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ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεθάλαιο 1. §16-32 

 

Μεηάθραζη Ρ. Ρούθοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη ζσνηακηικής ομάδας 

[1.16] ην κεηαμχ νη Ώζελαίνη, έρνληαο ηε 

άκν γηα νξκεηήξην, ιεειαηνχζαλ ηα εδάθε 

ηνπ ΐαζηιέσο, έθαλαλ επηδξνκέο ζηε Υίν θαη 

ζηελ Έθεζν θη εηνηκάδνληαλ γηα λαπκαρία· 

εθιέμαλ θαη θαηλνχξγηνπο ζηξαηεγνχο –θνληά 

ζ’ απηνχο πνπ είραλ θηφιαο– ηνλ Μέλαλδξν, 

ηνλ Σπδέα θαη ηνλ Κεθηζφδνην. [1.17] Ο 

Λχζαλδξνο έθαλε παληά απφ ηε Ρφδν, 

παξαπιένληαο ηελ Ισλία, πξνο ηνλ 

Βιιήζπνλην· ζηφρνο ηνπ ήηαλ ην πέξαζκα 

ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ θη νη πφιεηο πνπ είραλ 

απνζηαηήζεη απφ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο. 

Ξεθίλεζαλ θη νη Ώζελαίνη πεξλψληαο απφ η’ 

αλνηρηά ηεο Υίνπ, επεηδή νη αζηαηηθέο αθηέο 

ήηαλ ζηα ρέξηα ηνπ ερζξνχ. [1.18] Ώπφ ηελ 

Άβπδν ν Λχζαλδξνο έβαιε πιψξε, 

αθνινπζψληαο ηελ παξαιία, γηα ηε Λάκςαθν, 

πνπ ήηαλ ζχκκαρνο ησλ Ώζελαίσλ· νη 

Ώβπδελνί θη νη άιινη ζχκκαρνη 

αθνινπζνχζαλ απφ ηε ζηεξηά, κ’ αξρεγφ ηνλ 

Θψξαθα ηνλ Λαθεδαηκφλην. [1.19] Έθαλαλ 

επίζεζε ζηελ πφιε, ηελ θαηέιαβαλ κ’ έθνδν 

θαη θαζψο ήηαλ πινχζηα –γεκάηε ηξνθέο, 

θξαζί θη άιιεο πξνκήζεηεο– νη ζηξαηηψηεο ηε 

ιεειάηεζαλ· ηνπο πνιίηεο σζηφζν ηνπο άθεζε 

ν Λχζαλδξνο φινπο ειεχζεξνπο.  

[1.20] Οη Ώζελαίνη, πνπ ηνπο αθνινπζνχζαλ 

απφ θνληά, αγθπξνβφιεζαλ ζηελ Βιαηνχληα 

ηεο Υεξζνλήζνπ κ’ εθαηφλ νγδφληα πινία. 

Σελ ψξα πνπ έηξσγαλ εθεί γηα κεζεκέξη 

έκαζαλ ηα λέα γηα ηε Λάκςαθν· ακέζσο 

μεθίλεζαλ γηα ηε εζηφ, [1.21] φπνπ 

 *1.16+ Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως 

κακὦς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, 

καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς 

τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, 

Κηφισόδοτον. *1.17+ Λύσανδρος δ’ ἐκ τς Ῥόδου παρὰ τὴν 

Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τὦν πλοίων 

τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτὦν πόλεις. 

Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ 

Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. *1.18+ Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου 

παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ 

Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρσαν πεζῆ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ 

Λακεδαιμόνιος. *1.19+ Προσβαλόντες δὲ τῆ πόλει αἱροῦσι 

κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιὦται οὖσαν πλουσίαν 

καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τὦν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ 

ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφκε Λύσανδρος.  

*1.20+ Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τς 

Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. 

Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ 

Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. *1.21+ Ἐκεῖθεν 

 [1.16] Οη Ώζελαίνη έρνληαο σο νξκεηήξην ηελ 

άκν ιεειαηνχζαλ ηελ γε ηνπ βαζηιέα θαη 

έπιεαλ ελαληίνλ ηεο Υίνπ θαη ηεο Βθέζνπ θαη 

πξνεηνηκάδνληαλ γηα λα λαπκαρήζνπλ· θαη 

εμέιεμαλ ζηξαηεγνχο, επηπιένλ απηψλ πνπ ήδε 

είραλ, ηνλ Μέλαλδξν, ηνλ Σπδέα θαη ηνλ 

Κεθηζφδνην. [1.17] Ο Λχζαλδξνο απέπιεπζε 

απφ ηελ Ρφδν θαη παξαπιένληαο ηα ησληθά 

παξάιηα θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ 

Βιιήζπνλην, απ’ φπνπ έθεπγαλ ηα εκπνξηθά 

αζελατθά πινία, θαη πξνο ηηο ζπκκαρηθέο ηνπο 

πφιεηο  πνπ είραλ απνζηαηήζεη. πγρξφλσο θαη νη 

Ώζελαίνη απέπιεπζαλ απφ ηελ Υίν, αιιά βγήθαλ 

αλνηρηά ζην πέιαγνο, γηαηί ε αζηαηηθή αθηή ήηαλ 

ερζξηθή ζ’ απηνχο. [1.18] Βλψ ν Λχζαλδξνο απφ 

ηελ Άβπδν πιένληαο θνληά ζηελ αθηή έθηαζε 

ζηελ Λάκςαθν πνπ ήηαλ ζχκκαρνο ησλ 

Ώζελαίσλ, θαη νη Ώβπδελνί θαη νη ππφινηπνη 

ζχκκαρνη έθζαζαλ  δηα μεξάο, κε αξρεγφ ηνπο 

ηνλ Θψξαθα ηνλ Λαθεδαηκφλην. [1.19] 

Βπηηέζεθαλ θαη θαηέιαβαλ κε έθνδν  ηελ πφιε 

πνπ ήηαλ πινχζηα ζε θξαζί θαη ζηηεξά θαη 

γεκάηε κε φια ηα εθφδηα πνπ ρξεηάδνληαλ θαη νη 

ζηξαηηψηεο ηελ ιεειάηεζαλ, αιιά ηνπο 

ειεχζεξνπο πνιίηεο δελ ηνπο πείξαμε ν 

Λχζαλδξνο. 

[1.20] Οη Ώζελαίνη αθνινπζψληαο ηνλ θαηά 

πφδαο κε ην ζηφιν ηνπο αγθπξνβφιεζαλ ζηνλ 

Βιαηνχληα ηεο Υεξζνλήζνπ κε εθαηφλ νγδφληα 

πινία. Βθεί ινηπφλ, ελψ πξνγεπκάηηδαλ, έθηαζε 

ζ’ απηνχο ε είδεζε γηα φζα έγηλαλ ζηελ 

Λάκςαθν, θαη ακέζσο αλνίρηεθαλ θαη άξαμαλ 
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εθνδηάζηεθαλ κε ηξνθέο, θη απφ θεη πήγαλ 

ζηνπο Ώηγφο Πνηακνχο, αληίθξπ ζηε 

Λάκςαθν – εθεί πνπ ν Βιιήζπνληνο έρεη 

πιάηνο θάπνπ δεθαπέληε ζηάδηα.  

[1.22] Σ’ άιιν πξσί κε ηα ραξάκαηα ν 

Λχζαλδξνο έδσζε παξάγγεικα ζηα 

πιεξψκαηα λα θάλε θαη λα επηβηβαζηνχλ· 

αθνχ έθαλαλ φκσο φιεο ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα 

λαπκαρία θαη ζήθσζαλ ηηο ιηλάηζεο ζηα 

πιεπξά ησλ πινίσλ, πξφζηαμε λα κελ 

θνπλεζεί θαλέλα απφ ηε ζέζε ηνπ κήηε λ’ 

αλνηρηεί. [1.23] Με ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ νη 

Ώζελαίνη παξαηάρηεθαλ θαηά κέησπν έμσ 

απφ ην ιηκάλη, έηνηκνη γηα λαπκαρία· φηαλ 

σζηφζν πέξαζε ε κέξα δίρσο ν Λχζαλδξνο λα 

βγεη λα ηνπο απαληήζεη, επέζηξεςαλ ζηνπο 

Ώηγφο Πνηακνχο. [1.24] Σφηε ν Λχζαλδξνο 

πξφζηαμε ηα γνξγφηεξα θαξάβηα ηνπ λ’ 

αθνινπζήζνπλ ηνπο Ώζελαίνπο, λα 

παξαηεξήζνπλ ηη ζα θάλνπλ κεηά ηελ 

απνβίβαζή ηνπο θαη λα γπξίζνπλ λα ηνπ 

αλαθέξνπλ. ην κεηαμχ, ψζπνπ λα 

επηζηξέςνπλ απηά, δελ έβγαιε ηα πιεξψκαηα 

απφ ηα πινία. Σέζζεξηο κέξεο αθνινχζεζε 

απηή ηελ ηαθηηθή, θαη θάζε θνξά νη Ώζελαίνη 

έβγαδαλ ηνλ ζηφιν ηνπο ζην πέιαγν.  

[1.25] Ο Ώιθηβηάδεο σζηφζν έβιεπε απφ ηνλ 

πχξγν ηνπ ηνπο Ώζελαίνπο αξαγκέλνπο ζ’ 

αλνηρηή αθξνγηαιηά, καθξηά απφ πφιε, θη 

αλαγθαζκέλνπο λ’ αλεθνδηάδνληαη απφ ηε 

εζηφ πνπ απείρε δεθαπέληε ζηάδηα – ελψ ν 

ερζξφο λαπινρνχζε ζε ιηκάλη, θνληά ζε πφιε, 

θαη δελ ηνπ ’ιεηπε ηίπνηα. Βίπε ινηπφλ ζηνπο 

Ώζελαίνπο φηη δελ είραλ αγθπξνβνιήζεη ζε 

θαηάιιειν κέξνο θαη ηνπο ζπκβνχιεςε λα 

κεηαθεξζνχλ ζηε εζηφ, φπνπ ζα ’ραλ ιηκάλη 

θαη πφιε: «Ώπφ θεη», ηνπο είπε, «κπνξείηε λα 

δ’ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον 

τς Λαμψάκου· διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς 

πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.  

*1.22+ Λύσανδρος δὲ τῆ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, 

ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, 

πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ 

παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο 

ἐκ τς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. *1.23+ Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τ 

ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς 

ναυμαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τς 

ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. 

*1.24+ Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τὦν νεὦν ἐκέλευσεν 

ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβὦσι, κατιδόντας ὅ τι 

ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον 

ἐξεβίβασεν ἐκ τὦν νεὦν πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ’ ἐποίει 

τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.  

[1.25] Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τὦν τειχὦν τοὺς μὲν 

Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ 

δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ 

τὦν νεὦν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει 

ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ 

μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς 

ζηελ εζηφ. [1.21]Ώπφ εθεί, κφιηο εζπεπζκέλα 

εθνδηάζηεθαλ κε ηξφθηκα, έπιεπζαλ ζηνπο 

Ώηγφο πνηακνχο, απέλαληη απφ ηελ Λάκςαθν, 

φπνπ ν Βιιήζπνληνο έρεη πιάηνο πεξίπνπ 

δεθαπέληε ζηάδηα. Βθεί θαη δεηπλνχζαλ.  

[1.22] Ο Λχζαλδξνο ηελ επφκελε λχρηα, πξνο ηα 

μεκεξψκαηα έδσζε ζήκα λα επηβηβαζηνχλ νη 

λαχηεο ζηα πινία, αθνχ πξνγεπκαηίζνπλ· θαη 

αθνχ έθαλε φιεο ηηο πξνεηνηκαζίεο ζαλ γηα λα 

είλαη έηνηκνο γηα λαπκαρία θαη θξέκαζε ηα 

παξαπεηάζκαηα ζηα πιάγηα ησλ πινίσλ, έδσζε 

εληνιή θαλείο λα κελ θηλεζεί θαλείο απφ ηελ 

παξάηαμε νχηε λα αλνηρηεί ζην πέιαγνο.[1.23] Οη 

Ώζελαίνη, κφιηο βγήθε ν ήιηνο, παξαηάρζεθαλ 

κπξνζηά απφ ην ιηκάλη θαηά κέησπν κε ηελ 

πξφζεζε λα λαπκαρήζνπλ. Βπεηδή φκσο ν 

Λχζαλδξνο δελ αλνίρηεθε γηα λα ηνπο 

αληηκεησπίζεη θαη ήηαλ πιένλ βξαδάθη, γχξηζαλ 

πίζσ ηα πινία ζηνπο Ώηγφο πνηακνχο.[1.24] Ο 

Λχζαλδξνο ελ ησ κεηαμχ έδσζε δηαηαγή ζηα πην 

γξήγνξα απφ ηα πινία ηνπ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηνπο Ώζελαίνπο θαη αθνχ παξαηεξήζνπλ ηί 

θάλνπλ, φηαλ απνβηβαζηνχλ, λα θχγνπλ θαη λα 

ηνπ δψζνπλ αλαθνξά.. Καη δελ απνβίβαζε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ πξνηνχ γπξίζνπλ απηά. Καη ην 

ίδην επαλαιάκβαλε γηα ηέζζεξηο κέξεο, ελψ νη 

Ώζελαίνη εμαθνινπζνχζαλ λα αλνίγνληαη 

ελαληίνλ ηνπ. 

[1.25] Ο Ώιθηβηάδεο παξαηεξψληαο ςειά απφ ηα 

ηείρε ηνπ φηη νη Ώζελαίνη ήηαλ αγθπξνβνιεκέλνη 

ζε αθηή ρσξίο ιηκάλη θαη καθξηά απφ θάπνηα 

πφιε θαη φηη πξνκεζεχνληαλ ηα ηξφθηκα ηνπο 

απφ ηελ εζηφ πνπ απείρε δέθα πέληε ζηάδηα απφ 

ηα πινία, ελψ νη αληίπαινί ηνπο ήηαλ κέζα ζε 

ιηκάλη θαη θνληά ζε πφιε θαη έηζη είραλ φ,ηη 

ρξεηάδνληαλ, ηνπο είπε φηη δελ είλαη αξαγκέλνη ζε 

θαιφ κέξνο θαη ηνπο ζπκβνχιεπε λα 
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λαπκαρήζεηε φπνηε ζειήζεηε». [1.26] Οη 

ζηξαηεγνί φκσο –θαη ηδίσο ν Σπδεχο θη ν 

Μέλαλδξνο– ηνλ έδησμαλ ιέγνληαο φηη ηε 

δηνίθεζε είραλ ηψξα απηνί θη φρη εθείλνο. Κη ν 

Ώιθηβηάδεο έθπγε. 

[1.27] Σελ πέκπηε κέξα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

νη Ώζελαίνη, ν Λχζαλδξνο έδσζε δηαηαγέο ζ’ 

εθείλνπο πνπ έζηειλε μνπίζσ ηνπο: κφιηο ηνπο 

έβιεπαλ λ’ απνβηβάδνληαη θαη λα ζθνξπίδνπλ 

ζηε Υεξζφλεζν (πξάγκα πνπ νη Ώζελαίνη 

έθαλαλ θάζε κέξα θπξίσο επεηδή 

αλαγθάδνληαλ λ’ αγνξάδνπλ ηξνθέο απφ 

καθξηά, αιιά θη επεηδή πεξηθξνλνχζαλ ηνλ 

Λχζαλδξν πνπ δελ έβγαηλε λα ηνπο 

αληηκεησπίζεη), λα γπξίζνπλ πίζσ θαη ζηα 

κηζά ηεο δηαδξνκήο λα ζεθψζνπλ ςειά κηαλ 

αζπίδα. Οη δηαηαγέο ηνπ εθηειέζηεθαλ.  

[1.28] Σφηε ν Λχζαλδξνο έδσζε ακέζσο 

παξάγγεικα λα μεθηλήζεη ν ζηφινο κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ηαρχηεηα· ν Θψξαμ 

αθνινπζνχζε θη απηφο, κε ην πεδηθφ. ηαλ ν 

Κφλσλ είδε ηνλ ερζξφ λα πιεζηάδεη, 

παξήγγεηιε λα ηξέμνπλ ακέζσο φινη ζηα 

θαξάβηα. Καζψο φκσο είραλ ζθνξπίζεη ηα 

πιεξψκαηα, άιια πινία βξέζεθαλ κε δπν 

ζεηξέο θσπειάηεο κνλάρα, άιια κε κία θη 

άιια αδεηαλά. Σν πινίν ηνπ Κφλσλνο θη άιια 

εθηά θνληηλά ηνπ, πνπ βξέζεθαλ 

επαλδξσκέλα, βγήθαλ φια καδί ζη’ αλνηρηά κε 

ηελ «Πάξαιν»·
 
φια η’ άιια έκεηλαλ ζηνλ 

γηαιφ θη έπεζαλ ζηα ρέξηα ηνπ Λπζάλδξνπ. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηξαηνχ 

αηρκαισηίζηεθε ζηε ζηεξηά, αλ θαη κεξηθνί 

βξήθαλ θαηαθχγην ζηα νρπξψκαηα. [1.29] 

Καζψο έθεπγε κε ηα ελληά πινία ηνπ, ν Κφλσλ 

θαηάιαβε πσο ε Ώζήλα ήηαλ ρακέλε. 

Ώπνβηβάζηεθε ινηπφλ ζηελ Ώβαξλίδα, ην 

πόλιν· οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε. *1.26+ Οἱ 

δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι 

αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ 

ὁ μὲν ᾤχετο.  

*1.27+ Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς 

Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν 

αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν 

Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην 

ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ 

καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανγεν, 

ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ 

μέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. 

*1.28+ Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν· 

συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν 

ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. 

Διεσκεδασμένων δὲ τὦν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τὦν νεὦν δίκροτοι 

ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελὦς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος 

καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ 

Πάραλος, τὰς δ’ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῆ γῆ. 

Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῆ γῆ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ 

ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. *1.29+ Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ 

φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τὦν Ἀθηναίων τὰ πράγματα 

κεηαζηαζκεχζνπλ ζηελ εζηφ φπνπ ζα ήηαλ 

κέζα ζε ιηκάλη θαη θνληά ζε πφιε· εθεί 

ζηαζκεχνληαο, είπε, ζα λαπκαρήζεηε, φηαλ εζείο 

επηιέμεηε. [1.26] Οη ζηξαηεγνί φκσο, θαη θπξίσο 

ν Σπδέαο θαη ν Μέλαλδξνο, ηνλ δηέηαμαλ λα 

θχγεη· γηαηί ηψξα απηνί είλαη ζηξαηεγνί θαη φρη 

εθείλνο. Καη ν Ώιθηβηάδεο απνρψξεζε ακέζσο. 

[1.27] Ο Λχζαλδξνο, ηελ πέκπηε πηα κέξα πνπ νη 

Ώζελαίνη έπιεαλ ελαληίνλ ηνπ, έδσζε εληνιή ζ’ 

απηνχο πνπ θαηά δηαηαγή ηνπ ηνπο 

παξαθνινπζνχζαλ, φηαλ ηνπο δνπλ λα έρνπλ 

απνβηβαζηεί θαη δηαζθνξπηζηεί ζε φιε ηελ 

Υεξζφλεζν (πξάγκα πνπ έθαλαλ θάζε κέξα θαη 

πεξηζζφηεξν, γηαηί θαη ηα ηξφθηκά ηνπο αγφξαδαλ 

απφ καθξηά θαη ππνηηκνχζαλ ηνλ Λχζαλδξν, 

επεηδή δελ έβγαηλε απφ ην ιηκάλη λα ηνπο 

αληηκεησπίζεη) λα πιεχζνπλ ακέζσο πίζσ πξνο 

απηφλ θαη ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο λα πςψζνπλ 

αζπίδα. Καη απηνί εθηέιεζαλ ηηο εληνιέο ηνπ. 

[1.28] Ο Λχζαλδξνο, ζηε ζπλέρεηα, έθαλε ζήκα 

λα πιεχζεη ν ζηφινο νινηαρψο, ελψ ηαπηφρξνλα 

αθνινπζνχζε απφ ηελ παξαιία ν Θψξαθαο κε ην 

πεδηθφ. Ο Κφλσλαο βιέπνληαο ηελ επίζεζε ηνπ 

ερζξηθνχ ζηφινπ ζήκαλε λα ηξέμνπλ νη άλδξεο 

ηάρηζηα ζηα πινία. Καζψο φκσο νη άλδξεο ήηαλ 

δηαζθνξπηζκέλνη, άιια απφ ηα πινία βξέζεθαλ 

κε δπν ζεηξέο θσπειάηεο, άιια κε κία θαη άιια 

εληειψο άδεηα. Μφλν ην πινίν ηνπ Κφλσλα θαη 

άιια επηά πνπ ήηαλ γχξσ ηνπ πιήξσο 

επαλδξσκέλα θαη ε Πάξαινο αλνίρηεθαλ φια 

καδί ζην πέιαγνο. ια ηα άιια ν Λχζαλδξνο ηα 

θαηέιαβε θνληά ζηελ αθηή. Βλψ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο άληξεο ηνπο κάδεςε απφ ηε 

ζηεξηά, θαη θάπνηνη κφλνλ μέθπγαλ ζην ρακειφ 

ηείρνο. [1.29] Ο Κφλσλαο θεχγνληαο κε ηα ελλέα 

πινία, επεηδή θαηάιαβε φηη ε ππφζεζε είρε ραζεί 

γηα ηνπο Ώζελαίνπο, πηάλνληαο κε ηα πινία ζηελ 
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αθξσηήξη ηεο Λακςάθνπ, θαη πήξε ηα κεγάια 

παληά ησλ πινίσλ ηνπ Λπζάλδξνπ πνπ 

βξίζθνληαλ εθεί· χζηεξα ν ίδηνο κε νρηψ πινία 

έβαιε πιψξε γηα ηελ Κχπξν, ζηνλ βαζηιηά 

Βπαγφξα, θη ε «Πάξαινο» γηα ηελ Ώζήλα, λ’ 

αλαγγείιεη ηα γεγνλφηα. 

[1.30] ην κεηαμχ ν Λχζαλδξνο νδήγεζε ηα 

πινία, ηνπο αηρκαιψηνπο (αλάκεζα ζ’ απηνχο 

ήηαλ ν Φηινθιήο, ν Ώδείκαληνο θη άιινη 

ζηξαηεγνί) θαη η’ άιια ιάθπξα ζηε Λάκςαθν. 

Σελ ίδηα κέξα ηεο λίθεο ηνπ εμάιινπ έζηεηιε 

ηνλ Θεφπνκπν ηνλ Μηιήζην, ηνλ θνπξζάξν, λ’ 

αλαγγείιεη ηα γεγνλφηα ζηε Λαθεδαίκνλα· 

απηφο έθηαζε εθεί ηε κεζεπφκελε κέξα θη 

έδσζε αλαθνξά. [1.31] Έπεηηα ν Λχζαλδξνο 

ζπγθέληξσζε ηνπο ζπκκάρνπο θαη ηνπο είπε λα 

ζπζθεθζνχλ γηα ηελ ηχρε ησλ αηρκαιψησλ. 

Σφηε θαηεγνξήζεθαλ γηα πνιιά νη Ώζελαίνη: 

γηα εγθιήκαηα πνπ είραλ θάλεη θαη γη’ άιια 

πνπ είρε ςεθίζεη ε πλέιεπζή ηνπο λα θάλνπλ 

αλ θέξδηδαλ ηε λαπκαρία – λα θφςνπλ ην δεμί 

ρέξη ζ’ φινπο ηνπο αηρκαιψηνπο. Σνπο 

θαηεγφξεζαλ θη φηη είραλ ξίμεη ζηε ζάιαζζα 

νιφθιεξν ην πιήξσκα ησλ πνιεκηθψλ πνπ 

’ραλ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπο, ελφο αλδξηψηηθνπ θη 

ελφο θνξηλζηαθνχ· ν Φηινθιήο ήηαλ ν 

Ώζελαίνο ζηξαηεγφο πνπ ηνπο εμφλησζε. 

[1.32] Βηπψζεθαλ θη άιια πνιιά, θη 

απνθαζίζηεθε λα εθηειέζνπλ φζνπο 

αηρκαιψηνπο ήηαλ Ώζελαίνη εθηφο απφ ηνλ 

Ώδείκαλην (απηφο κνλάρνο, ζηε πλέιεπζε, 

είρε ελαληησζεί ζην θφςηκν ησλ ρεξηψλ – 

κεξηθνί κάιηζηα ηνλ θαηεγφξεζαλ φηη πξνδίδεη 

ηνλ ζηφιν). Ο Λχζαλδξνο ξψηεζε πξψην ηνλ 

Φηινθιή πνηα ηηκσξία ηνπ άμηδε –απηνχ, πνπ 

πξψηνο παξαβίαζε ηνπο λφκνπο ηνπ πνιέκνπ 

αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο– θαη θαηφπηλ ηνλ 

διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου 

ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τὦν Λυσάνδρου νεὦν 

ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ’ Εὐαγόραν 

εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ 

γεγονότα.  

*1.30+ Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ 

τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τὦν 

στρατηγὦν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. ᾟ δ’ 

ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν 

Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ 

γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε. *1.31+ Μετὰ δὲ 

ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε 

βουλεύεσθαι περὶ τὦν αἰχμαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι 

ἐγίγνοντο πολλαὶ τὦν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν 

καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν τῆ ναυμαχίᾳ, 

τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τὦν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ 

ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς 

ἄνδρας ἐξ αὐτὦν πάντας κατακρημνίσειαν· Φιλοκλς δ’ ἦν 

στρατηγὸς τὦν Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν. *1.32+ 

Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τὦν 

αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι 

μόνος ἐπελάβετο ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τς ἀποτομς τὦν 

Ώβαξλίδα, ην αθξσηήξην ηεο Λακςάθνπ πήξε ηα 

κεγάια ηζηία ησλ ζπαξηηαηηθψλ  πινίσλ πνπ ηα 

είρε αθήζεη  εθεί ν Λχζαλδξνο θαη ν ίδηνο κε ηα 

νθηψ πινία θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ Βπαγφξα 

ζηελ Κχπξν, ελψ ε Πάξαινο πξνο ηελ Ώζήλα γηα 

λα αλαγγείιεη ηα γεγνλφηα. 

[1.30] Ο Λχζαλδξνο  κεηέθεξε ηα πινία θαη ηνπο 

αηρκαιψηνπο θαη φια ηα άιια ζηελ Λάκςαθν, 

είρε ζπιιάβεη κάιηζηα θαη άιινπο απφ ηνπο 

ζηξαηεγνχο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνλ Φηινθιή 

θαη ηνλ Ώδείκαλην. Καη ηελ ίδηα κέξα ηεο 

επηηπρίαο ηνπ έζηεηιε ζηελ Λαθεδαίκνλα ηνλ 

Θεφπνκπν ηνλ Μηιήζην πεηξαηή γηα λα 

αλαγγείιεη ηα γεγνλφηα, ν νπνίνο έθηαζε ζε ηξεηο 

εκέξεο θαη έθεξε ηελ είδεζε. [1.31] Μεηά απφ 

απηέο ηηο ελέξγεηεο ζπγθάιεζε ζπλέιεπζε ησλ 

ζπκκάρσλ θαη ηνπο έζεζε σο ζέκα λα 

απνθαζίζνπλ γηα ηελ ηχρε ησλ αηρκαιψησλ. 

ηελ ζπγθέληξσζε αθνχζηεθαλ πνιιέο 

θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ Ώζελαίσλ θαη γηα φζεο 

παξαβηάζεηο ηνπ πνιεκηθνχ δηθαίνπ είραλ ήδε 

δηαπξάμεη θαη γηα φζα είραλ κε ςεθνθνξία 

απνθαζίζεη λα θάλνπλ, αλ ληθήζνπλ ζηε 

λαπκαρία, λα θφςνπλ δειαδή ην δεμί ρέξη φισλ 

φζνη ζα αηρκαισηίδνληαλ, θαη επεηδή, φηαλ 

θαηέιαβαλ δχν ηξηήξεηο, κηα Κνξηλζηαθή θαη κηα 

Ώλδξηψηηθε, πέηαμαλ φιν ην πιήξσκά ηνπο ζηε 

ζάιαζζα. Καη ήηαλ ν Φηινθιήο ν ζηξαηεγφο ησλ 

Ώζελαίσλ πνπ δηέηαμε ηελ εθηέιεζε ηνπο.[1.32] 

Αηαηππψζεθαλ θαη άιιεο πνιιέο θαηεγνξίεο 

ελαληίνλ ηνπο θαη ηέινο απνθαζίζζεθε λα 

ζθνηψζνπλ απφ ηνπο αηρκαιψηνπο φζνπο ήηαλ 

Ώζελαίνη εθηφο απφ ηνλ Ώδείκαλην, γηαηί ήηαλ ν 

κφλνο ζηε ζπλέιεπζε πνπ ελαληηψζεθε ζην 

ςήθηζκα γηα ην θφςηκν ησλ ρεξηψλ ησλ 

αηρκαιψησλ · φκσο θαηεγνξήζεθε απφ θάπνηνπο, 

αξγφηεξα, φηη πξφδσζε ηνλ ζηφιν. Καη ν 



7 

 

έζθαμε. 

 
 

χειρὦν ψηφίσματος·Ἠτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς 

ναῦς. Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρὦτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς 

Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν 

ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν.  

Λχζαλδξνο αθνχ πξψηα ξψηεζε ηνλ Φηινθιή, [ν 

νπνίνο έξημε ζηε ζάιαζζα ηνπο Ώλδξίνπο θαη 

ηνπο Κνξηλζίνπο] ηί αμίδεη λα πάζεη αθνχ ήηαλ 

απηφο πνπ μεθίλεζε ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ εηο 

βάξνο Βιιήλσλ, ηνλ θαηέζθαμε.    
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ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεθάλαιο 2. §1-4 

 

Μεηάθραζη Ρ. Ρούθοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη ζσνηακηικής ομάδας 

[2.1] Μεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνζέζεψλ 

ηνπ ζηε Λάκςαθν, ν Λχζαλδξνο έβαιε 

πιψξε γηα ην ΐπδάληην θαη ηελ Καιρεδφλα, 

φπνπ νη θάηνηθνη ηνλ δέρηεθαλ, αθνχ 

ζπκθψλεζαλ κε ηηο αζελατθέο θξνπξέο λα ηηο 

αθήζνπλ λα θχγνπλ αλελφριεηεο· εθείλνη 

πάιη πνπ είραλ πξνδψζεη ην ΐπδάληην ζηνλ 

Ώιθηβηάδε θαηέθπγαλ πξψηα ζηνλ Πφλην θη 

αξγφηεξα ζηελ Ώζήλα, φπνπ έγηλαλ Ώζελαίνη 

πνιίηεο. [2.2] ηελ Ώζήλα έζηειλε θη ν 

Λχζαλδξνο ηηο αζελατθέο θξνπξέο, θαζψο θη 

φζνπο άιινπο Ώζελαίνπο έβξηζθε – δελ 

εγγπφηαλ αζθάιεηα παξά κφλν ζ’ απηνχο πνπ 

ηαμίδεπαλ γηα θεη, θη φρη γη’ αιινχ, κε ηε 

ζθέςε φηη φζν πεξηζζφηεξνη καδεχνληαλ 

ζηελ πφιε θαη ζηνλ Πεηξαηά, ηφζν 

γξεγνξφηεξα ζα ηνπο ηέιεησλαλ ηα ηξφθηκα. 

Σέινο άθεζε αξκνζηή ζηελ Καιρεδφλα ηνλ 

Λάθσλα ζελέιαν θαη γχξηζε ζηε Λάκςαθν 

λα επηζθεπάζεη ηα πινία ηνπ. 

[2.3] Νχρηα έθεξε ε «Πάξαινο» ηελ είδεζε 

ηεο ζπκθνξάο ζηελ Ώζήλα, θαη ζξήλνο 

ζχξζεθε απφ ηνλ Πεηξαηά ζηα Μαθξά Σείρε 

θαη ζηελ πφιε θαζψο ην κήλπκα πεξλνχζε 

απφ ζηφκα ζε ζηφκα, έηζη πνπ θαλέλαο δελ 

θνηκήζεθε εθείλε ηε λχρηα – δελ έθιαηγαλ 

κνλάρα ηνπο λεθξνχο ηνπο αιιά πην πνιχ ηε 

δηθή ηνπο κνίξα, πηζηεχνληαο φηη ζα πάζαηλαλ 

ηα ίδηα πνπ είραλ θάλεη θη απηνί ζηνπο 

Μειίνπο (ηνπο απνίθνπο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ 

πνπ είραλ ληθήζεη θη ππνηάμεη), ζηνπο 

Ιζηηαηείο, ζηνπο θησλαίνπο, ζηνπο 

 *2.1+ Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῆ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ 

Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ’ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τὦν 

Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες 

Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, 

ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. *2.2+ 

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τὦν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά 

που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας,διδοὺς 

ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι 

ὅσῳ ἅν πλείους συλλεγὦσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, 

θᾶττον τὦν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ 

Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, 

αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 

*2.3+ Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς 

ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιὦς διὰ τὦν 

μακρὦν τειχὦν εἰς ἄστυ δικεν, ὁ ἕτερος τ ἑτέρῳ 

παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ 

μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι 

αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους 

τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, 

 [2.1] Ώθνχ ν Λχζαλδξνο ξχζκηζε ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ Λάκςαθν, ηνπνζεηψληαο δηθνχο ηνπ 

αλζξψπνπο, έπιεπζε ελαληίνλ ηνπ ΐπδαληίνπ θαη 

ηεο Υαιθεδφλαο. Οη θάηνηθνί ηνπο επέηξεςαλ ηελ 

είζνδν ηνπ ζηελ πφιε, αθνχ δηαζθάιηζαλ ηελ 

έμνδν ησλ Ώζελαίσλ θξνπξψλ θαηφπηλ επίζεκεο 

ζπκθσλίαο. ζνη, επίζεο, πξφδσζαλ ην ΐπδάληην 

ζηνλ Ώιθηβηάδε αξρηθά θαηέθπγαλ ζηνλ Πφλην θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηελ Ώζήλα φπνπ θαη ηνπο δφζεθε ην 

δηθαίσκα ηνπ Ώζελαίνπ πνιίηε.[2.2] Ο Λχζαλδξνο 

θαη ηνπο Ώζελαίνπο θξνπξνχο θαη φπνηνλ άιιν 

Ώζελαίν πνιίηε έβιεπε νπνπδήπνηε, ηνπο έζηειλε 

ζηελ Ώζήλα, παξέρνληαο αζθάιεηα κφλν ζε φζνπο 

έθεπγαλ κε πινία γηα εθεί, φρη φκσο γηα άιινλ 

κέξνο, επεηδή ήμεξε θαιά φηη φζνη πεξηζζφηεξνη 

καδεπηνχλ ζην άζηπ θαη ζηνλ Πεηξαηά, ηφζν 

γξεγνξφηεξα ζα παξνπζηαζηεί εθεί έιιεηςε 

ηξνθίκσλ. Καη αθνχ άθεζε ηνλ παξηηάηε 

ζελέιαν σο αξκνζηή ηνπ ΐπδαληίνπ θαη ηεο 

Υαιθεδφλαο, ν ίδηνο θαηεπζχλζεθε ζηελ Λάκςαθν 

κε ηνλ ζηφιν θαη επηζθεχαδε ηα πινία. 

[2.3] ηελ Ώζήλα  ε Πάξαινο έθηαζε λχρηα θαη 

καζεχηεθε ε ζπκθνξά· θαη ζεθψζεθε ζξήλνο πνπ 

απφ ηνλ Πεηξαηά κέζα απ’ ηα καθξά ηείρε έθηαζε 

ζην άζηπ, θαζψο ν έλαο έιεγε ζηνλ άιινλ ηηο θαθέο 

εηδήζεηο, θαη θαλέλαο εθείλε ηε λχρηα δελ έθιεηζε 

κάηη, θαζψο ζξελνχζαλ φρη κφλν απηνχο πνπ 

ράζεθαλ αιιά αθφκε πην πνιχ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 

εαπηφ, γηαηί πεξίκελαλ φηη ζα πάζνπλ φ,ηη έθαλαλ 

ζηνπο Μειίνπο, πνπ ήηαλ άπνηθνη ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ, θαη ηνπο θησλαίνπο θαη ηνπο 

Σνξσλαίνπο θαη ηνπο Ώηγηλήηεο θαη πνιινχο 
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Σνξσλαίνπο, ζηνπο Ώηγηλήηεο θαη ζε πνιινχο 

άιινπο Έιιελεο. [2.4] Σελ άιιε κέξα 

σζηφζν ζπγθάιεζαλ ηε πλέιεπζε, θη εθεί 

απνθάζηζαλ λα θξάμνπλ ηα ιηκάληα ηνπο 

εθηφο απφ έλα, λα επηζθεπάζνπλ ηα ηείρε, λα 

εγθαηαζηήζνπλ ζθνπηέο θαη γεληθά λα 

εηνηκάζνπλ ηελ πφιε γηα πνιηνξθία. 

καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας 

καὶ ἄλλους πολλοὺς τὦν Ἑλλήνων. *2.4+ Τῆ δ’ ὑστεραίᾳ 

ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχὦσαι 

πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι 

καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν 

πόλιν.  

άιινπο Έιιελεο. [2.4] Σελ επφκελε φκσο εκέξα 

ζπγθάιεζαλ ζπλέιεπζε ηνπ δήκνπ ζηελ νπνία 

απνθαζίζζεθε λα θξάμνπλ κε ρψκα ηα ιηκάληα, λα 

επηδηνξζψζνπλ ηα ηείρε, λα ηνπνζεηήζνπλ θξνπξέο 

θαη λα πάξνπλ γεληθά φια ηα κέηξα γηα ηελ πφιε κε 

ην ζθεπηηθφ φηη πξφθεηηαη λα πνιηνξθεζεί. 
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ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεθάλαιο 2. §16-23 

 

Μεηάθραζη Ρ. Ρούθοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη ζσνηακηικής ομάδας 

[2.16] Βθεί βξίζθνληαλ ηα πξάγκαηα, φηαλ ν 

Θεξακέλεο είπε ζηε πλέιεπζε φηη αλ 

ζειήζνπλ λα ηνλ ζηείινπλ ζηνλ Λχζαλδξν ζα 

μέξεη, γπξίδνληαο, γηα πνηνλ ιφγν είλ’ 

αλέλδνηνη νη Λαθεδαηκφληνη ζην δήηεκα ησλ 

Σεηρψλ – αλ ην θάλνπλ κε ζθνπφ λα 

ππνδνπιψζνπλ ηελ πφιε ή γηα λα ’ρνπλ 

θάπνηα εγγχεζε. ηαλ ηνλ έζηεηιαλ, έκεηλε 

θνληά ζηνλ Λχζαλδξν πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο 

κήλεο, παξαθπιάγνληαο ηελ ψξα πνπ νη 

ηξνθέο ζα ζψλνληαλ νισζδηφινπ θη νη 

Ώζελαίνη ζα ’ηαλ πξφζπκνη λα δερηνχλ φ,ηη 

ηνπο έιεγαλ. [2.17] Γχξηζε ινηπφλ ηνλ 

ηέηαξην κήλα θη αλέθεξε ζηε πλέιεπζε φηη 

ηάρα ν Λχζαλδξνο δελ ηνλ άθελε σο ηφηε λα 

θχγεη, θαη ηψξα ηνπ ιέεη λα πάεη ζηε 

Λαθεδαίκνλα επεηδή δελ έρεη ν ίδηνο εμνπζία 

λ’ απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ, παξά κφλν 

νη έθνξνη. Σφηε νη Ώζελαίνη ηνλ εθιέμαλ λα 

πάεη ζηε Λαθεδαίκνλα πξέζβεο κε γεληθή 

πιεξεμνπζηφηεηα, καδί κ’ άιινπο ελληά.  

[2.18] ην κεηαμχ ν Λχζαλδξνο εηδνπνίεζε 

ηνπο εθφξνπο, ζηέιλνληάο ηνπο ηνλ Ώζελαίν 

εμφξηζην Ώξηζηνηέιε θαη άιινπο, 

Λαθεδαηκνλίνπο, φηη είπε ηνπ Θεξακέλε πσο 

απηνί κνλάρα είραλ εμνπζία λ’ απνθαζίδνπλ 

γηα πφιεκν θαη γηα εηξήλε. [2.19] αλ έθηαζε 

ν Θεξακέλεο κε ηνπο ππφινηπνπο πξέζβεηο 

ζηε ειιαζία θαη ηνπο ξψηεζαλ ηη έξρνληαη 

λα θάλνπλ, απνθξίζεθαλ φηη έξρνληαη 

πιεξεμνχζηνη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ εηξήλε. 

Σφηε νη έθνξνη πξφζηαμαλ λα ηνπο θσλάμνπλ, 

 *2.16+ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ 

βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει 

Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν 

βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τὦν τειχὦν ἢ πίστεως ἕνεκα. 

Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μνας καὶ 

πλείω, ἐπιτηρὦν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ 

ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. 

*2.17+ Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι 

αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς 

Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος Ὠν ἐρωττο ὑπ’ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα Ἡρέθη πρεσβευτὴς 

εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. 

*2.18+ Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ 

ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον 

ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι 

εἰρήνης καὶ πολέμου. *2.19+ Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι 

πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι 

λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ 

ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, 

 [2.16] Βλψ ηα πξάγκαηα βξίζθνληαλ ζ’ απηφ ην 

ζεκείν, ν Θεξακέλεο ππνζηήξημε ζηε ζπλέιεπζε ηνπ 

ιανχ φηη, αλ ζειήζνπλ λα ζηείινπλ ηνλ ίδην ζην 

Λχζαλδξν, ζα επηζηξέςεη γλσξίδνληαο ηη απφ ηα δχν 

ζπκβαίλεη, αλ δειαδή νη Λαθεδαηκφληνη επηκέλνπλ 

ζην δήηεκα ηεο θαηεδάθηζεο ησλ ηεηρψλ, επεηδή 

ζέινπλ λα  εμαλδξαπνδίζνπλ ηελ πφιε ή γηα λα έρνπλ 

θάπνηα εγγχεζε θαιήο πίζηεο. ηαλ φκσο νη 

Ώζελαίνη ηνλ έζηεηιαλ, έκεηλε θνληά ζην Λχζαλδξν 

θαζπζηεξψληαο γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο, 

πεξηκέλνληαο πφηε απηνί, εμαηηίαο ηεο παληεινχο 

έιιεηςεο ηξνθίκσλ, ζα απνδέρνληαλ νπνηνδήπνηε 

φξν ηνπο πξφηεηλε θάπνηνο. [2.17] Ώθνχ, ινηπφλ, 

επέζηξεςε ηέζζεξηο κήλεο κεηά, αλέθεξε ζηε 

ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ φηη ηάρα ηνλ θξαηνχζε αξρηθά ν 

Λχζαλδξνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ δηέηαμε λα πάεη ζηε 

Λαθεδαίκνλα, γηαηί δελ ήηαλ ν ίδηνο αξκφδηνο λα 

δψζεη απαληήζεηο ζηα  δεηήκαηα γηα ηα νπνία ηνλ 

ξσηνχζε, αιιά νη έθνξνη. Μεηά απφ απηά εθιέρηεθε 

γηα λα ζηαιεί καδί κε άιινπο ελλέα σο πξεζβεπηήο 

ζηε Λαθεδαίκνλα κε απφιπηε πιεξεμνπζηφηεηα.  

[2.18] Ο Λχζαλδξνο έζηεηιε ζηνπο εθφξνπο, καδί κε 

άιινπο Λαθεδαηκνλίνπο, ηνλ Ώξηζηνηέιε, ν νπνίνο 

ήηαλ Ώζελαίνο εμφξηζηνο, γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη φηη 

απάληεζε ζην Θεξακέλε πσο απηνί είραλ ηελ 

δηθαηνδνζία λα απνθαζίδνπλ γηα πφιεκν θαη εηξήλε. 

[2.19] ηαλ, ινηπφλ, ν Θεξακέλεο θαη νη άιινη 

πξέζβεηο έθηαζαλ ζηε ειιαζία θαη (νη έθνξνη) ηνπο 

ξψηεζαλ κε πνηεο πξνηάζεηο είραλ έξζεη, απηνί 

απάληεζαλ φηη είραλ έξζεη κε απφιπηε 

πιεξεμνπζηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ εηξήλε. 

Σφηε νη έθνξνη δηέηαμαλ λα ηνπο θαιέζνπλ ζηε 
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θη φηαλ ήξζαλ ζπγθάιεζαλ πλέιεπζε. Βθεί 

δηακαξηπξήζεθαλ πνιινί άιινη Έιιελεο, θαη 

ηδίσο νη Κνξίλζηνη θη νη Θεβαίνη, ιέγνληαο φηη 

δελ πξέπεη λα θάλνπλ ζπλζήθε κε ηνπο 

Ώζελαίνπο, αιιά λα ηνπο αθαλίζνπλ.  

[2.20] Οη Λαθεδαηκφληνη φκσο δήισζαλ φηη 

αξλνχληαη λα ππνδνπιψζνπλ πφιε ειιεληθή 

πνπ ηφζεο ππεξεζίεο είρε πξνζθέξεη ηνλ 

θαηξφ ηνπ κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ πνπ είρε 

απεηιήζεη πνηέ ηελ Βιιάδα· δέρηεθαλ ινηπφλ 

λα γίλεη εηξήλε κε ηνλ φξν φηη νη Ώζελαίνη ζα 

γθξεκίζνπλ ηα Μαθξά Σείρε θαη ηα ηείρε ηνπ 

Πεηξαηά, ζα παξαδψζνπλ φια ηνπο ηα πινία 

εθηφο απφ δψδεθα, ζα θέξνπλ πίζσ ηνπο 

εμφξηζηνπο, ζα ’ρνπλ ηνπο ίδηνπο ερζξνχο θαη 

θίινπο κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη ζα 

εθζηξαηεχνπλ καδί ηνπο ζηε ζηεξηά θαη ζηε 

ζάιαζζα, φπνπ ηνπο νδεγνχλ απηνί. [2.21] 

Μ’ απηφ ην κήλπκα επέζηξεςαλ ν 

Θεξακέλεο θη νη άιινη πξέζβεηο ζηελ Ώζήλα.  

Καζψο έκπαηλαλ ζηελ πφιε, ηνπο 

πεξηθχθισζε πιήζνο θφζκνπ, ηξέκνληαο κελ 

ηπρφλ γχξηδαλ άπξαθηνη· δελ άληεραλ άιιε 

αλαβνιή, ηφζν πνιινί ήηαλ νη ζάλαηνη απφ 

ηελ πείλα. [2.22] Σελ άιιε κέξα νη πξέζβεηο 

αλέθεξαλ ηνπο φξνπο πνπ έβαδαλ νη 

Λαθεδαηκφληνη γηα εηξήλε· ζη’ φλνκα νισλψλ 

κίιεζε ν Θεξακέλεο, ιέγνληαο φηη έπξεπε λα 

εηζαθνχζνπλ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη λα 

γθξεκίζνπλ ηα Σείρε. Μεξηθνί αληηκίιεζαλ, ε 

κεγάιε πιεηνςεθία φκσο ηνλ επηδνθίκαζε θη 

απνθάζηζαλ λα δερηνχλ ηελ εηξήλε. [2.23] 

Μεηά απ’ απηά ν Λχζαλδξνο αγθπξνβφιεζε 

ζηνλ Πεηξαηά, νη εμφξηζηνη γχξηζαλ, θαη 

βάιζεθαλ κε πνιιήλ φξεμε λα γθξεκίδνπλ ηα 

Σείρε, ζηνπο ήρνπο απινχ πνπ έπαηδαλ 

θνξίηζηα – λνκίδνληαο φηη απφ θείλε ηε κέξα 

ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι 

μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τὦν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι 

Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.  

*2.20+ Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα 

ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις 

κινδύνοις γενομένοις τῆ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ 

ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς 

ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας 

τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις 

ἕπεσθαι καὶ κατὰ γν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἅν ἡγὦνται. 

*2.21+ Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτ πρέσβεις ἐπανέφερον 

ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.  

Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ 

ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλθος 

τὦν ἀπολλυμένων τ λιμ. *2.22+ Τῆ δὲ ὑστεραίᾳ 

ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο 

τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτὦν  Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ 

πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. 

Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτ, πολὺ δὲ πλειόνων 

συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. *2.23+ Μετὰ 

δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ 

φυγάδες κατῆσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων 

πάξηε. ηαλ έθηαζαλ εθεί ζπγθάιεζαλ ζπλέιεπζε, 

ζηελ νπνία θαη άιινη πνιινί απφ ηνπο Έιιελεο, 

πξνπάλησλ φκσο νη Κνξίλζηνη θαη νη Θεβαίνη, 

αληηπξφηεηλαλ λα κελ ζπλζεθνινγήζνπλ κε ηνπο 

Ώζελαίνπο, αιιά λα ηνπο θαηαζηξέςνπλ νινζρεξψο.  

[2.20] Οη Λαθεδαηκφληνη, φκσο, αξλήζεθαλ λα 

εμαλδξαπνδίζνπλ πφιε ειιεληθή, ε νπνία είρε 

πξνζθέξεη πνιχ κεγάιεο ππεξεζίεο ζηελ Βιιάδα 

φηαλ δηέηξερε ηνλ έζραην θίλδπλν, αιιά ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπλάςνπλ εηξήλε ππφ ηνλ φξν νη 

Ώζελαίνη, αθνχ γθξεκίζνπλ ηα Μαθξά ηείρε θαη ηα 

ηείρε ηνπ Πεηξαηά θαη παξαδψζνπλ φια ηα πινία 

ηνπο, εθηφο απφ δψδεθα θαη θέξνπλ πίζσ ηνπο 

εμφξηζηνπο, έρνληαο ηνπο ίδηνπο ερζξνχο θαη θίινπο 

κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα αθνινπζνχλ απηνχο θαη 

ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα, ζε νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε. [2.21] Ο Θεξακέλεο θαη νη πξέζβεηο πνπ 

ήηαλ καδί ηνπ επέζηξεςαλ κε απηνχο ηνπο φξνπο σο 

πξνηεηλφκελνπο ζηνπο Ώζελαίνπο.  

Με ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πφιε ηνπο πεξηθχθισλε 

ιαφο πνιχο, επεηδή θνβφηαλ κήπσο είραλ επηζηξέςεη 

άπξαθηνη· γηαηί δελ ρσξνχζε πηα άιιε αλαβνιή, 

θαζψο ήηαλ πνιινί απηνί πνπ πέζαηλαλ απφ ηελ 

πείλα. 

 [2.22] Σελ επφκελε κέξα νη πξέζβεηο αλαθνίλσζαλ 

κε πνηνπο φξνπο νη Λαθεδαηκφληνη ζα έθαλαλ ηελ 

εηξήλε· θαη εμ νλφκαηνο ηνπο κίιεζε ν Θεξακέλεο 

πνπ ππνζηήξηδε φηη πξέπεη λα απνδερζνχλ ηνπο φξνπο 

ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη λα γθξεκίζνπλ ηα ηείρε. 

Μεξηθνί δηαθψλεζαλ καδί ηνπ , νη πεξηζζφηεξνη 

φκσο επηδνθίκαζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη 

απνθαζίζηεθε λα δερηνχλ ηελ εηξήλε. [2.23] Μεηά 

απφ απηά ν Λχζαλδξνο θαηέπιεπζε ζηνλ Πεηξαηά θαη 

νη εμφξηζηνη επέζηξεςαλ ζηελ Ώζήλα θαη 

παλεγπξίδνληαο ππφ ηνλ ήρν ησλ απιψλ , άξρηζαλ κε 

κεγάιε πξνζπκία λα γθξεκίδνπλ ηα ηείρε, γηαηί 

ζεσξνχζαλ φηη εθείλε ε εκέξα ήηαλ ε πξψηε ηεο 
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ειεπζεξσλφηαλ ε Βιιάδα. 

 

 

πολλῆ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῆ Ἑλλάδι 

ἄρχειν τς ἐλευθερίας.  

ειεπζεξίαο ζηελ Βιιάδα.    

 

 



13 

 

ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεθάλαιο 3. §50-56 

 

Μεηάθραζη Ρ. Ρούθοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη ζσνηακηικής ομάδας 

[3.50] αλ ηέιεησζε κ’ απηά ηα ιφγηα ηελ 

αγφξεπζή ηνπ ε ΐνπιή ηνλ επηδνθίκαζε 

θαλεξά, θη ν Κξηηίαο θαηάιαβε φηη αλ άθελε 

ηε ΐνπιή λ’ απνθαζίζεη ηελ ηχρε ηνπ κε ηελ 

ςήθν ηεο ν Θεξακέλεο ζα γιίησλε. Σέηνην 

πξάγκα φκσο ζα ην ζεσξνχζε αβάζηαρην· 

ζίκσζε ινηπφλ ηνπο Σξηάληα, κίιεζε ιίγν 

καδί ηνπο θαη βγαίλνληαο πξφζηαμε ηνπο 

καραηξνθφξνπο λα πάλε λα ζηαζνχλ θνληά 

ζην μχιηλν θηγθιίδσκα πνπ ρσξίδεη ην 

αθξναηήξην απφ ηνπο βνπιεπηέο, έηζη πνπ 

ηνχηνη λα ηνπο βιέπνπλ θαζαξά.  

[3.51] Έπεηηα κπήθε μαλά κέζα θη είπε: 

«Πηζηεχσ, βνπιεπηέο, φηη φηαλ έλαο ζσζηφο 

εγέηεο βιέπεη λα μεγειάλε ηνπο θίινπο ηνπ 

έρεη ρξένο λα ην εκπνδίζεη. Ώπηφ ζα θάλσ 

ινηπφλ θη εγψ. Άιισζηε απηνί πνπ ζηέθνληαη 

εθεί πέξα δειψλνπλ φηη δελ ζα καο 

επηηξέςνπλ λ’ αθήζνπκε ειεχζεξν έλαλ 

άλζξσπν πνπ βιάπηεη νινθάλεξα ηελ 

νιηγαξρία. Σψξα, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηλνχξγηα λνκνζεζία θαλέλαο απφ ηνπο 

Σξεηο Υηιηάδεο δελ κπνξεί λα ζαλαησζεί 

ρσξίο ηε δηθή ζαο ςήθν, ελψ νη Σξηάληα 

έρνπλ δηθαίσκα λα ζαλαηψλνπλ φζνπο δελ 

είλαη γξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν. Βγψ, 

ινηπφλ», είπε, «δηαγξάθσ απηφλ εδψ ηνλ 

Θεξακέλε απφ ηνλ θαηάινγν, κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε φισλ καο. Καη ηνλ θαηαδηθάδνπκε 

εκείο» –πξφζζεζε– «ζε ζάλαην». 

[3.52] Μφιηο η’ άθνπζε απηά ν Θεξακέλεο, 

κ’ έλα πήδεκα βξέζεθε θνληά ζηνλ βσκφ θαη 

 *3.50+ Ὡς δ’ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη 

ἐγένετο εὐμενὦς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ 

ἐπιτρέψοι τῆ βουλῆ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, 

καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς 

τι τοῖς τριάκοντα ἐξλθε, καὶ ἐπιστναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ 

ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερὦς τῆ βουλῆ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις.  

[3.51+ Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· «Ἐγώ, ὧ βουλή, νομίζω 

προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἅν ὁρὦν τοὺς φίλους 

ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. 

Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ 

ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερὦς τὴν ὀλιγαρχίαν 

λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τὦν μὲν ἐν 

τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τς 

ὑμετέρας ψήφου, τὦν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι 

τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην 

τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν 

ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν».  

*3.52+ Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν 

ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφη, ὧ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων 

 [3.50] Ο Θεξακέλεο ηειείσζε κε απηά ηνλ ιφγν ηνπ 

θαη ε ΐνπιή κε ηηο επηδνθηκαζίεο ηεο έδεημε φηη 

δηαηίζεηαη επλντθά απέλαληη ηνπ. Βπεηδή ν Κξηηίαο 

αληηιήθζεθε φηη, αλ επηηξέςεη ζηε ΐνπιή λα 

απνθαζίζεη κε ςεθνθνξία γη’ απηφλ, ζα γιπηψζεη ν 

Θεξακέλεο, θαη ζεψξεζε θάηη ηέηνην αλππφθνξν, 

πιεζίαζε θαη, αθνχ αληάιιαμε ιίγα ιφγηα κε ηνπο 

Σξηάθνληα, βγήθε θαη δηέηαμε ηνπο άλδξεο πνπ ήηαλ 

νπιηζκέλνη κε ηα εγρεηξίδηα λα ζηαζνχλ θαλεξά 

κπξνζηά ζηε ΐνπιή, θνληά ζην μχιηλν θηγθιίδσκα.  

[3.51] ηε ζπλέρεηα, κπήθε μαλά ζηε ΐνπιή θαη 

είπε: «Βγψ, θχξηνη βνπιεπηέο, λνκίδσ φηη θαζήθνλ 

θάζε αξρεγνχ πνπ είλαη άμηνο ηνπ αμηψκαηφο ηνπ 

είλαη, αλ δεη φηη νη θίινη ηνπ εμαπαηψληαη, λα κελ ην 

επηηξέςεη. Ώπηφ ινηπφλ ζα θάλσ θαη εγψ. Καη 

κάιηζηα, αθνχ απηνί εδψ πνπ ζηέθνληαη πάλσ ζην 

θηγθιίδσκα ιέλε φηη, αλ αθήζνπκε ειεχζεξν άλδξα 

ν νπνίνο θαλεξά θαηαζηξέθεη ηελ Οιηγαξρίa, δελ 

καο ζα ην επηηξέςνπλ, Ώλαγξάθεηαη, επίζεο, ζηνπο 

λένπο λφκνπο φηη απφ φζνπο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ θαλέλαο δελ 

επηηξέπεηαη λα θαηαδηθαζζεί ζε ζάλαην ρσξίο λα ην 

απνθαζίζεηε εζείο κε ηελ ςήθν ζα, αιιά γηα φζνπο 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφλ νη Σξηάθνληα έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα ζαλαηψλνπλ φπνηνλ ζέινπλ. 

Λνηπφλ, εγψ, είπε, δηαγξάθσ απφ ηνλ θαηάινγν 

απηφλ εδψ ηνλ Θεξακέλε, κε ηε ζπγθαηάζεζε φισλ 

καο. Καη απηφλ, πξφζζεζε, εκείο θαηαδηθάδνπκε ζε 

ζάλαην. 

[3.52] Μφιηο άθνπζε απηά ν Θεξακέλεο πήδεμε 

πάλσ ζην βσκφ ηεο Βζηίαο θαη είπε: «Βγψ, άλδξεο, 

ζην φλνκα ηεο ίδηαο ηεο Αηθαηνζχλεο ηθεηεχσ λα 
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είπε: «Κη εγψ, άλδξεο, ηθεηεχσ ζη’ φλνκα ηεο 

ίδηαο ηεο δηθαηνζχλεο λα κε δνζεί ζηνλ 

Κξηηία ην δηθαίσκα λα δηαγξάθεη νχηε εκέλα, 

νχηε φπνηνλ απφ ζαο ζέιεη, παξά λα 

δηθαδφκαζηε θη εζείο θη εγψ ζχκθσλα κε ηνλ 

λφκν πνπ ηνχηνη έθηηαμαλ γηα φζνπο είλαη 

ζηνλ θαηάινγν.  

[3.53] Σν μέξσ βέβαηα, κα ηνπο ζενχο», είπε, 

«φηη ζε ηίπνηα δελ ζα κε βνεζήζεη απηφο ν 

βσκφο, ζέισ φκσο λα δείμσ αθφκα φηη ηνχηνη 

δσ δελ είλαη κνλάρα θξηρηά άδηθνη κε ηνπο 

αλζξψπνπο, αιιά θαη αζεβέζηαηνη πξνο ηνπο 

ζενχο. Ώπνξψ φκσο», πξφζζεζε, «πνπ εζείο, 

επππφιεπηνη άλζξσπνη, δελ ζθέθηεζηε λα 

ππεξαζπίζεηε ηνπο εαπηνχο ζαο – θη αο μέξεηε 

φηη η’ φλνκα ηνπ θαζελφο ζαο κπνξεί λα 

ζβεζηεί εμίζνπ εχθνια κε ην δηθφ κνπ!» 

[3.54] Σφηε ν θήξπθαο ησλ Σξηάληα πξφζηαμε 

ηνπο Έληεθα λα πηάζνπλ ηνλ Θεξακέλε. 

Βθείλνη κπήθαλ κε ηνπο βνεζνχο ηνπο θη 

επηθεθαιήο ηνλ άηπξν, ηνλ πην ζξαζχ θη 

αδηάληξνπν απ’ φινπο. Ο Κξηηίαο είπε: «αο 

παξαδίλνπκε ηνχηνλ δσ ηνλ Θεξακέλε, πνπ 

θαηαδηθάζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. [3.55] 

Πηάζηε ηνλ, πάξηε ηνλ εθεί πνπ πξέπεη θαη 

θάλεηε ηα ππφινηπα». 

Όζηεξα απ’ απηά ηα ιφγηα ν άηπξνο 

βάιζεθε λα ηξαβάεη ηνλ Θεξακέλε απφ ηνλ 

βσκφ, θη νη βνεζνί ηξαβνχζαλ θη εθείλνη. Ο 

Θεξακέλεο πάιη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, θψλαδε 

ζενχο θη αλζξψπνπο κάξηπξεο ησλ φζσλ 

γίλνληαλ. Οη βνπιεπηέο σζηφζν δελ 

θνπλήζεθαλ, βιέπνληαο φηη απηνί πνπ 

ζηέθνληαλ ζην θηγθιίδσκα ήηαλ ηνπ ίδηνπ 

πνηνχ κε ηνλ άηπξν θαη μέξνληαο φηη ήηαλ 

νπιηζκέλνη κ’ εγρεηξίδηα· άιισζηε ν ρψξνο 

κπξνζηά ζην βνπιεπηήξην ήηαλ γεκάηνο 

ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε 

ὑμὦν ὃν ἅν βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ 

τὦν ἐν τ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν 

κρίσιν εἶναι.  

*3.53+ Καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοὦ, ὅτι 

οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο 

ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους 

ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. Ὑμὦν μέντοι, 

ἔφη, ὧ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε 

ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν 

ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμὦν ἑκάστου».  

*3.54+ Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τὦν τριάκοντα κρυξ 

τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν 

τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτὦν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου 

τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· «Παραδίδομεν ὑμῖν, 

ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον. 

*3.55+ Ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες *οἱ ἕνδεκα+ οὗ δεῖ 

τὰ ἐκ τούτων πράττετε».  

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, 

εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ 

θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ 

δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρὦσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις 

κελ επηηξέςεηε ζηνλ Κξηηία λα δηαγξάςεη νχηε 

εκέλα νχηε φπνηνλ άιινλ απφ ζαο ζειήζεη, αιιά 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ηνλ νπνίν απηνί 

λνκνζέηεζαλ γηα φζνπο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

θαηάινγν, ζχκθσλα κ’ απηφλ λα θξηζψ θαη εγψ θαη 

εζείο.  

[3.53] Καη βέβαηα ην γλσξίδσ, κα ηνπο ζενχο, πνιχ 

θαιά  φηη δελ ζα κε ζψζεη απηφο ν βσκφο, αιιά 

ζέισ λα απνδείμσ θαη ην εμήο, φηη απηνί φρη κφλν 

εηο βάξνο ησλ αλζξψπσλ δηαπξάηηνπλ ηηο πην 

θαηάθσξεο αδηθίεο, αιιά θαη απέλαληη ζηνπο ζενχο 

δείρλνπλ ηελ πην κεγάιε αζέβεηα. Βθπιήζζνκαη 

φκσο κε ζαο, άλδξεο θαινί θαη αγαζνί, αλ δελ 

πξνζπαζήζεηε λα βνεζήζεηε ηνλ ίδην ζαο ηνλ 

εαπηφ, ελψ πνιχ θαιά γλσξίδεηε φηη θαζφινπ πην 

εχθνιν δελ είλαη λα δηαγξαθεί ην δηθφ κνπ φλνκα 

απφ ηνλ θαηάινγν απ’ φ,ηη ην φλνκα θαζελφο απφ 

εζάο.» 

[3.54] Μεηά απφ απηφ ν θήξπθαο ησλ Σξηάθνληα 

θάιεζε ηνπο Έληεθα λα ζπιιάβνπλ ηνλ Θεξακέλε· 

φηαλ εθείλνη κπήθαλ κε ηνπο βνεζνχο ηνπο, έρνληαο 

επηθεθαιήο ηνλ ζξαζχηαην θαη αλαίδεζηαην 

άηπξν, είπε ν Κξηηίαο: «αο παξαδίδνπκε απηφλ 

εδψ ηνλ Θεξακέλε θαηαδηθαζκέλν ζχκθσλα κε 

ηνλ λφκν. [3.55] Βζείο [νη Έληεθα] ζπιιάβεηε θαη 

νδεγήζηε απηφλ φπνπ πξέπεη, θαη εθηειέζηε ηα 

πεξαηηέξσ».   

Μφιηο είπε απηά, ηνλ έζεξλαλ απφ ην βσκφ ν 

άηπξνο θαη νη ππεξέηεο. Ο Θεξακέλεο, φπσο ήηαλ 

θπζηθφ, επηθαινχληαλ ζενχο θαη αλζξψπνπο λα 

δνπλ φζα γηλφηαλ. Ώιιά νη βνπιεπηέο, βιέπνληαο 

θαη απηνχο πνπ ζηέθνληαλ δίπια ζηα θηγθιηδψκαηα, 

πνπ ήηαλ φκνηνη κε ηνλ άηπξν, θαη ηνλ ρψξν 

κπξνζηά απφ ην βνπιεπηήξην γεκάην θξνπξνχο, θαη 

γλσξίδνληαο θαιά φηη ήηαλ εθεί νπιηζκέλνη κε 

εγρεηξίδηα, δελ θηλήζεθαλ.[3.56] Οη Έληεθα έζπξαλ 

ηνλ άλδξα κέζα απφ ηελ αγνξά, ελψ απηφο θψλαδε 
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θξνπξνχο. [3.56] Σξάβεμαλ ινηπφλ καδί ηνπο 

ηνλ Θεξακέλε νη Έληεθα κέζα απφ ηελ 

Ώγνξά, ελψ απηφο δηακαξηπξφηαλ κε πνιχ 

δπλαηή θσλή γηα φζα ηνπ έθαλαλ. 

Αηεγνχληαη θαη ηνχηε ηελ θνπβέληα ηνπ 

Θεξακέλε: φηαλ ηνπ είπε ν άηπξνο φηη ζα 

κεηαληψζεη αλ δελ ζησπήζεη, ξψηεζε: «ζηε 

αλ ζσπάζσ δελ ζα κεηαληψζσ;» Λέλε αθφκα 

πσο αθνχ ηνλ αλάγθαζαλ λα πηεη ην θψλεην 

γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ, έρπζε ηηο ηειεπηαίεο 

ζηαγφλεο – φπσο ζηνλ θφηηαβν», ιέγνληαο: 

«ηελ πγεηά ηνπ αγαπεηνχ κνπ Κξηηία!». Σν 

μέξσ φηη ηέηνηεο θνπβέληεο δελ αμίδεη λ’ 

αλαθέξνληαη· σζηφζν βξίζθσ αμηνζαχκαζην 

ζ’ απηφλ ηνλ άλζξσπν φηη αθφκα θαη 

κπξνζηά ζηνλ ζάλαην δελ έραζε κήηε ηελ 

απηνθπξηαξρία, κήηε ην ρηνχκνξ ηνπ. 

 

 

 

ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλρες 

τὦν φρουρὦν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες 

παρσαν. *3.56+ Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τς ἀγορᾶς 

μάλα μεγάλῃ τῆ φωνῆ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ’ ἓν 

μα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ 

μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· «Ἂν δὲ σιωπὦ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, 

οἰμώξομαι;» καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ 

κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα 

εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τ καλ». Καὶ τοῦτο μὲν 

οὐκ ἀγνοὦ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ 

κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος 

μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιὦδες ἀπολιπεῖν ἐκ τς 

ψυχς. 

δπλαηά, ιέγνληαο ζ’ φινπο ηα παζήκαηά ηνπ. 

Λέγεηαη κάιηζηα θαη  έλαο ιφγνο θη απηφο δηθφο 

ηνπ: φηαλ ηνπ είπε ν άηπξνο φηη, αλ δελ 

«ζσπάζεη», ζα θιάςεη πηθξά, απάληεζε: «θη αλ 

«ζσπάζσ, άξαγε, δε ζα θιάςσ πηθξά»; Καη ζηελ 

εθηέιεζή ηνπ, φηαλ εμαλαγθαδφκελνο έπηλε ην 

θψλεην, ιέλε φηη αλαθψλεζε παίδνληαο ηνλ θφηηαβν 

κε ην ππφιεηκκα ηνπ πνηεξηνχ: «απηφ γηα ηνλ 

σξαίν Κξηηία». Καη δελ αγλνψ, βέβαηα, φηη απηά 

δελ είλαη απνθζέγκαηα αμηφινγα, εληνχηνηο ζεσξψ 

αμηνζαχκαζην ην εμήο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλδξφο, 

φηη θαη ηε ζηηγκή πνπ ν ζάλαηνο ήηαλ δίπια ηνπ δελ 

έραζε νχηε ηελ απηνθπξηαξρία νχηε ην ρηνχκνξ ηνπ. 
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ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεθάλαιο 4. §18-23 

 

Μεηάθραζη Ρ. Ρούθοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη ζσνηακηικής ομάδας 

[4.18] Ώθνχ ηέιεησζε, γχξηζε πξνο ην 

κέξνο ησλ ερζξψλ θαη πεξίκελε, επεηδή 

ν κάληεο ζπκβνχιεπε λα κελ επηηεζνχλ 

πξνηνχ ζθνησζεί ή πιεγσζεί θάπνηνο 

δηθφο ηνπο. «Έπεηηα», είπε ν κάληεο, 

«ζα ηξαβήμνπκε εκείο κπξνζηά θαη 

ζεηο, πνπ ζα ’ξζεηε μνπίζσ καο, ζα 

ληθήζεηε – εγψ φκσο λνκίδσ πσο ζα 

ζθνησζψ». [4.19] Καη δελ βγήθε 

ςεχηεο: φηαλ άδξαμαλ η’ άξκαηα, 

εθείλνο κ’ έλα πήδεκα βξέζεθε πξψηνο 

αλάκεζα ζηνπο ερζξνχο –ιεο θαη ηνλ 

νδεγνχζε θάπνην ξηδηθφ– θαη 

ζθνηψζεθε. (Βίλαη ζακκέλνο ζην 

πέξαζκα ηνπ Κεθηζνχ.) Οη άιινη 

σζηφζν λίθεζαλ θαη θαηαδίσμαλ ηνλ 

ερζξφ σο ην ίζησκα. Βθεί ζθνηψζεθαλ 

απφ ηνπο Σξηάληα ν Κξηηίαο θη ν 

Ιππφκαρνο, απφ ηνπο δέθα άξρνληεο ηνπ 

Πεηξαηά ν Υαξκίδεο ηνπ Γιαχθσλνο θη 

απφ ηνπο ππφινηπνπο άλδξεο ηνπο 

θάπνπ εβδνκήληα. Οη επαλαζηάηεο 

πήξαλ ηα φπια ησλ ζθνησκέλσλ, 

θαλελφο πνιίηε φκσο δελ πείξαμαλ ηα 

ξνχρα. Μεηά απ’ απηά, θαζψο έγηλε 

εθερεηξία γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

λεθξψλ, πνιινί απφ ηηο δχν παξαηάμεηο 

ζίκσζαλ ν έλαο ηνλ άιιν θη έπηαζαλ 

θνπβέληα.  

[4.20] Σφηε ν Κιεφθξηηνο, ν θήξπθαο 

ησλ Μπζηεξίσλ πνπ είρε πνιχ θαιή 

θσλή, έθαλε ηνπο άιινπο λα ζσπάζνπλ 

 *4.18+ Ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, 

ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ 

πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν *ἅν+ τὦν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ 

τρωθείη· «ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μέν», 

ἔφη, «ἡμεῖς, νίκη δ’ ὑμῖν ἔσται ἑπομένοις, ἐμοὶ μέντοι 

θάνατος, ὥς γέ μοι δοκεῖ». *4.19+ Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς 

ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρὦτος ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις 

ἀποθνῄσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῆ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ’ 

ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπέθανον 

δ’ ἐνταῦθα τὦν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος, 

τὦν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, 

τὦν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, 

τοὺς δὲ χιτὦνας οὐδενὸς τὦν πολιτὦν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ 

τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν 

προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο.  

*4.20+ Κλεόκριτος δὲ ὁ τὦν μυστὦν κρυξ, μάλ’ εὔφωνος ὤν, 

κατασιωπησάμενος ἔλεξεν· «Ἄνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς 

ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν 

 [4.18] Ώθνχ είπε απηά θαη ζηξάθεθε πάιη 

πξνο ηνπο ερζξνχο, πεξίκελε· γηαηί ν 

κάληεο ηνπο ζπκβνχιεπε λα κελ επηηεζνχλ 

πξνηνχ ή ζθνησζεί ή ηξαπκαηηζηεί 

θάπνηνο απφ ηνπο δηθνχο ηνπο· «φηαλ γίλεη 

απηφ», είπε, «απφ ηε κηα ζα πξνεγεζψ 

εγψ, εζείο απφ ηελ άιιε αθνινπζψληαο κε 

ζα ληθήζεηε, φκσο εγψ, φπσο 

πξναηζζάλνκαη, ζα ζαλαησζψ». [4.19] Καη 

δελ δηαςεχζηεθε, αιιά, κφιηο πήξαλ ηα 

φπια, απηφο, ζαλ λα νδεγνχληαλ απφ 

θάπνηα κνίξα, εμφξκεζε πξψηνο, ξίρηεθε 

κέζα ζηνπο ερζξνχο θαη ζθνηψζεθε· είλαη 

ζακκέλνο ζηε δηάβαζε ηνπ Κεθηζνχ· θαη 

νη άιινη λίθεζαλ θαη θαηεδίσμαλ ηνπο 

ερζξνχο κέρξη ηελ πεδηάδα. Βθεί 

θνλεχηεθαλ απφ ηνπο Σξηάθνληα ν Κξηηίαο 

θαη ν Ιππφκαρνο, απφ ηνπο δέθα άξρνληεο 

ηνπ Πεηξαηά ν Υαξκίδεο, ν γηνο ηνπ 

Γιαχθσλα, θαη πεξίπνπ εβδνκήληα απφ 

ηνπο άιινπο. Καη πήξαλ ηα φπια (ησλ 

ζθνησκέλσλ), αιιά δελ αθαίξεζαλ ηα 

ελδχκαηα θαλελφο απφ ηνπο πνιίηεο. Ώθνχ 

έγηλε απηφ θαη απέδσζαλ ηηκέο ζηνπο 

λεθξνχο, πνιινί (απφ ηνπο αληηπάινπο) 

πιεζηάδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ 

ζπλνκηινχζαλ κεηαμχ ηνπο. 

[4.20] Ο Κιεφθξηηνο, ν θήξπθαο ησλ 

κπεκέλσλ (ζηα Βιεπζίληα κπζηήξηα), ν 

νπνίνο είρε ζηεληφξεηα θσλή, αθνχ 

επέβαιε ζησπή, κίιεζε: «πκπνιίηεο κνπ, 

γηαηί καο εθδηψθεηε; Γηαηί ζέιεηε λα καο 
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θη είπε: «Πνιίηεο, γηαηί καο εμνξίδεηε; 

Γηαηί ζέιεηε λα καο ζθνηψζεηε; Βκείο 

πνηέ δελ ζαο πεηξάμακε ζε ηίπνηα. Ίζα 

ίζα, καδί ζαο έρνπκε πάξεη κέξνο ζηα 

ηεξφηεξα κπζηήξηα, ζε ζπζίεο, ζηηο 

ιακπξφηεξεο ηειεηέο· καδί έρνπκε 

ρνξέςεη θαη ζπνπδάζεη θαη πνιεκήζεη· 

καδί έρνπκε θηλδπλέςεη πνιιέο θνξέο, 

θαη ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα, γηα ηε 

ζσηεξία θαη ηελ ειεπζεξία φισλ καο. 

[4.21] η’ φλνκα ησλ πξνγνληθψλ καο 

ζεψλ, ζη’ φλνκα ησλ δεζκψλ πνπ καο 

ελψλνπλ –γηαηί πνιινί απφ καο έρνπλ 

αλακεηαμχ ηνπο ζπγγέλεηα, ζπκπεζεξηφ 

ή θηιία– ληξαπείηε ζενχο θη 

αλζξψπνπο, πάςηε λα θάλεηε θαθφ ζηελ 

παηξίδα! Μελ αθνχηε ηνπο Σξηάληα! 

Αελ έρνπλ ηεξφ θαη φζην απηνί, πνπ γηα 

ην δηθφ ηνπο θέξδνο θνληεχνπλ λα 

’ρνπλ ζθνηψζεη κέζα ζ’ νρηψ κήλεο πην 

πνιινχο Ώζελαίνπο απ’ φζνπο 

ζθφησζαλ φινη νη Πεινπνλλήζηνη καδί 

ζε δέθα ρξφληα πνιέκνπ!  

[4.22] Βθεί πνπ κπνξνχζακε λα δνχκε 

εηξεληθά ζαλ ζπκπνιίηεο, απηνί καο 

έξημαλ ζηνλ πην απαίζην, ηνλ πην 

αλππφθνξν, ηνλ πην αλφζην απ’ φινπο 

ηνπο πνιέκνπο – ζ’ εκθχιην ζπαξαγκφ! 

Κη φκσο λα ην μέξεηε θαιά, φηη 

αλάκεζα ζ’ απηνχο πνπ ηψξα δα 

ζθνηψζακε είλαη κεξηθνί πνπ ηνπο 

θιαίκε θη εκείο ην ίδην πηθξά φζν θαη 

ζεηο!». 

Έηζη κίιεζε ν Κιεφθξηηνο· θαζψο 

αθνχγνληαλ θη απηά πάλσ ζ’ φζα άιια 

είραλ ζπκβεί, νη ππφινηπνη εγέηεο ησλ 

νιηγαξρηθψλ πήξαλ ηνπο άλδξεο ηνπο 

μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν, μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ 

ἱερὦν τὦν σεμνοτάτων καὶ θυσιὦν καὶ ἑορτὦν τὦν 

καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα 

καὶ συστρατιὦται, καὶ πολλὰ μεθ’ ὑμὦν κεκινδυνεύκαμεν 

καὶ κατὰ γν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τς κοινς 

ἀμφοτέρων ἡμὦν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας. *4.21+ Πρὸς 

θεὦν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας 

καὶ ἑταιρίας, πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν 

ἀλλήλοις, αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε 

ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς 

ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν 

πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες 

Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.  

*4.22+ Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων 

αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ 

ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεμον ἡμῖν πρὸς 

ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ’ εὖ γε μέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ 

τὦν νῦν ὑφ’ ἡμὦν ἀποθανόντων οὐ μόνον ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ 

ἡμεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαμεν». 

Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ 

τοιαῦτα προσακούειν τοὺς μεθ’ αὑτὦν ἀπήγαγον εἰς τὸ 

ἄστυ.  

ζθνηψζεηε; Γηαηί εκείο αθελφο πνηέ ψο 

ηψξα δελ ζαο πξνμελήζακε θαλέλα θαθφ, 

αθεηέξνπ έρνπκε ιάβεη καδί ζαο κέξνο θαη 

ζηηο πην ζεβαζηέο ηεξέο ζπλήζεηεο θαη 

ζπζίεο θαη ζηηο σξαηφηεξεο γηνξηέο θαη 

έρνπκε γίλεη ζπγρνξεπηέο θαη 

ζπζπνπδαζηέο θαη ζπζηξαηηψηεο ζαο θαη 

καδί ζαο έρνπκε θηλδπλεχζεη πνιιέο θνξέο 

θαη ζηελ μεξά θαη ζηε ζάιαζζα γηα ράξε 

ηεο θνηλήο καο ζσηεξίαο θαη ειεπζεξίαο. 

[4.21] ην φλνκα ησλ ζεψλ ησλ παηέξσλ 

θαη κεηέξσλ καο θαη ζην φλνκα ηεο 

ζπγγέλεηάο καο εμ αίκαηνο θαη εμ 

αγρηζηείαο θαη ησλ ζπιιφγσλ καο –γηαηί 

πνιινί απφ καο απηά ηα έρνπκε θνηλά–, 

ζεβφκελνη θαη ζενχο θαη αλζξψπνπο, 

ζηακαηήζηε λα πξνμελείηε δεκηά ζηελ 

παηξίδα θαη κελ ππαθνχηε ζηνπο 

αλνζηφηαηνπο Σξηάθνληα, νη νπνίνη ιφγσ 

πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ παξά ιίγν λα 

θνλεχζνπλ κέζα ζε νθηψ κήλεο 

πεξηζζφηεξνπο Ώζελαίνπο απ’ φζνπο φινη 

νη Πεινπνλλήζηνη καδί επί δέθα ρξφληα 

πνιέκνπ. 

[4.22] Ώλ θαη ήηαλ δπλαηφ ζε καο λα 

δνχκε εηξεληθά σο ειεχζεξνη πνιίηεο, 

απηνί μεθίλεζαλ κεηαμχ καο ην ρεηξφηεξν 

θαη ην δπζρεξέζηεξν θαη ηνλ πην αλφζην 

θαη ηνλ πην κηζεηφ γηα ζενχο θαη 

αλζξψπνπο εκθχιην πφιεκν. κσο λα 

μέξεηε φηη φρη κφλνλ εζείο αιιά θαη εκείο 

γηα φζνπο ζήκεξα ζθνηψζακε –γηα 

θάπνηνπο απ’ απηνχο– ρχζακε πνιιά 

δάθξπα». 

Ο θήξπθαο έηζη πεξίπνπ κίιεζε· νη 

ππφινηπνη αξρεγνί νδήγεζαλ ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπο πάιη πίζσ ζηελ Ώζήλα 
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θαη ηνπο νδήγεζαλ πίζσ ζηελ πφιε.  

[4.23] Σελ άιιε κέξα νη Σξηάληα 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ αίζνπζα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ηαπεηλσκέλνη θη 

εγθαηαιεηκκέλνη· αλάκεζα ζηνπο Σξεηο 

Υηιηάδεο πάιη, ζηα δηάθνξα ζεκεία 

φπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί, μέζπαζαλ 

παληνχ δηαθσλίεο: φζνη επζχλνληαλ γηα 

ζνβαξφηεξα αδηθήκαηα, θαη γη’ απηφ 

θνβφληαλ, ππνζηήξηδαλ κε πάζνο φηη 

δελ έπξεπε λα ππνρσξήζνπλ ζηνπο 

επαλαζηάηεο· φζνη πάιη δελ είραλ 

θαλέλα θξίκα ζηε ζπλείδεζή ηνπο 

ζθέθηνληαλ γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηνπο –

θη εμεγνχζαλ θαη ζηνπο άιινπο– φηη 

απηέο νη ζπκθνξέο ήηαλ πεξηηηέο θη φηη 

δελ έπξεπε λα ππαθνχνπλ ηνπο Σξηάληα, 

κήηε λα ηνπο αθήζνπλ λα 

θαηαζηξέςνπλ ηελ πφιε. Σειηθά 

απνθάζηζαλ κε ςεθνθνξία λα ηνπο 

θαζαηξέζνπλ θαη λα εθιέμνπλ άιινπο 

άξρνληεο· θη φξηζαλ δέθα, έλαλ απφ 

θάζε θπιή. 

 

*4.23+ Τῆ δ’ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ 

ἔρημοι συνεκάθηντο ἐν τ συνεδρίῳ· τὦν δὲ τρισχιλίων 

ὅπου ἕκαστοι τεταγμένοι ἦσαν, πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς 

ἀλλήλους. Ὅσοι μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ 

ἐφοβοῦντο, ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καθυφίεσθαι τοῖς ἐν 

Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον μηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί τε 

ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο 

τούτων τὦν κακὦν, καὶ τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρναι 

πείθεσθαι οὐδ’ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ 

τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους μὲν καταπαῦσαι, ἄλλους 

δὲ ἑλέσθαι. Καὶ εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ φυλς. 

θαη εμαηηίαο ηνπ φηη άθνπγαλ ηέηνηνπ 

είδνπο πξάγκαηα. 

[4.23] Σελ επφκελε κέξα νη Σξηάθνληα 

πνιχ ηαπεηλσκέλνη θαη εγθαηαιειεηκκέλνη 

παξεπξέζεζαλ ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ· νη ηξεηο ρηιηάδεο απφ ηελ 

άιιε, φπνπ βξηζθφηαλ ν θαζέλαο ηνπο, ζε 

φια ηα κέξε ηεο πφιεο δηαθσλνχζαλ 

κεηαμχ ηνπο. Γηαηί φζνη είραλ δηαπξάμεη 

βηαηφηεξεο πξάμεηο θαη θνβνχληαλ, 

ππνζηήξηδαλ έληνλα φηη δελ έπξεπε λα 

ππνρσξήζνπλ ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαλ 

ζηνλ Πεηξαηά· φζνη αθεηέξνπ πίζηεπαλ φηη 

δελ είραλ δηαπξάμεη θαλέλα αδίθεκα, νη 

ίδηνη ζπιινγίδνληαλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

πείζνπλ θαη ηνπο άιινπο φηη δελ 

ρξεηαδφηαλ λα ππνθέξνπλ απηά ηα δεηλά 

θαη έιεγαλ φηη δελ πξέπεη λα ππαθνχζνπλ 

ζηνπο Σξηάθνληα νχηε λα ηνπο επηηξέςνπλ 

λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πφιε. Καη ζην ηέινο 

απνθάζηζαλ λα θαζαηξέζνπλ εθείλνπο απφ 

ηελ εμνπζία θαη λα εθιέμνπλ άιινπο. Καη 

εμέιεμαλ δέθα, έλαλ απφ θάζε θπιή.  
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ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεθάλαιο 4. §37-43 

 

Μεηάθραζη Ρ. Ρούθοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη ζσνηακηικής ομάδας 

[4.37] Ώθνχ φκσο μεθίλεζαλ απηνί γηα ηε 

Λαθεδαίκνλα, έζηεηιαλ αληηπξνζψπνπο θη νη 

επίζεκνη θπβεξλήηεο ηεο Ώζήλαο, ιέγνληαο 

φηη είλαη έηνηκνη λα παξαδνζνχλ νη ίδηνη θαη 

λα παξαδψζνπλ θαη ηα ηείρε ηνπο ζηελ 

απφιπηε δηάθξηζε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ· είραλ 

φκσο ηελ απαίηεζε, δήισλαλ, κηα θαη νη 

επαλαζηάηεο έιεγαλ πσο είλαη θίινη ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ, λα παξαδψζνπλ θη εθείλνη 

ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Μνπληρία. [4.38] Ώθνχ 

ηνπο άθνπζαλ φινπο νη έθνξνη θη ε 

πλέιεπζε, έζηεηιαλ ζηελ Ώζήλα κηα 

δεθαπεληακειή αληηπξνζσπεία κ’ εληνιή λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Παπζαλία γηα 

ζπκθηιίσζε κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο 

φξνπο. Με ηε κεζνιάβεζή ηνπο 

ζπκθηιηψζεθαλ νη Ώζελαίνη θαη ζπκθψλεζαλ 

λα δήζνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο – φινη εθηφο απφ 

ηνπο Σξηάληα, ηνπο Έληεθα θαη ηνπο δέθα 

πξψελ άξρνληεο ηνπ Πεηξαηά· ηέινο 

απνθαζίζηεθε πσο φπνηνο απφ ηνπο 

νιηγαξρηθνχο θνβφηαλ, ζα πήγαηλε λα δήζεη 

ζηελ Βιεπζίλα. 

[4.39] Ώθνχ ηέιεησζαλ απηά ν Παπζαλίαο 

απνζηξάηεπζε ηηο δπλάκεηο ηνπ, ελψ νη 

επαλαζηάηεο αλέβεθαλ κε ηα φπια ηνπο ζηελ 

Ώθξφπνιε θη έθαλαλ ζπζία ζηελ Ώζελά. 

ηαλ θαηέβεθαλ, νη ζηξαηεγνί ζπγθάιεζαλ 

πλέιεπζε φπνπ κίιεζε ν Θξαζχβνπινο: 

[4.40] «Βζάο, πνπ αλήθεηε ζηελ νιηγαξρηθή 

παξάηαμε», είπε, «ζαο ζπκβνπιεχσ λα 

θαηαιάβεηε πνηνη είζηε – θαη ζα θαηαιάβεηε 

 *4.37+ Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίμονα, ἔπεμπον δὴ 

καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ μὲν 

παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς 

Λακεδαιμονίοις χρσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ’ ἔφασαν καὶ 

τοὺς ἐν Πειραιεῖ, εἰ φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιμονίοις, 

παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν. *4.38+ 

Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτὦν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, 

ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἐπέταξαν 

σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα. Οἱ δὲ 

διήλλαξαν ἐφ’ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους, ἀπιέναι 

δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτὦν ἕκαστον πλὴν τὦν τριάκοντα καὶ τὦν ἕνδεκα 

καὶ τὦν ἐν Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τὦν ἐξ 

ἄστεως, ἔδοξεν αὐτοῖς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν. 

*4.39+ Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας μὲν δικε τὸ 

στράτευμα, οἱ δ’ ἐκ τοῦ Πειραιὦς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς 

τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῆ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ κατέβησαν έκκλησίαν 

ἐποίησαν οἱ στρατηγοί, ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν·  

[4.40] Ὑμῖν, ἔφη, ὧ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες, συμβουλεύω ἐγὼ 

γνὦναι ὑμᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ’ ἅν γνοίητε, εἰ ἀναλογίσαισθε 

 [4.37] Ώθνχ απηνί αλαρψξεζαλ ζηε Λαθεδαίκνλα, 

έζηειλαλ αληηπξνζψπνπο νη αξκφδηνη ηνπ επίζεκνπ 

θξάηνπο (= νιηγαξρηθνί) ηεο πφιεο λα πνπλ φηη 

απηνί ζα παξαδψζνπλ θαη ηα ηείρε, ηα νπνία 

θαηέρνπλ, θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο, γηα λα ηνπο θάλνπλ φ,ηη ήζειαλ· 

ηζρπξίδνληαλ φκσο φηη είραλ ηελ αμίσζε θαη απηνί 

πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ Πεηξαηά, αλ είλαη, φπσο ιέλε, 

θίινη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, λα παξαδψζνπλ ηνλ 

Πεηξαηά θαη ηε Μνπληρία. [4.38] Ώθνχ άθνπζαλ 

φια απηά νη έθνξνη θαη ε επηηξνπή εθιεγκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο Ώπέιιαο, έζηεηιαλ ζηελ Ώζήλα 

δεθαπέληε άλδξεο θαη δηέηαμαλ κε ηελ επίβιεςε 

ηνπ Παπζαλία λα ζπκθηιηψζνπλ ηνπο 

αληηκαρφκελνπο κε φπνην ηξφπν κπνξνχζαλ 

θαιχηεξα. Ώπηνί ηνπο ζπκθηιίσζαλ ππφ ηνλ φξν λα 

θάλνπλ εηξήλε κεηαμχ ηνπο θαη ν θαζέλαο λα πάεη 

ζην ζπίηη ηνπ εθηφο απφ ηνπο Σξηάθνληα θαη ηνπο 

Έληεθα θαη ηνπο Αέθα άξρνληεο ηνπ Πεηξαηά. ζνη 

απ’ απηνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πφιε 

θνβνχληαλ, απνθαζίζηεθε λα θαηνηθήζνπλ ζηελ 

Βιεπζίλα. 

 [4.39] Ώθνχ απηά ηειείσζαλ, ν Παπζαλίαο αθελφο 

δηέιπζε ην ζηξάηεπκα, νη άιινη αθεηέξνπ 

αλέβεθαλ απφ ηνλ Πεηξαηά έλνπινη πξνο ηελ 

αθξφπνιε θαη ζπζίαζαλ ζηελ Ώζελά. Μφιηο 

θαηέβεθαλ, ζπγθάιεζαλ ζπκβνχιην νη ζηξαηεγνί, 

φπνπ ν Θξαζχβνπινο κίιεζε:  

 [4.40] «Πνιίηεο», είπε, «ζαο ζπκβνπιεχσ λα 

γλσξίζεηε ηνπο εαπηνχο ζαο. Θα κπνξνχζαηε 

πξνπαληφο λα ηνπο γλσξίζεηε, αλ αλαινγηζηείηε γηα 

πνηφ ιφγν θαπρηέζηε ηφζν πνιχ, ψζηε λα 



20 

 

θαιχηεξα, αλ θαζίζεηε λα ζθεθηείηε ηη είλαη 

πνπ ζαο θάλεη ηφζν ππεξνπηηθνχο, ψζηε λα 

ζέιεηε λα καο εμνπζηάδεηε. Σάρα είζηε 

πεξηζζφηεξν δίθαηνη; Μα ν ιαφο πνηέ δελ ζαο 

αδίθεζε γηα ρξεκαηηθφ ζπκθέξνλ, θη αο είλαη 

πην θησρφο απφ ζαο – ελψ εζείο, νη πην 

πινχζηνη απ’ φινπο, έρεηε θάλεη πνιιέο 

θαθνήζεηεο γηα ην θέξδνο. Ώθνχ ινηπφλ δελ 

ζαο δηαθξίλεη δηθαηνζχλε, ζθεθηείηε κήπσο 

έρεηε ιφγν λα θακαξψλεηε γηα ηελ παιηθαξηά 

ζαο. [4.41] Ώιιά ηη θαιχηεξν θξηηήξην 

ππάξρεη, απφ ην πψο πνιεκήζακε αλακεηαμχ 

καο; Ή κήπσο ζα πείηε φηη καο μεπεξλάηε ζ’ 

εμππλάδα – εζείο πνπ είραηε θαη ηείρε θαη 

φπια θαη ρξήκαηα, θαη ηνπο Πεινπνλλεζίνπο 

γηα ζπκκάρνπο, θη φκσο ληθεζήθαηε απφ καο 

πνπ ηίπνηα δελ είρακε απ’ απηά; Σάρα 

λνκίδεηε φηη πξέπεη λα ππεξεθαλεχεζηε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ; Γηαηί; 

πσο παξαδίδεη θάπνηνο δεκέλν απφ ηνλ 

ιαηκφ έλα ζθπιί πνπ δαγθψλεη, έηζη θη εθείλνη 

ζαο παξαδψζαλ ζηνλ αδηθεκέλν ηνχην ιαφ, 

πξηλ ζεθσζνχλ λα θχγνπλ!  

[4.42] κσο απφ ζαο, θίινη, δεηάσ λα κελ 

παξαβείηε θαλέλαλ απφ ηνπο φξθνπο πνπ 

δψζαηε. Ίζα ίζα, θνληά ζηηο άιιεο αξεηέο ζαο 

λα δείμεηε φηη είζηε θαη πηζηνί ζηνλ φξθν ζαο 

θαη ζενθνβνχκελνη!» 

Ώπηά είπε θη άιια παξφκνηα, θη φηη δελ 

πξέπεη λα ππάξμεη θακηά αλαηαξαρή, παξά λα 

εθαξκνζηεί ην παιηφ πνιίηεπκα· θαηφπηλ 

δηέιπζε ηε πλέιεπζε. [4.43] Βθείλν ηνλ 

θαηξφ δηφξηζαλ άξρνληεο θαη μαλάξρηζαλ 

νκαιή πνιηηηθή δσή. Ώξγφηεξα σζηφζν, 

καζαίλνληαο φηη νη νιηγαξρηθνί ηεο Βιεπζίλαο 

ζηξαηνινγνχζαλ μέλνπο κηζζνθφξνπο, 

έθαλαλ γεληθή επηζηξάηεπζε ελαληίνλ ηνπο. 

ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν, ὥστε ἡμὦν ἄρχειν 

ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ’ ὁ μὲν δμος 

πενέστερος ὑμὦν ὥν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς 

ἠδίκηκεν·ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες πολλὰ καὶ 

αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν 

ὑμῖν προσήκει, σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ’ ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα 

φρονητέον· *4.41+ καὶ τίς ἅν καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς 

ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώμῃ φαίητ’ ἅν 

προέχειν, οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ 

συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τὦν οὐδὲν τούτων ἐχόντων 

περιείληφθε; Ἀλλ’ ἐπὶ Λακεδαιμονίοις δὴ οἴεσθε μέγα 

φρονητέον εἶναι; Πὦς, οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας κύνας κλοι 

δήσαντες παραδιδόασιν, οὕτω κἀκεῖνοι ὑμᾶς παραδόντες τ 

ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται ἀπιόντες;  

*4.42+ Οὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὧ ἄνδρες, ἀξιὦ ἐγὼ Ὠν ὀμωμόκατε 

παραβναι οὐδέν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς 

ἐπιδεῖξαι, ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε.  

Εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι 

ταράττεσθαι, ἀλλὰ τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρσθαι, ἀνέστησε 

τὴν ἐκκλησίαν.  

*4.43+ Καὶ τότε μὲν ἀρχὰς καταστησάμενοι ἐπολιτεύοντο· 

ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους μισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι, 

επηρεηξείηε λα γίλεηε αξρεγνί καο. Βίζηε κήπσο 

δηθαηφηεξνη; Ώιιά ν ιαφο, αλ θαη είλαη θησρφηεξνο 

απφ ζαο, πνηέ ψο ηψξα δελ ζαο αδίθεζε κε ζθνπφ 

ηα ρξήκαηα· εζείο αληίζεηα, αλ θαη είζηε 

πινπζηφηεξνη απ’ φινπο, έρεηε δηαπξάμεη πνιιά θαη 

αηζρξά κε ζθνπφ ην θέξδνο. Ώθνχ θακηά ζρέζε δελ 

έρεηε κε ηε δηθαηνζχλε, ζθεθηείηε αλ πξέπεη 

ηνπιάρηζην λα θαπρηέζηε γηα ηελ αλδξεία ζαο. 

[4.41] Καη πνηά θαιχηεξε απφδεημε ζα κπνξνχζε 

λα ππάξμεη γη’ απηφ παξά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πνιεκήζακε κεηαμχ καο; Ώιιά ζα κπνξνχζαηε λα 

ηζρπξηζηείηε φηη ππεξέρεηε σο πξνο ηελ επθπία, νη 

νπνίνη έρνληαο ηείρνο θαη φπια θαη ρξήκαηα θαη 

ζπκκάρνπο ηνπο Πεινπνλλεζίνπο έρεηε ληθεζεί απ’ 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα απ’ φια απηά; Ώιιά 

αιήζεηα λνκίδεηε φηη πξέπεη λα θαπρηέζηε, επεηδή 

έρεηε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο; Πψο είλαη δπλαηφ, 

αθνχ βέβαηα απηνί, φπσο παξαδίδνπλ (νη 

άλζξσπνη) ηνπο ζθχινπο πνπ δαγθψλνπλ, αθνχ 

ηνπο δέζνπλ κ’ έλα θινηφ απ’ ην ιαηκφ, ζαο 

παξέδσζαλ ζηνλ αδηθεκέλν απηφ ιαφ θαη έθπγαλ 

βηαζηηθά; 

[4.42] κσο, άλδξεο, δελ έρσ ηελ αμίσζε λα 

παξαβείηε θαλέλαλ απ’ ηνπο φξθνπο ζαο αιιά 

εθηφο ησλ άιισλ ζεηηθψλ ζαο ζηνηρείσλ λα 

επηδείμεηε θη απηφ, φηη δειαδή θαη ζέβεζηε θαη 

ηεξείηε ηνλ φξθν ζαο».  

Ώθνχ είπε απηά θαη άιια παξφκνηα θαη φηη δελ 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ θακηά άιιε ηαξαρή αιιά 

λα εθαξκφδνπλ ηνπο αξραίνπο λφκνπο, δηέιπζε ηε 

ζπλέιεπζε.  

 [4.43] Καη ηφηε, αθνχ εδξαίσζαλ ηε λέα εμνπζία, 

δνχζαλ ζε ειεχζεξν πνιίηεπκα· ην επφκελν φκσο 

ρξνληθφ δηάζηεκα, επεηδή άθνπζαλ φηη απηνί πνπ 

δηέκελαλ ζηελ Βιεπζίλα ζπγθέληξσλαλ μέλνπο 

κηζζνθφξνπο, εθζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ηνπο κε φιεο 

ηνπο ηηο δπλάκεηο θαη ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπο πνπ 
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Σνπο ζηξαηεγνχο ησλ νιηγαξρηθψλ ηνπο 

ζθφησζαλ φηαλ παξνπζηάζηεθαλ γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηνπο άιινπο φκσο 

έζηεηιαλ θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπο πνπ ηνπο 

έπεηζαλ λα ζπκθηιησζνχλ. Σφηε πήξαλ 

φξθνπο φηη ζη’ αιήζεηα δελ ζα θξαηήζνπλ 

θαθία αλακεηαμχ ηνπο, θαη ζήκεξα αθφκα 

δνπλ φινη καδί ζαλ ζπκπνιίηεο θη νη 

δεκνθξαηηθνί έρνπλ ηεξήζεη πηζηά ηνπο 

φξθνπο ηνπο. 

στρατευσάμενοι πανδημεὶ ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς 

αὐτὦν εἰς λόγους ἐλθόντας ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις 

εἰσπέμψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπεισαν 

συναλλαγναι. Καὶ ὀμόσαντες ὅρκους ἦ μὴν μὴ μνησικακήσειν, 

ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ 

δμος. 

ήξζαλ γηα δηάινγν ηνπο ζθφησζαλ, ηνπο άιινπο 

φκσο, αθνχ έζηεηιαλ ζ’ απηνχο θίινπο θαη 

ζπγγελείο, ηνπο έπεηζαλ λα ζπκθηιησζνχλ. Καη 

αθνχ νξθίζηεθαλ αιεζηλά λα κελ θξαηνχλ θαθία, 

αθφκε θαη ηψξα δνπλ καδί ζε ειεχζεξν θαζεζηψο 

θαη ν ιαφο κέλεη πηζηφο ζηνπο φξθνπο. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 24 
 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[24.1] Η Βπίδακλνο είλαη πνιηηεία πνπ βξίζθεηαη ζην δεμί ρέξη θαζψο 

κπαίλεη θαλείο ζηνλ Ιφλην θφιπν θαη γεηηνλεχεη κε ηνπο βαξβάξνπο 

Σαπιαληίνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ Ιιιπξηθή θπιή. [24.2] Οη Κεξθπξαίνη ηελ 

είραλ ρηίζεη –απνηθία ηνπο– αιιά ηδξπηήο ηεο ήηαλ ν Φάιηνο ηνπ 

Βξαηνθιείδνπ, Κνξίλζηνο ην γέλνο, απφγνλνο ηνπ Ηξαθιή. Καηά ην αξραίν 

έζηκν νη Κεξθπξαίνη ηνλ είραλ κεηαθαιέζεη απφ ηελ κεηξφπνιε γηα ηελ 

πεξίζηαζε. Μεηαμχ ησλ απνίθσλ ήζαλ θαη κεξηθνί Κνξίλζηνη θαη άιινη 

Ασξηείο. [24.3] Με ηνλ θαηξφ ε Βπίδακλνο έγηλε πνιηηεία ηζρπξή θαη 

πνιπάξηζκε, [24.4] αιιά κεηά απφ εκθπιίνπο ζπαξαγκνχο πνπ θξάηεζαλ, 

θαζψο ιέγεηαη, πνιιά ρξφληα, έλαο πφιεκνο κε ηνπο γεηηνληθνχο βαξβάξνπο 

θαηάζηξεςε ηελ δχλακε ηεο Βπηδάκλνπ θαη ηελ ζηέξεζε απφ ηελ ηζρχ ηεο. 

[24.5] Λίγα ρξφληα πξνηνχ αξρίζεη ν ζεκεξηλφο πφιεκνο, ν ιαφο ηεο 

Βπηδάκλνπ εμφξηζε ηνπο νιηγαξρηθνχο, νη νπνίνη ελψζεθαλ κε ηνπο 

βαξβάξνπο θαη έθαλαλ ιεζηξηθέο επηδξνκέο ελαληίνλ ηεο πνιηηείαο θαη απφ 

ζηεξηά θαη απφ ζάιαζζα. [24.6] Οη θάηνηθνί ηεο βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε 

θ’ έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηελ Κέξθπξα, πνπ ήηαλ κεηξφπνιή ηνπο, δεηψληαο 

ηεο λα κελ παξαθνινπζεί αδηάθνξε ηελ ζηγαλή θαηαζηξνθή ηνπο, αιιά λα 

ηνπο βνεζήζεη λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηνπο εμνξίζηνπο θαη λα θάλνπλ εηξήλε 

κε ηνπο βαξβάξνπο. [24.7] Οη Βπηδάκληνη πξέζβεηο παξνπζίαζαλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο θαζηζκέλνη, ζαλ ηθέηεο, ζηνλ λαφ ηεο Ήξαο, αιιά νη 

Κεξθπξαίνη δελ δέρηεθαλ ηελ ηθεζία ηνπο θαη ηνπο απφπεκςαλ άπξαθηνπο. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 25 
 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[25.1] ηαλ νη Βπηδάκληνη έκαζαλ φηη δελ έπξεπε λα πεξηκέλνπλ θακηά 

βνήζεηα απφ ηελ Κέξθπξα, κε μέξνληαο ηί λα θάλνπλ γηα λ’ αληηκεησπίζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε, έζηεηιαλ ζηνπο Αειθνχο γηα λα ξσηήζνπλ ηνλ ζεφ αλ 

έπξεπε λα παξαδψζνπλ ηελ πνιηηεία ηνπο ζηνπο Κνξηλζίνπο πνπ ήζαλ 

ηδξπηέο ηεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα επηηχρνπλ θάπνηα πξνζηαζία. Ο Θεφο 

απνθξίζεθε λα παξαδψζνπλ ηελ πφιε ηνπο ζηνπο Κνξηλζίνπο θαη λα ηνπο 

αλαγλσξίζνπλ εγεκφλεο ηνπο. [25.2] Οη Βπηδάκληνη πήγαλ ζηελ Κφξηλζν 

θαη, θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ καληείνπ, παξαδψζαλ ηελ πφιε ηνπο ζηνπο 

Κνξηλζίνπο, αλαθέξνληαο ηνλ ρξεζκφ, ππελζπκίδνληαο φηη ν ηδξπηήο ηεο 

Βπηδάκλνπ ήηαλ Κνξίλζηνο θαη δεηψληαο λα κελ αδηαθνξήζνπλ νη Κνξίλζηνη 

γηα ηελ ηχρε ηνπο, αιιά λα ηνπο βνεζήζνπλ. [25.3] Οη Κνξίλζηνη 

ππνζρέζεθαλ λα βνεζήζνπλ, ηφζν επεηδή ήηαλ δηθαίσκά ηνπο –αθνχ 

πίζηεπαλ φηη ε Βπίδακλνο ήηαλ δηθή ηνπο απνηθία φζν θαη ησλ Κεξθπξαίσλ– 

φζν θαη επεηδή κηζνχζαλ ηνπο Κεξθπξαίνπο νη νπνίνη, αλ θαη δηθνί ηνπο 

άπνηθνη, παξακεινχζαλ ηελ κεηξφπνιή ηνπο. [25.4] Καη πξαγκαηηθά νη 

Κεξθπξαίνη νχηε ζηηο θνηλέο δεκφζηεο ηειεηέο ηνπο έδηλαλ ηα ζπλεζηζκέλα 

δψξα, νχηε ζηηο ζπζίεο πξφζθεξαλ ζε Κνξίλζην ηηο πξψηεο ηηκέο φπσο νη 

άιιεο απνηθίεο, αιιά ηνπο πεξηθξνλνχζαλ, γηαηί ηφηε ε Κέξθπξα ήηαλ απφ 

ηηο πινπζηφηεξεο ειιεληθέο πνιηηείεο θαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ Κφξηλζν ζε 

πνιεκηθφ εμνπιηζκφ. ζν γηα ην λαπηηθφ, θαπρηφληαλ φηη είραλ κεγάιε 

ππεξνρή, επεηδή νη Φαίαθεο, πξψηνη θάηνηθνη ηεο Κέξθπξαο, ήζαλ 

νλνκαζηνί γηα ηελ λαπηηθή ηνπο ηέρλε. Ώπηφ, άιισζηε, ηνπο έθαλε λα 

νξγαλψζνπλ ηηο λαπηηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη είραλ ζηφιν ηζρπξφ. ηαλ 

άξρηζε ν πφιεκνο είραλ εθαηφλ είθνζη θαξάβηα. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 26 
 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[26.1] Οη Κνξίλζηνη, έρνληαο φιεο απηέο ηηο αθνξκέο, έζηεηιαλ επραξίζησο 

βνήζεηα ζηελ Βπίδακλν δηαηάδνληαο θξνπξά απφ Ώκπξαθηψηεο, Λεπθαδίηεο 

θαη δηθνχο ηνπο λα ζπλνδεχζνπλ φζνπο επνίθνπο ζ’ απνθάζηδαλ λα πάλε 

ζηελ Βπίδακλν. [26.2] Πνξεχηεθαλ απφ ζηεξηά έσο ηελ Ώπνιισλία, απνηθία 

ησλ Κνξηλζίσλ, απφ θφβν ησλ Κεξθπξαίσλ, πνπ ζα ηνπο είραλ εκπνδίζεη αλ 

είραλ πάεη απφ ζάιαζζα.  

[26.3] ηαλ νη Κεξθπξαίνη έκαζαλ φηη άπνηθνη θαη ζηξαηηψηεο είραλ θηάζεη 

ζηελ Βπίδακλν θαη φηη ε απνηθία είρε παξαδνζεί ζηελ Κφξηλζν, 

εμνξγίζηεθαλ θ’ έζηεηιαλ κία κνίξα, είθνζη πέληε θαξάβηα, πνπ αξγφηεξα 

ηελ ελίζρπζαλ κε άιια πινία, δεηψληαο απεηιεηηθά απφ ηνπο Βπηδακλίνπο 

λα δηψμνπλ ηελ Κνξηλζηαθή θξνπξά θαη ηνπο λένπο απνίθνπο θαη λα δερζνχλ 

πάιη ηνπο εμνξίζηνπο. Οη εμφξηζηνη απηνί είραλ πάεη ζηελ Κέξθπξα, φπνπ 

είραλ δείμεη ηνπο ηάθνπο ησλ πξνγφλσλ ηνπο, γηα λ’ απνδείμνπλ ηελ 

ζπγγέλεηά ηνπο, θαη είραλ δεηήζεη βνήζεηα γηα λα γπξίζνπλ ζηελ παηξίδα 

ηνπο. [26.4] Ώιιά νη Βπηδάκληνη δελ δέρηεθαλ θαλέλαλ απφ ηνπο φξνπο θαη 

ηφηε νη Κεξθπξαίνη εθζηξαηεχζαλ ελαληίνλ ηνπο κε ζαξάληα θαξάβηα. Βίραλ 

καδί ηνπο ηνπο εμνξίζηνπο Βπηδακλίνπο γηα λα ηνπο απνθαηαζηήζνπλ, θαη 

ηνπο Ιιιπξηνχο, κε ηνπο νπνίνπο είραλ ζπκκαρήζεη. [26.5] ηξαηνπέδεπζαλ 

κπξνζηά ζηελ Βπίδακλν θαη έβγαιαλ πξνθήξπμε φηη, φζνη Βπηδάκληνη θαη 

μέλνη ήζειαλ, κπνξνχζαλ λα θχγνπλ απείξαρηνη, εηδεκή ζα ηνπο ζεσξνχζαλ 

ερζξνχο.  
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 27 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[27.1] Η πξνθήξπμε δελ είρε θαλέλα απνηέιεζκα θαη ηφηε νη Κεξθπξαίνη 

άξρηζαλ ηελ πνιηνξθία ηεο πνιηηείαο, πνπ είλαη ρηηζκέλε ζε ηζζκφ. ην 

κεηαμχ νη Κνξίλζηνη πνπ είραλ εηδνπνηεζεί απφ απνζηαικέλνπο φηη ε 

Βπίδακλνο πνιηνξθείηαη, άξρηζαλ λα εηνηκάδνπλ εθζηξαηεία θαη 

πξνθήξπμαλ λέα απνζηνιή απνίθσλ. πνηνο ήζειε κπνξνχζε λα θχγεη θαη 

ζα είρε ηα ίδηα αθξηβψο δηθαηψκαηα κε ηνπο πνιίηεο ηεο Βπηδάκλνπ. ζνη 

δελ ζα ήζειαλ λα θχγνπλ ακέζσο, αιιά επηζπκνχζαλ λα πάλε αξγφηεξα 

ζηελ Βπίδακλν, κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ θαηαζέηνληαο εγγχεζε πελήληα 

θνξηλζηαθέο δξαρκέο. Πνιινί ήζαλ εθείλνη πνπ έθπγαλ, αιιά θαη πνιινί 

εθείλνη πνπ θαηάζεζαλ εγγχεζε. [27.2] Οη Κνξίλζηνη δήηεζαλ θη απφ ηα 

Μέγαξα βνήζεηα, λαπηηθή ζπλνδεία, κήπσο νη Κεξθπξαίνη ηνπο εκπνδίζνπλ 

κε ηνλ ζηφιν ηνπο. Σα Μέγαξα άξρηζαλ λα εηνηκάδνπλ νθηψ θαξάβηα θαη νη 

Παιήο ηεο Κεθαιιελίαο ηέζζεξα. Οη Κνξίλζηνη δήηεζαλ βνήζεηα θαη απφ 

ηελ Βπίδαπξν πνπ ηνπο έζηεηιε πέληε θαξάβηα, απφ ηελ Βξκηφλε πνπ ηνπο 

έζηεηιε έλα, απφ ηελ Σξνηδήλα πνπ έζηεηιε δχν, απφ ηελ Λεπθάδα πνπ ηνπο 

έζηεηιε δέθα θαη απφ ηνπο Ώκπξαθηψηεο πνπ έζηεηιαλ νθηψ. Ώπφ ηνπο 

Θεβαίνπο θαη ηνπο Φιεηαζίνπο δήηεζαλ ρξήκαηα θαη απφ ηνπο Ηιείνπο θαη 

ρξήκαηα θαη θαξάβηα ρσξίο πιεξψκαηα. Οη ίδηνη νη Κνξίλζηνη εηνίκαδαλ 

ηξηάληα θαξάβηα θαη ηξεηο ρηιηάδεο νπιίηεο. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 28 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[28.1] ηαλ νη Κεξθπξαίνη πιεξνθνξήζεθαλ φιεο απηέο ηηο πξνεηνηκαζίεο, 

έζηεηιαλ ζηελ Κφξηλζν πξέζβεηο πνπ πήξαλ καδί ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο 

πάξηεο θαη ηεο ηθπψλνο θαη δήηεζαλ απφ ηνπο Κνξηλζίνπο λ’ απνζχξνπλ 

ηνλ ζηξαηφ ηνπο θαη ηνπο απνίθνπο απφ ηελ Βπίδακλν, αθνχ δελ είραλ 

θαλέλα δηθαίσκα επάλσ ζηελ πνιηηεία. [28.2] Πξφζζεζαλ, φκσο, φηη, αλ νη 

Κνξίλζηνη ηζρπξηζηνχλ φηη έρνπλ δηθαηψκαηα, ηφηε ζα ήζαλ πξφζπκνη λα 

ππνβάινπλ ηελ δηαθνξά ηνπο ζε δηαηηεζία, ζηελ Πεινπφλλεζν, απφ πφιεηο 

πνπ ζα ηηο φξηδαλ απφ ζπκθψλνπ θαη νη δχν. Σελ απνηθία ζα ηελ θξαηνχζε 

εθείλνο απφ ηνπο δχν ζηνλ νπνίν ζα επηδηθαδφηαλ. Βίπαλ, επίζεο, φηη ήζαλ 

πξφζπκνη λα ππνβάινπλ ηελ δηαθνξά ηνπο ζην Μαληείν ησλ Αειθψλ. [28.3] 

Πφιεκν δελ ήζειαλ λ’ αξρίζνπλ, αιιά ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 

αλαγθάδνληαλ –είπαλ– θαη απηνί, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αλάγθεο, θαη γηα 

λα πξνζηαηέςνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, λ’ αλαηξέςνπλ ηηο ζπκκαρίεο ηνπο 

θαη λα ζπκκαρήζνπλ κε άιινπο ηνπο νπνίνπο δελ ήζειαλ γηα θίινπο. [28.4] 

Οη Κνξίλζηνη ηνπο απνθξίζεθαλ φηη, αλ νη Κεξθπξαίνη απνζχξνπλ απφ ηελ 

Βπίδακλν θαη ηνλ ζηφιν ηνπο θαη ηνπο βαξβάξνπο, ηφηε ζα ήζαλ πξφζπκνη 

λα ζπδεηήζνπλ, θαη ηνχην επεηδή δελ ζα ήηαλ αλεθηφ ε Βπίδακλνο λα 

πνιηνξθείηαη, ελψ ζα γίλεηαη ε δηαηηεζία. [28.5] Οη Κεξθπξαίνη 

απνθξίζεθαλ φηη δέρνληαη εάλ θαη νη Κνξίλζηνη αλαθαιέζνπλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο απφ ηελ Βπίδακλν. Πξφζζεζαλ φηη δέρνληαη επίζεο λα κείλνπλ επί 

ηφπνπ νη δχν παξαηάμεηο, αιιά λα γίλεη αλαθσρή έσο φηνπ ηειεηψζεη ε 

δηαηηεζία.  
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 29 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[29.1] Οη Κνξίλζηνη, φκσο, δελ δέρηεθαλ θακηά απφ ηηο πξνηάζεηο, αιιά 

φηαλ ν ζηφινο ηνπο εηνηκάζηεθε θαη έθηαζαλ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο, 

έζηεηιαλ πξψηα έλα θήξπθα γηα λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζηνπο Κεξθπξαίνπο 

θαη μεθίλεζαλ γηα ηελ Βπίδακλν κε εβδνκήληα πέληε θαξάβηα θαη δχν 

ρηιηάδεο νπιίηεο γηα λα πνιεκήζνπλ ηνπο Κεξθπξαίνπο. [29.2] Ώξρεγνί ηνπ 

ζηφινπ ήζαλ ν Ώξηζηέαο ηνπ Πειιίρνπ, ν Καιιηθξάηεο ηνπ Καιιίνπ θαη ν 

Σηκάλσξ ηνπ Σηκάλζνπο. Ώξρεγνί ηνπ ζηξαηνχ ήζαλ ν Ώξρέηηκνο ηνπ 

Βπξπηίκνπ θαη ν Ιζαξρίδεο ηνπ Ιζάξρνπ. [29.3] ηαλ έθηαζαλ ζην Άθηηνλ 

ηεο Ώλαθηνξίαο γεο, φπνπ βξίζθεηαη ν λαφο ηνπ Ώπφιισλνο, ζην ζηφκην ηνπ 

Ώκπξαθηθνχ θφιπνπ, νη Κεξθπξαίνη ηνπο έζηεηιαλ, κε βάξθα, έλα θήξπθα 

γηα λα ηνπο απνηξέςνπλ λα πξνρσξήζνπλ ελαληίνλ ηνπο. Σαπηφρξνλα 

επηβίβαζαλ ηα πιεξψκαηά ηνπο ζηα θαξάβηα πνπ είραλ εηνηκάζεη, 

εληζρχνληαο ηα παιηά κε αξκνχο ψζηε λα είλαη πιφηκα θαη επηζθεπάδνληαο 

ηα άιια. [29.4] ηαλ ν θήξπθαο γχξηζε ρσξίο λα ηνπο θέξεη ηθαλνπνηεηηθή 

απάληεζε ησλ Κνξηλζίσλ, ηα θαξάβηα ηνπο, νγδφληα ηνλ αξηζκφ, γηαηί άιια 

ζαξάληα πνιηνξθνχζαλ ηελ Βπίδακλν, ήζαλ έηνηκα, έπιεπζαλ ελαληίνλ ηνπ 

ερζξνχ, παξαηάρζεθαλ θαη λαπκάρεζαλ. [29.5] Νίθεζαλ νη Κεξθπξαίνη θαη 

βνχιηαμαλ δέθα πέληε θνξηλζηαθά θαξάβηα. πλέπεζε, ηελ ίδηα κέξα, νη 

Κεξθπξαίνη πνπ πνιηνξθνχζαλ ηελ Βπίδακλν λα ηελ αλαγθάζνπλ λα 

παξαδνζεί κε φξν νη μέλνη άπνηθνη λα πνπιεζνχλ δνχινη θαη νη Κνξίλζηνη 

άπνηθνη λα κείλνπλ αηρκάισηνη, έσο φηνπ πάξνπλ λεφηεξε απφθαζε. 

 



28 

 

 

ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 30 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[30.1] Μεηά ηελ λαπκαρία νη Κεξθπξαίνη έζηεζαλ ηξφπαην ζην αθξσηήξην 

Λεπθίκκε ηεο Κέξθπξαο θαη ζθφησζαλ φινπο ηνπο άιινπο αηρκαιψηνπο 

εθηφο απφ ηνπο Κνξηλζίνπο, ηνπο νπνίνπο θπιάθηζαλ. [30.2] Ώξγφηεξα, φηαλ 

νη Κνξίλζηνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο, ληθεκέλνη, έθπγαλ επηζηξέθνληαο ζηηο 

πνιηηείεο ηνπο, νη Κεξθπξαίνη θπξηάξρεζαλ ζ’ φιε εθείλε ηελ πεξηνρή. 

Πήγαλ ζηελ Λεπθάδα, θνξηλζηαθή απνηθία, θαη ξήκαμαλ ηελ γε θαη 

ππξπφιεζαλ ηελ Κπιιήλε, ιηκάλη ησλ Ηιείσλ, επεηδή είραλ βνεζήζεη ηελ 

Κφξηλζν κε θαξάβηα θαη ρξήκαηα. [30.3] Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά 

ηελ λαπκαρία νη Κεξθπξαίνη θπξηαξρνχζαλ ζην πέιαγνο εθείλν θάλνληαο 

επηδξνκέο ελαληίνλ ησλ ζπκκάρσλ ηεο Κνξίλζνπ θαη βιάπηνληάο ηνπο έσο 

φηνπ νη Κνξίλζηνη, επεηδή ππφθεξαλ νη ζχκκαρνί ηνπο, έζηεηιαλ ζηξαηφ θαη 

ζηφιν θαη έζηεζαλ ζηξαηφπεδα ζην Άθηηνλ θαη ζην αθξσηήξην Υεηκέξην ηεο 

Θεζπξσηίδνο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ Λεπθάδα θαη ηηο άιιεο ζπκκαρηθέο 

πνιηηείεο. [30.4] Οη Κεξθπξαίνη έζηεζαλ θαη απηνί ζηξαηφπεδν ζηελ 

Λεπθίκκε φπνπ είραλ ζηφιν θαη ζηξαηφ. Καλείο φκσο απφ ηνπο δχν 

αληηπάινπο δελ έθαλε επίζεζε. ιν ην θαινθαίξη έκεηλαλ αληηκέησπνη θαη, 

φηαλ ήξζε ν ρεηκψλαο, γχξηζαλ ν θαζέλαο ζηε βάζε ηνπ. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 31 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[31.1] Γηα δχν νιφθιεξα ρξφληα νη Κνξίλζηνη, νξγηζκέλνη κε ηνλ πφιεκν ηεο 

Κέξθπξαο, λαππεγνχζαλ θαξάβηα θ’ εηνίκαδαλ, κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, 

λαπηηθή εθζηξαηεία. Ναπηνινγνχζαλ πιεξψκαηα απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη 

απφ ηελ ππφινηπε Βιιάδα πξνζθέξνληαο θαιφ κηζζφ. [31.2] Άκα 

πιεξνθνξήζεθαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο απηέο, νη Κεξθπξαίνη, πνπ δελ είραλ 

ζπκκαρία κε θακηά ειιεληθή πφιε νχηε ήζαλ κέιε ηεο Ώζελατθήο ή ηεο 

παξηηαηηθήο πκκαρίαο, θνβήζεθαλ θαη απνθάζηζαλ λα έξζνπλ ζηελ 

Ώζήλα, λα επηδηψμνπλ λα γίλνπλ ζχκκαρνη θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

επηηχρνπλ θάπνηα βνήζεηα. [31.3] Ώιιά θαη νη Κνξίλζηνη, φηαλ ην έκαζαλ, 

ήξζαλ θαη απηνί ζηελ Ώζήλα κε πξεζβεία γηα λα εκπνδίζνπλ λα βνεζήζεη ν 

αζελατθφο ζηφινο ηνλ θεξθπξατθφ, πξάγκα πνπ ζα ηνπο εκπφδηδε λα 

ηεξκαηίζνπλ ληθεθφξα ηνλ πφιεκν. [31.4] Έγηλε Βθθιεζία ηνπ Αήκνπ θαη ε 

θάζε πιεπξά είπε ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Οη Κεξθπξαίνη είπαλ, πεξίπνπ, ηα 

αθφινπζα: 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 1. Κεθάλαιο 44 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ 

[44.1] Ώπηά πεξίπνπ είπαλ νη Κνξίλζηνη. Οη Ώζελαίνη, αθνχ άθνπζαλ θαη ηηο 

δχν αληηπξνζσπείεο, ζπγθάιεζαλ δχν θνξέο Βθθιεζία ηνπ Αήκνπ. ηελ 

πξψηε δηαγξάθεθε ε ηάζε λα δερηνχλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ Κνξηλζίσλ, αιιά 

ζηελ δεχηεξε άιιαμαλ γλψκε. Αελ έθαλαλ, φκσο, πξαγκαηηθή ζπκκαρία κε 

ηνπο Κεξθπξαίνπο, πξάγκα πνπ ζα ζήκαηλε φηη ζα είραλ θνηλνχο ερζξνχο θαη 

θνηλνχο θίινπο (γηαηί ηφηε, αλ νη Κεξθπξαίνη δεηνχζαλ ηελ βνήζεηά ηνπο ζε 

εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Κνξίλζνπ, ηνχην ζα ζήκαηλε ην ηέινο ηεο 

ηξηαληάρξνλεο ζπλζήθεο εηξήλεο κε ηνπο Πεινπνλλεζίνπο) αιιά έθαλαλ 

ακπληηθή ζπκκαρία γηα ακνηβαία βνήζεηα ζε πεξίπησζε επίζεζεο ελαληίνλ 

ηεο Κεξθχξαο ή ηεο Ώζήλαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο. [44.2] Πήξαλ ηελ 

απφθαζε απηή, γηαηί είραλ ηελ πεπνίζεζε φηη ν πφιεκνο κε ηνπο 

Πεινπνλλεζίνπο ήηαλ αλαπφθεπθηνο θαη δελ ήζειαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

Κέξθπξα (πνπ είρε ηφζν ζεκαληηθή λαπηηθή δχλακε) ζην έιενο ηεο 

Κνξίλζνπ, αιιά επηδεηνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε, αλ πνηέ αλαγθαζηνχλ λα πνιεκήζνπλ κε 

ηελ Κφξηλζν θαη ηηο άιιεο λαπηηθέο πνιηηείεο, λα ηηο βξνπλ εμαζζελεκέλεο. 

Έβιεπαλ επίζεο φηη ε Κέξθπξα είλαη ζε εμαηξεηηθά θαηάιιειε ζέζε γηα ηελ 

αθηνπινΎα πξνο ηελ Ιηαιία θαη ηελ ηθειία. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαιο 70 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[70.1] Οη ηαξαρέο, ζηελ Κέξθπξα, είραλ αξρίζεη 

απφ ηφηε πνπ είραλ γπξίζεη νη Κεξθπξαίνη πνπ 

είραλ αηρκαισηηζηεί απφ ηνπο Κνξηλζίνπο ζηηο 

λαπηηθέο επηρεηξήζεηο γχξσ απ’ ηελ Βπίδακλν. 

Σππηθά ηνπο είραλ απειεπζεξψζεη επεηδή νη 

πξφμελνη είραλ δψζεη εγγπήζεηο νθηαθφζηα 

ηάιαληα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, επεηδή ηνπο 

είραλ πείζεη νη Κνξίλζηνη λα επηρεηξήζνπλ λα 

θάλνπλ ηελ Κέξθπξα ζχκκαρν ηεο Κνξίλζνπ. 

Άξρηζαλ απηνί λα ελεξγνχλ πιεζηάδνληαο ηνπο 

πνιίηεο θαη πξνζπαζψληαο λα ηνπο πείζνπλ φηη 

έπξεπε ε Κέξθπξα λ’ απνζπαζηεί απφ ηελ 

αζελατθή ζπκκαρία. [70.2] Έθηαζαλ ηφηε έλα 

αζελατθφ θ’ έλα θνξηλζηαθφ θαξάβη κε πξέζβεηο 

ην θαζέλα. Έγηλε δεκνζία ζπδήηεζε θαη, κεηά απφ 

ςεθνθνξία, νη Κεξθπξαίνη απνθάζηζαλ λα 

κείλνπλ ζχκκαρνη ησλ Ώζελαίσλ ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο, αιιά λα δηαηεξνχλ, 

φπσο θαη πξηλ, θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

Πεινπνλλεζίνπο. [70.3] Ώξρεγφο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ήηαλ ηφηε ν Πεηζίαο, πξφμελνο ησλ 

Ώζελαίσλ. Οη πξψελ αηρκάισηνη, θίινη ησλ 

Κνξηλζίσλ, ηνπ έθαλαλ κήλπζε κε ηελ θαηεγνξία 

φηη ζέιεη λα ππνδνπιψζεη ηελ Κέξθπξα ζηνπο 

Ώζελαίνπο. [70.4] Ο Πεηζίαο αζσψζεθε θ’ έθαλε 

κήλπζε ελαληίνλ πέληε απ’ ηνπο πινπζηφηεξνπο 

αληηπάινπο ηνπ κε ηελ θαηεγνξία φηη γηα  λα 

ζηεξίδνπλ ηα θιήκαηά ηνπο, έθνβαλ βέξγεο απφ 

ηνπο ηεξνχο πεξηβφινπο ηνπ Αηφο θαη ηνπ Ώιθίλνπ. 

Καηά ηνλ λφκν, γηα θάζε βέξγα ην πξφζηηκν ήηαλ 

έλαο ζηαηήξαο. [70.5] Οη θαηεγνξνχκελνη 

θαηαδηθάζηεθαλ θ’ έηξεμαλ θαη θάζηζαλ ηθέηεο 

 *70.1+ Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ 

αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τὦν περὶ Ἐπίδαμνον 

ναυμαχιὦν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τ μὲν λόγῳ 

ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ 

δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποισαι. Καὶ 

ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τὦν πολιτὦν μετιόντες, ὅπως 

ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν. *70.2+ Καὶ ἀφικομένης 

Ἀττικς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσὦν καὶ ἐς 

λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις 

μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις 

δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. *70.3+ Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας 

ἐθελοπρόξενός τε τὦν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου 

προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, 

λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. *70.4+ Ὁ 

δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτὦν τοὺς πλουσιωτάτους 

πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς 

τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην 

χάρακα ἐπέκειτο στατήρ. *70.5+ Ὀφλόντων δὲ αὐτὦν καὶ 

πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετὦν καθεζομένων διὰ πλθος τς ζημίας, 

 [70.1] Οη Κεξθπξαίνη είραλ επαλαζηαηήζεη φηαλ 

γχξηζαλ αλάκεζά ηνπο νη αηρκάισηνη πνπ είραλ 

πηάζεη νη Κνξίλζηνη ζηηο λαπκαρίεο γχξσ ζηελ 

Βπίδακλν θαη ηψξα ηνπο άθεζαλ ειεχηεξνπο. 

Σππηθά είραλ ειεπζεξσζεί επεηδή νη πξφμελνη είραλ 

εγγπεζεί γη’ απηνχο κε νρηαθφζηα ηάιαληα, 

νπζηαζηηθά φκσο επεηδή ηνπο είραλ πείζεη νη 

Κνξίλζηνη λα θέξνπλ ηελ Κέξθπξα κε ην κέξνο 

ηνπο, θη απηνί ξαδηνπξγνχζαλ, πηάλνληαο ηνλ θάζε 

πνιίηε ρσξηζηά, γηα λα θάλνπλ ηελ πνιηηεία λ’ 

απνζηαηήζεη απφ ηνπο Ώζελαίνπο. [70.2] Έθηαζε 

ηφηε έλα Ώηηηθφ θαξάβη θ’ έλα Κνξηλζηαθφ, 

θέξλνληαο θαη ηα δπν πξεζβείεο, θη αθνχ έγηλε 

κεγάιε ζπδήηεζε ςήθηζαλ νη Κεξθπξαίνη λα 

κείλνπλε ζχκκαρνη ησλ Ώζελαίσλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα ζπλζήθε, θαη κε ηνπο Πεινπνλλεζίνπο 

λα γίλνπλε θίινη, φπσο ήηαλ θαη πξσηχηεξα. [70.3] 

Ώιιά ηνλ Πεηζία, πνπ ήηαλ εζεινληήο πξφμελνο 

ησλ Ώζελαίσλ θαη αξρεγφο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

θφκκαηνο, ηνλ εκήλπζαλ ζην δηθαζηήξην νη πξψελ 

αηρκάισηνη, κε ηελ θαηεγνξία πσο πξνζπαζεί λα 

ππνδνπιψζεη ηελ Κέξθπξα ζηνπο Ώζελαίνπο. 

[70.4] Ώπηφο, αθνχ αζσψζεθε, έθαλε αληηκήλπζε 

ζηνπο πέληε πην πινχζηνπο απ’ απηνχο, 

θαηεγνξψληαο ηνπο πσο είραλ θφςεη βέξγεο γηα 

ζηεξίγκαηα θιεκάησλ απφ ηα ηεξά ηεκέλε ηνπ Αία 

θαη ηνπ Ώιθίλννπ· πξφζηηκν γηα θάζε βέξγα ήηαλ 

θαηά ην λφκν έλαο ζηαηήξαο. [70.5] Κη φηαλ απηνί 

θαηαδηθάζηεθαλ ζην πξφζηηκν, πήγαλ θαη θάζηζαλ 

ηθέηεο ζηα ηεξά, επεηδή ην πξφζηηκν ήηαλ πνιχ 

βαξχ θ’ έηαδαλ λα ην πιεξψζνπλε κε δφζεηο· ν 

Πεηζίαο φκσο, (πνπ ήηαλ θαη βνπιεπηήο) έπεηζε ηε 
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ζηνπο λανχο, δεηψληαο λα πιεξψζνπλ κε δφζεηο 

ην πξφζηηκν, επεηδή ην πνζφ ήηαλ πνιχ κεγάιν. Ο 

Πεηζίαο, πνπ ήηαλ κέινο ηεο ΐνπιήο, ηελ έπεηζε 

λα εθαξκφζεη ηνλ λφκν. [70.6] Οη πέληε πνπ είραλ 

θαηαδηθαζηεί, δελ είραλ πηα θαλέλα λφκηκν κέζν 

θαη φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ φηη ν Πεηζίαο είρε 

ζθνπφ, φζν ήηαλ βνπιεπηήο, λα πείζεη ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ λα θάλνπλ επηζεηηθή θαη ακπληηθή 

ζπκκαρία κε ηνπο Ώζελαίνπο, νπιίζηεθαλ κε 

θνληνζπάζηα, φξκεζαλ μαθληθά κέζα ζηελ ΐνπιή 

θαη ζθφησζαλ ηνλ Πεηζία θαη άιινπο εμήληα 

βνπιεπηέο θαη ηδηψηεο. Λίγνη απφ ηνπο νπαδνχο 

ηνπ Πεηζία θαηφξζσζαλ λα θαηαθχγνπλ ζην 

αζελατθφ θαξάβη πνπ ήηαλ αθφκε ζην ιηκάλη. 

ὅπως ταξάμενοι ἀποδὦσιν, ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ 

βουλς ὤν) πείθει ὥστε τ νόμῳ χρήσασθαι. *70.6+ Οἱ δ᾽ 

ἐπειδὴ τ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν 

Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλς ἐστί, μέλλειν τὸ πλθος 

ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς 

νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια 

ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν 

κτείνουσι καὶ ἄλλους τὦν τε βουλευτὦν καὶ ἰδιωτὦν ἐς 

ἑξήκοντα· οἱ δέ τινες τς αὐτς γνώμης τ Πειθίᾳ ὀλίγοι 

ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν. 

ΐνπιή λα εθαξκφζνπλ ην λφκν θαηά γξάκκα. 

[70.6] Οη δηθαζκέλνη φκσο, βιέπνληαο απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο δίθεο πσο απνθιείεηαη λα 

εθαξκφζνπλ ην ζρέδηφ ηνπο, θ’ έρνληαο ζπλάκα 

πιεξνθνξεζεί πσο φζν ήηαλ βνπιεπηήο ν Πεηζίαο 

ζρεδίαδε λα κεηαπείζεη ην ιαφ λα ’ρνπλ ηνπο ίδηνπο 

θίινπο θ’ ερηξνχο κε ηελ Ώζήλα ζπλσκφηεζαλ, θαη 

θξαηψληαο θνληά ζπαζηά, κπαίλνπλ μαθληθά κέζα 

ζηε βνπιή θαη ζθνηψλνπλ ηνλ Πεηζία θη άιινπο 

βνπιεπηέο θαη ηδηψηεο σο εμήληα. Μεξηθνί άιινη, 

φρη πνιινί, πνπ είραλ ηα ίδηα θξνλήκαηα κε ηνλ 

Πεηζία, θαηέθπγαλ ζην Ώηηηθφ πνιεκηθφ, πνπ ήηαλ 

αθφκα ζην ιηκάλη. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαια 71-73 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[71.1] Μεηά απ’ απηφ νη ζπλσκφηεο ζπγθάιεζαλ 

ηνλ ιαφ ηεο Κέξθπξαο θαη είπαλ φηη ηα φζα έγηλαλ 

ήζαλ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ λεζηνχ θαη φηη ηψξα πηα 

ιίγνο ήηαλ ν θφβνο λα ππνδνπισζνχλ απφ ηνπο 

Ώζελαίνπο. ην κέιινλ ζα ήζαλ νπδέηεξνη θαη δελ 

ζα δέρνληαλ θαλέλαλ απφ ηνπο εκπνιέκνπο. Αελ 

ζα επηηξέπαλ παξά κφλν ζ’ έλα θαξάβη θάζε θνξά 

λα έξρεηαη θαη ζα ζεσξνχζαλ ηελ παξνπζία 

πεξηζζφηεξσλ θαξαβηψλ ζαλ ερζξηθή πξάμε. 

Ώπηά πξφηεηλαλ θη αλάγθαζαλ ηνλ ιαφ λα ηα 

δερηεί. [71.2] Έζηεηιαλ ακέζσο πξέζβεηο ζηελ 

Ώζήλα γηα λα εμεγήζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα ηα φζα είραλ ζπκβεί θαη γηα λα πείζνπλ 

φζνπο Κεξθπξαίνπο είραλ θαηαθχγεη εθεί, λα κελ 

θηλεζνχλ ερζξηθά θαη ηνχην επεηδή θνβφληαλ 

αληεπαλάζηαζε. 

 [71.1+ Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες 

Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ 

ἅν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους 

δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον 

πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρὦσαι 

ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. *71.2+ Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς 

Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τὦν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας 

πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.  

 [71.1] Ώθνχ ηα ’θαλαλ απηά, θάιεζαλ ζχλαμε ησλ 

Κεξθπξαίσλ, θαη είπαλ πσο απηφ πνπ έγηλε ήηαλ ην 

θαιχηεξν, θαη πσο κφλν κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ήηαλε 

δπλαηφ λ’ απνθχγνπλ ηελ ππνδνχισζε ζηνπο 

Ώζελαίνπο, θη απφ δσ θαη κπξνο λα κείλνπλ 

νπδέηεξνη θαη λα κε δέρνληαη θαλέλαλ απφ ηνπο 

δπν ζηνλ ηφπν ηνπο παξά αλ έξρνληαη κ’ έλα κφλν 

θαξάβη, νπνηαδήπνηε φκσο κεγαιχηεξε δχλακε λα 

ηε ζεσξνχλ ερηξηθή. [71.2] Κ’ έζηεηιαλ ακέζσο 

πξέζβεηο θαη ζηελ Ώζήλα λα ηνπο αλαπηχμνπλ πσο 

φζα είραλε γίλεη ήηαλε γηα ην ζπκθέξνλ φισλ, θαη 

λα νξκελέςνπλ φζνπο Κεξθπξαίνπο είραλ 

θαηαθχγεη εθεί λα κελ ελεξγήζνπλ γηα ηίπνηα 

επηδήκην ζηνλ ηφπν γηα λα κε δεκηνπξγεζεί 

απφηνκε αιιαγή θαζεζηψηνο ζηελ Κέξθπξα. 

[72.1] Ώιιά φηαλ έθηαζαλ ζηελ Ώζήλα νη 

απεζηαικέλνη, νη Ώζελαίνη, ζεσξψληαο ηνπο 

επαλαζηάηεο, ηνπο πήξαλ θαη απηνχο, θαη φζνπο 

άιινπο πξφζθπγεο είραλ πηάζεη, θαη ηνπο πήγαλ 

ζηελ Ώίγηλα.  

[72.2] ην κεηαμχ έθηαζε ζηελ Κέξθπξα θαξάβη 

θνξηλζηαθφ κε Λαθεδαηκνλίνπο πξέζβεηο θαη νη 

νιηγαξρηθνί πνπ ήζαλ ζηελ εμνπζία έθαλαλ 

επίζεζε ελαληίνλ ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη ηνπο 

λίθεζαλ ζηελ ζπκπινθή πνπ έγηλε. [72.3] ηαλ 

φκσο λχρησζε νη δεκνθξαηηθνί θαηαθχγαλ ζηελ 

αθξφπνιε θαη ζη’ άιια πςψκαηα ηεο πνιηηείαο 

φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη νρπξψζεθαλ. 

Κξαηνχζαλ θαη ην Τιιατθφ ιηκάλη. Οη νιηγαξρηθνί 

έπηαζαλ ηελ αγνξά (γχξσ απφ ηελ νπνία 

 *72.1+ Έλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, 

κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.  

*72.2+ Ἐν δὲ τούτῳ τὦν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ 

πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ 

Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. *72.3+ Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν 

δμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

 [72.1] ηαλ φκσο έθηαζαλ, νη Ώζελαίνη ηνπο 

ζεψξεζαλ σο ππνθηλεηέο ηεο επαλάζηαζεο θαη 

ηνπο ζπλέιαβαλ, θαη καδί κε φζνπο είραλ πεηζηεί 

ζηα ιφγηα ηνπο ηνπο πήγαλ θαη ηνπο απίζσζαλ ζηελ 

Ώίγηλα. 

[72.2] ην κεηαμχ νη νιηγαξρηθνί πνπ είραλ ηψξα 

ζηα ρέξηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κέξθπξα, φηαλ 

έθηαζε θ’ έλα πνιεκηθφ απφ ηελ Κφξηλζν θαη 

πξέζβεηο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, ξίρηεθαλ θαηαπάλσ 

ζηνπο δεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο λίθεζαλ ζηε 

ζπκπινθή πνπ έγηλε. [72.3] ηαλ φκσο ελχρησζε, ν 

ιαφο θαηέθπγε ζηελ Ώθξφπνιε θαη ηα ςειψκαηα 

ηεο πνιηηείαο, θη αθνχ καδεχηεθαλ, 

εγθαηαζηάζεθαλ εθεί· είραλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη ην 

Τιιατθφ ιηκάλη. Οη άιινη πάιη έπηαζαλ ηελ αγνξά, 
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θαηνηθνχζαλ νη πεξηζζφηεξνη), θαη ην γεηηνληθφ 

ιηκάλη πνπ βιέπεη πξνο ηελ απέλαληη ζηεξηά. 
Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, 

οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτὦν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς 

αὐτῆ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.  

φπνπ έκελαλ νη πεξηζζφηεξνη ηνπο θαη ην γεηηνληθφ 

ιηκάλη, πνπ βιέπεη πξνο ηελ απέλαληη ζηεξηά. 

[73.1] Σελ επνκέλε έγηλαλ κεξηθέο 

κηθξνζπγθξνχζεηο θ’ έζηεηιαλ θαη νη δχν 

παξαηάμεηο αληηπξνζψπνπο ζηελ χπαηζξν γηα λα 

πξνζεηαηξηζηνχλ ηνπο δνχινπο κε ππφζρεζε ηελ 

ειεπζεξία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δνχινπο 

πήγαλ κε ην κέξνο ησλ δεκνθξαηηθψλ, ελψ 

νθηαθφζηνη κηζζνθφξνη ήξζαλ απ’ ηελ αληηθξηλή 

ζηεξηά λα εληζρχζνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο. 

 *73.1+ Τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς 

ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους 

παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι·καὶ τ 

μὲν δήμῳ τὦν οἰκετὦν τὸ πλθος παρεγένετο ξύμμαχον, 

τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.  

 [73.1] Σελ άιιε κέξα έγηλαλ κεξηθέο 

κηθννζπκπινθέο θ’ έζηεηιαλ θ’ νη δπν νκάδεο 

αλζξψπσλ λα ηξηγπξίζνπλ ηα ρσξηά γηα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα θέξνπλ ηνπο δνχινπο κε ην 

κέξνο ηνπο, ηάδνληάο ηνπο λα ηνπο ιεπηεξψζνπλ· νη 

πεξηζζφηεξνη δνχινη πήγαλε ζχκκαρνη κε ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο, ζηνπο νιηγαξρηθνχο φκσο ήξζαλε 

κηζζνθφξνη απφ ηελ απέλαληη ζηεξηά, νρηαθφζηνη. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαιο 74 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[74.1] Πέξαζε κία κέξα θαη κεηά έγηλε λέα 

κάρε, ζηελ νπνία λίθεζαλ νη δεκνθξαηηθνί, 

επεηδή είραλ ζέζεηο νρπξέο θαη αξηζκεηηθή 

ππεξνρή. Καη νη γπλαίθεο αθφκα ηνπο 

βνήζεζαλ κε πνιιή ηφικε ξίρλνληαο 

θεξακίδηα απφ ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ θη 

αληέρνληαο ζηελ ηαξαρή ηεο κάρεο κε 

ζάξξνο πνπ δελ είλαη θπζηθφ γηα ην θχιν 

ηνπο. [74.2] Η κάρε θξίζεθε θαηά ην 

δεηιηλφ θαη ηφηε νη νιηγαξρηθνί θνβήζεθαλ 

κήπσο νη δεκνθξαηηθνί επάλσ ζηελ νξκή 

ηνπο θάλνπλ έθνδν, πηάζνπλ ην ιηκάλη θαη 

ηνπο ζθνηψζνπλ φινπο. Γηα λα ηνπο 

εκπνδίζνπλ έβαιαλ θσηηά ζηα ζπίηηα ηνπο 

θαη ζηα θνηλφρξεζηα θηίξηα. Αελ 

ινγάξηαζαλ νχηε ηελ δηθή ηνπο νχηε ηηο 

μέλεο πεξηνπζίεο. Έηζη θάεθαλ πνιιά 

εκπνξεχκαηα θη αλ είρε θπζήμεη άλεκνο ζα 

είρε θαεί νιφθιεξε ε πνιηηεία.  

[74.3] ηακάηεζε ε κάρε θαη νη δχν 

παξαηάμεηο έκεηλαλ ζ’ επηθπιαθή φιε ηε 

λχρηα. Μεηά ηελ λίθε ησλ δεκνθξαηηθψλ, 

ην θνξηλζηαθφ θαξάβη έθπγε θξπθά απ’ ην 

ιηκάλη θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζζνθφξνπο έθπγαλ θη απηνί θξπθά ζηελ 

απέλαληη αθηή. 

 *74.1+ Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ 

νικᾷ ὁ δμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε 

γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρὦς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι 

ἀπὸ τὦν οἰκιὦν τ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον. *74.2+ Γενομένης δὲ τς τροπς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δμος τοῦ τε 

νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, 

ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τς ἀγορᾶς καὶ τὰς 

ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας 

οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρναι, εἰ 

ἄνεμος ἐπεγένετο τῆ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

*74.3+ Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τς μάχης ὡς ἑκάτεροι 

ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῆ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία 

ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τὦν 

ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες 

διεκομίσθησαν. 

 [74.1] Κη αθνχ πέξαζε θη απηή ε κέξα έγηλε πάιη 

κάρε θαη λίθεζαλ νη δεκνθξαηηθνί, γηαηί είραλ ην 

πιενλέθηεκα πσο θξαηνχζαλ ηα πην ηζρπξά κέξε 

θ’ είραλ πεξηζζφηεξν θφζκν καδί ηνπο· σο θ’ νη 

γπλαίθεο ηνχο βνεζνχζαλ παιιεθαξίζηα, πεηψληαο 

θεξακίδηα απφ ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ, θη 

αληέρνληαο ζηελ ηαξαρή θαιχηεξα απ’ φ,ηη 

ζπλήζσο ηαηξηάδεη ζην θπζηθφ ηνπο. [74.2] Κη φηαλ 

γχξηζε ε κάρε ελάληηά ηνπο αξγά ην ζνχξνππν, 

θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νξκήζεη ν ιαφο 

ζε γηνπξνχζη θη αξπάμεη θαη η’ νπινζηάζην θαη ηνπο 

θαηαζηξέςεη νιφηεια, γη’ απηφ βάιαλε θσηηά ζηα 

ζπίηηα ηνπο γχξσ ζηελ αγνξά, θαη ζηηο ιατθέο 

πνιπθαηνηθίεο, γηα λα κελ ηνπο γίλεη επίζεζε, ρσξίο 

λα ιππεζνχλ νχηε ηα δηθά ηνπο νχηε ηα μέλα ζπίηηα, 

έηζη πνχ θαηαζηξάθεθαλ θαη πνιιέο απνζήθεο 

γεκάηεο εκπφξεπκα, θαη παξά ιίγν ζα ραιηφηαλ φιε 

ε πνιηηεία αλ ζεθσλφηαλ άλεκνο επλντθφο γηα λα 

μαπισζεί ε ππξθαγηά.  

[74.3] ηακάηεζε ινηπφλ ε κάρε θ’ νη δπν κεξίδεο 

έκεηλαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ρσξίο λα επηρεηξήζνπλ 

ηίπνη’ άιιν, αιιά βξίζθνληαλ ζ’ επηθπιαθή φιε ηε 

λχρηα· ην Κνξηλζηαθφ πνιεκηθφ άκα επηθξάηεζαλ 

νη δεκνθξαηηθνί, έθαλε παληά ζηα θξπθά θαη βγήθε 

απφ ην ιηκάλη, θ’ νη πεξηζζφηεξνη κηζζνθφξνη 

πέξαζαλ απέλαληη ρσξίο λα ηνπο πάξνπλ είδεζε. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαιο 75 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[75.1] Σελ επνκέλε έθηαζε απφ ηελ 

Ναχπαθην ν Ώζελαίνο ζηξαηεγφο 

Νηθφζηξαηνο ηνπ Αηεηηξέθνπο, κε 

δψδεθα θαξάβηα θαη πεληαθφζηνπο 

Μεζζελίνπο νπιίηεο. Αηαπξαγκαηεχηεθε 

κε ηηο δχν παξαηάμεηο θαη ηηο έπεηζε λα 

ζπκθηιησζνχλ. πκθσλήζεθε λα 

δηθάζνπλ ηνπο δέθα πξσηαηηίνπο –πνπ 

είραλ άιισζηε θχγεη ακέζσο απ’ ηελ 

πφιε–  θαη λα κελ πεηξάμνπλ θαλέλαλ 

άιινλ. Θα έθαλαλ ζπνλδέο κεηαμχ ηνπο 

θαη ζπκκαρία κε ηνπο Ώζελαίνπο. [75.2] 

Ώθνχ ηα πέηπρε φια απηά, ν 

Νηθφζηξαηνο εηνηκαδφηαλ λα θχγεη, 

αιιά νη αξρεγνί ησλ δεκνθξαηηθψλ ηνλ 

έπεηζαλ λα ηνπο αθήζεη πέληε θαξάβηα 

ηνπ, ψζηε λ’ απνζαξξπλζνχλ νη 

αληίπαινί ηνπο λα θάλνπλ θίλεκα. ’ 

αληάιιαγκα ζα ηνπ έδηλαλ πέληε 

θεξθπξατθά θαξάβηα κε δηθά ηνπο 

πιεξψκαηα. [75.3] Ο Νηθφζηξαηνο 

ζπκθψλεζε θαη ηφηε νη δεκνθξαηηθνί 

άξρηζαλ λα ζηξαηνινγνχλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο γηα πιεξψκαηα. Ώιιά 

απηνί θνβήζεθαλ κήπσο ηνπο ζηείινπλ 

ζηελ Ώζήλα  θαη θάζηζαλ ηθέηεο ζην 

ηεξφ ησλ Αηνζθνχξσλ. [75.4] Ο 

Νηθφζηξαηνο ζέιεζε λα ηνπο 

θαζεζπράζεη θαη λα ηνπο πείζεη λα 

ζεθσζνχλ απ’ εθεί, αιιά δελ ην 

θαηάθεξε θαη ηφηε νη δεκνθξαηηθνί , κε 

πξφθαζε φηη ε άξλεζή ηνπο απηή λα 

 *75.1+ Τῆ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ 

Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθὦν 

ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει 

ὥστε ξυγχωρσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς 

αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. *75.2+ Καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τὦν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως 

ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὧσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ 

πληρώσαντες ἐκ σφὦν αὐτὦν ξυμπέμψειν. *75.3+ Καὶ ὁ 

μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς 

ναῦς. δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθὦσι καθίζουσιν ἐς τὸ τὦν Διοσκόρων ἱερόν. 

*75.4+ Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῆ προφάσει 

ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτὦν ὑγιὲς διανοουμένων τῆ τοῦ μὴ 

 [75.1] Σελ άιιε κέξα θηάλεη απφ ηε Ναχπαθην ν 

Νηθφζηξαηνο ν γηνο ηνπ Αηεηηξέθε, ζηξαηεγφο ησλ 

Ώζελαίσλ, κε δψδεθα πνιεκηθά θαη πεληαθφζηνπο 

βαξηά αξκαησκέλνπο Μεζζελίνπο ζηξαηηψηεο· θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη θαη κε ηηο δπν κεξίδεο θαη ηνπο 

πείζεη λα ζπκβηβαζηνχλ, θαη λα θάλνπλ ακνηβαίεο 

παξαρσξήζεηο ψζηε λα δηθαζηνχλε κφλν δέθα 

άληξεο, νη θπξηφηεξνη έλνρνη, πνπ ην ’ζθαζαλ 

επζχο, θ’ νη άιινη λα κείλνπλε ζηα ζπίηηα ηνπο 

απείξαρηνη, θαη λα θιείζνπλε ζπκθσλία αλακεηαμχ 

ηνπο, θαη λα γίλνπλε κε ηνπο Ώζελαίνπο πέξα γηα 

πέξα ζχκκαρνη, ψζηε λα ’ρνπλ ηνπο ίδηνπο ερηξνχο 

θαη θίινπο. [75.2] Σφηε ινηπφλ απηφο, αθνχ ηα 

θαλφληζε φια κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλε, ζθφπεπε 

λα θχγεη· αιιά νη αξρεγνί ηνπ δήκνπ ηνλ έπεηζαλ 

λα ηνπο αθήζεη εθεί πέληε θαξάβηα ηνπ, γηα λα κελ 

έρνπλ φξεμε νη αληίπαινη λα μαλαξρίζνπλ ηηο 

ηαξαρέο, θη αληί γη’ απηά ηνπ έηαμαλ λα 

επαλδξψζνπλ απηνί άιια ηφζα δηθά ηνπο θαη λα ηα 

ζηείινπλε καδί κε η’ Ώζελατθά. [75.3] πκθψλεζε 

ν Νηθφζηξαηνο, απηνί φκσο ζηξαηνιφγεζαλ γηα ηα 

θαξάβηα ηνχο πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο. Κ’ 

επεηδή εθείλνη θνβήζεθαλ κελ ηνπο ζηείινπλε ζηελ 

Ώζήλα, πήγαλ θαη θάζηζαλ ηθέηεο ζην ηεξφ ησλ 

Αηνζθνχξσλ. [75.4] Ο Νηθφζηξαηνο ν ίδηνο 

πξνζπάζεζε λα ηνπο μεζεθψζεη απφ θεη θαη λα 

ηνπο θαζεζπράζεη. Βπεηδή φκσο δελ θαηφξζσζε λα 

ηνπο πείζεη, ν δήκνο νπιίζηεθε κ’ απηή ηελ 

πξφθαζε, ζπκπεξαίλνληαο πσο θάηη θαθφ είραλε 

ζην λνπ ηνπο πνπ δπζπηζηνχζαλ θη αξληνχληαλ λα 

ππεξεηήζνπλε ζηα θαξάβηα, θαη ηνπο πήξαλ ηα 

φπια απφ ηα ζπίηηα ηνπο, θ’ έπηαζαλ θαη κεξηθνχο 
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θχγνπλ κε ηνλ ζηφιν, θαλέξσλε φηη 

είραλ θαθνχο ζθνπνχο, πήγαλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο, ηνπο πήξαλ ηα φπια θαη ζα είραλ 

ζθνηψζεη κεξηθνχο πνπ έηπρε λα βξνπλ 

ζηα ζπίηηα, αλ ν Νηθφζηξαηνο δελ ηνπο 

είρε εκπνδίζεη. [75.5] ΐιέπνληαο ηί 

γηλφηαλ, νη άιινη θαηέθπγαλ ζηνλ λαφ 

ηεο Ήξαο, ηθέηεο. Αελ ήζαλ ιηγφηεξνη 

απφ ηεηξαθφζηνπο. Οη δεκνθξαηηθνί 

θνβήζεθαλ κήπσο νη ηεηξαθφζηνη απηνί 

θηλεζνχλ, ηνπο έπεηζαλ λα ζεθσζνχλ 

απφ θεη θαη ηνπο κεηαθέξαλ ζην λεζί 

αληίθξπ ζην Ηξαίν, φπνπ ηνπο έζηεηιαλ 

θαη ηξφθηκα.  

ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτὦν ἐκ τὦν οἰκιὦν ἔλαβε 

καὶ αὐτὦν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος 

ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. *75.5+ Ὁρὦντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ 

γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται 

οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ δμος δείσας μή τι 

νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς 

τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς 

διεπέμπετο.  

πνπ βξήθαλ καθξηά απφ ηνπο βσκνχο, θαη ζα ηνπο 

ζθφησλαλ αλ δελ ηνπο εκπφδηδε ν Νηθφζηξαηνο. 

[75.5] Καη βιέπνληαο νη άιινη, πνπ δελ είραλε 

ζηξαηνινγεζεί, ην ηη γηλφηαλ, πάλε θαη θάζνληαη 

ηθέηεο ζην Ηξαίν, θ’ ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ 

ηεηξαθφζηνπο. Οη δεκνθξάηεο θνβήζεθαλ ηφηε κελ 

θάλνπλ θίλεκα θαη ηνπο μεζήθσζαλ θαη ηνπο 

κεηαθφκηζαλ ζην λεζί πνπ είλαη απέλαληη ζην 

Ηξαίν, θαη ηνπο έζηειλαλ εθεί φ,ηη ρξεηάδνληαλ. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαια 76-77 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[76.1] ην ζεκείν απηφ βξίζθνληαλ ηα πξάγκαηα 

φηαλ, ηελ ηέηαξηε ή πέκπηε κέξα κεηά ηελ 

κεηαθνξά ησλ ηεηξαθνζίσλ ζην λεζί, έθηαζαλ 

απφ ηελ Κπιιήλε, φπνπ είραλ αγθπξνβνιήζεη 

κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ Ισλία, πελήληα 

ηξία πεινπνλλεζηαθά θαξάβηα. Ώξρεγφο ηνπο 

ήηαλ, φπσο θαη πξηλ, ν Ώιθίδαο, αιιά καδί ηνπ–

ζχκβνπιφο ηνπ–ήηαλ θη ν ΐξαζίδαο. 

Ώγθπξνβφιεζαλ ζηα χβνηα, ιηκάλη ζηελ 

αληηθξηλή επεηξσηηθή αθηή θαη, κε ηελ απγή, 

μεθίλεζαλ γηα ηελ Κέξθπξα. 

 *76.1+ Τς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ 

ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τὦν ἀνδρὦν ἐς τὴν νσον διακομιδὴν αἱ 

ἐκ τς Κυλλήνης Πελοποννησίων νες, μετὰ τὸν ἐκ τς 

Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι, παραγίγνονται τρεῖς καὶ 

πεντήκοντα· ἦρχε δὲ αὐτὦν Ἀλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον, 

καὶ Βρασίδας αὐτ ξύμβουλος ἐπέπλει. Ὁρμισάμενοι δὲ 

ἐς Σύβοτα λιμένα τς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῆ 

Κερκύρᾳ. 

 [76.1] Βλψ ινηπφλ νη εζσηεξηθέο ηαξαρέο ηεο 

Κέξθπξαο βξίζθνληαλ ζ’ απηφ ην ζεκείν, ηελ 

ηέηαξηε ή πέκπηε κέξα κεηά ηε κεηαθνξά ησλ 

νιηγαξρηθψλ ζην λεζί, θηάλνπλ ηα θαξάβηα ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ απφ ηελ Κπιιήλε φπνπ έκελαλ 

αγθπξνβνιεκέλα κεηά ην ηαμίδη ηνπο απφ ηελ 

Ισλία. Κ’ ήηαλ φια πελήληα ηξία. Σα δηνηθνχζε ν 

Ώιθίδαο, φπσο θαη πξσηχηεξα, θη ν ΐξαζίδαο 

ηαμίδεπε καδί ηνπ ζα ζχκβνπινο. Ώθνχ έξημαλ 

άγθπξα ζηα χβνηα, ην ιηκάλη ζηελ αληηθξηλή 

ζηεξηά, μεθίλεζαλ γηα λα ρηππήζνπλ ηελ Κέξθπξα 

ηελ άιιε κέξα κφιηο μεκέξσζε. 

[77.1] Οη Κεξθπξαίνη, ηαξαγκέλνη θαη 

θνβηζκέλνη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ πνιηηεία θαη κε ηελ άθημε 

ηνπ ερζξηθνχ ζηφινπ, άξρηζαλ λα εηνηκάδνπλ 

βηαζηηθά εμήληα θαξάβηα. Μφιηο ήηαλ έηνηκν 

ην θαζέλα, ην έζηειλαλ ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ 

παξ’ φινλ φηη νη Ώζελαίνη ηνπο ζπκβνχιεπαλ 

λα βγνπλ πξψηνη απηνί ζην πέιαγνο θαη 

χζηεξα λ’ αθνινπζήζνπλ, ζπγθεληξσκέλα, ηα 

θεξθπξατθά θαξάβηα. [77.2] Καζψο δχγσλαλ 

ηνλ ερζξηθφ ζηφιν ζθφξπηα ηα θαξάβηα, δχν 

απηνκφιεζαλ ακέζσο, ελψ ζε άιια, ηα 

πιεξψκαηα άξρηζαλ λα ρηππηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο. ια απηά γίλνληαλ κε πνιιήλ αηαμία. 

[77.3] Οη Πεινπνλλήζηνη, βιέπνληαο ηελ 

ηαξαρή, παξάηαμαλ είθνζη θαξάβηα ελαληίνλ 

ησλ Κεξθπξαίσλ θαη φια ηα άιια ελαληίνλ 

ησλ δψδεθα αζελατθψλ. Απν απ’ απηά ήζαλ ε 

  *77.1+ Οἱ δὲ πολλ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τά τ᾽ ἐν τῆ 

πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα 

ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς 

ἐναντίους, παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι 

πρὦτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους 

ἐπιγενέσθαι. *77.2+ Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις  ἦσαν 

σποράδες αἱ νες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν ἑτέραις 

δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος 

τὦν ποιουμένων. *77.3+ Ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν 

ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους 

ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τὦν 

 [77.1] Οη Κεξθπξαίνη, ζε κεγάιε ηαξαρή θαη θφβν 

ηφζν γηα φζα είραλε γίλεη ζηελ πνιηηεία φζν θη απφ 

ηελ άθημε ησλ θαξαβηψλ, άξρηζαλ λα εηνηκάδνπλε 

βηαζηηθά εμήληα θαξάβηα θαη κφιηο εηνηκαδφηαλ ην 

θαζέλα κε νιφθιεξν ην πιήξσκά ηνπ, ην ’ζηειλαλ 

έμσ ελάληηά ζηνλ ερηξφ, ελψ νη Ώζελαίνη ηνπο 

νξκήλεπαλ λα ηνπο αθήζνπλ λ’ αξκελίζνπλ 

ελάληηά ηνπο πξψηα απηνί, θ’ χζηεξα λα 

πξνρσξήζνπλ νη Κεξθπξαίνη κ’ φια ηνπο ηα 

θαξάβηα καδί. [77.2] Καζψο φκσο βξέζεθαλ ηα 

Κεξθπξατθά κπξνζηά ζηνλ ερηξφ ζθφξπηα, δπν απ’ 

απηά ακέζσο απηνκφιεζαλ πξνο ηνλ ερηξφ, ελψ 

κέζα ζε κεξηθά άιια πνιεκνχζαλ αλακεηαμχ ηνπο 

φζνη απνηεινχζαλ ην πιήξσκα· θαη δελ ππήξρε 

θακηά ηάμε ζ’ απηά πνπ γίλνληαλ. [77.3] ηαλ 

είδαλ νη Πεινπνλλήζηνη ηελ αλαζηάησζε, ρψξηζαλ 

είθνζη δηθά ηνπο θαξάβηα λα πάξνπλε ζέζε αληίθξπ 

ζηα Κεξθπξατθά, θαη κε η’ άιια ζηξάθεθαλ 
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αιακηλία θαη ε Πάξαινο. Ἀθηναίων, Ὠν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. ελάληηα ζηα δψδεθα Ώηηηθά, πνπ ηα δπν ηνπο ήηαλ 

ε αιακηλία θ’ ε Πάξαινο. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαιο 78 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[78.1] Οη Κεξθπξαίνη, επηηηζέκελνη άηερλα 

θαη ιίγνη ιίγνη, βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε. 

Οη Ώζελαίνη, απφ θφβν κελ πεξηθπθισζνχλ, 

επεηδή ηα ερζξηθά θαξάβηα ήζαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα, δελ έθαλαλ επίζεζε ζ’ 

νιφθιεξν ηνλ ζηφιν, νχηε ζην θέληξν ηεο 

ερζξηθήο παξάηαμεο, αιιά ρηχπεζαλ κηα απφ 

ηηο πηέξπγεο θαη βνχιηαμαλ έλα θαξάβη. Σφηε 

νη Πεινπνλλήζηνη ζρεκάηηζαλ θπθιηθή 

παξάηαμε θαη νη Ώζελαίνη άξρηζαλ λα 

πιένπλ γχξσ ηνπο πξνζπαζψληαο λα ηνπο 

πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε. [78.2] ηαλ ην είδαλ 

νη Πεινπνλλήζηνη πνπ είραλ παξαηαρζεί 

ελαληίνλ ησλ Κεξθπξαίσλ, θνβήζεθαλ 

κήπσο μαλαγίλεη εθείλν πνπ είραλ πάζεη 

ζηελ Ναχπαθην, θαη πήγαλ γξήγνξα λα 

βνεζήζνπλ. ηαλ ελψζεθαλ ηα θαξάβηα, 

άξρηζαλ επίζεζε ελαληίνλ ησλ Ώζελαίσλ 

[78.3] πνπ ππνρψξεζαλ κε ηελ πξχκλε. 

Θέινληαο λα δψζνπλ ηνλ θαηξφ ζηνπο 

Κεξθπξαίνπο λα κπνπλ ζην ιηκάλη πξηλ απ’ 

απηνχο, ππνρσξνχζαλ αξγά αξγά κπξνζηά 

ζ’ νιφθιεξν ηνλ παξαηαγκέλν ερζξηθφ 

ζηφιν.  

[78.4] Έηζη εμειίρζεθε ε λαπκαρία απηή πνπ 

ηέιεησζε κε ηελ δχζε ηνπ ήιηνπ. 

 *78.1+ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακὦς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας 

προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽ αὑτούς· οἱ δ᾽ 

Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλθος καὶ τὴν περικύκλωσιν 

ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ᾽ 

ἑαυτοὺς τεταγμέναις, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας 

καταδύουσι μίαν ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον 

ταξαμένων αὐτὦν περιέπλεον καὶ ἐπειρὦντο θορυβεῖν. 

*78.2+ Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες 

μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ 

γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς 

Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. *78.3+ Οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν 

κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰς τὦν Κερκυραίων ἐβούλοντο 

προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτὦν σχολῆ τε 

ὑποχωρούντων καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τὦν ἐναντίων.  

*78.4+ Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς 

ἡλίου δύσιν. 

 [78.1] Βπεηδή νη Κεξθπξαίνη ξίρλνληαλ απάλσ ζηα 

ερηξηθά ρσξίο ηέρλε θαη ιίγνη-ιίγνη θαθνπάζαηλαλ 

θαη ληθήζεθαλ ζην δηθφ ηνπο κέξνο ηεο λαπκαρίαο. 

Οη Ώζελαίνη πάιη, επεηδή θνβνχληαλ κελ 

θπθισζνχλ απφ ηα ερηξηθά θαξάβηα πνπ ήηαλ 

πνιιά, δελ έθαλαλ επίζεζε ζ’ φια ηα θαξάβηα καδί, 

νχηε ζηε κέζε εθείλσλ πνπ ήηαλ ηαγκέλα απέλαληί 

ηνπο, αιιά ηα ρηππνχζαλ απφ ηα πιάγηα, θαη 

βχζηζαλ έλα θαξάβη. Καη χζηεξ’ απ’ απηφ, θαζψο νη 

ερηξνί ήηαλ παξαηαγκέλνη ζε θχθιν αξκέληδαλ νη 

Ώζελαίνη γχξσ-γχξσ ηνπο θαη πάζθηδαλ λα ηα 

ξίμνπλε ζε ζχγρπζε. [78.2] ηαλ ην πήξαλ απηφ 

είδεζε, φζα είραλ ηαρηεί λα πνιεκήζνπλ ηνπο 

Κεξθπξαίνπο, θ’ επεηδή θνβήζεθαλ κελ μαλαγίλεη 

φ,ηη είραλ πάζεη ζηε Ναχπαθην, έηξεμαλ λα 

βνεζήζνπλ η’ άιια, θη φηαλ καδεχηεθαλ φια καδί, 

θάλνπλ έθνδν θαηαπάλσ ζη’ Ώζελατθά. [78.3] 

Σφηε νη Ώζελαίνη άξρηζαλ λα θάλνπλ πίζσ κε ηελ 

πξχκε, γηαηί ήζειαλ ζπλάκα λα πξνθηάζνπλ νη 

Κεξθπξαίνη, φζν ήηαλ κπνξεηφ, λα θαηαθχγνπλε 

ζην ιηκάλη πξηλ απ’ απηνχο, αθνχ απηνί νη ίδηνη 

ππνρσξνχζαλ αξγά, θη νιφθιεξνο ν ερηξηθφο 

ζηφινο ήηαλ ηαγκέλνο λα ηνπο πνιεκήζεη· [78.4] 

ηέηνηαο ινγήο ινηπφλ έγηλε εθείλε ε λαπκαρία θαη 

ηέιεησζε θαζψο βαζίιεπε ν ήιηνο. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαια 79-80 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[79.1] Οη Κεξθπξαίνη θνβήζεθαλ κήπσο ν ερζξφο, 

κε ην ζάξξνο ηεο επηηπρίαο ηνπ, θάλεη επίζεζε 

ελαληίνλ ηεο πνιηηείαο ή πάεη ζην λεζί λα 

πεξηζψζεη ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ ήζαλ εθεί ή 

επηρεηξήζεη ηίπνηε άιιν. Γη’ απηφ πήξαλ ηνπο 

νιηγαξρηθνχο απφ ην λεζί θαη ηνπο πήγαλ πάιη ζην 

Ηξαίν θαη φξηζαλ επηθπιαθή ζ’ φιε ηελ πνιηηεία. 

[79.2] Ώιιά νη Πεινπνλλήζηνη δελ ηφικεζαλ λα 

ρηππήζνπλ ηελ Κέξθπξα, παξ’ φινλ φηη είραλ 

ληθήζεη ζηελ λαπκαρία. Πήξαλ ηα δεθαηξία 

θεξθπξατθά θαξάβηα πνπ είραλ αηρκαισηίζεη θαη 

γχξηζαλ ζηελ αληηθξηλή επεηξσηηθή αθηή, ζην 

κέξνο απφ φπνπ είραλ μεθηλήζεη. [79.3] Καη ηελ 

επνκέλε δελ έθαλαλ επίζεζε ελαληίνλ ηεο 

πνιηηείαο, παξ’ φινλ φηη νη Κεξθπξαίνη 

βξίζθνληαλ ζε κεγάιε ηαξαρή θαη είραλ κεγάιν 

θφβν θαη παξ’ φινλ φηη, φπσο ιέλε, ν ΐξαζίδαο 

πξνζπάζεζε επίκνλα λα πείζεη ηνλ Ώιθίδα, πνπ 

είρε ηελ απνθαζηζηηθή γλψκε. Πήγαλ, φκσο, ζην 

αθξσηήξην Λεπθίκκε, φπνπ έθαλαλ απφβαζε θαη 

ξήκαμαλ ηα ρσξάθηα. 

 *79.1+ Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν 

ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ 

τοὺς ἐκ τς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι, 

τούς τε ἐκ τς νήσου πάλιν ἐς τὸ ῞Ηραιον διεκόμισαν καὶ 

τὴν πόλιν ἐφύλασσον. *79.2+ Οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ 

ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῆ ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ 

δέκα ναῦς ἔχοντες τὦν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν 

ἤπειρον, ὅθενπερ ἀνηγάγοντο. *79.3+ Τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ 

μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῆ 

ταραχῆ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου παραινοῦντος, ὡς 

λέγεται, Ἀλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος·ἐπὶ δὲ τὴν 

Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς 

ἀγρούς. 

 [79.1] Βπεηδή φκσο θνβήζεθαλ νη Κεξθπξαίνη 

κήπσο έξζνπλ νη ερηξνί ζηελ πνιηηεία ζα ληθεηέο 

πνπ ήηαλ θαη είηε πάξνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο απφ ην 

λεζί, είηε θάλνπλ θαλέλα άιιν πξαμηθφπεκα, 

μεζήθσζαλ πάιη ηνπο νιηγαξρηθνχο θαη ηνπο 

κεηέθεξαλ πίζσ ζην Ηξαίν, ελψ ζπγρξφλσο 

έβαιαλ θξνπξέο ζηελ πνιηηεία. [79.2] Ώπηνί φκσο 

δελ ηφικεζαλ λ’ αξκελίζνπλ ελάληηα ζηελ 

πνιηηεία, κ’ φιν πνπ είραλε ληθήζεη ζηε λαπκαρία 

θαη είραλ πηάζεη δεθαηξία θαξάβηα ησλ 

Κεξθπξαίσλ, αιιά έθπγαλ γπξίδνληαο ζην ιηκάλη 

ηεο απέλαληη ζηεξηάο απ’ φπνπ είραλ ζεθψζεη 

άγθπξα ην πξσί. [79.3] Σελ άιιε κέξα πάιη δελ 

αξκέληζαλ θαηά ηελ πνιηηεία, αλ θαη νη Κεξθπξαίνη 

βξίζθνληαλ ζε κεγάιε αλαζηάησζε θαη θφβν, θη ν 

ΐξαζίδαο ηνπο παξαθηλνχζε λα ην θάλνπλ, θαζψο 

ιέλε, φκσο ε ςήθνο ηνπ δελ είρε ην ίδην βάξνο κε 

ηνπ Ώιθίδα· έθακλαλ φκσο απφβαζε ζην αθξσηήξη 

ηεο Λεπθίκλεο θαη ξήκαμαλ ηα γχξσ ρσξάθηα. 

[80.1] ην κεηαμχ νη δεκνθξαηηθνί ηεο Κεξθχξαο, 

πνπ είραλ πάληα ηνλ θφβν κελ ηνπο επηηεζεί ν 

πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο, άξρηζαλ 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ηθέηεο θαη ηνπο άιινπο 

νιηγαξρηθνχο, γηα λα βξεζεί ηξφπνο λα ζσζεί ε 

πνιηηεία. Έπεηζαλ κεξηθνχο λα κπνπλ πιεξψκαηα 

ζηα θαξάβηα θαη θαηφξζσζαλ αλ επαλδξψζνπλ 

ηξηάληα. [80.2] Οη Πεινπνλλήζηνη, φκσο, αθνχ 

έσο ην κεζεκέξη, ξήκαμαλ ηελ γε έθπγαλ. ηαλ 

έπεζε ε λχρηα πιεξνθνξήζεθαλ κε θσηεηλά 

 *80.1+ Ὁ δὲ δμος τὦν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς 

γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νες, τοῖς τε ἱκέταις ᾖσαν 

ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις, καί 

τινας αὐτὦν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβναι· ἐπλήρωσαν 

γὰρ ὅμως τριάκοντα προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν. *80.2+ 

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν 

 [80.1] ην κεηαμχ νη δεκνθξαηηθνί ζηελ Κέξθπξα 

είραλ πάζεη ηέηνηνλ παληθφ κελ έξζνπλ θαηά ηελ 

πνιηηεία ηα ερηξηθά θαξάβηα, ψζηε άξρηζαλ 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηφζν κε ηνπο ηθέηεο, ζην Ηξαίν, 

φζν θαη κε άιινπο νιηγαξρηθνχο παξάγνληεο γηα λα 

βξεζεί ηξφπνο λα ζσζεί ε πνιηηεία. Κ’ έπεηζαλ 

κεξηθνχο απ’ απηνχο λα κπνχλε ζηα θαξάβηα· θ’ 

έηζη φκσο κφιηο θαηφξζσζαλ λα επαλδξψζνπλ 

ηξηάληα. [80.2] Οη Πεινπνλλήζηνη πάιη, αθνχ 

ξήκαμαλ ηα ρσξάθηα σο ην κεζεκέξη, γχξηζαλ 
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ζήκαηα φηη ζηφινο απφ εμήληα αζελατθά θαξάβηα 

εξρφηαλ απ’ ηελ Λεπθάδα. Σα έζηεηιαλ νη 

Ώζελαίνη κε αξρεγφ ηνλ Βπξπκέδνληα ηνπ 

Θνπθιένπο, φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ ηηο ηαξαρέο 

ηεο Κέξθπξαο θαη φηαλ έκαζαλ φηη ν ζηφινο ηνπ 

Ώιθίδα επξφθεηην λα πάεη ζην λεζί. 

γν ἀπέπλευσαν, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν 

ἑξήκοντα νες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος· 

ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ᾽ 

Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν 

καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν. 

πίζσ ζηα χβνηα, θαη θαηά ην βξάδπ έιαβαλ 

είδεζε κε θσηεηλά ζήκαηα πσο αξκελίδνπλ θαηά 

θεη εμήληα Ώζελατθά θαξάβηα, πνπ έξρνληαη απφ ηε 

Λεπθάδα· απηά ηα έζηεηιαλ νη Ώζελαίνη κφιηο 

πιεξνθνξήζεθαλ ηελ εζσηεξηθή αλαηαξαρή ζηε 

Κέξθπξα, θαη πσο ηα θαξάβηα ηνπ Ώιθίδα 

ζθφπεπαλ λα πάλε θαηά θεη· θαη ζηξαηεγφ καδί 

ηνπο έζηεηιαλ ηνλ Βπξπκέδνληα, ην γην ηνπ 

Θνπθιή. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεθάλαιο 81 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[81.1] Οη Πεινπνλλήζηνη έθπγαλ γξήγνξα, 

λχρηα, αξκελίδνληαο θνληά ζηελ αθηή, θαη 

γχξηζαλ ζηηο βάζεηο ηνπο. Έζπξαλ ηα 

θαξάβηα ηνπο επάλσ απ’ ηνλ ηζζκφ ηεο 

Λεπθάδαο γηα λα κελ θάλνπλ ηνλ γχξν ηνπ 

λεζηνχ θαη ηνπο δνπλ νη Ώζελαίνη. Έηζη 

μέθπγαλ. [81.2] ηαλ νη Κεξθπξαίνη 

πιεξνθνξήζεθαλ φηη πιεζηάδεη αζελατθφο 

ζηφινο θαη φηη ηα ερζξηθά θαξάβηα είραλ 

θχγεη, έκπαζαλ θξπθά κέζα ζηελ πνιηηεία 

ηνπο Μεζζελίνπο πνπ έσο ηφηε είραλ κείλεη 

έμσ απφ ηα ηείρε. Έδσζαλ δηαηαγή ζηνλ 

ζηφιν πνπ είραλ εηνηκάζεη, λα πάεη ζην 

Τιιατθφ ιηκάλη θαη, ελψ ηα θαξάβηα 

αξκελίδαλ πξνο ηα εθεί, νη δεκνθξαηηθνί 

άξρηζαλ λα ζθάδνπλ φζνπο βξήθαλ απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο. Έζθαμαλ θαη φζνπο είραλ 

κπεη ζηα θαξάβηα, αθνχ ηνπο έπεηζαλ λ’ 

απνβηβαζηνχλ. Πήγαλ θαη ζηνλ λαφ ηεο 

Ήξαο θη έπεηζαλ πελήληα νιηγαξρηθνχο λα 

βγνπλ γηα λα δηθαζηνχλ θαλνληθά θαη ηνπο 

θαηαδίθαζαλ φινπο ζε ζάλαην. [81.3] Οη 

πεξηζζφηεξνη, φκσο, απφ ηνπο ηθέηεο, 

βιέπνληαο ηα φζα γίλνληαλ, άξρηζαλ λα 

ζθνηψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ κέζα ζηνλ ηεξφ 

πεξίβνιν. Μεξηθνί θξεκάζηεθαλ απφ ηα 

δέληξα θαη άιινη απηνθηφλεζαλ κε άιινπο 

ηξφπνπο. [81.4] Βπηά νιφθιεξεο κέξεο, φζεο 

έκεηλε ν Βπξπκέδσλ κε ηα θαξάβηα ηνπ, νη 

Κεξθπξαίνη εμαθνινχζεζαλ λα ζθνηψλνπλ 

φζνπο ζπκπνιίηεο ηνπο ζεσξνχζαλ ερζξνχο. 

Σνπο θαηεγνξνχζαλ φηη ζέιεζαλ λα 

 *81.1+ Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ 

τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γν· καὶ 

ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ 

περιπλέοντες ὀφθὦσιν, ἀποκομίζονται. *81.2+ Κερκυραῖοι 

δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε 

τὦν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς 

τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 

περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν 

λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τὦν ἐχθρὦν εἴ τινα 

λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τὦν νεὦν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρὦντο, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε 

ἐλθόντες τὦν ἱκετὦν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην 

ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. 

*81.3+ Οἱ δὲ πολλοὶ τὦν ἱκετὦν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τ ἱερ 

ἀλλήλους, καὶ ἐκ τὦν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς 

ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. *81.4+ Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφὦν αὐτὦν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι 

 [81.1] Βπζχο ηφηε νη Πεινπνλλήζηνη, αξκελίδνληαο 

λχρηα θαη μπζηά ζηε ζηεξηά, μεθίλεζαλ λα 

γπξίζνπλε ζηνλ ηφπν ηνπο φζν κπνξνχζαλ πην 

γξήγνξα. Καη πέξαζαλ ηα θαξάβηα πάλσ απφ ηνλ 

ηζζκφ ηεο Λεπθάδαο ζεξλάκελα ζηε ζηεξηά, γηα λα 

κελ θάλνπλ ην γχξν ηνπ λεζηνχ θαη ηνπο ηδνχλ. 

[81.2] Οη Κεξθπξαίνη πάιη, κφιηο ην πήξαλ είδεζε 

πσο πιεζηάδνπλ η’ Ώηηηθά θαξάβηα θαη θεχγνπλ ηα 

ερηξηθά, έκπαζαλ κέζα ζηελ πνιηηεία θξπθά ηνπο 

Μεζζελίνπο πνπ ηνπο θξαηνχζαλ πξσηχηεξα απ’ 

φμσ θαη πξφζηαμαλ ηα πινία πνπ είραλ επαλδξψζεη 

λ’ αξκελίζνπλε γχξσ πξνο ηνλ Τιιατθφ θφιπν· θ’ 

ελψ απηά έιακλαλ πξνο ηα εθεί άξρηζαλ λα 

ζθνηψλνπλ φπνηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ερηξφ ηχραηλαλ 

λα πηάζνπλ θη απφ ηα θαξάβηα θαηέβαζαλ φζνπο 

είραλ πείζεη λα κπνχλε λα ππεξεηήζνπλ θαη ηνπο 

ζθφησζαλ θη απηνχο. Πεγαίλνληαο θαη ζην Ηξαίν 

έπεηζαλ πελήληα ηθέηεο λα ππνβιεζνχλε ζε δίθε 

θαη ηνπο θαηαδίθαζαλ φινπο ζε ζάλαην. [81.3] Οη 

πεξηζζφηεξνη φκσο ηθέηεο, φζνη δελ είραλ αθήζεη 

ην ηεξφ, βιέπνληαο ην ηη γηλφηαλ, ζθφησζαλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ, εθεί πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζην ηεξφ, θαη 

κεξηθνί θξεκάζηεθαλ απφ ηα δέληξα, θη άιινη 

απηνθηφλεζαλ κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο κπνξνχζε 

ν θαζέλαο. [81.4] Καη γηα εθηά κέξεο, φζεο έκεηλε ν 

Βπξπκέδσλ κε ηα εμήληα θαξάβηα ηνπ απφ ηελ 

εκέξα πνπ έθηαζε, νη Κεξθπξαίνη ζθφησλαλ φζνπο 

λφκηδαλ πσο ήηαλ ερηξνί ηνπο, πξνβάιινληαο σο 

πξφθαζε, πσο απηνί ήζειαλ λα θαηαιχζνπλ ηε 

δεκνθξαηία, αιιά πνιινί ζαλαηψζεθαλ θη απφ 

ηδησηηθά κίζε, θη άιινη απφ αλζξψπνπο, πνπ είραλ 

πάξεη δαλεηθά απ’ απηνχο, αθξηβψο γηα ηα ρξήκαηα 
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θαηαιχζνπλ ηελ δεκνθξαηία, αιιά πνιινί 

ζθνηψζεθαλ απφ πξνζσπηθά κίζε θαη άιινη, 

πνπ είραλ δαλείζεη ρξήκαηα, ζθνηψζεθαλ 

απφ ηνπο νθεηιέηεο ηνπο. [81.5] Ο ζάλαηνο 

πήξε ρίιηεο κνξθέο θαη, φ,ηη θξηθαιέν 

γίλεηαη ζ’ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, έγηλε ζηελ 

Κέξθπξα, θη αθφκα ρεηξφηεξα. Παηέξαο 

ζθφησλε ην παηδί ηνπ, άξπαδαλ ηθέηεο απ’ 

ηνπο λανχο θαη ηνπο ζθφησλαλ εθεί κπξνζηά, 

θαη άιινπο ηνπο έρηηζαλ κέζα ζην ηεξφ ηνπ 

Αηνλχζνπ θαη ηνπο άθεζαλ λα πεζάλνπλ 

εθεί. 

ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, 

καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τὦν 

λαβόντων· *81.5+ πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον 

φιλεῖ ἐν τ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι 

περαιτέρω. καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τὦν 

ἱερὦν ἀπεσπὦντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες 

καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τ ἱερ 

ἀπέθανον.  

πνπ ηνπο ρξσζηνχζαλ· [81.5] ν ζάλαηνο πήξε 

ρίιηεο κνξθέο θ’ έγηλαλ φιεο νη θξηθαιεφηεηεο πνπ 

γίλνληαη ζπλήζσο ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο θη αθφκα 

ρεηξφηεξα. Αελ έκεηλε σκφηεηα πνπ λα κελ ηε 

δηαπξάμνπλ θαη μεπεξάζηεθαλ φιεο νη γλσζηέο 

απαηζηφηεηεο. Καη παηέξαο ζθφησλε ην γην, θη απφ 

ηα ηεξά ηνχο απνηξαβνχζαλε κε ηε βία, ή ηνπο 

ζθφησλαλ ελψ αγθάιηαδαλ ηνπο βσκνχο, θαη 

κεξηθνί πέζαλαλ ή ηνπο ζάςαλε δσληαλνχο ζην 

ηεξφ ηνπ Αηνλχζνπ, πνπ ην ’ρηηζαλ γχξσ-γχξσ κε 

ηείρνο νη ερηξνί ηνπο γηα λα κε βγεη θαλείο. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 6. Κεθάλαιο 30 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[30.1] Μεηά απ’ απηά, θαη ελψ είρε 

πεξάζεη ην κηζφ θαινθαίξη, μεθίλεζε ε 

εθζηξαηεία γηα ηελ ηθειία. 

Πξνεγνπκέλσο είρε δνζεί δηαηαγή, ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκάρνπο, ζηα ζηηαγσγά 

πινία, ζηα κεηαγσγηθά θαη ζηελ ππφινηπε 

εθνδηνπνκπή πνπ αθνινπζνχζε, λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηελ Κέξθπξα, ψζηε λα 

πεξάζνπλ φινη καδί ην Ιφλην πέιαγνο έσο 

ην αθξσηήξην Ιαππγία. Οη Ώζελαίνη θαη  

φζνη ζχκκαρνί ηνπο ήζαλ ζηελ Ώζήλα, 

θαηέβεθαλ κηαλ νξηζκέλε κέξα, κε ηελ 

απγή, ζηνλ Πεηξαηά, θαη κπήθαλ ζηα 

θαξάβηα γηα λα θχγνπλ. [30.2] Καηέβεθε 

καδί φινο ζρεδφλ ν πιεζπζκφο ηεο 

πνιηηείαο, πνιίηεο θαη μέλνη. Οη Ώζελαίνη 

απνραηξεηνχζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο, άιινη 

ηνπο θίινπο ηνπο, άιινη ηνπο ζπγγελείο 

ηνπο, άιινη ηνπο γηνπο ηνπο. ΐάδηδαλ κε 

ειπίδεο θαη ζξήλνπο καδί, γηαηί ζα είραλ 

βέβαηα, λέεο θαηαθηήζεηο, αιιά ηνπο 

δηθνχο ηνπο ίζσο λα κελ ηνπο 

μαλάβιεπαλ, γηαηί αλαινγίδνληαλ ην 

κάθξνο ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζα έθαλαλ φζνη 

έθεπγαλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο.  

  *30.1+ Μετὰ δὲ ταῦτα θέρους μεσοῦντος ἤδη ἡ ἀναγωγὴ 

ἐγίγνετο ἐς τὴν Σικελίαν. Τὦν μὲν οὖν ξυμμάχων τοῖς 

πλείστοις καὶ ταῖς σιταγωγοῖς ὁλκάσι καὶ τοῖς πλοίοις καὶ 

ὅση ἄλλη παρασκευὴ ξυνείπετο πρότερον εἴρητο ἐς 

Κέρκυραν ξυλλέγεσθαι ὡς ἐκεῖθεν ἁθρόοις ἐπὶ ἄκραν 

Ἰαπυγίαν τὸν Ἰόνιον διαβαλοῦσιν· αὐτοὶ δ᾽ Ἀθηναῖοι καὶ 

εἴ τινες τὦν ξυμμάχων παρσαν, ἐς τὸν Πειραιᾶ 

καταβάντες ἐν ἡμέρᾳ ητῆ ἅμα ἕῳ ἐπλήρουν τὰς ναῦς ὡς 

ἀναξόμενοι. *30.2+ Ξυγκατέβη δὲ καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ἅπας 

ὡς εἰπεῖν ὁ ἐν τῆ πόλει καὶ ἀστὦν καὶ ξένων, οἱ μὲν 

ἐπιχώριοι τοὺς σφετέρους αὐτὦν ἕκαστοι προπέμποντες, 

οἱ μὲν ἑταίρους, οἱ δὲ ξυγγενεῖς, οἱ δὲ υἱεῖς, καὶ μετ᾽ 

ἐλπίδος τε ἅμα ἰόντες καὶ ὀλοφυρμὦν, τὰ μὲν ὡς 

κτήσοιντο, τοὺς δ᾽ εἴ ποτε ὄψοιντο, ἐνθυμούμενοι ὅσον 

πλοῦν ἐκ τς σφετέρας ἀπεστέλλοντο. 

 [30.1] Όζηεξα απ’ απηά, ζηα κηζά πηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, άξρηζαλ λα μεθηλάλ γηα ηε 

ηθειία. ηα πεξηζζφηεξα θαξάβηα ησλ 

ζπκκάρσλ θαη ζηα θνξηεγά πνπ κεηέθεξαλ ην 

ζηηάξη θαη ζ’ άιια πιενχκελα θη φιε ηελ άιιε 

λενπνκπή πνπ αθνινπζνχζε ηελ εθζηξαηεία 

είρε δνζεί ε εληνιή λα καδεπηνχλε ζηελ 

Κέξθπξα κε ην ζθνπφ λα πεξάζνπλ ην Ιφλην 

πέιαγνο φινη καδί πξνο ην αθξσηήξη Ιαππγία· 

νη Ώζελαίνη νη ίδηνη θη φζνη ιίγνη ζχκκαρνη 

βξίζθνληαλ ζηελ Ώζήλα θαηέβεθαλ ζηνλ 

Πεηξαηά ηελ νξηζκέλε κέξα θαη κπήθαλ σο 

πιεξψκαηα ζηα θαξάβηα γηαηί επξφθεηην λα 

ζεθψζνπλ άγθπξα. [30.2] Καη καδί ηνπο 

θαηέβεθε θαη ζρεδφλ νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο 

ζα λα πνχκε, ηεο πνιηηείαο, ηφζν νη πνιίηεο, 

φζν θ’ νη μέλνη, νη εληφπηνη βέβαηα γηα λα 

μεπξνβνδίζεη ν θαζέλαο ηνπο δηθνχο ηνπ, άιινη 

ζπληξφθνπο, άιινη ζπγγελείο, άιινη γηνπο, θαη 

βάδηδαλ κ’ ειπίδεο καδί θαη ζξήλνπο, 

ειπίδνληαο λα θπξηέςνπλε κεγάια κέξε θαη 

θιαίγνληαο απφ ην θφβν κε δελ ηνπο 

μαλάβιεπαλ πηα, γηαηί ζηνράδνληαλ ζε πφζν 

καθξχ ηαμίδη απφ ηνλ ηφπν ηνπο ηνπο έζηειλαλ. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 6. Κεθάλαιο 31 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[31.1] Καη ηελ ψξα εθείλε πνπ είρε έξζεη ε 

ζηηγκή ηνπ απνρσξηζκνχ γηα λ’ αληηκεησπίζνπλ 

ηνλ θίλδπλν, ζπιινγίδνληαλ ηα δεηλά ηνπ 

πνιέκνπ πεξηζζφηεξν παξά φηαλ απνθάζηδαλ 

ηελ εθζηξαηεία, αιιά έπαηξλαλ πάιη ζάξξνο, 

βιέπνληαο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο ην πιήζνο 

ηεο πξνεηνηκαζίαο, πνπ θαλέξσλε πφζν κεγάιε 

ήηαλ ε δχλακή ηνπο ηελ επνρή εθείλε. Οη μέλνη, 

θαη ν ππφινηπνο ιαφο είραλ πάεη γηα λα δνπλ ην 

ζέακα, κε ηελ ζθέςε φηη ήηαλ θάηη ην 

εμαηξεηηθφ πνπ, θαη κε ηελ θαληαζία αθφκα, 

ήηαλ δχζθνιν λα ην ζπιιάβεη θαλείο. 

Πξαγκαηηθά ε εθζηξαηεία απηή ήηαλ ε 

δαπαλεξφηεξε θαη ε ιακπξφηεξε απφ φζεο, 

ππεξπφληηεο, είραλ νξγαλσζεί έσο ηφηε απφ κηα 

κφλν πνιηηεία θαη κε δπλάκεηο θαζαξά 

ειιεληθέο. [31.2] ε αξηζκφ θαξαβηψλ θαη 

νπιηηψλ δελ ήζαλ κηθξφηεξεο νχηε ε εθζηξαηεία 

ηνπ Πεξηθιή ελαληίνλ ηεο Βπηδαχξνπ, νχηε ε 

εθζηξαηεία ηνπ Άγλσλνο ελαληίνλ ηεο 

Πνηίδαηαο. Σέζζεξηο ρηιηάδεο νπιίηεο θαη 

ηξηαθφζηνη ηππείο Ώζελαίνη, εθαηφ αζελατθά 

θαξάβηα, πελήληα θαξάβηα απφ ηελ Λέζβν θαη 

ηελ Υίν θαη ζχκκαρνη πνιινί είραλ μεθηλήζεη 

ηφηε, [31.3] αιιά είραλ πάεη ζε θνληηλή 

εθζηξαηεία θαη κε κέηξηα πξνεηνηκαζία. 

Βλψ ηψξα ν ζηφινο έθεπγε γηα πνιχλ 

θαηξφ θαη ήηαλ θαιά εθνδηαζκέλνο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, θαη κε θαξάβηα 

θαη πεδηθφ. Ο ζηφινο είρε εηνηκαζηεί κε 

κεγάια έμνδα θαη ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ 

ηξηεξαξρψλ. Σν δεκφζην έδηλε κηα 

  *31.1+ Καὶ ἐν τ παρόντι καιρ, ὡς ἤδη ἔμελλον μετὰ 

κινδύνων ἀλλήλους ἀπολιπεῖν, μᾶλλον αὐτοὺς ἐσῄει τὰ 

δεινὰ ἢ ὅτε ἐψηφίζοντο πλεῖν· ὅμως δὲ τῆ παρούσῃ ώμῃ, 

διὰ τὸ πλθος ἑκάστων Ὠν ἑώρων, τῆ ὄψει ἀνεθάρσουν. 

Οἱ δὲ ξένοι καὶ ὁ ἄλλος ὄχλος κατὰ θέαν ἧκεν ὡς ἐπ᾽ 

ἀξιόχρεων καὶ ἄπιστον διάνοιαν. Παρασκευὴ γὰρ αὕτη 

πρώτη ἐκπλεύσασα μιᾶς πόλεως δυνάμει Ἑλληνικῆ 

πολυτελεστάτη δὴ καὶ εὐπρεπεστάτη τὦν ἐς ἐκεῖνον τὸν 

χρόνον ἐγένετο. *31.2+ Ἀριθμ δὲ νεὦν καὶ ὁπλιτὦν καὶ ἡ 

ἐς Ἐπίδαυρον μετὰ Περικλέους καὶ ἡ αὐτὴ ἐς Ποτείδαιαν 

μετὰ Ἅγνωνος οὐκ ἐλάσσων ἦν· τετράκις γὰρ χίλιοι 

ὁπλῖται αὐτὦν Ἀθηναίων καὶ τριακόσιοι ἱππς καὶ 

τριήρεις ἑκατόν, καὶ Λεσβίων καὶ Χίων πεντήκοντα, καὶ 

ξύμμαχοι ἔτι πολλοὶ ξυνέπλευσαν. *31.3+ Ἀλλὰ ἐπί τε 

βραχεῖ πλ ὡρμήθησαν καὶ παρασκευῆ φαύλῃ, οὗτος δὲ ὁ 

στόλος ὡς χρόνιός τε ἐσόμενος καὶ κατ᾽ ἀμφότερα, οὗ ἅν 

δέῃ, καὶ ναυσὶ καὶ πεζ ἅμα ἐξαρτυθείς, τὸ μὲν ναυτικὸν 

μεγάλαις δαπάναις τὦν τε τριηράρχων καὶ τς πόλεως 

ἐκπονηθέν, τοῦ μὲν δημοσίου δραχμὴν τς ἡμέρας τ 

 [31.1] Καη ηε ζηηγκή εθείλε, ζην ζεκείν πνπ ήηαλ 

πηα λα ρσξηζηνχλ γηα λα ξηρηνχλε ζηνλ θίληπλν, 

ηνπο έξρνληαλ ζην λνπ ε θνβέξα ηνπ πνιέκνπ 

πεξηζζφηεξν παξά ηελ ψξα πνπ ςήθηδαλ γηα ηελ 

εθζηξαηεία· έπαηξλαλ φκσο πάιη θνπξάγην απφ ην 

ζέακα, βιέπνληαο κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα πφζν 

κεγάια θαη δπλαηά ήηαλ φια. Οη μέλνη πάιη θαη ην 

ππφινηπν πιήζνο πήγαηλαλ λα ζακάμνπλ κε ηελ 

ηδέα πσο ήηαλ θάηη αμηνκλεκφλεπην, θη απίζηεπην 

θαη κε ηε θαληαζία αθφκα. Γηαηί απηφο ν ζηφινο 

θαη ν θαηαξηηζκφο ηνπ ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

μεθηλνχζε απφ κηα κφλν πνιηηεία κε απνθιεηζηηθά 

ειιεληθέο δπλάκεηο θαη ήηαλ ν πην πνιπέμνδνο θαη 

ν πην ιακπξά θαηαξηηζκέλνο απ’ φινπο πνπ είραλ 

εθζηξαηεχζεη πνηέ σο ηελ επνρή εθείλε. [31.2] ε 

αξηζκφ θαξαβηψλ θαη ζηξαηησηψλ δελ ήηαλ 

θαηψηεξεο νχηε ε εθζηξαηεία ελάληηα ζηελ 

Βπίδαπξν κε ηνλ Πεξηθιή, νχηε ε άιιε ζηελ 

Πνηείδαηα κε ηνλ Άγλσλα· γηαηί είραλ ηφηε πάεη 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο βαξηά αξκαησκέλνη ζηξαηηψηεο 

απφ ηελ ίδηα ηελ Ώζήλα θαη ηξαθφζηνη 

θαβαιάξεδεο θ’ εθαηφ πνιεκηθά, θαη αιιά πελήληα 

Υηψηηθα θαη Μπηηιελαίηθα, θη αθφκα θη άιινη 

ζχκκαρνη πνιινί· [31.3] αιιά είραλ μεθηλήζεη γηα 

κηθξφ ζαιαζζηλφ ηαμίδη θαη κε πνιχ πξφρεηξε 

εμάξηπζε· ηνχηε φκσο ε εθζηξαηεία μεθηλνχζε κε 

ηελ πξνυπφζεζε πσο ζα θξαηνχζε πνιχ
 
θαηξφ, θ’ 

ήηαλ εθνδηαζκέλε κε φια φζα ζα ρξεηάδνληαλ θαη 

γηα ηα δχν, γηα ηα θαξάβηα θαη γηα ην πεδηθφ· ην 

λαπηηθφ είρε πξνεηνηκαζηεί κε κεγάια έμνδα, ηφζν 

ηεο πνιηηείαο φζν θαη ησλ πινηάξρσλ θάζε 

πνιεκηθνχ, γηαηί ην δεκφζην απφ ηε κηα κεξηά έδηλε 
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δξαρκή ηελ εκέξα ζε θάζε λαχηε θαη 

πξνκήζεπε εμήληα γξήγνξα πνιεκηθά 

ρσξίο πιεξψκαηα θαη ζαξάληα 

νπιηηαγσγά κε επίιεθηα πιεξψκαηα. Οη 

ηξηήξαξρνη έδηλαλ απφ δηθά ηνπο 

πξφζζεην κηζζφ ζηνπο θσπειάηεο ηεο 

πξψηεο ζεηξάο θαη ζηνπο εηδηθεπκέλνπο 

λαχηεο θαη είραλ ζηνιίζεη θαη 

δηαξξπζκίζεη κε πνιπηέιεηα ηα θαξάβηα. 

Ο θαζέλαο ηνπο είρε θάλεη θάζε 

πξνζπάζεηα ρσξίο λα ινγαξηάδεη ηα 

έμνδα, ψζηε ην δηθφ ηνπ θαξάβη λα 

μερσξίδεη ζε πνιπηέιεηα θαη ηαρχηεηα. 

ην πεδηθφ είραλ δηαιέμεη επίιεθηνπο 

ζηξαηηψηεο απφ ειεγκέλνπο θαηαιφγνπο 

θαη ζπλαγσλίδνληαλ πνηνο ζα έρεη ηα 

θαιχηεξα φπια θαη ηελ σξαηφηεξε 

εμάξηπζε.  [31.4] Καηέιεμε έηζη λα 

ακηιιψληαη κεηαμχ ηνπο, ν θαζέλαο φπνπ 

είρε ηαρζεί, θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

λνκίδεη θαλείο φηη εηνηκάδεηαη πεξηζζφηεξν 

κηα επίδεημε δχλακεο θαη κεγαιείνπ πξνο 

ηνπο άιινπο Έιιελεο, παξά κηα εθζηξαηεία 

ελαληίνλ ερζξνχ. [31.5] Πξαγκαηηθά, αλ 

ππνιφγηδε θαλείο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο 

θαη ηα έμνδα ηνπ θάζε ηδηψηε πνπ έθεπγε 

–φζα, δειαδή, είρε θηφιαο μνδέςεη ε 

πνιηηεία θαη φζα είρε πξνθαηαβάιεη 

ζηνπο ζηξαηεγνχο πνπ έθεπγαλ, αιιά θαη 

φζα νη ηδηψηεο είραλ μνδέςεη γηα ηελ 

εηνηκαζία ηνπο, θαη καδί φζα έκειιαλ λα 

μνδέςνπλ θαη αθφκα φζα, εθηφο απφ ηνλ 

δεκφζην κηζζφ, ήηαλ θπζηθφ λα πάξεη ν 

θαζέλαο καδί ηνπ γηα ηελ καθξνρξφληα 

ζπληήξεζή ηνπ θαη φζα έπαηξλαλ καδί 

ηνπο, είηε έκπνξνη, είηε ζηξαηηψηεο, γηα 

λα ηα εκπνξεπηνχλ–  ζα έβξηζθε φηη πάξα 

ναύτῃ ἑκάστῳ διδόντος καὶ ναῦς παρασχόντος κενὰς 

ἑξήκοντα μὲν ταχείας, τεσσαράκοντα δὲ ὁπλιταγωγοὺς 

καὶ ὑπηρεσίας ταύταις τὰς κρατίστας, τὦν <δὲ> 

τριηράρχων ἐπιφοράς τε πρὸς τ ἐκ δημοσίου μισθ 

διδόντων τοῖς θρανίταις τὦν ναυτὦν καὶ ταῖς ὑπηρεσίαις 

καὶ τἆλλα σημείοις καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι 

χρησαμένων, καὶ ἐς τὰ μακρότατα προθυμηθέντος ἑνὸς 

ἑκάστου ὅπως αὐτ τινὶ εὐπρεπείᾳ τε ἡ ναῦς μάλιστα 

προέξει καὶ τ ταχυναυτεῖν, τὸ δὲ πεζὸν καταλόγοις τε 

χρηστοῖς ἐκκριθὲν καὶ ὅπλων καὶ τὦν περὶ τὸ σὦμα 

σκευὦν μεγάλῃ σπουδῆ πρὸς ἀλλήλους ἁμιλληθέν. *31.4+ 

Ξυνέβη δὲ πρός τε σφᾶς αὐτοὺς ἅμα ἔριν γενέσθαι, ᾧ τις 

ἕκαστος προσετάχθη, καὶ ἐς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας 

ἐπίδειξιν μᾶλλον εἰκασθναι τς δυνάμεως καὶ ἐξουσίας 

ἢ ἐπὶ πολεμίους παρασκευήν. *31.5+ Εἰ γάρ τις ἐλογίσατο 

τήν τε τς πόλεως ἀνάλωσιν δημοσίαν καὶ τὦν 

στρατευομένων τὴν ἰδίαν, τς μὲν πόλεως ὅσα τε ἤδη 

προετετελέκει καὶ ἃ ἔχοντας τοὺς στρατηγοὺς ἀπέστελλε, 

τὦν δὲ ἰδιωτὦν ἅ τε περὶ τὸ σὦμά τις καὶ τριήραρχος ἐς 

τὴν ναῦν ἀνηλώκει καὶ ὅσα ἔτι ἔμελλεν ἀναλώσειν, χωρὶς 

δ᾽ ἃ εἰκὸς ἦν καὶ ἄνευ τοῦ ἐκ τοῦ δημοσίου μισθοῦ πάντα 

τινὰ παρασκευάσασθαι ἐφόδιον ὡς ἐπὶ χρόνιον 

ζε θάζε λαχηε κηα δξαρκή ηελ ήκεξα θαη 

πξνκήζεςε θαη ηα θαξάβηα ρσξίο μάξηηα, εμήληα 

γνξγνηάμηδα θαη ζαξάληα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ζηξαηνχ, θαη φινπο ηνπο θσπειάηεο γη’ απηά 

δηαιέγνληαο ηνπο θαιχηεξνπο, ελψ νη πινίαξρνη 

έδηλαλ πξφζζεην επίδνκα ζηνπο ζξαλίηεο απφ ηνπο 

λαχηεο, εμφλ απφ ην κηζζφ πνπ έπαηξλαλ απφ ην 

δεκφζην θαη ζ’ φια η’ άιια είραλ πξνκεζέςεη 

πινχζηεο γνξγφλεο θαη άιια μάξηηα, θαη είρε δείμεη 

ν θαζέλαο δήιν σο εθεί πνπ δελ παίξλεη λα 

μερσξίζεη ην δηθφ ηνπ θαξάβη
 
κε θάπνην ρηππεηφ 

γλψξηζκα θαη κε ηε γξεγνξάδα ηνπ. ην πεδηθφ 

πάιη είραλ νη άληξεο μεδηαιερηεί απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ πην γελλαίσλ θαη δπλαηψλ λέσλ, 

θαη παξάβγαηλαλ κεηαμχ ηνπο πνιχ ζνβαξά πνηνο 

ζα είρε ηα θαιχηεξα άξκαηα θαη ηα πην σξαία 

ζηνιίδηα γχξσ ζην ζψκα ηνπ. [31.4] Καη θαηέιεμε 

θαη κεηαμχ ηνπο λα καιψλνπλ ζηε δνπιεηά πνπ είρε 

ηαρζεί ν θαζέλαο θαη ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

ζπκπεξάλεη πσο επξφθεηην πεξηζζφηεξν γηα 

επίδεημε ηεο δχλακεο θαη ηνπ κεγαιείνπ ηεο 

Ώζήλαο ζηνπο άιινπο Έιιελεο, παξά γηα 

πξνεηνηκαζία εθζηξαηείαο ελάληηα ζ’ ερηξνχο. 

[31.5] Γηαηί αλ ινγάξηαδε θαλείο ηη είρε μνδέςεη ε 

πνιηηεία απφ ην δεκφζην ηακείν θη φζνη έπαηξλαλ 

κέξνο ζηελ εθζηξαηεία απφ ηα δηθά ηνπο, ε 

πνιηηεία δειαδή φζα είρε θηφιαο πιεξψζεη θη φζα 

είρε δψζεη λα ’ρνπλε καδί ηνπο νη ζηξαηεγνί πνπ 

έζηειλε, νη ηδηψηεο πάιη φζα είρε μνδέςεη ν 

θαζέλαο γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ νπιηζκφ θη ν θάζε 

ηξηήξαξρνο γηα ην θαξάβη ηνπ θη φζα έκειιε αθφκα 

λα μνδέςεη, θ’ εμφλ απ’ απηά φζα ήηαλ επφκελν λα 

είρε πξνκεζεπηεί ν θαζέλαο αλεμάξηεηα απφ ην 

κηζζφ πνπ έπαηξλε απφ ην δεκφζην, πξνκήζεηα πνπ 

ζα ηνπ ρξεηάδνληαλ γηα ην ηαμίδη, κε ηελ ηδέα πσο ε 

εθζηξαηεία ζα δηαξθνχζε πνιχλ θαηξφ· θη αθφκε 

φζα πξάκαηα έπαηξλε καδί ηνπ θάζε έκπνξνο ή 
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πνιιά ηάιαληα έβγαηλαλ απφ ηελ 

πνιηηεία. [31.6] Η εθζηξαηεία θεκίζηεθε 

πνιχ φρη κφλν επεηδή πξνθαινχζε έθπιεμε 

ε ηφικε ηεο θαη ζαπκαζκφ ε ιακπξφηεηά 

ηεο, αιιά θ’ επεηδή ήηαλ δπζαλάινγα 

κεγάιε πξνο ηνλ ερζξφ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

μεθηλνχζε, θαζψο θ’ επεηδή ήηαλ ην 

καθξχηεξν ηαμίδη θαηά ζάιαζζα καθξηά 

απφ ηελ παηξίδα θαη ην αλαιάκβαλαλ 

έρνληαο ηελ ειπίδα λα θπξηέςνπλ εδάθε 

πνιχ εθηεηακέλα, αλ ηα ζχγθξηλε θαλείο κε 

ηα φζα είραλ. 

στρατείαν, καὶ ὅσα ἐπὶ μεταβολῆ τις ἢ στρατιώτης ἢ 

ἔμπορος ἔχων ἔπλει, πολλὰ ἅν τάλαντα ηὑρέθη ἐκ τς 

πόλεως τὰ πάντα ἐξαγόμενα. *31.6+ Καὶ ὁ στόλος οὐχ 

ἧσσον τόλμης τε θάμβει καὶ ὄψεως λαμπρότητι 

περιβόητος ἐγένετο ἢ στρατιᾶς πρὸς οὓς ἐπῆσαν 

ὑπερβολῆ, καὶ ὅτι μέγιστος ἤδη διάπλους ἀπὸ τς οἰκείας 

καὶ ἐπὶ μεγίστῃ ἐλπίδι τὦν μελλόντων πρὸς τὰ 

ὑπάρχοντα ἐπεχειρήθη.  

ζηξαηηψηεο πνπ ζθφπεπε λα πνπιήζεη ζηελ 

αλάγθε, ζα ’βξηζθε πνιιά ηα ηάιαληα πνπ 

έβγαηλαλ απφ ηελ πνιηηεία. [31.6] Καη ην 

εθζηξαηεπηηθφ ζψκα πνπ μεθηλνχζε ζηάζεθε πην 

μαθνπζηφ γηα ην ζάζηηζκα πνπ πξνθαινχζε ε 

ηφικε ηνπ θαη γηα ην ιακπξφ ζέακα πνπ 

παξνπζίαδε παξά γηα ηελ ππεξνρή ηνπ απέλαληη ζε 

θείλνπο πνπ πήγαηλε λα ρηππήζεη· θεκίζηεθε 

επίζεο γηαηί ήηαλ ην κεγαιχηεξν ηαμίδη κεζ’ απφ 

ηελ αλνηρηή ζάιαζζα καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπο 

θαη γηαηί ην αλέιαβαλ κε ηελ ειπίδα λα 

θαηαρηήζνπλ ηφζα κεγάια κέξε ζρεηηθά κε φζα 

είραλ. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 6. Κεθάλαιο 32, §1-2 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[32.1] ηαλ επηβηβάζηεθαλ φια ηα πιεξψκαηα 

ζηα θαξάβηα θαη θνξηψζεθαλ φια φζα έπξεπε 

λα πάξνπλ, ε ζάιπηγγα ζήκαλε ζησπή θαη 

άξρηζαλ λα ιέγνληαη νη ζπλεζηζκέλεο πξηλ απφ 

θάζε ηαμίδη επρέο, φρη φκσο ζε θάζε θαξάβη 

ρσξηζηά, αιιά ζ’ φια καδί, κε ηνλ ξπζκφ πνπ 

έδηλε έλαο θήξπθαο. ’ φιν ην ζηξάηεπκα είραλ 

αλακείμεη θξαζί ζε θξαηήξεο θαη νη 

αμησκαηηθνί, φζν θαη νη νπιίηεο, έθαλαλ 

ζπνλδέο κε ρξπζά ή αζεκέληα δνρεία. [32.2] 

Ώπφ ηελ ζηεξηά ζπλεπρφηαλ θαη ην πιήζνο νη 

πνιίηεο θαη φζνη άιινη ήζαλ εθεί απφ θηιία 

πξνο ηνπο Ώζελαίνπο. Ώθνχ ηξαγνχδεζαλ 

ηνλ παηάλα, θαη ηέιεησζαλ ηηο ζπνλδέο, 

αλνίρηεθαλ ζην πέιαγνο αθνινπζψληαο ζηελ 

αξρή κνλή παξάηαμε, αιιά έσο ηελ Ώίγηλα 

ηα θαξάβηα παξάβγαηλαλ κεηαμχ ηνπο ζε 

ηαρχηεηα. Βλψ νη Ώζελαίνη βηάδνληαλ λα 

θηάζνπλ ζηελ Κέξθπξα, φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαλ θαη νη άιιεο ζπκκαρηθέο 

δπλάκεηο. 

 *32.1+ Ἐπειδὴ δὲ αἱ νες πλήρεις ἦσαν καὶ ἐσέκειτο πάντα 

ἤδη ὅσα ἔχοντες ἔμελλον ἀνάξεσθαι, τῆ μὲν σάλπιγγι 

σιωπὴ ὑπεσημάνθη, εὐχὰς δὲ τὰς νομιζομένας πρὸ τς 

ἀναγωγς οὐ κατὰ ναῦν ἑκάστην, ξύμπαντες δὲ ὑπὸ 

κήρυκος ἐποιοῦντο, κρατράς τε κεράσαντες παρ᾽ ἅπαν 

τὸ στράτευμα καὶ ἐκπώμασι χρυσοῖς τε καὶ ἀργυροῖς οἵ τε 

ἐπιβάται καὶ οἱ ἄρχοντες σπένδοντες. *32.2+ 

Ξυνεπηύχοντο δὲ καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ὁ ἐκ τς γς τὦν τε 

πολιτὦν καὶ εἴ τις ἄλλος εὔνους παρν σφίσιν. 

παιανίσαντες δὲ καὶ τελεώσαντες τὰς σπονδὰς ἀνήγοντο, 

καὶ ἐπὶ κέρως τὸ πρὦτον ἐκπλεύσαντες ἅμιλλαν ἤδη 

μέχρι Αἰγίνης ἐποιοῦντο. καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Κέρκυραν, 

ἔνθαπερ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα τὦν ξυμμάχων 

ξυνελέγετο, ἠπείγοντο ἀφικέσθαι.  

 [32.1] ηαλ πηα ηα θαξάβηα είραλ επαλδξσζεί θαη 

είραλ θνξησζεί φια φζα έκειιαλ λα ’ρνπλ πξηλ 

αλνηρηνχλε ζην πέιαγν, ζαιπίζηεθε ην ζήκα γηα λα 

γίλεη ζησπή, θαη έθαλαλ ηηο πξνζεπρέο πνπ ήηαλ νη 

ζπλεηζηζκέλεο πξηλ απφ θάζε ζαιαζζηλφ ηαμίδη, φρη 

θάζε θαξάβη ρσξηζηά, αιιά φια καδί, κε ην 

θαλνλάξρηζκα ελφο θήξπθα θη απφ κεγάια δνρεία 

φπνπ είραλ αλαθαηέςεη ην θξαζί θνληά ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ ζηξαηνχ έθαλαλ ζπνλδέο ηφζν νη 

απινί ζηξαηηψηεο φζν θαη νη αμησκαηηθνί, 

αλαζχξνληαο ηελ πξνζθνξά κε ρξπζά θαη 

αζεκέληα θξνληήξηα. [32.2] Κ’ έλσζαλ ηε θσλή 

ηνπο ζηηο ίδηεο πξνζεπρέο θαη ην άιιν πιήζνο νη 

άλζξσπνη πνπ ηνπο έβιεπαλ απφ ηε ζηεξηά, ηφζν νη 

πνιίηεο φζν θη φπνηνη άιινη ήζειαλ ην θαιφ ηνπο. 

Κη αθνχ ηξαγνχδεζαλ ηνπο παηάλεο θαη ηειείσζαλ 

νη ζπνλδέο αλνίρηεθαλ ζην πέιαγν, θαη μεθηλψληαο 

πξψηα ζηε ζεηξά ην έλα θαξάβη πίζσ απφ ην άιιν, 

άξρηζαλ χζηεξα λα παξαηξέρνπλ πνην ζα θηάζεη 

πξψην ζηελ Ώίγηλα. Έηζη βηάδνληαλ απηνί λα πάλε 

ζηελ Κέξθπξα, φπνπ ζην κεηαμχ ζπγθεληξψλνληαλ 

θαη ηα ζηξαηεχκαηα ησλ ζπκκάρσλ. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 7. Κεθάλαιο 75 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[75 .1]  Μεηά απ’  απηά,  φηαλ  ν  Ν ηθ ίαο  

θα η  ν  Αεκνζζέλεο  ζεψξεζαλ  φη η  ε ίρε  

ζπκπιεξσζε ί  ε  πξνεην ηκαζία,  άξρ ηζε  

ν  ζηξαηφο  λα θεχγε η  ηελ  ηξί ηε κέξα  

κεηά ηελ  λαπκ αρ ία.  [75 .2]  Ήηαλ  

ηξνκε ξφ ,  απφ  θάζε  άπνςε,  λα  

θεχγνπλ ,  αθνχ  έραζαλ  νιφθιεξν  ηνλ  

ζηφιν  ηνπο  θαη ,  αλη ί  λα  έρνπλ  

κεγάιεο  ειπίδεο ,  λ ’  αλη ηθξίδνπλ  ηψξα 

θ ίλδπλν  γ ηα ηελ  ίδ ηα  ηε  δσή ηνπο  θαη  

γ ηα  ηελ  πνι ηηε ία ην πο .  

Βγθαηαιε ίπνληαο  ην  ζηξαηφπεδν ,  

έλν ησζε  ν  θαζέλαο  κεγάιε θαηάζι ηςε 

γ ηα  ηα  φζα έβιεπε  θα η  ηα φζα 

ζθεπηφ ηαλ .  [75 .3]  Καζψο ν η  λεθξν ί  

ήζαλ  άηαθν η ,  φ ηαλ  θαλε ίο  αλαγλψξηδε  

έλαλ  ζχληξνθν,  ηνλ  έπ ηαλε  κεγάιε  

ιχπε θα η  θφβνο  θαη  φζνη  έκελαλ  π ίζσ 

δσληαλνί ,  ν η  ηξαπκ αηίε ο  θα η  ν η  

άξξσζην η ,  ήζαλ  γ ηα  ηνπο  δσληαλνχο  

πνιχ  π ην  αμ ην ιχπεην η ,  π ην  

αμ ηνζξήλεην η  απφ  ην πο  ζθνησκέλνπο .  

[75.4] Ξεζπνχζαλ ζε ζξήλνπο θαη ζε 

ηθεζίεο θαη ζθνξπνχζαλ ηελ αγσλία ζε 

φζνπο έθεπγαλ θαη δεηνχζαλ λα ηνπο 

πάξνπλ καδί,  θσλάδνληαο φζνπο απφ 

ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο 

έβιεπαλ. Ώξπάδνληαλ απφ ηνπο 

ζπζθελήηεο ηνπο, θαζψο απηνί έθεπγαλ, 

θαη ζέξλνληαλ πίζσ ηνπο φζν 

κπνξνχζαλ. ηαλ, εμαληιεκέλνη,  δελ 

είραλ πηα ζέιεζε θαη δπλάκεηο,  έπεθηαλ 

 *75.1+ Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τ Νικίᾳ καὶ τ 

Δημοσθένει ἱκανὦς παρεσκευάσθαι, καὶ ἡ ἀνάστασις ἤδη 

τοῦ στρατεύματος τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τς ναυμαχίας 

ἐγίγνετο. *75.2+ Δεινὸν οὖν ἦν οὐ καθ᾽ ἓν μόνον τὦν 

πραγμάτων, ὅτι τάς τε ναῦς ἀπολωλεκότες πάσας 

ἀπεχώρουν καὶ ἀντὶ μεγάλης ἐλπίδος καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ 

πόλις κινδυνεύοντες, ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ ἀπολείψει τοῦ 

στρατοπέδου ξυνέβαινε τῆ τε ὄψει ἑκάστῳ ἀλγεινὰ καὶ τῆ 

γνώμῃ αἰσθέσθαι. *75.3+ Τὦν τε γὰρ νεκρὦν ἀτάφων 

ὄντων, ὁπότε τις ἴδοι τινὰ τὦν ἐπιτηδείων κείμενον, ἐς 

λύπην μετὰ φόβου καθίστατο, καὶ οἱ ζὦντες 

καταλειπόμενοι τραυματίαι τε καὶ ἀσθενεῖς πολὺ τὦν 

τεθνεώτων τοῖς ζὦσι λυπηρότεροι ἦσαν καὶ τὦν 

ἀπολωλότων ἀθλιώτεροι. *75.4+ Πρὸς γὰρ ἀντιβολίαν καὶ 

ὀλοφυρμὸν τραπόμενοι ἐς ἀπορίαν καθίστασαν, ἄγειν τε 

σφᾶς ἀξιοῦντες καὶ ἕνα ἕκαστον ἐπιβοώμενοι, εἴ τινά πού 

τις ἴδοι ἢ ἑταίρων ἢ οἰκείων, τὦν τε ξυσκήνων ἤδη 

ἀπιόντων ἐκκρεμαννύμενοι καὶ ἐπακολουθοῦντες ἐς ὅσον 

δύναιντο, εἴ τῳ δὲ προλίποι ἡ ώμη καὶ τὸ σὦμα, οὐκ ἄνευ 

 [75.1] Όζηεξ’ απ’ απηά, φηαλ ζεψξεζαλ ν 

Νηθίαο θη ν Αεκνζζέλεο πσο είραλ 

εηνηκαζηεί φζν γηλφηαλ θαιχηεξα, 

μεζεθψζεθε πηα θη ν  ζηξαηφο λα θχγεη ηελ 

ηξίηε κέξα κεηά ηε λαπκαρία. [75.2] Καη 

ήηαλ θνβεξφ, φρη απφ κηα κφλνλ άπνςε ή 

έλα πεξηζηαηηθφ, αιι’ απ’ φιεο ηηο 

απφςεηο φηη έθεπγαλ έρνληαο ράζεη φια ηα 

θαξάβηα θη φηη αληί γηα ηηο κεγάιεο ηνπο 

ειπίδεο θηληχλεπε ηψξα ε ίδηα ηνπο ε δσή 

θαη ε χπαξμε ηεο πνιηηείαο, αιιά θαη ηελ 

ψξα πνπ εγθαηέιεηπαλ ην ζηξαηφπεδν 

ηχραηλε ζηνλ θαζέλα λα ληψζεη βαζχ πφλν 

γη’ απηά πνπ έβιεπε θη απηά πνπ 

ζπιινγηφηαλ. [75.3] Βπεηδή δειαδή είραλε 

κείλεη άζαθηνη θ’ νη ζθνησκέλνη, φπνηε έβιεπε 

θαλείο ζπγγελή ή θίιν λα θείηεηαη ζην ρψκα 

ζπάξαδε απφ ιχπεζε θαη θφβν. Κ’ νη δσληαλνί 

πνπ παξαηνχζαλ, νη ιαβσκέλνη θ’ νη άξξσζηνη 

πξνμελνχζαλ ζ’ φζνπο ηνπο έβιεπαλ αθφκα πην 

βαζηά ζιίςε θη απφ ηνπο λεθξνχο αθφκα, θ’ ε 

φςε ηνπο ήηαλ πην αμηνζξήλεηε παξά ησλ 

πεζακέλσλ. [75.4] Γηαηί άπισλαλ ηα ρέξηα 

ηθεηεπηηθά θαη ζξελνχζαλ, θ’ έθεξλαλ ζε 

κεγάιε ζηελνρψξηα φζνπο έθεπγαλ, γηαηί 

δεηνχζαλ λα ηνπο πάξνπλε καδί ηνπο θαη 

θψλαδαλ ηνλ θαζέλα δπλαηά αλ έβιεπαλ 

πνπζελά δηθφ ή θίιν θη αξπάδνληαλ απφ 

ηνπο ζπληξφθνπο ηεο ζθελήο ηνπο 

ζεξλάκελνη πίζσ ηνπο φζν άληεραλ, θη 

φηαλ απφθαλε θαλελφο ε δχλακε θαη ην 

θνξκί, έπεθηε πίζσ ζξελψληαο κ’ 
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κε επηθιήζεηο ζηνπο ζενχο θαη κε 

θιάκαηα. θφξπηζε ηφζν θιάκα ζ’ φιν 

ηνλ ζηξαηφ θαη ηφζε αγσλία, πνπ 

δχζθνια άξρηζαλ λα μεθηλνχλ παξφιν  

φηη άθελαλ κηαλ ερζξηθή γε θαη φηη νχηε 

δάθξπα δελ ήζαλ αξθεηά γηα ηα φζα 

είραλ πάζεη θαη ηα φζα θνβφληαλ φηη ζα 

πάζνπλ. [75.5] Βίραλ θ’ έλα αίζζεκα 

ληξνπήο θαη ελνρήο. Αελ παξνπζίαδαλ 

άιιν παξά ηελ εηθφλα κηαο πνιηηείαο –

θαη κάιηζηα κεγάιεο–  πνπ ληθήζεθε  ζε 

πνιηνξθία θαη πάεη λα μεθχγεη.  Αελ 

ήζαλ ιηγφηεξνη απφ ζαξάληα ρηιηάδεο 

φζνη άξρηζαλ ηελ πνξεία. Ώπ’ απηνχο νη 

πεξηζζφηεξνη είραλ θνξησζεί φ,ηη 

έθξηλαλ ρξήζηκν. Καη νη νπιίηεο θαη νη 

ηππείο,  παξά ηελ ζπλήζεηα, εθηφο απφ ηα 

φπια ηνπο, είραλ θνξησζεί θαη απηνί ηα 

ηξφθηκά ηνπο, κεξηθνί απφ έιιεηςε 

βνεζεηηθψλ, άιινη επεηδή δελ ηνπο 

εκπηζηεχνληαλ. Πνιιέο απηνκνιίεο 

βνεζεηηθψλ είραλ ζεκεησζεί θαη πξηλ, 

αιιά ηε ζηηγκή εθείλε έγηλαλ πάξα 

πνιιέο. Ώιιά θαη ηα ηξφθηκα πνπ είραλ 

καδί ηνπο δελ ήζαλ αξθεηά, επεηδή δελ  

ππήξρε πηα ζηηάξη ζην ζηξαηφπεδν. 

[75.6] ιε ηνπο ε δπζηπρία, παξφινλ 

φηη ειαθξσλφηαλ ίζσο απφ ην γεγνλφο 

φηη ήηαλ θνηλή γηα φινπο, ηνπο θαηλφηαλ 

αβάζηαρηε. θέπηνληαλ κε πφζε 

ιακπξφηεηα θαη πφζε ππεξεθάλεηα 

είραλ αξρίζεη,  γηα λα θαηαιήμνπλ ζε 

ηέηνην απνηέιεζκα θαη ζε ηέηνηα 

ηαπείλσζε. [75.7] Πνηέ άιινηε δελ είρε 

ζπκβεί ζε ειιεληθφ ζηξαηφ ηφζν κεγάιε 

κεηαζηξνθή ηεο ηχρεο, γηαηί ελψ είραλ 

πάεη λα ππνδνπιψζνπλ άιινπο, ηψξα 

ὀλίγων ἐπιθειασμὦν καὶ οἰμωγς ὑπολειπόμενοι, ὥστε 

δάκρυσι πᾶν τὸ στράτευμα πλησθὲν καὶ ἀπορίᾳ τοιαύτῃ 

μὴ ᾳδίως ἀφορμᾶσθαι, καίπερ ἐκ πολεμίας τε καὶ μείζω 

ἢ κατὰ δάκρυα τὰ μὲν πεπονθότας ἤδη, τὰ δὲ περὶ τὦν ἐν 

ἀφανεῖ δεδιότας μὴ πάθωσιν. *75.5+ Κατήφειά τέ τις ἅμα 

καὶ κατάμεμψις σφὦν αὐτὦν πολλὴ ἦν. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἢ 

πόλει ἐκπεπολιορκημένῃ ἐῴκεσαν ὑποφευγούσῃ, καὶ 

ταύτῃ οὐ σμικρᾷ· μυριάδες γὰρ τοῦ ξύμπαντος ὄχλου οὐκ 

ἐλάσσους τεσσάρων ἅμα ἐπορεύοντο. Καὶ τούτων οἵ τε 

ἄλλοι πάντες ἔφερον ὅτι τις ἐδύνατο ἕκαστος χρήσιμον, 

καὶ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππς παρὰ τὸ εἰωθὸς αὐτοὶ τὰ 

σφέτερα αὐτὦν σιτία ὑπὸ τοῖς ὅπλοις, οἱ μὲν ἀπορίᾳ 

ἀκολούθων, οἱ δὲ ἀπιστίᾳ· ἀπηυτομολήκεσαν γὰρ πάλαι 

τε καὶ οἱ πλεῖστοι παραχρμα. Ἔφερον δὲ οὐδὲ ταῦτα 

ἱκανά· σῖτος γὰρ οὐκέτι ἦν ἐν τ στρατοπέδῳ. *75.6+ Καὶ 

μὴν ἡ ἄλλη αἰκία καὶ ἡ ἰσομοιρία τὦν κακὦν, ἔχουσά τινα 

ὅμως τὸ μετὰ πολλὦν κούφισιν, οὐδ᾽ ὣς ᾳδία ἐν τ 

παρόντι ἐδοξάζετο, ἄλλως τε καὶ ἀπὸ οἵας λαμπρότητος 

καὶ αὐχήματος τοῦ πρώτου ἐς οἵαν τελευτὴν καὶ 

ταπεινότητα ἀφῖκτο. *75.7+ Μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφορον 

τοῦτο *τ+ Ἑλληνικ στρατεύματι ἐγένετο, οἷς ἀντὶ μὲν 

τοῦ ἄλλους δουλωσομένους ἥκειν αὐτοὺς τοῦτο μᾶλλον 

επηθιήζεηο πξνο ηνπο ζενχο θαη κ’ 

αλαθηιεηά, έηζη πνπ γέκηζε θιάκα φινο ν 

ζηξαηφο, θαη βξίζθνληαλ απξφζπκνη λα 

μεθηλήζνπλ κε ηε δηάζεζε πνπ είραλ, κ’ 

φιν πνπ έθεπγαλ απφ ερηξηθά ρψκαηα θ’ 

είραλ πάζεη θηφιαο ζπκθνξέο πεξ’ απ’ 

φζεο μεζπκαίλνπλε κε ηα δάθξπα, θαη 

θνβνχληαλ γηα ηα θξπκκέλα κειινχκελα 

κελ πάζνπλ θη άιια θαη ρεηξφηεξα. [75.5] 

Καη ηνπο είρε πηάζεη κειαγρνιία θαη ζπλάκα 

θαηεγνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηαηί δελ έκνηαδαλ 

κε ηίπνη’ άιιν ηφζν πνιχ, φζν κε νιφθιεξε 

πνιηηεία πνπ πάξζεθε κε πνιηνξθία θαη πάεη λα 

μεθχγεη θξπθά· θαη πνιηηεία κάιηζηα κεγάιε. Γηαηί 

φζνη βάδηδαλ καδί ζηελ πνξεία δελ ήηαλ ιηγφηεξνη 

απφ ζαξάληα ρηιηάδεο άληξεο· θη απ’ απηνχο, ηφζν 

νη άιινη θνπβαινχζαλ φ,ηη ρξεηαδνχκελν 

κπνξνχζαλ, φζν θ’ νη βαξηά αξκαησκέλνη θ’ νη 

θαβαιάξεδεο ζήθσλαλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο κφλνη 

ηνπο, αληίζεηα πξνο ηε ζπλήζεηα, άιινη γηαηί δελ 

είραλ αθνινχζνπο, θη άιινη γηαηί δελ 

εκπηζηεχνληαλ απηνχο πνπ είραλ· γηαηί πνιινί 

είραλ απφ θαηξφ απηνκνιήζεη πξνο ηνλ ερηξφ, θ’ νη 

πεξηζζφηεξνη ηψξα ηειεπηαία· αιιά θη φζα 

θνπβαινχζαλ δελ ήηαλ αξθεηά, γηαηί ηξφθηκα δελ 

ππήξραλ θαλ ζην ζηξαηφπεδν. [75.6] Κη φιε ε 

άιιε ηνπο δπζηπρία, θαη ην πσο φισλ ην 

κεξηηθφ ζηηο ζπκθνξέο ήηαλ ην ίδην, 

πξάκα πνπ έθεξλε θάπνηα μαιάθξσζε, 

φκσο θαη κε ηνχην ινγαξηαδφηαλ πνιχ 

βαξηά, θαη ην πεξηζζφηεξν θαζψο 

ζηνράδνληαλ απφ ηη κεγαινπξέπεηα θαη 

πεξεθάλεηα ηεο αξρήο είραλε θηάζεη ζε 

ηέηνην ηέινο θ’ εμεπηειηζκφ. [75.7] Γηαηί 

ηνχηε ήηαλ ε κεγαιχηεξε κεηαηξνπή ζηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, πνπ έηπρε πνηέ ζ’ 

Βιιεληθφ ζηξαηφ: αληί λα γπξίδνπλ 
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έθεπγαλ κε ηνλ θφβν κήπσο νη ίδηνη 

ππνδνπισζνχλ. Βλψ φηαλ έθεπγαλ κε ηα 

θαξάβηα, ηνπο ζπλφδεπαλ επρέο θαη 

παηάλεο, ηψξα γχξηδαλ κε αληίζεηνπ 

είδνπο θσλέο, πεδνί,  αληί λα έρνπλ 

θαξάβηα, θαη ζηεξηγκέλνη ζην βαξχ 

πεδηθφ ηνπο, αληί ζην λαπηηθφ. Ώιιά ν 

θίλδπλνο πνπ θξεκφηαλ απάλσ ηνπο ήηαλ 

ηφζν κεγάινο, ψζηε ε δπζηπρία ηνπο 

ηνπο θαηλφηαλ ππνθεξηή.  

δεδιότας μὴ πάθωσι ξυνέβη ἀπιέναι, ἀντὶ δ᾽ εὐχς τε καὶ 

παιάνων, μεθ᾽ Ὠν ἐξέπλεον, πάλιν τούτων τοῖς ἐναντίοις 

ἐπιφημίσμασιν ἀφορμᾶσθαι, πεζούς τε ἀντὶ ναυβατὦν 

πορευομένους καὶ ὁπλιτικ προσέχοντας μᾶλλον ἢ 

ναυτικ. Ὅμως δὲ ὑπὸ μεγέθους τοῦ ἐπικρεμαμένου ἔτι 

κινδύνου πάντα ταῦτα αὐτοῖς οἰστὰ ἐφαίνετο.  

έρνληαο ππνηάμεη άιινπο, θαηάληεζε ηψξα 

λα θνβνχληαη κελ ην πάζνπλ νη ίδηνη, 

αθξηβψο απηφ, θη αληί γηα ηηο επρέο θαη ηα 

πνιεκηθά ηξαγνχδηα πνπ ζπλφδεπαλ ηφηε 

ην μεθίλεκά ηνπο, μαλάθεπγαλ κέζα ζηελ 

ηέιεηα αληίζεηε ριαινή. ηνράδνληαλ 

ζπλάκα πσο πνξεχνληαλ ηψξα πεδή αληί 

αλεβαζκέλνη ζηα θαξάβηα θαη πσο 

ζηήξηδαλ ηα ζάξξε ηνπο ζην βαξχ πεδηθφ 

αληί γηα ην λαπηηθφ. Μ’ νι’ απηά, ζρεηηθά 

κε ην βάξνο ηνπ θηληχλνπ πνπ θξεκφηαλ 

αθφκα πάλσζέ ηνπο, θαη ηνχηα αθφκα ηνπο 

θαίλνληαλ ππνθεξηά.  
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 7. Κεθάλαια 76-77 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[76.1] Ο Νηθίαο, βιέπνληαο φηη ν ζηξαηφο είρε ράζεη 

εληειψο ην ζάξξνο ηνπ θαη φηη ην εζηθφ ηνπ είρε 

πέζεη εληειψο, πήγαηλε απφ κνλάδα ζε κνλάδα, 

ηνπο ελζάξξπλε θαη ηνπο εγθαξδίσλε, φζν ην 

επέηξεπαλ νη πεξηζηάζεηο. Η πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ηνπο σθειήζεη φζν κπνξνχζε ηνλ έθαλε λα πςψλεη 

ηε θσλή θάζε θνξά πνπ πεξλνχζε κπξνο απφ κηα 

κνλάδα θαη λα κηιάεη δπλαηά, γηα λα ηνπο 

επεξεάζεη πην πνιχ. 

 *76.1+ Ὁρὦν δὲ ὁ Νικίας τὸ στράτευμα ἀθυμοῦν καὶ ἐν 

μεγάλῃ μεταβολῆ ὄν, ἐπιπαριὼν ὡς ἐκ τὦν ὑπαρχόντων 

ἐθάρσυνέ τε καὶ παρεμυθεῖτο, βοῆ τε χρώμενος ἔτι 

μᾶλλον ἑκάστοις καθ᾽ οὓς γίγνοιτο ὑπὸ προθυμίας καὶ 

βουλόμενος ὡς ἐπὶ πλεῖστον γεγωνίσκων ὠφελεῖν τι.  

 [76.1] ΐιέπνληαο ν Νηθίαο ην ζηξαηφ θπξηεπκέλν 

απφ ηέηνηα θαηάζιηςε λα παξνπζηάδεη ηφζν 

δηαθνξεηηθή εληχπσζε απ’ φ,ηη ήηαλ άιινηε, 

πήγαηλε απφ ην έλα ηάγκα ζην άιιν θαη ηνπο 

εγθάξδησλε θαη ηνπο παξεγνξνχζε φζν γηλφηαλ, 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαη 

πςψλνληαο ηε θσλή αθφκα πεξηζζφηεξν ζε θάζε 

ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ πνπ έθηαλε, απφ ηνλ πνιχ ηνπ 

δήιν θαη ηνλ πφζν ηνπ λα ηνπο θάλεη φζν πην θαιφ 

κπνξνχζε κε ηε δπλαηή ηνπ νκηιία, θαη ηνπο 

κηινχζε πάλσ-θάησ έηζη: 

[77.1] «Ώζελαίνη θαη ζχκκαρνη! Ώθφκα θαη 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε πξέπεη λα 

δηαηεξνχκε ηελ ειπίδα. Καη άιινη έρνπλ ζσζεί 

απφ ρεηξφηεξνπο θηλδχλνπο. Καη κελ 

θαηεγνξείηε ηνπο εαπηνχο ζαο γηα ηηο ζπκθνξέο 

θαη ηα φζα ππνθέξεηε ζήκεξα πνπ δελ ηα 

αμίδεηε. [77.2] Βγψ ν ίδηνο δελ είκαη ζε 

θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ θαλέλαλ απφ ζαο 

–βιέπεηε πψο κε έρεη θαηαληήζεη ε 

αξξψζηηα– αιιά θαη θαλείο, λνκίδσ, δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηνλ επλφεζε 

πεξηζζφηεξν ε ηχρε απφ φ,ηη επλφεζε εκέλα, 

θαη ζηελ ηδησηηθή κνπ δσή θαη ζηα άιια. 

Ώιιά ηψξα, λα πνπ βξίζθνκαη θη εγψ ζηνλ 

ίδην θίλδπλν κε ηνπο πην ηαπεηλνχο απφ ζαο. 

Καη φκσο, φιε κνπ ηελ δσή ηίκεζα θαηά ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπο ζενχο, έθαλα πνιιά θαιά ζε 

αλζξψπνπο θαη δελ πξνθάιεζα ηνλ θζφλν. 

[77.3] Γη’ απηφ θαη είλαη κεγάιεο νη ειπίδεο κνπ 

γηα ην κέιινλ θαη δελ κε θνβίδνπλ ηφζν νη 

ζπκθνξέο καο πνπ δελ ηηο αμίδνπκε. Καη ίζσο 

 *77.1+ «Καὶ ἐκ τὦν παρόντων, ὧ Ἀθηναῖοι καὶ ξύμμαχοι, 

ἐλπίδα χρὴ ἔχειν (ἤδη τινὲς καὶ ἐκ δεινοτέρων ἢ τοιὦνδε 

ἐσώθησαν), μηδὲ καταμέμφεσθαι ὑμᾶς ἄγαν αὐτοὺς μήτε 

ταῖς ξυμφοραῖς μήτε ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν νῦν 

κακοπαθίαις. *77.2+ Κἀγώ τοι οὐδενὸς ὑμὦν οὔτε ώμῃ 

προφέρων (ἀλλ᾽ ὁρᾶτε δὴ ὡς διάκειμαι ὑπὸ τς νόσου) 

οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ δοκὦν που ὕστερός του εἶναι κατά τε τὸν 

ἴδιον βίον καὶ ἐς τὰ ἄλλα, νῦν ἐν τ αὐτ κινδύνῳ τοῖς 

φαυλοτάτοις αἰωροῦμαι· καίτοι πολλὰ μὲν ἐς θεοὺς 

νόμιμα δεδιῄτημαι, πολλὰ δὲ ἐς ἀνθρώπους δίκαια καὶ 

ἀνεπίφθονα. *77.3+ Ἀνθ᾽ Ὠν ἡ μὲν ἐλπὶς ὅμως θρασεῖα τοῦ 

μέλλοντος, αἱ δὲ ξυμφοραὶ οὐ κατ᾽ ἀξίαν δὴ φοβοῦσιν. 

 [77.1] «Ώθφκα θη απφ ηελ ησξηλή θαηάζηαζε, 

Ώζελαίνη θαη ζχκκαρνη πξέπεη λ’ αληιείηε ειπίδεο, 

(θη άιινη έρνπλε ζσζεί απφ ρεηξφηεξα) θαη λα κε 

ιέηε κέζα ζαο πσο θηαίηε ζεηο νχηε γηα ηηο 

ζπκθνξέο, νχηε γηα ηελ θαθνπάζεζε πνπ 

ππνθέξεηε ηψξα, πνπ δε ζαο άμηδαλ. [77.2] Κ’ εγψ 

ν ίδηνο δελ είκαη πην δπλαηφο νχηε απφ ηνλ πην 

αδχλακν απφ ζαο (γηαηί βιέπεηε πψο έρσ 

θαηαληήζεη απφ ηελ αξξψζηηα), θ’ ελψ ζηελ 

θαινηπρηά κνπ σο ηψξα δελ έπεθηα ζαξξψ πίζσ 

απφ θαλέλα, ηφζν ζηελ ηδησηηθή κνπ δσή, φζν θαη 

ζηε ζηαδηνδξνκία κνπ γεληθά, βξίζθνκαη ηψξα 

ζηνλ ίδην θίληπλν φζν θ’ νη πην ηαπεηλνί 

ζηξαηηψηεο· κ’ φιν πνπ πέξαζα ηε δσή κνπ 

ηηκψληαο ηνπο ζενχο κ’ φιεο ηηο ζπλεζηζκέλεο 

ηειεηέο θαη θάλνληαο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο 

πνιιέο δίθαηεο πξάμεηο, πνπ λα κε δίλνπλ θακηάλ 

αθνξκή ζηνπο θζνλεξνχο. [77.3] Καη γηα νι’ απηά 

είλαη νη ειπίδεο κνπ γηα ην κέιινλ ηνικεξά 

πςειέο, θη αλ νη ζπκθνξέο κε θνβίδνπλ, είλαη γηαηί 

δελ ηηο αμίδαηε. Καη κπνξεί ζχληνκα λα 
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απηέο νη ζπκθνξέο ζηακαηήζνπλ, γηαηί αξθεηά 

ν ερζξφο επλνήζεθε απ’ ηελ ηχρε θαη αλ ίζσο 

εθζηξαηεχνληαο, πξνθαιέζακε ηνλ θζφλν ησλ 

ζεψλ, αξθεηά πηα ηηκσξεζήθακε. [77.4] Καη 

άιινη μεθίλεζαλ ελαληίνλ μέλσλ θαη αθνχ 

έθαλαλ φζα είλαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε ηάμε, 

έπαζαλ αλεθηέο ζπκθνξέο, θαη είλαη ηψξα 

θπζηθφ λα ειπίδνπκε φηη νη ζενί ζα θαλνχλ πην 

ήπηνη απέλαληί καο, γηαηί ηψξα αμίδνπκε 

πεξηζζφηεξν ηνλ νίθην ηνπο παξά ηνλ θζφλν 

ηνπο. Κνηηάμηε φκσο ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο 

ζαο: πνιπάξηζκνη νπιίηεο, πνπ ζα πνξεπζείηε 

ζε ππθλή παξάηαμε, κελ παξαζχξεζηε απφ 

ππεξβνιηθή απειπηζία θαη ζθεθζείηε φηη ζ’ 

φπνην κέξνο θη αλ ζηξαηνπεδεχζεηε, ζα 

δεκηνπξγείηε επζχο κηα πνιηηεία θαη φηη θακηά 

άιιε πνιηηεία δελ ππάξρεη ζηελ ηθειία πνπ λα 

κπνξεί εχθνια λ’ ακπλζεί, αλ ηεο επηηεζείηε ή 

λα ζαο δηψμεη αλ έρεηε εγθαηαζηαζεί θάπνπ. 

[77.5] Γηα λα είλαη ε πνξεία καο 

αζθαιήο θαη κε ηάμε, πξέπεη εζείο λα 

πξνζέμεηε θαη λα ζθέπηεζηε ν θαζέλαο 

φηη φπνπ θη αλ αλαγθαζηε ί λα 

πνιεκήζεη,  εθεί θαη ζα έρεη παηξίδα θαη 

νρπξφ, αλ ληθήζεη.  [77.6] Η πνξεία ζα 

είλαη ζχληνλε θαη κέξα θαη λχρηα, γηαηί 

έρνπκε ιίγεο πξνκήζεηεο. Καη αλ 

θαηνξζψζνπκε λα θηάζνπκε ζε θηιηθή 

πεξηνρή ησλ ηθειψλ, νη νπνίνη απφ θφβν 

ησλ πξαθνπζίσλ είλαη αθφκε βέβαηνη 

θίινη καο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζεσξείηε ηνλ 

εαπηφ ζαο αζθαιηζκέλν. Σνπο ζηείιακε 

άιισζηε κήλπκα θαη ηνπο είπακε λα 

έξζνπλ λα καο πξνυπαληήζνπλ θαη λα 

έρνπλ ηξφθηκα καδί ηνπο.  

[77.7] Με κηα ιέμε κάζεηε, ζηξαηηψηεο, φηη 

είλαη αλάγθε γηα ζαο λα θαλείηε αλδξείνη, γηαηί 

Τάχα δὲ ἅν καὶ λωφήσειαν· ἱκανὰ γὰρ τοῖς τε πολεμίοις 

ηὐτύχηται, καὶ εἴ τῳ θεὦν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαμεν, 

ἀποχρώντως ἤδη τετιμωρήμεθα. *77.4+ Ἦλθον γάρ που 

καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη ἐφ᾽ ἑτέρους, καὶ ἀνθρώπεια 

δράσαντες ἀνεκτὰ ἔπαθον. Καὶ ἡμᾶς εἰκὸς νῦν τά τε ἀπὸ 

τοῦ θεοῦ ἐλπίζειν ἠπιώτερα ἕξειν (οἴκτου γὰρ ἀπ᾽ αὐτὦν 

ἀξιώτεροι ἤδη ἐσμὲν ἢ φθόνου), καὶ ὁρὦντες ὑμᾶς αὐτοὺς 

οἷοι ὁπλῖται ἅμα καὶ ὅσοι ξυντεταγμένοι χωρεῖτε μὴ 

καταπέπληχθε ἄγαν, λογίζεσθε δὲ ὅτι αὐτοί τε πόλις 

εὐθύς ἐστε ὅποι ἅν καθέζησθε καὶ ἄλλη οὐδεμία ὑμᾶς 

τὦν ἐν Σικελίᾳ οὔτ᾽ ἅν ἐπιόντας δέξαιτο ᾳδίως οὔτ᾽ ἅν 

ἱδρυθέντας που ἐξαναστήσειεν. *77.5+ Τὴν δὲ πορείαν ὥστ᾽ 

ἀσφαλ καὶ εὔτακτον εἶναι αὐτοὶ φυλάξατε, μὴ ἄλλο τι 

ἡγησάμενος ἕκαστος ἢ ἐν ᾧ ἅν ἀναγκασθῆ χωρίῳ 

μάχεσθαι, τοῦτο καὶ πατρίδα καὶ τεῖχος κρατήσας ἕξειν. 

*77.6+ Σπουδὴ δὲ ὁμοίως καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν ἔσται τς 

ὁδοῦ· τὰ γὰρ ἐπιτήδεια βραχέα ἔχομεν, καὶ ἢν 

ἀντιλαβώμεθά του φιλίου χωρίου τὦν Σικελὦν (οὗτοι γὰρ 

ἡμῖν διὰ τὸ Συρακοσίων δέος ἔτι βέβαιοι εἰσίν), ἤδη 

νομίζετε ἐν τ ἐχυρ εἶναι. προπέπεμπται δ᾽ ὡς αὐτούς, 

καὶ ἀπαντᾶν εἰρημένον καὶ σιτία ἄλλα κομίζειν.  

*77.7+ Τό τε ξύμπαν γνὦτε, ὧ ἄνδρες στρατιὦται, 

ινπθάμνπλ· γηαηί αξθεηέο θαινηπρηέο είδαλ σο 

ηψξα νη ερηξνί καο, θη αλ φηαλ μεθηλήζακε γηα ηελ 

εθζηξαηεία πξνθαιέζακε κε ηελ ππεξνςία καο ην 

θζφλν θαλελφο ζενχ, έρνκε θηφιαο ηηκσξεζεί κε ην 

παξαπάλσ. [77.4] Κη άιινη δειαδή πξηλ απφ καο 

πήγαλ λα ρηππήζνπλ μέλνπο ηφπνπο, θη αθνχ έθαλαλ ηηο 

ακαξηίεο πνπ είλαη ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, έπαζαλ 

ζπκθνξέο, αιιά ππνθεξηέο. Βίλαη ινηπφλ θπζηθφ θ’ 

εκείο ηψξα λα ειπίδνκε πσο ζα καο δεηρηνχλ πην 

ζπιαρληθνί νη ζενί (γηαηί αμίδνκε απφ κέξνπο ηνπο ηψξα 

πηφηεξν ηε ιχπεζε παξά ην θζφλν), θαη βιέπνληαο 

ηψξα ην δηθφ ζαο ζηξαηφ, ηη γελλαίνη αξκαησκέλνη πνπ 

είζηε θαη πφζνη πνξεχεζηε καδί ζε παξάηαμε κάρεο, 

δελ πξέπεη λα ληψζεηε ηφζν κεγάιε απειπηζία, παξά λα 

ζπιινγίδεζηε πσο εζείο νη ίδηνη ζ’ απνηειέζεηε απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή πνιηηεία νιφθιεξε φπνπ θη αλ 

εγθαηαζηαζείηε, θη άιιε θακηά απφ ηηο πνιηηείεο ζηε 

ηθειία δελ είλαη άμηα λα ζαο αληηκεησπίζεη εχθνια αλ 

ηεο επηηεζείηε, νχηε αλ έρεηε θηφιαο εγθαηαζηαζεί, 

κπνξεί λα ζαο μεζεθψζεη θαη λα ζαο δηψμεη. [77.5] Καη 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πνξεία ζαο κε αζθάιεηα 

θαη ηάμε, έρεηε ην λνπ ζαο θαη ζεηο νη ίδηνη, θη ν 

θαζέλαο αο κε ζηνράδεηαη άιιν ηίπνηα παξά πσο 

ζ’ φπνην κέξνο αλαγθαζηεί λα πνιεκήζεη, απηφ, αλ 

ληθήζεη, ζα ην ’ρεη θαη γηα παηξίδα θαη γηα θξνχξην. 

[77.6] Καη ζα πνξεπφκαζηε κε ηελ ίδηα βηάζε 

θαη κέξα θαη λχρηα· γηαηί νη πξνκήζεηέο καο 

είλαη ιηγνζηέο, θη αλ πηάζνκε ζε θαλέλα κέξνο 

ησλ ηθειψλ θηιηθφ καο (γηαηί απηνί καο έρνπλε 

κείλεη αθφκα ζίγνπξνη θίινη επεηδή θνβνχληαη 

ηνπο πξαθνχζηνπο) κφλν ηφηε λα πηζηέςεηε 

πσο είκαζηε θηφιαο ζε αζθαιηζκέλν ηφπν. 

Σνπο έρνκε θηφιαο κελχζεη, κεξηθνί απφ ην 

ζηξαηφ, λα καο αληακψζνπλε ζην δξφκν θαη λα 

θέξνπλ ηξφθηκα.  

[77.7] Καη κ’ έλα ιφγν, θαηαιάβεηέ ην θαιά, 

ζηξαηηψηεο κνπ, πσο είλαη απφιπηε αλάγθε λα 
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δελ ππάξρεη εδψ θνληά ηφπνο φπνπ λα κπνξείηε 

λα θαηαθχγεηε, αλ δεηιηάζεηε. Καη αλ ηψξα 

μεθχγεηε απ’ ηνλ ερζξφ, ζα κπνξέζεηε ηφηε 

φινη λα θζάζεηε ζηα κέξε πνπ ν θαζέλαο ζέιεη 

λα μαλαδεί θαη ηδηαίηεξα νη Ώζελαίνη ζα 

κπνξέζνπλ λ’ αλνξζψζνπλ παξφινλ φηη ηψξα 

έρεη κεησζεί, ηελ κεγάιε δχλακε ηεο πνιηηείαο 

ηνπο. Οη άλδξεο απνηεινχλ ηελ πνιηηεία θαη φρη 

ηα ηείρε ή ηα θαξάβηα». 

ἀναγκαῖόν τε ὅν ὑμῖν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς γίγνεσθαι ὡς μὴ 

ὄντος χωρίου ἐγγὺς ὅποι ἅν μαλακισθέντες σωθείητε καί, 

ἢν νῦν διαφύγητε τοὺς πολεμίους, οἵ τε ἄλλοι τευξόμενοι 

Ὠν ἐπιθυμεῖτέ που ἐπιδεῖν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν μεγάλην 

δύναμιν τς πόλεως καίπερ πεπτωκυῖαν 

ἐπανορθώσοντες· ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ 

νες ἀνδρὦν κεναί».  

θαλείηε παιιεθάξηα, γηαηί δελ ππάξρεη θνληά ηφπνο 

φπνπ αλ δεηιηάζεηε, κπνξεί λα θαηαθχγεηε θαη λα 

ζσζείηε· θη αλ μεθχγεηε ηψξα απφ ηνπο ερηξνχο, 

ηφζν νη άιινη ζα θαηνξζψζεηε φ,ηη πνζεί ε θαξδηά 

ζαο, λα μαλατδείηε· θη φζνη είζηε Ώζελαίνη, ζα 

μαλαζηεξηψζεηε ηε κεγάιε δχλακε ηεο πνιηηείαο 

καο, κ’ φιν πνπ είλαη ηψξα πεζκέλε ηφζν ρακειά. 

Γηαηί ην θξάηνο είλαη νη άλζξσπνη, θη φρη ηα ηεηρηά ή 

ηα θαξάβηα». 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 7. Κεθάλαιο 84 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[84.1] ηαλ ήξζε ε κέξα, ν Νηθίαο 

άξρηζε λα βαδίδεη κε ηνλ ζηξαηφ. Οη 

πξαθνχζηνη θαη νη ζχκκαρνη ηνλ πίεδαλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν, ξίρλνληαο απφ παληνχ 

βέιε θαη αθφληηα. [84.2] Οη Ώζελαίνη 

βηάδνληαλ λα θηάζνπλ ζηνλ πνηακφ 

Ώζζίλαξν. Σνπο βίαδαλ πνιχ νη 

επηζέζεηο πνπ έθαλε απφ παληνχ ην 

πνιπάξηζκν ηππηθφ θαη νη άιιεο κνλάδεο 

ηνπ ερζξνχ θαη λφκηδαλ φηη ζα είλαη 

επθνιφηεξε ε ζέζε ηνπο αλ πεξάζνπλ 

ηνλ πνηακφ, γηαηί ηνπο πίεδαλ νη 

θαθνπρίεο θαη ε δίςα. [84.3] Καη φηαλ 

έθηαζαλ ζηνλ πνηακφ, έηξεμαλ φινη, 

ρσξίο θακηά ηάμε, θαη ν θαζέλαο ήζειε 

λα ηνλ πεξάζεη πξψηνο. Καζψο ήηαλ θαη 

ν ερζξφο θνληά, ε δηάβαζε έγηλε πνιχ 

δχζθνιε. Ήζαλ αλαγθαζκέλνη λα 

πξνρσξνχλ πνιινί καδί,  έπεθηαλ ν έλαο 

επάλσ ζηνλ άιιν θαη θαηαπαηηφληαλ ή 

έπεθηαλ επάλσ ζηα κηθξά ηνπο δφξαηα 

θαη πέζαηλαλ ακέζσο, ελψ άιινη 

κπεξδεχνληαλ κέζα ζηελ εμάξηπζή ηνπο 

θαη ηνπο έπαηξλε ην ξεχκα. [84.4] Οη 

πξαθνχζηνη ζηάζεθαλ ζηελ απέλαληη 

φρζε πνπ ήηαλ απφηνκε θη απφ ςειά 

έξηρλαλ ζηνπο Ώζελαίνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη έπηλαλ  αρφξηαγα, ξηγκέλνη 

αλάθαηα θαη ζπξψρλνληαο ν έλαο ηνλ 

άιιν ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ. [84.5] Οη 

Πεινπνλλήζηνη θαηέβεθαλ απφ πίζσ 

ηνπο θαη άξρηζαλ λα ζθάδνπλ θπξίσο 

 *84.1+ Νικίας δ᾽ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο ἦγε τὴν στρατιάν· οἱ 

δὲ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι προσέκειντο τὸν αὐτὸν 

τρόπον πανταχόθεν βάλλοντές τε καὶ κατακοντίζοντες. 

[84.2+ Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἠπείγοντο πρὸς τὸν Ἀσσίναρον 

ποταμόν, ἅμα μὲν βιαζόμενοι ὑπὸ τς πανταχόθεν 

προσβολς ἱππέων τε πολλὦν καὶ τοῦ ἄλλου ὄχλου, 

οἰόμενοι ᾷόν τι σφίσιν ἔσεσθαι, ἢν διαβὦσι τὸν ποταμόν, 

ἅμα δ᾽ ὑπὸ τς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ πιεῖν ἐπιθυμίᾳ. *84.3+ 

Ὡς δὲ γίγνονται ἐπ᾽ αὐτ, ἐσπίπτουσιν οὐδενὶ κόσμῳ ἔτι, 

ἀλλὰ πᾶς τέ τις διαβναι αὐτὸς πρὦτος βουλόμενος καὶ οἱ 

πολέμιοι ἐπικείμενοι χαλεπὴν ἤδη τὴν διάβασιν ἐποίουν· 

ἁθρόοι γὰρ ἀναγκαζόμενοι χωρεῖν ἐπέπιπτόν τε 

ἀλλήλοις καὶ κατεπάτουν, περί τε τοῖς δορατίοις καὶ 

σκεύεσιν οἱ μὲν εὐθὺς διεφθείροντο, οἱ δὲ 

ἐμπαλασσόμενοι κατέρρεον. *84.4+ Ἐς τὰ ἐπὶ θάτερά τε 

τοῦ ποταμοῦ παραστάντες οἱ Συρακόσιοι (ἦν δὲ 

κρημνὦδες) ἔβαλλον ἄνωθεν τοὺς Ἀθηναίους, πίνοντάς 

τε τοὺς πολλοὺς ἀσμένους καὶ ἐν κοίλῳ ὄντι τ ποταμ 

ἐν σφίσιν αὐτοῖς ταρασσομένους. *84.5+ Οἵ τε 

 [84.1] Ο Νηθίαο φκσο κπήθε πάιη κπξνζηά ζαλ 

μεκέξσζε θη άξρηζε λα νδεγεί ην ζηξαηφ ηνπ· νη 

πξαθνχζηνη θ’ νη ζχκκαρνί ηνπο ηνπο επηηέζεθαλ 

πάιη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ξίρλνληαο κέζα ζηελ 

παξάηαμή ηνπο ππθλά βέιε θαη αθφληηα. [84.2] Καη 

βηάδνληαλ νη Ώζελαίνη λα θηάζνπλ ζηνλ Ώζζίλαξν 

πνηακφ, ηφζν γηαηί ηνπο βαζάληδε ε αδηάθνπε 

επίζεζε απφ παληνχ, απφ ηνπο πνιινχο 

θαβαιάξεδεο θαη ην άιιν πιήζνο ησλ ειαθξά 

νπιηζκέλσλ, φζν θαη γηαηί λφκηδαλ πσο ζα 

μαιάθξσλε θάπσο ε ζέζε ηνπο άκα πεξλνχζαλ ηνλ 

πνηακφ, ζπγρξφλσο φκσο απφ ην καξηχξην ηεο 

δίςαο θαη ηελ επηζπκία λα πηνχλε λεξφ. [84.3] Καη 

κφιηο έθηαζαλ ζηελ φρηε ηνπ, φξκεζαλ κέζα ζην 

πνηάκη ρσξίο ηάμε πηα θακηά, αιιά ζέινληαο ν 

θαζέλαο λα πεξάζεη πξψηνο απηφο. Καη νη ερηξνί, 

θπλεγψληαο ηνπο θαηά πφδη, έθαλαλ ην πέξαζκα 

πνιχ δχζθνιν· γηαηί έηζη πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνη 

λα πξνρσξνχλ πιήζνο καδί, έπεθηε ν έλαο πάλσ 

ζηνλ άιιν θαη παηνχζαλ φπνηνλ έπεθηε ράκσ, θη 

άιινη ρηππηνχληαλ απφ ηα ίδηα ηνπο ηα θνληάξηα 

θαη ζθνηψλνληαλ ακέζσο, θη άιινη κπεξδεχνληαλ 

ζηελ αξκαησζηά ηνπο ή ζ’ φζα θνπβαινχζαλ θαη 

ηνπο έπαηξλε ην ξέκα καθξηά. [84.4] ην κεηαμχ νη 

πξαθνχζηνη θάλεθαλ ζηελ απέλαληη φρηε ηνπ 

πνηακνχ, θαη ηνπο ρηππνχζαλ θη απφ πάλσ (γηαηί 

ήηαλ γθξεκφο), θ’ νη Ώζελαίνη έπηλαλ αθφκα 

ρνξηαίλνληαο ηε δίςα ηνπο, θνπβαξηαζκέλνη φινη 

καδί ζε κηα βαζχηεξε γνχβα ηνπ πνηακνχ, κε 

κεγάιν ζπξσμίδη θη αλαθαησζνχξα. [84.5] Κ’ νη 

Πεινπνλλήζηνη θαηέβεθαλ ηνλ απέλαληη γθξεκφ θη 

άξρηζαλ λα ζθάδνπλ φζνπο βξίζθνληαλ αθφκα 
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εθείλνπο πνπ ήζαλ ζηνλ πνηακφ. Σν 

λεξφ είρε ακέζσο ζνιψζεη,  αιιά θαη 

ιαζπσκέλν θαη θφθθηλν απ’  ην αίκα, ην 

έπηλαλ πάληα αρφξηαγα. Οη 

πεξηζζφηεξνη έπξεπε λα πνιεκήζνπλ γηα 

λα πηνπλ.  

Πελοποννήσιοι ἐπικαταβάντες τοὺς ἐν τ ποταμ 

μάλιστα ἔσφαζον. καὶ τὸ ὕδωρ εὐθὺς διέφθαρτο, ἀλλ᾽ 

οὐδὲν ἧσσον ἐπίνετό τε ὁμοῦ τ πηλ Ἡματωμένον καὶ 

περιμάχητον ἦν τοῖς πολλοῖς. 

κέζα ζην πνηάκη. Σν λεξφ είρε ακέζσο ζνιψζεη θαη 

κνιεπηεί, αιιά δελ έπηλαλ γηα ηνχην κε ιηγφηεξε 

αρνξηαζηά λεξφ καδί κε καησκέλε ιάζπε, θη 

αθφκα πνιεκνχζαλ νη πεξηζζφηεξνη αλακεηαμχ 

ηνπο γη’ απηφ. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 7. Κεθάλαιο 85 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[85.1] Σέινο, φηαλ πνιινί λεθξνί είραλ 

ζηνηβαρηεί ν έλαο απάλσ ζηνλ άιιν κέζα 

ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ, θαη είρε 

θαηαζηξαθεί ν ζηξαηφο, έλα κέξνο ηνπ 

ζην πνηάκη θαη ην άιιν –πνπ είρε 

γιπηψζεη, απφ ην ηππηθφ– ν Νηθίαο 

παξαδφζεθε ζηνλ Γχιηππν γηαηί ζ’ απηφλ 

είρε πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε παξά 

ζηνπο πξαθνπζίνπο. Σνπ είπε λα ηνλ 

θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ απηφο θαη νη 

Λαθεδαηκφληνη, αιιά λα πάςνπλ λα 

ζθνηψλνπλ ηνπο άιινπο ζηξαηηψηεο. 

[85.2] Σφηε ν Γχιηππνο δηέηαμε λα ηνπο 

πηάζνπλ αηρκαιψηνπο. Σνπο ππφινηπνπο, 

φζνπο νη πξαθνχζηνη δελ απφθξπςαλ 

(θαη δελ ήζαλ ιίγνη) ηνπο πήξαλ 

δσληαλνχο. Έζηεηιαλ λα θαηαδηψμνπλ 

θαη ηνπο ηξηαθφζηνπο εθείλνπο πνπ είραλ 

δηαζπάζεη ηηο θξνπξέο ηελ λχρηα θαη 

ηνπο έπηαζαλ.  [85.3] Έηζη ν αξηζκφο ησλ 

αηρκαιψησλ πνπ πηάζηεθαλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο πνιηηείαο δελ ήηαλ 

κεγάινο, αιιά ήζαλ πνιινί εθείλνη ηνπο 

νπνίνπο είραλ θιέςεη θαη νιφθιεξε ε 

ηθειία γέκηζε απ’ απηνχο, θαη ηνχην 

επεηδή δελ είραλ αηρκαισηηζηεί κεηά απφ 

ζπλζεθνιφγεζε, φπσο νη ζηξαηηψηεο ηνπ 

Αεκνζζέλε. [85.4] Ώξθεηά κεγάινο 

αξηζκφο είρε ζθνησζεί. Βίρε γίλεη εθεί 

κεγάιε ζθαγή, ε κεγαιχηεξε ζηνλ 

ηθειηθφ πφιεκν. Πνιινί είραλ ζθνησζεί 

θαη ζηηο άιιεο πνιιέο επηζέζεηο πνπ ηνπο 

 *85.1+ Τέλος δὲ νεκρὦν τε πολλὦν ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἤδη 

κειμένων ἐν τ ποταμ καὶ διεφθαρμένου τοῦ 

στρατεύματος τοῦ μὲν κατὰ τὸν ποταμόν, τοῦ δὲ καί, εἴ τι 

διαφύγοι, ὑπὸ τὦν ἱππέων, Νικίας Γυλίππῳ ἑαυτὸν 

παραδίδωσι, πιστεύσας μᾶλλον αὐτ ἢ τοῖς Συρακοσίοις· 

καὶ ἑαυτ μὲν χρήσασθαι ἐκέλευεν ἐκεῖνόν τε καὶ 

Λακεδαιμονίους ὅτι βούλονται, τοὺς δὲ ἄλλους 

στρατιώτας παύσασθαι φονεύοντας. *85.2+ Καὶ ὁ Γύλιππος 

μετὰ τοῦτο ζωγρεῖν ἤδη ἐκέλευεν· καὶ τούς τε λοιποὺς 

ὅσους μὴ ἀπεκρύψαντο (πολλοὶ δὲ οὗτοι ἐγένοντο) 

ξυνεκόμισαν ζὦντας, καὶ ἐπὶ τοὺς τριακοσίους, οἳ τὴν 

φυλακὴν διεξλθον τς νυκτός, πέμψαντες τοὺς 

διωξομένους ξυνέλαβον. *85.3+ Τὸ μὲν οὖν ἁθροισθὲν τοῦ 

στρατεύματος ἐς τὸ κοινὸν οὐ πολὺ ἐγένετο, τὸ δὲ 

διακλαπὲν πολύ, καὶ διεπλήσθη πᾶσα Σικελία αὐτὦν, ἅτε 

οὐκ ἀπὸ ξυμβάσεως ὥσπερ τὦν μετὰ Δημοσθένους 

ληφθέντων. *85.4+ Μέρος δέ τι οὐκ ὀλίγον καὶ ἀπέθανεν· 

πλεῖστος γὰρ δὴ φόνος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων τὦν ἐν 

τ *Σικελικ+ πολέμῳ τούτῳ ἐγένετο. Καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 

 [85.1] Σέινο, ηψξα πνπ πνιινί λεθξνί 

θείηνληαλ ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν κέζα 

ζην λεξφ, θ’ είρε ραιαζηεί φινο ν 

ζηξαηφο, άιινη ζην πνηάκη, θη άιινη, αλ 

ηπρφλ μέθεπγαλ κεξηθνί, είραλ ζθνησζεί 

απφ ην ηππηθφ, παξαδίλεηαη ν Νηθίαο ζην 

Γχιηππν, έρνληαο κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζ’ απηφλ, παξά ζηνπο 

πξαθνπζίνπο· «εκέλα, είπε, θάληε κε, 

εζχ θ’ νη Λαθεδαηκφληνη φ,ηη ζέιεηε, 

άιια πάςηε λα  ζθνηψλεηε ηνπο άιινπο 

ζηξαηηψηεο». [85.2] Κ’ χζηεξ’ απ’ απηφ, 

πξφζηαμε ν Γχιηππνο λα ηνπο πηάλνπλε 

δσληαλνχο· θ’ έηζη ζπγθέληξσζαλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, φζνπο δελ έθξπςαλ νη 

πξαθνχζηνη (θαη δελ ήηαλε ιίγνη απηνί) 

δσληαλνχο, θαη ζηέιλνληαο κεξηθνχο λα 

θαηαδηψμνπλ ηνπο ηξαθφζηνπο πνπ είραλ 

μεθχγεη κεζ’ απ’ ηνπο θξνπξνχο ηε 

λχρηα, ηνπο έπηαζαλ θη απηνχο. [85.3] 

Έηζη ινηπφλ, φζνη απ’ απηφ ην ζηξαηφ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην γεληθφ ζηξαηφπεδν 

ησλ αηρκαιψησλ, δελ ήηαλ πνιινί, φζνπο 

φκσο είραλε θιέςεη θξπθά ν έλαο θη ν 

άιινο ήηαλε πάξα πνιινί θαη γέκηζε 

νιφθιεξε ε ηθειία απ’ απηνχο, γηαηί 

δελ ηνπο είραλε ζπιιάβεη χζηεξ’ απφ 

ζπλζεθνιφγεζε φπσο ην ζηξαηφ ηνπ 

Αεκνζζέλε, [85.4] θαη δελ ήηαλε κηθξφ 

ην ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ πνπ ζθνηψζεθαλ· 

γηαηί ην θνληθφ απηφ ήηαλ ην κεγαιχηεξν 

πνπ ζηάζεθε ζηνλ πφιεκν ηνχην, θαη δελ 
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έθαλαλ ζην δηάζηεκα ηεο πνξείαο. Ώιιά 

θαη πνιινί δηέθπγαλ, άιινη ηελ ίδηα 

ζηηγκή θαη άιινη αθνχ έκεηλαλ δνχινη 

έλαλ θαηξφ θαη δξαπέηεπζαλ βξίζθνληαο 

θαηαθχγην ζηελ Καηάλε.  

προσβολαῖς ταῖς κατὰ τὴν πορείαν συχναῖς γενομέναις 

οὐκ ὀλίγοι ἐτεθνήκεσαν. πολλοὶ δὲ ὅμως καὶ διέφυγον, οἱ 

μὲν καὶ παραυτίκα, οἱ δὲ καὶ δουλεύσαντες καὶ 

διαδιδράσκοντες ὕστερον· τούτοις δ᾽ ἦν ἀναχώρησις ἐς 

Κατάνην.  

ήηαλ ιηγφηεξν θξηρηφ απφ θαλέλα άιιν. 

Βίραλ επίζεο ζθνησζεί πνιινί ζηηο 

δηάθνξεο επηζέζεηο πνπ ηνπο γίλνληαλ 

φιε ηελ ψξα θαηά ηελ πνξεία. Ξέθπγαλ 

φκσο θαη πνιινί, άιινη ακέζσο, θη άιινη 

πνπ δξαπέηεπζαλ αθνχ έθαλαλ θάκπνζνλ 

θαηξφ δνχινη· απηνί έβξηζθαλ ηέινο 

θαηαθχγην ζηελ Καηάλε.  
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 7. Κεθάλαιο 86 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[86.1] Οη πξαθνχζηνη θαη νη ζχκκαρνί 

ηνπο ζπγθεληξψζεθαλ, πήξαλ καδί ηνπο 

φζν κπνξνχζαλ πεξηζζφηεξνπο 

αηρκαιψηνπο θαζψο θαη ηα ιάθπξα θαη 

γχξηζαλ ζηελ πνιηηεία ηνπο. [86.2] 

ζνπο Ώζελαίνπο θαη ζπκκάρνπο είραλ 

πηάζεη, ηνπο θαηέβαζαλ ζηα ιαηνκεία. 

Ήηαλ ην αζθαιέζηεξν κέξνο γηα λα ηνπο 

θπιαθίζνπλ. Σνλ Νηθία θαη ηνλ 

Αεκνζζέλε ηνχο ζθφησζαλ, παξά ηελ 

ζέιεζε ηνπ Γπιίππνπ, ν νπνίνο 

ζεσξνχζε φηη ζα ήηαλ σξαίν θαηφξζσκα, 

κεηά απφ ηα ηφζα άιια, λα νδεγνχζε 

ζηελ πάξηε αηρκαιψηνπο ηνπο δχν 

ζηξαηεγνχο. [86.3] Ο έλαο, ν 

Αεκνζζέλεο, ήηαλ κεγάινο ερζξφο ηεο 

εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ ηεο θαθηεξίαο 

θαη ηεο Πχινπ, ελψ ν άιινο εμαηηίαο ησλ 

ίδησλ γεγνλφησλ ήηαλ πνιχ αγαπεηφο 

ηεο. Πξαγκαηηθά ν Νηθίαο είρε δείμεη 

κεγάιε πξνζπκία γηα λα πείζεη ηνπο 

Ώζελαίνπο λα θάλνπλ εηξήλε ψζηε λ’ 

απειεπζεξσζνχλ νη αηρκάισηνη ηεο 

θαθηεξίαο. [86.4] Γη’ απηφ νη 

Λαθεδαηκφληνη ηνλ ζπκπαζνχζαλ πνιχ 

θαη γη’ απηφ, θπξίσο, παξαδφζεθε, 

εκπηζηεπφκελνο ζηνλ Γχιηππν. Ώιιά, 

θαζψο είπαλ, κεξηθνί πξαθνχζηνη πνπ 

είραλ έξζεη ζε ζπλελλνήζεηο καδί ηνπ, 

θνβήζεθαλ κήπσο ηνλ βαζαλίζνπλ θαη 

καξηπξήζεη, πξνθαιψληαο ηνπο έηζη 

δπζάξεζηεο πεξηπινθέο ηελ ζηηγκή ηεο 

 *86.1+ Ξυναθροισθέντες δὲ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, 

τὦν τε αἰχμαλώτων ὅσους ἐδύναντο πλείστους καὶ τὰ 

σκῦλα  ἀναλαβόντες, ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. *86.2+ Καὶ 

τοὺς μὲν ἄλλους Ἀθηναίων καὶ τὦν ξυμμάχων ὁπόσους 

ἔλαβον κατεβίβασαν ἐς τὰς λιθοτομίας, ἀσφαλεστάτην 

εἶναι νομίσαντες τήρησιν, Νικίαν δὲ καὶ Δημοσθένη 

ἄκοντος τοῦ Γυλίππου ἀπέσφαξαν. Ὁ γὰρ Γύλιππος 

καλὸν τὸ ἀγώνισμα ἐνόμιζέν οἱ εἶναι ἐπὶ τοῖς ἄλλοις καὶ 

τοὺς ἀντιστρατήγους κομίσαι Λακεδαιμονίοις. *86.3+ 

Ξυνέβαινε δὲ τὸν μὲν πολεμιώτατον αὐτοῖς εἶναι, 

Δημοσθένη, διὰ τὰ ἐν τῆ νήσῳ καὶ Πύλῳ, τὸν δὲ διὰ τὰ 

αὐτὰ ἐπιτηδειότατον· τοὺς γὰρ ἐκ τς νήσου ἄνδρας τὦν 

Λακεδαιμονίων ὁ Νικίας προυθυμήθη, σπονδὰς πείσας 

τοὺς Ἀθηναίους ποιήσασθαι, ὥστε ἀφεθναι. *86.4+ Ἀνθ᾽ 

Ὠν οἵ τε Λακεδαιμόνιοι ἦσαν αὐτ προσφιλεῖς κἀκεῖνος 

οὐχ ἥκιστα διὰ τοῦτο πιστεύσας ἑαυτὸν τ Γυλίππῳ 

παρέδωκεν. Ἀλλὰ τὦν Συρακοσίων τινές, ὡς ἐλέγετο, οἱ 

μὲν δείσαντες, ὅτι πρὸς αὐτὸν ἐκεκοινολόγηντο, μὴ 

βασανιζόμενος διὰ τὸ τοιοῦτο ταραχὴν σφίσιν ἐν 

 [86.1+ Αφού συγκεντρώθηκαν τότε οι 
Συρακούσιοι κ’ οι σύμμαχοί τους, παίρνοντας 
μαζί τους όσους μπόρεσαν περισσότερους από 
τους αιχμαλώτους, καθώς και τα λάφυρα, 
ξεκίνησαν πίσω για την πολιτεία. *86.2+ Τους 
άλλους Αθηναίους κι όσους έπιασαν από τους 
συμμάχους τους, τους κατέβασαν αμέσως στα 
λατομεία, θεωρώντας πως ήταν ο πιο σίγουρος 
τόπος να τους κρατήσουνε φυλακισμένους. Το 
Νικία όμως και το Δημοσθένη, μ’ όλο που ο 
Γύλιππος δεν το ήθελε, τους έσφαξαν. Γιατί ο 
Γύλιππος θεωρούσε πως θα ήταν ένδοξο 
κατόρθωμα, αν, πρόσθετα στις άλλες του 
επιτυχίες, έφερνε στους Λακεδαιμονίους και 
τους δυο στρατηγούς που είχε νικήσει. *86.3+ 
Και σύντυχε ο ένας τους, ο Δημοσθένης, να 
τους είναι ο πιο μισητός εχτρός, για όσα είχανε 
σταθεί στην Πύλο και στη Σφακτηρία, ο άλλος 
όμως, ακριβώς για τα ίδια γεγονότα, ο πιο 
αγαπητός· γιατί είχε δείξει μεγάλο ζήλο 
πείθοντας τους Αθηναίους να κλείσουν ειρήνη 
με τους Λακεδαιμονίους, ώστε ν’ αφεθούν 
ελεύτεροι οι Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες που 
είχαν συλληφθεί στο νησί. *86.4+ Γι’ αυτό τον 
τιμούσαν οι Λακεδαιμόνιοι πολύ, κι αυτός, από 
μέρους του, τους είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, γι’ 
αυτό παραδόθηκε στο Γύλιππο. Αλλά μερικοί 
από τους Συρακουσίους φοβήθηκαν, έτσι 
διαδίδεται, μήπως, επειδή είχαν έρθει σ’ 
επικοινωνία μαζί του, θα τα μαρτυρούσε αν 
τον εβασάνιζαν, και θα τους δημιουργούσε 
φασαρίες, τώρα που είχαν όλα τελειώσει καλά· 
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επηηπρίαο. Άιινη, θαη πεξηζζφηεξν απ’ 

φινπο νη Κνξίλζηνη, θνβήζεθαλ κήπσο, 

επεηδή ήηαλ πινχζηνο άλζξσπνο, 

εμαγνξάζεη κεξηθνχο θαη δξαπεηεχζεη 

θαη ηνπο δεκηνπξγήζεη πάιη άιια θαθά. 

Ώπηνί έπεηζαλ ηνπο ζπκκάρνπο θαη ηνλ 

ζαλάησζαλ. [86.5] Ώπηά ήζαλ ηα αίηηα 

γηα ηα νπνία ηνλ εθηέιεζαλ. Ώπφ ηνπο 

Έιιελεο ηνπ θαηξνχ κνπ, ήηαλ ν 

ιηγφηεξν άμηνο λα πάζεη ηέηνηα ζπκθνξά 

γηαηί ε δηαγσγή ηνπ ήηαλ πάληα ζχκθσλε 

κε ηελ αξεηή.  

εὐπραγίᾳ ποιήσῃ, ἄλλοι δέ, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Κορίνθιοι, 

μὴ χρήμασι δὴ πείσας τινάς, ὅτι πλούσιος ἦν, ἀποδρᾷ καὶ 

αὖθις σφίσι νεώτερόν τι ἀπ᾽ αὐτοῦ γένηται, πείσαντες 

τοὺς ξυμμάχους ἀπέκτειναν αὐτόν. *86.5+ Καὶ ὁ μὲν 

τοιαύτῃ ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων αἰτίᾳ ἐτεθνήκει, ἥκιστα δὴ 

ἄξιος ὥν τὦν γε ἐπ᾽ ἐμοῦ Ἑλλήνων ἐς τοῦτο δυστυχίας 

ἀφικέσθαι διὰ τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην 

ἐπιτήδευσιν.  

άλλοι πάλι φοβούνταν, και περισσότερο απ’ 
όλους οι Κορίνθιοι, μήπως δωροδοκήσει 
μερικούς, γιατί ήταν πλούσιος, και τον 
αφήσουνε να ξεφύγει, και κάποτε, εξ αιτίας 
του, τους γίνει κανέν’ άλλο κακό. Γι’ αυτό 
έπεισαν τους συμμάχους και τον σκότωσαν. 
*86.5+ Έτσι λοιπόν θανατώθηκε αυτός από 
κάποια τέτοια, ή παρόμοια αφορμή υποψίας, ο 
άνθρωπος που λιγότερο απ’ όσους Έλληνες 
έζησαν στον καιρό μου άξιζε να φτάσει στην 
άκρα αυτή συμφορά· γιατί είχε φερθεί σ’ όλη 
του τη ζωή ενάρετα σύμφωνα με τα 
καθιερωμένα. 
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ΘΟΤΚΤΓΙΓΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ 7. Κεθάλαιο 87 

 

Μεηάθραζη Α. Βλάτοσ  Αρταίο Κείμενο  Μεηάθραζη Δ. Λαμπρίδη 

[8 7 .1]  Σ ν λ  πξψην  θα η ξφ  ν η  

πξ αθν χζ ην η  κ ε ηαρε ηξ ίζηεθ αλ  πν ιχ  

ζθιε ξά ην πο  α ηρκ αιψη ν πο  πν π  ε ίραλ  

ζηα  ι αην κ ε ί α .   ην ηβ α γκ έλν η  πν ιιν ί  

κ αδ ί  ζε  κ ηα  ζηελ ή  ραξ άδξ α ,  κ ε  

έρν ληαο  ζηέγε ,  ππφ θεξαλ  απφ  ην λ  

ήι ην  θα η  η ελ  πλ ηγεξ ή  δέζη ε  ζη ελ  

αξρ ή  θα η  αξγφ ηε ξ α  α πφ  η η ο  θξχεο  

θζ ηλν πσξηλέο  λχρηεο .  Η  κ εηάπησζ ε 

απη ή  πξν θ αιν χζε  πν ιι έο  αξ ξψζη ηε ο .  

[ 8 7 .2]  Ήζαλ  αλαγθαζκ έ λν η  λα  δν πλ  

ζε  πν ιχ  ζηελφ  ρψξν ,  θάλν ληάο  η α  

φ ια  ζην  ίδ ην  κ έξν ο .  ην ίβ α δαλ  ην λ  

έλα  απ άλσ  ζην λ  άι ιν λ  ην πο  λ εθξν χο  

πν π  πέζα ηλ αλ  απφ  η α  ηξ αχκ α η ά  ην πο  

ή  απφ  η η ο  α ξξ ψζη ηε ο  πν π  

πξν θαιν χζ αλ  ν η  κ εηαπηψζε η ο  ην π  

θα η ξν χ  ή  ά ιιεο  π α ξφ κ ν ηε ο  α η η ί ε ο  θ α η  

ε  δπζν ζκ ία  ήη αλ  αλπ πφ θν ξε .  Σ ν πο  

βαζ άλ ηδε  ε  πε ίλα  θ α η  ε  δ ίς α  ( γ ηα  

ν θηψ  κ ήλεο  ην πο  έδ ηλαλ  κ ηα  θν ηχ ιε  

λ εξφ  θα η  δπν  θν ηχιεο  ζ η η άξ η )  θα η  φ ζα  

ήη αλ  θπζ ηθφ  λα  ππν θέ ξν πλ  άλζξσπν η  

ζην ηβ αγκ έλν η  ζε  ηέ ην ην  κ έξν ο ,  φ ια  ηα  

έπαζαλ .  [ 8 7 .3 ]  Κάπνπ  εβδν κ ήληα  

κ έξεο  έ δεζ αλ  έ ηζ η  ζ ην η βαγκ έλν η  φ ιν η  

κ αδ ί .  Με η ά  ην πο  πν χι εζαλ  δν χ ιν πο ,  

εθηφ ο  απφ  ην πο  Ώζελ αί ν πο  θα η  φ ζν πο  

 ηθει ηψηεο  θ α η  Ι ηα ι ηψηεο  ε ί ραλ  

εθζηξ αηεχζε η  κ α δ ί  ην π ο .  [ 8 7 .4]  Β ίλα η  

δχζθν ιν  λα  πε η  θ αλε ί ο  κ ε  αθξ ί βε η α  

πφ ζν η  ε ί ραλ  π ηαζηε ί  α ηρκ άισ ην η ,  

 *87.1+ Τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς λιθοτομίαις οἱ Συρακόσιοι χαλεπὦς 

τοὺς πρώτους χρόνους μετεχείρισαν. Ἐν γὰρ κοίλῳ χωρίῳ 

ὄντας καὶ ὀλίγῳ πολλοὺς οἵ τε ἥλιοι τὸ πρὦτον καὶ τὸ 

πνῖγος ἔτι ἐλύπει διὰ τὸ ἀστέγαστον καὶ αἱ νύκτες 

ἐπιγιγνόμεναι τοὐναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῆ 

μεταβολῆ ἐς ἀσθένειαν ἐνεωτέριζον, *87.2+ πάντα τε 

ποιούντων αὐτὦν διὰ στενοχωρίαν ἐν τ αὐτ καὶ 

προσέτι τὦν νεκρὦν ὁμοῦ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ξυννενημένων, οἳ 

ἔκ τε τὦν τραυμάτων καὶ διὰ τὴν μεταβολὴν καὶ τὸ 

τοιοῦτον ἀπέθνῃσκον, καὶ ὀσμαὶ ἦσαν οὐκ ἀνεκτοί, καὶ 

λιμ ἅμα καὶ δίψῃ ἐπιέζοντο (ἐδίδοσαν γὰρ αὐτὦν 

ἑκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ μνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο κοτύλας 

σίτου), ἄλλα τε ὅσα εἰκὸς ἐν τ τοιούτῳ χωρίῳ 

ἐμπεπτωκότας κακοπαθσαι, οὐδὲν ὅτι οὐκ ἐπεγένετο 

αὐτοῖς· *87.3+ καὶ ἡμέρας μὲν ἑβδομήκοντά τινας οὕτω 

διῃτήθησαν ἁθρόοι· ἔπειτα πλὴν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινες 

Σικελιωτὦν ἢ Ἰταλιωτὦν ξυνεστράτευσαν, τοὺς ἄλλους 

ἀπέδοντο. *87.4+ Ἐλήφθησαν δὲ οἱ ξύμπαντες, ἀκριβείᾳ 

μὲν χαλεπὸν ἐξειπεῖν, ὅμως δὲ οὐκ ἐλάσσους 

 [87.1] Σνπο αηρκαιψηνπο ζηα ιαηνκεία ηνπο 

κεηαρεηξίζηεθαλ ζηελ αξρή εμαηξεηηθά 

απάλζξσπα νη πξαθνχζηνη. Γηαηί θαζψο ήηαλε 

ζε βαζχ ιάθθν ηεο γεο θαη πνιινί καδί ζε 

ζηελφ ρψξν, ηνπο έςελε ζηελ αξρή ν ήιηνο θαη 

ηνπο βαζάληδε ε πληγεξή δέζηε, γηαηί δελ είραλ 

ζθεπή γηα ζθηά· θαη νη θζηλνπσξηλέο λχρηεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ήηαλ πνιχ θξχεο, θαη νη απφηνκεο 

απηέο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο έθεξαλ 

πνιιέο αξξψζηηεο· [87.2] θη φια ηνπο 

ηπξαλλνχζαλ απφ ηε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ, 

φπνπ ηα έθαλαλ φια ζηξηκσγκέλνη φινη ζην ίδην 

κέξνο· θη αθφκα ρεηξφηεξα γηαηί νη λεθξνί 

ζηνηβάδνληαλ ν έλαο απάλσ ζηνλ άιιν θνληά 

ζηνπο δσληαλνχο, φζνη πέζαηλαλ απφ ηηο 

ιαβσκαηηέο ηνπο ή απφ ηηο αξξψζηηεο ηνπ 

θαηξνχ θη άιινπο ηέηνηνπο ιφγνπο, θαη ε βξψκα 

ήηαλ αλππφθνξε· εμφλ απ’ απηά ηνπο βαζάληδε 

ε πείλα θαη ε δίςα (γηαηί έδηλαλ ζηνλ θαζέλα 

επί νρηψ κήλεο έλα θχπειιν λεξφ ηελ εκέξα 

θαη δπν θχπειια αιεχξη), θη φια η’ άιια, φζα 

είλαη επφκελν λα ππνθέξνπλ άλζξσπνη ξηγκέλνη 

ζε ηέηνηνλ ηφπν, ηίπνηα δελ έκεηλε πνπ λα κελ 

ην πάζνπλ. [87.3] Καη πέξαζαλ έηζη θάπνπ 

εβδνκήληα κέξεο φινη καδί, έπεηηα φκσο 

έθηνο απφ ηνπο Ώζελαίνπο, θη φζνπο ηπρφλ 

ηθειηψηεο ή Ιηαιηψηεο είραλ πάξεη κέξνο 

ζηελ εθζηξαηεία καδί ηνπο, φινπο ηνπο 

άιινπο ηνπο πνχιεζαλ γηα δνχινπο.  [87.4] 

Βίραλ πηαζηεί αηρκάισηνη φινη καδί, 

αθξηβψο βέβαηα ζα ήηαλ αδχλαην λα ην 

θαζνξίζεη θαλείο, νπσζδήπνηε φκσο φρη 
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αιι ά  π άλησο  δελ  ήζαλ  ι ηγφ ηεξν  απφ  

επηά  ρ η ι η άδεο .  [87.5] Σα γεγνλφηα απηά 

ήζαλ ηα ζπνπδαηφηεξα πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ζηνλ πφιεκν απηφλ θαη κάιηζηα, θαζψο 

λνκίδσ, απφ φζα γεγνλφηα είλαη γλσζηά απ’ 

ηελ παξάδνζε. Γηα ηνπο ληθεηέο ήηαλ 

πεξίιακπξε λίθε, γηα ηνπο ληθεκέλνπο 

ηξνκεξή θαηαζηξνθή. [87.6]  Νηθήζεθαλ 

ζε φια θαη παληνχ θαη φια ηνπο ηα 

παζήκαηα ήζαλ κεγάια. Ήηαλ, κε ηελ 

θπξηνιεμία, παλσιεζξία. ηξαηφο, ζηφινο, 

ηίπνηε δελ έκεηλε πνπ λα κελ ράζεθε θη 

απφ ηφζνπο πνιινχο πνπ είραλ μεθηλήζεη, 

ειάρηζηνη θαηφξζσζαλ λα γπξίζνπλ ζηελ 

παηξίδα. Ώπηά ήζαλ ηα γεγνλφηα ηεο 

ηθειίαο. 

ἑπτακισχιλίων. *87.5+ Ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο *Ἑλληνικὸν+ 

τὦν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον γενέσθαι, δοκεῖν δ᾽ 

ἔμοιγε καὶ Ὠν ἀκοῆ Ἑλληνικὦν ἴσμεν, καὶ τοῖς τε 

κρατήσασι λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφθαρεῖσι 

δυστυχέστατον· *87.6+ κατὰ πάντα γὰρ πάντως 

νικηθέντες καὶ οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπαθήσαντες 

πανωλεθρίᾳ δὴ τὸ λεγόμενον καὶ πεζὸς καὶ νες καὶ 

οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀπώλετο, καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλὦν ἐπ᾽ οἴκου 

ἀπενόστησαν. ταῦτα μὲν τὰ περὶ Σικελίαν γενόμενα.    

ιηγφηεξνη απφ εθηά ρηιηάδεο. [87.5] ιε 

απηή ε ζπκθνξά ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ 

ζχληπρε ζην δηάζηεκα ηνπ πνιέκνπ απηνχ, 

θ’ εγψ ηνπιάρηζην ζαξξψ θαη ζ’ φιεο ηηο 

Βιιεληθέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο φζεο 

μέξνκε απ’ αθνπζηά, θαη πνπ ζηάζεθε ηφζν 

πεξίδνμε γηα ηνπο ληθεηέο θαη ηφζν θνβεξή 

γη’ απηνχο πνπ ραιάζηεθαλ· [87.6] γηαηί 

ληθήζεθαλ απ’ φιεο ηηο απφςεηο, θαη 

νινθιεξσηηθά, θαη θαλέλα ηνπο πάζεκα 

δελ ήηαλε ζρεηηθφ θαη κηθξφ. Καη ράζεθαλ 

φια ζε κηα, θαηά πψο ιέλε, παλσιεζξία, 

θαη ην πεδηθφ θαη ν ζηφινο θαη δελ έκεηλε 

ηίπνηα πνπ λα κελ θαηαζηξάθεθε, θαη πνιχ 

ιίγνη απφ ηνπο πνιινχο πνπ μεθίλεζαλ 

θαηάθεξαλ λα γπξίζνπλε ζηελ παηξίδα. 

Ώπηά ινηπφλ ήηαλ φζα έγηλαλ ζηε ηθειηθή 

εθζηξαηεία. 
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