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Πρόλογος 
 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσουμε αρχικά να εξετάσουμε τη 

γέννηση της ιστοριογραφίας, που σύμφωνα με τον F. Jacoby εκπροσωπείται, από την 

«αφύσικη τριάδα», που δεν είναι άλλη από τον Ηρόδοτο – πατέρα της ιστορίας – 

σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του Κικέρωνα1, τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα. 

Μέσα από αυτή την έρευνα θα αναφερθούμε εν συντομία στη προσωπικότητα τους, στο 

έργο τους αλλά και στο πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν στην εξέλιξη της 

ιστοριογραφίας. 

Σκοπός βέβαια αυτού του πονήματος είναι να ερευνήσουμε το ύφος του 

Θουκυδίδη, το οποίο διαφοροποιείται από αυτό του προκατόχου του, σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να αποτελέσει ένα αντιθετικό ύφος2. Το ύφος δυστυχώς δε μπορεί να εξεταστεί 

χωρίς να ερευνήσουμε και τη γλώσσα, αφού το ένα υπερκαλύπτει το άλλο. 

Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, όσο το δυνατό περισσότερο, να εντοπίσουμε τις 

ιδιομορφίες του Θουκυδίδικου ύφους, στο τρίτο βιβλίο, το οποίο πραγματεύεται τα 

γεγονότα του εμφύλιου πολέμου, που ξέσπασε στην Κέρκυρα το Καλοκαίρι του 427 π.Χ. 

μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών. 

                                                 
1 Cicero, De legibus 1,5 

2 Finley, Thucydides, ό.π., σσ. 258-267.  Palmer, ό.π., σσ. 152-167. , Adrados, ό.π., σσ. 270-71, 279. 
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Εισαγωγή 

 
Στο παρόν πόνημα κύριο μέλημα είναι η ανάδειξη - χρήση των λογισμικών και των 

νέων τεχνολογιών. Ο υπολογιστής χαρακτηρίστηκε ως «επανάσταση» στο χώρο της 

τεχνολογίας. Η εξέλιξη του υπήρξε ραγδαία και σκοπός της δημιουργίας του ήταν και 

είναι να υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου. Πλέον με τη βοήθεια του διαδικτύου όλα 

γίνονται πιο εύκολα και γρήγορα κερδίζοντας χρόνο. 

Αυτή τη χρήση του λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε. Πώς είναι δηλαδή 

εφικτό μέσα από τη χρήση ποικίλων λογισμικών να μελετήσουμε το έργο του Θουκυδίδη 

και πιο συγκεκριμένα το τρίτο βιβλίο,  που αφορά την εμφύλια σύρραξη στην Κέρκυρα. 

Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα παρουσιαστούν διεξοδικότερα στη συνέχεια. 

Ο αναγνώστης της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει βήμα προς βήμα τη προσφορά των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Μέσα από ένα πλήθος εικόνων που παρατίθενται, δύναται να παρακολουθήσει τη 

σταδιακή προσέγγιση του κειμένου, την ερμηνεία του, τόσο στη Νέα Ελληνική γλώσσα 

όσο και στην Αγγλική, τα σχόλια διαφόρων μελετητών, την γραμματολογική προσέγγιση 

των λέξεων του κειμένου, τη σύγκριση τους μέσω πινάκων και διαγραμμάτων και την 

μελέτη περιοδικών, συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή. 

Επιθυμητός στόχος είναι να προκληθούν προβληματισμοί από τον αναγνώστη γύρω 

από το θέμα που πραγματευόμαστε, που δεν είναι άλλο από το ακόλουθο: Πώς είναι 

δυνατό η επιστήμη και η τεχνολογία να συνυπάρξουν και να εφαρμοστούν στα κλασικά 

κείμενα της αρχαιότητας; Πώς μπορεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να βοηθήσει στην 

έρευνα και την αναζήτηση αυτή; Είναι εφικτό να γίνουν συγκρίσεις υφολογικού 

περιεχομένου στον τρόπο γραφής του ιστορικού και να αποδοθούν σχηματικά;  Υπάρχει 

άραγε η δυνατότητα να γίνει μια ηλεκτρονική αναζήτηση τόσο των στερεότυπων 

κλασικών κειμένων, όσο και συγγραμμάτων ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, 

έτσι ώστε να εμφανίζονται μπροστά στους δέκτες μας, δίχως να χρειάζεται ενώπιον μας 

τη παρούσα χρονική στιγμή το βιβλίο;  

Προχωρώντας τα κεφάλαια της θα γίνει φανερό και θα καταστεί σαφές, πως οι νέες 

τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά στο χώρο της εκπαίδευσης και καθόλου δειλά, 

εφαρμόζονται πλέον στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος μας είναι να 

αναδείξουμε λογισμικά όπως είναι η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, ο Περσέας, το 

Project Gutenberg, το Thesaurus Linguae Graecae,το Voyant-tools, το Google Scholar, 

το New York Public Library, το Heal – Link και τον Διογένη και την αξιοποίηση τους 

στην φιλολογική έρευνα. 
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1. Ιστορία και Ιστοριογραφία 

 
Με τον όρο Ιστορία εννοείται η συστηματική μελέτη του παρελθόντος εστιασμένη 

κυρίως στην ανθρώπινη, δραστηριότητα έως την παρούσα εποχή. Αντικείμενο της 

ιστορίας είναι κυρίως η μελέτη γραπτών πηγών που δίνουν πληροφορίες για το 

παρελθόν, εν αντιθέσει με την προϊστορία, η οποία αναφέρεται σε μια εποχή για την 

οποία δεν υπάρχουν γραπτές πηγές προς εξέταση ή αυτές που έχουν βρεθεί δε μπορούν 

να γίνουν κατανοητές. Η μελέτη επομένως των γεγονότων περιλαμβάνει την καταγραφή 

τους, αλλά και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτά, όπως και τους γενικούς νόμους της 

ιστορικής εξέλιξης. 

Η ιστορία λοιπόν δεν αποτελεί απλή αφήγηση τετελεσμένων γεγονότων, αλλά 

προσπάθεια αναδόμησης κι ερμηνείας του παρελθόντος, με στόχο συνήθως την ερμηνεία 

του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος.3  Ως εξελισσόμενη επιστήμη υφίσταται 

διαρκείς αλλαγές και μετασχηματισμούς, παράγοντας διαφορετικές ιστοριογραφικές 

προσεγγίσεις. Αντικείμενο της έρευνας του ιστορικού είναι οι τάσεις της κοινωνίας σε 

διάφορες περιόδους και σε διάφορους τομείς, τις οικονομικές συνθήκες, την εξέλιξη 

του πολιτισμού,  της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της τέχνης.  

Ως ιστορία νοείται η χρονική εξέλιξη κάθε γεγονότος, ιδιαίτερα των γεγονότων που 

συνδέονται με την ανθρώπινη δράση. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιστορία είναι η επιστήμη 

που επισκοπεί με χρονολογική σειρά τα γεγονότα που αναφέρονται σε ένα ανθρώπινο 

σύνολο, βασισμένη στην κριτική εξέταση του υλικού που προσφέρουν οι πηγές, 

αναλύοντας και ερμηνεύοντας την αιτιώδη σχέση τους. 

Η γραπτή έκθεση των γεγονότων ονομάζεται ιστοριογραφία. Έχει λογοτεχνικά 

γνωρίσματα, αφορά γεγονότα του παρελθόντος ή σύγχρονα και βασίζεται στην 

παράδοση, στην προσωπική εμπειρία και στην κριτική έρευνα. Η αξία κάθε έργου 

ιστοριογραφίας εξαρτάται από την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του συγγραφέα, 

όσο και από την τέχνη της γραφής του. 

Ετυμολογικά η λέξη ιστορία προέρχεται από το αρχαίο ρήμα οίδα, που σήμαινε 

γνωρίζω, όχι όμως με βάση τις αισθήσεις -αυτό το δήλωνε το ρήμα γιγνώσκω, αλλά με 

βάση την αναζήτηση της πληροφορίας και την έρευνα. Γι' αυτό εξάλλου ιστορώ σήμαινε 

μαθαίνω ερευνώντας, ερευνώ, επιδιώκω τη γνώση. Συγγενές είναι και το ουσιαστικό 

ίστωρ = γνώστης. Γνώση λοιπόν είναι η ιστορία και γνώση που προσφέρουν η επίμονη 

έρευνα και η κρίση.  

Αυτά ακριβώς τα στοιχεία διαφοροποιούν την ιστορία από τη μυθολογία και την 

καθιστούν επιστήμη. Συνεκδοχικά η γραπτή αναφορά σε γεγονότα του παρελθόντος 

ονομάστηκε επίσης ιστορία, μόνο που δεν πρόκειται για απλή αφήγηση, αλλά και για 

αναζήτηση των σχέσεων αιτίου - αποτελέσματος. Αρκετά μεταγενέστερα η λέξη άρχισε 

να δηλώνει κυρίως το αφήγημα και στον προφορικό λόγο ακόμη και ένα απλό 

περιστατικό. Λόγω της σημασιολογικής της περιεκτικότητας και σαφήνειας η λέξη 

ιστορία, όπως και πολλές άλλες ελληνικές, διαδόθηκε μέσω της Λατινικής σε όλες 

σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες - αγγλικά history, ιταλικά storia, γαλλικά histoire κ.ά. 

                                                 
3 Βraudel F. 2001, 46. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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Πατρίδα της ιστορίας είναι η Ελλάδα, δεν είναι όμως οι Έλληνες οι πρώτοι που 

ενδιαφέρθηκαν για την καταγραφή γεγονότων και την προβολή τους μέσα στον χρόνο. 

Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι, Χετταίοι, Πέρσες ηγεμόνες συνήθιζαν να 

απαθανατίζουν τα ένδοξα έργα τους σε μνημειώδεις επιγραφές ή σε έγγραφα που 

φυλάσσονταν στα αρχεία τους και σε ναούς. Συνήθως οι διάδοχοι κατέστρεφαν τα 

στοιχεία αυτά για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό των προκατόχων τους, όσα όμως 

σώζονται είναι αρκετά για να ανασυγκροτήσουμε τα ονόματα και τις εποχές δυναστειών 

και βασιλέων. Αυτή είναι και η αξία των κειμένων αυτών που δεν εξελίχθηκαν καθόλου 

στο πέρασμα πολλών αιώνων. Δεν περιέχουν λεπτομέρειες ούτε ειλικρινείς πληροφορίες 

για τα γεγονότα, ενώ εκείνοι που θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν και να συνθέσουν 

μια συνεχή ιστορική αφήγηση δεν ενδιαφέρθηκαν. 

Έτσι τα σκήπτρα της ιστοριογραφίας τα πήραν και τα κράτησαν για αιώνες οι 

Έλληνες. Στον Όμηρο (8ος αι. π.Χ.) βρίσκουμε τα πρώτα σπέρματα της ιστορίας, ειδικά 

την ένταξη των γεγονότων σε χρονική συνέχεια και την αλληλεξάρτησή τους. Αλλά σε 

καμιά περίπτωση τα ομηρικά έπη δεν μπορούν να θεωρηθούν ιστοριογραφικά έργα. Το 

μεγάλο βήμα έγινε το 6ο αι. π.Χ. από τους Ίωνες λογογράφους με κυριότερο εκπρόσωπο 

τον Εκαταίο τον Μιλήσιο. 

Με φιλομαθές και κριτικό πνεύμα, οι λογογράφοι συνέλεξαν πλούσιο γενεαλογικό, 

εθνογραφικό και γεωγραφικό υλικό, καθιέρωσαν τον πεζό λόγο αντί του ποιητικού και 

ξεπέρασαν τη μεταφυσική αντίληψη του παρελθόντος, βάζοντας στη θέση του μύθου, τη 

λογική. Ακολουθώντας αυτήν την οδό αλλά και χαράζοντας νέα, δική του, ο Ηρόδοτος 

(485-425 π.Χ.) από την Αλικαρνασσό γίνεται τον επόμενο, «χρυσό» αιώνα, ο πρώτος 

ιστορικός του κόσμου. Η ζωηρή περιέργεια που του κληροδότησε η ιωνική πατρίδα του 

και το σοφιστικό πνεύμα της Αθήνας, όπου έζησε για κάποια χρόνια, σφραγίζουν όλο 

του το έργο. Προσπάθησε να δώσει επιστημονικές ερμηνείες στα γεγονότα, 

χρησιμοποίησε την αυτοψία, έλεγχε τις πληροφορίες του, είχε το χάρισμα της 

λογοτεχνικής γραφής. Αντικείμενο της ιστορίας του είναι κυρίως οι εκστρατείες των 

Περσών κατά των Ελλήνων. Αυτή η στροφή στο πρόσφατο παρελθόν αποτελεί 

σημαντική καινοτομία του Ηροδότου.  

Πολυταξιδεμένος και φιλοπερίεργος όμως, δεν περιορίστηκε στους Μηδικούς 

Πολέμους, αλλά στις λεγόμενες παρεκβάσεις του διακόπτει την ιστορική αφήγηση και 

καταχωρίζει πλήθος γεωγραφικών και εθνολογικών πληροφοριών ή διανθίζει το έργο του 

με τις λεγόμενες νουβέλες, σύντομες αφηγήσεις καθαρά λογοτεχνικού χαρακτήρα. Οι 

παρεκβάσεις συναρπάζουν τον αναγνώστη, τον διδάσκουν και του προσφέρουν μια 

πληρέστερη άποψη των πραγμάτων, έχουν όμως το μειονέκτημα ότι τον δυσκολεύουν να 

παρακολουθήσει την πορεία των γεγονότων. Από το έργο του δεν απουσιάζουν και 

κάποιες υπερβατικές εξηγήσεις περιστατικών -τύχη, μοίρα, ζηλοφθονία των θεών- και η 

χρονολόγηση δεν είναι συστηματική. Αλλά οι αδυναμίες αυτές, αναπόφευκτες εξάλλου 

σε ένα πρώτο στο είδος του έργο, δεν επισκιάζουν την ανεκτίμητη προσφορά του 

Ηροδότου, που δίκαια ονομάστηκε από τον Ρωμαίο πολιτικό Κικέρωνα «Πατέρας της 

Ιστορία4ς». 

                                                 
4 T. James Luce, The Greek Historians, 2002, 26. 
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Σύγχρονος, αλλά νεώτερος από τον Ηρόδοτο είναι ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος, του 

οποίου το έργο σώζεται αποσπασματικά. Επιχείρησε κάτι πρωτότυπο: να καταρτίσει 

έναν χρονολογικό πίνακα παγκόσμιας ιστορίας επεξεργαζόμενος τις ιστορικές πηγές. 

Εγκαινίασε επίσης με την «Ατθίδα» του - ιστορία της Αθήνας - την επιστημονική 

μονογραφία, τη συγγραφή δηλαδή της ιστορίας και των θεσμών μιας πόλης. 
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1.1 Η Ζωή και το Έργο του Θουκυδίδη 460 – 398 π.Χ. 

 
Οι αρετές της Ιστορίας βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες μαζί και στον ύψιστο βαθμό 

στην αυστηρά επιστημονική ιστορία του Θουκυδίδη. Διεισδυτικότητα, αμεροληψία, 

πληρότητα, γλωσσική ευφυΐα έδωσαν στην ανθρωπότητα ένα πολύτιμο «κτήμα ες αεί»5 - 

έτσι ήθελε ο Θουκυδίδης την ιστορία του, αιώνιο αγαθό. Γεννημένος στην Αθήνα στα 

μέσα του 5ου αι. π.X. , επηρεάστηκε από τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής κι έγινε ο 

κυριότερος εκπρόσωπος του ελληνικού ορθολογισμού, κρατώντας μια επιφυλακτική 

στάση απέναντι στην παράδοση6. O μόνος εξωλογικός παράγοντας στην ιστορία που 

αναγνωρίζει ο Θουκυδίδης είναι η τύχη. 

 O άνθρωπος δημιουργεί την ιστορία του κι εκτός από αυτόν μόνο κάποια φυσικά 

φαινόμενα (επιδημίες, σεισμοί, καταιγίδες) μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των 

γεγονότων. Στον άνθρωπο βρίσκονται και οι αιτίες του πολέμου, που είναι το συμφέρον 

και η αναζήτηση του κέρδους και της δύναμης. Αυτά είναι σύμφυτα στον άνθρωπο και 

εκδηλώνονται με παραλογισμό, όταν οι συνθήκες το ευνοούν. Κι  αυτό, κατά τον 

Θουκυδίδη, θα γίνεται πάντα όσο η φύση του ανθρώπου θα παραμένει ίδια. 

 Το μοναδικό έργο του αφορά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (431-404 π.X.), που 

ξέσπασε ανάμεσα στην Αθήνα και στη Σπάρτη και συμπαρέσυρε σχεδόν όλο τον 

ελληνικό κόσμο της εποχής. Δυστυχώς ο θάνατος από λοιμό7 δεν άφησε τον Θουκυδίδη 

να ολοκληρώσει το έργο του, αλλά αυτό που άφησε πίσω του αρκεί για να 

αξιολογήσουμε την ιστορική του μεγαλοφυΐα. Ο ιστορικός ξεκινά την ιστορία της 

«πεντηκονταετίας» εκεί που σταμάτησε ο Ηρόδοτος, στην κατάληψη της Σηστού το 

χειμώνα του 479 π.Χ8. Οι κατοπινοί μελετητές διαίρεσαν το έργο του σε 8 βιβλία. Στο Α΄ 

βιβλίο μιλά για τα αίτια του πολέμου, ενώ στο Β΄ ξεκινά ο πόλεμος και διηγείται τα τρία 

πρώτα χρόνια του πολέμου με τις επιδρομές των Σπαρτιατών στην Αττική.  

Οδεύοντας προς το τέλος της διήγησης του πρώτου χρόνου τοποθετεί τον Επιτάφιο 

Λόγο του Περικλή για τους νεκρούς του πολέμου. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους 

του πολέμου δίνεται η μεγάλη μάστιγα ο λοιμός, που έπληξε ακόμη και τον ίδιο. Έπειτα 

ο Θουκυδίδης κάνει λόγο για τον μεγάλο ηγέτη της εποχής, που υπήρξε πρότυπο αλλά 

και για τους ανάξιους αντικαταστάτες του, που δε μπόρεσαν να διαχειριστούν την 

κληρονομιά του Περικλή9.  

Το Γ΄ βιβλίο10 του αναφέρεται στον τέταρτο κι έκτο χρόνο δίνοντας τις επιδρομές 

των σπαρτιατών στην Αττική, εξιστορώντας τες με λιτό ύφος χρονικού, ενώ με πλατιά 

διήγηση δίνεται η αποστασία καθώς και η τιμωρία της Μυτιλήνης, με παρεμβλητές 

δημηγορίες για να εξηγήσουν τα κίνητρα. Άλλα τρία χρόνια του πολέμου αναφέρονται 

                                                 
5 Θουκυδίδης Α.22.4 

6 Κωνσταντινόπουλος 2013, 32. 

7 Lesky 2006, 633. 

8 Easterling – Knox 2005, 589. 

9 Lesky 2006, 640. 

10 Lesky 2006, 642. 
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στο Δ’ βιβλίο, το οποίο φτάνει ως τον ένατο χρόνο του πολέμου. Στο σημείο αυτό γίνεται 

εμφανές ότι έχουμε τα πιο κρίσιμα σημεία του πολέμου, διότι παρατηρείται ένταση στην 

περιγραφή των γεγονότων11. 

Το Ε’ βιβλίο12 καλύπτει ένα μεγάλο διάστημα και φτάνει ως το χειμώνα του 16ου 

χρόνου με τη σύναψη της ειρήνης του Νικία, την οποία θεωρεί σημαντικό γεγονός. Δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που μίλησαν για ένα δεύτερο προοίμιο για τα κατοπινά γεγονότα13. 

Στο βιβλίο αυτό θέλει να παρουσιάσει τα χρόνια της άστατης αυτής ειρήνης, με μια 

εκτέλεση που υστερεί συγκριτικά με τα υπόλοιπα, καθώς αρκετά μέρη μένουν σαν 

σχεδιάσματα.  Προχωρώντας στο ΣΤ΄ και Ζ΄ βιβλίο14 του βλέπουμε τη σικελική 

εκστρατεία να παρουσιάζεται ως ένα δράμα με μεγάλη ένταση κι αυτοτέλεια. 

 Κατόρθωσε πράγματι να δημιουργήσει ένα έργο διαχρονικής και διατοπικής αξίας και 

δεν είναι μόνο η δύναμη των ίδιων των γεγονότων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον 

αυτά εκτίθενται. Βασικός στόχος του Θουκυδίδη είναι η εξακρίβωση της αλήθειας και 

από αυτό το πνεύμα διαπνέεται όλη του η προσπάθεια και δικαίως θεωρείται θεμελιωτής 

της αντικειμενικής ιστοριογραφίας15. Πρώτ' απ' όλα εφαρμόζει αυστηρά επιστημονικές 

μεθόδους στη συγκέντρωση του υλικού. Ταξιδεύει, ρωτά αυτόπτες μάρτυρες, εξετάζει 

πεδία μαχών, διασταυρώνει πληροφορίες, ερευνά έγγραφα κι αρχεία16. Για τα γεγονότα 

του απώτερου παρελθόντος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της αυτοψίας, γι' 

αυτό καθιερώνει τη χρήση λογικών μεθόδων, όπως τα λογικά και πιθανά (εικότα), τις 

ενδείξεις-αποδείξεις (σημεία ή μαρτύρια) και τα συμπεράσματα της έρευνας 

(τεκμήρια)17. 

Η οξύνοια και το επιστημονικό πνεύμα του Θουκυδίδη φαίνονται και στο ότι 

αναζητά τα πραγματικά αίτια των γεγονότων και τα διαχωρίζει από τις αφορμές. 

Χρησιμοποιεί όλους τους απαραίτητους χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς, 

ξεφεύγει από το κυρίως θέμα του μόνο όταν είναι αναγκαίο και αρέσκεται να προβάλλει 

τα γεγονότα κατά αντιθετικά ζεύγη. Τη μέθοδο της αντίθεσης χρησιμοποιεί και στις 

δημηγορίες, που καλύπτουν το 1/5 του έργου του. Η παράθεση σε πρώτο πρόσωπο των 

λόγων που εκφωνήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου από διάφορα πρόσωπα 

δεν προσδίδουν απλώς ζωντάνια και αμεσότητα στο κείμενο. Φωτίζουν το ήθος και την 

προσωπικότητα των πρωταγωνιστών του πολέμου, παρουσιάζουν τα κίνητρα και τους 

στόχους των επιλογών τους. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης δεν ενδιαφέρεται να καταγράψει 

αυτολεξεί τα λόγια των ομιλητών -αυτό ήταν άλλωστε αδύνατο- κρατά την ουσία και την 

εμπλουτίζει με στοιχεία που διασαφηνίζουν τον χαρακτήρα του αγορητή. Το σύστημα 

                                                 
11 Lesky 2006 (644). 

12 Easterling – Knox 2005, 587 – 588. 

13 Lesky 2006, 645. 

14 Lesky 2006, 647. 

15 Lesky 2006, 655. 

16 Lesky 2006, 658. 

17 Lesky 2006, 637. 
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χρονολόγησης που εφάρμοσε ο Θουκυδίδης μαρτυρεί επίσης την επιστημονική συνέπειά 

του. 

Οι χρονολογικοί κώδικες που ίσχυαν τότε βασίζονταν στη θητεία βασιλέων, ιερέων, 

αρχόντων κ.λπ. και υστερούσαν, γιατί από τη μια ήταν διαφορετικοί σε κάθε περιοχή της 

Ελλάδας και από την άλλη δεν συμπληρώνονταν με ειδικότερους προσδιορισμούς. 

Βασισμένος σε αυτά τα συστήματα, ο Θουκυδίδης καθορίζει την έναρξη του πολέμου, 

αλλά προχωρεί και πιο πέρα χωρίζει κάθε έτος του πολέμου και μας ενημερώνει κάθε 

φορά που αρχίζει το επόμενο έτος του πολέμου. Η γλώσσα τέλος του Θουκυδίδη δίνει 

στο έργο του και λογοτεχνική αξία. Αξιοποίησε, χάρη στη βαθιά γνώση του και τη 

φαντασία του, την αττική διάλεκτο δίνοντάς της άλλοτε ύφος λιτό και σαφές και άλλοτε 

πυκνό και δυσνόητο. Η γλώσσα του μάλιστα βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση με τις 

μορφές της σκέψης του, όπως αναφέρει ο Lesky, τείνοντας προς ένα αφηρημένο 

εκφραστικό τρόπο, καθώς υπερισχύουν τα ονοματικά γλωσσικά στοιχεία, που 

χρησιμοποιούνται με τη συνεχή εναλλαγή αφηρημένων ουσιαστικών,  

ουσιαστικοποιημένων μετοχών και απαρεμφάτων18. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η 

έκθεση των νοημάτων η οποία αναπτύχθηκε από τους αρχαίους τύπους της κυκλικής 

σύνθεσης, με τη διάταξη θέση – απόδειξη – θέση19.  

                                                 
18 Lesky 2006, 667. 

19 Lesky 2006, 667. 
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1.2 Η Ζωή και το Έργο του Ηροδότου 484 – 424 π.Χ. 
 

Ο Κικέρων στο έργο του «De Legibus, (i 1.5) έδωσε στον Ηρόδοτο τον τιμητικό 

τίτλο, που γέννησε ωστόσο πολλά ερωτηματικά, «Pater Historiae»20, πιστεύοντας ότι 

ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κατέβαλε την γιγαντιαία προσπάθεια συστηματικής 

καταγραφής κι ερμηνείας όλων των μεγάλων γεγονότων της τότε εποχής.   

Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. 

Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή του είναι πενιχρές. Το σίγουρο 

είναι πως η πατρίδα του ήταν δωρική και διατήρησε μια κλίση προς το χαρακτήρα αυτής 

της φυλής, παρόλο που από πολύ νωρίς ήλθε σε επαφή με την ιωνική διάλεκτο21. 

Αποφασίζει λοιπόν από πολύ νωρίς να κάνει ταξίδια μακρινά, τα οποία έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στο έργο του. Σκοπός του ήταν να γνωρίσει ξένους τόπους, 

υποκινούμενος πάντα από τη φιλομάθεια που διακατείχε το ανήσυχο πνεύμα του22. Ένας 

από τους προορισμούς του ήταν και η Αθήνα, όπου ήρθε σε επαφή με τον Πρωταγόρα.  

Είναι γνωστό πως δούλεψε το έργο του πολύ καιρό και εύκολα διαπιστώνει κανείς 

την οικειότητα που είχε με την επική και λυρική ποίηση, όπως μαρτυρείται σε ουκ ολίγα 

χωρία. Ο ίδιος τοποθετεί τον εαυτό του στην παράδοση της ιωνικής εθνογραφίας, καθώς 

είναι συνεχιστής της πορείας που χάραξε ο Εκαταίος ο Μηλίσιος. Πίστευε η προσωπική 

εξερεύνηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει στην αλήθεια και μάλιστα οριοθετεί 

ο ίδιος τη μέθοδο της ανάλυσης του υλικού του με τρία μέσα την παρατήρηση «όψις», 

την κρίση «γνώμη» και την αναζήτηση «ιστορίη»23. 

Στην εισαγωγή οριοθετεί το έργο του από τον επικό κόσμο και προσπαθεί ν’ 

αναγάγει τα αίτια της σύγκρουσης Ελλήνων και Περσών24. Είναι επίσης εμφανές πως η 

αρχή και το τέλος μιας διήγησης για τις αρχαίες ιστορίες είναι διαχωρισμένα καθώς μας 

λέει πως προέρχονται από την περσική παράδοση, μολαταύτα δίνει το προσωπικό του 

στίγμα λέγοντας πως θα ξεκινήσει με τον άνθρωπο που πρώτος αδίκησε τους Έλληνες 

και δεν είναι άλλος από τον Κροίσο. Το έργο του βέβαια δεν είναι συλλογή 

εθνογραφικού και μυθιστοριακού υλικού, αλλά θέλησε να μας μεταφέρει τα γεγονότα 

του πολέμου, ενός πολέμου από τον οποίο η Ελλάδα βγήκε νικήτρια, έπειτα από 

αδιάκοπες πιέσεις των Περσών25. Τον βλέπουμε να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στη 

παράδοση της ιωνικής εθνογραφίας και να γίνει συνεχιστής της πορείας που χάραξε ο 

Εκαταίος26. 

Αν θελήσουμε να εξετάσουμε το έργο του διακρίνουμε την ενότητα ενός όλου, 

διατηρημένη από την αρχή ως το τέλος. Στην εισαγωγή μάλιστα του έργου του χαράζει 

                                                 
20 Lesky 2006, 438. 

21 Lesky 2006, 436. 

22 Lesky 2006, 436. 

23 Κωνσταντινόπουλος 2013, 47. 

24 Κωνσταντινόπουλος 2013, 39. 

25 Lesky 2006, 455. 

26 Lesky 2006, 448. 
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μια έντονη οροθετική γραμμή απέναντι στον επικό κόσμο27. Σίγουρα ο τρόπος που 

κινείται είναι διαφορετικός από του Θουκυδίδη, αφού επιλέγει να συναντά συνεχώς το 

μύθο28.Όσον αφορά το ύφος και τη γλώσσα29 στο ηροδότειο έργο διαπιστώνουμε μια 

τεράστια ποικιλία αντίστοιχη του περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει η 

απλότητα που συνάδει με τις λαϊκές διηγήσεις. Εκτός από την παρατακτική σύνδεση των 

προτάσεων που μαρτυρούν μια ομοιομορφία, δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάμε 

στην ανάγνωση μεγάλες περιόδους εξαρτημένων προτάσεων. 

 Ο Ηρόδοτος στην προσπάθεια του να κάνει γνωστά όλα όσα αξίζουν να έχουν 

λεχθεί, διογκώνει τις προτάσεις του, χωρίς όμως αυτό να στερεί την εντύπωση του όλου 

δημιουργήματος του. Επίσης δεν είναι λίγα εκείνα τα σημεία που κάνει χρήση του 

διαλόγου δίχως αυτός να υπερβαίνει τον ατομικό λόγο30. Θα μπορούσε να πει κανείς πως 

ο τρόπος που διηγείται πλησιάζει το έπος, δικαιολογώντας έτσι τον χαρακτηρισμό 

«ομηρικώτατον»31.  

Παρόλο που ο «πατέρας της ιστορίας» ακολούθησε τη γραμμή του Εκαταίου, στη 

γλώσσα διαφοροποιείται και αντί της ιωνικής επιλέγει να γράψει σε μικτή32 εισάγοντας 

ομηρικούς και άλλους τύπους33.  Αυτό το κράμα ποιητικού και γλωσσικού πλούτου είναι 

η γενικότερη εικόνα που σχηματίζουν οι κατοπινοί μελετητές, σε συνδυασμό με την 

επιρροή που άσκησε πάνω του η μακράς διαρκείας παραμονή του στην Αττική.    

Ο Ηρόδοτος λοιπόν μπορούμε να διαπιστώσουμε, πως κάνοντας εκτενής αφηγήσεις 

προσπαθεί, με τη δύναμη που του δίνει ο πεζός λόγος, να περιγράψει όλα όσα είδε κι 

έμαθε, δίχως να καταφέρει ν’ αποφύγει τους πλατειασμούς. Ο συγγραφέας προβαίνει 

λοιπόν στη χρήση παράξενων κανόνων, θα λέγαμε, σχετικά με την αναγνώριση των 

πηγών των πληροφοριών του, ιδιαίτερα δε όσο απομακρύνεται από τη λεκάνη της 

Μεσογείου, αποδίδει τις πηγές  του με πιο έμμεσο τρόπο, με μια «κυκλική σύνθεση», 

όπως άλλωστε παρατήρησαν πολλοί μελετητές.  

Αυτό που προσπαθεί καθ’ όλο το έργο είναι να καταγράψει τις ανθρώπινες πράξεις, 

αφού μάλιστα ο ίδιος έχει ιεραρχήσει τους στόχους του βάζοντας σε πρώτο πλάνο τα των 

ανθρώπων έργα, έπειτα τα αξιοθαύμαστα έργα και τέλος τα αίτια της σύγκρουσης34,για 

να μην περιπέσουν σε λήθη35. Γίνεται λοιπόν, όπως αναφέρει ο Κωνσταντινόπουλος, η 

                                                 
27 Lesky 2006, 453. 

28 Lesky 2006, 453. 

29 Lesky 2006, 460 – 461.  

30 Lesky 2006, 461. 

31 Lesky 2006, 461. 

32 Lesky 2006, 462. 

33 Easterling – Knox 2005, 579. 

34 Κωνσταντινόπουλος, 2013, 40. 

35 Κωνσταντινόπουλος 2013, 41. 
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ιστοριογραφία θεραπαινίδα της συλλογικής μνήμης36. Η αφήγησή του σε πρώτο 

πρόσωπο του δίνει τη δυνατότητα να σχολιάζει όσα παρατηρεί, να επιβεβαιώνει ή να 

διαψεύδει ή ακόμα και να αφήνει μετέωρα ζητήματα που πραγματεύεται37. 

                                                 
36 Κωνσταντινόπουλος 2013, 41. 

37 Κωνσταντινόπουλος 2013, 48. 
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1.2 Η Ζωή και το Έργο του Ξενοφώντα 430 – 359 π. Χ. 
 

Ο Ξενοφώντας γεννημένος στο δήμο Ερχιάς της Αττικής έλαβε καλή μόρφωση και 

διατήρησε την αγάπη του για τα άλογα σ’ όλη του τη ζωή. Ως νέος υπηρέτησε στο ιππικό 

και ήρθε σε επαφή με το Σωκράτη κι έζησε τα ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία 

καθώς και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

Η προσωπικότητα του Ξενοφώντα και οι ιδέες του επηρεάστηκαν από δυο σπουδαίες 

προσωπικότητες της εποχής. Ο Σωκράτης με το πρότυπο ζωής που πρόβαλε και ο 

Αγησίλαος με τα ηγετικά του προσόντα και την απλότητα της συμπεριφοράς του 

άσκησαν σημαντική επίδραση στο συνεχιστή του Θουκυδίδη.  Οι ιδέες του για τη 

πολιτική και την ηθική αντικατοπτρίζονται στο τρόπο που παρουσιάζονται οι τρέχουσες 

απόψεις για ζητήματα της καθημερινής ζωής, συμπεριφοράς, αγωγής και θεσμών.  

 Κι ενώ η ιστορία του Θουκυδίδη σταματά απότομα το 411 π.X., τα υπόλοιπα επτά 

χρόνια του πολέμου αναλαμβάνει να εξιστορήσει ο Ξενοφών, στο έργο του «Eλληνικά»38 

, χρησιμοποιώντας ένα «Μετά ταῦτα» προκειμένου να συνδέσει το έργο του με αυτό του 

προκατόχου του39, επιστρέφοντας όμως στη διπλή αιτιότητα θεού και ανθρώπου40. Τα 

γεγονότα που περιγράφει ξεπερνούν το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου και 

φτάνουν ως το 362 π.X. Στη προσπάθεια του να γράψει μια θουκυδίδεια πολιτική - 

στρατιωτική ιστορία είχε ως αποτέλεσμα την έντονη διαφοροποίηση των λογοτεχνικών 

μορφών41 και να οδηγηθεί σε αναχρονισμούς αφού επιστρέφει στην ηροδότεια 

ιστοριογραφία42. Η απρόσωπη διήγηση του σταματά στο 2.3.9 και με το τέλος των  δυο 

πρώτων βιβλίων εντοπίζονται αποκλίσεις ως προς τη μεθοδολογία43. Με τον τρόπο αυτό 

παραμένει στην επιφάνεια των γεγονότων δίχως να υπεισέρχεται στην ανάλυση των 

αιτιών44. Ας μη ξεχνάμε άλλωστε και τη μεροληπτική στάση που κρατά απέναντι στη 

Σπάρτη υπονομεύοντας την αντικειμενικότητα του έργου του, όπως σημειώνει και ο 

Κωνσταντινόπουλος45.  

Η μεθοδολογία του Ξενοφώντα είναι μια απλή παράθεση των γεγονότων που ο ίδιος 

έχει προσωπική άποψη ή πληροφορήθηκε, δίχως να υπάρχει κάποια διασταύρωση, 

επικαλούμενος το θείο ως προς την ευθύνη των τεκταινόμενων46. Ο ίδιος μάλιστα 

                                                 
38 Easterling – Knox 2005, 605. 

39 Κωνσταντινόπουλος 2013, 60. 

40 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

41 Easterling – Knox 2005, 608. 

42 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

43 Κωνσταντινόπουλος 2013, 60. 

44 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

45 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

46 Κωνσταντινόπουλος 2013, 61. 



16 

 

δηλώνει στο 5.3.7 πως αναφέρεται σε όσα ο ίδιος κρίνει άξια λόγου, καταδικάζοντας το 

έργο του σε ανακρίβειες, αφαιρώντας κάθε ίχνος σοβαρότητας που οφείλει να επιδείξει 

κάθε ιστορικός47. Από το τρίτο του βιβλίο και εξής χάνεται ολότελα η ακρίβεια του 

χρόνου, αφού ο ίδιος επιλέγει έναν ηροδότειο πλέον τρόπο αφήγησης48. 

Το έργο του έχει γλαφυρό ύφος και ζωντανές περιγραφές, του λείπει όμως η βαθιά 

έρευνα και η διεισδυτική ματιά.  Πέρα από τις δημηγορίες χρησιμοποιεί το διάλογο, 

επηρεασμένος από τους σωκρατικούς βέβαια διαλόγους, αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ζωντάνια και γλαφυρότητα των προσώπων49.Σε αντίθεση με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη, έγραψε πολλά έργα. Εκτός από τα «Eλληνικά» συνέγραψε 

τα έργα «Kύρου ανάβαση», «Kύρου παιδεία» και «Aγησίλαος» καθώς και άλλα, 

φιλοσοφικά, πολιτικά ή πρακτικά. 

                                                 
47 Κωνσταντινόπουλος 2013, 61. 

48 Κωνσταντινόπουλος 2013, 66 – 67. 

49 Κωνσταντινόπουλος 2013, 84. 
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1.3 Το Ύφος του Θουκυδίδη 

 

Αν ο Ηρόδοτος είναι, κατά τον Κικέρωνα, ο πατέρας της Ιστορίας50, ο Θουκυδίδης 

(περ. 460-400 π.Χ.) είναι ο πρώτος, ο οποίος συνέγραψε επιστημονική ιστορία. Οι 

δημηγορίες του καλύπτουν συγκριτικά ένα μεγάλο μέρος του αξεπέραστου έργου του, το 

οποίο είναι αφιερωμένο στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Σ’ αυτές παρουσιάζονται όλες οι 

πτυχές των αιτίων που προσδιορίζουν τις πράξεις των αντιπάλων, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελούν δίδαγμα για κάθε ιστορικό ως προς τον τρόπο διάρθρωσης του λόγου, ώστε 

αυτός να αποκτά ενδιαφέρον και να αναλύει σε βάθος το ιστορικό γίγνεσθαι. 

Οι προ του Θουκυδίδη πεζογράφοι του 5ου αι. π.Χ. έγραφαν σε ιωνική διάλεκτο, 

όπως ο Ηρόδοτος και σε ύφος απλό και συνεχές «ἡ εἰρομένη λέξις» ή «γραμμικό ύφος», 

το οποίο ολοκληρώνεται μόνον όταν διατυπωθεί εξ ολοκλήρου η έννοια που εκφράζει ο 

λόγος. Ουκ ολίγες φορές για λόγους εμφατικούς ή για να επιτευχθεί η σύνδεση συχνά 

επαναλάμβαναν μια σημαντική λέξη από τη μια πρόταση στην άλλη. Οι μετά το 400 π.Χ. 

συγγραφείς έγραφαν όλοι στην αττική διάλεκτο και το ύφος τους συνίστατο από 

περιόδους «περιοδικό ή ρητορικό ύφος» ή  «η κατεστραμμένη λέξις». Σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη το βασικό στοιχείο αυτού του ύφους είναι ότι διαθέτει αρχή και τέλος κι έχει 

μέγεθος τόσο όσο να γίνεται κατανοητό, «ευσύνοπτον».  Οι προτάσεις δηλαδή έχουν 

«αρχήν και τελευτήν αυτήν καθ’ αυτήν51» και μέγεθος εύκολα κατανοητό. Η σαφήνεια και 

η συμμετρία χαρακτηρίζουν τις περιγραφές και τις δημηγορίες. Συχνά όμως η επίτευξη 

της συμμετρίας με τη συσσώρευση αντιθετικών εννοιών λειτουργεί εις βάρος της 

σαφήνειας. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί και η συμπύκνωση των δημηγοριών 

Μελετώντας λοιπόν το έργο του Θουκυδίδη μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως 

δεσπόζει ένα «αντιθετικό ύφος», το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δυο προαναφερθέντα 

είδη κατέχοντας τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο έμφασης και αντίθεσης εντός της 

περιόδου, παραμένοντας άκαμπτο, αφού αντιπαραθέτει τις ιδέες τη μια απέναντι στην 

άλλη δίχως να τις υποτάσσει52.  Μάλιστα στάθηκε αδύνατο να αναγνωριστεί η μορφή 

αυτή από τον Αριστοτέλη και τους αρχαίους τεχνοκριτικούς53. Πρόκειται για ένα 

διαφορετικό τρόπο γραφής που δεν αντικατοπτρίζει το απλό και περιοδικό ύφος54. Κύριο 

χαρακτηριστικό του η αντίθεση μεταξύ των φράσεων, των προτάσεων και των περιόδων. 

Οι αντιθετικοί σύνδεσμοι δεσπόζουν και αντιπαρατίθενται οι προτάσεις εντός της 

περιόδου αντί να υποτάσσονται ενισχύει την αυτονομία τους δημιουργώντας μια 

ακαμψία στο ύφος55. 

                                                 
50 Κικέρων De Legibus 15 

51  Αριστοτέλης, Ρητορική, 3,9,2-3 

52 Finley 2006, 258 – 259. 

53  Κωνσταντινόπουλος 2013, 131.  

54 Finley 2006, 257. 

55 Κωνσταντινόπουλος 2013, 132. 
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Έχει λεχθεί πως η έκφραση του ήταν πολύ αφηρημένη, γεγονός που το επαληθεύουν 

η πυκνότητα των δημηγοριών56 και η αίσθηση του υψηλού που δημιουργούσαν οι 

αφηρημένες λέξεις. Καθ’ όλο το έργο βρίσκουμε αφηρημένα ουσιαστικά, απαρέμφατα, 

ουδέτερα επιθέτων και μετοχών που λειτουργούν ως ουσιαστικά57. Σύμφωνα με τον 

Finley58 η «αφαιρετικότητα» αυτή του ύφους του αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο στόχο της 

Ιστορίας59. Μια αφαιρετικότητα  που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του ύφους του60. 

Ένα τρίτο γνώρισμα του θουκυδιδικού ύφους είναι η «ποικιλία»61 που παρουσιάζει, η 

λεγόμενη “variatio”, χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιδίου και του Ξενοφώντα, ο οποίος 

ως γνωστό προσπάθησε αρκετά να μιμηθεί τον προκάτοχό του. Στην ουσία πρόκειται για 

μια σύνδεση ανόμοιων γραμματικά μελών που ισοδυναμούν όμως συντακτικά62. Στο 

σημείο αυτό θα αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της variatio στη σύνταξη, 

όπως αυτές εμφανίζονται στο έργο63: α) ουσιαστικό σε συνδυασμό με δευτερεύουσα 

ουσιαστική πρόταση, β) ουσιαστικό και δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, γ) επίθετο ή 

επιθετική μετοχή σε συνδυασμό με αναφορική πρόταση, δ) εμπρόθετος με δευτερεύουσα 

ουσιαστική ή επιθετική πρόταση, ε) ουσιαστικό ή αντωνυμία με δευτερεύουσα 

επιρρηματική πρόταση, στ)απαρέμφατο και δευτερεύουσα πρόταση, ζ) μετοχή και 

απαρέμφατο, η) μετοχή και δευτερεύουσα πρόταση. 

 Στο σημείο αυτό δε γίνεται να μην αναφερθούμε στη γλωσσική μορφή του έργου 

που είναι ένα κράμα αρχαϊκής και ποιητικής. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η 

λεγόμενη «αρχαία ατθίς» ή «αρχαία αττική διάλεκτος». Το κείμενο βρίθει προθέσεων ξύν 

και ες αντί των αντίστοιχων συν και εις, το επίρρημα αἰεί αντί του ἀεί, την κατάληξη –ης 

αντί –εις στον πληθυντικό αριθμό των ονομάτων σε –ευς, τα συμπλέγματα –ρσ- και –σσ-, 

αντί –ρρ- και –ττ-64. 

Εξετάζοντας με προσοχή το έργο του Θουκυδίδη διαπιστώνουμε τη στενή σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του ονόματος του και του πολέμου τον οποίο περιγράφει διεξοδικά, τη 

στιγμή που αυτά ενώνονται με τη χρήση του μεταβατικού ρήματος ξυνέγραψε στο τέλος 

κάθε ενότητας, που πραγματεύεται ένα νέο έτος σύρραξης65. Καταλαβαίνουμε λοιπόν 

                                                 
56 Κωνσταντινόπουλος 2013, 133. 

57 Finley 2011, 267. 

58 Finley 2011, 267. 

59 Finley 2011, 270. 

60 Κωνσταντινόπουλος 2013, 133. 

61 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 105. 

62 Κωνσταντινόπουλος 2013, 134. 

63 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 107 – 112. 

64 Finley 2011, 272.  

65 Brill’s 2011, 112. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B5%CE%AF
https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%B5%CE%AF


19 

 

πως ο βασικός όρος που χρησιμοποιεί ο ιστορικός είναι το σύνθετο ρήμα ξυγγράφειν66 με 

το οποίο περιγράφει τον πόλεμο, που είναι άλλωστε και το βασικό θέμα του έργου του.  

Ο Edmunds67 ισχυρίζεται πως με δυο τρόπους αναφέρεται στον εαυτό του ως 

συγγράφον υποκείμενο. Είτε δηλαδή με τρίτο πρόσωπο και παρελθοντικούς χρόνους, 

γράφοντας στο παρελθόν, είτε σε πρώτο πρόσωπο με παροντικούς χρόνους ως ένας 

συγγραφέας που δηλώνει παρών στον αναγνώστη ανά πάσα στιγμή68.  

                                                 
66 Brill’s 2011, 112. 

67 Edmunds 1993, 834 – 35, 837 – 38.  

68 Brill’s 2011, 115 – 116. 
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1.4 Υφολογικές και Πραγματολογικές Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Μεταξύ 

των Τριών Ιστορικών  

Ο μεγάλος ιστορικός της αρχαιότητας επηρεάστηκε από τον πρόδρομό του σε πολλά 

σημεία, στην προσπάθεια της συγγραφής αυτού του τιτάνιου έργου, τη σύνθεση δηλαδή 

του Πελοποννησιακού πολέμου. Είναι λογικό σε πολλά σημεία του έργου τους να 

διακρίνουμε κάποιες ενδεχομένως ομοιότητες, αφού ο Θουκυδίδης θέλησε να γράψει 

ιστορία, όπως ακριβώς ή τουλάχιστον προσπάθησε να κάνει και ο Ηρόδοτος. 

Ο Ηρόδοτος ήταν αυτός που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα έργα, για να 

μη χαθούν στο διάβα του χρόνου, συγκριτικά με τους λογογράφους69. Ο ίδιος δέχτηκε 

επίδραση από την Ανατολή, την επική και λυρική ποίηση, αλλά και την τραγωδία70. 

Βασική του αρχή πως η ανθρώπινη δράση κατευθύνεται από το θείο71, μιας και η θεϊκή 

πρόνοια αποτελεί έναν κρίκο γι’ αυτόν που τον κρατά κοντά στην επική αντίληψη του 

κόσμου72.  

Ο Θουκυδίδης με τη σειρά του μολονότι είχε ολιγαρχικές καταβολές73 αντιμετώπισε 

με επιφύλαξη την παράδοση, επηρεασμένος από τον ορθολογισμό της σοφιστικής74. 

Κρατά διακριτή απόσταση από τις υπερφυσικές δυνάμεις και αναζητά την αιτία των 

πραγμάτων αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο75. Γνωρίζει πολύ καλά πως τα 

γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Ποτίδαια και την Κέρκυρα ήσαν η αφορμή του πολέμου, 

που συγκλόνισε τον τότε γνωστό κόσμο76. Πραγματική αιτία της κήρυξης του, η 

ανησυχητικά αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας77, που προκαλούσε μεγάλη ανησυχία 

στους Λακεδαιμόνιους78.  

                                                 
69 Κωνσταντινόπουλος 2013, 27. 

70 Lesky 2006, 437. 

71 Πανομήτρος 1997, 158. 

72 Κωνσταντινόπουλος 2013, 28. 

73 Lesky 2006, 634. 

74 Κωνσταντινόπουλος 2013, 32. 

75 Κωνσταντινόπουλος 2013, 33. 

76 Lesky 2006, 636. 

77 Lesky 2006, 639. 

78 Κωνσταντινόπουλος 2013, 34. 
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Ο Ξενοφών με τη σειρά του εμφανίζεται ως άμεσος διάδοχος του προκατόχου του 

Θουκυδίδη, αναφορικά με την επιστημονική ιστορική ανάλυση79-80, όμως δεν διατηρεί 

την ίδια γραμμή πλεύσης και γυρίζει ξανά στη διπλή αιτιότητα θεού και ανθρώπου81. 

Αρχικά καταβάλλει προσπάθειες να μην παρεκκλίνει από τον θουκυδίδειο τρόπο γραφής, 

γεγονός που μαρτυρούν τα πρώτα του βιβλία. Δυστυχώς οδηγείται σε αναχρονισμούς 

καθώς ο τρόπος γραφής του Ηροδότου είναι μάλλον πιο κοντά στον ίδιο82, αφού επιλέγει 

να απορρίψει την επιστημονική τακτική του Θουκυδίδη και τον ορθολογισμό που τον 

διέκρινε και παλινδρομεί συνειδητά στην ηροδότεια ιστοριογραφία, η οποία 

ομολογουμένως είναι επηρεασμένη από το έπος και την τραγωδία83. Επιλέγει λοιπόν να 

εγκαταλείψει προοδευτικά το σχεδιασμό της ιστορίας σε μορφή χρονικού84, μένοντας 

στην επιφάνεια των γεγονότων δίχως να διεισδύει στην ακριβή αιτία, σε συνδυασμό με 

τη μονομέρεια που τον διακρίνει προς τη Σπάρτη μειώνουν ολοένα και περισσότερο την 

αντικειμενικότητα του έργου του85-86. 

Ο Ηρόδοτος ξεκινώντας το έργο του κάνει μια προσπάθεια να αναγάγει την αιτία του 

πολέμου μεταξύ Ελλήνων και Περσών στη παραδοσιακή διαμάχη  Ευρώπης και Ασίας, 

έχοντας ως έναυσμα τις αρπαγές των γυναικών87-88. Η εισαγωγή του έργου του δηλώνει 

πως θα ασχοληθεί με τα έργα των ανθρώπων89, θυμίζοντας τα προοίμια της επικής 

ποίησης με απώτερο σκοπό να υμνήσει τα κλέα ἀνδρῶν90. Η σειρά που επιλέγει να 

ακολουθήσει είναι να δώσει έμφαση στα ανθρώπινα έργα, όπως προαναφέρθηκε, έπειτα 

στα μεγάλα και αξιοθαύμαστα έργα και για το τέλος αφήνει την αιτία της σύγκρουσης91. 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως ο ίδιος αντιμετωπίζει την ιστοριογραφία ως 

θεραπαινίδα της συλλογικής μνήμης και σε περίπτωση πολέμου, όπως επισημαίνει και ο 

                                                 
79 Lesky 2006, 350. 

80 Trede 2001, 256. 

81 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

82 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

83 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

84 Trede 2001, 257. 

85 Trede 2001, 257. 

86 Κωνσταντινόπουλος 2013, 36. 

87 Lesky 2006, 438. 

88 Trede 2001, 234. 

89 Lesky 2006, 450. 

90 Κωνσταντινόπουλος 2013, 40. 

91 Κωνσταντιόπουλος 2013, 40. 
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Κωνσταντινόπουλος, ως απλή μάρτυρα της αιτίας της σύρραξης, προσεγγίζοντας τα 

γεγονότα επηρεασμένη από τον ιωνικό τρόπο σκέψης, δίχως όμως να υποδηλώνεται μια 

βαθύτερη ανάλυση και διερεύνηση των δυνάμεων που δρουν στο βάθος των εξελίξεων92.  

Μελετώντας κανείς το έργο του διαδόχου του εντοπίζει αμέσως την απόσταση που 

υπάρχει στην πένα των δυο «ιστορικών». Δεσπόζουσα θέση κατέχουν η λιτότητα, η 

αφοσίωση και η παράθεση τεκμηρίων που υποδηλώνουν την αυστηρότητα και την 

ακρίβεια των τεκταινόμενων93. 

Μελετώντας με προσοχή το έργο τους δύναται κανείς να διαπιστώσει εντυπωσιακές 

ομοιότητες αναφορικά με την καταγραφή των γεγονότων, τα λεκτικά παράλληλα και τα 

λογοτεχνικά μοτίβα που φτάνουν ως τη θρησκεία και την ιστορική μεθοδολογία94. 

Γράφει, όπως ο ίδιος δηλώνει, για να αφήσει ένα κτῆμα ἐς αἰεὶ και όχι για να τέρψει, μιας 

και δεν απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, όπως ήταν το έργο του Ηροδότου και των 

επικών ποιητών, αλλά σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη που αναζητά την αλήθεια των 

πραγμάτων95. Ο Θουκυδίδης είχε κατά νου πως η ιστορία με την ακριβή καταγραφή των 

γεγονότων θα βοηθήσει τον άνθρωπο με τις γνώσεις που του παρέχει να προβλέψει τις 

μελλοντικές του ενέργειες, αφού η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει και ενεργεί αν όχι με 

τον ίδιο με παρόμοιο τρόπο σε ανάλογες περιστάσεις, αφού όλα στη ζωή κάνουν 

κύκλους96. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της ιστοριογραφίας καθώς δεν αποσκοπεί 

τόσο στη γνώση του παρελθόντος, σαν την επική ποίηση και το ηροδότειο έργο, όσο στη 

γνώση του μέλλοντος. 

Ο Ξενοφώντας θα προσπαθήσει να συνδέσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά το έργο 

του με του Θουκυδίδη, που σταμάτησε απότομα, δυστυχώς δε θα τα καταφέρει με το 

εισαγωγικό κεφάλαιο των Ελληνικών του, αλλά και με την παλινδρόμηση που 

επισημάνθηκε παραπάνω, καθώς αίρεται η αρχή της αντικειμενικότητας και η εύρεση της 

αλήθειας97-98. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως το έργο του ομοιάζει περισσότερο 

με δημοσιογραφική παρά με αιτιώδη αφήγηση. Ένα έργο λογοτεχνικού χαρακτήρα παρά 

μια ιστορική εξιστόρηση τεκμηριωμένων γεγονότων99. 

                                                 
92 Κωνσταντινόπουλος 2013, 41. 

93 Κωνσταντινόπουλος 2013, 42. 

94 Hornblower 1992, 122-37, 1994, 59-60. 

95 Κωνσταντινόπουλος 2013, 42. 

96 Κωνσταντινόπουλος 2013, 42. 

97 Trede 2001, 256. 

98 Lesky 2006, 850. 

99 Κωνσταντινόπουλος 2013, 45 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%84%E1%BF%86%CE%BC%CE%B1
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Ο Ηρόδοτος για να εκθέσει το υλικό του χρησιμοποιεί τρία μέσα την παρατήρηση 

ὄψις, την κρίση γνώμη και την αναζήτηση ιστορίη100. Χρησιμοποιώντας ο ιστορικός την 

παρατήρηση που βασιζόταν στην αυτοψία του δίνεται η δυνατότητα να κάνει χρήση της 

πρωτοπρόσωπης αφήγησης σχολιάζοντας αυτά που παρατηρεί101. Εξετάζοντας τώρα τη 

δομή του έργου του ως προς το ύφος και τη γλώσσα διαπιστώνουμε πως η σύνδεση 

μεταξύ των προτάσεων γίνεται με την επανάληψη μιας λέξης στον ίδιο ή και διαφορετικό 

τύπο ή με τη χρήση δεικτικής αντωνυμίας, δημιουργώντας έτσι έναν αλυσιδωτό λόγο102, 

αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει ειρομένην λέξιν103. Η κυκλική αυτή πορεία και 

ξαφνική αλλαγή του λόγου είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πρώιμου και απλού 

ύφους του104. Ωστόσο είναι εμφανείς οι επιδράσεις της σοφιστικής ρητορικής με τις 

αντιθέσεις και τη ρυθμικότητα των φράσεων, για το διάστημα που παρέμενε ο Ηρόδοτος 

στην Αθήνα105.  

Ο Θουκυδίδης έχει επιλέξει να αφήσει πίσω του τον εντυπωσιασμό και την 

ευχαρίστηση και να επιλέξει το δρόμο της αλήθειας. Ως γνωστό έζησε στο πνευματικό 

κλίμα της Αθηναϊκής δημοκρατίας στα χρόνια του Περικλή 106 κι επηρεάστηκε από τη 

θαλασσοκρατία και τη σοφιστική γεγονός που αποτυπώνεται στο έργο του107.  Φρόντισε 

να τηρηθεί η γενική ιδέα, όπως ο ίδιος μας διαβεβαιώνει κι αναφέρει ο 

Κωνσταντινόπουλος στο πόνημα του, η «ξύμπασα γνώμη» των λόγων και τους 

αναπαριστούσε, όπως άρμοζε σε κάθε περίσταση, μειώνοντας έτσι τη προσθήκη της 

προσωπικής του άποψης, τονίζοντας όσα ο ίδιος έκρινε σημαντικά108. Εξετάζοντας τον 

τρόπο γραφής του διακρίνουμε το δεύτερο στάδιο εξέλιξης του ύφους του αρχαίου πεζού 

λόγου, το αντιθετικό ύφος109. Κύριο χαρακτηριστικό του, η αντίθεση μεταξύ των 

φράσεων , των προτάσεων και των περιόδων110. Άλλο βασικό του γνώρισμα, η 

αφαιρετικότητα, η χρήση δηλαδή ρηματικών τύπων (μετοχές κι απαρέμφατα) έναντι 

ουσιαστικών111. Ο Θουκυδίδης όμως δε σταματά να μας εκπλήσσει με την ποικιλία που 

παρατηρείται στην πένα του. Μια ποικιλία που έχει να κάνει με τη με τη σύνδεση 

                                                 
100 Hornblower 2010, 58 

101 Κωνσταντινόπουλος 2013, 48. 

102 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 55 – 65. 

103 Αριστοτέλης Ρητορική 1409α 35. 

104 Κωνσταντινόπουλος 2013, 122. 

105 Κωνσταντινόπουλος 2013, 123. 

106  Finley 2006, 46. 

107 Κωνσταντινόπουλος 2013, 54. 

108 Κωνσταντινόπουλος 2013, 54 – 55. 

109 Finley 2006, 258 – 267. 

110 Κωνσταντινόπουλος 2013, 132. 

111 Κωνσταντινόπουλος 2013, 133. 
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γραμματικά μεν ανόμοιων συνδεόμενων μελών, ισοδύναμων δε συντακτικά, πρόκειται 

για τη γνωστή variatio112.  

Ο Ξενοφώντας με τη σειρά του αναλαμβάνοντας να συνεχίσει το έργο του 

Θουκυδίδη στα δυο πρώτα βιβλία του φαίνεται να ακολουθεί πιστά τον προκάτοχο του, 

αυτό όμως δεν ισχύει για όλο το έργο του, το οποίο χαρακτηρίζεται από απλότητα κι 

ευληπτότητα. Βασικά του γνωρίσματα είναι η αντιθετική δόμηση των προτάσεων, τις 

μετοχικές φράσεις και την variation113. Σε πολλά σημεία του έργου του επιλέγει να 

ακολουθεί απλούστερη διατύπωση, ενώ η ροπή του για τον πλάγιο λόγο είναι εμφανής. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να γίνει μια σύγκριση όσον αφορά τη γλώσσα των 

τριών αυτών μορφών που επηρέασαν καθένας με το δικό του τρόπο την πορεία της 

ιστορίας και της ιστοριογραφίας. Ο Ηρόδοτος δέχτηκε πλήθος επιδράσεων από τη 

ποίηση, τη σοφιστική ρητορική και την αττική διάλεκτο, παρουσιάζοντας έτσι μια 

πολυμορφία το έργο του114. Η γλώσσα του λοιπόν είναι μεικτή115, πρόκειται για  ένα 

κράμα Ιωνικής στην οποία εξέχουσα θέση κατέχουν οι ομηρικές λέξεις116. Ο Θουκυδίδης 

από την πλευρά του χρησιμοποιεί ένα μεγαλοπρεπή τρόπο έκφρασης117, κάνοντας 

συνειδητή χρήση ιωνικών συμπλεγμάτων, καθώς ήταν καθιερωμένα εκείνη την εποχή, 

ονοματικών τύπων του ρήματος, λόγω της έλλειψης αφηρημένων ουσιαστικών στον 

πρώιμο πεζό λόγο, ποιητικών λέξεων και σύνθετων ρημάτων μας δείχνουν μια πλούσια 

γλωσσική ποικιλία118. Τέλος ο Ξενοφών φαίνεται να μη χρησιμοποιεί πολλά αττικά 

διαλεκτικά στοιχεία με αποτέλεσμα η γλώσσα του να μη θεωρείται καθαρή119. Στο 

λεξιλόγιο του κυριαρχούν τα δωρικά και ιωνικά στοιχεία, δίνοντας έτσι μια ποικιλία, 

ποιητικά αλλά και στοιχεία της κοινής, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την τελευταία120.   

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να αναφερθούμε στις όψεις της διακειμενικής 

σχέσης μεταξύ του Ηροδότου και του Θουκυδίδη, καθώς εντοπίζονται ομοιότητες ως 

προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, τη λογοτεχνική παρουσίαση και τις απόψεις τους 

περί ιστορικής αιτιολογίας121. Δε πρέπει ωστόσο να λησμονούμε πως ο Θουκυδίδης 

σίγουρα θα επηρεάστηκε από το μεγάλο λογοτεχνικό υλικό της εποχής του, το οποίο 

δυστυχώς δεν φτάνει όλο ως τις μέρες μας, καθώς και από τη μεγάλη φυσιογνωμία του 

Ομήρου, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς κατοπινούς δημιουργούς. 

                                                 
112 Κωνσταντινόπουλος 2013, 134. 

113 Κωνσταντινόπουλος 2013, 140. 

114 Κωνσταντινόπουλος 2013, 124. 

115 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 72 – 79. 

116 Κωνσταντινόπουλος 2013, 124 – 125. 

117 Κωνσταντινόπουλος 2013, 135. 

118 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 115 – 125. 

119 Κωνσταντινόπουλος 2013, 142. 

120 Κωνσταντινόπουλος 2013, 142. 

121 Brill’s 2011, 57. 
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Αρχικά, όπως ήδη έχει επισημάνει πρώτος ο Simon Hormblower, ο Θουκυδίδης 

αποφάσισε να καταγράψει με πάσα ειλικρίνεια και να ερμηνεύσει το παρελθόν, αρχής 

γενομένης από γεγονότα κοντινά στον ίδιο, για να δύναται της εποπτείας καθώς και της 

ακρίβειας τους. Δε θα σταθούμε όμως μόνο σ’ αυτό, αλλά κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα 

βλέπουμε, πως ο ιστορικός θεωρεί ότι οφείλει στον προπάτορα του καθώς με τις δυο 

εκτενείς παρεμβάσεις που κάνει στο Α΄ Βιβλίο του, τη λεγόμενη Πεντηκονταετία, 

προσπαθεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στους Περσικούς Πολέμους που πραγματεύεται 

ο Ηρόδοτος και στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, που συνθέτει ο ίδιος.  

Στη συνέχεια διακρίνεται η αμεροληψία που διακατείχε και τους δυο καθώς 

συνάδουν οι συνθήκες της ζωής τους. Πέρα όμως από αυτό, κοινός τόπος αποτελεί η 

επίδραση της επικής και τραγικής ποίησης, η διάταξη του υλικού καθώς και η επιλογή 

του λεξιλογίου. Αξίζει επίσης να λεχθεί ένα ανεκδοτολογικό στοιχείο πως ο Θουκυδίδης 

δάκρυσε όταν άκουσε τον Ηρόδοτο ν’  απαγγέλλει. 

Περνώντας τώρα στις αποκλίσεις τους η κυριότερη διαφορά ανάμεσα τους είναι στη 

θεολογία καθώς και στη θεώρηση της σχέσης αιτίου- αιτιατού. Πιο συγκεκριμένα ο 

Ηρόδοτος αφήνεται περισσότερο στην μοίρα και στην τίσις ως θεϊκή ανταμοιβή για τις 

ανθρώπινες πράξεις. Εν αντιθέσει στο Θουκυδίδη η απόδοση γεγονότων στο θείο είναι 

μειωμένη. 

Επιπλέον μια έντονη διαφορά έχει να κάνει με τη χρήση της λέξης έργα. Στον 

Ηρόδοτο παίρνει την ερμηνεία των χειροπιαστών τεχνουργημάτων καθώς και ποικίλων 

ενεργειών, ενώ ο Θουκυδίδης εννοεί τη πολιτική ή στρατιωτική δράση. Μάλιστα, ο 

τελευταίος όσον αφορά τη μέθοδο παρουσίασης των γεγονότων διαπιστώνεται πως 

μεγάλο μέρος της αφήγησης είναι αυστηρό και αυχμηρό, ενώ στον πρώτο υπάρχει μια 

απλή ισορροπία.  

  Παρατηρούμε λοιπόν πως και οι δυο κάνουν χρήση εμπειρικής ψυχολογίας 

θέλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να ερμηνεύσουν τις στρατιωτικές ήττες που υπέστη ο 

αθηναϊκός στόλος στη Σικελία αφενός και    αφετέρου η εκστρατεία του Ξέρξη στην 

Ελλάδα. Γίνεται επομένως χρήση εστιασμένης αφήγησης, μια αφηγηματική τεχνική 

γνωστή στις θουκυδίδειες σπουδές ως «συναγόμενο κίνητρο»122. Βέβαια καλό θα ήταν να 

λεχθεί πως ο Ηρόδοτος είναι πιο κοντά στον ομηρικό λόγο και στη νοοτροπία μιας 

δημόσιας ομιλίας 

                                                 
122 Brill’s 2011, 59. 
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1.5  Ιστορική Αφήγηση Κερκυραϊκών  

 

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί ως γεγονός 

ξεκομμένο από τον υπόλοιπο αρχαιοελληνικό κόσμο. Κι αυτό γιατί η διαμάχη της 

Κέρκυρας με την Κόρινθο στάθηκε η απαρχή του πελοποννησιακού πολέμου. Υπήρξε 

δηλαδή η αφορμή – κι όχι το αίτιο – της σύγκρουσης της Αθήνας με τη Σπάρτη (και των 

συμμάχων), στο πλαίσιο της μοιρασιάς του κόσμου (στο πλαίσιο της εποχής), όπως 

ορίζει ο επεκτατισμός των ισχυρών. Γιατί οι προθέσεις της Αθήνας ήταν ξεκάθαρες και η 

μετατροπή της αθηναϊκής συμμαχίας σε αθηναϊκή ηγεμονία κάτι παραπάνω από αισθητή. 

Γιατί η Σπάρτη δε θα μπορούσε να ανεχτεί άλλο την ισχυροποίηση της Αθήνας. Γιατί η 

αποικιοκρατική πολιτική της Αθήνας, που έφτανε να ελέγχει οικονομικά ένα τεράστιο 

κομμάτι του αρχαίου κόσμου, ήτανε για τη Σπάρτη μια μόνιμη απειλή. 

Μοιραία ο χάρτης χωρίζεται σε ζώνες επιρροής, που όμως πρέπει να αποκτήσουν 

υπόβαθρο χειροπιαστό. Να είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένο το που ανήκει κανείς. Με δυο 

λόγια όλοι πρέπει να απαντήσουν αν είναι δημοκρατικοί ή ολιγαρχικοί. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις η πολιτική τοποθέτηση γίνεται ζήτημα δευτερεύον, αφού η ουσία κρύβεται 

αλλού. Το αμείλικτο ερώτημα της επιλογής στρατοπέδου πρέπει με κάποιο τρόπο να 

αιτιολογηθεί και σαφώς τίθεται θέμα πολιτικής επιλογής, αν θα ακολουθήσει κανείς τη 

δημοκρατική Αθήνα ή την ολιγαρχική Σπάρτη. Όμως, μπροστά στον εκβιασμό της 

αχαλίνωτης βίας που είναι έτοιμη να ξεσπάσει, κάθε πολιτική επιλογή ματαιώνεται, αφού 

το ζήτημα παίρνει αυτομάτως διαστάσεις ισχύος. Με άλλα λόγια το ερώτημα 

μετατοπίζεται στο δίλημμα της συμφέρουσας επιλογής ή, για να το πούμε απλούστερα, 

στο ζήτημα της επιλογής του στρατοπέδου που θα νικήσει, γιατί αλίμονο στους 

ηττημένους. Είμαι ολιγαρχικός σημαίνει ότι τάσσομαι με τη Σπάρτη, ότι δηλαδή πιστεύω 

ότι η Σπάρτη θα νικήσει. Η λογική αυτή βέβαια δεν αποκλείει ότι πραγματικά συμπαθώ 

τη Σπάρτη ή, εκ του αντιθέτου, ότι αντιπαθώ την Αθήνα. Όμως, όταν, επί της ουσίας, 

αποκλείεται η πιο ουσιώδης και η πιο πολιτικοποιημένη επιλογή της αποφυγής του 

πολέμου, όλη η συλλογιστική ματαιώνεται. Αναγκαστικά το δίλημμα Αθήνα ή Σπάρτη 

είναι ψευτοδίλημμα, αφού στο τέλος θα ακολουθήσει σφαγή. Πολιτική επιλογή σημαίνει 

εξ’ ορισμού ελεύθερη επιλογή. Η βία που επικρέμεται ως δεδομένη συνέπεια της όποιας 

πολιτικής επιλογής, αναγκαστικά την εκμηδενίζει. Γιατί δε μιλάμε για επιλογή, αλλά για 

εκβιασμό. 

Κι αυτό ακριβώς είναι το πεδίο των συμφερόντων. Η πολιτική σκηνή γεμίζει από 

ανθρώπους που πρόσκεινται στη μία ή την άλλη παράταξη και τα κίνητρα των ανθρώπων 

αυτών κρίνονται δυσδιάκριτα. Εκπροσωπούν πράγματι ιδέες ή συμφέροντα; Κινούνται 

αυτόβουλα ή κατευθυνόμενα; Οι μεγάλες δυνάμεις δε θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν 

την πολιτική σκηνή προς ίδιον όφελος; Μήπως οι πολιτικοί παίρνουν εντολές άνωθεν; 

Μήπως οι ίδιοι εκπροσωπούν προσωπικά οφέλη που θα καρπωθούν υποστηρίζοντας τη 

μια ή την άλλη παράταξη; Κι αλήθεια, γιατί να υποστηρίξει κανείς την Αθήνα όταν 

βλέπει πως συμπεριφέρεται στους συμμάχους; Και γιατί τη Σπάρτη; Μήπως κι αυτοί δεν 

ασκούσαν οικονομική εκμετάλλευση; Μήπως οι είλωτες δεν αποδεικνύουν και τη δική 

τους πολιτική της υπεροχής;  Όμως, όταν η ιστορική συγκυρία καθιστά αναπόφευκτη την 

επιλογή στρατοπέδου, όλα τα ερωτήματα χάνουν κάθε σημασία. Το μόνο που μένει είναι 

η καχυποψία και το συμφέρον που γεννιούνται αναπόφευκτα. Βρισκόμαστε μπροστά στις 
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ιδανικότερες προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στον πιο αχαλίνωτο φανατισμό. Όλα 

τείνουν στο ανεξέλεγκτο. 

Οι Κερκυραίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της διένεξης με τους Κορινθίους σχετικά με 

την Επίδαμνο. Οι Κορίνθιοι έδειξαν αδιάλλακτη στάση. Έστειλαν πλοία για ναυμαχία. Οι 

Κερκυραίοι, επίσης αδιάλλακτα, έκριναν ότι έπρεπε να συγκρουστούν. Οι Κορίνθιοι 

ήταν ολιγαρχικοί και σύμμαχοι της Σπάρτης. Οι Κερκυραίοι ζητάν τη βοήθεια της 

Αθήνας και πετυχαίνουν συμμαχία. Τα πράγματα γίνονται οριακά. Τώρα πλέον είναι 

ζήτημα υψίστης σημασίας το αν θα επικρατήσει στην Κέρκυρα η δημοκρατική ή η 

ολιγαρχική παράταξη. Οι ξένες δυνάμεις προσπαθούν να ρυθμίσουν τα εσωτερικά της 

Κέρκυρας: «Ο εμφύλιος σπαραγμός στην Κέρκυρα άρχισε όταν γύρισαν σ’ αυτήν όσοι 

είχαν αιχμαλωτιστεί στις ναυμαχίες που έγιναν γύρω από την Επίδαμνο. Οι Κορίνθιοι 

τους είχαν ελευθερώσει τάχα επειδή οι πρόξενοι των Κερκυραίων στην Κόρινθο είχαν 

δώσει εγγύηση οχτακόσια τάλαντα, πραγματικά όμως επειδή τους είχαν πείσει να κάμουν 

την Κέρκυρα σύμμαχο της Κορίνθου. Και δούλευαν μυστικά οι άντρες αυτοί, 

πλησιάζοντας τους συμπολίτες τους έναν έναν, για να αποσπάσουν την πόλη τους από 

την αθηναϊκή συμμαχία. Όταν έφτασαν στην Κέρκυρα ένα αθηναϊκό καράβι κι ένα 

κορινθιακό, το καθένα με πρέσβεις, κι έγινε δημόσια συζήτηση, οι Κερκυραίοι 

αποφάσισαν, ύστερα από ψηφοφορία, να μείνουν σύμμαχοι των Αθηναίων, σύμφωνα με 

τη συνθήκη που είχαν κάμει μαζί τους, να έχουν όμως φιλικές σχέσεις και με τους 

Πελοποννησίους, όπως παλιότερα». (βιβλίο τρίτο, παράγραφος 70). 

Φυσικά, αυτό το πολιτικό δίπολο, δημοκρατικοί – ολιγαρχικοί, δεν είναι καινούργιο 

στην Κέρκυρα. Το καινούργιο είναι το αποφασιστικό της σημασίας για την υπεροχή του 

ενός ή του άλλου. Το ότι η πολιτική σκηνή στην Κέρκυρα αποκτά «διεθνείς» (για την 

εποχή) διαστάσεις. Με άλλα λόγια η εσωτερική πολιτική σκηνή της Κέρκυρας γίνεται 

πεδίο της εξωτερικής πολιτικής των άλλων πόλεων. Ήδη περιφέρονται άνθρωποι που 

εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα. Είναι ζήτημα χρόνου το πότε θα δυναμιτιστεί το κλίμα. 

Η τραγωδία της Κέρκυρας έχει αρχίσει: «Ταυτόχρονα, οι άλλοτε αιχμάλωτοι, έκαμαν 

καταγγελία εναντίον του Πειθία, που ήταν αυτοδιορισμένος πρόξενος των Αθηναίων κι 

αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος, κατηγορώντας τον ότι θέλει να υποδουλώσει την 

Κέρκυρα στους Αθηναίους. Ο Πειθίας αθωώθηκε και με τη σειρά του κατάγγειλε πέντε 

από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους πλουσιότερους, κατηγορώντας τους ότι 

κόβουν στηρίγματα για τα κλήματά τους από τα ιερά άλση του Δία και του Αλκίνοου. Το 

πρόστιμο που προβλεπόταν από το νόμο για κάθε στήριγμα ήταν ένας στατήρας. Οι 

πλούσιοι καταδικάστηκαν, κι επειδή το πρόστιμο ήταν πολύ μεγάλο, κάθισαν ικέτες 

στους ναούς, ζητώντας να πληρώσουν με δόσεις. Ο Πειθίας όμως, που ήταν επίσης και 

μέλος της βουλής, την έπεισε να εφαρμόσει το νόμο. Οι πέντε καταδικασμένοι, επειδή 

και νόμιμες δυνατότητες δεν είχαν και ταυτόχρονα πληροφορούνταν πως ο Πειθίας, όσο 

ακόμη θα ήταν μέλος της βουλής, θα προσπαθούσε να πείσει τους συμπολίτες του να 

έχουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους Αθηναίους, συνωμότησαν με τους 

ομοϊδεάτες τους, κι οπλισμένοι με στιλέτα όρμησαν ξαφνικά μέσα στη βουλή και 

σκότωσαν τον Πειθία κι άλλους, εξήντα περίπου, βουλευτές κι ιδιώτες. Λίγοι από τους 

ομοϊδεάτες του Πειθία κατόρθωσαν να καταφύγουν στο αθηναϊκό καράβι που βρισκόταν 

ακόμη στο λιμάνι». (βιβλίο τρίτο, παράγραφος 70). 
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Κατόπιν αυτών τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία. Οι ολιγαρχικοί κυριαρχούν στη 

βουλή ασκώντας τρομοκρατία και αποφασίζουν να μη δέχονται κανέναν από τους 

εμπόλεμους εκτός αν έρχονται στον τόπο τους με ένα μόνο καράβι. Προσπαθούν να 

πείσουν το λαό ότι ο κίνδυνος της υποδούλωσης στην Αθήνα απεφεύχθη χάρη στις δικές 

τους πρωτοβουλίες. Στέλνουν μάλιστα και πρέσβεις στην Αθήνα για να ανακοινώσουν 

τις αποφάσεις τους και κυρίως για να προειδοποιήσουν τους δημοκρατικούς 

Κερκυραίους, που κατέφυγαν εκεί, να μην προβούν σε εχθρικές ενέργειες. Οι Αθηναίοι 

συλλαμβάνουν τους πρέσβεις αυτούς ως στασιαστές και τους οδηγούν για φύλαξη στην 

Αίγινα. Όταν φτάνει ένα κορινθιακό καράβι με Λακεδαιμονίους πρέσβεις στην Κέρκυρα, 

οι ολιγαρχικοί, προφανώς θεωρώντας βέβαιη την επικράτησή τους, επιτίθενται στους 

δημοκρατικούς, οι οποίοι, αφού ηττούνται στη μάχη, καταφεύγουν στην ακρόπολη. Η 

επόμενη μέρα περνάει με μικροσυμπλοκές και το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στους 

δούλους. Και οι δύο προσπαθούν να τους προσεταιριστούν. Και οι δύο τάζουν ελευθερία. 

Η πλειοψηφία των δούλων τάσσεται με τους δημοκρατικούς. Οι ολιγαρχικοί όμως 

ενισχύονται με οχτακόσιους μισθοφόρους που ήρθαν από την απέναντι στεριά. Στην 

αποφασιστική μάχη, που γίνεται την αμέσως επόμενη μέρα, νικούν οι δημοκρατικοί: 

«Ύστερα από μια μέρα έγινε νέα μάχη στην οποία νίκησαν οι δημοκρατικοί, κι επειδή 

κρατούσαν οχυρές θέσεις κι επειδή υπερείχαν αριθμητικά. Τους βοήθησαν με τόλμη 

ακόμη κι οι γυναίκες ρίχνοντας κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών κι υπομένοντας το 

θόρυβο της μάχης, πράγμα αφύσικο για το φύλο τους. Αργά το δειλινό οι ολιγαρχικοί 

είχαν νικηθεί, κι επειδή φοβήθηκαν μήπως οι δημοκρατικοί, με ορμητική επίθεσή τους, 

κυριέψουν το ναύσταθμο και ξολοθρέψουν τους ίδιους, έβαλαν φωτιά στις μονοκατοικίες 

που ήταν γύρω στην αγορά και στις γειτονικές πολυκατοικίες – για να μην μπορεί να 

γίνει η επίθεση – χωρίς να λυπηθούν ούτε τις δικές τους περιουσίες ούτε τις ξένες, έτσι 

που και πολλά εμπορεύματα κάηκαν κι αν είχε φυσήξει άνεμος ευνοϊκός κι η φωτιά 

μεταδινόταν στην πόλη, θα είχε κιντυνέψει να καταστραφεί τούτη ολόκληρη». (βιβλίο 

τρίτο, παράγραφος 74). 

Η παρουσία του στόλου των ξένων δυνάμεων αποτελεί το βαρόμετρο όλων των 

εξελίξεων. Όταν φτάνουν στην Κέρκυρα τα δώδεκα αθηναϊκά καράβια με επικεφαλής 

τον στρατηγό Νικόστρατο, οι δημοκρατικοί αποθρασύνονται. Ο Νικόστρατος κάνει 

συμφωνία να οδηγηθούν σε δίκη οι δέκα πρωταίτιοι της στάσης των ολιγαρχικών και οι 

υπόλοιποι να παραμείνουν ανενόχλητοι. Τη στιγμή όμως που αποφασίζει να αναχωρήσει 

οι δημοκρατικοί του προτείνουν να αφήσει πέντε καράβια για κάθε ενδεχόμενο. 

Δεσμεύονται μάλιστα να τα επανδρώσουν οι ίδιοι. Ο Νικόστρατος δέχεται και οι 

δημοκρατικοί στρατολογούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και τους επιβιβάζουν στα 

καράβια αυτά. Οι ολιγαρχικοί, επειδή νομίζουν ότι θα σταλθούν στην Αθήνα, κάθονται 

ικέτες στο ιερό των Διοσκούρων. Οι δημοκρατικοί τους κατηγορούν για δυσπιστία, που 

(φυσικά) κρύβει δόλιους σκοπούς, και οπλίζονται. Περίπου τετρακόσιοι ολιγαρχικοί 

κάθονται ικέτες στο ναό της Ήρας για να γλυτώσουν τη ζωή τους. Η παρέμβαση του 

Νικόστρατου αποτρέπει το μακελειό. Οι δημοκρατικοί μεταφέρουν τους ικέτες στο 

απέναντι νησί για να μην εκδηλωθεί κανένα επικίνδυνο κίνημα. Όταν όμως μετά από 

τέσσερις – πέντε μέρες εμφανίζονται πελοποννησιακά πλοία, οι ισορροπίες αλλάζουν. 

Γίνεται ναυμαχία, όπου τα πελοποννησιακά καράβια, όντας σαφώς περισσότερα, 

επικρατούν, χωρίς όμως να εξολοθρεύσουν τις αντίπαλες δυνάμεις. Οι δημοκρατικοί 

φοβούνται πλέον την επίθεση των Πελοποννησίων στην πόλη. Ως πράξη καλής θέλησης 

επαναφέρουν τους ικέτες από το απέναντι νησί στο ναό της Ήρας. Κάνουν μάλιστα και 
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άνοιγμα στους ολιγαρχικούς για τη σωτηρία της πόλης: «Στο μεταξύ οι δημοκρατικοί της 

Κέρκυρας, φοβισμένοι μήπως τους επιτεθεί ο πελοποννησιακός στόλος, ήρθαν σε 

διαπραγματεύσεις με τους ικέτες και τους άλλους ολιγαρχικούς, για το πώς θα σωθεί η 

πόλη, κι έπεισαν μερικούς απ’ αυτούς να μπουν πληρώματα στα καράβια. Πραγματικά, 

παρόλες τις δυσκολίες, κατάφεραν να επανδρώσουν τριάντα καράβια και περίμεναν την 

επίθεση. Οι Πελοποννήσιοι ωστόσο, αφού ως το μεσημέρι ρήμαξαν τα κτήματα, έφυγαν, 

γιατί μόλις νύχτωσε ειδοποιήθηκαν με φωτιές ότι εξήντα αθηναϊκά καράβια αρμένιζαν 

από τη Λευκάδα για την Κέρκυρα». (βιβλίο τρίτο, παράγραφος 80). 

Με την αποχώρηση των πελοποννησιακών πλοίων και πριν καλά – καλά φτάσουν τα 

αθηναϊκά σκάφη (με αρχηγό τον Ευρυμέδοντα) ξεκινά σφαγή χωρίς προηγούμενο: 

«Όλους εκείνους που είχαν πείσει να μπουν στα καράβια, τους έβγαζαν απ’ αυτά και 

τους έσφαζαν. Ήρθαν και στο ναό της Ήρας κι αφού έπεισαν γύρω στους πενήντα 

ολιγαρχικούς να περάσουν από κανονική δίκη, τους καταδίκασαν όλους σε θάνατο. Οι 

περισσότεροι από τους ικέτες – όλοι όσοι δεν είχαν πειστεί να δικαστούν – βλέποντας τα 

όσα γίνονταν, σκότωναν ο ένας τον άλλον εκεί, μέσα στον ιερό τόπο. Μερικοί 

κρεμάστηκαν από τα δέντρα κι άλλοι αυτοκτόνησαν, όπως μπόρεσε ο καθένας. Εφτά 

μέρες, όσες μετά τον ερχομό του στο νησί έμεινε ο Ευρυμέδοντας με τα εξήντα καράβια 

του, οι Κερκυραίοι σκότωναν όσους από τους συμπολίτες τους θεωρούσαν εχθρούς τους. 

Τους κατηγορούσαν ότι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη δημοκρατία. Αρκετοί όμως 

θανατώθηκαν από προσωπικά μίση, κι άλλοι, που είχαν δανείσει χρήματα, από τους 

οφειλέτες τους. Ο θάνατος παρουσιάστηκε εδώ μ’ όλες του τις μορφές και, όπως 

συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιστάσεις, δεν έμεινε αγριότητα που να μη γίνει, κι 

ακόμη χειρότερα. Γιατί και πατέρας σκότωσε το παιδί του, κι ικέτες αποσπάστηκαν από 

τους ναούς και θανατώθηκαν πλάι τους, και μερικοί άλλοι χτίστηκαν μέσα στο ιερό του 

Διονύσου και πέθαναν εκεί». (βιβλίο τρίτο, παράγραφος 81). 

Η τελευταία πράξη του κερκυραϊκού εμφύλιου είναι ο επίλογος της πιο πένθιμης 

μελωδίας. Οι ολιγαρχικοί που κατάφεραν να ξεφύγουν από τη σφαγή, κατέφυγαν στο 

βουνό Ιστώνη και, όταν μετά τον εμφύλιο επέστρεψαν στο νησί, κυριαρχούσαν στην 

ύπαιθρο και προξενούσαν μεγάλες καταστροφές. Τελικά αναγκάστηκαν να 

συνθηκολογήσουν με τις αθηναϊκές δυνάμεις και οδηγήθηκαν στο νησί Πτυχία, με 

προοπτική να μεταφερθούν στην Αθήνα: «Οι ηγέτες του δημοκρατικού κόμματος της 

Κέρκυρας όμως, από φόβο μήπως οι Αθηναίοι τους ολιγαρχικούς που θα μεταφέρουν 

στην Αθήνα δεν τους θανατώσουν, μηχανεύτηκαν το εξής. Έστειλαν κρυφά στο νησί 

μερικούς φίλους των κρατουμένων, δασκαλεμένους να δείξουν πως τάχα θέλουν το καλό 

τους, οι οποίοι τους είπαν – κι έπεισαν λίγους – ότι το καλύτερο που έχουν να κάμουν 

είναι να δραπετεύσουν το γρηγορότερο, κι ότι οι ίδιοι θα τους είχαν έτοιμο κάποιο πλοίο. 

Οι στρατηγοί των Αθηναίων, πρόστεσαν, στην πραγματικότητα είχαν σκοπό να τους 

παραδώσουν στους δημοκρατικούς της Κέρκυρας». (βιβλίο τέταρτο, παράγραφος 46). 

Φυσικά συνελήφθησαν την ώρα της φυγής. Φυσικά το γεγονός χρησιμοποιήθηκε ως 

πρόφαση για την ακύρωση όλων των συμφωνιών. Φυσικά στάλθηκαν πεσκέσι στους 

δημοκρατικούς Κερκυραίους. Ο Θουκυδίδης καταγγέλλει ξεκάθαρα και την ευθύνη των 

ίδιων των Αθηναίων στρατηγών που εν πλήρη γνώση της σκευωρίας έκαναν τα στραβά 

μάτια εξυπηρετώντας προσωπικές σκοπιμότητες: «Όταν οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι 

τους παραλάβανε, τους έκλεισαν σ’ ένα μεγάλο οίκημα. Έπειτα τους έβγαζαν σε ομάδες 

από είκοσι, δεμένους τον ένα με τον άλλο, και τους υποχρέωναν να περάσουν ανάμεσα 
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σε δυο σειρές παραταγμένους οπλίτες, οι οποίοι, αν έβλεπαν κανέναν εχθρό τους, τον 

χτυπούσαν και τον μαχαίρωναν, ενώ άλλοι, που βάδιζαν πλάι τους με μαστίγια, 

ανάγκαζαν όσους βραδυπορούσαν να περπατούν γρήγορα» (βιβλίο τέταρτο, παράγραφος 

47). Κι όταν αυτοί που παρέμεναν έγκλειστοι στο οίκημα αντιλήφθηκαν τι τέλος τους 

περιμένει όταν θα βγουν έξω ζητούσαν από τους Αθηναίους να τους σκοτώσουν οι ίδιοι 

επί τόπου: «Αρνιόταν επίσης να βγουν πια από το οίκημα και δήλωναν πως, όσο 

μπορούσαν, δε θα άφηναν κανένα να μπει. Οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι δε σκέφτηκαν, 

φυσικά, καθόλου να παραβιάσουν τις πόρτες, αλλά ανέβηκαν στη στέγη του οικήματος, 

ξήλωναν την οροφή κι έριχναν κεραμίδια και τόξευαν προς τα κάτω. Οι κλεισμένοι 

φυλάγονταν όπως μπορούσαν, ενώ ταυτόχρονα, οι περισσότεροι άρχισαν να 

αυτοκτονούν. Άλλοι έμπηγαν στο λαιμό τους βέλη από κείνα που τους έριχναν οι 

αντίπαλοί τους από πάνω, άλλοι κρεμιόταν με σκοινιά που έπαιρναν από μερικά 

κρεβάτια, τα οποία έτυχε να βρίσκονται στο οίκημα, ή με λουρίδες που έκαναν από τα 

ίδια τους τα ρούχα. Με κάθε τρόπο, στη διάρκεια όλης σχεδόν της νύχτας (γιατί νύχτωσε 

στη διάρκεια της συμφοράς τους), αυτοκτονώντας ή χτυπημένοι απ’ αυτούς που 

βρίσκονταν πάνω στη στέγη, εξοντώθηκαν. Όταν ξημέρωσε, οι δημοκρατικοί 

Κερκυραίοι τους έριξαν, τον ένα πάνω στον άλλο, σε κάρα και τους πήγαν έξω από την 

πόλη. Τις γυναίκες, εξάλλου, που είχαν πιάσει στο οχύρωμα τις πούλησαν ως δούλες». 

(βιβλίο τέταρτο, παράγραφος 48). 
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2 Τα Λογισμικά στη μελέτη των κειμένων 

 
Τα λογισμικά προγράμματα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν 

εξελιχθεί μέσω της πληροφορικής. Προγράμματα που με τη χρήση του διαδικτύου 

βοηθούν εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε παντός είδους 

υλικό. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στη παρούσα 

εργασία. Αρχικά θα παρουσιάσουμε ποιοι είναι οι ιστότοποι αυτοί και πως μπορούν να 

μας βοηθήσουν στη μελέτη του τρίτου βιβλίου του Θουκυδίδη. 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων που 

συνδέονται άρρηκτα με το ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Η χρήση των 

νέων τεχνολογιών και η παροχή εργαλείων δίνουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση, 

στην ανάλυση και τη μεταφορά της πληροφορίας, σε συνδυασμό πάντα με τη διαχείριση 

και την αξιοποίηση της νέας γνώσης. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας επιδρούν καταλυτικά και δημιουργούν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, 

διαμορφώνοντας την Κοινωνία της Πληροφορίας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια 

τεχνολογική έκρηξη του διαδικτύου και των πολυμεσικών εφαρμογών, που έχουν 

εισβάλει δυναμικά και στα εκπαιδευτικά συστήματα, δημιουργώντας νέες συνθήκες στη 

παροχή των γνώσεων.  

Οι ΤΠΕ αποτελούν μια τεχνολογική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική 

πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Ασφαλώς χρειάζεται να διαμορφωθούν ευνοϊκές 

συνθήκες και να υπάρξουν κατάλληλες στρατηγικές που θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν 

οι παιδαγωγικοί στόχοι, ώστε να αποτελέσουν μέσο μιας γενικότερης εκπαιδευτικής 

αλλαγής κι αναδιοργάνωσης123.    

                                                 
123  Λαφατζή 2005, 58 κ.ε. 
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2.1 Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

 

 
 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε την «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα». Κάθε επισκέπτης 

αυτού του χώρου μπορεί να αντλήσει υλικό για όλες τις περιόδους της ελληνικής 

γλώσσας. Επιλέγοντας το σύνδεσμο Αρχαία Ελληνική ανοίγονται στο δέκτη του επιπλέον 

επιλογές, οι οποίες τον βοηθούν σε ένα πρώτο στάδιο, έτσι ώστε να βρει το κείμενο που 

επιθυμεί, να μελετήσει από το Ανθολόγιο της Αττικής Πεζογραφίας. Ακολούθως,  

εμφανίζεται ένας Κατάλογος Κειμένων. Τον κατάλογο αυτόν θα αξιοποιήσουμε κι εμείς 

στο παρόν πόνημα προκειμένου να εντοπίσουμε το τρίτο βιβλίο από το έργο του 

Θουκυδίδη, Τα Κερκυραϊκά. 
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Πέρα όμως από το πρωτότυπο κείμενο υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να βρει 

και την απόδοση των κειμένων, που θα επιλέξει, στη νέα ελληνική. Αυτό μάλιστα θα 

διαπιστώσετε κι από την εικόνα που ακολουθεί. Έχουμε ήδη επιλέξει το τρίτο βιβλίο του 

Θουκυδίδη και πιο συγκεκριμένα τις παραγράφους 69 – 72 και εμφανίζονται στον δέκτη 

μας η απόδοση των Ελ. Βενιζέλου και Ε. Λαμπρίδη. Κατόπιν ο μελετητής επιλέγει ποια 

από τις δυο θα επιθυμούσε να συμβουλευτεί. 

 

 
 

Μια ακόμη δυνατότητα του παρόντος ιστοτόπου είναι η χρήση του Συμφραστικού 

Πίνακα. Εκεί δύναται να εντοπίσει ο επισκέπτης όλους τους λεξικούς τύπους, που 
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απαντούν στο Ανθολόγιο της Αττικής Πεζογραφίας. Δίνεται ακολούθως ένα παράδειγμα 

με τη λέξη Λακεδαιμονίων, έτσι ώστε να δούμε πως μπορεί να μας φανεί χρήσιμος. 

 

 
 

Παρατηρούμε λοιπόν πως η λέξη Λακεδαιμονίων εμφανίζεται στα έργα των 

καταγεγραμμένων κειμένων του Ανθολογίου της Αττικής Πεζογραφίας που υπάρχουν 

στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα». Πιο συγκεκριμένα εντοπίζεται στον Αισχύνη, 

στον Ανδοκίδη, στην Αθηναίων Πολιτείας και στο Δημοσθένη. Δίνεται επομένως η 

δυνατότητα στον ερευνητή να εντοπίσει πολύ πιο εύκολα τα χωρία των κειμένων αυτών 

και να εξετάσει τις αναφορές που γίνονται για την εκάστοτε λέξη, που επιθυμεί να 

μελετήσει. 
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2.2 Περσέας – Perseus 

 

 
 

Ο επόμενος ιστότοπος τον οποίο θα παρουσιάσουμε στη παρούσα μελέτη είναι ο 

Περσέας – Perseus. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που εμπεριέχει ψηφιοποιημένα 

τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας.  

Με το σύνδεσμο Collections – Texts , Greek and Roman Materials μεταβαίνουμε 

στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη,  που υπάρχουν τα ψηφιοποιημένα κείμενα.   

 

 
 



36 

 

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα για να καταστεί κατανοητή η 

λειτουργία του λογισμικού. Επιλέγοντας το σύνδεσμο Greek and Roman Materials 

ανοίγεται μια λίστα επιλογών με τα ονόματα ελλήνων και λατίνων συγγραφέων. Εμείς 

ενδιαφερόμαστε για τον Θουκυδίδη και πιο συγκεκριμένα για το τρίτο του βιβλίο.  

 

 
 

Από εκεί θα εντοπίσουμε το τρίτο βιβλίο και την παράγραφο 70. 

 

 
 

Στην παραπάνω εικόνα δίνεται το αρχαίο κείμενο, όπως αυτό βρίσκεται στην 

έκδοση της Οξφόρδης Oxford University Press, 1942. Επιλέγοντας στη συνέχεια από τη 
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διπλανή στήλη τη λέξη  focus από το σύνδεσμο English (1910) εμφανίζεται στον  δέκτη 

μας η μετάφραση του αρχαίου κειμένου στην αγγλική γλώσσα του J. M. Dent, New York, 

E. P. Dutton. 1910.  

 

 
 

Μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε στην οθόνη μας και το αρχαίο κείμενο 

επιλέγοντας Greek (1942), όπως παρατίθεται ακολούθως. 
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Πέρα όμως από την μετάφραση ο Περσέας δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη 

του να εξετάσει μια προς μια την ερμηνεία των λέξεων από γραμματικής πλευράς σε 

συνδυασμό με τη συχνότητα που αυτές εμφανίζονται στο έργο.  

Στο σημείο δίνεται ένα παράδειγμα με το ρήμα ἐστασίαζον. Ο ιστότοπος επιτρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τα λεξικά LSJ και Middle Liddell για να εξεταστεί η γραμματική 

ανάλυση του ρηματικού αυτού τύπου, με την επικρατέστερη γνώμη που αληθεύει.  

 

 
 

Παρατηρούμε λοιπόν πως πρόκειται για ρήμα, χρόνου παρατατικού, τρίτου 

προσώπου πληθυντικού αριθμού κι έγκλιση οριστική. Αυτή μάλιστα η αναγνώριση είναι 

αποδεκτή κατά 61,3%, έναντι της άλλης άποψης που δίνεται με ποσοστό 38,7%, πως 

πρόκειται δηλαδή για ρήμα, χρόνου παρατατικού, πρώτου όμως προσώπου, ενικού 

αριθμού κι οριστική έγκλιση. 

Επιλέγοντας εν συνεχεία το λεξικό LSJ  βοηθά να εντοπίσουμε το ρήμα και σε 

έργα άλλων συγγραφέων που εμφανίζεται, όπως παρατίθενται ακολούθως. 
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Εάν επιθυμεί κάποιος να δει επιπλέον στατιστικά για την ενδιαφερόμενη λέξη 

είναι εφικτό επιλέγοντας το σύνδεσμο more statistics κι αμέσως δίνεται στον δέκτη του 

ερευνητή μια λίστα με τη συχνότητα του ρήματος. 

 

 
 

Ο επισκέπτης έχει στη διάθεση του να μελετήσει και τα ερμηνευτικά σχόλια που 

παρέχει ο παρόν ιστότοπος, επιλέγοντας το σύνδεσμο focus από την σειρά Notes (E.C. 

Marchant, 1909), όπως δίνεται παρακάτω. 
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2.3 Project Gutenberg 

 

 
 

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε πλήθος ηλεκτρονικών βιβλίων 

ποικίλης θεματικής ελλήνων και ξένων δημιουργών. 

Μέλημα μας κι εδώ είναι να δείξουμε πως μπορεί να φανεί χρήσιμος στο παρόν 

πόνημα ένα ψηφιακός χώρος, όπως είναι το Project Gutenberg. Θα προσπαθήσουμε να 

βρούμε το κείμενο του Θουκυδίδη σε πρώτο στάδιο, όπως μαρτυρεί η εικόνα που 

ακολουθεί. 
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Επιλέγουμε να εντοπίσουμε το τρίτο βιβλίο και συγκεκριμένα την παράγραφο 70 

και εξής, όπου θα δούμε την νεοελληνική απόδοση του κειμένου, όπως αυτή είναι 

καταχωρημένη στον ιστότοπο από τη Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, 

σε απόδοση Ιωάννη Ζέρβου. 

 

 
 

 
 
  Το Project Gutenberg δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να ακούσουν τα 

ψηφιοποιημένα κείμενα που έχουν καταχωρηθεί και μάλιστα στην αγγλική γλώσσα, 

όπως μαρτυρεί η εικόνα που παραθέτω. 



43 
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2.4 Thesaurus Linguae Graecae 

 

 
 

Ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο στη μελέτη των αρχαίων κειμένων είναι ο 

ιστότοπος TLG . Εδώ δύναται να βρει κανείς σε ψηφιακή μορφή κείμενα της αρχαίας 

ελληνικής λογοτεχνίας καθώς και την απόδοση τους στην αγγλική γλώσσα. Για να 

επιτευχθεί αυτό, ο επισκέπτης μεταφέρεται αυτομάτως στον ιστότοπο Perseus, όπου σε 

μια νέα σελίδα στο δέκτη του επεξεργάζεται και πάλι το κείμενο. Στο σημείο αυτό 

οφείλουμε, να λεχθεί, πως, για να συνδεθεί κανείς στο TLG, απαιτείται, να είναι 

συνδρομητής. 
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2.5 Voyant  
 

 
 

Ένας ακόμη ιστότοπος που μπορεί να βοηθήσει κάποιον ερευνητή είναι το Voyant καθώς 

δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, να επεξεργαστεί το αρχαίο κείμενο ποικιλοτρόπως,  

τοποθετώντας αφενός το απόσπασμα που τον ενδιαφέρει στο πλαίσιο που δίνεται κι 

έπειτα μπορεί να δει τη συχνότητα των λέξεων που τον ενδιαφέρουν. 
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Εν συνεχεία μπορεί να γίνει η επιλογή των προς εξέταση λέξεων και πατώντας επάνω 

τους με τον κέρσορα εμφανίζεται το διάγραμμά τους. Ακολούθως παρατίθεται ένα 

παράδειγμα με τη λέξη Αθηναίων. 

 

 
 

Παρατηρούμε  την καμπύλη ταυτόχρονα δυο ή και περισσότερων λέξεων, δίνοντας μας 

παράλληλα τη πορεία, που ακολουθούν στο διάγραμμα. 
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2.6 Google Scholar 

 

 
 

Ο ιστότοπος αυτός  προσφέρει στον ερευνητή τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες 

για το αντικείμενο της μελέτης του. Πληκτρολογώντας το όνομα του συγγραφέα που τον 

ενδιαφέρει, εμφανίζονται άρθρα και βιβλία σε ψηφιακή μορφή. 

Για το παρόν πόνημα αξιοποιήσαμε το λογισμικό αυτό, από το οποίο αντλήσαμε πλήθος 

συγγραμμάτων, που μας βοήθησαν στη μελέτη για την ερμηνεία του τρίτου βιβλίου του 

Θουκυδίδη. Ακολούθως παρατίθενται τα συγγράμματα, όπως τα εμφάνισε το google 

scholar στο δέκτη μας. 
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Πληκτρολογώντας αρχικά το όνομα του ιστορικού στο πλαίσιο της αναζήτησης δίνεται 

μια λίστα με τα συγγράμματα και τις μελέτες που είναι καταχωρημένες στον ιστότοπο. 

Από αυτά έγινε μια επιλογή για την άντληση υλικού, ξεκινώντας από το έργο της 

Jaqueline de Romilly «Thucydides and the cities of the Athenian empire», όπως μαρτυρεί 

η εικόνα που δίνεται. 

 

  
  

Μέσω του ιστοτόπου αυτού εντοπίσαμε το περιοδικό φιλοσοφίας Conatus, του 

Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, όπου δημοσιεύονται πρωτότυπα 

επιστημονικά άρθρα στην ελληνική κι αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο 
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τεύχος που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2016, βρίσκουμε το άρθρο της  

Τρισευγενής Γεωργακοπούλου, με τίτλο «Το Θουκυδίδειο έργο μέσα από τη διεισδυτική 

ματιά του Κορνήλιου Καστοριάδη». Διαβάζοντας το άρθρο από τον «μελετητή», 

αντλήσαμε πλούσιο υλικό και τη σχετική βιβλιογραφία του, αρωγοί και τα δυο για το 

παρόν πόνημα. 

 

 
 

Ακολούθως εντοπίσαμε το σύγγραμμα του Robert B. Strassler «The Landmark 

Thucydides», το οποίο αποτελεί έναν περιεκτικό οδηγό για τον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο. 
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Εν συνεχεία ο «μελετητής» μας εμφάνισε το βιβλίο του Rex Warner «History of 

Peloponnesian War», με εισαγωγή του M. Finley, το οποίο υπήρξε πολύτιμο εγχειρίδιο 

για το παρόν πόνημα. 

 

 
 

Προχωρώντας την έρευνα συναντήσαμε το βιβλίο των Αντώνη Τσακμάκη και της 

Μελίνας Ταμιολάκη «Thucydides Between History and Literature», πλούσιο σε υλικό 

και βιβλιογραφικές παραπομπές, έτσι ώστε η να συνεχίσει η αναζήτηση μας για 

περισσότερο υλικό εντός του ιστοτόπου. 
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Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τη λίστα με τα διαθέσιμα εγχειρίδια , που μπορεί να 

παραπέμψει ο μελετητής τον ερευνητή. 

 

 
 

Ένα πολύ γνωστό επίσης σύγγραμμα το οποίο είναι καταχωρημένο στα δεδομένα του 

Google Scholar είναι το βιβλίο του Simon Hornblower «A Commentary on Thucydides». 

Δυστυχώς δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή ο τόμος με το τρίτο βιβλίο, αλλά αυτός με το 

τέταρτο και το πέμπτο, όπως μαρτυρούν οι παρακάτω εικόνες. Βέβαια ακόμη και η 

αναφορά στο όνομα του, είναι καθοριστική ειδικά για έναν νέο ερευνητή που θέλει να  

βρει το κατάλληλο υλικό για τον Θουκυδίδη. 
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Τέλος στον ιστότοπο αυτό εντοπίσαμε το περιοδικό Στρατιωτική Επιθεώρηση του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού και πιο συγκεκριμένα το τεύχος Μαΐου – Ιουνίου 2010, στο 

οποίο αρθρογραφεί ο συνταγματάρχης Γεώργιος Καμπούρης. Δίνεται λοιπόν η 

δυνατότητα να διαβάσουμε το άρθρο του με τίτλο «Η Στρατηγική Σκέψη Κατά Τον 

Θουκυδίδη», να επεξεργαστούμε τις παραπομπές του και τέλος να ανατρέξουμε στη 

βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος για να εμπλουτίσουμε το παρόν πόνημα. 
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2.7 New York Public Library 

 

 
 
Ο ιστότοπος αυτός της δημόσιας βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης προσφέρει τη 

δυνατότητα στον επισκέπτη να αντλήσει  πολύτιμο υλικό από ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

για τις έρευνές του. Όπως μαρτυρεί η εικόνα που δίνεται παρακάτω μπορεί ο ερευνητής 

να βρει πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό έτσι ώστε να αναζητήσει τα συγγράμματα αυτά για 

την έρευνα του. 
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2.8 Heal – Link 

 

 
 

Στον ιστότοπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα  να συλλέξει υλικό για τις έρευνες του ο 

επισκέπτης. Σαφώς η είσοδος στον χώρο αυτό γίνεται κατόπιν σύνδεσης, εφόσον υπάρχει 

συνδρομή. 
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2.9 Διογένης 

 

 
 

Το παρόν λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος μέσα από 

το TLG κείμενα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, κάνοντας  λήψη τους, 

αφού πρώτα γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή. 

 

 
 

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για έναν ερευνητή είναι να υπάρχει συνδρομή στο TLG, 

έτσι ώστε να μπορέσει η μηχανή αναζήτησης Διογένης να κάνει τη λήψη του κειμένου 
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που μας ενδιαφέρει και να αποτελέσει συνάμα πολύτιμο εργαλείο για την μετάφραση 

των κειμένων που είναι αντικείμενο μελέτης. 

 

 
 

Μέσα από τη μηχανή αναζήτησης Διογένης μπορούμε να μεταβούμε στο πανεπιστήμιο 

The Packard Humanities Institute. Από αυτή τη σελίδα δύναται κανείς να βρει κείμενα κι 

επιγραφές που αφορούν την αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία , χωρισμένα κατά 

τόπους. Τα κείμενα αναφέρονται ανάλογα με τις περιοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί 

και δίνουν επιπλέον πληροφορίες για τις περιόδους που πραγματεύονται, έχοντας τη 

μορφή περιήγησης.  

   



59 
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3. Ερευνητικά Ερωτήματα και Απαντήσεις 

 
 Φτάνοντας στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να τεθούν κάποια ερωτήματα – 

προβληματισμοί για την επιλογή τόσο του συγκεκριμένου έργου, όσο και για το ιδιαίτερο 

ύφος του μεγάλου αυτού ιστορικού. Πρόκειται λοιπόν,  να δούμε ένα μέρος από το τρίτο 

βιβλίο του Θουκυδίδη, που αφορά την εμφύλια διαμάχη που ξέσπασε στην Κέρκυρα το 

καλοκαίρι του 427 π.Χ.  

 Τί εννοούμε όμως με τον όρο «Κερκυραϊκά»;  Ο όρος αυτός δόθηκε από τους 

κατοπινούς μελετητές για να περιγραφούν οι πολιτικές αναστατώσεις και ο πόλεμος που 

ξέσπασε στο νησί μεταξύ των κατοίκων του, την τραγική για τον ελλαδικό χώρο, περίοδο 

του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Θουκυδίδης θα προσπαθήσει, να μεταφέρει 

αντικειμενικά και αμερόληπτα τα γεγονότα που διαδραματίζονται, διατηρώντας τη 

ψυχραιμία που χρειάζεται να έχει ένας ιστορικός, αποφεύγοντας προσωπικού τύπου 

σχολιασμούς. 

 Πόσο άραγε καθοριστικής σημασίας υπήρξε η καταγραφή της εμφύλιας 

αυτής σύρραξης; Το χωρίο για την κερκυραϊκή στάση, όπως σημειώνει ο Simon 

Hornblower, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δυο ειδών ερευνητών, αφενός εκείνων που 

νοιάζονται από λογοτεχνικής, ρητορικής και ηθικής πλευράς κι αφετέρου αυτών που 

πιστεύουν πως τα δρώμενα φωτίζουν καλύτερα το χαρακτήρα μιας ελληνικής στάσις, που 

κατά κοινή ομολογία ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια124. 

 Εξετάζοντας το τρίτο βιβλίο παρατηρούμε πως τα επεισόδια που 

καταγράφονται δίνονται σχετικά σύντομα, εκτός από αυτό της Κέρκυρας (Γ 69-86), 

καθώς παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον από ηθικής πλευράς125. Όσο λοιπόν ο ιστορικός 

εξιστορεί με τη βαρύθυμη ψυχραιμία τα γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα στο νησί, 

διακρίνουμε , να κάμπτεται κάπως αυτή του η ψυχραιμία και να διατυπώνονται κάποιες 

απαισιόδοξες σκέψεις του. Που να οφείλεται άραγε αυτό; Πρόκειται μήπως γι’ αυτό που 

οι κατοπινοί μελετητές θα ονομάσουν «Παθολογία του Πολέμου»; 

 Η παθολογία του πολέμου ένα από τα καλύτερα αντιπολεμικά κείμενα όλων των 

εποχών, κατά κοινή ομολογία και αναπτύσσεται στο τρίτο βιβλίο του Θουκυδίδη. 

Πρόκειται για ένα επίκαιρο πάντα θέμα, το οποίο δίνει με πάσα λεπτομέρεια τον εμφύλιο 

πόλεμο, που ξέσπασε στην Κέρκυρα.  Ο πόλεμος αυτός προξένησε μεγάλη εντύπωση, 

καθώς ήταν ο πρώτος που ξεσπούσε. Στην πραγματικότητα όμως αυτή δεν ήταν η πρώτη 

στάσις, για την οποία είχε κάνει λόγο ο ιστορικός. Πολύ πιθανό να την θεωρεί πρώτη, 

γιατί ξεπέρασε από κάθε μέτρο και άποψη όλες τις προηγούμενές της. Η βία και οι 

σφαγές που έγιναν σε αυτή ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Από αυτό και μόνο εικάζουμε 

πως θεώρησε ότι αποτέλεσε ένα πρότυπο για τη φύση της επανάστασης στον ελλαδικό 

χώρο. 

                                                 
124 Hornblower 2006, 734. 

125  Romilly 2004, 61. 
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Ο πόλεμος αυτός χαρακτηρίζεται ως βίαιος διδάσκαλος, αφού έχει τη δύναμη και 

τα όπλα συνάμα για να οξύνει τα πνεύματα ερεθίζοντας το πλήθος, επιφέροντας έτσι μια 

σειρά από ελλείψεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το μόνο που διακρίνεις 

τριγύρω είναι ο πόνος, η θλίψη, η εξαθλίωση και η απόγνωση. Τα πάντα γύρω 

καταρρέουν καθώς η κοινωνία κλυδωνίζεται, οι θεσμοί ανατρέπονται, η θρησκευτικές 

και ηθικές αξίες του ανθρώπινου γένους διέρχονται κρίση. Οι όρκοι και οι συνθήκες 

έχουν πλέον καταπατηθεί στο βωμό του πολέμου και η συνθήκη ειρήνης 

παραγκωνίζεται. Οι αντίπαλες παρατάξεις  κάνουν χρήση άνομων μέσων και τακτικών, 

υπονομεύοντας κάθε ανθρώπινο ιδανικό, προβαίνοντας σε βανδαλισμούς, που δε 

συνάδουν με ανθρώπινες κοινωνίες, στις οποίες ο Δίας επιδεικνύοντας μεγάλη 

γενναιοδωρία προσέφερε σε όλους τους την αιδώ και τη δική, για να μην αφανιστεί το 

γένος των ανθρώπων. Δυστυχώς οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί που καταλύουν τα 

πάντα και επιλέγουν να ζήσουν μέσα στη διαφθορά και την ανομία. 

 Ο Θουκυδίδης διαπίστωσε αφενός πως ο παραλογισμός και η διστακτικότητα 

ήσαν ανδρεία με περίσσεια ανιδιοτέλεια και δειλία αντίστοιχα και αφετέρου η 

σωφροσύνη να είναι πρόφαση ανανδρίας και η συνετή αντιμετώπιση του κάθε ζητήματος 

καθυστέρηση. Η αιφνίδια τρέλα υπολογίστηκε σαν ανδρεία, ενώ η περαιτέρω σκέψη για 

λόγους ασφάλειας θεωρήθηκε μια μορφή υπεκφυγής. Ωστόσο αν κάποιος κατηγορούσε 

τους άλλους ήταν πάντοτε αξιόπιστος και όποιος διαφωνούσε με αυτόν, ήταν ύποπτος. 

Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πως οι πραγματικές αξίες μπαίνουν στο περιθώριο 

και οτιδήποτε μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν αξιόμεμπτο, τώρα πια λογίζεται ως 

αξιέπαινο και συνάμα αξιοθαύμαστο. Ο λογικός είναι δειλός και ο παράτολμος με τη 

σειρά του ανδρείος. 

 Ο ιστορικός παίρνει ξεκάθαρα θέση κατά του εμφυλίου πολέμου, αφού το 

μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διδάξει τους κακούς πώς να γίνουν χείριστοι, 

υπονομεύοντας την ευπιστία των ανθρώπων, υποσκάπτοντας τους δημοκρατικούς 

θεσμούς σε κάθε εποχή. Ανώτερο όλων τίθεται το πολιτικό – κομματικό όφελος. Ακόμη 

και ο θεσμός της οικογένειας που είναι ένα από τα άψιλα ιδανικά παραγκωνίζεται, καθώς 

χάνεται κάθε αίσθηση ευσέβειας. Η αδικία είναι η κυρίαρχη του «πολιτικού αυτού 

παιχνιδιού», μιας και όλοι θα πεθάνουν, δε νοιάζονται να λογοδοτήσουν για τα 

παραχθέντα. Οι εμφύλιες διαμάχες, όπως άλλωστε και κάθε μορφή πολέμου φέρνει 

πληθώρα συμφορών στις πολιτείες, γεγονός που δεν πρόκειται να αλλάξει, αν πρώτα δεν 

αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων και να πάψουν να είναι αυτοκαταστροφικοί, αφού 

είναι ικανοί να οδηγηθούν σε ακρότητες και βανδαλισμούς, ώστε να ικανοποιηθεί ο 

άμετρος εγωισμός τους και οι φιλοδοξίες τους, πηγή των οποίων είναι η πλεονεξία και η 

αλαζονεία.  

 Το τρίτο βιβλίο βρίθει ερωτημάτων αναφορικά με τη στάσις των Κερκυραίων. 

Τι σημαίνει η λέξη στάσις κατά τον 5ο αιώνα π.Χ; Η αρχαία ελληνική 

λέξη στάσις126 σημαίνει εμφύλια διαμάχη, ανταρσία ή πόλεμο εντός της χώρας και 

                                                 
126 Mosse 2011, 310. 
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μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως επανάσταση. Κατά τον 5ο αιώνα, οι στάσεις ή 

επαναστάσεις, που γίνονταν στις ελληνικές πόλεις – κράτη, ήταν ως επί το πλείστον 

αγώνες των ολιγαρχικών στη προσπάθεια τους να ανατρέψουν τις δημοκρατικές 

κοινωνίες και αντίστροφα από μέρους δηλαδή των δημοκρατικών να διαλύσουν τα 

ολιγαρχικά καθεστώτα127. Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια μνεία. Τι  ἐστὶ  όμως 

ολιγαρχικό πολίτευμα;  Στα ολιγαρχικά καθεστώτα την εξουσία έχουν οι ολίγοι. 

Πρόκειται για μια ελίτ, η οποία κατείχε περιουσία και πολιτικά δικαιώματα128. Η 

δημοκρατία ωστόσο είναι εκ δια μέτρου αντίθετη, αφού ο δήμος, δηλαδή ο λαός, 

ολόκληρο το σώμα των (αρρένων) πολιτών, που όλοι τους διέθεταν πολιτικά δικαιώματα 

κατέχει την εξουσία129. Η ολιγαρχία στηριζόταν εξολοκλήρου στην αφρόκρεμα των 

πολιτών (πλούσιους και ευγενείς), ενώ η δημοκρατία ως επί το πλείστον στους κοινούς 

ανθρώπους, δίχως να είναι ανάγκη να υπάρχει μεγάλη περιουσία, αρκετές φορές και 

καθόλου130.  Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η στάσις ήταν συχνά μια σύγκρουση μεταξύ των 

πλούσιων και των φτωχών μιας πόλης131.  

 Ο Θουκυδίδης στην αρχή του έργου του παρουσιάζει περιεκτικά αρκετές 

στάσεις που έλαβαν χώρα, στον ελλαδικό χώρο, αρχής γενομένης με αυτή που έγινε στην 

Επίδαμνο το 435 π.Χ. , όπως αυτή δίνεται στο πρώτο βιβλίο (Α 24). Φτάνοντας στην 

επανάσταση της Κέρκυρας το 427 π.Χ. απεικονίζει τα γεγονότα με λεπτομέρειες, 

προβαίνοντας ακολούθως σε ορισμένους αξιοσημείωτους συλλογισμούς σχετικά με το 

ίδιο το φαινόμενο της επανάστασης 

 Ποιος ήταν όμως ο ρόλος του ιόνιου νησιού εκείνη την εποχή και ποιοι 

πραγματικά έχουν την εξουσία; Ξεκινώντας ο πόλεμος σ’ αυτό το νησί βορειοδυτικά του 

ιονίου πελάγους, επικρατούσε το δημοκρατικό πολίτευμα, καθώς η Κέρκυρα ήταν 

σύμμαχος πόλη της Αθηναϊκής συμμαχίας. Ωστόσο στο νησί υπήρχε μια μερίδα πολιτών 

που τασσόταν με τη πλευρά των ολιγαρχικών, καθώς υποστηριζόταν από την Κόρινθο, 

συμμαχική πόλη κράτος της Σπάρτης, επιθυμώντας να κάνει το νησί να αποστατήσει από 

την συμμαχία της Αθήνας. Το γεγονός αυτό είχε ως επακόλουθο να προκληθούν ταραχές, 

στις οποίες οι θιασώτες της ολιγαρχίας, υποστήριζαν πως το νησί διέτρεχε κίνδυνο να 

υποδουλωθεί στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να προβούν στη δολοφονία του ηγέτη των 

δημοκρατικών και εξήντα ακόμη πολιτών, οπαδοί του δημοκρατικού καθεστώτος. Η 

Κόρινθος και η Σπάρτη ενθάρρυνε το γεγονός αυτό και υποχρέωσαν την κερκυραϊκή 

συνέλευση να κηρύξει την ουδετερότητα της Κέρκυρας στον πόλεμο. Απόρροια αυτού ο 

λαός της νήσου να προβάλλει σθεναρή αντίσταση, ξεσπώντας βιαιοπραγίες. Στο νησί 

σχεδόν αμέσως έφτασε πελοποννησιακός στόλος, προξενώντας πλήθος  καταστροφών σε 

κάποια κερκυραϊκά εδάφη, απειλώντας μάλιστα να επιτεθεί στην πόλη. Ευτυχώς 

απέπλευσε, όταν εμφανίστηκε ένας μεγαλύτερος σε μέγεθος αθηναϊκός στόλος, 

αποτελούμενος από εξήντα πλοία. Στην πόλη οι οπαδοί της δημοκρατικής παράταξης 
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129 Ross 2010, 367 – 372. 

130 Ross 2010, 367 – 372. 

131 Mosse 2011, 310 



63 

 

ξεκίνησαν να σκοτώνουν τους αντιπάλους τους, δίχως έλεος, αφότου πενήντα 

ολιγαρχικοί ζήτησαν καταφύγιο προσπέφτοντας ως ικέτες στο ναό της Ήρας και τους 

ανάγκασαν να εξέλθουν, επιβάλλοντας τους τη θανατική ποινή. Μπροστά σε όλη αυτή τη 

σφαγή και την ανομία μέρος των ολιγαρχικών αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον περίβολο 

του ναού και επέλεξαν να μείνουν εκεί μέχρι τέλους, άλλοι πέφτοντας μαχόμενοι και 

άλλοι επιλέγοντας να γίνουν αυτόχειρες. Για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στο 

νησί ο αθηναίος στρατηγός Ευρυμέδων και ο στόλος του, ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι «οι 

Κερκυραίοι εξακολούθησαν να σκοτώνουν όσους συμπολίτες τους θεωρούσαν εχθρούς. 

Τους κατηγορούσαν ότι θέλησαν να καταλύσουν τη δημοκρατία, αλλά πολλοί σκοτώθηκαν 

από προσωπικά μίση και άλλοι, που είχαν δανείσει χρήματα, σκοτώθηκαν από τους 

οφειλέτες τους. Ο θάνατος πήρε χίλιες μορφές και, ό, τι φρικαλέο γίνεται σ’ αυτές τις 

περιστάσεις, έγινε στην Κέρκυρα, κι ακόμα χειρότερα. Πατέρας σκότωνε το παιδί του, 

άρπαζαν ικέτες απ’ τους ναούς και τους σκότωναν εκεί μπροστά, και άλλους τους έχτισαν 

μέσα στο ιερό του Διονύσου και τους άφησαν να πεθάνουν εκεί. Σ’ αυτές τις ακρότητες 

έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν ο πρώτος  που 

έγινε». (Γ 81) 

  Οι δύο επόμενες ενότητες, Γ 82-83, αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης του 

ιστορικού για την επανάσταση. Στην αρχή  παραθέτει τη διάδοση των εμφύλιων ταραχών 

σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, καθώς οι μεν ολιγαρχικοί επιθυμούσαν να φέρουν στη 

πόλη τους Λακεδαιμόνιους και οι δημοκρατικοί τους Αθηναίους. Κάτι τέτοιο βέβαια δε 

θα ήτο εφικτό εν καιρώ ειρήνης, συνεπώς δεν υπήρχε πρόφαση και συνάμα βούληση να 

εισαχθούν ξένοι στη διαμάχη. Αντιθέτως σε ταραγμένες περιόδους εκατέρωθεν εύκολα 

θα μπορούσαν να αποκτήσουν συμμάχους για να τους παράσχουν βοήθεια βλάπτοντας 

τους εχθρούς τους, και ως εκ τούτου η δυσαρεστημένη πλευρά ήταν πολύ πιο πρόθυμη 

να ζητήσει ξένη βοήθεια: «Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες 

συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που γίνονται και θα γίνονται πάντα όσο δεν αλλάζει 

η φύση του ανθρώπου, συμφορές που μπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κι έχουν 

διαφορετική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και όταν ευημερεί ο 

κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες 

φοβερές. Αλλά όταν έρθει ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή 

στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κι ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με 

τις καταστάσεις που δημιουργεί». (Γ 82) 

Ποια είναι όμως η πηγή του κακού για την πρόκληση τέτοιων καταστάσεων; 

Βασική αιτία κατά τον Θουκυδίδη για την έναρξη αυτής της στάσης είναι η φύση του 

ανθρώπου, όπως αυτή εμφανίζεται στις άθλιες συνθήκες του πολέμου. Τα κίνητρα πάντα 

προκύπτουν από τις κοινές ανθρώπινες αποφάσεις και την επιθυμία για την επιβολή 

δύναμης. Ίσως στο μέλλον να διαφέρουν οι επαναστάσεις ανάλογα με τις συνθήκες και 

τις επιδιώξεις.    
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Μέχρι αυτό το σημείο ο Θουκυδίδης παραμένει αντικειμενικός και αμερόληπτος 

στην αφήγηση των γεγονότων που αφορούν την μάχη στο νησί. Καθώς προχωρά η 

ανάλυσή επισημαίνει πως οι στάσεις που έπλητταν διαδοχικά τις πόλεις κράτη της 

αρχαίας Ελλάδας προσπαθούσαν, να ξεπεράσουν η μια την άλλη στις ακρότητες και 

ταυτόχρονα στη μορφή των αντεκδικήσεών τους, προκαλώντας πλήθος συναισθημάτων.  

Δεν χρησιμοποιεί κανέναν ενδιάμεσο σε συνδυασμό πάντα με ένα πάθος ηθικό και 

πνευματικό, δίνει μια σειρά από αξιοσημείωτες παρατηρήσεις – αυτό που ο Hornblower 

εύστοχα ονομάζει «μια επίδειξη γενικευτικών πυροτεχνημάτων» – που εκθέτουν την 

παθολογία του επαναστατικού πνεύματος και τα αποτελέσματα της132. Το πνεύμα αυτό, 

αποτελείται από έναν φατριασμό και έναν φανατισμό τελείως αδιάφορο προς 

οποιουσδήποτε συλλογισμούς περί ανθρωπισμού ή περί νόμου. Εκφράζεται επίσης 

χαρακτηριστικά με μια διαστροφή της ηθικής και της πολιτικής γλώσσας και 

αποτίμησης. Ο Θουκυδίδης ισχυρίζεται πως «για να δικαιολογούν τις πράξεις τους 

άλλαζαν ακόμα και τη σημασία των λέξεων. Η παράλογη τόλμη θεωρήθηκε ανδρεία και 

αφοσίωση στο κόμμα, η προσωπική διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία που κρύβεται 

πίσω από εύλογες προφάσεις, και η σωφροσύνη προσωπίδα της ανανδρίας» (Γ 82).  

Ο λάτρης της βίας απολάμβανε την εμπιστοσύνη και ο αντίπαλός του 

αντιμετώπιζε καχυποψία. Ο συνωμότης θαυμαζόταν, αλλά η ευφυΐα κάποιου που 

ανακάλυπτε μια συνωμοσία θαυμαζόταν ακόμη περισσότερο, και κάποιος που παρέμενε 

μακριά από συνωμοσίες θεωρείτο δειλός και διασπαστής του κόμματος. Αυτός που 

ξεπερνούσε τους άλλους στη διάπραξη κακών εγκωμιαζόταν, ομοίως και ο άνδρας που 

παρότρυνε κάποιον να διαπράξει κάτι επονείδιστο που ούτε καν είχε σκεφτεί πρωτύτερα.   

Οι κομματικοί δεσμοί ήταν ισχυρότεροι από τους δεσμούς του αίματος, επειδή ο 

ομοϊδεάτης ήταν έτοιμος να τολμήσει οτιδήποτε χωρίς να το εξετάσει. Οι κομματικές 

οργανώσεις δεν στηρίζονταν στον νόμο ή στο δημόσιο καλό, αλλά απέβλεπαν στο ίδιον 

όφελος παραγράφοντας τον νόμο. Οι συμφωνίες τις οποίες συνήπταν τα μέρη, 

διαρκούσαν μόνο μέχρι κάποιο μέλος να αποκτήσει τη δύναμη για να τις καταπατήσει. 

Οι ομοϊδεάτες χαίρονταν περισσότερο από μια προδοτική πράξη εναντίον ενός εχθρού 

παρά από μια ανοιχτή πράξη αντεκδίκησης (Γ82). 

Ο Θουκυδίδης επισημαίνει πως «αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα 

την πλεονεξία και τη φιλοδοξία, που έσπρωχναν τις φατρίες ν’ αγωνίζονται με λύσσα», 

εντοπίζοντας τα πάθη της ανθρώπινης φύσης τα οποία υπερνικούν τη λογική και τον 
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ανθρωπισμό και γεννούν επαναστάσεις. «Ισότητα των πολιτών από τη μια μεριά, 

σωφροσύνη της αριστοκρατικής διοίκησης από την άλλη. Προσποιούνταν έτσι ότι 

υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά 

συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Τούτο τους 

οδηγούσε να κάνουν τα φοβερότερα πράματα επιδιώκοντας να εκδικηθούν τους αντιπάλους 

τους, όχι ως το σημείο που επιτρέπει η δικαιοσύνη ή το συμφέρον της πολιτείας, αλλά 

κάνοντας τις αγριότερες πράξεις, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση του κόμματός 

τους. […] Καμιά από τις δύο παρατάξεις δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό κι εκτιμούσε 

περισσότερο όσους κατόρθωναν να κρύβουν κάτω από ωραία λόγια φοβερές πράξεις». (Γ 

82) 

Πώς κρίνει ο ίδιος ο ιστορικός τα αποτελέσματα που επέφερε η στάσις στις 

ελληνικές πόλεις – κράτη την περίοδο του πελοποννησιακού πολέμου; Ο Θουκυδίδης 

παραθέτει ένα τελευταίο σχολιασμό για όλα τα φρικαλέα γεγονότα που προκάλεσε η 

στάσις στις ελληνικές πόλεις-κράτη: «Έτσι, οι εμφύλιοι σπαραγμοί έγιναν αιτία ν’ απλωθεί 

σ’ όλο τον ελληνικό κόσμο κάθε μορφή κακίας, και το ήθος, που είναι το κύριο γνώρισμα 

της ευγενικής ψυχής, κατάντησε να είναι καταγέλαστο κι εξαφανίστηκε. Ο ανταγωνισμός 

δημιούργησε απόλυτη δυσπιστία και δεν υπήρχε τρόπος που να μπορεί να τη διαλύσει, ούτε 

εγγυήσεις ούτε όρκοι φοβεροί. Όλοι, όταν επικρατούσαν, ξέροντας ότι δεν υπήρχε ελπίδα 

να κρατηθούν μόνιμα στην εξουσία, προτιμούσαν, αντί να δώσουν πίστη στους αντιπάλους 

τους, να πάρουν τα μέτρα τους για να μην πάθουν οι ίδιοι. Τις περισσότερες φορές 

επικρατούσαν οι διανοητικά κατώτεροι. Φοβούνταν τη δική τους ανεπάρκεια και την 

ικανότητα των αντιπάλων τους κι έτσι [.,.] δεν είχαν κανέναν δισταγμό να προχωρήσουν σε 

βίαιες πράξεις. Όσοι πάλι περιφρονούσαν τους αντιπάλους τους, νόμιζαν ότι μπορούσαν 

σύγκαιρα να καταλάβουν τα σχέδιά τους. […1 Έτσι, τις περισσότερες φορές, δεν 

φυλάγονταν και οι αντίπαλοί τους, τους αφάνιζαν». (Γ 83) 

Ο Θουκυδίδης εκδήλωσε τα προσωπικά του συναισθήματα σχετικά με τα 

επακόλουθα της επανάστασης δηλώνοντας πως «το ήθος, που είναι το κύριο γνώρισμα 

της ευγενικής ψυχής, κατάντησε να είναι καταγέλαστο κι εξαφανίστηκε» (Γ 83). Τι 

εννοούσε με τη λέξη «ήθος» σε αυτό το πλαίσιο; Πιθανόν να αναφερόταν στην 

ειλικρίνεια, την ευθύτητα, την έλλειψη διπροσωπίας και πονηριάς. Αυτά αποτελούσαν 

ένα μεγάλο κομμάτι της ευγενικής φύσης και η εξαφάνισή τους, ήταν ένα από τα 

πράγματα για τα οποία θρηνούσε περισσότερο, με τις συνεχείς στάσεις που γίνονταν, 

έχοντας απώτερο σκοπό να διαλύουν κομματικά – πολιτικά τις πόλεις κράτη. 
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Έπειτα από την περιγραφή των «παθών που οι πολίτες της Κέρκυρας, πρώτοι απ’ 

όλους τους Έλληνες επέδειξαν ο ένας απέναντι στον άλλον» (Γ 85), ο ιστορικός 

ολοκληρώνει την ιστορία της κερκυραϊκής επανάστασης σε μερικές ακόμη ενότητες. 

Αφήνει το επαναστατικό σκηνικό του νησιού με τη δημοκρατική παράταξη να έχει τον 

απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο οι εναπομείναντες ολιγαρχικοί εξακόσιοι εις τον αριθμόν, 

βρίσκονταν οχυρωμένοι σε ένα βουνό της νήσου, κάνοντας συχνά επιδρομές εναντίον 

των κατοίκων (Γ 85). Δύο χρόνια αργότερα, το 425π.Χ., οι κερκυραίοι δημοκρατικοί 

έχοντας βοήθεια από τον αθηναϊκό στρατό επιτίθενται και καταλαμβάνουν το ορεινό 

φρούριο, αιχμαλωτίζοντας έτσι και τους τελευταίους ολιγαρχικούς.  

Σε ένα τελευταίο στάδιο ο Θουκυδίδης, αφηγείται πώς οι κατακτητές 

υποχρέωσαν τους αιχμαλώτους, να διέρχονται σε ομάδες των είκοσι ανάμεσα σε δύο 

φάλαγγες ενόπλων, που τους χτυπούσαν και τους λόγχιζαν- η πορεία τους συνεχίστηκε 

εν μέσω μαστίγωσης, μέχρι που τελικά τους σκότωσαν. Άλλοι αιχμάλωτοι έχοντας 

αρνηθεί να βγουν από το κτίριο όπου κρατούνταν, φονεύτηκαν από επιτιθέμενους, που 

ξήλωσαν τη στέγη και άρχισαν, να ρίχνουν βέλη και κεραμίδια. Ουκ ολίγοι αιχμάλωτοι 

αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η σφαγή συνεχίστηκε για μια ακόμη ημέρα 

και τα ξημερώματα οι Κερκυραίοι πέταξαν τα πτώματα σε κάρα μεταφέροντας τα εκτός 

της πόλεως. Όλοι οι αιχμάλωτοι πέθαναν, ενώ οι γυναίκες που αιχμαλωτίστηκαν μαζί 

τους εξανδραποδίστηκαν. Έτσι ο λαός κατέστρεψε τους αντιπάλους του στην Κέρκυρα 

και, όπως γράφει ο Θουκυδίδης, τουλάχιστον για την υπόλοιπη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου «ό, τι απόμεινε από τους ολιγαρχικούς δεν ήταν άξιο λόγου».  
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3.1 Υφολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας του Θουκυδίδη 

Έχουμε ήδη κάνει λόγο συνοπτικά σε προγενέστερο κεφάλαιο για τη γλώσσα του 

ιστορικού. Στο παρόν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά που τη συνθέτουν, εντοπίζοντας τα στο τρίτο βιβλίο του, πιο 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που περιγράφεται η εμφύλια σύρραξη στην Κέρκυρα.  

Έχει λεχθεί σύμφωνα με τον Finley πως η γλώσσα του ιστοριογράφου 

διακατέχεται από έναν μεγαλοπρεπή τρόπο έκφρασης, αντίστοιχο της υπευθυνότητας 

που διέπει την ιστορική του ανάλυση133. Όπως έχουν επισημάνει οι Κωνσταντινόπουλος 

και Πανομήτρος είναι: «ότι την αρχαία ατθίδα δεν τη χρησιμοποιεί στην καθαρή της 

μορφή. Σε αυτήν ανήκει σίγουρα η προφορά ξυν και ες αντί για συν και εις της αττικής 

της εποχής του, το επίρρημα αἰεὶ αντί ἀεὶ  , η κατάληξη –ης αντί -εις των ουσιαστικών σε 

–εύς .  δεν ανήκει όμως σ’ αυτήν η γραφή των συμπλεγμάτων –ρσ- και –σσ-, που είναι 

ιωνικά, αντί για την γνήσια αττική προφορά –ρρ- και –ττ-134». 

Ως γνωστόν στο πρώιμο πεζό λόγο παρατηρείται έλλειψη αφηρημένων 

ουσιαστικών, αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ο Θουκυδίδης κάνει χρήση έναρθρων 

απαρεμφάτων και ουδετέρων  τόσο επιθέτων όσο και μετοχών135. Παράλληλα η 

δυνατότητα να δεχθούν υποκείμενα και αντικείμενα οι ονοματικοί αυτοί τύποι πρόσφερε 

ζωντάνια και παραστατικότητα στο λόγο της πρώιμης πεζογραφίας136. Προκειμένου να 

καλυφθούν ανάγκες του λόγου υπήρξαν δάνεια ποιητικών λέξεων, καθώς ο πεζός λόγος 

ήταν στα σπάργανα εκείνη την εποχή, οπότε ήταν η μόνη λύση. Επιπλέον η δυναμική 

παρουσία των προθέσεων στο κείμενο τον βοηθά να δηλώσει πολλές επιρρηματικές 

σχέσεις με τη χρήση σύνθετων ρημάτων137. 

                                                 
133 Finley 2006, 272. 

134 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 115. 

135 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 116. 

136 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 116. 

137 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 116. 
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3.2 Ερμηνεία λέξεων: (ετυμολογία, ερμηνεία, παράγωγα, ομόρριζα) Γ. 70 – 

74 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε πώς εφαρμόζονται τα 

λογισμικά και η χρήση νέων τεχνολογιών στο Τρίτο βιβλίο του Θουκυδίδη, πιο 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 70 -74. Αρχικά θα γίνει η εύρεση του αρχαίου κειμένου 

μέσα από τον ιστότοπο  Η πύλη για την ελληνική γλώσσα ή από τον Perseus, δυο χρήσιμα 

εργαλεία για ηλεκτρονική έρευνα, για τα οποία έχουμε ήδη παρουσιάσει τον τρόπο 

λειτουργίας τους σε προηγούμενη ενότητα. Ξεκινάμε λοιπόν από την Πύλη για την 

ελληνική γλώσσα έτσι ώστε να παραθέσουμε το κείμενο.  

 
 

Παρατηρούμε πως στο παρόν λογισμικό μπορούμε να βρούμε την απόδοση των 

κειμένων της αττικής πεζογραφίας. Πιο συγκεκριμένα για τον Θουκυδίδη υπάρχουν δυο 

μεταφράσεις του Ελ. Βενιζέλου και του Ε. Λαμπρίδη. 
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Αναφορικά με τις δυο αυτές αποδόσεις διαπιστώνουμε πως του Ελευθέριου Βενιζέλου 

είναι πιο αυστηρή σε  καθαρεύουσα γλώσσα ενώ του Λαμπρίδη είναι πιο ελεύθερη στη 

νέα ελληνική γλώσσα. 

 

 
 

 Μελετώντας λοιπόν και τις δυο αποδόσεις παρατηρούμε πως νοηματικά σε κάποια 

σημεία συγκλίνουν και σε κάποια αποκλίνουν. Στο τρίτο βιβλίο, παράγραφο 70, 

απόσπασμα 1 δίνεται διαφορετική ερμηνεία στο ρήμα εστασίαζον, ο μεν Βενιζέλος το 

ερμηνεύει ως «Ο εμφύλιος σπαραγμός των Κερκυραίων», ενώ ο Λαμπρίδης «Οι 

Κερκυραίοι είχαν επαναστατήσει». Το ίδιο συμβαίνει και στη παράγραφο 71, απόσπασμα 
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1, στο οποίο ο Βενιζέλος αποδίδει τη μετοχή δράσαντες ως «Μετά τους φόνους αυτούς», 

ενώ ο Λαμπρίδης «Αφού τα’ καναν αυτά». 

Στο ίδιο βιβλίο, παράγραφος 72, απόσπασμα 2 υπάρχει μια διαφορά αναφορικά με την 

απόδοση του ρήματος ἐπιτίθενται. Ο μεν Βενιζέλος το ερμηνεύει ως: « επετέθησαν 

υπούλως», ενώ ο Λαμπρίδης ως: «ρίχτηκαν καταπάνω».  

 Ως αντίστιξη θα δείξουμε σε πρώτο στάδιο το κείμενο και από τον ιστότοπο Perseus και 

σε δεύτερο την αγγλική μετάφραση που μας παρέχει. 
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Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ της αγγλικής 

μετάφρασης που προσφέρει ο Περσέας με αυτή της Πύλης για την ελληνική γλώσσα. 

Διαπιστώνουμε πως ο Περσέας στο τρίτο βιβλίο, παράγραφο 70, απόσπασμα 1 το σημείο 

«Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον» το αποδίδει ως «η επανάσταση της Κέρκυρας» δίχως να 

κάνει λόγο για εμφύλια διαμάχη, όπως αναφέρει ο Βενιζέλος και τείνει να πλησιάσει την 

πιο ελεύθερη απόδοση του Λαμπρίδη που χρησιμοποιεί το ρήμα επαναστάτησαν. Μια 

ακόμη διαφορά παρατηρείται στη παράγραφο 70, απόσπασμα 3 «καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας 

ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ 

ἄνδρες ἐς δίκην». Ο Βενιζέλος στη Πύλη για την ελληνική γλώσσα μεταφράζει το χωρίο 

ως: «Αλλά συγχρόνως οι αιχμάλωτοι, που είχαν επιστρέψει από την Κόρινθον, ενήγαγαν 

εις δίκην τον Πειθίαν, εθελοπρόξενον των Αθηναίων, και αρχηγόν της δημοκρατικής 

φατρίας, κατηγορούντες αυτόν…», στο ίδιο μήκος κινείται και ο Λαμπρίδης «Αλλά τον 

Πειθία, που ήταν εθελοντής πρόξενος των Αθηναίων και αρχηγός του δημοκρατικού 

κόμματος, τον εμήνυσαν στο δικαστήριο οι πρώην αιχμάλωτοι…» σε αντίθεση με τον 

Περσέα που δε δύναται να αποδώσει με ακρίβεια τον όρο πρόξενος και αναφέρει τη 

λατινική λέξη proxenus και παραθέτουμε ευθύς το απόσπασμα. 

 

 
 

Νοηματική διαφορά εντοπίζουμε στο ίδιο πάλι βιβλίο, παράγραφο 70, απόσπασμα 4, «ὁ 

δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνειν 

χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ’ ἑκάστην χάρακα 

ἐπέκειτο στατήρ». Οι Βενιζέλος – Λαμπρίδης από πλευράς των αποδίδουν με πλήρη 

σαφήνεια τη παράγραφο αυτή κι ευθύς παραθέτουμε  αφενός του Ελ. Βενιζέλου: «Αυτός, 

αφού αθωώθηκε, έκανε αντιμήνυση στους πέντε πιο πλούσιους απ' αυτούς, κατηγορώντας 

τους πως είχαν κόψει βέργες για στηρίγματα κλημάτων από τα ιερά τεμένη του Δία και του 

Αλκίνοου· πρόστιμο για κάθε βέργα ήταν κατά το νόμο ένας στατήρας» κι αφετέρου του Ε. 

Λαμπρίδη: «Αυτός, αφού αθωώθηκε, έκανε αντιμήνυση στους πέντε πιο πλούσιους απ' 

αυτούς, κατηγορώντας τους πως είχαν κόψει βέργες για στηρίγματα κλημάτων από τα ιερά 

τεμένη του Δία και του Αλκίνοου· πρόστιμο για κάθε βέργα ήταν κατά το νόμο ένας 
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στατήρας». Ο Περσέας με τη σειρά του αποδίδει την αρχαιοελληνική λέξη στατήρ και με 

τη λατινική λέξη stater κι ευθύς δίνεται η μετάφραση του ιστότοπου. 

  

 
 

Μια ακόμη διαφορά στην απόδοση του κειμένου εντοπίζουμε στο τρίτο βιβλίο, 

παράγραφο 72, απόσπασμα 1 «ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν». Ο Βενιζέλος στην 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα αποδίδει το άνωθεν χωρίο ως εξής: «Αλλ' οι Αθηναίοι, 

μετά την άφιξιν των πρέσβεων, συνέλαβαν και αυτούς ως στασιαστάς και όσους από τους 

φυγάδας είχαν παραπείσει, και τους ετοποθέτησαν προς φύλαξιν εις Αίγιναν», και ο 

Λαμπρίδης με τη σειρά του: «Όταν όμως έφτασαν, οι Αθηναίοι τους θεώρησαν ως 

υποκινητές της επανάστασης και τους συνέλαβαν, και μαζί με όσους είχαν πειστεί στα λόγια 

τους τούς πήγαν και τους απίθωσαν στην Αίγινα». Η διαφορά του Περσέα έχει να κάνει με 

τη μετοχή νεωτερίζοντας την οποία ερμηνεύει ως: all who listened to them κι ευθύς 

παρουσιάζουμε τη μετάφραση: «Upon the arrival of the embassy the Athenians arrested 

the envoys and all who listened to them, as a revolutionists, and lodged them in Aegina.» 
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Θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας στον ιστότοπο Perseus καθώς μπορούμε, να 

μελετήσουμε βήμα βήμα τα πραγματολογικά σχόλια που παρέχει.  

 

 
 

Παρατηρούμε πως επιλέγει κάποιες φράσεις μέσα από τις παραγράφους στις οποίες 

δίνονται κάποια διευκρινιστικά σχόλια. Η συμβολή του Περσέα δε σταματά βέβαια εδώ. 

Καθώς επεξεργαζόμαστε τον ιστότοπο μπορούμε να δούμε τη χρήση του λεξικού Liddell 

Scott Jones με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο Περσέας.  
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Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως το λεξικό αυτό είναι συνδεδεμένο με το λογισμικό 

TLG καθώς και με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Michigan. Ο ερευνητής μπορεί 

να αξιοποιήσει το λεξικό αυτό προκειμένου να ερευνήσει το λεξιλόγιο του κειμένου που 

μελετά, όπως αυτό δίνεται από τα παραπάνω λογισμικά, έτσι ώστε να μεταφέρεται 

αυτομάτως στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Ευθύς δίνονται οι ιστότοποι αυτοί για να δούμε 

πως υλοποιείται. 
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Το παρόν λεξικό μας βοηθάει να αναλύσουμε γραμματικά, ερμηνευτικά κι ετυμολογικά 

λέξεις του κειμένου που μελετάμε. Στο παρόν πόνημα θα αναδείξουμε τη χρήση του 

μέσα από επιλεγμένες λέξεις, τις οποίες θα αναλύσει σε ένα πρώτο στάδιο ερμηνευτικά 

κι έπειτα γραμματικά. 

Θα ξεκινήσουμε την έρευνα μας με μια λέξη καθοριστικής σημασίας που σημάδεψε το 

κεφάλαιο που αφορά τα Κερκυραϊκά και δεν είναι άλλη από το ρήμα  ἐστασίαζον. Με τη 

βοήθεια του Περσέα θα δούμε την ερμηνεία που του δίνεται με τη χρήση του λεξικού 

Liddell Scott Jones και του Middle Liddell.  
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Παρατηρούμε πως επιλέγοντας τη λέξη αυτή εμφανίζεται τόσο η γραμματική όσο και η 

ερμηνευτική ανάλυση του ρήματος  ἐστασίαζον. Χρησιμοποιώντας του Middle Liddell 

διαπιστώνουμε πως δίνονται δυο ερμηνείες η μια: να είναι σε διαφορά κάποιος με κάτι 

και δίνει δυο επεξηγήσεις ως προς τη πρώτη  αυτή ερμηνεία και η δεύτερη και πιο ορθή 

για το παρόν χωρίο: επαναστατώ – ρίχνω σε σύγχυση.  

Κάνοντας τώρα χρήση του Liddell Scott Jones δίνονται αναλυτικά και πάλι οι ερμηνείες 

και ταυτόχρονα παραδείγματα χρήσης αυτής της λέξης στα έργα και άλλων συγγραφέων. 
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Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η χρήση αυτού του ρήματος μας εισάγει στην εμφύλια 

διαμάχη που θα ξεσπάσει στην Κέρκυρα μεταξύ των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών 

κατοίκων του νησιού. 

 Ταυτόχρονα στην ίδια σελίδα δίνεται και η γραμματική ανάλυση του ρήματος 

διευκρινίζοντας μας πως η υπογράμμιση είναι και η επικρατέστερη επιλογή. Πρόκειται 

λοιπόν για ένα ρήμα σε τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, χρόνου παρατατικού, οριστικής 

έγκλισης κι ενεργητικής φωνής. 

Επόμενη λέξη που θα ερευνήσουμε είναι η μετοχή καταστάντων. Το Liddell Scott Jones 

και το Middle Liddell μας πληροφορεί πως πρόκειται για μετοχή αορίστου β’, αρσενικού 

γένους, γενικής πτώσης και πληθυντικού αριθμού, ενεργητικής φωνής, του σύνθετου 

ρήματος καθίστημι.  

Από ερμηνευτικής πλευράς το ρήμα αυτό αποδίδεται με ποικίλους τρόπους: να ορίσετε - 

να τοποθετήσετε στρατιώτες – φύλακες, στα έργα των κλασικών συγγραφέων που 

εντοπίζεται και στην προκειμένη περίπτωση αφού ήλθαν σε διαπραγματεύσεις οι πρέσβεις 

και των δυο μερίδων, το αθηναϊκό δηλαδή και το κορινθιακό πλοίο, τα οποία έφτασαν 

στο νησί για να μεταφέρουν την πρεσβεία, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι 

διαπραγματεύσεις, λόγω της εμφύλιας διαμάχης που είχε ξεσπάσει στο νησί με αφορμή 

τους αιχμαλώτους Κερκυραίους, που ήλθαν από τις ναυμαχίες για την Επίδαμνο, τους 

οποίους ελευθέρωσαν οι Κορίνθιοι. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, πως πρόθεση των 

Κορινθίων ήταν να αναλάβουν, να πείσουν τους Κερκυραίους, να ταχθούν με το μέρος 
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τους ἔργῳ δὲ, αφού η ελευθέρωση τους ήσαν φαινομενική, δηλαδή με τα λόγια τῷ μὲν 

λόγῳ, καθώς δόθηκε εγγύηση από τους πρόξενους, αξίας οχτακοσίων ταλάντων. Με 

αυτή την αντίθεση ο Θουκυδίδης θέλει να εισχωρήσει στα πραγματικά αίτια, αφού 

απώτερος σκοπός του είναι η εξακρίβωση της αλήθειας. Τέλος, να επισημάνουμε ακόμα 

μια φορά, πως γίνεται φανερό στο απόσπασμα αυτό το αντιθετικό ύφος του ιστορικού με 

τη χρήση των συνδέσμων μὲν - δὲ. 

 

 
 

Το λεξικό Autenrieth, A Homeric Dictionary, περιορίζεται στο να δώσει απλώς την 

ερμηνεία της συγκεκριμένης μετοχής σε συνδυασμό πάντα με τη γραμματική της 

ανάλυση και δεν παραπέμπει στα έργα ποιών συγγραφέων εντοπίζεται και τις διάφορες 

ερμηνείες που λαμβάνει στο καθένα, εν αντιθέσει με τα Liddell Scott Jones και Middle 

Liddell. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λέξη ξυνίσταντό, καθώς ερμηνεύεται ως «έκαναν 

συνομωσία», της οποίας μάλιστα την ανάλυση θα δούμε ευθύς από το λογισμικό 

Περσέας. Πρόκειται για ένα ρήμα με το οποίο ξεκινά η δράση για όλα όσα θα λάβουν 

χώρα στο νησί. Το λεξικό Autenrieth μας πληροφορεί για τη γραμματική ανάλυση της 

λέξης, πως πρόκειται δηλαδή για ρήμα, παρατατικού χρόνου, τρίτου προσώπου, 

πληθυντικού αριθμού, οριστικής έγκλισης, μέσης φωνής του σύνθετου ρήματος 

ξυνίσταμαι. 
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Τα λεξικά Liddell Scott Jones και Middle Liddell πέρα από τη γραμματική ανάλυση που 

μας παρέχουν δίνουν κι ένα πλήθος ερμηνειών, όπως αυτές εμφανίζονται στα κείμενα 

των συγγραφέων: συνδυάστε, συσχετίστε, ενώστε, συγκεντρώνονται, οργανώνουν, 

πλαισιώνονται, να συγκεντρωθούν ως φίλοι, να εισαγάγουν ή να προτείνουν το ένα στο 

άλλο, σε εχθρική έννοια, να ενωθούν, σχηματίζουν ένωση ή ένωση, συγκροτούν μαζί, να 

έρχονται σε μέρη, να είναι συμπαγής, συμπαγής, σταθερός και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ταιριάζει η ερμηνεία: να κάνουν συνωμοσία. 

Πρόκειται για το σημείο που μπήκαν οι συνωμότες (όσοι είχαν απελευθερωθεί κι 

ανέλαβαν την προδοσία) στη Βουλή, έχοντας ανά χείρας τα μαχαίρια για να 

δολοφονήσουν τον Πειθία κι άλλους εξήντα βουλευτές και ιδιώτες, που οδηγούσαν το 

νησί με το μέρος της Αθήνας. 
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Στη παράγραφο 71 η λέξη ξυγκαλέσαντες χρειάζεται να ειρηνευθεί και να αναλυθεί 

γραμματικά, καθώς για μια ακόμη φορά παρατηρούμε πως γίνεται χρήση του 

προθέματος ξυν, χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιστορικού. Το λεξικό Autenrieth παρέχει 

τη γραμματική ανάλυση, πως πρόκειται δηλαδή για μετοχή, χρόνου αορίστου, αρσενικού 

γένους, ονομαστικής πτώσης, πληθυντικού αριθμού κι ενεργητικής φωνής του σύνθετου 

ρήματος ξυγκαλέω -ῶ.  
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Τα λεξικά Liddell Scott Jones και Middle Liddell δίνουν επίσης την ερμηνεία της λέξης: 

καλέστε στο συμβούλιο, που είναι και η επικρατέστερη ερμηνεία για το χωρίο αυτό, 

συγκαλέστε, καλέστε μαζί με άλλους για μια γιορτή. 
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Στη παράγραφο 72 θα εξετάσουμε τη λέξη νεωτερίζοντας μέσα από τη χρήση των 

λεξικών Liddlle Scott Jones και Middle Liddlle. Ο Θουκυδίδης επιλέγει με τη μετοχή 

αυτή για να αναφερθεί στους υποκινητές της στάσης, που μόλις έχει ξεσπάσει στην 

Κέρκυρα. Μια λέξη με την οποία δίνει ζωντάνια στο λόγο του και εκφραστική ποικιλία.  

Παρατηρούμε πως δίνεται η γραμματική της ανάλυση, πρόκειται για μετοχή ενεστώτα. 

Αρσενικού γένους, αιτιατικής πτώσης, πληθυντικού αριθμού, ενεργητικής φωνής του 

ρήματος νεωτερίζω. Από ερμηνευτικής ωστόσο πλευράς δίνονται δυο εκδοχές με 

επικρατέστερη για το παρόν χωρίο: να επιχειρήσουν πολιτικές αλλαγές, να κάνουν 

επαναστατικά κινήματα. 
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Στην ίδια επίσης παράγραφο η λέξη ξυλλαβόντες μας ελκύει την προσοχή. Τα λεξικά 

Liddell Scott Jones και το Middle Liddell δίνουν τη γραμματική ανάλυση: πρόκειται για 

μετοχή, χρόνου αορίστου β’, αρσενικού γένους, ονομαστικής πτώσης, πληθυντικού 

αριθμού, ενεργητικής φωνής του σύνθετου ρήματος συλλαμβάνω. Γίνεται φανερό και 

εδώ το ύφος γραφής του Θουκυδίδη με τη χρήση της πρόθεσης ξυν-, οπότε το ρήμα κατά 

τον ίδιο είναι ξυλλαμβάνω. Ερμηνευτικά δίνονται μέσα από τα λεξικά αυτά οι ποικίλες 

εκδοχές, ανά τα κείμενα που εμφανίζεται η λέξη: συλλαμβάνω, με επικρατέστερη άποψη 

εδώ, μεταφέρετε, βάλτε τα χέρια, να καταλάβετε, λάβετε ταυτόχρονα, απολαύστε μαζί, 

συλλάβετε, πάρτε με ή εκτός, πάρτε ως βοηθός, παίρνουν το πρόβλημα με άλλο, τον 

βοηθούν. 
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Επίσης τη λέξη αυτή σχολιάζει και το λεξικό Slater, το οποίο παρέχει γραμματική και 

συνάμα ερμηνευτική προσέγγιση, δίχως να παραθέτει το πλήθος των έργων που 

εντοπίζεται η λέξη, όπως γίνεται με τα δυο προαναφερθέντα λεξικά. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ρήμα ᾤκουν που συναντάμε επίσης στη παράγραφο 

72. Αξιοποιώντας τον Περσέα διαπιστώνουμε πως το Liddell Scott Jones και το Middle 

Liddell μας παρουσιάζουν αρχικά τη γραμματική του ανάλυση. Πρόκειται δηλαδή για 

ρήμα, χρόνου παρατατικού, τρίτου προσώπου, πληθυντικού αριθμού, οριστικής έγκλισης 

κι ενεργητικής φωνής. Δίνονται επίσης οι ερμηνείες του, με τη μόνη διαφορά πως η 

πλήρης έκδοση του λεξικού παραθέτει παραδείγματα στα οποία ισχύει η κάθε νοηματική 

απόδοση. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως το εν λόγω ρήμα ερμηνεύεται ως κατοικώ, να 

διαχειρίζονται, να κατευθύνουν ένα νοικοκυριό ή ένα κράτος, κατοικούν ή ζουν άτομα, 

οικογένειες, φυλές, έχουν τις κατοικίες τους – τους οικισμούς τους. Το λεξικό Slater το 

ερμηνεύει μόνο ως κατοικώ και παραθέτει τα χωρία της Ιλιάδας που το εντοπίζουμε. 

Τέλος το λεξικό Autenrieth δίνει μόνο την ερμηνεία του ρήματος και τους 

παρελθοντικούς του χρόνους.  
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88 

 

 
 

Περνώντας τώρα στη παράγραφο 73 θα αναλύσουμε το ρηματικό τύπο ἠκροβολίσαντό, 

καθώς με τη χρήση του πληροφορούμαστε για τον τρόπο των επιθέσεων, που γίνονταν. 

Στο σημείο αυτό, όπως άλλωστε μαρτυρεί και το ίδιο το ρήμα, γίνονταν επιθέσεις από 

μακριά κι έτσι δίνεται πιο παραστατικά και γλαφυρά η εικόνα στο πεδίο της μάχης και ο 

αναγνώστης μεταφέρεται εκεί νοερά. Παρατηρούμε πως ο ιστότοπος του Περσέα 

χρησιμοποιεί μόνο δυο λεξικά το Liddell Scott Jones και το Middle Liddell για την 

ανάλυση του. Πρόκειται για ρήμα, χρόνου αορίστου, τρίτου προσώπου, πληθυντικού 

αριθμού, οριστικής εγκλίσεως, μέσης φωνής του ρήματος ακροβολίζομαι. Από 

ερμηνευτικής πλευράς αποδίδονται οι εξής ερμηνείες: πετάξτε από μακριά, πολεμήστε με 

βλήματα κάνω αψιμαχίες. 
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Φτάνοντας στη παράγραφο 74 του τρίτου βιβλίου του Θουκυδίδη έλκει τη προσοχή μας 

ο μετοχικός τύπος διαλιπούσης, ο οποίος ερμηνεύεται από τον Περσέα με τη χρήση των 

Liddell Scott Jones και Middle Liddell. Πρόκειται για μετοχή, αορίστου, θηλυκού 

γένους, γενικής πτώσεως, ενικού αριθμού, ενεργητικής φωνής του σύνθετου ρήματος 

διαλείπω. Από ερμηνευτικής πλευράς τα δυο αυτά λεξικά το αποδίδουν ως αφήνω στο 

μέσο ένα διάστημα, απέχω ένα διάστημα, αφήνω να περάσει χρόνος, μεσολαβώ. 

 

 
 



90 

 

Συνεχίζοντας την μελέτη της παραγράφου θα σταθούμε στη μετοχή δείσαντες. Πρόκειται 

για μετοχή, όπως ήδη αναφέρθηκε, αορίστου, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, 

ενεργητικής φωνής του ρήματος δείδω. Παρατηρούμε πως το Middle Liddell δίνει τη 

ερμηνεία του ρήματος: φοβάμαι, να φοβούνται να το κάνουν, να φοβάσαι, κάποιος 

φοβάται. Το Slater παραθέτει απλά μια ερμηνεία, αυτή του φόβου και δίνει κάποια 

αποσπάσματα που το συναντάμε, ενώ το Autenrieth παραθέτει τους αρχικούς χρόνους 

μαζί με την ερμηνεία του φόβου. Ακολούθως παραθέτω τις εικόνες όπως αυτές 

αντλούνται από το λογισμικό Perseus. 
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Μια ακόμη λέξη που θα εξετάσουμε με τη χρήση του λογισμικού αυτού είναι το 

επίρρημα αὐτοβοεὶ. Τόσο το Liddell Scott Jones όσο και το Middle Liddell μας 

πληροφορούν πως πρόκειται για ένα σύνθετο επίρρημα αυτός + βοή και ερμηνεύεται ως: 

αμέσως, με τον πρώτο αλαλαγμό, με αιφνιδιαστική έφοδο, αναφέροντας ταυτόχρονα και 

τα χωρία στου Θουκυδίδη που το συναντάμε, τα οποία ευθύς παρατίθενται. 

 

 
 

Ο ρηματικός τύπος κατεκαύθη στην παράγραφο 74 εξετάζεται κι αυτός με τη σειρά του 

από το λογισμικό Περσέας και πληροφορούμαστε πως πρόκειται για ρήμα, αορίστου, 



92 

 

τρίτου προσώπου, ενικού αριθμού, οριστικής εγκλίσεως, ενεργητικής φωνής του ρήματος 

κατακαίομαι ή κατακαόμαι., το οποίο ερμηνεύεται ως να καεί, να καεί εντελώς. Τα 

λεξικά Liddell Scott Jones και το Middle Liddell δίνουν αφενός τη νοηματική του 

απόδοση με παράδοση των χωριών που το συναντά κανείς το πρώτο, ενώ το δεύτερο 

περιορίζεται στην ερμηνεία και παραθέτει τους αρχικούς χρόνους. Το ίδιο συμβαίνει και 

με το Autenrieth. Ακολούθως παραθέτουμε τις εικόνες των λεξικών.  
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Ολοκληρώνοντας τη παράγραφο 74 θα αναλύσουμε το μετοχικό τύπο κεκρατηκότος με 

τη βοήθεια του Περσέα και των λεξικών που χρησιμοποιεί. Διαπιστώνουμε πως 

πρόκειται για μετοχή, χρόνου παρακειμένου, αρσενικού γένους, γενικής πτώσης, ενικού 

αριθμού, ενεργητικής φωνής του ρήματος κρατέω- ω. Το Liddell Scott Jones το 

ερμηνεύει ως κρατώ, νίκησε, επικράτησε, πήρε το πάνω χέρι, να γίνει πλοίαρχος, να 

πάρει την κατοχή, έλεγχος, εντολή, επισκευάστε, κάντε καλό και σε ποιητικά κείμενα ως 

κυβερνούν μεταξύ, δίνοντας ταυτόχρονα και τα χωρία που το συναντάμε κάθε φορά με 

την αντίστοιχη απόδοση. Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες που δίνονται από το Middle 

Liddell. Το λεξικό Slater δίνει κι αυτό με τη σειρά του ανάλογες ερμηνείες και τα έργα 

που τις συναντάμε. Αποδίδεται λοιπόν ως: να νικήσει, να κατακτήσει, να υπερέχει, να 

είναι ισχυρός, κανόνας, ξεπεράστε, υπερβαίνετε. Τέλος το λεξικό Autenrieth το αποδίδει 

ως: να είναι ανώτερος σε δύναμη, να έχει εξουσία, να κυριαρχεί, δίνοντας και τον τρόπο 

που συντάσσεται. Ακολούθως παραθέτουμε τις αντίστοιχες εικόνες των λεξικών όπως τις 

αντλήσαμε από το λογισμικο Perseus.  
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3.3 Στατιστικά στοιχεία παραγράφων 70 – 74  

  
Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του λογισμικού Voyant να δείξουμε 

με τη χρήση διαγραμμάτων τη συχνότητα που εμφανίζονται οι λέξεις στο έργο του 

Θουκυδίδη και πιο συγκεκριμένα στις παραγράφους 70 – 74 που εξετάζουμε στη 

παρούσα εργασία. Απώτερος σκοπός είναι να μας βοηθήσει  το λογισμικό αυτό να 

κάνουμε συγκρίσεις λέξεων μείζονος σημασίας για την έρευνά μας και να μας 

καθοδηγήσει σε σίγουρα πορίσματα για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου.  
 

 
 

Εκ πρώτης όψεως παρατηρούμε πως δημιουργείται ένα διάγραμμα και ένα «σύννεφο» 

λέξεων, τοποθετώντας απλά το κείμενο των παραγράφων 70 – 74 στο λογισμικό. Στο 

παρόν διάγραμμα έχει τοποθετήσει το λογισμικό από μόνο του τις λέξεις και, τε, δε, οι, ες 

που εντοπίζει πως έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα. Παρατηρούμε πως  αναγράφονται 

δίπλα από την καθεμιά πόσες φορές εντοπίζονται στις παραγράφους αυτές σε ένα πίνακα 

αφενός κι αφετέρου τα χωρία που βρίσκονται. 

Αρχικά θα επιλέξουμε τη λέξη Ἀθηναίων για να δούμε πόσες φορές τη χρησιμοποιεί ο 

Θουκυδίδης στις παραγράφους αυτές. Ποίος ο λόγος όμως που επιλέγουμε τη 

συγκεκριμένη λέξη να ερευνήσουμε; Ο λόγος δεν  είναι άλλος από το γεγονός πως ήδη 

άρχισε στο νησί ο εμφύλιος σπαραγμός και καταφθάνει πρεσβεία από μέρους της 

Αθήνας και της Σπάρτης. Θα θέλαμε να δούμε λοιπόν πόσο τονίζεται αυτό από τον 

ιστορικό και πόσες φορές μνημονεύει από μέρους του την Αθήνα. Διαπιστώνουμε από το 

διάγραμμα πως χρησιμοποιείται τρεις μόνο φορές και συγκεκριμένα στη παράγραφο 70. 

Γίνεται εμφανές λοιπόν πως οι αιχμάλωτοι ερχόμενοι στην Κέρκυρα, όταν τους 

ελευθέρωσαν οι Κορίνθιοι, δούλευαν γι’ αυτούς κάνοντας το νησί να αποστατήσει από 

τους Αθηναίους. Φτάνοντας όμως στη νησί πρεσβεία των Αθηναίων, αποφασίζουν 

τελικά οι Κερκυραίοι να είναι σύμμαχοι με τους Αθηναίους .  
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Θα θελήσουμε να εξετάσουμε τώρα τη χρήση της λέξης πρέσβεις, όπως αυτή εμφανίζεται 

στο κείμενο προς εξέταση. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα χρησιμοποιείται κι αυτή τρεις 

φορές, αρχικά στην παράγραφο 70, στο σημείο που φτάνει πρεσβεία από την πλευρά της 

Αθήνας και της Κορίνθου για να έλθουν σε διαπραγματεύσεις με τους κατοίκους της 

Κέρκυρας. Έπειτα εντοπίζεται στη παράγραφο 71 όταν οι Κερκυραίοι στέλνουν 

πρεσβεία στην Αθήνα για να εξηγήσει όλα όσα έλαβαν χωρά στο νησί. Τέλος στη 

παράγραφο 72 στο σημείο που οι Αθηναίοι συλλαμβάνουν τη πρεσβεία που φτάνει ως 

υποκινητές της στάσης.   
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Εντύπωση μας προκαλεί πως η λέξη δῆμος χρησιμοποιείται μόνον τρεις φορές. Την 

εντοπίζουμε αρχικά στη παράγραφο 72 όταν έφτασε στο νησί κορινθιακό πλοίο και 

Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, τη στιγμή που οι δημοκρατικοί ανεβαίνουν στην ακρόπολη τη 

νύχτα. Κατόπιν διαπιστώνουμε πως γίνεται αναφορά στους δημοκρατικούς  στην 73 

παράγραφο, όταν οι δούλοι τάχθηκαν με το πλευρό των δημοκρατικών και τέλος  στην 

74 παράγραφο τη στιγμή που οι δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη που 

δόθηκε, καθώς υπερτερούσαν αριθμητικά, είχαν ισχυρή θέση και οι γυναίκες βοήθησαν 

κι αυτές με τη σειρά τους στο δύσκολο αγώνα.  

 

 
 

Ακολούθως θα εξετάσουμε τη λέξη πλῆθος που τη συναντούμε σε τρία σημεία στα 

αποσπάσματα που εξετάζουμε, αρχής γενομένης από τη παράγραφο 70. Αρχικά 

αναφέρεται στη βαριά χρηματική ποινή που κλήθηκαν να πληρώσουν οι πέντε πλούσιοι 

άνδρες, έπειτα από τη μήνυση που τους υπέβαλε ο Πειθίας, καθώς κατηγορήθηκαν πως 

έκοβαν τις φούρκες από το ιερό άλσος του Δία και του Αλκίνου κι έπειτα στη 

πλειοψηφία των Κερκυραίων. Έπειτα στη παράγραφο 73 με την αναφορά στη λέξη αυτή 

παρατηρούμε πως πρόκειται για την πλειοψηφία των δούλων, που συμμάχησαν με τους 

δημοκρατικούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η παρούσα λέξη αποκτά για μια 

διαφορετική ερμηνεία σε κάθε σημείο που την εντοπίζουμε μέσω του λογισμικού στο 

παρόν κείμενο προς μελέτη. 
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Στο σημείο αυτό θα ερευνήσουμε το είδος της σύνδεσης που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης 

στις παραγράφους 70 – 74. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως εξέχουσα θέση κατέχει ο 

συμπλεκτικός – παρατακτικός σύνδεσμος καί, ο οποίος χρησιμοποιείται 42 φορές στο 

παρόν απόσπασμα μελέτης κι επιβεβαιώνεται έτσι όσα έχουν λεχθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο για το ύφος του ιστορικού. Παρατηρούμε επίσης πως ο αντιθετικός σύνδεσμος 

μέν εμφανίζεται μόλις 5 φορές στο παρόν χωρίο, ενώ ο δε 14 φορές και ο σύνδεσμος τέ 

να χρησιμοποιείται 17 φορές, όπως πιστοποιούν ακολούθως τα διαγράμματα που 

παραθέτουμε. 
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3.4 Υφολογική Ανάλυση Παραγράφων 70 – 74  

 
 Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την υφολογική 

ανάλυση των παραγράφων 70 – 74 του τρίτου βιβλίου του Θουκυδίδη. Σκοπός είναι να 

επαληθευτούν οι αρχικές μας παρατηρήσεις ως προς τον τρόπο γραφής που επιλέγει ο 

ιστορικός να παρουσιάσει τα γεγονότα διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των 

μετέπειτα αναγνωστών του, δίχως το κείμενο να υστερεί σε γλωσσική ποικιλία.  

 Ο προκάτοχος του είχε επιλέξει, όπως ήδη έχει επισημανθεί, έναν αλυσιδωτό 

λόγο κάνοντας χρήση δεικτικών αντωνυμιών ή με την επανάληψη μιας λέξης κομβικής 

σημασίας, αλλάζοντας κάποιες φορές τον τύπο της138. Είναι η λεγόμενη ειρομένη λέξη, 

για την οποία έκανε λόγο πρώτος ο Αριστοτέλης (Ρητορική 1409α 35). Ο ίδιος επιλέγει 

το αντιθετικό ύφος με βασικό του γνώρισμα την αφαιρετικότητα. Το κείμενο βρίθει 

ρηματικών τύπων, που επέλεξε να αντικαταστήσουν τα ουσιαστικά. Δε θα μπορούσε 

ωστόσο να λείψει η γλωσσική ποικιλία στα κείμενα του, η γνωστή  variatio139.  

 Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα χωρία εκείνα στα οποία 

εντοπίζονται τα γνωρίσματα του ύφους του. Χαρακτηριστικό σημείο του αντιθετικού 

ύφους συναντάμε στην παράγραφο 70 «τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς 

προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι». Με τη 

χρήση των αντιθετικών συνδέσμων μέν – δε τονίζεται μια θεμελιακά αντίθεση στο έργο 

του Θουκυδίδη, θέλοντας να διαχωρίσει τη φαινομενική από την πραγματική αιτίας 

απελευθέρωσης των Κερκυραίων αιχμαλώτων. Απώτερος σκοπός του είναι να 

εισχωρήσει στα πραγματικά αίτια και να εξακριβώσει την αλήθεια δίχως να αποκρύψει 

τίποτα από το ιστορικό αυτό γεγονός. Ακολούθως στην παράγραφο 71 εντοπίζεται μια 

ακόμη αντίθεση στη γραφή του «τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ’ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι». Είναι ακριβώς το σημείο εκείνο που έγινε η 

συνέλευση των Κερκυραίων και αποφάσισαν, να κρατήσουν ουδέτερη στάση. Πλέον στο 

νησί δε θα δέχονταν κανέναν από τις δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις, ούτε Αθηναίους 

ούτε Λακεδαιμόνιους, αλλά μόνο εάν έρχονταν με ένα μονάχα πλοίο, γεγονός που θα 

επιβεβαίωνε πως δεν έρχονταν με απειλητικές προθέσεις. Αυτό υποδηλώνεται με τον 

αντιθετικό σύνδεσμο ἀλλά.  Για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς οι αντιφατικότητα γίνεται 

φανερή από μια σειρά ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι ολιγαρχικοί, όπως μαρτυρεί 

το ακόλουθο χωρίο «ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ’ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ’ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ’ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην». Οι ολιγαρχικοί της νήσου από τη μια πλευρά συγκαλούν σε συνέλευση το λαό, 

κάνοντας χρήση ενός καθαρά δημοκρατικού θεσμού και από την άλλη πλευρά δεν τον 

αφήνουν ελεύθερο να εκφράσει ο ίδιος τη βούλησή του. Με τη χρήση της βίας τον 

αναγκάζουν να επικυρώσει τις αποφάσεις που οι ίδιοι έλαβαν και να δεχθούν τα 

γεγονότα.  

 Στο σημείο αυτό αξίζει να μελετήσουμε περισσότερο τη στάση των 

ολιγαρχικών οπαδών του νησιού αμέσως μετά τη δολοφονία των δημοκρατικών οπαδών 

και στις ενέργειες τους. Προκαλεί μεγάλη εντύπωση για τους ανθρώπους αυτούς να 

                                                 
138  Κωνσταντινόπουλος 2013, 122. 

139 Κωνσταντινόπουλος – Πανομήτρος 2010, 105. 
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επικαλούνται έναν τόσο δημοκρατικό θεσμό και να καλούν το λαό σε συνέλευση, 

ανακοινώνοντας τους αφενός να τηρήσουν ουδέτερη στάση, αφετέρου να καταργήσουν 

την αμυντική συμμαχία μεταξύ Αθήνας και Κέρκυρας και τέλος να επικυρώσουν τα 

λεγόμενα τους στέλνοντας μάλιστα τάχιστα πρεσβεία στην Αθήνα, ώστε να ανακοινώσει 

τις αποφάσεις τους. Η αντίθεση αυτή έγκειται στο γεγονός πως θέλησαν να 

εγκαταστήσουν το ολιγαρχικό πολίτευμα στο νησί χρησιμοποιώντας μια φόρμουλα 

νομιμοποίησης του καθεστώτος τους. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η σύγκληση του 

κερκυραϊκού λαού και η χρήση ενός καθαρά δημοκρατικού θεσμού, από την αντίπαλη 

πλευρά.   

 Ακόμη μια αντίθεση προβάλλεται στην παράγραφο 72 «ἀφικομένης δὲ νυκτὸς 

ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς 

ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ 

ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον». Οι ολιγαρχικοί για μια 

ακόμη φορά βγαίνουν νικητές και σαν νύχτωσε οι δημοκρατικοί καταφεύγουν στην 

ακρόπολη και στα υψηλότερα σημεία της Αθήνας διατηρώντας τον Υλλαϊκό λιμένα , ενώ 

οι ολιγαρχικοί έμειναν στην αγορά και κατέλαβαν το λιμάνι του Αλκίνου. Πάλι με τη 

χρήση των συνδέσμων μέν – δε γίνεται αισθητή η αντίθεση για τα σημεία που 

εγκαταστάθηκαν οι δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις σαν έφτασαν στην Αθήνα.  

 Ένα ακόμη αντιθετικό ζεύγος εντοπίζεται στη παράγραφο 73 «τῷ μὲν δήμῳ 

… τοῖς δ’ ἑτέροις», καθώς με τη λέξη δήμῳ αναφέρεται στη δημοκρατική παράταξη, ενώ 

με την αντωνυμία ἑτέροις κάνει λόγο για την αντίπαλη παράταξη των ολιγαρχικών μέσα 

από τη χρήση πάλι των αντιθετικών συνδέσμων μέν – δε. Τελευταία αντίθεση στο προς 

εξέταση απόσπασμα του τρίτου βιβλίου τη συναντάμε στη παράγραφο 74 «φειδόμενοι 

οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας» με τη χρήση των συνδέσμων οὔτε - οὔτε, αναφερόμενος στα 

σπίτια που θα καίγονταν ούτε τα δικά τους, ούτε τα ξένα. 

 Έχει λεχθεί πως χαρακτηριστικό γνώρισμα της πένας του Θουκυδίδη είναι η 

variatio, η ποικιλία που εμφανίζει ο λόγος του140. Στο προς εξέταση απόσπασμα τη 

συναντάμε στη παράγραφο 71 « ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ’ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ’ 

Ἀθηναίων». Χρησιμοποιεί δυο δευτερεύουσες ουσιαστικές ειδικές προτάσεις για να 

δείξει τι ακριβώς ειπώθηκε στη συνέλευση που συνεκάλεσαν οι ολιγαρχικοί. Τη  

βλέπουμε επίσης στη παράγραφο 72 «ὅσους ἔπεισαν» με τη χρήση της δευτερεύουσας 

αναφορικής πρότασης. 

 Ο ιστορικός επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια γλωσσική μορφή141 με 

αρχαϊκότατα και ποιητικό χρωματισμό142, επιθυμώντας να δώσει ένα μεγαλοπρεπή τρόπο 

έκφρασης, κάτι άλλωστε που αρμόζει σε μια σοβαρή ιστορική ανάλυση, όπως είναι η 

καταγραφή από μέρους του των γεγονότων του Πελοποννησιακού πολέμου. Στο σημείο 

αυτό θα παραθέσουμε κάποιες από τις γλωσσικές αυτές ιδιομορφίες της γραφής του, που 

εντοπίσαμε στη παράγραφο 70 «ἐς λόγους,  ἐς τὴν βουλὴν,  ἐς τὴν Ἀττικὴν,  ξύμμαχοι, 

ξυνίσταντό». Είναι εμφανές ότι επιλέγει την πρόθεση ἐς αντί της ἐις, όπως επίσης την 

πρόθεση ξύν αντί σύν στην ίδια παράγραφο « ξύμμαχοι, ξυγκείμενα, ξυνίσταντό». Το ίδιο 

διαπιστώνουμε και στη παράγραφο 71 έως και την 74 «ξυγκαλέσαντες, ξυνέφερε, 

                                                 
140 Κωνσταντινόπουλος 2013, 134. 

141 Finley 2006, 272. 

142 Κωνσταντινόπουλος 2013, 135. 
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ξυλλαβόντες, ξυλλεγεὶς, ξυνεπελάβοντο, ξυνοικίας, ἐς τὰς Ἀθήνας, ἐς τὴν ἀκρόπολιν,  ἐς 

τοὺς ἀγροὺς, ξύμμαχον, ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα, ἐς αὐτήν, ἐς τὴν ἤπειρον». 
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4. Συμπεράσματα 

 
 Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη προσφορά των λογισμικών και 

των νέων τεχνολογιών σε τέτοιου είδους ερευνητικές εργασίες. Τα προγράμματα αυτά 

αξιοποιήθηκαν στο έργο του Θουκυδίδη και πιο συγκεκριμένα στο τρίτο του βιβλίο που 

αφορά τον εμφύλιο που ξέσπασε στο νησί του Ιονίου πελάγους, την Κέρκυρα, μεταξύ 

των ολιγαρχικών και των δημοκρατικών κατοίκων. Ο ιστορικός προσπάθησε, να 

κρατήσει με το γλαφυρό του ύφος και τη περίτεχνη γλώσσα του τα γεγονότα αυτά 

ζωντανά στις μνήμες των ανθρώπων για τις κατοπινές γενιές, δημιουργώντας ένα «κτήμα 

ες αεί».   

 Μέσα από το πόνημα αυτό καταβλήθηκε μια προσπάθεια έτσι ώστε να 

αναδειχθεί η προσφορά των νέων τεχνολογιών και των λογισμικών. Χρησιμοποιήθηκαν 

ιστότοποι οι οποίοι μας έφεραν σε επαφή με το αρχαίο κείμενο, δίχως να είναι αναγκαίο 

να υπάρχει μπροστά μας η στερεότυπη έκδοση και να το μελετήσουμε λέξη προς λέξη. 

Κάποιοι από αυτούς μας παρείχαν τη δυνατότητα να δούμε την ερμηνεία του κειμένου 

στη Νέα Ελληνική γλώσσα, όπως η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και σε συνδυασμό με 

το Συμφραστικό Πίνακα να ερευνήσουμε λέξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 

εκάστοτε μελετητή. Παρόμοια λειτουργία έχει και ο ιστότοπος Project Gutenberg καθώς 

δίνει κι αυτός απόδοση των αρχαίων κειμένων και πλήθος βιβλίων – μελετών. Η μόνη 

διαφορά είναι ότι προσφέρει ηχητικό υλικό (ανάγνωση των κειμένων). 

 Υπήρξαν ωστόσο ιστότοποι όπως ο Perseus και το TLG που προσέφεραν κι 

αυτοί με τη σειρά τους τη δυνατότητα μελέτης του αρχαίου κειμένου δίνοντας εκτός από 

την μετάφραση του στην αγγλική γλώσσα και την γραμματική ανάλυση όλων των 

λέξεων μέσα από λεξικά, όπως το Liddell Scott Jones, Middle Liddell, Autenrieth και 

Slater. Μια ακόμη προσφορά των λογισμικών αυτών είναι τα πραγματολογικά σχόλια 

που δίνονται, για να βοηθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αναγνώστης. 

 Καθοριστικής σημασίας είναι και το Λογισμικό Google Scholar. Ο ερευνητής 

μπορεί, να αξιοποιήσει στο έπακρο το υποστηρικτικό υλικό, που παρέχεται. Πρόκειται  

είτε για ψηφιοποιημένα βιβλία, που μπορεί ο επισκέπτης, να τα αναγνώσει εκείνη τη 

στιγμή στο δέκτη του, είτε να παραπέμψει σε βιβλιογραφία ελληνική και διεθνή ώστε να 

κατευθυνθεί και να κινηθεί πολύ πιο εύκολα, για να βρει ό, τι τον ενδιαφέρει. 

  Σημαντικός επίσης ιστότοπος είναι το Voyant με τη βοήθεια του οποίου 

δίνονται σχεδιαγράμματα και γίνονται συγκρίσεις μέσα από λέξεις που επιλέγει ο 

ερευνητής. Είναι μια πρωτοπορία, να μπορείς, να δεις στο δέκτη σου, πως αλλάζει το 

¨σύννεφο¨ των λέξεων και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται το διάγραμμα με τα στατιστικά 

στοιχεία. 

 Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικοί αρωγοί είναι τα λογισμικά αυτά σε 

κάθε είδους ερευνητική εργασία. Πρόκειται για μια ¨επανάσταση¨ στο χώρο της 

εκπαίδευσης που καλπάζει με γοργούς ρυθμούς, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται. Σκοπός 

είναι η τεχνολογία να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του ανθρώπου και να υπηρετεί τις 

ανάγκες του, ¨λύνοντας του τα χέρια¨.   
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