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P R A E F Α Τ Ι Ο . 

Thucydidis textus post tree et viginti annos nunc 
iterum a me recognitus quod non paucis locis differt a 
priore ilia editione, non mirabuntur qui meminerint quan
tum tot annis a multis eisque et doctis et ingeniosis 
bominibus elaboratum sit in emendando scriptore prae-
clarissimo eodemque difficillimo. Quibus studiis, si sum-
mam rei quaeras, boc omnino effectum est, ut quo dili-
gentius singula quaeque perquirerentur, eo magis codi-
cum Thucydideorum reverentia imminueretur eoque cer-
tius intellegeretur eos, quippe ex uno omnes fönte de-
rivatos, ultra mediocritatem non adsurgere et ne con-
sentientes quidem earn habere auctoritatem quam pleri-
que pr̂ orum editorum eis tribuissent. Itaque qui hac 
aetate^Tbucydidi operam navarunt plerique spretis ope-
rosae interpretationis artificiis ad coniecturarum cona-
mina confugerunt. Quo in negotio ut non nego multa 
feliciter inventa, ita multo etiam plura aut inutiliter aut 
perverse temptata esse queror. Nam cum Classenius, 
Madvigms, Meinekius, plerumque Stablius quoque non 
sine aliqua modestia in emendando versentur, alii, ut 
Oobetus maximeque Herwerdenus omnes sanae artis ter-
minos ita excedunt ut ne a sanissimis quidem coniectandi 
libidinem abstineant. Atque boc maxime in innumera-
biles illas ά&ετήΰεις dictum velim, quas cum iam Krue-
gerus iusto saepius adbibuieset, isti Batavi tanta licentia 
comminiscuntur arripiuntque (eaque labe etiam Stahlium 
nostratem, ceteroquin sani iudicii virum, aliquantum in-
fecerjint), ut mihi quidem interdum bilem moveant om-
nemque suam crisin levitatis suspectam reddant. 

At si in codicum* contemptu non possum eo pro-
gredi, quo quosdam video progressos, duo tamen sunt 
ш quibus librorum auctoritatem quasi nullam esse magis 
magisque mihi persuasi; *dico res orthographic as et usum 
mfinitivorum a verbis dicendi, putandi, sperandi aptorum. 
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Et in orthographicis quidem cum Dindorfii, maximequti 
Ludovicus in Stephani thesauro et in varus Graecorum 
scriptorum praefationibus, dudum veriora praecepissent, 
tum Cobetus in variis et novis lectt. ac nuper admodum 
Herwerdenus in studiis Thuc, Weckleinius in curis epigr., 
post eos Stablius in quaestionibus grammat. omnem hunc lo
cum sic pertractarunt, ut in multismebabeant adsentientem, 
Itaque quo iure nunc, quidquid obloquuntur codices, apud 
Thuc. ubique scribimus γίγνομαι, γιγνώακω, θαρσω, τάσσω, 
ίππής, ξύν, ες, nunquam γίνομαι, γινώΰχω, &αρρώ, χάχχω, in-
πεις, <svv, είς, eodem iureiam utemur in verbis ab fvincipien-
tibus et άναλίβηειν et εΐκάξειν omnibusque plusquamper-
fectis ubique augmento donandis, in legitimo augmento 
reddendo formis παρενόμηΰαν, ήκκληΰίαΰαν, ήλληνίβ&ηβαν. 
in probando solo augmento i veibi δνναμαι, in abiciendis 
ubique formis non atticis optativorum -οΓ pro -Ott/, -<w 
pro -ftf, -αιεν pro -«αν, -είημεν pro -εϊμεν, -είηχε pro 
-είχε, -είηΰαν pro -εΐεν, item indicativi -fj pro -εΓ, iuipe-
rativorum -ίχωΰαν pro -όντων, -ήχωΰαν pro -έντων, -σθωσαν 
et -στωσαν pro -σ#ων et-στων, in scribendo $<Sav pro 
^εσαν, ίδεδιβαν pro ίδεδίεΰαν, διεξωμένοι, άληλεμίνον, δεδροί' 
μίνων pro formis σ oneratis, in admittenda una termina-
tione η accusativi nominum tertiae decl. (ut Λημοβ&ένη, non 
-νην), in expellendis πρεΰβενχαί pro πρέαβεις, ενωμοτάρχοις 
pro -χαις, αΰχεος pro νίΰχεως, νποχοαενω pro  ѵпохопЫ 
vel υποπχευω, ηαιωνίξειν et παιωνιΰμός pro παιανίζ. et пай 
α νιο μ., καίεΰ&αι pro χάεα&αι, νηονείφεινχ^χο νπονίφειν, χάμω] 
μεν pro χεμωμεν, προειδόμενος pro ηροϊδόμενος} εϊαω pro 2σω| 
in subscribendo iota, non adscribendo verbis λήξεα&αι, пкфі 
ξειν et adverbio πρωχερον, πρωχαχα eodemque iota ineffa* 
bill addendo nominibus Μίνωα et πρώρα quaeque inde duct* 
sunt, et verbis σω£ω, θν^σκω, μιμν^οχω, et adverbio Αάθρ ι̂ 
in contractione, non crasi statuenda formarum ηρούχειν, 
ηρονχώρει similiumque. Cetera quae Stahlius in quaest 
gramm. a communi ortbographia abhorrentia contra со* 
dicum auctoritatem cum aliis*probavit et in editionem 
suam recepit, quod minus certa mihi videntur, consulto 
non admisi (nedum ut Herwerdeni licentiam mutandi, 
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iam a Stahlio in quibusdam improbatam, imitarer). Quae 
ne in adn. crit. singillatim indicanda essent, hie unum 
in locum congessi. Stahlius ubique dedit φιλόνικος (·χια, 
-κεϊν) pro φιλόνεικος, άνοκωχή (et διοκοοχή) pro ανακωχή, 
πλόϊμος pro πΧώψος (hoc quidem cum aliquot bonis codd.), 
δεκάτης et reliqua eius generis pro δεκαετής, τριακοντον-
τεις rel. pro -αετεις, επιμέλεσ&αι pro εηψελεϊΰ^αι, Ποτεί-
δαια et Λιειτρέφης pro Ποτίδαια et Λιιτρίφης vel Διοτρ., 
'Λ&ηναία pro *Α%ψ>α, Άλκμ,εων pro 'Λλκμαίων, idem 
scripsit λιποΰτρατία, λιποατράτιον, ελιποψνχψε pro λειπο-
ατρατία rel., παροκωχή pro παροχή επηλνν pro іщкѵщѵ, 
αφείσαν et 7ΤαρεΓσαι/ pro άφηκαν et παρήκαν, εοράκεΰαν 
pro εωράκεσαν, ανωτάτω pro ανώτατα. In his igitur vol-
gatam scripturam non mutavi. 

Alterum, in quo codicibus nihil tribuendum esse 
dixi, est confusio infinitivorum vel frequens omissio par-
ticulae a ν post verba dicendi, putandi, sperandi. Quam 
quaestionem cum primus Madvigius in „Bemerkungen 
liber einige Punkte der griechischen Wortfügungslehre14 

uberius tractavisset, paulo post Cobetus, ignarus, ut vi-
detur, Danici collegae, in lectionibus suis utrisque multa 
in eundem sensum, sed minus diligenter et considerate, 
disputavit et η on pauca recte emendavit, alia depravavit. 
Cui etsi acerrimus adversarius extitit L. Herbstius, tarnen 
vt Heiwerdenus in studiis Thuc. eandem quam Cobetus 
rationem secutus est et eodem fere tempore Madvigius 
totam rem iterum acutissima disputatione peregit in ad
versaries criticis. Cui successit Stahlius in quaestionibus 
gramm. eundemque locum et ipse«subtili diligentia et 
probabili iudicio pertractavit. Ego quamquam haud 
ignoro etiamnunc multos esse contrariae sententiae pro-
pugnatores — nam ipse diu in dubitantium numero fui —, 
tarnen iterum iteru*que perpensis, quae in utramque 
partem vel dicta sunt vel dici possunt, tandem argumen-
torum rationumque pondere ita convictus sum, ut amplius 
reluctari nefas duxerim omnique scrupulo abiecto in hac 
(iuidem re codices, quantumvis saepe, deserere non 
veritus sim. In bis igitur rebus mea cum Stahlii editiono 
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plerumque consentit. Et cum, ut supra dixi, mutationes 
orthographicas in adn. crit. singillatim indicandas non 
putaverim, has infinitivorum emendationes particulaeve 
äv adiectiones suo quamque loco commemoravi notata 
ubique codicum scriptura. 

In ceteris paulo tenacior fui librorum scriptorum 
memoriae minimeque hoc adnitendum duxi — quo in 
genere persaepe Cobetum et Herwerdenum, aliquoties 
etiam Madvigium, Meinekium, Stahlium peccasse censeo 
— ut receptis incertis coniecturis aut deletis quae minus 
placuissent asperitates sermonis vel tollerem vel lenirem. 
In quibus quidem naevos ipsius scriptoris, non librario-
rum vitia agnosco. Nempe $i Thucydidis dictionem, 
contempta librorum auctoritate, ad alioruin Atticorum, 
Lysiae, Isocratis, Piatonis elegantiam revocare propositum; 
esset, multo etiam plura essent mutanda ac denique 
Thucydidem e Thucydide expulisse videremur recteque] 
argueremur tanquam in vili corpore, sie in gravissimo 
scriptore urendi secandique experimentis grassari. 

Ergo codicum scripturam servavi ubicunque aliqua 
eius tolerabilem in modum interpretandae facultas esset; 
iis vero locis, haud sane paucis, quos corruptos esse 
satis constaret, si certae vel probabiles emendationes 
coniectura inventae essent, eas reeepi, plerasque aliorum, 
paucas meas, indicato quidem in adn. crit. suo cuius que 
auetore; aliquoties tarnen, etiamsi librorum scripturam cor-
ruptam esse mihi persuasissem, quod nulla propositarum 
emendationum placer̂ et, satius duxi quod codd. darent inte
rim conservare quam corruptorum in locum dubias conie-
cturas substituendo obscura reddere obscuriora. In talibus 
locis; subinde eas virorum doctorum coniecturas comme
moravi quae probabilitatis quadam specie commendari 
viderentur, reliquas omnes taeui. t3ontra utile duxi in 
adn. crit. indicari, quibus rebus a npvissimis Thucydidis 
editionibus, Classeniana, Stahliana, mea scholast. 3, haec 
editio discreparet. 
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ADNOTATIO С Ш Т І С А * ) . 

1, 1, 1 ffiav codd. quasi omnes. Alteram et vete-
res lexicogr. agnoscunt et noet Dukerum probarunt com-
plures. — 2, 6 μετοιηίας ες codd. Emendavimus ipse 
et Ullr. — 3, 5 ξννεζήλ&ον CI. St. de coniectura Cob. 
— 7 άνωκιΰμεναι CI. de coni. — 9, 3 και ναντικώ τε 
codd. (praeter unum qui τε omittit) CI. και ναντικω δε 
St. de coni. Rsk. — 10, 5 γονν codd. (praeter duo qui 
ovv habent). Emendavit Bk. — 11, 1 Ιπειδή τε Bh. de 
coni. Bk. — 2 post άντείχον cum CI. comma posui pro 
maiore interp., ut sequentia pars essent enunciati relativi. 
St. seclusit prius είλον de coni. — 12, 3 ωκιααν CI. Bh. 
cum perpaucis codd. — 13, 1 γενομένης CI. — 16 βα-
ΰιλεία pro Ιζονΰία CI. — Λαρεΐός τε St. — 17 τύραννοι 
τε St. — εί μη τι St. — Seclusa cum aliis pro inter-
polatione habe о. — 2% 2 περι τών άλλων Cl. de coni. 
Linwood. — *24, 3 i\ τών 'Επ. πόλις seclusit St. de 
coni. — 5 Ιπελ&όντες St. de coni. Haasii. — 25, 4 και 
χρημάτων codd. Bh. St. Emend. Huennekes. — ομο/α 
St. de coni. — у — πολεμεΐν parenthesin fecit St., quem 
secutus sum cum Cl. Sic sententia, ανακόλουθος facta ob 
interiecta, continuatur per epanalepsin verbis πάντων 
ovv κτε. — 26, 3 Ιπιδεικννντες Cl. St. cum cod. Vat. — 
27, 3 ξνμπροπέμ'ψειν Cl. Bh. cum optt. codd. Vide quae 
eupra diximus de horum infinitivorum ratione. — 28, 4 
άπάγωοι St. — 29,4 άνταναγόμενο* codd. Emend. Cl .—30,3 
περιιόντι Cl. St. cum uno cod. — 33,1 κατά&η6&ε vel κατά-
&ήαϋ·ε codd. Emend. Kr. — 3 και ante προκαταλαμβάνοντας 
secl. St. de coni. — 5, 3 ει τε pro είτα St. de coni. Kr. — 
36, 3 καϊ τών Κορινθίων Cl. — 37, 2 ούτε παρακαλούν-

*) Compendiis nominum usus sum his: Bk. = Bekker, Bh. 
Boehme (edit, schol. 3), Cl. = Classen (libr. I et II ed. 2, III et 
IV ed. 1), Cob. « Cobet, Dobr. = Dobree, Herw. = van Her
werden, Kr: = Knieper, Mdv. Madvig, Mnk. = Meineke, Pp. 
= Poppo, Rsk. = Reiske, St. » Stahl, Ullr. — Ullrich. Ubi 
non dieerte additum est lectionem sola coniectura niti, intellegi 
volo in parte codicum eam ineese. 

http://antik-yar.ru/


τες αίβχννεα&αι secl. St. de coni. ut interpretamentum» 
quod unde involare potuerit vix divinaveris. — 4 alte-
rum Ζπως secl. St. de coni. Cob. — τοαώδε codd. Emend. 
Hertlein. — 38, 4 επιΰτρατενομεν codd. Emend. Ullr. — 
39, 3 κοινωνήΰαντας Cl. — 47, 1 Μικιάδης St. cum 
volg. — 49, 3 προΰβάλλοιεν codd. Emend. Bk. — 6 οί 
Κορίνθιοι και οί Σύμμαχοι secl. St. idemque scripsit ήΰ-
αώντο τότε pro ήΰΰώντό τε de coni. — 7 εγίγνετο Cl. St. 
cum Vat. — 50, 4 άντεπλεον codd. praeter unum. — 
52, 1 βονλόμεναι St., deceptus errpre typogr. editionis 
Bh. — 56, 2 τιμωρήαονται Cl. St. — 57, 6 δέκα codd. 
Emend. Kr. δύο Cl. de coni. G. Hermanni. — 58, 1 
επραΰΰον primus secl. Kr. de coni. — at ante επι eiece-
runt Cl. St. cum Vat. et paucis aliis. — 61, 1 ίπιπαρ-
όντας codd. Emend. Ullr. — 4 ig Βρέαν St. de coni. 
Bergkii. — επιΰτρέψαντες codd. Emend. Pluygers. — 
62, 1 'ΟΑτνΦω Cl. cum volg. et multis codd. — τών По-
τειδαιατών St. — 63, 1 γονν codd. Emend. Pp. — 
64, 1 τείχος secl. Cl. de coni. — 68, 1 comma ante ig 
rove posuit St. — 69, 2 νυν τε codd. Emend. Steph. — 
4 ηανχάξετε γάρ St. — 70, 2 a av Cl. de coni. — 4 
εξελ&εΐν St. de coni. Ullr. — 72, 2 άποκωλύφ CL, .per-
peram me iudice. Vid. ad 6, 21, 1. — 73, 2 όψεις St. 
cum volg. — προβαλλόμενα Cl. de coni. — 74, 1 τρια-
κοαίας St. cum paucis deterioribus. — των parum fir mum 
est a codd. Fortasse δύο μοίρα ι recte a quibusdam in-
telleguntur ducentae e quadringentis. — 78, 3 4* pro « 
Cl. de coni. — 4 ει δε μή pro η Cl. St. cum codd. 
plerisque, sed glossemati similius est ει δε μή. — 80, 1 
οι лоЯЯо* codd. quasi omnes (praeter Vat.) et Bh. — 
4 τοντω St. de coni. Kr. — 82, 1 τα αυτών Cl. St. — 
2 ίαακούΰωαι Bh. — 5 πρά'ξομεν Cl. St — 87, 1 Λακε
δαιμονίων secl. St. cum Kr. — 6 τον — λελύΰ&αι tacitus 
secl. St. de coni. — 90, 2 ξυνειΰτήκει Bh. cum 
codd. plerisque. — 3 αΐρωσιν codd. Emend. Bk. — 
91, 2 άναγγελοϋαι Cl. cum aliquot codd. — 4 προδια-
γιγνωΰκοντας ex Vat., commate post ξύμμαχοι translato 
et ιέναι deleto, CL, quem sequitur St. — 100, 2 χρόνω 
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ti Cl. cum codd. plerisque. — 3 Συμπάντων codd. Cl. 
St. Emend. Pp. e Diod. 11, 70, 5. — ai'Evvia οδοί 
seel. St. auctore Cob. — 103, 1 τετάρτω Cl. de coni. 
Kr. — 105, 6 ημεραις codd. Cl. Bh. Emend. Mdv.; ac 
cusativum interpretari „per duodecim dies" non siverit 
νβτερον. — 112, 4 at post πάλιν secl. Cl. de coni. — 
118, 2 οί Ад. St. cum aliquot codd. et Dionys. Hai. — 
120, 5 τυχόντα Cl. cum paucis codd. non optt. — ομοία 
Cl. St. de coni. Rsk. — 121, 3 post Ιόντας commate di-
stinxi cum St. — 124, 1 ταύτα codd. (unus ex optt. γρ. 
ταντα). Emend. Rsk. — είναι post ξνμφεροντα transtulit 
St. de coni. — 126, 6 δνονοι πολλά ούχ ιέρεια, άλλ' [αγνά] 
&νματα dedit St; vide ipsum in adn. crit. — 11 iv τοις 
βωμοις secl. St. auctore Dobr. — 127, 1 ραον αφίΰι codd. 
Cl. Bb. Vide supra dicta. — 128, 3 της post εφιέμενος 
excidit apud Bb. per err or em typogr. — 5 o'̂ seclusi de 
coni. Bk. oV ίάλωΰαν εν αντω τότε) Cl. — 6 ω Bh. cum 
multis et bonis codd. — 132, 2 ante τά τε inseruit και 
St. de coni. Ullr. — 3 χαι τότ Cl. St. auctore Struvio. 
— 5 γιγνεται. De interpunetione vid. Bh. — 133 [τε] 
primus secl. Pp. —136, 3 καθ·#εσθα* codd. Emend. Kr. 
— 4 <χ<5&ενε6τερον Cl. St. cum codd. paene omn., quod 
quibus tolerabile videtur, nihil eis durum videri debet. 
— 137, 2 απομνηΰ&ηΰεβ&αι St. de coni L. Dindorf. — 
3 ώς βασιλέα St. cum Bk. ex uno quidem cod., sed satis 
bene, quoniam ceteri codd. fluctuant inter ες et προς, — 
141, 4 πληρούν St. de leviori quadam coni.THerw. — 
144, 2 τοις Αακεδαιμονίοις secl. St. auctore scholiasta. 

2, 2, 1. δύο μήνας codd. Emend. Kr. — 4 aal av-
εΐπεν — Ζπλα in parenthesin redegerunt Cl. St. — 3, 2 
κράτησα* codd. CL Bh. Vide s. d. — 4 κατ αυτο St.de 
levicula quorundam coni. — 4, 2 τον μη εχφρεΐν St. de 
coni. haui probabili. — 3 των δε Cl. St. cum volg. — 
5, 4 τοϋ haustum proxima syllaba supplevit Baumeister, 
quem eecutus sum cum Cl. St. Ut volg. Bh. — 7, 2 Aa-
κεδαιμονίοις — Ιπετάχ^η^αν codd. quasi omnes, structura 
nulla. Cl. etrmque secutus St. νανς pro νήες, manente in-
s igm duritie duplicis dativi. Αακεδαιμόνιοι Vat.; ίπεταξαν 
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ipse ausus sum. — 8, 1 τότε δη codd. Emend. Haackius. 
5 iv supplevit Rsk. — 9, 2 παρεϊχον seel. St. auctore 
Herbst. — 4 Κυκλάδες seclusi de Pp. sententia, St. etiam 
πάΰαι ai αλλαι cum Dobr. — 10, 3 παρεΐναι τοοάδε ελεξε 
codd. Emend. Sintenis. — 11, 7 oi seel. St. auctore 
Usener. — 13, 4 ίλάΰΰονος ην codd. Emend. Abresch. 
— 15, 1 ί'χουοα codd. Bh. Emend. Blo6mfield. — 2 την 
χωράν seel. St. de coni. — 4 post ίΰτι Cl. do coni. 
interposuit καϊ τα της Άθηνας. Etiam alia post άκροπόλει 
omissa esse putät St. — τή δωδέκατη seel. St. do coni. 
Torstrik. — 5 ίκείνϊ] codd. Emend. Bk. — 16, 1 τ$ 

ovv Cl. St. auctore Kr. — μετειχον delevit Driessen. 
— 2 καταλιπόντες codd. Emend, ipse. — 19, 1 τών 
Ιΰελ&όντων Θηβαίων codd. Emend. Kr. Secluserunt haec 
verba Cl. St. — 21, 3 εις εκαΰτος St. de coni. — 22, 2 
εγενετο pro ενεγενετο St. cum volg. contra optt. codd. — 
3 Παράαιοι seclusi auctore Pp. Παγαΰαϊοι substituit St. 
de coni. — από — εκάτερος de coni. seel. Cl. «umque 
secutus est St. — 23, 3 Πειραϊκην codd. Verum servavit 
Steph. Byz. — 25, 2 πρώτος codd. Bh. Emend. Herw. 
— 29, 3 δε ονδε cum Vat. Cl. St., dele to proximo гг. — 
4 ξννελεΐν Cl. St. cum codd. plerisque. — πέμψειν codd. 
fere omnes Cl. Bh. Vide s. d. — "Αΰτακον hie et 33, 1 
codd., at 102, 1 Άβτακον et sic Strabo. Cl. Bh. ut volg. 
— προόπλενβαντες codd. (praeter Jt. et Vat.) Bh. — 
31, 1 γάο ηδη St. cum volg. contra optt. codd. — 34, 1 
πρώτων öl. de coni. Cöb. — 36, 4 πόλεμον codd. Bh. 
Emend, fiaasius. Cl. seel, vocem. — 39, 2 καθ' εαντονς 
St. ex Valla. — 3 αθρόα δε St. de coni., commate antea 
posito. — 40, 2 έτερα St. de coni. Ol. — 42, 4 άφίε-
ΰ&αι Cl. St. de coni. Pp., ab autore ipso derelicta. — 
iv αύτώ codd. Cl. Bh. Emend. H. Sauppius. — 43, 6 
εν τω delevit Bk. — 44, 1 εν τελευτήααι St. de comi. 
Pp. — Ηέιφιβόμενος Bh. cum codd. iplerisque. — cttpat-
ρε&είη Cl. ctfin codd. plerisque. — Ιδία γαρ τε codd. Al
teram vt>lg. — 48, 3 δνναμιν — Οχεΐν seel. St. de Ges-
петі sententia. — 49, 3 comma, quod volgo fuit post 
πάντων, transposui cum St. auctore Mdv. — 5 αώμα seel. Cl. 
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immerito. — yvpvbv Bh. cum codd. plerisque. — 51, 4 
θεραπεία St. cum Mdv. nulla idonea causa. — 53, 3 
προταλαιπωρεϊν Cl. St. cum paucis codd. — to τ ig St. 
de coni. — 54, 5 και ante άξιον collocat St. de coni. — 
55, 1 rj Cl. St. de coni. Bk., ut videtur. — 57, 1 8aov 
δε χρόνον οΓ τε Bh. cum volg. contra optt. codd. — 2 
έμειναν Cl. cum paucis, sed optt. codd. — 59, 2 πρε
σβείας St. cum uno cod. et Diod. — 60, 1 μέμφομαι 
St. contra codd. plerosque. — 64, 2 φίρειν δε Cl. de 
coni. — 65, 12 τρία μϊν codd. Emend. Haackius. — 
και τάΐς ιδίαις διαφοραΐς St. de coni. — αυτούς προέγνω 
Cl. de coni. et St. — 68, 7 και προΰπαρεκάλεαάν τε Cl. 
de coni. — άφικομένου δε codd. Cl. Bh. Emend. St. — 
ψκηβαν Bh. cum codd. plerisque. — 70, 2 Ις πολιορκίαν 
St. cum codd. plerisque. —• 4 κατωκηύαν ante εκαΰτος 
inseruit St. de coni. e Diod. ductä. — 72, 2 πειράβουΰι 
Cl. Bh, cum codd. plerisque. — 74, 3 εκλιπόντων τώνδε 
Cl. cum volg. et paucis codd. — 75, 1 τήν αΐρεσιν Cl. 
de coni. et St. — 76, 1 icißalov Cl. St. cum codd. 
plerisque. — 77, 3 φακέλους St. contra codd. fere omnes. 
— παρέβαλον St. cum uno cod. — 78, 1 μέρος — 
αφέντες secl. Cl. de coni. et St. τό δε λοιπόν αφέντες, 
in optt. codd. non inventa, Pp. quoque suspecta habuit. 
— 80, 1 όμοιος codd. praeter unum bonum. — 5 h£ 
έτηΰίω Bh. cum volg. et codd. plerisque. — προβχωρήΰειν 
codd. Cl. Bh. Vide s. d. — 83, 1 της Iv Στρ. μάχης 
secl. St. de coni. Herw. Tg — μάχη coni. Mdv. — 84, 2 
παρέχειν St. cum codd. plerisque. — 85, 6 και υπο άνε
μων secl. Cl. St. auctore Kr. — 86, 3 διείχετον codd. 
Emend. Benedict. — 87, 1 toi; έκφοβήααι St. auctore 
Steph.N — 3 προβεγένετο codd. Emend. Ullr. — μη post 
το exemit Cl. cum Vat. —- 88, 2 τοβοϋτον αν ΙπιΛλίοι 
coni. Bh. — 89, δ τοϋ παρά πολυ secl. St. de coni. 
At talia quis adscriberet? — 9 παρά ταις ναυΰι secl. Cl. 
de coni. — ωατε τά πολλά codd. Emend. Steph. — 90, 1 
αναγαγόμενοι Cl. de coni. — Non post ναϋς, sed post 
γήν comma posuerunt, sustulerunt post κόλπου Cl. St. — 
2 πλέοντα vix sanum. Conieci πλέω οντα. — 91, 1 £φθει-
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ραν Cl. Bh. cum volg. et aliquot codd. (inter quo» 
Vat.), reliqui codd. εφ&ειρον. Sed de navibus ubique 
διαφ&είρειν dicere Th. monet St. — 4 βραχέα St. — 
92, 6 τον Κριΰαΐον κόλπον Cl. de coni. ex constanti Th. 
usu. Ego κόλπον deletum malim; cf. ad 3, 107, 1. — 
93, 3 Ιπεί ονδ' — ovo' codd. Emend Bk. Alterum ονδε 
cum Pp. retinuit Bh. — προαία&εβ&αι Cl. cum codd.. 
aliquot optt. — 94, 3 οτε και codd. Emend. Abresch. — 
πεζή Cl. cum codd. deterioribus. — 96, 1 ες *Ελλήαπον-
τον secl. St. ob schol. — 3 μέχρι γάρ κτε. In hoc loco,, 
cuius scriptura in codd. mire variat, ut aliquid darem, 
cum St. secutus sum Cl., qui eum partim de Arnoldl 
partim de sua coni. constituit. — 4 Σκομίον Cl. Bh. 
cum codd. plerisque. — 97, 1 τον, in aliquot codd. non 
inventum, seclusi cum aliis. — 3 οΰον προαήξαν corru-
ptum est. Optt. codd. οΰων, unde Dobr. coni. οΰωνπερ 
ηρζαν, quod recepit St. Alii alia proposuerunt. — & 
την Σκν&ών St. 'cum volg. Codd. optt. aut των Σκ. aut 
την των Σκ. — 98, 2 Μαίδονς codd. Cl. Bh. Emend. 
St. e Steph. Byz. — 99, 3 παρά δάλαΰΰαν Bh. cum 
volg. •— 5 Άλμώπας codd. Cl. Bh. Emend. St. e Steph. 
Byz. — 100, 2 τε secl. St. auctore Kr. — 3 Ειδομένην 
codd. Cl. Bh. Emend. St. exHerodiano. — 101, 1 δάΊράτε 
codd. Emend. Pp. — 102., 2 codd. Άγραών (unus *Αγράων) 
et paulo post διεξιείς. Utrumque emend. Pp. — ro> 
μή 0%εδανννο&αι secl. St. de coni. Herw. 

3, 3, 6. πέρι Cl. St. de coni.Baueri. πέριξ coni. Mnk. et 
Mdv. — 4, 5 εν τ$ Μαλέα secl. Cl. de coni. — 8 Όλνμπίας 
St. errore typogr. — 10, 4 επειγομένονς St. de coni. 
Bk. — 11, 3 τά ante τελευταία secl. Cl. St. de coni. Kr. 
— 12, 1 πίατιν secl. Cl. de coni. et St. — άντιμελλήααι 
schol. άντεπιμελλήααι (aut uno Я) codd. - lit ίκείνοις είναι se
clusi de coni. utortum e contiguis. In Ixtivovg iivai Cl. 
St. de coni. Kr. — 16,2 τριάκοντα secl. St. de coni. Steup. 
—17,1. 2. St. de coni. pro κάλλει scripsit και άλλγ, secl. pro-
ximum δε, post πλείονς Campio auctore inseruit ή\ deni-
que secl. at περί Ποτίδαιαν. Audacius transformata quo 
sensu dicta esse velit, videatur apud ipsum. — 20, 1 
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Έύμολπίδον Bh. cum aliquot codd. — 3 ouov pro ig 8 St. 
de coni. — 21, 2 ot εκκαίδεκα πόδες et 3 και ante ot 
αυτοί et παρά πνργον secl. St., primum auctoribus CL et 
Herw., alteram Herbst, tertium Nabero (ap. Herw.). — 
22, 3 St.: „fortasse delendum est alterum άνέβαινον, hoc 
et εχώρονν sedes inter se mutare iussit CL" — 4 ψόφον 
codd. (praeter unum perbonum) Bh. — 6 αυτών St. cum 
volg. — 23, 3 ot ante από secl. St. cum uno cod. — 5 
ή Βορεου seclusi cum St. de coni. Dohr. — 24, 1 ηκιΰτα 
βφάς codd. CL Bh. Vide s. d. — 26, 1 έχοντα codd. 
Bh. Emend. Steph. — 2 πατρός δη St. de coni. — 3 
και εϊ τι codd. Emend. L. Dindorf. — 28, 1 άποκωλν-
βειν codd. Cl. Bh. Vide s. d. — 31, 1 ot post Λεοβιοι 
addidi cum St. de Mdv. coni. CL Bh. ut volg. — [ην] 
κτε. De scriptura et interpretatione loci valde dubii vid. 
Bh. — 34, 1 ιδίαν codd. Emend. Bloomf. et Kr. — 2 
επαγόμενοι codd. quasi omnes. Emend. Kr. Ut volg. St. 

3 τον iv codd. Bh. Emend. Cl. — 37, 2 άκοντες 
αρχόμενοι deleta interpunctione St., haud probabiliter me 
iudice; cf. 3, 63, 2. 4, 10, 3. — 5 τό inseruit Ullr. 
Ut volg. Bh, — 38, 1 ov seclusi cum St. (eiecit Cl.) de 
coni. Haasii. — [άνα]λαμβάνει St., cum Cl. proximam 
syllabam male repetitam esse putans. — 6 είναι seclusi 
cum St. de Pp. coni. Cl. ut volg. — 40, 3 ομοίως τε 
каі CL St. auctore F. Thiersch. — 4 δικαιώνετε probabi
liter coni. Herw. — 6 διόλλυνται codd. Emend. St, quem 
secutus est CL, praeterea scribens αυτόν, κίνδυνον. — 8 
ώς ος αν Cl. coni. inutili. — 42, 3 προκατηγορονντες St. 
cura perpaucis codd. — 4 πεια&είη ουναμαρτάνειν coni. 
Mdv.; nam codd. πειΰ&είηβαν άμαρτάνειν. — 43, 4 
аіюуѵц codd. Emend. Haasius. — δ ηντιν αν St. de 
coni. — 44, 2 έχοντες τι Συγγνώμης εϊεν codd. (unus 
έχοντας). Emend. Lindau. Cl. recepto έχοντας et post 
Συγγνώμης commate posit о retinuit ειεν, artificiose quan-
dam aposiopesin interpretatus. Speciosa est coni. Bergkii 
Чу τε και έχοντας τι ζυγγνώμης, ου δια τούτο και άξιοι αν 
ίνγγνωμης ξϊεν, — 45, 4 τόν αν&ρωπον CL, όργην [των 
νν&ρώπων] St., de sua utfrque coni., opera inutili. — 
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5 Ιπιβουλην Cl. cum codd. plerisque. — 6 π αυτών Cl. 
cum codd. paene omn., sed molesta structura. — 46, 2 
παραβκεναΰασθαι codd. Bb. Vide s. d. αν αμεινον Cl. — 
49, 2 δευτέρας codd. plerique omnes. Alterum primus 
dedit Bk. — 51, 2 ante όπως St. de coni. inseruit 
6%οπών. Sed cf. 5, 36, 2. Arist. Av. 1269. — 3 ano 
τής Νιΰαίας secl. Cl. de coni. et St. — 4 τείχος et και 
secl. St. auctore Mnk. — 52, 2 κολαζειν codd. Emend. 
Kr. — 4 alterum τι seclusi de coni. ob 53, 2. 68, 1. — 
53, 2 εναντίον St., quod Cl. dubitantius coniecerat. — 
55, 4 Ιδρατε codd. Emendatio est Bsk., confirmata Bekk. 
Änecd. 143. — 56, 1 δι αηερ codd. Emend. Pp. Ut 
volg. St. — 7 εχωαι codd. Emend. Heilmann. — 57, 1 
ηροΰακεψαΰθαι St. de coni. Mnk. et Herw. Sed similiter 
προΰκοηεΐν 4, 61, 6. — 58, 5 Ιρημοϋντες St. de coni. 
— ίβαμενων et 59, 2 κεκμηκότας Bh. cum paucis codd. 
de Pp. sententia. — 59, 1 κατανοοϋντας secl. St. de 
coni. Könighoff, et Herw. — 2 τε post προφερόμενοι 
addidit St. de coni., post τάδε commate posito. — 64, 
1 St. — 65, 1 ίερομηνίαις codd. Cl. Bh. Emend. 
Mnk. et Herw. — 66, 1 ως — Ιπράοαομεν secl. St. de 
coni. Mnk. — 2 πείΰειν codd. Emend. Cl. — 3 κτενεΐν 
St. de coni. Herw. — 67, 5 αν άνταποδάντες Cl. de coni. 
Dobr., άνταποδώαοντες de sua St. '— 68, 1 ώς seclusi de 
coni. Dobr. a ante προ secl. Cl. St., hie etiam δ' addi
dit post ώς. — 3 Θηβαίοι seclusi cum St., auctore Cl. — 
69, 1 και ante an secl. Cl. de coni. et St. — 76 Ιφ 
ορμω οίΰαι St. de coni., εφορμοϋβαι Mnk. Alterutrum 
verum videtur, quod adiectivum εφορμος alibi non extat. 
— 78, 1 xb post Ιταλαιπωρονντο addiderunt Cl. St. de 
coni. Haasii. — 81, 2 λαβόντες secl. Cl. de coni. -— 
3 διέφθειραν codd. (praeter unum) Cl. Bh. minus apte. 
— 82, 1 ωμη ατάΰις codd. et St. Emend. Kr. — 2 τών 
ante ανθρώπων in uno est Vat. Ut volg. Bh. — 3 ϊπι-
πύότει — προγεγενημενων πολλην — lg το St. e Dionys. 
Hal. contra codd. Thuc. — 5 τε post τυχών addidit St. 
e Dionys. — απλώς τε Cl. St. de coni. Haasii; sed cf. 
40, 4. 4, 64, 3. — 8 προτιθέντες Cl. cum codd. paene 
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omn., interpretltione adiecta haud probabili. — 85, 2 
ελήιξον Bh. cum codd. fere optt. praeter It. et Vat. — 
89, 2 ίπελ&ούοα codd. Verum servavit schol. — 5 Im-
ΰπωμένην codd. Cl. Bh. Emend. Herw. έπιΰπωμενον coni. 
Mdv, — 90, 1 άλλοι codd. Bh. Emend. Pp. — άντνπό-
λεμοι St. e Polluce. — 91, 3 της Γραϊκής St. ut 2, 23, 
3. _ § Ταναγραία Cl. coni. inutili. — 92, 6 είρξαν 
το ex uno cod. CL, quem secutus sum cum St. Ceteri 
ηρζαντο sensu obscuro. — 94, 5 'Λποδώτοις et 100, 1 
Άπόδωτον codd. Emend. St. e Steph. Byz. 95, 1 
μετά τών Αιτωλών secl. St. de coni. — ζνατρατεύειν codd. 
(unus ζυΟτρατεϋααι) CL Bh. Vide s. d. — 97, 2 νπέ-
φευγον codd. Emend. Herw. 98, 3 τών ΰτρατοπέδων codd. 
Emend. Rsk. — 101, 2 πρώτοι δόντες St. de coni. Kr. 
πρώτον secl. CL de coni. — 104, 2 τά Αήλια secl. St. 
auctore Herw. — 4 άλλ' Ζτε codd. Emend. Camerar. — 
106, 3 άγροΐκον codd. Emend. O. Mueller. — 107, 1 
κόλπον post 'Λμπρακιχόν addit volg., jsed in optt. codd. 
non extat neque videtur necessarium; cf. ad 2, 92, 6. 
— 109, 2 τον ξενικόν secl. St. de coni. Herw. — 111, 
2 oooi μεν codd. Recepi coni. CL;  Ьбоі μένοντες St. de sua 
coni. — 114, 2 οΐπερ — Σαλύν&ιον codd. Emend. G. Her
mann. — 115, 1 Σικελιωτών codd. Cl. St. Emend. Bloomf. 

4, 1, 4. a! post ά'λλαι secl. St. de coni. CL, quam 
auctor ipse segnius defetadit in edit. — 2, 3 προ-
επεπλεύκεααν St. de coni. CL, nulla mutandi necessitate. 
— 4, 1 ήανχαξον Cl. auctore Dobr. Post ήβύχαξεν inter-
punxit St. cum aliis. — Ινέπεαε scripsi nunc cum St. 
auctoribus Bloomf. et Pp. Codd. et Cl. εοέπεΰε, unus cod. 
et Bh. έπέπεαε, quorum neutrum aptum in animi motibus. 
— 8, 8 κατειλημμένου codd. Emend. Bk. — 9, 1 at 
κερίηΰαν St. de coni. CL — Post ταϊς πολλαίς St. cum 
Cl. aliquid excidisse suspicatus, velut και άχοντίοις, Signum 
lacunae posuit. — 2 προαβάλλγι Bh. cum volg. — 
2 επιοπάααα&αι codd. Futurum posuit, deleto προ&νμψ 
£f<tö<u,St. de coni. Dobr., quam ipse quoque nunc recepi. 
L 1 - B h - ut volg. — 10, 1 μάλλον η CL St. cum aliquot 
codd. et volg. — Ante καϊ St. addidit ώς de coni. — 
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3 νομίζω, 8 μενόντων μεν St. cum Dftnys. Hal. (fiei 
etiam in uno cod. Thuc. est). Nostram interpunctionen 
et interpretationem sequitur Cl. — 12, 3 re post γη\ 
eecl. Cl. de coni. et St. — 13, 1 Ιχον Cl. St. de coni 
Ullr. Mihi νψος μεν εχειν videtur διά μέσον positum; cf 
8, 9, 1. — ίλειν μηχαναις codd. Cl. Bh. Vide s. d. — 
2 τεΰΰαράκοντα codd. Emend. A. Portue. — 4 c? codd 
Bh. St. Emend. Cl. — 14, 3 άντηλλαγμένον Cl. de coni 
et St. — 15, 2 ante κρατηθήναι optt. codd. habent i 
et sic Bh. Voculam secl. Cl. — 19, 2 πολέμου codd 
Bh. Emend. St. — 20, 1 άίδιον ημιν Cl. de coni. Haasii 
et statim ημας δϊ St. de sua coni. Ego praefero vol 
gatam. — 2 της post τίνος addidit St. e schol. — 22, ί 
εϊτε codd. Emend. Pp. — 23, 2 δυοΐν νεοϊν Cl, St 
contra optt. codd. — εν (τε) τ$ St. τε est in multis codd 
— 24, 1 Slv τη Σικελία οι Σ. St. de coni. — 4 χει 
ρώΰαοθαι et πράγματα γίγνεσθαι codd. Cl. Bh. Vide ί 
d. — 'Λθηναίοις τε codd. »plerique omnes Emend. Cl. — 
25, 2 τότε — f Ρηγίω secl. St. de coni. — 8 προΰέβαλλοι 
St. de coni. Pp. et Cob. Sed vid. Bh. — 28, 1 δ η 
primus scripsit Kr. Volg. or*. — 2. 3 post ηδη inter 
punxit et δε post αύθις secl. St. de coni., sed Niciac 
multo etiam minus convenerit quod sic ei tribuitur qua и 
Cleoni. — 4 εφη, in uno^cod. omissum, secl. St. — 
5 χειρώΰαβθαι codd. Cl. Bh. Vide s. d. — 29, 1 άγωγψ 
codd., quod et hie et 6, 29, 3 ob ceteros locos iam mutavj 
cum aliis. — 30, 2 έπει pro και scripsi cum St. aucto' 
ribus Pp. et Cl. — 3 αυτοϋ codd. Emend. Bauer. — 
την τε — ονΰαν codd. post ποιεΐοθαι. Emend. аг. —-
31, 2 αύτον το codd. Emend. Bauer. — 32, 2 ro|o'r«i 
τε codd. Emend. Kr. — 4 ot πολέμιοι praegressis adiunxi* 
et proximum και secl. CL, ψιλοί secl. St. de coni., quo
tum neutrum mihi probatur. — δίψης St. cum aliquot 
codd. — 36, 1 βιαΰασθαι codd. Cl. Bh. Vide s. d. ^ 
3 τών Περοών secl. St, de coni. Si quid mutandum sit 
malim τών πολεμίων, nam nudum περιελθόντων duriufi 
esset. — 37, 1 ra οπλα παραδονναι primus secl. Kr-i 
ut e proximis duplicata. — 39, 2 άπηεβαν codd. Emend-
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Q0\), — 40, 2 ante άπιΰτοϋντες commate iuterpungunt 
Cl. St., praecedentibus inde a τους γαρ in parenthesin 
redactis, nullo structurae commodo. ηπίΰτονν τε, coni. 
Mdv. — 42, 2 Σολύγιος codd. Emend. Pp. e Steph. 
Byz., qui sua sumpsit ab Herodiano. — 3 άπψΰαν 
codd. Emend. Bauer. — 44, 2 τώ αιτώ τρόπω St. de 
coni. — 45, 2 Μέθανα St. e Strabone; idem iv ω η 
Μεθώνη εστί secl. collato Herw. — 46, 1 χρόνον ov ταϋτα 
Bh. de Pp. sententia, sed codd. optt. omnes neque ov 
agnoscunt neque volg. καθ' ov. — ττ} Ίστώνη St., idem 
voluerat Dobr. — 3 ωστε αν codd. Videtur tarnen αν 
pro lav Thuc. non admisisse. — εϊς τις St. de coni. Mnk. 
— 4 τονς Ιπελθόντας codd. Emend. Pp. — 47, 3 καθ-
είρξαν codd. Bh. Emend. Cl. ad reliquorum 11. nor-
mam. — 48, 1 μεταστηβαντας codd. Emend. Schaefer. — 
Ik ante κλινών secl. St. de coni. Kr. — παντϊ τρόπω 
codd. Emend. Pp. — άναδονντες codd. Emend. Heil-
mann. e Phavorino, quocum consentiunt Suid. et Zonar. 
— ηνδραποδίσαντο codd. Emend. Mnk. Ut volg. Cl. — 
50, 2 προς Λακεδαιμονίους secl. St. de coni. — 52, 3 
St. και ante τής in I k mutavit recepitque Popponis coni. 
την άλλην παραοκευην. Alii genetivum malunt. — χει-
ρώσασθαι Cl. Bh. cum optt. codd. Vide s. d. — 54, 1 
απο θαλάσσης pro altero bei θαλάβαγ St. de coni. — 3 
äv supplevit Heilmann. — 55, 4 ατολμότεροι τε, com
mate distinguens, St.de coni. — 56, 1 Λφροδιαίαν codd. 
Emend. St. ex Herodiano. — 2 Κυνουρίας St. cum volg. 
contra codd. aliquot optt. — 62, 2 ηβυχίαν et πόλεμον 
coni. Herw. pro nominativis codicum, restitutis nimirum 
infinitivis volgatae. Recepi cum St. — ωαπερ — πολεμεΐν 
secl. St. auctore Kr. Mihi haec relatio ad 59, 2 nun-
quam iniucunda visa est. — 63, 1 post ηδη interpungit 
St., dictione mihi parum probabili. Saltern, si δια το παρ-
όντας dici non posse concederem (sed cf. 5, 7, 2. 8, 
105^ 2), h. 1. cum aliis praeferrem δια τους ηδη φ. π. Ά. 
·—· έκαστος τι Cl. Bh. cum optt. codd. Alterum tarnen 
aptius videtur. — 2 αμυνονμεθα ηδη, άπιβτηβαντες δ* αλ-
*οΐς νπακονσόμενοι St. coni. et propter audaciam reicienda 

THUCYDIDES. 1. b 
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et quod ad structuram verborum ου περί τον τιμωρήοι 
a&ai nihil plane ea proficitur. — γιγνοίμε&α St. cum volg 
improbans acutain G. Hermanni defensionem indicativ 
quern codd. habent paene omnes. — 64, 1 προειδομένοχ 
— ωοτε αυτούς codd. Emend. Rsk. — 3 αίοχρον см 
deleto paulo post oY, St. de coni. inutili, opinor. — τ 
τε %ύμηαν Cl. St. cf. ad 3, 82, 5. — 65, 4 τ$ τε παρούΰ 
codd. quasi omnes. τότε pro τε coni. Bk., Benedictus γ< 
quod recepit St. — 67, 1 επλίν&ευΰαν Cl. coni. minim 
necessaria. — τά τείχη secl. St. ob miram dictionej 
πλιν&εύειν τείχος eademque causa Mnk. coni. ες τά τείχψ 
— 2 τον Ένυάλιον codd. Bh. Emend. Rsk. — 68, ί 
άλλοι codd. Emend. Abresch. — 5 seclusi nunc et priui 
οί cum St. propter sensum. Alteram delevit Cl. qu<* 
que. — 69, 2 της Νιααίας de coni. secl. et post те/да 
signum lacunae posuit St. — 70, 1 βτρατιάν codd. Emend. 
A. Portus. — 72, 4 προβελάβαντα unus cod. et Bh., 
reliqui προΰελάβαντες. Emend. A. Portus. — και poflt 
Ά&ηναιοι de coni. Schützii secl. St. Idem paulo post ante 
ουδέτεροι inseruit ονδεν de sua coni. — 73, 2 δικαίας 
αν τί&εβ&αι vel άντι&έΰ&αι vel άντί&εβ&αι codd. Emend. 
St. άνατί&εα&αι iam Kr. Ut volg. Cl. Bh. — 4 τοις Si 
— τολμάν. Codicum scripturam, quamvie vitiosam, 
interim servavi. Cl. εκάατων cum Goellero, quo sensne 
non adiuvatur; St. sententia probabili, sed nimis audacttf 
τους δε ξνμπάαης της δυνάμεως μέρος εκαϋτον κινδυνεύει* 
και (εκ) τών παρόντων είκότως ε&έλειν τολμάν. Mdv. по» 
male οϊς δε — κινδυνεύει, εικότως κτε. — 75, 2 ορμήβύζ 
St. cum optt. codd., quod поп videtur cum ig coire. 
— Χαλκηδόνα codd. Cl. Bh. Alterum nunc praetuU 
cum St. — 76, 5 νεωτερίζοι St. cum codd. plerisque 
omn., sed vid. Bh. — 78, 4 νυν δε Cl. St. cum Vat. — 
5. 6 Περραιβίαν et Ώερραιβοϊ St., hoc quidem ex uno 
cod. et Aeschylo. Secutus sum, praesertim cum Hero-

diani auctoritas accedat. Volg. Περαιβ. — 80, 1 и*0' 
ατρεψαι optt. codd. Cl. Bh. Sed unum άποτρέπειν in 
tali re aptum. Ceterum vide s. d. — 3 νεότητα codd. 
praeter Vat. et suprascr. It. Ut volg. Bh. — 81, 1 
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\Αντον δε Cl. de coui. et St. Ego nihil mutari malim. 
L- 85, 4 κίνδννόν τε codd. et Bh. Nunc τε seclusi au-
btore Pp. — 6 ονχ οτι St. de coni. pro ού μόνον 8τι. — 
U τω εν Νιΰαία secl. St. de coni., lectione cod. Aug. 
[ω εκεί fraudem patefieri dicens. At obscuritas sensus manet. 
p- 86, 2 πίατεις τε codd. Emend. Rsk. —ούδε άΰαφη codd. 
paene omnes (pauci in marg. ovöh άΰφαλή) etBh., durius ad 
interpretationem. Emend. Bauer. — 6 υμϊν St. — 87, 
4 τάδε πράΰΰοιμεν codd. et Bh. Emend. Dohr. — 90, І 
το ίερον τον Απόλλωνος seclusi cum St. de probabili Cl. 
coni. -— 92, 4 τούτοις γε codd. Emend. Düker. — 93, 
2 αύτώ post ως secl. St. auctore Herw. — 3 αμυνόμενους 
codd. Emend. Dukas. — 95, 1 πρός τε codd. Emend. 
Rsk. — 98, 2 προ τοϋ είω&όΰι St. de sua et Badhami 
coni. — 6 τώ πολεμώ cum codd. plerisque omn. et 
κατειργομενω de' Rsk. coni. Cl. St. Sed et coniungi ταν 
εικός et dißiungi τώ πολέμω vix licet — 7 τά μή 
πρέποντα Cl. St. cum uno cod. et schol. Sed vid. 
Bh. — 8 εϊκειν pro είπεϊν de sua, ΰπεύδονβι pro απίν-
δοναι de Pp. coni. St., quorum utrumque languere videtur. 
Ego, si ΰπενδονΰι teneri nequit, praetulerim, απενδομίνοις, 
quod Kr. coni.; είπεϊν pro sano habeo. — 100, 1 προα-
ίβαλλον Cl. de coni. Post τειχίΰματι punctum ponit idem. 
— 102, 4 δια το περιέχειν αυτήν secl. St. auctore Dohr. 
— 104, 4 ік τών Ά&ηνών Cl. St. de coni. Bk. non ne-
cessaria, opinor. — 108, 1 $αδία codd. Emend. Kiste-
maker. — ίνομίξετο de eiusdem coni. seclusi cum St. 
Codd. mire fluctuant, ενόμιξον Cl. — 5 βοη&ήΰαντι post 
αρατια addidit St. coni. ducta ex 85, 7. Idem voluit 
Herw. АЫі fortaese recte brevitatem excusant. — 109, 
1 τά τε codd. Emend. Haackius. — 3 Ѳѵбвоѵ codd. 
Emend. St. ex Herodiano. — 111, 2 άνΐαχον Cl. de coni. 
et St. ob 3, 22, 8, locum baud satis similem. — 112, 2 
και άνοικοδομονμενω St. de coni. Herw., nisi quod hie 
scribit κάνοικ. — 113, 1 ταύτα Cl. St., at iidem ferunt 
ταύτα in simillima sententia 2, 79, 2 et alibi, ubi aper-
tiorem^ esse pron. demonstrativi relationem non adsentior. 
" 2 εκκα&ενδοντες Cl. de coni. et St., quod verbum ex 

b* 

http://antik-yar.ru/


uno loco Xenophontis innotuit. Quid autem mirumdormis 
custodes „haud praeter solitum" ? Cf. etiam 6, 61, 2.—11 
4 τών Attn. secl. St. auctore Cob. — 115, 2 post Ιχονβί 
St. recte lenius interpunxit. —117,1 iöidioccv St. ίδεδίεσι 
aliquot codd. — 2 και κρατήσειν seclusi de coni. Κι 
ut darem in loco conclamato, quod aliquem haberet i 
tellectura. — 118, 4 τοις άλλοις ξνμμάχοις bis St., sem 
(in loco inferiore) Cl.; sed prius άλλοις non est in pleri 
que optt. codd., alterum omittit saltern unus e pauc 
qui κατά ναϋτα — ζυμμάχοις suppleverunt, et quater pra 
terea in hoc foedere extant haec verba sine &λλοις.— μή 
έπιμιβγ. codd. Emend. Pp. — 119, 1 Dedi hunc locui 
in quo codd. mire dissentiunt, qualem Kr. unius col 
ope scripsit. Cl. sine altero Λακεδαιμόνιοι και οι ξνΑ 
μαχοι. St. verum exstimat ταϋτα ξννέθεντο και ωμέ 
баѵ Λακ. και οι \ύμμα%οι 'Λθηναίοις και τοίς |. μηνοί 
— Έρυξιλαϊδα St. de coni. Valokenaer. — 120, j 
εϊ τε pro εί primus Kr. mutata volgari interpunctionl 
— 122, 2 τω Βρασίδα secl. St. de coni. ot δϊ ξνν ц 
Βρασίδα coni. Mdv. — 5 6ντες secl. St. auctore Kr. ol 
ηδη, quamquam a quoquam ad scriptum esse vix eredi 
deris. Et transponitur ηδη etiam alibi, (v. Bh. ad 7 
65, 2Λ et hi 7, 57, 2. — 123, 2 St. interpunxit post σφίΰι 
et Ιμελλησαν. — 124, 1 όλίγω codd. Verum dedit Pri 
ecianus. — 3 διαφεύγοντες codd. Emend. Mnk. — 125, ! 
προκεχωρηκότας codd. Emend. Herw. — 126, 5 ημας Cl 
Bh. cum volg. contra codd. optt. — 127, 1 διαφθείρει 
codd. Vide s. d. — 128, 1 Ιπιόντας codd. Emend. Pp 
— Β"Λρνιαααν codd. Emend. St. ex Herodiano. — 130, ' 
ig et Μενδην secl. St. de coni. — 7 Ιπικαθίσταντο St 
de coni. Pp. Pauci codd. mendose επεκαθίσταντο. — 
131, 2 Ιηώντας codd. Emend. Pp. — 132, 2 comm 
ante ωστε sustulit St., παφχσκενην Θεσσαλών coniungen 
dum esse dicens. — 3 αντώ St. de coni. pro αντώι 
sed et avrco Ιξηγον mire diceretur neque αυτών ad Lace 
daemonios referri durum videtur. 

Scripei Tremoniae idibus April, a. MDCCCLXXIV 
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I MAPKBAAINOT 
I 

in των εις Θονκυδίδην σχολίων περϊ τον βίου αντον 
Θονκνδίδον καϊ της τον\ λόγου Ιδέας. 

Των Αημοσθένονς μνστας γεγενημένονς θείων λόγων τε καϊ 1 
αγώνωνj συμβουλευτικών τε καϊ δικανικών νοημάτων μεότονς 
γενομίνονς και ίκανώς ίμφορηθέντας, ωρα λοιπόν και τών Θον-
κυδίδον τελετών εντός καταστηναι · πολύς γαρ ο ανηρ τέχναις 
και κάλλει λόγων και ακρίβεια πραγμάτων καϊ στράτηγικαις 
συμβονλαΐς και πανηγνρικαΐς υποθέσεσιν. αναγκαΐον δ ε πρώτον 
ειπείν τον ανδρός καϊ το γίνος καϊ τον βίον προ γαρ τών λόγων 
ταύτα Ιξεταΰτέον τοις φρονονΰι καλώς. 

Θονκνδίδης τοίννν 6 σνγγ^ραφεύς^ Όλόρον μεν προήλθε πα- 2 
τρός, την έπωννμίαν έχοντος από Όλόρον τον Θρακών βασιλέως, 
καϊ μητρός*Ηγησιπύλης, απόγονος δε τών ενδοκιμωτάτων στρα
τηγών, λέγω δη τών περί Μιλτιάδη» καϊ Κίμωνα, ωκείωτο γαρ εκ 
παλαιού τφ γένει πςός Μιλτιάδην τον στρατηγόν, τψ δϊ Μιλτι
άδη προς Αϊακόν τον J ιός. όντως ανχεΐ το γένος ο σνγγραφεύς 
άνωθεν, καϊ τούτοις Αίδνμος μαρτυρεί, Φερεκύδην іѵ τη πρώτη  Ъ 
τών ιστοριών φάσκων όντως λέγειν ,,Φιλαίας δϊ ο Αϊαντος οι
κεί Ιν ταϊς Αθήναις. Ικ τούτον δϊγίγνεται Αάικλος, τον δϊ 'Επί-
δυκος, τον δϊ Ακέστωρ, τον δϊ'Αγηνωρ, τον δϊ"Ολιος, του δϊ 
Αύκης, τον δϊ Τύφων, τον δϊ Λάιος, τον δϊΆγαμηστωρ, τον δϊ 
Τίσανδρος, [Ιφ' ου άρχοντος iv 9Αθήναις*] τον δϊ Μιλτιάδης, 
τον δε Ιπποκλείδης, ίφ* ου άρχοντος Παναθήναια ετέθη ψ του 
δε Μιλτιάδης, ος ωκισε Χερρόνησον." μαρτυρεί τούτοις καϊ1Ελ
λάνικος iv τη επιγραφομένη Άσώπιδι. «λλ' ουκ αν εΐποι τις, τί 
αντφ προς Θουκυδίδην; ϊστι γαρ ούτως τούτον συγγενής. Θρα- 5 

καϊ Αόλογκοι έπολέμονν προς 9Αψινθίονς, οντάς γείτονας 
τ<*λαιπωρούμενοι δϊτφ ηολέμω καϊ τί κακόν ον πάσχοντες Ικ τον 
μείον ξχπν άεϊ τών πολεμίων καταφενγονσιν έπϊ τα τονθεον 
ϊϊηστήρια, εΐδάτες οτι μόνος θεός i£ αμήχανων ευρίσκει πόρους. 
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θεού γάρ Ισχύς και χατ Αίσχύλον υπέρτερα, πολλάκις δ' ivxt 
хоібі τάν άμήχανον ix χαλεπάς δύας υπέρ τε ομμάτων κρημνι 

6 μ,έναν νεφέλαν ορθοί, και ουκ εψεύΰθηΰαν τών ΙλπΙδων * εχρι 
σθησαν γαρ χρατιΰτον εξειν ηγεμόνα τούτον ος αν αντονς αλα 
μένους ίπϊ \ενίαν χαλέΰψ τότε xal Κροίσος είχε Αυδίαν και τα 
Αθήνας ή Πεισιστρατιδών τυραννίς. Ιπανιοντες ουν ало του χρι 
στηρίον περιέτυχον τω Μιλτιάδη προ τών Ουρών χαθεζομέν 
της αυτού οικίας, αχθομένω μεν τή χυραννίδι, ξηχουνχι δε δι 
χαίαντής Αττικής εζοδον · ταϋτα γάρ ωκονόμηΰεν ό χρησμός αυ 

7 τοις. ορών ουν αυτούς πλανητών ίχοντας στολήν, συνεις χί δύνα 
χαι πλάνη, καλεί τους άνδρας hei \ενίαν, υπηρετών τω χρησμι 
λανθάνων, ot δ ήσθησαν τον ηγεμόνα τον απο τών ξενίων ειλψ 
φότες, και πάντα αυτω διηγησάμενοι στρατηγόν έχειροτόνησαι 
αυτών, ot μεν ουν τον θεόν φασιν ερωτήόαντα ίξελθειν, οίδ 
ουκ άνευ γνώμης του τυράννου την εξοδον πεποιηχέναι, αλλά τά 
κρατοΰντι την πρόσκλησιν τών Θρακών διηγηΰάμενον άπελθειν 
ος και προόδους δύναμιν απέπεμψεν, ήΰ&είς οτι μέγα δυνάμενος 

8 άνήρ εξειβι τώνΆθηνών. ούτος ουν ηγούμενος επλήρωσε τά με-ϊ 
μαντευμένα χαι μετά την νίκην γίγνεται χαϊ Χερρονήσου οίχι-

9 στης. αποθανόντος δε του παιδος αυτοϋ, διαδέχεται την εν Χερ-
10 ρονήσω αρχήν Στησαγόρας ο αδελφός ομομήτριος. απο-

θανόντος δε χαι τούτου διαδέχεται τνμ> αρχήν Μιλτιάδης, ομώ
νυμος μεν τώ πρώτω οικιστή, αδελφός δεΣνησαγόρου ομομητριος 

11 και ομοπάτριος. ούτος ουν, όντων αυτω παίδων Ιξ 9Αττικής γυ
ναικός, όμως έπιθυμών δυναστείας λαμβάνει Θρακών βασιλέως 
*Ολόρον θυγατέρα 'Ηγησιπύλην προς γάμον · Ιξ ου χαι αυτής γί-

ΧΊνεχαι παιδίον. χατελθόντων δε εις τήν*Ελλάδα Περσών συσχευα-
σάμενος τα αυτού είς τάς'* Αθήνας πέμπει και τά πολλά τον γένους 
αποστέλλει, η δε ναϋς άλίσκεται, іѵ η και ot παίδες αυτοΰ, αλλ 
ουχ ot ix τής γυναικός τής Θρακικής * άφίενται d' υπο βασιλέως, 
εϊγε μή Ηρόδοτος ψεύδεται. Μιλτιάδης ό*' εις τήν ^Αττικήν I* 

13 Θρ$χης διαφυγών σώζεται, ουχ άπέδρα δε χαϊ τήν τών [έχθρων] 
συχοφαντίαν έγχλήματα γάρ αυτω [έπέφερον], διεξιόντες τήν 
τυραννίδα· αποφεύγει δε [χαι τούτους, χαϊ] στρατηγός του προς 

14 τους βάρβαρους πολέμου γίγνεται. άπο τούτου ουν χ«τ-
άγεσθαί φασι το Θουκυδίδον γένος, χαι μέγιστον τεχμήριον νο 
μίζουσι τήν πολλην περιουσίαν και τά Ιπι Θράκης κτήματα κ*1 

15 [τά iv ΣκαπτησύλΎ}] μέταλλα χρυσά, δοκείουν τισιν είναι 
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ΒΙΟΣ  ѳотктлиот. XXIII 

τον Μιλτιαδου η θυγατριδους. παρέσχε δ9 ημΐν την άλλως αυτός 
ξήτηβιν, μηδεμίαν μνήμην περϊ του γένους πεποιημένος. μη 16 
αγνοώμεν δί τούτο ότι "Ορόλος ο πατήρ αυτω ίστι, της μεν πρώ
της συλλαβής το ρ Ιχούσης, της δε δευτέρας το λ. αυτη γάρ η 
γραφή, ως και Αιδνμω δοκει, ημάρτηται. οτι γαρΌρολός εστίν, 
η στήλη δήλοι η Ιπ\ του τάφου αυτού κειμένη, ίνθα κεχάρακται* 
„ΘουκυδίδηςΌρόλου*Λλιμούσιος". προς γάρ ταϊς Μελιτίσι πύ- 17 
λαις καλονμέναις Ιβτιν Ιν Κοίλη τα καλούμενα Κιμώνια μνήμα
τα, ϊνθα δείκνυται Ηροδότου καϊ Θουκυδίδου τάφος, ευρίσκε
ται δηλονότι τουΜιλτιάδου γένους όντως* ξένος γάρ ουδείς εκεί 
θάπτεται, και Πολέμων δε iv τω περϊ ακροπόλεως μαρτυρεί* 
ενθα καϊ Τιμόθεον υίον αυτω γεγενησθαι προσιστορεΐ. ο δε Ερ- 18 
μιππος καϊ άπο τών Πειΰιΰτρατιδών αυτόν λέγει τών τυράννων 
ελκειν το γένος, διό καϊ διαφθονεΐν αυτόν φηβιν iv τη συγγραφή 
τοις περϊ*Λρμόδιον καϊ Λριστογείτονα, λέγοντα ως ουκ Ιγένοντο 
τυραννοφόνοι · ου γάρ Ιφόνευβαν τον τύραννον, αλλά τον άδελ-
φόν του τυράννου Ιππαρχον. ηγάγετο δϊ γυναίκα από Σκαπτής- 19 
ύλης της Θράκης πλουΰίαν σφόδρα καϊ μέταλλα κεκτημένην iv 
τη Θράκη, τούτον δετον πλουτον λαμβάνων ουκ εις τρνφην ανη- 20 
λιακεν, άλλα προ του Πελοποννησιακού πολέμου τον πόλεμον 
αίσθηθεϊς κινεϊσθαι μέλλοντα, προελόμενος ΰυγγράψαι αυτόν 
παρείχε πολλά τοις Αθηναίων ΰτρατιώταις καϊ τοις Λακεδαιμο
νίων καϊ πολλοίς άλλοις, ίνα απαγγέλλουν αυτω βουλομένω συγ-
γραφειν τά γινόμενα κατά καιρόν καϊ λεγόμενα iv αυτω τω πο
λεμώ, ξητηνέον δε δια τί καϊ Λακεδαιμονίοις παρείχε καϊ άλλοις, 21 
i£ov Άθηναίοις μόνοις διδόναι καϊ παρ εκείνων μανθάνειν. καϊ 
λεγομεν ότι ουκ ασκόπως καϊ τοις άλλοις παρείχε · σκοπός γάρ ψ> 
αντώ την άληθειαν τών πραγμάτων συγγρά^αι, είκός δ\ ην 
Αθηναίους προς το χρησιμον απαγγέλλοιηας το εαυτών ψεύδε-
<>θαι καϊ λέγειν πολλάκις ως ημείς ένικησαμεν, ον νικησαντας. 
διο πάβι παρειχεν, Ικ της τών πολλών συμφωνίας θηρώμενος 
την της αληθείας κατάληψιν' το γάρ άβαφες εξελέγχεται τη τών 
πολλών συναδούση βυμφωνία. ηκονσε δε διδασκάλων Άναξαγό- 22 
ρου μεν iv φιλοαόφοις, οθεν, φησϊν ο'Άντνλλος, καϊ άθεος ήρε
μα Ινομίΰθη, της Ικειθεν θεωρίας εμφορηθείς, Αντιφώντος δί 
άφορος, δεινού την ζητορικην ανδρός, ον καϊ μέμνηται iv τη 
ογδόη ώς αίτιου της καταλύσεως της δημοκρατίας και της τών 
Χ*τρακοΰίων καταστάσεως, ότι δε μετά τον*θάνατον τιμωρού-
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XXIV MAPKEAAlNOT j 
μενοι τον Αντιφώντα ot 9Αθηναΐοι ϊρριψαν Ιξω της πόλεως roj 
σώμα σεσιώπηκεν, ως διδασκάλω χαριξόμενος9 λέγεται γάρ ως 
έρριψαν αυτόν το σώμα ot 9Αθηναίοι ώς αιτίου της μεταβολής 
της δημοκρατίας, ουκ έπολιτεύσατο δε ο συγγραφεύς γενόμενος 
εν ηλικία ουδέ προσήλθε τω βήματι, εστρατήγησε δϊ άρχέκακον 
αρχήν παραλαβών · από γαρ ταύτης φυγαδεύεται, πεμφθεϊς γαρ^ 
hC Άμφίπολιν Βρασίδου φθάσαντος και προλαβόντος αύτην^ 
εσχεν αϊτίαν, καίτοι μη πάντα καταστας ανόνητος Αθηναίοις'\ 
τής (ліѵ γάρ άμαρτάνει, Ηιόνα δε την έπι Στρυμόνι λαμβάνει, 
άλλα καϊ ούτως το πρώτον ατύχημα^ εις αμάρτημα (ΐεταλαβόντες 

24 φυγαδεύουσιν αυτόν, γενόμενος δ iv Αίγίνη μετα την φυγήν,' 
25 ως αν πλούτων, Ιδάνεισε τα πλείστα τών χρημάτων, αλλά κάκει-

θεν μετήλθε καϊ διατριβών iv Σκαπτή υλη υπό πλατάνω έγραφε · 
μη γάρ δη πειθώμεθα Τιμαίω λεγοντι ως φυγών ωκησεν iv Ίτα-

26 Α/α. έγραφε δ9 ουδ ούτως μνησίκακων τοις 9Αθηναίοις, άλλα 
φιλαλήθης ων καϊ τα ήθη μέτριος, εϊχε ούτε Κλέων παρ9 αυτω 
οΰτε Βρασίδας ο τής συμφοράς αίτιος απέλαυσε λοιδορίας, ως αν 

27 του συγγραφέως οργιξομένου. καίτοι ot πολλοί τοις Ιδίοις πάθεσι 
συνέθεσαν τας ιστορίας, ήκιστα φέλησαν αυτοΐς τής αληθείας. 

(Ηρόδοτος μεν γαρ υπεροφθεϊς υπο Κορινθίων άποδραναί φησιν 
αυτούς την iv Σαλαμΐνι ναυμαχίαν · Τίμαιος δ9 ο Ταυρομενίτης 
Τιμολέοντα υπερεπήνεσε τον μετρίον, καθότι 9Ανδρόμαχον τον 
αυτού πατέρα ον κατέλυσε τής μοναρχίας · Φίλιστος δε τω νέω 
Αιοννσίω τοις λόγοις πολεμεΐ' &ενοφών δε Μένων ι λοιδορεΐται 
τω Πλάτωνος Ιταίρω δια τον προς Πλάτωνα ξήλον. ο δϊ μέτριος 
καϊ επιεικής, τής αληθείας ήττων. 

28 Μη αγνοώμεν δε ότι Ιγένοντο Θονκνδίδαι πολλοί, οντός τε ο 
Όλόρον παις, καϊ δεύτερος δημαγωγός, Μιλησίον, ος καϊ Περι-
κλει διεπολιτεύσατο · τρίτος δε γένει Φαρσάλιος, ον μέμνηται 
Πολέμων iv τοις περί ακροπόλεως, φάσκων αντόν είναι πατρός 
Μένωνος* τέταρτος άλλος Θονκνδίδης ποιητής, τον δήμον Άχερ-
δούσιος, ον μέμνηται Άνδροτίων iv τή 9Ατθίδι, λέγων είναι πα-

29 τρος Αρίστωνος · συνεχρονισε δ9, ως φη6ι Πραξιφάνης iv τω 
περϊ ιστορίας, Πλάτωνιτω κωμικω,9Αγαθωνι τραγικώ, Νικη-
ράτω έποποιφ καϊ Χοιρίλω καϊ Μελανιππίδτ}. καϊ Ιπεϊ μϊν εξη 

9Αρχέλαος, άδοξος ην ως επϊ πλείστον, ως αυτός Πραξιφάνης φη-
30 σίν, ύστερον δϊ δαιμονίως εθαυμάσθη. ot μϊν ουν Ιχει λέγουσιν 

αυτόν άποθανέΐν ενθα καϊ διέτριβε φυγάς όόν, και φ έρου  б ι μαρ-
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τύριον τον μή κεϊσθαι το σώμα επι της Αττικής * ΐκριον γάρ έπι 31 
του τάφου κεϊσθαι, τον κενοταφίου δε τοντο γνώρισμα είναι επι-
χώριον και νόμιμον Άττικον τών επί τοιαύτη δνΰτνχία τετελεν-
τηκότων καΐ μή іѵ^Αθήναις ταφέντων. Αίδνμος <Γ Ιν ^ΑθήναιςΖΙ 
απο τής φυγής Ιλθόντα βιαίω θανάτω φηΰΐν αποθανεΐν · τοντο 
δε φησι Ζ'ώπυρον ΐΰτορεΐν. τους γαρ Άθηραίους καθοδον δεδω-
κεναι τοις φυγάΰι πλην τών Πειΰιΰτρατιδών μετα την ητταν τήν 
έν Σικελία· ήκοντα ουν αυτόν αποθανεΐν βία, καΐ τεθήναι εν 
τοις Κιμωνίοις (ΐνήμαΰι. και καταγινώσκειν ευήθειαν %φη τών 
νομιζόντων αυτόν έκτος μεν τετελεντηκέναι, επί γής δε τής Ατ
τικής τεθάφθαι9 ή γάρ ουκ αν ετέθη Ιν τοις πατρώοις μνήμασι 
η κλέβδην τεθείς ουκ αν ετυχεν ουτε στήλης ουτε επιγράμματος, 
η τ φ τάφω προσκείμενη του συγγραφέως μηνύει τουνομα. αλλά 
δήλον οτι κάθοδος εδόθη τοις φεύγουΰιν, ως και Φιλόχορος λέ
γει και Αημήτριος εν τοις άρχουύιν. έγώ δί Ζώπυρον ληρεϊν νο- 33 
ιιίζω λέγοντα τούτον εν Θράκη τετελεντηκέναι, καν αληθέύειν 
νομίζγ Κράτίππος αυτόν, το δ iv Ιταλία Τίμαιον αυτόν και άλ
λους^ λένειν κεϊσθαι μή και σφόδρα καταγέλαΰτον ψ λέγεται δ 34 
αυτόν το είδος γεγονέναι ΰύννουν μεν το πρόσωπον, τήν δε κε
φαλήν και τάς τρίχας είς οξύ πεφυκνίας, τήν δί λοιπήν ϊξιν προσ-
πεφνκέναι τή σνγγραφή. παύσασθαι δε τον βίον νπερ τά πεντή
κοντα ϊτη, μη πληρώσαντα τής συγγραφής τήν προθεσμίαν. 

Ζηλωτής δε γέγονεν ο Θονκνδίδης είς μεν τήν οίκονομίανΜ 
Ομηρου, Πινδάρου δε είς το μεγαλοφυές και υψηλον τον χαρα-

κτήρος, ασαφώς δε λέγων άνήρ επίτηδες, ίνα μή πάσιν ειη βάτος 
μΐ}δ$ εντελής φαίνηται παντι τω βονλομένω νοούμενος ευχερώς, 
άλλα τοις λίαν σοφοΐς δοκιμαζόμενος παρα τούτοις θανμάζηται · 
ο γαρ τοις αρίστοις έπαινονμενος και κεκριμένην δόξαν λαβών 
ανάγραπτον είς τον ίπειτα χρόνον κέκτηται τήν τιμήν, ου κινδν-
νεύονσαν έξαλειφθήναι τοις έπικρίνονσιν. έζήλωσε δΐ έπ ολίγον, 36 
ως φησιν'Αντνλλος, καϊ τάς Γοργίον τον Αεοντίνονπαρισώσεις 
και τάς αντιθέσεις τών ονομάτων, ενδοκιμούσας κατ Ικεϊνο και
ρού παρα τοίς'Έλλησι, και μέντοι και Προδίκον τον Κείον τήν 
ini τοις ονόμασιν άκριβολογίαν. μάλιστα δε πάντων, όπερ ειπο- 37 
μεν, ίζήλωσεν'Όμηρον και τής περί τά ονόματα εκλογής και τής 
ηερί την αύνθεσιν ακριβείας, τής τε ισχύος τής κατά τήν έρμη-
νείαν και του κάλλους και τον τάχονς. τών δε προ αντον σνγγρα- 38 
Φε'ων τε και ιστορικών άψυχους ώσπερ είσαγόντων τάς σνγγρα-
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φας καϊ ψιλή μόνη χρηύαμένων δια παντός διηγήβει, προύώποις 
δε ου περιθέντων λογούς τινάς ουδε ποιηΰάντων δημηγορίας. 
άλλ' rΗροδότου μεν έπιχειρήΰαντος, ου μήν έξιΰχύΰαντος (δι9 

ολίγων γάρ Ιποίηΰε λόγων ώς προΰωποποιίας μάλλον ήπερ δψ 
μηγορίας), μόνος ο ΰυγγραφευς έξεϋρέ τε δημηγορίας και τελείως 
έποίηΰε μετά κεφαλαίων και διαιρέσεως, ωΰτε και οτάΰει υποπί-

59 πτειν τάς δημηγορίας · όπερ ίΰτϊ λόγων τελείων είχών. τριών δε 
όντων χαρακτήρων φραστικών, υψηλού, Ιαχνου, μέΰου, παρεϊς 
τους άλλους εζήλωύε τον υψηλόν, ώς όντα τή φύΰει πρόβφορον 
τή οικεία καϊ τώ μενέ&ει πρέποντα του τοΰούτου πολέμου * ών 
γαρ αι πράξεις μεγαλαι, και τον περι αυτών έπρεπε λογον εοικε-

40 ναι ταΐς πράξεβιν. ίνα δε μηδϊ τους άλλους αγνούς χαρακτήρας, 
ϊΰθι οτι μέΰω μεν*Ηρόδοτος έχρήΰατο, ος ουτε υψηλός έβτιν ουτε 

41 ίϋχνός, ίΰχνώ δε ο Ξενοφών, δια γε ουν το υψηλόν ο Θουκυδί
δης καϊποιψικαΐς πολλάκις έχρήΰατο λέξεβι καϊ μεταφοραΐς τιΰι. 
περι δε πάβης τής ΰυγγραφής ίτόλμηΰάν τίνες αποφήναα&αι ότι 
αύτο το είδος τής ΰυγγ ραφής ουκ εΰτι Ρητορικής αλλά ποιητικής, 
και οτι μεν ουκ Ϊ6τι πονψικής, δήλον έξ ών ουχ υποπίπτει με
τρώ τινί. εί δέ τις ήμΐν αντείποι ότι ου πάντως ο πεζός λόγος ρη
τορικής έΰτιν, ωβπερ ουδε τά Πλάτωνος βυγγράμματα ουδε τά 
Ιατρικά, λέγομεν οτι αλλ9 ή ΰυγγ ραφή κεφαλαίοις διαιρείται καϊ 

42 έπΙ είδος ανάγεται (ρητορικής, κοινώς (Λεν πάόα βυγγραφή έπι το 
ΰυμβουλευτικόν (άλλοι δί καϊ ύπο το πανηγυρικον άνάγουϋι, 
φάΰκοντες ότι εγκωμιάζει τους αρίΰτους έν τοις πολέμοις γενομέ
νους), έξαιρέτως δε ή Θουκυδίδου [έν] τοις τριΰϊν εϊδεΰιν υπο
πίπτει, τώ μεν ΰυμβουλευτικώ δια τών όλων δημηγοριών, πλήν 
τής Πλαταιέων καϊ Θηβαίων Ιν τή τρίτη, τω δε πανηγυρικώ διά 
του επιταφίου, τω δε δικανικώ δια τής δημηγορίας τών Πλα
ταιέων και τών Θηβαίων, ας ανωτέρω τών άλλων υπεξειλόμε&α. 
όπου γαρ δικαΰταϊ κρίνουΰι Αακεδαιμονίων οι παραγενόμενοι 
καϊ κρίνεται προς τήν έρώτησιν ο Πλαταιεύς και απολογείται 
περι ων ερωτάται διά πλειόνων τους λόγους ποιούμενος, καϊ αν
τιλέγει τούτοις ο Θηβαίος είς όργήν τον Αακεδαιμόνιον προκα
λούμενος, η του λόγου τάξις καϊ μέθοδος καϊ το ΰχήμα δικανικον 
καθαρώς άποφαίνει το είδος. 

43 Αέγουΰι δέ τίνες τήν ογδόην ίατορίαν νο&εύεα&αι καϊ μή εί
ναι Θουκυδίδου, αλλ οί μέν φαβιν είναι τής θυγατρος αύτου, οί 
δε Ξενοφώντος, προς ους λέγομεν ότι τής μεν θυγατρος ώς ουκ 
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ξστι, δήλον' ού γάρ γυναικείας ην φύσεως τοιαύτην άρετήν τε 
καϊ τέχνην μιμήσασθαι· $πειτα, εί τοιαύτη τις ην, ουκ αν έσπού-
δασε λαθειν, ουδ9 αν την όγδόην έγραψε μόνον, αλλά και άλλα 
πολλά κατέλιπεν αν, την οϊκείαν Ικφαίνουσα φύσιν. οτι δε ουδί 
Ξενοφώντος Ιΰτιν, ο χαρακτηρ μόνον ουχϊ βοά - πολυ γάρ το μέ
σον Ισχνού χαρακτήρος καϊ υψηλού, ού μην ουδί θεοπομπου, 
καθά τίνες ηξίωσαν. τισϊ δέ, καϊ μάλλον τοις χαριεστέροις, θου- 44 
κυδίδου μεν είναι δοκεΐ, άλλως δ ακαλλώπιστος, δι ίκτυπων 
γεγραμμένη, καϊ πολλών πλήρης iv κεφαλαίω πραγμάτων καλ-
λωπισθηναι καϊ λαβείν ϋκτασιν δυναμένων. %νθεν καϊ λέγομεν 
ως ασθενέστερου πέφρασται, καϊ ολίγον καθότι άρρωστων αυτήν 
φαίνεται συντεθεικώς. άσθενουντος δϊ σώματος βραχύ τι καϊ ο 
λογισμός άτονώτερος είναι φιλεΐ' μικρού γάρ συμπάσχουσιν αλ-
λήλοις ο τε λογισμός καϊ το σώμα. 

Απέθανε δϊ μετά τον πόίεμον τον Πελοποννησιακών εν τή 45 
Θράκη, συγγραφών τα πράγματα του εϊκοστον καϊ πρώτου ivi-
αυτου. είκοσι γάρ καϊ επτά κάτασχε ν ό πόλεμος, τά δε τών άλλων 

ετών πράγματα άναπληροΐό τε θεάπομπος καϊ ο Ξενοφών, οϊς 
συνάπτει την Ελληνικην ΐστορίαν. Ιστέον δϊ οτι στρατηγήσας ο 46 
Θουκυδίδης εν 9Α(ΐφιπόλει καϊ δόξας Ικεϊβραδέως άφικέσθαι καϊ 
προλαβόντος αυτόν του Βρασίδου έφυγαδευθη υπ9 9Αθηναίων, 
δ La βάλλοντος αυτόν του Κλέωνος· δώ καϊ απεχθάνεται τω Κλέ
ων ι καϊ ώς μεμηνότα αυτόν εισάγει πανταχού, καϊ άπελθών, ως 
φασιν^ εν τη^ θράκΐβ, το κάλλος ίκεΐτής συγγραφής συνέθηκεν. 
άφ9 ου μεν γάρ ο πόλεμος ήρξατο, Ισημειουτο τά λεγόμενα άπαν- 47 
τα καϊ τά πραττόμενα, ου μην κάλλους έφρόντιΰε την αρχήν αλλ9 

ή του μόνον σώσαι τη σημειώσει τά πράγματα · ύστερον δε μετά 
την Ιξορίαν iv Σκαπτή υλη τής Θράκης χωρίω διαιτώμενος συν
έταξε μετά κάλλους α έξ αρχής μόνον Ισημειουτο δια την μνη-
αην. εστι δε τοις μύθοις ενάντιος δια το χαίρειν ταΐς άληθείαις. 4« 
ου γάρ Ιπετήδευσε τοις άλλοις ταύτόν συγγραφευσιν ονδε ίστο-
ρικοϊς, οϊ μύθους έγκατέμιξαν ταΐς εαυτών Ιστορίαις, του τερ
πνού πλέον τής αληθείας αντιποιονμενοι. αλλ9 εκείνοι μεν ουτω'^ 
τώ συγγραφεί δ9 ουκ έμέλησε προς τέρψιν τών άκουόντων, άλλα 
προς άκρίβειαν τών μανθανοντων γράφειν. καϊ γάρ ώνόμαοεν 
αγώνισμα την εαυτού συγγραφήν. πολλά γάρ τών προς ηδονην 
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απέφυγε, τάς παρενθήκας, ας είώθααι ποιειν ot πλείονες, άπο-
*9 κλίνας, όπου γε καϊ παρ9 *Ηροδότω και ο δελφίς Ιστιν ο φιλήκοος 

καϊ Αρίων ο κυβερνώμενος μουσική, και όλως ή δευτέρα τών 
Ιστοριών τήν ύπόθε6ιν ψεύδεται, ο δε Συγγραφεύς οντος αν 
άναμνηοθή τίνος περιττού, διά μϊν τήν ανάγκην λέγει, διηγεί
ται δε μόνον εις γνώσιν τών άκουόντων αφικνούμενος. δ τε γαρ 
περι Τηρέως αυτω λόγος πέφρασται μόνον περί παθών τών γυ
ναικών, ή τε Κυκλώπων Ιστορία τών τόπων έμνημονεύθη χάριν, 
καϊ ο 9Αλκμαίων οτε σωφρονεΐν μνημονεύεται, ϊνθα τά τής σω-

Μφροσύνης αυτού νήσους ποιεί, τά δ9 άλλα ουκ ακριβοί, περϊ 
μεν ουν τους μύθους τοιούτος, δεινός δε ήθογραφήσαι, καϊ Іѵ 
μεν τοις μέρεσι βαφής, υπό δε τήν σύνταξιν ενίοτε διά το επιτεΐ-
νον τής ερμηνείας άδηλος είναι δοκών, έχει δε χαρακτήρα υπέρ-
σεμνον καϊ μέγαν. το δε τής συνθέσεως τραχύτψος ον μεστόν 
καϊ εμβριθές καϊ υπερβατικόν, ενίοτε ob καϊ ασαφές, αίδε βρα-
χύτητες θαυμαΰταϊ καϊ τών λέξεων οί νόες πλείονες, το δε γνω-

51 μολογικόν αύτου πάνυ επαινετόν. iv oh ταις άφηγήσεσι σφόδρα 
δυνατός, ναυμαχίας ήμΐν καϊ πολιορκίας νόσους τε και στάσεις 
διηγονμενος. πολυειδής δε iv τοις οχήμαΰι, τά πολλά καϊ τών 
Γοργίου του Αεοντίνου μιμούμενος, ταχύς iv χαϊς σημασίαις, 
πικρός iv ταις αύσχηρόχησιν, ηθών μιμητής καϊ άριστος διαγρα-
φεύς' όψει γονν παρ9 αυτω φρόνημα Περικλέους καϊ Κλέωνος 
ουκ οϊδ9 ο τι αν εϊποι τις, 9Αλκιβιάδον νεότητα, Θεμιστοκλέους 
πάντα, Νικίου χρηστότητα, δεισιδαιμονίαν, εύτνχίαν μέχρι Σι* 

52 κελίας, καϊ άλλα μνρία, α κατά μέρος έπιδεΐν πειρασόμεθα. ώς 
έπϊ πλείστον δΐ χρήται τή αρχαία άτθίδι [τη πάλαια], η το ξ άντϊ 
του б παρείληφεν, Οταν ξυν έγραψε καϊ ξυμμαχίαν λέγη, καϊ την 
δίφθογγον τήν αι άντϊ του α γραφή, αίεϊ λέγων, καϊ ολως ενρε-
τής  ібхі καινών ονομάτων, τά μεν γάρ ίσχιν αρχαιότερα τών 
κατ9 ανχον χρόνων, το αύτοβοεϊ καϊ το πολεμησείοντες καϊ παγ-
χάλεπον καϊ άμαρτάδα καϊ ύλης φακέλους · τά δε ποιψαΐς μέ
λει, οίον το έπιλύγξαι καϊ τό έπηλύται καϊ τό άνακώς καϊ τα 
τοιαύτα- τά δ9 Ιδια, οίον άποσίμωσις καϊ κωλύμηκαϊ άποτεί-
χνσις, καϊ  оба αλλα παρ9 άλλοις μεν ου λέλεκται, παρά τούτω $ 

53 κείται, μέλει δε αυτω καϊ όγκου ιών ονομάτων καϊ δεινότητος 
τών ενθυμημάτων καϊ ίίσπερ φθάσαντες εϊπομεν, βραχντητος 
συντάξεως* χα γάρ πολλά τών πραγμάτων καϊ λέξει δείκνυται· 
τέθεικε <tt πολλάκις καϊ πάθη καϊ πράγματα ανχ ανδρών, ως το 
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αντίπαλου δέος. έχει δέ τι καϊ τον πανηγυρικού, έν οϊς επιτα
φίους λέγει, καϊ ποικίλας ειρωνείας είσφέρων και ερωτήσεις ποι
ούμενος και φιλοσόφοις εϊδεΰι δημηγορών έν οϊς γάρ αμοιβαίος 
Ιστι, φιλοσοφεί, τήν μέντοι Ιδέαν αυτού τών λέξεων και τών συν
θέσεων αίτιώνται οί πλείονς, ων έστι Διονύσιος ο Άλικαρνα-
σεύς · μέμφεται γάρ αντώ ώςπεξήκαϊ πολιτική λέξει χρήσθαι μή 
δνναμένω, ουκ είδώς οτι ταύτα πάντα δυνάμεως έστι περιττής 
καϊ ΐΐξεως πλεονεξία. 

Φαίνεται δε έπϊ τών Ηροδότου χρόνων γενόμενος, εΐ γεοΜ 
μεν Ηρόδοτος μέμνηται τής Θηβαίων έσβολής ές τήν Πλάταιαν, 
περί ης Ιστορεί Θουκυδίδης έν τή δευτέρα, λέγεται δέ τι καϊ τοι
ούτον, ως ποτε τον*Ηροδότου τάς ίδιας ιστορίας έπιδεικνυμένου 
παρών τή άκροάσει Θουκυδίδης καϊ άκουσας έδακρνσεν · έπειτα 
φασι τον Ήρόδοτον τοντο θεασάμενον είπεϊν αντον προς τον πα
τέρα τόν"Ολορον ,,ω'Όλορε, οργά ή φύσις τον νίον σον προς 
μαθήματα." έτελεύτησε Й έν τή Θράκη - καϊ οί μίν λέγονσιν ότι 56 
έκει ετάφη, άλλοι δε λέγονσιν οτι ένταΐς 9Αθήναις ήνέχθητά 
οστά αντον κρνφα παρά των συγγενών καϊ ούτως ετάφη · ου γάρ 
έξήν φανερώς θάπτεινέν * Αθήναις τον έπϊ προδοσία φεύγοντα. 
$στι δε αυτόν τάφος πλησίον τών πυλών, έν χωρίω τής Αττικής 
ο Κοίλη καλείται, καθά φησιν "Αντυλλος, αξιόπιστος άνήρ μαρτ 
τνρήσαι καϊ ίστορίαν γνώναι καϊ διδάξαι δεινός, καϊ στήλη δέ, 
φησίν, ίστηχεν iv τή Κοίλη, ,,Θονκνδίδης'Ολόρον'Λλιμούσιος" 
έλουσα επίγραμμα · τίνες δε προόέθηκαν και τό ,,Ινθάδε κείται." 
αλλά λέγομεν οτι νοονμενόν έστι τούτο καϊ προσνπαχονόμεναν · 
ουδε γάρ εκείτο iv τώ έπιγράμματι. 

"Εστι δετην Ιδέαν καϊ τον χαρακτήρα μεγαλοπρεπής, ώς μηδε 56 
iv τοις οϊχτοις αφίστασθαι τον μεγαλόπρεπους, εμβριθής τήν 
γράσιν, ασαφής τήν διάνοιαν διά τό υπερβατοΐς χαίρειν, ολίγοις 
ονομασι πολλά πράγματα δηλών, καϊ ποικιλότατος μεν h τοις 
τήζ λέξεως σχήμασι, κατά δε τήν διάνοιαν τουναντίον ασχημάτι
στος · οντεγάρ είρωνείαις ουτε επιτψηόεσιν ουτε ταΐς ік πλαγίου 
ρησεσινοντε αλλαιςτΜΪ πανονργίαις προς τον άκροατήν κεχρη-
**ι, του Αημοσθένονς μάλιστα iv τούτοις έπιδεικνυρένου τήν 
δεινότητα, οΐμαι δε ουκ αγνοία σχηματισμού τον κατα διάνοιαν 57 
*αρεΐναι τον Θονκνδίδην τό τοιούτον, αλλά τοις νποχειμενοις 
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προσώποις πρέποντας καϊ αρμόζοντας συντιθεντα τους λόγους, 
ου γαρ έπρεπε Περικλεϊ καϊ Άρχιδάμφ και Νικία καϊ Βρασίδα, 
άνθρωποις μεγαλόφροσι καϊ γενναίοις καϊ ήρωικήν εχουσι δό-
ξαν, λόγους ειρωνείας καϊ πανουργίας περιτιθέναι, ως μη παρ-
ρησίαν Εχουσι φανερώς έλέγχειν καϊ αντικρυς μέμφεσθαι και οτι-
ουν βούλονται λέγειν, διά τοΰτο το άπλαστον καϊ άνηθοποίητον 
έπετήδευσε, σώζων καν τούτοις το προσήκον καϊτή τέχνη δο
κούν τεχνίτου γάρ ανδρός φυλάξαι τοις προσώποις την ΐπιβάλ-
λουΰαν δόξαν καϊ τοις πράγμαΰι τον ακόλουθον κόσμον. 

58 Ίστέον δε ότι την ποαγματείαν αυτού ot μεν κατέτεμον είς 
τρεις καϊ δέκα ιστορίας, άλλοι δε άλλως, όμως δε η πλείστη και ή 
κοινή κεκράτηκε, το μέχρι τών όκτω διηρησθαι την πράγμα-
τείαν, ώ$ και Ιπέκρινεν ο Ασκληπιός. 

ΘΟΤΚΤΑΙΑΟΤ ΒΙΟΣ. 

1 Θουκυδίδης 9Αθηναίος Όλόρου ην παις, θράκιον δε αυτω 
το γένος* καϊ γάρ ο πατήρ αύτώΌλορος Ικ Θράκης εϊχε τούνο-
μα. γέγονε δε τών ΜιΧτιάδου συγγενής9 αύτίκα γοϋν ϊνθα Μιλ
τιάδης περϊΚοίλην τέθαπται, ενταύθα καϊ Θουκυδίδης τέθα-
πται. ο δε Μιλτιάδης ϊγημε τον θρακών βασιλέως θυγατέρα 

2 Ήγησιπύλην. γέγονε δε "Αντιφώντος του 'Ραμνουσίου μαθητής, 
δεινού λέγειν και υπόπτου γενομένου τοις δικαστηρίοις. καϊ διά 
ταύτα λέγοντος μεν ουκ ήνείχοντο αντον, γράφειν δϊ έπεχείρηΰε 
τους λόγους καϊ έξέδωκε τοις δεομένοις. εμαρτνρησε δε αυτω 
καϊ Θουκυδίδης ο μαθητής ότι αν, ω σύμβουλος γένοιτο, άριστα 
εκείνος απηλλαττεν είς τάς δίκας. αλλ' ο μεν Ιδοξε πονηρός 9Αν
τιφών είναι, καϊ περϊ τέλη του Πελοποννησιακού πολέμου κριθείς 
προδοσίας, ως Λακεδαιμονίοις μεν τά άριστα κατά πρεσβείαν 
παραινέσας, Αθηναίοις δε άλυσιτελέστατα, ίάλω. και σύν αυτώ 
διεφθάρησαν Αρχεπτόλεμος καϊΌνομακλής, ων καϊκατεσκάψΤ 
σαν καϊ at οίκίαι, καϊ το γένος το μεν διεφθάρη τό δϊ άτιμο* 

3 έγένετο * στρατηγικός δε άνήρ ο Θουκυδίδης γενόμενος καϊ τ& 
περϊ θάσον πιστευθεϊς μέταλλα πλούσιος μεν ην καϊ μέγα έδυ-
νατο, iv δε τω Πελοποννησιακοί πολέμω αΐτίαν ϊσχε προδοσία 
εκ βραδύτητας-τε καϊ ολιγωρίας, έτυχε μεν γάρ Βρασίδας τάς hti 
Θράκης καταλαβών πόλειςΑθηναίων, άφιστάς μεν Αθηναίων 
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/Ιακεδαιμονίοις δε προΰτιθείς· κάνταύθα δέον ταχέως άναπλεν-
баі καϊ σώσαι μεν την Ήιόνα εγγύς κειμένην, περιποιήσαι δε 
χήν Άμφίπολιν, μέγα κτήμα τοΐς'Λθηναίοις, την μεν Ήιόνα 
έδυνήθη φθάσας αώσαι, την δε Άμφίπολιν απώλεσε, καίτοι 
Κλέων βοηθών ταΐς έπϊ Θράκης πόλεσι κατέπλευσε ^ιεν εις Αμ* 
φίπολιν, αλλ* ομως μάχης γενομένης Βρασίδας μεν ο Λακεδαι
μόνιος Ινικησεν αυτόν, Κλέων δε απέθανε ν υπο Μυρκινίου πελ-
ταστοϋ βληθείς. ον μην άλλά και Βρασίδας τής νίκης αίσθόμενος 
απέθανε, και Άμφίπολις Αθηναίων άπέστη, Λακεδαιμονίων δϊ 
εγένετο9 ϊνθα καϊ τά Αγνώνεια οικοδομήματα καθελόντες ot 
Αμφιπολΐται Βρασίδεια εκάλεσαν, μισήσαντες μεν την Αττικήν 
άποικίαν, λακωνίσαντες δε καν τούτω καϊ την τιμήν μεταθέντες 
εϊς Λακεδαίμονα, γενόμενος δε φυγάς ο Θουκυδίδης εσχόλαζε τ^4 
συγγραφή του Πελοποννησιακού πολέμου, καϊ δια τούτο δοκεΐ 
πολλά χαρίξεσθαι μεν Λακεδαιμόνιος κατηγορεΐν oVΑθηναίων 
την τυραννίδα καϊ πλέον εξίαν. ον γάρ καιρός ούτω καχειπεΐν 
* Αθηναίων έγένετο, Κορινθίων κατηγορούντων ή Λακεδαιμο
νίων μεμφομένων ή Μιτυληναίων αϊτιωμένων, πολύς iv τοις 
εγκλήμασι τοις Αττικοΐς ίρρύη, καϊ τας μϊν νικάς τας Λακωνι
κός εξήρε τω λόγω, τάς δε συμφοράς ηυξησε τάςΆττικάς, όπον 
καϊ τάς iv Σικελία, πέπαυται δε τά τής συγγραφής iv τή ναυμα- 5 
χία τή περϊ Κυνός σήμα, τουτέστι περϊ τον 'Ελλήσποντον, Ινθα 
δοκούσι καϊ νενικηκέναι Αθηναίοι, τά δϊ μετά ταύτα ετέροις 
γράφειν κατέλιπε, Εενοφώντι καϊ Θεοπόμπω. είσϊ δϊ καϊ at εφ
εξής μάχαι. ουτε γάρ την δευτέρα ν νανμαχίαν την πεοϊ Κννός 
αήμα,^ ην Θεόπομπος εϊπεν, ούτε την περϊ Κύζικον, ήν Ινίκα 
Θρασύβουλος καϊ Θηραμένης καϊ "Αλκιβιάδης, ουτε την iv Άρ-
νεννονσαις νανμαχίαν, ενθα νικώσιν Αθηναίοι Λακεδαιμονί
ους, ούτε τό κεφάλαιον τών κακών τών Αττικών, την iv Λίγος 
ποταμοΐς ναυμαχίαν, οπου καϊ τάς ναϋς απώλεσαν Αθηναίοι καϊ 
τας εξής ελπίδας · καϊ γάρ τό τείχος αυτών καθηρέθη καϊ ή τών 
τριάκοντα τυραννϊς κατέστη καϊ πολλαΐς ξνμφοραΐς περιεπεσεν 
γπολις, άς ήκρίβωσε Θεόπομπος. ην δε τών πάνυ κατά γένος 
Αθηνησι δοξαξομένων ο Θουκυδίδης, δεινός δε δόξας είναι іѵ 6 
τ& λέγειν προ της συγγραφής προέστη τών πραγμάτων, πρώτην 

της έν τώ λέγειν δεινότητος τήνδε έποιήσατο την έπίδειξιν 
*νρίλαμπης γάρ τις τών πολιτών άνδρα φίλον καϊ έρώμενον 

1 Lov diu τ ι ν α ζηλοτυπήσας έφόνευσε · ταύτης δϊ τής δίκης εν 
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9Αρείω πάγω κρινομένης πολλά τής ιδίας σοφίας έπεδείξατο^ 
απολογίαν ποιούμενος νπερ του Πνριλάμπονς, καϊ Περικλέους 
κατηγορούντος ϊνίκα. όθεν και οτρατηγον αυτόν ελομένων Άθη-

? ναίων άρχων προέστη του δήμου, μεγαλόφρων δΐ έν τοις πρά-
γμαΰι γενόμενος, ατε φιλοχρήματων, ουκ είάτο πλείονα χρόνον 
προοτατεΐν του δήμου, πρώτον μεν γάρ υπό του Βενοκρίτου, ώς 
Συβαριν αποδημήσας, ώς έπανήλθεν εις Αθήνας, συγχύσεως 
δικαστηρίου φεύγων Ιάλω9 ύστερον δε εξοστρακίζεται ϊτη δέκα. 
φεύγων δε iv Αιγίνη διέτριβε, κάκεΐ λέγεται τάς ιστορίας αυτόν 
συντάξασθαι. τότε δΐ τήν φιλαργυρίαν αυτού μάλιστα φανεραν 
γενέσθαι* απαντάς γαρ Αίγινήτας κατατοκίζων ανάστατους 

_8 έποίησε. μετα δε την Ιστορία ν φασί συντετάχθαι τώ συγγραφεί 
тс προοίμιον, έπει τών iv τω πολεμώ μέμνηται γεγονότων, Sx$~ 
περ τής Αήλον καθ άρσεως, ήν περι το ίβδομον έτος έπι Ενθν* 
νου άρχοντος γεγενήαθαί φασι. μέμνηται δε έν αυτω και τής  хоц 
πολέμου τελευτής λέγων ,,ές τήν τελευτήν τούδε τον πολέμου.9^ 
αλλά καϊ έν αρχή φησι9 ,,κίνησις γάρ αύτη μεγίστη τοις ΕλλνΛ 
σιν έγένετο και μέρει τινι τών βαρβάρων, ώς δε είπεϊν, και іщ 

9 πλείστον ανθρώπων." πληρώσας І І τήν όγδόην ίστορίαν άπε-} 
θανε νόσω. σφάλλονται γάρ οί λέγοντες μή θουκυδίδου είναί 

10 τήν όγδόην, αλλ9 ετέρου συγγραφέως, τελευτήσας oh 9Αθήνηΰιν 
ετάφη πλησίον τών Μελιτίδων πυλών, έν χωρίω τής 9Αττικής ο 
προσαγορενεται Κοίλη, είτε αυτός Ιπανελθών 9Αθήναζε ік  хщ 
φυγής του ορισθέντος χρόνου πληρωθεντός και τελευτήσας εν 
τή Ιδία πατριό ι, είτε μετακομισθέντων αυτού τών ο στ ίων aito^ 
Θράκης, έκεϊκαταστρέψαντος τον βίον9 λέγεται γάρ m άμφ* 
τερα. καϊ στήλη τις άνέστηκεν iv τή Κοίλγ τούτο Ιχουσα το επί
γραμμα9 ,,θονκνδίδης 9Ολόρον'Αλιμούσιος ένθάδε κεΐται.9' 
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eoYKYJUOY ΒΥΓΓΡΛΦΗΣ A, 

Θουκυδίδης Αθηναίος ζυνεγραψε τον πόλεμον τών Πε-
λοποννησίων καϊ Αθηναίων ώς έπολίμηΟαν προς αλλή
λους , άρξάμενος ευθύς καθισταμένου καϊ έλπίσας μέγαν 
τε  ібвбѲаі καϊ άξιολογώτατον τών προγεγενημένων, τε
κμαιρόμενος on ακμάζοντες τε jfeav ές αυτόν αμφότεροι ι 
παρασκευή tfj πάσ-Q καϊ τό άλλο Έλληνιχόν ορών \υνι-
στάμενον προς έκατερονς, to μεν ευθύς, to δε καϊ δια-
νοούμενον. κίνησις γάρ αύτη μεγίστη δή τοις Έλλησιν 2 
έγένετο καϊ μέρει τινϊ τών βαρβάρων, ώς δε ειπείν, καϊ 
έπϊ πλείστον ανθρώπων, τά γάρ προ αυτών καϊ τά hi 
παλαιότερα σαφώς μίν εύρεϊν διά χρόνου πλήθος αδύ
νατα ην, ίκ δ\ τεκμηρίων ών έπϊ μακρότατον σκοποϋντί и 
μοι  ж ωτ εν σαι ξυμβαίνει ού μεγάλα νομίζω γενέσθαι ούτε 
κατά τους πολέμους ούτε ig τά άλλα. 

2. Φαίνεται γάρ ή νυν 'Ελλάς καλούμενη ού πάλαι 
βεβαίως οικουμένη, αλλά μετανάστασης τε ονόαι τά 
πρότερα καϊ $αδίως έκαστοι την εαυτών άπολείποντες, 
βιαζόμενοι υπό τίνων άεϊ πλειόνων, τής γάρ εμπορίας^ 
ουκ ούσης ούδ' έπιμιγνύντες άδεώς άλλήλοις ούτε κατά 
γην ουτε διά θαλάσσης, νεμόμενοί τε τά αυτών έκαστοι 
οσον άποζήν καϊ περιουσίαν χρημάτων ούκ έχοντες ούδΐ 
γην φυτεύοντες, άδηλον ον οπότε τις έπελθών καϊ άτει-
χίοτων άμα όντων άλλος άφαιρησεται, τής τε καθ' ήμέ-
ραν αναγκαίου τροφής πανταχού αν ηγούμενοι έπιχρα-

THUCYDIDES. I. 1 
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tatv ov χαλεχώς άπανίσταντο, και δι αυτό ουτε μεγίθει 
3 πόλεων ϊσχυον ουτε τή άλλτβ παρασκευή, μάλιστα δε της 

γής ή αρίστη αεί τάς μεταβολάς τών οίκητόρων είχεν, η 
τε νυν Θεσσαλία καλούμενη και Βοιωτία Πελοποννήσου 
τε τά πολλά πλην Αρκαδίας, τής τε άλλης όσα ην κρά-

4 τιστα. διά γάρ άρετήν γης αϊ τε δυνάμεις τισΐ μείζονς 
εγγιγνόμεναι στάσεις ίνεποίουν έξ ων έφθείροντο, και 

ъάμa υπό αλλοφύλων μάλλον ίπεβουλεύοντο. την γονν 
Άττικήν Ικ του έπϊ πλείστον διά τό λεπτόγεων άστα-

βσίαστον оѵбаѵ άνθρωποι φκουν οί αυτοί αεί. και παρά
δειγμα τόδε τοϋ λόγου ουκ ελάχιστον ίστι διά τάς μετοι
κήσεις га άλλα μη ομοίως αύξηθήναι · έκ γάρ τής αλλψ 
"Ελλάδος ot πολεμώ ή στάσει Ικπίπχοντες παρ* Αθηναί
ους ot δυνατώτατοι cbg βέβαιον δν άνεχώρουν, και πολί-
ται γιγνόμενοι ευθύς άπό παλαιού μείζω ίτι έποίηΰαν 
πλήθει ανθρώπων την πόλιν, ωστε κ,αϊ ig Ίωνίαν ύστερον 
ώς ούχ Ικανής ούσης τής Αττικής αποικίας εξέπεμψαν, 

3. ΛηλοΙ δέ μοι και τόδε τών παλαιών άσθίνειαν 
ούχ ήκισχα · προ γάρ χών Τρωικών ούδεν φαίνεται πρό-

2τερον κοινή έργασαμένη ή Ελλάς· δοκεΐ δέ μοι, ονΛ 
τούνομα τούτο ξνμπασά πω είχεν, αλλά τά μεν προ'Έλ-
ληνός του Δευκαλίωνος καϊ πάνυ ούδε είναι ή έπίκληαις 
αύτη, κατά Ιθνη Й αλλα τε xal τό Πελα6γικόν έπϊ πλεί
στον άφ' εαυτών την ίπωνυμίαν παρίχεόθαι, "Ελληνοξ 
δε καϊ τών παίδων αυτού iv τή ΦθιώτιδιΙσχυσάντων, χώ 
επαγόμενων αυτούς έπ ώφελία ig tag αλλάς πόλεις, 
εκάστους μεν ήδη τή ομιλία μάλλον καλεΙβθαι'ΕλληνΜι 
ού μέντοι πολλού γε χρόνου έδύνατο καϊ απασιν ixW 

Ζκήσαι. τεκμηριοΐδε μάλιστα "Όμηρος- χολλώ γάρ ν6Π-
ρον hi καϊ τών Τρωικών γενόμενος ούδαμού τους %νΡ~ 
παντας ώνόμα6εν ονδ9 άλλους η τούς μετ Άχιλλέοζ & 
τής Φθιώτιδος, οΐπερ καϊ πρώτοι, "Ελληνες ησαν, Λ*0 
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ναούς δϊ iv χοίς έπεύι χαϊ Άργείους καϊ Αχαιούς ανα
καλεί, ου μην ουδε βαρβάρους είρηκε διά τό μηδε "Ελλη
νας πω, ώς έμοϊ δοχεΐ, άνχίπαλον ές й/ όνομα άποκεκρί-^ ~ 
σθαι. οί δ9 ουν ώς έκαστοι "Ελληνες κατά πόλεις χ ε обоіі'?'4 

αλλήλων ξυνίεόαν χαϊ ξύμπανχες ΰσχερον κληθένχ*ς ου
δέν προ τών Τρωικών δι9 άσθένειαν καϊ άμιξίαν αλλή
λων άθρόον έπραξαν, άλλα καϊ ταύτην τήν 0χραχείαν5 
θαλασσί] ηδη πλείω χρώμενοι ξυνήλθον. 

4. Μίνως γάρ παλαίτατος ων ακοή ϊσμεν ναυχικόν 
έκχήσαχο χαϊ τής νυν Ελληνικής θαλάσσης έπϊ πλεϊ0τον 
ίχράτησε καϊ τών Κυκλάδων νήσων ήρξέ τε καϊ οικιστής 
πρώτος τών πλείστων έγένεχο, Κάρας έξελάσας καϊ τους 
εαυτού παιδας ηγεμόνας εγκαχασχήσας - τό τε λ^σχικόν, 
ώς εικός, καθ ήρε ι έκ τής θαλάσσης έφ9 δσον εδύναχο, 
τον χάς προσόδους μάλλον Ιέναι αυτω. 

5. ΟΙ γάρ "Ελληνες τό πάλαι καϊ χών βαρβάρων οι 
τε iv χή ήπείρω παραθαλάσσιοι καϊ οσοι νήσους είχον, 
επειδή ήρξανχο μάλλον περαιοϋσθαι ναυσϊν ίπ9 αλλή
λους, εχράπονχο προς λτ]6χείαν, ηγουμένων ανδρών ού 
τών άδυναχωτάχων κέρδους χοϋ αφετέρου αυτών ένεκα 
καϊ τοις άσθενέόι τροφής, χαϊ προσπίπτοντες πόλεοιν 
άτειχίστοις καϊ κατά κώμας οίκουμέναις ηρπαζον καϊ τον 
πλεϊσχον του βίου εντεύθεν εποιοϋνχο, ουκ Ιχονχός πω 
αίσχύνην χούχου \οϋ Εργου, φέρονχος δέ τι καϊ δόξης 
μάλλον, δηλούσι δε χών χε ήπειρωχών χινες Ιχι χαι νυν, 2 
οϊς κόσμος καλώς χούτο δράν, καϊ of παλαιοϊ χών ποιη
τών, τάς πύατης χών καχαπλεόνχων πανχαχον ομοίως 
ερωτώντες εΐ λχοχαί είύιν, ώς οϋχε ων πυνθάνονται άπα-
ϊιονντων τό Εργον, οΐς τ επιμελές εΐη είδέναι ουκ o W -
διζόντων. ελήζονχο δε καϊ καχ9 ηπειρον αλλήλους, καΐζ 
μέχρι τούδε πολλά τής Ελλάδος τω παλαίω τρόπω νέμε-
Τ«« περίτεΑοκρούς χούς'Οξόλας καϊΑίχωλούς χαί'Αχαρ-
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νάνας xal την ταύτχι ήπειρον. τό τε σιδηροφορεϊσθαι 
τούτοις τοις ήπειρώταις από τής παλαιάς ληστείας ίμ-
μεμένηκε. 

6. Πάσα γάρ ή * Ελλάς ίσιδηροφόρει διά τάς άφρα
κτους τε οικήσεις xal ούχ ασφαλείς παρ9 αλλήλους εφό
δους, xal ξυνήθη την δίαιταν μεθ* οπλών έποιήσαντο, 

2ωΰπερ ot βάρβαροι, ση μείον δ9 έστί ταύτα τής Ελλάδος 
hi ούτω νεμόμενα τών ποτε xal ές πάντας ομοίων διαι-

Ζτημάτων. έν τοις πρώτοι δε 9Αθηναίοι τόν τε σίδηρον 
χατέθεντο xal άνειμεντ] τή διαίττ\ ές τό τρυφερώτερον 
μετέστησαν. xal ot πρεσβύτεροι αύτοΐς τών ενδαιμόνων 
διά τό άβροδίαιτον ού πολύς χρόνος επειδή χιτώνας τε 
λινούς ίπανσαντο φορούντες xal χρυσών τεττίγων ίνέρ-
σει χρωβύλον άναδούμενοι τών έν τή κεφαλή τριχών 
άφ9 ου και Ιώνων τούς πρεσβυτέρους κατά τό ξυγγενες 

4έπΙ πολύ αύτη ή σκευή κατέσχε. μετρία δ9 αύ &θήτι καϊ 
ig τόν νυν τρόπον πρώτοι Λακεδαιμόνιοι ίχρήσαντο, κα\ 
ig та αλλα προς τούς πολλούς ot τά μείζω κεκτημένοι 

δίόοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν, ίγυμνώθησάν τε πρώτοι 
καϊ ig τό φανερόν άποδύντες λίπα μετά τον γυμνάζεσαι 
ηΧείψαντο - τό δε πάλαι xal iv τω 9Ολυμπιακω άγων ι δια
ζώματα έχοντες περι τά αΙδοΐα ot άθληταϊ ήγωνίζοντο, 
xal ού πολλά §τη επειδή πέπαυται. hi δε καϊ iv τοις ßccQ-
βάροις Ιστιν οις νυν, καϊ μάλιστα τοϊς 9Α6ιανοΙς, πνγμήξ 
και πάλης άθλα τίθεται, καϊ διεζωμένοι τούτο δρώΰι· 

6πούα δ9 αν καϊ αλλα τις άποδείξειε τό παλαιόν ΈλΙψ 
νικόν ομοιότροπα τφ νυν βαρβαρικό διαιτώμενον. 

7. Ύών δε πόλεων οσαι μεν νεώτατα ωκίαθηοαν xcd 
ήδη πλωιμωτέρων -όντων, περιουσίας μάλλον έχονΰαι 
χρημάτων ίπ9 αύτοϊς τοϊς αίγιαλοϊς τείχεσιν ίκτίζοντο xcA 
τούς Ιοθμούς άπελάμβανον εμπορίας τε ένεκα καϊ τψ 
προς τούς προσοίκους έκαστοι ισχύος · at δε παλαιοί δια 
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τήν λφτείαν έπϊ πολύ άνηύχοϋααν από Θαλα66ης μάλ
λον ωκι6θη6αν, αϊτέ έν ταις νη6οις καϊ έν χαις ήπειρος 
(έφερον γάρ αλλήλους τε καϊ τών άλλων обоі οντες ου 
θαλά66ΐοι χάτω φκουν), χαϊ μέχρι τοϋδε έτι άνφχωμέ-
νοι εΐ6ί. 

8. Καϊ ουχ ήσσον λησχαϊ ήσαν οι νψιώται, Κάρες τε 
οντες χαϊ Φοίνικες * ούτοι γάρ δή τάς πλεί6χας τών νή-
6ων ωκη6αν. μαρτύριον δέ' Λήλου γάρ χαθαιρομένης 
υπό "Αθηναίων έν χώδε χώπολέμω καϊ τών θηκών άναι-
ρεθει6ών,  обаі η6αν τών τεθνεώτων έν τή νήσω, υπερ 
ήμι6υ Κάρες έφάνη6αν, γνω6θέντες τή τε σκευή χών 
οπλών ξυντεθαμμέν\ι χαι τώ τρόπω φ νυν έτι θάπτονσι. 
χαταστάντος δε του Μίνω ναυτικού πλωιμωχερα έγένεχο 2 ~~ 
παρ9 αλλήλους (οί γάρ έκ χών νήσων κακούργοι άνέσχη-
σαν υπ9 αύχοϋ, οχε περ και χάς πολλάς αυχών χαχωχιζε), 
χαί of παρά Θάλα66αν άνθρωποι μάλλον ήδη χήν χχήσιν^ 
χών χρημάχων ягоюѵ/&гі/0£ βεβαιόχερον φχουν, χαί χινες 
και χείχη περιεβάλλονχο ώς πλου6ιώχεροι εαυχών γιγνό-
μενοι- έφιέμενοι γάρ χών κερδών οΐ χε η66ους ύπέμε-
νον χήν χών κρεΐ66ονων δουλείαν, οΐ χε δυναχώτεροι πε-
ριου6ίας έχονχες προ6εποιοϋνχο υπηκόους τάς έλα66συς 
πόλεις, καϊ έν τούτω τώ τρόπω μάλλον ηδη ονχζς υ6χε- 4 
ρον χρόνω έπϊ Τροίαν έ6τράτευ6αν. 

9. 9Αγαμέμνων τέμοι δοκεϊχών χόχε δυνάμει πρού-
χων καϊ ου  хободхоѵ χοίς Τυνδάρεω ορκοις καχειλημμέ-
νονς τους "Ελένης μνη6τήρας άγων τον 6χόλον αγεϊραι. 
λέγου6ι δε καϊ ot χά.6αφέ6χαχα Πελοποννη6ιων μνήμ%2 
παρά χών πρότερον δεδεγμένοιβέλοπά τε πρώτον πλή-
θ " Χ9ημάχων, α ήλθεν έκ τής9Α6ίας έχων ές ανθρώ
πους απόρους, δύναμιν περιποιηΰάμενον χήν έπωνυμίαν 
trlS χώρας έπηλύτην δνχα ομως 6χειν, και ύστερον τοίς 
**γόνοις έτι μείξω Ιυνενεχθήναι, Εύρυ6θέως μεν έν щ 
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УАххіщ υπό Ηρακλείδων αποθανόντος, Άχρέως δϊ μψ 
χρός αδελφού ονχος αύχώ, καϊ έπιχρέψανχος Εύρυσθέως^ 
οχ' έσχράχευε, Μύκήνας χε xal χήν αρχήν καχά τό οί-
χείον 'ΛχρεΙ, χνγχάνειν δε ανχόν φενγονχα χόν παχέρα 
δια χόν Χρυσίππου θάναχον, xal ώς ουχέχι άνεχωρησεν 
Ευρυσθεύς, βουλομένων καϊ χών Μυκηναίων φόβω χών 
Ήοακλειδών καϊ άμα δνναχόν δοκοϋνχα είναι καϊ τό πλή
θος χεθεραπευκόχα χών Μυκηναίων χε καϊ όσων Ενρν-
σθενς ηρχε χήν βασιλείαν Άχρέα παραλαβεϊν, καϊ χών 

σΠερσειδών χους Πελοπίδας μείζους καχαύχήναι. α αοι 
δοκεΐ Αγαμέμνων παραλαβών καϊ νανχικώ αμα έύ 
πλέον χών άλλων Ισχύσας χήν σχραχείαν ου χάριχι to 
πλεϊον η φόβω ξυναγαγών ποιήΰασθαι. φαίνεχαι γάρ 
ναυΰί χε πλείσχαις ανχός άφικόμενος καϊ'Αρκάσι προσ-
παρασχών, ώς "Ομηρος χούχο δεδήλωκεν, ευ χω ικανός 

4τεκμηριώ0αι. καϊ έν χοϋ σκήπτρου αμα  ту παραδόσει εϊ-
ρηκεν αύχόν ,,πόλλγβι νηύοιύι καϋ"Λργεϊ πανχϊ аѵаб-
σειν ·" ουκ αν ούν νήσων έξω χών περιοιχίδων (αυχαι 
δε ούχ αν πολλαϊ εΐεν) ήπειρώχης ων έκράχει, ειμί 

Ьхі καϊ ναυχιχόν είχεν. είκάξειν δε χρη καϊ ταύτη xfj στρα-
χεία οία ην τά προ αυτής. 

10. Kai οτι μεν Μυκήναι μικρόν ην, η είχι χών xots 
πόλι6μα νυν μη άξιόχρεων δοκεϊ είναι, ούκ άκριβεϊ αν 
χις σημείω χρώμενος άπισχοίη μη γενέσθαι χόν σχόλον 
χούοϋχον όσον οϊ τε ποιηταϊ είρήκασι καϊ 6 λόγος καχ-

Ъiχεi. Λακεδαιμονίων γάρ εί ή πόλις έρημωθείη, λειφθείη 
δε χά χε Ιερό καϊ χής καχασκενής χά εδάφη, πολλην αν 
οΐμαι άχισχίαν χής δυνάμεως προελθόντος πολλού %ρό-
νον χοΐς ίπειχα προς το κλέος αυτών είναι {καίτοι Πελο
ποννήσου χών πενχε χάς δύο μοίρας νέμονχαι χής χε ξνμ-
πάσης ηγούνται καϊ χών έξω ξνμμάχων πολλών · ομ&* 
δέ, ούτε ξυνοικισθείσης πόλεως ούτε [εροίς καϊ χαχ*~ 
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xtd tag iv τή ήηείρω πόλεις έδούλωύε, Δαρείος δε ѵбтв-
ρον τώ Φοινίκων ναυτικώ κρατών καϊ τάς νήσους. 

17. Τύραννοι δε οσοι ήοαν εν χαΐς "Ελληνικαϊς πό-
λεόι, χό έφ9 εαυχών μόνον προορώμενοι ές% τ* τό σώμα 
χαί ές χο χόν ϊδιον οίκον αϋξειν δι9 ασφαλείας όσον έδύ-
νανχο μάλιστα χάς πόλεις ωκουν, έπράχθη χε απ9 αυχών 
ουδέν έργον άξιόλογον, εί μή εΐ τι προς περιοίκους χούς 
αυχών έχάστοις ['of γάρ iv Σικελία ίπ\ πλεΐύχον έχώρη-
σαν δυνάμεως]* οϋχω πανταχόθεν ή "Ελλάς έπϊ πολύν 
χρόνον καχείχεχο μήχε κοινή φανερόν μηδέν καχεργάζε-
σθαι, κατά πόλεις χε άχολμοχέρα είναι. 

18. 9Επειδή δε οΐ χε αθηναίων χύραννοι καϊ οί έκ 
τής άλλης "Ελλάδος έπϊ πολύ καϊ πρίν τυραννευθείσης ot 
πλεϊσχοι καϊ χελευταΧοι πλην χών έν Σικελία υπό Λα
κεδαιμονίων χατελύθησαν (ή γάρ Αακεδαίμων μεχά χήν 
χχίσιν χών νυν ένοιχουντων αυχτ\ν Αωριέων έπϊ πλεΐ-
σχον ων ϊσμεν χρόνον Οτασιάσαβα ομως έκ παλαιότατου* 
καϊ ηύνομήθη καϊ αεί άτυράννευτος ην· έτη γάρ έσχι μά^ 
λίστα τετρακόσια καϊ δλέγω πλείω ές χήν χελευχήν τούδε 
του πολέμου, αφ9 ού Λακεδαιμόνιοι χή αύχή πολιτεία 
χρώνχαι, καϊ δι αυτό δυνάμενοι καϊ χά έν χαΐς άλλαις 
πόλεσι καθίστασαν), μετά δε τήν τών τυράννων κατά-
λυσιν έκ τής "Ελλάδος ού πολλοίς έτεβιν ύστερον καϊ ή 
iv Μαραθώνι μάχη Μήδων προς "Αθηναίους έγένετο. 
δεχάτω δε έτει μετ αυτήν αύθις 6 βάρβαρος τώ μεγάλω 2 
στόλω έπι τήν "Ελλάδα δουλωσόμενος ήλθε. καϊ μεγάλου 
κινδύνου έπικρεμασθέντος οΐ τ ε Λακεδαιμόνιοι τών Ιυμ-
πολεμησάντων "Ελλήνων ήγήσαντο δυνάμει προύχοντες, 
χαϊ οί "Αθηναίοι έπιόντων τών Μήδων διανοηθέντες έκ-
λιπεΐν τήν πόλιν καϊ άνασκευασάμενοι ές τάς ναϋς έσ-
βαντες ναυτικοί έγένοντο. κοινή χε άπωσάμενοι χόν βάρ-
β*ρον ΰσχερον ού πολλώ διεχρίθησαν πρός τε 9Λθη-
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ναίους καϊ Λακεδαιμονίους ol τε άπο6τάντες βα6ιλέφ$ 
"Ελληνες καϊ ot ζυμχολεμήααντες· δυνάμει γάρ xavu 
μέγιστα διεφάνη* Ισχύον γάρ οι μεν κατά γην, ot t\ 

$ναυσί. καϊ ολίγον μεν χρόνον ξυνέμεινεν ή ομαιχμία, 
έπειτα δε διενεχθέντες ot Λακεδαιμόνιοι καϊ 9ΛθηναΙο\ 
έπολέμησαν μετά τών ξυμμάχων προς αλλήλους, χα) 
τών άλλων "Ελλήνων εϊ τινές που ^ιασταϊεν, πρόςτούί 
τους ήδη έχώρουν. ωστε άπο τών Μηδικών ές τόνδε αε\ 
τον πόλεμο ν τά μεν σπενδόμενοι, τά δε πολεμοϋντες { 
άλλήλοις η τοις εαυτών ξυμμάχοις άφισταμένοις  вц 
παρεσκευάοαντο τά πολέμια καϊ εμπειρότεροι έγένοντί 
μετά κινδύνων τάς μελετάς ποιούμενοι. ' 

19. Kai ot μεν Λακεδαιμόνιοι ούχ υποτελείς έχοντες 
φόρου τούς ξυμμάχους ήγούντο, κατ όλιγαρχίαν δϊ 6φί~ 
σιν αύτοΐς μόνον έπιτηδείως όπως πολιτεύσωσι θερα-
πεύοντες, 9Αθηναίοι $ε ναύς τε τών πόλεων τω χρόνψ 
παραλαβόντες, πλήν Χίων καϊ Λεσβίων, καϊ χρήματα τοϊ$ 
πάσι τάξαντες φέρειν. καϊ έγένετο αύτοΐς ές τόνδε τον 
πόλεμον ή ιδία παρασκευή μείζων ή ώς τά κράτιστά ποτι 
μετά ακραιφνούς τής ξυμμαχίας ήνθησαν. 

20. Τά μεν ούν παλαιά τοιαύτα ηνρον, χαλεπά ovta 
παντί εξής τεκμηρίω πιστεύσαι. ot γάρ άνθρωποι tag 
άκοάς τών προγεγενημένων, καϊ ην έπιχώρια σφίόιν fr 

^ομοίως άβασανίστως παρ9 αλλήλων δέχονται. 9Αθηναί&» 
γούν τό πλήθος "ίππαρχον οϊονται ύφ9 9Αρμοδίου καϊ 
9Αρι6τογείτονος τύραννον όντα άποθανεΐν καϊ ουκ  Ібабіѵ 
οτι Ιππίας μεν πρε6βύτατος ων ηρχε τών Πει6ΐ6τράτον 
νίέων, "Ιππαρχος δϊ καΧ Θε66αλός αδελφοί η6αν αντον, 
ύποτοπη6αντες δέ τι εκείνη τή ημέρα καΧ παραχρήμα Αρ
μόδιος καϊ 9Λρΐ6τογείτων έχ τών ξυνειδότων 6φί6ΐν 4&~ 
πια μεμηνύ6θαι τού μεν άπέ6χοντο ώς προειδότος, βον-
λόμενοι δε πρΧν ξυλληφθήναι δρα6αντες τι καϊ κινδν 
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νεϋσαι, χω Ίππάρχω περιχυχόνχες περϊ τό Λεωκόριον 
καλούμενον τήν Παναθηναϊκήν πομπήν διακοσμόύνχι 
άπέκτειναν. \ολλά δε χαϊ άλλα έτι χαϊ νυν όντα καϊ оуЪ 
χρόνω άμνηστούμενα χαϊ οί άλλοι "Ελληνες ουχ ορθώς 
οΐονται, ώσπερ τους τε Λακεδαιμονίων βασιλέας μή μια 
φήφω προύτίθεσθαι έκάτερον, άλλα δυοϊν, χαϊ τον Πι-
χανάχην λόχον αύχοΐς είναι, ος ονδ' έγένεχο πώποτε. όν
τως άπαλαίπωρος τοις πολλοίς ή ζήτησις τής αληθείας 
χαϊ έπϊ τά έτοιμα μάλλον τρέπονται, jfh. 

21. 9Εχ δε τών είρημένων τεκμηρίων όμως τοιαύτα 
αν τις νομίζων μάλιστα α διήλθον ουχ άμαρτάνοι, καϊ 
ούτε ώς ποιητάί ύμνήχασι περϊ αυτών έπϊ τό μείζον κο-
σμοϋντες μάλλον πιστεύων, ουτε ως λογογράφοι ζυνέθε-
баѵ έπϊ τό προ6αγωγότερον щ άχροάσει η αληθέστερο ν, 
οντά ανεξέλεγκτα καϊ τά πολλά υπό χρόνου αυτών άπί-
6τως έπϊ τό μυθώδες έκνενικηκόχα, ηύρήσθαι δε ήγησά-
μενος έκ τών επιφανέστατων σημείων ώς παλαιά είναι 
άποχρώντως. -καϊ 6 πόλεμος ούτος, καίπερ τών άνθρώ-% 
πων έν ω μεν αν πολεμώσι χόν παρόνχα άεϊ μέγισχον 
κρινόντων, παυσαμένων δε χά αρχαία μάλλον θαυμα-
ζόνχων, απ9 αυτών τών έργων σκοποϋσι δηλώσει ομως 
μείζων γεγενημένος αυτών. 

22. Καϊ όσα μεν λόγω είπον έκαστοι ή μέλλοντες πο
λέμησες ή έν αύχφ ηδη όνχες, χαλεπόν χήν άκρίβειαν 
αυτήν χών λεχθένχων διαμνημονεϋσαι ην έμοί χ ε ων αύ-
χος ηχούσα χαϊ χοΐς άλλοθέν πόθεν έμοϊ άπαγγέλλονσιν 
ώς δ9 αν έδόχουν έμοϊ εκασχοι περί χών άεϊ παρόνχων χά 
δέοντα μάλισχ9 είπεϊν, Ίχομένω οτι έγγύχαχα χής ζύμ
ωσης γνώμης τών αληθώς λεχθέντων, οϋτως εϊρηται' 
Γ« δ έργα τών πραχθέντων έν τώ πολέμω ουχ έκ του 2 
*«ραχυχόνχος πυνθανόμενος ήξίωσα γράφειν оѵд' ώς 

μ ο 1 «*»»*ι « U ' ο& τ £ «Ms παρήν xal παρά τών &Κ-
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λων обоѵ δυνατόν ακρίβεια περί έκάΰτου έπεζελθύν, 
δέπιπόνως δε ηνρίσκεχο, διότι οι παρόντες τοις ίργοις іш 

στοις ού ταύτα περί τών αυτών ελεγον, αλλ9 ώς έκατε-
4ρωι/ τις εύνοιας ή μνήμης εχοιί\καΙ ές μεν άκρόαϋιν tooj 

го μη μυθώδες αυτών άχερπεσχερον φανεϊται · οσοι $ 
βονλήσονχαι τών τε γενομένων τό  б αφ ε ς 6κοπεϊν καϊ т<й 
μελλόντων ποχε αύθις κατά τό άνθρώπειον τοιούτων Ы 
παραπλήσιων έσεσθαι, ωφέλιμα κρίνειν αυτά αρκούν* 
χως εζει. κτήμα τε ές αεί μάλλον ή αγώνισμα ές τό яс* 
ραχρήμα άκούειν ξύγκειται. 

23. Τών δε πρότερον έργων μέγι6τον έπράχθη ti 
Μηδικόν, καϊ χούχο όμως δυοίν ναυμαχίαιν και πεζομα* 
χίαιν χαχεΐαν χήν κρι6ιν ε6χε. χούχου δε χού πολέμου μψ 
κός χε μέγα προύβη, παθήμαχά χε ξυνηνέχθη γενέ6θαι 

2 έν αύχώ xfj(Ελλάδι οϊα ούχ εχερα έν ΐ6φ χρόνω. ούχε γά$ 
πόλεις χο6αίδε ληφθεΐ6αι ήρημώθη6αν, at μϊν υπό ßaQ* 
βάρων, at δ9 υπό 6φών αύχών άνχιπολεμούνχων (εί<Α 
δε αΐ καϊ οΐκήχορας μεχέβαλον αλισκόμεναι), ούχε φνγύ 
χο6αίδε ανθρώπων καϊ φόνος, 6 μεν κατ9 αύχόν χον  яо* 

Ζλεμον, 6 δϊ διά τό 6χα6ιάζειν, χά χε πρόχερον άκοήμε* 
λεγόμενα, Ιργω δϊ ΰπανιώχερον βεβαιούμενα ουκ άπι6χ* 
καχέσχη, σεισμών χε περι, οϊ έπϊ πλείστον αμα μέρος γΦ 
καϊ Ιοχυρόχαχοι ot αύχοί έπε6χον, ήλιου χε εκλείψεις, d 
πυχνοχεραι παρά χά εκ χού πριν χρόνου μνημονευόμενα 
%υνέβη6αν, αύχμοέ χ ε ібхі παρ9 οϊς μεγάλοι καϊ « V a V r 

χών και λιμοί καϊ ή ούχ ήκι6χα βλάψασα καϊ μέρος # 
φθείρα6α ή λοιμώδης ν06ος · χαύχα γάρ πάνχα μετά τον 

4 δε του πολέμου αμα ξυνεπέθετο. ήρξανχο δε αυτού 'ΛθΤ 
ναϊοι καϊ Πελοποννη6ιοι λύΰανχες τάς χριακονχονχε4 

5 σπονδάς αϊ αύτοΐς έγένοντο μεχά Εύβοιας αλωοΊ,ν. διο^ 
δ9 ϊλυ6αν, χάς αΐχίας προ έγραψα πρώχον καϊ χάς διαφο* 
ράς, χού μή χινα ζηχή6αί ποχε έ% οχου χοσούχος πόλεμε 
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τοίς"Ελλησι κατέστη, την μεν γάρ άληθεστάτην πρόφα-6 
σιν, άφανεστάτην δε λόγω χους "Αθηναίους ηγούμαι με
γάλους γιγνομένους χαί φόβον παρέχοντας χοϊςΛαχεδαι-
μονίοις άναγκά6αι ές τό πολεμεΐν * at δ9 έςτο φανερον 
λεγόμεναι atrial αΐδ9 η6αν ίκατέρων, αφ9 ων λύσαντες 
τάς σπονδάς ές τον πόλεμον κατέκτησαν. 

24. "Επίδαμνός ібтс πόλις iv δεξιά έσπλέονχι χόν Ίό-
νιον κόλπον · προσοικούσι δ9 αύχήν Τανλάνχιοι βάρβα
ροι, Ίλλυρικόν έθνος, χαύχην άπωκισαν μεν Κερκυραίοι.2 
οικιστής δ9 έγένεχο Φαλίος "Εραχοκλείδου, Κορίνθιος γέ
νος, των αφ9 Ηρακλέους, κατά δή τον παλαιόν νόμον έκ 
τής μητροπόλεως κατακληθείς. ξυνφκισαν δε και Κοριν
θίων χινες καϊ του άλλου Δωρικού γένους. προελθόνχο$$ 
δε τού χρόνου έγένεχο ή τών Έπιδαμνίων πόλις μεγάλη 
καϊ πολυάνθρωπος, βχασιάσανχες дЪ έν άλλήλοις Ιχηί 
πολλά, ως λέγεται, από πολέμου τινός τών προσοίκων 
βαρβάρων εφθάρησαν καϊ χής δυνάμεως τής πολλής έατε-
ρήθησαν. та δε τελευταία προ τούδε τού πολέμου 6 δή- 5 
μος αυχών έξεδίωξε χούς δυναχούς, οί δε άπελθόνχες 
μεχά χών βαρβάρων έλήζονχο χούς έν τή πόλει κατά χε 
γήν χαϊ καχά θάλασσαν, ot δε έν χή πόλει ονχες Έπιδά- 6 
μνιοι επειδή έπιέζοντο, πέμπουσιν ές χήν Κέρχυραν πρέ-
6βεις ώς μηχρόπολιν ονσαν, δεόμενοι μή σφάς περιοράν 
φθειρομένους, αλλά χους τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι 
χαί τον τών βαρβάρων πόλεμον καταλΰσαι. ταύτα δε ίχέ-7 
χαι χαθεζόμενοι ές χόΉραιον έδέοντο. ot δε Κερκυραίοι 
τήν ίχεχείανούχ έδέξανχο, αλλ9 άπρακτους απέπεμψαν. 

25. Γνόντες δ} οί "Επιδάμνιοι ορδεμίαν σφίΰιν από 
Κερκύρας χιμωρίαν ούσαν έν άπόρω εϊχονχο θέσθαι τό 
παρόν, καϊ πέμψαντες ές Δελφούς τον θεόν έπήροντο εΐ 
παραδοΐεν Κορινθίοις τήν πόλιν ώς οίκισταϊς καϊ τιμω-
vt«i/ τινά πειρώντο απ αυτών ποιείσθαι. 6 δ9 αύτοις 
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άνεϊλε παραδούναι xal ηγεμόνας ποιείσθαι. ελθόντες 
ot 9Επιδάμνιοι ές τήν Κόρινθον χατά τό μαντεϊον παρ 
δοΰαν τήν άποικίαν, τόν τε οίχι6χήν άποδειχννντες σφι 
έχ Κορίνθου οντα χαί τό χρησχήριον δηλούντες, έδέον 
τε μή σφάς περιοράν διαφθειρομένους, αλλ9 έπαμύνι 

3 Κορίνθιοι δε χατά τε τό δίχαιον ύπεδέξαντυ τήν τιμι 
ρίαν, νομίζοντες ούχ ηόσον εαυτών είναι τήν άποιχίι 
ή Κερκυραίων, αμα δϊ xal μί6ει τών Κερκυραίων, ο 

Ααύχών πάρημέλουν οντες άποικοι9 ούτε γάρ έν πάνηγχ 
ρεΰι χαϊς κοιναΐς δίδοντες γέρα τά νομιζόμενκ ούτε Κ 
ρινθίω άνδρΙ προκαχαρχόμενοι τών ιερών, ώσπερ at at 
λαι άποικίαι, περιφρονούντες δε αυτούς καν χρήματα 
δυνάμει οντες κατ9 εκείνον τόν χρόνον όμοια τοις *Ελλ\ 
νων πλουσιωχάχοις καϊ τή ές πόλεμον παρασκευή δννι 
χώχεροι, ναυτικώ δεκαϊ πολύ προέχειν Ισχιν οχε έπα 
ρόμενοι, καϊ κατά τήν τών Φαιάκων προενοίκησιν χ\ 
Κερκύρας κλέος εχόντων τά περί τάς ναύς- (ξ καϊ μαλλί 
έξήρχύονχο τό ναυτικόν xal ησαν ούχ αδύνατοι · χρι\ 
ρεις γάρ είκοσι καϊ εκατόν ύπήρχον αύτοΐς οτε ηρχον\ 
πολεμεΐν *) 

26. πάντων ούν τούτων εγκλήματα έχοντες ot Kc 
ρίνθιοι έπεμπον ές την 9Επίδαμνον άσμενοι χήν ωφι 

λίαν, οίκήχορά χε χόν βουλόμενον ίέναι χελεύονχες # 
'Αμπρακιωχών xal Αευκαδίων καϊ έαυχών φρονρον 

2 έπορεύθηόαν δε πεζή ές 9Απολλωνίαν, Κορινθίων ον<№ 
άποικίαν, δέει χών Κερκυραίων μή χωλύωνχαι ύ% α% 

Ζτών χαχά θάλασσαν περαιούμενοι. Κερκυραίοι oh έηεώ 
ζσθονχο χούς χε οίκήχορας και φρουρούς ήκονχας ές  Ш 
'Επίδαμνον χήν χε άποικίαν Κορινθίοις δεδομένην, έ%& 
λέπαινον· καϊ πλεύσανχες ευθύς πένχε καϊ είκοΰι ναν< 
καϊ ύσχερον έτέρω σχόλω χούς χε φεύγονχας έχέλενο 
ХССХ9 έπήρειαν δέχεσθαι αύχούς (ηλθον γάρ ές χην ^ 
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xvoav otτών'Εηιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε αποδει-
κνύντες καϊ ξυγγένειαν, ήν προϊσχόμενοι έδέοντο οφας 
κατάγειν) τους τε φρουρούς ους Κορίνθιοι έπεμψαν χαϊ 
τούς οίκήτορας άποπέμηειν. ot δε Έπιδάμνιοι ούδ\ν αν-4 
τών υπήκουσαν. άλλα βτρατεύουΰιν έπ9 αυτούς οί Κερ
κυραίοι τεβσαράκοντα ναυσΐ μετά τών φυγάδων ώς χα-
τάξοντες, χαϊ τούς Ιλλυριούς προσλαβόντες. προσκαθε- 5 
ζόμενοι δε τήν πδλιν προεΐπον Έπιδαμνίων τε τον βου-
λόμενον χαι τούς ξένους απαθείς άπιέναι, εΐ δε μή, ώς 
πολ'εμίοις χρήσεσθαι. ώς δ9 ούχ έπείθοντο, ot μεν Κερ
κυραίοι (έστι δ9 ώθμδς το χωρίον) έπολιόρκουν τήν πόλιν-

27. Κορίνθιοι δ9, ώς αύτοΐς έκ τής 9Επιδάμνου ήλ-
θον άγγελοι οτι πολιορκούνται, παρεσκευάζοντο στρα-
τιάν, και άμα άποικίαν ές τήν 9Επίδαμνον έκήρυσσον έπϊ 
τή fay καϊ ομοία τον βουλόμενον ίέναι · εί δέ τις το παρ-
αυτίκα μεν μή έθέλοι ξυμπλεΐν, μετέχειν δε βούλεται τής 
αποικίας, πεντήκοντα δραχμάς καταθέντα Κορινθίας μέ-
νειν. ήσαν δε χαι ot πλέοντες πολλοΧ καϊ ot τάργύριον 
καταβάλλοντες, έδεήθησαν δε καϊ τών Μεγαρέων ναυσίχ 
6φάς ξυμπροπέμψαι,ι εί άρα κωλύοιντο ύπο Κερκυραίων 
πλεΐν · οί δ\ παρεσκευάζοντο αύτοΐς οκτώ ναυσΐ ξυμπλεΐν, 
καϊ Παλής Κεφαλλήνων τέσσαρσι. καϊ 9Επιδαυρίων έδεή
θησαν, οϊ παρέσχον πέντε,"Ερμιόνης δε μίαν και Τροι-
ξήνιοι δύο, Λευκάδιοι δε δέκα καϊ 9Αμπρακιώται οκτώ. 
Θηβαίους δε χρήματα 'ήτησαν και Φλιασίους, "Ηλείους δΐ 
νανς τε κενάς καϊ χρήματα, αυτών δε Κορινθίων νήες 
παρεσκευάζοντο τριάκοντα και τρισχίλιοι οπλΐται. 

28. Επειδή δε έπύθοντο ot Κερκυραίοι τήν παρα-
αχενήν, έλθόντες ές Κόρινθον μετά Λακεδαιμονίων και 
Σικνωνίων πρέσβεων, ους παρέλαβον, έχέλευον Κοριν-

ίους τούς έν Έπιδάμνω φρονρονς τε καϊοίκήτορας άπά-
γειν ω ς ο ν μ ε τ ^ ν α7>τοΓ£ Έπιδάμνου. εί δέ τι άντιποι-4 

AHTJCYDIDES. I. 2 
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οΰνται, δίκας ήθελον δούναι iv Πελοποννήόφ παρά я<ь 
Ъбіѵ alg αν αμφότεροι ξυμβώσιν όποτέρων δ9 αν öV 
καΰθή είναι τήν άποικίαν, τούτους χρατεΐν. ήθελον $ 

dxal τώ iv Λελφοΐς μαντείω έπιτρέψαι. πόλεμον δϊ ον% 
εϊων ποιεΐν · εί δε μή, χαι αυτοί άναγκασθήσεβθαι £φα-
баѵ, εκείνων βιαζομένων, φίλους ποιεΐσθαι ους ού βού-
λονται, έτερους τών νύν όντων μάλλον, ώφελίας ένεχα, 

4 of δε Κορίνθιοι άπεκρίναντο αύτοΐς, ήν τάς τ ε ναΰς χαί 
τους βαρβάρους άπο Έπιδάμνου άπαγάγωσι, βουλεύσε-
σθαι · πρότερον δϊ ού χαλώς έχειν τους μεν πολιορκεί-

5 σθαι, αυτούς δε δικάζεσθαι. Κερκυραίοι δε άντέλεγον) 

ην και εκείνοι τούς iv 9Επιδάμνω άπαγάγωϋι, ποιήσειν 
ταύτα· έτοιμοι δϊ είναι καϊ ωστε αμφότερους μενειν κατά 
χώραν, σπονδάς δε ποιήσασθαι έωςάν ή δίκη γενηται. 

29. Κορίνθιοι δε ούδεν τούτων ύπήκουον, αλλ9 έπει-
δή πλήρεις αυτοϊς ήσαν at νήες καϊ οί ξύμμαχοι παρήσαν, 
προπεμφαντες κήρυκα πρότερον πόλεμον προερούντα 
Κερκυραίοις, αραντες έβδομήκοντα ναυσΐ και πέντε διΰ-
χιλίοις τε οπλίταις έπλεον έπϊ τήν 9Επίδαμνον, Κερκυ-

2 ραίοις εναντία πολεμήσοντες · έστρατήγει δε τών μεν νεών 
Αρΐ6τεύς 6 Πελλίχου καϊ Καλλικράτης ό Καλλίου χαϊ Τι-
μάνωρ 6 Τιμάνθους, τού δε πεζού Άρχέτιμός τε 6 Εύ-

Ζρυτίμου καϊ Ίσαρχίδας 6 Ίσάρχου. επειδή δε έγένοντο έν 
9Ακτίω τής 9Λνακτορίας γής, ου τό ιερόν τού 9Απόλλωνος 
έστιν, έπϊ τώ στόματι τον Άμπρακικού κόλπου, οί Κερ
κυραίοι κήρυκα τε προέπεμ-фаѵ αύτοΐς έν άκατίω άπε-. 
ρούντα μή πλεΐν έπϊ σφάς και τάς ναύς άμα έπλήρουν, 
ζεύξαντές τε τάς παλαιάς ωστε πλωίμους είναι καϊ τάς 

4 αλλάς έπισκευάσαντες. ώς δε 6 κήρυξ τε άπήγγειλεν ού-
δεν είρηναΐον παρά τών Κορινθίων καϊ αί νήες αύτοΐς 
επεπλήρωντο ονααι όγδοήκοντα {τεσσαράκόντα γάρΈπί-
δαμνον έπολιόρχονν), άντ αν αγ αγόμενοι χαϊ παράταξα-
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μενοι έναυμάχησαν xal ένίκησαν ot Κερκυραίοι παρά 5 
πολύ xal ναύς πεντεχαίδεκα δ ι έφθειραν τών Κορινθίων, 
τή δε αυτή ημέρα αύτοΐς ξυνέβη xal τούς τήν Έπίδαμνον 
πολιορκούντας παραστήσασθαι ομολογία ώστε τούς μεν 
έπήλυδας άποδόσθαι, Κορινθίους δε δήσαντας Ιχειν εως 
αν άλλο τι δόξη. 

30. Μετά δε τήν ναυμαχίαν οι Κερκυραίοι τροπαϊον 
στήσαντες έπϊ τή Λευκίμμτ^ τής Κερκύρας άκρωτηρίφ 
τούς μεν άλλους ους ϊλαβον αιχμαλώτους άπέκτειναν, 
Κορινθίους δϊ δήσαντες είχον. ύστερον δέ, επειδή οίΚο-2 
ρίνθιοι καϊ οί ξύμμαχοι ήσσημένοι ταΐς ναυσίν άνεχώρη-
баѵ έπ' οίκου, τής θαλάσσης άπάσης έκράτουν τής κατ* 
εκείνα τά χωρία οί Κερκυραίοι, xal πλεύσαντες ές Λευ
κάδα τήν Κορινθίων άποικίαν τής γης έτεμον xal Κυλ-
λήνην το Ηλείων έπίνειον ένέπρησαν, οτι ναύς xal χρή
ματα παρέσχον Κορινθίοις. τού τε χρόνου τόν πλείστον $ 
μετά τήν ναυμαχίαν έπεχράτουν τής θαλάσσης xal τούς 
τών Κορινθίων ξυμμάχονς έπιπλέοντες έφθειρον, μέχρι 
ου Κορίνθιοι περιόντι τω θέρει πέμφαντες ναύς xal 
στρατιάν, έπεί σφών ot ξύμμαχοι έπόνουν, έστρατοπε-
δεύοντο έπϊ Άκτίω xal περϊ τό Χειμεριον τής Θεσπρωτί-
δος,φυλακής ένεκα τής τε Λευκάδος xal τών άλλων πό
λεων όσαι σφίσι φίλιαι ησαν. αντεστρατοπεδεύοντο 614 
καϊ ot Κερκυραίοι έπϊ τή Λευκίμμ% ναυσί τε καϊ πεζώ. 
έπέπλεόν τε ουδέτεροι άλλήλοις, άλλά τό θέρος τούτο 
αντικαθεζό μενοι χειμώνος ήδη άνεχώρησαν έπ' οίκου 
έκάτεροι. 

31. Τόν δ* ένιαυτόν πάντα τόν μετά τήν ναυμαχίαν 
* β ! τόν ύστερον ot Κορίνθιοι οργή φέροντες τόν προς 
Κερκυραίους πόλεμον έναυπηγούντο και παρεσχευάζον-
*°  та χράτιστα νεών στόλον, Их τε αυτής Πελοποννήσου 
*)>είροντες και τής άλλης Ελλάδος έρέτας, μισθώ πείτ 
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2θοντες. πυνθανόμενοι δε ol Κερκυραίοι τήν παρασχευην 
αυτών έφοβούντο, xal (ήσαν γάρ ούδενός * Ελλήνων iv-
σπονδοι ούδε έσεγράφαντο εαυτούς ούτε ές τάς Αθη
ναίων σπονδάς ούτε ές τάς Λακεδαιμονίων) §δοξεν αν-
τοις έλθούσιν ώς τούς Αθηναίους ξυμμάχους γενέσθαι 

Sxal ώφελίαν τινά πειράσθαι άπ' αυτών εύρίσχεσθαι. οί 
δε Κορίνθιοι πυθόμενοι ταύτα ήλθον καϊ αυτοί ές τάς 
Αθήνας πρέσβευσα μενοι, όπως μή σφίσι προς τω Κερ
κυραίων ναυτικώ το Άττικον προσγενόμενον έμπόδιον 

Ιγενηται θέσθαι τον πόλεμον ζ βούλονται. κατάστασης 
δε εκκλησίας ές άντιλογίαν ηλθον. xal 61 μεν Κερκυραίοι 
Μλεξαν τοιάδε. 

32. ,,Λίκαιον, ώ Αθηναίοι, τούς μήτε ευεργεσίας 
μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης ήκοντας παρά 
τούς πέλας επικουρίας, ώσπερ χαϊ ημείς νύν, δεησομέ-
νους άναδιδάξαι πρώτον, μάλιστα μεν ώς χαί ξύμφοοα 
δέονται, ει δε μή, οτι γ ε ούχ επιζήμια, έπειτα δε ώς χαϊ 

2 τήν χάριν βέβαιον εξουσιν · εΐ δε τούτων μηδέν σαφές 
καταστήσουσι, μή όργίζεσθαι ήν άτυχώσι. Κερκυραίοι 
δε μετά τής ξυμμαχίας τής αιτήσεως και ταύτα πιστεύον-

3τ££ έχυρά ύμΐν παρέξεσθαι απέστειλαν ημάς. τετύχηχε δε 
τό αυτό επιτήδευμα πρός τεύμάς ές τήν χρείαν ήμΐν άλο-
γον καϊ ές τά ημέτερα αυτών έν τω παρόντι αξύμφορον. 

4 ξύμμαχοί τε γάρ ούδενός πω έν τω προ τού εκούσιοι γε
νόμενοι νύν άλλων τούτο δεησόμενοι ήκομεν, καϊ αμα ές 
τόν παρόντα πόλεμον Κορινθίων έρημοι δι* αυτό καθέ* 
σταμεν. καϊ περιέστηχεν ή δοχούσα ημών πρότερον σω+ 
φροσύνη, τό μή έν αλλότρια ξυμμαχία τή τού πέλας γνώ-
μτ} ξυγχινδυνεύειν, νυν αβουλία χαί ασθένεια φαινομέ-

5 W. τήν μεν ουν γενομένην ναυμαχίαν αύτοΧ χατά μόνας 
άπεωσάμεθα Κορινθίους · επειδή δε μείζονι παρασκευή 
απο Πελοποννήσου καϊ τής άλλης Ελλάδος έφ' ημάς ώρ-
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μηνται και ήμεΐς αδύνατοι όρώμεν οντες τή οίκεία μόνον 
δυνάμει περιγενέσθαι, χαϊ άμα μέγας 6 κίνδυνος, εί έσό-
μεθα ύπ9 αύτοΐς, ανάγκη καϊ υμών και άλλου παντός 
επικουρίας δεΐσθαι, και ξυγγνωμη, εί μή μετά κακίας, δό
ξης δε μάλλον αμαρτία τή πρότερον άπραγμοσύντι εναν
τία τολμώμεν. 

33. ,,Γενήσεται δε ύμΐν πειθομένοις καλή ή ξυντυχΐα 
κατά πολλά τής ημετέρας χρείας, πρώτον μεν οτι άδικου-
μένοις καϊ ούχ ετέρους βλάπτουσι τήν έπικουρίαν ποιή-
σεσθε, έπειτα περί τών μεγίστων κινδυνεύοντας δεξά-* 
μενοι ώς αν μάλιστα μετ αειμνήστου μαρτυρίου τήν χά
ριν καταθήσεσθε, ναυτικόν τε κεκτήμεθα πλήν του παρ9 

ύμΐν πλείστον, καϊ σκέψασθε τις εύπραξία 6πανιωτέρα2 
ή τις τοις πολεμίοις λυπηρότερα, εί^ήν ύμεΐς αν προ πολ
λών χρημάτων καϊ χάριτος έτιμήσασθε δύναμιν ύμΐν 
προσγενέσθαι, αύτη πά ρ εστίν αυτεπάγγελτος, άνευ κιν
δύνων και δαπάνης δίδουσα έαυτήν καϊ προσέτι φέρουσα 
ές μεν τ*ούς πολλούς άρετήν, οϊς δΐ έπαμυνεΐτε χάριν9 

ύμΐν δ' αύτοΐς Ισχύν · & έν τώ παντι. χρόνω ολίγοις δή 
αμα πάντα ξυνέβη, καϊ ολίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οϊς 
επικαλούνται άσφάλειαν καϊ κόσμον ούχ ήσσον δίδοντες 
η ληψομενοι παραγίγνονται. τον δε πόλεμον, δι9 ονπερ3 
χρήσιμοι αν ειμεν, εί τις υμών μή σί'εται έσεσθαι, γνώ
μης άμαρτάνει και ούκ αισθάνεται τούς Λακεδαιμονίους 
ψοβω τώ υμετέρω πολεμησείοντας και τούς Κορινθίους 
δυναμένους παρ9 αύτοΐς και ύμΐν εχθρούς όντας καϊ προ-
χαταλαμβάνοντας ημάς νυν ές τήν ύμετέραν έπιχείρησιν, 
ινα μή τω κοινώ έχθει κατ9 αυτούς μετ αλλήλων στώμεν 
μηδε δυοΐν φθάσαι άμάρτωσιν, ή κακώσαι ημάς ή σφάς 
αυτούς βεβαιώσασθαι. ήμέτερον δ9 αύ έργον προτερήσαι, 4 
των μ}ν διδόντων, υμών δε δεξαμενών τήν ξυμμαχίαν, 
*αι προεπιβουλεύειν αύτοΐς μάλλον ή άντεπιβουλεύειν. 
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34. »Hv δε λέγωσιν ώς ου δίκαιον τούς σφετέροχ 
αποίκους υμάς δέχεσθαι9 μαθόντων ώς πάσα άποικί 
εν μεν πάσχουσα τιμά τήν μητρόπολιν, αδικούμενη і 
άλλοτριονται * * ού γάρ έπϊ τώ δούλοι, αλλ9 έπϊ τώ ομοΐι 

2 τοΐ$ λειπομενοις είναι εκπέμπονται, ως δε ήδίκουν бс 
φές έσχι. προκληθένχες γάρ περι 9Επιδάμνου ές κρίσι 
πολέμω μάλλον ή τώ ϊσω έβουλήθησαν τά έγκλήματ 

δμεχελθεΐν. καϊ ύμίν έσχω τι τεκμήριον ά προς ημάς τοί 
ξυγγενεΐς δρώσιν, ωσχε άπάχτ] τε μή παράγεσθαι υπ9 αί 
τών, δεομένοις τε έκ τού εύθέος μή υπουργεΐν ο γά 
έλαχίσχας τάς μεταμέλειας έκ τού χαρίζεσθαι τοις έναν 
τίοις λαμβάνων ασφαλέστατος αν διατελοίη. 

3δ. ,,Αύσετε δε ούδε τάς Λακεδαιμονίων σπονδο 
^δεχόμενοι ημάς μηδετέρων οντάς ξυμμάχους. είρηται γά 

έν αύχαΐς, τών "Ελληνίδων πόλεων ήτις μηδαμού %υμ 
3μαχεΐ, έ\εΐναι παρ9 όποτέρους αν άρέβκηχαι έλθεΐν. κι 

ϋεινόν εί τοΐσδε μϊν από τε τών ένσπόνδων έσχαι πλη 
ρούν τάς ναύς καϊ προσέτι καϊ έκ τής άλλης "Ελλάδος κι 
ούχ ήκιστα από τών υμετέρων υπηκόων, ημάς δε απ 
ΐής προκειμένης τε ξυμμαχίας εΐρξουσι καϊ από τής αλ 
λοθέν πόθεν ώφελίας , είτα έν άδικηματι θήσονται πει 

δοθέντων υμών α δεόμεθα. πολύ δε έν πλείονι αίτια ήμεί 
μή πείσαντες υμάς εξομεν · ημάς μεν γάρ κινδυνεύον 
χας και ουκ εχθρούς όντας άπώσεσθε, τώνδε δε ούχ οπω 
κωλνταΐ έχθρων όντων καϊ έπιόντων γενήσεσθε, αλλ 
χαϊ από τής υμετέρας αρχής δύναμιν προσλαβεϊν περι 
όψεσθε ήν ού δίκαιον, αλλ9 ή κάκείνων κωλύειν τούς ί 
τής υμετέρας μισθοφόρους ή και ήμΐν πέμπειν καθ9 ο ι 
αν πεισθήτε ώφελίαν, μάλιστα δε άπό του προφανον 

δδεξαμένους βοηθεΐν. πολλά δέ, ωσπερ έν αρχή υπείΛο 
μεν, χά ξυμφέροντα άποδείκνυμεν, καϊ μέγιστον οτι с 
χε αυτοί πολέμιοι ήμΐν ήσαν {όπερ σαφέστατη πίστις 
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Kal ουχοι ovx ασθενείς, αλλ1 Ικανοί χούς μεχασχάνχα$ 
βλάψαι · xal ναυχικής xal ovx ήπειρώχιδος χής ξνμμα-
χίας διδομένης ούχ ομοία ή άλλοχρίωσις, άλλα μάλισχα 
μεν, εΐ δύνασθε, μηδένα άλλον έαν χεχχήσθαι νανς, εΐ 
δ\ μή, οσχις έχυρώχατος, χούτον φίλον έχειν. 

36. „Kai όχω χάδε ξυμφέρονχα μεν δοχεί λέγεσθαι, 
φοβεϊχαι δε μή δι9 ανχά πειθόμενος χάς σπονδάς λύση, 
γνώχω χό μεν δεδιός αυτού Ιαχύν Ιχον χούς ένανχίονς 
μάλλον φοβήσον, χό δε θαρσούν μή δεξαμένου ασθενές 
ον προς ίσχύονχας χούς εχθρούς άδεέσχερον έσόμενον, 
χαϊ άμα ού περί χής Κερχύρας νύν τό πλέον ή xal χών 

9Αθηνών βουλενόμενος, xal ον χά χράχισχα αύχαις προ-
νοών, όχαν έςχον μέλλοντα xal όσον ού παρόνχα πόλε
μον χό αύχίκα περισκοπών ένδοιάζη χωρίον προσλαβεϊν 
ο μετά μεγίστων χαίρων οίχειονχαί τε xal πολεμούταν, 
χής τε γάρ 9Ιταλίας xal Σικελίας καλώς παράπλου κείχαι,ΐ 
ώστε μήχε εκείθεν νανχικόν έάσαι Πελοποννησίοις έπε λ-
θεϊν χό χε ένθένδε προς χάκεϊ παραπέμψαι, και ές χαλλα 
ξυμφορώχαχόν έσχι. βραχυχάχω δ9 αν κεφαλαίφ, χοΐςχε3 
ξνμπασι καϊ καθ9 εκασχον, χωδ9 αν μή προέσθαι ημάς 
μάθοιχε · χρία μεν ονχα λόγου άξια χοϊς'Ελλησι ναυχικά, 
το παρ9 υμΐν καϊ χό ήμέχερον xal χό Κορινθίων, χού-
χ ων δ9 εί περιόψεσθε χά δύο ές χαύχόν έλθεϊν καϊ Κο
ρίνθιοι ημάς προκαχαλήψονχαι, Κερκυραίοις χε καϊ Πε
λοποννησίοις άμα ναυμαχήσεχε · δεξάμενοι δε ημάς εξεχε 
προς αυτούς πλείοσι ναυσΐ χαΐς ήμεχέραις άγωνίζεσθαι." 
Τοιαϋχα μεν οί Κερκυραίοι είπον * of δ\ Κορίνθιοι μεχ9 4 
αύχούς χοιάδε. 

37. ,ΐΑναγκαϊον Κερκυραίων χώνδε ού μόνον περί 
τού δέξασθαι σφάς χόν λόγον ποιησαμένων, αλλ9 ώς xal 
ημείς χε άδιχούμεν χαί αύχοϊ ούχ είχόχως πολεμούνχαι, 
μνησθένχας πρώχον xal ημάς περί άμφοχέρων, ούχω χαϊ 
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Ы1 τόν άλλον λόγον Ιέναι, ίνα τήν αφ ημών χε άξίαχα 
αβφαλέσχερον προειδήχε καϊ τήν τών δ ε χρείαν μή ah 

ΊγΙύτως άπω6η6θε. Фабі δε ξυμμαχίαν διά τό ο~ώφρϋ 
ούδενός πω δέξασθαι · τό δ9 έπϊ κακουργία και ουκ άρι 
τή έπετήδευοαν, ξύμμαχόν τε ονδένα βουλόμενοι πρί 
τάδικήματα ούδε μάρτυρα έχειν ουτε. παρακαλοϋντες αι· 

36χύνε6θαι. καϊ ή πόλις αυτών άμα, αυτάρκη Θέ6ινκει 
μένη, παρέχει αυτούς διχαύτάς ων βλάπτουΰί τινας μάλ
λον ή κατά ξυνθήκας γίγνεσθαι, διά τό ήκιΰτα έπϊ тщ 
πέλας έκπλέοντας μάλιστα τούς άλλους ανάγκη καταί-

4 ροντας δέχεΰθαι. κάν τούτφ τό ευπρεπές άσπονδον ον\ 
ίνα μή ξυναδικήσωσιν έτέροις προβέβληνται, άλλ9 όπά$ 
κατά μόνας αδικώ б ι καϊ όπως έν ω μίν αν κρατώΰι 
ζωνχαι, ού δ9 αν λάθω6ι πλέον £χω6ιν, ην δέ πού t 

5 προ6λάβω6ιν άναι6χυντώ6ι. καίτοι εί η6αν άνδρες, ωό 
περ φασίν, αγαθοί, ο6ω άληπχόχεροι ή6αν τοις πέλα{ 
χο6φ δίφανερωχέραν έξήν αύτοΐς τήν άρετήν διδου6ι κέ 
δεχομένοις τά δίκαια δεικνύναι. 

38. ,^Αλλ9 ούτε προς τούς άλλους ούτε ές ημάς τού 
οίδε εί6ΐν, άποικοι δε όντες άφε6τά6ί τε διά παντός κά 
ννν πολεμού6ι, λέγοντες ώς ούκ έπϊ τω κακώς πά6χει\ 

2 έκπεμφθεΐεν. ημείς öb ούδ9 αυτοί φαμεν έπϊ τω ύπ$ 
τούτων ύβρίζεοθαι κατοικίΰαι, αλλ9 έπϊ τω ηγεμόνες τί 

3 είναι καϊ τά εικότα θαυμάζεΰθαι. αίγούν άλλαι άποικίαι 
£χιμώ6ιν ημάς καϊ μάλιΰχα υπό άποικων στεργόμεθα* καϊ 

δήλον οτι, εί τοις πλέο6ιν άρε6κοντές έ6μεν, τοΐοδ9 άν 
μόνοις ούκ ορθώς άπαρε6κοιμεν, ούδ9 ίπεοχραχεύομεν 

5 έκπρεπώς μή καϊ διαφερόντως τι αδικούμενοι, καλόν δ9 

ήν, εί καϊ ήμαρχάνομεν, τοΐ6δε μεν είξαι τή ημετέρα ορ
γή, ήμΐν δε αίΰχρόν βιάΰαΰθαι τήν τούτων μετριότητα' 

οΰβρει δε καϊ έξουΰία πλούτου πολλά ές ημάς άλλα τε 
ήμαρτήκα6ι καϊ Έπίδαμνον ήμετέραν ου6αν κακουαένην 
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piv ού προσεποιούντο, έλ&όντων ді ημών έπϊ τιμωρία 
Ιλόντες βία ίχουύι. 

39. „Kai φασί δή δίκη πρότερον έθελήσαι κρίνεσθαι, 
ήν γέ ού τον προύχοντα xal ix του ασφαλούς προκαλού-
μενον λέγειν τι δοχείν δει, αλλά τον ές ίσον τά τε ίργα 
ομοίως χαι τούς λόγους πρϊν διαγωνίξεσ&αι χα&ιοτάντα. 
ούτοι δ9 ού πρϊν πολιορχεΐν τό χωρίον, αλλ* ίπειδή ήγή- 2 
βαντο ημάς ού περιόψεσ&αι, τότε xal τό ευπρεπές τής 
δίχης παρέσχοντο9 xal δεύρο ήχουβιν, ού τάκεΐ μόνον 
αυτοί άμαρτόντες, αλλά χαϊ υμάς νύν αξιούντες ού %υμ-
μαχεΐν, αλλά ξυναδικεΐν χαϊ διαφόρους όντμς ήμΐν δέ-
χεσ&αι σφάς · οϋςχρήν, ότε ασφαλέστατοι ήσαν, τότεΖ 
προσιέναι, χαϊ μή έν φ ήμεΐς μεν ήδιχήμεθα, ούτοι δΐ 
χινδυνεύουσι, μηδ9 έν ω ύμεΐς τής τε δυνάμεως αυτών 
τότε ού μεταλαβόντες τής ώφελίας νύν μεταδώσετε, χαϊ 
τών αμαρτημάτων άπογενόμενοι τής αφ9 ημών αιτίας τό 
Ισον εξετε, πάλαι.δ ε χοινώσαντας τήν δύναμιν χοινά xal 
τά άποβαίνοντα έχειν. 

40. ,ϊ&ς μεν ουν αυτοί τε μετά προσηκόντων εγκλη
μάτων έρχόμε&α και οΐδε βίαιοι καϊ πλεονέκται είσΐ δε-
δήλωται - ώς δε ούκ αν δικαίως αυτούς δέχοισ&ε μαθεΐν 
χρή. εί γάρ εΐρηται έν ταΐς σπονδαΐς, έξεΐναι παρ9 όπο-Ъ 
τέρους τις τών άγραφων πόλεων βούλεται έλθεΐν, ού 
τοις ίπ\ βλάβτ] ετέρων ίούσιν ή ξυν&ήκη εστίν, αλλ9 όσ
τις μη άλλου αυτόν άποστερών ασφαλείας δεΐται, καϊ όσ
τις μή τοις δεξαμένοις, εί σωφρονούσι, πόλεμον άντ9 ει
ρήνης ποιήσει · ο νύν ύμεΐς μή πειθόμενοι ήμΐν πάθοιτε 
αν. ού γάρ τοΐσδε μόνον επίκουροι άν γένοισ&ε, άλλάβ 
και ήμΐν άντϊ ένσπόνδων jroAa^uot. ανάγκη γάρ, εί ϊτε 
μετ αυτών, καϊ άμύνεσ&αι μή άνευ υμών τούτους, καί-ϊ 
τοι δίκαιοι γ9 έύτε μάλιστα μεν εκποδών στήναι άμφοτέ-
9<>ις, εί δε μή, τουναντίον έπι τούτους μεθ9 ημών ίέναι 
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(Κορινθίοις μεν γε Ινσπονδοί έστε, Κερκυραίους 61 ovSl 
δι* ανακωχής πόποτ έγένεσθε), καϊ τον νόμον μή καθ-

Ъібхаѵаі ώστε τούς ετέρων άφισταμένους δέχεσθαι. ovil 
γάρ ήμεΐς Σαμίων άποστάντων ψήφον προσεθέμεθα έν-
αντίαν ύμΐν, τών άλλων Πελοποννησίων δίχα έψηφισμέ-
νων εί χρή αύτοΐς άμύνειν, φανερώς δε άντείπομεν тощ 

β προσήκοντας ξυμμάχους αυτόν τινα κολάζειν. εί γάρ  тощ 
κακόν τι δρώντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεΐται καϊα 
τών υμετέρων ούκ έλάσαω ήμΐν πρόβειοι, και τον νόμον 
έφ' ύμΐν αύτοΐς μάλλον ή έφ' ήμΐν θήσετε. 

41. ,,Αικαιώματα μεν ουν τάδε προς υμάς ίχομεν) 

ίκανά κατα τούς "Ελλήνων νόμους, παραίνεβιν δε καϊ 
άξίωβιν χάριτος τοιάνδε, ήν ούκ εχθροί οντες ωστε βλά-
πτειν ονδ' αύ φίλοι ώΰτ έπιχρήσθαι, άντιδοθήναι ήμΐν 

Ώ,ίν τώ παρόντι φαμεν χρήναι. νεών γάρ μακρών σπανί
α αντές ποτ ε προς τον Αιγινητών ύπερ τά Μηδικά πό
λεμον παρά Κορινθίων είκοσι ναύς έλάβετε καϊ ή ευερ
γεσία αντη τε καϊ ή ές Σαμίους, τό δι ημάς Πελοπον-
νησίους αύτοΐς μή βοηθήσαι, παρέσχεν ύμΐν Αιγινητών 
μεν έπικράτησιν, Σαμίων δε κόλασιν, καϊ έν καιροΐζ 
τοιούτοις έγένετο, οϊς μάλιστα άνθρωποι έπ' εχθρούς 
τους σφετέρους ίόντες τών πάντων άπερίοπτοί είσι παρα 

Ζτο νικάν φίλον τε γάρ ηγούνται τον ύπουργούντα, ήν 
καϊ αρότερον εχθρός ή, πολέμων τε τον άντιστάντα, ήν 
και τύχχι φίλος ων, έπει καϊ τά οικεία χείρον τίθενται 
φιλονεικίας ένεκα τής αύτίκα. 

42. ,,£1ν ίνθυμηθέντες καϊ νεώτερος τις παρά πρε
σβυτέρου αυτά μαθών άξιούτω τοΐς όμοίοις ημάς άμύ-
νεσθαι, και μή νομίση δίκαια μεν τάδε λέγεσθαι, \ύμτ 

2φορα δέ, εί πολεμήσει, άλλα είναι, τό τε γάρ ξυμφέρον 
έν ω αν τις ελάχιστα άμαρτάντβ μάλιστα έπεται, και το 
μέλλον τού πολέμου ω φοβούντες υμάς Κερκυραίοι χε-
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Хвѵоѵбіѵ άδικεΐν έν άφανεΐ έτι κείται, καϊ ουκ άξιον έπ-
αρθέντας αυτω φανεράν έχθραν ήδη^ καϊ ού μέλλουσαν 
προς Κορινθίους κτήσασθαι, τής δε ύπαρχούσης πρότε-
ρον διά Μεγαρέας υποψίας αώφρον ύφελεΐν μάλλον ήζ 
γάρ τελευταία χάρις καιρόν έχουσα, καν ίλάσσων ή, δύ
ναται μείζον έγκλημα λύσαι. μηδ9 οτι ναυτικού ξυμμα-4 
χίαν μεγάλην διδόασι, τούτω έφέλκεσθε · τό γάρ μή άδι-
κείν τούς ομοίους έχυρωτέρα δύναμις ή τω αύτίκα φα-
νερώ έπαρθέντας διά κινδύνων τό πλέον έχειν. 

43. ,',Ημεΐς δε περιπεπτωκότες οίς έν τήΛακεδαίμονι 
αύτοϊ προείπομεν, τούς σφετέρους Συμμάχους αυτόν τινα 
κολάζειν, νύν παρ9 υμών τό αυτό άξιούμεν κομίζεσθαι, 
και μή τή ημετέρα ψήφω ώφεληθέντας τή υμετέρα ημάς 
βλάψαι. τό δ9 ίσον άνταπόδοτε, γνόντες τούτον εκείνον 2 
είναι τόν καιρόν, έν ω ο τε υπουργών φίλος μάλιστα και 
6 άντιστάς εχθρός, καϊ Κερκυραίους τούσδε μήτε ξυμ-3 
μάχους δέχεσθε βία ημών μήτε άμύνετε αύτοις άδικούσι. 
καϊ τάδε ποιούντες τά προσήκοντα τ ε δράσετε καϊ τα 4 
άριστα βουλεύσεσθε ύμΐν αύτοΐς.66 

44. Τοιαύτα δε καϊ οι Κορίνθιοι είπον. αθη
ναίοι δε άκούσαντες αμφοτέρων, γενομένης κάί δίς εκ
κλησίας, τή μεν πρότερα ούχ ήσσον τών Κορινθίων 
χπεδέξαντο τους λόγους, έν δε τή ύστεραία μετέγνω-
σαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μεν μή ποιήσασθαι ώστε 
τους αυτούς εχθρούς και φίλους νομίζειν (εί γάρ έπϊ 
Κόρινθον έκέλενον αφίσιν οί Κερκυραίοι ζυμπλεΐν, έλύ-
οντ αν αύτοΐς αίπρός Πελοποννησίους σπονδαί), έπιμα-
χίαν δε έποιήσαντο τή αλλήλων βοηθεΐν, έάν τις έπϊΚέρ-
*υραν l'rj ή 9Αθήνας ή τούς τούτων ξνμμάχους. έδόκει* 
γαρ 6 προς Πελοποννησίους πόλεμος καϊ ώς έσεσθαι αύ-
*οΐς, χαί χήν Κέρκνραν έβούλοντο μή προέσθαι Κοριν-
θιοις ναυτιχόν έχονσαν τοσούτον, ξνγκρούειν δε οτι μά-
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λίστα αυτούς άλλήλοις, ίνα άσθενεστέροις ούσιν, ήνχ 

δέΐ], Κορινθίοις τε χαϊ τοϊς άλλοις ναυτικόν ίχουσιν * 
3 πόλεμον καθιστώνται. άμα δε τής τε Ιταλίας χαϊ Σικ 

λίας χαλώς ίφαίνετο αύτοίς ή νήσος iv παράπλω κεΐσθα 
45. Τοιαύτη μεν γνώμη οί "Αθηναίοι τούς Κερχι 

ραίους προΰεδεξαντο, χαϊ τών Κορινθίων απελθόντα 
ού πολύ ύστερον δέχα ναύς αύτοΐς απέστειλαν βοηθούς 

2 έστρατήγει δε αυτών Λακεδαιμόνιος τε 6 Κίμωνος xc 
3 Αιότιμος 6 Στρομβίχου και Πρωτέας 6 Έπικλέους. προ· 

εΐπον δε αύτοΐς μή ναυμαχεΐν Κορινθίοις, ήν μή έπϊΚες-
χυραν πλέωσι καϊ μέλλωδιν άποβαίνειν ή ές τών εκείνων 
τι χωρίων * ούτω δε κωλύειν κατά δύναμιν. προεΐπον 91 

4 ταύτα τού μή λύειν ένεκα τάς σπονδάς. αι μεν δή νή$ 
άφικνούνται ές τήν Κέρκυραν. \ 

46. Οί δε Κορίνθιοι, επειδή αύτοΐς παρεσκεύαστο 
Επλεον έπϊ τήν Κέρκυραν ναυσΐ πεντήκοντα και έκατόί 
ήσαν δε "Ηλείων μεν δέκα, Μεγαρέων δε δώδεκα καΙΛεΰ 
χαδιών δέκα, Άμπρακιωτών δε επτά και είκοσι καϊ 9Ava 

2 κτορίων μία, αυτών δϊ Κορινθίων ένενήκοντα · στρατη 
γοΐ δε τούτων ήσαν μεν καϊ κατά πόλεις έκαστων, Ко 
ρινθίων δε Ιξενοκλείδης 6 Εύθυκλέους πέμπτος αύτό$ 

3 επειδή δε προσέμιξαν τή κατά Κέρκυραν ήπείρω από Λεν*, 
κάδος πλέοντες, όρμίζονται ές Χειμέριον τής Θεσπρωτία 

4 δος γής. έστι δε λιμήν, καϊ πόλις ύπερ αυτού κείται άπο 
θαλάσσης έν τή Έλαιάτιδι τής Θεσπρωτίδος Έφύρη. έξίψ 
σι δε παρ9 αυτήν Αχερουσία λίμνη ές θάλασσαν διά δε 
τής Θεσπρωτίδος 9Λχέρων ποταμός ρέων έσβάλλει ές αυ
τήν, αφ9 ου καϊ τήν έπωνυμίαν έχει- ρεΐ δε και Θύαμις 
ποταμός, ορίζων τήν Θεσπρωτίδα καϊ Κεστρίνην, ων έν-

5 τος ή άκρα άνέχει τό Χειμέριον. οί μεν ουν Κορίνθιοι 
τής ήαείρου ενταύθα όρμίζονται τε καϊ στρατόπεδον 
έποιήσαντο. 

http://antik-yar.ru/


47. Ot δε Κερκυραίοι ώς $σθοντο αυτούς προσπλέ-
οντας, πληρώσαντες δέκα και εκατόν ναύς, ων ηρχε Μει-
κιάδης καιΑίσιμίδης καϊ Εύρύβατος, έστρατοπεδεύσαντο^ 
iv μια τών νήσων αΐ καλούνται Σύβοτα · καϊ αί ΆττικαΙ 
δέκα παρήσαν. έπϊ δε τή Λευκίμμη αύτοΐς τω ακρωτηρίων 
ό πεζός ην καϊ Ζαχυνθίων χίλιοι όπλΐται βεβοηθηκότες. 
ήσαν δε καϊ τοις Κορινθίοις έν τή ήπείρω πολλοί τών 2 
βαρβάρων παραβεβοηθηκότες- οί γάρ таѵщ ήπειρώται 
άεί ποτε αύτοΐς φίλοι είσίν. 

48. Επειδή δε παρεσκεύαστο τοις Κορινθίοις, λα-
βόντες τριών ημερών αιτία άνήγοντο ώ$ έπϊ ναυμαχίαν 
άπό τού Χειμερίου νυκτός, καϊ αμα εω πλέοντες καθο-2 
ρώσι τάς τών Κερκυραίων ναύς μετεώρους τε καϊ έπϊ 
6φάς πλεούσας, ώς δε κατεΐδον αλλήλους, άντιπαρετάσ- 3 
ϋοντο, έπϊ μϊν τό δεξιό ν κέρας Κερκυραίων αί ΆττικαΙ 
νήες, τό δε αλλο αύτοϊ έπεΐχον, τρία τέλη ποιήσανζες 
χών νεών, ων ήρχε τριών στρατηγών έκαστου εϊς. ούτω 
μεν Κερκυραίοι έτάξαντο. Κορινθίοις δε τό μεν δεξιό ν 4 
κέρας αίΜεγαρίδες νήες ειχον καϊ αίΆμπρακιώτιδες, κα
τά δε τό μέσον οί άλλοι ξύμμαχοι ώς έκαστοι, εύώνυμον 
δε κέρας αύτοϊ οί Κορίνθιοι ταΐς άριστα τών νεών πλε-* 
ούσαις κατά τούς Αθηναίους καϊ τό δεξιό ν τών Κερκυ
ραίων είχον. 

49. Βυμμίξαντες δέ, επειδή τά σημεία εκατέροις ήρ^ 
θη, έναυμάχουν, πολλούς μεν όπλίτας έχοντες αμφότε
ροι έπϊ τών καταστρωμάτων, πολλούς δε τοξότας τε καϊ 
ακοντιστάς, τώ παλαίω τρόπω άπειρότερον έτι παρε-
σκευασμένοι. ήν τε ή ναυμαχία καρτερά, τή μεν τέχνχι ούχ 2 
ομοίως, πεζομαχία δε τό πλέον προσφερής ούσα. επειδήэ» 
?άρ προσβάλοιεν άλλήλοις, ού $αδίως άπελύοντο υπό τε 
πλήθους καϊ όχλου τών νεών καϊ μάλλον τι πιστεύοντε$ 
*οΐς έπϊ του καταστρώματος οπλίταις ές τήν νίκην, οϊκα-
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ταστάντες έμάχοντο ήσυχαζουσών τών νεών - διέχπλοιύ 
ούχ η6αν, άλλα θυμώ xal ρώμτ] τό πλέον έναυμάχονν\ 

4 επιστήμη,, πανταχή μεν ουν πολύς θόρυβος χαϊ ταραχά 
δης ήν ή ναυμαχία, Іѵ # at "Αττιχαϊ νήες παραγιγνόμενα 
τοις Κερχυραίοις, εί πΐβ πιέζοιντο, φόβόν μεν παρεΐχοι 
τοϊς έναντίοις, μάχης δε ούχ ήρχον δεδιότες ot στρατηγό 

5 τήν πρόρρησιν τών "Αθηναίων, μάλιστα δε τό δεξιόν χί 
ρας τών Κορινθίων έπόνει. οί γάρ Κερκυραίοι είχοβ 
ναυσίν αυτούς τρεμάμενοι χαϊ καταδιώξαντες σποράδα, 
ές τήν ήπειρον μέχρι τού στρατοπέδου πλεύσαντες αυ
τών xal έπεχβάντες ένέπρησάν τε τάς σχηνάς έρημους χα. 

6 τά χρήματα διήρπασαν. ταύτη, μεν ουν οί Κορίνθιοι хс 
ot ξύμμαχοι ήσσώντό τε χαϊ οί Κερκυραίοι έπεχράτονν 
Я ді αυτοί ήσαν οί Κορίνθιοι, έπϊ τώ εύωνύμω, πολ\ 
ένίχων, τοις Κερκυραίοις τών είκοσι νεών από έλάσσο-

Ινος πλήθους έκ τής διώξεως ού παρουσών. οί δ" "Αθη 
ναϊοι όρώντες τούς Κερκυραίους πιεζόμενους μάλλον ήο' 
άπροφασίστως έπεκούρουν, τό μεν πρώτον άπεχόμενο 
ωστε μή έμβάλλειν τινί· έπεί δε ή τροπή έγένετο λαψ 
πρώς καϊ ένέκειντο οί Κορίνθιοι, τότε δή έργου πάς εί 
χετο ήδη καϊ διεκέκριτο ούδεν έτι, αλλά ξυνέπεσεν І 
τούτο ανάγκης ωστε έπιχειρήσαι άλ?>ήλοις τούς Κοριν 
θίους καϊ "Αθηναίους. 

50. Τής δε τροπής γενομένης οί Κορίνθιοι τά σκάφ 
μεν ούχ εϊλκον άναδούμενοι τών νεών ας καταδύσειαί 
προς бі τούς ανθρώπους έτράποντο φονεύειν διεκπλέον 
τες μάλλον ή ζωγρεϊν, τούς τε αυτών φίλους, ούκ αίσθό 
μενοι on ησσηντο ot έπϊ τώ δεξιώ κέρα, αγνοούντες έκτει 

ФѴОѴ. πολλών γάρ νεών ούσών αμφοτέρων καϊ έπϊπολ 
τής θαλάσσης έπεχουσών, επειδή ξυνέμιξαν άλλήλοις, ο 
φαδίως τήν διάγνωσιν έποιούντο όποιοι έκράτουν ή έκρα 
τούντο' ναυμαχία γάρ αύτη"Ελλησι πρός'Έλληνας νεώ 
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πλήθει μεγίστη δη τών προ αυτής γεγένηται. επειδή δε » 
χατεδίωξαν τούς Κερκυραίους οί Κορίνθιοι ές τήν γήν, 
προς τά ναυάγια και τούς νεκρούς τούς σφετέρους έτρά-
ποντο, xal τών πλείστων έκράτησαν ώστε προσκομίσαι 
πρЪς τά Σύβοτα, ol αύτοϊς ο κατά γην στρατός τών βαρ
βάρων προσεβεβοηθήκει* Ιστι δε τά Σνβοτα τής Θε-
απρωτίδος λιμήν έρημος, τούτο δε ποιήσαντες αύθις 
άθροισθέντες έπέπλεον τοιςΚερκυραίοις. οίδεταίςπλωί- 4 
μοις καϊ όσαι ήσαν λοιποί μετά τών Αττικών νεών καϊ 
αύτοϊ άντεπέπλεον, δείσαντες μή ές τήν γην οφών πειρώ-
біѵ άποβαίνειν. ήδη δε ην όψε καϊ έπεπαιάνισχο αύτοΐς^ 
ώς ές επίπλουν, καϊ οι Κορίνθιοι έξαπίνης πρύμναν 
έχρούοντο, хатідоі/ггд είκοσι ναύς Αθηναίων προσπλε-
ούσας, ας ύστερον τών δέκα βοηθούς εξέπεμψαν οί Αθη
ναίοι, δείσαντες, όπερ έγένετο, μή νικηθώσιν οί Κερκυ
ραίοι καϊ αί σφέτεραι δέκα νήες όλίγαι άμύνειν ω04. 

51. Ταύτας ούν προιδόντες οί Κορίνθιοι xal ύποτο-
πήσαντες άπ' Αθηνών είναι, ούχ όσας έώρων άλλα πλεί-
ονς, ύπανεχώρουν. τοις δε Κερκυραίοις (έπέπλεον γάρ 2 
μάλλον έκ τού αφανούς) ούχ εωρώντο καϊ έθαύμαζον 
τους Κορινθίους πρύμναν κρουομένους, πριν τίνες ίδόν-
τες είπον οτι νήες έκειναι έπιπλέουσι. τότε δϊ καϊ αύτοϊ 
άνεχώρουν (ξυνεσκόταζε γάρ ήδη),και οί Κορίνθιοι άπο-
τραπόμενοι τήν διάλυσιν έποιήσαντο. ούτω μεν ή άπαλ-Ъ 
λαγή έγένετο αλλήλων, και ή ναυμαχία έτελεύτα ές νύ
κτα, τοϊς δ\ Κερκυραίοις στρατοπεδευομένοις έπϊ τήΛευ- 4 
κίμμη αί είκοσι νήες από τών Αθηνών αύται, ων ηρχε 
Γλαυκών τε 6 Λεάγρου καϊ Ανδοκίδης 6 Αεωγόρου, διά 
τών νεκρών καϊ ναυαγίων προσκομισθείσαι κατέπλεον 
ές τό στρατόπεδον ού πολλώ ύστερον ή ώφθησαν. οί δε 5 
Κερκυραίοι (ην γάρ ννξ) έφοβήθησαν μή πολέμιαι ώσιν, 
έπειτα δε έγνωσαν·9καΙ ώρμίσαντο. 
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62. Tfj ό" ύΰτεραία άναγαγόμεναι αϊ τε "Αττιχαϊ τρι* 
χοντα νήες χαϊ τών Κερκυραίων обаі πλώιμοι η6αν έπι 
πλευβαν έπϊ τον iv τοις Συβότοις λιμένα, iv ω οΐ Κορίι 

Ίθιοι ώρμουν, βουλόμενοι είδέναι εί ναυμαχήβουοιν. ι 
δε τάς μεν ναϋς α ράντες από τής γής χαϊ παρατάξαμε^ 
μετεώρους ήόύχαζον, ναυμαχίας ού διανοούμενοι άρχε\ 
έχοντες, ορώντες προβγεγενημένας τε ναϋς ix τών Άθι 
νών ακραιφνείς χαϊ ύφίοι πολλά τά άπορα ξυμβεβηκόπ 
αιχμαλώτων τε περϊ φυλακής, ους iv ταΐς ναυοϊν ειχο 

8 καϊ έπιΟκευήν ούκ ούοαν τών νεών iv χωρίω έρήμω' тс 
δϊ οΐκαδε πλου μάλλον διεοκόπουν δπτ] κομιόθήοοντα 
δεδιότες μή οί Αθηναίοι νομίΰαντες λελύοθαι τάς 6πο\ 
δάς, διότι ές χείρας ήλθον, ούκ έώοι Οφάς άποπλεΐν. 

53. "Εδοξεν ουν αύτοΐς άνδρας ές κελήτιον έΰβιβι 
όαντας άνευ κηρυκείου προαπέμψαι τοις Άθηναίοις κ 

ϊπεΐραν ποιήααοθαι. πεμψαντες τε έλεγον τοιάδε* ,'Λδ 
κειτε, ω άνδρες "Αθηναίοι, πολέμου άρχοντες καϊ θπο\ 
δάς λύοντες · ήμΐν γάρ πολεμίους τούς ημέτερους τιμα 
ρουμένοις έμποδών ϊατααθε όπλα άνταιρόμενοι. εί < 
ύμΐν γνώμη έΰτϊ κωλύειν τε ημάς ίπϊ Κέρκυραν ή άλλθ( 
εί ποι βουλόμεθα πλεΐν καϊ τάς ύπονδάς λύετε, ήμ< 
τούΰδε λαβόντες πρώτον χρήΰαΰθε ώς πο'λεμίοις." 

3 μεν δή τοιαύτα είπον · τών δε Κερκυραίων τό μϊν 6τρι 
τόπεδον обоѵ έπήκουβεν άνεβόηοεν ευθύς λαβείν τε αϊ 
τούς χαϊ άποκτεΐναι, οΐ δε "Αθηναίοι τοιάδε άπεκρίναι 

4το* ,,Ουτε αρχομεν πολέμου, ώ άνδρες Πελοποννήΰιο 
ούτε τάς σπονδάς λύομεν, Κερκυραίοις δε τοΐοδε ξυι 
μαχοις ούοι βοηθοϊ ήλθομεν. εί μεν ούν άλλοοέ ποι βοτ 
λεοθε πλεΐν, ου κωλύομεν είδε έπϊ Κέρκυραν πλε\ 
ΰεΐοθε η ές τών εκείνων τι χωρίων, ού περιοψόμεΰ 
κατά  то δυνατόν." 

54. Τοιαύτα τών "Αθηναίων άποκριναμένων οΐ μ\ 
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Κορίνθιοι τόν  тв πλουν τόν έπ' οίκου παρεσχευάζονχο 
χαϊ τροπαΐον έστησαν iv τοις іѵ τή ήπείρω Συβόχοις· οί 
δε Κερκυραίοι τά τε ναυάγια καϊ νεκρούς άνείλοντο χά 
χατά σφάς έξενεχθένχα υπό τού ρου και άνεμου, ός γε
νόμενος τής νυκτός διεσχέδασεν αυτά πανχαχή, καϊ τρο
παΐον άνχέσχησαν iv τοις iv τή νήσφ Συβότοις ώς νενι-
κηκότες. γνώμχι δϊ εχάτεροι τοιάδετήν νίχην προόεποιή- 2 
σαντο' Κορίνθιοι μεν χρατήσαντες τή ναυμαχία μέχρι 
νυκτός, ώστε καϊ ναυάγια πλείστα καϊ νεκρούς προσχο-
μίσασθαι, καϊ άνδρας έχοντες αιχμαλώτους ούκ έλάσσουο, 
χιλίων ναύς τε χαταδύσαντες περϊ εβδομήχοντα έστησαν 
τροπαΐον · Κερκυραίοι δε τριάκοντα ναύς μάλιστα δια-
φθείραντες, καϊ επειδή Αθηναίοι ήλθον, άνελόμενοι χά 
χατά σφάς αυτούς ναυάγια χαϊ νεκρούς, χαϊ ότι αύτοΐς 
τή τε προτεραία πρύμναν χρουόμενοι ύπεχώρησαν οι 
Κορίνθιοι ίδόντες τάς 'Αττιχάς ναύς, χαϊ επειδή ήλθον 
οί Αθηναίοι,ούχ άντεπέπλεον ix τώνΣυβότων, διά ταύτα 
τροπαΐον έστησαν, ούτω μεν εχάτεροι νιχάν ήξίουν. 

55. Οί δϊ Κορίνθιοι αποπλέοντες έπ' οίκου'Αναχτό-
ριον, ο έστιν έπϊ τω στ ό ματ ι τοϋ Άμπρακιχού κόλπου, 
εϊλον άπάτΊ] (ήν δε κοινόν Κερκυραίων χαϊ εκείνων), και 
χαταστήσαντες έν αύτώ Κορινθίους οίχήτορας άνεχώρψ 
σαν έπ' οίκου · καϊ τών Κερκυραίων οχτακόσιους μεν οϊ 
ησαν δούλοι άπέδοντο, πεντήκοντα δε χαϊ διακόσιους δή~ 
σαντες έφύλασσον καϊ έν θεραπεία εΐχον πολλή, όπως 
αντοΐς τήν Κέρχυραν άναχωρήσαντες προσποιήσειαν 
ετυγχανον δε χαϊ δυνάμει αυτών οί πλείους πρώτοι ον-
*ες τής πόλεως, ή μεν* ουν Κέρκυρα ούτω περιγίγνεταιΐ 
*φ πολέμω τών Κορινθίων, χαϊ αί νήες τών *Αθηναία*ν 
ανεχωρησαν έξ αυτής, αίτια oh αύτη πρώτη έγένετο του 
πολέμου τοις Κορινθίοις ές τούς Αθηναίους, ότι σψίόιν 
*ν σπονδαΐς μετά Κερκυραίων έναυμάχουν. 

THUCYDIDES. I. 3 
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56. Μετά ταύτα δ" ευθύς καϊ τάδε ξυνέβη γενέο% 
τόΐς Άθηναίοις χαϊ Πελοποννησίοις διάφορα ές το πολ 

2μείν. τών γάρ Κορινθίων πρασσόντων όπως τιμωρ 
σωνται αυτούς, ύποτοπήσαντες τήν έχθραν αυτών 
"Αθηναίοι Ποτιδαιάτας, όΐ οίκοϋσιν έπϊ τψ Ισθμώτ 
Παλλήνης, Κορινθίων αποίκους, εαυτών δε ξυμμάχο 
φόρου υποτελείς, έκέλευον τό ές Παλλήνην τείχος κα> 
ελεϊν καϊ ομήρους δούναι, τούς τε έπιδημιουργούς ί 
πέμπειν καϊ τό λοιπόν μή δέχεοθαι ους κατά έτος έκαστ 
Κορίνθιοι έΐίεμπον,δείσαντες μή άποστώσιν υπό τεΠε 
δίκκου πειθόμενοι καϊ Κορινθίων > τούς τε άλλους i 
Θράκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. 

57. Ταύτα δε προς τούς Ποτιδαιάτας οί ΆθηναΙ 
προπαρεοκευάζοντο ευθύς μετά τήν έν Κέρκυρα ναυμ 

2 χίαν · οϊ τε γάρ Κορίνθιοι φανερώς ήδη διμφοροι ήσα 
Περδίκκας τε 6 "Αλεξάνδρου, Μακεδόνων βασιλεύς, έ% 

3 πολέμωτο ξύμμαχος πρότερον καϊ φίλος ων. έπολεμώ* 
δέ, οτι Φιλίππω τώ εαυτού άδελφώ καϊΑέρδα κοινή πρ 
αυτόν έναντιουμένοις οί "Αθηναίοι ξυμμαχίαν έποιήόα 

4 το. δεδιώς τε έπρασσεν ές τε τήν Αακεδαίμονα πέμπι 
όπως πόλεμος γένηται αύτοίς προς Πελοποννησίους, κ 
τους Κορινθίους προσεποιεϊτο τής Ποτίδαιας ένεκα άπ 

5 στάσεως · προσέφερε δε λόγους χαϊ τοις έπϊ Θράκης Χα 
χιδεύσι χαϊ Βοττιαίοις ξυναποστήναι, νομίζων, εί ξύι 
μαχα ταύτα έχοι δμορα όντα χωρία, φάον αν τον πόλ 

δμον μετ9 αυτών ποιείσθαι. ων οί "Αθηναίοι αίσθόμεν 
χαϊ βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τών πόλεων τάς άπ 
στάσεις (έτυχον γάρ τριάκοντα ναϋς άποστέλλοντες χ 
χίλιους οπλίτας έπϊ τήν γήν αυτού, "Αρχεστράτου τού Α^ 
κομήδους μετ9 άλλων τεσσάρων στρατηγοϋντος), έπιστι 
λουσι τοις άρχουσι τών νεών Ποτιδαιατών τε όμηρο 
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λαβείν xal χό τείχος καθελεϊν, τών τε πλησίον πόλεων 
φνλαχήν έχειν όπως μή άποσχήσονχαι. 

58. Ποχιδαιάχαι δϊπέμψανχες μεν xal παρ9 Αθηναί
ους πρέσβεις, εί πως πείσειαν μή 6φώνπέρι νεαηερίξειν 
μηδέν, έλθόνχες δϊ χαϊ ές τήν Λακεδαίμονα μετά Κοριν
θίων, [έπρασσον] όπως εχοιμάσαινχο τιμωρίαν, ην δέη, 
επειδή εκ τε 'Αθηναίατν έχ πολλού πράσσοντες ούδεν ην-
ροντο έπιτήδειον, αλλ9 αί νήες αί έπϊ Μαχεδονίαν xal 
έπϊ αφάς ομοίως Επλεον, χαϊ τα τέλη τών Λακεδαιμονίων 
ύπέσχεχο αύτοϊς, ην έπϊ Ποτίδαιαν ϊωσιν 9Αθηναίοι, ές 
τήν Άττιχήν έσβαλεϊν, τότε δή χατά τόν καιρόν τούτον 
αφίστανται μετά Χαλχιδέων χαί Βοττιαίων κοινή ξυνο-
μόσαντες. χαϊ Περδίχχας πείθει Χαλκιδέας χάς έπϊ θα- 2 
λάσσφ πόλεις έκλιπόντας καϊ καταβαλόντας άνοικίσασθαι 
ές'Όλυνθον μίαν τε πόλιν ταύτην ίσχυράν ποιήσασθαί' 
τοις τε έκλιποϋβι τούτοις τής εαυτού γης της Μυγδονίας 
περί τήν Βόλβην λίμνην έδωκε νέμεσθαι, εως αν ό προς 
Αθηναίους πόλεμος καϊ οί μεν άνωκίζονχό χε χαθαι-
ρούντες χάς πόλεις καϊ ές πόλεμον παρεσκευάζοντο. 

59. At δε τριάκοντα νήες χών "Αθηναίων άφικνούν-
ται ές χά έπϊ Θράκης καϊ καχαλαμβάνουσι χήν Ποχί-
δαιαν και τάλλα άφεσχηκόχα. νομίβαντες δϊ οί σχρατη- 2 
γοϊ άδύναχα είναι προς χε Περδίχχαν πολεμεΐν щ παρ-
ούσ% δυνάμει χαϊ χά ξυναφεσχώτα χωρία,τρέπονχαι έαϊ 
χήν Μαχεδονίαν, έφ9 όπερ χαϊ τό πρότερον έξεπέμποντο, 
καϊ κατασχάντες έπολέμουν μετά Φιλίππου xal χών Λέρ-
δου αδελφών άνωθεν στρατιά έσβεβληκόχατν. 

60. Καϊ έν χ ούχ ω ot Κορίνθιοι, χής Ποτίδαιας άφε-
σχηκυίας χαί χών Αττικών νεών περϊ Μαχεδονίαν ον-
6*>ν, δεδιόχες περϊ τω χωρίω χαί οίκεϊον χόν χίνδυνον 
ηγούμενοι πέμπουσιν εαυτών τε έθελοντάς χαί τών αλ-
1&ν Πελοποννησίων μισθω πείσαντες εξακόσιους χαϊ %υ-
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λίους τούς π άντ ας οπλίτας καϊ ψιλούς τετρακόσιους 
2 έστρατήγει δε αυτών "Αριστεύς 6 "Αδειμάντου, κατά φι 

λίαν τε αυτού ούχ ήκιστα οί πλείστοι έκ Κορίνθου στρα 
τιώται έθελονταϊ ξυνέσποντο · ήν γάρ τοις Ποτιδαιάται 

3 αεί ποτ ε επιτήδειος, και άφικνοϋνται τεσσαρακοστή ήμί 
ρα ύστερον έπϊ Θράκης ή Ποτίδαια άπέστη. 

61. *Ηλθε δε καϊ τοις· Άθηναίοις ευθύς ή άγγελί 
τών πόλεων ότι άφεστάσι, κτά πέμπουσιν, ώς ζσθοντ 
καϊ τούς μετά "Αριστέως έπιπαριόνταςβισχιλέους εαυτό 
οπλίτας καϊ τεσσαράκόντα ναϋς προς τά άφεστώτα, χβ 

2 ΚαλλΙαν τον Καλλιάδου πέμπτον αυτόν στρατηγόν ·  с 
άφικόμενοι ές Μακεδονίαν πρώτον καταλαμβάνουσι τον 
προτέρους χίλιους Θέρμην άρτι %ρηκότας καϊ Πύδναν πο 

3 λιορκοϋντας. προσκαθεζόμενοι δε καϊ αυτοί τήν Πύδνα 
έπολιόρκησαν μέν, έπειτα δε ξύμβασιν ποιησάμενοι хс 
ξυμμαχίάν άναγκαίαν προς τον Περδίχκαν, ώς αύτον 
κατήπειγεν ή Ποτίδαια καϊ ο Άριστεύς παρεληλνθώί 

4 άπανίστανται έκ τής Μακεδονίας, καϊ άφικόμενοι ές Βε 
ροιαν κάκεΐθεν έπϊ Στρέψαν καϊ πειράσαντες πρώτο 
του χωρίου καϊ ούχ ελόντες, έπορεύοντο κατά γήν προ 
τήν Ποτίδαιαν τρισχιλίοις μεν οπλίταις εαυτών, χωρίς δ 
τών ξυμμάχων πολλοίς, ίππεϋσι δε έξακοσίοις Μακεδό 
νων τοις μετά Φιλίππου καϊ Παυσανίου· άμα δε νήε 

δπαρέπλεον έβδομήκοντα. κατ" ολίγον di προϊόντες τρι 
ταίοι αφίκοντο ές Γίγωνον και έστρατοπεδεύσαντο. 

62. Ποτιδαιάται δε κάί οί μετά Άριστέως Πελοπον 
νήσιοι προσδεχόμενοι τούς "Αθηναίους έστρατοπεδεύον 
το προς "Ολύνθου έν τώ ίσθμώ καϊ άγοράν έξω τής πό 

Ίλεως έπεποίηντο. στρατηγόν μϊν τού πεζού παντός ο 
ξύμμαχοι %ρηντο "Αριστέα, τής δ\ ίππου Περδίκκαν · ά* 
έστη γάρ ευθύς πάλιν τών "Αθηναίων και ξυνεμάχει τοΡ. 
Ποτιδαιάταις,'"Ιόλαον ανθ" αυτού καταστήσας αρχοντ* 
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ήν δε ή γνώμη χού 9Αρισχέως, το μεν μεθ9 εαυχού σχρα-3 
• τόπεδον έχονχι iv τω ίσθμώ έπιχηρείν τους Αθηναίους, 

ην έπίωσι, Χαλχιδέας ό4 xal χους έξω ισθμού ξυμμάχους 
και τήν παράΠερδίχκου διακοσίαν Ζππον έν90λύνθω μέ-
νειν, χαϊ όταν9Αθηναίοι έπϊ σφάς χωρώσι, χατά νώτου 
βοηθοννχας iv μέσω ποιεϊν αυτών τους πολεμίους. Καλ- 4 
λίας δ9 αν 6 τών Αθηναίων στρατηγός χαϊ οί ξυνάρχον-
τες τους μεν Μαχεδόνας ιππέας χαί τών ξνμμάχων ολί
γους επί Όλννθον άποπέμπουσιν, όπως εί'ργωσι τους 
έχεϊθεν έπιβοηθειν, αύτοϊ δ9 άνασχήσανχες τό σχραχό-
πεδον έχώρουν έπϊ τήν Ποχίδαιαν. χαϊ επειδή προς τω 5 
ίσθμώ έγένοντο χαϊ είδον τούς εναντίους παρασκευαζό
μενους ώς ές μάχην, αντιχαθίσταντο χαϊ αυτοί, χαϊ ού 
πολύ ύστερον ξννέμισγον. χαϊ αυτό. μεν τό τού Άρισχέωςβ 
χέρας χαϊ όσοι περϊ έχεϊνον ήσαν Κορινθίων τε χαϊ τών 
άλλων λογάδες έτρεψαν τό χαθ9 εανχούς χαϊ έπεξήλθον 
διώχοντες έπϊ πολύ · τό δ% άλλο στρατόπεδον τών τε По-
τιδαιατών χαί τών Πελοποννησίων ήσσάχο υπό τών9Αθη
ναίων χαϊ ές τό τείχος χατέφυγεν. 

63. 9Επαναχωρών δε ο Άριστεύς άπό τής διώξεως, 
ώς όρά τό άλλο στράτευμα ήσσημένον, ήπόρησε μεν όπο-
τέρωσε διακινδννεύστ] χωρήσας, ή έπϊ τής 9Ολύνθου ή 
ές τήν Ποτίδαιαν · έδοξε δ9 ούν ξυναγαγόντι τούς μεθ9 

εανχού ως ές ίλάχιστον χωρίον δρόμω βιάσασθαι ές χήν 
Ποτίδαιαν, χαϊ παρήλθε παρά τήν χηλήν διά τής θαλάσ
σης βαλλόμενος τ ε χαϊ χαλεπώς, ολίγους μέν τινας άπο-
βαλών, τούς δε πλείους σώσας. οί δ9 άπό τήςΌλύνθον^ 
τοις Ποτιδαιάταις βοηθοί (απείχε δε εξήχοντα μάλισχα 
σχαδίονς χαί έσχι χαχαφανές), ώς ή μάχη έγίγνεχο χαί 
τα σημεία ήρθη, βραχύ μέν χι προήλθον ώς βοηθήσον-
Τ*£, χαϊ οί Μακεδόνες ίππης άνχιπαρεχάξανχο ώς χωλν-
σοντες · επειδή δϊ διά χάχους ή νίκη χών 9Λθηναίων έγί-
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γνετο χαϊ τά σημεία χατεσπάσθη, πάλιν έπανεχώρονν ΐ 
το τείχος χαϊ ot Μακεδόνες παρά τούς "Αθηναίους- h 

3πής δ9 ούδετέροις παρεγένοντο. μετά δε τήνμάχηντμ 
παϊον έστησαν οί9Αθηναίοι χαϊ τούς νεχρούς ύποσπόι 
δους άπέδοσαν τοις Ποτιδαιάταις · άπέθανον δε Поп 
δαιατών μεν χαι τών ξυμμάχων όλίγφ έλάσσους τριαχο 
βίων, 9Αθηναίων δε αυτών πεντήκοντα xal έχατόν  хс 
Καλλίας 6 βτρατηγός. 

64. Τό δ9 ix του ισθμού τείχος ευθύς ot 9Αθηναία 
άποτειχίσαντες έφρούρουν · τό δ9 ές τήν Παλλήνην άτεί· 
χιστον ήν' ού γάρ txavoX ένόμιζον είναι iv τε τώ ισθμό 
φρουρεϊν χαί ές τήν Παλλήνην ΰιαβάντες τειχίζειν, ί«· 
διότες μή σφίσιν οΐ Ποτιδαιάται χαϊ ot ξύμμαχοι γιγνο-

2μένοις δίχα έπιθώνται. χαϊ πυνθανόμενοι ot iv τή πόλ& 
9ΑθηναΧοι τήν Παλλήνην άτείχιστον ούσαν, χρόνω ύστε
ρον πέμπουσιν έξαχοσίους χαϊ χιλίους όαλίτας εαυτών 
χαϊ Φορμίωνα τον 9Ασωπίου στρατηγόν · ος άφιχόμενοϊ 
ές τήν Παλλήνην χαϊ έξ 9Αφύτιος ορμώμενος προσήγαγ% 
τή Ποτίδαια τον στρατόν , χατά βραχύ προΐών χαϊ χε& 

3ρων α μα τήν γήν ώς δ9 ούδεϊς έπεξήει ές μάχην, άπεξ 
τείχιβε τό έχ τής Παλλήνης τείχος* χαϊ ούτως ήδη xat0 
χράτος ή Ποτίδαια άμφοτέρωθεν έπολιορχεϊτο χαϊ έ* 
θαλάσσης ναυσϊν α μα έφορμούσαις. 

65. Αριστεύς δε άποτειχισθείσης αυτής χαϊ ελπίδα 
ονδεμίαν έχων σωτηρίας, ήν μή τι από Πελοποννήσου ή 
άλλο παρα λόγον γίγνηται, ξυνεβούλευε μεν πλην πεν-
ταχοσίων άνεμο ν τηρήσασι τοΐς άλλοις έχπλεϋσαι, οπωξ 

£π\ πλέον ο σίτος άντίσχυ, χαϊ αυτός ήθελε τών μενόν
των είναι · ώς δ9 ούχ έπειθε, βουλόμένος τά έπϊ τούτοις 
παρασχευάζειν χαϊ οπως τά έξωθεν έξει ώς άριστα, έχ-

2 πλουν ποιείται λαθών τήν φυλαχήν τών9Αθηναίων · χαϊ 
παραμένων έν Χαλχιδεύσι τά τε άλλα ξυνεπολέμει χώ 
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Σερμυλιών λοχήσας προς τή πόλει πολλούς διεφθειρεν, 
ές τε τήν Πελοπόννησον έπρασσεν οπη ώφελία τις γενή-
όεται. μετά δε τής Ποτίδαιας τήν ά*ο«ήμ*ιν Φορμίωνα 
μεν εχων τους εξακόσιους xal χίλιους τήν Χαλκιδικήν καϊ 
Βοττικήν έδήου καϊ έστιν α καϊ πολίσματα εϊλεν. 

66.. Τοις δ9 9Αθηναίοις καϊ Πελοποννησίοις αίτίαι 
μεν αύται προσεγεγένηντο ες αλλήλους, τοις μεν Κοριν-
θίοις οτι τήν Ποτίδαιαν εαυτών ούσαν άποικίαν καΧ άν
δρας Κορινθίων τε καϊ Πελοποννησίων iv αυτή οντάς 
έπολιόρκουν, τοίς δ9 Άθηναίοις ές τούς Πελοποννησίους 
οτι εαυτών τε πόλιν ξυμμαχίδα καϊ φόρου υποτελή απέ
κτησαν καϊ έλθόντες σφίσιν άπό τον προφανούς έμάχον-
το μετά Ποτιδαιατών. ον μέντοι ο γε πόλεμος πω ξνν-
εφφώγει, άλλ9 έτι ανακωχή ήν· ιδία γάρ ταύτα ot Κορίν
θιοι έπραξαν. 

67. Πολιορκονμένης δε τής Ποτίδαιας ούχ ήσύχαζον, 
ανδρών τε σφίσιν ενόντων καϊ άμα περϊ τω χωρίφ δε-
διότες · παρεκάλονν τε ευθύς ές τήν Λακεδαίμονα τούς 
ξυμμάχους καϊ κατεβόων έλθόντες τών [Αθηναίων ότι 
σπονδάς χε λελυκότες εΐεν καϊ άδικοϊεν τήν Πελοποννή
σου. Αίγινήται τε φανερώς μεν ού πρεσβευόμενοι, £г-2 
διότες τούς "Αθηναίους, κρύφα δέ, ούχ ήκιστα μετ αυ
τών ένήγον τόν πόλεμον, λέγοντες ούκ είναι αυτόνομοι 
κατα τάς σπονδάς. οί δε Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέ- 3 
σαντες τών ξυμμάχων καϊ εί τις τι άλλο έφη ήδικήσθαι 
υπο Αθηναίων, ξύλλογον σφών αυτών ποιήσαντες τόν 
εία^θότα λέγειν έκέλευον. και άλλοι τε παριόντες έγκλή- 4 
ματα ώτοιουντο ως έκαστοι καϊ Μεγαρής, δηλούντες με* 
καϊ έτερα ούκ ολίγα διάφορα, μάλιστα δϊ λιμένων τε είρ-
γεσθαι τών έν τή 9Αθηναίων αρχή καϊ της9Αττικής αγο
ράς παρά τάς σπονδάς. παρελθόντες δϊ τελευταίοι ot Ко- δ 
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ρίν&ιοι, κάί τούς άλλους έάσαντες πρώτον παροξνναι 
τους Λακεδαιμονίους, έπεΐπον τοιάδε. 

68. ,,Τό πιστόν ν μας, ώ Λακεδαιμόνιοι, τής καθ9 

υμάς  аѵтоѵс πολιτείας xal ομιλίας άπιβτοτέρονς ές τους 
αλλονς. ήν τι λέγωμεν, καθίστησι · xal άπ9 αντον σω-
φροσύνην μεν έχετε, άμαθία πλέονι προς τά έξω πρά-

2γματα χρήσθε. πολλάκις γάρ προαγορενόντων ημών ά 
εμέλλομεν νπό 9Αθηναίων βλάπτεσθαι, ον περί ων έδι-
δάσκομεν εκάστοτε τήν μάθησιν έποιεΐσθε, αλλά τών λε* 
γόντων μάλλον νπενοειτε ώς ένεκεν τών αύτοΐς Ιδία δια
φόρων λέγονσι · καϊ δι αύτο ον ποίν πάσχειν, αλλ9 επει
δή έν τώ έργω έσμέν, τονς ξνμμάχονς τούσδε παρεκαλέ-
όατε, έν οις προσήκει ημάς ούχ ήκιστα είπεϊν όσω xal 
μέγιστα εγκλήματα έχομεν, νπό μεν αθηναίων νβριζό-

Ζμενοι, νπό δε νμών άμελονμενοι. καϊ εί μεν αφανείς 
πον οντες ήδίκονν τήν Ελλάδα, διδασκαλίας αν ώς ούκ 
είδόσι προσέδει · νύν δε τί δει μακρηγορείν, ων τούς μεν 
δεδονλωμένονς οράτε, τοις δ9 έπιβονλεύοντας αυτούς, 
καϊ ούχ ήκιστα τοις ήμετέροις ξνμμάχοις, καΐέκ πολλού 

Ιπροπαρεύκεναβμένονς, εί ποτε πολεμήσονται; ού γάρ 
αν Κέρκνράν τε ύπολαβόντες βία ημών είχον καϊ Ώοτίτ 
δαιαν έπυλιόρκονν ων τό μεν έπικαιρότατον χωρίον προς 
τά έπϊ Θράκης άποχρήσθαι, ή δε ναντικόν αν μέγιστον 
παρέσχε Πελοποννησίοις. 

69. „Kai τώνδε νμεΐς αίτιοι, τό τε πρώτον έάσαν-
τες αυτούς τήν πόλιν μετά τά Μηδικά κρατϋναι καϊ ύστε
ρον τά μακρά στήσαι τείχη, ές τόδε τ ε αεί άποστερονν-
τες ού μόνον τούς νπ9 εκείνων δεδονλωμένονς έλενθε-
ρίας, αλλά καϊ τούς νμετέρονς ήδη ξνμμάχονς · ον γάρ 
ό δονλωσάμένος, αλλ9 6 δννάμενος μεν παϋσαι, περι-
ορών δε άληθέστερον αυτό δρα, είπερ καϊ τήν άξίωσιν 

2τής αρετής ώς έλενθερών τήν Ελλάδα φέρεται, μόλις δΐ 
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vvv γε ξυνήλθομεν xal ούδε vvv έπϊ φανεροΐς. χρήν γάρ 
ουκ εί άδικούμεθα έτι σκοπεΐν,άλλά καθ9 ο τιαμννούμε-
θα · οίγάρ δρώντες βεβονλενμένοι προς ον διεγνωκότας 
ήδη χαϊ ον μέλλοντες επέρχονται, xal έπιστάμεθα οία 3 
όδω of "Αθηναίοι χαϊ οτι κατ9 ολίγον χωρούσιν έπϊ τονς 
πέλας. χαϊ λανθάνειν μ\ν οίόμενοι διά τό άναίσθητον 
υμών ήο6ον θαρσοϋσι, γνόντες δ$ είδότας περιοράν ίσχν-
ρώς έγκείσονται. ήσνχάζετε μεν γάρ μόνοι Ελλήνων, ω 4 
Λακεδαιμόνιοι, ον τή δννάμει τινά, αλλά τή μελλήοει 
αμυνόμενοι, καϊ μόνοι ούκ άρχομένην τήν αΰξησιν των 
έχθρων, διπλασιονμένην δε καταλύοντες. καίτοι έλεγε- 5 
6θε ασφαλείς είναι, ων άρα ο λόγος τον έργον έκράτει. 
τον τε γάρ Μήδον αυτοί ίσμεν έκ περάτων γής πρότερον 
έπϊ τήν Πελοπόννηοον έλθόντα ή τά παρ9 νμών άξίως 
προαπαντήσαι, χαϊ νύν τούς 9Αθηναίονς ούχ έχάς, ώσπερ 
εκείνον, αλλ9 εγγύς οντάς περιοράτε, xal αντί τού έπελ-
θεΐν αυτοί άμύνεσθαι βούλεσθε μάλλον έπιόντας καϊ ές 
τύχας προς πολλω δννατωτέρονς αγωνιζόμενοι καταστή-
ναι, επισταμένοι καϊ τον βάρβαρον αυτόν περί αντώ τά 
πλείω σφαλέντα καϊ προς αυτούς τούς^Λθηναίονς πολλά 
ημάς ήδη τοις άμαρτήμασιν αυτών μάλλον ήτήάφ9 νμών 
τιμωρία περιγεγενημένονς · έπει αϊ γε ύμέτεραι ελπίδες 
ήδη τινάς πον καϊ άπαρασκενονς διά τό πιστεϋσαι έφθει-
oav. xal μηδείς νμών έπ9 έχθρα τό πλέον ή αιτία νομίσ# б 
τάδε λέγενθαι - αιτία μεν γάρ φίλων ανδρών έστιν αμαρ-
τανόντων, κατηγορία δε έχθρων άδιχησάντων. 

70. „Kai αμα, είπερ τίνες xal άλλοι, άξιοι νομίζομεν 
είναι τοις πέλας ψόγον έπενεγκεΐν, άλλως τε xal μεγά* 
Itov τών διαφερόντων καθεστώτων, περί ων ούκ αίσθά-
ν*σθαι ήμΐν γε δοκεΐτε ούδ9 έκλογίσασθαι πώποτε προς 
οιονς ύμΐν 9Αθηναίονς οντάς καϊ όσον νμών κάί ώς πάν 
^φέροντας 6 άγων έσται. οί μέν γε νεωτεροποιοΧ καί 2 
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έπινοήσαι οξείς καϊ έπιτελέσαι έργω о αν γνώσιν νμι 
is τά υπάρχοντα τε σφξειν xal έπίγνώναι μηδέν κα\ I 

Ζγω ούδε τάναγχαΐα έξιχέσθαι. αύθις δε οί μεν χαί  пщ 
δύναμιν τολμηταΐ χαϊ παρά γνώμην χινδυνευταΐ καϊ І 
τοις δεινόϊς ευέλπιδες · τό δε ύμέτερον τής τε δυναμό 
ένδεά πράξαι τής τε γνώμης μηδϊ τοϊς βεβαίοις πι&τε 

4 βαι τών τε δεινών μηδέποτε οίεσθαι άπολυθήσεσθαι. і 
μήν χαϊ άοκνοι προς υμάς μελλητάς χαί άποδημητάΐ π$ 
ένδημοτάτους · οϊονται γάρ οί μεν  ту απουσία άν τι χι 

5 σθαι, υμεϊς δε τω έπελθεϊν χαϊ τά έτοιμα αν βλάψαι. щ 
τονντές τε τών έχθρων έπϊ πλείστον εξέρχονται xal ι 

6 χωμένοι έπ9 ελάχιστον άναπίπτουσιν. έτι δε τοις μεν б 
μασιν άλλοτριωτάτοις ύπερ τής πόλεως χρώνται, τή γν 

7 μη δε οίκειοτάτη ές τό πράόσειν τι ύπίρ αυτής, χαί ά μ 
άν έπινοήσαντες μή έξέλθωσιν οικεία στέρεσθαι ήγοΐ 
ται, ад9 αν έπελθόντες χτήσωνχαι ολίγα προς τά μι 
λοντα τυχεϊν πράξαντες, ην δ9 άρα του xal πείρα σφ 
Κώσιν, άντελπίσαντες άλλα έπλήρωσαν τήν χρείαν μ 
νοι γάρ έχουσί τ ε ομοίως xal'έλπίζουσιν α α ν έπιιίοήσ* 
διά τό ταχεΐαν τήν έπιχείρησιν ποιεϊσθαι ων αν γνώ 

8 xal ταύτα μετά πόνων πάντα χαϊ κινδύνων δι όλου t 
αιώνος μοχθούσι, καϊ άπολαύουσιν ελάχιστα τών ύπα 
χόντ&ν διά τό αεί κτάσθαι καϊ μήτε έορτήν άλλο τι ήγ< 
σθαι η το τά δέοντα πράξαι, ξυμφοράν τε ούχ η66 

9ήσυχίαν απράγμονα ή άσχολίαν έπίπονον ώστε εί' 
αυτούς ξυνελών φαίη πεφυκέναι έπϊ τω μήτε αύτ€ 
έχειν ήσυχίαν μήτε τούς άλλους ανθρώπους έαν, όρθ 
αν είποι. 

71. ,,Ταύτης μέντοι τοιαύτης άντιχαθεστηκυίας я 
λεως, ώ Λακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε xal οίεσθε τήν ή^ 
%ίαν ού τούτοις τών ανθρώπων έπϊ πλείστον αρχεϊν, 
αν τή μεν παρασκευή δίκαια πράσσωσι, τή δε γνώμη. 
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άδικώνται, δήλοι ώσι μή έπιχρέψονχες, αλλ9 έπϊ χφ μή 
λνπείν xs χους άλλους xal αύχοί αμυνόμενοι μή βλάπχε-
σθαι χό ίσον νέμετε^μόλις δ9 αν πόλει δμοί* παροικούν- 2 
χες έτνγχάνετε τούτον' νύν δ9, όπερ καϊ αρχι έδηλωσα-
μεν, άρχαιότροπνύμών χά επιτηδεύματα προς αυτούς 
έστιν. ανάγκη δε ώσπερ τέχνης αεί χά έπιγιγνόμενα κρα- 3 
χείν' καϊ ήύνχαζονο'η μεν πόλει χά ακίνητα νόμιμα άρι
στα, προς πολλά δε άναγκαζομένοις Ιέναι πολλής καϊ έπι-
τεχνήσεως δεϊ. διόπερ καϊ χά χών9Αθηναίων άπό χής πο-
λυπειρίας έπϊ πλέον υμών κεκαίνωχαι. 

,,Μέχρι μεν ούν χούδε ώρίσθω υμών ή βραδυχής' $ 
νυν δε χοίς χε άλλοις καϊ Ποχιδαιάχαις, ωσηερ ύπεδέξα-
σθε, βοηθήσατε κατά χάχος έσβαλόνχες ές την 9Αχχικήν, 
ίνα μή άνδρας χε φίλους καϊ ξυγγενείς τοις έχθίσχοις 
προήσθε καϊ ημάς χούς άλλους άθυμία προς έχέραν χινά 
ξυμμαχίαν χρέψηχε. δρώμεν δ9 αν άδικον ούδεν ούχε προς 5 
θεών χών ορκίων ούχε προς ανθρώπων χώναίσθανομέ-
νων · λνουβι γάρ σπονδάς ούχ οί δι9 έρημίαν άλλοις προσ-
ιόνχες, αλλ9 οί μή βοηθούνχες οΐς αν ξννομό&ωσι. βον-
λομένων δϊ υμών προθύμων είναι μενονμεν * ούτε γάρ 6 
όσια αν ποιοΐμεν μεχαβαλλομενοι ούχε ξννηθεσχέρονς αν 
άλλους εΰροιμεν. προς χάδε βουλενεσθε εν, καϊ χήν Πε- 7 
λοπόννησον πειράσθε μή έλάσσω έξηγεΐσθαι ή οί παχέ-
ρες ύμΐν παρέδοσαν.") 

72; Τοιαύτα μέν οί Κορίνθιοι είπον. τών δε "Αθη
ναίων §χυχε γάρ πρεσβεία πρόχερον έν χή Αακεδαίμονι 
περί άλλοτν παρούσα, καϊ ώς ήσθονχο χών λόγων, έδοξεν 
αυχοΐς παριχηχέα ές χούς Λακεδαιμονίους είναι, χών μεν 
£?χλημάχων πέρι μηδέν άπολογησομένονς, ων αί πόλεις 
ένεχαλουν, δηλώσαι δε περϊ χού παντός ώς ού ταχέως αν-
τ<*ς βουλευτέον είη, άλλ9 έν πλείονι σκεπχέον. καϊ αμα 
xriv σφετέραν πόλιν έβούλοντο σημήναι όση είη δννα-
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μιν, xal ύπόμνησιν ποιήσασθαι τοις τε πρεσβύτεροι^^ 
ήδεσαν xal τοις νεωτέροις έξήγησιν ών άπειροι ήσαν,  ц 
μίζοντες μάλλον αν αυτούς έχ τών λόγων προς τό щ 

2 χάζειν τραπέσθαι ή προς τό πολεμεΐν. προσελθόντες ot 
τοις Ααχεδαιμονίοις έφασαν βούλεσθαι xal αυτοί ές \ 
πλήθος αυτών ειπείν, είτι μή άποχωλύει. ot δ* іхивѵі 
τε έπιέναι, xal παρελθόντες ot "Αθηναίοι έλεγον τοκα 

/ 73. ,^Ημεν πρέσβευσις ημών ούχ ίς αντιλογίαν%\ 
νμετέροις ξυμμάχοις έγένετο, άλλα περί ών ή πόλις έΧΒ\ 
Φεν αίσθόμενοι δε χαταβοήν ούχ όλίγην ούσαν ήμ 
παρήλθομεν, ού τοις έγχλήμα6ι τών πόλεων άντερον 
τες (ού γάρ παρά διχασταϊς ύμΐν ούτε ημών ούτε το 
των ot λόγοι αν γίγνοιντο), αλλ" όπως μή ραδίως % 
μεγάλων πραγμάτων τοις ξυμμάχοις πειθόμενοι χεϊ$ 
βονλεύσησθε, χαί α μα βουλόμενοι περί τού παντός ϊ 
γου τού ές ημάς καθεστώτος δηλώσαι ώς ούτε άπειχόχ 
έχομεν α χεχτήμεθα, ή τε πόλις ημών άξια λόγου ίΰτ 

Uxal τά μεν πάνυ παλαιά τί δει λέγειν, ών άχοαΐ μάλΐ 
λόγων μάρτυρες ή οψις τών άχουόομένων; τά δε Μηδί 
χαϊ оба αυτοί ξύνιστε, εί xal δι όχλου μάλλον έσται 
προβαλλομένοις, άνάγχη λέγειν, χαι γάρ οτε έδρώμ 
έπ" ώφελία έχινδυνεύετο, ης τού μεν έργου μέρος με 
σχετε, τού, δε λόγου μή παντός, είτι ωφελεί, στερισ% 

Ζμεθα. φηθήσεται δε ού παραιτήσεως μάλλον ένεκα ή μι 
τνρίου xal δηλώσεως προς οΐαν ύμΐν πόλιν μή εύ β( 

ϊλευομένοις 6 άγων χαταστήσεται. φαμεν γάρ Μαραθί 
τε μόνοι προχινδυνεύσαι τώ βαρβάρω xal οτε τό ΰστε{ 
*ІѲ§Ѵ) ούχ Ικανοί όνχες χατά γήν άμύνεσθαι, έσβάν 
ές τάς ναύς ηανδημεί έν ΣαλαμΧνί ςίψνανμαχησαι, οι 
έσχε μή χατά πόλεις αυτόν έπιπλέοντα τήν ϊίελοπόνΐ 
σον πορθεϊν, αδυνάτων αν όντων προς ναϋς πολλάς ι 

5 λήλοις έπιβοηθεΐν. τεχμήριον δε μέγιστον αυτός έπ 
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ησε' νικηθείς γάρ ταΐς νανύϊν ώς ούκέτι αντώ όμοιας ον-
6ης Щ$ δυνάμεως κατά τάχος τω πλέονι τον στρατού 
άνεχώρησε. -

74. ,,Τοιούτον μέντοι ξυμβαντος τοντον καϊ σαφώς 
δηλωθέντος ότι έν ταΐς ναυοϊ τών'Ελλήνων τά πράγμα
τα έγένετο, τρία τά ώφελιμώτατα ές αυτό παρεσχόμεθα, 
αριθμόν νε νεών πλείστον καϊ άνδρα στρατηγόν ξυνε-
τώτατον καϊ προθνμίαν άοκνοτάτην ναύς μέν γε έςτάς 
τετρακοαίας όλίγω έλάσσους [τών] δύο μοιρών, Θεμιστο-
κλέα Й άρχοντα, ος αίτιώτατος έν τω στενώ νανμαχήβαι 
έγέν^ο, όπερ σαφέστατα έσωσε τά πράγματα, και αύτοϊ 
διά τούτο δή μάλιστα έτιμήσατε άνδρα ξένον τών ώς υμάς 
έλθόντων. προθνμίαν δε καϊ πολύ τολμηροτάτην έδει- 2 
ξαμεν, οΐ γε, επειδή ήμΐν κατά γην ούδ εις έβοήθει, τών 
άλλων ήδη μέχρι ημών δονλενόντων ήξιώσαμεν εκλιπόν
τες τήν πόλιν καϊ τά οίκεΐα διαφθείραντες μηδ9 ώς τό 
τών περιλοίπων ξνμμάχων κοινόν προλιπεΐν μηδε σκε-
δασθέντες αχρείοι αύτοΐς γενέσθαι, αλλ9 έσβάντες ές τάς 
νανς κινδννεύσαι καϊ μή όργισθήναι ότι ήμΐν ού προε-
τιμωρήσατε. ώστε φαμεν ούχ ήσσον αύτοϊ ώφελήσαι υμάς 3 
η τνχεΐν τούτον, υμεΐς μϊν γάρ άπό τε όίκονμένων τών 
πόλεων καϊ έπϊ τφ τό λοιπόν νέμεσθαι, επειδή έδείαατε 
νπερ υμών καϊ ούχ ημών τό πλέον, έβοηθήσατε (οτε γούν 
ήμεν έτι σώοι, ον παρεγένεσθε) 'ήμεΐς δε άπό τε τής ούκ 
ούσης έτι ορμώμενοι xcä νπερ τής έν βραχεία έλπίδι ού
σης κινδννενοντες ξννεσώσαμεν υμάς τε τό μέρος και 
ημάς αύτονςί\\εί δε προσεχωρήσαμεν πρότερον τω Μήδω, 
δείσαντες, ωσπερ καϊ άλλοι, περϊτή χώρα, ή μή έτολμή-
σαμεν ύστερον έσβήναι ές τάς ναύς ώς διεφθαρμένοι, 
ουδέν άν έτι έδει νμάς μή έχοντας ναύς ίκανάς ναυμα-
X^lv, αλλά καθ* ήσυχίαν αν αυτω προεχώρησε τά πρά
γματα g έβούλετο. 
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75. ,^Λρ' άξιοι έσμεν, ώ Λακεδαιμόνιοι, καϊ προθυ
μίας ένεκα τής τότε καϊ γνώμης ξννέσεως αρχής γε ής 
Ιχομεν τοις "Ελλησι μή οΰτως άγαν έπιφθόνως διακεϊ-

2 σθαι; καϊ γάρ αυτήν τήνδε έλάβομεν ου βιασάμενοι, άλλ' 
υμών μεν ούκ έθελησάντων παραμεΐναι προς τά υπό
λοιπα τού βαρβάρου, ήμΐν δε προσελθόντων τών ξυμ-

3 μάχων καϊ αυτών δεηθέντων ηγεμόνας καταστήναι · έ\ 
αυτού δε τού Ιργου κατηναγκάσθημεν τό πρώτον προα-
γαγεΐν αυτήν ές τόδε, μάλιστα μεν υπό δέους, έπειτα6} 

4 καϊ τιμής, ύστερον καϊ ώφελίας. καϊ ούκ ασφαλές έτι έδό-
. κει είναι, τοϊς πολλοίς άπηχθημένους και τινών καϊ ήδη 

άποστάντων κατεστραμμένων,υμών τε ήμΐν ούκέτι ομοί
ως φίλων, αλλ9 υπόπτων καϊ διαφόρων όντων, άνέντα$-.\ 
κινδυνεύειν * καϊ γάρ άν αί αποστάσεις προς υμάς έγί-щ 

ογνοντο' πάσι δε άνεπίφθονον, τάΊξνμφέροντα τών με^ 
γίστων πέρι κινδύνων ευ τίθεσθαι. у \ 

76. »Τμεΐς γούν, ώ Λακεδαιμόνιοι, τάς έν ту Πελο~> 
ποννήσω πόλεις έπϊ τό υμϊν ώφέλιμον κατάστησα μενοΐχ 
έξηγεΐσθε* καϊ εί τότε νπομείναντες διά παντός άπήχθη*\ 
σθε іѵ щ ηγεμονία, ώσπερ ημείς, ευ ία μεν μή αν ήσσοψ4} 

υμάς λυπηρούς γενομένους τοις ξυμμάχοις καϊ άναγκαΑ 
2 σθέντας αν ή αρχειν έγκρατώς ή αυτούς κινδυνεύειν. ον-* 

τως ονδ ημείς θαυμαστό ν ούδεν πεποιήκαμεν ούδ' άπο 
τον ανθρωπείου τρόπου, εί αρχήν τε διδομένην έδεία* 
μεθα καϊ ταύτην μή άνεΐμεν, υπό τών μεγίστων νικψ 
θένχες, τιμής και δέους και ώφελίας, ούδ αν πρώτοι τον 
τοιούτον νπάρξαντες, αλλ9 άεΐ καθεστώτος τόν ήσσω ύτίό 
του δυνατότερου κατείργεσθαι, άξιοίτε αμα νομίζοντες 
είναι καϊ ύμίν δοκονντες, μέχρι οντά Συμφέροντα λογι
ζόμενοι τω δικαίφ λόγω νύν χρήσθε, ον ουδείς πω πα-
ρατνχόν ίσχνι τι xn^a^dm προθείς τού μή πλέον έχειν 

3 απετράηετο. έπαινεΐσθαίτε άξιοι, οΐτινες χρησάμενοι тЦ 
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ανθρωπεία φύσει ωστε έτερων αρχειν δικαιότεροι ή κατά 
τήν νπμρχονσαν δύναμιν γεγένηνται. άλλους γ9 αν ουν 4 
οίόμεθα τά ημέτερα λαβόντας δείξει αν μάλιστα εί τι με-
τριάζομεν, ήμΐν δϊ καϊ έκ του επιεικούς άδοξίατό πλέον 
ή έπαινος ούκ είκότως περιέστη. 

77. „Kai έλασσούμενοι γάρέν ταΐς ξυμβολαίαις προς 
τούς ξυμμάχους δίκαιςκαϊ παρ9 ήμΐν αύτοΐς έν τοις όμοί-
οις νόμοις ποιήσαντες τάς κρίσεις φιλοδικεΐν δοκού με ν. 
χαϊ ουδείς σκοπεί αυτών, τοις καϊ άλλοθι ιφυ αρχήν έχου- 2 
σι καϊ ήσσον ημών προς τούς υπηκόους μετρίοις ούσι 
διότι τούτο ούκ όνειδίζεται · βιάζεσθαι γάρ οίς ανέξή, δι-
κάζεσθαι ούδεν προσδέονται. οί δε είθισμένοι προς ημάς я 
από τού ίσου όμιλεϊν, ήν τι παρά τό μή οίεσθαι χρήναι 
ή γνώμχι ή δυνάμει zjj διά τήν αρχήν xal οπωσούν έλασ~ 
σωθώσιν, ού του πλέονος μή στερισκόμενοι χάριν έχου-
σιν, άλλα του ενδεούς χαλεπώτερον φέρουσιν ή εί από 
πρώτης αποθεμένοι τον νόμον φανερώς έπλεονεκτούμεν. 
εκείνως δ9 ούδ9 αν αυτοί άντέλεγον ώς ού χρεών τον ήσ-
σω τω κρατούντι ύποχωρεϊν. αδικούμενοι τε, ώς έοικεν,ϊ 
οί άνθρωποι μάλλον οργίζονται ή βιαζόμενοι- τό μεν γάρ 
από τού ίσου δοκεΐ πλέονεκτεΐσθαι, τό δ9 από του κρείσ-
σονος καταναγκάζεσθαι. υπό γούν τού Μήδου δεινότερα 5 
τούτων πάσχοντες ήνείχοντο, ή δε ημετέρα αρχή χαλεπή 
δοκεΐ είναι, είκότως · τό παρόρ γάρ άεϊ βαρύ τοις ύπη-
κόοις. ύμεΐς γ9 αν ουν εί καθελόντες ημάς άρξαιτε, τάχα 6 
άν τήν εϋνοιαν ήν διά τό ή μ έτερον δέος είλήφατε μετα-
βάλοιτε, είπερ οία καϊ τότε προς τον Μήδον δι ολίγου 
ήγησάμενοι ύπεδείξατε, ομοϊα κάί νυν γνώσεσθε. άμικτα 
?αρ τά τε καθ9 υμάς αυτούς νόμιμα τοις άλλοις έχετε καϊ 
προσέτι εΐς έκαστος έξιών ούτε τούτοις χρήται οϋθ9 οϊς ή 

'άλλη Ελλάς νομίζει. 
78. ,,Βουλεύεσθε ουν βραδέως ώς ού περί βραχέων, 
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καϊ μή άλλοτρίαις γνώμαις xal έγκλήμασι πεισθέντες 
χέϊον πόνον προσθήσθε. τον δε πολέμου τον παράλογον 

Ίοσος έστί πρϊν έν αυτω γενέσθαι προδιάγνωτε · μηκυνό-
μένος γάρ ές τύχας φιλεί τά πολλά περιίστασθαι, ων ίσον 
τε άπέχομεν xal όποτέρως έσται έν άδήλω χινδυνεύεται. 

8ΐόντες τ ε οί άνθρωποι ές τούς πολέμους τών έργων πρό
τερον έχονται, α χρήν ύστερον δράν, χαχοπαθοϋντες δϊ 

4 ήδη τών λόγων άπτονται, ήμεΐς δε έν ούδεμιφ πω τοιαύ* 
τη αμαρτία όντ%ς οϋτ αυτοί οΰθ' υμάς όρώντες λέγομεν 
ύμΐν, έως έτι αυθαίρετος άμφοτέροις ή ευβουλία, σπον-
δάς μή λνειν μηδε παραβαίνειν τούς όρκους, τά δε διά
φορα δίχτ] λύεαθαι χατά τήν ξυνθήχην · ή θεούς τούς 
δρχίους μάρτυρας ποιούμενοι πειρασόμεθα άμύνεσθαι 
πολέμου άρχοντας ταύτη η αν ύφηγήσθε." 

79. Τοιαύτα вЬ οί9Αθηναίοι είπον. επειδή δ\ τών и 
ξυμμάχων ηχούσαν οί Λακεδαιμόνιοι τά εγκλήματα τά {ζ 
τούς 9Αθηναίους, καϊ τών9Αθηναίων α έλεξαν, μεταστψ 
σάμενοι πάντας έβουλεύοντο κατά σφάς αυτούς περί τών 

2 παρόντων, καϊ τών μεν πλειόνων έπϊ τό αυτό αί γνώμαι 
έφερον, άδικεϊν τε τούς 9Αθηναίους ήδη και πολεμητία. 
είναι έν τάχει · παρελθών δε 9Αρχίδαμος 6 βασιλεύς αυ
τών, άνήρ καϊ ζυνετός δοκών είναι και σώφρων, έλεξί 
τοιάδε. 

80. „Kai αυτός πολλών ήδη πολέμων έμπειρος είμι, 
ω Λακεδαιμόνιοι, καϊ υμών τούς έν τή αυτή ηλικία όρώ> 
ω6τε μήτε απειρία έπιθυμήσαί τινα του έργου, όπερ αν 
πολλοί πάθοιεν, μήτε αγαθόν καϊ ασφαλές νομίσαντο» 

2 ενροιτε δ9 αν τόνδε περί ού νυν βουλεύεσθε ούκ αν έλά~ 
χιστον γενόμενον, εί σωφρόνως τις αυτόν έκλογίζοιτο» 

3 προς μεν γάρ τούς Πελοποννησίους καϊ τους άστυγείτο-
νας παρόμοιος ημών ή αλκή, καϊ διά ταχέων οίον τε έφ 
έκαστα έλθεΐν · προς 6Ь άνδρας οΐ γήν τε έκάς έχονσι χ*& 
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ηροσέχι θαλάσσης εμπειρότατοι είσι xal τοις άλλοις άπα-
σιν αριοτα έξήρτυνται, πλούτω τε Ιδίω^χαΙ δημοσίρ χαϊ 
ναυοϊ χαϊ ΐπποις xal όπλοις xal όχλω όσος ούχ έν άλλψ 
ένΐ γε χωρίω Έλληνικω έστιν, hi δε xal ξυμμάχους πολ
λούς φόρου υποτελείς ϊχουσι, πώς χρή προς τούτους φα-
δίως πόλεμον άρασθαι xal τίνι πιστεύσαντας άπαρα-
σκεύους έπειχθήναι; πότερον ταΐς ναυοΊν \ αλλ9 ήσσους 4 
έσμέν · εί δε μελετήσομεν χαϊ άντιπαρασκευασόμεθα, χρό
νος ένέσται. άλλα τοις χρήμαΰιν; αλλά πολλώ hi πλέον 
τούτονέλλείπομεν xal ούτε έν χοινώ Βχομεν ούτε ετοίμως 
έχ τών Ιδίων φέρομεν. 

81. ,,Τάχ άν τις θαρσοίη ότι τοις οπλοις αυτών xal 
τώ πλήθει ύπερφέρομεν, ώστε τήν γην δβούν έπιφοιτών-
τες. τοϊς δ\ άλλη γη έση πολλή ης άρχουσι, και έχ θαλάσ- 2 
σης ων δέονται έπάξονται. εί δ9 αύ τούς ξυμμάχους άφι- 3 
στάναι πειρασόμεθα, δεήσει xal τούτοις ναυσΐ βοηθεΐν, 
τό πλέον ούσι νησιώταις. τις ούν Ισται ημών ό πόλεμος ;4 
εί μή γάρ ή ναυσϊ κρατήσομεν ή τάς προσόδους άφαιρή-
σομεν αφ9 ων τό ναυτιχόν τρέφουσι,βλαφόμεθα τά πλέω. 
χάν τούτω ούδε καταλύεσθαι hi καλόν, άλλως τε και εί5 
δόξομεν άρξαι μάλλον τής διαφοράς, μή γάρ δή εκείνη 6 
γε τ% έλπίδι έπαιρώμεθα ώς ταχύ παυθήσεται 6 πόλεμος, 
ήν τήν γην αυτών τέμωμεν. δέδοικα δε μάλλον μή καϊ 
τοίς παισίν αυτόν ύπολίπωμεν * ούτως εικός9Αθηναίους 
φρονηματι μήτε τή γή δουλεύσαι μήτε ώσπερ άπειρους 
καταπλαγήναι τω πολέμω. 

82. ,,Ου μήν ούδε άναισθήτως αυτούς κελεύω τούς 
τε ξυμμάχους ημών έαν βλάπτειν και έπιβουλεύοντας μή 
*αταφωράν, αλλά όπλα μϊν μήπω κινείν, πέμπειν δε καϊ 
"Ιτιάσθαι μήτε πόλεμον άγαν δηλονντας μήθ' ώς έπιτρέ-
ψομεν, καν τούτω και τά ημέτερα αυτών έξαρτύεσθαι 
*υμμάχων τε προσαγωγή καϊ Ελλήνων και βαρβάρων, εί 

THUCYDIDKS. 1. 4 
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ποθέν τι να ή ναυτικού ή χρημάτων δύναμιν προολη^ 
μεθα (άνεπίφθονον δέ, όαοι ώόπερ καϊ ημείς ύπ 9Λ&ψ 
ναίων έπιβουλευόμεθα, μή "Ελληνας μόνον, άλλα χαί 
βαρβάρους προολαβόντας διαύωθήναι), και τά αύτον 

2 άμα έκποριζώμεθα. καϊ ην μϊν έοακούωβί τιπρεΰβενο-
μενων ημών, ταύτα άρι0τα' ην δε μή, διελθόντων ετάι{ 
καϊ δύο καϊ τριών άμεινον ήδη, ην δοχή, πεφραγμέν^ 

3 Ιμεν έπ9 αυτούς, καϊ Ι'ύως όρώντες ημών ήδη τήν τε 
ραβκευήν καϊ τούς λόγους αύτη όμοια ύποαημαίνοντ^ 
μάλλον αν εϊκοιεν, καϊ γην hi άτμητον έχοντες και яф 
παρόντων αγαθών και ούπω έφθαρμένων βουλευόμενοι.; 

4μή γάρ άλλο τι νομίβητε τήν γην αυτών ή όμηρον £%ειν\ 
κάιούχη66ον όαω άμεινον έξείργαβται9 ης φείδε6δα\\ 
χρή ώς έπϊ πλεΐατον, και μή ές άπόνοιαν καταβτήαανταξ 

5 αυτούς άληπτοτέρους εχειν/εΐ γάρ άπαράβκευοι τοις τόν 
ξυμμάχων έγκλήμαοιν επειχθεντες τεμούμεν αυτήν, ορά-
τε όπως μή αΐαχιον καϊ άπορώτερον τή Πελοποννήΰο 

6 πράξωμεν. εγκλήματα μεν γάρ καϊ πόλεων καϊ ιδιωτών 
οίον τε καταλύομαι9 πόλεμον ob ξύμπαντας αραμένους 
ένεκα τών ίδιων, δν ούχ υπάρχει είδεναι καθ9 δτιχωρψ 
б ει, ού ράδιον εύπρεπώς θέοθαι. 

83. „Kai άνανδρία μηδενϊ πολλούς μιφ πόλει μή  тар 
2 έπελθείν δοκείτω είναι, είσϊ γάρ καϊ εκείνοις ούκ έλα6-

6ους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καϊ  ібтіѵ 6 πόλεμοζ 
ούχ όπλων τό πλέον, αλλά δαπάνης, δι9 ην τά όπλα ώφετ 

%\εΙ, άλλως τε και ήπειρώταις προς θαλαόοίους. πορι6θτ 
μεθα ουν πρώτον αυτήν, και μή τοις τών ξυμμάχων λό~ 
γοις πρότερον έπάιρώμεθα, οΐπερ δε καϊ τών άποβαινόν* 
των τό πλέον έπ9 αμφότερα τής αίτιας εξομεν, ούτοι 
χαθ9 ήβυχίαν τι αυτών προΐδωμεν. 

84. „Kai τό βραδύ και μέλλον, ο μέμφονται μάλι6Χ<* 
ημών, μή αίοχύνεοθε. σπεύδοντές τε γάρ όχολαίτερον 
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τιάς πολλής καϊ έν Λίγύπτω· ήν δε κάί βρηθώσιν,^ απ 
Αίγίνης άναστήσεσθαι αυτούς, ot δΐ Αθηναίοι τό μίν* 
προς Λίγίνη στράτευμα ούχ έκίνησαν, τών д' ix τής πό
λεως υπολοίπων οΐτε πρεσβντατοι χαϊ οΐ νεώτατοι άφι-
κνούνται έςτά Μέγαρα Μυρωνίδου στρατηγοϋντος. ха\Ь 
μάχης γενομένης ισοτόπου προς Κορινθίους διεχρίθη-
баѵ άπ' αλλήλων κάί ένόμισαν αυτοί έκάτεροι ούχ έλασ
σον έχειν έν τω έργω. xal οΐ μεν Αθηναίοι (έχράτησαν G 
γαρ όμως μάλλον) απελθόντων τών Κορινθίων τρόπαιο  г 
έστησαν · οί δε Κορίνθιοι χαχιζόμενοι υπό τών έν τή πό
λει πρεσβυτέρων χαϊ παρασκευάσαμενοι ήμέραις ύστερον 
δώδεκα μάλιστα έλθόντες άνθίστασαν τροπαϊον xal αυ
τοί ώς νικήσαντες, κάί οΐ Αθηναίοι έκβοηθήσαντες in 
τών Μεγάρων τούς τε τό τροπαϊον ίστάντας διαφθείρουσι 
καϊ τοις άλλοις ξυμβαλάντες έκράτησαν. 

106. Ol oh νικώμενοι ύπεχώρουν, και τι αυτών μέ
ρος ούκ ολίγον προσβιασθεν κάί διαμαρτόν τής οδού έσ-
έπεσεν ές του χωρίον ίδιωτου, ω έτυχεν Ορυγμα μέγα πε-
ριεΐργον κάί ούχ ήν έξοδος, οΐ δε Αθηναίοι γνόντες χα- 2 
τά πρόσωπον τε είργον τοις οπλίταις χαι περιστήσαντες 
κύκλω τούς -ψιλούς χατέλευσαν πάντας τούς έσελθόντας, 
κάί πάθος μέγα τούτο Κορινθίοις έγένετο. τό δε πλήθος 
απεχώρηαεν αύτοΐς τής στρατιάς επ οίκου. 9 

107. Ήρξαντο δε κατά τούς χρόνους τούτους κάί τά 
αακρά τείχη ές θάλασσαν "Αθηναίοι οίκοδομεΐν, τό τε Φα-
ληρονδε κάί τό ές Πειραιά, κάί Φωκέων στρατευσάντωνΖ 
iς Α ωριάς τήν Λακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιόν κάί 
Κυτίνιον χάίΈρινεόν, κάί έλόντων έν τών πολισμάτων 
τούτων οί Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους τού Κλεομβρότον 
νάερ Πλειστοάνακτος του Πανσανίον βασιλέως, νέου όν-
T(>S έτι, ηγουμένου έβοήθησαν τοις Αωριεϋσιν εαυτών 
τ* ηεντακοσίοις κάί χιλίοις οπλίταις καϊ τών ξνμμάχωυ 
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μυρίοις, καϊ τούς Φωκέας ομολογία άναγκάσαντες απο-
3 δούναι τήν πόλιν άπεχώρουν πάλιν, xal χατά θάλασσαν 

μεν αυτούς, διά τού Κρισαίου χόλπου εί βούλοιντο 
ραιούσθαι, Αθηναίοι ѵаѵбі περιπλεύσαντες έμελλον xch 
λύσειν · διά δε τής Γερανείας ούχ ασφαλές έφαίνετο au-
τοις Αθηναίων εχόντων Μέγαρα χαί Πηγάς πορεύεσθαι 
δύσοδός τε γάρ ή Γεράνεια και έφρουρεΐτο αεί υπό Άθψ 
ναίων · xal τότε ήσθάνοντο αυτούς μέλλοντας xal ταντ\ 

4 κωλύσειν. ίδοξε δ' αύτοΐς έν Βοιωτοϊς περιμείνασι 6%1· 
ψασθαι ότω τρόπω ασφαλέστατα διαπορεύσονται. το ίι 
τι χαί άνδρες τών JΑθηναίων έπήγον αυτούς χρύφα έλ· 
πίσαντες δήμόν τε χαταπαύσειν xal τά μαχρά τείχη οίχο-

5 δομούμενα. έβοήθησαν δε έπ9 αυτούς οί Αθηναίοι παν-
δημεί χαϊ *Αργείων χίλιοι χαί τών άλλων ξυμμάχων ω\ 
έκαστοιл ξύμπαντες δε έγένοντο τετραχισχίλιοι χαι μύ 

6 ριοι. νομίσαντες δε άπορείν οπτ} διέλθωσιν έπεστράτευ 
σαν αύτοΐς, χαί τι xal τον δήμου χαταλύσεως υποψία 

7 ήλθον δε χαί Θεσσαλών ΐππής τοις Άθηναέοις χατά  тι 
ξυμμαχιχόν, οΐ μετέστησαν έν τω έργω παρά τούς Λαχε 
δαιμόνιους. 

108. Γενομένης δϊ μάχης έν Τανάγρα τής Βοιωτία 
ένίχων Ααχεδαίμόνιοι xal οί ζύμμα%οι, xal φόνος έγε 

%νετο αμφοτέρων πολύς, χαϊ Ααχεδαίμόνιοι μεν ές τψ 
Μεγαρίδα έλθόντες χαϊ δενδροτομήσαντες πάλιν άπήλ 
θον έπ* οϊχου διά Γερανείας χαι ισθμού · 9Αθηναίοι δ 
δευτέρα χαι εξηκοστή ημέρα μετά τήν μάχην έστράτευσα\ 

3 ές Βοιωτούς Μυρωνίδου στρατηγούντος, χαί μάχη έν Ol 
νοφύτοις τους Βοιωτούς νιχήσαντες τής τ ε χώρας έχρα 
τησαν τής Βοιωτίας χαι Φωκίδος χαϊ Ταναγραίων τό τεί
χος περιεΐλον καΙΑοκρών τών Όπουντίων εκατόν άνδρα 
ομήρους τούς πλουσιωτάτους έλαβον, τά τε τείχη τά έαν-

4 τών τά μακρά έπετέλεσαν. ώμολόγησαν δ\ και Αίγινήτα 
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usta ταύτα τοις "Αθηναίοις τείχη τε περιελοντες xal ναυς 
χαραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ig τον έπειτα χρόνον. χαί 5 
Πελοπόννησον περιέπλευσαν "Αθηναίοι Τολμίδον ζοΰ 
Τολμαίου στρατηγοννχος, χαϊχό νεώριονχο Λακεδαιμο
νίων ένέπρησαν xal Χαλκίδα Κορινθίων πόλιν εϊλον xal 
Σικνωνίονς iv άχοβάσει τής γής μάχχι έχράτησαν. 

109. ΟΙ б9  іѵ τή Αίγύπτψ "Αθηναίοι xai οί ξύμμαχοι 
έπίμενον xal αύχοϊς πολλαϊ ίδέαι πολέμων κατέστησαν, 
τό μεν γάρ πρώτον ίκράτονν τής Αιγύπτου9Αθηναίοι, και 2 
βασιλεύς πέμπει ig Λακεδαίμονα Μεγάβαζον άνδρα Πίρ-
6ην χρήματα έχοντα, όπως ίς τήν 9Αττικήν ίσβαλείν πει-
σθέντων τών Πελοποννησίων άπ9 Αιγύπτου άπαγάγοι 
"Αθηναίους, ώς δΐ αύτώ ον προυχώρει καϊ τά χρήματα 3 
άλλως άνηλούτο, ο μΙνΜεγάβαζος καϊ τά λοιπά τών χρη
μάτων πάλιν ές τήν 9Ασίαν έκομίσθη, Μεγάβνζον δε τον 
Ζωπνρον πέμπει άνδρα Πέρσην μετά στρατιάς πολλής· 
ός άφικόμενος κατά γήν τονς τε Αιγυπτίους xal τούς 4 
ξνμμάχονς μάχ% έκράτησε xal έκ τής Μέμφιδος έξήλασε 
τούς'Έλληνας καϊ τέλος ές Προσωπίτιδατήν νήσον κατ-
έκλησε · καϊ έπολιόρκει iv αυτή ένιαντόν καϊ Ц μήνας, 
μέχρι ον ξηράνας τήν διώρνχα καϊ παρατρέψας ά'ΑΑ# τό 
ύδωρ τάς τε νανς έπϊ τον ξηρού έποίησε καϊ τής νήσον 
τά πολλά ήπειρον, καϊ διαβάς εϊλε τήν νήσον πεζή. 

110. Ούτω μεν τά τών "Ελλήνων πράγματα έφθάρη 
И έτη πολεμήσαντα · καϊ ολίγοι άπό πολλών χορενόμενοι 
δια τής Λιβύης ες Κνρήνην Ισώθησαν, οί δ\ πλείστοι 
απώλοντο. Αίγνπτος δε πάλιν νπό βασιλιά έγένετο πλήνΐ 
Αμνρταίον τον έν τοϊς έλεσι βασιλέως · τούτον δε διά μέ
γεθος τε του έλους ούκ έδύναντο έλείν καϊ άμα μαχιμω-
τατοί είσι των Αιγυπτίων οί έλεωι. Ίνάρως δ\ ο Λιβύων* 
βασιλεύς, ος τά πάντα έπραξε περί τής Αιγύπτου, χρο
νιά ληφθείς άνεστανρώθη. ix *έ τών "Αθηνών χαί 4 

THUCYDIDES. I. 5 
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τής άλλης ξνμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι πλέ* 
оѵвсл ές Αϊγνπτον έσχον κατά το Μενδήαιον κέρας, ούχ 
είδότες τών γεγενημένων ουδέν · καϊ αύτοΐς έκ τε γής έπι-
πεσόντες πεζοί και εκ θαλάσσης Φοινίκων ναυτικό ν διε-
φθειραν τάς πολλάς τών νεών, αί δ9 έλάσσονς διέφυγον 

5 πάλιν, τά μεν κατά τήν μεγάλην βτρατείαν "Αθηναίων 
και τών ξυμμάχων ές Αίγυπτον ούτως έτελεύτησεν. 

111. 9Εκ δε Θεσσαλίας "Ορέστης 6 9Εχεκρατίδου υιός 
τον Θεσσαλών βασιλέως φεύγων έπεισεν "Αθηναίους εαυ
τόν κατάγειν * καϊ παραλαβόντες Βοιωτούς καϊ Φωκέας 
οντάς ξνμμάχονς Αθηναίοι έστράτενσαν τής Θεσσαλίας 
έπϊ Φάρσαλον. και τής μεν γής έκράτουν όσα μή προϊόν
τες πολύ έκ τών οπλών (οί γάρ ίππής τών Θεσσαλών είρ-
γον)) τήν δε πόλιν ούχ είλον, ονδ" άλλο προνχώρει αν-
τοΐς ούδεν ών ένεκα έστράτενσαν, αλλ" απεχώρησαν πά-

2 λιν "Ορέστην έχοντες άπρακτοι, μετά δε ταύτα ού πολλφ 
ύστερον χίλιοι Αθηναίων έπι τάς νανς τάς έν Πηγαΐς ίπι-
βάντες (ειχον δ" αυτοί τάς Πηγάς) παρέπλευσαν ές Σι-
κνώνα Περικλέονς τον Ξανθίππου στρατηγοϋντος, καϊ 
άποβάντες Σικνωνίων τορς προσμίξαντας μάχγι έκράτψ 

3 σαν. καϊ ευθύς παραλαβόντες "Αχαιούς και διαπλεύσαν-
τες πέραν, τής 9Ακαρνανίας ές Οίνιάδας έστράτενσαν 
καϊ έπολιόρκονν, ού μέντοι εϊλόν γε, αλλ9 απεχώρησαν 
έπ9 οίκον. 

112. "Τστερον δε διαλιπόντων ετών τριών σπονδώ 
2 γίγνονταιΗελοποννησίοις καϊ 9Αθηναίοις πενταετείς. *ώ 

fΕλληνικού μεν πολέμον έσχον οί9Αθηναίοι, ές δέ ΚύπροΨ 
έστρατεύοντο νανσΐ διακοσίαις αυτών τε και τών ξυμμ&" 

Βχων Κίμωνος στρατηγοϋντος. καϊ έξήκοντα μεν νήες & 
Αϊγνπτον άπ9 αυτών έπλευσαν, 9Αμνρταίον μεταπέμπον-
τος τού έν τοις έλεσι βασιλέως, αΐ δε άλλαι Κίτιον in<r 

^λιόρκονν. Κίμωνος δε αποθανόντος καϊ λιμού γενομ* 
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νου απεχώρησαν άπό Κιτίου · xal πλεύσαντες ύπερ Σα
λαμίνος τής έν Κύπρω Φοίνι\ι xal Κίλι\ιν έναυμάχησαν 
καϊ έπεζομάχηϋαν αμα, χαϊ νιχήσαντες αμφότερα απεχώ
ρησαν έπ' οί'χου χαϊ αί έξ Αιγύπτου νήες πάλιν αί ελ
εούσαν μετ9 αυτών. Ααχεδαίμόνιοι δε μετά ταύτα τόν 5 
ιερόν χαλούμενον πόλεμον έστράτευσαν, xal χρατήσσν-
τες τού έν Λελφοϊς ιερού παρέδόσαν ΛελφοΙς· xal αύθις 
ύστερον 9Αθηναίοι αποχωρησάντων αυτών στράτευσαν-
χες χαι χρατήσαντες παρέδόσαν Φωχεύσι. 

113. Και χρόνου έγγενομένου μετά ταύτα 9Αθηναίοι, 
Βοιωτών τών φευγόντων εχόντων Όρχομενόν xul Χαι-
ρώνειαν χαϊ αλλ9 άττα χωρία τής Βοιωτίας, έστράτευσαυ 
εαυτών μεν χιλίοις όπλίταις, τών δε ξυμμάχων ώς έχά-
στοις έπϊ τά χωρία ταύτα, πολέμια όντα, Τολμίδου του 
Τολμαίου στρατηγούντος. χαϊ Χαίρων ε ιαν ελόντες άπε
χώρουν φυλαχήν χαταστήόαντες. πορευομενοις δε αύ- 2 
τοις έν Κορώνεια επιτίθενται οι τε έχ τής 9Ορχομενον 
φυγάδες Βοιωτών χαϊ Αοχροϊ μετ9 αυτών χαϊ Εύβοέων 
φυγάδες χαϊ όσοι τής αυτής γνώμης ήσαν · χαϊ μάχη χρα
τήσαντες τούς μεν διέφθειραν τών "Αθηναίων, τούς δε 
ζώντας ελαβον. χαϊ τήν Βοιωτίαν έζέλιπον 9Αθηναίοι πά- 3 
Qav, σπονδάς ποιησάμενοι έφ9 ω τούς άνδρας χομιούν-
ται. χαϊ οί φεύγοντες Βοιωτών χατελθόντες χαϊ οί άλλοι 4 
πάντες αυτόνομοι πάλιν έγένοντο. 

114. Μετά δε ταύτα ού πολλώ ύστερον Εύβοια άπ-
Μτη από "Αθηναίων, χαϊ ές αυτήν διαβεβηχότος ήδη Πε-
$ιχλέους στρατιά 9Αθηναίων,ήγγέλθη αυτω ό%ι Μέγαρα 
*φέστηχε xal Πελοποννήσιοι μέλλουσιν έσβαλεΐν iß τήν 
Λττιχήρ χαϊ οί φρουροί 9Αθηναίων διεφθαρμένοι είσϊν 

Μεγαρέων, πλήν όσοι ές Νίσαιαν άπέφυγον· επ
αγόμενοι δε Κορινθίους χαϊ Σιχυωνίους χαϊ 'Επιδαν-
9ιονς άπέστησαν οί Μεγαρής. ό δε Περιχλής πάλιν χατά 

5 * 
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2 τάχος έκόμιζε τήν στρατιάν έχ τής Ευβοίας, xal μετά τού
το οί Πελοποννήσιοι τής "Αττικής ές Ελευσίνα χαϊ Θφ,-
ωζε ίσβαλόνχες έδήωσαν Πλειστοάνακτος τοϋΠαυαανίου 
βασιλέως Λακεδαιμονίων ηγουμένου, χαϊ το πλέον ούχ-

3 έτι προελθόντες απεχώρησαν έπ9 οίχου. χαϊ "Αθηναίοι 
πάλιν ig Εύβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγοϋντοζ 
χατεστρέψαντο πάσαν, καϊ τήν μεν άλλην ομολογία κατ-
εστήσαντο, Έστιαιάς δ\ έξοικέσαντες αύτοΐτήν γήνέσχον. 

115. "Αναχωρήσαντες δε άπό Ευβοίας ού πολλώ ύστε
ρον σπονδάς έποιήσαντο προς Λακεδαιμονίους καϊ τους 
ξυμμάχους τριακοντούτεις, άποδόντες Νίσαιαν καϊ Πψ 
γάς καϊ Τροιξήνα καϊ 'Λχαΐαν · ταύτα γάρ εϊχον Αθηναίοι 
ΠελοΛοννησίων. 

2 Έχτω δε έτει Σαμίοις καϊ Μιλησίοις πόλεμος έγένετο 
περί Πριήνης· καϊ οί Μιλήσιοι έλασσούμενοι τω πολέμφ 
παρ9 "Αθηναίους έλθόντες κατεβόων τών Σαμίων. ξυν-
επελαμβάνοντο δε καϊ έξ αυτής τής Σάμου άνδρες ίδιά-

3ται νεωχερίσαι βουλόμενοι τήν πολιτείαν. πλεύσανχΗ 
ούν 9Αθηναίοι ές Σάμον νανοϊ τεσσαράκονχα δημοκρα-
τίαν κατέστησαν καϊ ομήρους έλαβον τών Σαμίων πεν
τήκοντα μεν παϊδας, ίσους δε άνδρας, καϊ χατέθεντο к 

4 Αήμνον καϊ φρουράν έγκαταλιπόντες άνεχώρησαν. τών 
δε Σαμίων ήσαν γάρ τίνες οΐ ούχ ύπέμενον, αλλ9 έφυγο* 
ig χήν ήπειρον, ξυνθέμενοι τών έν τή πόλει τοις δυνν 
τωτάτοις χαϊ Πισσούθνη τω 'Τστάσπου ξυμμαχίαν, οξ 
είχε Σάρδεις τότε, επικούρους τε ξυλλέξαντες ές ίπταχο" 

δ σίονς διέβησαν υπό νύκτα ές τήν Σάμον. καϊ πρώτον μ** 
χφ δήμω έπανέστησαν καϊ έκράτησαν τών πλείστων, εΊίεν 
τα χούς ομήρους κλέψαντες έκ Λήμνου χούς αυτών A*r 
έστησαν, χαϊ τούς φρουρούς χούς 9Λθηναίαη/ xal тоѵ9 
άρχοντας οΐ ήσαν παρά σφίσιν έξέδοσαν Πισσούθνη, &Ь 
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ft Μίλητον ευθύς παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέ-
στησαν δε αντοίς χαϊ Βυζάντιοι. 

116. Αθηναίοι δε ως %σθοντο, ηλεύσανχες ναυσίν 
εξήκοντα έπϊ Σάμου ταΐς μεν εκκαίδεκα τών νεών owe 
έχρήσαντο (ίτυχονγάρ at μεν έπϊ Καριάς ές προσκοπήν 
τών Φοινισσών νεών οίχόμεναι, at δ9 έπϊ Χίου xal Λέ
σβου περιαγγέλλουσαι βοηθεΐν), τεσσαράκόντα δε ναυσΐ 
χαϊ τέσσαρσι Περικλέους δεκάτου αυτού στρατηγοϋντος 
έναυμάχησαν προς Τραγιά τή νήσω Σαμίων ναυσίν έβ-
δομήκοντα, ώνήσαν at είκοσι στρατιώτιδες (έτυχον δέ at 
πάσαι άπδ Μιλήτου πλέουσαι)9 xal ένίχων "Αθηναίοι, 
ύστερον δε αύτοΐς έβοήθησαν έχ τών "Αθηνών νήες τεσ- 2 
σαράκοντα χαϊ Χίων χαϊ Λεσβίων πέντε χαϊ είκοσι, χαϊ 
άποβάντες χαϊ κρατούντες τω πεξώ έπολιόρκουν τριόϊ 
τείχεσι τήν πόλιν καϊ έκ θαλάσσης άμα. Περικλής δε λα- 3 
βών ίξήκοντα ναϋς άπδ τών έψορμουσών ωχετο κατά τά" 
χος έπϊ Καύνου καϊ Καριάς, έσαγγελθέντων οτι Φοίνιό-
σαι νήες έπ" αυτούς πλέουσιν * ωχετο γάρ καϊ έκ τής Σά
μου πέντε ναυσϊ Στησαγόρας καϊ άλλοι έπϊ τάς Φοινίσσας. 

117. "Εν τούτω δε οί Σάμιοι έξαπιναίως Ικπλουν 
ποιησάμενοι άψράκτω τώ στρατοπέδω έπιπεσόντες τάς τε 
προψυλακίδας ναϋς διέφθειραν καϊ ναυμαχοϋντες τάς 
άνταναγομένας ένίκησαν, καϊ τής θαλάσσης τής καθ" 
εαυτούς έκράτησαν ημέρας περί τεσσάρας καϊ δέκα καϊ 
έσεκομίσαντο κάί έξεκομίσαντο α έβούλοντο. έλθόντος δε 2 
Περικλέους πάλιν ταΐς ναυσΐ κατεκλήσθησαν. καϊ έκ τών 
Αθηνών ύστερον προσεβοήθησαν τεσσαράκόντα μεν αϊ 
μετα Θουκυδίδου καΙ"Λγνωνος καϊ Φορμίωνος νήες, εί-
*οσι δε at μετά Τληπολέμου και Άντικλέους, έκ δε Χίου 
*«і Λέσβου τριάκοντα, και ναυμαχίαν μέν τινα βραχεΐαν 3 
ποιήβαντο οί Σάμιοι, αδύνατοι δε οντες άντισχείν έξε-
η°λιορκήθησαν ένάτω μηνΐ καϊ προσεχώρησαν ομολογία, 
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τείχος τε καθελόντες xal ομήρους δόντες xal ναϋς πάρα-
δόντες xal χρήματα τά άναλωθέντα κατά χρόνους ταξα-
μενοι άποδοϋναι. ξυνέβησαν δε xal Βυζάντιοι ώσπερ κα[ 
πρότερον υπήκοοι είναι. 

118. Μετά ταύτα Oh ήδη γίγνεται ού πολλοίς έτεσιν 
ύστερον τά προειρημένα, τά τε Κερκυραϊκά καϊ τά Ποτι-
δαιατικά καϊ оба πρόφασις τούδε τού πολέμου κατέστη, 

2 ταύτα δϊ ξύμπαντα όσα έπραξαν οΓΕλληνες προς τε αλ
λήλους καϊ τόν βάρβαρον έγένετο έν έτεσι πεντήκοντα 
μάλιστα μεταξύ τής &έρξου αναχωρήσεως καϊ τής άρχης 
τούδε τού πολέμου * έν οΐς Αθηναίοι τήν τε αρχήν έγκρα-
τεστέραν κατεστήσαντο καϊ αύτοϊ έπϊ μέγα έχώρησαν 6V 
νάμεως. οι δε Λακεδαιμόνιοι αίσθόμενοι ούτε έκωλυον si 
μή έπϊ βραχύ, ήσύχαζόν τ ε τό πλέον τού χρόνου, όντες 
μεν καϊ προ τού μή ταχείς ίέναι ές τούς πολέμους, είμ\ 
άναγκάζοιντο, τό δέ τι καϊ πολέμοις οίκείοις έξειργόμι-
νοι, πρίν δή ή δύναμις τών "Αθηναίων σαφώς ηρετο καϊ 
τής ξυμμαχίας αυτών ήπτοντο. τότε δε ούκέτι άνασχετον 
έπο ιού ντο, αλλ9 έπιχειρητέα έδόκει είναι πάση προθυμία 
καϊ καθαιρετέα ή Ισχύς, ήν δύνωνται, άραμένοις τόν& 
τόν πόλεμον. 

3 Αύτοΐς μεν ούν τοίς Αακεδαιμονίοις διέγνωστο Ι* 
λύσθαι τε τάς σπονδάς καϊ τούς Αθηναίους άδικεΐν, αέμ-
ψαντες δε ές Αελφούς έπηρώτων τόν θεόν εί πολεμονόΑ 
άμεινον ίσται. 6 δε άνεΐλεν αύτοΐς, ώς λέγεται, κατά xQ* \ 
τος πολεμούσι νίκην έσεσθαι, καϊ αυτός έφη ξυλληψ^ 
σθάι καϊ παρακαλούμένος καϊ άκλητος. 

119. Αύθις δε τούς ξυμμάχους παρακαλέσαντες W 
φον έβονλοντο έπαγαγείν είχρή πολεμεΐν. και έλθόν*& 
τών πρέσβεων άπό τής ξυμμαχίας καϊ ξυνόδου γενομένη: 
οΐ τε άλλοι εΐπον α έβούλοντο, κατηγορούντες οίπλείο^; 
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χών "Αθηναίων xal τον πόλεμον άξιοϋντες γενέσθαι, καϊ 
οί Κορίνθιοι δεηθέντες μεν καϊ κατά πόλεις πρότερον 
έκαστων ίδια ώστε ψηφίσασθαι τον πόλεμον, δεδιότες 
περί τή Ποτίδαια μή προδιαφθαρή, παρόντες Λ καϊ τότε 
και τελευταίοι έπελθόντες έλεγον τοιάδε. 

120. ,,Τούς μεν Λακεδαιμονίους, ώ άνδρες ξύμμα-
χοι, ούκ αν έτι. αίτιαβαίμεθα ώς ού καϊ αύτοϊ έψηφισμέ-
νοι τον πόλεμον είσι καϊ ημάς ές τούτο νύν ξυνήγαγον. 
χρή γάρ τούς ηγεμόνας τά ίδια έ£ ίσου νέμοντας τά κοι
νά προσκοπεϊν, ωσπερ καϊ έν άλλοις έκ πάντων προτι
μώνται, ημών δε обоі μεν "Αθηναίοις ήδη ένηλλάγησαν 2 
ούχϊ διδαχής δέονται ώστε φυλάξασθαι αυτούς · τούς δε 
τήν μεσόγειαν μάλλον καΐμή έν πόρω κατωκημένους εί" 
δέναι χρή ότι, τοις κάτω ήν μή άμύνωσι, χαλεπωτέραν 
έζουσι τήν κατακομιδήν τών ωραίων καϊ πάλιν άντίλη-
ψιν ών ή θάλασσα τή ήπείρω δίδωσι, καϊ τών νυν λεγο
μένων μή κακούς κριτάς ώς μή προσηκόντων είναι, προσ-
δέχεσθαι δέ ποτε, εί τά κάτω προοίντο, καν μέχρι σφών 
τό δεινόν προελθεϊν, καϊ περί αυτών ούχ ήσσον νύν βου-
λεύεσθαι. διόπερ καϊ μή όκνεΐν δεί αυτούς τον πόλεμον з 
αντ είρήνης μεταλαμβάνειν. ανδρών γάρ σωφρόνων μέν 
ίστιν, εί μή άδικοΐντο, ήσυχάζειν, αγαθών δε αδικούμε
νους έκ μ\ν είρήνης πολεμεΐν, εύ δε παρασχόν έκ πολέ
μου πάλιν ξυμβήναι, καϊ μήτε τή κατά πόλεμον ευτυχία, 
έπαίρεσθαι μήτε τώ ήσυχίω τής είρήνης ήδόμενον άδι-
κεΐσθαι. οτε γάρ διά τήν ήδονήν όκνών τάχιστ αν άφαι- 4 
ρεθείη τής φαστώνης τό τερπνόν δι" όπερ όκνεΐ, εί ήσυ-
χαξοι, ο τε έν πολέμω ευτυχία πλεονάζων ούκ έντεθύμη-
ται θράσει άπίστω έπαιρόμενος. πολλά γάρ κακώς ψνω- 5 
σθέντα άβουλοτέρων τών εναντίων τυχόντων κατωρθώ— 

καϊ έτι πλέω α καλώς δοκοϋντα βουλευθήναι ές του
ναντίον αίσχρώς περιέστη · ένθυμεϊται γάρ ουδείς όμοια 
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τή πίστει xal έργω έπεξέρχεται, άλλα μετ9 ασφαλείας μΗ 
δοξάζομεν, μετά δέους δε iv τω έργω έλλείπομεν. 

121. ,*,ΗμεΖς δε νυν xal αδικούμενοι τον πόλεμον 
έγείρομεν xal ικανά έχοντες εγκλήματα, χαϊ όταν άμν* 

3 νώμέθα "Αθηναίους, καταθησόμεθα αυτόν iv καιρώ, χα
τά πολλά δέ ημάς εικός έπικρατήσαι, πρώτον μένπλήθ& 
προύχονχας καϊ εμπειρία πολεμική, έπειτα ομοίως πάν· 

3τας ίς τά παραγγελλάμενα ίόντας, ναυτικόν τε, ω ΐσχύ-
ονΰιν, από τής ύπαρχούβης τε έκάσχοις ουσίας έξαρτν-
σόμεθα xal από τών iv Αελφοΐς καϊ "Ολυμπία χρημάτων* 
δάνεισμα γάρ ποιησάμενοι νπολαβεΐν οϊοίτ έσμεν μισθφ 
μείζονι τούς ξένους αυτών ναυβάτας. α\νητή γαο 9Αθψ 
ναίων ή δύναμις μάλλον ή οικεία· ή δε ημετέρα ήσσον αν 
τοντο πάθοι, τοις σώμασι τό πλέον Ισχύουσα ή τοις χρη-

4 μαβί. μια τε νίκη ναυμαχίας κατά τό εικός αλίσχονται' si 
δ9 άντίσχοιεν, μελετήσομεν καϊ ήμεΐς έν πλέονι χρόνω τα 
ναυτικά, καϊ όταν τήν έπιστήμην ές τό ίσον καταστήσω* 
μεν, τή γ ε ενψυχία δήπου περιεσόμεθα. ο γάρ ημείς έχο-
μεν φύσει αγαθόν, έχείνοις ούκ αν γένοιτο διδαχή · δ δ 
εκείνοι επιστήμη προύχουσι, καθαιρετέον ήμΐν έστι με-

ξ>λέτ%. χρήματα δ9 ώστ9 έχεινέςαντά, οίσομεν ή δεινον 
αν είη εί οί μεν εκείνων ξύμμαχοι έπϊ δουλεία τή αυτών 
φέροντες ούκ άπεροϋσιν, ήμεΐς δ9 έπϊ τώ τιμωρούμενοι 
τούς εχθρούς καϊ αυτοί άμα σφζεσθαι ούκ άρα δαπάνη-
σομεν καϊ έπϊ τώ μή υπ9 εκείνων αυτά αφαιρεθέντες αν 
τοις τούτοις κακώς πάσχε ιν. 

122. ,',Τπάρχουσι δε καϊ άλλαι οδοί πολέμου ήμΐν, 
ξνμμάχων τε άπόστασις, μάλιστα παραίρεσις ούσα τών 
προσόδων αίς Ισχύουσι, καϊ έπιτειχισμός τή χώρα, άλλα 
τε Ζσα ονχ αν τις νύν προΐδοι. ήκιστα γάρ πόλεμος ε%1 
fätotg χωρεί; αυτός δέ αφ9 αυτού τά πολλά τεχνάται προς 
τό παρατυγχάνον - iv ωό μεν εύοργήτως αύτώ προσομιτ 
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χήσας βεβαιότερος, ό δε όργισθείς περί αυτόν ουκ έλάσ-
σωπταίει, ένθυμώμεθα Λ xal 8τι, είμεν ήσαν ημών έχά-2 
στοις ηρός αντιπάλους χ$ρι γης όρων διαφοραί, οίστόν 
αν ήν · νυν δϊ προς ξνμπαντάς τε ημάς "Αθηναίοι Ικανοί 
χαϊ χατά πόλιν hi δννατώτεροι- ώστε εί μή χαϊ αθρόοι 
χαί χατά ίθνη xal εχαστον &στν μι% γνώμτβ άμννονμεθα 
αυτούς, δίχα γε όντας ημάς άχόνως χειρώσονται. χαί τήν 
ήσσαν, εί χαϊ δεινόν τω άκούσαι, ίστω ούκ άλλο τι φέ-
ρουσαν ή αντίκρυ ς δονλείαν ο καϊ λόγω ίνδοιασθηναιΒ 
αίσχρόν τη Πελοποννήσω καϊ πόλεις τοσάσδε υπό μιας 
χακοπαθεΐν. εν ω ή δικαίως δοκοΐμεν αν πάσχειν ή δια 
δειλίαν άνέχεσθαι καϊ τών πατέρων χείρους φαίνεσθαι, 
οΐ τήν Ελλάδα ήλευθέρωσαν · ημείς δε ούδ" ήμΐν αύτοΐς 
βεβαιούμεν αυτό, τύραννου 8ε έώμεν έγχα&εστάναι πά
λιν, τούς δ' έν μια μονάρχονς άξιούμεν καταλύειν. χα] 4 
ούχ ίσμεν όπως τάδε τριών τών μεγίστων ξυμφορών ая-
ήλλακται, άξννεσίας ή μαλακίας ή αμελείας, ον γάρ δη 
πεφενγότες ταύτα έπϊ τήν πλείστους δή βλάψαβαν κατα-
φρόνησιν κεχωρήκατε, ή Ικ τον πολλούς σφάλλειν τό 
εναντίον όνομα αφροσύνη μετωνόμασται. 

123. „Та μεν ονν προγεγενημένα τί δεΐ μαχρότερον 
η ές обоѵ τοις νύν ξνμφέρει αίτιάσθαι; περϊ δϊ τών έπει
τα μελλόντων τοις παρούσι βοηθούντας χρή έπιταλαι-
πωρεΐν - πάτριον γάρ νμΐν έκ τών πόνων τάς άρετάς χτα-
σθαι · χαϊ μή μεταβάλλειν τό έ*θος, εί άρα πλούτφ τε ννν 
xal εξουσία ολίγον προφέρετε (ού γάρ δίκαιον а τή απο
ρία έκτήθη τή περιουσία: άπολέσθαι), αλλά θαρσούννας 
ίέναι κατά πολλά ές τόν πόλεμον, τού τε θεού χρήσαν-
τος χαϊ αυτού υποσχόμενου ξυλλήφεσθαι, χαϊ τής άλλης 
Ελλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης, τά μϊν φόβφ, τά Sh 
ώφελία. σπονδάς τε ού λύσετε πρότεροι, ας γε χαί A3 
&εός κέλευση/ πολεμεΐν νομίζει παραβεβάσθαι, ήδιχημ&-
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ναις δέ μάλλον βοηθήσετε * λύονσι γαρ ούχ οί αμυνόμε
νοι , αλλ7 οί πρότεροι έπιόντες. 

124. $ί6τε πανταχόθεν καλώς υπάρχον ύμΐν ποίε-
μεΐν καϊ ημών τάδε κοινή παραινούντων, είπερ βέβαιο-
τατον τό ταύτα ξνμφέροντα καϊ πόλεσι καϊ ίδιώταις εί
ναι, μή μέλλετε Ποτιδαιάταις τε ποιεΐσθαι τιμωρίαν ουοι 
Λωριεϋσι ml νπό Ιώνων πολιορκουμένοις, ού πρότερον 
ήν τουναντίον, καϊ τών άλλων μετελθεΐν τήν έλευθερίαν) 

ώς ούκέτι ενδέχεται περιμένοντας τούς μεν ήδη βλάπτε-
ΰθαι, τονς δ', εί γνωσθησόμεθα ξννελθόντες μέν, άμύ
νεσθαι δε ού τολμώντες, μή πολύ ύστερον τό αυτό πά-

ϊύχειν άλλα νομίσαντες ές ανάγκην άφΐχθαι, ώ άνδοίξ 
ξύμμαχοι, καϊ άμα τάδε άριστα λέγεσθαι, φηφίσασθε τον 
πόλεμον, μή φοβηθέντες τό αύτίκα δεινόν, τής δ' an 
αυτού διά πλείονος είρήνης έπιθυμήσαντες · έκ πόλεμον 
μεν γάρ ειρήνη μάλλον βεβαιοϋται, άφ' ησυχίας Oh μη 

Βπολεμήσαι ού^ ομοίως άκίνδννον. καϊ τήν καθεστηκυΐαν 
έν τή Ελλάδι πόλιν τύραννον ήγησάμενοι έπϊ πάΰιν 
ομοίως καθεστάναι, ώστε τών μεν ήδηάρχειν, τών δεδίΑ· 
νοεΐσθαι, παραστησώμεθα έπελθόντες, και αυτοί τε ακιν
δύνως τό λοιπόν οίκώμεν καϊ τούς νύν δεδονλωμένονς 
"Ελληνας έλενθερώσωμεν." Τοιαύτα οί Κορίνθιοι είπον. 

125. Οί δε Λακεδαιμόνιοι επειδή άφ9 απάντων ήχον-
σαν γνώμην, ψήφον έπήγαγον τοις ξνμμάχοις άπαΰι* 
οσοι παρήσαν εξής καϊ μείζονι καϊ έλασσον ι πόλει · και to 

2 πλήθος έψηφίσαντο πολεμεΐν. δεδογμένον δε αύτοΐς εν 
θύς μεν αδύνατα ή ν έπιχειρεΐν άπαρασκεύοις ούσιν, h0 

πορίζεσθαι oh έδόκει έκάστοις α πρόσφορα ήν καϊ μή dr 
ναι μέλλησιν. όμως δε καθισταμένοις ών έδει ένιανϊθ$ 
μεν ού διετρίβη, έλασσον δέ, πριν έσβαλεΐν ές τήν Άν 
χικήν καϊ τον πόλεμον άρασθαι φανερώς. 

126. Έν τούτω 6% έπρεσβεύοντο τώ χρόνω προς το& 
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Αθηναίους εγκλήματα ποιούμενοι, όπως σφίσιν ότι με
γίστη πρόφασις είητού πολεμεΐν, ην μή τι έσακούωσι. 
καϊ πρώτον μϊν πρέσβεις πέμψαντες οί Λακεδαιμόνιοι* 
έκέλευον τούς Αθηναίους τό αγος έλαύνειν τής θεού · τό 
δϊ αγος ήν τοιόνδε. Κύλων ήν "Ολυμπιονίκης άνήρ'Λθη- 3 
ναϊος τών πάλαι ευγενής τε καϊ δυνατόςѣ έγεγανήκει δε 
θυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως ανδρός, ός κατ εκείνον 
τόν χρόνον έτυράννει Μεγάρων, χρωμένω δϊ τω Κύλωνι 4 
έν Αελφοϊς άνείλεν ό θεός έν τη τού Αιός τή μεγίστη 
εορτή καταλαβείν τήν "Αθηναίων άκρόπολιν. ό δϊ παρά % 
τ ε τού Θεαγένους δύναμιν λαβών και τούς φίλους άνα-
πείσας, επειδή έπήλθον "Ολύμπια τά έν Πελοποννήσω, 
κατέλαβε τήν άκρόπολιν ώς έπϊ τυραννίδι, νομίσας έορ-
τήν τε τού Αιός μεγίστην είναι καϊ ε αυτω τι προσήκειν 
"Ολύμπια νενικηκότι. εί δϊ έν τή "Αττική ή άλλοθι που ή б 
μεγίστη εορτή εϊρητο, ούτε εκείνος έτι κατενόησε τό τε 
μαντέίον ούκ έδήλου (έστι γάρ καϊ "Λθηναίοις Αιάσια, S 
καλείται Αιός εορτή Μειλιχίου μεγίστη, εξω τής πόλεως, 
έν η πανδημεί θύουσι, πολλοί ούχ ίερεΐα, αλλά θύματα 
έπιχώρια) · δοκών δϊ ορθώς γιγνώσκειν επεχείρησε τω 
έργω. οί δ" "Αθηναίοι αίσθόμενοι έβοήθησάν τε πανδη- 7 
μεΐ εκ τών αγρών έπ" αυτούς και προσκαθεξόμενοι έπο-
λιόρκουν. χρόνου δϊ έπιγιγνομένου οί "Αθηναίοι τρυχό- 8 
μενοι τή προσεδρεία άπήλθον οί πολλοί, έπιτρέψαντες. 
τοις εννέα αρχουσι τήν φυλακήν και τό πάν αύτοκρά-
τορσι διαθεΐναι ή άν άριστα διαγιγνώσκωσι * τότε δϊ τά 
πολλά τών πολιτικών οί εννέα άρχοντες έπρασσον. οί δΐ9 
μετα του Κύλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εΐχον σίτου 
τεκαϊ ύδατος απορία. 6 μεν ούν Κύλων καϊ ό αδελφός 10 
αύτον έκδιδράσκουσιν οί δ" άλλοι ώς έπιέζοντο και τίνες 
και άπέθνησκον υπό τού λιμού, καθέζουσιν έπϊ τόν βω-
μον ίκέται τόν έν τή άκροπόλει. άναστήσαντες δϊ αυτούς 11 
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οί τών9Αθηναίων επιτετραμμένοι τήν φνλαχήν, ώς ίαί-
ρων αποθνήσκοντας έν τώ ίερώ, έφ' ω μηδέν κακόν ποιή-
σονσιν, άπαγαγόντες άπέχτειναν · καθ εζο μένους δέ τινας 
χαϊ έπϊ τών σεμνών θεών έν τοις βωμοΐς έν τή παρόδψ 
διεχρήσαντο. χαί άπδ τούτον εναγείς χαϊ άλιτήριοι της 
θεού εκείνοι τε έκαλούντο xal τό γένος τό άπ9 εκείνων. 

12 ήλασαν μίν ονν χαϊ οί "Αθηναίοι τούς εναγείς τούτους, 
ήλασε δε χαί Κλεομένης ο Λακεδαιμόνιος ύστερον μετά 
Αθηναίων στασιαζόντων, τούς τε ζώντας έλαύνοντες καϊ 
τών τεθνεώτων τά όστά άνελόντες έξέβαλον κατήλθον 
μέντοι ύστερον, καϊ τό γένος αυτών έστιν έτι έν τή πόλει. 

127. Τοντο δή τό άγος οί Λακεδαιμόνιοι έκέλενον 
έλαύνειν δήθεν τοις θεοίς πρώτον τιμωρονντες, είδότες 
δέΠερικλέα τον Εανθίππον προσεχόμενον αυτω κατά τήν 
μητέρα καϊ νομίζοντες έκπεσόντος αύτον φαον αν σφΐ6ΐ 

Ίπροχωρεΐν τά από τών "Αθηναίων, ού μέντοι τοσούτον 
ήλπιζον παθεΐν αν αυτόν τοντο όσον διαβολήν οίσειν αύτφ 
προς τήν πόλιν, ώς και διά τήν εκείνον ξνμφοράν τό με-

Ζρος έσται ο πόλεμος, ών γαρ δννατώτατος τών καθ9 εαυ
τόν καϊ αγων τήν πολιτείαν ήναντιοϋτο πάντα τοις Λα-
κεδαιμονίοις, καϊ ούκ εΐα ύπείκειν, αλλ9 ές τον πόλεμον 
ώρμα τούς9Αθηναίους. 

128. Αντεκέλευον δέκάί οί9Αθηναίοι τούς Λακεδαι
μονίους τό από Ταινάρου αγος έλαύνειν. οί γάρ Λακε
δαιμόνιοι άναστήσαντές ποτε έκ τού Ιερού τον Ποσειδώ
νος από Ταινάρου τών Ειλώτων ίκέτας άπαγαγόντες διέ-
φθειραν · δι9 ο δή καίσφίσιν αύτοΐς νομίζουσι τον μέγα* 

ϊσεισμόν γενέσθαι έν Σπάρτη, έκέλευον δε κάί τό τήςΧαλ-
3 χιοίχου άγος έλαύνειν αυτούς· έγένεχο δέ τοιόνδε. επει

δή Παυσανίας 6 Λακεδαιμόνιος τό πρώτον μεταπεμφθείς 
υπό Σπαρτιατών άπό τής αρχής τής έν 'Ελλησπόντω χΑ 
κριθείς ѵл αυτών απελύθη μή άδικεΐν, δημοσία μεν ovxr 

http://antik-yar.ru/


έτι έξεπέμφθη, Ιδία δε αυτός τριήρη λαβών Έρμιονίδα 
άνευ Λακεδαιμονίων αφικνείται έςΕλλήσποντον, τφ μϊν 
λόγφ έπϊ τόν'Ελληνικόν πόλεμον,τφδεέργω τά προς βα
σιλέα πράγματα πρύσσειν, ώσπερ καϊ το πρώτον ένεχεί-
ρησεν, έφιέμενοςτής Ελληνικής αρχής, εύεργεσίαν öh άπό 4 
τούδε πρώτον ίς βασιλέα κατέθετο καϊ τον παντός πρά
γματος αρχήν έποιήΰατο* Βυξάντιον γάρ ελών τήπροτέρ<χξ> 
παρουύία μετά τήν έκ Κύπρου άναχώρηΟιν [είχον δε Μή-
δοι αυτό καϊ βασιλέως προσήκοντες τίνες καϊ ξυγγενείς 
[οΐ\ έάλωσαν έν αύτφ), τότε τούτους ους έλαβεν αποπέμ
πει βασιλείκρύφα τών άλλων ξυμμάχων, τφ δε λόγω απέ-
δρασαν αυτόν. Βπρασσε δέ ταύτα μετά Γογγνλου τού Ερε- 6 
τριέως, φπερ επέτρεψε τό τε Βυζαντίου καϊ τούς αίχμα-
Κώτους. έπεμψε δϊ καϊ έπιστολήν χόν Γόγγυλον φέροντα 
αύτω* ένεγέγραπχο δε τάδε iv αύτη, ώς ύστερον ανεύ
ρεση. ,,Παυσανίας 6 ήγεμών χής Σπάρτης τούσδε τέ σοι 7 
χαρίζεσθαι βουλόμενος αποπέμπει δορί ελών, καϊ γνώ-
μην ποιούμαι, εί καϊ σοΙ δοκεϊ, θυγατέρα τε τήν σήν γή-
μαι και σοι Σπάρτην τε καϊ τήν άλληνrΕλλάδα υποχεί
ριου ποιήσαι. δυνατός δε δοκώ είναι ταύτα πράξαι μετά 
σου βουλευόμενος. εί ούν τί σε τούτων αρέσκει, πέμπε 
άνδρα πιστόν έπϊ θάλασσαν δι ου τό λοιπόν τούς λό
γους ποιησόμεθα." 

129. Τοσαύτα μεν ή γραφή έδήλου. Βέρξης δε ήσθη 
τε τή επιστολή καϊ αποστέλλει Αρτάβαζον τόν Φαρνάκου 
έπϊ θάλασσαν καϊ κελεύει αυτόν τήν τε Αασκυλϊτιν σα-
τραπείαν παραλαβεϊν Μεγαβάτην άπαλλά\αντα, ός πρό-
τερον ηρχε, καϊ παρά Παυσανίαν ές Βυζάντιον έπιστο
λήν άντεπετίθει αύτω ώς τάχιστα διαπέμψαι καϊ τήν 
σφραγίδα άποδείξαι καί, ήν τι αύτω Πανσανίας παραγ-
ϊέλλη περϊ τών εαυτού πραγμάτων, πράσσειν ώς άριστα 
*<Α πιστότατα. 6 δε άφικόμενος τά τε αλλα έποίησεν ώσ~ 2 
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περ είρητο καϊ τήν έπιστολήν διέπεμψεν άντεγέγραπτο 
3 δε τάδε. ,?&δε λέγει βασιλεύς βέρξης Παυσανία · καϊ τών 

ανδρών ους μοι πέραν θαλάσσης έκ Βυζαντίου έσωσαξ 
κείται σοι ευεργεσία έν τώ ήμετέρω οίκω έσαει άνάγρα-
πτος, και τοις λόγοις τοις από σου αρέσκομαι, και σε μήτε, 
νύξ μήθ9 ήμερα έπισχέτω ώστε αν είναι πράσσειν τι ών 
έμοϊ νπισχνεΐ, μηδέ χρυσοϋ καϊ αργύρου δαπάνη κεκω-
λύσθω μηδε στρατιάς πλήθει, είποι δει παραγίγνεσθαι, 
αλλά μετ 9Αρταβάζον ανδρός αγαθού, ον σοι έπεμψα, 
π ράσα ε θαρσών καϊ τά έμά καϊ τά σά οπη κάλλιστα και 
άριστα έξει άμφοτέροις." 

130. Ταύτα λαβών 6 Παυσανίας τά γράμματα, ων 
και πρότερον.έν μεγάλω άξιώματι υπό τών Ελλήνων δια 
τήν Πλαταιάσιν ήγεμονίαν, πολλώ τότε μάλλον ήρτο κα) 
ούκέτι Ιδύνατο έν τώ καθεστηκότι τρόπω βιοτεύειν, άλλα 
σκευάς τε Μηδικάς ένδυόμενος έκ τού Βυζαντίου έξήει 
καϊ διά τής Θράκης πορευόμενον αυτόν Μήδοι καϊ Αι
γύπτιοι έδορυφόρουν, τράπεζάν τεΠερσικήν παρετίθετο 
κάί κατέχειν τήν διάνοιαν ούκ έδύνατο, αλλ9 έργοις βρα-
χέσι προυδήλου α τή γνώμη μειζόνως ібέπειτα έμελλε 

2 πράξειν. δυσπρόσοδόν τε αυτόν παρείχε καϊ τή οργή ού
τω χαλεπή έχρήτο ές πάντας ομοίως ωστε μηδένα δύνα-
σθαι προσιέναι · διόπερ και προς τούς "Αθηναίους oi% 
ήκιστα ή \υμμαχία μετέστη. 

131. Οί δέ Λακεδαιμόνιοι αίσθόμενοι τό τε πρώτον 
δι9 αυτά ταύτα άνεκάλεσαν αυτόν, και επειδή τή Έρμιο-
νίδι νηί το δεύτερον έκπλεύσας ού κελευσάντων αυτών 
τοιαύτα έφαίνετο ποιών, κάί έκ τον Βνζαντίον βία νπ 
* Αθηναίων έκπολιορκηθεϊς ές μεν τήνΣπάρτην ούκ έπαν-
εχώρει, ές δε Κολώνας τάς Τρωάδας ίδρνθείς πράσσων 
τε έσηγγέλλετο αύτοΐς προς τούς βαρβάρονς και ούκ έπ 
άγαθώ τήν μονήν ποιούμενος, οντω δή ούκέτι έπέσχον, 
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αλλά πέμψαντες κήρυκα οί έφοροι каі σχυτάλην εΐπον 
χοϋ χήρυχος μή λείπεσθαι, εί δε μή, πόλεμον αύτω Σπαρ 
τιάτας προαγορεύειν. ό δε βουλόμενος ώς ήχιστα ΰπο-1 
πτος είναι %Α πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τήν διαβολήν 
άνεχώρει τό δεύτερον ές Σπάρτην. xal ές μεν τήν είρ-
χτήν έσπίπτει τό πρώτον υπό τών εφόρων (έξεστι δε τοις 
έφόροις τόν βασιλέα δράσαι τούτο), έπειτα διαπραξάμε-
νος ύστερον εξήλθε χαϊ χαθίστησιν εαυτόν ές χρίσιν τοις 
βουλομένοις περϊ αυτόν έλέγχειν. 

132. Καϊ φανερό ν μεν είχον ούδϊν οί Σπαρτιάται 
σημεΐον, ούτε οί εχθροί ούτε ή πάσα πόλις, ότω αν πι-
στεύσαντες βεβαίως έτιμωρούντο άνδρα γένους τε τού 
βασιλείου οντα xal έν τω παρόντι τιμήν έχοντα (Πλεί-
σταρχον γάρ τόν Αεωνίδου οντα βασιλέα και νέον έτι 
ανεψιός ων έπετρόπευεν), υποψίας δεπολλάς παρείχε τ#2 
τε παρανομία χαϊ ξηλώσει τών βαρβάρων μή ίσος βού-
λεσθαι είναι τοίς παρούσι, τά τε άλλα αυτού άνεβχό-
πουν είτι που έξεδεδιήτητο τών καθεστώτων νομίμων χαϊ 
ότι έπι τόν τρίποδα ποτε τόν έν Λελφοις, ον ανέθεσαν 
οί "Ελληνες άπό τών Μήδων άχροθίνιον, ήξίωσεν έπι-
γράψασθαι αυτός ίδια τό έλεγεΐον τόδε· 

Ελλήνων αρχηγός έπει στρατόν ώλεσε Μήδων, 
Παυσανίας Φοίβω μνήμ άνέθηχε τόδε. 

τό μεν ούν έλεγεΐον οί Λακεδαιμόνιοι έξεχόλαψαν ευθύς з 
τοτε απο τού τρίποδος τούτο χαι έπέγραψαν όνομαστί τάς 
πόλεις όσάι ξυγχαθελούσαι τόν βάρβαρου έστησαν τό 
ανάθημα · τού μέντοι Παυσανίου αδίκημα και τούτ έδό-
χει είναι, και επειδή έν τούτω καθειστήκει, πολλώ μάλ
λον παρόμοιον πραχθήναι έφαίνετο τή παρούση διανοέφ* 
έπυνθάνοντο δε καϊ ές τούς Είλωτας πράσσειν τι αυτόν,* 
*αι ην δε ούτως · έλευθέρωσίν τε γάρ ύπισχνεΐτο αύτοίς 
*«* πολιτείαν, ήν ξυνεπαναστώσι χαϊ τό πάν ξυγκατερ-
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5 γάσωνται. αλλ9 ούδ9 ώς ούδε τών Ειλώτων μηνυταΐς τισι 
πιστεύσαντες ήξίωσαν νεώτερου τι ποιεϊν ig αυτόν, χρύ. 
μενοι τω τρόπω ωπερ είώθασιν ig σφάς αυτούς, μή τα
χείς είναι περί ανδρός Σπαρτιάτου άνευ αναμφισβήτητων 
τεκμηρίων βουλεύσαί τι άνήκεστον, πριν γ ε δή αύτοϊς} 

ώς λέγεται, ό μέλλων τάς τελευταίας βασιλεϊ έπιστολάς 
πρός9Αρτάβαζον κομιείν, άνήρ 9ΑργΙλιος, παιδικά ποχι 
ών αυτού καϊ πιστότατος έκείνω, μηνυτής γίγνεται · δει 
σας κατά ένθύμησίν τινα όχι ουδείς πω τών προ εαυτόν 
αγγέλων πάλιν άφίκετο, καϊ παραποιησάμενος σφραγίδα^ 
ΐνα,ήν ψευσθή τής δόξης ή καϊ εκείνος τι μεταγράψαι αί
τηση, μή έπιγνφ, λύει τάς έπιστολάς, έν αίς ύπονοήσας 
χι τοιούτο προσεπεστάλθαι καϊ αυτόν ηυρεν έγγεγραμ-
μένον κτείνειν. 

133. Τότε δη οί έφοροι δείξαντος αυτού τά γράμματα 
μάλλον μϊν έπίστευσαν, αύτήκοοι δε βουληθέντες έτι γε-
νέσθαι αυτού Παυσανίου χι λέγοντος, άπό παρασκευής 
χού ανθρώπου έπϊ Ύαίναρον ίκέχου οίχομένου καϊ σχψ 
νησαμένου διπλήν διαφράγματα καλύβην, ές ήν τών [τε] 
εφόρων εντός τινας έκρυψε, καϊ Παυσανίου ώς αυτόν έλ-
θόντος καϊ έρωτώντος τήν πρόφασιν τής ίκεχείας ήσθον~ 
χο πάνχα σαφώς, αίτιωμένου χού ανθρώπου χά τε περί 
αυτού γραφέντα καϊ τάλλ9 άποφαίνοντος καθ9 εκαστον, 
ώς ούδϊν πώποτε αυτόν έν ταϊς προς βασιλέα διακονίας 
καραβάλοιχο, προτιμηθείη δ9 έν ίσφ τοίς πολλοίς τών 
διακόνων αποθανεΐν, κάκείνου αυτά ταύτα ξννομολο~ 
γούντος καϊ περϊ τού παρόντος ούκ έώντος όργίζεσθα^ 
άλλα πίσχιν έκ τού ιερού δίδοντος χής αναστάσεως καϊ 
άξιονντος ώς τάχιστα πορεύεσθαι καϊ μή τά πρασσόμεν* 
διακωλύειν. 

134. 9Αχούσαντες δε ακριβώς τότε μεν άπήλθΌν ot 
έφοροι, βεβαίως δε ήδη είδότες έν τή πόλει τήν ξύλληψι* 
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inoioihno. λέγεται δ9 αντον μέλλοντα ξνλληφθήσεσθαι 
έν τή οδώ, ενός μεν τών εφόρων τό πρόσωπον προσιόν-
tog ώς είδε, γνώναι έφ9 ω έχώοει, άλλον δε νεύματι αφα-
νεϊ χρηόαμένον κάί δηλώσαντος εύνοια, προς τό Ιερόν 
τής Χαλκιοίκου χωρήσαι δρόμω xal προκαταφνγεΐν · ήν 
ді εγγύς τό τέμενος, xal ές οίκημα ού μέγα δ ήν τον ιερού 
έσελθών, ίνα μή υπαίθριος ταλαιπωροίη, ήσύχαζεν. οι 2 
δε τό παραντίκα μεν υστέρησαν τή διώξει, μετά δε τούτο 
τον τε οικήματος τον οροφον άφεΐλον κάί τάς θύρας, έν
δον όντα τηρήσαντες αυτόν καϊ απολαύοντες Ισω, άπω-
κοδόμησαν, προσκαθεζόμενοί τε έξεπολιόρκησαν λιμώ. 
κάί μέλλοντος αντον άποψύχειν ωσπερ είχεν έν τώ οΐκή- 3 
ματι, αίσθόμενοί τε έξάγονσιν έκ τον ίερού έτι έμπνονν 
όντα κάί εξαχθείς απέθανε παραχρήμα, κάί αυτόν έμέλ- 4 
λησαν μεν ές τον Καιάδαν ονπερ τούς κακούργους έμ-
βάλλειν· έπειτα έδοξε πλησίον που κατορύξαι. 6 δέ θεός 
δ έν Αελφοΐς τόν τε τάφον ύστερον έχρησε τοις Λακεδαι
μόνιο ις μετενεγκεϊν ουπερ απέθανε (κάί νύν κείται έν 
τώ προτεμενίσματι, δ γραφή στήλαι δηλούσΐ), κάί ώς 
αγος αύτοις όν τό πεπραγμένον δύο σώματα μνθ9 ενός 
τή Χαλκιοίκω a?rocTowat. ot δέ ποιησάμενοι χαλκούς αν
δριάντας δύο ώς άντϊ Παυσανίου ανέθεσαν. 

135.  ОС δέ9Αθηναίοι, ώς κάί τού θεού αγος κρίναν-
νος, άντεπέταξαν τοις Αακεδαιμονίοις έλαύνειν αυτό. τού 2 
δε Μηδισμού τού Παυσανίου Λακεδαιμόνιοι, πρέσβεις 
ηέμψαντες παρά τούς "Αθηναίους, ξυνεπψιώντο κάί τόν 
Θεμιστοκλέα, ώς ηνρισκον έκ τών περί Παυσανίαν έλέγ-
%&ν, ήξίουν τε τοις αύτοίς κολάζεσθαι αντον. οίδέπει-3 
νθέντες {έτυχε γάρ ώστρακιΟμένος κάί έχων δίαιταν μέν 
i v Αργεί, έπιφοιτών δε κάί ές τήν άλλην Πελοπόννησον) 
*έμπον<Η^ μΒτ£ τ ώ ν Λακεδαιμονίων ετοίμων όντων ξνν-
νιώκειν άνδρας οίς είρητο αγειν οπον αν περιτνχωσιν. 

THUCYDIDES. I. 6 
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136. Ό δε Θεμιστοκλής προαισθόμενος φεύγει έκ lit-
λοποννήσου ές Κέρκυραν, ων αυτών ευεργέτης, δεδιίναι 
δε φασκόντων Κερκυραίων έχειν αυτόν ώστε Λακεδαι-
μονίοις καϊ %Αθηναίοις άπέχθεσθαι, διακομίζεται υπ αι> 

2 ιών ές τήν ήπειρον τήν καταντικρύ, καϊ διωκόμενος ν%6 
τών προστεταγ μένων κατά πύστιν ή χωροίη, αναγκάζε
ται κατά τι άπορον παρά "Αδμητον τόν Μολοσσών βαοι-

3 λέα, όντα αύτώ ού φίλον, καταλϋσαι. καϊ ο μεν ούκ έτυχεν 
έπιδημών, 6 δέ τής γυναικός Ικέτης γενόμενος διδάσκε
ται υπ9 αυτής τόν παΐδα σφών λαβών καθέζεσθαι έπϊ τήν 

4 έστίαν. κάί έλθόντος ού πολύ ύστερον τού "Αδμήτου δη-
λοϊ τε ος έστι κάί ούκ άξιοι y είτι αρα αυτός άντεΐπεν αύ
τώ Αθηναίων δεομένω, φεύγοντα τιμωρείσθαι. και γάρ 
αν υπ9 εκείνου πολλώ ασθενέστερος έν τφ παρόντι κα
κώς πάσχειν, γενναϊον δέ είναι τούς ομοίους από τού ίσον 
τιμωρεϊσθαι. κάί άμα αυτός μεν έκείνω χρείας τινός καϊ 
ούκ ές τό σώμα σφζεσθαι έναντιωθήναι, εκείνον δ9 αν εί 
έκδοίη αυτόν (ειπών ύφ9 ών κάί έφ' ф διώκεται), σωτη
ρίας αν τής ψυχής αποστέρησα ι. ψ 

137. Ό δε άκουσας άνίστησί τε αυτόν μετά τού έαν* 
τού υίέος (ώσπερ κάί έχων αυτόν έκαθέζετο, και μέγι-
στον ήν ίκέτευμα τούτο) κάί ύστερον ού πολλώ τοις Aar 
κεδαιμονίοις κάί 9Αθηναίοις έλθούσι κάί πολλά είπονοιν 
ούκ έκδίδωσιν, αλλ9 αποστέλλει βουλόμενον ώς βασιλέα 
πορευθήναι έπϊ τήν έτέραν θάλασσαν πεζή ές Πύδναν 

2 τήν 9Αλεξάνδρου, έν ή όλκάδος τυχών αναγόμενης έιί' 
"Ιωνίας καϊ έπιβάς καταφέρεται χειμώνι ές τό "Αθηναία 
στρατόπεδον δ έπολιόρκειΝάξον. καί(ήν γάρ άγνώς τοίξ 
έν τή νηί) δείσας φράζει τω ναυκλήρω όστις έστι κάί δι 
α φεύγει, κάί εί μή σώσει αυτόν, έφη έρείν ότι χρήμ&61 

πεισθείς αυτόν άγει · τήν δε άσφάλειαν είναι μηδένα έ*τ 
βήναι έκ τής νεώς μέχρι πλους γένηται · πειθομένφ ό 
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avtm χάριν άπομνήσεσθαι άξίαν. 6 δε ναύκληρος πο&Ι 
и ταύτα χαϊ άποσαλεύσας ήμέραν xal νύχτα νπερ τον 
στρατοπέδου ύστερον άφιχνείται ές "Εφεσον. χαϊ όΘε-3 
μιοτοχλής έχεϊνόν τε έθεράπευσε χρημάτων δόσει (ήλθε 
γάρ αύτφ ύστερον ix τε Αθηνών παρά τών φίλων χαϊ έξ 
"Αργονς ά νπεξέκειτο), χαϊ μετά τών κάτω Περσών τίνος 
πορενθείς άνω έσπέμπει γράμματα ές βαόιλέα 9Αρταξέρ-
ξην τον !$έρξον νεωστϊ βασιλεύοντα, έδήλόν δ9 ή γραφή 4 
οτι ,,θεμιστοκλήςήχω παρά σέ, δς χαχά μεν πλεϊοτα*Ελ
λήνων είργασμαι τον νμέτερον olxov, όσον χρόνον τόν 
σον πατέρα έπιόντα έμοί ανάγκη ήμννόμην, πολύ δ' έτι 
πλείω αγαθά, επειδή έν τω άσφαλεΐ μεν έμοί, έχείνω δε 
έν έπιχινδννω πάλιν ή αποκομιδή έγίγνετο. χαί μοι ευερ
γεσία οφείλεται (γ ρ άψας τήν έχ Σαλαμίνος προάγγελο ιν 
τής αναχωρήσεως καϊ τήν τών γεφυρών, ήν ψευδώς προσ-
εποιήσατο, τότε δι9 αυτόν ού διάλυόιν), καϊ νύν έχων 6ε 
μεγάλα αγαθά δράσαι πάρειμι διωκόμενος υπό τών Ελ
λήνων διά τήν σήν φιλίαν. βούλομαι δ9 ένιαντόν έπι-
σχών αυτός σοι περί ων ήκω δηλώβαι." 

138. Βασιλεύς δέ, ώς λέγεται, έθαύμασέτε αυτού τήν 
διάνοιαν καϊ έκίλενε ποιεϊν ούτως, ό δ9 έν τω χρόνω ον 
επεσχε τής Περσίδος γλώσσης οσα έδυνατο κατενόησε καϊ 
τών επιτηδευμάτων τής χώρας' αφικόμένος δε μετά τόν 2 
ενιαυτόν γίγνεται παρ* αύτω μέγας καϊ όσος ουδείς πω 

fΕλλήνων διά τε τήν προϋπάρχουσαν άξίωσιν καϊ τού "Ελ
ληνικού ελπίδα ήν ύπετίθει αύτφ δουλώσειν, μάλιστα δε 
από τού πείραν διδούς ξυνετός φαίνεσθαι. ήν γάρ ό Θε-3 
№τοκλής}βεβαιότατα δή φύσεως ίσχύν δηλώσας,καϊ δια-
φερόντως τι ές αυτό μάλλον ετέρου άξιος θαυμάσαι' οί-
χεια γαρ ξυνέσει, καϊ ούτε προ μαθών ές αυτήν ούδεν ούτ 
αμαθών, τών τε παραχρήμα δι ελαχίστης βουλής κρά-
τι-στος γνωμών καϊ τών μελλόντων έπϊ πλείστον τού γε-

6* 

http://antik-yar.ru/


νησομένον άριστος είκαστής · xal ä μεν μετά χείρας εχο^ 
xal έξηγήσασθαι οίος τε, ων δε άπειρος είη, χρϊναι [χά
νος ούκ άπήλλακτο, τό τ ε άμεινον ή χείρον εν τω άφανιΐ 
hi προεώρα μάλιστα, χαϊ τό \ύμπαν ειπείν, φύσεως μεν 
δυνάμει, μελέτης δε βραχύτητι χράτιΰτος δή ούτος αυτο

ί 6χεδιάζειν τά δέοντα έγένετο. νοσήσας δε τελευτά τόν 
βίον · λέγου0ι δέ τίνες καϊ εκούσιο ν φαρμάκω αποθανεΐν 
αυτόν, αδύνατον νομίσαντα είναι έπιτελέσαι βασιλεϊ α 

5 νπέσχετο. μνημείον μεν ουν αυτού έν Μαγνησία έστϊ щ 
9Λσιανή έν τή αγορά· ταύτης γάρ ήρχε τής χώρας, δόν-
τος βαΟιλέως αυτό Μαγνησίαν μεν άρτον, ή προσέφερε 
πεντήκοντα τάλαντα τού ένιαυτού, Λαμψάκου δε οϊνον 
(έδόκει γάρ πολυοινότατον τών τότε είναι), Μυούντα δε 

6 οψον. τά δε όστά φα6ι κομισθήναι αυτού οί προσήκον
τες οίχαδε κελεύσαντος εκείνον και τεθήναι κρύφα Αθη
ναίων έν τή 'Λττική· ού γάρ έξήν θάπτειν ώς έπϊ προ-
δοόία φεύγοντος. τά μεν κατά Παυσανίαν τόν Λακεδαι-
μόνιον καϊ Θεμιστοκλέα τόν "Αθήναιον λαμπρότατους γι
νόμενους τών καθ9 εαυτούς Ελλήνων ούτως έτελεύτηΰεν. 

139. Λακεδαιμόνιοι δέ έπϊ μεν τής πρώτης πρεσβείας 
τοιαύτα έπέταξάν τε καϊ άντεκελεύσθησαν περί τών ενα
γών τής ελάσεως · ύστερον δέ φοιτώ'ντες παρ9 9Λθηναίον$ 
Ποτίδαιας τε άπανίστασθαι έκέλευον καϊ Λίγιναν αύτό-
νομον άφιέναι, και μάλιστα γε πάντων καϊ ένδηλόταχα 
προύλεγον τό περϊ Μεγαρέων ψήφισμα καθελούσι μ*1 
αν γενέσθαι πόλεμον, έν ω είρητο αυτούς μή χρήσθαι 
τοί$ λιμέσι τοίς έν τή "Αθηναίων άρχή μηδέ τή 9Λττι*ί 

2αγορα. οί δ9 9Λθηναϊοι ούτε τάλλα ύπήκουον ούτε τό Щ* 
φίσμα καθήρουν, έπικαλούντες έπεργασίαν ΜεγαρεϋΜ 
τής γής χής Ιεράς καϊ τής αορίστου καϊ άνδραπόδων υπ<Τ 

3 δοχήν τών άφισταμένων. τέλος δέ άφικομένων τών tB' 
λευταίων πρέσβεων έκ Λακεδαίμονος, 'Ραμφίου τε 
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Μελη6ίππου καϊ 9Λγη6άνδρου, χαϊ λεγόντων άλλο μεν 
ονδεν ων πρότερον είώθεΰαν,αυτάδετάδε ότι»Λακεδαι
μόνιοι, βούλονταιτήν είρήνην είναι, εϊη δ' αν εί τούς 
"Ελληνας αυτόνομους άφεΐτε", ποιήόαντες έκκλησίαν οί 
Αθηναίοι γνώμας ΰφίοιν αύτοϊς προυτίθεΰαν, xal έδό-
χει άπαξ περϊ απάντων βονλενααμενονς άποκρίνα6θαι. 
χαϊ παριόντες άλλοι τε πολλοί έλεγον, έπ9 αμφότερα γι-κ 
γνόμενοι ταΐς γνωμαις χαί ώς χρή πολεμεϊν xtd ώς μή 
έμπόδιον είναι τό ψήφισμα ειρήνης, αλλά καθελεΐν, xal 
παρελθών Περικλής ό Ξανθίππου, άνήρ κατ εκείνον τον 
χρόνον πρώτος "Αθηναίων, λέγειν τε καϊ πράοσειν δννα-
τώτατος, παρήνει τοιάδε. 

140. ,,Τής μεν γνώμης, ώ Αθηναίοι, αεί τής αυτής 
έχομαι μή εϊκειν Πελοποννησίοις, καίπερ είδώς τους αν
θρώπους ου τή αυτή οργή άναπειθομένους τ ε πολεμεϊν 
καϊ έν τω έργω πράοοοντας, προς 6} τάς ξυμφοράς και 
τάς γνώμας τρεπομένους. ορώ δε κάί νύν όμοΐα καϊ πα
ραπλήσια ξυμβουλευτέα μοι όντα, καϊ τούς άναπειθομέ
νους υμών δικαιώ τοις κοινή δόξαβιν, ήν άρα τι καίοφαλ-
λώμεθα, βοηθεΐν, ή μηδέ κατορθούντας τής ξυνέοεως 
μεταποιείύθαι. ενδέχεται γάρ τάς ξυμφοράς τών πραγμά
των ούχ ήααον άμαθώς χωρήσαι ή κάί τάς διανοίας τού 
ανθρώπου · διάπερ καϊ τήν τύχην, оба αν παρά λόγον 
Ινμβή, είώθαμεν αίτιαοθαι. Λακεδαιμόνιοι 61 πρότερου 2 
τε δήλοι η6αν έπιβουλεύοντες ήμΐν καϊ νύν ούχ ήκι6τα. 
είρημένον γάρ δίκας μεν τών διαφόρων άλλήλοις διδό-
ναι καϊ δέχε6θαι, έχειν δε έκατέρους ά έχομεν, ούτε αύ
τοϊ δίκας πω ήτη6αν ούτε ημών διδόντων δέχονται, βού-
λονται δε πολεμώ μάλλον ή λόγοις τά εγκλήματα διαλύε
σαι , χαϊ έπιτάαοοντες ήδη καϊ ούκέτι αίτιώμενοι πάρ-
siGi. Ποτίδαιας τε γάρ άπανίοταοθαι κελεύου6ι xal At- 3 
Ywav αύτόνομον άφιέναι καϊ τό Μεγαρέων ψηψι6μα 
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καθαιρείν · οί  да τελευταίοι οιδε ήκοντες καϊ τούς'ΈλΚψ 
ίνας προαγορεύουσιν αυτόνομους αφιέναι. υμών δε μψ 

δείς νομίση περϊ βραχέος αν πολεμεϊν, εί το Μεγαρέων ψή
φισμα μή καθέλοιμεν, όπερ μάλιστα προύχονται εί καθ-
αιρεθείη, μή άν γίγνεσθαι τόν πόλεμον, μηδ' ένυμίν 

5 αύτοίς αίτίαν υπολίπησθε ώς διά μικρόν έπολεμήσατε. το 
γάρ βραχύ τι τούτο πάσαν υμών έχει τήν βεβαίωσιν καϊ 
πείραν τής γνώμης, οϊς εί ξυγχωρήσετε, καϊ άλλο τι μεί
ζον ευθύς έπιταχθήσεσθε ώς φόβω καϊ τούτο ύπακου-
σαντες · άπισχυρισάμενοι δε σαφές αν καταστήσαιτε αν-
τοίς άπό τού ίσου ύμΐν μάλλον προσφέρεσθαι. 

141. ,,Αύτόθεν δή διανοήθητε ή ύπακούειν πριν χι 
βλαβήναι, ή εί πολεμήσομεν, ώς ίμοιγε άμεινον δοκεΐ εί
ναι, καϊ έπϊ μεγάλη καϊ έπϊ βραχεία ομοίως προφάσεις 
είξοντες μηδε ξύν φόβω εξοντες α κεκτήμεθα. τήν γα$ 
αυτήν δύναται δούλωσιν ή τε μεγίστη και ελαχίστη δι-
καίωσις άπό τών ομοίων προ δίκης τοις πέλας έπιταύβο-

2 μένη. τά δε τού πολέμου και τών έκατέροις υπαρχόντων 
ώς ούκ ασθενέστερα εξομεν γνώτε καθ9 εκαστον άκούον-

3 τες. αυτουργοί τε γάρ είσι Πελοποννήσιοι καϊ ούτε ίδια 
ούτε έν κοινό χρήματα έστιν αύτοίς, έπειτα χρονιών %^ 
λέμων καϊ διαποντίων άπειροι διά τό βραχέως αύτοϊ & 

^αλλήλους υπο πενίας έπιφέρειν, καϊ οί τοιούτοι ούτε vavS 
πληρούντες ούτε πεζάς στρατιάς πολλάκις έκπεμινειν 
νανται, από τών ιδίων τε αμα απόντες καϊ άπό τών  № 
τών δαπανώντες καϊ προσέτι καϊ θαλάσσης είργόμενοΐ' 

bat δε περιουσίαι τούς πολέμους μάλλον ή at βίαιοι № 
φοραϊ άνέχουσι. σώμασί τε ετοιμότεροι οί α ντουργοϊ x&v 

ανθρώπων ή χρήμασι πολεμεϊν, τό μεν πιστόν ί%ον*# 
έκ τών κινδύνων καν περιγενέσθαι, τό δε ού βέβαιον 
ού προαναλώσειν, άλλως τε καν παρά δόξαν, όπερ εί*ο$ι 

во πόλεμος αύτοίς μηκύνηται. μάχη μεν γάρ μια *9°* 
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απαντάς "Ελληνας δυνατοί Πελοποννήσιοι καϊ ot ξύμμα-
χοι άντισχειν, πολεμεΐν δε μή προς ομοίαν άντιπαρα-
σκευήν αδύνατοι, όταν μήτε βουλευτήρια» ένΐ χρώμενοι 
παραχρήμα τι οξέως έπιτελώσι% πάντες τε ίσόψηφοι οντες 
καϊ ούχ ομόφυλοι τό έφ' εαυτόν έκαστος σπεύδη · έξ ων 
φιλεϊ μηδέν επιτελές γίγνεσθαι, καϊ γάρ οΐ μέν ως μά-1 
λίστα τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, ot δέ ώς ήκιστα τά 
οικεία φθεΐραι. χρόνιοι τε ξυνιόντες έν βραχεί μέν μορίω 
σκοποΰσί τι τών κοινών, τω δέ πλέονι τά οικεία πράο-
σουσι · καϊ έκα6τος ού παρά τήν εαυτού άμέλειαν οϊεται 
βλάψειν, μέλειν δέ τινι καϊ άλλω υπέρ εαυτού τι προϊ-
δεΐν, ω6τε τώ αύτώ υπό απάντων Ιδία δοξάσματι λάν
θανε ιν τό κοινόν άθρόον φθειρόμενον. 

142. ,,Μέγιστον δέ τή τών χρημάτων σπάνει κωλύ-
σονται, όταν σχολή αυτά ποριζόμενοι διαμέλλωσι* τον 
δέ πολέμον οί καιροί ού μενετοί. καϊ μην ούδ' ή έπιτεί- 2 
χισις ουδέ τό ναντικόν αυτών άξιον φοβηθήναι. τήν μεν  з 
γάρ χαλεπόν καϊ έν ειρήνη πόλιν άντίπαλον παρασκευά-
σασθαι, ήπον δή έν πολέμια τε καϊ ούχ ήσσον έκείνοις 
ημών άντεπιτετειχισμένων · φρούριον δ9 εί ποιήσονται, 4 
τής μεν γής βλάπτοιεν αν τι μέρος καταδρομαΐς και αύ-
τομολίαις, ού μέντοι ίκανόν γε έσται έπιτειχίζειν τε κω-
λύειν ημάς πλεύσαντας ές τήν εκείνων και, ηπερ ίσχύο-
μεν, ταΐς νανσΐν άμύνεσθαι. πλέον γάρ ημείς έχομεν τού 6 
κατά γήν έκ τον ναντικού εμπειρίας ή εκείνοι έκ τού κατ 
ήπειρον ές τά ναντικά. τό δέ τής θαλάσσης επιστήμονας 6 
γενέσθαι ού §αδίως αύτοΐς προσγενήσεται. ουδέ γάρ 7 
ν№ς, μελετώντες αυτό ευθύς από τών Μηδικών, έξείρ-
γασθέπω · πώς δή άνδρες γεωργοί και ού θαλάσσιοι, καϊ 
προσέτι ούδε μελετήσαι έασόμενοι διά τό ύφ ημών πόλ
εις ναυσίν άεϊ έφορμεΐσθαι, άξιον αν τι δρώεν; προς 8 
μεν γάρ ολίγας έφορμούσας καν διακινδύνευαειαν πλή-
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88 T H U C Y D I D I S f 

t 
θει τήν άμαθίαν θρασύνοντες, πολλοίς δε είργόμενοι ' 
ήσυχάσουσι, κάί iv τω μή μελετώντι άξυνετώτεροι Ισον- }· 

9ται κάί δι9 αυτό καϊ οκνηρότεροι, τό δε ναντικόν τέχνης 
εστίν, ωσπερ καϊ αλλο τι, καϊ ούκ ενδέχεται, όταν τύχη, 
ίκ πάρεργου μελετάσθαι, άλλα μάλλον μηδέν εκείνα 
πάρεργου αλλο γίγνεσθαι. 

143. ,,Εί τ ε καϊ κινήσαντες τών 9Ολυμπίασιν ή Αελ-
φοΐς χρημάτων μισθω μείζονι πειρώντο ημών υπολαβεϊν * 
τούς ξένους τών ναντών, μή όντων μεν ημών αντιπά
λων έσβάντων αυτών τε καϊ τών μετοίκων δεινόν άν ήν 
νύν δϊ τόδε τε υπάρχει και, όπερ κράτιστον, κυβερνη-
τας Ιχομεν πολίτας καϊ τήν άλλην ύπηρεσίαν πλείους καϊ 

2 άμείνους ή πάσα ή άλλη Ελλάς, καϊ έπϊ τω κινδύνω ου
δείς αν δέξαιτο τών ξένων τήν τε αυτού φεύγειν και μετα | 
τής ήσσονος αμα ελπίδος ολίγων ήμερων ένεκα μεγάλου \ 

3 μισθού δόσεως έκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. καϊ τά μεν Πε- | 
λοποννησίων έμοιγε τοιαύτα καϊ παραπλήσια δοκεί είναι, 
τά δε ημέτερα τούτων τε ώνπερ έκείνοις έμεμψάμην ait~ 

ϊηλλάχθαι καϊ άλλα ούκ από τού ίσου μεγάλα ίχειν. ήν% 
έπϊ τήν χώραν ημών πεζή ίωσιν, ημείς έπϊ τήν εκείνον 
πλευσούμεθα, καϊ ούκέτι έκ τού ομοίου ίσται Πελοπον~ 
νήσου μέρος τι τμηθήναι καϊ τήν 9Αττικήν άπασαν' ol 
μεν γάρ ούχ εξουΰιν άλλην άντιλαβειν άμαχεί, ήμΐν δε 
έστι γη πολλή και έν νήσοις και κατ ήπειρο ν ·• μέγα γα9 

5τδ τής θαλάσσης κράτος, σκέψασθε δέ' εί μεν γάρ ήμεν 
νησιώταί, τίνες άν άληπτότεροι ήσαν; κάί νύν χρή of ι 
εγγύτατα τούτου διανοηθέντας τήν μεν γήν και οίκία9 
άφεΐναι, τής δε θαλάσσης και πόλεως φυλακήν έχειν, κ& 
Πελοποννησίοις ύπερ αυτών όργισθέντας πολλώ πλείο6ΐ 
μή διαμάχεσθαι (κρατήσαντές τε γάρ αύθις ούκ έλάσσο6ΐ> 
μαχούμεθα καϊ ήν σφαλώμεν, τά τών ξυμμάχων, όθεν 
ίσχύομεν, προσαπόλλυται- ού γάρ ήσυχάσουσι μή 
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νών  ПР&ѵ όντων έπ9 αυτούς στρατεύειν), τήν τ ε око-
φνρσιν μή οικιών xal γής ποιεΐσθαι, αλλά τών σωμάτων · 
ον γάρ τάδε τους άνδρας, άλλ',οΐ άνδρες ταύτα χτών-
ται. κάί εί φμψ> πείσειν υμάς, αυτούς αν έξελθόντας έκέ-
λευον αυτά δ$ώσαι χαϊ δεΐζαι Πελοποννησίοις οτι τού
των γε ένεκα ούχ νπακούσεσθε. 

144. ,,Πολλά δε χαϊ άλλα έχω ές ελπίδα τού περιέσε-
σθαι, ήν έθέλητε αρχήν τε μή έπικτάσθαι άμα πολεμούν-
τες χαϊ κινδύνους αυθαιρέτους μή προστίθεσθαι · μάλ
λον γάρ πεφόβημαι τάς οικείας ημών αμαρτίας ή τάς τών 
εναντίων διανοίας, αλλ9 έχείνα μεν χαϊ έν αλλω λόγωϊ 
άμα τοις έργοις δηλωθήσεται· νύν δε τούτοις αποχρινά-
μενοι άποπέμψωμεν, Μεγαρέας μεν οτι έάσομεν άγορφ 
χαί λιμέσι χρήσθαι, ήν χαί Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μή 
ποιώσι μήτε ημών μήτε τών ημετέρων ξυμμάχων (ούτε 
γάρ εκείνο χωλύει έν ταΐς σπονδαΐς ούτε τόδε), τάς τε 
πόλεις οτι αυτόνομους άφήσομεν, εί χαι αυτόνομους 
έχοντες έσπεισάμεθα χαι όταν χάχεΐνοι ταΐς αυτών άπο-
δώσι πόλεσι μή  б φ ία ι τοις Λαχεδαιμονίοις έπιτηδείως αύ-
τονομεΐσθαι, αλλά αύτοΐς έχάστοις ώς βούλονται · δίχας 
δε οτι έθέλομεν δούναι χατά τάς ξρνθήχας, πολέμου δε 
ούχ άρξομεν, αρχόμενους δε άμυνούμεθα. ταύτα γάρ δί
καια κάί πρέποντα αμα τήδε τή πόλει άποκρίνασθαι. εί- 3 
δέναι δε χρή οτι ανάγκη πολεμεΐν * ήν δέ εκούσιοι μάλ
λον δεχώμεθα, ήσσον έγκεισομένους τους εναντίους έξο-
μεν έκ τε τών μεγίστων κινδύνων ότι καϊ πόλει και 
Ιδιώτη μέγισται τιμαϊ περιγίγνονται. οι γούν πατέρες 4 
ημών νποστάντες Μήδονς και ούκ από τοοώνδε ορμώ-
№νοι, αλλά καϊ τά υπάρχοντα εκλιπόντες, γνώμχι τε πλεί-
ονι ή τύχη και τόλμη μείξονι ή δυνάμει τόν τε βάρβαρον 
*πεώσαντο και ές τάδε προήγαγον αυτά - ών ού χρή λεί-
π *σθα*, αλλά τούς τε εχθρούς παντί τρόπω άμύνεσθαι 
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κάί τοις έπνγιγνομένοις πειράσθαι αυτά μή έλάσσω πα-
ραδούναι." 

145. Ό μέν Περικλής τοιαύτα είπεν. οί д9 "Αθηναίοι 
νομίααντες άριστα όφίβι παραινεΐν αυτόν έψηφίσαντο α 
έκέλευε,κάί τοις Αακεδαιμονίοις άπεκρίναντο τή εκείνον 
γνώμη, καθ9 έκαστα τε ώς έφρασε χαϊ τό ξύμπαν, ovdb 
χελευόμενοι ποιήσειν, dixrj δέ χατά τάς ξυνθήκας έτοι
μοι είναι διαλύεσθαι περί τών εγκλημάτων έπϊ ίση και 
όμοια, καϊ οί μέν απεχώρησαν έπ9 οίκου καϊ ούκέτι ύστε
ρον έπρεσβενοντο. 

146. Αίτίαι δέ αύται καϊ διαφοραϊ έγένοντο άμφοτέ-
ροις προ τού πολέμου, άρξάμεναι ευθύς από τών έν 9Ε%ι-
δάμνω καϊ Κέρκυρα, έπεμίγνυντο δέ όμως έν ανταΐς καϊ 
παρ9 αλλήλους έφοίτων άκηρύκτως μέν, άνυπόπτως δ\ 
ού* σπονδών γάρ ξύγχνσις τά γιγνόμενα ήν χαι πρόφα-
οις τού πολεμεΐν. 

eOYKYJUOY ΒΥΓΓΡΛΦΗΣ в. 

"Λρχεται δέ 6 πόλεμος ένθένδε ήδη "Αθηναίων καϊ Π*0 

λοποννησίων και τών έκατέροις ξυμμάχων, έν φ σΐ#* 
έπεμίγνυντο έτι άκηρυκτεί παρ9 αλλήλους χαναστάντ& 
τε ζυνεχώς έπολέμουν · γέγραπται δε εξής ώς έκαστα 
γνετο κατα θέρος κάί χειμώνα. 

2. Τέσσαρα μίν γάρ κάί δέκα έτη ένέμειναν αίτρια^ν-
τούτεις σπονόαί αϊ έγένοντο μετ" Εύβοιας αλωσιν τφ& 
πέμπτω κάί δεκάτωέτει, έπϊΧρυσίδος εν"Αργειτότε 
τήκοντα δνοΐν δέοντα έτη ίερωμένης κάί Αίνησίον i<P°' 
ρου έν Σπάρτη καί Πυθοδώρου έτι τεσσάρας μήνας αρ%ον' 

http://antik-yar.ru/


L I B . I. C A P . 146 — L I B . II. C A P . 1 — 3. 91 

τ0ς 'Λθηναίοις, μετά τήν εν Ποτίδαια μάχην μηνί εκτω 
καϊ άμα ήρι άρχομένω Θηβαίων άνδρες όλίγω πλείους 
τριακοσίων (ήγοϋντο δε αυτών βοιωταρχούντες Πνθάγ-
γελός τε ο Φυλείδου xal Διέμ·χορος ο Όνητορίδον) έσ-
ήλθον περί πρώτον ύπνον ξύν οπλοις ές Πλάταιαν τής 
Βοιωτίας, ονόαν Αθηναίων ξυμμαχίδα. έπηγάγοντο δε2 
καϊ άνέωξαν τάς πύλας Πλαταιών άνδρες Ναυκλείδης τε 
κάί οί μετ9 αντον, βουλόμενοι ίδιας ένεκα δυνάμεως άν
δρας τε τών πολιτών τούς σφίσιν ύπεναντίους διαφθεΐ-
ραι καϊ τήν πόλιν Θηβαίοις προσποιήσαι. έπραξαν δέ3 
ταύτα δι9 Εύρυμάχου τού Λεοντιάδον ανδρός Θηβαίων 
δννατωτάτον. προϊδόντες γάρ οί Θηβαίοι ότι έσοιτο 6 πό
λεμος, έβούλοντο τήν Πλάταιαν, αεί σφίσι διάφορον ού-
баѵ, έτι έν ειρήνη τε κάί τον πολέμον μήπω φανερού 
καθεστώτος προκαταλαβεΐν. ή κάί φαον έλαθον έσελθόν-
τες, φνλακής ού προκαθεστηκυίας. θέμενοι δέ ές τήνϊ 
άγοράν τά όπλα τοις μέν έπαγομένοις ούχ έπείθοντο ώστ 
ευθύς έργον έχεσθαι κάί ίέναι ές τάς οικίας τών έχθρων, 
γνώμην δε έποιούντο κηρύγμασί τε χρήσασθάι έπιτη-
δείοις κάί ές ξύμβασιν μάλλον κάί φιλίαν τήν πόλιν άγα-
γεϊν. κάί άνεϊπεν ό κήρνξ, εί τις βούλεται κατά τά πά
τρια τών πάντων Βοιωτών ξνμμαχείν, τίθεσθαι παρ9 

αυτούς τά όπλα, νομίξοντες σφίσι φαδίως τούτω τώ τρό
πω προσχώρησε ιν τήν πόλιν. 

3. Οί δέ Πλαταιής ώς ήσθοντο ένδον τε όντας τούς 
Θηβαίους καϊ έξαπιναίως κατειλημμένην τήν πόλιν, κα-
ταδείσαντες κάί νομίσαντες πολλώ πλείονς έσεληλνθέναι 
{ον γάρ έώρων έν τή ννκτί), προς ξύμβασιν έχώρησαν 
'ΛΟΙ τούς λόγονς δεξάμενοι ήσύχαζον, άλλως τε κάί έπει-

ές ούδένα ουδέν ένεωτέριζον. πράσσοντες δέπως ταν-'2 
*<* κατενόησαν ού πολλούς τούς Θηβαίους όντας κάί ένό-
Ρισαν έπιθέμενοι φαδίωςκρατήσειν* τω γάρ πλήθει των 
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Πλαιταιών ov βουλομένω ήντών 9Αθηναίων άφίστασθαι. 
3 έδόκει ovv έπιχειρητέα είναι xal ξυνελέγοντο διορύσσον-

τες τους κοινούς τοίχους παρ9 αλλήλους, όπως μή дш 
τών οδών φανεροί ώσιν ίόντες, άμαξας τ ε αν εν τών υπο
ζυγίων ές τάς οδούς καθίστασαν, ΐν9 άντϊ τείχονς ή, χα\ 
ταλλα έξήρτυον η εκαστον έφαίνετο προς τά παρόντα 

4 ξύμφορον έσεσ&αι. έπεί δε ώς έχ τών δννατών έτοιμα ψ, 
φνλάξαντες έτι νύχτα χαϊ αυτό τό περίορ&ρον έχώρουν 
έχ τών οικιών έπ9 αυτούς, όπως μή χατά φως θαρσα-
λεωτεροις ονθι προσφέρωνται χαι σφίσιν έχ τού ίσου γι-
γνωνται, αλλ9 έν ννχτί φοβερώτεροι δντες ήσσους ώ<ϋ 
τής αφετέρας εμπειρίας τής χατά τήν πόλιν. προσέβαλαν 
τ ε ευθύς χαϊ ές χείρας %σαν χατά τάχος. 

4. ΟΙ δ9 ώς έγνωσαν ήπατημένοι, ξυνεστρέφοντό и 
έν σφίσιν αύτοΐς χαϊ τάς προσβολάς ή προσπίπτοιεν ал-

2 εω&ούντο. χαϊ δις μεν ή τρις άπεκρούσαντο, έπειτα πο%-
λώ δορύβω αυτών τε προσβαλόντων χαϊ τών γυναικών 
χαϊ τών οίχετών άμα άπό τών οίχιών κραυγή τε χαϊ όλο-
λυγή χρωμένων λί&οις τε χαϊ χεράμω βαλλόντων, χα\ 
ύετού άμα διά ννχτός πολλού έπιγενομένον, έφοβήΰψ 
οαν χαϊ τραπόμενοι έφυγον διά τής πόλεως, άπειροι μεν 
όντες οί π λείους έν αχότω χαϊ πηλώ τών διόδων ή рП 
σω&ηναι (xal γάρ τελευτώντος τον μηνός τά γιγνόμενα 
ήν), έμπειρους δε έχοντες τούς διώκοντας τού μή έκφευ-

3γειν, ώστε διεφθείροντο πολλοί, τών τε Πλαταιών 
τάς ιιύλας η έσήλθον χαι αϊπερ ήσαν άνεωγμέναι μόνα^ 
έχλησε στυραχίφ ακοντίου αντί βαλάνου χρησάμενος Я 

4τόν μοχλόν, ώστε μηδε ταύτη έτι έξοδον είναι, διωχόμ*" 
vol τε χατά τήν πόλιν οί μέν τίνες αυτών έπϊ τό τείχος 
άναβάντες έρριψαν ές τό έξω σφάς αυτούς κάί διεφ&α~ 
ρησαν οίπλείους, οί δε κατά πύλας έρημους γυναι*^ 
δούσης πέλεκυν λα&όντες κάί διακόψαντες τόν μοχλ°ν 
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LIB. II. CAP. 4—5. 93 

έξηλθον ov πολλοί (αίσθησιςγάρ ταχεία έπεγένετό), άλ-
Χυι δε άλλη τής πόλεως σποράδην άπώλλνντο. τό δεπλει- 5 
στον xal όσον μάλιστα ήν ξυνεστοαμμένον έσπίπτουσιν 
ές οίκημα μέγα, δ ήν του τείχουςκαϊ αί πλησίον θύραι 
ανεωγμέναι έτυχον αυτού, οίόμενοι πύλας^άς θύρας τού 
οικήματος είναι καϊ άντικρυς δίοδον ές τό έξω. όρώντες 6 
δέ οί Πλαταιής αυτούς άπειλημμένους έβουλεύοντο είτε 
κατακαύσωσιν ωσπερ έχουσιν, έμπρήσαντες τό οίκημα, 
είτε τι άλλο χρήσωνται. τέλος δε ούτοι τε καϊ όσοι άλλοι 7 
τών Θηβαίων περιήσαν κατά τήν πόλιν πλανώμενοι, ξυν-
έβησαν τοίς Πλαταιεύσι παραδούναι 6φάς αυτούς καϊ τά 
όπλα χρήσασθαι δτιάν βούλωνται. οί μεν δή έν τή Πλα- 8 
ταία ούτως έπεπράγεσαν. 

5. Οί δϊ άλλοι Θηβαίοι ους έδει hi της νυκτός πα-
ραγενέσθαι πανστρατιά, είτι άρα μή προχωροίη τοίς έσ-
εληλυθόσι, τής αγγελίας άμα καθ9 όδόν αύτοίς φηθείσης 
περϊ τών γεγενημένων έπεβοήθουν. απέχει δ9 ή Πλάταια2 
τών Θηβών σταδίου ς έβδομήκοντα, καϊ τό ύδωρ τό γενό-
μενον τής νυκτός έποίησε βραδύτερου αυτούς έλθείν · ό 
γαρ Ασωπός ποταμός έρρύη μέγας καϊ ού $αδίως διάβα-
τος ην. πορευόμενοί τε έν ύετώ καϊ τόν ποταμόν μόλις 3 
διαβάντες ύστερον παρεγένοντο, ήδη τών ανδρών τών 
μϊν διεφθαρμένων, τών δϊ ζώντων έχομένων. ώς δ94 
$σθοντο οί Θηβαίοι τό γεγενημένον, έπεβούλευον τοίς 
έξω τής πόλεως τών Πλαταιών (ήσαν γάρ καϊ άνθρωποι 
κατά τούς αγρούς καϊ κατασκευή, οία απροσδόκητου τού 
κακού έν ειρήνη γενομένου) · έβούλοντο γάρ σφίσιν, είτινα 
Μβοιεν, ύπάρχειν αντί τών ένδον, ήν άρα τύχωσί τίνες 
*>&γρημένοι. καϊ οί μεν ταύτα διενοούντο * οί δε Πλα- 5 
τ*ιής έτι διαβουλευομένων αυτών υποτοπήσαντες τοιού-
τ°ν τι έσεσθαι κάί δείσαντες περί τοίς έξω κήρνκα έξέ-
**μψαν παρά τούς Θηβαίονς, λέγοντες ότι ούτε τά πε-
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ποιημένα όοίως δράαειαν iv ύπονδαΐς Οφών πειραθέντ^ 
καταλαβεΐν τήν πόλιν, τά τ ε έξω έλεγον αύτοΐς μή 
κεΐν' εί δέ μή, καϊ αυτοί έψαυαν αυτών τούς άνδρας ώτο-
κτενείν ους έχουΟι ζώντας · άναχωρηόάντων δέ πά^ν & 

ö τής γής άποδώσειν αύτοίς τούς άνδρας. Θηβαίοι μεν тагу, 
τα λέγουοι καϊ έπομόβαι φαοΛν αυτούς · Πλαταιής δ* οιη 
όμολογονΟι τούς άνδρας ευθύς ύποΰχέσθαι άποδώσειν) 

αλλά λόγων πρώτον γενομένων ήν τι ξυμβαίνωΦι, καΐΙ 
7 επομόοαι ού φα6ιν. έκ δ9 ουν τής γής ανεχώρηΰαν ot Θη

βαίοι ουδέν άδικήσαντες · οί δε Πλαταιής επειδή τά к 
τής χώρας κατά τάχος έοεκομίοαντο, άπέκτειναν τους 
άνδρας ευθύς, ήσαν δέ όγδοήκοντα και εκατόν ot λη
φθέντες, καϊ Εύρύμαχος εις αυτών ήν, προς ον έπραξαν 
ot προδιδόντες. 

6. Τούτο δέ ποιήβαντες ές τε τάς Αθήνας άγγελοι 
έπεμπον καϊ τούς νεκρούς ύποόπόνδους άπέδοοαν το4 
Θηβαίοις, τά τ έντή πόλει καθίβταντο προς τά παρόν 

I τα η έδόκει αύτοίς. τοις δ' Άθηναίοις ήγγέλθη εύθνςΐ* 
περί τών Πλαταιών γεγενημένα, καϊ Βοιωτών τε παρα
χρήμα ξυνέλαβον όσοι ήσαν έν τή "Αττική καϊ ές щѵШ*' 
ταιαν έπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες ειπείν μηδέν νε&ι* 
ρον ποιεϊν περί τών ανδρών ους έχουΟι Θηβαίων, W11 

д αν τι καϊ αυτοί βουλεύΰωαι περί αυτών · ού γάρ ήγγίλΰϊ 
αύτοΐς ότι τεθνηκότες είεν. άμα γάρ τή έοόβω γιγνομ&\* 
τών Θηβαίων ό πρώτος άγγελος έξήει, 6 δέ δεύτερος aQx 

νενικημένων τε και ξυνειλημμένων' και τών νΰτερ0 

ούδεν ήδεΰαν. ούτω δή ούκ είδότες οί 9Αθηναίοι έπέΰΐΐ' 
λόν · ο δέ κήρυξ άφικόμένος ηύρε τούς άνδρας διεφδ^' 

4 μένους, καϊ μετά ταύτα οί 9Αθηναίοι οτρατεύοαντεζ h 

Πλάταιαν Οΐτόν τε έοήγαγον και φρουρούς έγκατέλι^01 

τών τε ανθρώπων τούς αχρειότατους ξύν γυναι& χί1 

жаібіѵ έξεκόαιοαν. 
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7. Γεγενημένον δε τον ένΠλαταιαΙς έργον καϊ λελυ-
μένων λαμπρώς τών σπονδών ol "Αθηναίοι παρεσκενά-
ζοντο ώς πολεμήσοντες, παρεσχενάξονζο δε χαί οί Ααχε
δαίμόνιοι χαϊ οί ξύμμαχοι αυτών, πρεσβείας τε μέλλοντες 
πέμπειν παρά βασιλέα xal άλλοσε ές τους βαρβάρους, εί 
ποθέν τινα ώφελίαν ήλπιζον εχάτεροι προσλήψεσθαι, πό
λεις τε ξνμμαχίδας ποιούμενοι όσαι ήσαν έκτος τής έαν-
τών δννάμεως. καϊ Ααχεδαίμόνιοι μεν προς ταΐς αυτού 2 
υπαρχούσαις έξ Ιταλίας καϊ Σικελίας τοις τάκείνων £Λο-
βένοις ναϋς έπέταξαν ποιεΐσθαι κατά μέγεθος τών 
πόλεων, ώς ές τόν πάντα αριθμόν πεντακοσίων νεών 
έσομένων^ καϊ άργύριον φητόν έτοιμάξειν, τά τ άλλα 
ησυχάζοντας καϊ Αθηναίους δεχόμενους μια νηΐ έα)ς αν 
ταύτα παρασκευαστή. Αθηναίοι δε τήν τε ύπάρχουσαν 3 
ξυμμαχίαν έξήταζον και ές τά περί Πελοπόννησον μάλ
λον χωρία έπρεσβεύοντο, Κέρχνραν καϊ Κεφαλληνίαν καϊ 
Άκαρνάνας καϊ Ζάκυνθον, όρώντες, εί σφίσι φίλια ταύτ 
είη βεβαίως, πέριξ τήν Πελοπόννησον καταπολεμήσοντες. 

8. "Ολίγον τ ε έπενόονν ούδεν αμφότεροι, άλλ' έρ-
οωντο ές τόν πόλεμον ούχ άπεικότως· αρχόμενοι γάρ 
πάντες όξύτερον αντιλαμβάνονται, τότε δε και νεότης 
πολλή μεν ούσα έν τή Πελοποννήσω, πολλή δ9 έν ταΐς 
Αθήναις ούκ ακουσίως υπό απειρίας ήπτετο τού πολέ
μου, ή τε άλλη 'Ελλάς πάσα μετέωρος ήν ξυνιουσών τών 
ερωτών πόλεων, καϊ πολλά μεν λόγια έλέγοντο, πολλά'2 
Λ Χρησμολόγοι ήδον έν τε τοις μέλλουσι πολεμήσειν καϊ 
έν τ'ϊΐς άλλαις πόλεσιν. έτι δε Αήλος έκινήθη ολίγον προ3 
τούτων, πρότερον ονπω σεισθεΐσα αφ* ού "Ελληνες μέ-
Ρνφται. έλέγετο δε καϊ έδόκει έπϊ τοις μέλλουσι γενή-
9*σθαι σημήναι- είτε τι άλλο τοιουτότροπον ξυνέβη γε-
ν&θαι, πάντα άνεζητεΐτο. ή δε εύνοια παρά πολύ έποίει 4 
Ύ(ΰν ανθρώπων μάλλον ές τούς Αακεδαιμονίονς, άλλως 
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τε xal προειπόντων οτι τήν Ελλάδα έλενθερούσιν. 
ρωτό τε nag χαϊ Ιδιώτης χαϊ πόλις εί τι δνναιτο χαϊ λόγψ 
xal έργω ξυνεπιλαμβάνειν αύτοίς · iv τούτω τε χεχωλϋ-
σθαι έδόχει έκάστω τά ηράγματα φ μή τις αυτός παο-

δέσται. ούτως iv οργή είχον ο[ πλείους τούς Αθηναίους 
οί μεν τής αρχής άπολυθήναι βουλόμενοι, οί δέ μή άρ-
χθώσι φοβούμενοι. 

9. Παρασκευή μέν ονν τοιαύτη χαϊ γνώμη ώρμηντο. 
πόλεις δ9 έχάτεροι τάσδ' έχοντες ξνμμάχους ές τόν яо-

2λεμον χαθίσταντο. Λακεδαιμονίων μέν οΐδε ξύμμαχοι· 
Πελοποννήσιοι μέν ot εντός Ισθμού πάντες ηλήν 'Λρ-
γείων χαϊ "Αχαιών (τούτοις δ9 ές άμφοτέρονς φιλία ήν 
Πελληνής δέ 9Λχαιών μόνοι ξννεηολέμονν τό πρώτον, 
Ιπειτα δέ ύστερον χαϊ άπαντες), έξω δέ Πελοποννήοου 
Μεγαρής, Φωχής, Λοχροί, Βοιωτοί, 9Αμηραχιώται, Λεν· 

Ζχάδιοι, 9Αναχτόριοι. τούτων ναντιχόν παρείχοντο Κορίν
θιοι , Μεγαρής, Σιχυώνιοι, Πελληνής, "Ηλείοι, "Λμπρα-
χιώται, Λευχάδιοι, Ιππέας δέ Βοιωτοί, Φωχής, Λοχροί' 

4βί δ9 άλλαι πόλεις πεξόν ηαρείχον. αύτη Λακεδαιμόνιο* 
ξνμμαχία • 9Αθηναίων δέ Χίοι, Λεσβίοι, Πλαταιής, Met-
σήνιοι οί έν Ναναάχτω, 9Αχαρνάνων ot ηλείονς, Κερν,ν 
ραίοι, Ζαχύνθιοι, χαϊ άλλαι πόλεις αϊ υποτελείς ου№ 
έν έθνεσι τοσοΐσδε, Καρία ή έπϊ θαλασσή, Λωριής Καρ<Α 
πρόσοιχοι, "Ιωνία,'Ελλήσποντος, τά έπϊ ® ράχης, vrfiü 
Ζσαι εντός Πελοποννήσου χαι Κρήτης προς ήλιον ivir 
σχοντα, πάσαι αί άλλαι[Κνχλάδες\πλήν Μήλου χαϊ ®Τ 

5ρας. τούτων ναυτιχόν παρείχοντο Χίοι, Λεσβίοι, Κ*(Γ 
δχνραίοι, οί δ9 άλλοι ж εξόν xal χρήματα, ξυμμαχία f& 

αύτη έχατέρων χαϊ παρασκευή ές tov πόλεμον ήν> % 

10. Οί δέ Λακεδαιμόνιοι μετά τά έν Πλαταιαίς & 
θνς περιήγγελλον χατά τήν Πελοπόννησον καϊ τήν № 
ξνμμαχίαν στρατιά ν παρασχευάξεσθαι ταίς πόλεσι τά & 
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έπιχήδ&α οϊα βίκος έπϊ έξοδον έκδημον έχειν, ώς έσβα-
λοννχες ες την "Αττικήν. επειδή δε έκάστοις έτοιμα γί-<2 
γνοιτο κατά τόν χρόνον τόν είρημένον, ξυνήσαν τα δυο 
μέρη άπό πόλεως έκαστης ές χόν ίσθμόν. και επειδή πάν 3 
τό στράτευμα ξυνειλεγμένον ήν, Αρχίδαμος ό βασιλεύς 
τών Λακεδαιμονίων, ρσπερ ήγείτο τής εξόδου ταύτης, 
ξνγκαλέσας τούς στρατηγούς τών πόλεων πασών καϊ τούς 
μάλιστα έν τέλει καϊ άξιολογωτάτους παρήνει τοιάδε. 

11. ,^Ανδρες Πελοποννήσιοι καϊ οί ξύμμαχοι, καϊ οί 
πατέρες ημών πολλάς στρατείας καϊ έν αύτη τή Πελο
ποννήσω καϊ έξω έποιήσαντο, καϊ αυτών ημών οί πρε
σβύτεροι ούκ άπειροι πολέμων είσίν όμως δε τήσδε ού-
πω μείζονα παρασκευήν έχοντες έξήλθομεν, άλλα και έπϊ 
πόλιν δυνατωτάτην νύν έρχόμεθα, καϊ αύτοϊ πλείστοι και 
άριστοι στρατεύοντες. δίκαιον ούν ημάς μήτε τών ποτέ- 2 
ρ ων χείρους φαίνεσθαι μήτε ημών αυτών τής δόξης εν
δεέστερους, ή γάρ9Ελλάς πάσα τηδε τή ορμή έπήρται και 
προσέχει τήν γνώμην, εύνοιαν έχουσα διά τό "Αθηναίων 
έχθος πράξαι ημάς α έπινοούμεν. ούκούν χρή, εί τω και 3 
δοκού μεν πλήθει έπιέναι καϊ ασφάλεια πολλή είναι μή 
αν έλθείν τούς εναντίους ήμίν διά μάχης, τούτου ένεκα 
αμελέστερου τι παρεσκευασμένους χωρεΐν, άλλά καϊ πό
λεως εκάστης ηγεμόνα καϊ στρατιώτην τό καθ" αυτόν άεϊ 
προσδέχεσθαι ές κίνδυνόν τινα ήξειν. άδηλα γάρ τά τών 4 
πολέμων καϊ έξ ολίγου τά πολλά καϊ δι" οργής αί επιχει
ρήσεις γίγνονται- πολλάκις τε τό έλασσον πλήθος δεδιύς 
άμεινον ήμύνατο τούς πλέονας διά τό καταφρονούνχας 
*παρασχεύους γενέσθαι, χρή δϊ άεϊ έν τή πολέμια τή μϊν 5 
ννωμηθαρσαλέους στρατεύειν, τω δε έργω δεδιότας πα-
9ασκευάζεσθαι. ούτω γάρ προς τε τό έπιέναι τοίς έναν-
τωις εύψνχότατοι άν ειεν, πρός τε τό έπιχειρεΐσθαι άσφα-
^τατοι. ήμεΐς δϊ ούδ9 έπϊ αδύνατον άμύνεσθαι ούτω Ο 

THUCYDTDES. ΐ. 7 
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πόλιν έρχόμεθα, αλλά τοις πάσιν άριστα παρεσκεναβμί. 
νην, ώστε χρή xal πάνυ έλπιζε ιν διά μάχης ίέναι αυτούς, 
εί μή xal νυν ώρμηνται έν ω ονπω πάρεσμεν, αλλ" όταν 
έν τή γή όρώσιν ημάς δηονντάς τ ε χαι τάχείνων φθεί-

Ίροντας. πάσι γάρ έν τοις όμμασι χαϊ έν τώ παραντίχα 
όράν πάσχοντας τι άηθες οργή προσπίπτει · χαϊ οι Яо-
γιύμώ ελάχιστα χρώμενοι θνμώ πλείστα ες έργον καθί-

8 στανται. "Αθηναίους δέ χαϊ πλέον τι τών άλλων είχο$ 
τούτο δράσαι, οΐ αρχειν τε τών άλλων άξιούσι καϊ 1%ι-
όντες τήν τών πέλας διψούν μάλλον ή τήν εαυτών όράν. 

9ώς ουν έπϊ τοΰαύτην πόλιν στρατεύοντες καϊ μεγίΰτψ 
δόξαν οΐσόμενοι τοις τ ε προγόνοις χαϊ ήμΐν αύτοΐς in 
αμφότερα έχ τών άποβαινόντων, επεσθ" όπη αν τις ήγψ 
ται, χόσμον χαϊ φνλαχήν περί παντός ποι-ούμενοι xalri 
παραγγελλόμενα οξέως δεχόμενοι · χάλλιστον γάρ τόδε 
χαϊ άσφαλέστατον πολλούς οντάς ένϊ χόσμω χρωμένονς 
φαίνεσθαι." 

12. Τοσαντα ειπών καϊ διαλύσας τόν ξύλλογον ο 
Αρχίδαμος Μελήσιππον πρώτον αποστέλλει ές τάς "Αθή
νας τόν Αιακρίτον, άνδρα Σπαρτιάτην, εί τι άρα μάλ
λον ένδοΐεν ot "Αθηναίοι ορώντες ήδη σφάς έν όδώ ovtafr 

2 ot δέ όύ προσεδέξαντο αυτόν ές τήν πόλιν ούδ' έπϊ *° 
κοινόν · ήν γάρ Περικλέους γνώμη πρότερον νενικηκ^Λ 

κήρυκα καϊ πρεσβείαν μή προσδέχεσθαι Λακεδαίμονα 
έξεστρατευμένων · άποπέμπουσιν ουν αυτόν πρϊν άκον 
σαι καϊ έκέλευον έκτος όρων είναι αυθημερόν, τό τε λ&* 
πόν άναχωρήσαντας έπϊ τά σφέτερα αυτών, ήν τι βο^ 
λωνται, πρεσβεύεσθαι. ξνμπέμπονσί τε τω Μελη6ύ**9 

3αγωγούς, όπως μηδενϊ ξυγγένηται. ό δέ επειδή έπϊ τ(№ 
όρίοις έγένετο καϊ έμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδε εί**®4 

έπορεύετο ότι ,"Ηδε ή ημέρα τοις "Ελλησι μεγάλων 
4 κών αρξει." ώς δέ άφίκετο ές τό στρατόπεδον καϊ έγνφ 9 
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L I B . IL C A P . 12 — 13. 99 

Αρχίδαμος on οί "Αθηναίοι ουδέν πω ένδώσουσιν, ούτω 
δη άρας τω στρατώ προυχώρει ές την γην αυτόν. Βοια>- 5 
τοϊ δε μέρος μεν το σφέτερον καϊ τούς ιππέας παρείχοντο 
Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοις δε λειπομένοις ές 
Πλάταιαν έλθόντες τήν γην έδήουν. 

13. "Ετι δε τών Πελοποννησίων ξυλλεγομένων τε ές 
τόν ίσθμόν καϊ έν όδώ όντων, πρίν έσβαλεΐν ές τήν "Ατ
τικήν, Περικλής ο Ξανθίππου, στρατηγός ων "Αθηναίων 
δέκατος αυτός, ώς έγνω τήν έσβολήν έσομένην, ύποτο-
πήσας, ότι "Αρχίδαμος αύτω ξένος ων ετύγχανε, μή πολ
λάκις ή αυτός ιδία βουλόμενος χαρίζεσθαι τούς αγρούς 
αυτού παραλίπηκαϊ μή δηώση, ή και Λακεδαιμονίων κε-
λευσάνχων έπϊ διαβολή τή εαυτού γένηται τούτο, ώσπερ 
και τά άγη έλαύνειν προεΐπ&ν ένεκα εκείνου, προηγόρευε 
τοις Άθηναίοις έν τή εκκλησία ότι Αρχίδαμος μέν οί ξέ
νος είη, ού μέντοι έπϊ κακώ γε τής πόλεως γένοιτο, τούς 
δ" αγρούς τούς εαυτού και οικίας ήν άρα μή δηώσωσιν 
οί πολέμιοι ώσπερ και τά τών άλλων, άφίησιν αυτά δη
μόσια είναι, καϊ μηδεμίαν οί ύποψίαν κατά ταύτα γίγνε
σθαι, παρήνει δε καϊ περϊ τών παρόντων άπερ καϊ πρό- 2 
τερον, παρασκευάζεσθαί τε έςτόν πόλεμον καϊ τά έκ τών 
αγρών έσκομίζεσθαι, ές τε μάχην μή έπεξιέναι, άλλα τήν 
πόλιν έσελθόντας φυλάσσειν, καϊ τό ναυτικού, ηπερ 
ίσχύουσιν, έξαρτύεσθαι, τάτε τών ξυμμάχων διά χειρός 
έχειν, λέγων τήν ίσχύν αύτοΐς άπό τούτων είναι τών χρη
μάτων τής προσόδου, τά δϊ πολλά τού πολέμου γνώμη 
*«1 χρημάτων περιουσία κρατεΐσθαι. θαρσεΐν τε έκέλευεΖ 
προσιόντων μεν εξακοσίων ταλάντων ώς έπϊ τό πολύ φό-
QOV χατ ένιαυτόν άπό τών ξυμμάχων τή πόλει άνευ τής 
«λλης προσόδου, υπαρχόντων δε έν τή άκροπόλει έτι τό-
γε αργυρίου επισήμου έξακισχιλίων ταλάντων (τά γάρ 
Πλείστα τριακοσίων άποδέοντα μύρια έγένετο, άφ" ων ές 

7 * 

http://antik-yar.ru/


τε τά προπύλαια τής ακροπόλεως και τάλλα οικοδόμημα-
4 τα καϊ ές Ποτίδαιαν άπανηλώθη), χωρίς δέ χρυσίου άση

μου καϊ αργυρίου έν τε άναθήμασιν ιδίοις καϊ δημοσίοις 
και оба ιερά σκεύη περίτε τάς πομπάς καϊ τούς αγώνας 
και σκύλα Μηδικά καϊ εί τι τοιουτότροπον, ούκ έλάσσο-

5 νος ή πεντακοσίων ταλάντων, έτι δέ και τά έκ τών άλ
λων ίερών προσετίθει χρήματα ούκ ολίγα, οίς χρήσεσθαι 
αυτούς, καϊ ήν πάνυ έξείργωνται πάντων, καϊ αυτής τής 
θεού τοις περικειμένοις χρυσίοις * απέφαινε δ9 έχον το 
άγαλμα τεσσαράκόντα τάλαντα σταθμόν χρυσίου απέ-
φθου καϊ περιαιρετόν είναι άπαν. χρησαμένους τε έπϊ 
σωτηρία έφη χρήναι μή έλάσσω άντικαταστήσαι πάλιν. 

6 χρήμασι μέν ουν ούτως έθάρσννεν αυτούς' όπλίτας δέ 
τριοχιλίους και μύριους είναι άνευ τών έν τοις φρου-

7 ρίοις και τών παρ9 έπαλξιν έξακισχιλίων καϊ μυρίων, το
σούτοι γάρ έφύλασσον τό πρώτον οπότε οί πολέμιοι іб-
βάλοιεν, από τε τών πρεσβυτάτων καϊ τών νεωτάτων, καϊ 
μετοίκων οσοι δπλίται ήσαν. τού τε γ-άρ Φαληρικού τεί
χους στάδιοι ήσαν πέντε κα\ τριάκοντα προς τόν κύκλον 
τού άστεως και αυτού τού κύκλον τό φυλασσόμενον τρεις 
καϊ τεσσαράκόντα · έστι δέ αυτού δ και άφύλακτον ήν, 
τό μεταξύ τού τε μακρού καϊ τού Φαληρικού · τά δέ μα
κρά τείχη προς τόν Πειραιά τεσσαράκόντα σταδίων, ων 
τό έξωθεν έτηρεΐτο * καϊ τού Πειραιώς ξύνΜουνυχία εξψ 
κοντά μέν σταδίων ό άπας περίβολος, τό δ9 έν φυλακή 

8 ον ήμισυ τούτου., ιππέας δ9 απέφαινε διακόσιους καϊ %^ 
λίους ξύν ίπποτοξόταις, εξακόσιους δέ καϊ χίλιους τοξό-

$τας, καϊ τριήρεις τάς πλωίμους τριακοσίας. ταύτα γ*9 
ύπήρχεν 9Αθηναίοις καϊ ούκ έλάσσω έκαστα τούτων, ort 
ή έσβολή τό πρώτον έμελλε Πελοποννησίων έσεσθαι № 
ές τόν πόλεμον καθίσταντο. έλεγε δέ καϊ άλλα ola&Q 
είώθει Περικλής ές άπόδειξιν τουπεριέσεσθαι τω πολέμψ' 
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14. Ol δέ Αθηναίοι άκούσαντες άνεπείθοντό τε και 
ίσεκομίζοντο ix τών αγρών παιδας χαι γυναίκας χαι τήν 
άλλην κατασκευήν ή κατ οίκον έχρώντο, και αυτών τών 
οίκιών καθαιρούντες τήν ξύλωΰιν · πρόβατα δε καϊ υπο
ζύγια ες τήν Εύβοιαν διεπέμψαντο και ig τάς νήσους τάς 
έπικειμένας. χαλεπώς δέ αύτοΐς διά τό άεϊ είωθέναι τούς 2 
πολλούς εν τοις άγροΐς διαιτάσθαι ή άνάστασις έγίγνετο. 

15. Βννεβεβήκει δέ από τού πάνυ αρχαίου ετέρων 
μάλλον Άθηναίοις τούτο, έπίγάρ Κέκροπος καΐτών πρώ
των βασιλέων ή "Αττική ές Θησέα άεϊ κατά πόλεις ωκεΐτο 
πρυτανεία τε έχουσας και άρχοντας, καϊ οπότε μή τι δει-
σειαν, ού ξυνήσαν βουλευσόμενοι ώς τόν βασιλέα, αλλ" 
αύτοϊ έκαστοι έπολιτεύοντο καϊ έβουλεύοντο · και τίνες 
καϊ έπολέμησάν ποτε αυτών, ωσπερ καϊ "Ελευσίνιοι μετ" 
Εύμόλπου προς "Ερεχθέα. επειδή δέ Θησεύς έβασίλενσε, 2 
γενόμενος μετά του ξυνετού καϊ δυνατός τά τ ε άλλα διε-
κόσμησε τήν χώραν καϊ καταλύβας τών άλλων πόλεων τά 
τε βουλευτήρια καϊ τάς αρχάς ές τήν νύν πόλιν ούσαν, 
εν βουλευτήριον άποδείξας καϊ πρυτανεΐον, ξυνώκισε 
πάντας, καϊ νεμομένους τά αυτών εκάστους άπερ καϊ προ 
τού ήνάγκασε μια πόλει ταύτη χρήσθαι, ή απάντων ήδη, 
Χνντελούντων ές αυτήν μεγάλη γενομένη παρεδόθη υπό 
Θησέως τοις έπειτα' καϊ ξυνοίκια έξ εκείνου "Αθηναίοι 
ετι καϊ νύν τή θεώ εορτήν δημοτελή ποιούσι. τό δέ προ 3 
τούτου ή ακρόπολις ή νύν ούσα πόλις ήν, καϊ τό υπ" αύ-
τήν προς νότον μάλιστα τετραμμένον. τεκμήριον δέ' τ<*4 
ναρ ιερά έν αυτή τή άκροπόλει καϊ άλλων θεών έστι, καϊ 
τ<* έξω προς τούτο τό μέρος τής πόλεως μάλλον ΐδρυται, 
τ° τε τού Αιός τού "Ολυμπίου καϊ τό Πύθιον καϊ τό τής 
Γής καϊ τό έν Αίμναις Αιονύσου, ω τά αρχαιότερα Αιο-
νι>σια τή δωδέκατη ποιείται έν μηνϊ Άνθεστηριώνι, ώσ-
ж*9 καϊ οί άπ" Άθηναίων'Ίωνες έτι καϊ νύν νομίζουσιν. 
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5 ΐδρυται δε καϊ αλλα [ερά ταύτη αρχαία, καϊ τή κρήντι 41 
νύν μεν τών τυράννων οϋτω σκευασάντων "Εννεακρον-
νω καλούμενη, το δε πάλαι φανερών τών πηγών ούσών 
Καλλιρρόη ώνομασμένη, εκείνοι τε εγγύς ούοη τά πλεί
στου άξια έχρώντο, καϊ νυν έτι άπό τού αρχαίου πρό τε 
γαμικών καϊ ες αλλα τών ιερών νομίζεται τω ύδατι χρή-

6 σθαι. καλείται δε διά τήν πάλαιαν ταύτη κατοίκησιν καϊ 
ή ακρόπολις μέχρι τούδε έτι υπ" "Αθηναίων πόλις. 

16. Τή τε ούν έπϊ πολύ κατά τήν χωράν αύτονόμω 
οίκή6ει[μετειχον]οί Αθηναίοι, και επειδή ξυνφκίσθηΰαν, 
διά τό έθος έν τοις άγροΐς όμως οι πλείους τών αρχαίων 
καϊ τών ύστερον μέχρι τούδε τού πολέμου πανοικηΰία 
γενόμενοι τε καϊ οίκήσαντες, ού φαδίως τάς μεταναστά-
σεις fjtotowro, άλλως τε καϊ άρτι άνειληφότες τάς κατα-

2 σκευάς μετά τά Μηδικά · έβαρύνοντο δε καϊ χαλεπώς έφε~ 
ρον οικίας τε καταλείποντες καϊ Ιερά ά διά παντός ήν αύ-
τοϊς έκ τής κατά τό άρχαιον πολιτείας πάτρια, δίαιτάν τε 
μέλλοντες μεταβάλλειν καϊ ούδΐν άλλο ή πόλιν τήν αυ
τού άπολείπων έκαστος. 

17. "Επειδή τε άφίκοντο ές τό άστυ, ολίγοις μέν τισιν 
, ύπήρχον οικήσεις καϊ παρά φίλων τινά ς ή οικείων κατα

φυγή, οί δε πολλοϊ τά τε έρημα τής πόλεως ωκησαν 
τά ίερα καϊ τά ήρωα πάντα πλήν τής ακροπόλεως καϊ τον 
Ελευσίνιου καϊ είτι αλλο βεβαίως κληστόν ήν * τό τε Πε-
λαβγικον καλούμενου τό υπό τήν άκρόπολιν, δ και έύα-
ρατόν τεην μή οίκείν και τι καϊ Πυθικού μαντείου ακρο
τελεύτιου τοιόνδε διεκώλυε, λέγον ώς ,,τό Πελασγικά 
άργόν άμεινον", όμως υπό τής παραχρήμα ανάγκης έξφ^ 

2 κήθη. και μοι δοκεί τό μαντείου τουναντίον ξυμβήναι ή 
προσεδέχοντο · οι; γάρ διά τήν παράνομον ένοίκηΟιν at 
ξυμφοραϊ γενέσθαι τή πόλερ, άλλα διά τόν πόλεμον П 
ανάγκη τής οίκήσεως, όΥ ούκ όνομάζον τό μαντεϊον ιίρΟ' 
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ήδει μή £я αγαθώ ποτε аѵтЬ κατοικισθησόμενον. κατε-Ъ 
σχενάσαντο δε και έν τοις πύργοις τών τειχών πολλοί xal 
ως έκαστος που έδύνατο · ον γάρ έχώρησε ξυνελθόντας 
αυτούς ή πόλις, αλλ" ύστερον δή τά τέ μαχρά τείχη ωκη-
баѵ χατανειμάμενοι χαϊ τού Πειραιώς τά πολλά, άμα dH 
και τών προς τον πόλεμον ήπτοντο, ξυμμάχους τε άγει-
ροντες xal τη Πελοποννήσω έχατόν νεών επίπλουν έξαρ-
τνοντες. χαϊ οί μϊν έν τούτω παρασκευής ήσαν. 

18. Ό δε στρατός τών Πελοποννησίων προΐών άφί-
χετο τής "Αττικής ές Οίνόην πρώτον, ήπερ έμελλον έσβα-
Ыѵ. χαί ώς έκαθέζοντο, προσβολάς παρεσχενάζοντο τω 
τείχει ποιησόμενοι μηχαναΐς τε xal άλλω τρόπω · ή γάρ 2 
Οινόη ούσα έν μεθορίοις τής "Αττιχής χαί Βοιωτίας έτε-
τείχιστο και αύτω φρονρίφ οί Αθηναίοι έχρώντο οπότε 
πόλεμος καταλάβοι. τάς τε ονν προσβολάς ηύνρεπίζοντο 
χαί άλλως ένδιέτριψαν χρόνον περί αυτήν, αίτίαν τε ούκ 3 
έλαχίστην "Αρχίδαμος έλαβεν απ" αυτού, δοκών καϊ έν τή 
ξυναγωγή τού πόλεμον μαλακός είναι και τοίς Άθηναίοις 
επιτήδειος, ού παραινών π ροθύμως πολεμεϊν επειδή τε 
ξυνελέγετο 6 στρατός, ή τε έν τω ίσθμώ επιμονή γενο
μένη και κατά τήν άλλην πορείαν ή σχολαιότης διέβαλεν 
αυτόν, μάλιστα δε ή έν τή Οινόη έπίσχεσις. οί γάρ Άθη- 4 
ναϊοι έσεκομίζοντο έν τω χρόνω τούτφ, και έδόκονν οί 
ΙΙελοποννήσιοι έπελθόντες αν διά τάχονς πάντα έτι έξω 
*αταλαβεΖν, εί μή διά τήν εκείνον μέλλησιν. έν τοιαύτη 5 
μεν οργή ό στρατός τόν Άρχίδαμον έν τή καθέδρα εϊχεν. 
°δέ, προσδεχομένος, ώς λέγεται, τούς Άθηναίονς τής 
Wis έτι ακεραίου ούσης ένδώσειν τι και κατοκνήσειν πε-
Οιιδειν αυτήν τμηθεΐσαν, άνεϊχεν. 

19. Επειδή μέντοι προσβαλόντες τή Οινόη καϊ πά-
ΰ*ν Ιδέαν πειράσαντες ούκ έδύναντο έλείν, οΐ τε Άθη-
V(*toi ούδεν έπεκηρυκεύοντο, ούτω δη όρμήσαντες απ 
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αυτής μετά τά έν Πλαταία έσελθόντων τών Θηβαίων γ£, 
νόμενα ημέρα όγδοηκοστή μάλιστα, του θέρους xal τον 
οίτου ακμάζοντος, έσέβαλον ές τήν Άττικήν ήγεΐτο $ 

2Άρχίδαμος ό Ζευζιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς, και 
καθεζόμενοι έτεμνον πρώτον μεν "Ελευσίνα καϊ το Θριά-
σιον πεδίον, καϊ τροπήν τινα τών "Αθηναίων ιππέων ягрі 
τούς *Ρείτους καλουμένους έποιήσαντο. έπειτα προνχό-
ρουν έν δεξιφ έχοντες το Λίγάλεων όρος διά Κρωπειάξ 
έως αφίκοντο ές Άχαρνάς, χώρον μέγιστον τής Αττι
κής τών δήμων καλουμένων, καϊ καθεζόμενοι ές αντον 
στρατόπεδόν τε έποιήσαντο χρόνον τ επολύν έμμείναντΗ 
έτεμνον. 

20. Γνώμη δέ τοιαδε λέγεται τόν >Αρχίδαμον περί χι 
τάς Άχαρνάς ώς ές μάχην ταξάμενον μείναι καϊ ές τό %ε-

2 δίον εκείνη τή έσβολή ού καταβήναι · τούς γάρ "Αθηναί
ους ήλπιζεν, ακμάζοντας τε νεότητι πολλή καϊ παοι* 
σκευασμένους ές πόλεμον ώς ούπω πρότερον, ίσως αν 

3 έπεξελθεΐν καϊ τήν γήν ούκ αν περιιδείν τμηθήναι.  іпвіг 
δή ούν αύτώ ές Ελευσίνα καϊ τό Θριάσιον πεδίον ον% 
απήντησαν, πεϊραν έποιείτο περι τάς Άχαρνάς καθψε' 

4 νος εί έπεξίασιν · άμα μέν γάρ αύτώ 6 χώρος επιτήδεια 
έφαίνετο ένστρατοπεδεύσαι, άμα δέ καϊ οί 'Αχαρνής реУй 

μέρος όντες τής πόλεως (τρισχίλιοι γάρ όπλιται έγένον
το) ού περιόψεσθαι έδόκουν τά σφέτερα διαφθαρέντ^ 
αλλ" ορμήσειν καϊ τούς πάντας ές μάχην* εί τε και  И 
έπεξέλθοιεν εκείνη τή έσβολή οί Αθηναίοι, άδεέατερο1 

ήδη ές τό ύστερον τό πεδίον τεμείν καϊ προς αυτήν ^ 
πόλιν χωρήσεσθαι- τούς γάρ Άχαρνέας έστερημέν0* 
τών σφετέρων ούχ ομοίως πρόθυμους έσεσθαι υπέρων 
τών άλλων κινδυνεύειν, στάσιν δέ έν έσεσθαι τή γν0θ$' 

5 τοιαύτη μέν διάνοια ό Αρχίδαμος περι τάς Άχαρνάς Ψ, 
21. Αθηναίοι δέ μέχρι μέν ον περϊ "Ελευσίνα *^fC 
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Θριάσιον πεδίον ο στρατός ήν, κάί τίνα ελπίδα εΐχον ές 
to έγγντέρω αυτούς μή προϊέναι, μεμνημένοι κάί Πλει-
σχοάνακχα τόν Παυσανίου Λακεδαιμονίων βασιλέα, οτε 
έσβαλών τής "Αττικής ές "Ελευσίνα κάί Θριώξε στρατω Πε-
λοποννησίων προ τούδε τού πολέμου τέσσαρσι κάί δέκα 
έτεσιν άνεχώρησε πάλιν ές τό πλεΐον ούκέτι προελθών 
(διό δή καΐή φυγή αύτω έγένετο έκ Σπάρτης δόξαντι χρή-
μασι πεισθήναι τήν άναχώρησιν) · επειδή δ\ περί "Αχαρ- 2 
vag είδον τόν στρατόν έξήκοντα σταδίους τής πόλεως 
απέχοντα, ούκέτι άνασχετόν έποιούντο, αλλ" αύτοίς, ώς 
εικός, γής τεμνόμενης έν τω έμφανεί, ο ούπω έωράκεσαν 
οι γε νεώτεροι, ούδ" οί πρεσβύτεροι πλήν τά Μηδικά, 
δεινόν έφαίνετο κάί έδόκει τοις τε άλλοις κάί μάλιστα τή 
νεότητι έπεξιέναι κάί μή περιοράν. κατά ξυστάσεις τε γι- 3 
γνόμενοι έν πολλή έριδι ήσαν, οί μϊν κελεύοντες έξιέναι, 
οί δέ τίνες ουκ έώντες. χρησμολόγοι τε ήδον χρησμούς 
παντοίους, ών άκροάσθαι έκαστος ώργητο* οϊτε "Αχαρ-
νής οίόμενοι παρά σφίσιν αύτοίς ούκ έλαχίστην μοίραν 
είναι "Αθηναίων, ώς αυτών ή γή έτέμνετο, ένήγον τήν 
έξοδον μάλιστα, παντί τε τρόπω άνηρέθιστο ή πόλις και 
τον Περικλέα έν οργή εΐχον, και ών παρήνεσε πρότερον 
έμέμνηντο ουδέν, αλλ" έκάκιξον ότι σχρατηγός ών ούκ 
έπεξάγοι, αίτιον τε σφίσιν ένόμιζον πάνχων ών έπασχον. 

22. Περικλής δε όρων μεν αύχούς προς τό παρόν χα-
Μπαίνοντας και ού τά άρισχα φρονούνχας, πισχεύων δϊ 
ορθώς γιγνώσκειν περί τού μή έπεξιέναι, έκκλησίαν χε 
°νκ έποίει αύχών ούδε ξύλλογον ούδένα, χού μή οργή τι 
№λλον ή γνώμη ξυνελθόντας εξαμαρτείν, τήν χε πόλιν 
φύλασσε κάί δι" ησυχίας μάλιστα όσον έδύνατο είχεν. 
ππεας μέντοι έξέπεμπεν αεί τού μή προδρόμους άπό χής 2 

ϋτρατιάς έσπίπτοντας ές χούς αγρούς τούς εγγύς τής πό-
fa)S καχουργειν · κάί ίππομαχία τις ένεγένετο βραχεία 
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έν Φρνγίοις τών τε Αθηναίων τελεί ένϊ τών ιππέων καϊ 
Θεσσαλοΐς μετ αντών προς τους Βοιωτών ιππέας, έν ή 
ουκ έλασσον έσχϋν οι Αθηναίοι καϊ Θεσσαλοί, μέχρι ου 
προσβοηθησάντων τοϊςΒοιωτοϊς τών οπλιτών τροπή έγέ-
νετο αυτών καϊ άπέθανον τών Θεσσαλών καϊ Αθηναίων 
ού πολλοί· άνείλοντο μέντοι αυτούς αυθημερόν άσπον
δους, καϊ οί Πελοποννήσιοι τροπαϊον τή ύστεραία έστη-

3 σαν. ή δε βοήθεια αύτη τών Θεσσαλών κατά τό παλαιόν 
ξυμμαχικόν έγένετο τοις Άθηναίοις, καϊ άψίκοντο παρ" 
αυτούς Λαρισαίοι, Φαρσάλιοι, [Παράσιοί], Κρανώνιοι, 
Πνράσιοι, Γνρτώνιοι, Φεραΐοι. ήγούντο δε αυτών έκ μεν 
Λαρίσης Πολυμήδης καϊ Άριστόνονς, άπδ τής στάσεως 
έκάτερος, έκ δέ Φαρσάλου Μένων ήσαν δέ καϊ τών άλ
λων κατά πόλεις άρχοντες. 

23. Οί δέ Πελοποννήσιοι, επειδή ούκ έπεισαν αύ
τοΐς οί "Αθηναίοι ές μάχην, άραντες έκ τών "Λχαρνών 
έδήουν τών δήμων τινάς άλλους τών μεταξύ Πάρνηθος 

2 καϊ Βριλησσοϋ όρους, όντων δέ αυτών έν τή γή οί "Αθη
ναίοι απέστειλαν τάς εκατόν ναύς περι Πελοπόννησον 
άσπερ παρεσκευάξοντο καϊ χίλιους οπλίτας έπ" αυτών καϊ 
τοξότας τετρακόσιους · έστρατήγει δέ Καρκίνος τε δ 3ε-
νοτίμον καϊ Πρωτέας ο "Επικλέους καϊ Σωκράτης 6 "Αν-

Ъ τιγένονς. καϊ οί μέν άραντες τή παρασκευή ταύτη περι-
έπλεον, οί δέ Πελοποννήσιοι χρόνον έμμείναντες έν Ц 
Αττική όσου ειχον τά επιτήδεια άνεχώρησαν διά Βοιω
τών, ούχ ηπερ έσέβαλον · παριόντες δέ "ίίρωπόν τήν γψ 
τήν Γραϊκήν καλουμένην, ήν νέμονται "&ρώπιοι"Αθη
ναίων υπήκοοι, έδήωσαν. άφικόμενοι δέ ές Πελοπόννη
σον διελύθησαν κατά πόλεις έκαστοι. 

24. 'Λναχωρησάντων δέ αυτών οί Αθηναίοι φυλακή 
κατεστήσαντο κατά γήν καϊ κατά θάλασσαν, ώσπερ Й 
έμελλον διά παντός τον πολέμου φυλάξειν · καϊ χίλια τα-
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Χαντα άπό τών έν τή άκροπόλει χρημάχ&ν έδοξεν αύτοίς 
εξαίρετα ποιησαμένοις χωρίς θέσθαι καϊ μή άναλοϋν, 
αλλ"  ало τών άλλων πολεμεϊν ήν δέ τις είπη ή έπιψη-
φίση χινεΐν τά χρήματα ταϋτα ές άλλο τι, ήν μή οί πολέ
μιοι νηίχη στρατώ έπιπλέωσι τή πόλει xal δέη άμύνα-
ΰθαι, θάνατον ζημίαγ έπέθεντο. τριήρεις τε μετ9 αυτών 2 
εκατόν εξαίρετους έποιήσαντο, χατά τόν ένιαυτόν έκα
στου τάς βελτίστας χαϊ τριηράρχους αύταίς, ών μή χρή-
σθαι μηδεμιά ές άλλο τι ή μετά τών χρημάτων περϊ του 
αυτού κινδύνου, ήν δέη. 

25. Οί δ" έν ταϊς έχατον ναυοϊ περϊ Πελοπόννησον 
Αθηναίοι χαϊ Κερκυραίοι μετ αυτών, πεντήχοντα ναυσϊ 
προσβεβοηθηκότες ? χαϊ άλλοι τίνες τών έχεΖ ξυμμάχων 
αλλα τε έχάχουν περιπλέοντες χαϊ ές Μεθώνην τής Αα-
χανιχής άποβάντες τω τείχει προσέβαλον, όντι ασθενεί 
ml ανθρώπων ούχ ενόντων, έτυχε δε περϊ τούς χώρους 2 
τούτον^ Βρασίδας 6 Τέλλιδος, άνήρ Σπαρτιάτης, φρου-
ραν έχων, xal αίσθόμενος έβοήθει τοίς έν τω χωρίω μετά 
οπλιτών έχατόν. διαδραμών δε τό τών "Αθηναίων στρα
τοπέδου, έσχεδασμένον χατά τήν χώραν xal προς τό τεί
χος τετραμμένον, έσπίπτει ές τήν Μεθώνην χαι ολίγους 
τινας έν τή έσδρομή άπολέσας τών μεθ" εαυτού τήν τε 
κολιν περιεποίησε χαι άπό τούτου χού τολμήματος πρώ
του τών χατά τόν πόλεμον έπηνέθη έν Σπάρτη, οί δε Ζ 
^ηναΐοι αραντες παρέπλεον, χαι σχόντες τής "Ηλείας ές 
Φειάν έδήουν τήν γήν έπϊ δύο ημέρας καϊ προσβοηθή-
*αντας χών έχ τής χοίλης "Ηλιδος τριακόσιους λογάδας 

τών αύτόθεν έχ τής περιοιχίδος "Ηλείων μάχη έκρα
ζαν, ανέμου δε κατιόντος μεγάλου χειμαζόμενοι έν άλι- 4 

**ν9 χωρίω, οί μεν πολλοϊ έπέβησαν έπϊ τάς ναύς καϊ 
^№πλεον τόν Ίχθύν καλούμενου τήν ακραν ές τόν έν 

I 0 φ **α λιμένα, οί δε Μεσσήνιοι έν τούτω καϊ άλλοι τινε$ 
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οί ού δυνάμενοι έπιβήναι κατάγήν χωρήσαντες τήνΦειάν 
bcctoovOi. xal ύβτερον αϊ τε νήες περιπλεύσασαι άναλαμ-

βάνουσιν αυτούς xal έξανάγονται εκλιπόντες Φειάν, κα| 
τών9Ηλείων ή πολλή ήδη στρατιά προσεβεβοηθήκει. πα-
ραπλεύσαντες δε οι Αθηναίοι inl άλλα χωρία έδήονν. 

26. *Τπό δέ τόν αυτόν χρόνον τούτον οί Αθηναίοι 
τριάκοντα ναύς εξέπεμψαν περι τήν Λοκρίδα καϊ Ευβοίας 
άμα φνλακήν έστρατήγει δέ αυτών Κλεόπομπος ο KXsi-

2 νιου. κάί αποβάσεις ποιησάμενος τής τε παραθαλασσίου 
Ιστιν α έδήωσε καϊ Θρόνιον είλεν, ομήρους τ ε έλαβα 
αυτών, καϊ έν Άλόπη τούς βοηθήσαντας Λοκρών μάχι 
έχράτησεν. 

27. Άνέστησαν δε καϊ Αίγινήτας τώ αύτώ θέρει τον· 
τω εξ Αίγίνης Αθηναίοι αυτούς τε καϊ παΐδας καϊ γν· 
ναΖκας, έπικαλέσαντες ούχ ήκιστα τού πολέμου σφίΦβ 
αίτιους είναι · καϊ τήν Αΐγιναν ασφαλέστερων έφαινε^ 
τή Πελοποννήσω έπικειμένην, αυτών πέμψαντας ind* 
κους έχειν. καϊ εξέπεμψαν ύστερον ον πολλώ ές avtif 

2 τούς οίκήτορας. έκπεσούσι δέ τοις Αίγινήταις οί  Лах* 
δαιμόνιοι έδοσαν θνρέαν οίκεϊν καϊ τήν γήν νέμεΰθ^ 
χατά τε τό Αθηναίων διάφορον χαϊ ότι σφών ενεργά 
ήσαν υπό τόν σεισμόν και τών Ειλώτων τήν έπανάό&' 
σιν. ή δέ Θυρεάτις γή μεθόρια τής Άργείας καϊ Λαχ&νι' 
κής έστιν επί θάλασσαν καθήκονσα. καϊ οί μέν αυτών 
ταύθα ωκησαν, οι δ9 έσπάρησαν κατά τήν άλλην'Ελλ№\ 

28. Τού δ4 αυτού θέρους νουμηνία κατά σελψψ' 
ώσπέρ και μόνον δοκεΐ είναι γίγνεσθαι δυνατόν, ο 
εξέλιπε μετά μεσημβρίαν καϊ πάλιν άνεπληρώθη, Уь^ 
μένος μηνοειδής και αστέρων τινών έκφανέντων. 

29. Kai έν τώ αύτώ θέρει Νυμφόδωρον τόν Πνθ^' 
άνδρα Άβδηρίτην, ου είχε τήν άδελφήν Σιτάλχης^ ^ν&, 
μενον παρ9 αύτώ μέγα οί Αθηναίοι, πρότερον πολψ 
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νομίζοντες, πρόξενον έποιήσαντο και μετεπέμψαντο, βου-
Χόμενοι Σιτάλκην σφίσι τον Τήρεω, Θρακών βασιλέα, 
Ινμμαχον γενέσθαι, ο dh Τήρης ούτος 6 τονΣιτάλκον πα-2 
τηρ πρώτος 9Οδρύσαις τήν μεγάλην βασιλείαν έπϊ πλείον 
τής άλλης Θράκης έποίησε' πολύ γάρ μέρος καϊ αύτόνο-
μόν έστι Θρακών. Τηρεί δε τω Πρόκνην τήν ΠανδίονοςΖ 
απ 9Αθηνών σχόντι γνναΐκα προσήκει 6 Τήρης ούτος ού-
δέν, ούδε τής αυτής Θράκης έγένοντο, αλλ9 6 μεν ένΑαυ-

. λία τής Φωκίδος νύν καλούμενης γής ο Τηρεύς ωκει, τό
τε υπό Θρακών οικουμένης, καϊ τό έργον τό περϊ τόν 
"Ιτυν αί γυναίκες έν τή γή ταύτη έπραξαν · πολλοίς δε καϊ 
τών ποιητών έν άηδόνος μνήμη Ααυλιάς ή όρνις επωνό-
μασται. είκός δε καϊ τό κήδος Πανδίονα ξυνάψασθαι τής 
θυγατρός διά τοσούτον έπ9 ώφελία τή προς άλλήλονς 

, μάλλον ή διά πολλών ημερών ές 9Οδρύσας οδού. Τήρης 
Öl ούτε τό αυτό όνομα έχων βασιλεύς τε πρώτος έν κρά
τη Όδρυσών έγένετο. ού δή όντα τόν Σιτάλκην οί 9Αθη- 4 
ναΐοι ξύμμαχόν έποιήσαντο, βουλόμενοι σφίσι τά έπϊ 
Θράκης χωρία καϊ Περδίκκαν ξυνεξελεΐν αυτόν, έλθών 5 
χε ες τάς 9Αθήνας ο Νυμφόδωρος τήν τε τον Σιτάλκου 
\^μμαχίαν έποίησε καϊ Σάδοκον τον υιό ν αύτοϋ 9Αθη-
ναϊνν, τόν τε έπϊ Θράκης πόλεμον υπεδέχετο καταλύσειν · 
κείσειν γάρ Σιτάλκην πέμπειν στρατιάν Θρακίαν 9Αθη-

1 ν*ίοις ιππέων τε καϊ πελταστών. ξυνεβίβασε δ\ καϊ τόν б 
^ρόίχκαν τοις 9Αθηναίοις και Θέρμην αύτω έπεισεν άπο-

, *οϋναι· ξυνεστράτευρέ τ ευθύς Περδίκκας έπϊ Χαλκι-
£ f tS μετ9 9Αθηναίων καϊ Φορμίωνος, ούτω μ\ν Σιτάλκης 7 

u 0 Τήρεω, Θρακών βασιλεύς, ξνμμαχος έγένετο 9Αθη-
ν*ιοις κα\ ΠερΜχχας ό "Αλεξάνδρου, Μακεδόνων βα-
'ΐλ*ύς. 

^0. Οί δ9 έν ταΐς εκατόν ναυσϊν 9Αθηναίοι έτι όντες 
\ Πελοπόννησον Σόλλιόν τε Κορινθίων πόλισμα αί-

http://antik-yar.ru/


ρον6ι καϊ παραδιδόα6ι Παλαιρεν6ιν 9Ακαρνάνων μόνοις 
τήν γήν κάί πόλιν νέμεαθαί' χάί^Λβτακόν, ής Εναρχος 
έτνράννει, λαβόντες χατά χράτος xal έξελάσαντες αντον 

2 τό χωρίον ές τήν ξνμμαχίαν προ6εποιή6αντο. έπϊ τε Κε-
φαλληνίαν τήν νή6ον πλεν6αντες προΰηγάγοντο άνευ 
μάχης* κείται δε ή Κεφαλληνία χατά Άχαρνανίαν κύ 
Αενχάδα τετράπολις ούόα, Παλής, Κράνιο*, Σαμαΐο^ 

3 Προνναϊοι. ύοτερον δ9 ον πολλώ άνεχώρηοαν αί νήες ig 
τάς Αθήνας. 

31. Περί δετό φθινόπωρον τον θέρους τούτου "Αθη
ναίοι πανδημεί, αυτοί και οί μέτοικοι, έσέβαλον ές τψ 
Μεγαρίδα Περικλέους τον Εανθίππον στρατηγούν^ 
καϊ οί περί Πελοπόννησον 9Αθηναίοι έν ταις εκατόν ναν-
біѵ {έτνχον γάρ έν Αίγίνη όντες έπ" οίκον άνακομιξόμί-
νοι) ώς ήσθοντο τούς έκ τής πόλεως πανΰτρατια εν Μ* 
γάροις όντας, έπλενσαν παρ* αυτούς καϊ ξννεμίχθησαν» 

2 6τρατόπεδόν τε μέγι6τον δή τούτο άθρόον "Αθηναία 
έγένετο, άκμαξούσης έτι τής πόλεως καϊ ούπω νενοΰψ 
κνίας' μνρίων γάρ οπλιτών ούκ έλάοοονς ήσαν avt» 
"Αθηναίοι, χωρίς δέ αύτοΐς οΐέν Ποτίδαια, τριοχίλιοι  цМЬ 
μέτοικοι δέ ξυνεσέβαλον ούκ έλάσσους τρισχιλίων bah' 
τών, χωρίς δέ ό άλλος όμιλος ψιλών ούκ ολίγος, δηά^ 

Ζτες δέ τά πολλά τής γής άνεχώρησαν. έγένοντο δέ 
άλλαι ύστερον εν τώ πολέμω κατά έτος έκαοτον εόβο№\ 
Αθηναίων ές τήν Μεγαρίδα καϊ ίπ,πέων και πανοτρ&ιΙή 
μέχρι ον Νίσαια έάλω νπ' Αθηναίων. 

32. "Ετειχίσθη δέ καϊ Αταλάντη νπ "Λθψαί<*Ι 
φρόύριον τού θέρους τούτον τελεντώντος ή έπι Λο*90ί 

τοις'Οπονντίοις νήσος, έρημη πρότερον ούσα, Τ°ν,^ 
λη6τάς έκπλέοντας έξ "Οπούντος καϊ τής άλλης ^°χρί^ 
κακονργεΐν τήν Ενβοιαν. ταύτα μέν iv τω θέρει ι°ι j 
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μετά τήν τών Πελοποννησίων έχ τής "Αττικής άναχώρη-
6ιν έγένετο. 

33. Του δ9 έπιγιγνομένου χειμώνος Εϋαρχος 6 9Ακαρ* 
νάν, βουλόμενος έςτήν' Ασταχον χατελθεϊν, πείθει Κο
ρινθίους τεσσαράκοντα ναυσΥκαι πενταχοΰίοις χαϊ χιλίοις 
οπλίταις εαυτόν κατάγειν πλεύσαντας, χαϊ αύτδς επικού
ρους τινάς προσεμισθώσατο · ήρχον δε τής στρατιάς Εύ-
φαμίδας τε δ 9Αριστωνύμου χαϊ Τιμόξενος δ Τιμοχράτους 
ml Ενμαχος ο Χρύόιδος. xal πλεύααντες χατήγαγον · χαϊ 2 
της άλλης Ακαρνανίας τής περϊ θάλασσαν έστιν ά χωρία 
βονλόμενοι προσποιήσασθαι καϊ πειραθέντες, ώς ούχ 
έδύναντο, άπέπλεον έπ9 οίκου. σχόντες δ9 έν τω παρά- 3 
яАю ές Κεφαλληνίαν και άπόβασιν ποιησάμενοι ές τήν 
Κρανίων γήν,άπατηθέντες υπ9 αυτών έξ ομολογίας τινδς 
άνδρας τε άποβάλλουσι σφών αυτών, έπιθεμένων άπροσ-
δοκήτοις τών Κρανίων, καϊ βιαιότερον άναγαγόμενοι 
Μομίσθησαν έπ9 οίκου. 

34. *Εν δε τω αύτω χειμώνι οί9Αθηναίοι τω πατρίω 
ν°μω χρώμενοι δημοσία ταφάς έποιήσαντο τών έν τωδε 
τψ πολέμω πρώτον αποθανόντων τρόπω τοιώδε. τά μεν2* ' >-
ο σ*α προτίθενται τών άπογενομένων πρότριτα σκηνήν 
κοιήσαντες, καϊ επιφέρει τω αυτού έκαστος ήν τι βούλη-

έπειδάν δε ή εκφορά η, λάρνακας κυπαρισσίναςΖ 
*?ονσιν άμαξαι φυλής εκάστης μίαν · Ινεστι δε τά όστα 
ί$ έκαστος ήν φυλής, μία δε κλίνη κενή φέρεται έστρω-
№νη τω-ν αφανών, οΐαν μή εύρεθώσινές άναίρεσιν. ξυν-4 
*χΦέρα #| 0 βουλόμενος καϊ αστών καϊ ξένων, καϊ γυναί-

ηάρεισιν αί προσήκουσαι έπϊ τόν τάφον όλοφυρόμε-
V*1, τιθέασιν συν ές τό δημόσιον σήμα, ό έστιν έπϊ του 5 
*to 6 τ 0 Ό

 я о о а б Г
€ * о ѵ гЧ£ Λ°λ€ω$> Χ(ά ά£1 & νντώ θά-

T 0 V S τί*ν π°λέΡων Λλήν V* τούς ένΜαραθώνι9 

νων δ\ διαπρεπή τήν άρετήν χρίναντες αυτού χαϊ τόν 
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βτάφον εποίησαν, έπειδάν δε κρνψωσι γή, άνήρ ηρημένος 
υπό τής πόλεως ος αν γνώμη τε δοχη μή άξύνετος είναι 
χαί άξιώματι προήκη, λέγει έπ* αύτοίς έπαινον τόν πρί-

ηποντα · μετά δέ τοντο απέρχονται, ώδε μέν θάπτονβι · ml 
διά παντός τον πολέμου, οπότε ξυμβαίη αύτοΐς, έχρώντο 

8 reo νόμω. έπϊ δ* ουν τοις πρώτοις τοΐοδε Περικλής ο Sav* 
θίππον ηρέ&η λέγειν, καϊ έπε*δή καιρός ελάμβανε, προ-
ελ&ών από τού βήματος έπϊ βήμα υψηλόν πεποιημένον, 
όπως άκούοιτο ώς έπϊ πλείστον τού ομίλου, έλεγε τοιάδε. 

Λ 35. „ОС μέν πολλοί τών έν&άδε είρηχότων ήδη έπαι-
νού6ι τόν προο&έντα τώ νόμω τόν λόγον τόνδε, ώς κα
λόν έπϊ τοις έκ τών πολέμων δαπτομένοις άγορεύεσ&Μ 
αυτόν, έμοϊ δ* αρκούν αν έδόκει είναι ανδρών άγαδών* 
έργω γενομένων έργω καϊ δηλούσ&αι τάς τιμάς, οία καϊ 
νύν περί τόν τάφον τόνδε δημοσία παρασκευασμένη 
οράτε, καϊ μή έν ένΐ άνδρϊ πολλών άρετάς χινδυνεύεσ%0Λ 

12 ευ τε και χείρον είπόντι πι6τευ%ήναι. χαλεπόν γάρ Щ 
* μετρίως ειπείν έν ω μόλις καϊ ή δόχησις τής αληθείας βΡ 
\ βαιούται. ο τ ε γάρ ξυνειδώς καϊ εννονς ακροατής τά% 
ζ αν τι ένδεεστέρως προς α βούλεταΐ τε κάί έπίσταται vfr 

μίσειε δηλούσ&αι, ο τε άπειρος έστιν ά και πλεονάζεσδ&ι 
^ διά φ&όνον, είτι υπέρ τήν έαντούφύσιν άκούοι. μέΐ№ 

γάρ τούδε ανεκτοί οί έπαινοι είσι περί ετέρων λεγόμενος 
ές όσον αν καί αυτός έκαστος οίηται Ικανός είναι δρά&* ( 
τι ων ήκονσε · τώ δ' ύπερβάλλοντι αυτών φδονοννΦ \ 

Ζ ήδη καί άπιστονσιν. επειδή δέ τοις πάλαι ούτως έδο#' 
μάσ&η ταύτα καλώς έχειν, χρή κάί έμέ έπόμενον τώ νο$ 
Λειράσ&αι υμών τής εκάστου βουλήσεως τε κάί δόξηςtr 

χεΐν ώς έπϊ πλείστον. 
36. ,?Λρξομαι δέ από τών προγόνων πρώτον * 

καιον γάρ αύτοίς κάί πρέπον δέ αμα έν τώ τοιώδε rt\ s 

τιμήν ταύτην τής μνήμης δίδοσδαι. τήν γάρ χώραν <*ζ1 f 
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αύτοϊ οίκούντες διαδοχή τών έπιγιγνομένων μέχρι τούδε 
ελεύθερον δι9 άρετήν παρ έδ  об αν. καϊ έχεινοί τε άξιοι 2 
επαίνου xal έτι μάλλον οί πατέρες ημών · κτησάμενοι γάρ 
προς οϊς έδέξαντο όσην έχομεν αρχήν ουκ απόν ως ήμΐν 
τοις νυν προσκατέλιπον. τά δε πλείω αυτής αυτοί ήμεΐς 3 
οΐδε οί νυν έτι οντες μάλιστα έν τή καθεστηκυία ηλικία 
έπηνξήσαμεν, χαϊ τήν πόλιν τοίς πάσι παρεσκευάσαμεν 
κάί ές πόλεμον κάί ές είρήνην αύταρκεστάτην. ών έγώ 4 
τά μεν κατά πολέμους έργα, οίς έκαστα έχτήθη, ή εί τι 
αυτοί ή οί πατέρες ημών βάρβαρον ή"Ελληνα πολέμιου 
έπιόντα προθύμως ήμυνάμεθα, μακρηγορεΐν έν είδόσιν 
ού βουλόμενος, έάσω' άπό δε οίας τε επιτηδεύσεων 
ήλθον έπ9 αυτά χαϊ μεθ9 οίας πολιτείας κάί τρόπων έξ 
οίων μεγάλα έγένετο, ταύτα δηλώσας πρώτον είμι και 
έπϊ τόν τώνδε έπαινον, νομίζων έπϊ τε τω παρόντι ούχ 
αν άπρεπη λεχθήναι αυτά χαϊ τόν πάντα ομιλον χαϊ αστών 
*αϊ ξένων ξύμφορον είναι αυτών έπαχούσαι. 

37. ,,Χρώμεθα γάρ πολιτεία ού ξηλούση τούς τών 
πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αύτοϊ όντες τινί ή 
μιμούμενοι ετέρους, χαϊ όνομα μεν διά τό μή ές ολίγους 
αλλ9 ές πλείονας οίχείν δημοκρατία κέκληται, μέτεστι 6Ь 
κ<*τα μεν τούς νόμους προς τά ίδια διάφορα πάσι τό ίσον, 
*ατα δε τήν άξίωσιν, ώς έκαστος έν τω ευδοκιμεί, ούχ 
ft3ro μέρους τό πλείον ές τά κοινά ή απ9 αρετής προτιμά
ει, ovo*' αύ χατά πενίαν, έχων δέ τι αγαθόν δράσαι τήν 
Χολιν^ αξιώματος αφάνεια κεκώλυται. ελευθέρως δε τά 2 
tfiπρος τό κοινό ν πολιτεύομεν καϊ ές τήν προς αλλήλους 
Xc^v καθ9 ήμεραν επιτηδευμάτων ύποψίαν, ού δι9 οργής 
τ**υ πέλας, εί καθ9 ήδονήν τι δρα, έχοντες, ούδε αζη-
7 0 υ £ μέν, λυπηράς δε τή όψει άχθηδόνας προστιθέμενοι. 
*^*παχθώς δε τά ίδια προσ ομιλούντες τά δη μόδια διά 

μάλιστα ού παρανομούμεν, τών τε άεϊ έν αρχή όν-
THUCYDIDES. I. 8 
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των άκροάΰει xal τών νόμων, xal μάλιΟτα αυτών όοοι t i 
έπ ώφελία τών αδικούμενων κείνται xal όβοι άγραφοι 
όντες αΐβχννην όμολογονμένην φέρονΰι. 

38. „Kai μην χαί τών πόνων πλείύτας ανάπαυλας  ц 
γνώμη έποριοάμεθα, άγώβι μέν γε χαϊ θνοίύις διετηαίοις 
νομίζοντες, Ιδίαις δε καταΰκεναΐς εύπρεπέΰιν, ών καθ* 

ζήμέραν ή τέρψις τό λνπηρόν έκπλήοβει. έπεοέρχεται δϊ 
διά μέγεθος τής πόλεως έχ πάβης γής τά πάντα, καί ξνμ-
βαίνει ήμΐν μηδέν οίκειοτέρα τή απόλαυα ει τά αντον 
αγαθά γιγνόμενα καρποϋύθαι ή χαί τα τών άλλων αν
θρώπων. 

39. ,,Λιαφέρομεν δέ χαί ταϊς τών πολεμικών μελέ-
ταις τών εναντίων τοΐΰδε. τήν τε γάρ πόλιν χοινήν παρ· 
εχομεν xal ονχ Ιΰτιν οτε ξενηλααίαις άπείργομέν τινα ι} 
μαθήματος ή θεάματος, δ μή κρνφθέν αν τις τών πολε
μίων Ιδών ώφεληθείη, πιβτενοντες ον ταΐς παραΰκεναΗ 
τό πλέον xal άπάταις ή τώ *φ' ημών αντών ές τά £ρ¥* 
ενψνχω · xal έν ταΐς παιδεΜις οί μέν έπιπόνφ άοκή№ 
ενθνς νέοι όντες τό άνδρεΐον μετέρχονται, ήμεΐς δέ άν№ 
μένως διαιτώμενοι ονδέν ήασον έπϊ τονς Ισοπαλεΐς № 

2 δννονς χωροϋμεν. τεχμήριον δέ' οντε γάρ Λακεδαιμ^' 
νιοι καθ9 έχάοτονς, μετά πάντων δ9 ές τήν γήν ήμΰν 

ότρατενονβι, τήν τε τών πέλας αντόί έπελθόντες ού 
λεπώς έν τή αλλότρια τονς περί τών οικείων άμννομ^ 

3 νονς μαχόμενοι τά πλείω κρατονμεν. αθρόα τε τή δνν<*'1 
μει ημών ουδείς πω πολέμιος ένέτνχε διά τήν τον ν*1** 
τιχον τε άμα έπιμέλειαν καί τήν έν τή γή έπϊ πολλά 
αντών έπίπεμψιν · ήν δέ πον μορίω τινϊ προομίξωΰι, 
τήΰαντές τέ τινας ημών πάντας αυχοϋβιν άπεώβθΜ 

Ανικηθέντες υφ' απάντων ήοβήοθαι. καίτοι εί (>a9vflC':\ 
μάλλον ή πόνων μελέτη καϊ μή μετά νόμων τό πλεΐον'- \ 
τρόπων άνδρίας έθέλομεν κινδννενειν, περιγίγνεχαι 
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тоід τ ε μέλλουσιν άλγεινοΐς μή προκάμνειν, καϊ ές αυτά 
έλθούσι μή ατολμότερους τών άεϊ μοχθούντων*φαίνε-
σθαι, xal έν τε τούτοις τήν πόλιν αξίαν είναι θαυμάζε-
σθαι καϊ έτι έν άλλοις. ,νΑ 

40. ,,Φιλοκαλούμεν γάρ μετ ευτέλειας χαϊ φιλοσο-*&*. 
φούμεν άνευ μαλακίας' πλούτω τε έργον μάλλον καιρώ ̂  * 
ή λόγου κόμπω χρωμεθα, χαϊ τό πένεσθαι ούχ όμολογείν ,. 
τινι αίσχρόν^άλλά μή διαφεύγειν έργω αίσχιον. έν^τε 2 
τοίς αύτοΐς οικείων αμα χαϊ πολιτικών επιμέλεια, καϊ έτέ-
ροιςπρός έργα τετραμμένοις та πολιτικά μή ένδεώς γνώ-
ναι' μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα ούκ άπρά-
γμονα, άλλ' άχρείον νομίζομεν, και αύτοϊ ήτοι κρίνομέν 
γε ή ενθυμούμεθα ορθώς τά πράγματα, ού τούς λόγονς 
totg έργοις βλάβην ηγούμενοι, αλλά μή προδιδαχθήναι 
μάλλον λόγω πρότερου ή έπϊ ά δεί έργω έλθεΐν. διαφε- 3 ^ 
ρόντως γάρ δή καϊ τόδε έχομεν ωΟτε τολμάν τ ε οί αύτοϊ 
μάλιστα και περϊ ων έπιχειρήσομεν έκλογίζεσθαι · ο τοις 
άλλοις — άμαθία μεν θράσος, λογισμός δε όκνον φέρει, 
χράτιστοι δ9 άν τήν ψυχήν δικαίως κριθείεν οί τά τ ε δεινά 
xal ηδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καϊ διά ταύτα μή άπο-
τρεπόμενοι έκ τών κινδύνων, καϊ τά ές άρετήν ήναντιώ-Α ^ 
μεθα τοίς πολλοίς· ού γάρ πάσχοντες ευ, αλλά δρώντες 
*τωμεθα τούς φίλους, βεβαιότερος δε ό δράσας τήν χά
ριν ωστε όφειλομένην δι εύνοιας ω δέδωκε σφζειν * ό δ' 
*ντοφείλων άμβλύτερος, είδώς ούκ ές χάριν, άλλ' ές 
°ψείλημα τήν άρετήν άποδώσων. καϊ μόνοι ού τού ξυμ-ь 
ψέροντος μάλλον λογισμω ή της ελευθερίας τω πιστώ 
«δεώς τινα ωφελούμενοι, ot , ' с,ч -, 

41. ,,&υνελών τε ίεγω τήν τε πάσαν πόλιν τής *Ελ-
λάδος παίδευσιν είναι και καθ9 έκαστου δοκεΐν άν μοι τόν 
*υτον άνδρα παρ9 ημών έπϊ πλεΐστ άν είδη καϊ μετά χα-
Ѵпсэѵ μάλιστ άν εύτραπέλως τό σώμα αύταρκες παρέχε-
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2 σθαι. xal ώς ον λόγων iv τώ παρόντι χόμπος τάδε μάλ
λον ή £ργων εστίν αλήθεια, αύτη ή δνναμις τής πόλεως^ 

3 ην από τώνδε τών τρόπων έχτησάμεθα, σημαίνει, μόνη 
γάρ τών νύν άχοής χρείσσων ες πεϊραν έρχεται, xal μόνη 
ούτε τώ πολεμίω έπελθόντι άγανάχτησιν έχει νφ' οίων 
χαχοπαθεΐ, οντε τώ νπηχόω χατάμεμψιν ώς ούχ.νπ' 

4 αξίων άρχεται, μετά μεγάλων δε σημείων χαϊ ού δή τοι 
άμάρτνρόν γε τήν δύναμιν παρασχόμενοι τοις τε νύν καϊ 

с τοϊς έπειτα θανμασθησόμεθα, χαϊ ουδέν προσδεόμενοι 
οντε'Ομήρον έπαινέτον ούτε όστις έπεσι μέν τό αντίκα 

I τέρψει, τών δ9 έργων τήν νπόνοιαν ή αλήθεια βλάψει, 
< αλλά πάσαν μέν θάλασσαν χαί γήν έσβατον τή ημετέρα 

τόλμη χαταναγχάσαντες γενέσθαι, πανταχού δέ μνημεία 
5 χαχών τ ε χάγαθών άίδια ξνγχατοιχίσαντες. περί τοιαν-

1 της ονν πόλεως οΐδε τε γενναίως διχαιονντες μή άφαι-
V ρεθήναι αυτήν μαχόμενοι έτελεύτησαν, χαί τών λειπο-
V μένων τζάντα τινά είχός έθέλεμ/ υπέρ αυτής χάμνειν. 

<ϊ . *$юШ.хаі φηχν^νά^ά περί τής πόλεως, διδα-
, σχάλίαν τε πο^ον^ενός^^εριρίον ήβίν είναι τον αγώνα 

^ψ^^^ϊς^τύ0ε μηδέν ѵпЩШЪибі^, щи τήν εύλύγίαί 
2aäa εφ οίς vvv λέγω φανεραν ί^ημΜοΤς χαθιστας. хм 

είονται αντηο τα μέγιστα · w γαρ την πολιν ύμνησα, & 
τωνοε χαι των τοιωνοε α ^ α ι εχοσ^ησαν, χαί ονχ αγ πολ
λοίς τών 'Ελλήνων^σέρροπ^ω^^ερ τώνδε ο ϊογοςτ®ν 

<£^<$и^^ё
1Ъ> ^ Ρ01 "V^-ow ανδρός αρετήν πρωΧΆ 

<^^^μ(^ο^α'χαΙτελενταία βε^άιούσα^ή νύν τώνδε χατα-
Ζ στροφή, χαί γάρ τοις ταλλα χ2/ροσι Sixaiov τήγ ές rov^ 

πολέμονς νπέρ τής πατρίδο^νδ^ανφίαν προτί&έσ&ώ*ί 
άγαθω^μρ xax^v άφάνΤσαντε^χοινω^^λλον ώφέλη^ 

4η έχ των ωΜν^έβλαψαν^τώνδε δέ οντε πλοντω τις τήν & 
άπόλανσιν προτιμήσας έμαλαχίσθη ούτε πενίας έλτΐί&\ 
ώς χαν έτι διαφνγών αντήν πλοντήσειεν, άναβολήν ι°ν 
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деіѵоѵ εποιήσατο · τήιτδϊ τών εναντίον τιμωρίαν ποθει-
ροτίραν αυτών λαβόντεςγ χαϊ κίνδυνων αμα τόνδε κάλ-
Ιιστον νομίσαντες έβουλήθησαν μετ9 αυτού τούς μϊν τι-
μωρεΐσθαι, τών δ& έφίεσθαι, έλπίαι μϊν to αφάνες τον 
κατορθώσειν έπιτρέψαντες, έργφδϊ περϊ τον ήδη ορισ
μένου σφίσιν αύτοίς άξιοϋντες πεποφέναι · χαϊ εαυτών 
το αμύνεσθαι χαϊ παθεΐν μάλλον ήγησά μενοι ή τό έν~ 
δόντες σφζεσθαι, τό μλν αίσχρόν τού λόγου έφνγον, τό 
δ1 έργον τω σώματι νπέμειναν, xal δι ελαχίστου χαιρού 
τύχης άμα άχμή τής δόξης μάλλον ή τού δέους απηλ
λάγησαν. <?> «-/ыб 

43. „Kai οΐδο μεν προσηκόντως τη πάλει τοιοίδε έγέ-
νοντο - τούς δε λοιπούς χρή άσφαλεστέραν μϊν εύχεσθαι, 
άτολμοτέραν δϊ μηδϊν άξιούν τήν ες,τονςπολεμίονς διά-
νοιαν έχειν, σκοπούντας μή λόγω μόνφ τήν ώφελίαν, 
ην άν τις προς ουδέν χείρον αυτούς νμας είδότας μηχύ-
*>οι, λέγων όσα έν τω τούς πολεμίονς άμύνεσθαι αγαθά 
Ινεστιν, αλλά μάλλον τήν τής πόλεως δύναμιν καθ9 ήμέ-
Qav έργφ θεωμένους χαϊ έραστάς γιγνομένονς αυτής, χαϊ 
οταν υμϊν μεγάλη δόξη είναι, ένθυμουμένους ότι τολ-
μωντες καϊ γιγνώσκοντες τά δέοντα καϊ έν τοις έργοις αί-
νχονόμενοι άνδρες αυτά έκτήσαντο, καϊ οπότε καϊ πείρα 
\0ν σφαλείεν, ονκουν καϊ τήν πόλιν' γετής б φ ετέρας 
"ρετής άξιούντες στερίσκειν, κάλλιστον δϊ έρανον αύτη 
Ά9Μέμενοι. κοινή γάρ τά σώματα δίδοντες ιδία τόν άγή- г 
Q®v έπαινον έλάμβανον καϊ τόν τάφον έπισημότατον, 

έν ω κείνται μάλλον, αλλ9 έν ω ή ίοξα αυτών παρά 
τ9 εντυχόντι άεϊ καϊ λόγου καϊ έργον καιρώ αείμνηστος 
^^λείπεται. ανδρών γάρ επιφανών πάσα γή τάφος, και 3 
*<i\Xr*^V POvov έντή οικεία σημαίνει έπιγραφ/η, αλλά 
Γ^ *ν

 гѴ μή ηροσηκούση άγραφος μνήμη παρ9 έκάστω 
'? Ϋ^ώμης μάλλον ή τού έργου ένδιαιτάται. ους νύν4 
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ύμείς ζηλώσαντες καϊ τό εύδαιμον τό ελεύθερον, τδ δϊ 
ελεύθερον τό εύψνχον κρίναντες, μή περιοράσθε τους 

5 πολεμικούς κινδύνους, ού γάρ οι κακοπραγούντες δι-
καιότερον άφειδοΐεν αν τον βίου, οϊς έλπίς ούκ έσχ αγα
θού, αλλ9 olg ή εναντία μεχαβολή iv χω ζην hi κινδυ-
υεύεχαι και iv olg μάλιστα μεγάλα χά διαφέροντα, ήν χι 

νπχαίσωσιν. άλγεινοτέρα γάρ άνδρί γε φρόνημα έχονχι η 
\έν χφ] μεχά χού μαλακιοθήναι κάκωσις ή ό μεχά $ώμης 
xal κοινής ελπίδος αμα γιγνόμενος άναίοθηχος θάνατος. 

44. ,,Λιόπερ καϊ τούς τώνδε νύν χοκέας, όσοι παρ
έσχε, ούκ όλοφύρομαι μάλλον ή παραμυθήσομαι. έν πο-
λυχρόποις γάρ ξυμφοραΐς έπίσχανχαι τραφένχες, го ί' 
ευτυχές, οΓ αν χής εύπρεπεσχάχης λάχωσιν, ώσπερ оіде 
μεν νύν, χελευχής, ύμείς δε λύπης, καϊ οϊς ένευδαιμο-
νήσαί χε δ βίος ομοίως καϊ ένχελευχήσαι ξυνεμετρήθη 

2 χαλεπόν μεν ούν οίδα πείθειν όν, ων καϊ πολλάκις έξετί 
υπομνήματα έν άλλων εύτυχίαις, αϊς ποτε και αυτοί 
ήγάλλεσθε · καϊ λύπη ούχ ών άν τις μή πειρασάμενοζ 
αγαθών στερίσκηται, άλλ9 ού άν έθάς γενόμενος άφαι~ 

8 ρεθή. καρτερειν δ} χρή καϊ άλλων παίδων έλπίδι οϊς έχ{ 

ηλικία τέκνωσιν ποιεΐσθαι * ίδια τε γάρ τών ούκ όντ^ν 
λήθη οΐ έπιγιγνόμενοί τι6ιν έσονται, χαϊ τή πόλει δι%ο~ 
θεν, έχ τε τού μή έρημούσθαι χαϊ ασφάλεια, ξυνοίσει * ον 
γάρ οιόν τε Ισον τι ή δίκαιον βουλεύεσθαι οϊ αν μη **' 
παΐδας έκ_ τού ομοίου παραβαλλόμενοι κινδυνεύω^ , 

іобоі δ αύ παρηβήκατε, τόν τε πλείονα κέρδος δνηύτν 
χεΐτε^ βίον ήγεΐσθε καϊ τόνδε βραχύν έσεσθαι, και τή τών
δε εύκλεία κουφίζεσθε. τό γάρ φιλότιμου άγήρων μόνο^ 
και ούκ έν τω άχρείω τής ηλικίας τό κερδαίνειν, 
τινές φασι, μάλλον τέρπει, αλλά τό τιμάσθαι. t . 

4δ. ,,Παισι δ9 αύ όσοι τώνδε πάρεστε ή άδελφοίζ oQ0 

μέγαν τόν αγώνα · τόν γάρ ούκ όντα άπας εϊωθεν έ**ψ
 f 
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νείν, *<*ί μόλις αν καθ9 νπερβολήν αρετής ούχ όμοιοι, 
Μ' όλίγω χείρονς κριθείητε. φθόνος γάρ τοις ζώσι προς 
ζο αντίπαλον, τό δέ μή έμποδών άνανταγωνίστω έννοια 
χξτζμψαι. εί δέ με δει καϊ γνναικείας τι αρετής, όσαι vvv 2 
έν XVQtfy έπονται, μνησθήναι, βραχεία παραινέσει άπαν 
σημανώ. τής τε γάρ νπαρχούσης φύσεως μή χείροσι γε
νέσθαι νμίν μεγάλη ή δόξα καϊ ης αν έπ9 ελάχιστον αρε
τής πέρι ή ψόγον έν τοίς άρσεσι κλέος ή. 

46. ,,Είρηται καί έμοϊ λόγψ κατά τόν νόμον όσα ει-
χον πρόσφορα, καϊ έργω οί θαπτόμενοι τά μέν ήδη κε-
κόσμηνται, τά δέ αντών τονς παΐδας τό από τούδε δημο-
6ία ή πόλις μέχρι ήβης θρέψει, ώφέλιμον στέφανον τοίσ-
δε τε καϊ τοίς λειπομένοις τών τοιώνδε αγώνων προτι-
θείσα- αθλαγάρ οίς κείται αρετής μέγιστα, τοις δέ κάί 
άνδρες άριστοι πολιτεύονσι. νύν δέ άπολοφνράμενοι ον2 
προσήκει έκαστος αποχωρείτε." 

47. Τοιόσδε μέν ό τάφος έγένετο έν τώ χειμώνι τού
το · καί διελθόντος αυτού πρώτον έτος τον πολέμον τού
δε ετελεντα. τού δέ θέρονς ευθύς άρχομένον Πελοπον- 2 
νήοιοι κάί οί ξύμμαχοι τά δύο μέρη ώσπερ κάί τό πρώ
τον έσέβαλον ές τήν 9Λττικήν ήγείτο δέ 9Αρχίδαμος ό 
Ζενξιδάμον, Αακεδαιμονίων βασιλεύς, κάί καθεζόμενοι 
ϊδήονν τήν γήν. κάί όντων αυτών ού πολλάς πω ημέρας 3 
^ τή Αττική ή νόσος πρώτον ήρξατο γενέσθαι τοίς 9Αθη-
νοίιοις, λεγόμενον μέν κάί πρότερον πολλαχόσε έγκατα-
Q*Wai κάί περί Αήμνον κάί έν άλλοις χωρίοις, ού μέν-
τ°ι τοσούτος γε λοιμός ονδέ φθορά ούτως ανθρώπων ον-
*ρού εμνημονεύετο γενέσθαι, οντε γάρ Ιατροί ήρκουν4 

*° πρώτον θεραπενσντες αγνοία, αλλ9 αύτοί μάλιστα 
νΊ\σκον οσω χαϊ μάλιστα προσήσαν, ούτε άλλη άνθρω-

τέχνη ουδεμία · όσα τε προς ίεροίς ίκέτενσαν ή μαν-
*(ίοις XC(i τΌΐς τ0{/Οντοις Ιχρήσαντο, πάντα ανωφελή ήν, 
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τελευτώντές τε αυτών άπέστησαν υπό του χαχοϋ іч-
χωμένοι. 

4β. Ήρξαχο то μεν πρώτον, ώς λέγεται, έξ Αι
θιοπίας της νπερ Αιγύπτου, έπειτα δϊ χαϊ ές Αίγυπτον 
χαι Αιβύην κατέβη χαί ές τήν βασιλέως γήν τήν πολλήν. 

ΐές δε τήν Αθηναίων πόλιν έξαπιναίως ένέπεσε, χαϊ το 
πρώτον έν τω Πειραιειήψατο τών ανθρώπων, ώοτε χαϊ 
ελέχθη υπ9 αυτών ώς οί Πελοποννήσιοι φάρμακα έσβε-
βλήκοιεν ές τά φρέατα * χρήναι γάρ οϋπω ήσαν αυτόθι, 
ύστερον δϊ καϊ ές τήν άνω πόλιν άφίκετο καϊ έθνησκον 

§πολλώ μάλλον ήδη. λεγέτω μεν ούν περϊ αυτού ώς έκα
στος γιγνώσκει καϊ Ιατρός χαί ιδιώτης αφ9 ότου είκόςήν 
γενέσθαι αυτό, καϊ τάς αίτιας άστινας νομίζει τοσαύτης 
μεταβολής ίκανάς είναι δύναμιν ές τό μεταστήσαι σχείν' 
έγώ δε οϊόν τε έγίγνετο λέξω χαϊ αφ* ών αν τις σκοπών, 
εί' ποτε καϊ αύθις έπ^πέσοι, μάλιστ αν έχοι τι προειδως 
μή άγνοειν, ταύτα δηλώσω αυτός τε νοσήσας καϊ αύτοξ 
Ιδών άλλους πάσχοντας. 

49. Τό μϊν γάρ έτος, ώς ώμολογείτο έχ πάντων, μά
λιστα δή εκείνο ανοσον ές τάς αλλάς ασθενείας έχύγχα-
νεν όν · εί δε τις καϊ προ έκαμνε τι, ές τούτο πάντα ая-

2 εκρίθη, τούς δ9 άλλους άπ ουδεμιάς προφάσεως, άλλ 
εξαίφνης υγιείς οντάς πρώτον μεν τής κεφαλής θέρμαι 
ισχυροί χαϊ τών οφθαλμών ερυθήματα χαϊ φλόγω6ΐ% 
ελάμβανε, καϊ τά εντός, ή τε φάρυγξ χαϊ ή γλώσσα,, εν~ 
θύς αίματώδη ήν καϊ πνεύμα άτοπον καϊ δυσώδες ήφίει 

3 έπειτα έξ αυτών πταρμός καϊβράγχος έπ έγίγνετο, χαϊ 
ού πολλώ χρόνω χατέβαινεν ές τά στήθη ό πόνος μΒ%α 

βηχος Ισχυρού* καϊ οπότε ές τήνκαρδίαν στηρίξειεν, ανά
στρεφε τε αυτήν χαϊ αποκαθάρσεις χολής πάσαι όσαι ν*° 
ιατρών ώνομασμέναι είσϊν έπήσαν, καϊ αύται μετά *α~ 

4 λαιπωρίας μεγάλης, λύγξ τε τοίς πλείοσιν ένέπεσε xeW' 
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67ίαόμον ένδιδού6α ίσχυρόν, τους μϊν μετά ταύτα λωφή-
σαντα, τοις δε καϊ πολλά ύστερον, καϊ το μεν έξωθεν  Ь 
ίητομενω οώμα ούτ άγαν θερμόν ήν ούτε χλωρόν, αλλ9 

υπέρυθρου, πελιτνόν, φλυκταίναις μικραΐς καϊ έλκεσιν 
ίξηνθηκός' τά δε εντός ούτως έκάετο ώστε μήτε τών πάνυ 
λεπτών ιματίων καϊ б ινδό ν ων τάς έπιβολάς μήδ9 άλλο τι 
ή γυμνοί άνέχεσθαι, ήδιστά τε αν ές ύδωρ ψυχρόν α φας 
αυτούς ρίπτειν. καϊ πολλοί τούτο τών ήμελημενων αν
θρώπων καϊ έδρασαν ίς φρέατα, τή δίψη άπαύστω ξυν-
εχόμενοι' καϊ έν τω όμοίω καθ^ειστήκει τό τε πλέον κάί 
έλασσον ποτόν. και ή απορία τού μή ήσνχάζειν και ή б 
αγρυπνία έπέκειτο διά παντός, καϊ τό σώμα, όΰονπερ 
χρόνον και ή νόσος άκμάξοι, ουκ έμαραίνετο, αλλ9 άντ
εχε παρά δόξαν τή ταλαιπωρία, ώστε ή διίφθείροντο οί 
πλείστοι έναταΐοι καϊ έβδομαίοι υπό τού εντός καύματος, 
έτι έχοντες τι δυνάμεως, ή εί διαφύγοιεν, έπικατιόντος 
τον νοσήματος ές τήν κοιλίαν καϊ έλκώσεώς τε αυτή ίσχυ-
οάς έγγιγνομένης και διάρροιας αμα άκρατου έπιπιπτον-
*Щ ot πολλοί ύστερον δι9 αυτήν ασθένεια άπεφθείροντο. 
8ιε1*ήει γάρ διά παντός τού σώματος άνωθεν άρξάμενονΊ 
τ ο έν τή κεφαλή πρώτον Ιδρυθέν κακόν, καϊ εί τις έκ τών 
Μγίστων περιγένοιτο, τών γε ακρωτηρίων αντίληφις αύ-
χού έπεσήμαινε· κατέσκηπτε γάρ ές αιδοία καϊ ές άκρας 8 
Χείρας καϊ πόδας, καϊ πολλοί στερισκόμενοι τούτων διε-
ψευγον, είσι δ9 οΐ καϊ τών οφθαλμών, τούς δε καϊ λήθη 
λάμβανε χαραυτίκα άναστάντας τών πάντων ομοίως καϊ 
ψνόησαν σφάς τε αυτούς καϊ τούς επιτηδείους. 

50. Γενόμενον γάρ κρείσσον λόγου τό είδος τής νό-
6°ν τά τε αλλα χαλεπωτέρως ή κατά τήν άνθρωπείαν φύ-
4ιν προσέπιπτεν έκάΰτω και έν τώδε έδήλω6ε μάλι6τα 
иМо τι ον ή τών ξυντρόφων τι · τά γάρ όρνεα καϊ τετρά-

оба ανθρώπων άπτεται πολλών άταφων γιγνομέ-
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2 νων ή ον προΰήει ή γενοάμενα διεφθείρετο τεχμηριον 
δε · τών μέν τοιούτων ορνίθων έπίλειψις βαφής έγένετο, 
xal ούχ εωρώντο ούτε άλλως οντε περί τοιούτον ούδεν· 
οι δέ χννες μάλλον αίαθηΟιν παρεΐχον τού άποβαίνοντος 
διά τό ξννδιαιτάοθαι. 

51. Τό μέν ονν νόΰημα, πολλά χαϊ άλλα παραλιπόντι 
άτοπίας, ώς έχάΰτω ετύγχανε τι διαφερόντως ετέρω προς 
έτερον γιγνόμενον, τοιούτον ήν έπϊ πάν τήν ιδέαν. χαι 
άλλο παρελύπει χατ έχεϊνον τόν χρόνον ουδέν τών είω-

2θότων δ δέ χαϊ γένοιτο, ές τούτο έτελεύτα. έθνηΰχον 
δέ οι μέν αμέλεια, οί δέ χαϊ πάνν θεραπενόμενοι. έν τε 
ουδέ έν χατέύτη ίαμα, ώς ειπείν, ο τι χρήν προοφέρον-
τας ώφελείν · τό γάρ τφ ξννενεγχόν άλλον τούτο έβλαπτε. 

3 ΰώμά τε αύταρχες δν ουδέν διεφάνη προς αυτό ίΰχύος 
πέρι ή άοθενείας, αλλά πάντα ζννήρει χαϊ τά πάθη διαίτ# 

4 θεραπενόμενα. δεινότατον δέ παντός ήν τού χαχού ή τε . 
άθνμία, όποτε τις αίοθοιτο χάμνων (προς γάρ τό άνέλ-
πιότον ευθύς τραπόμενοι τή γνώμη πολλώ μάλλον προ-
ίεντο Οφάς αυτούς χαϊ ούχ άντείχον), χαι ότι έτερος αφ 
έτερον θεραπείας άναπιμπλάμενοι ώοπερ τά πρόβατα 

Ъέbvηύxov · χαι τόν πλεΐΰτον φθόρον τούτο ένεποίει. είτε 
γάρ μή θέλοιεν δεδιότες άλλήλοις προοιέναι, άπώλλννχο 
έρημοι, χαϊ οίχίαι πολλοί έχενώθηοαν απορία τού θερα-
πενΰοντος' είτε προαίοιεν, διεφθείροντο, χαίμάλιΰταοι 
αρετής τι μεταποιούμενοι · αίΰχύνη γάρ ήφείδονν 6φ&Ρ 

αυτών, έΰιόντες παρά φίλονς, έπει χαι τάς όλοφύρόΜ 
τών άπογιγνομένων τελεντώντες χαι οί οίχεΐοι έ\έ**\ 

Ομνον, νπό τού πολλού χαχού νικώμενοι. έπϊ πλέον 8£ 

όμως οί διαπεφενγότες τόν τε θνήοχοντα χαϊ τόν πονον-
μενον ωχτίζοντο διά τό προειδέναι τε χαϊ αύτοί ήδη & 
τώ θαρΟαλέω είναι· δις γάρ τόν αντον, ώβτε χαι х**1' ι 
νειν, ούχ έπελάμβανε. xal έμαχαρίζυντό τε νπό τών*λ" | 
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ХФѴ και ο,ντοί τώ παραχρήμα περιχαρείκαϊ ες τον έπειτα 
χρόνον ελπίδος τι είχον κούφης μηδ9 αν νπ' άλλον νο
σήματος ποτέ hi διαφθαρήναι 

52. Έπίεοε δ9 αυτούς μάλλον προς τώ νπάρχοντι 
ηάνω xal ή ξυγκομιδή ix τών αγρών ές τό άοτν, χαϊ ούχ 
ήοΰον τονς έπελθόντας. οίχιών γάρ ούχ ύπαρχουοών, 2 
αλλ1 iv χαλνβαις πνιγηραίς ώρα ίτους διαιτωμένων ό 
φθόρος έγίγνετο ούδενΐ κόΰμω, αλλά χαϊ νεχροί έπ9 άλ-
λήλοις αποθνήσκοντες έκειντο χαί εν ταΐς όδοίς ίχαλιν-
δονντο χαϊ περί τάς χρήνας άπάοας ήμιθνήτες τον ύδα
τος επιθυμία, τά τε Ιερά iv οϊς έακήνηντο νεκρών πλεα 3 
ήν,-αυτού έν αποθνησκόντων · νπερβιαξομένου γάρ τον 
κακού οι άνθρωποι, ούχ έχοντες δ τι γένωνται, ές όλι-
γωρίαν έτράποντο καϊ Ιερών χαϊ οσίων ομοίως, νόμοι τε 4 
πάντες ξυνεταράχθησαν οϊς εχρώντο πρότερον περί τάς 
ΐαφας, έθαπτον δέ ώς έκαστος έδννατο. χαϊ πολλοί ες 
αναίσχυντους θήκας έτράποντο σπάνει τών επιτηδείων 
διά τό συχνούς ήδη προτεθνάναι σφίσιν · έπϊ πνράς γάρ 
αλλότριας φθάσαντες τούς νήσαντας οί μεν έπιθέντες 
tov εαυτών νεχρόν ύφήπτον, οί δε χαομένου άλλον 
άνωθεν έπιβαλόντες ον φέροιεν άπήσαν. 

53. Πρώτον τε ήρξε καϊ ές τάλλα τή πόλει έπϊ πλέον 
ανομίας τό νόΰημα. ραον γάρ έτόλμα τις α πρότεροι* άπε-
4νπτετο μή καθ9 ήδονήν ποιεϊν, άγχίύτροφον τήν με-
τ*βολήν όρώντες τών τ* εύδαιμόνων χαϊ αιφνιδίως θνη-
QbovxGjv καϊ τών ουδέν πρότερον κεκτημένων, ευθύς δέ 
χ**είνων εχόντων, ώστε ταχείας τάς έπανρέβεις καϊ προς г 

τερπνόν ήξίουν ποιείσθαι, εφήμερα τά τε Ο ώ ματ α καί 
Τ(Κ Χ9ήματα ομοίως ηγούμενοι, καϊ τό μεν προσταλαιπω- 3 
^ ν τω δόξαντι καλώ ουδείς πρόθυμος ήν, άδηλον ι/ο-
Щауѵ ei πρϊν έπ9 αυτό έλθείν διαφθαρήαεται. ό τι δέ ήδη 

καϊ πανταχόθεν τό ές αυτό κερδαλέον, τούτο και 
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4 καλόν xal χρήσιμον κατέστη, θεών δε φόβος ή ανθρώ
πων νόμος ουδείς άπεΐργε, τό μεν κρίνοντες έν όμοίω καϊ 
οέβειν καϊ μή έκ του πάντας όράν έν ϊσφ άπολλυμένους, 
τών δε αμαρτημάτων ουδείς έλπίζων μέχρι του δίκην γε
νέσθαι βιούς αν τήν τιμωρίαν άντιδούναι, πολύ δε μείζω 
τήν ήδη κατεψηφισμένην σφών έπιχρεμασθήναι, ήν πριν 
έμπεσεϊν εικός είναι τού βίου τι άπολαύσαι. 

54. Τοιούτω μεν πάθει οι 9Αθηναίοι περιπεσόντες 
έπιέζοντο, ανθρώπων τε ένδον θνησκόντων και γής έξω 

2δηουμενης. έν δϊ τω κακώ οία εικός άνεμνήσθησαν καϊ 
τούδε τον έπους, φάσκοντες ot πρεσβύτεροι πάλαι αδε-
σθαι, »ήξει Αωριακός πόλεμος καϊ λοιμός αμ9 αύτω." 

3 έγένετο μεν ούν έρις τοις άνθρώποις μή λοιμόν ώνομά-
σθαι έν τω έπειύπό τών παλαιών, αλλά λιμόν, ένίχηΰε 
δε έπϊ τού παρόντος εΐκότως λοιμόν είρήσθαι * of γάρ άν
θρωποι προς α έπασχον τήν μνήμην έποιούντο. ήν δέγε 
οϊμαίποτε άλλος πόλεμος καταλάβηΑωρικός τούδε ύστε
ρος καϊ ξυμβή γενέσθαι λιμόν, κατά τό εικός ούτως άσον-

4 ται. μνήμη δε έγένετο και τού Λακεδαιμονίων χρήστη-
ρίου τοις είδόσιν, οτε έπερωτώσιν αύτοίς τόν θεόν εί 
χρή πολεμεϊν άνεϊλε κατά κράτος πολεμούσι νίκην έσε-

5 σθαι, καϊ αυτός έφη ξυλλήψεσθαι. περϊ μϊν ούν τού χρη 
στηρίου τά γιγνόμενα ηκαξον όμοια είναι · έσβεβληκό-
των <Й τών Πελοποννησίων ή νόσος ήρξατο ευθύς. %а

і 

ές μεν Πελοπόννησον ούκ έσήλθεν, ότι άξιον καϊ είπεΐν, 
έπενείματο δϊ9Αθήνας μεν μάλιστα, έπειτα δε καϊ των 

βάλλων χωρίων τά πολυανθρωπότατα. ταύτα μεν τά xccta 
τήν νόσον γενόμενα. 

55. Of δε Πελοποννήσιοι επειδή έτεμον τό πεδίου 
παρήλθον ές τήν Πάραλον γήν καλουμένην μέχρι Aavj 
ρείου,ούτά άργύρεια μέταλλα έστιν 9Λθηναίοις. καϊ 
τον μϊν έτεμον ταύτην ή προς Πελοπόννησον όρα, Ιπειτ* 
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ßi την ΐίρος Ευβοιάν τε καϊ Άνδρον τετραμμένην. Πε-t 
ριχλής Si στρατηγός ών καϊ τότε περϊ μεν τον μή έπεξιέ-
ναι τους "Αθηναίους τήν αυτήν γνωμην εΐχεν ώσπερ και 
εν τή πρότερα έσβολή. 

56. "Ετι δ9 αυτών έν τω πεδίω όντων, πρίν ές τήν 
καραλίαν γην έλθεΐν, εκατόν νεών επίπλουν τή Πελο
ποννήσω παρεσκευάζετο, και επειδή έτοιμα ήν, άνήγετο. 
ήγε δ9 έπϊ τών νεών οπλίτας 9Αθηναίων τετρακισχιλίους 2 
καϊ ιππέας τριακόσιους έν ναυσίν ίππαγωγοΐς πρώτον 
τότε έκ τών παλαιών νεών ποιηθείσαις · ξννεστρατεύον-
το δε και Χίοι καϊ Λεσβίοι πεντήκοντα νανσίν. οτε δεΖ 
ίνήγετο ή στρατιά αύτη 9Αθηναίων, Πελοποννησίονς 
κατέλιπον τής Αττικής οντάς έν τή παραλία, άφικόμενοι 4 
δε ές Έπίδανρον τής Πελοποννήσου έτεμον τής γης τήν 
πολλήν, καϊ προς τήν πόλιν προσβαλόντες ές ελπίδα μεν 
у\ІѲоѵ του έλείν, ού μέντοι προεχώρησέ γε. άναγαγόμε- 5 
νοι δε έκ τής Επιδαύρου έτεμον τήν τε Τροιζηνίδα γην 
ші τήν Άλιάδα καϊ τήν Έρμιονίδα · έστι δε πάντα ταύτα 
έκιθαλάσσια τής Πελοποννήσου, αραντες δε άπ αυτών Ь 
νφίκοντο ές Πρασιάς, τής Αακωνικής^πόλισμα έπιθαλάσ-
βιον, χαί τής τε γής έτεμον καϊ αυτό τό πόλισμα εϊλον 
κ«1 έπόρθησαν. ταύτα δϊ ποιήσαντες έπ9 οίκον άνεχώρη-
?αν- τούς δε Πελοποννησίους ούκέτι κατέλαβον έν τή 
Λχτική όντας, αλλ9 άνακεχωρηκότας. 

57. "Οσον δέ τε χρόνον οί Πελοποννήσιοι ήσαν έν τή 
τή 9Αθηναίων καϊ οί 9Αθηναίοι έστράτευον έπϊ τών 

ν*®ν, ή νόσος έν τε τή στρατιά τούς 9Αθηναίους έφθειρε 
I . i v τίί πόλει, ώστε καϊ ελέχθη τούς Πελοποννησίους 
ζάντας τό νόσημα, ώς έπυνθάνοντο τών αυτομόλων 
*oJV

 ГЯ πο^Η είηκαϊ θάπτοντας αμα ήσθάνοντο, θ·ασ-
ν *κ τής γής έξελθείν. τή δε έσβολή ταύτη πλείστον τε2 
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χρόνον ένέμειναν και τήν γήν πάσαν έτεμον · ημέρας γάρ 
χε66αράκοντα μάλιστα έν τή γή τή 9Αττική έγένοντο. 

Jt 68. Tor δ' αντον θέρους Γ,Αγνων δ Νικίον και Κλεό-
ττομπος 6 Κλεινίου, ξυστράτηγοι οντες Περικλέους, λα-
βόντες τήν στρατιάν ήπερ εκείνος έχρήσατο έστράτευσαν 
ευθύς έπϊ Χαλκιδέας τούς έπϊ Θράκης καϊ Ποτιδαιαν έτι 
πολιορκουμένην, άφικόμενοι δέ μηχανάς τε τή Ποτίδαια 

2 προσέφερον καϊ παντϊ τρόπω έπειρώντο έλεΐν. προυχώ-
ρει δέ αύτοϊς οντε ή αΐρεσις τής πόλεως ούτε τάλλα τής 
παρασκευής άξίως · επιγενόμενη γάρ ή νόσος ενταύθα δη 
πάνν έπίεσε τούς9Αθηναίους, φθειρονσα τήν στρατιάν, 
ωστε καϊ τούς προτέρονς στρατιώτας νοσήσαι τών Αθη
ναίων από τής ξύν "Αγνωνι στρατιάς, έν τω προ τον 
χρόνω υγιαίνοντας. Φορμίων δέ και οί εξακόσιοι και yjr I 

3 λιοι ούκέτι ήσαν περι Χαλκιδέας. ό μέν ουν "Αγνών τάϋ 
νανσϊν άνεχώρησεν ές τάς Αθήνας, από τετρακισχιλί&ν 
οπλιτών χιλίονς καϊ πεντήκοντα τή νόσω άπολέσας b 
τεσσαράκόντα μάλιστα ήμέραις · οι δέ πρότεροι στρατιά-
ται κατά χώραν μένοντες έπολιόρκονν τήν Ποτιδαιαν. 

59. Μετά δέ τήν δευτέραν έσβολήν τών Πελοποννψ 
σίων οί Αθηναίοι, ώς ή τε γή αυτών έτέτμητο τό δεύτε
ρον και ή νόσος έπέκειτο άμα και δ πόλεμος, ήλλοίαν^ 

2 τάς γνώμας, και τόν μέν Περικλέα έν αιτία ειχον ώς 
σαντα σφάς πολεμεΐν καϊ δι9 εκείνον ταΐς ξνμφοραΐς #ι'ί 
ριπεπτωκότες, προς δέ τούς Αακεδαιμονίους ωβΡΦ\,\ 
ξυγχωρεΐν · καϊ πρέσβεις τινάς πέμψαντες ως 'av*°Vb f 

άπρακτοι έγένοντο. πανταχόθεν τε τή γνώμη *ая°^ 
Ζκαθεστώτες ένέκειντο τώ Περικλεΐ. δ δέ ορών #^τ(?ι' 

προς τά παρο'ντα χαλεπαίνοντας καϊ πάντα ποιον***: 
απερ αυτός ήλπιζε, ξύλλογον ποιήσας (έτι δ' έστρ^4ΐ\ 
έβούλετο θαρσύναί τε και άπαγαγών τό όργιξόμ£ν°*' . 
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γνώμης n°°S *ό ήπιώτερον καί άδεεατερον χαταστήσαι. 
παρελθών δε έλεξε τοιάδε. ^ ^ ^ 

60. „Kai προσδεχομένω μοι τά τής οργής νμών ές 
ίμε γεγενηται (αισθάνομαι γάρ τάς αιτίας) χαϊ έχκλησίαν 
τούτον ένεκα ξννήγαγον, όπως νπομνήσω χαϊ μέμψωμαι 
εί τι μή ορθώς ή έμοϊ χαλεπαίνετε ή ταίς ξνμφοραΐς εί-
χετε. έγώ γάρ ηγούμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν όρθον-2 
μενην ώφελείν τούς Ιδιώτας ή καθ* έκαστον τών τύολι-
τών ενπραγούσαν, άθρόαν δέ σφαλλομένην. καλώς μεν3 
γάρ φερόμενος άνήρ τό καθ9 έαντόν διαφθειρομένης τής 
πατρίδος ουδέν ήσσον ξνναπόλλνται, κακοτνχών δε έν 
εντνχούση πολλώ μάλλον διασώζεται, οπότε ονν πόλις 4 
μεν τάς Ιδίας ξνμφοράς οΐατε φέρειν, εϊς δέ έκαστος τός 
ίκείνης αδύνατος, πώς ού χρή πάντας άμύνειν αυτή, καί 
μή δ νυν νμεΐς δράτε · ταίς κατ9 οίκον κακοπραγίαις έχ-
πεπληγμένοι τον κοινού τής σωτηρίας άφίεσθε, καϊ έμέ 
τε τόν παραινέσαντα πολεμεΐν καϊ νμάς αυτούς οΐ %νν-
εγνωτε δι αίτιας έχετε, καίτοι έμοϊ τοιοντω άνδρΙ όργί- 5 
ζεαθε ος ούδενός οίομαιήσσων είναι γνώναίτε τά δέον
τα και ερμηνεύσαι ταύτα, φιλόπολίς τε καί χρημάτων 
*ρείσσων. δ τε γάρ γνούς καϊ μή σαφώς διδάξας έν ίσωβ 
*α\ εί μή ένεθνμήθη · δ τ έχων αμφότερα, τή δέ πόλει 
δνανονς, ούκ αν ομοίως τι οίκείως φράζοι· προσόντος 

καϊ τούδε, χρήμασι δέ νικωμένον, τά ξύμπαντα τού-
τ°ι> ενός άν πωλοίτο. ώστ9 εί μοι καϊ μέσως ηγούμενοι! 

«̂ΛΛον ετέρων προσεΐναι αυτά πολεμεΐν έπείσθητε, ούκ 
U v είκότως νύν τού γε άδικεΐν αΐτίαν φεροίμην. 

61. ,,Κάί γάρ οϊς μέν αΐρεσις γεγενηται τάλλα εύ~ 
χ*Χ°ύσι: πολλή άνοια πολεμήσαι· εί δ9 άναγκαΐον ήν ή 
Ζάντας ευθύς τοίς πέλας ύπαχούσαι ή κινδννεύσαντας 

^γενέσθαι* δ φυγών τον κίνδυνον ,τού νποσταντος 
απτότερος, και εγώ μέν δ αντός είμι χαϊ ουκ έξίοτα- г 
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μαι9 ύμείς δε μεταβάλλετε, επειδή ξυνέβη υμιν πεισθη-
ναι μϊν άκεραίοις, μεταμέλειν δε κακουμένοις, κάί τον 
έμδν λόγον iv τω ύμετέρω ασθενεί τής γνώμης μή ορ
θόν φαίνεσθαι, διότι τό μεν λυπούν έχει ήδη τήν αίσθψ 
σιν έκάστω, τής δε ώφελίας απεΰτιν έτι ή δήλωΰις .απασι, 
κάί μεταβολής μεγάλης, κάί ταύτης έξ ολίγου, εμπεΰον-

3 0ης ταπεινή υμών ή διάνοια έγκαρτερείν α έγνωτε. δον-
λοί'γάρ φρόνημα τό αιφνίδιου κάί άπροσδόκητον κάί το 
πλείστω παραλόγφ ξυμβαίνον · ο ύμίν προς τοίς άλλοις 

4 ούχ ήκιΰτα καϊ κατά τήν νόσον γεγένηται. όμως δϊ πόλιν 
μεγάλην οίχούντας κάί iv ήθεσιν άντιπάλοις αυτή τε-
γραμμένους χρεών каі ξυμφοραις ταις μεγίσταις έθέλειν 
ύφίΰταύ&αι και τήν άξίωσιν μή άφανίζειν (έν ίοω γάρ ot 
άνθρωποι δικαιούσι τής τε ύπαρχούσης δόξης αίτιάσθαι 
όστις μαλακία ελλείπει κάί τής μή προσηκούσης μιΰείν 
τόν θρασύτητι όρεγόμενον), άπαλγήσαντας δϊ τά ίδια 
του κοινού τής σωτηρίας άντιλαμβάνεσθαι. 

62. ,,Τόν δε πόνον τόν κατά τόν πόλεμον, μή γένη-
ταί τε πολύς και ούδεν μάλλον περιγενώμεθα, άρκείτν 
μεν ύμίν και εκείνα έν οϊς άλλοτε πολλάκις γε δή ά%ε-
δειξα ούκ ορθώς αυτόν ύποπτευόμενον, δηλώσω δϊ № 
τόδε, ό μοι δοκεΐτε ούτ αύτοϊ πώποτε ένθυμηθήναι vü~ 
άρχον ύμίν μεγέθους πέρι ές τήν αρχήν ούτ έγώ έν τοίζ | 
πριν λόγοις- ούδ9 αν νύν έχρησάμην κομπωδεστέο&' 
Ιχοντι τήν προσποίησιν, εί μή καταπεπληγμένους υμΜ I 

2 παρά τό εικός έώρων. οίεσθε μεν γάρ τών ξυμμάχων μ°* \ 
νον άρχειν, έγώ δε άποφαίνω δύο μερών τών ές %ρ¥ι! Ι 
φανερών, γής καϊ θαλάσσης, τού ετέρου υμάς n^vtf\ 
κυριαηάτους όντας, έφ9 όσον τε νύν νέμεσθε κάί ήν 
πλέον βουληθήτε * κάί ούκ έστιν όστις τή ύπαρχούσγ} 
ρασκευή τού ναυτικού πλέοντας υμάς ούτε βασιλεύς*^ 

Ζ λύσει ούτε άλλο ούδεν έθνος τών έν τω παρόντι. 0 
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ον κατά τήν τών οικιών και τής γής χρείαν, ών μεγάλων 
νομίζετε έστερήσθαι, αύτη ή δύναμις φαίνεται · ονδ' ει
κός χαλεπώς φέρειν αυτών μάλλον ή ού κηπίον καϊ έγ-
καλλώπισμα πλούτου προς ταύτην νομίσαντας όλιγωρή-
ΰαι, καϊ γνώναι έλευθερίαν μέν, ήν αντιλαμβανόμενοι 
αυτής διασώσωμεν, φαδίως ταύτα άναληψομένην, άλλων 
δ' υπακούσασι καϊ τά προκεκτημένα φιλείν έλασσούσθαι, 
τών τε πατέρων μή χείρους κατ αμφότερα φανήναι, οΐ 
μετά πόνων καϊ ού παρ9 άλλων δεξάμενοι κατέβχον τε 
καϊ προΰέτι διασώσαντες παρέδοΰαν ήμΐν αυτά (αίσχιον 
δε έχοντας άφαιρεθήναι ή κτώμενους άτυχήσαι), ίέναι δέ 
τοις έχθροΐς 6μ06ε μή φρονήματι μόνον, άλλα καϊ κατα-
φρονήματι. αύχημα μέν γάρ καϊ από άμαθίας ευτυχούς 4 
και δειλώ τινι έγγίγνεται, καταφρόνησις δέ ος αν καϊγνώ-
μη πιβτεύχι τών εναντίων προέχειν, δ ήμΐν υπάρχει, καϊ 5 
τήν τόλμαν από τής όμοιας τύχης ή ξύνεσις έκτου υπέρ-
φρονος έχνρωτέραν παρέχεται, έλπίδι τε ήσσον πιότεύει, 
VS iv τώ από ρω ή ισχύς, γνώμη δέ από τών υπάρχον-
των, ής βεβαιότερα ή πρόνοια. 

63. ,,Τής τε πόλεως υμάς εικός τώ τιμωμένω από 
τού αρχειν, ω υπέρ απαντάς άγάλλεσθε, βοηθεΐν, καϊ 
μη φεύγειν τούς πόνους ή μηδέ τάς τιμάς διώκειν· μηδέ 
νομίοαι περϊ ενός μόνου, δουλείας άντ9 ελευθερίας, άγω-
ν%εσθαι, αλλά καϊ αρχής στερήσεως καϊ κινδύνου ων έν 
τϋ αρχή άπήχθεσθε. ής ούδ9 έκ6τήναι έτι ύμΐν έ6τιν, εί2 
τί9 καϊ τόδε έν τώ παρόντι δεδιώς άπραγμοσύνη άνδρα-
ϊαθίζεται- ώς τυραννίδα γάρ ήδη έχετε αυτήν, ήν λα
βείν μξν άδικον δοκεΐ είναι, άφεΐναι δέ έπικίνδυνον. τά- 3 
№τ άν τε πόλιν οί τοιούτοι ετέρους τε πείσαντες άπο-

νειαν χαϊ εί που έπϊ υφών αυτών αυτόνομοι οίκήσειαν 
У*9 άπραγμον ού σώζεται μή μετά τού δραστήριου 

THUCYDIDES. I. ' 9 
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τεταγμένον, ούδΐ έν άρχούση πόλει ξυμφέρει, άλλ' iv 
ύπηκόω, ασφαλώς δουλεύειν. 

64. ,^Τμεΐς δε μήτε υπό τών τοιώνδε πολιτών παρ^ 
άγεσθε μήτε έμε δι οργής έχετε, ω χαϊ αύτοϊ ξυνδιέ-
γνωτε πολεμεϊν, εί χαϊ έπελθόντες ol ενάντιοι έδρασαν 
απερ είχός ήν μή έθελησάντων υμών ύπακούειν, έπιγε-
γένηταίτε πέρα ων προσεδεχύμεθα ή νόσος ήδε, πράγμα 
μόνον δή τών πάντων ελπίδος χρεΐσσον γεγενημένον. χαϊ 
δι αυτήν οΐδ' ότι μέρος τι μάλλον έτι μισούμαι, ού δι
καίως, εί μή xal όταν παρά λόγον τι εύ πράξη τ ε έμοι άνα-

2 θήσετε' φέρειν τε χρή τά τε δαιμόνια άναγχαίως τά τε 
άπό τών πολεμίων ανδρείως · ταύτα γάρ έν έδει τήδε τη 

όπόλει πρότερόν τε ήν νύν τε μή έν ύμίν κωλυθή. γνώη 
δε όνομα μέγιστον αυτήν έχονσαν έν πάσιν άνθρώποις 
διά τό ταίς ξνμφοραϊς μή είχειν, πλείστα δε σώματα χαί 
πόνους άνηλωχέναι πολεμώ, χαί δύναμιν μεγίστην δη 
μέχρι τούδε χεχτημένην, ης ές άίδιον τοϊς έπιγιγνομένοις, 
ήν χαϊ νύν ύπενδώμέν ποτε (πάντα γάρ πέφυχε χαϊ 
έλασσούσ&αί), μνήμη χαταλελείψεται, "Ελλήνων τε δη 
"Ελληνες πλείστων δή ήρξαμεν χαί πολεμοις μεγίστοιζ 
άντέσχομεν προς τε ξύμπαντας χαί καθ9 εκάστους, я°~ 
λιν τε τοίς πάσιν εύπορωτάτην καϊ μεγίστην ώκήσαμεν· 

4καίτοι ταύτα ό μεν άπράγμωνμέμψαιτ' αν, 6 δε δράνν 
βουλόμενος καϊ αυτός ξηλώσει · εί δέ τις μή κέκτη^4 

5 φθονήσει, τό δϊ μισείσθαι καϊ λυπηρούς είναι έν τω лад-
όντι πάσι μεν υπήρξε δή όσοι έτεροι ετέρων ήξίωσαν άρ~ 
χειν · όστις δ' έπϊ μεγίστοις τό έπίφθονον λαμβάνει, ο(Γ 
θώς βουλεύεται, μίσος γάρ ούκ έπϊ πολύ αντέχει, П * 
παραυτίκα τ ε λαμπρότης καϊ ές τό έπειτα δόξα άείμΐ'Τ 

6 στος καταλείπεται. υμεΐς δε ές τε τό μέλλον καλόν itQ(r 
γνόντες ές τε τό αύτίκα μή αίσχρόν τω ήδη προθύμφ № \ 
φότερα κτήσασθε, καϊ Αακεδαιμονίοις μήτε έπικψ^ 
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χεύεσθε μήτε ένδηλοι έστε τοις παρούσι πόνοις βαρυνό-
μενοι, ώς οίτινες προς τάς ξνμφοράς γνώμη μεν ή κι στα 
λυπούνται, έργω δε μάλιστα άντέχουσιν, ούτοι και πό
λεων καϊ Ιδιωτών κράτιστοί είσιν." 

65. Τοιαύτα ο Περικλής λέγων έπειράτο τους9Αθη
ναίους τής τ ε έπ' αυτόν οργής παραλύειν καϊ από τών 
παρόντων δεινών άπάγειν τήν γνώμην. ot δε δημοσία 2 
μεν τοις λόγοις άνεπείθοντο καϊ ουτε προς τούς Λακε
δαιμονίους έτι έπεμπον ές τε τόν πόλεμον μάλλον ώρ- ν 

μηντο, Ιδία δε τοις παθήμασιν έλυπούντο, δ μεν δήμος 
οτι άπ' ελασσόνων ορμώμενος έστέρητο και τούτων, οί 
δε δυνατοί καλά κτήματα κατά τήν χώραν οίκοδομίαις τε 
και πολυτελέσι κατασκευαΐς άπολωλεκότες, τδ δε μέγι
στου, πόλεμον άντ ειρήνης έχοντες, ού μέντοι πρότερόνζ 
γ ε οί ξύμπαντες έπαύσαντο έν οργή έχοντες αύτον πρίν 
^ζημίωσαν χρήμασιν. ύστερον δ9 αύθις ού πολλώ, όπερ 4 
ψιλεϊ όμιλος ποιεϊν, στρατηγόν εΐλοντο καϊ πάντα τά 
πράγματα επέτρεψαν, ών μεν περϊ τα οικεία έκαστος ήλ-
?ει άμβλύτεροι ήδη οντες, ών δε ή ξύμπασα πόλις προσ-
ffciTo πλείστου άξιον νομίζοντες είναι, όσον τε γάρ χρό- 5 
νον προύστη τής πόλεως έν τή ειρήνη, μετρίως έξηγεϊτο 

ασφαλώς διεφύλαξεν αυτήν, καϊ έγένετο έπ9 εκείνου 
Μγίστη, έπείτε ό πόλεμος κατέστη, ό oh φαίνεται καϊ έν 
τοντω προγνούς τήν δύναμιν. έπέβίω δε δύο έτη και μή-Q 
ν*$έξ· χαί επειδή άπέθανεν, έπι πλέον έτι έγνώσθη ή 
π9ονοια αυτού ές τόν πόλεμον. ό μεν γάρ ησυχάζοντας 1 
τ*^αϊ τό ναυτικού θεραπεύοντας καϊ αρχήν μή έπικτω-
^νονς iy τώ πολέμω μηδε τή πόλει κινδυνεύοντας έφη » 
^εσεσθαι · οί δε ταύτα τε πάντα ές τουναντίον έπρα-
ld( XCC^ <*AAa έξω τού πολέμου δοκούντα είναι κατά τάς 

Φ^οτιμίας καϊ.ίδια κέρδη κακώς ές τε σφάς αυτούς 
τους ξυμμάχους έπολίτευσαν, ά κατορθούμενα μ\ν 

9 · 
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τοίς ίδιώταις τιμή κάί ώφελία μάλλον ήν, σφαλέντα δΐ 
8 τή πόλει ές τόν πόλεμον βλάβη καθίστατο, αίτιον δ9 ήν 

ότι εκείνος μέν δυνατός ων τω τε άξιώματι xal τή γνώμη, 
χρημάτων τε διαφανώς άδωρότατος γενόμενος, κατείχε 
τό πλήθος έλενθέρως, xal ούχ ήγετο μάλλον νπ αντον 
ή αυτός ήγε, διά τό μή χτώμενος έξ ού προσηκόντων τήν 
δύναμιν προς ήδονήν τι λέγειν, αλλ9 έχων іл9 άξιώΰει 

9 xal προς όργήν τι άντειπεΐν. οπότε γούν αίσθοιτό τι αν~ 
τούς παρά καιρόν ν βρει θαρσούντας, λέγων κατέπληΰ-
σεν ίπΐ τό φοβείσθαι, xal δεδιότας αύ άλόγως αντίκα-
θίστη πάλιν έπί τό θαρσείν. έγίγνετό τε λόγω μέν δήμο-

10 χρατία, έργω δέ νπό τον πρώτον ανδρός αρχή. ot δέ ύστε
ρον ίσοι αύτοι μάλλον προς άλλήλονς όντες κάί όρεγό-
μενοι τον πρώτος έκαστος γίγνεσθαι έτράποντο καθ 

11 ήδονάς τώ δήμω καί τά πράγματα ένδιδόναι. έξ ών άλλα 
τε πολλά, ώς έν μεγάλη πόλει κάί αρχήν έχούση, ήμαο-
τήθη και δ ές Σικελίαν πλους, ος ού τοσούτον γνώμηϊ 
αμάρτημα ήν προς ονς έπήσαν, όσον οί έκπέμψαντες ον 
τά πρόσφορα τοίς οίχομένοις έπιγιγνώσκοντες, άλλα  №~ 
τά τάς ίδιας διαβολάς περί τής τού δήμον προστασίας  м 
τε έν τώ στρατοπέδω άμβλύτερα έποίονν καί τά περί ιψ 

12 πόλιν πρώτον έν άλλήλοις έταράχθησαν. σφαλέντες δ" & ι 
Σικελία άλλη τε παρασκευή καί τού ναυτικού τώ πλείονι | 
μορίω καί κατά τήν πόλιν ήδη έν στάσει όντες όμωςδ^ ι 
μέν έτη άντεΐχον τοις τε πρότερον νπάρχονσι πολεμά j 
καϊ τοίς από Σικελίας μετ9 αυτών καί τών ξνμμά%®ν& • 
τοίς πλείοσιν άφεστηκόσι, Κύρω τε ύστερον βασιλέα 
παιδί προσγενομένω, ος παρείχε χρήματα ΠελοποννΤ 
σίοις ές τό ναυτικόν · κάί ού πρότερον ένέδοσαν ή 
έν σφίσι κατά τάς ιδίας διαφοράς περιπεσόντες έσφ^Τ 

13  баѵ. τοσούτον τώ Περικλεί έπερίσσενσε τότε άφ &ν tf! 
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τος προέγνω και πάνυ αν φαδίως περιγενέσθαι τώυ Πε-
λοποννηβίων αυτών τω πολεμώ. 

66. Οί δε Ααχεδαίμόνιοι xal ot ξύμμαχοι τού αυτού 
θέρους έΰτράτευβαν ναυβίν έχατόν ές Ζάκυνθον τήν νή-
σον, ή χεϊται άντιπέρας'Ήλιδος- είσΐ δε 9Αχαιών τών έχ 
Πελοποννήσου άποικοι χαϊ 9Αθηναίοις ξυνεμάχουν. έπέ- 2 
πλέον δε Λακεδαιμονίων χίλιοι όπλϊται xal Κνήμος Σπαρ
τιάτης ναύαρχος, άποβάντες δε ές τήν γην έδήωσαν τα 
πολλά, xal επειδή ού ξυνεχώρουν, απέπλευσαν έπ9 οίχου. 

67. Καϊ τού αυτού θέρους τελευτώντος 9Αριστεύς 
Κορίνθιος χαϊ Λακεδαιμονίων πρέσβεις Άνήριστος καϊ 
Νικόλαος χαϊ Στρατόδημος χαϊ Τεγεάτης Τιμαγόρας xal 
'Λργεΐος Ιδία Πόλλις, πορευόμενοι ές τήν 9Ασίαν ως βα
σιλέα, εί πως πείσειαν αυτόν χρήματα τε παρέχειν καϊ 
ξνμπολεμείν, άφικνούνται ώς Σιτάλκην πρώτον τόν Τή
ρεω ές Θράκην, βουλόμενοι πεΐσαίτε αυτόν, εί δύναιντο, 
μεταστάντα τής Αθηναίων ξυμμαχίας στρατεύσαι έπϊ τήν 
Ποτίδαιαν, ού ήν στράτευμα τών Αθηναίων πολιορ-
κοϋν, και ήπερ ώρμηντο, δι εκείνου πορευθήναι πέραν 
του "Ελλησπόντου ώς Φαρνάκην τόν Φαρναβάζου, ος 
αυτούς έμελλεν ώς βασιλέα άναπέμψειν. παρατυχόντεςΐ 
W 9Αθηναίων πρέσβεις Αέαρχος Καλλιμάχου καϊ Άμει-
νιαδης Φιλήμονρς παρά τω Σιτάλκη πείθουσι τόν Σά-
δοχον τόν γεγενημένον9Αθήναιον, Σιτάλκου υίόν, τούς 
άνδρας έγχειρίσαι σφίσιν, όπως μή'διαβάντες ώς βασι
λέα τήν εκείνου πόλιν τό μέρος βλάψωσιν. 6 δε πεισθείς^ 
^ορευομένους αυτούς διά τής Θράκης έπϊ τό πλοϊον ω 
^Μλον τόν'Ελλήσποντον περαιώσειν, χρίν έσβαίνειν 
Γ^λαμβάνει, άλλους ξυμπέμψας μετά τού Λεάρχου καϊ 
^εινιάδου, καϊ έκέλευσεν έκείνοις παραδούναι · of Λ 
*βοντες έκόμισαν ές τάς9Αθήνας, άφικομένων δε αύ- 4 

*®ν δείσαντες οί9Λθηναϊοι τόν 9Αριστέα μή αύθις σφάς 
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έτι πλείω χακονργή διαφυγών, οτι xal προ τούτων τά 
τής Ποτίδαιας χαί τών επί Θράκης πάντ έφαινετο πρά-
ξας, άκλιτους καϊ βουλομένους έστιν α ειπείν αυθημε
ρόν άπεκτειναν πάντας καί ες φάραγγας έσέβαλον, δι-
καιούντες τοις αύτοΐς άμύνεσθαι οϊσπερ κάί ot Λακεδαι
μόνιοι υπήρξαν, τούς έμπορους ους έλαβον Αθηναίων 
κάί τών ξυμμάχων έν δλκάσι περί Πελοπόννησον πλέον-
τας άποκτείναντες κάί ές φάραγγας έσβαλόντες. πάντας 
γάρ δή κατ αρχάς τού πολέμου ot Λακεδαιμόνιοι όσους 
λάβοιεν έν τή θαλασσή ώς πολεμίους διέφθειρον, κάί 
τούς μετά Αθηναίων ξυμπολεμούντας κάί τούς μηδε 
μεθ* ετέρων. 

68. Κατά δε τούς αυτούς χρόνους, τού θέρους τελεν-
τώντος, κάί 'Λμπρακιώται αύτοί τε κάί τών βαρβάρων 
πολλούς άναστήσαντες έστράτευσαν έπ* "Αργός τό Άμ-

2φιλοχικόν κάί τήν άλλην Άμφιλοχίαν. έχθρα δε προς 
τούς Άργείους από τούδε αύτοίς ήρξατο πρώτον γενε-

3 σθαι. "Αργός τό Άμφιλοχικόν κάί'Αμφιλοχίαν τήν άλλην 
έκτισε μετά τά Τρωικά οίκαδε άναχωρήσας κάί ούκ άρε-
σκόμενος τή έν"Αργεί κατασταθεί Άμφίλοχος 6  УΑμφια-
ρεω έν τώ Άμπρακικώ κόλπω, όμώνυμον τή εαυτού πα-

4 τρίδι "Αργός όνομάσας. κάί ήν ή πόλις αύτη μεγίστη τής 
5 Αμφιλοχίας κάί τούς δυνατωτάτους είχεν οίκήτορας.  ѵло 

ξυμφορών δέ πολλαϊς γενεαΐς ύστερον πιεζόμενοι Άμ-
πρακιώτας όμορους ϋντας τή'Αμφιλοχική ξυνοίκονς έπ-
ηγάγοντο, κάί ήλληνίσθησαν τήν νύν γλώσσαν τότε πρώ
τον απο τών Άμπρακιωτών ξυνοικησάντων · ot δέ άλλοι 

βΆμφίλοχοι βάρβαροι είσιν. έκβάλλουσιν ουν τούς 'AQ-
γείους οί Άμπρακιώται χρόνω κάί αύτοί ίσχουσι τήν πο-

7 λιν. οί δ' 9Αμφίλοχοι γενομένου τούτου διδόασιν έαυτονζ 
9Ακαρνάσι, χαί προσπαραχαλέσαντες αμφότεροι Αθη
ναίους , οΐ αύτοΐς Φορμίωνα τε στρατηγόν έπεμψαν *ώ 
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νανς τριάκοντα, άφικομένον δη τον Φορμίωνος αίρονΰι 
κατά κράτος "Αργός καϊ τους 9Αμπρακιώτας ήνδραπόδι-
σαν, κοινή τε ωκίβαν αύτδ Άμφίλοχοι καϊ 9Ακαρνανες. 
μετά δϊ τούτο ή ξυμμαχία έγένετο πρώτον 9Αθηναίοις και 8 
Άκαρνάσιν. οί δε Άμπρακιώται τήν μεν Ιχθραν ές τονς$ 
Άργείονς απο τον άνδραποδισμού σφών αυτών πρώτον 
έποιήσαντο, ύστερον δε έν τω πολεμώ τήνδε τήν στρα-
τείαν ποιούνται αυτών τε και Χαόνων καϊ άλλων τινών 
τών πλησιοχώρων βαρβάρων έλθόντες τε προς τό"Αρ
γός τής μεν χώρας έκράτουν, τήν δϊ πόλιν ώς ούκ έδύ-
ναντο έλεϊν προσβαλόντες, απεχώρησαν έπ οίκου καϊ 
διελύθησαν κατά έθνη. τοοαύτα μϊν έν τω θέρει έγένετο, 

69. Τού δ9 έπιγιγνομένου χειμώνος 9Αθηναίοι ναύς 
έστειλαν είκοσι μϊν περϊ Πελοπόννησον καϊ Φορμίωνα 
στρατηγόν, δς ορμώμενος έκ Ναυπάκτου φυλακήν είχε 
μήτ έκπλεΖν έκ Κορίνθου καϊ τού Κρισαίου κόλπου μη
δένα μήτ έσπλεΐν, ετέρας δε ?ξ έπι Καριάς καϊ Λυκίας 
y>al Μελήσανδρον στρατηγού, όπως ταύτα τε άργυρολο-
γώσι και τό ληστικόν τών Πελοποννησίων μή έώσιν αύ-
τοθεν όρμώμενον βλάπτειν τόν πλουν τών όλκάδων τών 
απο Φασήλιδος και Φοινίκης και τής εκείθεν ηπείρου. 
*ναβάς δϊ στρατιά Αθηναίων τε τών από τών νεών κα\2 
την ξυμμάχων έ& τήν Λυκίαν ό Μελήσανδρος άποθνή-
°*ει χω τής στρατιάς μέρος τι διέφθειρε νικηθείς μάχη. 

70. Τού δ9 αυτού χειμώνος οί Ποτιδαιάται επειδή 
°υκέτι έδύναντο πολιόρκούμενοι άντέχειν, αλλ9 αϊτέ ές 
ΧΨ Άττικήν έσβολαι Πελοποννησίων ούδεν μάλλον απ
όστασαν τούς "Αθηναίους, ό τε σίτος έπελελοίπει, καϊ 
^λα τε πολλά έπεγεγένήτο αυτόθι ήδη βρώσεως πέρι 
*ν*γκαίας και τίνες καϊ αλλήλων έγέγευντο, ούτω δή λό-
?°VS προσφέρουσι περί ξυμβάσεως τοις στρατηγοίς.τών 
Μηναίων τοις έπι σφίσι τεταγμένοις, &ενοφώντί τε τφ 
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Εύριπίδου κάί Έστιοδώρω τώ 9Λριστοκλείδου xal Φανό* 
ΐμάχω τψ Καλλιμάχου, ot δε προσεδέξαντο, οράντες μεν 

τής 6τρατιας τήν ταλαιπωρίαν έν χωρίω χειμερινό, άνα-
λωκυίας τε ήδη τής πόλεως δισχίλια τάλαντα ές τήν πο~ 

Ζλιορκίαν. έπϊ τοίσδε ουν ξυνέβησαν, έξελθεΐν αυτούς χαϊ 
παΐδας xal γυναίχας xal τούς επικούρους Цѵѵ ένΐ ίματίψ, 
γυναΐχας δέ ξύν δυοίν, xal άργύριόν τι ρητόν έχοντας 

4 έψόδιον. xal ot μέν ύπόσπονδοι έξήλθον έπϊ τήν Χαλκι
δική ν χαί έκαστος ή έδύνατο · Αθηναίοι δέ τούς τε στρα
τηγούς έπητιάσαντο οτι άνευ αυτών ξυνέβησαν (ένόμι-
ζον γάρ αν κρατήσαι τής πόλεως ή έβούλοντο) xal ύστε
ρον εποίκους εαυτών έπεμψαν ές τήν Ποτιδαιαν xal κατ-

5 ωκισαν. ταύτα μέν έν τψ χειμώνι έγένετο, καί τό δεύ
τερον έτος έτελεύτα τω πολεμώ τώδε ον Θουκυδίδης 
ξυνέγραψεν. 

71. Τού δ' έπιγιγνομένου θέρους ot Πελοποννήσιοι 
καί ot ξύμμαχοι ές μέν τήν 9Αττικήν ούκ έσέβαλον, έστρά-
τευσαν δ9 έπϊ Πλάταιαν · ήγείτο δέ Αρχίδαμος 6 Ζενξι-
δάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς- κάί καθίσας τόν στρα-
τόν έμελλε δηώσειν τήν γήν· οί δέ Πλαταιής ευθύς πρέ-

2 σβεις πέμψαντες προς αυτόν έλεγον τοιάδε. ^Αρχίδαμε 
κάί Λακεδαιμόνιοι, ού δίκαια ποιείτε ούδ' άξια ούτε νμών 
ούτε πατέρων ών έστε, ές γήν τήν Πλαταιών στρατενον-
τες. Παυσανίας γάρ ο Κλεομβρότου, Λακεδαιμόνιος, 
έλευθερώσας τήν "Ελλάδα από τών Μήδων μετά Ελλή
νων τών έθελησάντων ξυνάρασθαι τόν κένδυνον τής 
χης ή παρ9 ή μίν έγένετο, θύσας έν τή Πλαταιών άγορ$ 
Ли έλευθερίω ιερά κάί ξυγκαλέσας πάντας τούς ξυμμν 
χους άπεδίδου Πλαταιεύσι γήν κάί πόλιν τήν σφετέρα* 
έχοντας αυτόνομους οίκείν, στρατεύσαί τε μηδένα ποτέ 
αδίκως έπ9 αυτούς μηδ9 έπϊ δουλεία* εί δέ μή, άμύνειν 

3 τούς παρόντας ξυμμάχονς κατά δύναμιν. τάδε μέν ή^ν 
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πατέρες ot υμέτεροι έδοσαν αρετής ένεκα καϊ προθυμίας 
τής έν έκείνοις τοις κινδύνοις γενομένης, υμείς δε τά-, 
ναυτία δράτε * μετά γάρ Θηβαίων των ήμΐν έχθίστων έπι 
δουλεία τή ημετέρα ήκετε. μάρτυρας δϊ θεούς τούς τε 4 
ορκίους τότε γενομένους ποιούμενοι καϊ τούς υμετέρους 
πατρώους και ημετέρους εγχώριους, λέγομεν ύμίν τήν 
γην τήν Πλαταιίδα μή άδικείν μηδε παραβαίνειν τούς 
όρκους, έάν δε οίκεΐν αυτόνομους καθάπερ Παυσανίας 
έδιχαίωσεν." 

72. Τοσαύτα είπόντων Πλαταιών Αρχίδαμος ύπο-
λαβών εΐπε* ,,Αίκαια λέγετε, ώ άνδρες Πλαταιής, ήν 
ποιήτε όμοια τοις λόγοις. καθάπερ γάρ Παυσανίας ύμίν 
παρέδωκεν, αυτοί τ ε αύτονομεΐσθε καϊ τούς άλλους ξυν-
ελευθερούτε Οσοι μετάσχοντες τών τότε κίνδυνων ύμίν 
τε ξυνωμοσαν και είσΐ νύν υπ9 9Αθηναίοις, παρασκευή 
τε τοσήδε καϊ πόλεμος γεγένηται αυτών ένεκα καϊ τών 
άλλων ελευθερώσεως, ης μάλιστα μϊν μετάσχοντες καϊ 
αυτοί εμμείνατε τοίς όρκοις · εί δε μή, άπερ και τό πρό* 
τερον ήδη προυκαλεσάμεθα, ήσυχίαν άγετε νεμόμενοι 
ία υμέτερα αυτών, κάί έστε μηδΐ μεθ9 ετέρων, δέχεσθε 
δε αμφότερους φίλους, έπϊ πολεμώ δϊ μηδ9 ετέρους, κάί 
τάδε ήμΐν αρκέσει." rO μεν "Αρχίδαμος τοσαύτα είπεν * οί 2 
δϊΠλαταιών πρέσβεις άκούσαντες ταύτα έσήλθον ές τήν 
κολιν, χαί τω πλήθει τά φηθέντα κοινώσαντες άπεκρί-
ναντο αύτω ότι αδύνατα σφίσιν είη ποιεϊν α προκαλείται 

Αθηναίων, παίδες γάρ σφών και γυναίκες παρ9 

ί*είνοις εΐεν * δεδιέναι δε κάί περϊ τή πάση πόλει μή 
Κείνων αποχωρησάντων 9Αθηναίοι έλθόντες σφίσιν ούκ 
^τρέπωσιν, ή Θηβαίοι, ώς ένορκοι όντες κατά τό άμ-
Φ°τέρονς δέχεσθαι, αύθις σφών τήν πόλιν πειράσωσι 
**τνλαβείν. ό δϊ θαρσύνων αυτούς προς ταύτα έφη& 
^μείς δϊ πόλιν μεν κάί οικίας ήμΐν παράδοτε τοις Λακε-
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δαιμονίοις καϊ γής ορονς αποδείξατε καί δένδρα άριθμφ 
τά υμέτερα καϊ άλλο εί τι δννατδν ig αριθμόν έλθεΐν 
αυτοί δε μεταχωρήσατε οποι βούλεσθε, έως αν δ πόλε-
μος ή. ίπειδάν δε παρέλθη, άποδώσομεν νμΐν α αν 
παραλάβωμεν. μέχρι δε τούδε εξομεν παρακαταθήκην», 
εργαζόμενοι καϊ φοράν φέροντες ή αν νμΐν μέλλη ικανή 
έσεσθαι." 

73. Οι δ9 άκούσαντες έσήλθον αύθις ές τήν πόλιν, 
καϊ βονλενβάμενοι μετά τού πλήθονς έλεξαν ότι βούλον
ται α προκαλείται Άθηναίοις κοινώοαι πρώτον κάί ήν 
πείθωσιν αυτούς, ποιεΐν ταύτα* μέχρι δε τούτον σπεί-
σασθαι σφίσιν έκέλενον καϊ τήν γήν μή δηούν. ο δε 
ημέρας τε έσπείσατο έν αϊς εικός ήν κομισθήναι καϊ την 

2 γήν ούκ έτεμνεν. έλθόντες δε ot Πλαταιής πρέσβεις άς 
τούς Άθηναίονς καϊ βονλενβάμενοι μετ αυτών πάλιν 

3 ήλθον άπαγγέλλοντες τοις έν τή πόλει τοιάδε · ,,Οντ iv 
τω προ τού χρόνω, ώ άνδρες Πλαταιής, άφ' ον ξύμμαχοι 
έγενόμεθα, Αθηναίοι φασιν έν ούδενϊ νμάς προέΰθαι 
άδικονμένονς οντε νύν περιόψεσθαι, βοηθήσειν δέ κατα 
δνναμιν. έπιςκήπτονβί τε νμΐν προς τών όρκων ονς οΐ 
πατέρες ώμοσαν μηδέν νεωτερίζειν περί τήν ξνμμαχίαν" 

74. Τοιαύτα τών πρέσβεων άπαγγειλάντων ot Πλα~ 
ταιής έβονλεύσαντο 'Λθηναίονς μή προδιδόναι, αλλ1 ανε-
χεΰθαι καϊ γήν τεμνομένην, εί δει, ορώντας καϊ άλλο 
πάσχοντας δ τι αν ξνμβαίνη · έξελθεΐν τε μηδένα έτι, αλλ 
από τού τείχονς άποκρίνασθαι ότι αδύνατα σφίσι ποΦ 

2 έστιν α Λακεδαιμόνιοι προκαλούνται, ώς δέ άπεκρίν^ν" 
το, εντεύθεν δή πρώτον μέν ές έπιμαρτνρίαν καϊ θε&ν 

καϊ ηρώων τών εγχωρίων Αρχίδαμος βασιλεύς κατέ6*4ι 
3λέγων ώδε · ,,Θεοϊ όσοι γήν τήνΠλαταιίδα έχετε καϊήο&& 

ξννίστορες έστε οτι οντε τήν αρχήν αδίκως, εκλιπόντα 
όέ τώνδε πρότερον τό ξννώμοτον, έπϊ γήν τήνδε ήλ&°' 
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j i f f , iv rj ot πατέρες ημών ευξάμενοι νμΐν Μήδων ίκρά-
τηΰαν καί παρέβχετε αυτήν ευμενή έναγωνίσαΟθαι τοις 
"βΜηόιν, οντε vvv, ήν τι ποιώ μεν, άδικήοομεν · προκα-
Ιεΰάμενοι γάρ πολλά χαι είχότα ον τνγχάνομεν. ξνγ-
γνώμονες δέ ίύτε τής μέν αδικίας κολάζεύθαι τοις νπάρ-
χονοι προτέροις, τής δε τιμωρίας τνγχάνειν τοις έπιφέ-
ρον6ι νομίμως." 

75. Τοΰαντα έπιθειάύας καθιστή ές πόλεμον τον 
ΰτρατόν, χαϊ πρώτον μεν περιεοτανρωαεν αυτούς τοις 
δενδρεΰιν α έκοψαν, τον μηδένα hi έξιέναι, έπειτα χώμα 
ίχουν προς τήν πόλιν, έλπίζοντες ταχίύτην αΐρεύιν έύε-
ΰθαι αντών στρατεύματος τοσούτον έργαζομένον. ξύλα 2 
μ\ν ονν τέμνοντες ix τον Κιθαιρώνος παρωχοδόμονν 
εκατέρωθεν, φορμηδόν άντϊ τοίχων τιθέντες, όπως μή 
διαχέοιτο έπϊ πολύ τό χώμα. έφόρονν δέ νλην ές αυτό 
ml λίθονς χαϊ γήν χαί εί τι άλλο άνύτειν μέλλον επιβαλ
λόμενου, ημέρας δέ έχονν έβδομήχοντα χαί νύχτας ξνν- 3 
£ДО<?, διηρημένοι κατ ανάπαυλας, ώςτε τούς μέν φέ- . 

τούς δέ ϋπνον τε χαί σΐτον αίρείσθαν Λακεδαι
μονίων τε οί ξεναγοί εκάστης πόλεως ξννεφεστώτες 
ψαγκαξον ές τό έργον, οί δέ Πλαταιής ορώντες τό χώμα 4 
ώφόμενον, ξύλιγον τείχος ξννθέντες κάί έπιστήσαντες 
χψ εαυτών τείχει ή προσεχούτο, έσωκοδόμονν ές αυτό 
άνθους έκ τών εγγύς οικιών καθαιρονντες. ξύνδεσμοςδ 

у αύτοϊς τά ξύλα, τού μή νψηλόν γιγνόμενον άσθε-
ν*$ εΐναι τό οικοδόμημα · κάί προκαλύμματα είχε δέρρεις 
"α* διφθέρας, ώςτε τονς έργαζομένονς κάί τά ξύλα μήτε 
^ f ° ° o t g οίστοίς βάλλεσθαι έν ασφάλεια τε είναι. ήρε-Ь 
t
 f το νψος τού τείχονς μέγα, καί τό χώμα ού σχολαί-

аѵтаѵѴи <*ύτώ. κάί οί Πλαταιής τοιόνδε τι έπι-
(7

 Ь
(5У διελόντες τον τείχονς ή προσέπιπτε τό χώμα 
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76. Ol ді Πελοποννήοιοι αίόθόμενοι έν ταροοϊς 
λάμον πηλόν ένείλλοντες έύέβαλλον ig τό διηρημένον 

2 όπως μή διαχεόμενον ώύπερ ή γή φοροϊτο. οί δε тиѵц 
άποκληόμενοι τούτο μεν έπέαχον, υπόνομου δ' ix zrjg 
πόλεως δρύξαντες χαϊ ξυντεκμηράμενοι ύπό τό χώμα 
ύφεΐλκον αύθις παρά ΰφάς τόν χουν χαϊ έλάνθανον 
έπϊ πολύ τούς έξω, ωύτ επιβάλλοντας ηΟΰον άνντειν 
υπαγομένου αύτοΐς κάτωθεν τού χώματος χαϊ ίζάνοντοζ 

3 άεϊ έπϊ τό κενούμενον. δεδιότες 6Ь μή ούδ' ούτω δύναν
ται ολίγοι προς πολλούς άντέχειν, προΰεπεξηνρον τόδε* 
τό μεν μέγα οικοδόμημα έπαύΰαντο εργαζόμενοι το κατά 
τό χώμα, ένθεν δε καϊ ένθεν αυτού άρξάμενοι άπο τον 
βραχέος τείχους έκ τού εντός μηνοειδες ές τήν яікѵ 
προαωκοδόμουν, όπως, εί τό μέγα τείχος άλίσκοιτο, τοντ 
άντέχοι, και δέοι τούς εναντίους αύθις προς αυτό %ονν) 

καϊ προχωρούντας έΰω διπλάΰιόν τε πόνον έχειν xal & 
4 αμφιβάλω μάλλον γίγνεσθαι, άμα δε τή χώοει και μι\ψ-

νάς προαήγον τή πόλει οί Πελοποννήοιοι, μίαν μεν ί 
τού μεγάλου οικοδομήματος κατά τό χώμα προΰα%θε16ϋ· 
έπϊ μέγα τε κατέΰειΰε καϊ τούς Πλαταιέας έφόβψ^ 
αλλάς δε άλλη τού τείχους, ας βρόχους τε περιβάλλοντα 
άνέκλων οί Πλκταιής, καϊ δοκούς μεγάλας άρτήοαντα 
αλύοεαι μακραϊς ύιδηραΐς άπό τής τομής έκατέρ®δ& 
άπό κεραιών δύο έπικεκλιμένων και ύπερτεινουοών vfitf 
τού τείχους άνελκύααντες εγκάρσιας, οπότε προΰ**№ ( 
όθαί πη μέλλοι ή μηχανή, άφίεοαν τήν δοκόν χαλ*9α* { 
ταίς άλύοεοι καϊ ού διά χειρός έχοντες, ή δε ρύμη 
πτουοα άπεκαύλιζε τό προέχον τής εμβολής. 

77. Μετά δε τούτο οί Πελοποννήοιοι, ώς αίτε μΆΐ* 
val ούδεν ώφέλουνκαΐ τω χώματι τό άντιτείχισμα έγ^ν^ 
το, νομίβαντες άπορον είναι άπό τών παρόντων δ&ν ^ 
έλεϊν τήν πόλιν προς τήν περιτείχιβιν παρεΰκεναζο1 ^ 
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πρότερον δϊ πνρΐ έδοξεν αύτοΐς πειράσαι εί δύναιντο > 
^νεύματος γενομένου έπιφλέξαι την; πόλιν, ούσαν ον 
μεγάλην' πάσαν γάρ δή ίδέαν έπενόουν, εί πως σφίσιν 
άνευ δαπάνης καϊ πολιορκίας προσαχθείη. φορούντες3 
dl νλης φακέλλους παρέβαλλον άπό τον χώματος ές τό 
μεταξύ πρώτον τον τείχονς και τής προσχώσεως, ταχύ 
δε πλήρους γενομένον διά πολνχειρίαν έπιπαρ ένησαν 
και τής άλλης πόλεως όσον έδύναντο άπό τον μετεώρου 
πλείστον έπισχείν, έμβαλόντες δε πυρ ξύν θείοι και πίσση 
ηψαν τήν ϋλην. καϊ έγένετο φλόξ τοσαύτη όσην ουδείς 4 
πω ές γε εκείνον τόν χρόνον χειροποίητον είδεν · ήδη 
γαρ έν όρεΟιν ΰλη τριφθεΐσα υπ ανέμων προς αυτήν 
απο ταύτομάτου πυρ καϊ φλόγα άπ' αντον ανήκε, τούτο 5 
δε μέγα τε ήν και τούς Πλαταιέας τάλλα διαφνγόντας 
ελάχιστον εδέησε διαφθεΐραι' εντός γάρ πολλού χωρίον 

πόλεως ούκ ήν πελάσαι, πνεύμα τε εί έπεγένετο αύτη 
Ιπίφορον, όπερ καϊ ήλπιζον οί ενάντιοι, ούκ αν διέφνγον. 
νυν δϊ και τόδε λέγεται ξυμβήναι, ύδωρ έξ ουρανού в 
κολν καϊ βροντάς γενομένας σβέσαι τήν φλόγα καϊ ούτω 
ηανθήναι τόν κίνδννον. 

78. Οί δϊ Πελοποννήσιοι επειδή καϊ τούτου διήμαρ-
τον) μέρος μέν τι καταλιπόντες τού στρατοπέδου, τό 
^ λοιπόν αφέντες, περιετείχιζον τήν πόλιν κύκλω, 
δι>ελόμεν0ι κατά πόλεις τό χωρίον τάφρος δϊ εντός 
х\ Пѵ χαί έξωθεν έξ ης έπλινθεύσαντο. καϊ επειδή 2 
**ν &ξείργαστο περϊ άρκτουρον έπιτολάς, χαταλιπόν-
и* φύλακας τού ήμίσεος τείχους (τό δϊ ήμισυ Βοι-

έφνχα(5(ίον^ άνεχώρησαν τω στρατω καϊ διελύθη-
«ατά πόλεις. Πλαταιής δϊ παΐδας μεν καϊ γνναϊ- 3 

r J> τούς πρεσβντάτονς τε καϊ πλήθος τό άχρηστον 
*j ^ν^ρώπων πρότερον έκκεκομισμένοι ήσαν ές τάς 

^νας, αύτοι δ' έπολιορκούντο εγκαταλελειμμένοι τε-
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ζρακόοιοι, "Αθηναίων δέ όγδοήκοντα, γυναίκες δε inte 
4 xal εκατόν βιτοποιοί. τούούτοι ήοαν οί ξύμπαντες οτι 

ές τήν πολιορκίαν καθίβταντο, καί άλλος ουδείς ήν iv 
τω τείχει ουτε δούλος ουτε ελεύθερος, τοιαύτη μεν η 
Πλαταιών πολιορκία κατεοκευάύθη. 

79. Τού δ7 αυτού θέρους καί άμα τή τών Πλαταιών 
έπιΟτρατεία 9Λθηναίοι διβχιλίοις οπλίταις εαυτών καί 
ΙππεύΟι διακοοίοις έοτράτευύαν έπϊ Χαλκιδέας τους im 
Θράκης καί Βοττιαίους ακμάζοντος τού σίτου · έύτρατψ 

2 γει δε Εενοφών ο Εύριπίδου τρίτος αυτός, έλθόντες & 
νπό Σπάρτωλον τήν Βοττικήν τόν ΰιτον διέφθειραν. 
έδόκει δε καί προοχωρήύειν ή πόλις υπό τίνων ένδο&εν 
πραόΰόντων * προύπεμψάντων δε ές "Ολυνθον τόν ον 
ταύτα βουλομένων όπλίταί τε ήλθον κάί ατρατιά ές φν~ 
λακήν ής έπεξελθούοης έκ τής Σπαρτώλου ές μάχψ 

3 καθίστανται οί Αθηναίοι πρός αυτή τή πόλει. καί οίμεν 
όπλΐται τών Χαλκιδέων κάί επίκουροι τίνες μετ αυτόν 
νικώνται υπό τών 9Αθηναίων κάί άναχωρούύιν ες τψ 
Σπάρτωλον, οί δέ ίππής τών Χαλκιδέων κάί ψιλοί w-

4 κώόι τούς τών "Αθηναίων ιππέας χαί ψιλούς, εϊχον δι 
τινας ού πολλούς πελταότάς έκ τής Κρουΰίδος γής *α' 
λουμένης. άρτι δέ τής μάχί[ς γεγενημένης επιβοηθούν 

5 άλλοι πελταύτάί έκ τής Όλύνθου. κάί οί έκ τής Σ*Φ 
τώλου ψιλοί ώς είδον, θαρσήσαντες τοίς τε προΰγιγν^ 
μένοις κάί ότι πρότερον ούχ ήσσώντο, επιτίθενται αν&ι> 
μετα τών Χαλκιδέων ιππέων καί τών 

προσβοηθηοάν^ 
τοις 9Λθηναίοις - καϊ άναχωρούβι πρός τάς δύο τά№ 

6 ας κατέλιπον παρά τοίς οκευοφόροις. κάί οπότε pil 

έπίοιεν ο£ Αθηναίοι, ένεδίδούαν, άναχωρούόι δε Ινέ№ν^ 
το κάί έοηκόντιζον. οιτε ίππής τών Χαλκιδέων HQ0?1* 
πεύοντες ήδοκοίη προαέβαλλον, καϊ ούχ ήκιΰτα Ψ°^όα

χν 

τες έτρεψαν τους "Αθηναίους καί επεδίωξαν έπι #° 
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xal ot μέν "Αθηναίοι ές τήν Ποτιδαιαν καταφενγονσι, 7 
xal νΰτερον τούς νεκρούς ύποΰπόνδους χομιοάμενοι ig 
rag Αθήνας άναχωρούοι τω περιόντι του Οτρατον · άπέ-
θανον δέ αυτών τριάκοντα καϊ τετρακόσιοι καϊ ot Οτρα-
τηγοϊ πάντες, οί δέ Χαλκιδής καϊ οί Βοττιαίοι τροπαϊον 
τε έοτηΰαν καϊ τούς νεκρούς τούς αυτών άνελόμενοι 
διελνθηΰαν κατά πόλεις. , 

80. Τού δ9 αυτού θέρους, ού πολλώ νΰτερον τούτων, 
Αμπρακιώται καϊ Χάονες βουλόμενοι Άκαρνανίαν πά-
баѵ καταοτρέψααθαι καϊ "Αθηναίων άποοτήΰαι πείθουύι 
Λακεδαιμονίους ναυτικόν τε παραοκευάααοθαι εκ τής 
ξνμμαχίδος καϊ οπλίτας χίλιους πεμψαι ές Άκαρνανίαν, 
λίγοντες ότι,ήν ναυαϊ καϊ πεζώ άμα μετά Οφών έλθωύιν, 
αδυνάτων όντων ξυμβοηθεΐν τών από θαλάοοης Άκαρ-
νάνων §αδίως αν Άκαρνανίαν Οχόντες καϊ τής Ζακύνθου 
Ы Κεφαλληνίας κρατήοουΰι, καϊ ο περίπλους ούκέτι 
focuro Αθηναίοις ομοίως περι Πελοπόννη0ον · ελπίδα δ' 
άναι καϊ Ναύπακτον λαβείν, οί δέ Λακεδαιμόνιοι πει^ 2 
νΗντες Κνήμον μέν ναύαρχον έτι όντα καϊ τούς οπλίτας 
Ы ναυαϊν όλίγαις ευθύς πέμπουΟι, τώ δέ ναυτικώ πε-
9^γγειλαν παραΰκευαύαμένω ώς τάχιστα πλεΐν ές Λεν-
*&δα. ήααν δέ Κορίνθιοι ξνμπροθνμούμενοι μάλιστα 3 
TOlS Αμπρακιώταις άποίκοις оѵбі. καϊ τό μέν ναυτικόν 

χ τε Κορίνθου καϊ Σικνώνος καϊ τών ταύτη χωρίων έν 
η*9αβκενή ήν, τό δ' έκ Λενκάδος καϊ Άμπρακίας πρό-

χ^ν αφιχόμενον έν Λενκάδι περιέμενε. Κνήμος δέ και 4 

№τ αυτού χίλιοι όπλίται επειδή έπεραιώθη0αν λα-
ος ήρχε τών είκοΰι νεών τών Άττι-

foJr °^ Ναύπακτον έφρούρουν, ευθύς παρεοκευά-
^, 0 τήν χατά γήν Οτρατείαν. καϊ αύτώ παρήβαν Έλ- 5 

^6ν Λμπρακιώται καϊ Λευκάδιοι καϊ "Ανακτόριοι 
°υδ κυτός έχων ήλθε χίλιοι Πελοποννηόίων. βάρβαροι 
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δε Χάονες χίλιοι άβασίλεντοι, ών ήγούντο έπετηαίιο 
προστασία έκ τον αρχικού γένονς Φώτνος χαί Νικάνωρ. 
έστρατεύοντο δϊ μετά Χαόνων χαϊ ΘεσπρωτοΙ άβασίλεν-

6 toi. Μολοσσούς δε ήγε χαί Άτιντάνας Σαβύλινθος, επί
τροπος ών Θαρύπον τον βασιλέως, έτι παιδός οντος, ml 
Παραναίονς "Οροιδος, βασιλεύς ών. Όρέσται^δε χίλιοι, 
ών έβασίλενεν 9Αντίοχος, μετά Παραναίων ξννεστρατεν-

Ίοντο Όροίδω Άντιόχον έπιτρέψαντος. έπεμψε δε χαί 
Περδίχχας χρύψα τών Αθηναίων χιλίονς Μακεδόνων, 

8 οϊ ύστερον ήλθον, τούτω τω στρατώ έπορεύετο Κνήμος, 
ού περιμείνας τδ άπό Κορίνθον ναντιχόν · χαϊ διά 

9Αργείας ίόντες Αιμναίαν, χώμην άτείχιστον, έπορθηΰαν. 
άφιχνοννταί τε έπϊ Στράτον, πόλιν μεγίστην τής "Ακαρ
νανίας, νομίζοντες, είταύτην πρώτην λάβοιεν, $ад(щ 
αν σφίσι τάλλα προσχωρήσαι. 

81. Άχαρνάνες δϊ αίσθόμενοι κατά τε γήν πολλψ 
στρατιάν έσβεβληκνίαν έκ τε θαλάσσης ναυσίν άμα τονζ 
πολεμίονς παρεσομένονς, ούτε ξυνεβοήθουν έφύλα66ον 
τε τά αυτών έκαστοι, παρά τε Φορμίωνα έπεμιίον Μ' 
λενοντες άμύνειν 6 δε αδύνατος έφη είναι ѵаѵтмоѵ 
έχ Κορίνθον μέλλοντος έκπλείν Ναύπακτον έρψΨ 

2απολιπείν. οί δε Πελοποννήσιοι καϊ οί ξύμμαχοι τρ^ 
τέλη ποιήσαντες σφών αυτών έχώρονν προς τήν 1ф\ 
Στρατιών πόλιν, όπως εγγύς ατρατοπεδευσάμενοι, εί^ * 

г λόγω πείθοιεν, έργω πειρφντο τού τείχονς. κάί μ*60* \ 
μεν έχοντες προσήσαν Χάονες κάί οί άλλοι βάρβ*9°^ \ 
έκ δεξιάς δ9 αυτών Αενκάδιοι κάί 9Ανακτόριοι κάί οΙΡ8^ 
τά τούτων, έν αριστερά δϊ Κνήμος χαϊ οί Πελοποννή^ 
κάί Άμπρακιώται- διεϊχον δε πολύ άπ9 άλλήλ&ν * 

Αέστιν οτε ούδε εωρώντο. κάί οί μεν'Έλληνες *εταϊΡ*\^ 
τε ηροσήσαν κάί διά φυλακής έχοντες, έως έσιρ*Τ° ^ 
$εύσαντο έν έπιτηδείω · οί δϊ Χάονες σφίσι τε ανΧ * 
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ісібтеѵоітвд xal άξιονμενοι νπό τών εκείνη ήπειρωτών 
μαχιμώτατοι είναι ονχ' έπέσχον χο στρατάπεδον χαταλα-
βεϊν, χορήσαντές хв ρύμχι μετά χών άλλων βαρβάρων 
ένόμώαν αύχοβοεί αν χήν πόλιν ελείν χαϊ αυτών χό έρ
γον γενέσθαι, γνόντες δ' αυτούς οί Στράτιοι έτι προσ-ь 
ι όντας χαϊ ήγησάμενοι, μεμονωμένων είχρατήσειαν, ούχ 
αν έτι σφίσι χούς'Έλληνας ομοίως προσελθεΐν, προλοχί-
ζονόι τά περϊ τήν πόλιν ένέδραις, χαϊ επειδή εγγύς ήσαν, 
έκ τε τής πόλεως όμόσε χωρήσαντες χαϊ έχ τών ενεδρών 
προσπίπτουσι. χαϊ ές φόβον χαταστάντων διαφθείρονται & 
τε πολλοί τών Χαόνων, χαϊ οί άλλοι βάρβαροι ώς είδον 
αυτούς ένδόντας, ούχέτι ύπέμειναν, αλλ9 ές φνγήν χατ-
ίΰτηβαν. τών δέ Ελληνικών στρατοπέδων ούδετερονί 
%6θετο τής μάχης, διά τό πολύ προελθεϊν αυτούς χαϊ 
6τρατόπεδον οίηθήναι χαταληψομένους έπείγεσθαι. έχεί 8 
Й ένέχειντο φεύγοντες οί βάρβαροι, ανελάμβαναν τε αυ
τούς χαϊ ξυναγαγόντες τά στρατόπεδα ήσύχαζον αυτού 
Щѵ ημέραν, ές χείρας μέν ούχ Ιόντων σφίσι τών Στρα-
τίον διά τό μήπω τούς άλλους Άκαρνάνας ξυμβεβοηθη-
%&κι, αποθεν δέ σφενδονώντων χαϊ ές άπορίαν χαθι-
*τ*ντων · ον γάρ ήν άνευ οπλών χινηθήναι. δοχούσι δ9 

^ Λχαρνάνες χράτιστοι είναι τούτο ποιείν. 
щ 82. Επειδή^ δέ νύξ έγένετο, άναχωρήσας 6 Κνήμος 

*й οτοατιφ χατα τάχος έπϊ τόν"Αναπον ποταμόν, ος άπ-

σταδίους όγδοήκοντα Στράτου, τούς τε νεχρούς χο-
^wcft τή ύστεραία ύποσπόνδους xal Οίνιαδών \υμπα-
x^\°^vmv χατά φιλίαν αναχωρεί παρ9 αυτούς πρϊν 
g *νΡβοήθειαν έλθείν. χακεϊθεν έπ9 οίκου άπήλθον 

*?τ°ΐ· οί δέ Στράτιοι τροπαϊον αίτησαν τής μάχης τής 
Ъ ^βά9ονς. 

Іъц - ^ ^ κ  ЩЯ Κορίνθου χαϊ τών άλλων ξυμμά-
τ**> ix τον Κρισαίου κόλπου ναυτιχόν, δ έδει παρα-
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γενέσθαι τφ Κνήμω, όπως μή ξνμβοηθώσιν οί άπό θα
λάσσης άνω 9Αχαρνανες, ού παραγίγνεται, αλλ9 ήναγχά-
σθησαν περϊ τάς αύτάς ημέρας τής iv Στράτω μάχης 
νανμαχήσαι προς Φορμίωνα χαϊ τάς είκοσι νανς τών 

2*Αθηναίων αΐ έφ ρου ρουν έν Ναυπάκτω. 6 γάρ Φορμίον 
παραπλέοντας αυτούς έξω τού χόλπον έτήρει, βουλόμε-

3 νος iv τή ευρυχωρία έπιθέσθαι. οί δε Κορίνθιοι χαι οί 
ξύμμαχοι Ιπλεον μεν ούχ ώς έπϊ ναυμαχίαν, αλλά бца-
τιωτιχώτερον παρεσχευασμένοι ές τήνΑχαρνανίαν,καϊ 
ούχ αν οίόμενοι προς επτά χαϊ τε66αράχοντα ναύς щ 
σφετέρας τολμήσαι τούς 9Αθηιναίους είκοσι τάίς εαυτόν 
ναυμαχίαν ποιήσασθαι* επειδή μέντοι άντιπαραπλέον-
τάς τε έώρων αυτούς, παρά γην σφών χομιζομένων, χαί 
έχ Πατρών τής9Αχαΐας προς τήν άντιπέρας ήπειρον δια-
βαλλόντων έπϊ 9Αχαρνανίας χατείδον τούς 9Αθηναίους 
άπό τής Χαλχίδος χαϊ τον Εύήνον ποταμού προσπλέον-
τας σφίσι χαϊ ούχ έλαθον ννχτός ύφορμισάμενοι, ovtf» 
δή αναγκάζονται νανμαχεΐν χατά μέσον τόν πορθμοί 

4 στρατηγοί δε ήσαν μεν χαϊ χατά πόλεις εκάστων οϊ itaff 
εσχευάζοντο, Κορινθίων δε Μαχάων χαϊ Ισοκράτης 

^Αγαθαρχίδας. χαϊ οί μεν Πελοποννήσιοι έτάξαντο χνχ№ 
τών νεών ώς μέγιΰτον οϊοί τ ' ήσαν μή δίδοντες δι&'^ 
πλουν, τάς πρφρας μεν Ιξω, εσω δϊ τάς πρύμνας, 
τά τε λεπτά πλοία α ξυνέπλει εντός ποιούνται χαί *>№ 
ναύς τάς άριστα πλεούσας, όπως έχπλέοιεν διά ßQ*%i(* 
παραγιγνόμενοι, είπη προσπίπτοιεν οί εναντίον 

84. ΟΙ δ9 9Αθηναίοι χατά μίαν ναύν τεταγμένοι ι&$, 
Ιπλεον αυτούς κύκλω xal ξννήγον ές ολίγον, έν %9Ψ^\ 
παραπλέοντες χαϊ δάησιν παρέχοντες αύτίχα έμβ^1 Jf 

προείρητο δ9 αύτοίς νπό Φορμίωνος μή έπιχειρεΐν Μ 
2 αν αυτός σημήνη. ήλπιζε γάρ αυτών ού μενεΐν τήν ' 

ώσπερ έν γή πεζήν, άλλα ξνμπεσείσθαι προς άλληλα 
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νανς και τα πλοία ταραχήν παρέξειν, it τ έκπνεύσειεν ix 
ιού χύλπον τό πνεύμα, όπερ αναμένων τε περιέπλει χαϊ 
είώθει γίγνεσθαι έπϊ τήν εω ζ ούδ ένα χρόνον ήσυχάσειν 
αυτούς' xal τήν έπιχείρησιν έφ' εαντω τε ένόμιζεν είναι, 
οπόταν βούληται,τών νεών άμεινον πλεουσών, xal τότε 
καλλίστην γίγνεσθαι, ώς δε τό τε πνεύμα κατήει xal αί3 
νήες έν όλίγω ήδη ούσαι νπ αμφοτέρων, τού τε ανέμου 
τών τε πλοίων, αμα προσκειμένων έταράσσοντο, χαϊ ναύς 
τε νηι προσέπιπτε xal τοίς χοντοΐς διεωθούντο, βοή τε 
χρωμενοι χαι προς αλλήλους άντιφυλαχή τε χαϊ λοιδορία 
ούδεν χατήχουον ούτε τών παραγγελλομένων ούτε τών 
κελευστών, χαϊ τάς χώπας αδύνατοι όντες εν κλυδωνίω 
αναφέρειν άνθρωποι άπειροι τοίς κυβερνήταις άπειθε-
στέρας τάς ναύς παρ εΐχον · τότε δή κατά τόν καιρόν τού
τον σημαίνει, καϊ οί Αθηναίοι προσπεσόντες πρώτον μεν 
χαταδύουσι τών στρατηγίδων νεών μίαν, έπειτα δε καϊ 
κάσας ή χωρήσειαν διέφθειρον, καϊ κατέστησαν ές άλκήν 
μεν μηδένα τρέπεσθαι αυτών υπό τής ταραχής, φεύγειν 
δ ες Πάτρας και Αύμην τής 9Αχαΐας, οί δε "Αθηναίοι κα-4 
ταδιώξαντες καϊ ναύς δώδεκα λαβόντες τούς τε άνδρας έ£ 
αυτών τούς πλείστους άνελόμενοι ές Μολύκρειον άπέ-
πλεον, χαί τροπαΐον στήσαντες έπι τω 'Ρίω καϊ ναύν άνα-
&έντες τω Ποσειδών ι άνεχώρησαν ές Ναύπακτον. παρ-Ь 
Μλενσαν δε και οί Πελοποννήσιοι ευθύς ταΐς περιλοί-

τών νεών έκ τής Αύμης καϊ Πατρών ές Κυλλήνην 
τ

}° Ηλείων έπίνειον · καϊ άπό Αευκάδος Κνήμος καϊ αί 
**εΙθεν νήες, ας έδει ταύταις ξυμμίξαι, άφικνούνται με-

"Щѵ έν Στράτω μάχην ές τήν Κυλλήνην. 
85. Πέμπουσι δε κάί οί Αακεδαιμόνιοι τω Κνήμω 

4у *?^λους έπϊ τάς ναύς Τιμοκράτη κάί Βρασίδαν κάί 
*οφρ0να^ ^ελεύοντες άλλην ναυμαχίαν βελτίω κατα-

'*υάϊεσθαι xal μή ύπ' ολίγων νεών είργεσθαι τής θα-
10* 
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2Κάσσης. ίδόχει γαρ αύτοϊς άλλως τε καί πρώτον ναυμα
χίας πειρασαμένοις πολύς 6 παράλογος είναι xal ού το-
σοντω φόντο σφών τό ναυτικόν λείπεσθαι, γεγενήσθαι 
δέ τινα μαλακίαν, ούκ άντιτιθέντες τήν Αθηναίων h 
πολλού έμπειρίαν τής σ φ ετέρας δι ολίγου μελέτης, ooyjj 

3 ούν απέστελλον. οί δε άφικόμενοι μετά Κνήμου ναύς « 
περιήγγελλον κατά πάλεις καϊ τάς προϋπάρχουσας έξηρ-

4 ιύοντο ώς έπϊ ναυμαχίαν. πέμπει δε και ό Φορμίων ίς 
τάς Αθήνας τήν τε παρασκενήν αυτών άγγελούντας καί 
περϊ της ναυμαχίας ήν ένίκησαν φράσοντας, καϊ κέλευαν 
αντώ ναύς ότι πλείστος διά τάχους άποστεΐλαι, ώς καϋ' 

5 ημέραν έκάστην ελπίδος ούσης άε\· νανμαχήσειν. οί Й 
άποπέμπονσιν είκοσι ναύς αύτώ, τώ δ\ κομίζοντι αύτας 
προσεπέστειλαν ές Κρήτην πρώτον άφιχέσθαι. Νικ№ 
γάρ Κρής Γορτύνιος, πρόξενος ων, πείθει αυτούς id 
Κυδωνίαν πλεύσαι, φάσκων χροσποιήσειν αυτήν, оѵбаѵ 
πολεμίαν · επήγε δεΠολιχνίταις χαριζόμένος όμόροις τον 

6 Κυδωνιατών. καϊ 6 μεν λαβών τάς ναύς ωχετο ές Κρψ 
την καϊ μετά τών Ώολιχνιτών έδήου τήν γήν τών ΚνδΦ-
νιατών, καϊ νπό ανέμων και ύπό απλοίας ένδιέτοιψ* 
ούκ ολίγον χρόνον. 

86. ΟΙ δ9 έν τή Κυλλήνη Πελοποννήσιοι έν τοντφι 
ένω οί Αθηναίοι περί Κρήτην κατείχοντο, παρεσχεν»" 
σμένοι ώς έπϊ ναυμαχίαν παρέπλευσαν ές Πάνορμον *°* 

'ΑχαΙχόν, ονπερ αύτοΐς ο χατά γήν στρατός τών Я^°" 
2 ποννησίων προσεβεβοηθήκει. παρέπλευσε δεχαΐό Φ°Ρ 

μίων έπϊ τό 'Ρίον τό Μολνχριχον χαϊ ώρμίσατο 
3 τον ναυσίν εϊκοσιν, αίσπερ χαϊ ένανμάχησεν. ήν δε τ(№ 

μεν то 'Ρίον φίλιον τοίς Άθηναίοις, τό δ9 ίτερον Pf\ 
εστίν άντιπέρας τό έν τή Πελοποννήσω · διέχετον δε*^ 
αλλήλων σταδίονς μάλιστα επτά τής θαλάσσης, *°υ -

4 Κρισαίον κόλπον στόμα τούτο έστιν. έπϊ ούν τώ # r 
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'Λχαΐχφ οίΠελοποννήσιοι, άπέχοντι ού πολύ τον Πανόρ
μου, iv ω αύτοΐς 6 πεζός ήν, ώρμίσαντο καϊ αύτοϊ ναν-
(flv έπτά xal έβδομήκοντα, επειδή xal τους Άθηναίονς 
εΐδον. xal έπϊ μεν ίξ ή επτά ημέρας άν&ώρμονν άλλήλοις 5 
μελετ€9ντές τε χαϊ παρασκευαζόμενοι τήν ναυμαχίαν, 
γνώμην έχοντες οί μεν μή έχπλεΐν έξω τών 'Ρίων ές τήν 
ενρυχωρίαν, φοβούμενοι τό πρότερου πάθος, οί δε μή 
έΰπλεΐν ές τά στενά, νομίζοντες προς εκείνων είναι τήν 
iv ολίγω ναυμαχίαν. έπειτα ό Κνήμος χαϊ ό Βρασίδας ν,αί« 
οί άλλοι τών Πελοποννησίων στρατηγοί, βουλόμενοι έν 
τάχει τήν ναυμαχίαν ποιήσαι πριν τι χαϊ άπό τών *Αθη-
ναίων έπιβοηθήσαι, ξυνεχάλεσαν τούς στρατιώτας πρώ
τον, xal όρώντες αυτών τούς πολλούς δια τήν προτέραν 
η66αν φοβονμένονς xal ού πρόθυμους οντάς παρεχελεύ-
Μντο κάί έλεξαν τοιάδε. 

87. μεν γενομένη ναυμαχία, ώ άνδρες Πελοπον-
Щ*ІОІ, εί τις αρα δι αυτήν υμών φοβείται τήν μέλλον-
**ν, ουχί δικαίαν έχει τέκμαρσιν τό έχφοβήσαι. τή τε γάρ 2 
π*θασχενή ενδεής έγένετο, ώσπερ ίστε, χαϊ ουχί ές νοίυ-
№χίαν μάλλον ή έπϊ στρατείαν έπλέομεν ξννέβη δϊ καϊ 
у« аяго τής τύχης ούχ ολίγα έναντιωθήναι, χαί πού τι καϊ 
*Ι *χειρί& πρψτον νανμαχούντας έσφηλεν. ώστε ού κα-3 
Τ* ΧΨ ήμετίραν καχίαν τό ήσσήσθαι προεγένετο, ούδε 

l**tov τής γνώμης τό μή κατά κράτος νικηθέν, έχον δέ 
*ν αύτω άντιλογίαν, τής γε ξυμφοράς τάάχοβάντι 

^^Μννεοθαι, νομίσαι δ\ ταϊς μεν τύχαις ένόέχεσθαι 
,6**αι rovS ανθρώπους, ταΖς i i γνώμαις τονς αύ-

. $ <*εΙ ανδρείους ορθώς είναι, χαϊ μή άπειρίαν τον αν-

SrH°V ro'*/47 προέχετε- τώνδε δε ή επιστήμη, ήν μά-
Φοβείσθε, άνδρίαν μεν έχονσα κάί μνήμην έξει έν 

*ον η*$όντος προβαλλόμενους είκότως άν έν τινι κα-
хь, *?*Ѵвб&аі. ναών δε ούδ* ή απειρία τοσούτον λείπε- 4 
«ι or- - ^ . . 
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τώ δεινώ έπιτελεϊν ά έμαθεν, άνευ δέ εύφνχίας ουδεμία 
τέχνη προς τούς κινδύνους Ισχύει, φόβος γάρ μνήμην 6<-

5 πλήσσει, τέχνη δέ άνευ αλκής ουδέν ωφελεί, πρός μεν 
ούν τό έμπειρότερον αυτών τό τολμηρότερον άντιτάξα-
σθε, πρός δέ τό διά τήν ήσσαν δεδιέναι τό άπαράσκενοι 

6 τότε τυχεϊν. περιγίγνεται δέ ύμΐν πλήθος τε νεών χαί 
πρός τή γή οικεία ούση οπλιτών παρόντων ναυμαχεϊν · τα 
δέ πολλά τών πλειόνων καϊ άμεινον παρεσκευαομένων 

7 τό κράτος έοτίν. ωστε ουδέ καθ" έν εύ ρίσκο μεν εικότος 
αν ημάς σφαλλομένους · καϊ оба ήμάρτομεν ηρότερον} 

νύν αυτά ταύτα προ6γενόμενα διδασκαλίαν παρφι. 
8 θαρσούντες ούν καί κυβερνήται καϊ ναύται τό καθ1 εαυ

τόν έκαστος έπεσθε, χώραν μή προλείποντες ή αν τις, 
9 προοταχθή. τών δέ πρότερον ηγεμόνων ού χείρον τψ 

έπιχείρηΟιν ήμεΐς παρασχευάσομεν καϊ ούκ ένδω6ομεν 
πρόφαΟιν ονδενϊ κακώ γενέοθαι * ήν δέ τις άρα κάί βον-
ληθή, κολασθήσεται τή πρεπούση ζημία, οί δέ άγαμοι 
τιμήαονται τοις προσήκουσιν άθλοις τής αρετής." 

β 88. Τοιαύτα μέν τοις Πελοποννη6ίοις οί άρχονΜ 
παρεκελεύ6αντο. 6 δέ Φορμίων δεδιώς κάί αυτός τψ 
τών στρατιωτών όρρωδίαν κάί αίσθόμένος οτι τό πλή№ 
τών νεών κατά 6φάς αυτούς ζυνιϋτάμενοι έφοβονντΗ 
έβούλετο ξυγκαλέσας θαρσύναί τε κάί παραίνεσιν έν 

2 παρόντι ποιήσασθαι. πρότερον μέν γάρ άεϊ αύτοίς 
καϊ προπαρεσκεύαξε τάς γνώμας ώς ουδέν αύτοίς Ä A ^ ' | 
νεών τοσούτον, ήν έπιπλέη, ότι ούχ ύπομενετέον*ν 

τοις έστι- καϊ οί στρατιώται έκ πολλού έν σφί6ΐν ανΧ°^\ 
τήν άξίωσιν ταύτην είλήφεσαν μηδένα όχλον 

3 όντες Πελοποννησίων νεών ύποχωρεΐν. τότε δέ πρ°$ · 
παρούσαν όψιν ορών αυτούς άθυμούντας έβούλετο ^, 
μνησιν ποιήσασθαι τού θαρσεΐν, καϊ ξυγκαλέ6<*$ 
Αθηναίους έλεξε το\άδε. 
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-LIB. П. CAP. 88 — 89. 15J 

89. ,^Ορών υμάς, ώ άνδρες στρατιώται, πεοροβημέ-
νους τό πλήθος τών εναντίων ξυνεκάλεσα, ούκ αξιών τα 
μη δεινά iv όρρωδία έχειν. ούτοι γάρ πρώτον μϊν διά τό 2 
χρονενικήσθαι και μηδε αύτοϊ οίεσθαι όμοιοι ήμΐν είναι 
το πλήθος τών νεών καϊ ούκ άπό τού ίσου παρεσκευά-
σαντο· έπειτα ω μάλιστα πιστεύοντες προσέρχονται, ώς 
προσήκον σφίσιν άνδρείοις είναι, ού δι9 αλλο τι θαρσού-
ΰιν ή διά τήν iv τω πεζώ έμπειρίαν τά πλείω κατορθούν-
τες, καιοίονται σφίσι καϊ iv τω ναυτιχώ ποιήσειν τό αυ
τό, το δ* έκ τού δικαίου ήμΐν μάλλον νύν περιέσται, εί- 3 
χερ καϊ τούτοις iv έκείνφ, ίπεϊ εύψυχία γ ε ούδεν προ-
φέρουσι, τω δε έκάτεροι εμπειρότεροι είναι θρασύ-
τεροίίσμεν. Λακεδαιμόνιοι τε ηγούμενοι τών ξυμμάχων 4 
διά τήν σφετεραν δόξαν ακοντας προσάγουσι τούς πολ
λούς ές τόν κίνδυνον, έπεί ούκ αν ποτε επεχείρησαν ήσ-
βηθεντες παρά πολύ αύθις ναυμαχεΐν. μή δή αυτών τήν 5 
ιολμαν δείσητε. πολύ δϊ ύμεΐς ίκείνοις πλέω φόβον παρ-
4*τε και πιστότερον κατά τε τό προνενικηκέναι και ότι 
0ΌΧ *ν ηγούνται μή μέλλοντας τι άξιον τού παρά πολύ 
4«ξειν άνθίστασθαι ημάς. αντίπαλοι μεν γάρ οί πλεί-ΰ 
0υ£, ωσπερ ούτοι, τή δυνάμει τό πλέον πίσυνοι ή τή 
Υν®μ7] επέρχονται - οί δ9 έκ πολλώ υποδεεστέρων καϊ αμα 
°ν* *ναγκαξά{Ιενοι, μέγα τι τής διανοίας τό βέβαιον 
Χ^ντες άντιτολμώσιν. α λογιζόμενοι ούτοι τφ ούκ είκότι 

^°ν πεφόβηνται ημάς ή τή χατά λόγον παρασκευή. 
Ι * ό* καϊ στρατόπεδα ήδη Ιπεσεν ύπ9 ελασσόνων τήι 
χ*Η&$, έστι δϊ α καϊ τή ατολμία* ών ουδετέρου ήμεΐς 
ί ο Ρ^έχομεν. τόν δϊ αγώνα ούχ έν τω κόλπω εκών είναι s 
Ы^*1*1 έσπλεύσομαι ές αυτόν, ορώ γάρ ότι προς 
ίμ{ *S Vcc^s ανεπιστήμονας όλίγαις ναυσίν έμπείροις και 
1Λ, L^v ηλεούσαις ή στενοχώρια ού ξυμφέρει. ούτε γάρ 

^ηλεύσειέ τις ώς χρή ές έμβολήν μή έχων τήν πρόσ-
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οψιν των πολεμίων έκ πολλού, ουτε αν αποχωρήσει ε ν εν 
δίοντι πιεζόμενος · διέκπλοι τε ούχ είσϊν ούδε άναστρο-
φαί, άπερ νεών άμεινον πλεουσών έργα εστίν, αλλ9 ανά
γκη αν είη τήν ναυμαχίαν πεζομαχίαν καθίστασθαι, %α\ 

9 εν τούτω at πλείονς νήες κρείσσους γίγνονται. τούτων 
μεν ούν έγώ Οξω τήν πρόνοιαν κατά τό δυνατόν · υμεϊς 
δε εύτακτοι παρά ταΐς ναυοϊ μένοντες τά τε παραγγελ-
λόμενα οξέως δέχεσθε, άλλως τε καϊ δι ολίγου τής έφορ-
μήσεως ούσης, καϊ έν τω έργω κόσμου καϊ σιγήν περϊ 
πλείστου ήγεϊσθε, S ές τε τά πολλά τών πολεμικών 
ξυμφέρει καϊ ναυμαχία ούχ ήκιστα, άμύνασθε δϊ τούΰδι 

ΙΟαξίως τών προειργασμένων. ό δε άγων μέγας ύμίν, η 
καταλύσαι Πελοποννησίων τήν ελπίδα τού ναυτικού η 
έγγντέρω χαταστήσαι 9Αθηναίοις τόν φόβον περϊ της fa

ll λάσσης. άναμιμνήσκω δ9 αύ υμάς ότι νενικήκατε αυτών 
τούς πολλούς, ήσσημένων δϊ ανδρών ούκ έθέλουσιν at 
γνώμαι πρός τους αυτούς κινδύνους όμοΐαι είναι." 

90. Τοιαύτα δε καϊ ο Φορμίων παρεκελεύετο. οί Й 
Πελοποννήσιοι, επειδή αύτοίς οί Αθηναίοι ούκ έηέχλεον 
ές τόν κόλπου χαϊ τά στενά, βουλόμενοι αχοντας έ60 
προαγαγεΐν αυτούς, αναγόμενοι αμα εω έπλεον, έ%\ τεσ
σάρων ταξάμενοι τάς ναύς, έπϊ τήν εαυτών γην έσα> ̂  
τού κόλπου, δεξιω χέρ$ ήγουμένω, ώσπερ χαϊ ώρμον* 

2έπΙ δ9 αυτω είκοσι έταξαν τάς άριστα πλεούσας, οαα>9ιε1 

άρα νομίσαςέπϊ τήν Ναύπακτου αυτούς πλείν ο Φορμί** 
χαϊ αυτός έπιβοη&ών ταύτη παραπλέοι, μή διαφυγή 
πλέοντα τόν επίπλουν σφών οί Αθηναίοι έξω τον &ν' 

Zttov χέρως, αλλ9 αύται αίνήες περιχλήσειαν. ό δέ, ο*$ 
εκείνοι προσεδίχοντο, φοβηθείς περϊ τω χωρίω έρΐ\№ 
όντι, ά>ς έώρα αναγόμενους αυτούς, άκων καϊ κατά σ#0^ 
δήν έμβιβάσας έπλει παρά τήν γήν · και ό πεζός «Ρ* ,* ^ 

4Μεσσηνΐων παρεβοήθει. ίδόντες δε οί Πελοποννηόί° 
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κατά μίαν έπϊ κέρως παραπλέοντας xal ήδη όντας εντός 
χον χόλπου τε xal πρός щ γή, όπερ έβούλοντο μάλιστα, 
αχό σημείου ενός άφνω έπιστρέψαντες τάς ναύς μετω-
χηδόν έπλεον ώς είχε τάχους έκαστος έπϊ τονς Αθηναί
ους, xal ήλπιζον πάσας τάς ναϋς άπολήψεσθαι. τών δε 5 
ένδεκα μεν αΐπερ ήγοϋντρ ύπεκφεύγονσι τό χέρας τών 
Πελοποννησίων χαϊ τήν έπιστροψήν ές τήν εύρυχωρίαν 
τάς δέ αλλάς έπικαταλαβόντες έξέωσάν τε πρός τήν γήν 
ύποφενγούσας καϊ διέφθειραν, άνδρας τε τών"Αθηναίων 
άπέκτειναν όσοι μή έ£ένεν6αν αντών. καί τών νεών τι- 6 
vag άναδονμενοι είλκον χενάς (μίαν δέ αύτοΐς άνδράσιν 
εϊλον ήδη), τάς δέ τινας οί Μεσσήνιοι παραβοηθήσαν-
τες καϊ έπεσβαίνοντες ξύν τοις όπλοις ές τήν θάλασσαν 
καϊ έπιβάντες από τών καταστρωμάτων μαχόμενοι άφεί-
λοντο έλκομένας ήδη. 

91. Ταύτη μέν ούνοΐ Πελοποννήσιοι έκράτουν τ ε 
καϊδιέφθειραν τάςΆττικάς ναϋς· αίδέείκοσι νήες αυτών 
«ι άπό τοϋ δεξιού κέρως έδίωχον τάς ένδεκα ναϋς τών 
Αθηναίων αΐπερ ύπεξέφυγον τήν έπιστροψήν ές τήν 
εύρυχωρίαν. και φθάνουσιν αυτούς πλήν μιας νεώς 
Χφοκαταφνγοϋσαι ές τήν Νανπακτον, xal ίσχουσαι άν-
τίπρωροι κατά το Άπολλώνιον παρεσκευάζοντο άμννού-
Μνοι, ήν ές τήν γήν έπϊ σφάς πλέωσιν. οί δέ παραγενό- 2 
f**i>0£ ύστερον έπαιάνιζόν τε άμα πλέοντες ώς νενικη-
κ°τες, καϊ τήν μίαν ναϋν τών Αθηναίων τήν υπόλοιπο* 
^δίωκε Αευκαδία ναϋς μία πολύ προ τών άλλων, έτυχε 3 
$ όλχάς ορμούσα μετέωρος, περί ήν ή Αττική ναϋς 
ψθάσασα τή Αενκαδία διωχούση εμβάλλει μέση καϊ χα-
τ*δνει. τοίς μέν ούν Πελοποννησίοις γενομένον τούτον 4 
*η9οσδοκήτον τ$ καϊ παρά λόγον φόβος εμπίπτει · κάί 

ατάκτως διώχοντες διά τό κρατεΐν αί μέν τίνες τών 
ν*ών καθ είσαι τάς κώπας επέστησαν τοϋ πλου, άξύμφο-
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ρον δρώντες προς τήν έξ ολίγον άντεζόρμησιν, βουλό-
μενοι τάς πλείονς περιμεΐναι, αί δε καϊ ές βραχέα απει
ρία χωρίων ώκειλαν. 

92. Τους δ9 ^Αθηναίους ίδόντας ταύτα γιγνόμενα 
θάρσος τε έλαβε καϊ άπό ένδς κελεύσματος έμβοήσαντες 
έπ' αυτούς ώρμησαν. οί δε διά τά υπάρχοντα αμαρτή
ματα καϊ τήν παρούσαν άταξίαν ολίγον μϊν χρόνον ύπέ-
μειναν, έπειτα δϊ έτράποντο ές τόν Πάνορμον, όθενπερ 

2 άνηγάγοντο. έπιδιώκοντες δε οί 9Αθηναίοι τάς τε έγγνς 
ούσας μάλιστα ναύς έλαβον και τάς εαυτών άφείλον-
το ας εκείνοι προς τή γή διαφθείραντες τό πρώτον άνε-
δήσαντο · άνδρας τε τούς μεν άπέκτειναν, τινάς δϊ xal 

Ζέζώγρησαν. έπϊ δϊ τής Αευκαδίας νεώς, ή περϊ τήν ολ-
κάδα κατέδυ, Τιμοκράτης 6 Λακεδαιμόνιος πλέων, ώς η 
ναύς διεφθείρετο, έσφαξεν αυτόν, καϊ έξέπεσεν ές τον 

4 Ναυπακτίων λιμένα, άναχωρήσαντες δε οΓΑΘηναΐοιτρο· 
παΐον έστησαν όθεν άναγαγόμενοι έκράτησαν, και τονζ 
νεκρούς και τά ναυάγια όσα πρός τή εαυτών ήν άνεί-
λοντο, καϊ τοίς έναντίοις τά εκείνων ύπόσπονδα άπέδο-

5 σαν. έστησαν δϊ και οί Πελοποννήσιοι τροπαΐον, ώς νε* 
νικηκότες, τής τροπής, ας πρός τή γή ναύς διέφθειραν' 
καϊ ήντερ έλαβον ναύν, ανέθεσαν έπϊ τό 'Ρίον τό Άχαΐχον 

6 παρά τό τροπαΐον. μετά δϊ ταύτα φοβούμενοι τήν αΐ№ 
τών Αθηναίων βοήθειαν υπό νύκτα έσέπλευσαν к 
κόλπου τον Κρισαΐον καϊ Κόρινθον πάντες πλήν Αεν~ 

7 καδίων. και οί έκ τής Κρήτης Αθηναίοι ταΐς είκοσι ναυ-
σίν, αϊς έδει προ τής ναυμαχίας τω Φορμίωνι παραγ*~ 
νέσθαι, ού πολλψ ύστερον τής αναχωρήσεως τών νε&ν 

άφικνούνται ές τήν Ναύπακτον. κάί τό θέρος έτελευ**-
93. ΠρΙν δϊ διαλύσαι τό ές Κόρινθον τε καϊ τον 

Κρισαΐον κόλπον αναχώρησαν ναυτικόν, ο Κνήμοζ *αί 

ό Βρασίδας κάί οί άλλοι άρχοντες τών Πελοπόννησο 
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αρχομένου τοϋ χειμώνος έβονλοντο διδαξάντων Μεγα
ρέων αποπειράται τοϋ Πειραιώς τοϋ λιμένος τών Αθη
ναίων ην δέ αφύλακτος καϊ ακληβτος, είκότως, διά τό 
επικρατείν πολύ τώ ναντικώ. έδόκει δε λαβόντα τών 2 
ναυτών έκαότον τήν κώπην καϊ τό νπηρέοιον καί τόν 
χροπωτήρα πεζή Ιέναι έκ Κορίνθον έπϊ τήν πρός Αθή
νας θάλαΰΰαν, καϊ άφικομένονς κατά τάχος ές Μέγαρα 
καθελκύοαντας έκ Νιοαίας τοϋ νεωρίον αυτών τε66α-
ράκοντα ναϋς, αϊ έτνχον αυτόθι ούοαι, πλεϋΰαι ευθύς 
επί τόν Πειραιά- οντε γάρ ναντικόν ήν προφνλάοοονΖ 
iv αύτώ ούδεν οντε προσδοκία ουδεμία μή αν ποτε οί 
πολέμιοι έξαπιναίως όντως έπιπλεύβειαν, έπεί οντ από 
του προφανούς τολμήοαι αν καθ9 ήσνχίαν, οϋτ9 εί διε-
νοοϋντο, μή ούκ αν προαιβθέβθαι. ώς δέ έδοξεν αύτοίς, 4 
χαί έχώρονν ευθύς · κάί άφικόμενοι ννκτός καϊ καθελ-
κύοαντες έκ τής Νι6αίας τάς ναϋς έπλεον έπϊ μέν τόν 
Πειραιά ούκέτι, ώαπερ διενοονντο, καταδείόαντες τόν 
κίνδυνου (καί τις και άνεμος λέγεται αυτούς κωλνΰαι), 
Ы δέ τής Σαλαμίνος τό άκρωτήριον τό πρός Μέγαρα 
ορών και φρούριον έπ9 αυτού ήν καϊ νεών τριών φν-
λακή τοϋ μή έοπλείν Μεγαρεϋβι μηδ9 έκπλεΐν μηδέν. 
τψ τε φρονρίω προαέβαλον καϊ τάς τριήρεις άφείλκνβαν 
*ενάς, τήν τε άλλην Σαλαμίνα άπροαδοκήτοις έπιπεοόν-
Щ ϊπόρθονν. 

94. Ές δέ τάς 9Αθήνας φρνκτοί τε ήροντο πολέμιοι 
έκπληξις έγένετο ουδεμιάς τών κατά τόν πόλεμον 

άνοσων, οί μέν γάρ έν τώ άότει ές τόν Πειραιά ωοντο 
τ°νς πολεμίονς έαπεπλενκέναι ήδη, οί δ9 έν τω ΠειραιεΙ 
Χγ1*> τε Σαλαμίνα ήρήοθαι ένόμιζον καί παρά 6φάς όοον 
°υχ *<3πλεΐν αυτούς · όπερ αν, εί έβονλήθηοαν μή κατο-
γη*α4 φαδίως αν έγένετο, καί ούκ αν άνεμος έκώλνοε. 
^Άθήοαντες δέ αμ9 ημέρα πανδημέί οί Αθηναίοι ές τόν Ί 
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Πειραιά ναϋς τε καθεΐλκον χαι έσβάντες χατά σπονδήν 
χαϊ πολλώ θορυβώ ταΐς μεν  ѵаѵбіѵ έπϊ τήν Σαλαμίνα 
έπλεον, τω πεζώ δε φύλακας τοϋ Πειραιώς καθίσταντο. 

Sol δέ Πελοποννήσιοι ώς ήσθοντο τήν βοήθειαν, χατα-
δραμάντες τής Σαλαμίνος τά πολλά χαϊ ανθρώπους καϊ 
λείαν λαβόντες χαϊ τάς τρεις ναϋς έχ τοϋ Βουδόρου τον 
φρουρίου χατά τάχος έπϊ τής Νισαίας έπλεον * έστι γαρ 
ο τι xal at νήες αυτούς διά χρόνου καθ ελκυσθ είσαι κα\ 
ούδεν στέγουσαι έφόβονν. άφικόμενοι δέ ές τά Μέγαρα 

4 πάλιν έπϊ τής Κορίνθου απεχώρησαν πεζοί4 οί δ9 Αθη
ναίοι ούκέτι καταλαβόντες πρός τή Σαλαμΐνι απέπλευ
σαν και αύτοί' χαϊ μετά τοϋτο φυλακήν άμα τοϋ Πει
ραιώς μάλλον τό λοιπόν έποιοϋντο λιμένων τε κλήΰει 
και τή άλλη επιμέλεια. 

95. *Τπό δέ τούς αυτούς χρόνους, τοϋ χειμώνος τού
τον αρχομένου, Σιτάλκης ο Τήρεω Όδρύσης, Θρακών 
βασιλεύς, έστράτευσεν έπϊ Περδίκκαν τόν Αλεξάνδρου, 
Μακεδονίας βασιλέα, xal έπϊ Χαλκιδέας τούς έπϊ Θράκες, 
δύο νΛοσχέσεις τήν μέν βουλόμένος άναπράξαι, τήν δέ 
αυτός άποδοϋναι. ο τε γάρ Περδίκκας αύτώ υποσχόμε
νος, εί Άθηναίοις τε διαλλάξειεν εαυτόν κατ9 αρχάς τό 
πολέμω πιεζόμενον χαϊ Φίλιππον τόν αδελφό ν αντον 
πολέμιον όντα μή χαταγάγοι έπϊ βασιλεία, ά ύπεδέξατο 
ούκ έπετέλει · τοις τε Άθηναίοις αυτός ώμολογήχει οτε 
τήν ξυμμαχίαν έποιεΐτο τόν έπϊ Θράκης Χαλκιδικόν πό-

Ζλεμον καταλύσειν. αμφοτέρων ούν ένεκα τήν έφοδον 
έποιεΐτο χαί τόν τε Φιλίππον νίόν Άμύνταν ώς έπϊ βα
σιλεία τών Μακεδόνων ήγε καϊ τών Αθηναίων πρέ
σβεις  у οΐ έτυχον παρόντες τούτων ένεκα, καϊήγΦον<* 
"Αγνωνα · έδει γαρ χαϊ τούς Αθηναίους ναυσί τε *αΙ 
στρατιά ώς πλείστη έπϊ τούς Χαλκιδέας παραγενέσθαι-

96. Άνίστησιν ούν έκ τών Όδρυσών 6ρμώ^εν0^ 
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jcodkov μεν τους εντός τού Αίμου τε όρους καϊ της'Ρο-
do*VS ®9t*«S ° α ω ν ***"*бПЪ ІЯ ™ ν Ευξει-
νόν τε πόντου καϊ τόν'Ελλήσποντον, έπειτα τούς νπερ-
βάντι Αϊμον Γέτας καϊ оба αλλα μέρη εντός τον'Ίστρον 
ποταμού Λρός θάλασσαν μάλλον τήν τον Εύξείνον πόν
του κατφκητο- είσϊ δ' οί Γέται καϊ οί ταύτη, όμοροι τε 
τοίς Σκύθαις κάί όμόσκευοι, πάντες ίπποτοξόται. παρε-2 
κάλει δε κάί τών ορεινών Θρακών πολλούς τών αυτονό
μων και μαχαιροφόρων, οΐ Αίοι καλούνται, τήν 'Ροδόπην 
οί πλείστοι οίκονντες- καϊ τούς μεν μισθφ έχειθεν, οί 
δ9 έθελονταϊ ξννηκολούθονν. άνίστη δϊ κάί Άγριαναςζ 
καϊ Ααιαίονς κάί άλλα оба έθνη Παιονικά, ων ηρχε, και 
ϊσχατοι τής αρχής ούτοι ήσαν μέχρι γάρ Ααιαίωτ 
Παιάνων κάί τον Στρνμόνος ποταμού, δς έκ τον 
Σκόμβρον όρονς δι Αγριάνων και Ααιαίων ρεΐ, ώρίζετο 
η αρχή τά πρός Παίονας αύτονόμονς ήδη' τά δϊ πρός ι 
Τριβαλλούς, κάί τούτονς αύτονόμονς, Τρηρες ώριζον καϊ 
ΤιλαταΙοΐ' οίκου  б ι δ* ούτοι πρός βορεαν τον Σκόμβρον 
ορονς καϊ παρήκονβι πρός ήλέον δύσιν μέχρι τον Όσκίον · 
ποταμού, φεί δ9 ούτος έκ τον όρονς όθενπερ κάί ό Νέ-
6τος καϊ ό Έβρος · έ6τι δε έρημου τό όρος καϊ μέγα, έχό-
μενον τής "Ροδόπης. 

97. Έγένετο δϊ ή άρχή ή 9Οδρνσών μέγεθος έπϊ μέν 
θάλασσαν καθήκονσα άπό Αβδήρων πόλεως ές τόν Εν-
Uivov πόντον [τόν] μέχρι "Ιστρον ποταμού- αύτη περί-
*λους έστϊν ή γή τά ξυντομώτατα, ήν άεϊ κατά πρύμναν 
*τήται τό πνεύμα, νηϊ στρογγυλή τεσσάρων ήμερων καϊ 

[*ων ννκτών-ι οδώ δε τά ξνντομώτατα έξ "Αβδήρων ές 
ντρον άνήρ ενζωνος ένδεκαταίος τελεί, τά μϊν πρός θά- 2 

waav τοσαύτη ήν, ές ήπειρον δϊ άπό Βυζαντίου ές 
^aiovg Χαι £%ι χ ο ν Στρυμόνα {ταύτη γάρ δια πλείστον 
°**αλάσ6ης άνω έγίγνετο) ημερών άνδρϊ εύζώνω τριών 
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3 κάί δέκα άνύσαι. φόρος τε έκ πάσης τής βαρβάρου  коі 
τών9Ελληνίδων πόλεων, όσον προσήξαν έπϊΣεύθου, ζξ 

ύστερον Σιτάλκον βασίλεύσας πλείστον δή έποίησε, τε-
τρακοσίων ταλάντων αργυρίου μάλιστα δύναμις, £ χρν-
σος κάί άργυρος είη' καί δώρα ουκ έλάσσω τούτων χρυ
σού τε κάί αργύρου προσεφέρετο, χωρίς δε όσα υφαντά 
τε κάί λεία και ή άλλη κατασκευή, κάί ού μόνον аѵщ 
αλλά καϊ τοις παραδνναστεύουσί τε κάί γενναίοις Όδρυ-

4 σών. κατεστήσαντο γάρ τουναντίον τής Περσών βαοι· 
λείας τόν νόμον^ όντα μεν και τοίς άλλοις Θραξί, λαμ
βάνειν μάλλον ή διδόναι, κάί αίσχιον ήν αιτηθέντα μη 
δούναι ή αίτήσαντα μή τυχείν όμως δε κατά τό δύνα-
σθαι έπϊ πλέον αύτώ έχρήσαντο · ού γάρ ήν πράξαι ούδεν 
μή δίδοντα δώρα. ώστε έπϊ μέγα ήλθεν ή βασιλεία ίσχνος. 

5 τών γάρ έν τή Ευρώπη οσαι μεταξύ τού 9Ιονίον κόλπον 
καϊ τοϋ Εύξεινου πόντου μεγίστη έγένετο χρημάταν 
προσόδω κάί τή άλλη ευδαιμονία, ίσχύι δε μάχης 
στρατού πλήθει πολύ δευτέρα μετά τήν τών Σκυθών. 

t* ταύτη δε αδύνατα έξισοϋσθαι ούχ ότι τά έν τή Εύρο*!!) 
αλλ9 ούδ9 έν τή 9Ασία έθνος έν πρός έν ούκ έστιν ο ν 
δυνατόν Σκύθαις όμογνωμονοϋσι πάσιν άντιστήναι. <>ν 
μήν ούδ9 ές τήν άλλην εύβουλίαν καϊ ξύνεσιν περί τον 
παρόντων ές τόν βίον άλλοις ομοιοϋνται. 

98. Σιτάλκης μεν ούν βασιλεύων χώρας τοσαυτφ 
παρεσκευάζετο τόν στρατόν. καϊ επειδή αύτώ έτοιμα Wj 
αρας έπορεύετο έπϊ τήν Μακεδονίαν πρώτον μέν δια τΐ\> 

1 αυτού αρχής, έπειτα διά Κερκίνης έρημου όρους, of6t[ 
μεθόριον Σιντών καϊ Παιάνων, έπορεύετο δέ δι αντ°υ 

τη οδώ ήν πρότερον αυτός έποιήσατο τεμών τήν νλψι 
2 οτε έπϊ Παίονας έστράτευσε. τό δέ όρος εξ 9Οδρν6^ 

διιόντες έν δεξιά μέν ειχον Παίονας, έν αριστερά 
Σιντούς καϊ Μαιδούς. διελθόντες δέ αυτό άφίκοντο 
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JoßrjQOV τήνΠαιονικήν. πορενομένω δε αύτφ άπεγίγνε- 3 
ιο μέν ουδέν χον στρατού εί μή τι νόσω, προσεγίγνετο 
οί. πολλοί γάρ τών αυτονόμων Θρακών άπαράκλητοι 
Ιφ' άρπαγήν ήκολούθονν, ωστε τό παν πλήθος λέγεται 
ούχ έλασσον πεντεκαίδεκα μνριάδων γενέσθαι · και τού- \ 
του τό μέν πλέον πεζόν ήν, τριτημόριον δέ μάλιστα ίπ-
•χικόν. τοϋ δ9 Ιππικού τό πλείστον αύτοϊ 90δρύσαι παρεί-
χοντο καί μετ9 αυτούς Γέται. τοϋ δέ πεζού οί μαχαιρο-
φόροι μαχιμώτατοι μέν ήσαν οί έκ τής 'Ροδόπης αυτόνο
μοι καταβάντες, 6 δέ άλλος όμιλος ξύμμικτος πλήθει 
φοβερώτατος ήκολούθει. 

99. βννηθροίξοντο ονν έν τή Αοβήρω καϊ παρε-
βκευάζοντο όπως κατά κορνφήν έσβαλοϋσιν ές τήν κάτω 
Μακεδονίαν, ής ό Περδίκκας ήρχε. τών γαρ Μακεδόνων 2 
εΐβϊ καϊ Ανγκησταϊ καϊ Έλιμιώται κάί άλλα έθνη επάνω-
$εν, α ξύμμαχα μέν έστι τούτοις καϊ νπήκοα, βασιλείας 
δ έχει καθ9 αντά. τήν δέ περϊ θάλασσαν νϋν Μακεδο-β 
νίαν 9Αλέξανδρος ό Περδίκκον πατήρ κάί οί πρόγονοι 
αυτού, Τημενίδαι τό άρχαΐον όντες έξ "Αργονς, πρώτον 
ίκτήσαντο καϊ έβασίλενσαν άναστήσαντες μάχη έκ μέν 
ίΐιερίας Πίερας, οΐ ύστερον νπό τό Πάγγαιον πέραν 
Στρυμόνος ωκησαν Φάγρητα κάί άλλα χωρία (καϊ έτι κάί 
ν$ν Πιερικός κόλπος καλείται ή νπό τώ Παγγαίω πρός 
θάλασσαν γή), έκ δέ τής Βοττίας καλονμένης Βοττιαίονς, 
°Γ νύν όμοροι Χαλκιδέων οίκοϋσι · τής δέ Παιονίας παρά 4 
τον Άξων ποταμόν στενήν τινα καθήκονσαν άνωθεν 
Ρέχρι Πέλλης καϊ θαλάσσης έκτήσαντο, καϊ πέραν Άξιον 
Pfyoi Στρνμόνος τήν Μνγδονίαν καλονμένην 9Ηδώνας 
^λάσαντες νέμονται, άνέστησαν δέ καϊ έκ τής νϋν$ 
Γόρδιας καλονμένης 'Εορδονς, ων ot μέν πολλοί έψθά-
*П*«ѵ, βραχύ δέ τι αυτών περϊ Φύσκαν κατώκηται, καϊ 
^ Αλμωπίας Άλμωπας. έκράτησαν δέ καϊ τοιν άλλων § 
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εθνών οί Μακεδόνες ούτοι α καϊ νυν έτι έχουσι, τόν τ« 
Άνθεμοϋντα καϊ Γρηστωνίαν και Βισαλτίαν κάί Μακε
δόνων αυτών πολλήν. τό δε ξύμπαν Μακεδονία καλεί
ται κάί Περδίκκας Αλεξάνδρου βασιλεύς αυτών ήν οτε 
Σιτάλκης έπήει. 

100. Κάί οί μεν Μακεδόνες ούτοι έπιόντος πολλον 
στρατού αδύνατοι οντες άμύνεσθαι ές τε τά καρτερά χα! 

2τά τείχη όσα ήν iv τή χώρα ίσεκομίσθησαν. ήν δέον 
πολλά, άλλα ύστερον Αρχέλαος 6 Περδίκκου υίός ßaOh 
λεύς γενόμενος τά νυν όντα iv τή χώρα φκοδόμησε καϊ 
οδούς ευθείας έτεμε καί τάλλα διεκόσμησε τά τε κατά 
τόν πόλεμον ϊπποις κάί όπλοις κάί τή άλλη παρασκευή 
κρείσσονι ή ξύμπαντες οί άλλοι βασιλής όκτωοί προ αν-

3 τοϋ γενόμενοι, ο δε στρατός τών Θρακών ίκ τής Λοβψ 
ρου έσέβαλε πρώτον μεν ές τήν Φιλίππου πρότερον ον-
σαν αρχήν, κάί εϊλεν Είδομενήν μεν κατά κράτος, Tojt 
τυνίαν δε κάί Άταλάντην κάί άλλα αττα χωρία ομολογά 
διά τήν Άμύντου ψιλίαν προσχωροϋντα, τοϋ ΦιλίιΜον 

υίέος, παρόντος · Εύρωπόν δέ έπολωρκησαν μέν, έλείν 
4 δε ούκ έδύναντο. έπειτα δέ κάί ές τήν άλλην Μακεδον№ 

προυχώρει τήν έν αριστερά Πέλλης κάί Κύρρου. έσωδε 
τούτων ές τήν Βοττιαίαν κάί Πιερίαν ούκ άφίκοντο, άλ
λα τήν τ,ε Μυγδονίαν καϊ Γρηστωνίαν κάί Άνθεμοννχ* 

5 έδήουν. οί δέ Μακεδόνες πεζφ μέν ουδέ διενοοΰντο άζν 
νεςθαι, ίππους δέ προσμεταπεμψάμενοι από τών &ν& 

ξυμμάχων, δπη δοκοίη, ολίγοι πρός πολλούς έσέβάλλ^ 
β ές τό στράτευμα τών Θρακών, καϊ у μέν προσπέΰοι&' 

ουδείς ύπέμενεν άνδρας Ιππέας τε αγαθούς καϊ τεθοφ·* 
κισμένους, υπό δέ πλήθους περικληόμενοι αυτούς *°\ 
λαπλασίω τώ όμίλω ές κίν&υνον καθίστασαν · ώσχε 
ήσυχ/αν ήγον, ού νομίζοντες Ικανοί είναι προς το *№Χ 

κινδυνενειν. 
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101. Ό δϊ Σιτάλκης πρός τε τόν Περδίκκαν Αογονς 
Ιχοιεΐτο ών ένεκα ίβτράτενβε xal επειδή οί "Αθηναίοι ον 
ααρήσαν ταΐς ѵаѵбіѵ, άπι6τούντες αυτόν μή ήξειν, δώρα 
δε χαι πρεββεις έπεμψαν αντψ, ές τε τους Χαλχιδέας χαι 
Βοττιαίονς μέρος τι τον βτρατον πέμπει, χαι τειχήρεις 
χοιήύας έδήον τήν γήν. καθημένον δ9 αύτον περϊ τους 2 
χώρους τούτους ot πρός νότον οίχούντες Θεσσαλοί χαϊ 
Μαγνήτες xal ot άλλοι ύπήχοοι Θε66αλών xal ot μέχρι 
Θερμοπυλών "Ελληνες έφοβήθησαν μή χαϊ έπϊ σφάς ό 
στρατός χωρήση, χαϊ έν παρασκευή ήσαν. έφοβήθησανΖ 
δε χαϊ ot πέραν Στρυμόνος πρός βορέαν Θράκες όσοι πε
δία εΐχον, Παναΐοι xal 9Οδόμαντοι χαϊ Αρώοι χαϊ Αερ-
σαΧοι4 αυτόνομοι δ9 είσϊ πάντες, παρέσχε δϊ λόγο ν χαί 4 
έπί τους τών9Αθηναίων πολεμίους "Ελληνας μή νπ9 αυ
τών αγόμενοι χατά τό ξνμμαχικόν χαϊ έπϊ 6φάς χωρή-
бобіѵ. 6 δϊ τήν τε Χαλχιδιχήν χαϊ Βοττιχήν χαϊ Μαχε-ъ 
δονίαν αμα επέχων έφθειρε- χαϊ επειδή αύτω ούδϊν 
Μράσσετο ών ένεκα έοέβαλε, χαϊ ή 6τρατιά 6ΐτόν τε ούχ 
*h*v αύτω χαϊ υπό χειμώνος έταλαιπώρει, άναπείθεται 
νχοΣεύθου τού Σπαρδάχον, άδελφιδού όντος χαϊ μέ-
Υί6τον μεθ9 αυτόν δνναμένον, ωστ9 έν τάχει άπελθεΐν. 
τον δε Σεύθην χρνφα Περδίκκας υποσχόμενος άδελφήν 
&υτοϋ δώ6ειν καϊ χρήματα έπ9 αύτη προ6ποιεΐται. καϊδ 
0 μϊν πειαθεϊς καϊ μείνας τριάκοντα τάς πά6ας ημέρας, 
χοντων δϊ οκτώ έν Χαλκιδεύσιν, άνεχώρησε τω στρατω 
*κτα τάχος έπ9 οίκον - Περδίκκας δϊ ύστερου Στρατονί-

χήν έγντού άδελφήν δίδωσι Σεύθη, ώσπερ ύπέσχετο. 
r<* μϊν ονν κατά τήν Σιτάλκον στρατείαν ούτως έγένετο. 

102 Ot δϊ έν Νανπάκτω 9Αθηναίοι τούδε τού χειμώ-
φδ> &ειδή τό τών Πελοποννησίων ναντικόν διελύθη, 
^^ίωνος ηγουμένου έ6τράτευ6αν, παραπλεύσαντες 

4<5ταχοϋ καϊ άποβάντες, ές τήν με60γειαν τής Άκαρ-
»HUCYDIDES. I. · 11 
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νανίας τετρακοσίοις μεν όπλίταις Αθηναίων τών από T(öl 

νεών, τετραχοσίοις δε Μεσσηνίων, κάί ix τε Στοάχ^ 
καϊ Κορόντων χαϊ άλλων χωρίων άνδρας ον δοκονντη 
βέβαιους είναι έξήλασαν,  ней Κννητα τον Θεολντον к 
Κόροντα καταγαγόντες άνεχώρησαν πάλιν έπϊ τάς  ѵащ. 

2 ες γάρ Οίνιάδας αεί ποτέ πολεμίους οντάς μόνους Άκαγ-
νάνων ούκ έδόκει δυνατόν είναι χειμώνος όντος <5τ$α· 
τεύειν* ό γάρ Αχελώος ποταμός φέοον εκ Πίνδου OQQV$ 

διά Λολοπίας καϊ Άγραίων καϊ 'Λμφιλάχων καϊ δια τον 
9Αχαρνανιχού πεδίου, άνωθεν μϊν παρά Στράτου πόλιν, 
ές θάλασσαν δ7 έξιεϊς παρ9 Οίνιάδας χαϊ τήν πόλιν αν-
τοϊς περιλιμνάζων, άπορον ποιεί υπό τον ύδατος ένχιι-

3μώνι σχραχενειν. κείνται δε χαϊ τών νήσων τών Ήχινί-
δων αί πολλοί χαχαντιχρν ΟΙνιαδών, τον Άχελφον τών 
εκβολών ονδεν άπέχουσαι, ώστε μέγας ών ο ποταμέ 
προσχοΐ άεϊ χαϊ είσϊ τών νήσων αΐ ήπείρωνται, έλάΐς Ä 

Α κάί πάσας ονκ εν πολλω τινι αν χρόνω τούτο παθεΐν' χο 
τε γάρ φενμά έστι μέγα χαϊ πολύ χαί θολερόν, αϊ χε νή
σοι πνκναϊ χαϊ άλλήλαις τής προσχώσεως τω μή σχεδαν-
ννσθαι ξύνδεσμοι γίγνονται, «αραλλάζ χαϊ ού χατά бхоі-
χον χείμεναι, ούδ9 έχονσαι ευθείας διόδονς τον υδαίος 

Ьές τό πέλαγος, έρημοι δ9 είσϊ χαϊ ον μεγάλαι. λέγεχαι Α 
χάί'Αλχμαίωνι τφ 9Αμφιάρεω, οτε δή άλάσθαι αυτόν μ* 
χά τόν φόνον τής μητρός, τόν Άπόλλω ταντην χψ УІѴ 

χρησαι οίχείν, νπειπόνχα ούχ είναι λύσιν τών δειμά^ 
πρϊν αν ενρών έν ταύτη τή χώρα κατοικίσηται ήχι$ <** 
έκτεινε τήν μητέρα μήπω ύπό ήλιου έωράτο μηδε γη 

6 ώς χή$ γε άλλης αύτω μεμιασμενης. ό δ9 άπορων, ®ζ 

φασι, μόλις κατενόησε τήν πρόσχωσιν ταύτην τού 
λφον, χαϊ έδόχει αύτω ικανή άνχεχώσθαι δίαιτα χψ f0* 
ματι αφ9 ονπερ κχείνας τήν μητέρα ούχ ολίγον χρον^ 
έπλανατο. xal χατοικισθεις ές τούς περϊ Οίνιάδας хоя°ѵ* 
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Ιδννάστευσέ τε xal ало "Αχαρνάνος παιδός εαυτόν τής 
τάρας τήν έπωνυμίαν έγχατέλιπε. τα μϊν περϊ "Αλχμαί-
ωΡα τοιαύτα λεγόμενα παρελάβομεν. 

103. 01 δε "Αθηναίοι χαί ό Φορμίων αραντες ix τής 
Ακαρνανίας xal άφιχόμενοι ές τήν Ναύχαχτον αμα ήρ* 
κατέπλευσαν ές τάς "Αθήνας χ τούς τε έλενθέρονς τών 
αιχμαλώτων έχ τών ναυμαχιών άγοντες, οϊ άνήρ άντ 
ανδρός έλύθησαν, xal τάς νανς ας είλον. χαι ο χειμών2 
έτελεύτα οντος, χαϊ τρίτον §τος τω πολέμφ έτελεύτα τώδε 
όν Θουχυδίδης ξννέγραψεν. 

ΘOYKYJUOY 5ΥΓΓΡΛΦΗΣ Γ. 

Τον δ" έπιγιγνομένον θίρουςΠελοπονννβιοι χαί οι ξ ν μ -
μαχοι αμα τφ σίτφ άχμάζοντι έ6τράτευ6αν ές τήν Άτ-
ъщѵ · ήγεΐτο δϊ αυτών Αρχίδαμος ό Ζενξιδάμον, Ααχε-
δαιμονίων βα6ιλενς. χαί έγχαθεζόμενοι έδήονν τήν γην · 
*al προσβολαί, ώσπερ είώθεσαν, έγίγνοντο τών "Αθη
ναίων ιππέων όπη παρείχοι, ηαϊ τόν πλείστον όμιλον 
χ*ν ψιλών είργον τό μή προεξιόντας τών οπλών τά εγγύς 
Trl$ πόλεως χαχονργεΐν. έμμείναντες δϊ χρόνον ον εΐχον 2 
Τβ 6ιτία άνεχώρησαν χαϊ διελύθησαν χατά πόλεις. 

2. Μετά δε τήν έσβολήν τών Πελοποννησίων ενθύς 
d7*0°S »Ajv Μηθύμνης άπέστη άπ' "Αθηναίων, βουλη-

μϊν χαί προ τον πολέμου, αλλ" οί Ααχεδαίμόνιοι 
π°θ6εδέξαντο, άναγχασ&έντες δϊ χαϊ ταύτην τήν άπό-

^ *°t
lv κρότερον ή διενοούντο ποιήσασθαι. τών τε γάρ 2 

^ѵауѵ τήν χ£0ΐν Ζειχών οίχοδόμησιν χαϊ νεών ποί-
ί ν έπέμενον τελεσθήναι, χαϊ όσα έχ τού Πόντου έδει 

1 1 * 
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άφικέοθαι, τοξότας τε xal σίτον, χαϊ α μεταπεμπόμ^ 
3 ήύαν. Τενέδιοι γάρ, οντες αυτοΐς διάφοροι, xalMyfo 

μναίοι χαϊ αντών Μντιληναίων ιδία άνδρες χατά Охіщ 
πρόξενοι Αθηναίων, μηννταϊ γίγνονται τοις Αθηναίος 
οτι ξννοικίζονσί τε τήν Αέόβον ές τήν Μντιλήνψ ßk 
xal τήν παραΟχενήν απαοαν μετά Λακεδαιμονίων χα! 
Βοιωτών ξνγγενών όντων έπϊ άποότάοει επείγονται · Ы! 
εί μή τις προκαταλήψεται ήδη, οτερήΰεοθαι аѵгоц 
Αέαβον. 

3. 01 δ' Αθηναίοι (ήΰαν γάρ τεταλαιπωρημένοι іяі 
τε τής νόΰον xal τον πολέμον άρτι χαθιβταμένον χαί 
ακμάζοντος) μέγα μεν έργον ήγονντο είναι Λίΰβον хдоб-
πολεμώοαοθαι, ναντιχόν έχονοαν xal δνναμιν άκέραιον, 
και ονχάπεδέχοντοτό πρώτον τάς κατηγορίας, μείζον μέ
ρος νέμοντες τώ μή-βονλεσθαι αληθή είναι ·• επειδή μέν
τοι καϊ πέμψαντες πρέοβεις ονκ έπειθον τους ΜυτιΙ\ 
ναίονς τήν τε ξννοίκιύιν καί τήν παραΟκενήν διαλύε 

2 δείόαντες προκαταλαβείν έβονλοντο. καϊ πέμπονβιν ity' 
πιναίως τεούαράκοντα νανς, αΐίτνχον περί Πελοπόννψ 
σον παρεοκεναόμέναι πλεΐν· Κλεΐππίδης δέ ο Αεινίον 

3 τρίτος αντός έοτρατήγει. έοηγγέλθη γάρ αντοΐς ως 
Απόλλωνος Μαλόεντός εξω τής πόλεως εορτή, έν η xaV~ 
δημεί Μυτιληναίοι εορτάζονύι, κάί ελπίδα είναι έ*&' 
χθέντας έπιπεοεΐν άφνω, και ήν μέν ξνμβή ή πείρα, ^ 
εί δέ μή, Μντιληναίοις ειπείν νανς τε παραδονναι *ai 

Ατείχη καθελεΐν, μή πειθομένων δέ πολεμεΐν. καϊ αί f№ 
νήες ωχοντο · τάς δέ τών Μντιληναίων δέκα τριή^ 
αϊ έτνχον βοηθοί παρά 6φάς κατά τό ξνμμαχικόν πα(>ον~ 
σαι, κατέοχον οί Αθηναίοι καί τονς άνδρας έξ αντών  Я 

δφνλακήν έποιήσαντο. τοις δέ Μντιληναίοις άνήρ έ* %(^ν 

"Αθηνών διαβάς ές Ενβοιαν χαϊ πεζή έπϊ Γεραιβτόν **' 
θών, ολκάδος αναγόμενης έπιτνχών, πλω χρη6άμ*ν0ζ 
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ntl τριταίος έκ τών Αθηνών ές Μυτιλήνην άφικόμενοι 
αγγέλλει τον επίπλουν, οί δε ουτε ig τόν Μαλόεντα έξ- б 
ήλθον τά τε άλλα τών τειχών κάί λιμένων περϊ τά ήμι-
τέλεστα φραξάμενοι έφύλασσον. 

4. Kol οί Αθηναίοι ού πολύ ύστερον καταπλεύσαν-
ζες ад έώρων, άπήγγειλαν μεν οί στρατηγοί τά ίπεσταλ-
μένα, ούκ ίσακονόντων δε τών Μυτιληναίων ig πόλε
μον καθίσταντο. άπαράσκευοι δέ οί Μυτιληναίοι κα\2 
εξαίφνης άναγκασθέντες πολεμεΐν έκπλονν μέν τίνα 
έποιήσαντο τών νεών ώς έπϊ ναυμαχία ολίγον προ τον 

• λιμένός, έπειτα καταδιωχθέντες νπό τών Αττικών νεών 
λόγους ήδη προσέφερον τοις στρατηγοίς, βονλόμενοι τάς 
ναϋς τό παραντίκα, εί δύναιντο, ομολογία τινϊ έπιεικεί 
αποπέμψασθαι. καϊ οί στρατηγοί τών Αθηναίων άπεδέ- 3 
Ιαντο, καϊ αύτοϊ φοβούμενοι μή ούχ Ικανοί ωσι Λέσβω 
мхбу πολεμεΐν. κάί άνακωχήν ποιησάμενοι πέμπουσιν 4 
к τάς Αθήνας οί Μυτιληναίοι τών τε διαβαλλόντων ένα, 
φ μετέμελεν ήδη, καϊ άλλους, εί πως πείσειαν τάς ναύς 
απελθεΐν ά>ς σφών ουδέν νεωτεριούντων. έν τούτφ δεδ 
κηοοτέλλουσι καϊ ές τήν Λακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, 
λαθόντες τό τών Αθηναίων ναυτικόν, οϊ ώρμουν έν τή 
Μαλέα πρός βορέαν τής πόλεως · ού γάρ έπίστευον τοίς 
α π ο χών 9Αθηναίων προχωρήσειν. κάί οί μέν ές τήν Λα- 6 
**δαίμονα ταλαιπώρως διά τοϋ πελάγους κομισθέντες 
*ντοΐς έπρασσον όπως τις βοήθεια ήξει. 

5. 01 δ' έκ τών Αθηνών πρέσβεις ώς ουδέν ήλθον 
*№&ντες, ές πόλεμον καθίσταντο οί Μυτιληναίοι κάί 
J  аЩ Λέσβος πλήν Μηθνμνης * ούτοι δέ τοις Άθηναίοις 
Ρ*β°ηθήκεσαν καί'Ίμ,βριοι κάί Λήμνιοι καϊ τών άλλων 
^Щоі τινές ξυμμάχων. καϊ έξοδον μέν τινα πανδημεΪ2 
^ήσαντο οί Μυτιληναίοι έπϊ τό τών Αθηναίων στρα-

Χ°πεδον, χάί μάχη έγένετο, έν φ ούκ έλασσον έχοντες ot 
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Μυτιληναίοι ουτε έπηυλίσαντο ουτε έπίστενσαν σφί6ιν 
3 αύτοΐς, αλλ9 άνεχώρησαν9 έπειτα οΐ μέν ήσύχαξον, & 

Πελοποννήσου xal μετ άλλης παρασκευής βουλόμενοι εϊ 
4 προσγένοιτό τι χινδυνεύειν (χαϊ γαρ αύτοΐς Μελέας Λά-

χων άφικνεΐται χαϊ'Ερμαιώνδας Θηβαίος, οϊπροαπεστά-
λησαν μεν τής αποστάσεως, φθάσαι δέ ού δυνάμενοι τον 
τών Αθηναίων επίπλουν κρυφά μετά τήν μάχην ύστερον 
έσπλεουσι τριήρει, χαϊ παρήνουν πέμπειν τριήρη άλλην 
χαϊ πρέσβεις μεθ-9 εαυτών9 χαι έχπέμπονσιν). 

6. Οί δέ Αθηναίοι πολύ έπιρρωσθέντες διά τήν τών 
Μυτιληναίων ήσυχίαν ξυμμάχους τε προσεχάλουν, οϊ 
πολύ θάσσον ποίησαν όρώντες ουδέν Ισχυρόν από τών 
Λεσβίων, χαϊ περιορμισάμενοι τό πρός νότον τής πόλεως 
έτείχισαν στρατόπεδα δύο εκατέρωθεν τής πόλεως, κ<ά 
τούς έφόρμους έπ9 άμφοτέροις τοις λιμέσιν έποιονντο. 

2 χαϊ τής μέν θαλάσσης εΐργον μή χρήσθαι τούς Μυτιλη
ναίους, τής δέ γής τής μέν άλλης έχράτουν οί Μυτιλη
ναίοι χαϊ οί άλλοι Λεσβίοι προσβεβοηθηχότεςήδη, τόδε 
π*ρί τα στρατόπεδα ού πολύ κατεΐχον οί 9Λθηναΐοι, ναν-
σταθμον δέ μάλλον ήν αύτοΐς πλοίων χαϊ αγοράς ή Μ<*-
λέα. χαί τά μέν περί Μυτιλήνην ούτως έπολεμεΐτο. 

7. Κατά δέ τόν αυτόν χρόνον τοϋ θέρους τούτου 
Αθηναίοι χαί ές Πελοπόννησον ναϋς απέστειλαν τρέ
χοντα χαϊ Ασώπιον τόν Φορμίωνος στρατηγόν, χελεν* 
σάντων Άχαρνάνων τών Φορμίωνος τινα σφίσι πέμψ*1 

2 ή νίόν ή ξυγγενή άρχοντα, χαί παραπλέουσαι αίνήες τί$ 
3 Λακωνικής τά έπιθαλάσβια χωρία έπόρθησαν. έπειτα t*S 

μέν πλείους αποπέμπει τών νεών πάλιν έπ9 οίκου ο 9Α№ 
πιος, αυτός δ9 έχων δώδεκα άφιχνεΐται ές Navnaxto^ 

ϊκαΐ νστερον Άκαρνάνας άναστήσας πανδημεί στρατεύω 
έπ9 Οίνιάδας καί ταίς τε ναυσϊ κατά τόν9Αχελώονέπλενα 

5 χαϊ ό χατά γήν στρατός έδήον τήν χώραν. ώς δ9 ού itQ°6' 
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ςχώρονν, τόν рйѵ πεζόν άφίησιν, αυτός δέ πλεύσας ές 
Asvxiicc xal άπόβασιν ές Νήςικον ποιησάμενος άναχω-
ράν διαφθείρεται αυτός τε χαϊ τής στρατιάς τι μέρος υπό 
хшѵ αντόθεν τε ξνμβοηθησάντων xal φρουρών τινών 
ολίγων, xal ύστερον ύποσπόνδονς τούς νεκρούς άπο-6 
πλεύσαντες οί Αθηναίοι παφά τών Λενκαδϊων έκο-
μίδαντο. 

8. Οί δέ έπϊ τής πρώτης νεώς έχπεμφθέντες Μυτι
ληναίων πρέσβεις, ώς αύτοΐς οί Λακεδαιμόνιοι είπον 
Όλυμπίαζε παρεΐναι, οπως καϊ οί άλλοι ξύμμαχοι άκού-
ΰαντές βονλενσωνται, άφικνοϋνται ές τήν Όλνμπίαν 
ήν δε "Ολυμπιάς д Λωριεύς *Ρόδιος τό δεύτερον ένίκα. 
καϊ επειδή μετά τήν έορτήν κατέστησαν-ές λόγους, ει-
χον τοιάδε. 

9. „To μεν καθεστός τοΐς'Έλλησι νόμιμον, ώ άνδρες 
Λακεδαιμόνιοι xal ξύμμαχοι, Ισμεν τούς γάρ άφιστα-
μενους έν τοις πολέμοις καί ξυμμαχίαν τήν πρϊν απολεί
ποντας οί δεξάμενοι, καθ9 όσον μεν ωφελούνται, έν ήδο-
VÜ έχουσι, νομίζοντες δε είναι προδότας τών προ τοϋ 
φίλων χείρους ηγούνται, κάί ούκ άδικος αύτη ή άξίωσίς 2 
toiv, εί τύχοιεν πρός αλλήλους οΐ τε άφιστάμενοι καί 
α9> ων διακρίνοιντο ίσοι μεν τή γνώμη όντες χάί εύ-
voty, αντίπαλοι δέ τή παρασκευή κάί δυνάμει, πρόφασίς 

θεϊκής μηδεμία ύπαρχοι τής αποστάσεως · ο ήμΐν κάί 
^ψαίοις ούχ ήν. μηδέ τω χείρονς δόξωμεν είναι εί έν 
ГЯ *ίρήνη τιμώμενοι υπ9 αντών έν τοις δεινοΐς άφι-
*Χ(*μ>*θα. * 

χ 0. ,^ΊερΙ γάρ τοϋ δικαίου καί αρετής πρώτον, &λ-
* * Τ Β *«1 ξνμμαχίας δεόμενοι, τούς λόγους ποιησόμ*θα, 

, ούτε φιλίαν' ίδιωταις βέβαιον γιγνομένην οντε 
flb®vi<w πόλεσιν ές ουδέν, Η μή μετ αρετής δοχούσης 
*? αλλήλους γίγνοιντο χαϊ ταλλα ομοιότροποι εϊεν9 έν 
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γάρ τω διαλλάσσοντι τής γνώμης καϊ αί δίαφοραϊ το, 
2 έργων καθίστανται, ήμΐν δ  в καϊ "Αθηναίοις ξυμμαχία^ 

νετο πρώτον άπολιπόντων μεν υμών έκ του Μηδικού 
λέμου, παραμεινάντων δε εκείνων προς τά υπόλοιπα  щ 

3 έργων. Σύμμαχοι μέντοι έγενόμεθα ούχ έπϊ καταδουλά 
б ει τών Ελλήνων 'Αθηναίοις, αλλ7 έπ9 ελευθερώσει αχο 

4 τού Μήδου τοις "Ελλησι. καΧ μέχρι μεν άπό τον foot 
ήγούντο, προθύμως είπόμεθα * επειδή δε ίωρώμεν αί-
τούς τήν μϊν τού Μήδου έχθραν άνιέντας, τήν δε ш 
ξυμμάχων δονλωσιν επαγόμενους, ούκ άδεεΐς έτιψεν, 

5 αδύνατοι δϊ όντες καθ9 έν γενόμενοι διά πολυψηφί® 
άμύνεσθαι οί ξύμμαχοι έδουλώθησαν πλήν ημών χαί 

6 Χίων · ήμεΐς δϊ αυτόνομοι δή οντες καϊ ελεύθεροι τω ονό
ματι ξυνεστρατεύσαμεν. καϊ πιΰτούς ούκέτι είχομεν ηγε
μόνας Αθηναίους, παραδείγμασι τοις προγιγνομίνο^\ 
χρώμενοι · ού γάρ εικός ήν αυτούς ους μϊν μεθ' ψ® 
ένσπόνδους έποιήσαντο καταστρέψασθαι, τούς δε ѵяо-
λοιπούς, είποτε άρα έδυνήθησαν, μή δράσαι τούτο. 

11. „Kol εί μεν αυτόνομοι έτι ήμεν άπαντες, ßeßaM' 
τεροι αν ήμΐν ήσαν μηδέν νεωτεριεΐν9 ύποχειρίον; ό* 
έχοντες τούς πλείους, ήμΐν δϊ άπό τού ίσου όμιλοϋντ^ 
χαλεπώτερου είκότως έμελλον οίσειν καϊ πρός τό х№ѵ 

ήδη εϊκον τού ημετέρου έτι μόνου άντισουμένου, αλ№ 
τε χαι όσω δυνατώτεροι αύτοϊ αυτών έγίγνοντο xal 
ερημότεροι, τό δε άντίπαλον δέος μόνον πιστόν έξ 
μαχίαν · 6 γάρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τω μη *Qr 

2 έχων αν έπελθεΐν αποτρέπεται, αυτόνομοι τε έλείφ&ΊΡί1 

ού δι* αλλο τι ή όσον αύτοίς ές τήν αρχήν εύτιρειί^ χ 

λόγου χαϊ γνώμης μάλλον έφόδω ή Ισχύος τά πράγμαί* 
3 έφαίνετο καταληπτά, άμα μϊν γάρ μαρτυρίω έχρώντο^ 

αν τούς γε ίσοψήφους ακοντας, εί μή τι ήδίκουν ok 
ήσαν, ξυστρατεύειν · έν τω αύτω δϊ καϊ τά κράτιστα & 
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и τούς υποδεεστέρους πρώτους ξυνεπήγον καί τά τε-
χενταΐα λιπόντες τού άλλου περιηρημένου ασθενέστερα 
Ιμελλον εξειν. εί 6ε άφ' ημών ήρξαντο, εχόντων έτι τών 
ζάντων αυτών τε ίσχύν xal πρός ο τι χρή στήναι, ούχ 
αν ομοίως έχειρώσαντο. τό τε ναυτικού ημών παρείχε 4 
τινα φόβον μή ποτε καθ9 ?ι/ γενόμενον ή ύμίν ή άλλω 
τω προσθέμενον κίνδυνον σφίσι παράσχη · τά δε xal άπό 5 
θεραπείας τού τε κοινού αυτών χαί τών αεί προεστώτων 
περιεγιγνόμεθα. ού μέντοι έπϊ πολύ γ9 άν έδοχούμεν β 

ιουνηθήναι, εί μή ό πόλεμος όδε κατέστη, παραδείγματι 
χρωμενοι τοις έ$ τούς άλλους. 

12. ,,Τίς ούν αύτη ή φιλία έγίγνετο ή ελευθερία 
χιΰτή, έν ή παράγνώμην αλλήλους νπεδεχόμεθα, καϊ οί 
μϊν ημάς έν τω πολεμώ δεδιότες έθεράπευον, ημείς δϊ 
εκείνους έν τή ησυχία τό αυτό έποιούμεν · δ τ ε τοις άλ
λοις μάλιστα εύνοια πίστιν βέβαιοι, ήμΐν τούτο ό φόβος 

Ίχνρον παρείχε, δέει τε τό πλέον ή φιλία κατεχόμενοι 
Ινμμαχοι ήμεν · και όποτέροις θάσσον παράσχοι άσφά-
λεια θάρσος, ούτοι πρότεροι τι καϊ παραβήσεσθαι έμελ-
λον. ώστε εί τω δοκούμεν άδικεΐν προαποστάντες διά τήν 2 
εκείνων μέλλησιν τών ές ημάς δεινών, αύτοϊ ούκ άντα-
ναμείναντες ααφώς είδέναι εί τι αυτών έσται, ούκ ορθώς 
βχοπεΐ. εί γάρ δυνατοί ήμεν έκ τού ίσου καί άντεπιβου- 3 
λεϋααι, καί άντιμελλήσαί τι έδει ήμας έκ τού ομοίου [έπ9 

ικείνοις είναι], έπ9 έκείνοις δϊ όντος άεϊ τού έπιχειρεΐν 
*«ί έφ9 ήμΐν είναι δει τό προαμννασθαι. 

13. ,,Τοιαύτας έχοντες προφάσεις καί αίτιας, ώ Λα
κεδαιμόνιοι καί ξύμμαχοι, άπέστημεν, σαφείς μϊν τοις 
ακούουσι γγώναι ώς είκότως έδράσαμεν, ίκανάς δϊ ημάς 
ίχψοβήααι καί πρός άσφάλειάν τινα τρέψαι, βουλομένους 
№ν χαί πάλαι, οτε έτι έν τη ειρήνη έπέμψαμεν ώς υμάς 
κερί αποστάσεως, υμών δε ού προσδεξαμένων κωλυθέν-
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tag- νυν δε επειδή Βοιωτοί προυχαλέύαντο, ευθύς ύπη-
χονβαμεν, καϊ ένομίξομεν άποατήβεβθαι διπλήν άπ06τα-
6ιν, άπό χε τών Ελλήνων μή ξύν κακώς ποιεϊν αύτονς 
μετ9 9Αθηναίων, άλλά ξυνελευθερούν, άπό τε "Αθηναίων 
μή αύτοϊ διαφθαρήναι υπ9 εκείνων έν ύβτέρω, άλλά προ-

2 ποιήοαι. ή μέντοι άπόβταύις ημών Ѳабвоѵ γεγένηται κάί 
άπαράΰκευος- η καϊ μάλλον χρή ξυμμάχους δεξαμένονς 
ή μας διά ταχέων βοήθειαν άποβτέλλειν, ίνα φαίνηαθε 
άμύνοντές τε οϊς δει καϊ έν τω αύτω τούς πολεμίους βλά-

3 πτοντες. καιρός δεώς οΰπω πρότερου. ν06ω τ ε γάρ εφθά-
ραται 9Αθηναίοι καϊ χρημάτων δαπάνη, νήές τε αύτοίς 
αί μεν περϊ τήν ύμετέραν είοίν, αί δ9 έφ9 ήμΐν τετάχαται, 

4 ωοτε ούκ εικός αυτούς περιονόίαν νεών έχειν, ήν ύμεΐς 
έν τω θέρει τώδε ναυΰί τε χαϊ πεζώ αμα έπεββάλητε το 
δεύτερον, αλλ9 ή υμάς ούχ άμυνούνται επιπλέοντας η 

5 απ* αμφοτέρων άποχωρήβονται. νομίόη τε μηδεϊς άλλο-
τρίας γής περι οίχεΐον κίνδυνον έξειν. ω γάρ δοκεϊ μα
κράν άπείναι ή Λέσβος, τήν ώφελίαν αύτω έγγύθεν 
παρέξει. ού γάρ έν τη 9Αττική έΰται ό πόλεμος, ως τις 

β οίεται, άλλά δι ήν ή9Αττική ωφελείται, έΰτι δε τών χρη
μάτων άπό τών ξυμμάχων ή πρόβοδος, καϊ έτι μείζαν 
έϋται, εί ημάς καταστρέφονται- ούτε γάρ άποΰτήόεται 
άλλος τά τε ημέτερα προύγενήβεται, πάθοιμέν τ άν δει-

7 νότερα ή οί πριν δονλεύοντες. βοηθηΰάντων δε ύμ®ν 

προθύμως πόλιν τε προόλήψεοθε ναυτικού έχουΰαν μ*~ 
γα, ούπερ ύμίν μάλιστα προαδεί, καϊ "Αθηναίους fäQV 

χαθαιρήύετε ύφαιρούντες αύχών τούς ξυμμάχους (θρ<*~ 
σύτερου γάρ πας τις προσχα>ρή6εταί), τήν τε αΐτίαν αΧ<^ 
φενξεόθε ήν είχετε μή βοηθεϊν τοις άφιοταμένοις. ήν ? 
έλευθερούντες φαίνησθε, τό κράτος τού πολέμου βεβΜ°~ 
τερον έξετε. 

14. ,,Αίβχυνθέντες ούν τάς τε τών 
Ελλήνων ές νμ*> 
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ελπίδας καί J ία τόν "Ολύμπιον, έν ού τώ ίερώ ίσα καϊ 
Ικέται έσμέν, έπαμύνατε Μντιληναέοις ξνμμαχοι γενό
μενοι, καί μή προήσθε ημάς, ίδιον μεν τον κίνδννον τών 
δωμάτων παραβαλλσμένονς, κοινήν δ\ τήν έκ τοϋ κατ-
ορθώσαι ώφελίαν άπασι δώΰοντας, έτι δέ κοινοτέραν 
τήν βλάβην, εί μή πεισθέντων νμών σφαλησόμεθα. γι- 2 
γνεΰθε δε άνδρες οΐονσπερ υμάς οϊ τε "Ελληνες άξιοϋσι 
καϊ τό ήμέτερον δέος βούλεται." 

15. Τοιαύτα μέν οί ΜντιληναΙοι είπον. οί δέ Λακε
δαιμόνιοι καϊ οί ξύμμαχοι επειδή ήκουσαν, προοδευμέ
νοι τούς λόγονς ξυμμάχους χε τους Λεσβίους έποιήσαντο 
καϊ τήν ές τήν 'Λττιχήν έϋβολήν τοίς τε ξνμμάχοις παρ-
оѵбі κατά τάχος έφραζον Ιέναι ές τόν ίσθμόν τοις δύο 
μέρεσιν ώς ποιησόμενοι, κάί αύτοί πρώτοι άφίκοντο, κάί 
ολκούς παρεσκεναξον τών νεών έν τώ Ισθμώ ως νχεροί-
6οντες έκ τής Κορίνθου ές τήν πρός Αθήνας θάλασσαν 
κάί νανσί κάί πεξώ άμα έπιόντες. κάί οί μέν προθνμως 
ταύτα έπρασσον · οί δέ άλλοι ξύμμαχοι βραδέως τε ξνν- 2 
ελέγοντο κάί έν καρπού ξυγκομιδή ήσαν κάί αρρώστια 
*ον στρατεύειν. 

16. Λίσθόμενοι δέ αυτούς οί 'Λθηναΐοι διά κατά* 
Υνοσιν ασθενείας σφών παρασκευαζόμενους, δηλώσαι 
βουλόμενοι ότι ούκ ορθώς έγνώκασιν, άλλ' οίοι τέ είσι 
$Ά κινούντες τό έπϊ Λέσβω ναυτικόν καϊ τό από Πελο-' 
κοννήοου έπων φαδίως άμύνεσθαι, έπλήρωσαν νανς 
€*«τοι/ έσβάντες αύτοί τε πλήν ιππέων κάί πεντακόσιοι 
№δίμνων ^ 0ς με'Τ0ικ0ι^ %Λ\ %αρά τόν ίσθμόν άναγα-
Ϋ°ντες έ«(δειξίν τε έποιοϋντο κάί αποβάσεις τής Πελο-
*0ννήσου ή δοκοίη αύτοίς. οί δέ Λακεδαιμόνιοι όρώντες 2 
?°Αυι/ τον παράλογου τά τε υπό τών Λεσβίων φηθέντα 
of VT10 ο υ * αληθή και άπορα νομίζοντες, ώς αύτοίς κάί 

*νμμαχοι άμα ού παρήσαν καί ήγγέλλοντο καϊ αί περί 
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τήν Πελοπόννησον τριάκοντα νήες τών "Αθηναίων τψ 
περιοικίδα αυτών πορθούσαι, άνεχώρησαν έπ* οίκον. 

3 ύστερον δε ναυτικού παρεσκεύαζον ό τι πέμψουσιν ές τφ 
Αέσβον κάί κατά πόλεις έπήγγελλον τεσσαράκοντα νεών 
πλήθος καί ναύαρχου προσεταξαν "Αλκίδαν, од ίμελλεν 

4 έπιπλεύσεσθαι. άνεχώρησαν δε καί οί "Αθηναίοι ταΐξ εκα
τόν ναυσίν, επειδή καϊ εκείνους είδον. 

17. Καϊ κατά τόν χρόνον τούτον δν αί νήες ίπλεον 
iv τοις πλείσται δή νήες α μ" αύτοίς ενεργοί κάλλει έγε-
νοντο, παραπλήσια ι δε καϊ hi πλείους αρχομένου τον 

2 πολέμου, τήν τε γάρ Αττική ν καϊ Εϋβοιαν καϊ Σαλαμίνα 
εκατόν έφύλασσον καϊ περϊ Πελοπόννησον ετεραι εκατόν 
ήσαν, χωρίς oh αί περϊ Ποτίδαιαν και iv τοις άλλοις χρ-
ρίοις, ωστε αί πάσαι αμα ίγίγνοντο iv ενϊ θέρει διακό-

3 σιαι καϊ πεντήκοντα, καϊ τά χρήματα τούτο μάλιστα ixa-
νήλωσε μετά Ποτίδαιας, τήν τε γάρ Ποτίδαιαν δίδραχ-
μοι όπλϊται έφρούρουν (αύτω γάρ καϊ υπηρέτη δραχμψ 
ελάμβανε τής ημέρας), τρισχίλιοι μεν οί πρώτοι, ώνον% 
έλάσσους διεπολιόρκησαν, εξακόσιοι δε καϊ χίλιοι μ&α 

Φορμίωνος, οΐ προαπήλθον · νήες τε αί πάσαι τόν αύζον 
4 μισθόν έφερον. τά μεν ούν χρήματα ούτως ύπανηλα^ 

τό πρώτον, κάί νήες τοσαύται δή πλείσται έπληρώθησαν. 
18. Μυτιληναίοι δε κατά τόν αυτόν χρόνον δν d 

Λακεδαιμόνιοι περϊ τόν ίσθμόν ήσαν έπϊ Μήθυμναν & 
προδιδομένην έστράτευσαν κατά γήν αυτοί τ ε καϊ οί&' 
κούροι · καϊ προσβαλόντες τη πόλει, επειδή ού προν%ν 
ρει # προσεδέχοντο, άπήλθον έπ" Άντίσσης καϊ Πνρθ& 
καϊ "Ερέσου, καϊ καταστησάμενοι τά έν ταΐς πόλεσι tav-
ταις βεβαιότερα καϊ τείχη κρατύναντες διά τάχους α%Ψ 

2θον έπ' οίκου, έστράτευσαν δε καϊ οί Μηθυμναϊοι av^ 
χωρησάντων αυτών έπ" "Αντισσαν · κάί έκβοηθείας *iV°J 
γενομένης πληγέντες υπό τε τών "Αντισσαίων καί *фѴ 
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faiicovoov άπέθανόν τ ε πολλοί κάί άνεχώρησαν ot λοι-
jro? κατά τάχος, ot δε Αθηναίοι πυνθανόμενοι ταντα, з 
χούς τε Μυτιληναίους τής γης χρατοϋντας xal τούς σφε-
χίρους στρατιώτας ούχ ικανούς οντάς είργειν, πέμπονσι 
χερί τδ φθινόπωρον ήδη άρχόμενον Πάχητα τον Επί
κουρου στρατηγόν xal χίλιους οπλίτας εαυτών, οί δε αύ- 4 
χερέται πλεύσαντες τών νεών άφιχνοϋνται xal περιτει-
χίξουσι Μυτιλήνην iv κύκλω άπλώ τείχει · φρούρια δέ 
ібхіѵ οΐ ίπΐ τών χαρτερών έγκατωκοδόμηται. xal ή μέν 5 
Μυτιλήνη χατά κράτος ήδη άμφοτέρωθεν xal έκ γής καϊ 
έκ θαλάσσης είργετο καί δ χειμών ήρχετο γίγνεσθαι. 

19. Προσδεόμενοι δέ οί Αθηναίοι χρημάτων ες τήν 
πολιορκίαν καϊ αύτοί έσενεγκόντες τότε πρώτον έσφοράν 
διακόσια τάλαντα εξέπεμψαν καί ίπΐ τούς ξυμμάχους άρ-
γυρολόγους ναϋς δώδεκα καϊ Αυσικλέα πέμπτον αυτόν 
Στρατηγόν. δ δέ άλλα τε ήργυρολόγει καϊ περιέπλει, καϊ 2 
τής Καριάς έκ Μνοϋντος άναβάς.διά τοϋ Μαιάνδρου πε
δίου μέχρι τοϋ Σανδίου λόφου, έπιθεμένων τών Καρών 
*αί Άναιιτών, αυτός τε διαφθείρεται κάί τής [άλλης] 
Στρατιάς πολλοί. 

20. <Τοϋ δ9 αύτοϋ χειμώνος οί Πλαταιής (έτι γάρ έπο-
Ιιορκοϋντο υπό τών Πελοποννησίων κάί Βοιωτών) έπει-

τω τε σίτω έπιλιπόντι έπιέζοντο καί από τών "Αθηνών 
ουδεμία έλπίς ήν τιμωρίας ουδέ άλλη σωτηρία έφαίνετο, 
&ιβουλεύου6ιν αύτοί τε καί Αθηναίων οί ξυμπολιορ-
χ°υ(ΐενοι πρώτον μέν πάντες έξελθεΐν καί ύπερβήναι τά 
**ОД τών πολεμίων, ήνδύνωνται βιάσασθαι, έσηγησα-
^ένου τήν πείραν αύτοΐς θεαινέτου τε τοϋ Τολμίδου, 
«νδρός 

μάντεως, καϊ Εύπομπίδου τοϋ Ααΐμάχου, ος κάί 
τ9ατήγει · έπειτα οί μέν ήμί6εις άπώκνησάν πως τόν 2 

νδννον μέγαν ήγησάμενοι, ές δέ άνδρας διακόσιους καϊ 
*°σ* μάλιστα ένέμειναν τή έξόδω έθελοντάί τρόπω τοι-
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3 ώ9ε. κλίμακας έποιήσαντο ίβας τφ τείχει τών πολεμίων 
ξυνεμετρήσαντο δϊ ταϊς έπιβολαΐς των πλίνθων , ή έτν%ξ 
προς σφας ονκ έξαληλιμμένον το τείχος αυτών, 
θμούντο δε πολλοί αμα τας έπιβολάς καϊ έμελλον οί μέν 
τίνες άμαρτήσεσθαι, οί δε πλείους τεύξεσθαι του αλη
θούς λογισμού, άλλως τ ε καϊ πολλάκις άριθμοϋντες xal 
άμα ού πολύ απέχοντες, άλλά ραδέως καθορωμένου is 

4 ο έβονλοντο τού τείχους, τήν μϊν ούν ξρμμέτρησιν τάν 
κλιμάκων ούτως έλαβον, έκ τού πάχους τής πλίνθου εΐ-
κάσαντες το μέτρου. 

21. Τό δϊ τείχος ήν τών Πελοποννησίων τοιόνδε ц 
οικοδομήσει, είχε μϊν δύο τούς περιβόλους, αρύς τε Πλα
ταιών καϊ εί τις έξωθεν άπ' Αθηνών έπίοι, διεΐχον $ 

2 οί περίβολοι έκκαίδεκα πόδας μάλιστα άπ' αλλήλων, to 
ούν μεταξύ τούτο, οί έκκαίδεκα πόδες, τοίς ψύλαξιν^Ι-
κήματα διανενεμημένα ωχοδόμητο, xal ήν ξυνεχή axW 
εν φαίνεσθαι τείχος παχύ επάλξεις έχον άμφοτέρωθεν. 

3 δια δέκα δε επάλξεων πύργοι ήσαν μεγάλοι καί ίσοπλα-
τεΐς τω τείχει, διήκοντες ές τε τό έσω μετώπου αντον Ш 
οί αύτοϊ καϊ τό έξω, ώστε πάροδον μή είναι παρά itvQ* 

4γον, άλλά δι9 αυτών μέσων δνηεσαν. τάς ούννύχταβ) 
οπότε χειμών είη νοτερός, τάς μϊν επάλξεις απέλενΛΜι 
έκ δϊ τών πύργων, όντων δι ολίγον καϊ άνωθεν στεγ(^ 
νών, τήν φυλακήν έποιούντο. τό μϊν ούν τείχος ψ 
ριεφρουρούντο οί Πλαταιής τοιούτον ήν. 

Ж2. ΟΙ δ9, επειδή παρεσκεύαστο αντοίς, τήρηση 
νύχτα χειμέριον ύδατι χαϊ άμα άσέληνον έξησαν * ѴУον^ 
το δϊ οΐπερ καϊ τής πείρας αίτιοι ήσαν. καϊ πρώτον μ& 
τήν τάφρου διέβησαν ή περιείχεν αυτούς, έηειτα #0°^ 
έμιξαν τω τείχει τών πολεμίων λαθόντες τούς 9"**?*** 
ανά τό σχοτεινόν μϊν ού προϊδόντων αυτών, ψόφψ f® 
έκ τού προσιέναι αυτούς άντιπαταγοϋντος τού άνέμ°ν 
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^τακουσάντων · αμα δε και διεχοντες πολύ ήσαν, όπως2 
tu όπλα μή κρονόμενα πρός άλληλα αίσθησιν παρέχοι. 
jflav δε εύσταλεϊς τε τη οπλίσει χαϊ τόν αριστερού πόδα 
μόνον ύποδεδεμένοι ασφαλείας ενεχα τής πρός τόν πη-
λόν. χατά ονν μεταπύργιον προσέμισγον πρός τάς έπάλ- 3 
ξεις, είδότες ότι έρημοι είσι, πρώτον μεν ot τάς κλίμακας 
φέροντες, καϊ προσέθεσαν · έπειτα ψιλοί δώδεκα ξύν ξι-
φιδίφ καϊ θώραχι άνέβαινον, ών ήγείτο Άμμέας ό Κο-
ροίβου καί πρώτος άνέβη. μετά δϊ αυτόν οί επόμενοι Щ 
εφ έχάχερον τών πύργων άνέβαινον. έπειτα ψιλοί άλ
λοι μετά τούτους ξύν δορατίοις έχώρουν, olg έτεροι κα
τόπιν τάς ασπίδας έφερον, όπως εκείνοι φαον προσβαί-
νοιεν, καϊ έμελλον δώσειν όποτε πρός τοίς πολεμίοις 
είεν. ώς δϊ άνω πλείους έγένοντο, %σθοντο οί έκ τών 4 
πύργων φύλακες- κατέβαλε γάρ τις τών Πλαταιών αν
αλαμβανόμενος άπό τών επάλξεων κεραμίδα, ή πεσούσα 
δοϋπον έποίησε. χαϊ αύτίκα βοή ήν, τό δϊ στρατοπέδου 5 
іяі το τείχος ώρμησεν - ού γαρ ηδει ό τι ήν τό δεινόν σκο
τεινής νυκτός xal χειμώνος όντος, xal αμα οί έν τη πόλει 
Γαν Πλαταιών ύπολελειμμένοι εξελθόντες προσέβαλον 
τ9 τείχει τών Πελοποννησίων έκ τούμπαλιν ή οί άνδρες 
κντών ύπερέβαινον, όπως ήκιστα πρός αυτούς τόν νούν 
4οιεν. έθορυβούντο μϊν ούν κατά χώρα ν μένοντες, βοη-6 
**ίν δϊ ουδείς έτόλμα έκ τής αυτών φυλακής, αλλ" έν 
β«ορα) ήοαν είκάσαι τό γιγνόμενον. χαι οί τριακόσιοι αύ-1 
T(Ö*S olg έτέτάκτο παραβοηθεϊν εί τι δέοι, έχώρουν έξω 
*°υ τ*Ιχους πρός τήν βοήν. φρυκτοίτε ήροντο ές τάς Θή-

πολέμιοι* παρανΐσχον δϊ καί οί έκ τής πόλεως Πλα-8 
Lrl$ από τού τείχους φρυκτούς πολλούς πρότερου παρε-

υ*σμένους ές αυτό τούτο, όπως ασαφή τά σημεία τής 
^τωρίας τοις πολεμίοις η καϊ μή βοηθοϊεν, άλλο τι 

κντες τό γιγνόμενον είναι ή τό ον, πρϊν σφών οί 
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άνδρες οί έξιόντες διαφύγοιεν καϊ τοϋ ασφαλούς ivtt^ 
λάβοιντο. 

23. Οί δ1 υπερβαίνοντες τών Πλαταιών iv τοντφ) 

ώς οί πρώτοι αυτών άνεβεβήκεσαν κάί τοϋ πύργου εχα-
τέρου τούς φύλακας διαφθείραντες έκεκρατήκεσαν, щ 
τ ε διόδους τών πύργων ένστάντες αύτοί έφύλασσον μψ 
δενα δι αυτών έπιβοηθεΐν, κάί κλίμακας προσθέντες аяо 
τοϋ τείχους τοίς πύργοις κάί ίπαναβιβάβαντες άνδρας 
πλείους, οί μεν από τών πύργων τούς έπιβοηθοϋντας καί 
κάτωθεν καί άνωθεν εϊργον βάλλοντες, οί δ9 iv τονζο 
οί πλείους πολλάς προσθέντες κλίμακας άμα κάί τάς  к-

2 άλξεις άπώ6αντες διά τοϋ μεταπυργίου ύπερέβαινον. ό 
δε διακόμιζαμένος αεί ΐστατο ίπί τοϋ χείλους τής τάφροι 
κάί ίντεϋθεν έτόξευόν τε κάί ήκόντιζον, εί τις παραβοψ 
θών παρά τό τείχος κωλυτής γίγνοιτο τής διαβάΰεος 

Ζέπεϊ δέ πάντες διεπεπεραίωντο, οί από τών πύργων χα-
λεπώς οί τελευταίοι καταβαίνοντες έχώρουν ίπί τψ  № 
φρον, κάί iv τούτω οί τριακόσιοι αύτοΐς ίπεφέρονχο Ιψ 

\πάδας Ιχοντες. οί μέν ούν Πλαταιής εκείνους £ώρωνμ<&' 
λον ίκ τοϋ σκότους ίστώτες ίπί τοϋ χείλους τής τάφρος 
κάί έτόξευόν τ ε καϊ έσηκόντιζον ές τά γυμνά, αυτοί $ 
iv τώ άφανεΐ όντες ήσσον διά τάς λαμπάδας καθεωρ^ 

.το, ώστε φθάνουσι τών Πλαταιών κάί οί ύστατοι διί' 
5βάντες τήντάφρον, χαλεπώς δέ και βιαίως- κρύσχά№\ 

τε γάρ ίπεπήγει ού βέβαιος iv αυτή ώστ έπελθείν, &\% 

οίος άπηλιώτου [ή βορεου] ύδατώδης μάλλον, κάί η vVt) 

τοιούτω άνεμω ύπονιφομένη πολύ τό ύδωρ iv αυτή 
ποιήκει, δ μόλις υπερέχοντες έπεραιώθησαν. ίγ&*, 
δέ καϊ ή διάφευξις αύτοΐς μάλλον διά τοϋ χειμώνος ί0 

μέγεθος. 
24. Όρμήσαντες δέ από τής τάφρου οί Πλαταιήζ  № 

ρουν αθρόοι τήν ίς Θήβας φέρουσαν όδόν, iv δεξιά ΗοΧ 
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tig to τον 9Λνδροκράτονς ήρώον, νομίζοντες ήκιύτ αν 
4ψας ταύτην αυτούς νποτοπήόαι τραπέύθαι τήν ές τούς 
χολεμίονς' καϊ άμα έώρων τούς Πελοποννηόίονς τήν 
χρός Κιθαιρώνα χαϊ Λρνδς κεφάλας τήν in Αθηνών 
φέρονόαν μετά λαμπάδων διώκοντας, καί ίπϊ μεν έξ ή 2 
εχτά βταδίονς οί Πλαταιής τήν έπϊ τών Θηβών έχώρηοαν, 
ίχειθ9 νποΰτρεψαντες ήοαν τήν προς τό όρος φέρονααν 
οδον ές Ερυθράς και 'Τΰιάς, καί λαβόμενοι τών ορών 
διαφενγονοιν ές τάς Αθήνας, άνδρες δώδεκα καϊ διακό-
біоі από πλειόνων · είοΐ γάρ τίνες αυτών όΐ άπετράποντο 
ες τήν πόλιν πριν νπερβαίνειν, εις δ9 έπϊ τή έξω τάφρω 
τοξότης ελήφθη, οί μέν ούν Πελοποννήσιοι κατά χω ρ αν 3 
έγένοντο τής βοηθείας πανόάμενοι · οί ό** έκ τής πόλεως 
Πλαταιής τών μέν γεγενημένων είδότες ούδεν, τών δέ 
άποτραπομενων οφίοιν άπαγγειλάντων ώς ουδείς πε-
ρίεοτι, κήρνκα έκπέμψαντες, έπεϊ ήμερα έγένετο, έοπέν-
δοντο άναίρεαιν τοις νεκροίς, μαθόντες δέ τό αληθές 
Ιχαύσαντο. οί μεν δή τών Πλαταιών άνδρες ούτως 
νπερβάντες ίοώθηΰαν. 

25. Έκ δέ τής Λακεδαίμονος τον αυτού χειμώνος 
τελεντώντος εκπέμπεται Σάλαιθος 6 Λακεδαιμόνιος ές 
Μυτιλήνην τριήρει. κάί πλεύόας ές Πύρραν καϊ έξ αύ-
τής πεζή κατά χαράδραν τινά, ή ύπερβατόν ήν τό περι-
χείχιομα, διαλαθών έαέρχεται ές τήν Μυτιλήνην, κάί 
ϊλεγς τοίς προέδροις οτι έοβολή τε άμα ές τήν 9Λττικήν 
&ται και αί τεσσαράκόντα νήες παρ έσονται ας έδει βοη-
δήβαι αύτοίς, προαποπεμφθήναί τε αυτός τούτων ένεκα 
*άί άμα τών άλλων έπιμεληοόμενος. καί οί μέν Μντιλη- 2 
νοΧοι έθάροονν τε κάί πρός τούς 9Αθηναίονς ήσσον είχον 
την γνώμην ώοτε ξνμβαίνειν. δ τε χειμών έτελεύτα ον-
X°S, καϊ τέταρτον έτος τώ πολεμώ έτελεύτα τφδε ον 
Θονκνδίδης ξννέγραψεν. 

THUCYDIDES. I. 12 
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26. Τον δ9 έπιγιγνομένου θέρους οί Πελοποννψ^ 
επειδή τάς ές τήν Μυτιλήνην δύο καί τε66αράκονταναν$ 
άπέ6τειλαν άρχοντα9Αλκίδαν, δς ήν αύτοίς ναύαρχε 
προοτάξαντες, αύτοϊ ές τήν 9Αττιχήν χαϊ οί ξύμμαχ^ 
έ6έβαλον, όπως οί9Αθηναίοι άμφοτέρωθεν θορυβούμε-
νοι ήόβον ταΐς ναυαϊν ές τήν Μυτιλήνην καταπλεονΰαη 

2 έπιβοηθήβωΰιν. ήγεΐτο δε τής έαβολής ταύτης Κλεομέ
νης ύπερ Παυ6ανίου τού Πλειοτοάναχτος υίέος βαοιλέαξ 

;ί οντος χαϊ νεωτέρου έτι, πατρός δϊ αδελφός ων. έδήωΰαν 
δε τής 9Αττικής τά τε πρότερον τετμημένα εί τι ißt-
βλαύτήχει, χαί оба έν ταΐς πριν έοβολαΐς παρελέλειχτο' 
χαϊ ή έ6βολή αύτη χαλεπωτάτη έγένετο τοις 9АѲуѵаіщ 

4 μετά τήν δευτέραν. επιμένοντες γάρ άεϊ άπδ της Αέόβον 
τι πεύ6ε6θαι τών νεών έργον ώς ήδη πεπεραιωμέν&ν 
έπεξήλθον τά πολλά τέμνοντες, ώς δ9 ούδεν απέβαινα 
αύτοΐς ών προ6εδέχοντο χαϊ έπελελοίπει ο 6ΐτος, άνεχώ-
ρη6αν χαϊ διελύθη6αν χατά πόλεις. 

27. Οί δε Μυτιληναίοι έν τούτω, ώς αϊ τε νήες αν-
τοις ούχ ήχον άπό τής Πελοποννήοου, άλλά ένεχρόνιζον^ 
χαϊ 6 0ίτος έπελελοίπει, άζ/α^καξοιται ξυμβαίνειν itQ°$ 

2 τούς 9Αθηναίους διά τάδε. ό Σάλαιθος χαϊ αυτός ον 
κροαδεχόμενος έτι τάς ναύς οπλίζει τόν δήμον πρότερον 

όψιλόν οντα ώς έπεξιών τοις 9Αθηναίοις- οί δε 
έλαβον όπλα, ούτε ήχροώντο έτι τών αρχόντων, *αχα 

ξυλλόγους τε γιγνόμενοι ή τόν οΐτον έχέλευον τούς  № 
νατούς φέρειν ές τό φανερόν χαϊ διανέμειν алабіѵ^ Jl 
αύτοϊ \υγχωρή6αντες πρός 9Αθηναίους έφα6αν παρώ** 
αειν τήν πόλιν. 

28. Γνόντες δε οί έν τοις πράγμα6ιν ούτ9 άποχολν' 
ειν δυνατοί όντες, εί τ άπομονωθήαονται τής ІѴРРа' 
όεως, χινδυνεύοοντες, ποιούνται κοινή όμολογίαν 
τ ε Πάχητα καϊ τό ΰτρατόπεδον, &6τε 9Αθηναίοι tr 

http://antik-yar.ru/


φΐναι βουλεύσαι περϊ Μυτιληναίων όποιον αν τι βού-
Χανχαι rVv σ^τρατιάν ές τήν nofov δέχεσθαι αυτούς^ 
χρεσβείαν δε άποστέλλειν ές τάς 9Αθήνας Μυτιληναίους 
ЛІОІ εαυτών έν όσω δ9 αν πάλιν έλθωσι, Πάχητα μήτε 
Hfftai Μυτιληναίων μηδένα μήτε άνδραποδίσαι μήτε 
αχοκτείναι. ή μέν ξύμβασις αύτη έγένετο. οί δέ πράξαν- 2 
ид προς τούς Λακεδαιμονίους μάλιστα τών Μυτιληναίων 
χεριδεεΐς οντες, ώς ή στρατιά έσήλθεν, ούκ ήνέσχοντο, 
αλλ' έπϊ τούς βωμούς ομως καθίζουσι · Πάχης δ* άναστή-
ΰας αυτούς ώστε μή άδικήσαι, κατατίθεται ές Τένεδον 
μέχρι ού τοίς 9Αθηναίοις τι δόξη. πέμφας δέ καϊ ές τήνΖ 
"Λντισσαν τριήρεις προσεκτήσατο καϊ τάλλα τά περί το 
δτρατόπεδον καθίστατο ή αύτώ έδόκει. 

29. Οί δ9 έν ταΐς τεσσαράκόντα ναυσΐ Πελοποννή-
біоі, ους έδει έν τάχει παραγενέσθαι, πλέοντες περί τε 
ηηήν τήν Πελοπόννησον ένδιέτριψαν κάί κατά τόν άλ
λον πλουν σχολαΐοι κομισθέντες τούς μέν έκ τής πόλεως 
Αθηναίους λανθάνουσι, πριν δή τή Αήλω έσχον, προσ-
ζάντες δ9 άπ9 αυτής τή 91κάρω κάί Μυκόνω πυνθάνον-
Х

(и πρώτον ότι ή Μυτιλήνη έάλωκε. βουλόμενοι δέ το 2 
**ψές είδέναι κατέπλευσαν ές'Έμβατον τής "Ερυθραίας" 
γίραι δέ μάλιστα ήσαν τή Μυτιλήνη εαλωκυία επτά ότ 
δ τό "Εμβατον κατέπλευσαν, πυθόμενοι δέ τό σαφές 
Ρ°νλεύοντο έκ τών παρόντων · καί έλεξεν αύτοίς Τευ-

χ**λος άνήρ 9Ηλεΐος τάδε. 
,,Άλκίδα καί Πελοποννησίων όσοι πάρεσμεν άρ-

l^tg τής στρατιάς, έμοϊ δοκεΐ πλεΐν ημάς έπϊ Μυτιλή-
πρϊν έκπύστους γενέσθαι, ώσπερ έχομεν. κατά γάρ2 

I *ίχο$ ανδρών νεωστϊ πόλιν εχόντων πολύ τό άφύ-
щ 0 ν ίύρήαομεν, κατά μέν θάλασσαν χαϊ πάνυ, ζ έκεΐ-
*αί αν&πι*τοι έπιγενέσθαι αν τινα σφίσι πολέμιον 

Ί^ών ή άχχή τυγχάνει μάλιστα ούσα* εικός δέ καϊ 
12* 
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τό πεζόν αυτών κατ οικίας άμελέστερον ώς κεκρατψί. 
Згой/ διεσπάρθαι. εί ούν προσπέσοιμεν αφνω τε xd 

νυκτός, ελπίζω μετά τών іѵдоѵ, εί τις αρα ήμΐν іоц\ 

4 υπόλοιπος εύνους, καταληφθήναι αν τά πράγματα, χβί 
μή άποκνήσωμεν τόν κίνδυνον, νομίσαντες ούκ άλλο τι 
είναι τό καινόν τοϋ πολέμου ή τό τοιούτον, ο είτιςοτοα-
τηγός έν τε αύτώ φυλάσσοιτο καϊ τοϊς πολεμίοις ενοράι 
έπιχειροίη, πλείστ αν όρθοΐτο." 

31. 90 μέν τοΟαϋτα ειπών ούκ έπειθε τόν Άλχίδαν. 
άλλοι δέ τίνες τών άπ "Ιωνίας φυγάδων καϊ οί Λέοβιοι 
οί Συμπλέοντες παρήνουν, επειδή τούτον τόν κίνδυνοι 
φοβείται, τών έν Ιωνία πόλεων καταλαβείν τινα ή Κν-
μην τήν Αίολίδα, όπως έκ πόλεως ορμώμενοι τήν ϊο-
νίαν άποστήσωσιν (ελπίδα δ* είναι · ούδενϊ γάρ άκονοίο} 
άφίχθαί), καϊ τήν πρόαοδον ταύτην μεγίστην  оѵбаи 
Αθηναίων [ήν] άφέλωσι καϊ άμα, ήν έφορμώΰιν, аѵтоЦ 
οαπάνη [σφίσι] γίγνηται: πείσειν τε οίεσθαι καϊ Ш' 

2 σούθνην ώστε ξυμπολεμείν. ό δέ ουδέ ταύτα ένεδεχ&ο< 
άλλα τό πλείστον τής γνώμης είχεν, επειδή τής Μ№ 
λήνης ύστερήκει, ότι τάχιστα τή Πελοποννήσω iti№ 
π ρ οσμίζα ι. 

32. Άρας δέ έκ τοϋ Έμβάτουπαρέπλεν καϊπρο66%& 
Μυοννήσω τή Τηίων τούς αιχμαλώτους ους κατά #Α°ν1 

2 είλήφει άπέσφαξε τούς πολλούς, καϊ ές τήνΗΕφεθον 
ορμισαμένου αύτοϋ Σαμίων τών έξ Άναίων αφικόμ^1 

πρέσβεις έλεγον ού καλώς τήν Ελλάδα έλευθερούν  № 
τόν, εί άνδρας διέφθειρεν ούτε χείρας άνταιρομέν°ν\ 
ούτε πολεμίους, Αθηναίων δέ ύπ' ανάγκης ξνμμά%ονζ 

εί τε μή παύσεται, ολίγους μέν αυτόν τών έχθρα» » 
φιλίαν προσάξεσθαι, πολύ δέ πλείους τών φίλων ^ 

3μίους έξειν. καϊ 6 μέν έπείσθη τε καϊ Χίων Sv№ 
όσους είχεν έτι άφήκε καϊ τών άλλων τινάς Όρ^ 
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* t£g νανς οί άνθρωποι ονκ έφενγον, άλλά προσεχώ-
QPVV μάλλον ώς ΆττικαΧς καϊ ελπίδα ούδε τήν έλαχίστην 
εΐχον μή Λοτε9Αθηναίων τής θαλάσσης κρατούντων ναύς 
Πελοποννησίων είς Ίωνίαν παραβαλεΐν. 

33. Άπο δε της Έφέοον 6 Άλκίδας έπλει κατά τάχος 
χαί φνγήν ίποιεΐτο · ώφθη γάρ νπό τής Σαλαμινίας καϊ 
Παράλον ίτι περϊ Κλάρον ορμών (αί δ9 απ9 9Αθηνών 
Ιτνχον πλέονσαι), χαϊ δεδιώς τήν δίωζιν Ιπλει διά τον 
πελάγονς ώς γη εκούσιος ού σχήσων άλλη ή Πελοπον·* 
νη6ω. τω δε Πάχητι καί τοίς 9Αθηναίοις ήλθε μ\ν καί 2 
ало τής9Ερνθραίας αγγελία, άφικνείτο δε καϊ πανταχό
θεν άτειχίστον γάρ ούσης τής 91ωνίας μέγα τό δέος 
Ιγένετο μή παραπλέοντες οί Πελοποννήσιοι, εί καί ώς 
μη διενοούντο μένειν, πορθώσιν άμα προσπίπτοντες τάς 
πόλεις · αύτάγγελοι δ9 αυτόν ίδούσαι έν τή Κλάρω ή τε 
Πάραλος καϊ ή Σαλαμινία έφρασαν. ο δε νπό σπονδής 3 
ίποιεΐτο τήν δίωξιν - καϊ μέχρι μεν Πάτμον τής νήσον 
ίπεόίωξεν, ώς δ9 ούκέτι έν καταλήγει έφαίνετο, έπανε-
%®ρει. κέρδος δε ένόμισεν, επειδή ού μετεώροις περιέ-
ηχεν, ότι ούδαμον έγκαταληφθείσαι ήναγκάσθησαν 
βτρατόπεδον ποιεΐσθαι καϊ φνλακήν σφίσι κάί έφόρμη-
*ιν παρασχεΐν. 

34. Παραπλέων δε πάλιν έσχε καϊ ές Νότιον τό Κο
λοφωνίων, ον κατώκηντο Κολοφώνιοι τής άνω πόλεως 
^λωχνίας νπό 9Ιταμάνονς καϊ τών βαρβάρων κατά στά-

ίδια έπαχθέντων * έάλω δε μάλιστα αύτη οτε ή δεν-
Ща Πελοποννησίων έσβολή ές τήν 9Αττικήν έγίγνετο. 

v
t ονν τω Νοτίω οί καταφνγόντες καϊ κατοικήσαντες2 

иУтоѲі αύθις στασιάσαντες, ot'μεν παρά Πισσούθνον 
^κονρονς'Αρκάδων τε καϊ τών βαρβάρων έπαγαγόμε-
*0i έν διατειχίσματι εΐχον καϊ τών έκ τής άνω πόλεως Ко-

0(P<ovt'(ov οί μηδίσαντες ξννεσελθόντες έπολίτενον, οίδΐ 
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νχεξελθόντες τούτους χαϊ οντες φυγάδες τον Ш%щ 
Ъ επάγονται, δ δε προκάλεσα μένος ές λόγους Ίππίανχύν 

έν τω διατειχίσματι "Αρχάδων άρχοντα, ωστε, ήν μφν 
άρέσχον λέγη, πάλιν αυτόν καταστήσειν ές τό τείχος cm 
χαϊ ύγιά, 6 μεν εξήλθε παρ9 αυτόν, 6 δ9 έχεϊνον μεν iv 
φυλακή άδέομω είχεν, αυτός δε προσβαλών τω τειχίομαχι 
έξαπιναίως χαϊ ού προσδεχομένων αίρει, τούς τε "Αρά
δας χαϊ τών βαρβάρων όσοι ένησαν διαφθείρει * και τον 
'Ιππίαν ύστερον έσαγαγών ώσπερ έσπείσατο, επειδή  іѵ-

\δονήν, ξυλλαμβάνει χαϊ κατατοξεύει. Κολοφωνίοις $ 
Νότιον παραδίδωόι πλην τών μηδισάντων. χαϊ ύστερον 
Αθηναίοι οίχιΰτάς πέμψαντες χατά τούς εαυτών νόμονξ 
χατφχιΟαν τό Νότιον, ξυναγαγόντες πάντας έχ τών χί-
λεων, εί που τις ήν Κολοφωνίων. 

35. Ό δέ Πάχης άφιχόμενος ές τήν Μυτιλήνην τήν χι 
Πύρραν χαϊ"ΕρεΟον παρεστήσατο, χαϊ Σάλαιθον λαβαν 
έν τή πόλει τόν Ααχεδαιμόνιον χεχρυμμένον άποπέμ%^ 
ές τάς 9Αθήνας χαί τούς έχ τής Τενέδου Μυτιληναίων 
άνδρας άμα ους χατέθετο χαϊ εί τις άλλος αύτώ αίτιος 

2 έδόκει είναι τής αποστάσεως- αποπέμπει δε χαϊ τηξ 
στρατιάς τό πλέον, τοίς δε λοιποίς υπομένων καθίοταχο 
τά περϊ τήν Μυτιλήνην χαϊ τήν άλλην Αέσβον η ѵѵх? 
έδόκει. 

36. 9Αφιχομένων δε τών ανδρών χαϊ τού Σάλαιθον 
οί "Αθηναίοι τόν μεν Σάλαιθον ευθύς άπέχτειναν, εθτ& 
α παρεχόμενον τά τ" άλλα χαϊ από Πλαταιών (έτι fa? 

2 έπολιορχούντο) άπάξειν Πελοποννησίους' περϊ δέτ&ν 

ανδρών γνώμας έποιοϋντο, χαϊ υπό οργής έδοξεν avtoh 
ού τούς παρόντας μόνον άποχτεϊναι, αλλά χαϊ *°ν* 
απαντάς Μυτιληναίους όσοι ήβώσι, παίδας δε χαϊ γνν&' 
χας άνδραποδίσαι, έπιχαλοϋντες τήν τε άλλην άπό6%*~ 
σιν ότι ούχ αρχόμενοι ώσπερ οί άλλοι έποιήσαντο, * 
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αροσξννεβάλετο ούκ ελάχιστον τής ορμής αί Πελοπον
νησίων νήες ές Ίωνίαν έχείνοις βοηθοί τολμήσασαι πα-
ραχινδννεύσαι9 ον γάρ άπδ βραχείας διανοίας έδόχονν 
χψ  ахобтабіѵ ποιήσασθαι. πέμπονβιν ονν τριήρη ώς 3 
Πάχητα άγγελον τών δεδογμένων, χατά τάχος χελενοντες 
όιαχρήσασθαι Μντιληναίονς · χαι τή ύστεραία μετάνοια 4 
τις ευθύς ήν αύτοΐς χαϊ άναλογισμός ώμδν το βούλευμα 
χαί μέγα έγνώσθαι, πόλιν όλην διαφθείραι μάλλον ή ού 
τους αΐτίονς. ώς δ9 ήσθοντο τούτο τών Μντιληναίων οίο 
παρόντες πρέσβεις χαϊ οί αύτοΐς τών 9Αθηναίων ξνμ-
χράσσοντες, παρεΰχεύαΰαν τούς έν τέλει ώστε αύθις 
γνώμας προθεΐναι · χαϊ έπειθαν ραον, διότι χαϊ έχείνοις 
ένδηλον ήν βονλόμενον τό πλέον τών πολιτών αύθις 
τινας 6φίσιν άποδούναι βονλεύσασθαι. κατάστασης δ' 6 
(ύθύς εκκλησίας άλλαι τε γνώμαι άφ' έκαστων έλέγοντο 
xal Κλέων ό Κλεαινέτου, όσπερ καϊ τήν προτέραν ένενι-
χήχει ώστε άποκτεΐναι, ών και ές τά αλλα βιαιότατος 
τώι> πολιτών τω τε δήμω παρά πολύ έν τω τότε πιθα
νότατος, παρελθών αύθις έλεγε τοιάδε. 

37. ,,Πολλάκις μεν ήδη έγωγε καϊ άλλοτε έγνων δη-
Ροχρατίαν ότι αδύνατον έστιν ετέρων αρχειν, μάλιστα δ9 

«ν rij νυν υμετέρα περϊ Μντιληναίων μεταμέλεια, διά 2 
ϊ*9 τό καθ9 ήμέραν άδεες και άνεπιβούλεντον πρός άλ-
Ιηλονς καί ές τούς ξυμμάχους τό αυτό έχετε, καϊ δ τι αν 
ΆΙόγφ πεισθέντες υπ9 αυτών άμάρτητε ή οίκτω ένδώτε, 
у* επικινδύνως ήγεΐσθε ές υμάς καϊ ούκ ές τήν τών 
αμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, ού σκοπούντες ότι τυ-
$*νν£δα έχετε τήν αρχήν και πρός έπιβονλεύοντας αύ-
*°υ£ καί άκοντας άρχομένονς · ονκ έξ ών αν χαρίζησθε 

*πχομενοι αύτοϊ άκροώνται υμών, αλλ9 έξ ών αν ίσχύι 
* λον η Tfj εκείνων εύνοια περιγένησθε. πάντων A 3 

Ην°τατον εί βέβαιον ήμΐν μηδέν καθεστήξει ών αν δόξη 
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πέρι, μηδέ γνωσόμεθα οτι χείροσι νόμο ig άχινήτο^ 
χρωμένη πόλις χρείσσων εστίν ή καλώς έχονσιν άκυρος 
άμαθία τε μετά σωφροσύνης ώφελιμώτερον ή δεξιόττβ 
μετά ακολασίας, οΐ τε φαυλότεροι τών аѵд-ρώπων ποο$ 
τους ξννετωτέρόνς ώς έπϊ το πλεϊον άμεινον οίκονσι τα$ 

4 πόλεις, οί μέν γάρ τών τε νόμων σοφώτεροι βούλονται 
φαίνεσθαι τών τε άεϊ λεγομένων ές τό χοινόν περιγίγνε-
σθαι, ώς έν άλλοις μείζοσιν ούχ αν δηλώσαντες τήν γνά-
μην, χαί έχ τον τοιούτου τά πολλά σφάλλονσι τάς πόλειχ 
ot δ9 άπιΟτούντες τή έξ εαυτών ξννέσει αμαθέστεροι μέν 
τών νόμων άξιοϋσιν είναι, άδννατώτεροι δέ τοϋ χαλάς 
είπόντος μέμψασθαι λόγον, χριταϊ δέ όντες από τον  Ібоѵ 

5 μάλλον ή άγωνιΟταϊ όρθοννται τά πλείω. ώς ούν χρή χαί 
ημάς ποιονντας μή δεινότητι χαϊ ξννέσεως άγώνι іш-
ρομένονς παρά τό δόξαν τώ ύμετέρφ πλήθει πνραινεΐν. 

38. ,^Εγώ μέν ούν ό αυτός ειμί τή γνώμη καϊ θαυ
μάζω μέν τών προθέντων αύθις περί Μντιληναίων λέ
γειν χαϊ χρόνον διατριβήν έμποιηαάντων, δ έστι  ядоі 
τών ήδιχηχότων μάλλον (ό γάρ παθών τώ δράύαΐ№ 
άμβλντέρα τή οργή έπεξέρχεται, άμννασθαι δέ τώ παθείν 
οτι έγγντάτω χείμενον άντίπαλον [ον]μάλιστα τήν τιμΟ" 
ρίαν αναλαμβάνει), θανμάζω δέ χαϊ όστις έσται 6 άντε
ρων χαϊ άξιώσων άποφαίνειν τάς μέν Μντιληναίων «Λ* 
χίας ήμίν ώφελίμονς ούσας, τάς δ9 ημετέρας ξνμφ°9α[ 

2 τοίς ξνμμάχοις βλάβας καθισταμένας. χαϊ δήλον δτι ή & 
λέγειν πιστεύσας τό πάνν δοκούν ανταποφήναι 
έγνωσται άγωνίσαιτ αν, ή χέρδει έπαιρόμενος τό ενΛ98 

Ζπές τοϋ λόγον εκπονήσας παράγειν πειράσεται. ή 
λις έχ τών τοιώνδε αγώνων τά μέν άθλα έτέροις^ 

Ьбіѵ, αντη δέ τούς χινδύνονς αναφέρει. 
αίτιοι δ νμ& 

κακώς άγωνοθετονντες^ οϊτινες είώθατε θεαταϊ μέν ^ 
λόγων γίγνεσθαι, άκροαταϊ δέ τών έργων, τά μέν ps 
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lovta έργα вяо
 τ&ν €^ είπόντων σκοπούντες ώς δυνατά 

γίγνεσ&αι, τά δε πεπραγμένα ήδη, ού τδ δρασ&εν πιστό-
χερον ο·ψει λαβόντες ή τδ άκουσα έν, άπδ τών λόγω χα
λάς έχνιιμησάντων · χαί μετά χαινότητος μεν λόγου άπα- 5 
хйбѲаі αριΰτοι, μετά δεδοκιμασμένου δε μή ξννέπεα&αι 
εδέλειν, δούλοι όντες τών άεϊ άτοπων, ύπερόπται i i τών 
εΐαΰότων, χαϊ μάλιστα μεν αυτός ειπείν έκαστος βουλό- 6 
μένος δννασ&αι, εί δεμή, ανταγωνιζόμενοι τοις τοιαύτα 
Χίγονσι μή ύστεροι άχολον&ήσαι δοκείν τη γνώμη, οξέως 
δε τι λέγοντος προεπαινέσαι καϊ προαισ&έσ&αι τε πρό
θυμοι [είναι] τά λεγόμενα κάί προνοήσαι βραδείς τά έξ 
αυτών άποβησόμενα · ζητούντές τ ε άλλο τι, ώς ειπείν, ή ι 
ίνοϊς ξώμεν, φρονούντες δε ούδΐ περϊ τών παρόντων 
ιχανώς· απλώς τ ε ακοής ηδονή ήσσώμενοι καϊ σοφιστών 
θεαταίς έοικότες καδημένοις μάλλον ή περϊ πόλεως βου* 
λευομένοις. Ν 

39. „Slv έγώ πειρώμένος άποτρέπειν υμάς άποφαί-
να Μυτιληναίους μάλιστα δή μίαν πόλιν ήδικηκότας 
ψάς. έγώ γάρ, οΐτινες μεν μή δυνατοί φέρειν τήν ύμε- 2 
Щаѵ αρχήν ή οΐτινες υπό τών πολεμίων άναγκασ&έντες 
^έστησαν, ξυγγνώμην έχω- νήσον δε οΐτινες έχοντες 
№* τειχών καϊ κατά θάλασσαν μόνον φοβούμενοι τούς 
ψετερονς πολεμίους, έν ω καϊ αύτοϊ τριηρών παρασκευή 
°υκ άφρακτοι ησαν πρός αυτούς, αυτόνομοι τε οίκούν-
Γί$ καϊ τιμώμενοι ές τά πρώτα νφ' ημών τοιαύτα είργά-
σ α ζ / *ο, τί άλλο ούτοι ή έπεβούλευσαν τε καϊ έπανέστη-
°*ν μάλλον ή άπέστησαν (απόστασις μέν γε τών βίαιόν 

*«νχόντων εστίν), έζήτησάν τε μετα τών πολεμιωτα-

ί«ί ^ταντες διαφθείραι; καίτοι δεινότερόν έστιν 
αντούς δύναμιν κτώμενοι άντεπολέμησαν. πα-3 

t0 °*ε αύτοίς ουτε αί τών πέλας ξυμφοραϊ έγένον-
> °σοι αποστάντες ήδη ημών έχειρώ&ησαν, ούτε ή παρ-
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ούσα ευδαιμονία παρέσχεν όκνον μή έλθείν ές τά δεινί' 
γενόμενοι δε προς τό μέλλον θρασείς καϊ έλπίσαντες μα„ 
κρότερα μεν τής δννάμεως, έλάσσω δε τής βονλήσεοξ) 

πόλεμον ήραντο, ίσχύν άξιώσαντες τον δίκαιον προθεϊ-
ναι · iv ω γάρ ώήθησαν περιέσεσθαι, έπέθεντο ήμιν oh 

4 αδικούμενοι, είωθε δε τών πόλεων αίς αν μάλιστα χαϊ 
δι ελάχιστον απροσδόκητος εύπραξία έλθη, ές ύβριν τρέ-
πειν' τά δε πολλά κατά λόγον τοίς άνθρώποις εύτνχοϋν-
τα ασφαλέστερα ή παρά δόξαν · και κακοπραγίαν, ώς εί-

5 πεΐν, φάον απωθούνται ή εύδαιμονίαν διασώζονται, χρψ 
δέ Μντιληναίονς και πάλαι μηδέν διαφέροντας τών άλ
λων νφ' ημών τετιμήσθαι, καϊ ουκ αν ές τόδε εξύβρι
σαν · πέφνκε γάρ κάί άλλως άνθρωπος τό μέν θεραπενον 

6 νπερφρονεΐν, τό δέ μήνπεΐκον θαύμαζε ιν. κολαΰθεν-
των δέ κάί νύν άξίως τής αδικίας, καϊ μή τοίς μέν ολί
γοις ή αίτια προστεθή, τόν δέ δήμο ν άπολύσητε. παντεζ 
γάρ ήμΐν γε ομοίως έπέθεντο, οίς γ* έξήν ώς ημάς τρα-
πομένοις νύν πάλιν έν τή πόλει είναι · άλλα τόν μ№ 
τών ολίγων κίνδννον ήγησάμενοι βεβαιότερον ξνναηε-

7 στησαν. τών τε ξνμμάχων σκέψασθε εί τοις τε άναγ№ 
σθεΐσιν νπό τών πολεμίων καϊ τοις έκούσιν άποστάσι ταζ 
αύτάς ζημίας προσθήσετε, τίνα οίεσθε όντινα ού βρ4ξ1({ 
προφάσει άποστήσεσθαι, όταν ή κατορθώσαντι έλενθε-

βρωσις ή ή σφαλέντι μηδέν παθεΐν άνήκεστον; ήμίν 

πρός εκάστην πόλιν άποκεκινδννεύσεται τά τε χρήρατ* 
καϊ αί φνχαί. καί τνχόντες μέν πόλιν έφθαρμένην 
λαβόντες τής έπειτα προσόδον, δι ήν ίσχύομεν, το λον 
жоѵ στερήσεσθε, σφαλέντες δέ πολεμίονς πρός τοις vf 
άρχονσιν έξομεν, καϊ δν χρόνον τοις νύν καθεστ^°6ί 

δει έχθροΐς άνθίστασθαι, τοις οίκείοις ξνμμάχοις Λθλ*' 
μήσομεν. 

40. ,,Ονκονν δει προθεΐναι ελπίδα ούτε λόγω π^τψ 
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ουτε χρήμαόιν ώνητήν, ώς ξνγγνώμην άμαρτείν ανθρω
πίνως λήψονται. άκοντες μϊν γάρ ονκ έβλαψαν, είδότες 
δϊ έπεβούλενύαν · ξύγγνωμον δ9 έΰτϊ τδ άκούΰιον. έγώ 2 
μϊν ονν καϊ τότε πρώτον κάί νυν δ ία μάχομαι μή μετά-
γνώναι υμάς τά προδεδογμένα, μηδϊ τριάϊ τοις άξνμφο-
ρωτάτοις τή αρχή, οϊκτφ κάί ηδονή λόγων καϊ επιείκεια, 
ίμαρτάνειν. έλεος τε γάρ πρός τους ομοίους δίκαιος άν- 3 
τιδίδοο&αι κάίμή πρός τούς ούτ άντοικτιούντας έξ άνάγ-
χης τε καδεοτώτας άεϊ πολεμίονς · οΐ τε τέρποντες λόγω 
ρήτορες έξονσι καϊ έν άλλοις έλάόΰοοιν αγώνα, κάί μή 
Ινφή μεν πόλις βραχέα ήο&εΐβα μεγάλα ζημιώύεται, αν
τοί δε έκ τον εν ειπείν τό πα&εΐν εν άντιλήψονται · καϊ 
η επιείκεια πρός τούς μέλλοντας έπιτηδείονς κάί τό λοι
πόν έϋεό&αι μάλλον δίδοται ή πρός τονς ομοίους τε καϊ 
ούδεν η66ον πολεμίονς νπολειπομένονς. έν δε ξννελών 4 
Ιίγα · πει&όμενοι μεν έμοϊ τά τε δίκαια ές Μντιληναίονς 
Ы τά ξύμφορα αμα ποιήσετε, άλλως δε γνόντες τοίς μεν 
°ν χαριεϊο&ε, υμάς δέ αυτούς μάλλον δικαιώΰεο&ε. εί 
?αρ ούτοι όρ&ώς απέβτηΟαν, ύμείς αν ού χρεών άρχοιτε. 

δε δή κάί ού προσήκον όμως άξιο ντε τούτο δράν, παρά 
Γ<> εικόςτοι καϊτούαδε ξνμφόρως δείκολάζεόδαι,ή παύε
σαι τής αρχής καϊ έκ τού άκινδύνον άνδραγα&ίζεα&αι. 
ГЯ τε αυτή ζημία αξιώσατε άμύναοδαι καϊ μή ανάλγητο- 5 
XBQoi οί διαφεύγοντες τών έπιβονλενϋάντων φανήναι^ 
**νμη&έντες α εικός ήν αυτούς ποιήόαι κρατήοαντας 

Wäv, άλλως τε καϊ προνπάρξαντας αδικίας, μάλιστα δε 0 
01 μη ξύν προφάσει τινά κακώς ποιούντες έπεξέρχονται 
X(t,1 ^ιολλύυαι, τόν κίνδννον νφορώμενοι τού νπολειπο-

νου εχθρού · ο γάρ μή ξύν ανάγκη τι πα&ών χαλεπώ-
9°ς διαφνγών τού άπό τής ίσης έχ&ρού. μή ούν προ-7 

t^Tftfc ^*1?*^* υμών αυτών, γενόμενοι δ9 ότι εγγύτατα 
' ?ν<ύμη τού πάοχειν κάί ώς προ παντός άν έτιμήοαό&ε 
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αυτούς χειρώσασθαι, νύν άνταπόδοτε μή μαλακισθέντ^ 
προς τό παρόν αντίκα, μηδέ τον έπικρεμασθέντος кохі 

8 δεινού άμνημονονντες. κολάσατε δε άξίως τούτονς τε καί 
τοίς άλλοις ξνμμάχοις παράδειγμα σαφές καταστήματα 
ος αν άφιστήται, θανάτω ζημίωσα μενον. τόδε γάρ ψ 
γνώσιν, ήσσον τών πολεμίων αμελήσαντες τοις υμετέροΐξ 
αυτών μαχείσθε ξνμμάχοις." 

41. Τοιαύτα μεν ό Κλέων είπε. μετά δ" αυτόν am-
δοτός ο Εύκρατους, όσπερ καϊ έν τή πρότερα έκκλρία 
άντέλεγε μάλιστα μή άποκτ είναι Μντιληναίονς, παρά
δων καϊ τότε Ιλεγε τοιάδε. 

42. ,,Οντε τούς προθέντας τήν διαγνώμην αυ%ΐξ 
περϊ Μντιληναίων αίτιώμαι ούτε τούς μεμφομένονς μι\ 
πολλάκις περι τών μεγίστων βονλεύεσθαι επαινώ, νο
μίζω τε δύο τά έναντιώτατα ευβουλία είναι, τάχος τε καί 
οργή ν, ων τό μεν μετά άνοιας ψιλεί γίγνεσθαι, τό δέ μεχο 

2 άπαιδενσίας καϊ βραχύτητος γνώμης, τούς τε λόγους об-
τις διαμάχεται μή διδασκάλους τών πραγμάτων γίγνε
σθαι , ή άξύνετός έστιν ή ίδια τι αύτώ διαφέρει · αξννε-
τος μέν, εί άλλω τινί ηγείται περϊ τοϋ μέλλοντος δυνα
τόν είναι καϊ μή εμφανούς φράσαι, διαφέρει δ* αντφ^ * 
βονλόμενός τι αίσχρόν π είσαι εύ μέν ειπείν ούκ aviff&' 
ται περϊ τον μή καλού δύνασθαι, εν δέ διαβαλών i**№ 

3 ξαι αν τούς τε άντεροϋντας καϊ τούς άκουσομένονς- %α' 
λεπώτατοι δέ καϊ οίέπΐ χρήμασι προσκατηγοροϋντες ^ 
δειξίν τινα. εί μέν γάρ άμαθίαν κατητιώντο, ο μη 
σας άξννετώτερος άν δόξας είναι ή άδικώτερος α**/,00 

ρει' αδικίας δ' έπιφερομένης πείσας τε ύποπτος γ^ 
4 ται καϊ μή τνχών μετά άξννεσίας καϊ άδικος, ή %

в 

ούκ ωφελείται έν τώ τοιώδε · φόβω γάρ αποστερείται 
ξνμβονλων. καϊ πλεΐστ άν όρθοΐτο άδννάτονς W *ν 

έχονσα τους τοιούτους τώι πολιτών ελάχιστα γα$ 

http://antik-yar.ru/


L I B . m. C A P . 41 — 44. 189 

%ut%tUv άμαρτάνειν. χρή δϊ τόν μεν άγα&όν πολίτην 5 
μη ίκφοβούντα τονς άντερούντας, άλλ* ало τον ίοον 
φαίνεΰ&αι άμεινον λέγοντα, τήν δε σώφρονα πόλιν τω 
Χί πλείστα εν βονλεύοντι μή προοτι&έναι τιμήν, άλλά 
μηδ' έλαοσούν τής νπαρχονβης, καϊ τόν μή τνχόντα γνώ
μης ονΧ 07ΐως ξημιούν, άλλά μηδ' άτιμάζειν. ούτω γάρ ό 6 
χε χατορδών ήκιύτα άν έπϊ τω έτι μειζόνων άξιοϋα&αι 
χαρά γνώμην τι κάί πρός χάριν λέγοι, ο τε μή έπιτνχών 
ορέγοιτο τω αύτω, χαριξόμενός τι και αυτός, προσάγε-
6%αι το πλήθος. 

43. n&lv ημείς τάναντία δρώμεν, κάί προσέτι ήν τις 
xal ντοπτεύηται κέρδονς μεν ένεκα τά βέλτιστα δ9 όμως 
λέγειν, φ&ονήΰαντες τής ον βέβαιον δοκήσεως τών κερ-
5ών τήν φανεράν ώφελίαν τής πόλεως αφαιρούμενα, 
χαρίστηκε δε τάγα%ά άπό τού εύ&έος λεγόμενα μηδέν 2 
αννποπτότερα είναι τών κακών, ώστε δεϊν ομοίως τόν τε 
τα δεινότατα βονλόμενον π είσαι απάτη προσάγεσδαι τό 
πλήθος καϊ τόν τά άμείνω λέγοντα ψενΰάμενον πιστόν 
ytvieftai. μόνην τε πόλιν διά τάς περινοίας εύ ποιήσαι 3 
£κ τ°ύ προφανούς μή έξαπατήσαντα αδύνατον · ό γάρ δι-
δονς φανερώς τι άγα&όν άνδνποπτεύεται άφανώς πη 
πλέον έξειν. χρή δϊ πρός τά μέγιστα καϊ έν τω τοιώδε 4 
*Ιιούν τι ημάς περαιτέρω προνοούντας λέγειν νμών τών 
^ ολίγον σκοπούντων, άλλως τε καϊ νπεύδννον τήν 
^ραίνεσιν έχοντας πρός άνεύ&ννον τήν νμετέραν άκρό-
βσ^. εί γάρ δ τ ε πείσας καϊ ό έπισπόμενος ομοίως έβλά- 5 
*τοι>το, αωφρονέατερον αν έκρίνετε · νύν δε πρός όργήν 
ψτινα τνχητε έστιν οτε σφαλέντες τήν τού πείσαντος 
№*ν γνώμην ζημιούτε καϊ ού τάς υμετέρας αυτών, εί 
*°λλαϊ ουσαι ξννεξήμαρτον. 

»Εγώ δϊ παρήλ&ον ούτε άντερων περί Μντιλη-
ωι' ούτε κατηγορήσων. ού γάρ περί τής εκείνων άδι-
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κίας ήμΐν 6 άγων, εί σωφρονούμεν, άλλά περϊ τής ήμ± 
2 τέρας ευβουλίας, ήν τε γάρ άηοφήνω πάνυ αδικούνται 

αυτούς, ού διά τούτο χαϊ άποχτεΐναι κελεύσω, εί μή j j t^ 
φέρον ήν τε χαι έχοντας τι ξυγγνώμης, έάν,είτή згоІ« 

3μή άγα&όν φαίνοιτο. νομίζω δε περί τού μέλλοντος 
μάλλον βουλεύεσ&αι ή τού παρόντος, χαϊ τούτο ο μάλι

στα Κλέων ισχυρίζεται, ές τό λοιπόν ξυμφέρον έσεΰδαι 
πρός τό ήσσον άφίστασ%αι %άνατον ζημίαν προ&εΐσι, καί 
αυτός περϊ τού ές τό μέλλον καλώς έχοντος άντιΰχνριζό-

4 μένος τάναντία γιγνώσκω. κάί ούκ άξιώ υμάς τω εύπρε-
πεΐ τού εκείνου λόγου τό χρήσιμον τού έμού άπώσαΰΰαι. 
δικαιότερος γάρ ών αυτού ό λόγος πρός τήν νύν ύμετετ 
ραν όργήν ές Μυτιληναίους τάχα άν έπιΰπάΰαιτο · ψάξ 
δε ού δικαζόμε&α πρός αυτούς, ώστε τών δικαίων dtiv, 
άλλά βονλενόμε&α περϊ αυτών, όπως χρησίμως έξουοίν. 

4δ. ,,Έν ούν ταΐς πόλεσι πολλών δανάτου ζψώ 
πρόκειται καϊ ούκ ία ων τφδε, αλλ9 ελασσόνων αμαρτη
μάτων όμως δε τή έλπίδι έπαιρόμενοι κινδυνενονΰι, 
καϊ ουδείς πω καταγνούς εαυτού μή περιέσεσ&αι τω έη-

2 βουλεύματι ήλ&εν ές τό δεινόν. πόλις τε άφιΰταμένη ik 
πω ήσσω τή δοκήσει έχουσα τήν παρα&κευήν ή οίχειαν 

3 ή άλλων ξυμμαχία τούτω επεχείρησε; πεφύκασίτε άπαν
τες καϊ ίδια καϊ δημοσία άμαρτάνειν, καί ούκ έστι νόμ°· 
όστις άπείρξει τούτου, έπεϊ διεξεληλύδασί γε διά лМфѴ 

τών ζημιών οί αν&ρωποι προστι%έντες, είπως ήσσον αον 
κοΐντο υπό τών κακούργων, καϊ εικός τό πάλαι τών με 

γίστων αδικημάτων μαλακωτέρας κεΐσδαι αύτάς, ^aQ^ 
βαινομένων δε τω χρόνω ές τόν θάνατον αί πολλαϊ аП 

4 κουσι · καϊ τούτο όμως παραβαίνεται. ή τοίνυν δεινό**0 

ρόν τι τούτου δέος εύρετέον έστιν ή τόδε γε ούδϊν ** 
σχει, αλλ9 ή μεν πενία ανάγκη τήν τόλμαν παρέχον^ ̂  
ή δ9 εξουσία ύβρει τήν πλεονεξίαν καϊ φρονήματι^ α ι 
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ϋλλαι ξνντνχίαι οργή τών ανθρώπων, ώς εκάστη τις κατ-
itftai νπ άνηκέστον τίνος κρείσσονος, έξάγονσιν ές τούς 
χινδννονς. ή τε έλπις χαι ο έρως έπϊ παντί, δ μέν ήγον- 5 
μένος, ή δ' έφεπομένη, χαϊ δ μέν τήν έπιβολήν έκφρον-
τιζων, ή δέ τήν εύπορίαν τής τύχης νποτιθεΐσα πλείστα 
βλάπτονσι, χαι δντα αφανή κρείσσω έστίτών δρωμένων 
οπνών. xal ή τύχη έπ9 αύτοίς ουδέν έλασσον ξνμβάλλε- ? 
ταιίςτό έπαίρειν άδοχήτωςγάρ έστιν οτε παριστάμενη 
καί ίκ τών υποδεεστέρων χινδννεύειν τινά προάγει χαϊ 
ονχ ήσσον τάς πόλεις, όσω περι τών μεγίστων, έλενθε-
οίας ή άλλων αρχής, xal μετά πάντων έκαστος άλογί-
ατως έπϊ πλέον τι αντον έδόξασεν. απλώς τε αδύνατον 7 
χαι πολλής εύηθείας, όστις οϊεται τής ανθρωπείας φύ-
бшд ορμώμενης προθύμως τι πράξαι άποτροπήν τινα 
h*iv ή νόμων ίσχύι ή αλλω τω δεινώ. 

46. „ Ούχονν χρή ούτε τον θάνατον τή ζημία ώς 
ίχεγγνω πιστεύσαντας χείρον βονλεύσασθαι, οντε άνέλ-
шбгоѵ καταστήσαι τοις άποστάσιν ώς ούχ έσται μετα-
?νωναι χαί ότι έν βραχυτάτω τήν άμαρτίαν χαταλύσαι. 
ΰ*εψασθε γάρ ότι ννν μέν, ήν τις χαι απόστασα πόλις 2 
?ν9 Μ ηεριεσομένη, έλθοι άν ές ξύμβασιν δννατή ούσα 
toi τήν δαπάνην άποδονναι χαι τό λοιπόν νποτελεΐν 
Κίνας $1 xiw 0iBi5%B ήντινα ούχ αμεινον μέν ή ννν 

**9*νχευάσεσθαι9 πολιορκία τε παρατενεΐσθαι ές τού-
*V*xov, st τό αυτό δύναται σχολή και ταχύ ξνμβήναι; 
Ψιν Τ £ πώς ον βλάβη δαπανάν καθημένοις διά τό άξύμ- 3 
*J°vj *«ι ήν έλωμεν πόλιν, έφθαρμένην παραλαβείν 
°Μ*ιΓ^ πνοα°ο*ον τ° λοιπόν άπ9 αυτής στέρεσθαι; ίσχύ-
χ*ς *Q°S τ°νς πολεμίονς τώδε. ώστε ού δικαστάς δν- 4 
Χχ**θ *****S Ρ*^ον ™ ѵ £&Раотаѵоѵт

(
Х

)
Ѵ ακριβείς βλά-

^to **Q*V οπως ές τόν έπειτα χρόνον μετρίως κο-
к

 0
Ѵѵ

іЯ ταΐς πόλεσιν εξομεν ές χρημάτων λόγον ίσχν-
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ούσαις χρήσθαι, καϊ τήν φνλαχήν μή από χών νόμων щ 
δεινότητος άξιοΰν ποιεΐσθαι, άλλ' άπό τών έργων щ 

5 επιμελείας, ον ννν τάναντία δρώντες, ήν τινα ελεύθε
ρον καί βία άρχόμενον εΙκότως πρός αντονομίαν ώτο-
στάντα χειρωσώμεθα, χαλεπώς οίόμεθα χρήναι τιμωρά-

β σθαι. χρή δε τονς έλενθέρονς ούκ άφισταμένονς σφόίμ 
κολάζειν, αλλά πρϊν άποστήναι σφόδρα φνλάσσειν χαί 
προκαταλαμβάνειν όπως μηδ' ές έπίνοιαν τούτον toou 
κρατήααντάς τε ότι έπ9 ελάχιστον τήν αίτίαν έπιφίρειν, | 

47. ,^Τμεΐς δέ σκέψασθε όσον αν καϊ τούτο άμαρχί-
2 νοιτε Κλέωνι πειθόμενοι. ννν μέν γάρ ν μίν ό δήμος b 

πάσαις ταΐς πόλεσιν εννονς έστί καϊ ή ού ξνναφίΰταχαι 
τοίς ολίγοις ή, ίάν βιασθή, υπάρχει τοις άποστήΰαΰιηο-
λέμιος ευθύς, καϊ τής άντικαθ ιστάμενης πόλεως το ηΐψ 

3 θος ξύμμαχον έχοντες ές πόλεμον έπέρχεσθε. εί δε ÖIU-
φθερεΐτε τόν δήμον τών Μντιληναίων, ος ούτε μετεορ 
τής αποστάσεως, επειδή τε όπλων έκράτησεν, έκώνΛ^ 
έδωκε τήν πόλιν, πρώτον μέν αδικήσετε τούς ενεργή 
κτείνοντες, έπειτα καταστήσετε τοίς δννατοΐςτών^ 
θρώπων ο βούλονται μάλιστα · άφιστάντες γάρ τας № 
λεις τον δήμον ευθύς ξύμμαχον έξονσι 

προδειξάντ^ί 
νμών τήν αυτήν ξημίαν τοις τε άδικοϋσιν ομοίως 

\κα\ τοις μή. δει δέ, καϊ εί ήδίκησαν, μή προσποΐΒΪ 
οπως ο μόνον ήμΐν έτι ξύμμαχον έστι μή πολέμιο*^ ' 

5 ται. καϊ τούτο πολλώ ξνμφορώτερον ηγούμαι ες τήν Λ 
εξιν τής αρχής, έκόντας ημάς άδικηθήναι ή δίκαια Λ 
μή δει διαφθεΐραι • καϊ τό Κλέωνος τό αυτό Ы*а1°Ѵ ^ 
ξύμφορον τής τιμωρίας ούχ ευρίσκεται έν αύτώ δ^ 
όν'αμα γίγνεσθαι. , 

48. ,ΪΓμεΐς δέ γνόντες άμείνω τάδε είναι 
οίκτω πλέον νείμαντες μήτ επιείκεια, οϊς ουοε ι^γ 

Κροσάγεσθαι, άπ9 αυτών δέ τών παραινονμέν^ 

http://antik-yar.ru/


бН μοι Μυτιληναίων ους μεν Πάχης άπέπεμψεν ώς άδι-
%0vvzag κρίνοι ήσν%ίαη, τούς ό' άλλους έάνοίχείν, 
teds γαρ Η^ε το μξλ^ον άγα%ά και τοίςπολεμίους ήδη ? 
φοβερά* όστις γάρ ευ- βουλεύεται προς τονς εναντίους 
χρείοαων έστϊν ή μετ έργων ιύχύος аѵоьф ітаѵЗК 

49. Τοιαύτα δε δ Λιόδοτος είπε. ρη&εισνδν δε τών 
γνωμών τούτων μάλιστα αντιπάλων ηρ&ς/άλλήλας οί 
Άδψαϊοι ήλϋνν μεν ές αγώνα όμως τ% δάξτ%$ χαΐέγέ-
νοντο έν τή χειροτονία άγχώμαλοι^ έχράτησε δε ή του 
Λιοδάτου. χαι τριήρη εύ&νςαλλψ> άπέστελλον, κατά 2 
ϋχονδήν, όπως μή. φ&ασάσης τής #ρότερας εύρωσι, $ιε-
φ^αρμένην τήν πόλιν г προείχε δε ήμερα xal νυ^χτϊ μα 
kma. παρασχευασάντων δε τών Μυτιληναίων πρέσβεων 3 
η} νηϊ οΐνον χαι άλφιτα ші μεγάλα υποσχόμενων, εί 
φ&άναιεν, έγένετο σπονδή τον πλου τοιαύτη ώσχ&ήσ&ιόν 
κ αμα έλαύνοντες^ οίνψ χαί έλαίω άλφιτα πεφυραμένα, 
*d οί μϊν ύπνον ιχρούντο χατά μέρος, οί δε ηλαννον. 
*αώ τύχην δϊ πνεύματος ούδ ενός έναντιωδέντος χαϊ τής \ 
№ χοοτέρας νεως ον σπουδή πλεούσης έπι πράγμα £λ-
Ιοκοτον, ταύτης 6Ь τοιούτωτρό%ω έπειγομέρης, ή μϊν 
*№α$ε τοσούτον όσον Πάχητα άνεγνωχέναι τό ψήφισμα 
*άμ>έλλειν δράσειν τά δεδογμένα, ψ-δ' υστέρα αυτής 

*ι*ατάγεται χαϊ διεχώλυσεμή διαφδείραι. παρά τοσού-
τ ο ν &ν ή Μυτιλήνη ήλ&ε κινδύνου. 
, 5ö- Τους δ' άλλους άνδρας ους ο Πάχης άπέπεμψεν 

^ *Ιτιωτάτους Οντας τής αποστάσεως Κλέωνος γνώμη 
^ Η $ α ν οί *ΛδηναΙοι · ήσαν δϊ όλίγω πλείους χιλίων. 
VÜX ^υτίλνϊναίων τείχη χα&τίλον χαϊ νανς παρέλαβον. 
Χο*?0ν °^ φόρου μέν ούχ έταξαν Αεσβίοις, κλήρους 9b 2 
tycT*1?^  гУд Ws τή9 Μη&νμναίων τρισχιλίον^ 
{^0*°σή>υ£ μϊν τοις δεοίς Ιερούς έξείλον, έπϊ δϊ τονς 

δ σφών αυτών κληρούχους τούς λαχόντας ал&лщ-
I HUCYDU)E S ι. · • • is 
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ψαν * οις άργύριον Λεσβίοι ταξάμενοι του κλήρου ίχβ'. 
στον ιοϋ ένιαντον δυο μνάς φέρειν αύτοϊ είργάξοντο τψ 

3 γήν. παρέλαβον δε καί τά iv τή ήπείρω πολίσματα οί 
Αθηναίοι όσων Μυτιληναίοι έκράτονν, κάί νπήχονοι 
ϋοτερον Αθηναίων, τά μεν κατά Λέσβον ούτως έγένετο, 

61. Έν δέ τω αύτώ θέρει μετά τήν Λέσβον άλωϋιν 
Αθηναίοι Νικίον τον Νικηράτον στρατηγούντος iüxqi-
τευΰαν επί Μινφαν τήν νήσον, ή κείται προ Μεγάραν 
εχρώντο &έ αυτή πύργον ένοικοδομήσαντες οί Μεγαρψ 

2 φρονρίω. έβούλετο δέ Νικίας τήν φνλακήν αύτόθεν δΐ 
ελάσσονος τοίς 'Λθηναίοις καϊ μή άπδ τον Βονδόρον και 
τής Σαλαμίνος είναι, τούς τε ΠελοποΡνησίους, όπως μ 
ποιώνται έκπλονς αύτόθεν λανθάνοντες τριηρών τε, ο/ο* 
χαϊ τό πριν γενόμενον, καϊ ληστών έχπομπαίς, τοΐξ и 

•ί Μεγαρεύσιν άμα μηδέν έσπλείν. ελών ούν από τής №-
σαίας πρώτον δύο πύργω προέχοντε μηχαναΐς έκ θαλώ-
6ης καϊ τόν έσπλουν ές τό μεταξύ τής νήσου ελεύθερο-
σας άπετείχιζε καϊ τό έκ τής ηπείρου, ή κατά γέφνρν 
διά τενάγονς επιβοήθεια ήν τή νήσω ού πολύ διεχον^ 

4 τής ήπείρον. ώς δέ τούτο έξειργάσαντο έν ήμέραις ο̂ ' 
γαις, ύστερον δή καϊ έν τή νήΰω τείχος έγκαταλιχ&ν  № 
φρονράν άνεχώρηύε τώ στρατώ. 

52. *Τπό δέ τούς αυτούς χρόνους τού θέρους 
τον κάί οί Πλαταιής ούκέτι έχοντες σίτον ουδέ δυνάμ^ 
πολιορκεϊσθαι ξυνέβησαν τοις Πελοποννησίοις * o i r f 

2 τρόπω, προοέβαλον αυτών τώ τείχει, οί δέ ούκ έδύν*** 
άμύνεσθαι. γνούς δέ δ Λακεδαιμόνιος άρχων τήν 
νειαν αυτών βία μέν ούκ έβούλετο έλεΐν (είρημένον f 
ήν αύτώ έκ Λακεδαίμονος, δπως, εί σπονδαϊ γίγν°1^ 
ποτε προς Αθηναίους κάί ξυγχωροΐεν оба %0*·*№^ΰ. 
έχονσιν εκάτεροι άποδίδοσθαι, μή άνάδοτος 
ζαια ώς αυτών έκόντων προσχωρησάντων), προβ&Ϋ 
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— _ V - v-^ W , 

Audiet cives facuisse ferrum, 
Quo graves Persae melius perirent, 
Audiet pugnas vitio parentum 

Rara iuventus. 

Quem vocet divum populus mentis 
Imperi rebus? Prece qua fatigent 
Virgines sanctae minus audientem 

Carmina Vestam? 

Qui dabit partes scelus expiandi 
luppiter? Tandem venias, precamur, 
Nube candentes humeros amictus, 

Augur Apollo; 

Sive tu mavis, Erycina ridens/ 
Quam locus circum volat et Oupido; 
Sive neglectum genus et nepotes 

Respicis, auctor, 

Heu nimis longo .satiate ludo, 
Quem iuvat clamor galeaeque leves 
Acer et Marsi peditis cruentum 

Voltus in hostem; 

Sive mutata iuvenem figura 
Ales in terris imiiaris, almae 
Filius Maiae, patiens vocari 

Caesaris ultor: 

Seru3 in caelum redeas, diuque 
Laetus intersis populo Quirini, 
Neve te nostris vitiis iniquum 

Ocior aura 

Tollatj hic magnos potius triumphos 
Hie ames dici pater atque princeps, 
Neu sinas Medos equitare inultos, 

Те duce, Caesar. 
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4 J c h ^ i * ' ^ ' ^tJARMINVM [Ul 
ou/ \ ^ *· '*> v ~ · 

Sic te diva potens Cypri, >*n ^ & 
Sic fratres Helenae, lucida sidera, '>'vt 

Ventorumque regat pater 
Obstrictis aliis praeter Iapyga, t/t(tf c/Z^j 

5 Navis, quae tibi creditum , 
Debes Vergilium, finibus Atticis 

Reddas incolumem, precor, 
Et serves animae dimidium mQMJ-J · 

БН robur et aes triplex 
10 Circa pectus erat, qui fragilem truci 

Conmisit pelago ratem 
Primus, nec timuit praecipitem Africum 

Decertantem Aquilonibus, 
Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti, 

15 Quo non arbiter Hadriae 
Maior, tollere seu ponere volt freta. 

Quern mortis timuit gradum, 
Qui siccis oculis monstra natantia, 

Qui vidit mare turbidum et 
20 Infames scopulos, Acroceraunia? 

Nequiquam deus abscidit 
Prudens Oceano dissociabili 

Terras, si tarnen inpiae 
Non tangenda rates transiliunt vada. 

25 Audax omnia perpeti 
Gens humana ruit per vetitum nefas. 

Audax Iapeti genus 
Ignem fraude mala gentibus intulit. 

Post ignem aetheria domo 
30 Subductum macies et nova febrium 

Terris incubuit cohors, 
Semotique prius tarda uecessitas 
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III.] LIBER I. . δ 

Leti corripuit gradum. 
Expertus vacuum Daedalus aera 

Pennis non homini datis; 35 
Perrupit Acheronta Herculeus labor. 

Nil mortalibus arduist; 
Caelum ipsum petimus stultitia, neque 

Per nostrum patimur scelus 
Iracunda Iovem ponere fulmina. ^ 40-

TTTT £'* &ίβ&< τ > Λ A / '"'t/tr^h 

bolvitur acns niems grata^vice vens et Favoni, 
_ Traiiujipfc(^ siccas mTEchinae carinas; 

Ac netmej&m stabujis gaudet pecus aut arator igni, 
Nec prata canis albicant pruinis. 

lam Cytherea choros ducit Venus inminente luna, 5 
Iunctaeque Nymphis Gratiae decentes 

Alterno terram quatiunt pede. dum graves Cyclopum 
Volcanus ardens urit ofncinas. 

Nunc decet aut viridi nitidum caput inpedire myrto 
Aut flore terrae quem ferunt solutae: 

Nunc et in umbrosis Fauno decet inmolare lucis, 
Seu jsoscäfc agna sive malii haedo. 

Pallida mors aequo pulsat peWpäuperum tabjniagVJx 
Regumque ituiros/' О beate Sesti, V 

Vitae sunimVbte*v4S*Spein nos vetat incohareTohgam. 15 
lam te premet nox, fabulaeque Manes, 

Et domus exilis Plutonia; quo simul mearis, 
Nec regna vini sortiere talis, 

^ec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus 
Nunc omnis et mox virgines tepebunt. 20 

10 
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* * ; > J * c s i , f ^k*>.- ^ ' *·•···· и
Д ' ' 

С CARMINVM , f |-Vf 

'? (Juis miiltV^aciis^te puer iä rosa/ 
Perfusus fiquidis urget ^odoribus . 

Grato, Pyrrha, sub äntro? ^ л;: 1 

Ь · v Cui flaväm religas comam, & * = · > 
^ I M ' ; ^ " ... J5 „ , .. V;:; 

5 Simplex munditiis? Heu quotiens fidem 
Mutatosque deos flebit et aspera 

Nigris аефірде ventis 
\Emirab'itö: insolens, 

Qui nunc te fruitur credulus aurea, 
10 Qui semper vacuam, semper amabilem 

Sperat, nescius aurae 
Pallacis. Miseri, quibus 

Intemptata nites. Me tabula sacer 
Votiva paries indicat uvida 

15 Suspendisse potenti 
Vesfitmenta maris'deo. 

\ - j 

л- ;-.ν·...«· — >--Λ > ·-•• <- ·• *•· ; 
VI. 

Λ -

Scriberis Vario fortis et hostium , , : ' 
Victor, Maeonii carminis alite ; . A '/ Λ 

Quam rem cumque ferox navibus aut equis 
Miles te duce gesserit. ^  у ^ ^ ^ · * ^ · νΛ., * 

δ Nos, Agrippa, neque haec dicere nec graveni 
Pelidae stomachum cedere nescii, 
Nec cursus duplicis per mare Ulixei, 

Nec saevam Pelopis domum 

Conamur, tenues grandia, dum pudor 
Inbellisque lyrae Musa potens vetat 
Laudes egregii Caesaris et tuas 

Culpa deterere ingeni. 
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Quid prius cßcani sofitis pafenfes 
Laudibus, qui res hominum ac deorum, 
Qui mare ac terras variisque mundum 

Temperat horis? 

Unde nil maius generatur ipso, 
Nec viget quicquam simile aut secundum. 
Proximos illi tarnen occupavit 

Pallas honores, 

Proeliis audax; neque te silebo, 
Liber, et saevis inimica virgo 
Beluis, nec te, metuende certa 

Phoebe sagitta. 

Dicam et Alciden puerosque Ledae, 
Hunc equis, ilium superare pugnis 
Nobilem; quorum simul alba nautis 

Stella refulsit, 

Defluit saxis agitatus humor, 
Concidunt venti fugiuntque nubes, 
Et minax, f cum sic voluere, ponto 

Vnda recumbit. 

Romulum post hos prius, an quietum 
Pompili regnum memorem, an superbos 
Tarquini fasces, dubito, an Catonis 

[Regulum et Scauros animaeque magnae 
Prodigum Paullum superante Poeno 
Gratus insigni referam camena 

Fabriciumque. 

Hunc, et incomptis Curium capillis 
Vtilem bello tuHt, et Camillum 
Saeva paupertas et avitus arto 

Cum lare fundus.] 
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45 Crescit occulto velut arbor aevo 
Fama Marcellis; micat inter onmes 
Iulium sidus, velut inter ignes 

Luna minores. 

Gentis humanae pater atque custos, 
50 Orte Saturno, tibi cura magni 

Caesaris fatis data: tu secundo 
Caesare regnes. 

Ше seu Parthos Latio inminentes 
Egerit iusto domitos triumpho, 

65 Sive subiectos Orientis orae 
Seras et Indos, 

Те minor latum reget aequus orbem; 
Tu gravi cuiTu quaties Olympum, 
Tu parum castis inimica mittes 

60 Fulmina lucis. 
sasat. v i ^ i • 

ν 

Cum tu, Lydia, Telephi 
Cervicem roieam, läctea Telephi 

Laudas brachia, vae meum 
Fervens difficili bile tumet iecur. 

б Tum nec mens mihi пес color 
Certa sede manet, umor et in gena3 

Furtim labitur, arguens 
Quam lentis penitus macerer ignibus. 

Vror, seu tibi candidos 
10 Turparunt umeros inmodicae mero 

Bixae, sive puer furens 
Inpressit memorem dente labris notam. 

Non, si me satis audias, 
Speres perpetuum dulcia barbare 

15 Laedentem oscula, quae Venus 
Quinta parte sui nectaris imbuit. 
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Felices ter et amplius, 
Quos inrupta tenet copula nec malis 

Divolsus querimoniis 
Suprema citius solvet amor die. 20 

ХІШ. 
О navis, referent in таге te по vi 
Fluctus. О quid agis? Fortiter occupa 

Portum. Nonne vides ut 
Nudum remigio latus 

Et malus celeri saucius Africo 5 
Antennaeque gemunt, ac sine funibus 

Vix durare carinae 
Possunt imperiosius 

Aequor? Non tibi sunt integra lintea, 
Non di, quos iterum pressa voces malo. ю 

Quamvis Pontica pinus, 
Silvae filia nobilis, 

Iactes et genus et nomen inutile: 
Nil pictis timidus iiavita puppibus 

Fidit. T u , nisi ventis 15 
Debes ludibrium, cave. 

Nuper sollicitum quae mihi taedium, 
Nunc desiderium curaque non levis, 

Interfusa nitentes > / \ , 
Vites aequora Cycladas. r ' c' -"' φ* X 

; / о ZT I . ! 
- — — 4 v . — y . 
Pastor cum traueret per freta navitms 
Idaeis Helenen perfidus hospitam; 
Ingrato celeres obruit otio 

ν entos, ut caneret fera 
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CARMINYM [XV. 

5 Nereus fata. cMala ducis avi domum, 
Quam inulto repetat Graecia milite, 
Coniurata tuas rumpere nuptias 

Et regnum Priami vetus. 

Heu heu, quantus equis, quantus adest viris 
io Sudor! quanta moves funera Dardanae 

Genti! Iam galeam Pallas et aegida 
Currusque et rabiem parat. 

Nequiquam Veneris praesidio ferox 
Pectes caesariem, grataque feminis 

Nequiquam thalamo graves 

Hastas et calami spicula Cnosii 
Vitabis strepitumque et celerem sequi 
Aiacem: tarnen, heu serus! adulteros 

20 Crines pulvere collines. 

Non Laertiaden, exitium tuae 
Genti, non Pylium Nestora respicis? 
Vrguent inpavidi te Salaminius 

Teucer, te Sthenelus, sciens 

25 Pugnae, sive opus est imperitare equis, 
Non auriga piger. Merionen quoque 
Nosces. Ecce furit te reperire atrox 

Tydides melior patre, 

Quem tu, cervus uti vallis in altera 
30 Visum parte lupum graminis inmemor, 

Sublimi fugies mollis anhelitu, 
Non hoc pollicitus tuae. 

Iracunda diem proferet Ilio 
Matronisque Phrygum classis Achillei; 

35 Post certas hiemes uret Achaicus 
Ignis Pergameas domos. 

15 Inbelli cithara 
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β avtots *ή<?νχα λέγοντα, είβούλονται παραδονναι τήν 
ІШѴ κόντες τοις Λακεδαιμονίους καϊ δικασταίς έκείνοις 
шбабѲаі, τους τε αδίκους κολάσειν, παρά δίκην δε ού-

iiva. τοσαύτα μϊν ο κήρυξ είπε ν οί δέ (ήσαν γάρ ήδη 3 
ivtä άσθενεστάτω) παρέδόσαν τήν πόλιν. xal τονςΠλα-

χοιίας Ηρεφον οί Πελοποννήσιοι ημέρας τινάς, έν όσω 
oik τής Λακεδαίμονος δικασταί, πέντε άνδρες, άφίκοντο. 
№όντων δϊ αυτών κατηγορία μεν ουδεμία προετέ&η,± 
rflOTQv дЬ αυτούς έπικαλεσάμενοι τοσούτον μόνον, είτι 
Λακεδαιμονίους καί τούς ξυμμάχους έν τω πολέμφ τω 
χαδεβτώτι άγα&όν[τί]είργασμένοι είσίν. οί δ' έλεγον αί- 5 
χψάμενοι μακρύτερα ειπείν καϊ προτάξαντες σφών αύ-
πον'Λΰτνμαχόν τε τόν'Ασωπό λάου καϊΑάκωνα τόν Άει-
ρηΰτον, πρόξενον όντα Λακεδαιμονίων, καϊ έπελθόντες 
tityov τοιάδε. 

53. ,,Τήν μεν παράδοσιν τής πόλεως, ώ Αακεδαιμό-
νι°ΐ) πιστεύσαντες ύμίν έποιησάμε&α, ού τοιάνδε δίκην 
δομένοι νφέξειν, νομιμωτέραν δέ τινα έσεσθαι, καϊ έν 
ύηαοταΐς ούκ έν άλλοις δεξάμενοι, ωσπερ καϊ έσμέν, γε-
vW*i η ύμίν, ηγούμενοι τό ίσον μάλιστ άν φέρεσ&αι. 
νυν  № φοβούμεθα μή αμφοτέρων αμα ήμαρτήκαμεν · τόν 2 
Γ { У«р αγώνα περϊ τών δεινότατων είναι είκότως ύπο-
Χτ*υ°μεν καϊ υμάς μή ού κοινοί άποβήτε, τεκμαιρόμενοι 
^^ΐγορίας τε ημών ού προγεγενημένης η χρή άντει-
*fv {αλλ7 αύτο) λάγον ήτησάμεθα) τό τε έπε ρώτημα 

φ τ£ μ\ν αληθή άποκρίνασθαι εναντία γίγνε-
. 4' χα δε ψευδή έλεγχου έχει. πανταχόθεν δε άποροι 3 
:^?°τ(*τες άναγκαξόμεθα καί άσφαλέστερον δοκεΐ είναι 
1̂ tftS τι κινδυνεύειν · καϊ γάρ ό μή ψηθείς λόγος τοις 

іь ι%Όνσιν αίτίαν άν παράσχοι ώς,εί ελέχθη, σωτήριος 
)^ν\ Χαλεπώς δε έχει ήμΐν πρός τοίς άλλοις καϊ ή πει-1 

α?νώτες μεν γάρ όντες αλλήλων έπεσενεγκάμενο/ 
13 * 
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ψάρζύριϋ ών άπειροι ήτέώψελονμεθ9 Mv* pvp.fa. 
τίβότάς πάντα ίελεΊ-ετάΐ, κάί δέδίμενούχϊ μήηρο^ 
γίγαντες ήμώύ τάς άρετάς ήσβσνς віѵас των 4φηψ 
έγκλημα αύτδπόιήτε, αλλά μή άλλοις χάριν φέρονται 
δίέγιχοσμέΡην κρίσιν χαθϊβτώμεθα. 

• 64. ^Παρεχόμενοι δέδμως-S έχομεν δίκαια ярі^ 
τά Θηβαίων διάφορα aal ig ύμαςτούς άλλους "ΒΙλψα 
τών εύ; δεδρα(ίένων νπόμνησιν ποιησόμεθα κάί  пвгЬн 

2χειρασόμΈθα. φαμεν γάρ πρδςto ερώτημα τδ βρφ, 
τι Λακεδαιμονίους κάί τούς ξνμμάχονς έν τφ Ыіц 
τώδε αγαθόν πεποιήχαμεν^εί μ&ν ώς πολεμίους іотт 
ούκ άδιχείσθαι νμάς μή εύ' παθόνταςуφίλους δϊ τ/ορ 
ξονταςαυτούς άμαρτάνειν μάλλον τονςήμίνίχιβτραπ 

Τσάντας, τά δ' έν tfj ειρήνη κάί πρός χόν Μηδονάγ^ 
γεγενήμεθα, τήν μεν ού λύσαντες νύν πρότεροι, τ ρ 
ξννεπιθίμενοι τότε ές έλενθερίαν τής 'Βλλάδος fto* 

* Βοιωτών, καϊ > γάρ ήχειρώταί τε οντε ς ένανμαχη^ 
έπ* Άρτεμισίφ, μάχψτε χψέν χήήμεχέριφ γη γ&°Ψ 
παρεγενόμε#α>νμϋν τε яаі Παυσανία- -шІгілі-Ш»-* 
έχεϊνον τόν χρόνον έγένετο έπικένδννον τοις "ЕХЦ 

απάντων пара δύναμιν μετέσχομεν. χαϊνμ&ν,οά**^ 
μόνιοι, Ιδία, δχεπερ δή μέγιστος φόβος περα^1!^ 
Σπάρτην μετά τδν σεισμόντών ές ίθώμην Είλωτα* ** 
στάντων, τό τρίτον μέρος ημών αυτών έ&ε*εμΡ*Ρ*' 
έκιχονρίαν ων ούχ είχός άμνημονεΐν. , 

65. ,,Κάί τά μεν παλαιά καί μέγιστα τοίοντο* Ψ 
σαμεν είναι, πολέμιοι δε έγενόμεθα ύστερον^ vfili 
αίτιοι •·· Πεσμένων γάρ ξνμμαχίας οτε Θηβαίοι 
σ&ντο> νμε% άηεώσασθε κάί πρός •Αθψαίονς &|Α ^ 
χραπέσθαι ώς εγγύς ovxagi, υμών δε μακράν aü0** ^ 

ЪѴМѴ* έν μέντοι τώ πολέμφ ουδέν έκπρεηέότερ^ 
Ηημών ούτε έπάθετε οντε έμελλήσατε. εί δ' ά*00 
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L I B .  Щ» C A P . ЬѢ-г- 56. 197? 

гірвѵ '• *ώ У** 4$щ&(хюцр%и εναντία 0ηβφ^ 
b іірШ амсохюігб) χαί хоодащщі аѵ$о.ѵ&opxfaiQV 
щііѵуШѵе ttxalvvs $£я:ефф 
νςηροόηγάγετο ξνμμάχονς xal  яои%*^<р$$&^щ ifc, 
,al $ ig та лафіуу*Ші&т &  т^фкфЯ-: a Si 4 

щ du  рп *βλφεΜΐ&το$-ώΜ£  Ы αγ^ες^πίτάμ^ 

τείενταϊον avtol ivw&xt у 4f Γ ο*£$·χ*Ιφ9β^6%φ·£ 
рт.-яоДи* yap аѵгощщѵ ήμτχέραν χατμλ,αμβάνονχα^ 
іишѵШд xal  жфайеіі ίε$ομ>ην£φ όρ&&$ &ψη$ηβάμ$~ 
totamtov πά&,νψμον Ηα&ξ0%ί^α%<^^^Μνψ:^ο^ 
|ttw обюѵ еіѵаь αμν^εΟ&αϊ, х^ѵ^^ощ^а^^І^хт^: 
wtot/g βλαπτο/με&#. ̂ lyzQ-x&ad&tm 1№4&ίμφ  щФѵ$ 
« ^Ιβχείνων πολεμίψτΌΜχα^^λτ^ξ^^ε^ щ^^фо^ 

^^&еаажжмкді  тСш ѵѵѵ ύμΐντ.ώφ&ιμφ δοΤ4 
№ιν fan, лоДѵ W xal  Ы^Х^Щ^^І^, 

^ Ы а ѵ επίφερε* Pßai^^ogy^a μετ фру, 

" ^ ^ Г ѵ а * ^ tot^ яоофу&щ%къ1 μείξω'τε я#о$ 

.^•^ ύι/ά «$£την г# Ä e £ 0 V * αντηάξαΰθα^ 

h **WS: ά6φαΜφ^$α6^οψτβψ $έλ?ντε$jSl τολμαν 
Ы * ! ! 1 Ѵ ^ Ѵ

0
Ѵ ^ Р ^ Т І Л Ш У т^шЦ^ γενόμενος xal Tf-« 

j ! ^ * ^ iff  те αραημ v v v ^ β ψ ^ ν Щ 
^®*Οάμεν9 A&qvatavg ελόμ$νοι διχαάις μ/κ^ον-ΐι 
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7 υμάς κερδαλέως. καίτοι χρή ταύτα περϊ των αυτών ομ^ 
ως φαίνεσθαι γιγνώακοντας κάί τδ ξυμφέρον μή άλίο ц 
νομίσαι, ή τών ξυμμάχων τοις άγαθοίς όταν άεϊ βέβαιο* 
τήν χάριν τής αρετής έχουαι καϊ τδ παραυτίκα που ѵ/ж 
ωφέλιμου καθιΰτήται. 

57. ,,Προΰκέψαβθέ τε ότι νύν μεν παράδειγμα щ 
πολλοίς τών * Ελλήνων άνδραγαθίας νομίζεύθε · εί δε  щ\ 
ημών γνώοεο*θε μή τά εικότα, (ού γάρ αφανή χρινεϊτι 
την δίκην τήνδε, έπαινούμενοι δε περϊ ούδ9 ημών μψ 
πτών) οράτε όπως μή ούκ άποδέξωνται ανδρών άγα&άν 
πέρι αυτούς άμείνους όντας απρεπές τι έπιγνώναι, ονίι 
πρός ίεροίς τοίς κοινοΐς όκύλα άπό ημών τών ευεργετώ 

2 τής'Ελλάδος άνατεθήναι. δεινόν δϊ δόξει είναιΠλάταιω 
Λακεδαιμονίους πορθήόαι, καϊ τούς μεν πατέρας άνα-
γράψαι ές τόν τρίποδα τόν έν Λελφοϊς δι άρετήν τφ 
πόλιν, υμάς δϊ καί έκ παντός τού Ελληνικού πανοι%η 

3 οία διά Θηβαίους έξαλεΐψαι. ές τούτο γάρ δή ξυμφο№ 
προκεχωρήκαμεν, οΐτινες Μήδων τε κρατηαάντων αΐίώ' 
λύμεθα καϊ νύν έν ύμίν τοις πρϊν φιλτάτοις ΘηβΜ&ν 

ήοβώμεθα καί δύο αγώνας τούς μεγίστου ς ύπέοτημ^ 
τότε μέυ, τήν πόλιν εί μή παρέδομεν, λιμώ διαφθαρώ 

іѵаі, νύν δϊ θανάτου κρίυεαθαι. καϊ περιεώόμεθα «* 
πάντων Πλαταιής οί παρά δύναμιν πρόθυμοι ές *°ν* 
"Ελληνας έρημοι καϊ ατιμώρητοι· και ουτε τών τότε 
μάχων ωφελεί ουδείς, ύμεϊς τε, ω Λακεδαιμόνιοι, h \ι°νΐ[ 

έλπίς, δέδιμεν μή ού βέβαιοι ήτε. 
58. ,,Καίτοι άξιούμέν γε καϊ θεών ένεκα τών W 

μαχικών ποτ ε γενομένων καϊ τής αρετής τής ές τονζ ^ 
ληνας καμφθήναι υμάς καί μεταγνώναι εί τι ύΐ№^ ^| 
βαίων έπείοθητε, τήν τε δωρεάν άνταπαιτήναι ανΧ°1·: 

μή κτείνειν ους μή ύμίν πρέπει, σώφρονα τε άντϊ t 

χομίσαΰθαι χάριν, κάί μή ήδονήν δόντας άλλοις ***** 
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avtovg αντιλαβεϊν · βραχύ γάρ τό τά ημέτερα σώματα 2 
$ιαφθεΐραι, έπίπονον δε τήν δύόχλειαν αυτού άφανίΰαι. 
oh εχθρούς γαρ ημάς εικότος τιμωρήόεσθε, άλλ' εύ-
νονς, χατ' ανάγκην πολεμήβαντας. ώότε καί τών 6ωμά- 3 
ιοναδειανποιούντεςόΰιααν δικάζοιτε καϊ προνοούντες 
on έχοντας τε έλάβετε καϊ χείρας προϊοχομένους (6 δε 
νόμος τοίς"Ελλη6ι μή κτεΐνειν τούτους), έτι δε καί εύερ-
γετας γεγενημένονς διά παντός, αποβλέψατε γάρ ές πα- 4 
τερων τών υμετέρων θήκας, ους άποθανόντας υπό Μή-
$ων χαϊ ταφέντας έν τή ημετέρα έτιμώμεν χατά έτος έκα-
ΰτον δημοσία έ6θήμα6ί τε καϊ τοϊς άλλοις νομίμοις, оба 
τεη γή ημών άνεδίδου ωραία, πάντων άπαρχάς έπιφέ-
οοντες, εύνοι μεν έκ φιλίας χείρας, ξύμμαχοι δϊ ομαίχ-
μοις πού γενομένοις. ων ύμείς τουναντίον αν δράϋαιτε, 
μη ορθώς γνόντες. οκέψαοθε δέ' Παυόανίας μϊν γάρ*> 
&απτεν αυτούς νομίξων έν γή τε φιλία τιθέναι καϊ παρ 
*νδράαι τοιούτοις * ύμείς δϊ εί κτενεϊτε ημάς καϊ χωράν 
χην Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί άλλο ή έν πολέμια 
u xal παρά τοις αύθένταις πατέρας τούς υμετέρους κάί 
αγενείς άτιμους γερών ων νύν ίΰχουσι καταλείψετε; 
Ä(jo$ δε κάί γήν έν ή ήλευθερώθηοαν οί "Ελληνες δου-
Ιώνετε, ιερά τε θεών. οϊς εύξάμενοι Μήδων έχράτηΰαν 
^ψοϋτε, καϊ θυσίας τάς πατρίους τών έοοαμένων κάί 
Πάντων άφαιρήοεόθε. 

, 5$. ,,Ού πρός τής υμετέρας δόξης, ώ Λακεδαιμόνιοι, 
tft^j ούτε ές τά κοινά τών 9Ελλήνων νόμιμα καϊ ές τούς 
γόνους άμαρτάνειν ούτε ημάς τούς εύεργέτας άλλο-

TPfflfS ένεκα έχθρας μή αυτούς άδικηθέντας διαφθείραι, 
σ«σθαι δϊ καϊ έπικλαόθήναι τή γνώμη οίκτω αώφρονι 

^?°ντας, μή ών πειαόμεθα μόνον δεινότητα κατανο-
οίοίτε άν όντες πάθοιμεν χαϊ ώς άατάθμη-

τ° τής ξυμφοράς ωτινίποτ άν χαϊ άναξίω ξυμπέόοι. 
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ϊήμεΐςτεу ύς πρέπον ήμΐνηαΐ ώςήϊχ,ρεία πρόνγ^ 
μεθα νμαςθεονςχονςομοβνμίο&ς хахошощтт'^ 
Ιήνων έπφόώμεψοι пНбаг ·*άΛε · προφερόμενοι орхщ 
ог>У öl π&τέρες υμών ώμοοαν щ αμνημόνων Ы%аъ ^ 
γνύμ^ανμών τών τϊατρώοιντχίφ έτπκαλούμ^α 
τόνς. %£κμηώτας μή γενέσθαι νπό .Щ&с£оі& μη& 
έχθίατοις ψίλταται οντες ^αραδοΆψα^ ημέρας τε іѵи-
μιριφτχομενέ*είνφ№ μεη α^τών μρά-
ξϋνϋε^ς ννν έν щвё τά: δετνόταζα %ιν&ννενρμεν#α$εϊν, 

3 όπερ 'Sküitofnatfa^ 
Хо^ѵюКмѵгйщёіьшііаІ tmk βεοηο^^^νοςέγγύςμετ 
άν%ου\  М | Г Ш ^ ( | ^ ^ ш 
μΐν νήν&ό&ΐν^^^μί^ψ^τ^-Λν^^ό #ε τούτον· τφ 
ο^ίβτφ$%έθρφ<Χιμψ™ νμνν δε &ι4τ£ν$μντΗ 
ζροσφ&ομεν^χηϊ δίκαιον, %t μή χείθομεν, έ$ mMvxi 
тъющоъѵтй^ы κί^υν^έν^^ήμΜ^ 

4 roig έλένθαι* έτκΟχήπτΌμέύτε αμα μη ЛХктту$иР*% 
ol π^οθνμοτχίτβίπερί τοά&Μλην&ςφβνρμ&Μ^Φ'^ 

τέρας πέοτεως (квтаг οντες  ̂ Ы Λακεδαιμόνιοι ^m^0* 
Ы(і$*ц γενέΰθαι δε 0ύηήραςημών παΐμή tiWSiV^1* 

fw- Ш Ί^Χϋάττέ^ψ οΐ 6]Ь9Ф^ 
δεί6αντες προς τον λόγον αντώνψ^θΐ,4^^αίΡ^^0^, 
έ^6ώ^Ύ^ 1' 
πεΡΡγέπειϋή xafrixshrQtg^ %ѵщШг 

нрбЬщод λόγος εδόθη τη$ρρόο<τό ερώτημα vx+Kf***0* 

ую<19Ьц&Ьбд f&vlpfwgofa «4. ήτ&*ίμ*&« 
хгА штѴ^ра%іюф το έρπτηθ&»«χεχρίναντο  №* ^ ^ 
ήψ4ϊτν*χ^ 

http://antik-yar.ru/


χήν άαολογίαν xal ξπαινον ώνούδείς εμέμψατο, νύν δϊ 
ιτρόςμεν τά άντέιπεΖν δει, τον δΜίλεγχον  яоіцоааѲаь, 
Ы μψ* Ь ήμ^έρα αυτούς κακία ώφελή μήτ* У τούτων 
toiccj το δ9 άλη&εςπερΙ αμφοτέρων αχρύραντεςχ,ρίνψε. 
ημείς δε αύτοΐς διάφοροι έγενόμεθα πρώτον on ημών 2 
χτιΰάντων Πλάταιαν ύστερον τή<ς άλλης &Μωτίας καί 
αλλα χωρία μετ αυτής, α ξυμμίκτονς ανδρείους ε%ελά-
4<&ηες1<^ομ^ο фвЩф&ФЦ&У τ9?ύΦ~ 
ζ^ήγεμονεύεσθαινφ' ήμών^ ίξψδε.τφν αΑλωνΜριωτ 
τών παραβαίνοντες ϊά πάτρια^ επειδή προ0ηναγχαζορτο> 

ηρό6εχωρη0αν &ρός '4&ψαίαυις xal μεχ-αύτων πολλά 
ημάς έβλαπτον, άνθ' ων και άντε%α0χον+ 

6S». ,^ε+δήΜκαΙοβ^^ 
φααϊ μόνοι Βοιωτών ού μ^δίοαι^ ml τορτ^ μάΧιβτα>αύ-
τοίτεάγάλλο^μι καΐήμάς λοιδορούν ιν. ήμεις δε μηδίΰαι 2 
μεν αυτούς ού<ραμ$ν διότι ο^Ι'^θφναίους^ μέντοι 
αυτή ίδέψ ύστερον Ιόντων "Αθηναίων άώ τούς^ψίλληνας 
γόνους αύ Βοιωτών άττικίραι» κμάτοι σχέψασθε iv οΐψ 3 
&δει έκάτεροι ημών τούτο έπραξαν, ήμΐν μεν γάρ ή щ-
к$ τότε Ηύγχμνεν ούτε mz* όλιγαρχιαν Ιαόνομον νολι* 
τεύουοα ουτε χατά δτιμοχρατίμν'. РЯЩ όέ έστι νόμοις t 

№ наі τφ, σώφρον ε^τάτω εναντι^τ^τρν, εγγυτάτω δ} 
Щаиуощ £υνα$τεία όλίγ^ανβ τά πράγματα, 

ούτοι ιδίας- δυνάμεις ε^Μώαντες in μάλλον σχήσειν} 4 
τά τον Μήδου κρατήσεις χ^ε^ρντες ίσχύι τό πλήθος 

^ηγάγοντο αφτόν• · χαλ ή&μπικΰα πόλις ούχ αύτοκρά-
χ®ρ ούσα εαυτής τούτ ίπραξεν, ούδ9 άξιον αύτη όνειδίτ 
**ι ώνμή μετά νόμων ήμαρτεν, επειδή γοϋνό τε ^ήδος  ь 
**ήλθε vol τους νόμους ΜαβξΨ 0х4$а$Ѳщ χρή * Αθηναί
ων ύστερον in ιόντων τι\ν χε αλλην 'Ελλάδα χαϊ τήν 
έτερον χώραν πΜ,ρωμίνΜν νφ αρτοΐς ποιεΐσθαι. xal 
**τ* στάσιν ηδη ί%ο[ντων αυτής τα πολλά, εί μαχόμενοι 
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iv Κορώνεια xal νικήσαντες αυτούς ήλευθερώβαμεν  цѵ 
Βοιωτίαν xal τούς άλλους νυν προθύμως ξυνελενθ^ 
ρούμεν, ίππους τε παρέχοντες xal παραοκευήν όσην ον* 

6 άλλοι τών ξυμμάχων. και τά μ\υ ές τον μηδισμον το-
ϋαύτα άπολογούμεθα. 

63. ,ϊ&ς δε ύμείς μάλλον τε ήδικήκατε τούς "Ελλη
νας χαϊ άξιώτεροί έβτε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα άπο-

2φαίνειν. έγένεσθε έπϊ τή ημετέρα τιμωρία, ώς φατί, 
Αθηναίων ξύμμαχοι xal πολϊται. ούχούν χρήν τά ярое 
ημάς μόνον υμάς έπάγεσθαι αυτούς χαϊ μή ξυνεπιέναι 
μετ9 αυτών άλλοις, υπάρχον γε νμϊν, εί τι xal άχοντεζ 
προσήγεσθε ύπ* 9Αθηναίων, τής τών Αακεδαιμονίων 
τώνδε ήδη έπϊ τω Μήδω ξυμμαχίας γεγενημένης, ήν αν
τοί μάλιστα προβάλλεοθε · ίχανή γε ήν ημάς τε υμών 
άποτρέπειν xal τδ μέγιστου, άδεώς παρέχειν βουλεν-
εσθαι. άλλ' έχοντες xal ού βιαξόμενοι έτι εΐλεΰθε μαλ-

3 λον τά Αθηναίων, χαϊ λέγετε ώς αίσχρόν ήν προδοϋναι 
'τούς εύεργέτας- πολύ δέ γε αίσχιον xal άδικώχερον 
τούς πάντας "Ελληνας χαταπροδούναι, οίς ξυνωμόΰατι, 
ή Αθηναίους μόνους, τούς μεν χαταδουλουμένους χψ 

4 Ελλάδα, τούς δϊ έλευθερούντας. χαϊ ούχ ίσην αύχοΐξ 
τήν χάριν άνταπέδοτε ούδε αισχύνης άπηλλαγμίνψ' 
ύμείς μϊν γάρ αδικούμενοι αυτούς, ώς φατέ, έπηγάγ£0&ει 
τοις δε άδικούσιν άλλους ξυνεργοί κατέστητε. καίτοι ха$ 
όμοιας χάριτας μή άντιδιδόναι αίσχρόν μάλλον ή 
μετά δικαιοσύνης μϊν όφειληθείσας, ές άδικίαν δε *№' 
διδομένας. 

64. ,,Λήλόν τε έποιήσατε ουδέ τότε τών 
ένεκα μόνοι ού μηδίσαντες, άλλ9 ότι ούδ" Αθηναίος 
ύμείς δϊ τοις μεν ταύτα βουλόμενοι ποιεϊν, τοις δε х*~ 

2ναντία. χαΐ^νύν άξιούτε, άφ9 ών δι9 έτερους έγένεΰθ* 
αγαθοί, άπό τούτων ώφελείσθαι. αλλ9 ούχ εικός · юб**9 

http://antik-yar.ru/


ib Αθηναίους εϊλεοθε, τούτοις ξνναγωνίζεοθε, καί μή 
προφέρετε χήν τότε γενομένην ζννωμοΰίαν ώς χρή άπ 
αντής νύν αφζεοθαι. άπελίπετε γάρ αυτήν καϊ παρα-Ζ 
βάντες ξυγκατεδονλούσθε μάλλον Αίγινήτας και άλλους 
τινας τών ξννομοόάντων ή διεκωλύετε, καϊ ταύτα ούτε 
άκοντες έχοντες τε τονς νόμους ονΰπερ μέχρι τον δεϋρο 
xal ούδενός νμάς βιαβαμένον, ώΰπερ ημάς. τήν τελεν-
ταίαν τε πρϊν περιτειχίζεΰθαι πρόκληόιν ές ήσνχίαν 
ημών, ώοτε μηδ9 ετέροις άμύνειν, ούκ έδέχεβθε. τίνες4 
αν ουν νμών δικαιότερον πάοι τοις ΈλληΟι μιβοίντο, 
οιτινες έπϊ τώ εκείνων κακώ άνδραγαθίαν προνθεΟθε; 
xal α μέν ποτε χρηβτόί έγένεοθε, ώς φατέ, ού προσήκοντα 
νυν έπεδείξατε, α δε ή φύσις άεϊ έβούλετο, έξηλέγχθη ές 
το αληθές* μετά γάρ Αθηναίων άδικο ν όδόν Ιόντων 
έχωρήοατε. τά μίν ουν ές τόν ήμέτερόν τε άκούΰιον μη-ь 
διαμόν καϊ τόν νμέτερον έκούοιον άττικιΟμόν τοιαύτα 
αποφαίνομεν. 

65. ,,'Α δ\ τελενταίά φατε άδικηθήναι (παρανόμως 
№ρ έλθεΐν ημάς έν οπονδαίς καϊ ίερομηνία έπϊ τήν 
*>μετέραν πόλιν), ού νομίζομεν ούδ* έν τούτοις νμών 
μάλλον άμαρτεΐν. εί μεν γάρ ήμεΐς αυτοί πρός τε τήν 2 
πόλιν έλθόντες έμαχόμεθα καϊ τήν γήν έδηούμεν ώς 
πολέμιοι, αδικούμεν * εί δε άνδρες υμών οί πρώτοι κάί 
Χρήμαοι και γένει, βουλόμενοι τής μεν Ιξω ζυμμαχίας 
νμάς πανσαι, ές δε τά κοινά τών πάντων Βοιωτών χά-
*Qia καταοτήσαι, έπεκαλέοαντο έκόντες, τι αδικούμεν, 
<н γάρ άγοντες παρανομονοι μάλλον τών επομένων. 
*λλ9 οντ εκείνοι, ώς ημείς κρίνομεν, ονθ' ήμείς9 χολί- 3 
Ύ*ι δε οντες ωβπερ νμείς καϊ πλείω παραβαλλόμενοι, τό 
**ντών τείχος άνοίξαντες κάί ές τήν αντών πόλιν φιλίως, 
0 υ χολεμίως κομίοαντες έβούλοντο τούς τε νμών χείρονς 
Щхіті μάλλον γενέσθαι, τούς τε άμείνονς τά ά\ια έ%ειν% 
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6v<pQMtftal οντες τής γνώμης καί ταυ Ѵщштѵ χψ 
ліІАъоѵк άλλοτριονντες, αλί! έςτήν&γγ4νειαν phw,r 

οΰντ*ς, εχθρούς ο%$εψΙ ι&θίατάντεςί απααι δ'  щогщ 
έννπόνδους. -

66* ,,Τεκμηριον δε ώς ον ηολεμίως έπράα&ομεν* 
ουτε γάρ tywfaww xm βονλύτ 
μενον χατά ta?mfavmttjfoimav±n*x$iw 

2 προς ημάς. καί ύμείς Αΰμε0^%ψ^αντες χ&  іщртѵ 
ποιη^ά μενοι τομϊν πρώτον ησυχάζετε, νατερον δεχα-
τανοή0α#τες ημάς ολίγοις όντας, ei άρα καί έδοκούμέν 
П Λνεπιειχέίίτερον πράξα* ον μετά τον πλήθους νμ&ν 
εξελθόντες* τ» μεν όμοια ουκ άνταπέδοτε ήμίν9 μήτε 
νεωτερίοαι ίργψϊ λόγοιςτε πείθειν ωύτ* έ^εΧθείν, Ы-
θεμενοι δε παρά την ξύμβαόιν, ον$μεν εν χερ&ν&πε-
κτείνανε, ούχομοίως άλγονμεν(χατά νόμουγάρδήτιν* 
έπα*χον), ους δε χείρας προϊαχομένονς χαϊ ζωγρήΰαντες 
υποσχόμενοι τε ήμΐν ύατερον μή κτενείν παρανόμι 

3διέφθειρα**, πώς Ци* δεινά εΐ'ργααθε^ χαϊ ταύτα τρεις 
άδ^κία^ έν όλάρφ κράζοντες^ τήν τε λνθεϊβαν νμολογίαν 
хик των ανδρών τον WJTSQOV θάνατον χαϊ τήν περί αν-
r«H* ήμΐν μή ητεένειν φευ&θείααν гм00%Шѵл ήν τα έν 
tpfc άγροίς ύμίν μή άδιχώμεν* όμως φατε ήμας πάρα-

\voprflatc χαϊ αύτοϊ άξαφνε, μή αντιδο&ναι δίκην. ουχ% 
ήν γ* ovtjoi τά ορθά γιγνεί<Βίχω0ΐ' πάντων δε αυτόν 
ενεχ&ι χοΐαόθήβεαθε, 

„Kai ταύτα, ώ Λακεδαιμόνιοι, τούτον Ъѵгха έ*~ 
εξύ)&ομ*νκα\ νπερ υμών καί ήμώνΥΐνα ύμείς μέν είδη** 
δικαίως φυτών χαιαγνωβόμενοι, ημείς δϊ HL όόιώτερον 

2τετιμωρημένοι, χαί μή παλαιάς αρετάς, εί τις αρα^ 
έγίνετα, οΗονοντες έπιχλααθήτε, ας χ#ή τοίς μεν αδι-
κουμένοις επικούρους είναι > τοίς di αίαχρον τι δράδι* 
διπλασίας ζημίας, ότι ούχ έχ προοηχόντων αμαρτάνον6ΐ. 
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http://antik-yar.ru/


LIB. 111. CAP. 66 — 68. 

μη№ όλόφύρμψ xal oixt& ώφελείσθων r - πάτερων  те 
τάφους τών υμετέρων έπιβόωμενοι χαϊτήν σφετέραν 
Ιρημίάν. xttt γαρ ήμέίς άντάποψαίνομεν πολλφ δ&νότ 3 
χξραπάθοϋσαν τήν νπό τούτωνήλνχίανήμών διεφθαρ^ 
μίνήν, ώνπάτέρε$ οίμϊν προς νμάςτήν Βοιωτίαν άγον
τες άπέθανύν^εΗτ Ко^роѵЩ,оЛ δε πρεσβύται λελειμμένοι 
χαί οΐχίαι ίρήμόν ΧΟλλώ διχαίοτέραν υμών 4χετείαν 
χοιούνται τούσδέ τψωρήσασθαι. ·> ofxtd& χ εανώτεροι 4 
χνγχάνειν ot απρεπές Tt πάσχοντες τών ανθρώπων* Ы 
$ διχαίως, ώσπερ ο$9ε, τά έΰαντία* έπίχαρτοι είναι χαϊ ь 
χήν νυν έρήμίαν δι* εαυτούς ίχρνσι ·-' χούς γάρ άμεένονς 
Χϋμμάχονς έχοντες απέώσαντο. παρενόμησάντεούπρο-
χάθόντες ύφ* ημών, μισεί δΐ χ^έον ή'Μχ%.щічаѵхмд 
χαϊ ούχ άνταποδάντες v4kr τήν ίσην τιμα>ρίαν· έννομα 
γάρ πείσοντάί ШІ ού$ &ν· 'μ**χης :Χ?ί9α9 ηρϋίσχάμενοι, 
δσπερ φασίν, &λλ* άπο ξνμβάσεως ές δίχην σφάς αυτούς 
ηαραδοντες. άμύνατε ούν, ύ: Λακεδαιμόνιοι, χαϊ ιψ 6 
τών Ελλήνων* νόμω ύαόχώνδε χαραβαθέντϊ , xal ήμΐν . 
Μομα παθοϋσιν άντάχόάοτε χάριν διχαέαν ώνχ$ό%υμοι 
Υεγενήμεθά, xat μή τοις τώνδε λόγοις περιωσθώμεν έν 
νμΐν, ποιήσατε δε τοίςνΕλλήσι παράδειγμα όύ λόγων 
τούς αγώνας προθήσοντες άλλ7 έργων, ών αγαθών μεν 
όντων βραχεία ή απαγγελία άρχεί, άμαρχανομένων δε 
Щоі ΐπεσι χοσμηθέντεςχροκαλύμματαγίγνονται άλλ'ΐ 
Ψ οί ηγεμόνες, ώσπερ νύννμείς, χεφαλαιωσαντεςπρος 
τ°ύς ξύμπαντας διαγνώμας χονησηβθτε, ήσσόν τι,ς έπ* 
άδίκοις ξργοις λόγους χαλούς ζητήσει." 

68. Τοιαύτα δϊ οί Θηβαίοι εϊχον. οΐ 91 Λαχεδαιμό-
νιοι διχασταΧ νομίζοντες τό: έπερώτημα σφίσιν ορθώς 
·4*ιν, είτι έν τώ πολέμψύπ* αυτών αγαθόν πεπόνθασι. 
$ιότι τόν τε άλλον χρόνον ήΐίονν δήθεν αυτούς χατά 
r « S παλαιάς Παυσανίου μετά τόν Μήδον σχονδάς ήσυ-
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χάζειν και οτε ύστερον α προ του περιτειχίζεσθαι προεί-
χοντο αύτοίς, κοινούς είναι κατ9 εκείνα, [ώς] ούχ έδέξαν-
το, ηγούμενοι τή εαυτών δικαία βουλήσει έκσπονδοι ήδη 
υπ αυτών κακός πεπονθέναι, αύθις το αυτό ένα εκαοτον 
παραγαγόντες καϊ ερωτώντες, εί τι Λακεδαιμονίους χαϊ 
τούς ξυμμάχους. αγαθόν iv τφ πολεμώ δεδρακότες είοίν, 
οπότε μή φαιεν, άπάγοντες άπέκτεινον καί εξαίρετου 

I έποιήσαντο ούδ ενα. διέφθειραν δϊ Πλαταιών μεν αυτών 
ούκ έλάσσους διακοσίων, Αθηναίων δε πέντε καί είκοσιν, 

3 οΐ ξυνεπολιορκούντο * γυναίκας δε ήνδραπόδισαν. την 
δε πόλιν ένιαυτόν μέν τινα [Θηβαίοι] Μεγαρέων άν-
δράσι κατά στάσιν έκπεπτωκόσι καί όσοι τά οφετερα 
φρονούντες Πλαταιών περιήσαν Ιδοσαν ίνοικείν * ύστε
ρον δε καθελόντες αυτήν ές έδαφος πάσαν έκ τών θεμε
λίων ώκοδόμησαν πρός τώ'Ηραίφ καταγώγιον διακοσίων 
ποδών, πανταχή κύκλφ οικήματα έχον κάτωθεν καϊ άνω
θεν, καϊ όροφαϊς καϊ θυρώμασι τοϊς τών Πλαταιών έχρη-
σαντο, καί τοις άλλοις α ήν έν τω τείχει έπιπλα, χαλκός 
κάί σίδηρος, κλίνας κατασκευάσαντες ανέθεσαν τη Ήρα, 
καί νεών εκατόμποδον λίθινον ώκοδόμησαν αύτη. την 
δε γήν δημοσιώσαντες άπεμίσθωσαν έπϊ δέκα έτη, nal 

4 ένέμοντο Θηβαίοι, σχεδόν δέ τι καί τό ξύμπαν περί Πλα
ταιών οί Λακεδαιμόνιοι ούτως άποτετραμμένοι έγένονχο 
Θηβαίων ένεκα, νομίζοντες ές τόν πόλεμον αυτούς αρ*1 

5 τότε καθιστάμενον ωφελίμους είναι, καί τά μεν xata 
Πλάταιαν έτει τρίτφ xal ένενηκοστώ επειδή Αθηναίων 
ξύμμαχοι έγένοντο ούτως έτελεύτησεν. 

69. Λί δε τ εσσ α ρ άκοντα νήες τών Πελοποννησίων 
αί Λεσβίοις βοηθοί έλθούσαι, ώς τότε φεύγουσαιδι* 
τού πελάγους έκ τε τών  УΑθηναίων έπιδιωχθεϊσαι *ώ 
πρός τή Κρήτη χειμασθείσαι κάί άπ αυτής σποράδεζ 
πρός τήν Πελοπόννησον χατηνέχθησαν, καταλαμβάνου-
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6lV iv τή Κυλλήνη τρεις καϊ δέχα τριήρεις Αευκαδίων 
xal ΆμΛραχιωτών xal Βρααίδαν τον Τέλλιδος ξύμβου* 
Ιον'Αλκίδα έπεληλυθότα. έβούλοντο γάρ οί Λακεδαιμό- 2 
νιοι ως τής Αέΰβου ήμαρτήκεΰαν, πλέον το ναυτιχόν 
Λοιη^αντες ές τήν Κερχυραν πλεύοαι όταβιάζουύαν, δα>· 
Ша μεν ναυΰΐ μόναις παρόντων Αθηναίων περί Ναύ-
χαχτον, itolv δε πλέον τι έπιβοηθήϋαι έχ των*Αθηνών 
ναυτιχόν, όπως προφθάαωϋι' xal παρεόκευάζοντο ό τε 
Βραόίδας xal ό Άλκίδας πρός ταύτα. 

70. Οί γάρ Κερκυραίοι έοταΰίαζον, επειδή οίαίχμά-
kmoi ήλθον αύτοίς ol έχ τών περί 'Επίδαμνον ναυμα
χιών^ υπό Κορινθίων άφεθέντες, τω μεν λόγφ όκτακο-
6ίων ταλάντων τοίς προξένοις διηγγυημένοι, Ιργφ δϊ 
χεπειΰμένοι Κορινθίοις Κερχυραν προοποιήΰαι. xal 
επραΰΰον ούτοι εχαότον τών πολιτών μετιόντες, όπως 
ΜΟΰτήΰωύιν Αθηναίων τήν πόλιν. xal άφιχομένης Άτ- 2 
τιχής τε νεώς xal Κορινθίας πρέσβεις άγονα ώ ν χαι ές 
λογούς χαταβτάντων έψηφίοαντο Κερκυραίοι 9Αθηναίοις 
$ν Ιύμμαχοι είναι κατά τά ξυγκείμενα, Πελοποννηΰίοις 
№ φίλοι ώαπερ κάί πρότερου. καί(ήν γάρ Πειθίας έθε-3 
λοπρόζενός τε τών Αθηναίων καί τού δήμου προειύτή-
*«) υπάγουαιν αυτόν ούτοι οί άνδρες ές δίκην, λέγοντες 
4&ηναίοις τήν Κέρκυραν καταδουλούν. ό δε αποφυγών 4 
^υπάγει αυτών τούς πλουοιωτάτους πέντε άνδρας, 
Φασκωι/ τέμνειν χάρακας έκ τού τε Λιός τού τεμένους 
χ*1 του Άλκίνου · ζημία δϊ καθ9 έκάοτην χάρακα έπε-
χ*Ηο ατατήρ. όφλόντων δε αυτών καϊ πρός τά ιερά ίκε-Ь 
Χ{α» χαθεζομένων διά πλήθος τής ζημίας, όπως ταζάμε-

αποδώαιν, ό Πειθίας (ετύγχανε γάρ κάί βουλής ών) 
&θτε τω νόμω χρήύααθαι. οί к επειδή τφ τε νόμωΟ 

ρι9γοντο κάί αμα έπυνθάνοντο τόν Πειθίαν, έως έτι 
°Ηής £ ' σ τ ί ? μέλλειν τό πλήθος άναπείοειν τούς αυτούς 
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1&ήνάίοίς φίλους τε χαϊ εχθρούς ναμίζειν, ξυνίσταντό 
τέ xäi λαβόντές εγχειρίδια έξέέπιναίως ές τήν βονλψ 
έσέλ&όντες τον τέ Πειθίαν χτείνουσι χαϊ άλλους τών τ* 
βουλευτών χαϊ ιδιωτών ές εξ,ήχοντα * οί δέ τίνες της αυ
τής γνώμης τώ Ιϊειθία ολίγοι ές τήν 'Αττίχήν τριήρη χαγ-
έφύγον έτι παροΰ&αν. 

71. Αράσάντές δε τούτο χαί ξυγχαλέσαντες Κερκυ
ραίους εΐπον oil ταύτα χαϊ βέλτιστα είη χαϊ ήχιοτ1 αν 
δουλωθεΐεν ύπ Αθηναίων, το τε λοιπόν μηδετέρουςδί-
χεάθάι αλλ9 ή  рі&  ЩІ ησυχάζοντας, το δε πλέον πολίμιον 
ήγείά&άί. ώς δε1 εϊπον, Χαϊ έπιχυρώσάι ήνάγχαβαν τψ 

2γνώ(ίήί>. πέμπόυσιδε χαϊ έςτάς9Αθήνας ευθύς πρέοβεΐζ 
περίτε τών Πεπραγμένων διδάξοντας ώς ξυνέφερε w\ 
τούς έχέί χατάπέφευγότας πείθοντας μηδϊν ανεπιτήδπον 
πράσσειν, οπως μή τις επιστροφή γένητάι. 

72. Έλθόντων δε οί%Αθηναίοι τούς τ ε πρέσβεις άξ 
νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες Χαϊ όσους έπεισαν χατέθεντο 

2ές Αίγιναν. έν δε τούτω τών Κερκυραίων οί έχοντες τ* 
πράγματα έλθούσης τριήρους Κορινθίας χαϊ ΑαχεδαιμΟ' 
νιων πρέσβεων επιτίθενται τώ δήμω χαϊ μαχόμενοι  № 

3 Χήΰάν. άφιχομένης δί νυκτός δ μίν δήμος ές τήν α#0°[ 
'τίολιν χαϊ τά μετέωρα τής πόλεως καταφεύγει χαϊ αν*0^ 
%υλΧεγεϊς ίδρύθη χαϊ τόν'Τλλαίχόν λιμένα είχον οί* 
τήν τε άγοράν χατέλαβον, ουπερ οί πολλοί ωχουν αν*0* 
χαϊ τόν λιμένα τόν πρός αύτη χαϊ πρός τήν ήπειρο*·^ 

73. Τη δ9 ύστεραία ήχροβολίσαντό τε ολίγα *** 5 

τούς αγρούς περιέπεμπον αμφότεροι, τούς 9ονλονς^ 
ραχαλονντές τε χαϊ έλευθερίαν ύπισχνούμενοι* 1 

μεν δήμω τών οίχετών τό πλήθος παρεγένετο ξύμΡ*ί ' 
τοις δ* έτέροις έχ τής ηπείρου έπίχονροι οχτακόσιοι-

74. Αιαλιπούσης δ'ημέρας μάχη αύθις γίγνετ"* ^ 
νιχφ ό δήμος χωρίων χε ίσχύι χαϊ πλήθει προέχω 
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Ts γυναίκες αύτοίς τολμηρώς ξννεπελάβοντο βάλλονσαι 
ійі τών οίκιών τώ κεράμψ καϊ παρα φύσιν νπομένονσαι 
τον θόρνβον. γενομένης δε τής τροπής περϊ δείλην όψίαν 2 
Μβαντες ot ολίγοι μή αύτοβοεί 6 δήμος τού τε νεωρίου 
κρατήσειεν έπελθών καϊ σφάς διαφθείρειεν, έμπιπράσι 
χας οΙκίας τάς έν κύκλω τής αγοράς καί τάς ξννοικίας, 
οκως μή η έφοδος, φειδόμενοι ούτε οικείας οντε άλλο-
χψας, ωστε καϊ χρήματα πολλά έμπορων κατεκαύθη καϊ 
η πόλις έκινδύνενσε жаба διαφθαρήναι, εί χίνεμος έπε-
γίνετο τή φλογΐ έπίφορος ές αυτήν, καϊ οί μεν πανσά- 3 
μνοι τής μάχης ώς έκάτεροι ήσνχάσαντες τήν νύκτα έν 
φυλακή ήσαν · καϊ ή Κορινθία ναύς τού δήμου κεκρατη-
*ότος ύπεξανήγετο, καϊ τών επικούρων οί πολλοί ές τήν 
ψειρον λαθάντες διεκομίσθησαν. 

75. Τή δ9 έπιγιγνομένη ημέρα Νικόότρατος 6 Αιι-
τ^ίφονς, Αθηναίων στρατηγός, παραγίγνεται βοηθών 
& Ναυπάκτου δώδεκα νανσϊ καί Μεσσηνίων πεντακο-

οπλίταις · ξύμβαΰίν τε Ιπρασσε καϊ πείθει ώστε ξυγ-
Χ^ήααι άλλήλοις δέκα μεν άνδρας τούς αίτιωτάχονς κρί-
ν*ι> οϊ ούκέτι έμειναν, τούς δ' άλλους οίκείν σπονδάς 
*Ρ<>$ αλλήλους ποιησαμένονς καϊ πρός Αθηναίους ώστε 
Х°Щ αυτούς εχθρούς καϊ φίλους νομίζειν. καϊ ό μεν ταύ- 2 
Γβ *ρά%ας έμελλεν άποπλεύσεσθαι · οί δε τού δήμου προ-
*Χ*ται πείθουόιν αυτόν πέντε μεν ναύς τών αντον σφίσι 
**τ*λιπεΙν, όπως ήσσόν τι έν κινήσει ώσιν οί ενάντιοι, 

9*$ δϊ αύτοί πληρώσαντες έκ σφών αυτών ξυμπέμψειν. 
^ ο μΙν ξυνεχώρησεν, οί δε τούς εχθρούς κατέλεγον ές 3 

ναϋς. δείσαντες δί εκείνοι μή ές τάς Αθήνας άπο-

Ι*φθώσι καθίζονσιν ές τό τών Αιοσκούρων ιερόν. Νι- 4 
^ τ Ρατο$ αυτούς άνίστη τε κάί παρεμυθείτο. ώς δ* 
*ξ ^H^Bvf 0 δήμος όπλισθείς έπϊ τή πρυφάσει ταύτη, 

°νδεν αυτών ύγιες διανοουμένων τή τον μή ξυμπλε&> 
THUCYD!DES. Ι. ' 14 
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απιστία, τά τε отека αντών έχ τών οίχιών έλαβε xal ai* 
τών τινας οΐς έπέτνχον, ειμή Νιχόστρατος έκώλνσε, διί-

5φθειραν αν. όρώντες δ9 οί άλλοι τά γιγνόμενα καθίζου-
σιν ές τόΉραιον ίκέται χαϊ γίγνονται ούχ έλάσσονς τε
τρακοσίων. 6 δϊ δήμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ανί-
στησί τε αυτούς πείσας χαϊ διακομίζει ig τήν προ τον 
Ήραίον νήσον καϊ τά επιτήδεια έκεΐσε αύτοίς διεπέμπετο. 

76. Τής δε στάσεως iv τούτω ούσης τετάρτη ή πεψ· 
πχη ήμερα μετά τήν τών ανδρών ές τήν νήσον διαχομι· 
δήν αί έκ τής Κνλλήνης Πελοποννησίων νήες, μετά τον 
έκ τής 9Ιωνίας πλονν έφορμοι ούσαι, παραγίγνονται τρείξ 
χαϊ πεντήκοντα · ήρχε <β αυτών 9Αλκίδας, Ζσπερ καϊ πρό
τερον, καϊ Βρασίδας αύτώ ξύμβονλος έπέπλει. ορμώ
μενοι δε ές Σύβοτα λιμένα τής ήπείρον άμα £ω έπέπλεον 
τή Κέρκυρα. 

77. 01 δε πολλώ θορυβώ καϊ πεφοβημένοι τά τ iv 
τή πόλει καϊ τον ίπίπλονν παρεσκενάζοντό τε άμα ε\ψ 
κοντά νανς καϊ τάς άεϊ πληρονμένας έξέπεμπον προς τονς 
εναντίους, παραινούντων9Αθηναίων σφάς τε ί&σαι χρν 
τον έκπλεύσαι καϊ ύστερον πάσαις άμα έκείνονς έπΐΥ* 

2νεσθαι. ώς δε αύτοίς πρός τοίς πολεμίρίς ήσαν σποράδ^ 
αί νήες, δύο μεν ευθύς ηύτομόλησαν, iv ετεραις δε 
λήλοις οί έμπλέοντες έμάχοντο · ήν δε ούδεϊς κόσμος 

Ъ ποιούμενων, ίδόντες δ\ οί Πελοποννήσιοι τήν ταρ*%Φ 
είκοσι μεν νανσϊ προς τούς Κερκυραίους ετάξαντο, 
δε λοιπαίς πρός τάς δώδεκα ναύς τών 9Αθηναίων, 6,1 

ήσαν αί δύο Σαλαμινία χαϊ Πάραλος. 
78. Καϊ οί μεν Κερκυραίοι κακώς τε καϊ κατ ολίψ& 

προσπίπτοντες έταλαιπωρούντο καθ9 αυτούς · 
οίδ AW\ 

ναίοι φοβούμενοι τό πλήθος καϊ τήν περικύκλωσιν aW^ 
αις μίν ού προσίπιπτον ούδ\ χατά μέσον ταίς έφ ***Γ 
τονς τεταγμέναις, προσβαλόντες δε χατά χέρας **χα 
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оѵбі μϊ>αν ν<χύν. χαί μετά ταύτα χύχλον ταξαμένων αυ
τόν περιέπλεον χαϊ έπειρώνχο θορυβειν. γνόντες όε οί 2 
ηρος τοίς Κερχυραίοις_χάί δείσαντες μή όπερ έν Ναυ-
ζακχω γένοιτο, έπιβοηθούσι · χαι γενόμεναι άθρόαι ui 
ιψς άμα τόν επίπλουν τοίς 9Αθηναίοις έποιούντο. οί δ9 3 
νπεχώρουν ήδη πρύμναν χρονόμενοι χαί άμα τάς τών 
Κερκυραίων έβούλοντο προχαταφυγεΐν ότι μάλιστα, εαυ-
tdw οχολή τε υποχωρούντων χαί πρός σφάς τεταγμένων 
χών εναντίων, ή μεν ούν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη 4 
ίτελεύτα ές ηλίου δύσιν. 

79. Κάί οί Κερχυραΐοι δείσαντες μή σφίσιν έπιπλεν-
οαντες έπί τήν πόλιν ώς χρατούντες οί πολέμιοι ή τούς 
έχ τής νήσου άναλάβωσιν ή χαϊ άλλο τι νεωτερίσωσι, 
τονς τε έχ τής νήσου πάλιν ές τό "Ηραιον διεχόμισαυ χαϊ 
цѵ πόλιν έφύλασσον. οί δ9 έπί μεν τήν πόλιν ούχ έτόλ- 2 
ιιηοαν πλεύσαι χρατούντες τή ναυμαχία, τρισχαίδεχα δε 
νκνς έχοντες τών Κερχυΐραίωυ απέπλευσαν ές τήν ήπεο-
Qov οθενπερ άνηγάγοντο. τή δ* ύστεραία έπί μεν τήυ$ 
noUv ούδεν μάλλον έπέπλεον, χαίπερ έν πολλή ταραχή 
'*Α φόβω όντας χαί Βρασίδου παραινούντος, ώς λέγε-
Γία> Αλχίδα, ίσοψήφον δέ ούχ όντος' έπϊ δε τήν Αευ-
'ψμην το ακρωτηρίου άποβάντες έπόρθουν τούς αγρούς. 

80. Ό δε δήμος τών Κερχυραίων έν τούτω περιδεής 
ϊενόμξν0ς μή έπιπλεύσωσιν αί νήες, τοις τε ίχέταις ησαν 

λόγους χαϊ τοις άλλοις όπως σωθήσεται ή πόλις. χαί 
Χιν*ς αυτών έπεισαν ές τάς ναύς έσβήναι · έπλήρωσαν 
^ Ρ όμως τριάχοντα. οί δε Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου 2 
ν^ερας δηώσαντες τήν γήν απέπλευσαν, χαί νπό νύχτα 
ίι,τοΐς έφρνχτωρήθησαν έξήχοντα νήες Αθηναίων προσ-
^έονσαι άπό Αευχάδοςάς oCΑθηναίοι πυνθανόμενοι 
τγΙν στασιν χαί τάς μετ9 Άλχίδου ναύς έπί Κερχυραν μέλ

η* 
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λούσας πλεΐν απέστειλαν χαι Εύρυμέδοντα τον Θουχ^ 
ους στρατηγού. 

81. Οί μϊν ονν Πελοποννήσιοι τής νυκτός еѵдщ 
χατά τάχος έχομίζοντο έπ* οίχου παρά τήν γήν χαί 
νπερενεγχόντες τον Λευχαδίων ισθμό ν τάς νανς, оящ 

> μή περιπλέοντες όφθώσιν, αποκομίζονται. Κερκυραίοι 
δε αίσθόμενοι τάς τε Άττικάς νανς προσπλεούσας τάς и 
τών πολεμίων οίχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίοι^ 
ές τήν πόλιν ήγαγον πρότερον έξω όντας, καϊ τας  ѵащ 
περιπλεύσαι κελεύσαντες ας έπλήρωσαν ές τόν 'Τλλαΐχον 
λιμένα, έν όσφ περιεκομίζοντο, τών έχθρων είτιναλά-
βοιεν, άπέκτεινον · κάί έκ τών νεών όσους έπεισαν fa-
βήναι έκβιβάζοντες άπεχρώντο, ές τό "Ηραιόν τε έλ%όν-
τες τών ικετών ώς πεντήκοντα άνδρας δίκην ύποΰχείν 

3 έπεισαν καί κατ έγνωσαν πάντων θάνατον, οί δε  яоккоі 
τών Ικετών, όσοι ούκ έπείσθησα ν, ώς έώρων τά γιγνο-
μενα, διέφθειραν αυτού έν τω ζερώ αλλήλους καί έχ ιόν 
δένδρων τίνες άπήγχοντο, οί δ' ώς έκαστοι έδύναντο ίνψ 

Αλούντο. ημέρας τε επτά, ας άφικόμενος δ ΕύρυμέδΜ 
ταΐς έξήκοντα νανσΐ παρέμεινε, Κερκυραίοι σφών αυτόν 
τούς εχθρούς δοχούντας είναι έφόνευον, τήν μεν αίτί^' 
έπιφέροντες τοις τόν δήμον καταλύουσιν, άπέθανον δ* 
τίνες καί ίδιας έχθρας ένεκα, καί άλλοι χρημάτων 6φί' 

5 σιν οφειλομένων ύπό τών λαβόντων · πασά τε ιδέα ***** 
έστη θανάτου, καί οιον φιλεΐ έν τω τοιούτω γίγνεσθαι 
ούδεν ό τι ού ξυνέβη καί έτι περαιτέρω, καί γάρ 
παΐδα άπέκτεινε κάί άπό τών ιερών άπεσπώντο κάί *0°* 
αύτοΐς έκτείνοντο, οί δέ τίνες καί περιοικοδομηθέντε; 
του Διονύσου τω Ιερώ άπέθανον. 

82. Ούτως ώμή ήστάσιςπρουχώρησε, καΐέδοξεμ**: 
λον, διότι έν τοις πρώτη έγένετο· έπεί ύστερον γε * 
πάν ώς είπείν τό fΕλληνικού έκινήθη, διαφορών ουδ& 
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τ ε τών δήμων προστάταις τονς Αθηναϊ
κοί τοίς ολίγοις τονς Λακεδαιμονίους-4 χαϊ 
ούκ αν εχόντων πρόφασιν ούδ9 ετοίμων 
πους, πολεμονμένων δε χαι ξνμμαχίας 
τή τών εναντίων χαχώβει χαί σφίσιν αν-
ον προσποιηθεί (ίαδίως αί επαγωγοί τοις 
ϊονλομένοις έπορίζοντο. χαϊ έπέπεσε πολ- 2 
χατά στάσιν ταΐς πόλεσι, γιγνόμενα μεν 
ι, έως αν ή αύτη φύσις τών ανθρώπων ή, 
ΰυχαίτερα χαί τοις είδεσι διηλλαγμένα, ώς 
εταβολαί τών ξυντυχιών έφιστώνται. iv 
χαϊ άγαθοίς πράγμασιν αϊ τε πόλεις χαϊ 

ονς τάς γνώμας έχουσι διά τό μή ές άχον-
τίπτειν · 6 δε πόλεμος νφελών τήν εύπο-
ήμεραν βίαιος διδάσκαλος χαϊ πρός τά 
γάς τών πολλών όμοιοι, έστασίαζετε ούν 3 

χαί τά έφνστερίζοντά πον πύστει τών 
ιολύ επέφερε τήν νπερβολήν τον καινού-
ας τών τ9 επιχειρήσεων περιτεχνήσει κάί 
τοπία, και τήν είωθνΐαν άξίωσιν τών όνο- 4 
γα άντήλλαξαν τή δικαιώσει, τόλμα μεν 
\νδρία φιλέταιρος ένομίσθη, μελλησις δε 
се ευπρεπής, τό δε σώφρον τον άνάνδρον 
to πρός άπαν %ννετόν έπϊ πάν άργόν' τό 
%ύ ανδρός μοίρα προσετέθη,άσφαλεΐα йі 
6θαι αποτροπής πρόφασις εύλογος, καϊ ο 6 
' πιστός αεί, ό δ9 άντιλεγων αύτώ νπο-
>σας δέ τις τνχών ξννετός καϊ νπονοήσας 
προβονλεύσας δε όπως μηδέν αυτών δε-
ιρίας διαλυτής κάί τούς έναντίονς έκπε-
\ώς δε 6 φθάσας τόν μέλλοντα κακόν τι 
κάι ό έπικελεύσας τόν μή διανοούμενον. 
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6 χαί μήν χαί τό ξυγγενϊς τον εταιρικού άλλοτριώτερ^ 
έγένετο διά τό έτοιμότερον είναι άπροφασίστως τολμάι 
ον γάρ μετά τών κειμένων νόμων ώφελίας at τοιαύτα 
ξύνοδοι, άλλά παρά τονς καθεστώτας πλεονεξία, καί щ 
ές  б φας αυτούς πίστεις ού τω θείω νόμω μάλλον έχρα· 

7 τύνοντο ή τω κοινή τι παρανομήσαι. τά τε άπό τών εναν
τίων καλώς λεγόμενα ένεδέχοντο έργων φυλακή, εί προν·\ 
χοιεν, καί ού γενναιότητι. άντιτιμωρήσασθαί τέ τινα хщ 
πλείονος ήν ή αυτόν μή προπαθείν. καϊ όρκοι εί που αφ 
γενοιντο ξυναλλαγής, έντώ αύτίκα πρόςτό απορονεχα-\ 
τέρω διδόμενοι ισχύον ούκ εχόντων άλλοθεν δύναμιν 
έν δε τω παρατυχόυτι ό φθάσας θαρσήσαι, εί ίδοι άφρα
κτου, ήδιον διά τήνπίστιν έτιμωρείτο ή άπό τού προφα
νούς, καί τό τε ασφαλές έλογίξετο καί ότι άπατη Λεριγ*-
νόμενος ξυνέσεως αγώνισμα προσελάμβανε. §αον δ οι 
πολλοί κακούργοι όντες δεξιοί κέκληνται ή αμαθείς αγα-

8θοί, καί τω μεν αίσχύνονται, έπί δε τω άγάλλονται. *>№ 
των δ' αυτών αίτιον άρχή ή διά πλεονεξίαν καί φι^' 
μίαν · έκ δ' αυτών καί ές τό φιλονεικείν καθισταμένη 
τό πρόθυμου, οί γάρ έν ταίς πόλεσι προστάντες μ& oV(r 

ματος εκάτεροι ευπρεπούς, πλήθους τε Ισονομίαςβο№ 
τικής καί αριστοκρατίας σώφρονος προτιμήσει, τα 
κοινά λόγω θεραπεύοντες άθλα έποιούντο, παντί 
πω αγωνιζόμενοι αλλήλων περιγίγνεσθαι έτόλμη6*ν ^ 
τά δεινότατα, έπεξήεσάν τε τάς τιμωρίας έτι μείζονζ, 
μέχρι τού δικαίου καί τή πόλει ξυμφόρου ^Яобх^Ѵ

%^\ 
ές δϊ τό έκατέροις που άεί ήδονήν έχον ορίζοντες, 
μετά ψήφου αδίκου καταγνώσεως ή χειρί χτώμ&01^ 
χρατεΐν έτοιμοι ήσαν τήν αύτίκα φιλονεικίαν bf^* $ 
ναι. ώστε ευσέβεια μϊν ουδέτεροι ένόμιζον, evlCK ε^ 
δϊ λόγου οϊς ξυμβαίη έπιφθόνως τι διαπράξασθ*4 α? 
νον ήκουον. τά δϊ μέσα τών πολιτών ύπ άμψοΐ 
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jj o n ού ξννηγωνίζοντο ή φ&όνω τον περιεΐναι διε-
φ&είοοντο. 

83. Ούτω лава ιδέα κατέοτη κακοτροπίας διά τάς 
6%άβεις τω * Ελληνικό, καϊ το εύηχες, ον τό γενναιον 
χλειβτον μετέχει, καταγελασθεν ήφανία&η, τό δε άντι-
χεζάχ&αι αλλήλοις τή γνώμη άπίατως έπι πολύ διήνεγ-
%εν' ού γάρ ήν 6 διαλύΰων οντε λόγος έχνρός οντε όρ- 2 
ход φοβερός, κρείααονς δε όντες άπαντες λογιΟμω έςτό 
ανελπιΰτον τον βεβαίον, μή πα&εϊν μάλλον προεοκόπονν 
η πιβτεϋβαι έδύναντο. καΙ*οί φανλότεροι γνώμην ώς τά 3 
χλείω περιεγίγνοντο · τώ γάρ δεδιέναι τό τε αντών εν
δεές και τό τών εναντίων ξννετόν, μή λόγοις τε ήβοονς 
®6ι και έκ τον πολντρόπον αυτών τής γνώμης φ&άοωοι 
ηοοεπιβονλενόμενοι,τολμηρώς πρός τά έργα έχώρονν. οί 4 
αε καταφρονοϋντες καν προαια&έο&αι, και έργω ούδεν 
*φάς δεΐν λαμβάνειν α γνώμη έξεατιν, άφρακτοι μάλλον 
^εφθείροντο. 

84. [Έν δ9 ούν τή Κέρκυρα τά πολλά αυτών προε-
*ολμή&η9 xal όπόοα ϋβρει μεν αρχόμενοι τό πλέον η 
αφροσύνη νπό τών τήν τιμωρίαν παραύχόντων οι άντ-
<ψννόμενοι δράοειαν, πενίας δε τής εΐω&νίας άπαλλα-
Ыоντές τινες, μάλιΰτα δ9 αν διά πά&ονς έπι&νμοϋντες 
*ατών πέλας έχειν, παρά δίκην γιγνώοκοιεν, οΐ τε μή 
**ι πλεονεξία, από ίσον δε μάλιΟτα έπιόντες, άπαιδεν-
*ty οργής πλείστον έκφερόμενοι ώμώς και απαραιτήτως 

ηελ$οιεν. ξννταραχδέντος τε τον βίον ές τόν καιρόν 2 
toytov τή πόλει καϊ τών νόμων κρατήοαΟα ή ανθρωπεία 

εΐα&νίακάί παρά τούς νόμονς άδικείν, άΰμένη 
^Ι*ωοεν ακρατής μεν οργής  оѵба, κρείαοων δε τοϋ δι-

?α 4'°ν, πολέμια δε τοϋ προύχοντος· ού γάρ αν τοϋ τε 
0 υ τό τιμωρεΐό&αι προντί&εααν τοϋ τε μή άδικείν τό 

^δαίνειν, έν φ μή βλάπτονόαν ίσχύν είχε τό φδονείν. 
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3 άξιονσί τε τονς κοινούς περϊ τών τοιούτων οί άν&ρβ)ποι 

νόμους, άφ' ων άπασιν έλπίς υπόκειται σφαλείσι καν 
αυτούς διασώζεσ&αι, iv άλλων τιμωρίαις προκαταλύειν 
και μή νπολείπεσ&αι, εί ποτε άρα τις κινδννεύσας τίνος 
δεήσεται αυτών.] 

85. Οί μεν ούν κατά τήν πόλιν Κερκνραΐοι τοιαν-
ταις όργαίς ταίς πρώταις ές άλλήλονς έχρήοαντο, ml ο 
Εύρνμεδων καί ot 'Λδηναίοι άπέπλενσαν ταίς ναυοίν 

2 ύστερον δε οί φεύγοντες τών Κερκνραίων (διεσώ&ηΰαν 
γάρ αυτών ές πεντακόσιους) τείχη τ ε λαβόντες, α ήν iv 
τή ήπείρω, ίκράτονν τής πέραν οικείας γής καϊ εξ αυτής 
ορμώμενοι ελήζοντο τούς έν τή νήσω καί πολλά έβλαπτον, 

3 κάί λιμός ισχυρός έγένετο έν τή πόλει. έπρεσβεύοντο δε 
καί ες τήν Λακεδαίμονα καϊ Κόριν&ον περί κα&όδονm  жі 
ώς ούδίν αύτοίς έπράσσετο, ύστερον χρόνω πλοία мі 
έπικούρονς παρασκεύασα μενοι διέβηΰαν ές τήν νή6ον 

4 εξακόσιοι μάλιστα οί πάντες, καϊ τά πλοία έμπρήσαντες, 
όπως άπόγνοια ή τον άλλο τι ή κρατείν τής γής, ανα~ 
βάντες ές τό όρος τήν Ίστώνην, τείχος ένοικοδομησαμε-
νοι εφ&ειρον τούς έν τή πόλει καί τής γής έκράτονν. 

86. Τον αύτον δέρονς τελεντώντος 'Λδηναΐοι εί
κοσι ναύς έστειλαν ές Σικελίαν καϊ Λάχητα τόν Με№~ 
νώπον στρατηγόν αυτών καϊ Χαροιάδην τόν Εύφιλητον-

2 of γάρ Σνρακόσιοι καϊ Λεοντίνοι ές πόλεμον άλληλα 
χα&έστασαν. ξύμμαχοι δε τοίς μεν Σνρακοσίοις ή6*ν 

πλήν Καμαριναίων αί άλλαι Λωρίδες πόλεις, αίπερ 
πρός τήν τών Λακεδαιμονίων τό πρώτον αρχομένου τον 
πολέμον ξυμμαχίαν ετάχθησαν, ού μέντοι ξννεπολέμΤ 
σάν γε · τοίς δε Λεοντίνοις αί Χαλκιδικαϊ πόλεις χάίΚ*~ 
μάρινα· τής δε Ιταλίας Λοκροϊ μεν Σνρακοσίων  ПбаѴ,^ 

3*Ρηγίνοι δε κατά τό ξνγγενες Λεοντίνων. ές ούν τάς 'Λ&Τ 
νας πέμψαντες οί τών Λεοντίνων ξύμμαχοι κατά τε Я** 
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λαών ξυμμαχίαν χαί ότι "Ιωνες ήσαν, πείθουσι τους 
αθηναίους πέμψαι σφίσι ναύς* υπό γάρ τών Συραχο-
βίων τής τε γής είργοντο xal τής θαλάσσης, χαϊ έπεμψαν 4 
ot αθηναίοι τής μϊν οίχειότητος προφάσει, βονλόμενοι 
Λ μήτε σίτον ές τήν Πελοπόννησον άγεσθαι αύτόθεν, 
ϊρόπειραν τε ποιούμενοι εί σφίσι δυνατά είη τά έν τή 
Σικελία πράγματα υποχείρια γενέσθαι, χαταστάντες ούν 6 
к Ρήγιον τής "Ιταλίας τόν πόλεμον έποιούντο μετά τών 
Ινμμάχων. xal τό θέρος έτελεύτα. 

87. Τού δ' έπιγιγνομένου χειμώνος ή νόσος τό δεύ
τερον έπέπεσε τοις 9Αθηναίοις, έχλιπούσα μϊν ούδ ενα 
χρόνον τό παντάπασιν, έγένετο δέ τις όμως διαχωχή. 
παρέμεινε δϊ τό μεν ύστερον ούχ έλασσον ένιαυτού, τόΐ 
№ πρότερου χαϊ δύο έτη, ώστε9Αθηναίων γ ε μή είναι ό τι 
μάλλον έχάχωσε τήν δύναμιν. τετρακοσίων γάρ οπλιτών 3 
χαί τετραχισχιλίων ούχ έλάσσους άπέθανον έχ τών τά-
U&v χαι τριακοσίων Ιππέων, τού δε άλλου όχλου αν
εύρετος αριθμός, έγένοντο δε χαι οί πολλοί τότε σεισμοί 4 
ήζ γής έν τε 9Αθήναις χαί Εύβοια χαί έν Βοιωτοίς χαϊ 
Ηλιστα έν Όρχομενώ τω Βοιωτίφ. 

88. Κάί οί μεν έν Σικελία Αθηναίοι χαί 'Ρηγίνοι τού 
κντοϋ χειμώνος τριάχοντα ναυσί στρατεύουσιν έπί τάς 
διόλου νήσους χαλουμένας* θέρους γάρ δι άνυδρίαν 
*$ννατα ήν έπιστρατεύειν. νέμονται δε Αιπ αραιοί αύτάς^ι 
Κηδίων άποιχοι όντες. οίχούσι δ9 έν μιφ τών νήσων ού 
?*У**В, χαλείται δε Αιπάρα' τάς δε αλλάς έχ ταύτης 
^μώμενοι γεωργούσι, Λιδύμην χαί Στρογγύλην χαί 
1*ράν. νομίζουσι δε οί έχείνη άνθρωποι έν τή Ίερφ ωςοΖ 
^Φαιστός χαλχεύει, ότι τήν νύχτα φαίνεται πυρ άναδι-
°?

υσ« πολύ χαϊ τήν ήμέραν χαπνόν. κείνται δε αί νήσοι 
^ται κατ£ τήν Σικεχάν χαί Μεσσηνίων γην, ζύμμαχοι 

Wav Συραχοσίων. τεμόντες δ9 οί "Αθηναίοι τήν γήν, 4 
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ώς ού προβεχώρουν, απέπλευσαν ες το 'Ρηγιον. καϊ 6 
χειμών έτελεύτα, xal πέμπτον έτος έτελεύτα τω πολεμώ 
τώδε δν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

89. Του δ9 έπνγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι χκ\ 
οί ξν άμαχοι μέχρι μεν του ισθμού ήλθον ώς ές τήν *Ατ-
τικήν έσβαλούντες "Λγιδος του "Αρχιδάμου ηγουμένου, 
Λακεδαιμονίων βασιλέως, σεισμών δε γενομένων πολλών 

2 ίπετράποντο πάλιν καϊ ούκ έγένετο έσβολή. κάί περί 
τούτους τούς χρόνους, τών σεισμών κατεχόντων, τής 
Εύβοιας έν "Οροβίαις ή θάλασσα έπανελθούσα άπο τής 
τότε ούσης γής καί κυματωθείσα επήλθε τής πόλεως μέ
ρος τι, καί τό μϊν κατέκλυσε, τό δ9 ύπενόστησε, καί θά
λασσα νύν έστι πρότερον ούσα γή * καϊ ανθρώπους διέ-
φθειρευ όσοι μή έδύναντο φθήναι πρός τά μετέωρα άνα-

Ζδραμόντες. καϊ περϊ 9Αταλάντην τήν έπϊ Αοκροΐς τοις 
"Οπονντίοις νήσον παραπλήσια γίγνεται έπίκλυσις, 
τού τε φρουρίου τών 9Αθηναίων παρείλε καϊ δύο νεών 

ίάνειλκυσμένωυ τήν έτέραν κατέαξεν. έγένετο δίχάίέν 
Πεπαρήθω κύματος έπαναχώρησίς τις, ού μέντοι έπέχλυ-
σέ γε- καϊ σεισμός του τείχους τι κατέβαλε καϊ τό %ρν-

6τανεΙον καϊ αλλάς οικίας ολίγας, αίτιον δ9 έγωγε νομίζ<° 
του τοιούτου, ή ισχυρότατος ό σεισμός έγένετο, κατά tov-
το άποστέλλειν τε τήν θάλασσαν καϊ έξαπίνης я*№ 
έπισπωμένης βιανότερον τήν έπίκλυσιν ποιεϊν * άνεν ο* 
σεισμού ούχ αν μ οι δοκεΐ τό τοιούτο ξυμβηναι γενέ6θ&· 

90. Τού δ9 αυτού θέρους έπολέμουν μεν καϊ αλλα, 
ώς έχάστοις \υνέβαινεν, έν τή Σικελία καϊ αύτοϊ οί 
χελιώταιέπ" αλλήλους στρατ εν οντες χαϊ οί "Αθηναίοι 
τοις σφετέροις ξυμμάχοις- α δϊ λόγου μάλιστα 
μετά τών "Αθηναίων οί ξύμμαχοι ίπρα\αν ή *9QS %0* 

2 Αθηναίους οί άντιπολέμιοι, τούτων μνησθήόομαι- *· 
ροιάδου γάρ ήδη τού "Αθηναίων στρατηγού τεθνη№ 

http://antik-yar.ru/


νπό Σνραχοΰίων πολεμώ, Αάχης άπαβαν ίχων τών νεών 
τήν αρχήν έότράτενοε μετά τών ξνμμάχων ίπ\ Μνλάς 
τάς τών ΜεβΟηνίων. έτνχον δε δύο φνλαΐ iv ταϊς Μνλαΐς 
τών Μεό&ηνίων φρονρονύαι χαί τινα χαϊ ένέδραν πε-
Λοιημεναι τοις άπδ τών νεών. οί δε * Αθηναίοι χαί οί »3 
ξύμμαχοι τονς τε ix τής ενέδρας τρέπονβι χαϊ διαφ&εί-
доѵбі πολλούς, χαϊ τώ ερύματι προοβαλόντες ήνάγχαβαν 
ομολογία τήν τε άχρόπολιν παραδοϋναι χαϊ ίπϊ Μεβοή-
νην ξνΟτρατεϋβαι. χαϊ μετά τούτο έπελ%·όντων οί Μεο- 4 
ΰήνιοι τών τε Αθηναίων χαί τών ξνμμάχων προσεχώρη-
ΰαν χαί αύτοϊ δμήρονς τ ε δόντες χαϊ τά άλλα πιοτά πα-
ραΰχόμενοι. 

91. Τοϋ δ' αύτον &έρονς οί Ά&ηναίοι τριάχοντα μεν 
ναϋς έοτειλαν περϊ Πελοπόννηύον, ών έύτρατήγει Αη-
ΐιοό&ένης τε ο Άλχι6&ένονς χαϊ Προχλής δ Θεοδώρον, 
ίξήχοντα δε ές Μήλον χαϊ διβχιλίονς οπλίτας, έβτρατήγει 
δε αυτών Νιχίας 6 Νιχηράτον. τούς γάρ Μηλίονς οντάς 2 
νηοιώτας χαϊ ούχ θέλοντας νπαχούειν ούδε ές το αυτών 
ζνμμαχιχδν ιέναι έβούλοντο προααγαγέο&αι. ώς δε αύ- 3 
τοις δηονμένης τής γής ού προβεχώρονν, άραντες έχ τής 
Μήλον αύτοϊ μεν έπλενβαν ές Ώρωπδν τής πέραν γής. 
νπό νύχτα Й βχόντες εύδύς έπορεύοντο οί όπλΐται από 
τών νεών πεζή ές Τάναγραν τής Βοιωτίας, οί δ9 έχ τήςι 
πόλεως πανδημεϊ Αθηναίοι, Ίππονίχον τε τον Καλλίον 
ΰτρατηγονντος χαί Εύρνμέδοντος τον Θονχλέονς, από 
67№είον ές τό αυτό χατά γήν απήντων. χαϊ οτρατοπε-Ь 
Κενούμενοι ταύτην τήν ημέραν έν τή Τανάγρα έδήονν 

&ηνλίόαντο. χαϊ τή νΟτεραία μάχη χράΐήδαντεςτούς 
*π*£ελ9·όντας τών Ταναγραίων χαϊ Θηβαίων τινάς προα-
$*βοη%·ηχότας χαϊ όπλα λαβόντες χαϊ τροπαϊον βτήόαν-
Τξς ανεχώρηοαν, οί μίν ές τήν πόλιν, οί δε έπϊ τάς ναϋς. 
Xcci παραπλεύσας ό Νιχίας ταΐς έξήχοντα ѵаѵбі τής (у 
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Λοχρίδος τά έπι&αλάοβια έτεμε xal άνεχώρηαεν έπ 
οίκου. 

92. 'Τπό δε τον χρόνον τούτον Ααχεδαίμόνιοι Ήρα* 
χλειαν τήν έν Τραχΐνι άποικίαν κα&ίόταντο άπό τοιάαδε 

2 γνώμης. Μηλιής οί ξύ μπάντες είσϊ μϊν τρία μέρη, Παρ
άλιοι, Ιερής, Τραχίνιοι 9 τούτων δε οί Τραχίνιοι πολέμω 
έφ&αρμένοι υπό Οίταίων ομόρων όντων, τό πρώτον μελ-
λήόαντες 'Λ&ηναίοις προο^ είναι 6φάς αυτούς, δείύαντες 
δε μή ού 6φί6ι πι6το\ ώΰι, πέμπουόιν ές Λακεδαίμονα^ 

^έλόμενοι πρεΰβευτήν Τιόαμενόν. ξυνεπρεοβεύοντο öl 
αύτοίς χαϊ Λωριής, ή μητρόπολις τών Λακεδαιμονίων, 
τών αυτών δεόμενοι9 νπό γάρ τών Οίταίων καϊ αντοί 

ϊέφΰείροντο. άκουααντες δε οί Λακεδαιμόνιοι γνώμψ 
εΐχον τήν άποικίαν έκπέμπειν, τοις τε Τραχινίοις βουλό-
μενοι καϊ τοις Λωριενοι τιμωρεϊν. καϊ άμα τού προς 
'Λδηναίονς πολέμον καλώς αύτοίς έδόκει ή πόλις κα%ί~ 
οταβ&αι9 έπί τε γάρ τή Εύβοια ναντικόν παραΰκευα-
ύδήναι άν, ώύτ έκ βραχέος τήν διάβαοιν γίγνεύ&αι, τή$ 
τε έπϊ Θράκης παρόδου χρηβίμως ίξειν. τό τε ξύμΧΜ 

δ ώρμηντο τό χωρίον κτίζειν. πρώτον μϊν ούν έν Λελφοϊϊ 
τόν &εόν έπήροντο, κελεύοντος δϊ εξέπεμψαν τούς οίχψ 
τορας αυτών τε καϊ τών περιοίκων, καϊ τών άλλων Ελ
λήνων τόν βουλόμενον έκέλευον επεύ&αι πλήν Ιώνων 
καϊ "Αχαιών καϊ έοτιν ών άλλων έ&νών. οίκιοταί δϊ τρ& 
Λακεδαιμονίων ήγήοαντο, Λέων καϊ Άλκίδας καϊ Λαμί-

Ογων. χαταοτάντες δϊ έτείχιΟαν τήν πόλιν έκ καινής ι *Ι 
νύν Ηράκλεια καλείται, άπέχουοα Θερμοπυλών σταδίονς 
μάλιότα τε66αράκοντα, τής δϊ δαλάόόης είκοΰι. νεώρ& 
τε παρεΰκευάζοντο καϊ είρξαν τό κατά Θερμοπύλας χαχ 

αυτό τό ότενόν,όπως εύφύλακτα αύτοΐς είη. 
93. Οι δϊ "Αθηναίοι τής πόλεως ταύτης ξυνοιχιζομ^ 

νης τό πρώτον ίδειοάν τε χαϊ ένόμιοαν έπϊ τή Evßofy 
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μάλιβτα καδίβταβ&αι, ότι βραχύς έβτιν о διάπλους προς 
to Κήναιον της Ευβοίας, έπειτα μέντοι παρά δόξαν αύ-
ιοίς απέβη* ον γάρ έγένετο άπ9 αντής δεινδν ουδέν, 
αίτιον δε ήν · οΐ τε Θεββαλοί έν δυνάμει οντες τών ταύτη 2 
χωρίων xal ών έπϊ τή γή έκτίζετο, φοβούμενοι μή βφίβι 
μεγάλη ίοχύι παροικώβιν, έφ&ειρον χαϊ διά παντός έπο-
Μμονν άν&ρώποις νεοκαταβτάτοις, έως ίξετρύχωβαν 
γενομένους τό πρώτον χαι πάνυ πολλούς (πάς γάρ τις 
Λακεδαιμονίων οίκιζόντων δαρβαλέως ήει, βέβαιον νο-
μίζων τήν πόλιν) · ού μέντοι ήκιβτα οί άρχοντες αυτών 3 
τών Λακεδαιμονίων οΐ άφιχνούμενοι τά πράγματα τε 
ίφ&ειρον καϊ ές όλνγανδρωπίαν κατέβτηβαν, έκφοβήβαν-
ης τούς πολλούς, χαλεπώς τε καϊ έβτιν α ού καλώς έξη-
γούμενοι, ώβτε ραονήδη αυτών οί πρόβοικοι έπεκράτονν. 

94. Τοϋ δ9 αυτού δέρονς, καϊ περϊ τόν αύτον χρό
νον ον έν τή Μήλω οί 'Λ&ηναίοι κατείχοντο, καϊ οί άπό 
uov τριάκοντα νεών 9Λ%·ηναίοι περϊ Πελοπόννηβον οντες 
ποώτον έν 'Ελλομένω τής Λενκαδίας φρουρούς τινας λο-
Ιψαντες διέφ&ειραν, έπειτα ύβτερον έπϊ Λευκάδα μεί-
Ιονι βτόλω ήλ&ον, 9Ακαρνάβί τέ πάβιν, οΐ πανδημεϊ πλήν 
ΟΙνιαδών ξννέβποντο, καϊ Ζακυν&ίοις κάί Κεφαλλήβι 
**l Κερκυραίων πεντεκαίδεκα νανβί. καί οί μεν Λενκά- 2 
Λοι, τής ζε έξω γής δηονμένης καϊ τής εντός τοϋ ίβδμοϋ, 

Ώ *αί ή Αενκάς έβτι καϊ τό Ιερόν τοϋ "Απόλλωνος, 
*λή&ει βιαζόμενοι ήβύχαζον οί δε 9Ακαρνάνες ήξίουν 
^Щоо&іѵц ζόν βτρατηγόν τών 9Λ&ηναίων άποτειχίζειν 
^ούς, νομίζοντες φαδίως τ αν έκπολιορκήβαι πόλεως 
χ* ϊ βφίβι πολέμιας άπαλλαγήναι. Αημοβδένης δ9 άνα- 3 
**&εται χατά τόν χρόνον τούτον νπό Μεββηνίων ώς 
*?1όν αύτώ βτρατιάς τοβαύτης ξυνειλεγμένης Αίτωλοϊς 

Νανπάκτω τε πολεμίοις ονβι, καϊ ην κρατήβη 
^cai/j §αδίως καϊ τό άλλο ήπειρωτικόν τό ταύτη 9Αδη-
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4ναίοις προοποιήύειν. τό γάρ έ&νος μέγα μεν είναι το 
τών Αιτωλών καϊ μάχιμο ν, οικούν δε κατά κώμας ατεί
χιστους, καί ταύτας διά πολλού, κάί Οκευή ψιλή χρώμε-
νον ού χαλεπόν άπέφαινον, πρϊν ξυμβοη&ήοαι, κρχα-

5 βτραφήναι. έπιχειρείν δ9 έκέλευον πρώτον μεν Αποδώ-
τοις, έπειτα δε 9Οφιονεύΰι, καί μετά τούτους Εύρυτα6ιν, 
όπερ μέγιύτον μέρος έύτϊ τών Αιτωλών, άγνωΰτότατοι 
δε γλώαααν κάί ώμοφάγοι είαίν, ώς λέγονται. τούτων 
γάρ ληφθέντων φαδίως κάί τάλλα προβχωρήοειν. 

95. Ό δε τών Με66ηνίων χάριτι πειύ&είς κάι μά-
λιύτα νομίύας άνευ τής τών 9Αθηναίων δυνάμεως τοις 
ήπειρώταις ξυμμάχοις μετά τών Αιτωλών δύναΰ&αι αν 
κατά γήν έλδεΐν έπϊ Βοιωτούς διά Αοκρών τών 'Οζολόν 
ές Κυτίνιον τό Λωρικόν, έν δεξιά έχων τόν Παρναΰΰόν, 
εως καταβαίη ές Φωκέας, οΐ προ&ύμως έδόκουν κατά τψ 
Άδηναίων άεί ποτε φιλίαν ξυοτρατεύβειν ή καν βία προβ-
αχ&ήναι (καϊ Φωκεύβιν ήδη όμορος ή Βοιωτία έΰτίν)' 
άρας ούν ξύμπαντι τφ Οτρατεύματι άπό τής Λευκάδος 

2 ακόντων 9Ακαρνάνων παρέπλευβεν ές Σόλλιον. κοινωνάς 
δε τήν έπίυοιαν τοις ΆκαρναΟιν, ώς ού προβεδέξαντο δια 
τής Λευκάδος τήν ού περιτείχιόιν, αυτός τή λοιπή 6τρ«-
ziqi, Κεφαλλήσι καϊΜεόΰηνίοις καί Ζακυν&ίοις καί9Λ&Τ 
ναίων τριακοοίοις τοις έπιβάταις τών οφετέρων νέον 
(αί γάρ πεντεκαίδεκα τών Κερκυραίων άπήλδον νψ$) 

όέστράτευοεν έπ9 Αιτωλούς, ώρμάτο δε έξ Οίνεώνος 
Λοχρίδος. οί δε Όζόλαι ούτοι Λοκροϊ ξύμμαχοι ПбаЬ 

χαί έδει αυτούς πανβτρατια άπαντήόαι τοις 9Λ^ψα^\ 
ές τήυ μεοόγειαν · όντες γάρ όμοροι τοις Λίτωλοιζ *α' 
όμόόκευοι μεγάλη ώφελία έδόκουν είναι ξυοτρατεύοντΜ 
μάχης τε εμπειρία τής έκείνωυ και χωρίων. -

96. Ανλιόάμένος δε τω οτρατώ έν τού AwS *°% 

Νεμείου τφ Ιερώ, έν ω Ησίοδος ό ποιητής λέγεται ν* 
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tmv ταύτη άποδανεΐν, χρηβ&εν αυτό έν Νεμέα τούτο 
%α%είν, άμα τή Ιω αρας έπορεύετο ig τήν Αίτωλίαν. και 2 
αίρει τή πρώτη ήμερα Ποτιδανίαν καϊ τή δευτέρα Κρο-
%νλειον κάί τή τρίτη Τείχιον, έμενε χε αυτού καϊ τήν 
Χείαν ές Εύπάλιον τής Αοκρίδος απέπεμψε- τήν γάρ 
γνώμην είχε τάλλα καταβτρεψάμενος ούτως έπϊ 90φιο-
νίας, εί μή βούλοιντο ξνγχωρεΐν, ές Ναύπακτον έπανα-
χωρήβας βτρατενβαι ύοτερον. τούς δε Αιτωλούς ούκ'ό 
Üavd-ανεν αύτη ή παραβκενή ούτε οτε το πρώτον έπε-
βουλεύετο, επειδή τε 6 βτρατός έβεβεβλήκει, πολλή χειρ) 
ίκεβοήδουν πάντες, ωβτε καϊ οί έβχατοι Όφιονέων οί 
προς τον Μηλιακόν κόλπον κα&ήκοντες Βωμιής καϊ 
Καλλιής έβοή&ηβαν. 

97. Τώ δε Αημοβ&ένει τοιόνδε τι ot Μεββήνιοι παρ-$ 
ήνονν, όπερ καϊ τό πρώτον * άναδιδάβκοντες αύτον τών 
Αιτωλών ώς εϊη φαδία ή αΐρεβις Ιέναι έκέλενον ότι τά
χιστα έπί τάς κώμας κάί μή μένειν ε*ως αν ξύμπαντεξ 
α&ροΐβ&έντες άντιτάξωνται, τήν δ9 έν ποβϊν άεϊ πειρά
ται αίρεΐν. ό δε τούτοις τε πειό&εϊς καϊ τή τύχη έλπί- 2 
Щ, ότι ούδεν αύτώ ήναντιοντο, τούς Αοκρούς ούκ άνα-
P-tivag ους αντώ έδει προββοη&ήβαι (ψιλών γάρ άκον-
τιατάν ενδεής ήν μάλιβτα) έχώρει έπϊ Αίγιτίον, καϊ κατά 
*$άτος αίρει επιών, νπέφνγον γάρ οί άν&ρωποι καϊ 
ίχά&ηνζο fei τω~ν λόφων τών νπϊρ τής πόλεως · ήν γάρ 
V υψηλών χωρίων άπέχονβα τής δαλάββης όγδοήκοντα 
Καδίονς μάλιβτα. οί δε Αιτωλοί (βεβοηδηκότες γάρ ήδηζ 

4π\ το- Αίγίτιον) προβέβαλλον τοίς 9Α&ηναίοις και 
x°k ίνμμάχοις καταϋ-έοντες από τών λόφων άλλοι άλλο-

χαι &ηΧόντιξον, καϊ οτε μεν έπίοι τό τών 9Αθηναίων 
*?°*τόπεδον, νπεχώρονν, άναχωροϋβι δ\ έπέκειντο · καϊ 

^ яоЯѵ τοιαύτη ή μάχη, διώξεις τε κάί νπαγωγαί. 
ν °h άμφοτέροις ήββονς ήβαν оѴΑθηναίοι. 
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98. Μέχρι μϊν ούν οί τοξόται είχόν τε τά βέλη αν-
τοις xal οϊοί τε ήσαν χρήσθαι, οι δε άντεϊχον · τοξευόμε-
νοι γάρ ot Αιτωλοί άνθρωποι ψιλοί άνεύτέλλοντο · επειδή 
δε τον τε τοξάρχον αποθανόντος ούτοι διεσκεδάσθηΰαν 
xal αύτοϊ έχεκμήκεσαν χαϊ έπϊ πολύ τω αύτώ πόνω Συν
εχόμενοι, οΐ τε ΑΙτωλοΧ ένέχειντο χαϊ έσηκόντιζον, оѵгю 

δή τραπόμενοι έφενγον, χαί έσπίπτοντες ές τε χαράδρας 
άνεχβάτονς χαϊ χωρία ων ούχ ήσαν έμπειροι διεφ&εί-
ροντο' χαί γάρ δ ήγεμών αύτοίς τών οδών Χρόμων b 

2 Μεσσήνιος ετύγχανε τεθνηκώς. ot δε Αιτωλοί έσαχοντί-
ζοντες πολλούς μεν αύτον έν τή τροπή χατά πόδας at-
ροϋντες άνθρωποι ποδώχεις χαί ψιλοί διέφθειρον, τουξ 
δε πλείονς τών οδών άμαρτάνοντας χαί ές τήν νίψ 

*έσφερομένους, όθεν διέξοδοι ούχ ήσαν, πϋρ χομισάμενοι 
Ζπεριεπίμπρασαν πασά τε ιδέα χατέστη τής φυγής *ώ 

τοϋ ολέθρου τφ στρατοπέδω τών Αθηναίων, μόλις τε 
έπϊ τήν θάλασσαν χαϊ τόν Οίνεώνα τής Αοχρίδος, о№' 

4 περ χαϊ ώρμήθησαν, οί περιγενόμενοι κατέφνγον. 
Ьаѵоѵ δ\ τών τε ξνμμάχων πολλοί χαί αυτών Αθηναία* 
όπλίται περϊ είκοσι μάλιστα χαϊ εκατόν, τοσούτοι μ& 
τό πλήθος καϊ ηλικία ή αυτή ούτοι βέλτιστοι δή άνδρεζ 
έν τω πολέμω τώδε έκ τής "Αθηναίων πόλεως διεφθαρψ 

ьааѵ. απέθανε δε καί ό έτερος στρατηγός Προκλής- toV} 
δε νεκρούς ύποσπόνδονς άνελόμενοι παρά τών ΑίτωΙ^ 
καϊ άναχωρήσαντες ές Νανπακτον ύστερον ές τάς ІЛНГ 
νας ταίς νανσϊν έχομίσθησαν. Αημοσθένης Λ 
Ναύπακτον χαϊ τά χωρία ταύτα νπελείφθη, τοίς **" 
πράγμένοις φοβούμενος τούς Άθηναίονς. 

99. Κατά δΐ τούς αυτούς χρόνονς χα} οί περί 
λίαν "Αθηναίοι πλεύσαντες ές τήν Λοκρίδα έν ά#°βα6** 
τέ τινι τούς προσβοηθήσαντας Λοκρών έκράτησ& 
περιπόλων αίροϋσιν ο ήν έπϊ τώ"Αληκι ποταμώ 
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100. Τον δ9 αυτού βέρους Αιτωλοί προπέμψαντες 
πρότερου ές τε Κόριν&ον καϊ ig Λακεδαίμονα πρέσβεις, 
Τόλοφόν τε τον Όφιονέα χαί Βοριάδην τον Εύρυτάνα 
xal Τίσανδρον τόν Άποδωτόν, πεί&ουσιν ώστε σφίσι 
ιιέμψαι στράτιάν έπί Ναύπακτου διά τήν των 'Λ&ηναίων 
ίχαγωγήν. xal εξέπεμψαν Λακεδαιμόνιοι περϊ τό φδι-
νόχωρον τρισχιλίονς όπλίτας τών ξυμμάχων. τούτων 
ηόαν πεντακόσιοι έξ Ηράκλειας τής έν Τραχίνι πόλεως 
τότε νεόκτιστου ούσης * Σπαρτιάτης δ9 ήρχεν Εύρύλοχος 
της στρατιάς καϊ ξυνηκολού&ουν αύτω Μακάριος καϊ 
Μενεδάιος οί Σπαρτιάται. 

101. Ευλλεγέντος δε τού στρατεύματος ές Λελφούς 
ίχεχηρυχεύετο Εύρνλοχος Λοκροΐς τοις "Οζόλαις' διά 
τούτων γάρ ή οδός ήν ές Ναύπακτου, καϊ αμα τών 9Αθη
ναίων έβονλετο άποστήσαι αυτούς, ξυνέπρασσον δϊ μά- 2 

Ιιβτα αύτω τών Λοκρών 9Αμφισσής, διά τό τών Φωκέων 
ϊχΰος δεδιότες · καϊ αύτοϊ πρώτον δόντες ομήρους καϊ 
χονς άλλους έπεισαν δούναι, φοβούμενους τόν έπιόντα 
ντρατόν, πρώτον μεν ούν τούς όμορους αύτοΐς Μυονέας 
[ταύτη γάρ δυσεσβολώτατος ή Αοχρίς), έπειτα 9Ιπνέας 
**1 Μεσσαπίους χαί Τριταιέας χαϊ Χαλαίους καϊ Τολο-
ψωνίονς καϊ Ήσ&ίους χαϊ Οίαν&έας. ούτοι χαϊ ξννεστρά-
τ*νον πάντες. 'Ολπαΐοι δε ομήρους μεν έδοσαν, ήκολού-
Ьоѵѵ δϊ ού- καΙ'Ταΐοι ούκ έδοσαν ομήρους πριν αυτών 

•Uo* κώμ,ην Πόλιν όνομα ίχουσαν. 
102. Επειδή δε παρεσκεναστο πάντα καϊ τούς όμή-

Q°ys κατέδετο ές Κυτίνιον τό Αωριχόν, έχώρει τω στρα-
τ9 έπί χήν Ναύπακτου διά τών Λοκρών, καϊ πορεύαμε-
ν°& Οίνεώνα αίρει αυτών xal Ευπάλιον · ού γάρ προσ-
ώθησαν, γενόμενοι δ9 έν τή Ναυπακτία, καϊ οί Αιτωλοί 2 

ήδη προσβεβοη&ηχότες, έδήουν τήν γην καϊ τό χρο-
***ε10ν άτείχιστον όν εΐλον έπί τ ε Μολύκρειον έλδόν-

^HUCYDJDES. I. 15 
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τες,τήν Κορινθίων μεν άποικίαν, "Αθηναίων δε νπήχοον 
3 αίροϋοι. Αημοοθένης  дЬ 6 "Αθηναίος (έτι γάρ έτύγχανεν 

ών μετά τά έχ τής Αιτωλίας περϊ Ναύπαχτον) προαι-
βθόμενος τοϋ στρατού χαι δείσας περι αντής, έλδων 
πείθει "Αχαρνάνας, χαλεπώς διά τήν ix τής Λενχάδοςανα-

4 χώρησιν, βοηθήσαι Νανπάχτω. χαϊ πέμπονΰι μετ αύτον 
έπϊ τών νεών χιλίονς οπλίτας, οΐ έσελθόντες περιεποίη-
баѵ το χωρίον, δεινδν γάρ ήν μή μεγάλου οντος τοϋ τύ-

ь χους, ολίγων 6Ь τών αμυνομένων, ούχ άντίσχωσιν. Εν-
ρνλοχος δΐ χαϊ οί μετ αύτοϋ ώς ήβθοντο τήν στρατών 
έσεληλνθνίαν χαϊ αδύνατον ον τήν πόλιν βία ελεΐν, аѵв-
χώρησαν ούχ έπϊ Πελοποννήΰον, αλλ" iς τήν Λίολίδα 
τήν νϋν χαλονμενην Καλνδώνα χαί Πλενρώνα χαϊ ές τα 

(5 ταύτη χωρία χαί ες ΠροΟχιον τής Αίτωλίας. οί γάρ Άμ-
πραχιώται ίλθόντες πρός αυτούς πείθονΟιν ώστε μετα 
οφών "Αργεί τε τώ "Αμφιλοχιχώ χαί Αμφιλοχία τή иЩ 
επιχείρησαν χαϊ Άχαρνανία, άμα λέγοντες ότι,ήν τούτον 
χρατήσωσι, πάν τό ήπειρωτιχόν Ααχεδαιμονίοις ξύμμκ-

7 χον χαθεστήξει. χαί 6 μεν Εύρύλοχος πεισθείς χαϊ τονζ 
Αιτωλούς άφεϊς ησύχαζε τώ στρατώ περί τούς χώρονζ 
τούτονς, εως τοίς Άμπραχιώταις έχστρατενσαμένοις 
τό'ΨΑργός δέοι βοηθείν. χαϊ τσ θέρος έτελεύτα. 

103. Οί δ* έν τή Σιχελία "Αθηναίοι τοϋ έπιγιγ^' 
νου χειμώνος έπελθόντες μετά τών Ελλήνων ξνμμαΧ°ν 

χαϊ όοοι Σιχελών χατά χράτος αρχόμενοι νπό Σνρ^ 
οίων χαϊ ξύμμαχοι όντες άποστάντες αύτοίς από Σν^ 
χοΟίων ξννεπολέμονν, έπ" "Ινησφχν τό Σιχελιχόν 
λιΟμα, ον τήν άχρόπολιν Σνραχόσιοι είχον, προόέβ* ' 

2 λον, χαί ώς ούχ έδύναντο έλεΐν, άπήσαν. έν δε τή &να' 
χωρήσει νστέροις "Αθηναίων τοίς ξνμμάχοις άναχω9ου^ 
біѵ επιτίθενται οί έχ τον τειχί6ματος Σνραχόσιοι, *, 
προσπεσόντες τρέπονσί τε μέρος τι τοϋ στρατού χάί 
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txsivav ονκ ολίγους, καϊ μετά τοϋτο άπό τών νεών ο 3 
liiplS хм °ΐ 9Αθηναίοι ές τήν Λοκρίδα αποβάσεις τινάς 
χοιησάμενοι κατά τόν Καικϊνον ποταμόν τονς προσβοη-
φούντας Αοκρών μετά Προξένον τον Καπάτωνος ώς 
ψαχοσίους μάχη έκράτησαν καϊ όπλα λαβόντες άπεχώ-
дцбаѵ. 

104. Του δ9 αυτού χειμώνος καϊ Λήλον έκάδηραν 
Αθηναίοι κατά χρησμόν δή τινα. έκά&ηρε μεν γάρ καί 
ΙΪΗΰίΰτρατος 6 τύραννος πρότερον αυτήν, ούχ άπασαν, 
αλλ9 όσον άπό τού Ιερού έφεωράτο τής νήσου9 τότε δε 
χαΰα έκαδάρδη τοιώδε τρόπω. &ήκαι όσαι ήσαν τών 2 
ζ&νεώτων έν Λήλω, πάσας άνεϊλον, καϊ τό λοιπόν προ-
ifaov μήτε έναπο&νήσκειν έν τή νήσω μήτε έντίκτειν, 
ίλλ9 ές τήν *Ρήνειαν διακομίξεσ&αι. απέχει δε ή 'Ρήνεια 
% Αήλου ούτως ολίγον ώστε Πολυκράτης 6 Σαμίων 
τύραννος, ίσχύσας τινά χρόνον ναυτικώ καί τών τε άλ-
W νήσων αρξας χαί τήν *Ρήνειαν ελών άνέ&ηχε τω 
Αχόλλωνι τω Αηλίω άλύσει δήσας πρός τήν Λήλον. κάί 
Цѵ πεντετηρίδα τότε πρώτον μετά τήν κά&αραιν έποίη-
tev οί Ά&ηναίοι, τά Λήλια. ήν δέ ποτε κάί τό πάλαι με- 3 
ϊ*λη ξύνοδος ές τήν Λήλον τών 9Ιώνων τε κάί περικτιό-
vQv νησιωτών · ξύν τε γάρ γυναιξί καϊ παισϊν έ&εώρονν, 
**περ ννν ές τά 9Εφέσια "Ιωνες, καί άγων έποιείτο αύ-
χ*&ΐχαΙ γνμνικός κάί μουσικός, χορούς τε άνήγον at 

δηλοί δε μάλιστα "Ομηρος ότι τοιαύτα ήν έν τοις 4 
τοΐσδε, ά έστιν έκ προοιμίου Απόλλωνος9 

άλλοτε Λήλφ, Φοίβε, μάλιστα γε δυμόν έτέρφ&ης, 
*ν&α τοι ελκεχίτωνες 9Ιάονες ήγερί&ονται 
9υν σφοΐσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σήν ές άγυιάν9 

*νθα 0£ πυγμαχίη τε καϊ όρχηστυϊ καϊ άοιδή 
^^σάμενοι τέρπουσιν, όταν χα&έσωσιν αγώνα. 

1  № καϊ μουσικής άγων ήν χαϊ άγωνιονμενοι έφοίτωι 5 
1 5 * 
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έν toted ε αύ δηλοΐ, α έστιν ix τον αυτού προοιμίου, tin 
γαρ Αηλιαχόν χορόν των γυναιχών ύμνήσας ίτελεύτα τοι 
ίπαίνου ig τάδε τά έπη, iv olg xal εαυτού έπεμνήσ&η· 

άλλ9 αγε&9, [λήχοι μϊν Απόλλων 9Αρτέμιδι ξύν, 
χαίρετε δ9 ύμεΐς πάσαι. έμείο δε xal μετόπισδε 
μνήσασΰ·9 όππότε κέν τις έπιχδονίων άν&ρώπων 
ένδάδ9 άνείρηται ταλαπείριος άλλος έπελ&ών · 
„ Ώ χούραι, τις δ9 ύμμιν άνήρ ήδιστος αοιδών 
έν&άδε πωλείται χαϊ τέω τέρπεστε μάλιστα 
νμεΐς δ9 εύ μάλα πάσαι ύποκρίνασ&9 ενφήμως * 
,,Τυφλός άνηρ, οίχεί δε Χίω ivl παιπαλοέύ&η." 

στοσαύτα μϊν "Ομηρος έτεκμηρίωσεν ότι ήν χαϊ χό хіЫ 
μεγάλη ξύνοδος χαϊ εορτή iv τή Αήλω · ύστερον δϊ тощ 
μϊν χορούς οί νησιώται xal οί9Αθηναίοι με%·9 ιερών έ%ψ 
πον, τα δε περϊ τούς αγώνας χαϊ τά πλείστα χατελν^Ί 
υπό ξυμφορών, ώς είχός, πρίν δή οί9Αθηναίοι τότεχΌν 
αγώνα εποίησαν χαί ιπποδρομίας, ο πρότερου ούχ ψ* 

105. Τού δ9 αυτού χειμώνος 9Αμπραχιώται, &№к 
υποσχόμενοι Εύρυλόχω τήν στρατιάν χατέσχον, έχστρο,' 
τεύονται έπϊ "Αργός τό Άμφιλοχικόν τρισχιλίοις oitU-
ταις, xal ίσβαλόντες ίς τήν Άργείαν καταλαμβάνουοιν 
"Ολπας, τείχος ίπΐ λόφου ίσχυρόν πρός τή δαλάσΰτι, 0 

ποτε %Ακαρνάνες τειχισάμενοι χοινώ διχαστηρίφ Η$°ν' 
το- απέχει δϊ άπό τής Άργείων πόλεως, ίπι^αλασ^ 

2 ούσης, πέντε χαι είχοσι σταδίονς μάλιστα, οί δϊ 9Λ**^ 
νάνες οί μϊν ίς"Λργος ξυνεβοήδουν, οί δϊ τής 9ΑμΨ^ 
χίας έν τούτω τω χωρίω δ Κρήναι καλείται, Ψν^6,6°* 
τες τούς μετά Ενρυλόχου Πελοποννησίους μή **** 
πρός τούς 9Αμπρακιώτας διελ&όντες, ίστρατοπεδεύσα1^ 

Ζπέμπονσι δϊ καϊ ίπ\ Λημοσδένη τόν ές τήν Ali®*** 
*Α&ηναίων στρατηγήσαντα, οπως σφίβιν ήγεμώνγίΐ^ 
χαι, xal έπϊ τάς είχοσι ναύς 9Αθηναίων αϊ έτυχον * * 
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βώοπόννησον ούσαι, ών ήρχεν "Αριστοτέλης τε 6 Τιμο-
xQctzovQ xal Ίεροφών 6 9Αντιμνήστον. απέστειλαν δε xal 4 
ίγγελον οι περϊ τάς "Ολπας 9Αμπραχιώται ές τήν πόλιν 
αλενοντες σφίσι βοηθείν πανδημεϊ, δεδιότες μή οι μετ 
Ενρνλόχον ον δννωνται διελθείν τούς "Αχαρνάνας χαϊ 
ίφίΰιν ή μονωθείσιν ή μάχη γένηται ή αναχωρείν βον-
Ιομενοις ούχ ή ασφαλές. 

106. 01 μεν ούν μετ9 Εύρνλόχον Πελοποννήσιοι ώς 
rfiftovTO τονς έν 'Όλπαις 9Αμπραχιώτας ήχοντας, αραν-
щ ix τον Προσχίον έβοήθονν χατά τάχος, χαϊ διαβάν-
щгоѵ "Αχελώον έχώρονν δι Άχαρνανίας, ούσης έρή-
γηνδιά τήν ές "Αργός βοήθειαν, έν δεξιά μίν έχοντες 
щѵ Στρατιών πόλιν χαϊ τήν φρονράν αντών, έν αρι
στερά δε τήν άλλην 9Αχαρνανίαν. χαϊ διελθόντες τήν 2 
Στρατιών γήν έχώρονν διά τής Φντίας χαϊ αύθις Μεδε-
®νος παρ9 έσχατα, έπειτα διά Λιμναίας- χαϊ έπέβησαν 
4$Άγραίων, ούχέτι9Αχαρνανίας, φιλίας δ\ σφίσι- λα-3 
$ψενοι δε τον Θνάμον όρονς, δ έστιν "Αγραϊχόν, έχω-
Щѵ δι αντον χαϊ χατέβησαν ές τήν 9Αργείαν ννχτός 
1̂ 5 χαϊ διεξελθόντες μεταξύ τής τε 9Αργείων πόλεως 
*^ Щд  іяі Κρήναις 9Αχαρνάνων βφνλαχής έλαθον χαϊ 
*№εμιξαν τοις έν"Ολπαις 9Αμπραχιώταις. 

107. Γενόμενοι δε αθρόοι άμα τή ημέρα χαθίζονσιν 
*ΐτήν Μητρόπολιν χαλονμένην χαϊ στρατόπεδον έποιή-
^ 0 . 9Αθηναϊοι δ\ ταις εϊχοσι νανσϊν ού πολλώ ύστε-

π*ραγίγνονται ές τόν 9Αμπραχιχόν βοηθονντες τοις 
^*ίοις, χαϊ Αημοσθένης Μεσσηνίων μεν έχων δια-
</LtVs °nMtaS> εξήχοντα δε τοξότας "Αθηναίων, και 2 
,  №ν νήες περϊ τάς "Ολπας τόν λόφον έχ θαλάσσης 
^9μονν οί δε Άχαρνάνες χαϊ 9Λμφιλόχων ολίγοι 
^Ju9 πλείονς ύπό Άμπραχιωτών βία χατείχοντό) ές 

^9?ος ήδη ξννεληλνθότες παρεσχενάζοντο ώς μα-
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χούμενοι τοίς έναντίοις, καϊ ηγεμόνα, τον παντός ξνμ~ 
μαχικοϋ αίροϋνταιΛημοΟ&ένη μετά τών Οφετέρων οτρα-

Ζτηγών. 6 δε προοαγαγών εγγύς της "Ολπης έοτρατοπ^ 
δεύύατο · χαράδρα δ9 αυτούς μεγάλη διείργε. κάί ημέρας 
μεν πέντε ήανχαζον, τή δ9 εκτη έτάοβοντο αμφότεροι  щ 
ές μάχην. καί (μείζον γάρ έγένετο καί περιέβχε το τάν 
Πελοποννηΰίων Οτρατόπεδον) 6 Αημοοδένης δείβας μη 
κνκλω&ή λοχίζει ές όδόν τινα κοίλην κάί λοχμώδη όπλί-
τας καί -ψιλούς ξνναμφοτέρονς ές τετρακοοίονς, оящ 
κατά τό νπερέχον τών εναντίων έν τή ξννόδω αύτη έξα-

4 ναΟτάντες οντοι κατά νώτον γίγνωνται. έπεϊ δϊ πάρε-
βκεύαατο άμφοτέροις, ήβαν ές χείρας, Αημοΰδένης μ\ν 
τό δεξιόν κέρας έχων μετά ΜεΟΟηνίων κάί 9АЩѵаІт 
ολίγων τόδε άλλο 9Ακαρνάνες ώς έκαβτοι τεταγμένοι 
έπεΐχον κάί 9Αμφιλόχων οι παρόντες άκοντιΰταί' Πελο
ποννήσιοι δε κάί 9Αμπρακιώται άναμίξ τεταγμένοι κλψ 
Μαντινέων · ούτοι δε έν τώ εύωνύμω μάλλον και ου to 
κέρας άκρον έχοντες αθρόοι ήσαν, αλλ9 Εύρύλοχος έοψ 
τον είχε τό εύώννμον κάί οί μετ9 αυτού, κατά Με66ψ 
νίονς καί Αημοβθένη. 

Ю8. δ9 έν χεραϊν ήδη όντες περιέβχον τψ 
οί Πελοποννήύιοι κάί έκνκλονντο τό δεξιόν τών εναν
τίων, οίέκ τής ενέδρας 9Ακαρνάνες επιγενόμενοι ανΧ0^ 
κατά νώτον προΰπίπτονοί τ ε καί τρέπονΰιν, ωβχε pfl 

ές άλκήν νπομεΐναι φοβη&έντας τε ές φνγήν καϊ τό 
τοϋ στρατεύματος καταστήοαι * επειδή γάρ είδον το *αΧ 

Εύρύλοχον καϊ ο κράτιστον ήν διαφ&ειρόμενον, ? 
μάλλον έφοβοϋντο. καϊ οί Μεσοήνιοι όντες ταύτν ζ* 

2 τοϋ Αη^οαθένονς τό πολύ τού έργον έξήλ&ον. ot Ä At 
πρακιωται καϊ οί κατά τό δεξιόν κέρας ένίκων το Ι 
έαντούς καϊ πρός το "Αργός άπεδίωξαν - καϊ γάρ Ρ**1^ 

3 τατοι τών περι εκείνα τά χωρία τνγχάνον6ΐν οντες· ^ 
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αναχωρούντες δε ώς έώρων τό πλέον νενικημένον καϊ οί 
άλλοι Λκαρνάνες σφίσι προσέκειντο, χαλεπός διεσώζον-
το ές τάς'Όλπας, καί πολλοί άπέ&ανον αυτών, ατάκτως 
χαϊ ούδενΐ κόσμω προσπίπτοντες πλήν Μαντινέων · ού
τοι, δε μάλιστα Συντεταγμένοι παντός του στρατού άνε-
χωρησαν. καϊ ή μϊν μάχη έτελεύτα ές όψέ. 

109. Μενεδάιος δϊ τή ύστεραία Εύρυλόχου τε&νεώ-
τος κάί Μακαρίου αυτός παρειληφώς τήν αρχήν καϊ άπο
ρων μεγάλης ήσσης γεγενημένης ότω τρόπω ή μένων πο-
λιορκήσεται, έκ τ ε γής καϊ έκ θαλάσσης ταΐς Άττιχαίς 
νανσϊν άποκεκλημένος, ή καϊ άναχωρών διασω&ήσεται, 
προσφέρει λόγον περϊ σπονδών καί αναχωρήσεως Λημο-
βδένει καϊ τοίς 'Λκαρνάνων στρατηγοΐς, καϊ περϊ νεκρών 
αμα αναιρέσεως, οί δϊ νεκρούς μϊν άπέδοσαν καϊ τρο-2 
ποίον αύτοϊ έστησαν καϊ τούς έαυτώυ τριακόσιους μάλι-
6τα άποϋ-ανόντας άνείλοντο· άναχώρησιν δϊ έκ μϊν τού 
προφανούς ούκ έσπείσαντο άπασι, κρύφα δϊΛημοσδένης 
μετά τών ξυστρατήγων Άκαρνάνων σπένδονται Μαντι-
νενσι καϊ Μ εν εδ at ω καϊ τοις άλλοις άρχουσι τώυ Πελο
ποννησίων καϊ όσοι αυτών ήσαν άξιολογώτατοι άποχω-
ρεϊν κατά τάχος, βουλόμενος ψιλώσαι τούς 9Λμπρακιώ-
τ 4 τε καϊ τόν μισ&οφυρον όχλον τόν ξενικόν, μάλιστα 
№ Λακεδαιμονίους καϊ Πελοποννησίους διαβαλεΐνές τούς 
έχείνη χρήζων "Ελληνας ώς καταπροδόντες τό εαυτών 
κρουργιαίτερον έποιήσαντο. καϊ οί μϊν τούς τε νεκρούς 3 
*νείλοντο καϊ διά τάχους έ&απτον, ώσπερ υπήρχε, κάί 
Цѵ άποχώρησιν κρύφα οϊς έδέδοτο έπεβούλευον. 

110. Τω δϊ Λημοσ%ένει καϊ τοίς'Λκαρνάσιν άγγέλ-
λ*ται τούς 'Λμπρακιώτας τούς έκ τής πόλεως πανδημεϊ 
χ*τά τήν πρώτην έκ τών Όλπών άγγελίαν έπιβοηδείν 

τών 'Λμφιλόχων, βουλομένους τοις έν'Όλπαις ξυμ-
&ίζ*ι, είδότας ούδϊν τών γεγενημένων. καϊ πέμπει εύ-2 

http://antik-yar.ru/


θνς τον 6τρατοϋ μέρος τι τάς οδούς προλοχιονντας κχ\ 
τά καρτερά προκαταληψομένονς, καϊ τή άλλη στρατή, 
άμα παρεακενάζετο βοηθείν έπ" αυτούς. 

111. Έν τούτω δ'οίΜαντινής καϊ οϊς έοπειοτο πρόφα-
біѵ έπϊ λαχανισμόν καϊ φρύγανων ξνλλογήν εξελθόντες 
ύπαπήααν κατ" όλίγονς, άμα ξνλλέγοντες έφ' α έξήλ&ον 
δήθεν προκεχωρηκότεςδεήδηαποθεν τής'ΌλπηςθαΟοον 

2άτνεχώρονν. olo^ Άμπρακιώται χαϊ οί άλλοι όοοιμονον-
μενοι έτύγχανον ούτως, αθρόοι ξννελθόντες ώς έγνω-
баѵ άπιόντας, ώρμηΟαν και αύτοί καϊ έθεον δρόμφ, ίην-

3 καταλαβείν βονλόμενοι. οί δε Άκαρνάνες τό μεν πρώτον 
καϊ πάντας ένόμιΰαν άπιέναι άοπόνδονς ομοίως καϊ τους 
ΠελοποννηΟίονς έπεδίωκον, καίτινας αυτών τών ατρα-
τηγών κωλύοντας καϊ φάβκοντας έΰπειΟθαι αύτοίς ήκόν-
τιοέ τις, νομίοας καταπροδίδο6θαι 6φάς · έπειτα μέντοι 
τούς μεν Μαντινέας καϊ τούς Πελοποννηΰέονς άφάεΰαν, 

4 τούς ί ' "Αμπρακιώτας έκτεινον. καϊ ήν πολλή έρις хм 
άγνοια είτε Άμπρακιώτης τις έοτιν είτε Πελοποννήΰιος. 
καϊ ές διακόσιους μέν τινας αυτών άπέκτειναν οί δ 
άλλοι διέφνγον ές τήν "Αγραϊδα, όμορου оѵбаѵ, *Λ 
Σαλύνθιος αυτούς ο βασιλεύς τών "Αγραίων φίλος ων 
νπεδέξατο. 

112. 01 δ' έκ τής πόλεως Άμπρακιώται άφικνοϋντΜ 
έπ Ίδομένην. έοτόν δε δύο λόφω ή Ίδομένη νψηλω' 
τούτοιν τόν μεν μείξω ννκτός επιγενόμενης οί προαπο-
οταλέντες νπό τοϋ Αημοοθένονς από τοϋ οτρατοηέδον 
έλαθόν τε καϊ έφθαοαν προκαταλαβόντες, τόν δ9 έλά66& 

2 έτνχον οί "Αμπρακιώται προαναβάντες καϊ ηύλίσαντο. ο 
δε Δημοσθένης δειπνήΰας έχώρει καϊ τό άλλο στράτευμα 
από έ0πέρας ευθύς, αυτός μεν τό ήμι6ν έχων έπϊ της 

3 έ6βολής, τό δ' άλλο διά των Άμφιλοχικών ορών. καϊ άμ* 
δρθρω επιπίπτει τοίς Άμπρακιώταις έτι έν ταΐς ενναιί 
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teal ov προη6ϋ·ημένοις τά γεγενημένα, άλλά πολύ μάλλον 
νομίσαϋι τούς εαυτών είναι- καί γάρ τούς Με66ηνίους\ 
πρώτους επίτηδες δ Λημοΰδένης προύταξε κάί προοα-
γορεύειν έκέλενε, Λωρίδα τε γλώσόαν ίέντας καϊ τοίς 
προφύλαξι πίατιν παρεχόμενους, αμα δε καϊ ού κα&ορω-
μένους τή όψει νυκτός hi οΰΰης. ώς ούν έπέπεΰε τω 5 
ΰτρατεύματι αυτών, τρέπονΰι, καϊ τούς μϊν πολλούς αυ
τού διέφ&ειραν, οί δϊ λοιποί κατά τά όρη ές φυγήν ώρ-
μηόαν. Προκατειλημμένων δϊ τών οδών, καί αμα τών α 
μϊν Άμφιλόχων έμπειρων δντων τής εαυτών γής καϊ ψι-
Ιών προς οπλίτας, τών δϊ άπειρων κάί άνεπιΰτημόνων 
όπη τράπωνται, εμπίπτοντες ές τε χαράδρας καϊ τάς προ-
λελοχιβμένας ενέδρας διεφ&είροντο. καϊ ές πάβαν ίδέανΊ 
χωρήβαντες τής φυγής έτράποντό τίνες καϊ ές τήν &ά-
киббаѵ ού πολύ άπέχουβαν, καϊ ώς είδον τάς9Αττικάς 
ναύς παραπλέουσας αμα τού έργου τή ξυντυχία, προβέ-
νευααν, ήγηβάμενοι έν τω αύτίκα φόβω κρείββον είναι 
βφίβιν υπό τών έν ταϊς ναυβίν, εί δεί, διαφδαρήναι ή 
νπό τών βαρβάρων καϊ έχ&ίύτων9Λμφιλόχων. οί μεν ούν 8 
Λμπρακιώται τοιούτω τρόπω κακω&έντες ολίγοι άπό 
πολλών έαώ&ηΰαν ές τήν πόλιν · 9Ακαρνάνες δϊ ϋκυλεύ-
ναντες τούς νεκρούς κάί τρόπαια ύτήΰαντες απεχώρησαν 
Η'Άργος. 

113. Καϊ αύτοΐς τή ύΰτεραία ήλδε κήρυξ άπό τών 
^Αγραίους καταφυγόντων έκτής'Όλπης9Αμπρακιωτών, 
^ναίρεσιν αίτήύων τών νεκρών ους άπέκτειναν ϋβτερον 
τήδ πρώτης μάχης, οτε μετά τών Μαντινέων καϊ τών 
^οβπόνδων ξυνεξήοαν άσπονδοι, ιδώ ν δ9 ό κήρυξ τά 2 
°πλα τών άπό τής πόλεως 9Αμπρακιωτών έ&αύμαζε τό 
κλή&ος · ο ν γάρ ήδει τό πά&ος, άλλ9 ωετο τών μετά σφών 
^ναι. χαί τις αυτόν ήρετο ό τι &ανμάζοι καϊ οπόβοι αύ- з 
Τ(δι τε&ναΟιν, οίόμενος αύ ό ερωτών είναι τόν κήρνκα 
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από τών iv 9Ιδομέναις. о δ9 έφη διαχοοίονς μάλιστα, 
νπολαβών д' ο ερωτών έίπεν ,,Ονχονν τά όπλα ταυτί 

4 φαίνεται, άλλα πλέον ή χιλίων." αύθις δε είπεν έχείνος· 
,,Ούχ άρα τών μετ9 ημών μαχόμενων έίτίν." δ δ9 άπε-
κρίνατο* ,,Είπερ γε ύμεΐς έν 9Ιδομένη χθες έμάχεσθε." 
,,'Λλλ" ήμείς γε ούδενϊ έμαχόμεθα χθες, αλλά πρώην iv 
τή αποχωρήσει." „Kai μεν δή τούτοις γ ε ήμείς χθες άπο 
τής πόλεως βοηθήσαΟι τής 9Αμπραχιωτών έμαχόμεθα* 

5 ό δε χήρνξ ώς ήχονσε χαϊ έγνω ότι ή από τής πόλεως 
βοήθεια διέφθαρται, άνοιμώξας χαϊ έχπλαγεϊς τώ μεγέ-
θει τών παρόντων χαχών άπήλθεν ευθύς άπραχτος χαϊ 

6 ούχέτι άπήτει τούς νεχρούς. πάθος γάρ τούτο μια πόλει 
'Ελληνίδι έν ίσαις ήμέραις μέγιστο ν δή τών χατά τον 
πόλεμον τόνδε έγένετο. χαϊ αριθμόν ούχ έγραψα τών 
αποθανόντων, διότι άπιστον τό πλήθος λέγεται άπολέ-
σθαι ώς πρός τό μέγεθος τής πόλεως. 9Αμπραχίαν μέν
τοι οίδα ότι, εί έβονλήθησαν Άχαρνάνες χαϊ 9Αμφίλοχοι 
"Αθηναίοϊς χαϊ Αημοσθένει πειθόμενοι ίξελεΐν, αντοβοει 
αν εϊλον ννν δ9 έδειΟαν μή οί9ΑθηναΙοι έχοντες αυτήν, 
χαλεπώτεροι σφίσι πάροιχοι ώσι. 

114. Μετά δε ταύτα τρίτον μέρος νείμαντες τ&ν 
σχύλων τοίς Άθηναίοις τά άλλα χατά τάς πόλεις διείλον-
το. χαϊ τά μεν τών "Αθηναίων πλέοντα έάλω, τά δε ννν 
άναχείμενα έν τοίς 9Αττιχοίς ίεροίς Αημοόθένει έξηοεθΤ 
баѵ τριαχόσιαι πανοπλίαι, χαϊ αγων αύτάς χατέπλεν6ε 
χαϊ έγένετο άμα αύτφ μετά τήν τής Αιτωλίας ξνμφ°9αν 

2 από ταύτης τής πράξεως άδεεστέρα ή χάθοδος. άπήλ&°ν 

δΐ xal οί έν ταίς είκοσι νανσϊν "Αθηναίοι ές Navxa*toV\ 
Άχαρνανες δε χαϊ Άμφίλοχοι απελθόντων"Αθηναίων 
Αημοσθένονς τοίς ώςΣαλύνθιον χαϊ 9Αγραίονς χαταφυ" 
γοϋσιν Άμπραχιώταις χαϊ Πελοποννησίοις άναχωρν6^ 
έσπείσαντο έξ Οίνιαδών οϊπερ χαϊ μετανέστησαν Λα$α 
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LIB. Ш. CAP. 114 — 115 285 

Σαλυνθίου. κάί ές τόν έπειτα χρόνον σπονδάς xal ξνμ-3 
μαχίαν έποιήσαντο εκατόν §τη Άκαρνάνεςκαί Άμφίλοχοι 
χρός Άμπρακιώτας έπί τοίσδε &6τε μήτε "Αμπρακιώτας 
μετά "Ακαρνάνων στρατεύειν έπϊ Πελοποννησίονς μήτε 
Άκαρνάνας μετά "Αμπρακιωτών έπ" "Αθηναίους, βοηθείι 
δε τή αλλήλων, καϊ άποδοϋναι "Αμπρακιώτας όπόσα ή 
χωρία ή ομήρους Άμφιλόχων έχονσι, καϊ έπϊ "Ανακτόριον 
μή βοηθεΐν πολέμων ον Άκαρνάσι. ταϋτα ξννθέμενοι 4 
διέλυσαν τόν πόλεμον. μετά δε ταϋτα Κορίνθιοι φνλα
χήν εαυτών ές τήν'Αμπρακίαν απέστειλαν ές τριακόσιους 
οπλίτας καϊ %ενοκλείδαν τόν Ευθνκλέονς άρχοντα · οΐ 
κομιζόμενοι χαλεπώς διά τής ηπείρου άφίκοντο. τά μεν 
κατ" "Αμπρακίαν ούτως έγένετο. 

115. 01 δ" έν τή Σικελία "Αθηναίοι τοϋ αντοϋ χει
μώνος ές τε τήν *Ιμεραίαν άπόβασιν έποιήσαντο έκ τών 
νεών μετά τών Σικελών άνωθεν έσβεβληκότων ές τά 
Ι6χατα τής Ίμεραίας κάί έπί τάς Αιόλου νήσους έπλευ
σαν, άναχωρήσαντε-ς δε ές'Ρήγιον Πνθόδωρον τόν Ίσο-2 
λόχου, Αθηναίων στρατηγόν, καταλαμβάνουσιν έπϊ τάς 
ναϋς διάδοχον ών ο Αάχης ήρχεν. οί γάρ έν Σικελία^ 
ξύμμαχοι πλεύσαντες έπεισαν τούς Αθηναίους βοηθείν 
6φίσι πλείοσι ναυσί' τής μεν γάρ γής αυτών οί Σνρα-
κόσιοι έκράτονν, τής δ\ θαλάσσης όλίγαις ναυσίν είργό-
μενοι παρεσκενάζοντο ναντικόν ξνναγείροντες ώς ού 
ηεριοψόμενοι. καί έπλήρονν νανς τεσσαράκόντα οί'Αθη- 4 
ναϊοι ώς άποστελοϋντες αύτοίς, άμα μεν ηγούμενοι θάσ-
βον τόν έκεΐ πόλεμον καταλνθήσεσθαι, άμα δε βονλό-
(ΐενοι μελέτην τοϋ ναντικον ποιείσθαι. τόν μεν ούν ένα 5 
χών στρατηγών απέστειλαν Πνθόδωρον όλίγαις νανθί} 

Εοφοκλέα δε τόν Σωστρατίδον καί Εύρνμέδοντα τόν 
®ονκλέονς έπί τών πλειόνων νεών άποπέμψειν έμελλον. 
0 δε ΙΊνθόδωρος ήδη έχων τήν τοϋ Αάχητος τών νεών 6 
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αρχήν έπλευσε τελευτώντος τού χειμώνος έπϊ τό Αοκρώρ 
φρονριον ο πρότερον Αάχης εΐλε' καϊ νικη&εϊς μάχ% 
υπό χών Λοκρών άνεχώρησεν. 

116. Έρρύη δε περϊ αυτό τό Ιαρ χοϋτο δ ρύαξ τον 
πυρός έκ χής Αίτνης, ωσπερ καϊ χδ πρότερον. καϊγψ 
τινα έφθειρε χών Καταναίων, οΐ έπϊ χή Αίτνη τω ορει 

2 οίκούσιν, όπερ μεγιστόν έστιν όρος έν χή Σικελία, λέγε
ται δϊ πεντηκοστά) έχει φυήναι χοϋχο μεχά χό χρότερον 
ρεύμα, χό δϊ ξύμπαν χρίς γεγενήβ&αι χό §ενμα άφ' ον 

Ъ Σικελία υπόfΕλλήνων οικείται, ταύτα μεν κατά τόν χει
μώνα τούτον έγένετο, καϊ έκτον έτος τω πολέμω έτελεύ* 
τα χώδε ον Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

SOYKYJIJOY ΒΥΓΓΡΑΦΗΣ J. 

Τού δ9 έπιγιγνομένου βέρους περϊ σίτου έκβολήν 
ρακοσίωυ δέκα νήες πλεύσασαι καϊ Αοκρίδες ίσαι Με6~ 
σήνην τήν έν Σικελία: κατέλαβον, αυτών έπαγαγομένων, 

2 καϊ όπέστη Μεσσήνη Ά&ηναίων. έπραξαν δε τούτο μ&~ 
λίστα οί fib* Συρακόσιοι όρώντες προσβολή ν έχον ι° 
χωρίον τής Σικελίας καϊ φοβούμενοι τούς Άδηναίονς 
μή έξ αυτού ορμώμενοι ποτε σφίσι μείζονι παρασκευή 
έηέλ^ίοσιν, οί δε Λοκροϊ κατά έχδος τό 'Ρηγίνων, βουλο-

3 μενοι άμφοτέρω&εν αυτούς καταπολεμεΐν. κάί έσεβεβλΤ 
κεσαν αμα ές τήν 'Ρηγίνων οί Λοκροϊ πανστρατιά, &α 

μή έπιβοηδώσι τοίς Μεσ^ηνίοις, αμα δϊ καϊ ξυνε%αγον-
των'Ρηγίνων φυγάδων, οϊ ήσαν παρ9 αύτοϊς' Χ0^α? 
'Ρήγιον έπί πολύν χρόνον έστασίαζε κάί αδύνατα ην & 
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LIB. Ш. CAP. 116 — L I B . IV. CAP. 3. 237 

to παρόντι τούς Αοκρούς άμύνεσθαι, щ καϊ μάλλον έπε-
ζίθεντο. δηώσαντες δε ot μεν ΛοκροΧ τψ πεζό άπεχώρη- 4 
баѵ, αί δε νήες Μεσσήνην έφρονρονν · καϊ άλλαι at πλη-
ρονμεναι έμελλον αυτό σε έγκαθορμισάμεναι τον πόλε
μον εντεύθεν χοιήσεσθαι. 

2. 'Τπό δε τονς αυτούς χρόνονς τοϋ ήρος, πρϊν τόν 
біхоѵ έν ακμή είναιj Πελοποννήσιοι καϊ ot ξύμμαχοι έσέ-
βαλον ές τήν Άττικήν ήγείτο δϊ *Αγις 6 Άρχιδάμον, 
Λακεδαιμονίων βασιλεύς · καϊ έγκαθεζόμενοι έδήονν τήν 
γήν. Αθηναίοι 6i τάς τε τεσσαράκόντα νανς ές Σικελίαν 2 
απέστειλαν, ώσπερ παρεσκενάζοντο, καϊ στρατηγούς ιούς 
υπολοίπους Εύρνμέδοντα καϊ Σοφοκλέα* Πνθόδωρος 
γαρ 6 τρίτος αυτών ήδη προαφΐκτο ές Σικελίαν. εϊπον 3 
Οε τούτοις καϊ Κερκυραίων άμα παραπλέοντας τών έν τή 
κόλει έπιμεληθήναι, οϊ έληστενοντο ν%ό τών έν τω όρει 
φυγάδων καϊ Πελοποννησίων αύτόσε νήες έξήκοντα 
καρεπεπλεύκεσαν τοις έν τώ όρει τιμωροί καϊ λιμού 
οντος μεγάλον έν τή πόλει νομίζοντες καταΟχήσειν ρα-
δίως τά πράγματα. Αημοσθένει δε όντι Ιδιώτη μετά τήν 4 
*ναχώρησιν τήν έξ Ακαρνανίας αύτφ δεηθέντι εϊπον 
χοησθαι ταίς νανσϊ ταύταις, ήν βούληται, περϊ τήν Πε-
λοπόννησον. 

3. Καϊ ώς έγένοντο πλέοντες κατά τήν Αακωνικήν 
*αι έπννθάνοντο ότι αί νήες έν Κέρκυρα ήδη είσϊ τών 
Πελοποννησίων,ό μεν Εύρνμέδων καϊ Σοφοκλής ήπεί-
Уоѵто ές τήν Κέρκυραν, ό δε Δημοσθένης ές τήν Πύλον 
*9ώτον έκέλενε σχόντας αυτούς καϊ πράξαντας α δει τόν 
ηλοϋν ποιείσθαι- άντιλεγόντων δε κατά τύχην χειμών 
^γενόμενος κατήνεγκε τάς ναϋς ές τήν Πύλον. καϊ ο 2 
Δημοσθένης ευθύς ήξίον τειχβζεσθαι τό χωρίον {έπϊ τού-
Χ(Ρ γάρ ξννέπλενσε), καϊ απέφαινε πολλήν εύπορίαν 
%νλων τε καϊ λίθων καϊ φύσει καρτερόν δν καϊ έρημο ν 
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αυτό τε κάί iitl πολύ τής χώρας · απέχει γάρ σταδίονς 
μάλιστα ή Πύλος τής Σπάρτης τετρακόσιους χαϊ έστιν 
έυ τή Μεσσηυία ποτε οϋση γή, καλού σι ah αυτήν οι Λα-

όκεδαιμόνιοι Κορυφάσιον. οι δε πολλάς εφασαν είναι 
άκρας έρημους τής Πελοποννήσου, ήν βούληται κατα
λάμβαναν τήν πόλιν δαπανάν. τω δϊ διάφορο ν τι έδόχει 
είναι τούτο τό χωρίον ετέρου μάλλον, λιμένος τε προσ
όντος καϊ τούς Μεσσηνέους οικείους όντας αύτω τό αρ
χαίου καί ομόφωνους τοις Αακεδαιμονίοις πλεϊστ αν 
βλάπτειν έξ αυτού ορμώμενους καί βέβαιους αμα τον 
χωρίου φύλακας έσεσ&αι. 

4. *ίΙς δε) ούκ έπει&εν ούτε τούς στρατηγούς ονη 
τούς στρατιώτας, ύστερον καί τοις ταξίαρχοις κοινώσας, 
ήσύχαζεν υπό άπλοίας, μέχρι αύτοίς τοίς στρατιώτας 
σχολάξουσιν ορμή ένέπεσε περιστάσιν έκτειχίσαι τό χο-

2 ρίον. καί έγχειρήσαντεςείργάζοντο,σιδήριαμενλι&ουργ« 
ούκ έχοντες, λογάδην δε φέροντες λίγους, καί ξυνετί&ε-
σαν ώς εκαστόν τι ξυμβαίνοι · κάί τόν πηλόν, είπου δέοι 
χρήσ&αι, άγγείωυ απορία: έπί τού νώτου έφερον έγχΜν" 
φότες τε, ώς μάλιστα μέλλοι έπιμένειν, καί τώ χειρ* & 

$τούπίσω ξυμπλέκοντες, όπως μή άποπίπτοι. παντί & 
τρόπω ήπείγοντο φΟήναι τούς Λακεδαιμονίους τά έ^' 
μαχώτατα έξεργασάμενοι πρίν έπιβοη&ήσαι· τό Уа9 
πλέον τού χωρίου αυτό καρτερόν υπήρχε κάί ούδεν 
τείχους. 

5. Οί δε έορτήν τινα έτυχον άγοντες, καί άμα л ѵ Ѵ1 
&ανόμενοι έν ολιγωρία έποιούντο, ώς όταν εξέλΰν04* 1 
ούχ νπομενούντας σφάς ή φαδίως ληψόμενοι βία' *f χ ί 

κάί αυτούς ό στρατός έτι έν ταίς Ά&ήναις ών έα&%6' 
2τειχίσαντες δϊ οί Αθηναίοι τού χωρίου τά πρός ήι№^ν 

xal α μάλιστα έδει έν ήμέραις  Ц τόν μϊν Αημο^™ 
μετά νεών πέντε αύτοϋ φύλακα καταλείπουσι, *αι$ 
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χλεέοΰι vaval τόν ές τήν Κερχυραν πλουν χαϊ Σικελίαν 
ψείγοντο. 

6. Ol δ9 iv τή 9Αττική οντες Πελοποννήσιοι ώς έπύ-
%οντο τής Πύλου κατειλημμένης, άνεχώρουν χατά τάχος 
i% οίκου, νομίζοντες μεν οί Λακεδαιμόνιοι χαί *Λγις i 
βασιλεύς οικείου σφίσι τό περϊ τήν Πύλον * αμα δϊ πρώ 
Ιΰβαλόντες καϊ τού σίτου hi χλωρού όντος έσπάνιζον 
τροφής τοίς πολλοίς, χειμών τε επιγενόμενος μείζων πα-
ga τήν καδεστηκυίαν ώραν έπίεσε τό στράτευμα, ώστε 2 
•χολλαχό&εν ξυνέβη άναχωρήσαί τε &άσσον αυτούς και 
βραχυτάτην γενέσ&αι τήν έσβολήν χαύτην · ημέρας γάρ 
τεντεκαίδεκα έμειναν έν τή Αττική. 

7. Κατά δ\ τόν αυτόν χρόνον Σιμωνίδης * Αθηναίων 
Στρατηγός 9Ηιόνα τήν έπϊ Θράκης Μενδαίων άποικίαν, 
χολεμίαν δε ούσαν, ξυλλέξας 9Αθηναίους τε ολίγους έκ 
των φρουρίων και τών εκείνη ξυμμάχων πλήθος προδι-
ΰομένην κατέλαβε, κάί παραχρήμα έπιβοη&ησάντων Χαλ-
χιαέων καϊ Βοττιαίων έξεκρούσ&η τε χαϊ άπέβαλε πολ-
λ°νς τών στρατιωτών. 

8. 9Αναχωρησάντων δε τών έκ τής9Αττικής Πελοπον-
νψίων οι Σπαρτιάται αύτοϊ μϊν κάί οί εγγύτατα τών 
η*ριοίκων εύ&ύς έβοή&ουν έπϊ τήν Πύλον, τών δε άλ-
\®ѵ Λακεδαιμονίων βραδύτερα έγίγνετο ή έφοδος, άρτι 
*Φινμενων άφ9 ετέρας στρατείας. περιήγγελλον δε καί 2 
**гсс τήν Πελοπόννησον βοη&είν ότι τάχιστα έπϊ Πύλον 
Χ(*1 έπί τάς έν τή Κέρκυρα ναύς σφών τάς έξήκοντα 

π*μψαν, αϊ νπερ ενεχ&είσαι τόν Λενκαδίων ίσ&μόν καί 
**°ύσαι τάς έν Ζακύν&ω Άττικάς ναύς άφικνούνται 
^ ^ Я о ѵ παρήν δ\ ήδη κάί 6 πεζός στρατός. Λημο- 3 
,£l/1?S δε προσπλεόντων έτι τών Πελοποννησίων ύπεχ-

)^Пн ψ&άσας δύο ναύς άγγεΐλαι Εύρυμέδοντι χαϊ τοίς 
τ<% ναυσϊν έν Ζακύν&φ Άδηναίοις παρείναι ώς του 

http://antik-yar.ru/


4 χωρίου κινδννεύοντος. xal at μεν νήες χατά τάχος έπλεον 
χατά τά έπεσταλμένα υπό Δημοσθένους · ot δε Αακεδαι· 
μόνιοι παρεσκενάζοντο ώς τώ τειχίσματι προσβαλοϋντες 
χατά τε γήν xal κατά θάλασσαν, έλπίζοντες ραδίως at-
ρήσειν οικοδόμημα διά ταχέων είργασμίνον καϊ άνθρά-

Ьπωv ολίγων ενόντων, προσδεχόμενοι δε καί τήν άχο 
Ζακύνθου τών Αττικών νεών βοήθειαν έν νώ είχον, ήν 
άρα μή πρότερον ίλωσι, κάί τούς έσπλους τοϋ λιμίνο$ 
έμφράξαι, όπως μή ή τοίς 9Αθηναίοις έφορμίσασθαι ig 

6 αυτόν, ή γάρ νήσος ή Σφακτηρία καλούμενη τόν τε λι
μένα , παρατείνονσα κάί εγγύς επικείμενη, έχνρόν ποιιΐ 
κάί τούς έσπλονς στενούς, τή μίν δνοΐν νεοΐν διάπλονν 
κατά τό τείχισμα τών "Αθηναίων κάί τήν Πύλον, τή de 
πρός τήν άλλην ήπειρον οκτώ ή εννέα · νλώδης τε καί 
άτριβής πάσα νπ9 έρημίας ήν καϊ μέγεθος περί πέντε* 

7 καίδεκα σταδίονς μάλιστα, τούς μίν ούν έσπλονς ταϊζ 
νανσίν άντιπρωροις βύζην κλήσειν έμελλον · τήν δε νή
σον ταύτην φοβούμενοι μή έξ αυτής τόν πόλεμον σφί^ 
ποιώνται, οπλίτας διεβίβασαν εις αυτήν καί παρά τήν 

% ήπειρον αλλονς έταξαν ούτω γάρ τοις 9Αθηναίοιςτψ 
τε νήσον πολεμίαν έσεσθαι τήν τε ήπειρον, artoßaW 
ούκ έχονσαν τά γάρ αυτής τής Πύλον έξω τοϋ έσχλον 
προς τό πέλαγος άλίμενα όντα ούχ έξειν δθεν ορμώμενος 
ώφελήσονσι τούς αυτών, σφείς δε ανεν τε νανμαχίσς 
κινδύνον έκπολιορκήσειν τό χωρίον χατά τό εικός, ^xoV

t 

τ ε ούκ ενόντος κάί δι9 όλίγης παρασκευής κατειλψΡ*~ 
9νον. ώς δ9 έδόκει αύτοΐς ταϋτα, καί διεβίβαζον ές * f 

νήσον τούς οπλίτας άποκληρώσαντες από πάντων τ^ 
λόχων, κάί διέβησαν μεν κάί άλλοι πρότερον κατά 
δοχήν, οί δε τελευταίοι κάί έγκαταληφθέντες είκοσι 
τετρακόσιοι ήσαν κάί Είλωτες οί περί αυτούς'  ЧЯІЪ 

αυτών 9Επιτάδας ό Μολόβοον. 
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9. Λημο6$ένης δε ορών τους Λακεδαιμονίους μέλ
λοντας προΰβάλλειν ναυβίχε αμα καϊ πεζώ παρεακευά-
ζετο καϊ αυτός, κάί τάς τριήρεις άίπερ ήααν αύτω άπό 
χόν κατάλειψε ειβών άναοπάύας υπό τό τείχιβμα προΰ-
ι6ταύρω6ε, κάί τούς ναύτας έξ αυτών &πλι6εν άσπέαι τε 
φαύλαις κάί οίβυΐναις ταΐς πολλαΐς- ού γάρ ήν όπλα έν 
χωρίω έρήμφ πορίσαβ&αι, άλλά καί ταύτα έκ ληστρικής 
Με66ηνίων τριακοντόρου καί κέλητος έλαβον, οΐέτυχον 
παραγενόμενοι. όπλίταί τε τών Μεύόηνίων τούτων ώς 
χε66αράκοντα έγένοντο, οίς έχρήτο μετά τών άλλων, τούς 2 
μεν ούν πολλούς τών τε άοπλων καί ώπλιομένων έπί τά 
τετειχι6μένα μάλιατα καϊ έχυρά τού χωρίου πρός τήν 
ηπείρου έταξε, προειπών άμύναο&αι τόν πεζόν, ήν προ6-
βάλη · αυτός δϊ άπολεξάμενος έκ πάντων έξήκοντα όπλί-
τας καϊ τοξότας ολίγους έχώρει έξω τού τείχους έπϊ τήυ 
δάλααααν, ή μάλιστα εκείνους προύεδέχετο πειράοειν 
ίποβαίνειν ές χωρία μΐυ χαλεπά καϊ πετρώδη πρός τό 
πέλαγος τετ ραμμένα, αφίσι δϊ τού τείχους ταύτη άύ&ε-
νεστάτου όντος έπι6πά6ε6%·αι αυτούς ήγείτο [προδυμή-
№&αί]· ούτε γάρ αύτοϊ έλπίζοντές ποτε ναυοϊ κρατη&ή-Η 
б*б&аі ούκ ίβχυρόν έτείχιξον, έκείνοις τε βιαζομένοις τήν 
*ποβα6ιν άλώσιμον τό χωρίον γίγνε6%αι. κατά τούτο 4 
°νν πρός αυτήν τήν &άλα66αν χωρήσας έταξε τούς όπλί-
X(tS ώς είρξων, ήν δύνηται, χαϊ παρεχελεύόατο τοιάδε. 

10. ,^Λνδρες οί ξυναράμενοι τούδε τού κινδύνου, 
μηόεϊς ύμώυ έν τή τοιάδε άνάγκφ ξυνετός βουλέσ&ω δο-
*#ν είναι, έκλογιζόμενος άπαν τό περιεΰτός ημάς δει-
ν°ν) μάλλον δϊ άπεριακέπτως εϋελπις όμόοε χωρήοαι 
Щ έναντίοις, καί έκ τούτων αν περιγενόμενος. оба γάρ 

ξ*νάγκην άφίκται ώόπερ τάδε, λογιΟμόν ήκιότα ένδε-
1°μενα κινδύνου του ταχ^του προοδεΐται. έγώ δε χαϊ 2 

Λλείω ορώ πρός ημών όντα, ήν έδέλωμέν τε μεΐναι 
T H U C Y D I D E S . I. 16 
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καϊ μή τώ πλήθει αντών καταπλαγέντες τά υπάρχοντα 
3 ήμΐν κρείοοω καταπροδονναι. τον τε γάρ χωρίον τό δνό-

έμβατον ήμετερον νομίζω (μενόντων ημών ξύμμαχον 
γίγνεται, νποχωρήσασι δε καίπερ χαλεπόν ον εύπορον 
έσται μηδενός κωλύοντος καϊ τόν πολέμων δεινότερον 
έξομεν μή φαδίως αύτώ πάλιν ούσης τής αναχωρήσεως, 
ήν καί νφ' ημών βιάζηται * έπϊ γάρ ταΐς ναναϊ §άστοΐ 

4 είβιν άμύνεσθαι, άποβάντες δε έν τω ίσω ήδη), τό τε πλή
θος αυτών ούκ αγαν δει φοβείσθαι · κατ ολίγον γάρ μα-
χεΐται καίπερ πολύ ον απορία τής προσορμίσεως, και ούχ 
έν γή στρατός έστιν έκ τον ομο'ίον μείζων, αλλ9 από νεών, 

5 αϊς πολλά τά καίρια δει έν τή θαλάβση ξνμβήναι. ώστε 
τάς τούτων απορίας άντιπάλονς ηγούμαι τώ ήμετέρψ 
πλήθει, καϊ άμα άξιώ νμάς, 9Αθηναίονς όντας καϊ iit-
ισταμένονς εμπειρία τήν ναντικήν έπ9 άλλονς άπόβαβιν 
ότι, εί τις νπομένοι καϊ μή φόβω φοθίον καϊ νεών δεινό-
τητος κατάπλον νποχωροίη, ούκ αν ποτε βιάζοιτο, κάί 
αυτούς ννν μεϊναί τε καϊ άμννομένονς παρ9 αυτήν τήν 
φαχίαν σφζειν ημάς τε αυτούς καϊ τό χωρίον." 

11. Τοσαϋτα τοϋ Αημοσθένονς παρακελενβαμένον 
οΐ "Αθηναίοι έθάρσήσάν τε μάλλον καϊ έπικαταβάντες 

2 έτάξαντο παρ9 αυτήν τήν θάλασσαν, οί δε Αακεδαιμόνιοι 
άραντες τώ τε κατά γήν στρατώ προσέβαλλον τώ τειχί" 
σματι καϊ ταΐς νανσϊν άμα, ούσαις τεσσαράκόντα *ώ 
τρισί' ναύαρχος δε αυτών έπέπλει ΘραΟνμηλίδας oKQa" 
τησικλέονς, Σπαρτιάτης, προσέβαλλε δ\ ήπερ ο Αψ°~ 

3 σθένης προσεδέχετο. καϊ οί μεν9Αθηναίοι άμφοτέρω^ι 
έκ τε γής καϊ έκ θαλάσσης, ήμύνοντο · οί δε κατ ολίγα? 
νανς διελόμενοι, διότιούκήνπλείοσιπροσσχεΧν, και ανο-
πανοντες έν τ ω μέρει τούς έπίπλονς έποιονντο, ποοθν' 
μία τε πάση χρώμενοι καϊ παρακελενσμώ, εί πως 

4 μενοι Βλοιεν τό τείχισμα. πάντων δε ψανεραπατος BQa 
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ϋίδας έγένετο. τριήραρχων γάρ xal ορών τον χωρίου χα
λεπού όντος τονς τριηράρχονς xal κνβερνήτας, εί щ xal 
δοκοίη δννατδν είναι σχεϊν, άποκνονντας χαϊ φνλασσο-
μίνονς τών νεών μή ξνντρίψωσιν, έβόα λέγων ώς ούκ 
εΙκός είη ξύλων φειδομένονς τούς πολεμίονς έν τή χώρα 
ηεριιδεΐν τείχος πεποιημένονς, αλλά τάς τε σφετέρας 
ναϋς βιαζομένονς τήν άπόβασιν χαταγνύναι έκέλενε, χαί 
τούς ξνμμάχονς μή άποκνήσαι άντϊ μεγάλων εύεργεΟιών 
τας νανς τοίς Λακεδαιμόνιο ι ς έν τώ παρόντι έπιδούναι, 
ίκείλαντας δε xal παντϊ τρόπω αποβάντας τών τε αν
δρών xal τοϋ χωρίον χρατήοαι. 

12. Καϊ 6 μεν τούς τε άλλονς τοιαύτα έπέοπερχε xal 
ι6ν εαυτού χνβερνήτην άναγκάθας όκεΐλαι τήν ναύν 
ίχώρει έπί τήν άποβάθραν - χαί πειρώμενος άποβαίνειν 
«νεχόπη νπό τών Αθηναίων, και τραυματισθείς πολλά 
ίλειποψύχησέ τε χαί πεσόντος αύτοϋ ές τήν παρεξειρε-
αίαν ή ασπίς περιερρύη ές τήν θάλασσαν, χαί έξενεχθεί-

αυτής ές τήν γήν οί Αθηναίοι άνελόμενοι ύστερον 
*οός τό τροπαϊον έχρήσαντο δ έστησαν τής προσβολής 
τκύτης. οί δ* άλλοι προυθνμούντο μέν, αδύνατοι δ9 ήσαν 2 
νποβήναι τών τε χωρίων χαλεπότητι κάί τών αθηναίων 
μενόντων κάί ούδϊν υποχωρούντων, ές τούτο τε περιέστη 3 
ri τύχη ώστε 9Αθηναίονς μεν έκ γής τε κάί ταύτης Λακω-
η*ής άμύνεσθαι έχείνονς επιπλέοντας, Λακεδαιμονίους 
ο ί ίκ νεών τε κάί ές τήν εαυτών πολεμίαν ούΰαν έπ9 9Λθη-
^ίους άποβαίνειν · έπί πολύ γάρ έποίει τής δόξης έν τώ 
Τϋτ« τοις μεν ήπειρώταις μάλιστα είναι κάί τά πεζά κρα-
T ^tot f f j TOig gl θαλασσίοις τε καί ταίς νανσϊ πλείστον 
*№χειν. 

13. Ταύτην μίν ούν τήν ημέραν κάί τής ύστεραίας 
τι προσβολάς ποιησάμενυι έπέηανντο · καϊ τή τρίτη 

^ ϊνλα ές μηχανάς παρέπεμψαν τών νεών τινας ές *Λσί~ 
16* 
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νην, έλπίζοντες τό χατά τόν λιμένα τείχος νψος μϊν έχειν, 
2 άποβάσεως δϊ μάλιατα ούσης έλείν άν μηχαναΐς. έν τοντφ 

δϊ at έχ τής Ζαχύν&ον νήες τών 9Αθηναίων παραγίγνον-
ται πεντήχοντα · προσεβοήδησαν γάρ τών τε φρονρίδων 

3 τίνες αύτοΐς τών έχ Νανπάχτου χαϊ Χίαι τέσσαρες, mg 
δϊ είδον τήν τε ήπειρον οπλιτών περιπλέων τήν τε νη-
σον, έν τε τω λιμένι ονβας τάς νανς xal ονκ έκπλεοναας, 
άπορήσαντες όπη κα&ορμίσωνται, τότε μεν ές Πρωτψ 
τήννήσον, ήού πολύ απέχει έρημος ούσα, έπλενσαν χά 
ηνλίσαντο, τή δ9 νστεραία παρασκεύασα μενοι ώς έπϊ ναυ
μαχίαν άνήγοντο, ήν μεν άντεκπλεϊν έ&έλωσι σφίσιν ίς 
τήν εύρνχωρίαν, εί δε μή, ώς αύτοϊ έπεσπλευσούμενοι. 

4 χαϊ οί μεν ούτε άντανήγοντο ούτε о διενοήδησαν, φράξαι 
τούς έσπλονς, έτνχον ποιήσαντες, ήσνχάζοντες δ* έν щ 
γή τάς τε νανς έπλήρονν καϊ παρεσκενάζοντο, ήν έσπλέ$ 
τις, ώ$ έν τω λιμένι όντι ού σμικρφ ναυμαχήσοντες. 

14. Οί δ7 9Αθηναίοι γνόντες xafr9 έχάτερον τόν іб-
πλονν ώρμησαν έπ9 αυτούς, χαϊ τάς μϊν πλείονς χαϊ μΜ' 
εώρονς ήδη τών νεών χαϊ άντιπρώρονς προσπεσόντεζ 
ές φνγήν κατέστησαν, καϊ έπιδιώκοντες ώς διά βρ4*0$ 
έτρωσαν μεν πολλάς, πέντε δ9 έλαβον καϊ μίαν τούτων 
αντοΐς άνδράσι • ταΐς δε λοιπαίς έν τή γή καταπεφεν 
γνίαις ένέβαλλον. αί δε καϊ πληρούμεναι έτι πρϊν ctva-
γεσ&αι έχόπτοντο · χαί τινας καϊ άναδούμενοι κενάς 

2 κον τών ανδρών ές φνγήν ώ ρ μη μέν ων. ά όρώντες οί Λα' 
χεδαιμόνιοι καϊ περιαλγούντες τω πά&ει, ότιπερ avt& 
οί άνδρες άπελαμβάνοντο έντήνήσω, παρεβοήδονν, 
έπεσβαίνοντες ές τήν θάλασσαν ξύν τοις όπλοις avfrd^ 
%ον έπιλαμβανόμενοι τών νεών · καϊ έν τούτω χεχω

 m 

6&αι έδόκει έκαστος ω μή τινι χαϊ αυτός έργφ 
3 έγένετο τε ό δόρνβος μέγας καϊ άντηλλαγμένος τον & 

τέρων τρόπον περϊ τάς νανς- οΐ τε γάρ Αακεδαιμ0 
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νπο προθυμίας xal εκπλήξεως, ώς ειπείν, άλλο ovShvi} 
ix γης ένανμάχουν, οΐτε "Αθηναίοι κρατούντες χαϊ βου
λόμενοι τή παρούση τύχη ώς έπί πλείστον έπεξελθείν από 
νεών έπεζομάχονν. πολύν τε πόνον παράσχοντες άλλη- 4 
λοις χαϊ τραυματίσαντες διεχρίθησαν, xal οί Λακεδαιμό
νιοι τάς χενάς ναϋς πλήν τών τό πρώτον ληφθεισών διέ-
ϋωσαν. χαταστάντες δε έχάτεροι ές τό στρατόπεδον of б 
μεν τροπαϊον τε έστησαν xal νεκρούς άπέδοσαν χαί ναυ
αγίων έχράτησαν, καί τήν νήσον ευθύς περιέπλεον καί 
iv φυλακή εΐχον, ώς τών ανδρών άπειλημμένων οί δ* 
ίν τή ήπείρω Πελοποννήσιοι καϊ από πάντων ήδη βεβοη-
ΰηχότες έμενον κατά χώραν έπί τή Πύλω. 

15. "Ες δε τήν Σπάρτην ώς ήγγέλθη τά γεγενημένα 
ηερί Πύλον, έδοξεν αύτοίς ώς έπί ξνμφορα μεγάλη τά 
τίλη καταβάντας ές τό στρατόπεδον βονλεύειν παραχρή
μα ορώντας δ τι αν δοκή. καί ώς εϊδον αδύνατον ον τι- 2 
μωρεϊν τοίς άνδράσι και κινδυνεύειν ούκ έβούλοντο ή 
νπό λιμού τι παθείν αυτούς ή υπό πλήθους βιασθέντας 
*οατηθήναι, έδοξεν αύτοίς πρός τούς στρατηγούς τών 
Μηναίων, ήν έθέλωσι, σπονδάς ποιησαμένονς τά περί 
ίΐνλον, άποστεΐλαι ές τάς "Αθήνας πρέσβεις περί ξυμβά-
ΰεως χαί τούς άνδρας ώς τάχιστα πειράσθαι κομίσασθαι. 

16. Αεξαμένων δε τών στρατηγών τόν λόγον έγί-
ϊνοντο σπονδαΐ τοιαίδε, Λακεδαιμονίους μεν τάς ναϋς 
^ «ί$ έναυμάχησαν xal τάς έν τή Λακωνική πάσας, όσαι 
Ч*йѵ μακραί, παραδοϋναι χομίσαντας ές Πύλον Άθη-
ν*£οις, καί όπλα μή έπιφέρειν τώ τειχίσματι μητε χατά 
tfv μήτε κατά θάλασσαν, "Αθηναίους δε τοις έν τή νήσω 
*ν&ράσι σϊτον έαν τούς έν τή ήπείρω Λακεδαιμονίους 
***εμπειν τακτόν xal μεμαγμένον, δύο χοίνικας έκάστω 
^ττιχάς άλφίτων xal δύο χοτύλας οίνου χαϊ κρέας, θε-
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ράποντι δ\ τούτων ήμί6εα · ταύτα δε ορώντων τών * Αθη
ναίων έβπέμπειν xal πλοΐον μηδέν έΰπλεΐν λάθρα · φν-
λάόβειν δε καϊ τήν νήαον Αθηναίους μηδέν η66ον, оба 
μή αποβαίνοντας, καϊ όπλα μή έπιφέρειν τφ Πελοπον-

2 νηοίων ότρατώ μήτε κατά γην μήτε κατά Θάλα66αν. ό τι 
δ9 αν τούτων παραβαίνω6ιν εχάτεροι κάί ότιούν, τότε 
λελύοθαι τάς απονδάς. έοπεΐ6θαι δε αύτάς μέχρι ον 
έπανέλθωβιν οί έκ τών 9Αθηνών Λακεδαιμονίων πρέ-
б β εις · άπο6τείλαι δε αυτούς τριήρει9Αθηναίους καϊ πά
λιν χομίοαι. έλθόντων δε τάς τε οπονδάς λελύβθαι ταύ
τας χαϊ τάς ναύς άποδούναι 9Αθηναίους όμοιας οΐα6περ 

Ζ αν παραλάβω6ιν. αί μϊν 6πονδαϊ έπϊ τούτοις έγένοντο, 
χαϊ αί νηες παρεδόθηααν ούβαι περϊ έξήκοντα, καϊ οί 
πρέαβεις άπεοτάλη6αν. άφικόμενοι δϊ ές τάς *Αθήνας 
έλεξαν τοιάδε. 

17. ^Επεμψαν ημάς Λακεδαιμόνιοι, ώ 9Αθηναίοι, 
περϊ τών έν τή νήοω ανδρών πράξοντας δ τι άν ύμίν и 
ωφέλιμου δν τό αυτό πείθωμεν καϊ ήμΐν ές τήν ζυμφο-
ράυ ώς έκ τών παρόντων κ06μον μάλΐ6τα μέλλη οϊ6ειν. 

2 τούς δε λόγους μακροτέρους ού παρη τό είωθός μηΜ~ 
νούμεν, αλλ9 έπιχώριονόν ήμΐν ού μεν βραχείς άρχώ6ΐ 
μή πολλοίς χρήΰθαι, πλείοβι δε έν ф άν καιρός ή διδα~ 

3 6κοντάς τι τών προύργου λόγοις τό δέον πρά66ειν. λά
βετε δε αυτούς μή πολεμίως μηδ9 ώς άξύνετοι διδα6*ό-
μενοι, ύπόμυηβιν δε τού καλώς βουλεύβαΰθαι ηρός *1~ 

4 δότας ήγησάμενοι. ύμίν γάρ εύτυχίαν τήν παρούβαν έίε~ 
οτι καλώς θέοθαι, έχουΰι μεν ών κρατείτε, προ6λαβον6ΐ 
δε τιμήν καϊ δόξαν, ъаі μή παθείν όπερ οί άήθως τι 
θόν λαμβάνοντες τών ανθρώπων · άεϊ γάρ τού πλέονο* 
έλπίδι ορέγονται διά τό καϊ τά παρόντα άδοκήτως svtv^ 

Ьхцбаі. οϊς δϊ πλεΐ6ται μεταβολαϊ έπ* αμφότερα ξυμβΦΐ' 
%абі, δίκαιοι εί6ι καϊ άπΐ6τότατοι είναι ταΐς ενηραγί^' 
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ο τή ζε υμετέρα πόλει δι9 έμπειρίαν καϊ ήμΐν μαλιοζ9 αν 
ix, τον εικότος προαείη. 

18. ,,Γνώτε δε καϊ ig τάς ημετέρας νύν ξυμφοράς 
ίπιδόντες, οΐτινες αξίωμα μέγιύτον τών Ελλήνων έχον
τες ήκομεν παρ9 υμάς, πρότερον αύτοϊ κυριώτεροι νομί
ζοντες είναι δούναι έφ%> ά ννν άφιγμένοι υμάς αίτού-
μέθα. καίτοι ούτε δννάμεως ένδεια έπάθομεν αυτό ούτε 2 
μείζονος προβγενομένης νβρίύαντες, άπό δε τών άεϊ 
υπαρχόντων γνώμη ΰφαλέντες, έν ω πάΰι τό αυτό ομοίως 
υπάρχει, ωΰτε ούκ είκός υμάς διά τήν παρούΰαν νύν $ώ- 3 
μην πόλεως τε καϊ τών προογεγενημένων και τό τής τύ
χης οίεοθαι άεϊ μεθ9 υμών έοεαθαι. οωφρόνων δε άν- 4 
ορών οΐτινες τάγαθά ές άμφίβολον ασφαλώς έθεντο (και 
ταις ξυμφοραίς οί αύτοϊ εύξννετώτερον αν προοφέροιν-
το), τόν τε πόλεμον νομίσωύι μή καθ9 όσον άν τις αύ-
τον μέρος βούληται μεταχειρίζειν, τούτφ ξυν είναι, άλλ9 

Щ αν αί τύχαι αυτών ήγήσωνταΐ' καϊ έλάχιστ αν οί 
τοιούτοι πταίοντες διά τό μή τω όρθουμένω αυτού πι-
οτενοντες έπαίρεσθαι έν τω εύτνχεϊν άν μάλιστα κατα-
λνοιντο. δ νύν ύμίν, ώ9Αθηναίοι, καλώς έχει πρός ήμάς^ 
π°άξαι, καϊ μήποτε ύστερον, ήν άρα μή πειθόμενοι σφα-
4*ε, S πολλά ενδέχεται, νομισθήναι τύχη καϊ τά νύν 
η9οχωρήσαντα κρατήσαι, εξόν άκίνδννον δόκησιν ίσχύος 
>-Λ ξυνέσεως ές τό έπειτα καταλιπείν. 

19. ^Λακεδαιμόνιοι δε νμάς προκαλούνται ές σπον-
καϊ διάλυσιν πολέμου, δίδοντες μεν είρήνην καϊ ξνμ-

№χίαν καϊ αλλην φιλίαν πολλήν καϊ οικειότητα ές άλλή-
*·0ν9 ύπάρχειν, άνταιτούντες δϊ τούς έκ τής νήσου αν-
^ ς , καϊ άμεινον ηγούμενοι αμφοτέροις μή διακινδν-
ν*νεσθαι, είτε βίοι διαφύγοιεν παρατυχούσης τινός σα>-
τγ1°ίας είτε καϊ έκπολιορκηθέντες μάλλον αν χειρωθεΖεν. 
ν°μίξομέν τε τάς μεγάλα ς έχθρας μάλιστ άν διαλύεόθαι 2 
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βεβαίως, ούκ ήν άνταμννόμενός τις καϊ έπικρατήσας τά 
πλέω τόν πολεμίου κατ" ανάγκην ορκοις έγκαταλαμβά-
νων μή από τού ίσον ξνμβή, αλλ" ήν, παρόν το αύτο 
δρασαι προς το έπιεικίς, καί αρετή αύτον νικήσας παρα 

3 α προσεδέχετο μετρίως ξνναλλαγή. οφειλών γάρ ήδη ο 
ενάντιος μή άνταμύνεσθαι ως βιασθείς, άλλ9 άνταποδού-
ναι άρετήν, ετοιμότερος έστιν αισχύνη έμμένειν οϊς ξυν-
έθετο. καί μάλλον πρός τούς μειξόνως εχθρούς τούτο 
δρώοιν οί άνθρωποι ή πρός τούς τά μέτρια διενεχθέντας' 
πεφύκασί τε τοις μεν εκουσίως ένδοϋσιν ανθησσασ&αι 
μεθ9 ηδονής, πρός δε τά νπερανχούντα καϊ παρά γνάτ 
μην διακινδννεύειν. 

20. ,',Ημίν δε καλώς, είπερ ποτέ, έχει άμφοτέροιςή 
ξνναλλαγή, πριν τι άνήκεστον διά μέσον γενόμενον ημάς 
καταλαβεϊν, έν φ ανάγκη άίδιον ύμίν έχθραν πρός τή 
κοινή και ιδίαν έχειν, υμάς δί στερηθήναι ων ννν προ-

2 καλούμεθα. έτι δ9 όντων άκριτων κάί ύμίν μεν δόξης καϊ 
ημετέρας φιλίας προσγιγνομένης, ήμΐν δε προ αίσχρον 
τίνος τήςξνμφορας μετρίως κατατιθέμενης διαλλαγώμεν, 
καϊ αύτοί τε άντϊ πολέμον είρήνην έλώμεθα καϊ τοίς άλ
λοις "Ελλησιν άνάπανσιν κακών ποιήσωμεν · οϊ κάί έν 
τούτω νμάς αίτιωτέρονς ήγήσονται. πολεμούνται μ^ν 

γάρ ασαφώς όποτε ρ ων άρξάντων · καταλύσεως 6І γιγν°~ 
μένης, ήςνύν νμεΐς το πλέον κύριοι έστε, τήν χάριν ύμΐν 

3 προσθήσονσιν. ήν τε γνώτε, Αακεδαιμονίοις έξεστιν νμΐν 

φίλονς γενέσθαι βεβαίως, αυτών τε προκαλέσαμε**»*] 
4 χαρισαμένοις τε μάλλον ή βιασαμένοις. καϊ έν τούτω τα 

ενόντα αγαθά σκοπείτε όσα εικός είναι- ημών γάρ *fl 

νμών ταύτα λεγόντων τό γε άλλο Έλληνικόν ίστε οτι 
νποδεέστερον όν τά μέγιστα τιμήσει" 

21. ΟΙ μεν ούν Λακεδαιμόνιοι τοσαϋτα εϊπον, νομί" 
ξοντες τούς 9Αθηναίονς έν τώ πρϊν χρόνω σπονδών μ& 
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1%&νμείν, οφών δε έναντιονμένων κωλύεΰθαι, διδομέ
νης δε είρήνης άόμένους δέξεσθαί τε χαϊ τούς άνδρας 
αχοδώοειν. οί δε τάς μεν οπονδάς, έχοντες τούς άνδρας 2 
ίντή νήόω, ήδη βφίβιν ένόμιζον έτοιμους είναι, οπό
ταν βούλονται ποιείοθαι πρός αυτούς, τον öh πλέονος 
όρέγοντο. μάλιότα δε αυτούς ένήγε Κλέων ό Κλεαινέτον, 3 
ίνήρ δημαγωγός κατ έχεϊνον τόν χρόνον ων χαϊ τψ πλή
ξει πιθανότατος · χαϊ έπειΟεν άποκρίνασθαι ώς χρή τά 
μεν όπλα χαϊ Οφάς αυτούς τούς έν τή νήοω παραδόντας 
πρώτον κομιόθήναι 9Αθήναζε, έλθόντων δε άποδόντας 
Αακεδαιμονίονς ΝίΟαιαν χαϊ Πηγάς χαϊ Τροιζήνα χαϊ 
'Αχαΐαν, α ού πολέμω έλαβον, αλλ9 από τής προτέρας 
\υμβάαεως 9Αθηναίων ξυγχωρηΟαντων χατά ξυμφοράς 
χαϊ έν τώ τότε δεομένων τι μάλλον απονδών, κομίοααθαι 
τούς άνδρας χαϊ όπονδάς ποιήοαοθαι όπόόον άν δοχή 
χρόνον άμφοτέροις. 

22. Οί δε πρός μεν τήν άπόχριοιν ούδεν άντεΐπον, 
Ιυνέδρους δ} όφίοιν έχέλενον έλέβθαι οϊτινες λέγοντες 
**1 άχούοντες περϊ έχάβτον ξνμβήΰονται χατά ήονχίαν 
ο τι άν πείθωύιν αλλήλους. Κλέων δε ενταύθα δή πολύς 2 
ίνέχειτο, λέγων γιγνώοχειν μ\ν χαϊ πρότερον ούδϊν έν 
νψ έχοντας δίχαιον αυτούς, οαφες δ9 είναι χαϊ νυν, οϊ-
χινες τώ μεν χλήθει ούδεν έθέλονόιν ειπείν, ολίγοις δε 
*»δράαι ξύνεδροι βούλονται γίγνεαθαι · αλλά εί τι νγιες 
διανοούνται, λέγειν έχέλενΰεν άπαΟιν. ορώντες δε οίΑα- 3 
**icufi<mo* ούτε 6φίσιν οιόν τε ον έν πλήθει ειπείν, εί 
τ* «αϊ νπό τής ξνμφοράς έδόχει αύτοϊς ξνγχωρείν, μή ές 
*ονς ξνμμάχονς διαβληθώοιν είπόντες χαϊ ού τνχόντες, 

τούς 9Αθηναίονς έπϊ μέτριοις ποιήσοντας α προνχα-
Ιοϋντο, άνεχώρηβαν έχ τών 9Αθηνών άπρακτοι. 
Φ χ 23. УА φίκο μέν ων δε αντών διελύοντο ευθύς αί οπον-

ftt «Γ περί Πύλον, χαϊ τάς ναϋς οί Λακεδαιμόνιοι άπή-
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τουν, καθάπερ ξυνέκειτο- οί δ1 Αθηναίοι εγκλήματα 
§χοντε$ έπιδρομήν τε τω τειχίσματι παράσπονδον καϊ 
αλλα ούκ αξιόλογα δοχονντα είναι ούχ άπεδίδοσαν, 
Ισχυριζόμενοι ότι δή είρητο, έαν χαϊ οτιούν παραβαθή, 
λελύσθαι τάς σπονδάς. οί δε Ααχεδαίμόνιοι άντέλεγόν 
τε χαι άδίχημα έπικαλέσαντες τό τών νεών απελθόντες 

2 ές πόλεμον καθίσταντο. χαϊ τά περϊ Πύλον υπ* αμφοτέ
ρων χατά χράτος έπολεμείτο, Αθηναίοι μεν δυοιν έναν-
τίαιν άεϊ τήν νήσον περιπλέοντες τής ημέρας (τής δε νυ
κτός χαϊ άπασαι περιώρμουν, πλήν τά πρός τό πέλαγος 
οπότε άνεμος είη · χαϊ έχ τών 9Αθηνών αύτοίς είχοοι νήες 
άφίκοντο ές τήν φυλακή ν, ώστε αί πάοαι έβδομήκοντα 
έγένοντο), Πελοποννήσιοι δε έν τή ήπείρω στρατο-
πεδευόμενοι καϊ προσβολάς ποιούμενοι τω τείχει, σκο
πού ντ ες καιρόν είτις παραπέσοι ώστε τούς άνδρας σώοαι. 

24. Έν τούτω δε οί έν τή Σικελία Συρακόσιοι καϊ οί 
ξύμμαχοι πρός ταίς έν Μεσσήνη φρουρούσαις ναυσϊ το 
αλλο ναυτικού ο παρεσκευάζοντο προσκομίσαντες τον 

2 πόλεμον έποιούντο έκ τής Μεσσήνης (καϊ μάλιστα ένήγον 
οί Λοκροϊ τών 'Ρηγίνων κατά έχθραν, χαϊ αύτοϊ δε έΰ-

3 εβεβλήχεσαν πανδημεί ές τήν γήν αυτών), καϊ ναυμαχώ 
άποπειράσθαι έβούλοντο, όρώντες τοίς Άθηναίοις τας 
μεν παρούσας ολίγας ναύς, ταίς δε πλείοσι καϊ μέλλον 

ϊσαιςήξεινπυνθανόμενοιτήν νήσον πολιορκείσθαι. εΙγ<*9 
κρατήσειαν τω ναυτικώ, τό 'Ρήγιον ήλπιζον πεζή τε х& 
ναυσιν έφορμούντες ραδίως χειρώσεσθαι, καϊ ήδη 6φ&ν 

ισχυρά τά πράγματα άν γίγνεσθαι · ξύνεγγυς γάρ *ΒΙ' 
μένον τού τε "Ρηγίου ακρωτηρίου τής Ιταλίας τής τεΜ*6' 
σήνης τής Σικελίας, τοις Άθηναίοις ούκ άν είναι έφο(Γ 

Ьμείv χαϊ τού πορθμού κρατείν. έστι δϊ ο πορθμός П Ρ** 
ταξύ'Ρηγίου θάλασσα καϊ Μεσσήνης, ήπερ βραχύτατοΡ 
Σικελία τής ηπείρου απέχει · χα) έστιν ή Χάρυβδις χλ*1~ 
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Ьвіба τοντο, ή Όδνσσεύς λέγεται διαπλεύσαι. διά στε
νότητα δε και έχ μεγάλων πελαγών, τοϋ τε Τνρσηνιχοϋ 
χαϊ τοϋ Σικελικού, έσπίπτονσα ή θάλασσα ές αυτό και 
(οώδης ούσα εΐκότως χαλεπή ένομίσθη. 

25. Έν τούτφ ούν τφ μεταξύ οίΣυραχόσιοι χαλ οί ξύμ
μαχοι ѵаѵбіѵ όλίγω πλείοσιν ή τριάκοντα ήναγχάσθη-
баѵ όψε τής ημέρας ναυμάχησα ι περι πλοίου διαπλέον-
tog, άντεπαναγόμενοι πρός τ ε Αθηναίων ναϋς έχκαίδεχα 
χαϊ 'Ρηγίνας οχτώ. χαϊ νιχηθέντες ύπό τών Αθηναίων 2 
Uli τάχους απέπλευσαν ώς έκαστοι έτνχον ές τά οικεία 
στρατόπεδα., τό τε έν τή Μεσσήνη καϊ έν τώ *Ρηγίω, μίαν 
ναϋν άπολέσαντες · χαί νύξ έπεγένετο τώ έργω. μετά δε 3 
τούτο οι μίν ΛοχροΙ άπήλθον έχ τής'Ρηγίνων, έπϊ δε τήν 
ίϊύωρίδα τήςΜεσσήνης ξνλλεγεΐσαι αί τώνΣυραχοσίων 
καί ξυμμάχων νήες ώρμουν xal 6 πεζός αύτοίς παρήν. 
κοοβπλεύσαντες δε οί "Αθηναίοι χαί 'Ρηγΐνοι ορώντες τάς 4 
νανς κενάς ένέβαλον, χαί χειρί σιδηρά έπιβληθείση μίαν 
ναϋν αύτοί απώλεσαν τών ανδρών άποκολνμβησάντων. 
**ί μετά τούτο τών Συραχοσίων έσβάντων ές τάς ναϋς 6 
**1 παραπλεόντων άπό χάλω ές τήν Μεσσήνην, αύθις 
κ$οαβαλόντες οί "Αθηναίοι, άποσιμωσάντων εκείνων κάί 
κ9οεμβαλόντων, έτέραν ναύν άπολλύονσι. χαί έν τφ6 
**οάπλω χαί τή ναυμαχία τοιουτοτρόπω γενομένη ούκ 
Οασσοι/ έχοντες οί Συρακόσιοι παρεχομίσθησαν ές τόν 
^ τή Μεσσήνη λιμένα, χαϊ οί μίν "Αθηναίοι, Καμαρίνης 7 
*№λθείσης προδίδοσθαι Συραχοσίοις ύπ" Άρχίον xal 
tC}1/ μετ' αυτού, έπλευσαν έχείσε * Μεσσήνιοι δ' έν τού-
ΐ{Ρ πανδημεϊ χατά γήν χαϊ ταίς ναυσίν άμα έστράτενσαν 
*1 Νάξον τήν Χαλχιδιχήν όμορον ούσαν. χαί τή πρώτη 8 

Woa τειχήρεις ποιήσαντες τούς Ναξίονς έδήονν τήν 
^!ν*τήδ9 ύστεραία ταίς μίν νανσϊ περιπλεύσαντες χατά 
Τ°ν ^χεσίνην ποταμόν τήν γήν έδήονν, τώ δί πεζώ πρός 
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9 τήν πόλιν έοέβαλλον. iv τοντφ δε οί Σικελοί νπερ τύν 
ζχρων πολλοί κατέβαιναν βοηθοϋντες έπί τούς Μεοοψ 
νιους, καϊ οΐ Νάξιοι ώς είδον, θαροήΰαντες κάί παραχε-
λενόμενοι έν έαντοΐς ώς ot Λεοντϊνοι α φ ία ι καϊ άλλοι 
"Ελληνες ξύμμαχοι ές τιμωρίαν επέρχονται, έκδραμόντεξ 
άφνω έκτης πόλεως προσπίπτονΟι τοίς Μεοοηνίοις, χαί 
τρέψαντες άπέχτεινάν τε νπερ χίλιους καί ot λοιποί χα-
λεπώς απεχώρησαν έπ οίκον · καϊ γάρ οί βάρβαροι iv 

10 ταίς οδοίς έπιπεβόντες τούς πλείότονς διέφθειραν. χια 
αί νήες οχοϋααι ές τήν Μεΰοήνην ύότερον έπ" οίκον εχα-
6ται διεχρίθηΟαν. Λεοντίνοι δε ευθύς κάί οί ξύμμα
χοι μετά "Αθηναίων ές τήν Μεοοήνην ώς κεκαχωμένψ 
έοτράτενον, καϊ προσβάλλοντες οί μεν "Αθηναίοι xata 
τόν λιμένα ταίς vccvölv έπείρων, ο δε πεζός πρός τήν яо-

11 λιν. έπεκδρομήν δε ποιηοάμενοι οί Μεόΰήνιοι καϊ Αο-
κρών τίνες μετά τον Αημοτέλονς, οϊ μετά τό πάθος έγ~ 
κατελείφθηοαν φρονροί, έξαπιναίως προσπεόόντες tot-
πουϋι τον στρατεύματος τών Αεοντίνων τό πολυ № 
άπ έκτε ιν αν πολλούς, ίδόντες δε οί "Αθηναίοι καϊ α№ 
βάντες από τών νεών έβοήθονν, καϊ κατ έδιωξαν χονξ 
Μεσοηνίονς πάλιν ές τήν πόλιν, τεταραγμένοις επιγενό
μενοι · κάί τροπαϊον στήόαντες άνεχώρηβαν ές τό *Ρη?ί0ν' 

12 μετά δε τοντο οί μεν έν τή Σικελία "Ελληνες άνευ Φ 
"Αθηναίων κατά γήν έύτράτενον έπ" άλλήλονς. 

26. "Εν δε τή Πύλω έτι έπολιόρκονν τούς έν τή ѵпб9 
Λακεδαιμονίονς οί "Αθηναίοι καϊ τό έν τή ήπείρω бх^ 

2τόπεδον τών Πελοποννηοίων κατά χώραν έμενεν. 
πόνος δ" ήν τοίς Άθηναίοις ή φυλακή οίτον τε ά*°οίϊ 
καϊ ύδατος · ον γάρ ήν κρήνη ότι μή μία έν αύτη τή 
πόλει τής Πύλον καϊ αύτη ού μεγάλη, αλλά διαμωμ^ 
τόν χάχληκα οί πλεϊ6τοι έπϊ τή θαλάοοη έπινον οίον ε 

3 κος ύδωρ. στενοχώρια τε έν όλίγω 6τρατοπεδενομ& 
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lyfyvsxo, χαϊ τών νεών ούκ έχουσών όρμον αί μεν σϊτον 
ίντήγή ν°°ύντο κατά μέρος, at δϊ μετέωροι ώρμονυ. 
ίθυμίαν τε πλείστην ο χρόνος παρείχε παρά λόγον έπι- 4 
γιγνόμενος, ους φόντο ήμερων ολίγων έκπολιορκήσειυ, 
{ν νήσφ τε έρημη καϊ νδατι αλμυρώ χρωμένονς. αίτιον δ 
Ι\ ην ot Λακεδαιμόνιοι προειπόντες ές τήν νήσον έσάγειν 
βϊτόν τε τόν βονλόμενον άληλεμένον καϊ olvov καϊ τν-
ρον χαϊ είτι αλλο βρόμα, οίον αν ές πολιορχίαν ξνμφέρη, 
χί\αντες αργυρίου πολλού καϊ τών Ειλώτων τω έσαγα-
γόντι έλενθερίαν νπισχνούμενοι. καϊ έσήγον άλλοι τε πα- 6 
ραχινδυνεύοντες καϊ μάλιστα οί Είλωτες, άπαίροντες άπό 
της Πελοποννήσου οπόθεν τύχοιεν καϊ καταπλέοντες έτι 
ννχτός ές τά πρός τό πέλαγος τής νήσον. μάλιστα δϊ έτή- 7 
ρουν άνέμω καταφέρεσθαι * φαον γάρ τήν φνλακήν τών 
τριηρών ίλάνθανον, οπότε πνεύμα έκ πόντον είη · άπο-
ρον γάρ έγίγνετο περιορμείν, τοίς δϊ άφειδής ό χατά-
χίονς καθειστήκεΐ' έπώχελλον γάρ τά πλοία τετιμημένα 
Χρημάτων, χαϊ ot όπλίται περϊ τάς χατάρσεις τής νήσου 
ίφνλασσου. όσοι δϊ γαλήνη χινδυνεύσειαν, ήλίσκοντο. 
Шѵвоѵ δϊ χαϊ χατά τόν λιμένα χολυμβηταϊ νφνδροι, 8 
Κλφδίω έν άσχοίς έφέλχοντες μήκων α μεμελιτωμένην 
**1 λίνου σπέρμα χεκομμένον · ών τό πρώτον λανθανόν-
τ®ν φυλακαί ύστερου έγένοντο. παντί τε τρόπω έκάτεροι 9 
^χνώντο, οί μϊν έσπέμπειν τά σιτία, οί δϊ μή λανθά-

αφάς. 

27. 'Εν δϊ ταϊς 9Αθήναις πυνθανόμενοι περϊ τής 
δτ9κτιάς ότι ταλαιπωρείται καϊ σίτος τοίς έν τή νήσω ότι 

ήπόρουν καϊ έδεδοίκεσαν μή σφών χειμών τήν 
^Ιαχήν έπιλάβοι, όρώντες τών τε επιτηδείων τήν περϊ 
*Ιν ίίελοπόννησον χομιδήν αδύνατον έσομένηυ άμ,α έν 

^9ιφ έρήμφ κ α \ ούδ9 έν θέρει οΐοί τε οντες ικανά περι-
№ειν, τόν τε έφορμον χωρίων άλιμένων όντων ούκ 
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έσόμενον, αλλ9 ή σφών άνέντων τήν φυλακήυ περιγενψ 
σεσθαι τούς άνδρας ή τοις πλοίοις α τον 6Ζτον αύτοΐς ήγι 

2 χειμώνα τηρήσαντας έκπλεύσεσθαι. πάντων δε έφοβοϋν-
το μάλιστα τονς Λακεδαιμονίους, οτι έχοντας τι ίσχυρον 
αυτούς ένόμιζον ούκέτι σφίσιν έπικηρνχενεσθαι- χαί 

3 μετεμίλοντο τάς σπονδάς ον δεξά μενοι. Κλέων δε γνούς 
αυτών τήν ές αντδν υποφίαν περί τής χωλύμης τής Συμ
βάσεως ού τάληθή έφη λέγειν τούς εξαγγέλλοντας, παρ-
αινούντων δε τών άφιγμένων, εί μή σφίσι πιστενονΰι, 
χατασχόπους τινάς πέμφαι, ήρέθη χατάσχοπός αντος 

4 μετά Θεαγένονς νπό 9Αθηναίων, χαί γνούς οτι άναγχα-
σθήσεται ή ταύτα λέγειν οϊς διέβαλλεν ή τάναντία είπαν 
ψευδής φανήσεσθαι, παρήνει τοίς 9Αθηναίοις, ορών αυ
τούς χαί ώρμημένονς τι τδ πλέον τή γνώμη στράτευες 
ώς χρή κατασκόπους μεν μή πέμπειν μηδε διαμέλλειν 
καιρόν παριέντας, εί δε δοκεί αύτοΐς αληθή είναι tit αγ-

δγελλόμενα, πλεΐν έπί τούς άνδρας, κάί ές Νικίαν τον 
Νικηράτον στρατηγόν όνταάπεσήμαινεν, έχθρος ών xtd 
επίτιμων, (ίάδιον είναι παρασκευή, εί άνδρες εΐεν οι 
στρατηγοί, πλεύσαντας λαβείν τούς έν τή νήσω, καί αυ
τός γ9 αν, εί ηρχε, ποιήσαι τούτο. 

28. 'Ό δε Νικίας τών τε Αθηναίων τι νποθορνβΤ 
σάντων ές τόν Κλέωνα, ο τι ού κάί νύν πλεΐ, εί φάδιον 
γε αύτω φαίνεται, καί αμα ορών αυτόν έπιτιμώντα, έ%*~ 
λενεν ήν τινα βονλεται δνναμιν λαβόντα τό έπί σφαξά' 

2 ναι έπιχειρείν. ό δε τό μϊν πρώτον οίόμενος αυτόν λογψ 
μόνον άφιέναι έτοιμος ήν, γνούς δε τω όντι παραδ^ 
σείοντα άνεχώρει xal ούκ έφη αυτός αλλ9 εκείνον <W*~ 
τηγεΐν, δεδιώς ήδη χαϊ ούκ αν οίόμενός οί αυτόν τολμΤ 

3 σαι ύποχωρήσαι · αύθις δε ό Νικίας έκέλευε κάί έξί**"*0 

τής έπί Πύλω αρχής καϊ μάρτυρας τούς Αθηναίους έ*^ 
εΐτο. οί δέ% οϊον όχλος φιλεΐ-ποιεϊν, όσω μάλλον Ό Κλέ 
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νχέφευγε τόν πλουν καί έξανεχώρει τά είρημένα, τόσω 
Ιχεχελεύοντο τω Νικία παραδιδόναι τήν αρχήν xal εκεί· 
νψ έπεβόων πλεΐν. ωστε ούχ έχων όπως τών είρημένων 4 
hi έξαπαλλαγή, υφίσταται τον πλουν, xal παρελθών 
οντε φοβείσθαι Ιφη Λακεδαιμονίους πλεύσεσθαί τε λα
βαν έκ μεν τής πόλεως ούδένα, Λημνίονς 9h καϊ Ίμβρί-
ονς τούς παρόντας καί πελταστάς οΐ ήσαν έκ τε Λίνου 
βεβοηθηκότες καί αλλοθεν τοξότας τετρακόσιους · ταϋτα 
dl έχων έφη πρός τοίς έν Πύλω στρατιώταις εντός ήμε-
οών είκοσιν ή αξειν Λακεδαιμονίους ζώντας ή αυτού άπο^ 
χτενεΐν. τοις δε 9Αθηναίοις έν έπεσε μέν τι και γέλωτος τή 5 
χουφολογία αύτοϋ, άσμένοις δ9 όμως έγίγνετο τοις σώ-
φροσι τών ανθρώπων, λογιζομένοις δυοίν άγαθοίν τοϋ 
ετέρου τεύξεσθαι, ή Κλέωνος άπ αλλαγή σεσθαι, δ μάλ
λον ήλπιζον, ή σφαλείσι γνώμης Λακεδαιμονίους σφίσι 
χειρώσεσθαι. 

29. Kai πάντα διαπραξάμενος έν τή εκκλησία, καϊ 
^φισαμένων 9Αθηναίων αύτώ τόν πλουν, τών τε έν 
Πύλω στρατηγών ένα προσελόμενος, Αημοσθένη, την 
ίναγωγήν διά τάχους έποιείτο. τόν δε Αημοσθένη προσ- 2 
Οα0β πυνθανόμενος τήν άπόβασιν αύτον ές τήν νήσον 
^ανοεϊσθαι. οί γάρ οζρατιώται κακοπαθοϋντες τοϋχω· 
Μου τή απορία xal μάλλον πολιορχούμενοι ή πολιορ-
*ούντες ωρμηντο διακινδύνευσαν xal αύτώ έτι φώμην 
**1 ή νήσος έμπρησθείσα παρέσχε, πρότερον μεν γάρ ου- Я 
% αυτής ύλώδους έπί τό πολύ xal άτριβονς διά τήν άεϊ 
^μίαν έφοβείτο καί πρός τών πολεμίων τούτο ένόμιζε 

^λλον είναι · πολλώ γάρ άν στρατοπέδω άποβάντι έξ 
*Φ*νονς χωρίον προσβάλλοντας αυτούς βλάπτειν. σφίσι 
, ν ?άρ τάς εκείνων αμαρτίας xal παρασχενήν νπό τής 

b4s ούχ άν ομοίως δήλα είναι, τοϋ δε αντών στρατο-
νον καταφανή αν είναι πάντα τά αμαρτήματα, ωστε 
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προΰπίπτειν αν αυτούς άπροβδοκήτως ή βούλοιντο · Ы 
4 έκείνοις γάρ αν είναι τήν έπιχείρηΟιν. εί δ9 αύ ές  вабь 

χωρίον βιάζοιτο όμόΰε ίέναι, τούς έλάσσους, έμπειρους 
δε τής χωράς, κρείοβους ένόμιζε τών πλεόνων απείρων 
λανθάνειν τε αν τδ εαυτών ότρατόπεδον πολύ δν δια-
φθειρόμενον, ούχ οϋ6ης τής προσόψεως ή χρήν άλλήΚοις 
έπιβοηθεΐν. 

30. 9Απο δε τού Αίτωλιχού πάθους, ο διά τήν νΚψ 
2 μέρος τι έγένετο, ούχ ήκιστα αύτδν ταύτα έ6ήει. των  ІІ 

στρατιωτών άναγχασθέντων διά τήν στενοχωρίαν  щ 
νήσου τοίς έσχάτοις προσίσχοντας άριστοποιεΐσθαι δια 
προφυλακής καϊ έμπρήσαντός τίνος κατά μικρόν τής νλης 
άκοντος έπεί άπό τούτου πνεύματος επιγενομένου τόπολύ 

3 αυτής έλαθε κατακαυθέν, ούτω δή τούς τε Λακεδαιμο
νίους μάλλον κατιδών πλείους όντας, ύπονοών πρότερον 
έλάσσοσι τόν  бХхоѵ αυτούς έσπέμπειν, τήν τε νήΰον 
εύαποβατωτέραν ούσαν, τότε ώς έπ9 άξιόχρεων τονζ 
Αθηναίους μάλλον βπουδήν ποιείσθαϊ, τήν έπιχείρηόΐν 
παρεσκευάζετο, στρατιάν τε μεταπέμπων έκ τών έγγν$ 

4 ξυμμάχων καϊ τά άλλα έτοιμάζων. Κλέων δε έκείνψ t( 
προπέμψας άγγελον ώς ήξων και έχεαν στρατιάν ήν ψΆ' 
бато, άφικνειται ές Πύλον. κάί αμα γενόμενοι πέμτ*ον6ΐ> 
πρώτον ές τό έν τή ήπείρω στρατοπέδου κήρυκα, απο
καλούμενοι εί βούλοιντο άνευ κινδύνου τούς έν τή vtfl? 
άνδρας σφίσι τά τε όπλα και σφ&ς αυτούς κελεύειν 
ραδούναι, έφ9 ω φυλακή τή μετρία τηρήσονται, έως «ν 

τι περϊ τού πλέονός ξυμβαθή. 
31. Ού προσδεξαμένων δε αυτών μίαν μεν ήμ*9*^ 

έπέσχον, τή δ9 ύστεραία άνηγάγοντο μεν νυκτός έ% ολιτ 
γαςναύς τους όπλίτας πάντας έπιβιβάσαντες, αρό δε *Ц{ 
έω ολίγον άπέβαινον τής νήσον εκατέρωθεν, έκ r0t/ 

πελάγους καί πρός του λιμένος, οκτακόσιοι μάλιστα σ** 
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οκλίται, καϊ έχώρονν δρόμω έπϊ το πρώτον φνλακτήριον 
τής νήσον. ωδε γάρ διετετάχατο. iv ταύτη μεν τή πρώ- 2 
tji φνλακή ώς τριάκοντα ήσαν όπλΐται, μέσον δε καϊ 
Όμαλώτατόν τε καϊ περϊ το ύδωρ ot πλείστοι αντών καϊ 
Έητάδας ο άρχων είχε, μέρος τέ τι ον πολύ αύτδ τό 
Ιΰχατον έφνλασσε τής νήσον τό πρός τήν Πύλον, ο ή ν 
к τε θαλάσσης άπόκρημνον καϊ έκ τής γής ήκιστα επι
λαχόν · κάί γάρ τι καϊ έρνμα αυτόθι ην παλαιόν λίθων 
λογάδην πεποιημένον, δ ένόμιζον σφίσιν ώφέλιμον αν 
dvai, εί καταλαμβάνοι άναχώρησις βιαιοτέρα. ούτω μεν 
τεταγμένοι ήσαν. 

32. 01 δε Αθηναίοι τούς μεν πρώτονς φύλακας, οϊς 
ίζίδραμον, ευθύς διαφθείρονσιν, έν τε ταΐς εύναΐς έτι 
αναλαμβάνοντας τά όπλα κάί λαθόντες τήν άπόβασιν, 
δομένων αυτών τάς νανς κατά τό έθος ές έφορμον τής 
ννχτός πλεΐν. άμα δε εφ γιγνομένη κάί ο άλλος στρατός 2 
wißaivov, έκ μεν νεών έβδομήκοντα κάί όλίγφ πλειό-
ν®ν πάντες πλήν θαλαμιών, ώς έκαστοι έσκενασμένοι, 
Γ°ξοται δε οκτακόσιοι κάί πελτασταΐ ούκ έλάσσονς τον-
:®ν, Μεσσηνίων τε οί βεβοηθηκότες κάί άλλοι όσοι περί 
Jb'Aov κατεΐχον πάντες πλήν τών έπϊ τον τείχονς φν-
}ί*α>ν. Λημοσθένονς δί τάξαντος διέστησαν κατά δια- 3 
*?ίους τε καϊ πλείονς, έστι δ' ή έλάσσονς, τών χωρίων 
r* Ητεωρότατα λαβόντες, όπως ότι πλείστη απορία ή 
r°% κολεμίοις πανταχόθεν- κεκνχλωμένοις καϊ μή έχωσι 

ο τι άντιτάξωνται, αλλ9 αμφίβολοι γίγνωνται τώ 
№ει^ Βζ μΐν TOfg πρόσθεν έπίοιεν, νπό τών κατόπιν 

^μενοι, εί δε τοίς πλαγίοις, νπό τών εκατέρωθεν 
*ν**εταγμένων. κατά νώτον τε άεϊ έμελλον αύτοίς, #4 
^fsiav, οί πολέμιοι έσεσθαι -ψιλοί καϊ οί άπορώτατοι, 
χ **νμασι καϊ άκοντίοις καί λίθοις καϊ σφενδόναις έκ 

ъ έχοντες άλκήν οΐς μηδε έπελθεϊν οίον τε ήν 
T H U C Y D I D E S . I. 17 
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φεύγοντές τε γάρ έκράτονν καϊ άναχωροϋσιν έπέκειντο. 
τοιαύτη μεν γνώμη 6 Λημοσθένης τό τε πρώτον τήν 
άπόβασιν έπενόει καϊ έν τώ έργω έταξεν. 

33. Οι δε περϊ τόν Έπιτάδαν και οπερ ήν πλείστον 
τών έν τή νήσω, ώς είδον τό τε πρώτον φνλακτήριον 
διεφθαρμένον καϊ στρατόν σφίσιν έπιόντα, ξννετάξαντο 
και τοις οπλίταις τών9Αθηναίων έπεσαν, βονλόμενοι 
ές χείρας έλθεϊν έξ εναντίας γάρ ούτοι καθειστήκεσαν, 

2 έκ πλαγίον δε οί ψιλοί καϊ κατά νώτον · τοίς μεν ουν 
όπλίταις ούκ εδννήθησαν προσμίξαι ούδε τή σφετερα 
εμπειρία χρήσασθαι. οί γάρ ψιλοί εκατέρωθεν βάλλοντες 
είργον, καϊ αμα εκείνοι ούκ άντεπήσαν, αλλ9 ήσύχαζον 
τούς δε ψιλούς, ή μάλιστα αύτοΐς προσθέοντες προΰ-
κέοιντο, έτρεπον, καϊ οϊ νποστρέφοντες ήμύνοντο, άν
θρωποι κούφως τε έσκενασμένοι καϊ προλαμβάνοντας 
ραδίως τής φνγής χωρίων τε χαλεπότητι καϊ ύπο τής 
πριν έρημίας τραχέων όντων, έν οίς οί Λακεδαιμόνιοι 
ούκ εδύναντο διώκειν όπλα έχοντες. 

34. Χρόνον μεν ούν τινα ολίγον ούτω πρός αλλήλους 
ήκροβολίσαντο* τών δε Λακεδαιμονίων ούκέτι όξεοζ 
έπεκθείν ή προσπίπτοιεν δυναμένων, γνόντες αυτούς οι 
ψιλοί βραδντέρονς ήδη όντας τώ άμύνασθαι, καϊ αύτοϊ 
τή τε όψει τον θαρσείν τό πλείστον είληφότες πολλαπλά^ 
σιοι φαινόμενοι καϊ ξννειθισμένοι μάλλον μηκέτι δ'εινονζ 
αυτούς ομοίως σφίσι φαίνεσθαι, οτι ούκ ευθύς άξι* f ^ 
προσδοκίας έπεπόνθεσαν, ωσπερ οτε πρώτον άπέβΜν0% 

τή γνώμη δεδονλωμένοι ώς έπϊ Λακεδαιμονίονς, 
φρονήσαντες καϊ έμβοήσαντες αθρόοι ώρμησαν έπ σν 
τούς καϊ έβαλλον λίθοις τε καϊ τοξεύμασι  х а \ ^ ^ ^ 

2 ώς έκαστος τι πρόχειρον είχε. γενομένης δε 
άμα τή επιδρομή έκπληξίς τε ένέπεσεν άνθρώποιςαη*£ 

τοιαύτης μάχης καϊ ο κονιορτός τής ύλης νεωστί %ε*αι 
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μένης έχω ρ ει πολύς άνω, άπορον τ ε ήν Ιδεϊν τό προ αυ
τόν υπό τών τοξευμάτων xal λίθων άπό πολλών ανθρώ
πων μετά του χονιορτού άμα φερομένων, τό τε έργον  з 
Ινταϋθα χαλεπόν τοις Λαχεδαιμονίοις καθίστατο, ουτε 
γαρ ot πίλοι έβτεγον τά τοξεύματα, δοράτιά τε έναπε-
κεχλαοτο βαλλομένων, εϊχόν τ ε ούδεν σφίσιν αύτοΐς χρή-
бабѲаі άποκεκλημένοι μεν τή όψει τού προοράν, νπό δε 
τής μείζονος βοής τών πολεμίων τά έν αύτοΐς παράγγελ
λα μενα ούχ έσακούοντες, χινδύνου τε πανταχόθεν πε-
ριεστώτος χάί ούχ έχοντες ελπίδα χαθ* δ τι χρή αμυνό
μενους σωθήναι. 

35. Τέλος δε τραυματιξομένων ήδη πολλών διά τό 
ій έν τω αύτω άναστρέφεσθαι, ξυγκλήσαντες έχώρησαν 
ig το έσχατον έρυμα τής νήσου, δ ού πολύ απείχε, χάί 
τούς εαυτών φύλαχας. ώς δε ένέδοσαν, ενταύθα ήδη 2 
ηολλώ έτι πλέονι βοή τεθαρσηκότες ot ψιλοί έπέχειντο, 
χαί τών Λακεδαιμονίων όσοι μεν υποχωρούντες έγχατε-
λαμβάνοντο, άπέθνησκον, ot δϊ πολλοί διαφυγόντες ές 
το έρυμα μετά τών ταύτη φυλάκων έτάξαντο παρά πάν 
®ζ άμυνούμενοι ήηερ ήν έπίμαχον. καί οί Αθηναίοι έπι- 3 
επόμενοι περίοδον μεν αυτών κάί κύκλωσιν χωρίου ίσχύι 
ονχ εΐχον, προσιόντες δε έξ εναντίας ώσασθαι έπειρώντο', 
*άί χρόνον μεν πολύν κάί τής ημέρας τό πλείστον ταλαι- 4 
*®ρούμενοι αμφότεροι υπό τε τής μάχης κάί δίψους καί 
Wov άντεΐχον, πειρώμενοι οί μεν έξελάσασθαι έκ τού 
^τεώρου, οί δε μή ένδούναι* fyov δ9 οί Λακεδαιμόνιοι 
*ΐμόναντο ή έν τω πριν, ούκ ούσης σφών τής κυκλώσεως 
k τ« πλάγια. 

36. "Επειδή δε άπέραντον ήν, προοελθών ό τών 
^σσηνίων στρατηγός Κλέωνι κάί Λημοσθένει άλλως 

πονεΐν  б φας · εί δϊ βούλονται έαυτώ δούναι τών 
χ*\οχών μέρος τι καϊ τών ψιλών περιιέναι κατά νώτου 

17 • 
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αύτοΐς όδώ ή άν αυτός ενρη, δοκείν βιάσασθαι την έφο~ 
2 δον. λαβών δε α ήτήσατο, εκ τον αφανούς όρμήσας, ωστε 

μή Ιδεΐν έκείνονς, κατά τδ άεϊ παρεϊκον τον κρημνώ
δους τής νήσον προβαίνων κάί ή ot Λακεδαιμόνιοι χω
ρίον ίσχύι πιστεύσαντες ούκ έφύλασσον, χαλεπώς τε καϊ 
μόλις περιελθών έλαθε, κάί έπϊ τού μετεώρον έξαπίνης 
αναφανείς κατά νώτον αυτών τούς μϊν τω άδοκήτφ 
εξέπληξε, τούς δϊ α προ6εδέχοντο ίδόντας πολλώ μάλλον 

3 έπέρρωσε. καϊ οί Λακεδαιμόνιοι βαλλόμενοι τε άμφοτέ-
ρωθεν ήδη καϊ γιγνόμενοι έν τω αύτω ξνμπτώματι, ώς 
μικρόν μεγάλω είκάσαι, τω έν Θερμοπύλαις (εκείνοι τ ε 
γάρ τή άτραπώ περιελθόντων τών Περσών διεφθάρη-
σαν, οντοί τε), αμφίβολοι ήδη όντες ούκέτι άντεΐχον, 
άλλά πολλοίς τε ολίγοι μαχόμενοι καϊ ασθένεια σωμάτων 
διά τήν σιτοδείαν νπεχώρονν · καϊ οί Αθηναίοι έκράτονν 
ήδη τών εφόδων. 

37. Γνούς δϊ 6 Κλέων καϊ ό Δημοσθένης ότι, εί κάί 
όποσονονν μάλλον ένδώσονσι, διαφθαρησομένους αυ
τούς νπό τής σφετέρας στρατιάς, έπαυσαν τήν μάχην χάι 
τονς εαυτών άπείρξαν, βονλόμενοι άγαγεϊν αυτούς 'Λθψ 
ναίοις ζώντας, εί πα>ς τον κηρύγματος άκούσαντες 
κλασθεΐεν τή γνώμη[τάόπλαπαραδονναι]καϊ ήσσηθεϊεν 

2 τού παρόντος δεινού, έκήρυξάν τε εί βούλοιντο τά QJC^CC 

παραδούναι καϊ σφάς αυτούς 'Λθηναίοις ώστε βουλεν№ 
ο τι άν έκείνοις δοκή. 

38. Οί δε άκούσαντες παρήκαν τάς ασπίδας οί πλεί
στοι καϊ τάς χείρας άν έσεισαν δηλούντες προσίεσθαι 
χεχηρυγμένα. μετά δϊ ταύτα γενομένης τής άναχωχΦ 
ξννήλθον ές λόγους ό τε Κλέων καϊ ο Δημοσθένης * α 1 

εκείνων Στυφών ό Φάρακος, τών πρότερον άρχόν*0*, 
τού μϊν πρώτον τεθνηκότος, Έπιτάδου, τού δϊ μΒ% 

αύτόν*Ιππαγρέτον έφ%ρημένον έν τοίςνεκροίς έτι ζώνίοϊ 
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κείμενου ώς τεθνεώτος, αυτός τρίτος έφηρημένος αρχειν 
κατά νόμον, εί τι εκείνοι πάσχοιεν. έλεγε δε δ Στυφών 2 
και οί μετ αυτού οτι βούλονται διακηρυκεύσασθαι προς 
τούς iv τή ήπείρω Λακεδαιμονίους ο τι χρή σφάς ποιείν. 
καϊ εκείνων μεν ούδ εν α αφεντών, αυτών δε τών 9Αθη- 3 
ναίων καλούντων έκ τής ηπείρου κήρυκας καϊ γενομέ
νων επερωτήσεων δίς ή τρϊς δ τελευταίος διαπλεύσας 
αύτοίς από τών έκ τής ηπείρου Λακεδαιμονίων άνήρ 
άπήγγειλεν ότι ,,οί Λακεδαιμόνιοι κελεύουσιν υμάς αυ
τούς περϊ υμών αυτών βουλεύεσθαι, μηδέν αίσχρόν 
ποιονι/ταέ." οί 6Ь καθ" εαυτούς βουλευσάμενοι τά όπλα 
πάρέδοσαν καί σφάς αυτούς, καϊ ταύτην μεν τήν ήμέ- 4 
ραν καί τήν έπιούσαν νύκτα έν φυλακή έίχον αυτούς οί 
Αθηναίοι · τή δ9 ύστεραία οί μεν 9Αθηναίοι τροπαϊον 
οτήσαντεςέν τήνήσω τά άλλα διεσκευάζοντο ώς ές πλουν 
καί τούς άνδρας τοίς τριηράρχοις διεδίδοσαν ές φυλακήν, 
οί δε Λακεδαιμόνιοι κήρυκα πέμψαντες τούς νεκρούς 
διεκόμίσαντο. άπέθανον δ9 έν τή νήσω κάί ζώντες έλή- 5 
φθησαν τοσοίδε · είκοσι μεν όπλίται διέβησαν καί τετρα
κόσιοι οί πάντες · τούτων ζώντες έκομίσθησαν οκτώ 
αποδέοντες τριακόσιοι, οί δε άλλοι άπέθανον. κάί Σπαρ-
τιάται τούτων ήσαν τών ζώντων περί είκοσι καί εκατόν. 
Μηναίων δε ού πολλοί διεφθάρησαν ή γάρ μάχη ού 
Σταδία ήν. 

39. Χρόνος δε ό ζύμπας έγένετο όσον οί άνδρες οί έν 
τή νήοφ έπολωρκήθησαν, από τής ναυμαχίας μέχρι τής 
*ν τή νήσω μάχης, έβδομήκοντα ήμέραι κάί δύο. τούτων 2 
*ξ$ϊ είκοσιν ημέρας, έν αϊς οί πρέσβεις περί τών σπον-
^^ν άπήσαν, έσιτοδοτονντο, τάς δε άλλας τοίς έσπλέουσι 

διετρέφοντο * κάί ήν σίτος έν τή νήσω κάί άλλα 
δώματα έγκατελήφθη · 6 γάρ άρχων 9Επιτάδας ένδεε-
*Τ*ρως εκάστω παρεΐχεν ή πρός τήν έξουσίαν. οί μεν δή 3 
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9Αθηναίοι xal οί Πελοποννήσιοι άνεχώρηβαν τώ Οτρατώ 
ix τής Πύλον έκάτεροι έπ9 οίκον, xal τοϋ Κλέωνος καί-
περ μανιώδης ούβα ή ύπόΰχεΟις απέβη9 έντδς γάρ είχο-
0ιν ημερών ήγαγε τούς άνδρας, ώοπερ ύπέϋτη. 

40. Παρά γνώμην τε δή μάλιστα τών χατά τον πό
λεμον τούτο τοις "ΕλληΟιν έγένετο 9 τούς γάρ Λαχεδαι-
μονίονς ούτε λιμώ οντ ανάγκη ονδεμίφ ήξίονν τά όπλα 
παραδοϋναι, αλλά έχοντας χαϊ μαχομένονς ώς έδύναντο 

2 άποθνήόκειν. άπιοτοϋντές τε μή είναι τονς παραδόντας 
τοις τεθνεώοιν όμοίονς, χαί τίνος έρομένον ποτϊ ύστε
ρον τών9Αθηναίων ξνμμάχων δι άχθηδόνα ένα τών έχ 
τής νήσον αιχμαλώτων εί οί τεθνεώτες αυτών χαλοί 
κάγαθοί, άπεχρίνατο αύτώ πολλού αν άξιον είναι τόν 
άτρακτον, λέγων τόν οίβτόν, εί τούς αγαθούς διεγίγνω-
οκε, δήλωβιν ποιούμενος ότι ό έντνγχάνων τοίς τε λίθοις 
χαί τοξεύμαόι διεφθείρετο. 

щ 41. Κομισθέντων δε τών ανδρών οί9Αθηναίοι έβού-
λενΰαν δεΟμοίς μεν αυτούς φνλάοοειν μέχρι ον τι ξνμ-
βώΰιν · ήν δ9 οί Πελοποννήαιοι προ τούτον ές τήν γήν 

2 έόβάλλωΟιν, έξαγαγόντες άποκτείναι. τής δε Πύλον φν
λαχήν χατεΰτήόαντο, χαί οί έχ τής Νανπάχτον ΜεΟόή-
νιοι ώς ές πατρίδα ταύτην (έ6τι γάρ ή Πύλος τής Με6-
όηνίδος ποτϊ ούΰης γής) πέμψαντες αφών αυτών τονς 
έπιτηδειοτάτονς έλήζοντο τήν Ααχωνιχήν xal πλεΐΰτα 

3 έβλαπτον ομόφωνοι όντες. οί δε Λακεδαιμόνιοι αμαθείς 
οντες έν τφ πρϊν χρόνω ληΟτείας χαί τοιούτον πολέμου 
τών τε Ειλώτων αύτομολούντων χαί φοβούμενοι μή *^ 
έπί μαχρότερον Οφίοι τι νεωτεριΟθή τών χατά τήν χ®~ 
ραν, ού φαδίως έφερον, άλλά, χαίπερ ού βονλόμενοι 
ένδηλοι είναι τοίς9Αθηναίοις, έπρεσβεύοντο παρ9 αύτονς 
χαί έπειρώντο τήν τε Πύλον xal τούς άνδρας χομίζε6θαί-

4 of δε μειζόνων τε ώρέγοντο χαί πολλάκις φοιτωντω* 
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αυτούς άπρακτους άπέπεμπον. ταύτα μεν τά περϊ Πύ
λον γενόμενα. 

42. Τού δ' αυτού θέρους μετά ταύτα ευθύς Αθη
ναίοι ες τήν Κορινθίαν έστράτευσαν ναυσϊν όγδοήχοντα 
χαϊ δібχιλίοις όπλίταις εαυτών χαϊ εν ίππαγωγοίς ναυβϊ 
διακοσίοις ίππεύσιν · ήχολούθουν δϊ χαϊ τών ξυμμάχων 
Μίλήσιοι καϊ"Ανδριοι χαϊ Καρύστιοι, έστρατήγει δϊ Νι
κίας ό Νιχηράτου τρίτος αυτός, πλέοντες δε αμα εω2 
έσχον μεταξύ Χερσονήσου τε χαϊ 'Ρείτου ές τόν αίγιαλόν 
τού χωρίου ύπερ ού ό Σολύγειος λόφος εστίν, έφ9 δν 
Αωριής τό πάλαι ίδρυθέντες τοις εν τή πόλει Κορινθίοις 
επολέμουν, ούΰιν Λίολεύσι* χαϊ χώμη νύν ίπ9 αυτού 
Σολύγεια καλούμενη εστίν, άπό δϊ τού αιγιαλού τούτου 
ενθα at νήες κατέσχον ή μϊν κώμη αύτη δώδεκα σταδτ
ους απέχει, ή δϊ Κορινθίων πόλις έξήκοντα, ό δϊ Ισθμός 
είκοσι. Κορίνθιοι δϊ προπυθόμενοι έξ "Αργούς ότι ή3 
ΰτρατιά ήξει τών 9Αθηναίων έχ πλείονος, έβοήθηβαν ές 
ίσθμόν πάντες πλήν τών Ιξω ισθμού · χαϊ έν 9Αμπραχία 
χαί έν Λευχαδία άπήσαν αυτών πεντακόσιοι φρουροί" 
ot δ9 άλλοι πανδημεϊ έπετήρουν τούς "Αθηναίους οί κα-
τασχήσουσιν. ώς δε αυτούς έλαθον νυκτός καταπλεύ- 4 
βαντες καϊ τά σημεία αύτοΐς ήρθη, καταλιπόντες τούς 
ημίσεις αυτών έν Κεγχρεια, ήν άρα οί9Αθηναίοι έπϊ τόν 
Κρομμυώνα ίωΰιν, έβοήθουν κατά τάχος. 

43. Καϊ Βάττος μϊν ό έτερος τών στρατηγών (δύο 
?άρ ήααν έν τή μάχη οί παρόντες) λαβών λόχον ήλθεν 
Ы τήν Σολύγειαν κώμην φυλάξων ατείχιστου ούσα ν, 
Λνκόφρων δε τοις άλλοις ξυνέβαλλεν. καϊ πρώτον μεν2 
τψ δεξιώ κέραι τών "Αθηναίων ευθύς άποβεβηκότι προ 

Χερσονήσου οί Κορίνθιοι έπέκειντο, έπειτα δϊ καϊ 
χψ άλλω στρατεύματι. καϊ ην ή μάχη καρτερά καϊ έν 
Χ*ραϊ πάσα. καϊ τό μϊν δεξιόν κέρας τών 9Αθηναίων κάί 3 
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Καρνΰτίων (οντοι γάρ παρατεταγμένοι ήύαν έοχατοί) 
έδέξαντό τε τούς Κορινθίους xal έώοαντο μόλις · ot δϊ 
νποχωρήβαντες πρός αίμαΰιάν (ήν γάρ τό χωρίον πρόβ-
αντες πάν) βάλλοντες τοίς λίθοις καθύπερθεν όντες χαϊ 
παιανίοαντες έπηααν αύθις, δεξαμενών δετών'Λθψ 

4 ναίων έν χεραΐν ήν πάλιν ή μάχη. λόχος δέ τις τών Κο
ρινθίων έπιβοηθήΰας τω εύωνύμω χέρα εαυτών έτρεψε 
τών Αθηναίων τό δεξιόν χέρας χαϊ έπεδίωξεν ές τήν 

Ь θάλαόοαν · πάλιν δε άπό τών νεών άν έστρεψαν οι τε 
"Αθηναίοι χαϊ οί Καρνΰτιοι, τό δε αλλο ΰτρατόπεδον 
άμφοτέρωθεν έμάχετο ξύνεις, μάλιοτα δε τό δεξιόν 
χέρας τών Κορινθίων, έφ" ω ό Αυχόφρων ών χατά το 
εύώνυμον τών "Αθηναίων ήμύνετο * ήλπιζον γάρ αυτούς 
έπι τήν Σολύγειαν χώμην πειράαειν. 

44. Χρόνον μϊν ούν πολύν άντεϊχον ούχ ένδιδόντες 
άλλήλοις- έπειτα (ήΰαν γάρ τοίς 9Αθηναίοις οί ίπχής 
ωφέλιμοι ξνμμαχόμενοι, τών ετέρων ούχ εχόντων ΐχ-
πους) έτράποντο οί Κορίνθιοι χάί ύπεχώρηααν πρός τον 
λόφον χάί έθεντο τά όπλα χαϊ ούχέτι χατέβαινον, αλλ 

2 ήσύχαξον. έν δϊ τή τροπή ταύτη χατά τό δεξιόν χέρας οί 
πλεΐ6τοίτε αυτών άπέθανον χαϊ Αυχόφρων ό ΰτρατηγος-
ή δϊ άλλη βτρατιά τούτω τω τρόπω ού χατά δίωξιν Λολ-
λήν ούδϊ ταχείας φυγής γενομένης, έπεϊ έβιάβθη, 

3 ναχωρήбаба πρός τά μετέωρα ίδρύθη. οί δε "Αθηναίοι, 
ώς ούχέτι αύτοίς έπή6αν ές μάχην, τούς τε νεκρούς 
έβχύλευον χάί τούς εαυτών άνηρούντο, τροπαΐον τε 

4 ευθέως έβτη6αν. τοις δ" ήμίσε6ι τών Κορινθίων, οϊ *ν 

τή Κεγχρειφ έχάθηντο φύλακες, μή έπϊ τόν Κρομμνών* 
πλεύαωΰι, τούτοις ού κατάδηλος ή μάχη ήν irto τον 
όρονς τού Όνείον · κονιορτόν δϊ ώς είδον κάί ώς έγν&~ 
баѵ, έβοήθονν ευθύς. έβοήθηΟαν δϊ και οί έκ τής ιίόλε&$ 
πρε6βύτεροι τών Κορινθίων, αίσθόμενοι τό γεγενημένον. 
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Ιδόντες δε οί 9Αθηναίοι ξύμπαντας αυτούς έπιόντας xal ъ 
νομί6αντες τών εγγύς άοτνγειτόνων Πελοποννηαίων 
βοήθειαν έπιέναι, άνεχώρουν χατά τάχος έπϊ τάς νανς, 
Ιχοντες τά Οκνλεύματα χαϊ τούς εαυτών νεχρούς πλήν 
övotv, οϋςέγκατέλιπον ού δυνάμενοι εύρεΐν. χαϊ άναβαν- б 
τες  іяі τάς ναϋς έπεραιώθηοαν ές τάς έπιχειμένας νή-
6ους, έχ δ9 αυτών έπιχηρυχενσάμενοι τούς νεχρούς ους 
εγκατέλιπον νποοπόνδους άνείλοντο. άπέθανον δε Κο
ρινθίων μεν έν τή μάχη δώδεκα καϊ διακόοιοι,9Αθηναίων 
δε όλίγω έλάοοους πεντήκοντα. 

45. "Αραντες δε έκ τών νήόων ot9Αθηναίοι έπλευσαν 
ννθημερόν ές Κρομμυώνα τής Κορινθίας- απέχει δε τής 
πόλεως είκοόι καϊ έχατόν όταδίονς. xal χαθορμιοάμενοι 
ιψ τ ε γήν έδήω6αν καί τήν νύκτα ηύλίΰαντο. τή в9 ύΰτε- 2 
pitta παραπλεύβαντες ές τήν 9Επιδαυρίαν πρώτον καϊ 
ίχόβαοίν τινα ποιηοάμενοι άφίκοντο ές Μεθώνην τήν 
μεταξύ Επιδαύρου xal Τροιζήνος, κάί άπολαβόντες τόν 
Щ Χερσονήσου ίΰθμον έτείχιοαν, έν ω ή Μεθώνη έότί, 
«αϊ φρούριον καταΟτηΟάμενοι έλήοτευον τόν έπειτα χρό
νον τήν τε Τροιζηνίαν γήν καί Άλιάδα καϊ 'Επιδαυρίαν. 
Щ δε ναυοίν, επειδή έξετείχισαν τό χωρίον, απέπλευ
σαν έπ9 οίκου. 

46. Κατά δε τόν αύτον χρόνον ταϋτα έγίγνετο, κάί 
Εώρυμέδων καί Σοφοκλής, επειδή έκ τής Πύλου άπήραν 
k τήν Σικελίαν νανοϊν "Αθηναίων, άφικόμενοι ές Κέρ-
'^ραν έστράτενΰαν μετά τών έκ τής πόλεως έπϊ τούς έν 
τ$ ορει της 9ΐ6τώνης Κερκυραίων καθιδρυμένους, οΐ τότε 

τήν ότάόιν διαβάντες έκράτουν τε τής γής καϊ πολλά 
^απτον. προόβαλόντες δε τό μίν τείχιΟμα είλον, οί- δε 2 
^ρες καταπεφευγότες αθρόοι πρός μετέωρου τι ξυνέ-
η^αν ώατε τούς μεν επικούρους παραδοϋναι, περϊ Й 
*9><δι/ τά όπλα παραδόντων τόν 9Αθηναίων δήμον δια:-
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3 γνώναι. καϊ αυτούς ig τήν νήσον οί στρατηγοί τήν Πτν-
χίαν ig φυλαχήν διεκόμισαν ύποσπόνδους, μέχρι 0ζ 
Αθήναζε πεμφθώσιν, ώστ' έαν τις άλω άποδιδράσκων 

4 άπασι λελύσθαι τάς σπονδάς. οί δε τού δήμου προστά-
ται τών Κερκυραίων, δειδιότες μή οί Αθηναίοι αύτουςέλ-

5 θόντας ούχ άποκτείνωσι, μηχανώνται τοιόνδε τι · τών έν 
τή νήσω πείθουσί τινας ολίγους, ύποπέμφαντες φίλους 
χαι διδάξαντες ώς κατ εύνοιαν δή λέγειν ότι χράτιΰτον 
αύτοΐς εϊη ώς τάχιστα άποδράναι, πλοίου δέ τι αύτοϊ έτοι-
μάσειν' μέλλειν γάρ δή τούς στρατηγούς τών "Αθηναίων 
παραδώσειν αυτούς τω δήμω τών Κερκυραίων. 

47. '&ς δϊ έπεισαν καϊ μηχανησαμένων τό πλοΐον εχ-
πλέοντες ελήφθησαν, έλέλυντό τε αί σπονδαϊ καϊ τοις 

2 Κερκυραίοις παρεδέδοντο οί πάντες, ξυνελάβοντο δϊ τον 
τοιούτου ούχ ήκιστα, ώστε ακριβή τήν πρόφασιν γενέ
σθαι καϊ τούς τεχνησαμένους άδεέστερον έγχειρήσαι, ot 
στρατηγοί τών "Αθηναίων, κατάδηλοι όντες τούς άνδρας 
μή αν βούλεσθαι υπ" άλλωυ κομισθέντας, διότι αύτοϊ εξ 
Σικελίαν έπλεον, τήν τιμήν τοίς άγουσι προςποιήόαΐ' 

3 παραλαβόντες δε αυτούς οί Κερκυραίοι ές οίκημα μέγα 

κατείρξαν, καϊ ύστερον έξάγοντες κατά είκοσιν ανδραζ 
διήγον διά δυοίν στοίχοιν οπλιτών εκατέρωθεν παρατε
ταγμένων, δεδεμένους τε πρός αλλήλους καϊ παιομένονζ 
κάί κεντουμένους υπό τών παρατεταγμένων, είηον 
τινα ίδοι εχθρό ν εαυτού · μαστιγοφόροι τ ε παριόντες ευ** 
τάχυνον τής οδού τούς σχολαίτερον προσιόντας. 

48. Καϊ ές μϊν άνδρας έξήκοντα έλαθον τονς έν *9 
οίκήματι τούτω τω τρόπω έξαγαγόντες καϊ διαφθεί9αν~ 
τες(ωοντο γάρ αυτούς μεταστήσοντάςποι άλλοσε αγειν)^ 
ώς δϊήσθοντο καί τις αύτοίς έδήλωσε, τούς τ ε "Αθηναίο^ 
έπεκαλούντο καϊ έκέλευον σφάς, εί βούλονται, αυτ№ 
διαφθείρειν, έκ τε τού οικήματος ούκέτι ήθελον έξι***11 
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оід' έσιέναι έψαυαν κατά δύναμιν περιόψεσθαι ούδένα, 
οί δε Κερκυραίοι κατά μεν τάς θύρας ούδ9 αύτοϊ διενο- 2 
οΰντο βιάζεσθαι, άναβάντες δε έπϊ το τέγος τοϋ οίκήμα-
ιος καϊ διελόντες τήν όροφήν έβαλλον τώ κεράμω και 
ίτόξευον κάτω, οί δε έφυλάσσοντό τε ώς έδνναντο καϊ 3 
αμα οί πολλοί σφάς αυτούς διέφθειρον, οίστούς τε ους 
ίφίεΰαν εκείνον ές τάς οφαγάς καθιέντες καϊ έκ κλινών 
τίνων, αϊ έτνχον αύτοΐς ένούσαι, τοις σπάρτοις καϊ έκ 
ιών ιματίων παραιρήματα ποιοϋντες άπαγχόμενοι* παντί 
ιε τρόπω τό πολύ τής νυκτός (έπεγένετο γάρ νύξ τφ πα-
ΰήματι) Λναλούντες οφάς αυτούς καϊ βαλλόμενοι υπό 
τών άνω διεφθάρησαν. και αυτούς οί Κερκυραίοι, επειδή 1 
ημέρα έγένετο, φορμηδόν έπϊ άμαξας έπιβαλόντες άπή-
γαγον έξω τής πόλεως, τάς δε γυναίκας, όσαι έν τώ τει-
χίοματι εάλωσαν, ήνδραπόδιοαν. τοιούτα) μίν τρόπω 5 
οί έκ τοϋ όρους Κερκυραίοι ύπό τοϋ δήμου δ ι εφθάρη
σαν, χαϊ ή στάσις πολλή γενομένη έτελεύτησεν ές τούτο, 
οοα γ ε κατά τόν πόλεμον τόνδε · ού γάρ έτι ήν ύπόλοι-
κον τών ετέρων ο τι καϊ άξιόλογον. οί δε 9Αθηναίοι ές β 
Цѵ Σικελίαν, ίναπερ τό πρώτον ώρμηντο, άποπλεύσαν-
Γί$ μετά τών έκεΐ ξυμμάχων έπολέμουν. 

49. Καϊ οίέν τήΝαυπάκτω "Αθηναίοι καϊ 9Ακαρνάνες 
αί*α τελευτώντος τοϋ θέρους στρατευσάμενοι 9Ανακτο
ύν Κορινθίων πόλιν, ή κείται έπϊ τώ στόματι τοϋ 9Αμ
βρακικού κόλπου, έλαβον προδοσία- καϊ έκπέμψαντες 
Κορινθίους αύτοϊ 9Ακαρνάνες οίκήτορες άπό πάντων 
tyov τό χωρίον, καί τό θέρος έτελεύτα. 
, 50. Τού δ9 έπιγιγνομένου χειμώνος 9Αριστείδης ό 
^Φχίππου, είς τών άργυρολόγων νεών9Αθηναίων στρα
βός, αϊ έξεπέμφθησαν πρός τούς ξυμμάχους, 9Αρτα
φέρνη 9 άνδρα Πέρσην, παρά βασιλέως πορευόμενον ές 
'^κεδαίμονα ξυλλαμβάνει έν Ήιόνι τή έπϊ Στρυμόνι. 
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2 καϊ αυτού κομισθέντος ol "Αθηναίοι τάς μεν επιστολή 
μεταγραψάμενοι έχ τών "Ασσυρίων γραμμάτων άνέγνα* 
σαν, έν αϊς πολλών άλλων γεγραμμενων χεφάλαιον ψ 
πρός Λακεδαιμονίους, ού γιγνώσκειν ο τι βονλονται* 
πολλών γάρ έλθόντατν πρέσβεων ούδένα ταντά λέγειν* 
εί ονν βονλονται σαφϊςλέγειν, πέμψαι μετά τούΠέρσον 

3 άνδρας ώς αυτόν, τόν δϊ "Αρταφέρνη νότερον ot Αθη
ναίοι άποστέλλουσι τριήρει ές "Εφεσον xal πρέσβεις αμα · 
οϊ πυθόμενοι αυτόθι βασιλέα "Αρταξέρξην τόν Βέρξον 
νεωσύ τεθνηχότα (χατά γάρ τούτον τόν χρόνον έτελεν-
τησεν) έπ* οίκου άνεχώρησαν. 

51. Τού δ9 αυτού χειμώνος xal Χϊοι τό τείχος περί-
εΐλον τό χαινόν χελενσάντων "Αθηναίων xal ύποπτεν-
σάντων ές αυτούς τι νεωτεριεΐν, ποιησάμενοι μέντοι 
πρός Άθηναίονς πίστεις χαί βεβαιότητα έχ τών δννατών 
μηδέν περί σφάς νεώτερον βουλεύσειν. χαί ό χειμών έτε-
λεύτα, καί εβδομον έτος τω πολέμω έτελεύτα τ ώδε ον 
Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

52. Τού δ" έπιγιγνομένον θέρονς ευθύς τού τε ήλίον 
έκλιπές τι έγένετο περί νονμηνίαν κάί τού αυτού μψοζ 

2 ισταμένου έσεισε, χάί οί Μντιληναίων φνγόδες χαϊ χών 
άλλων Λεσβίων, ορμώμενοι οί πολλοί έχ τής ήπειρον 
χαϊ μισθωσάμενοι έχ τε Πελοπόννησον έπιχονρικόν xal 
αύτόθενξνναγείραντες, αίρούσι*Ροίτειον κάίλαβόντες 
δισχιλίονς στατήρας Φωκαΐτας άπέδοσαν πάλιν, ουδέν 

3αδικήσαντες- καί μετά τούτο έπί "Αντανδρον στραχευ-
σαντες προδοσίας γενομένης λαμβάνουσι τήν πόλιν. 9ial 
ήν αυτών ή διάνοια τάς τε άλλας πόλεις τάς "Λκταίας **~ 
λονμένας, ας πρότερον Μντιληναίων νεμομένων 'Λθψ 
ναίοι εΐχον, έλευθερούν, καϊ πάντων μάλιστα τήν Αντ~ 
ανδρον, καϊ κρατυνάμενοι αυτήν (ναύς τε γάρ εύπορι* 
ήν ποιεΐσθαι αύτόθεν, ξύλων υπαρχόντων καϊ τής WW 
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ίκιχεφένης, καϊ τή άλλη παρασκευή) ραδίως άπ9 αυτής 
ορμώμενοι τήν τε Λέσβον εγγύς ούσαν κακώσειν και τα 
iv τή ήπείρω Αίολικά πολίσματα χειρώσεσθαι. καϊ of 4 
μεν ταϋτα παρασκευάζεσθαι έμελλον. 

53. "Αθηναίοι δΐ έν τώ αύτφ θέρει έξήκοντα ναυσϊ 
tat δισχιλίοις οπλίταις Ιππεϋσί τε ολίγοις καϊ τών ξυμ-
μχων Μιλησίους καϊ άλλους τινάς άγαγόντες έστράτευ-
баѵ іяі Κύθηρα' έστρατήγει й αυτών Νικίας δ Νικη-
φυιου καϊ Νικόστρατος ο Αιοτρέφους κάί Αύτοκλής ο 
Τολμαίου. τά δε Κύθηρα νήσος έστιν, επίκειται δε τήι 
Ααχωνική κατά Μαλέαν * Λακεδαιμόνιοι δ9 είσί τών πε
ριοίκων, καϊ κνθηροδίκης άρχή έκ τής Σπάρτης διέβαι-
νεν αύτόσε κατά έτος, οπλιτών τε φρουράν διέπεμπον 
Ы καϊ πολλήν έπιμέλειαν έποιονντο. ήν γάρ αύτοίς τών 3 
« απ9 Αιγύπτου καϊ Λιβύης όλκάδων προσβολή, και λη-
ΚαΙ άμα τήν Αακωνικήν ήσσον έλύπουν έκ θαλάσσης, 
ІЩ μόνον οίον τ ήν καχουργεΐσθαι · πάσα γάρ άνέχει 
*οος τό Σικελικού καϊ Κρητικόν πέλαγος. 

54. Κατασχόντες ουν οί "Αθηναίοι τω στρατφ δέκα 
jilv ναυσϊ καϊ δισχιλίοις Μιλησίων όπλίταις τήν έπϊ θα-
«*Μη πόλιν Σκάνδειαν καλουμένην αίροϋσι, τψ δε άλλω 
^ατενματι άποβάντες τής νήσου ές τά προς Μαλέαν 
γραμμένα έχώρουν έπϊ τήν έπϊ θαλασσή πόλιν τών Κυ
ρίων, καϊ ηύρον ευθύς αυτούς έστρατοπεδευμενούς 
**κντας. καϊ μάχης γενομένης ολίγον μέν τινα χρόνον 2 
έστησαν οί Κυθήριοι, έπειτα τραπόμενοι χατέφυγον 
^τήν £ІЮ ΛόΙιν, καϊ ύστερον ξννέβησαν προς Νικίαν 
^ τούς ξυνάρχοντας "Αθηναίοις έπιτρέψαι περϊ σφών 
*!?*ν πλήν θανάτου, ήσαν δέ τίνες καί γενόμενοι τω 3 

ι*ία λόγοι πρότερον πρός τινας τών Κυθηρίων, διό 
1 &άσσον καϊ έπιτηδειότερον τό τε παραντίκα κάί τό 
€4τ« τής ομολογίας έπράχθη αύτοίς · άνέστησαν γάρ αν 
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οί Αθηναίοι Κυθηρίους, Λακεδαιμονίους τε οντάς χ«ί 
4 έπι τή Λακωνική τής νήσου ούτως επικείμενης, μετά $ 

τήν ξύμβασιν οί "Αθηναίοι τήν τε Σκάνδειαν τό έπϊ τώ 
λιμένι πόλισμα παραλαβόντες καϊ τών Κυθήρων φυλά-
κήν ποιησάμενοι έπλευσαν ές τε "Ασίνην και "Ελος καϊ τα 
πλείστα τών περϊ θάλασσαν, καϊ αποβάσεις ποιούμενοι 
καϊ έναυλιζόμενοι τών χωρίων ού καιρός είη έδήουν τψ 
γήν ημέρας μάλιστα επτά. 

65. 01 δε Λακεδαιμόνιοι, ίδόντες μεν τούς "Αθηναί
ους τά Κύθηρα έχοντας, προσδεχόμενοι δε καϊ ές τήν γήν 
σφών αποβάσεις τοιαύτας ποιήσεσθαι, αθρόα μεν ονδα-
μού τή δυνάμει άντετάξαντο, κατά δε τήν χώραν φρου
ράς διέπεμψαν, οπλιτών πλήθος, ώς έκασταχόσε έδει, 
καϊ τά άλλα έν φυλακή πολλή ήσαν, φοβούμενοι μη σφίαι 
νεώτερόν τι γένηται τών περϊ τήν κατάστασιν, γεγενψ 
μένου μεν τού έπϊ τή νήσφ πάθους ανέλπιστου κάί με
γάλου, Πύλου δε έχομένης και Κυθήρων καϊ πανταχό
θεν σφάς περιεστώτος πολέμου ταχέος καϊ άπροφνλα-

2κτου, ώστε παρά τό είωθός ιππέας τετρακοσίους κατι-
στήσαυτο καϊ τοξότας, ές τε'τά πολεμικά, εϊπερ%^ 
μάλιστα δή οκνηρότεροι έγένοντο, ξυνεστώτες παρα χψ 
νπάρχουσαν σφών ίδέαν τής παρασκευής ναυτικώ αγ&νι, 
καϊ τούτω πρός "Αθηναίους, οϊς τό μή επιχειρούμε 

S άεϊ ελλιπές ήν τής δοκήσεώς τι πράξειν. καϊ άμα tff xifi 
τύχης πολλά καϊ έν όλίγω ξυμβάντα παρά λόγον avxoti 
έκπληξιν μεγίστην παρείχε, καϊ έδέδισαν μήποτε αυ№ 

4 ξυμφορά τιςαύτοίς περιτύχη οία κάί έν τή νήσω. αχο ' 
μότεροι δϊ δι αυτό ές τάς μάχας ήσαν κάί πάν ό τι ocivfl" 
σειαν ωοντο άμαρτήσεσθαι διά τό τήν γνώμην άνφΓ 
γυον γεγενήσθαι έκ τής πριν άηθείας τού κακοπραγ*1* 

56. Τοις δ' 'Λθηναίοις τότε τήν παραθαλάσσιον οψ 
οϋσι τά μεν πολλά ησύχασαν, ώς καθ" έκάστην φρ^ν°α 
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γίγνοιτό τις άπόβασις, πλήθει τε έλάσσους έκαστοι ηγού
μενοι είναι xal iv τω τοιούτω- μία dl φρουρά, ήπερ χαι 
ήμννατο περί Κοτύρταν χαϊ Άφροδιτίαν, τον μεν όχλον 
τών ψιλών έσχεδασμένον έφόβησεν επιδρομή, τών δε 
οπλιτών δεξαμενών υπεχώρησε πάλιν, χαϊ άνδρες τε τί
νες άπέθανον αυτών ολίγοι χαϊ όπλα ελήφθη, τροπαϊον 
τε στήσαντες οί Αθηναίοι απέπλευσαν ές Κύθηρα, ix δε 2 
αυτών περιέπλευσαν ές "Επιδαύρου τήν Αιμηράν, χαϊ 
οηώσαντες μέρος τι τής γής άφιχνοϋνται έπϊ Θυρέαν, ή 
ίΰτι μεν τής Κυνοσουρίας γής χαλουμένης, μεθόρια δε 
τής9Αργείας χαϊ Ααχωνιχής. νεμόμενοι δε αυτήν έδοσαν 
Λακεδαιμόνιοι Αίγινήταις έχπεσοϋσιν ένοιχείν διά τε 
τάς υπό τόν σεισμό ν σφίσι γενομένας χαϊ τών Ειλώτων 
τήν έπανάστασιν ευεργεσίας χαϊ οτι9Αθηναίων νπαχού-
οντες όμως πρός τήν έχείνων γνώμην άεϊ εστασαν. 

57. Προσπλεόντων ούν έτι τών 9Αθηναίων οί Αίγι-
νήται τό μεν έπϊ τή θαλασσή δ έτυχον οίχοδομοϋντες τεί
χος έχλείπουσιν, ές δΐ τήν άνω πόλιν, έν ή ωχουν, απε
χώρησαν, άπέχουσαν σταδίονς μάλιστα δέχα τής θαλάσ-
βης. χαϊ αύτοίς τών Ααχεδαιμονίων φρουρά μία τών περϊ 2 
τήν χώραν, ήπερ χαϊ ξυνετείχιζε, ξυνεσελθείν μεν ές τό 
τείχος ούχ ηθέλησαν δεομένων τών Αιγινητών, άλλ9 αύ-
χοΐς κίνδυνος έφαίνετο ές τό τείχος χαταχλήεσθαι - άνα-
Ι^ρήσαντες 61 έπϊ τά μετέωρα ώς ούχ ένόμιζον αξιόμα
χοι είναι, ήσύχαξον. έν τούτω δε οί9Αθηναίοι χατασχόν- 3 
χ*ς χαϊ χωρήσαντες ευθύς πάση τή στρατιά αίροϋσι τήν 
®νρέαν. χαϊ τήν τε πόλιν χατέχαυσαν χαϊ τά ενόντα έξε-
Ζόρθησαν, τούς τε Αίγινήτας, όσοι μή έν χερσϊ διεφθά-
Щъаѵ, άγοντες άφίχοντο ές τάς 9Αθήνας χαϊ τόν άρχοντα 
°ς παρ9 αύτοΐς ήν τών Ααχεδαιμονίων, Τάνταλον τόν 
^τροχλέους · έξωγρήθη γάρ τετρώμενος. ήγον δέ τινας 4 
,Jit*t ix τών Κυθήρων άνδρας ολίγους, ους έδόκει άσφα-
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λείας ένεκα μεταότήσαι. καϊ τούτους μϊν οί Αθηναίοι 
έβουλεύσαντο καταθέσθαι ές τάς νήσους, και τούς «Я-
λους Κυθηρίους οίκούντας τήν εαυτών φόρον τέσσαρα 
τάλαντα φέρειν, Αίγινήτας δϊ άποκτεΐναι πάντας όσοι 
έάλωσαν διά τήν προτέραν αεί ποτε έχθραν, Τάνταλον 
δε παρά τούς άλλους τούς έν τή νήσω Λακεδαιμονίους 
καταδήσαι. 

58. Τού δ' αυτού θέρους έν Σικελία Καμαριναίοις 
καϊ Γελφοις εκεχειρία γίγνεται πρώτον πρός αλλήλους-
είτα καϊ οί άλλοι Σικελιώται ξυνελθόντες ές Γέλαν, άπό 
πασών των πόλεων πρέσβεις, ές λόγους κατέστησαν άλ-
λήλοις, εί πως ξυναλλαγεΐεν. καϊ άλλαι τε πολλοί γνώ-
μαι έλέγοντο έπ* αμφότερα, διαφερομένων καϊ άξιούν-
των, ώς έκαστοι τι έλασσούσθαι ένόμιζον, καΓΕρμοκρά-
της ό "Ερμωνος Συρακόσιος, όσπερ καϊ έπεισε μάλιστα 
αυτούς, ές τό κοινόν τοιούτους δή λόγους εϊπεν. 

59. ,,Οΰτε πόλεως ών ελαχίστης, ώ Σικελιώται, τονς 
λόγους ποιήσομαι ουτε πονουμένης μάλιστα τω πολέμφ^ 
ές κοινόν δε τήν δοκούσάν μοι βελτίστην γνώμην είναι 

2 αποφαινόμενος τή Σικελία πάση. καϊ περϊ μεν τού %ολε-
μεϊν ώς χαλεπόν τί άν τις πάν τό ενόν εκλέγων έν είδοσι 
μακρηγοροίη; ούδεϊς γάρ ούτε αμαθία αναγκάζεται αυτο 
δράν, ούτε φόβω, ήν οίηταί τι πλέον σχήσειν, αποτρέ
πεται, ξνμβαίνει δϊ τοις μεν τά κέρδη μείξω φαίνεσθαι 
των δεινών, οί δϊ τούς κινδύνους έθέλουσιν νφίστασθαι 

3 ηρδ τον αύτίκα τι έλασσούσθαι · αυτά δϊ ταύτα εί μή & 
καιρώ τνχοιεν έκάτεροι ж ράσο οντες, αί παραινέσεις *<*>ν 

4 ξυναλλαγών ωφέλιμοι, ο καϊ ήμΐν έν τω παρόντι πειθο-
μένοις πλείστου άν άξιον γένοιτο* τά γάρ ίδια Sxa6toi> 
ευ βουλευόμενοι δή θέσθαι τό τε πρώτον έπολεμή6αμ& 
καϊ νύν πρός αλλήλους δι* άντιλογιών πειρώμεθα κατ-
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ύλαγήναι, καϊ ήν άρα μή προχώρηση Ібоѵ έκάστω 
typvti άπελδεΐν, πάλιν πολεμήσομεν. 

60. ,,Καίτοι γνώναι χρή on ού περϊ τών Ιδίων μό
νον, εί σωφρονοϋμεν, ή ξύνοδος έσται, άλλ9 εί έπιβου-
λενομένην τήν πάσαν Σικελίαν, ώς ίγώ κρίνω, νπ9 "Αθη
ναίων δυνησόμε&α hi διασώσαι · καί διαλλακτάς πολύ 
tav έμών λόγων αναγκαιότερους περί τώνδε "Αθηναίους 
νομίσαι, οΐ δύναμιν Ιχοντες μεγίστην τών Ελλήνων τάς 
χε αμαρτίας ημών τηροϋσιν, όλίγαις ναυσϊ παρόντες, καϊ 
ονόματι έννόμω ξυμμαχίας τό φύσει πολέμιου εύπρεπώς 
Ιςτό ξυμφέρον καθίστανται, πόλεμον γάρ αίρομένων2 
ψών καϊ επαγόμενων αυτούς, άνδρας οϊ καϊ τονς μή 
Ιηκαλουμενους αύτοϊ έπιστρατεύουσι, κακώς τε ημάς 
νντούς ποιούντων τελεοι τοίς οίκείοις, χαϊ τής αρχής άμα 
χοοκοπτόντων έκείνοις, εικός, όταν γνώσιν ημάς τετρυ-
Χαμένους, καϊ πλεονί ποτε στόλω έλ&όντας αυτούς τάδε 
νύντα πειράοαΟ&αι υπό 6φάς ποιεϊσ%αι. % 

βί. ,,Καίτοι τή εαυτών έκαστους, εί σωφρονοϋμεν, 
Щ τά μή προσήκοντα έπικτωμένους μάλλον ή τά έτοιμα 
βλάπτοντας ξυμμάχους τε έπάγεσ%αι και τούς κινδύνους 
κροσλαμβάνειν, νομίσαι τε στάσιν μάλιστα φ&είρειν τάς 
*όλεις καϊ τήν Σικελίαν, ής γε οί ένοικοι ξύμπαντες μεν 
ίχιβουλευόμε&α, κατά πόλεις δε διέσταμεν. α χρή γνόν-2 
r«S καϊ ίδιώτην Ιδιώτη καταλλαγήναι καϊ πόλιν πόλει, 
*<ά πειράσ&αι κοινή σφζειν τήν πάσαν Σικελίαν, παρ-
^τάναι δε μηδενϊ ώς οί μεν Αωριής ημών πολέμιοι τοις 
4&ηναίοις, τό δϊ Χαλκιδικόν τή 9Ιάδι ξυγγενεία ασφαλές. 
°^ γάρ τοις έ%νεσιν, ότι δίχα πέφυκε, τοϋ έτερου έχδει 3 
foiaoiv, άλλά τών έν τή Σικελία άγαδών έφιέμενοι, α 
*°ινη κεκτήμε&α. έδήλωσαν δε νύν iv τή τοϋ Χαλκιδι- 4 

γένους παρακλήσει · τοίς γάρ ούδεπώποτε σφίσι κατά 
*° ϊνμμαχικόν προσβοη&ήσασιν αύτοϊ τό δίκαιον μάλλον 

THUCYDIDES. I. 18 
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δ τής ξυνθήκης προθνμως παρέσχοντο. καϊ τονς μεν 'АѲц* 
ναίονς ταύτα πλέον εκτείν τε καϊ προνοεΐσθαι πολλή ξνγ-
γνώμη, καί ον τοις αρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά 
τοις ύπακούειν έτοιμοτέροις ούσι · πέφνκε γάρ τό άυ-
θρωπειον διά παντός αρχειν μεν τον είκοντος, φυλάσ-

β σεσθαι δϊ τό έπιόν. όσοι δε γιγνώακοντες αυτά μή ό ρ -
θώς προσκοπούμεν, μηδϊ τούτο τις πρεσβντατον ήκει 
κρίνας, τό κοινώς φοβερό ν απαντάς εύ θέσθαι, άμαρ-

7 τάνομεν. τάχιστα δ9 άν απαλλαγή αυτού γένοιτο, εί πρός 
άλλήλονς ξνμβαίμεν' ον γάρ άπό τής αυτών όρμώνται 

Я Αθηναίοι, άλλ' έκ τής τών έπικαλεσαμένων. καϊ ούτως 
ού πόλεμος πολέμω, ειρήνη δε διαφοράί άπραγμόνως 
παύονται, οΐ τ έπίκλητοι εύπρεπώς άδικοι έλθόντες ευ
λόγως άπρακτοι απ Саб ι. 

62. „Kai τό μεν πρός τούς "Αθηναίους το6ούτον άγα-
2 θόν ευ βουλευομένοις ευρίσκεται · τήν δϊ υπό πάντων 

ομολογουμένην άριστον είναι είρήνην πώς ού χρή xal έν 
ήμΐν αύτοίς ποιήσασθαι; ή δοκείτε, είτω τι έστιν αγα
θόν ή εί τφ τά έναντία,ούχήσνχίαν μάλλον ή πόλεμον το 
μεν παϋσαι αν έκατέρω, τό δε ξ,υνδιασώσαι, και τάς τι
μάς και λαμπρότητας άκινδυνοτερας έχειν τήν είρήνην> 
αλλα τε оба έν μήκει λόγων αν τις διέλθοι ωσπερ ηερί 
τού πολεμεϊν; α χρή σκεψαμένους μή τούς έμούς λογονϊ 
ύπεριδεϊν, τήν δϊ αυτού τινα σωτηρίαν μάλλον ая^аѵ-

3 τών προΐδείν. κάί εί τις βεβαίως τι ή τω δικαίφ  П № 
πράξειν οίεται, τω παρ9 ελπίδα μή χαλεπώς σφαλλέσθ®, 
γνούς ότι πλείους ήδη, και τιμωρίαις μετιόντες τούς αδν* 
κούντας καϊ έλπίσαντες έτεροι δυνάμει τινί πλεονεχτψ 
σειν, οίμϊν ούχ όσον ούκ ήμύναντο αλλ1 ούδ9 έσωθηΜν, 
τοίς δ9 αντί τού πλέον έχειν προσκαταλιπείν τά 

ΐξυνέβη. τιμωρία γάρ ούκ ευτυχεί δικαίως, ότι καϊ α £ 
κείται- ούδϊ ισχύς βέβαιον, διότι καϊ ευελπι. τό δϊ  абт*' 
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ΰμητον τον μέλλοντος ώς έπϊ πλείστον χρατεί, πάντων 
ιε σφαλερώτατον ον όμως καϊ χρησιμώτατον φαίνεται · 
% ίσου γάρ δεδιότες προμη&ία μάλλον έπ9 αλλήλους ερ
χόμενα. 

63. „Kai νυν τοϋ άφανοϋς τε τούτου διά το άτέκμαρ-
tov δέος χαί διά το ήδη φοβερούς παρόντας 9Αθηναίους, 
%ατ αμφότερα έχπλαγέντες, χαϊ τό ελλιπές τής γνώμης 
iv έκαστος τις ωή^ημεν πράξειν ταίς χωλύμαις ταύταις 
ίχανώς νομίσαντες είρχδήναι, τούς έφεστώτας πολεμίους 
U τής χώρας άποπέμπωμεν, χαϊ αύτοϊ μάλιστα μεν ές 
αίδιον ξυμβώμεν, είδε μή, χρόνον ώς πλείστον σπεισά-
μενοι τάς ίδιας διαφοράς ές αύ&ις άναβαλώμε&α. τό ξύμ- 2 
παν τε δή γνώμεν πειδόμενοι μεν έμοϊ πόλιν έξοντες 
έκαστος έλευ&έραν, άφ9 ής αυτοκράτορες οντες τόν εύ 
xal χαχώς δρώντα έξ ίσου αρετή άμυνούμε&α · ήν δε άπι-
ατήοαντες άλλοις ύπακούσωμεν, ού περϊ τοϋτιμωρήσα-
töai τινα, άλλα χαϊ αγαν εί τύχοιμεν, φίλοι μεν αν τοίς 
ίχδίστοις, διάφοροι δε οίς ού χρή κατ άνάγχην γι
γνόμενα. 

64. ,,Καϊ έγώ μέν, απερ χαί αρχόμενος εϊπον, πόλιν 
r* μεγίστην παρεχόμενος χαϊ επιών τω μάλλον ή άμυ-
νονμένος άξιώ προϊδόμενος αυτών ξυγχωρείν, χαϊ μή 
τούς εναντίους ούτω χαχώς δράν ώστε αυτός τά πλείω 
№άπτεσ&αι, μηδε μωρία φιλονειχών ήγεϊσδαι τής τε οί-
*t(c(g γνώμης ομοίως αυτοκράτωρ είναι χαϊ ής ούκ άρχω 
χ4ης, άλλ9 όσον είκός ήσσάσδαι. καϊ τούς άλλους δι-2 
*«*οδ ταύτό μοι ποιήσαι, ύφ9 υμών αυτών καϊ μή υπό 
χ$ν πολεμίων τοντο παδείν* ούδεν γάρ αίσχρόν οικείους  з 
ηχείων ήσσάσ&αι, ή Αωριέα τινά Αωριέως ή Χαλκιδέα 
χ<*ν ξυγγενών, τό δε ξύμπαν γείτονας όντας καϊ ξυνοίκονς 
^ς χώρας "κάί περιρρύτου καϊ όνομα $ν κεκλημένους 
*ι**λιώτας· οΐ πολεμήσομεν τε, οίμαι, ότανξυμβή, καϊ 

18* 
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ξνγχωρησόμε&ά γε πάλιν κα&' ημάς αυτούς λόγοις κοι-
4 νοίς χρώμενοι. τούς δε αλλοφύλους έπελ&όντας αθρόοι 

αεί, ήν σωφρονώμεν, άμυνούμεδα, είπερ και καϋ-' εκά
στους βλαπτόμενοι Σύμπαντες κινδυνεύομεν · Συμμάχους 

5 δε ουδέποτε τό λοιπόν έπαξόμε&α ούδε διαλλακτάς. τάδε 
γάρ ποιούντες έν τε τω παρόντι δυοΐν άγα&οίν ού στε-
ρήσομεν τήν Σικελίαν, 9Αθηναίων τε άπαλλαγήναι καί 
οικείου πολέμου, καϊ ες τό έπειτα κα&9 ημάς αυτούς έλευ-
δέραν νεμούμε&α καϊ υπό άλλωυ ήσσον έπιβουλευο-
μένην." 

65. Τοιαύτα τού Έρμοκράτους είπόντος π επόμενοι 
οί Σικελιώται αύτοϊ μεν κατά σφάς αυτούς \υνηνέχ%ψ 
σαν γνώμη ώστε άπαλλάσσεσ&αι τού πολέμου έχοντες α 
έκαστοι έχουσι, τοις δϊ Καμαριναίοις Μοργαντίνην εΐναι 

2 άργύριον τακτόν τοις Συρακοσίοις άποδούσιν · οί δϊ τών 
Αθηναίων Σύμμαχοι παρακαλέσαντες αυτών τούς iv τέ
λει όντας είπον ότι ξυμβήσονται καί αί σπονδαϊ έσονται 
κάκείνοις κοιναί. έπαινεσάντων δε αυτών έποιούντο τψ 
όμολογίαν, καϊ αί νήες τών9Αθηναίων απέπλευσαν μΒτα 

3 ταύτα έκ Σικελίας, έλ&όντας δϊ τούς στρατηγούς οί έν 
τή πόλει 9Αθηναίοι τούς μεν φυγή έζημέωσαν, Πυδόδω-
ρον καϊ Σοφοκλέα, τόν δε τρίτον Εύρυμέδοντα χρήμα** 
έπράξαυτο, ώς εξόν αύτοίς τά έν Σικελία κατάστρεψα-

4 σ&αι δώροις πεισ&έντες άποχωρήσειαν. ούτω τή παρουσχι 
εύτυχίψ χρώμενοι ήξίουν σφίσι μηδέν έναντιούσ&αι, άλΧα 
καϊ τά δυνατά έν ίσω καϊ τά άπορώτερα μεγάλη τε όμοίΜ 
καϊ ενδεεστέρα παρασκευή κατεργάζεσαι, αίτια δ9 ψ 
παρά λόγον τών πλειόνων εύπραγία αύτοΐς ν*οτ&№* 
ίσχύν τής ελπίδος. 

66. Τού δ9 αυτού βέρους Μεγαρής οί έν τή *όλ**> 
πιεζόμενοι νπό τε 9Αθηναίων τω πολέμω, άεϊ κατά έτος 
έκαστον δϊς έσβαλλόντων πανστρατιά ές τήν χώραν, * 
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νχό τών σφετέρων φυγάδων τών έχ Πηγών, οϊστασια-
ύάντων έχπεσόντες ύπό τοϋ πλή&ους χαλεποί ήσαν λη-
οτεύοντες, έποιοϋντο λόγους iv άλλήλοις ως χρή δεξαμέ-
νους τούς φεύγοντας μή άμφοτέρωδεν τήν πόλιν φδεί-
ρειν. οί δε φίλοι τών έξω τόν &ροϋν αίο&όμενοι φανε- 2 
ρώς μάλλον ή πρότερον χαϊ αύτοϊ ήξίονν τούτου τοϋ 
λόγου έχεσ%·αι. γνόντες δε οί τοϋ δήμον προότάται ον 3 
δυνατόν τόν δήμον έσόμενον υπό τών χαχών μετά σφών 
χαρτερείν, ποιούνται λόγους δείσαντες πρός τούς τών 
Αθηναίων στρατηγούς, Ίπποχράτη τε τόν Άρίφρονος 
лаі Ατφοσ^ένη τόν 9Αλχισδένους, βουλόμενοι ένδοϋναι 
τήν πολιν, χαϊ νομίζοντες έλάύοω σφίσι τόν χίνδννονή 
τούς ίχπεσόντας υπό σφών χατελ&εΐν. ξννέβησάν τε4 
ηρώτα μεν τά μαχρά τείχη έλείν 9Αθηναίους {ήν δε στα
δίων μάλιστα οχτώ άπό τής πόλεως έπϊ τήν Νίσαιαν τόν 
λιμένα αυτών), όπως μή έπιβοηδήσωΟιν ix τήςΝισαίας 
οί Πελοποννήσιοι, iv ή αύτοϊ μόνοι ίφρούρουν βεβαιό-
τψος Ένεχα τών Μεγάρων, έπειτα δε χαϊ τήν άνω πόλιν 
πειράσ&αι ίνδοϋναι* φαον δ9 ήδη έμελλον προσχωρή-
νειν τούτου γεγενημενου. 

67. Οί ούν 9Αθηναίοι, επειδή άπό τε τών έργων χαϊ 
τ&ν λόγων παρεσχεύαστο άμφοτέροις, υπό νύχτα πλεύ-
ναντες ές Μινφαν τήν Μεγαρέων νήσον οπλίταις έξαχο-
*ίοις, ών Ίπποχράτης ήρχεν, έν όρύγματι έχα&έζοντο, 
*&εν έπλίν&ενον τά τείχη χαϊ άπείχεν ού πολύ · οί δε 2 
Ρετά τοϋ Αημοσδένους τοϋ ετέρου στρατηγού Πλαταιής 
Τδ ψιλοί χαϊ έτεροι περίπολοι ένήδρενσαν ές τό 9Ενυά-
λιον, ο έστιν έλασσον άπο&εν. χαϊ ήσ&ετο ούδεϊς εί μή 
°ί άνδρες οϊς επιμελές ήν είδέναι τήν νύχτα ταύτην. χαί 3 
**ειδή έως έμελλε γίγνεσ&αι, οί προδιδόντες τών Μεγά
λων ούτοι τοιόνδε εποίησαν, άχάτιον άμφηριχόν ώς 
^νσταί, έχ πολλού τεδεραπευχότες τήν άνοιξιν τών πν-
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λών, είώθεσαν έπϊ άμάξη, πείθοντες τον άρχοντα, δια 
τής τάφρου κατακομίζειν τής νυκτός έπϊ τήν θάλασσαν 
χάί έκπλείν · κάί πρϊν ήμέραν είναι πάλιν αυτό τήάμάξτι 
κομίσαντες ες τό τείχος κατά τάς πύλας έσήγον, όπως 
τοΐςέκ τής Μινφας 9Αθηναίοις αφανής δή είη ή φυλακή, 

4 μή δντος iv τφ λιμένι πλοίου φανερού μηδενός, καϊ τότε 
πρός ταΐς πύλαις ηδη ήν ή άμαξα, κάί άνοιχθεισών κατα 
τδ είωθός ώς τω ακατίω οί Αθηναίοι (έγίγνετο γάρ αχό 
Συνθήματος τό τοιούτον) ίδόντες έθεον δρόμω έκ τής 
ενέδρας, βουλόμενοι φθάσαι πρϊν ξυγκλησθήναι πάλιν 
τάς πύλας κάί έως έτι ή άμαξα έν αύταϊς ήν, κώλυμα 
ούσα προσθεΐναι * καί αύτοΐς άμα και οί ξυμπράδσοντες 

5 Μεγαρής τούς κατά πύλας φύλακας κτείνουσι. καί πρώ
τον μεν οί περί τόν Δημοσθένη Πλαταιής τε καϊ περί
πολοι έσέδραμον ού νύν τό τροπαΐον έστι, καϊ ευθύς εν
τός τών πυλών (ήσθοντο γάρ οί εγγύτατα Πελοποννή
σιοι) μαχόμενοι τούς προσβοηθοϋντας οί Πλαταιής έκρα-
τησαν κάί τοις τών 1 Αθηναίων οπλίταις έπιφερομένοι? 
βέβαιους τάς πύλας παρέσχον. 

68. "Επειτα δϊ καϊ τών Αθηναίων ήδη ό άεϊ εντός 
2γιγνόμενος χωρεί έπϊ τό τείχος, καί οί Πελοποννήσιοι 

φρουροί τό μεν πρώτον άντισχόντες ήμύνοντο ολίγος 
κάί άπέθανον τίνες αυτών, οί δε πλείους ές φυγήν κατ
έστησαν, φοβηθέντες έν νυκτί τε πολεμίων προσΐίε%%®~ 
κότων κάί τών προδιδόντων Μεγαρέων αντιμαχομένων 
νομίσαντες τούς απαντάς σφάς Μεγαρέας προδεδωκένα^ 

3 Συνέπεσε γάρ χαϊ τόν τών9Αθηναίων κήρυκα άφ' εαυτόν 
γνώμης χηρύξαι τόν βονλόμενον Ιέναι Μεγαρέων μ&* 
'Α&ηναίων θησόμενον τά όπλα. οί δ9 ώς ήκουσαν, ονχΑ' 
άνέμενον, άλλα τώ όντι νομίσαντες κοινή πολεμεΐσθα*> 

4 κατέφνγον ές τήν Νίσαιαν. άμα δε έω έαλωκότων ή°*η 
τών τειχών καί τών έν τή πόλει Μεγαρέων θορυβούμε 
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VtoV οί πρός τονς Άδηναίονς πράξαντες χαί άλλο μετ* 
αντών πλή&ος, δ ξννήδει, έφασαν χρήναι άνοίγειν τάς 
χύλας χαϊ έπεξιέναι ές μάχην. ξυνέχειτο δε αύτοίς τών 5 
χυλών άνοιχ&εισών έσπίπτειν τούς "Αθηναίους, αύτοϊ δε 
διάδηλοι έμελλον έσεσ&αι · λίπα γάρ αλείψεσ^, όπως 
щ άδιχώνται. ασφάλεια δε αύτοΧς μάλλον έγίγνετο τής 
ανοίξεως χαΐγάρ [οί]άπό τής Έλευσίνος κατά τό ξνγχεί-
μνον τετραχισχίλιοι όπλίται τών 'Α&ηναίων χαϊ ίππής 
ίξαχόσιοι [οί] τήν νύχτα πορευόμενοι παρήσαν. άληλιμ- 6 
$ίνων δ\ αντών χαϊ όντων ήδη περϊ τάς πύλας χαταγο-
ςεύει τις ξυνειδφς τοίς έτέροις τό έχιβούλευμα. χαϊ οϊ 
\νστράφέντες αθρόοι ήλ&ον χαϊ ούχ έφασαν χρήναι ούτε 
Ιηεξιέναι (ουδε γάρ πρότερον πω τοντο Ισχύοντες μάλ
λον τολμήσαι) ούτε ές χίνδννον φανερόν τήν πόλιν χατ-
αγαγείν εί τε μή πείθεται ?ις, αύτον τήν μάχην έσε-
töai. έδήλουν δε ούδϊν ότι ίσασι τά %ρασσόμενα, αλλ* 
®ς τά βέλτιστα βονλενοντες ίσχνρίξοντο, χαϊ άμα περί 
t«s πύλας πνρίμενον φυλάσσοντες, ωστε ούχ έγένετο 
*οϊς έπιβουλενονσι πράξαι δ έμελλον. 

69. Γνόντες δί οί τών Ά&ηναίων στρατηγοί οτι 
Ιναντίωμά τι έγένετο χαί τήν πόλιν βία ούχ οίοι τε έσον-
*κι λαβείν, τήν Νίσαιαν εύ&ύς περιετείχιζον, νομίζον-
Щ, εί πρϊν έπιβοη%ήσαί τινας έξέλοιεν, &άσσον άν χαι 
*<* Μέγαρα προσχωρήσαι (παρεγένετο δε σίδηρος τε έχ2 
χ6ν * Αθηνών ταχύ χαϊ λι&ουργοϊ χαϊ τςίλλα επιτήδεια), 
*9ξάμενοι άπό τον τείχους δ είχον χαϊ διοιχοδομήσαν-
Щ τό πρός Μεγαρέας, άπ* έχείνου έχατέρω&εν ές θα-
htaoccv τής Νισαίας, τάφρον τε χαϊ τείχη διελομένη ή 
ΰτ9<*τιά, έχ τε τον προαστείον λί&οις χαϊ πλίν&οις χρώ-
tevoi) χαϊ χάπτοντες τά δένδρα χαϊ νλην άπεσταύρονν 
€ι> πη δέοιτό τι · χαϊ αί οίχίαι τον προαστείον επάλξεις 
^ββάνονσαι αύται ύπήρχον έρυμα. χαϊ ταύτην μϊν τήν 3 
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ήμέραν όλην είργάζοντο · τή δ9 υστεραία περϊ δείλην τό1 

τείχος όσον ovx άπετετέλεστο, χαϊ ot iv τή Νισαία δει-
σαντες, σίτου τε απορία (έφ9 ήμέραν γάρ ix τής άνω πό
λεως έχρώντο) χαϊ τονς Πελοποννησίους ον νομίζοντες 
ταχύ έπιβοηθήσειν τούς τε Μεγαρέας πολεμίους ηγού
μενοι, ξυνέβησαν τοΐς9Αθηναίοις φητού μϊν έχαΰτον αρ
γυρίου άπολυθήναι όπλα παραδόντας, τοις δϊ Λακεδαι-
μονίοις, τω τε αρχοντι χαϊ εί τις άλλος ένήν, χρήσθαι 

9Αθηναίους δ τι άν βούλωνται. έπϊ τούτοις όμολογήσαν-
4 τες έξήλθον. χαϊ οί 9Αθηναίοι τά μαχρά τείχη άπορρψ 

ξαντες άπδ τής τών Μεγαρέων πόλεως χαϊ τήν Νίσαιαν 
παραλαβόντες τάλλα παρεσκευάζοντο. 

70. Βρασίδας δϊ ό Τέλλιδος Λακεδαιμόνιος χατά τού
τον τόν χρόνον ετύγχανε περϊ Σιχυώνα χαϊ Κόρινθον 
ων, έπϊ Θράκης στρατείαν παρασκευαζόμενος, καϊ ως 
ήσθετο τών τειχών τήν άλωσιν, δείσας περίτε τοις іѵ Щ 
Νισαία Πελοποννησίοις καϊ μή τά Μέγαρα ληφθή, πέμ
πει ές τε τούς Βοιωτούς κελεύων κατά τάχος στρατιά 
άπαντήσαι έπϊ Τριποδίσκον {έστι δϊ κώμη τής Μεγαρίδο* 
δνομα τούτο έχουσα υπό τφ όρει τή Γεράνεια), καϊ αυ
τός έχων ήλθεν επτακόσιους μϊν καϊ δισχιλίους Κοριν
θίων όπλίτας, Φλιασίων δϊ τετρακόσιους, Σικυωνίανδε 
εξακόσιους καϊ τούς μεθ9 αυτού όσοι ήδη ξυνειλεγμ^01 

ήσαν, οίόμενος τήν Νίσαιαν έτι καταλήψεσθαι ανάλ®' 
2 τον. ώς δϊ έπύθετο (έτυχε γάρ νυκτός έπϊ τόν Τριποδί

σκον έξελθών),άπολέξας τριακόσιους τού στρατού, **ριν 

ίχπυστος γενέσθαι, προσήλθε τή τών Μεγαρέων πόλ* 
λαθών τούς Αθηναίους όντας περϊ τήν θάλασσαν, βον~ 
λόμενος μϊν τώ λόγω χαϊ άμα εί δύναιτο έργφ *П$ 
σαίας πειράσαι, τό δϊ μέγιστου, τήν τών Μεγαρέων 
λιν έσελθών βεβαιώσασθαι. χαϊ ήξίου δέξασθαι 6<Ρ*$ 
λέγων έν έλπίδι είναι άναλαβείν Νίσαιαν. 
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71. Αί δϊ τών Μεγαρέων στάσεις φοβούμεναι, ot 
μεν μή τούς φεύγοντας σφίσιν έσαγαγών αυτούς έκβάλη, 
ot δε μή αυτό τούτο ό δήμος δείσας έπιθήται σφίσι καί 
\ πόλις iv μάχη καθ9 αυτήν ούσα εγγύς έφεδρευόντων 
Αθηναίων άπόληται, ούκ έδέξαντο, άλλ9 άμφοτεροις 
ίδόκει ήσυχάσασι τό μέλλον περιιδείν. ήλπιζον γάρ καϊ 2 
μάχην έκάτεροι ІбвбѲаі τών τε9Αθηναίων καϊ τών προσ-
βοηθησάντων, καί ούτω 6φί6ιν άσφαλεστέρως έχειν, οϊς 
τις είη εύνους, κρατή6α6ι προσχωρήσαι* δ δϊ Βρα-
ΰίδας ώς ούκ έπειθεν, άνεχώρησε πάλιν ές τό άλλο 
στράτευμα. 

72. "Αμα δε τή εω οί Βοιωτοί παρήσαν, διανενοημέ^ 
νοι μεν καϊ πριν Βρασίδαν πέμψαι βοηθείν έπϊ τά Μέ
γαρα, ώς ούκ άλλοτρίον όντος τού κινδύνου, καϊ ήδη 
οντες πανστρατια Πλαταιάσιν επειδή δε καϊ ήλθεν 6 
άγγελος, πολλώ μάλλον έρρώσθησαν, καί άπούτείλαντες 
διακοοίους καϊ διύχιλίους όπλίτας καϊ Ιππέας εξακόσιους 
τοίς πλείοσιν άπήλθον πάλιν, παρόντος δϊ ήδη ξύμπαν- 2 
τος τού στρατεύματος, οπλιτών ούκ έλασσον έξακισχι-
λίων, καϊ τών9Αθηναίων τών μϊν οπλιτών περϊ τήν Νί
σαιαν όντων καϊ τήν θάλασσαν έν τάξει, τών δϊ ψιλών 
ανά τό πεδίον έσκεδασμένων, οί ίππής οί τών Βοιωτών 
απροσδοκήτοις έπιπεσόντες τοις ψιλοίς έτρεψαν έπί τήν 
θάλασσαν (έν γάρ τώ προ τού ουδεμία βοήθεια πω τοίς 
Μεγαρεύσιν ούδαμόθεν έπήλθενΥ άντεπεξελάσαντες δϊ3 
xal οί τών9Αθηναίων ές χείρας ήσαν, καϊ έγένετο ίππο-
μαχία έπϊ πολύ, έν ή άξιούσιν έκάτεροι ούχ ήσσους γε
νέσθαι, τόν μεν γάρ ίππαρχου τών Βοιωτών καϊ άλλους ι 
τινάς ού πολλούς πρός αύτήυ τήυ Νίσαιαν προσελάσαν-
r«g οί 9 Αθηναίοι καϊ άποκτείναντες έσκύλευσαν καϊ τών 
Γ« νεκρών τούτων κρατήσαντες ύποσπόνδους άπέδοσαν 
*άϊ τροπαΐον έστησαν · ού μέντοι έν γε τώ παντϊ έργω 
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βεβαίως ουδέτεροι τελεντήσαντες άπεκρί&ησαν, αλλ9 of 
μεν Βοιωτοί προς τονς εαυτών, οί δε έπϊ τήν Νίσαιαν. 

73. Μετά № τοντο Βρασίδας καί το στράτευμα έχώ
ρονν έγγντέρω τής θαλάσσης καϊ τής τών Μεγαρέων 
πόλεως, καϊ καταλαβόντες χωρίον έπιτήδειον παραταξά-
μενοι ήσύχαζον, οίόμενοι σφίσιν έπιέναι τονς Αθηναίους, 
καϊτούς Μεγαρέας επισταμένοι περιορωμένονς οποτέρων 

2 η νίκη έσται. καλώς δε ένόμιξον σφίσιν αμφότερα έχειν, 
άμα μεν τό μή έπιχειρεΐν προτέρους μηδ% μάχης καϊ κιν-
δύνον έχοντας αρξαι, επειδή γε έν φανερώ έδειξαν έτοι
μοι δντες άμύνεσθαι καί αύτοίς ώσπερ άκονιτί τήν νίκψ 
έδικαίωσαν άνατίθεσθαι, έν τφ αύτώ δε και πρός τούς 

Ъ Μεγαρέας ορθώς ξνμβαίνειν. εί μεν γάρ μή ώφθησαν 
έλθόντες, ούκ αν έν τύχη γίγνεσθαι σφίσιν, αλλά σαφώς 
αν ώσπερ ήσσηθέντων στερηθήναι ευθύς τής πόλεως' 
νυν δε καν τυχείν αυτούς Αθηναίους μή βουληθέντας 
άγωνίζεσθαι, ωστε άμαχεί αν περιγενέσθαι αύτοίς ων 

4 ένεκα ήλθον · οπερ καϊ έγένετο. οί γάρ Μεγαρής, ώ$ of 
9Αθηναίοι έτάξαντο μεν παρά τά μακρά τείχη εξελθόντες, 
ήσύχαζον 6Ь καϊ αύτοϊ μή έπιόντων, λογιζόμενοι καϊ οί 
εκείνων στρατηγοί μή άντίπαλον είναι σφίσι τόν κίνδν-
νον, επειδή καϊ τά πλείω αύτοίς προεκεχωρήκει, αρξ<*& 
μάχης πρός πλείονας αντών ή λαβείν νικήσαντας Μέγαοα 
ή σφαλέντας τώ βελτίστω τοϋ όπλιτικοϋ βλαφθήναι, τοίς 
δε ξνμπάσης τής δυνάμεως καϊ τών παρόντων μεθ°ϊ 
έκαστον χινδυνεύειν είκότως έθέλειν τολμάν, χρόνον δε 
έπισχόντες, κάί ώς ούδϊν άφ* έκατέρων έπεχειρ&°ι 
απήλθον πρότερον οί 9Αθηναίοι ές τήν Νίσαιαν καΐ**^ 
θις οί Πελοποννήσιοι όθενπερ ωρμήθησαν < ούτω δη *ψ 
μεν Βρασίδα αύτώ καϊ τοίς άπο τών πόλεων αρχονσιν οι 
τών φευγόντων φίλοι Μεγαρής, ώς έπικρατήσαντι Χ*1 

τών9Αθηναίων ούκέτι έθελησάντων μάχεσθαι, θαρ6ουν~ 
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LIB. IV. CAP. 73 — 7δ 283 

τες μάλλον άνοίγονσί τε τάς πύλας καϊ δεξάμενοι χατα-
ηεπληγμένων ήδη τών πρός τονς Αθηναίους πραξάντων 
ές λόγους έρχονται. 

74. Kol ύστερον ο μέν διαλνθέντων τών ξυμμάχων 
χατά πόλεις έπανελθών xal αυτός ές τήν Κόρινθον τήν 
Ы Θράκης στρατείαν παρεσκεύαζεν, ΐναπερ xal το πρώ
τον ώρμητο' ot δε έν τή πόλει Μεγαρής, αποχωρήσαν- 2 
των χαϊ τών9Αθηναίων έπ οίκον, όσοι μεν τών πραγμά
των πρός τονς Αθηναίους μάλιστα μετέσχον, είδότες ότι 
ωφθησαν ευθύς νπε£ήλθον, οί δε άλλοι κοινολογησά-
μενοι τοις τών φενγόντων φίλοις χατάγουσι τούς έχ 
Πηγών, δρκώσαντες πίστεσι μεγάλαις μηδϊν μνησικα-
χήσειν, βουλεύσειν δϊ τή πόλει τά άριστα, οί δϊ έπειδήζ 
έν ταίς άρχαις έγένοντο χαϊ έξέτασιν όπλων έποιήσαντο, 
διαστήσαντες τούς λόχους έξελέξαντο τών τε έχθρων χα\ 
οϊ έδόχουν μάλιστα ξυμπράξαι τά πρός τονς9Αθηναίονς, 
άνδρας ώς εκατόν, χαϊ τούτων πέρι άναγχάσαντες τόν 
δήμον ψήφου φανεράν διενεγχεΐν, ώς χατεγνώσθησαν, 
έχτειναν, χαϊ ές όλιγαρχίαν τά μάλιστα κατέστησαν τήν 
χόλιν. χαϊ πλείστον δή χρόνον αύτη νπ9 ελαχίστων γε-4 
νομένη έχ στάσεως μετάστασις ξννέμεινεν. 

75. Τον δ9 αυτού θέρονς τής 9Αντάνδρον νπό τών 
Μντιληναίων, ώσπερ ^гг/ооѵгго, μελλούσης κατασκεν-
άζεσθαι, οί τών άργνρολόγων 9Λθηναίων στρατηγοί, Δη
μόδοκος χάί9Αριστείδης^ όντες περϊ Ελλήσποντου (ό γάρ 
χρίτος αυτών Λάμαχος δεχα νανσϊν ές τόν Πόντον έσε-
*επλεύκεί) ώς ήσθάνοντο τήν παρασχενήν τού χωρίου 
Χαι, έδόχει αύτοϊς δεινόν είναι μή ώσπερ τά "Αναια έπί 
Τή Σάμω γένηται, ένθα οί ψεύγοντες τών Σαμίων κατα-
*τάντες τονς τε Πελοποννησίους ώφέλονν ές τά ναυτικά 
^βερνήτας πέμποντες χάί τούς έν τή πάλει Σαμίονς ές 
χαραχήν καθίστασαν χάί τονς έξιόνχας έδέχοντο · ούτω 
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δή ξνναγείραντες άπδ τών ξνμμάχων στρατιάν καί πλεύ* 
σαντες, μάχη τε νικήσαντες τονς έκ τής Άντάνδρου 

2 έπεξελθόντας, άναλαμβάνονσι το χωρίον πάλιν, καϊ ού 
πολύ ύστερον ές τόν Πόντον έσπλεύσας Λάμαχος, έν τή 
Ήρακλεώτιδί όρμίσας ές τόν Κάληκα ποταμόν άπόλλυσι 
τάς νανς ύδατος άνωθεν γενομένον καί κατελθόντος 
αιφνίδιου τοϋ φεύματος. αυτός τε καϊ ή στρατιά πεζή 
διά Βιθυνών Θρακών, οΐ είσι πέραν έν τή Ασία, άφικνει-
ται ές Καλχηδόνα τήν έπϊ τώ στόματι τοϋ Πόντον Με
γαρέων άποικίαν. 

76. Έν δε τώ αύτώ θέρει καϊ Δημοσθένης Αθηναίων 
στρατηγός τεσσαράκόντα νανσϊν άφικνείται ές Ναύπα-

2 κτον, ευθύς μετά τήν έκ τής Μεγαρίδος άναχώρησιν. τω 
γάρ Ίπποκράτει καϊ έκείνω τά Βοιωτία πράγματα άπο 
τίνων ανδρών έν ταίς πόλεσιν έπράσσετο, βονλομένων 
μεταστήσαι τόν κόσμον καϊ ές δημοκρατίαν ώσπερ οί 
* Αθηναίοι τρέψαι · καί Πτοιοδώρον μάλιστ ανδρός φν-
γάδος έκ Θηβών έσηγονμένον τάδε αύτοΐς παρεσκευάσδη» 

3 Σίφας μεν έμελλον τίνες προδώσειν · αί δε Σίφαί είοι 
τής Θεσπικής γής έν τώ Κρισαίω κόλπω έπιθαλασσίδιοι. 
Χαιρώνειαν δέ, ή ές Όρχομενόν τόν Μινύειον πρότερον 
καλούμενον, νύν δε Βοιωτών, ξυντελεΐ, άλλοι έξ Όρ%ο-
μενού ένεδίδοσαν, καϊ οί Όρχομενίων φυγάδες ξννέπρασ-
σον τά μάλιστα καϊ άνδρας έμισθοϋντο έκ Πελοποννψ 
σον έστι δε ή Χαιρώνεια έσχατον τής Βοιωτίας προς 
τήΦανότιδι τής Φωκίδος, κάί Φωκέων μετείχαν τίνες. 

4 τούς δε Άθηναίονς έδει Λήλιον καταλαβείν τό έν τή Τα-
ναγραία πρός Ενβοιαν τετραμμένον Απόλλωνος Ιερόν, 
αμα δε ταϋτα έν ημέρα φητή γίγνεσθαι, όπως μή ΙυΡ' 
βοηθήσωσιν έπί τό Λήλιον οί Βοιωτοί αθρόοι, άλλ' έπί 

5 τά σφέτερα αυτών έκαστοι κινούμενα, καϊ εί κατορθοίτο 
ή πείρα καϊ τό Λήλιον τειχισθείη, φαδίως ήλπιζον, ^ 
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χαϊ μή ηαραυτίχα νεωτερίζοι τι τών χατά τάς πολιτείας 
χοΙςΒοιωτοΐς, έχομένων τούτων τών χωρίων χαϊληστενο-
μένης τής γής χαϊ ούσης έχάστοις διά βραχέος αποστρο
φής ού μενεΐν χατά χωράν τά πράγματα, άλλά χρόνω 
χών Αθηναίων μεν προσιόντων τοις άφεστηχόσι, τοίς δε 
ούχ ούσης αθρόας τής δυνάμεως, χαταστήσειν αυτά ές 
to επιτήδειου. 9 

77. Ή μεν ούν επιβουλή τοιαύτη παρεσχευάξετο * 6 
й Ιπποκράτης αυτός μϊν έχ τής πόλεως δύναμιν έχων, 
οπότε χαιρός είη, έμελλε στρατεύειν ές τούς Βοιωτούς, 
τόν δε Δημοσθένη προαπέστειλε ταίς τεσσαράχοντα 
ναυσίν ές τήν Ναύπαχτον, όπως έξ έχείνων τών χωρίων 
ΰτρατόν ξυλλέξας 'Λκαρνάνων τε χαϊ τών άλλων ξυμ
μάχων πλέοι έπϊ τάς Σίφας ώς προδοθησομένας · ημέρα 

αύτοίς είρητο ή έδει άμα ταύτα πράσσειν. xal ο μεν 2 
Δημοσθένης άφιχόμενος, Οίνιάδας δϊ υπό τε Άκαρνά-
νων πάντων χατηναγχασμένονς χαταλαβών ές τήν9Αθη
ναίων ξνμμαχίαν xal αυτός άναστήσας τό ξυμμαχιχόυ τό 
εκείνη πάν, έπϊ Σαλύνθιον χαϊ 9Αγραίους στρατεύσας 
πρώτον χαϊ προσποιησάμενος ταλλα ήτοιμάζετο ώς έπί 
τάς Σίφας, όταν δέη, άπαντησόμένος. 

78. Βρασίδας δε χατά τόν αυτόν χρόνον τού θέρους 
χορευόμένος έπταχοσίοις χάί χιλίοις όπλίταις ές τά έπϊ 
Θράκης επειδή έγένετο έν "Ηράκλεια τή έν Τραχΐνι χαϊ, 
ηροπ,έμφαντος αυτού άγγελον ές Φάρσαλον παρά τούς 
επιτηδείους άξιούντος διάγειν εαυτόν χαϊ τήν στρατιάν, 
ηλθον ές Μελιτίαν τής Αχαΐας Πάναιρός τε χαϊ Λώρος 
*αϊ Ίππολοχίδας χαϊ Τορύλαος χαϊ Στρόφαχος, πρόξενος 
*>ν Χαλχιδέων, τότε δή έπορεύετο. ήγον δε χαϊ άλλοι 2 
Θεσσαλών αυτόν χαϊ έχ Ααρίσσης Νιχονίδας, Περδίχχα 
επιτήδειος ών. τήν γάρ θεσσαλίαν άλλως τε ούχ εύπορου 
%ν διιέναι άνευ αγωγού χαϊ μετά όπλων γε δή, xal τοίς 
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πάσί γε ομοίως "Ελλησιν νποπτον καθειστήκει τήν τόν 
πέλας μή πείσαντας διιέναΐ' τοίς τε Άθηναίοις αεί ποτε 

3 τό πλήθος τών Θεσσαλών εννονν ύπήρχεν. άίστε εί μη 
δυναστεία μάλλον ή ισονομία έχρώντο το έγχώριον οί 
Θεσσαλοί, ούκ αν ποτε προήλθεν, έπεί καϊ τότε πορενο-
μένω αύτώ άπαντήσαντες άλλοι τών τάναντία τούτοις 
βονλομένων έπϊ τώ Ένιπεί ποταμώ έκώλυον καϊ άδικείν 

4 έφασαν άνευ τοϋ πάντων κοινού πορενόμενον. οί δε 
άγοντες οντε ακόντων έφασαν διάξειν, αίφνίδιόν τε πα-
ραγενόμενον ξένοι οντες κομίζειν. έλεγε δε καϊ αύτδς ό 
Βρασίδας τή Θεσσαλών γή καϊ αύτοΐς φίλος ών ιέναι, χαι 
Άθηναίοις πολεμίοις ούσι χαϊ ούκ έκείνοις όπλα έπιφε-
ρειν, Θεσσαλοίςτε ούκ είύέναι χαϊ Ααχεδαιμονίοις έχθραν 
ούσαν ώστε τή αλλήλων γή μή χρήσθαι, νϋν τε ακόντων 
εκείνων ούκ άν προελθείν (ούδε γάρ αν ύύνασθαι), ου 

5 μέντοι άξιοΰν γε είργεσθαι. χαϊ οί μεν άχούσαντες ταύτα 
άπήλθον · ό δε χελενόντων τών αγωγών, πριν τι πλέον 
ξνστήναι τό κωλϋσον, έχώρει ούδεν έπισχών δρόμω. χώ 
ταύτη μίν τή ήμερα, ή έκ τής Μελιτίας άφώρμησεν, к 
Φάρσαλόν τε έτέλεσε και έστρατοπεδεύσατο έπϊ τώ yAxi-
δανώ ποταμώ, εκείθεν δε έςΦάκιον, χαϊ έξ αύτον ές 

6 Περραιβίαν. άπό δε τούτον ήδη οί μεν τών Θεσσαλών 
άγωγοϊ πάλιν άπήλθον, οί δεΠερραιβοϊ αυτόν, υπήκοοι 
όντες Θεοναλών, κατέστησαν ές Αίον τής Περδίχκον 
άςχής** ο νπό τώ Όλύμπω Μακεδονίας πρός Θεσσαλούς 
πόλισμα κείται. 

79. Τούτω τώ τρόπψ Βρασίδας Θεσσαλίαν φθασας 
διέδραμε πριν τινα κωλύειν παρασκενάσασθαι, καϊ αφ** 

2 χετο ώς Περδίκκαν καϊ ές τήν Χαλκιδικήν. έκ γάρ 
Πελοποννήσον, ώς τά τών "Αθηναίων ηύτύχει, δείσαντες 
οι τε έπϊ Θράκης άφεστώτες Αθηναίων καϊ Περδίκ*** 
έξήγαγον τόν στρατόν, οί μεν Χαλκιδής νομίζοντες έ# 
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όφάς πρώτον όρμήσειν τούς Αθηναίους (καϊ αμα αί 
ηλησιόχωροι πόλεις αυτών αί ούχ άφεστηχνίαι ξυνεπή* 
γον κρύφα), Περδίκκας dl πολέμιος μεν ούχ ων έχ του 
φανερού, φοβούμενος δε χαϊ αυτός τά παλαιά διάφορα 
τών9Αθηναίων χαϊ μάλιστα βουλόμενος 'Λρριβαΐον τόν 
Αυγχηστών βασιλέα παραστήσασθαι. ξυνέβη δε αύτοΐς,ζ 
ώστε фаіоѵ έχ τής Πελοποννήσου στρατόν έξαγαγείν, ή 
τών Λακεδαιμονίων έν τώ παρόντι χαχοπραγία. 

80. Τών γάρ Αθηναίων έγχειμένων τή Πελοποννήσω 
χαϊ ούχ ήχιστα τή έχείνων γή, ήλπιζον άποτρέψειν αυ
τούς μάλιστα, εί άντιπαραλυποίεν πέμψαντες έπϊ τούς 
ξνμμάχους αυτών στρατιάν, άλλως τε χαϊ έτοιμων όντων 
τρέφειν τε χαϊ έπϊ αποστάσει σφάς επικαλουμένων, χαϊ 2 
αμα τών Είλώτων βουλομενοις ήν έπϊ προφάσει έχπέμ-
ψαι, μή τι πρός τά παρόντα τής Πύλον έχομένης νεωτε-
ρίσωσιν · έπεϊ χάί τόδε έπραξαν, φοβούμενοι αυτών τήν з 
ίχαιότητα χαϊ τό πλήθος (άεϊ γάρ τά πολλά Λακεδαψονίοις, 
πρός τονς Είλωτας τής φνλακής πέρι μάλιστα χαθειστή-
χει) · προείπον αυτών όσοι άξιούσιν έν τοίς πολεμίοις 
γεγενήσθαι σφίσιν άριστοι, κρίνεσθαι, ως έλευθερω-
νοντες, πείραν ποιούμενοι χαϊ ηγούμενοι τούτους σφίσιν 
νπό φρονήματος, οΐπερ καϊ ήξίωσαν πρώτος έκαστος 
ίλενθερούσθαι, μάλιστα αν κάί έπιθέσθαι. καί προκρί- 4 
ναντες ές δισχιλίονς οί μεν έστεφανώσαντό τε καϊ τά 
Ιερά περιήλθον ώς ήλενθερωμέΦοι, οί δε ού πολλώ ύστε
ρον ήφάνισάν τε αυτούς καϊ ούδεϊς ήσθετο ότω τρόπω 
έκαστος διεφθάρη. καί τότε προθύμως τώ Βρασίδα αύ-Ь 
*ών ξυνέπεμψαν έπτακοσίονς οπλίτας, τούς δ' άλλους 

τής Πελοποννήσου μισθώ πείσας έξήγαγεν. 
81. Αυτόν τε Βρασίδαν βονλόμενον μάλιστα Λα

κεδαιμόνιοι απέστειλαν, προυθυμήθησαυ δε καί οί 
Χαλκιδής, άνδρα έν τε τή Σπάρτη δοκούντα δραστή-
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ριον είναι ές τά πάντα χάί επειδή εξήλθε πλείστου 
2 άξιον Λακεδαιμονίοις γενύμενον. τό τε γάρ παραυ-

τίχα εαυτόν παράσχων δίχαιον xal μέτριον \ές τάς 
πόλεις άπέστησε τά πολλά, τά δε προδοσία εϊλε τών 
χωρίων, ώστε τοις Ααχεδαιμονίοις γίγνεσθαι ξυμβαί-
νειν τε βουλομένοις, όπερ εποίησαν, άνταπόδοσιν 
χαϊ άποδοχήν χωρίων χάί του πολέμου άπό τής Πε
λοποννήσου λώφησιν ές τε τόν χρόνω ύστερον μετά 
τά ix Σιχελίας πόλεμον ή τότε Βρασίδον αρετή xal ξύν-
εσις, τών μεν πείροι αίσθομένων, τών δε άχοή νόμισαν-
των, μάλιστα ίπιθυμίαν ίνεποίει τοις Αθηναίων ξυμ-

'όμάχοις iς τούς Λακεδαιμονίους, πρώτος γάρ εξελθών 
χαϊ δόξας είναι χατά πάντα αγαθός ελπίδα έγκατέλιηε 
βέβαιον ώς xal οί άλλοι τοιούτοι είσιν. 

82. Τότε δ* ούν άψιχομένου αυτού ές τά έπί ©ράχης 
οι Αθηναίοι πυθόμενοι τόν τε Περδίχχαν πολέμιον 
ποιούνται, νομίσαντες αίτιον είναι τής παρόδου, χάί 
τών ταύτη ξυμμάχων φυλαχήυ πλέον α χατεστήσαντο. 

83. Περδίχχας δε Βρασίδαν χάί τήν στρατιάν ευθύς 
λαβών μετά τής εαυτού δυνάμεως στρατεύει ίπί 'Λρρι-
βαϊον τόν Βρομερού, Λυγχηστών Μαχεδόνων βασιλέα, 
όμορον όντα, διαφοράς τε αύτω ούσης χάί βουλόμενος 

2 χαταστρέψασθαι. ίπεί δε ίγένετο τώ στρατώ μετά τον 
Βρασίδον ίπί τή έσβολή τής Λύγχου, Βρασίδας λόγοίξ 
έφη βούλεσθαι πρώτονέλθών προ πολέμου Άρριβάίον 

3ξύμμαχον Λακεδαιμονίων, ήν δύνηται, ποιήσαι. χάί γάρ 
τι χάί 'Λρριβαίος έπεκηρυκεύετο, έτοιμος ών Βρασίδα 
μέσω διχαστή έπιτρέπειν · χάί οί Χαλχιδέων πρέσβεις 
ξνμπαρόντες έδίδασχον αυτόν μή νπεξελείν τω Περδίχ** 
τά δεινά, ίνα προθνμοτέρω έχοιεν χαϊ ές τά έαντών 

4χρήσθαι. αμα δέ τι χάί είρήχεσαν τοιούτον οί παρά τον 
Περδίχχον έν τή Λακεδαίμονα ώς πολλά αύτοίς τών ηεοί 
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αυτόν χωρίων ξύμμαχα ποιήφι, ώστε έκ τού τοιούτου 
χοινή μάλλον 6 Βρασίδας τά τού 'Λρριβαίον ήξίον πράο-
Guv. Περδίκκας δε ούτε δικαστήν έφη Βρασίδαν τώνϊ> 
βφετέρων διαφορών άγαγείν, μάλλον δε καθαιρέτην ών 
αν αυτός άποφαίνη πολεμίων, άδικήσειν τε εί αύτον τρέ-
φοντος τό ήμιΟυ τοϋ στρατού ξννέσται 'Λρριβαίω. ό δε 6 
άκοντος καϊ έκ διαφοράς ξυγγίγνεται, καϊ πεισθείς τοίς 
λόγοις απήγαγε τήν στρατιάν πριν έοβαλείν ές τήν χω
ράν. Περδίκκας δε μετά τούτο τρίτον μέρος άνθ' ήμί-
6εος τής τροφής έδίδου, νομίζων άδικεΐσθαι. 

Q4. Έν δε τώ αύτώ θέρει ευθύς ό Βρασίδας έχων καϊ 
Χαλκιδέας έπϊ "Λκανθον τήν Άνδρίων άποικίαν ολίγον 
προ τρυγητού έστράτευσεν. οί δε περϊ τού δέχεσθαι αύ- 2 
τόν κατ9 αλλήλους έστασίαζον, οΐ τε μετά τών Χαλκι
δέων ξννεπάγοντες καϊ ό δήμος, όμως δε διά τού καρ
πού τό δέος έτι έξω οντος πεισθεν τό πλήθος νπό τον 
Βρασίδον δέξασθαίτε αύτον μόνον καϊ άκούσαντας βον-
λεύσασθαι, δέχεται* καϊ καταστάς έπϊ τό πλήθος (ήν δε 
ούδε αδύνατος, ώς Λακεδαιμόνιος, ειπείν) έλεγε τοιάδε. 

θδ. ,',ΗμΙν έκπεμψίς μον καϊ τής στρατιάς νπό Λα
κεδαιμονίων , ώ 9Λκάνθιοι, γεγενηται τήν αίτίαν έπαλη-
δεύονσα ή ν αρχόμενοι τού πολέμον προείπομεν Άθη-
ναίοις, έλενθεροϋντες τήν Ελλάδα πολεμήσειν εί δε 2 
Χρόνω έπήλθομεν, σφαλέντες τής άπό τού εκεί πολέμου 
δόξης, ή διά τάχους αύτοϊ άνευ τοϋ υμετέρου κινδύνου 
ήλπίσαμεν Αθηναίους καθαιρήσειν, μηδεϊς μεμφθή' 
νϋν γάρ, οτε παρέσχεν, άφιγμένοι καϊ μετά νμών πει-
$ασόμεθα κατεργάζεσθαι αυτούς, θαυμάζω δε τή τε άπο- з 
*λήσει μου τών πυλών χαϊ εί μή άσμένοις ύμίν άφίγμαι. 
ήμεΐς μεν γάρ οί Λακεδαιμόνιοι οίόμενοί τε παρά ξνμ- 4 
μάχονς καϊ πρϊν έργω άφικέσθαι τή γοϋν γνώμη ήξειν 
*«ί βονλομένοις έσεσθαι, κίνδννον [τε] τοσόνδε άνερρί-
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-ψαμεν διά τής άλλοτρίας^πολλών ήμερων οίον ίόντες 
5 χαϊ παν τό πρόθυμου παρεχόμενοι * ύμείς öi ε£ τι άλλο 

iv νώ έχετε ή εί έναντιώσεσθε τή τε υμετέρα αυτών έλευ-
ϋθερία χαϊ των άλλων9Ελλήνων, δεινόν αν είη. χαϊ γάρ 

ον μόνον ότι αύτοί άνθίστασθε, άλλα χαϊ οϊς αν Ιπίω, 
ήσσόν τις έμοϊ πρόβειοι, δυσχερές ποιούμενοι εί έπί ους 
πρώτον ήλθον υμάς, χαϊ πόλιν άξιόχρεων παρεχόμενους 
χαϊ ξύνεσιν δοχοϋντας έχειν, μή έδέξασθε' χαϊ τήν al-
τίαν ούχ έξω πιστήν άποδειχνύναι, αλλ* ή άδιχον τήν 
έλευθερίαν έπιφέρειν ή ασθενής χαϊ αδύνατος τιμωρή-

Ίσαι τά πρός 9Αθηναίους, ήν έπίωσιν, άφίχθαι. χαίτοι 
στρατιά γε τήδ' ήν νύν έγώ έχω έπϊ Νίσαιαν έμοϋ βοψ 
θήσαντος ούχ ηθέλησαν Αθηναίοι πλέονες όντες προσ-
μίξαι, ωστε ούχ είχός νηίτη γε αυτούς τω έν Νισαίφ 
στρατφ ίσον πλήθος έφ' υμάς απόστειλα ι. 

86. ,,Αύτός τε ούχ έπϊ χαχώ, έπ9 ελευθερώσει δε τών 
Ελλήνων παρελήλυθα, όρχοις τε Ααχεδαιμονίων χατα-
λαβών τά τέλη τοίς μεγίστοις ή μην ους άν έγωγε προσ-
αγάγωμαι ξυμμάχονς έσεσθαι αύτονόμονς, χαϊ άμα ουχ 
ίνα ξυμμάχονς υμάς έχωμεν ή βία ή άπατη προσλαβόν-
τες, άλλά τουναντίον ύμίν δεδονλωμένοις υπό "Αθηναίων 

2 ξυμμαχήσοντες. ούχουν άξιώ ούτ αυτός ύποπτεύεσθαι, 
πίστεις γε διδούς τάς μεγίστας, ούτε τιμωρός αδύνατος 

3 νομισθήναι, προσχωρείν τε υμάς θαρσήσαντας. χαϊεί τις 
ίδια τινά δεδιώς άρα, μή έγώ τισι προσθώ τήν πόλιν, 

4απρόθυμος έστι, πάντων μάλιστα πιστευσάτω. ού γαρ 
ξνστασιάσων ήχω, ovd9 αν σαφή τήν έλευθερίαν νομίζ® 
έπιφέρειν, εί τό πάτριον παρεϊς τό πλέον τοίς ολίγοις 4 

5 το έλασσον τοις πάσι δουλώσαιμι. χαλεπωτέρα γ*9 α ν 

τής αλλοφύλου αρχής είη, χαϊ ήμΐν τοις Ααχεδαιμονίοις 
ούχ αν άντϊ πόνων χάρις χαθίσταιτο, άντϊ δε τιμής 
δόξης αιτία μάλλον · οις τε τούς Αθηναίους έγχλήμ*61 
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χαταπολεμούμεν, αυτοί αν φαινοίμεθα έχθίονα ή 6 μή 
νποδείξας άρετήν κατακτώμενοι. αχάτη γάρ εύπρεπείβ 
αΐΰχιον τοις γε iv άξιώματι πλεονεκτήΰαι ή βία έμφανεΐ' 
τό μεν γάρ ίοχύος δικαιωθεί, ήν ή τύχη έδωκεν, έπέρ-
ΐεται, τό δϊ γνώμης άδικου επιβουλή, ούτω πολλήν πε-
ριωπήν τών ήμΐν ές τά μέγιστα διαφόρων ποιούμεθα. 

87. ,,Καϊ ούκ άν μείζω πρός τοις όρκοις βεβαίωοιν 
λάβοιτε ή οϊς τά έργα Ικ τών λόγων αναιρούμενα δόκη-
ϋιν άναγκαίαν παρέχεται ώς καί ξυμφέρει ομοίως ώς εί-
πον. εί δ9 εμού ταύτα προϊοχομένου αδύνατοι μϊν φή- 2 
οετε είναι, εύνοι δ9 όντες άξιώύετε μή κακούμενοι διω-
ΰεΐΰθαι καί τήν έλευθερίαν μή άκίνδυνον ύμίν φαίνε-
νθαι, δίκαιον τε είναι, οίς κάί δυνατόν δέχεοθαι αυτήν, 
τούτοις κάί έπιφέρειν, άκοντα δε μηδένα προοαναγκά-
ξειν, μάρτυρας μϊν θεούς καϊ ήρωας τούς εγχώριους 
ποιήβομαι ώς έπ9 άγαθώ ήκων ού πείθω, γην δε τήν 
νμετέραν δηών πειράζομαι βιάζεοθαι, κάί ούκ άδικεΐν 3 
m νομιώ, προβεΐναι δέ τί μοι καϊ κατά δύο άνάγκας τό 
ενλογον, τών μϊν Λακεδαιμονίων, όπως μή τώ ύμετέρω 
εύνω, είμή προ6αχθήθε6θε, τοις άπό υμών χρήμαΟι φε-
ρομένοις παρ9 9Λθηναίόυς βλάπτωνται, οί δε "Ελληνες 
ίνα μή κωλύωνται ύφ' υμών δουλείας άπαλλαγήναι. ού 4 
γάρ δή είκότως γ9 άν τάδ' έπράαοομεν, ούδϊ όφείλομεν 
of Λακεδαιμόνιοι μή κοινού τίνος αγαθού αίτια τούς μή 
βουλομένους έλευθερούν. ούδ9 αύ αρχής έφιέμεθα, παύ- 5 
Οαι ϋϊ μάλλον ετέρους ΰπεύδοντες τούς πλείους άν άδι-
*οΐμεν εί ξύμπαβιν αύτονομίαν έπιφέροντες υμάς τούς 
ϊναντιουμένους περιίδοιμεν. προς ταύτα βουλεύεαθε εύ, 6 
*αί άγωνίοασθε τοις τε "Ελληΰιν άρξαι πρώτοι έλευθε-
9ίας καϊ άίδιον δόξαν καταθέοθαι, καϊ αύτοϊ τά τε ίδια 
μή βλαφθήναι καϊ ξυμπάαη τή πόλει τό κάλλιΟτον όνομα 
πεοιθεϊναι." 
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88. f0 μεν Βρασίδας τυσαύτα ειπεν. οι δε Άχάνθιοι, 
πολλών λεχθέντων πρότερον έπ' αμφότερα, κρυφά δια-
ψηφισάμενοί, διά τε τό επαγωγά ειπείν τον Βρασίδαν 
και περϊ του καρπού φόβω έγνωσαν ot πλείους άφίστα-
σθαι Αθηναίων, καί πιστώσαντες αυτόν τοίς όρκοις ονς 
τά Ψέλη τών Λακεδαιμονίων όμόσαντα αυτόν εξέπεμψαν, 
ή μην έσεσθαι ξυμμάχους αυτόνομους ους αν προσαγά-
γηταΐ) ούτω δέχονται τόν στρατόν. καϊ ού πολλώ ύστε
ρον κάί Στάγειρος 'Λνδρίων αποικία ξυναπέστη. ταύτα 
μϊν ούν έν τώ θέρει τούτω έγένετο. 

89. Του δ9 έπιγιγνομένου χειμώνος ευθύς αρχομέ
νου , ώς τφ *Ιπποκράτει καϊ Δημοσθένει στρατηγοϊς ον-
σιν Αθηναίων τά έν τοΐς Βοιωτοίς ένεδίδοτο, καϊ έδει τον 
μεν Δημοσθένη ταίς ναυσϊν ές τάς Σίφας άπαντήσαι, 
τόν δ9 έπϊ τό Δήλιον, γενομένης διαμαρτίας τών ήμερων 
ές ας έδει αμφότερους στρατεύειν, ό μεν Δημοσθένης 
πρότερον πλεύσας πρός τάς Σίφας καϊ έχων έν ταΐς ναυ
σϊν 9Ακαρνάνας καϊ τών έκεΐ πολλούς ξυμμάχων, άπρα
κτος γίγνεται μηνυθέντος τού Ыіβουλεύματος ύπο Νι
κόμαχου, ανδρός Φωκέως έκ Φανοτέως, δς Λακεδαιμο-

2 νίοις είπεν, εκείνοι δε Βοιωτοΐς- κάί βοηθείας γενομέ
νης πάντων Βοιωτών (ού γάρ πω 'Ιπποκράτης παρελντιει 
έν τή γή ών) προκαταλαμβάνονται αί τε Σιφαι καϊ η 
Χαιρώνεια, ώς δε ήσθοντο οί πράσσοντες τό αμάρτημα 
ούδεν έκίνησαν τών έν ταΐς πόλεσιν. 

90. Ο δε "Ιπποκράτης άναστήσας 9Αθηναίους яаѵ-
δημεί, αυτούς καϊ τούς μετοίκους καϊ ξένων όσοι παρή' 
σαν, ύστερος άφικνείται έπϊ τό Δήλιον, ήδη τών Βοιω
τών άνηχεχωρηκότων άπό τών Σιφών καϊ καθίσας τον 
στρατόν Δήλιον έτείχιζε τοιώδε τρόπω [τό ιερόν τον 

2'Απόλλωνος]. τάφρον μεν κύκλω περί τό ιερόν κάί τον 
νεών έσκαπτον, έκ δε τον ορύγματος ανέβαλλον άντϊ τει-
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χους гдѵ χουν, καϊ σταυρούς παρακαταπηγνύντες, αμ-
χελον κόπτοντες τήν περί τό Ιερόν έσέβαλλον χαϊ λί
γους άμα χαι πλίνθον έχ τών οικοπέδων τών εγγύς καθ-
αιροϋντες, χαϊ παντϊ τρόπω έμετεώριξον τό έρυμα. πύρ
γους τε ξύλινους κατέστησαν ή χαιρός ήν χαϊ τοϋ ίεροϋ 
οικοδόμημα ούδεν ύπήρχεν ήπερ γάρ ήν 6τοά κατεκετ 
κτώκει. ημέρα δε άρξάμενοι τρίτη ώς οίκοθεν ώρμηΟαν 3 
χαύτην τε είργάζοντο καί τήν τετάρτην καϊ τής πέμπτης 
μέχρι άριστου, έπειτα, ώς τά πλείστα άπετετέλεστο, τό 4 
μεν οτρατόπεδον προαπεχώρηθέν άπό τοϋ Αηλίου οίον 
δέκα οταδίονς ώς έπ9 οίκου πορευόμενον, καϊ οί μεν ψι
λοί οί πλείστοι ευθύς έχώρουν, οί δ' όπλίται θέμενοι τά 
δπλα ήσύχαζον * fΙπποκράτης δε υπομένων έτι καθίστατο 
φύλακας τε καϊ τά περϊ τό προτείχισμα, оба ήν υπόλοι
πα, ώς χρήν έπιτελέσαι. 

91. ΟΙ δε Βοιωτοί έν ταίς ήμέραις ταύταις ξυνελέ-
γοντο ές τήν Τάναγραν * καϊ επειδή άπό παθών τών πό
λεων παρήσαν καϊ ήσθάνοντο τούς Αθηναίους προχω-
ροϋντας έπ9 οίκου, τών άλλων βοιωταρχών, οΐ είσιν έν
δεκα, ού ξυνεπαίνουντων μάχεσθαι, επειδή ούκ έν τή 
Βοιωτία έτι είοί (μάλιστα γάρ έν μεθορίοις τής Ώρωπίας 
of Αθηναίοι ήσαν, οτε έθεντο τά όπλα), Παγώνδας ο 
Αίολάδου βοιωταρχών έκ Θηβών μετ 9Λριανθίδου τοϋ 
Αυσιμαχίδρυ, καϊ ηγεμονίας ούσης αύτοϋ βουλόμένος 
τήν μάχην ποιήσαι καϊ νομίζων άμεινον είναι κινδυνεύ-
Gca, προσκαλών εκάστους κατά λόχους, όπως μή αθρόοι 
έκλίποιεν τά όπλα, έπειθε τούς Βοιωτούς Ιέναι έπϊ τούς 
Αθηναίους καϊ τόν αγώνα ποιεΐσθαι, λέγων τοιάδε. 

92. ,.Χρήν μέν, ώ άνδρες Βοιωτοί, μηδ9 ές έπίνοιάν 
τινα ημών έλθεΐν τών αρχόντων ώς ούκ είκός 9Λθηναίοις, 
ήν άρα μή έντή Βοιωτία έτι καταλάβωμεν αυτούς, δια 
Ράχης έλθεΐν. τήν γάρ Βοιωτίαν έκ τής ομόρου έλθόντες 
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τείχος ένοικοδομησά μενοι μέλλουσι φθείρειν, xal είσϊ 
δήπου πολέμιοι έν ω τε αν χωρίω καταληφθώσι καί όθεν 

2 έπελθόντες πολέμια έδρασαν, νυνϊ δ9 εί τφ κάί ασφαλέ
στερου έδοξεν είναι, μεταγνώτω. ου γάρ τό προμηθές, 
οίς άν άλλος έπίη, περί τής σ φ ετέρας ομοίως ενδέχεται 
λογισμδν καϊ όστις τά μϊν εαυτού έχει, του πλείονος δε 

3 όρεγόμενος εκών τινι επέρχεται, πάτριάν τε ύμίν στρα
τόν αλλόφυλου έπελθόντα και έν τή οικεία καϊ έν τή τών 
πέλας ομοίως άμύνεσθαι. Αθηναίους δε καϊ προσέτι όμό-

4 ρους όντας πολλω μάλιστα δει. πρός τ ε γάρ τούς άστυ-
γείτονας πάσι τό άντίπαλον καϊ ελεύθερον καθίσταται, 
καϊ πρός τούτους γ ε δή, οΐ καϊ μή τούς εγγύς, άλλά κάί 
τούς άποθεν πειρώνται δουλούσθαι, πώς ού χρή καϊ έπϊ 
τό έσχατου αγώνος έλθείν; (παράδειγμα δϊ έχομεν τούς 
τε άντιπέρας Ευβοίας καϊ τής άλλης Ελλάδος τό πολν 
ώς αύτοίς διάκειται) καϊ γνώναι ότι τοίς μεν άλλοις οι 
πλησιόχωροι περϊ γής όρων τάς μάχας ποιούνται, ήμιν 
δϊ ές πάσαν, ήν νικηθώμεν, είς όρος ούκ άντίλεκτος 

5 γήσεται · έσελθόντες γάρ βία τά ημέτερα έξουσι. τοσον-
τφ έπικινδυνοτέραν ετέρων τήν παροίκησιν τώνδε έχο
μεν. είώθασίτε οί ισχύος που θράσει τοίς πέλας, ώσπερ 
* Αθηναίοι νύν, έπιόντες τόν μϊν ήσυχάξοντα καϊ έν τή 
εαυτού μόνον αμυνόμενου άδεέστερον έπιστρατεύειν, 
τόν δϊ έξω όρων προαπαντώντα καί, ήν καιρός ή, πολε-

6 μου άρχοντα ήσσον έτοίμως κατέχειν. πείραν δϊ έχομεν 
ημείς αυτού ές τούσδε · νικήσαντες γάρ έν Κορωνεία αυ
τούς, οτε τήν γήν ημών στασιαζόντων κατέσχον, πολλην 

7 άδειαν τή Βοιωτία μέχρι τούδε κατεστήσαμεν. ών χρη 
μνησθέντας ημάς τούς τε πρεσβυτέρους όμοιωθήναι τοίς 
πριν έργοις, τούς τε νεωτέρους πατέρων τών τότε αγα
θών γενομένων παίδας πειράσθαι μή αίσχύναι τάς προσ
ήκουσας άρετάς, πιστεύσαντας δϊ τώ θεώ πρός ημών 
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έσεσθαι, ού to tsQOv άνόμως τειχίσαντες νέμονται, xal 
χοίς ίεροΐς α ήμΐν θυσαμένοις χαλά φαίνεται, όμόσε χω-
ρήσαι τοίσδε χαϊ δεΐξαι οτι ων μεν έφίενται προς τονς 
μή αμυνόμενους έπιόντες κτάσθων, οϊς δε γενναΐον 
τήν τε αυτών άεϊ έλενθεροϋν μάχη χαϊ τήν άλλων μή 
δουλοϋσθαι άδίχως, άνανταγώνιβτοι άπ αντών ουχ 
απίασιν." 

93. Τοιαύτα δ Παγώνδας τοις Βοιωτοΐς παραινέσας 
επεισεν Ιέναι έπϊ τούς "Αθηναίους, χαι.χατά τάχος άνα-
ΰτήσας ήγε\όν στρατόν * ήδη γάρ χαι τής ημέρας όψε ήν. 
έπεϊ δϊ προοέμιξεν εγγύς τοϋ στρατεύματος αυτών, ές 
χωρίον καθίσας όθεν λόφου όντος μεταξύ ούχ έθεώρουν 
αλλήλους, έτασσε τε χαι παρεσκευάζετο ώς ές μάχην. τφ 2 
δε 'Ιπποχράτει όντι περϊ τό Αήλιον ώς αύτώ ήγγέλθη ότι 
Βοιωτοί επέρχονται, πέμπει ές τό βτράτενμα χελεύων ές 
τάξιν καθίστασθαι, χαϊ αυτός ού πολλώ ύστερον επήλθε, 
χαταλιπών ώς τριαχοσίονς Ιππέας περϊ τό Αήλιον, όπως 
φύλαχές τε άμα εΐεν, εί τις έπίοι αύτώ, χαί τοίς Βοιω-
τοΐς καιρόν φνλάξαντες έπιγένοιντο έν τή μάχη. Βοιω- 3 
τοϊ δε πρός τούτονς αντικατέστησαν τούς άμννονμένονς · 
κάί επειδή χαλώς αύτοΐς είχεν, ύπερεφάνησαν τοϋ λόφου 
καϊ έθεντο τά όπλα, τεταγμένοι ωσπερ έμελλον, οπλΐται 
έπτακισχίλιοι μάλιστα καϊ ψιλοί νπερ μύριους, ίππής δε 
χίλιοι καϊ πελτασταϊ πεντακόσιοι, είχον δε δεξιό ν μεν 4 
κέρας Θηβαίοι χαϊ οί ξύμμοροι αύτοΐς * μέσοι δε Άλιάρ-
τιοι χαϊ Κορωναϊοι καϊ Κωπαιής καϊ οί άλλοι οί περϊ τήν 
λίμνην · τό δε εύώννμον είχον θεσπιής καϊ Ταναγραΐοι 
καί Όρχομένιοι. έπϊ δε τώ κέρα έκατέρω οί ίππής καϊ ψι
λοί ήσαν. έπ" ασπίδας δε πέντε μϊν και είκοσι Θηβαίοι 
έτάξαντο, οί δ\ άλλοι ώς έκαστοι έτνχον. αύτη μ\ν Bot- 5 
&τών παρασκευή καϊ διάκοσμος ήν. 

94. "Αθηναίοι δε οί μεν οπλΐται έπϊ οχτώ πάν τό 

\ 
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στρατόπεδον έτάξαντο, δντες πλήθει ίοοπαλείς τοίς έναν
τίοις, ίππής δε έφ' έκατέρω τώ κέρα. ψιλοί δε έκ παρα
σκευής μϊν ώπλιομένοι ούτε τότε παρήσαν ούτε έγένοντο 
τή πόλει* οϊπερ δϊ ξυνεσέβαλον, όντες πολλαπλάσιοι 
τών εναντίων, άοπλοι τε πολλοί ήκολούθησαν, άτεπαν-
στρατιάς ξένων τών παρόντων κάί αυτών γενομένης, κατ 
ως τό πρώτον ώρμησαν έπ οίκον, ον παρεγένοντο ότι 

2 μή ολίγοι. καθεστώτων δϊ ές τήν τάξιν κάί ήδη μελλόν
των ξννιέναι, Ιπποκράτης ο στρατηγός έπιπαριών τό 
6τρατόπεδον τών 9Αθηναίων παρεκελενετό tε καϊ έλεγε 
τοιάδε. 

95. 9Αθηναίοι, δι ολίγον μϊν ή παραίνεόις γί
γνεται , τό ί6ον δε πρός γε τονς αγαθούς άνδρας δύνα-

2 ται κάί ύπόμνησίν μάλλον έχει ή έπικέλευσιν. παραστή 
δϊ μηδενϊ υμών ώς έν τή αλλότρια ού προσήκον τοσόνδε 
κίνδυνον άναρριπτούμεν. έν γάρ τή τούτων νπερ τής 
ημετέρας ό άγων έσταΐ' καϊ ήν νικήσωμεν, ού μή ποτε 
ύμίν Πελοποννήσιοι ές τήν χώραν άνεν τής τώνδε ίππου 
έσβάλωσιν, έν δϊ μια μάχη τήνδε τε προσκτάσθε καϊ εκεί-

3 νην μάλλον έλενθερούτε. χωρήσατε ούν άξίως ές αυτούς 
τής τε πόλεως, ήν έκαστος πατρίδα έχων πρώτην έν τοις 
"Ελληΰιν άγάλλεται, καϊ τών πατέρων, οϊ τούσδε μά%$ 
κρατούντες μετά Μνρωνίδον έν Οίνοφύτοις τήν Βοιω
τία ν ποτϊ έσχον." 

96. Τοιαύτα τού Ιπποκράτους παρακελενομένον καϊ 
μέχρι μεν μέσον τού στρατοπέδου έπελθόντος, τό δϊ 
πλέον ούκέτι φθάσαντος, οί Βοιωτοί, παρακελευσαμένου 
καϊ 0 φ ία iv ώς διά ταχέων καϊ ενταύθα Παγώνδου, παια-
νίσαντες έπήσαν άπό του λόφου, άντεπήσαν δϊ καϊ οι 

2 Αθηναίοι καϊ προσέμιξαν δρόμω. κάί έκατέρων τών στρα
τοπέδων τά έσχατα ούκ ήλθεν ές χείρας, άλλά τό αυτό 
έπαθε· φύακες γάρ έκώλυσαν. τό δϊ άλλο καρτερά μάχίΙ 
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καϊ ώθισμώ ασπίδων ξυνειστήκει. xal τό μεν ενώννμον з 
τών Βοιωτών xal μέχρι μέσου ήσσάτο νπό τών Αθη
ναίων, χαϊ έπίεσαν τονς τε άλλους ταύτη χαϊ ούχ ήχιατα 
τούς Θεσπιέας. νποχωρησάντων γάρ αύτοΐς τών παρα
τεταγμένων, χαϊ κνκλωθέντων έν όλίγω, οΐπερ διεφθά-
ρησαν Θεσπιέων, ένχεροΛν αμυνόμενοι χατεχόπηοαν · χαί 
τίνες χαϊ τών "Αθηναίων διά τήν χύχλωοιν ταραχθέντες 
ήγνόησάν τ ε χαϊ άπέχτειναν αλλήλους, τό μεν ούν ταύτη 4 
ήσσάτο τών Βοιωτών χαϊ πρός τό μαχόμενον χατέφυγε, 
τό δε δεξιόν, ή οί Θηβαίοι ήσαν, έχράτ ε ι τών Αθηναίων 
χαϊ ώοάμενοι χατά βραχύ τό πρώτον έπηχολούθουν. χαι 5 
ξυνέβη Παγώνδου περιπέμψαντος δύο τέλη τών ιππέων 
έχ τοϋ αφανούς περϊ τόν λόφον, ώς έπόνει τό εύώνυμον , 
αυτών, χαϊ ύπερφανέντων αιφνιδίως τό νικών, τών "Αθη-
υαίων χέρας, νόμισαν άλλο στράτευμα έπιέναι, ές φόβον 
χαταΟτήναι · χαϊ άμφοτέρωθεν ήδη, νπό τε τοϋ τοιούτου 6 
χαϊ νπό τών Θηβαίων έφεπομένων χαϊ παραρρηγνύντων, 
φυγή χαθειΰτήχει παντός τοϋ στρατού τών "Αθηναίων, 
χαϊ οί μίν πρός τό Αήλιον τ ε χαϊ τήν θάλασσαν ώρμη- 7 
οαν, οί δε έπϊ τοϋ'&Ιρωποϋ, άλλοι δε πρός Πάρνηθα τό 
όρος, οί ό*έ ώς έκαστοι τινα είχον ελπίδα σωτηρίας. Βοι-Η 
ωτοϊ δε έφεπόμενοι έχτεινον, καϊ μάλιστα οί ίππής οΐ τε 
αυτών καϊ οίΑοκροί, βεβοηθηκότες άρτι τής τροπής γι-
γνομένης' ννκτός δε έπιλαβούσης τό έργον §αον τό πλή
θος τών φενγόντων διεσώθη. καϊ τή ύστεραία οΐ τε έχο. 
τοϋ 'ίίρωποϋ καϊ οί έκ τον Αηλίον φυλακήν έγκαταλι-
πόντες (είχον γάρ αυτό όμως έτι) άπεκομίσθησαν κατά 
θάλασσαν έπ" οίκου. 

97. Καϊ οί Βοιωτοί τροπαϊον στήσαντες και τούς εαυ
τών άνελόμενοι νεκρούς τούς τε τών πολεμίων σκυλεν-
οαντες καϊ φνλακήν καταλιπόντες άνεχώρησαν ές τήν 
Ύόναγραν, καϊ τώ Αηλίω έπεβούλευον ώς προσβάλουν-
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2 τες. έκ δε τών Αθηναίων κήρυξ πορευόμενος έπϊ τούς 
νεκρούς άπαντα κήρυκι Βοιωτώ, ος αύτον άποστρέφας 
καϊ είπαν οτι ούδΐν πράξει πρϊν αν αύτδς αναχώρηση 
πάλιν, καταστάς έπϊ "Αθηναίους έλεγε τά παρά τών Βοιω
τών , οτι ού δικαίως δράσειαν παραβαίνοντες τά νόμιμα 

3 τών Ελλήνων · πάσι γάρ είναι καθεστηκός ίόντας έπϊ τήν 
αλλήλων ιερών τών ενόντων άπέχεσθαι, "Αθηναίους δε 
Αήλιον τειχίσαντας ένοικεΐν, καϊ όσα άνθρωποι έν βε-
βήλω δρώσι πάντα γίγνεσθαι αύτόθι7 ύδωρ τ ε ο ήν άψαυ-
στον σφίσι πλήν πρός τά ιερά χέρνιβι χρήσθαι, ανασπά-

4 σαντας ύδρεύεσθαι · ωστε υπέρ τε τοϋ θεοϋ καϊ εαυτών 
Βοιωτούς, επικαλούμενους τούς όμωχέτας δαίμονας καϊ 
τόν Άπόλλω, προαγορεύειν αυτούς έκ τον Ιερού άπιόν-
τας άποφέρεσθαι τά б φ έτερα αυτών. 

98. Τοσαϋτα τού κήρυκος είπόντος οί "Αθηναίοι πέμ-
φαντες παρά τούς Βοιωτούς εαυτών κήρυκα τοϋ μεν 
Ιερού ούτε άδικήσαι έφασαν ούδεν ούτε τοϋ λοιπού έκόν -
τες βλάφειν · ούδε γάρ τήν αρχήν έσελθείν έπϊ τοντφ, 
άλλ' ίνα έξ αυτού τούς άδικοϋντας μάλλον σφάς άμν-

2 νωνται. τόν δε νόμον τοίς "Ελλησιν είναι, ών αν ή το 
κράτος τής γής έκαστης ήν τε πλέονος ήν τε βραχυτέρας, 
τούτων καϊ τά ιερά άεϊ γίγνεσθαι, τρόποις θεραπευόμενα 

3 οις αν πρός τοίς είωθόσι καϊ δύνωνται. καϊ γάρ Βοιω
τούς καϊ τούς πολλούς τών άλλων, όσοι έξαναστήσαν-
τές τινα βία νέμονται γήν, άλλοτρίοις ίεροΐς τό πρώτον 

4 έπελθόντας οικεία νύν κεκτήσθαι, καϊ αύτοϊ εί μίν έπϊ 
πλέον δννηθήναι τήβ εκείνων κρατήσαι, τοϋτ' άν έχειν' 
νύν δέ, έν ω μέρει είσίν, εκόντες είναι ώς έκ σφετέρον 

5 ούκ άπιέναι. ύδωρ τε έν τή ανάγκη κινήσαι, ήν ούκ 
αύτοϊ ύβρει προσθέσθαι, άλλ' εκείνους προτέρους έπϊ 
τήν σφετέραν έλθόντας αμυνόμενοι βιάζεσθαι χρήσθαι. 

6 πάν δ9 εικός είναι τό πολεμώ καϊ δεινφ τινι κατειργό-
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L I В. IV. С A P. *98 — 100. 299 

μενού ξύγγνωμόν τι γίγνεσθαι καϊ πρός τον θεού. χαι 
γάρ των ακουσίων αμαρτημάτων χαταφνγήν είναι τονς 
βωμούς, παρανομίαν τε έπϊ τοις μή άνάγχη χαχοΖς όνο-
μασθήναι χάί ούχ іжі τοις άπό τών ξυμφορώυ τι τολμή-
бабі. τονς τε νεχρούς πολύ μειξόνώς έχείνονς αντί ιερών 7 
αξιούντας άποδιδόναι άσεβείν ή τούς μή ίθίλοντας ίεροΐς 
τά πρέποντα χομίζεσθαι. σαφώς τε έχέλενον σφίσιν εί- 8 
πεΡν μή άπιούσιν ix τής Βοιωτών γής (ού γάρ iv τή ίχεί-
νων hi είναι, iv ή δε δορί ίχτήσαντο), άλλά χατά τά 
πάτρια τούς νεχρούς σπένδονσιν άναιρείσθαι. 

99. Οι δε Βοιωτοί άπεκρίναντο, εί μϊν εν τή Βοιωτία 
είσίν, άπιόντας ix τής εαυτών άποφερεσθαι τά σφέτερα, 
εί δε iv τή εκείνων, αυτούς γιγνώσχειν τό ποιητέον, νο
μίζοντες τήν μεν 9ίίρωπίαν, εν ή τούς νεχρούς iv μεθο-
ρίοις τής μάχης γενομένης κεΐσθαι ξυνίβη, 9Αθηναίων 
χατά τδ νπήχοον είναι, xal ούχ άν αυτούς βία σφών 
χρατήσαι αυτών ούδ9 αύ ίσπενδοντο δήθεν νπερ της 
εκείνων · τό δε „ix τής εαντών" ευπρεπές είναι άποκρί-
νασθαι ,,άπιόντας καϊ άπολαβεϊν ά άπαιτούσιν." ό δε 
κήρυξ τών9Αθηναίων άκουσας άπήλθεν άπρακτος. 

100. Και οί Βοιωτοί ευθύς μεταπεμψάμενοι ix τε 
τον Μηλιεως κόλπον άκοντιστάς κάί σφενδονήτας, καϊ 
βεβοηθηκότων αύτοίς μετά τήν μάχην Κορινθίων τε δισ-
χιλίων οπλιτών κάί τών ίκ Νισαίας ίξεληλυθότων Πελο
ποννησίων φρουρών καϊ Μεγαρέων άμα, ίστράτενσαν 
έπϊ τό Δήλιον καϊ προσέβαλον τώ τειχίσματι, αλλω τε 
τρόπω πενράσαντες καϊ μηχανήν προσήγαγον, ήπερ εΐλεν 
<*ύτό, τοιάνδε. κεραίαν μεγάλην δίχα πρίσαντες εκοίλα- 2 
vocv άπασαν, κάί ξυνήρμοσαν πάλιν ακριβώς ώσπερ αύ-
Ιόν, καϊ ίπ9 άχραν λεβητά τε ήρτησαν άλύσεσι χάί άκρο-
φύσιον άπό τής κεραίας σιδηρούν ες αυτόν νεύον κάθ
ετο, κάί εσεσιδήρωτο ίπϊ μέγα κάί τον άλλον ξύλου. 
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3 προόήγον δε έχ πολλού άμαξα eg τώ τείχει, ή μάλιοτα τη 
άμπέλω xal τοις ξύλοις ώκοδόμητο · χαι οπότε είη έγγύς^ 
φύύας μεγάλας έόθέντες ig τό πρός εαυτών άχρον τής 

4 χεραίας έφύΰων. ή δϊ πνοή ίούαα βτεγανώς ές τόν λέ
βητα , έχοντα άνθρακας τε ήμμένους χαϊ θείον χάί πίβ-
баѵ, φλόγα έποίει μεγάλην χαί ήψε τού τείχους, ωοτε 
μηδένα έπ* αυτού έτι μεΐναι, άλλά άπολιπόντας ές φυ-
γήν χαταοτήναι χαϊ τό τείχιόμα τούτω τώ τρόπω άλωνα ι. 

δτών δϊ φρουρών οί μϊν άπέθανον, διαχόβιοι δε ελήφθη
σαν · τών δϊ άλλων τό πλήθος ές τάς ναύς έοβάν απε-
κομίοθη έπ9 οίχου. 

101. Τού δϊ Δηλίου έπτακαιδεκάτη ημέρα ληφθέν
τος μετά τήν μάχην χάί τού άπό τών9Αθηναίων χήρυχος 
ούδϊν επισταμένου τών γεγενημένων έλθόντος ού πολύ 
ύστερον αύθις περί τών νεχρών άπέδοσαν οί Βοιωτοί χαί 

2 ούχέτι ταύτα άπεκρίναντο. άπέθανον δϊ Βοιωτών μϊν έν 
τή μάχη όλίγω έλάσσους πενταχοοίων,9Αθηναίων δϊ όλί
γω έλάσσους χιλίων χάί Ιπποκράτης ό στρατηγός, ψιλών 
δε καϊ σχευοφόρων πολύς αριθμός. 

3 Μετά δϊ τήν μάχην ταύτην χάί ό Δημοσθένης όλίγω 
ύστερον, ώς αντώ τότε πλεύβαντι τά περϊ τάς Σίφας τής 
προδοσίας πέρι ού προυχώρησεν, έχων τόν στρατόν έπϊ 
τών νεών, τών τε 9Αχαρνάνων κάί 'Αγραίων καϊ αθη
ναίων τετρακόσιους όπλίτας, άπόβαΰιν έποιήαατο ές τήν 

4 Σικυωνίαν. καϊ πρϊν πάσας τάς ναύς καταπλεύσαι βοη-
θήσαντες οί Σικυώνιοι τούς άποβεβηκότας έτρεψαν χαϊ 
κατεδίωξαν ές τάς ναύς, χαϊ τούς μεν απέκτειναν, τούς 
δϊ ζώντας έλαβον. τροπαΐον δϊ στήσαντες τούς νεκρούς 
ύποοπόνδους άπέδοσαν. 

5 Απέθανε δϊ κάί Σιτάλκης Όδρυσών βαΟιλεύς υπό 
τάς αύτάς ημέρας τοις έπϊ Δηλίω, στρατεύσας έπϊ Τρι-
βαΡΛούς και νικηθείς μάχη. Σεύθης δε ό Σπαραδόχου 
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αδελφιδούς ων αυτού έβασίλευσεν Όδρυΰών τε xal τή$ 
άλλης Θράκης ήσπερ xal εκείνος. 

102. Τοϋ δ9 αύτον χειμώνος Βρασίδας ίχων τούς έπϊ 
Θράκης ξυμμάχονς Ιστράτευσεν Ις "Αμφίπολιν τήν έπϊ 
Στρυμόνι ποταμώ 9Αθηναίων άποικίαν. τδ δε χωρίον 2 
τούτο ίφ9 ού νϋν ή πόλις εστίν επείρασε μεν πρότερον 
καϊ 9Αρισταγόρας ο Μιλήσιος, φεύγων βασιλέα Ααρεϊον, 
κατοικίσαι, αλλά υπό 9Ηδώνων έξεκρούσθη, έπειτα δε 
καί οί9Αθηναίοι ίτεσι δύο καί τριάκοντα ύστερον, εποί
κους μύριους σφών τε αυτών καί τών άλλων τόν βου-
λόμενον πέμψαντες, οΐ διεφθάρησαν iv Αραβήσκω υπό 
Θρακών, καί αύθις ενός δέοντι τριακοστώ ετει έλθόντες з 
οί "Αθηναίοι, "Αγνωνος τοϋ Νικίου οίκιστοϋ έκπεμφθέν-
τος, "Ηδώνας έξελάσαντες έκτισαν τό χωρίον τούτο, όπερ 
πρότερον 9Εννέα οδοί έκαλοϋντο. ώρμώντο δε έκ τής Ήιό- 4 
νος, ήν αύτοί είχον έμπόριον έπί τώ στο ματ ι τοϋ ποτα
μού έπιθαλάσσιον, πέντε καϊ είκοσι σταδίους άπέχον άπό 
τής νϋν πόλεως, ήν Άμφίπολιν "Αγνών ώνόμασεν, ότι 
έπ9 αμφότερα περιρρέοντος τοϋ Στρυμόνος, διά τό περι-
έχειν αυτήν, τείχει μακρώ απολαβών έκ ποταμού ές πο-
ταμόν περιφανή ες θάλασσαν τε καϊ τήν ήπειρον ωκισεν. 

103. 9Επϊ ταύτην ούν ό Βρασίδας άρας έξ 9Αρνών τής 
Χαλκιδικής έπορεύετο τώ στρατώ. καϊ άφικόμενος περϊ 
δείλην έπϊ τόν Αυλώνα καϊ Β ρο μίσχο ν, ή ή Βόλβη λίμνη 
εξίησιν ές θάλασσαν, καϊ δειπνοποιησάμενος έχώρει τήν 
νύκτα, χειμών δε ήν καϊ ύπένιφεν * ή καϊ μάλλον ώ'ρ- 2 
μησε, βουλόμενος λαθείν τούς έν τή 9Αμφιπόλει πλήν 
τών προδιδόντων. ήσαν γάρ 9Αργιλίων τε έν αύτη οίκή- 3 
τορες (είσϊ δε οί 9Αργίλιοι "Ανδρίων άποικοι) καϊ άλλοι οΐ 
ξυνέπρασσον ταύτα, οί μεν Περδίκκα πειθόμενοι, οί δε 
Χαλκιδεϋσι. μάλιστα δε οί 9Αργίλιοι, εγγύς τ ε προσοι- 4 
κοϋντες χαϊ αεί ποτε τοίς Άθηναίοις όντες ύποπτοι χαί 
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έπιβουλεύοντες τώ χωρίω, επειδή παρέτνχεν ο καιρός καϊ 
Βρασίδας ήλθεν, έπραξαν τε έκ πλείονος προς τονς έμ-
πολιτεύοντας Οψων εκεί όπως ένδοθήσεται ή πόλις, καϊ 
τότε δεξάμενοι αντόν τή πόλει καϊ άποοτάντες τών9Αθη
ναίων εκείνη τή ννκτϊ κατέστησαν τόν στρατόν πρό έω 

5επϊ τήν γέφνραν τον ποταμού, απέχει δϊ τό πόλιϋμα 
πλέον τής διαβάσεως, καϊ ού καθεΐτο τείχη ωαπερ νύν, 
φνλακή δέ τις βραχεία καθειύτήκει* ήν βιασάμένος ρα-
δίως ό Βρασίδας, άμα μϊν τής προδοσίας ούσης, άμα δε 
και χειμώνος όντος καϊ απροσδόκητος προσπεσών, διέβη 
τήν γέφνραν, καϊ τά έξω τών Άμφιπολιτών οίκο ν ντ ων 
κατά πάν τό χωρίον ευθύς είχε. 

104. Τής δε διαβάσεως αυτού άφνω τοίς έν τή πόλει 
γεγένημένης, καϊ τών έξω πολλών μεν άλισκομένων, τών 
δε καϊ καταφευγόντων ές τό τείχος, οί 'Λμφιπολΐται ές 
θόρυβον μέγαν κατέστησαν, άλλως τε καϊ άλλήλοις ύπο-

2 πτοι όντες. καϊ λέγεται Βρασίδον, εί ηθέλησε μή έφ' άρ-
παγήν τώ στρατό τραπέσθαι, άλλ' ευθύς χωρήσαι προς 

3 τήν πόλιν, δοκειν άν έλεΐν. νύν δϊ ό μϊν ίδρύσας τόν 
στρατόν έπϊ τά έξω έπέδραμε, καϊ ώς ούδεν αύτω άπό 

Ατών ένδον ώς προσεδέχετο άπέβαινεν, ήσύχαζεν οί δ 
ενάντιοι τοις προδιδούσι, χρατούντες τώ πλήθει ώστε 
μή αύτίκα τάς πύλας άνοίγεσθαι, πέμπονσι μετά Εύκλέ-
ους τού στρατηγού, δς έκ τών 9Αθηναίων παρήν αντοΐς 
φύλαξ τού χωρίου, έπϊ τόν έτερον στρατηγόν τών ім 
Θράκης, Θουκυδίδην τόνΌλόρου^ δς τάδε ξυνέγραψεν, 
όντα περϊ Θάσον (έστι δε ή νήσος Πάριων αποικία, απ
έχουσα τής Άμφιπόλεως ήμίσεος ημέρας μάλιστα πλουν), 

5 κελεύοντες σφίσι βοηθεΐν. και ό μεν άκουσας κατά τάχος 
επτά ναυσϊν αϊ έτυχον παρούσαι έπλει, καϊ έβούλετο 
φθάσαι μάλιστα μεν ονν τήν "Αμφίπολιν, πριν τι ένδού-
ναι, εί δε μή, τήν Ήιόνα προκαταλαβών. 
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LIB. IV. C A P . Ш — 106. 303 

105. Εν τοντω δε ο Βρασίδας δεδιώς καϊ τήν άπδ 
τής Θάσον τών νεών βοήθειαν χαϊ πννθανόμενος τον 
Θονχνδίδην κτήσίν τε έχε ι ν τών χρνσείων μετάλλων έρ~ 
γασίας iv τή περϊ ταϋτα ©ράχη xal άπ9 αντον δύνασθαι 
έν τοις πρώτοις τών ήπειρωτών, ήπείγετο προκατασχείν, 
d δνναιτο, τήν πόλιν, μή άφικνουμένου αυτού τό πλή
θος τών Άμφιπολιτών, έλπισαν ix θαλάσσης ξνμμαχι-
χόν χαϊ άπό τής Θράκης άγείραντα αντον περιποιήσειν 
οφάς, ούκέτι προσχωροίη.καϊτήνξύμβασιν μετρίαν έποι-
εϊτο, κήρυγμα τόδε άνειπών, 9Αμφιπολιτών και "Αθη
ναίων τών ενόντων τόν μεν βονλόμενον έπϊ τοις εαυτού 
τής Ισης καί όμοιας μετέχοντα μένειν, τόν δε μή έθέλον-
τα άπιέναι τά εαυτού έκφερόμενον πέντε ημερών. 

106. ΟΙ δε πολλοί άκούσαντες άλλοιότεροι έγένοντο 
τάς γνώμας, άλλως τε καί βραχύ μεν 9Αθηναίων έμπο-
λιτεύον, τό δε πλεΐον ξύμμικτον. καϊ τών έξω ληφθέν
των συχνοί οικείοι ένδον ήσαν καί τό κήρυγμα πρός 
τόν φόβο ν δίκαιον είναι έλάμβανον, οί μεν "Αθηναίοι 
διά τό άσμενοι αν έξελθείν, ηγούμενοι ούχ έν όμοίω σφί-
οιν εΐναι τά δεινά καί άμα ού προσδεχόμενοι βοήθειαν 
iv τάχει, ό δε άλλος όμιλος πόλεως τε έν τώ ίσω ού στε-
ρισκόμενοι καϊ κινδύνου παρά δόξαν άφιέμενοι. ώστε 2 
τών πρασσόντων τώ Βρασίδα ήδη καϊ έκ τοϋ φανερού 
διαδικαιούντων αυτά, επειδή καϊ τό πλήθος εώρων τε
τραμμένου καϊ τού παρόντος9Αθηναίων στρατηγού ούκέ
τι άκροώμενον, έγένετο ή ομολογία καϊ προσεδέξαντο 
έφ9 οϊς έκήρνξε. καϊ οί μεν τήν πόλιν τοιούτω τρόπω 3 
παρέδοσαν, ο δε Θονκνδίδης καϊ αί νήες ταύτη τή ημέρα 
οψε κατέπλεον ές τήνΉιόνα. καϊ τήν μεν 9Αμφίπολιν\ 
Βρασίδας άρτι είχε, τήν δε 9Ηιόνα παρά νύκτα έγένετο 
λαβείν εί γάρ μή έβοήθησαν αί νήες διά τάχονς, άμα 
*ω αν είχετο. 
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107. Μετά δϊ τούτο 6 μεν τά εν τή *Ηιόνι καθίστατο,Λ 

όπως καϊ τό αύτίκα, ήν έπίη ό Βρασίδας, καϊ τό έπειτα 
ασφαλώς έξει, δεξάμενος τούς έθελήσαντας έπιχωρήσαι 

2 άνωθεν κατά τάς σπονδάς·. ό δε προς μεν τήν Ήιόνα 
κατά τε τόν ποταμόν πολλοίς πλοίοις άφνω καταπλεύσας, 
εί πως τήν προύχονσαν άκραν άπό τον τείχους λαβών 
κρατοίη τού έσπλου, καϊ κατά γήν άποπειράσας άμα, 
άμφοτέρωθεν άπεκρούσθη, τά δε περϊ τήν Άμφίπολιν 

3 έξηρτύετο. καϊ Μύρκινός τε αύτω προσεχώρησεν, Ηδο
νική πόλις, Πιττακού τού Ήδώνων βασιλέως αποθανόν
τος νπό τών Γοάξιος παίδων καϊ Βρανρούς τής γυναικός 
αυτού, καϊ Γαληψός ού πολλώ ύστερον καϊ Οίσύμη * είσϊ 
oh αύται Θασίων άποικίαι. παρών δε καί Περδίκκας ευ
θύς μετά τήν άλωσιν ξυγκαθίστη ταύτα. 

108. Έχομένης δε τής 9Αμφιπόλεως οί Αθηναίοι ές 
μέγα δέος κατέστησαν, άλλως τε και ότι ή πόλις αύτοις 
ήν ωφέλιμος ξύλων τε ναυπηγησίμων πομπή καί χρημά
των προσόδω, καϊ ότι μέχρί μεν τού Στρυμόνος ήν πάρο
δος Θεσσαλών διαγόντων έπϊ τούς ξυμμάχους σφών τοις 
Λακεδαιμονίοις, τής δϊ γέφυρας μή κρατούντων, άνω
θεν μεν μεγάλης ούσης έπϊ πολύ λίμνης τού ποταμού, 
τά δε πρός Ήιόνα τριήρεσι τηρουμένων, ούκ άν δύνα-
σθαι προελθείν τότε δϊ ράδια ήδη [ένομίζετο^γεγενή-

2 σθαι. καϊ τούς ξυμμάχους έφοβούντο μή άποστώσιν. ο 
γάρ Βρασίδας έν τε τοις άλλοις μέτριον εαυτόν παρείχε 
καϊ έν τοίς λόγοις πανταχού έδήλου ώς έλευθερωσων 

3 τήν Ελλάδα έκπεμφθείη. καϊ αί πόλεις πυνθανόμεναι 
αί τών 9Αθηναίων υπήκοοι τής τ ε 'Αμφιπόλεως τήν άλω
σιν καί α παρέχεται, τήν τε εκείνου πραότητα, μάλιστα 
δή έπήρθησαν ές τό νεωτερίζειν, καϊ έπεκηρυκεύοντο 
πρός αυτόν κρύφα, έπιπαριέναι τε κελεύοντες καί βου-

4 λόμενοι αυτοί έκαστοι πρώτοι άποστήναι. καί γάρ και 
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άδεια έφαίνετο αύτοΐς, έψενσμένοις μεν τής Αθηναίων 
δυνάμεως έπϊ τοσούτον όση ύστερον διεφάνη, τό δε 
πλέον βονλήσει κρίνοντες άσαφεί ή πρόνοια άσφαλεί, 
είωθότες οΐ άνθρωποι ού μϊν έπιθνμοϋσιν έλπίδι απε
ρίσκεπτα) διδόναι,  о oi μή προσίενται λογισμό αύτοκρά-
τορι διωθείσθαι. άμα δε τών Αθηναίων έν τοίς Βοιωτοΐς 5 
νεωστϊ πεπληγμένων καϊ τοϋ Βρασίδου έφολκά καϊ ού 
τά όντα λέγοντος, ώς αύτώ έπϊ Νίσαιαν τή εαυτού μόνη 
στρατιά ούκ ηθέλησαν οί Αθηναίοι ξυμβαλεΐν, έθάρσονν 
καί έπίστενον μηδένα αν έπϊ σφάς βοηθήσαι. τό tfi μέ- β 
γιστον, διά τό ήδονήν έχον έν τώ αύτίκα καϊ ότι τό πρώ
τον Αακεδαιμονίων όργώντων έμελλον πειράσεσθαι, κιν-
δυνεύειν παντϊ τρόπω έτοιμοι ήσαν. ών αίσθόμενοι οί 
μεν "Αθηναίοι φύλακας, ώς έξ ολίγου καϊ έν χειμώνι, 
διέπεμπον ές τάς πόλεις, δ δε ές τήν Λακεδαίμονα έφιέ-
μενος στρατιά ν τ ε προσαποστέλλειν έκέλευε καϊ αυτός έν 
τώ/ Στρνμόνι ναυπηγίαν τριηρών παρεσκευάζετο. οί δε 7 
Λακεδαιμόνιοι τά μεν καϊ φθόνω άπό τών πρώτων αν
δρών ούχ υπηρέτησαν αύτφ, τά δε καϊ βουλόμενοι μάλ
λον τούς τε άνδρας τούς έκ τής νήσον κομίσασθαι καϊ 
τόν πόλεμον καταλϋσαι. 

109. Τοϋ δ9 αύτοϋ χειμώνος Μεγαρής τε τά μακρά 
τείχη, α σφών οί "Αθηναίοι ειχον, κατ έσκαψαν έλόντες ές 
έδαφος, καϊ Βρασίδας μετά τήν "Αμφιπόλεως αλωσιν έχων 
τούς ξνμμάχονς στρατεύει έπί τήν 9Ακτήν καλονμένην. 
έστι δε άπό τοϋ βασιλέως διορύγματος έσω προύχουσα, 2 
καϊ ό "Αθως αυτής όρος υψηλόν τελεντα ές τό Αιγαίον 
πέλαγος, πόλεις δε έχει Σάνην μέν "Ανδρίων άποικίαν г 
παρ9 αυτήν τήν διώρνχα, ές τό πρός Εύβοιαν πέλαγος 
τετραμμένην, τάς δε αλλάς θυσσόν καϊ Κλέωνας καί 
Άκροθώους καϊ "Ολόφυξον καϊ Αϊον · αϊ οικούνται ξνμ- 1 
μίκτοις έθνεσι βαρβάρων διγΧώσσων, καί τι καϊ Χαλκι-
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διχόν Ινι βραχύ, τό δε πλεϊοτον Πελαογικόν, τών κάί 
Λήμνόν ποτέ καϊ9Αθήνας Τνρβηνών οίκηοάντων, καϊ 
Βιαάλτικόν καί Κρηότωνικόν χαι Ήδώνες * χατά δε μικρά 

5 πολι6ματα οίχούΰι. xal οί μεν πλείους προαεχώρηααν τφ 
Βραϋίδα, Σάνη δε χαϊ Δίον άντέβτη, χαι αυτών την χω
ράν έμμείνας τώ ατρατώ έδήου. 

110: f &£ δ9 ουχ έαήκουον, ευθύς ατρατεύει έπί Το-
ρώνην την Χαλχιδιχήν, χατεχομένην υπό Αθηναίων* 
χαι αυτόν άνδρες ολίγοι έπήγοντο, έτοιμοι οντες τήν 
πόλιν παραδονναι. xal άφιχόμένος νυχτός έτι χάί περϊ 
όρθρου τώ ότρατώ έχαθέζετο πρός τό Διούκούρειον, ο 

2 απέχει τής πόλεως τρεις μάλιϋτα οταδίους. τήν μεν ούν 
άλλην πόλιν τών Τορωναίων χαι τούς9Αθηναίους τούς 
έμφρουρούντας έλαθεν · οί δϊ πράόΰοντες αύτφ είδότες 
ότι ήξοι, χαϊ προελθόντες τίνες αυτών λάθρα ολίγοι 
έτήρονν τήν πρόόοδον, χαϊ ώς ήϋθοντο παρόντα, ібхо-
μίξουαι παρ9 αυτούς εγχειρίδια έχοντας άνδρας ψιλούς 
επτά (το6ούτοι γάρ μόνοι ανδρών είχοόι τό πρώτον 
ταχθέντων ού κατέδειξαν έσελθείν * ηρχε δε αυτών Αυ-
όίοτρατος 9Ολύνθιος), οΐ διαδύντες διά τού πρός τό яі-
λαγός τείχους χαϊ λαθόντες τούς τε έπϊ τού ανώτατα 
φυλαχτηρίου φρουρούς, ο ν 6ης τής πόλεως πρός λόφον, 
άναβάντες δ ι έφθειραν χάί τήν χατά ΚαναΟτραίον πυλίδα 
διήρουν. 

111. Ό δε Βρασίδας τω μεν άλλω Οτρατώ ήΰύχαζεν 
ολίγου προελθών, εκατόν δε πελταΟτάς προπέμπει,οπως, 
οπότε πνλαι τίνες άνοιχθεΐεν χαϊ τό σημεΐον άρθείη ό 

2 ξυνέχειτο, πρώτοι έαδράμοιεν. και οί μεν χρόνου έγγι-
γνομένου καϊ θαυμάζοντες κατά μικρόν έτυχον εγγύς 
τής πόλεως προοελθόντες · οί δε τών Τορωναίων ένδο-
θεν παραΟχενάζοντες μετά τών έσεληλνθότων, ώς αύτοΐς 
ή τε πυλϊς διήρητο καϊ αί κατά τήν άγοράν πύλαι τού 
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μοχλού διακοπέντος άνεώγοντο, πρώτον \άν χ α τ * τήν 
πνλίδα τινάς περιαγαγόντες έσεκομνσαν, οιί®$  ХСІХ(* νώ
τον χαϊ άμφοτέρωθεν τούς iv τή πόλει ο^εν ξίδότας 
έξαπίνης φοβήσειαν, έπειτα τό σημεΐόν τε το*> ώς 
είρητο, άνέσχον χαϊ διά τών χατά τήν αγ°$αν *νλών 
τούς λοιπούς ήδη τών πελταβτών έσεδέχοντο-

112. Καϊ ό Βρασίδας Ιδών τό ξννθημα *Μμω9 

άναΰτήαας τόν στρατόν έμβοήσαντά τε Ф$00
ь xal 

έκπληξιν πολλήν τοίς iv τή πόλει παρασχό^', **ϊ oll 
μ\ν χατά τας πύλας ευθύς έσέπιπτον, οι δε α°*ούς 
τετραγώνους, αϊ έτνχον τώ τείχει πεπτωκότι * α ι 0 *оАъ-
μονμένω πρός λίθων άνολχήν προσκείμενα^ Β°**ίδας3 
μίν ούν χαϊ τό πλήθος ευθύς άνω χαϊ έπϊ %α Ρ^ωρα 
τής πόλεως έτράπετο, βονλόμενος χατ axQ^ βε
βαίως ελεΧν αυτήν δ δε άλλος όμιλος χατά π№α ^ίως 
έσκεδάνννντο. t 

113. Τών δε Τορωναίων γιγνομένης τή9 * ω(5εως 
τό μεν πολύ ούδεν είδος έθορνβεΐτο, οί δε *9*™**τες 
χαϊ οίς ταύτα ήρεοχε μετά τών έσελθόντων ε^ν^ ήσαν. 
οί δε "Αθηναίοι (έτνχον γάρ iv τή άγορόί 6π№**?***ύ- 2 
δ οντες ώς πεντήκοντα) επειδή ήσθοντο, οί Ръѵ Χ^νες 
ολίγοι διαφθείρονται iv χεροϊν αυτών, τών δε λ°ιη^ν οί 
μεν πεζή, οί δε* ές τάς ναϋς, αϊ έφρούρουν δύο> ^^ψν-
γόντες διασφζονται ές τήν Λήχνθον τό φρούρΐ°ν\ 0 ^Χον 
αύτοϊ χαταλαβόντες άκρον τής πόλεως ές τήν &***99αν 

άπειλημμένον έν στ ενώ ίσθμω. χατέφνγον $£ χ α ι χών 3 
Τορωναίων ές αντονς обоі ησαν σφίσιν έπιτψ'101-

114. Γβγενημένης δε ημέρας ήδη χαϊ βίβ^ω? *ης 
πόλεως έχομένης ο Βρασίδας τοίς μεν μετά *®ν Αθη
ναίων Τορωναίοις χαταπεφενγόσι κήρυγμα l*°trl**ro 
τόν βονλόμενον έπϊ τά έαντοϋ εξελθόντα a9£0g*°h-
τεύειν, τοις δε'Αθηναίοις χήρνκα προσπέμΨαζ *ι*ναι 

20 * 
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διχόν ένι βραχύ, τό δϊ πλείστον Πελασγιχόν, τών χάί 
Λήμνόν ποτέ χαι9Αθήνας Τνρβηνών οίχησάντων, χαϊ 
Βισαλτιχόν xal Κρη6τωνιχόν χαϊ Ήδώνες · χατά δϊ μικρά 

5 πολίσματα οίχούσι. χαϊ ot μϊν πλείονς προσέχω ρησαν τώ 
Βρασίδα, Σάνη δε χαϊ Alov άντέΰτη, χαϊ αυτών την χω
ράν έμμείνας τώ οτρατώ έδήον. 

110: '&ς δ' ούχ έσήχονον, ευθύς στρατεύει έπί Το-
ρώνην την Χαλχιδιχήν, χατεχομένην νπό * Αθηναίων 
χαϊ αντόν άνδρες ολίγοι έπήγοντο, έτοιμοι όντες τήν 
πόλιν παραδονναι. χαί άφιχόμένος ννχτός έτι χάί περί 
όρθρον τώ οτρατώ έχαθέζετο προς τό Διοσχονρειον, ο 

2 απέχει τής πόλεως τρείς μάλιστα σταδίονς. τήν μεν ονν 
άλλην πόλιν τών Τορωναίων χαϊ τονς *Αθηναίονς τούς 
έμφρονρούντας έλαθεν * οί &ε πράσσοντες αντώ είδότες 
ότι ήξοι, χαϊ προελθόντες τίνες αυτών λάθρα ολίγοι 
έτήρονν τήν πρόσοδο ν, χαϊ ώς ήσθοντο παρόντα, έσχο-
μίζονσι παρ' αυτούς εγχειρίδια έχοντας άνδρας -ψιλούς 
επτά (τοσούτοι γάρ μόνοι ανδρών είχοσι τό πρώτον 
ταχθέντων ού χατέδεισαν έσελθεΐν · ήρχε δε αυτών Αν-
σίστρατος Όλύνθιος), οΐ διαδύντες διά τού πρός τό %έ-
λαγος τείχονς χάί λαθόντες τούς τε έπϊ τού ανώτατα 
φνλαχτηρίον φρονρονς, ούσης τής πόλεως πρός λόφον, 
άναβάντες διέφθειραν χαϊ τήν χατά Καναστραΐον πνλίδα 
διήρουν. 

111. Ό δε Βρασίδας τω μεν άλλω Οτρατώ ήσύχαζεν 
ολίγον προελθών, έχατόν δε πελταστάς προπέμπει,οπως, 
οπότε πύλαι τίνες άνοιχθεϊεν χαϊ τό σημεΐον άρθείη ο 

Ζξννέχειτο, πρώτοι έσδράμοιεν. χαϊ οί μεν χρόνον έγγι-
γνομένον χαϊ θανμάζοντες χατά μιχρόν έτνχον εγγύς 
τής πόλεως προσελθόντες· οί δϊ τών Τορωναίων ένδο-
θεν παρασχενάζοντες μετά τών έσεληλνθότων, ώς αύτοΐς 
ή τε πνλίς διήρητο χαϊ αί χατά τήν άγοράν πύλαι τού 
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μοχλού διακοπέντος άνεώγοντο, πρώτον μεν χατά τήν 
πνλίδα τινάς περιαγαγόντες έσεχόμισαν, όπως χατά νώ
τον χαϊ άμφοτέρωθεν τονς έν τή πόλει ούδεν είδότας 
έξαπίνης φοβήσειαν, έπειτα τό σημείο ν τε τον πυρός, ώς 
είρητο, άνέσχον χαϊ διά τών χατά τήν άγοράν πυλών 
τούς λοιπούς ήδη τών πελταΟτών έοεδέχοντο. 

112. Καϊ 6 Βρασίδας ίδών τό ξύνθημα έθει δρόμω, 
άναότηΟας τόν στρατόν έμβοήσαντά τε άθρόον xal 
έκπληξιν πολλήν τοίς έν τή πόλει παράσχοντα, xal oll 
μϊν χατά τάς πύλας ευθύς έσέπιπτον, οι δε χατά δοχούς 
τετραγώνους, αϊ έτνχον τώ τείχει πεπτωχότι χαι οίχοδο-
μουμένω πρός λίθων άνολχήν προσχείμεναι. Βρασίδας 8 
μεν ούν χαϊ τό πλήθος ευθύς άνω χαι έπι τά μετέωρα 
τής πόλεως έτράπετο, βονλόμενος κατ" άχρας xal βε
βαίως έλεΧν αυτήν ό δε άλλος όμιλος χατά πάντα ομοίως 
έσχεδάνννντο. 

113. Τών δε Τορωναίων γιγνομένης τής αλώσεως 
τό μεν πολύ ούδεν είδος έθορνβεΐτο, οί δε πράσσοντες 
xal οϊς ταύτα ήρεσχε μετά τών έσελθόντων ενθύς ήσαν. 
οί δε "Αθηναίοι (έτνχον γάρ έν τή αγορά οπλΐται χαθεύ- 2 
δ οντε ς ώς πεντήκοντα) επειδή ήσθοντο, οί μέν τίνες 
ολίγοι διαφθείρονται έν χερσίν αυτών, τών δε λοιπών οί 
μεν πεζή, οί δϊ ές τάς ναύς, αϊ έφρούρονν δύο, χαταφν-
γόντες διασφζονται ές τήν Αήχνθον τό φρούριον, ο είχον 
αύτοι χαταλαβόντες άκρον τής πόλεως ές τήν θάλασσαν 
άπειλημμένον έν στ εν ω ίσθμω. χατέφνγον δε χαι τών 3 
Τορωναίων ές αυτούς όσοι ήσαν σφίσιν επιτήδειοι. 

114. Γβγενημένης δε ημέρας ήδη χαϊ βεβαίως τής 
πόλεως έχομένης ό Βρασίδας τοις μεν μετά τών "Αθη
ναίων Τορωναίοις χαταπεφενγόσι κήρυγμα έποιήσατο 
τόν βουλόμενον έπϊ τά εαυτού εξελθόντα άδεώς πολι-
τεύειν, τοις δε "Αθηναίοις κήρυκα προσπέμψας έξιέναι 
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έκέλευσεν έκ τής Ληκύθου ύποσπόνδους xal τα εαυτών 
~ έχοντας ώς ούσης Χαλκιδέων. οί δε έκλείψειν μεν ούχ 

έφασαν, σπείσασθαι δϊ σφίσιν έχέλευον ήμέραν τούς 
νεχρούς άνελέσθαι. δ δϊ έσπείσατο δύο. έν ταύταις δε 
αυτός τε τάς εγγύς οίχίας έχρατύνατο χαϊ Αθηναίοι τα 

όοφέτερα. χαϊ ξύλλογον τών Τορωναίων ποιήσας έλεξε 
τοις έν τή 9Ακάνθω παραπλήσια, ότι ού δίχαιον είη ούτε 
τούς πράξαντας πρός αυτόν τήν λήψιν τής πόλεως χεί-
ρους ούδε προδότας ήγεϊσθαι (ούδε γάρ έπί δουλεία ούδε 
χρήμασι πεισθέντας δράσαι τούτο, άλλ' έπι άγαθφ χάί 
ελευθέριοι τής πόλεως), ούτε τούς μή μετασχόντας οίεσθαι 
μή τών αυτών τεύξεσθαι' άφίχθαι γάρ ού διαφθερών 

4 ούτε πόλιν ούτε ίδιώτην ούδένα. τό δε χήρυγμα ποιή-
σασθαι τούτου ένεκα τοίς παρ* Αθηναίους χαταπεφευ-
γόο iv, ώς ηγούμενος ούδεν χείρους τή έχείνων φιλία:* 
ούδ9 άν σφών πειρασαμένους αυτούς τών Λακεδαιμο
νίων δοχείν ήσσον, άλλα πολλώ μάλλον, όσω δικαιότερα 
πράσσουσιν, εύνους άν σφίσι γενέσθαι, απειρία δε νύν 

5 πεφοβήσθαι. τούς τε πάντας παρασκευάζεσθαι έκέλευσεν 
ώς βέβαιους τε έσ ο μένους ξυμμάχους κάί τό άπό τούδε 
ήδη δ τι άν άμαρτάνωσιν αίτίαν εξοντας * τά δε πρότερα 
ού σφεΐς άδικεΐσθαι, άλλ' εκείνους μάλλον υπ9 άλλων 
κρεισσόνων, καί ξυγγνώμην είναι εί τι ήναντιούντο. 

115. Καϊ ό μεν τοιαύτα ειπών καϊ παραθαραύνας 
διελθουσών τών 6πονδών τάς προσβολάς έποιείτο τή 
Αηκύθω · οί δε9Αθηναίοι ήμύναντό τε έκ φαύλου τειχί-

2όματος καί άπ' οίκιών επάλξεις έχουσών, καϊ μίαν μϊν 
ήμέραν άπεκρούσαντο9 τή δ9 ύστεραία μηχανής μελλού
σης προσάξεσθαι αύτοίς άπό τών εναντίων, άφ ης Λύρ 
ένήσειν διενοούντο ές τά ξύλινα παραφράγματα, κάί 
προύιόντος ηδη τού στρατεύματος, ή ώοντο μάλιστα αυ
τούς προσκομιείν τήν μηχανήν καϊ ήν έπιμαχώτατον, 
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πύργον ξύλινο ν έπ" οίκημα άντέΟτηΟαν, και ύδατος αμ
φορέας πολλούς καϊ πίθους άνεφόρηΟαν καϊ λίθους με
γάλους , άνθρωποι τε πολλοί άνέβηοαν. τό δε οίκημα 3 
λαβόν μείζον άχθος έξαπίνης κατερράγη καϊ ψόφου πολ
λού γενομένου τούς μίν εγγύς καϊ ορώντας τών Αθη
ναίων έλύπηβε μάλλον ή έφόβηΰεν, οίδεάποθεν, καϊ 
μάλιβτα οί διά πλείστου, νομίβαντες ταύτη έαλωκέναι 
ήδη τό χωρίον φυγή ες τήν θάλασσαν καϊ τάς ναϋς 
ωρμηΰαν. 

116. Καϊ ό Βρασίδας ώς ήσθετο αυτούς απολείποντας 
ζε τάς επάλξεις καϊ τό γιγνόμενον ορών, έπιφερόμενος 
τω στρατό ευθύς τό τείχιΟμα λαμβάνει, καϊ όσους έγκατ-
έλαβε διέφθειρε, καϊ οί μεν Αθηναίοι τοίς τε πλοίοις 2 
καϊ ταίς ν ανθί τούτω τώ τρόπω εκλιπόντες τό χωρίον ές 
Παλλήνην διεκομίσθησαν · ό δε Βρασίδας (έστι γάρ έν 
ιή Ληκύθω "Αθηνάς ιερόν, καϊ έτυχε κηρύξας, οτε έμελλε 
προαβάλλειν, τώ έπιβάντι πρώτω τοϋ τείχους τριάκοντα 
μνάς αργυρίου δώσειν) νομίσας αλλω τινϊ τρόπω ή άν-
θρωπείω τήν αλωοιν γενέσθαι, τάς τε τριάκοντα μνάς 
τή θεώ άπέδωκεν ές τό ιερόν καϊ τήν Αήκνθον καθ ελών 
καϊ άναύκευάόας τέμενος ανήκεν άπαν. καϊ ό μεν τό 3 
λοιπόν τοϋ χειμώνος ά τε είχε τών χωρίων καθίστατο 
καϊ τοις άλλοις έπεβούλευε' καϊ τοϋ χειμώνος διελθόν-
τος ογδοον έτος έτελεύτα τώ πολέμφ. 

117. Αακεδαιμόνιοι δε καϊ "Αθηναίοι άμα ήρι τοϋ 
έπιγιγνομένου θέρους ευθύς έκεχειρίαν έποιήσαντο ένι-
αύσιον, νομίοαντες Αθηναίοι μεν ούκ άν έτι τόν Βραοί-
δαν οφών προσαποστήσαι ούδεν πρϊν παραΰκευάοαιντο 
καθ" ήσυχίαν, καϊ άμα εί καλώς σφίσιν έχοι, καϊ ξυμβή-
ναι τά πλείω, Αακεδαιμόνιοι δε ταϋτα τούς "Αθηναίους 
ηγούμενοι απερ έδειΟαν φοβείσθαι, καϊ γενομένης ανα
κωχής κακών καϊ ταλαιπωρίας μάλλον έπιθυμήσειν αν-
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τούς πειραβαμένονς ξνναλλαγήναί τε καί τονς άνδρας 
οφίοιν άποδόντας ύπονδάς ποιήοαοθαι xal ig τον πλείω 

2 χρόνον. τονς γάρ δή άνδρας περϊ πλείονος earototJi/ro 
κομίοαΟθαι, ώς έτι Βρασίδας ηύτύχει, χαϊ έμελλον επί 
μείζον χωρήύαντος αντον xal αντίπαλα καταΟτήόαντος 
τών μεν Οτέρεοθαι, τοίς δ9 ix τον ί6ον αμυνόμενοι χιν-

3 δννεύειν [χαί κρατήβειν]. γίγνεται ούν εκεχειρία αύτοΐς 
τε χαί τοις ξνμμάχοις ήδε. 

118. ,,Περϊ μεν τον Ιερού χαϊ τοϋ μαντείον τον 
"Απόλλωνος τον Πνθίον δοχεΐ ήμΐν χρήβθαι τόν βονλό-
μενον άδόλως χαϊ άδεώς χατά τούς πατρίονς νόμονς. 

2 τοις μεν Ααχεδαιμονίοις ταϋτα δοχεΐ χαϊ τοις ξνμμάχοις 
τοις παροϋύι· Βοιωτούς δε χαί Φωχεας πείαειν φαοϊν 

3 ες δύναμιν προοκηρνκενόμενοι. περϊ δε τών χρημάτων 
τοϋ θεοϋ έπιμελεΐαθαι όπως τούς άδιχοϋντας έξενρήοο-
μεν, ορθώς χαϊ διχαίως τοις πατρίοις νόμοις χρώμενοι 
χαϊ ήμεΐς χαϊ νμεΐς χαι τών άλλων οί βονλόμενοι, τοις 

4 πατρίοις νόμοις χρώμενοι πάντες, περϊ μϊν ούν τούτων 
εδοξε Ααχεδαιμονίοις χαϊ τοις ξνμμάχοις χατά ταύτα 
τάδε δε έδοξε Αακεδαιμονίοις χαϊ τοις ζνμμάχοις, ίάν 
Οπονδάς ποιώνται οί 9Αθηναίοι, επί τής αυτών μενειν 
εχατερονς έχοντας απερ νϋν έχομεν, τούς μεν iv τώ Κο-
ρυφαοίω εντός τής Βονφράδος καί τοϋ Τομέως μένοντας, 
τούς δε έν Κνθήροις μή έπιμισγομένονς ές τήν ξνμμα-
χίαν, μήτε ημάς πρός αυτούς μήτε αυτούς πρός ημάς, 
τούς δε έν Νιύαία καϊ Μίνωα μή υπερβαίνοντας τήν 
όδόν τήν άπό τών Πυλών τών παρά τού Nfaov έπϊ τό 
Ποβειδώνιον, άπό δε τού Ποσειδώνιο ν ευθύς έπϊ τήν 
γέφνραν τήν ές Μινφαν (μηδε Μεγαρέας και τούς ξνμ-
μάχονς νπερβαίνειν τήν όδόν ταύτην), καϊ τήν irifiov, 
ήνπερέλαβονοί9Αθηναίοι, έχοντας, μηδε έπιμιόγομένονς 
μηδετέρονς μηδετέρωοε, καϊ τά εν Τροιζήνι, οΟαπερ νϋν 
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LIB. IV. CAP. 118. 311 

έχουσι καϊ οία ξννέθεντο πρός Αθηναίους, καϊ τή θα- 5 
λάσση χρωμένονς, оба &ν κατά τήν εαυτών και κατά τήν 
ξνμμαχίαν, Λακεδαιμονίους και τους ξνμμάχονς πλεΐν 
μή μακρά νηί, αλλω δε κωπήρει πλοίω, ές πεντακόσια 
τάλαντα άγοντι μέτρα, κήρυκι δε καϊ πρεσβεία και α κ ο - 6 
λούθοις, όπόύοις άν δοκή, περϊ καταλύσεως τόν πολέμου 
και δικών ές Πελοποννήσου καί "Λθήναξε σπον&άς είναι 
ίοϋσι καϊ άπιοϋσι, και κατά γήν και κατά θάλασσαν, 
τούς δε αυτομόλους μή δέχεσθαι έν τούτω τώ χοόνω, 7 
μήτε ελεύθερον μήτε δοϋλον, μήτε ημάς μήτε υμάς. δί-8 
κας τ ε διδόναι υμάς τ ε ήμΐν και ημάς ύμΐν κατά τά πά
τρια , τά άμφίλογα δίκη διαλύοντας ανευ πολέμου, τοίς Ο 
μεν Αακεδαιμονίοις και τοις ξνμμάχρις ταϋτα δοκεΐ· εί 
δέ τι ύμΐν είτε κάλλιον είτε δικαιότερου τούτων δοκει 
είναι, ίόντες ές Λακεδαίμονα διδάσκετε· ούδενός γάρ 
άποστήσονται, όσα αν δίκαια λέγητε, ούτε οι Λακεδαι
μόνιοι ούτε οί ξύμμαχοι. οί δε ίόντες τέλος έχοντες ιόν- ίο 
των, ήπερ κάί νμεΐς ημάς κελεύετε, αί 6% σπονδαϊ ένι-U 
αυτόν έσονται, έδοξε τώ δήμω. "Ακαμαντίς έπρντάνενε, 
Φαίνιππος έγραμμάτενε, Νικιάδης έπεστάτει. Αάχης 
είπε, τύχη αγαθή τή "Αθηναίων, ποιεΐσθαι τήν έκεχει-
ρίαν, καθά ξνγχωροϋσι Λακεδαιμόνιοι καί οί ξύμμαχοι 
αυτών · και ώμολόγησαν έν τώ δήμω τήν έκεχειρίαν είναι 12 
ένιαυτόν, αρχειν δε τήνδε τήν ημέραν, τετράδα έπί δέκα 
τον "Ελαωηβολιώνος μηνός, έν τούτω τώ χρόνω ίόντας 13 
ώς αλλήλους πρέσβεις κάί κήρυκας ποιεΐσθαι τούς λό
γους, καθ'οτιέσται ή κατάλνσις τού πολέμου, έκκλησίαν 14 
δε ποιήσαντας τούς στρατηγούς καί τούς πρντάνεις πρώ
τον περί.τής είρήνης βονλεύσασθαι "Αθηναέονς κάθ'ό τι 
αν έσίη ή πρεσβεία περί τής καταλύσεως τοϋ πολέμον. 
σπείσασθαι δε αντίκα μάλα τάς πρεσβείας έν τώ δήμω τάς 
παρούσας ή μήν έμμενεΐνέν ταΐς σπονδαΐς τόν ένιαυτόν.^ 
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119. Ταύτα ξυνέθεντο Λακεδαιμόνιοι και οι ξύμ-
μαχοι 9Λθηναίοις καί τοις ξυμμάχοις, κάί ώμοσαν Λακε
δαιμόνιοι κάί ot ξύμμαχοι μηνός έν Λακεδαίμονι Γερα-

2 στίου δωδέκατη, ξυνετίθεντο δϊ καί έσπένδοντο Λακε
δαιμονίων μεν οΐδε\ Ταύρος Έχετιμίδα, Αθηναίος Πε-
ρικλείδα, Φιλοχαρίδας Έρυξιδαΐδα9 Κορινθίων δε Αίνέας 
ξΐκύτου, Ενφαμίδας 9Αριστωνύμου · Σικυωνίων δε Λα-
μότιμος Ναυκράτους, ^Ονάσιμος Μεγακλέους* Μεγαρέων 
δε Νίκασος Κεκάλου, Μενεκράτης 'Λμφιδώρου' Έπι-
δαυρίων δε 'Λμφίας Εύπάίδα · 9Αθηναίων δε οί στρατη
γοί Νικόστρατος Λιιτρέφονς, Νικίας Νικηράτου, Αύτο-

ζκλής Τολμαίου. ή μεν δή εκεχειρία αύτη έγένετο, κάί 
\υνήσαν έν αύτη περί τών μειζόνων σπονδών διά παν
τός ές λόγους. 

120. Περί δϊ τάς ημέρας ταύτας αϊς έπήρχοντο Σκιώ
νη έν τή Παλλήνη πόλις άπέστη άπ 'Λθηναίατν προς 
βρασίδαν. φασί δε οί Σκιωναίοι Πελληνής μεν είναι έκ 
Πελοποννήσου, πλέοντας δ* άπό Τροίας σφών τούς πρώ
τους κατενεχθήναι ές τό χωρίον τούτο τω χειμώνι ω 

2 έχρήσαντο 9Αχαιοί, καϊ αυτού οίκήσαι. άποστάσι δ9 αύ
τοίς ό Βρασίδας δ ι έπλευσε νυκτός ές τήν Σκιώνην, τριή-
ρει μεν φιλία προπλεούση, αυτός δε έν κελητίφ άποθεν 
έφεπόμενος, όπως, εί μέν τινι τού κέλητος μείζονι πλοίω 
περιτυγχάνοι, ή τριήρης άμύνη αύτω, αντιπάλου δε άλ
λης τριήρους επιγενόμενης ού πρός τό έλασσον νομίζων 
τρέψεσθαι, άλλ9 έπϊ τήν ναύν, καϊ έν το,ύτφ αυτόν δια-

3 σώσειν. περαιωθείς δε κάί ξύλλογον. ποιήσας τών Σκιω-
ναίων έλεγεν ά τε έν τή 9Ακάνθφ καϊ Τορώνη, καϊ προσ
έτι φάσκων άξιωτάτους αυτούς είναι επαίνου, ο\τινες τής 
Παλλήνηςέντώ ίσθμώ άπειλημμένης υπό τών'Αθηναίων 
Ποτίδαιαν εχόντων καϊ όντες ούδεν άλλο ή νησιώται 
αυτεπάγγελτοι έχώρησαν πρός τήν έλευθερίαν καϊ ονκ 
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άν έμειναν ατολμία ανάγκην σφίσι προσγενέσθαι περί 
του φανερούς οικείου αγαθού * αημείόν τ είναι τού κάί 
άλλο τι άν αυτούς τών μεγίστων ανδρείως ύπομεΐναι, είτε 
τεθήσεται κατά νουν τά πράγματα, πιστότατους τ ε τη 
αλήθεια ήγήσεσθαι αυτούς Λακεδαιμονίων φίλους καί 
τάλλα τιμήσειν. 

121. Κάί οί μεν Σκιωναίοι έπήρθησάν τε τοίς λόγοις 
καί θαρσήσαντες πάντες ομοίως, κάί οις πρότερον μή 
ήρεσκε τά πρασσόμενα, τόν τε πόλεμον διενοούντο προ-
θύμως ο(σειν καί τον Βρασίδαν τά τ άλλα καλώς έδέ-
ξαντο καί δημοσία μεν χρυσώ στεφάνω άνέδησαν ώς 
ίλευθερούντα τήν "Ελλάδα, ιδία δε έταινίουν τε καί προσ-
ήρχοντο ώσπερ αθλητή, ό δϊ τό τε παραυτίκα φυλακή ν 2 
τινα αύτοίς έγκαταλιπών διέβη πάλιν καί ύστερον ού 
πολλώ στρατιάν πλείω έπεραίωσε, βουλόμενος μετ9 αύ-
τών τής τε Μένδης κάί τής Ποτίδαιας άποπειράσαι, ηγού
μενος κάί τούς Αθηναίους βοηθήσαι άν ώς ές νήσον καϊ 
βουλόμενος φθάσαι · καί τι αύτω καϊ έπράσσετο ές τάς 
πόλεις ταύτας προδοσίας πέρι. 

122. Καϊ ό μεν έμελλεν έγχειρήσειν ταίς πόλεσι ταύ-
ταις · έν τούτω δϊ τριήρει οί τήν έκεχειρίαν περιαγγέλ-
λοντες a^txvowrat παρ9 αυτόν,9Αθηναίων μεν 'Λριστώ-
νυμος, Λακεδαιμονίων δϊ9Αθηναίος, καϊ ή μέν στρατιά 2 
πάλιν διέβη ές Τορώνην, οί δε τώ Βρασίδα άνήγγελλον 
τήν ξυνθήκην, καϊ έδέξαντο πάντες οί έπϊ Θράκης ξύμ
μαχοι Λακεδαιμονίων τά πεπραγμένα. 'Λριστώνυμος δε я 
τοίς μεν άλλοις κατήνει, Σκιωναίους δε αίσθόμενος έκ 
λογισμού τών ημερών ότι ύστερον άφεστήκοιεν, ούκ έφη 
ένσπόνδους έσεσθαι. Βρασίδας δε άντέλεγε πολλά, ώς 
πρότερον, κάί ούκ ήφίει τήν πόλιν. ώς δ' άπήγγειλεν ές 4 
τάς 9Αθήνας ό 9Αριστώνυμος περϊ αυτών, οί  УΑθηναίοι 
ευθύς έτοιμοι ήσαν Οτρατεύειν έπϊ τήν Σκιώνην. οί δε 
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Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παραβήσεσθαι έψα
υαν αυτούς τάς σπονδάς, χαϊ τής πόλεως άντεποιούντο 
Βρασίδα πιστεύοντες, δίκη τε έτοιμοι ήσαν περϊ αντής 

5 κρίνεσθαι. οί δε δίκη μεν ούκ ήθελον κινδυνεύειν, στρα-
τεύειν δε ώς τάχιστα, όργήν ποιούμενοι εί καϊ οί έν ταις 
νήσοις ήόη[όντες\ά%ίούσι σφών άφίστασθαι, τή κατά γήν 

6 Λακεδαιμονίων ίσχύι άνωφελεί πιστεύοντες. εΐχεδεκαΐ 
ή αλήθεια περϊ τής αποστάσεως μάλλον ή οί Αθηναίοι 
έδικαίονν · δύο γάρ ήμέραις ύστερον άπ έστησαν οίΣκιω-
ναΐοι. ψήφισμα τ ευθύς έποιήσαντο, Κλέωνος γνώμη 
πεισθέντες, Σκιωναίονς έξελεΐν τε καϊ άποκτείναι. καϊ 
τάλλα ήσνχάξοντες ές τούτο παρεσκενάζοντο. 

123. "Εν τούτω δε Μένδη αφίσταται αυτών, πόλις 
έν τή Παλλήνη, Έρετριέων αποικία, καϊ αυτούς έδέξατο 
ό Βρασίδας, ού νομίζων άδικείν, ότι έν τή εκεχειρία φα-
νερώς προσεχώρησαν · έστι γάρ α καϊ αυτός ένεκάλει τοίς 

2'Αθηναίοις παραβαίνειν τάς σπονδάς. διό καϊ οί Μεν-
δαίοι μάλλον έτόλμησαν, τήν τε τοϋ Βρασίδον γνώμην 
όρώντες έτοίμην, τεκμαιρόμενοι καϊ άπό τής Σκιώνης 
οτι ού προνδίδον, καϊ άμα τών πρασσόντων σφίσιν ολί
γων τε όντων καϊ ώς τότε έμέλλησαν ούκέτι άνέντων, 
αλλά περϊ σφίσιν αύτοις φοβούμενων τό κατάδηλον καϊ 

3 καταβιασαμένων παρά γνώμην τούς πολλούς, οίδε "Αθη* 
ναίοι ευθύς πνθόμενοι, πολλώ έτι μάλλον όργισθέντες, 

4 παρεσκενάζοντο έπ" άμφοτέρας τάς πόλεις, και Βρασί
δας προσδεχόμενος τόν έπίπλονν αυτών νπεκκομίζει ές 
"Ολννθον τήν Χαλκιδικήν παΐδας καϊ γνναίκας τών Σκι-
ωναίων και Μενδαίων, καϊ τών Πελοποννησίων αύτοίς 
πεντακόσιους όπλίτας διέπεμψε καϊ πελταστάς τριακο-
σίονς Χαλκιδέων, άρχοντα τε τών απάντων Πολυδαμί-
δαν. καϊ οί μεν τά περϊ σφάς αυτούς, ώς έν τάχει παρ-
εσομένων τών "Αθηναίων, κοινή ηύτρεπίζοντο. 
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124. Βρασίδας δϊ καϊ Περδίκκας έν τοντφ στρατεύ-
ουσιν αμα ίπϊ 9Λρριβαΐον τδ δεύτερον ές Αύγκον. καϊ 
ήγον δ μϊν ων ίκράχει Μακεδόνων τήν δύναμιν και τών 
ένοικούντων *Ελλήνων δπλίτας, ό δε πρός τοίς αυτού πε-
ριλοίποις τών Πελοποννησίων Χαλκιδεας καϊ 9Ακανθίους 
καϊ τών άλλων κατά δύναμιν εκάστων, ξύμπαν δϊ τό 
οπλιτικόν τών Ελλήνων τρισχίλιοι μάλιστα, ίππής δ' οί 
πάντες ήκολούθουν Μακεδόνων ξύν Χαλκιδεύσιν ολίγου 
ig χίλιους, καϊ άλλος όμιλος τών βαρβάρων πολύς, έσ-2 
βαλόντες δϊ ές τήν Άρριβαίου καί εύρόντες άντεστρατο-
πεδευμένους αύτοίς τους Αυγκηστάς, άντεκαθέζοντο καϊ 
αυτοί, καί εχόντων τών μϊν πεζών λόφον εκατέρωθεν, з 
πεδίου δϊ τού μέσου όντος, οί ίππής ές αυτό καταδρα-
μόντες ίππομάχησαν πρώτα αμφοτέρων, έπειτα δϊ καί ό 
Βρασίδας καϊ ο Περδίκκας, προ ελθόντων πρότερον άπό 
τού λόφου μετά τών ιππέων τών Αυγκηστών οπλιτών 
καϊ ετοίμων Οντων μάχεσθαι, αντεπαγαγόντες καί αύτοϊ 
ξυνέβαλον καϊ έτρεψαν τούς Αυγκηστάς, καϊ πολλούς' 
μεν δι έφθειραν, οίδε λοιποί διαφυγόντες πρός τά μετέ
ωρα ήσύχαζον. μετά δε τούτο τροπαΐον στήσαντες δύο 4 
μϊν ή τρεις ημέρας έπέσχον, τούς Ιλλυριούς μένοντες, οΐ 
έτυχον τώ Περδίκκα μισθοϋ μέλλοντες ήξειν · έπειτα ό 
Περδίκκας έβούλετο προϊέναι έπϊ τάς τού 'Λρριβαίον κώ-
μας καϊ μή καθήσθαι, Βρασίδας δε τής τε Μένδης περι-
ορώμενος, μή τών 9Αθηναίων πρότερον έπιπλευσάντων 
τι πάθη, καϊ άμα τών Ιλλυριών ού παρόντων,ού πρόθν 
μος ήν, άλλά άναχωρεΐν μάλλοί>. 

125. Καϊ έν τούτω διαφερομένων αυτών ήγγέλθη οτι 
καϊ οί 9Ιλλυριοϊ μετ 9Λρριβαίου, προδόντες Περδίκκαν, 
νεγένηνται * ώστε ήδη άμφοτέροις μϊν δοκούν άναχωρεΐν 
διά τό δέος αυτών, όντων ανθρώπων μαχίμων, κυρωθεν 
δε ούδεν έκ τής διαφοράς όπηνίκα χρή όρμάσθαι, νυκτό§ 
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τ ε. επιγενόμενης, οί μεν Μακεδόνες και τό πλήθος τώι> 
βαρβάρων ευθύς φοβηθέντες, οπερ φιλεΐ μεγάλα 6τρα~ 
τόπεδα, ασαφώς ίκπλήγνυσθαι, καϊ νομίσαντες πολλα
πλασίους μεν ή ήλθον έπιέναι, όσον δ\ ονπαχ παρεΐναι, 
καταστάντες ές αίφνίδιον φυγήν έχώρουν έπ" οίκου, κάί 
τόν Περδίκκαν τό πρώτον ούκ αίσθανόμενον, ώς έγνωΎ 

ήνάγκασαν πρϊν τόν Βρασίδαν Ιδείν (αποθεν γάρ πολύ 
2 αλλήλων έστρατοπεδεύοντο) προαπελθεΐν. Βρασίδας δε 

άμα τή έω ώς είδε τούς Μακεδόνας προανακεχωρηκότας, 
τούς τε "Ιλλυριούς καϊ τόν "Λρριβαΐον μέλλοντας έπιέναι, 
ξυναγαγών καϊ αυτός ές τετράγωνον τάξιν τούς όπλίτας 
καϊ τόν ψιλόν όμιλον ές μέσον λαβών, διενοεΐτο άναχω-

3 ρείν. έκδρόμους δέ, εί πη προσβάλλοιεν αύτοίς, έταξε 
τούς νεωτάτους, και αυτός λογάδας έχων τριακόσιους 
τελευταίος γνώμην είχεν ύποχωρών τοίς τών εναντίων 

4 πρώτοις προσκεισομένοις άνθιστάμενος άμύνεσθαι. καϊ 
πρϊν τούς πολεμίους εγγύς είναι, ώς διά ταχέων παρε-
κελεύσατο τοίς στρατιώταις τοιάδε. 

126. „El μεν μή ύπώπτευον, άνδρες Πελοποννήσιοι, 
υμάς τώ τε μεμονώσθαι καϊ ότι βάρβαροι οί έπιόντες και 
πολλοί έκπληξιν έχειν, ούκ άν ομοίως διδαχήν αμα τή 
παρακελεύσει έποιούμην · νϋν δε πρός μεν τήν άπόλει-
φιν τών ημετέρων καϊ τό πλήθος τών εναντίων βραχεί 
νπομνήματι καϊ παραινέσει τά μέγιστα πειράσομαι πεί-

2θειν. άγαθοίς γάρ είναι ύμίν προσήκει τά πολέμια ου 
διά ξυμμάχων παρουσίαν εκάστοτε, αλλά δι οίκείαν άρε-
τήν, καϊ μηδέν πλήθος πεφοβήσθαι ετέρων, οΐγε μηδε 
άπό πολιτειών τοιούτων ήκετε, έν αϊς ού πολλοί ολίγων 
άρχουσιν, άλλα πλειόνων μάλλον έλάσσους, ούκ αλλφ 
τινί κτησάμενοι τήν δυναστείαν ή τψ μαχόμενοι κρατεΖν. 

Ζ βαρβάρους δε ους νϋν απειρία δέδιτε, μαθεΐν χρή, έξ 
ών τε προηγώνισθε τοίς Μακεδόσιν αυτών και άφ' &*' 
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έγώ εικάζω τ ε κάί άλλων ακοή έπίύταμαι, ον δεινούς έαο-
μένονς. καϊ γάρ оба μεν τω όντι άοθενή οντα τών πολε- 4 
μίων δόκη6ιν έχει ίοχύος, διδαχή αληθής προόγενομένη 
περϊ αυτών έθάραυνε μάλλον τούς αμυνόμενους · οις δε 
βεβαίως τι πρόοεύτιν αγαθόν, μή προειδώς τις άν αύ
τοΐς τολμηρότερου προΰφέροιτο. ούτοι δϊ τήν μέλληΟιν 5 
μεν έχουοι τοις άπείροις φοβεράν · καϊ γάρ πλήθει όψεως 
δεινοί καϊ βοής μεγεθει αφόρητοι, ή τε διά κενής έπα-
νάβει6ΐς τών όπλων έχει τινά δήλωΰιν απειλής. προύμί-
ξαι δε τοις ύπομένουύιν αυτά ούχ όμοιοι · ούτε γάρ τάξιν 
έχοντες αίοχυνθεΐεν αν λιπεΐν τινα χωράν βιαζόμενοι, ή 
τε φυγή καϊ ή έφοδος αυτών Ϊ6ην έχουΟα δόξαν τού κα
λού άνεξέλεγκτον καϊ τό άνδρεΐον έχει. αυτοκράτωρ δξ 
μάχη μάλιδτ άν καϊ πρόφαβιν τού 6φζε6θαί τινι πρε-
πόντως πορίοειε, τού τε ες χείρας ελθεΐν πιβτότερον τό 
έκφοβήοειν υμάς ακινδύνως ηγούνται* έκείνω γάρ άν 
πρό τούτου έχρώντο. Οαφώς τε πάν τό προϋπάρχον δει- ft 
νόν άπ' αυτών οράτε έργω μεν βραχύ όν, όψει δϊ καί 
ακοή καταοπέρχον. δ ύπομείναντες έπιφερόμενον καί, 
όταν καιρός ή, κόομω καί τάξει αύθις ύπαγαγόντες, ές 
τε τό άόφαλες θάαοον άφίξεβθε καϊ γνώαεόθε τό λοιπόν 
ότι οί τοιούτοι όχλοι τοις μϊν τήν πρωτην έφοδον δεξα~ 
μένοις άποθεν άπειλαΐς τό άνδρεΐον μελλήβει έπικομ-
ποϋοΊν, οΐ δ' αν είξωΰιν αύτοΐς, κατά πόδας τό εύψυχον 
ίν τώ άαφαλεΐ οξείς ενδείκνυνται." 

127. Τοιαύτα δ Βραΰίδας παραινέδας ύπήγε τό οτρά-
τευμα. οί δϊ βάρβαροι ίδόντες πολλή βοή καϊ θορυβώ 
προαέκειντο, νομίοαντες φεύγειν τε αυτόν καϊ καταλα-
βόντες διαφθερεΐν. και ώς αύτοΐς αϊ τε έκδρομαϊ όπη 2 
προύπίπτοιεν άπήντων καϊ αυτός έχων τούς λογάδας επι
κειμένους ύφίοτατο, τή τε πρώτη ορμή παρά γνώμην 
άντέότηααν καϊ τό λοιπόν έπιφερομένους μϊν δεχόμενοι 
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ήμύνοντο, ήόυχαζόντων ІЬ αύτοϊ ύπεχώρουν, τότε δή 
τών μετά τού Βραβίδου Ελλήνων έν τή ευρυχωρία ol 
πολλοί τών βαρβάρων άπέοχοντο, μέρος δ έτι καταλιπόν-
τες αύτοΐς επακολουθούν προύβάλλειν, ot λοιποί χωρή-
ααντες δρόμω έπι τε τούς φεύγοντας τών Μακεδόνων olg 
έντύχοιεν έκτεινον καϊ τήν έοβολήν, ή έοτι μεταξύ δυοΐν 
λόφοιν ΰτενή ές τήν Άρριβαίου, φθάοαντες προκατέλα
βον, είδότες ούκ ούααν άλλην τώ Βραΰίδα άναχώρηΟιν 
και προ6ιόντος αυτού ές αυτό ήδη τό άπορου τής οδού 
κυκλοϋνται ώς άποληψόμενοι. 

128. r 0 δε γνούς προεΐπε τοις μεθ9 αυτού τριακο-
οίοις, δν ωετο μάλλον άν έλεΐντών λόφων, χωρήϋαντας 
πρός αυτόν δρόμω ώς τάχιβτα εκαύτος δύναται άνευ τά
ξεως, πειράααι απ αυτού έκκρούύαι τούς ήδη έπόντας 
βαρβάρους, πριν καϊ τήν πλείονα κύκλωΟιν Οφών αύ-

2 τόΰε προύμίξαι. καϊ οι μεν προβπεοόντες έκράτηαάν τε 
τών έπϊ τού λόφου, καϊ ή πλείων ήδη Οτρατιά τών Ελ
λήνων $άον πρός αυτόν έπορεύοντο · ol γάρ βάρβαροι 
καϊ έφοβηθηβαν, τής τροπής αύτοΐς ενταύθα γενομένης 
βφών άπό τού μετεώρου, και ές τό πλεΐον ούκέτ έπηκο-
λούθουν, νομίζοντες καϊ έν μεθορίοις είναι αυτούς ήδη 

3 και διαπεφευγέναι. ΒραΟίδας 61 ώς άντελάβετο τών μετ
εώρων, κατά άοφάλειαν μάλλον ιών αυθημερόν όφικνεΐ-

Α ται ές "ΑρνιΟαν πρώτον τής Περδίκκου αρχής, καϊ αύτοϊ 
όργιζόμενοι οί ΰτρατιώται τή προαναχωρήδει τών Μακε
δόνων , όύοις ένέτυχον κατά τήν όδόν ζεύγεύιν αυτών 
βοεικοΐς η εϊτινι Οκεύει έκπεπτωκότι, οία έν νυκτερινή 
καϊ φοβερά άναχωρήβει εικός ήν ξυμβήναι, τά μενύπο-

ьλύovτες κατέκοπτον, τών δε οίκείωσιν έποιοϋντο. άπό 
τούτον τε πρώτον Περδίκκας Βρασίδαν τε πολέμιον ένό-
μιοε και ές το λοιπόν Πελοποννησίων τή.μεν γνώμη δι 
αθηναίους ού ξύνηθες μΐοος είχε, τών δε αναγκαίων 
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ξυμφόρων διαναστάς έπρασσεν οτω τρόπφ τάχιστα τοις 
μεν ξυμβήσεται, τών δε άπαλλάξεται. 

129. Βρασίδας 6Ь άναχωρήσας έκ Μακεδονίας is Το-
ρώνην καταλαμβάνει Αθηναίους Μενδην ήδη έχοντας, 
χαι αύτοϋ ήσυχάζων ες μεν τήν Παλλήνην αδύνατος ήδη 
ένόμιζεν είναι διαβάς τιμωρεΐν, τήν δε Τορώνην iv φυ
λακή είχεν. ύπδ γάρ τον αύτον χρόνον τοις έν τή Λύγκφ 2 
έξέπλευσαν έπί τ ε τήν Μένδην και τήν Σκιώνη ν οί Αθη
ναίοι, ώσπερ παρεσκευάζοντο, ναυοΐ μεν πεντήκοντα, 
ών ήσαν δέκα Χιαι, οπλίταις δε χιλίοις εαυτών και το-
ξόταις έξακοσίοις και Θραξϊ μιοθωτοΐς χιλίοις και άλλοις 
τών αύτόθεν ξνμμάχων πελταοταίς · έστρατήγει δε Νι
κίας ό Νικηράτου καί Νικόστρατος ό Αιιτρέφονς. άραν- 3 
τες δε έκ Ποτίδαιας ταΐς νανσϊ και σχόντες κατά τό Πο-
αειδώνιον έχώρονν ές τούς Μενδαίους. οί δ9 αύτοί τε καϊ 
Σκιωναίων τριακόσιοι βεβοηθηκότες Πελοποννησίων τε 
οί επίκουροι, ξύμπαντες δε επτακόσιοι όπλΐται, καί Πο-
λυδαμίδας ό άρχων αυτών, έτυχον έξεστρατοπεδευμένοι 
έξω τής πόλεως έπί λόφου καρτεροϋ. καί αύτοίς Νικίας 4 
μίν, Μεθωναίους τε έχων είκοσι καϊ εκατόν ψιλούς και 
λογάδας τών "Αθηναίων οπλιτών έξήκοντα καϊ τούς το-
ξότας απαντάς, κατά άτραπόν τινα τού λόφου πειρώμε-
νος προσβήναι καϊ τραυματιζόμένος ύπ9 αυτών ούκ εδυ-
νήθη βιάσασθαι · Νικόστράτος δε άλλη έφόδω έκ πλείο
νος παντϊτώ άλλω στρατοπέδω επιών τώ λόφω οντι δυσ-
προσβάτω καϊ πάνυ έθορυβήθη, καϊ ές ολίγον άφίκετο 
παν τό στράτευμα τών "Αθηναίων νικηθήναι. καϊ ταύ-Β 
τη μεν τή ημέρα, ώς ούκ ένέδοσαν οί Μενδαΐοι καϊ οί 
ξύμμαχοι, οί "Αθηναϊκή άναχωρήσαντες έστρατοπεδεύ-
σαντο, καϊ οί Μενδαΐοι νυκτός επελθούσης ές τήν πόλιν 
άπήλθον. 

130. Τή δ' ύστεραία οί μεν "Αθηναίοι περιπλεύσαν-
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τες ig τό πρός Σκιώνης τό τε προάδτειον είλον καϊ τήν 
ήμέραν άπαδαν έδήουν τήν γήν ούδενός έπεξιόντος (ην 
γάρ τι και δταδιαδμού έν τή πόλει), ot δϊ τριακόοιοι τών 
Σκιωναιων τής έπιούδης νυκτός άπεχώρηδαν έπ9 οίκου. 

2 και τή έπιγιγνομένη ήμέοα Νικίας μεν τώ ήμίδει τού 
δτρατον προϊών αμα ές τα αεθόρια τών Σκιωναιων τήν 
γήν έδήου, Νικόΰτρατος δε τοις λοιποΐς κατά τάς άνω 
πύλας, у έπί Ποτιδαίας έρχονται, προδεκάθητο τή πό-

3 λει. ό δε Πολυδαμίδας (έτυχε γάρ ταύτη τοις Μεν&αίοις 
καί έπικούροις εντός τού τείχους τά όπλα κείμενα) δια-
τάδδει τε ώς ές μάχην καϊ παρήνει τοις Μενδαίοις έπεξιέ-

4 ναι. καί τίνος αύτω τών άπο του δήμου άντειπόντος κατά 
τό αταδιωτικόν ότι ούκ έπέξειδιν ούδϊ δέοιτο πολεμεϊν, 
καϊ ώς άντεϊπεν έπιδπαδθέντος τή χειρι υπ* αυτού καϊ 
θορυβηθέντος, ό δήμος ευθύς άναλαβών τά όπλα περι-
οργής έχώρει έπί τε Πελοποννηδίους καϊ τούς εναντία 

Ъ δφίδι μετ9 αυτών πράξαντας. κάί προδπεδόντες τρέπου-
6ιν άμα μϊν μάχη αίφνιδίω, άμα δε τοις 9Αθηναίοις τών 

6 και οί μέν ές τήν άκρόπολιν, όδοι μή αύτίκα διεφθάρη-
баѵ, κατέφυγον, ήνπερ κάίτό πρότερον αύτοϊ εΐχον οί 
δϊ Αθηναίοι (ήδη γάρ κάί ό Νικίας έπαναδτρέψας προς 
τή πόλει ήν) έδπεδόντες ές τήν Μένδην πόλιν, άτε ούκ 
άπο> ζνμβάοεως άνοιχθείδαν, άπάδη τή δτρατιφ ώς κατά 
κράτος ελόντες διήρπαδαν, κάί μόλις οί δτρατηγοϊ κατ-

7 έδχρν ώδτε μή καϊ τούς ανθρώπους διαφθείρεδθαι. κάί 
τους μεν Μενδαίους μετά ταύτα πολιτεύειν έκέλευον ώδ-
περ είώθεδαν, αυτούς κρίναντας έν δφίδιν αύτοίς εί 
τινας ηγούνται αίτιους είναι τής άποδτάδεως' τούς δ9 έν 
τή άκροπόλει άπετείχιδαν εκατέρωθεν τείχει ές θάλαδδαν 
κάί φυλακήν έπεκαθίδαντο. επειδή δε τά περϊ τήν Μέν
δην κατέδχον, έπϊ τήν Σκιώνην έχώρουν. 

131. Οί δε άντεπεξελθόντες αύτοϊ καϊ Πελοποννήδιοι 
ίδρύθηδαν έπϊ λόφου καρτερού πρό τής πόλεως, ον εί μή 

2 έλοιεν οι ενάντιοι, ονκ έγίγνετο δφών περιτείχιδις. προδ-
βαλόντες δ9 αύτω κατά κράτος οί Αθηναίοι καϊ μάχη 
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έκκρούσαντες τονς έχοντας έστρατοπεδεύσαντό τε καϊ ές 
τον περιτειχισμον, τροπαϊον στήσαντες, παρεσκευάζοντο. 
χαϊ αντών ον πολύ ύστερον ηδη έν έργω όντων ot έχ 
τής ακροπόλεως έν τή Μένδη πολιορκούμενοι επίκουροι 
βιαοάμενοι παρά θάλασσαν τήν φυλακήν νυκτός άφι-
κνοϋνται, καϊ διαφυγόντες οί πλείστοι τό έπϊ τή Σκιώνη 
στρατόπεδον έσήλθον ες αυτήν. 

132. Περιτειχιζομένης δε τής Σκιώνης Περδίκκας 
τοις τών "Αθηναίων στρατηγοΐς έπικηρυκευσάμενος όμο-
λογίαν ποιείται πρός τούς Αθηναίους διά τήν τοϋ Βρα-
σίδον έχθραν περϊ τής έκ τής Αύγκου αναχωρήσεως, ευ
θύς τότε άρξάμενος πράσσειν. και ετύγχανε γάρ τότε 2 
Ίσχαγόρας ό Λακεδαιμόνιος στρατιάν μέλλων πεζή πο-
ρεύσειν ώς Βρασίδαν, ό δε Περδίκκας, άμα μεν κελεύον-

'τος τοϋ Νικίου, επειδή ξυνεβεβήκει, ένδηλόν τι ποιεΐν 
τοις Άθηναίοις βεβαιότητος πέρι, άμα δ9 αυτός ούκέτι 
βουλόμενος Πελοποννησίους ές τήν αντού άφικνεϊσθαι, 
παρασκενάσας τούς έν Θεσσαλία ξένονς, χρώ^ενος άεϊ 
τοίς πρώτοις, διεκώλνσε τό στράτενμα καϊ την παρα-
σκευήν, ώστε μηδε πειράσθαι Θεσσαλών. "ίσχαγόραςΖ 
μέντοι καϊ 9Αμεινίας καϊ Αριστεύς αύτοί τε ώς Βρασίδαν 
άφίκοντο, έπιδεϊν πεμψάντων Λακεδαιμονίων τά πρά
γματα, καί τών ήβώντων αυτών παρανόμως άνδραςέξή-
γον έκ Σπάρτης, ώστε τών πόλεων άρχοντας καθιστάναι 
και μή τοίς έντυχοϋσιν έπιτρέπειν. καϊ Κλεαρίδαν μεν 
τόν Κλεωνύμου καθίστησιν έν 9Αμφιπόλει,Πασιτελέδαν 
δε τόνΉγησάνδρου έν Τορώνη. 

133. 9Εν δε τώ αύτώ θέρει Θηβαίοι Θεσπιέων τείχος 
περιείλον, έπικαλέσαντες άττικισμόν, βουλόμενοι μεν 
καϊ άεϊ, παρεστηκός δε φαον επειδή καϊ έν τή πρός Αθη
ναίους μάχη ό τι ήν αυτών άνθος άπωλώλει. καϊ 6 νεως 2 
τής "Ηρας τοϋ αυτού θέρους έν"Αργεί κατεκαύθη, Χρυ-
σίδος τής ιέρειας λύχνον τινά θείσης ήμμένον πρός τά 
στέμματα καϊ έπικαταδαρθούσης, ώστε έλαθεν άφθέντα 
πάντα καϊ καταφλεχθέντα. καϊ ή Χρυσϊς μεν ευθύς τής 3 
νυκτός δείσαΟα τούς 9Αργείους ές Φλιούντα φεύγει · οί 
δε άλλην ίέρειαν έκ τοϋ νόμου τοϋ προκειμένου κατεστή-
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баѵго Φαεινίδα όνομα, έτη δε ή Χρνόϊς τον πολέμου 
τοϋδε έπέλαβεν οκτώ και ένατον έκ μέσον, οτε έπεφενγει. 

4 καϊ ή Σκιώνη τον θέρονς ήδη τελεντώντοςπεριετετείχιστσ' 
τε παντελώς, καϊ оѴΑθηναίοι έπ αντή φνλακήν καταλι-
πδντες άνεχώρησαν τω άλλω στρατώ. 

134. Έν δε τω έπιόντι χειμώνι τα μεν9Αθηναίων καί 
Λακεδαιμονίων ησύχαζε διά τήν έκεχειρίαν, Μαντινής 
δϊ καϊ Τεγεάται καϊ οί ξύμμαχοι έκατέρων ξννέβαλον έν 
Λαοδικίω τής 'Ορεσθίδος^ καϊ νίκη άμφιδήριτος έγένετο · 
κέρας γάρ έκάτεροι τρέψαντες τό καθ9 αντονς τρόπαια 
τε αμφότεροι έστησαν καϊ σκύλα ές Λελφονς απέπεμψαν. 

2 διαφθαρέντων μέντοι πολλών έκατέροις κάί άγχωμάλον 
τής μάχης γενομένης κάί άφελομένηςννκτός τό έργον οί 
Τεγεάται μεν έπηνλίσαντό τε καϊ ευθύς έστησαν τρο
παΐον, Μαντινής δε απεχώρησαν τε ές Βονκολίωνα καϊ 
ύστερον άντέστησαν. 

135. *Λπεπείρασε δε τον αυτού χειμώνος καϊ ό Βρα
σίδας τελεντώντος καϊ πρός έαρ ήδη Ποτίδαιας, προσελ^ 
θών γάρ ννκτός καϊ κλίμακα προσθεϊς μέχρι μεν τούτον 
έλαθε* τον γάρ κώδωνος παρενεχθέντος όντως ές τό 
διάκενον, πρίν έπανελθεΐν τόν παραδίδοντα αντόν, rfc 
πρόσθεσις έγένετο* έπειτα μέντοι ενθνς αίσθομένων^ 
πρίν προσβήναι, απήγαγε πάλιν κατά τάχος την στρα^ 

2 τιάν κάί ονκ άνέμεινεν ήμέραν γενέσθαι, καϊ ο χειμών\ 
έτελεντα, και ένατον έτος τω πολέμω έτελεντα τφδε όν\ 
θονκνδίδίΐς ξννέγραψεν. ' \ 

http://antik-yar.ru/


V i u ^ ' 7 ^ I Ρ  и*  У ***** Ъ 

о 

http://antik-yar.ru/

