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Γράφει ὁ ἱστορικός (3, 82.2): ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς
γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν·
ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν
ὁμοιοῖ.
[Μετ.: 2Τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας οἱ
πόλεις καὶ οἱ ἄνθρωποι ὀρθοφρονοῦν περισσότερο, διότι δὲν περιπίπτουν σὲ ἀναπόφευκτες ἀνάγκες. Ὁ πόλεμος ὅμως ἐπειδὴ ἀφαιρεῖ ὀλίγον κατ᾽ ὀλίγον τὴν καθημερινὴ εὐμάρεια καὶ τὴν εὐχέρεια τῆς ἐπιλογῆς, γίνεται
διδάσκαλος βίαιος καὶ τείνει νὰ προσαρμόση τὶς διαθέσεις τῶν περισσοτέρων ἀναλόγως πρὸς τὴν παροῦσα
κατάσταση].
Εἶναι πολυσυζητημένη καὶ μνημονευόμενη πάλιν καὶ
πάλιν ἡ κρίσις αὐτὴ τοῦ Θουκυδίδου γιὰ τὶς συνέπειες
τοῦ πολέμου στὴν ψυχικὴ διάθεση, στὸ φρόνημα, στὴν
κρίση καὶ στὴν συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων· τὴν διετύπωσε ἐξ ἀφορμῆς τοῦ σφοδρότατου καὶ σκληρότατου,
κατὰ τὴν περιγραφή του, ἐμφυλίου πολέμου μεταξὺ τῶν
Κερκυραίων, δημοκρατικῶν καὶ ὀλιγαρχικῶν τὸ 427/6
π.Χ. Ἀπὸ τὶς μεγάλες ἀρετὲς τοῦ ἱστορικοῦ εἶναι ὅτι
ἀνάγεται, ἐξ ἀφορμῆς τῆς περιγραφῆς ἑνὸς γεγονότος ἢ
μιᾶς συμπεριφορᾶς, ἀπὸ τὸ εἰδικὸ στὸ γενικό, στὴν προκειμένη περίπτωση, ἀπὸ τὴν ἐμφύλια διαμάχη σὲ ἕνα
μικρὸ τόπο τῆς Ἑλλάδος, τὴν Κέρκυρα, στὸν πόλεμο γενικῶς καὶ στὶς ἐπιπτώσεις του στὴν συμπεριφορὰ τῶν
ἀνθρώπων. Γιὰ αὐτὴν τὴν ἀρετὴ τοῦ ἔργου του, καὶ γι᾽
ἄλλες πολλές, –θὰ φανοῦν καθ᾽ ὁδὸν μερικές–, ἡ συγγραφή του τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ἑνὸς πολέμου κατ᾽ οὐσίαν ἐμφυλίου, διότι διεξήχθη μεταξὺ δύο
Ἑλληνικῶν πόλεων, τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Σπάρτης καὶ
τῶν ἑκατέρωθεν συμμάχων, Ἑλληνικῶν πόλεων καὶ
αὐτῶν, ἔγινε κτῆμα ἐς ἀεί, ὅπως τὸ εἶχε διαβλέψει (Θουκ.
1, 22.4), τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ ἀναγνώστης καὶ ὁ ἐρευνητής, πέραν τῆς ἀξίας τῆς συγγραφῆς
γιὰ τὴν μεθοδολογία τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας, ἀντιλαμβάνονται τὸ ἔργο τοῦ Θουκυδίδου ὡς μελέτη τῆς θεωρίας τῶν διεθνῶν σχέσεων, τοῦ πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ,
τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ τῆς παθολογίας τοῦ πολέμου
καὶ τῆς ἐμφύλιας διαμάχης· τέλος, ὡς μία εἰς βάθος
ἀνίχνευση τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς κυρίως στὸν

ὸ δημοσιευόμενο κείμενο1 πραγματεύεται τὴν
ἱστορικὴ τεκμηρίωση τοῦ Πελοποννησιακοῦ
πολέμου, ἐμφανῆ ἄλλοτε εὐθέως ἄλλοτε ἐμμέσως, στὴν
συγγραφὴν τοῦ Θουκυδίδου, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὶς σωζόμενες ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες ποὺ φωτίζουν καὶ συχνὰ
συμπληρώνουν ὅσα γνωρίζομε ἀπὸ τὸν ἱστορικό.
Ἡ κυριώτερη πηγὴ γιὰ τὴν σύνθεση τῆς ἱστορίας τοῦ
Πελοποννησιακοῦ πολέμου εἶναι ἡ συγγραφὴ τοῦ Ἀθηναίου ἱστορικοῦ, πρῶτον διότι ἀντικείμενό της εἶναι
ἀποκλειστικῶς ἡ ἱστορία τοῦ πολέμου· τὸ λέγει στὸ προοίμιο τοῦ ἔργου του (1,1.1): Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων ὡς
ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους... Δεύτερον, διότι ὁ ἱστορικὸς
εἶναι σύγχρονος μὲ τὰ γεγονότα καὶ πιθανώτατα ἀναμεμειγμένος ἐνεργῶς στὰ δημόσια πράγματα, – τὸ 424/3
π.Χ. ἐξελέγη στρατηγός.
Τί σύμπτωσις, ἢ μᾶλλον ξυντυχία, –γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὴν λέξη τοῦ ἱστορικοῦ– ἡ ὁμιλία μου συνέπεσε μὲ τὴν
ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὰ Γερμανικὰ ναζιστικὰ στρατεύματα κατοχῆς στὶς 12 Ὀκτωβρίου
τοῦ 1944 καὶ τὴν ἔπαρση τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὸν
ἱστὸ τῆς Ἀκροπόλεως. Ἀπὸ τὴν πολιτεία κυριώτατα ἑορτάζεται ἡ ἔναρξη τοῦ πολέμου, ἡ 28η Ὀκτωβρίου, ἀλλὰ
δὲν εἶναι μικρότερης σημασίας ἡ ἀπελευθέρωση. Μάλιστα ἡ ἐπέτειός της δὲν εἶναι κἂν ἀργία, – δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ συζητήσω τοὺς λόγους τῆς ὑποβαθμίσεως.
Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πρωτεύουσας, καὶ σταδιακὰ καὶ
τῶν ἄλλων τόπων, ἐσήμανε καὶ τὸ τέλος τοῦ πολέμου
στὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξεταζόμενο θέμα εἶναι ἕνας
πόλεμος, πάρα πολὺ μακρινὸς βεβαίως, ὁ Πελοποννησιακός. Θὰ διερωτᾶτο κάποιος· καὶ τί ἐνδιαφέρει τοὺς
Νεοέλληνες καὶ γενικώτερα τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, τί
ἔγινε πρὶν ἀπὸ 2.500 χρόνια; Τὰ γεγονότα, οἱ κοινωνικὲς
συνθῆκες, οἱ καταστάσεις, τὰ πρόσωπα, καὶ ἄλλα πολλὰ
εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά, ἡ συμπεριφορὰ καὶ ἡ στάση
τῶν ἀνθρώπων ὅμως μικρές, ἂν ὄχι μηδαμινές, διαφορὲς
παρουσιάζουν· ἐὰν ἔχη κάποια σημασία, –καὶ ἔχει καὶ
μεγάλη κατὰ τὴν γνώμη πολλῶν, μὲ τοὺς ὁποίους συντάσσεται καὶ ὁ ὑπογραφόμενος–, ἡ ἀνίχνευση καὶ ἡ μελέτη τοῦ παρελθόντος, εἶναι ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων βοηθᾶ
οὐσιαστικὰ νὰ κατανοήσωμε τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ καὶ νὰ καταλάβωμε καλύτερα τὸ παρόν.
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μενος εὐθὺς καθισταμένου. Καὶ ἔζησε καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. Στὸ 5ο βιβλίο, παρ. 26, στὸ λεγόμενο δεύτερο προοίμιο τοῦ ἔργου του, σημειώνει: Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ἑξῆς, ὡς
ἕκαστα ἐγένετο, κατὰ θέρη καὶ χειμῶνας, μέχρι οὗ τήν τε
ἀρχὴν κατέπαυσαν τῶν Ἀθηναίων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ
ξύμμαχοι, καὶ τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέλαβον. ἔτη δὲ ἐς τοῦτο τὰ ξύμπαντα ἐγένετο τῷ πολέμῳ ἑπτὰ
καὶ εἴκοσι. [Μετ.: Καὶ αὐτὰ τὰ γεγονότα ἔγραψε ὁ ἴδιος
Θουκυδίδης ὁ Ἀθηναῖος συνεχόμενα, ὅπως συνέβη τὸ
καθένα, κατὰ θέρη καὶ χειμῶνας, μέχρις ὅτου οἱ Λακεδαιμόνιοι κατέλυσαν τὴν ἀρχὴ τῶν Ἀθηναίων καὶ κατέλαβαν τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, (δηλ. μέχρι τὸ
404)]. Καὶ λίγο παρακάτω: ἐπεβίων διὰ παντὸς τοῦ πολέμου... [Μετ.: Ἔζησα καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου]. Τὴν ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸ 411 μέχρι
τὸ τέλος τοῦ πολέμου συνέχισε τόσον ὁ Ξενοφῶν στὰ
Ἑλληνικά του, ὅσον καὶ οἱ ἱστορικοὶ Ἔφορος ὁ Κυμαῖος
(ἀπὸ τὴν Κύμη τῆς Αἰολίδος) καὶ Θεόπομπος ὁ Χῖος, –
καὶ οἱ δύο ἔζησαν τὸν 4ο αἰ. π.Χ.–, ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν
ὁποίων ἐλάχιστα σώζονται· τέλος, παπυρικὰ ἀποσπάσματα ποὺ βρέθηκαν στὴν πόλη Ὀξύρυχγο τῆς Αἰγύπτου,
ἀπὸ ὅπου καὶ ὀνομάσθηκαν.
Ὁ Θουκυδίδης διακρίνει εὐθέως τὶς ἀφορμές, ἐς τὸ φανερὸν αἰτίας τὶς ὀνομάζει, ἀπὸ τὴν βαθύτερη αἰτία τοῦ πολέμου, τὴν ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἔτσι τὴν ὀνομάζει, τὴν
ὁποία προσδιορίζει ἐπακριβῶς (1, 23.6): τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ τοὺς Ἀθηναίους
ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας
τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. Κατὰ τὸν
ἱστορικὸ στὸν πόλεμο ὁδήγησε ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας δυνάμεων. Ὅταν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀντελήφθησαν
ὅτι ἡ δύναμη τῶν Ἀθηναίων αὐξανόταν ὑπερβολικά, δὲν
εἶχαν ἄλλην ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸν πόλεμο.
Τέσσερις εἶναι κατὰ τὸν Θουκυδίδη οἱ ἀφορμὲς τοῦ πολέμου. Καὶ οἱ τέσσερις ἐμπίπτουν στὶς τριακοντούτιδες
σπονδές, τὶς συνθῆκες, δηλαδή, ποὺ εἶχαν συνάψει οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τοὺς Λακεδαιμονίους μετὰ τὴν ἀποστασία τῆς
Εὐβοίας ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ συμμαχία καὶ τὴν ἅλωσή της
(446/5 π.Χ.), τὰ Κερκυραϊκά, τὰ Ποτειδαιατικά, τὰ τῶν
Πλαταιῶν καὶ τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα. Ἐπιγραφικὲς
μαρτυρίες σώζονται μόνον γιὰ τὰ δύο πρῶτα γεγονότα.

πόλεμο, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀπρόβλεπτες συμφορές, ὅπως ὁ
λοιμὸς ποὺ ἔπληξε τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀφάνισε
πλῆθος ἀνθρώπων, μεταξὺ αὐτῶν τὸν Περικλέα (Θουκ,
2, 65.6 καὶ Πλουτ. Περ. 38.1) καὶ τοὺς δύο γιούς του,
τὸν Ξάνθιππον καὶ τὸν Πάραλον (Πλουτ. Περ. 36.1,8).
Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας τὸ 1944 ἐσήμανε τὸ τέλος τοῦ πολέμου, –ἀλλὰ ὄχι καὶ τῶν δεινῶν, ἐξ αἰτίας
τοῦ τραγικοῦ ἐμφυλίου ποὺ ἀκολούθησε–, ἑνὸς πολέμου ποὺ κυριώτατα λόγῳ τῆς κατοχῆς ὅχι μόνον ὑφείλετο, ἀφαίρεσε ὀλίγον κατ᾽ ὀλίγον ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες,
ἀπὸ τοὺς περισσότερους τουλάχιστον, ἀλλὰ παντελῶς
ἀφείλετο, ἀφαίρεσε ἐντελῶς, τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν καὶ ὁπωσδήποτε ἐγένετο βίαιος διδάσκαλος, καὶ
προσάρμοσε τὴν στάση καὶ τὴν συμπεριφορὰ τώρα ὅμως
ὄχι τῶν πολλῶν, ἀλλὰ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἑλλήνων
πρὸς τὶς τότε καταστάσεις· καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς
τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ, γράφει ὁ ἱστορικός (3, 82.2).
Δὲν εἶναι ἡ μόνη διαθέσιμη πηγὴ περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου ὁ Θουκυδίδης. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες
σύγχρονες, ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Κρατῖνος καὶ ὁ Εὔπολις,
–ἀπὸ τὶς κωμωδίες τῶν δύο τελευταίων μόνον ἀποσπάσματα σώζονται–, ἀκόμη ἡ Ἀθηναίων πολιτεία, ἡ ὁποία
ἔχει προσγραφεῖ στὸν Ξενοφῶντα, ἀλλὰ εἶναι ἀγνώστου
συγγραφέως, φιλο-ολιγαρχκοῦ πάντως. Διάσπαρτες ἀναφορὲς ἔχουν καὶ οἱ μεταγενέστεροι τοῦ 5ου αἰ. συγγραφεῖς,
οἱ Ἀττικοὶ ρήτορες, ὁ Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεύς (2ος αἰ.
μ.Χ.) στοὺς βίους του τοῦ Περικλέους καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου, ἐνῶ ἡ ἐξιστόρηση τοῦ Διοδώρου Σικελιώτου, συγγραφέως τοῦ 1ου αἰ. π.Χ., εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμη, διότι στηρίζεται κυριώτατα στὸ μὴ σωζόμενο ἔργο τοῦ Ἐφόρου. Τέλος, σημαντικὴ σύγχρονη πηγὴ συνιστοῦν καὶ οἱ
ἐπιγραφές, σωζόμενες κατὰ κανόνα ἀποσπασματικῶς.
Ἐδῶ θὰ σχολιασθοῦν ὀλίγες μόνον.
῾Η ἐξιστόρηση τοῦ Θουκυδίδου δὲν καλύπτει ὅλον τὸν
Πελοποννησιακὸ πόλεμο, ὁ ὁποῖος διήρκεσε 27 ἔτη, ἀπὸ
τὸ 431 ἕως τὸ 404. Τὸ κείμενο τοῦ ἱστορικοῦ σταματᾶ
στὸ φθινόπωρο τοῦ 411 (8, 109). Συχνὰ λοιπὸν δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι τὸ ἔργο διεκόπη τὸ ἔτος αὐτὸ λόγῳ
τοῦ θανάτου του. Ὁ ἱστορικὸς ἄρχισε νὰ ἐξιστορῆ τὰ
συμβάντα, μόλις ξέσπασε ὁ πόλεμος (1, 1.1): ...Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξά-
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10 δόσεις. Δὲν σώζονται ὅλα τὰ ποσὰ τῶν δόσεων καὶ
μερικὰ ἀπὸ τὰ σωζόμενα εἶναι ἐλλιπῆ. Ἀπὸ τὴν διήγηση τοῦ Θουκυδίδου προκύπτει ὅτι ἡ πολιορκία τῆς πόλεως ἐκράτησε 2,5 περίπου ἔτη (ἔναρξη: θέρος τοῦ 432·
Θουκ. 1, 64.2·λύση: χειμὼν τοῦ 430/29· Θουκ. 2, 70)
καὶ ἐστοίχισε στοὺς Ἀθηναίους δύο χιλιάδες τάλαντα
(2, 70.2).
Τοῦ ψηφίσματος τῶν Ἀθηναίων περὶ τῶν Μεγαρέων δὲν
σώζεται ἐπιγραφικὴ μαρτυρία. Μὲ τὸ ψήφισμα ἀπαγορευόταν στοὺς Μεγαρεῖς νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ λιμάνια τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν Ἀττικὴ ἀγορά. Οἱ Λακεδαιμόνιοι, γράφει ὁ Θουκυδίδης (1, 139.1), ἀντέδρασαν καὶ
ἔστελναν ἐπανειλημμένως πρεσβεῖες στὴν πόλη τῶν
Ἀθηνῶν ζητῶντας νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ Ἀθηναῖοι ἀπὸ τὴν
Ποτείδαια καὶ νὰ ἀποδώσουν τὴν αὐτονομία στὴν Αἴγινα· περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα καὶ φανερώτατα διεκήρυσσαν ὅτι ἐὰν οἱ Ἀθηναῖοι καταργήσουν τὸ Μεγαρικὸ ψήφισμα, διὰ τοῦ ὁποίου ὁριζόταν νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν
οἱ Μεγαρεῖς τὰ λιμάνια τῶν πόλεων-μελῶν τῆς συμμαχίας, ποὺ ἦσαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν Ἀττικὴ ἀγορά, δὲν θὰ γίνει ὁ πόλεμος: Ὕστερον δὲ φοιτῶντες παρ᾽ Ἀθηναίους Ποτειδαίας τε ἀπανίστασθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ μάλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προύλεγον τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ ἂν γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ
μηδὲ τῇ Ἀττικῇ ἀγορᾷ.
Τὴν ἀπάντηση στὰ αἰτήματα τῶν Λακεδαιμονίων ἔδωσε
ὁ ἴδιος ὁ Περικλῆς στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου ποὺ συνεκλήθη ἐπὶ τούτου (1, 140.1) μὲ λόγο χαρακτηριστικὸ τοῦ
μεγάλου κύρους του καὶ τῆς προσωπικότητός του, ὅπως
ἀνάγλυφα ἀναφαίνεται ἀπὸ τὶς τρεῖς δημογορίες του, τὶς
ὁποῖες ὁ ἱστορικὸς διασώζει, καθὼς καὶ τῆς συγκυρίας:
Τῆς μὲν γνώμης, ὦ Ἀθηναῖοι, αἰεὶ τῆς αὐτῆς ἔχομαι, μὴ
εἴκειν Πελοποννησίοις... [Μετ.: Ἔχω, Ἀθηναῖοι, σταθερὰ
τὴν ἴδια γνώμη νὰ μὴν ὑποχωροῦμε στοὺς Πελοποννησίους].
Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκήρυξαν τὸν πόλεμο. Τὴν δική του,
παιγνιώδη, ἐκδοχὴ γιὰ τὸ Μεγαρικὸ ψήφισμα δίδει ὁ
Ἀριστοφάνης στοὺς Ἀχαρνῆς (524-529): πόρνην δὲ Σιμαίθαν ἰόντες Μεγαράδε | νεανίαι ᾽κκλέπτουσι μεθυσοκότταβοι· κᾆθ᾽ οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι |

Τὰ Κερκυραϊκὰ εἶναι ἡ σύγκρουση τῆς Κερκύρας καὶ
τῆς μητροπόλεώς της Κορίνθου ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐμφυλίου
διαμάχης στὴν Ἐπίδαμνο, ἀποικία τῆς Κερκύρας στὴν
Ἀλβανία, τὸ μετέπειτα Ρωμαϊκὸ καὶ Βυζαντινὸ Δυρράχιο. Στὴν σύγκρουση ἐνεπλάκησαν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι στὸ
πλευρὸ τῶν Κερκυραίων. Ἀπέστειλαν ναυτικὴ δύναμη,
πρῶτα δέκα τριήρων καὶ κατόπιν εἴκοσι, ὅπως γράφει ὁ
Θουκυδίδης (1, 45.1, 50.5 καὶ 51.4), ὁ ὁποῖος μνημονεύει
καὶ τοὺς ἐπικεφαλῆς Ἀθηναίους στρατηγούς (1, 45.1-2,
51.4).
Ἀποσπασματικὴ ἐπιγραφή (IG I3 364), ποὺ βρέθηκε στὴν
Ἀκρόπολη τὸν 19ο αἰῶνα καὶ δημοσιεύθηκε πρῶτα ἀπὸ
τὸν Κυριακὸ Πιττάκη (1798-1863), ἀφορᾶ στὶς δαπάνες τῶν δύο ἀποστολῶν (εἰκ. 1). Xρονολογεῖται ἀσφαλῶς στὸ ἔτος 433 π.Χ. καὶ ἐπιγράφεται: Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν [=ἀνήλωσαν] ἐς Κόρκυραν τάδε· [Mετ.: Οἱ Ἀθηναῖοι ἐδαπάνησαν γιὰ τὴν Κέρκυρα τὰ ἑξῆς]. Ὑπάρχουν
δύο ἐγγραφές, μία γιὰ τὴν κάθε ἀποστολή. Γιὰ τὴν πρώτη τὸ ποσὸν ποὺ ἐδόθη εἶναι 26 τάλαντα, γιὰ τὴν δεύτερη 50· τὰ χρήματα ἐδόθησαν ἀπὸ τοὺς ταμίες τῆς Ἀθηνᾶς στοὺς ἐπικεφαλῆς στρατηγοὺς τῆς κάθε μιᾶς ἀποστολῆς. Οἱ Ἀθηναῖοι ἠθελημένα ἀνεμείγνυαν τὰ δημόσια μὲ τὰ ἱερὰ χρήματα· ἦταν πιὸ δύσκολο νὰ γίνουν ἀντικείμενο καταχρήσεως τὰ δεύτερα. Ἐπανέρχομαι στὴν
ἐπιγραφή· ἀναγράφονται ἐπίσης τὰ ὀνόματα τῶν στρατηγῶν τῶν δύο ἀποστολῶν. Οἱ τρεῖς πρῶτοι συμπίπτουν
μὲ τοὺς παραδιδόμενους ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη (1, 45.1).
Διαφορὰ ὑπάρχει σὲ ἐκείνους τῆς δευτέρας ἀποστολῆς·
στὴν ἐπιγραφὴ ἀναγράφονται τρεῖς· ὁ Θουκυδίδης δίδει
δύο (1, 51.4), ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ ἕνας μόνον συμπίπτει.
Ἡ ἔρευνα τοῦ ἀποδίδει λάθος.
Γιὰ τὰ Ποτειδαιατικά, τὴν ἀποστασία τῆς Ποτειδαίας,
πόλεως τῆς Χαλκιδικῆς Χερσονήσου, ἀποικίας τῶν Κορινθίων, ἀλλὰ συμμάχου τῶν Ἀθηνῶν, καὶ τὴν πολιορκία της ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους, τὴν ὁποία περιγράφει ὁ Θουκυδίδης, σώζονται δύο ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες· θὰ ἀναφερθῶ μόνον στὴν πρώτη· περιλαμβάνεται σὲ ἀπολογισμὸ δαπανῶν τῆς πόλεως (IG I3 365) γιὰ τὶς πολεμικὲς
συγκρούσεις στὴν Μακεδονία, μεταξὺ αὐτῶν καὶ στὴν
Ποτείδαια καὶ τὴν Πελοπόννησο γιὰ τὸ ἔτος 432, ἔτος
ποὺ ἄρχισε ἡ πολιορκία τῆς Ποτειδαίας. Ἡ καταβολὴ
τῶν χρημάτων γιὰ τὶς δαπάνες τῆς πολιορκίας ἔγινε σὲ
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βγοῦν ἀπὸ τὰ τείχη, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐχθρό,
ἀντεξέκλεψαν Ἀσπασίας πόρνα δύο· | κἀντεῦθεν ἀρχὴ τοῦ
ἀλλὰ νὰ τὴν φυλάσσουν καὶ νὰ ἔχουν ἑτοιμοπόλεμο τὸ
πολέμου κατερράγη | Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαικαστριῶν.
ναυτικό τους, διὰ τοῦ ὁποίου ὑπε[Mετ.: Κάτι νεαροί, τύφλα στὸ μερεῖχαν· νὰ ἔχουν σταθερὰ ὑπὸ τὸν
θύσι πῆγαν στὰ Μέγαρα καὶ ἅρπαἔλεγχό τους τοὺς συμμάχους, διόξαν τὴν Σιμαίθα τὴν πόρνη· καὶ ἔπειτι, ὅπως εἶπε, ἡ ἰσχύς τους στηρίτα οἱ Μεγαρεῖς ὀργισμένοι, ἀπὸ
ζεται στὴν πρόσοδο τῶν χρημάτων
τὸν πόνο τους ἅρπαξαν μὲ τὴν σειποὺ καταβάλλουν ἐκεῖνοι. Ὕστερα
ρά τους δυὸ πόρνες τῆς Ἀσπασίας·
προέβη σὲ ἀναλυτικὴ ἐπισκόπηση
καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου,
τῶν οἰκονομικῶν πηγῶν τῶν Ἀθηποὺ ἔπληξε ὅλους τοὺς Ἕλληνες,
ναίων καὶ, τέλος τῆς ἄμυνας τῆς πόγιὰ τρεῖς πόρνες].
λεως καὶ τῶν διαθεσίμων στρατιωὉ Ἀριστοφάνης ὅμως, εὐτυχῶς, πατικῶν δυνάμεων. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιραδίδει καὶ τὸν εἰσηγητὴ τοῦ ψησκοπήσεως ὁ Περικλῆς, γράφει ὁ
φίσματος (530-534): Ἐντεῦθεν ὀργῇ
Θουκυδίδης (2, 13.3-4): θαρσεῖν τε
Περικλέης οὑλύμπιος | ἤστραπτ᾽,
ἐκέλευε προσιόντων μὲν ἑξακοσίων
ἐβρόντα, ξυνεκύκα τὴν Ἑλλάδα,| ἐτίταλάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φόρου κατ᾽
θει νόμους ὥσπερ σκόλια γεγραμἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν ξυμμάχων τῇ πόμένους, ὡς χρὴ Μεγαρέας μήτε γῇ
λει ἄνευ τῆς ἄλλης προσόδου, ὑπαρμήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ | μήτ᾽ ἐν θαλάττῃ μήτ᾽
χόντων δὲ ἐν τῇ ἀκροπόλει ἔτι τότε
ἐν ἠπείρῳ μένειν. [Mετ.: Τότε ὁ Πεἀργυρίου ἐπισήμου ἑξακισχιλίων
ρικλῆς ὁ Ὀλύμπιος ἄστραπτε ἀπὸ
Eἰκ. 1. Δαπάνες τῆς ἐκστρατείας τῶν Ἀθηναίων στὴν Κέρκυρα
ταλάντων (τὰ γὰρ πλεῖστα τριακοτὴν ὀργή του καὶ βρόνταγε καὶ ἀνα(EM 6777)
σίων ἀποδέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ᾽
κάτωνε τὴν Ἑλλάδα καὶ θέσπιζε νόὧν ἔς τε τὰ προπύλαια τῆς ἀκροπόμους, γραμμένους σὰν τὰ τραγούλεως καὶ τἆλλα οἰκοδομήματα καὶ
δια τοῦ πιοτοῦ, ὅτι οἱ Μεγαρεῖς
ἐς Ποτείδαιαν ἀπανηλώθη). [Mετ.:
δὲν πρέπει μήτε στὴν γῆ μήτε στὴν
τοὺς ζήτησε νὰ ἔχουν θάρρος, διόθάλασσα μήτε στὴν στεριὰ νὰ μέτι κατ᾽ ἔτος ἡ πόλις εἰσέπραττε 600
νουν]. Λέγω εὐτυχῶς, διότι ἐλάχιτάλαντα μόνον ἀπὸ τὸν φόρο τῶν
στες ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες σώζοσυμμάχων χωρὶς νὰ ὑπολογισθοῦν
νται, μόλις τέσσερις, στὶς ὁποῖες ἀνατὰ ἄλλα ἔσοδά της καὶ διότι ὑπῆργράφεται τὸ ὄνομα τοῦ Περικλέους,
χαν στὴν Ἀκρόπολη ἕξι χιλιάδες τάἂν καὶ πρωταγωνίστησε στὴν πολιλαντα ἀργυροῦ νομίσματος· (τὸ σύτικὴ σκηνὴ τῶν Ἀθηνῶν ἐπὶ εἴκοσι
νολον εἶχε φθάσει τὸ ποσὸν τῶν
περίπου ἔτη, σχεδὸν ἀδιαλείπτως.
10.000 παρὰ τριακόσια τάλαντα,
Στὸ πρῶτο ἔτος τοῦ πολέμου, τὸ
ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν δαπανηθῆ γιὰ
431, ὅταν ὁ στρατὸς τῶν Πελοποντὰ Προπύλαια καὶ τὰ ἄλλα οἰκοδονησίων συγκεντρώνετο στὸν ᾽Ισθμὸ
μήματα, καθὼς καὶ γιὰ τὴν πολιορκαὶ ἐπρόκειτο νὰ εἰσβάλη στὴν Ἀτκία τῆς Ποτειδαίας)]. Στὰ χρυσὰ
τική, ὁ Περικλῆς στὴν ἐκκλησία
Εἰκ. 2. Τμῆμα τῆς ἑξηκοστῆς τοῦ φόρου τῶν συμμάχων
τῶν Ἀθηναίων (EΜ 5384)
καὶ ἀργυρὰ ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια
τοῦ δήμου, ποὺ συνεκλήθη, συνέἀναθήματα, τὰ ὁποῖα συμπεριελάμβανε στοὺς πόρους,
στησε στοὺς Ἀθηναίους νὰ προετοιμάζονται γιὰ τὸν πόλεπροσέθετε (2, 13.4-5), καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη γιὰ τὶς πομπὲς
μο, νὰ μεταφερθοῦν ἀπὸ τὴν ὕπαιθρο στὴν πόλη, νὰ μὴν
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καὶ τοὺς ἀγῶνες, ποὺ βρίσκονταν στὰ ἱερὰ τῆς Ἀκρορου καὶ ἡ ἀναπροσαρμογή του. Τάξις τοῦ φόρου εἶναι ὁ
πόλεως καὶ τὰ λάφυρα τῶν Μηδικῶν πολέμων, τὴν συπροτασσόμενος τίτλος τῆς ἐπιγραφῆς. Στοὺς στίχους
14-16 δίδεται ἡ αἰτιολογία τῆς αὐξήσεως τοῦ φόρου.
νολικὴ ἀξία τῶν ὁποίων ὑπελόγισε σὲ 500 τάλαντα· ἀκό[Μετ.: ἐπειδὴ ἔχει μειωθῆ ὁ φόρος οἱ τάκται ἀπὸ κοινοῦ
μη τὰ πολύτιμα ἀναθήματα τῶν ἄλλων ἱερῶν, καὶ τέλος
τὸν χρυσὸ διάκοσμο τοῦ ἀγάλματος τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς,
μὲ τὴν βουλὴ νὰ ὁρίσουν ποσὸν μεγαλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνο
τoῦ τελευταίου προσδιορισμοῦ]. Στὸν στίχ. 21 προσδιοποὺ ὑπολογιζόταν σὲ 40 τάλαντα καὶ μποροῦσε νὰ ἀφαιρίζεται πλήρως ἡ αὔξηση τοῦ φόρεθῆ.
ρου. [Μετ.: νὰ μὴν ὁρισθῆ γιὰ καμΤὸν κατ᾽ ἔτος καταβαλλόμενο ἀπὸ
μία πόλη νὰ καταβάλλη ὀλιγώτερο
τοὺς συμμάχους φόρο γνωρίζομε
φόρο ἀπ᾽ ὅ,τι προηγουμένως]. Τὰ
κυριώτατα ἀπὸ δύο μεγάλες ἐνεπίδύο ψηφίσματα ἀκολουθεῖ κατάλογραφες στῆλες ἀπαρτισμένες ἀπὸ
3
γος τῶν συμμάχων μὲ τὸ ποσὸ τοῦ
ἑκατοντάδες θραύσματα (IG I 259φόρου ποὺ ἀποφασίσθηκε νὰ κατα272 καὶ 273-280), – ἡ μεγαλύτερη
εἶναι ὕψους περίπου 3,60 μ. (εἰκ. 2).
βάλλη ὁ καθένας· στὸ τέλος ἀναγράφεται τὸ σύνολον τοῦ φόρου, πιθαΣτὶς στῆλες ἀναγραφόταν ἐτησίως,
νώτατα 1.460 τάλαντα, σχεδὸν δυόἀπὸ τὸ ἔτος 454/3 ποὺ μεταφέρθηκε τὸ συμμαχικὸ ταμιεῖον ἀπὸ τὴν
μισι φορὲς περισσότερο ἀπὸ τὰ 600
τάλαντα τῆς ἀρχῆς τοῦ πολέμου. Ἡ
Δῆλο ἕως τὸ 432/1, –μετὰ ἱδρυόταν
πόλις εἶχε ἀνάγκη περισσοτέρων
μία στήλη γιὰ κάθε ἔτος–, τὸ ἓν
χρημάτων λόγῳ τοῦ πολέμου. Ἡ μεἑξηκοστὸν τοῦ φόρου ποὺ κατέβαλγάλη αὔξηση τοῦ φόρου δὲν μπορεῖ
λε ἡ καθεμία συμμαχικὴ πόλις ὡς
ἀπαρχή, προσφορὰ στὴν θεά· πολπαρὰ νὰ συνδυασθῆ μὲ τὸν Κλέωνα, κυρίαρχο τῶν πραγμάτων τῆς
λαπλασιάζοντας τὸ ποσὸν τῆς ἀπαρπόλεως μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Περιχῆς ἐπὶ ἑξῆντα βρίσκει κανεὶς τὸν
φόρο καθενὸς συμμάχου.
κλέους τὸ 429 π.Χ., καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αὐξημένων πολεἜγραψα ἤδη ὅτι ὁ Περικλῆς προσμικῶν δαπανῶν, ἀποτόκων μιᾶς
διόρισε τὴν ἐτήσια πρόσοδο ἀπὸ
ἐπιθετικώτερης καὶ σκληρότερης
τὸν φόρο τῶν συμμάχων σὲ 600 τάπρὸς τοὺς συμμάχους πολιτικῆς
λαντα. Γνωρίζομε ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη (1, 96.2) ὅτι, ὅταν ἱδρύθηκε ἡ
ἀπὸ ἐκείνην ποὺ συνιστοῦσε ὁ ΠεἈθηναϊκὴ συμμαχία, ὁ φόρος τῶν
ρικλῆς.
συμμάχων ὁρίσθηκε, κατὰ πρόταΛόγῳ τῆς ἐπικειμένης εἰσβολῆς
τῶν Πελοποννησίων οἱ Ἀθηναῖοι
σιν τοῦ δικαίου Ἀριστείδου, σὲ 460
κατόπιν προτάσεως τοῦ Περικλέους
τάλαντα. Ἡ διαφορὰ ἐξηγεῖται ἀπὸ
Εἰκ. 3. Ψήφισμα περὶ τῆς προσφορᾶς τῶν ἀπαρχῶν
(2, 13.2), –τὸ ἀνέφερα ἤδη–, μετέτὴν τακτικὴ ἀνὰ Παναθήναια ἐπαστὶς θεὲς τῆς Ἑλευσῖνος (ΕΜ 6817)
φεραν στὸ ἄστυ ἀπὸ τοὺς ἀγροὺς
νεξέταση τοῦ φόρου καὶ τὴν ἀναγκαία συχνὴ ἀναπροσαρμογή· – εἶναι προφανὴς ἡ σητὰ παιδιὰ καὶ τὶς γυναῖκες τους καὶ τὰ σκεύη τοῦ σπιτιοῦ,
μασία τῆς νεοελληνικῆς λέξεως.
ἀφαιρῶντας ἀκόμη καὶ τὰ ξύλινα στοιχεῖα τῆς οἰκοδοΣὲ μεγάλη στήλη ὕψους περ. 2,70 μ. ἀπαρτισμένη ἀπὸ
μῆς. Τὰ ὑποζύγια τὰ ἔστειλαν στὴν Εὔβοια καὶ στὰ παρα3
κείμενα νησιά. Ἀλλά, γράφει ὁ Θουκυδίδης (2, 14.1):
45 θραύσματα, ἀναγράφονται δύο ψηφίσματα (IG I 71)
χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ αἰεὶ εἰωθέναι τοὺς πολλοὺς ἐν
χρονολογούμενα ἀκριβῶς τὸ 425/4, διὰ τῶν ὁποίων ὁρίτοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσθαι ἡ ἀνάστασις ἐγίγνετο. ξυνεβεβήζεται λεπτομερῶς ἡ διαδικασία ἐπανεξετάσεως τοῦ φό-

χει προσθήκη, τὴν ὁποία ἐπρότεινε ὁ μάντις Λάμπων,
κει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου ἑτέρων μᾶλλον Ἀθηναίοις
στενὸς φίλος τοῦ Περικλέους. Μεταξὺ τῶν ἄλλων προτοῦτο. [Μετ.: Δύσκολα ὅμως μετακινοῦντο, διότι οἱ πετάσεων ποὺ εἰσηγήθηκε ὑπάρχει καὶ μία ἐντελῶς ἄσχερισσότεροι ἀνέκαθεν συνήθιζαν νὰ ζοῦν στοὺς ἀγρούς·
τη μὲ τὸ ὑπόλοιπο περιεχόμενο τοῦ ψηφίσματος. Τὸ καἡ συνήθεια αὐτὴ εἶχε ἐπικρατήσει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότατη
κὸ συνήθειο ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Διὰ τῆς προἐποχὴ μεταξὺ τῶν Ἀθηναίων παρὰ σὲ ὁποιουσδήποτε
σθήκης ἐντέλλεται ὁ ἄρχων βασιλεὺς νὰ ὁριοθετήση τὰ
ἄλλους]. Τὸ ἔφεραν λοιπὸν βαρέως νὰ ἐγκαταλείψουν
τὰ σπίτια τους καὶ τὰ πατροπαράδοτα ἱερά τους, νὰ ἀλἱερὰ ἐντὸς τοῦ Πελαργικοῦ καὶ στὸ ἑξῆς νὰ μὴν ἱδρύωνλάξουν τὸν τρόπο ζωῆς καὶ νὰ ἀφήσουν πίσω τους τὸν
ται βωμοὶ ἐκεῖ ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς βουλῆς καὶ τοῦ
δήμου, οὔτε νὰ λιθοτομοῦν ἀπὸ τὸ Πελαργικὸ οὔτε νὰ
τόπο ποὺ ἔνοιωθαν ὡς τὴν πόλη τους. Ὅταν ἔφτασαν στὸ
ἀφαιροῦν χῶμα οὔτε λίθους. Εἶναι προφανὴς ἡ σύνδεἄστυ, λέγει ὁ ἱστορικός (2, 17.1), «λίγοι εἶχαν δικό τους
ση μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ Θουκυδίδου· τὰ ἱερὰ ἔπρεπε
σπίτι ἢ φίλων ἢ συγγενῶν, γιὰ νὰ μείνουν», οἱ δὲ πολλοὶ
νὰ ὀριοθετηθοῦν, γιὰ νὰ μὴν
τά τε ἐρῆμα τῆς πόλεως ᾤκηκαταπατῶνται ἀπὸ τοὺς ἐπήσαν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἡρῷα
λυδες τῶν δήμων· ἡ ἀπαγόπάντα πλὴν τῆς Ἀκροπόλεως
ρευση τῆς ἱδρύσεως βωμῶν
καὶ τοῦ Ἑλευσινίου καὶ εἴ τι
ἦταν ἕνα ἀκόμη μέτρο ἀποἄλλο βεβαίως κλῃστὸν ἦν. Οἱ
τροπῆς τῆς κατοικήσεως,
περισσότεροι ἐγκαταστάδιότι οἱ νεοφερμένοι, ἐγκαθηκαν στὰ ἔρημα μέρη τῆς
θιστάμενοι, θὰ ἤθελαν νὰ
πόλεως καὶ στὰ ἱερὰ τῶν
φτειάξουν καὶ τὸν βωμὸ τῶν
θεῶν καὶ τῶν ἡρώων ἐκτὸς
ἐφεστίων θεοτήτων, –εἶχαν
ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη καὶ τὸ
φέρει καὶ τὰ ἀγαλματάκια
Ἐλευσίνιον καὶ ὅποιο ἄλλο
τοῦ σπιτιοῦ τους–· ἐδῶ μετέἱερὸ εἶχε κλεισθῆ ἀσφαλῶς.
φεραν τὰ τσουμπλέκια τοῦ
Καὶ ὁ ἱστορικὸς συνεχίζει:
μαγειριοῦ τους· τὰ ἀγαλμα«ἀκόμη καὶ τὸ ὀνομαζότάκια δὲν θὰ ἔφερναν; Ἤ,
μενο Πελαργικὸν ὑπὸ τὴν
καὶ τὸ χειρότερο, οἱ δημόἈκρόπολιν, τὴν κατοίκηση
τες ἑνὸς δήμου, ποὺ μετατοῦ ὁποίου ἀπαγόρευε πακόμισαν στὸ ἄστυ θὰ ἤθελαιὰ κατάρα, καὶ αὐτὸ ὅμως
Εἰκ. 4. Συνθήκη Ἀθηναίων καὶ Μυτιληναίων
(ΕΜ 6631 +6823α + 6823 + 6823β)
λαν νὰ ἱδρύσουν τὸν βωμὸ
λόγῳ τῆς ἀνάγκης τῆς στιτοῦ θεοῦ τοῦ δήμου τους·
γμῆς γέμισε ἀπὸ κατοικίες».
δὲν τοὺς ἀρκοῦσαν αὐτῶν οἱ «ξένοι» θεοὶ τοῦ ἄστεως·
Τὸ Πελαργικὸν ἦταν παλαιὸ τεῖχος πέριξ τῆς Ἀκροπότέλος, στὴν ἀποσόβηση οἰκοδομήσεως κατοικιῶν ἀπολεως. Τὰ γραφόμενα περὶ τοῦ παλαιοῦ τείχους συμπληβλέπει ἡ ἀπαγόρευση λιθοτομίας τοῦ Πελαργικοῦ καὶ
ρώνει ἐπιγραφικὴ μαρτυρία (εἰκ. 3). Στὴν Ἐλευσῖνα ἔχει
3
ἀφαιρέσεως λίθων καὶ χώματος.
βρεθῆ μακρὸ ἀκέραιο ψήφισμα (ΙG I 78), διὰ τοῦ ὁποίου
Τὸ θέρος τοῦ 428 ἀπεστάτησε ἡ Λέσβος ἐκτὸς τῆς Μηθύοἱ Ἀθηναῖοι ζητοῦν ἀπὸ τοὺς Ἀττικοὺς δήμους, ἀλλὰ καὶ
μνης (τοῦ σημερινοῦ Μολύβου) ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ συμτοὺς συμμάχους τους νὰ προσφέρουν κατ᾽ ἔτος τὴν ἀπαρμαχία (Θουκ. 3, 2) καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἔστειλαν σαράντα
χὴ τῆς παραγωγῆς τῶν σιτηρῶν στὶς δύο θεὲς τῆς Ἐλευπλοῖα, γιὰ νὰ ἐξαναγκάσουν κατ᾽ ἀρχὰς τοὺς Μυτιλησῖνος, καὶ ὁρίζουν τὴν διαδικασία τῆς παραλαβῆς καὶ
ναίους νὰ ἐπανέλθουν στὴν συμμαχία. Ἐπειδὴ οἱ Μυτιτῆς ἀποθηκεύσεως. Καλοῦν ἐπίσης καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληναῖοι δὲν δέχθηκαν τὶς ἀξιώσεις τους καὶ ἡ δύναμη τῶν
ληνες, ἐὰν θέλουν, νὰ στέλνουν τὴν ἀπαρχὴ τῶν καρἈθηναίων δὲν ἐπαρκοῦσε, ἔστειλαν συμπληρωματικὴ
πῶν τους. Στὸ τέλος τοῦ ψηφίσματος (στίχ. 47-61) ὑπάρ-
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ἰσχυρὴ δύναμη ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Πάχητα, ὁ ὁποῖος καὶ
ὑπεσχέθησαν στοὺς κληρούχους νὰ καταβάλλουν δύο
ἐπολιόρκησε τὴν πόλη τῆς Μυτιλήνης (3, 18.4-5). Οἱ
μνᾶς κατ᾽ ἔτος γιὰ καθένα κλῆρο καὶ ἐργάζονταν οἱ ἴδιοι
Μυτιληναῖοι μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες ἀναγκάσθηκαν ὄχι
τὴν γῆ (Θουκ. 3, 50.2). Ἐλλιπὲς ψήφισμα (IG I3 66) (εἰκ.
μόνον νὰ παραδοθοῦν χωρὶς ὅρους καὶ νὰ δεχθοῦν τὸ
4) σώζει τμῆμα τῆς συνθήκης μεταξὺ Ἀθηναίων καὶ
ἐχθρικὸ στράτευμα ἐντὸς τῶν τειχῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ θέσουν
Μυτιληναίων· ἀποτελεῖ κατὰ κάποιον τρόπο τὴν συνέχεια τῶν ἐξιστορουμένων ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη· οἱ Ἀθητὴν τύχη τους στὴν κρίση τῶν Ἀθηναίων (3, 28)· ὥστε
Ἀθηναίοις μὲν ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ Μυτιληναίων ὁποῖον
ναῖοι ἀποφασίζουν νὰ τοὺς ἐπιστρέψουν τὴν γῆ τους καὶ
ἄν τι βούλωνται, γράφει ὁ Θουκυδίδης (3, 28.1). Κατὰ
νὰ τοὺς ἀφήσουν αὐτονόμους.
τὴν σύγκληση τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου οἱ Ἀθηναῖοι
Στὸ 5o βιβλίο τῆς συγγραφῆς, στὸ ὁποῖο ὁ ἱστορικὸς
ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ὀργῆς ἀπεφάπραγματεύεται τὰ τῆς λεγομένης
σισαν νὰ φονεύσουν ὅλους τοὺς
Νικιείου εἰρήνης, τὰ ἔτη 422-416,
ποὺ μόνον εἰρήνη δὲν ἦταν, διότι οἱ
Μυτιληναίους ἀπὸ τὴν ἡλικία τῆς
ἐχθροπραξίες δὲν ἔπαυσαν, περιέἥβης καὶ ἐπάνω, καὶ νὰ πωλήσουν
τὰ γυναικόπαιδα. Λίγο ἀργότερα συχονται αὐτούσια τὰ κείμενα πέντε
νειδητοποίησαν ὅτι ἡ ἀπόφασή τους
συνθηκῶν· τὸ πρῶτο εἶναι συνθήκη
ἦταν σκληρὴ καὶ ἀπεφάσισαν νὰ
(σπονδαί) εἰρήνης τῶν Ἀθηναίων
ἐπανεξετάσουν τὸ ζήτημα (Θουκ.
καὶ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν
3, 36.3). Ὁ Κλέων, ὢν καὶ ἐς τὰ ἄλσυμμάχων ἑκατέρων (Θουκ. 5, 1820)· τὸ δεύτερο συμμαχία τῶν δύο
λα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώκυρίων μόνον ἀντιπάλων (5, 23τατος. [Μετ.: καὶ στὰ ἄλλα ἦταν ἀπὸ
24.1). Τὸ τρίτο κείμενο ποὺ παραθέτει ὁ ἱστορικὸς εἶναι τῆς συμμαὅλους τοὺς πολίτες ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν
ὀπαδὸς τῆς βίας καὶ ἔπειθε τότε
χίας μεταξὺ Ἀθηναίων καὶ Ἀργείων,
περισσότερο ἀπὸ ὅλους τὸν δῆμο],
Μαντινέων καὶ Ἠλείων (5, 47).
κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ ἱστοΜικρὸ τμῆμα τῆς συνθήκης (IG I3
83) βρέθηκε στὴν νότιο κλιτὺ τῆς
ρικοῦ (3, 36.6), ἐπέμεινε στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχικῆς ἀποφάσεως, τὴν
Ἀκροπόλεως τὸ 1876 στὶς ἀναὁποία ὁ ἴδιος εἶχε προτείνει· ὁ Διόσκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιδοτος, ἄγνωστος ἀπὸ ἄλλη πηγή,
ρείας ποὺ διεξήγαγε ὁ τότε γραμἀναπτύσσοντας ἐπιχειρήματα κατὰ
ματεύς της, ὁ παλαιὸς Στέφανος
τῆς θανατικῆς ποινῆς, τὰ ὁποῖα μέἈθ. Κουμανούδης (1818-1899), ὁ
ὁποῖος ἀνεγνώρισε τὸ κείμενο καὶ
χρι καὶ σήμερα ἀκόμη χρησιμοποιοῦνται σὲ κοινοβούλια κατὰ τὴν
τὸ ἐδημοσίευσε. Ἡ ἐλλιπὴς ἐπισυζήτηση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ,
γραφή (εἰκ. 5) ἔδειξε τὴν ἀκρίβεια
Εἰκ. 5. Συνθήκη Ἀθηναίων, Ἀργείων, Μαντινέων, Ἠλείων
ἐπέτυχε νὰ μεταστρέψη τὴν ἐκκλητοῦ κειμένου τῆς συνθήκης ποὺ
(ΕΜ 6813)
σία. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπεφάσισαν νὰ
παραδίδει ὁ Θουκυδίδης. Συγχρόνως ἐστάθη δυνατὸν νὰ συμπληρωθῆ ἡ επιγραφὴ βάσει
φονεύσουν μόνον τοὺς πρωταιτίους τῆς ἀποστάσεως, –
δὲν ἦσαν λίγοι, ἐπάνω ἀπὸ χίλιοι–, γκρέμισαν τὰ τείχη
τοῦ παραδιδομένου κειμένου ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη. Ἡ
τῆς πόλεως, καὶ ἐπῆραν τὰ πλοῖα τους· λίγο ἀργότερα
τέταρτη καὶ πέμπτη συνθήκη εἶναι δύο ἐπίσημα κείμεκατέτμησαν τὴν γῆν τῆς Λέσβου, ἐξαιρῶντας ἐκείνην τῆς
να τῶν Λακεδαιμονίων, συντεταγμένα βεβαίως στὴν
Μηθύμνης ποὺ εἶχε παραμείνει πιστή, σὲ κλήρους καὶ
Λακωνικὴ διάλεκτο· τὸ πρῶτο εἶναι οἱ προτάσεις τους
τοὺς ἔδωσαν σὲ Ἀθηναίους κληρούχους. Οἱ Λέσβιοι
πρὸς τοὺς Ἀργείους, γιὰ νὰ δεχθοῦν τὴν συνθήκη καὶ

τὴν συμμαχία (5, 77), καὶ τὸ δεύτερο εἶναι τὸ ἴδιο τὸ
τὴν ἄλλη πλευρά, ἐὰν δεχθῆ ἐχθρικὴ ἐπίθεση, στὴν προκείμενο τῶν συνθηκῶν καὶ τῆς συμμαχίας (5, 79). Ἀντικειμένη περίπτωση τῶν Λακεδαιμονίων, μὲ συγκεκριμένη στρατιωτικὴ δύναμη καὶ γιὰ ὅσο χρονικὸ διάστηθέτως πρὸς τὶς ἐπιγραφές, ποὺ κατὰ κανόνα δὲν σώζομα τοὺς παραγγείλουν. Καὶ οἱ ὑπόλοιποι ὅροι τῆς συμνται ἀκέραιες, τὸ κείμενό τους εἶναι πλῆρες· ἔτσι παρέμαχίας εἶναι κοινοὶ πλὴν ἑνὸς ποὺ δεσμεύει μόνον τοὺς
χουν σαφῆ ἰδέα τῶν δημοσίων ἐγγράφων τῆς Σπάρτης
Ἀργείους· ἐὰν οἱ Λακεδαιμόνιοι προτείνουν στοὺς Ἀρκαὶ τοῦ ὕφους τοῦ δημοσίου λόγου της. Ἡ σημασία τῶν
γείους νὰ συνάψουν εἰρήνη, οἱ τελευταῖοι δεσμεύονται
δύο παρατιθεμένων στὴν συγγραφὴν τοῦ Θουκυδίδου
κειμένων εἶναι μεγάλη, διότι οἱ σωζόμενες ἐπιγραφὲς
νὰ τοὺς παραπέμψουν στοὺς Ἀθηναίους· – ἡ προηγούμεδημοσίου χαρακτῆρος τῆς Σπάρτης δὲν ὑπερβαίνουν τὶς
νη στάση τῶν Ἀργείων ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν συμμαχία
δέκα.
τῶν Ἀθηναίων καὶ ἐστράΛίγους μῆνες μετὰ ἀπὸ τὴν
φησαν πρὸς τοὺς Λακεδαισύναψη τῆς συμμαχίας Ἀρμονίους εἶχε τὶς ἐπιπτώσεις
γείων καὶ Λακεδαιμονίων οἱ
της. Νέο μικρὸ θραῦσμα
δημοκρατικοὶ Ἀργεῖοι ἐπεποὺ ἀπέδωσε ὁ ὑπογραφότέθησαν ἐναντίον τῶν ὀλιμενος στὴν ἐπιγραφή (εἰκ. 7)
γαρχικῶν, οἱ ὁποῖοι χάρις
ἀναφέρεται σὲ στρατιά, ἡ
στοὺς Λακεδαιμονίους ἤλεγὁποία πιθανώτατα ταυτίζεται μὲ ἐκείνη, ποὺ συμφώχαν τὴν πόλη. Οἱ δημοκρατικοὶ ἐπεκράτησαν καὶ ἐξόννως πρὸς τὸν Θουκυδίδη (5,
τωσαν τὴν ἀντίπαλο μερί84.1) ἀπέστειλαν οἱ Ἀθηναῖδα, φοβούμενοι ὅμως τὴν
οι ὑπὸ τὸν Ἀλκιβιάδη πρὸς
ἀντίδραση τῶν Σπαρτιατῶν,
βοήθειαν τοῦ Ἄργους.
ἐστράφησαν πάλι πρὸς τοὺς
Εἶπα προηγουμένως ὅτι οἱ
Ἀθηναίους καὶ συνῆψαν συμἐπιγραφὲς δημοσίου χαραμαχία (Θουκ. 5, 82.5). Τὸ
κτῆρος τῆς Σπάρτης εἶναι
ἐλάχιστες. Μεταξὺ αὐτῶν
κείμενο τῆς ἀκριβῶς χρονοκαταλέγεται μία, ἀποσπαλογούμενης στὸ 417/6 συμμαχίας χαράχθηκε σὲ στήσματικὰ σωζόμενη, ἀποτε3
λη (IG I 86) ποὺ φέρει ἐπίλούμενη ἀπὸ δύο συναρμοτιτλο ἀνάγλυφο· παριστάνεζόμενα θραύσματα. Τὸ πρῶται καθήμενος στὰ ἀριστερὰ
το εἶχε ἰδῆ ὁ Γάλλος περιηὁ Ζεύς, καὶ ὄρθια ἐμπρός του
γητὴς ἀββᾶς M. Fourmont
ἡ Ἥρα, ἡ προστάτις τοῦ Ἄρτὸ 1730 στὴν ἐκκλησία τοῦ
γους, νὰ δίδη τὸ χέρι στὴν
Ἁγ. Βασιλείου, ἕνδεκα χιΕἰκ. 6. Συνθήκη Ἀθηναίων καὶ Ἀργείων
Ἀθηνᾶ. Τῆς στήλης σώζονλιόμετρα νοτίως τῆς Σπάρ(ΕΜ 6588α + 6588δ)
ται 10 θραύσματα, ποὺ βρέτης πλησιέστατα στὴν ὁδὸ
θηκαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὴν Ἀκρόπολη (εἰκ. 6). ΜεΣπάρτης-Γυθείου. Τὸ δεύτερο ἀποκείμενο στὴν Μονὴ
ρικὰ συναρμόζονται, ἄλλα ὄχι, ὥστε εἶναι ἀδύνατον νὰ
τῆς Ζερμπίτσας, τῆς ὁποίας ὁ Ἅγιος Βασίλειος εἶναι μετόχι, ἐντόπισε ὁ φίλος καὶ συνεκδότης Γιάννης Πίκουἀποκατασταθῆ ἡ στήλη. Τὸ κείμενο θὰ ἦταν μακρό. Ἀπὸ
λας. Στὸ παλαιὸ τὸ ἀπέδωσε ὁ ὑπογραφόμενος καὶ ἀπὸ
τὰ λίγα σωζόμενα προκύπτει ὅτι οἱ δύο συμβαλλόμενοι,
κοινοῦ ἐδημοσίευσαν τὴν ἐπιγραφή. Στὸν λίθο (εἰκ. 8)
οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ Ἀργεῖοι, ἀναλαμβάνουν τὴν συνήθη
στὰ κείμενα τῶν συμμαχιῶν ὑποχρέωση νὰ βοηθήσουν
ἀναγράφονται συνεισφορὲς σὲ χρήματα καὶ εἶδος. Οἱ
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συνεισφέροντες εἶναι οὐδέτεροι, ὅπως οἱ Μήλιοι, ἢ
ὁ Θουκυδίδης (1, 44.3) καὶ διηγεῖται καὶ τὰ τῆς πρώτης
φιλικὰ διακείμενοι πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, ὅπως οἱ
στρατιωτικῆς ἐπιχειρήσεως τῶν Ἀθηναίων, τῆς λεγομέΑἰγινῆτες, ποὺ προσεχώρησαν στὴν Ἀθηναϊκὴ συμμανης τοῦ Λάχητος, στὴν Σικελία τὸ 427 π.Χ. (3, 86, 88,
χία ἀναγκαζόμενοι (Θουκ. 1, 108.4)· ἢ δυσαρεστημέ90, 115, κ.λπ.). Τὸ 433 οἱ Ἀθηναῖοι συνῆψαν συνθῆκες
νοι σύμμαχοι τῶν Ἀθηναίων, ὅπως οἱ Θάσιοι. Ἀκόμη,
μὲ τοὺς Λεοντίνους, πόλη στὸ μέσον τῆς ἀνατολικῆς
ὁμάδες πολιτικῶν φυγάδων, φίλων τῶν Λακεδαιμονίων,
ἀκτῆς τῆς Σικελίας, καὶ τὸ Ρήγιον, πόλη στὸν διάπλου
ἀπὸ τὴν κάτω Ἰταλία στὴν Σικελία. Τὸ γνωρίζομε ἀπὸ
ἀπὸ πόλεις πιστὲς στοὺς Ἀθηναίους, ὅπως οἱ Χῖοι καὶ
οἱ Ἐφέσιοι. Τέλος, ἰδιῶτες ποὺ ἀνῆκαν σὲ πόλεις ἢ ἔθνη
δύο ἐλλιπεῖς ἐπιγραφὲς μὲ τὰ κείμενα τῶν συνθηκῶν (IG
φιλικὰ πρὸς τοὺς ΛακεδαιI3 53 καὶ 54 (εἰκ. 9)). Ἀφορμὴ
μονίους, ἕνας Ἀχαιός, ἕνας
τῆς ἐκστρατείας ἔδωσε τὸ
πιθανὸν Αἰτωλὸς καὶ ἕνας
αἴτημα τῆς Ἐγέστης, πόλεως
Λοκρός. Οἱ ἐγγραφὲς δὲν
μὴ Ἑλληνικῆς τῆς ΒΔ. Σιἔγιναν συγχρόνως, ἀλλὰ μεκελίας, νὰ τὴν βοηθήσουν οἱ
ταξὺ τῶν ἐτῶν 427/6 καὶ
Ἀθηναῖοι στὸν πόλεμο ἐναν414/3. Οἱ εἰσφορὲς εἶναι σὲ
τίον τῆς Ἑλληνικῆς πόλεως
Αἰγιναίους στατῆρες, ἰσχυρὸ
τοῦ Σελινοῦντος. Σώζεται
νόμισμα ποὺ κυκλοφοροῦἐλλιπῶς τμῆμα τοῦ ψηφίσε στὸ ἀντίπαλο πρὸς τοὺς
σματος (IG I3 11) τῶν ἈθηἈθηναίους στρατόπεδο, σὲ
ναίων περὶ ἀνανεώσεως τῶν
δαρεικούς, τὸ νόμισμα τῶν
ὅρκων συμμαχίας ποὺ εἶχαν
Περσῶν, καὶ σὲ εἶδος, στασυνάψει μὲ τοὺς Ἐγεσταίους
Εἰκ. 7. Nέο θραῦσμα τῆς συνθήκης Ἀθηναίων καὶ Ἀργείων (πρώην MΑ 7013)
φίδες καὶ σιτάρι. Τὸ σύνολο
παλαιότερα, τὸ 427 π.Χ., κατῶν σωζομένων συνεισφοτὰ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Λάχητος. ῾Η ἀνανέωση τῶν ὅρρῶν εἶναι μικρὸ καὶ φαίνεκων, ἡ ὁποία συμφώνως μὲ
ται ὅτι οἱ λόγοι τῆς ἀναγραφῆς ἦσαν κυρίως προπαγαντὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς
διστικοί. Ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει
ἔγινε τὸ 418/7, ἐσήμαινε, καἰδιαίτερη σημασία, διότι ἡ
τὰ τὴν πρακτικὴ τῶν σχέοἰκονομικὴ δυσπραγία τῶν
σεων τῶν πόλεων-κρατῶν,
Λακεδαιμονίων ἦταν παρακαὶ τὴν ἐπαναβεβαίωση καὶ
δεκτὴ τόσον ἀπὸ τοὺς ἴδιους,
ἰσχὺ τῆς συνθήκης. Οἱ Ἀθηὅσον καὶ γνωστὴ στοὺς Ἀθηναῖοι δέχθηκαν τὸ αἴτημα
ναίους· τὴν σημειώνει καὶ ὁ
τῶν Ἐγεσταίων καὶ ἀποφάἴδιος ὁ Περικλῆς.
σισαν νὰ στείλουν 60 τριήρεις
Εἰκ. 8. Ἐπιγραφὴ συνεισφορῶν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους
(Μουσεῖο Σπάρτης 6656α+β)
Τὴν ἐκστρατεία στὴν Σικεμὲ ἐπικεφαλῆς τρεῖς στρατηγούς, τὸν Νικία, τὸν Λάμαλία ἀπεφάσισαν οἱ Ἀθηναῖοι
χο καὶ τὸν Ἀλκιβιάδη, γράφει ὁ Θουκυδίδης (6, 8.1-2),
τὸ 415 π.Χ. Βλέψεις νὰ ἀναμειχθοῦν στὰ πράγματα τῆς
Σικελίας καὶ κάτω Ἰταλίας εἶχαν τουλάχιστον ἀπὸ τὰ
καὶ προσθέτει ἐναργῶς καὶ τοὺς λόγους τῆς ἐκστρατείας:
μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 450-440. Ἤδη τὸ 444 ἵδρυσαν
βοηθοὺς μὲν Ἐγεσταίοις πρὸς Σελινουντίους, ξυγκατοιἀποικία στὴν κάτω Ἰταλία στὴν θέση τῆς Συβάρεως, τοὺς
κίσαι δὲ καὶ Λεοντίνους, ἤν τι περιγίγνηται αὐτοῖς τοῦ
Θουρίους, καὶ λίγο ἀργότερα δυὸ-τρεῖς ἄλλες μικρότεπολέμου, καὶ τἆλλα τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ πρᾶξαι, ὅπῃ ἂν γιγνώρες. Τὴν πρώιμη ἐπεκτατικὴ διάθεση ὑπαινίσσεται καὶ
σκωσιν ἄριστα Ἀθηναίοις. [Μετ.: Νὰ βοηθήσουν τοὺς

Ἐγεσταίους ἐναντίον τῶν Σελινουντίων, νὰ ἐπανακαπαρακάτω ἐκκλεσίαν ποιεῖν, τοῖς στρατεγοῖς [γιὰ τοὺς
τοικίσουν τοὺς Λεοντίνους στὴν πόλη τους (τοὺς Λεοστρατηγούς], ἐπανορθοῦσθαι...
ντίνους εἶχαν ἐκδιώξει οἱ Συρακόσιοι), καὶ ἐὰν ἐπικραὉ Θουκυδίδης παραδίδει (6, 8.3-4, 9.1) ὅτι στὴν δεύτετήσουν στὸν πόλεμο, νὰ διευθετήσουν τὰ ἄλλα πράγρη ἐκκλησία τοῦ δήμου ποὺ συνεκλήθη χάριν τῶν ἐπιματα στὴν Σικελία, ὅπως κρίνουν οἱ στρατηγοὶ ὅτι εἶναι
κεφαλῆς τῆς ἐκστρατείας στρατηγῶν, ἐὰν τυχὸν ἔκριναν
ἄριστα γιὰ τοὺς Ἀθηναίους.] Βεβαίως ὁ πραγματικὸς
ἀναγκαία κάποια συμπληρωματικὴ προετοιμασία, ὁ
λόγος τῆς ἐκστρατείας ὑπόΝικίας ἐπανέφερε τὸ κυρίκειται στὴν τελευταία πρόως ζήτημα, ἐὰν πρέπη νὰ γίταση· νὰ βάλουν στὸ χέρι
νη ἡ ἐκστρατεία, καὶ ἀνέπτυὅλη τὴν Σικελία. Τῶν ψηφιξε τὰ ἐναντίον της ἐπιχειρήσμάτων περὶ τῆς ἐκστραματά του. Ἀκολούθησε ἡ δητείας σώζονται ὀκτὼ μικρόμηγορία τοῦ Ἀλκιβιάδου,
τερα ἢ μεγαλύτερα θραύσφοδροῦ ὑπέρμαχου τῆς ἐκσματα ἀποδιδόμενα σὲ δύο
στρατείας. Ἐπικράτησε ἡ δι3
στῆλες (IG I 93). Πάλι καὶ
κή του ἄποψη καὶ ὁ ἀπόπάλι ἔγραψα: «ἐπιγραφὲς
πλους τοῦ στόλου ἔγινε μὲ
σωζόμενες ἐλλιπῶς», «μεμεγάλη λαμπρότητα καὶ πορικῶς σωζομένων ἐπιγραλυτέλεια. Εἶναι γνωστὸ τὸ
φῶν», «θραύσματα», καὶ τὰ
τέλος τῆς ἐκστρατείας· μεπαρόμοια, ἀλλὰ κατὰ κανότὰ δύο ἔτη στὴν Σικελία οἱ
να αὐτὸ τὸ ὑλικὸ ἔχει στὰ
Ἀθηναῖοι καὶ οἱ σύμμαχοί
χέρια του ὁ ἐπιγραφικὸς καὶ
τους ὑπέστησαν σφοδρὴ
καλεῖται ἀπὸ ἕνα θραῦσμα,
ἧττα, χάθηκαν πολλοὶ στρασυχνὰ πολὺ μικρό, νὰ ἀντιτιῶτες καὶ ὅλος ὁ στόλος,
ληφθῆ τὸ περιεχόμενο τῆς
καὶ ἑπτὰ χιλιάδες ὁδηγήἐπιγραφῆς, νὰ τὸ συνδυάση
θηκαν αἰχμάλωτοι στὰ φομὲ τυχὸν ἄλλα θραύσματα
βερὰ λατομεῖα τῶν Συρατῆς ἴδιας στήλης ποὺ βρέκουσῶν. Τὴν συμφορὰ ποὺ
θηκαν παλαιότερα, καὶ κυἔπληξε τὴν πόλη ἐξεικοριώτατα νὰ τὸ συνδέση, ἐὰν
νίζουν οἱ σύντομοι καὶ πιπράγματι συνδέεται, μὲ τὶς
κροὶ ἐπιλογικοὶ λόγοι τοῦ
μαρτυρίες τῶν ἀρχαίων
ἱστορικοῦ στὸ τέλος τοῦ 7ου
συγγραφέων. Στὸ κείμενο
βιβλίου (87.5-6): ξυνέβη τε
ἑνὸς θραύσματος (εἰκ. 10)
ἔργον τοῦτο τῶν κατὰ τὸν πόἀπὸ τὰ ἀνήκοντα στὰ ψηφίλεμον τόνδε μέγιστον γενέσματα περὶ τῆς Σικελικῆς
σθαι, δοκεῖν δ᾽ ἔμοιγε καὶ ὧν
Εἰκ. 9. Συνθήκη Ἀθηναίων καὶ Λεοντίνων (EM 6855)
ἐκστρατείας, ὅπως καὶ σὲ
ἀκοῇ Ἑλληνικῶν ἴσμεν, καὶ
ἄλλων, σώζονται λέξεις κρίσιμες γιὰ τὴν ἀναγνώριση
τοῖς τε κρατήσασι λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφθαρεῖσι
τοῦ ψηφίσματος ὡς ἑνὸς ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἐψήφισαν οἱ
δυστυχέστατον· κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηθέντες καὶ
Ἀθηναῖοι περὶ τῆς ἐκστρατείας: hεχσέκοντα ναῦς [ἑξῆντα
οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπαθήσαντες πανωλεθρίᾳ δὴ
πλοῖα], ἔκπλους [ἀπόπλους, ἐκστρατεία], ἐκκλεσίαν ποιτὸ λεγόμενον καὶ πεζὸς καὶ νῆες καὶ οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀπώεσάντον [νὰ συγκαλέσουν τὴν ἑκκλησία τοῦ δήμου] καὶ
λετο, καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐπ᾿ οἴκου ἀπενόστησαν. [Μετ.:
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Εἰκ. 10. Ψήφισμα περὶ τῆς Σικελικῆς ἐκστρατείας (ΕΜ 6591β)

Εἰκ. 11. Ὄστρακο ὀστρακισμοῦ τοῦ Περικλέους (Στοὰ Ἀττάλου, P 16755)

Εἰκ. 12. Ὁ σκύφος τῆς Κηφισιᾶς (Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο)

Εἰκ. 13. Ὁ σκύφος τῆς Κηφισιᾶς. Τὸ χάραγμα στὸν πάτο τοῦ σκύφου

Συνέβη αὐτὴ ἡ στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση ἀπὸ ὅλες ὅσες
ἔγιναν σὲ τοῦτον ἐδῶ τὸν πόλεμο καὶ νομίζω καὶ ἀπὸ
ὅσους Ἑλληνικοὺς ἐξ ἀκοῆς γνωρίζομε νὰ εἶναι ἡ σημαντικώτερη καὶ γιὰ τοὺς νικητὲς λαμπρότατη καὶ γιὰ τοὺς
ἡττημένους δυστυχέστατη· διότι νικήθηκαν σὲ ὅλα κατὰ
κράτος καὶ σὲ τίποτα δὲν κακοπάθησαν λίγο, ὑπέστησαν
πανωλεθρία κατὰ τὸ λεγόμενον, καὶ οἱ πεζοὶ καὶ τὰ πλοῖα
καὶ τὰ πάντα χάθηκαν, καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλοὺς ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα].
Εἶναι πιθανῶς ζήτημα συγκυρίας ὅτι γιὰ τοὺς πρωταγωνιστές, –περιορίζομαι στοὺς Ἀθηναίους–, οἱ ὁποῖοι
ἐμφανίζονται πάλιν καὶ πάλιν στὶς σελίδες τοῦ ἱστορικοῦ,
τοὺς Περικλέα, Νικία, Κλέωνα, Δημοσθένη καὶ Ἀλκιβιάδη, ἐλάχιστα εἶναι γνωστὰ ἀπὸ τὶς σωζόμενες ἐπιγραφές. Δὲν σώζονται ψηφίσματα τοῦ Κλέωνος, τοῦ
Νικίου ἢ τοῦ Δημοσθένους· τοῦ Ἀλκιβιάδου σώζονται
δύο, ἐλλιπῆ, διὰ τῶν ὁποίων τιμῶνται ξένοι. Tοῦ Περικλέους τὸ ὄνομα μέχρι πρό τινος σωζόταν, ἐλλιπῶς ὅμως,
σὲ μία μόνον ἐπιγραφή, στὴν συνθήκη Ἀθηναίων καὶ
Σαμίων (IG I3 48) τοῦ 439, καὶ πλήρως σὲ δύο ὄστρακα
ὀστρακισμοῦ (εἰκ. 11).
Μεταξὺ μιᾶς συστάδος πτωχικῶν τάφων χρονολογουμένων στὰ τέλη τοῦ 6ου ἕως τὸν 4ο αἰ. π.Χ., ποὺ ἀνεσκάφησαν ἀπὸ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία στὴν Κηφισιά (ὁδ. Σπάρτης 18) ἦταν καὶ ἕνας κεραμοσκεπὴς χωρὶς ὀστᾶ μὲ δύο μόνον μικρὰ ἀκόσμητα μαυρόχροα
ἀγγεῖα, ἕνα σκύφο (εἰκ. 12, 13) καὶ μία ὄλπη. Στὸ ἐξωτερικὸ τοίχωμα τοῦ σκύφου ἀνεστραμμένου εἶναι χαραγμένα μετὰ τὴν ὄπτηση τοῦ ἀγγείου, σχεδὸν στοιχηδόν,

ἐντὸς τετραγώνου πλαισίου ἕξι ἀνδρικὰ κύρια ὀνόματα
σὲ πτώση γενικὴ καὶ στὸ Ἀττικὸ ἀλφάβητο. Τὸ σχῆμα
τῶν γραμμάτων, ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ἀγγείου, συγκλίνουν στὴν χρονολόγηση στὸ δεύτερο τέταρτο τοῦ 5ου
αἰ. π.Χ. Στὸν πάτο εἶναι χαραγμένο ἕνα ἀκόμη ὄνομα,
ἀλλὰ στὴν ὀνομαστικὴ καὶ στὸ Ἰωνικὸ ἀλφάβητο. Τὰ
ἕξι ἀνδρικὰ ὀνόματα τοῦ πλαισίου εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἀριστείδο, Διοδότο, Δαϊσίμο, Ἀρρίφρονος, Περικλέος καὶ Εὐκρίτο, – (-ο=ου, -έος=έους). Τὸ ὄνομα στὸν πάτο τοῦ
ἀγγείου εἶναι Δραπέτης (εἰκ. 14). Τὸ ἀγγεῖο ἐδημοσίευσε
ἡ ἀρχαιολόγος κυρία Γαλήνη Δασκαλάκη, ἡ ὁποία καὶ
ἀνέσκαψε τοὺς τάφους. Γιὰ τοὺς ἀναγραφομένους Ἀριστείδην, Ἀρρίφρονα καὶ Περικλέα ἐπρότεινε ὅτι πιθανῶς ταυτίζονται μὲ τοὺς γνωστοὺς καὶ ἐπιφανεῖς Ἀθηναίους, τὸν Ἀριστείδη τὸν δίκαιο, τὸν Περικλέα καὶ τὸν
πρεσβύτερο ἀδελφό του Ἀρρίφρονα. Βασιζόμενη στὸ
εἶδος τοῦ ἀγγείου, –ὁ σκύφος εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν ἀγγεῖο
πότου–, ἐπρότεινε ὅτι οἱ ἕξι ἄνδρες βρέθηκαν σὲ κάποιο
συμπόσιον καὶ μοιράστηκαν τὸ ἴδιο ἀγγεῖο πόσεως. Τὸν
ἀναγραφόμενο στὸν πάτο Δραπέτην θεώρησε, λόγῳ τοῦ
ὀνόματος, πιθανῶς δοῦλο.
Θὰ προχωρήσω λίγο περισσότερο. Λόγῳ τῆς σπανιότητος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρρίφρονος καὶ τῆς ἀναγραφῆς
του ἀμέσως πρὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ Περικλέους, θεωρῶ
πιθανώτατο, ἂν ὄχι βέβαιον, ὅτι οἱ δύο ἀναγραφόμενοι
εἶναι ὁ Περικλῆς, ὁ πάνυ, καὶ ὁ πρεσβύτερος ἀδελφός
του. Ἡ ταύτιση τοῦ Ἀριστείδου πρὸς τὸν Δίκαιον εἶναι
ἐπισφαλής, διότι τὸ ὄνομα εἶναι κοινό. Ὅτι οἱ ἕξι ἄνδρες τὰ ἔπιναν, ἢ μᾶλλον τὰ εἶχαν παραπιῆ, προκύπτει

ἀπὸ τὴν κακὴ χάραξη τῶν ὀνομάτων· σημειώνω ὅτι ὅλα
τὰ ὀνόματα δὲν ἔχουν χαραχθῆ ἀπὸ ἕνα ἄνθρωπο. Τὰ
χέρια λοιπὸν ἔτρεμαν, μάλιστα ὁ χαράκτης τοῦ ὀνόματος
τοῦ Περικλέους ἔσφαλε κιόλας. Μετὰ τὰ ΚΛΕ ἄρχισε
νὰ γράφη πάλι Ε, δηλαδὴ Περικλέες, –ὀνομαστική, ὁ
ἀσυναίρετος τύπος ἀντὶ Περικλῆς δὲν εἶναι σπάνιος–·
πῆγε νὰ διακριθῆ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. (Ἀστειεύομαι). Ὁ μεγάλος ἀδελφὸς τὸ εἶδε καὶ τὸν σκούντησε· «γενικὴ γράφομε», τοῦ εἶπε. Εἶναι ἀπίθανο ὡστόσο νὰ ἔγινε ἡ οἰνοποσία κατὰ τὴν διάρκεια συμποσίου, σὲ μιὰν «μεγάλην» οἰκίαν, ἐννοῶ μία τῶν παλαιῶν μεγάλων Ἀττικῶν
γενῶν ἀντάξια τοῦ γένους τῶν δύο ἀδελφῶν. Τὸ εὐτελὲς
ἀγγεῖο δὲν εὐνοεῖ τὴν ἐξήγηση αὐτὴ οὔτε καὶ τὸ ὄνομα
τοῦ Δραπέτoυ· μία μεγάλη οἰκία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχη
δοῦλο οἰκέτη μὲ τὸ ὄνομα ἢ τὸ παρωνύμιο αὐτό. Προτείνω ὅτι ἡ ἱστορία ἔχει πιθανὸν δύο λύσεις· οἱ ἕξι λεβέντες τὰ ἔπιναν στὸ ὑποστατικὸ κτήματος στὴν Κηφισιά,
ἰδιοκτησίας ἑνὸς τῶν ἕξι, ὅταν εἰδοποιημένος ἀπὸ τὸν
ἐπιστάτη τοὺς ἐκάλεσε ἐκεῖ στὰ Πιθοίγια (11 Φεβρουαρίου· τὸ ἄνοιγμα τῶν νέων κρασιῶν στὴν Διονυσιακὴ
ἑορτὴ τῶν Ἀνθεστηρίων) νὰ δοκιμάσουν τὸ γιοματάρι.
Ἔγιναν στουπὶ καὶ πρὶν φύγουν ἔγραψαν τὸ ὄνομά τους
στὴν γενικὴ στὸν σκύφο σὰν νὰ ἦταν ὅλοι χρῆστες του,
– ἡ χάραξη τοῦ ὀνόματος τοῦ κτήτορος ἢ χρήστου εἶναι
ἡ παλαιότερη μορφὴ ἐπιγραφῆς ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ
8ου αἰ. π.Χ. καὶ δὲν ἔπαψε νὰ ἐμφανίζεται καὶ στοὺς κατοπινοὺς αἰῶνες. Ἔγραψαν λοιπὸν τὸ ὄνομά τους εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος. Ὅταν ἔφυγαν, κάποιος δοῦλος τοῦ
κτήματος ποὺ ἔπιασε νὰ καθαρίζη, ἔγραψε καὶ αὐτὸς τὸ

ὄνομά του, γιὰ νὰ λογισθῆ καὶ ἐκεῖνος μετὰ τῶν καλῶν.
Προτιμῶ ὅμως τὴν ἑξῆς ἐκδοχή. Οἱ δύο ἀδελφοὶ, ὁπωσδήποτε τῆς ἀνωτέρας Ἀθηναϊκῆς τάξεως, τὰ ἔπιναν μὲ
τοὺς ἄλλους τέσσερις, δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἦσαν καὶ
αὐτοὶ ἐκ μεγάλης οἰκίας, συχνὰ ἀναμιγνύεται λαὸς καὶ
Κολωνάκι. Τὰ ἔπιναν σὲ ἕνα καπηλειό, ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην
στὴν Κηφισιά, μπορεῖ καὶ στὸ ἄστυ κάπου κοντὰ στὴν
ἀγορά· ὑπῆρχαν πολλὰ στὴν πόλη, αὐτὸ τὸ γνωρίζομε·–
γιὰ τὸν λαϊκὸ πότο ὅμως γνωρίζομε λίγα ἐν ἀντιθέσει
πρὸς τὰ συμπόσια. Ἀφοῦ εἶχαν πιεῖ ἔγραψαν τὰ ὀνόματά
τους στὸν σκύφο, –τὰ εἴπαμε αὐτά–· ὅταν ἔφυγαν, ὁ κάπελας, κάπηλος στὰ ἀρχαῖα, ἔπιασε καὶ ἔγραψε και αὐτὸς τὸ ὄνομά του στὸν πάτο. Ναί, ὁ Δραπέτης ἦταν ὁ κάπελας. Τὴν ἄλλη μέρα θὰ ἔβαζε τὸν ταπεινὸ σκύφο σὲ
περίοπτη θέση στὸ καπηλειό του, «κράχτη» γιὰ τὸ μαγαζί· θυμίζω τὶς φωτογραφίες ἐπωνύμων στὸ σουβλατζίδικο τοῦ Μπαϊρακτάρη στὸ Μοναστηράκι. Τὸ ὄνομά
του τό ᾽γραψε ἀπὸ κάτω, γιὰ νὰ μὴν χαλάση τὸν «κράχτη». Ὅταν θά ᾽μπαιναν οἱ πελάτες, θὰ τοὺς ἔλεγε: «Δὲν
ξέρετε ποιούς εἶχα ἐγὼ χθές τὸ βράδυ». «Ποιούς;», θὰ
τὸν ρωτοῦσαν. «Τὸν Περικλῆ μὲ τὸν Ἀρρίφρονα καὶ τὴν
παρέα τους» θά ᾽λεγε ἐκεῖνος. «Ρέ, ἄ πάγαινε», θὰ τοῦ
ἀπαντοῦσαν. Καὶ ὁ κάπελας θὰ τοὺς ἔδειχνε τὸν σκύφο
μὲ τὶς ὑπογραφές. Τὸ Δραπέτης ἦταν παρωνύμιο. Ὅπως
στὴν νεώτερη Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, πολλοὶ ταβερνιάρηδες εἶχαν παρατσοῦκλι, ἔτσι καὶ
στὴν ἀρχαιότητα. Μνημονεύω δύο· τὸν ἕνα τὸν ἔλεγαν
Πέρδικα, γιατὶ ἦταν λίγο κουτσὸς καὶ πήγαινε σὰν τὸ
γνωστὸ πουλί. Τὸν ἄλλο Φαλακρόν, γιὰ εὐνοήτους λό-
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γους. Ὅταν ἔκλεισε τὸ καπηλειό, ὁ Δραπέτης πῆρε τὸν
ποτε δραματικοῦ λόγου του, ἀλλὰ καὶ τῆς συγγραφικῆς
σκύφο στὸ σπίτι του· τέτοιο ἐνθύμιο. Καὶ ὅταν πέθανε,
του τέχνης. Καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο, γιὰ νὰ ἀντιπαραβάλω
τοῦ ἔβαλαν τὸ ἐνθύμιο στὸν φτωχικό του τάφο.
τὴν συγγραφήν του πρὸς τὰ δυστυχῶς ἀποσπασματικὰ
Ἐμάκρυνα. Ἤθελα νὰ δείξω πῶς μιὰ μικρὴ ἐπιγραφὴ
κατὰ κανόνα κείμενα τῶν ἐπιγραφῶν, κείμενα κυριώμᾶς ἐπέτρεψε νὰ παραστήσωμε μιὰ διαφορετικὴ εἰκόνα
τατα στεγνά, ὅπως εἶναι τὰ δημόσια ἔγγραφα. Βεβαίως
τοῦ Περικλέους ἀπὸ τὴν παιγνιώδη τοῦ Ἀριστοφάνους,
τὰ ἔγγραφα, αὐθεντικὰ καὶ πιστώτατα, τὰ τιμιώτατα πάνἐντεῦθεν ὀργῇ Περικλέης οὑλύμπιος | ἤστραπτ᾿, ἐβρόντα,
των, ὅπως ἔλεγε ὁ παλαιὸς Στέφανος Ἀθ. Κουμανούδης,
ἀλλὰ ἀπολύτως συμπίπτουσα πρὸς ἐκείνην ποὺ ἀναφαίσυμπληρώνουν τὶς μαρτυρίες τῶν ἀρχαίων συγγραφέων,
νεται ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Θουκάποτε καὶ τὶς διορθώνουν,
κυδίδου, μάλιστα ὅταν ὁ
καὶ ὡς ψηφίδες καλύπτουν
ἱστορικὸς ἀποτιμᾶ τὴν προβαθμιαίως τὰ κενὰ τῆς ἱστοσωπικότητά του ἐν σχέσει
ρίας. Δὲν μποροῦν ὅμως νὰ
πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ποὺ κυσχηματίσουν τὴν πλήρη εἰριάρχησαν μετὰ τὸν θάνατό
κόνα. Αὐτὴν τὴν προσφέτου (2, 65.8-9): ἐκεῖνος μὲν
ρουν μόνον τὰ ἀρχαῖα κείδυνατὸς ὢν τῷ τε ἀξιώματι
μενα· χωρὶς τὸν Θουκυδίδη
καὶ τῇ γνώμῃ χρημάτων τε
ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεδιαφανῶς ἀδωρότατος γεμος θὰ ἦταν ἕνα σύνολον
νόμενος κατεῖχε τὸ πλῆθος
σπαραγμάτων, ὄχι πάντοτε
συνδεομένων καί, τὸ κυριἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἤγετο
μᾶλλον ὑπ᾿ αὐτοῦ ἢ αὐτὸς
ώτερο, τὸ μάθημα ποὺ διδάἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ
σκει ἡ συγγραφὴ δὲν θὰ γιοὐ προσηκόντων τὴν δύνανόταν κτῆμα ἐς ἀεὶ τοῦ πομιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν,
λιτισμοῦ. Θὰ κλείσω λοιπὸν
ἀλλ᾿ ἔχων ἐπ᾿ ἀξιώσει καὶ
διαβάζοντας πάλι ἕνα χωρίο
πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν.
τοῦ Θουκυδίδου, τὴν διή[Μετ.: Ἐκεῖνος, ἐπειδὴ τὸ
γηση τοῦ ἐγχειρήματος τῆς
κῦρος του ἦταν πολὺ μεγάἀποχωρήσεως ἀπὸ τὴν Σικελία (7, 75.1-6). Οἱ Ἀθηλο καὶ ἡ κρίση του ἰσχυρότατη καὶ ἀποδεδειγμένα
ναῖοι ἔχουν ὑποστῆ συνἦταν ἀδωροδόκητος, κατεῖτριπτικὴ ἧττα, ἔχουν χάσει
ὅλα τὰ πλοῖα τους, πολλοὶ
χε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως.
Εἰκ. 14. Ὁ σκύφος τῆς Κηφισιᾶς. Σχέδιο τῶν δύο ἐπιγραφῶν (Κ. Δελῆ)
εἶναι τραυματίες καὶ ἀσθεΔὲν ἐσύρετο μᾶλλον, ἀλλὰ
ὁ ἴδιος καθοδηγοῦσε τὸ πλῆθος, διότι, ἐπειδὴ ἡ δύναμίς
νεῖς καὶ οἱ στρατηγοί τους Νικίας καὶ Δημοσθένης
του δὲν ἐπήγαζε ἀπὸ ἀθέμιτα μέσα, δὲν μιλοῦσε γιὰ νὰ
ἀποφασίζουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ στρατόπεδο πρὸ τῶν
εἶναι εὐχάριστος στὸ πλῆθος, ἀλλὰ ἦταν εἰς θέσιν λόγῳ
Συρακουσῶν καὶ νὰ κατευθυνθοῦν πρὸς βορρᾶν, ὥστε
τοῦ κύρους του ἀκόμη καὶ νὰ τοῦ ἀντιταχθῆ προνὰ φθάσουν στὸ πλησιέστερο ἄκρο πρὸς τὴν Ἰταλία:
καλῶντας ἀκόμη καὶ τὴν ὀργή του].
Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ καὶ τῷ ΔημοσθέἘπέλεξα νὰ παραθέσω ἀρκετὰ ἀποσπάσματα τοῦ Θουνει ἱκανῶς παρεσκευάσθαι, καὶ ἡ ἀνάστασις ἤδη τοῦ στρακυδίδου ὡς δείγματα τῆς ἐπιστήμης τοῦ ἱστορικοῦ, τῆς
τεύματος τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας ἐγίγνετο. δεινὸν
ἱκανότητός του νὰ ἑρμηνεύη καὶ νὰ κρίνη τὰ γεγονότα
οὖν ἦν οὐ καθ᾿ ἓν μόνον τῶν πραγμάτων, ὅτι τάς τε ναῦς
καὶ τὰ πρόσωπα, τοῦ ἀκριβοῦς, συχνὰ ὑψηλοῦ καὶ κάἀπολωλεκότες πάσας ἀπεχώρουν καὶ ἀντὶ μεγάλης ἐλπίδος
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καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις κινδυνεύοντες, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀπολείψει τοῦ στρατοπέδου ξυνέβαινε τῇ τε ὄψει ἑκάστῳ ἀλγεινὰ καὶ τῇ γνώμῃ αἰσθέσθαι. τῶν τε γὰρ νεκρῶν ἀτάφων ὄντων, ὁπότε τις ἴδοι τινὰ τῶν ἐπιτηδείων κείμενον,
ἐς λύπην μετὰ φόβου καθίστατο, καὶ οἱ ζῶντες καταλειπόμενοι τραυματίαι τε καὶ ἀσθενεῖς πολὺ τῶν τεθνεώτων
τοῖς ζῶσι λυπηρότεροι ἦσαν καὶ τῶν ἀπολωλότων ἀθλιώτεροι. πρὸς γὰρ ἀντιβολίαν καὶ ὀλοφυρμὸν τραπόμενοι
ἐς ἀπορίαν καθίστασαν, ἄγειν τε σφᾶς ἀξιοῦντες καὶ ἕνα
ἕκαστον ἐπιβοώμενοι, εἴ τινά πού τις ἴδοι ἢ ἑταίρων ἢ οἰκείων, τῶν τε ξυσκήνων ἤδη ἀπιόντων ἐκκρεμαννύμενοι
καὶ ἐπακολουθοῦντες ἐς ὅσον δύναιντο, εἴ τῳ δὲ προλίποι
ἡ ῥώμη καὶ τὸ σῶμα, οὐκ ἄνευ ὀλίγων ἐπιθειασμῶν καὶ
οἰμωγῆς ὑπολειπόμενοι, ὥστε δάκρυσι πᾶν τὸ στράτευμα
πλησθὲν καὶ ἀπορίᾳ τοιαύτῃ μὴ ῥᾳδίως ἀφορμᾶσθαι, καίπερ ἐκ πολεμίας τε καὶ μείζω ἢ κατὰ δάκρυα τὰ μὲν πεπονθότας ἤδη, τὰ δὲ περὶ τῶν ἐν ἀφανεῖ δεδιότας μὴ πάθωσιν. κατήφειά τέ τις ἅμα καὶ κατάμεμψις σφῶν αὐτῶν
πολλὴ ἦν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἢ πόλει ἐκπεπολιορκημένῃ ἐῴκεσαν ὑποφευγούσῃ, καὶ ταύτῃ οὐ σμικρᾷ· μυριάδες γὰρ
τοῦ ξύμπαντος ὄχλου οὐκ ἐλάσσους τεσσάρων ἅμα ἐπορεύοντο...καὶ μὴν ἡ ἄλλη αἰκία καὶ ἡ ἰσομοιρία τῶν κακῶν, ἔχουσά τινα ὅμως τὸ μετὰ πολλῶν κούφισιν, οὐδ᾿
ὣς ῥᾳδία ἐν τῷ παρόντι ἐδοξάζετο, ἄλλως τε καὶ ἀπὸ οἵας
λαμπρότητος καὶ αὐχήματος τοῦ πρώτου ἐς οἵαν τελευτὴν
καὶ ταπεινότητα ἀφῖκτο.
[Μετ.: Μετὰ ἀπὸ αὐτό (τὴν ναυμαχία καὶ τὴν ἧττα τῶν
Ἀθηναίων ἀπὸ τοὺς Συρακοσίους), ὅταν ὁ Νικίας καὶ ὁ
Δημοσθένης ἔκριναν ὅτι τὸ στράτευμα εἶχε προετοιμασθῆ ἐπαρκῶς, γινόταν ἡ ἀναχώρηση τοῦ στρατεύματος
τὴν τρίτη ἡμέρα μετὰ τὴν ναυμαχία. Δὲν ἦταν δεινὴ ἡ
θέση τους μόνον γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ ὅσα τοὺς συνέβαιναν, ὅτι ἀποχωροῦσαν ἔχοντας χάσει ὅλα τὰ πλοῖα καὶ
ἀντὶ τῆς μεγάλης ἐλπίδος κινδυνεύοντας οἱ ἴδιοι καὶ ἡ
πόλις, ἀλλὰ καὶ καθὼς ἐγκατέλειπαν τὸ στρατόπεδο συνέβαινε στὸν καθένα νὰ ἀντικρύζη καὶ νὰ τὸν πικραίνουν τὰ θλιβερὰ ποὺ ἔβλεπε. Καθὼς οἱ νεκροὶ ἦσαν ἄταφοι, ὅποτε ἔβλεπε κανεὶς κάποιον φίλο του νὰ κείτεται,
τὸν κυρίευαν ἡ λύπη καὶ ὁ φόβος μαζί, καὶ οἱ ζωντανοὶ
ποὺ ἐγκαταλείπονταν τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς ἦσαν
πολὺ περισσότερο ἀξιολύπητοι ἀπὸ τοὺς νεκροὺς γιὰ
τοὺς ζωντανοὺς καὶ ἀθλιώτεροι ἀπὸ τοὺς πεσόντες. Γιατὶ

στρεφόμενοι στὶς ἱκεσίες καὶ στοὺς θρήνους τοὺς ἔφερναν σὲ ἀμηχανία ἀξιώνοντας νὰ τοὺς πάρουν μαζί τους,
φωνάζοντας τὸν καθένα μὲ τὸ ὄνομά του, ἐὰν ἔβλεπαν
κάποιο φίλο ἢ συγγενῆ, καὶ κρέμονταν ἀπὸ τοὺς συσκηνίτες τους, καθὼς ἐκεῖνοι ἔφευγαν, καὶ τοὺς ἀκολουθοῦσαν ὅσο βαστοῦσαν· κι ὅταν ἐγκατέλειπαν κάποιον οἱ
δυνάμεις του, ἔμενε πίσω ὄχι μὲ λίγες ἐπικλήσεις στοὺς
θεοὺς καὶ τοὺς δαίμονες καὶ μὲ οἰμωγὲς πολλές· ἔτσι
ὅλο τὸ στράτευμα τὸ πῆραν δάκρυα ἀτελείωτα καὶ τοὺς
κατέλαβε τέτοια ἀμηχανία, ὥστε νὰ μὴν κινοῦν εὔκολα,
μολονότι ἔφευγαν ἀπὸ χώρα ἐχθρικὴ καὶ ἤδη εἶχαν πάθει πολὺ περισσότερα ἀπ᾽ ὅ,τι ἄντεχαν τὰ δάκρυά τους,
καὶ ὁ φόβος τοὺς εἶχε καταλάβει γιὰ ὅσα ἄγνωστα κακὰ
τοὺς ἐπερίμεναν·τοὺς εἶχε ζώσει ἡ θλίψη καὶ αὐτοκατηγοροῦνταν.Ἔμοιαζαν μὲ πόλη ποὺ εἶχε καταληφθῆ μετὰ
ἀπὸ πολιορκία καὶ προσπαθοῦσε νὰ ξεγλυστρήση φεύγοντας, καὶ μάλιστα ὄχι μικρή·διότι τὸ πλῆθος τῶν συμπορευομένων δὲν ἦταν μικρότερο ἀπὸ σαράντα χιλιάδες... καὶ ἡ ὅλη ἀθλιότης καὶ ἡ ἐξ ἴσου συμμετοχὴ στὴν
συμφορά, παρότι ἔφερε κάποιαν ἀνακούφιση ὅτι τὴν
μοιράζονταν μὲ πολλοὺς ἄλλους, ἐν τούτοις στὴν παροῦσα περίσταση ἦταν δυσβάστακτη, καὶ μάλιστα διότι
ἀναλογίζονταν ἀπὸ ποιά λαμπρότητα καὶ ὑπερηφάνεια
ξεκινῶντας σὲ ποιό τέλος καὶ κατάντια κατέληξαν].

Σημειώσεις
1. Eἶναι κατ᾽ οὐσίαν τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μου στὶς 12
Ὀκτωβρίου 2018 στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως. Εὐχαριστῶ
τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Ἑνώσεως φίλων Ἀκροπόλεως
καὶ ἰδιαιτέρως τὸν πρόεδρο κ. Γ. Κριμπᾶ καὶ τὴν γεν. γραμματέα κ. ῎Αννα Μαλικούρτη γιὰ τὴν εὐγενικὴ πρόσκλησή τους.
Εὐχαριστῶ ἐπίσης τὶς κυρίες Ἑλένη Ζαββοῦ καὶ Εἰρήνη Χωρέμη, ἐπιμελήτριες τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου, γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν φωτογραφιῶν. Τέλος, τὴν κυρία Γεωργία Μαλούχου, ἐπιγραφικό, διότι ἐδιάβασε τὸ κείμενό μου καὶ μὲ προφύλαξε ἀπὸ ὀλισθήματα.
2. Οἱ μεταφράσεις τῶν χωρίων τῶν ἀρχαίων συγγραφέων καὶ
τῶν ἐπιγραφῶν εἶναι τοῦ γράφοντος.
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