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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

Α. Αλλά όταν οι πρζςβεισ ζφκαςαν, οι Ακθναίοι τουσ ςυνζλαβαν και αυτοφσ ωσ 

ςταςιαςτζσ, επίςθσ όςουσ φυγάδεσ είχαν πείςει, και τουσ πιγαν κρατοφμενουσ ςτθν 

Αίγινα. Στο μεταξφ οι ολιγαρχικοί Κερκυραίοι που ιςαν ςτα πράγματα, όταν ζφταςε 

ςτθν Κζρκυρα μια Κορινκιακι τριιρθσ με Λακεδαιμονίουσ πρζςβεισ, επιτζκθκαν ςτουσ 

δθμοκρατικοφσ κι φςτερα από μάχθ τουσ νίκθςαν. Αλλά, όταν νφχτωςε, οι δθμοκρατικοί 

κατζφυγαν ςτθν ακρόπολθ και ςτα υψθλότερα ςθμεία τθσ πόλθσ, κι όταν 

ςυγκεντρϊκθκαν, εγκαταςτάκθκαν εκεί· είχαν επίςθσ ςτθν κατοχι τουσ το Υλλαϊκό 

λιμάνι. Οι άλλοι, οι ολιγαρχικοί, κατζλαβαν τθν αγορά, όπου κατοικοφςαν οι 

περιςςότεροι από αυτοφσ, και το κοντινό λιμάνι που βλζπει ςτθν απζναντι ξθρά. (μτφ. 

Ν. Μ. Σκουτερόπουλου, Ακινα: Πόλισ, 2011) 

 

Β. Όταν λοιπόν ιλκαν (οι πρζςβεισ) (ςτθν Ακινα), οι Ακθναίοι αφοφ ςυνζλαβαν και 

τουσ πρζςβεισ ωσ υποκινητζσ ςτάςησ και όςουσ ζπειςαν, τουσ ςυγκζντρωςαν για 

αςφάλεια ςτθν Αίγινα. Στο μεταξφ από τουσ Κερκυραίουσ οι κφριοι τησ πολιτικήσ 

κατάςταςησ, όταν ιλκε κορινκιακό πλοίο και Λακεδαιμόνιοι πρζςβεισ, επιχειροφν 

επίκεςθ εναντίον των δθμοκρατικϊν, και τουσ νίκθςαν φςτερα από μάχθ. Και όταν 

ζπεςε θ νφχτα, οι μεν δθμοκρατικοί ςτθν ακρόπολθ και ςτα ψηλά και οχυρά μζρη τησ 

πόλησ καταφεφγουν, και αφοφ ςυγκεντρϊθηκαν, εκεί εγκαταςτάθηκαν, και κατείχαν 

επίςθσ το Υλλαϊκό λιμάνι· ενϊ οι άλλοι (οι ολιγαρχικοί) κατζλαβαν και τθν αγορά, όπου 

ακριβϊσ κατοικοφςαν οι περιςςότεροι από αυτοφσ, και το κοντινό τθσ λιμάνι που βλζπει 

ςτθν απζναντι ςτεριά. (μτφ. Επιςτθμονικισ Ομάδασ) 

* με ζντονθ γραφι οι προτεινόμενεσ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ ςτα γλωςςικά ςχόλια του 

ςχολικοφ βιβλίου  

5. Κατά τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ αποφεφγονται κάκε είδουσ κόρυβοι. 

Η τάςθ για κάκε τι καινοφριο αποκαλείται νεωτεριςμόσ. 

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ απόλυςισ του μάηεψε τα πράγματά του από το γραφείο και 

ζφυγε βιαςτικά. 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφάςιςε τθν ανάπλαςθ του κεντρικοφ πάρκου τθσ πόλθσ. 

Οι εκπτϊςεισ είναι μια καλι ευκαιρία για ζξυπνεσ αγορζσ. 
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