr. v. 1. €K pro από, quam rec. omnes (τό εκ H.-L.).
κτή
ματος recte W.-K.
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τοΐς μεν τήν μονβεκήν νεκώβεν άργνρεον καε χρυσά,
rotg δέ τήν ενανδρεαν άοπεδες, τοΐς δέ τον γνμνεκόν
αγώνα καϊ τήν ιπποδρομίαν έλαεον.
LXI. χεεροτονονβε δέ καϊ τάς προς τον πόλεμον
άρχάς άπάβας, Οτρατηγονς δέκα, πρότερον μεν άφ
ζεκάβτης τής) φνλής ένα, ννν ό’ έξ απάντων' καϊ
τοντονς δεατάττονΰε τή χεεροτονεα, ένα μεν έπε τονς
όπλίτας, og ήγεΐταε τών δπλετών, άν ένιωθε, ενα δ’
έπε τήν χώραν, ός φνλάττεε, καν πόλεμος έν τή χώρα
γίγνηταε, πολεμεε οντος' δνο δ’ έπε τον ΙΊεεραεέα, τον
μέν εις τήν Μοννεχεαν, τον δέ εις τήν Ακτήν, οΐ τής
φ[υ]λ<ακ>ίί5 έπεμελοννταε [[και]] τών έν Πεεραεεΐ’ ένα δ’
έπε τάς &νμμ[ο]ρεας, ος τονς τε τρεηράρχονς καταλέγεε,
και τάς άντεδό^εες αντοΐς ποεεΐ, καε τάς δεαδεκαβίας
α[ύτ]οί£ είβάγεε' τονς δ’ άλλονς προς τά παρόντα πρά2 γματα έκπέμπονΰεν. έπεχεεροτονεα ό’ α[ύ]τών έβτε κατά
τήν πρντανεεαν έκάβτην, εί δοκονβεν καλώς άρχεεν'
καν τενα άποχεεροτον[ή]6ωβεν, κρενονβεν έν τω ό[ικ]αΟτηρεω, καν μέν άλω τεμώβεν ο τε χρή πα&εΐν ή άποτε[ΐ]ΰαε, άν δ’ άποφνγη [π]άλ[εν] άρχεε. κνρεοε δέ είβεν

testim.

14 Phot.

§ 1. 2. 4. 5 Pollux 8,87.

5 *Harp. οτρατηγοί.

ήγεμ. δικ.

1 αργυρίου W.-K. (αργυρά Rutherf.): ΑΡΓΥΡΙΑ
χρυσία Η.-L.,
Κ.3
post ν. 3 lac. maiorem statuunt (Weil) W.-K., non sine
causa; cf. c.43,1 et quod hic exstat χειροτ. di καί. Sed iam
Pollux (VIII, 87) non aliter ac nos legisse videtur; καί dei.
ci. K.3
4 τον πόλεμον certum.
5 άεκα (K.) W.-K., H-L.,
K.3: Δ(€)Κ(ΑΙ).
6 έκάοτ. add. K.; της adieci.
8 οπλιτών
(v L. Lips., Richards) H.-L. (K.3), recte ut vid.
10 πολεμει]
ηγείται W.-K.
11 MOY^YX.
12 Φ[Υ]ΛΗ0 recte legit K.,
qui emend.
και dei. W.-K.
15 αντοΐς secl. W.-K.
15 sq.
πράγματα supra v. a corr.; dei. H.-L.
19 ΑΛΛΩΙ suprascr.
Ω; άΐώ K.
20 πάλιν recte ut vid. (Pantazides) W.-K., K.3

5
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όταν ήγώνται καϊ δήβαι τον άτακτοΰντα καϊ <(ε’κ)>κ[ν]καϊ επιβολήν έπιβάλλειν' ούκ εϊώ&αΰι δέ έπιβάλλειν.
χειροτονοΰΣι δέ καϊ ταξ[ι]άρχους δέκα, ένα τής
φυλής έκάβτης’ οντος δ’ ηγείται τών φυλετών, καϊ
λοχαγούς κα&ίο[τ]η6ΐν.
χειροτονοΰΣι δέ καϊ ιππάρχους δύο εξ απάντων'
ουτοι δ' ηγούνται τών ιππέων, διελόμ[ενοι] τάς φυλάς
ε' έκάτερος' κύριοι δέ τών αυτών εΐβιν, ώνπερ οΐ Στρα
τηγοί κατά τών όπλιτ[ών. έπιχειρ]οτονία δέ γίγνεται
ζκα.ϊ} τούτων.
χειροτονοΰοι δέ καϊ φυλάρχους ζι'}, ένα τής
φυλής, τον ήγ[ηΣ0(τών ιππέων'}, ωβπερ οΐ ταζίαρχοι τών οπλιτών.
χειροτονοΰΣι δέ καϊ εις Λήμνον ίππαρχον, ός
έπιμ[ελ]εΐται τών ιππέων τών έν Λήμνω.
χειροτονούΟι δέ καϊ ταμίαν τής Παράλου καϊ
ν[ΰν] τής [τοΰ ”Λ]μμωνος.
ΕΧΠ. αΐ δέ κληρωταϊ [άρ]χαΙ πρότερον μέν ηΣαν
αΐ μέν μετ’ εννέα αρχόντων ε[κ] τής φυλής όλης κληρούμεναι, αΐ δ’ έν Θηβείω κληρούμεναι διηροΰντο εις
τούς ^μ[ο]υ?· έπειδή δ’ έπώλουν οΐ δήμοι, καϊ ταύρνξαί

5

10

15

20

TESTIM.
§ 3 Bekk. Αη. 306.
§4.5 Phot. ίππαρχοι.
Poli. 8, 94.
*Harp. ίππαρχος.
*Harp. φύλαρχος. §7 *Harp.
ταμίαι. Phot. ταμίαι. Poli. 8, 116. *lex. Cant. πάραλος.

1 τόν corrigunt W.-K., H.-L.: ΤΙΝ (τιν’), cf. p. 91, 3.
lsq. εκκηρ (Bl., Lips.) W.-K., H.-L.: κηρ.
9 fiNn€P€ICIN,
transpos. W.-K., H.-L.
11 καί add. (H., Gertz, Lipsius, Pantazid.) W.-K., H.-L. 12 ίεκα (i) add. (Richards) W.-K., H.-L.
13 suppi. K.; id. add. τών ίππ. (ex Poli. VIII, 94).
18 lege
bant άλλον τής (THC supra v.), non recte.
20 μετά τών
έ a. (Gennadios) H-L.
21 Θησ. κληρούμεναι,
(Gertz)
H.-L.

3

4

5

6

1
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τας έκ τής φυλής όλης κληροΰόι, πλήν βουλευτών και
φρουρών' τούτους δ’ είς τούς
άποδιδόαΰι.
2
μι6&οφοροΰ6ι δέ πρώτον [μεν δ όήμο?] ταΐς μέν
άλλαις έκκλησίαις δραχμήν, τή δέ κυρία εννέα (οβολούς>" έπειτα τά δικ[α6τήρια] τρεις οβολούς’ εί& ή 5
βουλή πέντε οβολούς’ τοΐς δέ πρυτανεύουβιν είς σίτη6ιν [οβολός π]ρο6τί&εται [δέκα προστίθενται]. έπειτ'
είς σίτησιν λαμβάνουσιν ένν[έα άρχοντ]ες τέττα[ρας]
οβολούς έκαστος, και παρατρέφουσι κήρυκα και αυλη
τήν’ έπειτ’ αρχών [ag Σαλα\μΐνα
τής ήμέ- ίο
ρας. άθλοθέται δ’ έν πρυτανείω δειπνοΰσι τον Έκ[ατ]ομ/3αιώνα μήνα, ο[τ]αν ή τά Παναθήναια, άρζάμενοι
από τής τετράδος ίσταμένου. άμφικτύονες είς Λ ήλον
δραχμήν τής ήμέρας έκάστης έκ Λήλου. λαμβάνουσι
δέ και δσαι άποστέλλονται άρχαι είς Σάμον ή Σκΰρον 15
η Λήμνον ή "Ιμβρον είς σίτησιν άργύριον.
3
άρχειν δέ τάς μέν κατά πόλεμον άρχάς
πλεονάκις, τών δ’ άλλων ούδεμίαν, πλήν βουλεΰσαι δίς.
LXIII. τά δέ δικαστήρια
οί θ' άρ
χοντες κατά φυλάς, ό δέ γραμματεύς τών θεσμο[θετών 20
testim.
LXIH schol.
(p. 340 a 25 Duebner).

Arist.

Plut.

(edit. lunt.)

277

2 falso δημότας legebatur (ΔΗΜ .. C).
3 TTPGOTIN
ό δήμος K., rell.; Weilius de prohedris agi putat; excidisse
quae de populi mercede dicta erant.
4 όβολονς add. W.-K.,
H.-L.
7 supplevi et emendavi (W.-K., H.-L., hi εις όβ.).
Fuit aliquando I (i. e. obolus) TTPOCT.; hinc nata prava lectio
i’ (ί«κα) η^οΰτί^ενταΓ.
8 (οΐ) εννέα (Gennad.) H.-L.
11 <τώ> πςντ. H.-L.
12 όταν recte W.-K., K.3
14 ζλαμβάνονσι)· λαμβ. K. rell.; cf. ad 84, 6. Sed v. nunc Wil. I, 195.
17 κατά <τόν> πόλ. Papageorg., coli. p. 62, 6. 64, 17.
89 4.
19 ΤΑΔΕΤΑ, sed corr. ut vid.
πληρονοιν Dareste.
20 <ό> τών Papageorg. ut p. 87, 16; H.-L. θεαμ. τονς
τής coli. ρ· 87, 17.
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δεκάτης φυλής. είσοδοι δέ είσιν έ[ις τά] δικά- 2
μία τή φνλή έκάστη, καϊ κλη[ρωτήρια]
είκοσι, δ[ΰο τή] φυλή έκάστη, καϊ κιβώτια εκατόν, δέκα
τή φυλή έκάστη, καϊ έτερα κιβώτι[α δέκα, είς α ί]^βάλλεται τών λαχόντων δικαστών τά πινάκια, καϊ
ύδρίαι δυο. καϊ βακτηρίαι παρατίθενται κατά τήν
^[ϊ'σοδον] έκάστην, όσοιπερ οί δικασταί, καϊ βάλανοι,
είς τήν υδρίαν εμβάλλονται ΐσαι ταΐς βακτηρίαις, [y]eγραπται δέ έν ταΐς βαλάνοις τών στοιχείων από το[ΰ]
ενδεκάτου τοϋ λ, όσαπερ άν μέλλη [τ]ά δικαστήρια
πληρωθήσεσθαι. δικάξειν δ’ έξεστιν τοΐς υπέρ λ' έτη 3
γεγονόσιν, όσοι αυτών [μ]ή οφείλουσιν τω δημοσίω ή
άτιμοι είσιν' έάν δέ τί[ς] δικάξη οίς μή έξεστιν, ένδείκνυται και [ίΐς] τό δικαστήριον είσάγετ[αι], έάν δ’
άλω, προστιμώ[σι]ν αϋτω οί δικασταί, δ τι άν δοκή
άξιος είναι %αθΈ[ίν] ή άποτεΐσαι. έάν δέ αργυρίου
τιμηθή, δει αυτόν δεδέ[σθαι, £]ως άν έκτείση τό τε
πρότερον όφλημ[α ί]φ’ ώ ένεδείχθη, και δ τι άν αϋτω
προστιμήση τ[δ δικ]αστήριον. έχει δ’ έκαστος
δικά- 4
στής [?ν] πινάκιον πϋξινον, έπιγεγραμμένον τό όνομα
τής]

στ[ή]ρια δέκα,

5

ΐΟ

15

20

testim.
19 Hesych. χαλκοΰν πινάκιον.
Ar. Plut. 277 (p. 340 a 21).

schol. luntin. ad

1 sq. ^ικ.] κληρωτήρια ci. S.
3 τή (TH]I) φυλή έκαοτη
W.-K., H.-L.
4 κιβ. δέκα οΐς K., rell. (είς a Papageorg.).
Praestat fort. ob spat. i' pro δέκα.
6 ΒΑΚΤΗΡΙΑ
7 OYCOineP
9 finitur nunc versus in βαλάνοις, ultima litt.
parum integra; potest additum fuisse έν·, γράμματα add. Papa
georg. Tum legitur Τ(Ωί^)€ΤΟΙΧ€Ι^[Α]ΠΟ (confirmat K.3).

10 ενδεκάτου τοϋ τριακοοτοϋ pr., corr. dei. τοϋ τριακ. et superscr.
ΤΟΥΛ, tum pro v. 1. addidit TPIAKOCTOY. Etiam τοϋ εν
δεκάτου dei. (Rutherf.) H.-L.
ΟϋΑΠ€Ρ€Α>ι
12 δσοι] ICOI
pr. ut vid.
13 oig] ω (Richards) H. L.
14 rest. W.-K.
(K.3).
19 ό addidi.
20 addidi ϊν (antea και proposui),
cum inter CTHC et ni>J vel plus spatii sit quam inter ΟΦΛΗΜ
et Φ€0Ι versus proximi.
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εαυτόν πατρό&εν και τοϋ δήμον, και ^ρά^ι[μα] έν των
Στοιχείων μέχρι τον κ' νενέμηνται γάρ κατά φυλάς
δέκα μέρη οί δικαοταί, παραπλ^ηο^ίως ϊβοι έν έκάβτω
5 τω γράμ[μα]τι. έπειδάν δέ δ &εβμο&έτης έπικληρώβη
τά γρ[άμ]ματα, ά δει προβπαρατί&εο&αι τοΐς δικαΟτη- 5
ρίοις, έπέ&ηκε φέρων δ υπηρέτης έφ' έκα6τ[ον τδ
δικα]θτήριον τδ γράμμα το λαχόν.
τό

1 τό τ’ αντον H.-L. (e coniect.); <\αί^> πατρ. Papageorg.
ex schol. Ar. (qui ci. τών δήμων coli. 31, 10. 79, 22).
5 προοπαρατί&. ego, quod confirmat K.3
6 addidi τό, sive fuit in
chart. sive non fuit.

[ΤΟΜΟΣ Δ]
Deesse h. 1. paginam unam vel plures W.-K, ideo statuunt,
quod in margine sinistro paginae XXXI apparent quaedam
litterarum vestigia; verum ea sunt in particula chartae, quam
ipsae fibrae per transversum decurrentes monstrant ab hoc
loco plane alienam esse; rectae enim a summo ad imum in
cetera charta decurrunt. Tum contra illam opinionem K.3
urget marginis latitudinem speciemque chartae aversae, in qua
item hoc loco novum initium scripturae fit. Ex sensu autem
haec lis ideo aegre diiudicatur, quia initium paginae XXXI
tam male habitum est; contra Kb., qui (p. 256 sqq.) lacunam
esse probare studet, disputat Teusch (de sortit, indicum ap.
Ath., Gtg. 1894) p. 22 sqq.; tamen aliis de causis eandem sen
tentiam amplectitur ibd. p. 40. Sed quae Teuschius deperditae
paginae tribuit, ea magnam partem iam comparent in p. XXXIV,
v. 22 sqq.

pagina XXXI
i|c di ........................................ ΑΝΔ

προβ&εν............................ [κ]^’ εκάβτην τή[ν φυ
λήν. έπ[ι]γε[γραπται ό’] επ αυτών τά σ[τοιXXXI. Superest pars sinistra cum margine lato a sinistra,
plerumque male detrita; tum dextra pars optime servata, co
haerens cum paginae proximae parte sinistra, sed ita ut partim lacunae intercedant. Inter utramque partem servatam non
multae litt. desunt, nunc quidem (in v. 1, 4—10) paullo plures
quam illo tempore quo ectypum confectum est; coniunxit K.
1 τ]ώ ds [κιβώτια W.-K., pergit S. ταΐς φνλ]αις κατατί
θεται | πρόοθεν [τών αρχόντων κ]»^’.
2 προσΟ'Εν Hauss., Κ.3
ΤΗ[Ν] supra ν.
φν]λήν Κ.
3 suppi. Hauss., W.-K.
Ιπ
αντών] adscr. v. 1. (d? πά)ν(των).
στοιχ. K.
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χεΐα μέχρι, το[ύ κ. έπ]ειδάν δ" έμβάλωβιν
οί όικ«στ[αι] τ[ά πινά]κι,α εις τδ κιβώτι[ον,
5
εφ ον άν ή έπι[γεγρα]μμένον τδ γράμ[μα
τδ αντδ δ'π[£]ρ £π[ι τω] πινακίω έθτίν, ά[πδ
τών &τοιχεί[ων δια]&ει0αντος τον ύ[πι/ρέτον έλκει δ
ε’ξ έκάο[τ]ον
τοϋ κιβωτίο[ν πιν]άκιον έν. ούτο[?] δέ
10
καλεΐ[τ]αι έν[πήκτ]ης, καϊ ένπήγνν0ι
τά πι[νά]κια [τά έκ το]ΰ κιβωτίον εις την
κανονίδα, [εφ’ ής τό α]ντδ γράμμα έπεοτιν
δπερ έπϊ τον [κιβωτίον. κληρονται ό]ε οντος, ΐνα μή άεϊ
δ αντδς ένπ[ηγννων] κακονργή . είθϊ δέ
15
κανονίδες [δέκα έ]ν έκάοτω τών κληρωτηρίων. [όταν όε] ένβάλη τονς κνβονς δ αρχών, τήν
φνλήν καλεΐ [ει§ τό κ]ληρωτήριον . είθϊ
testim.

11 Hesych.

εμπηκτης.

4 prius χ postmodo additum.
τοϋ κ suppi. S., Hauss., W.-K.,
H.-L.
Δ€Μ supra v.
ΒΛΑΒΩΟΙΙ^ pr.
in fine [τώ v K.,
[τών] W.-K., sed nihil ibi deesse superiores versus probabile
faciunt.
5 οι ipse agnosco; vix recte K., rell. όικαστ[ώ]ν.
τά πινάκια K.
6 γεγρ. K.1, id. γράμμα; έπιγ. Hauss., W.-K.,
K.3
7 δπερ W.-K., H.-L., K.3 (€(?)Π . P cum O sup. € chart.).
τών] πινακίων non recte Papageorg., quamvis praestet genet.
άπδ H.-L. [ex ordine litterarum), K.3 (suntne vestigia litt.
O?). a — 'εν (et v. 8 στ. [μέχρι τοΰ κ]σείσ. Papageorg.
8 διαο.
Haussoullier, H.-L. (W.-K.); reliqua 8—10 suppi. K.
11 suppi.
(Bywater, Sandys) W.-K., H.-L., K.3
12 πιν. K., τά εκ τοϋ
Hauss., W.-K., H.-L., K.3
13 ΚΑ^Ω^ pr. (it. 16).
εφ’ ή
W.-K., H.-L., εφ’ ής Papabasil., Hauss., K.3; τό αντδ K.
14 κιβωτίου Papabas., Hauss., W.-K., H.-L. (K.3); sed W.-K.
quum praetera κληρ. δε addendum vidissent, vestigia vocis
superscr. ante lac. recte agn. K. (nihil tamen legi potest).
Δ' compendii (όέ) extremus ductus superest.
15 ενπηγν. W.-K.,
έμπηκτης ων Hauss., H.-L., K.3
16 suppi. Hauss., W.-K.,
H.-L. (K.3).
17 επειδάν δ’ Hauss., W.-K., K.3; sed magis
δταν δε (H.-L., qui δ’) cum vestigiis primae litt. convenit.
τους κύβους supra v.
18 suppi. W.-K., H.-L., K.3; ego pro καλεΐ
ΚΛΗΡ potius agnovi (κΑηρ[οι κατά]),sed obloquuntur etKb.etWil.
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όε κύβοι [ξύλινοι, μέ]λανες και λευκοί.
όΰους ό’ άν
λαχεΐν] δικαβτάς, τοβούτοι έ[ν]βάλλον[ται λε]υκοί, κατά πέντε
πινάκια είς, οί ό[ε μέλ]ανες τον αυτόν τρό
πον . έπειδάν ό’ ε[ξαιρ^] τους κύβους, καλεΐ
τούς είληχότας ό [κηρυξ]. υπάρχει δέ και ό έν25 πηκτης είς τον [αρ6-ί>μό]ν. ό δε κλήσεις καί
............ ν................. [βάλανο] ν έκ της υδρίας,
και δρ[ε]|α? αύτη[ν, άνέχ]ων τό γράμμα, ό[εικνυΰιν πρ......... τω άρχοντι τω έφεβτηκότι. ό δέ αρχών [επειό]άν ίδη, ένβάλλει τό
30 πινάκιον α[ΰ]κο[ϋ είς το κ]ιβώτιον, όπου
αν η έπιγεγραμ[μέν]ον τό αυτό Οτοιχεΐον όπερ έν τη βαλ[άνω, ΐ]ν’ είς οίον αν λάχη

20

testim.

22 cf. schol. lunt. ad. Ar. Plut. 277 p. 339b, 47.

Ante ΛΗΡ60Τ videntur exstare litt. ΟΛ; sed est ea fascia chartae
nihil ad h. 1. pertinens.
19 ξύλινοι W.-K. (agnovi ΞΥ), χαλ
κοί K.3
20 λαχεΐν H.-L.
21. 22 suppi. W.-K., H.-L. (K.3;
21 etiam Hauss.).
οίον in ed. 1 addidi ante κατά, probante
Kb., sed refutavit Teusch p. 21 sq.
23
Hauss., W.-K.,
K.3, έμβάλτ] H.-L. (probat εξαιρώ meum Kb.).
24 post prius
ό I est in charta; falsum igitur αρχών (W.-K., K.3); it. νπηρέτης
(K.1, H.-L.). Quod proposui κ[ήρν^ probat Kb.
25 είς [ώ]ν
[αντών] ego antea (simii. Paton); sed 6ICTON legitur (Wess.,
K.3); sequi mihi videb. K; sed κ[1ϊ)ρο]ν parum aptum.
26 έλκει dubitanter K.3 (Hauss.); in prine, v.
ego ed. 1,
cum pro X K. Δ€ legisset; in charta legi 6IAKYC............€1 et
supra primas litt. superscr. 6ΛΙ.
27 OPGZAC nunc agnovi
(prob. Kb.); άνέχων S. (ούκ
ego proposui).
28 πρ[οΰελύών ego ed. 1; sed in charta ΠΡ[(ΌΤ1 potius cum K. agnosco
(πρώτον αντό proposui). Parum convenit προβελ&ών cum ορέξας.
29 suppi. W.-K., K.3 (APXG1N recte agn. Wess.; έπειδάν
Papabasil.).
30 suppi. W.-K. (K.3).
ΒΩΔΙΟΝ pr.; sequitur
OTI, sed inductum. Quod pro οπον in charta legi OIOY iam
non teneo.
31 HMd, sed prius H inductum; restit. versum
Hauss., W.-K. (K.3).
AYTOYCTOI, corr. (Richards) W.-K.,
H.-L.
32 βαλάνω K., ΐν’ (Hauss.) W.-K. (K.3)
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sl6lt] και μή είς [oto]v άν βοΰληται, μηδέ
ή βυναγαγεΐν [ftg] δικαβτήριον ους άν
βοΰληται τις. πα[ράκει]ται δέ τω άρχοντι κιβώτια, οσαπερ [άν μ]έλλη τά δικαστήρι[α
πληρω&ήσεσΌ’αι, [έχο]ντα ΰτοιχείον έ
καστον, οπερ άν [/) «τι] τοΰ δικαστηρίου έκάσ-

35

pagina XXXII.
του] ?ιλ^χ[ό]? ΑΥΤ...................................... ΔΙ .Ν . . ..
ύ]ττ^ρετί/ €1. €..................................... NT6C.. ΝΩ

δ δέ ύπηρ[έτης δίδωσιν αΰτω βα^κτηρίαν
τω δικα[στηρίω έφ ού τό α]ύτό [^ρ]ά^μα έ[στίν,
δ]Λερ έν τή βαλάνω, ϊ[να άναγκ]αΐον ή αΰτω
5
ε]ίσελ&εϊν είς [τό ε]αυ[τοΰ δικασ]τήριον εάν γάρ
f]t$ έτερον εί[σίη, εξελέγχεται ύπο τοΰ] χρώμα.

0C

ό]«όχρων

testim.

3—15 Bekk. Αη. 220. Suid. βακτηρία καί ΰύμβοschol. Patm. Dem. p. 144). schol. Ar.

λον (cf. Bk. An. 185.
Vesp. 1110.

33 €IC€IH
οΐον W.-K. (K.3).
ΒΑΛΗΤΑΙ pr.
extr.
Hauss., [^ν|ή K.3, μηδ’ ε[ν^ S.
34 η] €IC pr.
CYNAFA (inductum Α;Γ€|Ν, et supra v. ΓΑ.
συναγαγείν
K.1, H.-L.; ΰννάγειν W.-K., K.3
είς H.-L.: είς τδ Hauss.,
W.-K., K.3
35 suppi. Hauss., W.-K. (K.3).
36 ΒΩΤΙΟΝ et
supra v. A OCAM1GP deleto H; recte igitur W.-K. ci. οσαπερ
άν.
37. 38 suppi. Hauss., W.-K., H.-L. (K.3); 37 NT€
(superscr. A)CCTOIX€IONN (inductum N ut vid.)€.
38 [τό]
ante εηΐ add. Kb.
ΧΧΧΠ. Discissa item haec pagina in duas partes maiores,
sinistram dextramque; in medio aliquot litterae interceptae.
Male detrita omnia. Accedit tertium frg. (c), clausulas vv. 21—37
continens.
1 agnosco 6ΙΛΗΧ . CAI(superscr. Y)T
3 in
principio οσ K., H.-L.
4 βακτηρίαν K.; reliqua usque ad 7
suppi. W.-K., sec. Bk. Anecd.
4 XP. N pr.
ού εστι(ν) ταντδ
γρ. Papageorg. et nunc dubitanter Kb.; €J in extr. v. ego agnovi.
5 TI€P supra v.
AIO^HI^AY
6 αντοΰ non recte
W.-K.
Abistoteles, ed. Blass.

7
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γάρ δικαθτηρ]ίοις χοώμ]α έπιγέγραπτ[αι έκάθ]τω έπι τώ 6φη10 κ]ίΰκω τής ει’σ[όόο]υ. [ό
λαβώ]ν τήν βακτηρία]ν βαδίζει, εις [τό] όικα[βτήριον] τό όμόχρων
μεν τή βακτ[ηρί]α, έ[χον όέ τό αν]τό γράμμα
δ[π£ρ] έν [τ]^ βαλ[άνω]. έπε[ιδάν ό’
παραλαμβάνει βννβολον όη[αο<7ια] παρά τον φ’λ»?15 χ]ότο5 ταντη[ν τ]ήν ά[ρχήν]. ITAC τήν τε [β]άλα[νον
κ]«[ι τήν] βακτηρίαν......[ό]ικαστ?;ρ4 ....
ΤΟΥΤ... τρόπον . CTEA............... TGC τοΐς δ’ άπολαγ[χ]άνουβ[ι]ν άποόιό[όαβιν] οί εαπ[ή]κτ[αι
τά πινάκια, οί δε νπη[ρέται] οί ^αόσ^Οί] ά[πο
20 τής φυλής έκά[β]της π[αραδι]δόαβιν τά κι
βώτια έν έπι τό δικα[βτήρ]ιον εκαβτον, φ'] oi[g
r]o[g τ]ή$ βακτ[ηρία]ς.

[rou?

testim.
8—15 τοΐς— ά^χήν *schol. Ar. Plut. 278, cf. schol.
lunt. ad. v. 277 <p 340 a 41, b5).

8—15 restit. K. e schol. Ar. Plut. 278.
8 IOI[C
corr. supra v. (C in ipso v. agnoscitur).
9 M]A[T]A (χρώ
ματα K.), corr. W.-K. e schol. Ar.
εκ. W.-K.: εφ’ εκώστω
K. e schol. Ar.
σφηκ.] C corr. s. v.
10 THCIC[OA
13 περ om. pr.; superscr. esse aliquid vidit K.
15 post lac.
in charta agnovi PKACTtKoc T superscr^H^TP, tum . ΑΛΑ
in ectypo. K. nunc: ITA . HN (aut AP pro N)TP . (P vel Φ vel
Y)AA(vel X)A(vel A).
16 vid. κ]αϊ agnosci posse. Post
lac. IKACTHPI in charta legi; }KAC.(T vel DTHPI K.
16 sq.
[τον | α]ύ[τόν S.; 17 τον] αή[τόν W.-K., sed TOYT potius agnosc.
vid. Post τρόπον . . ΙΠΡ W.-K.; at ego CTPA (haud falso sec.
K.). Cf. XXXVI, 2 sq. In extr. v. ΤΟΙΡΔΑΠΟ certo agnovi.
18 restitui άποδιδ[όααιν· deinde legi ΟΙΡΜΠΡΠ.ΚΤ., cum
vitio ut vid. pro έμπήκται, quod sine dubio restituendum.
I (i. e. δέκα) post 01 in ectypo invenit Kb., quod agnoscere
non possum.
19 πινάκια agn. W.-K.; ego οΐ δέ νπι;[ρετα4
(K.3, qui ύπτ^ρφαι δημ.).
in fine δημοβίαις W.-K.; lego
ΟΙΔΗΜΟΡΙΑ(Α deletum: suprascr. Ω?)ΑΙ .. ([ύπερ add. S.).
20 ώ^οί. W.-K., K.3; dubia res est. -ΔΩΑΡΙ^ superscr.
O chart.
τά κι βάτια Bl., K.3 21 εν έπι W.-K., K.3, δικαστ.
K. (—IN superscr. O).
in extr. v. 01 est in c (v. ad init, pag.);
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ένεβτεν τά δνόματ[α τής] φυλής τά οντα
εν έκάβτω τ[ών δε]κα[θτηρε]ων. παραδεδόαβε
δε τοΐς εεληχ\ο6εν άποδε]δόναε τοΐς δεκαβταΐς έν έκάβτω ζτώβ [δ]εκα[βτηρε']ω άρε&μω τά
25
πενάκεα, [εν’ έ]κ τού[των 6κο]ποΰντες άπο[διδώΰε τον [μισ]θόι/. γ[εγνεταε] δέ πάντα ....
κατά δικαβτήρεον. τέ[&εταε d’] έν τω πρ[ωτω τ]ών
δεκαθτηρ[ε'ων β'] κλ[ηρωτή]ρεα, καε κ[νβ]οε [χ]αλκοε,
έν οες έπεγέγραπταε [τά χρώ]ματα τών άικ[αστ]^[ρίων, 30
και έτεροε κν[βοε], έν oi[g έοτεν] τών άρ[χώ]ν τ[ά δ]νό[ματα επι[/ε^]ρ[α]μαε[να. οί λαχ]όντες [δε] τών [-θεσμο
θετών χωρίς έκα[τέρο]υς τους κ[ύβους έμβ[ά]λλουΰεν, δ μεν τ[ών δεκαθτ]ηρ[έων εές έν κληρωτ[τ/]ριον, δ δε τών άρχ[ών εες ετερ]ον. [ά]μα [δε] κ[Λι/ροΰ- 35
δε], ή δ’ άν π[ρώ]τί? λά[χη έκ τ]ών αρχών, Α.... παρα
......... πρ[ώτην ό] κήρ[υξ κηρυτ]τεε χρη6α[6&αε τ]ώ
it. 22 Α, 23 CI, 24 AC. Inde nunc έν οίς restitui.
22 ένεοτεν
et ονόματα ego nunc.
In fine τά δν[τα W.-K., Κ.3
23 restit.
W.-K. (ΔΩΑ pr. ut 20).
24 είληχόσεν K.; π]αρ[α^ι]ίόναι
W.-K.; eidem δεκαΰ\ταες.
25 legitur €KAC... et supra v.
έν εκάοτω. In fine agnovi ΤΑ.
δεκαοτηράο delendum ci. Kb.
26 agnovi πενάκεα, tum superscr. Y vel T; dein K (vel
ΟΙ) TOY, et post lacunam Π (vel T) OYST€C (C etiam supra v.)
ΑΠΟ. άπο[δε]δωΰε K.
27 τον μεσ&όν W.-K.; γεγνεταε ego,
quamquam incertius Γ (O?). Post πάντα T W.-K.; Π K.1;
idem ego agnoscere mihi visus sum (nisi € fuit, forma pecu
liari huius scribae), et in c C0. Antea [ταντα scripsi.
28 certum δεκαοτήρεον (-PIN superscr. O); reliqua nunc restitui
((0N in c).
29 restitui, nisi quod β' ci. Kb. (κ(αε) proposue
ram), recte ut vid. sec. ect.
ΑΛΚΟΙ (pr. AIKOI) in c.
30 re
stitui (τά γράμματα pro τά %ρώμ. Kb.).
31 κνβοε έν οες Κ.,
τών αρχών W.-K., Κ.3; restitui reliqua.
32—37 restitui
(&ίΰμο&ετών 32 sq., τονς κνβονς 33, τών άρχ[όντ]ων 35, αρχών
36 Κ.). έμβάλλ. pro βάλλ. Papageorg.
36 παρα in c.
37 TIXPHCA
extr. ω in c.

7*
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pagina ΧΧΧΙΠ
α)

&)

λα]χόντι [τών] όι[κα6τηρίων, η ό’ άν άευτέ]ρ[α λάχη,
ό]ευτε'ρ[αν,] και ο[υτω τάς άλλας άπάοας, ΐ^να [μηό^εμία %ροει[ά^].............................................. , άλλ’ [οίο]ν άν λά[χ]η εκά[θτη, τοντω χρήοηται. ε’πε]ιόά[ν ό’ ελ5 θ·ω(?ι[ν] και [άμα οί όικαβται πάντες ώ]σιν [εληλν-9ot£[c?], ή αρχή...................................... [εν τ]ω ό[ικαΰτηρίω εκάβτω [ελκει εξ εκάβτον τον κιβω
τίου πινάκων [εν, ϊνα γένωνται άεκα], είς [εξ έκάοτης τής φυ[λί)5, και ταντα τά πινάκ^ια [ει?
XXXIII. Inde ab hac pagina cum pessime lacerata sint
omnia, sero cognovi quae duarum paginarum fragmenta puta
bamus revera unius esse, quam rem nunc assensu suo plane
confirmat K. Fragmenta a et b, quamquam dubitantes, com
posuerunt W.-K.; cohaeret a cum XXXII c, b autem adhaerere
videbatur fragmento quod ad paginam XXXIV referens initia
aliquot versuum continere putabam; nunc patefactum est hoc
frg. (c) mediae paginae XXXIII esse. Ei autem iam in priore
editione recte frustulum aliud (d) adiunxeram, quod nunc collo
catur medium inter c et b. Tum sunt frg. quintum (e) sextnmque (f) exitus XVI versuum extremorum habentia, quae et
ipsa antea ad p. XXXIV rettuli; cohaeret autem f cum frg. a
proximae paginae, quae est nunc XXXIV. Denique g est pau
corum versuum, fere inde a v. 27, paginae mediae, pessime
habitum. Itaque harum paginarum quae exstant fragmina iam
absumpta sunt, praeter pauca et minuta et maxime detrita, in
quibus hic illic singulae binaeve litterae comparent.
1 άρ]χών
antea K., qui nunc ..χριοτι; χοντι.ιδι ego agnovi (fuitne bis
scriptum τι, tum διχαΰτηρίω?). Reliqua nunc supplevi.
2 €YT€PO et ego et K
KAIG) K.
3 ΠΡΟ6Ι recte legit
K., falsum ήμε'ρ[α (W.-K., ego ed. 1).
4 . ΝΑΛΚΑΕΙ6ΚΑ K.,
. ΝΑΝΛΑ . H€KA ego, unde supplevi.
b ΝΔ€ vel ΝΔΑ K.
5 ΘΩΟ . ΚΑΙΝ K.; est in principio ductus rectus transfixus,
quem Θ esse facile putes (H W.-K.). Pro N etiam alia similia
legi posse vid.
6a TAI K., sed pro Al potius €C agnosco
(TAC W.-K.); ή αρχή pridem K.
b κΖη[ρω]τηρίω ego ed. 1,
et ΚΛ[ηρω nunc K.; sed vix recte sec. ect.
7 ε'Ιχει χτέ.] cf.
XXXI, 9sq.; χιβωτ. v. XXXII, 20 sqq.
8 εις εξ εχ. nunc K.
9 φυλής ego ed. 1.
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έτερον κενόν κ[ιβώτιον εμβάλλει, έκ άέ] τοΰ[του
τονς πρώτους
τέτταρας κληρο]ι £π[ϊ τό ύ
δωρ, τέτταρας [ό’ άλλους έπι τάς ψή]φους, [ΐνα
μηδεϊς παρα.............. [βή^ τθν φυλάτ]τοντ[α τό
ύδωρ μήτε τον [rag ψήφους τών δικα^5τώ[ν, μηδέ

10

c)
?[ί(γ)ν]ητα[ι] ^ερι[ταϋτα............ [κακο]υρ[/ι]α μη[δεμία. 15
οί δέ άπολαχόντ^ες β' αργύριό] ν τε [παρ]ά τοΰ τζαμιού
άπολαμβάνονο[ι και τό πρ]ό^[ραμμ]α, κα&’ δ [λήψονται
τον μιϋ&όν. λα[μβάνου6ΐ δ’ f]v τ[άξ]£6 όπου έκ[α6ταιαιφυλαι [δλ^χον έν έκάο]τωζτω) άικ[α]στηρίω,£[πειδάν δικάΰωΰι
καϊ] διαοτάντες έκαστοι
20
e) χ f)
κατ oAiyofvg, ή δύο ή τρ]εΐς, ί[να] μι} πολλο[ϊ] εις
ταύτό 6υνελ\&όντες άλ]Ζ^λο[υ§] ένοχλώΰιν.
ταϋτα δέ πο[ιήθαντες ει^ΰκαλοϋΟι τούς αγώνας,
όταν μέν τ[ά ίδια άι]καξω[σ]ι τους ίδιους,
10 Κ post κενόν agn. Κ.
11 Μ post πρώτους Κ. (Δ ego).
12 νδωρ τέτταρας W.-K.
b KOYC ego, rectius YOYC K.
Cf. XXX1V, 29.
13 velut παρα[φ&είργ].
15 Γ.ΗΤΑ....
nunc K., . IHTA . Π€ΡΙ ego in charta agnovi (... ΗΤΑ . ΠΑΡ. CA
[vel ΤΑ] W.-K.).
YP vel XP K. in c; id. in b ATG) vel AM,
AMH ego. Ad κακονργία cf. XXXI, 15.
16 SJTC K. in c.
17 ΟΓ K. in c.
b non recte MIC0O W.-K.
18 ONTI
in c, tum cum unius litt. lacuna Kl in d; sed prius I et K vera
esse non possunt; pro hoc € agn. potest. Cf. XXXVI, 6 sq.
19 post φνλαΐ .^A et ego in charta et K.
ΤΙΟΔΙΚ
in c, CTHP in d.
20 διηασωσι K.
b €KA K.
21 ΔΙΑ
(deleta ΔΙΑ)[Κ]ΑΤΟΛΙΓΟ>ι ego in charta; ΔΙΑ . ΑΤΟΛΙΓ . . Θ,
superscr. ΓΟ . . supr. Γ. . Θ, K. nunc.
c CICIK ego in charta,
CiCI.. K.
d Π(Ο) et ego et K.; tum (Ο)Λ est in e (quod
incipit ab h. v.), ΛΟ in b agn. K., €IC in f agnosci posse vid.
22 TOY(vel TAY, quod non puto esse)TOCYM<A K.
nunc; id. in c ΑΠ (vel Η) Λ ., sed ibid. et. O agnoscitur. Tum
. er^OX d, Λ60 e, N f, unde ένοχΖώ[σι]ν K.
23 ΤΑΥΤΑΔ€ΠΟ
K , falsum esse ΥΠΟ (W.-K.) pro Δ€ΠΟ.
in e YCAT, in f
(ON et supra v. AC K.
24 lAIOYC in e f K.
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τω αριθμώ [δ$ άν ή εκά]στων [τ]ώι/ δικών τ[ώ]ν
[εκ] τον νόμο[ν, καί άντιλ]8γον[όι]ν οί άντίδικοι
$0

εις αντδ τδ π[ρά]^α[α μόνον’ όταν] δε τά ό[η]μό0ια, τονς δ[ημο0ιονς, ονς καθ’ ένα έ]κδικά[ξον0ι. είοϊ δέ κ[λεν>υόραί]................. εχον0[αι τονς ε30 κρονς €ICI-------------------------- C, ό ό’ ε[πι] τδ νό]ωρ τάς ό[ί]κα^ μ[ετρει . . Α........... HC νπερ
........................................................... έπτάχονς δέ
............ΠΕΡΙΤΤΟ................................ GJN καί δίχονς
• .... χονς........................ καί δίχονς έ^άχονς
35............ ΟΛΟΓ................................ ερον λόγος ονκ εοτι]-------------------------- ---------'jJC έπιλαμβάνει

26 [έκ] cf, XXXVI, 6.
in c CIOY in charta agnovi.
27 inde ab hoc v. in c paene nibil agnosci
potest; deficit ab eodem d.
Π[ΡΑ]ΓΜ[Α K. (ΓΜ in g).
28 CIATOYC et ego et K.; hic etiam Δ agn.
29 Δ€Κ (par
tim in g) K.
e AXOYC et ego et K., sed pro A € potius
agnoscendum, cf. €X XXXV, 7.
30 KPOYCCI a, in g ego in
charta T6TOY agnovi, at K. Cl. Sec. sensum εις ανλίΰηους,
cf. XXXIV, 1.
In e vid. esse €ΟΔ€Ι, in f .TOY; his superscr.
aliquid (€ΓΊ?), de quo tacet K. Fuisse autem έπι τό νόωρ e
v. 31 cognoscitur, in quo ante TAC, si compares v. 14, OOP
facile agnoscas.
31 ΤΑ0Δ a, KACM g sec. K. (KACAI ipse
agnovi). A in c; in e f lego ΗΟΥΠ€ΡΟΠ€Ρ, sed deletae litt.
nePO; CICYF1 .. CP K.
32 inde ab h. v. in a nihil fere legi
potest, nisi quod 32 superscr. litt. ... CAAIC vel . ΠΑΛΑΙΑ...;
it. in g .. AC
33 sqq. priora in ectypo in g apparent.
34 sq. f ita K.
35 ·υστ]ερον W.-K.

αντίδικοι K.
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α)

b)

τον α[νλιθκον, έπειδάν δέη................... νόμον
η μαρ[τυριαν................. υπό τοϋ γραμμ]ατέως
άναγτζγ^νώβκεβ&αι . επειδάν δε ή προ?] διαμεμετρη^μενην τήν ημέραν η δίκη, τότ]ε δε ούκ επελαμβ[άνου6ιν αυτόν, τό δ’ ε’γχεόμενο]υ νδωρ
τώ τε κα^τηγοροϋντε καί τώ άπολογουμ]έν[ω
δίαμετ[ρεΐται προς τάς ήμε'ρας τοϋ] Πο6[μδεώνος [μ^νο'?---------------------------------------------- ντο
χρωντ — —---------------------------- — — &αε
τακτή------------------------------------------------ a>Gcv οί
όι[κ]ασ[ται----------------------------------------€ Ιβρν εtestim.
XXXIV a 3 sqq. *Harp. δεαμεμετρημένη ημέρα’
μέτρον τί «στην νδατος προς μεμετρημένον ήμέρας δεάστημα ρέον.
έμετρεετο δέ τω Ποσεδεώνι μηνί’ προς δή τούτο ήγωνεζοντο οΐ
μέγεστοε καε περί τών μεγίστων αγώνες, δεενέμετο δέ τρία μέρη
τό νδωρ, τό μέν τω διώκοντε, τό δέ τω φενγοντε, τό δέ τρίτον
τοες δεκάζονσε. — Άρεστοτέλης δ’ έν 'Αθηναίων πολετεία
δεδάσκεε περε τούτων, cf. Aeschin. 2, 126 προς ένδεκα γάρ αμ
φορέας έν δεαμεμετρημένη τη ημέρα κρίνομαε, et schol.; Hesych.
δεαμεμετρ.

XXXIV. Exstant quattuor fragmenta, unum (d) cum frag
mento f p. XXXIII cohaerens, continens initia versuum 22—37;
cum hoc artissime coit alterum (c), quod W.-K. inter incerta
rettulerunt; sunt in eo initia versuum 11—22. Tertium (a),
quod superne integrum est, hic collocaveruntW.-K.; habet initia
v. 1—10, sed ita ut inter c et a lacuna intercedat, qua partes
versuum 10 et 11 haustae sunt. Quartum denique (b) exitus
omnium huius paginae versuum continet, sed plerumque pes
sime habitos.
1 sqq. restitui; 1 extr. recte N]OMON K.3; id.
nunc et. prius N agn.
2 μαρ[τνρίαε W.-K.
3 ΑΝΑΓΕΙ vel
ΑΝΑΠΝ K.
5 sq. παν δέ τό έπιχ. νδωρ | τω τε κατηγορώ καε τω
φενγοντε ίσον με]ρος διαμετρ[εεταε Kb. Ιη 6 extr. ego in charta
NA dispexi; in ect. €N..€I (άεϊ?) comparet.
7 restitui sec.
schol. Aesch. 2, 126.
n0C€[l|.
8 € superscr.
9 XPG1NT
recte K.
b CAI K.
10 τακτα1 K.
b ασενοε K.
11 ita
nunc K.

5

10
c)
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καβτοι λ---------- —------------------ οί άιώκοητ]^] έβπευδο^ άν---------------------------------- ρο? έξω&εΐν τονς [φεύγοντας-------------------------- τ]δ ύδωρ
λαμβαν-------------------------------------— ό] μεν έτε
ρος τοΐς ό[ίώκον6ΐ/ν, ό δ’ ετερος τοΐς φ]ενγο[νΘε]ν.
εν όε τοΐς-------------------------- -------- εζεε
τ]ω όιαψη[φι.-------------------------- — εΐταε δ ... α
ε]πί τοΐς----------------------------------- τοες πρόΰε\θτι δεθμ[δς — —------------ δ]ήμεν6ις
χ]ρημάτ[ων---------------------δ] τι χρή πα&εΐν
ή άποτεΐ[θαε-----------------— δικ]α6τηρίων
έβτι φ------------------------------- α6εν. δταν
δε
-------------------------- ει\θαγαγεΐν,
6νν------------------------------ την ηλιαίαν

ΤΑΛ--------------------------- τ]ής

δ[ί]κ[^]?

testim.
23 sqq. cf. Harp. ηλιαία. Et. Μ. ηλιαία. Bk. An.
262, 10. lex. Patm. p. 137. Poli. 8, 123. Phot. ηλιαία, schol.
ad Dem. 24, 9.
27 *Harp. τετρνπημένη (ψήφοι — λαμβάνωσιν). Phot. τετρνπημένη. Bekk. An. 307.

12 λ aut μ K.
b €P€C K., POICC ego in charta; supplevi
coli. v. 16.
13 fere εσπ. [άν εις βραχύ τής ημέρας μέ^ρος
έξω&εΐν κτε., cf. Thuc. 6, 34, 6.
14 c Υ supra v.
15 cum
πρός διαμ. τήν ήμ. indicium fit, duo sunt vasa (cf. Din. H, 6).
b ita K.
16 €ΥΠ .. N ego in charta, εν . γω . . v K. nunc.
17 [τιμητοϊς άγώαιν] ? ante €Ξ \; post Ξ vel €1 (s. €1 .. ut K.) vel
€PO
18b Δ et A supra v. (ει. αρ........ ε, superscr. Δ post P,
A sup. € K.).
20 €]CCI pr.
21 certo restitutum δ τι χρή
κτε.
22 H est in d, ΑΓΟΤΙ (αποτει K.) in c.
23 post
έστι sequebatur numeri nota, quam indicat linea transversa
valde longa (in c et d). Notae principium exstat, φ designans
(fuerit φα').
b M4NOTAN W.-K.; sed ααινοταν nunc K.
24 sq. velut τάς μεγίοτας εισαγγελίας εί]σαγαγεΐν, σνν[άγεται
δν ο ή τρία δικαατήρια tic] τήν ήλιαίαν (hoc recte nunc me restituisse puto; est in charta supra ΛΙ vel ΛΙ vel N superscr.;
K . τηνηλιμαν vel — αιμαν legit, superscr. esse putat €1); cf.
Harp., Bk. An.
26 τής δίκης nunc ego (Ι0Δ .... K.).
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ΤΡΙΑ---------[ψήφοι

δέ είβι χαλκ]αΐ, ανλίβπον [έχουβαι έν τω μέΰω, αί μέν] ήμίΰειαι τετρυ[πημεναι, αί δέ ήμίοειαι πλήρεις’ οί] δέ λαχόντες [έπι τάς ψήφους, επειδάν εΐρημέ]νοι
ώβιν [οί λόγοι, παραδιδόαΰιν έκάβτω τ]ών
δικαθτ[ών όνο ψήφους, τετρυπημ]έ[νη]ν και
πλήρη, [φανεράς δράν τοΐς άντιδίκοις, ΐ]να μή
τε πλή[ρεις μήτε τετρυπημένας] ά[μφο]τέρας
λαμβά[νω6ΐν. οΐ δ’ αν]------------------------- [λ]άχω[6ιν

20

35

ΑΠΟΛΑ-------------------------------------- M.ICOAC..
ΨΗΦΙΖ------------------------------------- ΑΚΟΙΝΑ

pagina XXXV
τοΰ γ’ άποδιδοΰς [/]άρ γ λαμ[β]άνει, [καί] ψηφί
ζονται πάντες’ ο[ΰ ^ά]ρ έθτι λα[β]εΐν ο[υ]νβολον
ούόέν]/, εάν μή ψηφίζηται. είσ[ί d]e αμ[φο]ρεΐ£
δύο κεί]μενοι έν τω δι[κ]α6τηρίω, δ μέν χ[α]λκοϋς,

μετά]

testim.

XXXV 3—9 *schol. Ar. Eq. 1150.

Vesp. 987.

Poli. 8, 123.
27—35 rest. K. ex Harp.

28 MICIAI
35 b S]v [λ]ά36 b legi in charta M . ICOAC
(vel -AC..); Μ..ΠΟΛΙ... W.-K.; etiam K. nunc OAC.. agn.
(pro AC ego antea in ect. M).
37 b A (superscr. I ut vid.)
ΚΟΙΝΑ in charta legi, nescio num recte, quamquam non im
probat K. Pensus esse debet: dant unicuique tesseram (σΰμβολοψ inscriptam (μετά) littera Γ. ,,Αη κοΐ2α?“ K.
XXXV. Periit margo sinister cum quinis circiter litteris,
reliqua fere supersunt, sed et discissa et male habita.
1. 2 ΑΤΤΟΔΙΔΟΥΟ K.3 recte legere vid.; id. AAMBANCII
(sive -NHI) . .(ego NCI vel NH, tum €Ι)ΥΗΦΙ |........... ΙΑΠ(ΑΠ
inductae; ego non A sed O legi)TTANTCC. W.-K.: άποό'ιί[ω]σ[ι .. χ]άρ γ λαμ[β]άνει, ΐ[να] ψηφί| ξωντα]ι πάντες. Γ
littera est, non numeri nota; quid reddidisset iudex (άποδιδονς'),
docebant extr. vers. p. XXXIV.
2 ον γάρ W.-K.; eidem
2α[μ(3ά]φιν] ..ΟΡΟΝ; K.3 AA[MBA]NCI[N] .. IBOPON (vel
BOION; litt. antepaenultimam recte dicit valde distare a A,
sed vix posse aliam esse).
3. 4 suppi. W.-K. (K.3).

χωο[ιν W.-K. Cf. XXXIII, 16.

106

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΣ

διαιρετοί [δ]ττω$ [μ]^ [πρ]οΰτΓο[^]άΛΖωνται ψήφ]ους, είς ovg ψηφ[ί^ξονται οί δικα6τα[ί], δ μεν
χαλκον^ς κύριος, ό δέ ξύλ[ί]νο? ακυρ[ο?], £χω[ν] δ χαλ
κούς έ^πί&ημα δ«ρριν[ΐ7]α£νο[ν], ώθτ’ αύ[τ]ήν
μόνη]ν χωρεΐν την ψήφον, ΐν[α μ]ή δύο [δ] αυτός
10 έμβάλ]η. έπειδάν δέ διαψηφίζεθ^αι^ μέλ[λ](06ιν
οί δόκασ]τα[ί], ό κήρυξ α^ορ[£υ]εά πρώτον, άν έ[π]ιβκήπτων^ται οί άντίδικοι ταΐς μαρτυρίαις’ [ού] γάρ
έΰτιν] έπιΟκήψαδ&αι, οτα[ν α]ρ[ξω]νταί διαψηφίζεο^αι. έπειτα πάλιν ά[να]κηρύττει "ή τε15 τρυπη]μένη τοΰ πρό[τ]δρου λ[ε/ο]ρ[το]?, ή [δέ] πλή
ρης το]ΰ ύστερον λέγο[ν}τος.” [δ δέ δό]καθτ[ή^] λαβώυ]... έ[κ] τοΰ λυχνείου τάς ψήφους, πιέ[ζ]ων τό
με'οον] τής ψήφου, και ού δεικνύων [τ]οΐ£ άγωνιζο]μένοις ούτε τό τετρυπημέ[ν\ον
5 δ δέ ξυ]λινθ£,

5 δ]πως μή [προ~\νπο[β^άλλωνται W.-K., recte puto; ο]πως
μή . . . ύπ. Κ.3
6 ψήφ]ους Β1. (ψήφο]ι W.-K., qui reliqua
recte restit.).
7 rest. K. e schol. Ar. Eq.; sed €XG) . ΧΑΛ |
exstat, nisi est praeterea O minutum ante X (έχει δ’ δ χαλκούς
Κ. e schol.; έχων ζ^εκάτε^ος^ vel tale quid nunc Kb.).
8 rest.
K.
9 μόνην K., reliqua rest. W.-K., H.-L. (K.3).
10 βάλλη
W.-K., K.3, έμβάλλη H.-L. (Kb.).
διαψηφ. K.
11 οΐ δικ.
Bl.
άγοςεύει W.-K., H.-L., K.3; αν K.; έ[πι]σκήπτ. W.-K.
(K.3) recte coli. Piat. Leg. XI, 937 B, quamvis CK€ legatur.
12 TACMAPTYPIAC, corr. W.-K. (K.3).
ie]t ante γάρ non
recte legebamus: non fuit I ea litt., sed Y fuisse potest, unde
ού restitui et sec. hoc reliqua.
13 sententiam rest. W.-K.,
coli. Piat. Leg. XI, 937 B. O vid. in ect. agnosci posse; it. I
post alterum ΤΑ; P in charta inveni.
14 -φισασ&αι antea
supplebamus, δ κήρνζ κηφ K., W.-K., sed. άνακηρ. meum
prob. Kb.
15. 16 init, suppi. K., ό δε δικ. λαβών ego.
17 τοΰ supra v. agn. K.; K.3 προσόν τ. λ., ego €K magis
agnosco. Sensus obscurissimus, cf. Kb.
πιένων nunc restitui
(πιέζει ed. 1); in fine TO suprascr. N, ut var. 1. esse videatur;
inde τδ [μίσον] ego ed. 1 (τό αύλίον nunc Kb., τον αύλΐοκον
Papageorg.)
18 ού ego (K.3); o legebatur; item τοΐς άγωνιξ.
et 19 sq. bis οντε τδ restitui (K.3, Kb.).
19 τε vocis τετρ.
supra v. iteratum, ut saepe in male pictis.
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ούτε τ]ό πλήρες, ενβάλλει την μεν κυ[ρία]υ εις
τον χαλ]κοϋν αμφορέα, την [df ακυ]ρο[ν f]t’g
τον ξύλ]ινον. πά[ν]τ[ων δε ε’ψηφι6με'ν]ω[ν, οί
τεταγ]μένοι λαβόντες [ύ]πηρε'ται
τον ά]μφορε'α τον κύριον [ε’ξε]ρώσί· ί[πϊ] άβακα τρ]υπήματα έχοντα δ[σίαπε]ρ £ΐ’σι[ν] αί ψή-

20

25

φοι] .. AYTAOC.. ΑΙ.. Ρ..................... τοϋ ά[ρ]ιθ·μ^-

6αι..]ν και τά [διάκ]ενα [αΰτ]ών [καϊ] τά πλήρη δήλα
τοΐς άν]τιί[/]κ[ο^]. οί δ[ε «τι] τάς ψήφους [e]t’A^χότ*?] δια[ριδμοϋΰιν α]ύτάς [επ]ϊ τοϋ άβακος,
χωρϊ]? ^[ν τά]§ πλήρεις, χω[ρ]ϊ$ δε τάς τε30
τρνπ]ημένας. και αναγορεύει δ κήρυζ τον
αριθμόν τών ψήφων, τοϋ μεν [δό]ώκον]τος τάς τετρυπημενας, τοϋ δε φ[ευ/ο]ντος τ]ά$ πλήρεις’ δποτερω δ' άν πλείω[ν γ]ε'νηται, ού]το£ νικά, άν δε ίσ[α]ι, ό [φ^ϋ/ων.] ε[π]ειτα πά- 35
testim.
32—35 lex. Cantabr. ΐααι αΐ ψήφοι.
20 a πλ. usque ad 22 init. W.-K. recte fere expediverunt;
€N ante βάλλει superscr. agn. K.3
22 ΠΛΑ (W.-K.) sive
ΠΑΛ K.; idem nunc dubitanter ΠΑ^ΤΑ; reliqua incertissima,
item quae in extr. v. comparent.
οΐ δε | τεταγμ. W.-K., λα
βόντες ego, tum νπηρέται W.-K., quod dei. nunc Kb. ut expli
cationem ad τετ. adscriptam (νπηρέτας ego ed. 1).
24 τον
W.-K., άμφ. K.; εξερώσι nunc ego (sec. litt. Φ K.; sed. in ξ
quoque similis ductus rectus est). Ante ΑΒΑ K. 6N agnoscit.
25 πηματα K., idem in fine CICI . ΑΙΨΗ agn.; restitui.
26 post lac. enotavi e charta . P. €ΙΜ€ΝΑΠΤΟΥΑ; K. nunc
(post αντα) Ol . .. ΑΙΧ . P . €1 .
26 sq. άρι·0·μ^[σαι] ego.
27 Kb. nunc: τον άρ.
τά [τε κ]ενα, pro και τά διάκ.
meo. Sed ΚΑΙ et diserte legitur et iterum superscr. est. Scii.
τρυπήματα.
In fine ΔΗ superscr. Λ, quod δήλα esse puto
(δηλοΐ K.3).
28 άντίδικοι iam W.-K. Reliqua supplevi sive
agnovi.
28 sq. ονς [ίί]1η χόταρ] δια Κ.; ΦΟΥΟ.ΛΗ| — ΔΙΔ
W.-K.
29 άβακος, it. 30 bis χωρΐρ et 30 sq. άε τάς τετρ.
restitui.
31 inde a και rest. W.-K.
32 άρι&μδν W.-K.
33 suppi. K.
34 ΤΤΛ€Ι0)νγ€Γ^Η | sec. W.-K., qui πλεΐονς γένωνται e lex. Cant. (it. H.-L.); πλείω
K.3
35 οντος
K.
>CIKA
ΐΰαι K. ό φενγων W.-K. (G)N fort. agnoscitur):
[άποφενγει] K., H.-L. (utrumque e lex. Cant.).
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λιν τιμώβι, αν δέη τψ^σαι, τον αυτόν
τρόπον ψηφιξόμενοι, το μεν βύμβολον
άποδιδόντες, βακτηρίαν δέ πάλιν παραλαμβάνοντ[_ε]ς. ή δέ τίμηβίς έβτιν προς ημίχουν
5 ΰδατος έκατέρω. επειδάν δέ αντοΐς ή δεδικαβμενα τά εκ των νόμων, άπολαμβάνονβιν τόν μιβ^όν έν τω μερει ου ελαχον εκα&τοι.
XXXVI 1 Τβ!Μ bis, it. 4.
5 6ΚΑΤ6ΡΩΝ pr.
6sqq.
coronis magna ad indicandum finem ante ultimos versus ad
dita infraque porrecta.

HERACLIDIS EPITOMA.
1. ’Λ&ηναΐοε τό μεν
αρχής έχρώντο βαβελεία'
ουνοεκηΟαντος δε ’Ίωνος αντοΐς, τότε πρώτον ’Ίωνες
ε’κλή&ηόαν. (cf. fgm. 1.) Πανδίων δε βαΟελεύΰας μετά
Έρεχ&έα διένειμε την αρχήν τοΐς υίοΐς. 2. καϊ όιετέλουν ούτοε οταΰεάξοντες. Θηβενς δε έκήρυζε καϊ 5
βυνεβίβαοε τούτους επ’ ίθη καϊ ομοία. (cf. fgm. 2.)
ούτος έλ&ων είς Σκΰρον έτελεύτηθεν ώο^εϊς κατά πε
τρών υπό Λυκομήδους, φοβη&έντος μή Οφετερίοηταε
τήν νήΟον. ’^&ηναΐοε δε ύοτερον μετά τά Μηδικά
μετεκόμεΰαν αυτού τά δοτά. (cf. fgm. 4.) 3. από δε 10
Κοδρεδών ούκετε βαβελεες ήροϋντο, δεά τό δοκεΐν τρυφάν καϊ μαλακούς γεγο^εναι. 'Ιππομένης δε είς τών

Κοδρεδών βουλόμενος άπώοαο&αε τήν διαβολήν, λαβών
έπϊ τή &υγατρϊ Λεεμώνη μοεχόν, εκείνον μεν άνεΐλεν
ύποζεύζας [μ^τά τής &υγατρός] τω άρματε, τήν δε ΐππω 15
ΟυνεκλεεΟεν εως άπώλετο.
Edidit post Schneidewinum Muellerus (Fragm. Hist. Gr.
II, 208) et Valentinus Rose (Aristot. frg. p. 370 sqq.).
2 αυτοί?]
αντονς male W.-K.
3 sq. cf. Strab. 392 (non ex Aristot.).
schol. Ar. Lys. 58 (it.). Vesp. 1223.
5 cf. c. 41, 2.
6 όμοία] μοίρα sive τιμϋ add. codd.; dei. Schneidew.
9 μετά
W.-K. / περϊ. ‘ Cf. frg. 4.
10 sq. male haec conveniunt cum
eis quae in c. 2, 2 sq. exponuntur.
12 cf. schol. Aeschin.
1,182 aliosque ap. W.-K.
15 μετά τ. θ. dei. Koeler.
16 άπόληται codd. (όπως άπόληται W.-K.).
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4. τονς μετά Κύλωνος διά τήν τυραννίδα επί τον
βωμόν τής &εοϋ πεφευγότας οΐ περί Μεγακλέα άπεκτειναν. και τους δράσαντας ώς ε’ναγεΐς ήλαυνον. (Arist. 1.)
5. Σόλων νομο&ετών Α&ηναίοις και χρεών άποκοπάς έποίησε, τήν σεισάχθειαν καλουμενην. (6, 1.) mg
δ’ ένώχλουν αύτώ τινες περί τών νόμων, άπεδήμησεν
είς Αίγυπτον. (11, 1.)
6. ΤΙεισίστρατος τριάκοντα και τρία ετη τυραννήσας γηράσας απίθανε. (17^ 1.) "Ίππαρχος δ υιός Πεισιστράτου παιδιώδης ήν και ερωτικός και φιλόμουσος,
Θεσσαλός δε νεώτερος και θρασύς. (18, 1. 2.) τούτον
τυραννοϋντα μή δννηθέντες άνελεΐν'Ίππαρχον άπε'κτειναν τόν άδελφόν αυτόν. (18, 3.) Ιππίας δε πικρότατα
έτνράννει. (19, 1.)
7. καί τόν περί όστρακισμοϋ νόμον είσηγήσατο, og
ετέθη διά τονς τυραννιώντας. και άλλοι τε ώστρακίσθησαν και Εάνθ ίππος και Αριστείδης. (22, 1. 3. 5. 6.)
8. Εφιάλτης (25.) τούς ίδιους αγρούς όπωρίξειν
παρείχε τοΐς βουλομενοις, εξ ών πολλούς εδείπνιζε.
(21, 3.)
9. Κλεών παραλαβών διεφθειρε τό πολίτευμα (28,
3), και έτι μάλλον οΐ μετ αυτόν (28, 4. 5. 35, 3), οϊ
πάντα ανομίας ένέπλησαν, και άνεΐλον ούκ έλάσσους
χιλίων φ'. (35, 4.) τούτων δε καταλυθέντων Θρασύ
βουλος και Ρινών προειστήκεσαν, og ήν άνήρ καλός
και αγαθός. (37, 1. 38, 4.)
10. Θεμιστοκλής και Αριστείδης. (23, 2.) και ή
εξ Αρείου πάγου βουλή πολλά εδύνατο. (23, 1.)
11. και τών οδών επιμελούνται, όπως μή τινες
6 dl
codd.

διώχλουν codd., em. ex Arist. W.-K.
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κατοικοδομώσιν αντάς ή δρνφάκτονς νπερτείνωσιν. (50,
2.) ομοίως δέ κα&ιστάσι και τονς ένδεκα ζκληρω^τονς,
έπιμελησομένονς των έν τω δεσμωτηρίω. (52, 1.) είσϊ
δέ και εννέα άρχοντες, &εσμο&έται ς', οΐ δοκιμασ&έντες δμννονσι δικαίως άρξειν και δώρα μή λήψεσ&αι 5
ή ανδριάντα χρνσονν άνα&ήσειν. (55, 1. 2. 4.) ο όε
βασιλεύς τά κατά τάς δνσίας διοικεί (57, 1) και τά
πολέμια.
1 άνοικ. codd.; em. W.-K. 2 (κληρωτούς'), τούς Papa
georg., contra [τούς] W.-K.
4 &εΰμούίται εξ, di Corais:
&ιομο&ιτικοι (-ητικοι C) και οΐ AC, &(ΰμο&έται και οΐ rell.
8 extrema foede mutilata.

FRAGMENTA
ex prima (vel extrema?) libri parte
1 (381 R.)
τον Απόλλωνα κοινώς πατρωον τιμώσιν Α&ηναΐοι
άπδ ’Ίωνος' τούτον γάρ οίκήσαντος τήν Αττικήν, ως
Αριστοτέλης φησί, τονς Α&ηναίονς ’Ίωνας κλη&ήναι
και Απόλλωνα πατρωον αύτοΐς όνομασ&ήναι. Harp.
Απ. πατρ.
5
πατρωον τιμώσιν Απόλλωνα Αθηναίοι, έπει ’Ίων δ
πολέμαρχος Αθηναίων έξ Απόλλωνος και Κρεούσης τής
^οΰθου ζγνναικδς) έγένετο. schol. Aristoph. Αν. 1527

cf. Bekk. An. 291 = schol. Piat. Euthydem. Heracl.
epit. 1.
2 (384 R.)
έτι δέ μάλλον ανξήσαι τήν πόλιν βονλόμενος (The
seus) έκάλει πάντας έπϊ τοΐς ΐσοις, και το 'δεϋρ’ Ιτε,

πάντες λεώ ’ κήρνγμα Θησέως γενέσ&αι φασϊ πανδη1, 8

γυναίκας add. Rose.
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μίαν τινά κα^ιοτάντος. ον μην άτακτον ονδέ μεμειγμένην περιεΐδεν νπό πλή&ονς έπιχν&έντος άκριτον γενομένην την δημοκρατίαν, άλλα πρώτος άποκρίνας χωρι§
ενπατρίδας και γεωμόρονς και δημιονργούς, ενπατρί5 δαις δέ γινώβκειν τά &εΐα και παρέχειν άρχοντας άποδονς και νόμων διδαβκάλονς είναι και όθίων καϊ ιερών
έξηγητάς, τοΐς άλλοις πολίταις ώβπερ είς ί6ον κατέβτηΰε, δόζη μεν ενπατριδών, χρεία δέ γεωμόρων, πλη
γεί δέ δημιονργών νπερέχειν δοκούντων. ότι δέ πρώ10 τος άπεκλινε προς τον όχλον, ώς ’Λριβτοτέλης
φηΘί, καϊ άφηκε τό μοναρχεΐν, εοικε μαρτνρεΐν καϊ
Όμηρος εν νεών καταλόγω (547), μόνονς Άδηναίονς
δήμον προΟαγορενβας. Plutarcli. Tlies. 25. Cf. Heracl.

epit. 2.
3 (385 R.)
ΓΕΝΝΗΤΑ!· πάλαι τό τών Αθηναίων πλήθος, πριν
η ΚλειΟ&ένη διοικήβαβ&αι τά περϊ τάς φνλάς, διηρητο είς γεωργούς καϊ δημιονργούς. καϊ φνλαϊ τούτων
ηΟαν δ', τών δέ φυλών έκάοτη μοίρας είχε γ', άς
φατρίας καϊ τριττύας έκάλονν. τούτων δέ έκάβτη
20 ΟννειΟτηκει έκ τριάκοντα γενών, καϊ γένος εκαοτον
άνδρας είχε τριάκοντα τονς είς τά γένη τεταγμένονς,
ο'ίτινες γεννηται εκαλούντο, ζεζβ ών αί ίερωβύναι
(αίβ έκάοτοις προΰήκονβαι έκληρονντο, οίον Ενμολπίδαι καϊ Κηρνκες καϊ Έτεοβοντάδαι, ώς ίοτορεΐ έν
25 τη Αθηναίων πολιτεία 04ριβτοτέ λ ης λε'γων
όντως" φνλάς δέ αντών 6νννενεμη6&αι δ', άπο-

15

2, 7 πολίταις\ τονς πολίτας ci. W.-K.
3, 16 διηγείτο cod.,
em. ex ceteris testibus.
17 (ενπατρίδας χαιβ γεωργ. W.-K.,
sed ενπατρίδαι etiam in schol. Piat, omittuntur, it. ap. Moeri
dem (διεκεκόομητο δίχα, είς τε τ. y. nat δ.), neque prorsus falso,
cum de plebe ίπληΟΌς) tantum sermo sit.
22 sq. (ε^ό et (ai)
ex Harpocr.
26 sq. άπδ τών μιο&ωΰαμενων, corr. ex Suid.
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μιμησαμένων τάς έν τοΐς ένιαυτοΐς ώρας, έκάστην δέ διηρήσ&αι είς τρία μέρη των φυλών,
όπως γένηται τά πάντα δώδεκα μέρη, κα&άπερ
οί μήνες είς τον ένιαυτόν, καλεΐσ^αι δέ αυτά
τριττύς καϊ φατρίας, είς δέ την φατρίαν τριάκοζ/τα γένη δ ιακεκοσ μήσ&αι, κα&άπερ αί ημέραι είς τον μήνα, τό δέ γένος είναι τριάκοντα
άνδρών. Lexicon Patm. ρ. 152 Sakkel. Cf. schol. Piat.
Axioch. 371d: Αριστοτέλης φησϊ τοΰ δλου πλήθους
διηρημένου Α&ήνησιν είς τε τονς γεωργούς και τους
δημιουργούς, φυλάς αυτών είναι τέσσαρας, τών δέ
φυλών έκάστης μοίρας είναι τρεις, ας τριττύας τε καλοΰσι και φρατρίας, έκάστης δέ τούτων τριάκοντα είναι
γένη, τό δέ γένος έκ τριάκοντα έκαστον άνδρών συνεστάναι. τούτους δη τούς είς τά γένη τεταγμένους γεννήτας καλοΰσι. — Harp. τριττύς·. τριττύς έστι τό τρί
τον μέρος της φυλής’ αύτη γάρ διήρηται είς τρία μέρη,
τριττύς και έ&νη καϊ φατρίας, ώς φησιν Αριστοτέλης
έν τή Αθηναίων πολιτεία. Harp. τριττύς. cf. Pollux
8, 111. Moeris γεννηταί. Suid. γεννηταί. Harp. γεννήται.
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4.
Αριστοτέλης ιστορεί, ότι έλ&ών Θησεύς είς Σκϋρον
έπι κατασκοπην εικότως διά την Αίγέως συγγένειαν
έτελεύτησεν ώσ&εις κατά πετρών, φοβη&έντος τοΰ Λυκομηδους τοϋ βασιλεύοντος <^μη σφετερίσηται τήν νήσοι/>. Αθηναίοι δέ μετά τά Μηδικά κατά μαντείαν
άνελόντες τά οστά αυτού έθαψαν. schol. Vatie, ad Eur.
Hipp. 11 Schwartz. cf. Apollod. bibi. III, 15, 5 ένιοι
Αίγέα Σκυρίου είναι λέγουσιν. Plutarch. Thes. 35.

Cim. 8. schol. Lycophr. 1326.
Aristoteles, ed. Blass.
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5 (456 R.)

τδ δί παρακαταβαλλόαενον έπι τών εφέσεων, οπερ
οι νΰν παραβόλιον καλοΰσι, παράβολον Αριστοτέ
λης λέγει. Pollux 8, 62.
5 minime certum, in tomo quarto hoc exstitisse; inter
spuria rettulerunt W.-K. Alia quaedam quae ap. R. fragmenta
huius libelli exhibentur iam apparet ab eo aliena esse (frg. 382.
386. 392. 399. 401. 415).

INDEX.
άβαξ in indiciis 107, 24. 29
Αγγελή&εν 49, 3
άγορανόμοι 72, 20. έν Πειραιεΐ
άγραφίου 87, 5
[ibd. 21
αγροίκοι 17, 21
Αγύρριος 59, 19. 21
Αγχίμολος Lacedaemonius 28,
άδικίου 77, 10
[16
αδύνατοι 71, 21 sqq.
Α&ηνα 19, 23. Α. άγαλμα 66, 23
ά&λα Panathenaeis 71, 18. 88,
24

ά&λο&έται 88,2 cap. 60. 91,11
Αιγεύς fr. 4
ή έν Αίγός ποταμούς ναυμαχία
49, 19

Αίγυπτος 13, 11. 110, 7
αΐδεσις v. 1. 84, 19; ν. άρεσις
αίκείας δίκη 74, 15
Λκαστος βασιλεύς 2, 19. 3, 2
ακούσιοι φόνοι 84, 14
άκρόπολις 9, 14. 19, 2. 21, 7.

αναρχία 17, 16
[Αναφλ]ύ[σ]τιος 41, 16
ανδραπόδων δίκη 74, 16
Ανθεμίων Αιφίλου 9, 16
άντίδοσις 81, 14. 89, 14
Αντίδοτος αρχών 38, 25
Αντιφών 47, 23
Άνυτος 39, 4. 50, 6
απαγωγή 44, 2
άπογραφα'ι δημευόμενων 63, 1.
cf. 67, 19. 74, 5

άποδέκται cap. 48. pag. 68,11.
72, 5. 74, 18

Απόλλων πατρώος 79,22. fgm. 1
άποστασίου 86, 9
αποτιμήματα 83, 10
άποψηφίζεσ&αι, άπεψηφισμένοι 60, 7. 87, 6
άπροστασίου 86, 9
[4
η έν Αργινούσσαις ναυμαχία 49,
Άργος, Αργεύοι 25, 5 sqq. 28, 14.
η έν Αρείω πάγω {τών Αρεο
παγιτών, Αρεοπαγίτις') βουλή

26, 3. 30, 3. 53, 10. 80, 21.
88,
20.22. πόλις 11,12.36,11 auctoritas in rep. 4, 11 sqq.
Ακτή 61, 1. 89, 11
5, 17 sqq. 10, 13. 11, 7. 34,
Αλεξίας αρχών 49, 18
11. 36, 21 sqq. 37, 23. 39, 6.
Αλκμεωνίδαι 1, 3. cap. 19. 20.
50, 22. 58, 19. 59, 1. 88, 20.
109,28. iudicia 23, 17. 67, 9.
41, 2
Αλωπεκή&εν 33, 8. 65, 4
84, 12 sqq. 85,4. 87,14. 88,13
αμιπποι 70, 15
άρεσις 84, 19
ή Άμμωνος 90, 18
Αρίσταιχμος αρχών 4, 20
άμφικτύονες είς Αήλον 91, 13 Αριστείδης Λυσιμάχου 34, 4.
αμφορείς (Panathenaici) 88, 7.
cap. 23. 24. 41, 6. 58, 21.
110, 17. 27
(in indiciis) 104, 3 sqq. 107,
20 sqq.
άριστίνδην 1, 1. άρ. και πλονΑνακρέων 25, 17
τίνδην 2, 11. 4, 15
8*
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INDEX

Άριστίων 18, 24
Αριστογείτων cap. 18. 86, 2
Αριστόδικος Ταναγραίος 37, 22
Αριστοκράτης 48, 19
Αριστόμαχος 47, 15
Αρμόδιος cap. 18. 86, 2
Αρπακτίδης αρχών 29, 6
"Αρτεμις άγροτέρα 85, 15
άρχαιρεσίαι 64, 16
Αρχεστράτου νόμοι 50, 21
άρχηγέται εκατόν 31, 20
άρχι&έωρος εις Αήλον 81, 21
Αρχίνος 50, 6. 57, 15. 19
Αρχίνος Αμπρακιώτης τών Κυ
ψελιδών 25, 7
[10
αρχιτέκτονες έπϊ τάς ναϋς 66,
άρχοντες Ύ. εννέα
άρχων cap. 3. 6,4. 17,18. 20sqq.
cap. 56. 75, 22. 76, 3. 19.
79, 9. 80, 24. 88, 18. (96,
28 sqq.)
άσεβείας γραφή 84, 5
Ασκληπιω πομπή 82, 2
αστυνόμοι 72, 7. έν Πειραιεΐ
ibd. 8
Αττική γλώσσα (Solon) 15, 20
αυλητής 91, 9
αφέσιμος ημέρα 62, 15
Αφιδναίος 50, 10
Αχερδούσιος 54, 14
αψύχων δίκαι 85, 12

βακτηρίαι 92, 6 sqq. 97, 3 sqq.
108, 3

βάλανοι 92, 7 sqq. 96, 26. 32.
97, 5 sqq.

βασίλειος στοά 8, 13
βασιλεύς Ath. cap. 3. 68, 4. 79,
10. 80,24. cap. 57. 108,1 sqq.
109, 7. βασιλέως γυναικδς
σύμμειξις Αιονύσω 4, 2. βα
σιλεία 3, 3. βασιλεύς rex
Persarum 42, 22. 43, 4
Βουκόλιον 3, 17
βονλεύσεως 84, 14. al. 87, 5
βουλευτήριον 46, 8. 48, 3. 68,
18. 69, 4. 76, 6
βουλή e Dracontis lege 5, 9 sqq.

e Solonis 11, 5. 29, 1. 30, 1.
e Clisthenis 30, 23. 32, 8. 36,
9. 37,4. 17. 47,15. 19. sub cd
dominatione cap. 30—32. sub
XXX viris 50, 14. 52, 19. inde
ab Euclide 57, 5. 59, 12. 60,
13. cap. 43—49. 77, 17. 78,
3. 5. 79, 11. 15 sqq. 80, 7.
87, 8. 88, 7. 91, 6. βουλευταί
71, 12. 91, 1. δοκιμασία βου
λευτών 65, 21 sqq. ορκος 32,
8. βουλεΰσαι εξεστι δίς 91, 18
Βραυρώνια πεντετηρίς 78, 14

γένη 31, 17. κατά γένος ιερωσύνη 61, 19. 84, 7
γεννήται fgm. 3
έκτος Γεραιστοϋ και Σκυλλαίου
34, 7 sq.

γεωμόροι fgm. 2
Γη Solon 15, 5
Γοργίλος Αργείος 25, 6
γραμματεύς ό κατά πρυτανείαν
77, 14. ό έπι τούς νόμους 78,
2. τοΰ δήμου 78, 4. &εσμο&ετών 79, 9. 12. 87, 16. 91,
20. in indiciis 103, 2. —
add. 46, 25
γυμνικδς άγων 88, 6. 89, 2

Ααμασίας άρχων 17, 17. 22
Ααμωνίδης Οίή&εν 40, 3
εις δατητών αΐρεσιν 83, 1
οι δέκα αύτοκράτορες (a. 411)
48, 2 cf. 46, 21 sqq. (post
xxx virorum dominat.) 53,17.
54, 9. 14. 59, 6. άλλοι δέκα
54, 10 sqq.
δεκάζειν 40, 10. 12
Λεκέλεια 49, 10
Αελφίνιον 84, 18
ό έν Λελφοίς νεώς 28, 8
δεσμωτών φύλακες 36, 17. δε
σμωτηρίου φ. ένδεκα 50, 17

Λήλοςν. άμφικτύονες, άρχι&έωρος, έπτετηρίς, πεντετηρίδες,
χορηγοί
Λημάρετος 54, 1

INDEX

δήμαρχοι 31, 12
δήμιος 65, 3
δημιουργοί 17, 21 fgm. 2. 3
δήμοι 31, 4 sqq. 90, 22 et pass.
είς δημότας εγγραφή ν. πο
λιτών εγγραφή
δημοσία σφραγίς 64, 3. ό δη
μόσιος 68, 10. 19. δημόσιοι
υπηρέται 72, 19. 93, 6. 95, 8.
97, 2. 98, 19. 107, 23. δημό
σιοι έργάται 76, 22. όφείλειν
τω δημοσία» 92, 12. τά δη
μόσια δικάξειν, δημόσιοι αγώ
νες 102, 27 sq. δικαστήρια
ίδια και δημόσια 87, 10 sq.
εν&υνα δημοσία 69, 16 cf.
70, 3

διαδικασίαι τριηράρχοις 89,15.
επιτροπής 83, 3. τοΐς γένεσι
και τοΐς ΐερεΰσι 84, 6
διαιτηταί cap. 53. 86, 7. όρ
κος 80, 15
διακρίων στάσις 18, 12
διαλλακτής Solon 6, 4. οί έκ
Λακεδαίμονος δέκα 54, 19
διαλύσεις αί έπ’ Εύκλείδου
cap. 39. 40

διαμεμετρημένη ημέρα 103, 3
cf. 7

δια'ψηφισμός 18, 17. cf. 60, 3
διδάσκαλοι (έφήβων) 61, 2 sqq.
δίδραχμον 13, 2
δικασται έζακισχίλιοι 36, 7. κα
τά δήμους 22, 15. 38, 23. 70,
2. 74, 22 sqq. (cap. 53)

δικαστήρια Solonis 9, 7. 12, 7.
12. μισ&οφόρα 39, 16. 40, 7.
distributio 86,14. 87,10. de
scriptio cap. 63 sqq.
διονύσια (τά μεγάλα) 81,10sqq.
82, 3. 10. έπι Ληναίω 83, 17.
Salamine et in Piraeo 79, 1
Διόνυσος 4, 2
Λίφιλος 9, [14]. 16
διωβελία 41, 17 sqq.

δοκιμασία ν. αδύνατοι, άμιπποι,
βουλευταί, εννέα άρχοντες,
έφηβοι, ίππων, πρόδρομοι
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δούλων δίκη 87, 9
δούναι τά εαυτού ω άν έ&έλη
Solonis lex 51, 3

Αρακοντίδης ’Αφιδναΐος 50, 10
Αράκων 2, 10. 4, 20. 58, 13.
δεσμοί 4, 20. 8, 11
δωροζενίας γραφή 87, 2
δώρων 77, 9. 87, 3

έγγυηταΐ 5, 7
εγκύκλιοι άρχαί 38, 21. διοίκησις 62, 1
εισαγγελία 11,15? 43, 21. 62, 22.
86, 15. είσαγγέλλειν αρχήν
5, 20. 65, 18. διαιτητήν 76,14
εισαγωγείς 74, 10
Εκατομβαιών 91, 11
οί εκατόν (a. 411) 44,10. 45, 12.
47, 11

εκ&ύματα ν. ίεροποιοί
έκκηρύξαι 90, 1
εκκλησία 5,14 (Dracontis aeta
te). 9, 7 (Solonis). 62,19 sqq.
μισ&οφόρος 59,14 sqq. cf. 91,
έκτήμοροι 1, 11
[3 sqq.
έλαιον (Panathenaicum} 88,
8 sqq.
Έλευσίνια, πεντετηρίς 78, 15
Έλευσίς, Έλευσίνιοι cap. 39, cf.
pag. 57, 22
ελληνοταμίαι 45, 1. 7
έμμηνοι δίκαι 74, 11 sqq.
έμπήκτης 95, 11 sqq. 98, 18
εμπορική δίκη 87, 8
[3
(είς εμφανών κατάστασιν^ 83,
ένδείςίς U, 2. 74,7.9. 92,13.18
οΐ ένδεκα 9, 4. 44, 4. 50, 17.
56, 4. 7$, 19. 74, 8. 111, 2
εννέα άρχοντες cap. 3. 3, 16.
4,23. 8,14. 9,3. 10,6. 33,4.
38, 15 sqq. 44, 8. 24. 45, 22.
65, 22. 67, 10. cap. 55 (δοκι
μασία αρχόντων) 87, 15. 90,
20. 91, 8. 19. 111, 4
Ένυάλιος 85, 15
επιβολήν έπιβάλλειν 83, 8. 90, 2

έπιδικασία κλήρων και επικλή
ρων 83, 4
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INDEX

Επίκληροι cap. 56 pag. 82 sq.
v. etiam κλήρων
Έπίλυκος polemarchus 4, 5.
Έπιλύκειον 4, 4. 6
έπιμεληταί (sacrorum) 45, 3.
Διονυσίων 82, 4. τής πομ
πής τω Ηιονύσω 84, 1. έ. μυ
στηρίων 83, 15. έ. εμπορίου
73, 14. έ. κρηνών 62, 3
Επιμενίδης Κρής 1, 4
επιστάτης πρυτάνεων 63,18 sqq.
προώρων 64,8. έπιστατεΐν&ί,
13. έπιστατική γραφή 86, 19
επιστύλια 68, 12
επιτάφιος αγών 86, 1
[sq.
επιτροπή, επίτροποι cap. 56 p. 82
έπιχειροτονία άρχών 62,20. cap.
61. περί τής όστρακοφορίας
63, 5. v. etiam 80, 8
έπτετηρϊς έν Λήλω 78, 14
επώνυμοι φυλών 31,19. 69,13.
75, 13. 76, 6. ηλικιών 75, 23.
76, 4. 6. 18. 20.
ερανική δίκη 74, 15
Ερέτρια 20, 17 sqq. 48, 12
Έρεχ&εύς 109, 4
Έρμοκρέων αρχών 32, 7
Έτεοβουτώδαι fgm. 3
εΰανδρίαν νικώντες (Panathenaeis) 89, 2
Εύβοια 48, 12. 14
εν&νναι 5, 7. 39, 4. 67, 14 sqa.
70, 5. 77, 4. 81, 1. 87, ί.
στρατηγοίς 87, 1
εύ&υνοι 69, 10. 20
Ευκλείδης άρχων 55, 3
Εύμηλίδης Άλωπεκή&εν 65, 4
Εύμολπίδαι 55,9. 83,16. fgm. 3
εύπατρίδαι 17, 12. Tgm. 2
έφεσις είς τό δικαστήριον 12,7.
65, 19.24. 76, 17. 79, 17. cf.
60, 8. 75, 9. — έφέσιμος είς
τό δ. 65, 17
έφηβοι cap. 42. 76, 1. δοκι
μασία έφηβων 60, 12 sqq.
Εφιάλτης Σοφωνίδου cap. 25.
38, 16. 41, 6. 50, 21. 58, 21.
έχΐνος 75, 11. 21.
[110, 18

ζευγΐται 5, 16. 9, 1. 3. 38. 17.
20. — τελεΐν ζευγίσιον 9, 21
Ζευς έρκείος 79, 23. Σιι τω
Σωτήρι πομπή 82, 9
Ήρησίας άρχων 19, 18
'Ηγησίστρατος, cogn. Θετταλός,
Pisistrati f. 25, 4. 10.18 sqq.
110, 11
τό έν Ήετιωνεία τείχος 52, 24
ηλιαία 104, 25
[Ηράκλεια] πεντετηρίς 78, 15

Ήραν.λείδης Κλαζομένιος ό βα
σιλεύς επικαλούμενος 59, 19
'Ηρόδοτος (I 60) 20, 1
Ήφαίστια ut vid. 78, 17

Θαργήλια 81,11 sqq. 82, 8 sqq.
Θαργηλιών 47, 16. 18
&έατρον 61, 11
Θεμιστοκλής 33, 16. δ Νεοκλέους 35, 3. cap. 25. 41, 5.
110, 27

Θεόπομπος άρχων 48, 10
Θερμαίος κόλπος 20, 14
&εσμο&έται 3,10. 65,12. 70,3sq.
74, 9. 79, 8. cap. 59. 93, 5.

ϋ'εσμο&ετείον 4, 7. 8
[95, 9
Θετταλοί 28, 18. 21
Θετταλός ν. 'Ηγησίστρατος
οί έπι τό &εωρικόν 62, 3. 67, 4
Θηβαίοι 20, 19
Θηραμένης Άγνωνος 41, 15 sqq.
47, 23. 48, 19. 50, 7. 51, 19.
24. 52, 3. 18. 53, 1. 4. 7
Θησείον 21, 4. 10. 90, 21
Θησεύς 58, 12. 109, 5. fgm. 2.4
&ήτες 9, 1. — &ητιν.όν τελεΐν,
τέλος 9, 7. 17. 22. 10, 3
&όλος 62, 13. 64, 4

Θουκυδίδης κηδεστής Κίαωνος
41, 8. 42, 6

Θρασύβουλος 52,15. 57,1. 110,
Θραττα 20, 3
[24
’ΐαονία 6, 8 (Solon)
ΐδιαι δίκαι 86, 3. τά ίδια δικάζειν, ίδιοι αγώνες 101, 24.
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δικαστήρια ίδια και δημόσια
εύ&υνα ιδία 69, 16

Χήρυκες 55, 8. 83, 17. fgm. 3
κήρυξ 46, 5. 63, 14. 16. 91, 9.

ίερομνήμων 44, 24
ιεροποιοί 45, 3. δέκα οί έπι
τα έκ&ΰματα και δέκα οί
κατ’ ενιαυτόν 78, 6. 10
ιερών έπισκευασταί 72, 4
ΐερωσΰνη 31, 18. 61, 19. 84, 6
ίκετηρίαι 63, 9 sq.
εις "Ιμβρον άρχαί 91, 16
’Ιοφών Pisistrati f. 25, 4
ίππαρχοι 5, 2. 6. 8. 44, 25.

Χηφισοφών άρχων 78, 18
κιβώτια 92, 3 sq. 95, 5. 97, 35.

87, 10 sq.
Γ cf’ 7θ> 1

47, 1. 64, 16. 71, 3. 90, 7.
ό εις Λήμνον 90, 15
"Ιππαρχος Pisistrati f. 25, 3.
13 sqq. 26, 5 sqq. 27, 14.
110, 9. 12
[19 sqq.
"Ιππαρχος Χάρμου Χολλυτεύς 32,
ιππείς classis 5, 16. 9, 1. 3.
38, 20. equitatus 36, 9. 54,
5. 71, 1 sqq. 90, 8 sqq. —
ίππάδα τελείν 9, 10. cf. 17sq.
Ιππίας Pisistrati f. 25, 3. cap.
13—14. 110, 13
[6. 89,3
ιπποδρομία (Panathenaeis) 88,
Λππομένης βασιλεύς 109, 12
ίππων δοκιμασία 70, 7 sqq.
’ΐσαγόρας Τεισάνδρου 29,11 sqq.
41, 3. άρχων (idem) 30, 19
ισοτελών δίκαι 86, 4
’Ίωνος κατάστασις 58, 8. 109, 2.
fgm. 1. πολέμαρχος 2, 17
Ίώνων άπόστασις 35, 8. όρκοι
35,14. ’Α&ηναίοι"ΐωνες 109, 2

κακώσεως (γονέων etc.) 82, 13
Χαλλίας άρχων 47, 15. 20 [sqq.
Χαλλίας δ Άγγελή&εν άρχων
49, 3

Χαλλίβιος αρμοστής 53, 9. 54, 3
Καλλικράτης Παιανιεΰς 41, 18
κανονίδες 95, 13, 16
καταλογείς 71, 1
έκ καταλόγου στρατεία 38, 8
καταπάλτης 61, 4
καταχειροτονία 86, 16
Χήδων 30, 12. 14

99, 37. 106, 11 sqq. 107, 31
98, 20. 100, 7. 101, 10

Χίμων Μιλτιάδου 38, 5. 39, 5.
17 sqq. 41, 7. 9

Χινέας Θετταλός 28, 18
Χλεισ&ενης τών ’Αλκμεωνιδών
cap. 20—22. 41, 1. 43, 15.
17. 58, 18
Χλειτοφών 43, 12. 50, 6
Χλεομένης Lacedaemoniorum
rex 27, 16. 28, 19. 29, 16.
30, 2. 5
Χλεοφών ό λυροποιός 41, 16 sq.
[κΙεΊρΰίρα] 102, 29
149, 12
Χλέων ΧλεαινέτουΑΛ, 11.110 21

κλήρων και έπικλήρων λήξεις
(61, 18.) 63, 2. έπιδικασίαι
83, 4. δίκαι τοΐς μετοίκοις
86, 9. νόμος 12, 10. (51, 2)
κληρωτήρια 92, 2. 95, 16 sqq.
29. 99, 34

κλοπής κατάγνωσις 77, 6
Χοδρίδαι 3, 3. 109, 11. 13
κοινωνική δίκη 74, 15
Χολλυτός 20, 3. Χολλυτεύς 32,
Χάνων άρχων 37, 3
[19
κοπρολόγοι 72, 13
κορυνηφόροι 18, 25
κοσμητής 60, 21
κρηνών έπιμελητής 62, 3
ό έπϊ Χρόνου βίος 23, 10
από τοϋ κυάμου φρουροί άνδρες δισχίλιοι 36, 16. — κυαμευειν 10, 8. 33, 4. τήν είληχυίαν τω κυάμω βουλήν 46, 7
κύβοι 95, 17 sqq/ 99, 29. 31. 33
Χΰλων 110, 1
κυρβεις Solonis 8, 13
κυρία έκκλησία 62, 19 sqq 91, 4
Κυψελίδαι ν. ’Αρχΐνος
κωλακρέται 9, 5
Χωμέας άρχων 19, 3

Λακεδαιμόνιοι (Λάν.ωνες) 27
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17 sq. 28, 9 sqq. 35, 1. 9 sq.
42, 21. 48, 4. 49, 9. 15. 53, 9.
54, 18. 57, 15. Λακεδαίμων
53, 7. 20. 54, 20
Λακιάδαι 39, 20
λαμπάδων αγώνες 84, 3
Λειμώνη 'Ιππομένους 109, 13

μετρονόμοι 73, 1. έν Πειραιεΐ

Λειψυδριον τδ υπέρ Πάρνη&ος

μηδισμός 37, 8
Μηλόβιος 43, 2
Μιλτιάδης 38, 5. 41, 5. 7.
μισ&δς δικαστικός 39,14. 40, 7.

27, 23. 28, 3

Λέσβιοι 36, 1
Λεωκόρειον 26, 10
εις Λήμνον άρχαί 91, 16. ίπ
παρχος είς Λ. 90, 15 sq.
λητουργίαι 81, 15 sqq.
λί&ος έφ’ ώ τά τόμι’ έστίν 80,
15; cf. 8, 15

λογιστα'ι δέκα (τής βουλής) 69,
8. alii item δέκα (και συνήγοροι δέκα) 77, 1
λοχαγοί 90, 6
Λύγδαμις Νάξιος 20, 20. 21, 3
Λυκομήδης Σκύριος 109, 8.
fgm. 4

Λυκούργος pediacorum dux 18,
12. 19, 16

Λύσανδρος Spartanus 49,20. 50,
Λυσικράτης αρχών 38, 22
[8
Λυσίμαχος δ άπδ τοΰ τυπάνου
65, 2 sqq.

μαντευτά ιερά 78, 8
ή έν Μαρα&ώνι μάχη 32, 12
τά έν Μαρωνεία μέταλλα 34,14
μαστιγοφόροι 50, 18
Μεγακλής Cylonis sociorum in
terfector 110, 2

Μεγακλής δ Άλκμέωνος 18, 9.

ibd. 2

μέτρων και στα&μών και νομί
σματος αύξησις Solonis 12,
21 sqq.

τά Μηδικά bellum Persicum
34, 11. 36, 20. 58, 19. 109, 9.

99, 27. 101, 18. 108, 7

μ. έκκλησιαστικός 59, 14 sqq.
91, 3

μισ&οφοροϋσαι άρχαί 44, 7 sqq.
48, 18. cap. 62, 2. cf. cap. 24

Μνησι&είδης αρχών 38, 19
Μνησίλοχος αρχών 48, 9
μοιχείας γραφή 87, 5
μορίαι 88, 9 sqq.
Μοννιχία 27, 15. 53, 13. 54, 7.
61, 1. 89, 11

μουσικής άγών 88, 5. 89, 1
Μύρων (Phlyensis) 1, 1
μυστήρια 55, 11. 83, 14. όταν
οίκουρώοι μύσται 82, 2
Νάξος 20, 20
ναυκραρίαι 10, 18 sqq. 31, 14.
— ναύκραροι 11,1.4. 31,13.
ναυκραρικός 11, 5
Νικαι 66, 24. 71, 18
Νικίας 41, 10. 42, 6 sq.
Νιν.ομήδης (vel Νικόδημος) αρ
χών 33, 13
νόμισμα ν. μέτρων
[18
νόμον μή έπιτήδειον &εΐναι 86,

19, 16 sqq. 20, 11

Μεγακλής ' Ιπποκράτους Λλωπεκή&εν 33, 7
προς Μεγαρέας πόλεμος 18, 21.
(περί Σαλαμίνας) 24, 19
Μέδων βασιλεύς 2, 19
μέταλλα 33, 14. μ. πωλεΐν 67,
3. 6. μεταλλική δίκη 87, 9
μετοίκων δίκαι 86, 4. 10 sq. άν
μέτοικον άποκτείνη 84, 15. ν.
etiam 63, 7

Ξάν&ιππος Άρίφρονος 33, 12.
41, 4. 110, 17

Βεναίνετος αρχών 57, 23
ξενίας 87, 2 sq. δίκη αν ξένον
άποκτείνη 84, 15
Ξέρξου στρατεία 34, 6
δδοποιοί 76, 21
Οίη&εν 40, 3
άν οίκέτην άποκτείνη 84, 15

INDEX

οικοδομήματα δημόσια 66, 15
’Ολύμπιοι δαίμονες (Solon) 15,
13

όπλα παρεχόμενοι 4, 22. 5, 1.
οΐ έκ τών όπλων 48, 17. 24
όρκος αρχόντων 8, 15 sqq. 80,
18 sqq.

cd

tempore 46, 17. —

βουλής 32, 8. — όρκοι inter
Ath. et Iones 35, 14. inter
cives Euclidis anno 55, 20.
57, 7
όροι oppignerationis causa 15,
15 (Solon)
ορφανοί 36, 17. v. κακώσεως.
cf. cap. 56 p. 82 sq.
όστρακισμός 32, 6. 15. όστρακίζειν 18. 33, 7 sqq. 34, 3.
5. 7. 40, 5. 109, 15. όστρακοφορία 63, 5
ό τι χρή πα&είν η άποτεΐσαι
104, 21. cf. 92, 15

Πάγγαιον 20, 15
Παιανιέων δήμος 20, 2.

cf.

41, 18. 54, 14

παιδοτρίβαι δύο 61, 2
παλαιόπλουτοι 7, 14
έπι Παλλαδίω 84, 15 sq.
έπι Παλληνίδι 20, 22. 25, 9
Πανα&ήναια 25,24. 26,3. 71,18.
78, 12. 16. 88, 5. 23. 91, 12.

έκ Πανα&. είς Πανα&. 62, 5
Πανδίων 109, 3
παραδείγματα είς τόν πέπλον
71, 15

παραλίων στάσις 18, 8. η πα
ραλία Atticae 31, 5
ή Πάραλος 90, 17
παρανοίας 82, 18
[86, 18
παρανόμων 43, 21. 57, 1. 66, 5.
παράστασις τίθεται 87, 1
πάρεδροι αρχόντων 80, 23 sqq.
εύΟ'ύνων 69, 11
Πάρνης 27, 23
Παυσανίας dux belli Persici
tempore 35, 11

Παυσανίας Λακεδαιμονίων βα
σιλεύς 54, 15. 18
Aristoteles, ed.. Blass.
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πεδιακών στάσις 18, 11
Πειραιεύς: οί έν Πειραιεΐ (τόν
Π. έχοντες) vel οί έκ Πειραιέως populares ρ. 54 sqq.
saepius. Πειραιέως άρχοντες
δέκα 50, 16. 56, 5. alii έν
Π. άρζαντες 56, 6. έν Π.
δήμαρχος 79, 2. έπι τόν Π.
στρατηγοί δύο 89, 10 sqq.
add. 60, 23. v. etiam άγορανόμοι, αστυνόμοι, μετρονό
μοι, σιτοφύλακες
[47, 23
Πείσανδρος oligarchiae auctor
Πεισιστρατίδαι 28, 13. 15. οί
Πεισιστρατιδών υίεΐς 29, 2
Πεισίστρατος18,13. cap. 14—17.
32,17. 40,21. 58,16. 110,8sq.

Πελαργικόν τείχος 28, 23
πελάται 1, 11
προς Πελοποννησίους πόλεμος
39, 12. Πελοποννήσιοι 54, 4
οί πεντακισχίλιοι (οί έκ τών
όπλων) 44, 13.17 et saepius
πεντακοσιομέδιμνοι 5,15. 8,20.
9, 2. 8. 20. 10, 11. 38, 20.
66, 21. πεντακοσιομέδιμνον
τελεΐν 9, 8
πεντετηρίδες 78, 12 sq. πεντ.
είς Λήλον ibd. 13 sq.
πέπλος 71, 16. 88, 6
Περικλής 39, 3. cap. 27. 40, 14.
16. 41, 7. 9
πινάκια indicum 92, 5. 20. 95,
5. 7 sqq. 98, 19. 99, 26. 100,
■8sq. — πιν. λελευκωμένον 69,
πίναξ ιππέων 71, 5. 14
[17
πολέμαρχος cap. 3. 32, 11. 79,
10. 80, 24. cap. 58. — πολεμαρχία 2, 15. πολεμαρχείν
4, 6. πολεμαρχείον 4, 5
πόλις ν. ακρόπολις
πολιτών έγγραφή 60, 1 sqq.
Ποσιδεών 103, 7
προβολή 63, 7. 86, 17
προβούλευμα 64,20. cf. 66,1 sqq.
πρόβουλοι 43, 7
πρόγραμμα 64,9. cf 66,3. 86,12.
[101, 17]
g **
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πρόδρομοι 70,12. προδροαεύειν
13

πρόεδροι 64, 6. προεδρεύειν 64,
14. προεδρική γραφή 86, 19
προι-Λος δίκη 74, 12
πρόκλησις 75, 11. 19
εκ προκρίτων κληρονν 10, 4.
cf. 33, 5. 38, 17. έκ πρ. αΐρεΐσ&αι 45,4. 46,14. cf. 50,15
εκ προνοίας άπον.τεΐναι ή τρώσαι 84, 11
προξένων δίκαι 86, 4. προξενιά
πρόστιμών 92, 15. 19
[77, 20
προχειροτονία 63, 15
πρυτανεία 62, 16. 63, 5. 64,15.
67, 14. 18. 68, 3. 7 sq. 69, 9.
77, 11. 14. 89, 17
πρυτανείαν 3, 17. 4, 3. 91, 11.
i. q. οΐ εν πρ. σιτούμενοι
36, 17
πρύτανεις Dracontis aetate 5,5.
saec. V. et IV. 43, 19. 44, 9.
59, 14. 63, 16. 18. 64, 4 sq.
66, 3. πρυτανεύειν 62, 12 sqq.
64, 8, 19. 91, 6
ή Πυ&ία 28, 9. 31, 20
Πυ&όδωρος άρχων 39, ll(a.432).
50 12. 58, 4 (a. 404)
ΠυΟ·όδωρος Άναφλΰστιος 43,
2 sqq. 13
Πΰλος 40, 11 sq.
πυρκαας δίκη 84, 13
πωληταί 9, 4. cap. 47. 74, 7

Ραίκηλος 20, 14
'Ρίνων Παιανιεΰς 54, 14. 21.
55, 2. 110, 25

Σαλαμίς pugna 34, 2. 13. 35,
13. 39,10. ν. πρός Μεγαρέας
πόλεμος. — είς Σ. αρχών
79, 1 sqq. 91, 10

Σάμιοι 36, 1
είς Σάμον άρχαί 91, 15
σεισάχ&εια 7, 5. 8. 15, 9. 109, 5
κατά σελήνην ένιαυτός 62, 11
ή εν Σικελία γενομένη συμφο
ρά 42, 20; cf. 41, 10

Σιμωνίδης 25, 17
σιτικόν έμπόριον 73, 16
σιτοφύλακες 73, 5. έν Πειραιεί
ibd. 6 sq.

σκήψεις (χορηγών) 81, 15. (γυ
ναικών) 83, 7
Σν.ιροφοριών 47, 19
Σκυλλαίον ν. Γεραιστός
Συϋρος 109, 7. fgm. 4. είς Σκό
ρον άρχαί 91, 15
Σόλων 2, 4. 4, 7. cap. 5—12.
19, 3. 12. 24, 18. 32, 2 sq.
40, 20. 43, 18. 50, 23. 58, 15.
18. 66,21. 110,4. carmina 6.
14—17. cf. 8, 6
Σπαρτιαται 28, 12
στα&μά ν. μέτρων
στατήρ (pondus) 13, 5
στρατηγοί 5, 2. 6. 8. 32, 9. 44,
3. 23. 46, 7. 21. 47, 6. 49, 5.
64, 16. 86, 19. cap. 61. αΰτοκράτορες (a. 411) 46, 21 sqq.
48, 2
συκοφαντίας γραφή 87, 3
συκοφαντών προβολαί 63, 7

σύμβολα, άπδ συμβόλων δίκαι
87, 11 sq. indicum 98, 14.
105, 2. 108, 2
σύμμαχοι 35, 23. 36, 6
έπϊ συμμορίας στρατηγός 89, 13
συνήγοροι ν. λογισταί
σωφρονισταί 60, 20 sqq.

ταμίαι (τής &εοΰ) 4, 23. 9, 4.
10, 10 sq. 66, 19 sqq. 88, 19.
21. τ. τών ιερών χρημάτων

τή &εω και τοΐς αλλοις &εοΐς
(a. 411) 44, 25. ταμίας έκ τ.
βουλής τοΐς άδυνάτοις 71, 26.
τ. στρατιωτικών 62, 2. 67, 3.
71, 19. [101, 16]. τ. τής Παράλου καϊ άλλος τής τοΰ ’Αμμωνος 90, 17 sq.
Ταναγραίος 37, 22
ταξίαρχοι 44, 25. <(47, 3^. 90, 4.
Τελεσΐνος άρχων 33, 3
[13
τέλος (census) 5, 7. 8, 20; cf. 9,
12.17. 16, 2. τά τέλη τελείν

INDEX
80, 2. (vectigalia) 36, 6.

πωλείν 67, 2. 11
τελώναι 74, 18 sq.
τεμενών μίσθωσις 68, 4

τ.

τετρακόσιοι 42, 23. cap. 31 sqq.
cf p. 52, 24. 59, 3
τετρήρεις 66, 8
οί τετταράκοντα ν. δικασται

κατά δήμους
τιμήματα 8, 19. 9, 6. 10, 9. οί
τά τ. παρεχόμενοι 56, 8.
(aestimatio litis) 69, 19. cf.
75, 6. 77, 4 sq. 92, 15. 103,
20 sqq. 107, 36 sqq.
τιμηταί 55, 15
Τιμοσ&ένης αρχών 35, 13
Τιμώναΰβα 25, 6
τοξόται εξακόσιοι και χίλιοι
36, 8
τραπεζιτική δίκη 74, 17

τραύματος ν. φόνου
οί τριάκοντα 49,20. cap. 35 sqq.
59, 5. 75, 3
τρήραρχοι 89, 13. τριηραρχίας
δίκη 74, 16
τριηροποιοί 66, 14
οί τριοχίλιοι sub χχχ viris 52,
2. 5. 9. 22. 53, 5
τριττύες 10, 18. 31, 1 sq. 6.
fgm. 3. τριττυς των πρύτα
νεων 64, 4
τροχός ΰημείον 70, 10
περί τυράννων νόμοι 24, 5 sqq.

ύδρίαι 92, 6. 8. 96, 26
ύδωρ in indiciis 101,14. 102 sq.
104, 14. 108, 4. ό έπι τό ΰδωρ
102, 30. (οί) επι τό υδ. (είληχότες) 101, 11 sq.
έν’Τμηττω χωρίον ατελές 22, 20
υποζυγίων δίκη 74, 16
'Ύψιχίδης αρχών 34, 6
Φαίνιππος αρχών 32, 13
φαρμάκων δίκη 84, 12
Φάυλλος Άχερδούσιος 54, 14
Φειδώνεια μέτρα 12, 23
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Φιλόνεως αρχών 24, 13
φόνου δίκαι και τραύματος 23,
16. 56, 1. 84, 9 sqq.

Φορμίβιος 50, 6
φόροι οί πρώτοι 35, 11; cf. 36,6
φρατρίαι 31, 17. fgm. 3
έν Φρεάτου (δικαστήριον) 85, 2
είς τά φρούρια άρχοντες 44, 26
φρουρίδες νήες είκοσι 36, 15
φρουροί 91, 2. ν' έν [τ#] πόλει
36, 11. νεωρίων πεντακόσιοι
36, 10. φρουροί (cod. φόροι)
οί από τοϋ κυάμου 36, 15
Φύη, Θραττα 20, 4
φυλαί quattuor 10, 16 sqq.; 30,
20. 31, 2. 58, 10. δέκα 30,
20 sqq. et passim

φυλακτήρια 61, 14
φύλαρχοι 44, 25. 47, 3. 71, 3.
δέκα 90, 12
Φυλή 52, 15. οί από Φυλής
53, 13 et saepius

φυλοβασιλείς 10,17. 58,10. 85,
φυλοκρινεΐν 30, 22
[12
οί χίλιοι sub χχχ viris (?) 50,16
Χίοι 36, 1
χορηγοί τραγωδοίς και κωμωδοίς 81, 6 sqq. είς διονύσια
άνδράσιν και παισίν ibd.
9 sqq. είς Θαργήλια 11 sqq.
παισίν 81, 19. είς Λ ήλον 81,
21. Dionysiis Salaminiis et
Piraeensibus 79, 3

ψευδεγγραφής 87, 4
ψευδοκλητείας 87, 4
ψευδομαρτύρια έξ, ’Αρείου πά
γου 87, 13. έπισκήψεις ή).
106, 12

ψήφοι [96, 14], 105, 27. 106,
6 sqq. 17 sqq. πλήρεις et τετρυπημέναι 105, 28sqq. 106,
19 sq. οί έπϊ τάς ψήφους
είληχότες 101, 12. 107, 28
’Άρεός 48, 13

