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ΚΕΙΜΕΝΟ §§70 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Oƒ g¦r Kerkura‹oi ™stas…azon, ™peid¾ oƒ 

a„cm£lwtoi  

Ãlqon aÙto‹j oƒ ™k tîn perˆ 'Ep…damnon 

naumaciîn ØpÕ Korinq…wn ¢feqšntej, tù m•n 

lÒgJ Ñktakos…wn tal£ntwn  

to‹j proxšnoij dihgguhmšnoi, œrgJ d� 

pepeismšnoi Korinq…oij  

Kšrkuran prospoiÁsai. kaˆ œprasson oátoi, 

›kaston tîn politîn metiÒntej, Ópwj 

¢post»swsin 'Aqhna…wn t¾n pÒlin.  

kaˆ ¢fikomšnhj 'AttikÁj te neëj kaˆ Korinq…aj 

pršsbeij ¢gousîn kaˆ ™j lÒgouj katast£ntwn 

™yhf…santo Kerkura‹oi 'Aqhna…oij m�n 

xÚmmacoi e�nai kat¦ t¦ xugke…mena,  

 

 

Peloponnhs…oij d• f…loi ésper kaˆ prÒteron. 

kaˆ (Ãn g¦r Peiq…aj ™qeloprÒxenÒj te tîn 

'Aqhna…wn kaˆ toà d»mou proeist»kei) 

Øp£gousin aÙtÕn oátoi oƒ ¥ndrej ™j d…khn, 

lšgontej 'Aqhna…oij t¾n Kšrkuran katadouloàn. 

Ð d• ¢pofugën  

¢nqup£gei aÙtîn toÝj plousiwt£touj pšnte 

¥ndraj, f£skwn  

tšmnein c£rakaj ™k toà te DiÕj toà temšnouj 

kaˆ toà 'Alk…nou˙  

 

zhm…a d� kaq' ˜k£sthn c£raka ™pškeito stat»r.  

ÑflÒntwn d� aÙtîn kaˆ prÕj t¦ ƒer¦ ƒketîn 

kaqezomšnwn  

di¦ plÁqoj tÁj zhm…aj, Ópwj tax£menoi 

¢podîsin, Ð Peiq…aj  

(™tÚgcane g¦r kaˆ boulÁj ên) pe…qei éste tù 

nÒmJ cr»sasqai. oƒ d' ™peid¾ tù te nÒmJ 

™xe…rgonto kaˆ ¤ma   

™punq£nonto tÕn Peiq…an, ›wj œti boulÁj ™st…, 

Οι Κερκυραίοι λοιπόν, βρίσκονταν σε εμφύλια 

διαμάχη, από τότε που ήρθαν σ’ αυτούς οι αιχμάλωτοι 

(που είχαν συλληφθεί) στις ναυμαχίες για την 

Επίδαμνο, αφού ελευθερώθηκαν από τους Κορινθίους, 

φαινομενικά με εγγύηση των προξένων τους για 

οκτακόσια τάλαντα, στην πραγματικότητα όμως, 

επειδή είχαν πεισθεί να φέρουν με το μέρος των 

Κορινθίων την Κέρκυρα. Και ενεργούσαν αυτοί, 

πλησιάζοντας τον κάθε πολίτη χωριστά με σκοπό να 

απομακρύνουν την πόλη από τους Αθηναίους.  

Και αφού έφτασε Αθηναϊκό καράβι και Κορινθιακό 

μεταφέροντας πρέσβεις και αφού ήρθαν σε 

διαπραγματεύσεις αποφάσισαν οι Κερκυραίοι να ειναι 

σύμμαχοι με τους Αθηναίους σύμφωνα με την 

ισχύουσα συνθήκη και φίλοι με τους Πελοποννησίους, 

όπως και προηγουμένως.  

Και αυτοί οι άνδρες (διότι ήταν ο Πειθίας εθελοντικά 

πρόξενος των Αθηναίων και ήταν αρχηγός του 

δημοκρατικού κόμματος)  

τον σύρουν στο δικαστήριο κατηγορώντας τον ότι 

υποδουλώνει την Κέρκυρα στους Αθηναίους.  

Αυτός αφού αθωώθηκε, κατήγγειλε με τη σειρά του 

πέντε άνδρες από τους πιο πλούσιους, ισχυριζόμενος 

ότι κόβουν τα υποστυλώματα των κλημάτων των 

αμπελιών από το ιερό έδαφος και του Δία και του 

Αλκίνου·   

και ως πρόστιμο για κάθε υποστύλωμα οριζόταν ένας 

στατήρας.  

Επειδή αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν το 

πρόστιμο και κάθονταν ως ικέτες στους ναούς εξαιτίας 

της βαριάς χρηματικής ποινής, με σκοπό να 

πληρώσουν το πρόστιμο μετά απο συμφωνία για το 

ύψος του, ο Πειθίας (γιατί συνέβαινε να είναι και 

μέλος της Βουλής) πείθει (τους Κερκυραίους) να 

εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτοί επειδή εμποδίζονταν από 
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mšllein tÕ  

plÁqoj ¢nape…sein toÝj aÙtoÝj 'Aqhna…oij 

f…louj te kaˆ  

™cqroÝj nom…zein, xun…stantÒ te kaˆ labÒntej 

™gceir…dia  

™xapina…wj ™j t¾n boul¾n ™selqÒntej tÒn te 

Peiq…an kte…nousi kaˆ ¥llouj tîn te bouleutîn 

kaˆ „diwtîn ™j ˜x»konta˙ oƒ dš tinej tÁj aÙtÁj 

gnèmhj tù Peiq…v Ñl…goi ™j t¾n 'Attik¾n tri»rh 

katšfugon œti paroàsan.  

 

 

αυτόν και συγχρόνως πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, 

όσο είναι ακόμη μέλος της Βουλής, πρόκειται να 

μεταπείσει τον λαό να θεωρεί τα ίδιους εχθρούς και 

φίλους με τους Αθηναίους, συνωμότησαν και αφού 

πήραν μαχαίρια, αφού μπήκαν ξαφνικά στη βουλή, 

σκοτώνουν τον Πειθία και άλλους περίπου εξήντα από 

τους βουλευτές και τους πολίτες. 

 Μερικοί άλλοι που συμφωνούσαν με τον Πειθία, λίγοι 

στον αριθμό, κατέφυγαν στην Αθηναϊκή τριήρη που 

βρισκόταν ακόμη εκεί. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§71 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
dr£santej  

d• toàto kaˆ xugkalšsantej Kerkura…ouj e•pon 

Óti taàta kaˆ bšltista e‡h kaˆ ¼kist' ¨n 

doulwqe‹en Øp' 'Aqhna…wn,  

tÒ te loipÕn mhdetšrouj dšcesqai ¢ll' À mi´ nhˆ 

¹suc£zontaj, tÕ d• plšon polšmion ¹ge‹sqai. æj 

d• e•pon, kaˆ  

™pikurîsai ºn£gkasan t¾n gnèmhn. pšmpousi d• 

kaˆ ™j t¦j 'Aq»naj eÙqÝj pršsbeij per… te tîn 

pepragmšnwn  

did£xontaj æj xunšfere kaˆ toÝj ™ke‹ 

katapefeugÒtaj pe…sontaj mhd•n ¢nepit»deion 

pr£ssein, Ópwj m» tij ™pistrof¾  

gšnhtai.  

Αφού έπραξαν αυτό και συγκέντρωσαν τους 

Κερκυραίους, είπαν ότι αυτά ήταν τα καλύτερα και δεν 

θα υποδουλώνονταν με κανένα τρόπο πια από τους 

Αθηναίους και απο εδώ και πέρα μένοντας ουδέτεροι 

δεν θα δέχονται κανέναν απο τους δύο, παρά μόνο με 

ένα πλοίο, μεγαλύτερη όμως παρουσία πλοίων να τη 

θεωρούν εχθρική. Και αφού μίλησαν, ανάγκασαν τους 

πολίτες να επικυρώσουν την πρόταση τους. Στέλνουν 

επίσης αμέσως και στην Αθήνα πρέσβεις για να τους 

εξηγήσουν για όσα έχουν γίνει, όπως τους συνέφερε και 

για να πείσουν αυτούς που έχουν καταφύγει εκεί να μην 

κάνουν καμμία εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει 

καμμία αντεκδίκηση. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§72 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
™lqÒntwn d• oƒ 'Aqhna‹oi toÚj te pršsbeij æj 

newter…zontaj xullabÒntej, kaˆ Ósouj œpeisan, 

katšqento ™j A‡ginan.  

     'En d• toÚtJ tîn Kerkura…wn oƒ œcontej t¦ 

pr£gmata ™lqoÚshj tri»rouj Korinq…aj kaˆ 

Lakedaimon…wn pršsbewn  

™pit…qentai tù d»mJ, kaˆ macÒmenoi ™n…khsan. 

¢fikomšnhj  

d• nuktÕj Ð m•n dÁmoj ™j t¾n ¢krÒpolin kaˆ t¦ 

metšwra tÁj pÒlewj katafeÚgei kaˆ aÙtoà 

xullegeˆj ƒdrÚqh, kaˆ tÕn  

`UllaϊkÕn limšna e•con˙ oƒ d• t»n te ¢gor¦n 

katšlabon, oáper oƒ polloˆ õkoun aÙtîn, kaˆ 

tÕn limšna tÕn prÕj  

aÙtÍ kaˆ prÕj t¾n ½peiron.  

Μόλις αυτοί ήρθαν, αφού τους συνέλαβαν οι Αθηναίοι 

ως υποκινητές στάσης, και τους πρέσβεις και όσους 

έπεισαν τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγινα. 

Στο μεταξύ, αφού ήρθε Κορινθιακό πλοίο και 

Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, αυτοί από τους Κερκυραίους 

που είχαν την εξουσία κάνουν επίθεση στους 

δημοκρατικούς και τους νίκησαν σε μάχη. Και όταν 

ήρθε η νύχτα, οι δημοκρατικοί καταφεύγουν στην 

ακρόπολη και στα υψώματα της πόλεωςκαι αφού 

συγκεντρώθηκαν εκεί, εγκαταστάθηκαν με ασφάλεια 

και κατείχαν επίσης το Υλλαϊκό λιμάνι·  και οι άλλοι 

κατέλαβαν την αγορά, όπου ακριβώς οι περισσότεροι 

από αυτούς κατοικούσαν, και το γειτονικό της λιμάνι 

που έβλεπε στην απέναντι στεριά. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§73 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
tÍ d' Østera…v ºkrobol…santÒ te Ñl…ga kaˆ ™j 

toÝj ¢groÝj perišpempon ¢mfÒteroi, toÝj 

doÚlouj parakaloàntšj te kaˆ ™leuqer…an 

ØpiscnoÚmenoi˙  

kaˆ tù m•n d»mJ tîn o„ketîn tÕ plÁqoj 

paregšneto xÚmmacon, to‹j d' ˜tšroij ™k tÁj 

ºpe…rou ™p…kouroi ÑktakÒsioi. 

Και την επόμενη μέρα έκαναν μερικές μικροεπιθέσεις 

και έστελναν παντού στα χωράφια και οι δύο 

προσκαλώντας τους δούλους και υποσχόμενοι 

ελευθερία·  και οι περισσότεροι από τους δούλους 

έφτασαν ως σύμμαχοι στο πλευρό των δημοκρατικών, 

ενώ βοηθητικό σώμα οκτακοσίων μισθοφόρων (έφτασε) 

στο πλευρό των άλλων. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§74 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 dialipoÚshj d' ¹mšraj m£ch aâqij g…gnetai kaˆ 

nik´ Ð dÁmoj  

cwr…wn te „scÚi kaˆ pl»qei proÚcwn. a† te 

guna‹kej aÙto‹j  

tolmhrîj xunepel£bonto b£llousai ¢pÕ tîn 

o„kiîn tù ker£mJ kaˆ par¦ fÚsin Øpomšnousai 

tÕn qÒrubon. genomšnhj  

d� tÁj tropÁj perˆ de…lhn Ñy…an, de…santej oƒ 

Ñl…goi m¾  

aÙtoboeˆ Ð dÁmoj toà te newr…ou krat»seien 

Ύστερα από διάλειμμα μιας ημέρας μάχη πάλι γίνεται 

και νικούν οι δημοκρατικοί και χάρη στην οχυρότητα 

των θέσεων τους και επειδή υπερείχαν αριθμητικά. 

Και οι γυναίκες με τόλμη τους βοηθούσαν ενεργά 

χτυπώντας με κεραμίδια από τα σπίτια τους και 

υπομένοντας το θόρυβο (την ταραχή) με τρόπο που 

ξεπερνούσε τη φύση τους. Και όταν έγινε η υποχώρηση 

αργά το απόγευμα, επειδή οι ολιγαρχικοί φοβήθηκαν 

μήπως οι δημοκρατικοί, αφού επιτεθούν, καταλάβουν με 

τον πρώτο αλαλαγμό το ναύσταθμο και τους 
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™pelqën kaˆ sf©j diafqe…reien, ™mpipr©si t¦j 

o„k…aj t¦j ™n kÚklJ tÁj  

¢gor©j kaˆ t¦j xunoik…aj, Ópwj m¾ Ï œfodoj, 

feidÒmenoi oÜte o„ke…aj oÜte ¢llotr…aj, éste 

kaˆ cr»mata poll¦ ™mpÒrwn katekaÚqh kaˆ ¹ 

pÒlij ™kindÚneuse p©sa diafqarÁnai,  

e„ ¥nemoj ™pegšneto tÍ flogˆ ™p…foroj ™j aÙt»n.       

 

Kaˆ oƒ m•n paus£menoi tÁj m£chj æj ˜k£teroi 

¹suc£santej t¾n nÚkta ™n fulakÍ Ãsan˙ kaˆ ¹ 

Korinq…a naàj toà d»mou kekrathkÒtoj 

Øpexan»geto, kaˆ tîn ™pikoÚrwn oƒ polloˆ ™j 

t¾n ½peiron laqÒntej diekom…sqhsan.   

 

σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια που βρίσκονται 

γύρω από την αγορά και στα σπίτια όπου κατοικούσαν 

πολλές οικογένειες, χωρίς να λυπούνται ούτε τα δικά 

τους ούτε τα ξένα, για να μην υπάρχει δρόμος 

προσέγγισης, με αποτέλεσμα και πολλά πράγματα 

εμπόρων κάηκαν εντελώς και η πόλη κινδύνευσε να 

καταστραφεί όλη, αν έσπρωχνε την φωτιά άνεμος με 

κατεύθυνση προς αυτήν.  

Και αυτοί, όταν σταμάτησαν τη μάχη, καθώς και τα δύο 

στρατόπεδα απείχαν από πολεμικές ενέργειες, 

βρίσκονταν σε επιφυλακή∙ και το κορινθιακό πλοίο, 

όταν επικράτησαν οι δημοκρατικοί, ανοίγονταν με 

προφυλάξεις έξω στο πέλαγος και οι περισσότεροι από 

τους μισθοφόρους μεταφέρθηκαν κρυφά στην απέναντι 

στεριά. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§75 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
tÍ d• ™pigignomšnV ¹mšrv NikÒstratoj Ð 

Dieitršfouj 'Aqhna…wn strathgÕj parag…gnetai 

bohqîn ™k Naup£ktou dèdeka nausˆ kaˆ 

Messhn…wn pentakos…oij Ðpl…taij˙  

xÚmbas…n te œprasse kaˆ pe…qei éste 

xugcwrÁsai ¢ll»loij dška m•n ¥ndraj toÝj 

a„tiwt£touj kr‹nai, o‰ oÙkšti œmeinan, toÝj d' 

¥llouj o„ke‹n spond¦j prÕj ¢ll»louj 

poihsamšnouj kaˆ prÕj 'Aqhna…ouj, éste toÝj 

aÙtoÝj ™cqroÝj kaˆ f…louj nom…zein. kaˆ Ð m•n 

taàta pr£xaj œmellen ¢popleÚsesqai˙  

oƒ d• toà d»mou  

prost£tai pe…qousin aÙtÕn pšnte m•n naàj tîn 

aÙtoà sf…si katalipe‹n, Ópwj ÂssÒn ti ™n 

kin»sei ðsin oƒ ™nant…oi, ‡saj d• aÙtoˆ 

plhrèsantej ™k sfîn aÙtîn xumpšmyein. kaˆ Ð 

m•n xunecèrhsen, oƒ d• toÝj ™cqroÝj katšlegon 

™j t¦j naàj. de…santej d• ™ke‹noi m¾ ™j t¦j 

'Aq»naj ¢popemfqîsi kaq…zousin ™j tÕ tîn 

DioskÒrwn ƒerÒn.  

NikÒstratoj d• aÙtoÝj ¢n…sth te kaˆ 

Την επόμενη ημέρα ο Νικόστρατος ο γιός του 

Διειτρέφους, ο στρατηγός των Αθηναίων, φτάνει, για να 

βοηθήσει από τη Ναύπακτο με δώδεκα πλοία και με 500 

οπλίτες Μεσσηνίους˙  

και διαπραγματευόταν μια συμφωνία και τους πείθει 

ώστε να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να δικάσουν 

δέκα άνδρες, τους πρωταιτίους, οι οποίοι δεν έμειναν 

πια εκεί, ενώ οι υπόλοιποι να παραμείνουν , αφού 

κάνουν συμφωνία μεταξύ τους και με τους Αθηναίους 

με τον όρο να θεωρούν τους ίδιους εχθρούς και φίλους. 

Και αυτός αφού έκανε αυτά, επρόκειτο να αποπλεύσει˙ 

 και οι αρχηγοί των δημοκρατικών τον πείθουν να 

αφήσει πίσω σ’ αυτούς πέντε από τα καράβια του, ώστε 

να αποθαρρυνθούν οι αντίπαλοι τους να κάνουν κίνημα, 

και αφού οι ίδιο επανδρώσουν ίσο αριθμό πλοίων από 

τα δικά τους να στείλουν μαζί του. Και αυτός 

συμφώνησε, αυτοί όμως στρατολόγησαν για τα καράβια 

τους εχθρούς. Εκείνοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως 

σταλούν στην Αθήνα κάθονται ως ικέτες στο ιερό των 

Διοσκούρων.  

Ο Νικόστρατος όμως προσπαθούσε να τους σηκώσει και 
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paremuqe‹to. æj d' oÙk œpeiqen, Ð dÁmoj 

Ðplisqeˆj ™pˆ tÍ prof£sei taÚtV, æj oÙd•n 

aÙtîn Øgi•j dianooumšnwn tÍ toà m¾ xumple‹n 

¢pist…v,  

 

t£ te Ópla aÙtîn ™k tîn o„kiîn œlabe kaˆ 

aÙtîn tin¦j oŒj ™pštucon, e„ m¾ NikÒstratoj 

™kèluse, dišfqeiran ¥n.  

Ðrîntej d• oƒ ¥lloi t¦ gignÒmena kaq…zousin ™j 

tÕ “Hraion  ƒkštai kaˆ g…gnontai oÙk ™l£ssouj 

tetrakos…wn. Ð d• dÁmoj de…saj m» ti 

newter…swsin  

¢n…sths… te aÙtoÝj pe…saj kaˆ diakom…zei ™j 

t¾n prÕ toà `Hra…ou nÁson, kaˆ t¦ ™pit»deia 

™ke‹se aÙto‹j diepšmpeto.  

τους καθησύχαζε. Επειδή δεν τους έπειθε, οι 

δημοκρατικοί, αφού οπλίστηκαν γι’ αυτό το λόγο, 

επειδή τάχα αυτοί (οι ολιγαρχικοί) δεν είχαν στο μυαλό 

τους κανένα καλό σκοπό με τη δυσπιστία τους να μη 

θέλουν να αποπλεύσουν μαζί με το Νικόστρατο, πήραν 

(οι δημοκρατικοί) τα όπλα τους από τα σπίτια τους (των 

ολιγαρχικών) και θα σκότωναν κάποιους από αυτούς 

που θα συναντούσαν τυχαία, αν δεν τους εμπόδιζε ο 

Νικόστρατος. Επειδή είδαν οι άλλοι αυτά που έγιναν 

κάθονται ως ικέτες στο ναό της Ήρας και γίνονται όχι 

λιγότεροι από 400. οι δημοκρατικοί τότε, επειδή 

φοβήθηκαν μήπως (οι ολιγαρχικοί) επιχειρήσουν 

ανατροπή της πολιτικής κατάστασης, τους σηκώνουν 

από εκεί, αφού τους έπεισαν, και τους μεταφέρουν στο 

νησί (που βρίσκεται) μπροστά στο ναό της Ήρας  και 

στέλνονταν τα αναγκαία σ΄ αυτούς εκεί.   

 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§76 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
TÁj d• st£sewj ™n toÚtJ oÜshj tet£rtV À 

pšmptV ¹mšrv met¦ t¾n tîn ¢ndrîn ™j t¾n nÁson 

diakomid¾n aƒ ™k tÁj Kull»nhj Peloponnhs…wn 

nÁej, met¦ tÕn ™k tÁj 'Iwn…aj ploàn œformoi 

oâsai, parag…gnontai tre‹j kaˆ pent»konta˙ 

Ãrce d• aÙtîn 'Alk…daj, Ósper kaˆ prÒteron, 

kaˆ Bras…daj aÙtù xÚmbouloj ™pšplei. 

Ðrmis£menoi d• ™j SÚbota limšna tÁj ºpe…rou 

¤ma ›J ™pšpleon tÍ KerkÚrv.  

Αφού η αναταραχή βρισκόταν σ’ αυτό το σημείο, την 

τέταρτη ή πέμπτη ημέρα μετά τη μεταφορά των ανδρών 

στο νησί, καταπλέουν τα πλοία των Πελοποννησίων από 

την Κυλλήνη, 53 τον αριθμό που ήταν αγκυροβολημένα 

εκεί (σε κατάσταση ετοιμότητας) μετά το θαλάσσιο 

ταξίδι στην Ιωνία˙ διοικητής αυτών ήταν ο Αλκίδας, 

όπως ακριβώς και προηγουμένως, και ως σύμβουλος του 

επέβαινε ο Βρασίδας. Αφού αγκυροβόλησαν στα 

Σύβοτα, λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας, με την αυγή 

έπλεαν εναντίον της Κέρκυρας.   
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§77 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 oƒ d� pollù qorÚbJ kaˆ pefobhmšnoi t£ t' ™n tÍ 

pÒlei kaˆ tÕn ™p…ploun  

pareskeu£zontÒ te ¤ma ˜x»konta naàj kaˆ t¦j 

a„eˆ plhroumšnaj ™xšpempon prÕj toÝj 

™nant…ouj, parainoÚntwn 'Aqhna…wn sf©j te 

™©sai prîton ™kpleàsai kaˆ Ûsteron p£saij 

¤ma ™ke…nouj ™pigenšsqai. æj d• aÙto‹j prÕj 

to‹j polem…oij  

Ãsan spor£dej aƒ nÁej, dÚo m•n eÙqÝj 

hÙtomÒlhsan, ™n ˜tšraij d• ¢ll»loij oƒ 

™mplšontej ™m£conto, Ãn d• oÙdeˆj  

kÒsmoj tîn poioumšnwn. „dÒntej d• oƒ 

Peloponn»sioi t¾n tarac¾n e‡kosi m•n nausˆ 

prÕj toÝj Kerkura…ouj ™t£xanto, ta‹j d• 

loipa‹j prÕj t¦j dèdeka naàj tîn 'Aqhna…wn, 

ïn Ãsan aƒ dÚo Salamin…a kaˆ P£raloj.   

Οι δημοκρατικοί με πολύ θόρυβο και επειδή είχαν 

φοβηθεί και όσα συνέβαιναν στην πόλη και τη ναυτική 

επίθεση, ετοίμαζαν 60 πλοία και όσα επάνδρωναν κάθε 

φορά τα έστελναν εναντίον των εχθρών, αν και τους 

συμβούλευαν οι Αθηναίοι να αφήσουν αυτούς να 

εκπλεύσουν πρώτα και αργότερα να ακολουθήσουν 

εκείνοι με όλα τους τα πλοία.  

Και όταν τα πλοία τους βρίσκονταν κοντά στους 

εχθρούς διασκορπισμένα, δύο αμέσως αυτομόλησαν 

(πήγαν με το μέρος του εχθρού), σε άλλες αυτοί που 

επέβαιναν μάχονταν μεταξύ τους και δεν υπήρχε καμμία 

τάξη σ’ αυτά που γίνονταν.  

Όταν είδαν οι Πελοποννήσιοι την αναστάτωση, 

παρατάχθηκαν με 20 πλοία εναντίον των Κερκυραίων, 

με τα υπόλοιπα εναντίον των 12 πλοίων των Αθηναίων, 

από τα οποία δύο ήταν η Σαλαμινία και η Πάραλος. 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§78 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
kaˆ oƒ m�n Kerkura‹oi  

kakîj te kaˆ kat' Ñl…gaj prosp…ptontej 

™talaipèroun tÕ kaq' aØtoÚj 

 oƒ d' 'Aqhna‹oi foboÚmenoi tÕ plÁqoj kaˆ t¾n  

perikÚklwsin ¡qrÒaij m•n oÙ prosšpipton oÙd• 

kat¦ mšson ta‹j ™f' ˜autoÝj tetagmšnaij, 

prosbalÒntej d• kat¦ kšraj  

katadÚousi m…an naàn.  

kaˆ met¦ taàta kÚklon taxamšnwn aÙtîn 

perišpleon kaˆ ™peirînto qorube‹n. gnÒntej d• 

oƒ prÕj to‹j Kerkura…oij kaˆ de…santej m¾ Óper 

™n Naup£ktJ gšnoito, ™pibohqoàsi, kaˆ 

genÒmenai ¡qrÒai aƒ nÁej ¤ma tÕn ™p…ploun to‹j 

'Aqhna…oij ™poioànto.  

oƒ d' Øpecèroun ½dh  prÚmnan krouÒmenoi kaˆ 

¤ma t¦j tîn Kerkura…wn ™boÚlonto 

prokatafuge‹n Óti m£lista, ˜autîn scolÍ te 

ØpocwroÚntwn kaˆ prÕj sf©j tetagmšnwn tîn 

™nant…wn.  

Και οι Κερκυραίοι άτακτα και με λίγα καράβια 

εφορμώντας δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους. 

Οι Αθηναίοι από την άλλη, επειδή φοβούνταν το πλήθος 

και την περικύκλωση, δεν έκαναν επίθεση στα 

παραταγμένα εναντίον τους πλοία, ούτε στο συνολό 

τους, ούτε στο μέσον αλλά, αφού επιτέθηκαν σε μια 

πτέρυγα, καταβυθίζουν ένα πλοίο.  

Και μετά από αυτά, αφού οι εχθροί σχημάτισαν κυκλική 

παράταξη, έπλεαν γύρω γύρω και προσπαθούσαν να 

προκαλέσουν σύγχυση. Επειδή το αντιλήφθηκαν αυτό οι 

Πελοποννήσιοι, που ήταν κοντά στους Κερκυραίους και 

επειδή φοβήθηκαν μη συμβεί αυτό που συνέβη στη 

Ναύπακτο, σπεύδουν να βοηθήσουν, και αφού 

συγκεντρώθηκαν όλα μαζί τα πλοία, έκαναν επίθεση 

ταυτόχρονα εναντίον των Αθηναίων.  

Εκείνοι τότε άρχισαν να υποχωρούν κωπηλατώντας 

προς τα πίσω και συνάμα ήθελαν να προλάβουν τα 

Κερκυραϊκά να καταφύγουν (στο λιμάνι) στο 

μεγαλύτερο  δυνατό αριθμό, καθώς οι ίδιοι 

υποχωρούσαν αργά και οι εχθροί είχαν ταχθεί εναντίον 

τους.  
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     `H m•n oân naumac…a toiaÚth genomšnh 

™teleÚta ™j ¹l…ou dÚsin,  

Η ναυμαχία λοιπόν, αφού έλαβε τέτοια τροπή, έληξε με 

τη δύση του ηλίου.  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 79 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
kaˆ oƒ Kerkura‹oi de…santej m¾ sf…sin 

™pipleÚsantej  

™pˆ t¾n pÒlin æj kratoàntej oƒ polšmioi À toÝj 

™k tÁj n»sou ¢nal£bwsin À kaˆ ¥llo ti 

newter…swsi, toÚj te ™k tÁj n»sou p£lin ™j tÕ 

“Hraion diekÒmisan kaˆ t¾n pÒlin ™fÚlasson. 

oƒ d' ™pˆ m�n t¾n pÒlin oÙk ™tÒlmhsan pleàsai  

kratoàntej tÍ naumac…v, tre‹j d� kaˆ dška naàj 

œcontej tîn Kerkura…wn ¢pšpleusan ™j t¾n 

½peiron, Óqenper ¢nhg£gonto.  

 

tÍ d' Østera…v ™pˆ m•n t¾n pÒlin oÙd•n m©llon 

™pšpleon, ka…per ™n pollÍ taracÍ kaˆ fÒbJ 

Ôntaj kaˆ Bras…dou  

parainoàntoj, æj lšgetai, 'Alk…dv, „soy»fou d� 

oÙk Ôntoj˙  

™pˆ d� t¾n Leuk…mmhn tÕ ¢krwt»rion ¢pob£ntej 

™pÒrqoun toÝj ¢groÚj. 

Και οι Κερκυραίοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως, αφού 

επιτεθούν εναντίον της πόλης τους ως νικητές οι εχθροί 

ή πάρουν πίσω αυτούς που βρίσκονταν στο νησί ή 

επιχειρήσουν κάποια άλλη εχθρική ενέργεια, μετέφεραν 

πάλι στο ναό της Ήρας αυτούς που βρίσκονταν στο νησί 

και φρουρούσαν την πόλη τους.  

  Οι Πελοποννήσιοι από τη μια δεν τόλμησαν να 

πλεύσουν εναντίον της πόλης, αν και ήταν νικητές στη 

ναυμαχία, από την άλλη μαζί με 13 πλοία των 

Κερκυραίων αναχώρησαν για την ηπειρωτική χώρα, απ’ 

όπου ακριβώς ξεκίνησαν. Την επομένη μέρα, στην πόλη 

καθόλου δεν επιτέθηκαν, αν και αυτοί (οι Κερκυραίοι) 

βρίσκονταν σε μεγάλη ταραχή και φόβο και ενώ και 

Βρασίδας παρακινούσε, όπως λέγεται, χωρίς όμως να 

έχει ίση ψήφο με τον Αλκίδα.  

Αφού έκαναn απόβαση στη Λευκίμμη, το ακρωτήριο, 

κατέστρεφαν τους αγρούς. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ §§80 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ð d• dÁmoj tîn Kerkura…wn ™n toÚtJ peride¾j  

genÒmenoj m¾ ™pipleÚswsin aƒ nÁej, to‹j te 

ƒkštaij Ïsan ™j lÒgouj kaˆ to‹j ¥lloij, Ópwj 

swq»setai ¹ pÒlij, ka… tinaj aÙtîn œpeisan ™j 

t¦j naàj ™sbÁnai˙ ™pl»rwsan g¦r Ómwj 

tri£konta prosdecÒmenoi tÕn ™p…ploun. oƒ d• 

Peloponn»sioi mšcri mšsou ¹mšraj dVèsantej 

t¾n gÁn ¢pšpleusan, kaˆ ØpÕ nÚkta aÙto‹j 

™fruktwr»qhsan ˜x»konta nÁej  

'Aqhna…wn prosplšousai ¢pÕ Leuk£doj˙  

§j oƒ 'Aqhna‹oi punqanÒmenoi t¾n st£sin kaˆ 

t¦j met' 'Alk…dou naàj ™pˆ Kšrkuran melloÚsaj 

ple‹n ¢pšsteilan kaˆ EÙrumšdonta tÕn  

Qouklšouj strathgÒn. 

Οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι στο μεταξύ, επειδή 

φοβούνταν μήπως επιτεθούν τα πλοία, ήρθαν σε 

διαπραγμάτευση με τους ικέτες και τους υπόλοιπους για 

το πώς θα σωθεί η πόλη, και κάποιους από αυτούς 

έπεισαν να μπούν στα πλοία. Επάνδρωσαν όμως και 

τριάντα πλοία περιμένοντας την επίθεση. Οι 

Πελοποννήσιοι καταστρέφοντας τη χώρα μέχρι το 

μεσημέρι, αναχώρησαν και τη νύχτα τους ανακοινώθηκε 

με πυρσούς ότι πλησιάζουν εξήντα καράβια Αθηναίων 

προερχόμενα από τη Λευκάδα. Αυτές τις απέστειλαν με 

τον Ευρυμέδοντα, διοικητή του, τον γιο του Θουκλέους, 

επειδή οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν την αναταραχή και 

ότι επρόκειτο να πλέουν πλοία με τον Αλκίδα εναντίον 

της Κέρκυρας 
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ΚΕΙΜΕΝΟ §§81 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
oƒ m•n oân Peloponn»sioi tÁj nuktÕj  

eÙqÝj kat¦ t£coj ™kom…zonto ™p' o‡kou par¦ 

t¾n gÁn˙ kaˆ  

ØperenegkÒntej tÕn Leukad…wn „sqmÕn t¦j naàj, 

Ópwj m¾ periplšontej Ñfqîsin, ¢pokom…zontai.  

Kerkura‹oi d� a„sqÒmenoi t£j te 'Attik¦j naàj 

prospleoÚsaj t£j te tîn  

polem…wn o„comšnaj, labÒntej toÚj te 

Messhn…ouj ™j t¾n   

pÒlin ½gagon prÒteron œxw Ôntaj, kaˆ t¦j naàj 

peripleàsai keleÚsantej §j ™pl»rwsan ™j tÕn 

`UllakÕn limšna, ™n ÓsJ periekom…zonto, tîn 

™cqrîn e‡ tina l£boien, ¢pškteinon˙  

kaˆ ™k tîn neîn Ósouj œpeisan ™sbÁnai 

™kbib£zontej ¢pecrînto, ™j tÕ “HraiÒn te 

™lqÒntej tîn ƒketîn æj pent»konta  

¥ndraj d…khn Øposce‹n œpeisan kaˆ katšgnwsan 

p£ntwn q£naton. oƒ d� polloˆ tîn ƒketîn, Ósoi 

oÙk ™pe…sqhsan, æj  

˜èrwn t¦ gignÒmena, dišfqeiron aÙtoà ™n tù 

ƒerù ¢ll»louj,  

kaˆ ™k tîn dšndrwn tin�j ¢p»gconto, oƒ d' æj 

›kastoi ™dÚnanto ¢nhloànto. ¹mšraj te ˜pt£, §j 

¢fikÒmenoj Ð EÙrumšdwn ta‹j ˜x»konta nausˆ 

paršmeine, Kerkura‹oi sfîn  

aÙtîn toÝj ™cqroÝj dokoàntaj e�nai ™fÒneuon, 

t¾n m�n a„t…an  

™pifšrontej to‹j tÕn dÁmon katalÚousin, 

¢pšqanon dš tinej  

kaˆ „d…aj œcqraj ›neka, kaˆ ¥lloi crhm£twn 

sf…sin Ñfeilomšnwn ØpÕ tîn labÒntwn˙ p©s£ te 

„dša katšsth qan£tou,  

kaˆ oŒon file‹ ™n tù toioÚtJ g…gnesqai, oÙd•n 

Óti oÙ xunšbh  

kaˆ œti peraitšrw. kaˆ g¦r pat¾r pa‹da 

¢pškteine kaˆ ¢pÕ  

Οι Πελοποννήσιοι λοιπόν αμέσως, τη νύχτα, έφυγαν 

γρήγορα προς την πατρίδα τους (πλέοντας) κοντά στη 

στεριά. Και αφού μετέφεραν τα πλοία  πάνω στον Ισθμό 

της Λευκάδας, για να μην γίνουν αντιληπτοί κάνοντας 

τον γύρο του νησιού, απομακρύνονται.  

Όταν οι Κερκυραίοι πήραν είδηση ότι τα Αθηναϊκά 

πλοία πλησίαζαν και ότι τα εχθρικά είχαν φύγει, αφού 

πήραν τους Μεσσηνίους, που πριν βρίσκονταν έξω, τους 

οδήγησαν στην πόλη και αφού έδωσαν εντολή στα 

καράβια, που είχαν επανδρώσει, να πλεύσουν γύρω-

γύρω προς το Υλλαϊκό λιμάνι (και) ενώ (αυτά) 

περιφέρονταν, αν έπιαναν κάποιον από τους εχθρούς, 

τον σκότωναν˙  

Και αφού αποβίβαζαν όσους είχαν πείσει να 

επιβιβασθούν, τους σκότωναν, και αφού πήγαν στο 

Ηραίο, έπεισαν περίπου πενήντα άνδρες από τους ικέτες 

ότι οφείλουν να δικαστούν και όλους τους καταδίκασαν 

σε θάνατο. 

Οι περισσότεροι όμως από τους ικέτες, όσοι δεν 

πείσθηκαν, επειδή έβλεπαν αυτά που γίνονταν, 

σκότωσαν εκεί μέσα στο ιερό, ο ένας τον άλλον και 

μερικοί απαγχονίζονταν από τα δένδρα, ενώ άλλοι 

τέλειωναν τη ζωή τους, όπως ο καθένας μπορούσε. Και 

για εφτά ημέρες, όσες ο Ευρυμέδων παρέμεινε, αφότου 

ήρθε με τα εξήντα καράβια του, οι Κερκυραίοι 

σκότωναν όσους από τους συμπολίτες τους θεωρούνταν 

ότι είναι εχθροί, αποδίδοντας την ευθύνη σ’ αυτούς που 

επιχειρούσαν να καταλύσουν τη δημοκρατία, μερικοί 

όμως πέθαναν εξαιτίας προσωπικής έχθρας και άλλοι 

απ’ αυτούς που είχαν δανειστεί χρήματα που τους 

οφείλονταν (δηλαδή από τους χρεοφειλέτες). Και ο 

θάνατος παρουσιάστηκε με όλες τις μορφές του και απ’ 

ό,τι συνηθίζεται να γίνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις 

τίποτε δεν υπάρχει που να μην έγινε και κάτι παραπάνω. 

Γιατί και πατέρας σκότωσε το παιδί του και από τα ιερά 

απομακρύνονταν και κοντά σ’ αυτά θανατώνονταν και 
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tîn ƒerîn ¢pespînto kaˆ prÕj aÙto‹j 

™kte…nonto, oƒ dš tinej kaˆ perioikodomhqšntej 

™n toà DionÚsou tù ƒerù ¢pšqanon.  

 

μερικοί άλλοι, αφού κλείστηκαν ολόγυρα με τοίχο στο 

ιερό του Διονύσου, πέθαναν. 

 


