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Διζαγυγή 

 

Ο Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο
1
 (431-404 π.Υ.) απνηειεί ηελ καθξνβηφηεξε θαη ίζσο πην 

θαηαζηξνθηθή εκθχιηα πεξηπέηεηα πνπ γλψξηζε ν ειιεληθφο θφζκνο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο πνπ αλέηξεςε φιεο ηηο ππάξρνπζεο ηζνξξνπίεο θαη έζεζε λέεο βάζεηο 

ζε επίπεδα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά θαη εζηθά. ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ απηνχ 

παξακεξίζηεθε θάζε έλλνηα εζηθήο θαη δηθαίνπ, ελψ επηθξάηεζε ε βία θαη ην δίθαην ηεο 

ππγκήο. Οη αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη ηα ηδαληθά, πνπ είρε θσηίζεη ε πξφηεξε αλαγέλλεζε ηνπ 

πλεχκαηνο θαη ησλ ηερλψλ, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αιαδνλεία θαη ηε βαξβαξφηεηα.  

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα δείγκαηα ηεο δξακαηηθήο απηήο κεηαζηξνθήο απνηειεί θαη 

ε πεξίπησζε ηνπ εμαλδξαπνδηζκνχ ησλ Μειίσλ απφ ηνπο Ώζελαίνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

θαη ηνλ θχξην άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα 

έλα πεξηζηαηηθφ πνπ θαηαδεηθλχεη πεξίηξαλα ηνλ εθθπιηζκφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηελ 

εθηξάρπλζε ησλ εζψλ πνπ επέθεξε ν πφιεκνο.  

Σν πεξηζηαηηθφ έιαβε ρψξα ζηα 416 π.Υ. Πξηλ, φκσο, απφ ηελ ππνδνχισζε ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Μήινπ, δηεμήρζε έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο κε ζθνπφ λα πεηζηνχλ νη 

επηηηζέκελνη λα ππνηαγνχλ εηξεληθά θαη εθνπζίσο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πεξίθεκν δηάινγν 

κεηαμχ ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ πνπ πεξηγξάθεη ν Θνπθπδίδεο ζην Β΄ βηβιίν ηνπ, 

έλα ζαπκάζην δείγκα ξεηνξηθήο αιιά θαη πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, πνπ παξακέλεη έσο θαη 

ζήκεξα πνιχηηκν εγρεηξίδην ηζηνξίαο θαη πνιηηηθήο.  

 

                                                           
1
 Γηα ηα αίηηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ βι. ζρεηηθά G. E. M., de Ste Croix, The Origins of the 

Peloponnesian War, London-Duckworth 1972, βι. κσο θαη Hornblower S., Ο Βιιεληθφο Κφζκνο 479-323 π. 

Υ., Βθδ. Οδπζζέαο, Ώζήλα 2005, ζ. 267 θ. εμ. ΐι. ηέινο θαη Kagan D., The Outbreak of the Peloponnesian 

War, Cornell University Press 1969, γηα νηηδήπνηε αθνξά ζην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ 

γεληθφηεξα.  
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή αιιά θαη νινθιεξσκέλε ε παξνπζίαζε 

ηνπ δηαιφγνπ θξίζεθε απαξαίηεην λα εμεηαζηεί ην ζέκα απηφ απφ δηάθνξεο νπηηθέο· 

άιισζηε πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ πξνζθέξεηαη γηα πιήζνο εξκελεηψλ θαη αλαιχζεσλ.  

Έηζη, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ηεο Αειηαθήο πκκαρίαο
2
, ηεο κεηέπεηηα Ώζελατθήο 

πκκαρίαο, ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί θαιχηεξα ν ραξαθηήξαο ηεο αζελατθήο δχλακεο κε ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηελ θαηέζηεζαλ 

θνξπθαία ειιεληθή δχλακε. Δ πεξηγξαθή απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

θαηαλνεηφ φρη κφλν ε δχλακε ζηελ νπνία είρε αλέιζεη ε Ώζήλα, κηα δχλακε πνπ ζα ηελ 

θάλεη ππεξνπηηθή θαη ζα ηεο επηηξέςεη λα πξνηάζζεη κε αιαδνλεία ηελ ηζρχ ηεο, αιιά θαη 

γηα λα γίλεη επίζεο θαηαλνεηφ ην εχξνο ηεο ξεηνξηθήο πνπ αλέπηπμαλ νη Ώζελαίνη θαη νη 

λέεο βάζεηο πνπ έζεζαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο παξάδνζεο ηεο Μήινπ.  

Δ Ώζήλα, ινηπφλ, κεηά ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο έθξηλε φηη έπξεπε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αζθάιεηα φρη κφλν ηεο ίδηαο ηεο πφιεο, αιιά θαη ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ελ ησ ζπλφισ 

ηνπο. Έηζη δεκηνχξγεζε ηελ Αειηαθή πκκαρία
3
, κε φξνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ζχληνκα ηε 

κεηέηξεςαλ ζε Ώζελατθή. χληνκα, επίζεο, έζεζε εαπηφλ απφ επηθεθαιήο ησλ ζπκκάρσλ ζε 

εγεκφλα ηνπο, κε ηε δχλακή ηεο λα κεηαηξέπεηαη ζε κία παλίζρπξε εγεκνλία πνπ θαηαπίεδε 

ηηο ππφινηπεο πφιεηο - κέιε. ε απηήλ ηελ εμέιημε ζπλέβαιαλ πνιινί παξάγνληεο, φπσο ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο πνπ ηεο επέηξεςε λα δηαλχζεη ζε κεγάιν βαζκφ αδηαηάξαθηεο 

θαη εηξεληθέο πεξηφδνπο, ψζηε λα επηδνζεί απεξίζπαζηε ζην έξγν ηεο αλάπηπμήο ηεο· ζε 

ζηξαηησηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εδξαίσζε ηεο αζελατθήο δχλακεο, κε θχξην 

πξσηαγσληζηή ηνλ Κίκσλα· ζε νηθνλνκηθνχο, πνπ επέηξεςε ε κεηαθνξά ηνπ ζπκκαρηθνχ 

                                                           
2
 ρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο Αειηαθήο πκκαρίαο βι. Diodorus Siculus. Diodorus of Sicily in Twelve Volumes 

with an English Translation by C. H. Oldfather. Vol. 4-8. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; 

London: William Heinemann, Ltd. 1989, Αηφδ. ηθ., ΐηβιίν 11.47, Athenaion Politeia, ed. Kenyon. Oxford. 

1920.Ώξηζη. Ώζελαίσλ Πνιηηεία 23, Plutarch. Plutarch's Lives. with an English Translation by. Bernadotte 

Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914. 2 Πινπη. 

Ώξηζηείδεο, 25. 

. 
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ηακείνπ απφ ηε Αήιν ζηελ Ώζήλα θαη ε αμηνπνίεζε, πξνο φθεινο ηεο Ώζήλαο, ησλ 

ζπκκαρηθψλ εηζθνξψλ· ζε πλεπκαηηθνχο πνπ έδσζαλ ζηελ Ώζήλα ηελ παλειιήληα 

αθηηλνβνιία ηεο θαη ζε πνιηηηθνχο, κε ηελ παγίσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο πνπ 

έλσζε ηνλ πνιίηε κε ηελ πφιε κε ηέηνηνπο δεζκνχο, ψζηε ε εγεκνλία ηεο Ώζήλαο λα 

απνηειεί ηελ κνλαδηθή θαλνληθφηεηα θαη ζηαζεξά πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ εμαζθαιίζεη 

αζθάιεηα θαη επεκεξία.  

Βπφκελν, ήηαλ ε ηζρχο απηή, απφ ηε κία λα επηδηψθεη ηε ζπλερή επέθηαζή ηεο θαη απφ ηελ 

άιιε λα αλεζπρεί θαη ηηο άιιεο ειιεληθέο πφιεηο. Χο εθ ηνχηνπ, θαη απηφ απνηειεί 

αληηθείκελν αλάιπζεο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, νη εγεκνληθέο ηάζεηο ηεο Ώζήλαο ήηαλ κία 

πξφθιεζε πνπ ζνξχβεζε ην κεγάιν ηεο αληίπαιν, ηε πάξηε, κε απνηέιεζκα λα μεζπάζεη ν 

πφιεκνο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο θαη ηνπο εθαηέξσζελ ζπκκάρνπο. Δ ζπγγξαθή ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ θξίζεθε αλαγθαία ψζηε λα δνζεί έλα πην γεληθφ πιαίζην ηνπ πνιέκνπ 

εληφο ηνπ νπνίνπ αλήθεη θαη ην ππφ εμέηαζε γεγνλφο, αιιά θαη λα δνζεί κία πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ εκπφιεκσλ Ώζελαίσλ. 

Ώθνξκή ηνπ πνιέκνπ απνηέιεζαλ ηα γεγνλφηα ηεο Πνηίδαηαο θαη ηεο Βπηδάκλνπ ηα νπνία 

έθεξαλ αληηκέησπνπο αξρηθά ηνπο Ώζελαίνπο κε ηνπο Κνξηλζίνπο, ζπκκάρνπο ησλ 

παξηηαηψλ. Ώθνινχζεζε ε πξνζπάζεηα πξνζεηαηξηζκνχ ηεο Κέξθπξαο, γεγνλφο πνπ έδεημε 

ηηο βιέςεηο ησλ Ώζελαίσλ ζην Εφλην θαη ηελ Εηαιία, θαη αξγφηεξα ην Μεγαξηθφ Φήθηζκα, 

ηελ άξζε ηνπ νπνίνπ απαίηεζαλ νη παξηηάηεο, φηαλ απνθάζηζαλ λα εκπιαθνχλ πην ελεξγά. 

Καη εθφζνλ νη Ώζελαίνη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ππνρσξήζνπλ, νχηε νη αληίπαινί ηνπο λα 

ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ επεθηαηηθή δξάζε ηνπο, ν πφιεκνο ήηαλ πιένλ 

αλαπφηξεπηνο.  
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ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξψηε θάζε ηνπ πνιέκνπ, ηνλ Αεθειεηθφ Πφιεκν, 

φπσο έρεη νλνκαζηεί, κία θάζε πνπ δηθαηνινγεί ελ πνιινίο ηε κεηέπεηηα ζηξνθή ησλ 

Ώζελαίσλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο Μήινπ. Καη ηνχην γηαηί ζηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο νη 

δχν πιεπξέο ζηξάθεθαλ ζε φπνηα κέησπα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ελψ νη Ώζελαίνη, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δε ζπλέβε ην ίδην θαη κε ηνπο παξηηάηεο, ππέζηεζαλ θάπνηεο 

ήηηεο. Οη ήηηεο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζαλαηεθφξν ινηκφ πνπ έπιεμε ηελ πφιε ήηαλ ην 

πξψην ζνβαξφ ρηχπεκα γηα ηε κέρξη ηφηε αλίθεηε Ώζήλα. Βπηπιένλ ν ζάλαηνο ηνπ 

Ώζελαίνπ εγέηε, ηνπ Πεξηθιή, εγθαηλίαζε έλα λέν πνιηηηθφ ζθεληθφ, κε ηελ άλνδν ηνπ 

Κιέσλα
4
 θαη ηεο θηινπφιεκεο παξάηαμεο πνπ εθπξνζσπεί, πνπ ζα εθδεισζεί επζχο 

εμαξρήο κε ηελ δξακαηηθή θαηάθηεζε ηεο Μπηηιήλεο, ε νπνία παξαιίγν λα γλσξίζεη ηελ 

ηξαγηθή ηχρε ησλ Μειίσλ. Πάλησο ηα ηζρπξά πιήγκαηα πνπ δέρζεθε ε θάζε πιεπξά 

νδήγεζαλ, πξνζσξηλά, ζε αλαθσρή.   

ην ηξίην θεθάιαην ε έξεπλα εμεηδηθεχεηαη πεξηζζφηεξν θαζψο απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην 

ησλ γεγνλφησλ ηνπ πνιέκνπ κεηαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ ηεο εθζηξαηείαο 

ησλ Ώζελαίσλ ζηε Μήιν. ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θαηάιεςε ηεο Μήινπ, πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ην ρξνληθφ ηεο πνιηνξθίαο ηεο πφιεο ελψ 

δίλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο παξάδνζεο ηνπ λεζηνχ. Οη βιέςεηο ησλ 

Ώζελαίσλ ζην Ώηγαίν, αιιά θαη ην πιεγσκέλν γφεηξφ ηνπο απνηέιεζαλ ηα βαζηθφηεξα 

θίλεηξά ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην Ώηγαίν, αιιά θαη 

έλαληη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, νη Ώζελαίνη πνιηνξθνχζαλ επί έλα ρξφλν ηελ πφιε ηεο Μήινπ, 

κέρξη πνπ έθακςαλ ηελ αληίζηαζε ησλ θαηνίθσλ, ηνπο νπνίνπο ελ ζπλερεία έζθαμαλ φινπο, 

αθήλνληαο κφλν ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, πνπ πνχιεζαλ σο δνχινπο. Σν λεζί έπεηηα 

επνηθίζηεθε απφ Ώζελαίνπο. Δ ελέξγεηα απηή πάλησο, αλ θαη έδσζε θάπνηα πξνζσξηλά 

νθέιε ζηνπο ληθεηέο, καθξνπξφζεζκα θαηέζηε ηδηαίηεξα επηδήκηα θαζψο έπιεμε ην θχξνο 

                                                           
4
 ΐι. Woodhead A. G., Thucydides portrait of Cleon, Mnemosyne XIII 1960, ζζ. 289-317. 
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ηνπο αιιά θαη ελίζρπζε ηηο εγεκνληθέο ηνπο βιέςεηο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ 

νιέζξηα απφθαζε ηεο εθζηξαηείαο ζηε ηθειία.  

ην επφκελν θεθάιαην δίλεηαη ην θείκελν ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο Ώζελαίνπο θαη ηνπο 

Μειίνπο, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ην κεγάιν ηζηνξηθφ. Πξνεγνπκέλσο παξνπζηάδνληαη 

θάπνηεο βαζηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαζψζεθε ην θείκελν, κε 

επηθξαηέζηεξεο εηθαζίεο ηελ παξάζεζε ησλ ιεγνκέλσλ απφ απηφπηεο κάξηπξεο, είηε 

Ώζελαίνπο, είηε παξηηάηεο. Ο δηάινγνο δίλεηαη νινθιεξσκέλνο, αλ θαη πνιιά ζεκεία ηνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, ψζηε λα αηηηνινγεζνχλ νη ζέζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, θη απηφ γηαηί θξίζεθε αλαγθαίν ν αλαγλψζηεο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην 

πιήξεο πιηθφ ψζηε λα ζρεκαηίζεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο.  

ηα επφκελα θεθάιαηα παξαηίζεληαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ δηαιφγνπ. Δ πξψηε αθνξά 

κηα παξνπζίαζε ελ γέλεη ησλ δεκεγνξηψλ ηνπ Θνπθπδίδε, εθφζνλ ν δηάινγνο απνηειεί θαη 

ην κνλαδηθφ δηάινγν πνπ ελππάξρεη ζην έξγν ηνπ. Ώξρηθά αλαθέξνληαη νη ελ γέλεη 

ζθνπηκφηεηεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεκεγνξηψλ, σο έλαο αθφκε ηξφπνο εκπινπηηζκνχ ηεο 

ηζηνξηθήο αθήγεζεο. Ώλαθέξνληαη, επίζεο, θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αξεηέο 

πνπ ηηο δηαθξίλνπλ, θαζψο εθηφο απφ ηζηνξηθφ ηεθκήξην απνηεινχλ θαη έλα ζαπκάζην δείγκα 

ινγνηερληθήο γξαθήο. ηε ζπλέρεηα ηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

δεκεγνξηψλ, πξνβιεκαηηζκνί πνπ δελ αλαηξνχλ σζηφζν ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ. 

Βπίζεο, ν ξφινο ησλ δεκεγνξηψλ εμεηδηθεχεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ δηαιφγνπ 

ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ φπνπ γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ 

ζχλζεζήο  ηνπ, φπσο νη ζθνπηκφηεηεο πνπ εμππεξεηεί, ζθνπηκφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν 

ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε αιιά παξέρνπλ θαη πιήζνο εξκελεηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ απφ 

δηάθνξεο ζθνπηέο: ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή θπξίσο. Σέινο, ζην δηάινγν δηαθαίλνληαη θαη νη 
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επηξξνέο πνπ δέρηεθε ν Θνπθπδίδεο απφ ηε δξακαηηθή πνίεζε θαη ηε θηινζνθία, επηξξνέο 

πνπ θαζηζηνχλ ην δηάινγν έλα άξηην πλεπκαηηθφ έξγν. 

Βπφκελν αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο απνηέιεζε ε έληαμε ηνπ δηαιφγνπ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνινγηθφ πιαίζην. Σα δεδνκέλα πνπ αμηνπνηήζεθαλ αθνξνχλ είηε 

θξάζεηο κέζα απφ ην ίδην ην θείκελν πνπ αλάγνληαη ζε θαηνπηλά ζπκπεξάζκαηα απφ ην ίδην 

ην γεγνλφο, είηε απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπ Ξελνθψληα, ηνπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο ηνπ Εζνθξάηε 

θαη ηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα ηεο επνρήο. Χο ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ ζεσξήζεθε 

ε εθηίκεζε φηη ην θείκελν ηνπ δηαιφγνπ θαηαγξάθεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

Πνιέκνπ, θαηά ηε ζπλήζε, άιισζηε ηαθηηθή ηνπ Θνπθπδίδε λα ηεξεί κία ρξνληθή απφζηαζε 

απφ ηα γεγνλφηα πνπ θαηαγξάθεη.  

ην δηάινγν δηαθξίλνπκε, επίζεο, θαη φςεηο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ηεο επνρήο. ην 

δηάινγν ηνπ Θνπθπδίδε κπνξνχκε λα δνχκε επηδξάζεηο ηεο θνζκνζεσξίαο ησλ ζνθηζηψλ 

ππφ ην πξίζκα ηνπ δηπφινπ λφκνπ – θχζεσο, ελλνηψλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ θαζεκία απφ ηηο δχν πιεπξέο. ΐιέπνπκε, αθφκα θαη πιαησληθέο 

επηδξάζεηο, θαζψο ν Καιιηθιήο ζην Γνξγία δείρλεη λα απερεί, αλ θαη κε θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηνπο Ώζελαίνπο. 

Δ επηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηεο ππγκήο απφ ηνπο Ώζελαίνπο, επηηξέπεη, επίζεο θαη ηελ αλάγλσζε 

ηνπ δηαιφγνπ απφ πνιηηηθή ζθνπηά, κε ηελ αζελατθή πιεπξά λα δηαηείλεηαη φηη ε ηαθηηθή 

πνπ πξνσζεί είλαη πνιηηηθά επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εγεκφλεπζήο 

ηεο επί ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Γηα ηνπο Ώζελαίνπο ε πνιηηηθή πνπ ραξάδνπλ ζα έρεη δηπιφ 

θέξδνο: ηελ επέθηαζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηνπ γνήηξνπ ηνπο πξνο 

ηνπο ζπκκάρνπο. Ώληίζεηα, γηα ηνπο Μειίνπο ε πνιηηηθή ραξάδεηαη απφ αμίεο φπσο ην 

δίθαην, ε εζηθή θαη ε ζεία πξφλνηα, ελψ θξίλνπλ φηη ε πνιηηηθή ηεο αιαδνλείαο θαη ηνπ 

επεθηαηηζκνχ πνπ ππεξακχλνληαη νη Ώζελαίνη ελδέρεηαη θαη λα θαηαξξεχζεη. 
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Ώλ πξνζπαζήζνπκε λα απνκαθξπλζνχκε απφ εθηηκήζεηο θαη ζθέςεηο ζχγρξνλεο, ζα 

κπνξέζνπκε λα δνχκε, ελδερνκέλσο, ηε ζηάζε ησλ Ώζελαίσλ θαη απφ κηα άιιε ζθνπηά, 

απηή ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πιεπξά απηή ηεο πνιηηηθήο πνπ θηλείηαη 

βάζεη ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ζθεπηηθνχ θαη επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε, φρη σζηφζν θαη 

απνδνρή, ηεο αζελατθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Μήινπ. ηνλ πνιηηηθφ 

ξεαιηζκφ δηαπηζηψλνπκε φηη ε εζηθή απνθηά λέεο βάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θξηηήξην 

ησλ ελεξγεηψλ απνηειεί ην εθάζηνηε εζληθφ ζπκθέξνλ. 

Βθφζνλ γίλεηαη έληνλα ιφγνο γηα έλλνηεο φπσο ε εζηθή, θξίζεθε ζθφπηκν λα αθηεξσζεί έλα 

θεθάιαην ζρεηηθφ κε ηελ εζηθή πνπ πξνβάιιεηαη ζην θείκελν ηνπ δηαιφγνπ. Βίλαη θαλεξφ 

φηη ε ηζρπξή Ώζήλα πξνβάιιεη κία λέα εζηθή πνπ πεγάδεη απφ ηηο αλάγθεο ηεο ππεξδχλακεο 

ζε αληίζεζε κε ηνπο Μειίνπο πνπ εκκέλνπλ ζε παξαδνζηαθέο ζέζεηο πεξί εζηθήο θαη 

δηθαίνπ. Καη φπσο, θαίλεηαη, νη ζέζεηο απηέο ησλ Μειίσλ είλαη ίδηνλ ησλ αζζελέζηεξσλ, 

ελψ νη δπλαηνί ζπλεζίδνπλ λα ηαπηίδνπλ ην δίθαην θαη ηελ εζηθή κε ηνλ αλππέξβιεην λφκν 

ηνπ ηζρπξφηεξνπ. 

Χο θπζηθή θαηάιεμε ησλ παξαπάλσ, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα εληαρζεί ζηελ εξγαζία θαη 

έλα θεθάιαην ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ην δηάινγν, κε ηε 

ιήμε ηνπ Πνιέκνπ θαη ηελ θαηάιεμε ηεο άιινηε αγέξσρεο Ώζήλαο ζε κία απειπηζκέλε 

πφιε πνπ εηηάηαη θαη δέρεηαη ηελ άλεπ φξσλ παξάδνζή ηεο. Σελ θαηαζηξνθή ηεο Μήινπ 

αθνινχζεζε ε νιέζξηα γηα ηνπο Ώζελαίνπο εθζηξαηεία ζηε ηθειία, κεηά απφ ηελ νπνία, 

άξρηζε ελ πνιινίο θαη ε αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ αζελατθή ππεξδχλακε. Βίλαη πξάγκαηη 

εληππσζηαθφ λα δεη θαλείο θαη λα ζπγθξίλεη ηηο δχν απηέο φςεηο ηεο Ώζήλαο: ηεο σκήο θαη 

θπληθήο πφιεο πνπ απαηηεί ηελ ππνδνχισζε ησλ Μειίσλ θαη ηεο πφιεο, πνπ κέζα ζηελ 

επφκελε δεθαεηία πεξίπνπ ζξελεί γηα ηελ θαηαζηξνθή ζηνπο Ώηγφο Πνηακνχο θαη 

αλαινγίδεηαη - ηφηε κφλν- κε ηξφκν ηα αληίπνηλα απφ ηηο ζπκθνξέο πνπ είρε πξνθαιέζεη.  
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Δ ηξαγηθή θαηάιεμε ηνπ αζελατθνχ επεθηαηηζκνχ πξνζθέξεηαη γηα πεξαηηέξσ ζθέςεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα ησλ δπλάκεσλ πνπ ζηελ αξραηφηεηα έσο θαη ην ζχγρξνλφ καο παξειζφλ 

επεδίσμαλ λα επηβάινπλ ηελ ηζρχ ηνπο. Μέζσ ηεο αλαθνξάο, απζηεξά φκσο ζην πιαίζην 

ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο πξφζεζεο θαη ηαθηηθήο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηειηθά ν ηκπεξηαιηζκφο 

είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεη δηφηη πάληνηε νη δπλάκεηο πνπ ηνλ επηδηψθνπλ 

ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Έηζη, παξά ηηο αξρηθέο λίθεο θαη επηηπρίεο ηνπο, ζην 

ηέινο θαηαξξαθψλνληαη, ηπθισκέλεο απφ ηελ εμνπζία θαη ηελ απιεζηία.  

Βπηινγηθά, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θιεξνλνκηά πνπ άθεζε ν Θνπθπδίδεο κέζα απφ ηελ 

Ξπγγξαθήλ ηνπ, έλα έξγν πνπ παξακέλεη πνιχηηκνο ηζηνξηθφο νδεγφο κέρξη θαη ζήκεξα θαη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα θάζε εξεπλεηή ηεο αξραηφηεηαο. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, είλαη 

ίζσο φηη ε ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε δίλεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαγλψζεσλ θαη 

εξκελεηψλ γη’ απηφ θαη δελ πιεξνθνξεί κφλν, αιιά δηδάζθεη, παξακέλνληαο επίθαηξε έσο 

θαη ζήκεξα.  
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Κεθάλαιο Ππώηο- Α΄ Αθηναφκή ςμμασία 

 

Δ ιήμε ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ βξήθε ηελ Ώζήλα εληζρπκέλε, ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά 

θαη πνιηηηθά, γεγνλφο πνπ ηεο επέηξεςε λα ζεσξήζεη εαπηφλ πξνζηάηε ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ θαη λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο ζπζπείξσζήο ηνπο ζε έλα εληαίν  ζπκκαρηθφ 

νξγαληζκφ. Δ πξσηνβνπιία απηή θαη ε κεηέπεηηα ζχζηαζε ηεο ζπκκαρίαο ησλ πφιεσλ 

επλνήζεθε απφ ην γεληθφηεξν θφβν ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο Μ. Ώζίαο θαη ηνπ Ώηγαίνπ 

απέλαληη ζηελ πεξζηθή απεηιή αιιά θαη ηε ζπλερψο δηνγθνχκελε δπζαξέζθεηα πξνο ηε 

πάξηε εμαηηίαο ηεο απνηπρεκέλεο εθζηξαηείαο πνπ είρε δηεμάγεη ν Λαθεδαηκφληνο βαζηιηάο 

Παπζαλίαο ζηελ Πεξζία θαη ηεο πξσηνθαλνχο ζθιεξφηεηαο πνπ επέδεημε. Βπηπιένλ, 

θξίζεθε ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα αληίβαξν απέλαληη ζηελ Πεινπνλλεζηαθή 

πκκαρία, εγεηηθή δχλακε ηεο νπνίαο ήηαλ ε πάξηε.  Έηζη, ην 478/7 π.Υ., κεηά απφ 

ζπλαίλεζε ησλ δχν κεγάισλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηελ Ώζήλα, κε επηθεθαιήο ηνλ 

Ώξηζηείδε θαη ην Θεκηζηνθιή, νη Ώζελαίνη απνθάζηζαλ λα πξνζθαιέζνπλ ηα ειιεληθά 

θξάηε λα εληαρζνχλ ζε κία θνηλή ζπκκαρία, γλσζηή κε ηελ νλνκαζία Αειηαθή ή Ώ΄ 

Ώζελατθή πκκαρία
5
.  

Πξφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπκκαρίαο θαη πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηέιεζε ε 

επηζπκία αληεθδίθεζεο ησλ Πεξζψλ γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνμέλεζαλ ζηηο ειιεληθέο 

πφιεηο ζηε δηάξθεηα ησλ Μεδηθψλ Πνιέκσλ. Οη πξαγκαηηθέο επηδηψμεηο, σζηφζν, ζηφρεπαλ 

ζηε δηαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ειιεληθψλ θξαηηδίσλ πνπ βξίζθνληαλ αθφκε ππφ πεξζηθή θπξηαξρία.  

 

                                                           
5
 ΐι. Meiggs R., The Athenian Empire, The Foundation of the Delian League, Clarendon Press, 1972, θαη 

Rhodes, The Athenian Empire, Greece & Rome, New Surveys in the Classics, αξηζκ. 17 1985, θεθ. 2. ΐι. 

ηέινο θαη Giovannini A., Gottlieb G., Thukydides und die Anfänge der athenischen Arche, Haidelberg 1980.  
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Δ Αειηαθή πκκαρία ζπκπεξηέιαβε ζην δπλακηθφ ηεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ, κε ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο λα αξηζκνχλ ηηο 150 πεξίπνπ. ηαδηαθά, φκσο, 

πξνζηέζεθαλ πνιιά αθφκε κέιε-θξάηε ζην δπλακηθφ ηεο, ψζηε ην 425 λα πεξηιακβάλεη 

πεξίπνπ 400
6
. ΐαζηθνί φξνη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πφιεσλ-θξαηψλ ζηε πκκαρία ήηαλ ε 

δηαηήξεζε κηαο θνηλήο επηζεηηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ έδσζαλ 

φξθνπο λα έρνπλ φινη ηνπο ίδηνπο θίινπο θαη ερζξνχο. ΐαζηθή ππνρξέσζε ησλ κειψλ ήηαλ, 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηέζεηαλ λα ζπλεηζθέξνπλ είηε ζηα πιαίζηα ράξαμεο ηεο 

θνηλήο άκπλαο, πινία, είηε λα πιεξψλνπλ θάπνην πνζφ σο εηζθνξά. Αηθαίσκα θαζνξηζκνχ 

ησλ εηζθνξψλ απηψλ είρε ε Ώζήλα, ε νπνία, θαζψο ήηαλ ε ηζρπξφηεξε πφιε, νξίζηεθε σο 

επηθεθαιήο ηεο πκκαρίαο
7
. Σν αξρηθφ πνζφ ηεο εηζθνξάο θαζνξίζηεθε απφ ηνλ Ώξηζηείδε, 

ν νπνίνο γηα ηε ξχζκηζε απηή έιαβε θαη ην πξνζσλχκην «Αίθαηνο»
8
.Σελ εηζθνξά απηή ζα 

εηζέπξαηηαλ δέθα αμησκαηνχρνη, νη επνλνκαδφκελνη «Βιιελνηακίεο»
9
, νη νπνίνη έπξεπε λα 

είλαη γλήζηνη Ώζελαίνη πνιίηεο. Οη αμησκαηνχρνη απηνί, νξίδνληαλ απφ ηελ Βθθιεζία ηνπ 

Αήκνπ θαη ήηαλ ππφινγνη γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε απηήλ. Οξίζηεθε, επίζεο, νη πφιεηο λα 

είλαη απηφλνκεο θαη λα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ςήθσλ. Έηζη, θάζε πφιε εθπξνζσπνχληαλ 

απφ έλαλ αληηπξφζσπν πνπ είρε δηθαίσκα ςήθνπ. Δ ξχζκηζε απηή απνζθνπνχζε ζηελ 

απνηξνπή κεκνλσκέλεο ελίζρπζεο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

πκκαρίαο ή ζηελ επηθξάηεζε ησλ απφςεσλ ησλ ηζρπξφηεξσλ πφιεσλ. Σέινο, θέληξν ηεο 

πκκαρίαο νξίζηεθε ην ηεξφ λεζί ηεο Αήινπ. Σν λεζί απηφ ζα απνηεινχζε ηνλ ηφπν 

ζπλάληεζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπκκαρηθψλ πφιεσλ ελψ ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα ζα 

θπιαζζφηαλ ην δεκφζην ηακείν. Δ επηινγή ηεο Αήινπ απνθαζίζηεθε αξρηθά γηα 

                                                           
6
 Α.Ε. ΛνΎδνο, «Ώπφ ηελ Αεκνθξαηία ζηελ Ώζελατθή πκκαρία», 2001, ζ.220, αλαθηήζεθε: http://users.hol.gr/ 

~dilos/ellada/ellada.htm. βι. θαη εηθ.1 ζην παξάξηεκα 
7
 Γηα ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε Ώζελατθή πκκαρία βι. ΐ. Κξεκκπδά – νθ. Μαξθηαλνχ, Ο Αξραίνο 

Κόζκνο. Αλαηνιηθνί Λανί θαη Διιάδα έωο ην 323 π.Χ., εθδφζεηο Γλψζε, 1984, ζ.ζ. 220-224 
8
 Πινχηαξρνο, Βίνη Παξάιιεινη, «Ώξηζηείδεο», εθδφζεηο Κάθηνο, 1993, 6.2 & 24. 1-3 

9
 Ώμίδεη λα πξνζερζεί ν φξνο, ν νπνίνο δειψλεη επεθηαηηθή δηάζεζε. Φ.Κ. ΐψξνο, «Αηάινγνο Μειίσλ θαη 

Ώζελαίσλ: Έλα κήλπκα ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο ή ιφγνο αξραίνο γηα ηελ αιαδνλεία ηεο 

δχλακεο», ζ.10, αλαθηήζεθε: http://www.scribd.com//doc/7070743/-. ΐι. φκσο θαη Woodhead A., The 

Institution of the Hellenotamiae, JHS 79, 1959, ζ. 149 θ. εμ. 

http://users.hol.gr/
http://www.scribd.com/doc/7070743/-
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ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαζψο απνηεινχζε ην θέληξν ιαηξείαο ησλ ησληθψλ πφιεσλ. 

εκαληηθφο ήηαλ θαη ν πνιηηηθφο παξάγνληαο εθφζνλ ην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα δελ είρε 

πνιηηηθέο βιέςεηο. Σέινο, πξαθηηθνί ιφγνη επέηαζζαλ ηελ επηινγή απηή, θαζψο ε Αήινο 

ήηαλ ιηκάλη πνπ βξηζθφηαλ ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ Ώηγαίνπ. 

Παξά ηηο φπνηεο αξρηθέο δεκνθξαηηθέο δηαθεξχμεηο θαη αξρέο, ζηαδηαθά ε Αειηαθή 

πκκαρία κεηαηξάπεθε ζε Ώζελατθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε Ώζήλα ζχληνκα μερψξηζε σο 

εγέηηδα δχλακε κε απαηηήζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ θαηαδείθλπαλ ηελ εγεκνληθή ηεο ζέζε. 

Έηζη, ε πκκαρία κεηαηξάπεθε ζε εγεκνλία ησλ Ώζελαίσλ επί ησλ ζπκκαρηθψλ πφιεσλ. 

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ εμέιημε κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επέηξεςαλ απφ λσξίο ζηελ Ώζήλα λα αλαπηπρζεί θαη ζε 

πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε κειέηε ζα εζηηαζηεί ζηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ θαηέζηεζαλ 

αδηαηάξαθηε ηελ εηξήλε θαηά ηελ πξψηκε ηζηνξία ηεο Ώζήλαο. Σέηνηεο ζπλζήθεο ήηαλ 

θαηαξράο ε γεσγξαθηθή ηδηνκνξθία ηεο πφιεο, εθφζνλ ην έδαθνο ήηαλ θησρφ, κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο λα θαιχπηεηαη απφ βξαρψδεηο θαη νξεηλέο πεξηνρέο θαζψο θαη εθηάζεηο 

κε θαιιηεξγήζηκεο. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα ε πεξηνρή λα κε ζεσξείηαη απφ εηζβνιείο ησλ 

βφξεησλ πεξηνρψλ άμηα λα θαηαθηεζεί, ζε αληίζεζε κε ηε πάξηε πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

πφιν έιμεο. Βπηπιένλ νη θάηνηθνη ηεο Ώζήλαο εγθαηαζηάζεθαλ απφ λσξίο θαη νξγάλσζαλ 

ηε δσή ηνπο ζηα εδάθε ηεο, ελψλνληαο φιεο ηηο γχξσ πεξηνρέο ζε κία θνηλή πφιε, 

δηεθδηθψληαο ηελ απηνρζνλία θαη ζεσξψληαο εαπηνχο γεγελείο. Χο εθ ηνχηνπ ήηαλ 

απαιιαγκέλνη απφ νπνηαδήπνηε ππνηειή ηάμε πνπ πξνεξρφηαλ απφ άιιεο πεξηνρέο θαη πνπ 

ελδερνκέλσο λα δηεθδηθνχζε αζελατθά εδάθε. Έηζη, ε Ώζήλα ήηαλ απαιιαγκέλε ηφζν απφ 
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εμσηεξηθέο φζν θαη απφ εζσηεξηθέο πηέζεηο γεγνλφο πνπ έζεζε απφ λσξίο ηεο βάζεηο ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πφιεο
10

.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλέδεημαλ ηελ αζελατθή ηζρχ κπνξνχλ 

ζπλνπηηθά λα απνδνζνχλ ζε ζηξαηησηηθνχο – πνιηηηθνχο παξάγνληεο, θαζψο ε Ώζήλα 

επεμέηεηλε ηελ θπξηαξρία ηεο ράξε ζηηο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο ηνπ Κίκσλα, αιιά θαη 

αλαπηχρζεθε πνιηηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ζηεξέσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, 

ζε νηθνλνκηθνχο, κε θπξηφηεξε ελέξγεηα ηε κεηαθνξά –ζπλεπψο θαη ηνλ έιεγρν- ηνπ 

ζπκκαρηθνχ ηακείνπ ζηελ Ώζήλα, αιιά θαη ζε πλεπκαηηθνχο, θαζψο ε αζελατθή δχλακε θαη 

ππεξνρή εδξαηψζεθε θαη σο θπξίαξρν πλεπκαηηθφ θέληξν. Βπνκέλσο, ε Ώζήλα δηέζεηε φιεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαλ ψζηε λα θπξηαξρήζεη ζηξαηησηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά 

θαη πλεπκαηηθά επί ησλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Ώμίδεη λα παξαηεξήζνπκε μερσξηζηά ηνλ 

θάζε παξάγνληα. 

Ο Κίκσλ
11

 εκθαλίζηεθε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Ώζήλαο ην 476 π.Υ., φηαλ εμειέγε γηα 

πξψηε θνξά ζηξαηεγφο. Με ηε βνήζεηα ηνπ Ώξηζηείδε ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο παξάηαμεο θαη γξήγνξα επηζθίαζε ηνλ πνιηηηθφ ηνπ αληίπαιν θαη αξρεγφ 

ησλ δεκνθξαηηθψλ Θεκηζηνθιή. Οξακαηηδφηαλ έλαλ ηζρπξφ αζελατθφ ζηφιν, θπξίαξρν ησλ 

ζαιαζζψλ, αθήλνληαο ζηε πάξηε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ηελ θπξηαξρία ζηελ μεξά. Δ 

δεκνηηθφηεηά ηνπ ήηαλ ηφζε κεγάιε, πνπ γηα ηα επφκελα δεθαπέληε ρξφληα, έσο ην 462 

π.Υ., εθιεγφηαλ ζπλερψο ζην αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ.  

Πξψηνο ζηαζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Κίκσλα απνηέιεζε ε εθθαζάξηζε ηεο Θξάθεο απφ 

κνίξα πεξζηθνχ ζηξαηνχ, ζηφρνο πνπ απνζθνπνχζε θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ δηάπινπ ηνπ 

Βιιήζπνληνπ. Βπφκελε θίλεζε ήηαλ ε επέκβαζε ζηε θχξν κε ζηφρν ηελ εθδίσμε ησλ 

                                                           
10

 Κέηγθαλ Νηφλαιλη, Ο Πεινπνλλεζηαθόο Πόιεκνο, εθδφζεηο Χθεαλίδα, 2004, ζ.41 
11

 Γηα ηε δξάζε ηνπ Κίκσλα, βι. θαη ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ζην Λφγην Βξκή: «Κίκσλ ν Μηιηηάδνπ (506-451 

π.Υ.), αλαθηήζεθε: www.logios ermis.net/2011/06/506-451.htlm. ΐι. Θνπθ. Εζη., Ώ΄, 98, Κίκωλνο ὁ 

Μηιηηάδνπ, ΐι. φκσο θαη Davies J. K., Athenian Propertied Families 600-300 BC, Oxford 1971, ζ. 302. 

http://www.logios/
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πεηξαηψλ πνπ εκπφδηδαλ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βχβνηαο ζην Ώηγαίν.  Οη 

πεηξαηέο (Αφινπεο
12

) εθδηψρζεθαλ απφ ην λεζί ζην νπνίν εγθαηαζηάζεθαλ Ώζελαίνη 

θιεξνχρνη
13

. Σα ρξφληα απφ ην 474 έσο ην 472 π.Υ., ν Ώζελαίνο ζηξαηεγφο νξγάλσζε 

εθζηξαηεία ζηελ Κάξπζην κε ζθνπφ λα εμαλαγθάζεη ην λεζί λα πξνζρσξήζεη ζηε 

πκκαρία, φπσο θαη έγηλε. ηε ζπλέρεηα πνιηφξθεζε ηελ Νάμν, ε νπνία είρε απνζηαηήζεη ην 

469 π.Υ. απφ ηε πκκαρία, κε ζηφρν ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο επαλέληαμήο ηεο, απνζηνιή πνπ 

ζηέθζεθε κε επηηπρία επίζεο.  

πνπδαία λίθε ζεκείσζε θαη ζηνλ πνηακφ Βπξπκέδνληα ην 468 ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, πνπ 

θάλεθε λα επηζπκνχλ λα εθζηξαηεχζνπλ εθ λένπ ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Έηζη, νη 

Ώζελατθή πκκαρία ελίζρπζε ην θχξνο ηεο θαη απέλαληη ζηνπο Έιιελεο θαη θπξίσο απηψλ 

ηεο Μ. Ώζίαο, αιιά δηαζθάιηζε, επίζεο ηνλ ειεχζεξν δηάπινπ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζην 

Ώηγαίν. 

Οη επηηπρίεο απηέο, ελίζρπζαλ ηε δχλακε ηεο πκκαρίαο αιιά επέηεηλαλ θαη ηηο εγεκνληθέο 

βιέςεηο ησλ Ώζελαίσλ, νη νπνίνη, απξνθάιππηα πιένλ ήηαλ ζε ζέζε λα αζθνχλ ηνλ πιήξε 

έιεγρν έλαληη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Δ απηνπεπνίζεζή ηνπο απηή πξνεξρφηαλ θαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δχλακε πνπ είραλ απνθηήζεη φρη κφλν απφ ηελ πινχζηα ιεία πνπ ζπγθέληξσλαλ 

απφ ηηο θαηαθηήζεηο πνπ ζεκείσλαλ, αιιά θαη απφ ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ εμαζθάιηδαλ απφ 

ηε ζπκθσλία πνπ είραλ θάλεη ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο ησλ ζπκκάρσλ ζην ηακείνπ ηεο 

Αήινπ πξνο ζπληήξεζε ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ
14

. Άιισζηε κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκάρσλ 

πξνηηκνχζε λα θαηαζέηεη ηελ εηζθνξά πνπ ηνπ αλαινγνχζε, παξά λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

εθζηξαηείεο πνπ νξγάλσλαλ νη Ώζελαίνη.  

                                                           
12

 ΐι. Corneli Nepotis, Cimon V 2.5: Scyrum, quam eo tempore Dolopes incolebant, ΐι. Καη Πινπη. Κίκωλ 

VIII 3. 
13

 Θνπθπδίδνπ Ιζηνξία θαηά κεηάθξαζηλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Ώζήλα, 2004, 1.98-1.99 
14

 Γηα ηηο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο ησλ ζπκκάρσλ θαη ηηο ζρεηηθέο πεγέο πνπ παξαζέηνπλ ηηο αληίζνηηρεο 

πιεξνθνξίεο βι. θαη ην θείκελν ηνπ Εσάλλε Κ. Ξπδφπνπινπ «Ώπφ ηνλ πξψην πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν έσο ην 

432/1 π.Υ. , ζ.17ζην: Βιιήλσλ Εζηνξηθά, «Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο. Ο πξψηνο εκθχιηνο ησλ Βιιήλσλ», 

ηρ.9, αλαθηήζεθε: www.ekivolos.gr 
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Σν 465 π.Υ. νη Ώζελαίνη απνθάζηζαλ λα επνηθίζνπλ ηελ πεξηνρή ηεο παξαιίαο ηεο Θξάθεο 

πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη απφ ηε Θάζν, ζηέιλνληαο γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηελ πεξηνρή 10.000 

άπνηθνπο. Σν γεγνλφο απηφ δπζαξέζηεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Θάζνπ, πνπ έβιεπαλ φηη 

έραλαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ην 

εκπφξην πνπ δηεμήγαλ κε ηα παξάιηα. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απνζηαηήζνπλ απφ ηε 

ζπκκαρία. Δ επαλαπξνζρψξεζε ηεο πφιεο αλαηέζεθε θαη πάιη ζηνλ Κίκσλα, ν νπνίνο κεηά 

απφ δχν ρξφληα πνιηνξθίαο ηνπ λεζηνχ, αλάγθαζε ηνπο θαηνίθνπο λα ζπλζεθνινγήζνπλ, λα 

γθξεκίζνπλ ηα ηείρε ηνπο, λα παξαδψζνπλ ηα πινία ηνπο, λα πιεξψζνπλ ην θφζηνο ηεο 

αζελατθήο εθζηξαηείαο, λα θαηαβάινπλ εηδηθφ εηήζην θφξν θαη λα εγθαηαιείςνπλ θάζε 

αμίσζε νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζξαθηθψλ αθηψλ ζηνπο Ώζελαίνπο
15

.  

Σα παξαπάλσ γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φρη κφλν ηελ απμαλφκελε αζελατθή ηζρχ, αιιά 

θπξίσο θαη ηνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο επηβνιήο θαη εκπέδσζεο ηεο ζέιεζεο θαη ησλ 

επηδηψμεσλ ησλ Ώζελαίσλ. Ήηαλ πιένλ θαλεξφ φηη ε βνχιεζε ηεο Ώζήλαο επηβαιιφηαλ ζηε 

πκκαρία ελψ ηα φπνηα πξνζρήκαηα είραλ παξαθακθζεί  εληειψο.  

εκαληηθφηαηε ελέξγεηα πνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο Ώζήλαο, αιιά 

απνηέιεζε θαη έλα αθφκε βήκα πξνο ηελ αλάδεημή ηεο ζε εγεκνλεχνπζα πφιε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο πκκαρίαο ήηαλ ε κεηαθνξά ηνπ ζπκκαρηθνχ ηακείνπ απφ ηε Αήιν ζηελ Ώζήλα, 

ην 454 π.Υ. Πξφζρεκα γηα ηελ ελέξγεηα απηή ήηαλ ε πξνζηαζία απφ ηελ πεξζηθή απεηιή. Σν 

ζπκκαρηθφ ηακείν, δειαδή, κεηαθέξζεθε γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζηελ Ώθξφπνιε, κε ηε ζεά 

Ώζελά λα αληηθαζηζηά ηνλ Ώπφιισλα σο θεληξηθφ πξνζηάηε ησλ πκκάρσλ. Βπί ηεο 

νπζίαο, βέβαηα, αηηία απνηέιεζε ε ζέιεζε ησλ Ώζελαίσλ λα δηαρεηξίδνληαη απηνβνχισο ηα 

ρξήκαηα ηνπ ηακείνπ ρσξίο λα ινγνδνηνχλ ζηνπο ζπκκάρνπο. ηαδηαθά κάιηζηα, ε εηήζηα 

ζπκκαρηθή εηζθνξά κεηαηξάπεθε ζε θφξν, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί γηα κηα αθφκε θνξά ηελ 

εγεκνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ Ώζελαίσλ.  

                                                           
15

 Θνπθπδίδνπ Ιζηνξία Καηά Μεηάθξαζηλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ν.π. 1.100-1.101  
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ηε κεηαθνξά ηνπ ηακείνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ν Πεξηθιήο
16

, ν νπνίνο έπεηζε 

ηνπο Ώζελαίνπο λα αμηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ εζφδσλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θηιφδνμνπ 

νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, ην πξφβιεκα εμεχξεζεο πφξσλ γηα ηελ αλέγεξζε 

ζπνπδαίσλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ επηιχζεθε κε ηελ –ππνρξεσηηθή- αθαίξεζε ηνπ ελφο 

δεθάηνπ ησλ ζπκκαρηθψλ εηζθνξψλ γηα ηε ζεά. Φπζηθφ επφκελν ήηαλ βέβαηα, νη ζχκκαρνη 

λα κελ επηθξνηήζνπλ κηα ηέηνηα θαηαπηεζηηθή κέζνδν, αιιά λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα 

απαιιαγνχλ απφ κία εγεκνλία πνπ κεηαιιαζζφηαλ ζηαδηαθά ζηελ πην ζθιεξή κνξθή 

ηπξαλλίαο
17

.  

Οη Ώζελαίνη ηνπ Πεξηθιή, σζηφζν, πξφβαιαλ σο επηρείξεκα γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

δηθαηνχληαλ ηα ρξήκαηα ηνπ ηακείνπ δηφηη απηνί είραλ θαηαζηξαθεί απφ ηνπο Πέξζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πξνζπαζεηψλ απφθξνπζήο ηνπο θαη φηη νη ζχκκαρνη, εθφζνλ 

ειεπζεξψζεθαλ απφ ηνπο Ώζελαίνπο νθείινπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ηεο 

πφιεο
18

. Οη δειψζεηο απηέο, αλ θαη πξνθάιεζαλ αλαζηάησζε ζηε ζπλέιεπζε ησλ ζπκκάρσλ 

βξήθαλ απάληεζε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Πεξηθιήο. πγθεθξηκέλα, 

ππνζηήξημε φηη νη ζχκκαρνη δελ πξνζθέξνπλ παξά κφλν ρξήκαηα. «Ώιιά απηά δελ αλήθνπλ 

πηα ζε εθείλνπο πνπ ηα δίλνπλ, παξά ζ’ εθείλνπο πνπ ηα παίξλνπλ, αλ ηνπο παξέρνπλ εθείλν 

γηα ην νπνίν ηα παίξλνπλ»
19

. Βθηφο, ινηπφλ, απφ ηελ νηθνλνκηθή παληνδπλακία ηεο ε Ώζήλα 

πξνεηνίκαδε θαη ηελ πλεπκαηηθή. 

Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη παλειιήληα αθηηλνβνιία ηεο Ώζήλαο, 

είλαη αλαγθαία κία δηεπθξίληζε. Δ πλεπκαηηθή ππεξνρή ηεο Ώζήλαο δελ απνηειεί αηηία ηεο 

εγεκνληθήο ηεο ζηάζεο, φζν κάιινλ ζπκπιήξσκα θαη επηζηέγαζκα ηεο ηζρπξνπνίεζή ηεο 

ζε θάζε ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο. Βπηπξνζζέησο, ε πλεπκαηηθή απηή άλζηζε ήξζε 

                                                           
16

 ΐι. εηθ. 2 ζην παξάξηεκα 
17

 Claude Mossé, Ώζήλα: Ιζηνξία κηαο Γεκνθξαηίαο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 2002, ζ. 73 
18

 Claude Mossé , ν.π. ζ.65 
19

 Πινχηαξρνο, 12,3 ε παξαπνκπή ζηελ Claude Mossé, ν.π. ζ. 65 
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λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε παληνδπλακίαο πνπ επηθξαηνχζε θαη λα νινθιεξψζεη ηελ εηθφλα 

κηαο πφιεο – θξάηνπο πνπ δηέπξεπε ζε θάζε ηνκέα. Άιισζηε, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

αλάπηπμεο απηήο, γίλεηαη πεξηζζφηεξε αηζζεηή θαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηηο ζεκειηψδεηο 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο πνπ πξεζβεχνληαλ θαη ζηελ εζηθή θαηάπησζε πνπ επαθνινχζεζε 

ιφγσ ηνπ άθξαηνπ ηκπεξηαιηζκνχ.  

Ο πινχηνο, ινηπφλ, θαη ε δχλακε ηεο Ώζήλαο πιαηζησλφηαλ θαη απφ κία αμεπέξαζηε 

πλεπκαηηθή αλάηαζε. ηελ Ώζήλα επδνθίκεζε ε θαιιηέξγεηα ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο, κε 

πξσηνζηαηνχζα ηελ αλάπηπμε ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ηερλψλ, κε θνξπθαία δεκηνπξγία ηε γέλεζε θαη αλάπηπμε ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο. 

Πξνηθηζκέλα πλεχκαηα φπσο ν ζνθηζηήο Πξσηαγφξαο δίδαζθαλ φηη πάλησλ ρξεκάησλ 

κέηξνλ ἐζηί άλζξσπνο, ελψ ακθηζβεηνχζαλ ηηο θαζηεξσκέλεο παξαδνζηαθέο ζξεζθεπηηθέο 

αληηιήςεηο· επηθξαηνχζαλ νη ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο, νη θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο, 

αλαπηχζζνληαλ ζεσξίεο απνηίλαμεο ηεο ηππνπνηεκέλεο θιεξνλνκεκέλεο ζθέςεο, κε 

θπξηφηεξν εθθξαζηή ηνλ σθξάηε
20

. Ώπφ φιε ηελ Βιιάδα ζπλέξξεαλ δηδάζθαινη ηνπ 

πλεχκαηνο γηα λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο καζεηέο ηηο ηδέεο θαη ηα δηδάγκαηά ηνπο.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ιανχ, αλ θαη δελ ελζηεξληδφηαλ ηέηνηεο αλαηξεπηηθέο ηδέεο, 

παξαθνινπζνχζε κε ελζνπζηαζκφ ηα δξάκαηα ελψ παξάιιεια ζαχκαδε ηα θαιιηηερληθά 

δεκηνπξγήκαηα πνπ θνζκνχζαλ ηελ Ώθξφπνιε ησλ Ώζελψλ
21

. Έηζη, αθφκα θαη νη 

θαηψηεξεο θαη απαίδεπηεο θνηλσληθέο ηάμεηο γίλνληαλ θνηλσλνί ηεο πλεπκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζηελ αξραία Ώζήλα.  

                                                           
20

 Claude Mossé, ν.π. ζ.68 
21

 Claude Mossé, ν.π. ζ.73 
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ΐαζηθφηαηε πξνυπφζεζε αλάδεημεο ηνπ αζελατθνχ κεγαιείνπ θαη θηλεηήξηνο δχλακε ησλ 

επηηεπγκάησλ πνπ ην αλέδεημαλ απνηέιεζε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα
22

. Σν πνιίηεπκα 

βαζηδφηαλ ζηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ απφ ηηο δέθα θπιέο, φπσο είραλ ρσξηζηεί απφ ηνλ 

Κιεηζζέλε. Σν θπξηφηεξν πνιηηηθφ φξγαλν ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ήηαλ ε Βθθιεζία 

ηνπ Αήκνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ, ηεο νπνίαο νη εμνπζίεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

κεηά ην 451 π.Υ., φηαλ δφζεθε ζε φινπο ηνπο Ώζελαίνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηηο θνηλέο απνθάζεηο κέζσ ηεο ςήθνπ ηνπο. Δ Βθθιεζία ηνπ Αήκνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλε 

κε πνιιέο αξκνδηφηεηεο, φπσο ε εθινγή ησλ αξρφλησλ θαη ησλ 500 βνπιεπηψλ. Ώπνθάζηζε 

γηα ζέκαηα πνιέκνπ θαη εηξήλεο, θαη είρε ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο δηνίθεζεο. Βίρε, επίζεο θαη 

δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο εθφζνλ κπνξνχζε λα επηβάιεη ζνβαξέο πνηλέο (φπσο ε ζαλάησζε 

ή ε εμνξία) ζηνπο πνιίηεο.  

εκαληηθφ πνιηηηθφ φξγαλν απνηεινχζε θαη ε ΐνπιή ησλ 500, ηεο νπνίαο βαζηθφο ξφινο 

ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνβνπιεπκάησλ, ησλ ζεκάησλ πνπ επξφθεηην λα ζπδεηεζνχλ 

ζηελ Βθθιεζία ηνπ Αήκνπ. Άιιεο αξκνδηφηεηεο αθνξνχζαλ ηελ επίβιεςε αξρφλησλ πνπ 

είραλ αλαιάβεη νηθνλνκηθά ή ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα θαη ηε θξνληίδα γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ ζηφινπ.  

Σελ επίβιεςε ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ ζηξαηνχ είραλ νη εθιεγκέλνη απφ ηηο δέθα θπιέο, δέθα 

ζηξαηεγνί, νη νπνίνη επαγξππλνχζαλ γηα ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πφιεο. 

εκαληηθφο επίζεο ήηαλ θαη ν ξφινο ησλ ελλέα αξρφλησλ κε αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, δηνηθεηηθέο θπξίσο
23

. 

Σέινο, ζεκαληηθφηαην ζεζκφ απνηεινχζε θαη ε Διηαία, δηθαζηήξην ζην νπνίν είραλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ιήςεο ζηηο απνθάζεηο νη Ώζελαίνη πνιίηεο πνπ είραλ 

                                                           
22

 Γηα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ αζελατθνχ πνιηηεχκαηνο, βι. Μ.ΐ. αθειιαξίνπ, Η Αζελαϊθή 

Γεκνθξαηία, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, 2012 & «Δ Ώζελατθή Αεκνθξαηία» Εζηνξηθά Βιεπζεξνηππία 

ηρ.25 06/4/2000, αλαθηήζεθε: htpp://www/ekivolos.gr/i%20 athinaiki%/dimokratia (eleftherotipia).htm  
23

 Ίδξπκα Μείδνλνο Βιιεληζκνχ, αλαθηήζεθε: http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/index- 300htlm 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/index-
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ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Μέιε ηεο Διηαίαο ήηαλ 6000, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα 600 πνιίηεο πνπ επηιέγνληαλ κε θιήξσζε απφ θάζε κία απφ ηηο δέθα θπιέο
24

.   

Ώπφ ηελ παξαπάλσ ζπλνπηηθφηαηε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ αζελατθνχ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο δηαπηζηψλνπκε ην πςειφ πνιηηηθφ αιιά θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν ζην νπνίν είρε αλέιζεη ν Ώζελαίνο πνιίηεο θαη ε πφιε ηεο Ώζήλαο γεληθφηεξα. Με 

ηελ επξεία ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα ζέκαηα ηεο πφιεο δε δηαζθαιίδνληαλ κφλν νη 

νξζφηεξεο ή νη πιένλ ζπκθέξνπζεο απνθάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πφιε, αιιά 

ηνλσλφηαλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πνιίηε γηα ηελ πφιε ηνπ εθφζνλ ε ηχρε ηεο –θαη ζπλεπψο 

ε ηχρε ηνπ- ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιάκβαλε. Ήηαλ θπζηθφ επφκελν, 

ζπλεπψο, ε αζελατθή δεκνθξαηία λα ζπλδεζεί κε ηελ εγεκνλία θαζψο απνηεινχζε άκεζε 

πξνυπφζεζή ηεο: θαζεηί πνπ απεηινχζε ηελ εγεκνλία ήηαλ εμίζνπ απεηιεηηθφ θαη γηα ην 

θαζεζηψο
25

. Έηζη, ζηελ θνηλή αζελατθή ζπλείδεζε ε εγεκνλία ηαπηίζηεθε κε ηελ επεκεξία 

θαη ν Ώζελαίνο πνιίηεο κπνξνχζε λα ληψζεη αζθαιήο κφλν σο επηθεθαιήο ησλ άιισλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ.  

 

 

 

 

                                                           
24

 Ώξηζηνηέινπο Ώζελαίσλ Πνιηηεία XLII- LXIII Ώξηζηνηέιεο, Ώζελαίσλ Πνιηηεία, (κηθ. Κνηδηνχιαο Γ.), 

ΐηβιηνζήθε Ώξραίσλ πγγξαθέσλ, ρ.ρ. 

25
 Claude Mossé, ν.π. ζ.74 
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Κεθάλαιο Γεύηεπο- Από ηον Αθηναφκό Δπεκηαηιζμό ζηην 

Έκπηξη ηος Πελοποννηζιακού Πολέμος 
 

Δ αζελατθή εγεκνλία βξηζθφηαλ ζην απφγεην ηεο δχλακήο ηεο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηνχζε 

φηη απηή ε δχλακε είηε ζα εληζρπφηαλ πεξαηηέξσ, είηε ζα θαηέξξεε, θαζψο ήηαλ θαλεξφ φηη 

νχηε ζε έλα πξψην επίπεδν νη Ώζελαίνη δε ζα αλέρνληαλ λα απεηινχληαη ηα ζπκθέξνληά 

ηνπο, νχηε ζε έλα δεχηεξν νη –δπλάκεη- αληίπαινη ζα αλέρνληαλ ηνλ αζελατθφ επεθηαηηζκφ.  

Ώθνξκή γηα ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ απνηέιεζε ν αληαγσληζκφο Ώζελαίσλ θαη Κνξηλζίσλ 

ζηε Αχζε κε ηε δηεθδίθεζε ηεο Κέξθπξαο θαη ζηελ Ώλαηνιή κε ηελ Πνηίδαηα. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ην λεζί ηνπ Ενλίνπ απνηεινχζε ηππηθά απνηθία ησλ Κνξηλζίσλ, αιιά είρε απφ 

θαηξφ απνθφςεη ελ πνιινίο ηνπο δεζκνχο κε ηε κεηξφπνιε. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα, φηαλ 

κεηξφπνιε θαη απνηθία ζπγθξνχζηεθαλ γηα ηελ Βπίδακλν, ε δεχηεξε λα πξνζηξέμεη ζηνπο 

Ώζελαίνπο γηα βνήζεηα. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε Πνηίδαηα, πφιε ηεο Υαιθηδηθήο, ήηαλ 

επίζεο θνξηλζηαθή απνηθία, αιιά απνθάζηζε, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, λα 

πξνζρσξήζεη ζηελ Ώζελατθή πκκαρία, απνδερφκελε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπκκαρηθνχ θφξνπ.  

Οη Ώζελαίνη, ηφηε, άξρηζαλ ηελ επίζεζε απαηηψληαο απφ ηνπο Πνηηδαηάηεο λα δηαζπάζνπλ 

ηνπο δεζκνχο κε ηελ Κφξηλζν, θαζψο ε Πνηίδαηα απνηεινχζε πφιε εληαγκέλε ζηε δψλε ηεο 

δηθήο ηνπο επηξξνήο θαη ήηαλ ζχκκαρνί ηνπο. Άιισζηε επεδίσθαλ κέζσ ηεο ππνηαγήο ηεο 

πφιεο λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζην Ώηγαίν. Έηζη, δήηεζαλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο λα θαηαζηξέςνπλ ηελ νρχξσζή ηνπο, λα ζηείινπλ νκήξνπο ζηελ Ώζήλα θαη λα 

εμνξίζνπλ ηνπο Κνξίλζηνπο επηζεσξεηέο
26

.  

                                                           
26

 Nigel Bagnal, Πεινπνλλεζηαθόο Πνιεκνο. Ο αγώλαο γηα ηελ θπξηαξρία, (κηθ. Μ. Αειέγθνο), εθδφζεηο 

Αηφπηξα, 2006, ζ.198-199 
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Βλεξγφηεξε ζπκκεηνρή είραλ ζηελ ππφζεζε ησλ Κεξθπξαίσλ, φπνπ ιακβάλνληαο ην κέξνο 

ησλ δεκνθξαηηθψλ Κεξθπξαίσλ ελεπιάθεζαλ ζηε δίλε ηνπ εκθπιίνπ πνπ μέζπαζε ζην 

λεζί. Σα αίηηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηελ Κέξθπξα, θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ 

πξνζεηαηξηζκφ ηνπ λεζηνχ, εζηηάδνληαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαζψο 

επεδίσθαλ ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε Αχζε. Ήηαλ, φκσο θαη 

πνιηηηθνί, εθφζνλ νη Ώζελαίνη θηινδνμνχζαλ λα ειέγρνπλ ηνπο δξφκνπο επηθνηλσλίαο κε 

ηελ απνηθία πνπ είραλ ηδξχζεη ζηε Νφηηα Εηαιία
27

.  

χληνκα ηα γεγνλφηα απηά θαιιηέξγεζαλ έλα θηινπφιεκν θιίκα αλάκεζα ζηνπο Ώζελαίνπο 

θαη ηνπο Κνξίλζηνπο, κε ηνπο παξηηάηεο λα αθνινπζνχλ πνιχ ζχληνκα. Άιισζηε, ηνπο είρε 

αλεζπρήζεη ηδηαίηεξα ε απμαλφκελε δχλακε ηεο Ώζήλαο κεηά ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο 

θαη είραλ πξνζπαζήζεη, πνιχ πξηλ ηηο παξαπάλσ πξνζηξηβέο θαη ηελ έλαξμε ηεο ηειηθήο 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο λα ηελ πεξηνξίζνπλ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο επηρεηξήζεθε κε ηελ 

ππνθίλεζε ηεο παξαδνζηαθήο έρζξαο κεηαμχ ηεο Ώζήλαο θαη ησλ επεηξσηηθψλ πφιεσλ, 

ππνζηεξίδνληαο ζπζηεκαηηθά ηηο πφιεηο ηεο Ώίγηλαο θαη ησλ Μεγάξσλ, ησλ πην θνληηλψλ 

γεηηφλσλ ησλ Ώζελαίσλ αιιά θαη ερζξψλ ηνπο απφ παιηά.  

Οη πξψηεο απηέο ζπγθξνχζεηο θαη πξνζηξηβέο, ν επνλνκαδφκελνο θαη πξψηνο 

Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο
28

, ηεξκαηίζηεθαλ ην 445 π.Υ. κε κία ζπλζήθε εηξήλεο αλάκεζα 

ζηελ Ώζήλα θαη ηε πάξηε θαηά ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε νη δχν πιεπξέο λα δηαηεξήζνπλ 

γηα ηξηάληα ρξφληα αλαθσρή, κηα αλαθσρή, ε νπνία, φπσο είλαη γλσζηφ, θξάηεζε πεξίπνπ 

13 ρξφληα, θαζψο νη Ώζελαίνη δηέζπαζαλ ηηο Σξηαθνληαεηείο πνλδέο κε ηελ επίζεζε 

ελαληίνλ ηεο Πνηίδαηαο.  

                                                           
27

 ΐι. Andrews A., The opposition to Pericles, JHS 98, ζζ. 1-8. 
28

 ΐι. Hornblower S., Θνπθπδίδνπ Εζηνξίαη, η. Ώ΄, ΐηβιία 1-3, επηκ., Ώ. Ρεγθάθνο, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 364 θ. εμ. ΐι. επίζεο γηα ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ Andrews A., Could there have been a battle at Oinoe? ζην The Ancient Historian 

and his material: Essays in Honour of C. E. Stevens on his Seventienth Birthday, ed. B. Levick, Farnborough 

1975, ζ. 9 θ.εμ., θαη ηα δχν άξζξα ησλ  Francis E. D., Vickers M., Argive Oenoe, L’ antiquite classique, 54, 

1985, ζ. 105 θ. εμ. θαη The Oenoe Painting in the Stoa Poikile and Herodotus Account of Marathon, BSA 80, 

1985, ζ. 99 θ. εμ. 
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Οη παξηηάηεο, πάλησο, ήηαλ ηδηαίηεξα απξφζπκνη θαη δηζηαθηηθνί, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, 

λα εκπιαθνχλ ζε λέεο πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο κε ηελ Ώζήλα, πφζν κάιινλ, πνπ ε έθβαζε ηεο 

αλακέηξεζεο κε ηνπο Ώζελαίνπο θξηλφηαλ ηδηαίηεξα αβέβαηε, ελψ ηα γεγνλφηα έδεηρλαλ φηη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα επλννχζε πεξηζζφηεξν ηα θνξηλζηαθά ζπκθέξνληα, παξά ηα δηθά ηνπο.  

Οη Κνξίλζηνη, πάλησο, είραλ απφ λσξίο ζνξπβεζεί απφ ηελ ζπλερψο επεθηεηλφκελε αζελατθή 

δχλακε θαη επεδίσθαλ κε ζζέλνο λα ζπκπαξαζχξνπλ θαη ηνπο παξηηάηεο ζε έλαλ πφιεκν 

πνπ ζα αλέθνπηε ηελ αζελατθή νξκή. Μπξνζηά ζηνπο δηζηαγκνχο ησλ παξηηαηψλ νη 

Κνξίλζηνη, φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ Θνπθπδίδε ηνπο θαηεγνξνχλ φηη επζχλνληαη γηα 

ηνλ αζελατθφ επεθηαηηζκφ ηζρπξηδφκελνη φηη επέηξεςαλ ζηνπο Ώζελαίνπο κεηά ηα Μεδηθά 

λα νηθνδνκήζνπλ ηα Μαθξά Σείρε θαη ζηέξεζαλ ηελ ειεπζεξία απφ ηνπο ππεθφνπο πνπ 

πιένλ έρνπλ ππνδνπιψζεη νη Ώζελαίνη αιιά θαη πηα ηνπο δηθνχο ηνπο ζπκκάρνπο
29

. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη πξνζέζεηο εγεκφλεπζεο ησλ Ώζελαίσλ είραλ δξνκνινγεζεί ήδε απφ 

ηελ επνρή πνπ αθνινχζεζε ηα Μεδηθά θαη απηφ αλεζχρεζε ηηο ηφηε ηζρπξέο ειιεληθέο 

πφιεηο. Βηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Ώζελαίνη έθαλαλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα απμήζνπλ ηε 

δχλακή ηνπο.  

Σειηθά νη παξηηάηεο, παξά ηελ απξνζπκία ηνπο, πείζηεθαλ λα ζπλεγνξήζνπλ ζε έλαλ 

πφιεκν θαηά ησλ Ώζελαίσλ
30

 θαη απέζηεηιαλ πξεζβεία πνπ απαηηνχζε ηε ιχζε ηεο 

πνιηνξθίαο ηεο Πνηίδαηαο, ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Ώίγηλαο θαη ηελ αλαίξεζε ηνπ 

Μεγαξηθνχ Φεθίζκαηνο. Βπξφθεηην γηα έλα ςήθηζκα πνπ νπζηαζηηθά εκπφδηδε ηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Μεγαξέσλ κε ηηο πφιεηο ηεο Ώζελατθήο πκκαρίαο θαη ην 

                                                           
29

 Θνπθπδίδoπ Ιζηνξία, ν.π., Ώ΄ 69  
30

 Γηα κία πην δηαθσηηζηηθή παξνπζίαζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ηε πάξηε λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζηελ 

Ώζήλα, βι. Victor Davis Hanson, Πεινπνλλεζηαθόο Πόιεκνο (κηθ. Ώ. Φηιηππάηνο), εθδφζεηο Ληβάλε, 2007, 

ζ.25-77 



.25 
 

νπνίν απνθαζίζηεθε θαηλνκεληθά γηα λα ηηκσξήζνπλ ηνπο Μεγαξείο πνπ παξείραλ άζπιν 

ζηνπο θπγάδεο δνχινπο ηεο Ώζήλαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, γηα λα ηνπο εθδηθεζνχλ 

επεηδή απνρψξεζαλ απφ ηε πκκαρία
31

. Γηα κία αθφκε θνξά, ζπλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

ζηάζε ησλ Ώζελαίσλ απέλαληη ζε πφιεηο πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη ζηε βνχιεζε θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο. Σα αληίπνηλα απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο ηαθηηθήο ηνπο, σο έλα αθφκε 

κέζν απφδεημεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο.  

Καη φπσο ήηαλ θπζηθφ, νη Ώζελαίνη ηνπ Πεξηθιή δελ επξφθεηην νχηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

επεθηαηηθέο ηνπο βιέςεηο, νχηε λα ππνρσξήζνπλ απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ 

πφιεσλ. Σν εζηθφ θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα εληζρπκέλν κεηά ηελ 

απφθξνπζε ησλ Πεξζψλ θαη γη’ απηφ έπξεπε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ίδηα δπλακηθή ζηάζε.  ε 

ζρεηηθφ ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Πεξηθιήο παξφηξπλε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα θαλνχλ 

αληάμηνη ησλ πξνγφλσλ ηνπο πνπ φρη κφλν έδησμαλ ηνπο βαξβάξνπο αιιά θαη δεκηνχξγεζαλ 

ηελ πεξίιακπξε ζχγρξνλή ηνπ Ώζήλα. Ήηαλ ζπλεπψο, αλαγθαίν, λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαη λα απνξξίςνπλ ηηο ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο· λα πνιεκήζνπλ ψζηε λα 

αθήζνπλ θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο αληάμηα θιεξνλνκηά κε απηήλ πνπ παξέιαβαλ. Σα 

γεγνλφηα, φκσο, ζα ηνλ δηέςεπδαλ.   

 

 

 

                                                           
31

 Αχν εξκελείεο πνπ παξνπζηάδεη ν Nigel Bagnail είλαη θαη νη αθφινπζεο: είηε ε απφθαζε ηνπ απνθιεηζκνχ 

λα ζεσξεζεί εζθεκκέλε πξάμε κε ζηφρν ηελ θιηκάθσζε ηεο ήδε ππνβφζθνπζαο θξίζεο, είηε σο παξάδεηγκα 

απνηξνπήο γηα φζνπο ζθέπηνληαλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ Ώζελατθή πκκαρία. Ο Πεινπνλλεζηαθόο 

Πόιεκνο. Ο αγώλαο γηα ηελ θπξηαξρία, ν.π. ζ.200 
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Κεθάλαιο Σπίηο- Ένηαξη ηηρ Δκζηπαηείαρ ζηη Μήλο ζε 

Δςπύηεπο Ιζηοπικό Πλαίζιο: Ο Απσιδάμειορ Πόλεμορ, Η 

ςνθήκη ηος Νικία και Ο Μεζοπόλεμορ 
 

 

Καζψο νη Ώζελαίνη απέξξηςαλ ηηο ζπαξηηαηηθέο απαηηήζεηο, θπζηθφ επφκελν ήηαλ λα 

θεξπρζεί πφιεκνο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Δ απφξξηςε, βέβαηα, ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

έζεζαλ νη παξηηάηεο απνηέιεζε ηελ αθνξκή ή θαιχηεξα ηελ επηζθξάγηζε ελφο γεγνλφηνο 

πνπ θαηλφηαλ αλαπφθεπθην. Καη ηνχην γηαηί ν αληαγσληζκφο ησλ δχν πφιεσλ δελ επξφθεηην 

λα εμαιεηθζεί ρσξίο λα ππάξμεη επηθξάηεζε ηεο κηαο απφ ηηο δχν πιεπξέο.  

Δ παξαδνζηαθή ερζξφηεηα πάξηεο θαη Ώζήλαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε απηφ πνπ έλσζε 

νπζηαζηηθά ηηο ειιεληθέο πφιεηο απέλαληη ζηελ πεξζηθή απεηιή. Σν γεγνλφο φηη ε Ώζήλα 

είρε ηφηε αλαιάβεη ηελ εγεκνλία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ κπξνζηά ζηελ ζπαξηηαηηθή 

απξνζπκία, φπσο δήισλαλ νη Ώζελαίνη, νδήγεζε πξνθαλψο ηνπο δεχηεξνπο λα ζειήζνπλ, 

άιισζηε είραλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηζπκνχλ θάηη ηέηνην, λα ζπλερίζνπλ λα εγνχληαη 

ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Οη Ώζελαίνη δηαηείλνληαλ, επίζεο, φηη ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο 

πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, είραλ νδεγήζεη ζηελ αλάιεςε ηεο αξρεγίαο ηεο 

Αειηαθήο πκκαρίαο θαη ηελ ππαγσγή ηεο ζηελ Ώζελατθή θαη ππνζηήξηδαλ φηη παξφιν πνπ 

αλαγθάζηεθαλ λα ηδηνπνηεζνχλ ηελ εμνπζία, είραλ δείμεη εληνχηνηο πλεχκα δηθαηνζχλεο θαη 

επηείθεηαο
32

.  

 

 

                                                           
32

 Botsford Robinson, Αξραία Διιεληθή Ιζηνξία, ΜΕΒΣ, 1991, ζ.242 
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Οηθνλνκηθά, επίζεο, αίηηα θαη θπξίσο ν εκπνξηθφο αληαγσληζκφο είρε νδεγήζεη ηηο δχν 

πφιεηο ζε κία άζβεζηε αληηπαιφηεηα. Σν γεγνλφο φηη ε Ώζήλα είρε ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ 

ησλ θεξακηθψλ εηδψλ ζηελ Εηαιία θαζψο θαη ε επηκαρία πνπ είρε ζπλάςεη κε ηελ Κέξθπξα 

θαηαδείθλπαλ ην γεγνλφο φηη ε πφιε είρε μεθάζαξα βιέςεηο θαη πξνο ηε Αχζε. 

Κξίζηκν ήηαλ θαη ην ζέκα πνιηηηθήο θαη λννηξνπίαο, θαζψο ε Ώζήλα είρε ησληθή θαηαγσγή 

ελψ ε πάξηε δσξηθή. Δ δηαθνξά απηή θαηαγσγήο, δελ είρε κηθξή ζρέζε θαη κε ηελ 

θνπιηνχξα θάζε πιεπξάο θαζψο θαη κε λννηξνπίεο θαη ηάζεηο πνπ εμειίρζεθαλ θαη 

δηακφξθσζαλ ζπλήζεηεο θαη ζεζκνχο πνπ ζηαδηαθά θαζηέξσζαλ έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηθφ ζθεληθφ: Ώπφ ηε κία, ε Ώζήλα, πεξλψληαο απφ δηάθνξεο πνιηηηθέο κνξθέο, απφ 

ηελ αξηζηνθξαηία
33

, ηελ νιηγαξρία
34

, ηελ ηπξαλλία
35

 θαηέιεμε ζηελ δεκνθξαηία, ελφο 

πνιηηεχκαηνο πνπ δηακνξθψζεθε θαη εληζρχζεθε κε ηε δχλακε πνπ έιαβε ζηαδηαθά ε 

εθθιεζία ηνπ δήκνπ
36

. Ώπφ ηελ άιιε, ε πάξηε δηαηήξεζε κία πνιηηηθή νκνηνκνξθία κε 

ηελ θαζηέξσζε κηαο ηδηφηππεο νιηγαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ δελ πεξηειάκβαλε ηφζν 

δηαθνξνπνηεκέλεο πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο
37

. 

πλεπψο, ζε θάζε ηνκέα, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ πνιηηηθφ, ππήξραλ δηαθσλίεο θαη 

ζπκθέξνληα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ ή λα ζπκβηβαζηνχλ, παξά κφλν αλ 

επηθξαηνχζε ε κία απφ ηηο δχν δπλάκεηο. Έηζη, ήηαλ θαλεξφ φηη νη ππνβφζθνπζεο ππνςίεο 

ζα νδεγνχζαλ αξγά ή γξήγνξα ζε κία αλνηρηή αλακέηξεζε.  

 

Ο Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο μέζπαζε ηειηθά ην 431 π.Υ. Οη ειιεληθέο πφιεηο ρσξίζηεθαλ 

ζε δχν κεγάια αληίπαια ζηξαηφπεδα, ηελ Ώζελατθή πκκαρία θαη ηελ Πεινπνλλεζηαθή. 

                                                           
33

 Ώξηζηνηέινπο Πνιηηηθά VIII 1,6 
34

 Glotz Gust, Η ειιεληθή πόιηο, Ώζήλα ΜΕΒΣ, 1983, ζ.76-78 
35

 Glotz Gust, ν.π., ζ.119-120 
36

 Ferguson S.W., Greek Imperialism, Boston, 1913, p.51 
37

 W.G. Forest, Η γέλεζε ηεο αζελαϊθήο Γεκνθξαηίαο, Ώζήλα, εθδφζεηο Παπαδήκα, 1994, ζ.172-190 
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ην δπλακηθφ ηεο πξψηεο εληάζζνληαλ νη Πιαηαηέο, ε Ώθαξλαλία, πφιεηο ηεο Θεζζαιίαο, ε 

Ναχπαθηνο, πνιιά λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, φπσο ε Υίνο θαη ε Λέζβνο θαζψο επίζεο θαη πφιεηο 

ηεο Εσλίαο θαη ηνπ Βιιήζπνληνπ. Με ηνπο Ώζελαίνπο, ηέινο, ζπληάρζεθαλ θαη λεζηά ηνπ 

Ενλίνπ, φπσο ε Κέξθπξα θαη ε Γάθπλζνο θαζψο θαη πφιεηο ηεο ηθειίαο θαη ηεο Κάησ 

Εηαιίαο. Μέιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο θαη αληίπαινη ησλ Ώζελαίσλ ήηαλ ε 

Κφξηλζνο θαη πνιιέο πεινπνλλεζηαθέο πφιεηο εθηφο απφ ην Άξγνο θαη κεξηθέο αρατθέο 

πφιεηο, νη νπνίεο σζηφζν, αξγφηεξα πξνζρψξεζαλ ζηελ ζπκκαρία θαη ηάρζεθαλ κε ην κέξνο 

ησλ παξηηαηψλ. Βπίζεο, πφιεηο ηεο Ώηησιίαο, ε Φσθίδα, ε Ώκβξαθία ελψ απφ ην Εφλην 

Πέιαγνο ε Λεπθάδα. Τπνζηεξηθηέο ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ηέινο, ήηαλ θαη πφιεηο ηεο Κάησ 

Εηαιίαο, ηεο ηθειίαο θαη νη πξαθνχζεο.  

Δ παξνπζίαζε
38

 ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ είλαη ελδεηθηηθή ηεο επξχηεηαο πνπ είρε 

ιάβεη ε εκθχιηα ζχγθξνπζε πνπ μέζπαζε ην 431 π.Υ
39

. θαη δηήξθεζε, κε κεζνδηαζηήκαηα 

παχζεο ησλ ερζξνπξαμηψλ, σο ην 404 π.Υ. Σα 27 απηά ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο βαζηθέο θάζεηο, ηνλ Ώξρηδάκεην Πνιέκν (431-414 π.Υ.), ηε ηθειηθή Βθζηξαηεία 

(415-413 π.Υ.) θαη ην Αεθειεηθφ Πφιεκν (413-404 π.Υ.). Γηα ηηο αλάγθεο απφδνζεο κηαο 

φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ησλ Ώζελαίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επξχηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, ζα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά παξαθάησ ε πξψηε θάζε ηνπ 

πνιέκνπ έσο θαη ην 416, έηνο θαηά ην νπνίν ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα ηεο Μήινπ. 

Σα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο 431-421 π.Υ. πνπ απνηέιεζαλ ηελ πξψηε θάζε ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξψηε ηππηθά επίζεζε πνπ επηρεηξήζεθε 

απφ ηνπο Θεβαίνπο ελαληίνλ ησλ Πιαηαηψλ θαη νινθιεξψλνληαη κε ηελ ζχλαςε ηεο 

εηξήλεο ηνπ Νηθία. Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη θαη ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πνιέκνπ, 

                                                           
38

 ΐι. Hornblower S., Θνπθπδίδεο: ν ηζηνξηθφο θαη ην έξγν ηνπ, εθδ. Σππσζήησ, Ώζήλα 2003, ζ. 40 θ. εμ. 
39

 ΐι. εηθ. 3 ζην παξάξηεκα 
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απνηεινχλ έλα κεζνδηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζεκεηψζεθαλ θάπνηεο 

ζπκπινθέο φρη φκσο άκεζα κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ δπλάκεσλ, Ώζήλαο θαη πάξηεο.  

Σελ πξψηε πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, δε ζεκεηψζεθε αλνηρηά θακία αλακέηξεζε αλάκεζα 

ζηνπο δχν αληηπάινπο, αιιά νξγαλψζεθαλ ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθζηξαηείεο ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Κχξηα επηδίσμε ηεο πάξηεο ήηαλ ε κείσζε ηεο 

δχλακεο ησλ Ώζελαίσλ ψζηε λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ηεο έλαληη ησλ ζπκκάρσλ ηεο, γηα 

ράξε ησλ νπνίσλ άιισζηε δηαηεηλφηαλ φηη είρε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ πνιέκνπ
40

. Ο ζηφρνο απηφο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν εθφζνλ επηηπγραλφηαλ ε 

άλεπ φξσλ ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ώζήλαο
41

. Γηα ηα ιφγν απηφ επηζηξάηεπζαλ ηελ θχξηα 

δχλακε πνπ δηέζεηαλ, ηα ζηξαηεχκαηα μεξάο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηνπο Ώζελαίνπο απνηεινχζε ε ππεξάζπηζε ηεο πφιεο ηνπο θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ηζρχνο ηνπο, πνπ βαζηδφηαλ αθελφο ζηελ παλίζρπξε ζπκκαρία πνπ είρε νξγαλψζεη θαη 

αθεηέξνπ ζηε λαπηηθή ηεο ππεξνπιία
42

. 

Ώλακελφκελν ήηαλ, βάζεη ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, νη κελ παξηηάηεο λα εζηηάδνπλ ζηελ 

νξγάλσζε ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηφρεπαλ λα πιήμνπλ ηελ Ώζήλα κε ρεξζαίν 

απνθιεηζκφ θαη ιεειαζία ηεο ππαίζξνπ, νη δε Ώζελαίνη λα απαληήζνπλ αλάινγα κέζσ 

λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ
43

 ζηελ Πεινπφλλεζν φπνπ ζα ιεειαηνχζαλ ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο 

θαη ζα παξεκπφδηδαλ ηε δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ απφ θαη πξνο ηηο πφιεηο-κέιε ηεο 

Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο
44

.  

Βλαξθηήξηα επηζεηηθή ελέξγεηα ηνπ πνιέκνπ ζεσξείηαη ε απνηπρεκέλε επίζεζε ησλ 

Θεβαίσλ θαηά ησλ Πιαηαηψλ, θαζψο νη πξψηνη, θνβνχκελνη, ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηελ Ώζήλα 

                                                           
40

 Brunt, P.A., 1965, “Spartan Policy and Strategy in the Arcidamian War” Phoenix 19: 255-280 (ζ.258-259). 
41

 ηέιηνο Αακίγνο «Δ πξψηε πεξίνδνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ», ζ. 45 ζην Βιιήλσλ Εζηνξηθά, ν.π. 
42

 ηέιηνο Αακίγνο, ν.π. ζ.46. Γηα ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηηο ειιείςεηο ηεο αζελατθήο ζαιαζζνθξαηίαο  

βι. θαη ην νκψλπκν θεθάιαην ζηνλ Ξελνθψληα, Αζελαίωλ Πνιηηεία ζην:  Ξελνθψλ, Οηθνλνκνιφγνο θαη 

πνιηηεηνιφγνο, κηθ. – ζρφιηα Θ.Γ. Μαπξφπνπινο, εθδφζεηο Γήηξνο, 2007, ζ.ζ.141-155 
43

 ηξαηεγηθή πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Πεξηθιή, Claude Mossé, ν.π. ζ.ζ.78-79 
44

 ηέιηνο Αακίγνο, ν.π., ζ.45 
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φηη θηλδπλεχνπλ πνιχ πην άκεζα απφ ηηο επηζεηηθέο ηηο βιέςεηο απαίηεζαλ ηελ πξνζρψξεζε 

ησλ δεχηεξσλ, ζπκκάρσλ ησλ Ώζελαίσλ, ζε κηα θνηλή ζπκκαρία ην ΐνησηηθφ Κνηλφ. Δ 

πξψηε απηή θάζε πάλησο έιαβε ηελ νλνκαζία «Αξρηδάκεηνο Πόιεκνο» απφ ην φλνκα ηνπ 

ηφηε βαζηιηά ηεο πάξηε Ώξρίδακνπ, ν νπνίνο εγήζεθε ησλ ζπαξηηαηηθψλ ζηξαηεπκάησλ 

θαη πξαγκαηνπνίεζε εηζβνιή ζηελ Ώηηηθή αδπλαηψληαο λα θαηαιάβεη ηελ Ώζήλα, ελψ νη 

Ώζελαίνη έκεηλαλ πξνζηαηεπκέλνη πίζσ απφ ηα Μαθξά Σείρε, απνθεχγνληαο κία θαηά 

κέησπν αλακέηξεζε κε ηνλ αληίπαιν ζηξαηφ. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, νη Πεινπνλλήζηνη 

απνρψξεζαλ ελψ νη Ώζελαίνη θηλνχκελνη κεζνδηθά ζηεξέσζαλ ηελ άκπλα ηεο Βχβνηαο 

θαηαιακβάλνληαο ηηο γχξσ πεξηνρέο, θπξίεπζαλ ηελ Ώίγηλα
45

, παξαδνζηαθφ ερζξφ ηνπο, 

εθηνπίδνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη εγθαζηζηψληαο θιεξνπρίεο, ελψ 

ζπλέρηζαλ ηελ πνιηνξθία ζηελ Πνηίδαηα. Παξάιιεια βξήθαλ πνιχηηκνπο ζπκκάρνπο θαη 

ππνζηεξηθηέο ζην πξφζσπν ησλ βαζηιέσλ ηηάιθε θαη Πεξδίθθα, ηεο Θξάθεο θαη ηεο 

Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα. Σέινο, επηδφζεθαλ ζε ιεειαζίεο ζηε γε ησλ Μεγάξσλ.  

ην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο, ν Πεξηθιήο εθθψλεζε ηνλ πεξίθεκν Βπηηάθην πξνο ηηκήλ ησλ 

πεζφλησλ ηνπ πνιέκνπ εμπκλψληαο ηαπηφρξνλα ην αζελατθφ κεγαιείν. Δ πφιε ησλ Ώζελψλ 

δηέζεηε αθφκα ηελ αίζζεζε ηεο παληνδπλακίαο ηεο. 

ηα 430 π.Υ., φκσο, μέζπαζε ζηελ Ώζήλα ν ινηκφο
46

, ε θνβεξή επηδεκία πνπ απνδεθάηηζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο άιισζηε ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο εληφο ησλ Μαθξψλ 

Σεηρψλ, θαη ζχκα ηνπ νπνίνπ ππήξμε θαη ν ίδηνο ν Πεξηθιήο. Δ επηδεκία απηή, θαζψο επίζεο 

θαη νη θαηαζηξνθέο πνπ είραλ πξνμελήζεη νη Πεινπνλλήζηνη ζηελ αηηηθή γε, ε αδπλακία 

ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο λα αληεπηηεζνχλ κε ρεξζαίεο δπλάκεηο θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο θπξίσο απφ ζαιάζζεο ήηαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη Ώζελαίνη θαη είραλ θάκςεη αηζζεηά ην εζηθφ ηνπο. χληνκα, κε ην ζάλαην 

                                                           
45

θνπφο ησλ Ώζελαίσλ ήηαλ ν  έιεγρνο ηνπ αξσληθνχ, ηέιηνο Αακίγνο, ν.π. ζ. 50. 
46

Γηα ηνλ ινηκφ βι. γεληθφηεξα Holladay A. J., Poole J. C. F., Thucydides and the Plague of Athens, CQ XXIX 

197, ζζ. 282-300. 
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ηνπ Πεξηθιή, ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ –πξνβιήκαηα επηβίσζεο, νηθνλνκηθά θαη 

ζηξαηησηηθά- ζα πξνζζέηνληαλ θαη ηα πνιηηηθά: ζην θελφ εμνπζίαο πνπ άθεζε ν ζαλψλ 

δεκνθξαηηθφο εγέηεο μέζπαζε αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δήκσλ, κε ηνλ θηινπφιεκν 

Κιέσλα
47

 σο επηθεθαιήο ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο θαη ηνλ ήπην Νηθία
48

 ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο.  

Βλδεηθηηθή ηεο θηινπφιεκεο πνιηηηθήο πνπ εγθαηληάδεη ν Κιέσλ, αιιά θαη ηνπ ζθιεξνχ 

πξνζψπνπ ηεο Ώζήλαο πνπ ζα γλσξίζνπλ νη Μήιηνη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, είλαη ε 

επαλαθνξά ηεο Λέζβνπ ζηελ Ώζελατθή πκκαρία. ηαλ νη Ώζελαίνη θαηάθεξαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ παξάδνζε ηνπ λεζηνχ, απνθάζηζαλ αξρηθά, κε παξφηξπλζε ηνπ Κιέσλα 

λα ζαλαησζεί ν αλδξηθφο πιεζπζκφο θαη λα πσιεζνχλ σο δνχινη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. 

ε δεχηεξε ζπλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηθξάηεζαλ ηα κεηξηνπαζή ζηνηρεία θαη 

απνθαζίζηεθε λα ηηκσξεζνχλ κφλν νη πξσηαίηηνη ηεο απνζηαζίαο θαη λα παξαδνζεί ην λεζί 

ζε ηξεηο ρηιηάδεο Ώζελαίνπο θιεξνχρνπο. Οη θάηνηθνη ζα παξέκελαλ ζην λεζί αιιά ζα 

θαιιηεξγνχζαλ πιένλ ηε γε ηνπο σο θνιίγνη. Δ πξψηε απφθαζε, ινηπφλ, δελ εθαξκφζηεθε 

ηφηε, ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Λέζβνπ, αιιά ιίγα ρξφληα αξγφηεξα έγηλε θξηθηή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μήινπ.  

Πάλησο ε θαηαζηνιή ηεο απνζηαζίαο ηεο Λέζβνπ νδήγεζε ηνλ πφιεκν ζε έλα λέν επίπεδν 

θαη έδσζε έκθαζε ζε κία πνιηηηθή πιεπξά ηνπ πνιέκνπ, πνπ έγηλε πιένλ κηα αλακέηξεζε 

ζε ηδενινγηθφ επίπεδν, κε ηελ Ώζήλα λα ζπγθεληξψλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ιατθψλ καδψλ 

θαη ηε πάξηε λα απνηειεί ην ζηήξηγκα ησλ νιηγαξρηψλ
49

.  

Βλ ζπλερεία νη Ώζελαίνη ελεπιάθεζαλ ζηελ εκθχιηα δηακάρε πνπ μέζπαζε ζηελ Κέξθπξα 

ην 427 π.Υ. ππνζηεξίδνληαο ηα κέιε ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο ηνπ λεζηνχ ελψ νη 
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 Γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ αλέδεημε ην θελφ πνπ άθεζε ν Πεξηθιήο ζηελ εμνπζία θαζψο θαη ηε δξάζε 

ηνπ Κιέσλα βι. Ώξηζηνηέιεο,  Αζελαίωλ Πνιηηεία, ν.π. XXVIII. Γηα ηνλ Κιέσλα σο πξνζσπηθφηεηα βι. 

ζρεηηθά Woodhead A. G., Thucydides portarait of Cleon, Mnemosyne XIII 1960, ζζ. 289-317. 
48

 ΐι. εηθ. 4 ζην παξάξηεκα 
49

 Claude Mossé, ν.π. ζ.86 
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νιηγαξρηθνί είραλ ηελ ππνζηήξημε αξρηθά ησλ Κνξηλζίσλ θη έπεηηα θαη ησλ παξηηαηψλ. Σν 

λεζί ηνπ Ενλίνπ γξήγνξα κπιέρηεθε ζηε δίλε ελφο αδπζψπεηνπ εκθπιίνπ ζπαξαγκνχ, ηνλ 

νπνίν πεξηγξάθεη ν Θνπθπδίδεο ζην έξγν ηνπ κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα. Δ εκθχιηα απηή 

δηακάρε έιεμε ηππηθά κε ηελ επηθξάηεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ, αλ θαη ζπλερίζηεθαλ νη 

ζπγθξνχζεηο αθφκα θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ έμσζελ ππνζηεξηθηψλ ησλ Κεξθπξαίσλ.  

Οη δχν κεγάινη αληίπαινη αλακεηξήζεθαλ αλνηρηά ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεθδίθεζεο ηεο 

Πχινπ, ελέξγεηα πνπ επηρεηξήζεθε έπεηηα απφ πξσηνβνπιία ηνπ Ώζελαίνπ ζηξαηεγνχ 

Αεκνζζέλε. Ώδπλαηψληαο νη παξηηάηεο λα θαηαιάβνπλ ηελ πεξηνρή δήηεζαλ ηε 

ζπλζεθνιφγεζε απνζηέιινληαο πξεζβεία ζηελ Ώζήλα λα δηαπξαγκαηεπζεί ζρεηηθά. Δ 

Ώζήλα, αλ θαη εμνπζελσκέλε απφ ην ινηκφ θαζψο θαη απφ ηηο ζπαξηηαηηθέο επηδξνκέο ζηελ 

αηηηθή γε, απέξξηςε ηηο ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο. Ώπηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ζην 

πνιηηηθφ πξνζθήλην δέζπνδαλ νη δεκνθξαηηθφ κε αξρεγφ ηνλ Κιέσλα πνπ επεδίσθε ηελ 

ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ κέρξηο εζράησλ. Δ εθινγή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ζηξαηεγνχ θαη ε 

θαηάιεςε ηεο θαθηεξίαο, ελφο κηθξνχ λεζηνχ απέλαληη απφ ηελ Πχιν, αχμεζαλ ηε 

δεκνηηθφηεηά ηνπ θαη ελίζρπζαλ ηνλ πιεγσκέλν εγσηζκφ ησλ Ώζελαίσλ. Άιισζηε, κεηά ηα 

γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Πχιν, θάλεθε φηη νη παξηηάηεο απεηινχζαλ 

λεπξαιγηθέο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο θαζψο επεδίσθαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επηθξάηεζεο ηεο Ώζήλαο ζην Ώηγαίν
50

. Έηζη, θαηλφηαλ απφιπηα ινγηθή, εληφο θαη ηνπ 

θηινπφιεκνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε, ε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ. 

Δ θαηάζηαζε εληάζεθε κε ηελ απφπεηξα ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο ΐξαζίδα
51

 λα θαηαιάβεη 

ηελ Ώκθίπνιε ζηε Θξάθε, ελέξγεηα πνπ νινθιεξψζεθε κε επηηπρία θαη απνηέιεζε κία 

ηδηαίηεξα ζνβαξή ήηηα γηα ηελ Ώζήλα. Ο Θνπθπδίδεο πνπ είρε θιεζεί λα ππεξαζπηζηεί ηελ 

πφιε ηηκσξήζεθε απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ κε εμνξία. Καηφπηλ νη Ώζελαίνη κε 
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 Claude Mossé,ν.π. ζ.89 
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 Γηα ηνλ ΐξαζίδα γεληθά βι. Boegehold A. L., Thucydide’s representation of Brasidas before Amphipolis, 

CPhL XXIV 1979, ζζ. 148-152. 
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επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνχ ηνλ Κιέσλα επηρείξεζαλ ηελ αλαθαηάιεςε ηεο πφιεο· ζηε κάρε 

πνπ δφζεθε επηθξάηεζαλ νη Λαθεδαηκφληνη αιιά ν ΐξαζίδαο, φπσο θαη ν Ώζελαίνο 

ζηξαηεγφο ζθνηψζεθαλ. Με ην ζάλαην ηνπ Κιέσλα ππνρψξεζαλ ηα θηινπφιεκα ζηνηρεία 

απφ ηελ αζελατθή πνιηηηθή ζθελή κε απνηέιεζκα νη δχν πιεπξέο λα ζπλάςνπλ εηξήλε πνπ 

επηζθξαγίζηεθε κε ζπλζήθε ζπκκαρίαο ην 421 π.Υ. Δ εηξήλε ηνπ Νηθία, φπσο νλνκάζηεθε 

απφ ηνλ βαζηθφ αξρηηέθηνλά ηεο, δελ έκειιε σζηφζν λα δηαξθέζεη πνιχ. ην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε κέρξη ηελ επφκελε θάζε ηνπ πνιέκνπ, ηελ εθζηξαηεία ζηελ ηθειία ην 415 

π.Υ. νη ερζξνπξαμίεο, αλ θαη φρη αλνηρηά κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζπλερίζηεθαλ.  

 

Πάλησο ζηελ πξψηε απηή θάζε νη δχν κεγάινη αληίπαινη έδεημαλ αηζζεηά ζεκάδηα 

εμάληιεζεο. Οη Ώζελαίνη απφ ηε κία πιεπξά είραλ ππνζηεί ζνβαξέο θζνξέο ζηελ 

Ώκθίπνιε
52

, θαη λσξίηεξα ζην Αήιην, γεγνλφο πνπ είρε θινλίζεη ηελ άιινηε αθκαία 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, πνπ ηνπο είρε νδεγήζεη ζε κία ππεξνπηηθή απφξξηςε ησλ πξνηάζεσλ 

πνπ είραλ θάλεη νη παξηηάηεο γηα εηξήλεπζε. Βπηπιένλ αλεζπρνχζαλ κήπσο νη ζπκθνξέο 

πνπ είραλ ππνζηεί ελζαξξχλνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ελαληίνλ ηνπο ψζηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ 

νη απνζηαζίεο απφ ηε πκκαρία. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά νη παξηηάηεο έβιεπαλ φηη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε εξήκσζε ηεο αζελατθήο γεο απφ ηηο επηδξνκέο 

ηνπο ζα θαζηζηνχζε ηελ πφιε εχθνιε ιεία, καηαηψλνληαλ. Δ ζπκθνξά πνπ είραλ ππνζηεί 

ζηελ Πχιν θαη ε θαηάιεςε ηεο θαθηεξίαο, νη ιεειαζίεο ηνπ ερζξνχ κε νξκεηήξην ηελ 

Πχιν θαη ηα Κχζεξα, αιιά θαη ν θφβνο κηαο ελδερφκελεο εμέγεξζεο ησλ δπζαξεζηεκέλσλ 

εηιψησλ ήηαλ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη νη θφβνη πνπ είραλ λα αληηπαιέςνπλ νη 

παξηηάηεο. ε απηά, αο πξνζηεζεί ηέινο θαη ε επίθνβε ζηάζε ηνπ έσο ηφηε νπδέηεξνπ 

Άξγνπο, ην νπνίν κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηε πάξηε ζε δηκέησπν, πιένλ αγψλα.  

                                                           
52

 Γηα ηελ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο βι. ζρεηηθά Kallet-Marx R. M., Money Expense and Naval Power 

in Thucydides History 1-5.24, Berkeley 1993, ζζ. 175-176. 
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Έηζη, αλ θαη νη δχν αληίπαινη ζπλαζπηζκνί ζπλέηεηλαλ ζηελ ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ, ε 

ζπλαίλεζε απηή επξφθεηην λα είλαη πξνζσξηλή, κέρξη ηελ ηειηθή αλακέηξεζε, πνπ ζα 

δηλφηαλ, σζηφζν πνιχ αξγφηεξα. Βλ ησ κεηαμχ, νη δχν πφιεηο παξέκελαλ νπσζδήπνηε 

αληηκέησπεο, αιιά νη φπνηεο αλακεηξήζεηο γίλνληαλ κε ηελ παξεκβνιή άιισλ.  

Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, κε ην εζηθφ κεησκέλν θαη ην ηζρπξφ 

θξφλεκα λα έρεη θακθζεί, νη Ώζελαίνη βξίζθνληαη ζηελ αλάγθε λα αλαθηήζνπλ ην ρακέλν 

ηνπο θχξνο· λα αλαζπληαρζνχλ γηα λα θεξδίζνπλ ηηο ρακέλεο κάρεο· λα απνδείμνπλ εθ λένπ 

ηελ παληνδπλακία ηνπο. Σν 418 π.Υ., αλ θαη έρνπλ ήδε ππνγξάςεη κε ηε πάξηε ακπληηθή 

ζπκκαρία, ππνζηεξίδνπλ ην Άξγνο πνπ ζπκκαρεί κε ηε Μαληίλεηα θαη βαδίδεη ελαληίνλ ησλ 

παξηηαηψλ δηεθδηθψληαο κεξίδην ζηα εδάθε ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δ κάρε πνπ δφζεθε 

αλέδεημε ληθεηέο ηνπ παξηηάηεο. Οη Ώζελαίνη έβιεπαλ ηνλ αληίπαιν κε αλαπηεξσκέλν ην 

εζηθφ γεγνλφο πνπ επέηαζζε θαη ηε δηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε. Ήηαλ θαηξφο λα 

απνδείμνπλ θαη απηνί ηελ ηζρχ ηνπο. Σν έθαλαλ δχν ρξφληα αξγφηεξα κε ηελ θαηάθηεζε θαη 

θαηαζηξνθή ηεο Μήινπ.   
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Κεθάλαιο Σέηαπηο- Η Δκζηπαηεία ηυν Αθηναίυν ζηη Μήλο 
 

Οη Ώζελαίνη ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο Μήινπ επηδηψθνληαο λα απνθαηαζηήζνπλ ην ρακέλν 

ηνπο γφεηξν ζην Ώηγαίν. Δ Μήινο ήηαλ δσξηθή 
53

απνηθία, ε νπνία ιφγσ θαηαγσγήο, είρε 

δηαηεξήζεη νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα. Οη θάηνηθνί ηεο ήηαλ Ασξηείο νη νπνίνη ζεσξνχζαλ 

εαπηνχο απνίθνπο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη δηαηεξνχζαλ κε απηνχο άξηζηεο ζρέζεηο. Έηζη, νη 

Μήιηνη αξλνχληαλ θαηεγνξεκαηηθά λα εληαρζνχλ ζηελ Ώζελατθή πκκαρία.
54

 

Βλδερνκέλσο, φκσο, παιαηφηεξα, ην  θπθιαδίηηθν λεζί λα είρε πξνζρσξήζεη θάπνηε ζηελ 

Ώζελατθή πκκαρία, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Ώζελαίσλ, εθφζνλ 

ζηα 425/424 π.Υ., είρε νξηζηεί λα πιεξψλεη θφξν δεθαπέληε ηαιάλησλ ην ρξφλν. Χζηφζν, 

ηελ επνρή εθείλε δηαηεξνχζε αθφκε ηελ απηνλνκία ηνπ, κεηά ηελ αλεπηηπρή εθζηξαηεία ηνπ 

Νηθία ελαληίνλ ηνπ λεζηνχ ην 426/425 π.Υ.  

ηελ αξρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ νη Ώζελαίνη είραλ θάλεη κία πξψηε απφπεηξα λα 

ππνηάμνπλ ηε Μήιν αιιά δελ έδσζαλ θάπνηα νξηζηηθή ιχζε ζην δήηεκα, θαζψο νη δπλάκεηο 

ηνπο απαζρνινχληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ζε άιια κέησπα.  

Λίγα ρξφληα κεηά, φκσο, ηελ άλνημε ηνπ 416 π.Υ., νη Ώζελαίνη νξγάλσζαλ εθζηξαηεία 

ελαληίνλ ηεο Μήινπ επηζηξαηεχνληαο κεγάιν αξηζκφ δπλάκεσλ: 38 πινία, εθ ησλ νπνία ηα 

30 αζελατθά, 1.200 νπιίηεο, 300 ηνμφηεο, 20 ηππνηνμφηεο θαη 1.500 νπιίηεο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ζπκκαρηθέο λεζησηηθέο πφιεηο θπξίσο. Ώξρεγνί ηεο εθζηξαηείαο 

νξίζηεθαλ ν Κιενκήδεο θαη ν Σεηζίαο.  

                                                           
53

 ΐι. Inscriptiones Arcadiae, ed. Friedrich Hiller von Gaertringen. Berlin 1913.*IG IX,1 Inscriptiones Graecae 

IX,1. Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii, ed. Wilhelm Dittenberger. 

Berlin 1897.,IG, V 1.1-10. ΐι. Δξνδ. Εζη., Θ΄, 48, Παλαγφπνπινο Ώ., Θνπθπδίδεο κεηακνληέξλνο θαη 

ζχγρξνλνο, ζ. 37. 
54

 Κιεάλζεο Γνπκπνπιάθεο, «Δ ηξαγσδία ηεο Μήινπ», ζ. 86, ζην: Διιήλωλ Ιζηνξηθά, ν.π. ζ. 10. 



.36 
 

Βίλαη εχινγν λα αλαξσηεζεί θαλείο γηα ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ νξγάλσζε απηήο ηεο 

εθζηξαηείαο, εηδηθά αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν αληίπαινο ήηαλ έλα κηθξφ λεζί πνπ δελ είρε 

δείμεη πνηέ θακία πξνθιεηηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ Ώζήλα. χκθσλα κε 

λεφηεξνπο κειεηεηέο
55

, ην 416 ήηαλ γηα ηνπο Ώζελαίνπο γεληθά έλα έηνο πνιεκηθψλ 

εηνηκαζηψλ θαη αλαβξαζκνχ θαζψο κεηά ηελ απνηπρία ζηελ Πεινπφλλεζν ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα θηλεζνχλ ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνηεηλφηαλ. ε κεγάιν βαζκφ, επίζεο, 

ήηαλ θαη δήηεκα αλάθηεζεο θχξνπο, θάηη πνπ δηαηππψλεηαη ερεξά θαη απφ ηνπο Ώζελαίνπο, 

φηαλ δειψλνπλ ζηνπο Μειίνπο φηη πξνηηκνχλ ηελ έρζξα απφ ηε θηιία ηνπο θαζψο ε θηιία ζα 

είλαη απφδεημε αδπλακίαο ελψ ε έρζξα δχλακεο
56

. Σν ζθεπηηθφ απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη κεηά ηελ απνηπρία πνπ γλψξηζαλ νη Ώζελαίνη ζηε Μαληίλεηα έλησζαλ ην εζηθφ θαη ην 

θχξνο ηνπο θαηαξξαθσκέλν, ελψ απνκνλψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο. ηε ζάιαζζα
57

, φκσο, ε θπξηαξρία ηνπο ήηαλ –θη έπξεπε λα ήηαλ- αδηακθηζβήηεηε. 

Κη απηήλ ηελ ππεξνρή δηαηάξαζζε ε πεηζκαηηθή επηκνλή ησλ Μειίσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο θηινπφιεκεο 

παξάηαμεο ζηελ Ώζήλα, επέηαζζε ηελ εθζηξαηεία θαηά ηνπ λεζηνχ ψζηε λα απνδεηρζεί ε 

πξσηνθαζεδξία ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ.  

Ώλ θαη είραλ πξνεηνηκαζηεί γηα πνιεκηθή αλακέηξεζε νη Ώζελαίνη δελ πξνρψξεζαλ ακέζσο 

ζηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ, αιιά πξνεγνπκέλσο απέζηεηιαλ ζηνπο άξρνληεο ηεο πφιεο 

πξεζβεία κε ζθνπφ λα ηνπο αλαγγείιεη φηη δελ αλαγλψξηδαλ ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπο θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα ηνπο πείζεη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζηάζε ηνπο απηή θαη λα πξνζρσξήζνπλ 

ζηελ Ώζελατθή πκκαρία.  

                                                           
55

 Κιεάλζεο Γνπκπνπιάθεο, ν.π., ζ. 86-89. 
56

 Θνπθπδίδνπ Ιζηνξία, ν.π.,  Β΄. 95. 
57

 ΐι. Gomme A. W., Andrews A., Dover K. J., A Historical Commentary on Thucydides, vol. V, Book VIII, 

Clarendon Press-Oxford 1981, ζ. 20 θ. εμ. 
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Δ πξνζπάζεηα λα πεηζηνχλ νη Μήιηνη θαζψο θαη ε δηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηηο αζελατθέο 

πξνηάζεηο παξνπζηάδεηαη ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε κέζα απφ ην δηάινγν πνπ αθνινχζεζε 

αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο θαη ηα επηρεηξήκαηα εθαηέξσζελ φπσο ππνζέηεη ν ζπνπδαίνο 

ηζηνξηθφο φηη πξνβιήζεθαλ. πσο ζα αλαιπζεί εθηελψο παξαθάησ, νη Ώζελαίνη 

απνζαθήληζαλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζέζεηο θαη πξνζέζεηο δηαηππψλνληαο ην δίθαην ηνπ 

ηζρπξνχ. Οη εθπξφζσπνη ηεο Μήινπ απφ ηελ άιιε πιεπξά, έζεζαλ σο απαξάβαηε αξρή ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπο γηα ηελ νπνία ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα 

αγσληζηνχλ γηα ηα ηδαληθά ηνπο κέρξη ηέινπο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο απέηπραλ θαη αθνινχζεζε ε πνιεκηθή ζχγθξνπζε.  

Οη Ώζελαίνη έθηηζαλ θπθιηθφ ηείρνο γχξσ απφ ηελ πφιε θαη άθεζαλ θξνπξά κε ζηφρν ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο πφιεο απφ μεξά θαη ζάιαζζα. ηε ζπλέρεηα επηδφζεθαλ ζηελ πνιηνξθία ηεο 

πφιεο, κε ηνπο πνιηνξθεκέλνπο λα αληηζηέθνληαη ζζελαξά γηα έλα ρξφλν. ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο απηνχ, νη Μήιηνη θαηφξζσζαλ λα αλαθάκςνπλ δχν θνξέο, θαζψο θπξίεπζαλ κε 

λπρηεξηλέο εθφδνπο ηκήκαηα ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ θαη θαηάθεξαλ –ηελ πξψηε θνξά- λα 

κεηαθέξνπλ ηξφθηκα ζηελ πφιε ηνπο.  

Μεηά θαη ηε δεχηεξε λπρηεξηλή έθνδν ησλ Μειίσλ απνβηβάζηεθαλ ζην λεζί εληζρχζεηο ησλ 

Ώζελαίσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Φηινθξάηε. Οη θάηνηθνη ηεο Μήινπ, ηειηθά, αλαγθάζηεθαλ, 

κεηά απφ πξνδνζία λα παξαδνζνχλ ζηνλ ερζξφ. Οη Ώζελαίνη πξνρψξεζαλ ηφηε ζηελ 

θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ επηδηδφκελνη ζε πξσηνθαλείο βαξβαξφηεηεο: ζθφησζαλ φινπο ηνπο 

ελήιηθεο άλδξεο ηνπ λεζηνχ, πνχιεζαλ σο δνχινπο ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά (415 π.Υ.) θαη 

έζηεηιαλ Ώζελαίνπο λα επνηθίζνπλ ην λεζί
58

. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή, ελδερνκέλσο λα 

απνηέιεζε πξντφλ ςεθίζκαηνο ηεο Βθθιεζίαο ηνπ Αήκνπ κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ 

                                                           
58

 χκθσλα κε ηνλ Ξελνθψληα, πξέπεη λα ππήξμαλ επηδήζαληεο δηφηη αλαθέξεη φηη κεηά ηνλ πφιεκν νη Μήιηνη 

επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Nigel Bagnall, ν.π., ζ. 297 
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Ώιθηβηάδε
59

. Μεηά ηελ νξηζηηθή επηθξάηεζε ησλ Ώζελαίσλ θαη ηελ εξήκσζε ηνπ λεζηνχ, νη 

Ώζελαίνη εγθαηέζηεζαλ ζηελ πεξηνρή 500 θιεξνχρνπο. 

Δ θαηάιεςε ηεο Μήινπ
60

 σθέιεζε ζηξαηησηηθά ηνπο ληθεηέο θαζψο εκπέδσζαλ ηελ 

θπξηαξρία ηνπο ζην Ώηγαίν θαη επέηεηλε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο αλεμάληιεηεο δχλακήο ηνπο. 

Μείσζε, φκσο εζηθά ην γφεηξφ ηνπο απέλαληη φρη κφλν ζηνπο ερζξνχο, αιιά θαη ζηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο πνπ επέθξηλαλ δξηκχηαηα ηηο απνηξφπαηεο πξάμεηο ηνπο, ψζηε νη πξψηνη, 

κεηά ηελ ήηηα ησλ Ώζελαίσλ λα δεηνχλ –ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλα- ηελ ίδηα θξηθηή ηηκσξία 

γηα ηνπο Ώζελαίνπο θαη νη δεχηεξνη λα ηνπο εγθαηαιείπνπλ ζηαδηαθά. Καη νη Ώζελαίνη, 

φκσο, πξνθαιψληαο έλα ηέηνην θξηθηφ ηέινο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μήινπ, ππεξεθηίκεζαλ 

ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ζέιεζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο αλεμάληιεηεο επεθηαηηθέο 

ηνπο βιέςεηο. Σνλ ίδην ρξφλν, απνθάζηζαλ –θαη πάιη ζίγνπξνη γηα ηελ λίθε ηνπο- λα 

εθζηξαηεχζνπλ ζηε ηθειία. Δ θαηαζηξνθή πνπ ππέζηεζαλ αλέηξεςε ηηο ππάξρνπζεο 

ηζνξξνπίεο θαη άξρηζε ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε πξνο ηελ νξηζηηθή πηψζε ηεο αζελατθήο 

απηνθξαηνξίαο.  
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 ΐι. εηθ. 5 ζην παξάξηεκα 
60

 ΐι. Levi M. A., Il dibattito di Melo e I contrasti ideologici del V sec. a. C., RIL CXII 1978, ζζ. 212-219. 
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Κεθάλαιο Πέμπηο- Αθηναίοι και Μηλίοι  
 

 

Πξηλ παξαηεζεί ν δηάινγνο πνπ δηεμήρζε κεηαμχ ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ, είλαη 

αλαγθαίν λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο απφςεηο
61

 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηφηεηά ηνπ. 

Οπσζδήπνηε ε αμηνπηζηία ηνπ είλαη κείδνλ δήηεκα, ην νπνίν, φκσο δελ κπνξεί λα 

εμαθξηβσζεί επαθξηβψο. ίγνπξα, φκσο, απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεθπεξαίσζε ν 

ηζηνξηθφο θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα θηάζεη φζν πην θνληά ζηελ αθξηβή 

παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ. Πην αζθαιείο δηαηππψζεηο, νη νπνίεο, σζηφζν, αλάγνληαη θαη 

πάιη ζην επίπεδν ησλ ππνζέζεσλ, κπνξνχλ λα ηεζνχλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηαζψζεθε ην θείκελν.  

Βηδηθφηεξα, ε καξηπξία ησλ ζπλδηαιεγνκέλσλ κπνξεί λα δηαζψζεθε απφ Ώζελαίνπο πνπ 

ήηαλ παξφληεο ην 416 π.Υ. ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο παξάδνζεο ηνπ λεζηνχ θαη νη νπνίνη 

ζέιεζαλ είηε λα παξνπζηάζνπλ κε ππεξεθάλεηα ηελ ξεηνξηθή δεηλφηεηα πνπ αλέπηπμαλ νη 

Ώζελαίνη, είηε βξέζεθαλ ζηελ αλάγθε λα απνινγεζνχλ απέλαληη ζηηο έληνλεο επηθξίζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο λα εθθξάζηεθαλ ελαληίνλ ηεο ζθιεξφηεηαο πνπ επέδεημαλ νη Ώζελαίνη. 

χκθσλα κε κία δεχηεξε εηθαζία, ελδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαιφγνπ λα κεηαθέξζεθε 

απφ παξηηάηεο ζηνπο νπνίνπο πξνζέηξεμαλ νη Μήιηνη αλαδεηψληαο ηε βνήζεηά ηνπο, 

απέλαληη ζηελ αζελατθή απεηιή. Βθηφο αλ ν ίδηνο ν Θνπθπδίδεο επεμεξγάζηεθε, 

παξακέλνληαο πηζηφο νπσζδήπνηε ζηελ ηζηνξηθή ηνπ ζπλέπεηα, ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπγθέληξσζε θαη ηηο ελέηαμε ζε έλα δηαινγηθφ θείκελν ην νπνίν έθξηλε φηη ζα 

εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αθήγεζεο
62

. 
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 ΐι. Scharf J., Zum Melierdialog des Thukydides, Gymnasium LXI 1954, ζζ. 504-513. 
62

 Αηάινγνο Μειίσλ θαη Ώζελαίσλ: Έλα κήλπκα ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο ή Λφγνο αξραίνο γηα 

ηελ αιαδνλεία ηεο δχλακεο. Φ.Κ. ΐψξνο, ζ.2 
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Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ην πιήξεο θείκελν ηνπ πεξίθεκνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο 

Ώζελαίνπο θαη ηνπο Μειίνπο ην 416 π.Υ.
63

  

84.Σν επφκελν θαινθαίξη ν Ώιθηβηάδεο
64

 έθηαζε ζην  Άξγνο κε είθνζη θαξάβηα θη έπηαζε 

φζνπο Ώξγείνπο ζεσξνχληαλ αθφκε  χπνπηνη θαη άλζξσπνη  ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, 

ηξηαθφζηνπο άλδξεο, θαη  νη Aζελαίνη ηνπο  απφζεζαλ γηα αζθάιεηα ζηα θνληηλά λεζηά, ζε 

φζα εμνπζίαδαλ. Βθζηξαηεχζαλε
65

 επίζεο νη Ώζελαίνη ελαληίνλ ηεο Μήινπ κε ηξηάληα δηθά 

ηνπο θαξάβηα, έμη Υηψηηθα θαη δχν Λεζβηαθά, θαη κε ρίιηνπο δηαθφζηνπο νπιίηεο, 

ηξηαθφζηνπο ηνμφηεο θαη είθνζη ηππνηνμφηεο Ώζελαίνπο, θαη πεξίπνπ ρίιηνπο πεληαθφζηνπο 

νπιίηεο ζχκκαρνπο λεζηψηεο. Οη Μήιηνη ήηαλ άπνηθνη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη δελ ήζειαλ 

λα γίλνπλ ππήθννη ησλ Ώζελαίσλ, φπσο νη άιινη λεζηψηεο. ηελ αξρή θξάηεζαλ 

νπδεηεξφηεηα θαη έκεηλαλ ήζπρνη. Έπεηηα, φηαλ νη Ώζελαίνη κεηαρεηξίδνληαλ βία ελαληίνλ 

ηνπο θαηαζηξέθνληαο ηε γε ηνπο, έθηαζαλ ζε αλνηρηφ πφιεκν. ηαλ ινηπφλ 

ζηξαηνπέδεπζαλ ζηε γε ηνπο κε ηε ζηξαηησηηθή απηή εηνηκαζία νη ζηξαηεγνί Κιενκήδεο 

ηνπ Λπθνκήδε θαη Σεηζίαο ηνπ Σεηζηκάρνπ, θαη πξηλ αξρίζνπλ λα ηελ θαηαζηξέθνπλ, 

έζηεηιαλ πξέζβεηο γηα λα θάλνπλ πξψηα δηαπξαγκαηεχζεηο. Σνπο πξέζβεηο απηνχο νη Μήιηνη 

δελ ηνπο παξνπζίαζαλ ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ, αιιά ηνπο θάιεζαλ λα πνπλ απηά γηα ηα 

νπνία είραλ έξζεη  ζηνπο άξρνληεο θαη  ηνπο πξνθξίηνπο. Οη Ώζελαίνη πξέζβεηο είπαλ ζηελ 

νπζία ηα εμήο:  

85. «Βπεηδή  νη πξνηάζεηο καο δε ζα γίλνπλ πξνο ην ιαφ, γηα λα κελ εμαπαηεζεί ην πιήζνο 

αθνχγνληάο καο λα εθζέηνπκε, ζε κηα ζπλερή αγφξεπζε, επηρεηξήκαηα ειθπζηηθά θαη 

αλεμέιεγθηα (γηαηί θαηαιαβαίλνπκε πσο απηφ ην λφεκα έρεη  ην φηη καο θέξαηε κπξνζηά 

ζηνπο ιίγνπο), ζεηο νη ζπγθεληξσκέλνη εδψ θάκεηε  θάηη αθφκε πην ζίγνπξν. Με καο 

                                                           
63

 Ώ. Γεσξγνπαπαδάθνπ, Δθιεθηά κέξε από ηνλ Θνπθπδίδε, Θεζζαινλίθε, 1974, ζ.ζ. 326-351 (ζε γξακκαηηθή 
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64

 ΐι. Maele S. van de, Le recit de l’ expedition athenienne de 415 en Sicilie et l’opinion de Thucydide sur le 

rappel d’Alcibiade, AC XL 1971, ζζ. 21-37.  
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απαληάηε θαη ζεηο  κ’ έλα ζπλερή ιφγν αιιά ζε  θάζε ζεκείν  πνπ λνκίδεηε πσο δε κηιάκε 

φπσο είλαη ην ζπκθέξνλ ζαο, λα καο ζηακαηάηε θαη λα ιέηε ηε γλψκε ζαο. Καη πξψηα 

πξψηα πείηε καο αλ ζπκθσλείηε κε φζα πξνηείλνπκε». 

86. Οη αληηπξφζσπνη ησλ Μειίσλ απνθξίζεθαλ: «Σελ θαιή ζαο ηδέα λα δψζνπκε κεηαμχ 

καο κε εζπρία εμεγήζεηο δελ ηελ θαηαθξίλνπκε, νη πνιεκηθέο φκσο εηνηκαζίεο πνπ δελ είλαη 

κειινληηθέο, αιιά παξνχζεο ήδε, βξίζθνληαη ζε θαλεξή αληίζεζε  κε ηελ πξφηαζή ζαο  

απηή. Γηαηί βιέπνπκε φηη έρεηε έξζεη  ζεηο νη ίδηνη δηθαζηέο γηα φζα πξφθεηηαη λα εηπσζνχλ 

θαη φηη ην ηέινο  ηεο ζπδήηεζεο, ζχκθσλα κε θάζε πηζαλφηεηα, ζα θέξεη ζε καο πφιεκν, αλ 

ππεξηζρχζνπκε εμαηηίαο ηνπ δίθηνπ καο θαη  γη’ απηφ αξλεζνχκε  λα ππνρσξήζνπκε, 

δνπιεία  αλ πεηζηνχκε».  

87. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Ώλ ήξζαηε ζ’ απηή ηε ζπλεδξίαζε γηα λα θάκεηε εηθαζίεο γηα ηα 

κειινχκελα ή γηα ηίπνηε άιιν, θη φρη, απ’ ηελ ησξηλή θαηάζηαζε θη απφ φζα βιέπεηε λα 

ζθεθηείηε γηα ηε ζσηεξία ηεο πνιηηείαο ζαο, κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε, αλ φκσο ήξζαηε 

γη’ απηφ, κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε. 

88. ΜΔΛΕΟΕ:. Βίλαη θπζηθφ θαη ζπγρσξείηαη, ζηε ζέζε  πνπ βξηζθφκαζηε, λα  πεγαίλεη ν 

λνπο καο ζε πνιιά, θη επηρεηξήκαηα θαη ζθέςεηο. Ώλαγλσξίδνπκε φηη ε ζεκεξηλή ζπλάληεζε 

γίλεηαη βέβαηα γηα ηε ζσηεξία καο, θη ε ζπδήηεζε, αλ λνκίδεηε ζσζηφ, αο γίλεη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνηείλεηε.  

89. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Κη εκείο ινηπφλ δε ζα πνχκε κε σξαίεο θξάζεηο καθξνχο ιφγνπο, πνπ δελ 

πξφθεηηαη λα ζαο πείζνπλ, ή φηη δίθαηα έρνπκε ηελ εγεκνλία καο, επεηδή ληθήζακε ηνπο 

Πέξζεο, ή φηη ηψξα εθζηξαηεχνπκε ελαληίνλ ζαο, επεηδή αδηθνχκαζηε, θη απφ ζαο δεηνχκε 

λα κε λνκίζεηε πσο ζα καο πείζεηε ιέγνληαο ή φηη, ελψ είζηε άπνηθνη ησλ Λαθεδαηκφλησλ, 

δελ πήξαηε κέξνο ζηνλ πφιεκν  ζην πιεπξφ ηνπο ή δε καο θάκαηε θαλέλα θαθφ.  Έρνπκε  

ηελ απαίηεζε λα επηδηψμνπκε πην πνιχ λα επηηχρνπκε ηα δπλαηά απφ φζα θη νη δπν καο 
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αιεζηλά έρνπκε ζην λνπ καο, αθνχ μέξεηε θαη μέξνπκε φηη θαηά ηελ θξίζε ησλ αλζξψπσλ ην 

δίθαην ινγαξηάδεηαη  φηαλ ππάξρεη ίζε δχλακε γηα ηελ επηβνιή ηνπ θη φηη,  φηαλ απηφ δε 

ζπκβαίλεη, νη δπλαηνί θάλνπλ φ,ηη ηνπο επηηξέπεη  ε δχλακή ηνπο θη νη αδχλακνη ππνρσξνχλ 

θη απνδέρνληαη.  

90. ΜΔΛΕΟΕ:. πσο εκείο ηνπιάρηζην λνκίδνπκε, είλαη ρξήζηκν (αλάγθε λα κηιάκε γη’ 

απηφ, επεηδή εζείο ηέηνηα βάζε βάιαηε ζηε ζπδήηεζή καο, λα αθήζνπκε θαηά κέξνο ην 

δίθαην θαη λα κηιάκε γηα ην ζπκθέξνλ) λα κελ θαηαξγήζεηε ζεηο απηφ ην θνηλφ θαιφ, αιιά 

λα ππάξρνπλ, γη’ απηφλ πνπ θάζε θνξά βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, ηα εχινγα θαη ηα δίθαηα θαη 

λα σθειείηαη θάπσο αλ πείζεη, έζησ θη αλ  ηα επηρεηξήκαηά ηνπ δε βξίζθνληαη  κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ απζηεξνχ δηθαίνπ. Κη απηφ δελ είλαη ζε ζαο ιηγφηεξν  ζπκθέξνλ απφ φ,ηη ζε 

καο, γηαηί, αλ ληθεζείηε, ζα κπνξνχζαηε λα γελείηε παξάδεηγκα ζηνπο άιινπο  γηα λα ζαο 

επηβάινπλ ηελ πην κεγάιε ηηκσξία. 

91. ΏΘ:. Βκείο γηα ην ηέινο ηεο εγεκνλίαο καο, αλ απηή ζα θαηαιπζεί θάπνηε, δελ 

αλεζπρνχκε, γηαηί δελ είλαη επηθίλδπλνη ζηνπο ληθεκέλνπο φζνη, φπσο νη Λαθεδαηκφληνη, 

αζθνχλ εγεκνλία πάλσ ζε άιινπο (άιισζηε ε αληηδηθία καο δελ είλαη κε ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο) αιιά επηθίλδπλνη είλαη νη ππήθννη, αλ ηπρφλ απηνί μεζεθσζνχλ θαη 

ληθήζνπλ εθείλνπο πνπ  ηνπο εμνπζίαδαλ. ζν γη απηφ, αο κείλεη ζε καο ε  θξνληίδα  λα 

αληηκεησπίζνπκε ηνλ θίλδπλν. Βθείλν φκσο πνπ ζέινπκε ηψξα λα θάλνπκε θαλεξφ ζε ζαο 

είλαη  φηη  βξηζθφκαζηε εδψ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο εγεκνλίαο καο  θαη φζα ζα πνχκε ηψξα 

ζθνπφ έρνπλ ηε ζσηεξία ηεο πνιηηείαο ζαο, επεηδή  ζέινπκε θαη ρσξίο θφπν λα ζαο 

εμνπζηάζνπκε θαη γηα ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δπν καο λα ζσζείηε.  

92. ΜΔΛΕΟΕ:. Καη πψο κπνξεί λα ζπκβεί λα είλαη ίδηα ζπκθέξνλ ζε καο λα γίλνπκε δνχινη , 

φπσο ζε ζαο λα γίλεηε θχξηνί καο; 
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93. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Βπεηδή ζεηο ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ππνηαρζείηε πξηλ  λα πάζεηε ηηο 

πην κεγάιεο ζπκθνξέο, θη εκείο, αλ δε ζαο θαηαζηξέςνπκε, ζα έρνπκε θέξδνο. 

94. ΜΔΛΕΟΕ:. ζηε δε ζα δερζείηε, κέλνληαο εκείο ήζπρνη, λα είκαζηε θίινη αληί  ερζξνί, 

ζχκκαρνη φκσο θαλελφο απφ ηνπο δπν ζαο;  

95.ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. ρη,  γηαηί δε καο βιάθηεη ηφζν  ή έρζξα ζαο φζν ε θηιία ζαο. Δ θηιία ζαο, 

ζηα κάηηα ησλ ππεθφσλ καο, ζα ήηαλ απφδεημε  αδπλακίαο καο, ελψ ην κίζνο ζαο  απφδεημε 

ηεο δχλακήο καο. 

96. ΜΔΛΕΟΕ:. Έηζη  ζθέθηνληαη νη ππήθννί ζαο γηα ην ζσζηφ, ψζηε λα βάδνπλ ζηελ ίδηα 

κνίξα εθείλνπο πνπ  δελ έρνπλ θακηά θπιεηηθή ζρέζε καδί ζαο θη εθείλνπο πνπ νη 

πεξηζζφηεξνί ηνπο είλαη άπνηθνί ζαο, κεξηθνί κάιηζηα απ’ απηνχο απνζηάηεζαλ θη 

ππνηάρηεθαλ; 

97. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Ναη, γηαηί λνκίδνπλ φηη ιφγηα  πνπ λα ζηεξίδνληαη ζην δίθαην δε ιείπνπλ 

απφ θαλέλα, πηζηεχνπλ φκσο πσο φζνη δηαηεξνχλ ηελ ειεπζεξία  ηνπο ην ρξσζηνχλ  ζηε 

δχλακή ηνπο θη φηη εκείο δελ εθζηξαηεχνπκε ελαληίνλ ηνπο απφ θφβν. ζηε ην λα ζαο 

ππνηάμνπκε  εθηφο πνπ ζα αχμαηλε ηνπο ππεθφνπο καο ζα καο πξφζθεξε θαη αζθάιεηα, θαη 

κάιηζηα αλ ζεηο, λεζηψηεο θαη πην αδχλακνη απφ άιινπο δελ ππεξηζρχζεηε απέλαληί καο πνπ 

είκαζηε θπξίαξρνη ζηε ζάιαζζα. 

98. ΜΔΛΕΟΕ:. Καη δε λνκίδεηε φηη ππάξρεη αζθάιεηα ζηελ πξφηαζή καο εθείλε; Γηαηί θη εδψ 

πάιη είλαη αλάγθε, φπσο εζείο καο  ππνρξεψζαηε λα αθήζνπκε ηνπο δίθαηνπο ιφγνπο  θαη 

δεηάηε λα καο πείζεηε λα ππνρσξήζνπκε κπξνζηά ζην  δηθφ ζαο ζπκθέξνλ, έηζη θη εκείο λα 

ζαο εμεγήζνπκε ην δηθφ καο ζπκθέξνλ,  αλ απηφ ηπραίλεη λα είλαη καδί θαη δηθφ ζαο, θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε  λα ζαο πείζνπκε. Γηαηί  πψο είλαη δπλαηφ  λα κελ  θάκεηε ερζξνχο ζαο  

φζνπο ηψξα είλαη νπδέηεξνη, φηαλ απηνί, βιέπνληαο ηα φζα έγηλαλ εδψ, πηζηέςνπλ πσο 

θάπνηε ζεηο  ζα επηηεζείηε θη ελαληίνλ ηνπο; Καη κ’ απηφ ηη άιιν ζα πεηχρεηε παξά λα 
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εληζρχζεηε απηνχο πνπ είλαη ηψξα ερζξνί  ζαο, θη  εθείλνπο πνπ πνηέ δε ζθέθηεθαλ  λα 

γίλνπλ, παξά ηε ζέιεζή ηνπο, λα ηνπο ζηξέςεηε ελαληίνλ ζαο; 

99. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Καζφινπ, γηαηί δε λνκίδνπκε φηη είλαη πην επηθίλδπλνη   γηα καο απηνί πνπ, 

θαηνηθψληαο θάπνπ ζηε ζηεξηά, εμαηηίαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ζ’ αξγήζνπλ πνιχ λα πάξνπλ  

πξνθπιαθηηθά κέηξα ελαληίνλ καο, αιιά νη λεζηψηεο, φζνη,  φπσο ζεηο,  βξίζθνληαη θάπνπ 

αλεμάξηεηνη, θη φζνη είλαη θηφιαο εξεζηζκέλνη απφ ηηο αλαγθαίεο πηέζεηο ηεο εγεκνλίαο καο. 

Ώπηνί ινηπφλ, κε ην λα ζηεξηρηνχλ  πνιχ ζηελ απεξηζθεςία, κπνξνχλ λα θέξνπλ,  θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο θη εκάο, ζε θαλεξνχο θηλδχλνπο.   

100. ΜΔΛΕΟΕ:. Ώλ ζεηο  γηα λα κε ράζεηε ηελ εγεκνλία ζαο, θη νη ππήθννί ζαο γηα λα 

απαιιαγνχλ απφ απηήλ αςεθάηε ηφζνπο θηλδχλνπο, θαλεξφ πσο εκείο, πνπ είκαζηε αθφκε 

ειεχζεξνη, ζα δείρλακε κεγάιε επηέιεηα θαη δεηιία, αλ δελ θάλακε ην παλ  πξνηνχ γίλνπκε 

δνχινη.   

101. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. ρη ,  αλ απνθαζίζεηε  ζπλεηά. Γηαηί  δελ αγσλίδεζηε κε ίζνπο φξνπο γηα 

λα δείμεηε ηελ αλδξεία ζαο, δειαδή γηα λα κελ ληξνπηαζηείηε. Πην πνιχ πξφθεηηαη λα 

απνθαζίζεηε  γηα ηε ζσηεξία ζαο,  δειαδή γηα ην λα κελ αληηζηέθεζηε ζηνπο πνιχ πην 

δπλαηνχο ζαο.  

102. ΜΔΛΕΟΕ:. Ξέξνπκε  φκσο πσο θακηά θνξά νη ηχρεο ηνπ πνιέκνπ θξίλνληαη πην δίθαηα, 

θη φρη αλάινγα κε ηε δηαθνξά ζε πιήζνο αλάκεζα ζηνπο δπν αληηπάινπο. Καη  ζε καο ε 

άκεζε  ππνρψξεζε δε δίλεη θακηά ειπίδα, ελψ κε ην λα αγσληζηνχκε ππάξρεη αθφκε ειπίδα 

λα κείλνπκε φξζηνη. 

103. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Δ ειπίδα,  παξεγνξηά ηελ ψξα ηνπ  θηλδχλνπ, φζνπο ηελ έρνπλ απφ 

πεξίζζηα δχλακε θη αλ ηνπο βιάςεη δελ ηνπο θαηαζηξέθεη. ζνη φκσο, ζηεξηγκέλνη πάλσ 

ηεο, ηα παίδνπλ φια γηα φια, (γηαηί απ’ ηε θχζε ηεο είλαη ζπάηαιε), κνλάρα φηαλ απνηχρνπλ 

ηε γλσξίδνπλ, φηαλ πηα, γηα θείλνλ πνπ έθακε ηε γλσξηκία ηεο, δελ έρεη ηίπνηε γηα λα ην 

πξνθπιάμεη απ’ απηήλ. Ώπηφ ζεηο, αδχλακνη θαη πνπ ε ηχρε ζαο θξίλεηαη απφ κηα κνλάρα 
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θιίζε ηεο δπγαξηάο , κε ζειήζεηε λα ην πάζεηε νχηε λα κνηάζεηε ηνπο πνιινχο πνπ, ελψ 

κπνξνχλ αθφκε λα ζσζνχλ κε αλζξψπηλα κέζα, φηαλ ηνπο βξνπλ νη ζπκθνξέο θαη ηνπο 

εγθαηαιείςνπλ νη βέβαηεο ειπίδεο, θαηαθεχγνπλ ζηηο αβέβαηεο ειπίδεο, ηε καληηθή θαη ηνπο 

ρξεζκνχο θαη φζα άιια ηέηνηα, κε ηηο ειπίδεο πνπ δίλνπλ  θέξλνπλ ζηελ θαηαζηξνθή. 

104. ΜΔΛΕΟΕ:. Κη εκείο  ην μέξεηε θαιά, ζεσξνχκε πσο είλαη δχζθνιν λα αγσληζηνχκε 

ελάληηα ζηε δχλακή ζαο, καδί θη ελάληηα ζηελ ηχρε, αλ απηή δε ζηαζεί ακεξφιεπηε. ζν γηα 

ηελ ηχρε φκσο πηζηεχνπκε, φηη  δε ζα αμησζνχκε απφ ηνπο ζενχο ρεηξφηεξε ηχρε, γηαηί 

ζενθνβνχκελνη εκείο αληηκεησπίδνπκε άδηθνπο. ζν  γηα ηε δχλακε πνπ δελ έρνπκε, ηηο 

ειιείςεηο καο  ζα ηηο ζπκπιεξψζεη ε ζπκκαρία ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, πνπ είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα καο βνεζήζνπλ, αλ φρη  γη’  άιιν ιφγν, ηνπιάρηζηνλ απφ θπιεηηθή 

ζπγγέλεηα θη απφ ληξνπή. Αελ έρνπκε ινηπφλ θαζφινπ παξάινγα ηφζν ζάξξνο. 

105. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Ώιιά  θη εκείο λνκίδνπκε φηη δε ζα καο ιείςεη ε εχλνηα ησλ ζεψλ, γηαηί 

δε δεηνχκε θαη δελ θάλνπκε ηίπνηε πνπ λα βξίζθεηαη έμσ απφ φ,ηη πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη 

γηα ηνπο ζενχο ή ζέινπλ  ζηηο αλακεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Έρνπκε ηε γλψκε γηα ηνπο ζενχο θαη 

ηε βεβαηφηεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο, φηη, αλαγθαζκέλνη απφ έλα θπζηθφ λφκν επηβάιινπλ 

πάληα ηελ εμνπζία ηνπο φπνπ είλαη πην δπλαηνί . Σν λφκν απηφ νχηε εκείο ηνλ ζεζπίζακε 

νχηε ζεζπηζκέλν πξψηνη εκείο ηνλ εθαξκφζακε , αιιά ηνλ βξήθακε λα ππάξρεη θαη ζα ηνλ 

αθήζνπκε λα ππάξρεη παληνηηλά, θαη ηνλ εθαξκφδνπκε μέξνληαο φηη  θη εζείο θαη άιινη, αλ 

απνθηνχζαηε ηελ ίδηα δχλακε κε καο, ζα θάλαηε ηα ίδηα. ζν ινηπφλ γηα ηελ εχλνηα ησλ 

ζεψλ, έρνπκε θάζε ιφγν λα κε θνβφκαζηε φηη ζα βξεζνχκε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. ζν γηα 

ηελ ηδέα ζαο γηα ηνπο Λαθεδαηκφληνπο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηε  ηελ πεπνίζεζε φηη απφ ληξνπή 

ζα ζαο βνεζήζνπλ, ελψ καθαξίδνπκε ηελ αζσφηεηά ζαο δε δειεχνπκε ηελ αθξνζχλε ζαο. 

Πξαγκαηηθά νη Λαθεδαηκφληνη  ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηφπνπ ηνπο 

δείρλνληαη  πνιχ ελάξεηνη. Γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο φκσο απέλαληη  ζηνπο άιινπο, κφιν 

πνπ ζα  ’ρε  θαλείο πνιιά λα πεη γηα ην πψο θέξνληαη, ζα κπνξνχζε πνιχ θαιά λα ηα 
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ζπλνςίζεη αλ έιεγε φηη, απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ μέξνπκε, απηνί δείρλνπλ νινθάλεξα 

φηη ζεσξνχλ ηα επράξηζηα έληηκα θαη ηα ζπκθέξνληα δίθαηα. Καη αιήζεηα, ε ηέηνηα 

λννηξνπία ηνπο δελ είλαη θαζφινπ επλντθή πξνο ηηο ησξηλέο παξάινγεο ειπίδεο ζαο γηα 

ζσηεξία.  

106. ΜΔΛΕΟΕ:. Ώιιά  εκείο γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν έρνπκε απηή ηε ζηηγκή πην πνιχ ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη Λαθεδαηκφληνη, γηα ην ζπκθέξνλ ην δηθφ ηνπο, δε ζα ζειήζνπλ λα 

πξνδψζνπλ ηνπο Μήιηνπο, πνπ είλαη άπνηθνί ηνπο, θαη λα θηάζνπλ λα γίλνπλ αλαμηφπηζηνη 

ζηνπο θίινπο ηνπο Έιιελεο θη σθέιηκνη ζηνπο ερζξνχο ηνπο. 

107. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Καη δε λνκίδεηε φηη ην ζπκθέξνλ βξίζθεηαη ζηελ αζθάιεηα, ελψ ην 

δίθαην θαη ην έληηκν θαηνξζψλνληαη κε θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο νη Λαθεδαηκφληνη, ηηο  

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ειάρηζηα απνηνικνχλ; 

108. ΜΔΛΕΟΕ:. Ώιιά λνκίδνπκε φηη θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ράξε καο ζα αλαιάβνπλ απηνί 

πην πξφζπκα, θη φηη ζα  ζεσξήζνπλ πσο είλαη πην ζίγνπξνη αλ γηα καο θη φρη γηα ηνπο άιινπο 

ηνπο αλαιάβαηλαλ, ηφζν γηαηί γηα ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο βξηζθφκαζηε θνληά ζηελ 

Πεινπφλλεζν φζν θαη γηαηί ζηα θξνλήκαηα, εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο ζπγγέλεηαο, είκαζηε πην 

αμηφπηζηνη απφ άιινπο. 

109. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Βγγχεζε γη’ απηνχο πνπ ζα ζπκπνιεκήζνπλ δελ είλαη ε θηιηθή δηάζεζε 

απηψλ πνπ ηνπο θαινχλ, αιιά αλ ππεξέρνπλ ζε πξαγκαηηθή δχλακε. Κη απηφ ην 

ινγαξηάδνπλ νη Λαθεδαηκφληνη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ (απφ έιιεηςε άιισζηε 

εκπηζηνζχλεο ζηε δηθή ηνπο εηνηκαζία, κνλάρα κε πνιινχο ζπκκάρνπο εθζηξαηεχνπλ 

ελαληίνλ ησλ γεηηφλσλ ηνπο), ψζηε δε θαίλεηαη πηζαλφ φηη απηνί ζα ζηείινπλ ζηξαηφ ζ’ έλα  

λεζί ηελ ψξα πνπ είκαζηε εκείο ζαιαζζνθξάηνξεο. 

110. ΜΔΛΕΟΕ:. Ώιιά ζα κπνξνχζαλ λα ζηείινπλ θη άιινπο. Κη αθφκε ην Κξεηηθφ πέιαγνο 

είλαη πιαηχ θαη κέζα ζ’ απηφ είλαη πην δχζθνιν νη ζαιαζζνθξάηνξεο λα ζπιιάβνπλ παξά 

λα ζσζνχλ απηνί πνπ ζέινπλ λα μεθχγνπλ. Κη αλ φκσο απνηχραηλαλ ζ’ απηφ, ζα κπνξνχζαλ 
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λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηεο γεο ζαο θη ελαληίνλ ησλ ππφινηπσλ ζπκκάρσλ ζαο, ζε φζνπο δελ 

έθηαζε ν ΐξαζίδαο. Καη  ηφηε ζα έρεηε λα αγσληζζείηε φρη κφλν γηα κηα ρψξα πνπ  δε ζαο 

αλήθε πνηέ,  αιιά γηα πξάγκαηα πην δηθά ζαο, ηε ζπκκαρία ζαο θαη ηε γε ζαο.  

111. ΏΘΔΝΏΕΟΕ:. Ξέξεηε απφ ηελ πείξα ζαο πσο απ’ απηφ θάηη κπνξεί λα ζπκβεί, αιιά δελ 

αγλνείηε επίζεο φηη νη Ώζελαίνη πνηέ σο ζήκεξα δελ απνηξαβήρηεθαλ απφ θακηά πνιηνξθία, 

επεηδή θνβήζεθαλ άιινπο. Παξαηεξνχκε φκσο φηη ελψ είπαηε φηη ζα ζθεθηείηε γηα ηε 

ζσηεξία ζαο, ζηελ πην πιαηηά ζπδήηεζε δελ έρεηε πεη ηίπνηε ζην νπνίν βαζηζκέλνη ινγηθνί 

άλζξσπνη ζα πίζηεπαλ φηη κπνξνχλ  λα ζσζνχλ , αιιά ηα πην δπλαηά ζαο  ζηεξίγκαηα είλαη 

κειινληηθέο ειπίδεο, ελψ ηα  κέζα πνπ έρεηε είλαη πνιχ κηθξά γηα λα ππεξηζρχζεηε, αλ 

ζπγθξηζνχλ κε εθείλα πνπ απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη  παξαηαγκέλα  ελαληίνλ ζαο. Καη 

δείρλεηε κεγάιε απεξηζθεςία αλ, αθνχ δεηήζεηε λα απνζπξζνχκε, δελ απνθαζίζεηε φζν 

αθφκε είλαη θαηξφο θάηη άιιν πην θξφληκν  απ’ απηά. Να κελ πάεη ν λνπο ζαο ζηε ληξνπή 

πνπ ηφζν ζπρλά θαηαζηξέθεη ηνπο αλζξψπνπο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο θαλεξνχο 

θαη ηαπεηλσηηθνχο. Γηαηί πνιινχο, ελψ ήηαλ αθφκε ζε ζέζε λα ηδνχλ θαζαξά  ζε πνηνπο 

θηλδχλνπο νδεγνχληαλ, ηνπο παξέζπξε ε δχλακε κηαο ειθπζηηθήο ιέμεο, ηεο ιεγφκελεο 

ληξνπήο, θαη, ληθεκέλνη  απ’ ηε ιέμε, ζηελ πξάμε έπεζαλ ζειεκαηηθά ζε αγηάηξεπηεο 

ζπθνξέο θη αθφκε απφρηεζαλ  ληξνπή πην ηαπεηλσηηθή, αθνχ  απηή ήηαλ απνηέιεζκα  

αλνεζίαο παξά ηχρεο. Ώπηφ ζεηο, αλ ζθεθηείηε θξφληκα, ζα ην απνθχγεηε θαη δε ζα λνκίζηε 

άπξεπν λα ππνρσξήζεηε ζηελ πνιηηεία ηελ πην δπλαηή πνπ ζαο πξνηείλεη φξνπο ινγηθνχο, 

λα γίλεηε  δειαδή ζχκκαρνί ηεο πιεξψλνληαο θφξν, δηαηεξψληαο ηε ρψξα ζαο, θαη, ελψ ζαο 

δίλεηαη ε εθινγή αλάκεζα ζηνλ πφιεκν θαη ζηελ αζθάιεηα, εζείο λα δηαιέμεηε ηα ρεηξφηεξα 

επηδεηψληαο λα θαλείηε αλψηεξνη. Γηαηί φζνη ζηνπο ίζνπο  δελ ππνρσξνχλ,  ζηνπο 

δπλαηφηεξνπο θέξλνληαη θξφληκα θαη ζηνπο θαηψηεξνπο δείρλνληαη κεηξηνπαζείο, απηνί πην 

πνιχ  πξνθφβνπλ. θεθηείηε, ινηπφλ, φηαλ εκείο απνζπξζνχκε,  θαη ζπιινγηζηείηε πνιιέο 
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θνξέο φηη απνθαζίδεηε γηα ηελ παηξίδα, γηα ηε κηα θαη κφλε παηξίδα ζαο,  θη φηη απ’ ηε  κηαλ 

απηή απφθαζή ζαο  ζα εμαξηεζεί ην λα επηπρήζεη ηνχηε ή λα δπζηπρήζεη.  

112. Οη Ώζελαίνη απνρψξεζαλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη νη Μήιηνη , φηαλ κείλαλε κφλνη ηνπο, 

επεηδή  απνθάζηζαλ παξαπιήζηα κε εθείλα  πνπ έιεγαλ πξσηχηεξα, απνθξίζεθαλ ηα εμήο: 

«Οχηε γλψκε δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε έρνπκε, Ώζελαίνη, νχηε κέζα ζε ιίγεο 

ζηηγκέο ζα ζηεξήζνπκε κηα πφιε, πνπ ππάξρεη εδψ θαη εθηαθφζηα ρξφληα, απφ ηελ 

ειεπζεξία ηεο, αιιά έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ ηχρε, πνπ ράξε ζηελ εχλνηα ησλ ζεψλ ηελ 

πξνζηαηεχεη σο ηψξα,  θαη ζηε βνήζεηα ησλ αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ηε ζψζνπκε. αο πξνηείλνπκε φκσο λα είκαζηε θίινη ζαο, ερζξνί κε 

θαλέλα απφ ηνπο δπν ζαο,  θαη λα θχγεηε απφ ηε γε καο, αθνχ θάλνπκε ζπλζήθε πνπ ζα ηελ 

θξίλνπκε σθέιηκε θαη ζηνπο δπν καο». 

113.Οη Μήιηνη ινηπφλ ηφζα κνλάρα απνθξίζεθαλ. Οη Ώζελαίνη απνρσξψληαο πηα νξηζηηθά 

απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είπαλ: «Πξαγκαηηθά, φπσο λνκίδνπκε χζηεξα απφ ηελ απφθαζή 

ζαο απηή, είζηε νη κφλνη πνπ θξίλεηε ηα κειινληηθά πην θαζαξά απφ απηά πνπ βιέπεηε 

κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο, θαη ηα άγλσζηα, επεηδή ηα ζέιεηε, ηα ζεσξείηε ζαλ λα γίλνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα έρεηε παίμεη φια θαη - ζηεξηγκέλνη νιφηεια ζηνπο 

Λαθεδαηκφληνπο, ηελ ηχρε θαη ηηο ειπίδεο - ζα ηα ράζεηε φια».  

114. Οη Ώζελαίνη πξέζβεηο γχξηζαλ  ζην ζηξαηφπεδν θαη νη ζηξαηεγνί, αθνχ νη Μήιηνη δελ 

ππνρσξνχζαλ ζε ηίπνηε, άξρηζαλ ακέζσο ηηο ερζξνπξαμίεο, θη αθνχ κνίξαζαλ ηε δνπιεηά 

ζηα ζηξαηησηηθά ηκήκαηα ηεο θάζε πφιεο, έδσζαλ θπθιηθά κε ηείρνο ηνπο Μήιηνπο. 

Όζηεξα νη Ώζελαίνη άθεζαλ θξνπξά  απφ δηθνχο ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ζπκκάρνπο, ζηε 

ζηεξηά θαη ηε ζάιαζζα, θη έθπγαλ κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηξαηνχ. Οη ππφινηπνη 

έκεηλαλ θαη πνιηνξθνχζαλ ηνλ ηφπν. 

116…Σελ ίδηα επνρή νη Μήιηνη πάιη ζε άιιν ζεκείν θπξίεςαλ έλα κέξνο απφ ην ηείρνο ησλ 

Ώζελαίσλ πνπ ηνπο έδσλε,  φπνπ νη θξνπξνί δελ ήηαλ πνιινί. Όζηεξα απφ ην γεγνλφο απηφ 
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ήξζε θη άιινο ζηξαηφο απφ ηελ Ώζήλα, κε αξρεγφ ην Φηινθξάηε ηνπ Αεκέα. Καη νη Μήιηνη, 

επεηδή πνιηνξθνχληαλ πηα πνιχ ζηελά, έγηλε κάιηζηα θαη θάπνηα πξνδνζία απφ αλάκεζά 

ηνπο, ζπλζεθνιφγεζαλ κε ηνπο Ώζελαίνπο κε ηνλ φξν λα απνθαζίζνπλ εθείλνη  γηα ηελ ηχρε 

ηνπο. Κη απηνί ζθφησζαλ φζνπο Μήιηνπο ελήιηθνπο έπηαζαλ, θη έθακαλ δνχινπο ηα παηδηά 

θαη ηηο γπλαίθεο. Σν λεζί ην απνηθίζαλε νη ίδηνη ζηέιλνληαο αξγφηεξα πεληαθφζηνπο 

απνίθνπο (Θνπθπδίδε, Β 84-116).   
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Κεθάλαιο Έκηο- Οι Γημηγοπίερ ηος Θοςκςδίδη  
 

Οη δεκεγνξίεο
66

 ηνπ Θνπθπδίδε απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπνπδαίνπ ηζηνξηθνχ 

ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη κία επηπιένλ πξνζπάζεηα λα απνδνζεί κε θαιχηεξν ηξφπν κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ γεγνλφησλ πνπ παξνπζηάδεη εζηηάδνληαο ζηα πξφζσπα πνπ 

δηαδξακάηηζαλ ην βαζηθφηεξν ξφιν.  

Με ηε ζχλζεζε ησλ δεκεγνξηψλ ν ηζηνξηθφο επηηπγράλεη λα αηηηνινγήζεη βαζχηεξα ηα αίηηα 

πνπ νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο ζε δεδνκέλεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε ζπλνιηθή πνιεκηθή πνξεία, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ παξακέηξσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο φπσο ε ζπγθέληξσζε ησλ εθαηέξσζελ δπλάκεσλ θαζψο θαη ε 

ζχλαςε επηκαρηψλ θαη ζπκκαρηψλ. Βπίζεο δίλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ επηξξνήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

θάζε πιεπξάο.  

εκαληηθή, επίζεο, είλαη θαη ε ινγνηερληθή πνηφηεηα ησλ δεκεγνξηψλ. Ο ηζηνξηθφο 

πξνζδίδεη ακεζφηεηα θαη δσληάληα ζην θείκελφ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην α΄ πξφζσπν, 

εθφζνλ παξνπζηάδεη ηνπο ίδηνπο ηνπο πξσηαγσληζηέο λα αλαιχνπλ ηε ζέζε ,ηηο ηδέεο θαη ηα 

θίλεηξα ησλ πξάμεψλ ηνπο. Έηζη, ηνπο θαζηζηά νπζηαζηηθά ππεχζπλνπο ελψ ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αηηηνινγήζεη κε κεγαιχηεξε ελάξγεηα ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο αζθεί. Σν έξγν 

ηνπ, επίζεο, γίλεηαη πην παξαζηαηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ελψ εκπινπηίδεηαη πθνινγηθά 
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φκσο θαη Harding H. F., The speeches of Thucydides (κε γεληθή εηζαγσγή θαη εηζαγσγέο γηα ηνπο θπξηφηεξνπο 
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απνθηψληαο κηα ελδηαθέξνπζα πνηθηιία, απαιιαγκέλε απφ ηελ αηειείσηε θαη εθηελή 

αθήγεζε, πνπ ελδερνκέλσο λα θνπξάζεη ηνλ αλαγλψζηε
67

. 

ΐαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθχπηεη είλαη ν βαζκφο πηζηφηεηαο ηεο απφδνζεο ησλ 

δεκεγνξηψλ. Βίλαη ζίγνπξα δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη έγηλαλ πνιιέο παξεκβάζεηο, αιιά απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη απνζησπήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε ε αιήζεηα. Βίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη ν Θνπθπδίδεο, γλσξίδνληαο εμάιινπ ηα απνηειέζκαηα ησλ γεγνλφησλ, ηνπνζεηεί ηνπο 

ξήηνξεο λα κηινχλ ζε βάζνο ρξφλνπ ρσξίο λα ζηέθεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεκνλσκέλε 

ζηηγκή πνπ εθθψλεζαλ ην ιφγν ηνπο
68

. Έηζη, νη ιφγνη πνπ εθθσλνχληαη απνθηνχλ κία 

γεληθφηεξε δηάζηαζε, κία βαζχηεξε θαη πην εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε ησλ ζθέςεσλ 

πνπ  θαηαηέζεθαλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ, ππφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο 

αλάιπζεο ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά θαη θπζηθά ηεο γλψζεο πνπ δηέζεηε, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

νκηιεηέο, νη νπνίνη θπζηθά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ έθβαζε ησλ γεγνλφησλ.  

Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν Θνπθπδίδεο είρε επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθππηαλ σο πξνο 

ηε ζπγγξαθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ δεκεγνξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είρε δηεπθξηλίζεη ζην 

έξγν ηνπ φηη «φζν γηα ηηο αγνξεχζεηο πνπ εθθσλήζεθαλ απφ δηάθνξνπο θαηά ηηο παξακνλέο 

ηνπ πνιέκνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ήηαλ δχζθνιν λα ηηο απνδψζσ κε αθξίβεηα
69

, ηφζν 

γηα εθείλεο πνπ άθνπζα ν ίδηνο φζν θαη εθείλεο πνπ άιινη ηηο είραλ αθνχζεη θαη κνπ ηηο 

αλέθεξαλ. Γη’ απηφ θαη ηηο έγξαςα έρνληαο ππφςε ηη ζα έπξεπε λα είραλ πεη νη ξήηνξεο πνπ 
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λα αξκφδεη θαιχηεξα ζηελ θάζε πεξίζηαζε θαη αθνινπζψληαο, φζν ήηαλ δπλαηφλ, ηε γεληθή 

έλλνηα ησλ φζσλ είπα πξαγκαηηθά».
70

  

Άιισζηε νη δεκεγνξίεο ηνπ Θνπθπδίδε επηηεινχλ πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ, εθ ησλ νπνίσλ θαη 

απηή ηεο εμηζηφξεζεο ησλ γεγνλφησλ. Γηα ην ιφγν απηφ δε ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε
71

, θαζψο απνηεινχλ έλα αθφκε ηξφπν παξνπζίαζεο 

ηεο ηζηνξίαο. Οξηζκέλεο θνξέο, κάιηζηα, νη δεκεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ 

σο αθεγεκαηηθέο παχζεηο, κε επηθαλέζηεξα δείγκαηα ηνλ Βπηηάθην ηνπ Πεξηθιή θαη ην 

Αηάινγν ησλ Μειίσλ
72

. 

Ο δηάινγνο κεηαμχ ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζην έξγν ηνπ 

Θνπθπδίδε θαη απηφ δηαθαίλεηαη επζχο εμαξρήο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη θαη ν κνλαδηθφο 

δηάινγνο ζηελ Εζηνξία ηνπ.  

Ο δηάινγνο θεκίδεηαη ηδηαίηεξα γηα ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεηαη δξακαηηθά ε ζχγθξνπζε 

αξρψλ θαη ηδεψλ
73

.  Με ηε ρξήζε ηνπ δίλεηαη κία θαζνιηθή επξχηεηα ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

αμηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαζψο ζπγρέεηαη ην εηδηθφ κε ην γεληθφ. Οπζηαζηηθά ε 

απνδεηθηηθή κέζνδνο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηε ζσθξαηηθή καηεπηηθή
74

.  

Με ηελ παξάζεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπλνκηιεηψλ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ Θνπθπδίδε λα 

παξνπζηάζεη ηελ εθδνρή ησλ γεγνλφησλ ππφ ηνπ δηθφ ηνπ νπηηθφ πξίζκα, εθφζνλ δελ ήηαλ 

παξψλ νχηε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, αιιά νχηε ήηαλ δπλαηφλ θάπνηνο απηφπηεο θαη 

απηήθννο κάξηπξαο λα ηηο κεηέθεξε ζε εθείλνλ ηφζν πηζηά.
75

 Έηζη, παξνπζηάδνληαο ηε 
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71

 Υξηζηφθνξνο Υαξαιακπάθεο, «Δ γιψζζα θαη ην χθνο ησλ δεκεγνξηψλ ηνπ Θνπθπδίδε», Πξαθηηθά ηνπ Γ΄ 

Γηεζλνύο Σπκπνζίνπ γηα ηνλ Θνπθπδίδε, «Γεκεγνξίεο», Ώζήλα, 3-6 ΜαΎνπ 2006, Ώζήλα, εθδφζεηο Ε. ηδέξεο, 

ζ.137 
72
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ζηάζε ησλ ζπλνκηιεηψλ απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη θαη λα παξνπζηάζεη κία γεληθή 

πνιηηηθή ζέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ Ώζήλα ζπλνιηθά
76

. Άιισζηε ε Εζηνξία 

ηνπ Θνπθπδίδε ζην ζχλνιφ ηεο απνηειεί έλα έμνρν θαη δσληαλφ δείγκα αλαιχζεσλ 

ζηξαηεγηθήο, φζν θαη επεμεξγαζίαο πνιηηηθψλ ηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζέηεζε θάζε 

κία απφ ηηο εθάζηνηε αληηκαρφκελεο πιεπξέο
77

.   

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν θαη βαζηθφ πξνηέξεκα ηνπ δηαιφγνπ απνηειεί επίζεο ε 

ακεζφηεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ε αληαιιαγή απφςεσλ· νη ζέζεηο 

εθαηέξσζελ παξνπζηάδνληαη σο «ηαρείεο αληαπαληήζεηο»
78

, πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ 

ζηηρνκπζία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο ηνλ 5
ν
  αηψλα, δείρλνληαο εκθαλψο ηελ 

επηξξνή πνπ δέρηεθε ν Θνπθπδίδεο απφ ην πνηεηηθφ απηφ είδνο
79

.   

Σέινο, ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ Θνπθπδίδε, φπσο θαη ζην δηάινγν ησλ Ώζελαίσλ κε ηνπο 

Μειίνπο, είλαη εκθαλήο ε ξεηνξηθή ησλ ζνθηζηψλ. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

βαζίδνληαη ζην «εηθφο, ην ζπκθέξνλ θαη ην δίθαηνλ», αξρέο πνπ αλάγνληαη ήδε ζηνπο 

πξνδξφκνπο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο, ηνλ Κφξαθα θαη ηνλ Σεηζία
80

. Βπηξξνέο απφ ηε ξεηνξηθή 

ησλ ζνθηζηψλ παξαηεξνχληαη, επίζεο, θαη ζην χθνο ηνπ δηαιφγνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη νη 

ζπλνκηιεηέο πνπ δεκηνχξγεζε ν Θνπθπδίδεο ακθηζβήηεζαλ θαζηεξσκέλεο αμίεο θαη ηδέεο, 

νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπλδηαιεγνκέλνπο αληηηίζεληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
81

. 

Έηζη, κε ηελ παξάζεζε ησλ δεκεγνξηψλ βιέπνπκε θαη κία άιιε πιεπξά ηνπ ηζηνξηθνχ, ε 

νπνία, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξφζεζε ηεο ηζηνξηθήο εγθπξφηεηαο δίλεη ζην έξγν 

ηνπ Θνπθπδίδε θαη ινγνηερληθή αμία. Παξάιιεια, αληαλαθιά θαη ην κνξθσηηθφ θαη 
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θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο, αιιά θαη ηνπ Θνπθπδίδε, κε απνηέιεζκα ην έξγν ηνπ λα 

απνθηά πνηθηιία, θαζψο εθηφο απφ ηελ παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

παξάζεζε ησλ απφςεσλ πνπ θαηέζεζαλ νη πξσηαγσληζηέο ηνπο, θαη ε παξνπζίαζε απηή 

δηαλζίδεηαη απφ ζηνηρεία πνηεηηθά θαη θηινζνθηθά, δίλνληαο ζην έξγν ηνπ κία πνιχπιεπξε 

δηάζηαζε, απζηεξά φκσο εζηηαζκέλε ζηελ ηζηνξηθή επηζηήκε
82

.  
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Κεθάλαιο Έβδομο- Υπονολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ ύνηαξηρ ηος 

Γιαλόγος  
 

 

Σν πεξηζηαηηθφ ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα 416 π.Υ. 

Δ θαηαγξαθή σζηφζν ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ εθαηέξσζελ πιεπξψλ πξνζδηνξίδεηαη αξθεηά 

αξγφηεξα, πεξίπνπ ην 404 π.Υ
83

. Ώπηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί εμεηάδνληαο θαλείο ηα 

δεδνκέλα ηνπ δηαιφγνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία, ελίνηε αλεπαίζζεηα αιιά 

νπσζδήπνηε ππνινγίζηκα, πνπ αλαθέξνληαη ζε κεηαγελέζηεξεο θαηαζηάζεηο ή 

πεξηιακβάλνπλ δηαπηζηψζεηο θαη θξίζεηο ηηο νπνίεο κφλν θαηνπηλνί πξσηαγσληζηέο ησλ 

γεγνλφησλ ζα κπνξνχζαλ λα βηψζνπλ θαη άξα λα γλσξίδνπλ. Αελ πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα 

ζέκα δηνξαηηθφηεηαο ή εχζηνρσλ εηθαζηψλ. 

Βηδηθφηεξα, νη Μήιηνη δείρλνπλ κία ακεηαθίλεηε βεβαηφηεηα σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

νπδέηεξσλ πφιεσλ απφ ηελ Ώζήλα («πψο είλαη δπλαηφ  λα κελ  θάκεηε ερζξνχο ζαο  φζνπο 

ηψξα είλαη νπδέηεξνη» 98). Βπίζεο, πξνβιέπνπλ, έζησ θαη αλ απηφ παξνπζηάδεηαη ζαλ κία 

ππφζεζε, ηελ επηθείκελε ήηηα ησλ Ώζελαίσλ, ζε κία πεξίνδν φκσο πνπ βξίζθνληαη ζην 

απφγεην ηεο δχλακήο ηνπο («…γηαηί, αλ ληθεζείηε..90), ε ζπαξηηαηηθή δχλακε έρεη θακθζεί, 

ελψ νη ίδηνη νη Μήιηνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ην κεγαιχηεξν θίλδπλν ηεο κέρξη ηφηε 

ηζηνξίαο ηνπο.  

Καη παξά ηηο αληίζεηεο πξνβιέςεηο θαη δεδνκέλα, νη Μήιηνη εθθξάδνπλ θαη ζε άιια ζεκεία 

ηελ εθηίκεζε φηη ε πάξηε ζα κπνξνχζε λα θαηαθέξεη ηζρπξά πιήγκαηα ζηελ Ώζήλα («ζα 

ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηεο γεο ζαο…110»).  
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Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Ώζελαίνη θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ φηη νη θπξηφηεξνη πνιέκηνη θαη 

επηθξηηέο ηνπο ζα γίλνπλ νη αιινηηλνί ππήθννί ηνπο. Ώπέλαληη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνπο 

Μειίνπο πηψζε ηνπο, δηαηείλνληαη φηη νη εηηεκέλνη δελ ζα έπξεπε λα θνβνχληαη φζνπο 

εγεκνλεχνπλ επί άιισλ ιαψλ, φπσο θάλνπλ νη παξηηάηεο, αιιά ηνπο ππεθφνπο ηνπο, αλ 

ηχρεη θαη μεζεθσζνχλ απέλαληη ζε απηνχο πνπ ηνπο εμνπζηάδνπλ («επηθίλδπλνη είλαη νη 

ππήθννη…» 91). Καη πξάγκαηη, ηα γεγνλφηα δηθαίσζαλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ Ώζελαίσλ: ηε 

ζπλέιεπζε ησλ ζπκκάρσλ, κεηά ηελ ήηηα ησλ Ώζελαίσλ, καδί κε ηνπο Κνξίλζηνπο θαη ηνπο 

Θεβαίνπο πνπ απαηηνχζαλ ηνλ πιήξε εμαλδξαπνδηζκφ ησλ εηηεκέλσλ, ζπκπαξαηάρζεθαλ 

θαη πνιινί ζχκκαρνη ηεο Ώζήλαο. Καη φπσο πξνέβιεςαλ νη Ώζελαίνη, ε επηεηθέζηεξε 

αληηκεηψπηζε ήξζε απφ ηε πάξηε· κηα πξφβιεςε πνπ ζπλέπεζε κε ηε κεηαγελέζηεξεο 

επηθξίζεηο ηνπ Εζνθξάηε ζην ιφγν ηνπ Πεξί Δηξήλεο
84

, φπνπ δειψλεη θαηεγνξεκαηηθά απηά 

αθξηβψο: ηελ επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ παξηηαηψλ ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο ζπκκάρνπο 

πνπ ην κίζνο ηνπο επέηαζζε ηελ πιήξε ππνδνχισζε ησλ Ώζελαίσλ.  

Βμίζνπ πξνθεηηθνί θάλεθαλ νη Ώζελαίνη σο πξνο ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε πάξηε απέλαληη 

ζηηο εθθιήζεηο ησλ Μειίσλ γηα βνήζεηα. Οη πξψηνη δηείδαλ φηη νη παξηηάηεο δελ επξφθεηην 

λα βνεζήζνπλ ηνπο Μειίνπο, φπσο θαη πξαγκαηηθά έγηλε, θξίλνληαο πξνεγνχκελεο ηαθηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Έηζη, ζεψξεζαλ φηη, εθφζνλ νη παξηηάηεο «ζεσξνχλ ηα επράξηζηα 

έληηκα θαη ηα ζπκθέξνληα δίθαηα» (105), απνηνικνχλ ειάρηζηεο θνξέο λα θηλδπλεχζνπλ γηα 

ην «δίθαην θαη ην έληηκν» (107), ππνινγίδνπλ, αλ ρξεηαζηεί λα ζπληξέμνπλ  ηνπο ζπκκάρνπο 

ηνπο, ηε δχλακε ηνπο (109), ηφηε είλαη απφιπηα βέβαην φηη νη Μήιηνη δε ζα έρνπλ θακία 

ειπίδα ζπαξηηαηηθήο ελίζρπζεο θαη ζπλδξνκήο.  
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Τπάξρνπλ φκσο θαη άιια ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ζπγγξαθήο ηνπ 

δηαιφγνπ αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά ηα παξαζέηεη ε ίδηα ε 

επνρή. Θα ήηαλ πξάγκαηη, απνξίαο άμηνλ, αλ έλα ηφζν ηξαγηθφ ζπκβάλ, φζν ε πιήξεο 

θαηαζηξνθή ηεο Μήινπ, δελ απνηππσλφηαλ ζηελ θνηλή ζπλείδεζε, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ 

ηερλψλ, νη νπνίεο παξαδνζηαθά αληαλαθινχζαλ θαη ζρνιίαδαλ ην θνηλσληθφ - πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη. Παξ’ φι’ απηά, ζηα ρξφληα απηά, δε ζπλαληάκε θακία άμηα ιφγνπ κλεία ζρεηηθά 

κε ην ηξαγηθφ ζπκβάλ. Σε ζπλαληάκε, φκσο, ζηα 404, ζηηο αθεγήζεηο ηνπ Ξελνθψληα.  

Ο Ξελνθψληαο πεξηγξάθνληαο ηελ αληίδξαζε ησλ Ώζελαίσλ, φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ ηελ 

θαηαζηξνθή ζηνπο Ώηγφο Πνηακνχο, αλαθέξεη φηη ζξελνχζαλ φρη κφλν γηα φζνπο είραλ 

ράζεη αιιά επεηδή θνβνχληαλ θαη γηα ηα αληίπνηλα πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ κεηά απφ φζα 

είραλ θάλεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Μήινπ, ηεο Εζηηαίαο, ηεο θηψλεο, ηεο Σνξψλεο θαη ηεο 

Ώίγηλαο
85

. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε, κάιηζηα, ζεκεηψλεη φηη ήηαλ απνηθία ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ πνπ είρε θαηαθηεζεί κε πνιηνξθία, ελ αληηζέζεη κε ηηο άιιεο πφιεηο γηα ηηο 

νπνίεο δελ παξέρεηαη θακία επεμήγεζε. Ώπφ ηελ δηαηχπσζε, φκσο, γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

αλαθνξά ζηε Μήιν απνηειεί θπξίσο ππελζχκηζε θαη φρη ςφγν γηα ηε ζηάζε ησλ Ώζελαίσλ, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε θαηαζηξνθή ηεο Μήινπ δελ έιαβε ηηο πξαγκαηηθέο ηεο 

δηαζηάζεηο ζηελ θνηλή ζπλείδεζε, παξά πνιχ αξγφηεξα. 

Ώπηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ Παλεγπξηθό ηνπ Εζνθξάηε
86

, φπνπ θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα 

ηνπ ξήηνξα λα απαληήζεη ζε επηζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζην κειηαθφ εμαλδξαπνδηζκφ («ηηλέο 

ἡκῶλ θαηεγνξνῦζη…ηόλ ηέ Μειίσλ ἀλδξαπνδηζκφλ…», 100). Οκνίσο θαη ζηνλ 

Παλαζελαϊθφ, ν ξήηνξαο απαληά θαη πάιη ζε θαηεγνξίεο ζε βάξνο ησλ Ώζελαίσλ πνπ 
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αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ Μειίσλ (« θαηεγνξεῖλ δέ ηῆο πφιεσο ἡκῶλ 

ἐπηρεηξήζεηλ…63). Αεδνκέλνπ φηη, σο γλσζηφλ, νη ιφγνη απηνί είλαη αξθεηά κεηαγελέζηεξνη 

ησλ ζπκβάλησλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πεξίπησζε ησλ Μειίσλ πξνθαλψο 

δεκνζηνπνηήζεθε απφ ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε πνιχ αξγφηεξα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

εκεξνκελία ησλ γεγνλφησλ. 

πλεπψο, ε ππφζεζε φηη ν δηάινγνο
87

 κεηαμχ Ώζελαίσλ θαη Μειίσλ γξάθηεθε κεηά ην 

ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, δείρλεη αξθεηά βάζηκε· ην απνδεηθλχνπλ νη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλψζεηο θαη βεβαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ νη ζπδεηεηέο· ε αληίδξαζε –κε 

αλεζπρεηηθή θαζπζηέξεζε, αλ ν δηάινγνο γξάθηεθε ηελ επνρή πνπ δηεμήρζε- ηνπ 

αζελατθνχ θνηλνχ· ηέινο, θαη ν ίδηνο ν Θνπθπδίδεο, έλαο ηζηνξηθφο πνπ έγξαθε κε θάπνηα 

απφζηαζε απφ ηα γεγνλφηα θαη πνπ ζέιεζε λα δεη πξψηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αζελατθνχ 

ηκπεξηαιηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςεη έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα γεγνλφηα ηεο 

αιαδνλείαο  θαη ηεο θαη’ επίθαζε ππεξνρήο ηνπ.  
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Κεθάλαιο Όγδοο- Ένηαξη ηος Γιαλόγος ζηη Φιλοζοθική κέτη 
 

Ο δηάινγνο κεηαμχ ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ κπνξεί θάιιηζηα λα ηδσζεί θαη απφ 

θηινζνθηθή ζθνπηά θαζψο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ αηζζεηή ηελ επίδξαζε ηεο 

θηινζνθηθήο δηαλφεζεο. 

Καη πξψηα απ’ φια ην δίπνιν λφκνο-θχζηο, έλα αμηαθφ ζχζηεκα ζεκειησκέλν ζηε ζθέςε 

ησλ νθηζηψλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλαδήηεζε κίαο ηέηνηαο αηηηψδνπο ζρέζεο εληφο 

ηνπ δηαιφγνπ, είλαη αλαγθαίνο ν νξηζκφο ησλ δχν ελλνηψλ. Χο λφκνο κπνξεί λα νξηζηεί ην 

αλζξψπηλν εθείλν επηλφεκα, ε θνηλσληθή ζχκβαζε πνπ έρεη σο ζηφρν λα πξνθπιάμεη ηνλ 

άλζξσπν απφ ηηο νηεζδήπνηε παξεθηξνπέο πνπ επηηάζζεη ε θχζηο ηνπ, δειαδή ε έκθπηε 

αλάγθε ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παζψλ ηνπ
88

.  

Καηά πφζν νη Ώζελαίνη ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηνπ λφκνπ ή ηεο θχζεσο είλαη πξνθαλέο. Κη 

απηφ είλαη αθξηβψο πνπ εμεηάδεη ν Θνπθπδίδεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ κε κία 

δηαθνξνπνίεζε ηεο νλνκαηνδνζίαο ησλ ελλνηψλ: ε θχζηο εξκελεχεηαη σο ε ηζρχο πνπ 

επηθαινχληαη ηφζν δσεξά νη Ώζελαίνη ελψ ν λφκνο αθνξά ηελ εζηθή, ην δίθαην, ζρεηηθή 

έλλνηα αληηιακβαλφκελε δηαθνξεηηθά απφ θάζε πιεπξά, εθφζνλ ν δπλαηφο δηαζέηεη άιιν 

αληηιεπηηθφ θξηηήξην απφ ηνλ αδχλακν. Οη Ώζελαίνη ζεσξνχλ φηη «ην δίθαην ινγαξηάδεηαη  

φηαλ ππάξρεη ίζε δχλακε γηα ηελ επηβνιή ηνπ θη φηη,  φηαλ απηφ δε ζπκβαίλεη, νη δπλαηνί 

θάλνπλ φ,ηη ηνπο επηηξέπεη  ε δχλακή ηνπο θη νη αδχλακνη ππνρσξνχλ θη απνδέρνληαη», (89), 

ελψ νη Μήιηνη γλσξίδνπλ φηη «θακηά θνξά νη ηχρεο ηνπ πνιέκνπ θξίλνληαη πην δίθαηα, θη φρη 

αλάινγα κε ηε δηαθνξά ζε πιήζνο αλάκεζα ζηνπο δπν αληηπάινπο», (102). Δ αληίζεζε 

αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηνλ λφκν είλαη νινθάλεξε. 
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Καηεπζπληήξηα ηδέα θαη θηλεηήξηα αξρή ηεο αζελατθήο παξάηαμεο αλαδεηθλχεηαη ε δχλακε 

ε νπνία ππεξέρεη έλαληη ηνπ δηθαίνπ. Δ θχζηο ππνζθειίδεη ην λφκν δηφηη έρεη ηε δχλακε λα 

ην θάλεη –θαη ηελ αιαδνλεία λα ην ηζρπξηζηεί-. Ο δηάινγνο δηεμάγεηαη ππφ ην πξίζκα ηνπ 

δηθαίνπ ηεο ππγκήο· ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ θαζνξίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζε απηφ ζα 

πξέπεη νη αδχλακνη λα ππνηάζζνληαη. Φπζηθά γλσξίδνπλ φηη κφλν θαη’ επίθαζε νλνκάδεηαη 

δηθαηνζχλε ε εζηθή πνπ επηθαινχληαη θη απηφ γηαηί ε πφιε πνπ έρνπλ απέλαληί ηνπο είλαη 

ζαθψο αζζελέζηεξε. Βθφζνλ, ινηπφλ, ην δίθαην εθαξκφδεηαη κφλν κεηαμχ ίζσλ, («…ην 

δίθαην ινγαξηάδεηαη  όηαλ ππάξρεη ίζε δύλακε…», 89), νη Μήιηνη νθείινπλ λα ππνηαρζνχλ 

ζε απηφ θαη λα απνδερηνχλ ηηο αζελατθέο πξνηάζεηο («νη αδύλακνη ππνρωξνύλ θη 

απνδέρνληαη», 89). 

Δ επηρεηξεκαηνινγία ησλ Μειίσλ απέλαληη ζηε ζεία πξφλνηα βξίζθεη αληίζεηνπο, αλ φρη 

αδηάθνξνπο ηνπο Ώζελαίνπο. Οη ζενί θαηά ηνπο Ώζελαίνπο είλαη θχζεη αλαγθαζκέλνη λα 

επηβάινπλ ηε δχλακή ηνπο φπνπ είλαη ηζρπξφηεξνη («Έρνπκε ηε γλώκε γηα ηνπο ζενύο θαη ηε 

βεβαηόηεηα γηα ηνπο αλζξώπνπο, όηη, αλαγθαζκέλνη από έλα θπζηθό λόκν επηβάιινπλ πάληα 

ηελ εμνπζία ηνπο όπνπ είλαη πην δπλαηνί», 102). Αηαηείλνληαη, δειαδή φηη ν λφκνο ηεο θχζεο 

μεπεξλά αθφκε θαη ηνπο ζενχο θαη κπνξεί λα λνκηκνπνηεί θάζε αλζξψπηλε πξάμε, εθφζνλ 

δηαζέηεη ηελ αλάινγε ηζρχ. Άιισζηε νη Ώζελαίνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε
89

 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, νχηε έρνπλ ηε δηάζεζε λα εκπιαθνχλ ζε ηέηνηεο δηθαηνινγίεο· κέιεκά 

ηνπο είλαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζε φζα επηδηψθνπλ ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ηζρχνληνο status quo, ηεο παληνδπλακίαο ηνπο.  

Έηζη, νη Ώζελαίνη, δε ζεσξνχλ φηη παξαβηάδνπλ αξρέο ή αμίεο, αιιά θξίλνπλ φηη ελεξγνχλ 

ζχκθσλα κε φζα επηηάζζεη ε θχζε θη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ. 

Μηα ηέηνηα ινγηθή, ππφθεηηαη ζε κία γεληθφηεξε πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο πφιεηο. 

ηαλ, δειαδή, θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ εζηθή, ή ζε φ,ηη λνείηαη σο λφκηκν θαη 
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ην ζπκθέξνλ ηνπο, νδεγνχληαη ζπλήζσο ζηε δεχηεξε επηινγή. Μηα ηέηνηα ζηάζε γίλεηαη 

θαηαθαλήο ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε απφ ηελ εμηζηφξεζε ησλ Κεξθπξατθψλ. ην θεθάιαην 

82.2 ν ηζηνξηθφο πξνβαίλεη ζε κία γεληθή ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ε 

επηθξάηεζε ηεο θχζεσο, κε ηελ έλλνηα πνπ κεηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνχλ θαη νη Ώζελαίνη 

απέλαληη ζηνπο Μειίνπο.  

Ο Θνπθπδίδεο ζεσξεί σο πξσηαξρηθή αηηία ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ ηελ ακεηάβιεηε 

αλζξψπηλε θχζε («νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο έθεξαλ κεγάιεο θαη ακέηξεηεο ζπκθνξέο ζηηο 

πνιηηείεο, ζπκθνξέο πνπ γίλνληαη θαη ζα γίλνληαη φζν δελ αιιάδεη ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ»). 

Αε ζπκβαίλεη ην ίδην φηαλ επηθξαηεί ε εηξήλε, γηαηί ηφηε νη ζπλζήθεο θαη νη αλάγθεο είλαη 

δηαθνξεηηθέο («ε θαηξφ εηξήλεο θαη φηαλ επεκεξεί ν θφζκνο θαη νη πνιηηείεο, νη άλζξσπνη 

είλαη ήξεκνη γηαηί δελ ηνπο πηέδνπλ αλάγθεο θνβεξέο»). Ώληίζεηα ν πφιεκνο θαηαιχεη ηελ 

έλλνκε ηάμε δηφηη δηδάζθεη ηε βία («Ώιι’ φηαλ έξζεη ν πφιεκνο πνπ θέξλεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηελ θαζεκεξηλή ζηέξεζε, γίλεηαη δάζθαινο ηεο βίαο θαη εξεζίδεη ηα πλεχκαηα 

ηνπ πιήζνπο ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί»). 

Καη ήηαλ ηφζν έληνλε ε δηαζηξέβισζε ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο, πνπ δηαζηξεβιψζεθε θαη ε 

ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, φπσο άιισζηε θαη νη Ώζελαίνη δίλνπλ ζην ιφγν ηνπο κηα λένπ ηχπνπ 

εζηθή. Έηζη, ζηα Κεξθπξατθά
90

 (82.5) πιεξνθνξνχκαζηε φηη «φπνηνο πξφθηαηλε λα θάλεη 

θαλφ πξηλ απφ ηνλ άιινλ ήηαλ άμηνο επαίλνπ». Μήπσο, άξαγε θαη νη Ώζελαίνη δελ είδαλ 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο Μήινπ έλα αθφκε επίηεπγκα ηεο παληνδπλακίαο ηνπο; Καη ν 

Θνπθπδίδεο ζπκπιεξψλεη (82.7) φηη «γεληθά είλαη επθνιφηεξν λα θαίλνληαη επηδέμηνη νη 

θαθνχξγνη», γεγνλφο πνπ θάλεη ηνλ κειεηεηή ηνπ Αηαιφγνπ λα πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρνπο 

γηα ηνπο Ώζελαίνπο, ζπλεηξκνχο.  
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Χο αηηία ηέηνησλ βίαησλ θαη αλεμέιεγθησλ ζπκπεξηθνξψλ, ν Θνπθπδίδεο ζεσξεί ηελ 

αξρνκαλία («Αηηία όιωλ απηώλ ήηαλ ε θηιαξρία πνπ έρεη ξίδα ηελ πιενλεμία θαη ηε 

θηινδνμία…», 82.7). Σν ίδην θίλεηξν ψζεζε θαη ηνπο Ώζελαίνπο λα ζπληξίςνπλ κε ηφζν 

άγξην ηξφπν ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μήινπ: ε δίςα γηα εμνπζία, σο θπζηθφ επφκελν ηεο 

αιαδνλείαο πνπ επηθέξεη ε δχλακε. Ώπνηέιεζκα ηεο δχλακεο απηήο, γηα ηνπο Κεξθπξαίνπο 

αληηπάινπο ζε έλα πξψην επίπεδν, ήηαλ ε εθδίθεζε ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ην δίθαην ή ην 

ζπκθέξνλ («Σνχην ηνπο νδεγνχζε λα θάλνπλ ηα θνβεξφηεξα πξάκαηα επηδηψθνληαο λα 

εθδηθεζνχλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο, φρη σο ην ζεκείν πνπ επηηξέπεη ε δηθαηνζχλε ή ην 

ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο, αιιά θάλνληαο ηηο αγξηφηεξεο πξάμεηο, κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θφκκαηφο ηνπο»). Γηα ηνπο Ώζελαίνπο, δεπηεξεπφλησο, ηζρχνπλ αξθεηά 

απφ ηα παξαπάλσ: θη νη ίδηνη πξνέβεζαλ ζε θνβεξέο θαη άγξηεο πξάμεηο, πψο άιισζηε ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε ζθαγή ησλ Μειίσλ πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ άξλεζε ησλ 

δεχηεξσλ λα ππνηαγνχλ· νη πξάμεηο ηνπο ελείραλ ελ κέξεη ην ζηνηρείν ηεο εθδίθεζεο, 

απέλαληη ζε φζνπο δελ ζπκκάρεζαλ αλνηρηά καδί ηνπο, αιιά εληάζζνληαη θπξίσο ζην 

πιαίζην ηεο επηβνιήο ηεο δχλακήο ηνπο ζηνπο αληηπάινπο. Χο πξνο ηνλ παξάγνληα ηεο 

δηθαηνζχλεο, πνπ αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο, έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη νη Ώζελαίνη, 

παξαιιάζζνληάο ηνλ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο εζηθήο πνπ πξέζβεπαλ, ηνλ παξέθακςαλ 

ηειείσο. Σέινο, σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ζπκθέξνληνο, πξνθαλψο νη Ώζελαίνη ιεηηνχξγεζαλ 

κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζηαζηαζηέο ζηελ Κέξθπξα 

πνπ ζπζίαζαλ ην ζπκθέξνλ ηεο δηθήο ηνπο πφιεο γηα ράξε ησλ αηνκηθψλ βιέςεσλ θαη 

θηινδνμηψλ. Ίζσο, φκσο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία αλαινγία κε ηνπο Ώζελαίνπο, σο πξνο ηε 

ζθέςε, αλ ηειηθά θη νη ίδηνη παξαζχξζεθαλ απφ ηελ ππεξβνιηθή δχλακε πνπ είραλ 

ζπγθεληξψζεη ψζηε λα γίλνληαη παξνξκεηηθνί, πξνθιεηηθνί θαη λα επηδίδνληαη, φπσο θαη 

έγηλε κε ηελ εθζηξαηεία ζηελ ηθειία γηα παξάδεηγκα, ζε ιάζε πνπ έπιεμαλ ηειηθά ην 

ζπκθέξνλ ηεο πφιεο.  
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ΐιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ζηα Κεξθπξατθά μεδηπιψλνληαη φιεο νη ζθέςεηο ηνπ Θνπθπδίδε γηα 

ηε δηαζάιεπζε ηεο εζηθήο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο θχζεο. Ώπηέο νη θαηαζηάζεηο δελ 

εθδειψλνληαη ζε θαηξφ εηξήλεο, γηαηί ν άλζξσπνο ηηζαζεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λφκηκε 

ηάμε. ε θαηξφ, πνιέκνπ, φκσο, απειεπζεξψλνληαη πάζε θαη βίαηα έλζηηθηα, ε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ ελ γέλεη. Οπζηαζηηθά, ηα γεγνλφηα ηεο Κέξθπξαο δελ ήηαλ παξά κηα κηθξνγξαθία 

ηνπ επξχηεξνπ εκθπιίνπ, ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ δειαδή, πνπ μέζπαζε κεηαμχ ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ.  

Γηα ηνπο Ώζελαίνπο, νπζηαζηηθά θχζε είλαη ε ηκπεξηαιηζηηθή ηνπο ηαθηηθή, ψζηε θχζε θαη 

ηκπεξηαιηζκφο λα ηαπηίδνληαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ. Αε ζεκαίλεη, σζηφζν φηη ν 

ηκπεξηαιηζκφο ππνθηλεί πάληα ηφζν βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. ζν ηζρχεη ην αμηαθφ ζχζηεκα 

πνπ είδακε λα πξεζβεχεη ν Πεξηθιήο ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ
91

, ν ηκπεξηαιηζκφο κπνξεί λα 

λνεζεί σο έλα επφκελν ζηάδην ηεο ππεξνρήο θαη πςειήο αλάπηπμεο κηαο πφιεο. ηαλ, φκσο, 

θαηαξξηθζνχλ νη αμίεο θαη επηθξαηήζεη ε αιαδνλεία, ν ηκπεξηαιηζκφο γίλεηαη βίαηνο θαη 

αλεμέιεγθηνο. 

Βίλαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε, πψο νη αμίεο πνπ πξνηάζζνπλ νη 

Μήιηνη ζπλδένληαη κε ηελ πξφηεξε εηθφλα ηεο αζελατθέο δεκνθξαηίαο κέζα απφ ηηο αμίεο 

πνπ πξνηάζζεη ε Ώζήλα ηνπ Πεξηθιή. Δ πξνζπάζεηα ησλ Μειίσλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο παξαπέκπεη ζηνλ Πεξηθιή. Δ δηθαηνζχλε πνπ επηθαινχληαη νη Μήιηνη γηα 

λα ππεξαζπίζνπλ ηελ πφιε ηνπο απφ ηηο θαηαθηεηηθέο βιέςεηο ησλ Ώζελαίσλ ζπκίδεη, 

επίζεο, ηνπο Ώζελαίνπο ηνπ Ώ΄ ΐηβιίνπ. Δ αλδξεία πνπ επηδεηθλχνπλ νη Μήιηνη κε ηελ 

άξλεζή ηνπο λα ππνηαγνχλ παξαπέκπεη θαη πάιη ζηελ Ώζήλα, ηελ εγέηηδα ππεξαζπίζηξηα 

έλαληη ηεο πεξζηθήο απεηιήο. Πιένλ, φκσο, ε ηκπεξηαιηζηηθή ηνπο δχλακε έρεη κεηαηξαπεί 

ζε πιενλεμία θαη ην γεγνλφο απηφ θαηαδηθάδεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε, παξνπζηάδνληαο κέζα 
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απφ ην Αηάινγν φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ηνλ αζελατθφ επεθηαηηζκφ, κία παξσδία ζηελ νπζία 

ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ησλ Ώζελαίσλ.  

Βλδερνκέλσο ν Θνπθπδίδεο λα ζέιεζε κέζσ ηνπ Αηαιφγνπ λα θαηαδείμεη απηήλ αθξηβψο 

ηελ πιεπξά ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο, ηελ θαηάπησζε θαη ηελ παξαθκή ηεο, ηε ζθηά ελφο 

αιινηηλνχ κεγαιείνπ. Θέιεζε, επίζεο, λα δείμεη ηνλ θπληζκφ ησλ Ώζελαίσλ θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ δεκαγσγψλ θαη ηνπ Ώιθηβηάδε
92

. Άιισζηε, είλαη θαλεξφ φηη ν αλαγλψζηεο 

ηνπ Αηαιφγνπ ζα ζαπκάζεη θαη ζα ζπκπαζήζεη ηνπο Μειίνπο γηα ηε ζηάζε ηνπο θαη ζα 

ελνριεζεί γηα ηελ ηξαγηθή θαηάιεμε πνπ αθνινχζεζε. Ώπφ ηελ άιιε, ζα δπζθνξήζεη κε ηελ 

αιαδνλεία ησλ Ώζελαίσλ, αιιά θαη ζα ληψζεη ίζσο θαη κηα δηθαίσζε, κέζα απφ ηε δηθή ηνπο 

θαηνπηλή ηξαγηθή ήηηα.  

ηφρνο ηνπ ηζηνξηθνχ, επνκέλσο, ήηαλ λα επηθξίλεη θαη λα θαηαδηθάζεη ηελ απζαίξεηε 

πνιηηηθή ησλ Ώζελαίσλ γη’ απηφ θαη ηνπο παξνπζηάδεη λα πξνβάιινπλ κία 

επηρεηξεκαηνινγία νπσζδήπνηε αμηνθαηάθξηηε απφ ηελ επηθξαηνχζα ειιεληθή πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. Σα ίδηα ηα γεγνλφηα, άιισζηε απέδεημαλ φηη ν λένο ηκπεξηαιηζκφο ησλ 

Ώζελαίσλ ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεη.  

Μία άιιε θηινζνθηθή νπηηθή ηνπ δηαιφγνπ δηαθαίλεηαη θαη κέζα απφ ηελ απφπεηξα 

ζπζρεηηζκνχ ηνπ κε ηνλ πιαησληθφ Καιιηθιή
93

 ζην Γνξγία. Δ πξνζθπγή ηνπ αζελατθνχ 

imperium ζηε βία πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηηο δηαθνξέο κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ αληαλαθιά 

βαζηθά ηδεψδε ηνπ Καιιηθιή ζχκθσλα κε ηα νπνία ν ηζρπξφο εγθαζηδξχεη ηελ θπξηαξρία 

ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ηνπ δηθαίνπ ηεο θχζεσο. Γηα ηελ Ώζήλα κηα ηέηνηα 

ηαθηηθή ήηαλ πνιηηηθά θαη ζηξαηεγηθά επηβεβιεκέλε θαζψο ήηαλ αλαγθαία ε δηαηήξεζε ηνπ 

ηζρχνληνο status quo ψζηε λα δηαηεξεζεί ε δχλακή ηεο θαη απηφ νπσζδήπνηε κφλν ε 
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.66 
 

δχλακε ησλ φπισλ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη. Έηζη, δηακνξθψζεθε κία ηδενινγία 

δχλακεο
94

 βάζεη ηεο νπνίαο λνκηκνπνηνχληαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ ηζρπξνχ λα θαζππνηάμεη 

ηνλ πην αδχλακν, ζέζε πνπ ππνζηεξίρζεθε νκνίσο θαη απφ ηνλ Καιιηθιή.  

Δ ζέζε απηή δελ είλαη θαηλνχξηα· ε ππνηαγή ησλ αδπλάησλ ζηνλ δπλαηφ ήηαλ κηα πξαθηηθή 

αλέθαζελ δηακνξθσκέλε, φπσο δηαθήξπζζαλ νη Ώζελαίνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εμεγήζνπλ ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηεο εγεκνλίαο ηνπο. Χζηφζν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Μειίσλ νη ηδέεο απηέο επαλαηνπνζεηνχληαη κε κεγαιχηεξε σκφηεηα 

θαη ζαξθαζκφ, κε ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ δίλεη ε αιαδνλεία ηεο δχλακεο πνπ δηαζέηνπλ, 

αιιά θαη ε επηηαθηηθφηεξε πιένλ αλάγθε λα ηελ εληζρχζνπλ: νη Ώζελαίνη πνπ κηινχλ ζηνπο 

παξηηάηεο βξίζθνληαη έλα βήκα πξηλ ηνλ πφιεκν θαη έρνπλ ελδερνκέλσο ηε ζηγνπξηά ηνπ 

ληθεηή, γη’ απηφ θαη ν ηφλνο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ήπηνο θαη δηαιιαθηηθφο, ίζσο θαη ελ 

κέξεη απνινγεηηθφο
95

· νη Ώζελαίνη, φκσο, πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηνπο Μειίνπο έρνπλ ήδε 

ππνζηεί αξθεηέο θζνξέο θαη παξφιν πνπ δηαηεξνχλ αθέξαηα ηε ζπλαίζζεζε ηεο δχλακήο 

ηνπο έρνπλ πιένλ κεγαιχηεξε αλάγθε λα πξνβάιινπλ ηε δχλακή ηνπο. Ώπνξξίπηνπλ 

εμαξρήο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην δίθαην, ηνπιάρηζηνλ φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη Μήιηνη 

θαη κε θπληζκφ θαη πνιηηηθφ ξεαιηζκφ αδηαπξαγκάηεπηα θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Σν 

δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ πνπ ππεξαζπίδνληαη είλαη εκθαλέο θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Καιιηθιή, κε 

ηε δηαθνξά φηη εθείλνο αγσλίδεηαη λα ζεκειηψζεη ηηο ηδέεο ηνπ θηινζνθηθά θαη φηαλ νη ηδέεο 

απηέο ζπγθξνπζηνχλ κε ηε ζσθξαηηθή ζθέςε ζα ππνρσξήζεη. Ώληίζεηα νη Ώζελαίνη, δε ζα 

κείλνπλ ζην επίπεδν ησλ ηδεψλ, αιιά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δχλακε ησλ φπισλ γηα λα 

επηβάινπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Άιισζηε ζηφρνο 

ηνπο δελ ήηαλ λα πείζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο, ή ηνπιάρηζηνλ δελ επξφθεηην λα κείλνπλ κφλν 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζα ππνζηήξηδαλ· αληίζεηα εθαξκφζηεθαλ κε ην ζθιεξφηεξν ηξφπν. 
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Κεθάλαιο Έναηο- Πολιηική ημαζία και Ανάλςζη ηος Γιαλόγος  
 

Δ άισζε ηεο Μήινπ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ γεγνλφο επίδεημεο ηζρχνο ή πξσηνθαλνχο 

αγξηφηεηαο γηα ηελ ηκπεξηαιηζηηθή Ώζήλα. Ο Θνπθπδίδεο, φκσο, επέιεμε λα δψζεη ζην 

γεγνλφο ηδηαίηεξε έθηαζε θαη λα αθηεξψζεη γη’ απηφ ην κνλαδηθφ δηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη 

ην ηζηνξηθφ ηνπ έξγν. Ώλ ζέινπκε λα δψζνπκε θάπνηα εξκελεία ζηελ επηινγή απηή, ζα 

κπνξνχζακε λα ζηαζνχκε ζε δχν βαζηθέο παξακέηξνπο: Ώθελφο ε θαηάθηεζε ηνπ λεζηνχ 

ζεκαηνδφηεζε ην πέξαζκα ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ ζηελ Ώζελά θαηνρή
96

, πξάμε πνπ 

παγίσλε, πξνζσξηλά σζηφζν, ηελ επέθηαζε ηεο αζελατθήο απηνθξαηνξίαο· αθεηέξνπ γηαηί 

ην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαιφγνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εγρεηξίδην 

πνιηηηθήο ζθέςεο θαη λα παξνπζηάζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ηκπεξηαιηζηηθή ηαθηηθή 

ηεο αζελατθήο παληνδπλακίαο, νδεγψληαο ζε γεληθφηεξεο ζθέςεηο θαη θξίζεηο γηα ηελ 

αιαδνλεία ηνπ ηζρπξνχ θαη ην δίθαην ηεο ππγκήο, ην νπνίν επηβάιιεηαη έσο θαη ζήκεξα. 

Άιισζηε ν Θνπθπδίδεο δε ζηάζεθε ηφζν ζην ίδην ην γεγνλφο ηεο άισζεο φζν ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο παξάδνζεο ηνπ λεζηνχ πνπ πξνεγήζεθαλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

φηη ε πεξίπησζε ηεο Μήινπ ήηαλ πεξηζζφηεξν πεξίπησζε κειέηεο πνιηηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη 

φρη ζπλαηζζεκάησλ
97

. 

ην δηάινγν πνπ δηαδξακαηίδεηαη νη πξνζέζεηο ησλ εθαηέξσζελ πιεπξψλ είλαη μεθάζαξεο. 

Οη Ώζελαίνη απαηηνχλ ηελ παξάδνζε ηνπ λεζηνχ ελψ νη Μήιηνη πξνζπαζνχλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπο. Δ φπνηα ξεηνξηθή αλαπηχζζεηαη δελ απνζθνπεί ζηελ 

πεηζψ αιιά ζηελ απνθάιπςε ησλ πξνζέζεσλ απηψλ.  
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Οη Ώζελαίνη εκθαλίδνληαη πην σκνί ζηηο δειψζεηο ηνπο. Αηαζέηνπλ ηε ζθιεξφηεηα θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε πνπ ηνπο πξνζδίδεη ε παληνδπλακία ηνπο. Οη Μήιηνη ππνινγίδνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ παξηηαηψλ αιιά θαη ζε κία ζετθή ηηκσξία, ζηε ζπληξηβή ηεο αδηθίαο. Θα 

δηθαησζνχλ ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο νη δεχηεξνη, φρη φκσο ρσξίο λα ππνζηνχλ ην ηίκεκα ηεο 

ζθιεξφηεηαο ηνπ ηζρπξνχ θαη φρη πξηλ λα γλσξίζνπλ ην ζθιεξφ πξφζσπν ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ππγκήο. 

Γηα απηφ αθξηβψο ην δίθαην θαίλεηαη λα κηινχλ νη Ώζελαίνη ζην πξψην κέξνο ηνπ ιφγνπ 

ηνπο. Σν δίθαην ζηα πιαίζηα κηαο παληνδχλακεο πφιεο απνθηά λέν λφεκα θαζψο ηαπηίδεηαη 

κε ηελ ηζρχ θαη πιένλ θαζνξίδεηαη απφ ηε δχλακε ησλ ηζρπξφηεξσλ («νη δπλαηνί θάλνπλ 

φ,ηη ηνπο επηηξέπεη  ε δχλακή ηνπο θη νη αδχλακνη ππνρσξνχλ θη απνδέρνληαη», 89). Δ 

δήισζε απηή επηηξέπεη ζηελ άιιε πιεπξά λα θξίλεη φηη νη πξψηνη ηαπηίδνπλ ην δίθαην κε ην 

ζπκθέξνλ («λα αθήζνπκε θαηά κέξνο ην δίθαην θαη λα κηιάκε γηα ην ζπκθέξνλ», 90), έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλνπο ηνπο Ώζελαίνπο θαη δίλεη ην βήκα γηα λα 

πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο: είλαη ζπκθέξνλ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο 

λα ηεξεζεί ην δίθαην πνπ επηβάιινπλ νη ηζρπξνί. Γηα ηνπο Μειίνπο ε εθνχζηα παξάδνζε ηεο 

πφιεο ζα ηνπο απαιιάμεη απφ κειινληηθέο ζπκθνξέο, ελψ γηα ηνπο Ώζελαίνπο ζα δψζεη 

δηπιφ θέξδνο: κία θαηάθηεζε ρσξίο θφπν αιιά θαη κία αθφκε απφδεημε ηεο παληνδπλακίαο 

ηνπο πξνο ηνπο ππεθφνπο ηνπο. Οη Μήιηνη ζα είλαη ρξήζηκνη κφλν σο ερζξνί ησλ Ώζελαίσλ 

(« … δε καο βιάθηεη ηφζν  ή έρζξα ζαο φζν ε θηιία ζαο. Δ θηιία ζαο, ζηα κάηηα ησλ 

ππεθφσλ καο, ζα ήηαλ απφδεημε  αδπλακίαο καο, ελψ ην κίζνο ζαο  απφδεημε ηεο δχλακήο 

καο», 95).  

Δ ηειεπηαία απηή, νπζηαζηηθά δήισζε παξνπζηάδεη θαη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, αιιά 

θαη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηεο αζελατθήο ζθέςεο θαη ηαθηηθήο. Βίλαη ε δχλακε θαη ν 

θφβνο ην ζηνηρείν πνπ ζπγθξαηεί ηνπο ππεθφνπο ζηελ αζελατθή ζθαίξα επηξξνήο· είλαη ε 
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δηθιείδα αζθαιείαο πνπ γίλεηαη έλαο λένο ηξφπνο ππνηαγήο («ην λα ζαο ππνηάμνπκε  εθηφο 

πνπ ζα αχμαηλε ηνπο ππεθφνπο καο ζα καο πξφζθεξε θαη αζθάιεηα», 97). 

Δ επηθηλδπλφηεηα ηεο ερζξφηεηαο ησλ ππεθφσλ έρεη ήδε αλαθεξζεί απφ ηνπο Ώζελαίνπο, 

φηαλ δηαηείλνληαη κε βεβαηφηεηα φηη, δελ ηνπο θνβίδεη ε πάξηε, αλ απνηχρνπλ, αιιά ε 

εθδηθεηηθφηεηα ησλ ππεθφσλ ηνπο
98

 («…επηθίλδπλνη είλαη νη ππήθννη, αλ ηπρφλ απηνί 

μεζεθσζνχλ θαη ληθήζνπλ εθείλνπο πνπ  ηνπο εμνπζίαδαλ», 91). πλεπψο, ε επηζπκία ηνπο 

λα θαηαζηξέςνπλ ηε Μήιν, ζα δψζεη θαη έλα δείγκα ηεο δχλακήο ηνπο ζηνπο ππεθφνπο ηνπο 

(«…ην κίζνο ζαο  απφδεημε ηεο δχλακήο καο», 95).  

Πξφθεηηαη γηα κία αλαγθαία ηαθηηθή, εθφζνλ ηέηνηεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

Ώζήλα κε ηνπο ππεθφνπο ηνπο. Δ νπδεηεξφηεηα δε ζα κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα 

γίλεη αλεθηή· αληίζεηα ζα ήηαλ κία ζνβαξφηαηε έλδεημε αδπλακίαο. Πξνθαλψο ηα 

αηζζήκαηα πνπ έρεη εκπλεχζεη ε Ώζήλα είλαη ηέηνηα ψζηε λα βαζίδεη ηε δχλακή ηεο ζην 

θφβν, πνπ έρεη ππνθαηαζηήζεη ην ζεβαζκφ
99

, αιιά θαη λα είλαη αλαγθαζκέλε λα δηαηεξεί 

ηελ θπξηαξρία ηεο κφλν θαηαθηψληαο. ζηε ε Μήινο, είλαη αλαγθαζκέλε λα ζπζηαζηεί γηα 

ράξε ηεο αζθάιεηαο πνπ επηδεηνχλ νη Ώζελαίνη. Πξφθεηηαη γηα κία ηδηαίηεξα αθξαία φζν θαη 

σκή πιεπξά ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο, αηζζεηά απνκαθξπζκέλε απφ ην αζελατθφ 

κεγαιείν ηνπ Πεξηθιή. Δ ππεξνρή θαη ε αλσηεξφηεηα πνπ δηέθξηλε ηελ Ώζήλα θαη 

επηζηέγαδε ηε δχλακή ηεο, έγηλε πιένλ κία αλππφθνξε αλάγθε ζπλερψλ θαηαθηήζεσλ, έλαο 

θαχινο φζν θαη αλαγθαζηηθφο θχθινο θαηαθηήζεσλ.  

Ώπέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Ώζελαίσλ νη Μήιηνη αληηηάζζνπλ επηρεηξεκαηνινγία 

θηλνχκελε ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη ζθεπηηθφ. Ώξλνχληαη ηελ εζεινχζηα ππνηαγή δηφηη 

δηαθαηέρνληαη απφ έλα ηζρπξφ αίζζεκα αλεμαξηεζίαο, κία αθαηαλίθεηε αίζζεζε ειεπζεξίαο 

πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα επηδείμνπλ κηθξνςπρία («… είκαζηε αθφκε ειεχζεξνη, ζα 
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δείρλακε κεγάιε επηέιεηα θαη δεηιία, αλ δελ θάλακε ην παλ  πξνηνχ γίλνπκε δνχινη», 100). 

Έρνπλ ζαθψο επίγλσζε ηνπ αδηεμφδνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη αιιά ελαπνζέηνπλ ηηο ειπίδεο 

ηνπο ζηε ζετθή παξέκβαζε πνπ θαηαδηθάδεη ην άδηθν («δε ζα αμησζνχκε απφ ηνπο ζενχο 

ρεηξφηεξε ηχρε, γηαηί ζενθνβνχκελνη εκείο αληηκεησπίδνπκε άδηθνπο», 104) θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ («ηηο ειιείςεηο καο  ζα ηηο ζπκπιεξψζεη ε ζπκκαρία ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ», 104), ζηελ νπνία ππνινγίδνπλ βαζηδφκελνη ζηε θπιεηηθή ζπγγέλεηα, αιιά 

θαη ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο πνπ ζα ηνπο παξαθηλήζεη λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ («είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα καο βνεζήζνπλ, αλ φρη  γη’  άιιν ιφγν, ηνπιάρηζηνλ απφ θπιεηηθή 

ζπγγέλεηα θη απφ ληξνπή», 104). Ώπηή, ινηπφλ, είλαη γηα ηνπο Μειίνπο ε ζεψξεζε ηνπ 

δηθαίνπ, πνπ πεγάδεη απφ θαλφλεο εζηθήο (αίζζεκα ληξνπήο) θαη πίζηεο ζηε ζετθή 

παξέκβαζε. Ώπηά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έρνπλ νπιίζεη κε ζάξξνο ψζηε λα αληηζηέθνληαη 

ζηελ ππνηαγή («Αελ έρνπκε ινηπφλ θαζφινπ παξάινγα ηφζν ζάξξνο», 104). 

Δ Μήινο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε απφ ηελ αξρή λα ζπληξηβεί, είηε απνδερφηαλ ηελ πξφζθιεζε 

ησλ Ώζελαίσλ, νπφηε απηφκαηα ζα εηζεξρφηαλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο, είηε, φπσο θαη 

έγηλε ζα αξλνχληαλ, κε ην γλσζηφ απνηέιεζκα πνπ επαθνινχζεζε. Δ δπζκελήο ζέζε ηεο 

θαη ην αδηέμνδν ζην νπνίν βξίζθεηαη γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Ώπέλαληη ζηελ ηζρπξή Ώζήλα δελ έρεη παξά λα αληηηάμεη παξά ηελ 

ειπίδα
100

 («Ξέξνπκε  φκσο πσο θακηά θνξά νη ηχρεο ηνπ πνιέκνπ θξίλνληαη πην δίθαηα, θη 

φρη αλάινγα κε ηε δηαθνξά ζε πιήζνο αλάκεζα ζηνπο δπν αληηπάινπο», 102), θαη ηελ ηχρε 

(«κε ην λα αγσληζηνχκε ππάξρεη αθφκε ειπίδα λα κείλνπκε φξζηνη», 102). Τπνινγίδνπλ, 

επίζεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηε ζετθή παξέκβαζε. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο φηαλ ε 

ππεξνπιία ηνπ αληηπάινπ είλαη αηζζεηή, νη αδχλακνη θαηαθεχγνπλ ζηελ επίθιεζε 

ξνκαληηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζεσξεηηθνινγηψλ. Σα ηειεπηαία απηά εξείζκαηα εχθνια 

θαηαξξίπηνληαη απφ ηνπο Ώζελαίνπο, πνπ θαηαδηθάδνπλ ηε καηαηφηεηα ηεο εκκνλήο ζε 
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αβέβαηεο ειπίδεο πνπ γελλνχλ ε καληηθή θαη νη ρξεζκνί («θαηαθεχγνπλ ζηηο αβέβαηεο 

ειπίδεο, ηε καληηθή θαη ηνπο ρξεζκνχο», 103).  

 

Δ ζεηηθή ζθέςε ησλ Ώζελαίσλ ζα δηθαησζεί. Οχηε ε ηχρε νχηε ε ειπίδα είλαη παξάγνληεο 

εμαζθάιηζεο ηεο ζσηεξίαο. Σα επηρεηξήκαηα ησλ Μειίσλ είλαη παξάινγα («δελ έρεηε πεη 

ηίπνηε ζην νπνίν βαζηζκέλνη ινγηθνί άλζξσπνη ζα πίζηεπαλ φηη κπνξνχλ  λα ζσζνχλ», 111), 

ελψ ε εζηθή ηεο ληξνπήο πνπ πξνηάζζνπλ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί πξνο φθειφο ηνπο θαζψο 

κφλν ζε κεγαιχηεξε ηαπείλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη («…θη αθφκε απφρηεζαλ  ληξνπή πην 

ηαπεηλσηηθή», 111). Οη απεξίζθεπηνη Μήιηνη νθείινπλ λα ζθεθηνχλ κε γλψκνλα ηε ινγηθή 

θαη λα γίλνπλ ζχκκαρνη ησλ Ώζελαίσλ, κε κφλε ζπλέπεηα ηελ θαηαβνιή θφξνπ. Οθείινπλ 

λα ππνηαρζνχλ ζηελ αλψηεξή ηνπο δχλακε («…λα ππνρσξήζεηε ζηελ πνιηηεία ηελ πην 

δπλαηή»,111) γηαηί ε αλσηεξφηεηα πνπ πξνζπαζνχλ λα επηδείμνπλ κφλν ζπκθνξέο δχλαηαη 

λα επηθέξεη («λα δηαιέμεηε ηα ρεηξφηεξα επηδεηψληαο λα θαλείηε αλψηεξνη», 111). Βίλαη, 

ζπλεπψο, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ αδπλάησλ λα απνδέρνληαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ηζρπξψλ, 

αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ παξαβίαζε ηεο εζηθήο ηνπο. ε θαηξφ πνιέκνπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε πνιηηηθή εκθνξείηαη απφ απζηεξνχο θαλφλεο ινγηθήο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρπξφ. Οηηδήπνηε άιιν είλαη απεξηζθεςία θαη ζίγνπξε 

θαηαζηξνθή.  Άιισζηε ε αλππνρψξεηε ζηάζε πξέπεη λα εθδειψλεηαη κφλν απέλαληη ζηνλ 

ηζνδχλακν· ζηνλ ηζρπξφηεξν ηαηξηάδεη ε θξφλεζε, ην νπνίν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

εξκελεχεηαη κε φξνπο απφιπηεο παξάδνζεο («φζνη ζηνπο ίζνπο  δελ ππνρσξνχλ,  ζηνπο 

δπλαηφηεξνπο θέξλνληαη θξφληκα θαη ζηνπο θαηψηεξνπο δείρλνληαη κεηξηνπαζείο, απηνί πην 

πνιχ  πξνθφβνπλ», 111). 

Οη εθπξφζσπνη ηεο Μήινπ δελ είλαη απεξίζθεπηνη. Γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε δεηλή ζέζε 

ζηελ νπνία έρνπλ πεξηπέζεη («ζηε ζέζε  πνπ βξηζθφκαζηε»,88), έρνπλ επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ ηνπο πεξηκέλνπλ αλ αξλεζνχλ ηελ ππνηαγή («…λα γίλνπκε δνχινη», 92), θαη 
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γλσξίδνπλ πφζν δχζθνιν είλαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αζελατθή δχλακε («ζεσξνχκε πσο 

είλαη δχζθνιν λα αγσληζηνχκε ελάληηα ζηε δχλακή ζαο», 104). Δ πνιηηηθή ηνπο ζθέςε, 

φκσο, βαζίδεηαη ζε έλα νπηνπηθφ δίθαην, ην νπνίν θαη ζεσξνχλ φηη έρνπλ κε ην κέξνο ηνπο 

(«λα ππάξρνπλ, γη’ απηφλ πνπ θάζε θνξά βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, ηα εχινγα θαη ηα δίθαηα», 

90). Οξίδεηαη, επίζεο, απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη: δε κηινχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

επηηηζέκελνπ αιιά απφ ην κέξνο ηνπ δπλάκεη ππνηαγκέλνπ. Κη έηζη, ελδερνκέλσο, λα 

θαίλεηαη ινγηθφ λα δηαηεξνχλ ηηο ειπίδεο δηαηήξεζεο ηνπ πξφηεξνπ νπδέηεξνπ status quo 

(«λα είκαζηε θίινη αληί  ερζξνί, ζχκκαρνη φκσο θαλελφο απφ ηνπο δπν ζαο», 94), εθφζνλ δε 

δηαθπβεχεηαη ε ηζρχο θαη ε εηθφλα ηνπο. Άιισζηε ε πνιηηηθή ηνπο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο επηδηψμεηο ελφο κηθξνχ θξάηνπο πνπ επηζπκεί λα δηαηεξεζεί παξακέλνληαο ήζπρν, 

νπφηε είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη επηδηψμεηο ησλ ηζρπξψλ θαη θπξίσο νη 

κεραληζκνί πνπ θηλεηνπνηνχλ ηε δξάζε ηνπο. 

Σα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ φηη ε ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο εγεκνληθήο Ώζήλαο είλαη 

επηβεβιεκέλε ή θαη δηθαηνινγεκέλε. Ώληίζεηα, είλαη νη Ώζελαίνη ηειηθά πνπ δείρλνπλ 

απεξίζθεπηνη. Δ ζηάζε ηνπο δείρλεη λα έρνπλ παγηδεπηεί ζε κία αλαγθαζηηθή θαη δηαξθή 

επίδεημε δχλακεο ε νπνία πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ππεθφσλ ηνπο. Κη αλ ε ππνηαγή ησλ ππεθφσλ αλαγθαζηηθά πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη κέζα απφ δξάζεηο αιιεπάιιεισλ εθθνβηζκψλ θαη θαηαθηήζεσλ, είλαη θαλεξφ 

φηη δε ζα αξγήζεη ε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε. Φαίλεηαη φηη ν 

ηκπεξηαιηζκφο ησλ Ώζελαίσλ ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο λα εμειηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί κε ηα 

κέζα εθείλα αθξηβψο πνπ ζα νδεγνχζαλ αξγφηεξα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ
101

. Ήηαλ 

αλαπφθεπθην ε αχμεζε ηεο αζελατθήο δχλακεο λα απμήζεη εμίζνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο εηο 

βάξνο ηεο. ηαλ ε αληηδεκνηηθφηεηα ζα μεπεξλνχζε ηε δχλακε απηή, ζα επεξρφηαλ θαη ην 

ηέινο ηεο αζελατθήο απηνθξαηνξίαο.  
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Οη Μήιηνη δηείδαλ κηα ηέηνηα εμέιημε θαη πξνζπάζεζαλ λα πξνεηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά ηνπο 

Ώζελαίνπο («αλ ληθεζείηε», 90). Αηαπίζησζαλ πνιχ νξζά φηη ε πνιηηηθή ηνπο εθηφο απφ 

λίθεο ζα ζπγθεληξψζεη θαη πνιινχο ερζξνχο ελαληίνλ ηνπο, είηε φζνπο κέρξη πξφηηλνο 

παξέκελαλ νπδέηεξνη («πψο είλαη δπλαηφ  λα κελ  θάκεηε ερζξνχο ζαο  φζνπο ηψξα είλαη 

νπδέηεξνη», 98)  είηε δπζαξεζηψληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο ήδε ππάξρνληεο («…λα 

εληζρχζεηε απηνχο πνπ είλαη ηψξα ερζξνί  ζαο…, 98). Βπεζήκαλαλ αθφκε θαη ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ελφο λένπ ΐξαζίδα
102

 («…ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηεο γεο ζαο θη 

ελαληίνλ ησλ ππφινηπσλ ζπκκάρσλ ζαο, ζε φζνπο δελ έθηαζε ν ΐξαζίδαο, 110).  

Καη νη Ώζελαίνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο άθνπζαλ ηηο πξνβιέςεηο απηέο, αιιά ηηο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο κφλν σο κέξνο ηεο δπλακηθήο ηνπο αληαπφθξηζεο γηα 

λα θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή δήισζε-απεηιή, ην κνλφδξνκν πνπ πξνηείλνπλ ζηνπο Μειίνπο: 

ηελ επηπρία (κε δηθνχο ηνπο φξνπο) ή ηε δπζηπρία («θη φηη απ’ ηε  κηαλ απηή απφθαζή ζαο  

ζα εμαξηεζεί ην λα επηπρήζεη ηνχηε ή λα δπζηπρήζεη», 111).  

 

ΐιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε αζελατθή εγεκνλία, ζην απφγεην ηεο δχλακήο ηεο, αιιά θαη ιίγα 

ρξφληα πξηλ ηελ νιηθή ηεο θαηάξξεπζε, έρεη εμειηρζεί ζε κία ζηπγλή ηκπεξηαιηζηηθή 

απηνθξαηνξία, αηζζεηά απνκαθξπζκέλε απφ ην πξφηεξν κεγαιείν ηεο. Σελ εζηθή θζνξά 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε πνιηηηθή θζνξά θαη ζπλαθφινπζα ε πηψζε. Δ αλδξεία ηεο, πνπ 

ηφζν μερψξηζε θαηά ηνπο Μεδηθνχο Πνιέκνπο έγηλε ζξάζνο πνπ θαηαπαηά ηνλ αδχλακν, ην 

κεγαιείν ηεο, πνπ είρε ζηαζεί αμεπέξαζην δείγκα πλεπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο, έγηλε κία 

αιαδνληθή αξρή, νη αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο εζηθήο πνπ πξνβάιινληαλ απφ ην αιινηηλφ 

«ζρνιείν φιεο ηεο Βιιάδαο», κεηαηξάπεθαλ ζηνλ πην ζθιεξφ ξεαιηζκφ. Σν παξάδεηγκα 

ησλ Ώζελαίσλ δείρλεη κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν ηε κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο ζην πην 
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ζθιεξφ ηεο πξφζσπν, ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ, ν νπνίνο παξαδφμσο αιιά θαη αλακελφκελα φηαλ 

θηάλεη ζην ηζρπξφηεξν ζεκείν αθκήο, είλαη θαη έηνηκνο πηα λα θαηαβαξαζξσζεί.  
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Κεθάλαιο Γέκαηο- Ότειρ ηος Πολιηικού Ρεαλιζμού από ηη 

Μελέηη ηος Γιαλόγος  
 

Μία πξψηε αλάγλσζε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο Ώζελαίνπο θαη ηνπο Μειίνπο ζα 

κπνξνχζε εχθνια λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξψηνη είλαη θπληθνί θαη σκνί ζηηο 

δειψζεηο ηνπο ελψ νη δεχηεξνη κάρνληαη γηα ην δίθαην θαη ηελ εζηθή. αθψο θαη ην ζθεπηηθφ 

απηφ ελέρεη ηε κεγαιχηεξε δφζε αιήζεηαο θαη θαλείο δε ζα κπνξνχζε λα δηαθσλήζεη ζην 

γεγνλφο φηη ε ζηάζε ησλ Ώζελαίσλ ηφζν ζηα ιφγηα, αιιά θπξίσο ζηηο πξάμεηο είλαη ην 

ιηγφηεξν θαηαθξηηέα.  

Με κία δεχηεξε αλάγλσζε, φκσο, κπνξνχκε φρη λα δηθαηνινγήζνπκε αιιά λα 

θαηαλνήζνπκε ην ζθεπηηθφ ησλ Ώζελαίσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, ζε 

φ,ηη πνιχ αξγφηεξα ν Kissinger ζα νξίζεη σο real politic
103

. Με άιια ιφγηα, κπνξνχκε λα 

δνχκε ηε ζηάζε ησλ Ώζελαίσλ εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νξγάλσζαλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη θαη’ επέθηαζε ηε δξάζε ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αλαρξνληζκνί, είλαη πξσηίζησο, αλαγθαία κία δηεπθξίληζε. 

Βδψ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ, κνξθή ξεαιηζκνχ πνπ εγθαηλίαζε ν 

Θνπθπδίδεο θαη έδσζε ζηε ζπλέρεηα πεδίν γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη δηαρσξηζκνχο ηνπ 

φξνπ, ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξα δεδνκέλα. Σνλ ξεαιηζκφ ηνπ Θνπθπδίδε αθνινπζεί ν 

ζχγρξνλνο ξεαιηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο έσο θαη ην 18
ν
  

αηψλα, γηα λα θαηαιήμεη ζην δνκηθφ ξεαιηζκφ, ξεχκα πνπ εγθαηληάζηεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 

20
νπ

  αηψλα πεξίπνπ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη αλαγθαίνο θαζψο εδψ εμεηάδεηαη ν 

ξεαιηζκφο πνπ εηζήγαγε ν Θνπθπδίδεο θαη πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ –

                                                           
103

 «Οη ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ θαζελφο»:  Henry Kissinger, Γηπιωκαηία, 

εθδφζεηο Ληβάλε, 1994, ζ.118 
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αζχκβαησλ- ελλνηψλ εζηθήο θαη πνιηηηθήο ηζρχνο, ζπζρεηηζκφο πνπ αξγφηεξα ηέζεθε 

αλαγθαζηηθά ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο βάζεηο
104

.  

Οη Ώζελαίνη, ινηπφλ, επηθαινχληαη ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ, ην νπνίν δε βαζίδεηαη ζε 

γεληθνχο θαλφλεο πεξί δηθαηνζχλεο ή εζηθήο αιιά δηαγξάθεηαη βάζεη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

δπλαηψλ. Βλδηαθέξνληαη γηα ηελ έληαμε ησλ Μειίσλ ζηελ εγεκνλία αθφκε θαη αλ 

πξνθαιέζνπλ ην κίζνο ηνπο δηφηη απηφ ζα πξνζδψζεη ζηνπο ππεθφνπο ηνπο αθφκε 

κεγαιχηεξε απφδεημε ηεο δχλακήο ηνπο. Ώληίζεηα νη Μήιηνη εκκέλνπλ ζε παξαδνζηαθέο 

απφςεηο πεξί δηθαίνπ θαη ζηεξίδνπλ ηε ζσηεξία ηνπο είηε ζηε ζπλδξνκή ησλ παξηηαηψλ, 

είηε ζηε ζπκβνιή ησλ ζεψλ, επηθαινχκελνη ηε ζεία πξφλνηα. Σα επηρεηξήκαηα ησλ πξψησλ 

έρνπλ, σκή αιιά πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βάζε αιήζεηαο, ελψ ησλ δεχηεξσλ 

θξίλνληαη ζαζξά θαη αλππφζηαηα. 

Αηφηη νη Ώζελαίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κέζα ζηα ηειεπηαία 50 ρξφληα πεξίπνπ κία 

παλίζρπξε εγεκνλία, ε δηαηήξεζε ηεο νπνίαο δε κπνξεί λα βαζηζηεί ζε ζπλαηζζεκαηηζκνχο. 

Δ δχλακή ηνπο ηξέθεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, θαη 

δελ είλαη θαζφινπ απίζαλν λα ζεσξήζνπκε φηη γηα εθείλνπο ε εθκεηάιιεπζε απηή ζα 

κπνξνχζε λα είλαη θαη επεξγεηηθή
105

. ΐιέπνληαο ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε θξίλνπλ φηη, 

φπσο θαη κε ηηο άιιεο πφιεηο, έηζη θαη κε ηε Μήιν, κφλε επηινγή είλαη ε ππνηαγή, είηε ε 

θαηαζηξνθή. Οπσζδήπνηε πξφθεηηαη γηα έλα εθβηαζηηθφ δίιεκκα, αιιά απφιπηα 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο αλάγθεο ζπλέρηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ αζελατθνχ επεθηαηηζκνχ.  

Οη Ώζελαίνη, επίζεο, βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ αθπξψλνπλ ηηο 

φπνηεο ειπίδεο ησλ Μειίσλ γηα ζπαξηηαηηθή ζπλδξνκή. Γλσξίδνπλ πνιχ θαιά, θη εδψ 

ππεηζέξρεηαη θαη ην δήηεκα ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, φηη, φπσο θαη νη ίδηνη, έηζη θαη νη 

                                                           
104

 J. Baylis, S. Smith, P. Owens, Η Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνύο Πνιηηηθήο, Ώζήλα, Βπίθεληξν, 2013, 
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 Φ.Κ. ΐψξνο, ν.π. ζ.14 
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παξηηάηεο, δελ επξφθεηην λα ζπζηάζνπλ ην εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηε 

Μήιν, κηα απνηθία κε ειάρηζηε ζεκαζία γηα ηνπο ίδηνπο. Γηα ηνπο Ώζελαίνπο, φκσο, ε 

θαηάθηεζε ηνπ θπθιαδίηηθνπ λεζηνχ απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν ελίζρπζεο ηεο δχλακήο ηνπο, 

φζν θαη ζε επίπεδν γνήηξνπ. Έηζη, ην εζληθφ ζπκθέξνλ ππνθαζηζηά θάζε θαλφλα εζηθήο ή 

δηθαίνπ, έλλνηεο πνπ πεξηνξίδνληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, ελψ ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη ζε επίπεδν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνλ πξψην ιφγν έρνπλ πάληα νη κεγάιεο 

δπλάκεηο.  

ΐιέπνπκε, ζπλεπψο, δείγκαηα ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ ζηελ ζθέςε θαη ηαθηηθή ησλ 

Ώζελαίσλ, ελφο πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ην θξάηνο απνηειεί ηνλ εγγπεηή ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά έμσ απφ απηφ, ξπζκηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ ην νπνίν νξίδεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πην ηζρπξφ λα 

επηβάιιεηαη, κε φπνηνλ ηξφπν θαη αλ επηηπγράλεηαη απηφ
106

.   

Ο Θνπθπδίδεο θαηαγξάθνληαο ην δηάινγν κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ζέιεζε λα θαηαδείμεη 

θαη απηήλ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο, ην ξεαιηζκφ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηζρπξφ λα 

επηβάιιεηαη απέλαληη ζηνλ αδχλακν θαη λα δηθαηνινγεί ηηο ελέξγεηέο ηνπ, αθξηβψο γηαηί ε 

δχλακή ηνπ ην επηηξέπεη. Δ εθδνρή απηή ηνπ ξεαιηζκνχ πνπ παξνπζηάδεηαη απνηειεί ζηελ 

νπζία ηνλ θαλφλα θαη φρη ηελ εμαίξεζε, ην αλαπφθεπθην απνηέιεζκα αλάκεζα ζηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ μέζπαγαλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ θξαηψλ θαη κέζα απφ ηηο νπνίεο μερψξηδε ν 

ηζρπξφηεξνο. Πξφθεηηαη γηα κία αθφκε αξεηή πνπ δηαθξίλνπκε ζηε ζνπθπδίδεηα ηζηνξηθή 

ζπγγξαθή, ην λαηνπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα κέζα απφ ηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα 

γεγνλφηα
107

. Με άιια ιφγηα, ν ηζηνξηθφο ζεσξεί φηη ε ηζρχο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
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 ηαπξνχια Πνιιάηνπ, «Αηάινγνο Ώζελαίσλ Μειίσλ: Δ ζεσξία ηνπ ξεαιηζκνχ», αλαθηήζεθε: 
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θαηαλεκεζεί πνηέ ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, γεγνλφο πνπ πξνεμνθιεί ηελ εθ πξννηκίνπ 

αληζφηεηα κεηαμχ ηνπο, σο κία εθ θχζεσο δνζκέλε θαη ακεηάβιεηε θαηάζηαζε πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηζρπξψλ θαη ιηγφηεξν ηζρπξψλ δπλάκεσλ, κε ηηο πξψηεο λα 

επηβάιινπλ ηελ εμνπζία ηνπο επί ησλ δεχηεξσλ.  

Χζηφζν δηαθσλεί κε ην ζθεπηηθφ φηη κία κεγάιε δχλακε είλαη πάληα ζε ζέζε λα ελεξγεί 

φπσο ζέιεη. Καη ηνχην γηαηί αθφκα θαη κία ππεξδχλακε νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

εθάζηνηε λέεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη φπνηε ρξεηάδεηαη είλαη ζπλεηφ 

αθφκε θαη λα ζπκβηβάδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ κία πφιε είλαη 

αζζελέζηεξε σο κνλάδα απέλαληη ζην ηζρπξφ αληαγσληζηή ηεο, αιιά αλήθεη ζε κία 

ζπκκαρία, πνπ ελ ησ ζπλφισ ηεο λα απνηειεί κία ππνινγίζηκε δχλακε, ηφηε ν ηζρπξφο 

νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο εθείλεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα πξνζθέξεη ζηελ 

πφιε ηνπ ηα ερέγγπα ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ θαη φρη λα πξνβαίλεη ζε 

απεξίζθεπηεο επηζέζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θηλδπλεχεη, αλ δελ ππνινγίζεη ηελ 

αζξνηζηηθή δχλακε ηνπ αληηπάινπ, λα ππνζηεί ζνβαξέο θζνξέο θαη απψιεηεο. Δ ζπλεηή 

απηή ηαθηηθή, θπζηθά, είλαη εμίζνπ, αλ φρη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο, 

ησλ νπνίσλ ε δξάζε αλαγθαζηηθά πεξηνξίδεηαη ζε πνιχ ζηελφηεξα πιαίζηα
108

.  

 

πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαίν ν εγέηεο ηνπ θάζε θξάηνπο, πφζν κάιινλ κηαο κεγάιεο 

δχλακεο, λα δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ή θαιχηεξα ραξίζκαηα, ηα νπνία ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα εμαζθαιίζεη γηα ηελ πφιε ηνπ έλα ηθαλνπνηεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν θαη 

αζθαιείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Οη αξεηέο απηέο ελ νιίγνηο είλαη ε ζηξαηεγηθή, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε δηνξαηηθφηεηα θαη ε ζχλεζε
109

.   
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Έηζη, βιέπνπκε φηη ν ξεαιηζκφο πιαηζηψλεηαη σο ζεσξία θαη ηαθηηθή απφ αξρέο πνιηηηθήο 

εζηθήο, ε νπνία αθελφο δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή εζηθή, αθεηέξνπ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο κηαο πφιεο θαη ηελ νκαιή φζν θαη 

επηηπρή άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ΐάζεη ελφο ηέηνηνπ ζθεπηηθνχ, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ζπλαηζζεκαηηζκνχο ή εζηθά δηιήκκαηα: νη Ώζελαίνη 

δε δίζηαζαλ θαζφινπ φηαλ έιαβαλ ηελ αξλεηηθή απάληεζε ησλ Μειίσλ ζην αίηεκά ηνπο.  

Κη αλ ζήκεξα ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη έληνλα θαηαθξηηέεο, ε πνιηηηθή εζηθή πνπ 

πξνβάιιεηαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε δείρλεη ζηελ επνρή ηνπ λα θαζίζηαληαη 

αλαγθαίεο: ε ρξήζε βίαο θξίλεηαη ζεκηηή αλ απφ απηή εμαξηάηαη ε αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο 

θαη αλήζηθε ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη ε κε ρξήζε ηεο, δηφηη έηζη ε εμαζθάιηζε ηεο 

επηβίσζεο ηνπ θξάηνπο απνηπγράλεη
110

. 

Αεδνκέλνπ, φκσο, φηη ηέηνηεο πξαθηηθέο, αλάκεζα ζε πνιιά αθφκε ζθάικαηα θαη αζηνρίεο 

νδήγεζαλ ζηελ πηψζε ηεο αζελατθήο δχλακεο γελλάηαη ην εξψηεκα γηαηί ν Θνπθπδίδεο 

έδσζε έκθαζε ζηηο αξρέο απηέο ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ σο ζηνηρεία ελίζρπζεο ηεο 

δχλακεο ηεο πφιεο θαη φρη σο αίηηα ηεο θαηαζηξνθήο ηεο. Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

κνξθή ηνπ πξψηκνπ απηνχ ξεαιηζκνχ, θιαζηθνχ, ζχκθσλα κε ην δηαρσξηζκφ ησλ 

κειεηεηψλ αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ δξνχζαλ νη πφιεηο 

θξάηε ηεο επνρήο. Πξφθεηηαη γηα ζπλζήθεο πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ απηφλνκε  δξάζε ηνπο 

ελψ ε βνχιεζή ηνπο θαζνξηδφηαλ θαη ιεηηνπξγνχζε θάησ απφ ηφζν πεξηνξηζκέλα πιαίζηα, 

ψζηε ζπρλά λα κελ έρνπλ θαλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο. Σνλ πξψην ιφγν ζηελ επνρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ έρνπλ αξρέο πνιηηηθήο ηζρχνο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ππγκήο ρσξίο απηφ λα θξίλεηαη αλάξκνζην ή αλήζηθν. Ίζσο θαη γη’ απηφ ε ζθαγή ησλ 
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θαη Sinclair T. A., A History of Greek Political Thought, London-Routledge 1967, θεθ. VI, ζζ. 98-114. 
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Μειίσλ δελ πξνβιεκάηηζε ηφηε ηνπο Ώζελαίνπο, θαζψο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ηαθηηθή 

εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ θνβεξνχ πνιέκνπ πνπ δηεμαγφηαλ.  

Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Θνπθπδίδε απέλαληη ζηελ ηδέα ηεο επηβνιήο ηνπ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξνχ; 

Ο ηζηνξηθφο δείρλεη λα ηε ζπκκεξίδεηαη, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο ή έγθξηζεο ησλ 

φζσλ ζπλέβεζαλ, αιιά απφ ηε ζέζε ηνπ αθεγεηή ησλ γεγνλφησλ πνπ ηνπ επέηξεςε λα 

πξνβεί ζπλαθφινπζα θαη ζε κηα αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Βίλαη, ζπλεπψο, ίδηνλ ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο ν δπλαηφο λα εθκεηαιιεχεηαη, εθφζνλ κπνξεί, ηνλ αδχλακν. Άξα θαη νη 

Ώζελαίνη, φζν ζθιεξά, σκά θαη απάλζξσπα ελέξγεζαλ, ιεηηνχξγεζαλ νπζηαζηηθά κε 

γλψκνλα ηηο επηηαγέο ηνπ δηθαίνπ ηεο επνρήο. Βπηηαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη, γη’ απηφ θαη δελ 

ειήθζεζαλ ππφςε, κε φ,ηη λνείηαη ζήκεξα σο εζηθή θαη αλζξσπηά.  
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Κεθάλαιο Δνδέκαηο- Σο Πλαίζιο ηηρ Ηθικήρ  
 

 

Ο πφιεκνο δηαηαξάζζεη ηηο ηζνξξνπίεο ζε θάζε επίπεδν, πφζν κάιινλ ζην επίπεδν ηεο 

εζηθήο πνπ απνδεηθλχεηαη αζχκβαηε κε θάζε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα ε 

εζηθή ραξάδεηαη πιένλ απφ ηε δχλακε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηζρπξφ λα 

επαλαηνπνζεηείηαη επί ηνπ ζέκαηνο θαη λα δηακνξθψλεη εζηθή αλάινγα κε ηηο βιέςεηο ηνπ. 

ην δηάινγν κεηαμχ ησλ Ώζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ δηαθξίλεηαη επζχο εμαξρήο ε βάζε ηεο 

εζηθήο πνπ πξνηάζζνπλ νη Ώζελαίνη. Βμνβειίδνπλ αξρηθά θάζε έλλνηα δηθαίνπ θαζψο απηφ 

δελ ηνπο αθνξά νχηε ην ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο («…φηη δίθαηα 

έρνπκε ηελ εγεκνλία καο, επεηδή ληθήζακε ηνπο Πέξζεο, ή φηη ηψξα εθζηξαηεχνπκε 

ελαληίνλ ζαο, επεηδή αδηθνχκαζηε…», 89). Σαπηφρξνλα δελ απνδέρνληαη νχηε νη 

ζπλνκηιεηέο ηνπο λα θαηαθχγνπλ ζε ηέηνηα επηρεηξεκαηνινγία («κε λνκίζεηε πσο ζα καο 

πείζεηε ιέγνληαο ή φηη, ελψ είζηε άπνηθνη ησλ Λαθεδαηκφλησλ, δελ πήξαηε κέξνο ζηνλ 

πφιεκν  ζην πιεπξφ ηνπο ή δε καο θάκαηε θαλέλα θαθφ», 89). Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ζηελ αζελατθή ζπλείδεζε θαη πξαθηηθή έρεη πιένλ ελζηαιαρηεί έλαο λένο δηθαητθφο 

θαλφλαο: ε δηθαηνζχλε επεκβαίλεη κφλν κεηαμχ ίζσλ· αλάκεζα, φκσο, ζηνλ ηζρπξφ θαη ηνλ 

αλίζρπξν, ην ιφγν έρεη ε δχλακε, ηελ νπνία ν δεχηεξνο είλαη αλαγθαζκέλνο λα αλαγλσξίζεη, 

λα απνδερηεί θαη λα ππνρσξήζεη («ην δίθαην ινγαξηάδεηαη  φηαλ ππάξρεη ίζε δχλακε γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ θη φηη,  φηαλ απηφ δε ζπκβαίλεη, νη δπλαηνί θάλνπλ φ,ηη ηνπο επηηξέπεη  ε 

δχλακή ηνπο θη νη αδχλακνη ππνρσξνχλ θη απνδέρνληαη», 89). 

 

Σνπο θαλφλεο απηνχο γλσξίδνπλ θαιά θαη νη ππήθννη ησλ Ώζελαίσλ («επηθίλδπλνη είλαη νη 

ππήθννη…»,91 & «Δ θηιία ζαο, ζηα κάηηα ησλ ππεθφσλ καο, ζα ήηαλ απφδεημε  αδπλακίαο 
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καο», 95) γη’ απηφ θαη ε θαηάθηεζε ηεο Μήινπ, ζην πιαίζην ηεο λέαο εζηθήο-δηθαίνπ πνπ 

δηαγξάθεηαη απνηειεί επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα. Βλ ηέιεη ην δίθαην ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο εμνπζίαο επηβάιιεη ηελ παξάδνζε ηεο Μήινπ.  

Σν ζθεπηηθφ απηφ θαη ε ζπλαθφινπζε αζελατθή πξαθηηθή δελ είλαη θάηη ην θαηλνχξγην γηα 

κηα πφιε πνπ θηινδνμεί λα εμνπζηάζεη άιιεο («Σν λφκν απηφ νχηε εκείο ηνλ ζεζπίζακε νχηε 

ζεζπηζκέλν πξψηνη εκείο ηνλ εθαξκφζακε , αιιά ηνλ βξήθακε λα ππάξρεη θαη ζα ηνλ 

αθήζνπκε λα ππάξρεη παληνηηλά»,105). Οη Ώζελαίνη, άιισζηε δελ ελδηαθέξνληαη λα 

δηδάμνπλ εζηθή νχηε πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ εζηθή βάζε ή ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεψλ 

ηνπο. Πιένλ ζεσξνχλ φηη φια είλαη επηηξεπηά γηα απηνχο, γεγνλφο πνπ ηνπο έρεη νδεγήζεη 

ζηελ απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ· νη δειψζεηο πιένλ αγγίδνπλ ηελ χβξε, ηαπηφρξνλα 

φκσο θαη ηελ απφιπηε εηιηθξίλεηα. Υξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηεο βίαο, αξλνχκελνη θάζε 

άιιν ηχπν ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ
111

. Γλσξίδνπλ άιισζηε πνιχ θαιά φηη ν νπνηνζδήπνηε 

ζηε ζέζε ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Μειίσλ, ζα έπξαηηε αλάινγα («θη εζείο θαη 

άιινη, αλ απνθηνχζαηε ηελ ίδηα δχλακε κε καο, ζα θάλαηε ηα ίδηα», 105). 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ λφκν ηεο θχζεο ηνλ νπνίν επηθαινχκελνη νη Ώζελαίνη 

ζεσξνχλ φηη δελ παξαβηάδνπλ θαλέλαλ εζηθφ θψδηθα ή ηε ζεία ηάμε. Σηο απφςεηο ηνπο 

θσηίδεη κε κεγάιε ελάξγεηα ην αθφινπζν απφζπαζκα ηνπ Παλαγηψηε Κνλδχιε: «ηαλ 

θαζηεξσκέλνη ζεζκνί θαη πακπάιαηα έζηκα παξακεξίδνληαη ζην άςε-ζβήζε, φηαλ ηα ηεξά 

δεζκά ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εζηθήο θαηαξξαθψλνληαη αηθλίδηα, φηαλ αθφκε θαη νη ιέμεηο 

αιιάδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο –ηφηε γίλεηαη ειίνπ θαεηλφηεξσλ φηη φια απηά είλαη ηερλεηέο 

θαηαζθεπέο θαη ζεζκίζεηο, φρη γελλήκαηα ηεο θχζεο. Πίζσ απφ ην ζθηζκέλν πξνζσπείν ησλ 

ζεζκίζεσλ πξνβάιιεη ηψξα ην αιεζηλφ πξφζσπν ηεο Φχζεο: είλαη ην πξφζσπν ησλ 

Ώζελαίσλ φηαλ δεηνχλ απφ ηνπο Μειίνπο λα ππνηαγνχλ. Αελ ην δεηνχλ κε ηε ζπλείδεζή 
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 Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο, Η ειιεληθή ηδηαηηεξόηεηα, ηφκνο Γ΄, «Θνπθπδίδεο Δ ηζρχο θαη ην δίθαην», κηθ. Γ. 
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ηνπο βεβαξεκέλε, δελ πηζηεχνπλ φηη έηζη παξαβηάδνπλ ηε ζεία ή θπζηθή ηάμε, ν εζψηεξνο 

λφκνο ηνπ ληνο είλαη αθξηβψο ν λφκνο ηνπ ηζρπξφηεξνπ»
112

. 

ην αμηαθφ απηφ ζχζηεκα πνπ ππεξαζπίδνληαη νη Ώζελαίνη, νη Μήιηνη πξνβάιινπλ ηηο 

εληνλφηαηεο αληηξξήζεηο ηνπο. Άιισζηε γηα ηνπο αδχλαηνπο είλαη θπζηθφ λα επηθαινχληαη 

έλλνηεο φπσο ην δίθαην ή ε εζηθή, έλα φπιν, σζηφζν, ην νπνίν δελ είλαη πην ηζρπξφ απφ 

φζνπο θαηαθεχγνπλ ζε απηφ. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αμίεο απηέο, λα πέθηνπλ 

νπζηαζηηθά ζην θελφ
113

.  

Οη Μήιηνη, ινηπφλ, ππεξαζπίδνληαη ζζελαξά ην δίθαην φρη φκσο ηνπνζεηεκέλν ζε έλα 

αφξηζην θαη γεληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην, αιιά ζπλδπαδφκελν κε ηε κεηξηνπάζεηα, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνδεηρζεί σθέιηκε ηαθηηθή, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ ηζρπξνχ («αλ 

ληθεζείηε, ζα κπνξνχζαηε λα γελείηε παξάδεηγκα ζηνπο άιινπο  γηα λα ζαο επηβάινπλ ηελ 

πην κεγάιε ηηκσξία», 90). Άιισζηε ην δηαθχβεπκα θαη γηα ηνπο Ώζελαίνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ζπνπδαίν δηφηη πάληνηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο αγαλάθηεζεο ησλ θαηαθηεκέλσλ («λα 

εληζρχζεηε απηνχο πνπ είλαη ηψξα ερζξνί  ζαο», 98).  

Οη ηδέεο, ινηπφλ, πνπ ηφζν απνθαζηζηηθά πξνβάιινπλ νη Ώζελαίνη θαη ηφζν ηειεζίδηθα ηνπο 

νδεγνχλ ζε αλάινγεο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ, βάζεη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

παξαζέηνπλ, λα απνβνχλ κνηξαίεο γηα εθείλνπο θαη ίζσο ηειηθά ε ηηκσξία πνπ ηνπο 

πεξηκέλεη λα είλαη πην νιέζξηα απφ ην κέιινλ πνπ νη Ώζελαίνη επηθπιάζζνπλ γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Μήινπ.   
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Κεθάλαιο Γυδέκαηο- Η Καηάληξη ηηρ Ιμπεπιαλιζηικήρ 

Πολιηικήρ ηηρ Αθήναρ 
 

Πνιιά γεγνλφηα ρσξίδνπλ ηελ ππεξθίαιε αζελατθή πνιηηηθή ηεο σκφηεηαο θαη ηνπ θπληθνχ 

επεθηαηηζκνχ πνπ γλψξηζαλ νη Μήιηνη ην 416, απφ ηελ Ώζήλα πνπ παξαδφζεθε άλεπ φξσλ 

ην 404 π.Υ. ζπληεηξηκκέλε θαη ηαπεηλσκέλε, ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο. Ήδε έγηλε αλαθνξά 

γηα ηελ θαηάιεμε ησλ θαηνίθσλ ηεο Μήινπ, πνπ έπεζαλ ζχκα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ Ώζελαίσλ
114

· ηψξα θξίλεηαη αλαγθαίν λα παξνπζηαζηεί ε θαηάιεμε ηεο 

πνιηηηθήο απηήο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ηκπεξηαιηζηέο.  

Δ πξψηε πεξίνδνο ηνπ πνιέκνπ, έιεμε, φπσο ήδε αλαθέξζεθε κε ηελ εηξήλε ηνπ Νηθία ε 

νπνία πξννξηδφηαλ λα έρεη δηάξθεηα πελήληα ρξφλσλ. Χζηφζν έγηλε ζεβαζηή απφ ηηο δχν 

πιεπξέο κφιηο γηα επηά πεξίπνπ ρξφληα, θαζψο ζην εζσηεξηθφ ηεο Ώζήλαο, δξνχζαλ 

πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ επηζηξνθή ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Βίλαη ε 

πεξίνδνο ηεο αλφδνπ ηνπ Ώιθηβηάδε, κηαο ραξηζκαηηθήο, αιιά δηεθζαξκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ην θηινπφιεκν θφκκα, κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ. Σα ρξφληα απηά ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε Ώζήλα ζπλήςε 

ζπκκαρία κε ην Άξγνο, παξαδνζηαθφ αληίπαιν ησλ παξηηαηψλ. Παξάιιεια ζεκεηψλνληαη 

πνιιέο πξνζρσξήζεηο αιιά θαη απνζηαζίεο πξνο θάζε εγεκνλία. Δ Ώζήλα ληψζεη ηελ 

αλάγθε λα επηβιεζεί θαη λα πξνβάιιεη ην θχξνο ηεο, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηε δχλακή 

ηεο. Σν βιέκκα ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ώιθηβηάδε, ζηξέθεηαη πξνο ηε Μήιν, ην 416, 

φπνπ νξγαλψζεθε εθζηξαηεία θαη θαηέιεμε κε ηε ζθαγή ησλ αλππφηαθησλ Μειίσλ.  

Βπφκελνο ζηφρνο είλαη λέα εθζηξαηεία ζηε ηθειία, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαθηεηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ εγθαηλίαζε ν Ώιθηβηάδεο. Δ επηρείξεζε απηή κε ζηφρν ην άλνηγκα ζηε Αχζε 

έγηλε ην 415 π.Υ. Βπηθεθαιήο ζηξαηεγνί ηνπ πνιππιεζέζηαηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο 
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νξίζηεθαλ ν Ώιθηβηάδεο, ν Νηθίαο θαη ν Λάκαρνο. Μία εκέξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

απνθφπεθαλ νη θεθαιέο ησλ εξκατθψλ ζηειψλ, βέβειε ελέξγεηα γηα ηελ νπνία 

θαηεγνξήζεθε ν Ώιθηβηάδεο. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο δεκνθξαηηθνχο 

αληηπάινπο ηνπ λα ζρεδηάζνπλ λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα ηεξνζπιία φζν θαηξφ ζα απνπζίαδε 

ζηε ηθειία. Βθείλνο, φκσο, αλ θαη επέζηξεςε ζηελ Ώζήλα κε ζθνπφ λα απνινγεζεί, 

δξαπέηεπζε ηειηθά ζηε πάξηε, ελψ αξγφηεξα, απηνκφιεζε ζηνπο Πέξζεο.  

ηα 414 π.Υ. ν Ώζελαίνο ζηξαηεγφο Λάκαρνο ζθνηψζεθε
115

 ζηηο πξαθνχζεο, ελψ ηελ ίδηα 

πεξίνδν ην πνιεκηθφ ζψκα ησλ αληηπάισλ ελίζρπζε ν παξηηάηεο ζηξαηεγφο Γχιηππνο. Οη 

Ώζελαίνη δήηεζαλ είηε ηελ αλάθιεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ, είηε λα ζηαινχλ εληζρχζεηο, φπσο 

θαη έγηλε κε ηελ άθημε ηνπ Αεκνζζέλε. ηα 413 π.Υ. νη πξαθνχζηνη επηθξάηεζαλ ησλ 

Ώζελαίσλ, ν ζηξαηφο ησλ νπνίσλ ππέζηε νινζρεξή θαηαζηξνθή. Βίρε αξρίζεη ε αληίζηξνθε 

κέηξεζε γηα ηελ Ώζήλα, ε νπνία βξέζεθε εθηφο απφ απνδπλακσκέλε ζηξαηησηηθά θαη 

απνκνλσκέλε απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, νη νπνίνη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα μεθχγνπλ απφ ηνλ 

αζελατθφ έιεγρν. 

Βλ ησ κεηαμχ, ζπαξηηαηηθέο δπλάκεηο ππφ ην βαζηιηά ηεο πάξηε Άγε εηζέβαιαλ ζηελ 

Ώηηηθή θαη νρπξψζεθαλ ζηε Αεθέιεηα, ελέξγεηα πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ ππνδείμεηο ηνπ 

Ώιθηβηάδε. Με ηνλ θίλδπλν ηεο ζπαξηηαηηθήο εηζβνιήο νξαηφ αιιά θαη ηελ είδεζε ηεο 

παλσιεζξίαο ζηε ηθειία, δηαηαξάρζεθε θαη ε πνιηηηθή δσή ηεο Ώζήλαο. Ο αζελατθφο 

δήκνο ζέζπηζε έλα ζψκα δέθα πξνβνχισλ, κε εηήζηα εμνπζία. Σν 411 π.Υ., κε ηελ 

ππνθίλεζε ησλ νιηγαξρηθψλ ηεο άκνπ, νη νπνίνη σζηφζν θαηεπζχλνληαλ απφ ηνλ 

Ώιθηβηάδε πνπ επεδίσθε ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ Ώζήλα, ν ιαφο ςήθηζε σο εθηειεζηηθφ 

φξγαλν κε απφιπηεο εμνπζίεο ηε βνπιή ησλ 400: ε αλαηξνπή ηεο δεκνθξαηίαο ήηαλ πηα 

γεγνλφο.  
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Σν 410 π.Υ. ν Ώιθηβηάδεο επέζηξεςε θαη πάιη ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Ώζήλαο. ηα ρξφληα 

πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη θαη ηελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο λαπκαρία ζηνπο Ώηγφο Πνηακνχο 

ην 405 π.Υ., ε Ώζήλα κε επηθεθαιήο ηνλ Ώιθηβηάδε είρε θάπνηεο πξνζσξηλέο επηηπρίεο, 

αιιά ε αλάιεςε ηεο αξρεγίαο ηνπ ζηφινπ απφ ην Λχζαλδξν, γξήγνξα έδεημε φηη ηα 

δεδνκέλα απηά ζα αλαηξέπνληαλ. Ο παξηηάηεο λαχαξρνο θαηέιαβε κε αηθληδηαζηηθή 

επίζεζε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αζελατθψλ πινίσλ ην 405 π.Υ., γεγνλφο πνπ επηζθξάγηζε 

ηελ ήηηα ησλ Ώζελαίσλ ζηε ζάιαζζα. Δ ήηηα θαη παξάδνζε ζηελ μεξά ήηαλ πιένλ ζέκα 

ρξφλνπ.  

Έλα απφ ηα ειάρηζηα πινία, ελλέα ζην ζχλνιν πνπ θαηάθεξε λα μεθχγεη θαη λα πιεχζεη 

πξνο ηελ Ώζήλα ήηαλ θαη ε Πάξαινο, ην ηεξφ πινίν ησλ Ώζελαίσλ. Δ Πάξαινο ήηαλ θαη ν 

αγγειηαθφξνο ηεο δπζάξεζηεο είδεζεο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ζηνπο 

Ώηγφο Πνηακνχο. Ο Ξελνθψληαο πεξηγξάθεη ηε δξακαηηθή λχρηα πνπ έδεζε ν αζελατθφο 

ιαφο: Ο ζξήλνο ήηαλ ηφζν έληνλνο πνπ έθηαλε απφ ηνλ Πεηξαηά δηα κέζνπ ησλ Μαθξψλ 

Σεηρψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ άζηεσο. Οη Ώζελαίνη ζξελνχζαλ φρη κφλν γηα φζνπο είραλ 

ράζεη αιιά θπξίσο επεηδή θνβνχληαλ ηελ αληεθδίθεζε γηα φζεο θαηαζηξνθέο είραλ 

πξνμελήζεη ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Μήινο
116

. Σα γεγνλφηα 

ηεο Μήινπ κφλν ηφηε, ίζσο κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη πξνβιεκάηηζαλ ηελ αζελατθή 

ζπλείδεζε, αλ θαη απηφ ζπλέβε ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ αληηπνίλσλ, θαη φρη ησλ ηχςεσλ ή ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο ελνρήο.  

Πνιηνξθεκέλνη απφ μεξά θαη ζάιαζζα θαη ππφ ηελ απεηιή ηνπ ινηκνχ, νη Ώζελαίνη 

απέζηεηιαλ πξέζβεηο ζηε πάξηε κε ζθνπφ ηελ ζπλζεθνιφγεζε. Βπηθεθαιήο ηεο 

απνζηνιήο ήηαλ ν θηιν-νιηγαξρηθφο Θεξακέλεο
117

, ν νπνίνο ζθφπηκα παξέηεηλε ηε δηακνλή 
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 Ξελνθψλ Διιεληθά, Βηβιία, Α΄ Β΄Γ΄, (κηθ. Ώζ. Ράπηε), εθδφζεηο Γήηξνο, 2002, 2.4. ΐι. φκσο θαη Lesky A., 

Εζηνξία ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο Λνγνηερλίαο, κηθξ. Ώγαπεηνχ Σζνπαλάθε, εθδ. νίθνο Ώδειθψλ Κπξηαθίδε, 

Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 851.  
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 ΐι. Hornblower Simon, ν.π., ζ. 320. 
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ηνπ ζηε Λαθεδαίκνλα ψζηε, φπσο θαη έγηλε, λα επηηεπρζεί ε πιήξεο απνδπλάκσζε θαη 

ζπλεπψο ε άλεπ φξσλ παξάδνζε ησλ Ώζελψλ.  

Με ηε ζπλζήθε εηξήλεο πνπ ζπλάθζεθε νη Ώζελαίνη ζπκθψλεζαλ λα παξαδψζνπλ ην 

ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ηνπο εθηφο απφ δψδεθα πινία, λα θαηεδαθίζνπλ ηα Μαθξά Σείρε θαζψο 

θαη ηηο νρπξψζεηο ηνπ Πεηξαηά, λα επηηξέςνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ εμφξηζησλ, λα 

πξνζρσξήζνπλ ζηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία θαη λα έρνπλ ίδηνπο θίινπο θαη ερζξνχο κε 

ηνπο παξηηάηεο θαζψο θαη λα ηνπο αθνινπζνχλ ζηηο εθζηξαηείεο πνπ νξγαλψλνπλ
118

.  

Οη φξνη απηνί νπζηαζηηθά επέθεξαλ ηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηεο Ώζήλαο, ζηξαηησηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή. Θα κπνξνχζε, φκσο, ε Ώζήλα λα γλσξίζεη θαη ζθιεξφηεξε κνίξα 

δεδνκέλνπ φηη νη ζχκκαρνη ησλ παξηηαηψλ, θαη θπξίσο νη Κνξίλζηνη θαη νη Θεβαίνη, 

επηζπκνχζαλ ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο πφιεο. Οη παξηηάηεο, φκσο, αληηηάρζεθαλ ζε 

απηφ, εθηηκψληαο ηε ζπνπδαία πξνζθνξά ησλ Ώζελαίσλ ζηε δηάξθεηα ησλ Μεδηθψλ 

Πνιέκσλ.  

Σηο επφκελεο εκέξεο άξρηζε κέζα ζε θιίκα ενξηαζκνχ ε θαηεδάθηζε ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ 

ελψ ιίγν αξγφηεξα εγθαζηδξχζεθε ζηελ Ώζήλα Σπξαλλία ησλ Σξηάθνληα. Ώλ θαη νθηψ 

κήλεο αξγφηεξα ν Ώζελαίνο Θξαζχβνπινο ηέζεθε επηθεθαιήο ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο πνπ 

επαλέθεξε ηε δεκνθξαηία ζηελ Ώζήλα, ε πφιε δελ αλέθακςε πνηέ, νχηε αλέθηεζε ην 

ρακέλν κεγαιείν ηεο. Οχηε φκσο θαη νη παξηηάηεο απέθηεζαλ ηελ παλειιήληα θπξηαξρία 

πνπ νξακαηίδνληαλ. ηα επφκελα ρξφληα λέα δχλακε ζα αλαδεηρζεί ε Θήβα, έσο ηελ 

παξνπζία θαη επηβνιή ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ηνπ βαζηιείνπ ηεο Μαθεδνλίαο.  

                                                           
118
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Έηζη, ε Ώζήλα πνπ άιινηε πξφβαιε αιαδνληθά ζηνπο Μειίνπο ην αδηαπξαγκάηεπην ηεο 

ππνηαγήο ηνπο, βξέζεθε ππνηαγκέλε θαη ε ίδηα ράλνληαο φζα θεθηεκέλα ζεσξνχζε 

δεδνκέλα θαη αδηακθηζβήηεηα· ν αζελατθφο επεθηαηηζκφο είρε πιένλ ζπληξηβεί.  
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Κεθάλαιο Γέκαηο Σπίηο- κέτειρ για ηον Δπεκηαηιζμό  
 

Οη εγεκνληθέο βιέςεηο ηεο Ώζήλαο βαζκηαία εμειίρζεθαλ ζε έλαλ άθξαην επεθηαηηζκφ ν 

νπνίνο επέθεξε ηζρπξά πιήγκαηα φρη κφλν ζηα ζχκαηα ησλ θαηαθηεηψλ αιιά θαη ζηνπο 

ίδηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζπκάησλ ηνπ επεθηαηηζκνχ ησλ Ώζελαίσλ απνηέιεζαλ 

νη θάηνηθνη ηεο Μήινπ, αλ θαη πξνεγήζεθαλ θαη άιιεο πφιεηο πνπ γλψξηζαλ ηελ σκή 

πιεπξά ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο.  

ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ησλ Μειίσλ ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ Ώζελαίσλ θαη ε 

ζπλαθφινπζε σκφηεηα πνπ ηε ραξαθηήξηζε εθδειψζεθε ζε δχν επίπεδα: πξψηα ζηα ιφγηα, 

φπσο γλσζηνπνηείηαη ζε καο απφ ηνλ πεξίθεκν δηάινγν πνπ παξαζέηεη ν Θνπθπδίδεο ζηε 

Ξπγγξαθήλ ηνπ, φζν θαη ζηα έξγα, απφ ηελ αλειέεηε ζθαγή πνπ επαθνινχζεζε. 

Σν επεηζφδην απηφ, ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηαθηηθήο ελφο ηκπεξηαιηζηηθνχ θξάηνπο, φπσο 

ππήξμε ε Ώζήλα, θξίλεηαη πξφζθνξν γηα πεξαηηέξσ ζθέςεηο θαη εθηηκήζεηο θαζψο, επίζεο, 

θαη γηα πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αγγίδνπλ αθφκε θαη ηελ επνρή καο.  

Πνιινί ηζηνξηθνί θαη κειεηεηέο είδαλ ζηνλ εμαλδξαπνδηζκφ θαη ηε ζθαγή ησλ Μειίσλ ηελ 

πξψηε θαηαγεγξακκέλε ηζηνξηθά γελνθηνλία
119

. ΐάζεη ηεο πεξίπησζεο απηήο, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ηα ζχκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηψλ είλαη ε πην ζθιεξή θαη απάλζξσπε 

πιεπξά ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Γελλάηαη, θπζηθά, ην εξψηεκα, αλ ν ηκπεξηαιηζκφο έρεη πάληα 

ηφζν ζθιεξφ πξφζσπν θαη αλ πάληα πιήηηεη κε ηφζν βάλαπζν ηξφπν ηα ζχκαηα ηνπ
120

.  

Ώλαηξέρνληαο ζε κεγάιεο απηνθξαηνξίεο ησλ αξραίσλ αιιά θαη ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε πνιηηηθή ηνπ επεθηαηηζκνχ κνηξαία νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο 

πνπ θαηαξξαθψλνπλ ηνπο εθάζηνηε αδπλάηνπο. Σν είδακε ζηελ πεξίπησζε ηεο Μήινπ· 

                                                           
119

 Ξελνθψλ Διιεληθά, ν.π. ζ. 235 
120

 ΐι. Goergemanns H., Macht, Moral und Psycologie bei Thukydides, Spielarten der Macht, HumB, I 1977, 

ζζ. 64-93. 
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έθηνηε, φκσο, αθνινχζεζαλ θαη πνιιέο αθφκε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Ώο ζπκεζνχκε πξφρεηξα 

ηηο επειάζεηο ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαθηεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ, ηηο 

επηδξνκέο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη θαηφπηλ ηεο ρξηζηηαληθήο 

εθδνρήο ηεο, ηεο βπδαληηλήο, έσο θαη ηηο βαξβαξφηεηεο ησλ Οζσκαλψλ θαηαθηεηψλ ή πην 

πξφζθαηα αθφκα, ηηο ζεξησδίεο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Αελ πξφθεηηαη βέβαηα γηα 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο νχηε γίλεηαη εδψ θακία πξνζπάζεηα πξφρεηξσλ απινπζηεχζεσλ θαη 

γεληθεχζεσλ, απιά ε πνξεία ησλ απηνθξαηνξηψλ πνπ επεδίσμαλ λα επεθηείλνπλ ηε ζθαίξα 

επηξξνήο ηνπο θαηαδεηθλχεη φηη αθνινχζεζαλ ηαθηηθέο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δε ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη αλαίκαθηεο. ζηε ην πξψην δεδνκέλν πνπ κπνξεί απηνλφεηα λα 

πξνθχςεη είλαη φηη ν ηκπεξηαιηζκφο δε κπνξεί παξά λα πξνθαιέζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο 

ζηνπο πην αδχλακνπο.  

Βθείλν, φκσο, πνπ δελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο, είλαη ε θαηάιεμε ηεο δξάζεο 

θαη ηεο θηινδνμίαο ησλ ίδησλ ησλ ηκπεξηαιηζηψλ, ε νπνία κε καζεκαηηθή αθξίβεηα 

ζηξέθεηαη πάληα ελαληίνλ ηνπο. Σν είδακε ζηελ πεξίπησζε ηεο Ώζήλαο πνπ έραζε ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηεο, ελψ δελ αλέθακςε πνηέ απφ ηελ ηξαγηθή ήηηα πνπ ππέζηε. Παξφκνηα 

θαη ζε άιιεο ρψξεο ή απηνθξαηνξίεο πνπ ζέιεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη 

λα απμήζνπλ ηηο επηθξάηεηέο ηνπο, ε θαηάιεμε ήηαλ εμίζνπ ηξαγηθή θαζψο ζηαδηαθά 

απψιεζαλ ηε δχλακή ηνπο γλσξίδνληαο ηελ απφιπηε ζπληξηβή θαη θαηαζηξνθή. ζηε ην 

δεχηεξν δεδνκέλν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε αιαδνλεία ησλ ηζρπξψλ νδεγεί πάληα ζηελ 

πηψζε ηνπο. 

Ώθνινχζσο πξνθχπηνπλ πνιινί πξνβιεκαηηζκνί, πνπ δελ απνηεινχλ, σζηφζν αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά δχλαληαη λα δψζνπλ ην εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ ζθέςε θαη 

έξεπλα. ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ κία δχλακε 

λα αθνινπζήζεη ηφζν αθξαία επεθηαηηθή πνιηηηθή, ε απάληεζε δε κπνξεί λα είλαη εληαία γηα 

θάζε πεξίπησζε αιιά νθείιεηαη ζηηο εθάζηνηε βιέςεηο θαη θηινδνμίεο. Κνηλφο 
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παξνλνκαζηήο, σζηφζν, γηα θάζε πεξίπησζε είλαη ε αιαδνλεία ηεο παληνδπλακίαο
121

 πνπ 

ληψζεη ν ηζρπξφο ψζηε λα αλαιάβεη ηέηνηεο παξάηνικεο πξσηνβνπιίεο. Βθηφο θαη αλ, θαη 

απηφ απνηειεί έλα δεδνκέλν γηα ζθέςε θαη ζπδήηεζε, αλ ν ηζρπξφο δελ είλαη ζε ζέζε λα δεη 

ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη ή αδπλαηεί λα δηδαρζεί απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο ηζηνξίαο. ζηε, 

ίζσο, λα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη, φζν κεγαιφπλνα θαη αλ είλαη ηα ζρέδηα ησλ 

θαηαθηεηψλ, ε ζθέςε ηνπο είλαη θνληφθζαικε θαη πεξηνξηζκέλε θαη αδπλαηνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ νη ελέξγεηέο ηνπο. Μπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε, επίζεο, φηη ν ζηφρνο ηεο θαηάθηεζεο θαζειψλεη κε ηφζν απφιπην ηξφπν ηε 

ζθέςε ηνπο ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δνπλ φηη βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ζα 

βξεζνχλ θαη νη ίδηνη ζηελ πιεπξά ησλ εηηεκέλσλ. Ίζσο γηαηί ζηελ αιαδνληθή ζθέςε ηνπο 

δελ ππάξρεη ρψξνο γηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

Ώλ πάλησο, είλαη θάηη, πνπ ελδερνκέλσο λα αλεζπρεί ηνλ ηκπεξηαιηζηή, απηφ ζα είλαη 

πξνθαλψο ε ελδερφκελε απνηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δε ζα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηχρε ησλ εηηεκέλσλ. ζηε, θη απηφ απνηειεί ην ηειεπηαίν δεδνκέλν 

πνπ παξαηίζεηαη, νη ζηαζψηεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ δελ έρνπλ θακία επαηζζεζία γηα ηα ζχκαηα 

ηνπο, αιιά ηα ζεσξνχλ σο έλα εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηα είδακε ζηελ εγεκνληθή Ώζήλα ηεο αξραηφηεηαο. Πνιιά, ζε 

γεληθφ επίπεδν θαη πιαίζην πάληα, ραξαθηήξηζαλ θαη ηελ πνιηηηθή άιισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ 

ρσξψλ θαη απηνθξαηνξηψλ. Κνηλή κνίξα, γηα θάζε πεξίπησζε είλαη ε ηειηθή, αξγά ή 

γξήγνξα ζπληξηβή ηνπ επηηηζέκελνπ. ζηε, ν ηκπεξηαιηζκφο, φζν ηζρπξέο θαη αλ  είλαη νη 

δπλάκεηο πνπ ηνλ ππνθηλνχλ θαη ηνλ ζπληεξνχλ, είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα ζπληξίβεηαη. 

                                                           
121

 Γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ηζρχνο βι. Tritle L. A., Ο Θνπθπδίδεο θαη ε πνιηηηθή ηεο ηζρχνο, ζην Σξηαληαδχν 
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Δπίλογορ 
 

Ο Θνπθπδίδεο ζέιεζε λα θαηαζηήζεη ηελ Εζηνξία ηνπ «θηήκα ἐο ἀεί»
122

, έλα δηαρξνληθφ 

θεηκήιην ηζηνξηθήο αθήγεζεο κε ζθνπφ φρη κφλν λα θαηαζηνχλ γλσζηά θαη γηα ηηο επφκελεο 

γεληέο φζα δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, αιιά θαη 

λα δηδαρζνχλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο θνβεξήο απηήο δνθηκαζίαο. Καη ην θαηάθεξε. Σν έξγν 

ηνπ παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα κνλαδηθφ εγρεηξίδην ηζηνξηθήο κειέηεο, πξφζθνξν φκσο θαη 

γηα πνιιά αθφκα θαη δηαθνξεηηθά αλαγλψζκαηα.  

Αελ είλαη κφλν ν κειεηεηήο ηεο αξραηφηεηαο ή ν ηζηνξηθφο πνπ έρεη ηελ επθαηξία κέζα απφ 

ην Θνπθπδίδε λα γλσξίζεη ηελ Ώξραία Βιιάδα. Βίλαη θαη πιήζνο επηζηεκφλσλ πνπ κπνξνχλ 

λα εκβαζχλνπλ ζηηο κειέηεο ηνπο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Βίλαη ν πνιηηηθφο 

αλαιπηήο πνπ κπνξεί λα δεη ζηε ζνπθπδίδεηα ζθέςε ζπέξκαηα ζεκεξηλψλ ηαθηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ θηλήζεσλ. Βίλαη ν κειεηεηήο ηεο δηπισκαηίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ 

δχλαηαη λα δηαθξίλεη κέζα απφ ηηο ζπκκαρίεο θαη ηνπο ζπλαζπηζκνχο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ 

ην ζθεπηηθφ θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ εθαηέξσζελ δπλάκεσλ θαη λα ην αλαγάγεη ζε ζεκεξηλνχο 

παξαιιειηζκνχο. Βίλαη, αθφκα, ν εξεπλεηήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζηξαηησηηθή ηζηνξία, 

ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπ κεγάινπ 

ηζηνξηθνχ δείγκαηα ζηξαηησηηθήο δεμηνηερλίαο θαη ζηξαηεγηθήο. εκαληηθφ φθεινο 

απνθνκίδεη θαη ν θιάδνο ηεο γεσπνιηηηθήο, κε ηε κειέηε ησλ επηδηψμεσλ θαη ησλ βιέςεσλ 

ησλ αληηκαρφκελσλ.  
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 Θνπθπδίδνπ Ιζηνξία , ν.π. 1.22 
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ε έλα άιιν επίπεδν, ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηνλ κειεηεηή ηεο 

θηινζνθίαο, θαζψο είλαη εκθαλείο νη θηινζνθηθέο αλαθνξέο θαη επηδξάζεηο ζην έξγν ηνπ. Ο 

θηιφινγνο, επίζεο, κπνξεί λα εθηηκήζεη ηνλ πινχην ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη λα ζαπκάζεη ηε 

ξεηνξηθή δεηλφηεηα πνπ εθθξάδεηαη ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ. ε ελδηαθέξνπζεο εθηηκήζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα, δχλαηαη επίζεο, λα πξνβεί θαη ν θνηλσληνιφγνο, φπσο θαη ν αλζξσπνιφγνο, 

κέζσ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο επξχηεξεο δξάζεο πνπ αλέπηπμαλ νη άλζξσπνη ηεο επνρήο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, ίζσο, είλαη φηη ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε δελ αθνξά κφλν ηνλ 

εηδηθεπκέλν επηζηήκνλα, αιιά θαη ηνλ θάζε πξνβιεκαηηζκέλν θαη αλήζπρν άλζξσπν: φρη 

κφλν ηνλ Έιιελα, αιιά θαη ηνλ Βπξσπαίν θαη φινπο ηνπο αλζξψπνπο απφ θάζε γσληά ηνπ 

πιαλήηε.  Βηδηθά, ζήκεξα, πνπ δηαλχνπκε κία επνρή θξίζεσλ θαη αβεβαηνηήησλ, ν 

Θνπθπδίδεο είλαη πεξηζζφηεξν επίθαηξνο απφ πνηέ· ε ηζηνξία ηνπ, είλαη αλεθηίκεηε 

παξαθαηαζήθε θαη απνηειεί φρη κφλν έξγν δηαρξνληθήο αμίαο, αιιά θαη θηήκα φιεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο.  
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Παπάπηημα 
 

Δικόνα 1. 

 

Χάρτθσ τθσ ακθναϊκισ ςυμμαχίασ. 

 Επικράτεια των Ακθνών. 

 Μζλθ τθσ ςυμμαχίασ που κατζβαλλαν φόρο. 

 Μζλθ τθσ ςυμμαχίασ που παρείχαν πλοία. 

 Επικράτεια Σπάρτθσ. 

 Σφμμαχοι των Σπαρτιατών. 

 Ουδζτερεσ περιοχζσ. 

 Σφαίρα επιρροισ των Ακθναίων. 

 Σφαίρα επιρροισ των Σπαρτιατών. 
Τα γράμματα τθσ ελλθνικισ αλφαβιτου δείχνουν τισ πζντε φορολογικζσ περιφζρειεσ.  
Ιστορία του Ελληνικοφ Έθνους, τόμοσ Γ1, Εκδοτικι Ακθνών Α.Ε., Ακινα 1972, ςελ. 104-105.  
Επεξεργαςία: Ίδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ.  
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