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Αυτολνκω.
Ήοουν, ώ Αντΰλνκε,
παρηγορεί ν άν σε βουλοίμην
ημάς η τάλη&ή λέγειν, ον όέ έπιστέλλων σφόδρα νόη
μεταμέλειν
'Α&ηναίοις
ττ·ς υμετέρας
φυγής παρηγορεΐν εμοιγε δοκεϊς μάλλον
f τάλη&ή λέγειν, οί γε γ α. ο το πλη&υς δι' τμάς διαβάλλοντες
έτι
ίσχΰονσι,
και καιρός ουδείς καταλαμβάνοι,
εν <1 αχρείοι αν εν τν 5
πόλει οί κακοί ε/εν και άμα αωί+ησιν παρέχοντες ότι
κατειργάπαντο
τους άμείνους έκπεσεΐν.
αλλά ννν τϋ κοινή ενπραγία
επικαλυπτόμενοι άφανέστερον έ'χουοι το αχρεΐον, και μενέτω τά
άποκρύπτοντα
αυτούς, έφ ω τε και ή πόλις εϋπραγοίη.
r γαρ άν ημάς έπιεικώς
τά έν Αθήναις
άγα&ά και δι άκονς ευφραίνοι,
και ει δοκϋ μη ίο
υπέρ ημών είναι έπιδεδωκέναι
αυτά έξ ότου έφΰγομεν · ίσως γαρ
tjdt/ και τ αϊ τα ταΐς ημετέραις έπεται άρχαΐς και εύ καταπτα9·έντα
εύ
προχωρεί, και ημείς Ισως αν έαντονς δικαίως αίτιοίμε&α
άνοίξαντας
όδόν τοις πράγμαπιν ενρεΐαν, δι ης άν ουκέτι χρυσοί του άγοντος. συ
δέ, ώ Αυτόλυκε, μη ώς αυτός έ&έλεις μεταμέλεο&αι
Ά&ηναίους, αλλ! 15
(ίις αυτοί έχουοιν έπίστελλε ημΐν. έ'χουοι δ . οιμαι, κα&ά άν αντονς
τρέπωοιν οί άεί παρόντες, υϊ φανερώτεροι άν ίσαν της κακίας μτ
(ρυγοντων υμών.
r

ις .
'Αλκέτα.
Ειω&εις. ώ Αλκέτα,
μακαρίοαι
την Παυσανίου
τνχην,

άβα την έμην όδυρόμενος φυγην
και πολλάκις έ'γρα-ψας ού γε ώς 20

X V . 3. (ίοκίίς τ,δοχίΐν Α. || 4. γι correxi, τι Ar. || ημΰς r , ί μ ΰ ς Α. || ιτι
ισχίονσι
Anonymus in marg. exempli ed. Rom., quod est in bibl. acad. Lips.,
ΐπισχύονσι
Ar. II 5. y.uTaXui-ißuriii correxi, χαταλαμβάνιι
Ar. || 7. ϊπιχυ.1νπτό>μινοι Α, ιπιχιχμπτΰμινοι r. || «. μινίτι» correxi, μην ϊγω Al". |j 9. ινπραγοιη Α, ινπραγιίη r. || 12.
ημιτίραις
Α, νμιτίραις
r. || 16. ()' οίμαι Α, γάρ οι'μαι r. || 17. τρίπωσιν οί άιί
correxi, τρίπονσιν αιιι Α, τριπωαιν οι r.
X V I . 20. post μακαρι'σαι fortasse xui excidit.
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άπυδράσα ήμών ή δαίμων tau τήν π ροσΰ-είη Παυσανία.
ο ιχεταί οοι
μετ' αντί ς ά.νήρ εκείνος, ώ Αλκέτα,
οιχεται μεν ή εφ
Ελλησπόντω
αρχή τοααντη
ούσα, οιχεται, δέ ο πλούτος
και τυ άχρι βασιλέως
όνομα χαί υνδέ ταφήναι αντώ τελεντ ησαντι έτοιμο ν γέγονεν.
οί δέ
5 μάλιστα
&αυμάααντες
ΓΙαυοανίαν
νυν μάλιστα
και τον
ονοματος
αντυν απεχονται
πολλών τους άχουοομένους
υ.αχών άναπλί
σοντος,
ώοτε οοι ώρα μήτε μαχαρίζειν
έτι τον μεγέ&ους ΙΙανπανίαν,
μήτε
μην όδνρεσ&αι της νύν καταστροφής,
δίκαια γαρ ννν δή πέπυν&εν
και έπαινυνμεν
αντον την τιμωρίαν.
και ει σφόδρα έχπεπληξαι
το
ίο άιιετρον της μεταβολν ς έννοοίμένος,
άπολνσομέν
οε της
εκπλήξεως
φίσαντες
οίας και ημάς απέλυσεν είλώτης άνήρ έλ&ών οιμωγής, χαί
μεταβαλλόμενος
>Ψανμαζε, ότι τοιούτος ών περιην εκείνος και εντνχει ποτέ και χρόνου πολλού άπελαυεν.
έπώλον Παυσανίας
βασιλεΐ την Ελλαδα και Μήδυυς έφίλει και έμιμεϊτο,
καί ήχ&ετο ότι
15 'Ελλην ειη και ο ν τών επί την Ελλάδα έλ&όντων • καί έπεί έδόκει
άπολογεΐσ&αι
τω έν Πλαταιαΐς
έργω μη κακός είναι,
πιστεύεται
την εφ Ελλησπόντω
στρατηγίαν,
καί αντίκα δια της
στρατηγίας
απελογεΐτο
Μηδοις ότι ονδ έν ΙΙλαταιαΐς
εκών άγα&υς
έγένετοί
ποινήν δε εκείνον τον έργου άντεδίδον
τήν Ελλάδα
αντυΐς
κα,
20 Λρταβάζω σννετί&ετο
όντι οατράπη βασιλέως επί τοις προς
ίίαλάσση
έ&νεσιν,
αντω τε βαοιλεϊ ταντα ήγγελλε και αυτός ήδη Μήδος ήν
κα ί γνώμη καί διαίταις και ονδ ε η έο&ής αυτόν έτι'Ελληνα
έποίει.
ταντα δ', ώς πον και αυτός έγνωχας,
ϊ,λίγη τό πρώτον εις sΊαχεδ'αιμονίονς έχόμισεν αγγελία και αντίκα εκίνησε μέν, χαίπερ
όλίγη
25 ούσα, πλέον δ' ουδέν, έπεί δέ μετεκλή&η, απέτισε Παυσανίας
καί
αφαιρε&είς
τήν αρχήν ιδιώτης αντί στρατηγού
γίνεται,
εν9-ύς γαρ
είς τήν 'Αοίαν κομισθείς
καί όργή τε καί άμννη φέρων τήν
άφαίρεοιν της στρατηγίας θερμότερο ν ήπτετο τών πραγμάτων,
κρνφα δέ
άχμνν έπραππεν,
ουκ αίσχννόμένος
έπ' αντυΐς εί μη
λαν&άνοι,
6. «να/ίλ^αο ντο ς Caryophilus, άναπλησαντες Ar. || 11. οίας Caryophilus, ο'ιοις
A r . II ε'ιλι'ιτης Dorvillius ad Charit, ρ. t>39, iterumque Koenius ad Gregor.
Corinth. p. 195 (cf. quae leguntur infra p. 6, 11.), εις αυτός Ar. || οιμωγής Caryophilus , οιμαι γης Ar. || 16. ΙΊλαταιαΐς
r, πλατιαΐς liic et infra Α. [| 20. ο»·τι
aajQi'.Tjrj Schoettgenius, αντισατραπτ] Ar. jj ΰοιλΰσστ] Α. ί^άλααπαν r. || 21. αντω
Caryophilus, αϊτός Ar. || 25. μετεχλ-η&η Α, μετεβλή&η
r. || και Caryophilus, y,
Ar. Κ 2ß. γαρj τι Caryophilus, fort, ίίρ' vel γονν. || 28. &ερμότίρον correxi, &ερμοτέρψν Ar. || των addidi.

αλλά φοβούμενος ει έμπέσοι άποτνχείν. αντίκα γαρ άπασαν σννθεϊς
την προδοοίαν έμελλε ν αναφανδόν
μεταστίσασθαι
προς
βασιλέα.
τό ό οίν μηχάνψια
της χρυφίον διαπέμψεως τοιούτον ε αν τω χατεσχεναστο,
νφ ον δ ή μάλιστα xai έαώθη χοόνον τινά xai αύθις
άπώλετο.
άγγελον τον α ει πεμπόμενον
νπο Παυοανίον
θάνατος 5
τταοα Λρταβάζω
έδέχετο' έπέστελλε γαρ
1 ίαν π ανίας
ούδενός
άμελέστερον
των της προδοσίας
χαταχτείνειν
τον άγγελον,
ως
μηδαμύ
λόγος σωθείη των vre' αντον πρασσ ομένων. xai α ν τω
ά(>χι· μεν τριών xai τεσσάρων απώλειας αγγέλων τό μηχάνημα
ευτυχεί, έν τω πέμπτω δέ έ'οτη λανθάνουσα
η έπιχείρησις'
δέος γαρ ίο
έλαβεν τονς νπηρετονντας
τον Παυοανίον
xai μάλλον τό μηδένα
άπονοοτήοαι
των πεμπομένων
φοβερωτέρα
μήννσις έγένετο
τοις
ιιηπω άπεοταλμένοις.
xai έπεί τό δεύτερον χληθεις εις
Λαχεδαίμονα. άφίχετο Παυσανιας,
xai μάλλον,
ότι έν αίτίοις ων έπεμπε
προς βασιλέα άγγέλονς, έδειοεν ό τελευταίος
των πεμπομένων χα) is
έν νω βάλλεται τι ν εαυτού άπώλειαν,
xai πριν μαθείν
ονχ άξιων
αν τω τω φόβω πιστεύειν άπομάσσετ αι τι ν σφραγίδα τον
ΙΙανσανίου, όπως γ' έ'χοι σημήναοθαι
ηιευσθείς . λύσας όέ τας
έπιστολάς
xai τά πολλά περί χαταδουλώσεως
των Ελλήνων xai έ'αχατον περί
της εαυτόν απώλειας άναγνονς φέρων έπιδειχνυοι
τοίς έφυροις. οι 20
όέ τούτοις τοις γράμμαοι
y.ai τοις άλλοις χατά Παυοανίον
λόγοις
ποιούμενοι
τεχμτριον
έτι xai γνμνην
χαταστηναι
την
άλτθειαν
έξειργάσαντο.
xai χαθίζσνσι τον άνθρωπον ώς ίχέτην άγοντες παρά
Ταίναρον, άνδρας εξ αντών χρνφα άποστείλαντες.
ώς ()'' άφιχόμένος
ο ΙΙανσανίας
έξήταζεν,
νφ' ης αιτίας ίχέτης γέγονεν,
ον αντός 25
άγγελον εις την 'Λσίαν πεπόμφει,
αντίχα ο άνθρωπος μαρτυρά
τε
ουδέν παρ' αν τω θανάτου ποτέ άξιον
αν ιό ν ποιείται ΙΙαυσανίαν
έργάσασθαι,
προνφερέν τε ώς άπεστέλλετο
άπολον μένος,
xai της
μέν των Ελλήνων δουλώσεως ολίγον έαυτώ μέλειν έφασχεν, ι ινδέ
γάρ νυν άδεώς ελεύθερον είναι, εαυτόν δε πρότερο ν άπολελύσθαι
3ο

(i. άρταβάζω Α . 14ηταβάζον γ. [[ {πεστιλλι Α , ίπετελλΐ
r. || Τ. χαταχτείνειν
Α. άποχτίίνανν.
|| 9. xai] an rj( || 16. βάλλεται Α, μάλιστα r. [| 18. γ' Caryophilus,
τ' Ar. j 20. tmdtlxrvm
Α , άπούιίχννσι r. || 21. τούτοις correxi, τοΐτο Ar. jj 22.
χαταστηναι
correxi. χατανοηααι Ar. j| 25. έξήταζεν Caryophilus, Ι'ξι,ταζίν if Ar.
26. πίΐιόμ(f it Α. ϊτιιπΰμηιι r. jj 28. άπολονμαος
r, άποΊλονμα·ος
Α.

ηζίου • Παυαανίας
δέ πιστοϋταί
t« αυτόν περί της απώλειας χαι
κατίσχειν άπερ έγνω δεη θείς άναστιοας
εις Λακεδαίμονα
ηει, xai
ειποντο οί άνδρες ονδενός άνήκοοι γεγονοτες. ώς ΰέ τάχιοτα
πάντες
οί έφοροι ταύτα μα κόντες έφωρα&ησαν αντώ σνλλτιψόμενοι^
φθάνει,
5 ε/οπεαων εις το ιερόν της Χαλχιοίχον
'ΑΟ-ηνάς και ικέτης εν τινι
οίκω τον τεμένους έκα&έζετο, οί δε άνοικοδομησαντες
τήν εισοδον,
άνελόντες τε την όροφην τον οιχου υπό ένδειας αντώ
παρέοχον
ικέτη μένοντι άπολέσ&αι, και έπεί απυψνχοντα
έγνωσαν,
έξεκομιοαν
τον τεμένους και έν βουλή ήσαν, είτε δοΐεν αντώ ταψί ναι είτε μη.
ίο τοιαύτα, ώ Άλκέτα, τα της ευτυχίας πέρατα Παυσανίαν
κατέλαβε ν,
χαί σοι σ.ποδέδωχα
πάντα
τον λογον τον είλωτου
ανδρός,
χαί
μηκέτι ημάς όδνρον της φυγής' τριο όλβιοι γάρ ν μ,εις άρα, ο'ί ψίϊόνω
έμετρήΰ-ημεν
χαι ουκ ελάσσονες φθόνου
έγενύμεθα,
αλλά
την
άρετην των παρόντων έχομεν αίτιάσ3·αι
xai τον πέρατος
ον
15 έτνχομεν τις έν δημοκρατία ενπραγίας.
αλλ' ει που άρα αϋτοϊς, ότι
xai ταπεινοί
ηδη γεγόναμεν,
έλεος xai μεταμέλεια τό πά&ος άντί
φϋ-όνου γίγνεται, μανθ-άνων έπίοτελλε, ώ 'Αλκέτα, χαι ταγα άν ηδη
Kai Αντολνχω ταντά έπιστέλλοντι
πει&οίμε&α.
ιζ'.
Νικία xai Μελεάγρω.
Αφίγμεθα
εις την Κέρκυρα ν,
ώσπερ
20 χαί αναγόμενοι διεγνώκειμεν,
ό τε πλονς είπετης
ημίν έγένετυ xai
πολύ άψεΐλεν οί' επί Κυλλήνης κατεπχέ&ημεν χρονου. xai έπ την
τε νανν εν&νς ν μι ν άπέπειινια xai τους πλείονς των οίκετων, ώς
άν μ,ί βαρντερόν
πον διάγωμεν
Γ ψυγοσιν
πρέπειν
οίυμε!)</..
Κερκυραίοι
δέ ονκ ο/δ' όπως έχοντες επιδείχνονται.
μεμνησθ-αι
2δ μεν γάρ της ημετέρας όμ,ολο γονσιν ευεργεσίας χαί μηδέ οφείλει ν
χάριτας ονδαμ.ώς αρνούνται,
καιρώ δέ αΰτ.άς σικ άγαθψ
άπαιτεΐαίϊαί φα α ιν" χαί αυτοί γάρ ασθενέστεροι
των χαί, ημάς
διωχόντων
είναι" άξιούσι δέ μη σφάς της εις ένα ευχαριστίας ένεκα
άπαντας
4. (φιορά$ησ(χν\ an h/ οομ^ίϊησιχϊ||
7. ιινιλόντες Ar, άφιλοντες
Gottleber.
τ£ add. Caryophilus. |] 10. χατ/λαβιν Α, /.uiti.ußov r. || 14. ον ab auf. in. supra
versum habet A. [| 15. 'ότι xui Α, i n r. j| 1*. ταντα Α, xurm r.
X V I I . 28. {?)'«(' άξιονοι (Vf coi'rexi, tlvui άξιονσιν Ar. [| t'vixu anurxug correxi, tvixu Schocttgenius, ίίπαντυ. Ar.

7
διαιρϊϊαρηναι
άναγχάπαι,
μη δ όνησαντας τϋ ευεργεσία
άπολέσαι
τό άμοιβϋ.
ώστε εύπρεπώς
ημάς αποπέμπονται,,
και δέδια μη
μακρό τέρας ταύτα άρχη γένηται
φυγής.
ιη'.
Αριστείδη.
Την μεν έχΰραν ημών τΰ άνόμοιον τις
τύχης
τδη λελύκει xai άσ&ενείας ην εχ,&ρευει φνγάοι, ου δε τούτο xai 5
νπερϋρας,
ώ 'Αριστείδη,
και ευεργεσίας κατηρξω παρ' ελπίδας εις
άτυχοι ντας ημάς, και ουδέ τον fr' ημΐν ένέλιπεν εις το μηδέν ών
προσεδοκήσαμεν
γεγονέναι.
και σοι ουδέν άπόλωλε της έπϊ τούτοις
χάριτος, και εί μη κοτορ9·ώσαι ισχυσας, άλλά και πλείονος αρα της
εκ σον προθυμίας
η εί, όπερ έδει, δι' αυτνν έσώβ-ημεν ro&rpsfra, 10
οτι και προς ούτως έχοντας Αθηναίους
έμαχέσω.
περί δέ της
φερούσης ημάς νυν φυγής, ώς ά.ντί μειζόνων αντί ς κακών κακόν γε
και αυτήν ονσαν τρίμερα,
πώς ουχί και σοι ταύτα δόύξειεν; avfr-ις
και Πολύγνωτος
έπέστειλεν ημΐν' αυτός γάρ κατά τάχος ως απο
τιμωρίας έτοιμης φεύγει ν παρεκελεύετο.
και ούκ έδοκει μοι, τουτου 15
ο ι κ άν γενομένου ει μένοιμεν, άμαρτάνειν.
Ά&ηναϊοι γόρ νγον επί
τό κοινόν δικαστι ριον τ iL ν Ελλήνων, όπου πολύ πλεϊόιν γε το Αωρικι ν τον Ιωνικού,
και τό μεν πλείον έ'μελλεν εναντίον
γίγνεσθαι,
τό dt έλασσον ανωφελές, και αυτό dt ού φίλον ην τό
ύπηργμένον.
ώστε είκ.ότως άν ί μάς τό άλλο άπαν δέξαιτο ανθρώπων
γένος, »ο

1. όνησαντας r, οχησαντας Λ.
X V I I I . 5. xui άπ&ενείας ην εχ9~ρενει φνγάσι Α, xui uo&ivitu, ην ϊχ&ρενιι
φνγάσι r. fort, scrib. λέλνχεν ύί άσ&ίνείας, ην έπορέγει φνγάσι. sed potest et aliud
subesse, velut xai άσ&ενιΐ ΰς «ν εχΰρενη φνγάσι aut xui άδδησειας (άδην f/οις) άν
εχ&ριίυιν φνγάσι aut xai άσεβες (ιη άν ε/3-ρενιιν φνγάσι. [| πν δε Caryophilus,
σονδε Λ, που δε γ. II 7. ενέλιπεν r, ενίλιιπεν Α. || Η. άπόλωλε r, άπώλωλι Α. || τοίτοις Α, τοιχίο r. || 9. άρα της έχ σον προ&ι μίας η ε I am ρ εdu ύι' αντην correxi,
άρετης εξ οι προ&νμιας εισνπερεδει (εις νηερέδει r) αίτην Ar. || 1U. ήσΰήμε&α
add. Α, οηι. ι·. || 12. αν της Caryophilus, αν των Ar. || χαχόν Α, χαχήν τ. || 14. γάρ
Caryophilus, γαρ τοίχο το ιρείγειν Ar. || 15. τοντον ονχ αν γενομένου,
ει
μένοιμεν pro insititiis habuit Caryophilus. verum ad ipsum τοντον spectat quae
praecedenti versu legebatur glossa. fort, μη ante μένοιμεν inserendum et τοντον
non ad fugam, sed ad poenam referendum.
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είτε βαρβάρων ειτε Ελλήνων τνχοι,
τ αν τ', έφ' οίς διωκάμε&α, ωφελεί ν-

παρ'

οϊς δ'ννήσεται

ίμάς

και

id-'.
'Ανταγορα.
'Επηγγέλλεσθ-έ
μυι πολλάκις, ώ Ανταγορα,
ην και
Αντόλυκος,
ραδιως ήμ,άς τον εξοστρακισμού
άπολύσειν'
μαχεΐσ&αι
δ γαρ τω έχΟ-ρω ημών Αριστείδη
έλέγετε καί προς τά εναντία
το
πλήθος ή εκείνος άγειν, καί ι,δη αντον έλασσον φέρεσ&αι μη έ&έλοντα άνεϊναι της έχ&ρας.
Αριστείδης
ί μίν Ανταγόρας
γέγονεν
καί Αριστείδης
Αντι'λνκος,
καί ανδενος άν κακών μετέοχομεν,
ων
έμέλλομέν τε καί ήδη μετέχομεν,
ειπερ ήμϊν τοιούτοι τρεϊς ή τέσέχ3~ρ< ς εις,
ιο σαρες έγένεσ&ε έν Αθήναις
φίλοι όποιος
Αριστείδης
μάλλον δέ ει καί έπείσϋητε ήμών τω έχ,Ί-ρώ. ννν δέ δια τ ίνας μάλλον,
ώ Α ν τ α γ ο ρ α , φενγομεν;
δι νμάς · ου γαρ δια τους έχ&ρονς γε
άλλοτιηι κατερχόμενα
άγγεΊλαι. αλί. ένικήσατε, ώ φίλοι, καί
φενγομεν υνδένα ονδαμυν αίτιασόμενυι,
καί ει τά οίκτιστα
πεισόμε&α.
κ .
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Πολυγνώτω.
Ταντ έπτιν, ώ Πολύγνωτε,
τά συμβάντα ήμιν μετά
την έξ'Αργονς
φνγίν,
ά παρεκάλεις γραφή ναι σοι καί εγώ
γέγραφα.
τον γαρ αγγέλου κατά τήν σπυνδην έλ&όντος, ονπερ έστειλας ήμϊν τά
τε άλλα καί φενγειν αγγέλλοντα,
άρας αντίκα άπ' 'Αργούς —- οννηραντό μοι καί τών ξένων Νικίας καί Μελέαγρος — χατήλ&υν
επί
20 Κνλλήνην
το 'Ηλείων έπίνειον,
έχεϊιϊι δέ έκινδννενσαμεν
νπό χειμώνας άναμεΊναι
τ,υνς διώκοντας ημάς· πλείν γάρ επί
Κέρκνραν
ωρμημένοι χάριτος ημϊν ές Κερκυραίους
προνπηργμένης,
τρεις Ιλας
κατείχαμε fr 7,μέρας, καί ουκ έδόκει ότι φενγομεν έτι καί
Λαχεδαι·
X I X . (ί. ιίγειν Caryophilus. uyn Ar. J] 9. εμέλλομεν correxi, με'λλομεν Ar. ||
μετε'/ομεν Caryophilus . μιτέχειν Ar. j| ημ ΐν r, ημεν Α. || τ οιοϊ τοι — έγένεπ&ε —
εις Caryophilus, τοσούτοι — γενέσθαι — είναι Ar. || 11. ννν r, τ/νΰν Α. fort, r«κατερχόμενα
νΰν. II 12. φενγομεν, di'] fort, φενγομεν η dt. || I ο.αλλοτιηι (άλλυτίη r)
άγγεΐλαι Ar. conieci υ.λλο τι η /.ατηρ/όμε&α
αν πάλαι, jj αλλ' ειικησατε
correxi,
αλλα νικήσατε Ar. || ω r, οι Α. || φενγομεν Α, φειγοιμεν τ. || 14.
αίτιαπόμενοι
Habichius, αίτιαπάμενοι
Ar.
X X . IS. τε Α , δέ r. || άγγέλλοντα r, άγγέλοντα Α. || 19. Νιχίαςτ,νακιας
Α. || 20.
Ηλείων έπίνειον r, ήλιων έπίνιον Α. ]| έκεϊ&ι Α, εχεϊτ. || 23. έτι Caryophilus, οτιΑγ.

μονίοις άδηλο ν είναι, τετάρτη γονν r μέρα πλους σφόδρα
άγαθός
ήμϊν γίγνεται,
χάγώ τους μέν ξένους άπέλυσα έπαινέσας,
— έτι
γάρ ήμϊν y.ai πορρωτέρω τξίυυν ουμφευγειν —, νηί ό'έ., ην παρέαχοντό μοι, άφεις έπι Κέρκυραν ενπετώς διεκομίσθην.
Κερκυραίοι
όέ ουκ ευχάριστοι μάλλον ή άκίνδυνοι έβούλοντο είναι y.ai άμοιβήν 5
ών ενεργετονντο
άπαιτούμενοι
ευεργεσίαν ύτονντο μή έπι
Κέρκυρα
την φυγην χαταλνειν,
ώστε ήμϊν ό τι και δράσωμεν ήπορεϊτο τη
γνώμη. ήδη δέ και την ναι ν τοΤς ξένοις άποπεπόμφειν
τοις
Αργείοις,
οίχέται τέ μοι ελάσσονες ών άπέλυσα έλείποντο.
έπεί δέ
Κερκυραίοι
και τραχύτερα ήδη έφθέγγοντο
και προδώσειν έώκεσαν ίο
πολυ μάλλον η μαχεϊσθαι
περί ήμών, έ'γνων επί Σικελίαν τε και
προς Γέλωνα πλεΐν.
Γέλων γάρ δη τότε Συρακοσίων
έμονάρχει
και ταθητο ου παρέργως ήμών και ουκ έμελλεν Άθηναίοις
πειαθήσεσθαι.
νια δη σκέπτομαι άνδρων Λευκαδίων,
οι τι έπιυύση ημέρα
έμελλον εις τον Αυαόνιον έμβάλλειν. χαί με άπέστρεψεν κομισθεϊσα 15
αγγελία·
τεθνήκει
γάρ ήδη Γέλων και πολλή περιειοτίκει
ταραχή
Ιέρωνα τον άδελφόν αυτού άρτι εις τήν μοναρχίαν
καθιστάμενον.
y.ai έγω, ωοπερ ειχον, τϊ αντί νηι επί τε U πείρο ν πλέω και
άποβάς εις Μολοσσούς έρχομαι y.ai έπι τϊ εστία τη Αδμήτου
έκαθεζομην.
'Αδμήτφ
δέ τότε νπήκουε
τό Μολοσσών
έθνος
y.ai 20
έδόκει ααλιστα αύτω δι' εύσέβειαν ή βασιλεία i]Vξϊαθαι,
και ουκ
έφαίνετο
περιόψεσθαι
ημάς ίκέτας γενομένους.
τών δ
.Αθηναίων
και Λακεδαιμονίων
οί πεμφθέντες,
όπως βία πάντοθέν
με άγωσιν,
τη έπιούση ήμερα καταπλεύσαντες
ές Μολοσσούς άφιχνοννται,
και
καταλαβοντες
με αυτόθι έχάρηοαν y.ai άξειν προυλεγον, καταστάντες 25
τε Άδμήτω τοιαύτα έλεγον. ,,προδότην, ώ Αδμητε, έλάνθανες
οίκω
τε τω αφ και εστία δεξάμενος.
ούτος δε ήσσον ούδέν και αέ
και Μολοσσούς
προεδίδου,
xai εί χατώρθωσεν,
ήμεϊς, ώ Αδμητε,

I. γονν Caryophilus, γύρ Ar. || 6. ειεργετονντο
Α, ενηργετοΐντο
r. |[ μη add.
Caryophilus. || 7. δράσωμεν correxi, δράσομεν Ar. || ηπορεΤτο Caryophilus, ηπόρει
Ar. |] Η. άποπεπομι/ειν
Α, άπεπεπομι/ιιν
r. |j 1 1. πολν Α, πολλω r. || 12. δη τότε
Α. δήποτε r. || σνραχοσίων Α, Σνραχονσιων r. || 13. ήσ&ητο Α, ησ&ητο r. fort.
εχηδιτο. ' 14. οΐ Caryophilus, y.ai Ar. j| 15. ίτιέατρεψιν Α, άπέτρνφιν r.jjlfi. τί&νήχιι
Α, έτι&νηχει τ.\\πιριειστήχει
r, πιριιστήχει Α.|| 17. f/faddidi.|| 19. άδμητον Α, τον
Αδμήτου
r.||23. ίίγωσιν r, ιίγονσιν Α. j| 2b.x«iante Μολοσσούς supra versumhabet Α.

—
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ixtlui της Μήδων εγενό/ιεθ'
αν εστίας, οντος δ άν ιοως και άνύ
σον έβασίλενεν Θεσπρωτών.
ννν δέ άδικοι άρα εις ΙΙανοανίαν
έχενόμεθα · των γάρ αύτών ένεκεν βουλευμάτων
υ μεν
τετιμωρηται
ηό'η, ό δέ οεσώσθαι προσδοκά και οέ τον άδικου βοηθόν
ποιείται,
» Παυσανία
δέ ονδ' ή Χαλκίοικος έπηρκεσεν. άλλά τούτον μεν ανίστασθαι
κέλευε και παυσάσθω
σε διαβάλλων και την ση ν μιαίνων
έστίαν,
φίλοι δέ σοι έ'οτωσαν 'Α&ηναΐοι και Λακεδαιμόνιοι
άνθ
ενός προδι'του
και φυγάδος •" ταϋτα είπούσιν αυτοί ς εγώ έμέλλον
άντιλέγειν,
ύφ' ών ωμ,ην αίσχυνθέντας
αυτούς άπελάσεοθαι,
άλλά
10 φθάνει Αδμ,ητος ειπών • „ούτος μεν ό καιρός, ώ Αθηναίοι
και slaκεδαιμόνιοι, την ίκετείαν μόνον την Θεμιστοκλέους
δικάσειεν,
ει δέ
και την προδοσίαν έόίκαζον, μητε Άθι^ναιος ών μήτε
Λακεδαιμόνιος
εν ποιών άπέλυον άν Θεμιστοκλέα.
και μοι ταύτ έδοξεν άν την τε
έπ' Λρτεμισίω
ν αν μ,αγία ν κελεύει ν και την έν Σαλαμινι^
την τε
ΐδ ΙΙανοανίαν
προδοσίαν,
ήτις υμΐ,ν, κάν επί Θεμιστοκλέα
διαιρήτε
αυτήν, αεί μονού έσται Πανσανίου.
και ταΰθ
νμεΐς έμέ τ ε άγνοείν
έδόξατε,
εγώ τε ώς τα ι) ι: σγνοών τά της ίκετείας δικάζω•
άνδρα
της έμής αψάμενον εστίας και δεδιύτα μέν άνθρώπους,
τοις δ' έν
Ηπειρο) θεοί ς πιστενοντα
σώόν τε φυλάσσω ώς ικέτην άντί
τούτου
20 και άβλαβη,
και ουκ ανθρώπων
τισίν άπέχθομαι,
άλλά
θεούς
δεδιέναι ονκ άρνούμαι,
θυσιών τε ηγούμαι άπαοών χάριν
άμείνω
είναι θεώ ικέτην φυλασσόμενον."
ούτω μέν δι) εκείνοι
κατηφήσαντες
έκ Μολοσσών έχώρονν, εγώ δέ εις ΛΙακεδονίαν
νπό
Αδμήτου
πεμφθείς
και εις ΤΙνδναν έλθω ν προς 'Αλέξανδρον, Μακεδόνων
άρ25 χοντα,
πέμπομαι
υπ' 'Αλεξάνδρου
επί την έκεΐ θάλασσαν,
και
επιτυχών όλκάδος εις Ίωνίαν πλεούσης έμβάς έκομιζόμην
γης τε
γάρ της βασιλέως δη μαλιστα ησθημένον
ιόν ει ργασαμεθα
α ντον
κακών μάλιστα
έμέλλοαεν,
ει δίκαια πεπόνθαμεν
,
γνώσεοθαι.
I. έγενόμιΟ·' nv correxi, Ιγίνυμιθα Ar. || 6. οιcorrexi, γι Ar. j] 9. άπελάσεσθοιι
coivexi, äntXuouiiJui

Ar. || 1 I. την r, της addito ν supra ς Α. ceterum uv excidit.j|

12. αθηναίος ων Α, Άθηναίοις άν r. || Ααχίύαιμόνως oorrexi, λαχιόαιμονιοις
Ar. |] I 3. f'()oi;ivcorrexi, έόοςα Ar. jj 1 §.διαιρητεr,ύιαιρηται Α. || 1 β.ιμίτί | exspeetes
τι εμέ. II 17. έδο'ξατε correxi, όό'ξίτι Ar. || 18. δεδιότα r, δεδειύτα Α. || 10. σωΰν
τε φυλάσσω ως ιχέτην correxi, ώς Οντα φνλάσαω xui Ar. || 21. όιόιίναι r, δεδειέναι
Λ. Κ 26. γης τι γάρ της Α, γης τε γάρ ον r. conieci σχόντεςγάρ εις. sed fortasseplura
exoiderunt. exempli caiissa ponam γης τι γάρ της [εγβίπιης ίχέται γίνύμενοι] χαί
βασιλέως cett. || 27. ήσ^ημίνον
Caryopliilus, ι]π3ημ('νυς Ar. || 28.εμελλομεν Caryophilus, Ι'μελλεν Α, έμελλον ι·. |[ γνο'ιαεσθαι Α, γνώσεσ&ε r.
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πλέον tag d οϋχέ&' ημάς ενπλοια τγεν,
ύφ
ης xai
άναχ&ηναι
έπείπΟ-ημεν,
αλλ' ηδη xai ίοχνρώ χειμώνι
έχρώμε&α.
και ονχέ9·'
ύ χειμών εμέ τοσούτον έπελνπεί'
άλλ' επί Νάξο ν κατεφερόμε&α,
Ι\'άξον δέ Λ&ηναΐοι τότε έπόρ&ουν xai επί τό στρατόπεδσν
αυτών
• έγώ όέ έν πολλϊ αμηχανία
έχείμην xai ηδη ένό- 5
χατεπλευσαμεν
αιζον ίχετείας τε ανωφελείς ιχετενσαι xai όλε&ρίου όι φαο 'Ηα φυγής'
προς τους διώκοντας ό
άχμητι γαρ έμελλον άλώσεσ&αι ' Λ&ηναίοις
άλλ' έπε/ τοις μεν έν τη νηι άγνώς άπασιν
είναι
φεύγω ν έληλυΰώς.
έδόχουν,
τοις δέ έν τώ στρατοπέδω
έπιγνωσ&ηναι
έδεδίειν,
ούχ
έξέλειπον την ναύν, οί ηνμπλοι δ' ύποπτοι έγίγνοντο χαί τι χαχόν ίο
αύτοΐς γίνεσ&αι έδιχουν χα! ονχ επιτήδειος
είναι έν τώ πλεϊν, ώστε
xai έχβάλλειν
με τις νεώς έβονλοντο.
έν τούτοι δέ μοι
χινδόνου
έστώτι zlio;τείθ-ης ανηρ τών συμπλεόντων
ημΐν, γένος
Βαργυλιητης,
xai πρότερον
ενορώ ν τέ μοι πολλάχις xai &ανναζοντι
έοιχως έτι
μάλλον τότε έσχέπτετο,
xai τούτω ισχυρώς όνπερ ωετο αυτός ών ΐδ
έφάνην. χαί μοι μόνος έγγιστα έλ&ών ολίγη τη φωνη έλεγεν'
,,αχλεώς
ένυβρίζει σοι τό δαιμόνιον,
ώ Θεμιστοχλεις,
ει σοι τίν
σοπηρίαν
τέ&ειχεν εν μόνω τώ άγνοη&ηναι
Θεμιστοχλεΐ
όντι' ' ' * τό σώζεOxt-ai χειται. άλλ' έγωγε χαι έ'γνωχά σε xai τούτο
μαλιοίί
ώς
όιλέίϊριον δεδιόπι
οωτηρίαν
ίσως
έργάσομαι.
έγώ γάρτοι
ειμί 20
έχείνος, ον σι' έρρύσω, ότε με εις Αρτεμίσιον
έμπορον
χαταπλενσαντα ανδρός Εστιαιέως
έχ&ροϋ ίδιου ένεχα άποί^ανεΐν
όος παρά
βασιλέως πλέοντα ήξίονν.
σύ δέ, όπερ ην, άπιοτησας
αν τοις έτι
xai έχάχισας ττ,ς επιχειρήσεως,
xai ούτε εν έπεπόν9·εις
ϋφ ημών
πρότερον,
ούτε πείσεσ&αι
προσεδό χας. ηγείται ν γαρ ης
βασιλεία
αντίπαλος
xai άλλοις ευεργεσίας παρείχον^ χαι έγώ άπεγνώχειν
έχείνης
ο ν γάρ
της χάριτος άμείφασ&αι
Θεμιστοχλέα
χαι σύδέ έβουλόμην'

i. ε\:ιιλοια\ immo η ενπλοια. || 3. τοσούτον deinceps όσον ότι pro άλλ' postu
laret. fort, fuit τό σύμπαν (τολοιπόν) — αλλ' οτι. II επελνπει correxi, έτι ελνπει
Ar. II χατεφερόμε&α
Α , χαταφερόμε&α
r. | 5. δε Α , ονν r. II 9. εδεδιειν r,
εδίδίίειν Α. II 10. έξέλειπον Α^, εξέλιπον τ. \ σνμπλοι Habichius, σνμπλόοι
Α,
λαβείν post όντι inσνμπλους
r. || τι Α , τ οι r. || 12. με Α , εχ r. Ν 18.
_ χάν .τω
Τ
seri voluit Caryophilus, τό σιοζεσ^αι
χεϊται deleri Habichius. || 20. δεδιότι
scripsi, δεδειότι Α , δεδείσοι r. || 21. ερρί'σω r, ερνσω Α. || με add. Α , οιη. r.||
'22. Έστιαιέως
correxi, ίσνιέως Ar. || 24. txäxioug Α, εχάχωσας τ. || 2ΰ. ευεργεσίας Α. ενεργεσίαν r.
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σε ωδε πράξειν ώη τε xai ήμών δεηθήναι
ηλπίσαμεν.'1
„ αλλ', ώ
φέριατε,"
έψην εγώ νούδ'
έμοι τον τ υ νίν ατύχημα γέγονεν,
ei
xai επί το παρά σον λαχεϊν άμοιβϊς
άφΐγμαι
xai δύναται
με
τ αν τ ώφελεϊν. ον δέ χαϊρέ τέ μια χαί μοι ευτύχημα
έσ τω, εί
5 οοι δνναμις ώδε έχει, ώστε σώσαι Θεμιστοχλέα."
αντίχα
ονν άγει
τε προς με τον δεσπότη ν τϊ·ς νεως εταιρον όντα αντώ xai χυινωσάμένος έδεϊτο φεύγειν από της Νάξου χατά τάχος, υ όέ ηγανάχτει
xai ορμής ώς είχε ν έξελθών μηννειν εις τό στρατόπεδον.
xai εγώ
δεήσει μεν ούδεμιά έχρησαμην,
απειλιν δέ αντώ τίθεμαι
έρειν εις
10 Αθηναίους,
ότι με ούχ άγνοών, αλλά χρήμασι διαφθαρείς
οώζει
έχ της Ελλάδος·
xai υ τε άνθρωπος έδειοε xai
μεταβαλλόμενος
δωρεάν τού έργον ητεϊτο, εγώ θ' ίπεοχόμην,
xai ννχτωρ
άναχθέντες
έχομίσθημεν
εις Εφεσον.
έχει δέ Περσών τινας καταλαμβάνω
φύλακας Καρίας υπ' Άρταβάζον
χαθεζομένους · xai Ζέρξη μεν ήδη
15 άδεώς εΐχον όστις είην λέγειν, xai τό τε όνομα έ'φραζον και ώς
μέγα ι. νήσων τον βασιλέως οίκον έλήλνθα, οί δέ τήν τε
έπαγγελίαν
τού λόγον προς Άρτάβαζον
έχομιζον, έμέ τε ήγον εις Φρνγας·
ήν
γάρ 'Αρτάβαζος
έν Φρυγία · ό δέ έπεί τα τε άλλα έξ εμού xai ώς
διέγνωχα
προς βασιλέα βαόίζειν ι σθετο,
έπι νει τε και
έπεμπεν
20 εύθνς,
και μοι ίππους δύο και ι σους οίχέτας δωρεΐται χαί
τρισκαίδεκα δέ άλλους Περσών συνέπεμψεν,
οις ή τε οδίς και τά
επιτήδεια
έ'μελεν, αυτοί δέ χαμήλοις έχρώντο • όδενων δέ όρη μέν
ολίγα, κοίλη ν δέ διήλθαν ονχ νιγηλην, πεδία δέ έθεασάμην
τε xai
ώδευοα καλά και ουδαμτ ανώμαλα. ωκεϊτο δε και είργάζετο
μάλιστ
25 αύτών τά περιττά,
τ δέ έρημος θηρία τε και ζώων άλλων έβοσκεν
άγέλας. και ποταμούς έπλευσα πολλούς και έθνεσι παντοίοις
έμίγην.
ήδη δέ άπό των σννόδων xai της Περσίδας φωνής
άντελαμβανόμην,
και με ούκέτι ή οδός χαλεπώς έτριβεν υπό τον έθονς.
και ή τε:

4. αν δέ χαίρε τέ Caryophilus, ευ dt χαίρεται Ar. || 8. μηννειν] εμελλε μηννειν
Caryophilus. sed fortasse ipsum εμελλε latet in έ'ξελ&ών. nisi comiptum est ορμής,
Α, μεταβαλόμενοςτ.
|| 12. &
quod possit in ωρμα6? mutari. || 11. μεταβαλλόμενος
correxi, δ' Α, δέ r. || 20. τρισχαίδεχα r, τρέιοχαίδεχα Α. || 22. Ιμελεν r, εμελλεν Α.|ί
αυτοί δέ correxi,αντοϊς Ar. || 23. άιηλθονCaryophilus,
ηλ9ονAr. ||
πεδίαδέcorrexi,
•πεδιάδα A r . || 24. χαλά correxi, γαλα Α , γάλα r. || 25. τά τιεριττά quid sibi velit
non assequor. exspectes τ« πιότατα sive ηαραποταμια.
j| 28. με ονχέτι Caryophilus, μεχιτονχ Ar. || ε'9-ονς-Caryophilus, ετονς Ar.
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όδός ήμϊν έτελεντα καί παρά βααιλεΐ, δποιπερ ώρμιτμε&α, ί μεν
έπεί δέ έχομίη&η προς αντον αγγελία, παρείναι επί &υρας αντον
Θεμιατοκλέα
τον Afrrjvalov,
άγομαι τε έγγνς αντον καί άχ fr-είς
άντικρνς τον fr-ρανου εγώ μεν ίστην, εκείνος όε έκά 3·ητο καί πεοι•d-εασάμενος ωό'ε έλεγε ν. ,,ώ ξένε 'Afr-ηνα'ιε, λόγος μεν η δ η περί σον 5
πολύς έν ήμετέρω έφέρετο οίκω, αν τε άμα καί Μήδων η έν —αλαμινι συμφορά παντί άνά στόμα ήτε. αν δέ λέγοις αν προς ημάς,
πώς ö-ρααους έσχες όψει τε t u t όφfr ηναι καί φωνής άκούααι.
καί
αν Θεμιστοκλής εκείνος έλήλυίϊας, όν Μϊδαι
λέγουοιν αίτιον
έμοί
γενέαίϊαι καί πα. τ ρ] έμώ μή άρχειν Ελλήνων; άλλ' άμεινον μέν έμοί 10
ήν Έλληνας έχειν η σέ τιμωρεϊα&·αι,
αν δέ τούτο γε αντ
εκείνου
παρέαχησαι ήμϊν, ώστε σε έπαινέααντες κολάοομενταύτ
είπόντας
αυτού παρίσταται μοι υπ' άνάγκης έπαινε'σαι τήν άπάτην, νν καιρός
τις ποιεί άγα&ην , χρώμαί τε αν τ ή καί έλεγαν ,,κάλααιν, ώ βασιλεύς
φενγοντες
επί αέ βοηθ-όν άφίγμεΰ-α. · κολάζει ν γάρ έμελλαν ημάς οί 15
Ελληνες αντί της εις πατέρα τον ο αν ευεργεσίας, ότι νμιν φίλα
έν&νμονμενοι
τον τε επί Σαλαμίνα
πλούν κατά τάχος
ποιεϊο&αι
ϊγγείλαμεν,
διεστώτας μέν τότε καί τεταραγμένον
τού
Ελληνικού
καί μέλλοντας επί Πελοποννήσου
φενγειν καί καιρόν χρηατον
επιχειρήσεως παρέχοντας,
τό τε ζεύγμα λνειν έίϊύ.οντας έκωλύσαμεν. 20
καί σοι Μήδοι μέν δια τούτα μάλιστα άπενόατηααν
έκ τής Ευρώπης, εγώ δέ δια ταύτα επί τιμωρίαν ήγόμην. έφ&ην δέ φυγάς
γενόμενος,
ώς αν αέ τι όνήσω καί έμαντώ δίκας είρωμαι.
καί
τα ί' τα ποιίαειν επαγγέλλεται
ισχύς, με fr ής εγώ πλείω 'κακά έργάααμαι τους Έλληνας
η έδόκονν μετ' εκείνων έργάοααfrai."
ό 25
δ' είπε ν · „επειδή αποδώσεις ημίν τήν Ελλάδα,
ή ν διά αέ άφηρήσϋ-αι
αίόμεΟ-α, χαίρε τε καί ανδενός χρηατον ατυχήσεις,
καί σου τους
λόγους πείρα τε καί έργω δ ώα ο μεν.'' έκ τούτου,
ώ
Πολύγνωτε,

4. εγώ μέν "στην, έχεΐνος όέ έχάΰητο correxi, οόεμε Ιστηχειν ούεεαταιτε Α ,
όόε με ιστηχειν, oät χιιτν-ΐτε r, εγώ μεν ειστηχειν, ο όέ κοι&εζετιιι Caryophilus. jj
7. όε λε'γοις Caryophilus, t)' ελοις Λ, <)'* ε'λοις τ. || 12. σί add. Α , oni. r. || χολάσομεν r, χολάσωμεν Α. |j 13. παρίσταται correxi, περιώτατιχι Ar. |] επυιινέσαέ] fort,
scrib. επιτελέσαι sive επάγεσ&αι. || ην καιρός τις 7io(fi| an ην ό χιχιρυς ένετιοίει ? nisi
raavis η έν χαίρω μοι ε π/μ ι άχμήν. || 2ϋ. παρέχοντος Ρορρο ad Thucyd. I , 137,
παρέχοντες Ar. || 24. ισχνς] immo η ισγνς.

14
ένέτριβον έν τοις βαοιλείοις τιμ,ης τ« τιιγχάνων και u/εί ιά περί
Ελλτνων εξεταζόμενος,
xui μοι βασιλεύς αυτός, έπε) xai rr Περσών
αύτόν ήδη φωνή πολλά ήμειβόμην, χρυοούν τε δωρεϊται
ακινάκήν
xai Περσικήν έσθητα χρυσούφαντον,
έδωρονντο
δ' αντίκα και οι
5 περί αύτόν, έπεί τάχιοτα ήρξατο εκείνος, και μον ήδη Λ ρ τάβαζον
ησσον ένόμιζεν πιστον είναι και επί θάλατταν
κατέπεμπεν
επί την
εκείνον πτρατηγίαν,
χαί ονκ έοθήτας έτι νμΤν ονδέ χρνοόν,
άλλά
πόλεις τε ήδη και πολλή ν γί ν έχαρίζετο. άφελώ ν γάρ ήό'η τ ης εαυτού βασιλείας Μυούν τα και Αόμφαχόν
τε χαί την επί
Μαιάνδρω
10
Μαγνηοίαν έμοί όίδωσιν. και Υΐάμχυαχον μεν ήλενθέρωοα χαί πολλώ
φόρω βαρννομένην άπαντος άφήχα, Μνούντα δέ την επί
Μαγνησία
χαί αύτήν Μαγνησίαν
καρπούμαι • άλλ' σίτε της εξουσίας οντε τώ>ν
χρημάτων μετά τίνος τέρψεως αισ&ανόμεθα,
άλλα χρημάτων
μέν
άλις είναί μοι και ί.σα ενεργή ττν φνγί ν μόνον ίμών έσωζεν · τής
15 γάρ ννν παρούσης άφθονίας
οιδ
οί φίλοι άπαντες
απολαύετε,
έξουσίαν δέ τοσαύτην
πώς δνναίμεθ^
άν Ελληνες όντας
αγαπάν;
ώστε περίστασιν
έγώ και ανάγκην τά παρόντα μάλλον ή εύτυχίαν
ηγούμαι, νύν δέ δη και μάλλον υπό συμφοράς
καταλαμβανόμενα'
μέμνηται γάρ και εγείρει την επί τοις'Ελληνας
στρατείαν
βασιλεύς,
20 χαί ταύτα υπό δευτέρας ήδη χεχόμιοται άγγελίας. χαί ημάς άρα
τού στρατού προβαλλεται ηγεμόνας χαί Μηδονς υποτάξει
Θεμιστοκλεΐ, και στρατεύσομαι
έπ' Αθήνας
έγώ και τώ Αθηναίων
ναυαρχήσοντι μαχονμαι:
πολλά άλλα έ'σται, τούτο δέ
ουδέποτε.
κα
Τημενίδα.
Ίων κρατήρων μοι τών αργυρών τους
μέγιστους
25 τέσσαρας και τών θυμιατι ρων τών χρυσών, έφ ο'ις
έπιγέγραπται

1. ινίτριβον Α, άνίτριβον τ. [| 4. χρνσοΐφαντον
correxi, χρι οον νφαντην Αι·.||
5. άρτύβ(ΐζον Α , Αρταβόζον
τ. || (i. πιστοί' ιιναι correxi, πιστιίιιν
Ar. || 10. μέν
et 11. δι addidi. 11. ϊηί correxi, tv Ar. || 13. χρημάτων — ϊσωζιν] sie Ar, nisi
quod ημϊν r. conieci χρηματιον μέν «λ/ς ti xai μοι χαί ο σα >\ Ιργιι μιτα την
φνγην Μίνων ημΐ» ισωζιν. quod si verum, quod sequitur γαρ in γι et 'ύπαντις in
άπόντις miitanduni est. || IG.τοσαντην Schoettgenius, τοιαντην Xr. || 17. πιρίπτικοιν
Caryophilus, ιπιστατιϊν
Ar. || 22. ναναρχήσοντι Caryophilus, ναναρχησαντι
Ar.

15
τά Αο ούρια τά παλαιά γράμματα,
ονχ ά Ααρεϊος ό πατκρ
Ζερβού
Πέρσαις έναγχος έγραψεν, θώρακας τε σιδηρούς έχείνων, ων έδειξάς
μοι, των παρά 'Αδμίτου
τούς ημίσεις άπόπεμψον,
ur
βραδέως
μεν ι οι, μηδέ είχαίως, μηδέ έχ Κορίν&ον έν&έμενος,
άλλα
τάχιστα
άποστείλας
xai κάλλιστα
πιστενσας
και παντο&εν
μάλλον η Κεγ- 5
χρέαί>~εν ά.ναγομένω τονς κομίζοντας έπιβησας σκάψει•
έρρωσο.
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ercenda oratione. Ad quam orationem audiendam EECTOEEM ACADEMIAE
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XXI. 4. μέντοι correxi. μονοί· Ar.
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