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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

   Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος
1
 υπήρξε ο πιο μεγάλος και ο πιο αξιόλογος (Α 1) 

εμφύλιος, αφού στη δίνη του παρέσυρε την Αθήνα και τη Σπάρτη, τις δύο ηγέτιδες 

δυνάμεις του τότε ελληνικού κόσμου, που βρίσκονταν στην ακμή της δύναμής τους, 

μαζί με τους συμμάχους τους. Η κατάλυση της τριακονταετούς εκεχειρίας το 435 π.Χ 

με τη διαμάχη της Κέρκυρας και της Κορίνθου με αφορμή την αποικία της 

Επιδάμνου, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του πολέμου το 431 π.Χ. Η λήξη του 

πολέμου συντελείται το 404 π.Χ. με την ολοσχερή ήττα της Αθήνας, η οποία δεν 

πορεύτηκε σύμφωνα με τη σώφρονα και μετριοπαθή πολιτική (Realpolitik) του 

Περικλή (Β 65.6-8), αλλά ακολούθησε τις επιταγές της Machpolitik, η οποία 

προτάσσει το δίκαιο του ισχυρότερου - πολιτική που άσκησαν οι επίγονοι του 

Περικλή, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Κλέωνα, τὸν βιαιότατον τῶν πολιτῶν (Γ 

36,6)
2
. 

   Ο πόλεμος αυτός καταγράφεται από το «θεμελιωτή της επιστημονικής 

ιστοριογραφίας»
3
, τον Θουκυδίδη, ο οποίος εύχεται να καταστεί η συγγραφή του 

κτῆμα ἐς ἀεὶ (Α 22), επιθυμία που πραγματοποιήθηκε, αφού εδώ και 2.500 χρόνια, το 

έργο
4
 του παραμένει επίκαιρο προσφέροντας στους αναγνώστες ένα απαραίτητο 

πολεμικό αλλά και πολιτικό εγχειρίδιο, στο οποίο πληροφορούνται τα γεγονότα σε 

βάθος, αντλώντας διαχρονικά διδάγματα για την ανθρώπινη φύση, ώστε να μπορούν 

να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες καταστάσεις στην προσωπική 

τους ζωή.  

                                                           
1
 Ο ίδιος ο ιστορικός δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη φράση «Πελοποννησιακός Πόλεμος». Για το ζήτημα 

αυτό βλ. Croix (2005) 457-8 και Hornblower (2005) 270-271. Και για συζήτηση των όρων ¨Πρώτος 

Π.Π.¨ και ¨Δεύτερος¨ ή απλώς ¨Π.Π.¨ βλ. Lewis (1997) 9, ο οποίος αποφαίνεται, ότι δεν μπορεί να 

διαπιστώσει την προέλευσή των όρων αυτών. 
2

 Για τη Realpolitik της περικλεϊκής αθηναϊκής ηγεμονίας καθώς και για τη Machtpolitik της 

αθηναϊκής ηγεμονίας μετά το θάνατο του Περικλή βλ. την εμπεριστατωμένη μελέτη του 

Κωνσταντινόπουλου (2011) 27-43. Ωστόσο, ο Hornblower (2005) 271 διερωτάται, μήπως η πολιτική 

του Περικλή εφαρμόστηκε μόνο από τον ίδιο και συνεπώς είναι λανθασμένη η οπτική που ερμηνεύει 

τα γεγονότα σύμφωνα με «την απομάκρυνση από τη στρατηγική του Περικλή». Για τον εκφυλισμό της 

αθηναϊκής ηγεμονίας που εκμεταλλεύεται την ισχύ της κάνει λόγο ο Θουκυδίδης στα σχετικά 

κεφάλαια για την αποστασία της Μυτιλήνης (427 π.Χ) και στο επεισόδιο της Μήλου (416 π.Χ). Bλ. 

Tritle (2011) 501- 506.  
3
 Κωνσταντινόπουλος (2013) 33/ Παπαθωμάς (2016) 55. 

4
 Το θουκυδίδειο έργο χωρίζεται σε οκτώ βιβλία. Στη διαίρεση αυτή δεν προέβη ο ίδιος ο συγγραφέας 

αλλά κάποιος φιλόλογος του Μουσείου της Αλεξάνδρειας κατά την ελληνιστική περίοδο. Δεν είναι η 

μόνη που έχει γίνει αλλά σίγουρα η πιο αποδεκτή και καθιερωμένη. Παπαθωμάς (2016) 54. 
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   Πραγματική αιτία του πολέμου (ἀληθεστάτη πρόφασις) αποτέλεσε ο συνδυασμός 

της αύξησης της αθηναϊκής δύναμης με τον φόβο της Σπάρτης για την συνεχή 

ανάπτυξη της Αθήνας (Α 23.6)
5
. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «ο πόλεμος να καταστεί 

αναγκαίος
6
 και όχι αναπόφευκτος

7
». Οι τέσσερις ωστόσο αιτίες, που παραδέχονται 

και οι δύο πλευρές (Α 23.6) και που οδήγησαν στην έναρξη των εχθροπραξιών, 

υπήρξαν η Κέρκυρα, η Ποτίδαια
8
, τις οποίες ο ιστορικός καλύπτει εκτενέστερα, η 

Αίγινα και τα Μέγαρα.  

   Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για την πρώτη αἰτία του πολέμου, τη διαμάχη 

μεταξύ Κέρκυρας και Κορίνθου για την Επίδαμνο και για το πώς αυτό το περιστατικό 

υποδαυλίζει τις ήδη εύθραυστες σχέσεις Αθήνας και Σπάρτης (Α §24-55). Τα 

γεγονότα της εμφύλιας σύρραξης (στάσις) στην Κέρκυρα (Γ §69-85) συγκλόνισαν σε 

τέτοιο βαθμό τον Θουκυδίδη, που τα ανήγαγε ως παράδειγμα για τη φύση της 

επανάστασης, διατυπώνοντας με ενάργεια τα χαρακτηριστικά της στα κεφάλαια 82 

και 83 του Γ βιβλίου, τα οποία απαρτίζουν την γνωστή ¨παθολογία του πολέμου¨. 

   Η μέθοδος, με την οποία προσέγγισα το θέμα της εργασίας μου, είναι η 

κειμενοκεντρική. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά ερμηνευτικά βοηθήματα για την 

εκπόνησή της ήταν εκείνο του Gomme (1971
5
) με λήμματα απευθείας στα αρχαία 

ελληνικά όπως και του Hornblower (2006) με λήμματα μεταφρασμένα στην αγγλική.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Πρβλ. Α 188, καθώς και στο Α 88 όπου οι Σπαρτιάτες αποφασίζουν τον πόλεμο «…φοβούμενοι τοὺς 

Ἀθηναίους μὴ ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα».  
6
 Διεξοδική ανάλυση του ἁναγκάσαι (Α 23.6) για αποσαφήνιση της παρερμηνείας του, η οποία οδηγεί 

σε λανθασμένα συμπεράσματα βλ. Croix (2005) 107-109.   
7
 Σταμούλη (2007) 150-152. Συνεπώς με την πρώτη ματιά φαίνεται, πως αιτία του πολέμου αποτελεί ο 

αθηναϊκός ιμπεριαλισμός (του Περικλή ίσως). Ωστόσο, η Romilly (2009
6
) 34 πολύ εύστοχα 

παρατηρεί, ότι «ο πόλεμος είναι η συνέπεια μιας ιμπεριαλιστικής ανάπτυξης και όχι το αποτέλεσμα 

μιας ιμπεριαλιστικής θέλησης». Επιπλέον μια διευκρίνιση που πρέπει να γίνει είναι, πως ο πόλεμος 

από την πλευρά της Σπάρτης δεν είχε αμυντικό χαρακτήρα, αλλά ήταν η πραγμάτωση μιας χρόνιας και 

λανθάνουσας αντιζηλίας μεταξύ της ιδίας και της Αθήνας (Α 23, 89-118/ πρβλ. Ηρόδ. ΣΤ 98).  

Romilly (2009
6
) 36-37. 

8
 Την αιτία που δεν αποτελούν την ἀληθεστάτην πρόφασιν πραγματεύεται η Kallet (2011) 355-358. 
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Θουκυδίδης 

 

Η ζωή του 

 

   Τις πιο έγκυρες πηγές αναφορικά με τον Θουκυδίδη τις αντλούμε μέσα από το έργο 

του. Πέραν τούτου, υπάρχουν δύο χειρόγραφοι Βίοι, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων 

αποδίδεται στον Μαρκελλίνο (5
ος

 – 6
ος

 αι. μ.Χ). Επιπρόσθετα, υπάρχει το άρθρο της 

Σούδας θ 414 λ. Θουκυδίδης καθώς και ένα ρητορικό εγκώμιο του Αφθόνιου. Δεν 

πρέπει επίσης να παραβλέψουμε και ένα άρθρο από συλλογή βίων προερχόμενο από 

τον πάπυρο αρ.2070 Ρ.
9
 

   Όπως μας πληροφορεί ο ίδιος στο Α.1.1 αλλά και στο Ε.26.5, ήταν ώριμος άντρας, 

όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 431 π.Χ.
10

 Παράλληλα, γνωρίζουμε, ότι το 424 π.Χ 

εξελέγη στρατηγός, γεγονός από το οποίο συμπεραίνουμε, ότι θα είχε συμπληρώσει 

την τρίτη δεκαετία της ζωής έως τότε. Έτσι λοιπόν οι απόψεις αναφορικά με τη 

γέννησή του καταλήγουν περίπου στο 460 π.Χ
11

 ή στις αρχές της δεκαετίας του 450 

και πριν το 454.
12

  

   Στο Δ.104 μαθαίνουμε πως πατέρας του ήταν ο Όλορος, ο οποίος ήταν 

εγγεγραμμένος στο δήμο του Αλίμου στη δυτική ακτή της Αττικής
13

, ενώ η μητέρα 

του ήταν η Ηγησιπύλη.
14

 Το όνομα του πατέρα του έχει θρακική καταγωγή. Το ίδιο 

είχε και ο βασιλιάς της Θράκης, η κόρη του οποίου παντρεύτηκε με τον Μιλτιάδη, το 

νικητή του Μαραθώνα, και με τον οποίο απέκτησε τον Κίμωνα (Ηροδ. Ζ 39/ 

Μαρκελλίνος Βίος 11). Με δεδομένο ότι το όνομα του Ολόρου δεν απαντά πουθενά 

ξανά στην Αττική, αρκετοί είναι εκείνοι που εικάζουν, ότι ο Θουκυδίδης σχετιζόταν 

συγγενικά από την πλευρά του πατέρα του
15

 με τους προαναφερθέντες. Παράλληλα ο 

                                                           
9
 Lesky (2006

5
) 632/ Παπαθωμάς (2016) 42-43. 

10
 Easterling-Knox (2000) 585. 

11
 Lesky (2006

5
) 633. 

12
 Easterling-Knox (2000) 585. 

13
 Για το δήμο αυτό βλ. Hornblower (2003) 38 και γενικότερα για τους δήμους βλ. Hornblower (2005) 

235-246. 
14

 Μωραΐτης (2000) 53,58.  
15

 Το τυπικό θρακικό όνομα που έφερε ο πατέρας του όσο και το γεγονός, ότι ο Θουκυδίδης κατείχε 

αφενός περιουσία και κληρονομημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης μεταλλείων χρυσού στη Θράκη και 

αφετέρου πολιτική επιρροή (Δ 105.1) συμβάλλουν στη θρακική του καταγωγή από την πλευρά του 

πατέρα του και συγκεκριμένα από την πλευρά της μητέρας του Ολόρου – σε διαφορετική περίπτωση ο 

Όλορος δεν θα ήταν Αθηναίος πολίτης άρα ούτε και ο Θουκυδίδης. Παπαθωμάς (2016) 43. 
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Θουκυδίδης, καταγόμενος από το γένος των Φιλαϊδών, είχε συγγενική σχέση επίσης 

με τον συνονόματό του συντηρητικό πολιτικό. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο 

(Περικλῆς καὶ Φάβιος Μάξιμος 11,1), ο τελευταίος ήταν γιος του Μελησία και 

πιθανότατα γαμπρός του Κίμωνα. Υπήρξε πολιτικός αντίπαλος του Περικλή και το 

443 π.Χ, ύστερα από διαδικασία οστρακισμού εξορίστηκε.
16

  

   Γνωρίζουμε πως ο Θουκυδίδης ήταν ιδιοκτήτης μεταλλείων χρυσού στην περιοχή 

της Θράκης. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που του ανέθεσαν τη διοίκηση στην 

περιοχή της Αμφίπολης. Πιο συγκεκριμένα, το 424 π.Χ ο Θουκυδίδης εξελέγη στο 

συμβούλιο των δέκα στρατηγών.
17

 Μαζί με τον Ευκλή έλαβε την εντολή να 

προασπίσει τα συμφέροντα της Αθήνας στο βόρειο Αιγαίο (Δ 104.4). Εκείνη την 

περίοδο η Σπάρτη είχε υποστεί σοβαρά πλήγματα τόσο στην περίπτωση της 

Σφακτηρίας όσο και στην περίπτωση των Κυθήρων. Ο Βρασίδας, αφού κατάφερε να 

διασχίσει επιτυχώς όλη την Ελλάδα, έφτασε στην Χαλκιδική, περιοχή ζωτικής 

σημασίας για την Αθήνα, και στη συνέχεια επιτέθηκε στην Αμφίπολη. Ο Θουκυδίδης 

από την Θάσο, όπου βρισκόταν, κινήθηκε με εφτά πλοία, δίχως όμως να ευοδωθεί η 

προσπάθειά του, αφού καθυστέρησε να φτάσει. Το μόνο που κατάφερε ήταν να 

προασπίσει το λιμάνι της Αμφίπολης, την Ηιόνα. Είναι χαρακτηριστικό της υψηλής 

επιστημοσύνης του Θουκυδίδη, ότι δεν προσπάθησε να αποποιηθεί τη δική του 

ευθύνη για τα συμβάντα και να επιρρίψει ευθύνες στον Ευκλή.
18

 Παρ’ όλα αυτά, οι 

Αθηναίοι επέρριψαν την ευθύνη της ατυχούς έκβασης στον Θουκυδίδη, με 

αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποχρεωθεί σε εξορία για είκοσι χρόνια.
19

 Στο Ε.26 

(κεφάλαιο γνωστό και ως δεύτερο προοίμιο) ο ίδιος ο ιστορικός αναφέρει, ότι η 

απομάκρυνση από την πατρίδα του λειτούργησε ευεργετικά στο έργο του.
20

 Έχοντας 

ως τόπο διαμονής τα κτήματά του στην Σκαπτή Ύλη, εκεί όπου βρίσκονταν και τα 

μεταλλεία του, επισκέφτηκε την Πελοπόννησο, με σκοπό να αποκτήσει καλύτερη 

άποψη και για τις δύο παρατάξεις, και ίσως ταξίδεψε μέχρι την Σικελία και την 

                                                                                                                                                                      
Προϋπόθεση για να κατέχει κανείς την ιδιότητα του πολίτη αποτελεί το να είναι γιος Αθηναίου πολίτη, 

βλ. και πηγές που παραθέτει ο Phodes (2011) 141 κ.ε.  
16

 Lesky (2006
5
) 633-634. Για τον Θουκυδίδη, γιο του Μελησία βλ. Hornblower – Spawforth (2003

3
) 

1516. 
17

 Το πιο σημαντικό αξίωμα που μπορούσε κανείς να αναλάβει στο αθηναϊκό κράτος. Ο διορισμός 

γινόταν κατόπιν εκλογής και όχι με κλήρο. Αρμοδιότητά τους ήταν η διοίκηση τόσο στην ξηρά όσο 

και στη θάλασσα. Πρβλ. και Θουκ. Ε.60. Hornblower (2003) 229-231. Για τους δέκα στρατηγούς βλ. 

και Hornblower – Spawforth (2003
3
) 1447-8 και Phodes (2011) 166. 

18
 Παπαθωμάς (2016) 46. 

19
 Αν ισχύει ο λόγος του ίδιου του ιστορικού (Δ 104,4-5), ότι έσπευσε στην Αμφίπολη πάραυτα μόλις 

κλήθηκε, ευθύνες θα έπρεπε να αποδοθούν, σε όποιον τον κάλεσε πολύ αργά. Το ζήτημα της εξορίας 

του πάντως δεν έχει διευκρινιστεί. Για διάφορες υποθέσεις βλ. Παπαθωμάς (2016) 46-47.   
20

 Lesky (2006
5
) 632-635. 
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Ιταλία.
21

 Σύμφωνα με όσα γράφει ο Παυσανίας (1.23.9), ο Θουκυδίδης ανακαλείται 

και επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από ψήφισμα του Οινόβιου, το οποίο βρήκε 

σύμφωνη την Εκκλησία του Δήμου. Το συγκεκριμένο ψήφισμα πρέπει να το 

τοποθετήσουμε πριν από την ειρήνη του 404 π.Χ
22

 και μέχρι το 403 π.Χ.
23

 Αυτό που 

θεωρείται αξιοσημείωτο, είναι η αξιοπρεπής αντιμετώπιση της τιμωρίας από τον ίδιο, 

ο οποίος μέσα από μια υπερήφανη σιωπή δεν χρησιμοποιεί το έργο του προκειμένου 

να απολογηθεί ούτε να επικρίνει τον Κλέωνα. Η στάση του αυτή οφείλεται στην 

ακράδαντη πίστη του για την αθωότητά του.
24

   

   Σύμφωνα με τον Ηλιού, ο Θουκυδίδης θα επιστρέψει στη Θράκη, όπου και θα 

συνεχίσει το συγγραφικό του έργο. Η ιστορική του καταγραφή θα διακοπεί από τον 

θάνατό του, ο οποίος τοποθετείται μεταξύ 399-396 π.Χ,
25

 χρονολογία με την οποία 

συμφωνεί και ο Lesky.
26

Το έργο του τελειώνει πρόωρα και συγκεκριμένα στη μέση 

μιας φράσης. Σε αυτό στηρίχτηκαν, όσοι υποστήριξαν, ότι ο Θουκυδίδης έπεσε θύμα 

δολοφονίας είτε στη Θράκη είτε στην Αθήνα. Υπήρξε ακόμη η άποψη, πως το όγδοο 

βιβλίο γράφτηκε από την ίδια του την κόρη ή τον Ξενοφώντα ή τον Θεόπομπο, 

θεωρία την οποία καταδικάζει ο Μαρκελλίνος (Βίος 43).
27

  

   Αναφορικά με τον τόπο ταφής του μεγάλου ιστορικού, ο Μαρκελλίνος (Βίος 17-18) 

μας πληροφορεί πως υπήρχαν διάφορες απόψεις. Αρχικά, πρέπει να πούμε πως στην 

Αθήνα υπήρχε τάφος, ο οποίος έφερε επιγραφή με το όνομα του Θουκυδίδη, δίπλα 

στα Κιμώνεια μνήματα και πλησίον της Μελιτικής πύλης, όπου θάβονταν μόνο όσοι 

κατάγονταν από την γενιά του Μιλτιάδη. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι που 

υποστηρίζουν, πως ο συγκεκριμένος τάφος επρόκειτο για κενοτάφιο και πως ο 

Θουκυδίδης πέθανε στη Θράκη. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως είναι δύσκολο να 

καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα. Από την πλευρά του ο Δίδυμος διακήρυττε, 

ότι πέθανε και θάφτηκε στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 

την άποψη, ότι ο Θουκυδίδης, ύστερα από την επάνοδό του στην Αθήνα, επέστρεψε 

ξανά στη Θράκη, την οποία θεωρούσε δεύτερη πατρίδα του.
28

  

                                                           
21

 Ηλιού (1980) 28/ Παπαθωμάς (2016) 48,866. 
22

 Lesky (2006
5
) 635. 

23
 Easterling-Knox (2000) 585. 

24
 Ηλιού (1980) 28. 

25
 Ηλιού (1980) 28/ Παπαθωμάς (2016) 52. 

26
 Lesky (2006

5
) 635. 

27
 Lesky (2006

5
) 636/ Παπαθωμάς (2016) 881-882. 

28
 Lesky (2006

5
) 635-636. Για συνοπτική ανάλυση του ζητήματος της ταφής του ιστορικού βλ. 

Παπαθωμάς (2016) 52. 
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   Δάσκαλοί του υπήρξαν ο Αναξαγόρας και ο Αντιφώντας. Στον τελευταίο μάλιστα 

οφειλόταν η απομάκρυνση του Θουκυδίδη από κάθε είδους θρησκευτικές προλήψεις 

και μύθους.
29

  

 

Το έργο του  

 

   Αυθεντικός τίτλος για το έργο του Θουκυδίδη δεν διασώζεται. Αναφορικά με την 

διαίρεσή του έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, επικρατέστερη των οποίων είναι 

εκείνη που το χωρίζει σε οχτώ βιβλία.
30

 

   Σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος ο ιστορικός, ξεκίνησε τη συγγραφή του έργου του 

ταυτόχρονα με την έκρηξη του πολέμου. Ιδιαιτερότητα αποτελεί το κεφάλαιο 26 του 

πέμπτου βιβλίου, το οποίο έχει ευρέως χαρακτηριστεί ως δεύτερο προοίμιο. Η μόνη 

βάσιμη θεωρία για την περίπτωση αυτή αποτελεί η άποψη του Ullrich, σύμφωνα με 

την οποία ο Θουκυδίδης μέχρι το κεφάλαιο αυτό ασχολήθηκε με την καταγραφή του 

Αρχιδάμειου  πολέμου. Στη συνέχεια όμως, επειδή διαισθάνθηκε, ότι η Νικίειος 

Ειρήνη, που υπογράφθηκε το 421 π.Χ, δεν θα διαρκούσε για πολύ, αποφάσισε να 

συνεχίσει την εξιστόρηση των γεγονότων.
31

Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος είχε 

διάρκεια 27 χρόνια. Ο Θουκυδίδης καλύπτει τα πρώτα είκοσι, αφού η εξιστόρησή 

του σταματάει απότομα τον χειμώνα του 411-410 π.Χ
32

 και συγκεκριμένα στη μέση 

μιας πρότασης. Στους συνεχιστές του έργου του συγκαταλέγονται ο Κράτιππος και ο 

Θεόπομπος, των οποίων όμως δυστυχώς η εργασία δεν διασώθηκε. Υπάρχει όμως και 

ο Ξενοφώντας, ο οποίος με τα Ελληνικά του συνεχίζει το έργο του μεγάλου 

ιστορικού.
33  

   Το πρώτο από τα οχτώ βιβλία έως και το κεφάλαιο 24 του πέμπτου αφορούν τον 

Αρχιδάμειο πόλεμο. Τα κεφάλαια από το 25 μέχρι και το 84.1 του ιδίου βιβλίου 

έχουν να κάνουν με τη Νικίειο Ειρήνη. Στη συνέχεια από το 84.1 έως και το 

κεφάλαιο 116 συναντούμε τον διάλογο των Μηλίων. Έπειτα, τα βιβλία 6 και 7 

σχετίζονται με την Σικελική εκστρατεία, ενώ στο όγδοο βιβλίο έχουμε την αρχή του 

Δεκελεικού πολέμου.
34

 

                                                           
29

 Ηλιού (1980) 27/ Μαρκελλίνος Βίος 22. Πρβλ. και Πόθου (2006) 144,υποσ. 2. 
30

 Lesky (2006
5
) 636/ Hornblower – Spawforth (2003

3
) 1517/ Παπαθωμάς (2016) 54. 

31
 Easterling-Knox (2000) 586. 

32
 Trede (2001) 245. 

33
 Easterling-Knox (2000) 585. 

34
 Easterling-Knox (2000) 588. 
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   Συγκεκριμένα ο ρόλος του πρώτου βιβλίου στο έργο είναι εισαγωγικός. Ο 

ιστορικός προσπαθεί μέσα από συνεχείς αναδρομές στο παρελθόν να αναδείξει τη 

σημασία του Πελοποννησιακού Πολέμου.
35

 Ειδικότερα, στα κεφάλαια 2 έως 19, που 

απαρτίζουν την ‘αρχαιολογία’, γίνεται μια αναδρομή της ελληνικής ιστορίας από τις 

αρχές της, τότε δηλαδή που οι Έλληνες ζούσαν κάτω από πρωτόγονες συνθήκες, έως 

και την εποχή του, μια εποχή με ολοκληρωμένα κέντρα δύναμης. Στόχος αυτής της 

αναδρομής δεν είναι άλλος, από το να προκαταλάβει τον αναγνώστη για την 

σπουδαιότητα της σύγκρουσης που επρόκειτο να διηγηθεί παρακάτω. Στα κεφάλαια 

20 με 22 μας παρουσιάζει τη μεθοδολογία της συγγραφής του. Στη συνέχεια, από το 

κεφάλαιο 24 έως το 87 γίνεται λόγος για την έριδα ανάμεσα στην Κόρινθο και την 

Κέρκυρα, την σύγκρουση μεταξύ Κορίνθου και Αθήνας εξαιτίας της Ποτίδαιας και 

φτάνουμε στην συνέλευση που λαμβάνει χώρα στην Σπάρτη με την εκφώνηση των 

λόγων από τον απεσταλμένο της Κορίνθου, του ομολόγου του από την Αθήνα, του 

βασιλιά Αρχίδαμου καθώς και του Σθενελαΐδα. Έτσι φτάνουμε στο κεφάλαιο 88, 

όπου βλέπουμε τους Σπαρτιάτες να αποφασίζουν την έναρξη του πολέμου, όχι 

εξαιτίας της παρότρυνσης των συμμάχων τους, όσο από τον φόβο τους, που 

προερχόταν από την ολοένα αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας. Στα κεφάλαια 89 έως 

118 διακόπτεται η εξιστόρηση του πολέμου και παρατηρείται μια παρέκβαση, ἐκβολὴ 

τοῦ λόγου, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο ιστορικός στο κεφάλαιο 97. Ο Θουκυδίδης 

διηγείται τα γεγονότα της πεντηκονταετίας, που ακολούθησε την νίκη εναντίον των 

Περσών μέχρι και την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η περίοδος αυτή 

τυγχάνει της ιδιαίτερης προσοχής του ιστορικού τόσο επειδή κανείς άλλος μέχρι τότε, 

πέραν του Ελλάνικου, του οποίου η αξιοπιστία έχει δεχτεί επικρίσεις, δεν είχε 

ασχοληθεί με αυτή, όσο και για να καταδείξει μέσα από αυτή την πορεία προς την 

αθηναϊκή άνοδο. Τα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του βιβλίου (119-146) αφορούν τις 

διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα λίγο πριν την έναρξη του πολέμου.
36

 

   Το δεύτερο βιβλίο πραγματεύεται τα τρία πρώτα χρόνια του πολέμου. Τα γεγονότα 

που σηματοδοτούν το πρώτο έτος είναι οι δύο επιδρομές των Σπαρτιατών στην 

Αττική καθώς και επιθέσεις στους συμμάχους κάθε πλευράς. Στα κεφάλαια 35 έως 

46 ο Θουκυδίδης μας παραθέτει τον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε ο Περικλής προς 

τιμήν των μέχρι τότε πεσόντων.
37

Κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους ο λοιμός
38

 

                                                           
35

 Trede (2001) 245. 
36

 Lesky (2006
5
) 637-639. 

37
 Lesky (2006

5
) 640. 
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δοκιμάζει την πόλη των Αθηναίων αφήνοντας πίσω του πολλά θύματα, ένας εξ 

αυτών και ο ίδιος ο Περικλής. Ο Θουκυδίδης μιλάει με τιμητικά λόγια γι αυτόν και 

αναπόφευκτα τον συγκρίνει με τους διαδόχους του, τους οποίους και επικρίνει.
39

Τον 

τρίτο χρόνο από τη μία πλευρά βλέπουμε τους Σπαρτιάτες να επεκτείνονται δειλά 

δειλά στην θάλασσα, από την άλλη τους Αθηναίους να επιτυγχάνουν συμμαχία με 

τον βασιλιά της Θράκης, Σιτάλκη. Ο ιστορικός στο κεφάλαιο 97 μας περιγράφει το 

κράτος των Οδρυσών, ενώ στο 99 γίνεται λόγος για τον βασιλιά Περδίκκα. Το 

συγκεκριμένο βιβλίο ξεκινά με τη νυχτερινή επίθεση των Θηβαίων στις Πλατειές που 

έλαβε χώρα την άνοιξη του 431.
40

 

   Το τρίτο βιβλίο αφορά τα επόμενα τρία χρόνια του πολέμου. Στην αρχή ο 

Θουκυδίδης κάνει λόγο για δύο επιθέσεις των Σπαρτιατών στην Αθήνα. Έπειτα, 

ακολουθεί η αποστασία και η τιμωρία της Μυτιλήνης. Τα κεφάλαια 52 έως 68 

αναφέρονται στην πόλη των Πλαταιών, η οποία το 427 π.Χ αναγκάζεται να 

παραδοθεί ύστερα από τριετή πολιορκία. Στην δίκη που ακολουθεί υπό την προεδρία 

των Σπαρτιατών, αποφασίζεται να θανατωθούν διακόσιοι πολίτες ενώ οι γυναίκες να 

γίνουν σκλάβες. Λίγο αργότερα η πόλη ισοπεδώθηκε. Τα κεφάλαια 70 μέχρι 85 

αναφέρονται στον εμφύλιο πόλεμο της Κέρκυρας ανάμεσα στους ολιγαρχικούς και 

τους δημοκρατικούς, με τους τελευταίους να επικρατούν το 427 π.Χ με την 

υποστήριξη των Αθηναίων. Χαρακτηριστικό είναι το κεφάλαιο 82, στο οποίο 

αναπτύσσεται η παθολογία του πολέμου, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

παρακάτω. Στο τέλος αυτού του βιβλίου γίνεται αναφορά για μια μικρής έκτασης 

ναυτική αποστολή στην Σικελία, με σκοπό να βοηθήσει τις ιωνικό-χαλκιδικές πόλεις, 

που αντιμετώπιζαν τη δωρική συμμαχία γύρω από τις Συρακούσες.
41

 

   Το επόμενο βιβλίο αφορά το έβδομο, όγδοο και ένατο έτος του πολέμου. Οι 

Αθηναίοι με τον στρατηγό Δημοσθένη κατάφεραν να επικρατήσουν στην Πύλο. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ένα επίλεκτο τμήμα του σπαρτιατικού στρατού να 

αποκλειστεί στην Σφακτηρία, η οποία βρίσκεται απέναντι από την Πύλο. Η Σπάρτη 

αναγκάζεται να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Αττική, επιτυγχάνει ανακωχή 

                                                                                                                                                                      
38

 Τη φύση του λοιμού που περιγράφει ο Θουκυδίδης καθώς και την άποψη ότι στην περιγραφή του 

έχει επηρεαστεί από τον Ιπποκράτη επανεξετάζουν οι Holladay-Pool στο CQ 29 (1979) 282-300. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για την ακριβή ταυτοποίηση του «λοιμού», 

με επικρατέστερες την ευλογιά, την οστρακιά, τον τύφο ή και συνδυασμός διαφόρων γνωστών 

ασθενειών. Για αντεπιχειρήματα όλων αυτών των θεωριών βλ. Holladay-Pool στο CQ 34, no2 (1984) 

483-485.  
39

 Trede (2001) 246. 
40

 Lesky (2006
5
) 640,642. 

41
 Lesky (2006

5
) 642-644. 
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και ζητά από τους Αθηναίους ειρήνη. Όμως ο Κλέωνας, που πρωταγωνιστούσε 

εκείνη την εποχή στα πολιτικά πράγματα της Αθήνας, συνέβαλε ώστε οι 

διαπραγματεύσεις να ναυαγήσουν. Από το 424 π.Χ και ύστερα η επιτυχής πορεία των 

Αθηναίων αντιστρέφεται, με εξαίρεση την επικράτησή τους έναντι των Σπαρτιατών 

στα Κύθηρα. Η αθηναϊκή αποστολή στη Σικελία αναγκάζεται να επιστρέψει, αφού ο 

Ερμοκράτης, στη συνέλευση που έλαβε χώρα στη Γέλα, κατάφερε να ενώσει τους 

Έλληνες που ζούσαν εκεί. Από το κεφάλαιο 78 μέχρι και τα πρώτα κεφάλαια του 

πέμπτου βιβλίου ο ιστορικός κάνει έκδηλη την εκτίμηση που έτρεφε στο πρόσωπο 

του Βρασίδα, του ανθρώπου που άλλαξε την τύχη της Σπάρτης.
42

Με μια νικηφόρα 

πορεία προς τη Θράκη, ο Βρασίδας επεδίωξε να προσεταιριστεί πόλεις που έως τότε 

ήταν μέλη της Αθηναϊκής Συμμαχίας.
43

Αξιοσημείωτα γεγονότα αυτού του βιβλίου 

είναι η επίθεση του Βρασίδα στην Αμφίπολη, όπου και κατάφερε να επικρατήσει, 

καθώς και η νίκη των Βοιωτών έναντι των Αθηναίων στην περιοχή του Δηλίου.
44

 

   Από την άλλη πλευρά, το πέμπτο βιβλίο καλύπτει χρονικά την περίοδο από το 

δέκατο έτος έως και τον χειμώνα του δεκάτου έκτου. Στην αρχή γίνεται λόγος για τον 

θάνατο τόσο του Βρασίδα όσο και του Κλέωνα στην περιοχή της Αμφίπολης. Το 421 

π.Χ αμφότερες οι δύο παρατάξεις συνάπτουν την Νικίειο Ειρήνη, το όνομα της 

οποίας προήλθε από τον ομώνυμο Αθηναίο διαπραγματευτή, το Νικία. Μολονότι 

ορίστηκε πως η ειρήνη αυτή θα είχε διάρκεια πενήντα χρόνια, ο Θουκυδίδης 

διαισθάνθηκε τον πρόσκαιρο χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας. Πράγματι, η ειρήνη 

κράτησε μόλις έξι χρόνια και δέκα μήνες. Κατά τη διάρκειά της καμία παράταξη δεν 

πραγματοποίησε κάποια ευθεία επίθεση στην άλλη. Παρ’ όλα αυτά, καθεμιά 

προσπαθούσε να βλάψει την άλλη με πολλές πλάγιες επιχειρήσεις, οι οποίες και 

καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του βιβλίου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που 

συνυπολογίζουν το διάστημα της ειρήνης αυτής στο σύνολο του πολέμου.
45

 Από το 

υπόλοιπο βιβλίο αξίζει να αναφέρουμε την μάχη της Μαντίνειας και την εκστρατεία 

στο νησί της Μήλου. Αξιοσημείωτος είναι ο διάλογος ανάμεσα στους Μηλίους και 

τους Αθηναίους, όπου ο Θουκυδίδης δράττεται της ευκαιρίας να αναλύσει την 

πολιτική της δύναμης (Machtpolitik), που χαρακτηρίζει την πορεία της Αθήνας 

καθώς και τους κινδύνους που η ίδια εγκυμονούσε.
46
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 Lesky (2006
5
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   Το έκτο και το έβδομο βιβλίο εξιστορούν την Σικελική εκστρατεία. Σε αυτό το 

τμήμα του έργου είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες δημηγορίες.
47

O Μακώλεϋ 

θεωρεί πως ο έβδομος τόμος αποτελεί το πρώτο αριστούργημα πεζού λόγου και το 

τοποθετεί σε υψηλότερη θέση από τον περί στεφάνου λόγο του Δημοσθένη. Μάλιστα 

σε ένα γράμμα του προς τον φίλο του, τον καθηγητή Ellis, το χαρακτηρίζει ως το 

άκρο άωτο της ανθρώπινης τέχνης. Από την άλλη πλευρά, ο Πλούταρχος στο βίο του 

Νικία πιστεύει πως δεν υπάρχει κάτι άλλο αντάξιό του και θεωρεί πως ο θουκυδίδης 

σε αυτό το σημείο του έργου είναι παθητικότατος, εναργέστατος και ποικιλότατος.
48

 

Όσον αφορά το όγδοο βιβλίο, αναφέρεται στα γεγονότα μετά την Σικελική 

εκστρατεία καθώς και το ξεκίνημα του Δεκελεικού πολέμου και μέχρι το 411 π.Χ. 

Πρέπει να πούμε πως παρέμεινε ανολοκλήρωτο, αφού διακόπηκε απρόσμενα σε μια 

φράση.
49

 

   Οι πηγές που είχε στην διάθεσή του ο Θουκυδίδης για τη συγγραφή του έργου του 

βασίζονταν τόσο σε προφορικές όσο και γραπτές μαρτυρίες, με τις πρώτες να 

πλειοψηφούν έναντι των τελευταίων. Η συλλογή πληροφοριών δεν διεκόπη, ακόμα 

και το διάστημα της εξορίας του. Ο τρόπος επεξεργασίας τους αναφέρεται αναλυτικά 

στο μεθοδολογικό του κεφάλαιο (Α.22).  

   Σε όσες περιπτώσεις δεν παρέστη ο ίδιος ως μάρτυρας, προσπάθησε να οδηγηθεί σε 

κάποιο ασφαλές συμπέρασμα (εἰκός). Όταν επρόκειτο για στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

ο Θουκυδίδης απευθυνόταν, όχι μόνο σε στρατιώτες και αξιωματούχους, αλλά και 

στους ίδιους τους στρατηγούς. Μάλιστα στο κεφάλαιο 95 του 2
ου

 βιβλίου μέσα από 

την περιγραφή της Θράκης και της Μακεδονίας, εκτός από τις τοπικές πηγές και την 

αυτοψία του χώρου, είναι έκδηλή η γεωγραφική και ιστορική επάρκεια του 

ιστορικού. Τον μύθο, μολονότι δεν συνάδει με την γενικότερη ιδιοσυγκρασία του, 

δεν τον απορρίπτει, αλλά, πριν τον χρησιμοποιήσει, τον φιλτράρει ορθολογιστικά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Όμηρος, μέσα από το μυθολογικό υλικό του 

οποίου ο Θουκυδίδης καταφέρνει να αντλήσει ιστορικές πληροφορίες. 

   Αναφορικά με τις γραπτές μαρτυρίες που χρησιμοποίησε ο Θουκυδίδης, αξίζει να 

σταθούμε στα ονόματα του Ελλάνικου και του Ηροδότου, τους οποίους βέβαια 

αμφότερους ψέγει για ελλείψεις στην εξιστόρησή τους. Συνθήκες και ψηφίσματα 

σπάνια παρατίθενται αυτούσια στο έργο του. Εξαίρεση αποτελεί η μονοετής 
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49
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ανακωχή το 423 π.Χ καθώς και το κείμενο της ειρήνης του Νικία. Αυτούσια επίσης 

παρατίθενται και ορισμένα επιστολικά κείμενα, τα οποία προηγουμένως έχουν 

ελεγχθεί από τον Θουκυδίδη, όπως εκείνα του Παυσανία στο πρώτο βιβλίο ή εκείνα 

του Νικία στο έβδομο. Παράλληλα, ο Θουκυδίδης κάνει χρήση και επιγραφών στις 

περιπτώσεις των παρεκβάσεων, όπως η επιγραφή για τους Πεισιστρατίδες στο έκτο 

βιβλίο του. Αντίθετα, αποφεύγει κείμενα που αφορούν χρησμούς, προκειμένου να 

μην επηρεαστεί η εξιστόρησή του από το μεταφυσικό στοιχείο. Τέλος ο ιστορικός 

δεν κάνει χρήση αρχαιολογικών ευρημάτων, εφόσον η επιστήμη αυτή δεν είχε 

ανθήσει. Οποιαδήποτε αναφορά αυτού του είδους στο έργο του είναι καθαρά 

συμπτωματική.
50

         

   Ο Θουκυδίδης για την χρονολόγηση των γεγονότων εφάρμοσε τη διαίρεση του 

χρόνου σε χειμώνα και καλοκαίρι και δεν στηριζόταν στο σύστημα χρονολόγησης με 

βάση τους εκάστοτε άρχοντες, όπως συνηθιζόταν. Το κλείσιμο κάθε κεφαλαίου 

γινόταν με στερεότυπο τρόπο και πολλές φορές περιελάμβανε και το όνομα του ίδιου 

του ιστορικού, (ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὅν Θουκυδίδης ξυνέγραψε). Την 

προτίμησή του σε αυτή τη μέθοδο χρονολόγησης αρκετοί την αποδίδουν στην 

εναντίωσή του με τον Ελλάνικό, ο οποίος εφάρμοζε το καθιερωμένο σύστημα με 

βάση τους άρχοντες.
51

 Η πατρότητα της μεθόδου που ακολουθούσε ο Θουκυδίδης 

δεν αποδίδεται στον ίδιο αλλά στον Ηρόδοτο, ο οποίος την είχε εφαρμόσει στην 

εξιστόρηση των δύο τελευταίων χρόνων των Περσικών πολέμων 480-479 π.Χ.
52

  

   Οι περιπτώσεις, στις οποίες έχουμε εμφάνιση του ίδιου του Θουκυδίδη μέσα στο 

έργο του, είναι πολύ περιορισμένες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εκφέρει την 

προσωπική του άποψη για κάποιο πρόσωπο ή γεγονός. Αυτό άλλωστε είναι ένα 

στοιχείο που καταδεικνύει ακόμη μια φορά την αντικειμενικότητά του. Τέτοιες 

περιπτώσεις αποτελούν το κεφάλαιο 22 του πρώτου βιβλίου, όπου ο ιστορικός 

αναφέρεται στο πρόγραμμά του, το κεφάλαιο 65 του δεύτερου βιβλίου, στο οποίο 

εκφέρει την άποψή του για τον Περικλή προσωπικά αλλά και για την πολιτική που 

ακολούθησε, το κεφάλαιο 82 στο τρίτο βιβλίο, όπου αναφέρεται στην κοινωνική 

αλλοίωση που είχε επέλθει από τον πόλεμο, το κεφάλαιο 24 του όγδοου βιβλίου, στο 

οποίο εξάρει το πολίτευμα της Χίου, το κεφάλαιο 96, στο οποίο αναφέρεται στη 

διαφορετική τακτική των Αθηναίων, Σπαρτιατών και Συρακούσιων καθώς και το 
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κεφάλαιο 97, επίσης στον ίδιο τόμο, όπου γίνεται λόγος για το μετριοπαθές 

ολιγαρχικό πολίτευμα της Αθήνας. Επίσης το κεφάλαιο 36 του τρίτου βιβλίου αλλά 

και το 16 του πέμπτου, όπου γίνεται αναφορά στον Κλέωνα, το κεφάλαιο 30 του 

έβδομου τόμου σχετικά με την αποτυχία στη Μυκαλησσό αλλά και το κεφάλαιο 86 

του ιδίου βιβλίου, όπου εξαίρει τον Νικία.
53

   

   Όπως επισημαίνει ο Θουκυδίδης για το έργο του στο κεφάλαιο 22 του πρώτου 

βιβλίου, κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἤ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται, 

δηλαδή το έργο του αποτελεί περισσότερο αιώνιο απόκτημα παρά σύνθεση που 

διεκδικεί βραβείο, η οποία θα ακουστεί και θα ξεχαστεί μετά από λίγο. Κάποιοι 

θεώρησαν πως ο Θουκυδίδης πίστευε σε μια κυκλική πορεία της ιστορίας και 

μπορούσε κάποιος μέσα από τη γνώση των παρελθόντων γεγονότων να προβλέψει το 

μέλλον. Άλλοι πάλι υποστήριξαν πως ο Θουκυδίδης με το έργο του συνέβαλε στην 

κατανόηση των γεγονότων και μόνο. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ο 

Θουκυδίδης δεν πίστευε, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται επακριβώς, απλώς κάποιες 

καταστάσεις εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες λόγω της σταθερής φύσης του 

ανθρώπου. Η ιστορία συμβάλλει στην κατανόηση ορισμένων παραμέτρων που με την 

σειρά τους χρησιμεύουν στην ανάλυση μελλοντικών καταστάσεων και όχι για να 

προλέγει κάποιος το μέλλον.
54

Υπάρχει διχογνωμία αναφορικά με το, εάν ο 

Θουκυδίδης εννοούσε, ότι τα πράγματα του μέλλοντος θα είναι ίδια με εκείνα του 

παρελθόντος, επειδή η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια ή έως ότου παραμένει ίδια. 

Εάν λάβουμε υπόψη μας πως ο Θουκυδίδης διατηρούσε μια απαισιόδοξη οπτική, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ύφος του θα ήταν αιτιολογικό και θα εννοούσε, 

πως κάποιες καταστάσεις επαναλαμβάνονται με παρόμοιο τρόπο, επειδή η φύση του 

ανθρώπου παραμένει αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου.
55

Φιλοδοξία του 

Θουκυδίδη ήταν να καταδείξει μέσα από το έργο του τη σημασία των γεγονότων του 

παρελθόντος. Κάτι τέτοιο θα επιτυγχάνονταν μόνο μέσα από την ανάλυση των αιτιών 

που οδήγησαν σε καθένα από αυτά. Για να καταφέρει ο ιστορικός να είναι όσο το 

δυνατόν πιο αντικειμενικός χρησιμοποιούσε τα στοιχεία εκείνα που προέρχονταν 

μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, τὸ ἀνθρώπινον. Δεν υπήρχε περιθώριο για 

έκφραση κάθε είδους προσωπικών συναισθημάτων ή ηθικών κρίσεων.
56

 Ορισμένοι 

πιστεύουν πως το έργο του συνάδει πιο πολύ με την πολιτική επιστήμη παρά με 
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εκείνη της ιστορίας
57

 και ο κάθε αναγνώστης, εφόσον το αντιμετωπίσει με την 

δέουσα σοβαρότητα, θα μπορούσε να ωφεληθεί από αυτό.
58

 

 

Το ύφος και η γλώσσα του 

 

   Οι πρώτοι πεζογράφοι της ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιούσαν το γραμμικό 

ύφος, γνωστό και ως εἰρομένην λέξιν. Η χρήση της υπόταξης και της έμφασης δεν 

τους ήταν προσιτές και προτιμούσαν να παραθέτουν μικρές ανεξάρτητες προτάσεις 

τη μία δίπλα στην άλλη. Προκειμένου να τις συνδέσουν αλλά και για να δώσουν 

έμφαση, χρησιμοποιούσαν μία βασική λέξη της προηγούμενης πρότασης στην 

επόμενη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επανάληψης λέξεων σε δύο διαδοχικές 

προτάσεις αποτελεί ο Ηρόδοτος.
59

   

   Απέναντι από το γραμμικό ύφος βρίσκεται το περιοδικό ή αλλιώς κατεστραμμένη 

λέξις. Η περίοδος σύμφωνα με τον Αριστοτέλη έχει αρχή και τέλος και κατάλληλο 

μέγεθος, ώστε να μπορούμε να την αντιληφθούμε σαν σύνολο. Τα τμήματά της 

υποτάσσονται το ένα στο άλλο και όλα μαζί συμπληρώνουν μια κύρια ιδέα. Αυτό το 

σύστημα τελειοποιήθηκε τόσο από τον Ισοκράτη όσο και από τον Δημοσθένη τον 4
ο
 

αι. π.Χ. Την μέθοδο αυτή υιοθέτησε η λατινική γλώσσα, με αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα τον Κικέρωνα, ενώ το ίδιο έπραξαν στη συνέχεια και άλλες ευρωπαϊκές 

γλώσσες, όπως η Αγγλική.
60

   

   Ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη ύφους υπάρχει το αντιθετικό,
61

 με κυριότερους 

εκπροσώπους τον Θουκυδίδη και τον Αντιφώντα.
62

Το είδος αυτό οφείλει την 

δημιουργία του στη Σοφιστική και τις νέες μεθόδους ρητορικής έκφρασης. Ωστόσο, 

αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τη σημασία και τις 

δυνατότητες του αντιθετικού ύφους. Ανάμεσα σε αυτούς ο Αριστοτέλης, ο Διονύσιος 

Αλικαρνασσέας,  ο Ψευδο-Λογγίνος, ο Δημήτριος κ.α.
63

 Ο Θουκυδίδης μέσα από την 

αντιπαράθεση επεδίωκε να αποσαφηνίσει την αλήθεια και όχι να την συσκοτίσει. 
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Αντίθετα με αυτόν, ο Γοργίας ενδιαφερόταν για το αισθητικό αποτέλεσμα και την 

παραπλάνηση του νου μέσα από τον μη ενιαίο μουσικό λόγο του.
64

      

   Το αντιθετικό ύφος του Θουκυδίδη είναι έκδηλο σε τμήματα του έργου που 

σχετίζονται με περιγραφές, αναλύσεις αλλά και στις δημηγορίες.
65

 Παρ’ όλα αυτά σε 

περιπτώσεις που μας παραθέτει πληροφορίες γεωγραφικού ή στρατιωτικού 

χαρακτήρα, προτιμάει το λιτό παρατακτικό ύφος.
66

 

   Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του θουκυδίδειου ύφους είναι η αντιθετική 

δόμηση των περιόδων του. Οι προτάσεις του αντιπαρατίθενται και εξωτερικά, μέσω 

αντιθετικών συνδέσμων, αλλά και εσωτερικά, μέσα από αντίθετες έννοιες.
67

 

   Ακόμη ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του ύφους του αποτελεί η αφαιρετικότητα, 

εννοώντας με αυτή την προτίμηση ρηματικών τύπων (μετοχές, απαρέμφατα) αντί 

ουσιαστικών, π.χ. τὸ δεδιός, τὸ ἐπιβουλεύσασθαι, τὸ θαρσοῦν, τὸ κραττεῖν, τὸ 

φιλονικεῖν, τὸ παρανομῆσαι, τὰ λεγόμενα κ.α. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι η 

πύκνωση του λόγου. Βέβαια, αυτά τα απαρέμφατα και οι μετοχές, αν και 

αντικαθιστούσαν ουσιαστικά, διατηρούσαν τη ρηματική τους φύση και παράλληλα 

με την έννοια που περιείχαν, είχαν και μια χροιά ενέργειας, γεγονός το οποίο 

προσέφερε μια ζωντάνια. Οι μεγάλες, πυκνές και δυσνόητες περίοδοί του είναι 

συνέπεια της προσπάθειάς του για περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια. Αυτό 

παρατηρείται έντονα στις δημηγορίες του.
68

   

   Ένα ακόμη υφολογικό γνώρισμα που φέρει τη σφραγίδα του Θουκυδίδη και δεν το 

συναντούμε σε άλλον κλασικό συγγραφέα πέραν του Ξενοφώντα, ο οποίος 

προσπαθεί να μιμηθεί τον μεγάλο ιστορικό, είναι η μεταβολή ή ποικιλία (variatio).
69

 

H variatio λοιπόν αφορά τη σύνδεση ανόμοιων γραμματικά μελών, τα οποία όμως 

είναι ισοδύναμα από συντακτική άποψη.
70

Έτσι στο έργο του μπορούμε να δούμε να 

συνδέεται ουσιαστικό με δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση (Β.51.4), ουσιαστικό με 

δευτερεύουσα αναφορική πρόταση (Β.41.4), επίθετο ή επιθετική μετοχή με 
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αναφορική πρόταση (Α.40.2), εμπρόθετος με δευτερεύουσα ουσιαστική ή επιθετική 

πρόταση (Α.37.1), ουσιαστικό ή αντωνυμία με δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση, 

απαρέμφατο με δευτερεύουσα πρόταση, μετοχή με απαρέμφατο (Δ.27.1) αλλά και 

μετοχή με δευτερεύουσα πρόταση (Ε.44.1).
71

 

   Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης είναι η αρχαία αττική διάλεκτος, η 

αρχαία ατθίς, η οποία ήταν η επίσημη γλώσσα της Αθήνας έως το 403 π.Χ.
72

 Ο 

τρόπος, με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται στο έργο του, προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια. 

Δεν θα ταίριαζε άλλωστε τίποτα λιγότερο σε τέτοιου επιπέδου ιστοριογραφία. Ο 

λόγος που προτιμάει τη συγκεκριμένη διάλεκτο δεν σχετίζεται τόσο με την 

μακρόχρονη απουσία του από την Αθήνα, λόγω της εξορίας του, αλλά στο γεγονός 

ότι ήθελε να εξελίξει την αρχαία αττική γλώσσα, ώστε να είναι ικανή να αποτυπώσει 

την κοινωνική και πολιτική κατάσταση το δεύτερο μισό του 5
ου

 αι. π.Χ.
73

Οι 

Τετραλογίες του Αντιφώντα, που ανάγονται χρονικά την δεκαετία 430-420 π.Χ, έχουν 

πολλά κοινά στοιχεία με την Ιστορία του Θουκυδίδη αναφορικά με τη γλώσσα και το 

ύφος.
74

    

   Τόσο ο Θουκυδίδης όσο και ο Αντιφώντας έχουν προσαρμόσει στη αττική διάλεκτο 

διάφορα ιωνικά συμπλέγματα, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνταν στην τραγωδία. Ο 

λόγος που δεν προτίμησαν τα αντίστοιχα αττικά οφείλεται στο γεγονός, ότι απέπνεαν 

έναν αέρα διαλεκτικού επαρχιωτισμού. Έτσι τον βλέπουμε να προτιμάει τη χρήση 

του ξὺν αντί του σὺν, το ἐς αντί του εἰς, το αἰεὶ αντί του ἀεί, την κατάληξη -ὴς των 

ουσιαστικών που λήγουν σε –εύς αντί της –εις καθώς και τα –ρσ- και –σσ- αντί των 

αττικών –ρρ- και –ττ- αντίστοιχα.
75

  

   Ο Θουκυδίδης δεν περιορίζεται στο γλωσσικό τυπικό, συνηθισμένη νοοτροπία 

φιλολόγων μετά από αυτόν. Έτσι δεν θα πρέπει να μας ξενίζει η ύπαρξη διπλοτυπιών 

μέσα στο έργο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις ἐδυνήθην-

ἠδυνήθην, ἐθέλω-θέλω, ἐβούλοντο-ἠβούλοντο, σμικρός-μικρός.
76

   

   Επίσης, στο θουκυδίδειο έργο συνηθίζεται η χρήση επιθέτων και μετοχών 

ουδετέρου γένους καθώς και έναρθρα απαρέμφατα στη θέση ουσιαστικών. Το 
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φαινόμενο αυτό εξηγείται, εάν λάβουμε υπόψη μας την έλλειψη αφηρημένων 

ουσιαστικών κατά τον πρώιμο πεζό λόγο.
77

   

   Μολονότι η Ιστορία είναι γραμμένη σε πεζό λόγο, είναι εκτεταμένη η χρήση 

ποιητικών λέξεων μέσα στο έργο. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι 

λέξεις αἰεί, ἀλλαξείω, αὔχημα, ἄφαρκτος, ἀφορμή, δαιμόνιον, ἐξαπιναίως, ἐπαυρέσεις, 

ἐχυρώτερος, καλινδοῦμαι, κωλύμη, μετέωρος, ὀρρωδία, τάχος, ὑποτοπῶ, φιλεῖ + 

απαρέμφατο κ.α. Ο δανεισμός αυτός υφίσταται, επειδή ο πρώιμος πεζός λόγος δεν 

είχε ακόμη συγκροτήσει ένα λεξιλογικό φάσμα που να πληροί τις ανάγκες του. Εκτός 

βέβαια από την κάλυψη οποιονδήποτε κενών του πεζού λόγου, οι λέξεις αυτές 

αφήνουν στο έργο και μια ποιητική χροιά.
78

  

   Εκτός από τα παραπάνω, αξιοπρόσεκτο είναι το παιχνίδι του Θουκυδίδη με τις 

προθέσεις, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να παράγει σύνθετα ρήματα με ποικίλες 

σημασίες. Για παράδειγμα το ρήμα ἐλπίζω σημαίνει ότι τρέφω ελπίδες, ενώ το 

ἀντελπίζω πως έχω νέες ελπίδες σε κάτι. Προκειμένου μάλιστα να αποδώσει πυκνά 

και βραχυλογικά παραπάνω από μία επιρρηματικές σχέσεις του υποκειμένου ή του 

αντικειμένου με την ενέργεια του ρήματος, κάνει χρήση δύο ή και τριών προθέσεων 

στο ρήμα, λόγου χάρη ἀντιπαρασκευάζομαι, προσεπιστέλλω, ἀντανάγομαι κ.α.
79

    

   Σχήματα λόγου δεν θα συναντήσουμε συχνά,
80

 ενώ, προκειμένου να ενισχύσει τον 

επιστημονικό χαρακτήρα του έργου του, δεν παραλείπει να εντάξει στην εξιστόρησή 

του και ιατρικούς όρους, όπως η λέξη ἐθάς (Β.44.2) και η λέξη παθήματα (Α.23.1) 

κ.α.
81

 

 

Δημηγορίες 

 

   Αγώνες λόγων συνηθίζονταν τόσο στα δικαστήρια από τις πλευρές των αντιδίκων 

όσο στο θέατρο και την τραγωδία. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, οι ρητορικές 

αγορεύσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική αλλά και στρατιωτική ζωή των 

πόλεων.  

   Με τον όρο δημηγορίες αναφερόμαστε σε αγορεύσεις είτε πολιτικών είτε 

στρατιωτικών στην Εκκλησία του Δήμου, στην περίπτωση της Αθήνας, στην 
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Απέλλα, στην περίπτωση της Σπάρτης ή ακόμη και σε χώρους στρατοπέδευσης σε 

ειδικές περιστάσεις. Αυτοί που πρωταγωνιστούσαν σε δημηγορίες ήταν πολιτικοί 

αρχηγοί, οι οποίοι απευθύνονταν στο λαό πριν τη λήψη μιας σημαντικής απόφασης, 

στρατηγοί που ήθελαν να ενθαρρύνουν το στράτευμά τους πριν από κάποια 

σημαντική μάχη, ή ακόμη και πρέσβεις από άλλες πόλεις. 

   Ο Θουκυδίδης στο έργο του έχει συμπεριλάβει 46 δημηγορίες, οι οποίες καλύπτουν 

το 1/5 της συνολικής έκτασής του. Συγκεκριμένα, στο πρώτο βιβλίο παρατίθενται 8, 

στο δεύτερο 9 στο τρίτο 6, στο τέταρτο 7, στο πέμπτο 2, στο έκτο 10 και 4 στο 

έβδομο. Το όγδοο βιβλίο δεν περιλαμβάνει κάποια δημηγορία.
82

 

   Αναφορικά με τις δημηγορίες, ο Θουκυδίδης είχε μελετήσει προσεκτικά τόσο τον 

Όμηρο, ο οποίος συνήθιζε να παραθέτει μακροσκελείς διαλόγους και αφηγήσεις 

ανάμεσα σε αθανάτους και κοινούς ανθρώπους, όσο και δημηγορίες του Ηροδότου, 

οι οποίες βέβαια σχετίζονται κυρίως με ανθρώπινους χαρακτήρες και τρόπους 

συμπεριφοράς. Ωστόσο, μεγάλη ήταν και η επιρροή από το σοφιστικό ρεύμα (ἥττων 

καὶ κρείττων λόγος) και ιδιαίτερα από τις τετραλογίες του Αντιφώντα
83

 και τις 

αντιθετικές δημηγορίες του Πρωταγόρα.
84

 Ακόμα και σε ποιητές, όπως ο Πίνδαρος 

και ο Βακχυλίδης, υπάρχει σπερματικά η ιδέα της παράθεσης λόγων.
85

 

   Οι δημηγορίες είναι εμβόλιμες σε σημαντικά σημεία του έργου και μας 

προσφέρουν μια πιο πλήρη εικόνα γύρω από τα ιστορικά γεγονότα. Οι πολιτικές 

αποφάσεις, οι στρατιωτικές εξελίξεις, τα αίτια αλλά και οι αφορμές γίνονται πιο 

κατανοητά για τον αναγνώστη. Μέσα από τις δημηγορίες εκδηλώνονται οι προθέσεις, 

τα κίνητρα καθώς και η στρατηγική προσώπων που διαδραμάτισαν 

πρωταγωνιστικούς ρόλους καθιστώντας τα παράλληλα υπεύθυνα για όποια κριτική 

τους ασκηθεί. Οι δημηγορίες διασκεδάζουν τον μονότονο ρυθμό της ιστορικής 

αφήγησης, μαγνητίζουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και χαρίζουν ποικιλία. 

   Δεν ήταν εύκολο για τον Θουκυδίδη να αποδώσει πιστά τόσο τους λόγους, στους 

οποίους ο ίδιος ήταν παρών, όσο και εκείνους που πληροφορήθηκε από άλλους. 

Προσπάθησε λοιπόν να τους προσεγγίσει, όσο πιο πολύ μπορούσε, λαμβάνοντας 

υπόψη του το γενικό πνεύμα όσων ειπώθηκαν. Μάλιστα, στις αγορεύσεις, όπου ήταν 
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σίγουρος για τον ομιλητή και συμφωνούσε με τα επιχειρήματά του, χρησιμοποιούσε 

τον ευθύ λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση έκανε χρήση του πλαγίου. Έτσι, είναι λογικό 

που οι περισσότερες αγορεύσεις του Περικλή παρατίθενται σε ευθύ λόγο μέσα στο 

έργο. Είναι μετρημένες οι φορές που ο Θουκυδίδης κάνει χρήση του πλάγιου λόγου 

στην περίπτωση του Περικλή, και αυτό επειδή τα επιχειρήματα του τελευταίου, 

ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την επεκτατική πολιτική της Αθήνας, δεν 

βρίσκουν σύμφωνο τον ιστορικό, όπως στην περίπτωση του λόγου που αναφέρεται 

στους απράγμονες πολίτες. 

   Οι δημηγορίες, ανάλογα με τον στόχο που επεδίωκαν, διακρίνονται σε αυτοτελείς 

και αντιθετικές.
86

 Στην πρώτη περίπτωση προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα, 

στρατηγούς αλλά και πρέσβεις. Αποδέκτης αυτών των αγορεύσεων ήταν πολίτες είτε 

της Εκκλησίας του Δήμου στην Αθήνα είτε της Απέλλας, στην περίπτωση της 

Σπάρτης ή της Εκκλησίας του Δήμου των Συρακουσών. Δύνανται να είναι ατομικές, 

όταν προέρχονται από μεμονωμένα πρόσωπα (λόγου χάρη οι δημηγορίες του 

Περικλή ή του Ερμοκράτη), συλλογικές, στην περίπτωση των πρεσβειών (π.χ. 

δημηγορίες Μυτιληναίων ή Κορινθίων), ή να έχουν την μορφή επιστολών 

(περίπτωση Νικία). Εκείνες που εκφωνούνταν από πολιτικά πρόσωπα, στόχευαν στην 

έκφραση απόψεων πριν τη λήψη κάποιας σημαντικής απόφασης πολιτικού ή 

στρατιωτικού περιεχομένου. Από την άλλη πλευρά, εκείνες που προέρχονταν από 

στρατηγούς, επεδίωκαν την ενθάρρυνση του στρατεύματος είτε πριν από μια 

επικείμενη σύγκρουση είτε ύστερα από μια πολεμική αποτυχία. 

   Στις αντιθετικές δημηγορίες έχουμε την παράθεση δύο διαφορετικών ή και 

αντίθετων απόψεων αναφορικά με ένα σημαντικό ζήτημα, όπως μια πολεμική 

σύρραξη ή μια αποστασία. Σε κάθε περίπτωση αποδέκτης αυτών των αγορεύσεων 

ήταν είτε πολίτες είτε μελλοντικοί ερευνητές.
87
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Αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου 

 

Πελοποννησιακός Πόλεμος και πρώτος Πελοποννησιακός Πόλεμος 

 

   Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος
88

 είχε διάρκεια 27 χρόνια. Ξεκίνησε το 431 π.Χ και 

ολοκληρώθηκε το 404 π.Χ. Ο Croix διαφοροποιείται από αυτή την καθιερωμένη 

άποψη. Σύμφωνα με αυτόν, ο πόλεμος ξεκίνησε το 460 π.Χ και διακόπηκε το 446/5 

π.Χ με τη σύναψη της Τριακονταετούς Ειρήνης, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 15 

χρόνια. Το διάστημα λοιπόν από το 460 π.Χ και μέχρι τη συμφωνία της ειρήνης 

(πρώτος Πελοποννησιακός Πόλεμος) υποστηρίζει πως εντάσσεται στο πλαίσιο του 

Πελοποννησιακού Πολέμου.  

   Ο Θουκυδίδης δεν μας παραθέτει πληροφορίες για το επίμαχο αυτό διάστημα. Ο 

Croix αποδίδει το κενό αυτό στο γεγονός, ότι ο ιστορικός βρισκόταν σε νεανική 

ηλικία τότε και οποιεσδήποτε σημειώσεις που τυχόν είχε κρατήσει δεν θα ήταν 

ιδιαίτερα αξιόπιστες. Από την άλλη πλευρά, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος αφορούσε 

τη διαμάχη ανάμεσα στην Αθήνα και την Σπάρτη, ενώ αντίθετα ο πρώτος 

Πελοποννησιακός σχετιζόταν κυρίως με συγκρούσεις των συμμάχων των δύο 

μεγάλων δυνάμεων. Ίσως λοιπόν ο Θουκυδίδης για τον λόγο αυτό να μην έκρινε 

αναγκαίο να εντάξει στο έργο του και το διάστημα αυτό.
89

 

 

Σπάρτη και Πελοποννησιακή Συμμαχία 

 

   Η Πελοποννησιακή Συμμαχία χρονολογείται τον 6
ο
 αι. π.Χ. Επρόκειτο για μια όχι 

ιδιαίτερα εσωστρεφή οργάνωση. Απαρτιζόταν από την ηγέτιδα πόλη Σπάρτη
90

 καθώς 

και άλλες ανεξάρτητες συμμαχικές πόλεις, οι οποίες συνδέονταν με συνθήκες που 

είχαν υπογράψει. Κάθε φορά που η Σπάρτη είχε ανάγκη, οι πόλεις αυτές θα 

συνέδραμαν στρατιωτικά κάτω από την διοίκησή της. Άλλοτε πάλι η Σπάρτη ήταν 

εκείνη που βοηθούσε τους συμμάχους της, όποτε έκρινε βέβαια πως αυτό θα ήταν 

αναπόφευκτο ή προσοδοφόρο για την ίδια. Επίσης οι συμμαχικές πόλεις όφειλαν να 
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κινούνται παράλληλα με την Σπάρτη, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Εκείνη 

από την πλευρά της αναγνώριζε την ανεξαρτησία τους και φρόντιζε για την 

προστασία τους. Η ολομέλεια της Πελοποννησιακής Συμμαχίας συνερχόταν ύστερα 

από πρόταση των Σπαρτιατών.
91

 

   Ακόμη όμως και για την Σπάρτη υπήρχαν θέματα που δεν της επέτρεπαν να 

εφησυχάζει. Τα εδάφη της, εκτός από τους γνήσιους Σπαρτιάτες, απαρτίζονταν από 

είλωτες και περίοικους. Οι περίοικοι ήταν ελεύθεροι και ασχολούνταν με τις τέχνες 

και το εμπόριο. Από την άλλη πλευρά, οι είλωτες
92

 καλλιεργούσαν τη γη και 

κάλυπταν τις ανάγκες των Σπαρτιατών. Αριθμητικά ήταν επτά φορές περισσότεροι 

από τους τελευταίους. Μέσα από τα Ελληνικά (3.3.6) του Ξενοφώντα 

πληροφορούμαστε πως δεν έτρεφαν τα καλύτερα αισθήματα για τους Σπαρτιάτες. 

Αρκετές φορές σημειώθηκαν επαναστάσεις από την πλευρά τους. Μάλιστα, όπως 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του (1269a), καιροφυλακτούσαν, κάθε 

φορά που οι Σπαρτιάτες αντιμετώπιζαν κάποια ατυχία.
93

 

   Ανησυχία επίσης αποτελούσε και το Άργος, πόλη εχθρική βορειοδυτικά της 

Σπάρτης. Συγκεκριμένα οι Σπαρτιάτες φοβόντουσαν ενδεχόμενο συνασπισμό των 

Αργείων με άλλες εχθρικές ομάδες και ιδιαίτερα μια πιθανή στήριξη προς τους 

είλωτες της Σπάρτης.
94

   

 

Αθήνα και Αθηναϊκή Συμμαχία 

 

   Η απαρχή της αθηναϊκής ηγεμονίας ανάγεται στο διάστημα μετά τη λήξη των 

Περσικών Πολέμων (478 π.Χ.) και την επικράτηση των Ελλήνων. Το 477 π.Χ.  

δημιουργήθηκε ένας εθελοντικός συνασπισμός ανάμεσα στην Αθήνα
95

 και άλλες 

συμμαχικές πόλεις, γνωστός και ως Δηλιακή Συμμαχία (Α 18, 2-3/Α 96). Σκοπός της 
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συμμαχίας αυτής ήταν η συνέχιση της απελευθέρωσης αλλά και αντίποινα στην 

Περσία, υπό την ηγεσία της Αθήνας.
96

 

   Με τον καιρό η συμμαχία αυτή μετατράπηκε σε ηγεμονία με την Αθήνα να 

διαφεντεύει. Η μεταβολή αυτή πρέπει να είχε συντελεστεί μέχρι την εποχή της 

Τριακονταετούς Ειρήνης, δηλαδή το 446/5 π.Χ.
97

Με τον καιρό οι περισσότερες 

συμμαχικές πόλεις προτίμησαν να αφήσουν τους στόλους τους και να συνεισφέρουν 

οικονομικά στο συμμαχικό ταμείο. Συγκεκριμένα, μόνο η Λέσβος και η Χίος 

διατήρησαν τον στόλο τους σε σύνολο 150 συμμαχικών μελών. 

   Οι Αθηναίοι αξιοποίησαν τα χρήματα του ταμείου αφενός στη ναυτική τους 

δύναμη. Έτσι είναι λογικό που διέθεταν τον μεγαλύτερο και πιο αξιόμαχο στόλο.
98

 

Όμως αυτός ο ναυτικός ιμπεριαλισμός δεν αποσκοπούσε μόνο στις αμυντικές ή 

επιθετικές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως η Αθήνα, εάν λάβουμε υπόψη 

μας τους πολίτες, τους μέτοικους και τους δούλους, επρόκειτο για μια πολυάριθμη 

πόλη που είχε μεγάλες απαιτήσεις σε εισαγόμενα, κατά κύριο λόγο, σιτηρά, σε 

αντάλλαγμα των οποίων προσέφερε ασήμι, ελαιόλαδο, ζωγραφισμένα αγγεία καθώς 

και άλλα μεταποιητικά προϊόντα. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγόμενων σιτηρών 

προέρχονταν από το βασίλειο του Πόντου, με κέντρο το Παντικάπαιον, ανατολικά 

της Κριμαίας. Για τον λόγο αυτό οι Αθηναίοι ήλεγχαν τα νησιά Ίμβρο, Λήμνο και 

Σκύρο. Παρ’ όλα αυτά τα στενά του Βοσπόρου και του Ελλησπόντου ανησυχούσαν 

πάντα τους Αθηναίους. Οι δρόμοι λοιπόν, από τους οποίους διοχετεύονταν τα σιτηρά 

στην Αθήνα, ήταν ζωτικής σημασίας, γι αυτό και έπρεπε να προστατευτούν με κάθε 

τρόπο, διότι εύκολα θα μπορούσε η Αθήνα να βρεθεί στο έλεος κάποιας άλλης πόλης 

που θα είχε τη δυνατότητα να εμποδίσει τους δρόμους αυτούς. Η απειλή αυτή έλαβε 

σάρκα και οστά δύο φορές με ταπεινωτικές συνέπειες για την Αθήνα. Συγκεκριμένα, 

η Αθήνα λιμοκτονούσε  μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς το 405 π.Χ και την 

επικράτηση του Λύσανδρου στη θάλασσα, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη 

συνθηκολόγηση. Παρόμοια περίπτωση και εκείνη του Ανταλκίδα, ο οποίος το 387 

π.Χ απέκλεισε με τον στόλο του τα στενά του Ελλησπόντου, με συνέπεια να 

υπογράψει την ειρήνη του Βασιλέως.
99
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   Επίσης επένδυσαν στην ανοικοδόμηση της πόλης τους. Η κατασκευή μεγάλων 

έργων προσέδωσε στην Αθήνα αίγλη και συνάμα πολλές θέσεις εργασίας για τους 

πολίτες της.
100

 

   Τα οικονομικά οφέλη της Αθήνας από το κοινό ταμείο ήταν μεγάλα. Παρ’ όλα 

αυτά, ήταν λίγες οι συμμαχικές πόλεις που πλήρωναν υπέρογκο φόρο. Συγκεκριμένα, 

περίπου δεκατρία με δεκατέσσερα ήταν τα μέλη εκείνα που κατέβαλαν φόρο 

μεγαλύτερο του ενός ταλάντου, ενώ πέντε ήταν εκείνα που πλήρωναν περισσότερα 

από δεκαπέντε τάλαντα. Όλα αυτά μέχρι το 425 π.Χ, οπότε και πραγματοποιήθηκε 

αναδιάρθρωση των φόρων.
101

 

   Μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στη συμμαχία, η Αθήνα προσκόμιζε 

και άλλων ειδών οφέλη, πέραν από τα οικονομικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

αποτελούσε το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο αποτελούσε ρυθμιστικό παράγοντα για 

το εμπόριο στο Αιγαίο, αλλά και πέρα από αυτό. Επίσης, αρκετοί Αθηναίοι χαμηλού 

εισοδήματος βγήκαν κερδισμένοι μέσα από κτήματα ή ενοίκια που αποκόμισαν σε 

αποικίες ή κληρουχίες. Όμως και εύποροι πολίτες ωφελήθηκαν από την απόκτηση 

γης σε συμμαχικές πόλεις. Σύμφωνα με τον Croix, η αθηναϊκή πολιτεία είχε τη 

δυνατότητα να απαλλοτριώνει κομμάτια γης από συμμαχικές πόλεις ή περιουσία 

μεμονωμένων πολιτών συμμαχικών πόλεων που είχαν καταδικαστεί σε αθηναϊκά 

δικαστήρια, και στη συνέχεια να τα διαθέτει σε δημοπρασία.
102

   

   Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, ότι η εκμετάλλευση των συμμαχικών πόλεων 

από την Αθήνα ήταν δεδομένη. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από τους συμμάχους 

ανησυχούσαν περισσότερο για τις ολιγαρχικές τάσεις μέσα στις πόλεις τους, παρά για 

τους Αθηναίους, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν για τη δημοκρατικότητά τους. Αρκετές 

ήταν οι φορές που οι Αθηναίοι θυσίασαν την απληστία τους προκειμένου να 

υπερασπιστούν την πλειοψηφία του λαού.
103

  

 

Τριακονταετής Ειρήνη και κλυδωνισμοί  

 

   Η ειρήνη αυτή συνήφθη το 446/5 π.Χ. Σύμφωνα με αυτή, η Αθήνα είχε την 

υποχρέωση να απομακρυνθεί, από όσα εδάφη της Πελοποννήσου είχαν περιέλθει 

                                                           
100

 Κέιγκαν (2004) 42. 
101

 Croix (2005) 79-80. 
102

 Croix (2005) 80. 
103

 Croix (2005) 81. 



 
- 27 - 

στην κατοχή της κατά την διάρκεια του πολέμου. Από την πλευρά της, η Σπάρτη 

αναγνώρισε επίσημα την Αθηναϊκή Ηγεμονία. Αναφορικά με τα συμμαχικά μέλη, η 

συνθήκη αυτή όριζε πως δεν είχαν την δυνατότητα να μεταπηδήσουν σε αντίπαλη 

συμμαχία. Αυτό ωστόσο δεν ίσχυε, για όσες πόλεις είχαν κρατήσει έως τότε 

ουδέτερη στάση. 

   Από την αρχή υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την διατήρηση της ειρήνης. Η Αθήνα 

αναγνώρισε την κυριαρχία της Σπάρτης στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η τελευταία 

δέχθηκε την πρωτοκαθεδρία της Αθήνας στην θάλασσα. Όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε, έγινε ένα δίκαιο μοίρασμα του τότε ελληνικού κόσμου ανάμεσα 

στις δύο μεγάλες δυνάμεις. 

   Παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκαν τάσεις διάσπασης και στις δύο πλευρές. Στην 

Αθήνα αρκετοί επιθυμούσαν με ιμπεριαλιστική διάθεση να αυξήσουν την επιρροή 

της αθηναϊκής ηγεμονίας. Άλλοι πάλι φοβόντουσαν, ότι η Πελοποννησιακή 

Συμμαχία θα μπορούσε να επανεκκινήσει τις συγκρούσεις ανά πάσα στιγμή. Από την 

άλλη πλευρά στη Σπάρτη δεν μπορούσαν να δεχτούν την συγκυριαρχία με την Αθήνα 

στον ελλαδικό χώρο, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έβλεπαν με ανησυχία τις 

ιμπεριαλιστικές τάσεις της. Στα Μέγαρα, την Βοιωτία αλλά και την Θήβα είχαν 

επικρατήσει ολιγαρχικές δυνάμεις, οι οποίες έβλεπαν με καχυποψία την αθηναϊκή 

προσπάθεια για εγκατάσταση δημοκρατικών καθεστώτων.
104

   

   Επίσης, η αντοχή της ειρήνης αυτής δοκιμάστηκε από την περίπτωση της αποικίας 

των Θουρίων το 444/443 π.Χ. Στο νότιο τμήμα της Ιταλίας υπήρχε η πόλη Σύβαρη, η 

οποία είχε ιδρυθεί ξανά και υπέφερε από συγκρούσεις στο εσωτερικό της. Οι πρώην 

κάτοικοί της λοιπόν ζήτησαν βοήθεια τόσο από την Σπάρτη όσο και από την Αθήνα. 

Στην πρώτη περίπτωση οι αιτούντες εισέπραξαν αδιαφορία. Οι Αθηναίοι από την 

άλλη πλευρά αποφάσισαν να συγκεντρώσουν κληρούχους από όλες τις ελληνικές 

πόλεις προκειμένου να δημιουργήσουν μια πανελλήνια αποικία στην περιοχή της 

νότιας Ιταλίας.  

   Κάποιοι εσφαλμένα θεώρησαν πως επρόκειτο για άνοιγμα της αθηναϊκής επιρροής 

στη δύση. Θα αναφέρουμε ορισμένους λόγους που καταδεικνύουν το αντίθετο. 

Αρχικά, οι κληρούχοι που συγκρότησαν την νέα πόλη προέρχονταν από δέκα 

διαφορετικές πόλεις και στην πλειοψηφία τους ήταν Πελοποννήσιοι. Η Αθήνα όντας 

η μία από τις δέκα αυτές πόλεις δεν θα μπορούσε να ασκεί ιδιαίτερη επιρροή. Εκτός 
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από αυτό, όταν οι Θούριοι ήρθαν σε σύγκρουση με μια αποικία της Σπάρτης, τον 

Τάραντα, οι Αθηναίοι δεν παρενέβησαν. Ύστερα από μια δεκαετία, όταν τέθηκε 

ζήτημα σχετικά με τον ιδρυτή της πόλης, το μαντείο των Δελφών απεφάνθη πως ήταν 

ο Απόλλωνας, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο έναν πανελλήνιο χαρακτήρα σε 

αυτή την αποικία και βάζοντας παράλληλα την Αθήνα στο περιθώριο. Και σε αυτή 

την περίπτωση οι Αθηναίοι δεν αντέδρασαν. 

   Η Αθήνα λοιπόν, μολονότι είχε τη δυνατότητα να ιδρύσει η ίδια την αποικία των 

Θουρίων, δεν το έπραξε. Αντιθέτως υπερασπίστηκε τον πανελλήνιο χαρακτήρα 

της.
105

 Με αυτό τον τρόπο απέδειξε πως δεν καθοδηγούνταν πάντα από 

ιμπεριαλιστική διάθεση, αλλά αγωνιζόταν για την διατήρηση της ειρήνης στον 

ελλαδικό χώρο.
106

 

   Η συμφωνία της ειρήνης κινδύνευσε ξανά και συγκεκριμένα το έτος 440 π.Χ, με τη 

λεγόμενη αποστασία της Σάμου. Η Σάμος
107

και η Μίλητος
108

 συγκρούστηκαν μεταξύ 

τους με απώτερο στόχο την επιρροή στην περιοχή της Πριήνης. Η Μίλητος ζήτησε τη 

συνδρομή της Αθήνας, η οποία παρενέβη και πρότεινε να καταφύγουν σε διαιτησία. 

Αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό από την πλευρά της Σάμου, γεγονός το οποίο 

προκάλεσε το κύρος της Αθήνας. Ο Περικλής ηγήθηκε ναυτικής δύναμης με 

προορισμό την Σάμο. Οι Αθηναίοι κατάφεραν να θέσουν το νησί υπό δημοκρατικό 

καθεστώς, το υποχρέωσαν να καταβάλει υψηλή αποζημίωση, έπιασαν ομήρους και 

εγκατέστησαν αθηναϊκή φρουρά. Οι Σάμιοι ζήτησαν βοήθεια από τον σατράπη της 

Περσίας, Πισσούθνη. Μαζί με αυτόν κατάφεραν να εκδιώξουν τους δημοκρατικούς, 

απελευθέρωσαν όσους είχαν αιχμαλωτισθεί από τους Αθηναίους, ενώ ταυτόχρονα 

αιχμαλώτισαν την φρουρά, την οποία και έστειλαν στον Πισσούθνη. Το παράδειγμα 

της Σάμου ακολούθησε και η περιοχή του Βυζαντίου.
109

 Το ίδιο είχε σκοπό να πράξει 

και η Μυτιλήνη, εφόσον λάμβανε βοήθεια από την Σπάρτη. Η τελευταία, παρά την 

ευκαιρία που της παρουσιάστηκε, να κινηθεί εναντίον της Αθήνας, τη στιγμή που 
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αυτή ήταν απασχολημένη με την Σάμο, κράτησε επιφυλακτική στάση και συγκάλεσε 

την Πελοποννησιακή Συμμαχία, όπου και αποφασίστηκε να αποστασιοποιηθούν, από 

όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η στάση που 

τήρησε η Κόρινθος, η οποία, παρά το μίσος που έτρεφε για την Αθήνα, υποστήριξε 

την ουδετερότητα. Αρκετοί αποδίδουν αυτή την στάση της, στο γεγονός ότι 

εκτίμησαν την συμπεριφορά των Αθηναίων στην περίπτωση των Θουρίων.
110

  

 

Τα γεγονότα έως την έναρξη του πολέμου 

        

   Όπως υποστηρίζει ο Πολύβιος, όταν πρόκειται να μελετήσουμε έναν πόλεμο, 

οφείλουμε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανάμεσα στις αφορμές και την 

πραγματική αιτία, που οδηγούν σε αυτόν.
111

 Προκειμένου να αντιληφθούμε πως 

φθάσαμε στην έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, πρέπει να εστιάσουμε τόσο 

στα γεγονότα που αφορούν την σύγκρουση ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κόρινθο 

όσο και σε εκείνα που σχετίζονται με την Ποτίδαια αλλά και με το Μεγαρικό 

ψήφισμα, στις «αιτίες που λέγονται φανερά και από τις δύο πλευρές»
112

. 

 

Κέρκυρα – Επίδαμνος - Κόρινθος 

 

   Η Κόρινθος, προκειμένου να επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες προς τη 

Δύση, είχε προβεί στη δημιουργία ορισμένων αποικιών, όπως το Ανακτόριο, η 

Λευκάδα, η Κέρκυρα και η Απολλωνία. Μάλιστα, η ίδρυση της αποικίας της 

Κέρκυρας έγινε πρώτα από τις άλλες και συγκεκριμένα το 730 π.Χ.  

   Με την πάροδο του χρόνου η Κέρκυρα παρουσίασε έντονη εμπορική 

δραστηριότητα και απέκτησε μεγάλη ναυτική δύναμη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

ανεξαρτητοποιηθεί από την μητρόπολή της. Επίσης, το 626 π.Χ. ίδρυσε και δική της 

αποικία, την Επίδαμνο. Οι σχέσεις της Κέρκυρας με την Κόρινθο είχαν διαρραγεί. 
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Όπως μας πληροφορεί ο Θουκυδίδης, ναυμάχησαν μεταξύ τους κάποια στιγμή 

μεταξύ 680 και 660 π.Χ.
113

     

   Το 436 π.Χ σημειώνονται εσωτερικές αναταραχές στην Επίδαμνο ανάμεσα σε 

δημοκρατικούς και ολιγαρχικούς. Οι δημοκρατικοί κατάφεραν να εκδιώξουν τους 

τελευταίους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνασπίστηκαν με τους Ιλλυριούς, με τους 

οποίους γειτνίαζαν, και στη συνέχεια στράφηκαν ενάντια στην πόλη τους. Οι 

δημοκρατικοί ζήτησαν να μεσολαβήσει η μητρόπολή τους, η Κέρκυρα, ώστε να 

λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες. Η Κέρκυρα όμως δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά 

τους. Έτσι στράφηκαν στην Κόρινθο. Οι Κορίνθιοι δέχθηκαν να βοηθήσουν, αφενός 

επειδή θεωρούσαν την Επίδαμνο δική τους αποικία, αφετέρου επειδή οι σχέσεις τους 

με την Κέρκυρα ήταν πολύ κακές. Έστειλαν λοιπόν διαμέσου ξηράς (προκειμένου να 

αποφύγουν πιθανή παρεμπόδιση από την Κέρκυρα στη θάλασσα) φρουρά στο πλευρό 

των δημοκρατικών καθώς και εποίκους. Στη συνέχεια κερκυραϊκός στόλος 

καταφθάνει στην Επίδαμνο και με τελεσίγραφο απαιτεί από τους δημοκρατικούς να 

στείλουν πίσω την κορινθιακή φρουρά και τους εποίκους και παράλληλα να δεχθούν 

να επιστρέψουν οι ολιγαρχικοί. Το αίτημα αυτό δεν εισακούστηκε. Από την πλευρά 

τους οι Κορίνθιοι ετοιμάζονταν συγκεντρώνοντας χρήματα, πλοία και κληρούχους 

από τις συμμαχικές τους πόλεις, εκτός από την Σπάρτη, η οποία προτίμησε τη 

συγκεκριμένη στιγμή να παραμείνει ουδέτερη. Οι Κερκυραίοι αντίθετα προτίμησαν 

να στείλουν πρεσβεία στην Σπάρτη, η οποία και έγινε δεκτή. Η Κέρκυρα 

εξακολουθούσε να ζητά την απομάκρυνση των Κορινθίων από την Επίδαμνο. Σε 

αντίθετη περίπτωση αντιπρότεινε να επιλυθεί η υπόθεση αυτή μέσα από διαιτησία. 

Από την πλευρά τους οι Κορίνθιοι, θα μελετούσαν την πρόταση των Κερκυραίων, με 

την προϋπόθεση, ότι οι τελευταίοι θα απέσυραν τις δυνάμεις τους από την Επίδαμνο, 

όπως και οι Ιλλυριοί. Οι Κερκυραίοι αυτή την φορά πρότειναν να αποσυρθούν οι 

δυνάμεις εκατέρωθεν και να γίνει ανακωχή. Η πρόταση αυτή δεν εισακούστηκε από 

τους Κορινθίους, οι οποίοι προχώρησαν την κήρυξη πολέμου ενάντια στην Κέρκυρα. 

Έτσι έστειλαν στην Επίδαμνο 75 πλοία με 2.000 οπλίτες. Στην πορεία, η 

εκστρατευτική αυτή δύναμη ναυμάχησε με 80 κερκυραϊκά πλοία στην περιοχή της 

Λευκίμμης το καλοκαίρι του 435 π.Χ., όπου και ηττήθηκε. Με αυτό τον τρόπο η 

Επίδαμνος τέθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο της Κέρκυρας. Οι Κερκυραίοι βέβαια δεν 

αρκέστηκαν σε αυτό, αλλά προχώρησαν και σε επιδρομές ενάντια σε αποικίες και 
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συμμάχους των Κορινθίων. Τα επόμενα δύο χρόνια οι Κορίνθιοι τα αφιέρωσαν στην 

συγκρότηση ενός αξιόμαχου στόλου. Όταν οι Κερκυραίοι ενημερώθηκαν για τις 

προετοιμασίες των Κορινθίων, και επειδή έως τότε δεν είχαν συμμαχικούς δεσμούς 

με άλλες δυνάμεις, αποφασίζουν να απευθυνθούν με πρεσβεία στην Αθήνα, κάτι το 

οποίο έπραξαν και οι Κορίνθιοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. 

   Οι Αθηναίοι από την πλευρά τους αφενός δεν ήθελαν να γίνουν υπαίτιοι της 

διάλυσης της Τριακονταετούς Ειρήνης τασσόμενοι με το μέρος των Κερκυραίων. 

Αφετέρου δεν τους συνέφερε να μην προσεταιριστούν μια τόσο σημαντική ναυτική 

δύναμη, όπως η Κέρκυρα. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 433 π.Χ. συνεδρίασε η Εκκλησία 

του Δήμου στην Πνύκα. Η ιδιαιτερότητα της συνεδρίασης αυτής ήταν, ότι 

χρειάστηκαν δύο ημέρες διαβουλεύσεων προκειμένου να παρθεί απόφαση. Την 

πρώτη ημέρα το κλίμα ήταν αρνητικό αναφορικά με το αίτημα της Κέρκυρας. Τελικά 

τη δεύτερη ημέρα αποφασίστηκε η σύναψη επιμαχίας και όχι συμμαχίας. Επρόκειτο 

για μια αμυντική δέσμευση της Αθήνας με την Κέρκυρα. Εμπνευστής της εικάζεται 

πως ήταν ο Περικλής, ενώ, όσοι υποστήριξαν αυτή την απόφαση, θεωρούσαν 

αναπόφευκτο έναν επικείμενο πόλεμο. Έτσι λοιπόν οι Αθηναίοι έστειλαν στο πλευρό 

της Κέρκυρας μόλις δέκα πολεμικά πλοία με επικεφαλείς τον Λακεδαιμόνιο, που 

ήταν γιος του Κίμωνα, τον Διότιμο και τον Πρωτέα. Η εντολή προς αυτούς ήταν 

σαφής. Δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να έρθουν σε σύγκρουση με τους Κορινθίους, 

εκτός και αν οι τελευταίοι επιχειρούσαν να πλεύσουν ενάντια στην Κέρκυρα ή σε 

κάποια από τις κτήσεις της. Ο μικρός αριθμός των πλοίων αποδείκνυε πως η κίνηση 

αυτή της Αθήνας ήταν περισσότερο συμβολική παρά στρατιωτική. Η εντολή που 

δόθηκε στους τρεις αρχηγούς έδειχνε τους λεπτούς χειρισμούς από την πλευρά των 

Αθηναίων, ώστε να μην κλονιστεί η Τριακονταετής Ειρήνη. Μάλιστα η 

συγκεκριμένη επιλογή του Λακεδαιμόνιου πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 

εφησυχάσει την Σπάρτη, εάν λάβουμε υπόψη μας την στενή σχέση του πατέρα του με 

την πόλη αυτή. 

   Τον Σεπτέμβριο του 433 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία στα Σύβοτα. Οι Κορίνθιοι με 

150 πλοία, εκ των οποίων τα 90 ήταν δικά τους ενώ τα υπόλοιπα των συμμάχων τους, 

είχαν να αντιμετωπίσουν 110 καράβια των Κερκυραίων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

σημειώσουμε πως στην συγκεκριμένη ναυμαχία οι πόλεις που συμμάχησαν με τους 

Κορινθίους ήταν μόλις δύο, η Ήλις και τα Μέγαρα, σε αντίθεση με την ναυμαχία της 

Λευκίμμης, όπου ήταν οκτώ. Στην περίπτωση των Συβότων, οι συμμαχικές πόλεις 

ήταν λιγότερες ίσως επειδή έλαβαν υπόψη τους την ήττα που υπέστη η Κόρινθος στη 
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ναυμαχία της Λευκίμμης και ενδεχομένως να θορυβήθηκαν από την συμμαχία της 

Κέρκυρας με την Αθήνα. Εικάζεται επίσης πως η ίδια η Σπάρτη απέτρεψε τους 

συμμάχους της να συμμετάσχουν σε αυτή την σύγκρουση. 

   Ενώ τα πράγματα έδειχναν δεδομένη την επικράτηση των Κορινθίων, λίγο πριν το 

πέρας της ναυμαχίας αντιλήφθηκαν, ότι πλησίαζε δεύτερη αθηναϊκή ναυτική 

αποστολή, και μέσα στη σύγχυση θεώρησαν πως θα ήταν μεγάλης κλίμακας, για τον 

λόγο αυτό δόθηκε αμέσως εντολή να σταματήσει η επίθεση. Παρ’ όλα αυτά η 

εκτίμησή τους δεν επιβεβαιώθηκε, αφού επρόκειτο μόνο για είκοσι επιπλέον 

αθηναϊκά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τον Πλούταρχο έστειλε ο Περικλής, επειδή οι 

πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατέκριναν πως η αρχική αποστολή ήταν υπερβολικά 

μικρή. Οι Κερκυραίοι αναπτερωμένοι και έχοντας στο πλευρό τους τα 30 αθηναϊκά 

καράβια προκάλεσαν την επομένη τους Κορινθίους, οι οποίοι όμως δεν 

ανταπέδωσαν. Οι τελευταίοι γεμάτοι απογοήτευση και οργή έβαλαν σκοπό να 

χρησιμοποιήσουν ολόκληρη την Πελοποννησιακή Συμμαχία προκειμένου να 

εκδικηθούν.
114

   

 

Ποτίδαια 

 

   Ύστερα από τη ναυμαχία στα Σύβοτα, οι Αθηναίοι ένιωθαν τη βαθιά ρήξη με την 

Κόρινθο και δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να επεκταθεί αυτή και στην 

Πελοποννησιακή Συμμαχία.  

   Προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες για αυτούς εκπλήξεις, προχώρησαν σε 

συγκεκριμένες ενέργειες. Αρχικά, σταμάτησαν κάθε δαπάνη ανοικοδόμησης με 

σκοπό να εξασφαλίσουν χρήματα σε περίπτωση πολέμου. Έπειτα φρόντισαν τις 

θέσεις τους στην βορειοδυτική Ελλάδα, Ιταλία και Σικελία. Ύστερα έστρεψαν την 

προσοχή τους στην περιοχή της Ποτίδαιας. Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε πως 

επρόκειτο για συμμαχική πόλη της Αθήνας αλλά και αποικία της Κορίνθου. Η πόλη 

αυτή προκαλούσε ανησυχία στους Αθηναίους, διότι δυνητικά θα μπορούσε να 

εξεγερθεί με την υποστήριξη της Μακεδονίας, μια εξέγερση που θα μπορούσε να 

επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας. Έτσι λοιπόν, οι Αθηναίοι απαίτησαν 

από την Ποτίδαια να γκρεμίσει τα τείχη της από την πλευρά της θάλασσας, να διώξει 

τους άρχοντες που έστελνε κάθε χρόνο η Κόρινθος και να αποστείλει ομήρους. Οι 

                                                           
114

 Κέιγκαν (2004) 63-78/ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (τ.Γ1) 125-127. 



 
- 33 - 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών διήρκεσαν όλο τον χειμώνα, επειδή οι 

Ποτιδαιάτες προέβαλαν αντιρρήσεις. Ίσως ήθελαν να κερδίσουν χρόνο, διότι, όπως 

αποδείχθηκε, είχαν έρθει κρυφά σε συνεννόηση με την Σπάρτη, η οποία θα εισέβαλε 

στην Αττική, σε περίπτωση που σημειωνόταν εξέγερση στην Ποτίδαια.
115

     

 

Το Μεγαρικό ψήφισμα 

 

   Τα ψηφίσματα που αφορούσαν τα Μέγαρα ήταν περισσότερα από ένα και 

συγκεκριμένα τέσσερα. Το πρώτο αφορούσε την απαγόρευση εισαγωγής μεγαρικών 

προϊόντων στην Αττική και χρονολογείται μεταξύ 446 και 432 π.Χ. Σύμφωνα με το 

δεύτερο, ο Περικλής έδωσε εντολή να σταλεί κήρυκας τόσο στα Μέγαρα όσο και την 

Σπάρτη, προκειμένου να κάνει έκδηλη τη δυσαρέσκεια της Αθήνας αναφορικά με την 

καταπάτηση της ιερής γης των δύο γυναικείων ελευσίνιων θεοτήτων από την πλευρά 

των Μεγαρέων. Στην τρίτη περίπτωση έχουμε το γνωστό Μεγαρικό ψήφισμα, του 

οποίου η ακριβής χρονολόγηση είναι δύσκολη, με πιο πιθανή το 433/2 π.Χ. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και το ψήφισμα του Χαρίνου. Το τελευταίο 

έχει να κάνει με πρόταση του Χαρίνου, ύστερα από την αμφίβολη θανάτωση του 

κήρυκα Ανθεμόκριτου από τους Μεγαρείς, ο οποίος πρότεινε άσπονδη έχθρα 

απέναντι στους τελευταίους, να επιβάλλεται η εσχάτη των ποινών σε όποιον 

Μεγαρέα εισερχόταν στην Αττική, οι στρατηγοί κατά την ανάληψη των καθηκόντων 

τους να ορκίζονται πως θα εισβάλλουν δύο φορές ετησίως στα Μέγαρα και να 

ενταφιασθεί ο Ανθεμόκριτος κοντά στο Δίπυλο.     

   Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να επισημάνουμε πως και τα τέσσερα αφορούσαν 

τον αποκλεισμό των Μεγαρέων και όχι της ίδιας της πόλης. Αυτή η λεπτομέρεια 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι, παρά τον αποκλεισμό, θα μπορούσαν να συνεχίσουν 

το εμπόριο κάτοικοι της πόλης που δεν ήταν Μεγαρείς, και οι οποίοι 

αντιπροσώπευαν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του μεγαρικού εμπορίου. 

   Πληροφορίες σχετικά με τα μεγαρικά ψηφίσματα μπορούμε να αντλήσουμε από 

τον Θουκυδίδη, τον Πλούταρχο και τον Αριστοφάνη. Συγκεκριμένα στον Θουκυδίδη 

θα βρούμε μια σύνοψη του γνωστού Μεγαρικού ψηφίσματος, για το οποίο ο Croix 

πιθανολογεί πως περιείχε και άλλες διατάξεις, οι οποίες δεν αναφέρονται και για τις 

οποίες δεν μπορούμε να πληροφορηθούμε από κάπου αλλού. Από την άλλη πλευρά, 
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στον Πλούταρχο αντλούμε πληροφορίες για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ψήφισμα. 

Τέλος, με το Μεγαρικό ψήφισμα, καθώς και με όσα προηγήθηκαν, ασχολήθηκε και ο 

Αριστοφάνης. Αναφορές σε αυτό γίνονται στα έργα του Ἀχαρνεῖς (στ.524-539) και 

Εἰρήνη (στ.605-611 και 615-618). Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες μαρτυρίες για τα 

μεγαρικά ψηφίσματα σε θραύσματα, τα περισσότερα των οποίων είναι 

συγκεντρωμένα στο έργο του Hill, Sources.
116

  

   Αναφορικά τώρα με το πασίγνωστο Μεγαρικό ψήφισμα καλό θα ήταν να 

αναφερθούμε στις σχέσεις ανάμεσα στην Αθήνα και την πόλη των Μεγάρων, έτσι 

ώστε να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτό. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πόλεων 

ήταν ανέκαθεν ψυχρές. Σε αυτό είχαν συντελέσει διάφοροι παράγοντες. Η αρχή της 

ρήξης ανάγεται το 446 π.Χ., όταν η μεγαρική πόλη αθέτησε προϋπάρχουσα 

συμφωνία με την Αθήνα, θανάτωσε Αθηναίους φρουρούς και εντάχθηκε ξανά στην 

Πελοποννησιακή Συμμαχία. Εκτός από αυτό, η επέκταση της Αθήνας μέσω της 

συμμαχίας της στο Αιγαίο και την Προποντίδα καθώς και η κυριαρχία της στον 

τομέα του εμπορίου, είχε οδηγήσει σε μειονεκτική θέση το εμπόριο των Μεγάρων σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να εξαρτάται από το αθηναϊκό ιδιαίτερα τη δεκαετία 440-430 π.Χ. 

Μια άλλη παράμετρο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η επιτυχής 

αντιμετώπιση, από την πλευρά της Αθήνας, της αποστασίας του Βυζαντίου, που ήταν 

παλιά αποικία των Μεγάρων. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για την επέκταση 

της αθηναϊκής επιρροής σε παραπλήσιες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αστακός, 

ιδρυτής των οποίων ήταν και πάλι τα Μέγαρα. Βέβαια και η μεγαρική πόλη από την 

πλευρά της έκανε, ό,τι μπορούσε, προκειμένου συμμαχικά μέλη της Αθήνας να 

νιώθουν δυσφορία από την αρχηγία της Αθήνας. Όμως, το γεγονός εκείνο που 

φόρτισε ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο πόλεις, ήταν η ναυτική 

συνδρομή των Μεγάρων με δώδεκα πλοία στο πλευρό της Κορίνθου κατά τη 

διάρκεια της επίθεσής τους στην Κέρκυρα.  

   Συντελεσθέντων όλων αυτών, φτάνουμε στο 432 π.Χ., όταν ο Περικλής πρότεινε 

στην Εκκλησία του δήμου και στη συνέχεια αποφασίστηκε η απαγόρευση της χρήσης 

κάθε λιμανιού της Αθηναϊκής Συμμαχίας αλλά και των αγορών της Αττικής από τους 

Μεγαρείς. Προκειμένου να μην εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, τα Μέγαρα όφειλαν να 

υποταχθούν στην Αθήνα. Το μέτρο αυτό που καταδίκαζε το μεγαρικό εμπόριο, 
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προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα τόσο τα Μέγαρα όσο και η Κόρινθος 

να παροτρύνουν την Σπάρτη να εμπλακεί σε πόλεμο με την Αθήνα.  

   Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την απόφαση του Περικλή στην επιδίωξή του να 

θέσει υπό τον έλεγχο της Αθήνας τη μεγαρική πόλη και κατ’ επέκταση τα δύο της 

λιμάνια. Με τον τρόπο αυτό θα είχε την δυνατότητα να ελέγχει το Σαρωνικό αλλά 

και κάθε κίνηση των Κορινθίων, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να αποτρέψει μια 

ενδεχόμενη επίθεση από την Πελοποννησιακή Συμμαχία. Ωστόσο πολλοί ήταν 

εκείνοι που τον κατέκριναν πως μέσα από αυτή την απόφαση αποσκοπούσε να 

διασκεδάσει το άσχημο κλίμα που είχε προκληθεί εκείνο τον καιρό τόσο από λάθος 

χειρισμούς του ιδίου όσο και συνεργατών του, και να στρέψει την προσοχή των 

πολιτών στον πόλεμο. Στους Ἀχαρνεῖς του Αριστοφάνη γίνεται αντιληπτό το βαρύ 

κλίμα που επικρατούσε για τον Περικλή.
117

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως επρόκειτο 

για μια απόφαση στο πλαίσιο ενός οικονομικού ιμπεριαλισμού. Υπάρχει ωστόσο και 

μερίδα μελετητών που πιστεύει πως ο Περικλής προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να 

προκαλέσει την οργή της Σπάρτης, ώστε να παραβιάσουν πρώτοι εκείνοι την 

Τριακονταετή Ειρήνη και να δρομολογηθεί ο πόλεμος.
118

Αναντίρρητα πάντως το 

Μεγαρικό ψήφισμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αφορμές που οδήγησαν 

στον Πελοποννησιακό Πόλεμο.                  
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Θουκυδίδης, Κερκυραϊκά 

Α(24-55) 

 

κεφάλαιο 24 

 

   Η Επίδαμνος
119

 είναι πόλη
120

 στα δεξιά
121

 πλέοντας κανείς στο Ιόνιο πέλαγος˙
122

 

κοντά σε αυτή κατοικούσαν οι Ταυλάντιοι
123

 βάρβαροι, Ιλλυρικό έθνος. Αυτή τη 

πόλη αποίκισαν μεν οι Κερκυραίοι αλλά ιδρυτής υπήρξε ο Φαλίος,
124

γιος του 
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 Στο δυτικό άκρο της Εγνατίας Οδού, στο σημερινό Δυρράχιο (από τον ιταλικό όρο Durazzo), 
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με την τελευταία αυτή περίπτωση μπορούμε να ανατρέξουμε στο Ζ 152 της Ιλιάδας (ἔστι πόλις 
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 Πρόκειται για ιλλυρικό φύλο που βρισκόταν στο βόρειο τμήμα της Επιδάμνου και της Απολλωνίας. 

Ο Βλάχος (1992) 34 εικάζει πως ήταν πολυάριθμοι και με καλή οργάνωση. Την άποψη αυτή την 

στηρίζει στη νίκη τους έναντι των Επιδαμνίων, "ἐφθάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς 

ἐστερήθησαν". Δεν μας παρέχεται ακριβής χρονολόγηση από τον Θουκυδίδη σχετικά με τον πόλεμο 

ανάμεσα στους Ταυλάντιους και τους Επιδάμνιους. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την φράση "ὡς λέγεται". 

Αναφορές για το φύλο αυτό συναντούμε τόσο σε ελληνικά όσο και λατινικά έργα. Πάντως οι 

Ταυλάντιοι δεν είχαν τύχει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους αρχαίους Έλληνες. Οι τελευταίοι μάλιστα 

θεωρούσαν πως η γλώσσα τους ομοίαζε με εκείνη των πτηνών. Γιαγκόπουλος (2005) 485/ 

Κουμανταράκης (1963) 72.   
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σημερινή πόλη της Άμφισσας). Σύμφωνα με παλιούς χρονικογράφους, όπως ο Ευσέβιος και ο 

Ιερώνυμος, ο αποικισμός χρονολογείται το 626 με 625 π.Χ. Παρ’ όλα αυτά το χτίσιμο της πόλης 

οφείλεται στους Κερκυραίους. Γιαγκόπουλος (2005) 485/ Gomme (1971
5
) 158.  Οι πληροφορίες 

αυτών των κεφαλαίων είναι δηλωτικές για τις σχέσεις μητρόπολης και αποικίας. Hornblower (2006) 

243.  
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Ερατοκλείδη, Κορίνθιος στη καταγωγή από τους απογόνους του Ηρακλή, που 

σύμφωνα με παλαιό έθιμο προσκλήθηκε από τη μητρόπολη. Στον αποικισμό έλαβαν 

μέρος και κάποιοι Κορίνθιοι και άλλοι Δωριείς. Με το πέρασμα του χρόνου η δύναμη 

των Επιδαμνίων έγινε μεγάλη και πολυάνθρωπη˙ αλλά αφού προέβησαν σε εμφύλιες 

συρράξεις για πολλά χρόνια, καθώς λέγεται, εξαιτίας κάποιου πολέμου με τους 

βάρβαρους γείτονες αφανίστηκαν και έχασαν μεγάλο μέρος της δύναμής τους. 

Τελευταία, πριν από αυτό τον πόλεμο οι δημοκρατικοί εκδίωξαν τους 

ολιγαρχικούς
125

, οι οποίοι αφού συνέπραξαν με τους βαρβάρους λήστευαν τους 

κατοίκους της πόλης και από τη στεριά και από τη θάλασσα. Οι  Επιδάμνιοι που 

βρισκόταν στην πόλη, επειδή πιέζονταν πολύ, στέλνουν στην Κέρκυρα πρέσβεις, ως  

μητρόπολη
126

που ήταν, παρακαλώντας αυτούς να μην τους παρακολουθούν καώς 

αφανίζονταν, αλλά να τους φέρουν σε συνεννόηση με τους εξόριστους και να 

τερματιστεί ο πόλεμος με τους βαρβάρους. Γι’ αυτά λοιπόν εκλιπαρούσαν 

καθισμένοι ως ικέτες στο ναό της Ήρας.
127

 Οι Κερκυραίοι όμως την ικεσία τους δεν 

δέχτηκαν, αλλά τους απομάκρυναν άπρακτους. 

 

κεφάλαιο 25  

 

   Όταν αντιλήφθηκαν οι Επιδάμνιοι ότι καμιά βοήθεια δεν θα υπήρχε προς αυτούς 

από την Κέρκυρα βρέθηκαν σε αδιέξοδο για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παρούσα 

κατάσταση, και έστειλαν πρέσβεις στους Δελφούς
128

 και ρώτησαν εάν έπρεπε να 

                                                           
125

 Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ακριβή χρονολόγηση αναφορικά με την εκδίωξη των 

ολιγαρχικών από την πόλη. Η αρχική σύγκρουση ανάμεσα στους Κερκυραίους και τους Κορίνθιους 

ανάγεται το 435 π.Χ. Σύμφωνα με το Βλάχο (1992) 34 , μπορούμε να εικάσουμε πως η εξορία των 

ολιγαρχικών έλαβε χώρα μεταξύ 438 και 437 π.Χ.     
126

 Τόσο η μητρόπολη όσο και η αποικία ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Εντούτοις, στην περίπτωση 

που κάποια από τις δύο πλευρές κινδύνευε, η άλλη είχε ηθικό χρέος να την προστατεύσει. Πολλές 

φορές όμως, πέρα από το ηθικό χρέος, λαμβάνονταν υπόψη και άλλες παράμετροι, πολιτικού ή 

οικονομικού χαρακτήρα. Γιαγκόπουλος (2005) 486.  
127

 Σύμφωνα με τον Wiedemann (1985) 23, επρόκειτο για τον ιερό περίβολο του ναού, παρά για το 

κεντρικό κτίριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χώρος αυτός αποτελούσε άσυλο, σε όσους βρίσκονταν 

εκεί.   
128

 Η ύπαρξη του ναού του Πύθιου Απόλλωνα, που λειτουργούσε ως μεγάλο μαντείο, ανάγεται στον 8
ο
 

αι. π.Χ. Τα θέματα, στα οποία ειδικευόταν, σχετίζονταν με την ίδρυση αποικιών καθώς και τις σχέσεις 

αυτών με τις μητροπόλεις τους. Αξιοπρόσεκτο είναι πάντως πως η Επίδαμνος στρέφεται και ζητά την 

καθοδήγηση από το μαντείο των Δελφών αντί εκείνου της Δωδώνης, το οποίο και αρχαιότερο ήταν 

αλλά και βρισκόταν πιο κοντά σε αυτούς. Αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε στο μεγαλύτερο κύρος 

που έχαιρε το μαντείο των Δελφών την περίοδο μετά από του Περσικούς Πολέμους, παρά το γεγονός 

πως είχε δεχθεί την μομφή, ότι «μήδισε». Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως το συγκεκριμένο 

μαντείο ασχολούταν με υποθέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα σχετιζόμενες με αποικισμούς. 

Wiedemann (1985) 23/ Hornblower (2006) 245. Για τους Δελφούς και τις αποικίες βλ. Parker (2000
4
) 

55 κ.ε. 
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παραδώσουν την πόλη στους Κορινθίους, ως ιδρυτές της αποικίας, και να 

αποπειραθούν να λάβουν κάποια βοήθεια από αυτούς. Και ο θεός παράγγειλε σε 

αυτούς να την παραδώσουν και να τους κάνουν ηγεμόνες τους. Και αφού ήλθαν οι 

Επιδάμνιοι στην Κόρινθο σύμφωνα με το χρησμό τους παρέδωσαν την αποικία, και 

αφού υπενθύμισαν ότι ο ιδρυτής της αποικία τους
129

 ήταν Κορίνθιος και αφού 

ανακοίνωσαν το χρησμό, τους παρακαλούσαν να μην τους παρακολουθούν να 

καταστρέφονται, αλλά να τους βοηθήσουν. Οι Κορίνθιοι ανέλαβαν να τους 

βοηθήσουν από ους Κερκυραίους, και από την άλλη διότι μισούσαν τους 

Κερκυραίους, αφού ενώ ήταν άποικοι φέρονταν ανευλαβώς προς τη μητρόπολη˙ 

πράγματι, ούτε στις κοινές πανηγυρικές εκδηλώσεις
130

απέδιδαν τις οφειλόμενες 

τιμές
131

 ούτε κατά τις θυσίες άρχιζαν με Κορίνθιο αντιπρόσωπο,
132

 όπως άλλες 

αποικίες, περιφρονώντας τους και επειδή εκείνο το χρονικό διάστημα έχοντας 

οικονομική δύναμη ίση με τους πλουσιότερους από τους Έλληνες και σχετικά με την 

πολεμική προετοιμασία ήταν δυνατότεροι, ενώ στη ναυτική δύναμη επαίρονταν ότι 

υπερέχουν κατά πολύ, καθώς οι Φαίακες, ξακουστοί στα ναυτικά, είχαν κατοικήσει 

την Κέρκυρα πριν από αυτούς (πράγματι εξακολουθούσαν να προετοιμάζουν το 

ναυτικό τους και ήταν ισχυροί∙ αφού είχαν εκατόν είκοσι τριήρεις
133

 όταν μπηκαν 

στον πόλεμο). 

 

                                                           
129

 Η παράδοση της αποικίας στους Κορίνθιους πραγματοποιήθηκε το 436 π.Χ. Ζηκίδης (1972) 66. 
130

 Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις αναφορικά με τους συγκεκριμένους εορτασμούς. Άλλοι 

θεωρούν πως επρόκειτο για τις Πανελλήνιες εορτές, όπως τα Ολύμπια, τα Ίσθμια, τα Νέμεα και τα 

Πύθια. Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν, πως ο Θουκυδίδης αναφερόταν σε εορτασμούς της 

Κέρκυρας καθώς και εκείνοι που πιστεύουν, ότι πρόκειται για εορτασμούς της Κορίνθου. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας, ότι οι εορτασμοί της μητρόπολης αφορούσαν και τις αποικίες, θα δεχθούμε 

ως επικρατέστερη άποψη την τελευταία. Γιαγκόπουλος (2005) 489.   
131

 Στο έπος της Θηβαΐδος διαβάζουμε πως ο Οιδίποδας έφτασε στο σημείο να καταραστεί τα παιδιά 

του, διότι δεν του προσέφεραν την κατάλληλη μερίδα από το κρέας. Όπως υποστηρίζει και ο Burkert, 

η τήρηση της ιεραρχίας σε αυτή την τελετή τύγχανε ιδιαίτερης προσοχής. Hornblower (2006) 246.   
132

 Κατά την έναρξη οποιασδήποτε θυσίας λάμβαναν χώρα διάφορες τελετουργικές ενέργειες γνωστές 

ως ¨καταρχαί .̈ Ενίοτε αυτές αφορούσαν την κοπή τριχών από τα προς θυσία ζώα και το μοίρασμά 

τους στους εκάστοτε επίσημους παριστάμενους, ξεκινώντας πάντα από τον αντιπρόσωπο της 

μητρόπολης (θεωρόν), με σκοπό την καύση τους στο βωμό προς τιμή των θεών. Γιαγκόπουλος (2005) 

490/ Μίσιος (1898) 52-53.  
133

 Πιθανολογούμε πως η Κέρκυρα διατηρούσε μια τόσο μεγάλη ναυτική δύναμη είτε επειδή έβλεπε με 

ανησυχία την διείσδυση της Κορίνθου προς τον Βορρά και τη Δύση είτε, όπως υποστηρίζει ο Lewis, 

της ήταν απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσει την πειρατεία της Αδριατικής. Ωστόσο, 

αναφορικά με την τελευταία εκδοχή, ο H.D. Dell στο άρθρο του “The Origin and Nature of Illyrian 

Piracy” υποστηρίζει, πως δεν ήταν έντονο το φαινόμενο της πειρατείας στην περιοχή της Αδριατικής 

πριν από το δεύτερο μισό του 4
ου

 αι. π.Χ. Γεγονός είναι πάντως πως ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ναυτική 

δύναμη στον ελλαδικό χώρο και καμία από τις υπόλοιπες δύο μεγάλες δυνάμεις δεν την ήθελε 

απέναντί της. Hornblower (2006) 246/ Γιαγκόπουλος (2005) 490/Πόθου (2006) 194-195, υποσ.4. Για 

τη σημαντική δύναμη της Κέρκυρας βλ. Ηρόδ. Η 168 και Θουκ. Α 33. 
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κεφάλαιο 26 

 

   Έχοντας λοιπόν οι Κορίνθιοι όλες αυτές τις αφορμές έστελναν στην Επίδαμνο με 

ευχαρίστηση τη βοήθεια που τους ζητήθηκε
134

 προσκαλώντας οποιονδήποτε 

επιθυμούσε να πάει ως άποικος, έστειλαν και φρουρά,
135

από Αμπρακιώτες,
136

 

Λευκαδίτες και δικούς τους άντρες (ενν.Κορινθίους). Αναχώρησαν από τη στεριά για 

την Απολλωνία,
137

κορινθιακή αποικία, από φόβο μήπως οι Κερκυραίοι τους 

εμποδίσουν αν πάνε εκεί από τη θάλασσα. Οι Κερκυραίοι όταν πληροφορήθηκαν ότι 

έχουν φτάσει στην Επίδαμνο οι άποικοι και οι φρουροί και ότι η αποικία τους είχε 

παραδοθεί στους Κορινθίους, οργίστηκαν˙ και έπλευσαν πάραυτα
138

 με εικοσιπέντε 

πολεμικά πλοία, και αργότερα με μεγαλύτερο στόλο, και διέταξαν (ενν. τους 

Επιδαμνίους) να εκδιώξουν τους αποίκους και τους φρουρούς που έστειλαν οι 

Κορίνθιοι και να δεχθούν πίσω τους εξόριστους (διότι οι εξόριστοι Επιδάμνιοι πήγαν 

στην Κέρκυρα, και υπενθυμίζοντας τους τάφους των κοινών προγόνων
139

 και την 

κοινή καταγωγή, την οποία επικαλούμενοι τους παρακαλούσαν να 

επαναπατριστούν). Οι Επιδάμνιοι όμως σε καμία αξίωση από αυτές δεν υπάκουσαν, 

και οι Κερκυραίοι εκστράτευσαν εναντίον τους με σαράντα πλοία παίρνοντας μαζί 

                                                           
134

 Οι Επιδάμνιοι πιθανότατα να προχώρησαν στην κοπή νέου νομίσματος ένεκα των περιστάσεων. Το 

νέο νόμισμα ίσως είχε κοινά στοιχεία με τον κορινθιακό Πήγασο, αλλά θα είχε το ε αντί του 

κορινθιακού ϙ. Hornblower (2006) 247. 
135

 Οι φρουροί απάρτιζαν στρατιωτικά σώματα, τα οποία περιφρουρούσαν την πόλη και έδρευαν στην 

ακρόπολη. Ζηκίδης (1972) 68.      
136

 Η Αμπρακία βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Άρτας. Τόσο αυτή όσο και η Λευκάδα 

αποτελούσαν κορινθιακές αποικίες. Γιαγκόπουλος (2005) 491. 
137

 Μπορούμε να τοποθετήσουμε την Απολλωνία στο νότιο τμήμα της Επιδάμνου, στη χώρα των 

Ιλλυριών, κοντά στην περιοχή του σημερινού Αυλώνα/Βαλώνα της Αλβανίας. Σύμφωνα με τον 

Στράβωνα απείχε δέκα στάδια από τον ποταμό Αώο και εξήντα από την θάλασσα. Ιδρύθηκε το 588 

π.Χ. Ο Θουκυδίδης θεωρούσε πως η Απολλωνία ήταν μια αποικία κορινθιακή. Από την άλλη πλευρά, 

σύμφωνα με την άποψη των Hammond και Salmon η περιοχή αυτή οφείλει την ίδρυσή της τόσο στην 

Κόρινθο όσο και στην Κέρκυρα. Ενδέχεται όμως η άποψη αυτή να αποτελεί προϊόν διαστρέβλωσης 

από την πλευρά των Κερκυραίων. Στον Ηρόδ. 9,92-5 γίνεται λόγος για τον μάντη Δηίφονο, γιο του 

Ευηνίου, στο πλευρό των Ελλήνων υπό τον Λεωτυχίδη κατά το 479 π.Χ., ο οποίος καταγόταν από την 

περιοχή αυτή και συνοδεύει το εκστρατευτικό σώμα των Κορινθίων. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως 

άλλοτε ο Θουκυδίδης περιέχει στην αφήγησή του επαρκείς πληροφορίες ακόμη και για κάποιον που 

δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το θέμα που πραγματεύεται, ενώ άλλες φορές απαιτεί την ύπαρξη 

ενός γνωστικού υποβάθρου, όπως στην περίπτωση του Ιόνιου κόλπου, της Απολλωνίας ή του μαντείου 

των Δελφών. Γιαγκόπουλος (2005) 491-492/ Hornblower (2006) 247/ Gomme (1971
5
) 161/ 

Wiedemann (1985) 24/ Morrison (2006) 29.         
138

 Η Επίδαμνος απέχει από την Κέρκυρα περίπου 150 μίλια. Gomme (1971
5
) 161. 

139
 Οι τάφοι των Κερκυραίων αριστοκρατών βρίσκονταν δίπλα στο λιμάνι του Αλκίνοου, κοντά στην 

περιοχή της Γαρίτσας. Οι εξόριστοι Επιδάμνιοι είχαν τη δυνατότητα από την Αγορά της Κέρκυρας 

(περιοχή Παλαιόπολης), όπου βρίσκονταν, να δείξουν με το δάχτυλό τους τούς κερκυραϊκούς τάφους, 

οι οποίοι ήταν ορατοί από εκεί. Κουμανταράκης (1963) 76.      



 
- 40 - 

τους και τους Ιλλυριούς,
140

 ακολουθούμενοι  από τους εξόριστους με σκοπό να τους 

αποκαταστήσουν. Στρατοπέδευσαν λοιπόν κοντά στην πόλη και προκήρυξαν ότι όσοι 

από τους Επιδάμνιους και όσοι από τους ξένους επιθυμούν, μπορούν να 

απομακρυνθούν χωρίς να πάθουν κακό˙ διαφορετικά θα τους μεταχειριστούν ως 

εχθρούς. Και επειδή δεν συμμορφώθηκαν, οι μεν Κερκυραίοι άρχισαν να πολιορκούν 

την πόλη (γιατί ο τόπος είναι ισθμός). 

 

κεφάλαιο 27    

 

   Οι Κορίνθιοι, όταν ήρθαν από την Επίδαμνο αγγελιοφόροι πληροφορώντας τους ότι 

η πόλη τους πολιορκείται, προετοιμάζονταν για εκστρατεία και ταυτόχρονα 

προκήρυξαν αποικία στην Επίδαμνο με ίσα και ίδια δικαιώματα γι’ αυτόν που 

επιθυμούσε να πάει∙ εάν όμως κάποιος δεν ήθελε άμεσα να πλεύσει μαζί με τους 

άλλους, αλλά επιθυμεί να συμμετάσχει στην αποικία, μπορούσε να μείνει 

καταθέτοντας ως εγγύηση
141

 πενήντα κορινθιακές δραχμές.
142

 Ήταν δε πολλοί και 

αυτοί που έπλευσαν αμέσως και αυτοί που κατέβαλλαν το χρήμα. Παρακάλεσαν και 

τους Μεγαρείς να τους συνοδέψουν με τα πλοία τους, μήπως και παρεμποδίζονταν να 

πλεύσουν από τους Κερκυραίους∙ και οι Μεγαρείς προετοιμάζονταν να πλεύσουν 

μαζί τους με οκτώ πλοία, και οι Παλείς
143

 της Κεφαλληνιάς με τέσσερα. 

Παρακάλεσαν και τους Επιδαυρίους, οι οποίοι παρείχαν πέντε, οι Ερμιονείς ένα και 

οι Τροιζήνιοι δύο, οι Λευκάδιοι δέκα και οι Αμπρακιώτες οκτώ. Από τους 

Θηβαίους
144

 και τους Φλειασίους ζήτησαν χρηματική ενίσχυση, από τους Ηλείους 

χρήματα αλλά και κενά πλοία. Οι ίδιοι οι Κορίνθιοι εξάλλου προετοίμαζαν τριάντα 

πλοία και τρεις χιλιάδες οπλίτες.  

                                                           
140

 Επρόκειτο για ξένο λαό, στον οποίο είχαν καταφύγει οι εκδιωχθέντες ολιγαρχικοί από την 

Επίδαμνο. Wiedemann (1985) 24.  
141

 Η χρηματική εγγύηση είχε ως στόχο να αποφευχθεί η μή μετάβαση μεταγενέστερα στην Επίδαμνο. 

Απέβλεπε επίσης να αναδείξει την σοβαρότητα της απόφασης για την μετάβαση αυτή. 

Κουμανταράκης (1963) 78. 
142

 Ο κορινθιακός στατήρας των 130 γρ. αντιστοιχούσε με τον αττικό (τετράδραχμο). Η υποδιαίρεσή 

του, η κορινθιακή δραχμή, ήταν ίσης αξίας με εκείνη της Αίγινας και ισοδυναμούσε με δέκα αττικούς 

οβολούς. Από την άλλη πλευρά, η αντίστοιχη της Αττικής άξιζε έξι. Πάντως είναι δύσκολο να 

υπολογίσουμε τη σημερινή αξία των 50 δραχμών. Μίσιος (1898) 54/ Gomme (1971
5
) 162/ Wiedemann 

(1985) 24.    
143

 Οι Παλῆς ήταν κάτοικοι της πόλης Πάλης, η οποία βρισκόταν στην Κεφαλονιά. Η τελευταία 

απαρτιζόταν από τέσσερα σημαντικά κέντρα (την Πάλη, την Σαμαία ή Σάμαια, την Πρώναια ή 

Πρώταια και την Κράναια), για τον λόγο αυτό χαρακτηριζόταν συχνά και ¨τετράπολις¨. Δρακόπουλος-

Ρώμας (2005) 20/ Ζηκίδης (1972) 71.  
144

 Από τους Θηβαίους ζήτησαν οικονομική ενίσχυση, αφού μέχρι το 360 π.Χ. δεν διέθεταν κάποια 

αξιόλογη ναυτική δύναμη. Hornblower (2006) 248. 
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κεφάλαιο 28 

 

   Όταν οι Κερκυραίοι αντιλήφθηκαν την προετοιμασία των Κορινθίων, αφού πήγαν 

στην Κόρινθο συνοδευόμενοι από Σπαρτιάτες και Σικυώνιους πρέσβεις, απαίτησαν 

από τους Κορινθίους να καλέσουν πίσω τους φρουρούς και τους εποίκους που είχαν 

στείλει στην Επίδαμνο. Σε περίπτωση που οι Κορίνθιοι είχαν αξιώσεις από την 

πλευρά τους, οι Κερκυραίοι πρότειναν να αναθέσουν την υπόθεση αυτή υπ΄ όψιν 

οποιονδήποτε πόλεων της Πελοποννήσου θα ορίζονταν με συμφωνία από τις δύο 

πλευρές και στο τέλος να μείνει η αποικία σε εκείνον στον οποίο θα επιδικαζόταν.
145

 

Επιπροσθέτως, δήλωναν ότι ήταν σε θέση να εμπιστευθούν την υπόθεση αυτή και 

στο μαντείο των Δελφών.
146

 Οι Κερκυραίοι δεν επιθυμούσαν σε καμία περίπτωση να 

οδηγηθούν τα πράγματα σε πόλεμο, διότι, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν 

αναγκασμένοι, εφόσον τους εξωθούν οι Κορίνθιοι, να συνάψουν φιλίες με 

ανθρώπους που δεν ήθελαν, διαφορετικούς από τους έως τότε συμμάχους τους, με 

σκοπό την εξασφάλιση βοήθειας. Οι Κορίνθιοι απάντησαν σε αυτούς πως θα 

μελετούσαν την πρότασή τους, μόνο στην περίπτωση που ανακαλούσαν τα πλοία και 

τους βαρβάρους από την Επίδαμνο. Προηγουμένως όμως δεν θεωρούσαν σωστό οι 

Επιδάμνιοι να πολιορκούνται και οι ίδιοι να υποβάλλονται σε δίκη. Οι Κερκυραίοι 

απάντησαν πως θα έπρατταν αυτά, μόνο στην περίπτωση που οι Κορίνθιοι καλούσαν 

πίσω όσους είχαν στείλει στην Επίδαμνο. Επίσης, ήταν διατεθειμένοι να συνάψουν 

ειρήνη με την Κόρινθο, με την προϋπόθεση να κρατήσουν και οι δύο πλευρές τις 

θέσεις τους, έως ότου βγει απόφαση για την υπόθεση αυτή.   

 

 

 

 

 

                                                           
145

 Οι πόλεις είχαν τη δυνατότητα να επιλύουν τις όποιες διαφορές τους μέσω του θεσμού της 

διαιτησίας. Ο ρόλος των διαιτητών ανατίθετο σε πρόσωπα ή πόλεις ευρείας αποδοχής. Οι αποφάσεις 

τους τύγχαναν σεβασμού και όλες οι πλευρές προχωρούσαν στην υλοποίησή τους. Γιαγκόπουλος 

(2005) 497.  
146

 Ήταν πολύ λίγες οι φορές που το μαντείο των Δελφών παρενέβαινε με σκοπό τη διαιτησία ανάμεσα 

σε δύο πόλεις. Μαρτυρίες για τέτοιες περιπτώσεις βρίσκουμε στον Parker, Crux, 309 καθώς και στον 

Μ.Ν.Tod, International Arbitration amongst the Greeks (Οξφόρδη, 1913), 95.Ο τελευταίος μάλιστα 

επισημαίνει, πως στην πραγματικότητα ο ρόλος του μαντείου σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν τελείως 

ασήμαντος. Hornblower (2006) 249.  
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κεφάλαιο 29 

 

   Οι Κορίνθιοι δεν συμφώνησαν σε τίποτα από αυτά. Όταν ετοιμάστηκαν τα πλοία 

τους και έφθασαν οι σύμμαχοί τους, έστειλαν κήρυκα
147

 προκειμένου να αναγγείλει 

τον πόλεμο εναντίον των Κερκυραίων. Έπειτα, απέπλευσαν με 75 πλοία και 2.000 

οπλίτες
148

 με κατεύθυνση την Επίδαμνο και σκοπό να πολεμήσουν ενάντια στους 

Κερκυραίους. Επικεφαλής του στόλου ήταν ο Αριστέας, γιος του Πελλίχου, ο 

Καλλικράτης, γιος του Καλλία και ο Τιμάνορας, γιος του Τιμάνθη. Από την άλλη 

πλευρά, επικεφαλής του πεζικού ήταν ο Αρχέτιμος, γιος του Ευρυτίμου καθώς και ο 

Ισαρχίδας, γιος του Ισάρχου. Όταν έφτασαν στο Άκτιο,
149

 στην περιοχή του 

Ανακτορίου, όπου βρισκόταν το ιερό του Απόλλωνα, στην είσοδο του Αμβρακικού 

κόλπου, οι Κερκυραίοι έστειλαν κήρυκα με μικρή βάρκα με σκοπό να τους 

αποτρέψει να πλεύσουν εναντίον τους. Παράλληλα, άρχισαν να επανδρώνουν τα 

πλοία τους, έχοντας προηγουμένως ενισχύσει τα πιο παλαιά από αυτά με χιαστά 

δοκάρια,
150

 προκειμένου να είναι σε θέση να πλεύσουν με ασφάλεια. Επειδή όμως ο 

                                                           
147

 Το αξίωμα του κήρυκα το συναντούμε αρκετά συχνά στις ελληνικές πόλεις και έχαιρε ιδιαίτερου 

σεβασμού. Οι φορείς αυτού του αξιώματος περιβάλλονταν από ιερότητα και είχαν ως προστάτη θεό 

τον Ερμή, του οποίου το σύμβολο έφεραν (το κηρύκειο). Το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους ήταν 

ευρύ. Ειδικότερα μπορούμε να πούμε πως άνηκαν στο διπλωματικό σώμα. Σύμφωνα με τον 

Wiedemann ήταν βοηθοί των Ελλήνων δικαστών. Σκοπός τους ήταν η μεταβίβαση ενός μηνύματος 

και όχι η διαπραγμάτευση, με την οποία ήταν επιφορτισμένοι οι πρέσβεις. Για τον λόγο αυτό δεν 

ευθύνονταν για το αποτέλεσμα της αποστολής τους. Γενικότερα όμως δεν περιβάλλονταν από ασυλία. 

Γιαγκόπουλος (2005) 501/ Wiedemann (1985) 24-25.     
148

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για 75 κερκυραϊκά πλοία και 2.000 άνδρες. Στο κεφάλαιο 27.2 

έγινε αναφορά για 3.000 οπλίτες και 68 πλοία. Μπορούμε να αποδώσουμε τη διαφορά στον αριθμό 

των οπλιτών στο γεγονός, ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο το νούμερο 3.000 αφορούσε αυτούς που 

ετοιμάζονταν να σταλούν, ενώ εδώ γίνεται λόγος για αυτούς που πραγματικά εκστράτευσαν. Δεν θα 

πρέπει να παραβλέψουμε και τον Lewis, σύμφωνα με τον οποίο το χειρόγραφο, από το οποίο 

προέρχεται το συγκεκριμένο χωρίο, έχει υποστεί φθορά και ίσως αναφέρει 5.000 οπλίτες και 70 πλοία. 

Αναφορικά με την διαφορά στον αριθμό των πλοίων στα κεφάλαια 27 και 29, μπορούμε να την 

αποδώσουμε στις κενές τριήρεις από την πλευρά των Ηλείων. Οι Morrison και Coates εικάζουν πως τα 

75 αυτά πλοία θα απαρτίζονταν από 42 μεταγωγικά πλοία και 33 ταχύπλοες τριήρεις. Στα πρώτα θα 

επιβιβάζονταν από 40 οπλίτες, ενώ σε κάθε τριήρη 10 αντίστοιχα. Γενικότερα ο μέσος όρος 

επιβίβασης στα πλοία της εποχής ήταν 18-20 οπλίτες. Σύμφωνα με τον Κουμανταράκη (1963) 80-82, 

σε μια αθηναϊκή τριήρη υπηρετούσαν 170 ναύτες, 8 αξιωματικοί και 10 οπλίτες. Βλ. και Hornblower 

(2006) 250.       
149

 Το Άκτιο ήταν ακρωτήρι και σχημάτιζε την είσοδο του Αμβρακικού κόλπου. Στην περιοχή αυτή 

υπήρχε ιερό του θεού Απόλλωνα. Απείχε από το Ανακτόριο (Βόνιτσα) 40 στάδια και αντίστοιχα 240 

από τη Λευκάδα. Ο Ζηκίδης (1972) 74 παραθέτει και την ονομασία  Ἄκτιον Μπούντα.  
150

 Στο κείμενο συναντούμε την φράση ζεύξαντες τὰς παλαιάς. Τα ζυγώματα ήταν δοκοί που συνέδεαν 

τις δύο πλευρές του πλοίου και ενίσχυαν το κατάστρωμα. Σύμφωνα με τον Hornblower (2006) 250, 

πιθανότατα επρόκειτο για παλαμάρια (χοντρά καραβόσκοινα), τα οποία συνέδεαν εσωτερικά το πλοίο 

από την πλώρη έως την πρύμνη. Ίσως η λέξη ζεύξαντες να σχετίζεται με τον όρο διάζυξ που 

συναντούμε σε ναυτικούς καταλόγους του 4
ου 

αι. π.Χ. Γενικότερα δεν υπάρχει ακριβής ερμηνεία για 

την λέξη αυτή. Ο Gomme (1971
5
) 164 παραθέτει τον ορισμό της λέξης ζυγώματα από έναν 

γραμματιστή του 12
ου

 αι. μ.Χ., του Γρηγορίου Κορίνθιου. Σύμφωνα με αυτόν, ζυγώματα δὲ καλοῦνται 

τὰ ξύλα τὰ ἀπὸ τοῦ τοίχου τῆς νεὼς πρὸς τὸν ἕτερον διατείνοντα τοῖχον. ἤ ζυγώματα τὰ ξύλα τὰ 
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κήρυκας επέστρεψε δίχως να φέρει κάποιο μήνυμα για ειρήνη από την πλευρά των 

Κορινθίων και είχαν επανδρώσει συνολικά 80 πλοία (διότι 40 πολιορκούσαν την 

Επίδαμνο), αφού ανοίχτηκαν στο πέλαγος και παρατάθηκαν σε θέσεις μάχης, 

προχώρησαν σε ναυμαχία. Οι Κερκυραίοι αναδείχθηκαν νικητές,
151

 αφού κατάφεραν 

να καταστρέψουν 15 πλοία των Κορινθίων. Παράλληλα την ημέρα αυτή, οι 

Κερκυραίοι που πολιορκούσαν την Επίδαμνο κατάφεραν να την αναγκάσουν να 

παραδοθεί με την προϋπόθεση πως οι νέοι άποικοι θα πωληθούν ως δούλοι,
152

 ενώ οι 

Κορίνθιοι θα φυλακιστούν, έως ότου ληφθεί κάποια άλλη απόφαση γι αυτούς. 

 

κεφάλαιο 30 

 

    Ύστερα από τη ναυμαχία, οι Κερκυραίοι, αφού έστησαν τρόπαιο
153

 στη 

Λευκίμμη,
154

 το ακρωτήριο της Κέρκυρας, θανάτωσαν όλους τους άλλους που 

αιχμαλώτισαν. Από την άλλη πλευρά, τους Κορινθίους τους κρατούσαν 

φυλακισμένους. Στη συνέχεια, όταν οι Κορίνθιοι και οι σύμμαχοί τους αναχώρησαν 

με τα πλοία τους ηττημένοι, οι Κερκυραίοι ήταν πλέον κυρίαρχοι της θαλάσσιας 

εκείνης περιοχής. Έπειτα, αφού έπλευσαν στη Λευκάδα (κορινθιακή αποικία), 

                                                                                                                                                                      
ἐμβαλλόμενα ταῖς σανίσιν, ὥστε συζεῦξαι τὰς σανίδας τὰς διῃρημένας ἔστιν ὅτε. Βλ. και 

Κουμανταράκης (1963) 82.  
151

 Όπως παρατηρεί και ο Wilson, ο Θουκυδίδης δεν μας παραθέτει επαρκείς πληροφορίες για τη 

ναυμαχία στη Λευκίμμη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση της ναυμαχίας στα Σύβοτα. 

Πράγματι, πληροφορούμαστε μόνο για το αποτέλεσμα της ναυμαχίας και συγκεκριμένα για το νικητή 

(Κερκυραῖοι) καθώς και για τις υλικές ζημιές του ηττημένου (ναῦς πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν 

Κορινθίων). Εκτός από αυτά, ο Θουκυδίδης μας κάνει γνωστό πως ύστερα από τη νίκη τους, οι 

Κερκυραίοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την Επίδαμνο και απαίτησαν να πουληθούν ως δούλοι οι 

ξένοι άποικοι καθώς επίσης να φυλακισθούν οι Κορίνθιοι φρουροί και έποικοι μέχρι να ληφθή εκ νέου 

απόφαση για αυτούς. Αναφορικά με τα γεγονότα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας δεν 

γνωρίζουμε τίποτα. Morisson (2006) 28/ Γιαγκόπουλος (2005) 500-501.   
152

 Αναφέρεται σε εκείνους που εστάλησαν να κατοικήσουν στην Επίδαμνο, οι οποίοι δεν 

προέρχονταν στο σύνολό τους από την Κόρινθο. Κουμανταράκης (1963) 83. 
153

 Τα τρόπαια ήταν μνημεία που στήνονταν σε πεδία μαχών από τους νικητές. Σε περίπτωση νίκης 

μετά από ναυμαχία, το τρόπαιο στηνόταν στην κοντινότερη ακτή. Στις αρχές έστηναν γύρω από έναν 

κορμό δέντρου όπλα από την πλευρά των ηττημένων όπως ακόντια, δόρατα, ασπίδες, περικεφαλαίες 

κ.α. Με το πέρασμα του χρόνου εξελίσσεται η κατασκευή των τροπαίων. Συναντούμε πέτρινα, 

μαρμάρινα ή ορειχάλκινα τρόπαια, κάποια εκ των οποίων ήταν πραγματικά κομψοτεχνήματα. Σε 

περίπτωση που όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές διεκδικούσαν τη νίκη ύστερα από μια μάχη, η μία εξ 

αυτών προσπαθούσε να καταστρέψει το τρόπαιο που είχε στήσει η άλλη. Εάν η μία πλευρά δεν 

αντιδρούσε στο τρόπαιο της άλλης, κάτι τέτοιο σήμαινε αυτομάτως την αναγνώριση της ήττας της. Το 

τρόπαιο που ανεγέρθηκε μετά από την μάχη στα Λεύκτρα το 371 π.Χ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο 

παράδειγμα. Γιαγκόπουλος (2005) 502/ Μίσιος (1898) 58/ Κουμανταράκης (1963) 84-85.       
154

 Η Λευκίμμη ήταν ακρωτήριο στην ανατολική πλευρά της Κέρκυρας. Στον Στράβωνα και τον 

Πτολεμαίο συναντούμε την ονομασία Λέυκιμμα, ενώ σε ιταλικές πηγές τον τύπο Capo Bianco. 

Ζηκίδης (1972) 75.   
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λεηλάτησαν τμήμα του νησιού. Στη συνέχεια, έβαλαν φωτιά στην Κυλλήνη,
155

 το 

λιμάνι των Ηλείων, επειδή είχε συνδράμει την κορινθιακή αποστολή με πλοία και 

χρήματα. Μετά τη ναυμαχία, το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου κυριαρχούσαν οι 

Κερκυραίοι στη θάλασσα κάνοντας συνεχώς επιδρομές και προκαλώντας φθορές 

στους συμμάχους των Κορινθίων. Οι Κορίνθιοι από την πλευρά τους, όταν το 

καλοκαίρι έφθανε προς το τέλος του,
156

 επειδή υπέφεραν οι σύμμαχοί τους, έστειλαν 

στρατό και πλοία και στρατοπέδευσαν στο Άκτιο και στην περιοχή του Χειμερίου 

στη Θεσπρωτία, προκειμένου να προστατέψουν  τη Λευκάδα και όσες άλλες πόλεις 

ήταν φιλικές προς αυτούς. Αντίθετα, οι Κερκυραίοι έστησαν στρατόπεδο απέναντι, 

στην περιοχή της Λευκίμμης, με στρατό και στόλο. Και οι δύο πλευρές κράτησαν 

ουδέτερη στάση μέχρι το πέρας του καλοκαιριού. Όταν ήρθε ο χειμώνας, αμφότεροι 

επέστρεψαν στα πατρικά τους εδάφη. 

 

κεφάλαιο 31 

 

   Ολόκληρο τον χρόνο που ακολούθησε τη ναυμαχία
157

 καθώς και τον επόμενο, οι 

Κορίνθιοι οργισμένοι με τον πόλεμο ενάντια στους Κερκυραίους ναυπηγούσαν πλοία 

και ετοίμαζαν ισχυρότατο στόλο προσελκύοντας κωπηλάτες από την Πελοπόννησο 

αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα έναντι αμοιβής.
158

 Οι Κερκυραίοι, όταν 

πληροφορήθηκαν την προετοιμασία των Κορινθίων, φοβήθηκαν και, επειδή δεν είχαν 

συμμάχους ανάμεσα στους Έλληνες, ούτε είχαν ενταχθεί στην αθηναϊκή ή την 

Σπαρτιατική Συμμαχία, αποφάσισαν να στραφούν στους Αθηναίους και να γίνουν 

σύμμαχοί τους, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν κάποια βοήθεια από 

αυτούς. Όταν οι Κορίνθιοι έμαθαν αυτά, έστειλαν στην Αθήνα πρέσβεις
159

 με σκοπό 

να εμποδίσουν να ενωθεί η ναυτική δύναμη των Κερκυραίων με εκείνη των 

Αθηναίων, γεγονός το οποίο δεν θα τους επέτρεπε να διαχειριστούν τον πόλεμο όπως 
                                                           
155

 Κατά προσέγγιση η Κυλλήνη βρισκόταν δυτικά της Ήλιδας (πόλη κράτος της αρχαίας Ηλείας) και 

ενδιάμεσα στα ακρωτήρια του Αράξου και Χελωνάτα. Αργότερα η περιοχή αυτή πήρε το όνομα 

Γλαρέντζα (Clarence στα φραγκικά), κάτι το οποίο δεν δέχεται ο Κούρτιος. Από άλλους 

υποστηρίζεται πως βρισκόταν κοντά στο ακρωτήριο Κουνουπέλι, βόρεια του Αράξου. Γεγονός είναι 

πάντως πως αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι του πελοποννησιακού στόλου στη δυτική Ελλάδα, από 

όπου πραγματοποιούνταν επιχειρήσεις με κατεύθυνση δυτικά και βορειοδυτικά. Hornblower (2006) 

251/ Ζηκίδης (1972) 76/ Wiedemann (1985) 25/ Gomme (1971
5
) 165.    

156
 Σχετικά με την χρονολόγηση της ναυμαχίας, άλλοι υποστηρίζουν το έτος 435 π.Χ, ενώ άλλοι το 

434. Κουμανταράκης (1963) 85. 
157

 Η ναυμαχία αυτή τοποθετείται χρονικά το καλοκαίρι του 434 π.Χ. Μίσιος (1898) 58.  
158

 Ο Βλάχος (1992) 39 αντιστοιχεί την αμοιβή αυτή με ένα τριώβολο, το οποίο ισοδυναμούσε με μισή 

δραχμή. 
159

 Ο Κόβητος οβελίζει τον όρο πρεσβευσόμενοι του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 77.  
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θα ήθελαν. Όταν συγκλήθηκε η Εκκλησία του δήμου,
160

 οι δύο πλευρές αντάλλαξαν 

τα επιχειρήματά τους. Οι Κερκυραίοι από την πλευρά τους είπαν τα ακόλουθα.
161

  

 

κεφάλαιο 32 

 

   Αθηναίοι, όσοι, όπως εμείς τώρα, ζητούν βοήθεια, δίχως να υπάρχει κάποια 

προηγούμενη συμμαχία ή να έχουν προσφέρει κάποιες σημαντικές υπηρεσίες, είναι 

σωστό αρχικά να αποδείξουν πως αυτά τα οποία ζητούν είναι συμφέροντα, ή 

τουλάχιστον πως δεν είναι επιζήμια, και έπειτα πως η ευγνωμοσύνη θα είναι σίγουρη. 

Εάν όμως δεν καταφέρουν να κάνουν σαφές κανένα από αυτά, δεν θα πρέπει να 

οργιστούν, σε περίπτωση που αποτύχουν. Οι Κερκυραίοι έστειλαν εμάς, διότι 

πιστεύουν πως, μαζί με την αίτηση για συμμαχία, μπορούν να σας εγγυηθούν και 

αυτά. Τυγχάνει όμως η έως τώρα τακτική
162

 μας να είναι ανακόλουθη με την αίτηση 

που σας απευθύνουμε και ταυτόχρονα ασύμφορη για εμάς αυτή την χρονική στιγμή. 

Μολονότι έως τώρα με την θέλησή μας είχαμε επιλέξει να μην συμμαχήσουμε με 

κανέναν, τώρα έχουμε έρθει να ζητήσουμε αυτό από άλλους. Μάλιστα, η τακτική 

που ακολουθήσαμε έως τώρα, έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε απομονωμένοι στον 

παρόντα πόλεμο με τους Κορινθίους.
163

Αυτό που μέχρι τώρα θεωρούσαμε 

                                                           
160

 Η συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου λάμβανε χώρα στον λόφο της Πνύκας και απαρτιζόταν από 

ενήλικες άρρενες πολίτες που ήταν μάχιμοι. Αρχικά η Εκκλησία του Δήμου συγκαλούταν δώδεκα 
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υπήρχε όριο χρόνου ομιλίας με τη χρήση κλεψύδρας. Στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, υπήρχαν 

πρόξενοι που εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα άλλων πόλεων, και στους απευθύνονταν οι ξένες 

πρεσβείες μόλις έφθαναν. Εάν λάβουμε υπόψη μας πως τόσο η δημηγορία των Κερκυραίων όσο και 

αυτή των Κορινθίων εκφωνήθηκαν περίπου το 433 π.Χ., δύο χρόνια δηλαδή μετά η ναυμαχία στη 

Λευκίμμη, μπορούμε να εικάσουμε με βεβαιότητα πως ο Θουκυδίδης τις άκουσε αμφότερες σε ηλικία 

38 ή 28 ετών, ανάλογα με το έτος γέννησης που λαμβάνουμε υπόψη μας. Wiedemann (1985) 25/ 

Ζηκίδης (1972) 78/ Βλάχος (1992) 40-42.   
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 Όταν ο Θουκυδίδης αποφασίζει να διακόψει την αφήγησή του, προκειμένου να παραθέσει μια 
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 Σύμφωνα με τον Μίσιο (1898) 60 , ο Θουκυδίδης με τον όρο ἐπιτήδευσιν εννοεί την εξάσκηση μιας 
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σωφροσύνη,
164

 να μην εμπλεκόμαστε δηλαδή σε συμμαχίες άλλων θέτοντας τον 

εαυτό μας σε κίνδυνο,
165

 τώρα το ίδιο θα το χαρακτηρίζαμε ως έλλειψη σοφίας και 

αδυναμία. Στη ναυμαχία που πραγματοποιήθηκε, καταφέραμε εμείς οι ίδιοι, δίχως 

την βοήθεια άλλων, να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τους Κορινθίους. Επειδή τώρα 

είναι έτοιμοι να μας επιτεθούν με περισσότερες δυνάμεις, τις οποίες συγκέντρωσαν 

από την Πελοπόννησο και την υπόλοιπη Ελλάδα, και βλέπουμε πως δεν είμαστε σε 

θέση να τους αντιμετωπίσουμε αποκλειστικά με τις δικές μας δυνάμεις, και επειδή 

είναι μεγάλος ο κίνδυνος εάν υποταχθούμε σε αυτούς, υπάρχει ανάγκη για βοήθεια 

τόσο από εσάς όσο και από οποιονδήποτε άλλον. Πρέπει επίσης να τύχουμε 

συγχώρεσης που ακολουθούμε πλέον τακτική αντίθετη με εκείνη της ουδετερότητας, 

που εφαρμόζαμε έως τώρα, όχι επειδή είμαστε αδίστακτοι αλλά επειδή 

αναγνωρίζουμε την λανθασμένη σκέψη μας μέχρι τώρα.
166

  

 

κεφάλαιο 33 

 

   Σε περίπτωση που δεχθείτε να μας βοηθήσετε, η σύμπτωση να έχουμε την ανάγκη 

σας, θα είναι ευκαιρία για εσάς να ωφεληθείτε ποικιλοτρόπως. Αρχικά, θα βοηθήσετε 

ανθρώπους που αδικούνται και όχι ανθρώπους που βλάπτουν άλλους.
167

 Έπειτα, εάν 

συμφωνήσετε να βοηθήσετε ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, θα 

κερδίσετε αιώνια ευγνωμοσύνη. Άλλωστε, διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ναυτική 

δύναμη, μετά τη δική σας. Σκεφθείτε ποια καλοτυχία θα ήταν πιο σπάνια για εσάς ή 

πιο λυπητερή για τους εχθρούς σας, εάν την δύναμη για την οποία θα δαπανούσατε 

πολλά χρήματα και θα χρωστούσατε μεγάλη ευγνωμοσύνη για να την αποκτήσετε, 

αυτή να παρουσιάζεται από μόνη της και σας χαρίζεται δίχως κινδύνους και δαπάνες, 

προσφέροντας παράλληλα καλό όνομα σε εσάς, ευγνωμοσύνη από όσους βοηθήσετε 

και δύναμη σε εσάς τους ίδιους. Στο πέρασμα του χρόνου σε πολύ λίγους έτυχαν 

τόσα πλεονεκτήματα ταυτόχρονα. Λίγοι είναι επίσης εκείνοι που, όταν έχουν ανάγκη 
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 Σύμφωνα με τον Dover, κριτήριο της σωφροσύνης είναι η καταστολή της επιθυμίας για άμεση ή 
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 Το ρήμα τολμῶ στο τέλος του κειμένου έχει την έννοια του αποφασίζω. Δεν σχετίζεται όμως με 

κάποιον κίνδυνο αλλά με κάποια εσφαλμένη κρίση. Μίσιος (1898) 61.     
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από συμμαχία, προσφέρουν σε εκείνους στους οποίους απευθύνονται ασφάλεια και 

τιμή
168

 όχι λιγότερη από εκείνη που πρόκειται να λάβουν. Αναφορικά με τον πόλεμο, 

στον οποίο θα σας φανούμε χρήσιμοι, εάν κάποιος από εσάς πιστεύει πως δεν θα 

πραγματοποιηθεί, σφάλει και δεν αντιλαμβάνεται πως οι Σπαρτιάτες τον επιδιώκουν, 

εξαιτίας του φόβου που τρέφουν για εσάς. Από την άλλη πλευρά οι Κορίνθιοι ασκούν 

επιρροή στους Σπαρτιάτες, είναι εχθροί σας και τώρα κάνουν την αρχή με εμάς, 

γεγονός το οποίο σχετίζεται με την επίθεση εναντίον σας. Δεν θέλουν με κανένα 

τρόπο να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αφορμή το κοινό μας μίσος εναντίον 

τους και ταυτόχρονα να στοχεύουν σε δύο πράγματα, να προξενήσουν κακό
169

 σε 

εμάς και να ενισχυθούν αυτοί. Δικός μας σκοπός είναι να τους προλάβουμε, εμείς 

προσφέροντας και εσείς αποδεχόμενοι τη συμμαχία και να καταφέρουμε να τους 

προξενήσουμε πρώτοι κακό.  

 

κεφάλαιο 34 

 

   Σε περίπτωση που ισχυριστούν πως δεν είναι δίκαιο να δεχτείτε στη συμμαχία σας 

τους δικούς τους αποίκους, ας μάθουν πως κάθε αποικία, όταν ευδαιμονεί, τιμά την 

μητρόπολή της, αντίθετα, όταν αδικείται, αποξενώνεται. Διότι οι άποικοι στέλνονται 

μακριά, όχι για να είναι δούλοι, αλλά ίσοι με εκείνους που μένουν πίσω. Το ότι μας 

αδικούσαν, είναι σαφές. Όταν τους καλέσαμε να επιλύσουμε την υπόθεση της 

Επιδάμνου με διαιτησία, εκείνοι προτίμησαν τον πόλεμο από την δικαιοσύνη.
170

 Ας 

αποτελέσουν απόδειξη για εσάς, όσα πράττουν αυτοί σε εμάς, που είμαστε συγγενείς 

τους, ώστε να μην εξαπατηθείτε από αυτούς, ούτε να τους βοηθήσετε, όταν ευθέως 

σας το ζητήσουν. Άλλωστε, όποιος ελάχιστα μετανιώνει για χάρες απέναντι στον 

εχθρό, αυτός έχει εξασφαλίσει το μέλλον του. 
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 Στο κείμενο η λέξη ἀσφάλειαν αντιστοιχεί στην ισχύ και τη χάρη, ενώ ο όρος κόσμον στην αρετή. 

Ζηκίδης (1972) 83/ Μίσιος (1898) 62.   
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κεφάλαιο 35 

 

   Εάν μας δεχθείτε στη συμμαχία σας, δεν παραβιάζετε την συνθήκη με τους 

Σπαρτιάτες,
171

αφού δεν είμαστε σύμμαχοι με κανέναν από τους δυο σας. 

Συγκεκριμένα σε αυτή τη συνθήκη έχει συμφωνηθεί πως, σε περίπτωση που κάποια 

ελληνική πόλη δεν ανήκει σε κάποια συμμαχία, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει να 

εισέλθει σε όποια επιθυμεί. Είναι
172

 αδιανόητο, εάν αυτοί μπορούν να επανδρώνουν 

τα πλοία τους με συμμαχικά πληρώματα αλλά και με πληρώματα από την υπόλοιπη 

Ελλάδα και τους δικούς σας υπηκόους,
173

 και ταυτόχρονα να μας αποκλείουν από 

αυτή τη συμμαχία αλλά και κάθε βοήθεια προερχόμενη από αλλού. Παράλληλα,
174

 

θα θεωρήσουν αδίκημα εάν τελικά πεισθείτε σε όσα σας ζητούμε. Σε περίπτωση 

όμως που δεν καταφέρουμε να σας πείσουμε, εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα 

εκφράσουμε τη μεγαλύτερη ένσταση. Αυτό διότι θα αρνηθείτε να βοηθήσετε εμάς 

που βρισκόμαστε σε κίνδυνο και δεν είμαστε εχθροί σας, ενώ αντίθετα αυτούς, που 

είναι εχθροί σας, όχι μόνο δεν θα τους εμποδίσετε, αλλά θα τους επιτρέψετε να 

αυξήσουν την δύναμή τους μέσα από τη δική σας επικράτεια, κάτι το οποίο θα ήταν 

άδικο. Ή θα πρέπει λοιπόν να εμποδίσετε και εκείνους από το να απορροφούν 

μισθοφόρους από την επικράτειά σας, ή να στείλετε βοήθεια σε εμάς με όποιον 

τρόπο θελήσετε. Θα προτιμούσαμε βέβαια να δεχθείτε να μας βοηθήσετε φανερά. 

Όπως και αρχικά είπαμε, είναι πολλά τα πλεονεκτήματα (σε περίπτωση συμμαχίας 

μας), με σημαντικότερο από αυτά το γεγονός πως έχουμε κοινούς εχθρούς,
175

 γεγονός 

το οποίο
176

 αποτελεί εγγύηση για την αφοσίωσή μας. Μάλιστα οι εχθροί μας δεν 

είναι ανίσχυροι, αντίθετα είναι σε θέση να προκαλέσουν κακό σε όποιον 

προσχωρήσει στην αντίπαλη πλευρά. Επειδή η συμμαχία που σας προτείνουμε έχει 

ναυτικό χαρακτήρα, η αποδοχή της ή μη δεν είναι το ίδιο. Δεν πρέπει, εφόσον έχετε 
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τη δυνατότητα,
177

 να αφήσετε άλλον να αποκτήσει ναυτική δύναμη, αλλιώς θα πρέπει 

να έχετε φιλική σχέση με όποιον διαθέτει ισχυρό στόλο. 

 

κεφάλαιο 36 

 

   Εάν κάποιος θεωρεί πως αυτά είναι συμφέροντα μόνο στα λόγια και φοβάται πως, 

σε περίπτωση που συμφωνήσει σε αυτά, θα παραβιαστούν οι σπονδές, ας 

συνειδητοποιήσει πως ο φόβος του,
178

 εφόσον συνοδεύεται από ισχύ, θα φοβίσει τους 

εχθρούς περισσότερο. Αντίθετα, το θάρρος
179

του, σε περίπτωση που δεν συμμαχούσε 

με εμάς,
180

 θα προκαλούσε λιγότερο φόβο
181

 απέναντι σε ισχυρούς εχθρούς, αφού θα 

ήταν ασθενές. Ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβει πως αυτή τη στιγμή δεν αποφασίζει 

για την Κέρκυρα αλλά για την Αθήνα και πως δεν προνοεί με τον καλύτερο τρόπο, 

όταν, σκεπτόμενος αποκλειστικά το παρόν, διστάζει
182

 να δεχτεί για σύμμαχο μια 

πόλη, η οποία γίνεται και φιλική και εχθρική στις πιο κρίσιμες στιγμές.
183

 Επειδή η 

τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η Κέρκυρα ευνοεί τη μετάβαση
184

 προς την Ιταλία 

και τη Σικελία, ώστε να εμποδιστεί οποιαδήποτε ναυτική βοήθεια προς τους 

Πελοποννησίους από εκεί, αλλά και να συνοδεύεται η αποστολή από εδώ προς τα 

εκεί. Συνάμα παρέχει πλεονεκτήματα και σε άλλους τομείς. Μέσα από μια 

συντομότατη ανακεφαλαίωση, που αφορά το σύνολο αλλά και επιμέρους ζητήματα, 

θα αντιληφθείτε ότι δεν πρέπει να μας χάσετε από συμμάχους.
185

 Στον ελληνικό χώρο 

τρεις ναυτικές δυνάμεις είναι αξιόλογες, η δική σας, η δική μας καθώς και αυτή των 

Κορινθίων. Εάν αδιαφορήσετε και προλάβουν να μας υποτάξουν οι Κορίνθιοι, οι δύο 

από αυτές τις δυνάμεις θα ενωθούν, με αποτέλεσμα να πρέπει να αντιμετωπίσετε 
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ταυτόχρονα και εμάς, τους Κερκυραίους, αλλά και τους Πελοποννησίους. Αντίθετα, 

εάν δεχθείτε να ενταχθούμε στη συμμαχία σας, θα μπορέσετε να δώσετε μάχη 

εναντίον τους επικουρούμενοι από το δικό μας ναυτικό.  

   Έτσι μίλησαν οι Κερκυραίοι. Ύστερα από αυτούς πήραν το λόγο οι Κορίνθιοι και 

είπαν τα ακόλουθα.  

 

κεφάλαιο 37 

 

   Είναι αναγκαίο, επειδή οι Κερκυραίοι δεν περιορίστηκαν στο αίτημά τους, σχετικά 

με την ένταξή τους στην συμμαχία σας, αλλά υποστήριξαν επίσης πως εμείς
186

 τους 

αδικούμε και πως οι ίδιοι δέχονται έναν άδικο πόλεμο, αφού κάνουμε μνεία για τα 

δύο αυτά ζητήματα, να προχωρήσουμε στον υπόλοιπο λόγο μας, έτσι ώστε να 

κατανοήσετε από πριν καλύτερα την αξίωσή μας και να απορρίψετε, όχι αλόγιστα, το 

αίτημα αυτών. Υποστηρίζουν λοιπόν πως μέχρι τώρα δεν δέχθηκαν να συμμαχήσουν 

με κάποιον από σωφροσύνη. Ακολούθησαν όμως αυτή την τακτική, όχι από αγαθή 

πρόθεση, αλλά με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων. Δεν επιθυμούσαν να έχουν 

κάποιον σύμμαχο, ούτε μάρτυρα για τα αδικήματά τους. Παράλληλα όμως δεν 

ντρεπόντουσαν να αναζητούν συνενόχους σε αυτά.
187

 Επιπρόσθετα, η θέση, στην 

οποία βρίσκεται η πόλη τους, καθιστά αυτούς αυτάρκεις, με αποτέλεσμα να κρίνουν 

αυθαίρετα τυχόν αδικήματά τους έναντι άλλων, σε αντίθεση με την περίπτωση που 

υπήρχαν συνθήκες.
188

 Αυτό αποδίδεται στο γεγονός πως οι Κερκυραίοι σε ελάχιστες 

περιπτώσεις φεύγουν από το νησί τους και ταξιδεύουν σε άλλα μέρη.
189

 Αντιθέτως, 

αρκετές φορές δέχονται στον τόπο τους, όσους φθάνουν εκεί από ανάγκη.
190

 

                                                           
186

 Ο Κρυγήρος οβελίζει το τε του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 91.  
187

 Ο Στάλλιος οβελίζει το τμήμα ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν 

οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. Ο Ζηκίδης (1972) 92 από την άλλη πλευρά προτιμάει τη γραφή 

ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα μάρτυρα ἔχειν οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. 

Γενικότερα πάντως δεν χωράει οποιαδήποτε αμφιβολία για τη σημασία του συγκεκριμένου τμήματος 

του κειμένου. Ενδέχεται πάντως το κείμενο σε αυτό το σημείο να είναι φθαρμένο. Η σύνδεση άλλωστε 

τε-οὔτε δεν απαντάει συχνά. Hornblower (2006) 258. 
188

 Οι συνθήκες ήταν ομολογίες με σκοπό τη διάλυση οποιασδήποτε έριδας μεταξύ των πόλεων με τη 

μεσολάβηση δικαστών. Ζηκίδης (1972) 93.   
189

 Σύμφωνα με την επιγραφή ML4=Fornara 14, παρατηρούμε διπλωματική δραστηριότητα από την 

πλευρά των Κερκυραίων στα τέλη του 7
ου

 αι. π.Χ., όταν ορίζουν Κερκυραίο πρόξενο στην περιοχή της 

Λοκρίδας. Hornblower (2006) 259. 
190

 Στο κείμενο συναντούμε τη μετοχή καταίροντας. Το ρήμα καταίρω, όπως και τα συνώνυμα 

καταπλέω και κατάγομαι, έχουν ως πρώτο συνθετικό τη λέξη κάτω και σήμαιναν πως κάποιος 

κατεβαίνει-κατευθύνεται από βαθιά ύδατα σε κάποιο λιμάνι. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως θεωρούσαν, 

ότι κάθε λιμάνι βρισκόταν σε χαμηλότερο επίπεδο από την υπόλοιπη θάλασσα. Ως αντώνυμα των 
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Εφάρμοσαν την τακτική της ουδετερότητας, όχι για να μην αναγκάζονται να γίνονται 

συνένοχοι σε αδικίες, αλλά για να μπορούν να αδικούν μόνοι τους και, σε όποιες 

περιπτώσεις επικρατούν, να καταφεύγουν στη βία, παράλληλα, όποτε έχουν τη 

δυνατότητα να παραμείνουν απαρατήρητοι, να αποκτούν περισσότερα και να 

συμπεριφέρονται δίχως ντροπή κάθε φορά που αποκομίζουν κάτι.
191

 Αν ήταν άνδρες, 

όπως ισχυρίζονται, τίμιοι, όσο ήταν πιο απρόσβλητοι από τους γειτονικούς λαούς, 

τόσο πιο φανερά θα μπορούσαν να αποδείξουν την αρετή τους εφαρμόζοντας το 

δίκαιο.  

 

κεφάλαιο 38 

 

   Αλλά δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο ούτε απέναντι στους άλλους ούτε 

σε εμάς. Μολονότι είναι άποικοί μας, έχουν διακόψει δια παντός κάθε σχέση μαζί 

μας και τώρα μας πολεμούν ισχυριζόμενοι πως δεν εστάλησαν για να υποφέρουν. 

Εμείς από την πλευρά μας δεν δεχόμαστε πως  τους στείλαμε ως αποίκους για να μας 

προσβάλουν, αλλά για να μας αναγνωρίζουν ως ηγεμόνες αλλά και για να 

απολαμβάνουμε τις τιμές που μας ανήκουν. Οι άλλες αποικίες μας μάς τιμούν και 

είμαστε αγαπητοί στους αποίκους μας περισσότερο από κάθε άλλη μητρόπολη. Και 

είναι φανερό ότι στους περισσότερους είμαστε αρεστοί με εξαίρεση αυτούς, κάτι το 

οποίο δεν είναι ορθό και ούτε θα εκστρατεύαμε εναντίον τους με τρόπο που δεν 

αρμόζει σε μια μητρόπολη, εάν δεν αδικούμασταν σε υπερβολικό βαθμό από αυτούς. 

Θα ήταν καλό γι αυτούς, ακόμη και στην περίπτωση που σφάλαμε κάπου, να 

υποχωρήσουν απέναντι στην οργή μας, έτσι ώστε να ήταν αισχρό για εμάς να 

απαντήσουμε με βία στη μετριοπάθειά τους. Όμως εξαιτίας της αλαζονείας
192

 και της 

                                                                                                                                                                      
παραπάνω ρημάτων μπορούν να λειτουργήσουν τα ρήματα ἀναπλέω, ἀνάγομαι ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα αἴρω και ἀπαίρω. Ζηκίδης (1972) 93.     
191

 Σύμφωνα με τον Κουμανταράκη (1963) 104, η πλεονεξία μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους, είτε 

μέσω της βίας είτε διαμέσου του δόλου.   
192

 Με την λέξη ὕβρις αρχικά δηλωνόταν ο όγκος, το φούσκωμα. Συγκεκριμένα μάλιστα με το κρασί, η 

φράση οἴνου ὕβρις σήμαινε το βράσιμο του κρασιού. Εκτός όμως από την κυριολεκτική σημασία, με 

τον όρο αυτό εκφραζόταν η περιφρόνηση προς κάποιον, η κακολογία, η θρασύτητα, η αυθάδεια, η 

έπαρση κ.α. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που αφορά γυναίκες ή παιδιά μπορεί, σύμφωνα με το λεξικό 

του Βυζαντίου, να σημαίνει την ατίμωση ή το ντρόπιασμα. Η ὕβρις καθώς και οι συνέπειες αυτής 

είχαν την ακόλουθη σειρά κατά την αρχαιότητα ὕβρις-ἄτη-νέμεσις-τίσις. Η αλαζονεία είχε ως 

αποτέλεσμα την παρέμβαση του Δία, ο οποίος έστελνε στον υβριστή την ἄτη, του θόλωνε δηλαδή το 

νου. Μέσω αυτής της πλάνης, αυτός που είχε διαπράξει την ύβρη, οδηγούταν σε περεταίρω πράξεις 

ύβρεως. Όταν θα έφτανε στην πιο βαριά, τότε θα προκαλούσε την δικαιολογημένη οργή των θεών, στο 

λεγόμενο στάδιο της νέμεσις. Η οργή αυτή θα επέφερε με την σειρά της την τιμωρία και συντριβή του 

υβριστή, στάδιο της τίσις. Ο Θουκυδίδης έβλεπε την ύβρη στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες 
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εξουσίας που πηγάζουν από τον πλούτο, έχουν διαπράξει πολλά σφάλματα απέναντι 

σε μας και αναφορικά με την Επίδαμνο,
193

 η οποία είναι αποικία μας, όταν αυτή 

υπέφερε, δεν τους ενδιέφερε, αντίθετα, όταν εμείς πήγαμε εκεί για να προσφέρουμε 

την βοήθειά μας, με βία την κατέλαβαν και συνεχίζουν να την έχουν υπό την κατοχή 

τους.  

 

κεφάλαιο 39 

 

   Και υποστηρίζουν πως προηγουμένως ζήτησαν να παρθεί απόφαση για το ζήτημα 

μέσω της διαιτησίας. Αυτή η πρόταση πρέπει να θεωρείται πως έχει κάποια σημασία, 

όχι όταν την καταθέτει κάποιος από θέση ισχύος και με δεδομένη την ασφάλεια, 

αλλά όταν την κάνει κάποιος, ο οποίος, πριν προσφύγει στη δικαιοσύνη,
194

 φροντίζει 

να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις
195

 του.
196

 Αυτοί όμως 

προέβαλαν την ευλογοφανή πρόταση της διαιτησίας, όχι πριν πολιορκήσουν την 

Επίδαμνο, αλλά όταν συνειδητοποίησαν πως εμείς δεν θα αγνοούσαμε αυτή την 

κίνηση. Και τώρα έρχονται εδώ, σαν να μην έφταναν τα αδικήματα που διέπραξαν 

εκεί, και αξιώνουν από εσάς, όχι να συμμαχήσετε, αλλά να γίνετε συνεργοί στις 

άδικες πράξεις τους και, μολονότι είναι εχθροί μας, να γίνουν δεκτοί στη συμμαχία 

                                                                                                                                                                      
παραβιαζόταν το μέτρο. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η έννοια του μέτρου ήταν 

ιδιαιτέρως σεβαστή από τους αρχαίους Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό της φύσης του, ο άνθρωπος να 

παρασύρεται πολλές φορές από την επιτυχία, να ξεχνά το ευμετάβλητο των πραγμάτων και να 

αναλώνεται σε ατέρμονες επιθυμίες. Ύβρις καταλογίζεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα στους 

Κερκυραίους εξαιτίας του πλούτου τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Θουκυδίδης αποφεύγει να 

χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό. Αντίθετα, προτιμάει να περιγράψει την κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει ο άνθρωπος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντούμε βιβλίο Δ 17.4, όπου αναφέρεται 

…καὶ μὴ παθεῖν ὅπερ οἱ ἀήθως τι ἀγαθὸν λαμβάνοντες τῶν ἀνθρώπων· αἰεὶ γὰρ τοῦ πλείονος ἐπιθυμίᾳ 

ἐλπίδι ὀρέγονται διὰ τὸ καὶ τὰ παρόντα ἀδοκήτως εὐτυχῆσαι. Ένα άλλο παράδειγμα βρίσκεται επίσης 

στο βιβλίο Δ και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 65.4, στο οποίο ο Θουκυδίδης αναφέρει …αἰτία δ’ ἦν ἡ 

παρὰ λόγον τῶν πλειόνων εὐπραγία αὐτοῖς ὑποτιθεῖσα ἰσχὺν τῆς ἐλπίδος. Τέλος, άλλη μια τέτοια 

περίπτωση συναντούμε στο έκτο βιβλίο και ειδικότερα στο κεφάλαιο 11.5,…διὰ τὸ παρὰ 

γνώμην…περιγεγενῆσθαι καταφρονήσαντες ἤδη καὶ Σικελίας ἐφίεσθε. Ο όρος ὕβρις απαντά και στο 

έργο του Ηροδότου, με θρησκευτική σημασία. Κουμανταράκης (1963) 106-107.         
193

 Οι Κορίνθιοι θεωρούσαν, πως η Επίδαμνος ήταν δική τους αποικία. Στην πραγματικότητα όμως 

ήταν αποικία της αποικίας τους, δηλαδή αποικία των Κερκυραίων. Το όνομα της Επιδάμνου θα το 

συναντήσουμε ξανά στο τρίτο βιβλίο και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 70, όπου γίνεται αναφορά στον 

εμφύλιο πόλεμο της Κέρκυρας. Βλάχος (1992) 46. 
194

 Ορισμένοι θεωρούν πως με τη φράση πρὶν διαγωνίζεσθαι του κειμένου εννοείται ο δικαστικός 

αγώνας. Από την άλλη πλευρά, ο Poppo αντιλαμβάνεται τον ένοπλο αγώνα μέσα σε αυτές τις λέξεις. 

Άλλοι πάλι θεωρούν πως η φράση αυτή πρόκειται για παρεμβολή κάποιου αναγνώστη στην 

προσπάθειά του να κάνει σαφή τη φράση πρὶν πολιορκεῖν. Κουμανταράκης (1963) 108.  
195

 Ο Κορίνθιος ομιλητής σε αυτό το σημείο εννοεί την απομάκρυνση των Κερκυραίων από την 

Επίδαμνο, κάτι το οποίο είχε ήδη γίνει αποδεκτό από τους τελευταίους με την προϋπόθεση βέβαια να 

πράξουν και οι Κορίνθιοι το ίδιο. Κουμανταράκης (1963) 108.  
196

 Ο Κόβητος οβελίζει τον τύπο ὁμοίως του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 96. 
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σας. Έπρεπε όμως εκείνοι, όταν ήταν ασφαλείς, τότε
197

 να προσχωρήσουν στη 

συμμαχία σας, και όχι τώρα που εμείς έχουμε αδικηθεί και αυτοί από την πλευρά 

τους κινδυνεύουν, ούτε όταν εσείς, δίχως να έχετε ωφεληθεί πουθενά από την δύναμή 

τους, θα προσφέρετε τώρα βοήθεια. Επίσης, μολονότι δεν έχετε λάβει μέρος στα 

αδικήματά τους, από εμάς θα θεωρηθείτε συνυπεύθυνοι. Εάν όμως από παλιά είχατε 

ενώσει τις δυνάμεις σας, τώρα θα μοιραζόσασταν και τα αποτελέσματα των πράξεών 

τους.
198

 

 

κεφάλαιο 40 

 

   Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως εμείς ερχόμαστε με λογικά παράπονα
199

 και αυτοί 

εδώ αποδεικνύονται βίαιοι και πλεονέκτες. Πρέπει να μάθετε πως με βάση το δίκαιο 

δεν μπορείτε να δεχθείτε αυτούς στη συμμαχία σας. Διότι, εάν η συνθήκη
200

 

προβλέπει πως μια μή εγγεγραμμένη πόλη
201

 έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε 

όποια από τις δύο συμμαχίες επιθυμεί, ο όρος αυτός δεν αφορά αυτούς που επιλέγουν 

μια πλευρά, με σκοπό να βλάψουν άλλους, αλλά εκείνον που έχει ανάγκη από 

ασφάλεια και δεν παραβιάζει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε άλλον καθώς 

επίσης και αυτόν, ο οποίος θα φέρει ειρήνη και όχι πόλεμο σε εκείνους που θα τον 

δεχτούν, αν και θα αποδειχτούν σώφρονες
202

 σε περίπτωση που δεν το πράξουν. 

Αυτό τώρα θα πάθετε, εάν δεν πεισθείτε σε εμάς. Διότι δεν θα γίνετε μόνο σύμμαχοι 

με αυτούς αλλά και εχθροί με εμάς, μολονότι έως τώρα μας συνδέουν οι συνθήκες.
203

 

                                                           
197

 Ο Κορίνθιος ομιλητής πιθανότατα εννοεί την περίοδο εκείνη κατά την οποία οι Αθηναίοι ήταν σε 

ρήξη με την Σάμο, ύστερα από την αποστασία της τελευταίας. Κουμανταράκης (1963) 108. 
198

 Ορισμένες εκδόσεις προσθέτουν το ακόλουθο τμήμα: ἐγκλημάτων δὲ μόνων ἀμετόχους οὕτω τῶν 

μετὰ τὰς πράξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν. Ο Κουμανταράκης (1963) 108-109 βλέπει σκοπιμότητα πίσω 

από αυτή την προσθήκη.  
199

 Στο σημείο αυτό ορισμένοι αντιγραφείς προσθέτουν την φράση ἐς ὑμᾶς, κάτι το οποίο δεν 

παρατηρείται στα καλά χειρόγραφα. Μίσιος (1898) 71.    
200

 Εννοούνται σε αυτό το σημείο οι Τριακονταετείς Σπονδές του 445 π.Χ. Κουμανταράκης (1963) 

109. 
201

 Η φράση αἱ ἄγραφοι πόλεις συναντάται και σε προηγούμενα κεφάλαια με διαφορετικό εκφραστικό 

τρόπο. Στο κεφάλαιο 31 ο Θουκυδίδης αναφερόμενος σε αυτές λέει συγκεκριμένα αἵτινες μὴ 

ἐσεγράψαντο ἑαυτὰς μήτε ἐς τὰς Ἀθηναίων σπονδάς, μήτε ἐς τὰς τῶν Λακεδαιμονίων. Από την άλλη, 

στο κεφάλαιο 35 και παράγραφο 2 αναφέρει τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ. 

Κουμανταράκης (1963) 109.      
202

 Ορισμένοι αντικαθιστούν το εἰ σωφρονοῦσι με τη φράση εἰ μὴ σωφρονῶσιν, άλλοι με το καὶ 

σωφρονοῦσι ενώ κάποιοι άλλοι με το κἄν σωφρονοῦσι. Ο Croiset εντοπίζει σε αυτό το σημείο 

βραχυλογία, την οποία ερμηνεύει ὡς κἄν οὗτοι προϊδεῖν δύναιντο εἰ σωφρονοῖεν. Κουμανταράκης 

(1963) 110.  
203

 Η λέξη ἐνσπόνδων στο σημείο αυτό του κειμένου αναφέρεται σε πρώην αντιμαχόμενους, οι οποίοι 

στη συνέχεια ήρθαν σε ειρήνη. Η λέξη αυτή απαντά ξανά στα κεφάλαια 31 και 35, με τη σημασία 

όμως όλων όσων συνδέονται με συμμαχικούς δεσμούς. Κουμανταράκης (1963) 110.  
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Εάν ταχθείτε με αυτούς, θα αναγκαστούμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και 

εναντίον τους αλλά και απέναντι σε εσάς. Και βεβαίως θα ήσασταν πιο δίκαιοι, εάν 

κρατούσατε αποστάσεις και από τους δυο μας, σε διαφορετική περίπτωση να κάνετε 

το αντίθετο, να κινηθείτε δηλαδή μαζί με εμάς εναντίον τους (με τους Κορίνθιους 

συνδέεστε με συνθήκες, αντίθετα με τους Κερκυραίους δεν έχετε κάνει ούτε 

ανακωχή),
204

 και μην δημιουργήστε προηγούμενο,
205

 ώστε να γίνονται δεκτοί σε μια 

συμμαχία αυτοί που έχουν αποστατήσει από άλλους.
206

 Επειδή ούτε εμείς, όταν 

αποστάτησαν οι Σάμιοι,
207

προσθέσαμε ψήφο εναντίον σας, τη στιγμή που 

επικρατούσε διχασμός ανάμεσα στους υπόλοιπους Πελοποννησίους αναφορικά με το 

αν όφειλαν να τους βοηθήσουν, αλλά φανερά αντιτάξαμε την άποψη πως ο καθένας 

έχει το δικαίωμα να τιμωρεί ο ίδιος τους συμμάχους του. Διότι, εάν βοηθήσετε 

αυτούς που κάνουν κακό, θα εμφανιστούν κάποιοι από τους συμμάχους σας, όχι 

λιγότεροι από τους δικούς μας, που θα επιδιώξουν να γίνουν μέλη της δικής μας 

συμμαχίας. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήστε μια κατάσταση που θα είναι 

επιβαρυντική περισσότερο για εσάς παρά για εμάς.  

 

κεφάλαιο 41 

 

   Αυτές λοιπόν είναι οι δίκαιες απαιτήσεις που έχουμε από εσάς, απαιτήσεις βάσιμες 

απέναντι στους νόμους των Ελλήνων. Ταυτόχρονα έχουμε μια συμβουλή και συνάμα 

μια αξίωση, την οποία δεν προβάλλουμε ως εχθροί με σκοπό να σας βλάψουμε, αλλά 

ούτε και ως φίλοι προκειμένου να επωφεληθούμε,
208

 και θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα 

                                                           
204

 Στο έργο του Θουκυδίδη συναντούμε εννιά φορές τον τύπο ἀνοκωχή, αντί της λέξης ἀνακωχή, με 

την έννοια της προσωρινής ειρήνης - της μικρής αναβολής του πολέμου. Πάντως η χρήση της λέξης 

αυτής από τον Κορίνθιο ομιλητή μας προβληματίζει, διότι οι Αθηναίοι δεν είχαν συγκρουστεί ποτέ 

έως τότε με τους Κερκυραίους. Ζηκίδης (1972) 99/ Κουμανταράκης (1963) 111.  
205

 Η λέξη νόμος στο κείμενο έχει τη σημασία της συνήθειας - του εθίμου. Ζηκίδης (1972) 99.   
206

 Αποστασίες - επαναστατικές κινήσεις, προερχόμενες από την πλευρά των συμμάχων, είχαν 

εκδηλωθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όπως το 472 π.Χ στην Κάρυστο, το 470 π.Χ στη Νάξο, το 

465 π.Χ στη Θάσο καθώς και το 440/435 π.Χ στη Σάμο. Γιαγκόπουλος (2005) 525.  
207

 Ο Ζηκίδης (1972) 99 τοποθετεί χρονικά την αποστασία της Σάμου το έτος 440 π.Χ, ενώ ο 

Κουμανταράκης (1963) 112 το διάστημα 440-439 π.Χ.      
208

 Αναφορικά με το απαρέμφατο ἐπιχρῆσθαι του κειμένου, τόσο το λεξικό της Σούδας όσο και ο 

Ζωναράς το ερμηνεύουν ως πολλάκις χρῆσθαι. Από την άλλη πλευρά, ο Ναβήρος χρησιμοποιεί τον 

όρο ἀποχρῆσθαι, ενώ ο Κροάζετος εικάζει τον όρο ἐπιχρῆσαι, από το ρήμα ἐπικίχρημι. Τέλος ο 

Ζηκίδης δεν θεωρεί, ότι χρειάζεται να γίνει κάποια διόρθωση και δέχεται τη σημασία οἰκείως χρῆσθαι. 

Ο Κουμανταράκης μεταξύ άλλων παραθέτει και την άποψη του Boehme, σύμφωνα με την οποία το 

ὥστε ἐπιχρῆσθαι αναφέρεται στην φιλική επικοινωνία και σχετίζεται με την φράση ἐν τῷ παρόντι. 

Επειδή δηλαδή οι Κορίνθιοι δεν έχουν φιλικές σχέσεις με τους Αθηναίους, για τον λόγο αυτό ζητούν 

εκείνη την στιγμή την ανταπόδοση της προηγούμενης χάρης. Στην περίπτωση που οι δύο πόλεις 
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να μας ανταποδώσετε. Επειδή κάποτε, πριν από τους Μηδικούς Πολέμους,
209

 είχατε 

έλλειψη από πλοία
210

 κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των Αιγινητών,
211

 

λάβατε είκοσι από τους Κορίνθιους. Έτσι και η ευεργεσία αυτή αλλά και εκείνη 

αναφορικά με τους Σαμίους, το ότι δηλαδή χάρη σε εμάς
212

 οι Πελοποννήσιοι δεν 

τους βοήθησαν, γεγονός το οποίο σας προσέφερε τόσο τη νίκη ενάντια στους 

Αιγινήτες όσο και την τιμωρία των Σαμίων. Και αυτά συνέβησαν σε μια εποχή, κατά 

την οποία οι άνθρωποι, στρεφόμενοι εναντίον των εχθρών τους, δεν έβλεπαν τίποτα 

άλλο γύρω τους, παρά μόνο την νίκη. Διότι θεωρούν ως φίλο, αυτόν που τους 

υπηρετεί, ασχέτως αν πιο πριν ήταν εχθρός τους, ενώ ως εχθρό, εκείνον που τους 

αντιστάθηκε, μολονότι μπορεί να ήταν φίλος τους, επειδή οι άνθρωποι τοποθετούν 

και τα συμφέροντά τους σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην άμεση νίκη.  

 

κεφάλαιο 42 

 

   Ενθυμούμενοι αυτά και κάποιος νεότερος μαθαίνοντας αυτά
213

από κάποιον 

μεγαλύτερο, καθένας από εσάς ας  θεωρεί πρέπον να ανταποδώσει σε εμάς τα ίσα, 

και να μην θεωρήσει κανείς πως είναι δίκαια όσα λέγονται, αλλά είναι προς το 

συμφέρον του, εάν πολεμήσει.
214

 Διότι το συμφέρον κατεξοχήν ακολουθεί εκείνον, ο 

οποίος κάνει ελάχιστα σφάλματα,
215

 και ο πόλεμος, με τον οποίον σας εκφοβίζουν οι 

Κερκυραίοι οδηγώντας σας σε αδικίες, δεν διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον.
216

 Και δεν 

                                                                                                                                                                      
συνδέονταν με φιλία, οι Κορίνθιοι θα μπορούσαν ίσως να περιμένουν κάποια άλλη ευκαιρία.   Ζηκίδης 

(1972) 100/ Κουμανταράκης (1963) 113.      
209

 Τόσο ο Κρυγήρος όσο και ο Ερουερδήν οβελίζουν το τμήμα ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ. Από την άλλη 

πλευρά, ο Μεινέκιος χρησιμοποιεί την φράση περὶ τὰ Μηδικά. Ζηκίδης (1972) 101.   
210

 Νῆες μακραὶ αποκαλούσαν τα πολεμικά πλοία σε αντιδιαστολή με τα εμπορικά, για τα οποία 

συνηθιζόταν ο όρος πλοῖα στρογγύλα. Ζηκίδης (1972) 100-101.  
211

 Ο πόλεμος ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Αιγινήτες, για τον οποίο γίνεται λόγος σε αυτό το 

σημείο, έλαβε χώρα πριν από τους Περσικούς Πολέμους και δεν πρέπει να τον συγχέουμε με εκείνον 

που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στις ίδιες αντιμαχόμενες παρατάξεις μετά τα Μηδικά. Μνεία μάλιστα 

για την τελευταία αυτή σύγκρουση γίνεται στο κεφάλαιο 105 του τρέχοντος βιβλίου. Κουμανταράκης 

(1963) 114.   
212

 Ο Κόβητος οβελίζει το τμήμα τὸ δι’ ἡμᾶς.  Ζηκίδης (1972) 101. 
213

 Ο Κόβητος οβελίζει τη λέξη αὐτά. Ζηκίδης (1972) 102.    
214

 Στο σημείο αυτό εννοείται ο πόλεμος ενάντια στους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους αυτών. Ο 

Ερουερδήν οβελίζει το τμήμα εἰ πολεμήσει, κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί ο Ζηκίδης (1972) 102. Βλ. 

και Κουμανταράκης (1963) 115.    
215

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δούμε την λέξη ἁμαρτάνῃ μέσα από μια ηθική διάσταση. 

Αναλογιζόμενοι την σωκρατική διδασκαλία, κατά την οποία ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να 

οδηγηθεί κάποιος στην ευτυχία είναι να πράττει το καλό, έτσι και στο συγκεκριμένο χωρίο η τήρηση 

της δικαιοσύνης αποτελεί μέγιστη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Κουμανταράκης (1963) 115.   
216

 Παρατηρούμε τον Κορίνθιο ομιλητή να χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη προσοχή την φράση τὸ μέλλον 

τοῦ πολέμου και όχι τὸν μέλλοντα πόλεμον, προκειμένου να καταδείξει το ενδεχόμενο - το επικείμενο 
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αξίζει παρασυρμένοι από αυτό να καλλιεργήσετε μια άμεση και όχι μελλοντική 

έχθρα με τους Κορινθίους. Είναι σώφρον να περιορίσετε την υπάρχουσα από πριν 

υποψία
217

 μεταξύ μας εξ αφορμής των Μεγαρέων
218

 (επειδή η τελευταία ανταπόδοση 

ευγνωμοσύνης,
219

 εφόσον γίνεται την δέουσα στιγμή, ακόμη και αν είναι μικρότερη 

από την προηγούμενη, μπορεί να επουλώσει ένα μεγαλύτερο παράπονο), μήτε να 

επηρεαστείτε από την μεγάλη ναυτική συμμαχία που προσφέρουν. Διότι η πιο 

ασφαλής δύναμη είναι, όταν οι άνθρωποι δεν αδικούν τους ομοίους
220

 τους, παρά να 

προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερα διατρέχοντας κινδύνους, παρασυρμένοι 

από αυτό που πρόσκαιρα λάμπει.  

 

 

                                                                                                                                                                      
του πολέμου. Ο Βερναρδάκης θεωρεί, πως εδώ γίνεται λόγος για την μελλοντική έκβαση του πολέμου. 

Από την πλευρά του ο Κουμανταράκης (1963) 115 πιστεύει, πως πρέπει να μεταφράσουμε το 

συγκεκριμένο χωρίο ως εξής: αφορά το μέλλον και δεν είναι βέβαιο εάν θα πραγματοποιηθεί ή όχι ο 

πόλεμος εναντίον των Σπαρτιατών. Βλ. Ζηκίδης (1972) 102.   
217

 Το ιστορικό της προϋπάρχουσας δυσπιστίας μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου βασίζεται στα ακόλουθα 

γεγονότα. Τα Μέγαρα αρχικά ήταν μέλος της Σπαρτιατικής Συμμαχίας, στην οποία μετείχαν και οι 

Κορίνθιοι. Οι τελευταίοι όντας ισχυρότεροι ασκούσαν πίεση στους Μεγαρείς αναφορικά με 

συνοριακά ζητήματα. Αυτό είχε ως επακόλουθο τα Μέγαρα να στραφούν στους Αθηναίους, με τους 

οποίους και συμμάχησαν. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους προχώρησαν στην οχύρωση τόσο της 

μεγαρικής πόλης όσο και των λιμανιών της. Το γεγονός αυτό ήταν ικανό να σπείρει τη διχόνοια 

ανάμεσα στην Αθήνα και την Κόρινθο. Αργότερα, όταν οι Αθηναίοι βρίσκονταν σε σύγκρουση με την 

Αίγινα και ταυτόχρονα είχαν στείλει ένα τμήμα του στρατεύματός τους στην Αίγυπτο, οι Κορίνθιοι 

άδραξαν την ευκαιρία και επιτέθηκαν στα Μέγαρα. Νέοι και ηλικιωμένοι που είχαν απομείνει στην 

αθηναϊκή πόλη, προέβαλαν αντίσταση και κατάφεραν να απωθήσουν τους Κορίνθιους. Παρ’ όλα 

αυτά, το 446 π.Χ οι Μεγαρείς επαναστάτησαν από τους Αθηναίους, έχοντας στο πλευρό τους την 

Πελοποννησιακή Συμμαχία. Προέβησαν μάλιστα σε δολοφονία των φρουρών, πλην όσων είχαν 

καταφύγει στα λιμάνια. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα υπογράφηκαν οι Τριακονταετείς Σπονδές. 

Κουμανταράκης (1963) 116.        
218

 Ο Hornblower (2006) 265-266 σε αυτό το σημείο θέτει έναν προβληματισμό. Διερωτάται, εάν ο 

Κορίνθιος ομιλητής αναφέρεται στο μεγαρικό ψήφισμα της Αθήνας τη δεκαετία του 430 π.Χ ή στον 

πρώτο Πελοποννησιακό Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε το 461 π.Χ εξαιτίας των Μεγαρέων. Ο ίδιος 

πάντως φαίνεται να δέχεται την πρώτη περίπτωση.    
219

 Σύμφωνα με την άποψη Βερναρδάκη, ο Κορίνθιος ομιλητής υπαινίσσεται τη συμβολή της πόλης 

του στη σύγκρουση ανάμεσα στους Αθηναίους και τους κατοίκους της Αίγινας, αλλά και στην 

περίπτωση της Σάμου. Ο Κουμανταράκης από την πλευρά του δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή για 

τους ακόλουθους λόγους. Αρχικά, οι Κορίνθιοι δεν μπορούν να μιλούν για τελευταία χάρη αναφορικά 

με ένα γεγονός που έλαβε χώρα πριν από εξήντα χρόνια. Επιπρόσθετα, στο διάστημα αυτό άλλαξαν οι 

συσχετισμοί μεταξύ των συμμαχιών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τον μεταγενέστερο πόλεμο ανάμεσα 

στην Αθήνα και την Αίγινα, η οποία είχε στο πλευρό της τους Κορινθίους. Σχετικά με την Σάμο, η 

χάρη αυτή ήταν όντως πρόσφατη, αφού ανάγεται σε προηγούμενο διάστημα μικρότερο των δέκα ετών. 

Παρ’ όλα αυτά ούτε με αυτή την περίπτωση συμφωνεί ο Κουμανταράκης. Αντιθέτως θεωρεί πως αυτή 

η φράση έχει να κάνει με το μέλλον. Οι Κορίνθιοι θεωρούν πως το επιχείρημα των Κερκυραίων, με 

την επικείμενη σύγκρουση ανάμεσα σε Αθήνα και Σπάρτη, δεν στηρίζεται πουθενά. Για τον λόγο αυτό 

οι Αθηναίοι δεν πρέπει να έρθουν σε ρήξη με τους Κορινθίους (αναφορικά με την υπόθεση της 

Κέρκυρας), αλλά να προσπαθήσουν να μετριάσουν την προϋπάρχουσα δυσπιστία ανάμεσα στις δύο 

πόλεις. Στην περίπτωση που τα πράγματα ακολουθούσαν αυτή την πορεία και με δεδομένο τον 

καθοριστικό ρόλο της Κορίνθου μέσα στην Πελοποννησιακή Συμμαχία, υπήρχε το ενδεχόμενο να 

αποφευχθεί ο πόλεμος μεταξύ των δύο συνασπισμών. Κουμανταράκης (1963) 116-117.    
220

 Σύμφωνα με τον Μίσιο (1898) 74, η χρήση της λέξης ὁμοίους αποσκοπεί να καταδείξει την 

μετριότητα των Κορινθίων.  
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κεφάλαιο 43 

 

   Εμείς έχουμε περιέλθει στην ίδια περίπτωση, για την οποία μιλήσαμε πιο πριν 

στους Σπαρτιάτες, ότι δηλαδή καθένας έχει τη δυνατότητα να τιμωρεί ο ίδιος τους 

συμμάχους του,
221

 τώρα από εσάς αξιώνουμε να εξασφαλίσουμε αυτό, και, όπως 

εσείς ωφεληθήκατε από την δική μας ψήφο, να μην μας βλάψετε με την δική σας. Να 

μας ανταποδώσετε τα ίσα γνωρίζοντας πως αυτή η στιγμή είναι εκείνη στην οποία, 

όποιος βοηθάει, θεωρείται ο καλύτερος φίλος, ενώ αυτός που αντιστέκεται, εχθρός. 

Και να μην δεχθείτε ως συμμάχους σας αυτούς εδώ τους Κερκυραίους  παρά τη 

θέλησή μας, ούτε να βοηθήσετε αυτούς που αδικούν. Κάνοντας αυτά θα πράξετε 

σύμφωνα με τα δέοντα και θα πάρετε τις πιο χρηστές αποφάσεις για εσάς τους ίδιους.  

 

κεφάλαιο 44 

 

   Αυτά
222

 είπαν και οι Κορίνθιοι. Οι Αθηναίοι, αφού άκουσαν και τις δύο πλευρές 

και αφού συγκλήθηκε δύο φορές η εκκλησία του δήμου,
223

 την πρώτη φορά 

                                                           
221

 Τόσο ο Κόβητος όσο και ο Δοβραίος καθώς και ο Ερουερδήν οβελίζουν το τμήμα τοὺς σφετέρους 

ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν. Ζηκίδης (1972) 104. 
222

 Στο τέλος του κεφαλαίου 36 και πριν από την έναρξη της δημηγορίας των Κορινθίων, βλέπουμε 

τον Θουκυδίδη να χρησιμοποιεί την φράση εἶπον τοιάδε. Από την άλλη πλευρά, στην αρχή του 

κεφαλαίου 44 μετά το πέρας της δημηγορίας, συναντούμε την φράση τοιαῦτα εἶπον. Μέσα από τις 

συγκεκριμένες δεικτικές αντωνυμίες και την αποφυγή των ταύτα και τάδε, ο Θουκυδίδης θέλει να 

διευκρινίσει πως, όσα παρατίθενται, δεν πρόκειται για ακριβή μεταφορά όσων ειπώθηκαν, αλλά 

αντιστοιχούν στο πνεύμα των ομιλητών. Γιαγκόπουλος (2005) 530.         
223

 Δεν είμαστε σε θέση να πούμε με σιγουριά, εάν οι δύο αυτές συνελεύσεις της Εκκλησίας του 

Δήμου έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα ή εάν η δεύτερη πραγματοποιήθηκε την επόμενη. Παράλληλα, δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιον λόγο χρειάστηκε δεύτερη συνέλευση προκειμένου να παρθεί 

απόφαση. Ο Κουμανταράκης (1963) 118 το αποδίδει είτε στη σοβαρότητα του θέματος είτε στην 

πιθανότητα να υπήρξε ισοψηφία κατά την διάρκεια της πρώτης συνέλευσης. Σύμφωνα με τον 

M.H.Hansen, σε ορισμένες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα για θέματα που αφορούσαν συνθήκες 

ειρήνης και συμμαχίας, απαιτούνταν δημόσια συζήτηση σε δύο διαδοχικές συνελεύσεις της Εκκλησίας 

του Δήμου, με την απόφαση να λαμβάνεται κατά την διάρκεια της δεύτερης. Ο Κουμανταράκης 

(1963) 118 πιστεύει πως στην δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διάσκεψη και όχι δευτερολογία 

των ρητόρων των δύο πλευρών. Παρατηρώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης δεν είναι 

βέβαιο πως στην πρώτη συνεδρίαση πάρθηκε απόφαση, η οποία στη συνέχεια αναιρέθηκε κατά την 

δεύτερη συνεδρίαση. Ίσως ο ιστορικός να θέλει απλώς να εκφράσει τις διακυμάνσεις που 

σημειώθηκαν κατά την διάρκεια μιας συνέλευσης δύο ημερών. Την άποψη πάντως τόσο του Ξιφαρά 

όσο και του Σταματάκου, πως την πρώτη φορά οι Αθηναίοι άκουσαν την επιχειρηματολογία των δύο 

πλευρών και στη συνέχεια πραγματοποίησαν δύο συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν (συνεπώς 

έλαβαν χώρα τρεις συνεδριάσεις), εύκολα μπορούμε να την απορρίψουμε. Όπως επισημαίνει ο Βλάχος 

(1992) 49, η σύγκληση δύο φορές της Εκκλησίας του Δήμου μας φέρνει στο μυαλό τα λόγια του 

Περικλή στο Β.40, οὐ τους λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι ἀλλά μή προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ 

πρότερον ἤ ἐπί ἅ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν, θέλοντας να πει πως τα έργα δεν τα βλάπτει η συζήτηση αλλά το να 

μην έχει διαφωτιστεί κάποιος από πριν μέσα από συζήτηση, προτού προβεί σε κάποια ενέργεια. Ο 

Gomme (1971
5
) 176 πιστεύει πως ο αόριστος ἀτεδέξαντο δείχνει, ότι η συνέλευση της Εκκλησίας του 
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δέχθηκαν τους λόγους των Κορινθίων, αλλά κατά τη συνεδρίαση της επόμενης
224

 

ημέρας ανακάλεσαν και αποφάσισαν να μην προβούν σε συμμαχία με τους 

Κερκυραίους, ώστε να έχουν τους ίδιους φίλους και εχθρούς (διότι, εάν οι 

Κερκυραίοι παρακαλούσαν να συμπλεύσουν εναντίον της Κορίνθου, θα καταλύονταν 

οι συνθήκες με τους Πελοποννησίους). Σύναψαν
225

 όμως αμυντική συμμαχία,
226

 

ώστε να στηρίζει ο ένας τον άλλον σε περίπτωση που κάποιος κινούταν εχθρικά 

ενάντια στην Κέρκυρα, την Αθήνα ή σε κάποιον σύμμαχό τους. Επειδή ο πόλεμος 

ενάντια στους Πελοποννησίους διαφαινόταν στους ίδιους βέβαιος, δεν ήθελαν να 

αφήσουν την Κέρκυρα, η οποία αποτελούσε μεγάλη ναυτική δύναμη, στους 

Κορινθίους, αλλά να τους οδηγήσουν σε μια όσο το δυνατόν πιο σφοδρή σύγκρουση 

αναμεταξύ τους, ώστε, όταν οι αντίπαλοι θα είναι πιο αδύναμοι, αν χρειαστεί, να 

επιτεθούν στους Κορινθίους και σε άλλους που διαθέτουν ναυτική δύναμη. 

Ταυτόχρονα θεωρούσαν πως το νησί βρισκόταν σε ευνοϊκή θέση αναφορικά με το 

πέρασμα διαμέσου θαλάσσης  προς την Ιταλία και τη Σικελία.
227,228

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
δήμου, που έλαβε χώρα την πρώτη ημέρα, αποφάνθηκε υπέρ της πρότασης των Κορινθίων, αλλά 

ταυτόχρονα ορίστηκε και μια άλλη συνάντηση προκειμένου να επανεξεταστεί η υπόθεση, όπως 

άλλωστε είχε συμβεί και στην περίπτωση της Μυτιλήνης. Hornblower (2006) 266.  
224

 Βλέπουμε τον Θουκυδίδη να χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό τον τύπο ὑστεραίᾳ (τύπος ο οποίος 

προτιμάται και σε άλλα σημεία του έργου όπως στο Γ.91.5, το Ε.46.1, το Ζ.11.2). Αντίθετα, ο 

Κόβητος χρησιμοποιεί την λέξη ὑστέρᾳ. Ωστόσο, υπάρχουν και ερμηνευτές που δέχονται την 

διατύπωση ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ δίνοντας την ερμηνεία ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ κατὰ τὴν ὑστεραίαν γενομένῃ. Ο 

Κόβητος διαφωνεί από την πλευρά του υποστηρίζοντας, πως η λέξη ὕστερος αντιστοιχίζεται με την 

λέξη πρότερος, ενώ ο τύπος ὑστεραῖος με το προτεραῖος αντίστοιχα. Ζηκίδης (1972) 105.    
    

225
 Ο Κόβητος οβελίζει το ρήμα ἐποιήσαντο. Ζηκίδης (1972) 105.  

226
 Ο όρος ξυμμαχία, που συναντήσαμε λίγους στίχους πιο πριν, έχει τη σημασία της συνεργασίας σε 

περίπτωση αμυντικού ή επιθετικού πολέμου. Από την άλλη πλευρά, ο όρος ἐπιμαχία αναφέρεται σε 

συνεργασία  μόνο στην περίπτωση αμυντικού πολέμου. Σύμφωνα με τον Croix, η λέξη επιμαχία είναι 

ιδιαίτερα σπάνια και πέραν του Θουκυδίδη απαντά μόνο στον Αριστοτέλη, και συγκεκριμένα στο έργο 

του Πολιτικά ΙΙΙ9, 1280
b
27, καθώς και στον Ψευδο-Δημοσθένη ΧΙΙ7. Δεν αποκλείονται βέβαια και 

ορισμένες ακόμη περιπτώσεις. Ο Andrewes παρατηρεί πως από τα τέλη του 5
ου

 αι. και εξής η 

πλειοψηφία των συμμαχιών που υπογράφθηκαν είχαν χαρακτήρα αμυντικό, με αποτέλεσμα να μην 

χρειάζεται πλέον ο όρος της επιμαχίας. Σύμφωνα πάντως με τον Croix η παλαιότερη συμμαχία ήταν 

ανάμεσα στην Ήλιδα και το Ηραίο το 500 π.Χ (M/L 17 = SVdA II 110 = SIG
2
9 = DGE 413), η οποία 

θα είχε ισχύ 100 ετών και όριζε, πως σε περίπτωση ανάγκης κάθε ένας θα συνέδραμε τον άλλον είτε 

με λόγια είτε με έργα. Croix (2005) 510-511/ Ζηκίδης (1972) 105.  
227

 Μεγάλες ποσότητες σίτου παράγονταν τόσο στην Σικελία όσο και την Αίγυπτο αλλά και τις 

παράκτιες περιοχές του Εύξεινου Πόντου. Αυτάρκεις σε σίτο, αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη εμπορική 

δραστηριότητα, θα χαρακτηρίζαμε τις περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας αλλά και 

της Βοιωτίας. Σε εισαγωγή σίτου κατέφευγαν τόσο η Αττική όσο και η Πελοπόννησος. Βλάχος (1992) 

50.   
228

 Ο Κόβητος οβελίζει το τμήμα  Ἅμα δὲ τῆς τε Ἰταλίας…κεῖσθαι. Ζηκίδης (1972) 106. 
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κεφάλαιο 45 

 

   Έχοντας αυτή την άποψη οι Αθηναίοι δέχτηκαν τους Κερκυραίους και, όχι πολύ 

μετά αφότου αποχώρησαν οι Κορίνθιοι, έστειλαν σε αυτούς δέκα πλοία για 

βοήθεια.
229

 Στρατηγοί αυτών ήταν ο Λακεδαιμόνιος,
230

 γιος του Κίμωνα,
231

 ο 

Διότιμος,
232

 γιος του Σρομβίχου και ο Πρωτέας,
233

 γιος του Επικλή.
234

 Έδωσαν 

                                                           
229

 Η αποστολή των δέκα αυτών πλοίων έγινε το 433-432 π.Χ., λίγο μετά την 13
η
 ημέρα της πρώτης 

πρυτανείας. Τίθεται το ερώτημα, εάν τα αθηναϊκά καράβια έκαναν τον γύρο της Πελοποννήσου, 

προκειμένου να φτάσουν στην Κέρκυρα, ή αν προτίμησαν τον δίολκο στον ισθμό της Κορίνθου. 

Αναφορικά με αυτό, ο Βλάχος (1992) 50-52, υποστηρίζει τη δεύτερη εκδοχή, διότι, αφενός εκείνη τη 

στιγμή οι Κορίνθιοι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να πολεμήσουν, αφετέρου μέσα από τον Θουκυδίδη 

μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι η αθηναϊκή αποστολή έφθασε πολύ νωρίτερα από τον κορινθιακό 

στόλο. Εκτός από αυτό, αξιοπερίεργο είναι το γεγονός, ότι η αθηναϊκή αποστολή απαρτιζόταν μόνο 

από 10 πλοία. Η επικρατέστερη άποψη αναφορικά με αυτό, είναι πως οι Αθηναίοι, στηριζόμενοι στη 

ναυτική τους υπεροχή και με αίσθημα υπεροψίας, θεώρησαν πως η παρουσία τους και μόνο, 

ανεξάρτητα από το μέγεθός της, θα αρκούσε για να εκφοβίσει τους Κορινθίους, στρατηγική η οποία 

και επαληθεύτηκε. Πράγματι, όταν οι Κορίνθιοι αντιλήφθηκαν τα 10 αθηναϊκά πλοία και κατόπιν τα 

υπόλοιπα 20 που εστάλησαν με δεύτερη αποστολή, υποχώρησαν. Γιαγκόπουλος (2005) 533/ Gomme 

(1971
5
) 177. 

230
 Ο Λακεδαιμόνιος ήταν ιππέας. Από τον Gomme (1971

5
) 177 πληροφορούμαστε ότι διετέλεσε 

ύπαρχος το 446 π.Χ. Μάλιστα, μαζί με δύο άλλους αφιέρωσε ένα άγαλμα ιππέα στην ακρόπολη από 

εχθρικά λάφυρα. Σύμφωνα με τον Hornblower (2006) 269, μέσα από το όνομά του διαφαίνεται  η 

πολιτική και πολιτιστική συμπάθεια του πατέρα του, του Κίμωνα, προς την Σπάρτη. Ο Πλούταρχος 

αποδίδει την ανάθεση της στρατηγίας στον Λακεδαιμόνιο στην έριδα που υπήρχε ανάμεσα στον 

Περικλή και τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Κίμωνα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με τον 

Πλούταρχο, ο Περικλής γνώριζε από την αρχή, πως η ναυτική αυτή δύναμη δεν επρόκειτο να φέρει 

κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα και τα πλοία πιθανότατα θα καταστρέφονταν σε κάποια ναυμαχία. Στην 

περίπτωση αυτή θα κατηγορούταν ο Λακεδαιμόνιος για φιλολακωνική πολιτική. Ο Θουκυδίδης από 

την πλευρά του δεν υιοθετεί και δεν αναφέρει καθόλου την άποψη αυτή του Πλουτάρχου, διότι 

θεωρούσε πως ο Περικλής, με δεδομένη την μεγαλοψυχία που τον διέκρινε, δεν θα μπορούσε να 

στείλει αυτά τα πλοία εφόσον διέβλεπε πως θα αποτύχουν κινούμενος από το μίσος του προς τον 

Κίμωνα και κατ’ επέκταση προς τον γιο του, τον Λακεδαιμόνιο. Από την πλευρά του ο Hornblower 

(2006) 269-270, παρά τον ανταγωνισμό που μνημονεύει ο Πλούταρχος ανάμεσα στον Περικλή και τον 

Λακεδαιμόνιο και μολονότι ο τελευταίος διάκειτο φιλικά προς την Σπάρτη, δεν δύναται να 

αμφισβητήσει τον πατριωτισμό του Λακεδαιμόνιου ή να υποθέσει, πως η τοποθέτησή του στην θέση 

του στρατηγού απέβλεπε στην υπονόμευσή του εκ μέρους του Περικλή. Ο Wiedemann (1985) 29-30 

εκφράζει και μια διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με αυτή, η τοποθέτηση του Λακεδαιμόνιου, με 

δεδομένο τον φιλολακωνισμό του, ίσως αποσκοπούσε να δείξει στην Σπάρτη πως η συμμαχία της 

Αθήνας με την Κέρκυρα είχε αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα και όχι επιθετικό. Βλ. και Γιαγκόπουλος 

(2005) 533. 
231

Ο Κίμωνας είχε τον ρόλου του προξένου των Σπαρτιατών στην Αθήνα. Το 461 π.Χ. 

εξοστρακίστηκε, επειδή είχε πείσει τους Αθηναίους να σταλεί βοήθεια στην Σπάρτη (4.000 οπλίτες με 

επικεφαλής τον ίδιο), ύστερα από αίτημα της τελευταίας τον προηγούμενο χρόνο λόγω της 

επανάστασης των ειλώτων. Η αποστολή αυτή επέστρεψε άπρακτη, εξαιτίας της ανησυχίας που 

προκάλεσε στους Σπαρτιάτες, όταν την αντίκρισαν. Πατέρας του ήταν ο Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν 

πολιτικός αντίπαλος του πατέρα του Περικλή, του Ξανθίππου. Είχε τρεις γιους. Ο νεότερος από 

αυτούς ήταν ο Λακεδαιμόνιος. Οι άλλοι δύο καλούνταν Αίολος και Θεσσαλός αντίστοιχα. Θεωρείται 

από τον Wiedemann (1985) 29, ως ο αρχιτέκτονας του αθηναϊκού ιμπεριαλισμού. Κουμανταράκης 

(1963) 120. 
232

 Ο Ζηκίδης (1972) 106 μας πληροφορεί, ότι ο Διότιμος καταγόταν από τον δήμο των Αχαρνών. 

Στοιχεία επίσης γι αυτόν μπορούμε να αντλήσουμε και από τον ιστορικό Τίμαιο, σύμφωνα με τον 

οποίο ο Διότιμος επισκέφτηκε τη Νάπολη, γεγονός το οποίο ο Frederiksen τοποθετεί χρονικά πριν την 

εκστρατεία της Κέρκυρας, στην οποία ο Διότιμος ήταν στρατηγός. Hornblower (2006) 270. 
233

 Ήταν στρατηγός το 431 π.Χ. Ζηκίδης (1972) 106. 
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εντολή
235

 όμως σε αυτούς να μη ναυμαχήσουν με τους Κορινθίους, εκτός και αν (οι 

τελευταίοι) έπλεαν ενάντια στην Κέρκυρα και είχαν σκοπό να κάνουν απόβαση σε 

κάποιο μέρος των κτήσεών τους.
236

 Σε μια τέτοια περίπτωση όφειλαν να τους 

εμποδίσουν με κάθε τρόπο. Διέταξαν λοιπόν αυτά, με σκοπό να μην καταλύσουν τις 

συνθήκες.
237

   

 

κεφάλαιο 46 

 

   Τα δέκα αυτά πλοία φτάνουν στην Κέρκυρα. Οι Κορίνθιοι από την πλευρά τους, 

αφού ολοκλήρωσαν τις ετοιμασίες τους, έπλεαν εναντίον της Κέρκυρας με εκατόν 

πενήντα πλοία. Δέκα από αυτά άνηκαν στους Ηλείους, δώδεκα στους Μεγαρείς, δέκα 

στους Λευκαδίτες είκοσι επτά στους Αμπρακιώτες, ένα στους Ανακτόριους, ενώ 

στους Κορινθίους ενενήντα. Οι αρχηγοί αυτών προέρχονταν από κάθε πόλη, των 

Κορινθίων ήταν ο Ξενοκλείδης,
238

 γιος του Ευθυκλή, μαζί με άλλους τέσσερις.
239

 

Όταν προσέγγισαν την ακτή απέναντι από την Κέρκυρα πλέοντας από τη Λευκάδα, 

αγκυροβολούν στο Χειμέριο
240

 της Θεσπρωτίας.
241

 Πρόκειται για λιμάνι
242

 και πάνω 

                                                                                                                                                                      
234

 Τα ονόματα που παραθέτει ο Θουκυδίδης τα συναντούμε και στην επιγραφή ML 61=Fornara 126, 

γεγονός το οποίο αναδεικνύει την αξιοπιστία του. Βέβαια, όπως παρατηρεί ο Hornblower (2006) 268-

269, στην επιγραφή συναντούμε τα ονόματα μαζί με τα «δημοτικά» τους (μάλιστα στην περίπτωση 

του Πρωτέα έχει χαθεί το όνομα και έχει διατηρηθεί μόνο το «δημοτικό»), ενώ στο κείμενο του 

Θουκυδίδη μαζί με τα πατρωνυμικά τους. Σε μια άλλη επιγραφή και συγκεκριμένα στην IG i
3
.48 bis, 

στ.12, γίνεται λόγος και για τον Αρχέστρατο. Πάντως η συγκεκριμένη επιγραφή μας βοηθάει να 

τοποθετήσουμε χρονικά τη ναυμαχία στα Σύβοτα τον Αύγουστο του 433, στοιχείο το οποίο 

απουσιάζει στον Θουκυδίδη. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια το κόστος της πρώτης αποστολής του 

αθηναϊκού στόλου ανερχόταν σε 26 περίπου τάλαντα.     
235

 Το ρήμα προλέγω σε αυτό το σημείο έχει τη σημασία του διατάζω. Κουμανταράκης (1963) 120. 
236

 Ο Ερουερδήν οβελίζει τις λέξεις καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν. Ζηκίδης (1972) 106.  
237

 Ο Ζηκίδης (1972) 107 οβελίζει τις λέξεις τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα.  
238

 Ο Ξενοκλείδης είχε διατελέσει διοικητής της κορινθιακής φρουράς στην Αμπρακία το 426-425 π.Χ. 

Στο Γ.114.4 συναντούμε τον δωρικό τύπο αυτού του ονόματος, Ξενοκλείδας. Γιαγκόπουλος (2005) 

535/ Ζηκίδης (1972) 107. 
239

 Θεωρώντας δεδομένο, πως οι Κορίνθιοι είχαν την αρχιστρατηγία, επισημότερος στρατηγός τόσο 

των ιδίων όσο και των συμμαχικών τους δυνάμεων ήταν ο Ξενοκλείδης. Ο Θουκυδίδης δεν μας 

πληροφορεί για τα ονόματα των υπολοίπων τεσσάρων. Κουμανταράκης (1963) 122.  
240

 Ο Στράβωνας κάνει διάκριση ανάμεσα στο ακρωτήριο Χειμέριο και το λιμάνι Χειμέριο, στο οποίο 

καταλήγει ο Αχέροντας ποταμός. Ορισμένοι, μαζί με αυτούς και ο Στράβωνας, προσέδιδαν στο 

Χειμέριο λιμάνι και την ονομασία Γλυκύς Λιμένας. Στις μέρες μας το ακρωτήριο του Χειμερίου έχει 

την ονομασία Βάρλας, ενώ το λιμάνι του Χειμερίου καλείται Σπλάντζα ή Porto Fanari. Αναφορικά με 

την τοποθεσία του Χειμερίου, ο Gomme  (1971
5
) 179-180 μας παραθέτει δύο εκδοχές, είτε τον μικρό 

κόλπο Φανάρι είτε τον κόλπο του Αγίου Ιωάννη, που είναι μεγαλύτερος. Εάν αναλογιστούμε πως ο 

κορινθιακός στόλος αριθμούσε 150 καράβια, στα οποία επέβαιναν περίπου 20.000 ερέτες και οπλίτες, 

εύλογα μπορούμε να θεωρήσουμε, πως ο κόλπος του Αγίου Ιωάννη θα επαρκούσε για τις ανάγκες του 

στόλου αυτού. Το Χειμέριο το έχουμε συναντήσει ξανά στο κεφάλαιο 30. Γιαγκόπουλος (2005) 535/ 

Βλάχος (1992) 52/ Κουμανταράκης (1963) 122/ Ζηκίδης (1972) 107-108/ Μίσιος (1898) 77.   
241

 Ο Ερουερδήν οβελίζει τη λέξη γῆς του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 108. 
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από αυτό, σε απόσταση από την θάλασσα, στην Ελαιάτιδα
243

 της Θεσπρωτίας, 

βρίσκεται η πόλη Εφύρα.
244

 Δίπλα σε αυτή, εκβάλλει στη θάλασσα η Αχερουσία 

λίμνη.
245

 Ρέοντας ο Αχέροντας ποταμός
246

 διαμέσου της Θεσπρωτίας καταλήγει σε 

αυτή τη λίμνη, στον οποίο οφείλει και το όνομά της. Ρέει επίσης και ο ποταμός 

Θύαμης,
247

 ο οποίος χωρίζει τη Θεσπρωτία από την Καστρίνη.
248

 Ανάμεσα σε αυτά 

τα δύο ποτάμια υψώνεται το Χειμέριο. Οι Κορίνθιοι λοιπόν σε αυτό το σημείο της 

στεριάς αγκυροβόλησαν και έστησαν το στρατόπεδό τους. 

 

κεφάλαιο 47 

 

   Όταν οι Κερκυραίοι αντιλήφθηκαν αυτούς να πλέουν προς το μέρος τους, αφού 

επάνδρωσαν εκατόν δέκα πλοία, στα οποία την αρχηγία είχαν ο Μικιάδης,
249

 ο 

Αισιμίδης και ο Ευρύβατος, στρατοπέδευσαν σε ένα από τα νησιά, τα οποία 

                                                                                                                                                                      
242

 Αυτή η προσεχτική περιγραφή μιας όχι και τόσο σημαντικής τοποθεσίας πιθανόν να προέρχεται 

είτε από αυτοψία του ιδίου του Θουκυδίδη είτε από πληροφορίες από κάποια ειδική πηγή. Gomme 

(1971
5
) 179.  

243
 Πρόκειται για περιοχή της Θεσπρωτίας. Οφείλει το όνομά της στην πόλη Ελαία ή στο λιμάνι, το 

οποίο μνημονεύει ο Σκύλακας. Το λιμάνι αυτό κάποιοι το ταυτίζουν με τον Γλυκύν Λιμένα, ενώ άλλοι 

με λιμάνι πλησίον αυτού. Ζηκίδης (1972) 108.   
244

 Σύμφωνα με αρχαία τοπογραφικά στοιχεία η Εφύρα ήταν μια οχυρή ακρόπολη στον λόφο του 

Ξυλοκάστρου, ανατολικά του οποίου περνάει ο ποταμός Κωκυτός (= θρήνος), ο οποίος ύστερα 

καταλήγει στον Αχέροντα που με τη σειρά του εκβάλλει στο λιμάνι της Αμμουδιάς (γνωστό και ως 

Γλυκύν Λιμένας). Ο Ζηκίδης (1972) 108 μας πληροφορεί ότι βρισκόταν κοντά στο μοναστήρι του 

Αγίου Ιωάννη. Την Εφύρα συναντούμε στον Πίνδαρο και σύμφωνα με τον Στράβωνα η περιοχή αυτή 

μετονομάστηκε σε Κίχυρος. Ξακουστό ήταν το Νεκρομαντείο ή αλλιώς Νεκυομαντείο της (<νέκυς = 

νεκρός), γεγονός στο οποίο βασιζόταν η άποψη πως εκεί βρισκόταν η είσοδος για τον Άδη. Βλ.και 

Γιαγκόπουλος (2005) 535/ Hornblower (2006) 271.     
245

 Επρόκειτο για θαλάσσια έλη, τα οποία δεν έρεαν προς κάποια κατεύθυνση. Ζηκίδης (1972) 108. 
246

 Πήγαζε από την Αχερουσία λίμνη και η μετέπειτα ονομασία του ήταν Σουλιώτικος ή Γούρλας. Η 

Γούρλα ήταν ελώδης λίμνη 5 με 7 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία εκεί βρισκόταν μία από τις εισόδους του Κάτω Κόσμου. 

Ζηκίδης (1972) 108/ Wiedemann (1985) 30/ Gomme (1971
5
) 180. 

247
 Ο ποταμός αυτός πηγάζει από τη λίμνη Αρτζίστη δίπλα στα Δολιανά και αργότερα μετονομάστηκε 

σε Καλαμά. Βρισκόταν ανάμεσα στην Κεστρίνη, η οποία ήταν βόρειά του, και την Θεσπρωτία, νότιά 

του. Ανάμεσα σε αυτόν και τον Αχέροντα βρισκόταν το ακρωτήριο Χειμέριο. Ζηκίδης (1972) 108/ 

Κουμανταράκης (1963) 122/ Μίσιος (1898) 77.  
248

 Πρόκειται για περιοχή της Ηπείρου, πάνω από τον ποταμό Θύαμη. Οφείλει το όνομά της στον 

Κεστρίνο, ο οποίος ήταν γιος του Έλενου και της Ανδρομάχης. Ζηκίδης (1972) 108.    
249

 Στα πολύ καλά χειρόγραφα συναντούμε τον τύπο Μεικιάδης. Ο Ζηκίδης (1972) 108 προτιμάει τη 

γραφή του ονόματος αυτού με -ι- αντί με -ει- κατ’ αναλογία των Μίκα, Μίκων και Μικύλος, για των 

οποίων τη γραφή είναι σίγουρος. Όπως παρατηρεί ο Gomme (1971
5
) 182, στην προηγούμενη μάχη δεν 

μας είναι διαθέσιμα τα ονόματα των Κερκυραίων διοικητών σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των 

Κορινθίων. Ο ίδιος πιθανολογεί, ότι ο Θουκυδίδης είχε στη διάθεσή του μόνο κορινθιακές πηγές, 

αναφορικά με την πρώτη εκστρατεία, ενώ για την δεύτερη θα άντλησε πληροφορίες τόσο από 

αθηναϊκές όσο και κορινθιακές πηγές.  
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καλούνταν Σύβοτα.
250

Παρευρίσκονταν και τα δέκα αθηναϊκά πλοία. Στο 

ακρωτήριο
251

 της Λευκίμμης
252

 βρισκόταν το πεζικό τους καθώς και χίλιοι οπλίτες 

από τη Ζάκυνθο,
253

 που είχαν έρθει για να βοηθήσουν. Στο πλευρό των Κορινθίων 

στη στεριά είχαν έρθει πολλοί βάρβαροί για τους βοηθήσουν, διότι οι στεριανοί αυτή 

της περιοχής ανέκαθεν ήταν φίλοι με αυτούς.    

 

κεφάλαιο 48 

 

   Όταν οι Κορίνθιοι ετοιμάστηκαν, αφού πήραν τρόφιμα για τρεις ημέρες,
254

 από το 

ακρωτήριο του Χειμερίου νύχτα ανοίχτηκαν στο πέλαγος με σκοπό να 

ναυμαχήσουν.
255

 Το ξημέρωμα είδαν, καθώς έπλεαν, τα πλοία των Κερκυραίων στο 

πέλαγος να πλέουν εναντίον τους. Όταν η καθεμιά πλευρά αντίκρισε την άλλη, 

                                                           
250

 Η ονομασία τους παραμένει αναλλοίωτη από την αρχαιότητα. Πρόκειται για βραχώδη και 

ακατοίκητα νησιά. Με βάση πληροφορίες από το ελληνικό επιτελείο χαρτών, το δυτικότερο από αυτά 

φέρει την ονομασία Μαύρο Όρος, ενώ εκείνο που βρίσκεται ανατολικά Η.Νικόλαος. Σύμφωνα με τον 

Στράβωνα (Ζ κεφ.324), εἰσὶ δὲ νησῖδες τὰ Σύβοτα τῆς μὲν Ἠπείρου μικρὸν ἀπέχουσαι, κατὰ δὲ τὸ ἑῷον 

ἄκρον τῆς Κερκυραίας τὴν Λευκίμμην κείμεναι. Επρόκειτο λοιπόν για νησιά, τα οποία βρίσκονταν σε 

μικρή απόσταση από την Ήπειρο, ανατολικά της Κέρκυρας, στο ύψος περίπου της Λευκίμμης. 

Σύμφωνα με τον Gomme, ήταν βραχώδη, βρέχονταν από ρηχά νερά και δεν διέθεταν νερό. Δεν είναι 

εύκολο να κατανοήσουμε για ποιον λόγο οι Κερκυραίοι, με 110 σκάφη και περίπου 15.000 οπλίτες και 

ερέτες, έφυγαν από τη Λευκίμμη, όπου βρίσκονταν και 1.000 Ζακυνθινοί οπλίτες, για τα Σύβοτα, τα 

οποία ήταν αφιλόξενα και γενικότερα ακατάλληλα για τον σκοπό, για τον οποίο τα επέλεξαν. Ίσως να 

ήθελαν να ενωθούν με τα δέκα αθηναϊκά καράβια. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στα Σύβοτα δεν αποβιβάστηκαν από τα πλοία τους και ήταν σε πλήρη 

ετοιμότητα. Από την άλλη πλευρά, ερωτήματα εγείρει και η στάση των Αθηναίων. Αφού η εντολή 

τους ήταν να προστατέψουν την Κέρκυρα από ενδεχόμενη κορινθιακή εισβολή, για ποιον λόγο δεν 

αγκυροβόλησαν σε κάποια ακτή του νησιού και αντί αυτού κατευθύνθηκαν στα νησιά Σύβοτα. Βλάχος 

(1992) 53/ Κουμανταράκης (1963) 123/ Γιαγκόπουλος (2005) 535-536/ Gomme (?) 182.    
251

 Ο Κόβητος οβελίζει τις λέξεις τῷ ἀκρωτηρίῳ του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 109. 
252

 Πρόκειται για το ακρωτήριο, το οποίο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Κέρκυρας. Στις 

μέρες μας μπορούμε να το συναντήσουμε με την ονομασία Ασπρόκαβος ή Bianco, όπου και στις δύο 

περιπτώσεις τονίζεται η έννοια του λευκού. Ο Ασπρόκαβος βρίσκεται σε υψόμετρο 100 περίπου 

μέτρων με λευκά βράχια σαν βασικό χαρακτηριστικό του. Αποτελεί ορόσημο για τους ναυτικούς που 

ταξιδεύουν από το Νότο. Gomme (1971
5
) 183. 

253
 Το γεγονός, ότι η Ζάκυνθος δεν ήταν σύμμαχος της Κέρκυρας, δεν μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε 

με βεβαιότητα την τόσο σημαντική στήριξη που παρείχε. Γνωρίζουμε όμως, πως κατά το ξεκίνημα του 

πολέμου η Ζάκυνθος είχε φιλικές σχέσεις με την Αθήνα και τους συμμάχους της. Gomme (1971
5
) 183.  

254
 Συνηθιζόταν στις μακρινές εκστρατείες, ύστερα από την επιτυχή έκβαση της μάχης και την 

αποβίβαση στην ηττημένη περιοχή, να ανεφοδιάζονται από εκεί τα στρατεύματα. Διαφορετικά θα 

έπρεπε να συνοδεύουν τον στόλο εμπορικά πλοία, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες του. Ο 

Βλάχος (1992) 53-54 πιστεύει, πως οι Κορίνθιοι στήριζαν τον ανεφοδιασμό τους στις βαρβαρικές 

φιλικές προς αυτούς φυλές της Θεσπρωτίας.  
255

 Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ποια στιγμή της νύχτας ξεκίνησε ο κορινθιακός στόλος. 

Πιθανότατα ούτε και ο ίδιος ο Θουκυδίδης να ήξερε. Γνωρίζουμε όμως, πως η μέση ταχύτητα ενός 

πολεμικού πλοίου ήταν περίπου 4-5 μίλια την ώρα και πως ο κορινθιακός στόλος χρειάστηκε να 

διανύσει 24 μίλια από το Χειμέριο προκειμένου να φτάσει την αυγή στα νησιά Σύβοτα. Επίσης, πρέπει 

να θεωρήσουμε σχεδόν βέβαιο ότι η ναυμαχία έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 432 π.Χ, περίοδος κατά την 

οποία η διάρκεια της ημέρας είναι μεγαλύτερη από αυτή της νύχτας. Η ναυμαχία πάντως ξεκίνησε 

μετά την αυγή και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της επόμενης νύχτας. Βλάχος (1992) 54.  
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τοποθετήθηκαν σε θέση μάχης. Τα αθηναϊκά πλοία βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά των 

Κερκυραίων. Την υπόλοιπη παράταξη κράτησαν οι ίδιοι, αφού διαίρεσαν το στόλο 

τους σε τρία μέρη,
256

 σε καθένα από τα οποία ηγούταν καθένας από τους τρεις 

αρχηγούς.
257

 Με αυτόν τον τρόπο παρατάχθηκαν οι Κερκυραίοι. Αναφορικά με τους 

Κορίνθιους,
258

 το δεξιό τους τμήμα απαρτιζόταν από τα μεγαρικά πλοία καθώς και 

εκείνα των Αμπρακιωτών, ενώ στο μεσαίο τμήμα βρίσκονταν σύμμαχοι 

τοποθετημένοι ο καθένας ξεχωριστά. Το αριστερό τμήμα ήλεγχαν οι ίδιοι οι 

Κορίνθιοι με τα καλύτερα πλοία τους,
259

 απέναντι από τους Αθηναίους και το δεξιό 

τμήμα των Κερκυραίων.  

 

κεφάλαιο 49 

 

   Αφού ενεπλάκησαν, όταν υψώθηκαν τα σύμβολα
260

 και από τις δύο πλευρές, 

ξεκίνησαν τη ναυμαχία
261

 έχοντας και οι δύο πλευρές στα καταστρώματά τους 

                                                           
256

 Στη λέξη τέλος καθώς και στα παράγωγα και σύνθετά της αντιστοιχούν διάφορες σημασίες, εκ των 

οποίων ορισμένες χρησιμοποιούνται έως και σήμερα. Ο όρος αυτός λοιπόν μπορεί να δηλώνει το 

τέρμα, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή ζήτημα, την ιεροτελεστία, τον φόρο, το στρατιωτικό τάγμα, την ίλη 

ή τη ναυτική μοίρα καθώς και την ανώτατη εξουσία-κυβέρνηση. Liddell- Scott στο λήμμα τέλος και 

Γιαγκόπουλος (2005) 536-537. 
257

 Η προσθήκη του άρθρου τῶν από τους Κόβητο, Ερουερδήν και Πόππο κρίθηκε αναγκαία, καθώς με 

αυτόν τον τρόπο εννοούνται οι τρεις στρατηγοί, τα ονόματα των οποίων έχουν αναφερθεί στο Α 47.1. 

Ζηκίδης (1972) 110.    
258

 Ο Gomme (1971
5
) 184 πιστεύει, ότι ο κορινθιακός στόλος απαρτιζόταν από τρία μη ισοδύναμα 

τμήματα. Συγκεκριμένα, πιθανολογεί, ότι το δεξιό τμήμα αποτελούταν από 39 σκάφη, το κεντρικό από 

21 και το αριστερό από 90.  
259

 Πιθανότατα σε αυτό το σημείο ο Θουκυδίδης εννοεί τα σκάφη εκείνα, που ήταν πιο καλά 

συντηρημένα και ήταν επανδρωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο πλήρωμα. Ο Hornblower (2006) 

272 παραθέτει και μια λιγότερο πιθανή εκδοχή των Morrison και Coates, σύμφωνα με την οποία ο 

ιστορικός αναφέρεται σε καράβια χωρίς πληρώματα.   
260

 Σύμφωνα με τον Σχολιαστή, σύμβολά τινα εἶχον περὶ τὸν καιρὸν τῆς μάχης δεικνύμενα· καὶ ὅτε μὲν 

ἀνετείνετο τὰ σύμβολα, ἤρχοντο τῆς μάχης· ὅτε δὲ κατεσπᾶτο, ἐπαύοντο. Υπήρχαν λοιπόν σύμβολα, τα 

οποία χρησιμοποιούσαν κατά την διάρκεια της μάχης. Όταν τα σήκωναν, ξεκινούσε η σύγκρουση, 

ενώ, όταν τα κατέβαζαν, σταματούσε. Ίσως επρόκειτο για κάποια σημαία ή κάποιο είδος σαλπίσματος. 

Ο όρος σημεία - σύμβολα απαντά και σε άλλα σημεία του έργου όπως στο Α 50.5 …ἐπεπαιάνιστο 

αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν…, στο Α 63.2 …ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ τὰ σημεῖα ἤρθη… αλλά και στο Η 34.3 

…ἀρθέντος αὐτοῖς τοῦ σημείου…ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους καὶ ἐναυμάχουν. Γιαγκόπουλος (2005) 

538.   
261

 Ο Schwartz, στηριζόμενος σε μια επιγραφή που αφορούσε ταμειακές καταχωρήσεις, υποστηρίζει, 

ότι η ναυμαχία στα Σύβοτα έλαβε χώρα τον μήνα Σεπτέμβριο του 433 π.Χ. Κάτι τέτοιο έρχεται σε 

αντίθεση με την πληροφορία που αντλούμε από τα κεφάλαια 56 και 57, όπου αναφέρεται, ότι τα 

γεγονότα, που αφορούν την Ποτίδαια, πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά από εκείνα της Κέρκυρας, 

τάδε εὐθύς ξυνέβη γενέσθαι. Είμαστε σε θέση όμως να γνωρίζουμε, ότι η σύγκρουση στην Ποτίδαια 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 432 π.Χ, δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο μετά από τα γεγονότα 

στα Σύβοτα κατά την άποψη του Schwartz. Αναφορικά με αυτή την αναντιστοιχία, ο τελευταίος 

εικάζει, πως η λέξη εὐθύς καθώς και το τμήμα του έργου, που συνδέει τα γεγονότα της Κέρκυρας με 

εκείνα της Ποτίδαιας, δεν προέρχεται από τον Θουκυδίδη αλλά από κάποιον ανώνυμο εκδότη. 

Κουμανταράκης (1963) 124-125.    
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πολλούς οπλίτες
262

 αλλά και πολλούς τοξότες και ακοντιστές,
263

 επειδή είχαν 

προετοιμαστεί με βάση τον παλαιό τρόπο
264

 και χωρίς να διαθέτουν ναυτική 

εμπειρία. Η ναυμαχία ήταν σφοδρή, όχι εξαιτίας της ναυτικής τέχνης, αλλά επειδή 

έμοιαζε περισσότερο με πεζομαχία. Επειδή, όταν τα πλοία συγκρούονταν το ένα με 

το άλλο, δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν εύκολα αφενός εξαιτίας του πλήθους και 

του συνωστισμού των πλοίων, αφετέρου επειδή βάσιζαν τη νίκη περισσότερο στους 

οπλίτες επάνω στα καταστρώματα, οι οποίοι, αφού είχαν λάβει σταθερή θέση, 

μάχονταν ενώ τα πλοία ήταν ακίνητα. Δεν επιχειρούσαν να πλεύσουν διαμέσου των 

εχθρικών γραμμών
265

 και ναυμαχούσαν περισσότερο με σθένος και ανδρεία
266

 παρά 

με ναυτική τεχνική. Παντού λοιπόν επικρατούσε πολύς θόρυβος και η ναυμαχία ήταν 

ταραχώδης, κατά την οποία τα αθηναϊκά πλοία συνόδευαν τους Κερκυραίους στα 

σημεία όπου δέχονταν πίεση, προξενώντας φόβο στους αντιπάλους, οι στρατηγοί 

όμως δεν ξεκινούσαν την μάχη διότι δεν ήθελαν να παραβιάσουν την εντολή των 

Αθηναίων. Το δεξιό τμήμα των Κορινθίων δεχόταν τη μεγαλύτερη πίεση.
267

 Διότι οι 

                                                           
262

 Με τον όρο αυτό εννοούνται οι πολίτες-στρατιώτες, οι οποίοι έφεραν πλήρη βαριά πανοπλία, 

προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στη φάλαγγα και να προστατεύονται κατά ένα ποσοστό από 

τα χτυπήματα. Wiedemann (1985) 30. 
263

 Οι ακοντιστές του συγκεκριμένου χωρίου είχαν εκπαιδευτεί να μάχονται με το ακόντιο στην 

στεριά. Τώρα όμως πολεμούσαν πάνω σε καράβια, γεγονός το οποίο τους υποχρέωνε να ρίχνουν το 

ακόντιο καθιστοί, κάτι με το οποίο δεν ήταν εξοικειωμένοι, ενώ, σύμφωνα με τον Γύλιππο, αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει κλυδωνισμό στην τριήρη. Hornblower (2006) 272. 
264

Ο ιστορικός σε αυτό το σημείο μας πληροφορεί πως είχαν μαζευτεί πολλά άτομα στα 

καταστρώματα των πλοίων. Γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου ο τρόπος διεξαγωγής των 

ναυμαχιών εξελίχθηκε. Ενώ αρχικά συνηθιζόταν να επιβαίνουν στο καράβι τριάντα οπλίτες, μετά τα 

Μηδικά και μέχρι τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ο αριθμός τους είχε περιοριστεί σε δέκα ανά τριήρη. 

Η πρόοδος αυτή ερμηνεύεται από το γεγονός, ότι πλέον η επιτυχής έκβαση μιας ναυμαχίας εξαρτιόταν 

περισσότερο από τον επιδέξιο χειρισμό της τριήρους παρά από τον αριθμό των επιβαινόντων. Οι 

περισσότερες πόλεις ακολουθούσαν τῷ παλαιῷ τρόπῳ, διέθεταν δηλαδή βαριά, δυσκίνητα σκάφη με 

πολλούς οπλίτες. Σε αντίθεση με αυτές ο αθηναϊκός στόλος στόχευε στον καταποντισμό των εχθρικών 

πλοίων με εμβολισμό (διέκπλους) αποφεύγοντας τις συγκρούσεις επάνω στα καταστρώματα, μία 

τακτική που του εξασφάλισε την επιτυχία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αξίζει να αναφέρουμε την 

άποψη των Morrison και Coates, οι οποίοι θεωρούν, πως σε αυτό το σημείο ο Θουκυδίδης αδικεί τους 

Κορινθίους. Συγκεκριμένα πιστεύουν, πως το γεγονός, ότι τα σκάφη τους ήταν φορτωμένα με πολλούς 

οπλίτες και εφόδια, δεν οφείλεται στην ξεπερασμένη ναυτική τακτική τους αλλά γιατί ήθελαν να 

δημιουργήσουν στην παραλία ένα κατάλληλο προγεφύρωμα. Κουμανταράκης (1963) 125-126/ Βλάχος 

(1992) 54-55/ Ζηκίδης (1972) 110/ Hornblower (2006) 272-273.                      
265

 Ο διέκπλους ήταν μία τακτική επίθεσης που ακολουθούσε πιστά ο αθηναϊκός στόλος. Απαιτούσε 

ταχύτατα και ευέλικτα σκάφη προκειμένου να καταφέρουν να διαρρήξουν τη γραμμή του εχθρού, 

προκαλώντας με αυτό τον τρόπο μεγάλες φθορές στα πλευρά ή τα πηδάλια των αντίπαλων καραβιών, 

και ύστερα να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Η τριήρης λοιπόν χρησιμοποιούταν ως όπλο και 

μάλιστα συνηθιζόταν να τοποθετείται στην πλώρη μπρούτζινος κριός στο ύψος της επιφάνειας της 

θάλασσας. Βλάχος (1992) 55/ Γιαγκόπουλος (2005) 538/ Κουμανταράκης (1963) 126/ Hornblower 

(2006) 272.       
266

 Κάποιοι υποστηρίζουν πως η λέξη ῥώμῃ χρησιμοποιείται με την έννοια της σωματικής δύναμης, 

ενώ ορισμένοι δίνουν μια ηθική διάσταση και την ερμηνεύουν ως γενναιότητα ή ανδρεία. 

Κουμανταράκης (1963) 126. 
267

 Το δεξιό τμήμα των Κορινθίων απαρτιζόταν από συμμαχικές δυνάμεις, Αμπρακιώτες και Μεγαρείς, 

και όχι από τους ίδιους. Κουμανταράκης (1963) 127. 
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Κερκυραίοι με είκοσι πλοία τους ανάγκασαν σε φυγή και, αφού τους καταδίωξαν 

μέχρι την ακτή, τους διασκόρπισαν. Αφού έπλευσαν μέχρι το σημείο που είχαν 

στρατοπεδεύσει
268

 και έκαναν απόβαση, έβαλαν φωτιά στις άδειες σκηνές και 

άρπαξαν ό,τι βρήκαν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν οι Κορίνθιοι και οι σύμμαχοί τους
269

 

ήταν υποδεέστεροι και
270

 υπερτερούσαν οι Κερκυραίοι. Εκεί όμως που βρίσκονταν οι 

ίδιοι οι Κορίνθιοι, στο αριστερό τμήμα,
271

 υπερείχαν κατά κράτος, αφενός γιατί οι 

Κερκυραίοι από την αρχή διέθεταν λιγότερα πλοία από τους Κορινθίους αφετέρου 

επειδή δεν είχαν επιστρέψει τα είκοσι κερκυραϊκά πλοία που είχαν σταλεί για 

καταδίωξη. Οι Αθηναίοι από την πλευρά τους βλέποντας τους Κερκυραίους να 

πιέζονται αποφάσισαν να τους βοηθήσουν φανερά,
272

 μολονότι στην αρχή 

προσπαθούσαν να αποφύγουν να συγκρουστούν με κάποιο εχθρικό πλοίο. Όταν οι 

Κερκυραίοι τράπηκαν φανερά σε φυγή και οι Κορίνθιοι τους καταδίωκαν, τότε κάθε 

ένας ριχνόταν στη μάχη χωρίς καμία διάκριση και η κατάσταση οδηγήθηκε 

αναγκαστικά σε τέτοιο σημείο, ώστε να συγκρουστούν οι Κορίνθιοι και οι Αθηναίοι 

μεταξύ τους. 

 

κεφάλαιο 50 

 

   Όταν (οι Κερκυραίοι) τράπηκαν σε φυγή, οι Κορίνθιοι δεν ρυμουλκούσαν
273

 τα 

πλοία,
274

 τα οποία είχαν καταστήσει ανίκανα προς πλεύση, δένοντάς τα στα δικά 

                                                           
268

 Ο Gomme (1971
5
) 185 υποθέτει, ότι το Χειμέριο απείχε περίπου τέσσερις ώρες από τα Σύβοτα.  

269
 Ο Στάλλιος οβελίζει το τμήμα οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι του κειμένου, γιατί σύμφωνα με αυτόν 

στο δεξιό κέρας βρίσκονταν καράβια προερχόμενα από τα Μέγαρα και την Αμπρακία, ενώ τα 

κορινθιακά είχαν τοποθετηθεί στο αριστερό τμήμα. Ζηκίδης (1972) 112. 
270

 Ο Κόβητος οβελίζει το τμήμα ἡσσῶντό τε καὶ του κειμένου. Ο Κρυγήρος από την πλευρά του 

οβελίζει το τέ, κάτι με το οποίο διαφωνεί Κλασσήνιος, ο οποίος θεωρεί πως τα τέ…καὶ συνδέουν τις 

δύο προτάσεις μεταξύ τους. Ο Στάλλιος πάντως διορθώνει την φράση αυτή σε ἡσσῶντο τότε. Ζηκίδης 

(1972) 112.    
271

 Ο Κόβητος οβελίζει το τμήμα ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, διότι θεωρεί πως αποτελεί σχόλιο. Ζηκίδης (1972) 

112. 
272

 Μέχρι αυτή την στιγμή, η αθηναϊκή αποστολή, επιφορτισμένη με συγκεκριμένες εντολές, δεν 

προκάλεσε με την στάση της τις Τριακονταετείς Σπονδές. Τώρα όμως, θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε αδικαιολόγητη την πρωτοβουλία τους, να βοηθήσουν ενεργά την Κέρκυρα. Δεν 

γνωρίζουμε βέβαια, εάν αυτό επηρέασε τους Κορινθίους. Από τον Θουκυδίδη πληροφορούμαστε, ότι, 

αφού καταδίωξαν τους Κερκυραίους μέχρι τη στεριά, στη συνέχεια επιδόθηκαν στην περισυλλογή 

ναυαγίων και νεκρών και αναχώρησαν για τα Σύβοτα. Hornblower (2006) 270-271/ Βλάχος (1992) 56.   
273

 Συνηθιζόταν ύστερα από μια ναυμαχία να ρυμουλκούνται τα εχθρικά σκάφη, που είχαν υποστεί 

φθορές. Εν αντιθέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Κορίνθιοι ασχολήθηκαν με την φυσική 

εξόντωση όλο και περισσοτέρων από τους ηττημένους. Κουμανταράκης (1963) 128-129. 
274

 Ο Θουκυδίδης στο κείμενο χρησιμοποιεί τον όρο σκάφη. Σύμφωνα με τον Σχολιαστή, ήταν τὰ 

κοιλώματα τῶν πλοίων, ἅ ἡμεῖς γάστρας καλοῦμεν. Η λέξη σκάφος προκύπτει από το ρήμα σκάπτω και 

σήμαινε το κοίλο μέρος του καραβιού. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ρήμα καταδύω στο 
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τους, αλλά στράφηκαν προς τους ανθρώπους, τους οποίους, πλέοντας ανάμεσα στα 

συντρίμμια, τις περισσότερες φορές φόνευαν παρά αιχμαλώτιζαν. Ακόμη και τους 

συμμάχους τους, επειδή δεν είχαν αντιληφθεί πως είχε ηττηθεί η δεξιά τους πτέρυγα, 

από άγνοια σκότωναν. Επειδή τα σκάφη και των δύο πλευρών ήταν πολλά και 

καταλάμβαναν μεγάλη επιφάνεια της θάλασσας, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους, 

δεν ήταν εύκολο να διακρίνει κανείς ποιοι επικρατούσαν και ποιοι έχαναν.
275

 Διότι η 

ναυμαχία αυτή, που έγινε από Έλληνες εναντίον Ελλήνων, ήταν η μεγαλύτερη από 

κάθε άλλη πριν από αυτήν αναφορικά με το πλήθος των πλοίων. Αφού οι Κορίνθιοι 

καταδίωξαν τους Κερκυραίους ως την στεριά, έστρεψαν έπειτα το ενδιαφέρον τους 

στα ναυάγια και τους νεκρούς σε αυτά. Περισυνέλεξαν την πλειοψηφία αυτών, τους 

οποίους και έστειλαν στα Σύβοτα,
276

 όπου είχαν μεταβεί οι δυνάμεις πεζικού των 

βαρβάρων, με σκοπό να συνδράμουν με την βοήθειά τους. Τα Σύβοτα επρόκειτο για 

λιμάνι δίχως πόλη της Θεσπρωτίας. Αφού έκαναν αυτό, αμέσως ανασυγκροτήθηκαν 

και έπλευσαν εναντίον των Κερκυραίων. Από την πλευρά τους οι Κερκυραίοι, με όσα 

σκάφη ήταν αξιόπλοα
277

 μαζί με εκείνα των Αθηναίων, ήταν και αυτοί έτοιμοι να 

πλεύσουν ενάντια στους Κορινθίους, επειδή φοβήθηκαν, μήπως οι τελευταίοι 

αποπειραθούν να κάνουν απόβαση στη γη τους. Ήδη ήταν αργά και είχαν ψάλει τον 

παιάνα
278

 της επίθεσης, όταν ξαφνικά οι Κορίνθιοι άρχισαν να οπισθοχωρούν,
279

 

                                                                                                                                                                      
συγκεκριμένο σημείο έχει τη σημασία του αχρηστεύω και όχι αυτή του βυθίζω, συμπεραίνουμε, ότι ο 

Θουκυδίδης αναφέρεται στους σκελετούς των καραβιών που έπλεαν στη θάλασσα. Κουμανταράκης 

(1963) 128/ Γιαγκόπουλος (2005) 539. 
275

 Ο Κόβητος οβελίζει το τμήμα ὁποῖοι ἐκράτουν ἤ ἐκρατοῦντο του κειμένου, το οποίο βρίσκει 

σύμφωνο και τον Ερουερδήν. Από την άλλη πλευρά ο Στάλλιος δεν υποστηρίζει τον παραπάνω 

οβελισμό υποστηρίζοντας, ότι ο Θουκυδίδης σκόπιμα επισημαίνει, πως, λόγω της σύγχυσης που 

επικρατούσε, δεν ήταν εύκολο για κάποιον να ξεχωρίσει τους νικητές από τους ηττημένους. Ζηκίδης 

(1972) 114.   
276

 Απέναντι από τα νησιά Σύβοτα, στη Θεσπρωτία, υπάρχει και το ομώνυμο λιμάνι. Το μικρό αυτό 

λιμάνι παλαιότερα ονομαζόταν Μούρτος και κάποιοι τον ταύτιζαν με τον όρμο της Πλαταργιάς ή 

εκείνον της Ηγουμενίτσας. Ο Hornblower (2006) 275 πάντως μας πληροφορεί, πως επρόκειτο για 

εγκαταλελειμμένο λιμάνι. Είναι σύνηθες τα παρακείμενα νησιά να δίνουν το όνομά τους με κάποια 

περιοχή της ακτής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα νησιά Τσελεβίνια, απέναντι από την Ύδρα, με 

το ομώνυμο ακρωτήριο, η αρχαία ονομασία του οποίου ήταν Σκύλλαιον. Βλάχος (1992) 

57/Κουμανταράκης (1963) 123/ Γιαγκόπουλος (2005) 539-540. 
277

 Από το τμήμα καὶ ὅσαι ἦσαν λοιπαὶ του κειμένου, τόσο ο Ρείσκιος όσο και ο Κρυγήρος οβελίζουν 

το καὶ. Από την άλλη πλευρά ο Πόππος καθώς και ο Κλασσήνιος το διατηρούν, διότι οι Κερκυραίοι 

ενώ διέθεταν 120 καράβια (Α 25.4), από αυτά έλαβαν μέρος στη ναυμαχία τα 110 (Α 47.1). Συνεπώς 

υπήρχαν και σκάφη που δεν συμμετείχαν. Ζηκίδης (1972) 115.  
278

 Ο αρχαίος σχολιαστής διακρίνει δύο είδη παιάνα. Στην πρώτη περίπτωση τον έψελναν πριν την 

έναρξη της μάχης προς τιμή του θεού Άρη, ενώ ο άλλος ψελνόταν πιθανότατα ύστερα από την αίσια 

έκβαση μιας σύγκρουσης και αφιερωνόταν στο θεό Απόλλωνα. Hornblower (2006) 275. Πρβλ. και 

Αισχύλου Πέρσαι 393. 
279

Η οπισθοχώρηση των Κορινθίων αντιστοιχεί στη φράση πρύμναν ἐκρούοντο του κειμένου. 

Πρόκειται για ναυτικό όρο, πληροφορίες για τον οποίο αντλούμε από τον Σχολιαστή. Συγκεκριμένα, 

πρύμναν κρούεσθαί ἐστι τὸ κατ’ ὀλίγον ἀναχωρεῖν μὴ στρέψαντας τὸ πλοῖον· ὁ γὰρ οὕτως ἀναχωρῶν ἐπὶ 

τὴν πρύμναν κωπηλατεῖ. Τοῦτο δὲ ποιοῦσιν, ἵνα μὴ δόξωσι φανερῶς φεύγειν, κατ’ ὀλίγον ὑπανιόντες, ἤ 
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όταν αντίκρισαν είκοσι αθηναϊκά σκάφη
280

 να πλέουν προς το μέρος τους, τα οποία 

έστειλαν οι Αθηναίοι, επειδή φοβήθηκαν, αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή μήπως 

ηττηθούν οι Κερκυραίοι και τα δικά τους δέκα πλοία αποδειχθούν λίγα.   

 

κεφάλαιο 51 

 

   Αφού λοιπόν είδαν αυτά οι Κορίνθιοι και υποπτευόμενοι πως προέρχονταν από την 

Αθήνα και
281

 δεν ήταν μόνο όσα έβλεπαν, αλλά περισσότερα ξεκίνησαν να 

υποχωρούν. Από την πλευρά τους οι Κερκυραίοι δεν τα έβλεπαν, διότι έπλεαν 

περισσότερο σε μέρος που δεν ήταν ορατό, και απορούσαν με τους Κορινθίους που 

αποχωρούσαν μέχρι την στιγμή που κάποιοι, αφού τα είδαν, είπαν πως εκείνα τα 

πλοία πλέουν προς το μέρος τους. Τότε και αυτοί από τη μεριά τους άρχισαν να 

αναχωρούν, διότι ήδη άρχιζε να νυχτώνει, και οι Κορίνθιοι, αφού έστριψαν, 

απέπλευσαν. Με αυτόν τον τρόπο απεμπλάκησαν οι δύο παρατάξεις και η ναυμαχία 

λάμβανε τέλος, καθώς ερχόταν η νύχτα. Τη στιγμή που οι Κερκυραίοι 

στρατοπέδευαν στην περιοχή της Λευκίμμης, τα είκοσι πλοία από την Αθήνα,
282

 την 

                                                                                                                                                                      
ἵνα μὴ τὰ νῶτα τοῖς πολεμίοις δόντες ῥᾷον τιτρώσκονται. Δηλαδή κρούοντας την πρύμνη 

οπισθοχωρούσαν ελαφριά χωρίς να στρέψουν το πλοίο. Ακολουθούσαν αυτή την τακτική προκειμένου 

να μην καταλάβει η εχθρική παράταξη, ότι υποχωρούν φανερά, καθώς επίσης επειδή δεν ήθελαν να 

αφήσουν εκτεθειμένα τα πλευρά τους. Η φράση αυτή απαντά και άλλες φορές στο έργο του 

Θουκυδίδη και συγκεκριμένα στο Α 51.2, Α 54.2, Γ 78.3, Η 40.12 και Ζ 40.1. Στους Λατίνους 

συγγραφείς βρίσκουμε τη φράση retro inhibere navem (Livi.XXVI,39,12). Παραλλαγή της φράσης με 

τη χρήση του ρήματος ἀνακρούομαι με τη λέξη πρύμναν ή και χωρίς αυτή έχουμε Ζ 36.1, Ζ 40.2, αλλά 

και στον Ηρόδοτο Η 84 όπως και στον Αριστοφάνη Σφῆκες 399. Από την άλλη πλευρά στον Αππιανό 

συναντούμε τη φράση κρούειν τὴν ναῦν ἐπὶ πρύμναν (Εμφ.Πολ.5,119). Στην περίπτωση πεζομαχίας 

συνηθίζονται οι φράσεις ἐπὶ πόδα ἀνάγειν (Ξεν. Κ.Π. Γ 3.69) και ἐπὶ πόδα ἀναχωρεῖν (Ξεν. Αναβ. Ε 

2.32). Γιαγκόπουλος (2005) 540/ Ζηκίδης (1972) 115-116.   
280

Σε αυτό το σημείο πληροφορούμαστε, ότι εστάλη δεύτερη αθηναϊκή ναυτική αποστολή 

αποτελούμενη από είκοσι πλοία, επειδή οι Αθηναίοι, όπως μας πληροφορεί ο Θουκυδίδης, έκριναν, ότι 

η πρώτη αποστολή δεν ήταν αρκετή προκειμένου να προστατέψει τους Κερκυραίους. Ίσως οι 

διοικητές της πρώτης αποστολής δεν γνώριζαν κάτι σχετικά με αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, λίγο 

μετά την διήμερη συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου, όπου αποφασίστηκε η πρώτη αποστολή 

βοήθειας, έλαβε χώρα και άλλη συνέλευση, η οποία απείχε χρονικά αρκετά από τα γεγονότα που 

περιγράφονται στο τρέχον κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται πως κατάφεραν τα πλοία της 

δεύτερης αποστολής να φτάσουν, προτού τελειώσει η μάχη. Αξιοπερίεργο βέβαια είναι το γεγονός, ότι 

ο Θουκυδίδης δεν μας παρέχει πληροφορίες για αυτή την τελευταία συνέλευση της Εκκλησίας του 

δήμου. Ίσως να ήθελε με αυτό τον τρόπο, να παραμείνει στο μυαλό του αναγνώστη η διήμερη πρώτη 

συνέλευση, όπου με σύνεση τηρήθηκαν οι όροι των Τριακονταετών Σπονδών, και όχι η επιθετική 

διάθεση που επικράτησε στην τελευταία συνέλευση. Hornblower (2006) 271,275-276.    
281

 Τον σύνδεσμο καὶ τον έχει προσθέσει ο Κόβητος, κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί ο Πόππος, ο 

οποίος εκλαμβάνει την πρόταση ως παράθεση δίχως το καὶ. Ζηκίδης (1972) 116. 
282

 Τόσο ο Κόβητος όσο και ο Ερουερδήν οβελίζουν το τμήμα ἀπὸ τῶν Ἀθηνῶν του κειμένου. Ζηκίδης 

(1972) 117.  
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διοίκηση των οποίων είχαν
283

 ο Γλαύκων,
284

 γιος του Λεάγρου, και ο Ανδοκίδης,
285

 

γιος του Λεωγόρου, έπλεαν διαμέσου των νεκρών και των ναυαγίων προς το 

στρατόπεδο, όχι πολύ αργότερα από την στιγμή που έγιναν αντιληπτά. Επειδή ήταν 

νύχτα,
286

 οι Κερκυραίοι από την πλευρά τους φοβήθηκαν μήπως ήταν εχθρικά. Όταν 

όμως τα αναγνώρισαν, προσορμίστηκαν. 

 

κεφάλαιο 52 

 

   Την επομένη ανοίχτηκαν
287

 στο πέλαγος τα τριάντα αθηναϊκά πλοία καθώς και όσα 

κερκυραϊκά ήταν αξιόπλοα και έπλευσαν προς το λιμάνι των Συβότων, όπου ήταν 

προσορμισμένοι οι Κορίνθιοι, προκειμένου να καταλάβουν εάν είχαν σκοπό να 

ναυμαχήσουν. Οι τελευταίοι από την πλευρά τους, αφού τράβηξαν τα πλοία τους από 

την στεριά και αφού παρατάχθηκαν στο ανοιχτό πέλαγος, παρέμειναν άπραγοι και 

                                                           
283

 Είναι σύνηθες να συμπληρώνουμε στοιχεία του Θουκυδίδη με άλλα μέσα από επιγραφές. Στη 

συγκεκριμένη όμως περίπτωση, εάν αντιπαραβάλουμε τα στοιχεία που μας παραθέτει ο ιστορικός, και 

συγκεκριμένα τα ονόματα των διοικητών, με εκείνα της επιγραφής ML61, θα διαπιστώσουμε, πως έχει 

ίσως να έχει υποπέσει σε ανακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την επιγραφή, διοικητές της 

συγκεκριμένης ναυτικής αποστολής ήταν ο Γλαύκωνας, ο Μεταγένης και ο Δρακοντίδης, σε αντίθεση 

με τον Θουκυδίδη που μας αναφέρει τα ονόματα του Γλαύκωνα και του Ανδοκίδη. Μια πιθανή 

εξήγηση για την παράλειψη του Δρακοντίδη είναι η ακόλουθη. Γνωρίζουμε, πως υπήρχε κάποιος που 

ονομαζόταν Δρακοντίδης, καταγόταν από τον δήμο των Θορών και ήταν γιος του Λεωγόρα. 

Πιθανότατα όμως ο Θουκυδίδης να αντικατέστησε το όνομα αυτού με εκείνο του γνωστού Ανδοκίδη, 

ο πατέρας του οποίου ονομαζόταν επίσης Λεωγόρας. Ο Jacoby πάντως πιστεύει, πως ο Δρακοντίδης 

δεν καταγόταν από τις Θορές, ενώ ο Davies υποστηρίζει, πως καταγόταν από τη περιοχή του Θορικού 

και όχι από τις Θορές. Σύμφωνα με πληροφορίες που αντλούμε από τον Πλούταρχο (Περ.32.3), 

υπήρχε Δρακοντίδης και μάλιστα ήταν αντίπαλος του Περικλή. Αναφορικά με το όνομα του Μεταγένη 

δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Ο Wade-Gery αναρωτιέται, εάν ο 

τελευταίος ήταν φιλολακωνας. Hornblower (2006) 276-278.       
284

 Υπηρέτησε στρατηγός στην Σάμο το διάστημα 441-440 π.Χ. και 439-438 π.Χ. Συνδεόταν με τις 

οικογένειες του Καλλία, του Περικλή και του Ανδοκίδη μέσω γάμου. Πατέρας του, όπως 

πληροφορούμαστε και από τον Θουκυδίδη, ήταν ο Λέαγρος, ο οποίος σκοτώθηκε στο Νταμπρέσκο το 

465 π.Χ. Τόσο ο Γλαύκων όσο και ο Λέαγρος κατάγονταν από τον δήμο Κεραμέων. Αμφότεροι 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αγγειοπλαστική, ο Λέαγρος τα τελευταία χρόνια του 6
ου

 αι. π.Χ., 

ενώ ο Γλαύκων το χρονικό διάστημα 480-470 π.Χ. Από όσα γνωρίζουμε, στον πατέρα αποδίδεται 

θυσιαστήριο αφιερωμένο στους Δώδεκα θεούς. Gomme (1971
5
) 189.  

285
 Τόσο ο Γιαγκόπουλος (2005) 541 όσο και ο Μίσιος (1898) 82-83 θεωρούν, πως δεν πρόκειται για 

τον ρήτορα Ανδοκίδη, ο οποίος να σημειώσουμε, ότι γεννήθηκε το 440 π.Χ και εύλογα δεν γίνεται να 

διατέλεσε στρατηγός το 432-1 π.Χ, αλλά για τον παππού του ή κάποιον άλλον. Αξίζει να αναφέρουμε 

την άποψη του Ζηκίδη (1972) 117, ο οποίος πιστεύει πως ο Θουκυδίδης αναφέρεται στον ρήτορα 

Ανδοκίδη, ο οποίος κατά τη γνώμη του γεννήθηκε το 468 π.Χ. Υποστηρίζει, πως η μαρτυρία 

αναφορικά με τη στρατηγεία του ρήτορα Ανδοκίδη, η οποία προέρχεται από τον Ακουσίλαο, συνάδει 

με τον βιογράφο του Ανδοκίδη, σύμφωνα με τον ο οποίο διὸ καὶ προεχειρίσθη ποτὲ μετὰ Γλαύκωνος 

σὺν ναυσὶν εἴκοσι Κερκυραίοις βοηθήσων διαφερομένοις πρὸς Κορινθίους (§2).   
286

 Ο Θουκυδίδης, μέσα από αυτές τις τρεις μονοσύλλαβες λέξεις (ἦν γὰρ νύξ), επιτυγχάνει έναν κοφτό 

ρυθμό και σε συνδυασμό με τα ρήματα ἐφοβήθησαν, ἔγνωσαν και ὡρμίσαντο δημιουργεί μια αίσθηση 

νευρικότητας. Hornblower (2006) 278.  
287

 Η πλειοψηφία των χειρογράφων χρησιμοποιεί τον τύπο ἀναγόμεναι αντί του ἀναγαγόμεναι του 

κειμένου. Μίσιος (1898) 83. 
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δεν διανοούνταν να ξεκινήσουν τη ναυμαχία με την θέλησή τους,
288

 διότι έβλεπαν 

πως είχαν προστεθεί (στους Κερκυραίους) ακέραια αθηναϊκά πλοία ενώ στους ίδιους 

είχαν παρουσιαστεί πολλές δυσχέρειες, για παράδειγμα σχετικά με την φύλαξη των 

αιχμαλώτων, οι οποίοι κρατούνταν στα πλοία τους, καθώς και για τη μη δυνατότητα 

επισκευής των σκαφών τους σε μια περιοχή έρημη όπως αυτή. Στο μυαλό τους είχαν 

περισσότερο την επιστροφή προς την πατρίδα,
289

πως δηλαδή θα επιστρέψουν, διότι 

φοβόντουσαν μήπως οι Αθηναίοι, επειδή θα νόμιζαν πως είχαν παραβιαστεί οι 

σπονδές, αφού ήρθαν στα χέρια, δεν θα τους άφηναν να αποπλεύσουν. 

 

κεφάλαιο 53 

 

   Φάνηκε λοιπόν σώφρον σε αυτούς, αφού επιβίβασαν σε ένα πλοιάριο
290

 άνδρες 

χωρίς κηρύκειο,
291

 να τους στείλουν στους Αθηναίους προκειμένου να διαπιστώσουν 

τα σχέδιά τους. Αφού τους έστειλαν, μετέφεραν μέσω αυτών στους Αθηναίους. 
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 Τόσο ο Κόβητος όσο και ο Ερουερδήν οβελίζουν τη μετοχή ἑκόντες του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 

118.   
289

 Οι Κορίνθιοι είχαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

είτε επέλεγαν τη στεριά είτε την θάλασσα. Στην πρώτη περίπτωση θα έπρεπε να αφήσουν τα πλοία 

τους σε ένα ερημικό μέρος και να αντιμετωπίσουν την φυλή των Χαόνων αλλά και τους Ακαρνάνες, οι 

οποίοι ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων. Σε αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους περίπου 

χίλιους αιχμαλώτους, που είχαν μαζί τους. Στην περίπτωση που επέλεγαν να επιστρέψουν μέσω 

θαλάσσης, έπρεπε να βρουν λύση για πολλά από τα σκάφη τους, τα οποία είχαν υποστεί σοβαρές 

φθορές, αλλά και αναφορικά με τους Αθηναίους, οι οποίοι ενδεχομένως να ανέκοπταν την πορεία 

τους, εφόσον θεωρούσαν, ότι είχαν παραβιαστεί οι Τριακονταετείς Συνθήκες ύστερα από τη 

σύγκρουση μεταξύ τους. Γιαγκόπουλος (2005) 541.  
290

Σύμφωνα με τον Σχολιαστή το κελήτιον ήταν μικρὸν πλοιάριον ὑπὸ ἑνὸς ἐρεττόμενον, ἀπὸ 

μεταφορᾶς τοῦ κέλητος ἵππου, ᾧ εἷς ἐπικάθηται. Πρόκειται για ένα σκάφος αρκετά μικρό σε μέγεθος 

(μικρότερο από το ἀκάτιον), το οποίο διέθετε έναν κωπηλάτη και ήταν κατασκευασμένο για την 

μεταφορά ενός ίππου. Το προτιμούσαν, όταν δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους (ταχύπλοο, 

τρεχαντήρι). Μίσιος (1898) 83-84/ Κουμανταράκης (1963) 134/ Hornblower (2006) 278.  
291

Σύμφωνα με τον Σχολιαστή: κηρύκειόν ἐστι ξύλον ὀρθὸν ἔχον ἑκατέρωθεν δύο ὄφεις 

περιπεπλεγμένους καὶ ἀντιπροσώπους πρὸς ἀλλήλους κειμένους, ὅπερ εἰώθασιν φέρειν οἱ κήρυκες μεθ’ 

αὑτῶν· καὶ οὐκ ἐξῆν αὐτοὺς ἀδικεῖν παρ’ οὕς ἀπήρχοντο· σύμβολον δὲ ἦν τὸ μὲν ὀρθὸν ξύλον τοῦ ὀρθοῦ 

λόγου, τὸ δὲ παρ’ ἑκάτερον εἶδος τῶν ὄφεων τὰ ἀντιτασσόμενα στρατόπεδα. Το κηρύκειον ή κηρύκιον 

λοιπόν επρόκειτο για ένα όρθιο ξύλο, το οποίο είχε εκατέρωθεν δύο φίδια περιπεπλεγμένα μεταξύ τους 

και έχοντας τα κεφάλια τους το ένα απέναντι από το άλλο. Αυτό λοιπόν συνήθιζαν να φέρουν μαζί 

τους οι κήρυκες. Τα άτομα αυτά έπρεπε να τύχουν σεβασμού από αυτούς στους οποίους πήγαιναν. Το 

όρθιο ξύλο συμβόλιζε τον ορθό λόγο, ενώ το καθένα από τα δύο φίδια τα αντιτασσόμενα στρατόπεδα. 

Απεσταλμένοι με κηρύκειο στέλνονταν σε περίπτωση πολέμου και παραβίασης των συνθηκών. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση οι Κορίνθιοι επιδιώκουν μέσω της αποστολής τους να αντιληφθούν τις 

προθέσεις των Αθηναίων και ειδικότερα εάν σχεδίαζαν να ναυμαχήσουν. Στην περίπτωση που τα 

άτομα αυτά έφεραν μαζί τους κηρύκειο, θα πήγαιναν ως εχθροί των Αθηναίων, οι τελευταίοι δεν θα 

μπορούσαν να διαπράξουν κάποια βιαιοπραγία εις βάρος τους, με αποτέλεσμα οι Κορίνθιοι να μην 

μπορέσουν να καταλάβουν  τις προθέσεις τους. Τώρα όμως που πηγαίνουν χωρίς κηρύκειο, ανάλογα 

με την αντίδραση των Αθηναίων, οι Κορίνθιοι θα μπορούσαν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 

Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια δοκιμή από την πλευρά των Κορινθίων με πιθανά πρώτα 

θύματα τους απεσταλμένους τους. Κουμανταράκης (1963) 134-135/ Βλάχος (1992) 58/ Γιαγκόπουλος 

(2005) 541-542.        
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‘Σφάλετε άνδρες Αθηναίοι κάνοντας την αρχή του πολέμου και παραβιάζοντας τις 

σπονδές. Διότι εμείς προσπαθούμε να τιμωρήσουμε τους δικούς μας εχθρούς και 

εσείς μας εμποδίζετε με τα όπλα. Εάν σκέφτεστε να εμποδίσετε εμάς να πλεύσουμε 

ενάντια στην Κέρκυρα ή σε όποιο άλλο μέρος θέλουμε και να παραβιάσετε
292

 τις 

σπονδές, πρώτους εμάς να πιάσετε και να μας αντιμετωπίστε ως εχθρούς.’ Αυτοί μεν 

περίπου αυτά είπαν. Οι Κερκυραίοι στρατιώτες,
293

 αφού άκουσαν όσα είπαν οι 

προηγούμενοι, αμέσως αναφώνησαν να συλληφθούν και να θανατωθούν. Οι 

Αθηναίοι από την πλευρά τους κάπως έτσι απάντησαν. ‘Άνδρες Πελοποννήσιοι, ούτε 

ξεκινούμε τον πόλεμο, ούτε παραβιάζουμε τις σπονδές, αφού ήρθαμε ως βοηθοί 

στους Κερκυραίους, που είναι σύμμαχοί μας. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να πλεύσετε σε 

κάποιο άλλο μέρος, δεν σας εμποδίζουμε. Στην περίπτωση που όμως πλεύσετε 

ενάντια στην Κέρκυρα ή σε κάποιο άλλο μέρος, που της ανήκει, δεν θα το δεχθούμε, 

όσο περνάει από το χέρι μας.’ 

 

κεφάλαιο 54 

 

   Αφού αποκρίθηκαν αυτά οι Αθηναίοι, οι Κορίνθιοι ετοιμάζονταν για επιστροφή 

στην πατρίδα τους και έστησαν τρόπαιο
294

 στα Σύβοτα της ηπειρωτικής ακτής. Οι 

Κερκυραίοι από την πλευρά τους περισυνέλεξαν τα ναυάγια και τους νεκρούς,
295

 που 

είχαν ξεβραστεί προς το μέρος τους από το ρεύμα και τον άνεμο, ο οποίος 

εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και σκόρπισε αυτά προς όλες τις 

                                                           
292

 Ο Κόβητος αλλά και ο Ερουερδήν προτιμούν, αντί του ρήματος λύετε, το απαρέμφατο λύειν. 

Ζηκίδης (1972) 120. 
293

 Ο Κόβητος οβελίζει τις λέξεις τὸ μὲν στρατόπεδον και προτιμάει τη γραφή ὅσοι ἐπήκουσαν 

ἀνεβόησαν. Από την άλλη πλευρά ο Ερουερδήν προτιμάει τη γραφή τῶν δὲ Κερκυραίων μὲν τὸ 

στρατόπεδον. Ζηκίδης (1972) 120. 
294

 Η κατασκευή τροπαίου στο πεδίο της μάχης ή στην πλησιέστερη ακτή, ύστερα από σύγκρουση στη 

στεριά ή ναυμαχία αντίστοιχα, από την πλευρά του νικητή ή από εκείνον που θεωρούσε πως είχε 

νικήσει, αποτελούσε απαραβίαστο έθιμο. Το φαινόμενο να υποστηρίζουν αμφότερες οι αντιμαχόμενες 

πλευρές, ότι έχουν επικρατήσει, όπως και σε αυτή την περίπτωση, ήταν συνηθισμένο στην αρχαία 

Ελλάδα. Βλάχος (1992) 59.   
295

 Η περισυλλογή και η ταφή των νεκρών ύστερα από μάχη ή ναυμαχία αποτελούσε ηθικό χρέος για 

τους αρχαίους Έλληνες. Συνηθιζόταν μετά το πέρας της σύγκρουσης, η πλευρά των ηττημένων να 

ζητάει ανακωχή προκειμένου να μπορέσουν να περισυλλέξουν τους νεκρούς τους, πράξη με την οποία 

ταυτόχρονα αναγνώριζαν την ήττα τους. Την βαρύτητα της υποχρέωσης του ενταφιασμού μπορούμε 

να αντιληφθούμε μέσα από διάφορες περιπτώσεις. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί το έργο του 

Σοφοκλή, η Αντιγόνη. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και την καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

στρατηγών, οι οποίοι ύστερα από την επιτυχή έκβαση της ναυμαχίας στις Αργινούσες το 406 π.Χ δεν 

φρόντισαν να περισυλλέξουν τους ναυαγούς τους. Γιαγκόπουλος (2005) 539/ Κουμανταράκης (1963) 

136. 
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κατευθύνσεις, και έστησαν και αυτοί τρόπαιο, ως νικητές,
296

 σε ένα από τα νησιά 

Σύβοτα. Η καθεμιά από τις δύο πλευρές στήριζε τη νίκη της στις ακόλουθες απόψεις. 

Οι μεν Κορίνθιοι, επειδή νίκησαν στη ναυμαχία μέχρι τη νύχτα και με αυτό τον 

τρόπο κατάφεραν να περισυλλέξουν τα περισσότερα ναυάγια καθώς και τους 

νεκρούς καθώς επίσης και επειδή είχαν όχι λιγότερους από χίλιους αιχμαλώτους 

αλλά και γιατί διέλυσαν περίπου εβδομήντα εχθρικά πλοία,
297

 έστησαν τρόπαιο. Οι 

Κερκυραίοι από την πλευρά τους, επειδή κατόρθωσαν να αχρηστέψουν τριάντα 

κορινθιακά σκάφη και, όταν ήρθαν οι Αθηναίοι,
298

 περισυνέλεξαν τα ναυάγια αλλά 

και τους νεκρούς που είχαν έρθει προς το μέρος τους, αφού την προηγούμενη ημέρα 

οι Κορίνθιοι υποχώρησαν, όταν είδαν τα αθηναϊκά σκάφη,
299

 και, όταν ήρθαν οι 

Αθηναίοι,
300

 δεν προσπάθησαν να πλεύσουν εναντίον τους από τα Σύβοτα, για τους 

λόγους αυτούς έστησαν τρόπαιο. Με αυτό τον τρόπο καθεμιά από τις δύο πλευρές 

αξίωνε τη νίκη. 

 

κεφάλαιο 55 

 

   Οι Κορίνθιοι από την πλευρά τους, καθώς έπλεαν για την πατρίδα τους, το 

Ανακτόριο,
301

 που βρίσκεται στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, κατέλαβαν με 

δόλιο τρόπο (η περιοχή αυτή άνηκε από κοινού τόσο στους Κερκυραίους όσο και 
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 Τόσο ο Κόβητος όσο και ο Ερουερδήν οβελίζουν τις λέξεις ὡς νενικηκότες του κειμένου. Ζηκίδης 

(1972) 121. 
297

 Ο Beloch θεωρεί τον αριθμό αυτό εξωπραγματικό. Αν πραγματικά ίσχυε, τότε οι Κερκυραίοι θα 

είχαν μείνει με 40 σκάφη (110 στο σύνολο). Από την πλευρά του ο Gomme υποψιάζεται λάθος από 

τον αντιγραφέα. Πιστεύει δηλαδή, πως εκ παραδρομής χρησιμοποιήθηκε το ψηφίο –ο-. Το μόνο όμως 

ψηφίο με το οποίο θα μπορούσε να προκληθεί σύγχυση είναι το –ρ-, που αντιστοιχεί στον αριθμό 100. 

Ο Hornblower (2006) 279 θεωρεί πως, εάν ισχύει ο αριθμός 70, τότε στην πραγματικότητα θα 

απέμειναν στους Κερκυραίους 20 καράβια, εφόσον υπολογίσουμε και τα 20 που είχαν αναχωρήσει 

έπειτα από νίκη στο κεφάλαιο 49.6. Αυτό όμως που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι πως ο 

Θουκυδίδης δεν αναφέρει ακριβώς 70 πλοία, αλλά περὶ ἑβδομήκοντα. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως 

μιλάει κατά προσέγγιση και ούτε ο ίδιος ήταν σίγουρος για τον ακριβή αριθμό. Gomme (1971
5
) 190 

κ.ε./ Βλάχος (1992) 59. 
298

 Ο Κόβητος οβελίζει τις λέξεις ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 121. 
299

 Ο Κόβητος οβελίζει το τμήμα ἰδόντες τὰς Ἀττικὰς ναῦς στο κείμενο. Ζηκίδης (1972) 121.  
300

 Τόσο ο Κόβητος όσο και ο Ερουερδήν οβελίζουν το τμήμα ἐπειδὴ ἦλθον Ἀθηναῖοι του κειμένου. 

Ζηκίδης (1972) 121.  
301

 Το Ανακτόριο (αλλιώς Βόνιτζα) βρίσκεται σαράντα στάδια ή αλλιώς 6,5 χλμ. ανατολικά του 

Ακτίου (αλλιώς Μπούντα), το οποίο με τη σειρά του τοποθετείται στον Αμβρακικό κόλπο. Η περιοχή 

του Ανακτορίου αποτελούσε κοινή αποικία των Κερκυραίων και των Κορινθίων και εύλογα 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, πως θα έδραζαν εκεί τόσο φιλοκερκυραϊκή όσο και φιλοκορινθιακή 

παράταξη. Δεν πρέπει να ξεχνούμε άλλωστε, ότι στο κεφάλαιο 46 ο Θουκυδίδης είχε αναφέρει πως το 

Ανακτόριο είχε συνδράμει τους Κορινθίους με ένα καράβι. Πάντως τόσο ο Στράβωνας (Ί, 8, σ.452) 

όσο και ο Παυσανίας (Έ, κγ΄, 2) υποστηρίζουν, πως επρόκειτο για αποικία των Κορινθίων. Από την 

άλλη πλευρά ο Σκύμνος (459) δέχεται, πως ήταν κοινή αποικία των Ακαρνάνων και των Κορινθίων.   

Βλάχος (1992) 60/ Ζηκίδης (1972) 122/ Κουμανταράκης (1963) 138.    
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τους Κορινθίους). Στη συνέχεια, αφού εγκατέστησαν εκεί Κορινθίους αποίκους, 

αναχώρησαν για την πατρίδα τους. Οχτακόσιους από τους Κερκυραίους, οι οποίοι 

ήταν δούλοι,
302

 τους πούλησαν. Υπήρχαν όμως και άλλοι διακόσιοι πενήντα, τους 

οποίους πρόσεχαν και φρόντιζαν σε μεγάλο βαθμό, ώστε, όταν αυτοί θα επέστρεφαν 

στην πατρίδα τους, θα έφερναν την Κέρκυρα στο πλευρό της Κορίνθου.
303

 Οι 

περισσότεροι από αυτούς τύγχαναν να είναι οι πρώτοι σε πολιτική δύναμη στην 

πόλη. Η Κέρκυρα λοιπόν από την πλευρά της με αυτό τον τρόπο έφυγε από τον 

πόλεμο με τους Κορινθίους
304

 και τα πλοία των Αθηναίων αναχώρησαν από αυτή. 

Αυτή υπήρξε η πρώτη αιτία
305

 πολέμου
306

 για τους Κορινθίους με τους Αθηναίους, 

ότι δηλαδή σε περίοδο ειρήνης οι τελευταίοι ναυμάχησαν στο πλευρό των 

Κερκυραίων.   
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Η πώληση των οκτακοσίων δούλων, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνταν ως κωπηλάτες, 

πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο. Κουμανταράκης (1963) 138. 
303

 Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι συγκεκριμένοι αιχμάλωτοι, όταν επέστρεψαν στην 

Κέρκυρα έξι χρόνια μετά (κατά το 5
ο
 έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου), θα τον κατανοήσουμε στο 

τρίτο βιβλίο του Θουκυδίδη και συγκεκριμένα στα κεφάλαια 69 έως 85. Αυτοί οι αιχμάλωτοι, οι 

οποίοι κατάγονταν από επιφανείς οικογένειες της Κέρκυρας, έτυχαν καλής μεταχείρισης από τους 

Κορινθίους, και αυτό διότι εξυπηρετούσαν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο των τελευταίων. Όπως θα 

δούμε στο τρίτο βιβλίο του Θουκυδίδη, όταν θα επαναπατριστούν αυτοί οι 250 Κερκυραίοι, θα 

προκαλέσουν εμφύλια σύγκρουση ανάμεσα στους δημοκρατικούς και ολιγαρχικούς του νησιού, η 

οποία θα λήξει με την ολέθρια επικράτηση των πρώτων.  Γιαγκόπουλος (2005) 543/ Βλάχος (1992) 

60. 
304

 Ο Ερουερδήν οβελίζει τις λέξεις τῶν Κορινθίων του κειμένου. Ζηκίδης (1972) 123. 
305

 Εκτός από την υπόθεση της Κέρκυρας, επόμενη αφορμή για τον πόλεμο αποτέλεσε σύμφωνα με 

τον Θουκυδίδη το ζήτημα αναφορικά με την Ποτίδαια. Τόσο η Κέρκυρα όσο και η Ποτίδαια ήταν 

κορινθιακές αποικίες. Είναι εύλογο λοιπόν να επιθυμεί η Κόρινθος έναν πόλεμο ανάμεσα στην 

Πελοποννησιακή Συμμαχία και την Αθήνα. Γιαγκόπουλος (2005) 543. 
306

 Ο Κόβητος οβελίζει τη γενική τοῦ πολέμου στο κείμενο. Ζηκίδης (1972) 123. 
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Γ(69-85) 

 

κεφάλαιο 69 

 

   Τα σαράντα πλοία των Πελοποννησίων,
307

 που είχαν έλθει να βοηθήσουν τους 

Λέσβιους, ανοίγονται στο πέλαγος, αφού καταδιώχθηκαν από τους Αθηναίους,
308

 και 

στην πορεία τους προς την Κρήτη αντιμετώπισαν θαλασσοταραχή, εξαιτίας της 

οποίας κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο διασκορπισμένα.
309

 Στην Κυλλήνη
310

 

βρίσκουν δεκατρείς τριήρεις των Λευκαδιτών και των Αμπρακιωτών καθώς και τον 

Βρασίδα, γιο του Τέλλη, ο οποίος είχε πάει εκεί ως σύμβουλος
311

 του Αλκίδα. Διότι, 

ύστερα από την αποτυχία στη Λέσβο, οι Λακεδαιμόνιοι ήθελαν, αφού ενισχύσουν το 

ναυτικό τους, να πλεύσουν προς την Κέρκυρα, η οποία μαστιζόταν από εμφύλια 

σύρραξη, μιας και στη Ναύπακτο υπήρχαν μόνο δώδεκα αθηναϊκά σκάφη.
312

 Ήθελαν 

να φθάσουν, πριν οι Αθηναίοι στείλουν επιπλέον ναυτική δύναμη για ενίσχυση, και 

ετοιμάζονταν ο Βρασίδας και ο Αλκίδας σχετικά με αυτά.  

                                                           
307

 Ο Αλκίδας (επικεφαλής της σπαρτιατικής δύναμης) προτίμησε να πλεύσει διαμέσου ανοικτής 

θάλασσας, προκειμένου να ξεφύγει την καταδίωξη από τους Αθηναίους. Αρχικά κατευθύνθηκε νότια 

της Εφέσου με προορισμό την Πελοπόννησο. Κουμανταράκης (1963) 198-199.  
308

 Τα πλοία αυτά καταδιώχθηκαν από τον Πάχητα μέχρι την Πάτμο. Μιστριώτης (1905) 160-161. 
309

 Η λέξη σποράδες είναι κατηγορούμενο και εννοείται σε αυτό το σημείο η μετοχή γενόμεναι. 

Μιστριώτης (1905) 161. 
310

Η Σπαρτιατική Συμμαχία χρησιμοποιούσε ως βάση για τις επιχειρήσεις της δυτικά της 

Πελοποννήσου την Κυλλήνη. Εικάζεται ότι οι Ηλείοι παραχώρησαν αυτή την περιοχή στους 

Πελοποννησίους, ύστερα από την πυρπόλησή της από τους Κερκυραίους, ως αντίποινα για την 

οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που προσέφεραν οι Ηλείοι στην Κόρινθο, όταν η τελευταία 

επιτέθηκε στην  Κέρκυρα. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 396.  
311

 Σε περίοδο πολέμου, οι Σπαρτιάτες συνήθιζαν να στέλνουν κάποιον σύμβουλο ή συμβούλους στον 

εκάστοτε ναύαρχο ή βασιλέα, όταν ο τελευταίος δεν ανταποκρινόταν στα καθήκοντά του. Ιδιαίτερα 

στις ναυτικές επιχειρήσεις οι Σπαρτιάτες συνήθιζαν να στέλνουν έναν υποναύαρχο (ἐπιστολέα) στη 

θέση του ναυάρχου. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις ο εκάστοτε σύμβουλος ακολουθούσε τις εντολές 

του ναυάρχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στέλνουν τον Βρασίδα, διότι είχαν παράπονα από τις 

μέχρι τότε ενέργειες του Αλκίδα. Μάλιστα υπήρχε και νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ο βασιλιάς δεν 

μπορούσε να βγάλει το στράτευμα από την Σπάρτη χωρίς την έγκρισή τους. Οι Σπαρτιάτες εφάρμοζαν 

αυτή την τακτική, επειδή θα αποτελούσε προσβολή, εάν καλούσαν πίσω τον εκάστοτε αξιωματούχο 

ύστερα από μια αποτυχία του αλλά και διότι δεν επιθυμούσαν να διογκώσουν εσωτερικά τους 

προβλήματα. Βέβαια, υπήρξαν και περιπτώσεις, στις οποίες εφαρμόστηκαν χρηματικά πρόστιμα ή 

ακόμη αυστηρότερες ποινές. Το φαινόμενο αυτό τέθηκε σε ισχύ και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις 

εκτός της συγκεκριμένης (Β 85.1, Ε 63.4, Θ 39.2). Στη συγκεκριμένη περίπτωση αξίζει να 

παρατηρήσουμε, ότι στο κείμενο συναντούμε πρώτα το όνομα του Βρασίδα και έπειτα του Αλκίδα. 

Δύο εξηγήσεις μπορούμε να δώσουμε σχετικά με αυτό. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε επειδή ο 

Βρασίδας βρέθηκε πρώτος στην Κυλλήνη είτε επειδή ο Θουκυδίδης ήθελε να διαφανεί ότι δεν είχε σε 

ιδιαίτερη εκτίμηση τον Αλκίδα. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 396-397/ Κουμαντάρακης (1963) 200/ 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 436.       
312

 Επικεφαλής της αθηναϊκής δύναμης, που βρισκόταν στην περιοχή της Ναυπάκτου, ήταν ο 

Ασώπιος. Μιστριώτης (1905) 161.  
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κεφάλαιο 70 

 

   Οι Κερκυραίοι συγκρούονταν μεταξύ τους, όταν ήλθαν σε αυτούς,
313

 εκείνοι (που 

είχαν συλληφθεί) στις ναυμαχίες της Επιδάμνου,
314

 αφού αφέθηκαν ελεύθεροι από 

τους Κορίνθιους, με το πρόσχημα ότι οι πρόξενοι (της Κέρκυρας) στην Κόρινθο 

πλήρωσαν ως εγγύηση οκτακόσια τάλαντα, στην πραγματικότητα όμως διότι είχαν 

πειστεί να προσεταιρίσουν την Κέρκυρα στην Κόρινθο. Και δραστηριοποιούνταν 

αυτοί πλησιάζοντας καθέναν από τους πολίτες, με σκοπό να αποσπάσουν την πόλη 

από τους Αθηναίους. Όταν έφτασαν ένα αθηναϊκό και ένα κορινθιακό πλοίο 

μεταφέροντας πρέσβεις, αφού έγινε δημόσια διαβούλευση, οι Κερκυραίοι ψήφισαν 

αφενός να παραμείνουν σύμμαχοι με τους Αθηναίους με βάση τα συμφωνηθέντα, 

αφετέρου να είναι φίλοι με τους Πελοποννησίους, όπως και προηγούμενα. Στη 

συνέχεια, αυτοί οι άνδρες οδήγησαν σε δίκη τον Πειθία
315

(ο οποίος 

αυτοπροσδιοριζόταν πρόξενος
316

 των Αθηναίων, χωρίς να τον έχουν ορίσει οι 

τελευταίοι, ενώ ταυτόχρονα ήταν και αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης
317

) 

κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να υποδουλώσει την Κέρκυρα στους Αθηναίους. 

Αυτός, αφού αθωώθηκε, κατήγγειλε τους πέντε πιο πλούσιους άνδρες από αυτούς 

ισχυριζόμενος πως κόβουν στηρίγματα
318

 από τα τεμένη του Δία και του Αλκίνου.
319

 

                                                           
313

 Σύμφωνα με τον Wilson, όπως αναφέρεται από τον Hornblower, ο επαναπατρισμός των 

αιχμαλώτων πρέπει να έλαβε χώρα μέχρι το 430 π.Χ. Από την άλλη πλευρά, ο Gomme (1979
5
) 359 

τοποθετεί χρονικά την επιστροφή τους λίγο πριν την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή το 427 π.Χ., 

άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Hornblower (2006) 735-736.   
314

 Ο Steup πιστεύει πως το συγκεκριμένο σημείο χρήζει διόρθωσης, διότι οι αιχμάλωτοι αυτοί 

προέρχονταν από τη ναυμαχία στα Σύβοτα και όχι την Επίδαμνο (καὶ τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν 

Ηπείρῳ Συβότοις Α.54.1). Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

Θουκυδίδης να μιλάει γενικά και η παραπάνω διόρθωση να μην είναι απαραίτητη. Μιστριώτης (1905) 

161-162. 
315

Πρόκειται για τον επικεφαλής της δημοκρατικής παράταξης, η οποία είχε αναλάβει την 

διακυβέρνηση της Κέρκυρας από το 433 π.Χ. με την υποστήριξη της Αθήνας. Το όνομα αυτό το 

συναντούμε και σε μεταγενέστερες κερκυραϊκές επιγραφές αλλά με διαφορά στη γραφή του, Πειθείας 

αντί Πειθίας (C.I.G. II.1911). Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 402/ Μιστριώτης (1905) 163.  
316

 Σε αυτό το σημείο ο ιστορικός θέλει να διευκρινίσει, ότι ο Πειθίας από μόνος του είχε πάρει την 

πρωτοβουλία να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Αθήνας στην Κέρκυρα, χωρίς να τον έχουν διορίσει 

προηγουμένως οι Αθηναίοι ή οι Κερκυραίοι στη θέση αυτή. Ίσως ο Θουκυδίδης να ήθελε να 

διαχωρίσει την περίπτωση του Πειθία, από τις υπόλοιπες, όπου εφαρμοζόταν η κληρονομική διαδοχή 

για το αξίωμα αυτό. Ο όρος ἐθελοπρόξενος, που συναντούμε στο κείμενο, είναι ένας εξειδικευμένος 

τεχνικός όρος, ο οποίος απαντά μονάχα στον Θουκυδίδη. Ακόμη και το λήμμα του Πολυδεύκη (iii.59) 

στην ουσία αποτελεί παραπομπή στο συγκεκριμένο χωρίο του Θουκυδίδη. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας 

(2006) 401/ Hornblower (2006) 736.    
317

 Ορισμένοι θεωρούν πως η φράση τοῦ δήμου προειστήκει, εκτός από επικεφαλής της δημοκρατικής 

παράταξης, μπορεί να έχει και τη σημασία του δημόσιου λειτουργού. Κουμανταράκης (1963) 202. 
318

 Την λέξη χάραξ μπορούμε να την συναντήσουμε τόσο σε αρσενικό όσο και σε θηλυκό γένος. 

Σύμφωνα με τον Φρύνιχο, όταν χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος, η λέξη δηλώνει το στήριγμα της 

αμπέλου, ενώ όταν βρίσκεται σε αρσενικό γένος, έχει τη σημασία του πασάλου που χρησιμοποιείται 
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Η αποζημίωση για κάθε ένα στήριγμα ήταν ένας στατήρας.
320

 Αυτοί, αφού 

καταδικάστηκαν, κάθισαν ως ικέτες
321

 στους ναούς εξαιτίας του μεγέθους του 

προστίμου ζητώντας να το αποπληρώσουν τμηματικά. Ο Πειθίας (επειδή τύγχανε να 

είναι μέλος της βουλής) την πείθει
322

 ώστε να εφαρμόσει το νόμο. Αυτοί από την 

πλευρά τους, επειδή εμποδίζονταν από το νόμο και συνάμα μάθαιναν πως ο Πειθίας, 

όσο είναι μέλος της βουλής, είχε ως σκοπό να πείσει τον λαό να έχουν τους ίδιους 

φίλους και εχθρούς με τους Αθηναίους, συνεργάστηκαν και, αφού εφοδιάστηκαν με 

εγχειρίδια και εισήλθαν ξαφνικά στη βουλή, σκότωσαν τον Πειθία καθώς και άλλους 

εξήντα βουλευτές και ιδιώτες.
323

 Όσοι είχαν την ίδια γνώμη με τον Πειθία, λίγοι στον 

αριθμό, κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη που παρέμενε στο λιμάνι.  

 

                                                                                                                                                                      
σε πολιορκία. Ο Θωμάς Μαγίστρος λέει χαρακτηριστικά για την λέξη αυτή ἡ χάραξ ἐπὶ ἀμπέλου, ὡς ἡ 

παροιμία ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον ἐλυμήνατο ἐπὶ τῶν καθ’ ἑαυτῶν εἰσαγόντων βοηθούς· ὁ χάραξ ἐπὶ 

στρατοπέδου. Σύμφωνα με τον Μιστριώτη (1905) 164, η λέξη αυτή στο κείμενό μας αναφέρεται στα 

κλαδιά ελαιόδεντρων ή άλλων δέντρων και όχι υποχρεωτικά της αμπέλου, τα οποία διαφορετικά 

καλούνται και φυδάνια. Οι πλούσιοι Κερκυραίοι είχαν τη δυνατότητα να κόβουν κλαδιά από 

ελαιόδεντρα, προκειμένου να μπολιάσουν τα δικά τους. Ο Μιστριώτης (1905) 164 πιστεύει πως, εάν ο 

Θουκυδίδης ήθελε να εννοήσει τα στηρίγματα, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον τύπο ἐκβάλλειν αντί 

του τέμνειν. Σύμφωνα με τον Γεωργοπαπαδάκο (1999) 438, το αρσενικό γένος της λέξης δηλώνει το 

παλούκι, τον πάσαλο που χρησιμοποιούταν για την πρόχειρη οχύρωση ενός στρατοπέδου, ενώ η 

χρήση του θηλυκού γένους αφορούσε ένα παλούκι από γερό ξύλο, διχαλωτό στο επάνω μέρος και 

μυτερό στο κάτω, το οποίο χρησίμευε για στήριγμα στα κλήματα.          
319

 Τα δάση, που ήταν αφιερωμένα στο Δία και τον Αλκίνο, αντιμετωπίζονταν από τους Κερκυραίους 

ως ιερά. Δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση τους. Γνωρίζουμε όμως, ότι ο 

Αλκίνος ήταν βασιλιάς των Φαιάκων, κόρη του ήταν η Ναυσικά και έχαιρε τιμές ήρωα. Κάποιοι 

εικάζουν, πως το ιερό τέμενος του Αλκίνου μνημονεύεται στην Οδύσσεια του Ομήρου και 

συγκεκριμένα στην ραψωδία Ζ και στίχο 293. Κουμανταράκης (1963) 203/ Μιστριώτης (1905) 164.   
320

 Υπήρχαν δύο είδη στατήρα, ο χρυσός και ο αργυρός. Στην πρώτη περίπτωση ισοδυναμούσε με 

είκοσι αργυρές δραχμές, ενώ στη δεύτερη με δύο αττικές δραχμές. Ο Βλάχος  (1992) 259 υποστηρίζει 

ότι ο αργυρός στατήρας αντιστοιχούσε σε τρεις δραχμές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εικάζουμε, 

πως ο Θουκυδίδης εννοεί τον χρυσό στατήρα, εάν σκεφτούμε, ότι αυτοί οι πέντε πλούσιοι Κερκυραίοι 

δήλωσαν αδυναμία στην αποπληρωμή του προστίμου. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να εννοείται 

ο αργυρός στατήρας και το πρόστιμο να ήταν δυσβάσταχτο, επειδή κόπηκαν πάρα πολλοί χάρακες. Ο 

Busolt πιστεύει, πως το πρόστιμο για το συγκεκριμένο αδίκημα δεν αντιστοιχούσε σε στατήρα, αλλά 

δεν αντιπροτείνει κάτι άλλο. Γνωρίζουμε από μαρτυρίες, ότι σε άλλες περιπτώσεις για το ίδιο αδίκημα 

εφαρμόστηκαν διαφορετικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα σε μαρτυρία του 3
ου

 αι. π.Χ. πληροφορούμαστε, 

ότι για την περίπτωση της κοπής ή της αφαίρεσης από ιερό τόπο, το πρόστιμο ήταν πενήντα δραχμές. 

Από τον Αιλιανό (3
ος

 αι. μ.Χ.) μαθαίνουμε, ότι για αυτή την εγκληματική πράξη οι Αθηναίοι 

εφάρμοζαν την θανατική ποινή. Μιστριώτης (1905) 164/ Κουμανταράκης (1963) 203.  
321

 Ο θεσμός της ικεσίας είχε τύχει αναγνώρισης από όλες τις ελληνικές πόλεις κατά την αρχαιότητα. 

Όσοι κατέφευγαν ως ικέτες σε βωμούς ή άλλα ιερά μέρη, θεωρούνταν πρόσωπα ιερά και είχαν 

πολιτική ασυλία. Η βίαιη απομάκρυνσή τους από τον τόπο, στον οποίο είχαν καταφύγει, καθώς και η 

εκτέλεσή τους σε αυτόν θεωρούνταν πράξεις ιερόσυλες, τις οποίες έπονταν δυσάρεστες εξελίξεις για 

τις πόλεις ή τους πολίτες, που έφεραν την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 403. 
322

 Ο E. Powell, όπως αναφέρεται από τον Hornblower (2006) 739, έχει την άποψη πως σε αυτό το 

σημείο έχουμε να κάνουμε με ένα σκόπιμο λογοπαίγνιο. Ο Μιστριώτης (1905) 165 θεωρεί πως 

πρόκειται για παρονομασία. Παρόμοια περίπτωση συναντούμε και στο Συμπόσιο 185 C. του Πλάτωνα, 

(Παυσανίου δὲ παυσαμένου).   
323

 Εικάζουμε, ότι σε αυτό το σημείο ο Θουκυδίδης εννοεί πολίτες φίλα προσκείμενους στον Πειθία, οι 

οποίοι μετέβησαν στη Βουλή, όταν πληροφορήθηκαν για το αιματηρό επεισόδιο. Κουμανταράκης 

(1963) 205. 
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κεφάλαιο 71 

 

   Αφού έπραξαν αυτό και συγκάλεσαν τους Κερκυραίους, είπαν πως, όσα έγιναν, 

ήταν βέλτιστα και πως ο κίνδυνος να υποδουλωθούν στους Αθηναίους ήταν μικρός. 

Στο εξής να παραμένουν ήσυχοι και να μην δέχονται κανέναν από τους δύο, εκτός 

και αν ερχόταν με ένα καράβι,
324

 ενώ η παρουσία περισσοτέρων θα θεωρούταν 

εχθρική. Όταν είπαν αυτά, ανάγκασαν τους πολίτες να επικυρώσουν την άποψη αυτή. 

Στη συνέχεια στέλνουν αμέσως στην Αθήνα πρέσβεις προκειμένου να διηγηθούν όσα 

συνέβησαν, με τον τρόπο που τους συνέφερε,
325

 αλλά και να πείσουν, όσους είχαν 

καταφύγει εκεί, να μην κινηθούν εναντίον τους και φτάσουν σε αντεκδίκηση από την 

πλευρά της Αθήνας.    

 

κεφάλαιο 72 

 

   Όταν ήρθαν οι πρέσβεις, οι Αθηναίοι, αφού τους συνέλαβαν ως υποκινητές στάσης 

μαζί με όσους είχαν πείσει, τους τοποθέτησαν στην Αίγινα. Παράλληλα, εκείνοι οι 

οποίοι είχαν την εξουσία στην Κέρκυρα, όταν έφτασε κορινθιακή τριήρης με 

Λακεδαιμόνιους πρέσβεις, επιτέθηκαν στους δημοκρατικούς και στην μάχη που 

έλαβε χώρα κατάφεραν να νικήσουν.
326

Όταν ήρθε η νύχτα, οι δημοκρατικοί 

κατέφυγαν στην ακρόπολη
327

 καθώς και στα υψηλότερα σημεία της πόλης
328

 όπου, 

                                                           
324

 Οι απόψεις διίστανται σχετικά με την ερμηνεία του συγκεκριμένου κομματιού. Συγκεκριμένα, 

ορισμένοι πιστεύουν, ότι η μετοχή ἡσυχάζοντας σχετίζεται νοηματικά με το αντικείμενο του 

απαρεμφάτου δέχεσθαι. Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με το νόημα που προκύπτει, εφόσον οι 

Κερκυραίοι ακολουθούν στάση ουδετερότητας, όσα πλοία των δύο συμμαχιών ελλιμενίζονταν στην 

Κέρκυρα, όφειλαν να σέβονται αυτή την ουδετερότητα και να μην προβαίνουν σε επιθέσεις ενάντια 

στους αντιπάλους τους μέσα στα κερκυραϊκά λιμάνια. Από την άλλη πλευρά, άλλοι μελετητές 

σχετίζουν την μετοχή αυτή με το υποκείμενο του απαρεμφάτου δέχεσθαι. Το νόημα που αποδίδεται 

τώρα είναι, πως οι ίδιοι οι Κερκυραίοι όφειλαν να παραμένουν ουδέτεροι. Κουμανταράκης (1963) 

205-206.  
325

 Ορισμένοι θεωρούν, ότι σε αυτό το σημείο απουσιάζει η δοτική τοῖς Ἀθηναίοις, ενώ κάποιοι άλλοι, 

μεταξύ αυτών και ο Γεωργοπαπαδάκος, υποστηρίζουν τη δοτική εαυτοῖς. Εάν θεωρήσουμε σωστή την 

πρώτη άποψη, τότε οι Κερκυραίοι πρέσβεις προσπάθησαν να πείσουν, πως, όσα συνέβησαν, ήταν προς 

το συμφέρον και της Αθήνας. Αντίθετα, εάν δεχθούμε την δεύτερη άποψη, τότε οι Κερκυραίοι 

προσπάθησαν να πείσουν, για όσα συνέβησαν, όπως τους συνέφερε. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 440. 
326

 Οι ολιγαρχικοί, μολονότι υστερούσαν αριθμητικά σε σύγκριση με τους δημοκρατικούς, εντούτοις 

είχαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Hornblower (2006) 739. 
327

 Σύμφωνα με τον Schmidt, η ακρόπολη βρισκόταν πιο νότια από την περιοχή της Ανάληψης και 

συγκεκριμένα στον αυχένα, μεταξύ δύο λόφων. Μάλιστα στον έναν από αυτούς τους δύο λόφους 

βρίσκεται ο παλιός ναός της Αγίας Μαρίνας. Εάν συνεχίσουμε ακόμη νοτιότερα, θα συναντήσουμε 

και άλλους λόφους, οι οποίοι στο νότιο τμήμα τους καταλήγουν απότομα στη θάλασσα, ενώ δυτικά 

συναντούν το Κανόνι. Κουμανταράκης (1963) 207.  
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αφού συγκεντρώθηκαν, οχυρώθηκαν, ενώ διατηρούσαν το Υλλαικό λιμάνι.
329

Οι 

ολιγαρχικοί από την πλευρά τους κατέλαβαν την αγορά,
330

 όπου πολλοί από αυτούς 

διέμεναν, καθώς και το λιμάνι πλησίον αυτής προς τη στεριά.   

 

κεφάλαιο 73 

 

   Την επόμενη ημέρα σημειώθηκαν λίγες αψιμαχίες και οι δύο πλευρές έστειλαν 

ανθρώπους στην ύπαιθρο προκειμένου να προσεταιριστούν τους δούλους,
331

 

υποσχόμενοι την ελευθερία τους. Η πλειοψηφία των δούλων συμμάχησαν με τους 

                                                                                                                                                                      
328

 Τα υψηλότερα σημεία της πόλης εκ των πραγμάτων ήταν και τα πιο οχυρωμένα. Κουμανταράκης 

(1963) 207. 
329

 Η τοποθεσία της Κέρκυρας κατά την αρχαιότητα δεν ταυτίζεται με την σημερινή. Συγκεκριμένα, 

βρισκόταν νοτιότερα και εκτεινόταν από την περιοχή της Γαρίτσας μέχρι την Ανάληψη (Παλαιόπολη). 

Διέθετε δύο λιμάνια. Το πρώτο βρισκόταν δίπλα στην Γαρίτσα και τον Ανεμόμυλο και έφερε την 

ονομασία του Αλκίνου (σήμερα καλείται Καστράδες). Το δεύτερο λιμάνι ήταν το Υλλαϊκό, δηλαδή ο 

όρμος, που σήμερα έχει το όνομα Χαλικιόπουλο. Στο μέσο του περίπου βρίσκεται το Ποντικονήσι, το 

οποίο σύμφωνα με την παράδοση ήταν το απολιθωμένο από τον Ποσειδώνα καράβι των Φαιάκων. 

Σχετικός με το γεγονός αυτό είναι ο στίχος 152 της ραψωδίας Ε στην Οδύσσεια. Το λιμάνι του 

Αλκίνου είχε ανατολική κατεύθυνση, ενώ το Υλλαϊκό νότια. Η είσοδος του τελευταίου εκτείνεται από 

το σημερινό Πέραμα, κοντά στο Ποντικονήσι, το Κανόνι καθώς και το γυναικείο μοναστήρι των 

Βλαχερνών. Κοντά στο λιμάνι του Αλκίνου, στην περιοχή του σημερινού Ανεμόμυλου, βρισκόταν η 

αγορά της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας κατοικούσαν κυρίως οι εύποροι πολίτες. 

Αντίθετα, στο Υλλαϊκό λιμάνι διέμεναν ναυτεργάτες και άλλοι κάτοικοι χαμηλότερων οικονομικών 

στρωμάτων. Από το ένα λιμάνι έως το άλλο κατασκευάστηκε τείχος 700 περίπου μέτρων μήκους, το 

οποίο προστάτευε τόσο την χερσόνησο, που βρισκόταν ανάμεσα σε αυτά τα δύο, όσο και την ίδια την 

πόλη. Σύμφωνα με τον Γεωργοπαπαδάκο (1999) 441, το Υλλαϊκό λιμάνι ταυτίζεται με το σημερινό 

και όχι με τον όρμο Καστράδες. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Gomme, ο οποίος στηρίζει τον 

συλλογισμό του στο γεγονός, πως το μεγαλύτερο λιμάνι (Χαλικιόπουλο) είναι πολύ ρηχό. 

Κουμανταράκης (1963) 207-208/ Μιστριώτης (1905) 168/ Hornblower (2006) 740.    
330

 Σύμφωνα με τον Γεωργοπαπαδάκο (1999) 441, πιθανότατα βρισκόταν κοντά στην σημερινή 

Fortezza Vecchia.  
331

 Η πλειοψηφία των δούλων στον ελλαδικό χώρο ήταν κυρίως οικιακοί και καταγίνονταν με οικιακές 

και αγροτικές ασχολίες. Υπήρχαν όμως και σκλάβοι, που απασχολούνταν σε βιομηχανικές ή 

μεταλλευτικές εργασίες υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Όπως ήταν λογικό, το βιοτικό επίπεδο της 

συγκεκριμένης κατηγορίας δούλων ήταν πολύ χειρότερο από εκείνο των οικιακών. Στην Κέρκυρα 

(νησί μεγάλο και γόνιμο), την Χίο και σε ορισμένες ακόμη περιπτώσεις η γεωργία διεξαγόταν από 

δούλους. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι στην Κέρκυρα κατά τον 5
ο
 αι. π.Χ. οι δούλοι ανέρχονταν σε 

40.000, όταν ο πληθυσμός του νησιού έφτανε τις 70.000. Από αυτό και μόνο αντιλαμβανόμαστε, ότι 

αντιστοιχούσαν σε σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Στις περισσότερες όμως πόλεις 

είχαν αναλάβει την καλλιέργεια της γης ελεύθεροι πολίτες (μικροί ιδιοκτήτες-χωρικοί) σε συνεργασία 

με λίγους ή και περισσότερους σκλάβους, για τους οποίους ο Gomme (1979
5
) 362-363 χρησιμοποιεί 

τον όρο ¨αυτουργούς¨. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Δικαιόπολις, ο Τρυγαίος καθώς 

και οι περισσότεροι Πελοποννήσιοι. Στη Θεσσαλία και κατά καιρούς στο Άργος χρησιμοποιούνταν 

δουλοπάροικοι. Στο κείμενό μας βλέπουμε τόσο τους ολιγαρχικούς όσο και τους δημοκρατικούς να 

δοκιμάζουν να προσεταιριστούν τους δούλους του νησιού στην προσπάθειά τους για επικράτηση. Το 

σύνολο των δούλων τάχθηκε στο πλευρών των δημοκρατικών. Η επιλογή τους αυτή οφείλεται είτε 

στην καλύτερη αντιμετώπιση, που είχαν τύχει από τους δημοκρατικούς, είτε στο γεγονός, ότι από 

κοινωνικής άποψης βρίσκονταν πιο κοντά σε αυτούς σε αντίθεση με τους εύπορους ολιγαρχικούς. Ο 

Fuks επισημαίνει, πως οι δούλοι, που προστέθηκαν στο δημοκρατικό στρατόπεδο, αντισταθμίστηκαν 

με τους μισθοφόρους, που προσέλαβαν στη συνέχεια οι ολιγαρχικοί. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 442/ 

Κουμανταράκης (1963) 208-209/ Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 407-408/ Hornblower (2006) 741.     
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δημοκρατικούς, ενώ στην πλευρά των ολιγαρχικών προστέθηκαν οχτακόσιοι 

μισθοφόροι
332

 από την στεριά.    

 

κεφάλαιο 74 

 

   Αφού μεσολάβησε μια ημέρα, αμέσως έλαβε χώρα μάχη, στην οποία νίκησαν οι 

δημοκρατικοί αφενός εξαιτίας των περιοχών που ήλεγχαν αφετέρου επειδή 

υπερτερούσαν αριθμητικά. Και οι γυναίκες τους υποστήριζαν με τόλμη παρά το φύλο 

τους, πετώντας κεραμίδια από τα σπίτια και υπομένοντας τον θόρυβο.
333

 Αφού 

ηττήθηκαν οι ολιγαρχικοί κατά το δειλινό
334

 και επειδή φοβήθηκαν μήπως οι 

δημοκρατικοί αμέσως καταλάβουν τον ναύσταθμο
335

 και τους σκοτώσουν, βάζουν 

                                                           
332

Η λέξη ἐπίκουροι του κειμένου έχει την έννοια των μισθοφόρων. Αυτό μπορούμε να το 

διασταυρώσουμε και από το κεφάλαιο 33.1 του 2
ου

 βιβλίου, όπου συγκεκριμένα αναφέρεται καὶ αὐτὸς 

ἐπικούρους τινὰς προσεμισθώσατο. Μιστριώτης (1905) 168.   
333

 Ο Θουκυδίδης σε αυτό το σημείο κάνει ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στη 

συγκεκριμένη μάχη, οι οποίες, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τον θόρυβο, επέδειξαν τόλμη και 

αντοχή. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Μιστριώτης, οι γυναίκες, όταν κινδυνεύουν αγαπημένα πρόσωπά 

τους, παρουσιάζουν μια αντοχή αμυντικού χαρακτήρα, παρά επιθετική ορμή. Την τακτική που 

ακολουθούν, την παραλληλίζει περισσότερο με εκείνη της γάτας, παρά με εκείνη του σκύλου. 

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και η λυρική ποιήτρια Τελέσιλλα, με καταγωγή από το Άργος, η οποία 

το 510 π.Χ. με την υποστήριξη και των υπολοίπων γυναικών του Άργους κατάφερε να σώσει την πόλη 

της από τους Σπαρτιάτες. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και οι γυναίκες στην Πλαταιά, όταν δέχτηκαν 

επίθεση από τους Θηβαίους. Γενικότερα πάντως είναι ελάχιστες οι αναφορές στο γυναικείο φύλο από 

τον Θουκυδίδη. Εξαιρέσεις αποτελούν η σύζυγος του Αδμήτου, ο οποίος ήταν βασιλιάς των 

Μολοσσών, η ιέρεια του ναού της Ήρας, η Χρυσίδα, την οποία ο Θουκυδίδης αναφέρει, επειδή ένα 

λάθος της οδήγησε στην καύση του Ηραίου στο Άργος κατά το ένατο έτος του Πελοποννησιακού 

Πολέμου. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 408-409/ Μιστριώτης (1905) 169/ Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 442.    
334

 Σε αυτό το σημείο θα είχε ενδιαφέρον να παραθέσουμε ορισμένες υποδιαιρέσεις τόσο της ημέρας 

όσο και της νύχτας: ὄρθρος (λίγο πριν το ξημέρωμα), ὄρθρος βαθὺς (πολύ πρωί), περίοθρον (η αυγή), 

πρωὶ-πρω (από την ανατολή του ηλίου και μέχρι τις 9), πλήθουσα ἀγορὰ (το διάστημα εκείνο κατά την 

διάρκεια του οποίου η αγορά ήταν γεμάτη από κόσμο, ήτοι από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι), 

μέσον ἡμέρας-μεσημβρία (το μεσημέρι και συγκεκριμένα από τις 12 μέχρι τις 2μ.μ.),δείλη (το δειλινό, 

το απόγευμα), δείλη πρωία (αμέσως μετά το μεσημέρι, δηλαδή μεταξύ 2 και 4μ.μ.), δείλη ὀψία (το 

διάστημα ανάμεσα 4 και 6μ.μ.), ὀψὲ (αργά το απόγευμα), ὀψὲ τῆς ἡμέρας (αργά το βράδυ), ἑσπέρα (το 

βράδυ), πόρρω τῆς νυχτὸς (αργά τη νύχτα), μέσαι νύκτες (τα μεσάνυχτα). Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας 

(2006) 409.       
335

 Η λέξη τοῦ νεωρίου στο κείμενο προέρχεται από τον τύπο νεωρός, ο οποίος αναλύεται στα 

συνθετικά ναῦς και ὤρα (φροντίδα). Επρόκειτο για χώρο, όπου ναυπηγούνταν, επισκευάζονταν και 

φυλάσσονταν τα σκάφη (ναύσταθμος). Συνηθιζόταν τέτοιου είδους χώροι, να περιβάλλονται από 

τείχη. Δεν είμαστε σε θέση, να προσδιορίσουμε την ακριβή τοποθεσία του συγκεκριμένου χώρου. 

Κάποιοι υποστηρίζουν, ότι η Κέρκυρα διέθετε ναύσταθμο σε καθένα από τα δυο λιμάνια της. Από την 

πλευρά του ο Schmidt πιστεύει, ότι αρχικά υπήρχε ναύσταθμος στο Υλαϊκό λιμάνι, το οποίο 

μετεγκαταστάθηκε σε εκείνο του Αλκίνου αρκετό καιρό πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού 

Πολέμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν δεχθούμε, σύμφωνα με το κείμενό μας, ότι ο ναύσταθμος 

βρισκόταν κοντά στην αγορά, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι επρόκειτο για το λιμάνι του 

Αλκίνου. Ο Γεωργοπαπαδάκος θεωρεί πιθανό, ο συγκεκριμένος ναύσταθμος να βρισκόταν στον όρμο 

μεταξύ της νότιας άκρης του σημερινού λιμανιού και της Fortezza Vecchia. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 

442/ Κουμανταράκης (1963) 210/ Μιστριώτης (1905) 169.           
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φωτιά στα σπίτια κυκλικά της αγοράς καθώς και στις πολυκατοικίες,
336

 ώστε να 

καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε επίθεση, χωρίς να υπολογίζουν τα σπίτια τους ούτε 

τα ξένα, με αποτέλεσμα πολλά εμπορεύματα
337

 να καούν, επίσης κινδύνευσε να καεί 

ολόκληρη και η πόλη, εάν ο άνεμος οδηγούσε τη φλόγα σε αυτή. Και αφού 

σταμάτησαν τη μάχη οι δύο πλευρές, ησύχαζαν και κατά την διάρκεια της νύχτας 

ήταν σε επαγρύπνηση. Το κορινθιακό σκάφος, όταν επικράτησαν οι δημοκρατικοί, 

ανοίχτηκε με προσοχή στο πέλαγος, ενώ οι μισθοφόροι επέστρεψαν μυστικά στην 

απέναντι στεριά.  

 

κεφάλαιο 75 

 

   Την επόμενη μέρα
338

 ο Νικόστρατος, γιος του Διειτρέφη
339

 και στρατηγός των 

Αθηναίων, έρχεται
340

 από τη Ναύπακτο με δώδεκα πλοία και πεντακόσιους 

Μεσσήνιους οπλίτες
341

 με σκοπό να βοηθήσει. Διαπραγματεύτηκε συμφωνία και 

πείθει τις δύο πλευρές να συμβιβαστούν μεταξύ τους, με τον όρο να οδηγηθούν σε 

                                                           
336

 Σύμφωνα με τον Αισχύνη (Ι.124), ὅπου μὲν γὰρ πολλοὶ μισθωσάμενοι μίαν οἴκησιν διελόμενοι 

ἔχουσι, συνοικίαν καλοῦμεν˙ ὅπου δ’ εἷς ἐνοικεῖ οἰκίαν. Ο Κουμανταράκης για τον όρο ξυνοικίας 

αναφέρει, ότι επρόκειτο για οικίες, οι οποίες χωρίζονταν από τις υπόλοιπες με οδούς που τις 

περιέβαλαν από κάθε πλευρά. Κατοικούνταν από πολλές οικογένειες, τις οποίες οι Ρωμαίοι 

αποκαλούσαν insulae. Σε αυτές τις πολυκατοικίες διέμεναν άνθρωποι χαμηλότερων οικονομικών 

στρωμάτων. Μιστριώτης (1905) 169/ Κουμανταράκης (1963) 210.   
337

 Η λέξη χρήματα στο κείμενο έχει τη σημασία των εμπορευμάτων, τα οποία μάλιστα ήταν 

αποθηκευμένα κοντά στην αγορά. Hornblower (2006) 742. 
338

 Πρόκειται για την τέταρτη ημέρα ύστερα από τη νικηφόρα επίθεση τον ολιγαρχικών ενάντια στους 

δημοκρατικούς. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 444. 
339

Στα χειρόγραφα συναντούμε τον τύπο Διιτρέφους, σε αντίθεση με τις επιγραφές, όπου 

χρησιμοποιείται το –ει στη θέση του –ι, εκδοχή την οποία προτιμούν οι μεταγενέστεροι εκδότες. Στους 

Σφῆκες, 81 του Αριστοφάνη γίνεται αναφορά σε έναν συνεργάτη του Νικία και συγκεκριμένα τον 

Νικόστρατο από τον δήμο των Σκαμβωνιδών. Ο Fornara, στηριζόμενος στο όστρακο Hesperia, 37 

[1968], 118 κ.ε., υποστηρίζει, πως ο Νικόστρατος ο Σκαμβωνίδης είναι το ίδιο πρόσωπο με τον 

Νικόστρατο, τον γιο του Διιτρέφη. Με αυτή την άποψη συντάχθηκε και ο MacDowell, πριν ακόμη 

δημοσιευτεί το συγκεκριμένο όστρακο. Στο κεφάλαιο 29.1 του έβδομου βιβλίου του Θουκυδίδη καθώς 

και στο κεφάλαιο 64.2 του όγδοου γίνεται λόγος για έναν Διιτρέφη, αναφορικά με τον οποίο ο 

Andrewes υποστηρίζει, ότι πρόκειται για έναν τυχάρπαστο πολιτικό, τον οποίο συναντάμε και στις 

Όρνιθες (798 κ.ε.) του Αριστοφάνη. Εικάζουμε, ότι πρόκειται για μεταγενέστερο συγγενή του πατέρα 

του Νικόστρατου. Μιστριώτης (1905) 170/ Hornblower (2006) 742-743. 
340

 Πιθανολογείται, ότι ο Νικόστρατος ξεκίνησε από τη Ναύπακτο ύστερα από τη δολοφονία του 

Πειθία και την πληροφόρηση, πως οι Πελοποννήσιοι άρχισαν να κατευθύνονται από την Κυλλήνη 

στην Κέρκυρα. Μιστριώτης (1905) 170. 
341

 Πρόκειται για Μεσσήνιους, τους οποίους είχαν εγκαταστήσει στη Ναύπακτο οι Αθηναίοι ύστερα 

από την εξέγερση των ειλώτων, όπως πληροφορούμαστε στα κεφάλαια 101.2 και 103.3 του πρώτου 

βιβλίου. Άλλη αναφορά για αυτούς έχουμε στο κεφάλαιο 90.6 του δεύτερου βιβλίου, τότε που 

βοήθησαν τους Αθηναίους στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, αλλά και στα κεφάλαια 94.3, 95.1 και 97.1 

του τρίτου βιβλίου, σχετικά με την επιρροή που άσκησαν στον Αθηναίο στρατηγό, Δημοσθένη, 

προκειμένου να επιτεθεί στους Αιτωλούς, τον οποίο μάλιστα και ενίσχυσαν στην εκστρατεία ενάντια 

στην Αμβρακία (Γ.107.1, 108.1 και 112.5). Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 409.       
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δίκη οι δέκα υπαίτιοι, οι οποίοι δεν βρίσκονταν πλέον εκεί, και οι υπόλοιποι να 

παραμείνουν στις οικίες τους, αφού προηγουμένως συνάψουν ειρήνη μεταξύ τους 

αλλά και με τους Αθηναίους, ώστε να έχουν τους ίδιους φίλους και εχθρούς. Και ο 

Νικόστρατος, αφού έπραξε αυτά, σκόπευε να αναχωρήσει. Οι αρχηγοί όμως των 

δημοκρατικών πείθουν αυτόν να τους παραχωρήσει πέντε πλοία του, ώστε να 

περιορίσουν την πιθανότητα να κινηθούν οι εχθροί, με αντάλλαγμα να στείλουν μαζί 

του ισάριθμα σκάφη επανδρωμένα με δικά τους πληρώματα. Ο Νικόστρατος 

συμφώνησε. Οι δημοκρατικοί από την πλευρά τους στρατολογούσαν στα καράβια 

του εχθρούς τους. Επειδή όμως εκείνοι φοβήθηκαν μήπως σταλούν στην Αθήνα, 

κάθονται ικέτες στο ιερό Διοσκούρων.
342

 Ο Νικόστρατος από την πλευρά του 

προσπαθούσε να τους καθησυχάσει και να τους κάνει να σηκωθούν. Επειδή όμως δεν 

τους έπειθε, οι δημοκρατικοί οπλίστηκαν,
343

 με την πρόφαση πως η δυσπιστία τους 

να συμπλεύσουν (με το Νικόστρατο) τίποτα αγαθό δεν φανερώνει, πήραν τα όπλα 

από τις οικίες τους
344

 και, όσους από αυτούς έτυχε να συναντήσουν, εάν δεν τους 

εμπόδιζε ο Νικόστρατος, θα τους σκότωναν. Βλέποντας οι άλλοι, όσα 

διαδραματίζονται, κάθονται ικέτες στο ναό της Ήρας
345

 και φτάνουν όχι λιγότεροι 

από τετρακόσιοι. Οι δημοκρατικοί, επειδή φοβήθηκαν μήπως προβούν σε κάποια 

πολιτική μεταβολή, αφού τους έπεισαν να σηκωθούν, τους έστειλαν στο νησί που 

                                                           
342

 Μόνο σε ένα αξιόλογο χειρόγραφο συναντούμε τον τύπο Διοσκόρων. Στα υπόλοιπα απαντάει ο 

τύπος Διοσκούρων, ο οποίος δεν βρίσκει σύμφωνους τους εκδότες. Δεν διαθέτουμε επαρκείς 

πληροφορίες για την τοποθεσία του συγκεκριμένου ιερού. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 445.  
343

 Ο Cobet αντικαθιστά το ὁπλισθείς του κειμένου με το ὀργισθείς, διότι οι δημοκρατικοί ήταν ήδη 

οπλισμένοι. Πλέον ήταν και οργισμένοι, επειδή οι ολιγαρχικοί δεν υπάκουαν στις υποδείξεις των 

αρχόντων. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 445.  
344

 Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν δημόσιες αποθήκες, προκειμένου να φυλάσσεται ο οπλισμός. Κάθε 

πολίτης διατηρούσε την πανοπλία και τον προσωπικό του οπλισμό στο σπίτι του. Κουμανταράκης 

(1963) 213.  
345

 Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις σχετικά με την τοποθεσία του συγκεκριμένου ναού. Σύμφωνα 

με τον Leake, ο ναός βρισκόταν σε μια έκταση κοντά στην σημερινή πόλη, όπου σήμερα είναι η 

πλατεία του Γεωργίου του Ά. Το νησί, για το οποίο γίνεται λόγος, βρίσκεται απέναντι και έχει δύο 

κορυφές, από τις οποίες προέκυψε και η ονομασία του, Κορφοί. Στο νησί αυτό βρίσκεται και το 

Παλαιό Φρούριο. Από την άλλη πλευρά, ο Partsch υποστηρίζει, πως ο ναός βρισκόταν επάνω στον 

βράχο, όπου βρίσκεται το Παλαιό Φρούριο, ενώ το νησί ήταν η Πτυχία, η οποία σήμερα φέρει την 

ονομασία Βίδο. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το Ἥραιον βρισκόταν κοντά στο λιμάνι του Αλκίνου και το 

νησί δεν ήταν άλλο από το Ποντικονήσι. Μάλιστα, το νησί αυτό ενέπνευσε τον Ελβετό ζωγράφο 

Boeklin για τον πίνακα με την ονομασία Νήσος των Νεκρών. Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει και η 

άποψη του Γεωργοπαπαδάκου, σύμφωνα με την οποία ο ναός βρισκόταν στην πλαγιά της Fortezza 

Nuova, πλησίον της σημερινής εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, και το νησί επρόκειτο για το σημερινό 

Βίδο. Τέλος θα παραθέσουμε και την εκδοχή του Schmidt, η οποία είναι και η επικρατέστερη. Αυτός 

λοιπόν τοποθετεί το Ἥραιον στον λόφο, όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Αγίας Ευφημίας μεταξύ του 

Mon Repos και των Αγίων Θεοδώρων. Εάν δεχθούμε αυτή την άποψη, τότε οποιοσδήποτε βρισκόταν 

σε αυτόν τον χώρο, θα μπορούσε να έχει οπτική, όλων όσων συνέβαιναν στο νησί. Μιστριώτης (1905) 

173/ Κουμανταράκης (1963) 214/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 446. 
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βρίσκεται απέναντι από το ναό της Ήρας, όπου τους έστελναν τα απαραίτητα για να 

ζήσουν. 

 

κεφάλαιο 76 

 

   Ενώ η σύγκρουση είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, την τέταρτη ή την πέμπτη ημέρα 

μετά την μεταφορά των ανδρών στο νησί φτάνουν πενήντα τρία πελοποννησιακά 

σκάφη από την Κυλλήνη, στην οποία είχαν αγκυροβολήσει ύστερα από την 

επιστροφή τους από την Ιωνία.
346

 Διοικούσε αυτά ο Αλκίδας, όπως και προηγούμενα, 

παραβρισκόταν και ο Βρασίδας ως σύμβουλος αυτού. Αφού αγκυροβόλησαν στα 

Σύβοτα,
347

 λιμάνι της στεριάς, με την αυγή θα έπλεαν ενάντια
348

 στην Κέρκυρα.  

 

κεφάλαιο 77 

 

   Οι δημοκρατικοί θορυβήθηκαν πολύ και φοβήθηκαν εξαιτίας όσων 

διαδραματίζονταν στην πόλη αλλά και από την θαλάσσια επίθεση προετοίμαζαν 

εξήντα πλοία και, όταν τα επάνδρωναν, τα έστελναν ενάντια στους εχθρούς, μολονότι 

οι Αθηναίοι τους είχαν συμβουλεύσει να αφήσουν αυτούς πρώτους να πλεύσουν και 

ύστερα να τους ακολουθήσουν με όλα τα πλοία τους. Καθώς τα πλοία πλησίαζαν 

διάσπαρτα τον εχθρό, δύο από αυτά αμέσως αυτομόλησαν,
349

 σε άλλα οι 

επιβαίνοντες μάχονταν μεταξύ τους και γενικότερα δεν υπήρχε καμία τάξη. 

Βλέποντας οι Πελοποννήσιοι την ταραχή είκοσι πλοία παρέταξαν μπροστά από τους 

Κερκυραίους, ενώ τα υπόλοιπα μπροστά από τα δώδεκα αθηναϊκά σκάφη, μεταξύ 

των οποίων τα δύο ήταν η Σαλαμινία
350

 και η Πάραλος.  

                                                           
346

Σε χειρόγραφα συναντούμε την γραφή ἔφορμοι οὖσαι. Επειδή όμως το επίθετο αυτό δεν το 

συναντούμε κάπου αλλού, ο Stahl το αντικατέστησε με το ἐφ’ ὅρμῳ οὖσαι, κάτι με το οποίο 

συμφώνησαν και άλλοι εκδότες. Ο Kruger από την πλευρά του υιοθέτησε τον τύπο ἐφόρμῳ οὖσαι, ενώ 

ο Herwerden τον ἐφορμοῦσαι. Μιστριώτης (1905) 173-174.   
347

 Αναφορά σχετική με την τοποθεσία αυτή συναντούμε και στο κεφάλαιο 50 του πρώτου βιβλίου. 

Πάνω σε αυτό στηρίχτηκε και ο Jacoby και πρότεινε τον οβελισμό του 50
ου

 κεφαλαίου. Όπως και να 

χει, αυτή η επανάληψη δεν μας κουράζει. Hornblower (2006) 744. 
348

 Παρατηρούμε, ότι το ρήμα ἐπιπλέω παραπάνω είχε τη σημασία ταξιδεύω, ενώ σε αυτό το σημείο 

έχει την έννοια του πλέω ενάντια. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 447. 
349

Το γεγονός, ότι αυτομόλησαν δύο πλοία, μας βοηθάει να συμπεράνουμε, πως οι ολιγαρχικοί 

διέθεταν πολλούς οπαδούς. Βλάχος (1992) 261.  
350

 Σύμφωνα με τον Γεωργοπαπαδάκο (1999) 448, τα δύο αυτά καράβια αρχικά βρίσκονταν στη 

Λέσβο με τον Πάχητα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον Πειραιά. Εν τω μεταξύ, οι Αθηναίοι 

είχαν πληροφορηθεί για τις εξελίξεις στην Κέρκυρα από τους δημοκρατικούς, που είχαν φυγαδευτεί με 

το αθηναϊκό σκάφος από την Κέρκυρα. Έτσι, στέλνουν τα δύο αυτά σκάφη με συγκεκριμένες εντολές 
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κεφάλαιο 78 

 

   Οι Κερκυραίοι από την πλευρά τους βασανίζονταν επιτιθέμενοι χωρίς τακτική και 

με λίγα κάθε φορά πλοία. Οι Αθηναίοι πάλι φοβισμένοι από το πλήθος του εχθρού 

αλλά και από μια πιθανή περικύκλωση δεν επιτίθονταν ούτε στο σύνολο των 

αντιπάλων
351

 ούτε και στο μέσο τους, όπου είχαν παραταχθεί απέναντί τους, 

επιτέθηκαν όμως σε μια πτέρυγα και βύθισαν ένα καράβι. Οι Πελοποννήσιοι μετά 

από αυτά παρατάχθηκαν κυκλικά, ενώ οι Αθηναίοι έπλεαν γύρω από αυτούς και 

προσπαθούσαν να τους προκαλέσουν σύγχυση. Οι Πελοποννήσιοι, που βρίσκονταν 

απέναντι από τους Κερκυραίους, επειδή το διαισθάνθηκαν και φοβήθηκαν μήπως 

επαναληφθεί το ίδιο με και στην περίπτωση της Ναυπάκτου,
352

 πηγαίνουν να 

βοηθήσουν και με όλα τους τα πλοία
353

 πλέουν ενάντια στους Αθηναίους. Οι 

τελευταίοι από τη μεριά τους υποχωρούσαν κρούοντας την πρύμνη
354

 και ταυτόχρονα 

επεδίωκαν να βρουν καταφύγιο όσο το δυνατό περισσότερα κερκυραϊκά καράβια, 

καθώς αυτοί θα υποχωρούσαν αργά και ελκύοντας τους αντιπάλους προς το μέρος 

τους. Η ναυμαχία λοιπόν, αφού διεξήχθη με αυτό τον τρόπο, τελείωσε κατά την δύση 

του ηλίου.   

    

                                                                                                                                                                      
στο Νικόστρατο, που βρισκόταν στη Ναύπακτο. Ο Wilson θεωρεί, πως τα δύο αυτά ταχύπλοα σκάφη 

πήγαν στη Ναύπακτο υπό ένα είδος διπλωματικού καθεστώτος, με σκοπό να περιμένουν τις εξελίξεις 

στην Κέρκυρα. Η άποψη του Γιαγκόπουλου είναι, ότι τα δύο αυτά καράβια πήγαν στη Ναύπακτο, 

προκειμένου να ενημερώσουν το Νικόστρατο για τα γεγονότα, που λάμβαναν χώρα εκείνο το 

διάστημα στην Κέρκυρα. Πιθανότατα ο τελευταίος, επειδή διέθετε μικρό στόλο (10 πολεμικά πλοία), 

αποφάσισε να συμπεριλάβει σε αυτόν τα σκάφη, Σαλαμινία και Πάραλος. Ο Βλάχος (1992) 261 

αποδίδει την έλλειψη κάποιας εξήγησης από την πλευρά του Θουκυδίδη αναφορικά με τα δύο αυτά 

ιερά σκάφη στο αξιοπερίεργο και μόνο της παρουσίας τους. Από την πλευρά του ο Muller Strubing 

οβελίζει το τμήμα του κειμένου, που περιλαμβάνει τα ονόματα των δύο πλοίων, κάτι το οποίο δεν 

βρίσκει σύμφωνο τον Steup. Hornblower (2006) 744/ Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 412/ 

Μιστριώτης (1905) 175. 
351

 Από πολύ παλιά υπάρχει διχογνωμία αναφορικά με το πνεύμα της λέξης ἁθρόαις στο κείμενο. 

Πέραν όμως από το πρόβλημα αυτό της στίξης, τίθεται και ζήτημα ερμηνευτικό. Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν, ότι η λέξη αυτή αναφέρεται στους Αθηναίους, αλλά και εκείνοι 

που θεωρούν, πως αντιστοιχεί στα πλοία των Πελοποννησίων. Στην πρώτη περίπτωση ερμηνεύουμε, 

ότι οι Αθηναίοι απέφυγαν να επιτεθούν με συνασπισμένα τα πλοία τους, ενώ στη δεύτερη, ενάντια στα 

συγκεντρωμένα πλοία του εχθρού. Η πλειοψηφία των ερμηνευτών, μεταξύ αυτών και ο 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 448, τάσσεται με την τελευταία άποψη. Μιστριώτης (1905) 175/ 

Κουμανταράκης (1963) 216-217.       
352

Παρόμοια τακτική είχε εφαρμόσει και ο Φορμίωνας ενάντια στους Πελοποννησίους στην 

περίπτωση της Ναυπάκτου. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 448. 
353

 Ενώθηκαν δηλαδή τα είκοσι πλοία, που είχαν αντιτάξει οι Πελοποννήσιοι στους Κερκυραίους, 

καθώς και τα τριάντα τρία, που είχαν να αντιμετωπίσουν τα δώδεκα αθηναϊκά. Κουμανταράκης (1963) 

218.  
354

 Οι κωπηλάτες είχαν πάντοτε την πλάτη τους με φορά προς τον εχθρό, τόσο σε περίπτωση επίθεσης 

όσο και άμυνας, αποδεικνύοντας την ανδρεία τους, την πειθαρχία αλλά και την εμπιστοσύνη, που 

έδειχναν στους αξιωματικούς τους. Gomme (1979
5
) 366.   
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κεφάλαιο 79 

 

   Και οι Κερκυραίοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως οι αντίπαλοι, ως νικητές, πλεύσουν 

ενάντια στην πόλη τους, και είτε πάρουν τους ολιγαρχικούς από το νησί είτε μήπως 

προβούν σε κάποια εχθρική ενέργεια, μετέφεραν αυτούς που βρίσκονταν στο νησί 

ξανά στο ναό της Ήρας
355

 και φύλασσαν την πόλη τους. Οι Πελοποννήσιοι δεν 

τόλμησαν να πλεύσουν ενάντια στην Κέρκυρα, ως νικητές της ναυμαχίας,
356

 αλλά 

έπλευσαν μαζί με δεκατρία κερκυραϊκά καράβια
357

 στην απέναντι στεριά, από όπου 

είχαν αρχικά ανοιχτεί. Την επόμενη ημέρα δεν έπλευσαν ενάντια στην πόλη, 

μολονότι εκεί επικρατούσε ταραχή και φόβος και παρά τον Βρασίδα, ο οποίος, όπως 

λέγεται,
358

 παρακινούσε τον Αλκίδα, αλλά η ψήφος του δεν ήταν ισάξια με 

εκείνου.
359

 Έκαναν όμως απόβαση στο ακρωτήριο, την Λευκίμμη,
360

 όπου 

λεηλατούσαν τους αγρούς.   

 

κεφάλαιο 80 

 

   Οι δημοκρατικοί των Κερκυραίων φοβισμένοι μήπως πλεύσουν εναντίον τους τα 

καράβια, διαπραγματεύτηκαν με τους ικέτες
361

 και τους υπόλοιπους ολιγαρχικούς, με 

σκοπό να σωθεί η πόλη, και έπεισαν κάποιους από αυτούς να επιβιβαστούν στα 

                                                           
355

 Στηριζόμενος σε αυτό ο Schmidt πιστεύει, πως ο ναός της Ήρας βρισκόταν εντός των τειχών της 

πόλης. Μιστριώτης (1905) 177. 
356

 Ο Kruger οβελίζει τη φράση κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ του κειμένου. Μιστριώτης (1905) 177.  
357

 Πιθανότατα πρόκειται για δεκατρία κερκυραϊκά πλοία, που αιχμαλώτισαν οι Πελοποννήσιοι στην 

αρχή της ναυμαχίας και συγκεκριμένα, όταν οι Κερκυραίοι ετοίμαζαν και έστελναν τμηματικά 

εναντίον τους. Η αιχμαλωσία τους δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο τέλος της ναυμαχίας, 

διότι τότε οι πελοποννησιακές δυνάμεις είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στους 

Αθηναίους. Στα περισσότερα χειρόγραφα συναντούμε τη γραφή τρισκαίδεκα δὲ ή τρισκαίδεκα. Παρ’ 

όλα αυτά, σε ένα μόνο αξιόπιστο χειρόγραφο συναντούμε τον τύπο τρεῖς δὲ καὶ δέκα, τον οποίο και 

επιδοκιμάζουν οι περισσότεροι εκδότες. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 450.   
358

 Η φράση ὡς λέγεται του κειμένου είναι χαρακτηριστική και δείχνει την αμφιβολία του Θουκυδίδη 

αναφορικά με την αξιοπιστία της πηγής του. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 413.  
359

 Παρά την σπουδαιότητα που είχε ο ρόλος του συμβούλου, τον τελευταίο λόγο πριν την λήψη μιας 

απόφασης τον είχε ο ναύαρχος, ιδιαίτερα μάλιστα όταν ήταν παρών και ο ίδιος. Η εξουσία του 

τελευταίου κατά τη διάρκεια του έτους, στο οποίο είχε εκλεγεί, ήταν απεριόριστη. Χαρακτηριστικά 

είναι τα λόγια του Αριστοτέλη, ἡ ναυαρχία σχεδὸν ἑτέρα βασιλεία καθέστηκεν. Αυτό εξηγείται, επειδή 

οι Σπαρτιάτες, ανεξάρτητα από τις ικανότητες του εκάστοτε ναυάρχου, ήθελαν να έχουν μια ενιαία 

διοίκηση με απόλυτο κύρος. Κουμανταράκης (1963) 220.     
360

 Στο τέλος του κεφαλαίου βλέπουμε τις πελοποννησιακές δυνάμεις να πραγματοποιούν απόβαση 

στο ακρωτήριο της Λευκίμμης λεηλατώντας εκτάσεις, πιθανότατα για να τρομοκρατήσουν τους 

δημοκρατικούς της Κέρκυρας. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 450.  
361

 Στο σημείο αυτό ο Θουκυδίδης αναφέρεται στους ολιγαρχικούς, που βρίσκονταν στο ναό της 

Ήρας. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 450. 
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πλοία. Επάνδρωσαν όμως τριάντα
362

 περιμένοντας την επίθεση.
363

 Οι Πελοποννήσιοι 

από την πλευρά τους, αφού λεηλάτησαν τη γη μέχρι τη μέση της ημέρας έφυγαν, και 

κατά την διάρκεια της νύχτας πληροφορήθηκαν με πυρσούς
364

 πως εξήντα σκάφη 

των Αθηναίων έπλεαν από την Λευκάδα.
365

 Αυτά τα έστειλαν οι Αθηναίοι με 

στρατηγό τον Ευρυμέδοντα,
366

 γιο του Θουκλή,
367

 μαθαίνοντας για την εσωτερική 

                                                           
362

 Οι Κερκυραίοι διέθεταν 60 πλοία, εκ των οποίων οι Πελοποννήσιοι αιχμαλώτισαν τα 13, όπως 

πληροφορηθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα μπορούσαν να 

επανδρώσουν 47. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να ετοιμάσουν 30. Απροθυμία λόγω φόβου θα πρέπει να 

επέδειξαν τόσο οι ολιγαρχικοί όσο και μερίδα των δημοκρατικών. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 451/ 

Μιστριώτης (1905) 178.  
363

 Η φράση προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν απουσιάζει από τα περισσότερα χειρόγραφα, ακόμη και από 

τα πιο αξιόπιστα. Κάποιοι θεωρούν, ότι αποτελεί προσθήκη κάποιου μεταγενέστερου, ενώ οι 

περισσότεροι εκδότες την οβελίζουν. Παρ’ όλα αυτά θεωρείται αναγκαία, διότι εξηγεί για ποιον λόγο 

απέφευγαν να μπουν στα καράβια. Μιστριώτης (1905) 179/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 451/ 

Κουμανταράκης (1963) 220. 
364

 Οι φρυκτοί ήταν τα αναμμένα δαδιά. Το ρήμα φρυκτωρέω προέρχεται από το φρυκτωρὸς < φρυκτὸς 

+ οὖρος και έχει τη σημασία της μετάδοσης μηνύματος κατά την αρχαιότητα με την χρήση πυρσού 

κυρίως σε περίοδο πολέμου και κινδύνου. Η μετάδοση του μηνύματος αφορούσε τη νύχτα, διότι την 

ημέρα χρησιμοποιούνταν οι ημεροδρόμοι. Γνωρίζουμε μάλιστα, ότι υπήρχαν και οργανωμένοι 

σταθμοί αναμετάδοσης. Δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για την αποκωδικοποίηση των 

μηνυμάτων. Ίσως με το σταθερό κράτημα των δαυλών, να μηνυόταν η άφιξη φίλων και γενικότερα η 

ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, η επαναλαμβανόμενη κίνησή τους δεξιά και αριστερά 

σηματοδοτούσε την επίθεση από εχθρό και γενικότερα τον κίνδυνο. Ο Γιαγκόπουλος πιστεύει, πως θα 

υπήρχε πλήθος συνδυασμών κίνησης των πυρσών, προκειμένου να μεταφερθούν πιο σύνθετες 

πληροφορίες, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφορικά με την άφιξη των 60 αθηναϊκών 

πλοίων. Σύμφωνα με τον Βλάχο (1992) 262, η μετάδοση της συγκεκριμένης πληροφορίας έγινε από 

την Λευκάδα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 65 μιλίων από το ακρωτήριο της Λευκίμμης. Έτσι 

οδηγείται στο συμπέρασμα, πως θα πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον δύο ενδιάμεσοι σταθμοί, 

πιθανότατα στους Παξούς και στις εκβολές του Αχέροντα. Ο Μιστριώτης (1905) 179 υποστηρίζει, ότι 

ο αριθμός των πλοίων προστέθηκε απλά από τον Θουκυδίδη. Ο Αγαμέμνονας στην Ορέστεια 281-316 

του Αισχύλου μετέδωσε την είδηση για την άλωση της Τροίας στις Μυκήνες με την χρήση φρυκτών, 

που είχε εγκαταστήσει σε κορυφές βουνών. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 315-316.  
365

Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις σχετικά με την ερμηνεία της φράσης ἀπὸ Λευκάδος του 

κειμένου. Κάποιοι θεωρούν, ότι συνδέεται με την λέξη προσπλέουσαι. Εάν δεχθούμε αυτή την άποψη, 

το νόημα που προκύπτει είναι, ότι τα αθηναϊκά πλοία έρχονταν από την Λευκάδα. Δύσκολα όμως θα 

δεχόμασταν αυτή την εκδοχή, διότι στην αρχή του κεφαλαίου 81 πληροφορούμαστε, πως οι 

Πελοποννήσιοι, όταν έμαθαν για την επικείμενη άφιξη των αθηναϊκών πλοίων, αναχώρησαν αμέσως 

και πέρασαν τα καράβια τους επάνω από τον ισθμό της Λευκάδας, έτσι ώστε να μην γίνουν 

αντιληπτοί. Εάν λοιπόν τα αθηναϊκά σκάφη βρίσκονταν ήδη στη Λευκάδα, όταν οι Πελοποννήσιοι το 

πληροφορήθηκαν, θα προλάβαιναν να φτάσουν στην Κέρκυρα, προτού οι Πελοποννήσιοι φτάσουν 

στη Λευκάδα. Σύμφωνα με άλλη άποψη, το τμήμα ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν στην αρχή του 

κεφαλαίου 81 πρέπει να οβελιστεί. Η επικρατέστερη όμως εκδοχή είναι εκείνη του Didot, σύμφωνα με 

την οποία η φράση ἀπὸ Λευκάδος πρέπει να συνδεθεί με την λέξη ἐφρυκτωρήθησαν. Σε αυτή την 

περίπτωση η ερμηνεία είναι, ότι η πληροφορία για την άφιξη των αθηναϊκών πλοίων έγινε από την 

περιοχή της Λευκάδας με την χρήση φρυκτών. Επειδή όμως η απόσταση μεταξύ Λευκάδας και 

Συβότων είναι μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα, ώστε να επιτευχθεί απευθείας μετάδοση με φρυκτούς, 

πρέπει να υποθέσουμε, ότι ο Αλκίδας, επειδή πιθανότατα ανέμενε και άλλη αθηναϊκή αποστολή, θα 

είχε εγκαταστήσει ενδιάμεσους σταθμούς, οι οποίοι αναμετέδωσαν το μήνυμα από τον σταθμό της 

Λευκάδας. Κουμανταράκης (1963) 220-221.       
366

 Επρόκειτο για έναν από τους πιο ικανούς στρατηγούς της Αθήνας. Είναι η πρώτη φορά που 

αναφέρεται σε αυτόν ο Θουκυδίδης. Ο Hornblower εικάζει, πως το όνομά του προέρχεται από μια νίκη 

στον ποταμό Ευρυμέδοντα, η οποία έλαβε χώρα τη δεκαετία του 460 π.Χ. Το πιο πιθανό είναι, ότι είχε 

ασχοληθεί ιδιαίτερα με ζητήματα που αφορούσαν τη Δύση. Από πληροφορίες γνωρίζουμε, ότι πέθανε 

στην Ιταλία και συγκεκριμένα δολοφονήθηκε στις Συρακούσες. Hornblower (2006) 745/ 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 452/ Μιστριώτης (1905) 180.  
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αναταραχή αλλά και σχετικά με τα πλοία του Αλκίδα που σκόπευαν να πλεύσουν 

ενάντια στην Κέρκυρα.    

 

κεφάλαιο 81 

 

   Οι Πελοποννήσιοι λοιπόν από την πλευρά τους, αμέσως μόλις νύχτωσε, με 

ταχύτητα ταξίδευαν
368

 για την πατρίδα τους
369

 (πλέοντας) κοντά στη στεριά.
370

 Και, 

αφού μετέφεραν πάνω από τον ισθμό των Λευκαδιτών
371

 τα πλοία τους, ώστε να μην 

τους δουν να πλέουν γύρω από το νησί, συνεχίζουν το ταξίδι τους. Οι Κερκυραίοι 

αντιλαμβανόμενοι τα αττικά πλοία που έπλεαν προς το μέρος τους και εκείνα των 

εχθρών να έχουν φύγει, αφού πήραν τους Μεσσήνιους,
372

 τους οδήγησαν μέσα στην 

                                                                                                                                                                      
367

 Το όνομα Θουκλῆς έχει προέλθει ύστερα από συναίρεση του Θεοκλῆς. Κατά τον ίδιο τρόπο έχει 

προκύψει και το Θουκυδίδης από το Θεοκυδίδης όπως και το Θούτιμος από το Θεότιμος. Μιστριώτης 

(1905) 180.  
368

 Πιθανότατα τα σκάφη των Πελοποννησίων κατευθύνθηκαν είτε προς το Γύθειο είτε προς την 

Κυλλήνη. Μιστριώτης (1905) 181. 
369

 Ο Steup πιστεύει, πως ο φόβος των Πελοποννησίων από την άφιξη των 60 αθηναϊκών πλοίων δεν 

είναι δικαιολογημένος, τη στιγμή που οι ίδιοι διέθεταν 53. Όμως ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του 

Steup δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής, διότι εκτός από τα εξήντα αθηναϊκά πλοία οι Πελοποννήσιοι θα 

έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα δώδεκα πλοία του Νικόστρατου καθώς και τα τριάντα των Κερκυραίων. 

Μόνο και μόνο η ναυτική εμπειρία των Αθηναίων θα μπορούσε να τρομοκρατήσει τον καθένα. Για το 

συγκεκριμένο θέμα διακρίνουμε μια ειρωνεία και από την πλευρά του Θουκυδίδη, κάτι το οποίο δεν 

το συνηθίζει. Άλλες δύο φορές, που έχει παρατηρηθεί αυτό, είναι στα κεφάλαια 31.2 και 33.1. 

Μιστριώτης (1905) 180/ Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 414.       
370

 Το γεγονός, ότι ταξίδεψαν νύχτα και κοντά στη στεριά, είναι ο λόγος, που δεν έγιναν αντιληπτοί 

από τους Αθηναίους. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 452. 
371

 Αρχικά η Λευκάδα ήταν χερσόνησος. Όταν οι Κορίνθιοι δημιούργησαν την ομώνυμη πόλη τον 7
ο
 

αι. π.Χ., μετέτρεψαν τον ισθμό σε πορθμό με την ονομασία Διόρυκτος. Με αυτόν τον τρόπο η 

Λευκάδα έγινε νησί. Μαρτυρία για αυτό βρίσκουμε στον Στράβωνα Χ,452 Κορίνθιοι δὲ πεμφθέντες 

ὑπὸ  Κυψέλου καὶ Γόργου…καὶ τῆς χερσονήσου διορύξαντες τὸν ἰσθμὸν ἐποίησαν νῆσον τὴν Λευκάδα, 

καὶ μετενεγόντες τὴν Νήριτον ἐπὶ τὸν τόπον, ὅς ἦν ποτὲ μὲν ἰσθμός, νῦν δὲ πορθμὸς γεφύρα  ζευκτός, 

μετωνόμασαν Λευκάδα. Στα χρόνια του Θουκυδίδη και του Πελοποννησιακού Πολέμου με τις 

διάφορες προσχώσεις που έγιναν, δημιουργήθηκε ξανά ισθμός και η Λευκάδα μετατράπηκε πάλι σε 

χερσόνησο. Όπως πληροφορούμαστε, στα χρόνια του Τίτου Λίβιου (59 π.Χ. έως 19 μ.Χ.) η Λευκάδα 

ήταν και πάλι νησί. Στη συνέχεια η διώρυγα έφραξε. Στις μέρες μας η Λευκάδα είναι και πάλι νησί και 

από την διώρυγά της μπορούν να περάσουν μικρά πλοία. Στο κείμενό μας βλέπουμε τους 

Πελοποννήσιους, να περνούν τα καράβια τους επάνω από τον ισθμό της Λευκάδας. Οι αρχαίοι το 

κατάφερναν αυτό με την χρήση ὁλκῶν. Επρόκειτο για κατασκευές μεγάλου μήκους, που διέθεταν 

τροχούς, επάνω στις οποίες τοποθετούσαν τα καράβια, προκειμένου να τα περάσουν από την μία 

θάλασσα στην άλλη. Στον Πολύβιο V 101,4 συναντούμε τον ρηματικό τύπο ὑπερισθμίζω, ο οποίος 

χρησιμοποιούταν για αυτές τις περιπτώσεις. Μιστριώτης (1905) 180-181/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 

452/ Κουμανταράκης (1963) 222.        
372

 Ο Classen πιστεύει, πως οι Μεσσήνιοι, από την στιγμή που εισήλθαν στην πόλη, συμμετείχαν στη 

σφαγή που ακολούθησε. Στην πραγματικότητα όμως οι Κερκυραίοι τους έφεραν εντός της πόλης, 

προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους ολιγαρχικούς. Δεν μαρτυρείται από πουθενά, ότι είχαν ενεργό 

ρόλο στη σφαγή. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, σίγουρα θα το είχε αναφέρει ο Θουκυδίδης. Βέβαια δεν 

προσπάθησαν και να την αποτρέψουν. Πιθανότατα η παρουσία τους και μόνο αρκούσε, ώστε τα 

πράγματα να πάρουν την τροπή που γνωρίζουμε. Μιστριώτης (1905) 181/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 

452-453/ Κουμανταράκης (1963) 222.  
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πόλη, ενώ προηγουμένως ήταν απέξω, και αφού έδωσαν εντολή στα καράβια, τα 

οποία επάνδρωσαν, να πλεύσουν γύρω από το Υλλαϊκό λιμάνι,
373

 καθώς 

περιφέρονταν, θανάτωναν οποιονδήποτε από τους εχθρούς έπιαναν. Και από τα 

πλοία, όσους έπεισαν να μπουν σε αυτά, αφού τους αποβίβαζαν, τους σκότωναν,
374

 

και, αφού ήλθαν στο ναό της Ήρας, έπεισαν περίπου πενήντα από τους ικέτες να 

δικαστούν και τους καταδίκασαν όλους σε θάνατο.
375

 Πολλοί από τους ικέτες, όσοι 

δεν πείστηκαν, καθώς έβλεπαν αυτά τα οποία γίνονταν, σκότωναν ο ένας τον άλλο
376

 

εντός του ιερού χώρου, και ορισμένοι από τα δέντρα κρεμάστηκαν, ενώ άλλοι 

σκοτώνονταν, με όποιον τρόπο μπορούσε ο καθένας. Επτά ημέρες, όσες παρέμεινε, 

αφού έφτασε στο νησί ο Ευρυμέδοντας μαζί με τα εξήντα πλοία του, οι Κερκυραίοι 

φόνευαν όσους θεωρούσαν εχθρούς τους,
377

 με την κατηγορία ότι καταλύουν τη 

δημοκρατία.
378

 Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους από προσωπικά μίση, ενώ άλλοι από 

εκείνους που είχαν πάρει και όφειλαν χρήματα σε αυτούς. Ο θάνατος πήρε κάθε 

μορφή, και, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε τέτοια κατάσταση, κανένα κακό δεν 

υπήρξε που να μην συνέβη και ακόμα παραπάνω.
379

 Γιατί και πατέρας σκότωσε το 

                                                           
373

 Οι Κερκυραίοι είχαν επανδρώσει 30 πλοία με ολιγαρχικούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους 

Πελοποννησίους. Σε αυτά λοιπόν τα πλοία έδωσαν εντολή να φύγουν από το λιμάνι του Αλκίνου και 

να κατευθυνθούν στο Υλλαϊκό λιμάνι. Ένας λόγος, για τον οποίο δόθηκε αυτή η εντολή, είναι, επειδή 

το λιμάνι αυτό είναι πιο ασφαλές, καθώς διαθέτει στενή είσοδο. Από την άλλη πλευρά, στο λιμάνι του 

Αλκίνου σύχναζαν πολλοί ολιγαρχικοί. Με αυτόν τον τρόπο, οι ολιγαρχικοί που βρίσκονταν στα 

καράβια, δεν θα έβλεπαν, όσα θα ακολουθούσαν για τους υπόλοιπους ολιγαρχικούς. Κουμανταράκης 

(1963) 222-223/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 453.      
374

Σε λίγα αλλά πολύ καλά χειρόγραφα, όπως του Ζωναρά και της Σούδας, συναντούμε τον τύπο 

ἀπεχρῶντο, τον οποίο διατήρησαν και οι νεότεροι εκδότες. Στα περισσότερα απαντά ο τύπος 

ἀπεχώρησαν. Τόσο ο Kruger όσο και ο Hermann υποστηρίζουν την τελευταία εκδοχή. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 453/ Μιστριώτης (1905) 182. 
375

 Από το κείμενο αντιλαμβανόμαστε, πως η δίκη αλλά και η εκτέλεση της απόφασης πρέπει να 

έγιναν με συνοπτικές διαδικασίες. Η τελευταία δεν αναφέρεται, διότι θεωρείται δεδομένη και άμεση. 

Ο Schmidt συμπεραίνει από τα συμφραζόμενα, ότι ο ναός της Ήρας βρισκόταν σε ψηλό σημείο, 

άποψη για την οποία ο Μιστριώτης (1905) 182 διατηρεί τις επιφυλάξεις του. Κουμανταράκης (1963) 

223. 
376

 Ενδέχεται, ορισμένοι από τους ολιγαρχικούς, που είχαν καταφύγει στο ναό της Ήρας ως ικέτες, να 

είχαν καταφέρει να κρύψουν επάνω τους διάφορα όπλα, όπως μαχαίρια ή ξιφίδια, τα οποία 

χρησιμοποίησαν εναντίον των ιδίων ή άλλων ομοϊδεατών τους που βρίσκονταν εκεί, προκειμένου να 

απαλλαγούν από τα δεινά, που τους περίμεναν, εάν έπεφταν στα χέρια των δημοκρατικών. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 453.  
377

 Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον Θουκυδίδη να χρησιμοποιεί την μετοχή δοκοῦντας αντί της ὄντας, 

διότι οι δημοκρατικοί δολοφονούσαν, όχι μόνο όσους ήταν εχθροί τους, αλλά και όσους θεωρούσαν, 

ότι είναι αντίπαλοί τους. Θανατώθηκαν δηλαδή άνθρωποι, όχι γιατί ήταν ολιγαρχικοί, αλλά λόγω 

προσωπικής αντιπαλότητας. Μιστριώτης (1905) 183.  
378

 Έχει υποστηριχθεί από πολλούς κριτικούς, πως το κομμάτι τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν 

δῆμον καταλύουσιν έχει υποστεό φθορά. Έχουν προταθεί διάφορες διορθώσεις, μεταξύ των οποίων 

εκείνη του Duker, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αντικατασταθεί το τοῖς με το αὐτοῖς ὡς. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 454. 
379

 Αξιοπρόσεχτο στο συγκεκριμένο σημείο είναι, πως το επίρρημα έχει σημασία επιθέτου. Ορισμένοι 

βρίσκουν τον Θουκυδίδη κάπως υπερβολικό στο συγκεκριμένο σημείο. Παρ’ όλα αυτά, αντίστοιχες 

εκφράσεις απαντούν και σε άλλους αρχαίους συγγραφείς. Στις Θεσμοφοριάζουσες 705 του 
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παιδί του
380

 και από τα ιερά απομακρύνονταν με βία και θανατώνονταν μπροστά σε 

αυτά, ενώ κάποιοι πέθαναν μέσα στον ιερό του Διονύσου, αφού κυκλώθηκαν
381

 από 

τοίχος.   

 

κεφάλαιο 82 

 

   Σε τέτοιες ωμότητες
382

 προχώρησε
383

 η σύγκρουση, και φάνηκε περισσότερο 

σκληρή, διότι ήταν η πρώτη που έγινε. Ύστερα θα μπορούσε να πει κανείς πως όλος 

ο ελληνικός κόσμος αναστατώθηκε, αφού παντού υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στους 

αρχηγούς των δημοκρατικών, οι οποίοι ήθελαν να οδηγήσουν μέσα τους Αθηναίους, 

και τους ολιγαρχικούς που επιθυμούσαν τους Λακεδαιμόνιους. Και σε περίοδο 

ειρήνης δεν είχαν την πρόφαση, ούτε ήταν έτοιμοι να τους προσκαλέσουν, τώρα 

όμως που πολεμούν, και με δεδομένες τις συμμαχίες, καθεμιά από τις δύο 

παρατάξεις,
384

 που επιθυμούσε να επιχειρήσει μεταβολές στο πολίτευμα, εύκολα 

έβρισκε αφορμή για ενίσχυση από έξω προκειμένου να προκαλέσει κακό στους 

αντιπάλους και να αυξήσει τη δύναμή της.
385

 Και συνέβησαν
386

 πολλά και φοβερά
387

 

                                                                                                                                                                      
Αριστοφάνη συναντούμε την φράση δεινὰ πράγματ’ ἐστὶ καὶ περαιτέρω αλλά και στους Όρνιθες 416 

την φράση ἄπιστα καὶ πέρα κλύειν. Κουμανταράκης (1963) 224/ Μιστριώτης (1905) 184. 
380

Αντίστοιχες περιπτώσεις σύγκρουσης πατέρα και γιου συναντούμε επίσης στον Ησίοδο, και 

συγκεκριμένα στο έργο του Έργα και Ημέρες 182 κ.ε., στο έργο του Τακίτου Historiae iii.25 αλλά και 

στον Shakespeare. Hornblower (2006) 747. 
381

Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί ο Παυσανίας, ο οποίος αποκλείστηκε με τοίχος από τους 

Σπαρτιάτες εντός του ιερού της Χαλκιοίκου Αθηνάς, όπου είχε καταφύγει. Ο Θουκυδίδης, μπορεί να 

μην ενστερνιζόταν την γενικότερη θρησκεία, εντούτοις νιώθει θλίψη για την έλλειψη σεβασμού από 

την πλευρά των δημοκρατικών. Μιστριώτης (1905) 184/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 454.  
382

 Στα χειρόγραφα απουσιάζει το άρθρο ἡ και απαντά η γραφή ὠμὴ στάσις. Ο Kruger ήταν εκείνος 

που υποστήριξε, πως η παρουσία του άρθρου είναι αναγκαία, διότι δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε 

επανάσταση, αλλά για τη συγκεκριμένη, η οποία περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Η άποψη 

αυτή έτυχε ευρείας αποδοχής. Εικάζεται, ότι η παράλειψη του άρθρου οφείλεται στην τελευταία 

συλλαβή της προηγούμενης λέξης, ὠμὴ. Τη συγκεκριμένη λέξη συναντούμε ξανά στο 3
ο
 βιβλίο και 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 36.4 καθώς και σε ιατρικά συμφραζόμενα, όπως πληροφορούμαστε από 

το έργο Concordance des oeuvres hippocratiques (Κεμπέκ, 1984) από τους G.Maloney και W.Frohn. 

Hornblower (2006) 751/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 454-455/ Κουμανταράκης (1963) 225.  
383

 Το ρήμα προυχώρησε έχει την σημασία της εξέλιξης, είτε καλής είτε κακής, σε θέματα ιατρικής 

φύσεως, όπως μαρτυρείται άλλωστε στο έργο των G.Maloney και W.Frohn. Από την άλλη πλευρά, 

στο έργο του Θουκυδίδη, και συγκεκριμένα στην περίπτωση του λοιμού, το ρήμα αυτό δεν απαντά. 

Ίσως αυτός να είναι ο λόγος, που η συγκεκριμένη λέξη δεν έτυχε της προσοχής των νεότερων 

μελετητών. Πάντως, στο έργο Περὶ νούσων, τ.7, έκδοση Littre, iii.16, συναντούμε το κομμάτι εἰ δὲ καὶ 

προκεχωρηκυίας τῆς νούσου γένοιτο, όπου ο ρηματικός αυτός τύπος έχει σημασία ανάλογη με αυτή του 

κεφαλαίου 82. Hornblower (2006) 751. Ωστόσο, ο Παπαθωμάς (2016) 567, απορρίπτει ως αβάσιμη 

την καθιερωμένη αυτή ερμηνεία ότι η παρούσα φράση υποκρύπτει ιατρικές συνδηλώσεις. 
384

 Οι περισσότεροι μελετητές, μεταξύ αυτών και ο Κουμανταράκης, θεωρούν, ότι σε αυτό το σημείο 

εννοούνται οι δημοκρατικοί και οι ολιγαρχικοί. Από την άλλη πλευρά, ο Kruger πιστεύει, ότι ο 

Θουκυδίδης αναφέρεται τόσο στους Αθηναίους όσο και τους Σπαρτιάτες. Κουμανταράκης (1963) 227. 
385

 Η περίοδος αυτή έχει γίνει αφορμή μεγάλης συζήτησης αναφορικά με την ερμηνεία της, ενώ πολλοί 

είναι εκείνοι που υποστηρίζουν, πως το συγκεκριμένο κομμάτι πιθανότατα να έχει υποστεί φθορές. Ο 



 
- 88 - 

                                                                                                                                                                      
Κουμανταράκης παρατήρησε, ότι από την αρχή της περιόδου καὶ ἐν μὲν μέχρι τη λέξη αὐτοὺς δεν 

υπάρχει ρήμα και προσέθεσε πως, εάν εννοήσουμε το ρήμα ἐπορίζοντο, τότε η πρόταση θα είναι 

ανακόλουθη. Έχει ωστόσο υποστηριχθεί και η άποψη, ότι η έλλειψη αυτή δεν οφείλεται σε κάποια 

παραφθορά, όπως υποστηρίζει και ο Gomme, αλλά είναι σκόπιμη και συντελεί στην εκφραστική 

ενδυνάμωση του κειμένου, κάνοντάς το πιο «θουκυδίδειο». Ο Classen από την πλευρά του πρότεινε 

την αντικατάσταση της λέξης ἑτοίμων με το ρήμα ἐτόλμων. Ο Hornblower θεωρεί αυτή την διόρθωση 

ιδιοφυή. Σε αυτήν όμως την περίπτωση το υποκείμενο της μετοχής ἐχόντων (Αθηναίοι και Σπαρτιάτες) 

θα ήταν διαφορετικό από εκείνο του ἐτόλμων (αρχηγοί των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών). Με 

αυτή την λογική θα έπρεπε να μεταφράσουμε ως εξής: τόσο η Αθήνα όσο και η Σπάρτη δεν είχαν 

κάποιον λόγο να επέμβουν, αλλά και οι επικεφαλείς των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών δεν 

τολμούσαν να τους καλέσουν. Πολύ αξιόλογη είναι επίσης και η διόρθωση που προτείνει ο 

M.H.Marshall. Σύμφωνα με αυτόν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τη φράση οὐδ’ ἑτοίμων με την 

λέξη οὐδετέρων. Κατά συνέπεια θα μεταφράσουμε, πως καμία πλευρά δεν είχε λόγο να ζητήσει τη 

συνδρομή της Αθήνας ή της Σπάρτης. Η ουσία είναι πάντως, πως σε αυτό το τμήμα του κειμένου 

παρατηρούμε, ότι ο Θουκυδίδης είτε τυχαία είτε σκόπιμα παραλείπει το υποκείμενο τόσο στη μετοχή 

ἐχόντων όσο και στην ὄντων, η οποία εννοείται στη λέξη ἑτοίμων. H πλειοψηφία των μεταφραστών 

θεωρεί, πως το υποκείμενο είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις. Η άποψη του Γεωργοπαπαδάκου 

είναι, πως για υποκείμενο των δύο μετοχών θα πρέπει να εννοήσουμε τους αρχηγούς της 

δημοκρατικής και της ολιγαρχικής παράταξης. Οι ίδιοι μάλιστα εννοούνται ως υποκείμενο και στις 

περιπτώσεις των ἑκατέροις και σφίσιν αὐτοῖς. Από την άλλη πλευρά, ο Steup και Stahl τοποθετούν ως 

υποκείμενο στις μετοχές ἐχόντων και πολεμουμένων  όπως και στα ἑκατέροις και σφίσιν αὐτοῖς τους 

Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, άποψη η οποία θεωρείται ελάχιστα πιθανή για τον Γεωργοπαπαδάκο. 

Με την άποψη των τελευταίων συντάσσεται και ο Classen, ενώ ο Kruger με εκείνη του 

Γεωργοπαπαδάκου. Ιδιαίτερα για τη μετοχή πολεμουμένων ο Κουμανταράκης δέχεται ως υποκείμενό 

της τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες. Στην περίπτωση λοιπόν που δεχθούμε ως υποκείμενο στις 

μετοχές ἐχόντων και ὄντων τους αρχηγούς των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών, θα δώσουμε την 

ακόλουθη ερμηνεία: σε περίοδο ειρήνης οι επικεφαλείς των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών δεν 

είχαν ούτε την πρόφαση αλλά ούτε ήταν και έτοιμοι να ζητήσουν την ανάμιξη τόσο των Αθηναίων 

όσο και των Σπαρτιατών˙ όταν όμως οι τελευταίοι ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους, οι αρχηγοί των 

δημοκρατικών και των ολιγαρχικών μπορούσαν να συμμαχήσουν είτε με τους Αθηναίους είτε με τους 

Σπαρτιάτες, προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους αλλά ταυτόχρονα να βλάψουν και τους 

αντιπάλους τους. Από την άλλη πλευρά, εάν δεχθούμε ως υποκείμενο στις δύο επίμαχες μετοχές τους 

Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, τότε θα ερμηνεύσουμε, ότι οι τελευταίοι σε περίοδο ειρήνης δεν είχαν 

την αφορμή για παρέμβαση. Η υιοθέτηση όμως της θεωρίας περί κοινού υποκειμένου και στις δύο 

μετοχές, πιθανότατα να ενέχει μια ανακολουθία, διότι δεν ευσταθεί, αυτός, που δεν έχει την πρόθεση 

να κάνει κάτι, να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτόν, που δεν έχει τη διάθεση γι αυτό. Έτσι, οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα, πως ταιριάζει καλύτερα να εννοούνται δύο διαφορετικά υποκείμενα για τις μετοχές 

αυτές. Εφόσον ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε δύο υποπεριπτώσεις. 

Στην πρώτη θα ορίσουμε ως υποκείμενο στη μετοχή ἐχόντων τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, 

ενώ στη μετοχή ὄντων τους επικεφαλείς της δημοκρατικής και της ολιγαρχικής παράταξης. Σε αυτήν 

όμως την περίπτωση δυσκολευόμαστε να δεχθούμε, ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούσαν 

βρουν μια πρόφαση, μολονότι επικρατούσε ειρήνη, ώστε να αναμιχθούν σε εσωτερικά ζητήματα μιας 

πόλης. Άλλωστε την πρόφαση αυτή θα τους την παρείχαν, αυτοί οι οποίοι θα ζητούσαν τη βοήθεια. 

Φτάνουμε λοιπόν στη δεύτερη υποπερίπτωση, κατά την οποία θα πρέπει να εννοήσουμε ως 

υποκείμενο της μετοχής ἐχόντων τους αρχηγούς των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών της 

Κέρκυρας, ενώ στην μετοχή ὄντων τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες. Η σύνταξη αυτή μας 

εξυπηρετεί νοηματικά. Αυτό διότι σε περίοδο ειρήνης οι δύο πολιτικές παρατάξεις της Κέρκυρας δεν 

είχαν την πρόφαση να ζητήσουν την ανάμιξη των δύο μεγάλων δυνάμεων. Άλλωστε δεν θα ήταν προς 

το συμφέρον τόσο της Αθήνας όσο και της Σπάρτης να υποστηρίξουν τους ομοϊδεάτες τους στην 

Κέρκυρα σε περίοδο ειρήνης, επειδή κάτι τέτοιο θα έλυε τις συνθήκες που ίσχυαν και θα οδηγούσε σε 

πολεμικές εξελίξεις. Από τη στιγμή όμως που οι δύο μεγάλες δυνάμεις ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ 

τους, αυτοί οι παραπάνω ανασταλτικοί λόγοι έπαψαν να υφίστανται, διότι, εάν υποστήριζαν τους 

ομοϊδεάτες τους στην Κέρκυρα, στη συνέχεια θα μπορούσαν να τους ενσωματώσουν στην ευρύτερη 

συμμαχία τους, κάτι το οποίο θα ήταν επωφελές αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου τόσο για την 

Αθήνα όσο και την Σπάρτη. Έτσι λοιπόν, ένα ικανοποιητικό νόημα για τη συγκεκριμένη περίοδο είναι: 

σε περίοδο ειρήνης οι αρχηγοί της δημοκρατικής και ολιγαρχικής παράταξης στην Κέρκυρα δεν είχαν 

την πρόφαση να ζητήσουν βοήθεια, αλλά ούτε αμφότερες οι μεγάλες δυνάμεις ήταν πρόθυμες να τους 

την προσφέρουν. Όταν όμως ξεκίνησε ο πόλεμος, εύκολα καθεμιά από τις δύο παρατάξεις στην 

Κέρκυρα ζητούσε την βοήθεια της Αθήνας ή της Σπάρτης αντίστοιχα, προκειμένου να εξοντώσουν 



 
- 89 - 

στις πόλεις κατά την διάρκεια των συγκρούσεων, τα οποία γίνονται και πάντα θα 

γίνονται,
388

 όσο η φύση του ανθρώπου
389

 παραμένει ίδια, άλλες φορές σκληρότερα 

άλλες ηπιότερα, με διάφορες μορφές και ανάλογα με τις εκάστοτε
390

 μεταβολές των 

περιστάσεων.
391

 Σε περίοδο ειρήνης και ευημερίας τόσο οι πόλεις όσο και οι ιδιώτες 

έχουν καλύτερες σκέψεις, επειδή δεν πέφτουν στην ανάγκη ακούσιων πράξεων. Από 

την άλλη πλευρά ο πόλεμος,
392

 αφού αφαιρέσει κρυφά την ευημερία της 

καθημερινότητας,
393

 είναι δάσκαλος της βίας
394

 και προσαρμόζει τις σκέψεις
395

 των 

πολλών στα πρόσκαιρα. Στασίαζαν λοιπόν οι πόλεις και όσες είχαν καθυστερήσει, 

                                                                                                                                                                      
τους πολιτικούς αντιπάλους τους αλλά και για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Στάθης Ελληνικά 27 

(1974) 139-147/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 455-456/ Κουμανταράκης (1963) 226-227/ Hornblower 

(2006) 752.       
386

 Ο ρηματικός τύπος ἐπέπεσε του κειμένου έχει ιατρική χροιά. Όπως διαπιστώνουμε στο έργο των 

Maloney και Frohn, το ρήμα ἐπιπίπτω συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθένειας, 

πυρετού ή πόνου. Το ίδιο πράττει και ο Θουκυδίδης, εάν παρατηρήσουμε τα κεφάλαια 48.3 και 49.6 

του 2
ου

 βιβλίου, όπου έχουμε την περιγραφή του λοιμού, καθώς και στο κεφάλαιο 87.1 του 3
ου

, όπου 

έχουμε την επανεμφάνιση της προαναφερθείσας μολυσματικής ασθένειας. Ένα άλλο παράδειγμα 

χρήσης του ρήματος ἐπιπίπτω, συναντούμε στο έργο Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων, x, στ.60 κ.ε. στην 

έκδοση των Ιπποκρατικών κειμένων της Loeb, τόμος 1
ος

. Συγκεκριμένα αναφέρεται [ὥστε] ταῦτα τὰ 

νοσήματα ἐπιπίπτειν. Συγγενικός τύπος με τον ἐπέπεσε είναι και ο ἐνέπεσε. Από την άλλη πλευρά, δεν 

μπορούμε να αποδώσουμε ιατρικό περιεχόμενο και στο ρήμα πίπτω. Τις πιο πολλές φορές το 

συναντούμε με την κυριολεκτική του σημασία. Ωστόσο, στο έργο Περὶ διαίτης ὀξέων συναντούμε δύο 

περιπτώσεις μεταφορικής χρήσης του και συγκεκριμένα με τη σημασία, ότι άνθρωποι «πέφτουν 

άρρωστοι» ή «πέφτουν στην αρρώστια». Hornblower (2006) 752.       
387

 Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρούμε μια περίπτωση του σχήματος ἕν διά δυοῖν. Ειδικότερα 

συναντούμε στο κείμενο την φράση πολλὰ καὶ χαλεπὰ αντί της πολλὰ χαλεπά. Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 456. 
388

 Σύμφωνα με τον Steup, η λέξη ἐσόμενα του κειμένου δεν προέρχεται από τον Θουκυδίδη. Για την 

άποψή του αυτή στηρίζεται στο γεγονός, ότι στο κεφάλαιο 133.1 του 4
ου

 βιβλίου βλέπουμε ότι 

απουσιάζει (βουλόμενοι μὲν καὶ ἀεί παρεστηκὸς δὲ ῥᾷον). Μιστριώτης (1905) 187. 
389

 Το άρθρο τῶν απουσιάζει και από το κείμενο του Κάσσιου Δίωνα. Το συναντούμε μόνο σε δύο 

χειρόγραφα, αν και γενικότερα η ύπαρξή του δεν κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 456. 
390

 Ο Kruger θα προτιμούσε το ἑκάστοις αντί του ἕκασται που συναντούμε στο κείμενο, μεταβολή η 

οποία δεν κρίνεται απαραίτητη. Μιστριώτης (1905) 187.    
391

 Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, πως ο Θουκυδίδης συνδέει μία τάση, που εκ φύσεως 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, με μία τόσο συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτή του κειμένου μας. 

Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος που διασαφηνίζει, ότι οι εκάστοτε συνθήκες διαφοροποιούν αντίστοιχα 

και τα αποτελέσματα ενός φαινομένου. Αυτή η επιστημονική μέθοδος έτυχε επιδοκιμασίας και στην 

σύγχρονη φυσική από τον Edward Hussey. Hornblower (2006) 749,753. 
392

 Ο Θουκυδίδης στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται γενικά σε κάθε περίπτωση πολέμου και όχι 

αποκλειστικά στον συγκεκριμένο. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 456. 
393

 Ο Kruger πιστεύει, πως μετά από τη λέξη ἡμέραν ακολουθούσε η λέξη βίου και απέδωσε την 

απουσία της στον όρο βίαιος που ακολουθεί. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 456.  
394

 Κάτι παρόμοιο βρίσκουμε στο ιστορικό έργο του Θεοφύλακτου (Ι,15 σελ.63), όπου 

χαρακτηριστικά λέει: ὁ πόλεμος…τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν ἀρχηγέτης καὶ διδάσκαλος αὐτοδίδακτος. 

Στην περίπτωση του Θουκυδίδη, μέσα από αυτή την φράση είναι έκδηλη η αποδοκιμασία του, για όσα 

λάμβαναν χώρα στις μέρες του. Ο Hornblower (2006) 754 θεωρεί, πως πρόκειται για μια επιτυχημένη 

μεταφορά, διότι στη συνέχεια θα δούμε πως οι άνθρωποι θα οδηγηθούν σε μια πνευματική διαστροφή, 

κατά την οποία θα ψάχνουν συνεχώς για νέους και ολοένα χειρότερους τρόπους, προκειμένου να 

προξενήσουν κακό στους συμπολίτες τους. Μιστριώτης (1905) 188/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 456.   
395

 Ο Μιστριώτης (1905) 188 θεωρεί, πως η λέξη ὀργὰς του κειμένου έχει τη σημασία της γνώμης, του 

τρόπου. Από τη μεριά του ο Γεωργοπαπαδάκος (1999) 456-457 πιστεύει, ότι ταιριάζει περισσότερο να 

ερμηνεύσουμε αυτόν τον όρο ως συναίσθημα ή διάθεση.  
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μαθαίνοντας αυτά που είχαν συμβεί πιο πριν αλλού,
396

 υπερέβαλαν
397

 σε 

εφευρετικότητα, σε περίτεχνες επιχειρήσεις
398

 και σε άσκοπες εκδικήσεις.
399

 Και τη 

συνηθισμένη σημασία των λέξεων για τα πράγματα την άλλαξαν
400

 σύμφωνα με τη 

γνώμη τους. Διότι η αλόγιστη τόλμη
401

 θεωρήθηκε ανδρεία, από συμπάθεια προς 

τους συντρόφους,
402

 η προσεκτική επιφυλακτικότητα
403

 ως ευπρόσωπη δειλία,
404

 η 

σωφροσύνη
405

 ως πρόσχημα του άνανδρου και η σύνεση προς καθετί ως κωλυσιεργία 

σε όλα.
406

 Η μανιώδης ορμή
407

 θεωρήθηκε ανδρική αρετή, ενώ η ασφάλεια
408

 που 

                                                           
396

 Ο όρος ἐπίπυστις του κειμένου δεν απαντά πουθενά αλλού πέραν του Θουκυδίδη. Μιστριώτης 

(1905) 188.  
397

 Σε ορισμένα χειρόγραφα απαντά η λέξη πολύ (το οποίο συντάσσεται με το ἐπέφερε), ενώ σε κάποια 

άλλα το πολλήν. Με την τελευταία αυτή άποψη τάσσεται και ο Καντακουζηνός. Μιστριώτης (1905) 

188.  
398

 Η λέξη περιτέχνησις του κειμένου έχει τη σημασία του πανούργου τεχνάσματος, της δολιότητας. 

Εκτός από τον Θουκυδίδη, τον όρο αυτό δεν θα τον συναντήσουμε σε κανέναν άλλο αρχαίο 

συγγραφέα μέχρι και την εποχή του Κάσσιου Δίωνα (2
ος

 αι. μ.Χ). Γεωργοπαπαδάκος (1999) 457.  
399

 Η λέξη ἀτοπία του κειμένου έχει τη σημασία του ασυνήθιστου, του ανήκουστου, ενώ η λέξη 

τιμωρίαι έχει την σημασία της εκδίκησης. Ο Μιστριώτης (1905) 189 θεωρεί, πως η λέξη τιμωρίαι 

συνδέεται με την λέξη ἐπιχειρήσεις, όπως και η λέξη ἀτοπία με την λέξη περιτέχνησιν.  Βλ. και 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 457. 
400

 Ο όρος ἀξίωσις του κειμένου αντιστοιχεί στην αντικειμενική – πραγματική σημασία των λέξεων. 

Από την άλλη πλευρά, η λέξη δικαίωσις αφορά την αυθαίρετη – υποκειμενική ερμηνεία τους. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 457.  
401

Την φράση αυτή συναντούμε ξανά στο κεφάλαιο 59.1 του 6
ου

 βιβλίου και σχετίζεται με τους 

τυραννοκτόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα. Hornblower (2006) 755. 
402

 Ο όρος φιλέταιρος υποδεικνύει αυτόν που συμπαραστέκεται στους κομματικούς ομοϊδεάτες του. 

Τόσο την λέξη αυτή όσο και τα υπόλοιπα επίθετα του παρόντος κεφαλαίου ο Διονύσιος 

Αλικαρνασσέας τα χαρακτηρίζει περιττά στολίδια, χαρακτηρισμός ο οποίος δεν ευσταθεί. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 457.  
403

 Η λέξη μέλλησις στο κείμενο έχει την έννοια της χρονοτριβής. Στο κεφάλαιο 69.4 του 1
ου

 βιβλίου 

βλέπουμε να χρησιμοποιείται ο όρος αυτός από τους Κορίνθιους για τους Σπαρτιάτες. Επίσης τον 

συναντούμε ξανά στο κεφάλαιο 12.2 του 3
ου

 βιβλίου, αυτή την φορά από τους Αθηναίους. Από την 

άλλη πλευρά, η λέξη προμηθής έχει τη σημασία του διορατικού, του προσεχτικού και προέρχεται από 

το κύριο όνομα Προμηθεύς. Ο Edmunds θεωρεί, ότι ο όρος αυτός μας παραπέμπει στον Ησίοδο, κάτι 

το οποίο δεν ευσταθεί. Πάντως η λέξη προμηθία απαντά τόσο στον Ηρόδοτο (1.88.1, 3.36.1) όσο και 

στο έργο του Γοργία Ἑλένης Ἐγκώμιον (παρ.6). Την φράση μέλλησις δὲ προμηθὴς του κειμένου θα 

μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με την μετὰ προνοίας βραδύτητα, και σίγουρα έρχεται σε 

αντίθεση με την φράση τόλμα ἀλόγιστος που βρίσκεται λίγο πιο πριν. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

τόλμης ήταν ο Κλέωνας, ενώ αντίστοιχα της μέλλησης ο Νικίας. Hornblower (2006) 755-756/ 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 457/ Μιστριώτης (1905) 189.    
404

 Η φράση δειλία εὐπρεπής του κειμένου αναφέρεται στη δειλία, η οποία συνοδεύεται από καλή 

πρόφαση - πρόσχημα. Μιστριώτης (1905) 189. 
405

 Όπως παρατηρεί ο Edmunds, πολύ δύσκολα θα δούμε τον Θουκυδίδη, να χρησιμοποιεί τη λέξη 

σωφροσύνη ή κάποια παραπλήσια με αυτή, όταν αναφέρεται στους Αθηναίους. Μόνο στο κεφάλαιο 

44.1 θα ακουστεί από το στόμα του Διοδότου η πρόταση εἰ σωφρονοῦμεν. Εκτός από αυτή την 

περίπτωση, στο κεφάλαιο 28.5 του 4
ου

 βιβλίου θα δούμε τον Θουκυδίδη να χρησιμοποιεί τη φράση 

τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων, όταν περιγράφει τους Αθηναίους αντιπάλους του Κλέωνα. Hornblower 

(2006) 756.     
406

Συνήθως ένας δημοκρατικός άνθρωπος διακατέχεται από τόλμη, σε αντίθεση με έναν 

αριστοκρατικό που χαρακτηρίζεται από σύνεση. Ο Αριστοτέλης θεωρεί, ότι η αρετή βρίσκεται κάπου 

στη μέση. Εάν φέρουμε στο μυαλό μας την περίπτωση του Κλέωνα και του Νικία, θα διαπιστώσουμε, 

πως ο πρώτος, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η τόλμη, προκάλεσε λιγότερες συμφορές στην 

Αθήνα, σε σύγκριση με τον συνετό Νικία. Μιστριώτης (1905) 190.  
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προκύπτει από ώριμη σκέψη, εύλογη πρόφαση αποφυγής. Και αυτός, ο οποίος 

δυσανασχετεί
409

 πάντοτε, θεωρήθηκε έμπιστος, ενώ αυτός που φέρνει αντιρρήσεις, 

ύποπτος. Και εάν κάποιος κατέστρωνε μηχανορραφίες για κάποιον άλλο
410

 και 

πετύχαινε, θεωρούνταν έξυπνος,
411

 αν όμως υποψιαζόταν την επιβουλή ακόμη 

ικανότερος∙
412

 εάν όμως κάποιος προνοούσε
413

 ώστε να μην χρειαστούν καθόλου 

αυτά, θεωρούνταν ότι διαλύει
414

 το πολιτικό κόμμα και ότι έχει τρομοκρατηθεί από 

τους αντιπάλους. Απλώς
415

 αυτός ο οποίος προλάβαινε να βλάψει εκείνον που 

ετοιμαζόταν να του κάνει κάποιο κακό επαινούνταν, καθώς και αυτός που παρότρυνε 

στο κακό αυτόν που δεν είχε σκεφτεί να το πράξει. Ακόμα και ο συγγενικός 

δεσμός
416

 κατέστη πιο ξένος από τον κομματικό δεσμό,
417

 επειδή οι κομματικοί 

                                                                                                                                                                      
407

 Στο κείμενο συναντούμε την φράση τὸ δ’ ἐμπλήκτως ὀξὺ με τη σημασία της μανιώδους ορμής, της 

παράφορης βιασύνης σχετικά με τη λήψη αποφάσεων. Με την εξέλιξη που πήρε η κατάσταση στην 

Κέρκυρα, αυτό το χαρακτηριστικό έφτασε να θεωρείται αρετή για έναν γενναίο άνδρα. Ενδέχεται, 

όταν ο Θουκυδίδης έγραφε το συγκεκριμένο χωρίο, να είχε στο μυαλό του τον Κλέωνα. Μιστριώτης 

(1905) 190/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 458.    
408

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές γραφής για το συγκεκριμένο απόσπασμα όπως: ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ 

ἐπιβουλεύσασθαι, ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι αλλά και ἀσφάλεια δὲ τῷ ἔτι βουλεύσασθαι. Την 

τελευταία εκδοχή υποστηρίζει ο Κουμανταράκης. Τα πιο αξιόπιστα χειρόγραφα χρησιμοποιούν τον 

τύπο ἀσφάλεια, εκδοχή η οποία βρίσκει σύμφωνους τους Goller και Bekker. Σε αυτήν όμως την 

περίπτωση το νόημα που εξάγεται δεν είναι σωστό. Από την άλλη πλευρά, ο τύπος ἀσφαλείᾳ 

σχετίζεται με το ἐπιβουλεύσασθαι είτε έχοντας επιρρηματική σημασία είτε, όπως υποστηρίζει ο Lupus, 

φανερώνοντας το τελικό αίτιο. Κουμανταράκης (1963) 228/ Μιστριώτης (1905) 190.      
409

 Η λέξη χαλεπαίνων του κειμένου αναφέρεται σε αυτόν, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος με 

τίποτα, προκαλεί συνεχώς καβγάδες, επικρίνει διαρκώς, αλλιώς ο μονίμως μεμψίμοιρος. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 458/ Κουμανταράκης (1963) 228.  
410

 Στο συγκεκριμένο σημείο οι νεότεροι ερμηνευτές έχουν προσθέσει τον τὲ επηρεασμένοι από τον 

Διονύσιο Αλικαρνασσέα. Μιστριώτης (1905) 190. 
411

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση η λέξη ξυνετὸς του κειμένου σημαίνει έξυπνος. Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 458. 
412

 Ο Θουκυδίδης σε αυτό το σημείο θέλει να πει, ότι η εκδίκηση ήταν μεγαλύτερη και προσέφερε 

περισσότερα θέλγητρα, γι αυτόν που την κατέστρωνε, όταν το θύμα λόγω ευπιστίας ανύποπτο 

καταστρεφόταν, παρά όταν η εκδίκηση γινόταν φανερά αντιληπτή. Η δολιότητα δηλαδή και η 

υποκρισία προσέδιδαν οξυδέρκεια σε αυτόν που έπαιρνε εκδίκηση. Η λέξη δεινότερος του κειμένου 

έχει τη σημασία του συνετότερου. Μιστριώτης (1905) 190/ Κουμανταράκης (1963) 231.   
413

 Ο Θουκυδίδης σε αυτό το σημείο αναφέρεται σε εκείνη την κατηγορία πολιτών, οι οποίοι επέλεξαν 

να αποστασιοποιηθούν από τις έριδες των πολιτικών παρατάξεων. Υπήρχε λοιπόν η στρεβλή 

εντύπωση, πως, εάν όλοι οι πολίτες ακολουθούσαν την τακτική αυτή, αυτό θα συντελούσε στη 

διάλυση των πολιτικών παρατάξεων. Κουμανταράκης (1963) 228. 
414

 Σε ορισμένες εκδόσεις συναντούμε τον όρο διαλυτής. Ο Κ.Κόντος όμως προτιμάει τη λέξη αυτή με 

διαφορετικό τονισμό, διαλύτης. Αναφορικά με την μετάφραση της φράσης ἑταιρίας διαλυτής, ο 

Hornblower (2006) 756-757 προτιμάει την εκδοχή του Gomme, ο οποίος μεταφράζει «υπονομευτής 

της παράταξής του», από εκείνη του Jowett, «διαλυτής των παρατάξεων». Βλ. και Μιστριώτης (1905) 

190/ / Παπαθωμάς (2016) 568.   
415

 Σε αυτό το σημείο ορισμένα χειρόγραφα χρησιμοποιούν τον δέ, ο οποίος όμως στην πορεία 

αντικαταστάθηκε από τον τέ, ο οποίος με τη σειρά του προτιμάται από τον Θουκυδίδη ειδικότερα σε 

περιπτώσεις συγκεφαλαίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κεφάλαια 38.7 (ζητοῦντές τε 

ἄλλο τι, ὡς εἰπεῖν) και 47.7. Μιστριώτης (1905) 191. 
416

 Η εκδοχή του Σχολιαστή είναι: Καὶ μὴν καὶ οἱ ξυγγενεῖς, φησί, τῶν φίλων ἀλλοτριώτεροι ἐνομίζοντο 

διὰ τὸ ἑτοιμότερον τολμᾶν ὑπὲρ τῶν φίλων τοὺς φίλους ἤ τοὺς συγγενεῖς. Μιστριώτης (1905) 191. 
417

 Η λέξη ἑταιρικὸν του κειμένου έχει τη σημασία των κομματικών συντρόφων, των ομοϊδεατών, 

γενικότερα του κομματικού δεσμού. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 458.  
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σύντροφοι ήταν προθυμότεροι να αποτολμούν χωρίς πρόφαση τα πάντα∙ γιατί οι 

πολιτικές αυτές οργανώσεις
418

 δεν έγιναν για να ωφελήσουν
419

 τα μέλη τους 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά αντίθετα με αυτή για να ικανοποιήσουν 

την πλεονεξία τους. Και την μεταξύ τους εμπιστοσύνη στήριζαν όχι τόσο στο θεϊκό 

νόμο όσο στις από κοινού παρανομίες τους. Τα καλά λόγια που ειπώνονταν από τους 

αντιπάλους τα δέχονταν, εάν αυτοί ήταν ισχυρότεροι, όχι από μεγαλοψυχία
420

 αλλά 

για να φυλαχτούν από επιθετικές ενέργειες. Προτιμούσε κανείς περισσότερο να 

εκδικηθεί
421

 κάποιον που του έκανε κακό παρά να προλάβει να μην το πάθει 

προηγουμένως. Αν καμιά φορά αντάλλασαν όρκους συμφιλίωσης, επειδή δίνονταν 

προκειμένου αμφότεροι να ξεπεράσουν κάποια δυσκολία, αυτοί ίσχυαν, αφού δεν 

είχαν
422

 (ενν. αυτοί που έδιναν τους όρκους) από κάπου αλλού ενίσχυση∙ όποιος 

όμως, όταν παρουσιαζόταν η ευκαιρία, ανακτούσε θάρρος,
423

 εάν έβλεπε τον 

αντίπαλό του αφύλακτο, επειδή εμπιστευόταν τους όρκους, τον εκδικιόταν με 

μεγαλύτερη ευχαρίστηση, παρά αν τον χτυπούσε φανερά, καθώς λογάριαζε και την 

                                                           
418

 Η λέξη ξύνοδοι έχει γενική σημασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει την έννοια ἑταιρειῶν - 

δηλαδή των πολιτικών οργανώσεων. Τέτοιου είδους πολιτικές οργανώσεις υπήρχαν στην Αθήνα. 

Ανάμεσα σε αυτές υπήρχε και εκείνη του Ευφιλήτου, από την οποία προήλθαν οι Ερμοκοπήδες. Στον 

Πλούταρχο Αγης.32 βρίσκουμε το χωρίο ¨ἐμηνύθη συνωμοσία καὶ σύνοδος ἀνδρῶν Σπαρτιατῶν ἐπὶ 

πράγμασι νεωτέροις εἰς οἰκίαν κρύφα συνερχομένων¨. Σύμφωνα με τον Hornblower (2006) 756, η 

ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα το 411 π.Χ οφείλεται σε μηχανορραφίες 

τέτοιων πολιτικών οργανώσεων. Από τον Θουκυδίδη πληροφορούμαστε, ότι οι ἑταιρεῖες αυτές 

προϋπήρχαν και καταγίνονταν με αόριστες και μυστικές, αλλά όχι παράνομες, δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 459/ Μιστριώτης (1905) 191-192.   
419

 Στα περισσότερα χειρόγραφα θα συναντήσουμε τον τύπο ὠφελίας. Όμως, τόσο ο Stahl όσο και ο 

Poppo πρότειναν τη διόρθωση αυτής της λέξης σε ὠφελίᾳ. Η εκδοχή αυτή παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα έναντι της άλλης, διότι η λέξη ὠφελίᾳ έρχεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη 

πλεονεξίᾳ, που έπεται αυτής. Μάλιστα, από συντακτική άποψη αμφότερες οι δοτικές έχουν τη 

σημασία του σκοπού. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 459/ Μιστριώτης (1905) 191.   
420

 Η γενναιότητα έχει να κάνει με εκείνον, ο οποίος αποδέχεται τα λόγια των αντιπάλων του, επειδή 

ευσταθούν, και όχι επειδή φοβάται, μήπως επικρατήσουν οι αντίπαλοί του. Μιστριώτης (1905) 192.  
421

 Ο ρόλος της πρόθεσης στη λέξη ἀντιτιμωρήσασθαί του κειμένου μας είναι να επιτείνει την έννοια 

της εκδίκησης, η οποία όμως απορρέει από τη λέξη αυτή και χωρίς την πρόθεση. Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 459. 
422

 Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις σχετικά με το υποκείμενο της μετοχής ἐχόντων. Μία από αυτές 

υποστηρίζει, ότι είναι τα πρόσωπα που είχαν συμφιλιωθεί. Άλλη μερίδα ερμηνευτών, μεταξύ αυτών 

και ο Kruger, υποστηρίζουν, πως είναι η λέξη αὐτῶν, συμπέρασμα το οποίο πιθανότατα προκύπτει από 

τη λέξη ἑκατέρῳ. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι, ανάμεσά τους και ο Hampke, οι οποίοι θέτουν ως 

υποκείμενο στην επίμαχη μετοχή τη λέξη ὅρκοι. Σε αυτή την περίπτωση θα οδηγηθούμε σε γενική 

απόλυτη σε ταυτοπροσωπία, φαινόμενο που απαντά ξανά στον Θουκυδίδη. Τέλος είναι και οι 

ερμηνευτές εκείνοι, μεταξύ αυτών ο Steup, ο Κουμανταράκης κ.α., που πιστεύουν, ότι το κομμάτι οὐκ 

ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν αποτελεί παρέμβλημα κάποιου ερμηνευτή, προκειμένου να επεξηγήσει το 

κομμάτι πρὸς τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ διδόμενοι. Όμως, αναφορικά με αυτή τη θεωρία, είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, ότι ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσέας είχε στην διάθεσή του χειρόγραφο, προγενέστερο του 

ιδίου, το οποίο συνάδει με τα σύγχρονα. Κουμανταράκης (1963) 230-231/ Μιστριώτης (1905) 193.    
423

 Υπό κανονικές συνθήκες θα περιμέναμε μετά το ρήμα φθάνω να ακολουθεί μετοχή, δηλαδή 

θαρσήσας. Παρ’ όλα αυτά, ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί το θαρσῆσαι για λόγους ευφωνίας. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 460. 
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ασφάλεια και ότι υπερτερώντας με την απάτη έπαιρνε βραβείο εξυπνάδας.
424

 Και οι 

περισσότεροι όντας κακούργοι ευκολότερα ανέχονται να τους χαρακτηρίζουν 

επιδέξιους παρά αν είναι καλοί, να χαρακτηρίζονται αφελείς, και για το τελευταίο 

ντρέπονται ενώ για το πρώτο ευφραίνονται.
425

 Και για όλα αυτά αιτία
426

 είναι η 

φιλαρχία
427

 από πλεονεξία και φιλοδοξία∙ και από αυτά τα δύο η προθυμία
428

 και των 

δύο μερίδων για πολιτικές διαμάχες. Γιατί οι ηγέτες των δύο πολιτικών μερίδων
429

 

στις διάφορες πόλεις, προβάλλοντας αμφότεροι ωραία συνθήματα, όπως (ενν. οι 

δημοκρατικοί) την ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο, (ενν. οι 

ολιγαρχικοί) και την συνετή διακυβέρνηση των αρίστων,
430

 στην πραγματικότητα, αν 

                                                           
424

 Ο Θουκυδίδης στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιεί τη λέξη ξυνέσεως με αρνητική χροιά, 

και ειδικότερα με την έννοια της πανουργίας. Μιστριώτης (1905) 193. 
425

 Σε αυτό το τμήμα του κεφαλαίου παρατηρούμε την έντονη χρήση του χιαστού σχήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, η φράση κακοῦργοι δεξιοὶ συνδέεται χιαστά με τη φράση ἀμαθεῖς ἀγαθοὶ. Επίσης, με 

τον ίδιο τρόπο συνδέεται και το κομμάτι τῷ μὲν αἰσχύνονται με το ἀμαθεῖς ἀγαθοὶ, όπως και το ἐπὶ δὲ 

τῷ ἀγάλλονται με το κακοῦργοι δεξιοὶ. Στο συγκεκριμένο χωρίο η λέξη δεξιὸς είναι με τη σημασία του 

επιδέξιου, του ικανού, του επιτήδειου, η λέξη ἀγαθὸς με την έννοια του τίμιου, ενώ ο όρος ἀμαθὴς 

αναφέρεται στον ανόητο. Τόσο ο Κουμανταράκης (1963) 232 όσο ο Steup και ο Schwartz προτείνουν 

τον οβελισμό της λέξης ὄντες. Σε αυτή την περίπτωση το νόημα που αποδίδεται είναι: οι άνθρωποι 

προτιμούν να λέει ο κόσμος για αυτούς, ότι είναι εγκληματικοί αλλά ικανοί, παρά τίμιοι και συνάμα 

ανόητοι. Στην περίπτωση όμως που διατηρήσουμε τη λέξη ὄντες (π.χ. Γεωργοπαπαδάκος), το νόημα 

διαφοροποιείται ως εξής: οι άνθρωποι προτιμούν να χαρακτηρίζονται κακούργοι αλλά επιδέξιοι, παρά 

τίμιοι και ανόητοι. Η λέξη ῥᾷον σχετίζεται με τα συναισθήματα που νιώθουν οι άνθρωποι αυτών των 

δύο κατηγοριών, και όχι εκείνων που τους χαρακτηρίζουν έτσι. Σε κάθε περίπτωση συμπεραίνουμε, 

πως οι άνθρωποι αρέσκονται – υπερηφανεύονται, όταν τους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του 

πανούργου, ενώ ντρέπονται με την ιδιότητα ενός τίμιου αλλά πνευματικά αδρανή πολίτη. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 460/ Μιστριώτης (1905) 194/ Hornblower (2006) 757.       
426

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται να οβελίσουμε τη λέξη αἴτιον. Αντίθετα, θα ήταν 

συνετό να το πράξουμε στην περίπτωση που η λέξη ἀρχή είχε τη σημασία της αιτίας ή στην περίπτωση 

που η λέξη αἴτιον αποτελούσε σχόλιο στη λέξη ἀρχή. Hornblower (2006) 757-758. 
427

 Σε αυτό το σημείο η λέξη ἀρχὴ χρησιμοποιείται από τον Θουκυδίδη με την έννοια της φιλαρχίας, η 

οποία προέρχεται από φιλοδοξία και πλεονεξία. Με αυτή τη σημασία ερμηνεύει και ο Σχολιαστής, 

πάντων δὲ τῶν εἰρημένων κακῶν αἴτιον ἦν ἡ ἐπιθυμία τοῦ βούλεσθαι ἄρχειν διὰ πλεονεξίαν καὶ 

φιλοτιμίαν. Με την ίδια χροιά συναντούμε τη λέξη αυτή και στην λατινική γλώσσα. Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 460/ Μιστριώτης (1905) 194. 
428

 Στο συγκεκριμένο σημείο βλέπουμε για ακόμη μια φορά την προτίμηση του Θουκυδίδη στη χρήση 

επιθέτων και μετοχών ουδετέρου γένους, σε αυτή την περίπτωση η λέξη πρόθυμον, αντί των 

αντίστοιχων αφηρημένων ουσιαστικών, που εδώ θα ήταν ἡ προθυμία. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 460. 
429

 Η φράση οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες αναφέρεται στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων 

της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 

460. 
430

 Οι επικεφαλείς των δύο πολιτικών δυνάμεων στην Κέρκυρα απέφευγαν να χρησιμοποιούν λέξεις, 

που ήταν μισητές στην αντίπαλη παράταξη. Έτσι λοιπόν, οι δημοκρατικοί χρησιμοποιούσαν την 

φράση πλήθους ἰσονομία πολιτική, επειδή ο όρος δημοκρατία ήταν προκλητικός στην τάξη των 

ολιγαρχικών, ενώ από την άλλη πλευρά οι ολιγαρχικοί προτιμούσαν την φράση ἀριστοκρατία σώφρων 

αντί του όρου ὀλιγαρχία, αφού η λέξη αυτή εξόργιζε τους δημοκρατικούς. Οι τελευταίοι είχαν ως 

βασικό σύνθημά τους την ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο, ενώ οι ολιγαρχικοί, την συνετή 

διακυβέρνηση. Η ισονομία ισχύει στην περίπτωση της δημοκρατίας, αλλά εφαρμόζεται και αλλού. 

Από την άλλη πλευρά, η ολιγαρχία στο άκουσμά της δεν θα συνέβαλε στην απήχηση ενός 

συνθήματος, μολονότι εκφράζει το μέτρο. Όπως παρατηρούμε στο 3.81 του Ηροδότου, ο Μεγάβυξος 

αποφεύγει τη χρήση αυτού του όρου. Αναφορικά με τον Θουκυδίδη, οι περισσότεροι θεωρούν πως 

ήταν υποστηρικτής του αριστοκρατικού πολιτεύματος. Στην πραγματικότητα οι πολιτικές του 

πεποιθήσεις δεν αποτελούν απλό ζήτημα κα θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά σχετικά με αυτό. 
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και με τα λόγια υπηρετούσαν το συμφέρον της πολιτείας, ωφελούνταν αυτοί 

προσωπικά. Και επειδή αγωνίζονταν μεταξύ τους με κάθε τρόπο για το ποιος θα 

υπερισχύσει αποτόλμησαν τα πλέον φοβερά πράγματα, προέβαιναν σε ακόμη 

περισσότερες αντεκδικήσεις,
431

 όχι ως το σημείο που θεωρούνταν δίκαιο αλλά  

ξεπερνώντας και το συμφέρον της πολιτείας, φτάνοντας κάθε φορά μέχρι την 

ικανοποίηση της παράταξής τους. Και ήταν έτοιμοι ή με άδικες καταδικαστικές 

αποφάσεις ή με βίαιη αρπαγή της εξουσίας να χορτάσουν αυτό τους το μίσος. Καμιά 

λοιπόν από τις δύο πολιτικές μερίδες δεν χρησιμοποίησε τους κανόνες ευσέβειας, και 

άκουαν τα πλέον επαινετικά λόγια, όποιοι κάτω από ωραία λόγια συνέβαινε να 

συγκαλύπτουν μισητές πράξεις.
432

 Εξάλλου, οι πολίτες που έμεναν ουδέτεροι
433

 

εξολοθρεύονταν και από τις δύο πολιτικές μερίδες είτε επειδή δεν αγωνίζονταν μαζί 

τους είτε από φθόνο επειδή θα επιβίωναν.    

    

κεφάλαιο 83 

 

   Με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας του εμφυλίου επικράτησε στον ελληνικό κόσμο κάθε 

είδος κακοήθειας,
434

 και το ήθος,
435

 με το οποίο η γενναιοψυχία
436

 συγγενεύει, 

                                                                                                                                                                      
Εκείνο όμως που αξίζει να σημειωθεί για πολλοστή φορά, είναι η αμεροληψία του, και αυτό διότι δεν 

θεωρεί περισσότερο ηθικούς τους αριστοκρατικούς σε σύγκριση με τους δημοκρατικούς. Για τον λόγο 

αυτό και ο Κικέρωνας τον χαρακτηρίζει rerum gestarum pronuntiator sincerus. Hornblower (2006) 

758/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 461/ Κουμανταράκης (1963) 232/ Μιστριώτης (1905) 196.    
431

Στα αξιόλογα χειρόγραφα συναντούμε τον τύπο προτιθέντες. Αντίθετα, ο Διονύσιος ο 

Αλικαρνασσέας, ο Stahl, ο Σχολιαστής καθώς και δύο άλλα νεότερα χειρόγραφα χρησιμοποιούν τον 

τύπο προστιθέντες. Η τελευταία αυτή εκδοχή, όπως επισημαίνει ο Γεωργοπαπαδάκος (1999) 461, έχει 

τη σημαία της επιβολής τιμωρίας, ενώ αντίθετα η λέξη προτιθέντες δεν συνάδει με το γενικότερο 

νόημα. Μιστριώτης (1905) 195.  
432

 Η λέξη εὐσεβείᾳ βρίσκεται σε αντίθεση με τη λέξη εὐπρεπείᾳ. Μιστριώτης (1905) 196. 
433

 Ο Θουκυδίδης με τη φράση τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν δεν αναφέρεται στους πολίτες που άνηκαν στις 

μεσαίες τάξεις, αλλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σχολιαστής, οἱ μηδετέρῳ μέρει προστιθέμενοι, 

μήτε τῷ τῶν δημοκρατικῶν μήτε τῶν ὀλιγαρχικῶν, ἀλλ’ ἡσυχάζοντες καὶ μὴ θέλοντες στασιάζειν. Για 

την κατηγορία αυτή των πολιτών ο Θουκυδίδης θα αναφερθεί ξανά στο 8
ο
 βιβλίο και συγκεκριμένα 

στο κεφάλαιο 75.1. Ήταν οι ανεξάρτητοι θα λέγαμε πολίτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο 

τόσο των δημοκρατικών όσο και των ολιγαρχικών, επειδή αρέσκονταν σε έναν τρόπο ζωής μακριά 

από κινδύνους. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, πως στον Σόλωνα αποδίδεται νόμος, κατά 

τον οποίο σε περίοδο επανάστασης απαγορευόταν η στάση ουδετερότητας. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 

462/ Μιστριώτης (1905) 196/ Hornblower (2006) 759.   
434

 Είναι η πρώτη φορά, που συναντούμε αυτό τον τύπο στους αρχαίους συγγραφείς. Στην πορεία 

άρχισε να χρησιμοποιείται περισσότερο. Μιστριώτης (1905) 197. Σωστά ο Hornblower (2006) 760 

παρατηρεί ότι η φράση αυτή μας προετοιμάζει για τα σημαντικότερα σχόλια που θα ακολουθήσουν. 
435

Η λέξη εὔηθες του κειμένου σημαίνει τους απονήρευτους τρόπους, την απλότητα, το μή 

κακότροπον. Ο Φώτιος αναφέρει εὔηθες, τὸ ἁπλοῦν, τὸ ἀπόνηρον, ἐπὶ τοῦ βελτίονος καὶ Θουκυδίδης 

καὶ ὁ φιλόσοφος. Μιστριώτης (1905) 197/ Γεωργοπαπαδάκος (1999) 462.  
436

 Ο Μιστριώτης (1905) 197 ερμηνεύει το γενναῖον ως ευγένεια φρονήματος. Στο έργο του Σοφοκλή, 

Οιδόποδας επί Κολωνώ 1042, συναντούμε το κομμάτι ὄναιο, Θησεῦ, τοῦ τε γενναίου χάριν.  
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καταγελάστηκε και εξαφανίστηκε,
437

 ενώ οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των ανθρώπων 

και η έλλειψη εμπιστοσύνης πήραν μεγάλες διαστάσεις˙ διότι δεν υπήρχε ούτε λόγος 

ισχυρός
438

 ούτε όρκος φοβερός
439

 που να μπορεί να τις διαλύσει, και όλοι, όταν 

επικρατούσαν, με την σκέψη ότι δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε εγγυήσεις των 

αντιπάλων, εξέταζαν εκ των προτέρων να μην πάθουν κανέναν κακό παρά να 

πιστέψουν σε αυτούς.
440

 Και τις περισσότερες φορές επικρατούσαν οι φαύλοι˙
441

 

γιατί με το να φοβούνται την δική τους ανεπάρκεια
442

 και τη σύνεση
443

 των 

αντιπάλων, μήπως φανούν κατώτεροι στις συζητήσεις αλλά και εξαιτίας της 

ευστροφίας
444

 των αντιπάλων μήπως προφτάσουν και τους επιβουλευτούν πρώτοι, με 

θράσος προχωρούσαν σε εγκληματικές πράξεις. Οι συνετοί, επειδή περιφρονούσαν 

τους αντιπάλους τους,
445

 θεωρούσαν, ότι μπορούσαν να προβλέψουν τα σχέδιά τους 

από πριν και πως δεν ήταν ανάγκη να προλαβαίνουν με τα έργα, όσα μπορούσαν (να 

προλάβουν) με το μυαλό, έμεναν απροστάτευτοι και αφανίζονταν τις περισσότερες 

φορές.    

 

κεφάλαιο 84 

 

   Στην Κέρκυρα λοιπόν για πρώτη φορά αποτολμήθηκαν τα περισσότερα από τα 

ανομήματα αυτά, και όσα άλλα θα μπορούσαν να πράξουν οι άνθρωποι που τον 

                                                           
437

 Έχει υπάρξει διχογνωμία ως προς την ερμηνεία του χωρίου καὶ τὸ εὔηθες…ἠφανίσθη. Σύμφωνα με 

τον Hornblower και τον Jowett, η απλότητα αποτελεί βασικό συστατικό της ευγένειας του χαρακτήρα. 

Από την άλλη πλευρά, ο Gomme καθώς και ο Adcock θεωρούν, πως η ευγένεια του χαρακτήρα είναι 

σημαντικό στοιχείο της απλότητας. Hornblower (2006) 760.  
438

 Το επίθετο ἐχυρὸς προέρχεται από το ρήμα ἔχω. Έχει τη σημασία του ασφαλή και γενικότερα 

εκείνου, επάνω στον οποίο μπορεί κάποιος να στηριχτεί. Στο κείμενό μας βλέπουμε, ότι δεν υπήρχε 

εμπιστοσύνη ανάμεσα σε ολιγαρχικούς και δημοκρατικούς. Μιστριώτης (1905) 197.   
439

 Κάποιοι ερμηνεύουν τη λέξη φοβερός του κειμένου ως θείος, κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές. 

Αντίθετα σημαίνει τον όρκο εκείνο, που επιφυλάσσει άσχημες συνέπειες, για όποιον τον παραβεί. 

Μιστριώτης (1905) 197.   
440

 Ορισμένοι, μεταξύ αυτών ο Krueger καθώς και ο Κουμανταράκης, υποστηρίζουν, πως το κομμάτι 

κρείσσους…ἐδύναντο του κειμένου έχει υποστεί φθορά, και προτείνουν διορθώσεις. Μία από αυτές 

θέλει την μετοχή ὄντες να αντικαθίσταται από την μετοχή ῥέποντες. Τόσο ο Steup όσο και ο 

Γεωργοπαπαδάκος διαφωνούν με αυτό και θεωρούν, πως η εκδοχή του κειμένου που έχουμε στα χέρια 

μας, είναι η σωστή. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 462/ Κουμανταράκης (1963) 234.   
441

 Η λέξη φαυλότεροι του κειμένου έχει την σημασία ασήμαντοι, τιποτένιοι. Γεωργοπαπαδάκος 

(1999) 463. 
442

 Η λέξη ἐνδεὲς στο συγκεκριμένο σημείο δηλώνει την έλλειψη γνώσης, την πνευματική ανεπάρκεια. 

Γεωργοπαπαδάκος (1999) 463.  
443

Σε αυτό το σημείο η λέξη τὸ ξυνετὸν του κειμένου έχει την έννοια της εξυπνάδας, της 

καπατσοσύνης. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 463.  
444

 Η λέξη πολύτροπος σημαίνει εύστροφος, πανούργος. Η φράση τὸ πολύτροπον τῆς γνώμης του 

κειμένου έχει την σημασία της πνευματικής ευστροφίας. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 463.  
445

 Ο Krueger αντιπαραβάλλει το τμήμα καταφρονοῦντες κἄν προαισθέσθαι του κειμένου με το χωρίο 

καταφρονήσαντες Ἀρκάδων κρέσσονες εἶναι του Ηροδότου (1.66). Κουμανταράκης (1963) 235. 
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περισσότερο καιρό βρέθηκαν υπό εξουσία τυραννική περισσότερο παρά συνετή,  

αφού έχουν την ευκαιρία να εκδικηθούν εκείνους που τους την προσφέρουν. Είτε 

επειδή κάποιοι θέλοντας να απαλλαγούν από τη μόνιμη φτώχεια τους, επιθυμώντας 

να αρπάξουν τις περιουσίες των άλλων, αποφασίζουν εξαιτίας του πάθους
446

 τους 

αντίθετα από κάθε έννοια δικαιοσύνης. Είτε επειδή επιθυμούν, παρασυρμένοι όχι από 

πλεονεξία, αλλά από οργή, η οποία σημαδεύει τους απαίδευτους, να επιτεθούν ωμά 

και αμείλικτα σε ανθρώπους της ίδιας κοινωνικής τάξης. Επειδή αναστατώθηκε η 

ζωή της πόλης τον καιρό εκείνο και καθώς η ανθρώπινη φύση μπήκε πάνω από τους 

νόμους, η οποία συνηθίζει να αδικεί και όταν ακόμη οι νόμοι ισχύουν, ευτυχής έδειξε 

ότι δεν μπορεί να κυριαρχεί πάνω στα βίαια συναισθήματα, να υποταχτεί στο δίκαιο, 

και είναι εχθρός σε κάθε τι που υπερέχει. Γιατί, εάν το να φθονείς δεν είχε μια 

καταστρεπτική δύναμη, κανείς δεν θα προτιμούσε την εκδίκηση από την ευσέβεια, το 

κέρδος από την δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι κρίνουν άξιο για να εκδικηθούν τους 

εχθρούς τους να καταργούν εκ των προτέρων τους κανόνες του φυσικού δικαίου,
447

 

πάνω στους οποίους στηρίζεται η ελπίδα ότι εάν αποτύχουν οι ίδιοι μπορούν να 

σωθούν, αν τυχόν κάποτε κανείς από αυτούς κινδυνεύσει και υποπέσει στην ανάγκη 

τους.              

  

κεφάλαιο 85 

 

   Οι Κερκυραίοι λοιπόν που βρίσκονταν στην πόλη τέτοιες συμφορές υπέστησαν 

από τον πρώτο εμφύλιο,
448

 και ο Ευρυμέδοντας και οι Αθηναίοι απέπλευσαν με τα 

πλοία τους.
449

 Ύστερα οι φυγάδες των Κερκυραίων (διότι διασώθηκαν περίπου 

                                                           
446

 Η λέξη πάθος του κειμένου με την σημασία της έντονης επιθυμίας, απαντάει από τον Αριστοτέλη 

και μετά. Μιστριώτης (1905) 199. 
447

 Οι κοινοὶ νόμοι, για τους οποίους γίνεται λόγος στο συγκεκριμένο σημείο, αφορούν το φυσικό 

δίκαιο, πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν οι νόμοι που θεσπίστηκαν στη συνέχεια. Ο Μιστριώτης (1905) 

201 υποστηρίζει, πως πρόκειται για τα αισθήματα της συμπάθειας και της φειδούς, με τα οποία οι 

άνθρωποι σώζουν τους ηττημένους και τους ικέτες. Οι νόμοι αυτοί καταπατήθηκαν τόσο εδώ όσο και 

σε άλλες περιπτώσεις εξαιτίας των εκάστοτε επαναστάσεων. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 465.     
448

 Σε αυτό το σημείο ο Θουκυδίδης θέλει να αντιδιαστείλει τα δεινά, που υπέστη η Κέρκυρα κατά την 

πρώτη φάση του εμφυλίου, όταν επικράτησαν οι δημοκρατικοί, με εκείνα που ακολούθησαν έπειτα, 

όταν δηλαδή οι ολιγαρχικοί κατέλαβαν την έκταση απέναντι από την Κέρκυρα και πραγματοποιούσαν 

επιθέσεις στην πόλη. Συνεπώς, ο προβληματισμός του Gomme και του Steup αναφορικά με αυτό το 

σημείο, οι οποίοι πρότειναν είτε να μετατεθεί η  φράση ταῖς πρώταις ή να παραλειφθεί τελείως, δεν 

είναι απαραίτητος. Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 418. 
449

Οι Αθηναίοι αναχώρησαν, διότι πιθανότατα ένιωσαν σίγουροι για την επικράτηση των 

δημοκρατικών. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 466.  
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πεντακόσιοι από αυτούς)
450

 αφού κατέλαβαν κάποια φρούρια που βρίσκονταν στη 

στεριά, ήλεγχαν την απέναντι περιοχή που άνηκε στην Κέρκυρα.
451

 Και ορμώμενοι 

από εκεί πραγματοποιούσαν ληστρικές επιδρομές
452

 σε αυτούς που βρίσκονταν στο 

νησί και προκαλούσαν πολλές φθορές και μεγάλη πείνα έπεσε στην πόλη. Έστειλαν 

τόσο στην Σπάρτη όσο και στην Κόρινθο πρέσβεις προκειμένου να τους βοηθήσουν 

να επανέλθουν στο νησί τους. Επειδή όμως δεν κατάφεραν κάτι, ύστερα, αφού 

ετοίμασαν πλοία
453

 και μισθοφόρους, έφτασαν στο νησί όντας εξακόσιοι όλοι μαζί. 

Και τα καράβια τους αφού έκαψαν,
454

 ώστε να μην μπορούν να κάνουν κάτι 

διαφορετικό από το να επικρατήσουν στην περιοχή,
455

 ανέβηκαν στο όρος της 

                                                           
450

 Παρά το πλήθος των ολιγαρχικών που θανατώθηκαν από τους δημοκρατικούς (περισσότεροι από 

400 ικέτες στο ναό της Ήρας, μεγάλο μέρος από τους 200 ικέτες στο ιερό των Διοσκούρων αλλά και 

αρκετοί που δολοφονήθηκαν εντός της πόλης), διαπιστώνουμε από το κείμενό μας, ότι είχαν επιζήσει 

αρκετοί. Γεωργοπαπαδάκος (1999) 466/ Μιστριώτης (1905) 202.  
451

 Η Κέρκυρα, όπως η Σάμος, η Μυτιλήνη, η Θάσος, η Χίος και η Ρόδος, είχε υπό τον έλεγχό της 

έκταση στην απέναντι ηπειρωτική χώρα. Η έκταση αυτή απείχε περίπου δέκα μίλια από την πόλη και 

ήταν σημαντικά μικρότερη βορειότερα. Έτσι εξηγείται η εχθρότητα που έτρεφαν οι περισσότερες 

ηπειρωτικές φυλές για την Κέρκυρα αλλά συνάμα και η φιλική διάθεσή τους προς την Κόρινθο. 

Εκφράστηκε η άποψη, πως η έκταση αυτή είχε την μορφή ιδιωτικών αγρών. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

δικαιολογεί την ύπαρξη φρουρίων. Γενικότερα το νησί της Κέρκυρας αριθμούσε την εποχή εκείνη 

περίπου 100.000 κατοίκους, με τους λιγότερο από τους μισούς να είναι ελεύθεροι και οι υπόλοιποι 

δούλοι. Οι τελευταίοι καλλιεργούσαν την εύφορη γη, η οποία χάριζε αυτάρκεια στο νησί. Από την 

στιγμή όμως που ξέσπασε η εσωτερική σύγκρουση, πολλοί από τους δούλους χρησιμοποιήθηκαν στην 

επάνδρωση των πλοίων, ενώ οι υπόλοιποι χαλάρωσαν, αφού τόσο οι ολιγαρχικοί όσο και οι 

δημοκρατικοί υπόσχονταν σε αυτούς την ελευθερία τους αποσκοπώντας στον προσεταιρισμό τους. 

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι φυγαδεύτηκαν, ενώ σημαντικό μέρος του 

αγροτικού πληθυσμού μετακινήθηκε εντός των τειχών, προκειμένου να προστατευθεί. Ο υπόλοιπος 

λαός δεν δραστηριοποιήθηκε ξανά, όπως πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος, με αποτέλεσμα να μειωθεί 

δραστικά η παραγωγή και το εμπόριο. Η Περαία, όπως ονομάζει ο Κουμανταράκης (1963) 238-239 

την ηπειρωτική ακτή απέναντι από την Κέρκυρα, εφοδίαζε το νησί με σιτηρά, κτηνοτροφικά προϊόντα 

καθώς και είδη αλιείας. Μετά την κατάληψή της από τους ολιγαρχικούς, ήταν λογικό βρεθούν σε 

δύσκολη θέση οι κάτοικοι της πόλης. Gomme (1979
5
) 386/ Μιστριώτης (1905) 202. 

452
 Στα πιο αξιόλογα χειρόγραφα απαντά ο τύπος ἐλήζοντο. Σε ορισμένα άλλα θα συναντήσουμε τον 

τύπο ἔληζεν, ο οποίος όμως δεν θεωρείται σωστός. Μιστριώτης (1905) 202. 
453

 Πρόκειται για φορτηγά πλοία, και όχι πολεμικά, με τα οποία πέρασαν από την Ήπειρο στην 

Κέρκυρα. Κουμανταράκης (1963) 240. 
454

 Σε αυτό το σημείο βλέπουμε, ότι η επικράτηση αποτελούσε μονόδρομο για τους ολιγαρχικούς. 

Χαρακτηριστική είναι η γαλλική φράση bruler ses vaisseaux, η οποία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 

που κάποιος καταστρέφει με την θέλησή του από την αρχή το μέσο υποχώρησής του. Έχουν 

παρατηρηθεί και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Ο Φίλιππος Ε’ προχώρησε στην καταστροφή των 

καραβιών του ύστερα από μια ήττα του. Σύμφωνα με μαρτυρία του Διοδώρου, σε κάτι αντίστοιχο 

προέβη και ο Αγαθοκλής στην Αφρική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τοῦτο δ’ ἔπραξεν Ἀγαθοκλῆς 

μάλιστα μὲν ἕνεκα τοῦ συναναγκάσαι τοὺς στρατιώτας ἐν τοῖς κινδύνοις ἐπιλαθέσθαι τὸ παράπαν τῆς 

φυγῆς˙ δῆλον γὰρ ὅτι τῆς ἐπὶ τὰς ναῦς καταφυγῆς ἀποκοπείσης ἐν μόνῳ τῷ νικᾶν ἕξουσι τὰς ἐλπίδας τῆς 

σωτηρίας. Κουμανταράκης (1963) 240/ Hornblower (2006) 763-764/ Μιστριώτης (1905) 203. 
455

 Ορισμένοι θεωρούν, πως η φράση τῆς γῆς αναφέρεται σε ολόκληρο το νησί, ενώ κάποιοι άλλοι 

υποστηρίζουν, ότι σε αυτό το σημείο εννοείται η ύπαιθρος που βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη της 

Κέρκυρας και την Ιστώνη. Ο Κουμανταράκης από την πλευρά του προτείνει να οβελιστεί αυτή η 

φράση. Κουμανταράκης (1963) 240.   
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Ιστώνης
456

 και, αφού έχτισαν φρούριο, προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς που 

βρίσκονταν στην πόλη και ήλεγχαν την περιοχή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
456

 Ορισμένοι θεωρούν, ότι στην φράση τὸ ὄρος τὴν Ἰστώνην θα μπορούσε να παραληφθεί  είτε τὸ ὄρος 

είτε το τμήμα τὴν Ἰστώνην. Η άποψη αυτή δεν ευσταθεί, διότι, εάν παραληφθεί η λέξη τὸ ὄρος, τότε 

μπορεί κάποιος να μην καταλάβει τι είναι η Ἰστώνη, ενώ στην περίπτωση που απουσιάζει η φράση τὴν 

Ἰστώνην, δεν θα μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιο όρος αναφέρεται ο Θουκυδίδης στο σημείο αυτό. 

Στο κεφάλαιο 46.1 του 4
ου

 βιβλίου ο Θουκυδίδης αναφέρεται ξανά στο όρος αυτό, με την διαφορά, 

πως αυτή την φορά χρησιμοποιεί την γενική πτώση, ἐν τῷ ὄρει τῆς Ἰστώνης. Αναφορικά με την 

τοποθεσία του συγκεκριμένου όρους έχουν εκφραστεί ποικίλες απόψεις. Κάποιοι υποστηρίζουν, ότι 

πρόκειται για υψώματα γύρω από την πόλη της Κέρκυρας. Σε αυτή την γραμμή κινείται και ο 

Στέφανος ο Βυζάντιος. Την άποψη πάντως, πως το όρος της Ιστώνης βρισκόταν κοντά στην πόλη της 

Κέρκυρας, ενισχύει και η φράση ἔφθειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Από την 

άλλη πλευρά, ο Schmidt στο έργο του Korkyraische Studien 61 υποστηρίζει, πως δεν είναι απαραίτητο 

το βουνό αυτό να βρίσκεται κοντά στην πόλη, διότι, με δεδομένο ότι οι Κερκυραίοι διέθεταν εκτάσεις 

στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, οι ολιγαρχικοί είχαν τη δυνατότητα να προκαλέσουν φθορές από 

μακρινή απόσταση. Μεταξύ άλλων, ο Bursian στο έργο του Γεωγραφία τοποθετεί το όρος αυτό στην 

κορυφή των Αγίων Δέκα. Άλλοι επίσης γύρω από την περιοχή της Αγίας Κυριακής στο Γαστούρι. Η 

εκδοχή που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη αποδοχή είναι εκείνη που υποστηρίζει, ότι το όρος της 

Ιστώνης ταυτίζεται με το όρος του Παντοκράτορα. Με την άποψη αυτή ταυτίζεται τόσο ο Gomme όσο 

και ο Wilson. Πρόκειται για το πιο ψηλό βουνό στα βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Οι ολιγαρχικοί, 

εάν επιχειρούσαν να αποβιβαστούν κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, θα γίνονταν εύκολα αντιληπτοί 

και θα καταδιώκονταν από τον στόλο που βρισκόταν εκεί. Το όρος του Παντοκράτορα βρίσκεται πολύ 

κοντά στον πορθμό της Κέρκυρας, γεγονός το οποίο έδινε τη δυνατότητα στους ολιγαρχικούς, να 

μετακινούνται απαρατήρητοι και ανενόχλητοι. Παράλληλα, το μεγάλο ύψος του βουνού αυτού 

λειτουργούσε ευνοϊκά για αυτούς. Επίσης, στην περιοχή αυτή υπάρχει και σήμερα χωρίο με την 

ονομασία Βίστωνας, που μοιάζει πολύ με το όνομα Ιστώνη. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι τα 

σημερινά τοπωνύμια πόλεων ή χωριών δεν συνηθίζεται να προέρχονται από αρχαία ονόματα βουνών. 

Μιστριώτης (1905) 203-204/ Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 419/ Gomme (1979
5
) 386/ 

Κουμανταράκης (1963) 240-241/ Hornblower (2006) 764. 
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Επιμέρους Σχολιασμός Βιβλίο Α (§24-55) 

 

κεφάλαιο 24 

 

   Στην αρχή της ανάλυσης των αιτιών που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, 

μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά στους βασικούς 

πρωταγωνιστές, την Αθήνα και τη Σπάρτη. Αντίθετα, βλέπουμε τον Θουκυδίδη να 

ασχολείται με μια απομακρυσμένη και όχι ιδιαίτερης σημασίας περιοχή, όπως η 

Επίδαμνος, και στη συνέχεια με δεξιοτεχνία να την συνδέει με τις δύο μεγάλες 

δυνάμεις.
457    

   Ο Morrison χωρίζει τις παραγράφους 24-55 του πρώτου βιβλίου σε υποενότητες με 

βάση το περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, τιτλοφορεί το τμήμα § 24-31.3 ¨ιστορικό και 

σύγκρουση¨, το τμήμα § 31.4-44 ¨ομιλίες και συνελεύσεις¨, ενώ τις παραγράφους § 

45-55 ¨περαιτέρω σύγκρουση – η ναυμαχία των Συβότων¨.
458

  

   Εύκολα παρατηρούμε πως ο Θουκυδίδης δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ιδιαίτερα 

με το πώς φτάσαμε στη σύγκρουση της Κέρκυρας με την Κόρινθο, για την οποία 

έναυσμα αποτέλεσε η επέκταση της τελευταίας προς τον Βορρά και την Δύση κατά 

το διάστημα 480-435 π.Χ. Η εξήγηση που δίνει ο Hornblower γι αυτό, είναι πως ο 

ιστορικός επιθυμεί να εστιάσει την προσοχή του αναγνώστη αποκλειστικά στον φόβο 

που έτρεφε η Σπάρτη για την Αθήνα.
459

   

   Η απόρριψη του αιτήματος της Επιδάμνου για βοήθεια πιθανότατα οφειλόταν στο 

γεγονός, ότι τη διακυβέρνηση της Κέρκυρας εκείνη την περίοδο είχε αναλάβει η 

μερίδα των ολιγαρχικών. Όπως και να χει το πράγμα, η άρνηση στην ικεσία των 

Επιδαμνίων τους εξέθεσε ηθικά.
460  

 

 

 

 

                                                           
457

 Morrison (2006) 29. 
458

 Morrison (2006) 26. 
459

 Σχετικά με τη σύγκρουση ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κόρινθο εξαιτίας της Επιδάμνου έχει 

ασχοληθεί και ο Διόδωρος (ΙΒ’,30). Hornblower (2006) 242/ Ζηκίδης (1972) 63.  
460

 Γιαγκόπουλος (2005) 486-487. 
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κεφάλαιο 25 

 

   Όπως είδαμε, οι Κερκυραίοι με εμφανή σημάδια έπαρσης, τόσο εξαιτίας της 

αναμφισβήτητα σημαντικής ναυτικής τους δύναμης όσο και λόγω της εγκατάστασης 

των Φαιάκων πριν από αυτούς στο νησί της Κέρκυρας, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, 

είχαν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τον Τρωικό πόλεμο, απέρριψαν το 

αίτημα βοήθειας των απεσταλμένων της Επιδάμνου. 

   Από την φράση ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν μπορούμε να αντιληφθούμε τη 

δύσκολη θέση στην οποία είχαν περιέλθει οι Επιδάμνιοι. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο, 

ύστερα από την αδιαφορία που έδειξε η μητρόπολή τους, να σκεφτούν τη λύση της 

Κορίνθου. Κάτι τέτοιο όμως θα αποτελούσε πρόκληση για την Κέρκυρα. 

Απευθύνθηκαν λοιπόν στο μαντείο των Δελφών, προκειμένου να αποβάλουν κάθε 

αμφιβολία ή ενοχή για γι αυτή τους την απόφαση αλλά και για να έχουν παράλληλα 

μια διπλωματική εξασφάλιση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το έναυσμα για την 

επέμβαση της Κορίνθου το έδωσε ουσιαστικά ο Απόλλων με έναν ανεπίδεκτο 

παρερμηνείας χρησμό
461

, που παρέδωσε την Επίδαμνο, στην οποία κυριαρχούσε ο 

δῆμος,
462

 στην ολιγαρχούμενη Κόρινθο. Απηύθυναν λοιπόν έκκληση για βοήθεια 

προς τους Κορινθίους. Η επιχειρηματολογία τους στηρίχτηκε αφενός στο γεγονός ότι 

ο αρχικός ιδρυτής της Επιδάμνου τους είχε κορινθιακή καταγωγή τον τε οἰκιστὴν 

ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα, αφετέρου χρησιμοποίησαν τον χρησμό του 

μαντείου που τους συμβούλευε να παραχωρήσουν την πόλη τους στους Κορινθίους 

και να τους ανακηρύξουν ηγεμόνες τους καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες. 

   Οι Κορίνθιοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των απεσταλμένων της Επιδάμνου. 

Βέβαια άφησαν να φανεί, ότι στην απόφασή τους αυτή έλαβαν υπόψη τους το 

γεγονός ότι ο ιδρυτής τη Επιδάμνου ήταν Κορίνθιος καθώς και ότι υπήρξαν και 

ορισμένοι Κορίνθιοι που συμμετείχαν στην αποικία. Επίσης θέλησαν να δείξουν, ότι 

σεβάστηκαν την εντολή του Απόλλωνα. Τα επιχειρήματα αυτά όμως αξιοποιήθηκαν 

προκειμένου να καλύψουν τον πραγματικό λόγο που δέχθηκαν οι Κορίνθιοι να 

                                                           
461

 Hornblower (2006) 245. Για το ρόλο των χρησμών στο έργο του Θουκ. Βλ. Βλάχος (1983) 180-

183. 
462

 Hornblower (2006) 244 «Η πάλη των τάξεων», το πρώτο σημαντικό γεγονός στην ιστορία του 

πολέμου». Βλ. και Zagorin (2006) 167-8. Είναι γεγονός, ότι οι σχέσεις Αθήνας και δημοκρατικών από 

τη μια και Σπάρτης με τους ολιγαρχικούς από την άλλη συνέβαλαν καταλυτικά στη συστηματική 

εμπλοκή των δύο μεγάλων δυνάμεων στις διάφορες επαναστατικές κινήσεις που λάμβαναν χώρα σε 

μικρότερες πόλεις-μέλη. Η Κέρκυρα όμως αποτελεί εξαίρεση εφόσον δεν είχε ενταχθεί ούτε στην 

Αθηναϊκή Ηγεμονία ούτε στην Πελοποννηησιακή Συμμαχία. Το θέμα αυτό εξετάζει αναλυτικά ο 

Bruce Phoenix 25 (1971) 108-117. 
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βοηθήσουν την Επίδαμνο. Αυτός δεν ήταν άλλος από το ήδη υπάρχον μίσος, που 

έτρεφαν οι δύο πόλεις μεταξύ τους, Κόρινθος και Κέρκυρα
463

. Η έχθρα αυτή είχε τις 

ρίζες της στην εποχή που ο τύραννος Περίανδρος, ο οποίος κατέκτησε και 

εκδικήθηκε την Κέρκυρα, μετά τη δολοφονία του γιού του από τους κατοίκους του 

νησιού (Ηρόδ. Γ 48-53). Στη συνέχεια, στους Περσικούς Πολέμους, η Κέρκυρα είχε 

αρνηθεί να συμμετάσχει στη Σαλαμίνα (Ηρόδ. Η 168). Το μίσος κορυφώνεται το 435 

π.Χ. όταν η Κέρκυρα αποφασίζει να σταματήσει κάθε είδους επαφή με τη μητρόπολή 

της, την Κόρινθο.
464

 

 

κεφάλαιο 26 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό παρατηρούμε την ιδιαίτερη σπουδή (ἄσμενοι) με την οποία οι 

Κορίνθιοι φροντίζουν να ανταποκριθούν στο αίτημα βοήθειας των Επιδαμνίων. Η 

τακτική αυτή έχει λογική βάση, αφού η Κόρινθος ήθελε με κάθε τρόπο να περιορίσει 

την άκρατη έπαρση της Κέρκυρας. Παράλληλα θα πρέπει να αναλογιστούμε, πως η 

Επίδαμνος ήταν μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, ενώ ταυτόχρονα η Κόρινθος θα 

είχε τη δυνατότητα μέσω αυτής να επεκτείνει περισσότερο το εμπόριό της προς τη 

Δύση
465

. 

   Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των Κερκυραίων, οι οποίοι έως τώρα 

είχαν επιδείξει μια μάλλον αδιάφορη στάση. Έστειλαν λοιπόν αποστολή 

αποτελούμενη από 25 πλοία στην Επίδαμνο, προκειμένου να απαιτήσουν να σταλούν 

πίσω οι Κορίνθιοι φρουροί και άποικοι, αλλά ταυτόχρονα να επαναπατριστούν και οι 

ολιγαρχικοί της πόλης που είχαν εκδιωχθεί νωρίτερα. Οι τελευταίοι μάλιστα, 

προκειμένου να κερδίσουν το συναίσθημα των Κερκυραίων, χρησιμοποίησαν ως 

επιχείρημα την κοινή καταγωγή τους, δείχνοντας τους τάφους των κοινών προγόνων 

τους. Η αντίδραση των Κερκυραίων ίσως να μην οφείλεται τόσο στο ενδιαφέρον που 

είχαν για την αποικία της Επιδάμνου, όσο στο γεγονός, ότι έβλεπαν την Κόρινθο να 

επεκτείνεται στρατιωτικά και οικονομικά σε μία περιοχή δική τους. 

                                                           
463

 Hornblower (2006) 245-6. 
464

 Γιαγκόπουλος (2005) 487-490. 
465

 Gomme (1971
5
) 159 διαβλέπει οικονομικούς και πολιτικούς λόγους ενώ ο Finley (2013

12
) 120 έναν 

εμπορικό ανταγωνισμό από την πλευρά της Κορίνθου. Ο Κέιγκαν (2004) 65 πιστεύει ότι οι Κορίνθιοι 

θέλοντας να επεκτεινουν την κυριαρχία τους στα βορειοδυτικά του ελληνικού κόσμου βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με τη ναυτική κυριαρχία των Κερκυραίων. 
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   Η μη ικανοποίηση των αιτημάτων της Κέρκυρας από τους κατοίκους της 

Επιδάμνου σηματοδοτούσε την έναρξη της πολιορκίας τους. Όπως σωστά παρατηρεί 

ο Γιαγκόπουλος, η χρήση του ρήματος στρατεύουσιν κάνει αντιληπτό πως δεν υπήρχε 

περιθώριο ειρηνικής επίλυσης της κατάστασης. Η μόνη πράξη μη πολεμικού 

χαρακτήρα που απέμεινε, ήταν η εκούσια αποχώρηση από την Επίδαμνο.
466

     

 

κεφάλαιο 27 

 

   Σύμφωνα με τον Forbes, η Κόρινθος, έχοντας στο πλευρό της τα Μέγαρα, την 

Επίδαυρο, την Τροιζήνα, την Ηλεία και τους Φλειάσιους, είχε τη δυνατότητα να 

συγκρουστεί με την Κέρκυρα χωρίς τη συμμετοχή της Πελοποννησιακής Συμμαχίας 

και κατ’ επέκταση της Σπάρτης. Ωστόσο, εκείνο που μας ξενίζει, είναι ο μικρός 

αριθμός των καθαυτών κορινθιακών πλοίων (30), έναντι των 120 κερκυραϊκών.
467

   

   Είναι πάντως άξιο σχολιασμού, πως μια υπόθεση, που αφορούσε την Επίδαμνο και 

την Κέρκυρα, εξελίχθηκε σε σύγκρουση μεταξύ Κέρκυρας και Κορίνθου, στη 

συνέχεια σε σύγκρουση ανάμεσα στην Αθήνα και την Κόρινθο, για να καταλήξει σε 

γενικευμένη ρήξη μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης.  

   Η Κόρινθος, πιθανότατα στηριζόμενη στη παλαιότερη σχέση της με την Επίδαμνο 

καθώς και στην αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της από την πλευρά των 

Επιδαμνίων ύστερα από χρησμό του μαντείου των Δελφών, κάλεσε, όσους 

επιθυμούσαν, να αποικίσουν την Επίδαμνο με ίσα δικαιώματα μεταξύ τους αλλά και 

μεταξύ αυτών και των παλιών κατοίκων της Επιδάμνου. Η Κόρινθος προκειμένου να 

προλάβει έναν ενδεχόμενο δισταγμό λόγω μιας πιθανής παρεμπόδισης της αποστολής 

από την πλευρά των Κερκυραίων, έδωσε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούσαν, να 

αναχωρήσουν άμεσα, ενώ σε εκείνους που δεν αισθάνονταν ακόμη έτοιμοι, να 

καταβάλουν χρηματική εγγύηση και να ταξιδέψουν για την Επίδαμνο αργότερα. 

   Είχε γίνει αντιληπτό από την Κόρινθο, πως για να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε 

ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κέρκυρα, χρειαζόταν τη συμβολή αρκετών 

συμμάχων. Έτσι, από άλλους ζήτησε να συμμετάσχουν με πλοία, ενώ από άλλους 

αιτήθηκε χρηματική ενίσχυση. Το γεγονός, ότι στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν 

πολλοί σύμμαχοί της, αποδεικνύει τους αποτελεσματικούς διπλωματικούς χειρισμούς 
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της, αλλά και το αναμφίβολο ενδιαφέρον όλων αυτών για επέκταση της εμπορικής 

δραστηριότητάς τους σε μια περιοχή με έδρα την Επίδαμνο.
468

 Από την άλλη πλευρά, 

αξιοπρόσεκτη ήταν η μη συμμετοχή της Σπάρτης σε όλο αυτό. Η τελευταία συνήθιζε 

να μην στέλνει στρατεύματα εκτός Πελοποννήσου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της τακτικής της ήταν η περίπτωση του Βρασίδα, ο οποίος εστάλη στη Θράκη 

μόλις με 700 οπλίτες στο πλευρό του. Βέβαια δεν ήταν μόνος, αφού πλαισιωνόταν 

από μεγάλες συμμαχικές δυνάμεις.
469

Σε όλη αυτή τη στρατιωτική σύμπραξη 

αντιδιαστέλλεται η διπλωματική απομόνωση της Κέρκυρας, ως αποτέλεσμα της 

ουδετερότητας που είχε επιλέξει να κρατά όλο το προηγούμενο διάστημα. 

   Όλη αυτή η μεγάλη στρατιωτική προετοιμασία της Κορίνθου δεν οφειλόταν, όπως 

με δεξιοτεχνία επεδίωκε να δείξει, στο ενδιαφέρον της για υποθέσεις που αφορούσαν 

την Επίδαμνο, ούτε στην υπόσχεση που είχε δώσει στην έκκληση της τελευταίας για 

βοήθεια. Στην πραγματικότητα η τακτική αυτή αποσκοπούσε στον έλεγχο της 

γεωστρατηγικής θέσης της Επιδάμνου. Διότι από αυτή προερχόταν το μεγαλύτερο 

μέρος του ελέγχου των στενών της Ιταλίας και της Ιλλυρίας και κατ’ επέκταση ο 

έλεγχος του εμπορίου προς τη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία.
470

 

 

κεφάλαιο 28 

 

   Από το κείμενο πληροφορούμαστε πως, όταν οι Κερκυραίοι ενημερώθηκαν για τις 

προετοιμασίες των Κορινθίων, έσπευσαν στην Κόρινθο συνοδευόμενοι από πρέσβεις 

της Σπάρτης και της Σικυώνας. Από το γεγονός αυτό μπορούμε να εικάσουμε ότι 

ενδέχεται οι προτάσεις της Κέρκυρας να έβρισκαν σύμφωνες τις δύο αυτές πόλεις. 

Ωστόσο, βλέπουμε την Σπάρτη να κρατά παθητική στάση αναφορικά με την 

Κόρινθο.
471

 Πάντως το γεγονός, ότι η Σπάρτη δεν ανέλαβε κάποια πρωτοβουλία, 

ώστε να αποτρέψει την Κόρινθο από τον επικείμενο πόλεμο, αποτελεί μεγάλη 

διπλωματική αποτυχία από την πλευρά της.
472

 

   Θα ήταν ασφαλές να συμπεράνουμε, ότι η Κέρκυρα επιθυμούσε να 

διαπραγματευτεί με ειλικρινή διάθεση, ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνική επίλυση του 

προβλήματος. Αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε στο γεγονός, ότι ζητάει από την 
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Κόρινθο να αποχωρήσουν οι έποικοι καθώς και η φρουρά που είχε σταλεί στην 

Επίδαμνο και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, να εμπιστευθούν την υπόθεση αυτή στο 

μαντείο των Δελφών. Βέβαια, η πρότασή τους αναφορικά με το μαντείο των Δελφών 

έχει αρκετό ενδιαφέρον, εάν αναλογιστούμε, ότι την προηγούμενη φορά για το ίδιο 

ζήτημα το μαντείο αποκρίθηκε με βάση το συμφέρον της Κορίνθου. Από αυτό 

μπορούμε να εικάσουμε είτε πως η Κέρκυρα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση είτε 

πως πίστευε ακράδαντα, ότι είχε το δίκιο με το μέρος της και κατ’ επέκταση πως οι 

Θεοί θα την στήριζαν. 

   Στη συνέχεια βλέπουμε τους Κερκυραίους να προχωρούν σε μια έμμεση απειλή με 

πολλούς αποδέκτες. Λένε λοιπόν, πως θα αναγκαστούν να συνάψουν φιλίες με σκοπό 

να τύχουν βοήθειας, ακόμη και ανθρώπους που δεν επιθυμούν, οι οποίοι δεν είναι 

άλλοι από τους Αθηναίους. Τα λόγια αυτά απευθύνονται τόσο στην Κόρινθο και την 

Σπάρτη όσο και στο σύνολο των μελών της Πελοποννησιακής Συμμαχίας. Αυτό διότι 

μια συμμαχία της Κέρκυρας με την Αθήνα θα αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο για την 

επέκταση του εμπορίου ολόκληρης της Πελοποννησιακής Συμμαχίας προς τη Δύση. 

   Οι Κορίνθιοι από την πλευρά τους απαίτησαν να αποχωρήσει κάθε κερκυραϊκή και 

βαρβαρική δύναμη από την Επίδαμνο, διότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στη 

λήψη κάποιας απόφασης, ενώ η Επίδαμνος ήταν σε πολιορκία. Οι Κερκυραίοι 

απάντησαν πως ήταν διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα 

έπρατταν το ίδιο και οι Κορίνθιοι. Ειδάλλως πρότειναν να γίνει ανακωχή κρατώντας 

η κάθε πλευρά τα εδάφη της, έως ότου επιλυθεί η υπόθεση αυτή με διαιτησία. Από 

όλα αυτά μπορούμε από την μία να αντιληφθούμε την ειλικρινή διάθεση για 

άμβλυνση της κρίσης από την πλευρά των Κερκυραίων. Αντίθετα, είναι 

οφθαλμοφανές, πως η Κόρινθος είχε προ πολλού πάρει την απόφασή της, με 

αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια για διαπραγμάτευση να είναι προσχηματική και κάθε 

φορά ατελέσφορη.
473

    

 

κεφάλαιο 29 

 

   Την άνοιξη του 435/434 π.Χ οι Κορίνθιοι στέλνουν κήρυκα στους Κερκυραίους, 

όχι με σκοπό να διαπραγματευθούν, αλλά για να ανακοινώσουν την έναρξη των 

εχθροπραξιών από την πλευρά τους. Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι και 

                                                           
473

 Γιαγκόπουλος (2005) 497-499. 



 
- 105 - 

σε αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά, πως η απόφαση των Κορινθίων ήταν 

προειλημμένη εδώ και καιρό και πως κάθε προσπάθεια για διαπραγμάτευση ήταν 

καταδικασμένη. Στο κεφάλαιο αυτό, η παραπάνω διαπίστωση γίνεται ιδιαίτερα 

αισθητή μέσα από την παρατεταμένη χρήση του –π- και της πρόθεσης προ, το σχήμα 

πλεονασμού καθώς και τον γρήγορο ρυθμό της αφήγησης στο σημείο που γίνεται 

λόγος για την αποστολή του κήρυκα από την πλευρά των Κορινθίων (προπέμψαντες, 

πρότερον πόλεμον προεροῦντα). Εάν τώρα συγκρίνουμε τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο 

Θουκυδίδης για την αποστολή του Κορίνθιου κήρυκα με εκείνες στην περίπτωση του 

Κερκυραίου κήρυκα (κήρυκά τε προύπεμψαν ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς), μπορούμε 

να αντιληφθούμε την ειλικρινή διάθεση από την πλευρά των Κερκυραίων για 

ειρηνική επίλυση του προβλήματος.
474

 

 

κεφάλαιο 30 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό παρατηρούμε μια συμπεριφορά από την πλευρά των 

Κερκυραίων δυσανάλογη με την φιλειρηνική τακτική που προσπάθησαν να 

ακολουθήσουν έως τώρα. Βλέπουμε λοιπόν πως, μετά τη επικράτησή τους στη 

ναυμαχία της Λευκίμμης, θανάτωσαν όσους από τους συμμάχους των Κορινθίων 

αιχμαλώτισαν. Οι σύμμαχοι αυτοί δεν ήταν εχθροί της Κέρκυρας, συνεπώς η 

ανάμειξή τους στη σύγκρουση των δύο πόλεων αποτελεί παραβίαση των συνθηκών. 

Από ηθική σκοπιά η πράξη των Κερκυραίων καλυπτόταν  από το δίκαιο του πολέμου 

και συναντούμε συχνά αντίστοιχες περιπτώσεις στην αρχαία Ελλάδα.
475

 Όμως είχαν 

τη δυνατότητα να σεβαστούν, όσους αιχμαλώτους παραδίδονταν, και στην συνέχεια 

είτε να τους ανταλλάξουν με λύτρα είτε να τους πουλήσουν ως δούλους.
476

Αντίθετα, 

αναλώθηκαν σε μια προσπάθεια πρόκλησης φθοράς, η οποία δεν βασιζόταν σε 

κάποιο οργανωμένο σχέδιο, σε περιοχές που άνηκαν σε συμμάχους των Κορινθίων. 

Μια λογική εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε για την τακτική που 

ακολούθησαν, είναι πως με τον τρόπο αυτό προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τους 

συμμάχους των Κορινθίων από μελλοντικές συμμαχίες μαζί τους. 
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   Οι Κορίνθιοι από την άλλη πλευρά αποσύρθηκαν σε μια περιοχή ανάμεσα στη 

Ζάκυνθο και το Χειμέριο. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να ενισχύσουν τους 

συμμάχους τους αλλά και να περιορίσουν τους Κερκυραίους στη Λευκίμμη.
477

  

 

κεφάλαιο 31 

 

   Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχεί στα έτη 434 με 432 π.Χ. Από τη μια πλευρά έχουμε 

τους Κορινθίους, οι οποίοι προετοιμάζονται στρατιωτικά ναυπηγώντας νέα πλοία και 

αναζητώντας μισθοφόρους κωπηλάτες από όλη την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει, ότι δεν διέθεταν επαρκή αριθμό ανδρών, ώστε να επανδρώσουν οι ίδιοι 

τα καράβια τους. 

   Από την άλλη πλευρά, οι Κερκυραίοι, οι οποίοι έως τώρα είχαν προτιμήσει να 

ακολουθούν μια πολιτική ουδετερότητας, αντιλαμβάνονται πλέον πως αυτή η 

τακτική μπορεί στην παρούσα κατάσταση να τους θέσει σε κίνδυνο. Για τον λόγο 

αυτό αποφασίζουν να στείλουν αντιπροσωπεία τους στην Αθήνα, προκειμένου να 

ζητήσουν όχι μόνο τη βοήθειά της αλλά και την ένταξη στη συμμαχία της. Με αυτό 

τον τρόπο η έμμεση απειλή που είχαν απευθύνει προς όλες τις πλευρές της 

Πελοποννησιακής Συμμαχίας στο κεφάλαιο 28.3 γίνεται πραγματικότητα.
478

  

 

κεφάλαιο 32 

 

   Οι δημηγορίες που εκφωνήθηκαν αποτελούν μια αφηγηματική παύση στην 

ιστορική αφήγηση, δηλαδή ένα διάλειμμα στην εξέλιξη των κλιμακωτών γεγονότων 

που οδήγησαν στη γενικευμένη σύρραξη του 431π.Χ.
479

 Ο Θουκυδίδης μας 

παραθέτει τις θέσεις τόσο της Κέρκυρας όσο και της Κορίνθου, όπως αυτές 

εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης της Εκκλησίας του δήμου, χωρίς να 

εκφράσει την προσωπική του άποψη για τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς. Ο 

αναγνώστης έχει ενεργό ρόλο, διότι μπορεί να κατανοήσει την πολιτική κατάσταση 

του 433 π.Χ. και να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Ένας όμως ενεργός 

αναγνώστης οφείλει να αναρωτηθεί, εάν υπάρχει και άλλη εναλλακτική πρόταση 

πέρα από αυτές που προτείνουν η Κέρκυρα και η Κόρινθος. Κάτι τέτοιο θα ισχύσει 
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στην παρούσα συνέλευση, αφού οι Αθηναίοι θα υιοθετήσουν ως προτιμότερη λύση 

την επιμαχία με την Κέρκυρα, απόφαση η οποία δεν ακολουθεί καμία από τις θέσεις 

που προτάθηκαν από τις δύο πρεσβείες.
480

   

   Η δημηγορία των Κερκυραίων εκτείνεται στα κεφάλαια 32 έως και 36.3, ενώ 

εκείνη των Κορινθίων από το 36.4 έως και το 42. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την 

πρώτη περίπτωση, ο πρόλογος βρίσκεται στο κεφάλαιο 32, το κυρίως μέρος - η 

επιχειρηματολογία - καταλαμβάνει τα κεφάλαια 33 μέχρι το 36.2, ενώ συναντούμε 

τον επίλογο στο 36.3.  

   Βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας των Κερκυραίων είναι, πως μια συμμαχία 

με την Αθήνα θα ήταν ωφέλιμη για την τελευταία, ενώ παράλληλα θα ήταν σύμφωνη 

με το δίκαιο, αφού δεν θα καταπατούσε την τριακονταετή ειρήνη.
481

 Ο Μαρκελλίνος 

θεωρεί πως στη δημηγορία των Κερκυραίων επικρατεί κυρίως το αίσθημα του 

συμφέροντος παρά της δικαιοσύνης, ενώ στη αντίστοιχη περίπτωση των Κορινθίων 

πιστεύει πως συμβαίνει το αντίθετο.
482

  

   Οι Κερκυραίοι πρέσβεις βρίσκονται στη δύσκολη θέση να ζητήσουν στήριξη από 

την Αθήνα, μια πόλη με την οποία δεν διατηρούσαν κάποια φιλική σχέση, ούτε της 

είχαν προσφέρει κάποια ευεργεσία στο παρελθόν, ώστε να προσδοκούν σε 

ανταπόδοσή της. Έτσι λοιπόν, οι πρέσβεις θα πρέπει να πείσουν το ακροατήριο πως 

μια συμμαχία μεταξύ των δύο πόλεων θα ήταν συμφέρουσα για την Αθήνα, ή 

τουλάχιστον μη επιβλαβής, ενώ παράλληλα θα εξασφάλιζε την ευγνωμοσύνη των 

Κερκυραίων. 

   Στη συνέχεια, με περίσσεια ειλικρίνεια τους βλέπουμε να παραδέχονται πως η 

τακτική που ακολούθησε η Κέρκυρα έως τότε, όχι μόνο δεν ήταν ορθή, αλλά τους 

εξέθεσε σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, είχαν την ψευδαίσθηση πως κρατώντας συνεχώς 

ουδέτερη στάση και αποφεύγοντας να οργανωθούν σε κάποια συμμαχία, θα 

απομάκρυναν ενδεχόμενους κινδύνους και θα ζούσαν με αξιοπρέπεια. Εκ των 

υστέρων συνειδητοποίησαν, πως με αυτό τον τρόπο οδηγήθηκαν σε πολιτική 

απομόνωση και δεν θα μπορούσαν να σταθούν μόνοι τους στην τρέχουσα περίσταση. 

Με το να δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην Αθηναϊκή Συμμαχία, 

επιδιώκουν να δώσουν την εντύπωση στους Αθηναίους, πως είναι άνθρωποι που 

μαθαίνουν από τα λάθη τους. Παράλληλα, θέλουν να κάνουν αντιληπτό, πως η 
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πολιτική που ακολούθησαν έως τώρα, προήλθε από υπερεκτίμηση της αίσθησης 

αυτοδυναμίας που ένιωθαν οι Κερκυραίοι, και πως κατά βάθος η στρατηγική αυτή 

είχε μια λογική βάση, παρότι δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

   Προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους, υπενθυμίζουν στο 

ακροατήριο πως κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον κορινθιακό στόλο μαζί 

με εκείνο των συμμάχων τους θέλοντας να κάνουν έκδηλο στους Αθηναίους πως η 

Κέρκυρα αποτελούσε τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στην Ελλάδα μετά από αυτούς. 

Επιδιώκουν να οδηγήσουν αναπόφευκτα τους Αθηναίους στο συμπέρασμα, πως σε 

περίπτωση που συμμαχήσουν με τους Κερκυραίους, θα έχουν σημαντικό 

πλεονέκτημα έναντι των Πελοποννησίων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα τους 

συνέφερε να τους βρουν αντιμέτωπους.
483

  

   Στο τέλος του κεφαλαίου ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί τον όρο ἀπραγμοσύνῃ με την 

έννοια της πολιτικής αδράνειας στις εξωτερικές υποθέσεις ενός κράτους, την οποία 

όμως δεν θα πρέπει να συγχέουμε με την νωχελική ουδετερότητα, όπως θεωρεί ο 

Forbes. Η ἀπραγμοσύνῃ αυτή δεν χαρακτήριζε την αθηναϊκή πολιτική, της οποίας 

αντίθετα ιδιαίτερο γνώρισμα ήταν η πολυπραγμοσύνη - ιμπεριαλιστική 

υπερδραστηριότητα. Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης στο Α.70.9, ούτε οι ίδιοι 

ησύχαζαν, αλλά ούτε και τους άλλους άφηναν σε ησυχία (μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν 

μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν). Πρόκειται για έναν επαινετικό όρο και αναφέρεται 

στο κράτος εκείνο που δεν προκαλεί με την πολιτική του, δεν αναμειγνύεται στις 

υποθέσεις των κρατών, με τα οποία γειτνιάζει, ενώ από την άλλη πλευρά φροντίζει 

για την αποτροπή συγκρούσεων.
484

  

 

κεφάλαιο 33 

 

   Στο παρόν κεφάλαιο παρατηρούμε τους Κερκυραίους να επικαλούνται 

επιχειρήματα ηθικού, συναισθηματικού και στρατιωτικού χαρακτήρα.  

   Στην πρώτη περίπτωση τους βλέπουμε να παρουσιάζονται ως θύματα των άδικων 

Κορινθίων και στη συνέχεια ζητούν βοήθεια από τους προστάτες Αθηναίους. Έπειτα, 

επικαλούνται τα συναισθήματα των τελευταίων λέγοντας συγκεκριμένα ὡς ἄν 

μάλιστα μετ’ αἰειμνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν καταθήσεσθε, μέσα δηλαδή από τη 
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συμμαχία η Αθήνα θα κερδίσει παντοτινή ευγνωμοσύνη από την πλευρά των 

Κερκυραίων.
485

Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνειά τους, παρ’ 

όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν απέδειξαν την ευγνωμοσύνη τους αυτή σε 

επαρκή βαθμό, όταν χρειάστηκε. Συγκεκριμένα, το 431 π.Χ. κατά την διάρκεια 

σύγκρουσης στην περιοχή της Μεθώνης στη Λακωνία, ενίσχυσαν τον αθηναϊκό 

στόλο με 50 πλοία, ο οποίος απαρτιζόταν από 100 καράβια και από μόνος του είχε 

ήδη επικρατήσει στην πελοποννησιακή ακτή. Μερικά χρόνια αργότερα, το 426 π.Χ. 

συμμετείχαν στο πλευρό των Αθηναίων με 15 πλοία ενάντια στη Λευκάδα. Το 415 

π.Χ. η Κέρκυρα λειτούργησε ως ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία του αθηναϊκού 

στόλου προς τη Σικελία. Γεγονός είναι πάντως, πως ύστερα από τις εμφύλιες 

συγκρούσεις που σημειώθηκαν τα έτη 427 και 425 π.Χ στην Κέρκυρα, η στάση της 

τελευταίας άλλαξε άρδην.
486

Τέλος, το γεγονός ότι η Αθήνα, εφόσον δεχτεί να 

συμμαχήσει με την Κέρκυρα, θα έχει στο πλάι της την δεύτερη μεγαλύτερη ναυτική 

δύναμη μετά την ίδια, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό στρατιωτικό επιχείρημα. 

   Είναι αξιοσημείωτη η επιτυχημένη προσπάθεια των Κερκυραίων να παρουσιάσουν 

το αίτημά τους για βοήθεια ως μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα, επιτυγχάνοντας να 

φανούν περισσότερο ως ευεργέτες παρά ως ευεργετημένοι.  

   Στο τέλος του κεφαλαίου οι Κερκυραίοι υποστηρίζουν πως ο πόλεμος είναι 

αναπόφευκτος, κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους τους Αθηναίους, και στηρίζουν την 

άποψή τους στον φόβο της Σπάρτης για την ολοένα αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας. 

Για τον λόγο αυτό προτείνουν τη συμμαχία, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

ξεκινήσουν αυτοί τις εχθροπραξίες, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο ενδεχόμενο 

αιφνιδιασμό της Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
487

          

 

κεφάλαιο 34 

 

   Οι Κερκυραίοι πιστεύουν, πως μια αποικία πρέπει να τιμά την μητρόπολη, από την 

οποία έχει προέλθει, με την προϋπόθεση βέβαια πως και η τελευταία φέρεται σωστά 

προς αυτή (πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν). Παράλληλα, 

προσθέτουν πως οι πολίτες της αποικίας είναι ίσοι με εκείνους της μητρόπολής τους, 
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και όχι δούλοι (οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι 

ἐκπέμπονται). 

   Από την πλευρά τους οι Κερκυραίοι αισθάνονται πως οι Κορίνθιοι τους έχουν 

αδικήσει και δεν δέχθηκαν να καταφύγουν στο θεσμό της διαιτησίας, προκειμένου να 

επιλύσουν τις διαφορές τους. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ανεπίτρεπτης στάσης, οι 

Κερκυραίοι έπαψαν να θεωρούν την Κόρινθο μητρόπολή τους. Βέβαια ο ισχυρισμός 

τους αναφορικά με την συμπεριφορά των Κορινθίων έρχεται σε αντίθεση με όσα μας 

έχει πει ο Θουκυδίδης στο κεφάλαιο 25 του πρώτου βιβλίου, όπου αναφέρει πως οι 

Κερκυραίοι ήταν εκείνοι που αντιμετώπιζαν υπεροπτικά την μητρόπολή τους (ὅτι 

αὐτῶν παρημέλουν…περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς).
488

  

      

κεφάλαιο 35 

 

   Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου οι Κερκυραίοι καταφεύγουν σε έναν 

συλλογισμό, ο οποίος βασίζεται σε μια διάταξη των Τριακονταετών Συνθηκών του 

445 π.Χ. Σύμφωνα με αυτή, τόσο η Αθηναϊκή Συμμαχία όσο και η Πελοποννησιακή 

δεν μπορούσαν να ενσωματώσουν νέες πόλεις, που είτε άνηκαν στην αντίπαλη 

συμμαχία είτε είχαν επαναστατήσει από αυτή.  

   Οι Κερκυραίοι προσπαθούν να πείσουν τους Αθηναίους πως, στην περίπτωση που 

τους δεχθούν στη συμμαχία τους, δεν πρόκειται να παραβούν τις συνθήκες, διότι 

αφενός δεν είναι ενταγμένοι σε κάποια από τις δύο συμμαχίες αφετέρου οι σπονδές 

επιτρέπουν την ένταξη νέων πόλεων στις συμμαχίες. Παρατηρούμε πως στον 

συλλογισμό τους πρώτα παρατίθεται το συμπέρασμα (λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς 

Λακεδαιμονίων σπονδὰς δεχόμενοι ἡμᾶς) και έπειτα ακολουθούν οι δύο προκείμενες 

(μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους καθώς και εἴρηται γὰρ…ἀρέσκηται ἐλθεῖν). 

   Ο συλλογισμός αυτός αποσκοπεί να καθησυχάσει τους Αθηναίους και να σβήσει 

κάθε ενδοιασμό τους που αφορούσε την πρόταση των Κερκυραίων. Παράλληλα, οι 

τελευταίοι θέλουν με αυτό τον τρόπο να προλάβουν, προτού οι Κορίνθιοι στηριχτούν 

στην ίδια διάταξη των σπονδών, κάτι το οποίο θα δούμε να γίνεται σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

   Στην παράγραφο 5 οι Κερκυραίοι πρέσβεις επιστρατεύουν την ρητορική τους 

δεινότητα, προκειμένου να αποδείξουν πως μια συμμαχία μεταξύ τους θα ήταν προς 
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το συμφέρον της Αθήνας. Κάτι τέτοιο είχαν επιχειρήσει και στην παράγραφο 2 του 

κεφαλαίου 33. Έτσι λοιπόν λένε, πως έχουν κοινούς εχθρούς με τους Αθηναίους, και, 

επειδή η Κέρκυρα ήταν ναυτική δύναμη, ενδεχόμενη απόρριψη ή αποδοχή της 

συμμαχίας δεν θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. 

   Πάντως είναι έκδηλη η συνεχής προσπάθειά τους να παρουσιάσουν την πόλη τους 

ως την μεγαλύτερη ναυτική δύναμη μετά από την Αθήνα και πως θα αποτελέσουν 

καταλυτικό ρόλο για τη νίκη, σε όποια συμμαχία ενταχθούν.
489

       

 

κεφάλαιο 36 

 

   Και σε αυτό το κεφάλαιο οι εκπρόσωποι της Κέρκυρας συνεχίζουν την προσπάθειά 

τους να πείσουν τους Αθηναίους πως μια ενδεχόμενη συμμαχία μεταξύ τους δεν 

παραβαίνει τους όρους των Τριακονταετών Σπονδών. Επίσης, προκειμένου να 

ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους, εστιάζουν στο αμοιβαίο συμφέρον σε 

περίπτωση αποδοχής της πρότασής τους. 

   Αρχικά υποστηρίζουν, πως, εάν ο εχθρός αντιληφθεί την επιφυλακτικότητα των 

Αθηναίων και συνάμα την αύξηση της δύναμής τους μέσα από μια συμμαχία με την 

Κέρκυρα, θα τρομοκρατηθεί. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι Αθηναίοι απορρίψουν 

την πρόταση των Κερκυραίων και δεν τους εντάξουν στο δυναμικό τους, η 

Πελοποννησιακή Συμμαχία θα αποθρασυνθεί.
490

 Το μεγάλο τμήμα του κειμένου από 

το σημείο τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ… και έπειτα αποτελεί ένα από τα πιο τεχνικής φύσεως 

κομμάτια του Θουκυδίδη. Μολονότι υπάρχει λογική βάση στον τρόπο με τον οποίο 

ξεδιπλώνει την σκέψη του, από την άλλη πλευρά παρατηρούμε εκείνη την 

διαδικασία, με την οποία κάνει το λογοτεχνικό ύφος των ομιλιών ολοκληρωτικά δικό 

του.
491

Εκτός από αυτό, μέσα από αυτό το χωρίο είναι έκδηλη η επίδραση του 

σοφιστικού ρεύματος, το οποίο εκείνη την περίοδο άκμαζε.
492

  

   Στη συνέχεια προσθέτουν, πως η θέση της Κέρκυρας είναι τέτοια που μπορεί να 

ανακόψει τυχόν ναυτική - στρατιωτική βοήθεια από συμμαχικές πόλεις των 

Πελοποννησίων που βρίσκονται στη Σικελία,
493

 κάτι το οποίο προκαλούσε ανησυχία 
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στην Αθήνα. Μάλιστα, σε επόμενο κεφάλαιο ο Θουκυδίδης εικάζει πως στην περιοχή 

αυτή υπήρχε διαθέσιμος στόλος 200 καραβιών.
494

  

   Παράλληλα, η Κέρκυρα θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό για 

μελλοντική μετάβαση από την πλευρά της Αθήνας προς την Ιταλία - Σικελία.
495

 Είναι 

η πρώτη φορά που γίνεται λόγος στο έργο του Θουκυδίδη αναφορικά με ενδεχόμενη 

επέκταση της αθηναϊκής επιρροής στη Δύση. Οι Αθηναίοι ακολούθησαν μια τέτοια 

πολιτική λίγα χρόνια αργότερα (415-413 π.Χ.), με το άδοξο τέλος και τις ολέθριες 

συνέπειες για τους ίδιους. Πάντως ο Θουκυδίδης ταυτιζόταν με την άποψη του 

Περικλή, και δεν συμφωνούσε με μια τέτοιου είδους επέκταση.
496

   

   Για το τέλος άφησαν το πιο ισχυρό τους επιχείρημα, με σκοπό να προκαλέσουν 

εντύπωση στο ακροατήριο αλλά και για να διατηρηθεί στη μνήμη του 

περισσότερο.
497

 Υποστηρίζουν λοιπόν πως ο στόλος που διαθέτουν μαζί με εκείνον 

των Αθηναίων καθώς και εκείνον της Κορίνθου είναι οι τρεις μεγαλύτεροι στην 

Ελλάδα. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον της Αθήνας να έχει την Κέρκυρα σύμμαχό 

της, παρά να την αντιμετωπίσουν στο πλευρό των Κορινθίων και γενικότερα της 

Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
498

  

   Πολύ αξιόλογη είναι η άποψη σύμφωνα με την οποία, ο λόγος για τον οποίο οι 

Αθηναίοι προβληματίζονταν
499

 να συμμαχήσουν με τους Κερκυραίους, δεν ήταν ο 

δισταγμός αναφορικά με την παραβίαση των Τριακονταετών Σπονδών ούτε ο φόβος 

για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Πελοποννησιακή Συμμαχία.
500

Άλλωστε, οι 

Αθηναίοι είχαν την πεποίθηση, πως η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, πριν τους 

προειδοποιήσουν για αυτό οι Κερκυραίοι, και αυτό αποδεικνύεται από τις 

οικονομικές συμφωνίες που καθορίζονταν στο διάταγμα του Καλλία.
501

Πιθανότατα 

να υπολόγισαν πως τους συνέφερε να αφήσουν να συγκρουστούν οι δύο από τις 

μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας μεταξύ τους, η Κέρκυρα και η 

Κόρινθος, διότι αυτό θα αποδυνάμωνε είτε τη μία είτε την άλλη ή και αμφότερες.
502
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   Μέσα από τον λόγο τους οι Κερκυραίοι πρέσβεις απέδειξαν, ότι αντιπροσώπευαν 

έναν υπερήφανο λαό, με αξιοπρέπεια, ενώ απευθύνθηκαν στους Αθηναίους ως 

ισότιμοι ομιλητές.
503

 

 

κεφάλαιο 37 

 

   Ο λόγος της κορινθιακής αντιπροσωπείας εκτείνεται στα κεφάλαια 37 έως και 43. 

Συγκεκριμένα, ο πρόλογος βρίσκεται στο κεφάλαιο 37.1, την βασική 

επιχειρηματολογία τους  θα την βρούμε από το 37.2 έως και το 42, ενώ τον επίλογο 

της ομιλίας τους στην παράγραφο 43. 

   Στην αρχή του λόγου τους, παρατηρούμε, ότι προσπαθούν να καταρρίψουν το 

επιχείρημα των Κερκυραίων σχετικά με την πολιτική ουδετερότητας που είχαν 

προτιμήσει έως τότε. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουν, πως αυτή η τακτική δεν πήγαζε από 

σύνεση με απώτερο στόχο την ανεξαρτησία και την αποφυγή των κινδύνων, που θα 

επεφύλασσε η ένταξη σε κάποια συμμαχία, όπως υποστήριξαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο οι Κερκυραίοι. Αντίθετα, οι Κορίνθιοι είναι πεπεισμένοι, πως στην 

πραγματικότητα η πολιτική αυτή ήταν προϊόν του άκρατου εγωισμού τους και 

ευνοούσε την διάπραξη αλλά και την αποσιώπηση αθέμιτων δραστηριοτήτων. 

Συνάμα τους κατηγορούν, πως εκμεταλλευόμενοι τη γεωγραφική θέση της 

Κέρκυρας, δραστηριοποιούνται ληστρικά στον χώρο του Ιονίου πελάγους.
504

 

 

κεφάλαιο 38 

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τους Κορινθίους να επιχειρηματολογούν ενάντια 

στον ισχυρισμό των Κερκυραίων, πως οι τελευταίοι έχουν διακόψει κάθε είδους 

επαφή και έχουν έρθει σε ρήξη με αυτούς εξαιτίας της εκμετάλλευσης που 

υφίσταντο
505

. 

   Οι Κορίνθιοι λοιπόν ισχυρίζονται, πως η επιθυμία τους από την δημιουργία της 

κερκυραϊκής αποικίας ήταν να τους αντιμετωπίζουν ως ηγεμόνες και να τους 
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αποδίδουν τις απαιτούμενες κατά τα έθιμα τιμές και όχι να τους περιφρονούν. Όσον 

αφορά την απόδοση τιμών και τον σεβασμό από την πλευρά της αποικίας, θα 

μπορούσαμε όλοι να συμφωνήσουμε. Όμως, η απαίτησή τους, να αντιμετωπίζονται 

ως ηγεμόνες, μοιάζει παράλογη. Ίσως να στηρίζονται στην απόφαση του μαντείου 

των Δελφών, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 25. 

   Έπειτα, αποποιούνται κάθε ευθύνης υποστηρίζοντας, πως διατηρούν άριστες 

σχέσεις με όλες τις υπόλοιπες αποικίες της, εκτός από την περίπτωση της 

Κέρκυρας.
506

Αυτός ο ισχυρισμός δύναται να αναιρεθεί από μια μελέτη (R. Talbert, 

Timoleon and the Revival of Greek Sicily Κέιμπριτζ, 1974), σύμφωνα με την οποία 

κατά την κλασσική περίοδο οι Συρακούσες (κορινθιακή αποικία) δεν διατηρούσαν 

καλές σχέσεις με την μητρόπολή τους. Μάλιστα η αποικία αυτή, όπως και η 

Κέρκυρα, δεν υιοθέτησε ως νόμισμα τον κορινθιακό πήγασο.
507

 

   Οι Κορίνθιοι αποδίδουν την ρήξη με την Κέρκυρα στην αδικία και γενικότερα στην 

απαράδεκτη συμπεριφορά που είχαν εισπράξει από την τελευταία. Μάλιστα δεν 

διστάζουν και παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως θύματα. Προχωρώντας ένα βήμα 

παρακάτω υποστηρίζουν πως, ακόμη και στην περίπτωση που και οι ίδιοι 

ενδεχομένως να έσφαλαν, η Κέρκυρα ως αποικία όφειλε να υποχωρήσει.
508

     

 

κεφάλαιο 39 

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε την προσπάθεια των Κορινθίων να καταρρίψουν το 

επιχείρημα που είχαν χρησιμοποιήσει οι Κερκυραίοι στο κεφάλαιο 34.2, όπου είχαν 

υποστηρίξει πως ένιωθαν αδικημένοι από την έως τότε συμπεριφορά των Κορινθίων, 

οι οποίοι στο τέλος δεν δέχθηκαν την επίλυση μέσω διαιτησίας του επίμαχου 

ζητήματος που αφορούσε την Επίδαμνο. 

   Ισχυρίζονται λοιπόν πως, όσα υποστήριξαν οι Κερκυραίοι στο κεφάλαιο 34, είναι 

προσχηματικά, ανειλικρινή και αποτελούν προσπάθεια εξαπάτησης των Αθηναίων. Η 

πρόταση των Κερκυραίων για διαιτησία θα είχε λογική, στην περίπτωση που δεν 

είχαν προβεί προηγουμένως σε άδικες ενέργειες, υπονοώντας με αυτό την πολιορκία 

της Επιδάμνου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε, πως δεν είναι η πρώτη 

φορά που οι Κορίνθιοι εκφράζουν αυτή την άποψη. Κάτι τέτοιο είχαν υποστηρίξει 
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και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους Κερκυραίους, όταν οι 

τελευταίοι είχαν μεταβεί στην Κόρινθο με συνοδεία Σπαρτιατών και Σικυωνίων 

πρέσβεων. 

   Για τους Κορινθίους μια σύμπραξη ανάμεσα σε Αθηναίους και Κερκυραίους θα 

είχε λογική, στην περίπτωση που οι πρώτοι έπρεπε να ανταποδώσουν σε κάποια 

προηγούμενη χάρη των Κερκυραίων ή στην περίπτωση που θα μπορούσαν να 

αποκομίσουν και οι ίδιοι μέσα από τις αδικίες των Κερκυραίων.
509

    

 

κεφάλαιο 40 

 

   Σε προηγούμενο κεφάλαιο οι Κερκυραίοι είχαν ισχυριστεί, πως η πόλη τους, λόγω 

της ουδέτερης στάσης που είχε κρατήσει έως τότε, διατηρούσε το δικαίωμα να 

ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε συμμαχία επιθυμούσε. Στο παρόν κεφάλαιο ο 

Κορίνθιος ομιλητής θα υποστηρίξει, πως κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τους όρους της 

Τριακονταετούς Συνθήκης. Εάν όμως ακολουθήσουμε πιστά τους όρους της 

συνθήκης, θα παρατηρήσουμε πως κάτι τέτοιο είναι αβάσιμο. Από την άλλη πλευρά, 

η Κέρκυρα δεν είχε κάποια υποχρέωση να ακολουθεί, ως αποικία, την ίδια εξωτερική 

πολιτική με την μητρόπολή της.
510

 Οι σχέσεις ανάμεσα στην αποικία και την 

μητρόπολή της είχαν κυρίως ηθικό χαρακτήρα και όχι πολιτικό. Μάλιστα, υπήρχε η 

δυνατότητα μια πόλη, να ήταν μέλος ενός συμμαχικού συνασπισμού διαφορετικού 

από εκείνον, στον οποίο άνηκε η μητρόπολή της. Χαρακτηριστική περίπτωση 

αποτελεί η Ποτίδαια, η οποία ήταν κορινθιακή αποικία και την ίδια στιγμή σύμμαχος 

των Αθηναίων.
511

 Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ισχυρισμός του 

Κορίνθιου ομιλητή είναι και προσχηματικός, διότι στις απαιτήσεις που εξέφρασε η 

Πελοποννησιακή Συμμαχία στην Αθήνα λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, 

παρατηρούμε, ότι δεν γίνεται πουθενά λόγος για την Κέρκυρα.
512

 

   Στο συνέδριο των Πελοποννησίων, στο οποίο είχε τεθεί το ζήτημα της αποστασίας 

της Σάμου, η Κόρινθος πράγματι είχε συμπορευτεί με την Αθήνα. Μάλιστα είχε 

υποστηρίξει πως καθένας, που ηγούταν μιας συμμαχίας, διατηρούσε το δικαίωμα να 
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 Γιαγκόπουλος (2005) 522-523. 
510
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512
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τιμωρήσει κάποιο μέλος της, όταν το έκρινε σωστό,
513

 χωρίς να απαιτείται κάποια 

έγκριση γι αυτό.
514

Στηριζόμενος σε αυτό, ο εκπρόσωπος της Κορίνθου θεωρούσε 

πως η Αθήνα όφειλε να μην δεχθεί να συμμαχήσει με την Κέρκυρα, την στιγμή που η 

τελευταία ήταν σε ρήξη με την Κόρινθο. Σε αντίθετη περίπτωση, μια ενδεχόμενη 

συμμαχία μεταξύ των δύο πόλεων θα αποτελούσε έμμεση κήρυξη πολέμου με την 

Κόρινθο.
515

Πάντως οι περισσότεροι θεωρούν πως εσφαλμένα ο Κορίνθιος ομιλητής 

συγχέει την περίπτωση της Σάμου με εκείνη της Κέρκυρας, διότι στην πρώτη 

περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μία πόλη που άνηκε στην Δηλιακή Συμμαχία και 

δεσμευόταν από τις Τριακονταετείς Σπονδές, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η 

Κέρκυρα δεν ήταν σύμμαχος της Κορίνθου ούτε μέλος της Πελοποννησιακής 

Συμμαχίας, αλλά μια ουδέτερη πόλη.
516

Από την άλλη πλευρά, ο Forbes υποστηρίζει, 

ότι η Κέρκυρα, ως αποικία της Κορίνθου, όφειλε να συμπορεύεται με την μητρόπολή 

της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εντασσόμενη λοιπόν στην Αθηναϊκή Συμμαχία, 

ήταν σαν να παρέκαμπτε την Κόρινθο.
517

   

   Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρακολουθούμε τον εκπρόσωπο της Κορίνθου να 

προειδοποιεί την Αθήνα πως, σε περίπτωση που συμμαχήσει με την Κέρκυρα, τα 

πράγματα θα έχουν άσχημη εξέλιξη. Σε αντιδιαστολή με αυτό, στην παράγραφο 34.5 

οι Κερκυραίοι είχαν αφήσει για το τέλος τις θετικές συνέπειες που θα επέφερε μια 

ενδεχόμενη συμμαχία με τους Αθηναίους.
518

 Άξιος παρατήρησης είναι ο τρόπος, με 

τον οποίο ο Κορίνθιος ομιλητής απευθύνεται στο αθηναϊκό ακροατήριο σε αυτό το 

σημείο. Συγκεκριμένα, προειδοποιεί τους Αθηναίους, όχι ευθέως, αλλά όσο πιο 

περιφραστικά μπορεί. Έτσι, τον βλέπουμε τεχνηέντως αφενός να μην αναφέρει το 

υποκείμενο ἡμᾶς στο απαρέμφατο ἀμύνεσθαι αφετέρου να χρησιμοποιεί δύο 

αρνήσεις αντί μιας κατάφασης, μὴ ἄνευ ὑμῶν αντί μεθ’ ὑμῶν.
519
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κεφάλαιο 41 

 

   Σύμφωνα με τον κορίνθιο ομιλητή, έως τώρα παρέθεσε επιχειρήματα που είχαν 

χαρακτήρα δικαίου, δηλαδή νομικά επιχειρήματα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα καταφύγει 

σε ένα επιχείρημα που έχει τον χαρακτήρα του ¨πρέποντος¨, ένα επιχείρημα 

ανταποδοτικό.
520

 

   Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην συμμετοχή είκοσι κορινθιακών πλοίων 

(πεντηκοντόροι) στο πλευρό των Αθηναίων κατά την διάρκεια της σύγκρουσής τους 

με την Αίγινα. Σχετικά με το γεγονός αυτό, ο Α. Βλάχος θεωρεί πως είναι ελάχιστες 

οι περιπτώσεις ανιδιοτελούς βοήθειας στην πολιτική ζωή. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση πιστεύει πως η Κόρινθος, μέσα από αυτή την στήριξη που προσέφερε 

στην Αθήνα, αποσκοπούσε να βλάψει την Αίγινα, η οποία εκείνο το διάστημα ήταν ο 

μεγαλύτερος οικονομικός ανταγωνιστής της, σε αντίθεση με την Αθήνα, η οποία τότε 

δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ναυτική υπόσταση.
521

 

   Άξιο παρατήρησης αποτελεί το γεγονός πως ο κορίνθιος ομιλητής δεν αναφέρεται 

καθόλου στην σημαντική παρέμβαση της Κορίνθου, μέσω του εκπροσώπου της 

Σωσικλή, στην συνέλευση της Πελοποννησιακής Συμμαχίας που έλαβε χώρα το 510 

π.Χ., ώστε να αποφευχθεί η αποκατάσταση του Ιππία στην Αθήνα (Ηρόδοτος v. 91-

3), επιχείρημα με μεγαλύτερη βαρύτητα από εκείνο σχετικά με την Αίγινα. O Gomme 

εκφράζει τον προβληματισμό, μήπως ο Θουκυδίδης απέρριψε ως αναληθή, όσα 

σχετίζονται με την συγκεκριμένη συνέλευση καθώς και τον λόγο του Σωσικλή.
522

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τον ομιλητή να δηλώνει ξεκάθαρα πως η Κόρινθος 

δεν διάκειται εχθρικά προς την Αθήνα. Η αναφορά του αυτή είχε ως στόχο, να μην 

σκεφτούν οι Αθηναίοι πως, σε περίπτωση που οι Κορίνθιοι επικρατούσαν των 

Κερκυραίων, θα δημιουργούσαν μια σημαντική ναυτική δύναμη, ικανή να 

προκαλέσει φθορά στην Αθήνα. Ταυτόχρονα όμως ο εκπρόσωπος της Κορίνθου 

υποστηρίζει πως η πόλη του δεν είναι ούτε φίλη με την Αθήνα, ώστε να υπάρχει ο 

κίνδυνος, εκμεταλλευόμενη (η Κόρινθος) αυτή την σχέση, να ζητάει συνεχώς 

χάρες.
523
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   Τέλος, δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως η αναφορά στο κεφάλαιο αυτό της 

περίπτωσης της Σάμου, όπως είχε γίνει ξανά και στο κεφάλαιο 40.5, αποτελεί απλώς 

μια επανάληψη. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ήθελαν από τους Αθηναίους να τους 

αφήσουν ελεύθερους να τιμωρήσουν την Κέρκυρα, όπως είχαν και οι ίδιοι πράξει στο 

παρελθόν στην περίπτωση της Σάμου. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ξανά αναφορά 

στην Σάμο, προκειμένου να ζητήσουν ανταπόδοση για την συμπεριφορά που 

υπέδειξαν παλαιότερα.
524

    

 

κεφάλαιο 42 

 

   Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου ο εκπρόσωπος της Κορίνθου παροτρύνει ακόμη 

μια φορά τους Αθηναίους να απορρίψουν το αίτημα της Κέρκυρας, έτσι ώστε να 

ανταποδώσουν στην Κόρινθο. Η ανταπόδοση σχετίζεται τόσο με την βοήθεια που 

παρείχε η Κόρινθος στην Αθήνα στην περίπτωση της Αίγινας (492 π.Χ.) όσο και με 

την περίπτωση της Σάμου (440 π.Χ.). Σε αυτό το σημείο αξίζει να παρατηρήσουμε 

πως, με δεδομένο ότι ο λόγος των Κορινθίων τοποθετείται χρονικά στο 432 π.Χ., 

είναι πολύ δύσκολο να υπήρχαν Αθηναίοι που να θυμούνταν τα γεγονότα αναφορικά 

με την Αίγινα, σε αντίθεση με την περίπτωση της Σάμου, που ήταν αρκετά 

πρόσφατη.
525

 

   Ταυτόχρονα, ο ομιλητής επισημαίνει πως, όσα τους προτείνει, εκτός από δίκαια, 

συνάδουν και με το συμφέρον της Αθήνας, ακόμη και σε περίπτωση πολέμου. 

Σπεύδει όμως να συμπληρώσει πως το επιχείρημα των Κερκυραίων, αναφορικά με το 

ενδεχόμενο διεξαγωγής πολέμου, δεν έχει κάποια υπόσταση, αλλά αποσκοπεί στον 

εκφοβισμό και μόνο του αθηναϊκού ακροατηρίου.
526

   

   Έπειτα, τον βλέπουμε να αποδοκιμάζει τον ισχυρισμό των Κερκυραίων, πως η 

Κόρινθος ήταν εχθρός της Αθήνας.
527

 Ύστερα, κάνει λόγο για την δυσπιστία που 

υπήρχε ανάμεσα στην Αθήνα και την Κόρινθο αναφορικά με τα Μέγαρα. Εικάζουμε, 

ότι ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην αποστασία τους από την αθηναϊκή εξουσία και 

την προσάρτησή τους στην Πελοποννησιακή Συμμαχία, γεγονός που αποτέλεσε 

πλήγμα για την Αθήνα. Η συγκεκριμένη αναφορά δεν σχετίζεται με το βασικό θέμα 

                                                           
524

 Γιαγκόπουλος (2005) 527. 
525

 Κουμανταράκης (1963) 114. 
526

 Γιαγκόπουλος (2005) 528. 
527

 Γιαγκόπουλος (2005) 528. 



 
- 119 - 

της συζήτησης και θα την χαρακτηρίζαμε αψυχολόγητη, την στιγμή που προσπαθούν 

να κερδίσουν την εύνοια των Αθηναίων.
528

 

   Στο τέλος του κεφαλαίου βλέπουμε τον εκπρόσωπο της Κορίνθου να συμβουλεύει 

τους Αθηναίους να μην αδικούν ομοίους τους και ταυτόχρονα να μην επιζητούν 

περισσότερα σκεπτόμενοι μόνο βραχυπρόθεσμα. Το επιχείρημα όμως αυτό αποτελεί 

μια γενική και αόριστη σκέψη, διότι η ναυτική δύναμη της Κέρκυρας είναι 

αναμφισβήτητη και χειροπιαστή.
529

    

 

κεφάλαιο 43 

 

   Στο τελευταίο κεφάλαιο του λόγου τους οι Κορίνθιοι ζητούν ακόμη μια φορά 

ανταπόδοση για την ευεργεσία προς τους Αθηναίους το 440 π.Χ. Επιμένουν στο 

ζήτημα αυτό, διότι βρίσκονται σε παρόμοια θέση, με εκείνη που είχαν βρεθεί οι 

Αθηναίοι κατά την αποστασία των Σαμίων. Χαρακτηριστικό είναι το αντιθετικό 

σχήμα, όταν ο εκπρόσωπος της κορινθιακής αποστολής λέει καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ 

ὠφεληθέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι, δηλαδή μην μας βλάψετε με την απόφασή σας, 

εσείς που ωφεληθήκατε από την δική μας. Στη συνέχεια ο ομιλητής τονίζει πως, 

όποιος τους προσφέρει βοήθεια θα θεωρηθεί καλύτερος φίλος, ενώ εχθρός, εκείνος 

που θα τους σταθεί εμπόδιο. Κάτι παρόμοιο είχε ειπωθεί και στο κεφάλαιο 41.3. 

Συγκεκριμένα είχε χρησιμοποιήσει την φράση πολέμιον τὸν ἀντιστάντα, ενώ σε αυτό 

το κεφάλαιο λέει ὁ ἀντιστὰς ἐχθρός.
530

   

   Μετά το πέρας των δύο δημηγοριών είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε πως οι 

Κερκυραίοι επικαλέστηκαν δύο διαφορετικά είδη επιχειρημάτων, νομικής φύσεως 

από τη μία πλευρά (κεφάλαια 34,35) αλλά και επιχειρήματα που πηγάζουν από το 

¨συμφέρον¨ (κεφάλαια 32,33). Σε αντίθεση με αυτούς, οι Κορίνθιοι καταφεύγουν 

μόνο σε νομικά επιχειρήματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα.
531
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κεφάλαιο 44 

 

   Εάν θελήσουμε να εξηγήσουμε τόσο τις δύο συνελεύσεις της Εκκλησίας του 

δήμου, που χρειάστηκαν να λάβουν χώρα, προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιο 

οριστικό συμπέρασμα, όσο και την ίδια την απόφαση, θα πρέπει να αναλογιστούμε 

πολλούς παράγοντες.  

   Αρχικά, θα πρέπει να θεωρήσουμε ως δεδομένο, ότι επρόκειτο για μια πολύ 

σοβαρή και δύσκολη απόφαση, που υποδηλώνεται και λεκτικά με το καί
532

 (Α 44 καὶ 

δὶς ἐκκλησίας), το οποίο εξυπηρετεί το σκοπό του Θουκυδίδη που δεν είναι άλλος 

από το να τονίσει την κρισιμότητα της κατάστασης.
533

 Οι Αθηναίοι δεν ήθελαν σε 

καμία περίπτωση να παραβιάσουν τις συνθήκες, που είχαν συνυπογράψει με την 

Πελοποννησιακή Συμμαχία. Τουλάχιστον δεν επιθυμούσαν, σε περίπτωση πολέμου, 

να είναι αυτοί οι επιτιθέμενοι, χωρίς αυτό να αναιρεί την προκλητική συμπεριφορά 

τους έως τότε.
534

Αναμφισβήτητα όμως, η απόφαση που έπρεπε να πάρουν, όφειλε να 

συνάδει και με το συμφέρον της Αθήνας. Έτσι, σε περίπτωση που αποφάσιζαν να 

συμμαχήσουν με την Κέρκυρα, αυτό θα αντέκρουε στις Τριακονταετείς Συνθήκες. 

Αντίθετα, με την απόφαση της επιμαχίας
535

 ο κίνδυνος αυτός απεφεύχθη, ενώ 

ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να συνδράμουν τους Κερκυραίους. 

   Οι Κερκυραίοι στο κεφάλαιο 33.3 προειδοποίησαν τους Αθηναίους για το 

αναπόφευκτο ενός πολέμου με την Πελοποννησιακή Συμμαχία στο άμεσο μέλλον, 

τὸν δὲ πόλεμον, δ’ ὅνπερ χρήσιμοι ἄν εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης 

ἁμαρτάνει, άποψη την οποία αντέκρουσε η αντιπροσωπεία της Κορίνθου.
536

 Σε αυτό 

το σημείο αξίζει να σημειώσουμε, πως υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν, ότι οι 

Αθηναίοι θεωρούσαν πιθανό το ενδεχόμενο ενός πολέμου και είχαν αρχίσει να 

ετοιμάζονται γι αυτό καιρό πριν τη συνέλευση αυτή της Εκκλησίας του δήμου. Ένα 

στοιχείο που μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι το ψήφισμα του Καλλία, 
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σύμφωνα με το οποίο οι θησαυροί τόσο από τους ναούς των αγροτικών δήμων όσο 

και της κάτω πόλης έπρεπε να μαζευτούν στην Ακρόπολη για λόγους ασφάλειας.
537

 

   Έχοντας λοιπόν στο μυαλό τους οι Αθηναίοι το ενδεχόμενο ενός πολέμου καθώς 

και το γεγονός ότι η Κέρκυρα ήταν μία από τις τρεις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις 

της Ελλάδας, δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να την αφήσουν στα χέρια της Κορίνθου 

και κατ’ επέκταση της Πελοποννησιακής Συμμαχίας και να την έχουν αντίπαλο στον 

επικείμενο πόλεμο. Εκτός από αυτό, ενδέχεται να είχαν στο μυαλό τους και έναν 

άλλο στόχο. Ίσως να επεδίωκαν μια σύγκρουση ανάμεσα στην Κέρκυρα και την 

Κόρινθο, έτσι ώστε να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα φθαρμένο ναυτικό της 

Πελοποννησιακής Συμμαχίας, όταν χρειαστεί. 

   Το γεγονός, ότι η τελική απόφαση της συνέλευσης ευνοούσε σε γενικές γραμμές 

την Κέρκυρα, μπορεί να εξηγηθεί από την σπουδαιότητα της γεωγραφικής της θέσης. 

Η τοποθεσία της της επέτρεπε να ελέγχει τη ναυτική γραμμή από και προς την Ιταλία 

και τη Σικελία. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου θα μπορούσε να ανακόψει ενδεχόμενη 

υποστήριξη της Πελοποννησιακής Συμμαχίας από την Δύση. Από την άλλη πλευρά, 

αν αναλογιστούμε τις βλέψεις που είχε η Αθήνα προς την Μεγάλη Ελλάδα, θα 

κατανοήσουμε καλύτερα την απόφαση που πάρθηκε.
538

  

   Όπως παρατηρεί ο Wiedemann, σε όλη αυτή την καθοριστικής σημασίας 

διαδικασία δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Περικλή. Κάποιοι πιστεύουν πως 

δεν συμφωνούσε με την επέκταση της αθηναϊκής επιρροής στη Δύση. Πάντως, το 

μόνο σίγουρο είναι πως, παρά την ηγετική του φυσιογνωμία και την όποια εξουσία 

και επιρροή διέθετε, δεν μπορούσε να επιβάλει την άποψή του στον λαό.
539

Δεν 

χωράει όμως καμία αμφιβολία, ότι κάποια στιγμή θα πήρε κι αυτός τον λόγο.
540

   

 

κεφάλαιο 53 

 

   Βασικό σημείο αυτού του κεφαλαίου είναι η προσπάθεια των Κορινθίων να 

διακρίνουν τη στάση που θα κρατήσουν οι Αθηναίοι στη συνέχεια. Μέσα από τα 

λόγια που απηύθυνε η αντιπροσωπεία, η οποία εστάλη στο αντίπαλο στρατόπεδο 

(ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,…χρήσασθε ὡς πολεμίοις), βλέπουμε γενικεύσεις και 
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αοριστολογίες. Αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την επίθεση εναντίον 

της Κέρκυρας, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να μην γίνει αντιληπτή η απελπιστική 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

   Μετά τους Κορινθίους τον λόγο πήραν αρχικά οι Κερκυραίοι, οι οποίοι πρότειναν 

να συλληφθούν και να θανατωθούν τα μέλη της αντιπροσωπείας. Ίσως με τον τρόπο 

αυτό να αποσκοπούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση την Αθήνα με την Κόρινθο. 

Έπειτα, τον λόγο πήραν οι Αθηναίοι. Με σύνεση απαντούν, πως ακολουθούν πολύ 

συγκεκριμένες εντολές, σύμφωνα με τις οποίες όφειλαν να αποτρέψουν ενδεχόμενη 

απόβαση των Κορινθίων στην Κέρκυρα ή σε κάποιο άλλο μέρος που ανήκει σε αυτή. 

Τονίζουν μάλιστα, ότι δεν είναι αυτοί που καταπατούν τις Τριακονταετείς Σπονδές 

και δεν προκαλούν την έναρξη του πολέμου. Για τον λόγο αυτό προσφωνούν τα μέλη 

της κορινθιακής αντιπροσωπείας ὦ ἄνδρες Πελοποννήσιοι αντί ὦ ἄνδρες Κορίνθιοι.  

   Το περιεχόμενο της αθηναϊκής απάντησης ενδέχεται να είναι είτε αυτούσιο είτε 

πολύ κοντά σε αυτά που ειπώθηκαν στην πραγματικότητα. Η χρήση της αντωνυμίας 

τοιάδε επιβεβαιώνει την άποψη αυτή. Με βεβαιότητα πάντως τα λόγια των Αθηναίων 

δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε να ειπωθούν στην συγκεκριμένη περίσταση.
541
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Επιμέρους Σχολιασμός Βιβλίο Γ (§69-85) 

 

κεφάλαιο 70 

 

   Το καλοκαίρι του 427 π.Χ. εκτυλίχτηκε στην Κέρκυρα μία από τις πιο σκοτεινές 

πτυχές του Πελοποννησιακού Πολέμου. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην εμφύλια 

σύγκρουση ανάμεσα στους δημοκρατικούς και ολιγαρχικούς του νησιού. Είναι πολύ 

χαρακτηριστικά τα λόγια του Finley για την περίπτωση αυτή, ότι ο πόλεμος παράγει 

βία και αυτή με τη σειρά της πολιτικό χάος.
542

 

   Από την αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου μας παρέχονται επαρκείς πληροφορίες, για 

όσα θα ακολουθήσουν. Έτσι γνωρίζουμε το κεντρικό θέμα, τον τόπο αλλά και τον 

χρόνο που έλαβαν χώρα τα γεγονότα, τους υπευθύνους αλλά και τον σκοπό της 

σύγκρουσης.
543

      

   Κατά την διάρκεια των δύο ναυμαχιών που έλαβαν χώρα στα νησιά Σύβοτα, 

αιχμαλωτίστηκαν περισσότεροι από χίλια άτομα από το κερκυραϊκό στρατόπεδο. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών (800), οι οποίοι ήταν δούλοι, πωλήθηκαν στη συνέχεια από 

τους Κορινθίους. Υπήρχαν όμως και άλλοι 250 αιχμάλωτοι, που προέρχονταν από 

επιφανείς οικογένειες της Κέρκυρας. Για την απελευθέρωση αυτή ορίστηκε το 

υπέρογκο χρηματικό αντάλλαγμα των 800 ταλάντων για την απελευθέρωσή τους.
544

 

Επίσης, ορίστηκαν ως εγγυητές οι πρόξενοι, οι οποίοι θα επιβαρύνονταν με το 

παραπάνω ποσό, σε περίπτωση που οι αιχμάλωτοι δεν το κατέβαλαν.
545

 

   Για να αντιληφθούμε το οικονομικό μέγεθος, αρκεί να αναλογιστούμε πως τα 

έσοδα από τους φόρους της Α Αθηναϊκής Συμμαχίας ανέρχονταν σε 460 τάλαντα 

κάθε χρόνο.
546

Τα 800 τάλαντα αντιστοιχούσαν σε περίπου 5.000.000 αρχαίες 

δραχμές ή 35 - 40.000.000 χρυσές δραχμές ή αλλιώς 1.500.000 χρυσές λίρες.
547

Το 

σύνηθες αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ενός αιχμαλώτου ήταν περίπου 2 μνες, 

οι οποίες αντιστοιχούσαν με το 1/30 ενός ταλάντου.
548

 Αυτό επιβεβαιώνεται και από 

τον Ηρόδοτο, από τον οποίο πληροφορούμαστε πως τα λύτρα για έναν οπλίτη της 
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Πελοποννησιακής Συμμαχίας ήταν 2 μνες (vi.79.1).
549

Το μεγαλύτερο ποσό που 

μαρτυρείται σχετικά με απελευθέρωση αιχμαλώτου είναι 9 τάλαντα. Πρόκειται για 

την περίπτωση του πρεσβευτή Φιλίππου Αμφίλοχου (Επιστολή Φιλίππου, 1
ος

 τόμος, 

ΔΗΜ. ΧΙΙ 3).
550

Ο Gomme, επειδή θεωρεί απίστευτα μεγάλο το νούμερο που 

αναφέρει ο Θουκυδίδης, το διορθώνει σε 800 μνες. Έτσι, θα αντιστοιχούσαν 3 μνες 

σε κάθε αιχμάλωτο, δηλαδή 300 δραχμές ή 12,5 τάλαντα.
551

  

   Το ποσό που απαιτήθηκε για την απελευθέρωση των 250 αιχμαλώτων, λόγω του 

μεγέθους του, δημιουργεί προβληματισμούς, αναφορικά με το εάν αυτή η πρόταση 

των Κορινθίων ήταν ειλικρινής ή εάν οι τελευταίοι απέβλεπαν κάπου αλλού.
552

 Εάν 

εξετάσουμε επιφανειακά το θέμα, θα δούμε πως το ποσό, που αιτήθηκαν οι 

Κορίνθιοι, ήταν μέσα σε λογικά πλαίσια. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένοι 250 

αιχμάλωτοι προέρχονταν από οικογένειες με υψηλή οικονομική θέση στην Κέρκυρα. 

Συνεπώς θα έπρεπε και το αντάλλαγμα να ήταν αντίστοιχο.
553

 

   Από την πλευρά του ο Θουκυδίδης, προκειμένου να καταστήσει ευδιάκριτη την 

πραγματική φύση αυτής της συμφωνίας (ἀληθεστάτην πρόφασιν), χρησιμοποιεί την 

αντίθεση ἔργῳ δε (για να εκφράσει την πραγματική αιτία) και λόγῳ μὲν. Έτσι, 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως απώτερος σκοπός της Κορίνθου ήταν να 

χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους αιχμαλώτους μετά από τον επαναπατρισμό 

τους, προκειμένου να προσεταιριστεί την Κέρκυρα, και όχι τόσο για να εισπράξει το 

ποσό για την απελευθέρωσή τους.
554

 Σε αυτό συνηγορεί και η καλή μεταχείριση της 

οποίας έτυχαν οι συγκεκριμένοι αιχμάλωτοι, όσο διάστημα βρίσκονταν μακριά από 

την πατρίδα τους. 

   Την παραπάνω άποψη ενισχύουν, και όσα είχαν πει οι Κορίνθιοι κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου στη Σπάρτη, τα οποία μας παραθέτει ο Θουκυδίδης στο Α 122.1. 

Συγκεκριμένα λοιπόν είχαν δηλώσει ὑπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ τοῦ πολέμου ἡμῖν, 

ξυμμάχων τε ἀπόστασις. Είναι πρόδηλη, η τακτική που εφάρμοζε η Πελοποννησιακή 

Συμμαχία. Επεδίωκε αλυσιδωτές επαναστάσεις από τα μέλη της Αθηναϊκής 

Συμμαχίας με σκοπό την σταδιακή αποδυνάμωσή της. Έτσι, ήταν καιρός την 

αποτυχημένη επανάσταση της Μυτιλήνης να ακολουθήσει η Κέρκυρα, η οποία 

βέβαια δεν ήταν κανονικός σύμμαχος της Αθήνας, αλλά συνδεόταν με αυτή μέσω 
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επιμαχίας. Έπειτα θα έπαιρνε σειρά η Σκιώνη, η Μένδη καθώς και η Τορώνη. Οι 

αιχμάλωτοι λοιπόν ύστερα από τον επαναπατρισμό τους, αφού προχώρησαν στις 

απαραίτητες μυστικές ενέργειες, προετοίμασαν την ανατροπή της δημοκρατικής 

κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποσπαστεί η Κέρκυρα από την Αθήνα.
555

  

   Οι Αθηναίοι από την πλευρά τους, βλέποντας με ανησυχία την επιστροφή των 

αιχμαλώτων ολιγαρχικών καθώς και τις προθέσεις τους και συνυπολογίζοντας την 

σπουδαιότητα, από διάφορες απόψεις, της γεωγραφικής θέσης της Κέρκυρας, 

αποφάσισαν να την εντάξουν πλήρως στη συμμαχία τους. Από την άλλη πλευρά, οι 

Κορίνθιοι επιθυμούσαν να προσαρτήσουν με κάθε τρόπο το νησί αυτό. Έτσι λοιπόν, 

Αθήνα και Κόρινθος στέλνουν αμφότερες πρεσβείες στην Κέρκυρα. Η άφιξή τους 

προκάλεσε διχογνωμία ανάμεσα στους δημοκρατικούς, οι οποίοι έβλεπαν θετικά την 

ένταξη του νησιού στην Αθηναϊκή Συμμαχία, και τους ολιγαρχικούς, οι οποίοι 

υποστήριζαν την προσάρτηση της Κέρκυρας στην Κόρινθο. Η απόφαση που 

πάρθηκε, βρισκόταν κάπου στη μέση. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε, αφενός να 

επικυρώσουν την επιμαχία με την Αθήνα, αφετέρου να αναθερμάνουν την φιλία με 

την Πελοπόννησο. Σε αυτό το σημείο, αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός, ότι ο 

Θουκυδίδης εστιάζει μόνο στην απόφαση των Κερκυραίων, ενώ αδιαφορεί για 

περαιτέρω λεπτομέρειες.
556

Σύμφωνα με τον Μιστριώτη, μια τέτοια απόφαση θα 

έπαιρνε είτε ένας ασθενής είτε ένας δόλιος άνθρωπος. Όπως προσθέτει, κατά τη 

διάρκεια μιας εμπόλεμης περιόδου δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στη 

φιλία και τη συμμαχία.
557

Αυτό πάντως που με σιγουριά μπορούμε να πούμε, είναι ότι 

η Κέρκυρα προτίμησε να εφαρμόσει την τακτική που ακολουθούσε και στο 

παρελθόν, αυτή της ουδετερότητας. Από την μία πλευρά αυτό προσφέρει ένα 

διπλωματικό πλεονέκτημα και με βεβαιότητα αποτελεί προϊόν των μυστικών 

ενεργειών, στις οποίες επιδόθηκαν οι ολιγαρχικοί αιχμάλωτοι, αφού ελευθερώθηκαν. 

Εάν όμως αναλογιστούμε το γενικότερο κλίμα, εύκολα θα αντιληφθούμε, ότι η 

στρατηγική αυτή της Κέρκυρας δεν θα ευοδωθεί.
558

 

   Οι ολιγαρχικοί από την πλευρά τους παραπέμπουν τον Πειθία, τον αρχηγό της 

δημοκρατικής παράταξης, σε δίκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, 

κατηγορία από την οποία και αθωώθηκε. Η αθωοτική απόφαση καταδεικνύει ότι η 
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κοινή γνώμη των Κερκυραίων ακόμα και αν δεν ήταν υπέρ των Αθηνών, 

τουλάχιστον δεν στρέφονταν εναντίον τους. Με τη σειρά του ο Πειθίας οδηγεί στη 

δικαιοσύνη τους πέντε πιο πλούσιους πολιτικούς αντιπάλους του με σκοπό τον 

αφανισμό τους. Η ευφυΐα του έγκειται στο γεγονός, ότι η κατηγορία που τους 

προσάπτει δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, διότι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν σχεδόν 

αδύνατον να την αποδείξει. Αντίθετα, το κατηγορητήριό του έχει κοινωνικό και 

θρησκευτικό χαρακτήρα. Τους κατηγόρησε για ιεροσυλία και συγκεκριμένα, ότι 

είχαν αποσπάσει κατ’ εξακολούθηση πολλά στηρίγματα από τα ιερά τεμένη του Δία 

και του Αλκίνου (φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ 

Ἀλκίνου). Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν με βαρύτατο πρόστιμο, γεγονός το 

οποίο αποδεικνύει, ότι η δικαιοσύνη πράγματι είναι τυφλή.
559

Από την άλλη πλευρά, 

ο Parker
560

 υποστηρίζει, πως η υλοτόμηση σε ιερά τεμένη γενικότερα ήταν μια πράξη 

σχετικά ανεκτή. Αυτό διότι εκλαμβανόταν ως περιουσιακό έγκλημα και όχι ως 

ιεροσυλία. Υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις, όπως η συγκεκριμένη, που η πράξη 

θεωρήθηκε ιερόσυλη και επιβλήθηκαν βαρύτατα πρόστιμα (ακόμη και ποινές 

ακρωτηριασμού), διότι στο παρασκήνιο κρύβονταν καιροσκοπικοί πολιτικοί 

χειρισμοί, προσωπικές αντεκδικήσεις κ.α.
561

   

   Επειδή το πρόστιμο που επιβλήθηκε ήταν δυσβάσταχτο για τους πέντε 

ολιγαρχικούς, οι τελευταίοι αιτήθηκαν διακανονισμό. Μολονότι από το κείμενο 

συμπεραίνουμε πως ήταν αρκετά εύποροι, μπορούμε να εικάσουμε, ότι πιθανότατα 

διέθεταν μεγάλη ακίνητη περιουσία, ωστόσο δεν ήταν σε θέση τη δεδομένη στιγμή 

να καταβάλουν το ποσό που τους επιβλήθηκε.
562

Γενικότερα, έχει προκύψει 

διχογνωμία σχετικά με την ερμηνεία της μετοχής ταξάμενοι του κειμένου. Υπάρχουν 

ερευνητές που θεωρούν, ότι οι κατηγορούμενοι αιτήθηκαν μείωση του συνολικού 

ποσού του προστίμου και δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό, ακόμη και 

εάν το κατέβαλαν τμηματικά.
563

 Ο Gomme θεωρεί πιο πιθανό να ζήτησαν να 

αποπληρωθεί το ποσό αυτό μέσω αξιολογημένων δόσεων.
564

 Τέλος υπάρχει και η 

άποψη, πως οι κατηγορούμενοι αιτήθηκαν να υπολογιστεί το συνολικό κόστος των 

χαράκων, για τις οποίες κατηγορούνται, ώστε να αποπληρώσουν αποκλειστικά το 

ποσό αυτό. Από νομική άποψη, αυτό καλείται έμπρακτη μετάνοια. Εφόσον όμως το 
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αίτημα αυτό έρχεται μετά από την καταδικαστική απόφαση, δεν θα μπορούσε να 

γίνει δεκτό.
565

  

   Οι ολιγαρχικοί συνυπολογίζοντας, αφενός την δικαστική απόφαση καταπέλτη γι 

αυτούς καθώς και το γεγονός ότι ο Πειθίας είχε πλέον τη δυνατότητα να πείσει τον 

κερκυραϊκό λαό να προσχωρήσει στην Αθηναϊκή Συμμαχία, παραμερίζουν τα 

προσχήματα και καταφεύγουν σε ακραίες και βίαιες ενέργειες. Συγκεκριμένα, 

προχώρησαν στη δολοφονία του Πειθία καθώς και περίπου εξήντα ακόμη βουλευτών 

και πολιτών εντός του χώρου της Βουλής. Αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτομερειακή 

αναφορά του Θουκυδίδη αναφορικά με αυτό.
566

Ο Steup πιστεύει, πως δεν πρέπει να 

μεσολάβησε διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη στιγμή που η Κέρκυρα 

αποφάσισε να γίνει μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας μέχρι και τη δολοφονία του 

Πειθία.
567

       

 

κεφάλαιο 71 

 

   Ύστερα από τα αιματηρά γεγονότα του προηγούμενου κεφαλαίου, βλέπουμε τους 

ολιγαρχικούς να προσπαθούν να καλύψουν τις πράξεις τους με έναν μανδύα 

νομιμότητας. Η δικαιολογία, που προφασίζονται, είναι, πως οι πρωτοβουλίες που 

πήραν, απέβλεπαν στην ανεξαρτητοποίηση της Κέρκυρας από το φάσμα επιρροής 

της Αθήνας (ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ’ ἄν δουλωθεῖεν ὑπ’ Ἀθηναίων). 

Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, γνωστοποίησαν, ότι θα εφαρμόσουν για 

ακόμη μια φορά στρατηγική ουδετερότητας, ενώ στο εξής θα δέχονταν μόνο ένα 

καράβι τη φορά προερχόμενο είτε από την Αθηναϊκή είτε από την Πελοποννησιακή 

Συμμαχία (τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ’ ἤ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον 

πολέμιον ἡγεῖσθαι). Αυτό από μόνο του σήμαινε και την ρήξη στην επιμαχία, που είχε 

αποφασιστεί στο κεφάλαιο 44 του 1
ου

 βιβλίου. Είναι έκδηλη η προτίμησή τους στην 

Πελοποννησιακή Συμμαχία και το ολιγαρχικό πολίτευμα. Ταυτόχρονα θέλουν να 

φαίνεται προς τα έξω, ότι τηρούν και ορισμένα δημοκρατικά προσχήματα. Έτσι, 

μολονότι κατήργησαν την Βουλή, διατήρησαν το θεσμό της Εκκλησίας του δήμου. 

Σε αυτό το σημείο βέβαια αξίζει να επισημάνουμε, ότι συγκάλεσαν την Εκκλησία του 

Δήμου, όχι για να θέσουν προτάσεις προς ψήφιση, αλλά για να ανακοινώσουν τα 
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σχέδια τους, τα οποία ο λαός όφειλε αναγκαστικά να αποδεχτεί. Όσο και αν 

προσπάθησαν, ήταν δύσκολο να κρύψουν τον απολυταρχικό χαρακτήρα τους.
568

  

   Όταν συνέβησαν τα αιματηρά γεγονότα του προηγούμενου κεφαλαίου, μέρος των 

δημοκρατικών κατόρθωσε να επιβιβαστεί σε αθηναϊκό καράβι που βρισκόταν στο 

λιμάνι, το οποίο και επέστρεψε στην Αθήνα.
569

Στο τέλος του κεφαλαίου 71 

πληροφορούμαστε, ότι οι ολιγαρχικοί της Κέρκυρας έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα, 

προκειμένου να υποστηρίξουν, πως, όσα έγιναν, ήταν προς το συμφέρον και των δύο 

πλευρών. Παράλληλα, με θράσος προσπαθούν να διεγείρουν τον πατριωτισμό των 

δημοκρατικών, που είχαν φυγαδευτεί στην Αθήνα, πείθοντάς τους, ώστε να 

αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα.
570

      

 

κεφάλαιο 72 

 

   Οι Αθηναίοι δεν πείστηκαν από τους εκπροσώπους των ολιγαρχικών, πως, όσα 

συνέβησαν, ήταν και προς το συμφέρον της Αθήνας. Οι ισχυρισμοί τους έρχονταν σε 

αντίφαση με την κατάλυση της Βουλής στην Κέρκυρα, την αφαίρεση εξουσιών από 

την αλία αλλά και την αλλαγή στην εξωτερική πολιτική του νησιού, ιδιαίτερα 

μάλιστα μετά την διακοπή της επιμαχίας με την Αθήνα. Στη συνέχεια, οι πρέσβεις 

συνελήφθησαν από τους Αθηναίους και οδηγήθηκαν στην Αίγινα.
571

 Μαζί με αυτούς 

συνελήφθησαν, όσοι από τους Κερκυραίους δημοκρατικούς είχαν καταφύγει στην 

Αθήνα μετά το πραξικόπημα, και μεταπείστηκαν από την πρεσβεία των ολιγαρχικών 

να μην αντιδράσουν και να αποδεχτούν τη νέα κατάσταση στο νησί.
572

 

   Η σύλληψη πρεσβευτών αποτελούσε βαρύτατο αδίκημα από την πλευρά των 

Αθηναίων, διότι τα πρόσωπα αυτά θεωρούνταν ιερά και έχαιραν ασυλίας. Στη 

συγκεκριμένη όμως περίπτωση, οι πρέσβεις αυτοί εκπροσωπούσαν πραξικοπηματίες, 

που είχαν σφετεριστεί την εξουσία, και όχι κάποια εκλεγμένη κυβέρνηση της 

Κέρκυρας, ενώ παράλληλα αποπειράθηκαν να ασκήσουν προπαγάνδα στους 
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δημοκρατικούς της Κέρκυρας, που είχαν καταφύγει στην Αθήνα, και ως έναν βαθμό 

το πέτυχαν.
573

     

   Αναφορικά με όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα, που εκτυλίχθησαν στην Κέρκυρα, 

δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Σπάρτη για ηθική αυτουργία. Αναμφισβήτητα 

όμως είχε πλήρη γνώση για καθετί. Η κορινθιακή τριήρης που κατέπλευσε στην 

Κέρκυρα, σίγουρα δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός. Η άφιξή της με βεβαιότητα αποτελεί 

προϊόν διαβούλευσης ανάμεσα στους ολιγαρχικούς της Κέρκυρας και την Σπάρτη. 

Όσο για την αποστολή πρεσβείας στην Αθήνα, μπορούμε να εικάσουμε, ότι μέσα από 

αυτό οι ολιγαρχικοί προσπαθούσαν να εξοικονομήσουν χρόνο, μέχρι να 

ολοκληρώσουν τις συζητήσεις με την Σπάρτη.
574

 

 

κεφάλαιο 75 

 

   Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά με την ικανότητα αλλά και την 

αποτελεσματικότητα του Νικόστρατου στην περίπτωση της Κέρκυρας. 

   Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε, ότι έδρασε με σύνεση και δεν προέβη σε 

αντεκδίκηση εις βάρος των ολιγαρχικών. Απεναντίας προσπάθησε να συμφιλιώσει 

τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις.
575

 Χαρακτηριστική της προσπάθειάς του είναι η 

χρήση του ρήματος ἔπρασσε σε παρατατικό χρόνο, γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
576

 Η χρυσή τομή βρέθηκε με την καταδίκη των 

δέκα υπευθύνων της εξέγερσης. Πιθανότατα οι πέντε από αυτούς να ήταν εκείνοι που 

είχαν καταδικαστεί για την κοπή των χαράκων από τα ιερά τεμένη.
577

 Παρ’ όλα αυτά, 

όταν έγινε γνωστή η απόφαση αυτή, οι δέκα πρωταίτιοι δραπέτευσαν από την πόλη. 

Ο Classen μας παραθέτει μια διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με αυτόν, το ρήμα 

ἔμειναν του κειμένου έχει έννοια υπερσυντελίκου. Με βάση αυτή την εκδοχή, οι δέκα 

υπεύθυνοι είχαν ξεφύγει, πριν ακόμη ανακοινωθεί η απόφαση του Νικόστρατου. Δεν 

μπορούμε να φανταστούμε όμως, ότι ο τελευταίος πήρε μια τέτοια απόφαση, για 

άτομα που είχαν ήδη εξαφανιστεί.
578
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   Εκτός από αυτό, κατάφερε, όχι μόνο να ανανεώσει την επιμαχία μεταξύ Κέρκυρας 

και Αθήνας, η οποία είχε διακοπεί ύστερα από την επικράτηση των ολιγαρχικών, 

αλλά και να την μετατρέψει σε πλήρη συμμαχία (ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ 

φίλους νομίζειν).
579

      

   Στη συνέχεια, ο Νικόστρατος δέχθηκε την πρόταση των δημοκρατικών, να αφήσει 

πέντε από τα δικά του καράβια στην Κέρκυρα, προκειμένου να περιοριστεί η 

πιθανότητα μιας ενδεχόμενης αντίδρασης των ολιγαρχικών. Στην θέση των πέντε 

αθηναϊκών καραβιών ο Νικόστρατος θα έπαιρνε πέντε κερκυραϊκά. Οι Κερκυραίοι 

όμως επάνδρωσαν τα πέντε καράβια, που θα έδιναν στο Νικόστρατο, με 

ολιγαρχικούς. Μολονότι είναι δυσδιάκριτο, σε ποιους αναφέρεται η φράση ἐκ σφῶν 

αὐτῶν του κειμένου, μπορούμε να εικάσουμε, ότι ο Νικόστρατος είχε άγνοια για τα 

συγκεκριμένα πληρώματα. Η στρατολόγηση λοιπόν των ολιγαρχικών χρεώνεται 

στους δημοκρατικούς της Κέρκυρας, οι οποίοι ήθελαν να απαλλαγούν από τους 

πολιτικούς αντιπάλους τους, προκειμένου να εδραιωθούν.
580

Η τακτική να 

απομακρύνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι σε μακρινή υπηρεσία, ήταν συνηθισμένη 

κατά την αρχαιότητα.
581

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

τυράννου της Σάμου, Πολυκράτη (Ηρόδοτος, Γ.44.2).
582

 

   Το γεγονός, ότι τα πληρώματα των πέντε καραβιών αποτελούνταν αποκλειστικά 

από ολιγαρχικούς, προκάλεσε τον φόβο των τελευταίων, οι οποίοι στη συνέχεια 

κατέφυγαν στο ιερό των Διοσκούρων. Οι προσπάθειες ανάκλησή τους από το 

Νικόστρατο δεν καρποφόρησαν. Η αντίδραση των ολιγαρχικών ήταν βάσιμη, εάν 

αναλογιστούμε, ότι οι Αθηναίοι συνέλαβαν και εξόρισαν στην Αίγινα τους 

πρεσβευτές των ολιγαρχικών, που είχαν σταλεί στην Αθήνα λίγο μετά την έναρξη 

του εμφυλίου στην Κέρκυρα. Αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε με την γενικότερη 

έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά των ολιγαρχικών προς τους Αθηναίους.
583

   

   Ο Βλάχος επιρρίπτει την εξέλιξη των πραγμάτων αποκλειστικά στο Νικόστρατο. 

Θεωρεί, πως ήταν ένας καλός στρατηγός, αλλά αποδοκιμάζει την κριτική του 

αντίληψη. Πιστεύει, ότι θα ήταν καλύτερα, εάν ο Νικόστρατος προχωρούσε στην 

εξόντωση των ολιγαρχικών, παρά να προσπαθήσει να τους συμφιλιώσει με τους 

δημοκρατικούς. Παράλληλα, έχει την άποψη, πως ο Νικόστρατος βιάστηκε να 
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αποδεχθεί την πρόταση των δημοκρατικών, αναφορικά με την ανταλλαγή των 

πλοίων, και να αποπλεύσει από την Κέρκυρα.
584

     

 

κεφάλαιο 77 

 

   Τόσο ο εχθρικός στόλος όσο και η γενικότερη κατάσταση στην Κέρκυρα 

κατάφεραν να δημιουργήσουν πανικό στους δημοκρατικούς. Οι τελευταίοι ξεκίνησαν 

να προετοιμάζουν εξήντα σκάφη, τα οποία και έστελναν τμηματικά, όταν 

ετοιμάζονταν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αντίπαλες δυνάμεις. 

Προηγουμένως όμως, οι Αθηναίοι τους είχαν συμβουλεύσει να περιμένουν κίνηση 

από τους Πελοποννήσιους και έπειτα να απαντήσουν με όλα τα καράβια που 

διέθεταν. Η πρόταση αυτή δεν εισακούστηκε από τους δημοκρατικούς. Αντίθετα, η 

τακτική που ακολουθήθηκε, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κλίματος 

ανασφάλειας αλλά και την έλλειψη συντονισμού και πειθαρχίας.
585

Συγκεκριμένα, 

όπως πληροφορούμαστε από το κείμενο, δύο σκάφη αυτομόλησαν, ενώ σε άλλα τα 

πληρώματα συνεπλάκησαν μεταξύ τους.
586

Η αναποτελεσματικότητα του 

κερκυραϊκού στόλου διαφαίνεται και από το γεγονός, ότι στα εξήντα κερκυραϊκά 

σκάφη οι Πελοποννήσιοι αντέταξαν μόλις είκοσι. Από την άλλη πλευρά, 

τοποθέτησαν τριάντα τρία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα δώδεκα των 

Αθηναίων.
587

          

 

κεφάλαιο 78 

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο οι Αθηναίοι επιβεβαιώνουν τη ναυτική τους εμπειρία, η οποία 

αποδείχτηκε σωτήρια τόσο για τους ίδιους όσο και για τους Κερκυραίους. 

Συγκεκριμένα, παρακολουθούμε τους Αθηναίους να αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν 

μονομιάς το σύνολο των εχθρικών δυνάμεων. Επιδεικνύοντας χαρακτηριστική 

υπομονή, δεν επιτίθενται στο κέντρο, αλλά παραπλεύρως του εχθρού.
588

 Πιθανότατα 

ακολούθησαν αυτή την τακτική, διότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος να περικυκλωθούν 
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από τους Πελοποννησίους, καθώς ήταν περισσότεροι.
589

 Στη συνέχεια τους βλέπουμε 

να προσπαθούν να κυκλώσουν τον εχθρό, έτσι ώστε να αναγκαστεί να μικρύνει 

ολοένα και περισσότερο τον κύκλο που είχε σχηματίσει. Οι Πελοποννήσιοι, επειδή 

δεν ήθελαν να βιώσουν ξανά παρόμοια κατάσταση με εκείνη της Ναυπάκτου, ένωσαν 

τα δύο τμήματα του στόλου τους και επιτέθηκαν στα δώδεκα αθηναϊκά καράβια. Οι 

έμπειροι Αθηναίοι δεν τρομοκρατήθηκαν. Άρχισαν να υποχωρούν με αργό ρυθμό, 

για να δώσουν την ευκαιρία στα κερκυραϊκά πλοία να προφυλαχθούν σε κάποιο 

ασφαλές λιμάνι, την ώρα που ο εχθρικός στόλος στο σύνολό του ήταν 

απασχολημένος με αυτούς.
590

Εάν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την 

αποτελεσματικότητα του Νικόστρατου με εκείνη του Φορμίωνα, θα διαπιστώσουμε, 

ότι στην πρώτη περίπτωση, μολονότι οι εχθρικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά 

και διέθεταν εμπειρία, ο Νικόστρατος κατάφερε να διατηρήσει αλώβητα τόσο τα 

αθηναϊκά όσο και τα κερκυραϊκά σκάφη. Εύκολα λοιπόν θα λέγαμε, πως ο 

Νικόστρατος αποδείχθηκε πιο ικανός από τον Φορμίωνα, αφού διαχειρίστηκε με 

επιτυχία μια τόσο απαιτητική κατάσταση.
591

  

   Το γεγονός, ότι οι Πελοποννήσιοι προσπάθησαν να μην επαναληφθεί η περίπτωση 

της Ναυπάκτου, αποτελεί μία από τις σπάνιες φορές στον Θουκυδίδη, όπου βλέπουμε 

ανθρώπους να διδάσκονται είτε από δικά τους λάθη είτε να παραδειγματίζονται από 

άλλους. Αντίστοιχες περιπτώσεις αποτελούν τα κεφάλαια 86.5 του 2
ου

 βιβλίου και 

30.1 του 4
ου

, όπου ο Δημοσθένης προσπαθεί να αποφύγει μια εξέλιξη παρόμοια με 

εκείνη της Αιτωλιας, αλλά και το κεφάλαιο 42.3 του 7
ου

 βιβλίου, όπου και πάλι ο 

Δημοσθένης προσπαθεί να μην οδηγηθεί στο ίδιο λάθος με το Νικία.
592

    

 

κεφάλαιο 79 

 

   Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός, πως, μολονότι η κατάσταση ήταν ευνοϊκή και παρά 

την παρότρυνση του Βρασίδα, ο Αλκίδας δεν προχώρησε σε επίθεση εναντίον της 

Κέρκυρας. Από αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τόσο την διορατικότητα όσο και 

την αποφασιστικότητα που χαρακτήριζε τον Βρασίδα, σε αντίθεση με την 

                                                           
589

 Γεωργοπαπαδάκος (1999) 448. 
590

 Γιαγκόπουλος-Τσιόγκας (2006) 413. 
591

 Γεωργοπαπαδάκος (1999) 449. 
592

 Hornblower (2006) 744-745. 



 
- 133 - 

διστακτικότητα του Αλκίδα, και να κατανοήσουμε την επιλογή του πρώτου στον 

ρόλο του συμβούλου από τους Σπαρτιάτες.
593

   

 

κεφάλαιο 80 

 

   Στα κεφάλαια 77 έως και 80 μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι υπάρχει ένα διάχυτο 

κλίμα φόβου, το οποίο καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις κάθε πλευράς. 

Στα κεφάλαια αυτά ποικίλοι ρηματικοί τύποι ή περιφράσεις καθιστούν έκδηλη αυτή 

την κατάσταση, π.χ. πεφοβημένοι (77.1), φοβούμενοι (78.1), δείσαντες (78.2, 79.1), 

περιδεής γενόμενος (80.1) κ.α. Έτσι, βλέπουμε τους δημοκρατικούς της Κέρκυρας να 

οδηγούνται σε σωρεία εσφαλμένων κινήσεων, επειδή τους διακατείχε συνεχώς ένα 

αίσθημα τρόμου, οι Αθηναίοι απέφυγαν να επιτεθούν κατά μέτωπο με τις 

πελοποννησιακές δυνάμεις, διότι φοβήθηκαν, μήπως κυκλωθούν από αυτούς, ενώ και 

οι Πελοποννήσιοι αντιμετώπισαν με όλες τους τις δυνάμεις τα μόλις δώδεκα 

αθηναϊκά σκάφη, ώστε να μην ξαναζήσουν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως στην 

περίπτωση της Ναυπάκτου.
594

   

 

κεφάλαιο 81 

 

   Τα κεφάλαια 81 έως 83 διακρίνονται για την ιδιαίτερη δυσκολία τους. Ίσως ο 

Θουκυδίδης να τα είχε δημιουργήσει τμηματικά και όχι την ίδια χρονική στιγμή. 

Πιθανότατα να προσπαθούσε εκείνο το διάστημα να συγκεντρώσει τις σκέψεις του, 

με αποτέλεσμα να μην προλάβει να τα ολοκληρώσει. Έχει εκφραστεί και η άποψη, 

πως η τελική μορφή των κεφαλαίων αυτών θα ήταν μια δημηγορία, θέση η οποία δεν 

είναι ιδιαίτερα βάσιμη. Ο Schwartz πάντως θεωρεί, ότι επρόκειτο για μή 

συμπληρωθέντα σχέδια, τα οποία ο εκάστοτε εκδότης τροποποιούσε σύμφωνα με την 

κρίση του. Εξαιτίας της αυξημένης δυσκολίας τους, τα κεφάλαια αυτά δεν γλίτωσαν 

από την παραφθορά των πρώτων αντιγραφέων.
595

    

   Σε αυτό το κεφάλαιο αξίζει να σχολιάσουμε τη στάση που κράτησαν οι 

εκπρόσωποι της αθηναϊκής δύναμης, Ευρυμέδοντας και Νικόστρατος, μπροστά σε 

αυτή την αιματοχυσία.  
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   Αναφορικά με το Νικόστρατο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως, μολονότι πιο 

πριν είχε συμβάλει, ώστε να διασωθούν ορισμένοι από τους ολιγαρχικούς, τώρα δεν 

φαίνεται να παίρνει κάποια πρωτοβουλία, για αποτρέψει την σφαγή.
596

 Πιθανότατα 

είχε επιστρέψει στη Ναύπακτο με τα δέκα σκάφη του.
597

 Πάντως ο Grote πιστεύει, 

πως, εάν βρισκόταν στο τιμόνι του αθηναϊκού στόλου, θα απέτρεπε αυτά τα θλιβερά 

γεγονότα.
598

 

   Από την άλλη πλευρά, ο Ευρυμέδοντας για επτά ημέρες ύστερα από την άφιξή του 

δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια για την αποφυγή όλων αυτών. Γενικότερα θα τον 

χαρακτηρίζαμε αδιάφορο. Ίσως η παρουσία του να διευκόλυνε την όλη 

κατάσταση.
599

Αφήνουμε και ένα μικρό ενδεχόμενο, να υποκίνησε κιόλας τις 

εξελίξεις.
600

Ο Grote αποδίδει αυτή την συμπεριφορά στην σκληρότητα του 

χαρακτήρα του. Σίγουρα πάντως έπαιξε ρόλο και η συμπεριφορά των ολιγαρχικών 

που είχαν επανδρώσει τα κερκυραϊκά πλοία κατά την διάρκεια της προηγούμενης 

ναυμαχίας.
601

 Ο Θουκυδίδης δεν εκφέρει καμία άποψη για αυτόν, αλλά αφήνει τον 

αναγνώστη να βγάλει τα συμπεράσματά του. 

   Όσο για τους Μεσσήνιους, πιθανολογούμε, ότι δεν θα πρέπει να πήραν μέρος σε 

όλο αυτό.
602

   

   Επίσης στο παρόν κεφάλαιο βλέπουμε, πως ορισμένες ακραίες πράξεις των 

ανθρώπων αρκούν, ώστε ακόμα και ο Θουκυδίδης, κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος της 

αντικειμενικότητας, να μην μπορεί να συγκρατήσει τον αποτροπιασμό του για αυτές. 

   Στην Κέρκυρα επικρατεί ο θάνατος, ο οποίος εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους 

και σε διάφορα μέρη. Βλέπουμε λοιπόν εκτελέσεις, σφαγές, θανατικές καταδίκες, 

αλληλοσκοτωμούς και απαγχονισμούς, παντού, ακόμη και σε ιερούς χώρους. Αυτό 

που αξίζει να σημειωθεί είναι, πως οι λόγοι που οδήγησαν σε όλο αυτό είχαν είτε 

πολιτικό χαρακτήρα είτε προσωπικό, για παράδειγμα χρέη των δημοκρατικών προς 

τους ολιγαρχικούς.
603

 Το γεγονός, ότι συγκρούστηκαν πολίτες, που διέθεταν κάποια 

περιουσία (ολιγαρχικοί), με πολίτες, που είτε διέθεταν κάποια μικρή περιουσία είτε 

καθόλου (δημοκρατικοί), κάνει έκδηλο και τον κοινωνικό-ταξικό χαρακτήρα του 
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συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου.
604

 Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός, ότι οι 

δούλοι, μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, τάχθηκαν στο πλευρό των δημοκρατικών και όχι 

των ολιγαρχικών.
605

     

 

κεφάλαιο 82 

 

   Ο Jowett έχει την άποψη, πως η αρχή του κεφαλαίου 82 δεν είναι η καθιερωμένη, 

αλλά βρίσκεται περίπου στη μέση της πρώτης παραγράφου και συγκεκριμένα στο 

σημείο ἐπεὶ ὕστερον. Ο Hornblower εκτιμά πως η θέση του Jowett είναι λανθασμένη 

και οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος στην έκδοση του Bekker. 

   Ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας στο έργο του Περὶ τοῦ Θουκυδίδου χαρακτῆρος 

(κεφ.29-33) επικρίνει το ιδιαίτερα απαιτητικό ύφος του ιστορικού στα κεφάλαια 82 

και 83 του 3
ου

 βιβλίου. Όπως επισημαίνει ο Hornblower, ο Θουκυδίδης σε αυτά 

καταφεύγει σε ποικίλα πυροτεχνήματα γενικού χαρακτήρα και περιγράφει την 

έκφρασή του σε ορισμένα σημεία κάπως αδέξια. Παρ’ όλα αυτά οι ιδέες του δεν 

υποβαθμίζονται.
606

   

   Ο Θουκυδίδης για τριάντα χρόνια έβλεπε την Ελλάδα να υποφέρει από εμφύλιες 

συγκρούσεις και ο ίδιος να είναι εξόριστος για πολύ καιρό από την πατρίδα του. Ο 

συνδυασμός αυτών των παραμέτρων οδήγησαν τον ιστορικό να εκφράσει τον 

αποτροπιασμό του για όσα συνέβαιναν.
607

Όπως επισημαίνει ο Hornblower, το 

κεφάλαιο αυτό αποτελεί την πιο σημαντική άμεση έκφραση προσωπικής άποψης σε 

όλο το έργο του Θουκυδίδη. Στο κεφάλαιο 81.2 αναφέρεται, ότι η επανάσταση στην 

Κέρκυρα ήταν η πρώτη και η μεγαλύτερη. Εάν όμως εξετάσουμε το σημείο αυτό με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, θα αντιληφθούμε, πως η σύγκρουση αυτή ήταν η χειρότερη, 

διότι ήταν η πρώτη. Πιθανότατα λοιπόν ο Θουκυδίδης ασχολήθηκε αποκλειστικά με 

αυτή την περίπτωση, διότι επρόκειτο για την πρώτη εμφάνιση ενός φαινομένου. 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε, πως, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κέρκυρα, 

αποτελούν αφορμή για το κεφάλαιο 82, το κεφάλαιο όμως αυτό αποτελεί ανάλυση 

των επαναστάσεων που σημειώθηκαν στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, περικλείοντας 

ταυτόχρονα και ορισμένες γενικεύσεις.
608
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   Το σύνολο των ελληνικών πόλεων συνήθιζαν εσφαλμένα να συνδέουν τα 

συμφέροντά τους με εκείνα της Αθήνας και της Σπάρτης. Κατά τη διάρκεια 

εσωτερικών συγκρούσεών τους συνηθιζόταν η μερίδα των δημοκρατικών κάθε πόλης 

να ζητάει την στήριξη της Αθήνας, σε αντίθεση με τους εκάστοτε ολιγαρχικούς, οι 

οποίοι απευθύνονταν στη Σπάρτη.
609

       

   Στο παρόν κεφάλαιο θα συναντήσουμε μια περίφημη διαπίστωση του 

Θουκυδίδη,
610

 σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια εμφυλίων σπαραγμών οι 

άνθρωποι αρκετές φορές τροποποιούσαν ακόμη και τη σημασία των πραγμάτων, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να τους βολεύει (καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν…δικαιώσει). Για να 

είμαστε όμως πιο ακριβείς, δεν άλλαξε η σημασία των πραγμάτων, αλλά οι άνθρωποι 

μετέβαλαν τον τρόπο χρήσης των εκάστοτε χαρακτηρισμών, αφού μεταβλήθηκε και 

ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνταν οι αντίστοιχες πράξεις.
611

 Σύμφωνα με τον 

Θουκυδίδη, όλο αυτό προέρχεται από την φιλαρχία, όχι μάλιστα οποιασδήποτε 

μορφής, αλλά εκείνης που προέρχεται από την πλεονεξία και την φιλοδοξία, και η 

οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι φατρίες να μάχονται μεταξύ τους.
612

 

   Κάτι αντίστοιχο συναντούμε και στην Πολιτεία (560Ε-561Α) του Πλάτωνα. Εκεί 

λοιπόν θα δούμε μέσα στην ψυχή ενός δημοκρατικού ανθρώπου εμφανίζονται 

‘φωνές’, οι οποίες χαρακτηρίζουν την ντροπή ηλιθιότητα, ενώ τη φρονιμάδα 

ανανδρία. Αυτές λοιπόν οι φωνές στη συνέχεια αντικαθιστούν τα συναισθήματα αυτά 

με εκείνα της υπεροψίας, της αναρχίας και της ασωτίας, και παρουσιάζουν την 

υβριστική συμπεριφορά εξαίρετη αγωγή, την αναρχία ελευθερία, την ασωτία 

μεγαλοπρέπεια και την ξεδιαντροπιά παλικαροσύνη.
613

Αξιοσημείωτα και όσα λέει ο 

Δούκας αναφορικά με αυτό το ζήτημα, ὥστε ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἔφθασαν νὰ 

μεταλλάξωσι καὶ τὴν συνήθη σημασίαν τῶν λέξεων κατὰ τὸ ἴδιον πάθος καὶ θέλησιν. 

Για το θέμα αυτό ταιριάζουν και όσα λέει ο Ηλιόδωρος 8,4, εἱρήνην καὶ πόλεμον οὐχ 

ἡ τῶν ὀνομάτων ἀξίωσις, ἀλλ’ ἡ τῶν χρωμένων διάταξις γνωρίζειν πέφυκεν.
614

   

   Κορυφαία είναι επίσης και η απόλυτα ρεαλιστική διαπίστωση του Θουκυδίδη 

αναφορικά με την ανθρώπινη φύση (γιγνόμενα μέν καί αἰεί ἐσόμενα, ἕως ἄν ἡ αὐτή 

φύσις ἀνθρώπων ᾖ). Σύμφωνα με το Βλάχο, ο Θουκυδίδης θεωρεί, πως η κακία είναι 

αδιαμφισβήτητη στον άνθρωπο και μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή. 
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Παράλληλα, ίσως αφήνει να διαφανεί, ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί, ωστόσο δεν 

είναι εύκολο να την μάθει κάποιος. Ο Θουκυδίδης πάντως είναι απαισιόδοξος και δεν 

πιστεύει, ότι η ανθρώπινη φύση επιδέχεται μεταβολής.
615

      

 

κεφάλαιο 83 

  

    Στο παρόν κεφάλαιο ο Θουκυδίδης κάνει λόγο για τον λανθασμένο τρόπο σκέψης 

αλλά και για την εσφαλμένη συμπεριφορά, που επέδειξαν οι πολίτες της Κέρκυρας 

κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Όλο αυτό μπορούμε να το συγκρίνουμε με 

τους επαίνους, που απευθύνει ο Περικλής προς τους Αθηναίους στον Επιτάφιο Β.36-

39,41.
616

 Είναι χαρακτηριστικό ότι και το παρόν χωρίο, όπως και το προγούμενο, 

ολοκληρώνεται με τη χρήση του ρήματος διεφθείροντο, η οποία επιτείνει την 

αίσθηση της καταστρεπτικότητας της εμφύλιας σύρραξης.
617

 

 

κεφάλαιο 84 

 

   Από την αρχαιότητα έως και σήμερα έχει παρατηρηθεί διχογνωμία αναφορικά με 

το κατά πόσο αυτό το κεφάλαιο προέρχεται από τον Θουκυδίδη.
618

 

   Σύμφωνα με τον Σχολιαστή, τὰ ὠβελισμένα (κεφ.84) οὐδενί τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε 

Θουκυδίδου εἶναι˙ ἀσαφῆ γὰρ καὶ τῷ τύπῳ τῆς ἑρμηνείας καὶ τοῖς διανοήμασι πολὺν 

ἐμφαίνοντα τὸν νεωτερισμόν. Από την πλευρά του ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσέας, 

μολονότι ασκεί κριτική στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, δεν κάνει λόγο για αυτό, 

παρά το γεγονός ότι συνδέεται με αυτά.
619

 Βέβαια ο Pritchett πιστεύει, πως υπάρχουν 

και στα κεφάλαια 82 και 83 στοιχεία, τα οποία όφειλε να επικρίνει ο Διονύσιος 

Αλικαρνασσέας, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ο Macleod επίσης υποστηρίζει, πως το 

κεφάλαιο αυτό δεν ανήκει στον Θουκυδίδη. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο 

Huart, ο οποίος βέβαια δεν μας ξεδιπλώνει τα επιχειρήματά του για αυτή την θέση 

του. Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί και ο Fuks, ο οποίος έχει διακρίνει εντός του 

κεφαλαίου 84 ορισμένα στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα, όπως η φράση τὰ τῶν 

πέλας (η περιουσία των γειτόνων), τα οποία δεν γίνεται να προέρχονται από τον 
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Θουκυδίδη. Βέβαια, σχετικά με αυτό δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι, πως ο 

Θουκυδίδης δηλαδή δεν έδειχνε ενδιαφέρον για οικονομικά στοιχεία. Ο Hornblower 

με την σειρά του θεωρεί, πως ολόκληρο το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να οβελιστεί.
620

 

O Gomme πάλι υποστηρίζει, ότι το κεφάλαιο αυτό προέρχεται από κάποιον, που 

μιμείται τον Θουκυδίδη σε πολύ καλό βαθμό, και μάλιστα αποτελεί μεταγενέστερη 

προσθήκη.
621

 Σε δύο χωρία του Δίονα Κασσίου, ο οποίος χρονολογείται τον 2
ο
 αι. 

μ.Χ., μπορούμε να διακρίνουμε κοινά στοιχεία με το κεφάλαιο 84 του Θουκυδίδη. 

Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι ο Δίων ο Κάσσιος θα είχε διαβάσει το 

κεφάλαιο αυτό και προφανώς αυτό θα είχε δημιουργηθεί πριν από αυτόν. Ένας άλλος 

μελετητής, ο Arnold, ενώ σε αρχικό έργο του είχε υποστηρίξει την γνησιότητα του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου, μεταγενέστερα ισχυρίστηκε, ότι αυτό δημιουργήθηκε τον 

6
ο
 με 7

ο
 αι. μ.Χ.

622
 Την άποψη, ότι το κεφάλαιο 84 αποτελεί μια υψηλού επιπέδου 

μίμηση και μεταγενέστερη προσθήκη στο έργο του Θουκυδίδη, συμμερίζεται και ο 

Γιαγκόπουλος.
623

 Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Steup, ο οποίος πιστεύει, ότι 

πρόκειται για σκέψεις πάνω στα δύο προηγούμενα κεφάλαια κάποιου 

μεταγενέστερου ηθικολόγου. Ο Cobet πάλι αποδίδει την πατρότητα του 

συγκεκριμένου κομματιού στον Φιλίστο, ο οποίος ήταν μιμητής του Θουκυδίδη. Η 

τελευταία αυτή άποψη δεν βρίσκει σύμφωνο τον Naber.
624

 

   Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι, οι οποίοι αποδίδουν την πατρότητα 

του επίμαχου κεφαλαίου στον Θουκυδίδη. Μεταξύ αυτών είναι ο Scwartz, ο Kampf 

καθώς και ο Jowett. Ενδιαφέρον έχει και η άποψη του Adcock, ο οποίος πιστεύει, ότι 

επρόκειτο για σχέδιο των κεφαλαίων 82 και 83, το οποίο ο εκδότης δεν παρέλειψε 

από το υπόλοιπο έργο από σεβασμό προς τον Θουκυδίδη.
625

     

   Ο Βλάχος διαφωνεί με εκείνους, που θεωρούν, ότι το κεφάλαιο 84 επαναλαμβάνει 

στοιχεία από τα κεφάλαια 82 και 83, υποστηρίζοντας πως αυτό συμβαίνει, γιατί αυτό 

το κεφάλαιο αποτελεί την κατακλείδα, και έτσι είναι λογικό να αναφέρονται ξανά 

περιληπτικά κάποια πράγματα. Μάλιστα, η επανάληψη αναφορικά με την ανθρώπινη 

φύση προέρχεται από τον αποτροπιασμό που αισθάνεται ο Θουκυδίδης, για όσα 

εκτυλίχθηκαν στην Κέρκυρα κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Επίσης 

προσθέτει, ότι η φράση ἐν δ’ οὖν τῇ Κερκύρᾳ στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου 
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αποτελεί συνδετικό στοιχείο με την υπόλοιπη διήγηση. Υιοθετώντας υποθετικά το 

ενδεχόμενο της μίμησης, θεωρεί πως είναι πολύ υψηλού επιπέδου και για τον λόγο 

αυτό αξίζει να θεωρηθεί γνήσιο.
626

         

   Τρεις ήταν οι κατηγορίες των Κερκυραίων, που προέβησαν σε αντεκδικήσεις. Από 

την μία πλευρά, ήταν εκείνοι, οι οποίοι είχαν υποστεί αλαζονική-τυραννική 

αντιμετώπιση από άλλους, εναντίον των οποίων στρέφονται τώρα. Μια δεύτερη 

κατηγορία Κερκυραίων ήταν είτε άνθρωποι κατώτερων οικονομικών στρωμάτων, οι 

οποίοι είχαν βιώσει κακουχίες, είτε άλλοι, οι οποίοι είχαν ως σκοπό να λεηλατήσουν 

περιουσίες συμπολιτών τους. Τέλος ήταν και αυτοί, που διακατέχονταν από 

αχαλίνωτα πάθη, μολονότι απολάμβαναν καθεστώς ισότητας.
627

   

   Ο Θουκυδίδης χαρακτήριζε την ανθρώπινη φύση πονηρὰν. Η άποψη αυτή βρίσκει 

σύμφωνο και τον Διόδοτο, ο οποίος στο κεφάλαιο 45 του 3
ου

 βιβλίου λέει 

χαρακτηριστικά, πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι 

νόμος, ὅστις ἀπείρξει τούτου.
628

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι πως, ακόμη και 

όταν οι νόμοι βρίσκονται σε ισχύ, αρέσκεται να προβαίνει σε αδικίες, παρά το 

γεγονός ότι υπάρχει ορατός ο κίνδυνος της τιμωρίας. Σε περιπτώσεις έκρυθμων 

κοινωνικών καταστάσεων, όπου επικρατεί κλίμα ανομίας και ατιμωρησίας, 

διαπράττονται οι περισσότερες αδικίες.
629

 Επιπροσθέτως, η φύση του ανθρώπου έχει 

την τάση να εναντιώνεται σε καθετί ανώτερο, ένα γνώρισμα που πηγάζει από τον 

φθόνο, εξαιτίας του οποίου έχουν ταλαιπωρηθεί πολλές γενιές ανθρώπων. Πάνω σε 

αυτό έχει αναφερθεί και ο αδελφός του Ξέρξη, ο Αχαιμένης, στο 7
ο
 βιβλίο (236) του 

Ηροδότου. Σύμφωνα με αυτόν, τοῦ τε εὐτυχέειν φθονέουσι καὶ τὸ κρέσσον στυγέουσι. 

Σχετικά με τη διαφθορά που επικρατούσε κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού 

Πολέμου, χαρακτηριστικά είναι, όσα αναφέρει ο Καλλικλής στο 492 C του Γοργία. 

Όπως συγκεκριμένα λέει, τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, 

τοῦτ’ ἔστιν ἀρετή τε καὶ εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ’ ἔστι τὰ καλωπίσματα, τὰ παρὰ 

φύσιν συνθήματα ἀνθρώπων, φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια.
630
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κεφάλαιο 85 

 

   Ο εμφύλιος σπαραγμός στην Κέρκυρα διήρκεσε ακόμη δύο χρόνια και έληξε το 

425 π.Χ. Μάλιστα θα χρειαστεί η επέμβαση των Αθηναίων, όπως πληροφορούμαστε 

στα κεφάλαια 46-49 στο Δ βιβλίο.
631

 Συγκεκριμένα, ο αθηναϊκός στόλος, που 

απαρτιζόταν από σαράντα πλοία, με στρατηγούς τον Ευρυμέδοντα και το Σοφοκλή,  

ακολουθώντας τις διατάγες, πλέοντας προς την Ιταλία σταμάτησαν στην Κέρκυρα  

προκειμένου να βοηθήσουν τους δημοκρατικούς της πόλης, οι οποίοι βάλλονταν από 

τους πρώην εξόριστους ολιγαρχικούς, που μετά την επιστροφή τους είχαν καταλάβει 

μια τοποθεσία στο όρος Ιστώνη. Οι ολιγαρχικοί αναγκάζονται να συνθηκολογήσουν 

με τον όρο όμως να αποφασίσει για την τύχη τους ο αθηναϊκός λαός. Ωστόσο, επειδή 

οι Αθηναίοι στρατηγοί δεν μπορούσαν να ανακόψουν την πορεία τους προς τη 

Σικελία και από την άλλη μη θέλοντας να χάσουν την τιμή της παράδοσης των 

αιχμαλώτων (Δ 47.2) θέτουν σε εφαρμογή ένα ύπουλο σχέδιο, που επιβεβαιώνει το 

περίφημο τὸ εὔηθες καταγελασθὲν ἠφανίσθη (Γ 83), σκοτώνοντας όλους τους 

ολιγαρχικούς. Η άγρια σφαγή διήρκησε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας και είχε ως 

αποτέλεσμα τον παντελή αφανισμό των ολιγαρχικών, τερματίζοντας έτσι οριστικά 

τον εμφύλιο. 
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Συμπεράσματα  

 

   Αξίζει σε αυτό το σημείο της εργασίας να αναφέρω μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη 

σχετικά με το έργο του Θουκυδίδη. Ο Rawlings υποστηρίζει, πως, εάν η Ιστορία ήταν 

ολοκληρωμένη, θα εκτεινόταν σε δέκα βιβλία. Μάλιστα θεωρεί, ότι οι τελευταίοι 

πέντε τόμοι θα αποτελούσαν αντικατοπτρισμό των πρώτων πέντε. Σύμφωνα λοιπόν 

με αυτή την συλλογιστική, το πρώτο βιβλίο αντιστοιχεί στο έκτο, το δεύτερο στο 

έβδομο, το τρίτο στο όγδοο, το τέταρτο στο ένατο και το πέμπτο στο δέκατο. Εάν 

δεχθούμε την θεωρία του Rawlings, τότε η επανάσταση της Κέρκυρας αντιστοιχεί 

στην επανάσταση της Αθήνας. Παρά το ευφάνταστο της παραπάνω θεωρίας, δεν θα 

πρέπει να λησμονούμε, ότι ο Θουκυδίδης δεν ενστερνίστηκε ποτέ την κυκλικότητα 

της ιστορίας. Ο Connor από την άλλη πλευρά εντοπίζει πολλά κοινά σημεία ανάμεσα 

στην περιγραφή της κερκυραϊκής επανάστασης του τρίτου βιβλίου και στην 

περιγραφή του λοιμού της Αθήνας στο δεύτερο.
632
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