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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Υποστηρικτικό υλικό 
 

1.  ∆ιεθνείς σχέσεις και υψηλή στρατηγική 148 

Η διεθνής νοµιµοποίηση είναι ένας παράγοντας που µπορεί να ενισχύσει την 
αποτελεσµατικότητα µιας υψηλής στρατηγικής. Βέβαια υπό συνθήκες διεθνούς 
αναρχίας (δηλαδή µε την απουσία µιας υπερκείµενης αρχής που ρυθµίζει το 
διακρατικό ανταγωνισµό) οι σχέσεις µεταξύ των κρατών είναι κατά βάση 
συγκρουσιακές. Συνεπώς, δεν µπορεί κανείς να στηρίζει πολλές ελπίδες στην 
ύπαρξη «καλής θέλησης» στο διεθνές περιβάλλον. Παρ�  όλα αυτά, εάν η υψηλή 
στρατηγική ενός κράτους θεωρείται διεθνώς ως νοµιµοποιηµένη, αυτό µπορεί 
τουλάχιστον να το γλιτώσει από µερικούς πιθανούς εχθρούς και έτσι να του 
επιτρέψει να κάνει οικονοµία στους πόρους του (Α. Πλατιάς, 1999, σ. 114) 

 

2.   Η σηµασία της ισορροπίας δυνάµεων  

Στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα, όπου τα κράτη προσπαθούν 
να κατοχυρώσουν τα συµφέροντά τους, η διατήρηση της ειρήνης δεν είναι εύκολη. 
Σύµφωνα µε τους πολιτικούς ρεαλιστές, ο ασφαλέστερος τρόπος για την 
κατοχύρωση της ειρήνης είναι η διατήρηση της ισορροπίας δυνάµεων. Στην πράξη 
αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη πρέπει από µόνα τους να µεριµνούν για την ασφάλειά 
τους (αρχή της αυτοβοήθειας) και την εξισορρόπηση των αντιπάλων τους. 

Το ζήτηµα της εξισορρόπησης καταλαµβάνει κεντρική θέση στην ανάλυση του 
Θουκυδίδη. Για παράδειγµα, όταν η Κόρινθος άρχισε να προετοιµάζεται για 
πόλεµο εναντίον της Κέρκυρας, οι Κερκυραίοι προσέτρεξαν αµέσως στους 
Αθηναίους για αναζήτηση βοήθειας. Το επιχείρηµα των Κερκυραίων ήταν απλώς 
ότι από µόνοι τους δεν µπορούσαν να εξισορροπήσουν τους Κορινθίους, και η 
αποτυχία να πετύχουν κάτι τέτοιο θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες. (Α. Πλατιάς, 

1999, σ. 51). 

 

                                                           
148  Με τον όρο «υψηλή στρατηγική» εννοούµε στην ουσία τη θεωρία ενός κράτους για το 

πώς µπορεί να «προκαλέσει» ασφάλεια για τον εαυτό του. Πράγµατι, το πώς τα κράτη 
επιλέγουν να «παράγουν» ασφάλεια για αυτά, αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής 
στρατηγικής, και η επιτυχία τους ως προς αυτόν το στόχο αποτελεί την «κρίσιµη 
δοκιµασία» της εκάστοτε υψηλής στρατηγικής � Βασικός στόχος της υψηλής 
στρατηγικής είναι η εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων που διαθέτει το κράτος και ο 
περιορισµός των πλεονεκτηµάτων του αντιπάλου (Α. Πλατιάς 1999, σ. 82). 
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3.  Οι δηµηγορίες Κερκυραίων και Κορινθίων  (Το συµφέρον και το δίκαιο) 

Οι Κερκυραίοι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης µε τους Κορινθίους, 
συµµάχους των Σπαρτιατών. Βασίζουν δε όλη την επιχειρηµατολογία τους στη 
λογική της «σύγκλισης συµφερόντων» µεταξύ Αθήνας και Κέρκυρας. Από την 
άλλη πλευρά, οι Κορίνθιοι προσπαθούν να αποτρέψουν τους Αθηναίους από το να 
εµπλακούν στη διαµάχη τους µε τους Κερκυραίους, επικαλούµενοι νοµικά 
επιχειρήµατα. Συγκρούονται λοιπόν σε αυτές τις δυο δηµηγορίες δυο διαφορετικές 
φιλοσοφίες: το «συµφέρον» και το «δίκαιο». 

Το επιχείρηµα των Κορινθίων είναι απλό: «αν θέλετε να είστε δίκαιοι, τότε 
θα πρέπει να µην πάρετε το µέρος κανενός». Αναπτύσσουν περίτεχνα νοµικά 
επιχειρήµατα και υποστηρίζουν ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να έχει 
αποφασιστική επιρροή στη συµπεριφορά των κρατών�  

Από την πλευρά τους οι Κερκυραίοι γνωρίζουν ότι δεν έχουν «ηθική βάση» ούτε 
«νοµικά επιχειρήµατα» για να ζητήσουν βοήθεια από τους Αθηναίους και έτσι 
καταφεύγουν στην επίκληση του «συµφέροντος» (Α, 35, 5 - Α, 36). 

Οι Κερκυραίοι παρουσίασαν ένα επιχείρηµα που θεωρείται υπόδειγµα της 
Realpolitik. Χρησιµοποίησαν τη µόνη γλώσσα που µπορεί να κατανοήσει µια 
µεγάλη δύναµη στις σχέσεις της µε µικρότερες χώρες: τη γλώσσα του 
συµφέροντος. Στο πιο πάνω κείµενο149 συµπυκνώνονται περίτεχνα οκτώ 
αλληλοεξαρτώµενα επιχειρήµατα: 1) αυτό που προέχει πάνω απ� όλα είναι το 
συµφέρον της Αθήνας, 2) ο πόλεµος µε τη Σπάρτη πλησιάζει και η Αθήνα 
χρειάζεται συµµάχους, 3) η Κέρκυρα είναι ιδανικός σύµµαχος γιατί έχει τους 
ίδιους εχθρούς µε την Αθήνα («ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος»), 4) η Κέρκυρα 
µπορεί να προσφέρει στην Αθήνα τη µόνη πηγή ισχύος που η Αθήνα έχει ανάγκη, 
δηλαδή τη ναυτική δύναµη (που για την Αθήνα είναι πολύ πιο σηµαντική µορφή 
ισχύος από τη στρατιωτική, 5) η ενδυνάµωση της Αθήνας θα αποτρέψει τους 
αντιπάλους της, 6) αν η Αθήνα δε συµµαχήσει µε την Κέρκυρα, η κερκυραϊκή 
ναυτική δύναµη θα πέσει στα χέρια των αντιπάλων της, 7) πέρα από το ναυτικό 
της, η Κέρκυρα µπορεί να προσφέρει στην Αθήνα βάσεις για την προς δυσµάς 
επέκτασή της, και 8) για να απολαύσει όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα η Αθήνα, το 
µόνο που έχει να κάνει είναι να µην ασχολείται µε νοµικές υποχρεώσεις και 
ηθικές επιταγές. (Α. Πλατιάς, 1999, σσ. 36-38) 

 

                                                           
149  Τη δηµηγορία των Κερκυραίων.  
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4.   Η απόφαση των Αθηναίων 

Η λήψη απόφασης δεν ήταν εύκολη διαδικασία για τους Αθηναίους, γιατί 
ενδεχόµενη συµµαχία µε τους Κερκυραίους ενείχε τον κίνδυνο κλιµάκωσης της 
διεθνούς έντασης και σύγκρουσης µε την πελοποννησιακή συµµαχία. Αφού 
αµφιταλαντεύθηκαν µεταξύ «δικαίου» και «συµφέροντος», τελικά επέλεξαν το 
«συµφέρον»: «δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την Κέρκυρα (που είχε τόσο 
σηµαντική ναυτική δύναµη) στο έλεος της Κορίνθου, αλλά επιζητούσαν να 
προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες συγκρούσεις µεταξύ τους, ώστε, αν 
ποτέ αναγκασθούν να πολεµήσουν µε την Κόρινθο και τις άλλες ναυτικές 
πολιτείες, να τις βρουν εξασθενηµένες», παρατηρεί ο Θουκυδίδης (Α, 44, 2). Η 
Κέρκυρα γινόταν λοιπόν ένα πιόνι στα χέρια της αθηναϊκής στρατηγικής, το 
οποίο µε το σωστό χειρισµό του «συστήµατος της ισορροπίας δυνάµεων» θα 
µπορούσε να συµβάλει στην αποδυνάµωση των αντιπάλων της (η αρχή του 
«διαίρει και βασίλευε»). Η Αθήνα δεν µπορούσε να αγνοήσει την ισορροπία 
ισχύος ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη ναυτική της υπεροχή. (Α. Πλατιάς, 1999, σ. 

39) 

 

5.  Το ύφος του Θουκυδίδη 

�εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ποῦµε δυὸ λόγια γιὰ τὸ ὕφος τοῦ Θουκυδίδη καθαυτό. 
Θεωρεῖται συνήθως καὶ δίκαια τὸ κατ� ἐξοχήν ὑπόδειγµα στὴν ἀρχαία Ἑλληνική 
γραµµατεία τοῦ λεγοµένου ἀντιθετικοῦ ὕφους, ποὺ εἶναι διαφορετικὸ απὸ τὸ 
ἁπλό καὶ τὸ περιοδικὸ ὕφος. Οἱ πρῶτοι πεζογράφοι στὰ Ἑλληνικὰ, ὅπως καὶ σὲ 
ἄλλες γλῶσσες, δυσκολεύονταν νὰ χρησιµοποιήσουν τὴν ὑπόταξη καὶ τὴν 
ἔµφαση. Ἔγραφαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παραθέτοντας στὴ σειρὰ µικρὲς ἀνεξά-
ρτητες προτάσεις καὶ ὁ τρόπος αυτὸς ἀποτελεῖ τὴ λεγόµενη ε ἰ ρ ο µ έ ν η ν  
λ έ ξ ι ν   ἤ γραµµικὸ ὕφος. Γιὰ ἔµφαση ἤ γιὰ σύνδεση συχνὰ ἐπανελάµβαναν µιὰ 
σηµαντικὴ λέξη ἀπὸ τὴ µιὰ πρόταση στὴν ἄλλη. � 

Στὴ ἄλλη ἄκρη τῆς ἐξέλιξης τοῦ ὕφους, τόσο ἱστορικὰ ὅσο καὶ τυπικὰ, 
βρίσκεται τὸ περιοδικὸ ὕφος, ἡ κ α τ ε σ τ ρ α µ µ έ ν η  λ έ ξ ι ς .  Ὁ 
Ἀριστοτέλης δίνοντας ὁρισµὸ τῆς περιόδου, τοῦ οὐσιαστικοῦ στοιχείου τοῦ 
περιοδικοῦ ὕφους, λέει ὅτι διαθέτει καθαυτὴ ἀρχὴ καὶ τέλος καὶ ἔχει τέτοιο 
µέγεθος ποὺ µπορεῖ νὰ γίνει κατανοητὸ σὰν σύνολο (ε ὐ σ ύ ν ο π τ ο ν ) 150. 
Αὐτὴ ἡ περίοδος, ποὺ συνεπάγεται τὴν κοµψὴ ὑπόταξη τοῦ ἑνὸς µέρους στὸ ἄλλο 

                                                           
150  Ρητορικὴ ΙΙΙ 9. 3, 1409b 1. 
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καὶ τὴν προσαρµογὴ ὅλων σὲ µιὰ κύρια ἰδέα, τελειοποιήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ 4ου αἰώνα ἀπὸ τὸν Ἰσοκράτη καὶ τὸ ∆ηµοσθένη, µεταφυτεύτηκε στὴ Λατινικὴ 
ἀπὸ τὸν Κικέρωνα καὶ πέρασε ἀπ� αὐτὸν στὶς νεότερες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες � 

Κάπου ἀνάµεσα στὰ δυὸ αὐτὰ ἄκρα βρίσκεται τὸ ἀντιθετικὸ ὕφος τοῦ 
Θουκυδίδη, ἕνα ὕφος ποὺ σὲ ἀντίθεση µὲ τοῦ Ἑκαταίου, διαθέτει τὸν ἰσχυρότερο 
δυνατὸ τρόπο ἔµφασης καὶ ἀντίθεσης µέσα στὴν ἴδια περίοδο, ἀλλὰ τὸ ὁποῖο, σὲ 
ἀντίθεση µὲ τὸ περιοδικὸ ὕφος, εἶναι κατά κανόνα ἄκαµπτο, µιὰ καὶ τείνει νὰ 
ἀντιπαραθέτει παρὰ νὰ ὑποτάσσει τὶς ἰδέες τὴ µιὰ στὴν ἄλλη. Καθὼς ἡ ἀντίθεση 
εἶναι ἴσως τὸ βασικότερο καὶ ἀποτελεσµατικότερο µέσο γιὰ τὴν διαπίστωση τῆς 
διαφορᾶς, τὸ ἀντιθετικὸ ὕφος θὰ µποροῦσε νὰ ἀποκληθεῖ περισσότερο ἀπ� 
ὁ,τιδήποτε ἄλλο τὸ ὕφος τῆς σαφήνειας ποὺ ἴσως σπαταλιέται στὶς λεπτοµέρειες 
ἀλλὰ ποὺ εἶναι ὡστόσο πανταχοῦ παρούσα καὶ ἐπίµονη. Ὅπως εἴδαµε, αὐτή ἡ 
ἐπιθυµία γιὰ ἰσορροπία καὶ ἀντίθεση δὲν περιοριζόταν µόνο στὸ ὕφος τοῦ 
Θουκυδίδη, ἀλλὰ ἐµφανίζεται ἐξίσου καὶ στὶς ζευγαρωτές του δηµηγορίες, τὶς 
ἀντιτιθέµενες προσωπογραφίες τοῦ Περικλῆ καὶ τοῦ Κλέωνα, τοῦ Νικία καὶ τοῦ 
Ἀλκιβιάδη, τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Σπάρτης, ἀκόµη καὶ στὶς δυὸ βασικὲς ἰδέες τῆς 
Ἱ σ τ ο ρ ί α ς , τὴ δύναµη καὶ τὴν ἀδυναµία τῆς Ἀθήνας. Μὲ τὰ νεότερα 
αἰσθητικὰ κριτήρια, µιὰ τέτοια συµµετρία θὰ φαινόταν ἴσως τραχιά· ὡστόσο ἔχει 
µιὰ δύναµη καὶ κάτι τὸ ἀγαλµάτινο, θά �λεγε κανεὶς, ποὺ βρίσκουµε όχι µόνο στὸ 
Θουκυδίδη, ἀλλὰ σ� ολόκληρη τὴν ἐποχή του. Σίγουρα βρίσκουµε τὴν ἴδια 
διαυγῆ ἰσοροπία στοὺς «ἀγῶνες λόγων» στὶς τραγωδίες τοῦ Σοφοκλῆ ἤ στὴν 
ἀντιθετικὴ εἰκόνα τοῦ Οἰδίποδα, λαµπροῦ καὶ ὀξυδερκοῦς στὴν ἀρχή τοῦ ἔργου 
καὶ τυφλοῦ καὶ κατεστραµµένου στὸ τέλος. (J. H. Finley, 1997, σσ. 257, 258, 259). 
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5α.  Υπόταξη και έµφαση: Παράδειγµα από το βιβλίο 1, κεφ. 25 

Η ανάπτυξη των αιτιών (τεχνική της υπόταξης και της έµφασης) 

Κορίνθιοι δὲ ... ὑπεδέξαντο τὴν τιµωρίαν, 

 

(1)... νοµίζοντες οὐχ 

ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι 

τὴν ἀποικίαν... 

 

 

(2)...ἅµα δὲ καὶ µίσει τῶν Κερκυραίων 

  

  

 ὅτι αὐτῶν παρηµέλουν ὄντες ἄποικοι· 

 

 

α. 

οὔτε γὰρ ... 

διδόντες 

γέρα τὰ 

νοµιζόµενα 

β. 

οὔτε Κορινθίῳ 

ἀνδρὶ προκα-

ταρχόµενοι 

τῶν ἱερῶν... 

γ. 

 

περιφρονοῦντες δὲ 

αὐτοὺς 

δ. 

 

... ἐπαιρόµενοι δὲ  

ἔστιν ὅτε... 

 

  γ1. καὶ χρηµάτων 

δυνάµει ὄντες... 

δ1. ναυτικῷ... καὶ 

πολὺ προύχειν 

  γ2. καὶ τῇ ἐς πόλεµον 

παρασκευῇ 

δυνατώτεροι 

(ὄντες), 

δ2. καί κατὰ τὴν 

Φαιάκων 

προενοίκησιν 

τῆς Κερκύρας... 

 

Στο σχέδιο ανάλυσης του δεύτερου µέρους του κεφ. 25 µπορεί να παρατηρήσει 

κανείς τα εξής:  

α.  Στην αρχή, § 3, γίνεται γνωστή η απόφαση των Κορινθίων. 

β.  Στη συνέχεια αναφέρονται δυο λόγοι που αιτιολογούν αυτή την απόφαση. Ο 

πρώτος λόγος (ἐς τὸ φανερὸν λεγοµένη αἰτία) εκφέρεται µε τη µετοχή 

νοµίζοντες και ο δεύτερος (ἀληθεστάτη πρόφασις, ἀφανεστάτη δὲ λόγῳ) µε 

δοτική της αιτίας, µίσει. 
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γ. ΄Εµφαση δίνει ο ιστορικός στην «ἀφανῆ» αιτία αφιερώνοντας σ' αυτή 

µεγαλύτερη έκταση κειµένου, και επιµένοντας να την επεξηγεί και να την 

αιτιολογεί περαιτέρω.  

Είναι φανερό ότι ο ιστορικός εδώ δεν δίνει έµφαση µόνο στο συναίσθηµα των 

Κορινθίων ως ισχυρό κίνητρο για τη δράση τους, αλλά προσπαθεί να φωτίσει και 

τους παράγοντες που το διαµορφώνουν. 

Πίνακας και σχόλια:  Γ. Γιαννικόπουλος 

 

 

6.  Λεκτικές αντιστοιχίες 

Πράγµατι ὁ Θουκυδίδης δὲν ἀρκέστηκε νὰ ἐντοπίσει στοιχειώδεις ἀντιστοι-
χίες καὶ νὰ συνάψει χοντρικὰ τὰ γεγονότα µὲ µιὰ κοινὴ ἰδέα: ἐπιλέγοντας ὅρους 
καὶ ἐκφράσεις, φρόντισε νὰ προσδιορίσει τὶς σχέσεις αὐτές µὲ ἀκρίβεια σχεδὸν 
µαθηµατική. Στὰ συναφὴ στοιχεῖα προσδίδεται ἀνάλογη µορφή καὶ τὰ ἀποτελέ-
σµατα ἀντιστοιχοῦν στὶς προθέσεις. Κάθε ἐπιτυχία ἤ ἀποτυχία, κάθε ἐπανάληψη 
ἤ τροποποίηση προβάλλει ἔτσι µόνη της, χωρὶς νὰ ὑπάρχει λόγος νὰ ὑπογραµµι-
στεῖ. ...  

Ἔτσι, ἡ διεισδυτικὴ ἱκανότητα καὶ ἡ δεξιοτεχνία τοῦ συγγραφέα ἔχουν 
µεγάλα περιθώρια γιὰ νὰ ἐκδηλωθοῦν. Οἱ φραστικὲς ἀντιστοιχίες µποροῦν νὰ 
µὴν ἀφοροῦν λέξεις σηµαντικὲς· πάντα ὅµως ἀπηχοῦν λογικὲς σχέσεις, 
ἐπισηµαίνουν µιὰν ἑνότητα: ἡ ἀντιστοιχία τῶν γραµµατικῶν ἐκφραστικῶν 
τρόπων, ὅποιοι κι ἄν εἶναι, δείχνει ἑποµένως νοηµατικοὺς παραλληλισµοὺς καὶ 
ὑποβάλλει ἑρµηνεῖες� 

Καθόλου περίεργο, λοιπὸν, ποὺ ὁ Θουκυδίδης χρησιµοποιεῖ αὐτὸ τὸ µέσο γιὰ 
νὰ τονὶσει τὶς λογικὲς ἀντιστοιχίες ποὺ ὑφίστανται ἀνάµεσα στὰ γεγονότα. 
Καθὼς µὰλιστα ὁ τονισµὸς τῶν σχέσεων φαίνεται πὼς εἶναι µόνιµη φροντίδα 
του, ἐφαρµόζει συστηµατικὰ τὴ µέθοδο αὐτήν. Ὅταν ἡ ἴδια ἡ πράξη, µὲ τὴν 
ἐπανάληψή της, µαρτυρεῖ τὴν ἑνότητα στὴν πρόθεση, τὴν ἀναφέρει µὲ 
παρόµοιους ὅρους. Ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐπανάληψη, ..., µιὰ τυχαία λεπτοµέρεια 
στὴν ἔκφραση, µιὰ ὁµοιότητα στὸ τρόπο ποὺ διατυπώνει τὴν ἐνέργεια ποὺ ἔχει 
πραγµατοποιηθεῖ, µᾶς ὁδηγεῖ νὰ ἀκολουθήσουµε τὴν κατευθυντήρια γραµµή. 
Ὁπωσδήποτε, ἡ ἑνότητα διαφυλάσσεται καὶ ἐκφράζεται µὲ δύναµη. (J. de 

Romilly, 1988, σσ. 35, 40, 47). 
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Οι λεκτικές αντιστοιχίες: Παράδειγµα βιβλίο 1. κεφ. 29 

Κορίνθιοι Κερκυραῖοι 

πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες τὰς ναῦς ἅµα ἐπλήρουν 

αἱ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήροντο 

προπέµψαντες κήρυκα κήρυκα προύπεµψαν 

πόλεµον προεροῦντα Κεκυραὶοις ἀπεροῦντα µὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς 

ἄραντες ἑβδοµήκοντα ναυσὶ καὶ 

πέντε 

ζεύξαντες καὶ ἐπισκευάσαντες 

(τὰς ναῦς) 

 

7. Η προσωπικότητα του Νικία 

Θα ήταν λάθος να επιχειρήσει κανείς πολλαπλές αναγνώσεις στη σύντοµη 
αυτή εκτίµηση του χαρακτήρα του Νικία. ∆εν µπορεί βάσιµα να θεωρηθεί 
επικήδειος, όρος ακατάλληλος ακόµη και για το εκτενέστερο απόσπασµα που 
αναφέρεται στον Περικλή σε προηγούµενο κεφάλαιο. Ακόµη κι ο Θουκυδίδης 
δεν θα µπορούσε να συµπιέσει έναν επικήδειο σε είκοσι λέξεις. ∆εν επιχειρεί εδώ 
µια γενική κριτική του χαρακτήρα του Νικία αλλά επικεντρώνει την προσοχή 
του σε ένα µόνο, αν και σηµαντικό, γνώρισµα του χαρακτήρα του. ∆εν υπάρχει 
λόγος να πιστέψουµε ότι, επαγωγικά, αρνείται στο Νικία χαρακτηριστικά, τα 
οποία δεν αναφέρει. Σε δύο χωρία, στα οποία µνηµονεύεται η λέξη ἀρετή ως 
χαρακτηριστικό προσώπων � συνδέεται µε τη λέξη ξύνεσις: τα πρόσωπα αυτά 
είναι ο Βρασίδας (4, 81. 2)  και οι Πεισιστρατίδες (6, 54. 5). Αλλά δεν πρέπει, 
όπως έκαναν ορισµένοι ερευνητές, να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα από τη 
σύγκριση µε αυτά τα δύο χωρία ότι ο Θουκυδίδης αποσκοπεί στο να 
επισηµάνουν οι αναγνώστες του την παράλειψη της λέξης ξύνεσις στο 
χαρακτηρισµό του Νικία και να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους από αυτό. � 
Οπωσδήποτε οι ιδιότητες ως προς τις οποίες έβρισκε ότι ο Νικίας υστερούσε 
ήταν η τόλµη, η αποφασιστικότητα και η ενεργητικότητα. Στην εξιστόρηση της 
σικελικής εκστρατείας δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν την άποψη ότι 
θεωρούσε πώς ο Νικίας υστερούσε σε ευφυΐα. 

� Ο Θουκυδίδης δεν συνηθίζει να δείχνει επιείκεια προς τους ανίκανους 
αρχηγούς και, όπως έγινε φανερό �, δεν φάνηκε επιεικής ούτε απέναντι στο Νικία 
στα σηµεία εκείνα που παρουσίαζε µειονεκτήµατα. Για µια στιγµή, ωστόσο, 
εγκαταλείπει τη συνηθισµένη του απάθεια, γιατί η τραγωδία ενός καλού ανθρώπου 
που ενεπλάκη, µαζί µε χιλιάδες άλλους, σε µια καταστροφή τον συγκινεί βαθύτατα. 
Η αρετή αυτή ήταν ένα χαρακτηριστικό που ο Θουκυδίδης θαύµαζε και θεωρούσε 
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σηµαντικότατο στοιχείο του χαρακτήρα του πρότυπου ηγέτη (βλ. και 2, 60. 5). Ο 
Θουκυδίδης τιµά µε τον τρόπο αυτό τον Νικία εν µέρει επειδή συγκινείται από το 
λυπηρό τέλος του, εν µέρει επειδή θέλει να φανεί δίκαιος απέναντί του. (H. D. 

Westlake, 1968, σσ. 209-210, απόδοση στα ελληνικά: Ε. Θωµαδάκη). 

 

8.  Συσχετισµός της καταστροφής των Αθηναίων µε την «υβριστική» τους   

συµπεριφορά απέναντι στους Μηλίους στον τελευταίο λόγο του Νικία. 

Συγκρίνοντας τον τελευταίο λόγο του Νικία (7, 77) και την απελπισία των 
Μηλίων στο αντίστοιχο κεφάλαιο ο Strasburger σχολιάζει:  «Στο σηµείο αυτό 
διαισθάνεται κανείς, µέσα από το έντονο πάθος, τον ἔλεον του ιστορικού, και 
ένα είδος ηθικής ικανοποίησης για την εξισορρόπηση αυτή (ενν. της τύχης των 
Μηλίων και των Αθηναίων, Ε. Θ.) που είναι αποτέλεσµα µιας ανώτερης 
δικαιοσύνης. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακριβώς σ� αυτή την περίσταση γίνεται 
αναφορά, έστω και µε έναν ιδιότυπο και συγκρατηµένο τρόπο, στον τοµέα της 
θρησκείας, έναν τοµέα που κατά κανόνα αποφεύγει ο ιστορικός. Κάπως έτσι 
έπρεπε να ολοκληρώσει κανείς τους συλλογισµούς του: η µοίρα της Αθήνας 
καθορίστηκε ως ένα σηµείο από την ενοχή. Αλλά η ενοχή µπορεί να αποβεί 
µοιραία, κυρίως όταν όπως στην περίπτωση αυτή, δεν συνοδεύεται από µια 
ιδιότητα που είναι δώρο µιας ανώτερης δύναµης: το δώρο της σωφροσύνης, που 
απουσίαζε από τον αθηναϊκό λαό, αλλά θα ήταν απαραίτητη για να 
εξισορροπήσει τις υπόλοιπες ικανότητες που  αυτός διέθετε. Έτσι η σκέψη του 
Θουκυδίδη νοητικά συγγενεύει µε την τραγική ποίηση, αν και στα πλαίσια της 
σκέψης αυτής οι θεοί δεν φαίνονται να υπεισέρχονται στη δράση. [Ο 
Θουκυδίδης] γράφει την τραγωδία του Ισχυρού. Ήρωας αυτής της τραγωδίας 
είναι η πατρίδα του η Αθήνα. (H. Strasburger, 1958, απόδοση στα ελληνικά: Ε. 

Θωµαδάκη). 

 



 231

Β. Κείµενα 
 

1. 1, 134 (θάνατος του Παυσανία) 

Λέγεται δ� αὐτὸν µέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς µὲν τῶν ἐφόρων 
τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, γνῶναι ἐφ� ᾧ ἐχώρει, ἄλλου δὲ νεύµατι ἀφανεῖ 
χρησαµένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι 
δρόµῳ καὶ προκαταφυγεῖν⋅ ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ τέµενος. καὶ ἐς οἴκηµα οὐ µέγα ὃ ἦν 
τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα µὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. οἱ δὲ τὸ παραυτίκα 
µὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει, µετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήµατος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον 
καὶ τὰς θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπολαβόντες ἔσω 
ἀπῳκοδόµησαν, προσκαθεζόµενοί τε ἐξεπολιόρκησαν λιµῷ. καὶ µέλλοντος αὐτοῦ 
ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν τῷ οἰκήµατι, αἰσθόµενοι ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι 
ἔµπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς ἀπέθανε παραχρῆµα.  
  
Μετάφραση:  

Λέγεται ότι επρόκειτο να τον συλλάβουν (τον Παυσανία) στο δρόµο αλλά ότι 

αυτός, βλέποντας έναν έφορο να πλησιάζη, κατάλαβε, από την έκφραση του 

προσώπου του, ποιος ήταν ο σκοπός του, και κάποιος άλλος έφορος, που τον 

συµπαθούσε, του έκανε κρυφό νόηµα. Έτρεξε προς τον ναό της Χαλκιοίκου και 

πρόφτασε να καταφύγη εκεί, επειδή το ιερό δεν ήταν µακριά. Μπήκε σ� ένα µικρό 

κτίριο, µέσα στον ιερό περίβολο, για να µην ταλαιπωρηθή στο ύπαιθρο, κι έµεινε 

εκεί. Οι έφοροι δεν τον πρόφτασαν για να τον πιάσουν και όταν βεβαιώθηκαν ότι 

βρισκόταν µέσα στο κτίριο, αφαίρεσαν τη στέγη, έχτισαν τις πόρτες κι έβαλαν 

φρουρά για να πεθάνη από την πείνα. Όταν κόντευε να ξεψυχήση, το κατάλαβαν 

και τον έβγαλαν από το ιερό ενώ ανέπνεε ακόµα, αλλά µόλις τον έβγαλαν πέθανε.  

 

2. 2, 4 (Πλαταϊκά) 

Οἱ δ� ὡς ἔγνωσαν ἐξηπατηµένοι, ξυνεστρέφοντό τε ἐν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς 
προσβολὰς ᾗ προσπίπτοιεν ἀπεωθοῦντο. καὶ δὶς µὲν ἤ τρὶς ἀπεκρούσαντο, ἔπειτα 
πολλῷ θορύβῳ αὐτῶν τε προσβαλόντων καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν οἰκετῶν ἅµα 
ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῇ τε καί ὀλολυγῇ χρωµένων λίθοις τε καί κεράµῳ 
βαλλόντων, καὶ ὑετοῦ ἅµα διὰ νυκτός πολλοῦ ἐπιγενοµένου, ἐφοβήθησαν καὶ 
τραπόµενοι ἔφευγον διὰ τῆς πόλεως, ἄπειροι µὲν ὄντες οἱ πλείους ἐν σκότῳ καὶ 
πηλῷ τῶν διόδων ᾗ χρὴ σωθῆναι (καὶ γάρ τελευτῶντος τοῦ µηνὸς τὰ γιγνόµενα 
ἦν), ἐµπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς διώκοντας τοῦ µὴ ἐκφεύγειν, ὥστε διεφθείροντο 
οἱ πολλοὶ. τῶν δὲ Πλαταιῶν τις τὰς πύλας ᾗ ἐσῆλθον καὶ αἵπερ ἦσαν µόναι 



 232

ἀνεῳγµέναι, ἔκλῃσε στυρακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου χρησάµενος ἐς τὸν µοχλόν, 
ὥστε µηδὲ ταύτῃ ἔξοδον ἔτι εἶναι. διωκόµενοι δὲ κατὰ τὴν πόλιν οἱ µέν τινες 
αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες ἔρριψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς καὶ διεφθάρησαν 
οἱ πλείους, οἱ δὲ κατὰ πύλας ἐρήµους γυναικὸς δούσης πέλεκυν λαθόντες καὶ 
διακόψαντες τὸν µοχλὸν ἐξῆλθον οὐ πολλοὶ (αἴσθησις γὰρ ταχεῖα ἐπεγένετο), 
ἄλλοι δὲ ἄλλῃ τῆς πόλεως σποράδες ἀπώλλυντο.  
 

Μετάφραση:  

Οι Θηβαίοι, όταν κατάλαβαν ότι τους είχαν εξαπατήσει, πύκνωναν τις τάξεις 

τους κι απόκρουαν τις επιθέσεις απ� όπου κι αν γίνονταν. Και δύο τρεις φορές 

αλήθεια τις απόκρουσαν, έπειτα όµως, επειδή κι οι ίδιοι οι Πλαταιείς τους 

επιτέθηκαν µε µεγάλο θόρυβο και ταυτόχρονα οι γυναίκες κι οι δούλοι από τα 

σπίτια, κραυγάζοντας και σκούζοντας, τους έριχναν πέτρες και κεραµίδια, κι 

ακόµη καθώς είχε πέσει δυνατή βροχή όλη τη νύχτα, φοβήθηκαν, υποχώρησαν κι 

άρχισαν να φεύγουν στους δρόµους της πόλης, χωρίς οι περισσότεροι να ξέρουν, 

µέσα στο σκοτάδι και τη λάσπη, πού βρίσκονταν τα περάσµατα από τα οποία 

µπορούσαν να σωθούν (γιατί αυτά γίνονταν στο τέλος του µήνα και δεν είχε 

φεγγάρι), ενώ όσοι τους κυνηγούσαν τα ήξεραν, ώστε να µην τους ξεφεύγουν, κι 

έτσι σκοτώνονταν πολλοί. Κάποιος απ� τους Πλαταιείς έκλεισε την πύλη από την 

οποία είχαν µπει οι  Θηβαίοι, και που ήταν η µόνη ανοιχτή, µπήγοντας στο σύρτη 

αντί για βάλανο την κάτω άκρη ακοντίου, ώστε µήτε από κει πια να µπορούν να 

βγουν. Επειδή τους κυνηγούσαν στους δρόµους της πόλης, µερικοί ανέβηκαν στο 

τείχος και πήδησαν έξω, αλλά οι περισσότεροι σκοτώθηκαν⋅ άλλοι απαρατήρητοι 
έφτασαν σε µια αφύλαχτη πύλη, έσπασαν το σύρτη µε πελέκι που τους έδωσε µια 

γυναίκα και βγήκαν, αλλά όχι πολλοί (γιατί γρήγορα έγινε αυτό αντιληπτό), κι 

άλλοι σκοτώθηκαν σκόρπιοι εδώ κι εκεί στην πόλη.  

 

3.  3, 84-85 (Σκέψεις για τον πόλεµο. Οι φυγάδες ολιγαρχικοί επιστρέφουν στην 

Κέρκυρα και επιχειρούν να κυριαρχήσουν) 

[84. ᾿Εν δ� οὖν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῶν προυτολµήθη, καὶ ὁπόσα ὕβρει 
µὲν ἀρχόµενοι τὸ πλέον ἤ σωφροσύνῃ ὑπὸ τῶν τὴν τιµωρίαν παρασχόντων οἱ 
ἀνταµυνόµενοι δράσειαν, πενίας δὲ τῆς εἰωθυίας ἀπαλλαξείοντες τινές, µάλιστα 
δ� ἄν διὰ πάθους, ἐπιθυµοῦντες τὰ τῶν πέλας ἔχειν, παρὰ δίκην γιγνώσκοιεν, οἵ 
τε µὴ ἐπὶ πλεονεξίᾳ, ἀπὸ ἴσου δὲ µάλιστα ἐπιόντες ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς πλεῖστον 
ἐκφερόµενοι ὠµῶς καὶ ἀπαραιτήτως ἐπέλθοιεν. ξυνταραχθέντος τε τοῦ βίου ἐς 
τὸν καιρὸν τοῦτον τῇ πόλει καὶ τῶν νόµων κρατήσασα ἡ ἀνθρωπεία φύσις, 



 233

εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόµους ἀδικεῖν, ἀσµένη ἐδήλωσεν ἀκρατὴς µὲν ὀργῆς 
οὖσα, κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου, πολεµία δὲ τοῦ προύχοντος· οὐ γὰρ ἂν τοῦ τε 
ὁσίου τὰ τιµωρεῖσθαι προυτίθεσαν τοῦ τε µὴ ἀδικεῖν τὸ κερδαίνειν, ἐν ᾧ µὴ 
βλάπτουσαν ἰσχὺν εἶχε τὸ φθονεῖν. ἀξιοῦσί τε τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἱ 
ἄνθρωποι νόµους, ἀφ� ὧν ἅπασιν ἐλπὶς ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐτοὺς 
διασῴζεσθαι, ἐν ἄλλων τιµωρίαις προκαταλύειν καὶ µὴ ὑπολείπεσθαι, εἴ ποτε 
ἄρα τις κινδυνεύσας τινὸς δεήσεται αὐτῶν.]151  

85. οἱ µὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς 
ἀλλήλους ἐχρήσαντο, καὶ ὁ Εὐρυµέδων καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπέπλευσαν ταῖς 
ναυσὶν· ὕστερον δὲ οἱ φεύγοντες τῶν Κερκυραίων (διεσώθησαν γὰρ αὐτῶν ἐς 
πεντακοσίους) τείχη τε λαβόντες, ἃ ἦν ἐν τῇ ἠπείρῳ, ἐκράτουν τῆς πέραν οἰκείας 
γῆς καὶ ἐξ αὐτῆς ὁρµώµενοι ἐλῄζοντο τοὺς ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολλὰ ἔβλαπτον, καὶ 
λιµὸς ἰσχυρὸς ἐγένετο ἐν τῇ πόλει. ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς τὴν Λακεδαίµονα καὶ 
Κόρινθον περὶ καθόδου· καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπράσσετο, ὕστερον χρόνῳ πλοῖα 
καὶ ἐπικούρους παρασκευασάµενοι διέβησαν ἐς τὴν νῆσον ἑξακόσιοι µάλιστα οἱ 
πάντες, καὶ τὰ πλοῖα ἐµπρήσαντες, ὅπως ἀπόγνοια ᾖ τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς 
γῆς, ἀναβάντες ἐς τὸ ὄρος τὴν ᾿Ιστώνην, τεῖχος ἐνοικοδοµησάµενοι ἔφθειρον τοὺς 
ἐν τῇ πόλει καὶ τῆς γῆς ἐκράτουν. 
 

Μετάφραση 

84. Στην Κέρκυρα λοιπόν αποτολµήθηκαν για πρώτη φορά τα περισσότερα 

από τα ανοµήµατα αυτά, κι όσα άλλα µπορούν να κάµουν, όταν έχουν την 

ευκαιρία να εκδικηθούν τους άρχοντές τους, άνθρωποι που βρέθηκαν κάτω από 

εξουσία αυταρχική περισσότερο παρά συνετή, είτε γιατί, θέλοντας να γλιτώσουν 

από τη µόνιµη φτώχεια τους, αποφασίζουν παθιασµένα κι αντίθετα µε κάθε 

έννοια δικαιοσύνης να πάρουν τις περιουσίες των άλλων, είτε γιατί επιθυµούν να 

χτυπήσουν  σκληρά κι αλύπητα ανθρώπους της ίδιας µ� αυτούς  τάξης, 

παρασυρµένοι όχι από πλεονεξία, αλλά από τυφλή οργή που σηµαδεύει τους 

απαίδευτους. Αναστατώθηκε όλη η ζωή της πόλης την εποχή αυτή και µπαίνοντας 

πάνω από τους νόµους η ανθρώπινη φύση - που έχει την τάση να κάνει αδικίες κι 

όταν ακόµη οι νόµοι ισχύουν - πασίχαρη έδειξε ότι δεν µπορεί να συγκρατεί τα 

πάθη, δε στέργει να υποταχτεί στην ιδέα του δίκιου, κι εχθρεύεται καθετί που 

υπερέχει. Γιατί, αν ο φθόνος δεν είχε µιάν ολέθρια δύναµη, κανείς δε θα 

προτιµούσε την εκδίκηση από την ευσέβεια, το κέρδος από τη δικαιοσύνη. Οι 

                                                           
151  Το κείµενο θεωρήθηκε νόθο. Βλ. Α. Γεωργοπαπαδάκος, 1982, τ. Α΄, σ. 464, υποσηµείωση. 



 234

άνθρωποι κρίνουν άξιο, για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους, να καταργούν 

προηγουµένως και να µην αφήνουν να ισχύουν οι κανόνες του φυσικού δίκιου, 

πάνω στους οποίους στηρίζονται οι κοινωνίες και πάνω στους οποίους µπορούν 

να ελπίζουν κι οι ίδιοι για τη σωτηρία τους, αν αποτύχουν σε κάτι ή συµβεί να 

βρεθούν κάποτε σ� έναν κίντυνο. 

85. Ενώ λοιπόν οι Κερκυραίοι δοκίµαζαν στην πόλη τους τα δεινά του πρώτου 

εµφύλιου σπαραγµού, ο Ευρυµέδοντας κι οι Αθηναίοι µε τα καράβια τους 

έφυγαν. Αργότερα οι φυγάδες ολιγαρχικοί της Κέρκυρας (είχαν γλιτώσει απ΄ 

αυτούς περίπου πεντακόσιοι) κυρίεψαν  µερικά από τα φρούρια πού βρίσκονταν 

στην αντικρινή στεριά κι είχαν κάτω από τον έλεγχό τους τη γη που σ� εκείνα τα 

µέρη ανήκε στην Κέρκυρα· έχοντας για ορµητήρια τα µέρη αυτά, έκαναν 

ληστρικές επιδροµές στο νησί και προκαλούσαν πολλές ζηµιές µε αποτέλεσµα να 

πέσει µεγάλη πείνα στην πόλη. Έστειλαν επίσης πρέσβεις στη Λακεδαίµονα και 

στην Κόρινθο, ζητώντας να τους βοηθήσουν για να γυρίσουν στην πατρίδα τους. 

Επειδή όµως οι ενέργειές τους αυτές δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα, αργότερα, 

αφού ετοίµασαν καράβια και στρατολόγησαν µισθοφόρους, αποβιβάστηκαν στο 

νησί εξακόσιοι περίπου όλοι κι όλοι· έκαψαν κατόπι τα καράβια τους, για να µην 

έχουν άλλη ελπίδα εκτός από το να κυριαρχήσουν στη χώρα, ανέβηκαν στο βουνό 

Ιστώνη, όπου έχτισαν και κάποιο οχύρωµα, κι από εκεί έβλαφταν τους κατοίκους 

της πόλης και κυριαρχούσαν στην ύπαιθρο. 

 

4. 4, 46-48  (Αθηναϊκός στόλος στην Κέρκυρα. Σφαγή των ολιγαρχικών. Τέλος 

του εµφυλίου πολέµου) 

46. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον, καθ� ὃν ταῦτα ἐγίγνετο, καὶ Εὐρυµέδων καὶ 
Σοφοκλῆς, ἐπειδὴ ἐκ τῆς Πύλου ἀπῆραν ἐς τὴν Σικελίαν ναυσὶν ᾿Αθηναίων, 
ἀφικόµενοι ἐς Κέρκυραν ἐστράτευσαν µετὰ τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ 
ὄρει τῆς ᾿Ιστώνης Κερκυραίων καθιδρυµένους, οἳ τότε µετὰ τὴν στάσιν διαβάντες 
ἐκράτουν τε τῆς γῆς καὶ πολλὰ ἔβλαπτον. προσβαλόντες δὲ τὸ µὲν τείχισµα εἷλον, 
οἱ δὲ ἄνδρες καταπεφευγότες ἁθρόοι πρὸς µετέωρόν τι ξυνέβησαν ὥστε τοὺς µὲν 
ἐπικούρους παραδοῦναι, περὶ δὲ σφῶν τὰ ὅπλα παραδόντων τὸν ᾿Αθηναίων 
δῆµον διαγνῶναι. καὶ αὐτοὺς ἐς τὴν νῆσον οἱ στρατηγοὶ τὴν Πτυχίαν ἐς φυλακὴν 
διεκόµισαν ὑποσπόνδους, µέχρι οὗ ᾿Αθήναζε πεµφθῶσιν, ὥστ�, ἐάν τις ἁλῷ 
ἀποδιδράσκων, ἅπασι λελύσθαι τὰς σπονδὰς. οἱ δὲ τοῦ δήµου προστάται τῶν 
Κερκυραίων, δεδιότες µὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς ἐλθόντας οὐκ ἀποκτείνωσι, 
µηχανῶνται τοιόνδε τι· τῶν ἐν τῇ νήσῳ πείθουσί τινας ὀλίγους, ὑποπέµψαντες 
φίλους καὶ διδάξαντες ὡς κατ� εὔνοιαν δὴ λέγειν ὅτι κράτιστον αὐτοῖς εἴη ὡς 
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τάχιστα ἀποδρᾶναι, πλοῖον δέ τι αὐτοὶ ἑτοιµάσειν· µέλλειν γὰρ δὴ τοὺς 
στρατηγοὺς τῶν ᾿Αθηναίων παραδώσειν αὐτοὺς τῷ δήµῳ τῶν Κερκυραίων.  

47. ῾Ως δὲ ἔπεισαν, καὶ µηχανησαµένων τὸ πλοῖον ἐκπλέοντες ἐλήφθησαν, 
ἐλέλυντό τε αἱ σπονδαὶ καὶ τοῖς Κερκυραίοις παρεδίδοντο οἱ πάντες. 
ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου οὐχ ἥκιστα, ὥστε ἀκριβῆ τὴν πρόφασιν γενέσθαι 
καὶ τοὺς τεχνησαµένους ἀδεέστερον ἐγχειρῆσαι, οἱ στρατηγοί τῶν ᾿Αθηναίων 
κατάδηλοι ὄντες τοὺς ἄνδρας µὴ ἂν βούλεσθαι ὑπ� ἄλλων κοµισθέντας, διότι 
αὐτοὶ ἐς Σικελίαν ἔπλεον, τὴν τιµὴν τοῖς ἄγουσι προσποιῆσαι. παραλαβόντες δὲ 
αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι ἐς οἴκηµα µέγα κατεῖρξαν, καὶ ὕστερον ἐξάγοντες κατὰ 
εἴκοσιν ἄνδρας διῆγον διὰ δυοῖν στοίχοιν ὁπλιτῶν ἑκατέρωθεν παρατεταγµένων, 
δεδεµένους τε πρός ἀλλήλους καὶ παιοµένους καὶ κεντουµένους ὑπὸ τῶν 
παρατεταγµένων, εἲ ποὺ τίς τινα ἴδοι ἐχθρὸν ἑαυτοῦ· µαστιγοφόροι τε παριόντες 
ἐπετάχυνον τῆς ὁδοῦ τοὺς σχολαίτερον προϊόντας. 

48. Καὶ ἐς µὲν ἄνδρας ἑξήκοντα ἔλαθον τοὺς ἐν τῷ οἰκήµατι τούτῳ τῷ τρόπῳ 
ἐξαγαγόντες καὶ διαφθείραντες (ᾤοντο  γὰρ αὐτοὺς µεταστήσοντάς ποι ἄλλοσε 
ἄγειν)· ὡς δὲ ᾔσθοντο καί τις αὐτοῖς ἐδήλωσε, τούς τε ᾿Αθηναίους  ἐπεκαλοῦντο 
καὶ ἐκέλευον σφᾶς, εἰ βούλονται, αὐτοὺς διαφθείρειν, ἔκ τε τοῦ οἰκήµατος 
οὐκέτι ἤθελον ἐξιέναι, οὐδ� ἐσιέναι ἔφασαν κατὰ δύναµιν περιόψεσθαι οὐδένα. 
οἱ δὲ Κερκυραῖοι κατὰ µὲν τὰς θύρας οὐδ� αὐτοὶ διενοοῦντο βιάζεσθαι, 
ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸ τέγος τοῦ οἰκήµατος καὶ διελόντες τὴν ὀροφὴν ἔβαλλον τῷ 
κεράµῳ καὶ ἐτόξευον κάτω. οἱ δὲ ἐφυλάσσοντό τε ὡς ἐδύναντο καὶ ἅµα οἱ πολλοὶ 
σφᾶς αὐτοὺς διέφθειρον, οἰστούς τε οὓς ἀφίεσαν ἐκεῖνοι ἐς τὰς σφαγὰς 
καθιέντες καὶ ἐκ κλινῶν τινῶν αἳ ἔτυχον αὐτοῖς ἐνοῦσαι τοῖς σπάρτοις καὶ ἐκ 
τῶν ἱµατίων παραιρήµατα ποιοῦντες ἀπαγχόµενοι, παντὶ [τε] τρόπῳ τὸ πολὺ τῆς 
νυκτὸς (ἐπεγένετο γὰρ νὺξ τῷ παθήµατι) ἀναλοῦντες σφᾶς αὐτοὺς καὶ 
βαλλόµενοι ὑπὸ τῶν ἄνω διεφθάρησαν. καὶ αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι, ἐπειδὴ ἡµέρα 
ἐγένετο φορµηδὸν ἐπὶ ἁµάξας ἐπιβαλόντες ἀπήγαγον ἔξω τῆς πόλεως. τὰς δὲ 
γυναῖκας, ὅσαι ἐν τῷ τειχίσµατι ἑάλωσαν, ἠνδραποδίσαντο. τοιούτῳ µὲν τρόπῳ 
οἱ ἐκ τοῦ ὄρους Κερκυραῖοι ὑπὸ τοῦ δήµου διεφθάρησαν, καὶ ἡ στάσις πολλὴ 
γενοµένη ἐτελεύτησεν ἐς τοῦτο, ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεµον τόνδε· οὐ γὰρ ἔτι ἦν 
ὑπόλοιπον τῶν ἑτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἐς τὴν Σικελίαν, 
ἵναπερ τὸ πρῶτον ὥρµηντο, ἀποπλεύσαντες µετὰ τῶν ἐκεῖ ξυµµάχων ἐπολέµουν. 
 

Μετάφραση 

46. Την ίδια περίπου εποχή που σύµβαιναν τα γεγονότα αυτά, ο Ευρυµέδοντας 

κι ο Σοφοκλής, αφού έφυγαν από την Πύλο µε τα καράβια των Αθηναίων για τη 
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Σικελία, έφτασαν στην Κέρκυρα και µαζί µε τους δηµοκρατικούς της πόλης 

έκαµαν εκστρατεία εναντίον των ολιγαρχικών Κερκυραίων που είχαν 

εγκατασταθεί στο βουνό Ιστώνη· αυτοί τότε, ύστερα από τον εµφύλιο πόλεµο, 

γύρισαν στο νησί, κυριαρχούσαν στην ύπαιθρο και προξενούσαν µεγάλες ζηµιές. 

Έκαµαν επίθεση και κυρίεψαν το οχύρωµα, οι υπερασπιστές του όµως 

κατάφυγαν συγκεντρωµένοι σ� ένα ύψωµα κι εδώ συνθηκολόγησαν µε τον όρο να 

παραδώσουν τους µισθοφόρους τους και τα όπλα τους και για την τύχη τη δική 

τους να κρίνει ο αθηναϊκός λαός. Οι στρατηγοί, εξασφαλισµένους πια τούτους µε 

τη συµφωνία, τους µεταφέρανε στο νησί Πτυχία για να τους φυλάνε εκεί, ώσπου 

να τους στείλουν στην Αθήνα, αλλά και µε τον όρο πως αν κι ένας πιαστεί να 

δραπετεύει, η συµφωνία θα λυνόταν για όλους. Οι ηγέτες του δηµοκρατικού 

κόµµατος της Κέρκυρας όµως, από φόβο µήπως οι Αθηναίοι, τους ολιγαρχικούς 

που θα µεταφέρονταν στην Αθήνα, δεν τους θανατώσουν, µηχανεύτηκαν το εξής. 

Έπεισαν από κείνους που φύλαγαν στο νησί, λίγους, στέλνοντας κρυφά εκεί 

φίλους των κρατουµένων, τους οποίους δασκάλεψαν να πουν σ� αυτούς τάχα από 

ενδιαφέρον, πως 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.  

47. Κατάφεραν και τους έπεισαν, ετοιµάστηκε και το πλοίο, αλλά, φυσικά, 

πιάστηκαν τη στιγµή που έφευγαν⋅ λύθηκε εποµένως η συµφωνία κι όλοι οι 

κρατούµενοι παραδόθηκαν στους δηµοκρατικούς Κερκυραίους. Βοηθήσανε πάρα 

πολύ στην υπόθεση αυτή, στο να γίνει δηλαδή πιστευτό το τέχνασµα και να 

ενεργήσουν άφοβα αυτοί που το µηχανεύτηκαν, οι Αθηναίοι στρατηγοί, που 

φαινόταν ολοκάθαρα πως δεν ήθελαν, επειδή οι ίδιοι θα �φευγαν για τη Σικελία, 

να µεταφερθούν οι κρατούµενοι στην Αθήνα από άλλους, οι οποίοι θα κέρδιζαν 

τιµές από τη µεταφορά εκεί. Όταν οι δηµοκρατικοί Κερκυραίοι τους παραλάβανε, 

τους έκλεισαν σε µια µεγάλη οικοδοµή⋅ έπειτα τους έβγαζαν σε οµάδες από είκοσι, 

δεµένους τον ένα µε τον άλλο, και τους υποχρέωναν να περάσουν ανάµεσα από 

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.  
48. Εξήντα περίπου κρατούµενους έβγαλαν και σκότωσαν µ� αυτόν τον τρόπο, 

προτού το καταλάβουν οι άλλοι που ήταν κλεισµένοι στο οίκηµα (αυτοί νόµιζαν 

ότι τους έβγαζαν για να τους πάνε κάπου αλλού). Όταν όµως το κατάλαβαν και 

κάποιος τους το επιβεβαίωσε, επικαλιόνταν τους Αθηναίους και τους ζητούσαν, 
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αν θέλουν το θάνατό τους, να τους σκοτώσουν οι ίδιοι. Αρνιόνταν επίσης να 

βγουν πια από το οίκηµα και δήλωναν πως, όσο µπορούσαν, δε θα άφηναν 

κανέναν να µπει. Οι δηµοκρατικοί Κερκυραίοι δε σκέφτονταν φυσικά ούτε οι 

ίδιοι να παραβιάσουν τις πόρτες, αλλά ανέβηκαν στη στέγη του οικήµατος, 

ξήλωσαν 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 κρεµιόνταν 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, το µεγαλύτερο µέρος της 

νύχτας (γιατί νύχτωσε στη διάρκεια της συφοράς 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. Έτσι εξολοθρεύτηκαν από τους 

δηµοκρατικούς οι ολιγαρχικοί Κερκυραίοι που είχαν εγκατασταθεί στο βουνό, κι 

εδώ τελείωσε ο εµφύλιος σπαραγµός που πήρε τόση έκταση, τουλάχιστο για τον 

πόλεµο αυτό⋅ γιατί ό,τι απόµεινε από τους ολιγαρχικούς δεν ήταν πια άξιο λόγου. 

Οι Αθηναίοι, σύµφωνα µε το αρχικό τους δροµολόγιο, ξεκίνησαν για τη Σικελία 

και µαζί µε τους εκεί συµµάχους τους συνέχισαν τις πολεµικές επιχειρήσεις. 

 

5. Ηροδότου Ιστορία, Βιβλίο 3, 44-45 

Πέµψας δὲ κήρυκα λάθρῃ Σαµίων Πολυκράτης παρὰ Καµβύσην τὸν Κύρου 
συλλέγοντα στρατὸν ἐπ� Αἴγυπτον, ἐδεήθη ὅκως ἂν καὶ παρ� ἑωυτὸν πέµψας ἐς 
Σάµον δέοιτο στρατοῦ. Καµβύσης δὲ ἀκούσας τούτων προθύµως ἔπεµπεν ἐς 
Σάµον δεησόµενος Πολυκράτεος στρατὸν ναυτικὸν ἅµα πέµψαι ἑωυτῷ ἐπ� 
Αἴγυπτον. ῾Ο δὲ ἐπιλέξας τῶν ἀστῶν τοὺς ὑπώπτευε µάλιστα ἐς ἐπανάστασιν 
ἀπέπεµπε τεσσεράκοντα τριήρεσι, ἐντειλάµενος Καµβύσῃ ὀπίσω τούτους µὴ 
ἀποπέµπειν. Οἱ µὲν δὴ λέγουσι τοὺς ἀποπεµφθέντας Σαµίων ὑπὸ Πολυκράτεος 
οὐκ ἀπικέσθαι ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ� ἐπείτε ἐγένοντο ἐν Καρπάθῳ πλέοντες, δοῦναι 
σφίσι λόγον, καὶ σφι ἁδεῖν τὸ προσωτέρω µηκέτι πλέειν· οἱ δὲ λέγουσι 
ἀπικοµένους τε ἐς Αἴγυπτον καὶ φυλασσοµένους ἐνθεῦτεν αὐτοὺς ἀποδρῆναι. 
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Μετάφραση:  

Την εποχή που ο Καµβύσης, γιος του Κύρου, συγκέντρωνε δυνάµεις για να 

επιτεθεί στην Αίγυπτο, ο Πολυκράτης του είχε στείλει µυστικό µήνυµα λέγοντάς 

του να ζητήσει ένα απόσπασµα του στρατού από τη Σάµο, για να ενισχύσει τις 

δυνάµεις του⋅ ο Πέρσης συµφώνησε, φυσικά, κι έστειλε αντιπροσώπους στο νησί, 

για να ζητήσει να συµβάλουν οι Σάµιοι στην επίθεσή του ενάντια στην Αίγυπτο 

µε στόλο. Τότε ο Πολυκράτης επάνδρωσε σαράντα τριήρεις µε προσεκτικά 

διαλεγµένα πληρώµατα, δηλαδή όλους όσους υποψιαζόταν πως δεν του ήταν 

πιστοί⋅ τους έστειλε, λοιπόν, δίνοντας κρυφά οδηγίες στον Καµβύση να µην τους 

αφήσει ποτέ να γυρίσουν στη Σάµο. Σύµφωνα µε µια εκδοχή, αυτοί οι άνδρες δεν 

πήγαν ποτέ στην Αίγυπτο αλλά, φτάνοντας στην Κάρπαθο, συζήτησαν πάλι το 

θέµα κι αποφάσισαν να µη συνεχίσουν το ταξίδι τους⋅ σύµφωνα µε µιαν άλλη 

εκδοχή, έφτασαν στην Αίγυπτο, όπου τέθηκαν σε παρακολούθηση κι αργότερα 

απέδρασαν.  

 

 

6.  Ευριπίδη Εκάβη, στ. 615-647 

Εκάβη  
Ω! σπίτια και παλάτια ευτυχισµένα 

κάποιον καιρό, κι ω! Πρίαµε, πατέρα 

τόσων λαµπρών παιδιών, µε τόσα πλούτη 

κι εγώ η γριά µητέρα τους, στ� αλήθεια 

πως φτάσαµε στο τίποτα, την πρώτη 

χάνοντας αρχοντιά µας. Με περφάνια  

φουσκώνουµε όλοι, µόλις µας φωνάξουν  

«αφέντη» µες στα πλούσια σπιτικά µας 

ή µες στους δρόµους οι πολίτες. ΄Οµως 

τίποτα δεν αξίζουν τούτα, µόνο 

της γλώσσας καυχησιές είναι και κούφιες 

φροντίδες του µυαλού. Να λογαριάζεις 

ευτυχισµένο εκείνον που περνάει 

µε δίχως συµφορές την κάθε µέρα. 
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Χορός 
Ήταν µοιρόγραφτα για µένα 

κι η συµφορά κι ο χαλασµός, 

όταν ο Πάρης στο βουνό της ΄Ιδης 

τα έλατα έκοψε να φτιάξει 

καράβι και στο πέλαο ν� αρµενίσει 

για το κλινάρι της Ελένης, 

που απάνω στη θωριά της ο ήλιος 

ο χρυσοφώτιστος φεγγοβολά. 

Οι πόνοι µας κυκλώνουν κι απ� τους πόνους 

τα βάσανα είναι της σκλαβιάς 

χειρότερα. Απ� την τρέλα κάποιου 

ρήµαξε του Σιµόεντα η χώρα 

κι οι ξένοι φέραν το χαµό. 

Πάνω στην Ίδη ο γελαδάρης 

έκρινε την αµάχη που �χαν 

οι τρεις θεές οι κόρες των θεών, 

πόλεµο φέρνοντας, σφαγή 

και γκρέµισµα του σπιτικού µου. 

Ωστόσο δίπλα στον Ευρώτα 

µε τις καλές νεροσυρµές 

στο σπίτι της κάποια γυναίκα 

της Σπάρτης που χαθήκαν τα παιδιά της, 

θα κλαίει και το λευκό της 

κεφάλι θα χτυπά και θα µατώνει 

τα νύχια της, καθώς θα σκίζει 

τα µάγουλά της µε χτυπιές.   

(µετάφραση Τάσου Ρούσου) 

 

 
Τα πρωτότυπα κείµενα είναι από την έκδοση της Οξφόρδης. Η µετάφραση όλων 
των κειµένων του Θουκυδίδη είναι από την έκδοση του Α. Γεωργοπαπαδάκου, 
εκτός από το Α΄, 134 που είναι από την έκδοση του Γ. Ζηκίδη (µετάφραση 
Άγγελου Βλάχου). Τα υπόλοιπα κείµενα είναι από τη σειρά Αρχαία Ελληνική 
Γραµµατεία «Οι Έλληνες», εκδόσεις Κάκτος. 
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