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Αίσχνλω. 'Απερχόμενοι μεν εις Αελφονς καταίρειν διεγνώκειμεν 
ώς εν Αελψοΐς, εφ' (ίου ν δοκεΐ Α&ηναίοις, βιωσόμενοι, καθ·' ο δον 
δε των έξ Άλγους μοι ξένων έντνγχάνουοι Νικίας και Μελέαγρος, 
υ τε ο ν προ πολλον Ά&ήνησιν διατρίψας Εύκρατης. και περιστάντες 
ώς τ,ο&οντυ πυν&ανύμενοι του εξοστρακισμού, ηχ&έσ9-ησαν μεν 5 
εντΗις και πολλά 'Adrjvaioiç ενεκάλονν, επει δε έγνωσαν, δτι εις 
Λελφονς ώρμημαι καταίρειν·, παυσάμενοι τοις 'Ad-ηναίοις έγκαλείν 

Contuli denuo unicum harum epistolarum codicem Pala t inum saeculi decimi 
398 ( A ) , ex quo primus ediderat Io. Matth. Caryophilus Eomae 1626 ( r ) ; qui 
quidem leviora librarii menda pleraque sustuli t , ipsam vero codicis scripturam 
parum accurate rettulit. fusius de hoc libro exposui in Aetis reg. soc. litt. Lips., 
class. phil . liist. t. 1. p. 215 sqq. ex eodem ordinem epistolarum restitui a Caryo-
philo p r imum, mox magis etiam a reliquis editoribus (Ehingero 1629, Schoettgenio 
1710, Bremero 1776) praeter rem disiectum. est igitur 
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ceterum impetrare a me non potui ut reliquarum editionum vi t ia , itemque emen-
dationes quum ab editoribus tum ab aliis proposi tas omnes recenserem: itaque 
harum satis habui eas tantum adnotare, quae al iquam certe veri speciem prae se 
ferre viderentur. 
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έμέ έκάκι ζον, και ητιμάσθ-αι μεν έαντ ους έ'φασκον, ει μη επιτήδειοι 
νπεληφ&ησαν αυτοί το ατύχημα ημών έχδέξασ&αι, έμαρτΰρυντ,ο δέ 
Α«οχλι'α τον ημέτερο ν πατέρα ώς έπι πλείστον βιώσειεν έν 'Ayyn, 
έγω δέ άμελοίην αύτού άγαπησαντος 'Αργός τε και τους έν 1 Αργεί 

5 φίλους, ον μακράν δέ ήσαν και έπαινεΤν Αθηναίους ώς δίκαια ιι-
νοντων ημών, τελευτώντες δέ έδέοντο αη σφάς κατακρίνεσϋ-αι της 
έντυχίας μόνον της ημετέρας αιτίους γεγυνέναι, μηδέ ύβρίσαι αυτών 
το ευτύχημα της άπαντήσεως, Νεοκλέα τε πάλιν προφέροντες και 
ως άξιον είη πόλει τε τ») αντη τω πάτοι και οίκω έμβιώναι. ώστε 

ίο απηγον ημάς έχοντες εις "Αργος, Αισχύλε. και νυν έν 'Αργεί την 
φυγην άνεπανσαμεν, Υ.αι πολλά πάοχομεν ουδέ αρχειν βουλόμενοι 
Άργείων4 άγανακτο ϋσι γαρ ώς αδικούμενοι, ην μη άρχω α εν, ημ'ιν 
δέ άρέπΥ.ει μηδέ μεγάλοις είναι δοκείν, ον μόνον ότι έβλαψαν ημάς 
ταύτα-, άλλα και ότι άρκεΐ αυτών έν δέοντι άπολελαυκέναι. 

15 β ' . 

Παυσανία. .Εξωστοαχίσμε&α , ώ Παυσανία, ΰπ' 'Αθηναίων, 
και νυν έν Αργεί έσμέν, ώς μή τι κακόν ύφ' ημών Α&ηναΐοι πά-
ϋ-οιεν έδοξαν γαρ ότι πείθονται, και ουδέν έτι μέλλων έγώ, ώσπερ 
ουδέ έ'ξην έτι μέλλειν, μετέοτην έξ Αθηνών και άπέλυσα αυτούς 

20 του φόβου- Αργε'ιοι δέ πλείον η κατά φυγάδας προσάγονται ημΐν, 
και ων Ad-ηναΙοι εν έ'πα9·ον, οντοι άμείβεσ&αι ίϊέλουσιν, ώστε και 
στρατηγίας άξιούσιν ημάς άναλαμβάνειν και έπιστάτας όλου Αργούς 
γίνεσ&αι. και ού μικρά άδικοϋοιν ουκ έώντες ημάς είναι φυγάδας, 
ώς η&έλησαν 'Α&ηναΐοι, έγώ όέ και ατιμάζει ν αυτών την προ&υ-

25 μίαν αιδούμαι και έ'τι μάλλον λαβείν ά διδόασιν ούχ υπομένω · ή 
γαρ αν τά τοιαύτα έγώ διώκω ν είκύτως αν και έξωστρακίσ frai δο-
κοίην, καταγνώσεως τε εγγύς είναι, μεταστα&έντα με υπο Athj-

2. ιμιχρτΰροντο correxi, εμαρτνραντο Ar. || 4. άμελοίην αντον Habichius 
(comm. de ep. Them. Goth. 1849), άμίλώ εμαντοϋ Ar. || 7. εντνχίας A, ιυτνχίας 
r, ùzvyjuç Schoettgonius. || 8. προφίροντες r , προαφίροντες Α. ]| 9. εμβιώναι Ca-
ryophil'us, Μ βιωναι Α, ο,νιβιώναι r. || 11. ψυγην Caryophilus, φνσιν A r , ψυχην 
Schoettgenius. y oiôè correxi, ουτι Ar. || 12. άγαναχτονσι correxi, άναγχάζουαι 
Ar. Il 13. μηόέ correxi, μήτε Ar. 

II. 23. γίνεσ&αι correxi, γιvta&ui Ar. || 26. όιώχιυν r, όιώχω A. 



5 

ναιων ώς άρχειν ιρεγόμενον εξ \/ογους φεύγε ιν, οτι άρχειν άναγχά-
ζοιιαι- άλλ έμοϊ μεν, ώ Παυσανία, κονφοτατον, ει χρείσοω παραιτήσεως 
την σπονδην ποιοΐντο , μεταβάντι εις άλλην πάλιν διάγειν, ώς οπη 
αν φύγοιμι, παντη μοι φυλάσσεται ισυν το μη εν Λ&ήναις είναι, 
σοι à ε ούχ οίδα επί μέγα προχωρούντι μη νυν μάλιστα ουνάχ&ε- 5 
σ&αι δει '/.ai άεάιέναι περί σον· τον τε γαρ Ελλησπόντου σε άπαντος 
άχρι Βοσπορου σχεδόν άρχειν άχούω, πειράσθαι δε σε ΥΜΙ τον 
Ιωνικού χαι πολύ ήδη και παρά βασιλε'ι το σον άκονεα&αι όνομα, 
ώστε οί τά βέλτιστα ευχόμενοι περί σον πολύ σε βουλοίμεθα άν 
των νυν έλασσονα είναι, και σύ δέ, ώ Παυσανία, άνες της ευτυχίας ίο 
χαί μη άγνι'ει, οτι άτεχνώς, ώ Παυσανία, τοις àvd-ρώποις τά ατυ-
χήματα τρέφουσιν αί ευπραγίαι. και τοντ εν πάσι μεν άεί νενί-
κηχεν ταύτη έχειν, μαλιστα δε τοις υπό νόμους τε χαι δήμους 
κειμένοις. δούλοι γάρ τον πλήθους όντες, ώ Παυσανία, άρχήν λαμ-
βανομεν, άρχοντες δε τοις δούσιν επίφίϊονοι γινόμε&α, έπειτα ούχ 15 
επί την αυτήν ήμ,άς άπολύουσι χώραν, εν ή και πριν άρχειν ήμεν, 
άλλά δο κιμάζοντες άρα την εαυτών εξουσία ν χαϊ συλλαμβα ν ό μεν ο ι 
τω σάλω της τύχης εις φυγάς àd-ανάτους χαταλύουσιν τους άρχοντας, 
και δεϊ άρα εν πάλει τους εν πράσσειν θέλοντας τούτου αντον 
φείδεσθαι μάλιστα, σχόπει ονν,, ώ Παυσανία, όπως ήχιστα έχ των 20 
παρόντων μεγάλη σε δέξεται μεταβολή' ημείς μεν γάρ ώδε έχοντες 
ονχέτι την εντυχίαν διώξομεν. 

y'· 
% r , Γ r \ / -

Πολυγνωτω. Φευγομεν, ωσπερ έγχελει,η, χατα τα ώ Πο-
λύγνωτε, χαί εξελθόντες έξ "Λργυυς έν -θαλασσή έσμέν τε πλούς 25 
επί Κέρχυραν ήμΐν τέταται, χαί νεαλή έχοντες τά ...οια κατεχό-
μενα. τον μεν ονν άγγελον της σπουδής χαί σν επαινέσεις· άφεθε'ις 
γάρ η την έχχλησίαν έλυσαν Αθηναίοι ου πόρρω της εσπέρας, ώς 
φασιν, ονσης μετά την νύχτα έκείνην ημέρας ην έν Αργεί, μηδέ. 
μεσημβρίας ηδη έφισταμένης. δέος δέ έστιν μή άνωφελη ημών την 30 

1. φινγειν] exspectes μη φινγιιν. || 3. ποιοΐντο correxi, ποιίΐ το Α, π ont τω 
Γ. Κ 4. άθ-ήναις Α, Ά&ηναίοις r. |] 6. §ιΐ A, dérj r . || 12. και τοϊτ' r . και τοντοντ' 
Α. an καίτοι τοντ|| 18. αθανάτους] και θανάτους Dorvillius ad Char. p. 570. 

I I I . 29. μετά τηνCaryophilus, αυτήν Ar. || 30.ιφισταμίν·ης r, Ιπιαταμένης Α . 



σπονδην επιμένων υ χειμών ποιήση η και βραδύτεροι των αγγέλων 
οι φεύγοντες γενώμ.ε&α. ην όέ και Λακεδαιμόνιοι της φυγής 
αίο9~ωνται διώξει χρώμενοι αντίκα α ν τοις άγα&ος έοται ο Παυπ α-
νίας, ταύτα και ημάς έργααάμενοι. π οι μεν ονν, ω Πολύγνωτε, 

5 οωζόμεθ-α και ουδέν ημάς ούτε χειμών οντε Λακεδαιμόνιοι σοί γε χάριν 
είδέναι κωλύονοιν, άλλα σεάγάμε&α καΐτού άγγεΐλαι οπουδητοσαύτη τα 
έκ Λακεδαιμονίων πραχ&έντα καϊ την Αριστείδου οπονδήν, ί}ν μόνος 
περί ημών καίπερ έχ&ρός ών έπεδείξατο, και τον διαγορεύπαι μη 
φεύγοντας ημάς υπ' έχ&ρον καταληφ9-ησεσ9·αι και διεγνωπμένου 

ίο ηδη &ανάτου. β-εός δ ' αν είη το έκ τούδε αίτιος, ε'ί σοι άρα τού-
των και τάς άμοιβάς, ώ Πολύγνωτε, άποτίοομεν. 

δ'. 

Λβρωνίχω. Ού το παθ-εΐν Λ&ήνηοιν αδίκως και άναξίως, ώ 
Λβρώνιχε, καινόν είναι μοι φαίνεται, έπεί τούτο μεν τοντ ' έοτιν, 

15 τό μη πα9-εΐν τι καινότερον, αλλ' ότι τέως μεν όλιγοχρόνιός τις ην 
ό φ&όνος και ταχύ ν ίαχων τον μετάμελον έν τη πόλει ημών, μάλλον 
δέ έν τη υμετέρα πόλει, — έμ,οί μεν γάρ ώς περί αλλότριας ηδη 
οι λόγοι — τανύν δέ — οράς γαρ όοον έφ' ημών τούτων έπιδί-
δωπιν τούπιχώριον πά&ος — ώατρακιομένονς ημάς κατειρηφίοαντο, 

20 τό καινόν γε τούτο ποιούντες, έκ της φυγής φυγαδεύοντες. μα Λί' 
αλλ' ούδέ φενγειν έώοιν, εύ οίδ' ότι φήπεις. και γάρ έ'γωγε πέ-
πυσμαι, διότι η φνγη μεν ολίγον τι έδοξεν αύτοΐς είναι τιμώρημα 
έπ' άνδρα τοσαύτα και τηλικαντα κατειργασμένον αυτών τούς πο-
λεμίους, d-ανάτω μέντοι δεδόχ&αι σφίσιν αύτοΐς κολάζειν ημάς. 

25 αύτον γε τούτον είνεκα και μαατηρες Α&ηναίων εις 'Λργος ίαοιν 
οκοπονντες, έπονται δέ αύτοΐς και Λακεδαιμόνιοι, έμέ δ' ούκ 
Λ&ηναίοις έλνπονν, ώ Λβρώνιχε, επόμενοι Λακεδαιμόνιοι, Ά'άηναΐοι 

3. διώξει — εργασάμενοι A r , nisi quod ταντά δέ ημάς Γ. fort, scrib. διώξει 
χρωμένοις αντίκα αντοΐς άγαθ-ος ϊσται ο Παυσανίας, φανλα δέ ημείς εργασά- -
μινοι. |[ 5. ουδέν Γ, ουδέ Α. || σοί Habichius (qui et τον eoni.), σον Ar. |) 9. και] 
an ώς( 

IV. 13. Άβρωνίχω (et sic infra) correxi, αβρονίχω Ar . || 15. τις add. A , 
om r. y 18. τούτων Ar , τοΰτο Caryopliilus. || 19. τονπιχώριον A, το έπιχώριον r. || 
26. σχοποΰντες correxi, και πάντες Ar . 



δέ με άνιώσι Σπαρτιάτηας επόμενοι, καίτοι ούκ Άθηναίοις δια-
βάλλυυαι πιστεύοντες οί των Λακεδαιμονίων έφοροι Πανοανίαν 
έκόλαζον, άλλ' ουδέ τοϊς φίλο ις τοις Π αν π αν ίου καί πυνειδόοιν 
έκείνω τούργον άπαν, μόλις δ' αύτφ τω Παυσανία όμολογοϋντι, 
οί δ' υμέτεροι ούδενί των αλλότριων, ούδ εί πολέμιος ειη, επί τους 5 
ιδίους άπιστούσιν. τό δ' αίτιον υΐμαι τούτου, διότι ηδιον ούτοι 
τοϊς φίλοις φθονοϋσιν ηπερ άλλοι τους ε/Ορους μισούσιν • άλλ' 
ούκ Αθήναιους γάρ έλέγχειν επιχειρώ ν έγωγε λανθάνοντας τουτί 
γράφω, ειγε, ώ θεοί φίλοι, έλα ν θανόν μόνον νυν δε τοις έπαινον-
σιν αυτούς μάλλον άπορος ή συνηγορία ή τοις ιμέγουοιν άναγκαΐος 10 
ό έλεγχος· άλλά προσοδύρασ&αί τί μοι έδοξεν άνδρι έταίρω έμαν-
τού και φίλα), έτι δέ καί ύπυμνησαι των οικείων, περί ών ενλα-
βεϊσθαί σε δε! μάλλον, ότι Λακεδαιμονίους όρώμεν Αθηναίων άρ-
χοντας καί ψηφιζομένους Αθηνησι κατά των ιδίων εχθρών ψηφί-
σματα . η δε της οργής αυτών αίτιο, οίο θ ας, ώ τάν, ότι όμοια μεν 15 
έφ ' υμάς, όμοια δέ έπ ' έμέ, έπείπερ άμφω τό στρατήγημα της 
περιτειχίσεως τον άστεος παρ' αυτούς έπρεσβενσαμεν. τω μεν γάρ 
συμπρεσβευτγ ημών άτε άνδρι δικαίω καί δεόντως τούτο τούνομα 
άρπάσαντι και μόνω εις ιούς Έλληνας φερομένω άρπαγην έοικεν 
διάλυσις είναι πρός Λακεδαιμονίους η συν αύτοίς έφ' ημάς όμο- 20 
φροσυνη. άλλ' εκείνος μεν έρρώοθω έπίκοτος ών αίεί καί δυσμενής 
καί φθονερός, και ώσπερ ποτέ έφη Κάλλαισχρος έπ' αύτού, μάλλον 
τω τρόπο) ' Αλωπεκϊ θεν f j τω δήμω. συ δέ ούν, Αβρώνιχε:, τα 
παρόντα εύ τίθεσο καί περί των μελλόντων έκ του μηκίστου εύ-
λαβον καί δέδιθι, καί ' Αθηναίοις πολλού άξιος είναι εί καί πεφύκοις, 25 
ώσπερ πέφυκας, άλλ' άποκρνπτον τά πλείω καί άγάπα λανθάνων, 
τ αυτί μεν, ώ βέλτιστε, περί σού πρός σέ, τών δέ έμών τά μεν έν-
θάδε έμοϊ μελήσει δνλον ότι, και διαφενξόμεθα τους τε οίκοθεν επί την 
•θήραν ημών ώρμημένους κυνηγέτας καί τούς Λακωνικούς κύνας, 
ούδέ έπιχωρήσομεν 'Αθηναίοις μεν έναγέσιν γενέσθαι τού ημετέρου 30 

8. γαρ Α , γε Γ.·|| 10. αντονς Γ , αντοΐς Α. || 13. δίΐ Caryophilus, και ΑΓ. || 
15. οίσ9ας Α . οίσ&α τ. |] 17. ίπρεσβίνααμεν Α, επρεσβίυομεν Γ. || 19. άρπάσαντι 
και correxi, αρπασαντος Α. άρπάσαντι τ. || αρπαγην correxi, την αρπαγην Caryo-
philus: αρπακιιν Α, αρπâxnv r. || 24. περί addidi. || 25. δίδι&ι και correxi, ôt'ôid-i 
Habichius, J tô i tvat Ar. j| είναι ει y.uï correxi, ιίναι. ει ôt και Ar . || 30. επιχωρη-
οομιν adscr. ai super u> A. 



μνσους και παλαμναΐον η άλιτήριον τι προστρΐψαι τη nô'Lm ουκ 
άκεστόν, ανά' ο χαλχείοις άνδριάσιν αποάιοπομπήσαιντ αν, οία 
περί Πάνο αν ίου Σπαρτιάταις ό &εός έ'χρησεν, άλλ' έναγέσι νη Jia 
άφνκτον xai τον Κυλωνείου πέρα, τοις δέ γε μην Λακεδαιμονίοις 

5 διπλή, μάλλον δέ τριπλή ηπ&ηναι ημάς μεν άποτισαμένοις α ν il· 
ων υπέρ της πρεοβείας της μετά σού δι έχ&ονς ή μι ν έγένοντο, 
απατην είναι λέγοντες ιμετέραν την χωλυμην αν των της αδικίας, 
άλάοτορα δέ άχέραιον και ποίνιμον εις τάς κεψαλάς των ΑΜηναίων 
έξομ,ορξαμένοις άνοοίως έμον μιαιψονη&έντος υπ' αυτών, την δέ 

ίο εις τούς Ελληνας αίοχννην, έπεϊ προύδίδω οφάς ο βασιλεύς της 
Λακεδαίμονος, έπικονψιεϊν οίομένοις, ει και πρός Λ&ηναίων ό στρα-
τηγίις αντ.ών εγώ προδότου δίκη ν ομοίως αν ψαινοίμην κεκολασμέ-
νος. τούτων μεν ούν ίνα μηδέν γένηται έγω προμη&ήσομαι, οΊοπερ 
έ'ψην, κατά το δυνατόν, και τά τε νύν ώς έν άν&ρωπίνω λογισμώ 

1S έζευλαβούμε&α και τό λοιπόν έπειτ', αν τελείως άπαντα έν άσφαλει 
γένηται, πεύοη περί πάντων και καθέκαστα έπιοτελούμέν σοι. τά 
δε αύτό&ι άντιβολούμέν οε και ίκετεύομεν, ώ κράτιστε εταίρων, και 
πυλλαμβάνειν, ώς αν οίας τε ης, και βοη&είν ημίν άντικρυς, τά μεν 
χρήματα μη ψυλάττοντα έμ,οί μηδέ τυΐς έμοϊς παιοίν, άλλα καιρίως 

20 ταύτα καϊ δεξιώς ύπέρ των παίδων και της μητρός ανιών άπολλύοντα, 
αύτό δέ τούτο οκοπούμενον όσημέραι, όπως τον Κλευψαντυν ημΐν 
και τάς άδελφάς αύτο ν και την μητέρα περισώσεις · ύπεισι όέ σοι 
η πρός τονς έμοίις εύνοια δι' ημάς ίσως, ί] σν βαρσεΐς, και δια 
Λυσικλέα δέ τον υιόν σον σοί τε αντώ στερκτέα και έκείνω ούκ 

25 αμελητέα, εί μεν άξιω&ησόμε&α κτβεσταί νμών γενέσθαι, ότι σοί 
μεν νίός έστιν, έκείνω δέ γυνή, εί δέ μη, ότι έμέλλησέν τε και ήλ-
πίσ&η ποτέ. και οίμαι μεν ονδέ τονς Αθηναίους αυτούς, εί και 
πάνυ λνποίη και μέγας γένοιτο δ των μισούν των ημάς φβ-όνος, εις 

1. ουκ άκεστον, ονδ' ο — άποδιοπομπησαιντ' αν correxi , ουκ άρεστον ονδέ 
— άποδιοπομπί/σει (άποδιαπομπησει r) μεν Ar . || 3. εναγεσι νη Αία άφνκτον cor-
rexi, εναγή τινα και άφνλακτον Ar. || 4. Κνλωνείον r, κνλωνίον Α. || 5. άποτισα-
μενοις r , άποτισαμενους Α. [[ ΙΟ-ίπίί (hoc et Caryopliilus) προνδίδω correxi, ε πι -
προδιδονς Ar. [j 11. έπικονφιιΐν Caryopliilus, επικονφιει Ar. [| οίομένοις^ r , οϊομέ-
νονς Α. y 14 τα τε correxi, τάδε Ar. || 15. έ'ξευλαβονμε&α r , εξενλαβήμε&α Α. || 
17. αντό&ι correxi, αυτός Ar.|| ικετεύομενν, ιχετενωμεν Α.|| 20. άπολλύοντα Α, άπολυ-
οντα r. j! 23. εμούς correxi, άλλους Ar. || r αν &αοσίΐς\fort, ο/ς υπάρχεις vel υπουργείς. 
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γνναιον η εις παιδάκια παροινεΐν έπιχειρησειν, ονθ έτέροις έπι-
τρέ-ψειν εί δ' αν λεπτή τις έλπίς μόνον, μάλλον ό ' άμυδρά r 
υποψία, όνείρω υμάς ίουν μενέτω και δ ή γιγνέσθω αντίκα σοι βον-
θεια το δέος. τό δέ ό:τη πεμπτέον αυτούς και όπως την άπάλλαξιν 
στελουμένους, τον πα.ιδαγωγόν οίσθα τον Κλεοφάντου, ός κάμέ ποτε 5 
έθεράπευεν Σίν.ιννος αύτώ τουνομα • εκείνο) μόνον τό χρήναι μη 
μένειν νπόθου, τά δε άλλα έπίσταται και δράσει αντός. άλλά γάρ 
ο ν χ ούτως ήδη μισητέον 'Αθηναίους ήμΐν, ώστε και τοιαύτα, τινα 
περί αυτών ύπολαμβάνειν, οία ούτε έγένετο πώποθ ύπ' αυτών, 
οίμαί τε ότι ούδέ έστιν, ούδέ άρα γένοιτο ουδέν γε περιττόν πάλιν ίο 
έν τοις όντως άναγκαίοις. δεδήλωκά σοι τό χρεών υπό σον πραχθή-
ναι και σύ ποιήσεις δηλονότι, ώσπερ εγώ έπισκήπτω. ταύτα μεν ννν 
έπείγειν ημάς έδυκει γράφειν παρά σέ, μετά ταύτα δέ, όταν τά 
μετά ταύτα γένηται, γράψομεν. 

Τημενίδα. Τά. έν 'Αδμήτου ούτως ημίν έποάττετο, όπως σύ 
ά.ν έδοξας. ότε μεν ούν ηκομεν εις αυτού, ονκ ένδημος ην, αλλ' 
άπεδήμει εις Χάονας, επιτυχόντες δέ Κρατησιπόλιδι και Στρατολάω 
τοις συ/ς άπεδίδομεν εκείνη τά γράμματα· και ό μεν ή κ εν ον πολ-
λών, άλλ' όκτώ η εννέα ίσως ημερών, ημείς δέ έφέστιοι έκαθεζό- 20 
με θα, — οντω γάρ έκέλευεν ή Κρατησίπολις — ' Αρνββας δέ ό μι-
κρός υποχείριος ην έμοί και ξίφος έν θατέρα· ίδών ονν έμέ και τό 
παιδίον ό 'Αύμητος έμέ μεν έγνώρισεν και εν οιδ' ότι έμίσησεν, 
το δέ παιδίον ωκτειρεν, το δέ έγχειρίδιον έ'δεισεν. άναστήσας τέ 

3. ονείρω Ιμΰς Ισον μενέτω. sic A r , nisi quod ημάς r. quae intacta reliqui, 
quum certa medicina non succurreret. erat quum conieci ιχείνων μηδε\ς οίκοι με-
νέτω aut οίχτει'ρειν ημάς sive φοβεΐσ&αι πάσι σοι μελετώ seribendum esse. || σοι 
correxi, δη Ar . || 4. το δε οπη πεμπτέον correxi, τοδεοιτηπεμπτον A , τόδε ot 
πεμπτέον r . || 5. τον r , τον A. || ti. 2/y.ivνος correxi, σιχίννις Ar. j| 10. τε correxi, 
àè Ar. H γένοιτο ονδέν γε corrrexi, γένοιτο · ονδεν γάρ Ar . || 12. μεν ννν correxi, 
με ννν Α, μεν ονν r. 

V. 17. uv aJoçaç] immo άι έδει'ξας vel εδίδαξας vel επεταξας. sin verum 
iliud, rnalim οίχ pro av. || αντον correxi, aντονς Ar. || 19. τά add. Caryopliilus. || 
20.εχα9·εζόμε&α r, χα&εζόμε&α A. || 2 1 . Ά ρ ν β β α ς correxi, άρνβδας A, Αρίβδιχςτ. 

•2 



ι υ 

με οίκοι μένοντα άπηρνείτο οΐός τε είναι περισώζεσ 3-αι δύνασ&αι, 
'Αθηναίους όρρο)δών και μάλλον έτι Λακεδαιμονίους, ττέμχυειν δ' 
όπη σώσομαι ύπέσχετο, και πέπομψεν. 'Αλεξάνδρου γάρ τοϋ Μα-
κεδόνος έπε β ην όλκάδι. εις Πύδναν τά νϋν ώρμητο η ναϋς, έκεϊ&εν 

5 δέ επίδοξος ην εις την ' Αοίαν καταίρειν. τ αυτά σοι τά περί της 
παρ' Αδμητον ην άφίξεως. και ίνα γράφης 'Αργοίϊεν, ουκ αύτω 
δέ 'Αδμητω, — εκείνος μέν γαρ ουδέ πάνυ τι έωκει βουλομένω 
με σων άπείναι — άλλα τί Κρατησιπόλιδι παρά τε της αδελφής 
και παρά σον μέντοι· ουδέ γάρ σον μείον η εκείνης έδόκει μοι 

ίο προμηΰ-ής είναι. 
ς'· 

Φιλοστεφάνω. Άνιώμαι μέν, ώ Φιλοστέφανε, της σης αχα-
ριστίας και y.ad-όλου άδικίας εις έμαυτόν, άχΘ-σμαί γε μην ουκ έπι 
μείον, άλλά τω παντί πλείον της έμαυτοϋ νω&είας και ότι κινδυνεύω 

15 βλάξ τις ηλιθ-ίως βεβιωκε'ναι πάντα τούτον τον βίον, ούδ' υπέρ 
ενός άνδρός έν τί τριόδω καΟ-εζομε'νου της Ελλάδος γυμνού τά 
η'άη διά την της έργασίας περιφάνειαν άλη&ές τι η προσήκον έρ-
ρωμένως είκάσαι και ύπολαβεϊν. καίτοι ίγούμαι μέν σέ και δι 
έμαυτόν εύδαιμονέοτερον και λαμπρύτερον γεγονέναι οι) μόνον των 

20 έν ΚορίνΟ-ω, άλλά και των άλλοθι πη τη τού τραπεζιτενειν εργασία 
χρωμέν ων. ήο&α δέ και πριν έμέ σοι συμβάλει ν ει καί μη πλούσιος 
ούτως, άλλά πιστός εύ μάλα καί πιστότερος γε η νύν είναι κινδυ-
νεύεις, ότε περ καί δι' ημάς γέγονας πλούσιος• ώστε ουδέ έμη γε 
ή αμαρτία, άνεξετάστω και àd-εωρητω τον τρόπον άνδρί πιστεϋσαι, 

25 έμόν δέ ισως τό δυστύχημα, τον μηδέ άλλοις, νφ' ών ουδέ άγα&όν 
πέπονΰ-έ τι, άπιστον εις τά προς έμέ μόνον, νφ οι τά τηλικαΰτα 
ώνηται, άδικο ν γεγονέναι. ό&εν δέ μοι ταύτα πιστευτέον, ηκων εις 
'Εφεσον 'Α9·ηνη9εν ό Τίβιος εφραζέ μοι πεμ,φ&ηναι υπό τών άμφί 
Μείδωνα, δεησαν αυτοί ς εκ τών έμών γε πραγμάτων έβδομηκοντα 

1. μένοντα Caryophilus, μένειν Ar. || 8. σων] σόυν in mg. Α. |] 9. μέντοι Α, 
μένουν r. 

VI. 20. τραπεζιτιΰιιν r, τραπιζατιναν Α. || 23. οτί πιρ Caryophilus, υτιπιρ 
Α. II γι Caryophilus, γάρ Ar . || 2δ. ίμον — το δυστύχημα τον Caryophilus, ίμτ 
(ϊμοι τλ — τον δυστυχή αυτόν Ar. || άλλοις correxi, άπο Ar . || 26. πέπον&έ τι 
απ/στον ΐις correxi, mnov^ivat πιστον ιϊ ΑΓ. || 27. πιστιυτέον correxi, τισιν νέον 
A, rΰπ νέον γ: πιστά ην Caryophilus. || ηχων Α, ημών r . || 29. γι correxi, τι Ar. 



μνών αργυρίου, ταύτα άποληψόμενος παρά σον, βραχυτάτην μοϊραν 
έκ τετταράκοντα όλων ταλάντων, — τοσαύτα γάρ ό τελευταίος 
λογισμός, όν έλογισάμεθα μετ' αλλήλων έν Ίσθμίοις, άπέφαινεν 
ετι παρά σοϊ περιεΐναι των εμώ ν— άναγνύντα τε σέ τάς έπιστολάς, 
πυθόμενόν τε την χρείαν έπειτα άποφήναοθαι τγ, μεν ηπια καί 5 
επιεική, τϊ; d' αύ αγνώμονα τε καί μοχθηρά, έώ γάρ ειπείν ανόσια, 
τό μεν γάρ φάναι φιλότητός τε της πρός ημάς εΐνεκα ν.αϊ χρειών, 
όσας έτυγχάνομεν άλλήλοις κεχρημένοι, προίκα βούλεσθαι προέσθαι 
τάργύριον εκείνο η δάνειο μα δανείζοντα χρήστην ύπάρχειν εις έμέ, 
τούτο μεν άστειόν τε έποίεις και της εύνοιας της πρός ή μ άς άξιον ίο 
οπότε μέντοι, ώς ψησιν ό Τίβιος, έξαρνυς ήσθα καί διέκεισο πικρώς 
μηδοτιούν όφείλειν έμοί, τούτο δ ή πολύ μείζον έπραττες κακόν ή 
•θάτερον αγαθόν• ή μεν γάρ χρηστότης σου έβδομήκοντα μνών 
έστιν άξια, η δε πονηρία τεσσαράκοντα ταλάντων, εί μεν ο ν ν — 
γένοιτο γάρ άν, κάγώ καί νύν έτι, καίπερ ούτως ύπό σον παρ' 15 
ελπίδα έκπίπτων, όμως ονπω ταχέως ούτως άφίσταμαι χρηστόν τε 
καί δίκαιον περί σου ύπολαμβάνειν — περί τον πιστού άπιστος 
ή ο θα καί περί το ν δικαίου άδικος, ού κ εις τό σαυτού κέρδος -θρα-
συνύμενος και άναισχυντών, εις δέ τούμόν ώς έδόκεις όφελος έξαρ-
νούμενος, αύτός τε άν είης ού κακός, κάμε άποφήνειας ού μωρόν, 20 
ότι ούτως υπέρ σού διετέθην εί δ' αληθώς οιόμεθα καί τονπί 
σοι είναι καί πανταχή πάντα 'Αθηναίων γέμει, ούτε τούς -θεοίς 
ασεβών λήσεις, ώ Φιλοστέφανε, ούτε έμέ αδικών καταπροίξη, ούδ' 
εί κάμον καταφιρονήσης καί τών -θεών άμελύς, άλλά τελευτών Αθη-
ναίους γε ούκ έκφεύξη. έπεί κάγώ τώ παντί μάλλον άσμενος ύπό 25 
τις πατρίδος άν της έμαυτού καί ταύτα άφαιρεθείην, ώσπερ καί 
τά άλλα πάντα, ή ύπό Φιλοστεφάνον τον Κορινθίου χρυοαμοιβον 
τοσούτων χρημάτων άποστερηθείην. τοιγάρτοι η δη μοι γράφε καί 
άνιεπίατελλε, όστις εί πρός έμέ καί όπη σοι διέγνωσται τάμά πρός 

2. ικ r, ι ν Α. Ι) 4. σί addidi || 9. ίκιΐνο add. Α. om. r. \\/ρί,στην Caryophilus, 
χρείας Ar . |'j 10. τι r , τι Α. |j 12. δι) correxi, Ar . [| 15. vno σον παρ' ελπίδα 
Caryophilus , ν no τον παρ' ελπίδας Α , ι πίρ τον παρ' ελπίδας r. || 16. εχπίπτων 
corrrexi, ηλιπτιων Α, χλιπτίων r. j I 21. il — γίμιι Ar, liisi quod ά&ηνιων A. fort, 
scrib. il δέ άλη&ώς σι οϊόμε&α κάμο'ι απιστον lirai και παντα/η παντί Ά&ι;να/ων 
γιΊ'ΐι. j| 23. καταηροΐίγ r, καταπρο^'ξιν Α. || 29. τάμα correxi, τ άλλα Ar. 
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σε, ίνα, εί μέν εκείνος ει αν μοι φίλος καί διαμένεις, ο ς ήσ&α, 
δπως μοι αω&ηοεται εις έπανόρ&ωοιν της έμής δυστυχίας τάμα 
χρήματα βουλεύομαι, εί δέ μη, όπως ου παρά την έμην γνώμην 
άπολείται. 

5 ζ'· 
Φιλοστεφάνω. ΙΙν.έν μοι τάς έπιστολάς παρά σον κομίζων 

εις 'Εφεσον, ώς Λ&ηναϊοι λογίζονται βοηδρομιώνος ε ν η και νέα, ώς 
âè νμεΐς πανήμου δεκάτη, η δέ ημέρα ή αύτη, Μένυλλος ό Χαλ-
κιδευς κυβερνήτης, ο καί την παρά Γέλωνός ποτε το ν Συρακοαίου 

ίο την μεγάλην έκείνην ολκάδα τοϋ σίτου καταγαγών εις Πειραιά, καί 
αυτός γε άπό γλώσσης ήνίξατο προς με είδότα, ουκ είδώς αυτός ά 
αίνίττεται, έγώ δέ έγνώριζον τους προς με σοι ξυντε&έντας συ σ-
βόλου ς • καί μέντοιγε καί τό έγγραπτον άπεδίδου, é'vfha δυσφορονντι 
μέν καί μεγάλως άσχάλλοντ ι έωκεις, ουκ άξιων όλως μέν où δ' εις 

15 άλλον άνϋ-ρώπων ουδένα προς ημών υποτιμη9-ήναι άπιστος αν καί 
άπεχΟ-ής γενέσθαι, τω παντί μέντοι μάλλον η εις έμέ. έπειτα δέ 
καί περί τε τών έμών χρημάτων υπηγύρευες, έχειν τε ουκ έξαρνού-
μενσς καί όπηνίκα άν καί ο ιστισιν αν πρ ο στάττο ι μεν άποδώσειν 
νπισχνονμενος, τά τε περί τοϋ Μείδωνος καί τοϋ Παμφίλου διεδή-

20 λους, ότι ήγνόουν ά χρή, περί τε Τιβίον, ότι ήγνωμόνει ονπίτριπτος. 
έγώ δέ αιδούμαι μέν, ώ Φιλοστέφανε, όμολογειν, ότι λίαν ήδσμαι 
τοιαύτα σου φρονοϋντος μη τοις τετταράκοντα μάλλον ταλάντοις 
r τω μή διεσφάλθ-αι τών υπέρ σου ελπίδων, σύ μέντοι ούπω ισίίι 
τά τετταράκοντα ταύτα τάλαντα άποδώσειν η μι ν έμελλες, ουδέ 

25 γάρ εϊλήφεις πω αύτα, καί τον λαβείν ον ταύτα μόνον, άλλά καί 
πρός τούτοις άλλα τριάκοντα άξιος η μι ν έδόκεις είναι' έβδομήκοντα 
γάρ τά πλείστα τών ημετέρων παρά σοι έγένετο • σι δέ πολύ πλειό-

1. il μεν εκείνος ιί σύ μοι correxi, η μέν a' (hoc m. ant. supra versum add.) 
Ιχίΐνος ευ&υμος A , il Ιχίΐνος ιν&υμος r. || i!ç correxi, ως Ar . || 3. βουλεύομαι pr. 
m. A. Il 'όπως Habichius, ο που Ar. 

VII . 7. λογίζονται Caryophilus, χομίζοντ ui Ar. |j 9. συραχοσίου A , Συ ρ κ -
χονσίου r. |j 11. γι correxi, τε Ar. jj αυτός u correxi, αυτά u A , αυτά ως r. || 12. 
συμβόλους A, συμβούλους r . || 17. ιπηγόρίυίς correxi, άπηγόριυις Ar. || 20. oi-
πίτριπτος r. ονπιτριπτον A. |j 23. τω r, το Α. || ηδόμε&α, quod post ίλπιδων 
est in Ar, delevi. || σύ correxi, tv Ar. || 27. oi Caryophilus, ι ί Ar. 
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νων ή τούτων οε ποοτιιιώντες ονκ άν πω δεόντως, εί τ όντων οε 
των έλαττόνων φαίημεν προτιμάν, άπιστοίμεθα. άλλά μην και περί 
μεν τον διαγανακτείν έμαυτόν έτοιμότερον και ποοχειρότερον, άπιστή-
οαι δέ ώς υπέρ άνδρός φίλου και μή ταχέως όντως έπιδραμεϊν σον τη 
διαβολή, εκείνο λέξας τάληθέστατον άν είποιμι, ώ Φιλοστέφανε, διότι 5 
•θορυβείσθαι μεν ημάς έποίησεν τοΐς υπέρ σον ό μαστιγίας Τίβιος, 
άπιστήσαι δέ εκείνο) ή έμή τύχη. νπέρ μεν τοντων τοσαντα · τό δέ 
αργύριο ν ννν μεν έ'οτω σοι παρά σοι, έπειδάν δέ ύπέρ των καθόλου 
διαφερόντων εις έμαυτόν διαγνώ και βονλενσωμαι βεβαιότερον, 
έπιστελώ σοι τηνικαύτα. ίο 

î î ' · 
Λεάγρω. Ήπον Λεωβότης ό Άγρυλεύς, ώ Λέαγρε, και Λύ-

σανδρος ό Σκαμβωνίδης και Προνάπης ό Πρασιεύς ννν μεν άσπά-
ζονται τον 'Αθηναίων δήμον, ός ονποτε άλλοτε όντως μέν αυτούς 
πιστούς νπέλαβεν είναι, ούτω δέ δικαίους και εύορκους, ώστε περί 15 
τοσούτου άδικήματος έπεχώρησεν έξομόοασθαι σφίσι της ξυμπάν-
των τών 'Ελλήνων προδοσίας' ννν δέ έφ αντοΐς φρονούσιν παμ-
μεγα δή τι άρα και ήλίκον ονκ άν άλλοι φρονοιεν ούκ απαλλαγέντες 
μόνον της υποψίας και της βλασφημίας της εις αυτούς γενομένης 
και λεχθείσης, άλλά μετά τον ώς ευσεβείς και όσιοι πεπιστεύσθαι 20 
άπαλλαγέντες. άλλ' ον γάρ ό Γλαυκώνος μέν νίός Αέαγρος, έμός 
δέ η/,ικιώτης και συν έφηβος, οΰτ ' ονν 'Αθηναίους τούτου γε είνεκα 
άγασθήσεται, τά δέ άλλα άσπαζέσθω και άγαπατώ αύτούς, ούτε 
έπ αύτώ) σεμνννεΐται, άλλ' αίσχννειται. νμεΐς μεν γάρ, ώ Λέαγρε, 
τη μέν υμετέρα* σωτηρία μόνη, έμή δέ δυστυχία χάριν έπιστάμενοι 25 

1. ει Caryophilus. η ΑΓ. || 4. σου τ f j διαβολή correxi, σον τις διαβολή Αν. || 6. 
τοις correxi, εν τοΐς ΑΓ. || 7. άπιστησαι correxi, πιστενσαι Ar. || δε εκείνω η tu η 
τνχη Caryophilus, δει εκείνω ει μη τνχΐ] Α , δε εκείνω εί μη τνχη r. || τοσαντα 
correxi, τοιαύτα Ar. || 8. επειδάν r. επιδ ' αν Α. 

V I I I . 12. -ηπου] ίσως σχεδόν in mg. Α. || Αεωβότης ο Άγρνλενς correxi (cf. 
Plut . Them. 23), λεωτης ο άρχιεύς Α,Αεώτης ο άρχιερενς r. [| 13. Προνάπης Ha-
bichius, πρινάπης Ar. || 16. επεχιόρησεν εξομοσασθαι correxi, επεχείρησεν ε'ξομολο-
γεΐσ&αι Ar. || 18. οιΐκ Ilabifhius, ο ονκ Αν. || άπαλλαγέντεςΙΙΜιΰιηΐΒ,άπαλλάττοντες 
Ar. II 20. ώς add. A, om. r. || 24. νμεΐς Α, -ημείς r. || 25. τ j j — δυστυχία] an τΤς 
μεν υμετέρας σωτηρίας μόνη εμϊ] τη δυστυχία? 

ν 
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ούχ άμαρτήσεσ&ε, ότι ώσπερ μεγάλου καί πίονος θρέμματος καί 
άγ ρεύματος πεσόντος άδην ε ο χετε τοις 'Αθ-ηναίυις της έμής θοίνης. 
καί μοι τούτο γ' ούν μόνον, άποθαρσήοω γάρ ειπείν, εντνχηται 
τά άλλα πάντα ούτως άρρήτως κακώς πεπραγότι. άλλ' υμάς γε 

5 τους έμούς φίλους ού μέτριον ώνησα ταύτα παθών α πέπονθα· 
έπιθαρρεΐν δέ καί τό μείζον έτι άγαλλεσθαι επί τή τοιαύτη σωτηρία 
τις άν εύ φρονών ύπομείνειεν ; πρότερον ούχ ότι καί ούτοι κατα-
βεβοήσθαι καταβύησιν εις τούς "Ελληνας ούτω μεν άνήκεστον καί 
δεινήν, ούτω όέ άδικο ν καί -ψευδή, αλλ' ότι οί μεν έπιορκούντες 

ίο 'Αριστείδης ην καί Φαιδρίας καί Τισίνικος καί 'Αλκμαιωνίδης, οί δ' 
όμννντες ύμεΐς; καί ού κατέπεσενΊ ω θεοί καί δαίμονες οί τής 
άληθείας τής εν άνθρωποις ίατορες, τό πρός υμών ομνυόμενον 
έ 'δος τ ή ς θεού·, μάλλον δέ αυτός ό νεώς επί τά τών άλιτηρίων 
εκείνων βρέγματα τών τότε ύμάς όρκο όντων, άλλά νύν μεν υ μι ν 

15 πιστενουσιν, ότι όμωμόκατε, πριν δ ' άρα ουκ έπίστευον ; διά τί 
ούν σύχί κάμε ώρκωσαν, ίνα. κάμοί πειζθώσιν; εί δ έμέ μεν 
πονηρόν ήγούντο, ύμάς δέ χρηστούς, διά τί ούν καί ύμάς ύ}τιώντο 
τηνικαντα τούς χρηστούς, ότεπερ κάμε τον πονηρόν; δει γάρ ήτοι 
τόν τρόπον τον επί τώ άνθρώπω ή τον όρκο ν τον έπί τώ θεω 

20 πιστόν είναι, καί χρηστούς μεν νμών είδότες τους τρόπους ούκ 
άν έπί τόν όρκο ν ήγον, πιστίν δέ είδότες τόν όρκον ονκ άν 
έφλυαρουν ούδ' ύ~τιώντο τόν τρόπον, άλλ' ουδέν έστιν τούτων 
υγιές, ούδ ούτως έχον, ώ Λέαγρε, ώσπερ έκεινοί φασιν, άλλά τάς 
μεν παρούσας παροχάς, καθάπερ έλεγον, ό φθόνος αύτών πεποίηται 

25 πρός ύμάς, ότι ούπω μετά Θεμιστοκλέα άλλου δέονται, άλλ' ότι 
εμού πλήρεις είσίν. εί δ', οίον εικός, έρρει τά κατ έμέ ήδη, τηνι-
καντα. δη υρρωδώ μεν εγώ περί ύμών^ μη κενός ύμίν ό όρκος 

2. ϊσχιτι Λ, ϊχιτι ν. fort. Ίίαρίσχιτι. || 3. γ' ουν Α, γι ου r . || 4 . γι Caryophi-
lus, τι Ar . II 5. μίτριον Α, μιτρίως r . || 1 ,νπομιΐνιιιν Α, ιπομιίνυιιν r. [j πρότιρον 
ου y οτι και οντοι κατ αβιβοησ&αι A r , nisi quod in A or χ punctis circumscriptum 
et in ult. voc. ι super ai adscriptum est. conieci olim πότιρον υίχ ότι κιΔ α ϊ τ ο ί 
καταβιβόησ&ί. verum iam altius subesse videtur vitium. || 10. Αλχμαιωνίδης r , 
άλμαιωνίδης A. || 17. ίτιώντο r , αιιιώντο Α. || 21. πιστοί· cor rexi , πονηρόν A r . || 
24. ψ&ονος] immo κορος. || 25. νμας A, ημάς r . || 2(i. ί'ρριι τα Caryophilus, ιρητο 
A, ϊριμο r. || 27. δη correxi, δι Ar. || μη κινός νμΐν correxi, μηδ' ίμος νμών Ar. 
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γένηται πεπιπτεΰσ&αι μέν οίομένοις, πιστενσασιν δέ έζαπατωμένοις, 
κάγώ μέν 6 μη πιστενόμενος ΰμννς έ'ξω βεβηκώς άρκύων και άρκνωρών 
τύχω, νμεΐς άέ οι μαρτνρόμενοι, ότι ευσεβείς έστε και ένορκοι ές 
τάδε, ένασεβηίλήτε και ένεπιορκη&ήτε νπό των μαρτύρων, δεδίττει 
ημάς, ώ Θεμιστόκλεις, και δειματοίς ταντα λέγων, ψήσει τις ίσως. 5 
σιωπών γαρ νμάς ου δεδίττομαι, άλλ' εί μέν λέγοιμι, άκονσεπ&έ 
μον, εί δέ μηδέ τον το, ού μέμνησ&έ μου, ότι έγω μεν ό πάσιν 
1Ί&ηναίοις προστάξας έκλιπεϊν μεν τό άστυ, εις δέ τάς νανς έμ-
βαίνειν, και πείσας, μάλλον δέ νπακονσ&εις ούκ έπεισα τονς αυτούς 
τούτους, ίνα μοι έπιχωρησειαν οίκησαι μετ αυτών Αθ-ηνησιν ; και ίο 
τί μετ' αντών λέγω, ουδέ δίχα 1Α\Μηναίων έν τη Ελλάδι, αλλ 
ό Πνϋ-ιος αύτοΐς — και γάρ τούτό με έκάλονν, ότεπερ τον χρησμό ν 
αύτοΐς έξηγησά μην — ούτε Αελφών ούτε Αηλου, τό δ' έπϊ τοντοις 
είναι ουδέ ΞάνΟου μοίραν έχοιμ' αν και τελεντών εις Τπερβορέους 
έκτοπίσαιμι, και ω υπανέστησαν οι "Ελληνες Όλυμπίαζε παρελ&όντι 15 
επί την ίΗαν του γυμνικού αγώνος, τούτω ούχ οϊόν τις έν πανη-
γνρει έτι υπάρχει τ ι μη και προεδρία τανύν, άλλ' ούδ' έν βέβηλοι 
της Ελλάδος οΐκησις, ούδ' έν ίερώ ίκετεία και κατάφευξις• ταύτα 
ονκ όρρωδείτε, ώ Λέαγρε^ ούδ' νπεισιν νμάς θάμβος, α λ λ ά μετά τον 
όρκον πάν τ έχειν ύμΐν οϊεσ&ε καλώς; και έχοι γάρ, ώ δέσποινα 'Λ&ηνά' 20 
άλλ' ουδέν ούτως ανόητο ν ώς όταν μη διαφέρωσιν αί εύχαί και αί 
ελπίδες, τί ου ν ποιητέον, έρήσει με. φεύγωμεν άρα μηδενός ημάς 
έλαύνοντος; ού λέγω τούτο, άλλα μη κοιμάσ&ε, απιστεΐτε, φοβεΐσ&ε, 
ύπο&ήσεται τό τηνικάδε η αποχωρεί ν, αν τούτον δέη, η και ποιεϊν 
τι αύτον, ην τον έργου μόνον φροντίζητε. ην δέ ρα&υμήτε πάντ' 25 

1. οΊομένοις — έ'ξαπατωμένοις correxi, οιόμενοι— εξαπατώμίνοι Ar. || 2. μίν 
add. A, om. r . || 4. ένααεβ-η&ητε και ένεπιορκη&ητεΑ, qui bis ει supra versum a sec. m. 

| νπό correxi ,άπο Ar. 
7. μον correxi, με Ar. 

(5Î-
14. 

adscriptuui liabet, ένασεβη&είητε και ενεπιορκηΟ είητε r. 
δι'ττει — δειματοΐςHabichius, δεόίττεις— δειματεΐς Ar. 
εχοιμ' αν και correxi, nisi εχων αν praestat, εχιοσιν Α, εχονσιν r. |] 15. έκτοπίσαιμι r , 
f κτοπήααιμι Α. || 16. ο Ιόν τις έν πανηγνρει έτι νπάρχιι τιμη και προεδρι'a correxi, 
οϊ'οντai έν πανηγνρει και ο σ ακριοι (ος ίίκριο r) τιμη και προεδρεία (προεδρία r) 
Ar. |] 18. οΐκησις correxi, οικήσει Ar. || 19. όρριοδεΐτι r , όρθ)δεΐτε Α. || 21. και al 
correxi , και Ar. || 22. έρησει correxi, έρήση r, έρησεις Α. || 23. κοιμΰσ&ε Α , κοι-
μασ&αι r. || φοβείστε Caryophilus, γοβεΐσ&αι Ar. || 24. η και correxi , και Ar. || 
ποιεϊν τι αντον Caryophilus, ποιοντις αντη Α, ποιόν τις αντη r. || 25. μόνον Α, μό-
νον r. II πάντ' scripsi, πάντα aut πάνν τι Habichius, πάνν Ar. 
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έχειν ηγούμενοι κατά τροπον, δέδοικα μηποτε ό δυστυχής εγώ όλας 
τ ά. ς Αθήνας άντικρυς αφηρημένος ο). μέχρι γάρ νϋν έ'χω τι αυτών 
ν.αι μα Αϊ' ονχϊ το φαυλότατο ν, άλλα τό βέλτιοτον περιόντων έτι 
καί ζώντων μοι τών φίλων• εί δ' ο ι) ν έγώ μέν φυγάς όποι ποτέ γης 

5 άλω μένος, οί δέ έχ&ροι ούτοι λαμπροί καί μέγα ισχύοντες, οι δέ 
εταίροι νμεΐς ούτε αύτο&ι ovil·' ομού, δουλεία δ έν τω μέσω παι-
δαρίων ορφανών πολλών, γυναικών έρημων τών υμετέρων καί τών 
έμών, ένίων δέ καί πρεσβυτών καί πρεσβυτίδων, — ένίοις γάρ αυτών 
καί οί γονείς έτι είσίν — εί ταύτα πάντα ά&ρόα, ώσπερ έφην, κατα-

10 λαμβάνοι, άρά γε ουχί κάμοί τω π αντί άμεινον αύτομολείν δεύρο 
καί πάσχειν τά τοΊς έχΟροΐς δοκούντα η τούτων τι ορά ν γιγ νόμενον 
καί άκούειν λεγόμενον; τοιγάρτοι ταύτά μοι ούτως γε όσημέραι καί 
νυκτός έκφροντιζε καί διακρίβου, ώ Αέο.γρε, καί τοις εταίροις ημών 
άπασιν ύποτί&εσο καί παρηγορεί καί προς ταύτα προμη&εΐσ&αι 

15 διαπειρώ μή μόνον τοις ώρκωμένοις, άλλά καί τοίς ανωμότοις, οίσίϊα 
δέ πάντας αυτούς, και ταύτης γε αυτής της επιστολής άχρι τούδε 
τουιι πάν τό μέρος έπιδείκνυσο αύκΐίς, εί βούλει, και παραναγί-
γνωσκε, τά' μέντοι μετά τούτο η άπαλειψάμενος διαφ&ειρον η άπο-
τεμόμενος έχε, καί έξω μόνου αού τοις άλλοις πάσιν άνθ-ρώποις γε-

20 νέσ&ω άγνωστον. έγώ γάρ ούκ άγνοώ μέν, ότι καί (Χέρμαν καί 3-ρασύν 
καί άποκεκινδυνευκότα μάλλον ή παρακεκινδυνευμένον άναρρίπτω 
κνβον, άλλ ουδέν ήττον άναρρίπτω καί τολμώ) καί δέδοκταί μοι, 
κάμέ μήτε Λέαγρος ούμος εταίρος έπισχείν d-ελτσει τις ορμής, ού 
γάρ έφέξει, μήτε Νεοκλής ό πατήρ ή Θεμιστοκλής ό &είος άναβιώ-

25 οαντες νϋν καί δεύρο άφικυμενοι, άλλά μηδ όρνις, μηδέ φήμη, μηδ 
αυτός ό τό 'ξύλινον τείχος περιτειχίσασϋ-αι τοις πολίταις σου 3-εσπί-
σας. άλλ' εύφήμει, ώ κράτιοτε, καί ίϊεοΐς εύχου σωτηρίαν καί νόστον 
ήμΐν άπύμονα οπίσω πέμψαι καί τό τέλος ιών έγχειρουμένων μή 
μόνον ώς έλπίζομεν, άλλά και ώς άξιοι έσμέν ούτως ίμΐν έπι&έσ&αι. 

5. άλώμινος Caryophilus, αλμενος Ar. || οΰτοι correxi, ου χ oi Ar. [| 6. ον&' 
h μου Sehoettgenius, ονδ' ομοΐ Ar. || 7. post γυναικών videtur τε excidis.se. [| 12. 
όσημέραι A , îJç ημέρας r. || 14. ίποτί&εσο Caryophilus, άποτί&ισο Ar. || προ/ιη-
&tîd-aiI an προηγίΐσ&αι? || 15. διαηιιριΐ Caryophilus, δια χάρος Ar. || 16. γι Ca-
ryophilus, t î Ar. y 17. παν το μέρος Α , το πάν μέρος r. || παραναγίγνωσχί Α, 
παραναγινωσχί ν. || 23. &ιλήσει r , δελησ]] Α. || 24. ο ος r , iïttoç Α. || 29. ϊπι-
&έσ&<χι Caryopliilus, intntâeeum lacuna quattuor fere litterarum capaci Α, επέπι&ε r . 
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διέγνωκα γάρ άπαίρειν έκ της Εφέσου αντίκα παρά βασιλέα τον ως 
συ μέν οΐαθας πολέμιον, ώς δέ Αθηναίοι φασιν, και μαντενοιντο, 
ώ Ζεν δέσποτα, και τάληθή λέγοιεν, φίλον. προπέμπεται γάρ μοι 
παρ' αν τον ήδη και ήπια τω άγγέλω άπεκρίνατο και προς έμέ έπέ-
στειλεν, ώστε με παντάπασιν έκπεπλήχ&αι και &αμβεΐν εσχάτως, ει 5 
μη τοσούτο μόνον, οτι ουδέ ήμεϊς άληθές ουδέν πώποτε οΰτ εϊπο-
μεν εκείνω ου τ έπεστείλαμεν. άλλ' ουκ άν ημάς μιμούμενος τνχοι 
βασιλεύς ων μέγας, και ουδέν οντω ψευδό μένω χρήσιμον κακώς 
ημάς ποιεΐν, παρόν εί έβονλετο και τάληθή λέγοντα, εγώ μέν ονν 
ε ι μι ώς εκείνον, ο τι δέ δρασων, ήν δύνωμαι, αίαχϋνομαι μέν λέγειν, ίο 
άλλ' οτι βούλομαι πράττειν ην δύνωμαι ' τά όέ αυτόθι έπιμελον 
τε τών ημετέρων ήκιστα μέν έπιφανώς, ότι οϋτως άμφοίν συμφέρει 
μαλιστα, και μέντοι πεφροντισμένως, ώσπερ και ότι ποιήσεις ευ 
οΐδ' έγώ, και μάλλον γένοιτο φανερώς έπιμελήσεσθαι τών έμών ή 
αμελώς αντών τι διαθήσεαθαι δέδοικα. άλλά κάκεινό γε, εί με 15 
στέργεις, εύλαβον, πρώτον μεν αυτόν ένεκα, ός ε μοι της έμής ψυχής 
άξιος ει, είτα και δι' έμέ και τά έμά, ίνα πολνν ήμΐν χρόνον ωφέ-
λιμος είης και χρήσιμος· ταυτί μέν ώδε έπέσταλται ήμΐν ή ένόμιζον 
είναι παρά σέ, πειράσομαι δέ και τά λοιπά, όπως άν ήμΐν έ'χη, δια-
δηλονν σοι τάχιστα, ίνα μηδέν άγνοής τώ>ν έμών. 20 

Restât ut quam ob caussam haec praefati simus exponamus. Denuo enim 
celebranda est memoria viri excellentissimi 

BERNHARDI FRIDERICI RUDOLPHI LAUHN 
iur. utr. d., electori Saxoniae quondam a. consil. aul., 

qui per testamentum constituit ut , qui stipendia ab ipso condita nostra in academia 
perciperent, in sui memoriam aut quo mortuus aut quo natus est diebus orationes publice 

2. οίσ&ας A, oi'atta r. || 3. γάρ r, γέ A. || 4. επέστειλεν correxi, άπέστειλεν 
Ar. Il 6. τοσούτο A, τοσούτον r. || 9. λέγοντα A, λέγοντι r. || 10. αϊσχυνομαι — 
όννωμαι a m. ant. in mg. adscripta habet A. || 13. οτι ποιήσεις correxi, tï ποιήσης 
A, tï ποιήσεις r . || 14. γένοιτο Ar. fort, scrib. γε val το addito σε post φαν έρως. || 
15. τι όιαθήσεσ&αι correxi, δια&ήαεσ&αι Caryophilus, diuziSησισΐ)αι Ar. || με 
Dorvillius ad Char. p. 611,/UfvAr. || 16. αυτόν A, αίτοΰ r . || ο ς correxi, ώς Ar. || 17. 
τά έμά correxi, τά αλλα Ar. |j 18. επίσταλται correxi, επίσταλταιΑ, επίστανται r.jj 
r (vel a) in A ant. m. supra versum addidit. || 19. εΐναι\ fort, ύίΐν-

3 
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haberent. Hoc igitur officio d. VIII. m. Maii, quo iintc hos CXLVI annos in lucem 
susceptus est b. Lauhnius, fungetur qui nunc stipendio Lauhuiano fruitur, vir huma-
nissimus 

IIERMANNUS APOLPHUS LAUHN 
Dresdensis, iuris studiosus 

oratione de ostracismi iudicio in auditorio iuridico publiée habenda. 
Quam solemnitatcm ut, quorum interest, praesentia sua decorare velint, omni qua 

par est observantia rogamus. 
P. P. Lipsiae dom. Cantate a. MDCCCLVIII. 
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