
          

                
                    









Από το κεφ.70 

 Οι Κορίνθιοι απελευθερώνουν τους Κερκυραίους αιχμαλώτους. 

 Αυτοί φτάνουν στην Κέρκυρα και προσπαθούν να πείσουν τους συμπατριώτες τους να 
συμμαχήσουν με την Κόρινθο και να απομακρυνθούν από την Αθήνα. 

 Μηνύουν τον Πειθία με την κατηγορία ότι προσπαθεί να υποδουλώσει την Κέρκυρα στην 
Αθήνα. 

 Ο Πειθίας αθωώνεται και μηνύει τώρα 5 πλούσιους ολιγαρχικούς με την κατηγορία ότι 
έκαναν μια ανίερη ενέργεια. 

 Αυτοί καταδικάζονται να πληρώσουν ένα μεγάλο πρόστιμο. 

 Στη συνέχεια ζητούν διακανονισμό του χρέους καταφεύγοντας ως ικέτες στους ναούς. 

 Ο Πειθίας καταφέρνει να εφαρμοστεί απλά ο νόμος και να πληρωθεί κανονικά το 
πρόστιμο. 

 Αυτοί ως αντίποινα για τη στάση αυτή του Πειθία  και επειδή έχουν πληροφορίες ότι 
σκοπεύει να προσαρτήσει την πόλη στην Αθήνα μπαίνουν στη Βουλή και σκοτώνουν τον 
Πειθία και άλλους 60 περίπου. 

 Μερικοί ομοϊδεάτες του Πειθία καταφεύγουν στο Αθηναϊκό πλοίο που ήταν 
αγκυροβολημένο εκεί. 





Από το κεφ.71 

 

• Οι ολιγαρχικοί κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους και τους εξήγησαν για 
το πραξικόπημα. 

• Έμειναν ουδέτεροι και δεν δέχονταν κανέναν από τους 2 παρά μόνο αυτούς που 
εμφανίζονταν με ένα πλοίο. 

• Η εμφάνιση, αντίθετα, περισσότερων πλοίων θεωρούνταν εχθρική ενέργεια. 

• Στη συνέχεια ανάγκασαν τους πολίτες να επικυρώσουν το ψήφισμα της 
ουδετερότητας. 

• Οι ολιγαρχικοί έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα με διπλό σκοπό: Αφενός ήθελαν 
να διαβεβαιώσουν τους Αθηναίους πως οι εξελίξεις στην Κέρκυρα ήταν 
συμφέρουσες  και γι’ αυτούς και αφετέρου προσπάθησαν να πείσουν τους 
συμπολίτες τους δημοκρατικούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην προβούν σε 
κάποια ενέργεια εναντίον της πόλης τους προκειμένου να ανατρέψουν τη νέα 
πολιτική κατάσταση. 





Από τα κεφ.72-73 

 

• Οι Αθηναίοι συνέλαβαν τους πρέσβεις μόλις έφτασαν εκεί ως υποκινητές στάσης. 

• Τους μετέφεραν μαζί με τους Κερκυραίους δημοκρατικούς στην Αίγινα για 
ασφάλεια. 

• Στην Κέρκυρα έφτασε ένα Κορινθιακό πλοίο με αντιπρόσωπους από την 
Σπάρτη. 

• Ενθαρρυμένοι οι Ολιγαρχικοί από την παρουσία της Σπαρτιατικής Πρεσβείας , 
επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στους δημοκρατικούς και τους νίκησαν. 

• Όταν νύχτωσε , οι δυο αντίπαλοι κατέλαβαν διάφορα σημεία της πόλης. 

• Την επόμενη ημέρα οι 2 αντίπαλοι άρχισαν να οργανώνονται και να αναζητούν 
συμμάχους. 





Από το κεφ.74 

• Αφού πέρασε μια μέρα , έγινε μάχη και αυτή τη φορά νίκησαν οι δημοκρατικοί. 

• Νίκησαν επειδή είχαν καταλάβει πιο ισχυρές θέσεις και υπερείχαν αριθμητικά , αλλά και 

γιατί είχαν την υποστήριξη των γυναικών , οι οποίες χτυπούσαν τους αντιπάλους με 

κεραμίδια. 

• Οι ολιγαρχικοί υποχώρησαν αλλά επειδή φοβήθηκαν , έβαλαν φωτιά στα σπίτια γύρω από 

την αγορά με κίνδυνο να καταστραφεί όλη η πόλη. 

•  Όταν νύχτωσε και οι εχθροπραξίες σταμάτησαν , το Κορινθιακό πλοίο απέπλευσε από 

το λιμάνι , ενώ οι μισθοφόροι έφυγαν κρυφά για την απέναντι στεριά. 

• Μετά την επικράτηση των δημοκρατικών οι σύμμαχοι των ολιγαρχικών τους 

εγκατέλειψαν στην τύχη τους. 





Από το κεφ.75 

 Μετά την νίκη των δημοκρατικών έφτασε στην Κέρκυρα ο Αθηναίος στρατηγός 
Νικόστρατος με 12 πλοία. 

 Αυτός κατάφερε να δικαστούν μόνο οι 10 ολιγαρχικοί που ήταν υπεύθυνοι για το 
πραξικόπημα και τις συγκρούσεις και να γίνει η Κέρκυρα σύμμαχος της Αθήνας. 

 Όταν ετοιμάστηκε να φύγει οι δημοκρατικοί ζήτησαν να τους αφήσει 5 δικά του πλοία για 
να αποτρέψουν οποιαδήποτε εχθρική κίνηση των αντιπάλων τους. 

 Ο Νικόστρατος δέχτηκε , όμως οι δημοκρατικοί άρχισαν να επανδρώνουν τα δικά τους 
πλοία με ολιγαρχικούς. 

 Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να μπουν στα πλοία και κατέφυγαν ως ικέτες στο Ιερό των 
Διοσκούρων. 

 Οι δημοκρατικοί υποψιάστηκαν ότι οι ολιγαρχικοί σχεδίαζαν κάτι κακό. Οπλίστηκαν , 
μπήκαν στα σπίτια των αντίπαλων και τους αφαίρεσαν τα όπλα. Θα τους σκότωναν όλους, 
αν δεν τους εμπόδιζε ο Νικόστρατος. 

 Τέλος εκτοπίστηκαν 400 ολιγαρχικοί ικέτες από τους δημοκρατικούς.  

 







Από το κεφ.76 

 Τέσσερις πέντε μέρες μετά τον εκτοπισμό των ολιγαρχικών στο νησί 

Πτυχία κατέφτασαν στα Σύβοτα από την Κυλλήνη 53 πλοία των 

Πελοποννησίων. 

 Από  εκεί το επόμενο πρωί κατέπλευσαν εναντίον της Κέρκυρας. 

 Αρχηγοί του στόλου ήταν ο Αλκίδας και ο Βρασίδας.  







ΤΕΛΟΣ 


