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Thuk. 3, 28,1-50,1

Text Original:
γνόντες  δὲ  οἱ  ἐν  τοῖς  πράγμασιν  οὔτ᾽  ἀποκωλύειν  δυνατοὶ  ὄντες,  εἴ  τ᾽ἀπομονωθήσονται  τῆς
ξυμβάσεως κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ὁμολογίαν πρός τε Πάχητα καὶ τὸ στρατόπεδον, ὥστε
Ἀθηναίοις μὲν ἐξεῖναι βουλεῦσαιπερὶ Μυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι βούλωνται καὶ τὴν στρατιὰν ἐς τὴν
πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, πρεσβείαν δὲ ἀποστέλλειν ἐς τὰς Ἀθήνας Μυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν: ἐν
ὅσῳ  δ᾽  ἂν  πάλιν  ἔλθωσι,  Πάχητα  μήτε  δῆσαι  Μυτιληναίων  μηδένα  μηδὲ  ἀνδραποδίσαι  μήτε
ἀποκτεῖναι. [2] ἡ μὲν ξύμβασις αὕτη ἐγένετο, οἱ δὲ πράξαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους μάλιστα
τῶν Μυτιληναίων περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐσῆλθεν, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς
ὅμως καθίζουσιν: Πάχης δ᾽ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥστε μὴ ἀδικῆσαι, κατατίθεται ἐς Τένεδον μέχρι οὗ
τοῖς Ἀθηναίοις τι δόξῃ. [...]
[36,1]ἀφικομένων  δὲ  τῶν  ἀνδρῶν  καὶ  τοῦ  Σαλαίθου  οἱ  Ἀθηναῖοι  τὸν  μὲν  Σάλαιθον  εὐθὺς
ἀπέκτειναν, ἔστιν ἃ παρεχόμενον τά τ᾽ ἄλλα καὶ ἀπὸ Πλαταιῶν（ἔτιγὰρ ἐπολιορκοῦντο） ἀπάξειν
Πελοποννησίους: [2] περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ἐποιοῦντο, καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς
παρόντας  μόνον  ἀποκτεῖναι,  ἀλλὰ καὶ  τοὺς  ἅπαντας  Μυτιληναίους  ὅσοι  ἡβῶσι,  παῖδας  δὲ  καὶ
γυναῖκας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες τήν τε ἄλλην ἀπόστασιν ὅτι οὐκ ἀρχόμενοι ὥσπερ οἱ ἄλλοι
ἐποιήσαντο, καὶπροσ ξυνελάβοντο οὐκ ἐλάχιστον τῆς ὁρμῆς αἱ Πελοποννησίων νῆες ἐς  Ἰωνίαν
ἐκείνοις  βοηθοὶ  τολμήσασαι  παρακινδυνεῦσαι:  οὐ  γὰρ  ἀπὸ  βραχείας  διανοίας  ἐδόκουν  τὴν
ἀπόστασιν ποιήσασθαι. [3] πέμπουσιν οὖν τριήρη ὡς Πάχητα γγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τάχος
κελεύοντες διαχρήσασθαι Μυτιληναίους.  [4] καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις  εὐθὺς ἦν αὐτοῖς  καὶ
ἀναλογισμὸς  ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ  μέγα ἐγνῶσθαι,  πόλιν  ὅλην διαφθεῖραι  μᾶλλον ἢ  οὐ τοὺς
αἰτίους.  [5]  ὡς  δ᾽  ᾔσθοντο  τοῦτο  τῶν  Μυτιληναίων  οἱ  παρόντες  πρέσβεις  καὶ  οἱ  αὐτοῖς  τῶν
Ἀθηναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν τέλει ὥστε αὖθις γνώμας προθεῖναι: καὶ ἔπεισαν
ῥᾷον,  διότι  καὶ  ἐκείνοις  ἔνδηλον  ἦν  βουλόμενον  τὸ  πλέον  τῶν  πολιτῶν  αὖθίς  τινας  σφίσιν
ἀποδοῦναι  βουλεύσασθαι.   [6]  καταστάσης  δ᾽  εὐθὺς  ἐκκλησίας  ἄλλαι  τε  γνῶμαι  ἀφ᾽  ἑκάστων
ἐλέγοντο καὶ Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὅσπερ καὶ τὴν προτέραν ἐνενικήκει ὥστε ἀποκτεῖναι, ὢν καὶ ἐς
τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, παρελθὼν αὖθις
ἔλεγε τοιάδε. [...] 
[49,1]τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος  εἶπεν.  Ῥηθεισῶν δὲ τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς
ἀλλήλας  οἱ  Ἀθηναῖοι  ἦλθον  μὲν  ἐς  ἀγῶνα  ὅμως  τῆς  δόξης  καὶ  ἐγένοντο  ἐν  τῇ  χειροτονίᾳ
ἀγχώμαλοι, ἐκράτησε δὲ ἡ τοῦ Διοδότου. [2] καὶ τριήρη εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον κατὰ σπουδήν,
ὅπως μὴ φθασάσης τῆς προτέρας εὕρωσι διεφθαρμένην τὴν πόλιν: προεῖχε δὲ ἡμέρᾳ καὶ  νυκτὶ
μάλιστα. [3] παρασκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων τῇ νηὶ οἶνον καὶ ἄλφιτακαὶ μεγάλα
ὑποσχομένων, εἰ φθάσειαν, ἐγένετο σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη ὥστε ἤσθιόν τε ἅμα ἐλαύνοντες οἴνῳ
καὶ ἐλαίῳ ἄλφιτα πεφυραμένα, καὶ οἱ μὲν ὕπνον ᾑροῦντο κατὰ μέρος, οἱ δὲ ἤλαυνον. [4] κατὰ
τύχην δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἐναντιωθέντος καὶ τῆς μὲν προτέρας νεὼς οὐ σπουδῇ πλεούσης ἐπὶ
πρᾶγμα ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτῳ τρόπῳ ἐπειγομένης, ἡ μὲν ἔφθασε τοσοῦτον ὅσον Πάχητα
ἀνεγνωκέναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδογμένα, ἡ δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγετα καὶ
διεκώλυσε μὴ διαφθεῖραι. Παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε κινδύνου. [50] Τοὺς δ᾽ ἄλλους
ἄνδρας οὓς ὁ Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως Κλέωνος γνώμῃ διέφθειραν
οἱ  Ἀθηναῖοι （ ἦσαν  δὲ  ὀλίγῳ  πλείους  χιλίων ） ,  καὶ  Μυτιληναίων  τείχη  καθεῖλον  καὶ  ναῦς
παρέλαβον. 
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