Book 1

The Peloponnesian War

Thucydides

§1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πβλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ
Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ
μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρβμενοσ ὅτι
ϊκμάζοντέσ τε ᾖςαν ἐσ αὐτὸν ϊμφβτεροι παραςκευῇ τῇ πάςῃ καὶ τὸ ϋλλο Ἑλληνικὸν
ὁρῶν ξυνιςτάμενον πρὸσ ἑκατέρουσ, τὸ μὲν εὐθγσ, τὸ δὲ καὶ διανοογμενον. [2] κίνηςισ
γὰρ αὕτη μεγίςτη δὴ τοῖσ Ἕλληςιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡσ δὲ εἰπεῖν
καὶ ἐπὶ πλεῖςτον ϊνθρώπων. [3] τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα ςαφῶσ μὲν
εὑρεῖν διὰ χρβνου πλῆθοσ ϊδγνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρβτατον ςκοποῦντί
μοι πιςτεῦςαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέςθαι οὔτε κατὰ τοὺσ πολέμουσ οὔτε ἐσ
τὰ ϋλλα. §2. φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰσ καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίωσ οἰκουμένη, ϊλλὰ
μεταναςτάςεισ τε οὖςαι τὰ πρβτερα καὶ ῥᾳδίωσ ἕκαςτοι τὴν ἑαυτῶν ϊπολείποντεσ
βιαζβμενοι ὑπβ τινων αἰεὶ πλειβνων. [2] τῆσ γὰρ ἐμπορίασ οὐκ οὔςησ, οὐδ᾽ ἐπιμειγνγντεσ
ϊδεῶσ ϊλλήλοισ οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάςςησ, νεμβμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαςτοι ὅςον
ϊποζῆν καὶ περιουςίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντεσ οὐδὲ γῆν φυτεγοντεσ, ϋδηλον ὂν ὁπβτε τισ
ἐπελθὼν καὶ ϊτειχίςτων Ϗμα ὄντων ϋλλοσ ϊφαιρήςεται, τῆσ τε καθ᾽ ἡμέραν ϊναγκαίου
τροφῆσ πανταχοῦ όν ἡγογμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶσ ϊπανίςταντο, καὶ δι᾽ αὐτὸ οὔτε
μεγέθει πβλεων ἴςχυον οὔτε τῇ ϋλλῃ παραςκευῇ. [3] μάλιςτα δὲ τῆσ γῆσ ἡ ϊρίςτη αἰεὶ
τὰσ μεταβολὰσ τῶν οἰκητβρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεςςαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία
Πελοποννήςου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίασ, τῆσ τε ϋλλησ ὅςα ἦν κράτιςτα. [4] διὰ γὰρ
ϊρετὴν γῆσ αἵ τε δυνάμεισ τιςὶ μείζουσ ἐγγιγνβμεναι ςτάςεισ ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο,
καὶ Ϗμα ὑπὸ ϊλλοφγλων μᾶλλον ἐπεβουλεγοντο. [5] τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ
πλεῖςτον διὰ τὸ λεπτβγεων ϊςταςίαςτον οὖςαν ϋνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί. [6] καὶ
παράδειγμα τβδε τοῦ λβγου οὐκ ἐλάχιςτβν ἐςτι διὰ τὰσ μετοικίασ ἐσ τὰ ϋλλα μὴ ὁμοίωσ
αὐξηθῆναι· ἐκ γὰρ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ οἱ πολέμῳ ἢ ςτάςει ἐκπίπτοντεσ παρ᾽ Ἀθηναίουσ
οἱ δυνατώτατοι ὡσ βέβαιον ὂν ϊνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνβμενοι εὐθὺσ ϊπὸ παλαιοῦ
μείζω ἔτι ἐποίηςαν πλήθει ϊνθρώπων τὴν πβλιν, ὥςτε καὶ ἐσ Ἰωνίαν ὕςτερον ὡσ οὐχ
ἱκανῆσ οὔςησ τῆσ Ἀττικῆσ ϊποικίασ ἐξέπεμψαν.
§3. δηλοῖ δέ μοι καὶ τβδε τῶν παλαιῶν ϊςθένειαν οὐχ ἥκιςτα· πρὸ γὰρ τῶν
Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρβτερον κοινῇ ἐργαςαμένη ἡ Ἑλλάσ· [2] δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ
τοὔνομα τοῦτο ξγμπαςά πω εἶχεν, ϊλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνοσ τοῦ Δευκαλίωνοσ καὶ
πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκληςισ αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ϋλλα τε καὶ τὸ Πελαςγικὸν ἐπὶ
πλεῖςτον ϊφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεςθαι, Ἕλληνοσ δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν
τῇ Φθιώτιδι ἰςχυςάντων, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺσ ἐπ᾽ ὠφελίᾳ ἐσ τὰσ ϋλλασ πβλεισ, καθ᾽
ἑκάςτουσ μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖςθαι Ἕλληνασ, οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρβνου
[ἐδγνατο] καὶ Ϗπαςιν ἐκνικῆςαι. [3] τεκμηριοῖ δὲ μάλιςτα Ὅμηροσ· πολλῷ γὰρ ὕςτερον
Page 1

Thucydides

The Peloponnesian War

Book 1

ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενβμενοσ οὐδαμοῦ τοὺσ ξγμπαντασ ὠνβμαςεν, οὐδ᾽ ϋλλουσ ἢ τοὺσ
μετ᾽ Ἀχιλλέωσ ἐκ τῆσ Φθιώτιδοσ, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνεσ ἦςαν, Δαναοὺσ δὲ ἐν τοῖσ
ἔπεςι καὶ Ἀργείουσ καὶ Ἀχαιοὺσ ϊνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρουσ εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ
Ἕλληνάσ πω, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, ϊντίπαλον ἐσ ἓν ὄνομα ϊποκεκρίςθαι. [4] οἱ δ᾽ οὖν ὡσ
ἕκαςτοι Ἕλληνεσ κατὰ πβλεισ τε ὅςοι ϊλλήλων ξυνίεςαν καὶ ξγμπαντεσ ὕςτερον
κληθέντεσ οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι᾽ ϊςθένειαν καὶ ϊμειξίαν ϊλλήλων ώθρβοι ἔπραξαν.
ϊλλὰ καὶ ταγτην τὴν ςτρατείαν θαλάςςῃ ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνεξῆλθον.
§4. Μίνωσ γὰρ παλαίτατοσ ὧν ϊκοῇ ἴςμεν ναυτικὸν ἐκτήςατο καὶ τῆσ νῦν
Ἑλληνικῆσ θαλάςςησ ἐπὶ πλεῖςτον ἐκράτηςε καὶ τῶν Κυκλάδων νήςων ἦρξέ τε καὶ
οἰκιςτὴσ πρῶτοσ τῶν πλείςτων ἐγένετο, Κᾶρασ ἐξελάςασ καὶ τοὺσ ἑαυτοῦ παῖδασ
ἡγεμβνασ ἐγκαταςτήςασ· τβ τε λῃςτικβν, ὡσ εἰκβσ, καθῄρει ἐκ τῆσ θαλάςςησ ἐφ᾽ ὅςον
ἐδγνατο, τοῦ τὰσ προςβδουσ μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. §5. οἱ γὰρ Ἕλληνεσ τὸ πάλαι καὶ τῶν
βαρβάρων οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάςςιοι καὶ ὅςοι νήςουσ εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο
μᾶλλον περαιοῦςθαι ναυςὶν ἐπ᾽ ϊλλήλουσ, ἐτράποντο πρὸσ λῃςτείαν, ἡγουμένων ϊνδρῶν
οὐ τῶν ϊδυνατωτάτων κέρδουσ τοῦ ςφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖσ ϊςθενέςι τροφῆσ, καὶ
προςπίπτοντεσ πβλεςιν ϊτειχίςτοισ καὶ κατὰ κώμασ οἰκουμέναισ ἥρπαζον καὶ τὸν
πλεῖςτον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντβσ πω αἰςχγνην τογτου τοῦ ἔργου,
φέροντοσ δέ τι καὶ δβξησ μᾶλλον· [2] δηλοῦςι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲσ ἔτι καὶ νῦν, οἷσ
κβςμοσ καλῶσ τοῦτο δρᾶν, καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰσ πγςτεισ τῶν καταπλεβντων
πανταχοῦ ὁμοίωσ ἐρωτῶντεσ εἰ λῃςταί εἰςιν, ὡσ οὔτε ὧν πυνθάνονται ϊπαξιογντων τὸ
ἔργον, οἷσ τε ἐπιμελὲσ εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζβντων. [3] ἐλῄζοντο δὲ καὶ κατ᾽ ἤπειρον
ϊλλήλουσ.καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆσ Ἑλλάδοσ τῷ παλαιῷ τρβπῳ νέμεται περί τε
Λοκροὺσ τοὺσ Ὀζβλασ καὶ Αἰτωλοὺσ καὶ Ἀκαρνᾶνασ καὶ τὴν ταγτῃ ἤπειρον. τβ τε
ςιδηροφορεῖςθαι τογτοισ τοῖσ ἠπειρώταισ ϊπὸ τῆσ παλαιᾶσ λῃςτείασ ἐμμεμένηκεν· §6.
πᾶςα γὰρ ἡ Ἑλλὰσ ἐςιδηροφβρει διὰ τὰσ ϊφάρκτουσ τε οἰκήςεισ καὶ οὐκ ϊςφαλεῖσ παρ᾽
ϊλλήλουσ ἐφβδουσ, καὶ ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ᾽ ὅπλων ἐποιήςαντο ὥςπερ οἱ βάρβαροι.
[2] ςημεῖον δ᾽ ἐςτὶ ταῦτα τῆσ Ἑλλάδοσ ἔτι οὕτω νεμβμενα τῶν ποτὲ καὶ ἐσ πάντασ
ὁμοίων διαιτημάτων.
[3] ἐν τοῖσ πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τβν τε ςίδηρον κατέθεντο καὶ ϊνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐσ
τὸ τρυφερώτερον μετέςτηςαν. καὶ οἱ πρεςβγτεροι αὐτοῖσ τῶν εὐδαιμβνων διὰ τὸ
ώβροδίαιτον οὐ πολὺσ χρβνοσ ἐπειδὴ χιτῶνάσ τε λινοῦσ ἐπαγςαντο φοροῦντεσ καὶ χρυςῶν
τεττίγων ἐνέρςει κρωβγλον ϊναδογμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν· ϊφ᾽ οὗ καὶ Ἰώνων
τοὺσ πρεςβυτέρουσ κατὰ τὸ ξυγγενὲσ ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ ςκευὴ κατέςχεν. [4] μετρίᾳ δ᾽ αὖ
ἐςθῆτι καὶ ἐσ τὸν νῦν τρβπον πρῶτοι Λακεδαιμβνιοι ἐχρήςαντο καὶ ἐσ τὰ ϋλλα πρὸσ τοὺσ
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πολλοὺσ οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰςοδίαιτοι μάλιςτα κατέςτηςαν. [5] ἐγυμνώθηςάν τε
πρῶτοι καὶ ἐσ τὸ φανερὸν ϊποδγντεσ λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεςθαι ἠλείψαντο· τὸ δὲ πάλαι
καὶ ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ ϊγῶνι διαζώματα ἔχοντεσ περὶ τὰ αἰδοῖα οἱ ϊθληταὶ ἠγωνίζοντο,
καὶ οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖσ βαρβάροισ ἔςτιν οἷσ νῦν, καὶ
μάλιςτα τοῖσ Ἀςιανοῖσ, πυγμῆσ καὶ πάλησ ύθλα τίθεται, καὶ διεζωμένοι τοῦτο δρῶςιν.
[6] πολλὰ δ᾽ όν καὶ ϋλλα τισ ϊποδείξειε τὸ παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιβτροπα τῷ νῦν
βαρβαρικῷ διαιτώμενον.
§7. τῶν δὲ πβλεων ὅςαι μὲν νεώτατα ᾠκίςθηςαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων,
περιουςίασ μᾶλλον ἔχουςαι χρημάτων ἐπ᾽ αὐτοῖσ τοῖσ αἰγιαλοῖσ τείχεςιν ἐκτίζοντο καὶ
τοὺσ ἰςθμοὺσ ϊπελάμβανον ἐμπορίασ τε ἕνεκα καὶ τῆσ πρὸσ τοὺσ προςοίκουσ ἕκαςτοι
ἰςχγοσ· αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃςτείαν ἐπὶ πολὺ ϊντίςχουςαν ϊπὸ θαλάςςησ μᾶλλον
ᾠκίςθηςαν, αἵ τε ἐν ταῖσ νήςοισ καὶ ἐν ταῖσ ἠπείροισ (ἔφερον γὰρ ϊλλήλουσ τε καὶ τῶν
ϋλλων ὅςοι ὄντεσ οὐ θαλάςςιοι κάτω ᾤκουν), καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ϊνῳκιςμένοι εἰςίν. §8.
καὶ οὐχ ἧςςον λῃςταὶ ἦςαν οἱ νηςιῶται, Κᾶρέσ τε ὄντεσ καὶ Φοίνικεσ· οὗτοι γὰρ δὴ τὰσ
πλείςτασ τῶν νήςων ᾤκηςαν. μαρτγριον δέ· Δήλου γὰρ καθαιρομένησ ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν
τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν θηκῶν ϊναιρεθειςῶν ὅςαι ἦςαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήςῳ,
ὑπὲρ ἥμιςυ Κᾶρεσ ἐφάνηςαν, γνωςθέντεσ τῇ τε ςκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ
τρβπῳ ᾧ νῦν ἔτι θάπτουςιν. [2] καταςτάντοσ δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα
ἐγένετο παρ᾽ ϊλλήλουσ (οἱ γὰρ ἐκ τῶν νήςων κακοῦργοι ϊνέςτηςαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτεπερ
καὶ τὰσ πολλὰσ αὐτῶν κατῴκιζε), [3] καὶ οἱ παρὰ θάλαςςαν ϋνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν
κτῆςιν τῶν χρημάτων ποιογμενοι βεβαιβτερον ᾤκουν, καί τινεσ καὶ τείχη περιεβάλλοντο
ὡσ πλουςιώτεροι ἑαυτῶν γιγνβμενοι· ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥςςουσ ὑπέμενον
τὴν τῶν κρειςςβνων δουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι περιουςίασ ἔχοντεσ προςεποιοῦντο
ὑπηκβουσ τὰσ ἐλάςςουσ πβλεισ. [4] καὶ ἐν τογτῳ τῷ τρβπῳ μᾶλλον ἤδη ὄντεσ ὕςτερον
χρβνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐςτράτευςαν.
§9. Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τβτε δυνάμει προγχων καὶ οὐ τοςοῦτον τοῖσ
Τυνδάρεω ὅρκοισ κατειλημμένουσ τοὺσ Ἑλένησ μνηςτῆρασ ϋγων τὸν ςτβλον ϊγεῖραι.
[2] λέγουςι δὲ καὶ οἱ τὰ ςαφέςτατα Πελοποννηςίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρβτερον
δεδεγμένοι Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει χρημάτων, ϐ ἦλθεν ἐκ τῆσ Ἀςίασ ἔχων ἐσ
ϊνθρώπουσ ϊπβρουσ, δγναμιν περιποιηςάμενον τὴν ἐπωνυμίαν τῆσ χώρασ ἔπηλυν ὄντα
ὅμωσ ςχεῖν, καὶ ὕςτερον τοῖσ ἐκγβνοισ ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι,Εὐρυςθέωσ μὲν ἐν τῇ
Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ϊποθανβντοσ, Ἀτρέωσ δὲ μητρὸσ ϊδελφοῦ ὄντοσ αὐτῷ, καὶ
ἐπιτρέψαντοσ Εὐρυςθέωσ, ὅτ᾽ ἐςτράτευε, Μυκήνασ τε καὶ τὴν ϊρχὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον
Ἀτρεῖ (τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεγγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν Χρυςίππου θάνατον), καὶ ὡσ
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οὐκέτι ϊνεχώρηςεν Εὐρυςθεγσ, βουλομένων καὶ τῶν Μυκηναίων φββῳ τῶν Ἡρακλειδῶν
καὶ Ϗμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ πλῆθοσ τεθεραπευκβτα τῶν Μυκηναίων τε καὶ
ὅςων Εὐρυςθεὺσ ἦρχε τὴν βαςιλείαν Ἀτρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περςειδῶν τοὺσ
Πελοπίδασ μείζουσ καταςτῆναι. [3] Ϗ μοι δοκεῖ Ἀγαμέμνων παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ
[τε] Ϗμα ἐπὶ πλέον τῶν ϋλλων ἰςχγςασ, τὴν ςτρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον ἢ φββῳ
ξυναγαγὼν ποιήςαςθαι. [4] φαίνεται γὰρ ναυςί τε πλείςταισ αὐτὸσ ϊφικβμενοσ καὶ
Ἀρκάςι προςπαραςχών, ὡσ Ὅμηροσ τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἱκανὸσ τεκμηριῶςαι. καὶ ἐν
τοῦ ςκήπτρου Ϗμα τῇ παραδβςει εἴρηκεν αὐτὸν “πολλῇςι νήςοιςι καὶ Ἄργεΰ παντὶ
ϊνάςςειν·”1 οὐκ όν οὖν νήςων ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ όν πολλαὶ εἶεν)
ἠπειρώτησ ὢν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν. εἰκάζειν δὲ χρὴ καὶ ταγτῃ τῇ
ςτρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆσ.
§10. καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τβτε πβλιςμα νῦν μὴ ϊξιβχρεων
δοκεῖ εἶναι, οὐκ ϊκριβεῖ ϋν τισ ςημείῳ χρώμενοσ ϊπιςτοίη μὴ γενέςθαι τὸν ςτβλον
τοςοῦτον ὅςον οἵ τε ποιηταὶ εἰρήκαςι καὶ ὁ λβγοσ κατέχει. [2] Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ
πβλισ ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆσ καταςκευῆσ τὰ ἐδάφη, πολλὴν όν οἶμαι
ϊπιςτίαν τῆσ δυνάμεωσ προελθβντοσ πολλοῦ χρβνου τοῖσ ἔπειτα πρὸσ τὸ κλέοσ αὐτῶν
εἶναι (καίτοι Πελοποννήςου τῶν πέντε τὰσ δγο μοίρασ νέμονται, τῆσ τε ξυμπάςησ
ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν· ὅμωσ δὲ οὔτε ξυνοικιςθείςησ πβλεωσ οὔτε
ἱεροῖσ καὶ καταςκευαῖσ πολυτελέςι χρηςαμένησ, κατὰ κώμασ δὲ τῷ παλαιῷ τῆσ Ἑλλάδοσ
τρβπῳ οἰκιςθείςησ, φαίνοιτ᾽ όν ὑποδεεςτέρα), Ἀθηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παθβντων
διπλαςίαν όν τὴν δγναμιν εἰκάζεςθαι ϊπὸ τῆσ φανερᾶσ ὄψεωσ τῆσ πβλεωσ ἢ ἔςτιν.
[3] οὔκουν ϊπιςτεῖν εἰκβσ, οὐδὲ τὰσ ὄψεισ τῶν πβλεων μᾶλλον ςκοπεῖν ἢ τὰσ δυνάμεισ,
νομίζειν δὲ τὴν ςτρατείαν ἐκείνην μεγίςτην μὲν γενέςθαι τῶν πρὸ αὑτῆσ, λειπομένην δὲ
τῶν νῦν, τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήςει εἴ τι χρὴ κϊνταῦθα πιςτεγειν, ἣν εἰκὸσ ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν
ποιητὴν ὄντα κοςμῆςαι, ὅμωσ δὲ φαίνεται καὶ οὕτωσ ἐνδεεςτέρα. [4] πεποίηκε γὰρ
χιλίων καὶ διακοςίων νεῶν τὰσ μὲν Βοιωτῶν εἴκοςι καὶ ἑκατὸν ϊνδρῶν, τὰσ δὲ
Φιλοκτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, τὰσ μεγίςτασ καὶ ἐλαχίςτασ· ϋλλων
γοῦν μεγέθουσ πέρι ἐν νεῶν καταλβγῳ οὐκ ἐμνήςθη. αὐτερέται δὲ ὅτι ἦςαν καὶ μάχιμοι
πάντεσ, ἐν ταῖσ Φιλοκτήτου ναυςὶ δεδήλωκεν· τοξβτασ γὰρ πάντασ πεποίηκε τοὺσ
προςκώπουσ. περίνεωσ δὲ οὐκ εἰκὸσ πολλοὺσ ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βαςιλέων καὶ τῶν
μάλιςτα ἐν τέλει, ϋλλωσ τε καὶ μέλλοντασ πέλαγοσ περαιώςεςθαι μετὰ ςκευῶν
πολεμικῶν, οὐδ᾽ αὖ τὰ πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντασ, ϊλλὰ τῷ παλαιῷ τρβπῳ
λῃςτικώτερον παρεςκευαςμένα. [5] πρὸσ τὰσ μεγίςτασ δ᾽ οὖν καὶ ἐλαχίςτασ ναῦσ τὸ
1
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μέςον ςκοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθβντεσ, ὡσ ϊπὸ πάςησ τῆσ Ἑλλάδοσ κοινῇ
πεμπβμενοι.
§11. αἴτιον δ᾽ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθρωπία τοςοῦτον ὅςον ἡ ϊχρηματία. τῆσ γὰρ τροφῆσ
ϊπορίᾳ τβν τε ςτρατὸν ἐλάςςω ἤγαγον καὶ ὅςον ἤλπιζον αὐτβθεν πολεμοῦντα
βιοτεγςειν, ἐπειδὴ δὲ ϊφικβμενοι μάχῃ ἐκράτηςαν (δῆλον δέ· τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ
ςτρατοπέδῳ οὐκ όν ἐτειχίςαντο), φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦθα πάςῃ τῇ δυνάμει
χρηςάμενοι, ϊλλὰ πρὸσ γεωργίαν τῆσ Χερςονήςου τραπβμενοι καὶ λῃςτείαν τῆσ τροφῆσ
ϊπορίᾳ. ᾗ καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶεσ αὐτῶν διεςπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ϊντεῖχον βίᾳ, τοῖσ αἰεὶ
ὑπολειπομένοισ ϊντίπαλοι ὄντεσ. [2] περιουςίαν δὲ εἰ ἦλθον ἔχοντεσ τροφῆσ καὶ ὄντεσ
ώθρβοι ϋνευ λῃςτείασ καὶ γεωργίασ ξυνεχῶσ τὸν πβλεμον διέφερον, ῥᾳδίωσ όν μάχῃ
κρατοῦντεσ εἷλον, οἵ γε καὶ οὐχ ώθρβοι, ϊλλὰ μέρει τῷ αἰεὶ παρβντι ϊντεῖχον, πολιορκίᾳ
δ᾽ όν προςκαθεζβμενοι ἐν ἐλάςςονί τε χρβνῳ καὶ ϊπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον. ϊλλὰ δι᾽
ϊχρηματίαν τά τε πρὸ τογτων ϊςθενῆ ἦν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα, ὀνομαςτβτατα τῶν πρὶν
γενβμενα, δηλοῦται τοῖσ ἔργοισ ὑποδεέςτερα ὄντα τῆσ φήμησ καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ
τοὺσ ποιητὰσ λβγου κατεςχηκβτοσ· §12. ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰσ ἔτι
μετανίςτατβ τε καὶ κατῳκίζετο, ὥςτε μὴ ἡςυχάςαςαν αὐξηθῆναι. [2] ἥ τε γὰρ
ϊναχώρηςισ τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου χρονία γενομένη πολλὰ ἐνεβχμωςε, καὶ ςτάςεισ ἐν
ταῖσ πβλεςιν ὡσ ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ϊφ᾽ ὧν ἐκπίπτοντεσ τὰσ πβλεισ ἔκτιζον. [3] Βοιωτοί
τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοςτῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου Ϗλωςιν ἐξ Ἄρνησ ϊναςτάντεσ ὑπὸ Θεςςαλῶν
τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρβτερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκιςαν (ἦν δὲ αὐτῶν καὶ
ϊποδαςμὸσ πρβτερον ἐν τῇ γῇ ταγτῃ, ϊφ᾽ ὧν καὶ ἐσ Ἴλιον ἐςτράτευςαν), Δωριῆσ τε
ὀγδοηκοςτῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαισ Πελοπβννηςον ἔςχον. [4] μβλισ τε ἐν πολλῷ χρβνῳ
ἡςυχάςαςα ἡ Ἑλλὰσ βεβαίωσ καὶ οὐκέτι ϊνιςταμένη ϊποικίασ ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνασ μὲν
Ἀθηναῖοι καὶ νηςιωτῶν τοὺσ πολλοὺσ ᾤκιςαν, Ἰταλίασ δὲ καὶ Σικελίασ τὸ πλεῖςτον
Πελοποννήςιοι τῆσ τε ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἔςτιν ϐ χωρία. πάντα δὲ ταῦτα ὕςτερον τῶν
Τρωικῶν ἐκτίςθη.
§13. δυνατωτέρασ δὲ γιγνομένησ τῆσ Ἑλλάδοσ καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆςιν ἔτι
μᾶλλον ἢ πρβτερον ποιουμένησ τὰ πολλὰ τυραννίδεσ ἐν ταῖσ πβλεςι καθίςταντο, τῶν
προςβδων μειζβνων γιγνομένων (πρβτερον δὲ ἦςαν ἐπὶ ῥητοῖσ γέραςι πατρικαὶ
βαςιλεῖαι), ναυτικά τε ἐξηρτγετο ἡ Ἑλλάσ, καὶ τῆσ θαλάςςησ μᾶλλον ϊντείχοντο.
[2] πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται ἐγγγτατα τοῦ νῦν τρβπου μεταχειρίςαι τὰ περὶ τὰσ
ναῦσ, καὶ τριήρεισ ἐν Κορίνθῳ πρῶτον τῆσ Ἑλλάδοσ ναυπηγηθῆναι. [3] φαίνεται δὲ καὶ
Σαμίοισ Ἀμεινοκλῆσ Κορίνθιοσ ναυπηγὸσ ναῦσ ποιήςασ τέςςαρασ· ἔτη δ᾽ ἐςτὶ μάλιςτα
τριακβςια ἐσ τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ὅτε Ἀμεινοκλῆσ Σαμίοισ ἦλθεν.
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[4] ναυμαχία τε παλαιτάτη ὧν ἴςμεν γίγνεται Κορινθίων πρὸσ Κερκυραίουσ· ἔτη δὲ
μάλιςτα καὶ ταγτῃ ἑξήκοντα καὶ διακβςιά ἐςτι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρβνου. [5] οἰκοῦντεσ
γὰρ τὴν πβλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ τοῦ Ἰςθμοῦ αἰεὶ δή ποτε ἐμπβριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων τὸ
πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω ἢ κατὰ θάλαςςαν, τῶν τε ἐντὸσ Πελοποννήςου καὶ τῶν ἔξω,
διὰ τῆσ ἐκείνων παρ᾽ ϊλλήλουσ ἐπιμιςγβντων, χρήμαςί τε δυνατοὶ ἦςαν, ὡσ καὶ τοῖσ
παλαιοῖσ ποιηταῖσ δεδήλωται· ϊφνειὸν γὰρ ἐπωνβμαςαν τὸ χωρίον. ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνεσ
μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰσ ναῦσ κτηςάμενοι τὸ λῃςτικὸν καθῄρουν, καὶ ἐμπβριον παρέχοντεσ
ϊμφβτερα δυνατὴν ἔςχον χρημάτων προςβδῳ τὴν πβλιν. [6] καὶ Ἴωςιν ὕςτερον πολὺ
γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κγρου Περςῶν πρώτου βαςιλεγοντοσ καὶ Καμβγςου τοῦ υἱέοσ
αὐτοῦ, τῆσ τε καθ᾽ ἑαυτοὺσ θαλάςςησ Κγρῳ πολεμοῦντεσ ἐκράτηςάν τινα χρβνον. καὶ
Πολυκράτησ Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβγςου ναυτικῷ ἰςχγων ϋλλασ τε τῶν νήςων
ὑπηκβουσ ἐποιήςατο καὶ Ῥήνειαν ἑλὼν ϊνέθηκε τῷ Ἀπβλλωνι τῷ Δηλίῳ. Φωκαῆσ τε
Μαςςαλίαν οἰκίζοντεσ Καρχηδονίουσ ἐνίκων ναυμαχοῦντεσ· §14. δυνατώτατα γὰρ
ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα πολλαῖσ γενεαῖσ ὕςτερα γενβμενα τῶν
Τρωικῶν τριήρεςι μὲν ὀλίγαισ χρώμενα, πεντηκοντβροισ δ᾽ ἔτι καὶ πλοίοισ μακροῖσ
ἐξηρτυμένα ὥςπερ ἐκεῖνα. [2] ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ Δαρείου θανάτου, ὃσ
μετὰ Καμβγςην Περςῶν ἐβαςίλευςε, τριήρεισ περί τε Σικελίαν τοῖσ τυράννοισ ἐσ πλῆθοσ
ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοισ· ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆσ Ξέρξου ςτρατείασ ναυτικὰ
ϊξιβλογα ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέςτη. [3] Αἰγινῆται γὰρ καὶ Ἀθηναῖοι, καὶ εἴ τινεσ ϋλλοι,
βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τογτων τὰ πολλὰ πεντηκοντβρουσ· ὀψέ τε ϊφ᾽ οὗ Ἀθηναίουσ
Θεμιςτοκλῆσ ἔπειςεν Αἰγινήταισ πολεμοῦντασ, καὶ Ϗμα τοῦ βαρβάρου προςδοκίμου
ὄντοσ, τὰσ ναῦσ ποιήςαςθαι αἷςπερ καὶ ἐναυμάχηςαν· καὶ αὗται οὔπω εἶχον διὰ πάςησ
καταςτρώματα.
§15. τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕςτερον
γενβμενα. ἰςχὺν δὲ περιεποιήςαντο ὅμωσ οὐκ ἐλαχίςτην οἱ προςςχβντεσ αὐτοῖσ
χρημάτων τε προςβδῳ καὶ ϋλλων ϊρχῇ· ἐπιπλέοντεσ γὰρ τὰσ νήςουσ κατεςτρέφοντο,
καὶ μάλιςτα ὅςοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. [2] κατὰ γῆν δὲ πβλεμοσ, ὅθεν τισ καὶ δγναμισ
παρεγένετο, οὐδεὶσ ξυνέςτη· πάντεσ δὲ ἦςαν, ὅςοι καὶ ἐγένοντο, πρὸσ ὁμβρουσ τοὺσ
ςφετέρουσ ἑκάςτοισ, καὶ ἐκδήμουσ ςτρατείασ πολὺ ϊπὸ τῆσ ἑαυτῶν ἐπ᾽ ϋλλων
καταςτροφῇ οὐκ ἐξῇςαν οἱ Ἕλληνεσ. οὐ γὰρ ξυνειςτήκεςαν πρὸσ τὰσ μεγίςτασ πβλεισ
ὑπήκοοι, οὐδ᾽ αὖ αὐτοὶ ϊπὸ τῆσ ἴςησ κοινὰσ ςτρατείασ ἐποιοῦντο, κατ᾽ ϊλλήλουσ δὲ
μᾶλλον ὡσ ἕκαςτοι οἱ ϊςτυγείτονεσ ἐπολέμουν. [3] μάλιςτα δὲ ἐσ τὸν πάλαι ποτὲ
γενβμενον πβλεμον Χαλκιδέων καὶ Ἐρετριῶν καὶ τὸ ϋλλο Ἑλληνικὸν ἐσ ξυμμαχίαν
ἑκατέρων διέςτη. §16. ἐπεγένετο δὲ ϋλλοισ τε ϋλλοθι κωλγματα μὴ αὐξηθῆναι, καὶ
Ἴωςι προχωρηςάντων ἐπὶ μέγα τῶν πραγμάτων Κῦροσ καὶ ἡ Περςικὴ βαςιλεία Κροῖςον
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καθελοῦςα καὶ ὅςα ἐντὸσ Ἅλυοσ ποταμοῦ πρὸσ θάλαςςαν ἐπεςτράτευςε καὶ τὰσ ἐν τῇ
ἠπείρῳ πβλεισ ἐδογλωςε, Δαρεῖβσ τε ὕςτερον τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ τὰσ
νήςουσ. §17. τγραννοί τε ὅςοι ἦςαν ἐν ταῖσ Ἑλληνικαῖσ πβλεςι,τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μβνον
προορώμενοι ἔσ τε τὸ ςῶμα καὶ ἐσ τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι᾽ ϊςφαλείασ ὅςον ἐδγναντο
μάλιςτα τὰσ πβλεισ ᾤκουν, ἐπράχθη δὲ οὐδὲν ϊπ᾽ αὐτῶν ἔργον ϊξιβλογον, εἰ μὴ εἴ τι
πρὸσ περιοίκουσ τοὺσ αὐτῶν ἑκάςτοισ· οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖςτον ἐχώρηςαν
δυνάμεωσ. οὕτω πανταχβθεν ἡ Ἑλλὰσ ἐπὶ πολὺν χρβνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν
μηδὲν κατεργάζεςθαι, κατὰ πβλεισ τε ϊτολμοτέρα εἶναι.
§18. ἐπειδὴ δὲ οἵ τε Ἀθηναίων τγραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἐπὶ πολὺ καὶ
πρὶν τυραννευθείςησ οἱ πλεῖςτοι καὶ τελευταῖοι πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων
κατελγθηςαν (ἡ γὰρ Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίςιν τῶν νῦν ἐνοικογντων αὐτὴν Δωριῶν
ἐπὶ πλεῖςτον ὧν ἴςμεν χρβνον ςταςιάςαςα ὅμωσ ἐκ παλαιτάτου καὶ ηὐνομήθη καὶ αἰεὶ
ϊτυράννευτοσ ἦν· ἔτη γάρ ἐςτι μάλιςτα τετρακβςια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐσ τὴν τελευτὴν
τοῦδε τοῦ πολέμου ϊφ᾽ οὗ Λακεδαιμβνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δι᾽ αὐτὸ
δυνάμενοι καὶ τὰ ἐν ταῖσ ϋλλαισ πβλεςι καθίςταςαν), μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων
κατάλυςιν ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ οὐ πολλοῖσ ἔτεςιν ὕςτερον καὶ ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων
πρὸσ Ἀθηναίουσ ἐγένετο. [2] δεκάτῳ δὲ ἔτει μετ᾽ αὐτὴν αὖθισ ὁ βάρβαροσ τῷ μεγάλῳ
ςτβλῳ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα δουλωςβμενοσ ἦλθεν. καὶ μεγάλου κινδγνου ἐπικρεμαςθέντοσ οἵ
τε Λακεδαιμβνιοι τῶν ξυμπολεμηςάντων Ἑλλήνων ἡγήςαντο δυνάμει προγχοντεσ, καὶ οἱ
Ἀθηναῖοι ἐπιβντων τῶν Μήδων διανοηθέντεσ ἐκλιπεῖν τὴν πβλιν καὶ ϊναςκευαςάμενοι ἐσ
τὰσ ναῦσ ἐςβάντεσ ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τε ϊπωςάμενοι τὸν βάρβαρον, ὕςτερον οὐ
πολλῷ διεκρίθηςαν πρβσ τε Ἀθηναίουσ καὶ Λακεδαιμονίουσ οἵ τε ϊποςτάντεσ βαςιλέωσ
Ἕλληνεσ καὶ οἱ ξυμπολεμήςαντεσ. δυνάμει γὰρ ταῦτα μέγιςτα διεφάνη· ἴςχυον γὰρ οἱ
μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυςίν. [3] καὶ ὀλίγον μὲν χρβνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα
διενεχθέντεσ οἱ Λακεδαιμβνιοι καὶ Ἀθηναῖοι ἐπολέμηςαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸσ
ϊλλήλουσ· καὶ τῶν ϋλλων Ἑλλήνων εἴ τινέσ που διαςταῖεν, πρὸσ τογτουσ ἤδη ἐχώρουν.
ὥςτε ϊπὸ τῶν Μηδικῶν ἐσ τβνδε αἰεὶ τὸν πβλεμον τὰ μὲν ςπενδβμενοι, τὰ δὲ
πολεμοῦντεσ ἢ ϊλλήλοισ ἢ τοῖσ ἑαυτῶν ξυμμάχοισ ϊφιςταμένοισ εὖ παρεςκευάςαντο τὰ
πολέμια καὶ ἐμπειρβτεροι ἐγένοντο μετὰ κινδγνων τὰσ μελέτασ ποιογμενοι. §19. καὶ οἱ
μὲν Λακεδαιμβνιοι οὐχ ὑποτελεῖσ ἔχοντεσ φβρου τοὺσ ξυμμάχουσ ἡγοῦντο, κατ᾽
ὀλιγαρχίαν δὲ ςφίςιν αὐτοῖσ μβνον ἐπιτηδείωσ ὅπωσ πολιτεγςουςι θεραπεγοντεσ,
Ἀθηναῖοι δὲ ναῦσ τε τῶν πβλεων τῷ χρβνῳ παραλαββντεσ πλὴν Χίων καὶ Λεςβίων, καὶ
χρήματα τοῖσ πᾶςι τάξαντεσ φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖσ ἐσ τβνδε τὸν πβλεμον ἡ ἰδία
παραςκευὴ μείζων ἢ ὡσ τὰ κράτιςτά ποτε μετὰ ϊκραιφνοῦσ τῆσ ξυμμαχίασ ἤνθηςαν.
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§20. τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆσ τεκμηρίῳ
πιςτεῦςαι. οἱ γὰρ ϋνθρωποι τὰσ ϊκοὰσ τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια ςφίςιν ᾖ,
ὁμοίωσ ϊβαςανίςτωσ παρ᾽ ϊλλήλων δέχονται. [2] Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθοσ Ἵππαρχον
οἴονται ὑφ᾽ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριςτογείτονοσ τγραννον ὄντα ϊποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴςαςιν ὅτι
Ἱππίασ μὲν πρεςβγτατοσ ὢν ἦρχε τῶν Πειςιςτράτου υἱέων, Ἵππαρχοσ δὲ καὶ Θεςςαλὸσ
ϊδελφοὶ ἦςαν αὐτοῦ, ὑποτοπήςαντεσ δέ τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμβδιοσ
καὶ Ἀριςτογείτων ἐκ τῶν ξυνειδβτων ςφίςιν Ἱππίᾳ μεμηνῦςθαι τοῦ μὲν ϊπέςχοντο ὡσ
προειδβτοσ, βουλβμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράςαντέσ τι καὶ κινδυνεῦςαι, τῷ Ἱππάρχῳ
περιτυχβντεσ περὶ τὸ Λεωκβρειον καλογμενον τὴν Παναθηναΰκὴν πομπὴν διακοςμοῦντι
ϊπέκτειναν. [3] πολλὰ δὲ καὶ ϋλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ χρβνῳ ϊμνηςτογμενα καὶ οἱ
ϋλλοι Ἕλληνεσ οὐκ ὀρθῶσ οἴονται, ὥςπερ τογσ τε Λακεδαιμονίων βαςιλέασ μὴ μιᾷ
ψήφῳ προςτίθεςθαι ἑκάτερον, ϊλλὰ δυοῖν, καὶ τὸν Πιτανάτην λβχον αὐτοῖσ εἶναι, ὃσ
οὐδ᾽ ἐγένετο πώποτε. οὕτωσ ϊταλαίπωροσ τοῖσ πολλοῖσ ἡ ζήτηςισ τῆσ ϊληθείασ, καὶ ἐπὶ
τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. §21. ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμωσ τοιαῦτα ϋν τισ
νομίζων μάλιςτα ϐ διῆλθον οὐχ ώμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡσ ποιηταὶ ὑμνήκαςι περὶ αὐτῶν
ἐπὶ τὸ μεῖζον κοςμοῦντεσ μᾶλλον πιςτεγων, οὔτε ὡσ λογογράφοι ξυνέθεςαν ἐπὶ τὸ
προςαγωγβτερον τῇ ϊκροάςει ἢ ϊληθέςτερον, ὄντα ϊνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ
χρβνου αὐτῶν ϊπίςτωσ ἐπὶ τὸ μυθῶδεσ ἐκνενικηκβτα, ηὑρῆςθαι δὲ ἡγηςάμενοσ ἐκ τῶν
ἐπιφανεςτάτων ςημείων ὡσ παλαιὰ εἶναι ϊποχρώντωσ. [2] καὶ ὁ πβλεμοσ οὗτοσ, καίπερ
τῶν ϊνθρώπων ἐν ᾧ μὲν όν πολεμῶςι τὸν παρβντα αἰεὶ μέγιςτον κρινβντων,
παυςαμένων δὲ τὰ ϊρχαῖα μᾶλλον θαυμαζβντων, ϊπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων ςκοποῦςι
δηλώςει ὅμωσ μείζων γεγενημένοσ αὐτῶν.
§22. καὶ ὅςα μὲν λβγῳ εἶπον ἕκαςτοι ἢ μέλλοντεσ πολεμήςειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη
ὄντεσ, χαλεπὸν τὴν ϊκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦςαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸσ
ἤκουςα καὶ τοῖσ ϋλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ϊπαγγέλλουςιν· ὡσ δ᾽ όν ἐδβκουν ἐμοὶ ἕκαςτοι περὶ
τῶν αἰεὶ παρβντων τὰ δέοντα μάλιςτ᾽ εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγγτατα τῆσ ξυμπάςησ
γνώμησ τῶν ϊληθῶσ λεχθέντων, οὕτωσ εἴρηται. [2] τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ
πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχβντοσ πυνθανβμενοσ ἠξίωςα γράφειν, οὐδ᾽ ὡσ ἐμοὶ ἐδβκει,
ϊλλ᾽ οἷσ τε αὐτὸσ παρῆν καὶ παρὰ τῶν ϋλλων ὅςον δυνατὸν ϊκριβείᾳ περὶ ἑκάςτου
ἐπεξελθών. [3] ἐπιπβνωσ δὲ ηὑρίςκετο, διβτι οἱ παρβντεσ τοῖσ ἔργοισ ἑκάςτοισ οὐ ταὐτὰ
περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ϊλλ᾽ ὡσ ἑκατέρων τισ εὐνοίασ ἢ μνήμησ ἔχοι. [4] καὶ ἐσ μὲν
ϊκρβαςιν ἴςωσ τὸ μὴ μυθῶδεσ αὐτῶν ϊτερπέςτερον φανεῖται· ὅςοι δὲ βουλήςονται τῶν
τε γενομένων τὸ ςαφὲσ ςκοπεῖν καὶ τῶν μελλβντων ποτὲ αὖθισ κατὰ τὸ ϊνθρώπινον
τοιογτων καὶ παραπληςίων ἔςεςθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ϊρκογντωσ ἕξει. κτῆμά τε ἐσ
αἰεὶ μᾶλλον ἢ ϊγώνιςμα ἐσ τὸ παραχρῆμα ϊκογειν ξγγκειται.
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§23. τῶν δὲ πρβτερον ἔργων μέγιςτον ἐπράχθη τὸ Μηδικβν, καὶ τοῦτο ὅμωσ δυοῖν
ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίςιν ἔςχεν. τογτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκβσ τε
μέγα προγβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέςθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν
ἴςῳ χρβνῳ. [2] οὔτε γὰρ πβλεισ τοςαίδε ληφθεῖςαι ἠρημώθηςαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων,
αἱ δ᾽ ὑπὸ ςφῶν αὐτῶν ϊντιπολεμογντων (εἰςὶ δ᾽ αἳ καὶ οἰκήτορασ μετέβαλον
ώλιςκβμεναι), οὔτε φυγαὶ τοςαίδε ϊνθρώπων καὶ φβνοσ, ὁ μὲν κατ᾽ αὐτὸν τὸν πβλεμον,
ὁ δὲ διὰ τὸ ςταςιάζειν. [3] τά τε πρβτερον ϊκοῇ μὲν λεγβμενα, ἔργῳ δὲ ςπανιώτερον
βεβαιογμενα οὐκ ϋπιςτα κατέςτη, ςειςμῶν τε πέρι, οἳ ἐπὶ πλεῖςτον Ϗμα μέροσ γῆσ καὶ
ἰςχυρβτατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέςχον, ἡλίου τε ἐκλείψεισ, αἳ πυκνβτεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν
χρβνου μνημονευβμενα ξυνέβηςαν, αὐχμοί τε ἔςτι παρ᾽ οἷσ μεγάλοι καὶ ϊπ᾽ αὐτῶν καὶ
λιμοὶ καὶ ἡ οὐχ ἥκιςτα βλάψαςα καὶ μέροσ τι φθείραςα ἡ λοιμώδησ νβςοσ· ταῦτα γὰρ
πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου Ϗμα ξυνεπέθετο. [4] ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι καὶ
Πελοποννήςιοι λγςαντεσ τὰσ τριακοντογτεισ ςπονδὰσ αἳ αὐτοῖσ ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίασ
Ϗλωςιν. [5] διβτι δ᾽ ἔλυςαν, τὰσ αἰτίασ προγγραψα πρῶτον καὶ τὰσ διαφοράσ, τοῦ μή
τινα ζητῆςαί ποτε ἐξ ὅτου τοςοῦτοσ πβλεμοσ τοῖσ Ἕλληςι κατέςτη. [6] τὴν μὲν γὰρ
ϊληθεςτάτην πρβφαςιν, ϊφανεςτάτην δὲ λβγῳ, τοὺσ Ἀθηναίουσ ἡγοῦμαι μεγάλουσ
γιγνομένουσ καὶ φββον παρέχοντασ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ϊναγκάςαι ἐσ τὸ πολεμεῖν· αἱ δ᾽
ἐσ τὸ φανερὸν λεγβμεναι αἰτίαι αἵδ᾽ ἦςαν ἑκατέρων, ϊφ᾽ ὧν λγςαντεσ τὰσ ςπονδὰσ ἐσ τὸν
πβλεμον κατέςτηςαν.
§24. Ἐπίδαμνβσ ἐςτι πβλισ ἐν δεξιᾷ ἐςπλέοντι ἐσ τὸν Ἰβνιον κβλπον· προςοικοῦςι δ᾽
αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔθνοσ. [2] ταγτην ϊπῴκιςαν μὲν Κερκυραῖοι,
οἰκιςτὴσ δ᾽ ἐγένετο Φαλίοσ Ἐρατοκλείδου Κορίνθιοσ γένοσ τῶν ϊφ᾽ Ἡρακλέουσ, κατὰ δὴ
τὸν παλαιὸν νβμον ἐκ τῆσ μητροπβλεωσ κατακληθείσ. ξυνῴκιςαν δὲ καὶ Κορινθίων τινὲσ
καὶ τοῦ ϋλλου Δωρικοῦ γένουσ. [3] προελθβντοσ δὲ τοῦ χρβνου ἐγένετο ἡ τῶν
Ἐπιδαμνίων δγναμισ μεγάλη καὶ πολυάνθρωποσ· [4] ςταςιάςαντεσ δὲ ἐν ϊλλήλοισ ἔτη
πολλά, ὡσ λέγεται, ϊπὸ πολέμου τινὸσ τῶν προςοίκων βαρβάρων ἐφθάρηςαν καὶ τῆσ
δυνάμεωσ τῆσ πολλῆσ ἐςτερήθηςαν. [5] τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμοσ
αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺσ δυνατογσ, οἱ δὲ ἐπελθβντεσ μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλῄζοντο τοὺσ ἐν
τῇ πβλει κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλαςςαν. [6] οἱ δὲ ἐν τῇ πβλει ὄντεσ Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ
ἐπιέζοντο, πέμπουςιν ἐσ τὴν Κέρκυραν πρέςβεισ ὡσ μητρβπολιν οὖςαν, δεβμενοι μὴ
ςφᾶσ περιορᾶν φθειρομένουσ, ϊλλὰ τογσ τε φεγγοντασ ξυναλλάξαι ςφίςι καὶ τὸν τῶν
βαρβάρων πβλεμον καταλῦςαι. [7] ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζβμενοι ἐσ τὸ Ἥραιον ἐδέοντο.
οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ϊλλ᾽ ϊπράκτουσ ϊπέπεμψαν.
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§25. γνβντεσ δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν ςφίςιν ϊπὸ Κερκγρασ τιμωρίαν οὖςαν ἐν
ϊπβρῳ εἴχοντο θέςθαι τὸ παρβν, καὶ πέμψαντεσ ἐσ Δελφοὺσ τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ
παραδοῖεν Κορινθίοισ τὴν πβλιν ὡσ οἰκιςταῖσ καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ᾽ ϊπ᾽ αὐτῶν
ποιεῖςθαι. ὁ δ᾽ αὐτοῖσ ϊνεῖλε παραδοῦναι καὶ ἡγεμβνασ ποιεῖςθαι. [2] ἐλθβντεσ δὲ οἱ
Ἐπιδάμνιοι ἐσ τὴν Κβρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοςαν τὴν ϊποικίαν, τβν τε οἰκιςτὴν
ϊποδεικνγντεσ ςφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηςτήριον δηλοῦντεσ, ἐδέοντβ τε μὴ ςφᾶσ
περιορᾶν φθειρομένουσ, ϊλλ᾽ ἐπαμῦναι. [3] Κορίνθιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο
τὴν τιμωρίαν, νομίζοντεσ οὐχ ἧςςον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ϊποικίαν ἢ Κερκυραίων, Ϗμα δὲ
καὶ μίςει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντεσ ϋποικοι· [4] οὔτε γὰρ ἐν
πανηγγρεςι ταῖσ κοιναῖσ διδβντεσ γέρα τὰ νομιζβμενα οὔτε Κορινθίῳ ϊνδρὶ
προκαταρχβμενοι τῶν ἱερῶν ὥςπερ αἱ ϋλλαι ϊποικίαι, περιφρονοῦντεσ δὲ αὐτοὺσ καὶ
χρημάτων δυνάμει ὄντεσ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρβνον ὁμοῖα τοῖσ Ἑλλήνων πλουςιωτάτοισ καὶ
τῇ ἐσ πβλεμον παραςκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προγχειν ἔςτιν ὅτε
ἐπαιρβμενοι καὶ κατὰ τὴν Φαιάκων προενοίκηςιν τῆσ Κερκγρασ κλέοσ ἐχβντων τὰ περὶ
τὰσ ναῦσ (ᾗ καὶ μᾶλλον ἐξηρτγοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦςαν οὐκ ϊδγνατοι· τριήρεισ γὰρ
εἴκοςι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖσ ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν), §26. πάντων οὖν τογτων
ἐγκλήματα ἔχοντεσ οἱ Κορίνθιοι ἔπεμπον ἐσ τὴν Ἐπίδαμνον ϋςμενοι τὴν ὠφελίαν,
οἰκήτορά τε τὸν βουλβμενον ἰέναι κελεγοντεσ καὶ Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων καὶ
ἑαυτῶν φρουρογσ. [2] ἐπορεγθηςαν δὲ πεζῇ ἐσ Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖςαν ϊποικίαν,
δέει τῶν Κερκυραίων μὴ κωλγωνται ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ θάλαςςαν περαιογμενοι.
[3] Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ᾔςθοντο τογσ τε οἰκήτορασ καὶ φρουροὺσ ἥκοντασ ἐσ τὴν
Ἐπίδαμνον τήν τε ϊποικίαν Κορινθίοισ δεδομένην, ἐχαλέπαινον· καὶ πλεγςαντεσ εὐθὺσ
πέντε καὶ εἴκοςι ναυςὶ καὶ ὕςτερον ἑτέρῳ ςτβλῳ τογσ τε φεγγοντασ ἐκέλευον κατ᾽
ἐπήρειαν δέχεςθαι αὐτογσ (ἦλθον γὰρ ἐσ τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδεσ,
τάφουσ τε ϊποδεικνγντεσ καὶ ξυγγένειαν, ἣν προΰςχβμενοι ἐδέοντο ςφᾶσ κατάγειν) τογσ
τε φρουροὺσ οὓσ Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ τοὺσ οἰκήτορασ ϊποπέμπειν. [4] οἱ δὲ
Ἐπιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουςαν, ϊλλὰ ςτρατεγουςιν ἐπ᾽ αὐτοὺσ οἱ Κερκυραῖοι
τεςςαράκοντα ναυςὶ μετὰ τῶν φυγάδων ὡσ κατάξοντεσ, καὶ τοὺσ Ἰλλυριοὺσ
προςλαββντεσ. [5] προςκαθεζβμενοι δὲ τὴν πβλιν προεῖπον Ἐπιδαμνίων τε τὸν
βουλβμενον καὶ τοὺσ ξένουσ ϊπαθεῖσ ϊπιέναι· εἰ δὲ μή, ὡσ πολεμίοισ χρήςεςθαι. ὡσ δ᾽
οὐκ ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔςτι δ᾽ ἰςθμὸσ τὸ χωρίον) ἐπολιβρκουν τὴν πβλιν,
§27. Κορίνθιοι δ᾽, ὡσ αὐτοῖσ ἐκ τῆσ Ἐπιδάμνου ἦλθον ϋγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται,
παρεςκευάζοντο ςτρατείαν, καὶ Ϗμα ϊποικίαν ἐσ τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυςςον ἐπὶ τῇ ἴςῃ
καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλβμενον ἰέναι· εἰ δέ τισ τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν
δὲ βογλεται τῆσ ϊποικίασ, πεντήκοντα δραχμὰσ καταθέντα Κορινθίασ μένειν. ἦςαν δὲ
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καὶ οἱ πλέοντεσ πολλοὶ καὶ οἱ τϊργγριον καταβάλλοντεσ. [2] ἐδεήθηςαν δὲ καὶ τῶν
Μεγαρέων ναυςὶ ςφᾶσ ξυμπροπέμψαι, εἰ ϋρα κωλγοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν· οἱ δὲ
παρεςκευάζοντο αὐτοῖσ ὀκτὼ ναυςὶ ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆσ Κεφαλλήνων τέςςαρςιν. καὶ
Ἐπιδαυρίων ἐδεήθηςαν, οἳ παρέςχον πέντε, Ἑρμιονῆσ δὲ μίαν καὶ Τροιζήνιοι δγο,
Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ Ἀμπρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίουσ δὲ χρήματα ᾔτηςαν καὶ
Φλειαςίουσ, Ἠλείουσ δὲ ναῦσ τε κενὰσ καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων νῆεσ
παρεςκευάζοντο τριάκοντα καὶ τριςχίλιοι ὁπλῖται.
§28. ἐπειδὴ δὲ ἐπγθοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παραςκευήν, ἐλθβντεσ ἐσ Κβρινθον μετὰ
Λακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέςβεων, οὓσ παρέλαβον, ἐκέλευον Κορινθίουσ τοὺσ ἐν
Ἐπιδάμνῳ φρουρογσ τε καὶ οἰκήτορασ ϊπάγειν, ὡσ οὐ μετὸν αὐτοῖσ Ἐπιδάμνου. [2] εἰ δέ
τι ϊντιποιοῦνται, δίκασ ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήςῳ παρὰ πβλεςιν αἷσ όν ϊμφβτεροι
ξυμβῶςιν· ὁποτέρων δ᾽ όν δικαςθῇ εἶναι τὴν ϊποικίαν, τογτουσ κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ
τῷ ἐν Δελφοῖσ μαντείῳ ἐπιτρέψαι. [3] πβλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν· εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ
ϊναγκαςθήςεςθαι ἔφαςαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλουσ ποιεῖςθαι οὓσ οὐ βογλονται
ἑτέρουσ τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον ὠφελίασ ἕνεκα. [4] οἱ δὲ Κορίνθιοι ϊπεκρίναντο αὐτοῖσ,
ἢν τάσ τε ναῦσ καὶ τοὺσ βαρβάρουσ ϊπὸ Ἐπιδάμνου ϊπαγάγωςι, βουλεγςεςθαι·
πρβτερον δ᾽ οὐ καλῶσ ἔχειν τοὺσ μὲν πολιορκεῖςθαι, αὐτοὺσ δὲ δικάζεςθαι.
[5] Κερκυραῖοι δὲ ϊντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺσ ἐν Ἐπιδάμνῳ ϊπαγάγωςι, ποιήςειν
ταῦτα· ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥςτε ϊμφοτέρουσ μένειν κατὰ χώραν, ςπονδὰσ δὲ
ποιήςαςθαι ἕωσ όν ἡ δίκη γένηται. §29. Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν τογτων ὑπήκουον, ϊλλ᾽
ἐπειδὴ πλήρεισ αὐτοῖσ ἦςαν αἱ νῆεσ καὶ οἱ ξγμμαχοι παρῆςαν, προπέμψαντεσ κήρυκα
πρβτερον πβλεμον προεροῦντα Κερκυραίοισ, ϋραντεσ ἑβδομήκοντα ναυςὶ καὶ πέντε
διςχιλίοισ τε ὁπλίταισ ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοισ ἐναντία πολεμήςοντεσ·
[2] ἐςτρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν Ἀριςτεὺσ ὁ Πελλίχου καὶ Καλλικράτησ ὁ Καλλίου καὶ
Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθουσ, τοῦ δὲ πεζοῦ Ἀρχέτιμβσ τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ Ἰςαρχίδασ ὁ
Ἰςάρχου. [3] ἐπειδὴ δ᾽ ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ τῆσ Ἀνακτορίασ γῆσ, οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ
Ἀπβλλωνβσ ἐςτιν, ἐπὶ τῷ ςτβματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κβλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά τε
προγπεμψαν αὐτοῖσ ἐν ϊκατίῳ ϊπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ ςφᾶσ καὶ τὰσ ναῦσ Ϗμα
ἐπλήρουν, ζεγξαντέσ τε τὰσ παλαιὰσ ὥςτε πλωίμουσ εἶναι καὶ τὰσ ϋλλασ
ἐπιςκευάςαντεσ. [4] ὡσ δὲ ὁ κῆργξ τε ϊπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων
καὶ αἱ νῆεσ αὐτοῖσ ἐπεπλήρωντο οὖςαι ὀγδοήκοντα (τεςςαράκοντα γὰρ Ἐπίδαμνον
ἐπολιβρκουν), ϊνταναγαγβμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχηςαν· [5] καὶ ἐνίκηςαν οἱ
Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦσ πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῇ δὲ αὐτῇ
ἡμέρᾳ αὐτοῖσ ξυνέβη καὶ τοὺσ τὴν Ἐπίδαμνον πολιορκοῦντασ παραςτήςαςθαι ὁμολογίᾳ
ὥςτε τοὺσ μὲν ἐπήλυδασ ϊποδβςθαι, Κορινθίουσ δὲ δήςαντασ ἔχειν ἕωσ όν ϋλλο τι δβξῃ.
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§30. μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον ςτήςαντεσ ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ τῆσ
Κερκυραίασ ϊκρωτηρίῳ τοὺσ μὲν ϋλλουσ οὓσ ἔλαβον αἰχμαλώτουσ ϊπέκτειναν,
Κορινθίουσ δὲ δήςαντεσ εἶχον. [2] ὕςτερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξγμμαχοι
ἡςςημένοι ταῖσ ναυςὶν ϊνεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου, τῆσ θαλάςςησ ώπάςησ ἐκράτουν τῆσ κατ᾽
ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεγςαντεσ ἐσ Λευκάδα τὴν Κορινθίων ϊποικίαν τῆσ
γῆσ ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρηςαν, ὅτι ναῦσ καὶ χρήματα
παρέςχον Κορινθίοισ. [3] τοῦ τε χρβνου τὸν πλεῖςτον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐπεκράτουν
τῆσ θαλάςςησ καὶ τοὺσ τῶν Κορινθίων ξυμμάχουσ ἐπιπλέοντεσ ἔφθειρον, μέχρι οὗ
Κορίνθιοι περιιβντι τῷ θέρει πέμψαντεσ ναῦσ καὶ ςτρατιάν, ἐπεὶ ςφῶν οἱ ξγμμαχοι
ἐπβνουν, ἐςτρατοπεδεγοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Χειμέριον τῆσ Θεςπρωτίδοσ φυλακῆσ
ἕνεκα τῆσ τε Λευκάδοσ καὶ τῶν ϋλλων πβλεων ὅςαι ςφίςι φίλιαι ἦςαν.
[4] ϊντεςτρατοπεδεγοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ ναυςί τε καὶ πεζῷ.
ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ϊλλήλοισ, ϊλλὰ τὸ θέροσ τοῦτο ϊντικαθεζβμενοι χειμῶνοσ ἤδη
ϊνεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου ἑκάτεροι.
§31. τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν ναυμαχίαν καὶ τὸν ὕςτερον οἱ Κορίνθιοι
ὀργῇ φέροντεσ τὸν πρὸσ Κερκυραίουσ πβλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρεςκευάζοντο τὰ
κράτιςτα νεῶν ςτβλον, ἔκ τε αὐτῆσ Πελοποννήςου ϊγείροντεσ καὶ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ
ἐρέτασ, μιςθῷ πείθοντεσ. [2] πυνθανβμενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παραςκευὴν αὐτῶν
ἐφοβοῦντο, καί (ἦςαν γὰρ οὐδενὸσ Ἑλλήνων ἔνςπονδοι οὐδὲ ἐςεγράψαντο ἑαυτοὺσ οὔτε
ἐσ τὰσ Ἀθηναίων ςπονδὰσ οὔτε ἐσ τὰσ Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖσ ἐλθοῦςιν ὡσ τοὺσ
Ἀθηναίουσ ξυμμάχουσ γενέςθαι καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶςθαι ϊπ᾽ αὐτῶν εὑρίςκεςθαι.
[3] οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθβμενοι ταῦτα ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐσ τὰσ Ἀθήνασ πρεςβευςβμενοι,
ὅπωσ μὴ ςφίςι πρὸσ τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ τὸ αὐτῶν προςγενβμενον ἐμπβδιον
γένηται θέςθαι τὸν πβλεμον ᾗ βογλονται. [4] καταςτάςησ δὲ ἐκκληςίασ ἐσ ϊντιλογίαν
ἦλθον, καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε.
§32. ‘Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺσ μήτε εὐεργεςίασ μεγάλησ μήτε ξυμμαχίασ
προυφειλομένησ ἥκοντασ παρὰ τοὺσ πέλασ ἐπικουρίασ, ὥςπερ καὶ ἡμεῖσ νῦν, δεηςομένουσ
ϊναδιδάξαι πρῶτον, μάλιςτα μὲν ὡσ καὶ ξγμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια,
ἔπειτα δὲ ὡσ καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουςιν· εἰ δὲ τογτων μηδὲν ςαφὲσ καταςτήςουςι,
μὴ ὀργίζεςθαι ἢν ϊτυχῶςιν. [2] Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆσ ξυμμαχίασ τῆσ αἰτήςεωσ καὶ
ταῦτα πιςτεγοντεσ ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεςθαι ϊπέςτειλαν ἡμᾶσ. [3] τετγχηκε δὲ τὸ αὐτὸ
ἐπιτήδευμα πρβσ τε ὑμᾶσ ἐσ τὴν χρείαν ἡμῖν ϋλογον καὶ ἐσ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ
παρβντι ϊξγμφορον. [4] ξγμμαχοί τε γὰρ οὐδενβσ πω ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρβνῳ ἑκογςιοι
γενβμενοι νῦν ϋλλων τοῦτο δεηςβμενοι ἥκομεν, καὶ Ϗμα ἐσ τὸν παρβντα πβλεμον
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Κορινθίων ἐρῆμοι δι᾽ αὐτὸ καθέςταμεν. καὶ περιέςτηκεν ἡ δοκοῦςα ἡμῶν πρβτερον
ςωφροςγνη, τὸ μὴ ἐν ϊλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ πέλασ γνώμῃ ξυγκινδυνεγειν, νῦν
ϊβουλία καὶ ϊςθένεια φαινομένη. [5] τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ
μβνασ ϊπεωςάμεθα Κορινθίουσ· ἐπειδὴ δὲ μείζονι παραςκευῇ ϊπὸ Πελοποννήςου καὶ τῆσ
ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἐφ᾽ ἡμᾶσ ὥρμηνται καὶ ἡμεῖσ ϊδγνατοι ὁρῶμεν ὄντεσ τῇ οἰκείᾳ μβνον
δυνάμει περιγενέςθαι, καὶ Ϗμα μέγασ ὁ κίνδυνοσ εἰ ἐςβμεθα ὑπ᾽ αὐτοῖσ, ϊνάγκη καὶ
ὑμῶν καὶ ϋλλου παντὸσ ἐπικουρίασ δεῖςθαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ μὴ μετὰ κακίασ, δβξησ δὲ
μᾶλλον ώμαρτίᾳ τῇ πρβτερον ϊπραγμοςγνῃ ἐναντία τολμῶμεν.
§33. ‘γενήςεται δὲ ὑμῖν πειθομένοισ καλὴ ἡ ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆσ ἡμετέρασ
χρείασ, πρῶτον μὲν ὅτι ϊδικουμένοισ καὶ οὐχ ἑτέρουσ βλάπτουςι τὴν ἐπικουρίαν
ποιήςεςθε, ἔπειτα περὶ τῶν μεγίςτων κινδυνεγοντασ δεξάμενοι ὡσ όν μάλιςτα μετ᾽
αἰειμνήςτου μαρτυρίου τὴν χάριν καταθήςεςθε· ναυτικβν τε κεκτήμεθα πλὴν τοῦ παρ᾽
ὑμῖν πλεῖςτον. [2] καὶ ςκέψαςθε· τίσ εὐπραξία ςπανιωτέρα ἢ τίσ τοῖσ πολεμίοισ
λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖσ όν πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτοσ ἐτιμήςαςθε δγναμιν ὑμῖν
προςγενέςθαι, αὕτη πάρεςτιν αὐτεπάγγελτοσ ϋνευ κινδγνων καὶ δαπάνησ διδοῦςα
ἑαυτήν, καὶ προςέτι φέρουςα ἐσ μὲν τοὺσ πολλοὺσ ϊρετήν, οἷσ δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν
δ᾽ αὐτοῖσ ἰςχγν· ϐ ἐν τῷ παντὶ χρβνῳ ὀλίγοισ δὴ Ϗμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι
ξυμμαχίασ δεβμενοι οἷσ ἐπικαλοῦνται ϊςφάλειαν καὶ κβςμον οὐχ ἧςςον διδβντεσ ἢ
ληψβμενοι παραγίγνονται. [3] τὸν δὲ πβλεμον, δι᾽ ὅνπερ χρήςιμοι όν εἶμεν, εἴ τισ ὑμῶν
μὴ οἴεται ἔςεςθαι, γνώμησ ώμαρτάνει καὶ οὐκ αἰςθάνεται τοὺσ Λακεδαιμονίουσ φββῳ τῷ
ὑμετέρῳ πολεμηςείοντασ καὶ τοὺσ Κορινθίουσ δυναμένουσ παρ᾽ αὐτοῖσ καὶ ὑμῖν ἐχθροὺσ
ὄντασ καὶ προκαταλαμβάνοντασ ἡμᾶσ νῦν ἐσ τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρηςιν, ἵνα μὴ τῷ κοινῷ
ἔχθει κατ᾽ αὐτοὺσ μετ᾽ ϊλλήλων ςτῶμεν μηδὲ δυοῖν φθάςαι ώμάρτωςιν, ἢ κακῶςαι ἡμᾶσ
ἢ ςφᾶσ αὐτοὺσ βεβαιώςαςθαι. [4] ἡμέτερον δέ γ᾽ αὖ ἔργον προτερῆςαι, τῶν μὲν
διδβντων, ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεγειν αὐτοῖσ μᾶλλον ἢ
ϊντεπιβουλεγειν.
§34. ‘ἢν δὲ λέγωςιν ὡσ οὐ δίκαιον τοὺσ ςφετέρουσ ϊποίκουσ ὑμᾶσ δέχεςθαι,
μαθβντων ὡσ πᾶςα ϊποικία εὖ μὲν πάςχουςα τιμᾷ τὴν μητρβπολιν, ϊδικουμένη δὲ
ϊλλοτριοῦται· οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ϊλλ᾽ ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖσ λειπομένοισ εἶναι
ἐκπέμπονται. [2] ὡσ δὲ ἠδίκουν ςαφέσ ἐςτιν· προκληθέντεσ γὰρ περὶ Ἐπιδάμνου ἐσ
κρίςιν πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴςῳ ἐβουλήθηςαν τὰ ἐγκλήματα μετελθεῖν. [3] καὶ ὑμῖν
ἔςτω τι τεκμήριον ϐ πρὸσ ἡμᾶσ τοὺσ ξυγγενεῖσ δρῶςιν, ὥςτε ϊπάτῃ τε μὴ παράγεςθαι
ὑπ᾽ αὐτῶν δεομένοισ τε ἐκ τοῦ εὐθέοσ μὴ ὑπουργεῖν· ὁ γὰρ ἐλαχίςτασ τὰσ μεταμελείασ
ἐκ τοῦ χαρίζεςθαι τοῖσ ἐναντίοισ λαμβάνων ϊςφαλέςτατοσ όν διατελοίη. §35. λγςετε δὲ
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οὐδὲ τὰσ Λακεδαιμονίων ςπονδὰσ δεχβμενοι ἡμᾶσ μηδετέρων ὄντασ ξυμμάχουσ·
[2] εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖσ, τῶν Ἑλληνίδων πβλεων ἥτισ μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ,ἐξεῖναι παρ᾽
ὁποτέρουσ όν ϊρέςκηται ἐλθεῖν. [3] καὶ δεινὸν εἰ τοῖςδε μὲν ϊπβ τε τῶν ἐνςπβνδων ἔςται
πληροῦν τὰσ ναῦσ καὶ προςέτι καὶ ἐκ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ καὶ οὐχ ἥκιςτα ϊπὸ τῶν
ὑμετέρων ὑπηκβων, ἡμᾶσ δὲ ϊπὸ τῆσ προκειμένησ τε ξυμμαχίασ εἴρξουςι καὶ ϊπὸ τῆσ
ϋλλοθέν ποθεν ὠφελίασ, εἶτα ἐν ϊδικήματι θήςονται πειςθέντων ὑμῶν ϐ δεβμεθα.
[4] πολὺ δὲ ἐν πλέονι αἰτίᾳ ἡμεῖσ μὴ πείςαντεσ ὑμᾶσ ἕξομεν· ἡμᾶσ μὲν γὰρ
κινδυνεγοντασ καὶ οὐκ ἐχθροὺσ ὄντασ ϊπώςεςθε, τῶνδε δὲ οὐχ ὅπωσ κωλυταὶ ἐχθρῶν
ὄντων καὶ ἐπιβντων γενήςεςθε, ϊλλὰ καὶ ϊπὸ τῆσ ὑμετέρασ ϊρχῆσ δγναμιν προςλαβεῖν
περιβψεςθε· ἣν οὐ δίκαιον, ϊλλ᾽ ἢ κϊκείνων κωλγειν τοὺσ ἐκ τῆσ ὑμετέρασ μιςθοφβρουσ
ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ᾽ ὅτι όν πειςθῆτε ὠφελίαν, μάλιςτα δὲ ϊπὸ τοῦ προφανοῦσ
δεξαμένουσ βοηθεῖν. [5] πολλὰ δέ, ὥςπερ ἐν ϊρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα
ϊποδείκνυμεν, καὶ μέγιςτον ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦςαν, ὅπερ ςαφεςτάτη πίςτισ,
καὶ οὗτοι οὐκ ϊςθενεῖσ, ϊλλ᾽ ἱκανοὶ τοὺσ μεταςτάντασ βλάψαι· καὶ ναυτικῆσ καὶ οὐκ
ἠπειρώτιδοσ τῆσ ξυμμαχίασ διδομένησ οὐχ ὁμοία ἡ ϊλλοτρίωςισ, ϊλλὰ μάλιςτα μέν, εἰ
δγναςθε, μηδένα ϋλλον ἐᾶν κεκτῆςθαι ναῦσ, εἰ δὲ μή, ὅςτισ ἐχυρώτατοσ, τοῦτον φίλον
ἔχειν.
§36. ‘καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ λέγεςθαι, φοβεῖται δὲ μὴ δι᾽ αὐτὰ
πειθβμενοσ τὰσ ςπονδὰσ λγςῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸσ αὐτοῦ ἰςχὺν ἔχον τοὺσ ἐναντίουσ
μᾶλλον φοβῆςον, τὸ δὲ θαρςοῦν μὴ δεξαμένου ϊςθενὲσ ὂν πρὸσ ἰςχγοντασ τοὺσ ἐχθροὺσ
ϊδεέςτερον ἐςβμενον, καὶ Ϗμα οὐ περὶ τῆσ Κερκγρασ νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν Ἀθηνῶν
βουλευβμενοσ, καὶ οὐ τὰ κράτιςτα αὐταῖσ προνοῶν, ὅταν ἐσ τὸν μέλλοντα καὶ ὅςον οὐ
παρβντα πβλεμον τὸ αὐτίκα περιςκοπῶν ἐνδοιάζῃ χωρίον προςλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίςτων
καιρῶν οἰκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. [2] τῆσ τε γὰρ Ἰταλίασ καὶ Σικελίασ καλῶσ
παράπλου κεῖται, ὥςτε μήτε ἐκεῖθεν ναυτικὸν ἐᾶςαι Πελοποννηςίοισ ἐπελθεῖν τβ τε
ἐνθένδε πρὸσ τϊκεῖ παραπέμψαι, καὶ ἐσ τύλλα ξυμφορώτατβν ἐςτιν. [3] βραχυτάτῳ δ᾽
όν κεφαλαίῳ, τοῖσ τε ξγμπαςι καὶ καθ᾽ ἕκαςτον, τῷδ᾽ όν μὴ προέςθαι ἡμᾶσ μάθοιτε·
τρία μὲν ὄντα λβγου ϋξια τοῖσ Ἕλληςι ναυτικά, τὸ παρ᾽ ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ
Κορινθίων· τογτων δὲ εἰ περιβψεςθε τὰ δγο ἐσ ταὐτὸν ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶσ
προκαταλήψονται, Κερκυραίοισ τε καὶ Πελοποννηςίοισ Ϗμα ναυμαχήςετε, δεξάμενοι δὲ
ἡμᾶσ ἕξετε πρὸσ αὐτοὺσ πλείοςι ναυςὶ ταῖσ ἡμετέραισ ϊγωνίζεςθαι.’ [4] τοιαῦτα μὲν οἱ
Κερκυραῖοι εἶπον· οἱ δὲ Κορίνθιοι μετ᾽ αὐτοὺσ τοιάδε.
§37. ‘ϊναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μβνον περὶ τοῦ δέξαςθαι ςφᾶσ τὸν λβγον
ποιηςαμένων, ϊλλ᾽ ὡσ καὶ ἡμεῖσ τε ϊδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκβτωσ πολεμοῦνται,
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μνηςθέντασ πρῶτον καὶ ἡμᾶσ περὶ ϊμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ϋλλον λβγον ἰέναι, ἵνα
τὴν ϊφ᾽ ἡμῶν τε ϊξίωςιν ϊςφαλέςτερον προειδῆτε καὶ τὴν τῶνδε χρείαν μὴ ϊλογίςτωσ
ϊπώςηςθε.
[2] ‘φαςὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ ςῶφρον οὐδενβσ πω δέξαςθαι· τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ
καὶ οὐκ ϊρετῇ ἐπετήδευςαν, ξγμμαχβν τε οὐδένα βουλβμενοι πρὸσ τϊδικήματα οὐδὲ
μάρτυρα ἔχειν οὔτε παρακαλοῦντεσ αἰςχγνεςθαι. [3] καὶ ἡ πβλισ αὐτῶν Ϗμα αὐτάρκη
θέςιν κειμένη παρέχει αὐτοὺσ δικαςτὰσ ὧν βλάπτουςί τινα μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνθήκασ
γίγνεςθαι, διὰ τὸ ἥκιςτα ἐπὶ τοὺσ πέλασ ἐκπλέοντασ μάλιςτα τοὺσ ϋλλουσ ϊνάγκῃ
καταίροντασ δέχεςθαι. [4] καὶ τοῦτο τὸ εὐπρεπὲσ ϋςπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικῶςιν
ἑτέροισ προβέβληνται, ϊλλ᾽ ὅπωσ κατὰ μβνασ ϊδικῶςι καὶ ὅπωσ ἐν ᾧ μὲν όν κρατῶςι
βιάζωνται, οὗ δ᾽ όν λάθωςι πλέον ἔχωςιν, ἢν δέ πογ τι προςλάβωςιν ϊναιςχυντῶςιν·
[5] καίτοι εἰ ἦςαν ϋνδρεσ,ὥςπερ φαςίν, ϊγαθοί, ὅςῳ ϊληπτβτεροι ἦςαν τοῖσ πέλασ, τβςῳ
δὲ φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖσ τὴν ϊρετὴν διδοῦςι καὶ δεχομένοισ τὰ δίκαια δεικνγναι.
§38. ϊλλ᾽ οὔτε πρὸσ τοὺσ ϋλλουσ οὔτε ἐσ ἡμᾶσ τοιοίδε εἰςίν, ϋποικοι δ᾽ ὄντεσ ϊφεςτᾶςί
τε διὰ παντὸσ καὶ νῦν πολεμοῦςι, λέγοντεσ ὡσ οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶσ πάςχειν ἐκπεμφθεῖεν.
[2] ἡμεῖσ δὲ οὐδ᾽ αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τογτων ὑβρίζεςθαι κατοικίςαι, ϊλλ᾽ ἐπὶ τῷ
ἡγεμβνεσ τε εἶναι καὶ τὰ εἰκβτα θαυμάζεςθαι. [3] αἱ γοῦν ϋλλαι ϊποικίαι τιμῶςιν ἡμᾶσ,
καὶ μάλιςτα ὑπὸ ϊποίκων ςτεργβμεθα· [4] καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖσ πλέοςιν ϊρέςκοντέσ
ἐςμεν, τοῖςδ᾽ όν μβνοισ οὐκ ὀρθῶσ ϊπαρέςκοιμεν, οὐδ᾽ ἐπιςτρατεγομεν ἐκπρεπῶσ μὴ καὶ
διαφερβντωσ τι ϊδικογμενοι. [5] καλὸν δ᾽ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖςδε μὲν εἶξαι τῇ
ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰςχρὸν βιάςαςθαι τὴν τογτων μετριβτητα· ὕβρει δὲ καὶ ἐξουςίᾳ
πλογτου πολλὰ ἐσ ἡμᾶσ ϋλλα τε ἡμαρτήκαςι καὶ Ἐπίδαμνον ἡμετέραν οὖςαν
κακουμένην μὲν οὐ προςεποιοῦντο, ἐλθβντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ ἑλβντεσ βίᾳ ἔχουςιν.
§39. ‘καὶ φαςὶ δὴ δίκῃ πρβτερον ἐθελῆςαι κρίνεςθαι, ἥν γε οὐ τὸν προγχοντα καὶ
ἐκ τοῦ ϊςφαλοῦσ προκαλογμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ϊλλὰ τὸν ἐσ ἴςον τά τε ἔργα
ὁμοίωσ καὶ τοὺσ λβγουσ πρὶν διαγωνίζεςθαι καθιςτάντα. [2] οὗτοι δὲ οὐ πρὶν πολιορκεῖν
τὸ χωρίον, ϊλλ᾽ ἐπειδὴ ἡγήςαντο ἡμᾶσ οὐ περιβψεςθαι, τβτε καὶ τὸ εὐπρεπὲσ τῆσ δίκησ
παρέςχοντο. καὶ δεῦρο ἥκουςιν οὐ τϊκεῖ μβνον αὐτοὶ ώμαρτβντεσ, ϊλλὰ καὶ ὑμᾶσ νῦν
ϊξιοῦντεσ οὐ ξυμμαχεῖν, ϊλλὰ ξυναδικεῖν καὶ διαφβρουσ ὄντασ ἡμῖν δέχεςθαι ςφᾶσ·
[3] οὓσ χρῆν, ὅτε ϊςφαλέςτατοι ἦςαν, τβτε προςιέναι, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖσ μὲν ἠδικήμεθα,
οὗτοι δὲ κινδυνεγουςι, μηδ᾽ ἐν ᾧ ὑμεῖσ τῆσ τε δυνάμεωσ αὐτῶν τβτε οὐ μεταλαββντεσ
τῆσ ὠφελίασ νῦν μεταδώςετε καὶ τῶν ώμαρτημάτων ϊπογενβμενοι τῆσ ϊφ᾽ ἡμῶν αἰτίασ
τὸ ἴςον ἕξετε, πάλαι δὲ κοινώςαντασ τὴν δγναμιν κοινὰ καὶ τὰ ϊποβαίνοντα ἔχειν.
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§40. ‘ὡσ μὲν οὖν αὐτοί τε μετὰ προςηκβντων ἐγκλημάτων ἐρχβμεθα καὶ οἵδε βίαιοι
καὶ πλεονέκται εἰςὶ δεδήλωται· ὡσ δὲ οὐκ όν δικαίωσ αὐτοὺσ δέχοιςθε μαθεῖν χρή. [2] εἰ
γὰρ εἴρηται ἐν ταῖσ ςπονδαῖσ ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρουσ τισ βογλεται τῶν ϊγράφων πβλεων
ἐλθεῖν, οὐ τοῖσ ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦςιν ἡ ξυνθήκη ἐςτίν, ϊλλ᾽ ὅςτισ μὴ ϋλλου ἑαυτὸν
ϊποςτερῶν ϊςφαλείασ δεῖται καὶ ὅςτισ μὴ τοῖσ δεξαμένοισ, εἰ ςωφρονοῦςι, πβλεμον ϊντ᾽
εἰρήνησ ποιήςει· ὃ νῦν ὑμεῖσ μὴ πειθβμενοι ἡμῖν πάθοιτε ϋν. [3] οὐ γὰρ τοῖςδε μβνον
ἐπίκουροι όν γένοιςθε, ϊλλὰ καὶ ἡμῖν ϊντὶ ἐνςπβνδων πολέμιοι· ϊνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ᾽
αὐτῶν, καὶ ϊμγνεςθαι μὴ ϋνευ ὑμῶν τογτουσ. [4] καίτοι δίκαιοί γ᾽ ἐςτὲ μάλιςτα μὲν
ἐκποδὼν ςτῆναι ϊμφοτέροισ, εἰ δὲ μή, τοὐναντίον ἐπὶ τογτουσ μεθ᾽ ἡμῶν ἰέναι
(Κορινθίοισ μέν γε ἔνςπονδοί ἐςτε, Κερκυραίοισ δὲ οὐδὲ δι᾽ ϊνοκωχῆσ πώποτ᾽ ἐγένεςθε),
καὶ τὸν νβμον μὴ καθιςτάναι ὥςτε τοὺσ ἑτέρων ϊφιςταμένουσ δέχεςθαι. [5] οὐδὲ γὰρ
ἡμεῖσ Σαμίων ϊποςτάντων ψῆφον προςεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν ϋλλων
Πελοποννηςίων δίχα ἐψηφιςμένων εἰ χρὴ αὐτοῖσ ϊμγνειν, φανερῶσ δὲ ϊντείπομεν τοὺσ
προςήκοντασ ξυμμάχουσ αὐτβν τινα κολάζειν. [6] εἰ γὰρ τοὺσ κακβν τι δρῶντασ
δεχβμενοι τιμωρήςετε, φανεῖται καὶ ϐ τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐλάςςω ἡμῖν πρβςειςι, καὶ τὸν
νβμον ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖσ μᾶλλον ἢ ἐφ᾽ ἡμῖν θήςετε.
§41. ‘δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸσ ὑμᾶσ ἔχομεν ἱκανὰ κατὰ τοὺσ Ἑλλήνων
νβμουσ, παραίνεςιν δὲ καὶ ϊξίωςιν χάριτοσ τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχθροὶ ὄντεσ ὥςτε βλάπτειν
οὐδ᾽ αὖ φίλοι ὥςτ᾽ ἐπιχρῆςθαι, ϊντιδοθῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρβντι φαμὲν χρῆναι. [2] νεῶν
γὰρ μακρῶν ςπανίςαντέσ ποτε πρὸσ τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πβλεμον παρὰ
Κορινθίων εἴκοςι ναῦσ ἐλάβετε· καὶ ἡ εὐεργεςία αὕτη τε καὶ ἡ ἐσ Σαμίουσ, τὸ δι᾽ ἡμᾶσ
Πελοποννηςίουσ αὐτοῖσ μὴ βοηθῆςαι, παρέςχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν μὲν ἐπικράτηςιν,
Σαμίων δὲ κβλαςιν, καὶ ἐν καιροῖσ τοιογτοισ ἐγένετο οἷσ μάλιςτα ϋνθρωποι ἐπ᾽ ἐχθροὺσ
τοὺσ ςφετέρουσ ἰβντεσ τῶν ώπάντων ϊπερίοπτοί εἰςι παρὰ τὸ νικᾶν· [3] φίλον τε γὰρ
ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρβτερον ἐχθρὸσ ᾖ, πολέμιβν τε τὸν ϊντιςτάντα, ἢν
καὶ τγχῃ φίλοσ ὤν, ἐπεὶ καὶ τὰ οἰκεῖα χεῖρον τίθενται φιλονικίασ ἕνεκα τῆσ αὐτίκα.
§42. ‘ὧν ἐνθυμηθέντεσ καὶ νεώτερβσ τισ παρὰ πρεςβυτέρου αὐτὰ μαθὼν ϊξιογτω
τοῖσ ὁμοίοισ ἡμᾶσ ϊμγνεςθαι, καὶ μὴ νομίςῃ δίκαια μὲν τάδε λέγεςθαι, ξγμφορα δέ, εἰ
πολεμήςει, ϋλλα εἶναι. [2] τβ τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ϋν τισ ἐλάχιςτα ώμαρτάνῃ μάλιςτα
ἕπεται, καὶ τὸ μέλλον τοῦ πολέμου ᾧ φοβοῦντεσ ὑμᾶσ Κερκυραῖοι κελεγουςιν ϊδικεῖν ἐν
ϊφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ ϋξιον ἐπαρθέντασ αὐτῷ φανερὰν ἔχθραν ἤδη καὶ οὐ
μέλλουςαν πρὸσ Κορινθίουσ κτήςαςθαι, τῆσ δὲ ὑπαρχογςησ πρβτερον διὰ Μεγαρέασ
ὑποψίασ ςῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον (ἡ γὰρ τελευταία χάρισ καιρὸν ἔχουςα, [3] κόν
ἐλάςςων ᾖ, δγναται μεῖζον ἔγκλημα λῦςαι), [4] μηδ᾽ ὅτι ναυτικοῦ ξυμμαχίαν μεγάλην
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διδβαςι, τογτῳ ἐφέλκεςθαι· τὸ γὰρ μὴ ϊδικεῖν τοὺσ ὁμοίουσ ἐχυρωτέρα δγναμισ ἢ τῷ
αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντασ διὰ κινδγνων τὸ πλέον ἔχειν. §43. ἡμεῖσ δὲ περιπεπτωκβτεσ
οἷσ ἐν τῇ Λακεδαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺσ ςφετέρουσ ξυμμάχουσ αὐτβν τινα
κολάζειν, νῦν παρ᾽ ὑμῶν τὸ αὐτὸ ϊξιοῦμεν κομίζεςθαι, καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ
ὠφεληθέντασ τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶσ βλάψαι. [2] τὸ δὲ ἴςον ϊνταπβδοτε, γνβντεσ τοῦτον
ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν ἐν ᾧ ὅ τε ὑπουργῶν φίλοσ μάλιςτα καὶ ὁ ϊντιςτὰσ ἐχθρβσ.
[3] καὶ Κερκυραίουσ τογςδε μήτε ξυμμάχουσ δέχεςθε βίᾳ ἡμῶν μήτε ϊμγνετε αὐτοῖσ
ϊδικοῦςιν. [4] καὶ τάδε ποιοῦντεσ τὰ προςήκοντά τε δράςετε καὶ τὰ ϋριςτα
βουλεγςεςθε ὑμῖν αὐτοῖσ.’
§44. τοιαῦτα δὲ καὶ οἱ Κορίνθιοι εἶπον. Ἀθηναῖοι δὲ ϊκογςαντεσ ϊμφοτέρων,
γενομένησ καὶ δὶσ ἐκκληςίασ, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧςςον τῶν Κορινθίων ϊπεδέξαντο τοὺσ
λβγουσ, ἐν δὲ τῇ ὑςτεραίᾳ μετέγνωςαν Κερκυραίοισ ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιήςαςθαι ὥςτε
τοὺσ αὐτοὺσ ἐχθροὺσ καὶ φίλουσ νομίζειν (εἰ γὰρ ἐπὶ Κβρινθον ἐκέλευον ςφίςιν οἱ
Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλγοντ᾽ όν αὐτοῖσ αἱ πρὸσ Πελοποννηςίουσ ςπονδαί), ἐπιμαχίαν δ᾽
ἐποιήςαντο τῇ ϊλλήλων βοηθεῖν, ἐάν τισ ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ ἢ Ἀθήνασ ἢ τοὺσ τογτων
ξυμμάχουσ. [2] ἐδβκει γὰρ ὁ πρὸσ Πελοποννηςίουσ πβλεμοσ καὶ ὣσ ἔςεςθαι αὐτοῖσ, καὶ
τὴν Κέρκυραν ἐβογλοντο μὴ προέςθαι τοῖσ Κορινθίοισ ναυτικὸν ἔχουςαν τοςοῦτον,
ξυγκρογειν δὲ ὅτι μάλιςτα αὐτοὺσ ϊλλήλοισ, ἵνα ϊςθενεςτέροισ οὖςιν, ἤν τι δέῃ,
Κορινθίοισ τε καὶ τοῖσ ϋλλοισ ναυτικὸν ἔχουςιν ἐσ πβλεμον καθιςτῶνται. [3] Ϗμα δὲ τῆσ
τε Ἰταλίασ καὶ Σικελίασ καλῶσ ἐφαίνετο αὐτοῖσ ἡ νῆςοσ ἐν παράπλῳ κεῖςθαι.
§45. τοιαγτῃ μὲν γνώμῃ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺσ Κερκυραίουσ προςεδέξαντο, καὶ τῶν
Κορινθίων ϊπελθβντων οὐ πολὺ ὕςτερον δέκα ναῦσ αὐτοῖσ ϊπέςτειλαν βοηθογσ·
[2] ἐςτρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμβνιβσ τε ὁ Κίμωνοσ καὶ Διβτιμοσ ὁ Στρομβίχου καὶ
Πρωτέασ ὁ Ἐπικλέουσ. [3] προεῖπον δὲ αὐτοῖσ μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοισ, ἢν μὴ ἐπὶ
Κέρκυραν πλέωςι καὶ μέλλωςιν ϊποβαίνειν ἢ ἐσ τῶν ἐκείνων τι χωρίων· οὕτω δὲ
κωλγειν κατὰ δγναμιν. προεῖπον δὲ ταῦτα τοῦ μὴ λγειν ἕνεκα τὰσ ςπονδάσ. §46. αἱ μὲν
δὴ νῆεσ ϊφικνοῦνται ἐσ τὴν Κέρκυραν, οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖσ παρεςκεγαςτο,
ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυςὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατβν. ἦςαν δὲ Ἠλείων μὲν δέκα,
Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ Λευκαδίων δέκα, Ἀμπρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ καὶ εἴκοςι καὶ
Ἀνακτορίων μία, αὐτῶν δὲ Κορινθίων ἐνενήκοντα· [2] ςτρατηγοὶ δὲ τογτων ἦςαν μὲν
καὶ κατὰ πβλεισ ἑκάςτων, Κορινθίων δὲ Ξενοκλείδησ ὁ Εὐθυκλέουσ πέμπτοσ αὐτβσ.
[3] ἐπειδὴ δὲ προςέμειξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν ἠπείρῳ ϊπὸ Λευκάδοσ πλέοντεσ,
ὁρμίζονται ἐσ Χειμέριον τῆσ Θεςπρωτίδοσ γῆσ. [4] ἔςτι δὲ λιμήν, καὶ πβλισ ὑπὲρ αὐτοῦ
κεῖται ϊπὸ θαλάςςησ ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆσ Θεςπρωτίδοσ Ἐφγρη. ἐξίηςι δὲ παρ᾽ αὐτὴν
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Ἀχερουςία λίμνη ἐσ θάλαςςαν· διὰ δὲ τῆσ Θεςπρωτίδοσ Ἀχέρων ποταμὸσ ῥέων ἐςβάλλει
ἐσ αὐτήν, ϊφ᾽ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει. ῥεῖ δὲ καὶ Θγαμισ ποταμβσ, ὁρίζων τὴν
Θεςπρωτίδα καὶ Κεςτρίνην, ὧν ἐντὸσ ἡ ϋκρα ϊνέχει τὸ Χειμέριον. [5] οἱ μὲν οὖν
Κορίνθιοι τῆσ ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζονταί τε καὶ ςτρατβπεδον ἐποιήςαντο. §47. οἱ δὲ
Κερκυραῖοι ὡσ ᾔςθοντο αὐτοὺσ προςπλέοντασ, πληρώςαντεσ δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦσ, ὧν
ἦρχε Μικιάδησ καὶ Αἰςιμίδησ καὶ Εὐργβατοσ, ἐςτρατοπεδεγςαντο ἐν μιᾷ τῶν νήςων αἳ
καλοῦνται Σγβοτα· καὶ αἱ Ἀττικαὶ δέκα παρῆςαν. [2] ἐπὶ δὲ τῇ Λευκίμμῃ αὐτοῖσ τῷ
ϊκρωτηρίῳ ὁ πεζὸσ ἦν καὶ Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηθηκβτεσ. [3] ἦςαν δὲ καὶ τοῖσ
Κορινθίοισ ἐν τῇ ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων παραβεβοηθηκβτεσ· οἱ γὰρ ταγτῃ
ἠπειρῶται αἰεί ποτε αὐτοῖσ φίλοι εἰςίν.
§48. ἐπειδὴ δὲ παρεςκεγαςτο τοῖσ Κορινθίοισ, λαββντεσ τριῶν ἡμερῶν ςιτία
ϊνήγοντο ὡσ ἐπὶ ναυμαχίαν ϊπὸ τοῦ Χειμερίου νυκτβσ, [2] καὶ Ϗμα ἕῳ πλέοντεσ
καθορῶςι τὰσ τῶν Κερκυραίων ναῦσ μετεώρουσ τε καὶ ἐπὶ ςφᾶσ πλεογςασ. [3] ὡσ δὲ
κατεῖδον ϊλλήλουσ, ϊντιπαρετάςςοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρασ Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ
νῆεσ, τὸ δὲ ϋλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήςαντεσ τῶν νεῶν, ὧν ἦρχε <τῶν> τριῶν
ςτρατηγῶν ἑκάςτου εἷσ. [4] οὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοισ δὲ τὸ μὲν δεξιὸν
κέρασ αἱ Μεγαρίδεσ νῆεσ εἶχον καὶ αἱ Ἀμπρακιώτιδεσ, κατὰ δὲ τὸ μέςον οἱ ϋλλοι
ξγμμαχοι ὡσ ἕκαςτοι· εὐώνυμον δὲ κέρασ αὐτοὶ οἱ Κορίνθιοι ταῖσ ϋριςτα τῶν νεῶν
πλεογςαισ κατὰ τοὺσ Ἀθηναίουσ καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον. §49. ξυμμείξαντεσ
δέ, ἐπειδὴ τὰ ςημεῖα ἑκατέροισ ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺσ μὲν ὁπλίτασ ἔχοντεσ
ϊμφβτεροι ἐπὶ τῶν καταςτρωμάτων, πολλοὺσ δὲ τοξβτασ τε καὶ ϊκοντιςτάσ, τῷ παλαιῷ
τρβπῳ ϊπειρβτερον ἔτι παρεςκευαςμένοι. [2] ἦν τε ἡ ναυμαχία καρτερά, τῇ μὲν τέχνῃ
οὐχ ὁμοίωσ, πεζομαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προςφερὴσ οὖςα. [3] ἐπειδὴ γὰρ προςβάλοιεν
ϊλλήλοισ, οὐ ῥᾳδίωσ ϊπελγοντο ὑπβ τε τοῦ πλήθουσ καὶ ὄχλου τῶν νεῶν, καὶ μᾶλλβν τι
πιςτεγοντεσ τοῖσ ἐπὶ τοῦ καταςτρώματοσ ὁπλίταισ ἐσ τὴν νίκην, οἳ καταςτάντεσ
ἐμάχοντο ἡςυχαζουςῶν τῶν νεῶν· διέκπλοι δ᾽ οὐκ ἦςαν, ϊλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον
ἐναυμάχουν ἢ ἐπιςτήμῃ. [4] πανταχῇ μὲν οὖν πολὺσ θβρυβοσ καὶ ταραχώδησ ἦν ἡ
ναυμαχία, ἐν ᾗ αἱ Ἀττικαὶ νῆεσ παραγιγνβμεναι τοῖσ Κερκυραίοισ, εἴ πῃ πιέζοιντο, φββον
μὲν παρεῖχον τοῖσ ἐναντίοισ, μάχησ δὲ οὐκ ἦρχον δεδιβτεσ οἱ ςτρατηγοὶ τὴν πρβρρηςιν
τῶν Ἀθηναίων. [5] μάλιςτα δὲ τὸ δεξιὸν κέρασ τῶν Κορινθίων ἐπβνει· οἱ γὰρ Κερκυραῖοι
εἴκοςι ναυςὶν αὐτοὺσ τρεψάμενοι καὶ καταδιώξαντεσ ςποράδασ ἐσ τὴν ἤπειρον καὶ μέχρι
τοῦ ςτρατοπέδου πλεγςαντεσ αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντεσ ἐνέπρηςάν τε τὰσ ςκηνὰσ ἐρήμουσ
καὶ τὰ χρήματα διήρπαςαν. [6] ταγτῃ μὲν οὖν οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξγμμαχοι ἡςςῶντβ
[τε] καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν· ᾗ δὲ αὐτοὶ ἦςαν οἱ Κορίνθιοι, ἐπὶ τῷ εὐωνγμῳ, πολὺ
ἐνίκων, τοῖσ Κερκυραίοισ τῶν εἴκοςι νεῶν ϊπὸ ἐλάςςονοσ πλήθουσ ἐκ τῆσ διώξεωσ οὐ
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παρουςῶν. [7] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ὁρῶντεσ τοὺσ Κερκυραίουσ πιεζομένουσ μᾶλλον ἤδη
ϊπροφαςίςτωσ ἐπεκογρουν, τὸ μὲν πρῶτον ϊπεχβμενοι ὥςτε μὴ ἐμβάλλειν τινί· ἐπειδὴ
δὲ ἡ τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶσ καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι, τβτε δὴ ἔργου πᾶσ εἴχετο ἤδη
καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ϊλλὰ ξυνέπεςεν ἐσ τοῦτο ϊνάγκησ ὥςτε ἐπιχειρῆςαι ϊλλήλοισ
τοὺσ Κορινθίουσ καὶ Ἀθηναίουσ.
§50. τῆσ δὲ τροπῆσ γενομένησ οἱ Κορίνθιοι τὰ ςκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ϊναδογμενοι
τῶν νεῶν ϐσ καταδγςειαν, πρὸσ δὲ τοὺσ ϊνθρώπουσ ἐτράποντο φονεγειν διεκπλέοντεσ
μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν, τογσ τε αὑτῶν φίλουσ, οὐκ ᾐςθημένοι ὅτι ἥςςηντο οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ
κέρᾳ, ϊγνοοῦντεσ ἔκτεινον. [2] πολλῶν γὰρ νεῶν οὐςῶν ϊμφοτέρων καὶ ἐπὶ πολὺ τῆσ
θαλάςςησ ἐπεχουςῶν, ἐπειδὴ ξυνέμειξαν ϊλλήλοισ, οὐ ῥᾳδίωσ τὴν διάγνωςιν ἐποιοῦντο
ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ ἐκρατοῦντο· ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλληςι πρὸσ Ἕλληνασ νεῶν πλήθει
μεγίςτη δὴ τῶν πρὸ αὑτῆσ γεγένηται. [3] ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺσ Κερκυραίουσ οἱ
Κορίνθιοι ἐσ τὴν γῆν, πρὸσ τὰ ναυάγια καὶ τοὺσ νεκροὺσ τοὺσ ςφετέρουσ ἐτράποντο, καὶ
τῶν πλείςτων ἐκράτηςαν ὥςτε προςκομίςαι πρὸσ τὰ Σγβοτα, οἷ αὐτοῖσ ὁ κατὰ γῆν
ςτρατὸσ τῶν βαρβάρων προςεβεβοηθήκει· ἔςτι δὲ τὰ Σγβοτα τῆσ Θεςπρωτίδοσ λιμὴν
ἐρῆμοσ. τοῦτο δὲ ποιήςαντεσ αὖθισ ώθροιςθέντεσ ἐπέπλεον τοῖσ Κερκυραίοισ. [4] οἱ δὲ
ταῖσ πλωίμοισ καὶ ὅςαι ἦςαν λοιπαὶ μετὰ τῶν Ἀττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ ϊντεπέπλεον,
δείςαντεσ μὴ ἐσ τὴν γῆν ςφῶν πειρῶςιν ϊποβαίνειν. [5] ἤδη δὲ ἦν ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιςτο
αὐτοῖσ ὡσ ἐσ ἐπίπλουν, καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐξαπίνησ πργμναν ἐκρογοντο κατιδβντεσ εἴκοςι
ναῦσ Ἀθηναίων προςπλεογςασ, ϐσ ὕςτερον τῶν δέκα βοηθοὺσ ἐξέπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι,
δείςαντεσ, ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηθῶςιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ ςφέτεραι δέκα νῆεσ ὀλίγαι
ϊμγνειν ὦςιν. §51. ταγτασ οὖν προΰδβντεσ οἱ Κορίνθιοι καὶ ὑποτοπήςαντεσ ϊπ᾽ Ἀθηνῶν
εἶναι οὐχ ὅςασ ἑώρων ϊλλὰ πλείουσ ὑπανεχώρουν. [2] τοῖσ δὲ Κερκυραίοισ ἐπέπλεον γὰρ
μᾶλλον ἐκ τοῦ ϊφανοῦσ οὐχ ἑωρῶντο, καὶ ἐθαγμαζον τοὺσ Κορινθίουσ πργμναν
κρουομένουσ, πρίν τινεσ ἰδβντεσ εἶπον ὅτι νῆεσ ἐκεῖναι ἐπιπλέουςιν. τβτε δὲ καὶ αὐτοὶ
ϊνεχώρουν· ξυνεςκβταζε γὰρ ἤδη, καὶ οἱ Κορίνθιοι ϊποτραπβμενοι τὴν διάλυςιν
ἐποιήςαντο. [3] οὕτω μὲν ἡ ϊπαλλαγὴ ἐγένετο ϊλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεγτα ἐσ
νγκτα. [4] τοῖσ δὲ Κερκυραίοισ ςτρατοπεδευομένοισ ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ αἱ εἴκοςι νῆεσ αἱ ἐκ
τῶν Ἀθηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε Γλαγκων τε ὁ Λεάγρου καὶ † Ἀνδοκίδησ ὁ Λεωγβρου †, διὰ
τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων προςκομιςθεῖςαι κατέπλεον ἐσ τὸ ςτρατβπεδον οὐ πολλῷ
ὕςτερον ἢ ὤφθηςαν. [5] οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νγξ) ἐφοβήθηςαν μὴ πολέμιαι ὦςιν,
ἔπειτα δὲ ἔγνωςαν· καὶ ὡρμίςαντο.
§52. τῇ δὲ ὑςτεραίᾳ ϊναγαγβμεναι αἵ τε Ἀττικαὶ τριάκοντα νῆεσ καὶ τῶν
Κερκυραίων ὅςαι πλώιμοι ἦςαν ἐπέπλευςαν ἐπὶ τὸν ἐν τοῖσ Συββτοισ λιμένα, ἐν ᾧ οἱ
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Κορίνθιοι ὥρμουν, βουλβμενοι εἰδέναι εἰ ναυμαχήςουςιν. [2] οἱ δὲ τὰσ μὲν ναῦσ ϋραντεσ
ϊπὸ τῆσ γῆσ καὶ παραταξάμενοι μετεώρουσ ἡςγχαζον, ναυμαχίασ οὐ διανοογμενοι ϋρχειν
ἑκβντεσ ὁρῶντεσ προςγεγενημένασ τε ναῦσ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ϊκραιφνεῖσ καὶ ςφίςι πολλὰ
τὰ ϋπορα ξυμβεβηκβτα, αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆσ οὓσ ἐν ταῖσ ναυςὶν εἶχον, καὶ
ἐπιςκευὴν οὐκ οὖςαν τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ· [3] τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ μᾶλλον
διεςκβπουν ὅπῃ κομιςθήςονται, δεδιβτεσ μὴ οἱ Ἀθηναῖοι νομίςαντεσ λελγςθαι τὰσ
ςπονδάσ, διβτι ἐσ χεῖρασ ἦλθον, οὐκ ἐῶςι ςφᾶσ ϊποπλεῖν. §53. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖσ ϋνδρασ
ἐσ κελήτιον ἐςβιβάςαντασ ϋνευ κηρυκείου προςπέμψαι τοῖσ Ἀθηναίοισ καὶ πεῖραν
ποιήςαςθαι. πέμψαντέσ τε ἔλεγον τοιάδε. [2] ‘ϊδικεῖτε, ὦ ϋνδρεσ Ἀθηναῖοι, πολέμου
ϋρχοντεσ καὶ ςπονδὰσ λγοντεσ· ἡμῖν γὰρ πολεμίουσ τοὺσ ἡμετέρουσ τιμωρουμένοισ
ἐμποδὼν ἵςταςθε ὅπλα ϊνταιρβμενοι. εἰ δ᾽ ὑμῖν γνώμη ἐςτὶ κωλγειν τε ἡμᾶσ ἐπὶ
Κέρκυραν ἢ ϋλλοςε εἴ ποι βουλβμεθα πλεῖν καὶ τὰσ ςπονδὰσ λγετε, ἡμᾶσ τογςδε
πρώτουσ λαββντεσ χρήςαςθε ὡσ πολεμίοισ.’ [3] οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπον· τῶν δὲ
Κερκυραίων τὸ μὲν ςτρατβπεδον ὅςον ἐπήκουςεν ϊνεββηςεν εὐθὺσ λαβεῖν τε αὐτοὺσ καὶ
ϊποκτεῖναι, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τοιάδε ϊπεκρίναντο. [4] ‘οὔτε ϋρχομεν πολέμου, ὦ ϋνδρεσ
Πελοποννήςιοι, οὔτε τὰσ ςπονδὰσ λγομεν, Κερκυραίοισ δὲ τοῖςδε ξυμμάχοισ οὖςι βοηθοὶ
ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ϋλλοςέ ποι βογλεςθε πλεῖν, οὐ κωλγομεν· εἰ δὲ ἐπὶ Κέρκυραν
πλευςεῖςθε ἢ ἐσ τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὐ περιοψβμεθα κατὰ τὸ δυνατβν.’
§54. τοιαῦτα τῶν Ἀθηναίων ϊποκριναμένων οἱ μὲν Κορίνθιοι τβν τε πλοῦν τὸν ἐπ᾽
οἴκου παρεςκευάζοντο καὶ τροπαῖον ἔςτηςαν ἐν τοῖσ ἐν τῇ ἠπείρῳ Συββτοισ· οἱ δὲ
Κερκυραῖοι τά τε ναυάγια καὶ νεκροὺσ ϊνείλοντο τὰ κατὰ ςφᾶσ ἐξενεχθέντα ὑπβ τε τοῦ
ῥοῦ καὶ ϊνέμου, ὃσ γενβμενοσ τῆσ νυκτὸσ διεςκέδαςεν αὐτὰ πανταχῇ, καὶ τροπαῖον
ϊντέςτηςαν ἐν τοῖσ ἐν τῇ νήςῳ Συββτοισ ὡσ νενικηκβτεσ. [2] γνώμῃ δὲ τοιᾷδε ἑκάτεροι
τὴν νίκην προςεποιήςαντο· Κορίνθιοι μὲν κρατήςαντεσ τῇ ναυμαχίᾳ μέχρι νυκτβσ, ὥςτε
καὶ ναυάγια πλεῖςτα καὶ νεκροὺσ προςκομίςαςθαι, καὶ ϋνδρασ ἔχοντεσ αἰχμαλώτουσ οὐκ
ἐλάςςουσ χιλίων ναῦσ τε καταδγςαντεσ περὶ ἑβδομήκοντα ἔςτηςαν τροπαῖον·
Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα ναῦσ μάλιςτα διαφθείραντεσ, καὶ ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον,
ϊνελβμενοι τὰ κατὰ ςφᾶσ αὐτοὺσ ναυάγια καὶ νεκρογσ, καὶ ὅτι αὐτοῖσ τῇ τε προτεραίᾳ
πργμναν κρουβμενοι ὑπεχώρηςαν οἱ Κορίνθιοι ἰδβντεσ τὰσ Ἀττικὰσ ναῦσ, καὶ ἐπειδὴ
ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι, οὐκ ϊντεπέπλεον ἐκ τῶν Συββτων, διὰ ταῦτα τροπαῖον ἔςτηςαν.
§55. οὕτω μὲν ἑκάτεροι νικᾶν ἠξίουν· οἱ δὲ Κορίνθιοι ϊποπλέοντεσ ἐπ᾽ οἴκου Ἀνακτβριον,
ὅ ἐςτιν ἐπὶ τῷ ςτβματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κβλπου, εἷλον ϊπάτῃ (ἦν δὲ κοινὸν Κερκυραίων
καὶ ἐκείνων) καὶ καταςτήςαντεσ ἐν αὐτῷ Κορινθίουσ οἰκήτορασ ϊνεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου,
καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτακοςίουσ μὲν οἳ ἦςαν δοῦλοι ϊπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ
διακοςίουσ δήςαντεσ ἐφγλαςςον καὶ ἐν θεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπωσ αὐτοῖσ τὴν
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Κέρκυραν ϊναχωρήςαντεσ προςποιήςειαν· ἐτγγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οἱ πλείουσ
πρῶτοι ὄντεσ τῆσ πβλεωσ. [2] ἡ μὲν οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ τῶν
Κορινθίων, καὶ αἱ νῆεσ τῶν Ἀθηναίων ϊνεχώρηςαν ἐξ αὐτῆσ· αἰτία δὲ αὕτη πρώτη
ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖσ Κορινθίοισ ἐσ τοὺσ Ἀθηναίουσ, ὅτι ςφίςιν ἐν ςπονδαῖσ μετὰ
Κερκυραίων ἐναυμάχουν.
§56. μετὰ ταῦτα δ᾽ εὐθὺσ καὶ τάδε ξυνέβη γενέςθαι τοῖσ Ἀθηναίοισ καὶ
Πελοποννηςίοισ διάφορα ἐσ τὸ πολεμεῖν. [2] τῶν γὰρ Κορινθίων πραςςβντων ὅπωσ
τιμωρήςονται αὐτογσ, ὑποτοπήςαντεσ τὴν ἔχθραν αὐτῶν οἱ Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτασ, οἳ
οἰκοῦςιν ἐπὶ τῷ ἰςθμῷ τῆσ Παλλήνησ, Κορινθίων ϊποίκουσ, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχουσ φβρου
ὑποτελεῖσ, ἐκέλευον τὸ ἐσ Παλλήνην τεῖχοσ καθελεῖν καὶ ὁμήρουσ δοῦναι, τογσ τε
ἐπιδημιουργοὺσ ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεςθαι οὓσ κατὰ ἔτοσ ἕκαςτον Κορίνθιοι
ἔπεμπον, δείςαντεσ μὴ ϊποςτῶςιν ὑπβ τε Περδίκκου πειθβμενοι καὶ Κορινθίων, τογσ τε
ϋλλουσ τοὺσ ἐπὶ Θρᾴκησ ξυναποςτήςωςι ξυμμάχουσ. §57. ταῦτα δὲ περὶ τοὺσ
Ποτειδεάτασ οἱ Ἀθηναῖοι προπαρεςκευάζοντο εὐθὺσ μετὰ τὴν ἐν Κερκγρᾳ ναυμαχίαν·
[2] οἵ τε γὰρ Κορίνθιοι φανερῶσ ἤδη διάφοροι ἦςαν, Περδίκκασ τε ὁ Ἀλεξάνδρου
Μακεδβνων βαςιλεὺσ ἐπεπολέμωτο ξγμμαχοσ πρβτερον καὶ φίλοσ ὤν. [3] ἐπολεμώθη δὲ
ὅτι Φιλίππῳ τῷ ἑαυτοῦ ϊδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ πρὸσ αὐτὸν ἐναντιουμένοισ οἱ Ἀθηναῖοι
ξυμμαχίαν ἐποιήςαντο. [4] δεδιώσ τε ἔπραςςεν ἔσ τε τὴν Λακεδαίμονα πέμπων ὅπωσ
πβλεμοσ γένηται αὐτοῖσ πρὸσ Πελοποννηςίουσ, καὶ τοὺσ Κορινθίουσ προςεποιεῖτο τῆσ
Ποτειδαίασ ἕνεκα ϊποςτάςεωσ· [5] προςέφερε δὲ λβγουσ καὶ τοῖσ ἐπὶ Θρᾴκησ
Χαλκιδεῦςι καὶ Βοττιαίοισ ξυναποςτῆναι, νομίζων, εἰ ξγμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα
τὰ χωρία, ῥᾷον όν τὸν πβλεμον μετ᾽ αὐτῶν ποιεῖςθαι. [6] ὧν οἱ Ἀθηναῖοι αἰςθβμενοι καὶ
βουλβμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πβλεων τὰσ ϊποςτάςεισ (ἔτυχον γὰρ τριάκοντα ναῦσ
ϊποςτέλλοντεσ καὶ χιλίουσ ὁπλίτασ ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ, Ἀρχεςτράτου τοῦ Λυκομήδουσ
μετ᾽ ϋλλων † δέκα † ςτρατηγοῦντοσ) ἐπιςτέλλουςι τοῖσ ϋρχουςι τῶν νεῶν Ποτειδεατῶν
τε ὁμήρουσ λαβεῖν καὶ τὸ τεῖχοσ καθελεῖν, τῶν τε πληςίον πβλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπωσ
μὴ ϊποςτήςονται.
§58. Ποτειδεᾶται δὲ πέμψαντεσ μὲν καὶ παρ᾽ Ἀθηναίουσ πρέςβεισ, εἴ πωσ πείςειαν
μὴ ςφῶν πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ἐλθβντεσ δὲ καὶ ἐσ τὴν Λακεδαίμονα μετὰ Κορινθίων,
[ἔπραςςον] ὅπωσ ἑτοιμάςαιντο τιμωρίαν, ἢν δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τε Ἀθηνῶν ἐκ πολλοῦ
πράςςοντεσ οὐδὲν ηὕροντο ἐπιτήδειον, ϊλλ᾽ αἱ νῆεσ αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ ςφᾶσ
ὁμοίωσ ἔπλεον, καὶ τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέςχετο αὐτοῖσ, ἢν ἐπὶ Ποτείδαιαν
ἴωςιν Ἀθηναῖοι, ἐσ τὴν Ἀττικὴν ἐςβαλεῖν, τβτε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ϊφίςτανται
μετὰ Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομβςαντεσ. [2] καὶ Περδίκκασ πείθει
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Χαλκιδέασ τὰσ ἐπὶ θαλάςςῃ πβλεισ ἐκλιπβντασ καὶ καταβαλβντασ ϊνοικίςαςθαι ἐσ
Ὄλυνθον μίαν τε πβλιν ταγτην ἰςχυρὰν ποιήςαςθαι· τοῖσ τ᾽ ἐκλιποῦςι τογτοισ τῆσ
ἑαυτοῦ γῆσ τῆσ Μυγδονίασ περὶ τὴν Ββλβην λίμνην ἔδωκε νέμεςθαι, ἕωσ όν ὁ πρὸσ
Ἀθηναίουσ πβλεμοσ ᾖ. καὶ οἱ μὲν ϊνῳκίζοντβ τε καθαιροῦντεσ τὰσ πβλεισ καὶ ἐσ πβλεμον
παρεςκευάζοντο· §59. αἱ δὲ τριάκοντα νῆεσ τῶν Ἀθηναίων ϊφικνοῦνται ἐσ τὰ ἐπὶ
Θρᾴκησ, καὶ καταλαμβάνουςι τήν τε Ποτείδαιαν καὶ τύλλα ϊφεςτηκβτα.
[2] νομίςαντεσ δὲ οἱ ςτρατηγοὶ ϊδγνατα εἶναι πρβσ τε Περδίκκαν πολεμεῖν τῇ παρογςῃ
δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεςτῶτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ τὸ
πρῶτον ἐξεπέμποντο, καὶ καταςτάντεσ ἐπολέμουν μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν Δέρδου
ϊδελφῶν ϋνωθεν ςτρατιᾷ ἐςβεβληκβτων. §60. καὶ ἐν τογτῳ οἱ Κορίνθιοι, τῆσ
Ποτειδαίασ ϊφεςτηκυίασ καὶ τῶν Ἀττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐςῶν, δεδιβτεσ περὶ
τῷ χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγογμενοι πέμπουςιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰσ καὶ τῶν
ϋλλων Πελοποννηςίων μιςθῷ πείςαντεσ ἑξακοςίουσ καὶ χιλίουσ τοὺσ πάντασ ὁπλίτασ καὶ
ψιλοὺσ τετρακοςίουσ. [2] ἐςτρατήγει δὲ αὐτῶν Ἀριςτεὺσ ὁ Ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε
αὐτοῦ οὐχ ἥκιςτα οἱ πλεῖςτοι ἐκ Κορίνθου ςτρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέςποντο· ἦν γὰρ
τοῖσ Ποτειδεάταισ αἰεί ποτε ἐπιτήδειοσ. [3] καὶ ϊφικνοῦνται τεςςαρακοςτῇ ἡμέρᾳ
ὕςτερον ἐπὶ Θρᾴκησ ἢ Ποτείδαια ϊπέςτη.
§61. ἦλθε δὲ καὶ τοῖσ Ἀθηναίοισ εὐθὺσ ἡ ϊγγελία τῶν πβλεων ὅτι ϊφεςτᾶςι, καὶ
πέμπουςιν, ὡσ ᾔςθοντο καὶ τοὺσ μετ᾽ Ἀριςτέωσ ἐπιπαριβντασ, διςχιλίουσ ἑαυτῶν ὁπλίτασ
καὶ τεςςαράκοντα ναῦσ πρὸσ τὰ ϊφεςτῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου πέμπτον αὐτὸν
ςτρατηγβν, [2] οἳ ϊφικβμενοι ἐσ Μακεδονίαν πρῶτον καταλαμβάνουςι τοὺσ προτέρουσ
χιλίουσ Θέρμην ϋρτι ᾑρηκβτασ καὶ Πγδναν πολιορκοῦντασ. [3] προςκαθεζβμενοι δὲ καὶ
αὐτοὶ τὴν Πγδναν ἐπολιβρκηςαν μέν, ἔπειτα δὲ ξγμβαςιν ποιηςάμενοι καὶ ξυμμαχίαν
ϊναγκαίαν πρὸσ τὸν Περδίκκαν, ὡσ αὐτοὺσ κατήπειγεν ἡ Ποτείδαια καὶ ὁ Ἀριςτεὺσ
παρεληλυθώσ, ϊπανίςτανται ἐκ τῆσ Μακεδονίασ, [4] καὶ ϊφικβμενοι ἐσ Βέροιαν κϊκεῖθεν
ἐπὶ Στρέψαν καὶ πειράςαντεσ πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ ἑλβντεσ ἐπορεγοντο κατὰ γῆν
πρὸσ τὴν Ποτείδαιαν, τριςχιλίοισ μὲν ὁπλίταισ ἑαυτῶν, χωρὶσ δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖσ,
ἱππεῦςι δὲ ἑξακοςίοισ Μακεδβνων τοῖσ μετὰ Φιλίππου καὶ Παυςανίου· Ϗμα δὲ νῆεσ
παρέπλεον ἑβδομήκοντα. [5] κατ᾽ ὀλίγον δὲ προΰβντεσ τριταῖοι ϊφίκοντο ἐσ Γίγωνον καὶ
ἐςτρατοπεδεγςαντο.
§62. Ποτειδεᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ Ἀριςτέωσ Πελοποννήςιοι προςδεχβμενοι τοὺσ
Ἀθηναίουσ ἐςτρατοπεδεγοντο πρὸσ Ὀλγνθου ἐν τῷ ἰςθμῷ, καὶ ϊγορὰν ἔξω τῆσ πβλεωσ
ἐπεποίηντο. [2] ςτρατηγὸν μὲν οὖν τοῦ πεζοῦ παντὸσ οἱ ξγμμαχοι ᾕρηντο Ἀριςτέα, τῆσ
δὲ ἵππου Περδίκκαν· ϊπέςτη γὰρ εὐθὺσ πάλιν τῶν Ἀθηναίων καὶ ξυνεμάχει τοῖσ
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Ποτειδεάταισ, Ἰβλαον ϊνθ᾽ αὑτοῦ καταςτήςασ ϋρχοντα. [3] ἦν δὲ ἡ γνώμη τοῦ Ἀριςτέωσ
τὸ μὲν μεθ᾽ ἑαυτοῦ ςτρατβπεδον ἔχοντι ἐν τῷ ἰςθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺσ Ἀθηναίουσ, ἢν
ἐπίωςι, Χαλκιδέασ δὲ καὶ τοὺσ ἔξω ἰςθμοῦ ξυμμάχουσ καὶ τὴν παρὰ Περδίκκου
διακοςίαν ἵππον ἐν Ὀλγνθῳ μένειν, καὶ ὅταν Ἀθηναῖοι ἐπὶ ςφᾶσ χωρῶςι, κατὰ νώτου
βοηθοῦντασ ἐν μέςῳ ποιεῖν αὑτῶν τοὺσ πολεμίουσ. [4] Καλλίασ δ᾽ αὖ ὁ τῶν Ἀθηναίων
ςτρατηγὸσ καὶ οἱ ξυνάρχοντεσ τοὺσ μὲν Μακεδβνασ ἱππέασ καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγουσ
ἐπὶ Ὀλγνθου ϊποπέμπουςιν, ὅπωσ εἴργωςι τοὺσ ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν, αὐτοὶ δὲ
ϊναςτήςαντεσ τὸ ςτρατβπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν. [5] καὶ ἐπειδὴ πρὸσ τῷ
ἰςθμῷ ἐγένοντο καὶ εἶδον τοὺσ ἐναντίουσ παραςκευαζομένουσ ὡσ ἐσ μάχην,
ϊντικαθίςταντο καὶ αὐτοί, καὶ οὐ πολὺ ὕςτερον ξυνέμιςγον. [6] καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ
Ἀριςτέωσ κέρασ καὶ ὅςοι περὶ ἐκεῖνον ἦςαν Κορινθίων τε καὶ τῶν ϋλλων λογάδεσ
ἔτρεψαν τὸ καθ᾽ ἑαυτοὺσ καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντεσ ἐπὶ πολγ· τὸ δὲ ϋλλο ςτρατβπεδον
Ποτειδεατῶν καὶ Πελοποννηςίων ἡςςᾶτο ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ἐσ τὸ τεῖχοσ
κατέφυγεν.
§63. ἐπαναχωρῶν δὲ ὁ Ἀριςτεὺσ ϊπὸ τῆσ διώξεωσ, ὡσ ὁρᾷ τὸ ϋλλο ςτράτευμα
ἡςςημένον, ἠπβρηςε μὲν ὁποτέρωςε διακινδυνεγςῃ χωρήςασ, ἢ ἐπὶ τῆσ Ὀλγνθου ἢ ἐσ τὴν
Ποτείδαιαν· ἔδοξε δ᾽ οὖν ξυναγαγβντι τοὺσ μεθ᾽ αὑτοῦ ὡσ ἐσ ἐλάχιςτον χωρίον δρβμῳ
βιάςαςθαι ἐσ τὴν Ποτείδαιαν, καὶ παρῆλθε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆσ θαλάςςησ
βαλλβμενβσ τε καὶ χαλεπῶσ, ὀλίγουσ μέν τινασ ϊποβαλών, τοὺσ δὲ πλείουσ ςώςασ.
[2] οἱ δ᾽ ϊπὸ τῆσ Ὀλγνθου τοῖσ Ποτειδεάταισ βοηθοί (ϊπέχει δὲ ἑξήκοντα μάλιςτα
ςταδίουσ καὶ ἔςτι καταφανέσ), ὡσ ἡ μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ ςημεῖα ἤρθη, βραχὺ μέν τι
προῆλθον ὡσ βοηθήςοντεσ, καὶ οἱ Μακεδβνεσ ἱππῆσ ϊντιπαρετάξαντο ὡσ κωλγςοντεσ·
ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχουσ ἡ νίκη τῶν Ἀθηναίων ἐγίγνετο καὶ τὰ ςημεῖα κατεςπάςθη, πάλιν
ἐπανεχώρουν ἐσ τὸ τεῖχοσ καὶ οἱ Μακεδβνεσ παρὰ τοὺσ Ἀθηναίουσ· ἱππῆσ δ᾽ οὐδετέροισ
παρεγένοντο. [3] μετὰ δὲ τὴν μάχην τροπαῖον ἔςτηςαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ τοὺσ νεκροὺσ
ὑποςπβνδουσ ϊπέδοςαν τοῖσ Ποτειδεάταισ· ϊπέθανον δὲ Ποτειδεατῶν μὲν καὶ τῶν
ξυμμάχων ὀλίγῳ ἐλάςςουσ τριακοςίων, Ἀθηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ
Καλλίασ ὁ ςτρατηγβσ. §64. τὸ δὲ ἐκ τοῦ ἰςθμοῦ [τεῖχοσ] εὐθὺσ οἱ Ἀθηναῖοι
ϊποτειχίςαντεσ ἐφρογρουν· τὸ δ᾽ ἐσ τὴν Παλλήνην ϊτείχιςτον ἦν· οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνβμιζον
εἶναι ἔν τε τῷ ἰςθμῷ φρουρεῖν καὶ ἐσ τὴν Παλλήνην διαβάντεσ τειχίζειν, δεδιβτεσ μὴ
ςφίςιν οἱ Ποτειδεᾶται καὶ οἱ ξγμμαχοι γενομένοισ δίχα ἐπίθωνται. [2] καὶ πυνθανβμενοι
οἱ ἐν τῇ πβλει Ἀθηναῖοι τὴν Παλλήνην ϊτείχιςτον οὖςαν, χρβνῳ ὕςτερον πέμπουςιν
ἑξακοςίουσ καὶ χιλίουσ ὁπλίτασ ἑαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν Ἀςωπίου ςτρατηγβν· ὃσ
ϊφικβμενοσ ἐσ τὴν Παλλήνην καὶ ἐξ Ἀφγτιοσ ὁρμώμενοσ προςήγαγε τῇ Ποτειδαίᾳ τὸν
ςτρατὸν κατὰ βραχὺ προΰὼν καὶ κείρων Ϗμα τὴν γῆν, ὡσ δὲ οὐδεὶσ ἐπεξῄει ἐσ μάχην,
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ϊπετείχιςε τὸ ἐκ τῆσ Παλλήνησ [τεῖχοσ]. [3] καὶ οὕτωσ ἤδη κατὰ κράτοσ ἡ Ποτείδαια
ϊμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο καὶ ἐκ θαλάςςησ ναυςὶν Ϗμα ἐφορμογςαισ. §65. Ἀριςτεὺσ δὲ
ϊποτειχιςθείςησ αὐτῆσ καὶ ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων ςωτηρίασ, ἢν μή τι ϊπὸ Πελοποννήςου
ἢ ϋλλο παρὰ λβγον γίγνηται, ξυνεβογλευε μὲν πλὴν πεντακοςίων ϋνεμον τηρήςαςι τοῖσ
ϋλλοισ ἐκπλεῦςαι, ὅπωσ ἐπὶ πλέον ὁ ςῖτοσ ϊντίςχῃ, καὶ αὐτὸσ ἤθελε τῶν μενβντων εἶναι·
ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπειθε, βουλβμενοσ τὰ ἐπὶ τογτοισ παραςκευάζειν καὶ ὅπωσ τὰ ἔξωθεν ἕξει ὡσ
ϋριςτα, ἔκπλουν ποιεῖται λαθὼν τὴν φυλακὴν τῶν Ἀθηναίων. [2] καὶ παραμένων ἐν
Χαλκιδεῦςι τά τε ϋλλα ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήςασ πρὸσ τῇ πβλει πολλοὺσ
διέφθειρεν, ἔσ τε τὴν Πελοπβννηςον ἔπραςςεν ὅπῃ ὠφελία τισ γενήςεται. μετὰ δὲ τῆσ
Ποτειδαίασ τὴν ϊποτείχιςιν Φορμίων μὲν ἔχων τοὺσ ἑξακοςίουσ καὶ χιλίουσ τὴν
Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἐδῄου καὶ ἔςτιν ϐ καὶ πολίςματα εἷλεν.
§66. τοῖσ δ᾽ Ἀθηναίοισ καὶ Πελοποννηςίοισ αἰτίαι μὲν αὗται προυγεγένηντο ἐσ
ϊλλήλουσ, τοῖσ μὲν Κορινθίοισ ὅτι τὴν Ποτείδαιαν ἑαυτῶν οὖςαν ϊποικίαν καὶ ϋνδρασ
Κορινθίων τε καὶ Πελοποννηςίων ἐν αὐτῇ ὄντασ ἐπολιβρκουν, τοῖσ δὲ Ἀθηναίοισ ἐσ τοὺσ
Πελοποννηςίουσ ὅτι ἑαυτῶν τε πβλιν ξυμμαχίδα καὶ φβρου ὑποτελῆ ϊπέςτηςαν, καὶ
ἐλθβντεσ ςφίςιν ϊπὸ τοῦ προφανοῦσ ἐμάχοντο μετὰ Ποτειδεατῶν. οὐ μέντοι ὅ γε
πβλεμβσ πω ξυνερρώγει, ϊλλ᾽ ἔτι ϊνοκωχὴ ἦν· ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν.
§67. πολιορκουμένησ δὲ τῆσ Ποτειδαίασ οὐχ ἡςγχαζον, ϊνδρῶν τε ςφίςιν ἐνβντων καὶ
Ϗμα περὶ τῷ χωρίῳ δεδιβτεσ· παρεκάλουν τε εὐθὺσ ἐσ τὴν Λακεδαίμονα τοὺσ ξυμμάχουσ
καὶ κατεββων ἐλθβντεσ τῶν Ἀθηναίων ὅτι ςπονδάσ τε λελυκβτεσ εἶεν καὶ ϊδικοῖεν τὴν
Πελοπβννηςον. [2] Αἰγινῆταί τε φανερῶσ μὲν οὐ πρεςβευβμενοι, δεδιβτεσ τοὺσ
Ἀθηναίουσ, κργφα δὲ οὐχ ἥκιςτα μετ᾽ αὐτῶν ἐνῆγον τὸν πβλεμον, λέγοντεσ οὐκ εἶναι
αὐτβνομοι κατὰ τὰσ ςπονδάσ. [3] οἱ δὲ Λακεδαιμβνιοι προςπαρακαλέςαντεσ τῶν
ξυμμάχων τε καὶ εἴ τίσ τι ϋλλο ἔφη ἠδικῆςθαι ὑπὸ Ἀθηναίων, ξγλλογον ςφῶν αὐτῶν
ποιήςαντεσ τὸν εἰωθβτα λέγειν ἐκέλευον. [4] καὶ ϋλλοι τε παριβντεσ ἐγκλήματα
ἐποιοῦντο ὡσ ἕκαςτοι καὶ Μεγαρῆσ, δηλοῦντεσ μὲν καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα,
μάλιςτα δὲ λιμένων τε εἴργεςθαι τῶν ἐν τῇ Ἀθηναίων ϊρχῇ καὶ τῆσ Ἀττικῆσ ϊγορᾶσ
παρὰ τὰσ ςπονδάσ. [5] παρελθβντεσ δὲ τελευταῖοι Κορίνθιοι καὶ τοὺσ ϋλλουσ ἐάςαντεσ
πρῶτον παροξῦναι τοὺσ Λακεδαιμονίουσ ἐπεῖπον τοιάδε.
§68. ‘τὸ πιςτὸν ὑμᾶσ, ὦ Λακεδαιμβνιοι, τῆσ καθ᾽ ὑμᾶσ αὐτοὺσ πολιτείασ καὶ
ὁμιλίασ ϊπιςτοτέρουσ ἐσ τοὺσ ϋλλουσ ἤν τι λέγωμεν καθίςτηςιν· καὶ ϊπ᾽ αὐτοῦ
ςωφροςγνην μὲν ἔχετε, ϊμαθίᾳ δὲ πλέονι πρὸσ τὰ ἔξω πράγματα χρῆςθε. [2] πολλάκισ
γὰρ προαγορευβντων ἡμῶν ϐ ἐμέλλομεν ὑπὸ Ἀθηναίων βλάπτεςθαι, οὐ περὶ ὧν
ἐδιδάςκομεν ἑκάςτοτε τὴν μάθηςιν ἐποιεῖςθε, ϊλλὰ τῶν λεγβντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡσ
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ἕνεκα τῶν αὑτοῖσ ἰδίᾳ διαφβρων λέγουςιν· καὶ δι᾽ αὐτὸ οὐ πρὶν πάςχειν, ϊλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν
τῷ ἔργῳ ἐςμέν, τοὺσ ξυμμάχουσ τογςδε παρεκαλέςατε, ἐν οἷσ προςήκει ἡμᾶσ οὐχ ἥκιςτα
εἰπεῖν, ὅςῳ καὶ μέγιςτα ἐγκλήματα ἔχομεν ὑπὸ μὲν Ἀθηναίων ὑβριζβμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν
ϊμελογμενοι.
[3] ‘καὶ εἰ μὲν ϊφανεῖσ που ὄντεσ ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδαςκαλίασ όν ὡσ οὐκ
εἰδβςι προςέδει· νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν, ὧν τοὺσ μὲν δεδουλωμένουσ ὁρᾶτε, τοῖσ δὲ
ἐπιβουλεγοντασ αὐτογσ, καὶ οὐχ ἥκιςτα τοῖσ ἡμετέροισ ξυμμάχοισ, καὶ ἐκ πολλοῦ
προπαρεςκευαςμένουσ, εἴ ποτε ϋρα πολεμήςονται; [4] οὐ γὰρ όν Κέρκυράν τε
ὑπολαββντεσ βίᾳ ἡμῶν εἶχον καὶ Ποτείδαιαν ἐπολιβρκουν, ὧν τὸ μὲν ἐπικαιρβτατον
χωρίον πρὸσ τὰ ἐπὶ Θρᾴκησ ϊποχρῆςθαι, ἡ δὲ ναυτικὸν όν μέγιςτον παρέςχε
Πελοποννηςίοισ. §69. καὶ τῶνδε ὑμεῖσ αἴτιοι, τβ τε πρῶτον ἐάςαντεσ αὐτοὺσ τὴν πβλιν
μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι καὶ ὕςτερον τὰ μακρὰ ςτῆςαι τείχη,ἐσ τβδε τε αἰεὶ
ϊποςτεροῦντεσ οὐ μβνον τοὺσ ὑπ᾽ ἐκείνων δεδουλωμένουσ ἐλευθερίασ, ϊλλὰ καὶ τοὺσ
ὑμετέρουσ ἤδη ξυμμάχουσ· οὐ γὰρ ὁ δουλωςάμενοσ, ϊλλ᾽ ὁ δυνάμενοσ μὲν παῦςαι
περιορῶν δὲ ϊληθέςτερον αὐτὸ δρᾷ, εἴπερ καὶ τὴν ϊξίωςιν τῆσ ϊρετῆσ ὡσ ἐλευθερῶν τὴν
Ἑλλάδα φέρεται. [2] μβλισ δὲ νῦν γε ξυνήλθομεν καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖσ. χρῆν γὰρ
οὐκ εἰ ϊδικογμεθα ἔτι ςκοπεῖν, ϊλλὰ καθ᾽ ὅτι ϊμυνογμεθα· οἱ γὰρ δρῶντεσ
βεβουλευμένοι πρὸσ οὐ διεγνωκβτασ ἤδη καὶ οὐ μέλλοντεσ ἐπέρχονται. [3] καὶ
ἐπιςτάμεθα οἵᾳ ὁδῷ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ὅτι κατ᾽ ὀλίγον χωροῦςιν ἐπὶ τοὺσ πέλασ. καὶ
λανθάνειν μὲν οἰβμενοι διὰ τὸ ϊναίςθητον ὑμῶν ἧςςον θαρςοῦςι, γνβντεσ δὲ εἰδβτασ
περιορᾶν ἰςχυρῶσ ἐγκείςονται. [4] ἡςυχάζετε γάρ, μβνοι Ἑλλήνων, ὦ Λακεδαιμβνιοι, οὐ
τῇ δυνάμει τινά, ϊλλὰ τῇ μελλήςει ϊμυνβμενοι, καὶ μβνοι οὐκ ϊρχομένην τὴν αὔξηςιν
τῶν ἐχθρῶν διπλαςιουμένην δὲ καταλγοντεσ. [5] καίτοι ἐλέγεςθε ϊςφαλεῖσ εἶναι, ὧν
ϋρα ὁ λβγοσ τοῦ ἔργου ἐκράτει. τβν τε γὰρ Μῆδον αὐτοὶ ἴςμεν ἐκ περάτων γῆσ πρβτερον
ἐπὶ τὴν Πελοπβννηςον ἐλθβντα ἢ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ϊξίωσ προαπαντῆςαι, καὶ νῦν τοὺσ
Ἀθηναίουσ οὐχ ἑκάσ, ὥςπερ ἐκεῖνον, ϊλλ᾽ ἐγγὺσ ὄντασ περιορᾶτε, καὶ ϊντὶ τοῦ ἐπελθεῖν
αὐτοὶ ϊμγνεςθαι βογλεςθε μᾶλλον ἐπιβντασ, καὶ ἐσ τγχασ πρὸσ πολλῷ δυνατωτέρουσ
ϊγωνιζβμενοι καταςτῆναι, ἐπιςτάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὑτῷ τὰ πλείω
ςφαλέντα, καὶ πρὸσ αὐτοὺσ τοὺσ Ἀθηναίουσ πολλὰ ἡμᾶσ ἤδη τοῖσ ώμαρτήμαςιν αὐτῶν
μᾶλλον ἢ τῇ ϊφ᾽ ὑμῶν τιμωρίᾳ περιγεγενημένουσ, ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι ἐλπίδεσ ἤδη τινάσ
που καὶ ϊπαραςκεγουσ διὰ τὸ πιςτεῦςαι ἔφθειραν. [6] καὶ μηδεὶσ ὑμῶν ἐπ᾽ ἔχθρᾳ τὸ
πλέον ἢ αἰτίᾳ νομίςῃ τάδε λέγεςθαι· αἰτία μὲν γὰρ φίλων ϊνδρῶν ἐςτὶν ώμαρτανβντων,
κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ϊδικηςάντων.
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§70. ‘καὶ Ϗμα, εἴπερ τινὲσ καὶ ϋλλοι, ϋξιοι νομίζομεν εἶναι τοῖσ πέλασ ψβγον
ἐπενεγκεῖν, ϋλλωσ τε καὶ μεγάλων τῶν διαφερβντων καθεςτώτων, περὶ ὧν οὐκ
αἰςθάνεςθαι ἡμῖν γε δοκεῖτε, οὐδ᾽ ἐκλογίςαςθαι πώποτε πρὸσ οἵουσ ὑμῖν Ἀθηναίουσ
ὄντασ καὶ ὅςον ὑμῶν καὶ ὡσ πᾶν διαφέροντασ ὁ ϊγὼν ἔςται. [2] οἱ μέν γε νεωτεροποιοὶ
καὶ ἐπινοῆςαι ὀξεῖσ καὶ ἐπιτελέςαι ἔργῳ ϐ όν γνῶςιν· ὑμεῖσ δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε ςῴζειν
καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔργῳ οὐδὲ τϊναγκαῖα ἐξικέςθαι. [3] αὖθισ δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ
δγναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖσ δεινοῖσ εὐέλπιδεσ· τὸ δὲ
ὑμέτερον τῆσ τε δυνάμεωσ ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆσ τε γνώμησ μηδὲ τοῖσ βεβαίοισ πιςτεῦςαι
τῶν τε δεινῶν μηδέποτε οἴεςθαι ϊπολυθήςεςθαι. [4] καὶ μὴν καὶ ϋοκνοι πρὸσ ὑμᾶσ
μελλητὰσ καὶ ϊποδημηταὶ πρὸσ ἐνδημοτάτουσ· οἴονται γὰρ οἱ μὲν τῇ ϊπουςίᾳ ϋν τι
κτᾶςθαι, ὑμεῖσ δὲ τῷ ἐπελθεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα όν βλάψαι. [5] κρατοῦντέσ τε τῶν ἐχθρῶν
ἐπὶ πλεῖςτον ἐξέρχονται καὶ νικώμενοι ἐπ᾽ ἐλάχιςτον ϊναπίπτουςιν. [6] ἔτι δὲ τοῖσ μὲν
ςώμαςιν ϊλλοτριωτάτοισ ὑπὲρ τῆσ πβλεωσ χρῶνται, τῇ δὲ γνώμῃ οἰκειοτάτῃ ἐσ τὸ
πράςςειν τι ὑπὲρ αὐτῆσ. [7] καὶ ϐ μὲν όν ἐπινοήςαντεσ μὴ ἐπεξέλθωςιν, οἰκείων
ςτέρεςθαι ἡγοῦνται, ϐ δ᾽ όν ἐπελθβντεσ κτήςωνται, ὀλίγα πρὸσ τὰ μέλλοντα τυχεῖν
πράξαντεσ. ἢν δ᾽ ϋρα του καὶ πείρᾳ ςφαλῶςιν, ϊντελπίςαντεσ ϋλλα ἐπλήρωςαν τὴν
χρείαν· μβνοι γὰρ ἔχουςί τε ὁμοίωσ καὶ ἐλπίζουςιν ϐ όν ἐπινοήςωςι διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν
ἐπιχείρηςιν ποιεῖςθαι ὧν όν γνῶςιν. [8] καὶ ταῦτα μετὰ πβνων πάντα καὶ κινδγνων δι᾽
ὅλου τοῦ αἰῶνοσ μοχθοῦςι, καὶ ϊπολαγουςιν ἐλάχιςτα τῶν ὑπαρχβντων διὰ τὸ αἰεὶ
κτᾶςθαι καὶ μήτε ἑορτὴν ϋλλο τι ἡγεῖςθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν τε οὐχ
ἧςςον ἡςυχίαν ϊπράγμονα ἢ ϊςχολίαν ἐπίπονον· [9] ὥςτε εἴ τισ αὐτοὺσ ξυνελὼν φαίη
πεφυκέναι ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺσ ἔχειν ἡςυχίαν μήτε τοὺσ ϋλλουσ ϊνθρώπουσ ἐᾶν, ὀρθῶσ
όν εἴποι.
§71. ‘ταγτησ μέντοι τοιαγτησ ϊντικαθεςτηκυίασ πβλεωσ, ὦ Λακεδαιμβνιοι,
διαμέλλετε καὶ οἴεςθε τὴν ἡςυχίαν οὐ τογτοισ τῶν ϊνθρώπων ἐπὶ πλεῖςτον ϊρκεῖν οἳ όν
τῇ μὲν παραςκευῇ δίκαια πράςςωςι, τῇ δὲ γνώμῃ, ἢν ϊδικῶνται, δῆλοι ὦςι μὴ
ἐπιτρέψοντεσ, ϊλλ᾽ ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν τε τοὺσ ϋλλουσ καὶ αὐτοὶ ϊμυνβμενοι μὴ
βλάπτεςθαι τὸ ἴςον νέμετε. [2] μβλισ δ᾽ όν πβλει ὁμοίᾳ παροικοῦντεσ ἐτυγχάνετε
τογτου· νῦν δ᾽, ὅπερ καὶ ϋρτι ἐδηλώςαμεν, ϊρχαιβτροπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεγματα πρὸσ
αὐτογσ ἐςτιν. [3] ϊνάγκη δὲ ὥςπερ τέχνησ αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνβμενα κρατεῖν· καὶ
ἡςυχαζογςῃ μὲν πβλει τὰ ϊκίνητα νβμιμα ϋριςτα, πρὸσ πολλὰ δὲ ϊναγκαζομένοισ ἰέναι
πολλῆσ καὶ τῆσ ἐπιτεχνήςεωσ δεῖ. δι᾽ ὅπερ καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων ϊπὸ τῆσ πολυπειρίασ
ἐπὶ πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. [4] μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίςθω ὑμῶν ἡ βραδυτήσ· νῦν δὲ
τοῖσ τε ϋλλοισ καὶ Ποτειδεάταισ, ὥςπερ ὑπεδέξαςθε, βοηθήςατε κατὰ τάχοσ ἐςβαλβντεσ
ἐσ τὴν Ἀττικήν, ἵνα μὴ ϋνδρασ τε φίλουσ καὶ ξυγγενεῖσ τοῖσ ἐχθίςτοισ προῆςθε καὶ ἡμᾶσ
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τοὺσ ϋλλουσ ϊθυμίᾳ πρὸσ ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. [5] δρῷμεν δ᾽ όν ϋδικον
οὐδὲν οὔτε πρὸσ θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε πρὸσ ϊνθρώπων τῶν αἰςθανομένων· λγουςι γὰρ
ςπονδὰσ οὐχ οἱ δι᾽ ἐρημίαν ϋλλοισ προςιβντεσ, ϊλλ᾽ οἱ μὴ βοηθοῦντεσ οἷσ όν
ξυνομβςωςιν. [6] βουλομένων δὲ ὑμῶν προθγμων εἶναι μενοῦμεν· οὔτε γὰρ ὅςια όν
ποιοῖμεν μεταβαλλβμενοι οὔτε ξυνηθεςτέρουσ όν ϋλλουσ εὕροιμεν. [7] πρὸσ τάδε
βουλεγεςθε εὖ καὶ τὴν Πελοπβννηςον πειρᾶςθε μὴ ἐλάςςω ἐξηγεῖςθαι ἢ οἱ πατέρεσ ὑμῖν
παρέδοςαν.’
§72. τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεςβεία
πρβτερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ϋλλων παροῦςα, καὶ ὡσ ᾔςθοντο τῶν λβγων, ἔδοξεν
αὐτοῖσ παριτητέα ἐσ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν
ϊπολογηςομένουσ ὧν αἱ πβλεισ ἐνεκάλουν,δηλῶςαι δὲ περὶ τοῦ παντὸσ ὡσ οὐ ταχέωσ
αὐτοῖσ βουλευτέον εἴη, ϊλλ᾽ ἐν πλέονι ςκεπτέον. καὶ Ϗμα τὴν ςφετέραν πβλιν ἐβογλοντο
ςημῆναι ὅςη εἴη δγναμιν, καὶ ὑπβμνηςιν ποιήςαςθαι τοῖσ τε πρεςβυτέροισ ὧν ᾔδεςαν καὶ
τοῖσ νεωτέροισ ἐξήγηςιν ὧν ϋπειροι ἦςαν, νομίζοντεσ μᾶλλον όν αὐτοὺσ ἐκ τῶν λβγων
πρὸσ τὸ ἡςυχάζειν τραπέςθαι ἢ πρὸσ τὸ πολεμεῖν. [2] προςελθβντεσ οὖν τοῖσ
Λακεδαιμονίοισ ἔφαςαν βογλεςθαι καὶ αὐτοὶ ἐσ τὸ πλῆθοσ αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ
ϊποκωλγοι. οἱ δὲ ἐκέλευβν τε παριέναι, καὶ παρελθβντεσ οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε.
§73. ‘ἡ μὲν πρέςβευςισ ἡμῶν οὐκ ἐσ ϊντιλογίαν τοῖσ ὑμετέροισ ξυμμάχοισ ἐγένετο,
ϊλλὰ περὶ ὧν ἡ πβλισ ἔπεμψεν· αἰςθανβμενοι δὲ καταβοὴν οὐκ ὀλίγην οὖςαν ἡμῶν
παρήλθομεν οὐ τοῖσ ἐγκλήμαςι τῶν πβλεων ϊντεροῦντεσ (οὐ γὰρ παρὰ δικαςταῖσ ὑμῖν
οὔτε ἡμῶν οὔτε τογτων οἱ λβγοι όν γίγνοιντο), ϊλλ᾽ ὅπωσ μὴ ῥᾳδίωσ περὶ μεγάλων
πραγμάτων τοῖσ ξυμμάχοισ πειθβμενοι χεῖρον βουλεγςηςθε, καὶ Ϗμα βουλβμενοι περὶ
τοῦ παντὸσ λβγου τοῦ ἐσ ἡμᾶσ καθεςτῶτοσ δηλῶςαι ὡσ οὔτε ϊπεικβτωσ ἔχομεν ϐ
κεκτήμεθα, ἥ τε πβλισ ἡμῶν ϊξία λβγου ἐςτίν.
[2] ‘καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ λέγειν, ὧν ϊκοαὶ μᾶλλον λβγων μάρτυρεσ ἢ
ὄψισ τῶν ϊκουςομένων; τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅςα αὐτοὶ ξγνιςτε, εἰ καὶ δι᾽ ὄχλου μᾶλλον
ἔςται αἰεὶ προβαλλομένοισ, ϊνάγκη λέγειν· καὶ γὰρ ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ᾽ ὠφελίᾳ
ἐκινδυνεγετο, ἧσ τοῦ μὲν ἔργου μέροσ μετέςχετε, τοῦ δὲ λβγου μὴ παντβσ, εἴ τι ὠφελεῖ,
ςτεριςκώμεθα. [3] ῥηθήςεται δὲ οὐ παραιτήςεωσ μᾶλλον ἕνεκα ἢ μαρτυρίου καὶ
δηλώςεωσ πρὸσ οἵαν ὑμῖν πβλιν μὴ εὖ βουλευομένοισ ὁ ϊγὼν καταςτήςεται. [4] φαμὲν
γὰρ Μαραθῶνί τε μβνοι προκινδυνεῦςαι τῷ βαρβάρῳ καὶ ὅτε τὸ ὕςτερον ἦλθεν, οὐχ
ἱκανοὶ ὄντεσ κατὰ γῆν ϊμγνεςθαι, ἐςβάντεσ ἐσ τὰσ ναῦσ πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι
ξυνναυμαχῆςαι, ὅπερ ἔςχε μὴ κατὰ πβλεισ αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπβννηςον
πορθεῖν, ϊδυνάτων όν ὄντων πρὸσ ναῦσ πολλὰσ ϊλλήλοισ ἐπιβοηθεῖν. [5] τεκμήριον δὲ
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μέγιςτον αὐτὸσ ἐποίηςεν· νικηθεὶσ γὰρ ταῖσ ναυςὶν ὡσ οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίασ οὔςησ τῆσ
δυνάμεωσ κατὰ τάχοσ τῷ πλέονι τοῦ ςτρατοῦ ϊνεχώρηςεν. §74. τοιογτου μέντοι τογτου
ξυμβάντοσ, καὶ ςαφῶσ δηλωθέντοσ ὅτι ἐν ταῖσ ναυςὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα
ἐγένετο, τρία τὰ ὠφελιμώτατα ἐσ αὐτὸ παρεςχβμεθα, ϊριθμβν τε νεῶν πλεῖςτον καὶ
ϋνδρα ςτρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προθυμίαν ϊοκνοτάτην· ναῦσ μέν γε ἐσ τὰσ
τετρακοςίασ ὀλίγῳ ἐλάςςουσ τῶν δγο μοιρῶν, Θεμιςτοκλέα δὲ ϋρχοντα, ὃσ αἰτιώτατοσ
ἐν τῷ ςτενῷ ναυμαχῆςαι ἐγένετο, ὅπερ ςαφέςτατα ἔςωςε τὰ πράγματα, καὶ αὐτὸν διὰ
τοῦτο ὑμεῖσ ἐτιμήςατε μάλιςτα δὴ ϋνδρα ξένον τῶν ὡσ ὑμᾶσ ἐλθβντων· [2] προθυμίαν δὲ
καὶ πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν κατὰ γῆν οὐδεὶσ ἐβοήθει, τῶν
ϋλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν δουλευβντων ἠξιώςαμεν ἐκλιπβντεσ τὴν πβλιν καὶ τὰ οἰκεῖα
διαφθείραντεσ μηδ᾽ ὣσ τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάχων κοινὸν προλιπεῖν μηδὲ
ςκεδαςθέντεσ ϊχρεῖοι αὐτοῖσ γενέςθαι, ϊλλ᾽ ἐςβάντεσ ἐσ τὰσ ναῦσ κινδυνεῦςαι καὶ μὴ
ὀργιςθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ προυτιμωρήςατε. [3] ὥςτε φαμὲν οὐχ ἧςςον αὐτοὶ ὠφελῆςαι
ὑμᾶσ ἢ τυχεῖν τογτου. ὑμεῖσ μὲν γὰρ ϊπβ τε οἰκουμένων τῶν πβλεων καὶ ἐπὶ τῷ τὸ
λοιπὸν νέμεςθαι, ἐπειδὴ ἐδείςατε ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον, ἐβοηθήςατε (ὅτε
γοῦν ἦμεν ἔτι ςῶοι, οὐ παρεγένεςθε)· ἡμεῖσ δὲ ϊπβ τε τῆσ οὐκ οὔςησ ἔτι ὁρμώμενοι καὶ
ὑπὲρ τῆσ ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔςησ κινδυνεγοντεσ ξυνεςώςαμεν ὑμᾶσ τε τὸ μέροσ καὶ ἡμᾶσ
αὐτογσ. [4] εἰ δὲ προςεχωρήςαμεν πρβτερον τῷ Μήδῳ δείςαντεσ, ὥςπερ καὶ ϋλλοι, περὶ
τῇ χώρᾳ, ἢ μὴ ἐτολμήςαμεν ὕςτερον ἐςβῆναι ἐσ τὰσ ναῦσ ὡσ διεφθαρμένοι, οὐδὲν όν ἔδει
ἔτι ὑμᾶσ μὴ ἔχοντασ ναῦσ ἱκανὰσ ναυμαχεῖν,ϊλλὰ καθ᾽ ἡςυχίαν όν αὐτῷ προυχώρηςε τὰ
πράγματα ᾗ ἐβογλετο.
§75. ‘ύρ᾽ ϋξιοί ἐςμεν, ὦ Λακεδαιμβνιοι, καὶ προθυμίασ ἕνεκα τῆσ τβτε καὶ γνώμησ
ξυνέςεωσ ϊρχῆσ γε ἧσ ἔχομεν τοῖσ Ἕλληςι μὴ οὕτωσ ϋγαν ἐπιφθβνωσ διακεῖςθαι; [2] καὶ
γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιαςάμενοι, ϊλλ᾽ ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθεληςάντων παραμεῖναι
πρὸσ τὰ ὑπβλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προςελθβντων τῶν ξυμμάχων καὶ αὐτῶν
δεηθέντων ἡγεμβνασ καταςτῆναι· [3] ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάςθημεν τὸ
πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐσ τβδε, μάλιςτα μὲν ὑπὸ δέουσ, ἔπειτα καὶ τιμῆσ, ὕςτερον
καὶ ὠφελίασ. [4] καὶ οὐκ ϊςφαλὲσ ἔτι ἐδβκει εἶναι τοῖσ πολλοῖσ ϊπηχθημένουσ, καί τινων
καὶ ἤδη ϊποςτάντων κατεςτραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίωσ φίλων, ϊλλ᾽
ὑπβπτων καὶ διαφβρων ὄντων, ϊνέντασ κινδυνεγειν· καὶ γὰρ όν αἱ ϊποςτάςεισ πρὸσ ὑμᾶσ
ἐγίγνοντο. [5] πᾶςι δὲ ϊνεπίφθονον τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίςτων πέρι κινδγνων εὖ
τίθεςθαι. §76. ὑμεῖσ γοῦν, ὦ Λακεδαιμβνιοι, τὰσ ἐν τῇ Πελοποννήςῳ πβλεισ ἐπὶ τὸ ὑμῖν
ὠφέλιμον καταςτηςάμενοι ἐξηγεῖςθε· καὶ εἰ τβτε ὑπομείναντεσ διὰ παντὸσ ϊπήχθεςθε ἐν
τῇ ἡγεμονίᾳ, ὥςπερ ἡμεῖσ, εὖ ἴςμεν μὴ όν ἧςςον ὑμᾶσ λυπηροὺσ γενομένουσ τοῖσ
ξυμμάχοισ καὶ ϊναγκαςθέντασ όν ἢ ϋρχειν ἐγκρατῶσ ἢ αὐτοὺσ κινδυνεγειν. [2] οὕτωσ
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οὐδ᾽ ἡμεῖσ θαυμαςτὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ᾽ ϊπὸ τοῦ ϊνθρωπείου τρβπου, εἰ ϊρχήν τε
διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταγτην μὴ ϊνεῖμεν ὑπὸ <τριῶν> τῶν μεγίςτων νικηθέντεσ,
τιμῆσ καὶ δέουσ καὶ ὠφελίασ, οὐδ᾽ αὖ πρῶτοι τοῦ τοιογτου ὑπάρξαντεσ, ϊλλ᾽ αἰεὶ
καθεςτῶτοσ τὸν ἥςςω ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεςθαι, ϋξιοί τε Ϗμα νομίζοντεσ εἶναι
καὶ ὑμῖν δοκοῦντεσ μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζβμενοι τῷ δικαίῳ λβγῳ νῦν χρῆςθε, ὃν
οὐδείσ πω παρατυχὸν ἰςχγι τι κτήςαςθαι προθεὶσ τοῦ μὴ πλέον ἔχειν ϊπετράπετο.
[3] ἐπαινεῖςθαί τε ϋξιοι οἵτινεσ χρηςάμενοι τῇ ϊνθρωπείᾳ φγςει ὥςτε ἑτέρων ϋρχειν
δικαιβτεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουςαν δγναμιν γένωνται. [4] ϋλλουσ γ᾽ όν οὖν οἰβμεθα τὰ
ἡμέτερα λαββντασ δεῖξαι όν μάλιςτα εἴ τι μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦσ
ϊδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινοσ οὐκ εἰκβτωσ περιέςτη.
§77. ‘καὶ ἐλαςςογμενοι γὰρ ἐν ταῖσ ξυμβολαίαισ πρὸσ τοὺσ ξυμμάχουσ δίκαισ καὶ
παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖσ ἐν τοῖσ ὁμοίοισ νβμοισ ποιήςαντεσ τὰσ κρίςεισ φιλοδικεῖν δοκοῦμεν.
[2] καὶ οὐδεὶσ ςκοπεῖ αὐτῶν τοῖσ καὶ ϋλλοθί που ϊρχὴν ἔχουςι καὶ ἧςςον ἡμῶν πρὸσ
τοὺσ ὑπηκβουσ μετρίοισ οὖςι διβτι τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται· βιάζεςθαι γὰρ οἷσ όν ἐξῇ,
δικάζεςθαι οὐδὲν προςδέονται. [3] οἱ δὲ εἰθιςμένοι πρὸσ ἡμᾶσ ϊπὸ τοῦ ἴςου ὁμιλεῖν, ἤν τι
παρὰ τὸ μὴ οἴεςθαι χρῆναι ἢ γνώμῃ ἢ δυνάμει τῇ διὰ τὴν ϊρχὴν καὶ ὁπωςοῦν
ἐλαςςωθῶςιν, οὐ τοῦ πλέονοσ μὴ ςτεριςκβμενοι χάριν ἔχουςιν, ϊλλὰ τοῦ ἐνδεοῦσ
χαλεπώτερον φέρουςιν ἢ εἰ ϊπὸ πρώτησ ϊποθέμενοι τὸν νβμον φανερῶσ ἐπλεονεκτοῦμεν.
ἐκείνωσ δὲ οὐδ᾽ όν αὐτοὶ ϊντέλεγον ὡσ οὐ χρεὼν τὸν ἥςςω τῷ κρατοῦντι ὑποχωρεῖν.
[4] ϊδικογμενοί τε, ὡσ ἔοικεν, οἱ ϋνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζβμενοι· τὸ μὲν γὰρ
ϊπὸ τοῦ ἴςου δοκεῖ πλεονεκτεῖςθαι, τὸ δ᾽ ϊπὸ τοῦ κρείςςονοσ καταναγκάζεςθαι. [5] ὑπὸ
γοῦν τοῦ Μήδου δεινβτερα τογτων πάςχοντεσ ἠνείχοντο, ἡ δὲ ἡμετέρα ϊρχὴ χαλεπὴ
δοκεῖ εἶναι, εἰκβτωσ· τὸ παρὸν γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖσ ὑπηκβοισ. [6] ὑμεῖσ γ᾽ όν οὖν εἰ
καθελβντεσ ἡμᾶσ ϋρξαιτε, τάχα όν τὴν εὔνοιαν ἣν διὰ τὸ ἡμέτερον δέοσ εἰλήφατε
μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τβτε πρὸσ τὸν Μῆδον δι᾽ ὀλίγου ἡγηςάμενοι ὑπεδείξατε,
ὁμοῖα καὶ νῦν γνώςεςθε. ϋμεικτα γὰρ τά τε καθ᾽ ὑμᾶσ αὐτοὺσ νβμιμα τοῖσ ϋλλοισ ἔχετε
καὶ προςέτι εἷσ ἕκαςτοσ ἐξιὼν οὔτε τογτοισ χρῆται οὔθ᾽ οἷσ ἡ ϋλλη Ἑλλὰσ νομίζει.
§78. ‘βουλεγεςθε οὖν βραδέωσ ὡσ οὐ περὶ βραχέων, καὶ μὴ ϊλλοτρίαισ γνώμαισ καὶ
ἐγκλήμαςι πειςθέντεσ οἰκεῖον πβνον πρβςθηςθε. τοῦ δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅςοσ
ἐςτί, πρὶν ἐν αὐτῷ γενέςθαι προδιάγνωτε· [2] μηκυνβμενοσ γὰρ φιλεῖ ἐσ τγχασ τὰ
πολλὰ περιίςταςθαι, ὧν ἴςον τε ϊπέχομεν καὶ ὁποτέρωσ ἔςται ἐν ϊδήλῳ κινδυνεγεται.
[3] ἰβντεσ τε οἱ ϋνθρωποι ἐσ τοὺσ πολέμουσ τῶν ἔργων πρβτερον ἔχονται, ϐ χρῆν ὕςτερον
δρᾶν, κακοπαθοῦντεσ δὲ ἤδη τῶν λβγων Ϗπτονται. [4] ἡμεῖσ δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πω τοιαγτῃ
ώμαρτίᾳ ὄντεσ οὔτ᾽ αὐτοὶ οὔθ᾽ ὑμᾶσ ὁρῶντεσ λέγομεν ὑμῖν, ἕωσ ἔτι αὐθαίρετοσ
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ϊμφοτέροισ ἡ εὐβουλία, ςπονδὰσ μὴ λγειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺσ ὅρκουσ, τὰ δὲ διάφορα
δίκῃ λγεςθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην. εἰ δὲ μή, θεοὺσ τοὺσ ὁρκίουσ μάρτυρασ ποιογμενοι
πειραςβμεθα ϊμγνεςθαι πολέμου ϋρχοντασ ταγτῃ ᾗ όν ὑφηγῆςθε.’
§79. τοιαῦτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουςαν οἱ
Λακεδαιμβνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐσ τοὺσ Ἀθηναίουσ καὶ τῶν Ἀθηναίων ϐ ἔλεξαν,
μεταςτηςάμενοι πάντασ ἐβουλεγοντο κατὰ ςφᾶσ αὐτοὺσ περὶ τῶν παρβντων. [2] καὶ
τῶν μὲν πλεβνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον, ϊδικεῖν τε τοὺσ Ἀθηναίουσ ἤδη καὶ
πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει· παρελθὼν δὲ Ἀρχίδαμοσ ὁ βαςιλεὺσ αὐτῶν, ϊνὴρ καὶ ξυνετὸσ
δοκῶν εἶναι καὶ ςώφρων, ἔλεξε τοιάδε.
§80. ‘καὶ αὐτὸσ πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρβσ εἰμι, ὦ Λακεδαιμβνιοι, καὶ ὑμῶν
τοὺσ ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ, ὥςτε μήτε ϊπειρίᾳ ἐπιθυμῆςαί τινα τοῦ ἔργου, ὅπερ όν οἱ
πολλοὶ πάθοιεν, μήτε ϊγαθὸν καὶ ϊςφαλὲσ νομίςαντα. [2] εὕροιτε δ᾽ όν τβνδε περὶ οὗ
νῦν βουλεγεςθε οὐκ όν ἐλάχιςτον γενβμενον, εἰ ςωφρβνωσ τισ αὐτὸν ἐκλογίζοιτο.
[3] πρὸσ μὲν γὰρ Πελοποννηςίουσ καὶ τοὺσ ϊςτυγείτονασ παρβμοιοσ ἡμῶν ἡ ϊλκή, καὶ
διὰ ταχέων οἷβν τε ἐφ᾽ ἕκαςτα ἐλθεῖν· πρὸσ δὲ ϋνδρασ οἳ γῆν τε ἑκὰσ ἔχουςι καὶ προςέτι
θαλάςςησ ἐμπειρβτατοί εἰςι καὶ τοῖσ ϋλλοισ Ϗπαςιν ϋριςτα ἐξήρτυνται, πλογτῳ τε ἰδίῳ
καὶ δημοςίῳ καὶ ναυςὶ καὶ ἵπποισ καὶ ὅπλοισ καὶ ὄχλῳ ὅςοσ οὐκ ἐν ϋλλῳ ἑνί γε χωρίῳ
Ἑλληνικῷ ἐςτίν, ἔτι δὲ καὶ ξυμμάχουσ πολλοὺσ φβρου ὑποτελεῖσ ἔχουςι, πῶσ χρὴ πρὸσ
τογτουσ ῥᾳδίωσ πβλεμον ϋραςθαι καὶ τίνι πιςτεγςαντασ ϊπαραςκεγουσ ἐπειχθῆναι;
[4] πβτερον ταῖσ ναυςίν; ϊλλ᾽ ἥςςουσ ἐςμέν· εἰ δὲ μελετήςομεν καὶ
ϊντιπαραςκευαςβμεθα, χρβνοσ ἐνέςται. ϊλλὰ τοῖσ χρήμαςιν; ϊλλὰ πολλῷ πλέον ἔτι
τογτου ἐλλείπομεν καὶ οὔτε ἐν κοινῷ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμωσ ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν. §81.
τάχ᾽ ϋν τισ θαρςοίη ὅτι τοῖσ ὅπλοισ αὐτῶν καὶ τῷ πλήθει ὑπερφέρομεν, ὥςτε τὴν γῆν
δῃοῦν ἐπιφοιτῶντεσ. [2] τοῖσ δὲ ϋλλη γῆ ἐςτὶ πολλὴ ἧσ ϋρχουςι, καὶ ἐκ θαλάςςησ ὧν
δέονται ἐπάξονται. [3] εἰ δ᾽ αὖ τοὺσ ξυμμάχουσ ϊφιςτάναι πειραςβμεθα, δεήςει καὶ
τογτοισ ναυςὶ βοηθεῖν τὸ πλέον οὖςι νηςιώταισ. [4] τίσ οὖν ἔςται ἡμῶν ὁ πβλεμοσ; εἰ μὴ
γὰρ ἢ ναυςὶ κρατήςομεν ἢ τὰσ προςβδουσ ϊφαιρήςομεν ϊφ᾽ ὧν τὸ ναυτικὸν τρέφουςι,
βλαψβμεθα τὰ πλείω. [5] κϊν τογτῳ οὐδὲ καταλγεςθαι ἔτι καλβν, ϋλλωσ τε καὶ εἰ
δβξομεν ϋρξαι μᾶλλον τῆσ διαφορᾶσ. [6] μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα ὡσ
ταχὺ παυςθήςεται ὁ πβλεμοσ, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τέμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ
τοῖσ παιςὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν· οὕτωσ εἰκὸσ Ἀθηναίουσ φρονήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦςαι
μήτε ὥςπερ ϊπείρουσ καταπλαγῆναι τῷ πολέμῳ.
§82. ‘οὐ μὴν οὐδὲ ϊναιςθήτωσ αὐτοὺσ κελεγω τογσ τε ξυμμάχουσ ἡμῶν ἐᾶν
βλάπτειν καὶ ἐπιβουλεγοντασ μὴ καταφωρᾶν, ϊλλὰ ὅπλα μὲν μήπω κινεῖν, πέμπειν δὲ
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καὶ αἰτιᾶςθαι μήτε πβλεμον ϋγαν δηλοῦντασ μήθ᾽ ὡσ ἐπιτρέψομεν, κϊν τογτῳ καὶ τὰ
ἡμέτερ᾽ αὐτῶν ἐξαρτγεςθαι ξυμμάχων τε προςαγωγῇ καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, εἴ
ποθέν τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ χρημάτων δγναμιν προςληψβμεθα (ϊνεπίφθονον δέ, ὅςοι ὥςπερ
καὶ ἡμεῖσ ὑπ᾽ Ἀθηναίων ἐπιβουλευβμεθα, μὴ Ἕλληνασ μβνον, ϊλλὰ καὶ βαρβάρουσ
προςλαββντασ διαςωθῆναι), καὶ τὰ αὑτῶν Ϗμα ἐκποριζώμεθα. [2] καὶ ἢν μὲν ἐςακογωςί
τι πρεςβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ϋριςτα· ἢν δὲ μή, διελθβντων ἐτῶν δγο καὶ τριῶν
ϋμεινον ἤδη, ἢν δοκῇ, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ᾽ αὐτογσ. [3] καὶ ἴςωσ ὁρῶντεσ ἡμῶν ἤδη τήν
τε παραςκευὴν καὶ τοὺσ λβγουσ αὐτῇ ὁμοῖα ὑποςημαίνοντασ μᾶλλον όν εἴκοιεν, καὶ γῆν
ἔτι ϋτμητον ἔχοντεσ καὶ περὶ παρβντων ϊγαθῶν καὶ οὔπω ἐφθαρμένων βουλευβμενοι.
[4] μὴ γὰρ ϋλλο τι νομίςητε τὴν γῆν αὐτῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν καὶ οὐχ ἧςςον ὅςῳ ϋμεινον
ἐξείργαςται· ἧσ φείδεςθαι χρὴ ὡσ ἐπὶ πλεῖςτον, καὶ μὴ ἐσ ϊπβνοιαν καταςτήςαντασ
αὐτοὺσ ϊληπτοτέρουσ ἔχειν. [5] εἰ γὰρ ϊπαράςκευοι τοῖσ τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμαςιν
ἐπειχθέντεσ τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπωσ μὴ αἴςχιον καὶ ϊπορώτερον τῇ Πελοποννήςῳ
πράξομεν. [6] ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πβλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷβν τε καταλῦςαι· πβλεμον
δὲ ξγμπαντασ ϊραμένουσ ἕνεκα τῶν ἰδίων, ὃν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ᾽ ὅτι χωρήςει, οὐ
ῥᾴδιον εὐπρεπῶσ θέςθαι.
§83. ‘καὶ ϊνανδρία μηδενὶ πολλοὺσ μιᾷ πβλει μὴ ταχὺ ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι.
[2] εἰςὶ γὰρ καὶ ἐκείνοισ οὐκ ἐλάςςουσ χρήματα φέροντεσ ξγμμαχοι, καὶ ἔςτιν ὁ πβλεμοσ
οὐχ ὅπλων τὸ πλέον ϊλλὰ δαπάνησ, δι᾽ ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ, ϋλλωσ τε καὶ ἠπειρώταισ
πρὸσ θαλαςςίουσ. [3] ποριςώμεθα οὖν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖσ τῶν ξυμμάχων λβγοισ
πρβτερον ἐπαιρώμεθα, οἵπερ δὲ καὶ τῶν ϊποβαινβντων τὸ πλέον ἐπ᾽ ϊμφβτερα τῆσ
αἰτίασ ἕξομεν, οὗτοι καὶ καθ᾽ ἡςυχίαν τι αὐτῶν προαδωμεν. §84. καὶ τὸ βραδὺ καὶ
μέλλον, ὃ μέμφονται μάλιςτα ἡμῶν, μὴ αἰςχγνεςθε. ςπεγδοντέσ τε γὰρ ςχολαίτερον όν
παγςαιςθε διὰ τὸ ϊπαράςκευοι ἐγχειρεῖν, καὶ Ϗμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πβλιν διὰ
παντὸσ νεμβμεθα. [2] καὶ δγναται μάλιςτα ςωφροςγνη ἔμφρων τοῦτ᾽ εἶναι· μβνοι γὰρ
δι᾽ αὐτὸ εὐπραγίαισ τε οὐκ ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖσ ἧςςον ἑτέρων εἴκομεν· τῶν τε ξὺν
ἐπαίνῳ ἐξοτρυνβντων ἡμᾶσ ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρβμεθα ἡδονῇ, καὶ
ἤν τισ ϋρα ξὺν κατηγορίᾳ παροξγνῃ, οὐδὲν δὴ μᾶλλον ϊχθεςθέντεσ ϊνεπείςθημεν.
[3] πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοςμον γιγνβμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼσ ςωφροςγνησ
πλεῖςτον μετέχει, αἰςχγνησ δὲ εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ ϊμαθέςτερον τῶν νβμων τῆσ
ὑπεροψίασ παιδευβμενοι καὶ ξὺν χαλεπβτητι ςωφρονέςτερον ἢ ὥςτε αὐτῶν ϊνηκουςτεῖν,
καὶ μὴ τὰ ϊχρεῖα ξυνετοὶ ϋγαν ὄντεσ τὰσ τῶν πολεμίων παραςκευὰσ λβγῳ καλῶσ
μεμφβμενοι ϊνομοίωσ ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάσ τε διανοίασ τῶν πέλασ
παραπληςίουσ εἶναι καὶ τὰσ προςπιπτογςασ τγχασ οὐ λβγῳ διαιρετάσ. [4] αἰεὶ δὲ ὡσ
πρὸσ εὖ βουλευομένουσ τοὺσ ἐναντίουσ ἔργῳ παραςκευαζβμεθα· καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡσ
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ώμαρτηςομένων ἔχειν δεῖ τὰσ ἐλπίδασ, ϊλλ᾽ ὡσ ἡμῶν αὐτῶν ϊςφαλῶσ προνοουμένων.
πολγ τε διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ϋνθρωπον ϊνθρώπου, κράτιςτον δὲ εἶναι ὅςτισ ἐν τοῖσ
ϊναγκαιοτάτοισ παιδεγεται.
§85. ‘ταγτασ οὖν ϐσ οἱ πατέρεσ τε ἡμῖν παρέδοςαν μελέτασ καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸσ
ὠφελογμενοι ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδὲ ἐπειχθέντεσ ἐν βραχεῖ μορίῳ ἡμέρασ περὶ
πολλῶν ςωμάτων καὶ χρημάτων καὶ πβλεων καὶ δβξησ βουλεγςωμεν, ϊλλὰ καθ᾽
ἡςυχίαν. ἔξεςτι δ᾽ ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰςχγν. [2] καὶ πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ πέμπετε
μὲν περὶ τῆσ Ποτειδαίασ, πέμπετε δὲ περὶ ὧν οἱ ξγμμαχοί φαςιν ϊδικεῖςθαι, ϋλλωσ τε
καὶ ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκασ δοῦναι· ἐπὶ δὲ τὸν διδβντα οὐ πρβτερον νβμιμον ὡσ ἐπ᾽
ϊδικοῦντα ἰέναι. παραςκευάζεςθε δὲ τὸν πβλεμον Ϗμα. ταῦτα γὰρ καὶ κράτιςτα
βουλεγςεςθε καὶ τοῖσ ἐναντίοισ φοβερώτατα.’ [3] καὶ ὁ μὲν Ἀρχίδαμοσ τοιαῦτα εἶπεν·
παρελθὼν δὲ Σθενελααδασ τελευταῖοσ, εἷσ τῶν ἐφβρων τβτε ὤν, ἔλεξεν [τοῖσ
Λακεδαιμονίοισ] ὧδε.
§86. ‘τοὺσ μὲν λβγουσ τοὺσ πολλοὺσ τῶν Ἀθηναίων οὐ γιγνώςκω· ἐπαινέςαντεσ γὰρ
πολλὰ ἑαυτοὺσ οὐδαμοῦ ϊντεῖπον ὡσ οὐκ ϊδικοῦςι τοὺσ ἡμετέρουσ ξυμμάχουσ καὶ τὴν
Πελοπβννηςον· καίτοι εἰ πρὸσ τοὺσ Μήδουσ ἐγένοντο ϊγαθοὶ τβτε, πρὸσ δ᾽ ἡμᾶσ κακοὶ
νῦν, διπλαςίασ ζημίασ ϋξιοί εἰςιν, ὅτι ϊντ᾽ ϊγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. [2] ἡμεῖσ δὲ ὁμοῖοι
καὶ τβτε καὶ νῦν ἐςμέν, καὶ τοὺσ ξυμμάχουσ, ἢν ςωφρονῶμεν, οὐ περιοψβμεθα
ϊδικουμένουσ οὐδὲ μελλήςομεν τιμωρεῖν· οἱ δ᾽ οὐκέτι μέλλουςι κακῶσ πάςχειν.
[3] ϋλλοισ μὲν γὰρ χρήματά ἐςτι πολλὰ καὶ νῆεσ καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξγμμαχοι ϊγαθοί,
οὓσ οὐ παραδοτέα τοῖσ Ἀθηναίοισ ἐςτίν, οὐδὲ δίκαισ καὶ λβγοισ διακριτέα μὴ λβγῳ καὶ
αὐτοὺσ βλαπτομένουσ, ϊλλὰ τιμωρητέα ἐν τάχει καὶ παντὶ ςθένει. [4] καὶ ὡσ ἡμᾶσ
πρέπει βουλεγεςθαι ϊδικουμένουσ μηδεὶσ διδαςκέτω, ϊλλὰ τοὺσ μέλλοντασ ϊδικεῖν
μᾶλλον πρέπει πολὺν χρβνον βουλεγεςθαι. [5] ψηφίζεςθε οὖν, ὦ Λακεδαιμβνιοι, ϊξίωσ
τῆσ Σπάρτησ τὸν πβλεμον, καὶ μήτε τοὺσ Ἀθηναίουσ ἐᾶτε μείζουσ γίγνεςθαι μήτε τοὺσ
ξυμμάχουσ καταπροδιδῶμεν, ϊλλὰ ξὺν τοῖσ θεοῖσ ἐπίωμεν ἐπὶ τοὺσ ϊδικοῦντασ.’
§87. τοιαῦτα λέξασ ἐπεψήφιζεν αὐτὸσ ἔφοροσ ὢν ἐσ τὴν ἐκκληςίαν τῶν
Λακεδαιμονίων. [2] ὁ δέ (κρίνουςι γὰρ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ) οὐκ ἔφη διαγιγνώςκειν τὴν
βοὴν ὁποτέρα μείζων, ϊλλὰ βουλβμενοσ αὐτοὺσ φανερῶσ ϊποδεικνυμένουσ τὴν γνώμην
ἐσ τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆςαι ἔλεξεν ‘ὅτῳ μὲν ὑμῶν, ὦ Λακεδαιμβνιοι, δοκοῦςι
λελγςθαι αἱ ςπονδαὶ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ϊδικεῖν, ϊναςτήτω ἐσ ἐκεῖνο τὸ χωρίον,’ δείξασ τι
χωρίον αὐτοῖσ, ‘ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦςιν, ἐσ τὰ ἐπὶ θάτερα.’ ϊναςτάντεσ δὲ διέςτηςαν, [3] καὶ
πολλῷ πλείουσ ἐγένοντο οἷσ ἐδβκουν αἱ ςπονδαὶ λελγςθαι. [4] προςκαλέςαντέσ τε τοὺσ
ξυμμάχουσ εἶπον ὅτι ςφίςι μὲν δοκοῖεν ϊδικεῖν οἱ Ἀθηναῖοι, βογλεςθαι δὲ καὶ τοὺσ
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πάντασ ξυμμάχουσ παρακαλέςαντεσ ψῆφον ἐπαγαγεῖν, ὅπωσ κοινῇ βουλευςάμενοι τὸν
πβλεμον ποιῶνται, ἢν δοκῇ. [5] καὶ οἱ μὲν ϊπεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα,
καὶ οἱ Ἀθηναίων πρέςβεισ ὕςτερον ἐφ᾽ Ϗπερ ἦλθον χρηματίςαντεσ· [6] ἡ δὲ διαγνώμη
αὕτη τῆσ ἐκκληςίασ, τοῦ τὰσ ςπονδὰσ λελγςθαι, ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει
τῶν τριακοντουτίδων ςπονδῶν προκεχωρηκυιῶν, αἳ ἐγένοντο μετὰ τὰ Εὐβοΰκά.
§88. ἐψηφίςαντο δὲ οἱ Λακεδαιμβνιοι τὰσ ςπονδὰσ λελγςθαι καὶ πολεμητέα εἶναι οὐ
τοςοῦτον τῶν ξυμμάχων πειςθέντεσ τοῖσ λβγοισ ὅςον φοβογμενοι τοὺσ Ἀθηναίουσ μὴ ἐπὶ
μεῖζον δυνηθῶςιν, ὁρῶντεσ αὐτοῖσ τὰ πολλὰ τῆσ Ἑλλάδοσ ὑποχείρια ἤδη ὄντα.

§89. οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρβπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷσ ηὐξήθηςαν.
[2] ἐπειδὴ Μῆδοι ϊνεχώρηςαν ἐκ τῆσ Εὐρώπησ νικηθέντεσ καὶ ναυςὶ καὶ πεζῷ ὑπὸ
Ἑλλήνων καὶ οἱ καταφυγβντεσ αὐτῶν ταῖσ ναυςὶν ἐσ Μυκάλην διεφθάρηςαν,
Λεωτυχίδησ μὲν ὁ βαςιλεὺσ τῶν Λακεδαιμονίων, ὅςπερ ἡγεῖτο τῶν ἐν Μυκάλῃ
Ἑλλήνων, ϊπεχώρηςεν ἐπ᾽ οἴκου ἔχων τοὺσ ϊπὸ Πελοποννήςου ξυμμάχουσ, οἱ δὲ
Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ϊπὸ Ἰωνίασ καὶ Ἑλληςπβντου ξγμμαχοι ἤδη ϊφεςτηκβτεσ ϊπὸ βαςιλέωσ
ὑπομείναντεσ Σηςτὸν ἐπολιβρκουν Μήδων ἐχβντων, καὶ ἐπιχειμάςαντεσ εἷλον αὐτὴν
ἐκλιπβντων τῶν βαρβάρων, καὶ μετὰ τοῦτο ϊπέπλευςαν ἐξ Ἑλληςπβντου ὡσ ἕκαςτοι
κατὰ πβλεισ. [3] Ἀθηναίων δὲ τὸ κοινβν, ἐπειδὴ αὐτοῖσ οἱ βάρβαροι ἐκ τῆσ χώρασ
ϊπῆλθον, διεκομίζοντο εὐθὺσ ὅθεν ὑπεξέθεντο παῖδασ καὶ γυναῖκασ καὶ τὴν περιοῦςαν
καταςκευήν, καὶ τὴν πβλιν ϊνοικοδομεῖν παρεςκευάζοντο καὶ τὰ τείχη· τοῦ τε γὰρ
περιββλου βραχέα εἱςτήκει καὶ οἰκίαι αἱ μὲν πολλαὶ ἐπεπτώκεςαν, ὀλίγαι δὲ περιῆςαν,
ἐν αἷσ αὐτοὶ ἐςκήνωςαν οἱ δυνατοὶ τῶν Περςῶν.
§90. Λακεδαιμβνιοι δὲ αἰςθβμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεςβείᾳ, τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ
ἥδιον όν ὁρῶντεσ μήτ᾽ ἐκείνουσ μήτ᾽ ϋλλον μηδένα τεῖχοσ ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν
ξυμμάχων ἐξοτρυνβντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθοσ, ὃ πρὶν οὐχ
ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐσ τὸν Μηδικὸν πβλεμον τβλμαν γενομένην. [2] ἠξίουν τε αὐτοὺσ μὴ
τειχίζειν, ϊλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήςου μᾶλλον ὅςοισ εἱςτήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ
ςφῶν τοὺσ περιββλουσ, τὸ μὲν βουλβμενον καὶ ὕποπτον τῆσ γνώμησ οὐ δηλοῦντεσ ἐσ
τοὺσ Ἀθηναίουσ, ὡσ δὲ τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖθισ ἐπέλθοι, οὐκ όν ἔχοντοσ ϊπὸ ἐχυροῦ
ποθέν, ὥςπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶςθαι· τήν τε Πελοπβννηςον πᾶςιν ἔφαςαν
ϊναχώρηςίν τε καὶ ϊφορμὴν ἱκανὴν εἶναι. [3] οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι Θεμιςτοκλέουσ γνώμῃ τοὺσ
μὲν Λακεδαιμονίουσ ταῦτ᾽ εἰπβντασ ϊποκρινάμενοι ὅτι πέμψουςιν ὡσ αὐτοὺσ πρέςβεισ
περὶ ὧν λέγουςιν εὐθὺσ ϊπήλλαξαν· ἑαυτὸν δ᾽ ἐκέλευεν ϊποςτέλλειν ὡσ τάχιςτα ὁ
Θεμιςτοκλῆσ ἐσ τὴν Λακεδαίμονα, ϋλλουσ δὲ πρὸσ ἑαυτῷ ἑλομένουσ πρέςβεισ μὴ εὐθὺσ
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ἐκπέμπειν, ϊλλ᾽ ἐπιςχεῖν μέχρι τοςογτου ἕωσ όν τὸ τεῖχοσ ἱκανὸν ϋρωςιν ὥςτε
ϊπομάχεςθαι ἐκ τοῦ ϊναγκαιοτάτου ὕψουσ· τειχίζειν δὲ πάντασ πανδημεὶ τοὺσ ἐν τῇ
πβλει [καὶ αὐτοὺσ καὶ γυναῖκασ καὶ παῖδασ], φειδομένουσ μήτε ἰδίου μήτε δημοςίου
οἰκοδομήματοσ ὅθεν τισ ὠφελία ἔςται ἐσ τὸ ἔργον, ϊλλὰ καθαιροῦντασ πάντα. [4] καὶ ὁ
μὲν ταῦτα διδάξασ καὶ ὑπειπὼν τύλλα ὅτι αὐτὸσ τϊκεῖ πράξοι ᾤχετο. [5] καὶ ἐσ τὴν
Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προςῄει πρὸσ τὰσ ϊρχάσ, ϊλλὰ διῆγε καὶ προυφαςίζετο. καὶ
ὁπβτε τισ αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινβν, ἔφη τοὺσ
ξυμπρέςβεισ ϊναμένειν, ϊςχολίασ δέ τινοσ οὔςησ αὐτοὺσ ὑπολειφθῆναι, προςδέχεςθαι
μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡσ οὔπω πάρειςιν. 91. οἱ δὲ ϊκογοντεσ τῷ μὲν
Θεμιςτοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ϋλλων ϊφικνουμένων καὶ ςαφῶσ
κατηγορογντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψοσ λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὅπωσ χρὴ ϊπιςτῆςαι.
[2] γνοὺσ δὲ ἐκεῖνοσ κελεγει αὐτοὺσ μὴ λβγοισ μᾶλλον παράγεςθαι ἢ πέμψαι ςφῶν
αὐτῶν ϋνδρασ οἵτινεσ χρηςτοὶ καὶ πιςτῶσ ϊναγγελοῦςι ςκεψάμενοι. [3] ϊποςτέλλουςιν
οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμιςτοκλῆσ τοῖσ Ἀθηναίοισ κργφα πέμπει κελεγων ὡσ ἥκιςτα
ἐπιφανῶσ καταςχεῖν καὶ μὴ ϊφεῖναι πρὶν όν αὐτοὶ πάλιν κομιςθῶςιν (ἤδη γὰρ καὶ ἧκον
αὐτῷ οἱ ξυμπρέςβεισ, Ἁβρώνιχβσ τε ὁ Λυςικλέουσ καὶ Ἀριςτείδησ ὁ Λυςιμάχου,
ϊγγέλλοντεσ ἔχειν ἱκανῶσ τὸ τεῖχοσ) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμβνιοι ςφᾶσ, ὁπβτε
ςαφῶσ ϊκογςειαν, οὐκέτι ϊφῶςιν. [4] οἵ τε οὖν Ἀθηναῖοι τοὺσ πρέςβεισ, ὥςπερ
ἐπεςτάλη, κατεῖχον, καὶ ὁ Θεμιςτοκλῆσ ἐπελθὼν τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ἐνταῦθα δὴ
φανερῶσ εἶπεν ὅτι ἡ μὲν πβλισ ςφῶν τετείχιςται ἤδη ὥςτε ἱκανὴ εἶναι ςῴζειν τοὺσ
ἐνοικοῦντασ, εἰ δέ τι βογλονται Λακεδαιμβνιοι ἢ οἱ ξγμμαχοι πρεςβεγεςθαι παρὰ ςφᾶσ,
ὡσ πρὸσ διαγιγνώςκοντασ τὸ λοιπὸν ἰέναι τά τε ςφίςιν αὐτοῖσ ξγμφορα καὶ τὰ κοινά.
[5] τήν τε γὰρ πβλιν ὅτε ἐδβκει ἐκλιπεῖν ϋμεινον εἶναι καὶ ἐσ τὰσ ναῦσ ἐςβῆναι, ϋνευ
ἐκείνων ἔφαςαν γνβντεσ τολμῆςαι, καὶ ὅςα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεγεςθαι, οὐδενὸσ
ὕςτεροι γνώμῃ φανῆναι. [6] δοκεῖν οὖν ςφίςι καὶ νῦν ϋμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πβλιν
τεῖχοσ ἔχειν, καὶ ἰδίᾳ τοῖσ πολίταισ καὶ ἐσ τοὺσ πάντασ ξυμμάχουσ ὠφελιμώτερον
ἔςεςθαι· [7] οὐ γὰρ οἷβν τ᾽ εἶναι μὴ ϊπὸ ϊντιπάλου παραςκευῆσ ὁμοῖβν τι ἢ ἴςον ἐσ τὸ
κοινὸν βουλεγεςθαι. ἢ πάντασ οὖν ϊτειχίςτουσ ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νομίζειν
ὀρθῶσ ἔχειν. §92. οἱ δὲ Λακεδαιμβνιοι ϊκογςαντεσ ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο
τοῖσ Ἀθηναίοισ (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλγμῃ, ϊλλὰ γνώμησ παραινέςει δῆθεν τῷ κοινῷ
ἐπρεςβεγςαντο, Ϗμα δὲ καὶ προςφιλεῖσ ὄντεσ ἐν τῷ τβτε διὰ τὴν ἐσ τὸν Μῆδον
προθυμίαν τὰ μάλιςτ᾽ αὐτοῖσ ἐτγγχανον), τῆσ μέντοι βουλήςεωσ ώμαρτάνοντεσ ϊδήλωσ
ἤχθοντο. οἵ τε πρέςβεισ ἑκατέρων ϊπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου ϊνεπικλήτωσ.
§93. τογτῳ τῷ τρβπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πβλιν ἐτείχιςαν ἐν ὀλίγῳ χρβνῳ. [2] καὶ
δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐςτὶν ὅτι κατὰ ςπουδὴν ἐγένετο· οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων
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λίθων ὑπβκεινται καὶ οὐ ξυνειργαςμένων ἔςτιν ᾗ, ϊλλ᾽ ὡσ ἕκαςτβν ποτε προςέφερον,
πολλαί τε ςτῆλαι ϊπὸ ςημάτων καὶ λίθοι εἰργαςμένοι ἐγκατελέγηςαν. μείζων γὰρ ὁ
περίβολοσ πανταχῇ ἐξήχθη τῆσ πβλεωσ, καὶ διὰ τοῦτο πάντα ὁμοίωσ κινοῦντεσ
ἠπείγοντο. [3] ἔπειςε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶσ τὰ λοιπὰ ὁ Θεμιςτοκλῆσ οἰκοδομεῖν
(ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ πρβτερον ἐπὶ τῆσ ἐκείνου ϊρχῆσ ἧσ κατ᾽ ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοισ ἦρξε)
νομίζων τβ τε χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένασ ἔχον τρεῖσ αὐτοφυεῖσ, καὶ αὐτοὺσ ναυτικοὺσ
γεγενημένουσ μέγα προφέρειν ἐσ τὸ [4] κτήςαςθαι δγναμιν (τῆσ γὰρ δὴ θαλάςςησ
πρῶτοσ ἐτβλμηςεν εἰπεῖν ὡσ ϊνθεκτέα ἐςτί), καὶ τὴν ϊρχὴν εὐθὺσ ξυγκατεςκεγαζεν.
[5] καὶ ᾠκοδβμηςαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχοσ τοῦ τείχουσ ὅπερ νῦν ἔτι δῆλβν ἐςτι
περὶ τὸν Πειραιᾶ· δγο γὰρ Ϗμαξαι ἐναντίαι ϊλλήλαισ τοὺσ λίθουσ ἐπῆγον. ἐντὸσ δὲ οὔτε
χάλιξ οὔτε πηλὸσ ἦν, ϊλλὰ ξυνῳκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι καὶ ἐντομῇ ἐγγώνιοι, ςιδήρῳ
πρὸσ ϊλλήλουσ τὰ ἔξωθεν καὶ μολγβδῳ δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψοσ ἥμιςυ μάλιςτα ἐτελέςθη
οὗ διενοεῖτο. [6] ἐβογλετο γὰρ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει ϊφιςτάναι τὰσ τῶν πολεμίων
ἐπιβουλάσ, ϊνθρώπων τε ἐνβμιζεν ὀλίγων καὶ τῶν ϊχρειοτάτων ϊρκέςειν τὴν φυλακήν,
τοὺσ δ᾽ ϋλλουσ ἐσ τὰσ ναῦσ ἐςβήςεςθαι. [7] ταῖσ γὰρ ναυςὶ μάλιςτα προςέκειτο, ἰδών,
ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, τῆσ βαςιλέωσ ςτρατιᾶσ τὴν κατὰ θάλαςςαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆσ
κατὰ γῆν οὖςαν· τβν τε Πειραιᾶ ὠφελιμώτερον ἐνβμιζε τῆσ ϋνω πβλεωσ, καὶ πολλάκισ
τοῖσ Ἀθηναίοισ παρῄνει, ἢν ϋρα ποτὲ κατὰ γῆν βιαςθῶςι, καταβάντασ ἐσ αὐτὸν ταῖσ
ναυςὶ πρὸσ Ϗπαντασ ϊνθίςταςθαι. [8] Ἀθηναῖοι μὲν οὖν οὕτωσ ἐτειχίςθηςαν καὶ τύλλα
κατεςκευάζοντο εὐθὺσ μετὰ τὴν Μήδων ϊναχώρηςιν.
§94. Παυςανίασ δὲ ὁ Κλεομβρβτου ἐκ Λακεδαίμονοσ ςτρατηγὸσ τῶν Ἑλλήνων
ἐξεπέμφθη μετὰ εἴκοςι νεῶν ϊπὸ Πελοποννήςου· ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι τριάκοντα
ναυςὶ καὶ τῶν ϋλλων ξυμμάχων πλῆθοσ. [2] καὶ ἐςτράτευςαν ἐσ Κγπρον καὶ αὐτῆσ τὰ
πολλὰ κατεςτρέψαντο, καὶ ὕςτερον ἐσ Βυζάντιον Μήδων ἐχβντων, καὶ ἐξεπολιβρκηςαν
ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. §95. ἤδη δὲ βιαίου ὄντοσ αὐτοῦ οἵ τε ϋλλοι Ἕλληνεσ ἤχθοντο καὶ
οὐχ ἥκιςτα οἱ Ἴωνεσ καὶ ὅςοι ϊπὸ βαςιλέωσ νεωςτὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντέσ τε πρὸσ
τοὺσ Ἀθηναίουσ ἠξίουν αὐτοὺσ ἡγεμβνασ ςφῶν γίγνεςθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲσ καὶ
Παυςανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. [2] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντβ τε τοὺσ λβγουσ
καὶ προςεῖχον τὴν γνώμην ὡσ οὐ περιοψβμενοι τύλλά τε καταςτηςβμενοι ᾗ φαίνοιτο
ϋριςτα αὐτοῖσ. [3] ἐν τογτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμβνιοι μετεπέμποντο Παυςανίαν
ϊνακρινοῦντεσ ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο· καὶ γὰρ ϊδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν
Ἑλλήνων τῶν ϊφικνουμένων, καὶ τυραννίδοσ μᾶλλον ἐφαίνετο μίμηςισ ἢ ςτρατηγία.
[4] ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖςθαί τε Ϗμα καὶ τοὺσ ξυμμάχουσ τῷ ἐκείνου ἔχθει παρ᾽
Ἀθηναίουσ μετατάξαςθαι πλὴν τῶν ϊπὸ Πελοποννήςου ςτρατιωτῶν. [5] ἐλθὼν δὲ ἐσ
Λακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδίᾳ πρβσ τινα ϊδικημάτων ηὐθγνθη, τὰ δὲ μέγιςτα ϊπολγεται μὴ
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ϊδικεῖν· κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιςτα μηδιςμὸσ καὶ ἐδβκει ςαφέςτατον εἶναι.
[6] καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουςιν ϋρχοντα, Δβρκιν δὲ καὶ ϋλλουσ τινὰσ μετ᾽ αὐτοῦ
ςτρατιὰν ἔχοντασ οὐ πολλήν· οἷσ οὐκέτι ἐφίεςαν οἱ ξγμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. [7] οἱ δὲ
αἰςθβμενοι ϊπῆλθον, καὶ ϋλλουσ οὐκέτι ὕςτερον ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαιμβνιοι,
φοβογμενοι μὴ ςφίςιν οἱ ἐξιβντεσ χείρουσ γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυςανίᾳ ἐνεῖδον,
ϊπαλλαξείοντεσ δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺσ Ἀθηναίουσ νομίζοντεσ ἱκανοὺσ
ἐξηγεῖςθαι καὶ ςφίςιν ἐν τῷ τβτε παρβντι ἐπιτηδείουσ.
§96. παραλαββντεσ δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν τογτῳ τῷ τρβπῳ ἑκβντων τῶν
ξυμμάχων διὰ τὸ Παυςανίου μῖςοσ, ἔταξαν Ϗσ τε ἔδει παρέχειν τῶν πβλεων χρήματα
πρὸσ τὸν βάρβαρον καὶ ϐσ ναῦσ· πρβςχημα γὰρ ἦν ϊμγνεςθαι ὧν ἔπαθον δῃοῦντασ τὴν
βαςιλέωσ χώραν. [2] καὶ Ἑλληνοταμίαι τβτε πρῶτον Ἀθηναίοισ κατέςτη ϊρχή, οἳ
ἐδέχοντο τὸν φβρον· οὕτω γὰρ ὠνομάςθη τῶν χρημάτων ἡ φορά. ἦν δ᾽ ὁ πρῶτοσ φβροσ
ταχθεὶσ τετρακβςια τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖβν τε Δῆλοσ ἦν αὐτοῖσ, καὶ αἱ ξγνοδοι
ἐσ τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο. §97. ἡγογμενοι δὲ αὐτονβμων τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων καὶ ϊπὸ
κοινῶν ξυνβδων βουλευβντων τοςάδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε καὶ διαχειρίςει πραγμάτων
μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, ϐ ἐγένετο πρβσ τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖσ καὶ
πρὸσ τοὺσ ςφετέρουσ ξυμμάχουσ νεωτερίζοντασ καὶ Πελοποννηςίων τοὺσ αἰεὶ
προςτυγχάνοντασ ἐν ἑκάςτῳ. [2] ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λβγου
ἐποιηςάμην διὰ τβδε, ὅτι τοῖσ πρὸ ἐμοῦ Ϗπαςιν ἐκλιπὲσ τοῦτο ἦν τὸ χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ
τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεςαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά· τογτων δὲ ὅςπερ καὶ ἥψατο ἐν
τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικοσ, βραχέωσ τε καὶ τοῖσ χρβνοισ οὐκ ϊκριβῶσ ἐπεμνήςθη.
Ϗμα δὲ καὶ τῆσ ϊρχῆσ ϊπβδειξιν ἔχει τῆσ τῶν Ἀθηναίων ἐν οἵῳ τρβπῳ κατέςτη.
§98. πρῶτον μὲν Ἠιβνα τὴν ἐπὶ Στρυμβνι Μήδων ἐχβντων πολιορκίᾳ εἷλον καὶ
ἠνδραπβδιςαν, Κίμωνοσ τοῦ Μιλτιάδου ςτρατηγοῦντοσ. [2] ἔπειτα Σκῦρον τὴν ἐν τῷ
Αἰγαίῳ νῆςον, ἣν ᾤκουν Δβλοπεσ, ἠνδραπβδιςαν καὶ ᾤκιςαν αὐτοί. [3] πρὸσ δὲ
Καρυςτίουσ αὐτοῖσ ϋνευ τῶν ϋλλων Εὐβοέων πβλεμοσ ἐγένετο, καὶ χρβνῳ ξυνέβηςαν
καθ᾽ ὁμολογίαν. [4] Ναξίοισ δὲ ϊποςτᾶςι μετὰ ταῦτα ἐπολέμηςαν καὶ πολιορκίᾳ
παρεςτήςαντο, πρώτη τε αὕτη πβλισ ξυμμαχὶσ παρὰ τὸ καθεςτηκὸσ ἐδουλώθη, ἔπειτα δὲ
καὶ τῶν ϋλλων ὡσ ἑκάςτῃ ξυνέβη. §99. αἰτίαι δὲ ϋλλαι τε ἦςαν τῶν ϊποςτάςεων καὶ
μέγιςται αἱ τῶν φβρων καὶ νεῶν ἔκδειαι καὶ λιποςτράτιον εἴ τῳ ἐγένετο· οἱ γὰρ
Ἀθηναῖοι ϊκριβῶσ ἔπραςςον καὶ λυπηροὶ ἦςαν οὐκ εἰωθβςιν οὐδὲ βουλομένοισ
ταλαιπωρεῖν προςάγοντεσ τὰσ ϊνάγκασ. [2] ἦςαν δέ πωσ καὶ ϋλλωσ οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι
ὁμοίωσ ἐν ἡδονῇ ϋρχοντεσ, καὶ οὔτε ξυνεςτράτευον ϊπὸ τοῦ ἴςου ῥᾴδιβν τε προςάγεςθαι
ἦν αὐτοῖσ τοὺσ ϊφιςταμένουσ. [3] ὧν αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξγμμαχοι· διὰ γὰρ τὴν
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ϊπβκνηςιν ταγτην τῶν ςτρατειῶν οἱ πλείουσ αὐτῶν, ἵνα μὴ ϊπ᾽ οἴκου ὦςι, χρήματα
ἐτάξαντο ϊντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνογμενον ϊνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖσ μὲν Ἀθηναίοισ ηὔξετο
τὸ ναυτικὸν ϊπὸ τῆσ δαπάνησ ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δέ, ὁπβτε ϊποςταῖεν,
ϊπαράςκευοι καὶ ϋπειροι ἐσ τὸν πβλεμον καθίςταντο.
§100. ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ
πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸσ Μήδουσ, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ
ἡμέρᾳ ϊμφβτερα Ἀθηναῖοι Κίμωνοσ τοῦ Μιλτιάδου ςτρατηγοῦντοσ, καὶ εἷλον τριήρεισ
Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰσ πάςασ ἐσ διακοςίασ. [2] χρβνῳ δὲ ὕςτερον ξυνέβη Θαςίουσ
αὐτῶν ϊποςτῆναι, διενεχθέντασ περὶ τῶν ἐν τῇ ϊντιπέρασ Θρᾴκῃ ἐμπορίων καὶ τοῦ
μετάλλου ϐ ἐνέμοντο. καὶ ναυςὶ μὲν ἐπὶ Θάςον πλεγςαντεσ οἱ Ἀθηναῖοι ναυμαχίᾳ
ἐκράτηςαν καὶ ἐσ τὴν γῆν ϊπέβηςαν, [3] ἐπὶ δὲ Στρυμβνα πέμψαντεσ μυρίουσ οἰκήτορασ
αὑτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ τοὺσ αὐτοὺσ χρβνουσ ὡσ οἰκιοῦντεσ τὰσ τβτε καλουμένασ
Ἐννέα ὁδογσ, νῦν δὲ Ἀμφίπολιν, τῶν μὲν Ἐννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτηςαν, ϐσ εἶχον
Ἠδωνοί, προελθβντεσ δὲ τῆσ Θρᾴκησ ἐσ μεςβγειαν διεφθάρηςαν ἐν Δραβηςκῷ τῇ
Ἠδωνικῇ ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷσ πολέμιον ἦν τὸ χωρίον [αἱ Ἐννέα
ὁδοὶ] κτιζβμενον. §101. Θάςιοι δὲ νικηθέντεσ μάχῃ καὶ πολιορκογμενοι Λακεδαιμονίουσ
ἐπεκαλοῦντο καὶ ἐπαμγνειν ἐκέλευον ἐςβαλβντασ ἐσ τὴν Ἀττικήν. [2] οἱ δὲ ὑπέςχοντο
μὲν κργφα τῶν Ἀθηναίων καὶ ἔμελλον, διεκωλγθηςαν δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου ςειςμοῦ, ἐν
ᾧ καὶ οἱ Εἵλωτεσ αὐτοῖσ καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί τε καὶ Αἰθαιῆσ ἐσ Ἰθώμην
ϊπέςτηςαν. πλεῖςτοι δὲ τῶν Εἱλώτων ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεςςηνίων τβτε
δουλωθέντων ϊπβγονοι· ᾗ καὶ Μεςςήνιοι ἐκλήθηςαν οἱ πάντεσ. [3] πρὸσ μὲν οὖν τοὺσ ἐν
Ἰθώμῃ πβλεμοσ καθειςτήκει Λακεδαιμονίοισ, Θάςιοι δὲ τρίτῳ ἔτει πολιορκογμενοι
ὡμολβγηςαν Ἀθηναίοισ τεῖχβσ τε καθελβντεσ καὶ ναῦσ παραδβντεσ, χρήματά τε ὅςα ἔδει
ϊποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ τὸ μέταλλον
ϊφέντεσ.
§102. Λακεδαιμβνιοι δέ, ὡσ αὐτοῖσ πρὸσ τοὺσ ἐν Ἰθώμῃ ἐμηκγνετο ὁ πβλεμοσ,
ϋλλουσ τε ἐπεκαλέςαντο ξυμμάχουσ καὶ Ἀθηναίουσ· οἱ δ᾽ ἦλθον Κίμωνοσ ςτρατηγοῦντοσ
πλήθει οὐκ ὀλίγῳ. [2] μάλιςτα δ᾽ αὐτοὺσ ἐπεκαλέςαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδβκουν
δυνατοὶ εἶναι, τοῖσ δὲ πολιορκίασ μακρᾶσ καθεςτηκυίασ τογτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο· βίᾳ γὰρ
όν εἷλον τὸ χωρίον. [3] καὶ διαφορὰ ἐκ ταγτησ τῆσ ςτρατείασ πρῶτον Λακεδαιμονίοισ
καὶ Ἀθηναίοισ φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ Λακεδαιμβνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον βίᾳ οὐχ
ἡλίςκετο, δείςαντεσ τῶν Ἀθηναίων τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ ϊλλοφγλουσ
Ϗμα ἡγηςάμενοι, μή τι, ἢν παραμείνωςιν, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰθώμῃ πειςθέντεσ νεωτερίςωςι,
μβνουσ τῶν ξυμμάχων ϊπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ δηλοῦντεσ, εἰπβντεσ δὲ ὅτι οὐδὲν
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προςδέονται αὐτῶν ἔτι. [4] οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ἔγνωςαν οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίονι λβγῳ
ϊποπεμπβμενοι, ϊλλά τινοσ ὑπβπτου γενομένου, καὶ δεινὸν ποιηςάμενοι καὶ οὐκ
ϊξιώςαντεσ ὑπὸ Λακεδαιμονίων τοῦτο παθεῖν, εὐθὺσ ἐπειδὴ ϊνεχώρηςαν, ϊφέντεσ τὴν
γενομένην ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸσ αὐτοὺσ Ἀργείοισ τοῖσ ἐκείνων πολεμίοισ
ξγμμαχοι ἐγένοντο, καὶ πρὸσ Θεςςαλοὺσ Ϗμα ϊμφοτέροισ οἱ αὐτοὶ ὅρκοι καὶ ξυμμαχία
κατέςτη.
§103. οἱ δ᾽ ἐν Ἰθώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡσ οὐκέτι ἐδγναντο ϊντέχειν, ξυνέβηςαν πρὸσ
τοὺσ Λακεδαιμονίουσ ἐφ᾽ ᾧ ἐξίαςιν ἐκ Πελοποννήςου ὑπβςπονδοι καὶ μηδέποτε
ἐπιβήςονται αὐτῆσ· ἢν δέ τισ ώλίςκηται, τοῦ λαββντοσ εἶναι δοῦλον. [2] ἦν δέ τι καὶ
χρηςτήριον τοῖσ Λακεδαιμονίοισ Πυθικὸν πρὸ τοῦ, τὸν ἱκέτην τοῦ Διὸσ τοῦ Ἰθωμήτα
ϊφιέναι. [3] ἐξῆλθον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδεσ καὶ γυναῖκεσ, καὶ αὐτοὺσ οἱ Ἀθηναῖοι δεξάμενοι
κατ᾽ ἔχθοσ ἤδη τὸ Λακεδαιμονίων ἐσ Ναγπακτον κατῴκιςαν, ἣν ἔτυχον ᾑρηκβτεσ νεωςτὶ
Λοκρῶν τῶν Ὀζολῶν ἐχβντων. [4] προςεχώρηςαν δὲ καὶ Μεγαρῆσ Ἀθηναίοισ ἐσ
ξυμμαχίαν Λακεδαιμονίων ϊποςτάντεσ, ὅτι αὐτοὺσ Κορίνθιοι περὶ γῆσ ὅρων πολέμῳ
κατεῖχον· καὶ ἔςχον Ἀθηναῖοι Μέγαρα καὶ Πηγάσ, καὶ τὰ μακρὰ τείχη ᾠκοδβμηςαν
Μεγαρεῦςι τὰ ϊπὸ τῆσ πβλεωσ ἐσ Νίςαιαν καὶ ἐφρογρουν αὐτοί. καὶ Κορινθίοισ μὲν οὐχ
ἥκιςτα ϊπὸ τοῦδε τὸ ςφοδρὸν μῖςοσ ἤρξατο πρῶτον ἐσ Ἀθηναίουσ γενέςθαι.
§104. Ἰνάρωσ δὲ ὁ Ψαμμητίχου, Λίβυσ, βαςιλεὺσ Λιβγων τῶν πρὸσ Αἰγγπτῳ,
ὁρμώμενοσ ἐκ Μαρείασ τῆσ ὑπὲρ Φάρου πβλεωσ ϊπέςτηςεν Αἰγγπτου τὰ πλείω ϊπὸ
βαςιλέωσ Ἀρταξέρξου, καὶ αὐτὸσ ϋρχων γενβμενοσ Ἀθηναίουσ ἐπηγάγετο. [2] οἱ δέ
(ἔτυχον γὰρ ἐσ Κγπρον ςτρατευβμενοι ναυςὶ διακοςίαισ αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων)
ἦλθον ϊπολιπβντεσ τὴν Κγπρον, καὶ ϊναπλεγςαντεσ ϊπὸ θαλάςςησ ἐσ τὸν Νεῖλον τοῦ τε
ποταμοῦ κρατοῦντεσ καὶ τῆσ Μέμφιδοσ τῶν δγο μερῶν πρὸσ τὸ τρίτον μέροσ ὃ καλεῖται
Λευκὸν τεῖχοσ ἐπολέμουν· ἐνῆςαν δὲ αὐτβθι Περςῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυγβντεσ καὶ
Αἰγυπτίων οἱ μὴ ξυναποςτάντεσ.
§105. Ἀθηναίοισ δὲ ναυςὶν ϊποβᾶςιν ἐσ Ἁλιᾶσ πρὸσ Κορινθίουσ καὶ Ἐπιδαυρίουσ
μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνθιοι. καὶ ὕςτερον Ἀθηναῖοι ἐναυμάχηςαν ἐπὶ
Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννηςίων ναυςί, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι. [2] πολέμου δὲ καταςτάντοσ
πρὸσ Αἰγινήτασ Ἀθηναίοισ μετὰ ταῦτα ναυμαχία γίγνεται ἐπ᾽ Αἰγίνῃ μεγάλη Ἀθηναίων
καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξγμμαχοι ἑκατέροισ παρῆςαν, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι καὶ ναῦσ
ἑβδομήκοντα λαββντεσ αὐτῶν ἐσ τὴν γῆν ϊπέβηςαν καὶ ἐπολιβρκουν, Λεωκράτουσ τοῦ
Στροίβου ςτρατηγοῦντοσ. [3] ἔπειτα Πελοποννήςιοι ϊμγνειν βουλβμενοι Αἰγινήταισ ἐσ
μὲν τὴν Αἴγιναν τριακοςίουσ ὁπλίτασ πρβτερον Κορινθίων καὶ Ἐπιδαυρίων ἐπικογρουσ
διεβίβαςαν, τὰ δὲ ϋκρα τῆσ Γερανείασ κατέλαβον καὶ ἐσ τὴν Μεγαρίδα κατέβηςαν
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Κορίνθιοι μετὰ τῶν ξυμμάχων, νομίζοντεσ ϊδυνάτουσ ἔςεςθαι Ἀθηναίουσ βοηθεῖν τοῖσ
Μεγαρεῦςιν ἔν τε Αἰγίνῃ ϊπογςησ ςτρατιᾶσ πολλῆσ καὶ ἐν Αἰγγπτῳ· ἢν δὲ καὶ
βοηθῶςιν, ϊπ᾽ Αἰγίνησ ϊναςτήςεςθαι αὐτογσ. [4] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν πρὸσ Αἰγίνῃ
ςτράτευμα οὐκ ἐκίνηςαν, τῶν δ᾽ ἐκ τῆσ πβλεωσ ὑπολοίπων οἵ τε πρεςβγτατοι καὶ οἱ
νεώτατοι ϊφικνοῦνται ἐσ τὰ Μέγαρα Μυρωνίδου ςτρατηγοῦντοσ. [5] καὶ μάχησ
γενομένησ ἰςορρβπου πρὸσ Κορινθίουσ διεκρίθηςαν ϊπ᾽ ϊλλήλων, καὶ ἐνβμιςαν αὐτοὶ
ἑκάτεροι οὐκ ἔλαςςον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ. [6] καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι (ἐκράτηςαν γὰρ ὅμωσ
μᾶλλον) ϊπελθβντων τῶν Κορινθίων τροπαῖον ἔςτηςαν· οἱ δὲ Κορίνθιοι κακιζβμενοι ὑπὸ
τῶν ἐν τῇ πβλει πρεςβυτέρων καὶ παραςκευαςάμενοι, ἡμέραισ ὕςτερον δώδεκα μάλιςτα
ἐλθβντεσ ϊνθίςταςαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ ὡσ νικήςαντεσ. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκβοηθήςαντεσ
ἐκ τῶν Μεγάρων τογσ τε τὸ τροπαῖον ἱςτάντασ διαφθείρουςι καὶ τοῖσ ϋλλοισ
ξυμβαλβντεσ ἐκράτηςαν. §106. οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὐτῶν μέροσ οὐκ
ὀλίγον προςβιαςθὲν καὶ διαμαρτὸν τῆσ ὁδοῦ ἐςέπεςεν ἔσ του χωρίον ἰδιώτου, ᾧ ἔτυχεν
ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ οὐκ ἦν ἔξοδοσ. [2] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι γνβντεσ κατὰ πρβςωπβν
τε εἶργον τοῖσ ὁπλίταισ καὶ περιςτήςαντεσ κγκλῳ τοὺσ ψιλοὺσ κατέλευςαν πάντασ τοὺσ
ἐςελθβντασ, καὶ πάθοσ μέγα τοῦτο Κορινθίοισ ἐγένετο. τὸ δὲ πλῆθοσ ϊπεχώρηςεν αὐτοῖσ
τῆσ ςτρατιᾶσ ἐπ᾽ οἴκου.
§107. ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺσ χρβνουσ τογτουσ καὶ τὰ μακρὰ τείχη Ἀθηναῖοι ἐσ
θάλαςςαν οἰκοδομεῖν, τβ τε Φαληρβνδε καὶ τὸ ἐσ Πειραιᾶ. [2] καὶ Φωκέων
ςτρατευςάντων ἐσ Δωριᾶσ τὴν Λακεδαιμονίων μητρβπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ
Ἐρινεβν, καὶ ἑλβντων ἓν τῶν πολιςμάτων τογτων, οἱ Λακεδαιμβνιοι Νικομήδουσ τοῦ
Κλεομβρβτου ὑπὲρ Πλειςτοάνακτοσ τοῦ Παυςανίου βαςιλέωσ νέου ὄντοσ ἔτι ἡγουμένου
ἐβοήθηςαν τοῖσ Δωριεῦςιν ἑαυτῶν τε πεντακοςίοισ καὶ χιλίοισ ὁπλίταισ καὶ τῶν
ξυμμάχων μυρίοισ, καὶ τοὺσ Φωκέασ ὁμολογίᾳ ϊναγκάςαντεσ ϊποδοῦναι τὴν πβλιν
ϊπεχώρουν πάλιν. [3] καὶ κατὰ θάλαςςαν μὲν αὐτογσ, διὰ τοῦ Κριςαίου κβλπου εἰ
βογλοιντο περαιοῦςθαι, Ἀθηναῖοι ναυςὶ περιπλεγςαντεσ ἔμελλον κωλγςειν· διὰ δὲ τῆσ
Γερανείασ οὐκ ϊςφαλὲσ αὐτοῖσ ἐφαίνετο Ἀθηναίων ἐχβντων Μέγαρα καὶ Πηγὰσ
πορεγεςθαι. δγςοδβσ τε γὰρ ἡ Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ ὑπὸ Ἀθηναίων, καὶ τβτε
ᾐςθάνοντο αὐτοὺσ μέλλοντασ καὶ ταγτῃ κωλγςειν. [4] ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖσ ἐν Βοιωτοῖσ
περιμείναςι ςκέψαςθαι ὅτῳ τρβπῳ ϊςφαλέςτατα διαπορεγςονται. τὸ δέ τι καὶ ϋνδρεσ
τῶν Ἀθηναίων ἐπῆγον αὐτοὺσ κργφα, ἐλπίςαντεσ δῆμβν τε καταπαγςειν καὶ τὰ μακρὰ
τείχη οἰκοδομογμενα. [5] ἐβοήθηςαν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺσ οἱ Ἀθηναῖοι πανδημεὶ καὶ Ἀργείων
χίλιοι καὶ τῶν ϋλλων ξυμμάχων ὡσ ἕκαςτοι· ξγμπαντεσ δὲ ἐγένοντο τετρακιςχίλιοι καὶ
μγριοι. [6] νομίςαντεσ δὲ ϊπορεῖν ὅπῃ διέλθωςιν ἐπεςτράτευςαν αὐτοῖσ, καί τι καὶ τοῦ
δήμου καταλγςεωσ ὑποψίᾳ. [7] ἦλθον δὲ καὶ Θεςςαλῶν ἱππῆσ τοῖσ Ἀθηναίοισ κατὰ τὸ
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ξυμμαχικβν, οἳ μετέςτηςαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ. §108. γενομένησ δὲ
μάχησ ἐν Τανάγρᾳ τῆσ Βοιωτίασ ἐνίκων Λακεδαιμβνιοι καὶ οἱ ξγμμαχοι, καὶ φβνοσ
ἐγένετο ϊμφοτέρων πολγσ. [2] καὶ Λακεδαιμβνιοι μὲν ἐσ τὴν Μεγαρίδα ἐλθβντεσ καὶ
δενδροτομήςαντεσ πάλιν ϊπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου διὰ Γερανείασ καὶ Ἰςθμοῦ· Ἀθηναῖοι δὲ
δευτέρᾳ καὶ ἑξηκοςτῇ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐςτράτευςαν ἐσ Βοιωτοὺσ Μυρωνίδου
ςτρατηγοῦντοσ, [3] καὶ μάχῃ ἐν Οἰνοφγτοισ τοὺσ Βοιωτοὺσ νικήςαντεσ τῆσ τε χώρασ
ἐκράτηςαν τῆσ Βοιωτίασ καὶ Φωκίδοσ καὶ Ταναγραίων τὸ τεῖχοσ περιεῖλον καὶ Λοκρῶν
τῶν Ὀπουντίων ἑκατὸν ϋνδρασ ὁμήρουσ τοὺσ πλουςιωτάτουσ ἔλαβον, τά τε τείχη
ἑαυτῶν τὰ μακρὰ ϊπετέλεςαν. [4] ὡμολβγηςαν δὲ καὶ οἱ Αἰγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖσ
Ἀθηναίοισ, τείχη τε περιελβντεσ καὶ ναῦσ παραδβντεσ φβρον τε ταξάμενοι ἐσ τὸν ἔπειτα
χρβνον. [5] καὶ Πελοπβννηςον περιέπλευςαν Ἀθηναῖοι Τολμίδου τοῦ Τολμαίου
ςτρατηγοῦντοσ, καὶ τὸ νεώριον τῶν Λακεδαιμονίων ἐνέπρηςαν καὶ Χαλκίδα Κορινθίων
πβλιν εἷλον καὶ Σικυωνίουσ ἐν ϊποβάςει τῆσ γῆσ μάχῃ ἐκράτηςαν.
§109. οἱ δ᾽ ἐν τῇ Αἰγγπτῳ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξγμμαχοι ἐπέμενον, καὶ αὐτοῖσ πολλαὶ
ἰδέαι πολέμων κατέςτηςαν. [2] τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆσ Αἰγγπτου οἱ Ἀθηναῖοι,
καὶ βαςιλεὺσ πέμπει ἐσ Λακεδαίμονα Μεγάβαζον ϋνδρα Πέρςην χρήματα ἔχοντα, ὅπωσ
ἐσ τὴν Ἀττικὴν ἐςβαλεῖν πειςθέντων τῶν Πελοποννηςίων ϊπ᾽ Αἰγγπτου ϊπαγάγοι
Ἀθηναίουσ. [3] ὡσ δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει καὶ τὰ χρήματα ϋλλωσ ϊνηλοῦτο, ὁ μὲν
Μεγάβαζοσ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ἐσ τὴν Ἀςίαν ϊνεκομίςθη, Μεγάβυζον δὲ
τὸν Ζωπγρου πέμπει ϋνδρα Πέρςην μετὰ ςτρατιᾶσ πολλῆσ· [4] ὃσ ϊφικβμενοσ κατὰ γῆν
τογσ τε Αἰγυπτίουσ καὶ τοὺσ ξυμμάχουσ μάχῃ ἐκράτηςε καὶ ἐκ τῆσ Μέμφιδοσ ἐξήλαςε
τοὺσ Ἕλληνασ καὶ τέλοσ ἐσ Προςωπίτιδα τὴν νῆςον κατέκλῃςε καὶ ἐπολιβρκει ἐν αὐτῇ
ἐνιαυτὸν καὶ ἓξ μῆνασ, μέχρι οὗ ξηράνασ τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψασ ϋλλῃ τὸ ὕδωρ τάσ
τε ναῦσ ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίηςε καὶ τῆσ νήςου τὰ πολλὰ ἤπειρον, καὶ διαβὰσ εἷλε τὴν
νῆςον πεζῇ. §110. οὕτω μὲν τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα ἐφθάρη ἓξ ἔτη πολεμήςαντα·
καὶ ὀλίγοι ϊπὸ πολλῶν πορευβμενοι διὰ τῆσ Λιβγησ ἐσ Κυρήνην ἐςώθηςαν, οἱ δὲ πλεῖςτοι
ϊπώλοντο. [2] Αἴγυπτοσ δὲ πάλιν ὑπὸ βαςιλέα ἐγένετο πλὴν Ἀμυρταίου τοῦ ἐν τοῖσ
ἕλεςι βαςιλέωσ· τοῦτον δὲ διὰ μέγεθβσ τε τοῦ ἕλουσ οὐκ ἐδγναντο ἑλεῖν, καὶ Ϗμα
μαχιμώτατοί εἰςι τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἕλειοι. [3] Ἰνάρωσ δὲ ὁ Λιβγων βαςιλεγσ, ὃσ τὰ
πάντα ἔπραξε περὶ τῆσ Αἰγγπτου, προδοςίᾳ ληφθεὶσ ϊνεςταυρώθη. [4] ἐκ δὲ τῶν
Ἀθηνῶν καὶ τῆσ ϋλλησ ξυμμαχίδοσ πεντήκοντα τριήρεισ διάδοχοι πλέουςαι ἐσ Αἴγυπτον
ἔςχον κατὰ τὸ Μενδήςιον κέρασ, οὐκ εἰδβτεσ τῶν γεγονβτων οὐδέν· καὶ αὐτοῖσ ἔκ τε γῆσ
ἐπιπεςβντεσ πεζοὶ καὶ ἐκ θαλάςςησ Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰσ πολλὰσ τῶν νεῶν,
αἱ δ᾽ ἐλάςςουσ διέφυγον πάλιν. τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην ςτρατείαν Ἀθηναίων καὶ τῶν
ξυμμάχων ἐσ Αἴγυπτον οὕτωσ ἐτελεγτηςεν.
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§111. ἐκ δὲ Θεςςαλίασ Ὀρέςτησ ὁ Ἐχεκρατίδου υἱὸσ τοῦ Θεςςαλῶν βαςιλέωσ
φεγγων ἔπειςεν Ἀθηναίουσ ἑαυτὸν κατάγειν· καὶ παραλαββντεσ Βοιωτοὺσ καὶ Φωκέασ
ὄντασ ξυμμάχουσ οἱ Ἀθηναῖοι ἐςτράτευςαν τῆσ Θεςςαλίασ ἐπὶ Φάρςαλον. καὶ τῆσ μὲν
γῆσ ἐκράτουν ὅςα μὴ προΰβντεσ πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων (οἱ γὰρ ἱππῆσ τῶν Θεςςαλῶν
εἶργον), τὴν δὲ πβλιν οὐχ εἷλον, οὐδ᾽ ϋλλο προυχώρει αὐτοῖσ οὐδὲν ὧν ἕνεκα
ἐςτράτευςαν, ϊλλ᾽ ϊπεχώρηςαν πάλιν Ὀρέςτην ἔχοντεσ ϋπρακτοι. [2] μετὰ δὲ ταῦτα
οὐ πολλῷ ὕςτερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰσ ναῦσ τὰσ ἐν Πηγαῖσ ἐπιβάντεσ (εἶχον δ᾽ αὐτοὶ
τὰσ Πηγάσ) παρέπλευςαν ἐσ Σικυῶνα Περικλέουσ τοῦ Ξανθίππου ςτρατηγοῦντοσ, καὶ
ϊποβάντεσ Σικυωνίων τοὺσ προςμείξαντασ μάχῃ ἐκράτηςαν. [3] καὶ εὐθὺσ
παραλαββντεσ Ἀχαιοὺσ καὶ διαπλεγςαντεσ πέραν τῆσ Ἀκαρνανίασ ἐσ Οἰνιάδασ
ἐςτράτευςαν καὶ ἐπολιβρκουν, οὐ μέντοι εἷλβν γε, ϊλλ᾽ ϊπεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου.
§112. ὕςτερον δὲ διαλιπβντων ἐτῶν τριῶν ςπονδαὶ γίγνονται Πελοποννηςίοισ καὶ
Ἀθηναίοισ πεντέτεισ. [2] καὶ Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔςχον οἱ Ἀθηναῖοι, ἐσ δὲ Κγπρον
ἐςτρατεγοντο ναυςὶ διακοςίαισ αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων Κίμωνοσ ςτρατηγοῦντοσ.
[3] καὶ ἑξήκοντα μὲν νῆεσ ἐσ Αἴγυπτον ϊπ᾽ αὐτῶν ἔπλευςαν, Ἀμυρταίου μεταπέμποντοσ
τοῦ ἐν τοῖσ ἕλεςι βαςιλέωσ, αἱ δὲ ϋλλαι Κίτιον ἐπολιβρκουν. [4] Κίμωνοσ δὲ
ϊποθανβντοσ καὶ λιμοῦ γενομένου ϊπεχώρηςαν ϊπὸ Κιτίου, καὶ πλεγςαντεσ ὑπὲρ
Σαλαμῖνοσ τῆσ ἐν Κγπρῳ Φοίνιξι καὶ Κυπρίοισ καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχηςαν καὶ
ἐπεζομάχηςαν Ϗμα, καὶ νικήςαντεσ ϊμφβτερα ϊπεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου καὶ αἱ ἐξ Αἰγγπτου
νῆεσ πάλιν [αἱ] ἐλθοῦςαι μετ᾽ αὐτῶν. [5] Λακεδαιμβνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν
καλογμενον πβλεμον ἐςτράτευςαν, καὶ κρατήςαντεσ τοῦ ἐν Δελφοῖσ ἱεροῦ παρέδοςαν
Δελφοῖσ· καὶ αὖθισ ὕςτερον Ἀθηναῖοι ϊποχωρηςάντων αὐτῶν ςτρατεγςαντεσ καὶ
κρατήςαντεσ παρέδοςαν Φωκεῦςιν.
§113. καὶ χρβνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα Ἀθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγβντων
ἐχβντων Ὀρχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν καὶ ϋλλ᾽ ϋττα χωρία τῆσ Βοιωτίασ, ἐςτράτευςαν
ἑαυτῶν μὲν χιλίοισ ὁπλίταισ, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡσ ἑκάςτοισ ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα πολέμια
ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου ςτρατηγοῦντοσ. καὶ Χαιρώνειαν ἑλβντεσ καὶ
ϊνδραποδίςαντεσ ϊπεχώρουν φυλακὴν καταςτήςαντεσ. [2] πορευομένοισ δ᾽ αὐτοῖσ ἐν
Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ τε ἐκ τῆσ Ὀρχομενοῦ φυγάδεσ Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ μετ᾽ αὐτῶν
καὶ Εὐβοέων φυγάδεσ καὶ ὅςοι τῆσ αὐτῆσ γνώμησ ἦςαν, καὶ μάχῃ κρατήςαντεσ τοὺσ μὲν
διέφθειραν τῶν Ἀθηναίων, τοὺσ δὲ ζῶντασ ἔλαβον. [3] καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον
Ἀθηναῖοι πᾶςαν, ςπονδὰσ ποιηςάμενοι ἐφ᾽ ᾧ τοὺσ ϋνδρασ κομιοῦνται. [4] καὶ οἱ
φεγγοντεσ Βοιωτῶν κατελθβντεσ καὶ οἱ ϋλλοι πάντεσ αὐτβνομοι πάλιν ἐγένοντο.

Page 41

Thucydides

The Peloponnesian War

Book 1

§114. μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕςτερον Εὔβοια ϊπέςτη ϊπὸ Ἀθηναίων, καὶ ἐσ
αὐτὴν διαβεβηκβτοσ ἤδη Περικλέουσ ςτρατιᾷ Ἀθηναίων ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα
ϊφέςτηκε καὶ Πελοποννήςιοι μέλλουςιν ἐςβαλεῖν ἐσ τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ
Ἀθηναίων διεφθαρμένοι εἰςὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν ὅςοι ἐσ Νίςαιαν ϊπέφυγον·
ἐπαγαγβμενοι δὲ Κορινθίουσ καὶ Σικυωνίουσ καὶ Ἐπιδαυρίουσ ϊπέςτηςαν οἱ Μεγαρῆσ. ὁ
δὲ Περικλῆσ πάλιν κατὰ τάχοσ ἐκβμιζε τὴν ςτρατιὰν ἐκ τῆσ Εὐβοίασ. [2] καὶ μετὰ
τοῦτο οἱ Πελοποννήςιοι τῆσ Ἀττικῆσ ἐσ Ἐλευςῖνα καὶ Θριῶζε ἐςβαλβντεσ ἐδῄωςαν
Πλειςτοάνακτοσ τοῦ Παυςανίου βαςιλέωσ Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον
οὐκέτι προελθβντεσ ϊπεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου. [3] καὶ Ἀθηναῖοι πάλιν ἐσ Εὔβοιαν
διαβάντεσ Περικλέουσ ςτρατηγοῦντοσ κατεςτρέψαντο πᾶςαν, καὶ τὴν μὲν ϋλλην
ὁμολογίᾳ κατεςτήςαντο, Ἑςτιαιᾶσ δὲ ἐξοικίςαντεσ αὐτοὶ τὴν γῆν ἔςχον.
§115. ϊναχωρήςαντεσ δὲ ϊπ᾽ Εὐβοίασ οὐ πολλῷ ὕςτερον ςπονδὰσ ἐποιήςαντο πρὸσ
Λακεδαιμονίουσ καὶ τοὺσ ξυμμάχουσ τριακοντογτεισ, ϊποδβντεσ Νίςαιαν καὶ Πηγὰσ καὶ
Τροιζῆνα καὶ Ἀχαααν· ταῦτα γὰρ εἶχον Ἀθηναῖοι Πελοποννηςίων.
[2] ἕκτῳ δὲ ἔτει Σαμίοισ καὶ Μιληςίοισ πβλεμοσ ἐγένετο περὶ Πριήνησ, καὶ οἱ
Μιλήςιοι ἐλαςςογμενοι τῷ πολέμῳ παρ᾽ Ἀθηναίουσ ἐλθβντεσ κατεββων τῶν Σαμίων.
ξυνεπελάβοντο δὲ καὶ ἐξ αὐτῆσ τῆσ Σάμου ϋνδρεσ ἰδιῶται νεωτερίςαι βουλβμενοι τὴν
πολιτείαν. [3] πλεγςαντεσ οὖν Ἀθηναῖοι ἐσ Σάμον ναυςὶ τεςςαράκοντα δημοκρατίαν
κατέςτηςαν, καὶ ὁμήρουσ ἔλαβον τῶν Σαμίων πεντήκοντα μὲν παῖδασ, ἴςουσ δὲ ϋνδρασ,
καὶ κατέθεντο ἐσ Λῆμνον, καὶ φρουρὰν ἐγκαταλιπβντεσ ϊνεχώρηςαν. [4] τῶν δὲ Σαμίων
ἦςαν γάρ τινεσ οἳ οὐχ ὑπέμειναν, ϊλλ᾽ ἔφυγον ἐσ τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν τῇ
πβλει τοῖσ δυνατωτάτοισ καὶ Πιςςογθνῃ τῷ Ὑςτάςπου ξυμμαχίαν, ὃσ εἶχε Σάρδεισ τβτε,
ἐπικογρουσ τε ξυλλέξαντεσ ἐσ ἑπτακοςίουσ διέβηςαν ὑπὸ νγκτα ἐσ τὴν Σάμον, [5] καὶ
πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέςτηςαν καὶ ἐκράτηςαν τῶν πλείςτων, ἔπειτα τοὺσ ὁμήρουσ
ἐκκλέψαντεσ ἐκ Λήμνου τοὺσ αὑτῶν ϊπέςτηςαν, καὶ τοὺσ φρουροὺσ τοὺσ Ἀθηναίων καὶ
τοὺσ ϋρχοντασ οἳ ἦςαν παρὰ ςφίςιν ἐξέδοςαν Πιςςογθνῃ, ἐπί τε Μίλητον εὐθὺσ
παρεςκευάζοντο ςτρατεγειν. ξυναπέςτηςαν δ᾽ αὐτοῖσ καὶ Βυζάντιοι.

§116. Ἀθηναῖοι δὲ ὡσ ᾔςθοντο, πλεγςαντεσ ναυςὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου ταῖσ μὲν
ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήςαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ Καρίασ ἐσ προςκοπὴν τῶν
Φοινιςςῶν νεῶν οἰχβμεναι, αἱ δὲ ἐπὶ Χίου καὶ Λέςβου περιαγγέλλουςαι βοηθεῖν),
τεςςαράκοντα δὲ ναυςὶ καὶ τέςςαρςι Περικλέουσ δεκάτου αὐτοῦ ςτρατηγοῦντοσ
ἐναυμάχηςαν πρὸσ Τραγίᾳ τῇ νήςῳ Σαμίων ναυςὶν ἑβδομήκοντα, ὧν ἦςαν αἱ εἴκοςι
ςτρατιώτιδεσ (ἔτυχον δὲ αἱ πᾶςαι ϊπὸ Μιλήτου πλέουςαι), καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι.
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[2] ὕςτερον δὲ αὐτοῖσ ἐβοήθηςαν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν νῆεσ τεςςαράκοντα καὶ Χίων καὶ
Λεςβίων πέντε καὶ εἴκοςι, καὶ ϊποβάντεσ καὶ κρατοῦντεσ τῷ πεζῷ ἐπολιβρκουν τριςὶ
τείχεςι τὴν πβλιν καὶ ἐκ θαλάςςησ Ϗμα. [3] Περικλῆσ δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦσ ϊπὸ τῶν
ἐφορμουςῶν ᾤχετο κατὰ τάχοσ ἐπὶ Καγνου καὶ Καρίασ, ἐςαγγελθέντων ὅτι Φοίνιςςαι
νῆεσ ἐπ᾽ αὐτοὺσ πλέουςιν· ᾤχετο γὰρ καὶ ἐκ τῆσ Σάμου πέντε ναυςὶ Στηςαγβρασ καὶ
ϋλλοι ἐπὶ τὰσ Φοινίςςασ. §117. ἐν τογτῳ δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπιναίωσ ἔκπλουν ποιηςάμενοι
ϊφάρκτῳ τῷ ςτρατοπέδῳ ἐπιπεςβντεσ τάσ τε προφυλακίδασ ναῦσ διέφθειραν καὶ
ναυμαχοῦντεσ τὰσ ϊνταναγομένασ ἐνίκηςαν, καὶ τῆσ θαλάςςησ τῆσ καθ᾽ ἑαυτοὺσ
ἐκράτηςαν ἡμέρασ περὶ τέςςαρασ καὶ δέκα, καὶ ἐςεκομίςαντο καὶ ἐξεκομίςαντο ϐ
ἐβογλοντο. [2] ἐλθβντοσ δὲ Περικλέουσ πάλιν ταῖσ ναυςὶ κατεκλῄςθηςαν. καὶ ἐκ τῶν
Ἀθηνῶν ὕςτερον προςεβοήθηςαν τεςςαράκοντα μὲν αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ Ἅγνωνοσ
καὶ Φορμίωνοσ νῆεσ, εἴκοςι δὲ αἱ μετὰ Τληπολέμου καὶ Ἀντικλέουσ, ἐκ δὲ Χίου καὶ
Λέςβου τριάκοντα. [3] καὶ ναυμαχίαν μέν τινα βραχεῖαν ἐποιήςαντο οἱ Σάμιοι,
ϊδγνατοι δὲ ὄντεσ ϊντίςχειν ἐξεπολιορκήθηςαν ἐνάτῳ μηνὶ καὶ προςεχώρηςαν ὁμολογίᾳ,
τεῖχβσ τε καθελβντεσ καὶ ὁμήρουσ δβντεσ καὶ ναῦσ παραδβντεσ καὶ χρήματα τὰ
ϊναλωθέντα ταξάμενοι κατὰ χρβνουσ ϊποδοῦναι. ξυνέβηςαν δὲ καὶ Βυζάντιοι ὥςπερ καὶ
πρβτερον ὑπήκοοι εἶναι.
§118. μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖσ ἔτεςιν ὕςτερον τὰ προειρημένα, τά
τε Κερκυραΰκὰ καὶ τὰ Ποτειδεατικὰ καὶ ὅςα πρβφαςισ τοῦδε τοῦ πολέμου κατέςτη.
[2] ταῦτα δὲ ξγμπαντα ὅςα ἔπραξαν οἱ Ἕλληνεσ πρβσ τε ϊλλήλουσ καὶ τὸν βάρβαρον
ἐγένετο ἐν ἔτεςι πεντήκοντα μάλιςτα μεταξὺ τῆσ τε Ξέρξου ϊναχωρήςεωσ καὶ τῆσ ϊρχῆσ
τοῦδε τοῦ πολέμου· ἐν οἷσ οἱ Ἀθηναῖοι τήν τε ϊρχὴν ἐγκρατεςτέραν κατεςτήςαντο καὶ
αὐτοὶ ἐπὶ μέγα ἐχώρηςαν δυνάμεωσ, οἱ δὲ Λακεδαιμβνιοι αἰςθβμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ μὴ
ἐπὶ βραχγ, ἡςγχαζβν τε τὸ πλέον τοῦ χρβνου, ὄντεσ μὲν καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖσ ἰέναι ἐσ
τοὺσ πολέμουσ, ἢν μὴ ϊναγκάζωνται, τὸ δέ τι καὶ πολέμοισ οἰκείοισ ἐξειργβμενοι, πρὶν δὴ
ἡ δγναμισ τῶν Ἀθηναίων ςαφῶσ ᾔρετο καὶ τῆσ ξυμμαχίασ αὐτῶν ἥπτοντο. τβτε δὲ οὐκέτι
ϊναςχετὸν ἐποιοῦντο, ϊλλ᾽ ἐπιχειρητέα ἐδβκει εἶναι πάςῃ προθυμίᾳ καὶ καθαιρετέα ἡ
ἰςχγσ, ἢν δγνωνται, ϊραμένοισ τβνδε τὸν πβλεμον. [3] αὐτοῖσ μὲν οὖν τοῖσ
Λακεδαιμονίοισ διέγνωςτο λελγςθαι τε τὰσ ςπονδὰσ καὶ τοὺσ Ἀθηναίουσ ϊδικεῖν,
πέμψαντεσ δὲ ἐσ Δελφοὺσ ἐπηρώτων τὸν θεὸν εἰ πολεμοῦςιν ϋμεινον ἔςται· ὁ δὲ ϊνεῖλεν
αὐτοῖσ, ὡσ λέγεται, κατὰ κράτοσ πολεμοῦςι νίκην ἔςεςθαι, καὶ αὐτὸσ ἔφη ξυλλήψεςθαι
καὶ παρακαλογμενοσ καὶ ϋκλητοσ. §119. αὖθισ δὲ τοὺσ ξυμμάχουσ παρακαλέςαντεσ
ψῆφον ἐβογλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν. καὶ ἐλθβντων τῶν πρέςβεων ϊπὸ τῆσ
ξυμμαχίασ καὶ ξυνβδου γενομένησ οἵ τε ϋλλοι εἶπον ϐ ἐβογλοντο, κατηγοροῦντεσ οἱ
πλείουσ τῶν Ἀθηναίων καὶ τὸν πβλεμον ϊξιοῦντεσ γίγνεςθαι, καὶ οἱ Κορίνθιοι δεηθέντεσ
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μὲν καὶ κατὰ πβλεισ πρβτερον ἑκάςτων ἰδίᾳ ὥςτε ψηφίςαςθαι τὸν πβλεμον, δεδιβτεσ
περὶ τῇ Ποτειδαίᾳ μὴ προδιαφθαρῇ, παρβντεσ δὲ καὶ τβτε καὶ τελευταῖοι ἐπελθβντεσ
ἔλεγον τοιάδε.
§120. ‘τοὺσ μὲν Λακεδαιμονίουσ, ὦ ϋνδρεσ ξγμμαχοι, οὐκ όν ἔτι αἰτιαςαίμεθα ὡσ
οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφιςμένοι τὸν πβλεμβν εἰςι καὶ ἡμᾶσ ἐσ τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ γὰρ
τοὺσ ἡγεμβνασ τὰ ἴδια ἐξ ἴςου νέμοντασ τὰ κοινὰ προςκοπεῖν, ὥςπερ καὶ ἐν ϋλλοισ ἐκ
πάντων προτιμῶνται. [2] ἡμῶν δὲ ὅςοι μὲν Ἀθηναίοισ ἤδη ἐνηλλάγηςαν οὐχὶ διδαχῆσ
δέονται ὥςτε φυλάξαςθαι αὐτογσ· τοὺσ δὲ τὴν μεςβγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πβρῳ
κατῳκημένουσ εἰδέναι χρὴ ὅτι, τοῖσ κάτω ἢν μὴ ϊμγνωςι, χαλεπωτέραν ἕξουςι τὴν
κατακομιδὴν τῶν ὡραίων καὶ πάλιν ϊντίληψιν ὧν ἡ θάλαςςα τῇ ἠπείρῳ δίδωςι, καὶ τῶν
νῦν λεγομένων μὴ κακοὺσ κριτὰσ ὡσ μὴ προςηκβντων εἶναι, προςδέχεςθαι δέ ποτε, εἰ τὰ
κάτω πρβοιντο, κόν μέχρι ςφῶν τὸ δεινὸν προελθεῖν, καὶ περὶ αὑτῶν οὐχ ἧςςον νῦν
βουλεγεςθαι. [3] δι᾽ ὅπερ καὶ μὴ ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺσ τὸν πβλεμον ϊντ᾽ εἰρήνησ
μεταλαμβάνειν. ϊνδρῶν γὰρ ςωφρβνων μέν ἐςτιν, εἰ μὴ ϊδικοῖντο, ἡςυχάζειν, ϊγαθῶν
δὲ ϊδικουμένουσ ἐκ μὲν εἰρήνησ πολεμεῖν, εὖ δὲ παραςχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι,
καὶ μήτε τῇ κατὰ πβλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεςθαι μήτε τῷ ἡςγχῳ τῆσ εἰρήνησ ἡδβμενον
ϊδικεῖςθαι. [4] ὅ τε γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιςτ᾽ όν ϊφαιρεθείη τῆσ ῥᾳςτώνησ τὸ
τερπνὸν δι᾽ ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡςυχάζοι, ὅ τε ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεθγμηται
θράςει ϊπίςτῳ ἐπαιρβμενοσ. [5] πολλὰ γὰρ κακῶσ γνωςθέντα ϊβουλοτέρων τῶν
ἐναντίων τυχβντα κατωρθώθη, καὶ ἔτι πλείω καλῶσ δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐσ τοὐναντίον
αἰςχρῶσ περιέςτη· ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶσ ὁμοῖα τῇ πίςτει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ϊλλὰ
μετ᾽ ϊςφαλείασ μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέουσ δὲ ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν.
§121. ‘ἡμεῖσ δὲ νῦν καὶ ϊδικογμενοι τὸν πβλεμον ἐγείρομεν καὶ ἱκανὰ ἔχοντεσ
ἐγκλήματα, καὶ ὅταν ϊμυνώμεθα Ἀθηναίουσ, καταθηςβμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ. [2] κατὰ
πολλὰ δὲ ἡμᾶσ εἰκὸσ ἐπικρατῆςαι, πρῶτον μὲν πλήθει προγχοντασ καὶ ἐμπειρίᾳ
πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίωσ πάντασ ἐσ τὰ παραγγελλβμενα ἰβντασ, [3] ναυτικβν τε, ᾧ
ἰςχγουςιν, ϊπὸ τῆσ ὑπαρχογςησ τε ἑκάςτοισ οὐςίασ ἐξαρτυςβμεθα καὶ ϊπὸ τῶν ἐν
Δελφοῖσ καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων· δάνειςμα γὰρ ποιηςάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ᾽ ἐςμὲν
μιςθῷ μείζονι τοὺσ ξένουσ αὐτῶν ναυβάτασ. ὠνητὴ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δγναμισ μᾶλλον ἢ
οἰκεία· ἡ δὲ ἡμετέρα ἧςςον όν τοῦτο πάθοι, τοῖσ ςώμαςι τὸ πλέον ἰςχγουςα ἢ τοῖσ
χρήμαςιν. [4] μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίασ κατὰ τὸ εἰκὸσ ώλίςκονται· εἰ δ᾽ ϊντίςχοιεν,
μελετήςομεν καὶ ἡμεῖσ ἐν πλέονι χρβνῳ τὰ ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιςτήμην ἐσ τὸ ἴςον
καταςτήςωμεν, τῇ γε εὐψυχίᾳ δήπου περιεςβμεθα. ὃ γὰρ ἡμεῖσ ἔχομεν φγςει ϊγαθβν,
ἐκείνοισ οὐκ όν γένοιτο διδαχῇ· ὃ δ᾽ ἐκεῖνοι ἐπιςτήμῃ προγχουςι, καθαιρετὸν ἡμῖν ἐςτὶ
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μελέτῃ. [5] χρήματα δὲ ὥςτε ἔχειν ἐσ αὐτά, οἴςομεν· ἢ δεινὸν όν εἴη εἰ οἱ μὲν ἐκείνων
ξγμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὑτῶν φέροντεσ οὐκ ϊπεροῦςιν, ἡμεῖσ δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμωρογμενοι
τοὺσ ἐχθροὺσ καὶ αὐτοὶ Ϗμα ςῴζεςθαι οὐκ ϋρα δαπανήςομεν καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπ᾽ ἐκείνων
αὐτὰ ϊφαιρεθέντεσ αὐτοῖσ τογτοισ κακῶσ πάςχειν. §122. ὑπάρχουςι δὲ καὶ ϋλλαι ὁδοὶ
τοῦ πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ϊπβςταςισ, μάλιςτα παραίρεςισ οὖςα τῶν προςβδων αἷσ
ἰςχγουςι, καὶ ἐπιτειχιςμὸσ τῇ χώρᾳ, ϋλλα τε ὅςα οὐκ ϋν τισ νῦν προαδοι. ἥκιςτα γὰρ
πβλεμοσ ἐπὶ ῥητοῖσ χωρεῖ, αὐτὸσ δὲ ϊφ᾽ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸσ τὸ
παρατυγχάνον· ἐν ᾧ ὁ μὲν εὐοργήτωσ αὐτῷ προςομιλήςασ βεβαιβτεροσ, ὁ δ᾽ ὀργιςθεὶσ
περὶ αὐτὸν οὐκ ἐλάςςω πταίει.
[2] ‘ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ ὅτι εἰ μὲν ἡμῶν ἦςαν ἑκάςτοισ πρὸσ ϊντιπάλουσ περὶ γῆσ
ὅρων αἱ διαφοραί, οἰςτὸν όν ἦν· νῦν δὲ πρὸσ ξγμπαντάσ τε ἡμᾶσ Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ
κατὰ πβλιν ἔτι δυνατώτεροι, ὥςτε εἰ μὴ καὶ ώθρβοι καὶ κατὰ ἔθνη καὶ ἕκαςτον ϋςτυ μιᾷ
γνώμῃ ϊμυνογμεθα αὐτογσ, δίχα γε ὄντασ ἡμᾶσ ϊπβνωσ χειρώςονται. καὶ τὴν ἧςςαν, εἰ
καὶ δεινβν τῳ ϊκοῦςαι, ἴςτω οὐκ ϋλλο τι φέρουςαν ἢ ϋντικρυσ δουλείαν· [3] ὃ καὶ λβγῳ
ἐνδοιαςθῆναι αἰςχρὸν τῇ Πελοποννήςῳ καὶ πβλεισ τοςάςδε ὑπὸ μιᾶσ κακοπαθεῖν. ἐν ᾧ ἢ
δικαίωσ δοκοῖμεν όν πάςχειν ἢ διὰ δειλίαν ϊνέχεςθαι καὶ τῶν πατέρων χείρουσ
φαίνεςθαι, οἳ τὴν Ἑλλάδα ἠλευθέρωςαν, ἡμεῖσ δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖσ βεβαιοῦμεν αὐτβ,
τγραννον δὲ ἐῶμεν ἐγκαθεςτάναι πβλιν, τοὺσ δ᾽ ἐν μιᾷ μονάρχουσ ϊξιοῦμεν καταλγειν.
[4] καὶ οὐκ ἴςμεν ὅπωσ τάδε τριῶν τῶν μεγίςτων ξυμφορῶν ϊπήλλακται, ϊξυνεςίασ ἢ
μαλακίασ ἢ ϊμελείασ. οὐ γὰρ δὴ πεφευγβτεσ αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλείςτουσ δὴ βλάψαςαν
καταφρβνηςιν κεχωρήκατε, ἣ ἐκ τοῦ πολλοὺσ ςφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα ϊφροςγνη
μετωνβμαςται. §123. τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μακρβτερον ἢ ἐσ ὅςον τοῖσ νῦν
ξυμφέρει αἰτιᾶςθαι; περὶ δὲ τῶν ἔπειτα μελλβντων τοῖσ παροῦςι βοηθοῦντασ χρὴ
ἐπιταλαιπωρεῖν (πάτριον γὰρ ὑμῖν ἐκ τῶν πβνων τὰσ ϊρετὰσ κτᾶςθαι), καὶ μὴ
μεταβάλλειν τὸ ἔθοσ, εἰ ϋρα πλογτῳ τε νῦν καὶ ἐξουςίᾳ ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ
δίκαιον ϐ τῇ ϊπορίᾳ ἐκτήθη τῇ περιουςίᾳ ϊπολέςθαι), ϊλλὰ θαρςοῦντασ ἰέναι κατὰ
πολλὰ ἐσ τὸν πβλεμον, τοῦ τε θεοῦ χρήςαντοσ καὶ αὐτοῦ ὑποςχομένου ξυλλήψεςθαι καὶ
τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ ώπάςησ ξυναγωνιουμένησ, τὰ μὲν φββῳ, τὰ δὲ ὠφελίᾳ. [2] ςπονδάσ
τε οὐ λγςετε πρβτεροι, Ϗσ γε καὶ ὁ θεὸσ κελεγων πολεμεῖν νομίζει παραβεβάςθαι,
ἠδικημέναισ δὲ μᾶλλον βοηθήςετε· λγουςι γὰρ οὐχ οἱ ϊμυνβμενοι, ϊλλ᾽ οἱ πρβτεροι
ἐπιβντεσ.
§124. ‘ὥςτε πανταχβθεν καλῶσ ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν καὶ ἡμῶν κοινῇ τάδε
παραινογντων, εἴπερ βεβαιβτατον τὸ ταὐτὰ ξυμφέροντα καὶ πβλεςι καὶ ἰδιώταισ εἶναι,
μὴ μέλλετε Ποτειδεάταισ τε ποιεῖςθαι τιμωρίαν οὖςι Δωριεῦςι καὶ ὑπὸ Ἰώνων
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πολιορκουμένοισ, οὗ πρβτερον ἦν τοὐναντίον, καὶ τῶν ϋλλων μετελθεῖν τὴν ἐλευθερίαν,
ὡσ οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντασ τοὺσ μὲν ἤδη βλάπτεςθαι, τοὺσ δ᾽, εἰ γνωςθηςβμεθα
ξυνελθβντεσ μέν, ϊμγνεςθαι δὲ οὐ τολμῶντεσ, μὴ πολὺ ὕςτερον τὸ αὐτὸ πάςχειν·
[2] ϊλλὰ νομίςαντεσ ἐσ ϊνάγκην ϊφῖχθαι, ὦ ϋνδρεσ ξγμμαχοι, καὶ Ϗμα τάδε ϋριςτα
λέγεςθαι, ψηφίςαςθε τὸν πβλεμον μὴ φοβηθέντεσ τὸ αὐτίκα δεινβν, τῆσ δ᾽ ϊπ᾽ αὐτοῦ διὰ
πλείονοσ εἰρήνησ ἐπιθυμήςαντεσ· ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ϊφ᾽
ἡςυχίασ δὲ μὴ πολεμῆςαι οὐχ ὁμοίωσ ϊκίνδυνον. [3] καὶ τὴν καθεςτηκυῖαν ἐν τῇ Ἑλλάδι
πβλιν τγραννον ἡγηςάμενοι ἐπὶ πᾶςιν ὁμοίωσ καθεςτάναι, ὥςτε τῶν μὲν ἤδη ϋρχειν, τῶν
δὲ διανοεῖςθαι,παραςτηςώμεθα ἐπελθβντεσ, καὶ αὐτοί τε ϊκινδγνωσ τὸ λοιπὸν οἰκῶμεν
καὶ τοὺσ νῦν δεδουλωμένουσ Ἕλληνασ ἐλευθερώςωμεν.’ τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον.
§125. οἱ δὲ Λακεδαιμβνιοι ἐπειδὴ ϊφ᾽ ώπάντων ἤκουςαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον
τοῖσ ξυμμάχοισ Ϗπαςιν ὅςοι παρῆςαν ἑξῆσ, καὶ μείζονι καὶ ἐλάςςονι πβλει· καὶ τὸ πλῆθοσ
ἐψηφίςαντο πολεμεῖν. [2] δεδογμένον δὲ αὐτοῖσ εὐθὺσ μὲν ϊδγνατα ἦν ἐπιχειρεῖν
ϊπαραςκεγοισ οὖςιν, ἐκπορίζεςθαι δὲ ἐδβκει ἑκάςτοισ ϐ πρβςφορα ἦν καὶ μὴ εἶναι
μέλληςιν. ὅμωσ δὲ καθιςταμένοισ ὧν ἔδει ἐνιαυτὸσ μὲν οὐ διετρίβη, ἔλαςςον δέ, πρὶν
ἐςβαλεῖν ἐσ τὴν Ἀττικὴν καὶ τὸν πβλεμον ϋραςθαι φανερῶσ. §126. ἐν τογτῳ δὲ
ἐπρεςβεγοντο τῷ χρβνῳ πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ ἐγκλήματα ποιογμενοι, ὅπωσ ςφίςιν ὅτι
μεγίςτη πρβφαςισ εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή τι ἐςακογωςιν.
[2] καὶ πρῶτον μὲν πρέςβεισ πέμψαντεσ οἱ Λακεδαιμβνιοι ἐκέλευον τοὺσ Ἀθηναίουσ
τὸ ϋγοσ ἐλαγνειν τῆσ θεοῦ· τὸ δὲ ϋγοσ ἦν τοιβνδε. [3] Κγλων ἦν Ἀθηναῖοσ ϊνὴρ
Ὀλυμπιονίκησ τῶν πάλαι εὐγενήσ τε καὶ δυνατβσ, ἐγεγαμήκει δὲ θυγατέρα Θεαγένουσ
Μεγαρέωσ ϊνδρβσ, ὃσ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρβνον ἐτυράννει Μεγάρων. [4] χρωμένῳ δὲ τῷ
Κγλωνι ἐν Δελφοῖσ ϊνεῖλεν ὁ θεὸσ ἐν τοῦ Διὸσ τῇ μεγίςτῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν
Ἀθηναίων ϊκρβπολιν. [5] ὁ δὲ παρά τε τοῦ Θεαγένουσ δγναμιν λαβὼν καὶ τοὺσ φίλουσ
ϊναπείςασ, ἐπειδὴ ἐπῆλθεν Ὀλγμπια τὰ ἐν Πελοποννήςῳ, κατέλαβε τὴν ϊκρβπολιν ὡσ
ἐπὶ τυραννίδι, νομίςασ ἑορτήν τε τοῦ Διὸσ μεγίςτην εἶναι καὶ ἑαυτῷ τι προςήκειν
Ὀλγμπια νενικηκβτι. [6] εἰ δὲ ἐν τῇ Ἀττικῇ ἢ ϋλλοθί που ἡ μεγίςτη ἑορτὴ εἴρητο, οὔτε
ἐκεῖνοσ ἔτι κατενβηςε τβ τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔςτι γὰρ καὶ Ἀθηναίοισ Διάςια ϐ
καλεῖται Διὸσ ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίςτη ἔξω τῆσ πβλεωσ, ἐν ᾗ πανδημεὶ θγουςι πολλὰ
οὐχ ἱερεῖα, ϊλλ᾽ <ώγνὰ> θγματα ἐπιχώρια), δοκῶν δὲ ὀρθῶσ γιγνώςκειν ἐπεχείρηςε τῷ
ἔργῳ. [7] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰςθβμενοι ἐβοήθηςάν τε πανδημεὶ ἐκ τῶν ϊγρῶν ἐπ᾽ αὐτοὺσ
καὶ προςκαθεζβμενοι ἐπολιβρκουν. [8] χρβνου δὲ ἐγγιγνομένου οἱ Ἀθηναῖοι τρυχβμενοι
τῇ προςεδρίᾳ ϊπῆλθον οἱ πολλοί, ἐπιτρέψαντεσ τοῖσ ἐννέα ϋρχουςι τήν τε φυλακὴν καὶ
τὸ πᾶν αὐτοκράτορςι διαθεῖναι ᾗ όν ϋριςτα διαγιγνώςκωςιν· τβτε δὲ τὰ πολλὰ τῶν
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πολιτικῶν οἱ ἐννέα ϋρχοντεσ ἔπραςςον. [9] οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κγλωνοσ πολιορκογμενοι
φλαγρωσ εἶχον ςίτου τε καὶ ὕδατοσ ϊπορίᾳ. [10] ὁ μὲν οὖν Κγλων καὶ ὁ ϊδελφὸσ αὐτοῦ
ἐκδιδράςκουςιν· οἱ δ᾽ ϋλλοι ὡσ ἐπιέζοντο καί τινεσ καὶ ϊπέθνῃςκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ,
καθίζουςιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν τῇ ϊκροπβλει. [11] ϊναςτήςαντεσ δὲ αὐτοὺσ οἱ
τῶν Ἀθηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡσ ἑώρων ϊποθνῄςκοντασ ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ᾽
ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήςουςιν, ϊπαγαγβντεσ ϊπέκτειναν· καθεζομένουσ δέ τινασ καὶ ἐπὶ τῶν
ςεμνῶν θεῶν τοῖσ βωμοῖσ ἐν τῇ παρβδῳ ϊπεχρήςαντο. καὶ ϊπὸ τογτου ἐναγεῖσ καὶ
ϊλιτήριοι τῆσ θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένοσ τὸ ϊπ᾽ ἐκείνων. [12] ἤλαςαν μὲν
οὖν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺσ ἐναγεῖσ τογτουσ, ἤλαςε δὲ καὶ Κλεομένησ ὁ Λακεδαιμβνιοσ
ὕςτερον μετὰ Ἀθηναίων ςταςιαζβντων, τογσ τε ζῶντασ ἐλαγνοντεσ καὶ τῶν τεθνεώτων
τὰ ὀςτᾶ ϊνελβντεσ ἐξέβαλον· κατῆλθον μέντοι ὕςτερον, καὶ τὸ γένοσ αὐτῶν ἔςτιν ἔτι ἐν
τῇ πβλει. §127. τοῦτο δὴ τὸ ϋγοσ οἱ Λακεδαιμβνιοι ἐκέλευον ἐλαγνειν δῆθεν τοῖσ θεοῖσ
πρῶτον τιμωροῦντεσ, εἰδβτεσ δὲ Περικλέα τὸν Ξανθίππου προςεχβμενον αὐτῷ κατὰ τὴν
μητέρα καὶ νομίζοντεσ ἐκπεςβντοσ αὐτοῦ ῥᾷον <όν> ςφίςι προχωρεῖν τὰ ϊπὸ τῶν
Ἀθηναίων. [2] οὐ μέντοι τοςοῦτον ἤλπιζον παθεῖν όν αὐτὸν τοῦτο ὅςον διαβολὴν οἴςειν
αὐτῷ πρὸσ τὴν πβλιν ὡσ καὶ διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ μέροσ ἔςται ὁ πβλεμοσ. [3] ὢν
γὰρ δυνατώτατοσ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ ϋγων τὴν πολιτείαν ἠναντιοῦτο πάντα τοῖσ
Λακεδαιμονίοισ, καὶ οὐκ εἴα ὑπείκειν, ϊλλ᾽ ἐσ τὸν πβλεμον ὥρμα τοὺσ Ἀθηναίουσ.
§128. ϊντεκέλευον δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺσ Λακεδαιμονίουσ τὸ ϊπὸ Ταινάρου ϋγοσ
ἐλαγνειν· οἱ γὰρ Λακεδαιμβνιοι ϊναςτήςαντέσ ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποςειδῶνοσ [ϊπὸ
Ταινάρου] τῶν Εἱλώτων ἱκέτασ ϊπαγαγβντεσ διέφθειραν, δι᾽ ὃ δὴ καὶ ςφίςιν αὐτοῖσ
νομίζουςι τὸν μέγαν ςειςμὸν γενέςθαι ἐν Σπάρτῃ. [2] ἐκέλευον δὲ καὶ τὸ τῆσ
Χαλκιοίκου ϋγοσ ἐλαγνειν αὐτογσ· ἐγένετο δὲ τοιβνδε. [3] ἐπειδὴ Παυςανίασ ὁ
Λακεδαιμβνιοσ τὸ πρῶτον μεταπεμφθεὶσ ὑπὸ Σπαρτιατῶν ϊπὸ τῆσ ϊρχῆσ τῆσ ἐν
Ἑλληςπβντῳ καὶ κριθεὶσ ὑπ᾽ αὐτῶν ϊπελγθη μὴ ϊδικεῖν, δημοςίᾳ μὲν οὐκέτι ἐξεπέμφθη,
ἰδίᾳ δὲ αὐτὸσ τριήρη λαβὼν Ἑρμιονίδα ϋνευ Λακεδαιμονίων ϊφικνεῖται ἐσ Ἑλλήςποντον,
τῷ μὲν λβγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πβλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ τὰ πρὸσ βαςιλέα πράγματα
πράςςειν, ὥςπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐπεχείρηςεν, ἐφιέμενοσ τῆσ Ἑλληνικῆσ ϊρχῆσ.
[4] εὐεργεςίαν δὲ ϊπὸ τοῦδε πρῶτον ἐσ βαςιλέα κατέθετο καὶ τοῦ παντὸσ πράγματοσ
ϊρχὴν ἐποιήςατο· [5] Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τῇ προτέρᾳ παρουςίᾳ μετὰ τὴν ἐκ Κγπρου
ϊναχώρηςιν (εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ καὶ βαςιλέωσ προςήκοντέσ τινεσ καὶ ξυγγενεῖσ οἳ
ἑάλωςαν ἐν αὐτῷ) τβτε τογτουσ οὓσ ἔλαβεν ϊποπέμπει βαςιλεῖ κργφα τῶν ϋλλων
ξυμμάχων, τῷ δὲ λβγῳ ϊπέδραςαν αὐτβν. [6] ἔπραςςε δὲ ταῦτα μετὰ Γογγγλου τοῦ
Ἐρετριῶσ, ᾧπερ ἐπέτρεψε τβ τε Βυζάντιον καὶ τοὺσ αἰχμαλώτουσ. ἔπεμψε δὲ καὶ
ἐπιςτολὴν τὸν Γβγγυλον φέροντα αὐτῷ· ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε ἐν αὐτῇ, ὡσ ὕςτερον
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ϊνηυρέθη· [7] ‘Παυςανίασ ὁ ἡγεμὼν τῆσ Σπάρτησ τογςδε τέ ςοι χαρίζεςθαι βουλβμενοσ
ϊποπέμπει δορὶ ἑλών,καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ ςοὶ δοκεῖ, θυγατέρα τε τὴν ςὴν γῆμαι
καί ςοι Σπάρτην τε καὶ τὴν ϋλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆςαι. δυνατὸσ δὲ δοκῶ εἶναι
ταῦτα πρᾶξαι μετὰ ςοῦ βουλευβμενοσ. εἰ οὖν τί ςε τογτων ϊρέςκει, πέμπε ϋνδρα πιςτὸν
ἐπὶ θάλαςςαν δι᾽ οὗ τὸ λοιπὸν τοὺσ λβγουσ ποιηςβμεθα.’ §129. τοςαῦτα μὲν ἡ γραφὴ
ἐδήλου, Ξέρξησ δὲ ἥςθη τε τῇ ἐπιςτολῇ καὶ ϊποςτέλλει Ἀρτάβαζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ
θάλαςςαν καὶ κελεγει αὐτὸν τήν τε Δαςκυλῖτιν ςατραπείαν παραλαβεῖν Μεγαβάτην
ϊπαλλάξαντα, ὃσ πρβτερον ἦρχε, καὶ παρὰ Παυςανίαν ἐσ Βυζάντιον ἐπιςτολὴν
ϊντεπετίθει αὐτῷ ὡσ τάχιςτα διαπέμψαι καὶ τὴν ςφραγῖδα ϊποδεῖξαι, καὶ ἤν τι αὐτῷ
Παυςανίασ παραγγέλλῃ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράςςειν ὡσ ϋριςτα καὶ
πιςτβτατα. [2] ὁ δὲ ϊφικβμενοσ τά τε ϋλλα ἐποίηςεν ὥςπερ εἴρητο καὶ τὴν ἐπιςτολὴν
διέπεμψεν· [3] ϊντενεγέγραπτο δὲ τάδε· ‘ὧδε λέγει βαςιλεὺσ Ξέρξησ Παυςανίᾳ. καὶ τῶν
ϊνδρῶν οὕσ μοι πέραν θαλάςςησ ἐκ Βυζαντίου ἔςωςασ κείςεταί ςοι εὐεργεςία ἐν τῷ
ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐσ αἰεὶ ϊνάγραπτοσ, καὶ τοῖσ λβγοισ τοῖσ ϊπὸ ςοῦ ϊρέςκομαι. καί ςε μήτε
νὺξ μήθ᾽ ἡμέρα ἐπιςχέτω ὥςτε ϊνεῖναι πράςςειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπιςχνῇ, μηδὲ χρυςοῦ καὶ
ϊργγρου δαπάνῃ κεκωλγςθω μηδὲ ςτρατιᾶσ πλήθει, εἴ ποι δεῖ παραγίγνεςθαι, ϊλλὰ μετ᾽
Ἀρταβάζου ϊνδρὸσ ϊγαθοῦ, ὅν ςοι ἔπεμψα, πρᾶςςε θαρςῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ ςὰ ὅπῃ
κάλλιςτα καὶ ϋριςτα ἕξει ϊμφοτέροισ.’ §130. ταῦτα λαβὼν ὁ Παυςανίασ τὰ γράμματα,
ὢν καὶ πρβτερον ἐν μεγάλῳ ϊξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶςιν ἡγεμονίαν,
πολλῷ τβτε μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδγνατο ἐν τῷ καθεςτῶτι τρβπῳ βιοτεγειν, ϊλλὰ
ςκευάσ τε Μηδικὰσ ἐνδυβμενοσ ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ τῆσ Θρᾴκησ πορευβμενον
αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγγπτιοι ἐδορυφβρουν, τράπεζάν τε Περςικὴν παρετίθετο καὶ
κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδγνατο,ϊλλ᾽ ἔργοισ βραχέςι προυδήλου ϐ τῇ γνώμῃ μειζβνωσ
ἐσ ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. [2] δυςπρβςοδβν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ
ἐχρῆτο ἐσ πάντασ ὁμοίωσ ὥςτε μηδένα δγναςθαι προςιέναι· δι᾽ ὅπερ καὶ πρὸσ τοὺσ
Ἀθηναίουσ οὐχ ἥκιςτα ἡ ξυμμαχία μετέςτη.
§131. οἱ δὲ Λακεδαιμβνιοι αἰςθβμενοι τβ τε πρῶτον δι᾽ αὐτὰ ταῦτα ϊνεκάλεςαν
αὐτβν, καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ δεγτερον ἐκπλεγςασ οὐ κελευςάντων αὐτῶν
τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ᾽ Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶσ ἐσ μὲν
τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει, ἐσ δὲ Κολωνὰσ τὰσ Τρῳάδασ ἱδρυθεὶσ πράςςων τε
ἐςηγγέλλετο αὐτοῖσ ἐσ τοὺσ βαρβάρουσ καὶ οὐκ ἐπ᾽ ϊγαθῷ τὴν μονὴν ποιογμενοσ, οὕτω
δὴ οὐκέτι ἐπέςχον, ϊλλὰ πέμψαντεσ κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ ςκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκοσ
μὴ λείπεςθαι, εἰ δὲ μή, πβλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτασ προαγορεγειν. [2] ὁ δὲ βουλβμενοσ
ὡσ ἥκιςτα ὕποπτοσ εἶναι καὶ πιςτεγων χρήμαςι διαλγςειν τὴν διαβολὴν ϊνεχώρει τὸ
δεγτερον ἐσ Σπάρτην. καὶ ἐσ μὲν τὴν εἱρκτὴν ἐςπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφβρων
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(ἔξεςτι δὲ τοῖσ ἐφβροισ τὸν βαςιλέα δρᾶςαι τοῦτο), ἔπειτα διαπραξάμενοσ ὕςτερον
ἐξῆλθε καὶ καθίςτηςιν ἑαυτὸν ἐσ κρίςιν τοῖσ βουλομένοισ περὶ αὐτῶν ἐλέγχειν. §132.
καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρτιᾶται ςημεῖον, οὔτε οἱ ἐχθροὶ οὔτε ἡ πᾶςα πβλισ,
ὅτῳ όν πιςτεγςαντεσ βεβαίωσ ἐτιμωροῦντο ϋνδρα γένουσ τε τοῦ βαςιλείου ὄντα καὶ ἐν
τῷ παρβντι τιμὴν ἔχοντα (Πλείςταρχον γὰρ τὸν Λεωνίδου ὄντα βαςιλέα καὶ νέον ἔτι
ϊνεψιὸσ ὢν ἐπετρβπευεν), [2] ὑποψίασ δὲ πολλὰσ παρεῖχε τῇ τε παρανομίᾳ καὶ ζηλώςει
τῶν βαρβάρων μὴ ἴςοσ βογλεςθαι εἶναι τοῖσ παροῦςι, τά τε ϋλλα αὐτοῦ ϊνεςκβπουν, εἴ
τί που ἐξεδεδιῄτητο τῶν καθεςτώτων νομίμων, καὶ ὅτι ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν
Δελφοῖσ, ὃν ϊνέθεςαν οἱ Ἕλληνεσ ϊπὸ τῶν Μήδων ϊκροθίνιον, ἠξίωςεν ἐπιγράψαςθαι
αὐτὸσ ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τβδε· “Ἑλλήνων ϊρχηγὸσ ἐπεὶ ςτρατὸν ὤλεςε Μήδων, Παυςανίασ
Φοίβῳ μνῆμ᾽ ϊνέθηκε τβδε.” [3] τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμβνιοι ἐξεκβλαψαν
εὐθὺσ τβτε ϊπὸ τοῦ τρίποδοσ τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαςτὶ τὰσ πβλεισ ὅςαι
ξυγκαθελοῦςαι τὸν βάρβαρον ἔςτηςαν τὸ ϊνάθημα· τοῦ μέντοι Παυςανίου ϊδίκημα καὶ
τβτ᾽ ἐδβκει εἶναι, καὶ ἐπεί γε δὴ ἐν τογτῳ καθειςτήκει, πολλῷ μᾶλλον παρβμοιον
πραχθῆναι ἐφαίνετο τῇ παρογςῃ διανοίᾳ. [4] ἐπυνθάνοντο δὲ καὶ ἐσ τοὺσ Εἵλωτασ
πράςςειν τι αὐτβν, καὶ ἦν δὲ οὕτωσ· ἐλευθέρωςίν τε γὰρ ὑπιςχνεῖτο αὐτοῖσ καὶ
πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναςτῶςι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάςωνται. [5] ϊλλ᾽ οὐδ᾽ ὣσ οὐδὲ τῶν
Εἱλώτων μηνυταῖσ τιςὶ πιςτεγςαντεσ ἠξίωςαν νεώτερβν τι ποιεῖν ἐσ αὐτβν, χρώμενοι τῷ
τρβπῳ ᾧπερ εἰώθαςιν ἐσ ςφᾶσ αὐτογσ, μὴ ταχεῖσ εἶναι περὶ ϊνδρὸσ Σπαρτιάτου ϋνευ
ϊναμφιςβητήτων τεκμηρίων βουλεῦςαί τι ϊνήκεςτον, πρίν γε δὴ αὐτοῖσ, ὡσ λέγεται, ὁ
μέλλων τὰσ τελευταίασ βαςιλεῖ ἐπιςτολὰσ πρὸσ Ἀρτάβαζον κομιεῖν, ϊνὴρ Ἀργίλιοσ,
παιδικά ποτε ὢν αὐτοῦ καὶ πιςτβτατοσ ἐκείνῳ, μηνυτὴσ γίγνεται, δείςασ κατὰ ἐνθγμηςίν
τινα ὅτι οὐδείσ πω τῶν πρὸ ἑαυτοῦ ϊγγέλων πάλιν ϊφίκετο, καὶ παραςημηνάμενοσ
ςφραγῖδα, ἵνα, ἢν ψευςθῇ τῆσ δβξησ ἢ καὶ ἐκεῖνβσ τι μεταγράψαι αἰτήςῃ, μὴ ἐπιγνῷ,
λγει τὰσ ἐπιςτολάσ, ἐν αἷσ ὑπονοήςασ τι τοιοῦτον προςεπεςτάλθαι καὶ αὑτὸν ηὗρεν
ἐγγεγραμμένον κτείνειν. §133. τβτε δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντοσ αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον
μὲν ἐπίςτευςαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντεσ ἔτι γενέςθαι αὐτοῦ Παυςανίου τι λέγοντοσ,
ϊπὸ παραςκευῆσ τοῦ ϊνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου καὶ ςκηνηςαμένου
διπλῆν διαφράγματι καλγβην, ἐσ ἣν τῶν [τε] ἐφβρων ἐντβσ τινασ ἔκρυψε, καὶ
Παυςανίου ὡσ αὐτὸν ἐλθβντοσ καὶ ἐρωτῶντοσ τὴν πρβφαςιν τῆσ ἱκετείασ ᾔςθοντο πάντα
ςαφῶσ, αἰτιωμένου τοῦ ϊνθρώπου τά τε περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ τύλλ᾽ ϊποφαίνοντοσ
καθ᾽ ἕκαςτον, ὡσ οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖσ πρὸσ βαςιλέα διακονίαισ παραβάλοιτο,
προτιμηθείη δ᾽ ἐν ἴςῳ τοῖσ πολλοῖσ τῶν διακβνων ϊποθανεῖν, κϊκείνου αὐτά τε ταῦτα
ξυνομολογοῦντοσ καὶ περὶ τοῦ παρβντοσ οὐκ ἐῶντοσ ὀργίζεςθαι, ϊλλὰ πίςτιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ
διδβντοσ τῆσ ϊναςτάςεωσ καὶ ϊξιοῦντοσ ὡσ τάχιςτα πορεγεςθαι καὶ μὴ τὰ πραςςβμενα
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διακωλγειν. §134. ϊκογςαντεσ δὲ ϊκριβῶσ τβτε μὲν ϊπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίωσ δὲ ἤδη
εἰδβτεσ ἐν τῇ πβλει τὴν ξγλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται δ᾽ αὐτὸν μέλλοντα
ξυλληφθήςεςθαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸσ μὲν τῶν ἐφβρων τὸ πρβςωπον προςιβντοσ ὡσ εἶδε,
γνῶναι ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει, ϋλλου δὲ νεγματι ϊφανεῖ χρηςαμένου καὶ δηλώςαντοσ εὐνοίᾳ πρὸσ
τὸ ἱερὸν τῆσ Χαλκιοίκου χωρῆςαι δρβμῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ᾽ ἐγγὺσ τὸ τέμενοσ. καὶ
ἐσ οἴκημα οὐ μέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐςελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριοσ ταλαιπωροίη, ἡςγχαζεν.
[2] οἱ δὲ τὸ παραυτίκα μὲν ὑςτέρηςαν τῇ διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήματοσ τὸν
ὄροφον ϊφεῖλον καὶ τὰσ θγρασ ἔνδον ὄντα τηρήςαντεσ αὐτὸν καὶ ϊπολαββντεσ ἔςω
ϊπῳκοδβμηςαν, προςκαθεζβμενοί τε ἐξεπολιβρκηςαν λιμῷ. [3] καὶ μέλλοντοσ αὐτοῦ
ϊποψγχειν ὥςπερ εἶχεν ἐν τῷ οἰκήματι, αἰςθβμενοι ἐξάγουςιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν
ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶσ ϊπέθανε παραχρῆμα. [4] καὶ αὐτὸν ἐμέλληςαν μὲν ἐσ τὸν Καιάδαν
[οὗπερ τοὺσ κακογργουσ] ἐςβάλλειν· ἔπειτα ἔδοξε πληςίον που κατοργξαι. ὁ δὲ θεὸσ ὁ ἐν
Δελφοῖσ τβν τε τάφον ὕςτερον ἔχρηςε τοῖσ Λακεδαιμονίοισ μετενεγκεῖν οὗπερ ϊπέθανε
(καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ προτεμενίςματι, ὃ γραφῇ ςτῆλαι δηλοῦςι) καὶ ὡσ ϋγοσ αὐτοῖσ ὂν
τὸ πεπραγμένον δγο ςώματα ϊνθ᾽ ἑνὸσ τῇ Χαλκιοίκῳ ϊποδοῦναι. οἱ δὲ ποιηςάμενοι
χαλκοῦσ ϊνδριάντασ δγο ὡσ ϊντὶ Παυςανίου ϊνέθεςαν. §135. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ὡσ καὶ τοῦ
θεοῦ ϋγοσ κρίναντοσ, ϊντεπέταξαν τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ἐλαγνειν αὐτβ.
[2] τοῦ δὲ μηδιςμοῦ τοῦ Παυςανίου οἱ Λακεδαιμβνιοι πρέςβεισ πέμψαντεσ παρὰ
τοὺσ Ἀθηναίουσ ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν Θεμιςτοκλέα, ὡσ ηὕριςκον ἐκ τῶν περὶ
Παυςανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖσ αὐτοῖσ κολάζεςθαι αὐτβν. [3] οἱ δὲ πειςθέντεσ
(ἔτυχε γὰρ ὠςτρακιςμένοσ καὶ ἔχων δίαιταν μὲν ἐν Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐσ τὴν
ϋλλην Πελοπβννηςον) πέμπουςι μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν
ϋνδρασ οἷσ εἴρητο ϋγειν ὅπου όν περιτγχωςιν. §136. ὁ δὲ Θεμιςτοκλῆσ προαιςθβμενοσ
φεγγει ἐκ Πελοποννήςου ἐσ Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν εὐεργέτησ. δεδιέναι δὲ φαςκβντων
Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥςτε Λακεδαιμονίοισ καὶ Ἀθηναίοισ ϊπεχθέςθαι, διακομίζεται
ὑπ᾽ αὐτῶν ἐσ τὴν ἤπειρον τὴν καταντικργ. [2] καὶ διωκβμενοσ ὑπὸ τῶν προςτεταγμένων
κατὰ πγςτιν ᾗ χωροίη, ϊναγκάζεται κατά τι ϋπορον παρὰ Ἄδμητον τὸν Μολοςςῶν
βαςιλέα ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον καταλῦςαι. [3] καὶ ὁ μὲν οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ τῆσ
γυναικὸσ ἱκέτησ γενβμενοσ διδάςκεται ὑπ᾽ αὐτῆσ τὸν παῖδα ςφῶν λαβὼν καθέζεςθαι ἐπὶ
τὴν ἑςτίαν. [4] καὶ ἐλθβντοσ οὐ πολὺ ὕςτερον τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅσ ἐςτι καὶ οὐκ
ϊξιοῖ, εἴ τι ϋρα αὐτὸσ ϊντεῖπεν αὐτῷ Ἀθηναίων δεομένῳ, φεγγοντα τιμωρεῖςθαι· καὶ γὰρ
όν ὑπ᾽ ἐκείνου πολλῷ ϊςθενεςτέρου ἐν τῷ παρβντι κακῶσ πάςχειν, γενναῖον δὲ εἶναι
τοὺσ ὁμοίουσ ϊπὸ τοῦ ἴςου τιμωρεῖςθαι. καὶ Ϗμα αὐτὸσ μὲν ἐκείνῳ χρείασ τινὸσ καὶ οὐκ
ἐσ τὸ ςῶμα ςῴζεςθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ᾽ ϋν, εἰ ἐκδοίη αὐτβν (εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽
ᾧ διώκεται), ςωτηρίασ όν τῆσ ψυχῆσ ϊποςτερῆςαι. §137. ὁ δὲ ϊκογςασ ϊνίςτηςί τε
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αὐτὸν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ υἱέοσ, ὥςπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαθέζετο, καὶ μέγιςτον ἦν
ἱκέτευμα τοῦτο, καὶ ὕςτερον οὐ πολλῷ τοῖσ τε Λακεδαιμονίοισ καὶ Ἀθηναίοισ ἐλθοῦςι καὶ
πολλὰ εἰποῦςιν οὐκ ἐκδίδωςιν, ϊλλ᾽ ϊποςτέλλει βουλβμενον ὡσ βαςιλέα πορευθῆναι ἐπὶ
τὴν ἑτέραν θάλαςςαν πεζῇ ἐσ Πγδναν τὴν Ἀλεξάνδρου. [2] ἐν ᾗ ὁλκάδοσ τυχὼν
ϊναγομένησ ἐπ᾽ Ἰωνίασ καὶ ἐπιβὰσ καταφέρεται χειμῶνι ἐσ τὸ Ἀθηναίων ςτρατβπεδον, ὃ
ἐπολιβρκει Νάξον. καί (ἦν γὰρ ϊγνὼσ τοῖσ ἐν τῇ νηί) δείςασ φράζει τῷ ναυκλήρῳ ὅςτισ
ἐςτὶ καὶ δι᾽ ϐ φεγγει, καὶ εἰ μὴ ςώςει αὐτβν, ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμαςι πειςθεὶσ αὐτὸν ϋγει·
τὴν δὲ ϊςφάλειαν εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆσ νεὼσ μέχρι πλοῦσ γένηται· πειθομένῳ δ᾽
αὐτῷ χάριν ϊπομνήςεςθαι ϊξίαν. ὁ δὲ ναγκληροσ ποιεῖ τε ταῦτα καὶ ϊποςαλεγςασ
ἡμέραν καὶ νγκτα ὑπὲρ τοῦ ςτρατοπέδου ὕςτερον ϊφικνεῖται ἐσ Ἔφεςον. [3] καὶ ὁ
Θεμιςτοκλῆσ ἐκεῖνβν τε ἐθεράπευςε χρημάτων δβςει (ἦλθε γὰρ αὐτῷ ὕςτερον ἔκ τε
Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ ἐξ Ἄργουσ ϐ ὑπεξέκειτο) καὶ μετὰ τῶν κάτω Περςῶν τινὸσ
πορευθεὶσ ϋνω ἐςπέμπει γράμματα πρὸσ βαςιλέα Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου νεωςτὶ
βαςιλεγοντα. [4] ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ‘Θεμιςτοκλῆσ ἥκω παρὰ ςέ, ὃσ κακὰ μὲν
πλεῖςτα Ἑλλήνων εἴργαςμαι τὸν ὑμέτερον οἶκον, ὅςον χρβνον τὸν ςὸν πατέρα ἐπιβντα
ἐμοὶ ϊνάγκῃ ἠμυνβμην, πολὺ δ᾽ ἔτι πλείω ϊγαθά, ἐπειδὴ ἐν τῷ ϊςφαλεῖ μὲν ἐμοί,
ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδγνῳ πάλιν ἡ ϊποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μοι εὐεργεςία ὀφείλεται
(γράψασ τήν τε ἐκ Σαλαμῖνοσ προάγγελςιν τῆσ ϊναχωρήςεωσ καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, ἣν
ψευδῶσ προςεποιήςατο, τβτε δι᾽ αὑτὸν οὐ διάλυςιν), καὶ νῦν ἔχων ςε μεγάλα ϊγαθὰ
δρᾶςαι πάρειμι διωκβμενοσ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν ςὴν φιλίαν. βογλομαι δ᾽ ἐνιαυτὸν
ἐπιςχὼν αὐτβσ ςοι περὶ ὧν ἥκω δηλῶςαι.’ §138. βαςιλεὺσ δέ, ὡσ λέγεται, ἐθαγμαςέ τε
αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε ποιεῖν οὕτωσ. ὁ δ᾽ ἐν τῷ χρβνῳ ὃν ἐπέςχε τῆσ τε
Περςίδοσ γλώςςησ ὅςα ἐδγνατο κατενβηςε καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῆσ χώρασ·
[2] ϊφικβμενοσ δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν γίγνεται παρ᾽ αὐτῷ μέγασ καὶ ὅςοσ οὐδείσ πω
Ἑλλήνων διά τε τὴν προδπάρχουςαν ϊξίωςιν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπετίθει
αὐτῷ δουλώςειν, μάλιςτα δὲ ϊπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺσ ξυνετὸσ φαίνεςθαι.
[3] ἦν γὰρ ὁ Θεμιςτοκλῆσ βεβαιβτατα δὴ φγςεωσ ἰςχὺν δηλώςασ καὶ διαφερβντωσ
τι ἐσ αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ϋξιοσ θαυμάςαι· οἰκείᾳ γὰρ ξυνέςει καὶ οὔτε προμαθὼν ἐσ
αὐτὴν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐπιμαθών, τῶν τε παραχρῆμα δι᾽ ἐλαχίςτησ βουλῆσ κράτιςτοσ γνώμων
καὶ τῶν μελλβντων ἐπὶ πλεῖςτον τοῦ γενηςομένου ϋριςτοσ εἰκαςτήσ· καὶ ϐ μὲν μετὰ
χεῖρασ ἔχοι, καὶ ἐξηγήςαςθαι οἷβσ τε, ὧν δ᾽ ϋπειροσ εἴη, κρῖναι ἱκανῶσ οὐκ ϊπήλλακτο·
τβ τε ϋμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ϊφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιςτα. καὶ τὸ ξγμπαν εἰπεῖν φγςεωσ
μὲν δυνάμει, μελέτησ δὲ βραχγτητι κράτιςτοσ δὴ οὗτοσ αὐτοςχεδιάζειν τὰ δέοντα
ἐγένετο. [4] νοςήςασ δὲ τελευτᾷ τὸν βίον· λέγουςι δέ τινεσ καὶ ἑκογςιον φαρμάκῳ
ϊποθανεῖν αὐτβν, ϊδγνατον νομίςαντα εἶναι ἐπιτελέςαι βαςιλεῖ ϐ ὑπέςχετο.
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[5] μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνηςίᾳ ἐςτὶ τῇ Ἀςιανῇ ἐν τῇ ϊγορᾷ· ταγτησ γὰρ ἦρχε
τῆσ χώρασ, δβντοσ βαςιλέωσ αὐτῷ Μαγνηςίαν μὲν ϋρτον, ἣ προςέφερε πεντήκοντα
τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδβκει γὰρ πολυοινβτατον τῶν τβτε εἶναι),
Μυοῦντα δὲ ὄψον. [6] τὰ δὲ ὀςτᾶ φαςὶ κομιςθῆναι αὐτοῦ οἱ προςήκοντεσ οἴκαδε
κελεγςαντοσ ἐκείνου καὶ τεθῆναι κργφα Ἀθηναίων ἐν τῇ Ἀττικῇ· οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ὡσ
ἐπὶ προδοςίᾳ φεγγοντοσ. τὰ μὲν κατὰ Παυςανίαν τὸν Λακεδαιμβνιον καὶ Θεμιςτοκλέα
τὸν Ἀθηναῖον, λαμπροτάτουσ γενομένουσ τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺσ Ἑλλήνων, οὕτωσ
ἐτελεγτηςεν.
§139. Λακεδαιμβνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆσ πρώτησ πρεςβείασ τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ
ϊντεκελεγςθηςαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆσ ἐλάςεωσ· ὕςτερον δὲ φοιτῶντεσ παρ᾽ Ἀθηναίουσ
Ποτειδαίασ τε ϊπανίςταςθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτβνομον ϊφιέναι, καὶ μάλιςτά γε
πάντων καὶ ἐνδηλβτατα προγλεγον τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφιςμα καθελοῦςι μὴ όν
γίγνεςθαι πβλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺσ μὴ χρῆςθαι τοῖσ λιμέςι τοῖσ ἐν τῇ Ἀθηναίων ϊρχῇ
μηδὲ τῇ Ἀττικῇ ϊγορᾷ. [2] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι οὔτε τύλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφιςμα
καθῄρουν, ἐπικαλοῦντεσ ἐπεργαςίαν Μεγαρεῦςι τῆσ γῆσ τῆσ ἱερᾶσ καὶ τῆσ ϊορίςτου καὶ
ϊνδραπβδων ὑποδοχὴν τῶν ϊφιςταμένων. [3] τέλοσ δὲ ϊφικομένων τῶν τελευταίων
πρέςβεων ἐκ Λακεδαίμονοσ, Ῥαμφίου τε καὶ Μεληςίππου καὶ Ἀγηςάνδρου, καὶ
λεγβντων ϋλλο μὲν οὐδὲν ὧν πρβτερον εἰώθεςαν, αὐτὰ δὲ τάδε ὅτι ‘Λακεδαιμβνιοι
βογλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη δ᾽ όν εἰ τοὺσ Ἕλληνασ αὐτονβμουσ ϊφεῖτε,’ ποιήςαντεσ
ἐκκληςίαν οἱ Ἀθηναῖοι γνώμασ ςφίςιν αὐτοῖσ προυτίθεςαν, καὶ ἐδβκει Ϗπαξ περὶ
ώπάντων βουλευςαμένουσ ϊποκρίναςθαι. [4] καὶ παριβντεσ ϋλλοι τε πολλοὶ ἔλεγον ἐπ᾽
ϊμφβτερα γιγνβμενοι ταῖσ γνώμαισ καὶ ὡσ χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡσ μὴ ἐμπβδιον εἶναι τὸ
ψήφιςμα εἰρήνησ, ϊλλὰ καθελεῖν, καὶ παρελθὼν Περικλῆσ ὁ Ξανθίππου, ϊνὴρ κατ᾽
ἐκεῖνον τὸν χρβνον πρῶτοσ Ἀθηναίων, λέγειν τε καὶ πράςςειν δυνατώτατοσ, παρῄνει
τοιάδε.
§140. ‘τῆσ μὲν γνώμησ, ὦ Ἀθηναῖοι, αἰεὶ τῆσ αὐτῆσ ἔχομαι, μὴ εἴκειν
Πελοποννηςίοισ, καίπερ εἰδὼσ τοὺσ ϊνθρώπουσ οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ϊναπειθομένουσ τε
πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράςςοντασ, πρὸσ δὲ τὰσ ξυμφορὰσ καὶ τὰσ γνώμασ
τρεπομένουσ. ὁρῶ δὲ καὶ νῦν ὁμοῖα καὶ παραπλήςια ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, καὶ τοὺσ
ϊναπειθομένουσ ὑμῶν δικαιῶ τοῖσ κοινῇ δβξαςιν, ἢν ϋρα τι καὶ ςφαλλώμεθα, βοηθεῖν, ἢ
μηδὲ κατορθοῦντασ τῆσ ξυνέςεωσ μεταποιεῖςθαι. ἐνδέχεται γὰρ τὰσ ξυμφορὰσ τῶν
πραγμάτων οὐχ ἧςςον ϊμαθῶσ χωρῆςαι ἢ καὶ τὰσ διανοίασ τοῦ ϊνθρώπου· δι᾽ ὅπερ καὶ
τὴν τγχην, ὅςα όν παρὰ λβγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν αἰτιᾶςθαι.

Page 52

Book 1

The Peloponnesian War

Thucydides

[2] ‘Λακεδαιμβνιοι δὲ πρβτερβν τε δῆλοι ἦςαν ἐπιβουλεγοντεσ ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ
ἥκιςτα. εἰρημένον γὰρ δίκασ μὲν τῶν διαφορῶν ϊλλήλοισ διδβναι καὶ δέχεςθαι, ἔχειν δὲ
ἑκατέρουσ ϐ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκασ πω ᾔτηςαν οὔτε ἡμῶν διδβντων δέχονται,
βογλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον ἢ λβγοισ τὰ ἐγκλήματα διαλγεςθαι, καὶ ἐπιτάςςοντεσ ἤδη
καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρειςιν. [3] Ποτειδαίασ τε γὰρ ϊπανίςταςθαι κελεγουςι καὶ
Αἴγιναν αὐτβνομον ϊφιέναι καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφιςμα καθαιρεῖν· οἱ δὲ τελευταῖοι οἵδε
ἥκοντεσ καὶ τοὺσ Ἕλληνασ προαγορεγουςιν αὐτονβμουσ ϊφιέναι. [4] ὑμῶν δὲ μηδεὶσ
νομίςῃ περὶ βραχέοσ όν πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφιςμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ
μάλιςτα προγχονται, εἰ καθαιρεθείη, μὴ όν γίγνεςθαι τὸν πβλεμον, μηδὲ ἐν ὑμῖν αὐτοῖσ
αἰτίαν ὑπολίπηςθε ὡσ διὰ μικρὸν ἐπολεμήςατε. [5] τὸ γὰρ βραχγ τι τοῦτο πᾶςαν ὑμῶν
ἔχει τὴν βεβαίωςιν καὶ πεῖραν τῆσ γνώμησ. οἷσ εἰ ξυγχωρήςετε, καὶ ϋλλο τι μεῖζον εὐθὺσ
ἐπιταχθήςεςθε ὡσ φββῳ καὶ τοῦτο ὑπακογςαντεσ· ϊπιςχυριςάμενοι δὲ ςαφὲσ όν
καταςτήςαιτε αὐτοῖσ ϊπὸ τοῦ ἴςου ὑμῖν μᾶλλον προςφέρεςθαι. §141. αὐτβθεν δὴ
διανοήθητε ἢ ὑπακογειν πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ πολεμήςομεν, ὥςπερ ἔμοιγε ϋμεινον
δοκεῖ εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίωσ προφάςει μὴ εἴξοντεσ μηδὲ ξὺν
φββῳ ἕξοντεσ ϐ κεκτήμεθα· τὴν γὰρ αὐτὴν δγναται δογλωςιν ἥ τε μεγίςτη καὶ ἐλαχίςτη
δικαίωςισ ϊπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκησ τοῖσ πέλασ ἐπιταςςομένη.
[2] ‘τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροισ ὑπαρχβντων ὡσ οὐκ ϊςθενέςτερα ἕξομεν
γνῶτε καθ᾽ ἕκαςτον ϊκογοντεσ. [3] αὐτουργοί τε γάρ εἰςι Πελοποννήςιοι καὶ οὔτε ἰδίᾳ
οὔτ᾽ ἐν κοινῷ χρήματά ἐςτιν αὐτοῖσ, ἔπειτα χρονίων πολέμων καὶ διαποντίων ϋπειροι
διὰ τὸ βραχέωσ αὐτοὶ ἐπ᾽ ϊλλήλουσ ὑπὸ πενίασ ἐπιφέρειν. [4] καὶ οἱ τοιοῦτοι οὔτε ναῦσ
πληροῦντεσ οὔτε πεζὰσ ςτρατιὰσ πολλάκισ ἐκπέμπειν δγνανται, ϊπὸ τῶν ἰδίων τε Ϗμα
ϊπβντεσ καὶ ϊπὸ τῶν αὑτῶν δαπανῶντεσ καὶ προςέτι καὶ θαλάςςησ εἰργβμενοι· [5] αἱ δὲ
περιουςίαι τοὺσ πολέμουσ μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐςφοραὶ ϊνέχουςιν. ςώμαςί τε ἑτοιμβτεροι
οἱ αὐτουργοὶ τῶν ϊνθρώπων ἢ χρήμαςι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιςτὸν ἔχοντεσ ἐκ τῶν κινδγνων
κόν περιγενέςθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ προαναλώςειν, ϋλλωσ τε κόν παρὰ δβξαν,
ὅπερ εἰκβσ, ὁ πβλεμοσ αὐτοῖσ μηκγνηται. [6] μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ πρὸσ Ϗπαντασ Ἕλληνασ
δυνατοὶ Πελοποννήςιοι καὶ οἱ ξγμμαχοι ϊντιςχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸσ ὁμοίαν
ϊντιπαραςκευὴν ϊδγνατοι, ὅταν μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ χρώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέωσ
ἐπιτελῶςι πάντεσ τε ἰςβψηφοι ὄντεσ καὶ οὐχ ὁμβφυλοι τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕκαςτοσ ςπεγδῃ· ἐξ
ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲσ γίγνεςθαι. [7] καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡσ μάλιςτα τιμωρήςαςθαί τινα
βογλονται, οἱ δὲ ὡσ ἥκιςτα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. χρβνιοί τε ξυνιβντεσ ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ
ςκοποῦςί τι τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα πράςςουςι, καὶ ἕκαςτοσ οὐ παρὰ τὴν
ἑαυτοῦ ϊμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν δέ τινι καὶ ϋλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προΰδεῖν, ὥςτε
τῷ αὐτῷ ὑπὸ ώπάντων ἰδίᾳ δοξάςματι λανθάνειν τὸ κοινὸν ώθρβον φθειρβμενον.
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§142. ‘μέγιςτον δέ, τῇ τῶν χρημάτων ςπάνει κωλγςονται, ὅταν ςχολῇ αὐτὰ
ποριζβμενοι διαμέλλωςιν· τοῦ δὲ πολέμου οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. [2] καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ
ἐπιτείχιςισ οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ϋξιον φοβηθῆναι. [3] τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν
εἰρήνῃ πβλιν ϊντίπαλον καταςκευάςαςθαι, ἦ που δὴ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ οὐχ ἧςςον
ἐκείνοισ ἡμῶν ϊντεπιτετειχιςμένων· [4] φρογριον δ᾽ εἰ ποιήςονται, τῆσ μὲν γῆσ
βλάπτοιεν ϋν τι μέροσ καταδρομαῖσ καὶ αὐτομολίαισ, οὐ μέντοι ἱκανβν γε ἔςται
ἐπιτειχίζειν τε κωλγειν ἡμᾶσ πλεγςαντασ ἐσ τὴν ἐκείνων καί, ᾗπερ ἰςχγομεν, ταῖσ ναυςὶν
ϊμγνεςθαι· [5] πλέον γὰρ ἡμεῖσ ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίασ ἢ
ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κατ᾽ ἤπειρον ἐσ τὰ ναυτικά. [6] τὸ δὲ τῆσ θαλάςςησ ἐπιςτήμονασ γενέςθαι
οὐ ῥᾳδίωσ αὐτοῖσ προςγενήςεται. [7] οὐδὲ γὰρ ὑμεῖσ μελετῶντεσ αὐτὸ εὐθὺσ ϊπὸ τῶν
Μηδικῶν ἐξείργαςθέ πω· πῶσ δὴ ϋνδρεσ γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάςςιοι, καὶ προςέτι οὐδὲ
μελετῆςαι ἐαςβμενοι διὰ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν πολλαῖσ ναυςὶν αἰεὶ ἐφορμεῖςθαι, ϋξιον ϋν τι
δρῷεν; [8] πρὸσ μὲν γὰρ ὀλίγασ ἐφορμογςασ κόν διακινδυνεγςειαν πλήθει τὴν ϊμαθίαν
θραςγνοντεσ, πολλαῖσ δὲ εἰργβμενοι ἡςυχάςουςι καὶ ἐν τῷ μὴ μελετῶντι ϊξυνετώτεροι
ἔςονται καὶ δι᾽ αὐτὸ καὶ ὀκνηρβτεροι. [9] τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνησ ἐςτίν, ὥςπερ καὶ ϋλλο
τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τγχῃ, ἐκ παρέργου μελετᾶςθαι, ϊλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ
πάρεργον ϋλλο γίγνεςθαι.
§143. ‘εἴ τε καὶ κινήςαντεσ τῶν Ὀλυμπίαςιν ἢ Δελφοῖσ χρημάτων μιςθῷ μείζονι
πειρῷντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺσ ξένουσ τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν ϊντιπάλων
ἐςβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν όν ἦν· νῦν δὲ τβδε τε ὑπάρχει, καί, ὅπερ
κράτιςτον, κυβερνήτασ ἔχομεν πολίτασ καὶ τὴν ϋλλην ὑπηρεςίαν πλείουσ καὶ ϊμείνουσ ἢ
Ϗπαςα ἡ ϋλλη Ἑλλάσ. [2] καὶ ἐπὶ τῷ κινδγνῳ οὐδεὶσ όν δέξαιτο τῶν ξένων τήν τε αὑτοῦ
φεγγειν καὶ μετὰ τῆσ ἥςςονοσ Ϗμα ἐλπίδοσ ὀλίγων ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μιςθοῦ
δβςεωσ ἐκείνοισ ξυναγωνίζεςθαι.

[3] ‘καὶ τὰ μὲν Πελοποννηςίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ παραπλήςια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ
ἡμέτερα τογτων τε ὧνπερ ἐκείνοισ ἐμεμψάμην ϊπηλλάχθαι καὶ ϋλλα οὐκ ϊπὸ τοῦ ἴςου
μεγάλα ἔχειν. [4] ἤν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἡμῶν πεζῇ ἴωςιν, ἡμεῖσ ἐπὶ τὴν ἐκείνων
πλευςογμεθα, καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔςται Πελοποννήςου τε μέροσ τι τμηθῆναι καὶ
τὴν Ἀττικὴν Ϗπαςαν· οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἕξουςιν ϋλλην ϊντιλαβεῖν ϊμαχεί,ἡμῖν δ᾽ ἐςτὶ γῆ
πολλὴ καὶ ἐν νήςοισ καὶ κατ᾽ ἤπειρον· [5] μέγα γὰρ τὸ τῆσ θαλάςςησ κράτοσ. ςκέψαςθε
δέ· εἰ γὰρ ἦμεν νηςιῶται, τίνεσ όν ϊληπτβτεροι ἦςαν; καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγγγτατα τογτου
διανοηθέντασ τὴν μὲν γῆν καὶ οἰκίασ ϊφεῖναι, τῆσ δὲ θαλάςςησ καὶ πβλεωσ φυλακὴν
ἔχειν, καὶ Πελοποννηςίοισ ὑπὲρ αὐτῶν ὀργιςθέντασ πολλῷ πλέοςι μὴ διαμάχεςθαι
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(κρατήςαντέσ τε γὰρ αὖθισ οὐκ ἐλάςςοςι μαχογμεθα καὶ ἢν ςφαλῶμεν, τὰ τῶν
ξυμμάχων, ὅθεν ἰςχγομεν, προςαπβλλυται· οὐ γὰρ ἡςυχάςουςι μὴ ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων
ἐπ᾽ αὐτοὺσ ςτρατεγειν), τήν τε ὀλβφυρςιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆσ ποιεῖςθαι, ϊλλὰ τῶν
ςωμάτων· οὐ γὰρ τάδε τοὺσ ϋνδρασ, ϊλλ᾽ οἱ ϋνδρεσ ταῦτα κτῶνται. καὶ εἰ ᾤμην πείςειν
ὑμᾶσ, αὐτοὺσ όν ἐξελθβντασ ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶςαι καὶ δεῖξαι Πελοποννηςίοισ ὅτι
τογτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακογςεςθε.
§144. ‘πολλὰ δὲ καὶ ϋλλα ἔχω ἐσ ἐλπίδα τοῦ περιέςεςθαι, ἢν ἐθέλητε ϊρχήν τε μὴ
ἐπικτᾶςθαι Ϗμα πολεμοῦντεσ καὶ κινδγνουσ αὐθαιρέτουσ μὴ προςτίθεςθαι· μᾶλλον γὰρ
πεφββημαι τὰσ οἰκείασ ἡμῶν ώμαρτίασ ἢ τὰσ τῶν ἐναντίων διανοίασ. [2] ϊλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν
καὶ ἐν ϋλλῳ λβγῳ Ϗμα τοῖσ ἔργοισ δηλωθήςεται· νῦν δὲ τογτοισ ϊποκρινάμενοι
ϊποπέμψωμεν, Μεγαρέασ μὲν ὅτι ἐάςομεν ϊγορᾷ καὶ λιμέςι χρῆςθαι, ἢν καὶ
Λακεδαιμβνιοι ξενηλαςίασ μὴ ποιῶςι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων (οὔτε
γὰρ ἐκεῖνο κωλγει ἐν ταῖσ ςπονδαῖσ οὔτε τβδε), τὰσ δὲ πβλεισ ὅτι αὐτονβμουσ ϊφήςομεν,
εἰ καὶ αὐτονβμουσ ἔχοντεσ ἐςπειςάμεθα, καὶ ὅταν κϊκεῖνοι ταῖσ ἑαυτῶν ϊποδῶςι πβλεςι
μὴ ςφίςι [τοῖσ Λακεδαιμονίοισ] ἐπιτηδείωσ αὐτονομεῖςθαι, ϊλλ᾽ αὐτοῖσ ἑκάςτοισ ὡσ
βογλονται· δίκασ τε ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰσ ξυνθήκασ, πολέμου δὲ οὐκ ϋρξομεν,
ϊρχομένουσ δὲ ϊμυνογμεθα. ταῦτα γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα Ϗμα τῇδε τῇ πβλει
ϊποκρίναςθαι. [3] εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ϊνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκογςιοι μᾶλλον
δεχώμεθα, ἧςςον ἐγκειςομένουσ τοὺσ ἐναντίουσ ἕξομεν, ἔκ τε τῶν μεγίςτων κινδγνων ὅτι
καὶ πβλει καὶ ἰδιώτῃ μέγιςται τιμαὶ περιγίγνονται. [4] οἱ γοῦν πατέρεσ ἡμῶν
ὑποςτάντεσ Μήδουσ καὶ οὐκ ϊπὸ τοςῶνδε ὁρμώμενοι, ϊλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα
ἐκλιπβντεσ, γνώμῃ τε πλέονι ἢ τγχῃ καὶ τβλμῃ μείζονι ἢ δυνάμει τβν τε βάρβαρον
ϊπεώςαντο καὶ ἐσ τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν οὐ χρὴ λείπεςθαι, ϊλλὰ τογσ τε ἐχθροὺσ
παντὶ τρβπῳ ϊμγνεςθαι καὶ τοῖσ ἐπιγιγνομένοισ πειρᾶςθαι αὐτὰ μὴ ἐλάςςω παραδοῦναι.’
§145. ὁ μὲν Περικλῆσ τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι νομίςαντεσ ϋριςτα ςφίςι
παραινεῖν αὐτὸν ἐψηφίςαντο ϐ ἐκέλευε, καὶ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ϊπεκρίναντο τῇ ἐκείνου
γνώμῃ, καθ᾽ ἕκαςτά τε ὡσ ἔφραςε καὶ τὸ ξγμπαν, οὐδὲν κελευβμενοι ποιήςειν, δίκῃ δὲ
κατὰ τὰσ ξυνθήκασ ἑτοῖμοι εἶναι διαλγεςθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴςῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ
οἱ μὲν ϊπεχώρηςαν ἐπ᾽ οἴκου καὶ οὐκέτι ὕςτερον ἐπρεςβεγοντο· §146. αἰτίαι δὲ αὗται
καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ϊμφοτέροισ πρὸ τοῦ πολέμου, ϊρξάμεναι εὐθὺσ ϊπὸ τῶν ἐν
Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκγρᾳ· ἐπεμείγνυντο δὲ ὅμωσ ἐν αὐταῖσ καὶ παρ᾽ ϊλλήλουσ ἐφοίτων
ϊκηργκτωσ μέν, ϊνυπβπτωσ δὲ οὔ· ςπονδῶν γὰρ ξγγχυςισ τὰ γιγνβμενα ἦν καὶ πρβφαςισ
τοῦ πολεμεῖν.
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