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Arist. Ath. Pol. 35-37

Text Original:
οἱ μὲν οὖν τριάκοντα τοῦτον τὸν τρόπον κατέστησαν ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος.γενόμενοι δὲ κύριοι
τῆς πόλεως, τὰ μὲν ἄλλα τὰ δόξαντα περὶ τῆς πολιτείας παρεώρων,πεντακοσίους δὲ βουλευτὰς καὶ
τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστήσαντες ἐκ προκρίτων ἐκ τῶν χιλίων, καὶ προσελόμενοι σφίσιν αὐτοῖς τοῦ
Πειραιέως ἄρχοντας δέκα, καὶ τοῦ δεσμωτηρίου φύλακας ἕνδεκα, καὶ μαστιγοφόρους τριακοσίους
ὑπηρέτας κατεῖχον τὴν πόλιν δι᾽  ἑαυτῶν. [2][...][3] κατ᾽  ἀρχὰςμὲν οὖν ταῦτ᾽ ἐποίουν,  καὶ  τοὺς
συκοφάντας καὶ τοὺς τῷ δήμῳ πρὸς χάριν ὁμιλοῦντας παρὰ τὸ βέλτιστον καὶ κακοπράγμονας ὄντας
καὶ πονηροὺς ἀνῄρουν, ἐφ᾽ οἷς ἔχαιρεν ἡ πόλις γιγνομένοις, ἡγούμενοι τοῦ βελτίστου χάριν ποιεῖν
αὐτούς.  [4]  ἐπεὶ  δὲ  τὴν  πόλιν  ἐγκρατέστερον  ἔσχον,  οὐδενὸς  ἀπείχοντο  τῶν  πολιτῶν,  ἀλλ᾽
ἀπέκτειναν τοὺς καὶ ταῖς οὐσίαις καὶ τῷ γένει καὶ τοῖς ἀξιώμασιν προέχοντας, ὑπεξαιρούμενοί τε
τὸν φόβον καὶ βουλόμενοι τὰς οὐσίας διαρπάζειν. Καὶ χρόνου διαπεσόντος βραχέος, οὐκ ἐλάττους
ἀνῃρήκεσαν ἢ χιλίους πεντακοσίους. 
[36]οὕτως  δὲ  τῆς  πόλεως  ὑποφερομένης,  Θηραμένης  ἀγανακτῶν  ἐπὶ  τοῖς  γιγνομένοις,  τῆς  μὲν
ἀσελγείας αὐτοῖς παρῄνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις. Οἱ δὲ πρῶτον
ἐναντιωθέντες, ἐπεὶ διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος καὶ πρὸς τὸν Θηραμένην οἰκείως εἶχον οἱ
πολλοί,φοβηθέντες μὴ προστάτης γενόμενος τοῦ δήμου καταλύσῃ τὴν δυναστείαν,καταλέγουσιν
τῶν  πολιτῶν  τρισχιλίους,  ὡς  μεταδώσοντες  τῆς  πολιτείας.  [2]Θηραμένης  δὲ  πάλιν  ἐπιτιμᾷ  καὶ
τούτοις, πρῶτον μὲν ὅτι βουλόμενοι μεταδοῦναι τοῖς ἐπιεικέσι τρισ χιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ὡς
ἐν τούτῳ τῷ πλήθει τῆς ἀρετῆς ὡρισμένης, ἔπειθ᾽ ὅτι δύο τὰ ἐναντιώτατα ποιοῦσιν, βίαιόντε τὴν
ἀρχὴν  καὶ  τῶν  ἀρχομένων  ἥττω  κατασκευάζοντες.  Οἱ  δὲ  τούτων  μὲν  ὠλιγώρησαν,  τὸν  δὲ
κατάλογον  τῶν  τρισχιλίων  πολὺν  μὲν  χρόνον  ὑπερεβάλλοντο  καὶ  παρ᾽  αὑτοῖς  ἐφύλαττον  τοὺς
ἐγνωσμένους, ὅτε δὲ καὶ δόξειεν αὐτοῖς ἐκφέρειν, τοὺς μὲν ἐξήλειφον τῶν ἐγγεγραμμένων, τοὺς
δ᾽ἀντενέγραφον τῶν ἔξωθεν. [37] [1] [...] [2] ἀναιρεθέντος δὲ Θηραμένους, τά τε ὅπλα παρείλοντο
πάντων  πλὴν  τῶν  τρισχιλίων,  καὶ  ἐν  τοῖς  ἄλλοις  πολὺ  πρὸς  ὠμότητα  καὶ  πονηρίαν ἐπέδοσαν.
Πρέσβεις  δὲ  πέμψαντες  εἰς  Λακεδαίμονα  τοῦ  τε  Θηραμένους  κατηγόρουν,  καὶ  βοηθεῖν  αὑτοῖς
ἠξίουν.  Ὧν ἀκούσαντες  οἱ  Λακεδαιμόνιοι  Καλλίβιον  ἀπέστειλαν  ἁρμοστὴν  καὶ  στρατιώτας  ὡς
ἑπτακοσίους, οἳ τὴν ἀκρόπολιν ἐλθόντες ἐφρούρουν. 
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