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ΠΡΟΛΟΓΟ  

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζα δψζνπκε έκθαζε ηφζν ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ δεηεκάησλ, φζν θαη ζην γεληθφηεξν ηξφπν δσήο 

ησλ Αζελαίσλ αιιά θαη ησλ παξηηαηψλ. Ο Θνπθπδίδεο ιφγσ ηνπ φηη επηζπκεί λα 

είλαη αληηθεηκεληθφο θαη λα αθεγείηαη ηα γεγνλφηα κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 

πηζηφηεηα, δε ζηέθεηαη ζηελ απιή παξάζεζε γεγνλφησλ, ε νπνία βέβαηα είλαη 

εμαθξηβσκέλε κέζσ ηνπ ηδίνπ ή κέζσ απηφπησλ καξηχξσλ, αιιά θάλεη θαη ρξήζε 

δεκεγνξηψλ, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Παξαζέηεη δειαδή ηνπο ιφγνπο 

ησλ δχν αληηηηζέκελσλ πιεπξψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο ην 

πεξηερφκελν απηψλ ησλ ιφγσλ αιιά θαη λα γίλεη θνηλσλφο ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

επνρήο πνπ επηθξαηνχζε ηφηε. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

θιεηζηή δηάζθεςε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαζψο θαη ηε δεκεγνξία ηνπ βαζηιηά 

Αξρίδακνπ αιιά θαη ην ιφγν ηνπ εθφξνπ ζελειαΐδα.  

   ζνλ αθνξά ζηνπο Κνξηλζίνπο, ππνζηεξίδνπλ φηη απιψο εθθξάδνπλ ηα 

παξάπνλά ηνπο πξνο ηνπο παξηηάηεο θαη ηνπο θαηαινγίδνπλ έιιεηςε 

κεζνδηθφηεηαο, αξγνπνξία, αλαβιεηηθφηεηα, έιιεηςε αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ 

θαη άξλεζε δηαθηλδχλεπζεο ησλ θεθηεκέλσλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη παξηηάηεο 

πξάηηνπλ θαηψηεξα ησλ δπλάκεψλ ηνπο πξνηηκψληαο ηε ζπλέρηζε κηαο αζθαινχο 

δηαβίσζεο. Βέβαηα κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο 

φηη νη Κνξίλζηνη  επηπιήηηνπλ ηνπο παξηηάηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, 

δηαβάδνληαο ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 69 δηαπηζηψλνπκε φηη ζθνπφο ηνπο είλαη λα 

δηαηππψζνπλ ηα παξάπνλα πνπ έρνπλ. πκπιεξψλνπλ φηη θάλνπλ απηέο ηηο 

δηαπηζηψζεηο πάληνηε θηιηθά δηαθείκελνη απέλαληί ηνπο, δηφηη ηα παξάπνλα 

δηαηππψλνληαη απφ θαη πξνο θίινπο, ελψ νη θαηεγνξίεο δηαηππψλνληαη θαηά ησλ 

ερζξψλ. Οη Κνξίλζηνη εληνχηνηο, έρνπλ εμ’ αξρήο μεθαζαξίζεη φηη επηζπκνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο παξηηάηεο.   

   ζνλ αθνξά ζηνπο Αζελαίνπο, φηαλ απηνί παίξλνπλ ην ιφγν, ππνζηεξίδνπλ φηη 

ζηφρνο ηεο απνζηνιήο ηνπο δελ είλαη λα αληηθξνχζνπλ φζα είπαλ νη ζχκκαρνί 

ηνπο, αιιά λα ζηεξίμνπλ κε ηζρπξά επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο φηη ε Αζήλα δελ 

έγηλε ηπραία ππνινγίζηκε δχλακε, αιιά κε θάζε επθαηξία αληαπνθξίλεηαη ζην 

χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θάλνληαο ζε φινπο γλσζηφ ην κεγαιείν ηεο.  
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  Έλα δηθφ καο ζπκπέξαζκα κέζα απφ απηήλ ηελ αληηπαξάζεζε είλαη φηη απηέο νη 

δχν δεκεγνξίεο απνζθνπνχλ ζην λα αλαδεηρζεί ην κεγαιείν ηεο Αζήλαο θαη ε 

ππεξνρή ηεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ πφιεσλ (ζπκκαρηθψλ θαη κε). ηε ζπλέρεηα, 

παξαηίζεληαη ν ιφγνο ηνπ Αξρίδακνπ θαζψο θαη ε δηαηχπσζε ηεο απφςεσο ηνπ 

εθφξνπ ζελειαΐδα, θάησ φκσο απφ έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ πξίζκα, αθνχ ν 

πξψηνο παξνπζηάδεηαη ζπλεηφο θαη εμαηξεηηθά νξγαλσηηθφο, ελψ ν ηειεπηαίνο 

ηδηαίηεξα παξνξκεηηθφο θαη κε δίςα γηα εθδίθεζε απέλαληη ζηνπο Αζελαίνπο θαη 

ηελ πφιε ηνπο. 

  Δπνκέλσο, θαηαλννχκε φηη ε αληίζεζε κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο 

αλαδεηθλχεηαη φρη κφλν κέζσ ηεο δεκεγνξίαο ησλ Κνξηλζίσλ θαη ηεο απάληεζεο 

ησλ Αζελαίσλ πξέζβεσλ, αιιά θαη κέζσ ησλ ιφγσλ ηνπ Αξρίδακνπ θαη ηνπ 

ζελειαΐδα. πσο θαη λα έρεη, ε αξρή ηεο άληζεο αλάπηπμεο ηεο Αζελατθήο 

δχλακεο, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα αηηία αλεζπρίαο ησλ αληηπάισλ θαη ε 

αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ, απνηεινχλ δχν απφ ηα πην βαζηθά 

ζέκαηα ζηηο παξαγξάθνπο πνπ εμεηάδνπκε. Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο απηήο ζα 

είλαη ε αλάδεημε ηεο αληηπαιφηεηαο αλάκεζα ζηε πάξηε θαη ηελ Αζήλα, γεγνλφο 

ην νπνίν γίλεηαη άκεζα θαλεξφ θαη απφ ηα γεγνλφηα ηεο Πεληεθνληαεηίαο, ηα νπνία 

ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηελ πνξεία ηεο κειέηεο απηήο.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

  ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη αλαθνξά ζηε παξηηαηηθή θαη Αζελατθή ζηξαηεγηθή σο 

πξνο ηνλ πφιεκν. Μέζσ ηεο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ παξαγξάθσλ 68 έσο θαη 

86 ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ πνπ ζπλέγξαςε ν Θνπθπδίδεο 

αιιά θαη ησλ παξαγξάθσλ 87 έσο θαη 118, ζα γίλνπλ θαηαλνεηά κείδνλα δεηήκαηα, 

φπσο απηφ ηεο απμαλφκελεο δχλακεο κηαο εγεκνλίαο θαζψο θαη ηεο έληνλεο 

επηζπκίαο αιιά θαη πξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αληηπάινπ γηα θαηαζηνιή ή 

έζησ κείσζε απηήο. Ζ αλεζπρία επνκέλσο γηα ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο Αζήλαο 

ζα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν θαη ηηο δχν 

αληηηηζέκελεο πιεπξέο. 

  Δάλ σζηφζν επηθξαηήζνπλ αξεηέο φπσο ε ζχλεζε, ε ζσθξνζχλε θαη ε 

θαξηεξηθφηεηα, ηφηε ζα πεξηνξηζζεί ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ησλ θηλήζεσλ, ζηηο 

νπνίεο αλαπφθεπθηα ζα θαηαθχγνπλ θαη νη δχν πιεπξέο, είηε απφ θφβν γηα ππέξκεηξε 

αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο κηαο, είηε απφ εμνπζηαζηηθή καλία ηεο άιιεο.  

  Βέβαηα, ζην άλαξρν θαη αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα, φπνπ ηα θξάηε 

πξνζπαζνχλ λα θαηνρπξψζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο δελ 

είλαη εχθνιε. χκθσλα κε ηνπο πνιηηηθνχο ξεαιηζηέο, ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο γηα 

ηελ θαηνρχξσζε ηεο εηξήλεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ. Απηφ 

ην δήηεκα ηεο εμηζνξξφπεζεο, θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε ζην Θνπθπδίδε
1
. 

  Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή αιιά αλνκνιφγεηε αηηία ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε κεγάιε 

αλάπηπμε ηεο Αζήλαο, ε νπνία θφβηζε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη ηνπο αλάγθαζε λα 

πνιεκήζνπλ. ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε ινηπφλ, πιελ ησλ αηηηψλ ηνπ πνιέκνπ, ζα 

αλαιπζνχλ θαη ηα αίηηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ θαζψο θαη ν 

ξφινο ηεο εζηθήο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο
2
.  

   

   

 

 

                                                           
1
 Πλατιάσ, Α. (2000), ςελ. 51 

2
 Πλατιάσ, Α. (2000), ςελ. 62 

2
 Πλατιάσ, Α. (2000), ςελ. 62 
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Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΣΗ 

  Δίλαη γεγνλφο φηη ε Αζήλα παξνπζηάδεη πνιπεπίπεδεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε 

πάξηε. Οη δχν απηέο πφιεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά. ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε πάξηε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα, ελψ ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αζήλαο είλαη 

επκεηάβιεηε
3
. Πξφθεηηαη γηα δηαθνξέο πνπ έγθεηληαη ζε κηα αλνηρηή θαη κηα θιεηζηή 

θνηλσλία, δειαδή ηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε αληίζηνηρα
4
. Πάλησο ηφζν νη ζπγγξαθείο 

φζν θαη νη θξηηηθνί έρνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο 

επνκέλσο, απηφο πνπ θάλεη ηελ πξνζπάζεηα λα γξάςεη έλα βηβιίν ζρεηηθά κε ηε 

πάξηε ζίγνπξα δε κπνξεί λα πεξηκέλεη λα επραξηζηήζεη φινπο ηνπο αλαγλψζηεο
5
. 

  Χο πξνο ην δήηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη πςειέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ δχν αληαγσληζηηθψλ θξαηψλ δηακνξθψζεθαλ φπσο ήηαλ θπζηθφ απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο πνιηηηθνχο ηνπο ζθνπνχο. Ζ Αζήλα, πνπ ήηαλ επραξηζηεκέλε κε ην 

status quo, ράξαμε κηα πςειή ζηξαηεγηθή κε ακπληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ είρε ζαλ 

ζηφρν λα απνζαξξχλεη ηνλ αληίπαιν. Απηφ ζα γηλφηαλ εθηθηφ εάλ ε Αζήλα έπεηζε ηνλ 

αληίπαιν φηη ήηαλ αλίθεηε ζηξαηησηηθά θαη φηη είρε ζηε δηάζεζή ηεο άθζνλνπο 

πφξνπο, πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα επί καθξφλ, ελψ ν αληίπαινο 

δε ζα κπνξνχζε λα αληέμεη ηε καθξνρξφληα θζνξά
6
. Πάλησο, ν Θνπθπδίδεο 

δηαπίζησζε φηη ε δηαξθψο απμαλφκελε δχλακε ηεο Αζελατθήο δχλακεο ήηαλ εθείλε 

πνπ πξνθάιεζε ηε ζχγθξνπζή ηεο κε ηε πάξηε
7
.  

   O Θνπθπδίδεο, δηαηππψλνληαο «ηα δένληα» ζηνπο ιφγνπο ηνπ θαη παξνπζηάδνληαο 

ην παξηηαηηθφ θίλεηξν γηα ηε δήισζε ηεο έλαξμεο πνιέκνπ κε ηελ Αζήλα, 

επηζπκνχζε λα ζέζεη ζε ζηαζεξφ έδαθνο ηηο παξειζνχζεο πξάμεηο θαη ζρέζεηο ησλ 

δχν δπλάκεσλ. Ζ πξνθαλήο πεγή ηνπ ήηαλ ε Ἱζηνξίε ηνπ Ζξνδφηνπ
8
. 

 

 

                                                           
3
 Πλατιάσ, Α. (2000), ςελ. 64 

4
 Lang, M. B. (1999), ςελ. 327 

5
 Huxley, G. L. (1968), ςελ. 88 

6
 Πλατιάσ, Α. (2000), ςελ. 95 

7
 Robinson, E. (2012), ςελ. 217 

8
 Lang, M. B. (1999), ςελ. 328 
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Ο ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ 

Ο Αζελαίνο Θνπθπδίδεο, πξηλ αθφκε θαζηεξσζεί σο πνιηηηθφο άλδξαο θαη 

ηζηνξηθφο, ήηαλ έλαο πινχζηνο γαηνθηήκνλαο. Γηαηεξνχζε καθξνρξφληνπο δεζκνχο 

κε ηε Θξάθε, ζηε Βφξεηα Διιάδα, πνπ ππαγφηαλ ζηελ Αζήλα. Δθεί είρε θηεκαηηθή 

πεξηνπζία, γεγνλφο πνπ επλννχζε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο επγελείο ηνπ ηφπνπ. 

Μάιηζηα ε επηξξνή ηνπ ζηε Θξάθε ήηαλ παζίγλσζηε
9
. Δίρε παηέξα ηνλ ινξν 

πνπ φθεηιε ην φλνκά ηνπ ζηνλ νκψλπκν βαζηιηά ηεο Θξάθεο. Μεηέξα ηνπ ήηαλ ε 

Ζγεζηπχιε, απφγνλνο ησλ κεγάισλ ζηξαηεγψλ Μηιηηάδε θαη Κίκσλα
10

. Ο 

Θνπθπδίδεο παληξεχηεθε γπλαίθα απφ ηε θαπηή χιε πινχζηα θαη ηδηνθηήηε 

κεγάισλ κεηαιιείσλ. Απηφλ ηνλ πινχην δελ ζπαηάιεζε ζε απνιαχζεηο αιιά 

επεηδή θαηάιαβε φηη πξφθεηηαη λα εθξαγεί πφιεκνο θαη επεηδή ζέιεζε λα ηνλ 

θαηαγξάςεη, παξείρε πνιιά ρξήκαηα ζε ζηξαηηψηεο Αζελαίνπο θαη 

Λαθεδαηκνλίνπο, γηα λα ηνλ πιεξνθνξήζνπλ γηα φζα ιέγνληαλ θαη γίλνληαλ ζηνλ 

πφιεκν
11

. 

  Ο Θνπθπδίδεο (έλαο ηζηνξηθφο πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπεη ηελ πφιε ηνπ 

εθ ησλ έμσ
12

), είρε εμ’ αξρήο κηα μεθάζαξε αληίιεςε ηνπ ηη πξνζπαζνχζε λα 

θάλεη. Πξνζπαζνχζε λα δηεξεπλήζεη ηηο αηηίεο θαη ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηνπ 

πνιέκνπ
13

. Ζ εμηζηφξεζή ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη έηζη 

γηλφηαλ φρη κφλν ζαθέζηεξε, αιιά θαη αθξηβέζηεξε
14

. Τπνζηεξίρζεθε φηη ην 

θξίζηκν πιάλν ηεο Ιζηνξίαο ηνπ ήηαλ λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαθξίλεη, λα ζηνραζηεί θαη λα κάζεη απφ φζα ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ
15

. θνπφο 

ηνπ ήηαλ λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα γη’ απηφ θαη έδηλε ρξήκαηα ζε φινπο θαηά ηε 

δηάξθεηα αλαδήηεζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ αθξίβεηα ησλ 

γεγνλφησλ κέζα απφ ηε ζπκθσλία ησλ πνιιψλ
16

. Πίζηεπε φηη εμαηηίαο ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο ε πηζηή εμηζηφξεζε ελφο πνιέκνπ (ή άιισλ ζπγθινληζηηθψλ 

ζπκβάλησλ) ζα κπνξνχζε λα επθνιχλεη ηελ πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο, γηαηί θάησ 

                                                           
 
9
 Canfora, L. (2001), ςελ. 7 

10
 Μαρκελλίνου (2005), ςελ. 21 

11
 Μαρκελλίνου (2005), ςελ. 22 

12
 Greenwood, E. (2011), ςελ. 90 

13
 Adcock, F. E. (1951), ςελ. 2 

14
 Romilly,  J. (1988), ςελ. 49 

15
 Greenwood, E. (2011), ςελ. 40 

16
 Μαρκελλίνου (2005), ςελ. 23 
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απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο ζεσξνχζε φηη ζα ήηαλ αλάινγε ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ
17

.  

Ο Θνπθπδίδεο, δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξίζηεθε κεγαινθπΐα ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο είρε ηελ 

ηθαλφηεηα λα αμηνινγεί ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο
18

 θαη 

πξνζπαζνχζε λα δψζεη κε ζαθήλεηα (ηφ ζαθέο) ηηο δηεγήζεηο ηνπ. Γη’ απηφ ινηπφλ 

θάλεη απηνςία ησλ γεγνλφησλ ή ρξήζε ησλ καξηπξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη κέξνο νη ίδηνη ζε απηά
19

 θαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ «εηθάδεηλ» θζάλεη φζν ην 

δπλαηφ πην θνληά ζηελ αιήζεηα
20

. 

Γη’ απηφλ, ε ηζηνξηνγξαθία απνηειεί έλαλ ζηνραζκφ πάλσ ζηα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πόιηλ, ζηηο αηηίεο θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 

Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα ην έξγν ελφο αλζξψπνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή 

θαη ε πξαγκαηηθή ηνπ αμία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απεπζχλεηαη ζε έλαλ 

αλαγλψζηε ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ίδηνο πνιηηηθφ νλ θαη ζα κπνξέζεη λα αληιήζεη, 

θαηά ζπλέπεηα, ρξήζηκα δηδάγκαηα. Ζ αληίιεςε απηή βαζίδεηαη ζε θάπνηεο 

ζεκειηψδεηο αξρέο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ γεληθέο 

αξρέο πνπ έρνπλ αηψληα ηζρχ ιφγσ ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, γηα 

ηελ νπνία ηα κειινληηθά γεγνλφηα ζα παξνπζηάδνπλ θαη’ αλάγθε αλαινγίεο θαη 

νκνηφηεηεο κε απηά ηνπ παξειζφληνο, θαη ε εκπεηξία πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζα 

απνβεί σθέιηκε γηα ηε δξάζε
21

. 

 ζνλ αθνξά ζην έξγν ηνπ, ην νπνίν ηειεηψλεη απφηνκα, δίλνληαη δηάθνξεο 

εμεγήζεηο. Αλαθέξεηαη φηη ν Θνπθπδίδεο πέζαλε δνινθνλεκέλνο ζηελ Αζήλα ή ηε 

Θξάθε, άξα γη’ απηφ θαη ε δηήγεζε δηαθφπηεηαη απφηνκα. Ζ δηαίξεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Θνπθπδίδε (γηα ην νπνίν δελ έρνπκε θαλέλαλ απζεληηθφ ηίηιν) ζε νρηψ βηβιία 

δελ νθείιεηαη ζηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα. Μάιηζηα θάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ην φγδνν 

βηβιίν ην έγξαςε ε θφξε ηνπ Θνπθπδίδε δίρσο βέβαηα θάηη ηέηνην λα έρεη 

επηβεβαησζεί
22

. Πάλησο, εάλ φλησο ν ζπγγξαθέαο πεζαίλεη ηφζν λσξίο, είλαη 

απφιπηα δηθαηνινγεκέλε ε χπαξμε αληηθάζεσλ θαη αζπλεπεηψλ ζην έξγν ηνπ, 

                                                           
17

 Ηλιοφ, Η. (1980), ςελ. 19 
18

 Lesky, A. (2006), ςελ. 634 
19

 Lesky, A. (2006), ςελ. 637 
20

 Lesky, A.  (2006), ςελ. 638 
21

 Montanari, F. (2010), ςελ. 515-516 
22

 Lesky, A. (2006), ςελ. 636 
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ηφζν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά κέξε, φζν θαη αλάκεζα ζε δηαδνρηθνχο θαη 

αιιεινζπλδεφκελνπο ηνκείο ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ην γεγνλφο, ην νπνίν 

παξέρεη κηα «εχθνιε δηέμνδν», κπνξεί θαλείο λα ην επηθαιεζζεί ψζηε λα εμεγήζεη 

νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ζην ζνπθπδίδεην έξγν
23

. 

Ο Γηνλχζηνο Αιηθαξλαζζέαο θαηεγφξεζε ην Θνπθπδίδε γηα ην φηη άιιαμε 

απζαίξεηα ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο Θνπθπδίδεο 

σζηφζν είλαη εξεπλεηήο θαη φρη απιψο παξνπζηαζηήο. Αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηνλ 

πφιεκν αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε αιιά απνδεηθλχεη ηηο ηξαγηθέο 

ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ πνιέκνπ κέζα απφ ηελ ηζηνξία
24

. ην πξψην ηνπ βηβιίν, 

αλαθέξεηαη ζηελ αληηδεκνθξαηηθφηεηα ηεο Αζελατθήο εγεκνλίαο θαη ακέζσο 

ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πάξηεο, εάλ θπζηθά έβξηζθε ηελ επθαηξία. 

Πνιιέο θνξέο, ε ρξήζε ιεπηνκεξεηψλ θάλεη αθφκε πην πεηζηηθή ηελ αθήγεζε, 

κεηαηξέπνληάο καο ζε θνηλσλνχο ηεο ζθέςεο θαη ηεο λννηξνπίαο ηνπ Θνπθπδίδε. 

Δπηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ησλ δεκεγνξηψλ, θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη κηα γεληθή θαη βαζηά ζθέςε γηα ηε ζηάζε ηεο πάξηεο. 

Πξφθεηηαη γηα ην κείδνλ δήηεκα ηεο εκπηζηνζχλεο ην νπνίν απνδίδεηαη κε ην 

νπζηαζηηθνπνηεκέλν επίζεην «ηφ πηζηφλ». Γίλεηαη ιφγνο ινηπφλ γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξηηαηψλ θαη ηε δπζπηζηία ηνπο απέλαληη 

ζε νπνηνλδήπνηε μέλν
25

. Βέβαηα, ζην Θνπθπδίδε, ε γεληθφηεηα δελ είλαη πνηέ 

καθξά, θαζψο πιελ απηήο, αλαθέξεηαη θαη ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα
26

. 

Δπίζεο, ζην έξγν ηνπ ππάξρεη ε απήρεζε ησλ ξεηνξηθψλ δηδαζθαιηψλ ηνπ 

(ηξαγηθνχ) Δπξηπίδε, ηνπ (ζνθηζηή) Γνξγία θαζψο θαη άιισλ ζνθηζηψλ, νη γεληθέο 

θξίζεηο ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ θαη σο απνδείμεηο. Σφζν ζε 

απηνχο, φζν θαη ζην Θνπθπδίδε, άξεζε λα αξρίδνπλ κηα δεκεγνξία ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη εηζαγσγή ζε απηά πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ ζην έξγν 

ηνπ θαζελφο, θηλεηνπνηψληαο παξάιιεια θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε
27

. 

Δπηπξνζζέησο, νη ιφγνη ηνπ Θνπθπδίδε, ζα απνηειέζνπλ έλαλ ρξήζηκν νδεγφ γηα 

ην κειεηεηή ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη λα θξίλεη φρη κφλν ηα γεγνλφηα ηνπ 
                                                           
23

 Dover, K. J. (1973), ςελ. 144 
24

 Lesky, A. (2006), ςελ. 636 
25

 Romilly, J. (2003), ςελ. 65 
26

 Romilly, J. (2003), ςελ. 67 
27

 Romilly, J. (2003), ςελ. 68 



13 
 

παξειζφληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο ζηεξηδφκελνο ζε κηα θνηλή βάζε. Θα 

παξαηεξήζεη θαη ζην κέιινλ ζα αλαθαιχςεη πψο αληηδξά έλαο άλζξσπνο ζηηο ίδηεο 

ή ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

απνζαθεληζηνχλ θάπνηεο ηδέεο θαη ζα επηηεπρζεί ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

πξνζέγγηζε ηεο ζαθήλεηαο «ηλ γελνκέλσλ ην ζαθέο»
28

.  Δπίζεο, ε αθήγεζε ηνπ 

Θνπθπδίδε, παίξλεη ηε κνξθή απνδεηθηηθνχ ζπιινγηζκνχ, θαζψο απνκαθξχλεη     

φ, ηη είλαη ηπραίν θαη θξαηά κφλν φ, ηη ρξεζηκεχεη γηα λα θαλεί ε πνξεία κηαο 

ελέξγεηαο
29

. 

  Ο ηζηνξηθφο πεξηγξάθεη δηεμνδηθά ηε ζπδήηεζε πνπ θαζψο ηζρπξίδεηαη έγηλε 

ζηε πάξηε ην θζηλφπσξν ηνπ 432 θαη φπνπ ήηαλ παξνχζα κηα αζελατθή 

αληηπξνζσπεία. Ο ιφγνο δφζεθε θαηά ζεηξά ζηνπο Κνξηλζίνπο, ζηνπο Αζελαίνπο 

θαη ζηνπο δχν εθπξνζψπνπο ηεο ζπαξηηαηηθήο άπνςεο, ην βαζηιηά Αξρίδακν, 

αληίζεην κε ηελ ηδέα ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ έθνξν ζελειαΐδα, πνπ ζπληζηνχζε 

άκεζε δξάζε. Μέζα απφ ηηο αγνξεχζεηο πνπ ηνπο απνδίδεη ν Θνπθπδίδεο, 

δηαθξίλνπκε ηελ εξκελεία πνπ ζέιεη λα δψζεη σο πξνο ηελ αηηία ηεο ζχγθξνπζεο. 

Πάλησο ε δηρνγλσκία ηεο πάξηεο είλαη γεγνλφο
30

.   

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαδείγκαηα ησλ Κνξηλζίσλ θαη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ην δηπιφ πεηξαζκφ ηεο εζπρίαο θαη ηεο έπαξζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνο πνπ ζρεκαηίδεη κηα γλψκε, βξίζθεηαη ζε αζθάιεηα, φηαλ φκσο πξνβαίλεη 

ζηε δξάζε, ηφηε εκθαλίδεηαη ν θφβνο. Οη Κνξίλζηνη ζην ιφγν ηνπο εμέθξαζαλ ηελ 

παξαπάλσ άπνςε. Οη Λαθεδαηκφληνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη 

θηλδπλεχνπλ ιηγφηεξν λα ζθάινπλ ιφγσ ηνπ φηη νη επηηπρίεο ηνπο δελ ηνπο θάλνπλ 

λα απνθηνχλ ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε
31

. Αθφκε θαη ν ίδηνο ν βαζηιηάο ηεο 

πάξηεο ν νπνίνο ππνςηάδεηαη ηνπο Αζελαίνπο, ζπκβνπιεχεη ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο λα ζπκκαρνχλ φρη κφλν κε Έιιελεο αιιά θαη κε βαξβάξνπο φηαλ 

απεηινχληαη. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη δείγκα ελφο θνηλψο απνδεθηνχ 

πξνηχπνπ ην νπνίν πηνζεηνχλ θαη νη Αζελαίνη πνπ ζέινπλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

                                                           
28

 Adcock, F. E. (1951), ςελ. 2, 3 
29

 Romilly, J.  (1988), ςελ. 49 
30

 Mossé, C., Gourbeillon, A. S. (2001), ςελ. 275 
31

 Romilly, J.  (2003), ςελ. 75 
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απφθηεζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. , ηη έπξαμαλ, ην έπξαμαλ απφ θφβν θαη απφ 

έληνλε επηζπκία λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο
32

. 

  Πάλησο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεκεγνξηψλ, θαζψο είλαη 

αθαηφξζσην λα ηηο παξαζέζεη αθξηβψο φπσο δηαηππψζεθαλ, βαζίζηεθε ζε δχν 

αξρέο. Απφ ηε κηα παξνπζηάδεη ηνπο ραξαθηήξεο λα εθθσλνχλ ηα δένληα (απηά 

δειαδή πνπ αλαπφθεπθηα πξέπεη λα έρνπλ πεη), θαη απφ ηελ άιιε ζηεξίδεηαη φζν 

ην δπλαηφλ πηζηφηεξα ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν θαη ζηε γεληθή ηάζε (μχκπαζα 

γλψκε) φζσλ πξαγκαηηθά έρνπλ πεη
33

. 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ραξαθηήξαο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Θνπθπδίδε είλαη κνλαδηθφο θαζψο ζέηεη ην θαζνιηθφ ζηνπο θφιπνπο 

ηεο (ηζηνξίαο ηνπ) θαη πξνο εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ θάλεη ρξήζε ησλ 

δεκεγνξηψλ
34

. Πάλησο, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ηα γεγνλφηα ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ αληηκεησπίδνληαη κε κεγάιε ζπληνκία. Μάιηζηα ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο κε κηα ζπληνκία αληίζεηε πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο
35

. 

  Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Θνπθπδίδε, είλαη ε αηηηθή 

(κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ησλ δηπιψλ ζπκθψλσλ ζζ, αληί ηη, 

θαζψο θαη ηνπ ηχπνπ μπλ αληί ζπλ) ζε κηα αξραΐδνπζα εθδνρή πνπ ηνπ επηηξέπεη  

λα απνθχγεη ηνλ ππεξβνιηθφ ρξσκαηηζκφ ηνπ ιφγνπ θαη πξνδίδεη ησληθέο 

επηδξάζεηο ράξε ζηελ απνδεδεηγκέλε ειαζηηθφηεηα ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ.
36

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Romilly, J. (2003), ςελ. 76 
33

 Montanari, F. (2010), ςελ. 528 
34

 Romilly, J.  (2003), ςελ. 92 
35

 Grundy, G. B. (1898), ςελ. 218 
36

 Montanari, F. (2010), ςελ. 532 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B1%E1%BF%93%CE%B6%CF%89+&dq=
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ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ 

Η ΓΗΜΗΓΟΡΙΑ ΣΧΝ ΚΟΡΙΝΘΙΧΝ (68-71) 

Απφ ην θεθάιαην 68 έσο θαη ην 85.2 ν Θνπθπδίδεο καο παξνπζηάδεη ηε δεχηεξε 

αληηινγία κεηαμχ Κνξηλζίσλ θαη Αζελαίσλ ζην πλέδξην ηεο πάξηεο
37

. Οη 

Κνξίλζηνη ζηε δεκεγνξία ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη νη Λαθεδαηκφληνη εκπηζηεχνληαη ν 

έλαο ηνλ άιιν, ηφζν ζε ηδησηηθέο, φζν θαη ζε δεκφζηεο ππνζέζεηο («ἀπηζηνηέξνπο 

ἐο ηνὺο ἄιινπο ἤλ ηη ιέγσκελ»)
38

, φρη φκσο θαη ηνπο μέλνπο (εηδηθά φηαλ απηνί δελ 

αλαθέξνληαη ζε θάηη επράξηζην). ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο (πηζηφλ) 

ζπζρεηίδεηαη θαη ηαηξηάδεη κε ηελ έλλνηα ηεο ζσθξνζχλεο
39

, ε νπνία βξίζθεη 

απάληεζε θαη ζηα ιφγηα ηνπ Αξρίδακνπ (84.2).  

Ο Θνπθπδίδεο, εηδηθά ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ θάλεη ζπρλή ρξήζε ηνπ ξήκαηνο 

«καθξεγνξ»
40

. Θεσξεί φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηξαβά ε ζπδήηεζε ζε κάθξνο 

θαη πξνηηκά λα θάλεη εηζαγσγή ζην κείδνλ δήηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί. Οη 

παξηηάηεο ινηπφλ, φληαο πξνζθνιιεκέλνη ζηηο απφςεηο ηνπο θαη δείρλνληαο 

δπζπηζηία απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε μέλν, δε κεξίκλεζαλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ έξγσλ ησλ Αζελαίσλ. Αληηζέησο, ηνπο 

άθεζαλ λα εθαξκφδνπλ αλελφριεηνη ηα ζρέδηά ηνπο, έρνληαο ήδε ππνδνπιψζεη 

αξθεηέο πφιεηο θαη επηζπκψληαο θάπνηεο άιιεο λα ηηο θάλνπλ ζπκκαρηθέο πξνο 

απηνχο. Οη Αζελαίνη είραλ θαηαιάβεη κε χπνπιν ηξφπν ηελ Κέξθπξα (νπδέηεξε) 

θαη πνιηνξθνχζαλ ηελ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πφιε ηεο Πνηείδαηαο (θφξνπ 

ππνηειήο ζηελ Αζήλα). Σφζν ε Κέξθπξα, φζν θαη ε Πνηείδαηα, ήηαλ απνηθίεο ηεο 

Κνξίλζνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε θαη λα αλαδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηα απηψλ 

ησλ δχν πφιεσλ, ν Θνπθπδίδεο θάλεη ρξήζε ρηαζηνχ ζρήκαηνο («ηφ κέλ 

Πνηείδαηαλ» - «ἡ δέ Κέξθπξα»)
41

. Δπίζεο, θάλεη ιφγν γηα ηελ  εζσηεξηθή πνιηηηθή 

θαη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ παξηηαηψλ («Σὸ πηζηὸλ ὑκο, ὦ Λαθεδαηκόληνη, ηο 

θαζ' ὑκο αὐηνὺο πνιηηείαο θαὶ ὁκηιίαο ἀπηζηνηέξνπο ἐο ηνὺο ἄιινπο»). ρεηηθά κε 

                                                           
37

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι.  (2005), ςελ. 557 
38

 Gomme, A. W.  (1971), ςελ. 227 
39

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 298-299 
40

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 299 
41

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 559 
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ηνλ φξν «πνιηηεία», αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ πξνζψπνπ σο κέινπο ηεο πνιηηείαο, 

πξφθεηηαη δειαδή γηα ην δεκφζην δίθαην ελψ ν φξνο «ὁκηιία» ζπλδέεηαη κε ην 

ηδησηηθφ δίθαην
42

. Βέβαηα, νη παξηηάηεο δελ ήηαλ ηφζν εηιηθξηλείο νχηε ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, νχηε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν ινηπφλ δηαπηζηψλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα κειεηεκέλε θνιαθεία ησλ 

Κνξηλζίσλ απέλαληη ζηνπο παξηηάηεο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηά 

ηνπο. Οη Κνξίλζηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξηηάηεο, ιφγσ ηνπ θαινχ ηνπο 

ραξαθηήξα έρνπλ αλαπηχμεη απηή ηε δπζπηζηία, φηαλ θάπνηνο ιέεη θάηη θαθφ γηα 

άιινπο
43

. 

 ζνλ αθνξά ζηνπο Αζελαίνπο, νρχξσζαλ ηελ πφιε ηνπο θαη έρηηζαλ ηα 

Μαθξά ηείρε («ηό ηε πξηνλ ἐάζαληεο αὐηνὺο ηὴλ πόιηλ κεηὰ ηὰ Μεδηθὰ θξαηῦλαη 

θαὶ ὕζηεξνλ ηὰ καθξὰ ζηζαη ηείρε»). Βέβαηα, θαηαλννχκε φηη νη παξηηάηεο, αλ 

θαη αληέδξαζαλ, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απνηξέςνπλ θακία απ’ απηέο ηηο δχν 

ελέξγεηεο (εηδηθά ηελ αλέγεξζε ησλ Μαθξψλ ηεηρψλ, αθνχ ε Αζήλα ηφηε ήηαλ 

ππεξδχλακε)
44

. Πάλησο ε πάξηε, αλ θαη πξνζπάζεζε λα εκπνδίζεη ηελ πξψηε 

ελέξγεηα θάλνληαο ρξήζε δηπισκαηηθψλ κέζσλ, είρε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί 

θαη κε ηε δεχηεξε (ελέξγεηα), αιιά δε κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε λίθε ηεο 

ζηελ Σαλάγξα, θαζψο ηα Μαθξά ηείρε δηακφξθσζαλ ην απφιπην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο Αζελατθήο άκπλαο
45

. πσο θαη λα έρεη, νη Κνξίλζηνη απνδίδνπλ ηελ αηηία ηεο 

ηζρπξνπνίεζεο ηεο Αζήλαο ζηελ αδξάλεηα ηεο πάξηεο, κε δηζηάδνληαο αθφκε θαη 

λα εηξσλεπηνχλ ηνπο παξηηάηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εξεζίζνπλ θαη λα ηνπο 

μεζεθψζνπλ ελαληίνλ ησλ  δξαζηήξησλ Αζελαίσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη θαη 

ην ρσξίν «νἱ γὰξ δξληεο βεβνπιεπκέλνη πξὸο νὐ δηεγλσθόηαο ἤδε θαὶ νὐ 

κέιινληεο ἐπέξρνληαη», ακθηζβεηψληαο έηζη ην ξφιν ηεο πάξηεο σο εγέηηδαο 

πφιεο
46

. Ζ πάξηε επνκέλσο θέξεη επζχλε γηα ηελ ππνδνχισζε άιισλ πφιεσλ 

ζηελ Αζήλα, θαζψο ε πξψηε παξακέλεη αδξαλήο. 

Γεληθφηεξα, νη παξηηάηεο έρνπλ ηελ αμίσζε λα ζεσξνχληαη «ειεπζεξσηέο ηεο 

Διιάδαο» απφ ηελ ηπξαλλία ησλ Πεξζψλ («εἴπεξ θαὶ ηὴλ ἀμίσζηλ ηο ἀξεηο ὡο 

ἐιεπζεξλ ηὴλ ιιάδα θέξεηαη»). Άξα, σο ειεπζεξσηέο είραλ κε ην κέξνο ηνπο 

                                                           
42

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι.  (2005), ςελ. 558 
43

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι.  (2005), ςελ. 558 
44

 Hornblower, S.  (2006), ςελ. 299 
45

 Gomme, A. W. (1971), ςελ. 228 
46

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι.  (2005), ςελ. 559-560 
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ηελ θνηλή γλψκε, γεγνλφο ην νπνίν δε ζπλέθεξε ηνπο Πέξζεο
47

. Πάλησο γηα αθφκε 

κηα θνξά γίλεηαη ιφγνο γηα ην ειάηησκα ησλ παξηηαηψλ, ην νπνίν δελ είλαη άιιν 

απφ απηφ ηεο αλαβιεηηθφηεηαο. Παξαπάλσ είρε γίλεη ιφγνο γηα ηελ αδξάλεηα ε 

νπνία ζπλδπαδφκελε κε ηελ αλαβιεηηθφηεηα - ρξνλνηξηβή, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο Αζελαίνπο λα πξνρσξνχλ απνθαζηζηηθά θαη δίρσο αλαβνιέο ελαληίνλ ησλ 

γεηηφλσλ ηνπο. Μάιηζηα, ε αλαθνξά ζηε ρξνλνηξηβή γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηελ 

κεηνρήο «νὐ κέιινληεο» αιιά θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ «ηῆ κειιήζεη». χκθσλα κε 

ηνλ A. Parry, νη δχν αθεξεκέλεο ιέμεηο («δπλάκεη»– «κειιήζεη»), έρνπλ ίδηα 

θαηάιεμε αιιά δηαθνξεηηθφ ξπζκφ [γξήγνξν ζηελ πξψηε θαη αξγφ ζηε δεχηεξε, 

πξφθεηηαη γηα αλάπαηζην (βξαρχ, βξαρχ, καθξφ) θαη κνινζζφ (καθξφ, καθξφ, 

καθξφ) αληίζηνηρα]. Άξα, θάλνληαο θαη κηα κεηξηθή παξαηήξεζε, θαηαλννχκε φηη 

ν Θνπθπδίδεο δελ ππαθνχεη ζε κεηξηθνχο θαλφλεο παξεθθιίλνληαο έηζη ειάρηζηα 

απφ ηε θπζηθφηεηα ηνπ ξπζκνχ ηεο γιψζζαο
48

. 

ηε ζπλέρεηα ηεο δεκεγνξίαο, νη Κνξίλζηνη επηπιήηηνπλ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο 

γηα ηελ απξαμία θαη ηελ απξαγκνζχλε ηνπο κέζσ ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε φινπο 

ηνπο Έιιελεο («ἡζπράδεηε γάξ, κόλνη ιιήλσλ, ὦ Λαθεδαηκόληνη»)
49

. Πξφθεηηαη 

γηα κηα επίπιεμε ε νπνία γίλεηαη φιν θαη εληνλφηεξε. Δπίζεο, νη Κνξίλζηνη  δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο Αζήλαο ζηε λίθε ησλ Διιήλσλ ζηε αιακίλα, 

θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη ν βάξβαξνο απέηπρε ιφγσ δηθψλ ηνπ ζθαικάησλ 

(«ἐπηζηάκελνη θαὶ ηὸλ βάξβαξνλ αὐηὸλ πεξὶ αὑηῶ ηὰ πιείσ ζθαιέληα»), νχηε θαη 

ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο
50

. Αληηζέησο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν Ξέξμεο θαη αθνινχζσο νη βάξβαξνη ληθήζεθαλ ιφγσ ησλ 

δηθψλ ηνπο ζθαικάησλ («θαὶ πξὸο αὐηνὺο ηνὺο Ἀζελαίνπο πνιιὰ ἡκο ἤδε ηνῖο 

ἁκαξηήκαζηλ αὐηλ κιινλ ἢ ηῆ ἀθ' ὑκλ ηηκσξίᾳ πεξηγεγελεκέλνπο»). ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Ζξφδνηνο αληηηίζεηαη ζην Θνπθπδίδε 

θαζψο είρε αλαθεξζεί ζηηο ζπζίεο ησλ Αζελαίσλ
51

. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο 

Αζελαίνπο, θαζψο νη Κνξίλζηνη ηα «έβγαιαλ πέξα» κε απηνχο φρη ιφγσ ηεο 

βνήζεηαο ησλ παξηηαηψλ αιιά εμαηηίαο ησλ ζθαικάησλ ησλ ίδησλ ησλ Αζελαίσλ. 

Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ν Θνπθπδίδεο γηα κηα αθφκε θνξά ππφθεηηαη ζηελ 

                                                           
47

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 299-300 
48

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 300 
49

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 300 
50

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 560 
51

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 301 
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επίδξαζε ησλ ζνθηζηψλ (Αληηθψληα, Πξνδίθνπ θαη Γνξγία) φζνλ αθνξά ζηε 

δηάθξηζε ησλ ζρεδφλ ζπλψλπκσλ ελλνηψλ «αἰηία» θαη «θαηεγνξία». Τηνζεηψληαο 

ηελ ηερληθή ηδίσο ηνπ Πξνδίθνπ, ν Θνπθπδίδεο ππνζηεξίδεη φηη δηαηππψλεη θαλείο 

παξάπνλα ζηνπο θίινπο πνπ ινμνδξνκνχλ θαη πιαλψληαη θαη θαηεγνξίεο ελαληίνλ 

ησλ ερζξψλ πνπ ηνλ αδίθεζαλ
52

. Δπηπξνζζέησο, θάλεη ρξήζε ρηαζηνχ ζρήκαηνο 

(«ἔρζξα – θαηεγνξία» θαη «αἰηία – αἰηία») κέζσ ηνπ νπνίνπ ε δηάθξηζε θαζίζηαηαη 

αθφκε εληνλφηεξε
53

. Σέινο θαη ν Αξρίδακνο αλαθέξεη φηη νη Κνξίλζηνη θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ φξνπ «θαηεγνξία». ην ρσξίν απηφ πάλησο («αἰηία κέλ γάξ θίισλ 

ἀλδξλ ἐζηὶλ ἁκαξηαλόλησλ, θαηεγνξία δέ») απνδίδεηαη κηα θαηάιιειε θαη 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ζηνλ φξν «αηηία»
54

. 

Οη Κνξίλζηνη ζπλερίδνπλ ηελ επίπιεμε ησλ παξηηαηψλ, ηνλίδνληάο ηνπο φηη ηα 

ζπκθέξνληα ηα νπνία δηαθπβεχνληαη είλαη κεγάια. Σε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

ζπκθεξφλησλ απηψλ δπζηπρψο δελ ηελ έρνπλ αληηιεθζεί κέρξη ηψξα νη 

Λαθεδαηκφληνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ αλαινγηζηεί πφζν δηαθνξεηηθά απφ απηνχο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο νη Αζελαίνη. ηα παξαθάησ θεθάιαηα γίλεηαη 

επίζεο ιφγνο γηα ηε παξηηαηηθή λσζξφηεηα θαη απξαμία
55

. 

   Δμεηάδνληαο πην ελδειερψο ηα γξαθφκελα ηνπ Θνπθπδίδε θαη κειεηψληαο ηε 

ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ιφγνο ηνπ κεηαηξέπεηαη απφ 

θαηεγνξεηήξην ησλ Κνξηλζίσλ ζε έπαηλν γηα ηνπο Αζελαίνπο («πξὸο νἵνπο ὑκῖλ 

Ἀζελαίνπο ὄληαο»). Έηζη, γίλεηαη άκεζα εκθαλήο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

δεκνθξαηηθνχο Αζελαίνπο θαη ηνπο νιηγαξρηθνχο παξηηάηεο. Μάιηζηα, κέζσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε Αζήλα επαηλείηαη απφ έλαλ ερζξφ ηεο ππνγξακκίδεηαη αθφκε πην 

έληνλα ε ππεξνρή ηεο
56

. Οη ραξαθηήξεο ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ παξηηαηψλ 

δίλνληαη κέζα απφ ξεηνξηθέο αληηζέζεηο θαη ππνγξακκίδνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην 

βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο («πξὸο νἵνπο ὑκῖλ Ἀζελαίνπο ὄληαο θαὶ ὅζνλ 

ὑκλ θαὶ ὡο πλ δηαθέξνληαο»). Δπίζεο, δίλνληαη θαη νη ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Σν βαζηθφ ζεκείν είλαη φηη ε Αζελατθή θηινδνμία γηα 

γξήγνξε εμέιημή ηεο ζε απηνθξαηνξία εληζρχζεθε απφ ηελ αδηαθνξία γηα εμέιημε 

ησλ παξηηαηψλ θαη ηνλ ππεξβνιηθφ ηνπο θφβν γηα νηηδήπνηε θαηλνχξην. Ο ιφγνο 
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απηφο καο δίλεη κηα άιιε νπηηθή γσλία ηεο αλάπηπμεο ηεο Αζελατθήο δχλακεο, ε 

νπνία είλαη θαηά ηελ νπηηθή ηνπ Θνπθπδίδε ε θχξηα αηηία ηνπ πνιέκνπ. Ζ ελέξγεηα 

θαη ε δηαξθήο επαγξχπλεζε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Αζελατθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ε βάζε ηνπ Αζελατθνχ ηκπεξηαιηζκνχ. Ζ θαηνρή 

δχλακεο θαη ε αλάγθε γηα ηελ επέθηαζε απηήο επηβάιιεη κηα απμαλφκελε έληαζε 

ηεο Αζήλαο. 

    Ζ πάξηε απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, πνηέ δελ πήγε ζε πφιεκν, παξά κφλν  φηαλ 

αλαγθάζηεθε λα ην θάλεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, νη παξηηάηεο ήηαλ 

βξαδπθίλεηνη, ζαλ λα βξίζθνληαλ ζε ιήζαξγν θαη απηφ ιεηηνχξγεζε πξνο φθεινο 

ηεο Αζήλαο. Ζ πξνζνρή ηνπο ήηαλ ζηξακκέλε ζηελ αζθάιεηά ηνπο, εηδηθά ζε 

ζρέζε κε ηνπο είισηεο (βέβαηα απηφ ήηαλ έλα δήηεκα εζληθνχ ραξαθηήξα)
57

. Ζ 

Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ζαλ φπιν ηεο ην θφβν «θφβνπ παξέρεηλ», 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα δχλακε πνπ δελ είλαη πνηέ επραξηζηεκέλε 

βξηζθφκελε ε ίδηα ζε εηξήλε, νχηε θαη επηηξέπνληαο ζηνπο άιινπο λα δνπλ 

εηξεληθά
58

. ηφρνο βέβαηα ησλ Κνξηλζίσλ, είλαη λα αθππλίζνπλ ηνπο παξηηάηεο 

βγάδνληάο ηνπο απφ ην ιήζαξγν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη
59

.  

Ο Θνπθπδίδεο, σο έγθπξνο ηζηνξηθφο πνπ εμαθξηβψλεη ηα γεγνλφηα, θάλεη 

ρξήζε καξηπξηψλ ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο θαη αθεγείηαη ηα ηεθηαηλφκελα 

«ηνπνζεηψληαο» ηα ζην ζηφκα θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ ην νπνίν έρεη 

δηαπηζηψζεη ην ηη ζπκβαίλεη ηδίνηο φκκαζη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Θνπθπδίδεο 

εμπκλεί ην κεγαιείν ηεο Αζήλαο κέζσ ηνπ ζηφκαηνο ελφο Αζελαίνπ, φπσο 

αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ «πξὸο νἵνπο ὑκῖλ Ἀζελαίνπο ὄληαο»
60

. Βέβαηα, νη 

δεκεγνξίεο ηνπ δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηεθκήξηα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, δηαπηζηψλνπκε φηη ν Θνπθπδίδεο ζαπκάδεη ηνπο Αζελαίνπο γηα ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ κείδνλνο ζεκαζίαο δεηεκάησλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη (φπσο ζα δνχκε θαη ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξηηαηψλ θαη ησλ Αζελαίσλ.  Οη 

Αζελαίνη ινηπφλ, κεηαρεηξίδνληαη ηα ζψκαηά ηνπο ζαλ λα ήηαλ μέλα θαη φρη δηθά 

ηνπο φηαλ πξφθεηηαη λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο θαη λα δηαθπιάμνπλ ην 

εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Δίλαη ηνικεξνί, απνθαζηζηηθνί θαη θξνληίδνπλ λα 
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πξαγκαηνπνηνχλ θάζε ηνπο ζρέδην, ην νπνίν θξίλνπλ φηη ζα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Μάιηζηα ζεσξνχλ απνηπρία ηε κε πινπνίεζε θάπνηνπ ζρεδίνπ ην 

νπνίν έρνπλ απνθαζίζεη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή. 

Δπίζεο, νη Αζελαίνη ραξαθηεξίδνληαη «πξσηνπφξνη» («λεσηεξνπνηνί»)
61

 θαη 

«επηζεηηθνί»
62

. Ζ ηφικε ινηπφλ ησλ Αζελαίσλ, έθαλε ηνπο παξηηάηεο ιφγσ ηνπ 

θφβνπ ηνπο λα ζέινπλ λα δηψμνπλ ηνπο Αζελαίνπο απφ ηελ Ηζψκε. Έλα αθφκε 

ζηνηρείν ηεο κεγάιεο αληίζεζεο κεηαμχ Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζηνπο πξψηνπο απνδίδεηαη ην επίζεην «ὀμεῖο», ελψ ζηνπο δεχηεξνπο, 

ην επίζεην «βξαδεῖο»
63

. Ζ εηθφλα θαη ησλ δχν αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα, αιιά 

κηα κνλφπιεπξε αληηκεηψπηζε θαη αμηνιφγεζε ηφζν ησλ Αζελαίσλ, φζν θαη ησλ 

παξηηαηψλ, δελ είλαη δπλαηφ λα απνδψζεη ηνλ πνιχπιεπξν ραξαθηήξα ηνπο
64

. Ο 

Θνπθπδίδεο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζή ηνπ παξνπζηάδνληαο  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνιεκηθήο εγξήγνξζεο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ Αζελαίσλ ζηελ αλάιεςε 

απνθάζεσλ. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, ραξαθηεξίδεη ηνπο παξηηάηεο 

αλαβιεηηθνχο («κειιεηάο») θαη δηζηαθηηθνχο
65

. Έλα παξάδνμν ζεκείν «παξά 

γλψκελ», δειαδή έμσ απφ θάζε ινγηθή
66

 ζεξαπεχεηαη παξαθάησ, θαζψο νη 

Αζελαίνη είλαη αηζηφδνμνη αθφκε θαη αλ δηαηξέρνπλ θηλδχλνπο. Μάιηζηα ν φξνο 

«επέιπηδεο», δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Θνπθπδίδε αιιά θαη απφ ηνλ 

Αξηζηνθάλε ζηνπο «ξληζεο». Βέβαηα ε ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ απφ ην Θνπθπδίδε 

γίλεηαη θάησ απφ έλα πην ζνβαξφ πξίζκα
67

. 

Μηα άιιε αληίζεζε κεηαμχ Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ είλαη φηη νη πξψηνη 

βξίζθνληαη πάληα ζε εηνηκφηεηα θαη είλαη πξφζπκνη λα ηαμηδέςνπλ ζε λένπο 

ηφπνπο («ἀπνδεκεηαὶ πξὸο ἐλδεκνηάηνπο»). Δλψ νη παξηηάηεο δείρλνπλ νιηγσξία 

θαη έιιεηςε δηάζεζεο γηα αλαθάιπςε λέσλ ηφπσλ θαη πξνθιήζεσλ
68

. Οη Αζελαίνη 

θξνληίδνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν ηνλ ερζξφ  φηαλ ηνλ ληθήζνπλ 

(«θξαηνῦληέο ηε ηλ ἐρζξλ ἐπὶ πιεῖζηνλ ἐμέξρνληαη») θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ληθεζνχλ ππνρσξνχλ φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν («θαὶ ληθώκελνη ἐπ' ἐιάρηζηνλ 
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ἀλαπίπηνπζηλ»). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ ν 

Θεκηζηνθιήο κέζσ ηνπ νπνίνπ θαλεξσλφηαλ ε πνηφηεηα ηεο Αζήλαο
69

. 

Ο Θνπθπδίδεο, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηέο θνξέο ηελ έλλνηα «νἰθεηνηάηε» θαη 

«νἰθείσλ». Θα κπνξνχζακε λα πνχκε ινηπφλ φηη ε επαλάιεςε απηψλ ησλ ελλνηψλ 

απνηειεί αδεμηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ. Ο Θνπθπδίδεο ζέιεη λα δψζεη έκθαζε 

ζε έλα θνηλφ ζεκείν κεηαμχ Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ. Σνλίδεη φηη θαη νη δχν ζα 

ππαθνχζνπλ ζηηο δηαηαγέο ηνπ θξάηνπο ζέηνληαο ηα ζψκαηά ηνπο ζηελ ππεξεζία 

ηεο πνιηηείαο. Χζηφζν, εληνπίδεηαη κηα δηαθνξά, νη παξηηάηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αμία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη κάιηζηα ζεσξνχλ φηη ε πνιηηεία επσθειείηαη απφ ηε 

ζηάζε ηνπο απηή θαζψο θάζε πνιίηεο αηνκηθά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνιηηείαο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ε έλλνηα «γλψκε» 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ επξεία κνξθή ηνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηε ζθέςε, ην λνπ 

θαη ηε δηάλνηα. ρεηηθά κε ηνλ φξν «νἰθεῖνο», ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ελλνείηαη απηφο πνπ βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηελ παηξίδα ηνπ. χκθσλα 

βέβαηα κε ην σθξάηε, ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ κπαινχ
70

.  

ζνλ αθνξά ζηε θξάζε «ηαῦηα κεηὰ πόλσλ πάληα θαὶ θηλδύλσλ δη' ὅινπ ηνῦ 

αἰλνο κνρζνῦζη», δηαπηζηψλνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Αζήλαο δίλεηαη θάησ 

απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, απηή ησλ ερζξψλ. ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ηνπ 

Πεξηθιή κπνξνχκε λα δνχκε κηα πην ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηνπ πλεχκαηνο ησλ 

Αζελαίσλ. Δπνκέλσο, θαηαλννχκε φηη πνιινί αζρνιήζεθαλ κε ηελ Αζήλα θαη ην 

κεγαιείν ηεο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηνλ Πεξηθιή, αλαθνξά ζηελ Αζήλα έρεη θάλεη θαη 

ν Δπξηπίδεο ζηηο «Ηθέηηδεο», ν νπνίνο ηε ραξαθηεξίδεη σο πφιε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ 

κφρζνπ ˙ λεψηεξνη κειεηεηέο φπσο ν H.W. Parke θαη ν D.E.W. Wormell ζην 

βηβιίν ηνπο επαηλνχλ ηελ Αζήλα σο πφιε ηνπ κφρζνπ
71

. 

Γηα ηνπο Αζελαίνπο κφλε ενξηή απνηειεί ε εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπο πξνο 

ηελ παηξίδα. Αλαθνξηθά κε ηελ απξαμία («ἡζπρίαλ ἀπξάγκνλα»), ζεσξείηαη 

ζπκθνξά θαη επίπνλν έξγν
72

. Οη Αζελαίνη είλαη πξαγκαηηθά πνιππξάγκνλεο ηφζν 

ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Πάληνηε πξνηηκνχλ ηε δξάζε απφ ηελ 

αδξάλεηα – απξαμία θαη βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή εγξήγνξζε θαη επαγξχπλεζε. Οη 
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ίδηνη δελ εθεζπράδνπλ, νχηε θαη αθήλνπλ ηνπο άιινπο ζε εζπρία
73

. ρεηηθά κε ηε 

θξάζε «νἴεζζε ηὴλ ἡζπρίαλ», ε πξνβαιιφκελε ηδέα ζρεηίδεηαη κε απηήλ ηνπ «ηφ 

ἴζνλ λέκεηε». Ζ δνκή ηνπ Θνπθπδίδε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεη ηελ αληίζεζε 

πνηθίιιεη. Τπνζηεξίδεη φηη νη Αζελαίνη φζν αθφκε βξίζθνληαη ζε ζπκκαρία δελ 

πξέπεη λα είλαη ζε πφιεκν κε ηνπο άιινπο, νχηε θαλ λα ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηφ  

ηνπο. Οθείινπλ λα απνθεχγνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ αθφκε θαη ζηελ απηνάκπλα. 

   Μηα αθφκε αληίζεζε  κεηαμχ Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ έγθεηηαη ζηελ ηδέα ηεο 

πξνφδνπ. Οη παξηηάηεο εθάξκνδαλ απαξραησκέλεο κεζφδνπο («ἀξραηόηξνπα 

ὑκλ ηὰ ἐπηηεδεύκαηα πξὸο αὐηνύο ἐζηηλ. ἀλάγθε δὲ ὥζπεξ ηέρλεο αἰεὶ ηὰ 

ἐπηγηγλόκελα θξαηεῖλ») ηφζν ζηελ πνιηηηθή φζν θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ζ έλλνηα 

ηεο εμέιημεο ήηαλ θάηη ηειείσο μέλν πξνο απηνχο. Αξλνχληαλ νηηδήπνηε λέν θαη 

πξννδεπηηθφ ζεσξψληαο σο ζσζηφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο φισλ ηνπο ησλ 

ππνζέζεσλ ηελ εθαξκνγή ηεο πεπαιαησκέλεο θαη παγησκέλεο ηαθηηθήο πνπ 

αλέθαζελ αθνινπζνχζαλ. Αληηζέησο, νη Αζελαίνη ήηαλ πην δεθηηθνί ζην θαηλνχξην 

(«ηὰ ηλ Ἀζελαίσλ ἀπὸ ηο πνιππεηξίαο ἐπὶ πιένλ ὑκλ θεθαίλσηαη») θαη 

πξνζάξκνδαλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηαθηηθέο ηνπο ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

(πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, θνηλσληθέο θ.η.ι.). Απηά ινηπφλ ηζρπξίδνληαλ νη 

Κνξίλζηνη εμπκλψληαο γηα αθφκε κηα θνξά ην κεγαιείν ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο Αζήλαο θαη πάξηεο
74

. Έπξεπε νπσζδήπνηε λα δηεγείξεη θάπνηνο ην 

θφβν ζηνπο παξηηάηεο ηνλίδνληάο ηνπο φηη ε απξαμία ηνπο ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη σο παηρλίδη ζηα ρέξηα ησλ Αζελαίσλ ελδπλακψλνληαο ηελ επηζπκία 

ηνπο γηα εμνπζία
75

. 

Αμίδεη αθφκε λα επηζεκάλνπκε φηη ζε θαηξνχο εηξήλεο, νη αιιαγέο ζηνλ 

πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ηνκέα πεξηηηεχνπλ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ φηη πάληνηε 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο (είηε πξφθεηηαη γηα εηξήλε, είηε γηα πφιεκν), νη ηζχλνληεο κηαο 

πφιεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή επαγξχπλεζε κέζσ ηεο 

επηλφεζεο λέσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ. Σα 

δεδνκέλα αιιάδνπλ γη’ απηφ πξέπεη λα αιιάδνπκε θαη εκείο πξνζαξκνδφκελνη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο πνπ άπηνληαη πιήζνπο ηνκέσλ θαη πεξηπηψζεσλ
76

.  
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   ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ησλ Αζελαίσλ, ην νπνίν ππεξέρεη θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ παξηηαηψλ 

παξφιν πνπ ζηε πάξηε είραλ γίλεη δξαζηηθέο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. ζνλ 

αθνξά ζηελ Αζήλα, ν Θνπθπδίδεο ππαηλίζζεηαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Δθηάιηε 

νη νπνίεο απήιιαμαλ ηελ πφιε απφ ηελ θαρππνςία. Βέβαηα εθηφο απφ ηνλ Δθηάιηε 

ην πξναλαθεξζέλ ρσξίν «ηὰ ηλ Ἀζελαίσλ ἀπὸ ηο πνιππεηξίαο ἐπὶ πιένλ ὑκλ 

θεθαίλσηαη» παξαπέκπεη ζηνλ Κιεηζζέλε θαη ζην φισλα, πξνζσπηθφηεηεο νη 

νπνίεο δελ είλαη παξνχζεο ζην Θνπθπδίδεην έξγν
77

. πσο θαη λα έρεη, ηφζν απηνί 

πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ηζηνξηθφ ππφβαζξν ζηνπο ιφγνπο ηνπ Θνπθπδίδε, φζν 

θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη απνηεινχλ πξντφλ επηλφεζεο, είλαη πεπεηζκέλνη φηη 

κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ απνζθνπεί λα δψζεη ηελ «νπηηθή» ησλ δπλάκεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξφθιεζε ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηε κάρε κέζα ζε απηφλ.  

    Ο Θνπθπδίδεο επηζπκνχζε λα δείμεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ Αζελαίσλ («ηλ 

αἰζζαλνκέλσλ», δειαδή ησλ αλζξψπσλ πνπ παξαηεξνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

άιισλ), ησλ Κνξηλζίσλ θαη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Γηαιέγεη ζηνηρεία θαη ζπλζέηεη ην 

ιφγν ηνπ γηα λα «θσηίζεη» απηνχο ηνπο ραξαθηήξεο. Μέζσ ησλ αθφινπζσλ ιφγσλ 

ησλ Αζελαίσλ πξέζβεσλ, ζα δνχκε θάησ απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ην δήηεκα. 

Τπνζεηηθά, ν Θνπθπδίδεο ζα είρε αθνχζεη ην ιφγν ησλ Κνξηλζίσλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ζε απηή ηε δεκφζηα ζπδήηεζε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο Αζελαίνπο 

αληηπξνζψπνπο πνπ αθφκε θαη αλ πξαγκαηηθά δελ είραλ αθνχζεη ην ιφγν ζίγνπξα 

ήμεξαλ ην πεξηερφκελφ ηνπ
78

. ρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ ζπλζεθψλ, ν 

Θνπθπδίδεο επηζεκαίλεη φηη κεγάιν κεξίδην επζχλεο δε θέξνπλ κφλν απηνί πνπ 

πξνζρσξνχλ ζε άιιεο ζπκκαρίεο, αιιά θαη απηνί πνπ δε βνεζνχλ φζνπο κε φξθν 

είραλ δεζκεπηεί φηη ζα βνεζνχζαλ. 
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ΑΘΗΝΑΨΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΠΑΡΣΗ (72). 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη δχζθνια ζα πίζηεπε θαλείο πσο ήηαλ ζπκπησκαηηθή ε 

παξνπζία ησλ Αζελαίσλ πξέζβεσλ ζηε πάξηε απηέο ηηο θξίζηκεο ψξεο 

(«Ἀζελαίσλ ἔηπρε γὰξ πξεζβεία πξόηεξνλ ἐλ ηῆ Λαθεδαίκνλη πεξὶ ἄιισλ 

παξνῦζα»). Γελ είλαη δπλαηφ ν Πεξηθιήο λα κελ είρε πιεξνθνξεζεί γηα ην 

ζπλέδξην ζηε πάξηε
79

. Δπνκέλσο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε παξνπζία ηεο 

πξεζβείαο ησλ Αζελαίσλ είλαη έλα γεγνλφο ηζηνξηθφ θαη φρη θαληαζηηθφ ζε 

αληίζεζε κε άιινπο κειεηεηέο φπσο ν Lewis πνπ ακθηβάιινπλ
80

. ρεηηθά κε ηε 

ιέμε «πξφηεξνλ», αλαθέξεηαη είηε ζε θάηη πνπ ππήξμε ζην παξειζφλ θαη δελ 

πθίζηαηαη πιένλ, είηε ζε θάηη πνπ ππήξμε ζην παξειζφλ θαη εμαθνινπζεί  λα 

πθίζηαηαη. ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ Αζελατθή πξεζβεία ζηε 

πάξηε ε νπνία ππήξρε εθεί απφ πξηλ θαη βξίζθεηαη αθφκε εθεί. ρεηηθά κε ην 

ρσξίν «ὧλ αἱ πόιεηο ἐλεθάινπλ», είλαη πηζαλφλ λα απνηειεί έλδεημε φηη ε 

πξαγκαηηθή δεκεγνξία ησλ Κνξηλζίσλ αλαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν ζηηο αθνξκέο πνπ 

επηθαιέζηεθαλ νη εκπφιεκνη
81

. 

 

 

 

 

ΓΗΜΗΓΟΡΙΑ ΣΧΝ ΑΘΗΝΑΙΧΝ (73-78) 

Πνιινί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκεγνξία απηή είλαη επηλφεζε ηνπ 

Θνπθπδίδε, ν νπνίνο ηελ παξαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζεί ζηε θηινζνθία ηνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ αιιά θαη ζηελ ηεξάζηηα δχλακε ηεο Αζελατθήο εγεκνλίαο
82

. Οη 

Αζελαίνη πξέζβεηο («ἡ κὲλ πξέζβεπζηο ἡκλ») ήξζαλ κε ζθνπφ λα δηεπζεηήζνπλ 

θάπνηεο ππνζέζεηο ηεο πφιεο ηνπο («πεξὶ ὧλ ἡ πόιηο ἔπεκςελ») θαη φρη γηα λα 
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ινγνκαρήζνπλ («νὐθ ἐο ἀληηινγίαλ ηνῖο ὑκεηέξνηο μπκκάρνηο ἐγέλεην»), κε ηνπο 

Κνξηλζίνπο δηακνξθψλνληαο έλα ερζξηθφ θιίκα. ηφρνο ηνπο είλαη λα εκπνδίζνπλ 

ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα πάξνπλ βηαζηηθά απνθάζεηο γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα 

θαη λα δείμνπλ φηη ε Αζήλα αμίδεη ηελ εμνπζία ηελ νπνία θαηέρεη ιφγσ ηεο αξεηήο 

πνπ επέδεημε ζηνπο Μεδηθνχο πνιέκνπο
83

. Δπίζεο, ζέινπλ λα αλαδείμνπλ ην 

κεγαιείν ηεο δχλακεο ηεο Αζήλαο θαη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο φηη αμίδνπλ φζα 

θαηέρνπλ
84

. ρεηηθά κε ηελ έθθξαζε «θαὶ δη' ὄρινπ κιινλ ἔζηαη αἰεὶ 

πξνβαιινκέλνηο», νη Αζελαίνη ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζε θάζε είδνπο αθξναηήξηα θαη 

φρη απνθιεηζηηθά ζην αθξναηήξην ησλ παξηηαηψλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά θαη 

ζην ζέκα ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ, ην νπνίν απνηειεί επηρείξεκα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν απφ απηνχο πνπ ζέινπλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο θηινδνμίεο ηεο 

πφιεο ηνπο. Σν ίδην ινηπφλ θάλνπλ θαη νη Αζελαίνη. Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξίν 

απνηειεί ηελ εθηελέζηεξε αλαθνξά κηαο δεκεγνξίαο ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο. 

Μπνξνχκε επνκέλσο λα ζεσξήζνπκε ηελ παξαπάλσ θξάζε σο πξνπνκπφ ηεο 

παξάζεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ
85

 ηηο νπνίεο πξαγκαηεχεηαη ν 

Θνπθπδίδεο ζην θεθάιαην 89. Ο Θνπθπδίδεο ινηπφλ, θάλεη ιφγν γηα ηελ ζπλέρηζε 

ηνπ πνιέκνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ φηαλ αλέιαβαλ κφλνη ηνπο νη Αζελαίνη ηε 

ζπλέρηζε ηνπ αγψλα έρνληαο πηα απνρσξήζεη νη Λαθεδαηκφληνη. Γηα αθφκε κηα 

θνξά εληνπίδνπκε ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηα έξγα θαη ζηα ιφγηα, ζην κέξνο θαη 

ζην φινλ. Οη Αζελαίνη ζεσξνχλ φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαθέξνληαη ζηνπο 

αγψλεο πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ νη ίδηνη (δίρσο βέβαηα λα δεκηψζνπλ ηνπο 

παξηηάηεο).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη παξηηάηεο επσθειήζεθαλ απφ ηνπο αγψλεο ησλ 

Αζελαίσλ δίρσο λα δηαηξέμνπλ θαλέλαλ θίλδπλν  («γὰξ ὅηε ἐδξκελ, ἐπ' ὠθειίᾳ 

ἐθηλδπλεύεην, ἧο ηνῦ κὲλ ἔξγνπ κέξνο κεηέζρεηε, ηνῦ δὲ ιόγνπ κὴ παληόο, εἴ ηη 

ὠθειεῖ, ζηεξηζθώκεζα»)
86

. ηε ζπλέρεηα, εληνπίδνπκε έλα ζηνηρείν ππεξβνιήο 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο αλησλπκίαο «κφλνη». Οη Αζελαίνη ηζρπξίδνληαη φηη κφλν 

απηνί ηφικεζαλ λα πνιεκήζνπλ ηνπο Πέξζεο ζην Μαξαζψλα («θακὲλ γὰξ 

Μαξαζλί ηε κόλνη πξνθηλδπλεῦζαη ηῶ βαξβάξῳ»), ελψ γλσξίδνπκε φηη ελάληηα 
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ζηνπο Πέξζεο πνιέκεζαλ φρη κφλν νη Αζελαίνη αιιά θαη νη Πιαηαηείο
87

. Σν φηη νη 

Αζελαίνη δελ αλαθέξνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ Πιαηαηψλ ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα, 

δε δείρλεη αραξηζηία απφ κέξνπο ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζηνπο Πιαηαηείο. 

Αληηζέησο, νη Αζελαίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιχηηκε πξνζθνξά ησλ Πιαηαηψλ 

εηδηθά φηαλ νη Θεβαίνη είραλ πάεη κε ην κέξνο ησλ Πεξζψλ. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο 

«κφλνη» απιψο δίλεη εκθαληηθά ην γεγνλφο φηη νη Πεινπνλλήζηνη θαη δε νη 

παξηηάηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ην κεγάιν θίλδπλν πνπ δηέηξερε ε 

Διιάδα. Οχηε νη ίδηνη νη Πιαηαηείο αλαθέξνπλ θαηά ηελ απνινγία ηνπο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα αιιά θάλνπλ ιφγν γηα άιιεο κάρεο
88

. 

   Οη Αζελαίνη (ζχκθσλα κε ην ξήηνξα) ζπλέβαιαλ ζηε ζσηεξία ηεο Διιάδαο 

θαηά ηνπο Μεδηθνχο πνιέκνπο, θαζψο παξείραλ ηα πεξηζζφηεξα πινία, ηθαλφηαην 

ζηξαηεγφ, ηεξάζηηα θαη ηνικεξφηαηε πξνζπκία θαη πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ φηη 

φζα ηζρπξίδνληαη είλαη αιήζεηα
89

. χκθσλα κε ην Θνπθπδίδε άιισζηε «ηεθκήξηνλ 

δὲ κέγηζηνλ αὐηὸο», δειαδή «ν ίδηνο ν Ξέξμεο είλαη ν θαιχηεξνο κάξηπξαο φηη φζα 

ηζρπξίδνληαη είλαη αιήζεηα». χκθσλα κε ην ρσξίν «θαηὰ ηάρνο ηῶ πιένλη ηνῦ 

ζηξαηνῦ ἀλερώξεζελ» ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ πιεπξάο ησλ Αζελαίσλ, παξαπέκπεη ζηα Μεδηθά, ε αλαθνξά ζηα 

νπνία έγηλε γηα λα δειψζεη ηε βνχιεζε ησλ Αζελαίσλ φηη είλαη απνθαζηζκέλνη λα 

κελ ππνρσξήζνπλ, δηαθηλδπλεχνληαο ηα πάληα
90

. Αηηία ηεο λίθεο ήηαλ ην ζηελφ 

ηεο αιακίλαο («ἐλ ηῶ ζηελῶ»)
91

. Λφγσ ηνπ φηη ηα Αζελατθά πινία ήηαλ 

θηηαγκέλα απφ λσπή μπιεία, ήηαλ θαηάιιεια γηα κάρε ζηα ζηελά θαη φρη ζηελ 

αλνηρηή ζάιαζζα, γη’ απηφ άιισζηε θαη ν Θεκηζηνθιήο ήζειε ε κάρε λα γίλεη ζηα 

ζηελά. ηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα ηεηξαθφζηα πινία («ἐο ηὰο ηεηξαθνζίαο ὀιίγῳ 

ἐιάζζνπο ηλ δύν κνηξλ») δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κηα ζχγρπζε. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ππεξβνιή ε νπνία δελ πξέπεη λα απνδνζεί ζην Θνπθπδίδε. 

Υξεζηκνπνηψληαο αξηζκεηηθά δεδνκέλα ε αλαινγία πιεζηάδεη πην πνιχ ην 1/2 

παξά ηα 2/3. Άξα, δελ ήηαλ 267 απφ ηα 400, αιιά 200 απφ ηα 378
92

. χκθσλα κε 

ηνλ Ζξφδνην, πξφθεηηαη γηα 378 πινία ή γηα 366 ζηα νπνία νη Αζελαίνη 

ζπλεηζέθεξαλ 200 ή  θάηη ιηγφηεξν απφ 2/3. εκαζία έρεη φηη νη Αζελαίνη είραλ 
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200 πινία
93

. Φπζηθά ε αλαθνξά ζηνλ Ζξφδνην δελ είλαη ηπραία, θαζψο ν 

Θνπθπδίδεο ζπρλά ζεσξεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα γλσξίδνπλ νη αλαγλψζηεο 

ηνπ ην Ζξνδφηεην θείκελν πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ην δηθφ ηνπ θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα  ην ρσξίν «θαὶ αὐηὸλ δηὰ ηνῦην ὑκεῖο 

ἐηηκήζαηε κάιηζηα δὴ ἄλδξα μέλνλ ηλ ὡο ὑκο ἐιζόλησλ» (Βι. Ζξφδ. 8124.2)
94

.  

ρεηηθά κε ην ρσξίν «κὴ ὀξγηζζλαη ὅηη ἡκῖλ νὐ πξνπηηκσξήζαηε», παξαπέκπεη 

ζηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο κεηαμχ Αζήλαο – πάξηεο. ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 

(89-95) ζα γίλεη ιφγνο γηα ηηο εληάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ακέζσο κεηά ηνπο 

Πεξζηθνχο πνιέκνπο. Σν ρσξίν απηφ σζηφζν, αλαθέξεηαη ζηελ έληαζε πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί πην λσξίο ιφγσ ηνπ φηη ε πάξηε δελ έζηεηιε εληζρχζεηο ζηελ 

Αζήλα
95

. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη παξηηάηεο αλαγλψξηζαλ 

ηελ αμηφινγε ζπκβνιή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηε λίθε ησλ Διιήλσλ ζηε αιακίλα. Οη 

Λαθεδαηκφληνη κάιηζηα ηνπ απέδσζαλ ηηκέο («ὑκεῖο ἐηηκήζαηε κάιηζηα») θαη ηνλ 

ππνδέρηεθαλ κε ιακπξφηεηα. Σνπ απέλεηκαλ ην αξηζηείν ηεο θξφλεζεο θαη ηεο 

επθπΐαο θαζψο θαη ζηεθάλη ειηάο. Μάιηζηα ηνπ ράξηζαλ ην πην φκνξθν άξκα πνπ 

είραλ ζηε πάξηε θαη ήηαλ ν κφλνο πνπ ηνλ ζπλφδεπζαλ 300 επίιεθηνη παξηηάηεο 

ζηα ζχλνξα ηεο Σεγέαο φηαλ έθεπγε απφ ηε πάξηε. Σέινο, ν Θεκηζηνθιήο, φηαλ 

ηνλ πξνθάιεζε ν ζηξαηεγφο ησλ Κνξηλζίσλ ηζρπξηδφκελνο φηη νη Αζελαίνη δελ 

έρνπλ πηα παηξίδα αθνχ ε Αζήλα θπξηεχηεθε απφ ηνπο Πέξζεο, ηνπ απάληεζε φηη 

ε Αζήλα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε πνιηηεία απ’ φζε ε Κφξηλζνο
96

.  

   ζνλ αθνξά ζηνπο Αζελαίνπο, δηεξσηψληαη εάλ αμίδνπλ ηνλ ηφζν κεγάιν θζφλν 

ησλ Διιήλσλ («Ἆξ' ἄμηνί ἐζκελ, ὦ Λαθεδαηκόληνη, θαὶ πξνζπκίαο ἕλεθα ηο ηόηε 

θαὶ γλώκεο μπλέζεσο ἀξρο γε ἧο ἔρνκελ ηνῖο Ἕιιεζη κὴ νὕησο ἄγαλ ἐπηθζόλσο 

δηαθεῖζζαη»;). Οη Αζελαίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πεξηζηάζεηο ηνπο νδήγεζαλ ζην λα 

γίλνπλ εγεκνληθή δχλακε. πλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδνο, 

άξα ε εγεκνλία δελ πξέπεη λα δηεγείξεη ην θζφλν, θαζψο δελ ηελ έιαβαλ κε ηε βία, 

αιιά ηνπο ηελ παξαρψξεζαλ νη ίδηνη νη ζχκκαρνη
97

. Οη Αζελαίνη δελ είραλ πηα 

ιφγν λα θνβνχληαη ηνπο βαξβάξνπο, έρνληαο πιένλ σο ζηφρν ηνπο ηελ ελίζρπζε 

ηεο πφιεο ηνπο ηεο Αζήλαο. Ζ εγεκνλία ηνπο θαηέιεμε ζε αξρή γη’ απηφ θαη 
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επαθνινχζεζαλ ην κίζνο, ε θαηαπίεζε θαη νη απνζηαζίεο. Άιινο έλαο θίλδπλνο 

πνπ δηέηξερε ηελ Αζήλα ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη παξηηάηεο δελ ήηαλ πηα θίινη ησλ 

Αζελαίσλ, αιιά θαρχπνπηνη θαη ερζξηθά δηαθείκελνη απέλαληί ηνπο
98

. 

    Ο θφβνο, ε ηηκή θαη ην ζπκθέξνλ, ήηαλ ηα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ηνπο 

Αζελαίνπο ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο απηνθξαηνξία θαη ηψξα κάρνληαη 

λα ηε δηαηεξήζνπλ. Ο θφβνο είρε επίζεο νδεγήζεη ηνπο Έιιελεο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ εθζηξαηεία ηνπο ελάληηα ζηελ Σξνία, ζεσξνχζε ν Θνπθπδίδεο. Σν ίδην ζπλέβε 

θαη κε ηνπο Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο ψζεζε ν θφβνο λα ππνζηεξίμνπλ ηε πάξηε 

ελάληηα ζηελ Αζήλα ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ. Οη Αζελαίνη ππνζηήξηδαλ, φηη 

επηζπκνχζαλ λα εμνπζηάδνπλ γηα λα κελ εμνπζηάδνληαη. Πνιιέο θνξέο 

αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο ηνπο νη έλλνηεο ηεο ηηκήο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηνπ 

ζαπκαζκνχ
99

. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ινηπφλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

ηηο επηινγέο ηνπο θάλνπλ ιφγν γηα ηα θίλεηξα ηνπνζεηψληαο ην θφβν θαη ηελ ηηκή 

πξψηα θαη ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν ηειεπηαίν («κάιηζηα κὲλ ὑπὸ δένπο, ἔπεηηα θαὶ 

ηηκο, ὕζηεξνλ θαὶ ὠθειίαο»). Βέβαηα, ν Θνπθπδίδεο δελ εμεγεί κε ζαθήλεηα ην 

νηθνλνκηθφ θίλεηξν, είηε απηφ ζρεηίδεηαη κε αλψηεξα είηε κε θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. ρεηηθά κε ην θφβν θαη ηελ ηηκή, αιιειεπηδξνχλ, αθνχ νη Αζελαίνη 

θνβνχληαη ηε πάξηε θαη νη παξηηάηεο ηελ Αζήλα γη’ απηφ θαη δε ζηέιλνπλ 

άιινπο δηνηθεηέο (95.7). Οη Αζελαίνη επίζεο, αλ θαη επηζπκνχζαλ λα εθδηθεζνχλ 

ηελ Πεξζία, θνβνχληαη ηνπο Πέξζεο. ε παξαθάησ θεθάιαηα, γίλεηαη μαλά 

αλαθνξά  ζε δεηήκαηα ηηκήο θαη ζπκθέξνληνο («ὠθέιηκνλ») φηαλ πξφθεηηαη νη 

Αζελαίνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθθιήζεηο ησλ ζπκκάρσλ ηνπο
100

.  

   Πάλησο ε πάξηε, επηζπκψληαο λα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ, απέθεπγε ηελ ππνγξαθή φξσλ απηνλνκίαο θαη «θνηλήο εηξήλεο» 

ηζρπξηδφκελε φηη ε ζπκκαρία ήηαλ έλαο ζεζκφο παιαηφο θαη εζεινληηθφο. Οη 

Αζελαίνη ινηπφλ, φληαο γλψζηεο ηεο θαηάζηαζεο, ζαθψο θαη δε ζεσξνχζαλ 

εθνχζηα ηελ ππνηαγή ησλ Πεινπνλλεζίσλ ζηε πάξηε, νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε 

ιφγσ ηνπ παξηηαηηθνχ ειέγρνπ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ απηνλνκία ησλ δηθψλ ηνπο 

ππνηειψλ πφιεσλ, δεηψληαο ηελ έηζη απφ άιιεο πφιεηο
101
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Οη Λαθεδαηκφληνη απφ ηελ άιιε, εθάξκνδαλ ηελ εμήο ηαθηηθή. Γελ έπαηξλαλ 

θφξνπο απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, αιιά εγθαζηζηνχζαλ νιηγαξρηθά πνιηηεχκαηα 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχζαλ λα εμππεξεηνχλ  ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Σνλ ίδην 

ζθνπφ είρε θαη ε ίδξπζε ηεο νιηγαξρίαο ησλ ηξηάθνληα ηπξάλλσλ κεηά ην ηέινο 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ
102

. πσο θαη λα έρεη, απφ ηελ αξραηφηεηα ήηαλ 

γλσζηή ε άπνςε φηη πάληνηε επηθξαηεί ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ. Μάιηζηα απηή ηε 

ζεσξία πεξί επηθξάηεζεο ηνπ πην δπλαηνχ ηελ είρε δηαηππψζεη ν ζνθηζηήο 

Θξαζχκαρνο («ἀιι' αἰεὶ θαζεζηηνο ηὸλ ἥζζσ ὑπὸ ηνῦ δπλαησηέξνπ 

θαηείξγεζζαη»)
103

. Ο Θνπθπδίδεο θάλεη ιφγν γηα θάηη παξεκθεξέο κέζσ ηνπ 

ρσξίνπ «ὑπὸ <ηξηλ> ηλ κεγίζησλ ληθεζέληεο». ρεηηθά κε ηνλ φξν 

«θαζεζηηνο», απηνί πνπ λφκηδαλ φηη νη δεκεγνξίεο είλαη έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

άληιεζαλ ηελ απφδεημε απ’ απηφ ην ρσξίν ιέγνληαο φηη νη Αζελαίνη νη νπνίνη 

εχρνληαλ λα δηαηεξεζεί ε εηξήλε, δελ κπνξνχζαλ απξνθάιππηα λα θεξχμνπλ ην 

δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ. Οη Αζελαίνη σζηφζν, θέξλνπλ ην εμήο επηρείξεκα, φηη 

δειαδή ην λα εμνπζηάδεη ν ηζρπξφηεξνο ηνλ αζζελέζηεξν είλαη ζηελ αλζξψπηλε 

θχζε
104

. 

    Δπνκέλσο, είλαη απφιπηα ινγηθφ ε Αζελατθή εγεκνλία σο δπλαηφηεξε λα 

επηβάιεη ηε ζέιεζή ηεο ζηηο άιιεο πφιεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηελεθή πνξεία, ε 

νπνία πθίζηαην θαη ζα εμαθνινπζεί λα δηαησλίδεηαη φζν ππάξρνπλ άλζξσπνη
105

. 

Παξαθάησ, νη Αζελαίνη δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη παξηηάηεο εξκελεχνπλ ην 

δίθαην ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ ηνπο («ηὰ μπκθέξνληα ινγηδόκελνη ηῶ δηθαίῳ 

ιόγῳ λῦλ ρξζζε»). Βέβαηα, νη παξηηάηεο κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ πάξεη ην ιφγν. 

Θα κπνξνχζακε επνκέλσο λα ραξαθηεξίζνπκε ηνπο Αζελαίνπο ππεξβνιηθνχο σο 

πξνο ηα ιεγφκελά ηνπο. Χζηφζν, ν κεγάινο ηνπο δήινο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

Αζήλα, ην κεγαιείν απηήο θαη θπζηθά λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πηζαλφλ θαη’ άιινπο 

απηαξρηθή θαη εγεκνληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηνπο νδήγεζε ζην λα δηαηππψζνπλ 

ηελ άπνςε φηη ε επηείθεηα πνπ επέδεημαλ δελ νδήγεζε ζηνλ έπαηλν, αιιά ζηελ 

επίθξηζή ηνπο
106

.  
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   ζνλ αθνξά ζην ρσξίν «Καὶ ἐιαζζνύκελνη γὰξ ἐλ ηαῖο μπκβνιαίαηο πξὸο ηνὺο 

μπκκάρνπο δίθαηο θαὶ παξ' ἡκῖλ αὐηνῖο ἐλ ηνῖο ὁκνίνηο λόκνηο πνηήζαληεο ηὰο 

θξίζεηο θηινδηθεῖλ δνθνῦκελ», δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη αξθεηά πνιχπινθν. Ζ 

θχξηα δπζθνιία πξνθχπηεη απφ ηηο ειιηπείο γλψζεηο καο γηα ην Αζελατθφ 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα
107

.  Δπίζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη Αζελαίνη, γηα κηα αθφκε 

θνξά ππνζηεξίδνληαο έλζεξκα θάζε ηνπο ελέξγεηα θαη δηθαηνινγψληαο ηνλ ηξφπν 

πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, αληηζηξέθνπλ ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί ζε βάξνο ηνπο κεηαηξέπνληάο ηηο ζε επαίλνπο. Δλψ ινηπφλ 

δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη θηιφδηθνη («θηινδηθεῖλ») θαη ζχξνπλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο ζηα δηθαζηήξηα, νη Αζελαίνη ηζρπξίδνληαη φηη κεηαθέξνπλ ηηο 

ππνζέζεηο ηνπο ζηελ Αζήλα φπνπ ππάξρεη ηζνλνκία θαη άξα δηθαηνζχλε γηα φινπο. 

Μηα πξφζζεηε παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε, είλαη φηη ε ελαιιαγή ησλ 

ρξφλσλ ζηηο δχν απηέο πξνηάζεηο (ρξήζε Δλεζηψηα ζηελ πξψηε θαη Ανξίζηνπ ζηε 

δεχηεξε), δειψλεη φηη ην πξψην ηκήκα επεμεγεί ην δεχηεξν. ζνλ αθνξά ζηα 

«μχκβνια», πξφθεηηαη γηα δηαπνιηηεηαθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο καο γίλνληαη 

γλσζηέο κέζα απφ επηγξαθέο. Μάιηζηα κε βάζε ηελ επηγξαθή ηεο Φαζήιηδαο, 

θαλεξψλεηαη φηη νη ελαγφκελνη Φαζειίηεο, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα έξζνπλ ζηελ 

Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ νη δηαθνξέο ηνπο
108

.  

    Πξέπεη λα δψζνπκε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα αληηπαξάζεζε 

αλάκεζα ζηνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο ησλ ζπκκαρηθψλ πφιεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

Αζελαίνπο πνιίηεο θαη ηνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο ζηελ Αζήλα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ζπκκάρνπο
109

. Οη Αζελαίνη ινηπφλ, ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκε θαη ζηα δηθαζηήξηα 

είλαη θαλεξή ε επηείθεηά ηνπο, παξφιν πνπ ηνπο θαηεγνξνχλ γηα θηινδηθία. Αλ 

βέβαηα είραλ ηελ εγεκνλία νη Λαθεδαηκφληνη, νη ππνηειείο πφιεηο ζα 

δεηλνπαζνχζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην λα βξηζθφηαλ ε εγεκνλία ζηα ρέξηα 

ηεο Αζήλαο. Ζ απφδεημε είλαη φηη ε Αζήλα ιεηηνπξγεί πάληα κε γλψκνλα ηελ 

ηζνλνκία απέλαληη ζηελ αληίζεηε πιεπξά
110

.  Αθφκε θαη ζηηο πνιηηηθέο δίθεο φπνπ 

νη Αζελαίνη ππνζηήξηδαλ ηνπο θίινπο ηνπο θαη θαηαπίεδαλ ηνπο ερζξνχο πάιη 

ηζρπξίδνληαλ γη’ απηνχο φηη θηινδηθνχλ αληί λα ηνπο επηβξαβεχζνπλ γηα ηε 
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δηαιιαθηηθφηεηα θαη ηε κεηξηνπάζεηά ηνπο
111

. Έλα πξφζζεην ζρφιην γηα ηηο 

«μπκβνιαίαηο δίθαηο», είλαη φηη πξφθεηηαη γηα  ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ Αζήλαο θαη 

θαζεκίαο πφιεο – κέινπο ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο, κε βάζε ηηο νπνίεο 

επηηξεπφηαλ λα είλαη παξφληεο μέλνη πνιίηεο ζην Αζελατθφ δηθαζηήξην. 

Παξφκνηνπ ηχπνπ ζπκβάζεηο θάλεη θαη ε Διιεληθή θπβέξλεζε κε μέλεο 

θπβεξλήζεηο, έηζη ψζηε νη Διιεληθέο ππνζέζεηο λα εθδηθάδνληαη ζηα Διιεληθά 

δηθαζηήξηα
112

.  

    Οη Αζελαίνη, φηαλ νη ζχκκαρνί ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε ππεθφνπο, ππνρξέσζαλ 

ηνπο πνιίηεο ησλ κειψλ ηεο πκκαρίαο λα έξρνληαη ζηελ Αζήλα γηα ηελ εθδίθαζε 

αξθεηψλ απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Απηφ βέβαηα, ην έπξαμαλ δηφηη ήζειαλ λα 

επσθειεζνχλ, θαζψο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Γειηαθήο πκκαρίαο νη ππνζέζεηο 

εθδηθάδνληαλ ζηελ πφιε φπνπ ππνβαιιφηαλ ε κήλπζε. Άξα, ν Αζελαίνο 

ελαγφκελνο ζε πφιε - ππήθνν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζα έραλε ηε ππφζεζε, ην ίδην 

θαη νη ζχκκαρνη πνπ ζπκπαζνχζαλ ηνπο Αζελαίνπο.  Αλ ινηπφλ νη δίθεο  («ηαῖο 

μπκβνιαίαηο δίθαηο») ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ Αζήλα, φρη κφλν ζα θαηαβαιιφηαλ 

θφξνο 1% ζηνλ Πεηξαηά θαη νη Αζελαίνη πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαηαιχκαηα 

ζα κπνξνχζαλ λα ηα ελνηθηάζνπλ, αιιά ζα θέξδηδαλ θαη ηνλ αλαγθαζηηθφ ζεβαζκφ 

θάζε ελαγνκέλνπ πνιίηε – κέινπο ηεο ζπκκαρίαο πνπ εξρφηαλ ζηελ Αζήλα. Σν 

κεγαιείν ηεο Αζήλαο γίλεηαη θαλεξφ γηα αθφκε κηα θνξά, θαζψο ελψ ήηαλ ζε ζέζε 

λα κελ ππνβάινληαη ζηελ θξίζε ησλ δηθαζηεξίσλ, απηνί ην δέρνληαλ. Γηθαίσο 

επνκέλσο θαπρηνχληαη γηα ηελ ηζνλνκία θαη ηελ ακεξνιεςία πνπ εμαζθάιηζαλ 

ζηηο δίθεο
113

. Πάλησο, ν Φεπδν-Ξελνθψληαο ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην 

Αζελατθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα ζεκεηψλεη φηη θάζε έλαο ζχκκαρνο νθείιεη λα 

θνιαθεχζεη ηνπο Αζελαίνπο θαζψο ζα αλαγθαζηεί λα κεηαθέξεη ζηελ Αζήλα ηε 

δηθαζηηθή ηνπ ππφζεζε, ηελ νπνία ζα θεξδίζεη ή ζα ράζεη αλαιφγσο κε ην αλ ζα 

έρεη ή φρη ηνπο εγεκφλεο - Αζελαίνπο ζην πιεπξφ ηνπ. Δπίζεο, ν Αζελαίνο 

νκηιεηήο ππνζηεξίδεη φηη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ εγεκνληθή πφιε (Αζήλα) θαη 

ζηνπο εμαξηεκέλνπο απφ απηήλ ζπκκάρνπο, θπξηαξρεί ε πάληνηε ε «δηθαηνζχλε» 

ηεο πξψηεο. Σα άηνκα πνπ μέξνπλ λα θξίλνπλ αληηθεηκεληθά δε ζα ζθέπηνληαλ λα 

αξλεζνχλ απηή ηελ θαιά αλαγλσξηζκέλε ηαθηηθή. «Άλζξσπνη πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε 

θπζηθή ηνπο θηινδνμία γηα εμνπζία αμίδνπλ ηνλ έπαηλν εάλ απηνί είλαη θαηά 
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θάπνηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί ζε ζέκαηα δηθαηνζχλεο απ’ φζν 

πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη λα είλαη»
114

.  

    Πάλησο νη παξηηάηεο φληαο θιεηζκέλνη ζηε Λαθσλία, ιφγσ ηεο μελειαζίαο θαη 

ηεο απαγφξεπζεο ηεο απνδεκίαο ησλ πνιηηψλ ηεο πάξηεο παξέκεηλαλ 

ζπληεξεηηθνί κε δηαηεξψληαο επηθνηλσλία κε άιινπο Έιιελεο
115

. Σν ζπκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγνπκε επνκέλσο, είλαη φηη ε Αζήλα νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ 

εγεκνλία ηεο, δηφηη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επσθειεζεί φρη κφλν ε ίδηα, αιιά θαη 

νη πξνζηαηεπφκελεο απφ απηήλ πφιεηο, θαζψο φιεο νη ππφινηπεο θνβνχληαλ ηελ 

ππεξδχλακε απηή («ὑκεῖο γ' ἂλ νὖλ εἰ θαζειόληεο ἡκο ἄξμαηηε, ηάρα ἂλ ηὴλ 

εὔλνηαλ ἣλ δηὰ ηὸ ἡκέηεξνλ δένο εἰιήθαηε κεηαβάινηηε»)
116

. Σέινο, κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε φηη παξφιν πνπ έρεη ακθηζβεηεζεί φηη ν Θνπθπδίδεο έγξαςε ην :« 

ἄκεηθηα γὰξ ηά ηε θαζ' ὑκο αὐηνὺο λόκηκα ηνῖο ἄιινηο ἔρεηε θαὶ πξνζέηη εἷο 

ἕθαζηνο ἐμηὼλ νὔηε ηνύηνηο ρξηαη νὔζ' νἷο ἡ ἄιιε ιιὰο λνκίδεη», κπνξνχζε 

σζηφζν λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα ηηο γλψζεηο ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηα 

ηεθηαηλφκελα γνεηεχνληαο ην θνηλφ. Αθφκε, ήηαλ ζε ζέζε λα παξαηεξεί δχν 

ιφγνπο ζε θάζε θάζε, κηα παξνπζία ησλ ζπκκάρσλ θαη κηα κεηά ηελ απνρψξεζή 

ηνπο
117

. 

    Με βάζε ην ιφγν πνπ εθθσλνχλ παξαθάησ νη Αζελαίνη, δηαπηζηψλνπκε φηη 

είλαη ππέξ ηεο εηξήλεο θαη επηζπκνχλ νη φπνηεο δηαθνξέο ηνπο λα ιπζνχλ κε 

δηαηηεζία. Μέρξη ζηηγκήο, νχηε ε πάξηε (ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηφζν νη 

Αζελαίνη, φζν θαη νη Κνξίλζηνη ραξαθηεξίδνληάο ηελ «βξαδεία»
118

 («βνπιεύεζζε 

νὖλ βξαδέσο») έρεη θάλεη θάπνην νιέζξην ιάζνο. Βέβαηα, εάλ απφ εδψ θαη ζην 

εμήο πξνθχςεη νηηδήπνηε θαθφ, ηφηε ηελ επζχλε ζα ηε θέξνπλ νη παξηηάηεο. 

Μάιηζηα ε θξάζε «ζπνλδὰο κὴ ιύεηλ κεδὲ παξαβαίλεηλ ηνὺο ὅξθνπο, ηὰ δὲ 

δηάθνξα δίθῃ ιύεζζαη», αλαθέξεηαη θπξίσο ζε απηνχο. Δάλ πξνζέθεπγαλ ζε 

δηαηηεζία φπσο πξνέβιεπε ε ζπλζήθε, ηφηε ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ηε ζσζηή 

απφθαζε. Δάλ φκσο δε ζπκβεί απηφ, ηφηε ε πάξηε ζα θέξεη φιν ην κέξνο ηεο 

επζχλεο, θαζψο απηή ζα έρεη παξαβεί έλαλ άιινλ φξν ησλ ζπλζεθψλ («ὅπια κή 

ἐπηθέξεηλ, ἤλ δίθαο ζέισζη δηδφλαη ηλ ζπλζεθλ», Ζ. 18, 2), νδεγψληαο έηζη ηα 
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πξάγκαηα ζε πφιεκν
119

. Πάληνηε, φηαλ νη δηαθνξέο δελ επηιχνληαη εηξεληθά είλαη 

επίθνβν λα μεζπάζεη πφιεκνο θαη ν θίλδπλνο πθίζηαηαη θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

Δπνκέλσο ν Θνπθπδίδεο πνιχ εχζηνρα θαη θαζφινπ ηπραία ηνπνζεηεί ην ξήκα 

«θηλδπλεχεηαη» («ἐλ ἀδήιῳ θηλδπλεύεηαη») αληί ηνπ ξήκαηνο «εζηί», θαζψο είλαη 

παξνχζα ε ηδέα ηνπ θηλδχλνπ.
120

  

   Σέινο, νη Αζελαίνη, θιείλνπλ ην ιφγν ηνπο σο εμήο «εἰ δὲ κή, ζενὺο ηνὺο ὁξθίνπο 

κάξηπξαο πνηνύκελνη πεηξαζόκεζα ἀκύλεζζαη πνιέκνπ ἄξρνληαο ηαύηῃ ᾗ ἂλ 

ὑθεγζζε»), πξνεηδνπνηψληαο ηνπο παξηηάηεο φηη ζα ηνπο αληηκεησπίζνπλ κε ηα 

ίδηα κέζα, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο θεξχμνπλ πφιεκν. Γελ πξφθεηηαη γηα απεηιή, 

φπσο ππνζηήξημε ν Μηζηξηψηεο (βι. ζει. 277), αιιά γηα κηα πξνεηδνπνίεζε ησλ 

Αζελαίσλ πξνο ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, ηνλίδνληάο ηνπο φηη αλ ηνπο πξνθαιέζνπλ, 

ηφηε ζα αληαπαληήζνπλ κε ηα ίδηα κέζα. Δμάιινπ, νη Αζελαίνη είραλ ήδε δειψζεη 

φηη ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε νπσζδήπνηε απνθπγή ηνπ πνιέκνπ. Γη’ απηφ άιισζηε 

είραλ πηνζεηήζεη απηή ηε κεηξηνπαζή ζπκπεξηθνξά
121

. 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΔΙΣΗ ΓΙΑΚΔΦΗ ΣΧΝ ΛΑΚΔΓΑΙΜΟΝΙΧΝ (79) 

  Ζ ζεκαηηθή πξφηαζε απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ιεηηνπξγεί σο θαηαθιείδα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξαγξάθσλ. Οη Λαθεδαηκφληνη, πξαγκαηνπνηψληαο κηα θαη’ 

ηδίαλ δηάζθεςε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάζηεθε, βάζεη ηνπ φηη  νη Αζελαίνη 

αδηθνχλ, απνθάζηζαλ ηε δηεμαγσγή πνιέκνπ, γεγνλφο πνπ δίλεη ην έλαπζκα ζην 

βαζηιηά ηνπο ηνλ Αξρίδακν λα πξνζπαζήζεη λα ηνπο πείζεη λα κε βηαζζνχλ, αιιά 
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λα πξνεηνηκαζηνχλ θαιά πξηλ αληηκεησπίζνπλ έλαλ ηφζν ηζρπξφ αληίπαιν
122

. Ο 

βαζηιηάο ηνπο φκσο ν Αξρίδακνο πήξε ην ιφγν θαη δηαηχπσζε κηα ζπλεηή θαη 

δηφινπ βεβηαζκέλε άπνςε
123

. Ζ δεκεγνξία επνκέλσο ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά ηεο 

πάξηεο είλαη απνθαιππηηθφηαηε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηξηνπάζεηα, φπσο 

εμάιινπ αθήλεηαη λα δηαθαλεί απφ ηα δχν επίζεηα, μπλεηόο θαη ζώθξωλ πνπ ηνπ 

απνδίδεη ν ηζηνξηθφο
124

. Μάιηζηα ν φξνο μπλεηόο ζχκθσλα κε ηνλ Syme, ζεσξείηαη 

κηα απφ ηηο εκθαηηθφηεξεο ιέμεηο ζηελ θιίκαθα ησλ επαηλεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ 

ηνπ Θνπθπδίδε. Βέβαηα, ε μύλεζηο ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο, είηε φηαλ έρεη ηελ 

έλλνηα ηεο ππεξβνιηθήο νμχλνηαο (φπσο ζην 3.37.3) είηε φηαλ ε ππεξβνιηθή επθπΐα 

παξαιχεη ηελ πξάμε, παξαθάησ, 84.3. Ζ Zahn θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, 

φηαλ ν Θνπθπδίδεο ζέιεη λα απνλείκεη ηνλ ππέξηαην έπαηλν ζε έλαλ αιεζηλφ 

εγέηε, ζπλδπάδεη ην επίζεην μπλεηόο  κε θάπνην άιιν πξνηέξεκα ην νπνίν ζα 

εμνπδεηεξψζεη ηνπο θηλδχλνπο, ζπρλά θάπνην πξνηέξεκα κε «ζπαξηηαηηθέο 

ζπλδειψζεηο», φπσο ην ζψθξσλ ζην πξνθείκελν ρσξίν. χκθσλα κε ηνλ Badian, 

ν Αξρίδακνο είλαη ε κφλε πξνζσπηθφηεηα ζηελ νπνία ν Θνπθπδίδεο απνλέκεη ην 

ραξαθηεξηζκφ ζώθξωλ
125

. 

 

 

 

 

 

Ο ΒΑΙΛΙΑ ΑΡΥΙΓΑΜΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ 

  ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε δίδεηαη έκθαζε ζηελ επηξξνή πνπ άζθεζαλ έληνλεο θαη 

εληππσζηαθέο πξνζσπηθφηεηεο, παξά ην «ζπαζκσδηθφ» απνηέιεζκα ηεο 

ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηησηηθή πνιηηηθή. Κάπνηεο απφ απηέο 
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ηηο πξνζσπηθφηεηεο ήηαλ ν Κιενκέλεο ν Α΄, ν Λχζαλδξνο θαη ν Αξρίδακνο ν 

Β΄
126

. ηα 432 (Η 79.2 – 85.2), ν Θνπθπδίδεο ζπζηήλεη ηνλ Αξρίδακν ζαλ έλαλ 

άλδξα κε εμαηξεηηθή θήκε γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζχλεζή ηνπ
127

. Δπξφθεηην γηα 

έλα άλδξα κε ζεκαληηθφ γφεηξν, ν νπνίνο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αληίζεηνο ζε κηα 

άκεζε δήισζε πνιέκνπ. Διπίδνληαο φηη ζα απνθεπρζεί εμ’ νινθιήξνπ ν πφιεκνο, 

πίζηεπε ζηε δηπιή εγεκνλία πάξηεο – Αζήλαο
128

. 

  ζνλ αθνξά ινηπφλ ζηνλ Αξρίδακν Β΄, ην 464 π.Υ. αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ηελ 

επαλάζηαζε ησλ Δηιψησλ πνπ εηνηκάδνληαλ λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηεο πάξηεο. 

ηαλ κάιηζηα νη Δίισηεο θαηέθπγαλ ζηε Μεζζελία παξαζχξνληαο θαη απηήλ ζε 

επαλάζηαζε, θαηφξζσζε κεηά απφ δέθα ρξφληα (455 π.Υ.) λα ηελ ππνηάμεη 

θαηαιακβάλνληαο θαη ηελ Ηζψκε, ην ηειεπηαίν νρπξφ αληίζηαζεο ησλ 

επαλαζηαηψλ. Απηφ είλαη ν Γ΄ Μεζζεληαθφο πφιεκνο. Σν 432 π.Υ., φηαλ πηα ν 

πφιεκνο είρε απνθαζηζηεί, αλαηέζεθε ζηνλ Αξρίδακν Β΄ ε αξρηζηξαηεγία˙ γη’ 

απηφ, ε πξψηε πεξίνδνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (431-421) νλνκάζηεθε 

δεθαεηήο ή Αξρηδάκεηνο πφιεκνο
129

. Μάιηζηα, νη ερζξνπξαμίεο άξρηζαλ 

αηθληδηαζηηθά ηελ άλνημε ηνπ 431 π.Υ. κε ηελ αηκαηεξή επίζεζε ησλ Θεβαίσλ ζηηο 

Πιαηαηέο. Λίγν αξγφηεξα ν βαζηιηάο ηεο πάξηεο Αξρίδακνο εηζέβαιε ζηελ 

Αηηηθή, πνπ είρε εγθαηαιεηθζεί ήδε απφ ηνπο θαηνίθνπο, ιεειάηεζε έλα κηθξφ 

ηκήκα ηεο θαη αθνχ κάηαηα πεξίκελε έμνδν ησλ Αζελαίσλ, απνζχξζεθε κεηά απφ 

έλα κήλα
130

. Ο Αξρίδακνο πέζαλε ηέζζεξα ή πέληε ρξφληα κεηά ηελ έθξεμε ηνπ 

πνιέκνπ 427/6, αθήλνληαο ζην ζξφλν ην γηφ ηνπ Άγε Β΄
131

. ζνλ αθνξά ζηνλ 

Αξρηδάκεην πφιεκν, ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο εηδηθά ζε δεηήκαηα 

ρξνλνιφγεζεο απηνχ. Ζ κηα ζρνιή ππνζηεξίδεη φηη ε ηζηνξία ηνπ Αξρηδάκεηνπ 

πνιέκνπ (424 π.Υ.) γξάθηεθε ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή  ζρεδφλ νιφθιεξε κεηαμχ 

421 θαη 415 π.Υ.. Ζ άιιε ζρνιή ζεσξεί φηη απηή ε πιεπξά θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

πξψην βηβιίν, φηη έρεη γξαθηεί θπξίσο κεηά ην 404 π.Υ..
132

  

  Ο Αξρίδακνο, επηζεκαίλεη ηελ αζελατθή ππεξνρή θαη απνθαιχπηεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Πεινπνλλεζίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ έιιεηςε 
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ζηφινπ, ρξεκάησλ θαη ζπλεηζθνξψλ. Δπίζεο, αδπλαηνχλ λα απνζπάζνπλ ηνπο 

ζπκκάρνπο ηεο Αζήλαο (ιφγσ έιιεηςεο ζηφινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε) θαη ηέινο 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα καθξνρξφληνπ πνιέκνπ
133

.  

 

 

 

 

ΓΗΜΗΓΟΡΙΑ ΒΑΙΛΙΑ ΑΡΥΙΓΑΜΟΤ (80-85) 

  Ο Αξρίδακνο είλαη πεπεηζκέλνο γηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο σο «ζηαζεξνχ 

ζεκειίνπ ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ» θαη ππεξαζπίδεηαη ην παξηηαηηθφ ηξφπν δσήο ζην 

θεθάιαην 84 (πξντφλ ηεο επνρήο ησλ ζνθηζηψλ», αληίζεηα πξνο ηελ άηερλε 

ζηξαηησηηθή αλάιπζε ησλ θεθ. 80-83). ηε δεκεγνξία ηνπ παξνπζηάδεηαη λα 

αληιεί ζηνηρεία απφ ηηο παιαηφηεξεο ινγνηερληθέο κνξθέο «εθείλνπ πνπ 

πξνεηδνπνηεί» νη νπνίεο απαληνχλ ζηνλ κεξν θαη ζηνλ Ζξφδνην
134

. Ζ δεκεγνξία 

ηνπ είλαη απνθαιππηηθφηαηε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλεζε θαη κεηξηνπάζεηα, 

φπσο εμάιινπ αθήλεηαη λα δηαθαλεί απφ ηα δχν επίζεηα, μπλεηόο θαη ζώθξωλ πνπ 

ηνπ απνδίδεη ν ηζηνξηθφο
135

. 

  ην πξννίκην ινηπφλ ν βαζηιηάο ηεο πάξηεο, ππνζηεξίδεη φηη ν πφιεκνο πνπ 

πξφθεηηαη λα επηρεηξήζνπλ είλαη κέγηζηνο, δηφηη νη Αζελαίνη έρνπλ επαξθείο 

πφξνπο, ελψ νη παξηηάηεο είλαη απξνεηνίκαζηνη
136

. Δμάιινπ νη Αζελαίνη κπνξνχλ 

εχθνια λα δηαρεηξηζζνχλ ηηο εηζθνξέο θαη δηαζέηνπλ πινχην ζε αληίζεζε κε ηνπο 

παξηηάηεο
137

. Ο Αζελατθφο πινχηνο απνδίδεηαη εχζηνρα κε ην πνιπζχλδεην 

ζρήκα («πινχηῳ … θαί λαπζί θαί  ἳππνηο … θαί μπκκάρνπο…θφξνπ ὑπνηειεῖο»), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηνλίδεηαη ε ππεξνρή ησλ Αζελαίσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζε 
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λαπηηθέο θαη ρεξζαίεο δπλάκεηο, ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη θπζηθά ζηελ 

αζηείξεπηε πεγή εζφδσλ πνπ ηελ εμαζθαιίδνπλ νη θφξνη ησλ ζπκκάρσλ
138

.  

   ζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Classen, ε 

επηζπκία ηνπ πνιέκνπ δελ αλήθεη ζην πιήζνο, αιιά πεξηζζφηεξν ζηνπο  

Αζελαίνπο θαη παξηηάηεο λένπο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ
139

. Απηή ηνπο ε επηζπκία 

είλαη ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλε θαζψο ιφγσ ηνπ λεαληθνχ ηνπο ελζνπζηαζκνχ 

ζεσξνχζαλ φηη ν πφιεκνο ήηαλ θάηη θαιφ θαη αθίλδπλν. Μάιηζηα κέζσ ηεο ρξήζεο 

ρηαζηνχ ζρήκαηνο  

(«πξφο κέλ Πεινπνλλεζίνπο (ζηεξηαλνχο) ἀζηπγείηνλαο 

πξφο δέ  ἄλδξαο νἳ γλ  ἑθάο ἔρνπζη ζαιάζζεο ἐκπεηξνηάηνπο») θαη ηεο 

αληηζεηηθήο ζχλδεζεο (κέλ - δέ), επηηπγράλεηαη έλα ζαπκάζην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα θαη εμαίξεηαη ε κεγάιε δπζθνιία πνπ πξφθεηηαη  λα αληηκεησπίζνπλ 

νη παξηηάηεο αλ θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν απξνεηνίκαζηνη
140

. 

  ηε ζπλέρεηα, ν Αξρίδακνο πξνεηδνπνηεί ηνπο παξηηάηεο φηη φζνλ αθνξά ηνλ 

πφιεκν κε ηνπο Αζελαίνπο, δελ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη 

ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαζψο ζα απνβνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Αζήλαο
141

. Πξνβιέπεη ινηπφλ, φηη ν 

πφιεκνο ζα είλαη βιαβεξφο θαη καθξνρξφληνο, δηφηη νη Λαθεδαηκφληνη δελ έρνπλ ηε 

δχλακε λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο Αζελαίνπο ζε ππνρψξεζε
142

. Έηζη, πξνρσξεί ζε 

πηζαλέο ελζηάζεηο (ππνθνξά) θαη ηηο αλαζθεπάδεη κία πξνο κία (αλζππνθνξά). 

Τπνζηεξίδεη φηη νη Πεινπνλλήζηνη δε κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζην ζηφιν («δεήζεη 

θαί ηνχηνηο λαπζί βνεζεῖλ ηφ πιένλ νὖζη λεζηψηαηο»), δηφηη πζηεξνχλ θαηά πνιχ. 

Ζ αληηκεηψπηζε επνκέλσο ζηε ζάιαζζα κε ίζνπο φξνπο ζα  απαηηήζεη ρξφλν, 

ηνλίδεη ν ζπλεηφο βαζηιηάο. Δπίζεο, δελ ππήξραλ ρξεκαηηθά απνζέκαηα ζηε 

πάξηε, θαζφζνλ νη  παξηηάηεο δε θνξνινγνχζαλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Οχηε θαη 

νη ηδηψηεο είραλ ρξήκαηα αθνχ δελ αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην θαη δελ ήηαλ 

πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ φπσο έθαλαλ νη Αζελαίνη. Αθφκε θαη αλ ζηεξνχζαλ 

απφ ηνπο Αζελαίνπο ην ζηηάξη, απηφ δε ζα είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 
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επηζηηηζκφ ηεο Αζήλαο, θαζψο πνηέ ε Αηηηθή δελ ήηαλ απηάξθεο ρψξα ζηα 

γεσξγηθά πξντφληα γη’ απηφ θαη πάληνηε ηα εηζήγαγε
143

. Σέινο, ε βνήζεηα ησλ 

απνζηάλησλ ζπκκάρσλ ησλ Αζελαίσλ ζα απνηεινχζε πξφζζεην βάξνο γηα ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο
144

. Ο ζπλεηφο Βαζηιηάο ινηπφλ, πηζηεχεη φηη νη Πεινπνλλήζηνη ζα 

ππνζηνχλ κεγαιχηεξεο ζπκθνξέο απφ φζεο νη Αζελαίνη («βιαςφκεζα ηά πιείσ»). 

Ήδε έρεη εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο. Γηα ηνλ Αξρίδακν επνκέλσο, έλαο ηξφπνο 

επηθξάηεζεο ππάξρεη, ε ππεξνρή ζηε ζάιαζζα θαη ηα ρξεκαηηθά απνζέκαηα. Αλ νη 

ίδηνη νη παξηηάηεο δε κπνξνχλ λα ηα εμαζθαιίζνπλ, ζα πξέπεη λα ηα ζηεξήζνπλ 

απφ ηνπο Αζελαίνπο. ηφινο ινηπφλ θαη απνζέκαηα, δχν φξνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

ζεκειηψλεηαη θάζε δχλακε κέζα ζηελ ειιεληθή ηζηνξία˙ είλαη απηά πνπ ιείπνπλ 

απφ ηε πάξηε, αιιά πνπ δηαζέηεη ν αληίπαινο. Γχν ιέμεηο-θιεηδηά πάλσ ζηηο 

νπνίεο έρεη νξγαλσζεί ην αζελατθφ ζχζηεκα θαη έρεη ζεκειησζεί ε αζελατθή 

απηνθξαηνξία
145

. ρεηηθά κε ην ρσξίν («θἀλ ηνχηῳ νὐδέ θαηαιχεζζαη ἔηη θαιφλ, 

ἄιισο ηε θαί εἰ δφμνκελ ἄξμαη κιινλ ηο δηαθνξο»), ε αλαθνξά ζην φηη ε 

πάξηε ζα έρεη αξρίζεη ηε δηέλεμε έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπκία ησλ Αζελαίσλ λα 

εθαξκφζνπλ ηνλ φξν πεξί δηαηηεζίαο
146

. Πάλησο ν Αξρίδακνο ππνζηεξίδεη απηή ε 

εηξήλε ζα είλαη αηζρξή άξα αλαμηνπξεπήο
147

, αλ δψζνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη 

παξηηάηεο είλαη εθείλνη πνπ άξρηζαλ ηε δηέλεμε. χκθσλα κε ην Μηζηξηψηε 

βέβαηα, νη Λαθεδαηκφληνη θαηά ηνλ Αξρηδάκεην πφιεκν εμαλαγθάζηεθαλ ζε απηή 

ηελ εηξήλε
148

. Ο ίδηνο ν Αξρίδακνο πεξαδέρεηαη έκκεζα φηη νη παξηηάηεο ζα είλαη 

εθείλνη πνπ ζα θάλνπλ αξρήλ αδίθωλ ρεηξώλ. Παξάιιεια ηνλίδεη ηνλ εμεπηειηζκφ 

ηεο πάξηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δεηήζνπλ απφ ηνπο Αζελαίνπο παχζε ησλ 

ερζξνπξαμηψλ, πξάγκα πνπ έγηλε ην 421 π.Υ. κε ηελ εηξήλε ηνπ Νηθία. Σέινο, ηα 

ιφγηα ηνπ Αξρίδακνπ («δέδνηθα δέ κιινλ κε θαί ηνῖο παηζίλ αὐηφλ  

ὑπνιίπσκελ») απνδείρηεθαλ πξνθεηηθά. Πξάγκαηη νη επηδξνκέο ησλ ππέξηεξσλ 

ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ ζηε γε ηεο Αηηηθήο δελ είραλ αίζηα 

έθβαζε, αθνχ πεξηνξίζηεθαλ απιψο ζηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ. Ζ Αζήλα 

αληηζηεθφηαλ γηα 27 νιφθιεξα ρξφληα αθνχ ν επηζηηηζκφο ηεο δελ εμαξηηφηαλ απφ 

ηε ληφπηα παξαγσγή θαη νη θάηνηθνη ήηαλ αζθαιείο πίζσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο. 
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Ζ ειπίδα ηνπο άιισζηε λα ππνθηλήζνπλ ζε απνζηαζία ηνπο ζπκκάρνπο ηεο 

Αζήλαο δηαςεχζηεθε, αθνχ δε δηέζεηαλ αμηφκαρν ζηφιν ψζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά
149

. 

  Δμαξρήο ν Αξρίδακνο δε ζπκβνπιεχεη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα δείμνπλ 

αδηαθνξία απέλαληη ζηηο αδηθίεο ησλ ζπκκάρσλ («Οὐ κὴλ νὐδὲ ἀλαηζζήησο αὐηνὺο 

θειεχσ ηνχο ηε μπκκάρνπο ἡκλ ἐλ βιάπηεηλ»)
150

, επνκέλσο, ην παξαπάλσ 

θαλεξψλεη φηη δελ ήηαλ θαηά ηνπ πνιέκνπ κε ηελ Αζήλα ˙ απιψο δεηνχζε ηελ 

αλαβνιή  ηνπ, ψζπνπ λα πξνεηνηκαζηεί ε πάξηε αληηκεησπίδνληαο έηζη κε ίζνπο 

φξνπο ηνλ αληίπαιν
151

.  

  Τπνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα θάλνπλ πξνεηνηκαζίεο «θἀλ ηνχηῳ θαὶ ηὰ ἡκέηεξ᾽ 

αὐηλ ἐμαξηχεζζαη». Οηηδήπνηε αθνινπζεί δηθαηνινγείηαη απφιπηα δεδνκέλσλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε πάξηε. ζνλ αθνξά ζηε ιέμε 

«βαξβάξσλ», ζην πιαίζην ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ ε ιέμε βάξβαξνη απνδίδεηαη 

ζπλήζσο σο «Πέξζεο», φκσο εδψ θαιχηεξν είλαη λα δηαηεξεζεί ην γεληθφ λφεκά 

ηεο, ψζηε λα θαιχπηεη ηνπο βαξβάξνπο ηνπ Βνξξά. Γηα ηε δχζθνιε ζέζε ηεο 

πάξηεο ν Πέξζεο βαζηιηάο πξνθαλψο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε, αιιά ε αλάκημή ηνπ ζα ήηαλ αληίζεηε πξνο ηε παξηηαηηθή 

πξνπαγάλδα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Διιάδαο, ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ 

αθνξνχζε ηνπο Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πάλησο ζηε δεθαεηία ηνπ 450 νη 

παξηηάηεο πξνθαλψο δελ έδεηρλαλ αθφκε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξζηθή 

«δηπισκαηία ηνπ κπινθ ησλ επηηαγψλ»
152

.  

  ηε ζπλέρεηα, βιέπνπκε θαη πάιη λα πξνβάιιεη κπξνζηά καο ην ίδην δεπγάξη, 

λαπηηθό – ρξήκαηα («εἴ πνζέλ ηηλα ἢ λαπηηθνῦ ἢ ρξεκάησλ δχλακηλ 

πξνζιεςφκεζα»), γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξνχζε ε πάξηε λα θηλήζεη ζε απνζηαζία 

ηνπο ζπκκάρνπο ηεο Αζήλαο θαη λα ηνπο πάξεη κε ην κέξνο ηεο. Αθφκε θαη αλ νη 

παξηηάηεο δεηνχζαλ ηε βνήζεηα Διιήλσλ αιιά θαη βαξβάξσλ, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη πεξίζηαζε δελ ήηαλ θάηη αλεπίηξεπην. ήκεξα σζηφζν, 

ζα ιέγακε φηη  ηέηνηνπ είδνπο ζπκκαρίεο είλαη εζηθά αλεπίηξεπηεο θαη 
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πξνδνηηθέο
153

. Πάλησο, κε ηελ αλησλπκία «αὑηλ», ν Αξρίδακνο πξνηείλεη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πφξνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ λένπο ζπκκάρνπο
154

. 

χκθσλα κε ην Μηζηξηψηε, ν Αξρίδακνο, γηα λα δηθαηψζεη ηελ αηζρξή πξάμε ηνπ, 

κεγαινπνηεί ηνλ θίλδπλν. Δκείο φκσο έρνπκε αληίζεηε γλψκε ˙ ν πξνζεηαηξηζκφο 

ησλ βαξβάξσλ θαη ε ελίζρπζε εθ κέξνπο ηνπο ζε ρξήκαηα θαη λαπηηθφ ήηαλ γηα ηε 

πάξηε ε πην πνιχηηκε βνήζεηα γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Αζελαίσλ. 

Ο Αξρίδακνο ήηαλ απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη φρη κφλν δε ζα ληθνχζαλ ηνπο 

Αζελαίνπο αιιά θαη φηη ζα θαηαζηξέθνληαλ, αλ πξνρσξνχζαλ ζηνλ πφιεκν 

αλέηνηκνη. ε φιν ην ιφγν, άιισζηε, είλαη έθδειε ε απαηζηνδνμία ηνπ γεξαηνχ 

Βαζηιηά ηεο πάξηεο
155

.  

  Μάιηζηα κέζσ ηνπ ξήκαηνο «ἐζαθνχσζη» ή θαιχηεξα «ἐζαθνχζσζη», ν 

Αξρίδακνο δείρλεη φηη απνηειεί ηππηθφ δείγκα εηξεληθνχ πνιηηηθνχ, ινγηθά 

αλήζπρνπ λα αλαβάιεη έλαλ πφιεκν θαη ειπίδνληαο κέζα απφ απηή ηελ αλαβνιή 

λα ηνλ απνθχγεη εληειψο, ρσξίο φκσο λα έρεη θάλεη λσξίηεξα θάπνηα ζνβαξή 

πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ηηο αηηίεο ηνπ
156

. Απιψο ήζειε λα θεξδίζνπλ νη 

Λαθεδαηκφληνη ρξφλν, ψζπνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ. Σν δεηνχκελφ ηνπ δελ ήηαλ ε 

απνηξνπή αιιά ε αλαβνιή ηνπ πνιέκνπ. Έηζη, αξρηθά πξφηεηλε ε απνζηνιή 

πξέζβεσλ λα κελ έρεη ηειεζηγξαθηθφ ραξαθηήξα αιιά κηα ζαθή πξνεηδνπνίεζε 

φηη νη Λαθεδαηκφληνη δελ πξφθεηηαη λα αλερζνχλ λα αδηθνχληαη νη ζχκκαρνί ηνπο. 

Σν «ἄκεηλνλ ἤδε, ἢλ δνθῆ, πεθξαγκέλνη ἴκελ ἐπ᾽ αὐηνχο» δελ αθήλεη θακία 

ακθηβνιία γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο. Ο κφλνο 

ηξφπνο απνηξνπήο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε ππνρψξεζε ηεο Αζήλαο ζηηο αμηψζεηο ηεο 

πάξηεο («θαὶ ἢλ κὲλ ἐζαθνχσζί ηη πξεζβεπνκέλσλ ἡκλ, ηαῦηα ἄξηζηα»). 

Χζηφζν, ν έκπεηξνο θαη ζπλεηφο άλδξαο δε ιεηηνπξγεί ελ ζεξκψ ˙ πάλσ απ’ φια 

βάδεη ηε ινγηθή, γηαηί πηζηεχεη φηη κφλν απηή εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο 

παηξίδαο ηνπ. Χο κέζν αλάπηπμεο ηνπ ζθεπηηθνχ ηνπ ρξεζηκνπνηεί ν γεξαηφο 

Βαζηιηάο ηνλ ππνζεηηθφ αληηζεηηθφ ζπιινγηζκφ («θαὶ ἢλ κὲλ ἐζαθνχσζί ηη 

πξεζβεπνκέλσλ ἡκλ, ηαῦηα ἄξηζηα· ἢλ δὲ κή, δηειζφλησλ ἐηλ δχν θαὶ ηξηλ 

ἄκεηλνλ ἤδε, ἢλ δνθῆ, πεθξαγκέλνη ἴκελ ἐπ᾽ αὐηνχο»), γηαηί πηζηεχεη φηη φρη κφλν 
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ζα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη ζα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηψλ θαη ηεο αλάινγεο επηινγήο
157

. 

  Δπίζεο, ν Αξρίδακνο πξνηξέπεη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα ζεσξήζνπλ ηελ 

Αζελατθή γε σο ελέρπξν θαη λα κελ ηελ θαηαζηξέςνπλ. Γηα κηα αθφκε θνξά 

θαίλεηαη ε ζχλεζε θαη ε  δηνξαηηθφηεηα ηνπ έκπεηξνπ αλδξφο. Δλψ φινη νη άιινη 

ήηαλ απφιπηα πεπεηζκέλνη φηη κε ηε  δήσζε ηεο ππαίζξνπ ηεο Αηηηθήο νη Αζελαίνη 

ζα ελέδηδαλ, ιεο θαη ήηαλ εμαξηεκέλνη απφ ηα πξντφληα ηεο ρψξαο ηνπο, ν 

Αξρίδακνο, αληίζεηα, πίζηεπε φηη ε αθεξαηφηεηα ηεο ππαίζξνπ απνηεινχζε ην κφλν 

κέζν πίεζεο πξνο ηνπο Αζελαίνπο θαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζηα ρέξηα ησλ 

παξηηαηψλ
158

. Μάιηζηα, γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο παξνχζαο ζέζεσο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη Λαθεδαηκφληνη είλαη απξνεηνίκαζηνη, κε ηε κειινληηθή θαηάζηαζε θαηά 

ηελ νπνία ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη («θαὶ ἴζσο ὁξληεο ἡκλ ἤδε ηήλ ηε 

παξαζθεπὴλ θαὶ ηνὺο ιφγνπο αὐηῆ ὁκνῖα ὑπνζεκαίλνληαο κιινλ ἂλ εἴθνηελ, θαὶ 

γλ ἔηη ἄηκεηνλ ἔρνληεο θαὶ πεξὶ παξφλησλ ἀγαζλ θαὶ νὔπσ ἐθζαξκέλσλ 

βνπιεπφκελνη»)
159

.  

  Ζ θαηαζηξνθή ηεο ππαίζξνπ ζα νδεγνχζε ηνπο Αζελαίνπο ζε απφγλσζε, κε 

απνηέιεζκα λα πνιεκήζνπλ κέρξηο εζράησλ. Γη’ απηφ ινηπφλ ν Αξρίδακνο θαηά 

ηελ πξψηε εηζβνιή ζηελ Αηηηθή απέθπγε λα εξεκψζεη ηελ χπαηζξν ρψξα, γηαηί, αλ 

θαη είρε δειψζεη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν, κε θίλδπλν κάιηζηα λα 

παξεμεγεζεί, φηη νη Αζελαίνη είλαη πεξήθαλνο ιαφο θαη δελ πξφθεηηαη λα 

ππνθχςνπλ γηα ράξε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, σζηφζν έηξεθε κηα θάπνηαλ ειπίδα φηη 

ζα ππνρσξνχζαλ κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο ηεο γεο ηνπο. Έλαο άιινο 

ιφγνο πνπ ν Αξρίδακνο ήηαλ αληίζεηνο ζηελ εξήκσζε ηεο Αηηηθήο ήηαλ ε 

απνθπγή αληηπνίλσλ εθ κέξνπο ησλ Αζελαίσλ. Πξάγκαηη, ελψ ε θαηαζηξνθή ησλ 

ζπαξηψλ θαη ε δελδξνηφκεζε δελ είραλ θαλέλα απνηέιεζκα, αληίζεηα, νη 

επηδξνκέο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ζηα παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαη ηδίσο ε 

αηρκαισζία παξηηαηψλ ζηε θαθηεξία, αλάγθαζαλ ηνπο παξηηάηεο λα 

ζπλάςνπλ ηε Νηθείν εηξήλε (421 π.Υ.)
160

. ρεηηθά κε ηε θξάζε «ἐγθιήκαηα κὲλ 

γὰξ θαὶ πφιεσλ θαὶ ἰδησηλ νἷφλ ηε θαηαιῦζαη», αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα ην 

Θνπθπδίδε ήηαλ ζχλεζεο έσο θαη θπζηθφ λα κηιά γηα θξάηε σο πξφζσπα θαη φηη 
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ζεσξνχζε πσο  κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ εζηθέο θξίζεηο γηα ηα θξάηε. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ιεμηιφγην θαη γηα ηα δχν ζπκπιέθνληαο ηνπο δχν φξνπο
161

. 

  Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Αξρίδακν, παξαηεξνχκε φηη θάλνληαο ρξήζε ηεο θξάζεο 

«ἕλεθα ηλ ἰδίσλ», κπνξεί λα ελλννχζε φηη ηα παξάπνλα ησλ Κνξηλζίσλ θαη ησλ 

Μεγαξέσλ ήηαλ θπξίσο απηά ησλ εκπφξσλ
162

. Αλεπίζεκα, είραλ δηαηππσζεί 

παξάπνλα θαη απφ ηνπο Αηγηλήηεο. Σν «ἕλεθα ηλ ἰδίσλ», φκσο, πξνθαλψο, δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζε πφιεηο-θξάηε αιιά θαη ζε ηδηψηεο. Αο κελ μερλάκε φηη κε ηνλ 

πξνζεηαηξηζκφ ηεο Κέξθπξαο νη Αζελαίνη είραλ δψζεη γεξφ ρηχπεκα ζην 

Κνξηλζηαθφ εκπφξην ζηε Γχζε θαη αθφκε φηη ν απνθιεηζκφο ηεο Αηηηθήο αγνξάο 

απφ ηνπο Μεγαξίηεο αθνξνχζε θπξίσο ηνπο απινχο πνιίηεο ησλ Μεγάξσλ, ηνπο 

εκπφξνπο θαη φρη ηελ ίδηα ηελ πφιε, ε νπνία κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί αγαζά απφ 

ηελ Κφξηλζν θαη απφ άιιεο αγνξέο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο
163

. 

  Ο Αξρίδακνο ηνλίδεη φηη νη Αζελαίνη έρνπλ πνιινχο ζπκκάρνπο, νη νπνίνη ηνπο 

ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά, επνκέλσο δελ απνηειεί δείγκα αλαλδξίαο ην λα κελ 

ηνικνχλ λα επηηεζνχλ ακέζσο ελαληίνλ ηεο Αζήλαο φπσο παξαηεξνχκε απφ ην 

αθφινπζν απφζπαζκα («Καὶ ἀλαλδξία κεδελὶ πνιινὺο κηᾶ πφιεη κὴ ηαρὺ ἐπειζεῖλ 

δνθείησ εἶλαη»)
164

. Αλ θαη ε πάξηε εμχςσζε ην ήζνο ησλ πνιηηψλ θαηαιχνληαο 

ζρεδφλ ηα λνκίζκαηα, σζηφζν ν ζπλεηφο βαζηιηάο Αξρίδακνο αλαγλσξίδνληαο φηη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο ην θέξνπλ νη εγεκφλεο θαη ιηγφηεξν νη 

ζχκκαρνη, αληηιακβαλφηαλ φηη ε αλάγθε ησλ ρξεκάησλ ήηαλ αηζζεηή, ηδηαίηεξα 

φηαλ κηα ρεξζαία δχλακε αληηπαξαηίζεηαη πξνο κηα λαπηηθή. αθψο ε πάξηε είρε 

άξηζηε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, αιιά ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε δελ ηεο 

επέηξεπε λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά ησλ Διιήλσλ θαη λα αληεπεμέιζεη θαηά ησλ 

βαξβάξσλ
165

. 

  Γηα πνιινζηή θνξά, πξνβάιιεη κπξνζηά καο ην δίδπκν ρξεκαηηθά απνζέκαηα – 

ζηόινο («δαπάλεο – πξφο ζαιαζζίνπο») , ην νπνίν απνηειεί πεγή θάζε δχλακεο 

πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ Ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε
166

. Μάιηζηα κε ηε θξάζε («ἔζηηλ ὁ 

πφιεκνο νὐρ ὅπισλ ηὸ πιένλ ἀιιὰ δαπάλεο, δη᾽ ἣλ ηὰ ὅπια ὠθειεῖ»), 
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δηαπηζηψλνπκε κηα αιήζεηα ζηελ νπνία ν Θνπθπδίδεο δίλεη έκθαζε γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο
167

. Μάιηζηα κέζσ ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάζεο, ν 

Αξρίδακνο θάλεη κηα πεξίθεκε παξαηήξεζε επηζεκαίλνληαο φηη ν πφιεκνο δελ 

είλαη δήηεκα φπισλ αιιά ρξεκάησλ, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηα φπια ρξήζηκα
168

. 

  Αθφκε, ν Αξρίδακνο πξνηξέπεη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα κελ αηζρχλνληαη γηα ηε 

βξαδχηεηα
169

, ηελ νπνία ηνπο θαηαινγίδνπλ νη Κνξίλζηνη απνθξνχνληαο έηζη ηε 

κνκθή ησλ πξναλαθεξζέλησλ γηα αλαβιεηηθφηεηα. Δπίζεο, αλαζθεπάδεη ηελ 

θαηεγνξία ησλ Κνξηλζίσλ
170

 θάλνληαο ρξήζε ησλ ίδησλ ιέμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη απηνί («ηφ βξαδχ θαί ηφ κέιινλ πξφο ηε βξαδχηεηα θαη 

κέιιεζηλ ησλ Κνξηλζίσλ»)
171

, δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζε έλλνηεο φπσο απηέο 

ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηεο απζηεξήο πεηζαξρίαο.  Ο ζπλεηφο βαζηιηάο απαληά φηη 

ε θξίζε ηνπο δελ πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί νχηε απφ θνιαθεπηηθά ιφγηα, νχηε απφ 

θαηεγνξίεο
172

. Μάιηζηα ν Αξρίδακνο, ζπλεηφο θαη ζψθξσλ ν ίδηνο θαη φληαο 

πλεπκαηηθά θαη εζηθά ζνθφο εληάζζεη ζην ιφγν ηνπ ηηο έλλνηεο ηνπ ζεβαζκνχ θαη 

ηεο ζσθξνζχλεο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε ζσθξνζχλε, πξφθεηηαη γηα ηε 

ζσθξνζχλε ζε δεκφζηεο ππνζέζεηο θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ νπνίσλ, ζεσξείηαη 

επηθίλδπλε θαη ιαλζαζκέλε ε επηθξάηεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ελζνπζηαζκνχ θαη 

θπξηαξρίαο ζπλαηζζεκάησλ,  θαζψο ηα παξαπάλσ ζα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ
173

. ηε ζπλέρεηα, επαλέξρεηαη ζηνλ φξν ηεο αἰζρύλεο ππνζηεξίδνληαο 

φηη ε αἰζρύλε είλαη κηα αξεηή απαξαίηεηε γηα ηελ εὐθνζκία. Θεσξεί φηη ε 

κεηξηνπάζεηα απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αηδνχο θαη ην 

αίζζεκα ηεο αηδνχο απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γελλαηφηεηαο
174

. 

πγθεθξηκέλα ν Powell επηζεκαίλεη φηη ην λα είλαη θαλείο γελλαίνο δελ είλαη ην 

ίδην κε ην λα είλαη θαιφο ζηξαηηψηεο, παξφιν πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη θάπνηνο θαιφο ζηξαηηψηεο. ην ίδην πιαίζην ινηπφλ, ε  

εὐθνζκία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζωθξνζύλεο θαη φρη παλνκνηφηππε κε απηήλ
175

. 

Αμίδεη αθφκε λα αλαθέξνπκε φηη φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζσθξνζχλε πξφθεηηαη 
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γηα ηελ «ἔκθξνλα ζσθξνζχλελ», δειαδή απηήλ ε νπνία πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηνπ 

ινγηζκνχ θαη φρη απηήλ ε νπνία ζπκβαίλεη ηπραία απφ ηε θχζε
176

. ηε ζπλέρεηα, 

ηνλίδεηαη ε δχλακε ηεο ινγηθήο («λνκίδεηλ δὲ ηάο ηε δηαλνίαο ηλ πέιαο 

παξαπιεζίνπο εἶλαη θαὶ ηὰο πξνζπηπηνχζαο ηχραο νὐ ιφγῳ δηαηξεηάο»), ε νπνία 

σζηφζν έρεη θαη ηα φξηά ηεο. Ο νξζνινγηζηήο ηζηνξηθφο Θνπθπδίδεο πηζηεχεη φηη 

φζν θαη λα δπγίζεη θαλείο κε ηε ινγηθή ηα πξάγκαηα, ππάξρνπλ πάληα νη 

αζηάζκεηνη παξάγνληεο, ηα ηπραία πεξηζηαηηθά, πνπ θέξλνπλ ηα πάλσ θάησ κε 

αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο. Δίλαη απηφ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί παξά ιόγνλ ή αιιηψο ὁ 

παξάινγνο, ην απξφβιεπην, έμσ φκσο απφ ζετθή παξέκβαζε
177

.  

  Ο Θνπθπδίδεο επηθαιείηαη θαη έλα άιιν ζνθηζηηθφ επηρείξεκα κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηαλφεζε ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ., ην επηρείξεκα απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε 

(θύζηο), ζην νπνίν βάζηζε φιν ζρεδφλ ην έξγν ηνπ. ην θεθάιαην ηεο 

κεζνδνινγίαο θάλεη ιφγν γηα ην ἀλζξψπηλνλ, ηνλ ζηαζεξφ παξάγνληα απφ ηνλ 

νπνίν πξνθχπηεη πάληα ην ίδην απνηέιεζκα: ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο ζα 

επαλαιεθζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ κε 

ηνλ ίδην ή κε παξφκνην ηξφπν. Έηζη, ν Αξρίδακνο ππνζηεξίδεη εδψ φηη νη άλζξσπνη 

παξακέλνπλ νη ίδηνη παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο. Γη’ απηφ ζα ζθέθηνληαη, ζα 

απνθαζίδνπλ θαη ζα δξνπλ πάληνηε κε ηνλ ίδην ηξφπν
178

. Έηζη, κε ην «πνιχ ηε 

δηαθέξεηλ νὐ δεῖ λνκίδεηλ ἄλζξσπνλ ἀλζξψπνπ» ν Αξρίδακνο απνξξίπηεη 

νιφθιεξε ηε ζεσξία ησλ Κνξηλζίσλ ζρεηηθά κε ηελ Αζήλα θαη ηελ πάξηε θαη 

αξρίδεη ηελ πξνηξνπή, μεθηλψληαο κε γεληθνχο φξνπο θαη έπεηηα πξνρσξψληαο ζε 

ιεπηνκέξεηεο
179

. 

  ζνλ αθνξά ζηηο δχν αξεηέο («πνιεκηθνί ηε θαὶ εὔβνπινη» δειαδή «ηφ 

πνιεκηθφλ» θαη «ηελ εὐβνπιίαλ») ήηαλ πξντφληα ηεο «εὐθνζκίαο» (δειαδή ηεο 

πεηζαξρίαο
180

) ησλ παξηηαηψλ, νη νπνίνη ζηνλ πφιεκν ήηαλ πάληνηε εχθνζκνη. 

Μάιηζηα ζηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ ήηαλ ηφζν θαιά ζπληεηαγκέλνη ψζηε έκνηαδαλ 

κε νξκεηηθφ άινγν. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη δηέζεηαλ «εὐβνπιία» θαη «εὐθνζκία» 

γίλεηαη αληηιεπηφ αλ παξαβάιεη θάπνηνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Λαθεδαηκνλίσλ κε 

απηή ησλ Αζελαίσλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ἀθνζκίαο πνπ 
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επηθξαηνχζε ζηελ Δθθιεζία ιακβάλνληαλ νη κε νξζέο απνθάζεηο. Δχζηνρα 

επνκέλσο, «ηφ πνιεκηθφλ» θαη «ἡ εὐβνπιία» απνδίδνπλ ηελ « εὐθνζκία»
181

.  

Μάιηζηα ε «εὐηνικία» κεηέρεη ηεο «αἰζρχλεο», δειαδή επεηδή αἰζρχλνληαη δελ 

εγθαηαιείπνπλ ηε κάρε
182

.  

  Καηά πάζα πηζαλφηεηα, ν βαζηιηάο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ςέγεη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ Αζελαίσλ σο άρξεζηε φηαλ θάλεη ιφγν γηα ηα «ἀρξεῖα», δειαδή ηα άρξεζηα. 

Βέβαηα δελ απνθιείεη θαη ηνπο Κνξηλζίνπο, νη  νπνίνη επέδεημαλ ξεηνξηθή 

δεηλφηεηα ςέγνληαο ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο. αθψο θαη ε δηα ησλ φπισλ δηαηήξεζε 

ηεο πνιηηείαο είλαη πξψην κέιεκα αιιά δελ είλαη θαη ην κνλαδηθφ
183

. Γηα ηνλ 

Αξρίδακν ήηαλ επηβεβιεκέλν λα ειέγμεη ηνπο ππεξβνιηθνχο επαίλνπο ησλ 

Κνξηλζίσλ πξνο ηνπο Αζελαίνπο θαη λα θαηαιήμεη ζην φηη πξέπεη λα 

πξνεηνηκαδφκαζηε κέζσ ησλ έξγσλ/πξάμεσλ θαη φρη βαζηδφκελνη ζε ιφγηα. Έηζη 

θαη αιιηψο νη εθβάζεηο ησλ πνιέκσλ δηαηξνχληαη φρη κέζσ ησλ ιφγσλ αιιά κέζσ 

ησλ έξγσλ. Φπζηθά φια απηά ηα δηαηππψλεη αλαθεξφκελνο ζηνπο αιαδνληθνχο 

ιφγνπο ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ Κνξηλζίσλ πξνζζέηνληαο παξάιιεια φηη νη 

Αζελαίνη είλαη άλζξσπνη ησλ κεγάισλ ιφγσλ. Δπνκέλσο, ν παξηηάηεο βαζηιηάο 

ζπκπιεξψλεη φηη δελ πξέπεη λα ζηεξίδνπκε ηηο ειπίδεο καο ζηα ζθάικαηα ησλ 

ερζξψλ, αιιά ιακβάλνληαο εκείο νη ίδηνη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα
184

. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (ὡο ἁκαξηεζνκέλσλ) αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ ηδέα φηη νη 

Αζελαίνη έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ ιάζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα ε νπνία 

επαλέξρεηαη ζπρλά. Ζ πην γλσζηή θαη ξεηή δήισζε βξίζθεηαη ζην θεθάιαην 2. 65. 

11 θαη αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηε κεγάιε ηθειηθή εθζηξαηεία ηνπ 415
185

. 

  Σέινο, κηα αθφκε έλλνηα ζηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε, είλαη απηή ηεο πεηζαξρίαο. 

Ο Αξρίδακνο φληαο εθπξφζσπνο ησλ ζπληεξεηηθψλ, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην κφλν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο είλαη νη εζηθέο αμίεο, νη παξαδφζεηο, 

ν απζηεξφο θαη πεηζαξρεκέλνο ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο «ἐλ ηνῖο ἀλαγθαηνηάηνηο», 

φπνπ ζηεξηδφηαλ θαη ζα ζηεξίδεηαη πάληα ε πξαγκαηηθή δχλακε ηεο πάξηεο. 

Μπνξεί ηα ζπζηήκαηα ηεο πάξηεο λα ηελ θαζηζηνχλ απαξραησκέλε δχλακε 

«ἀξραηφηξνπα ὑκλ ηά ἐπηηεδεχκαηα», Α.71, 2 ), σζηφζν απηά είλαη πνπ 
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απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο πάξηεο , πνπ είλαη 

θαη ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο δχλακήο ηεο. Γη’ απηφ, πξνηξέπεη παξαθάησ (θεθ. 85, 

1) λα θξαηεζνχλ απηέο νη παξαδφζεηο σο θφξε νθζαικνχ, αθνχ δνθηκάζηεθαλ σο 

ηε ζηηγκή απηή θαη ήηαλ σθέιηκεο. Σέινο, ζπλάκα κε ηελ πξνηξνπή απηή ν 

Αξρίδακνο απαληά αξλεηηθά ζηελ πξνηξνπή ησλ Κνξηλζίσλ λα αιιάμνπλ ηελ 

πνιηηηθή ηνπο, λα πξνβνχλ ζε θαηλνηνκίεο θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ (Α. 71, 2)
186

. 

  Δλ ζπλερεία, ν Αξρίδακνο πνπ εθπξνζσπεί ηε ζπληεξεηηθή κεξίδα ηεο πάξηεο, 

δειαδή ηελ παξάδνζε, αξρηθά απνθξνχεη ηε ζπκβνπιή ησλ Κνξηλζίσλ, 

πξνθεηκέλνπ ε πάξηε λα κεηαβάιεη ηα ζπληεξεηηθά ηεο θξνλήκαηα θαη ελέξγεηεο 

φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 71, 2 «ἀλάγθε δὲ ὥζπεξ ηέρλεο αἰεὶ ηὰ 

ἐπηγηγλφκελα θξαηεῖλ»
187

 θαη επαλαιακβάλεη γηα δεχηεξε θνξά ηε θξάζε «θαζ᾽ 

ἡζπρίαλ» -ε πξψηε ήηαλ ζην 8,3 «θαζ᾽ ἡζπρίαλ ηη αὐηλ πξνΐδσκελ»- αληηηίζεηαη 

ζην «ἡζπράδεηε» (69, 4) θαη ζην «ἡζπρίαλ  ἀπξάγκνλα» (70, 8), πνπ κνινλφηη 

ιέγεηαη γηα ηνπο Αζελαίνπο, ππαηλίζζεηαη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο. Απηφ πνπ νη 

Κνξίλζηνη απνθαινχλ εθεζπραζκφ, ηχθισζε θαη αδξάλεηα θαη θαηαινγίδνπλ 

ζηνπο παξηηάηεο, είλαη γηα ηνλ Αξρίδακν ηεξή παξάδνζε, αμηνπξεπήο θαη 

κεηξεκέλνο ηξφπνο δσήο, πνπ δελ πξέπεη λα αιιάμεη κε ηίπνηε
188

. Μάιηζηα, 

παξαηεξνχκε φηη δεκηνπξγείηαη αληίζεζε πξνο ην «πνιιλ ζσκάησλ». Ο 

θαινχκελνο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο έγηλε αηηία θζνξάο πνιχ πεξηζζφηεξσλ 

ζσκάησλ απ’ φζα ν ζπλεηφο βαζηιηάο θνβνχληαλ
189

. Παξαθάησ, ππνζηεξίδνληαο 

φηη «ἔμεζηη δ᾽ ἡκῖλ κιινλ ἑηέξσλ δηὰ ἰζρχλ», ζεσξεί φηη δε ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο 

ιφγνο λα πάξνπλ βηαζηηθέο απνθάζεηο νη Αζελαίνη. Δπξφθεηην γηα απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζε νιφθιεξεο πφιεηο. Ζ νπζία ηεο ππφζεζεο ηνπ Αξρηδάκνπ αθνξνχζε 

ζηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε Αζήλα δε ζα απνθηήζεη ζην κεζνδηάζηεκα κεγαιχηεξε 

δχλακε ζε βάξνο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δπνκέλσο, ήηαλ ζε ζέζε λα πεξηκέλνπλ
190

.  

Οη παξηηάηεο επνκέλσο, είραλ ηε δχλακε λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο 

ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηελ Πεινπφλλεζν. Γελ είραλ φκσο ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία γηα έλαλ πφιεκν δηάξθεηαο ελαληίνλ ελφο ηφζν ηζρπξνχ αληηπάινπ. 

Γη’ απηφ ν Αξρίδακνο επεδίσθε λα θεξδεζεί ρξφλνο, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ νη 
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παξηηάηεο, ζεσξψληαο φηη ε βηαζχλε είλαη ίδηνλ ησλ αδπλάησλ θαη φρη ησλ 

ηζρπξψλ
191

. Έπεηηα, ηνπο πξνηξέπεη λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηηο άιιεο αδηθίεο ηηο 

νπνίεο νη ζχκκαρνί ηνπο ππέζηεζαλ: «πέκπεηε δὲ πεξὶ ὧλ νἱ μχκκαρνί θαζηλ 

ἀδηθεῖζζαη, ἄιισο ηε θαὶ ἑηνίκσλ λησλ αὐηλ δίθαο δνῦλαη». Οη Αζελαίνη 

δειψλνπλ φηη είλαη πξφζπκνη λα ππνβιεζνχλ ζε δηαηηεζία˙ κε ην κνηίβν ηεο 

δηαηηεζίαο ζρεηίδνληαη νη παξάγξαθνη (78.4, 82.1, 140.2, 144.2 θαη 7.18.2). 

Χζηφζν, ν Dover, HCT vii.18.2, έρεη δίθην ιέγνληαο φηη, φηαλ νη παξηηάηεο 

ζηέιλνπλ πξέζβεηο γηα λα δηακαξηπξεζνχλ ζην θεθ. 126.1, δελ έρνπλ θαηά λνπλ ηε 

δηαηηεζία. πσο παξνπζηάδεη ν Θνπθπδίδεο ηα πξάγκαηα, νη παξηηάηεο ήδε έρνπλ 

απνθαζίζεη λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν
192

. Πάλησο ζηε ζπλέρεηα 86, 5 ζα εθδεισζεί 

απξνθάιππηα ε δηάζεζε ηεο πάξηεο γηα πφιεκν «ςεθίδεζζε νὖλ, ὦ 

Λαθεδαηκφληνη, ἀμίσο ηο πάξηεο ηὸλ πφιεκνλ»
193

. Σέινο, ε θξάζε «ἐλ ηνῖο 

Λαθεδαηκνλίνηο» ηίζεηαη ζε αγθχιεο απφ ηνλ Krüger θαη άιινπο, αιιά ν Widmann 

παξαηήξεζε φηη απηή καο ππελζπκίδεη φηη κφλν νη Λαθεδαηκφληνη ήηαλ παξφληεο 

θαη φρη νη ζχκκαρνη, νχηε θαη νη Αζελαίνη
194

. 

  ην ζεκείν απηφ, νινθιεξψλεηαη ν ιφγνο ηνπ Αξρίδακνπ, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη 

απφ απιφηεηα θαη επζχηεηα, ηφζν ζηε ζθέςε φζν θαη ζηελ έθθξαζε (κε εμαίξεζε 

ηελ παξάγξαθν 84. 2-3). Απηή ε ακεζφηεηα ινηπφλ ηνπ Αξρίδακνπ έξρεηαη ζε 

αμηνζεκείσηε αληίζεζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ Κνξηλζίσλ θαζψο θαη ησλ 

Αζελαίσλ. Οη ιφγνη απηνί καο δίλνπλ κηα αμηνζαχκαζηε εηθφλα ησλ γεληθψλ 

ζπλεζεηψλ ησλ παξηηαηψλ θαζψο εκθαλίδνληαη ηφζν ζηνπο εαπηνχο ηνπο, φζν θαη 

ζηνπο ζπρλά εμνξγηζκέλνπο ζπκκάρνπο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, φπσο αθξηβψο ν 

ιφγνο ησλ Κνξηλζίσλ θαη ν Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή παξνπζηάδνπλ ηελ Αζήλα θάησ 

απφ δχν δηαθνξεηηθέο πηπρέο
195

. 
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Ο ΔΦΟΡΟ ΘΔΝΔΛΑΙΓΑ  

  Ο ιφγνο ηνπ παξηηάηε Δθφξνπ ζελειαΐδα, ζε πξψην πιάλν, απνδίδεη ηα 

δηαθνξεηηθά θίλεηξα – ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ ζπκκάρσλ ηεο κίαο πιεπξάο 

θαη ηηο ζθέςεηο γηα δηθαηνζχλε ηεο άιιεο (θαζψο νη Αζελαίνη αθνινπζνχλ 

ιαλζαζκέλε ηαθηηθή αδηθψληαο ηελ Πεινπφλλεζν
196

.  Δπίζεο, θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, ν ιφγνο ηνπ ζελειαΐδα απνηεινχζε αλέθαζελ κέξνο ηεο ζπδήηεζεο, 

εθφζνλ εμεγεί ηελ ςεθνθνξία πνπ θιείλεη ηε ζπδήηεζε. Ο θηιεηξεληθφο ιφγνο ηνπ 

γέξνπ βαζηιηά πνιχ δχζθνια νδεγνχζε ζηελ ππέξ ηνπ πνιέκνπ απφθαζε. 

Απνκνλσκέλνο, απνηεινχζε κηα ηζηνξηθή καξηπξία αηειή θαη, ζπλεπψο, 

αλαθξηβή
197

. Γηα λα εμεγήζνπκε ην παξαπάλσ, πξέπεη  λα επηζεκάλνπκε φηη ν 

ιφγνο ηνπ ζελειαΐδα απνθαιχπηεη ηελ επηζπκία γηα πφιεκν πνπ ππήξρε ζηε 

πάξηε φζν θαη ζηελ Κφξηλζν. Οπφηε πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ ν 

Θνπθπδίδεο κπνξνχζε θάιιηζηα λα ηελ είρε αλαγλσξίζεη, θηφιαο απφ ηελ αξρή 

ησλ ερζξνπξαμηψλ, εθφζνλ ε αληίιεςε ηεο αληίζεζεο αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο 

βξίζθεηαη ήδε ζην Σ’. 98 ηνπ Ζξνδφηνπ, πνπ παξαζέηεη ν Pohlenz (πξφθεηηαη γηα  

ηα δεηλά πνπ πθίζηαηαη ε Διιάδα ηελ επνρή ηνπ Γαξείνπ, ηνπ Ξέξμε θαη ηνπ 

Αξηαμέξμε
198

.   

 

 

 

Ο ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΔΦΟΡΟΤ ΘΔΝΔΛΑΨΓΑ (86) 

  ηε ζπλέρεηα, παίξλεη ην ιφγν ν πην παξνξκεηηθφο θαη αξλεηηθά δηαθείκελνο 

απέλαληη ζηνπο Αζελαίνπο, ζελειαΐδαο, ν νπνίνο εχζηνρα εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

παξάιεηςε ησλ  Αζελαίσλ πξέζβεσλ λα απαληήζνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

Κνξηλζίσλ ελαληίνλ ηνπο φηη αδηθνχζαλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ζηελ Πεινπφλλεζν. 

Ζ απάληεζε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ απιή θαη εχθνιε, θαζφζνλ φρη κφλν δελ 

αδίθεζαλ ηνπο ζπκκάρνπο ησλ Κνξηλζίσλ, αιιά αληίζεηα νη Κνξίλζηνη ήηαλ νη 

επηηηζέκελνη, αλ θαη αλεπίζεκα, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο Κέξθπξαο φζν θαη ηεο 
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Πνηείδαηαο. ζν γηα ηελ Πεινπφλλεζν, ν ηζρπξηζκφο ησλ Κνξηλζίσλ ήηαλ πέξα 

γηα πέξα αζηήξηθηνο, αθνχ θακία πφιε ηεο Πεινπνλλήζνπ φρη κφλν δελ 

θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο αιιά νχηε θαλ απεηιήζεθε. Μηα ηέηνηα 

απάληεζε φκσο ζα ήηαλ κεησηηθή γηα ηνπο Αζελαίνπο, θαζφζνλ ζα εθιακβαλφηαλ 

σο απνινγία εθ κέξνπο ηνπο (72, 1) ελψπηνλ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (73). Ζ 

ππεξνςία απηή ησλ Αζελαίσλ ηνπο έβιαςε ηειηθά θαη έδσζε ην δηθαίσκα ζηνλ 

ζελειαΐδα λα ηζρπξηζηεί φηη «νὐδακνῦ ἀληεῖπνλ ὡο νὐθ ἀδηθνῦζη ηνὺο ἡκεηέξνπο 

μπκκάρνπο θαὶ ηὴλ Πεινπφλλεζνλ»
199

. ηεξηδφκελνη ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε, 

θαηαλννχκε φηη ν ζελειαΐδαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα ιάζε ησλ ππνθείκελσλ 

ζπκκάρσλ ηεο Αζήλαο θαη δε ιέεη ηίπνηα ζηε ζπλέιεπζε ησλ παξηηαηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο˙ κφλν ηα πεινπνλλεζηαθά ζπκθέξνληα αθνξνχλ 

ηε πάξηε
200

. Μάιηζηα πξνβάιιεη έλα θαζαξφ ζφθηζκα ηζρπξηδφκελνο φηη νη 

Αζελαίνη έδεημαλ γελλαηφηεηα ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ελψ ηψξα απέλαληί καο είλαη 

άδηθνη, επνκέλσο ηνπο αμίδεη δηπιή ηηκσξία αθνχ ηψξα απφ θαινί έρνπλ γίλεη 

επηδήκηνη. Σν παξαπάλσ επηρείξεκα είλαη εληειψο αζηήξηθην. Γηεξσηφκαζηε πνηά 

ζρέζε είλαη δπλαηφ λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο απηά ηα δχν πξάγκαηα. Σν ίδην 

επηρείξεκα επηθαιέζηεθαλ θαη νη Θεβαίνη γηα ηνπο Πιαηαηείο (Γ. 67, 2 «ηάο 

παιαηὰο ἀξεηάο, ρξὴ ηνῖο αἰζρξφλ ηη δξζη δηπιαζίαο δεκίαο, ὅηη νὐθ ἐθ 

πξνζεθφλησλ ἁκαξηάλνπζηλ», δειαδή νη παιαηέο αξεηέο πξέπεη λα επηζχξνπλ 

δηπιή ηηκσξία γηα ηνπο δξάζηεο αηζρξψλ πξάμεσλ, αθνχ εγθιεκαηνχλ αληίζεηα 

πξνο ηε θχζε ηνπο)
201

. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε θξάζε «δηπιαζίαο 

δεκίαο ἄμηνί εἰζηλ», φηη αμίδνπλ δειαδή δηπιή ηηκσξία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη  

απηφ απαληά κε κηα ιεθηηθή ερψ ζηελ εξψηεζε ησλ Αζελαίσλ ζρεηηθά κε ην ηη 

αμίδνπλ. Γηα ην ξεηνξηθφ ηέρλαζκα –έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο λα κεηψλεη θαλείο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο επηρεηξήκαηνο ηνπ αληηπάινπ βάζεη ηνπ πξφηεξνπ 

«έληηκνπ βίνπ»- βι. 3.67.2. φπνπ νη Θεβαίνη δειψλνπλ φηη νη Πιαηαηείο αμίδνπλ λα 

ηηκσξεζνχλ δηπιά, «δηπιαζίαο δεκίαο», αλ ε θαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά είλαη 

αηαίξηαζηε κε ην ραξαθηήξα ηνπο. χκθσλα κε κηα εμαηξεηηθή κειέηε ηνπ Hands, 

“Postremo suo tantum ingenio utebatur”, CQ 24 (1974), 313 θ.ε., νξζψο 

απνξξίπηεη ηε ζθέςε φηη ν ζελειαΐδαο, αλαγλσξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα θάπνηαο 

κεηαβνιήο ηνπ ραξαθηήξα, απνδεηθλχεηαη «θαιχηεξνο ςπρνιφγνο» απφ ηνπο 

                                                           
199

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 590 
200

 Gomme, A. W. (1971), ςελ. 251 
201

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 590 



50 
 

Θεβαίνπο, νη νπνίνη ζην θεθ. 3.64.4 ηζρπξίδνληαη γηα ηνπο Πιαηαηείο φηη ηψξα 

δείρλνπλ ηελ αιεζηλή ηνπο θχζε, έλα επηρείξεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

«πξνζπνίεζεο». χκθσλα κε ην Hands ινηπφλ, φια απηά ηα επηρεηξήκαηα 

απνηεινχλ απιψο ξεηνξηθά ηερλάζκαηα. Χζηφζν, ηε ζθέςε φηη νη Θεβαίνη είλαη 

ρεηξφηεξνη ςπρνιφγνη κπνξνχκε λα ηελ αληηθξνχζνπκε πην εχθνια απφ φ, ηη 

ππνλνεί ν Hands, αλ παξαηεξήζνπκε φηη νη Θεβαίνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα δχν επηρεηξήκαηα, ην επηρείξεκα ηεο «δηπιήο ηηκσξίαο, 

επεηδή θέξνληαη αληίζεηα πξνο ην ραξαθηήξα ηνπο» ζην 67.2 θαη ην επηρείξεκα ηεο 

«πξνζπνίεζεο» ζην 64.4 βι. Thucydides, 63 θαη ζεκ. 71
202

.  

  Παξαθάησ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκαληηθή έλλνηα ηεο ρξνλνηξηβήο
203

 «νὐδὲ 

κειιήζνκελ ηηκσξεῖλ· νἱ δ᾽ νὐθέηη κέιινπζη θαθο πάζρεηλ». Σα ξήκαηα 

«κειιήζνκελ» θαη «κέιινπζη» πξνδηθάδνπλ ήδε ηελ απφθαζε ησλ παξηηαηψλ 

γηα αλάιεςε πνιέκνπ. Ζ πνιιαπιή φκσο ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο απηνχ, 

θαζπζηεξψ, αλαβάιισ, κειεηψ, ζθέθηνκαη, πξφθεηηαη λα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ Έθνξν ζελειαΐδα λα θάλεη ινγνπαίγλην. Μεξηθνί απνδίδνπλ ηε θξάζε «νἱ 

δ᾽ νὐθέηη κέιινπζη θαθο πάζρεηλ» σο εμήο: εμάιινπ, πξόθεηηαη γηα παζήκαηα 

ηωξηλά θαη όρη γηα όζα πξόθεηηαη λα πάζνπλ. Έηζη φκσο, ν ιφγνο αδπλαηίδεη θαη 

ράλεηαη απηφ πνπ κε έκθαζε ηνλίδεη ν ζελειαΐδαο, φηη απφ εδψ θαη εκπξφο νη 

ζχκκαρνί καο, δελ πξφθεηηαη πηα λα θαθνπάζνπλ, γηαηί είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα 

ηνπο βνεζήζνπκε
204

. 

 

 

 

Η ΠΑΡΣΗ ΔΠΙΛΔΓΔΙ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ (87-88) 

    Οη παξηηάηεο απνθαζίδνπλ δηα βνήο θαη φρη κε ςεθνθνξία «θξίλνπζη γὰξ βνῆ 

θαὶ νὐ ςήθῳ». Γη’ απηήλ ηελ «αξρατθή δηαδηθαζία» (βι. de Ste. Croix, OPW 

Παξάξηεκα xxiv)  πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαηήξεζή ηεο νθεηιφηαλ ζηελ 
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απνπζία νπνηνπδήπνηε αιεζηλά δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο ζ’ απηνχο πνπ δηέζεηαλ 

πνιηηηθή δχλακε ζηε πάξηε. χκθσλα κε ηνλ M. H. Hansen, νχηε ζηελ αζελατθή 

εθθιεζία ηνπ δήκνπ γηλφηαλ επίζεκε θαηακέηξεζε
205

. Μάιηζηα ε θξάζε «ηὴλ 

βνὴλ ὁπνηέξα κείδσλ» απνδεηθλχεη φηη θαη νη ππέξ θαη θαηά ηνπ πνιέκνπ δελ ήηαλ 

ιίγνη
206

.  

  Χζηφζν, φπσο γξάθεη ν Lewis, ν ζηφρνο ηνπ ζελειαΐδα («βνπιφκελνο αὐηνὺο 

θαλεξο ἀπνδεηθλπκέλνπο ηὴλ γλψκελ ἐο ηὸ πνιεκεῖλ κιινλ ὁξκζαη») δελ είλαη 

λα απνθαιχςεη ην κέγεζνο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ δηαζέηεη, αιιά λα αζθήζεη 

ςπρνινγηθή πίεζε ζε πηζαλνχο αλαπνθάζηζηνπο
207

.Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη ζηε πάξηε δελ είραλ πξνζθιεζεί φινη νη ζχκκαρνη, αιιά κφλν φζνπο 

κπνξνχζαλ λα πείζνπλ νη Κνξίλζηνη (θεθ. 67)
208

. ρεηηθά κε ην απαξέκθαην 

«πνιεκεῖλ», o de Ste. Croix, OPW 65, επηζπκψληαο λα απαιιάμεη ηελ Αζήλα απφ 

ηελ θαηεγνξία ηεο επηζεηηθήο πνιηηηθήο, αληηπαξαβάιιεη ην ρσξίν 127.3, φπνπ 

ιέγεηαη φηη ν Πεξηθιήο  παξφηξπλε ηνπο Αζελαίνπο ζηνλ πφιεκν, ελψ φπσο 

ηζρπξίδεηαη ν κειεηεηήο, σο ηφηε νη παξηηάηεο είραλ ήδε απνθαζίζεη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε πφιεκν. Πξφθεηηαη γηα κηα επθπή πξφηαζε, σζηφζν πξέπεη λα 

αληηζηαζκηζηεί κε ζηνηρεία φπσο ην ρσξίν 1.44.2, ην νπνίν ππνλνεί φηη νη Αζελαίνη 

ζεσξνχζαλ ηνλ πφιεκν αλαπφθεπθην, αθφκε θαη πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ζηε 

πάξηε
209

.   

  πσο δείρλεη ν Badian, νη ιέμεηο «πνιεκεηέα εἶλαη», ζε αληίζεζε κε ηελ απφθαζε 

φηη ε ζπλζήθε είρε παξαβηαζζεί, δε θαίλεηαη λα εηπψζεθαλ κπξνζηά ζηνπο 

παξηηάηεο θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη ζρφιην ή επηλφεζε ηνπ Θνπθπδίδε. Γε 

κπνξνχκε δειαδή λα ηζρπξηζζνχκε φηη ν πφιεκνο είρε ήδε απνθαζηζζεί. πσο 

γξάθεη ν Badian, «ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο ςεθνθνξίαο -φηη ε ζπλζήθε είρε 

παξαβηαζζεί απφ ηνπο Αζελαίνπο- δε ζεσξείηαη απφ ην Θνπθπδίδε άμην 

ζρνιηαζκνχ
210

. 

  ζνλ αθνξά ζηε θξάζε «νὐ ηνζνῦηνλ ηλ μπκκάρσλ πεηζζέληεο ηνῖο ιφγνηο», 

δειαδή φηη είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, 
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παξαηεξνχκε φηη ην ρσξίν απηφ απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηελ ειάρηζηε 

εκπηζηνζχλε πνπ είρε ν Θνπθπδίδεο ζηνπο ιφγνπο, ζηα «ιφγηα», αθφκε θαη ζηνπο 

«ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο»
211

. 

  ηελ παξάγξαθν 88, ν Θνπθπδίδεο επαλαιακβάλεη απηφ πνπ ζεσξεί σο ηελ 

πξαγκαηηθή εμήγεζε γηα ηνλ πφιεκν. Απφ ηα θεθάιαηα 24 έσο θαη 87 έρεη 

αλαιχζεη ηηο αἰηίεο (αηηίεο ησλ παξαπφλσλ). ην ζεκείν απηφ φκσο αζρνιείηαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο Αζελατθήο απηνθξαηνξίαο, ε νπνία απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή 

αηηία ηνπ πνιέκνπ θαη ζηα δχν ζηάδηα, αξρηθά ηελ νρχξσζε ηεο Αζήλαο (πνπ ήηαλ 

πξναπαηηνχκελε) θαη ηε κεηαθνξά ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ειιεληθψλ πφιεσλ  (89-

96) θάησ απφ ηελ εγεζία ηεο Αζήλαο αληί γηα ηε πάξηε θαη έπεηηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγεζίαο/εγεκνλίαο ζε απηνθξαηνξία (97-118)
212

. 

 

 

 

Η ΠΔΝΣΗΚΟΝΣΑΔΣΙΑ (479-432 π.Υ.)  

  Απφ ηελ παξάγξαθν 89 έσο θαη ηελ 118
ε
 , ν Θνπθπδίδεο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

αθήγεζε ησλ πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ , πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ θαη ζηξέθεηαη ζην επξχηεξν ζέκα ηεο αλάδεημεο ηεο Αζήλαο σο δχλακεο 

επηθεθαιήο ηεο Γήιηαο πκκαρίαο
213

.  

  Γχν κφλν απνζπάζκαηα ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ζηέθνπλ ζαλ 

αλεμάξηεηα. Πξφθεηηαη γηα ην ιφγν ησλ Αζελαίσλ, ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα ηκήκαηά 

ηνπ θαη ηελ «Πεληεθνληαεηία» ζην ζχλνιφ ηεο. Δίλαη παξελζεηηθά θαη αδέζκεπηα. Ζ 

«Πεληεθνληαεηία» επηπιένλ είλαη πζηεξφηεξε θαη αλ είρε ππάξμεη κηα παιηφηεξε 

γξαθή ηνπ έξγνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηήζεθε εθεί παξά κφλν σο πξνζζήθε. 

Σα δχν απηά απνζπάζκαηα πξνζθνκίδνπλ έλα ζρφιην γηα ηνλ αζελατθφ ηκπεξηαιηζκφ 

θαη ζπλεπψο ηνλ πεξηγξάθνπλ κε εληνλφηεξα ρξψκαηα. Ο ξφινο ηνπ ηνπνζεηείηαη κε 

αθξίβεηα κέζα ζηε ζπλνιηθή δνκή αιιά ε ηζηνξία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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πξνζιακβάλνληαη εδψ σο απζππφζηαηα
214

. Καηά ζπλέπεηα, κπνξνχκε εχινγα λα 

ππνζέζνπκε φηη ν Θνπθπδίδεο δηέγλσζε θαη εξκήλεπζε επζχο εμ’ αξρήο ηνλ 

θεθαιαηψδε ξφιν ηνπ αζελατθνχ ηκπεξηαιηζκνχ ζηνλ αγψλα πνπ μεθηλνχζε, αιιά φηη 

εάλ, φπσο είλαη πηζαλφ, μαλαδνχιεςε ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ χζηεξα απφ ην 404, έλα 

απφ ηα αληηθείκελα απηήο ηεο δνπιεηάο ζα ήηαλ λα επηκείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ζπκπέξαζκα πάλησο είλαη φηη ν Θνπθπδίδεο ζε 

θαλέλα κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ δελ αγλφεζε ηε ζεκαζία ηνπ αζελατθνχ ηκπεξηαιηζκνχ, 

ν  νπνίνο επηζεκαίλεηαη κε ζπληνκφηεξα ή εθηελέζηεξα, θαηά πεξίπησζε, ζρφιηα, 

έηζη ψζηε λα απνηειεί έλαλ ζηαζεξφ ζπληειεζηή θαη απηφ είλαη αθξηβψο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε καξηπξία νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ. Ζ «Πεληεθνληαεηία» ελ ηέιεη, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο πνιέκνπο, επεηδή εμεγνχλ ηε ζχζηαζε ηεο αζελατθήο 

δχλακεο
215

.    

  Δπεηδή ινηπφλ ε δηαξθψο απμαλφκελε αζελατθή ηζρχο είρε θηάζεη ζην απφγεηφ ηεο, 

είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη θφβνπο ζηε πάξηε. Ζ ηζηνξηθή αθήγεζε ηεο 

ζχξξαμεο, δειαδή ησλ ζχγρξνλσλ γεγνλφησλ, αξρίδεη κε ηελ αλαζχλζεζε ησλ 

πξνδξνκηθψλ ζπκβάλησλ, φπσο απηά εληνπίδνληαη ζε πεξηζηαζηαθέο αθνξκέο 

αληηπαξάζεζεο θαη ζχγθξνπζεο˙ ε παξέκβαζε ηεο Αζήλαο ζηελ αληηπαιφηεηα 

κεηαμχ Κνξίλζνπ θαη Κέξθπξαο (24-55) θαη ζηελ θξίζε ηεο Πνηείδαηαο (56-66) 

νδεγνχλ ζην ζπλέδξην ηεο πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο πνπ θαηαιήγεη ζηελ απφθαζε 

γηα ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ (67-125). ε απηφ ην ηειεπηαίν ηκήκα ν Θνπθπδίδεο  

εληάζζεη  κηα εθηελή παξέθβαζε γηα ηα πελήληα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηνπο 

Πεξζηθνχο πνιέκνπο έσο ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν (89-118˙ ηε ιεγφκελε 

Πεληεθνληαεηία) ˙ Σν πξψην βηβιίν ζην νπνίν εληάζζεηαη ε Πεληεθνληαεηία, 

νινθιεξψλεηαη κε έλαλ ιφγν ηνπ Πεξηθιή ζρεηηθά κε ηελ νξζή ζηξαηεγηθή ηεο 

Αζήλαο (140-144), πνπ εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε ηεο αζελατθήο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ 

θαη ελ ηέιεη μεζπά ν πφιεκνο (145-146)
216

 . ζνλ αθνξά ζηνλ ππνηηζέκελν 

«Πεξηθιετληζκφ» ηνπ Θνπθπδίδε, ν Cawkwell ζα κπνξνχζε λα είρε δψζεη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή απφ απηήλ πνπ είρε δψζεη ζην «ηη δε ιέεη ν Θνπθπδίδεο». Ο 

έπαηλνο ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηελ πνιεκηθή πνιηηηθή ηνπ Πεξηθιή είλαη αθξηβήο θαη 
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επνκέλσο πεξηνξηζκέλνο. Ο Πεξηθιήο νξζψο κέηξεζε ηηο δπλάκεηο ηεο πφιεο θαη δελ 

ηηο ππνηίκεζε
217

.  

  ηηο παξαγξάθνπο ινηπφλ (89-118) ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Θνπθπδίδε, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ Πεληεθνληαεηία. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεξίνδν ζηελ 

νπνία αμίδεη λα αλαθεξζνχκε, έζησ θαη πεξηιεπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε 

κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πεξηφδνπ, γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν Θνπθπδίδεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ Πεληεθνληαεηία, πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν πνπ δηαξθεί ιηγφηεξν 

απφ πελήληα ρξφληα θαζψο ε πεξίνδνο πνπ θαιχπηεηαη δηεμνδηθά δελ είλαη 480-430 

αιιά αξρίδεη ην 479 θαη ηειεηψλεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 430. Έπεηηα αξρίδνπλ 

ηα γεγνλφηα ηεο Δπηδάκλνπ ην 435
218

. Ο θφζκνο ηεο Πεληεθνληαεηίαο είλαη έλαο 

θφζκνο θινληζκέλεο ηζνδπλακίαο φπνπ θπξηαξρεί ν αγψλαο γηα ηελ εγεκνλία. Ήηαλ 

άξαγε ζπκβνιηθφο ν κεγάινο ζεηζκφο ηνπ 464 π.Υ., ν νπνίνο ζήκαλε ηελ έλαξμε ηεο 

πεξηφδνπ ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο; ν Θνπθπδίδεο μεηπιίγεη ην θνπβάξη ηεο αθήγεζεο 

ησλ γεγνλφησλ ηεο Πεληεθνληαεηίαο γχξσ απφ ην θεληξηθφ ζέκα, πνπ είλαη ν ηξφπνο 

εγθαζίδξπζεο ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο
219

. Σα κφλα γεγνλφηα ηεο Πεληεθνληαεηίαο 

πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην Θνπθπδίδε (φρη φκσο ζηελ παξέθβαζε) είλαη νη 

ηξηαθνληαεηείο ζπνλδέο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έλαξμε ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απφθαζε ζηελ νπνία θαηέιεμαλ 

νη Λαθεδαηκφληνη, φηη δειαδή είραλ παξαβηαζηεί νη φξνη ηεο ζπλζήθεο απφ ηνπο 

Αζελαίνπο
220

. πλάγεηαη επνκέλσο ην ζπκπέξαζκα φηη κε βάζε ηελ παξέθβαζε ηνπ 

Θνπθπδίδε -πνπ ζθνπφ είρε λα δείμεη ηελ «ἀιεζεζηάηελ πξφθαζηλ, ἀθαλεζηάηελ δε 

ιφγῳ» ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, δειαδή ηελ αχμεζε ηεο Αζελατθήο δχλακεο 

ζε ζεκείν πνπ λα αλεζπρήζεη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη λα ηνπο αλαγθάζεη λα 

πνιεκήζνπλ (1,23,6)- δελ είλαη δπλαηφ λα ηεθκεξησζεί κηα αθξηβήο ρξνλνιφγεζε πνπ 

ζα αθνξά φια ή ηα πεξηζζφηεξα γεγνλφηα ηεο Πεληεθνληαεηίαο. Γη’ απηφ είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηελ άιιε ζπλερή δηήγεζε γηα ηελ πεξίνδν 

479-431, δειαδή ηε δηήγεζε ηνπ Γηνδψξνπ (11,37,-12,40)
221

. Πάλησο ζθνπφο ηνπ 

Θνπθπδίδε δελ είλαη λα πξνζθέξεη κηα επίηνκε ηζηνξία ηεο πεξηφδνπ αιιά απιψο 

ζέιεη λα πεξηγξάςεη ηελ αχμεζε ηεο αζελατθήο ηζρχνο (89.1). Δπίζεο, κπνξνχκε λα 
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πξνζζέζνπκε φηη ζίγνπξα ζηνρεχεη λα δψζεη ιεπηνκεξή θάιπςε ησλ γεγνλφησλ 

εθείλσλ ηα νπνία ζνξχβεζαλ ηδηαίηεξα ηνπο παξηηάηεο (πξβ. 23.6, 88, 118.2)
222

. 

Καηαλννχκε επνκέλσο φηη ηα γεγνλφηα απηά απνηεινχλ κηα εθηελή παξέθβαζε, δηφηη 

εμηζηνξνχληαη φζα ζπλέβεζαλ ηελ πεξίνδν (479-432 π.Υ.), απφ ηε Μάρε ησλ 

Πιαηαηψλ σο ηηο παξακνλέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Σα παξαπάλσ ινηπφλ, 

εμηζηνξνχληαη απφ ην Θνπθπδίδε κε ρξνληθή ζεηξά, αιιά ρσξίο ρξνλνινγηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο. ηε δηάξθεηα ησλ πελήληα ρξφλσλ ε Αζήλα αλαδεηθλχεηαη ζε 

λαπηηθή θαη εγέηηδα δχλακε ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. Δπαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο 

θπξηαξρίαο ζηε ζάιαζζα, γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηα θεθάιαηα ηεο Αξραηνινγίαο 

κε ην παξάδεηγκα ηνπ Μίλσα. Ζ άπνςε ηνπ ηζηνξηθνχ παξακέλεη ε ίδηα: ηζρπξφο είλαη 

απηφο πνπ ππεξέρεη ζην λαπηηθφ. Σα θεθάιαηα 89-97 αθνξνχλ ηα γεγνλφηα ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ ηεο Πεληεθνληαεηίαο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε ηεο 

Α΄ Αζελατθήο πκκαρίαο (478 π.Υ.)
223

. Οη Αζελαίνη πάλησο δειψλνπλ μεθάζαξα 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ρσξίο θακία πξνζπνίεζε. Γελ ληξέπνληαη γηα ηηο 

επεθηαηηθέο ηνπο δηαζέζεηο θαη φ, ηη ζέινπλ ην δειψλνπλ ρσξίο πνιιέο πεξηζηξνθέο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαγξάθεηαη κηα ζπζηεκαηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο 

ιαθεδαηκφληαο πξνζπνίεζεο θαη ηεο αζελατθήο ππεξνςίαο θαη παλνπξγίαο. Ζ 

Πεληεθνληαεηία απερεί ην θιίκα ηεο λίθεο ησλ Αζελψλ ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο. 

Σειηθά ηα γεγνλφηα δείρλνπλ φηη ν ζξίακβνο ησλ Αζελψλ ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο 

«πξνεμφθιεζε» ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ αθνινπζψληαο έηζη ηελ 

απφιπηα θπζηθή πνξεία θάζε κεγάιεο δχλακεο
224

. 

  Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηζαλ νη Αζελαίνη ηελ θαηεζηξακκέλε πιένλ πφιε ηνπο 

(ιφγσ ηνπ φηη παξαζχξζεθαλ απφ ην δφιην ηέρλαζκα ηνπ Θεκηζηνθιή), είλαη άμηνο 

ζαπκαζκνχ
225

. Οη Λαθεδαηκφληνη απφ ηελ άιιε, έπεηηα απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ, 

αληηιακβαλφκελνη φηη δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε, 

παξαηηήζεθαλ απφ ηελ εγεκνλία ησλ Διιήλσλ ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα, ζέινληαο 

νπσζδήπνηε λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα πνιεκήζνπλ ηνπο Μήδνπο
226

.  
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  Οη Αζελαίνη ήηαλ αλππνρψξεηνη ζε φ, ηη αθνξνχζε ηε δηαρείξηζε ηεο πκκαρίαο. 

Απαηηνχζαλ ηελ θαηά γξάκκα εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο 

θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξνχζε ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ήηαλ εμαηξεηηθά πηεζηηθνί, 

ρξεζηκνπνηψληαο εθβηαζηηθά κέηξα
227

. Έηζη, ε άξλεζε ή ε αδπλακία ησλ 

ζπκκαρηθψλ πφιεσλ λα θαηαβάιινπλ ηνπο θφξνπο νδεγνχζε ζε απνζηαζίεο, νη 

νπνίεο σζηφζν εχθνια θαηαπλίγνληαλ ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ
228

. 

  Πξέπεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε φηη νη Αζελαίνη ήηαλ ηνικεξνί θαη λεσηεξηζηέο
229

, νη 

παξηηάηεο απφ ηελ άιιε ήηαλ αδξαλείο θαη δηζηαθηηθνί ιφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα κπνπλ ζε πεξηπέηεηεο γηα λα απμήζνπλ ηε δχλακή ηνπο, αιιά θαη 

ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ αλάγθε λα δηαηεξνχλ ζην έδαθφο ηνπο ζεκαληηθέο δπλάκεηο γηα λα 

επηηεξνχλ ηνπο είισηεο, ν πιεζπζκφο ησλ νπνίσλ είρε απμεζεί επηθίλδπλα, 

απνηειψληαο έηζη κφληκε απεηιή
230

. Σέινο, ε Πεληεθνληαεηία «θιείλεη» κε ηελ 

απφθαζε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν ζηνπο Αζελαίνπο, σο 

κνλαδηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο δχλακεο ηεο Αζελατθήο εγεκνλίαο
231

. 

Πάλησο ζην πξψην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο ηνπ Θνπθπδίδε, εληνπίδνπκε ηελ απηνρζνλία 

ησλ Αζελαίσλ ζηε ιεγφκελε «Αξραηνινγία» έρνληαο παξάιιεια ππφςε ηνπ ηελ 

«Πεληεθνληαεηία», ε νπνία πεξηιακβάλεη ην γεγνλφο φηη ε εγεκνλία έπεηηα απφ ηνπο 

Πεξζηθνχο πνιέκνπο αλαηέζεθε ζηελ Αζήλα  ἑθφλησλ ηλ ζπκκάρσλ
232

.                     

  ζν γηα ην γεγνλφο φηη ν Θνπθπδίδεο ζηακαηά ηελ αθήγεζε ηεο Πεληεθνληαεηίαο 

ην έηνο 439 π.Υ., κε ηνλ επνηθηζκφ ηεο άκνπ, ππάξρνπλ δχν πηζαλέο εμεγήζεηο, κηα 

αζψα (φηη δειαδή ηα γεγνλφηα ηεο άκνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα νξηζηηθφ ηέινο, ηελ 

ηειεπηαία κείδνλα επίζεζε εηο βάξνο ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκκάρσλ γηα ηελ νπνία ε 

Αζήλα δε ζα αληηκεηψπηδε ζπλέπεηεο, επνκέλσο δελ ήηαλ κφλν ην ηέινο κηαο 

ηζηνξηθήο πεξηφδνπ αιιά θαη έλα θαηάιιειν ινγνηερληθφ θιείζηκν γηα ηε καθξά απηή 

παξέθβαζε) θαη κηα εθ ηνπ πνλεξνχ εμήγεζε. Ζ δεχηεξε εμήγεζε ινηπφλ αθνξά ζην 

φηη απηά ηα πέληε ηειεπηαία θξίζηκα ρξφληα απαηηνχλ ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ. Ο 

Θνπθπδίδεο εζθεκκέλα απνθεχγεη λα αζρνιεζεί καδί ηνπο, γηα λα κελ αλαθεξζεί ζε 

κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ αζελατθήο απζαηξεζίαο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχζαλ 
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πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ γηαηί νη Κνξίλζηνη, πνπ φπσο θαίλεηαη δηαηεξνχζαλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο Αζελαίνπο κέρξη ην 440 π.Υ. κεηαηξάπεθαλ ζε ερζξνχο ηνπο ην 434 

π.Υ.
233

  

 

 

 

ΟΥΤΡΧΗ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 478/477 π.Υ. – ΑΝΣΙΓΡΑΗ 

ΣΗ ΠΑΡΣΗ (89-92) 

  ηελ παξάγξαθν 89 θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηε θξάζε «Οἱ γὰξ Ἀζελαῖνη 

ηξφπῳ ηνηῶδε ἦιζνλ ἐπὶ ηὰ πξάγκαηα ἐλ νἷο εὐμήζεζαλ», γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

παξαιαβή ηεο εγεκνλίαο απφ ηνπο Αζελαίνπο
234

. Ο Huxley επηκέλεη φηη ν Θνπθπδίδεο 

δε γξάθεη φηη ε αζελατθή ηζρχο κεγάισλε δηαξθψο απφ ην 479 π.Υ. θαη κεηά, αιιά φηη 

ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε δχλακε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φ, ηη 

ζηελ αξρή εμαθνινπζψληαο λα κεγαιψλεη. «Τπήξμαλ νπηζζνδξνκήζεηο, φπσο δείρλεη 

θαζαξά ε αθήγεζε»
235

. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ην ρσξίν «ἐπεηδὴ Μδνη», ην 

νπνίν είλαη αμηνζαχκαζην ιφγσ ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο ζπληνκίαο ηνπ
236

. Δπίζεο, 

παξαηεξνχκε φηη ην χθνο ηνπ Θνπθπδίδε γίλεηαη αθεγεκαηηθφ θαη εχθνιν 

πιεζηάδνληαο ην χθνο ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ. Ηδίσο απφ ην θεθάιαην 90.1 θ.ε. 

γίλεηαη ζρεδφλ εξνδφηεην φζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα πξφζσπα, αλ θαη δελ 

αληινχληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο απφ ηνλ Ζξφδνην. Δλ ησ κεηαμχ αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη παξηηάηεο είραλ δερζεί λα αλαιάβνπλ νη Αζελαίνη ηελ εγεκνλία 

ησλ Διιήλσλ
237

. ηε ζπλέρεηα, βάζεη ηνπ παξαθάησ ρσξίνπ, «ἐο Μπθάιελ 

δηεθζάξεζαλ, Λεσηπρίδεο κὲλ ὁ βαζηιεὺο ηλ Λαθεδαηκνλίσλ… θαὶ κεηὰ ηνῦην 

ἀπέπιεπζαλ ἐμ ιιεζπφληνπ ὡο ἕθαζηνη θαηὰ πφιεηο», πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Πεξζψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ ήηηα ηνπο ζηε Μπθάιε, 

νη παξηηάηεο θαη νη Πεινπνλλήζηνη ζχκκαρνί ηνπο ππφ ηελ εγεζία ηνπ βαζηιηά 
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Λεσηπρίδε, αλαρψξεζαλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο, δείρλνληαο έηζη ηελ απξνζπκία ηνπο 

λα ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ θαη λα απειεπζεξψζνπλ απφ ηνλ 

Πεξζηθφ δπγφ φζεο ειιεληθέο πφιεηο ηεο Ησλίαο θαη ηνπ Διιεζπφληνπ παξέκελαλ 

αθφκε ππνδνπισκέλεο. Αληίζεηα, νη Αζελαίνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο παξέκεηλαλ ζηα 

Μηθξαζηαηηθά παξάιηα θαη κφλν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο εζηνχ απνρψξεζαλ ν 

θαζέλαο γηα ηελ παηξίδα ηνπ. Οη δχν αληίζεηεο απηέο ελέξγεηεο δείρλνπλ ηνπο δχν 

αληίζεηνπο θφζκνπο (ην ζπληεξεηηζκφ ηεο πάξηεο θαη ηε λενηεξηθφηεηα ηεο 

Αζήλαο)
238

.  

  χκθσλα κε ηνλ Hornblower, νη παξάγξαθνη 89.3-93.2, αλ θαη ζηελ ππνελφηεηα 

απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο παξαγξάθνπο 89-92, αλαθέξνληαη ζηελ αλνηθνδφκεζε 

ησλ ηεηρψλ θαη φρη ζηελ νηθνδφκεζε, παξφιν πνπ ε χπαξμε ηείρνπο πξηλ απφ ην 479 

έρεη ακθηζβεηεζεί. πσο επηζεκαίλεη ν Γξ. Catling, παξακέλεη γεγνλφο φηη κέρξη ην 

1990 δελ έρεη βξεζεί θαλέλα ίρλνο. χκθσλα κε ηνλ Vanderpool φκσο πνπ παξαζέηεη 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, δέρεηαη φηη ππήξμε έλα ηείρνο πξηλ απφ ηνπο Πεξζηθνχο 

πνιέκνπο, βαζηδφκελνο θπξίσο ζηα ζηνηρεία  πνπ δίλνπλ ν Ζξφδνηνο (9.13.2) θαη ν 

Θνπθπδίδεο (1.89.3) θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «είρε ρηηζηεί ζίγνπξα σο ην 

566 π. Υ. θαη πηζαλφλ ιίγα ρξφληα λσξίηεξα
239

.  

  ζνλ αθνξά ζηε θξάζε «Ἀζελαίσλ δὲ ηὸ θνηλφλ», ν Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνηεί κε 

ραιαξφ ηξφπν ηελ έθθξαζε απηή. Δδψ δε ζεκαίλεη ζρεδφλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ 

«νη Αζελαίνη» ή ίζσο «ε αζελατθή θπβέξλεζε». Γηα ηε ιέμε «θνηλφλ», σο νπζηαζηηθφ 

θάπνηεο θνξέο είλαη αληίζηνηρν κε ηε ιέμε «πφιηο» ή «δκνο». ε άιια 

ζπκθξαδφκελα ζα ππνζέηακε φηη «ηφ θνηλφλ» ζεκαίλεη ζπλαζπηζκφ. πσο θάλεη 

ζρεδφλ πάληα, ν Θνπθπδίδεο δε ρξεζηκνπνηεί ηερληθνχο φξνπο, βι. Thucydides, 96 

θ.ε. Δδψ ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε απηή γηα λα δηαθξίλεη ηνπο Αζελαίνπο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ πφιε  απφ ηνπο Αζελαίνπο πνπ κεηείραλ ζην ζηφιν
240

. Πάλησο νη 

Λαθεδαηκφληνη είραλ πξνβιέςεη («Λαθεδαηκφληνη δὲ αἰζζφκελνη ηὸ κέιινλ») φηη νη 

Αζελαίνη, δίρσο λα θνβνχληαη ηελ επίζεζε δηα μεξάο, ήζειαλ λα εμειηρζνχλ  ζε 

κεγάιε δχλακε
241

.  
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  ζν γηα ηε πάξηε, δελ είρε ηείρε δηφηη ηείρε ήηαλ ηα ζηήζε ησλ παηδηψλ ηεο. 

Μάιηζηα νη παξηηάηεο, επεηδή είραλ πνιιέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, επηζπκνχζαλ λα 

κελ ηεηρηζηνχλ θαη νη άιιεο πφιεηο έηζη ψζηε λα είλαη επάισηεο
242

. Οη Αζελαίνη, 

αληαπαληψληαο ζηηο πξνηάζεηο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, δελ αληέδξαζαλ βίαηα, αιιά 

αθνινχζεζαλ ηε δηπισκαηηθή νδφ («πέκςνπζηλ ὡο αὐηνὺο πξέζβεηο πεξὶ ὧλ 

ιέγνπζηλ») γηα ην ιφγν ηνπ φηη ε αληίδξαζε ηεο πάξηεο ζηελ απφθαζε ηεο Αζήλαο 

λα αλνηθνδνκήζεη ηα ηείρε ήηαλ ριηαξή, πξάγκα πνπ θαίλεηαη απφ ην φηη 

δηαηππψζεθε ζαλ ζπκβνπιή ηάρα, αθνχ κάιηζηα ηνπο δεηήζεθε θαη ε ζπλεξγαζία γηα 

ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ησλ εθηφο Πεινπνλλήζνπ πφιεσλ («θαὶ ηλ ἔμσ 

Πεινπνλλήζνπ κιινλ ὅζνηο εἱζηήθεη μπγθαζειεῖλ κεηὰ ζθλ ηνὺο πεξηβφινπο»). 

Δπίζεο, ε πξνζδνθία αλάινγεο αληίδξαζεο εθ κέξνπο ηεο πάξηεο, πξάγκα ην νπνίν 

δε ζπλέθεξε ηνπο Αζελαίνπο πνπ ήζειαλ λα θεξδίζνπλ ρξφλν γηα ην ρηίζηκν ησλ 

ηεηρψλ, ψζηε ζε πεξίπησζε δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο πάξηεο λα κε δηαηξέμνπλ 

θίλδπλν απφ ηε ζηεξηά
243

. H ζπαξηηαηηθή πξφηαζε φηη φιεο νη πεξηηεηρηζκέλεο πφιεηο 

εθηφο Πεινπνλλήζνπ («θαὶ ηλ ἔμσ Πεινπνλλήζνπ») πξέπεη λα θαζαηξέζνπλ ηηο 

νρπξψζεηο ηνπο είλαη ίζσο ππεξβνιηθά θηιφδνμε. Ο R. Sealey, ακθηζβεηεί αθφκε θαη 

ην αλ νη παξηηάηεο ήιπηζαλ πνηέ ζνβαξά φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

Αζήλα, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη ειιεληθέο πφιεηο (εθηφο απφ ηε πάξηε) δηέζεηαλ ηείρε. 

Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ην ρσξίν «Θεκηζηνθιένπο γλψκῃ», φ, ηη αθνινπζεί είλαη 

κηα εληειψο εξνδφηεηα ηζηνξία, παξφιν πνπ ν ηχπνο ηνπ «πνιπκήραλνπ» ήξσα 

αλάγεηαη αθφκε πην παιηά ζηνλ νκεξηθφ Οδπζζέα. Χζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε 

ζα πξέπεη λα πηζηέςνπκε ηελ ηζηνξία. Γείρλεη απιψο φηη ηελ πνλεξηά απηνχ ηνπ 

είδνπο ζαχκαδαλ πεξηζζφηεξν νη Έιιελεο, άιισζηε ήηαλ θαη ην αγαπεκέλν ηνπο ζέκα 

ζηε ινγνηερλία
244

. 

  Ο Θεκηζηνθιήο εμαπαηά ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο ηζρπξηδφκελνο φηη απηφ ζα είλαη 

σθέιηκν ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα φινπο ηνπο ζπκκάρνπο. Μάιηζηα θάλεη 

ρξήζε ηνπ επηζέηνπ «ρξεζηνί» έρνληαο δηπιφ ζθνπφ. Αξρηθά, ήζειε λα ειέγμεη 

απηνχο πνπ θαηεγνξνχλ σο ςεχηεο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα εθιέμνπλ 

ζπνπδαίνπο άλδξεο γηα λα ρξεζηκεχζνπλ σο φκεξνη
245
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  Οη παξηηάηεο, ζην εμήο φθεηιαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο Αζελαίνπο σο άλδξεο πνπ 

γλσξίδνπλ εμίζνπ θαιά θαη ην δηθφ ηνπο θνηλφ ζπκθέξνλ («ὡο πξὸο δηαγηγλψζθνληαο 

ηὸ ινηπὸλ ἰέλαη ηά ηε ζθίζηλ αὐηνῖο μχκθνξα θαὶ ηὰ θνηλά»). Δδψ ινηπφλ έρνπκε ηελ 

πξψηε έλδεημε φηη ε Αζήλα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο εγεκνληθή δχλακε
246

. 

  ηελ παξάγξαθν 92 («ἀθνχζαληεο ὀξγὴλ κὲλ θαλεξὰλ νὐθ ἐπνηνῦλην ηνῖο 

Ἀζελαίνηο… ἀδήισο ἤρζνλην»), νη Λαθεδαηκφληνη δελ έδεημαλ φηη ελνριήζεθαλ. Δδψ 

έρνπκε έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο απνδνρήο ηεο αζελατθήο 

εγεκνλίαο απφ ηε πάξηε. Ζ πάξηε δελ είλαη επραξηζηεκέλε θαη απηφ ην ρσξίν ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηηο άιιεο εμσζνπθπδίδεηεο καξηπξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ζπαξηηαηηθνχο θφβνπο. Μάιηζηα ην κφξην «δζελ» ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζεκαίλεη φηη ηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αλαιεζή ζχκθσλα κε ηνλ 

Denniston, o νπνίνο γξάθεη φηη ην «δζελ» «ζπάληα απαληά ζηελ αηηηθή πεδνγξαθία, 

εθηφο απφ πέληε παξαδείγκαηα ζην Θνπθπδίδε (πνπ είλαη γλσζηφο γηα ην δπζλφεην 

χθνο ηνπ)»
247

. Ζ ζεκαζία απηνχ ηνπ επεηζνδίνπ γηα ην Θνπθπδίδε έγθεηηαη ζην φηη 

ππνγξακκίδεηαη ην πφζν ζεκαληηθά ήηαλ ηα ηείρε γηα ηελ Αζήλα θαζψο ήηαλ 

νπζηψδε γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηεο, αιιά θαη ζην φηη πξνθάιεζαλ ην πξψην 

πιήγκα ζηελ απνδπλάκσζε ηεο θηιίαο κεηαμχ ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο. Φπζηθά 

ζηελ αλάδεημε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπλέβαιε ε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Θεκηζηνθιή
248

.  

  Σέινο, ζην ρσξίν «νἵ ηε πξέζβεηο ἑθαηέξσλ ἀπιζνλ ἐπ᾽ νἴθνπ ἀλεπηθιήησο» 

γίλεηαη θαλεξφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληέδξαζαλ νη παξηηάηεο, ν νπνίνο ήηαλ 

θαζαξά δηπισκαηηθφο θαη φρη δπλακηθφο. Μνινλφηη ηαπεηλψζεθαλ απφ ην 

Θεκηζηνθιή, φρη κφλν δελ πξνέβεζαλ ζε θάπνηα δπλακηθή ελέξγεηα, αιιά 

ζπλαηζζαλφκελνη ηελ αδπλακία ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηνπο Αζελαίνπο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο, αλαγθάζηεθαλ θαηά θάπνην ηξφπν λα 

απνινγεζνχλ ιέγνληαο πσο ε απνζηνιή πξέζβεσλ ζηελ Αζήλα είρε ηάρα 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζή ηνπο γηα ηε κε αλέγεξζε ησλ 

ηεηρψλ θαη φηη δελ είραλ θακία πξφζεζε λα επέκβνπλ ζηα εζσηεξηθά ηνπ θξάηνπο ηεο 

Αζήλαο. Αληίζεηα κάιηζηα, έδεηρλαλ φηη ήηαλ πνιχ πξνζθηιείο ζηνπο Αζελαίνπο. Γελ 

ηνπο ζπλέθεξε, θαηά ηε γλψκε ηνπ ηζηνξηθνχ, λα δείμνπλ, θαηά ηε ζηηγκή εθείλε 
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ηνπιάρηζηνλ, ηα ερζξηθά ηνπο αηζζήκαηα πξνο ηνπο Αζελαίνπο θαη ηδηαίηεξα πξνο ην 

Θεκηζηνθιή γη’ απηφ θαη έθξπςαλ ηελ νξγή ηνπο. Χζηφζν, ε αλέγεξζε ησλ ηεηρψλ 

πνπ ζήκαηλε αλαηξνπή ηεο ζηξαηησηηθήο ηζνξξνπίαο ζηε ζηεξηά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν Θεκηζηνθιήο θαη νη ζπκπξέζβεηο ηνπ ζηε πάξηε εμαπάηεζαλ ηνπο Δθφξνπο, 

απνηεινχλ, φπσο αθήλεη λα ελλνεζεί ν ηζηνξηθφο, ηελ απαξρή ηεο ερζξφηεηαο πνπ ζα 

νδεγήζεη χζηεξα απφ κεξηθέο δεθαεηίεο ηηο δχν πφιεηο ζηελ θαηαζηξνθηθή 

ζχγθξνπζε
249

. 

 

 

 

ΟΥΤΡΧΗ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 477/476 π.Υ (93) 

  Σν φηη κέρξη θαη ζήκεξα ε θαηαζθεπή δείρλεη ζεκάδηα βηαζχλεο θαη ηα ζεκέιηα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θάζε είδνπο πέηξεο («θαὶ δήιε ἡ νἰθνδνκία ἔηη θαὶ λῦλ 

ἐζηὶλ ὅηη θαηὰ ζπνπδὴλ ἐγέλεην· νἱ γὰξ ζεκέιηνη παληνίσλ ιίζσλ ὑπφθεηληαη»), 

έρεη επηβεβαησζεί σο έλαλ βαζκφ απφ ηηο αλαζθαθέο π.ρ. θάπνηα ιεπηνδνπιεκέλα 

αλάγιπθα απφ βάζεηο αγαικάησλ βξέζεθαλ λα έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ηείρνο. 

Χζηφζν ν R.E. Wycherley πηζηεχεη φηη ν Θνπθπδίδεο «ππεξβάιιεη ζρεηηθά κε ηελ 

πξνρεηξφηεηα ηνπ έξγνπ. Παξφιν πνπ θάπνηεο πνζφηεηεο εηεξφθιεησλ πιηθψλ 

πξάγκαηη ελζσκαηψζεθαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία… ην πέηξηλν ππφβαζξν ρηίζηεθε 

αξθεηά ζηέξεα». Παξακέλεη ελδηαθέξνλ φηη ν Θνπθπδίδεο ήηαλ ππνρξεσκέλνο –

πξάγκα πνπ δε ζπλεζίδεη- λα επηθαιείηαη ηε καξηπξία εξεηπίσλ γηα λα απνδείμεη ηα 

φζα γξάθεη
250

. Μάιηζηα νη κνληέξλεο αλαθαιχςεηο έρνπλ πιήξσο επηβεβαησζεί 

απφ ηε ζνπθπδίδεηα πεξηγξαθή
251

. 

  ρεηηθά κε ηελ νρχξσζε ησλ ηεηρψλ ηνπ Πεηξαηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

Πεηξαηάο απνηεινχζε ηελ θαξδηά ηνπ Αζελατθνχ θξάηνπο. Απφ εθεί 

«θπθινθνξνχζε ην αίκα» ζηηο αξηεξίεο ηεο Αζελατθήο νκνζπνλδίαο. Δθεί ε 
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ζάιαζζα είλαη ν αγσγφο κέζσ ηνπ νπνίνπ δηνρεηεχεηαη ζηελ πφιε ν ρξπζφο ηνλ 

νπνίν αθεηδψο δαπαλά ππέξ ηνπ κεγαιείνπ απηνχ
252

.   

 

 

 

Ο ΠΑΤΑΝΙΑ ΗΓΔΙΣΑΙ ΣΗ ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ΣΧΝ   

ΔΛΛΗΝΧΝ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΣΧΝ ΠΔΡΧΝ (94)  

  Ο Παπζαλίαο (αληηβαζηιηάο ηνπ Πιείζηαξρνπ θαη ληθεηήο ηεο κάρεο ησλ 

Πιαηαηψλ) ζηάιζεθε απφ ηε Λαθεδαίκνλα κε είθνζη Πεινπνλλεζηαθά πινία σο 

αξρεγφο ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ
253

. ηελ εθζηξαηεία πήξαλ κέξνο θαη νη 

Αζελαίνη θαη ζηελ αξρή θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Κχπξν («θαὶ ἐζηξάηεπζαλ ἐο 

Κχπξνλ θαὶ αὐηο ηὰ πνιιὰ θαηεζηξέςαλην»). ιεο νη ζχγρξνλεο απζεληίεο 

ζπκθσλνχλ φηη απηή ε ειιεληθή επηηπρία θαη παξνπζία ζηελ Κχπξν ππήξμε 

ζχληνκε. Ζ Κχπξνο πνιχ ζπρλά ζεσξνχληαλ ην λεζί κε ηε κεγαιχηεξε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Ο Ed. Will ηελ απνθαιεί «φπιν πνπ ζεκαδεχεη ηελ θαξδηά 

ηεο πξίαο». Αλ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο ήηαλ πξάγκαηη ηφζν κεγάια φζν 

ππνζηεξίδεη ν Hill, καο θάλεη εληχπσζε πνπ νη Αζελαίνη ηνπ 5
νπ

 αηψλα δελ έθαλαλ 

πην έληνλεο πξνζπάζεηεο λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρφ ηεο. 

Μηα κάιινλ αλνξζφδνμε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ε Κχπξνο πάληνηε ζεσξνχληαλ 

ηφζν ζεκαληηθή απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ζηελ ηζηνξία, ζπλήζσο φκσο 

απνγνήηεπε θάπσο ηνπο θαηαθηεηέο ηεο («είρε δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα παξά 

απνηεινχζε πξαγκαηηθφ πιενλέθηεκα»)
254

. 
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ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΑΤΑΝΙΑ – ΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ 

ΑΡΥΗΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΘΗΝΑΙΟΤ (95-96) 

  Ο Παπζαλίαο είρε ήδε αξρίζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη βίαηα «ἤδε δὲ βηαίνπ ὄληνο». 

Μάιηζηα είρε δηαπξάμεη θαη θνηλά αδηθήκαηα, φπσο ην θφλν ηεο παξζέλνπ 

Κιενλίθεο
255

. Ο Ζξφδνηνο (8.3.2) παξνπζηάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Παπζαλία σο 

πξφθαζε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αζελαίνη θαη αλέιαβαλ ηελ εγεκνλία. Γηα 

ην Θνπθπδίδε «ε βηαηφηεηα ηνπ Παπζαλία είλαη απιά έλα γεγνλφο θαη φρη ε 

πξφθαζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνο» (Andrewes). Δδψ δελ είλαη ε κφλε θνξά 

ζηελ αθήγεζε γηα ηνλ Παπζαλία θαη ην Θεκηζηνθιή πνπ ν Θνπθπδίδεο θαίλεηαη 

λα είλαη ιηγφηεξν πξνζεθηηθφο απ’ φ, ηη ν Ζξφδνηνο
256

. 

  ηε ζπλέρεηα, αλέιαβαλ ηελ εγεκνλία νη Αζελαίνη (κε άξρνληα ηνλ Σηκνζζέλε ην 

478/7), νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην Θνπθπδίδε εμ’ αξρήο επηζπκνχζαλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο θφξνπ ππνηειείο. Ήηαλ πξφθαζε («πξφζρεκα») λα 

εθδηθεζνχλ γηα φζα έπαζαλ, εξεκψλνληαο ηε ρψξα ηνπ βαζηιηά
257

. Ζ «ἡγεκνλία» 

ινηπφλ θαη φρη ε «ἀξρή» θαλεξψλεη ην ζθνπφ ηνπ Θνπθπδίδε ν νπνίνο ζέιεη λα 

δείμεη πψο κηα ραιαξή νκνζπνλδία κεηαηξάπεθε ζε κηα θαιά νξγαλσκέλε 

απηνθξαηνξία
258

. 

 

 

 

ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΑΘΗΝΑΨΚΗ ΤΜΜΑΥΙΑ Δ 

ΑΘΗΝΑΨΚΗ ΗΓΔΜΟΝΙΑ (97) 

  ηελ αξρή νη ζχκκαρνη ήηαλ απηφλνκνη θαη δηαβνπιεχνληαλ ζε θνηλή ζχλνδν 

ππφ ηελ εγεζία ηεο Αζήλαο («ἡγνχκελνη δὲ αὐηνλφκσλ ηὸ πξηνλ ηλ μπκκάρσλ 

θαὶ ἀπὸ θνηλλ μπλφδσλ βνπιεπφλησλ»). Ζ ζεκαζία ηνπ φξνπ «αὐηφλνκνο» είλαη 

πξνζθηιήο ζην Θνπθπδίδε θαη ππνζηεξίδεη πεηζηηθά φηη ε αξρηθή ζπκκαρία δε 
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δηεπθξίληδε ην φξην ηεο απηνλνκίαο ησλ ζπκκάρσλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

ινηπφλ έρνπκε ζνπθπδίδεηα αλάιπζε
259

. Παξαθάησ, ν Θνπθπδίδεο επηζπκψληαο λα 

αλαθεξζεί ζε γεγνλφηα κε ηα νπνία δελ έρνπλ αζρνιεζεί νη πξνεγνχκελνη απφ 

απηφλ ηζηνξηθνί, ειέγρεη γηα ηελ αλαθξίβεηα ηεο ρξνλνινγίαο
260

 ηνλ Διιάληθν, ν 

νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηε Μπηηιήλε θαη ήηαλ έλαο παιαηφηεξνο ζχγρξνλνο ηνπ 

Θνπθπδίδε. χκθσλα κάιηζηα κε θάπνηεο αξραίεο πεγέο ήηαλ παιαηφηεξνο θαη ηνπ 

Ζξνδφηνπ
261

. 

  Σέινο, κέζσ ηνπ ρσξίνπ «ἅκα δὲ θαὶ ηο ἀξρο ἀπφδεημηλ ἔρεη ηο ηλ Ἀζελαίσλ 

ἐλ νἵῳ ηξφπῳ θαηέζηε» γίλεηαη θαλεξφο ν ραξαθηήξαο πνπ πξνζέιαβε ε αζελατθή 

εγεκνλία. Ο Θνπθπδίδεο κηιά γηα ηελ  ἀξρήλ ζαλ λα έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί κε ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο Γειηαθήο πκκαρίαο. Απηή ε πνιχ απζηεξή άπνςε δε ιακβάλεη 

ππφςε ην γεγνλφο φηη ε Πεληεθνληαεηία πξνζηέζεθε αξγά ζην έξγν. ίγνπξα 

πάλησο δελ πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη νη απφςεηο ηνπ Θνπθπδίδε ήηαλ απζηεξά 

εληαίεο
262

. 

 

 

 

ΔΠΙΣΤΥΙΔ ΣΟΤ ΚΙΜΧΝΑ – ΑΠΟΣΑΙΔ 

ΤΜΜΑΥΙΚΧΝ ΠΟΛΔΧΝ (98-99) 

  Απφ απηφ ην ηκήκα ηνπ έξγνπ κέρξη θαη ηελ παξάγξαθν 117, ν ξπζκφο ηνπ 

Θνπθπδίδε επηηαρχλεηαη, δίρσο λα δίλνληαη πιένλ ηφζν πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο 

νχηε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζεζκνχο ζρεηηθνχο κε ηελ εγεκνλία. , ηη 

αθνινπζεί ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ζρεδηάγξακκα παξά θαλνληθή αθήγεζε
263

. 

  Τπφ ηελ αξρεγεία ηνπ Κίκσλα, νη Αζελαίνη θπξίεςαλ πεξηνρέο φπσο απηέο ηεο  

Ζηφλαο, ηεο θχξνπ θαη ηεο Νάμνπ («Πξηνλ κὲλ Ἠηφλα ηὴλ ἐπὶ ηξπκφλη Μήδσλ 

ἐρφλησλ πνιηνξθίᾳ εἷινλ θαὶ ἠλδξαπφδηζαλ, Κίκσλνο ηνῦ Μηιηηάδνπ 
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ζηξαηεγνῦληνο… ἔπεηηα θῦξνλ… Ναμίνηο δὲ ἀπνζηζη»). ζνλ αθνξά ζηε 

Νάμν, δελ μέξνπκε πφηε αθξηβψο ηελ θαηέιαβαλ νη Αζελαίνη. Πάλησο ε πνιηνξθία 

ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ εμνξία ηνπ Θεκηζηνθιή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα θαηαθχγεη ζηελ απιή ηνπ Μ. Βαζηιηά. Γελ πξφθεηηαη γηα ππνδνχισζε κε 

ηε ζεκεξηλή έλλνηα αιιά γηα απψιεηα ηεο απηνλνκίαο ηεο, πξνλφκην πνπ είραλ, 

ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, ηα κέιε ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο
264

. Αμίδεη αθφκε λα 

ζεκεηψζνπκε φηη δελ ππήξρε νκνθσλία σο πξνο ην εξψηεκα πνηα κνξθή πήξε ε 

«ππνδνχισζε» ηεο Νάμνπ. Πηζαλφλ ε Νάμνο λα ζπλεηζέθεξε εμ’ αξρήο πινία αληί 

γηα ρξήκαηα, νπφηε ίζσο ε Αζήλα λα ηεο αθήξεζε νιφθιεξν ην ζηφιν ηεο. 

Χζηφζν, ν Θνπθπδίδεο ζην ζεκείν απηφ ζσπαίλεη, ελψ αιινχ είλαη ζπγθεθξηκέλνο 

(π.ρ. ζην 101.3 γηα ηε Θάζν) θαη ε ελαιιαθηηθή άπνςε είλαη φηη απηή ε ζησπή έρεη 

ζεκαζία θαη φηη ε Νάμνο δελ είρε ζηφιν ή ηνπιάρηζηνλ ζηφιν άμην κλείαο
265

. 

  Eλ ησ κεηαμχ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Αζήλαο κε ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο 

επηδεηλψζεθαλ  θπξίσο ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο θαηαβνιήο θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ 

ζε πινία («αἰηίαη δὲ ἄιιαη ηε ἦζαλ ηλ ἀπνζηάζεσλ θαὶ κέγηζηαη αἱ ηλ θφξσλ θαὶ 

λελ ἔθδεηαη»). Δδψ έρνπκε αζθαιψο θάηη παξάινγν. Οη παξαπάλσ δελ ήηαλ απφ 

κφλεο ηνπο νη αηηίεο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά έγηλαλ νη αηηίεο κφλνλ 

αθνχ νη Αζελαίνη άζθεζαλ πίεζε ζηνπο απνζηάηεο. Οη Αζελαίνη «ἀθξηβο 

ἔπξαζζνλ» δειαδή απαηηνχζαλ ηελ θαηά γξάκκα εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έρνπκε αλαθνξά ζηε ζθιεξφηεηα κε ηελ νπνία νη Αζελαίνη 

πξνζπαζνχζαλ λα απνζπάζνπλ θαη ηελ ηειεπηαία δεθάξα
266

. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο ζπκκάρνπο, φηαλ είραλ ηελ επηινγή, πξνηηκνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ρξήκαηα 

αληί γηα πινία. Απηφ ήηαλ πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ην κέιινλ ηεο πκκαρίαο. 

ήκαηλε, φρη κφλν φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηφινπ ηεο πκκαρίαο ήηαλ 

Αζελατθφ, αιιά θαη φηη ήηαλ νινθιεξσηηθά ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Αζήλαο
267

. Σν 

ζίγνπξν είλαη φηη νη Αζελαίνη δελ είλαη θαζφινπ δεκνθηιείο ζηνπο ππάξρνληεο 

ζπκκάρνπο ηνπο γεγνλφο ην νπνίν επηζεκαίλεη ν Θνπθπδίδεο βιέπνληαο ηελ 

επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκάρνπο σο ζηαδηαθή εμέιημε
268

. 
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ΔΤΡΤΜΔΓΧΝ 470/49 π.Υ. – ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΗ ΘΑΟΤ 

(100) 

  Καηφπηλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, νη Αζελαίνη θαη νη ζχκκαρνη 

ζπγθξνχζηεθαλ κε ηνπο Πέξζεο. Νηθεηέο απηήο ηεο αλακέηξεζεο ήηαλ νη 

Αζελαίνη. ηε ζπλέρεηα ιφγσ ηεο απνζηαζίαο ησλ Θαζίσλ απφ ηνπο Αζελαίνπο , 

νη δεχηεξνη ζχκθσλα κε ην Θνπθπδίδε μεθίλεζαλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο Θάζνπ, ν 

νπνίνο ήηαλ ηαπηφρξνλνο κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο αζελατθήο δχλακεο ζηε 

Γξαβεζθφ ηεο Θξάθεο. Πξνθαλψο αηηία ηεο ζχγθξνπζεο «δηελερζέληαο» ήηαλ ν 

νξπθηφο πινχηνο ηεο Θάζνπ ζηελ πεξαία (ηελ απέλαληη επεηξσηηθή πεξηνρή)
269

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ινηπφλ («πεξὶ ηλ ἐλ ηῆ ἀληηπέξαο Θξᾴθῃ ἐκπνξίσλ 

θαὶ ηνῦ κεηάιινπ»), ππήξμαλ νξπρεία ρξπζνχ ηφζν ζηελ επεηξσηηθή ρψξα, φζν 

θαη ζην λεζί, ηα νπνία απέθεξαλ κεγάια θέξδε θαζψο ήηαλ ηδηαηηέξσο 

παξαγσγηθά
270

. Μάιηζηα νη ερζξνί ηνπ Κίκσλνο (ζηξαηεγνχ ησλ Αζελαίσλ θαη 

πηνχ ηνπ Μηιηηάδε), ηνλ θαηεγφξεζαλ φηη αθνχ έγηλε θπξίαξρνο ηεο Θάζνπ, 

κπνξνχζε λα απνθφςεη πνιιή ρψξα απφ ηε Μαθεδνλία, αιιά δελ ην έπξαμε απηφ 

δηφηη έιαβε δψξα απφ ην βαζηιηά Αιέμαλδξν
271

.  

  Οη Αζελαίνη, ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν έζηεηιαλ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε δηθνχο 

ηνπο απνίθνπο ζηελ πεξηνρή κε ηελ νλνκαζία Ελλέα νδνί, ή αιιηψο Ακθίπνιε 

(φπσο νλνκάδεηαη ζήκεξα). Απηνί νη άπνηθνη φηαλ πξνρψξεζαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Θξάθεο αθαλίζηεθαλ απφ ηνπο Θξάθεο, δηφηη εάλ νρπξσλφηαλ ε ζέζε Δλλέα νδνί, 

ζα απνηεινχζε γη’ απηνχο (ηνπο Θξάθεο) απεηιή. Ο Θνπθπδίδεο, πεξηγξάθεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηνλ απνηθηζκφ ηεο ζέζεο απηήο. Σνλ ίδην ρεηκψλα ν Βξαζίδαο, 

επηθεθαιήο ηνπ ζπκκαρηθνχ ζηξαηνχ ηεο Υαιθηδηθήο εμεζηξάηεπζε ελαληίνλ ηεο 

Ακθίπνιεο, απνηθίαο ησλ Αζελαίσλ ζηηο φρζεο ηνπ ηξπκφλα. Σελ νρπξή απηή 

ζέζε είραλ δνθηκάζεη λα απνηθίζνπλ ν Ηζηηαίνο θαζψο θαη ν Αξηζηαγφξαο ν 

Μηιήζηνο
272

. Δπνκέλσο, θαηαλννχκε φηη νη παξαπάλσ απφπεηξεο απνηθηζκνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, επηβεβαηψλνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ηελ εμέρνπζα 

ζεκαζία ηεο. 
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ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΗ ΘΑΟΤ – ΔΠΑΝΑΣΑΗ ΣΧΝ 

ΔΙΛΧΣΧΝ (101) 

  Οη Θάζηνη  έθαλαλ έθθιεζε ζηνπο παξηηάηεο παξαθαιψληαο ηνπο λα εηζβάινπλ 

ζηελ Αηηηθή («Λαθεδαηκνλίνπο ἐπεθαινῦλην θαὶ ἐπακχλεηλ ἐθέιεπνλ ἐζβαιφληαο 

ἐο ηὴλ Ἀηηηθήλ»). Ζ πξνζπκφηεηα ηεο πάξηεο λα επέκβεη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε -αλ κπνξνχζακε λα είκαζηε βέβαηνη φηη εδψ ν Θνπθπδίδεο έρεη δίθην 

θαη απέρνπκε πνιχ απφ ηνπ λα έρνπκε ηε βεβαηφηεηα απηή- έρεη ζρέζε κε ηε 

γεληθφηεξε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή ην 479-431, ζέκα γηα ην νπνίν δελ έρνπκε 

επαξθή ζηνηρεία. πσο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ν Θνπθπδίδεο, ε Θάζνο, φπσο 

θαη ε εηζβνιή ηνπ Πιεηζηνάλαθηα ην 446 (114.2), αιιά θαη ην επεηζφδην ηεο 

άκνπ ην 440 (40.5), απνηεινχλ ζαθή απφδεημε γηα ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο 

πάξηεο ηελ πεξίνδν εθείλε
273

.  Ο Θνπθπδίδεο ζεσξεί φηη ν ζεηζκφο ζπλέβε ιίγν 

κεηά απφ ην γεγνλφο φηη ε Θάζνο ππέβαιε ην αίηεκά ηεο γηα παξηηαηηθή βνήζεηα. 

Σν εάλ ε πάξηε ήηαλ φλησο πξφζπκε λα ηεξήζεη ηελ ππφζρεζή ηεο αιιά ηειηθά 

εκπνδίζηεθε απφ ην ζεηζκφ, ζα εμεηαζηεί ζην ρξνλνινγηθφ ζεκείσκα ζηελ 

Πεληεθνληαεηία
274

. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεηζκφ επσθειήζεθαλ νη Δίισηεο (νη εθ 

ηνπ έινπο θαηαγφκελνη θαη έπεηηα φινη νη δνχινη), νη νπνίνη ζέιεζαλ λα 

αλαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο
275

. Γηα ην κεγάιν απηφ ζεηζκφ «ὑπὸ ηνῦ 

γελνκέλνπ ζεηζκνῦ», ν Cartledge πηζηεχεη φηη είρε ειάρηζηεο ζπλέπεηεο ζηνλ 

ζπαξηηαηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα αλέθαζελ απνηεινχζε 

ιφγν άγρνπο ζηε πάξηε θαηά ηελ θιαζηθή επνρή
276

. Γηα λα επαλέιζνπκε ζηνπο 

Θαζίνπο, ζπλζεθνιφγεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο κε θάπνηνπο φξνπο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ ήηαλ λα πιεξψζνπλ φζα ηνπο δεηήζεθαλ («ρξήκαηά ηε ὅζα ἔδεη 

ἀπνδνῦλαη»). Ο Θνπθπδίδεο δε καο δίλεη ιεπηνκέξεηεο νηθνλνκηθήο θχζεο, 

επνκέλσο δε γλσξίδνπκε ην χςνο ηεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίζηεθε. Ζ 

άκνο ιφγνπ ράξε ππνρξεψζεθε λα πιεξψζεη ην ππέξνγθν πνζφ ησλ 1400 

ηαιάλησλ πεξίπνπ. ζν γηα ηνλ θαλνληθφ θφξν, ην εηήζην πνζφ ησλ 30 ηαιάλησλ 

πνπ θαζνξίζηεθε κεηά ην 443 γηα ηε Θάζν ήηαλ έλα απφ ηα δχν πςειφηεξα πνζά 

πνπ γλσξίδνπκε. Χζηφζν, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο θνξνινγίαο ε Θάζνο 
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πιήξσλε κφλν 3 ηάιαληα. Απηή ε δηαθνξά δηθαηνινγείηαη απφ ηε δήκεπζε ησλ 

κεηαιιείσλ ζηελ απέλαληη αθηή, ηα νπνία –πξέπεη λα ππνζέζνπκε- επηζηξάθεθαλ 

ζε απηήλ ηε δεθαεηία ηνπ 440. Χζηφζν ν Meiggs (86) πξνηηκά λα ηε 

δηθαηνινγήζεη ζην πιαίζην ηεο απνδεκίσζεο ˙ φηαλ ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο 

εμνθιήζεθε, ν θφξνο απμήζεθε. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ιφγνπ ράξε κηα 

απνδεκίσζε χςνπο 1000 ηαιάλησλ, πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε είθνζη εηήζηεο 

δφζεηο ησλ 50 ηαιάλησλ, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηα 3 ηάιαληα ηνπ θφξνπ. Έπεηηα 

απ’ απηφ αθφκα θαη έλαο εηήζηνο θφξνο 30 ηαιάλησλ ζα έκνηαδε αλαθνχθηζε
277

.  

 

 

 

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΧΝ ΔΙΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΙΘΧΜΗ – ΡΗΞΗ 

ΥΔΔΧΝ ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΣΗ (102) 

  ηε ζπλέρεηα, νη Λαθεδαηκφληνη ιφγσ ηνπ φηη βξίζθνληαλ ζε πφιεκν κε ηελ 

Ηζψκε, ν νπνίνο φκσο ηξαβνχζε ζε κάθξνο, δήηεζαλ ηε βνήζεηα ησλ  ηθαλψλ ζε 

πνιηνξθεηηθέο επηρεηξήζεηο Αζελαίσλ, νη νπνίνη έζπεπζαλ κε ζεκαληηθή δχλακε 

ππφ ηελ εγεζία ηνπ θηινιάθσλνο θαη πηνχ ηνπ Μηιηηάδε Κίκσλα
278

. Αξγφηεξα 

σζηφζν νη Λαθεδαηκφληνη, ησλ νπνίσλ ε απζηεξή πεηζαξρία δελ ηαίξηαδε ηφζν 

πνιχ κε ηελ ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αζελαίνη, π.ρ. άηαθηε κάρε
279

, 

θνβνχκελνη (νη Λαθεδαηκφληνη) φρη κφλν ηελ ηφικε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, αιιά 

θαη κήπσο ελσζνχλ  κε ηνπο επαλαζηάηεο ηεο Ηζψκεο ζέιεζαλ λα ηνπο 

απνκαθξχλνπλ. Χζηφζν, ν θφβνο απηφο δελ ήηαλ αλππφζηαηνο, δηφηη νη Αζελαίνη 

αξγφηεξα είραλ πνιιέο ζρέζεηο κε ηνπο Μεζζελίνπο. Βέβαηα απηφ δε ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβεί ελψ ήηαλ ζηξαηεγφο ν θηινιάθσλ Κίκσλ
280

.  

  Οη Αζελαίνη αληηιήθζεθαλ («νἱ δ᾽ Ἀζελαῖνη ἔγλσζαλ») φηη ε δηθαηνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη Λαθεδαηκφληνη φηη δήζελ δειαδή δε ρξεηάδνληαλ πηα ηε 

βνήζεηά ηνπο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 
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εληνπίδεηαη έλα απφ ηα πην αμηνπξφζεθηα παξαδείγκαηα απφδνζεο ζπιινγηθήο 

γλψζεο απφ ην Θνπθπδίδε
281

.  Έηζη, ε απνπνκπή ηνπ Κίκσλα ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

Αζελαίνπο κεγάιε πξνζβνιή. Οη δεκνθξαηηθνί ππφ ηνλ Δθηάιηε επσθειήζεθαλ 

απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη πέηπραλ ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζπκκαρίαο κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, ηνλ νζηξαθηζκφ ηνπ θηινιάθσλα Κίκσλα, 

πνπ δελ αλαθέξεη εδψ ν Θνπθπδίδεο θαζψο θαη ηε ζπκκαρία κε ην Άξγνο θαη ηνπο 

Θεζζαινχο. Δλ ηέιεη ε κεηαζηξνθή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο φρη κφλν δελ 

σθέιεζε ηελ Αζήλα αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ έβιαςε ˙ πξψηνλ  

γηαηί νη ζχκκαρνη Θεζζαινί ηνπο πξφδσζαλ ζηελ Σαλάγξα (457 π.Υ.) 

πξνζρσξψληαο ηελ ψξα ηεο κάρεο ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, δεχηεξνλ, ην Άξγνο 

δειαδή ν αηψληνο ερζξφο ηεο πάξηεο, θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε φηαλ άξρηζε ν 

Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο (431 π.Υ.)
282

. 

 

 

 

 

ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΔΠΑΝΑΣΑΗ ΣΧΝ ΔΙΛΧΣΧΝ – 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΜΔΗΝΙΧΝ ΣΗ 

ΝΑΤΠΑΚΣΟ (103) 

  Παίξλνληαο αθνξκή απφ ηνλ φξν «ὑπφζπνλδνη», δειαδή νη δεζκεπκέλνη ή 

εμαζθαιηζκέλνη κέζσ κηαο ζπλζήθεο/ζπκθσλίαο, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηη 

αθξηβψο ζεκαίλεη. Αλ δέρνληαλ νη πνιηνξθεκέλνη Δίισηεο (νη νπνίνη παίξλνπλ ην 

φλνκά ηνπο απφ ηελ πφιε ηεο Λαθσληθήο, ινο)
283

 λα εγθαηαιείςνπλ 

αλεπηζηξεπηί ηελ Πεινπφλλεζν καδί κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο, ζα ηνπο 

εμαζθαιηδφηαλ αζθαιήο απνρψξεζε. Ζ ζζελαξή αληίζηαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ 

θαη ε επηζπκία ησλ Λαθεδαηκνλίσλ λα απαιιαγνχλ απφ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

Δηιψησλ, ζπλεηέιεζαλ, ψζηε νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο λα είλαη, αλ φρη επλντθνί, 
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ηνπιάρηζηνλ ήπηνη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, θαζφζνλ αλαγθάδνληαλ βέβαηα λα 

εθπαηξηζηνχλ, εμαζθάιηδαλ φκσο ηελ ειεπζεξία ηνπο. Δμάιινπ, ν εθπαηξηζκφο 

ησλ Δηιψησλ βφιεπε θαη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, απφ ηε κηα γηαηί ε καθξνρξφληα 

πνιηνξθία ηνπο είρε θνπξάζεη, απφ ηελ άιιε ζα απαιιάζζνληαλ απφ κηα κφληκε 

απεηιή θαη ην θπξηφηεξν, αλ αλάγθαδαλ ηνπο Δίισηεο λα παξαδνζνχλ άλεπ φξσλ, 

ζα έπξεπε λα ηνπο ηηκσξήζνπλ κε ην δηθφ ηνπο γλσζηφ ηξφπν (βι. Γ. 86, 3-4), 

νπφηε ζα μεζήθσλαλ ζχειια αληηδξάζεσλ ζηνλ ειιεληζκφ
284

. Κιείλνληαο ην 

δήηεκα ησλ Δηιψησλ, αμίδεη λα πξνζζέζνπκε αθφκε φηη έλαο Δίισηαο πνπ είρε 

θχγεη απφ ηε Λαθσλία θαη θαηφπηλ επέζηξεθε, δε ζα κπνξνχζε πξάγκαηη λα 

ζθνησζεί, αιιά ε ζέζε ζηελ νπνία ζα πεξηεξρφηαλ ζα ήηαλ αζζελέζηεξε θαζψο ζα 

γηλφηαλ πξνζσπηθφο ζθιάβνο απηνχ πνπ ηνλ αηρκαιψηηζε
285

.  

  Καηφπηλ ηεο εθθέλσζεο ηεο Ηζψκεο απφ ηνπο Μεζζελίνπο, απηνί πνπ ήηαλ πιένλ 

νξθηζκέλνη ερζξνί ηεο πάξηεο ηνπο πξνζέθεξαλ άζπιν ζηε Ναχπαθην, ηνπνζεζία 

πνπ είραλ θαηαθηήζεη απφ ηνπο Οδφιεο Λνθξνχο, νη νπνίνη ην είραλ θαηαιάβεη 

πξφζθαηα («θαη᾽ ἔρζνο ἤδε ηὸ Λαθεδαηκνλίσλ ἐο Ναχπαθηνλ θαηῴθηζαλ, ἣλ 

ἔηπρνλ ᾑξεθφηεο λεσζηὶ Λνθξλ ηλ δνιλ ἐρφλησλ»). Σν παξαζθήλην είλαη ην 

εμήο: νη Οπνχληηνη Λνθξνί  (θάηνηθνη ηεο Αλαηνιηθήο Λνθξίδαο) είραλ απνηθίζεη 

ηε Ναχπαθην, κηα ηνπνζεζία-θιεηδί, ζε έλα ζηελφ ζεκείν ζην δπηηθφ άθξν ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, κέζα ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα
286

. Πάλησο, 

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ Badian θαη Salmon, ε θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο απφ 

ηνπο Αζελαίνπο ήηαλ κηα επηζεηηθή πξάμε
287

. Σέινο, ε Αζήλα επσθειήζεθε ηφζν 

απφ ηε Ναχπαθην (ε νπνία επειέγε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Μεζζελίσλ θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα βάζεη ζρεδίνπ, θαζψο θαηείρε ζηξαηεγηθή ζέζε γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνπ παξάπινπ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο), φζν θαη απφ ηα 

Μέγαξα, ε πξνζρψξεζε ησλ νπνίσλ ζηελ Αζήλα, ήηαλ επεξγεηηθή γηα ηελ 

ηειεπηαία
288

.  
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ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ΣΧΝ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

463/461 π.Υ. (104) 

  Ζ επαλάζηαζε ηνπ Ηλάξσ («Ἰλάξσο δὲ ὁ Φακκεηίρνπ») έγηλε ην 460, θαηά ηνλ 

Pierson to 464 θαη θαηά ηνλ Willamovitz to 459. Δπίηξνπνο θαηά ηελ επαλάζηαζε 

ήηαλ ν αδεξθφο ηνπ Ξέξμε, ν Αξρακέλεο, ηνλ νπνίν θφλεπζε ν Ηλάξσο
289

. Ο 

Ηλάξσο ινηπφλ, θίλεζε ζε επαλάζηαζε ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά Αξηαμέξμε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αηγχπηνπ κε νξκεηήξην ηελ πφιε Μάξεηα πξνο λφην ηεο 

Φάξνπ (κηθξήο λήζνπ πξηλ απφ ηελ Αιεμάλδξεηα)
290

. ηε ζπλέρεηα, αθνχ 

αλαθεξχρζεθε ν ίδηνο εγεκφλαο, θάιεζε ζε βνήζεηα ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη 

αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκά ηνπ, κε απνηέιεζκα ν ίδηνο λα ζεκεηψζεη κεγάιεο 

επηηπρίεο. Όζηεξα απφ πνιιέο θαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ν Πέξζεο ζηξαηεγφο 

Μεγάβπδνο πέηπρε λα απνθιείζεη ηηο ελσκέλεο δπλάκεηο ησλ Αηγππηίσλ θαη 

Αζελαίσλ ζε κηα λεζίδα ηνπ Νείινπ θαη λα ηηο εμνληψζεη
291

. Οη Αζελαίνη πάλησο 

πνπ έηπρε λα βξίζθνληαη ηφηε ζηελ Κχπξν , ηελ εγθαηέιεηςαλ θαη ήξζαλ ζηελ 

Αίγππην. Έρνληαο ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηα δχν ηξίηα ηεο Μέκθηδαο άξρηζαλ πφιεκν 

ελαληίνλ ηνπ Λεπθνχ ηείρνπο («ηο Μέκθηδνο ηλ δχν κεξλ πξὸο ηὸ ηξίηνλ κέξνο 

ὃ θαιεῖηαη Λεπθὸλ ηεῖρνο ἐπνιέκνπλ»), ην νπνίν πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηηο 

ιεπθνβακκέλεο πιίλζνπο. Σν ιεπθφ ρξψκα είρε θαη πνιηηηθή ζεκαζία, θαζφζνλ 

ιεπθφ ήηαλ ηνπ ρξψκα ηνπ ηέκκαηνο ηεο Κάησ Αηγχπηνπ. Ζ Μέκθηο  βξηζθφηαλ 

θνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξην Μηη – Ρνπράπλα, λφηηα ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ. Ζ πφιε 

έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν θαη σο ζξεζθεπηηθφ θέληξν. Σν 525 π.Υ. θαηειήθζε απφ 

ηνλ Πέξζε βαζηιηά Κακβχζε θαη έκεηλε ππφ Πεξζηθή θαηνρή σο ην 322 π.Υ., 

νπφηε απειεπζεξψζεθε απφ ην Μ. Αιέμαλδξν
292

. 

   ζν γηα ην ιαφ ησλ Πεξζψλ θαη ησλ Μήδσλ («ἐλζαλ δὲ αὐηφζη Πεξζλ θαὶ 

Μήδσλ»), έλαο Ρψζνο κειεηεηήο, δείρλνληαο φηη ε γλψζε ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηελ 

εθζηξαηεία ζηελ Αίγππην είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αξηηφηεξε φζνλ αθνξά ηελ 

πεξζηθή πιεπξά απ’ φηη ηελ αζελατθή (δίρσο ην παξαπάλσ λα δηαηππψλεηαη κε 

απφιπηε βεβαηφηεηα), ππνζηεξίδεη φηη ν ηζηνξηθφο ζα κπνξνχζε λα έρεη αληιήζεη 

πιηθφ απφ ηνλ Εψππξν, ην γηφ ηνπ «Μεγάβπδνπ, γηνχ ηνπ Εψππξνπ»  (1.109.3). Ο 
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Εψππξνο ν λεφηεξνο θάπνηα ζηηγκή απηνκφιεζε απφ ηνπο Πέξζεο πξνο ηνπο 

Αζελαίνπο (Ζξφδ. 3.160.2) θαη πνιιέο θνξέο ζεσξήζεθε πεγή ηνπ Ζξνδφηνπ. 

πνηα θαη αλ ήηαλ ε αιήζεηα γηα ηνλ Ζξφδνην, ππάξρεη θάπνηα πηζαλφηεηα (ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν φκσο) ν Θνπθπδίδεο λα κίιεζε κε ην Εψππξν. Αθφκε θαη αλ 

δερηνχκε απηήλ ηελ άπνςε, δε κπνξνχκε βαζηδφκελνη ζε απηήλ λα ππνζηεξίμνπκε 

φηη ε αθήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε πεξηέρεη ηα ζεκαληηθά ιάζε γηα ηα νπνία γίλεηαη 

ιφγνο ζην θεθ. 110.1, παξαθάησ. Πάλησο ζίγνπξα είρε κηιήζεη θαη κε Αζελαίνπο 

επηδψληεο
293

. 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΔΜΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΣΧΝ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΧΝ – ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΗ ΑΙΓΙΝΑ 

464/463 π.Υ. (105-106) 

  Με βάζε ην ρσξίν «Ἀζελαίνηο δὲ λαπζὶλ ἀπνβζηλ ἐο Ἁιηο πξὸο Κνξηλζίνπο θαὶ 

πηδαπξίνπο κάρε ἐγέλεην», ν Θνπθπδίδεο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε Αζήλα έδσζε 

ην πξψην ρηχπεκα θάλνληαο επίζεζε ζηνπο Αιηείο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηή 

απέλαληη απφ ηηο πέηζεο ζηνλ Αξγνιηθφ θφιπν. Δίλαη φκσο ζσζηή απηή ε 

εληχπσζε; Μπνξνχκε λα αληηηάμνπκε δχν ζηνηρεία. Ο Ζξφδνηνο (7.137.2) 

κλεκνλεχεη ηελ θαηάθηεζε ησλ Αιηέσλ απφ ηνπο παξηηάηεο, επηρείξεζε ζηελ 

νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηειεί αληίδξαζε ε αζελατθή επίζεζε. Σν δεχηεξν 

ζηνηρείν είλαη φηη ππάξρεη κηα πνιχ ζθνηεηλή παξάδνζε (ηελ νπνία δελ είλαη 

δπλαηφ λα εμεηάζνπκε εδψ) ζρεηηθά κε κηα λίθε ησλ Αζελαίσλ επί ηεο πάξηεο ζε 

κηα κάρε ζηελ Οηλφε ηεο Αξγνιίδαο. Ζ κάρε απηή δε κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί κε 

αθξίβεηα, ίζσο φκσο λα έγηλε αθφκε λσξίηεξα απφ ηε κάρε ζηνπο Αιηείο. Γηα λα 

ζπλνςίζνπκε, θαλέλα απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία δελ απνδεηθλχνπλ 
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ζπαξηηαηηθή επηζεηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Σν δεχηεξν δελ 

απνδεηθλχεη ηίπνηα ρσξίο ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ. ζν γηα ην πξψην αο ζεκεησζεί 

φηη ν Lewis, 77, επίκνλα ππνζηεξίδεη φηη ε πάξηε θαηέιαβε ηνπο Αιηείο ζε 

κεηαγελέζηεξε θάζε ηνπ πνιέκνπ , (πηζαλψο) έπεηηα απφ κηα αλαηξνπή (γηα ηελ 

νπνία δελ ππάξρνπλ καξηπξίεο) ηεο έθβαζεο πνπ πεξηγξάθεη ν Θνπθπδίδεο ζην 

πξνθείκελν ρσξίν. Ο Lewis ζσζηά ππνζηεξίδεη φηη ε εθζηξαηεία ησλ θνξηλζηαθψλ 

θαη ζηθπψλησλ δπλάκεσλ ζε ηφζν καθξηλέο πεξηνρέο απαηηεί ράξαμε 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο
294

.  

  Οη Αζελαίνη ινηπφλ, θαηφπηλ ηεο απφβαζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ Αιηά 

(πφιε ηεο Πεινπνλλήζνπ θνληά ζηελ Σξνηδήλα)
295

 θαη ηεο κάρεο πνπ έδσζαλ κε 

ηνπο Κνξηλζίνπο θαη ηνπο Δπηδαπξίνπο, θαηά ηελ νπνία επηθξάηεζαλ νη Κνξίλζηνη, 

μέζπαζε πφιεκνο αλάκεζα ζηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αίγηλαο (ηεο 

νπνίαο ην φλνκα θαηά πάζα πηζαλφηεηα παξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ξίδα απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη θαη ην Αηγαίν πέιαγνο, πνπ είλαη θπκαηψδεο. Αηγαίσλ είλαη ν ζεφο ησλ 

θπκάησλ θαη αίγεο ηα θχκαηα, θαζψο ε λήζνο είλαη θπκαηψδεο θαη γη’ απηφ νη 

λαχηεο ηεο είλαη έκπεηξνη θαη ηνικεξνί ζηα λαπηηθά δεηήκαηα. χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ ινηπφλ, ην Αηγαίν πέιαγνο είλαη ην ζαιάζζην γπκλαζηήξην ησλ 

Διιήλσλ)
296

. Δλ ησ κεηαμχ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Κφξηλζνο καδί κε ηελ 

Δπίδαπξν (ζπρλά ππνζηεξηδφκελεο απφ ηε πάξηε ελάληηα ζην Άξγνο θαη ηψξα 

δξνπλ ελαληίνλ ηνπ λένπ ζπκκάρνπ ηνπ Άξγνπο) θαη ηελ Αίγηλα, ηνλ παιηφ ερζξφ 

ηεο Αζήλαο, ήηαλ ζε πφιεκν κε ηελ Αζήλα
297

. Έπεηηα απφ ηε κεγάιε λαπκαρία 

ζηελ Αίγηλα κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ, ησλ Αηγηληηψλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ησλ δχν 

πιεπξψλ, ληθεηέο αλαδείρηεθαλ νη Αζελαίνη θάλνληαο απφβαζε ζην λεζί. Οη 

Κνξίλζηνη («δηεβίβαζαλ, ηὰ δὲ ἄθξα ηο Γεξαλείαο θαηέιαβνλ θαὶ ἐο ηὴλ Μεγαξίδα 

θαηέβεζαλ Κνξίλζηνη κεηὰ ηλ μπκκάρσλ, λνκίδνληεο ἀδπλάηνπο ἔζεζζαη 

Ἀζελαίνπο βνεζεῖλ ηνῖο Μεγαξεῦζηλ»), νξζά ππνιφγηζαλ λα θαηεβνχλ απφ ηα 

πςψκαηα ησλ Γεξαλείσλ ζηε Μεγαξίδα, αιιά ν αληηπεξηζπαζκφο δελ είρε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα
298

. Πξαγκαηνπνίεζαλ ινηπφλ επηδξνκέο ζηε 

Μεγαξίδα, δηφηη πίζηεπαλ φηη νη Αζελαίνη, θαζψο απνπζίαδε κεγάιν κέξνο ηνπ 
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ζηξαηνχ ηνπο ζηελ Αίγηλα δε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ηνπο Μεγαξίηεο. Οη 

Αζελαίνη, κεηά απφ ακθίξξνπε κάρε κε ηνπο Κνξηλζίνπο θαη κεηά ηελ αλαρψξεζε 

ησλ Κνξηλζίσλ, νη Αζελαίνη πνπ ζηε κάρε έδσζαλ κεγαιχηεξε ππεξνρή, έζηεζαλ 

ηξφπαην. Σνπο Κνξηλζίνπο σζηφζν, θαίλεηαη φηη ηνπο θαηεγνξνχζαλ 

(«θαθηδφκελνη») επεηδή ληθήζεθαλ  απφ γέξνληεο θαη παηδηά
299

. Σν γεινίν ηεο φιεο 

ππφζεζεο εληνπίδεηαη ζην φηη νη Κνξίλζηνη («ἡκέξαηο ὕζηεξνλ δψδεθα κάιηζηα 

ἐιζφληεο ἀλζίζηαζαλ ηξνπαῖνλ θαὶ αὐηνὶ ὡο ληθήζαληεο») επαλήιζαλ χζηεξα απφ 

δψδεθα εκέξεο θαη επηρείξεζαλ λα ζηήζνπλ θαη απηνί ηξφπαην ζαλ λα ήηαλ 

ληθεηέο
300

. Σέινο, νη Αζελαίνη αθνχ φξκηζαλ απφ ηα Μέγαξα θαη ζθφησζαλ 

απηνχο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζηήζνπλ ηξφπαην, αλαθεξχρηεθαλ ληθεηέο
301

.  

  ηε ζπλέρεηα, νη εηηεκέλνη άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ («νἱ δὲ ληθψκελνη 

ὑπερψξνπλ») θαη έλα αξθεηά κεγάιν ηκήκα ηνπο έπεζε ζε έλα θηήκα φρη 

δεκφζην
302

, αιιά θάπνηνπ ηδηψηε ζην νπνίν δελ ππήξρε δηέμνδνο. Ζ αθήγεζε 

ινηπφλ, είλαη πνιχ ιεπηνκεξήο, δσληαλή θαη ζπγθηλεηηθή (είηε επεηδή ε γιψζζα 

είλαη απέξηηηε είηε παξά ην γεγνλφο απηφ). Ζ αιιαγή ζην ξπζκφ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή έπεηηα απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φπνπ ν Θνπθπδίδεο 

ρξεζηκνπνίεζε κεξηθέο ζηεγλέο ιέμεηο γηα λα θαιχςεη ζπλνπηηθά νιφθιεξεο 

εθζηξαηείεο, ρσξίο λα αζρνιεζεί κε ηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο πνπ 

ηηο πξνθάιεζαλ. Γηα ην παξφλ θεθάιαην απηφ ην ηκήκα ηεο Ιζηνξίαο είλαη ηφζν 

ζπκππθλσκέλν, ψζηε ηα γεγνλφηα ζρεδφλ πελήληα ρξφλσλ θαηαιακβάλνπλ κφλν 

δεθαέμη ζειίδεο ηεο έθδνζεο Teubner (ρσξίο θακία ρξνλνινγία). Χζηφζν ν 

Θνπθπδίδεο αθηεξψλεη κηζή ζειίδα γηα έλα θνβεξφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε κέζα ζε 

έλα απφγεπκα
303

. 
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ΣΑ ΜΑΚΡΑ ΣΔΙΥΗ – ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΧΝ 

ΛΑΚΔΓΑΙΜΟΝΙΧΝ ΣΗ ΓΧΡΙΓΑ – ΥΔΓΙΟ 

ΚΑΣΑΛΤΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟΤ 

ΠΟΛΙΣΔΤΜΑΣΟ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (107) 

  ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχκε γηα κηα αθφκε θνξά ζηηο 

ελέξγεηεο ησλ Αζελαίσλ, ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη άιισλ ιαψλ. Οη Αζελαίνη 

ινηπφλ είραλ ήδε αξρίζεη  («῎Ζξμαλην δὲ θαηὰ ηνὺο ρξφλνπο ηνχηνπο θαὶ ηὰ καθξὰ 

ηείρε Ἀζελαῖνη ἐο ζάιαζζαλ νἰθνδνκεῖλ») λα ρηίδνπλ ηα καθξά ηείρε
304

. ε 

αληηδηαζηνιή κε ηα ηείρε ηεο πφιεο θαη ηα ηείρε ηνπ Πεηξαηά, γηα ηα νπνία βι. 89-

93 ˙ ππήξραλ δχν Μαθξά Σείρε ζηελ αξρή, ην έλα έθηαλε απφ ηελ Αζήλα κέρξη 

ηνλ Πεηξαηά, ην άιιν κέρξη ην Φάιεξν. Απηά ηα δχν ελλνεί ν Θνπθπδίδεο. 

Αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη έλα ηξίην, ζε κηθξή απφζηαζε θαη παξάιιεια πξνο ην 

ηείρνο ζπλέδεε ηελ πφιε κε ηνλ Πεηξαηά
305

. 

  ην κεηαμχ, νη Φσθείο εμεζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ηεο Γσξίδαο («Φσθέσλ 

ζηξαηεπζάλησλ ἐο Γσξηο ηὴλ Λαθεδαηκνλίσλ κεηξφπνιηλ»). Πξφθεηηαη γηα 

αλαθνξά ζηελ θάζνδν ησλ Γσξηέσλ˙ νη εηζβνιείο ππνηίζεηαη φηη πξνρψξεζαλ 

ζηελ Πεινπφλλεζν έπεηηα απφ έλα δηάζηεκα παξακνλήο ζηε Γσξίδα. Βέβαηα 

δηεξσηφκαζηε αλ ε πάξηε, πνπ λνηαδφηαλ ιηγφηεξν  απ’ φ, ηη ε Κφξηλζνο γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ είρε παξ’ φια απηά θηινδνμίεο ζηελ Κεληξηθή 

Διιάδα, ηηο νπνίεο, αλ επηθαινχληαλ ζπγγεληθνχο δεζκνχο, ίζσο θαηάθεξλε λα 

ηθαλνπνηήζεη
306

. Πάλησο νη Φσθείο ήηαλ αλέθαζελ θίινη ησλ Αζελαίσλ, απηφ 

φκσο δε ζεκαίλεη φηη ππνθηλήζεθαλ απφ απηνχο ζε απηή ηελ εθζηξαηεία (458 ή 

456 π.Υ.), θαζφζνλ δελ πεξίκελαλ θακία βνήζεηα απφ ηελ Αζήλα, αθνχ νη 

δπλάκεηο ηεο ήηαλ απαζρνιεκέλεο ζηελ εθζηξαηεία ηεο Αηγχπηνπ θαη ζηελ 

πνιηνξθία ηεο Αίγηλαο. Πξνθαλψο δελ ππνιφγηζαλ ζε άκεζε αληίδξαζε ηεο 

πάξηεο χζηεξα απφ ηελ επαλάζηαζε ησλ Δηιψησλ θαη ην θνβεξφ ζεηζκφ, πνπ 

απνδεθάηηζε ηε λενιαία ηεο πάξηεο. Αιιά ε θξάζε «ηὴλ Λαθεδαηκνλίσλ 
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κεηξφπνιηλ», δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία φηη νη παξηηάηεο ζα αληηδξνχζαλ 

άκεζα
307

. 

  ζν γηα ην ρσξίν «ηὸ δέ ηη θαὶ ἄλδξεο ηλ Ἀζελαίσλ ἐπγνλ αὐηνὺο θξχθα, 

ἐιπίζαληεο δκφλ ηε θαηαπαχζεηλ θαὶ ηὰ καθξὰ ηείρε νἰθνδνκνχκελα», δειαδή φηη 

νξηζκέλνη Αζελαίνη έθαλαλ κπζηηθέο πξνηάζεηο ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, 

ειπίδνληαο φηη ζα έζεηαλ ηέινο ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ζηελ νηθνδφκεζε 

ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη (ην ρσξίν απηφ) παξνπζηάδεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ σο έλα απφ ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε 

αληηδεκνθξαηηθψλ αηζζεκάησλ θαη αληηδεκνθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Αζήλα αλάκεζα ζηελ επνρή ηνπ Κιεηζζέλε (ηέιε 6
νπ

 αηψλα) θαη ην πξαμηθφπεκα 

ησλ Σξηάθνληα ην 411 π.Υ. (ηελ πιεηνςεθία ηνπο  φιεο νη θνηλσληθέο ηάμεηο 

ηάζζνληαλ ππέξ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο δεκνθξαηίαο ιφγσ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ηνπο πξφζθεξε ζην πιαίζην ηεο «ηηκήο» θαη ηνπ 

«ζπκθέξνληνο»)
308

. 

  Σέινο, ε θαηάιπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο Αζήλαο θαη ε καηαίσζε 

ηεο αλέγεξζεο ησλ καθξψλ ηεηρψλ ήηαλ ίζσο  ε θπξηφηεξε αηηία πνπ ψζεζε ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο λα παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηε Βνησηία αιιά θαη ηνπο 

Αζελαίνπο λα αληηδξάζνπλ άκεζα θαη δπλακηθά. Διπίδα απφ ηε κηα κεξηά γηα ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο θαη ηνπο νιηγαξρηθνχο Αζελαίνπο, ζαλάζηκνο θίλδπλνο απφ ηελ 

άιιε γηα ηνπο δεκνθξαηηθνχο Αζελαίνπο
309

. ηελ πάλδεκε εθζηξαηεία απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Αζελαίσλ, ησλ Αξγείσλ θαη άιισλ ζπκκάρσλ ηνπο ελάληηα ζηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο, ήξζε λα ζπλδξάκεη θαη ην Θεζζαιηθφ ηππηθφ, ην νπνίν φκσο ζηε 

δηάξθεηα ηεο κάρεο άιιαμε ζηξαηφπεδν θαη ηάρζεθε ππέξ ησλ Λαθεδαηκνλίσλ
310

. 
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ΜΑΥΗ ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΤΣΧΝ – ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΣΗ ΑΙΓΙΝΑ (108) 

  Ζ κάρε έιαβε ρψξα ζηελ Σαλάγξα ηεο Βνησηίαο κε ληθεηέο ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο 

θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο («ἐλίθσλ Λαθεδαηκφληνη»), δήηεκα ην νπνίν ήηαλ 

ακθίβνιν ζχκθσλα κε ηε κεηαγελέζηεξε Αζελατθή  παξάδνζε
311

. Δπξφθεηην 

ινηπφλ, γηα κηα αηκαηεξή κάρε θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλαθνξά ζηε 62
ε 

κέξα 

ππνγξακκίδεη ην πψο νη Αζελαίνη ζηελ ήηηα ππνρσξνχλ ζηε ιηγφηεξε δπλαηή 

έθηαζε
312

. Ήηαλ νκνινγνπκέλσο έλα κεγάιν θνληθφ κε απψιεηεο θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. Τπάξρνπλ καξηπξίεο απφ λνκίζκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ηελ επνρή εθείλε ε 

Σαλάγξα («γελνκέλεο δὲ κάρεο ἐλ Σαλάγξᾳ») θηινδνμνχζε λα εγεζεί ηεο 

Βνησηίαο αληί ηεο Θήβαο, ηεο νπνίαο ν κεδηζκφο είρε ζπκβάιεη ζηελ απψιεηα ηνπ 

θχξνπο ηεο κεηά ην 479. Αλ ε πάξηε ζθφπεπε λα αλακηρζεί ζηα πνιηηηθά 

πξάγκαηα ηεο Βνησηίαο επλνψληαο ηε Θήβα, ε Σαλάγξα ζα ήηαλ πξνθαλψο έλα 

εκπφδην. Δπηπιένλ βξηζθφηαλ ζε ζηξαηεγηθή ζέζε, θαζψο ήιεγρε ην δξφκν πξνο 

ηελ Αζήλα
313

. Γχν κήλεο θαηφπηλ ηεο εηζβνιήο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ζηε 

Μεγαξίδα, νη Αζελαίνη εμεζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ησλ Βνησηψλ θαη αθνχ λίθεζαλ 

ζε κάρε ζηα Οηλφθπηα (πεξηνρή ηεο Βνησηίαο)
314

, θαηεδάθηζαλ ηα ηείρε ηεο 

Σαλάγξαο, νινθιεξψλνληαο θαη ην ρηίζηκν ησλ δηθψλ ηνπο Μαθξψλ ηεηρψλ. ηε 

ζπλέρεηα, δίδεηαη κηα πνιχ ιηηή πεξίιεςε κηαο πξάγκαηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθήο 

εμέιημεο, ηνπ δεθαεηνχο αζελατθνχ ειέγρνπ ηεο Βνησηίαο πνπ ηζνδπλακεί κε κηα 

«επεηξσηηθή εγεκνλία» κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ («θαὶ κάρῃ ἐλ 

Οἰλνθχηνηο ηνὺο Βνησηνὺο ληθήζαληεο ηο ηε ρψξαο ἐθξάηεζαλ ηο Βνησηίαο θαὶ 

Φσθίδνο»), δειαδή έγηλε κάρε ζηα Οηλφθπηα ζηελ νπνία λίθεζαλ ηνπο Βνησηνχο 

θαη έγηλαλ θχξηνη ηεο Βνησηίαο θαη ηεο Φσθίδαο. Σα ζηνηρεία γηα ηνλ πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ αζελατθνχ ειέγρνπ ηεο Βνησηίαο δείρλνπλ φηη νη Αζελαίνη 

αλέρηεθαλ ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα έλα είδνο νιηγαξρίαο. Ο 

Lewis ζίγνπξα έρεη δίθην φηαλ γξάθεη «δελ έρεη λφεκα λα πξνζπαζνχκε λα 
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θάλνπκε ππνζέζεηο, θαζψο ε Αζήλα ζα ζηήξημε φπνηα παξάηαμε θαηλφηαλ λα ηελ 

ππνζηεξίδεη»
315

. 

  Παξά ηελ ήηηα ηεο ζηελ Σαλάγξα, ε Αζήλα έκεηλε θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνχ. Σν 

κφλν θέξδνο γηα ηε πάξηε ήηαλ ε δπλαηφηεηά ηεο λα επηζηξέςνπλ νη δπλάκεηο ηεο 

ζηελ Πεινπφλλεζν ρσξίο θαλέλα θίλδπλν. Ίζσο ελδφκπρα απηφ λα επηζπκνχζαλ 

θαη νη Αζελαίνη. Αληίζεηα, ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Αζήλα ήηαλ πνιιά θαη 

ζεκαληηθά δηφηη εμέιηπε ν θίλδπλνο πξαμηθνπήκαηνο εθ κέξνπο ησλ νιηγαξρηθψλ 

ηεο Αζήλαο, νη Αζελαίνη θαηφξζσζαλ κέζα ζε δχν κήλεο λα αλαθηήζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο θαηαθηψληαο ηε Βνησηία, νινθιήξσζαλ ηα καθξά ηείρε, αλάγθαζαλ 

ζε παξάδνζε ηελ Αίγηλα θαη ηέινο έθαλαλ ηνλ πεξίπινπ ηεο Πεινπνλλήζνπ 

θαίγνληαο παξάιιεια ην λαχζηαζκν ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ζην Γχζεην. Αθαηάβιεηε 

ε Αζήλα, παξά ηηο θνβεξέο απψιεηεο ζηε κάρε ηεο Σαλάγξαο ζε έκςπρν πιηθφ θαη 

παξά ηε δηάζπαζε ησλ δπλάκεψλ ηεο ζε Αίγππην, Αίγηλα θαη Μέγαξα, έδεημε ηε 

θνβεξή δχλακή ηεο ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαη ηε ζέιεζή ηεο λα θαηαζηεί εγέηηδα 

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ
316

. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ 

επηζπκία ηνπ εμφξηζηνπ θαη θηινιάθσλα Κίκσλα, ν νπνίνο ήηαλ πξφζπκνο λα 

αγσληζηεί ππέξ ηεο παηξίδνο
317

, ε Βνπιή φκσο ησλ Αζελαίσλ δελ επέηξεςε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ, επεηδή θνβήζεθε ζπλεξγαζία απηνχ (ηνπ Κίκσλα) κε ηνπο 

παξηηάηεο
318

. Ο Πεξηθιήο σζηφζν, θαηαλνψληαο ηε γελλαία πξάμε ηνπ Κίκσλα, 

δήηεζε λα αλαθιεζεί κεηά ηε κάρε ηεο Σαλάγξαο
319

. 

  Έπεηηα απφ ηα γεγνλφηα απηά, ζπλζεθνιφγεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο θαη νη 

Αηγηλήηεο ππφ ηνλ φξν λα γθξεκίζνπλ ηα ηείρε ηνπο θαη ζην εμήο λα θαηαβάινπλ 

θφξν («ὡκνιφγεζαλ δὲ θαὶ νἱ Αἰγηληαη κεηὰ ηαῦηα ηνῖο Ἀζελαίνηο»). Σν 

παξαπάλσ ζπλέβε γχξσ ζην 457. Ο θφξνο ππνηέιεηαο πνπ πιήξσλε ε Αίγηλα ήηαλ 

30 ηάιαληα. Ζ θαζππφηαμε απφ ηελ Αζήλα ηεο πεξήθαλεο θαη πινχζηαο Γσξηθήο 

Αίγηλαο ζεκαηνδνηεί έλα ηέινο επνρήο γηα ηελ ειιεληθή θιαζηθή ηζηνξία
320

. Δλ 
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ηέιεη, νη Αζελαίνη πεξηέπιεπζαλ ηελ Πεινπφλλεζν, έθαςαλ ην λαχζηαζκν ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ θαη θπξίεπζαλ ηε Υαιθίδα
321

. 

 

 

 

ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ΣΧΝ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 461/460 π.Υ. (109-110) 

  Οη Αζελαίνη καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ήηαλ θπξίαξρνη ηεο Αηγχπηνπ γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα («Οἱ δ᾽ ἐλ ηῆ Αἰγχπηῳ Ἀζελαῖνη θαὶ νἱ μχκκαρνη 

ἐπέκελνλ»)
322

. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ν βαζηιηάο ησλ Πεξζψλ έζηεηιε ζηε 

πάξηε κε ρξήκαηα ηνλ Πέξζε Μεγάβαδν (ε νξζή πξνθνξά ηνπ νλφκαηνο απηνχ 

ζηα Διιεληθά είλαη Μεγάβπμνο)
323

 γηα λα πείζεη ηνπο Πεινπνλλεζίνπο λα 

εηζβάινπλ ζηελ Αηηηθή θαη έηζη λα αλαγθάζεη ηνπο Αζελαίνπο λα απνζπξζνχλ απφ 

ηελ Αίγππην. Ο Μεγάβπδνο ή αιιηψο Μαγάβαδνο, ζχκθσλα κε ην Γηφδσξν, είρε 

ηξηάληα ρηιηάδεο ηππείο θαη πεδνχο
324

. Δδψ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά κηα λέα 

θαη ηειηθά (2.65.12) απνθαζηζηηθή πεξζηθή ηαθηηθή: νηθνλνκηθή αληί γηα 

ζηξαηησηηθή πίεζε
325

. Σειηθά ε απνζηνιή απέηπρε, ηα ρξήκαηα 

θαηαζπαηαιήζεθαλ («ηὰ ρξήκαηα ἄιισο ἀλεινῦην») θαη έηζη αλαγθάζηεθε λα 

επηζηξέςεη ζηελ Αζία κε ηα ππφινηπα ρξήκαηα. Ο de Ste. Croix (OPW 189 θ.ε) 

παξαηεξεί  «ζα ζέιακε λα μέξνπκε πνηνο ηα πήξε θαη πφηε˙ ίζσο ην θζηλφπσξν ηνπ 

457 είλαη ε πην πηζαλή εκεξνκελία». Ζ πάξηε πξνθαλψο δελ ελδηαθεξφηαλ 

αθφκα γηα ην είδνο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πξφηεηλε ν Αξρίδακνο ζην ρσξίν 82.1, αλ 

ν Θνπθπδίδεο θαηέγξαςε ζσζηά ηα ιφγηα ηνπ. Ο Γηφδσξνο γξάθεη φηη νη 

παξηηάηεο αξλήζεθαλ ηα ρξήκαηα, αιιά απηφ ίζσο απνηειεί απιψο εηθαζία
326

.  

  Απηή ηε θνξά ινηπφλ, ε πξνζπάζεηα ησλ Πεξζψλ δελ πέηπρε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, αιιά πξνο ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ νη Γαξεηθνί ζα 
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παίμνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, φηαλ πηα ην ζέαηξν ηεο αλακέηξεζεο Αζήλαο 

πάξηεο ζα είλαη ε Ησλία θαη ν Διιήζπνληνο
327

. Φηάλνληαο ν Μεγάβαδνο ζηε 

ζηεξηά, λίθεζε ζε κάρε ηνπο Αηγππηίνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο. ζνλ αθνξά ζηνπο 

ζπκκάρνπο, δελ ελλνεί ηνπο Έιιελεο ζπκκάρνπο ησλ Αζελαίσλ, αιιά απηνχο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Ληβχε θαη ηελ Αίγππην
328

. Ο Μεγάβαδνο, εθηξέπνληαο ην 

λεξφ, θαηάθεξε λα ελσζεί κε ηε ζηεξηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ
329

 θαη 

έδησμε ηνπο Έιιελεο απφ ηε Μέκθηδα απνθιείνληάο ηνπο ζην λεζί Πξνζσπίδα δηα 

πεδνκαρίαο
330

. Σειηθά νη Πέξζεο ληθνχλ θαηά θξάηνο
331

. Ο κέγαο βαζηιεχο ήηαλ 

ηφζν ηαπεηλσκέλνο, ψζηε κεηά ηε λίθε απηή δελ ηφικεζε λα δεηήζεη ιφγν γηα ηε 

βνήζεηα ηελ νπνία παξείραλ νη Αζελαίνη ζηνπο ππεθφνπο πνπ απνζηάηεζαλ απφ 

απηφλ
332

. 

  Ζ επηρείξεζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Αίγππην, θαηέιεμε ζε θαηαζηξνθή κεηά απφ έμη 

ρξφληα πνιέκνπ. Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα ρξνληθή έλδεημε αιιά δε δίδεηαη 

εκεξνκελία
333

. πλήζσο βέβαηα, νη καθξέο εθζηξαηείεο απνηπγράλνπλ
334

 

(«κεγάιελ ζηξαηείαλ  Ἀζελαίσλ»).  Απφ ηελ πνιπάξηζκε ζηξαηηά ησλ Διιήλσλ 

ζηελ Αίγππην, ιίγνη κφλν έθηαζαλ δσληαλνί ζηελ Κπξήλε ελψ νη πεξηζζφηεξνη 

ράζεθαλ («ὀιίγνη ἀπὸ πνιιλ πνξεπφκελνη δηὰ ηο Ληβχεο ἐο Κπξήλελ ἐζψζεζαλ, 

νἱ δὲ πιεῖζηνη ἀπψινλην»). Ο Meiggs, 105, έρεη ππνζηεξίμεη φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο ζπλέπεηεο: Ο Θνπθπδίδεο γξάθνληαο ηα ρσξία 104 θαη ηα 

109-110 ελλνεί φηη νιφθιεξε ε δχλακε ησλ 200 πινίσλ γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο 

ζην 104.2 θαη επηπιένλ νη 50 ηξηήξεηο πνπ ήξζαλ γηα βνήζεηα ζην 110.4, ράζεθε, 

κηα θνβεξή θαηαζηξνθή πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ θαηαζηξνθή ζηε ηθειία. 

Ο Westlake, Essays, 67 θ.ε., παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αλαινγία κε ηε ηθειηθή 

θαηαζηξνθή, πηζηεχεη φηη πξέπεη λα δηνξζψζνπκε ηνλ Θνπθπδίδε κε βάζε ηνλ 

Κηεζία, ν νπνίνο ππαηλίζζεηαη πνιχ κηθξφηεξεο απψιεηεο, ίζσο γηαηί ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζηφινπ είρε απνζπξζεί
335

.  
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  χκθσλα κε ην Γηφδσξν, ν νπνίνο δίλεη ηε λεφηεξε Αζελατθή ξεηνξηθή ηαθηηθή,  

νη Αζελαίνη ζψζεθαλ χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ην Μεγάβπδν: «νη Αζελαίνη, 

εγθαηαιειεηκκέλνη απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο θαη βιέπνληαο φηη ηα ζθάθε ηνπο 

είραλ αρξεζηεπζεί, ηα έθαςαλ, γηα λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ, αλ θαη 

ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα πνιεκήζνπλ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ κέρξη ηέινπο
336

. Οη 

ζηξαηεγνί ησλ Πεξζψλ, βιέπνληαο ην απαξάκηιιν ζάξξνο ησλ αληηπάισλ θαη 

ζθεπηφκελνη φηη ήηαλ αδχλαην λα ηνπο εμνληψζνπλ ρσξίο δηθέο ηνπο ζνβαξέο 

απψιεηεο, ζπκθψλεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο λα απνρσξήζνπλ ρσξίο θίλδπλν απφ 

ηελ Αίγππην»
337

. Έηζη ινηπφλ, ε Αίγππηνο ππνηάρζεθε πάιη ζην βαζηιηά ησλ 

Πεξζψλ, εθηφο απφ ηνλ Ακπξηαίν, ν νπνίνο ήηαλ ν βαζηιηάο ησλ βάιησλ 

(«ἕινπο… ἑιεῖλ»), πξφθεηηαη γηα δχν ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε ηελ ίδηα ζπιιαβή. Ο 

E. Powell, ηζρπξίδεηαη φηη εδψ ππάξρεη έλα ζθφπηκν ινγνπαίγλην. Βέβαηα, ηέηνηα 

ινγνπαίγληα δελ είλαη ζπρλά ζην Θνπθπδίδε
338

. Ο Ηλάξσο (βαζηιηάο ησλ Ληβχσλ) 

σζηφζν, πηάζηεθε κε πξνδνζία θαη αλαζθνινπίζηεθε. Πελήληα ηξηήξεηο απφ ηελ 

Αζήλα θαη ηηο άιιεο ζπκκαρηθέο πφιεηο πιένληαο πξνο ηελ Αίγππην γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιαηά ζθάθε, έπηαζαλ ζην Μελδήζην ζηφκην ηνπ Νείινπ 

(«θαηὰ ηὸ Μελδήζηνλ θέξαο»), δίρσο λα γλσξίδνπλ ηα πξνγεγελεκέλα. ζν γηα ην 

θέξαο, ελλνεί ην ζηφκα θαη ηελ εθβνιή ηνπ Νείινπ. Ο Νείινο είρε επηά 

ζηφκαηα
339

. Σειηθά φκσο, ε κεγάιε εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ 

ηνπο ζηελ Αίγππην είρε άδνμν ηέινο
340

.  

  Αμίδεη επνκέλσο λα δνχκε ην παξαπάλσ επεηζφδην («ηὰ κὲλ θαηὰ ηὴλ κεγάιελ 

ζηξαηείαλ Ἀζελαίσλ θαὶ ηλ μπκκάρσλ ἐο Αἴγππηνλ νὕησο ἐηειεχηεζελ») απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Πεξζίαο: ε επαλαθνξά ηεο Αηγχπηνπ ππφ ηνλ πεξζηθφ δπγφ ζήκαηλε 

ηελ αλάθηεζε ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηε ρψξα εθείλε απφ ηελ νπνία νη 

Πέξζεο, αλ θαη απφληεο, επσθεινχληαλ κε ηξφπνπο γηα ηνπο νπνίνπο καο 

δηαθψηηζαλ αξακατθά έγγξαθα ζε πεξγακελέο θαη παπχξνπο. Ο πεξζηθφο πινχηνο 

ήηαλ έλαο παξάγνληαο απμαλφκελεο ζεκαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ην 
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έξγν ηνπ Θνπθπδίδε θαη ε Αίγππηνο ήηαλ κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο
341

.  

 

 

 

ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ΣΧΝ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ, 

ΙΚΤΧΝΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (111) 

  ην κεηαμχ, νη Αζελαίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθζηξαηεία ζηε Θεζζαιία απ’ φπνπ 

θαηάγεηαη ν Οξέζηεο, ν γηφο ηνπ βαζηιηά ησλ Θεζζαιψλ Δρεθξαηίδε αιιά 

απνηπγράλνπλ
342

 («ἐθ δὲ Θεζζαιίαο ξέζηεο ὁ ρεθξαηίδνπ πἱὸο ηνῦ Θεζζαιλ 

βαζηιέσο»). Φαίλεηαη φηη ε επαλαθνξά ηνπ Οξέζηε δελ ήηαλ ε κφλε επηδίσμε ησλ 

Αζελαίσλ. Απφ φιεο ηηο ελέξγεηεο ησλ Αζελαίσλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη άιινηε κε 

ζπλζήθεο θαη άιινηε κε ηε δχλακε ησλ φπισλ, επηδίσθαλ ηελ εγεκνλία φιεο ηεο 

Διιάδαο, εμάιινπ απηή ήηαλ θαη ε πνιηηηθή ηνπ Πεξηθιή
343

. ζν γηα ηε ιέμε 

«βαζηιίαο», δεκηνπξγεί ππφλνηεο επεηδή νη Θεζζαινί δελ είραλ κφλν έλαλ βαζηιηά 

θαη επεηδή νη εγεκφλεο ησλ Θεζζαιψλ νλνκάδνληαλ ηαγνί. Οπσζδήπνηε πξφθεηηαη 

γηα ηαγφ. Βέβαηα θαη ν Ζξφδνηνο αλαθέξεη βαζηιηάδεο ησλ Θεζζαιψλ
344

. Έπεηηα 

ρίιηνη Αζελαίνη κε ζηξαηεγφ ηνλ Πεξηθιή γηφ ηνπ Ξαλζίππνπ («Πεξηθιένπο ηνῦ 

Ξαλζίππνπ ζηξαηεγνῦληνο») ˙ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε αλαθνξά ηνπ Πεξηθιή ζην 

Θνπθπδίδε κε ηνλ επίζεκν ηίηιν πνπ ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηνπο ζηξαηεγνχο θαη 

άιια επίζεκα πξφζσπα
345

, επηβηβάζηεθαλ ζηα ζθάθε πνπ ζηάζκεπαλ ζηηο Πεγέο 

κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαζψο ηα Μέγαξα δελ ηα αληηκεηψπηδαλ ζαλ κηα 

πιήξσο απηφλνκε ζπκκαρία
346

. Σειηθά, λίθεζαλ ηνπο ηθπσλίνπο («θαὶ ἀπνβάληεο 

ηθπσλίσλ ηνὺο πξνζκείμαληαο κάρῃ ἐθξάηεζαλ»), αλ θαη ζηε κάρε δε 

ζπκκεηείραλ φινη νη ηθπψληνη
347

, πνιηφξθεζαλ ηνπο Οηληάδεο αιιά δελ 
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θαηάθεξαλ λα εθπνξζήζνπλ ηελ πφιε
348

  θαη έηζη γχξηζαλ πίζσ. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ν Θνπθπδίδεο ζην Β. 102, 2 ιέεη φηη νη Οηληάδεο 

ήηαλ νη κφλνη απφ ηνπο Αθαξλάλεο πνπ ήηαλ ερζξνί ησλ Αζελαίσλ. ην ίδην 

θεθάιαην εμεγεί θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα λεζηά απηά ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν λα θπξηεπζνχλ, πξάγκα πνπ δελ θαηφξζσζε νχηε θαη ν λαχαξρνο 

Φνξκίσλ, πνπ ζεσξνχληαλ ν θαιχηεξνο απφ φινπο ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ
349

. 

 

 

 

ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ΣΧΝ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ – 

ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΚΙΜΧΝΑ 454/453 π.Υ. (112) 

  Όζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ ρξφλσλ νη Πεινπνλλήζηνη θαη νη Αζελαίνη 

έθαλαλ ζπλζήθε εηξήλεο γηα πέληε ρξφληα («Ὕζηεξνλ δὲ δηαιηπφλησλ ἐηλ ηξηλ 

ζπνλδαὶ γίγλνληαη Πεινπνλλεζίνηο θαὶ Ἀζελαίνηο πεληέηεηο»). ζνλ αθνξά ηα ηξία 

ρξφληα, πξφθεηηαη γηα κηα αμηνζεκείσηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ 

Πεληεθνληαεηία, ν Θνπθπδίδεο δίλεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά φρη εκεξνκελία
350

. 

Ζ πξναλαθεξζείζα ζπλζήθε έγηλε, φπσο αλαθέξνπλ ν Πινχηαξρνο θαη ν Γηφδσξνο, 

ην 451 π.Υ. κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Κίκσλα, ν νπνίνο είρε ζην κεηαμχ αλαθιεζεί απφ 

ηελ εμνξία χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πεξηθιή, πνπ εθηίκεζε ηε ζηάζε ησλ θίισλ ηνπ 

Κίκσλα θαη ηε ζπζία ηνπο ζηε κάρε ηεο Σαλάγξαο˙ εμάιινπ, νη παξηηάηεο είραλ 

επηζηξέςεη φπσο είδακε, απφ ηε Βνησηία ζηελ Πεινπφλλεζν θαη είρε εθιείςεη θάζε 

θίλδπλνο πξαμηθνπήκαηνο εθ κέξνπο ησλ νιηγαξρηθψλ ζηελ Αζήλα
351

. Οη Αζελαίνη 

ζηε ζπλέρεηα, έθαλαλ εθζηξαηεία ζηελ Κχπξν
352

 ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Κίκσλα. Ζ 

εθινγή ηνπ ζηξαηεγνχ ήηαλ άξηζηε, δηφηη ν ληθεηήο ηνπ Δπξπκέδνληα ελέπλεε ζηνπο 

κελ Έιιελεο ζάξξνο, ζηνπο δε βαξβάξνπο θφβν
353

. Αμίδεη αθφκε λα επηζεκάλνπκε 
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φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία απνζηνιή ηνπ Κίκσλα ζηελ Κχπξν ην 450 π.Υ.
354

) 

φπνπ πνιηφξθεζαλ ην Κίηηνλ (πφιε ηεο Κχπξνπ απφ ηελ νπνία θαηάγεηαη ν γλσζηφο 

θηιφζνθνο Εήλσλ ν Κηηηεχο)
355

. ηαλ φκσο πέζαλε ν Κίκσλαο απνρψξεζαλ θαη 

έδσζαλ κάρε ζε ζάιαζζα θαη ζηεξηά κε Φνίληθεο θαη Κίιηθεο ηνπο νπνίνπο 

λίθεζαλ
356

. Οη Λαθεδαηκφληνη αθνχ έθαλαλ εθζηξαηεία («Λαθεδαηκφληνη δὲ κεηὰ 

ηαῦηα ηὸλ ἱεξὸλ θαινχκελνλ πφιεκνλ ἐζηξάηεπζαλ, θαὶ θξαηήζαληεο ηνῦ ἐλ Γειθνῖο 

ἱεξνῦ παξέδνζαλ Γειθνῖο») παξέδσζαλ ην ηεξφ ησλ Γειθψλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο απηήο (ησλ Γειθψλ). Πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν Ηεξφ πφιεκν. Ο Parker 

αζρνιείηαη κε ην κηθξφ αξηζκφ ζηνηρείσλ ηα νπνία πηζηνπνηνχλ δειθηθή κεξνιεςία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «επαλεηιεκκέλσλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιαλ νη 

Αζελαίνη ηνλ 5
ν
 αηψλα λα ζέζνπλ ηνπο Γειθνχο ππφ θσθηθφ έιεγρν θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ζπαξηηαηηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο ησλ 

Γειθψλ
357

.  

  Αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ ηιηγγηψδε ξπζκφ ηεο ζνπθπδίδεηαο αθήγεζεο, είλαη 

αμηνπξφζεθην πφζν ιίγα πξάγκαηα απνθαιχπηεη. Πηζαλφηαηα νη Φσθείο θαηέιαβαλ 

ην ηεξφ απφ ηνπο Γειθνχο (ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο καξηπξίεο), 

πξνηνχ νη παξηηάηεο ην επηζηξέςνπλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο θαηνίθνπο. Δπίζεο, 

έπεηηα απφ ηε δξάζε ησλ Αζελαίσλ νη Γειθνί πξέπεη λα αλαθαηέιαβαλ ην ηεξφ
358

. 

Σειηθά, νη Αζελαίνη λίθεζαλ θαη παξέδσζαλ ην ηεξφ πάιη ζηνπο Φσθείο
359

.      

 

 

ΗΣΣΑ ΣΧΝ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΣΗ ΒΟΙΧΣΙΑ 447/446  π.Υ. 

(113) 

  Οη Αζελαίνη κε ρίιηνπο δηθνχο ηνπο νπιίηεο θαη φζνπο έηπρε λα ζηείιεη ε θαζεκία 

απφ ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο έθαλαλ εθζηξαηεία ππφ ηελ εγεζία ηνπ Σνικίδε ελαληίνλ 

ηνπ Οξρνκελνχ, ηεο Υαηξψλεηαο θαη άιισλ πφιεσλ ηεο Βνησηίαο («Καὶ ρξφλνπ 
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ἐγγελνκέλνπ κεηὰ ηαῦηα Ἀζελαῖνη, Βνησηλ ηλ θεπγφλησλ ἐρφλησλ ξρνκελὸλ θαὶ 

Υαηξψλεηαλ…ἐζηξάηεπζαλ ἑαπηλ κὲλ ρηιίνηο ὁπιίηαηο…Σνικίδνπ ηνῦ Σνικαίνπ 

ζηξαηεγνῦληνο»)
360

.  Κάπνηνη απφ ηνπο Βνησηνχο, κε ζέινληαο λα ππαθνχζνπλ ζηνπο 

Αζελαίνπο, θαηέιαβαλ γξήγνξα απηέο ηηο πεξηνρέο (δειαδή ηνλ Οξρνκελφ θαη ηε 

Υαηξψλεηα)
361

. Οη Αζελαίνη, έρνληαο θπξηεχζεη ηε Υαηξψλεηα θαη πνπιήζεη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο σο δνχινπο, αλαρψξεζαλ. Δλψ φκσο βξίζθνληαλ θαζ’ νδφλ ηνπο 

ρηχπεζαλ ζηελ Κνξψλεηα νη Βνησηνί εμφξηζηνη απφ ηνλ Οξρνκελφ. Νίθεζαλ ζηε 

κάρε θαη άιινπο απφ ηνπο Αζελαίνπο ζθφησζαλ, άιινπο ηνπο αηρκαιψηηζαλ
362

.  

  Σν παξαπάλσ γεγνλφο αλάγθαζε ηνπο Αζελαίνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε Βνησηία 

(«θαὶ ηὴλ Βνησηίαλ ἐμέιηπνλ Ἀζελαῖνη πζαλ»). Καηφπηλ φινη νη Βνησηνί απέθηεζαλ 

πάιη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο («θαὶ νἱ θεχγνληεο Βνησηλ θαηειζφληεο θαὶ νἱ ἄιινη 

πάληεο αὐηφλνκνη πάιηλ ἐγέλνλην»). Ζ κεηνρή «θαηειζφληεο» πξνζδηνξίδεη κφλν ηνπο 

εμνξίζηνπο, φρη θαη ηνπο άιινπο γηαηί νη άιινη δελ ήηαλ θπγάδεο. Ζ θξάζε φκσο δελ 

είλαη αθξηβήο, δηφηη νη θπγάδεο ησλ Βνησηψλ ήηαλ ήδε απηφλνκνη θαη δελ έγηλαλ 

ηψξα κέζσ ηεο ζπλζήθεο
363

. Ίζσο ηφηε θαηαξηίζηεθε ν νκνζπνλδηαθφο θαηαζηαηηθφο 

ράξηεο πνπ πεξηγξάθεη ν ηζηνξηθφο ηεο Ομπξίγρνπ˙ ή ίζσο λα αλαβίσζε έπεηηα απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ αζελατθνχ ειέγρνπ πνπ θαηαγξάθεηαη κε ηφζε ζπληνκία ζην θεθ. 108.3. 

Σν θχξην ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο χπαξμεο κηαο νκνζπνλδηαθήο πεξηφδνπ 

πξηλ απφ απηήλ ηελ επνρή εληνπίδεηαη ζε κηα εξνδφηεηα αλαθνξά ζε νκνζπνλδηαθνχο 

Βνησηνχο αμησκαηηθνχο
364

.  Ζ εθθέλσζε φιεο ηεο Βνησηίαο απφ ηνπο Αζελαίνπο θαη 

ε απηνλνκία φρη κφλν ησλ πφιεσλ ησλ θπγάδσλ αιιά φισλ ησλ πφιεσλ ηεο 

Βνησηίαο, εθηφο ησλ Πιαηαηψλ, θαλεξψλεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ηεο ήηηαο ησλ 

Αζελαίσλ ζηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο (447 π.Υ.)
365

. Ζ Κνξψλεηα βξηζθφηαλ πάλσ ζε 

ιφθνπο ζην Νφην. Δίλαη μεθάζαξν φηη ηα Βνησηηθά ζηξαηεχκαηα θξχβνληαλ θαη φηη ν 

Σνικίδεο δελ είρε ηδέα ηνπ κεγέζνπο ησλ δπλάκεσλ πνπ αληεηίζελην ζε απηφλ. 

χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ν Πεξηθιήο είρε ελαληησζεί ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 

Σνικίδε
366

.  
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  Ο εθεζπραζκφο ηνπ ζηξαηεγνχ Σνικίδε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θξνπξάο ζηε 

Υαηξψλεηα θαη ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζή ηνπ γηα ηε δχλακε ησλ αληηπάισλ ηνπ 

ζπλεηέιεζαλ ψζηε θαηά ηελ επηζηξνθή λα κε ιάβεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα 

αζθαιείαο, κε απνηέιεζκα λα αηθληδηαζηεί θαη λα πάζεη παλσιεζξία. ηε κάρε απηή 

έπεζε ν ίδηνο ν ζηξαηεγφο Σνικίδεο θαζψο θαη ν Κιεηλίαο, ν παηέξαο ηνπ 

Αιθηβηάδε
367

. 

 

 

 

ΑΠΟΣΑΙΑ ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΡΧΝ - 446 π.Υ. (114) 

  Λίγν θαηξφ αξγφηεξα, νη Δπβνείο θαη νη Μεγαξείο απνζηάηεζαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο 

(«Μεηὰ δὲ ηαῦηα νὐ πνιιῶ ὕζηεξνλ Δὔβνηα ἀπέζηε ἀπὸ Ἀζελαίσλ»), νη 

Πεινπνλλήζηνη εηζέβαιαλ ζηελ Αηηηθή, αιιά ν Πεξηθιήο ππνηάζζεη πάιη ηελ Δχβνηα. 

Ζ επαλάζηαζε ηνπ λεζηνχ ζχκθσλα κε ηελ νκνινγία φισλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

446
368

. Δκείο πάλησο δε γλσξίδνπκε ηελ άκεζε αηηία απηνχ, κφλν φηη ππήξραλ 

εμφξηζηνη απφ ηελ Δχβνηα πνπ βνεζνχζαλ ηνπο Βνησηνχο. Χζηφζν, έρεη αθνπζζεί φηη 

ν Σνικήδεο είρε νδεγήζεη ηνπο Αζελαίνπο θιεξνχρνπο ζηελ Δχβνηα
369

.  

  Ζ απνρψξεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ απφ ηελ Αηηηθή κεηά ηε δήσζε ηεο Διεπζίλαο 

θαη ηεο πεδηάδαο ηνπ Θξηαζίνπ («θαὶ κεηὰ ηνῦην νἱ Πεινπνλλήζηνη ηο Ἀηηηθο ἐο 

ιεπζῖλα…ἀπερψξεζαλ ἐπ᾽ νἴθνπ»), πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

Πεξηθιήο χζηεξα απφ ηελ επάλνδφ ηνπ απφ ηελ Δχβνηα δελ ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ 

Μεγάξσλ, αιιά δηέζεζε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ ππεξάζπηζε ηεο Αηηηθήο. Ο 

Πινχηαξρνο φκσο αλαθέξεη  φηη ν Πεξηθιήο δσξνδφθεζε ην λεαξφ Βαζηιηά ηεο 

πάξηεο Πιεηζηνάλαθηα θαη ηνλ ζχκβνπιφ ηνπ Κιεαλδξίδα, παηέξα ηνπ Γπιίππνπ 

θαη ηνλ έπεηζε λα απνζχξεη ην ζηξαηφ ηνπ απφ ηελ Αηηηθή. Οη Έθνξνη επέβαιαλ ζηνλ 

Βαζηιηά ηνπο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, ην νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη θαη 

θαηέθπγε ζηελ Αξθαδία
370

. Γηα ηνλ Πιεηζηνάλαθηα, κπνξνχκε κάιινλ λα 
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ππνζέζνπκε φηη απνζχξζεθε, επεηδή είρε επηηεπρζεί κηα πξψηε ζπκθσλία. Ζ εηζβνιή 

θαη ε νξγηζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ Πιεηζηνάλαθηα απφ ηνπο παξηηάηεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ζπαξηηαηηθή επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ηεο Αζήλαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεληεθνληαεηίαο
371

.  

  Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη επίζεο φηη ν Πεξηθιήο ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ζηξαηεγίαο 

ηνπ δηθαηνιφγεζε 10 ηάιαληα σο κπζηηθά θνλδχιηα, φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα θαη φηαλ 

πξνθιήζεθε, απάληεζε «εἰο ηφ δένλ ἀπψιεζα». Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

Πεξηθιήο έζηειλε θάζε ρξφλν δέθα ηάιαληα ζηηο αξρέο ηεο πάξηεο φρη γηα λα 

εμαγνξάζεη ηελ εηξήλε, αιιά γηα λα θεξδίζεη ρξφλν, ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί θαιχηεξα 

γηα ηνλ επεξρφκελν πφιεκν
372

.  Σέινο, ε απνρψξεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ απφ ηελ 

Αηηηθή απειεπζέξσζε φιεο ηηο δπλάκεηο ησλ Αζελαίσλ θαη ηηο έζηξεςε ελαληίνλ ηεο 

επαλαζηαηεκέλεο Δχβνηαο, ζηελ νπνία πέξαζε θαη πάιη ν Πεξηθιήο κε 50 ηξηήξεηο 

θαη 5000 νπιίηεο θαη θαηέπλημε ηελ επαλάζηαζε. Σε ζθιεξφηεηά ηνπ έδεημε ν 

Πεξηθιήο κφλν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηζηηαίαο (πφιε ηεο Δχβνηαο)
373

, ηνπο νπνίνπο 

εθηφπηζε θαη εγθαηέζηεζε ζηελ πφιε ηνπο θιεξνχρνπο. Ο ιφγνο ηεο ζθιεξήο απηήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ε εθηέιεζε ησλ αλδξψλ αζελατθήο 

ηξηήξνπο, πνπ ζπλειήθζε απφ ηνπο Ηζηηαίνπο. χκθσλα κε ην Θεφπνκπν νη θάηνηθνη 

ηεο Ηζηηαίαο θαηέθπγαλ ζηε Μαθεδνλία
374

. 

 

 

 

Η ΣΡΙΑΚΟΝΣΑΔΣΗ ΔΙΡΗΝΗ 446/445 π.Υ. - 

ΑΜΙΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ (115-117) 

  Οη Αζελαίνη θαη νη Λαθεδαηκφληνη θάλνπλ ηηο ηξηαθνληαεηείο ζπνλδέο, ελψ νη άκηνη 

θαη νη Βπδάληηνη μεζεθψλνληαη θαηά ησλ Αζελαίσλ
375

. ζν γηα ηηο ηξηαθνληαεηείο 

ζπνλδέο, πξφθεηηαη γηα ηε ζπλζήθε ηνπ 446/445 π.Υ. Σα ίδηα απηά κέξε πνπ βάζεη 
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ηεο εηξήλεο απνδφζεθαλ ζηνπο Πεινπνλλεζίνπο ζα απαηηήζεη αξγφηεξα ν Κιέσλ, 

φηαλ θαηέιαβε ηε θαθηεξία θαη θξαηνχζε αηρκαιψηνπο επηθαλείο παξηηάηεο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ηα θαηέιαβαλ κε ηα φπια νη Λαθεδαηκφληνη, αιιά φηη είραλ 

απνδνζεί ζε απηνχο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο ηνπ 446/445, πνπ δελ 

ίζρπε πηα
376

. Έμη ρξφληα αξγφηεξα μέζπαζε πφιεκνο κεηαμχ ακίσλ θαη Μηιεζίσλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο Πξηήλεο, ε νπνία βξηζθφηαλ θνληά ζηε Μίιεην θαη δεηνχζαλ λα ηελ 

έρνπλ νη Μηιήζηνη
377

 («Ἕθηῳ δὲ ἔηεη ακίνηο θαὶ Μηιεζίνηο πφιεκνο ἐγέλεην πεξὶ 

Πξηήλεο»). Οη Μηιήζηνη, επεηδή έραλαλ ζηνλ πφιεκν, ήξζαλ ζηελ Αζήλα θαη 

θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ησλ ακίσλ. Σνπο ππνζηήξημαλ ζε απηφ θαη θάπνηνη ηδηψηεο 

απφ ηελ ίδηα ηε άκν, πνπ επηζπκνχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ θπβέξλεζε. Έηζη, νη 

Αζελαίνη έπιεπζαλ ζηε άκν κε ζαξάληα πνιεκηθά ζθάθε θαη επέβαιαλ ηε 

δεκνθξαηία. ηε ζπλέρεηα αθνχ πήξαλ νκήξνπο πελήληα παηδηά ησλ ακίσλ θαη ίζν 

αξηζκφ αλδξψλ, ηνπο άθεζαλ γηα αζθάιεηα ζηε Λήκλν (πνπ ήηαλ θιεξνπρία ηεο 

νπνίαο ε απφθηεζε αλαγφηαλ ζηελ επνρή πξηλ απφ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο
378

) θαη 

αθνχ έβαιαλ θξνπξά ζηε άκν, επέζηξεςαλ ζηνλ Πεηξαηά
379

.  

  Δπξφθεηην πεξηζζφηεξν γηα κηα θηινληθία ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ ζρεηηθά κε 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο. Ζ Πξηήλε βξηζθφηαλ βφξεηα ηεο Μηιήηνπ θαη θνληά ζηε 

Μπθάιε θαη έηζη βξηζθφηαλ φρη κφλν κεηαμχ ηεο Μηιήηνπ θαη ηεο άκνπ, αιιά 

ζπλφξεπε κε ην ακηαθφ έδαθνο ζηελ επεηξσηηθή ρψξα
380

. Αμίδεη αθφκε λα 

πξνζζέζνπκε φηη ε Μίιεηνο θαη ε άκνο εθηφο απφ ηηο ζπλνξηαθέο δηαθνξέο πνπ 

είραλ κεηαμχ ηνπο, είραλ επίζεο θαη  παιηά έρζξα, δηφηη νη κελ Μηιήζηνη ήηαλ 

ζχκκαρνη ησλ Δξεηξηέσλ, νη δε άκηνη ησλ Υαιθηδέσλ
381

. Ο Θνπθπδίδεο δε ιέεη 

ηίπνηα γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ εθηφο απφ ηε γεληθή αλαθνξά «Πεξί 

Πξηήλεο» νχηε αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επελέβεζαλ νη Αζελαίνη. 

Αθήλεη φκσο λα ελλνεζεί φηη ε επέκβαζε ησλ Αζελαίσλ ζηα εζσηεξηθά πξάγκαηα 

ηεο άκνπ νδεγήζεθε απφ θαζαξά πνιηηηθνχο ιφγνπο, δειαδή ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. χκθσλα φκσο κε ηνλ Πινχηαξρν ε επέκβαζε 

νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ησλ ακίσλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αζήλαο 

                                                           
376

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 646 
377

 Μαρκελλίνοσ, (2005), ςελ. 34 
378

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 395 
379

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 335 
380

 Gomme, A. W. (1971), ςελ. 349 
381

 Μιςτριώτησ, Γ. (1902), ςελ. 342 



89 
 

λα θαηαθχγνπλ ζε δηαηηεζία πξνο επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηνπο Μηιεζίνπο. Ο 

Θνπθπδίδεο φκσο ηα ζεσξεί θαθφβνπια θνπηζνκπνιηά θαη δελ αζρνιείηαη κε απηά
382

. 

  ηε ζπλέρεηα, θάπνηνη απφ ηνπο ακίνπο δελ άληεμαλ λα κείλνπλ ζην λεζί, δηέθπγαλ 

ζηελ απέλαληη επεηξσηηθή αθηή, αξρηθά ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ εγεηψλ ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο, ζπκκάρεζαλ κε ηνλ Πηζζνχζλε, ν νπνίνο θαηείρε ηηο 

άξδεηο («ὃο εἶρε άξδεηο ηφηε»), ζηξαηνιφγεζαλ εθηαθφζηνπο πεξίπνπ κηζζνθφξνπο 

(«ἐπηθνχξνπο ηε μπιιέμαληεο ἐο ἑπηαθνζίνπο») θαη έπεηηα αθνχ θαηάθεξαλ λα 

πάξνπλ θξπθά ηνπο νκήξνπο απφ ηε Λήκλν (ε νπνία ήηαλ ππήθννο ησλ 

Αζελαίσλ
383

), θήξπμαλ απνζηαζία («ἀπέζηεζαλ») απφ ηελ Αζήλα
384

.  

  ζνλ αθνξά ζηνλ φξν «ζαηξάπεο», είλαη αμηνπξφζεθην φηη ν Θνπθπδίδεο απνθεχγεη 

λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο «μαηξάπεο» ή «ζαηξάπεο» εδψ, ελψ ζην ρσξίν 1.129.1 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε ζαηξαπείαλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ φξν «θιεξνπρία». Απηφ 

δείρλεη φηη ν Θνπθπδίδεο θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηερληθή γιψζζα, ελψ άιιεο 

φρη
385

. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζε κηζζνθφξνπο («ἐπηθνχξνπο»), αλ πξφθεηηαη γηα 

ηέηνηνπο, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηαηί είλαη ην πξψην καξηπξεκέλν θιαζηθφ 

παξάδεηγκα ελφο θαηλνκέλνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ ηνλ 4
ν
 αηψλα, ηεο έθηαθηεο 

ρξήζεο κηζζνθφξσλ
386

. Σέινο, καδί κε ηνπο ακίνπο απνζηάηεζε θαη ην Βπδάληην 

(«μπλαπέζηεζαλ δ᾽ αὐηνῖο θαὶ Βπδάληηνη»). Ο Fornara πξνζπαζεί εζθαικέλα λα 

απνκνλψζεη ηα γεγνλφηα ηνπ Βπδαληίνπ απφ απηά ηεο άκνπ. Ίζσο φκσο θαη λα έρεη 

δίθην φηη ε εμέγεξζε ηνπ Βπδαληίνπ έγηλε αξγφηεξα απφ απηήλ ηεο άκνπ
387

. 

  Μφιηο πιεξνθνξήζεθαλ απηά νη Αζελαίνη, έπιεπζαλ γηα ηε άκν θαη λίθεζαλ ηνπο 

ακίνπο κε ιηγφηεξα πινία, πνιηνξθψληαο ηελ πφιε. Ο Πεξηθιήο θεχγεη γξήγνξα γηα 

ηελ Καξία, δηφηη έκαζε φηη ηα Φνηληθηθά ζθάθε έπιεαλ ελαληίνλ ηνπο
388

. ζνλ αθνξά 

ζην ρσξίν «αἱ δὲ ἐπὶ Υίνπ θαὶ Λέζβνπ πεξηαγγέιινπζαη», αμίδεη λα ζέζνπκε ην 

εξψηεκα «γηαηί νη Υίνη θαη νη Λέζβηνη δελ ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο Αζήλαο θαη δελ 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο ακίνπο»; Ο Gomme ραξαθηήξηζε αδέμηα ηελ παξαπάλσ 

εξψηεζε, πνπ φπσο δείρλεη ην ρσξίν, ηέζεθε εθείλε ηελ επνρή ή κάιινλ ην 428, φηαλ 
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νη Μπηηιελαίνη θάηνηθνη ηεο Λέζβνπ απνζηάηεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη δήηεζαλ ηε 

βνήζεηα ηεο πάξηεο. Ο Quinn ζσζηά δείρλεη φηη θάζε ππνηειήο ζχκκαρνο έλησζε 

θαη θεξφηαλ κάιινλ εγσηζηηθά ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα.
389

 Σειηθά, ληθεηέο 

αλαδείρζεθαλ νη Αζελαίνη («ἐλίθσλ Ἀζελαῖνη»). Ίζσο κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ άκηνπ 

πξνδφηε πνπ ιεγφηαλ Καξπζηίσλ, ν νπνίνο αληακείθζεθε κε ηνλ ηίηιν ηνπ Αζελαίνπ 

πνιίηε. Ο Osborne πάλησο εηθάδεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Καξπζηίσλα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί εδψ, δειαδή ζηε δεχηεξε θάζε ησλ ερζξνπξαμηψλ αλάκεζα ζε Αζήλα 

θαη άκν
390

.  

  Πξνο ελίζρπζε ησλ Αζελαίσλ, έζπεπζαλ ζαξάληα ζθάθε απφ ηελ πφιε ηνπο 

(Αζήλα) θαη είθνζη πέληε Υηψηηθα θαη Λεζβηαθά. Καζψο είραλ ηελ ππεξνρή ζην 

πεδηθφ, έθαλαλ απφβαζε ζην λεζί θαη άξρηζαλ ηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο κε ηξία 

ηείρε
391

. Ο απνθιεηζκφο κε ηξία ηείρε είλαη θάηη πνπ αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά. 

Δίδακε φηη θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο Πνηείδαηαο (Α. 64) νη Αζελαίνη είραλ ρηίζεη έλα 

κφλν ηείρνο πξνο ηε κεξηά ηεο Παιιήλεο. ηελ πνιηνξθία ηεο Πιάηαηαο νη 

Πεινπνλλήζηνη έρηηζαλ ηείρνο κε δχν πεξηβφινπο πνπ απείραλ κεηαμχ ηνπο δεθαέμη 

πφδηα. Σηο πξαθνχζεο είραλ απνθιείζεη νη Αζελαίνη κε δηπιφ ηείρνο, έλα 

πνιηνξθεηηθφ θαη έλα ακπληηθφ γηα ηηο έμσζελ επηζέζεηο. Σν ηξηπιφ φκσο ηείρνο είλαη 

θάηη ηειείσο αζπλήζηζην
392

. 

  Ο Πεξηθιήο ιφγσ ηεο θήκεο πνπ δηαδφζεθε φηη δειαδή ηα Φνηληθηθά ζθάθε έπιεαλ 

ελαληίνλ ηνπο
393

 (φπσο πξναλαθέξακε), απέζπαζε εμήληα πνιεκηθά απφ ηε δχλακε 

πνπ ελεξγνχζε ηνλ απνθιεηζκφ θαη έθπγε εζπεπζκέλα γηα ηελ Καχλν θαη ηελ Καξία. 

Μάιινλ φκσο πξφθεηηαη γηα κηα απιή είδεζε ή γηα κηα «κπιφθα» ηνπ Πηζνχζλε, 

ψζηε λα αλαγθαζηνχλ νη Αζελαίνη λα απνζχξνπλ απφ ηελ πνιηνξθία ηνπ λεζηνχ 

ζεκαληηθή δχλακε ηνπ ζηφινπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ ηελ 

αηθληδηαζηηθή επίζεζε ησλ ακίσλ πνπ αθνινχζεζε θαηά ηελ απνπζία ηνπ Πεξηθιή 

(117, 1). Σν ηέρλαζκα πέηπρε κε απνηέιεζκα νη άκηνη λα θαηαθέξνπλ λα ληθήζνπλ, 

θαηνξζψλνληαο λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο ζε ηξφθηκα θαη φπια, αθνχ κεηά ηε 

λίθε είραλ ηνλ έιεγρν ηεο γχξσ απφ απηνχο ζαιάζζηαο πεξηνρήο γηα δεθαηέζζεξηο 

κέξεο. Γηα λα γίλεη κάιηζηα πηζηεπηή απηή ε είδεζε, αλαρψξεζε απφ ηε άκν θαη ν 
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ηεζαγφξαο (ν νπνίνο ήηαλ άκηνο
394

) πξνο πξνυπάληεζε ηάρα ηνπ θνηληθηθνχ 

ζηφινπ. Ο Γηφδσξνο (ΥΗΗ. 27, 4) αλαθέξεη φηη ηα πινία απηά ηα είραλ ζηείιεη νη 

Πέξζεο. Απφ πνπζελά αιινχ φκσο δε βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε Πεξζία πήξε 

ελεξγφ κέξνο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο άκνπ
395

. Δπίζεο, απφ ηε άκν είρε 

αλαρσξήζεη θαη ν ηεζαγφξαο θαη κεξηθνί άιινη κε πέληε πνιεκηθά γηα λα θαιέζνπλ 

ζε βνήζεηα ηα Φνηληθηθά ζθάθε
396

. ζν γηα ην ηεζαγφξα, δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ Θνπθπδίδε λα παξνπζηάδεη έλα φλνκα κε ηφζε αζάθεηα, ρσξίο παηξσλπκηθφ ή 

θάπνηα άιιε πεξηγξαθή πνπ λα καο βνεζήζεη. πσο ζεκεηψλεη ν αξραίνο 

ζρνιηαζηήο, πξφθεηηαη γηα έλαλ άκην. Θα πξνηηκνχζακε βέβαηα ν Θνπθπδίδεο λα 

αλέθεξε ηε ζπκκεηνρή ηνπ νθνθιή, ηνπ Ίσλα θαη ηνπ άκηνπ θηινζφθνπ 

Μέιηζζνπ
397

. 

  ην κεηαμχ νη άκηνη έθαλαλ μαθληθά εμφξκεζε κε ην ζηφιν ηνπο θαη ρηχπεζαλ ην 

αλνρχξσην λαπηηθφ ζηξαηφπεδν ησλ Αζελαίσλ («ἐλ ηνχηῳ δὲ νἱ άκηνη ἐμαπηλαίσο 

ἔθπινπλ πνηεζάκελνη ἀθάξθηῳ ηῶ ζηξαηνπέδῳ ἐπηπεζφληεο…») θαη λίθεζαλ (νη 

άκηνη) ζε λαπκαρία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ
398

. Σν παξαπάλσ έιαβε ρψξα θαηά ηελ 

απνπζία ηνπ Πεξηθιή, αιιά φηαλ εθείλνο επαλήιζε, νη άκηνη αλαγθάζηεθαλ λα 

ζπλζεθνινγήζνπλ («πξνζερψξεζαλ ὁκνινγίᾳ»). Οη φξνη απηήο ηεο ζπλζεθνιφγεζεο 

είλαη πεξίπνπ νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ έγηλαλ δεθηνί απφ ηε Θάζν 23 ρξφληα λσξίηεξα 

(101.3), εθηφο απφ ην φηη ε άκνο ζπκθψλεζε λα πιεξψζεη νιφθιεξν ην θφζηνο ηνπ 

πνιέκνπ θαη δελ πιήξσζε ην θφξν
399

. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο Βπδαληίνπο, νη 

νπνίνη έγηλαλ θαη πάιη ππήθννη ησλ Αζελαίσλ χζηεξα απφ ελλεάκελε πνιηνξθία
400

. 

Βέβαηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε δε γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο
401

.   

  ζν γηα ηελ ελλεάκελε πνιηνξθία («ἐλάηῳ κελὶ») ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ πξφθεηηαη 

γηα νθηψ κήλεο έπεηηα απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ Πεξηθιή απφ ηελ αθηή ηεο Καξίαο ή 

φρη
402

;  Ο Γηφδσξνο  θαη ν Πινχηαξρνο έρνληαο πξνθαλψο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ηνλ 

Έθνξν, αλαθέξνπλ φηη ν Πεξηθιήο πξψηνο απηφο ρξεζηκνπνίεζε λέεο πνιηνξθεηηθέο 

                                                           
394

 Μαρκελλίνοσ, (2005), ςελ. 34 
395

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 649 
396

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 337 
397

 Hornblower, S. (2006), ςελ. 397 
398

 Γιαγκόπουλοσ, Α. Ι. (2005), ςελ. 337 
399

 Gomme, A. W. (1971), ςελ. 355 
400

 Μιςτριώτησ, Γ. (1902), ςελ. 346 
401

 Gomme, A. W. (1971), ςελ. 357 
402

 Gomme, A. W. (1971), ςελ. 355 



92 
 

κεραλέο, θξηνχο θαη ρειψλεο, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ν κεραληθφο Αξηέκσλ απφ ηηο 

Κιαδνκελέο, πνπ ήηαλ παξψλ ζηελ πνιηνξθία. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο απηέο. Αλ είραλ φλησο 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη αλ ήηαλ ηφζν απνηειεζκαηηθέο, φπσο αλαθέξεη ν Γηφδσξνο, δε ζα 

ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αζελαίνη αξγφηεξα ζηηο πνιηνξθίεο ηεο Πνηείδαηαο, ηεο 

Μπηηιήλεο θαη ηεο πξαθνχζαο; ε φιεο απηέο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο νη πνιηνξθίεο 

έγηλαλ κε ην γλσζηφ ηξφπν ηεο πεξηθχθισζεο κε ηείρνο. Δπίζεο, ελδεηθηηθφ ηνπ 

άηεγθηνπ ραξαθηήξα ησλ Αζελαίσλ είλαη ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ νη άκηνη 

απνδέρηεθαλ φινπο ηνπο φξνπο πνπ ηνπο επέβαιαλ νη Αζελαίνη, νη ηειεπηαίνη 

πξνέβεζαλ ζε πξάμεηο εμεπηειηζκνχ, θαζφζνλ ζηηγκάηηζαλ ηνπο αηρκαιψηνπο ηνπο κε 

θνπθνπβάγηα, επεηδή νη άκηνη είραλ πξνεγνπκέλσο ζηηγκαηίζεη ηνπο Αζελαίνπο 

αηρκαιψηνπο κε ζάκαηλα (πνιεκηθφ πινίν, ζακηψηηθν, ηαρχπινν, ηνπ νπνίνπ ε πιψξε 

έκνηαδε κε θεθάιη θάπξνπ)
403

.  

  πσο πξναλαθέξακε, φζνλ αθνξά ζηελ επηζηξνθή ηνπ Πεξηθιή, κεηά απφ απηήλ 

επαλαιήθζεθε ν ζηελφο απνθιεηζκφο απφ ηε ζάιαζζα («ἐιζφληνο δὲ Πεξηθιένπο 

πάιηλ ηαῖο λαπζὶ θαηεθιῄζζεζαλ»). Αξγφηεξα, έζπεπζαλ ζε βνήζεηα ζαξάληα 

πνιεκηθά ζθάθε πνπ ηεινχζαλ θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Θνπθπδίδε (δελ πξφθεηηαη 

γηα ην ζπγγξαθέα αιιά γηα θάπνηνλ άιινλ
404

˙ εμάιινπ φπσο ζεκεηψλεη ν 

Μαξθειιίλνο, επξφθεηην γηα έλα θνηλφ φλνκα θαη ν ζπγθεθξηκέλνο Θνπθπδίδεο 

πηζαλφλ  λα ήηαλ είηε ν Ἀξρεδνχζηνο είηε ν Γαξγήηηηνο
405

, επίζεο φζνλ αθνξά ζηελ 

απνπζία παηξσλπκηθνχ, ππάξρεη έλα δειεαζηηθφ αιιά κάιινλ εζθαικέλν 

επηρείξεκα, δειαδή ίζσο λα ζεσξεζεί φηη απηφ ην ζηνηρείν απνδεηθλχεη πσο ην 

πξνθείκελν ρσξίν δε κπνξεί λα είλαη ε πξψηε αλαθνξά ζην Θνπθπδίδε ζηνλ εαπηφ 

ηνπ σο ηζηνξηθφ παξάγνληα
406

), ηνπ Άγλσλα (γηνχ ηνπ Θεξακέλε, νηθηζηή ηεο 

Ακθίπνιεο ην 437 θαη ζηξαηεγνχ μαλά ην 430)
407

 θαη ηνπ Φνξκίσλα
408

. 

  Σέινο, νη άκηνη γθξέκηζαλ ην ηείρνο ηνπο, έδσζαλ νκήξνπο, παξέδσζαλ ην ζηφιν θαη 

ππνρξεψζεθαλ λα θαηαβάινπλ ζε ηαθηέο πξνζεζκίεο ηα έμνδα ηνπ πνιέκνπ
409

. Με 

βάζε ην ρσξίν «θαὶ ρξήκαηα ηὰ ἀλαισζέληα ηαμάκελνη θαηὰ ρξφλνπο ἀπνδνῦλαη», 
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δειαδή λα πιεξψζνπλ πιήξε απνδεκίσζε ζε ηαθηέο δφζεηο, αμίδεη λα βαζηζηνχκε ζην 

Fornara, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ Αζήλα ήηαλ ίζσο κεηαμχ 

1404 θαη 1410 ηαιάλησλ
410

.     

 

     

 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΗ ΠΑΡΣΗ ΣΗΝ ΗΓΔΜΟΝΙΑ ΣΗ 

ΑΘΗΝΑ (118) 

  Ο Θνπθπδίδεο πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ Πεληεθνληαεηία κε ηα Κεξθπξατθά θαη ηα 

Πνηεηδαηαηηθά, ηα νπνία ήηαλ πξνθάζεηο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ
411

 («Μεηὰ 

ηαῦηα δὲ ἤδε γίγλεηαη νὐ πνιινῖο ἔηεζηλ ὕζηεξνλ ηὰ πξνεηξεκέλα, ηά ηε Κεξθπξατθὰ 

θαὶ ηὰ Πνηεηδεαηηθὰ θαὶ ὅζα πξφθαζηο ηνῦδε ηνῦ πνιέκνπ θαηέζηε»). ζνλ αθνξά 

ζηνλ φξν «πξφθαζηο» ε νπνία απνηειεί casus belli
412

, είλαη ςεπδήο αηηία. πλήζσο 

απηνί πνπ πξφθεηηαη λα πνιεκήζνπλ δε ιέλε ηηο αηηίεο, αιιά πξνβάιινπλ πξνθάζεηο, 

ηηο νπνίεο ν ηζηνξηθφο πξέπεη λα δηαθξίλεη, φπσο άιισζηε πξάηηεη ν Θνπθπδίδεο. Οη 

Λαθεδαηκφληνη (γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνιέκεζαλ κε ηνπο Δίισηεο
413

, νη 

νπνίνη ππεξείραλ θαηά πνιχ αξηζκεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο παξηηάηεο, γη’ απηφ 

άιισζηε θαη ε Λαθσληθή πνιηηεία βξηζθφηαλ ππφ δηαξθή αλεζπρία)
414

 αηζζάλνληαλ 

ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δχλακε ησλ Αζελψλ θαη κφλν εάλ αλαγθάδνληαλ 

έκπαηλαλ ζηε δηαδηθαζία λα ηελ εκπνδίζνπλ. ηε ζπλέρεηα φκσο, νη Λαθεδαηκφληνη 

απνθάζηζαλ λα θαηαζηείινπλ ηελ Αζελατθή δχλακε (θαζψο ε Αζελατθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ Κέξθπξα, ηελ Πνηείδαηα θαη ηα Μέγαξα ην 433 θαη ην 432 

έδεημε φηη ε Αζήλα ήηαλ φρη κφλν αζθαιήο αιιά απφ ηελ Πεινπνλλεζηαθή νπηηθή ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πξνθιεηηθή ε πξαγκαηηθή αηηία ηνπ πνιέκνπ ινηπφλ δίλεηαη 
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εκθαληηθά γηα αθφκε κηα θνξά)
415

   θαη γη’ απηφ ην ιφγν ξψηεζαλ ην καληείν ησλ 

Γειθψλ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. 

  Βέβαηα, ε αδξάλεηα θαη ε δηζηαθηηθφηεηα ηεο πάξηεο νθείιεηαη ζηνλ εθεζπραζκφ 

ηεο (θαζψο νη παξηηάηεο ήηαλ επραξηζηεκέλνη κε ηα φζα είραλ πεηχρεη σο ηψξα), 

ζηελ αλάγθε λα δηαηεξεί ζην έδαθφο ηεο ζεκαληηθέο δπλάκεηο γηα λα επηηεξνχλ ηνπο 

Δίισηεο, ζηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λαθσλίαο θαη ηέινο ζην θφβν ησλ 

ζπληεξεηηθψλ Δθφξσλ κήπσο κε ηνπο πνιέκνπο απνθηήζνπλ κεγάιε δχλακε νη 

βαζηιηάδεο θαη θάπνηνη θηιφδνμνη ζηξαηεγνί, αθνχ είραλ ην πξνεγνχκελν ηνπ 

Παπζαλία
416

. 

   Ζ απάληεζε πνπ έιαβαλ σζηφζν ήηαλ ειαθξψο αζαθήο
417

, θαζψο ν ζεφο ηνπο 

απάληεζε φηη αλ πνιεκήζνπλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, ε λίθε ζα είλαη δηθή ηνπο («ὁ 

δὲ ἀλεῖιελ αὐηνῖο, ὡο ιέγεηαη, θαηὰ θξάηνο πνιεκνῦζη λίθελ ἔζεζζαη»), ππνζρφκελνο 

κάιηζηα φηη ζα ηνπο βνεζήζεη θαη ν ίδηνο πξνζσπηθά («θαὶ αὐηὸο ἔθε μπιιήςεζζαη») 

είηε επηθαιεζηνχλ ηε βνήζεηά ηνπ, είηε φρη
418

. Καηαλννχκε επνκέλσο φηη ην καληείν 

εμαζθαιίδεηαη γηα ην ελδερφκελν λα ληθήζνπλ νη Αζελαίνη θαη έηζη πξνζζέηεη φηη νη 

παξηηάηεο πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα
419

. Αο ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα 

κε ηνλ Badian, From Plataia to Potidaea, 148, ε εξψηεζε ησλ παξηηαηψλ πξνο ην 

ζεφ πηζαλφηαηα είρε ηε ζπλήζε κνξθή «αλ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα πνιεκήζνπλ». 

Γελ είραλ ιάβεη ινηπφλ ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε γηα ηνλ πφιεκν
420

.  

ζν γηα ην Θνπθπδίδε, δελ πίζηεπε ζηνπο ρξεζκνχο θαη κάιηζηα ηνπο αληηκεηψπηζε 

σο καξηπξίεο, ρσξίο θακία ζεκαζία
421

. Αλ νη παξηηάηεο πνιεκήζνπλ κε φιε ηνπο ηε 

δχλακε ζα ληθήζνπλ. Καηά δχν ηξφπνπο κπνξεί λα γίλεη ε καληεία, ή κέζσ ζετθήο 

εκπλεχζεσο, ή κέζσ ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο. Σν πξψην δελ είλαη δπλαηφ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο, ην δεχηεξν φκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηζηάζεηο είλαη εθηθηφ ζηνπο 

ζπλεηνχο, νη νπνίνη ήηαλ νη Γσξεηείο. Απηνί δηνηθνχζαλ ην καληείν ησλ Γειθψλ θαη 

αλ κειεηήζεη θαλείο ηνπο ρξεζκνχο απηνχ, ζα ζπκθσλήζεη φηη πιάζζεθαλ κε πνιιή 
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ζχλεζε, φπσο θαη ν πξναλαθεξζείο ρξεζκφο
422

.  

 

 

 

 

ΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ  

  Δθηφο απφ ηελ εξκελεία ησλ γξαθνκέλσλ ηνπ Θνπθπδίδε, νθείινπκε λα 

δψζνπκε αξθεηή έκθαζε θαη ζην χθνο ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ κειέηε ηνπ χθνπο 

(ελδχκαηνο ηεο ζθέςεο)
423

 ελφο ζπγγξαθέα είλαη άθξσο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. ζνλ αθνξά ζην Θνπθπδίδε, ζηφρνο 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε δηαρξνληθή ηζρχο, παξαηεξνχκε φηη 

πξνζαξκφδεη ην χθνο ηνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ιφγνπ πνπ ππεξεηεί θάζε θνξά. 

Βέβαηα ην χθνο ηνπ Θνπθπδίδε ήηαλ αζπλήζηζην κε φπνηα θξηηήξηα θαη αλ ην 

εμεηάζεη θαλείο
424

. Γελ απνζθνπνχζε απιψο ζην λα παξαζέζεη πιεξνθνξίεο, αιιά 

επηζπκνχζε λα είλαη ζαθήο θαη αληηθεηκεληθφο. Τηνζέηεζε έλα χθνο αληηζεηηθφ
425

 

(ηδίσο ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ) πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηηο ηφηε επηθξαηνχζεο 

θαηαζηάζεηο θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο π.ρ. νη Κνξίλζηνη 

δηαθξίλνπλ ελλνηνινγηθά ηε ιέμε «αἰηία» (ε νπνία απεπζχλεηαη ζε θίινπο πνπ 

ππνπίπηνπλ ζε ζθάικαηα), απφ ηε ιέμε «θαηεγνξία» (ε νπνία απεπζχλεηαη ζε 

ερζξνχο πνπ αδίθεζαλ)
426

.  

 Ζ σξηκφηεηα απηνχ ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ, δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο, ηνπηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε, ππεξεηεί ηελ αθξίβεηα θάησ 

απφ ηηο λέεο νξζνινγηζηηθέο αξρέο ηεο ζνθηζηηθήο θαη κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο 
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απνηχπσζεο ησλ ιφγσλ πνπ παξαζέηεη, ν Θνπθπδίδεο απνθαιχπηεη ηηο πξνζέζεηο 

θαη ηα ζρέδηα ησλ πξσηαγσληζηψλ
427

. 

  Γεληθά, ζε φπνην ζεκείν ν Θνπθπδίδεο είλαη δχζθνινο θαη ζθνηεηλφο, ε 

εθδνρή ηνπ είλαη θαηαλνεηή. πνπ ην θείκελν είλαη ακθίβνιν, θάλεη κηα ινγηθή 

επηινγή. Αθφκε θαη εθεί πνπ είλαη (ζρεδφλ ζίγνπξα) ιαλζαζκέλν, απηφο πηνζεηεί 

κηα δηφξζσζε (π.ρ. Η 57. 6), αιινχ ηελ αθήλεη (ΗΗ 2, V I. 1). Χζηφζν, ππάξρνπλ 

πάξα πνιιά ιάζε, εθηφο απφ θάπνηεο αηπρείο νιηζζήζεηο ή ηππνγξαθηθά ιάζε, 

θαζψο θαη παξαπιαλεηηθέο κεηαθξάζεηο
428

. Πάλησο ε αθήγεζε θπιά νκαιά θαη 

γξήγνξα θαηά ηελ αθήγεζε ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ θαη ηεο Πεληεθνληαεηίαο
429

. 

ην  Θνπθπδίδε, ε ρξήζε ηνπ απαξεκθάηνπ «θαηαζηξέθεζζαη» δείρλεη φηη ε 

Πεληεθνληαεηία θαη ε Αξραηνινγία κνηξάδνληαη άιια γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκπίεζε κηαο καθξάο ρξνληθήο πεξηφδνπ κέζα ζε έλα 

ζχληνκν δηάζηεκα αθήγεζεο απηήο
430

.  

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ χθνπο ηνπ Θνπθπδίδε, είλαη ε 

αθαηξεηηθφηεηα
431

, ε νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ απαξεκθάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηηο έλλνηεο φπσο απηφο επηζπκνχζε αληηζηαζκίδνληαο 

ηελ έιιεηςε αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθψλ (π.ρ. «ηφ θξαηεῖλ»= ε δχλακε, ε 

επηθξάηεζε, «ηφ δεδηφο»=ν θφβνο) θαη ε βξαρπινγηθή δνκή
432

. Έηζη, πξνζθεχγεη 

αλαγθαζηηθά ζηνπο νλνκαηηθνχο ηχπνπο ηνπ ξήκαηνο, επηηπγράλνληαο ηε 

λνεκαηηθή ππθλφηεηα
433

, ε νπνία σζηφζν δελ επηζθηάδεη ηελ νπζία ησλ 

γεγνλφησλ, θαζψο ν Θνπθπδίδεο δηαηήξεζε φιε ηελ πξαγκαηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία.  

 Δπίζεο, εθηφο απφ ην κείδνλ δήηεκα ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ, ηεο ηαθηηθήο 

θαη ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ δχν αληίπαισλ δπλάκεσλ, αζρνιήζεθε θαη  κε γεληθέο 

απφςεηο φπσο απηέο ηνπ ζεβαζκνχ, ηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

θηιίαο.  Δπηπιένλ, δε δηζηάδεη λα ζπζηάζεη ηε γξακκαηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο 

ζθέςεο, ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ηελ 
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αθξίβεηα. Έηζη ινηπφλ, ζπλαληνχκε ζην Θνπθπδίδε ην θαηλφκελν ηεο 

αλαθνινπζίαο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο νπνίαο είλαη ε αζπκκεηξία ζηε 

δφκεζε ησλ πξνηάζεσλ
434

. Πνιιέο θνξέο, ν ζχλζεηνο ηξφπνο ηεο ζθέςεο ηνπ 

απνηππψλεηαη ζην ιφγν κέζσ ηεο κεηαβνιήο/πνηθηιίαο (variatio). Οπφηε, ε 

κεηαβνιή (variatio) ζην χθνο εμππεξεηεί ην λφεκα
435

. 

 ηαλ ν Θνπθπδίδεο ζέιεη λα εμάξεη κηα έλλνηα, φλνκα ή νηηδήπνηε άιιν, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ζχληαμή ηνπ πνηθίιιεη, δίλεη έκθαζε ζε απηφ πνπ επηζπκεί 

αλαπηχζζνληάο ην ζε πξφηαζε. Κάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο variatio 

ζηηο δεκεγνξίεο πνπ κειεηάκε είλαη ν ζπλδπαζκφο επηζέηνπ ή επηζεηηθήο κεηνρήο 

κε αλαθνξηθή πξφηαζε
436

 π.ρ. «νὐρ νἱ ἄιινηο πξνζηφληεο, ἀιι’ νἱ κή βνεζνῦληεο 

νἷο ἄλ μπλνκφζσζηλ» θαη ν ζπλδπαζκφο ηειηθήο κεηνρήο κε ηειηθή πξφηαζε
437

 π.ρ. 

παξήιζνκελ νὐ ηνῖο ἐγθιήκαζη… ἀληεξνῦληεο… ἀιι’ ὅπσο κή ῥαδίσο…ρεῖξνλ 

βνπιεχζεζζε. Δπίζεο, ν Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο απφ ην ηαηξηθφ ιεμηιφγην 

ηνπ ηππνθξαηηθνχ corpus π.ρ. «θχζηο» (1.76.3) εληζρχνληαο έηζη ηελ επηζηεκνληθή 

αληηθεηκεληθφηεηα. ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν έθθξαζήο ηνπ, είλαη κεγαιφπξεπνο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε ζνβαξφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
438

. Ο 

Θνπθπδίδεο είλαη έλαο άξηζηνο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ,  κέζσ ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο 

ηνπ νπνίνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ην αλήζπρν πλεχκα ηνπ
439

. 

 Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ θαηφξζσζε λα παξαθνινπζήζεη ηε 

ξαγδαία εμέιημε ηνπ πεδνχ ιφγνπ δηφηη ήηαλ εμφξηζηνο απφ ηελ Αζήλα. 

Καηφξζσζε σζηφζν λα δψζεη ζην ιφγν ηνπ δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα κέζσ 

νπδεηέξσλ επηζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε ζέζε αθεξεκέλσλ 

νπζηαζηηθψλ (π.ρ. ην «ζθξνλ» αληί ζσθξνζχλε, ην «ὓπνπηνλ» αληί ππνςία)
440

 

αιιά θαη κέζσ ηνπ πιήζνπο πξναλαθεξζέλησλ πθνινγηθψλ ηξφπσλ π.ρ. 

αλαθφινπζν ζρήκα, αληηζέζεηο, βξαρπινγηθή δνκή θ.α. Γε κπνξνχκε θπζηθά λα 

παξαιείςνπκε ηελ αλαθνξά ζηελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο Πξσηαγφξεηα επίδξαζε 

ζην Θνπθπδίδε σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο ην νπνίν 

απνηππψλεηαη θπξίσο ζηηο δεκεγνξίεο. ζνλ αθνξά ζην πιηθφ ηνπ, δελ ην 
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πηνζέηεζε, αληηζέησο ην ελζσκάησζε κε ζαπκαζηή επηδεμηφηεηα, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ην είρε επεμεξγαζηεί
441

.  

Ο Θνπθπδίδεο ινηπφλ, εηδηθά ζην πξψην ηνπ βηβιίν ην νπνίν απνηειεί ηελ 

εηζαγσγή ζην ηζηνξηθφ ηνπ έξγν, «επηζηξέθεη» πνιχ ζπρλά ζην παξειζφλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζεί ζηε ζεκαζία ηνπ πνιέκνπ πνπ μεζπά ην 431, κέζσ 

ηζηνξηθψλ απνδείμεσλ. Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα εληζρχζεη ηελ απνδεηθηηθφηεηά 

ηνπ θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε δεκεγνξηψλ νη νπνίεο παξέρνπλ έλαλ εξκελεπηηθφ 

θψδηθα θαζηζηψληαο ηε δηήγεζε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαη απνθαιχπηνληαο ηηο 

δπλάκεηο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ
442

. Μέζσ ησλ δεκεγνξηψλ, 

εθθξάδνληαη νη ηξφπνη επηρεηξεκαηνινγίαο, νη ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη ε ηαθηηθή 

πνπ αθνινπζήζεθε
443

. Σν χθνο ησλ δεκεγνξηψλ είλαη πνιχπινθν θαη κπνξνχκε λα 

ην ζεσξήζνπκε ζαλ θάηη απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπ
444

. ζνλ αθνξά ζην ιφγν ηνπ 

ζελειαΐδα, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα δεκεγνξία πνπ κνηάδεη 

λα είλαη απζεληηθή, «λα εηπψζεθε ζη’ αιήζεηα» κε ηα ιφγηα ηνπ θεθ. 22: φπσο 

γξάθεη ν Lewis, ε δηαδηθαζία πνπ επέβαιε ν ζελειαΐδαο ζέηεη ηέινο ζηε 

ζπλέιεπζε. Έηζη, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα εληππψζεθαλ ζηε κλήκε ησλ αθξναηψλ νη 

ιεπηνκέξεηεο
445

. ζν γηα ην χθνο ηνπ Αξρηδάκνπ, φπσο πξναλαθέξακε ζηελ 

αληίζηνηρε ελφηεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ε δεκεγνξία ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζχλεζε θαη κεηξηνπάζεηα. Δπίζεο, εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο φηη νη δεκεγνξίεο 

είλαη αζθαιψο ζπληνκφηεξεο απ’ φ, ηη ζα ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν χθνο 

ηνπο ηείλεη ζε κηα νκνηνκνξθία θαη ζπκπίπηεη κε εθείλν ηνπ Θνπθπδίδε
446

. 

Χζηφζν, ν Θνπθπδίδεο, παξφιε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ χθνπο, δηαθξίλεη ηνπο 

νκηιεηέο ηνπ θπξίσο απφ ηνλ ηχπν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, ηνλίδνληαο ηε 

δηαθνξεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα δηάθνξα δεηήκαηα θαη κε δηαθνξνπνηψληαο 

ην χθνο ηνπο
447

. Ο Θνπθπδίδεο, επηκέλεη ζηε ρξήζε ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο, ην 

νπνίν φκσο πάληα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα
448

.   
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Σν αληηζεηηθφ χθνο αλ θαη ήηαλ γλσζηφ ζηνπο Αζελαίνπο 20 πεξίπνπ ρξφληα 

πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ηνπ Γνξγία ζηελ Αζήλα, ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφλ, θαζψο 

ν ζνθηζηήο έδσζε λέεο δηαζηάζεηο ζε θάηη ήδε γλσζηφ θαη αγαπεηφ.  Ο 

Θνπθπδίδεο δε ζπζίαζε ηα πάληα γηα ηελ ηζνξξνπία φπσο ν Γνξγίαο, αληηζέησο 

ζηαζεξά ηε κεηξίαζε κέζσ ηεο πνηθηιίαο. Ίζσο ν Θνπθπδίδεο λα επεξεάζηεθε απφ 

ην Γνξγία, ην πηζαλφηεξν φκσο είλαη λα επεξεάζηεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πεξηθιή
449

. 

Πεξηγξάθνληαο πάλησο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ησλ Αζελαίσλ, φζν θαη ησλ 

παξηηαηψλ, ν Θνπθπδίδεο δείρλεη φηη έρεη πηνζεηήζεη κηα επξέσο παξαδεθηή 

άπνςε γηα απηνχο
450

.  

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Θνπθπδίδεο είρε ππνζηεί έληνλα ηελ 

επίδξαζε ηεο ζνθηζηηθήο ζθέςεο. Ζ εμέιημε ηεο πεδνγξαθίαο θαζηζηνχζε 

απαξαίηεηε θαη ηελ εμέιημε ηνπ πεδνχ ιφγνπ. Μέζσ ηεο αθαηξεηηθήο ηνπ ζθέςεο, 

ηεο ηνικεξήο ηνπ γιψζζαο θαη ηεο ζπκκεηξίαο έθαλε έλα βήκα πην θνληά ζηνλ 

πεδφ ιφγν ν νπνίνο ζα εμειηζζφηαλ ζε έλα πςειφηαην κέζν έθθξαζεο
451

. ζνλ 

αθνξά ζηηο δεκεγνξίεο νη νπνίεο βξίζνπλ απφ γεληθέο θξίζεηο, απνηεινχλ ηε 

ζπιινγηζηηθή βάζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ πξνβάιινληαο κέζσ ηεο άπνςεο 

ησλ νκηιεηψλ, ηηο νπζηαζηηθέο δπλάκεηο πνπ ελεξγνχζαλ ζηελ πεξίπησζε 

εθείλε
452

. Οη δεκεγνξίεο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη αφξηζηεο, αθφκε θαη φηαλ ηα 

επηρεηξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ κε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε 

γιψζζα
453

. Πάλησο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε αθξηβή αληηζηνηρία πξνο ηελ αθήγεζε 

θαη έρνπλ ζπζρεηηζζεί κεηαμχ ηνπο
454

.   

Σν βιέκκα ηνπ Θνπθπδίδε ήηαλ ζηαζεξά πξνζεισκέλν ζην παξειζφλ, γεγνλφο 

ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πξνζθφιιεζή ηνπ ζηελ παιηά γιψζζα. Ζ γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ ε αξραία αηηηθή δηάιεθηνο, π.ρ. γηλφηαλ ρξήζε ησλ 

πξνζέζεσλ «μχλ» θαη «ἐο» αληί γηα «ζχλ» θαη «εἰο» αληίζηνηρα. Δπίζεο, θάλεη 

ρξήζε ησλ ζπκπιεγκάησλ -ξζ- θαη -ζζ- αληί -ξξ- θαη -ηη- (ζαξζεῖλ αληί ζαξξεῖλ 

θαη  ἔπξαζζνλ αληί  ἔπξαηηνλ)
455

. Κάπνηεο θνξέο, ράξηλ ηεο νκνηνκνξθίαο 

απνδίδεη πηζαλφλ εζθαικέλα αηηηθφ χθνο αθφκε θαη ζηνπο κε Αζελαίνπο 
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νκηιεηέο
456

. Αλ θαη ε γιψζζα ηνπ είλαη πάξα πνιχ πινχζηα, απνπζηάδνπλ νη 

κεηαθνξέο
457

. Βέβαηα, ηίπνηα δε κπνξεί λα επηζθηάζεη ηελ ηφικε θαη ηε δσληάληα 

ηνπ πεδνχ ιφγνπ ηνπ Θνπθπδίδε, αθφκε θαη αλ θάπνηνη δηαηχπσλαλ ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπο φπσο π.ρ. ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο πνπ έθξηλε ηηο 

δεκεγνξίεο ηνπ Θνπθπδίδε σο δχζθνιεο, θαζψο επεζήκαλε ηηο πνιιέο 

παξεθθιίζεηο ζηε ζχληαμε, ηηο αζάθεηεο αιιά θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηε θπζηθή 

ζεηξά ησλ ιέμεσλ. Γηα κηα αθφκε θνξά επηβεβαηψλεηαη φηη ην χθνο ηνπ Θνπθπδίδε 

ήηαλ αζπλήζηζην κε φπνηα θξηηήξηα (είηε ηεο δηθήο ηνπ, είηε άιιεο επνρήο) θαη αλ 

ην εμεηάζεη θαλείο
458

. Ζ έξεπλά ηνπ, δελ πξνρσξνχζε δίρσο δπζθνιία, θαζψο ν 

Θνπθπδίδεο βξηζθφηαλ ζε κηα δηαξθή επαγξχπλεζε. Ο ζεβαζκφο ηνπ γηα ηα 

γεγνλφηα εθδεισλφηαλ θαη ζηελ ίδηα ηελ ηξνπή ηεο αθήγεζήο ηνπ. ρεδφλ πνηέ 

δελ παξελέβαηλε σο πξφζσπν, έρνληαο σο ζηφρν λα «ζβήζεη» ηνλ εαπηφ ηνπ πίζσ 

απφ κηα αθήγεζε, κε δηάζηαζε ηειείσο αληηθεηκεληθή
459

. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη 

ζηελ αθήγεζή ηνπ ν Θνπθπδίδεο, είλαη έλαο αιεζηλφο πνιηηηθφο ζηνραζκφο
460

. 

      Πξνζπαζψληαο λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηα δχν κέξε κηαο θξάζεο , κάρεηαη 

αλάκεζα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν 

είλαη έληνλα εκθαλέο ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ
461

. Ο Θνπθπδίδεο πάλησο, καο 

δηαβεβαηψλεη φηη ηήξεζε ηε γεληθή ηδέα ησλ ιφγσλ (μχκπαζα γλψκε) θαη φηη ηνπο 

αλαπαξίζηαλε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ (ηλ ἀεί παξφλησλ ηά 

δένληα), «θσηίδνληαο» έηζη απηά πνπ ν ίδηνο έθξηλε νπζηψδε. Δπίζεο, νη ιφγνη πνπ 

παξαζέηεη, γίλνληαη εξγαιεία αλάιπζεο ησλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα 

γεγνλφηα, ηα νπνία έγξαςε φρη βαζηδφκελνο ζε ηπραίεο πιεξνθνξίεο, αιιά κε ηελ 

απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ θαη κε επίπνλν έιεγρν ησλ καξηπξηψλ, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αθξίβεηα ησλ ζπκβάλησλ
462

. Ο Θνπθπδίδεο, 

δηαζηαπξψλνληαο ηηο καξηπξίεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

νξζνινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ήξζε ζε ξηδηθή ξήμε κε ηελ αληίιεςε ηεο ηεξπλήο 

ηζηνξηνγξαθίαο. θνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ ήηαλ λα δψζεη ην γεληθφ θαη φρη ην εηδηθφ, 

γη’ απηφ θαη απνζηψπεζε κεξηθέο επνπζηψδεηο ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο. 
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Πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεη ηα πξαγκαηηθά αίηηα απφ ηηο αθνξκέο, ζπιιακβάλνληαο 

έηζη ην λνκνηειεηαθφ θαη κφληκν πνπ ππάξρεη πίζσ απφ ην ηπραίν θαη ην 

πεξηζηαζηαθφ
463

. 

     πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε ζην φηη ν Θνπθπδίδεο ηξνπνπνηνχζε ην χθνο 

ηνπ αλάινγα κε ηνπο βαζχηεξνπο ζηφρνπο ηεο Ηζηνξίαο. Τηνζέηεζε ινηπφλ έλα 

χθνο αληηζεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ηνπ
464

 

επηθαινχκελνο κηα γεληθή πηζηφηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ησλ νκηιεηψλ, ηφζν σο πξνο 

ηε ζθέςε, φζν θαη σο πξνο ην χθνο ηνπο, δίρσο πνηέ λα ηζρπξίδεηαη φηη έδσζε έλα 

πηζηφ αληίγξαθν ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή
465

. Βέβαηα, πάληα θξφληηδε λα νξγαλψλεη 

θαη λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή πάλσ ζηα ζεκαληηθά επεηζφδηα
466

. Παξαηηήζεθε 

απφ θάζε πξνζσπηθή άπνςε (ηελ νπνία απνθεχγεη λα δηαπιέμεη ζηελ εμηζηφξεζε 

ησλ γεγνλφησλ)
467

 ή ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε, αλαδεηψληαο ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο 

θαη εμηζηνξψληαο αληηθεηκεληθά ηα γεγνλφηα. ηφρνο ηνπ παξέκελε ε πξνβνιή ησλ 

αληηδξάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη επνκέλσο 

ππεξεηνχλ ηνλ ηζηνξηθφ δηδαθηηζκφ
468

. Ο Θνπθπδίδεο, άθεζε ην απνηχπσκά ηνπ 

θαη ζηνπο κεηέπεηηα κειεηεηέο – ηζηνξηθνχο. Σν πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπ 

πάλησο ήηαλ ζπληεηκεκέλν, αθνχ θάζε έλαο απφ απηνχο κπνξεί λα δηαβαζηεί ζε 

ιηγφηεξν απφ κηζή ψξα, ελψ γλσξίδνπκε φηη νη νκηιίεο «ηξαβνχζαλ ζε κάθξνο». 

πσο θαη λα έρεη, πξέπεη λα εμεηαζζνχλ δίλνληάο καο ηε γεληθή εηθφλα θαη φρη ηελ 

νπζία ησλ αληηπαξαζέζεσλ
469

. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

      Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην φηη ν Θνπθπδίδεο απέδσζε 

κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ, θαηνξζψλνληαο λα 

αλαδείμεη ην κεγαιείν ηεο Αζήλαο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν αξηζηνηερληθφο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ «δσληάλεςε» 

κπξνζηά ζηα κάηηα καο κηα νιφθιεξε επνρή. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ζηελ αθήγεζή 

ηνπ ν Θνπθπδίδεο, είλαη έλαο αιεζηλφο πνιηηηθφο ζηνραζκφο
470

.  Δμάιινπ, ζηφρνο ηνπ 

ήηαλ λα θαηαλνήζεη θαη λα θσηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνκείο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ πνιέκνπ
471

.  

  Αλ ζηεξηρζνχκε ζηα γξαθφκελά ηνπ, ζα κπνξέζνπκε φρη απιψο λα ραξαθηεξίζνπκε 

ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ δχν αληηηηζέκελσλ πιεπξψλ, αιιά θαη λα ζρεκαηίζνπκε κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ ηφηε επνρή. Δηδηθά ε ρξήζε ησλ δεκεγνξηψλ, 

δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ ην έξγν ηνπ αλαγλψζηε θαη κειεηεηή ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Θνπθπδίδε. ην έξγν απηφ ινηπφλ, γίλεηαη ιφγνο γηα δεηήκαηα πνπ παξακέλνπλ 

επίθαηξα, φπσο π.ρ. ε επηθξάηεζε ηνπ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξνχ (βι. Αζελατθή πιεπξά), ε 

επηζήκαλζε ησλ θαθψο θεηκέλσλ κηαο ζπκκαρηθήο πφιεο πξνο κηα άιιε (βι. νπηηθή 

Κνξηλζίσλ) αιιά θαη ν θφβνο γηα δηεθδίθεζε πεξηζζφηεξσλ απφ απηά πνπ ζεσξεί 

θάπνηνο φηη ηνπ αλαινγνχλ, ε δπζπηζηία, ε άξλεζε εθκεηάιιεπζεο λέσλ 

δπλαηνηήησλ θαη ε άξλεζε γηα πεξαηηέξσ εμέιημε (βι. παξηηαηηθή πιεπξά). 

  Χζηφζν, αλ θαη ε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο 

ήηαλ πξαγκαηηθά εληππσζηαθή, γηα ηνπο αλαγλψζηεο θαη γηα εθείλνπο πνπ ηελ είδαλ 

λα απνπιέεη, ηα ζηξαηησηηθά κέζα θαη ν πινχηνο πνπ ιάλζαλε ζε απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθά. Απφ ηελ άιιε, ε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ είρε 

ηε βάζε ηεο ζηελ μεξά, ε πάξηε, θαζφξηζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε λέα 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ θαη απνδείρηεθε δσηηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηε λίθε ηεο 

ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν
472

. ζν γηα ηελ Πεληεθνληαεηία, πξάγκαηη θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην δηαθαίλεηαη ν Αζελατθφο ηκπεξηαιηζκφο.  

  Σέινο, αληηιακβαλφκαζηε πιήξσο φηη ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν ε 

αηνκηθφηεηα, φζν θαη ε ζπιινγηθφηεηα. Χο αλαγλψζηεο θαη κειεηεηέο ηνπ 
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Θνπθπδίδε, θαηαιαβαίλνπκε φηη ππήξραλ αληηζέζεηο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

πάξηε  πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Γε κπνξνχκε σζηφζν λα 

παξαβιέςνπκε φηη θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο φπσο π.ρ. ν Αξρίδακνο (εθπξφζσπνο 

ζπληεξεηηθψλ) θαη ν ζελειαΐδαο (εθπξφζσπνο πξννδεπηηθψλ), παξηηάηεο θαη νη 

δχν, αληηκεηψπηζαλ εληειψο δηαθνξεηηθά ην δήηεκα ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο 

δχλακεο ηεο Αζήλαο. Δπνκέλσο, νη αληηζέζεηο δελ αθνξνχλ κφλν ηηο δηαθνξεηηθέο – 

αληηηηζέκελεο θαη κε ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πιεπξέο, αιιά θαη ηελ ίδηα νκάδα – 

πιεπξά ή εγεκνλία, παξφιν πνπ ην δεηνχκελν είλαη ην ίδην, δειαδή ε δηαζθάιηζε ηεο 

εηξήλεο. 
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