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Abstract
Οι περιπτώσεις που ο Θουκυδίδης αναφέρεται σε κάποια επιγραφή ή παραθέτει το
κείµενό της είναι λιγοστές και προκαλούν το ενδιαφέρον της µελέτης εδώ και πολλά
χρόνια. Εξ ίσου µεγάλο ενδιαφέρον προσελκύουν και οι παρά το σύνηθες για τον
ιστορικό περιπτώσεις που παραθέτει verbatim κείµενα συµµαχιών και συνθηκών. Η
παρούσα εργασία µελετά αυτές τις περιπτώσεις και τη σχέση του Θουκυδίδη µε τη
χρήση των επιγραφών ως τεκµηρίων και µέσων συγγραφής ιστοριογραφίας. Επίσης,
µελετά σηµεία του θουκυδίδειου έργου, όπου γεγονότα γνωστά από τις επιγραφές
αποσιωπώνται από τον ιστορικό και στοχεύει στην ανάδειξη των µοτίβων, µε βάση τα
οποία ο Θουκυδίδης επιλέγει ποια γεγονότα θα εξιστορηθούν και ποια όχι, καθώς και
στη σύνδεση των γεγονότων αυτών µε το ιστορικό τους περικείµενο, όπως αυτό
κατασκευάζεται από τον Θουκυδίδη.

The cases, in which Thucydides refers to an inscription or cites its text, are scarce and
have attracted some scholarly attention. Large attention has also been paid to the
unusual for the historian instances, where he cites verbatim the text of alliances and
treaties. This essay examines Thucydides’ relationship with the use of inscriptions as
evidence and as a means of writing history. It also studies parts of the Thucydidean
work, where events known from inscriptions are not mentioned by the historian; it
aims to highlight the motifs Thucydides follows in order to narrate the events he
chooses to narrate, as well as to demonstrate the connection between those events and
their historical context, as this is contructed by Thucydides.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις παραγράφους 20-22 του πρώτου βιβλίου των Ιστοριών ο Θουκυδίδης
πληροφορεί τους αναγνώστες του για τη µέθοδο που ακολούθησε στην έρευνά του
και διακηρύσσει την ανωτερότητα του έργου του έναντι των προγενέστερων.
Πρωταρχικό ρόλο στην έρευνα του Θουκυδίδη παίζουν η προσωπική παρατήρηση
και καταγραφή γεγονότων και η συγκέντρωση προφορικών µαρτυριών από αυτόπτες
µάρτυρες ή άλλες αξιόπιστες κατά τον ίδιο πηγές.1 Σηµαντική πηγή υπήρξε σίγουρα
και η προγενέστερη γραπτή παράδοση. Σε δυο περιπτώσεις µάλιστα κατονοµάζει τον
Όµηρο και τον Ελλάνικο (1.3.3 και 1.97.2 αντίστοιχα). Υπάρχουν, επίσης, γραπτές
πηγές που µπορούµε µε σιγουριά να υποθέσουµε ότι χρησιµοποίησε ο ιστορικός,
χωρίς να τις έχει κατονοµάσει, µε τον Ηρόδοτο να είναι η πιο χαρακτηριστική
περίπτωση, αλλά και άλλοι όπως ο Αντίοχος ο Συρακούσιος και ίσως ο Εκαταίος ο
Μιλήσιος.2 Πέραν τούτων, δεν φαίνεται να κατατάσσει την πληθώρα των
επιγραφικών µαρτυριών, που συνδέονται µε την ιστορική περίοδο που ο ίδιος
επιθυµεί να καλύψει, στη λίστα µε τις πηγές του.
Το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης δεν αναφέρεται στις επιγραφικές µαρτυρίες στη
µεθοδολογική του παρέκβαση δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι δεν
χρησιµοποίησε τις επιγραφές κατά τη συγγραφή του έργου του. Άλλωστε, η χρήση
των επιγραφών ως τεκµηρίων και υλικού προς άντληση πληροφοριών ιστορικού
ενδιαφέροντος δεν ήταν κάτι καινούργιο. Ο Ηρόδοτος ήδη κάνει χρήση επιγραφικού
υλικού στις δικές του Ιστορίες,3 όπως και ο Ελλάνικος από τη Λέσβο. Επίσης, δεν θα
περίµενε κανείς από τον Θουκυδίδη, o οποίος ούτως ή άλλως φαίνεται απρόθυµος να
αποκαλύψει τις πηγές του, να κάνει ειδική αναφορά στις επιγραφές, διότι η απόκτηση
κειµένων που σώζονται σε έγγραφα, είτε χαραγµένα, είτε σε πάπυρο, προέρχεται
µέσα από την προσωπική του έρευνα και αναζήτηση, δηλαδή την επιστηµονική
ιστορική του µέθοδο, εποµένως, η αναφορά της πηγής καθίσταται µη αναγκαία.4
Αυτά τα παραδείγµατα, ωστόσο, δεν είναι αρκετά για να υποθέσουµε ότι οι αρχαίοι
ιστορικοί συµβουλεύονταν συστηµατικά τα καταγεγραµµένα σε πέτρα αρχεία, ούτε
πως τα θεωρούσαν τόσο πολύτιµα στη συλλογή πληροφοριών. Αντιθέτως, η χρήση
1

Βλ. Fornara 1983, 47-52.
Βλ. Hornblower 1987, 83 και υποσηµ. 42.
3
Για τις επιγραφές στον Ηρόδοτο και βιβλιογραφία πάνω στο θέµα βλ. West S. 1985 και Pritchett
1993, 144-91.
4
Βλ. Fox 2010, 25.
2
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εγγράφων από τους ιστορικούς φαίνεται να γινόταν «σπάνια, αν όχι καθόλου»
(Thomas 1992, 90).5
Κατά τον 5ο αιώνα και ιδιαίτερα κατά το δεύτερο µισό του, παρουσιάζεται µια
ραγδαία αύξηση στην ανέγερση πέτρινων στηλών, οι οποίες έφεραν κρατικά έγγραφα
και αποφάσεις. Η κίνηση αυτή συνδέεται, από τη µια πλευρά, µε τον εκδηµοκρατισµό
της πόλης των Αθηνών, από τον οποίο προκύπτει η ανάγκη ευκολότερης πρόσβασης
στα κρατικά έγγραφα από τον δήµο και από την άλλη, µε τη σταδιακή ανάδειξη της
Αθήνας σε αυτοκρατορία πανελλήνιας εµβέλειας.6 Ανάµεσα σε αυτές τις επιγραφές
βρίσκονται αυτές που αφορούν σε συνθήκες ανάµεσα στην Αθήνα και άλλες πόλεις,
οι λίστες των φόρων που πλήρωναν οι πόλεις που συµµετείχαν στη Δηλιακή
Συµµαχία, αρχεία οικονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και γενικότερα, επιγραφές που
µαρτυρούν τα πεπραγµένα της Αθήνας, κατά την περίοδο που οδήγησε στον
Πελοποννησιακό Πόλεµο και κατά τη διάρκεια του ίδιου του πολέµου. Μέσα σε
αυτήν την «επιγραφική κουλτούρα» (Smarzcyk, 2006, 495) γεννιέται, ζει και γράφει
ο Θουκυδίδης.7
Σε δύο περιπτώσεις, µια µέσα από λόγο και µια µέσα από αφήγηση,
υπογραµµίζεται η συµβολική αξία των επιγραφών. Η πρώτη περίπτωση βρίσκεται
στον περίφηµο επιτάφιο λόγο του Περικλή. Ο Αθηναίος πολιτικός, µιλώντας για τους
νεκρούς της Αθήνας στον πόλεµο, λέει πως η µνήµη τους δεν ορίζεται από την
επιτύµβια στήλη τους, αλλά από την άγραφη µνήµη της ψυχής, η οποία κρατά
ζωντανή την ανδρεία τους.8 Στη δεύτερη περίπτωση ο Θουκυδίδης µάς πληροφορεί
ότι ο Αλκιβιάδης προέτρεψε τους Αθηναίους να χαράξουν στο κάτω µέρος της
στήλης, που έφερε το κείµενο της Ειρήνης του Νικία, ότι οι Σπαρτιάτες είχαν
καταπατήσει τον όρκο τους, ο οποίος ήταν χαραγµένος στην στήλη αυτή.9
Σε δύο άλλες περιπτώσεις µέσα στην παρέκβαση για τους Πεισιστρατίδες στο
ο

6 βιβλίο (6.54.7, 59.3)10 και σε µια περίπτωση στο 1ο βιβλίο (1.134.2) ο ιστορικός
παραθέτει επιγραφικές µαρτυρίες και τις χρησιµοποιεί για να στηρίξει το επιχείρηµά
5

Πρβλ. Momigliano 1972 και Finley 1983.
Βλ. Sickinger 1999, 64.
7
Για τη συµβολική αξία των επιγραφών ως µέσω διατήρησης, αλλά και διαµόρφωσης της συλλογικής
µνήµης στην κλασική Αθήνα βλ. Low 2020. Πρβλ. επίσης, Thomas 1989, 45-60.
8
2.43.3: ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν µόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σηµαίνει ἐπιγραφή,
ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ µὴ προσηκούσῃ ἄγραφος µνήµη παρ’ ἑκάστῳ τῆς γνώµης µᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται.
Τα χωρία του Θουκυδίδη, που παρατίθενται σε αυτή την εργασία, ακολουθούν την έκδοση των H.
Stuart-Jones και J. E. Powell στη σειρά Oxford Classical Texts (1963).
9
5.56.3: Ἀθηναῖοι δὲ Ἀλκιβιάδου πείσαντος τῇ µὲν Λακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν ὅτι οὐκ ἐνέµειναν οἱ
Λακεδαιµόνιοι τοῖς ὅρκοις.
10
Μια ακόµα επιγραφή αναφέρεται ρητά, αλλά δεν παρατίθεται (6.55.1).
6
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του. Η επιγραφή του 1ου βιβλίου είναι ένα αναθηµατικό επίγραµµα, το οποίο
αναφέρει ο Θουκυδίδης, για να αναδείξει την αλαζονεία του Παυσανία, καθώς το
επίγραµµα εγκωµίαζε τον Παυσανία, χωρίς αναφορά στους συµµάχους και είχε
χαραχθεί, µετά από εντολή του Σπαρτιάτη στρατηγού, πάνω στον τρίποδα, που
προόριζαν οι σύµµαχοι ως συλλογικό ανάθηµα στους Δελφούς, για τη νίκη επί των
Περσών. Στην παρέκβαση των Πεισιστρατιδών ο Θουκυδίδης παραθέτει ένα
αναθηµατικό επίγραµµα σε αφιέρωση του Ιππάρχου, γιου του Ιππία και το επιτύµβιο
επίγραµµα της Αρχεδίκης, κόρης του Ιππία. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι και οι
µοναδικές σε ολόκληρο το έργο, όπου εµφανίζεται η λέξη ἐπίγραµµα.
Από το 4ο βιβλίο και έπειτα ο Θουκυδίδης παραθέτει verbatim κείµενα
διπλωµατικών εγγράφων, όπως συνθήκες συµµαχίας και ειρήνης. Η πρώτη
περίπτωση που παραθέτει το κείµενο µιας συνθήκης κατά λέξη εντοπίζεται στο 4.118
και είναι η µονοετής ανακωχή µεταξύ Αθήνας και Σπάρτης που συνοµολογήθηκε το
424/3 π.Χ. Από εκεί και έπειτα ακολουθούν ακόµα οκτώ περιπτώσεις, όπου ο
Θουκυδίδης παραθέτει verbatim τα κείµενα συνθηκών και συµµαχιών (πιο
συγκεκριµένα στα 5.18-19, 23-24, 47, 77, 79, 8.18, 37 και 58).11 Από τα εννιά
συνολικά έγγραφα που παραθέτει ο Θουκυδίδης µόνο ένα σώζεται σε επιγραφή που η
αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως, η συµµαχία µεταξύ Αθήνας, Άργους,
Ηλείας και Μαντίνειας (5.47). Αν και η αυτολεξεί παράθεση διπλωµατικών
εγγράφων, τα οποία µπορεί να ήταν δηµοσιοποιηµένα σε πέτρα, δεν σηµαίνει
αυτόµατα ότι ο Θουκυδίδης πληροφορήθηκε το κείµενό τους από επιγραφές, αυτό
που µπορεί να λεχθεί µε σχετική βεβαιότητα είναι, ότι ο Θουκυδίδης «συγκέντρωνε
τα κείµενα εγγράφων, ιδιαίτερα συνθηκών, που ήταν σχετικά µε το θέµα που
πραγµατευόταν» (Sickinger 1999, 178).
Οι πιθανές πηγές του Θουκυδίδη για τις επιγραφές ποικίλλουν και είναι
δύσκολο να εντοπιστούν. Ο ιστορικός θα είχε τρεις πιθανούς τρόπους να αποκτήσει
το κείµενο ενός δηµόσιου εγγράφου. Θα έπρεπε είτε να ελέγξει την επιγραφή ο
ίδιος,12 είτε να βασιστεί σε κάποιο αντίγραφο ενός έµπιστου σε αυτόν ατόµου, κατά
τη µέθοδο που ακολουθεί και για της δηµηγορίες (1.22),13 είτε να συµβουλευθεί
11

Βλ. Sickinger 1999, 177.
Σχεδόν βέβαιη είναι η αυτοψία της επιγραφής που φέρει το κείµενο της λεγοµένης «Τετραπλής
Συµµαχίας» (5.47).
13
Βλ. Smarzcyk 2006, 502. Προσπάθειες έχουν γίνει προς ταύτιση αυτών των πληροφοριοδοτών µε
πρόσωπα γνωστά από την αφήγηση του Θουκυδίδη, όπως ο Αλκιβιάδης (Kirchoff, 1895) και ο
Σπαρτιάτης Λίχας (Fox, 2010).
12
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κάποιο αρχείο, το οποίο θα κρατούσε αντίγραφα των δηµοσιευµένων κειµένων. Την
αυτοψία των στηλών καθιστά δυσχερή η µεγάλη γεωγραφική διασπορά και ακόµα
δυσχερέστερη, για τις αττικές επιγραφές, η εικοσαετής εξορία του από την Αθήνα την
περίοδο 423-403 π.Χ. Η απόκτηση ενός αντιγράφου από τρίτο άτοµο είναι αρκετά
δύσκολο να αποδειχθεί και απαιτεί πολλές εικασίες, µιας και ο Θουκυδίδης σπάνια
αποκαλύπτει τις πηγές του. Η άντληση από το Μητρώο στην Αθήνα, το οποίο
χτίστηκε την περίοδο 409-405 π.Χ. και λειτουργούσε ως το κεντρικό αρχείο του
κράτους, όπου φυλάσσονταν τα έγγραφα,14 προϋποθέτει τη συγγραφή των τµηµάτων
του έργου, που περιλαµβάνουν τα έγγραφα, από τον Θουκυδίδη µετά το 404 π.Χ.,
όταν και επέστρεψε στην Αθήνα.
Το ζήτηµα των πηγών του Θουκυδίδη για τα έγγραφα, καθώς και η φαινοµενικά
αιφνίδια εµφάνισή τους από το 4.118 και έπειτα έχουν δηµιουργήσει αρκετά µεγάλη
συζήτηση γύρω από τη λειτουργία τους µέσα στο κείµενο και γύρω από το αν
βρίσκονται εκεί από πρόθεση ή από περίσταση. Κάποιοι µελετητές αµφισβητούν τις
προθέσεις του ιστορικού για verbatim παράθεση εγγράφων στο έργο του και
υποστηρίζουν πως η ύπαρξη αυτών των κοµµατιών στο κείµενο οφείλεται στην
ελλιπή επεξεργασία από πλευράς του και πως σε ένα τελικό και πλήρως
επεξεργασµένο κείµενο των Ιστοριών αυτά τα τµήµατα θα εξέπιπταν.15 Αυτό θα
συνέβαινε είτε µέσω της περιληπτικής απόδοσής τους, όπως γίνεται στην περίπτωση
πολλών άλλων συνθηκών και συµµαχιών, είτε µέσω της επιλεκτικής εισαγωγής των
όρων τους µέσα στη αφήγηση και τις δηµηγορίες, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε
την Τριακονταετή Ειρήνη.
Ωστόσο, πειστικές ερµηνείες έχουν δοθεί και για τις αφηγηµατικές λειτουργίες,
οι οποίες µε τη σειρά τους δικαιολογούν την παρουσία τους µέσα στο κείµενο, που
έχουν τα κείµενα των εγγράφων µέσα στο έργο, όπως η επιθυµία καινοτοµίας από τον
Θουκυδίδη, η δηµιουργία της αίσθησης της αληθοφάνειας στον αναγνώστη, η
εµπλοκή του αναγνώστη µε το κείµενο, κατασκευάζοντας µια δική του αφήγηση,
ακόµα και η πρόκληση ειρωνείας.16 Όλες οι παραπάνω υποθέσεις συγκεντρώνουν
πειστικά επιχειρήµατα, τα οποία θα παρουσιαστούν λεπτοµερώς στην πορεία και
πολύ πιθανώς, µάλιστα, να ισχύουν και οι τρεις ταυτόχρονα.

14

Βλ. Sickinger 1999, 62, 81, 83, 233.
Βλ. HCT 5.383.
16
Βλ. CT 2.113-19, Rood 1998, 92 και Connor 1984, 144-46 (αντίστοιχα).
15
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Έχοντας όλα τα προαναφερθέντα παραδείγµατα κατά νου, θα περίµενε κανείς
από τον Θουκυδίδη την παράθεση και άλλων σηµαντικών εγγράφων, όπως τα
πολυάριθµα ψηφίσµατα και οικονοµικά αρχεία, που µαρτυρούν την άνοδο της
Αθήνας κατά την Πεντηκονταετία και τις κινήσεις της κατά τη διάρκεια του πολέµου
ή την πολύ σηµαντική Τριακονταετή Ειρήνη µεταξύ Σπάρτης και Αθήνας ή το
σηµαντικότατο Μεγαρικό Ψήφισµα.17 Σε µερικές περιπτώσεις ο Θουκυδίδης
παραλείπει εξ ολοκλήρου πολύ σηµαντικά γεγονότα, τα οποία εµείς γνωρίζουµε από
τις επιγραφές, όπως είναι η αναθεώρηση του συµµαχικού φόρου το 426/5 π.Χ.
Τα έγγραφα στον Θουκυδίδη, καθώς και οι επιγραφές που παραθέτει και οι
παραλείψεις του έχουν απασχολήσει τους µελετητές εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, οι
ιστορικού περιεχοµένου επιγραφές του 5ου αιώνα έχουν µελετηθεί και αναλυθεί στις
διάφορες συλλογές. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει γίνει και επιδιώκει η παρούσα
εργασία να κάνει είναι µια συγκεντρωτική παρουσίαση όλων αυτών των θεµατικών
στον Θουκυδίδη, πάντα σε παραλληλισµό µε τις επιγραφές.
Πρώτα θα εξεταστούν κάποιοι τεχνικοί όροι που χρησιµοποιεί ο Θουκυδίδης
σε αντιπαραβολή µε τη χρήση αυτών των όρων σε κείµενα που σώζουν επιγραφές.
Στη συνέχεια θα µελετηθούν τα έγγραφα που παραθέτει ο Θουκυδίδης. Η εξέταση θα
γίνει µέσω αντιπαραβολής των κειµένων που παραθέτει ο Θουκυδίδης µε σωζόµενες
επιγραφές, που σώζουν παρόµοια κείµενα. Μετά τα έγγραφα θα ακολουθήσει και µια
σύντοµη ανάλυση της Τριακονταετούς Ειρήνης, ως παραδείγµατος ενός εγγράφου,
του οποίου ο Θουκυδίδης φαίνεται να είχε γνώση και αναφέρει αρκετές φορές στο
έργο του, χωρίς όµως να το παραθέτει. Έπειτα η προσοχή θα στραφεί στις επιγραφές
που παραθέτει ο ιστορικός, αλλά θα εξεταστούν, επίσης, και κάποιες επιγραφές
πολιτικού,

στρατιωτικού

και

οικονοµικού

περιεχοµένου,

ιδιαίτερα

της

Πεντηκονταετίας, οι οποίες δεν αναφέρονται στο έργο, έτσι ώστε µέσα από αυτές να
φωτιστούν τα γεγονότα της περιόδου και η µέθοδος που επιλέγει ο Θουκυδίδης να τα
εκθέσει.18 Τα χωρία του Θουκυδίδη που θα παρουσιαστούν σε αυτή την εργασία σε
17

Ο ίδιος ο Θουκυδίδης φαίνεται να µην θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικό τον ρόλο που έπαιξε το
Μεγαρικό Ψήφισµα στο ξέσπασµα του πολέµου, διαφωνώντας κατά αυτόν τον τρόπο µε την
επικρατούσα άποψη που έχει σχηµατιστεί από τις άλλες πηγές (Αριστ. Αχ. στ. 529 κ.ε., Διοδ. 12.39.4
κ.ε.). Πρβλ. επίσης, 1.140.4. Για τις διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέµα και περαιτέρω βιβλιογραφία,
βλ. CT σηµ. στο 1.67.4, 110-11.
18
Σε µια σπάνια περίπτωση, η επιγραφή διορθώνει ακόµη τον ιστορικό. Μια τέτοια περίσταση είναι η
επιγραφή που διασώζει την αθηναϊκή αποστολή στην Κέρκυρα το 433 π.Χ. (IG I3 364, ML 61, 1.45,
50).
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συνάρτηση µε τις επιγραφές που θα παρατεθούν έχουν στόχο να εξετάσουν τον ρόλο
των επιγραφών ως πηγών ή τεκµηρίων στις Ιστορίες. Οι παρατηρήσεις που θα γίνουν
πάνω στις επιγραφές θα είναι ιστορικού περιεχοµένου και σε συνδυασµό µε το
κείµενο

του

Θουκυδίδη

θα

αναλυθούν

αφηγηµατολογίας.
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ζητήµατα

ιστοριογραφίας

και

2. Τεχνικοί όροι στον Θουκυδίδη
Ο Θουκυδίδης, σε γενικές γραµµές, αποφεύγει τη χρήση τεχνικού λεξιλογίου.
Παρακάτω θα εξεταστούν κάποιοι τεχνικοί όροι που χρησιµοποιεί ο ιστορικός, σε
συνάρτηση µε το λεξιλόγιο των επιγραφών. Τα παραδείγµατα προέρχονται από πολύ
διαφορετικά πεδία, όπως το νοµικό, το στρατιωτικό και το οικονοµικό.
Στην παράγραφο 1.44, όπου οι Αθηναίοι αποφασίζουν να υποστηρίξουν τους
Κερκυραίους στη διαµάχη τους µε τους Κορινθίους, ο Θουκυδίδης λέει πως οι
Αθηναίοι δεν αποφάσισαν να συνάψουν ξυµµαχίαν µε τους Κερκυραίους, αλλά
ἐπιµαχίαν. Ο όρος ἐπιµαχία είναι ένας τεχνικός όρος και δηλώνει την καθαρά
αµυντική συµµαχία, σε αντίθεση µε την κανονική ξυµµαχία, η οποία δηλώνει τόσο
την αµυντική όσο και την επιθετική συµµαχία µεταξύ δύο πόλεων. Με άλλα λόγια, οι
Αθηναίοι, αποφασίζοντας υπέρ της σύναψης ἐπιµαχίας µε τους Κερκυραίους,
συµφωνούν να τους βοηθήσουν αν κάποιος επιτεθεί εναντίον τους και εισβάλει στα
εδάφη τους, αλλά όχι να συµπράξουν µαζί τους σε επίθεση εναντίον κάποιου
αντιπάλου.19
Ο όρος ἐπιµαχία είναι αρκετά σπάνιος και οι περιπτώσεις που συναντά κανείς
στην ελληνική γραµµατεία κάποιον να την χρησιµοποιεί είναι ελάχιστες. Ο
Θουκυδίδης τον χρησιµοποιεί δύο φορές µε τη µοναδική περίσταση, εκτός από την
παρούσα, να είναι στο 5.48.2.20 Έχει υποστηριχθεί ότι ο όρος έτεινε να εξαλειφθεί,
διότι κατά τον 5ο αιώνα όλες οι συµµαχίες είχαν φτάσει να είναι κατά βάση
αµυντικές, άρα δεν υπήρχε η ανάγκη για έναν ειδικό όρο που να προσδιορίζει τις
αµιγώς αµυντικές από τις υπόλοιπες συµµαχίες.21 Ωστόσο, ο όρος δεν είναι απλά
σπάνιος, αλλά ανύπαρκτος πριν από τον Θουκυδίδη, µε τις ελάχιστες περιπτώσεις,
όπου εµφανίζεται, να είναι τον 4ο αιώνα.22 Ο τεχνικός όρος αυτός δεν απαντά ούτε
µια αφορά στις αττικές επιγραφές.23 Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα επιγραφών που
σώζουν ἐπιµαχίες, δηλαδή καθαρά αµυντικές συµµαχίες, χωρίς, όµως, να
περιλαµβάνουν να περιλαµβάνουν τον όρο.24
19

Για λεπτοµερέστερη εξέταση της συνθήκης βλ. Bloedow 1991.
Πρβλ. 5.27.2, όπου απαντά ο όρος άπαξ στο απαρέµφατο (ἐπιµαχεῖν).
21
Βλ. de Ste. Croix 1972 app. xiii.
22
Πρβλ. Δηµ. 12.7, Αριστ. Πολ. 1280b 27, Ξεν. Κ. Π. 3.2.23 και Αναξιµ. F2a 72 F41.
23
Η µοναδική επιγραφή που σώζει τον όρο ἐπιµαχία είναι µια επιγραφή του 3ου αιώνα που βρέθηκε
στην περιοχή της Σωζόπολης, στη Βουλγαρία.
24
Για παράδειγµα, IG I3 62: [τ]όνδε τὸν ὅρ[κον ὤµοσαν] Ἀφυταῖοι [τοῖς ἐµ Ποτειδαίαι· ἐάν τις ἴ]- [ηι
π]ο̣λ̣έµ
̣ ̣ι̣ος [ἐπὶ τὴν πό]λιν τὴν Ἀθη[ναίων ἢ ἐπὶ τὸς ἐποίκος τὸς Ἀ]- [θηναίων τ]ὸ[ς Ποτείδ]α̣ιαν
20
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Η χρήση του τεχνικού όρου ἐπιµαχία από τον Θουκυδίδη γίνεται σε σηµεία,
όπου η φύση της εκάστοτε συµµαχίας είναι κοµβικής σηµασίας για την αφήγηση.25 Η
φύση της συνθήκης µεταξύ Αθήνας και Κέρκυρας θα παίξει σηµαντικότατο ρόλο στο
ξέσπασµα της σύγκρουσης µεταξύ Αθήνας και Σπάρτης,26 ενώ στο 5.48.2 είναι
αναγκαίος ο διαχωρισµός µεταξύ αµυντικής και επιθετικής συµµαχίας, καθώς οι
Κορίνθιοι, όντας ήδη σε αµυντική συµµαχία µε τους Αργείους, αρνούνται να λάβουν
µέρος στη νέα επιθετική και αµυντική συµµαχία, που σύνηψαν οι Αργείοι µε τους
Μαντινείς και τους Ηλείους.27
Ένας άλλος τεχνικός όρος, άπαξ στον Θουκυδίδη, είναι οι ἐπιδηµιουργοί. Στα
Ποτειδαιατικά (1.56.2 συγκεκριµένα) ο Θουκυδίδης αναφέρει πως οι Αθηναίοι
απαιτούν από τους Ποτειδαιάτες, πριν ξεσπάσουν οι µεταξύ τους εχθροπραξίες,
µεταξύ άλλων,28 να σταµατήσει πια να δέχεται τους Κορίνθιους αξιωµατούχους που
την επισκέπτονταν. Η Ποτείδαια βρισκόταν στην περίεργη θέση να είναι κορινθιακή
αποικία, αλλά φόρου υποτελής στην Αθήνα. Οι αξιωµατούχοι από την Κόρινθο
χαρακτηρίζονται ως ἐπιδηµιουργοὶ. Ο όρος δηµιουργός ήταν αρκετά διαδεδοµένος,
ήδη από την οµηρική παράδοση29 και σήµαινε κάποιον λειτουργό του κράτους. Ο
δηµιουργὸς, ή µάλλον δαµιουργὸς, είναι όρος που απαντά συχνά στις επιγραφές,
κυρίως της Πελοποννήσου και χρησιµοποιούσαν συχνά οι Πελοποννήσιοι, για να
προσδιορίσουν κάποιον, που κατέχει ένα αξίωµα πολύ γενικού περιεχοµένου και

ἔχοντ[ας, βοηθήσω Ἀθηναίοις κατὰ τὸ δ]- [υνατὸν καὶ λόγωι κ]αὶ ἔργωι, πρβλ. SEG xxvi 461. IG II2 34,
µε τίτλο [σ]υ[µ]µαχ[ί]α Ἀθη[ναίων καὶ Χίων: ἐάν τις ἴ- ηι ἐπ’ Ἀθηναίος, βοηθε͂[ν] Χίος παντὶ σθέ- [νε]ι
κατὰ τὸ δυνατὸν…..[καὶ ἐ]άν τις ἴηι [ἐπ]- [ὶ Χί]ος, βοηθε͂[ν] Ἀθηναίο[ς π]αντὶ σθέ[νει]- [κατὰ τ]ὸ
δυνατόν. IG II2 97, επίσης µε τίτλο συµµαχία: ἐάν τις ἴηι ἐ[πὶ] πολέµωι ε- [ἰ]ς τ[ὴ]γ χώραν τὴγ
Κορκυραίων ἢ ἐπὶ τὸν δῆ- µον τὸγ Κορκυραίων, βοηθεῖν Ἀθηναίος π- αντὶ σθένει καθότι ἂν
ἐπαγγέλλωσιν Κο- ρκυραῖοι κατὰ τὸ δυνατόν· καὶ ἐάν τις ἐπ- ὶ τὸν δῆµον τὸν Ἀθηναίων ἢ ἐπὶ τὴγ χώραν
τὴν Ἀθηναίων ἐπὶ πολέµωι ἴηι ἢ κατὰ γὴν- ἢ κατὰ θάλατταν, βοηθεῖν Κορκυραίος πα- ντὶ σθένει κατὰ τὸ
δυνατόν.
25
Αµυντικές, κατά βάση, συµµαχίες είναι και αυτές που θα εξεταστούν παρακάτω στο κεφάλαιο των
εγγράφων, αλλά ο Θουκυδίδης δεν τις χαρακτηρίζει ἐπιµαχίες. Ίσως, διότι παραθέτει αυτολεξεί το
κείµενο των εγγράφων και όπως έχει αναφερθεί, ο όρος αυτός απουσιάζει από τις επιγραφές.
26
Βλ. στο τµήµα όπου αναλύεται η Τριακονταετής Ειρήνη και όσα αναφέρουν τα Κερκυραϊκά και
Ποτειδαιατικά επεισόδια.
27
Κορίνθιοι δὲ Ἀργείων ὄντες ξύµµαχοι οὐκ ἐσῆλθον ἐς αὐτάς, ἀλλὰ καὶ γενοµένης πρὸ τούτου Ἠλείοις
καὶ Ἀργείοις καὶ Μαντινεῦσι ξυµµαχίας, τοῖς αὐτοῖς πολεµεῖν καὶ εἰρήνην ἄγειν, οὐ ξυνώµοσαν, ἀρκεῖν δ’
ἔφασαν σφίσι τὴν πρώτην γενοµένην ἐπιµαχίαν, ἀλλήλοις βοηθεῖν, ξυνεπιστρατεύειν δὲ µηδενί. Πρβλ.
5.27.2: πρὸς Ἀργείους ξυµµαχίαν ποιεῖσθαι ὥστε τῇ ἀλλήλων ἐπιµαχεῖν, στα πλαίσια της συνθήκης που
αναφέρεται στο 5.48.2.
28
Δηλαδή την κατεδάφιση των τειχών τους και την απόδοση οµήρων.
29
Οδ. 19.135 όπου αναφέρεται σε έναν κήρυκα.
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µπορούσε να εννοεί οποιονδήποτε δούλευε για το κράτος, όπως υποδηλώνει και ο
ίδιος ο όρος.30
Η λέξη ἐπιδηµιουργός από την άλλη είναι πολύ σπάνια και δεν εµφανίζεται
πουθενά πριν από τον Θουκυδίδη. Έτσι, ο ακριβής καθορισµός των αρµοδιοτήτων
των ἐπιδηµιουργῶν είναι επισφαλής. Μια µόνο επιγραφή από τον πελοποννησιακό
χώρο φέρει τον όρο ἐπιδαµιουργὸς, αλλά δεν είναι ούτε από την Κόρινθο, ούτε κοντά
χρονικά µε τα γεγονότα που εξιστορεί ο Θουκυδίδης.31 Η επιγραφή είναι λακωνική,
χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 1ου αιώνα π.Χ. (ante 188 π.Χ.) και αναφέρει ως
ἐπιδαµιουργὸ έναν αξιωµατούχο, επιφορτισµένο µε την διεκπεραίωση µιας δαπάνης
για την ανέγερση µιας στήλης στο ναό της Αθηνάς Χαλκιοίκου (IG V,1 5, τὸ δὲ ἀν̣άλ̣[ωµα] δόµεν τὸν ἐπιδαµιοργόν).
Tα σχόλια στον Θουκυδίδη παραδίδουν πως οι ἐπιδηµιουργοὶ ήταν είτε
άρχοντες που αποστέλλονταν σε επιχειρήσεις εκτός Κορίνθου, µε βαθµό ανάλογο του
φυλάρχου, δηλαδή του διοικητή µιας από τις µονάδες ιππικού, που προµήθευε η κάθε
φυλή στην Αθήνα,32 είτε επιµελητές, επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη της
επανακατασκευής των τειχών, ενώ ένας σχολιαστής προτείνει ότι η πρόθεση είναι
«περιττή», χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω. 33 Έχει προταθεί από τον Jeffery (19734)34 πως το πρόθεµα ἐπι- χρησιµοποιείται, έτσι ώστε να δηλώσει τον περιορισµένο
ρόλο των ἐπιδηµιουργῶν σε σχέση µε το πολύ γενικού περιεχοµένου αξιώµα των
δηµιουργῶν και να προσδιορίσει Κορίνθιους λειτουργούς, µε συγκερκιµένες
αρµοδιότητες, όπως το να επισκέπτονται την Ποτείδαια στο πλαίσιο των σχέσεων
µητρόπολης-αποικίας, πιθανώς εκτελόντας κάποια από τις εργασίες που παραδίδουν
οι σχολιαστές, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παρπάνω.
Στο σηµείο αυτό αποδεικνύεται αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια
το αν υπήρχαν όντως ἐπιδηµιουργοὶ στην Κόρινθο και το ποιες ήταν οι αρµοδιότητές
τους. Αυτό που µπορεί να ειπωθεί µε µια σχετική βεβαιότητα είναι ότι οι Κορίνθιοι
είχαν αξιωµατούχους που έφεραν τον τίτλο του δηµιουργοῦ και πιθανότατα ο
30

Πρβλ. IG V,2 3, 357, IV 679 και Agora XVI 47[1], για ένα παράδειγµα αττικής επιγραφής που σώζει
τον όρο δαµιουργὸς. Ο όρος βρίσκεται στη δωρική, γιατί πιθανότατα η επιγραφή, η οποία είναι πολύ
φθαρµένη κατά τα άλλα, φέρει κάποια συνθήκη µε πελοποννησιακή πόλη και το κοµµάτι που σώζει
τον όρο είναι αυτό της δωρικής πλευράς.
31
Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα από επιγραφές του 2ου αιώνα π.Χ. στους Δελφούς. Βλ. ενδεικτικά
FD III 3:125, 145, 146.
32
Πρβλ. IG I3 1190: ℎιπποθοντίδος·- Πυθόδορος φύλαρχ(ος). Πρβλ. επίσης, Ηρ. 5.69.2.
33
Σχ. Θουκ. 1.56.2: σηµείωσαι ἐπιδηµιουργοὶ ἄρχοντες πεµπόµενοι, φυλάρχων τάξιν ἔχοντες, c1
ἐπιδηµιουργοὺς τοὺς ἐπιµελητὰς τῆς ἀνακτίσεως τῶν τειχῶν….. ὁ Ἀσκληπιάδης τὴν ἐπί- πρόθεσιν
περιττὴν εἶναι λέγει.
34
Mε ειδική µνεία στον C. Vatin, ΒCH 85, 1961, 253 υποσηµ.4.
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Θουκυδίδης προσθέτει το ὲπὶ, έτσι ώστε να τους διαχωρίσει από τους δηµιουργοὺς
των Ηλείων και των Μαντινέων στο έγγραφο της συµµαχίας µε την Αθήνα, που θα
παραθέσει στο 5.47.35 Από την άλλη, ο Stroud (1994) αποδεικνύει ότι ο Θουκυδίδης
είχε εξαιρετική και λεπτοµερή γνώση των πραγµάτων στην Κόρινθο. Εποµένως, η
χρήση του σπάνιου όρου µπορεί να είναι µια προσπάθεια επίδειξης αυτής της γνώσης
από τον Θουκυδίδη.
Η περίπτωση του εγγράφου που παρατίθεται στο 5.47 είναι από τις λίγες, όπου
ο Θουκυδίδης χρησιµοποιεί έναν καλά τεκµηριωµένο στις επιγραφές τεχνικό όρο και
το περιεχόµενο του όρου συµφωνεί µε αυτό που παραδίδουν οι επιγραφές. Στο
τελευταίο τµήµα του εγγράφου η συνθήκη προβλέπει την ανταλλαγή όρκων και
προστάζει οι όρκοι αυτοί να ληφθούν στην Ήλιδα και τη Μαντίνεια από τους εκεί
δηµιουργοὺς, ανάµεσα σε άλλα πολιτειακά σώµατα. Για την παρουσία των
δηµιουργῶν στην Πελοπόννησο έχει γίνει λόγος παραπάνω.
Ο Hornblower (1987, 96-100) στο θέµα των τεχνικών όρων στον Θουκυδίδη
καταλήγει στο συµπέρασµα πως ο ιστορικός τείνει να τους χρησιµοποιεί σε κοµµάτια
αφήγησης και όχι µέσα σε δηµηγορίες. Στις περιπτώσεις των δύο παραπάνω τεχνικών
όρων αυτό επαληθεύεται. Ωστόσο, στο πρώτο βιβλίο και πάλι, εµφανίζεται κι άλλος
ένας τεχνικός όρος, αλλά σε έναν λόγο αυτή τη φόρα. Στην παράγραφο 77, η
αθηναϊκή πρεσβεία, που τυχαίνει να βρίσκεται στη Σπάρτη για µια διαφορετική
υπόθεση, µιλά προς τους Σπαρτιάτες, απαντώντας στις κατηγορίες που έχουν πριν
εκτοξεύσει οι Μεγαρείς και οι Αιγινήτες εναντίον της Αθήνας. Σε αυτή την απάντηση
εµφανίζεται η φράση ξυµβολαίαις δίκαις (Καὶ ἐλασσούµενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυµβολαίαις
πρὸς τοὺς ξυµµάχους δίκαις καὶ παρ’ ἡµῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁµοίοις νόµοις ποιήσαντες τὰς
κρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦµεν). Το χωρίο παρουσιάζει κάποια προβλήµατα ως προς την
ερµηνεία του. Οι Αθηναίοι υποστηρίζουν πως κατηγορούνται ως φιλόδικοι από τους
συµµάχους τους, γιατί έχουν µεταφέρει τις δίκες που κρίνονται από ξύµβολα (ή
ξυµβόλαια) στα αθηναϊκά δικαστήρια. Τα ξύµβολα ή ξυµβόλαια ήταν διαπολιτειακές
συµφωνίες που ρύθµιζαν εµπορικές και όχι µόνο διαφωνίες µεταξύ πόλεων.36 Οι
ίδιοι ισχυρίζονται ότι το έκαναν αυτό, επειδή σε αυτές τις δίκες βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση απέναντι στους συµµάχους τους. Πιθανώς, ο τεχνικός όρος
ξυµβολαίαις δίκαις εισάγεται, παρά το συνηθισµένο, σε ένα λόγο, καθώς από τη µια

35
36

Βλ. επόµενο κεφάλαιο.
Πρβλ. Αριστ. Πολ. 1275a 10 και Αθ. Πολ. 59.62.
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ήταν ένας ευρέως γνωστός και διαδεδοµένος όρος37 (όπως δείχνουν και οι πολλές
επιγραφές που τον φέρουν), ενώ από την άλλη είναι ένας όρος που θα περίµενε κανείς
να χρησιµοποιηθεί από διπλωµάτες σε έναν µεταξύ τους διάλογο (τὰ δέοντα µάλιστ’
εἰπεῖν 1.22).38
Η φράση που απαντά πιο συχνά στις επιγραφές είναι δίκαι ἀπὸ ξυµβόλων. Η
παλαιότερη προέρχεται από την Ελευσίνα και χρονολογείται γύρω στο 470-60 π.Χ.
(IG I3 6: δ[ί]κας δ̣ι- [δ]όναι καὶ δέχεσθαι Ἀθ̣εναί[ο]- [ι]σιν ἀπὸ χσυ<µ>βόλον στ. 4143).39 Η επιγραφή IG I3 10 (ML 31= Fornara 68) φέρει ένα ψήφισµα που αφορά στους
Φασηλίτες.40 Πιο συγκεκριµένα αναφέρει πως «αν γίνει στην Αθήνα κάποια δίκη µε
βάση διαπολιτειακές συµφωνίες (ξυµβόλαιον)41 ενάντια σε κάποιον από τους
Φασιλήτες, η δίκη πρέπει να γίνει στην Αθήνα µπροστά στον πολέµαρχο, όπως
ακριβώς και για τους κατοίκους της Χίου. Για τις άλλες ἀπὸ ξυµβολῶν δίκες προς
τους Φασηλίτες ισχύουν όσα έχουν συµφωνηθεί (κατὰ τὰς ὅσας ξυµβολὰς)».42
Μάλιστα το ψήφισµα διατάζει «αν η δίκη γίνει µπροστά σε κάποια άλλη αρχή (εκτός
του πολεµάρχου ή και εκτός Αθηνών), τότε όποια πιθανή καταδίκη θα πρέπει να
θεωρείται άκυρη (ἡ καταδίκη ἄκυρος ἔστω)».43 Δεν είναι ξεκάθαρο ούτε από το χωρίο
του Θουκυδίδη, ούτε από τις επιγραφές, αν οι µη Αθηναίοι που εµπλέκονταν σε δίκες
ἀπὸ συµβόλων υποχρεούνταν να πάνε στην Αθήνα ή αν απλά όσοι βρίσκονταν ήδη
στην Αθήνα έπρεπε να παραµείνουν εκεί για να δικαστούν (παρ’ ἡµῖν …ποιήσαντες
τὰς κρίσεις 1.77.1).44 Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορούµενοι φαίνεται να δικάζονταν

37

Βλ. CT σχόλιο στο 1.77.1.
Βλ. επίσης Hornblower 1987, 98-99, όπου στηρίζει ότι περισσότερη τεχνικότητα διεισδύει στους
λόγους όταν αυτοί γίνονται µπροστά σε µικρό κοινό, ενώ µετριάζεται σε λόγους µπροστά σε
µεγαλύτερα κοινά.
39
Τα παραδείγµατα είναι πολλά: IG I3 34, IG I3 66, IG I3 118, IG I3 127 (όλες από τον 5ο αιώνα,
ξεκινώντας από το 450 π.Χ. και φτάνοντας µέχρι το 405/4 π.Χ.).
40
Πόλη στις ακτές της Λυκίας, κοντά στην Παµφυλία.
41
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της λέξης ξυµβόλαιον, σε µια αρκετά πρώιµη επιγραφή (469-50
π.Χ.), η οποία συµφωνεί µε το ξυµβολαίαις δίκαις του Θουκυδίδη, αν και ο όρος απαντά συνήθως µε
τη φόρµουλα ἀπὸ ξυµβόλων δίκαι.
42
Οι µεταφράσεις των κειµένων των επιγραφών, στα σηµεία που αναφέρεται ρητά, προέρχονται από
την αγγλική µετάφραση του Fornara (1983), ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η µετάφραση ανήκει στον
συγγραφέα της παρούσας εργασίας.
43
Για την ευνοϊκή προς τους µη Αθηναίους επιλογή του πολεµάρχου ως κριτή στις δίκες αυτές βλ. ML
σ. 68.
44
Βλ. ML σ. 68.
38
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µε βάση όσα προέβλεπαν οι συµφωνίες (αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁµοίοις νόµοις 1.77.1) και όχι
µε τους αθηναϊκούς νόµους.45
Ο Θουκυδίδης, αναφερόµενος στις αποστολές αθηναϊκών πλοίων προς συλλογή
φόρων και άλλων συµµαχικών πληρωµών προς την Αθήνα, χρησιµοποιεί τον τεχνικό
όρο ἀργυρολόγοι για να περιγράψει αυτές τις αποστολές (3.19).46 Η λέξη
χρησιµοποιείται, για να χαρακτηρίσει τους αξιωµατούχους που συµµετείχαν στις
αποστολές, αλλά και µε µια πιο γενικευµένη έννοια, καθώς ἀργυρολόγους
χαρακτηρίζει και τα πλοία που διέθετε ο αθηναϊκός δήµος για αυτές τις αποστολές
(4.50, 75).
Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις επιγραφές, δεν υπήρχε κάποιο επίσηµο αξίωµα
ή τίτλος αρµοδιοτήτων ἀργυρολόγου. Σε καµία αττική επιγραφή δεν σώζεται ο όρος
αυτός, ούτε καν σε µεταγενέστερες.47 Μια επιγραφή του 448/7 π.Χ. αναφέρει ότι
υπεύθυνοι για τη συλλογή φόρου θα είναι οι «άρχοντες στις πόλεις και οι επίσκοποι»
(IG I³ 34, τὸς ἄρχ[οντας ἐν] τε͂σ- ι πόλεσι καὶ τὸς [ἐπισκό]πος ἐ- πιµέλεσθαι
ἂν χσ]υλλέ- γεται

ό[πος

3

ο φόρος). Σε ένα ψήφισµα του 426/5 π.Χ. (IG I 68, ΜL 68),

κάποιου Κλεωνύµου, προτείνεται να διοριστούν αξιωµατούχοι, οι οποίοι θα είναι
υπεύθυνοι να πηγαίνουν στις πόλεις, που δεν πλήρωσαν το φόρο τους, ή µέρος αυτού
και να τον συλλέγουν (ἐς δὲ κοι]νὸν ἀ[ποφαινόσθον πόλεις
τ[ὸν φόρον καὶ αἵτιν]ες µὲ ἀπο- [δο͂σιν καὶ
[ελόσας πέ]µπεν πέ[ντε ἄνδρας

αίτ-[ινες ἂν ἀπο]δο͂σι

]αίτιν[ες ἂν κατὰ µέρε· ἐ]π̣ὶ δὲ τὰς ὀφ-

ίνα] ἐσπράχσον-[ται τὸν φ]όρον·).48 Στο ψήφισµα

αναφέρεται απλά ότι θα πρέπει να συσταθεί µια οµάδα «πέντε ανδρών», η οποία και
θα αναλάβει το εγχείρηµα. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε ἀργυρολόγους.
Πιθανότατα ο αθηναϊκός κρατικός µηχανισµός να µην είχε κάποιο επίσηµο αξίωµα
για την ανάληψη αυτών των επιχειρήσεων, για τον απλό λόγο ότι οι αποστολές αυτές
ήταν ένα έκτακτο µέτρο που λάµβανε η Αθήνα και όχι µια σταθερή πρακτική.
Ο όρος ἀργυρολόγος απαντά µόνο µια φορά στη γραµµατεία του 5ου αιώνα,
πέρα από τον Θουκυδίδη, στην κωµωδία Ιππείς (στ. 1070-1) του Αριστοφάνη, ενώ η
λέξη καθ’ αυτή απαντά ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. στους µύθους του Αισώπου, µε
45

Πρβλ. IG XII 4: ἐσα[γέσ]- [θο µὲν δίκε ἀπὸ χσυµβόλον ἐς τ]ὲν ἑλιαίαν τὲν το͂[ν θ]- [εσµοθετο͂ν κατὰ
τὸν νόµον. Μια επιγραφή του 450 περίπου π.Χ. από την Κω, όπου φέρει τη διαταγή «να οδηγηθεί
κάποιος σε δίκη ἀπὸ συµβόλων στην Ηλιαία κατά τον νόµο των θεσµοθετών».
46
Πρβλ. 2.69, όπου χρησιµοποιεί το ρήµα ἀργυρολογοῦσι, για να αναφερθεί σε µια τέτοια αποστολή,
την πρώτη µάλιστα στο έργο.
47
Ο όρος σώζεται µόνο σε κάποιες επιγραφές του 4ου αιώνα στους Δελφούς και πιθανότατα
αναφέρεται σε κάποιο αξίωµα αντίστοιχο του ταµία.
48
Πρβλ. IG I3 61. Ένα ακόµα ψήφισµα µε πρόταση του Κλεωνύµου, για πιο αποδοτικές µεθόδους
είσπραξης φόρων.
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την έννοια απλά της συλλογής χρηµάτων και µάλιστα όχι µε απολύτως έντιµα µέσα.49
Εποµένως, θα πρέπει να υποθέσουµε πως η λέξη είναι γνωστή στο ευρύ αθηναϊκό
κοινό και πως χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει (όχι πάντα µε θετικό πρόσηµο,
δεδοµένων των πλαισίων αναφοράς στον Αίσωπο και στον Αριστοφάνη) το άτυπο
αξίωµα του έκτακτου συλλέκτη φόρων. Αυτό που κάνει σε αυτή την περίπτωση ο
Θουκυδίδης είναι να µετατρέψει αυτή τη λέξη σε έναν τεχνικό όρο, χωρίς θετικό ή
αρνητικό πρόσηµο, για να δηλώσει ένα έκτακτο αξίωµα του αθηναϊκού δήµου.
Ο Θουκυδίδης έχει επιδείξει µια ασυνέπεια ως προς τη χρήση των
ιστοριογραφικών τεχνικών όρων και την ίδια χαλαρή στάση φαίνεται να κρατά
απέναντι στη χρήση γενικά των τεχνικών όρων µέσα στο κείµενό του. Στη ροή της
αφήγησης εµφανίζονται οι όροι τεκµήριον και σηµεῖον, όπως και το πιο ευρηµατικό
παράδειγµα, καθώς και διάφοροι ρηµατικοί τύποι του τεκµαίρω και του σηµαίνω,
αλλά και του δηλῶ, χωρίς κάποια εµφανή διαφοροποίηση στο εννοιολογικό τους
περιεχόµενο. Όλα τα παραπάνω χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν γενικά το
αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι και µε τους υπόλοιπους τεχνικούς όρους, που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, ο Θουκυδίδης φαίνεται να τους χρησιµοποιεί κάπως
αυθαίρετα. Για παράδειγµα, µπορεί να παίρνει έναν τεχνικό όρο και να τον
µετατρέπει σε θεµατικό άξονα, χρησιµοποιώντας τον ως µοτίβο, ενώ αλλού να
παίρνει απλές λέξεις και να τις χρησιµοποιεί ως τεχνικούς όρους ή ακόµα και να
παραλλάσσει ήδη υπάρχοντες όρους. Αυτό δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι γίνεται
λανθασµένη χρήση των τεχνικών όρων. Ο Θουκυδίδης έχει αποδείξει ότι µπορεί να
χειριστεί µε µεγάλη επάρκεια εξειδικευµένο λεξιλόγιο, µε το πιο αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα να είναι η αφήγηση του λοιµού στο 2ο βιβλίο.50 Η χρήση τεχνικής
γλώσσας σε ορισµένα σηµεία µπορεί να προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στην
αφήγηση. Έτσι, ο Θουκυδίδης πιθανώς να χρησιµοποιεί σε κάποια σηµεία τέτοιους
όρους, ώστε να περάσει στον αναγνώστη την αίσθηση ότι οι γνώσεις του πάνω στα
διάφορα ζητήµατα είναι µεγάλες και η αφήγησή του αξιόπιστη.

49
50

Αισ. 170: µάντις ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς καθεζόµενος ἠργυρολόγει.
Βλ. Thomas 2006.
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3. ΕΓΓΡΑΦΑ
Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα κείµενα των εγγράφων, που παραθέτει ο Θουκυδίδης,
καθώς παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε κείµενα επιγραφών, που

φέρουν

συµµαχίες και συνθήκες. Θα εξεταστούν, λοιπόν, τα χωρία, όπου ο ιστορικός
παραθέτει έγγραφα, µε σκοπό την ανάδειξη της χρήσης ενδεχόµενων επιγραφικών
πηγών από τον Θουκυδίδη. Πρώτα θα εξεταστούν οι ανακωχές του 423 και του 421
π.Χ. µαζί µε την Ειρήνη του Νικία και µετά θα ακολουθήσουν η «Τετραπλή»
συµµαχία και η συµµαχία µεταξύ Σπάρτης και Άργους µαζί µε τα συµπεράσµατα
πάνω σε όλα τα έγγραφα. Η διαίρεση αυτή γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι τα
έγγραφα των δύο υποκεφαλαίων έχουν άµεση συνάφεια αναµεταξύ τους.
3.1. Ανακωχές 423 και 421 π.Χ. και Ειρήνη του Νικία.
Στο 4.16 και µετά τη µεγάλη νίκη της Αθήνας κατά των Σπαρτιατών στην Πύλο οι
δύο αντίπαλοι συνοµολόγησαν ανακωχή µε τους όρους να δίνονται περιληπτικά από
τον Θουκυδίδη. Οι Σπαρτιάτες θα πρέπει να παραδώσουν στην Αθήνα όσα πλοία
χρησιµοποίησαν στη ναυµαχία και όσα διέθεταν στη Λακωνία (Λακεδαιµονίους µὲν
τὰς ναῦς ἐν αἷς ἐναυµάχησαν καὶ τὰς ἐν τῇ Λακωνικῇ πάσας, ὅσαι ἦσαν µακραί,
παραδοῦναι κοµίσαντας ἐς Πύλον Ἀθηναίοις). Οι δύο πλευρές συµφωνούν σε
κατάπαυση εχθροπραξιών µέχρι να γυρίσουν οι Λακεδαιµόνιοι πρέσβεις από την
Αθήνα (ὅπλα µὴ ἐπιφέρειν τῷ τειχίσµατι µήτε κατὰ γῆν µήτε κατὰ θάλασσαν……. ὅπλα
µὴ ἐπιφέρειν τῷ Πελοποννησίων στρατῷ µήτε κατὰ γῆν µήτε κατὰ θάλασσαν), ενώ
µέριµνα λαµβάνεται και για την τροφοδότηση των αποκλεισµένων στη Σφακτηρία
Σπαρτιατών στρατιωτών (Ἀθηναίους δὲ τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ἀνδράσι σῖτον ἐᾶν τοὺς ἐν τῇ
ἠπείρῳ Λακεδαιµονίους ἐκπέµπειν τακτὸν καὶ µεµαγµένον).
Στο χωρίο παρατηρείται η χρήση τεχνικής γλώσσας εγγράφων. Τέτοια
παραδείγµατα είναι η επαναλαµβανόµενη χρήση τελικών απαρεµφάτων αντί ρηµάτων
(παραδοῦναι…µὴ

ἐπιφέρειν…ἐκπέµπειν….ἐσπέµπειν…..ἐσπλεῖν…..φυλάσσειν…..µὴ

ἐπιφέρειν…..λελύσθαι…..ἐσπεῖσθαι…..ἀποστεῖλαι…..λελύσθαι…. ἀποδοῦναι), όπως και
η επανάληψη στερεοτυπικών εκφράσεων (καὶ ὅπλα µὴ ἐπιφέρειν τῷ τειχίσµατι µήτε
κατὰ γῆν µήτε κατὰ θάλασσαν…..καὶ ὅπλα µὴ ἐπιφέρειν τῷ Πελοποννησίων στρατῷ
µήτε κατὰ γῆν µήτε κατὰ θάλασσαν). Ο Andrewes (HCT 5.365) επισηµαίνει πως η
ελεύθερη αυτή χρήση γλώσσας εγγράφων αποτελεί ένα είδος προοικονοµίας για τη
µονοετή ανακωχή του 423 π.Χ. (4.118), που υπήρξε η αφορµή για τον Θουκυδίδη να
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παραθέσει για πρώτη φορά στο έργο του ένα διπλωµατικό κείµενο. Η σηµαντική
διαφορά, σύµφωνα µε τον Andrewes, ανάµεσα στα δύο χωρία, είναι πως το 4.16, σε
αντίθεση µε το 4.118, δεν περιέχει πληροφορίες που να µένουν χωρίς περαιτέρω
εξηγήσεις και διευκρινίσεις στην αφήγηση.
Στην παράγραφο 4.118 ο Θουκυδίδης παραθέτει το έγγραφο µε τους όρους της
ανακωχής του 423 π.Χ. Το κείµενο που παραθέτει ο Θουκυδίδης στο 4.118 χωρίζεται
σε δύο τµήµατα (4.118.1-10 και 4.118.11-4.119). Το πρώτο τµήµα έχει τη µορφή
προτάσεων από τη Σπάρτη προς την Αθήνα, σχετικά µε τους όρους της ανακωχής
(4.118.9, τοῖς µὲν Λακεδαιµονίοις καὶ τοῖς ξυµµάχοις ταῦτα δοκεῖ· εἰ δέ τι ὑµῖν εἴτε
κάλλιον εἴτε δικαιότερον τούτων δοκεῖ εἶναι, ἰόντες ἐς Λακεδαίµονα διδάσκετε). Οι
Λακεδαιµόνιοι και οι σύµµαχοί τους προτείνουν: το µαντείο των Δελφών να είναι
προσβάσιµο και για τις δύο πλευρές, οι δύο πλευρές να διατηρήσουν τα εδάφη που
κατέλαβαν προσφάτως, αλλά να µην επεκταθούν περαιτέρω, οι ίδιοι να µπορούν να
πλέουν µόνο µε εµπορικά και όχι µε πολεµικά πλοία, οι πρέσβεις των δύο πλευρών να
µετακινούνται ελεύθερα, να µην γίνονται δεκτά άτοµα που αυτοµολούν από καµία
πλευρά και τέλος όλες οι διαφορές να λύνονται µε δικαστικά και όχι πολεµικά µέσα.
Το δεύτερο µέρος µοιάζει να είναι το ψήφισµα του αθηναϊκού δήµου που
επικυρώνει τις προτάσεις της Σπάρτης. Παρατίθεται το τυπικό προοίµιο ενός αττικού
ψηφίσµατος, ξεκινώντας µε τη φράση ἔδοξεν τῷ δήµῳ και συνεχίζοντας µε την
πρυτανεύουσα φυλή, τον γραµµατέα και τον επιστάτη, πριν το όνοµα αυτού που
προτείνει το ψήφισµα (Λάχης εἶπε). Η απουσία του επώνυµου άρχοντα δεν θα πρέπει
να θεωρηθεί προβληµατική, καθώς ο άρχοντας του έτους ξεκίνησε να
συµπεριλαµβάνεται σταδιακά στα προοίµια των ψηφισµάτων και εµφανίζεται σε
µόνιµη βάση µετά το 421 π.Χ.51 Μετά και την τυπική φράση τύχῃ ἀγαθῇ τῇ
Ἀθηναίων, το ψήφισµα συνεχίζει µε το κυρίως µέρος, σύµφωνα µε το οποίο
επικυρώνονται οι όροι που προτείνουν οι Σπαρτιάτες και αποφασίζεται νέα σύγκληση
της Εκκλησίας για άµεση έναρξη συζητήσεων, γύρω από τη συνοµολόγηση µιας
µόνιµης ειρηνευτικής συνθήκης.
Η παράγραφος 4.119 συνεχίζει µε µια λίστα όσων υπέγραψαν τη συνθήκη από
τις δύο µεριές. Πράγµατι, ήταν σύνηθες σε επιγραφές ψηφισµάτων να αναγράφονται,
στο τελευταίο τµήµα τους συνήθως, τα άτοµα που την υπογράφουν και παίρνουν τους
51

Βλ. Sickinger 1999, 88-89. Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις όπου ο επώνυµος άρχων αναφέρεται σε
ψήφισµα προγενέστερο του 421 π.Χ., όπως στις συνθήκες µε το Ρήγιο και τους Λεοντίνους ή την
αποστολή στην Κέρκυρα, που έχουν εξεταστεί και εδώ.
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όρκους, καθώς και λοιπές θρησκευτικού περιεχοµένου αναφορές, όπως οδηγίες
σχετικά µε την τέλεση θυσιών.52 Επίσης, έχει παρατηρηθεί, σε επιγραφές που σώζουν
συνθήκες, το µοτίβο της εκτέλεσης όσων προβλέπει το ψήφισµα που αναγράφεται σε
αυτές, όπως και στο 4.119 (ταῦτα ξυνέθεντο Λακεδαιµόνιοι [καὶ ὤµοσαν] καὶ οἱ
ξύµµαχοι Ἀθηναίοις καὶ τοῖς ξυµµάχοις).53
Παρά τα παραπάνω στοιχεία, οι µελετητές τείνουν να αποδίδουν το
παρατιθέµενο από τον Θουκυδίδη κείµενο σε µη επιγραφική πηγή.54 Το έγγραφο που
είχε στη διάθεσή του ο Θουκυδίδης πιθανότατα να προερχόταν από το αρχείο της
Αθήνας, είτε το Μητρώον,55 είτε κάποιο παλαιότερο βουλευτικό αρχείο.56 Αν και
πολλά από τα στοιχεία που συναντά κανείς σε επιγραφές ψηφισµάτων του 5ου αιώνα
απαντούν και στο κείµενο του Θουκυδίδη, υπάρχουν στοιχεία που προβληµατίζουν.
Προβληµατική θεωρεί ο Hornblower (CT 2.368-9) την απουσία της δοτικής τῇ βουλῇ
µαζί µε το ἔδοξεν τῷ δήµῳ, διότι η καθιερωµένη έκφραση ήταν ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ
τῷ δήµῳ.57 Ο Sickinger (1999, 273 υποσηµ. 73) επισηµαίνει την έλλειψη όρου
δηµοσίευσης του ψηφίσµατος,58 της συνήθους, δηλαδή, διαταγής ανέγερσης της
επιγραφής, που θα έφερε το ψήφισµα, στο τελευταίο τµήµα της επιγραφής και είχε τη
µορφή: τὸ δὲ ψ- ήφισµα τόδε ἀναγράψαι τὸν γ- ραµµατέα τῆς βολῆς ἐν στήλη- ι λιθίνηι
καὶ καταθε͂ναι ἐµ π- όλει.59 Ένα ακόµα στοιχείο που προβληµατίζει είναι η παράθεση
της ακριβούς ηµεροµηνίας, από την οποία η ανακωχή θα ετίθετο σε ισχύ (τετράδα ἐπὶ
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Πρβλ. IG I3 10, IG I3 11, IG I3 48, IG I3 54.
Πρβλ. IG V,1 1, IG I3 71 και IG I3 101 (ML 65, 67 και 89 αντίστοιχα).
54
Για εκτενἠ βιβλιογραφία βλ. CT 2.356-8.
55
Ο Kirchoff (Βλ. CT 2.357) θεωρεί ότι ο Θουκυδίδης απέκτησε πρόσβαση στο κείµενο από το
Μητρώον µετά την επιστροφή του στην Αθήνα από την εξορία, αλλά δεν πρόλαβε να το επεξεργαστεί
πλήρως πριν από το θάνατό του. Αυτό ανεγείρει ερωτήµατα, όσον αφορά στη χρονολόγηση της
σύνθεσης του έργου.
56
Για την τήρηση αρχείου από τη Βουλή πριν από την ίδρυση του Μητρώου βλ. Sickinger 1999, 7383. Πρβλ. ibid. 225, υποσηµ. 134, όπου ο Sickinger εικάζει ως πιθανό να αντλεί ο Θουκυδίδης από
κάποιο αντίγραφο που µοιράστηκε από τον γραµµατέα της Βουλής σε έναν ιδιώτη ή σε κάποιο από
τους υπογράψαντες.
57
Βλ. CT 2.369. Σε περίπτωση, βέβαια, που το ψήφισµα του Λάχη αποτελούσε τροποποίηση ή
προσθήκη στο αρχικό ψήφισµα, θα µπορούσε να έχει τη φόρµουλα (ἔδοξεν τῷ δήµῳ), πρβλ. ενδεικτικά
IG I3 62, 85 και 98. Ακόµα και αν η φράση τῇ βουλῇ υπήρχε στο κείµενο, από όπου άντλησε ο
Θουκυδίδης, δεν είναι απίθανο να επέλεξε να την παραλείψει, διότι, αφενός, στόχος του δεν είναι η
τέλεια παράθεση του διπλωµατικού εγγράφου και η φράση ἔδοξεν τῷ δήµῳ αρκεί για να προσδώσει
στο χωρίο τον χαρακτήρα ενός επίσηµου ψηφίσµατος και αφετέρου, ο ιστορικός έχει αποδείξει ότι
είναι απρόθυµος να συµπεριλάβει στην αφήγησή του λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δράση της αθηναϊκής
βουλής.
58
Πρβλ. 5.47: τῆς ξυµµαχίας ἀναγράψαι ἐν στήλῃ λιθίνῃ Ἀθηναίους µὲν ἐν πόλει και 5.18.10:στήλας δὲ
στῆσαι Ὀλυµπίασι καὶ Πυθοῖ καὶ Ἰσθµοῖ καὶ Ἀθήνησιν ἐν πόλει καὶ ἐν Λακεδαίµονι ἐν Ἀµυκλαίῳ.
59
IG I3 110. Ψήφισµα του 408/7 π.Χ. Τα παρόµοια παραδείγµατα είναι πάρα πολλά, µε πολλές
παραλλαγές βέβαια. Παρατίθεται η συγκεκριµένη επιγραφή λόγω της πολύ καλής κατάστασης που
σώζεται.
53
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δέκα τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος µηνός).60 Η ηµεροµηνία κατά την οποία θα ετίθετο µια
συνθήκη σε ισχύ δεν αναγράφεται συνήθως στην επιγραφή της απόφασης του
σχετικού ψηφίσµατος, αλλά θα καταγραφόταν κατά πάσα πιθανότητα στο αντίγραφο
που φυλασσόταν στο αρχείο της Βουλής.61 Ακόµα και αν ο Θουκυδίδης αντλούσε
από επιγραφική πηγή, η οποία θα έφερε κάποια χρονολογική ένδειξη βασιζόµενη
στον άρχοντα του έτους, την πρυτανεύουσα φυλή και την ηµέρα της πρυτανείας από
αυτή τη φυλή,62 ο ιστορικός θα επέλεγε να επέµβει και να παραθέσει την ακριβή
ηµεροµηνία µε βάση το αττικό ηµερολόγιο, καθώς, όπως σχολιάζει ο ίδιος στο 5.20,
προτιµά τη φυσική διαίρεση του χρόνου από τη χρήση καταλόγων αξιωµατούχων.63
Η λίστα των όρων της ειρήνης παραλείπεται από το ψήφισµα και αποδίδεται µε τη
φράση «σύµφωνα µε όσα συµφωνούν οι Λακεδαιµόνιοι και οι σύµµαχοι»64 (ποιεῖσθαι
τὴν ἐκεχειρίαν καθ’ ἃ ξυγχωροῦσι Λακεδαιµόνιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι), κάτι το οποίο δεν
είναι ασυνήθιστο για επιγραφικό κείµενο. Η µελέτη έχει δείξει πως τα αρχειακά
έγγραφα ήταν πολύ πιο λεπτοµερή και πλήρη πληροφοριών από ό,τι τα αντίστοιχα
εγχάρακτα κείµενα.65 Ωστόσο, ακόµα και αν η πηγή του Θουκυδίδη ήταν το αρχειακό
έγγραφο µε την πλήρη λίστα των όρων, θα ήταν παράλογο να τους παραθέσει για
δεύτερη φορά, αµέσως κάτω από την πρώτη παράθεσή τους.
Ένα αθηναϊκό αρχειακό έγγραφο, όµως, δεν ήταν το µοναδικό αντίγραφο του
κειµένου. Αθηναίοι και Σπαρτιάτες πρέσβεις ταξίδεψαν στον Βορρά µε αντίγραφα
των βασικών όρων της συνθήκης, για να επικοινωνήσουν τη συνθήκη στους εκεί
συµµάχους.66 Ο Fox (2010, 19-22) προτείνει πως το κείµενο προέρχεται από ένα
τέτοιο αντίγραφο και ήρθε στην κατοχή του Θουκυδίδη από κάποιον Σπαρτιάτη
διπλωµάτη, απεσταλµένο στον Βορρά, όπου και διέµενε ο Θουκυδίδης µετά την
εξορία του από την Αθήνα.
Η εκδοχή περί σπαρτιατικής καταγωγής του εγγράφου, από το οποίο άντλησε ο
Θουκυδίδης συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες. Πράγµατι, το πρώτο κοµµάτι ,µε την
60

Η αναφορά στο 4.119 της ανάλογης ηµεροµηνίας στο λακωνικό ηµερολόγιο και η εµφάνισή της
στην πιθανή αττική επιγραφή δεν µπορεί να εξηγηθεί µε κάποιον τρόπο.
61
Sickinger 1999, 156. Πρβλ. επίσης ibid. 73-83.
62
Πρβλ. IG I3 364 (ML 61), IG I3 227 bis., IG I3 369 κ.α. Ωστόσο, να σηµειωθεί, ότι αυτές οι
επιγραφές δεν είναι συνθήκες και γενικά είναι σχετικά σπάνια η αναφορά της ηµέρας της πρυτανείας
στα ψηφίσµατα εκείνη την περίοδο.
63
σκοπείτω δέ τις κατὰ τοὺς χρόνους καὶ µὴ τῶν ἑκασταχοῦ ἢ ἀρχόντων ἢ ἀπὸ τιµῆς τινὸς ἐς τὰ
προγεγενηµένα σηµαινόντων τὴν ἀπαρίθµησιν τῶν ὀνοµάτων πιστεύσας µᾶλλον. οὐ γὰρ ἀκριβές ἐστιν,
οἷς καὶ ἀρχοµένοις καὶ µεσοῦσι καὶ ὅπως ἔτυχέ τῳ ἐπεγένετό τι.
64
Η µετάφραση των χωρίων του Θουκυδίδη ακολουθεί τη µετάφραση του Σκουτερόπουλου (2013).
65
Βλ. Sickinger 1999, 5, 44-5, 67-8, 87-90, 154-57. Πρβλ. Epstein 2013, όπου εξετάζει τις διαφορές
αρχειακών εγγράφων και επιγεγραµµένων κειµένων, στους οικοδοµικούς απολογισµούς.
66
Βλ. 4.122.
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παράθεση των όρων είναι εστιασµένο από τη σπαρτιατική οπτική γωνία. Επίσης, η
παράγραφος 4.119 παραθέτει την ηµεροµηνία εφαρµογής της συνθήκης στο
λακωνικό ηµερολόγιο και οι υπογράψαντες από τη µεριά των Σπαρτιατών και των
συµµάχων τους έρχονται πριν από τους Αθηναίους στρατηγούς. Ωστόσο, τα δύο αυτά
τµήµατα θα µπορούσαν εύκολα να έχουν προέλθει από το αθηναϊκό αντίγραφο του
εγγράφου και να έχουν υποστεί την επεξεργασία του Θουκυδίδη.67 Επίσης, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψιν η παράθεση του εγγράφου στην αττική διάλεκτο. Αν ο Θουκυδίδης
είχε όντως στην κατοχή του το σπαρτιατικό αντίγραφο, αυτό θα ήταν πιθανότατα στη
δωρική διάλεκτο. Αυτό σηµαίνει ότι επέλεξε να τη µεταφράσει. Αυτό, όµως, δεν
συµβαίνει στην περίπτωση της συνθήκης µεταξύ Σπάρτης και Άργους (5.77 και 79),
που παρατίθεται στη δωρική διάλεκτο, παρότι το έγγραφο στο 5.77 έχει το ίδιο
πνεύµα µε αυτό στο 4.118, δηλαδή περιλαµβάνει µια σειρά προϋποθέσεων και τους
όρους της συνθήκης, υπό τη µορφή προτάσεων της Σπάρτης προς το Άργος.
Στενά συνδεδεµένη µε την ανακωχή του 423 π.Χ. που παραθέτει ο Θουκυδίδης
στο 4.118-19 ήταν η Ειρήνη του Νικία του 421 π.Χ. Αυτή την ειρήνη παραθέτει ο
ιστορικός στην αρχή του 5ου βιβλίου (5.18). Η βάση της συνθήκης ήταν το status quo
ante και όχι το status quo, όπως συνηθιζόταν,68 διότι τα εδάφη που είχε αποκτήσει η
κάθε πλευρά θα επιστρέφονταν.69
Η ειρήνη του Νικία, µε τη σειρά της, συνδέεται στενά µε τη συµµαχία µεταξύ
Αθήνας και Σπάρτης, που παρατίθεται στο 5.23-24. Η συµµαχία θα έχει ισχύ πενήντα
ετών, όπως και η ειρήνη, µε την πρόβλεψη να ανανεώνεται ετησίως, όπως και ο
όρκος της ειρήνης. Πρόκειται για

µια αµυντική συµµαχία (ἐπιµαχία)70, µε

προβλέψεις, όµως, ανάληψης επιθετικής δράσης, σε περίπτωση που κάποιος εχθρός
επιτεθεί σε έναν από τους δύο συµµάχους και µετά αποχωρήσει από τα εδάφη του,
οπότε και η σύµµαχος πόλη υποχρεούται να συνδράµει σε επιθετικό πόλεµο εναντίον
του κοινού εχθρού. Τα ονόµατα των ορκισθέντων είναι ίδια µε αυτά στην ειρήνη και
πάλι δεν ακολουθούνται από πατρωνυµικά ή δηµοτικά, στην περίπτωση των
Αθηναίων.
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Ακόµα και ένα σπαρτιατικό αρχειακό έγγραφο, αντίγραφο της συνθήκης της ανακωχής, δύσκολα θα
αναφερόταν στα δύο πρόσωπα ως ἡµεῖς και ὑµεῖς.
68
CT 2.470, µε παραποµπή στον Baltrusch (1994), Symmachie and Spondai: Untersuchungen zum
griechischen Volkerrecht der archaischen und klassischen Zeit. 169-85.
69
Για µια σύντοµη, αλλά περιεκτική, περίληψη των όρων και σχόλια πάνω σε αυτούς βλ. Lewis 1992,
431-32.
70
Βλ. 1.44 και στην παρούσα εργασία τα σχόλια για την αµυντική συµµαχία Αθήνας-Κέρκυρας.
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Τα κείµενα της συνθήκης και της συµµαχίας εµφανίζουν κάποιες στερεότυπες
εκφράσεις που βρίσκονται σε επιγραφές διπλωµατικού περιεχοµένου. Οι σπονδές θα
ισχύσουν για πενήντα έτη και θα τηρηθούν χωρίς δόλο ή προσπάθεια καταπάτησης
από τις δύο πλευρές ούτε στη ξηρά, ούτε στη θάλασσα (ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν). Η φράση ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς (ή επιρρηµατικά
ἀδόλως καὶ ἀβλαβῶς), όπως και η φράση κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, απαντούν σε
αρκετές επιγραφές, που φέρουν συνθήκες.71 Επίσης, η φράση µήτε τέχνῃ µήτε µηχανῇ
µηδεµιᾷ, ως µέσο καθησυχασµού της απέναντι πλευράς, απαντά σε επιγραφές.72 Ο
όρκος της ειρήνης παρατίθεται σε πρώτο πρόσωπο (5.19, ὁ δ’ ὅρκος ἔστω ὅδε·
“ἐµµενῶ ταῖς ξυνθήκαις καὶ ταῖς σπονδαῖς ταῖσδε δικαίως καὶ ἀδόλως), κάτι το οποίο
δεν είναι ασυνήθιστο σε επιγραφές που φέρουν όρκους στο πλαίσιο κάποιας
συνθήκης.73 Ο όρκος επαναλαµβάνει τη φράση δικαίως και ἀδόλως. Πριν από τη
λίστα των ατόµων που θα πάρουν τον όρκο, συµπεριλαµβάνεται η διαταγή που
παραλείπει η ανακωχή του 423 π.Χ., για την ανέγερση στηλών που θα φέρουν την
επιγραφή (στήλας δὲ στῆσαι Ὀλυµπίασι καὶ Πυθοῖ καὶ Ἰσθµοῖ καὶ Ἀθήνησιν ἐν πόλει
καὶ ἐν Λακεδαίµονι ἐν Ἀµυκλαίῳ).74 Το κείµενο της συµµαχίας επαναλαµβάνει δύο
φορές (από µέρους της Αθήνας προς τη Σπάρτη και αντίθετα) τις φράσεις ταῦτα δ’
εἶναι δικαίως καὶ προθύµως καὶ ἀδόλως και ὠφελεῖν κατὰ τὸ δυνατόν (23.1-3),75 ενώ
περιλαµβάνει και αυτό µια οδηγία για δηµοσίευση της επιγραφής (23.5 στήλην δὲ
ἑκατέρους στῆσαι, τὴν µὲν ἐν Λακεδαίµονι παρ’ Ἀπόλλωνι ἐν Ἀµυκλαίῳ, τὴν δὲ ἐν
Ἀθήναις ἐν πόλει παρ’ Ἀθηνᾷ). Στο κείµενο της συµµαχίας παρατηρείται, τέλος, µια
ακολουθία υποθετικών προτάσεων που εισάγονται µε το ἤν και εκφέρονται µε
υποτακτική, ενώ στις επιγραφές φαίνεται να επιλέγεται το ἐὰν σε αυτές τις
περιπτώσεις. Επιγραφές µε κείµενα συµµαχιών των αρχών του 4ου αιώνα
παρουσιάζουν υποθετικό λόγο µε όρους και φρασεολογία παρόµοια µε αυτά του
Θουκυδίδη, µε τη διαφορά ότι αντί του ἤν χρησιµοποιείται το ἐὰν.76
Τα δύο κείµενα παρουσιάζουν οµοιότητες σχεδόν σε όλα τα στερεοτυπικά
σηµεία τους µε την IG I3 89, η οποία φέρει µια συνθήκη συµµαχίας και τους όρκους
που τη συνοδεύουν, ανάµεσα στην Αθήνα και τον Περδίκκα της Μακεδονίας. Η
71

Πρβλ. IG I3 37, IG I3 89, IG I3 71, IG II2 14, IG II2 43 κ.α.
Πρβλ. IG I3 39, 40 και IG II2 111.
73
Πρβλ. IG I3 37 και IG I3 89, για τις οποίες έχει γίνει ήδη λόγος.
74
Για παραδείγµατα όρου δηµοσίευσης στις επιγραφές βλ. σχόλιο στην µονοετή ανακωχή του 423 π.Χ.
75
Για το ὠφελεῖν κατὰ τὸ δυνατόν βλ. IG I3 62, 89, 121.
76
Βλ. IG II2 43: ἐὰν δέ τι- ς ἴ[ηι] ἐπὶ πολέµωι ἐπὶ τ[ὸ]ς ποιησαµένος- τὴν συµµαχίαν ἢ κατὰ γ[ὴ]ν ἢ
κατὰ-θάλαττ- αν. Πρβλ. IG II2 14, 15, 97, 105.
72
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συνθήκη χρονολογείται, επίσης, σχετικά κοντά στην Ειρήνη του Νικία και τη
συµµαχία Αθήνας και Σπάρτης (417/13 π.Χ.).77 Όµως, στη συµµαχία µε τον
Περδίκκα απαντά και µια φράση που δηλώνει ότι οι δύο πλευρές στέκονται στη
συµφωνία στο ίδιο επίπεδο (ἐπὶ τοῖ]ς ἴσοις καὶ τοῖς ὁµ[οίο]ις). Ο Stahl,78
παρακινηµένος από το 5.39.3 και το 46.2, όπου επαναλαµβάνεται η φράση εἰρηµένον
ἄνευ ἀλλήλων µήτε σπένδεσθαί τῳ µήτε πολεµεῖν, συµπληρώνει, µετά το <καὶ
Ἀθηναίων>, <ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁµοίοις µήτε σπένδεσθαί τῳ ἄνευ κοινῆς γνώµης µήτε
πολεµεῖν· εἶναι δὲ τὴν ξυµµαχίαν> πεντήκοντα ἔτη. Η προστιθέµενη φράση, όµως,
µοιάζει απίθανο να βρισκόταν στο έγγραφο. Οι Αθηναίοι, ίσως, όντας οι νικητές σε
αυτή τη διπλωµατική διαδικασία,79 πιθανώς να µην ένοιωσαν την ανάγκη να
αποτίνουν αυτή την φιλοφρόνηση στους Σπαρτιάτες, συµπεριλαµβάνοντας το «ἐπὶ
τοῖς ἴσοις καὶ ὁµοίοις» στη συνθήκη της συµµαχίας.
Τα κείµενα που παραθέτει ο Θουκυδίδης στο 5.18-19 και στο 5.23-24 έχουν
όλα τα στοιχεία που θα είχε µια επιγραφή, εκτός από το προοίµιο, όπως αυτό που
παρατίθεται στο 4.118.11-12, µε το κείµενο της Ειρήνης να εµφανίζει και πάλι την
προβληµατική για επιγραφή παράθεση ηµερολογιακής ηµεροµηνίας, αυτή τη φορά,
µάλιστα, µαζί µε τους δύο άρχοντες των δύο πλευρών. Παρατηρείται µια συµµετρία
ανάµεσα στα κείµενα των τριών συνθηκών. Στην περίπτωση της ανακωχής του 423
π.Χ. παρατίθεται ένα επιγραφικό προοίµιο και όχι λεπτοµέρειες, καθώς αυτές έχουν
παρατεθεί στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, υπό τη µορφή προτάσεων της
Σπάρτης προς την Αθήνα. Στην Ειρήνη του Νικία και τη συµµαχία που την
ακολουθεί, λείπει το προοίµιο, αλλά παρατίθενται οι λεπτοµέρειες, µε ένα ύφος και
ένα λεξιλόγιο που θα µπορούσε να βρεθεί και σε κάποια επιγραφή.
Το κείµενο της Ειρήνης του Νικία και το κείµενο της συµµαχίας µοιράζονται
δύο κοινά σηµεία δηµοσίευσης. Το ένα βρίσκεται στην Αθήνα, κατά πάσα
πιθανότητα στην Ακρόπολη,80 και το άλλο στο ναό του Αµυκλαίου Απόλλωνα, λίγο
έξω από Σπάρτη, όπως µας πληροφορούν οι δύο διαταγές δηµοσίευσης στο τέλος του
κάθε κειµένου αντίστοιχα. Ο Fox (2010, 24) υποστηρίζει ότι το χωρίο του Θουκυδίδη
προέρχεται από την αυτοψία των δύο στηλών στον ναό του Απόλλωνα στις Αµύκλες
ή από κάποιο αντίγραφο, που υπήρχε στη Σπάρτη, πιθανώς σε µια επίσκεψή του εκεί
77

Η χρονολόγηση παρουσιάζει προβλήµατα. Η επιγραφή θα µπορούσε να είναι προγενέστερη και να
χρονολογηθεί είτε γύρω στο 423/2 π.Χ. ή το 433 π.Χ. περίπου(ATL 3.313, υποσηµ.61). Βλ. Meiggs
1999, 428-30.
78
Βλ. HCT 3.692-3, µε παραποµπή στον Stahl.
79
Ο Lewis (1992, 431-32) χαρακτηρίζει την ειρήνη ως αθηναϊκή νίκη στην ουσία.
80
Βλ. Thomas 1992, 76.
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το 417 π.Χ. Εφόσον το κείµενο του Θουκυδίδη αντλεί από κάποια επιγραφή, η
παραπάνω εικασία συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες. Ωστόσο, ο ιστορικός θα
µπορούσε να έχει προµηθευτεί το αντίγραφο του εγγράφου είτε από κάποιον έµπιστο
δικό του άνθρωπο, είτε από το Μητρώον, µετά την επιστροφή του στην Αθήνα.
3.2. «Τετραπλή» συµµαχία και συµµαχία Σπάρτης-Άργους.
Στο 5.47 ο Θουκυδίδης παραθέτει το κείµενο µιας συµµαχικής συνθήκης µεταξύ
τεσσάρων πλευρών. Αυτές είναι η Αθήνα, το Άργος, η Ηλεία και Μαντίνεια. Αυτό
είναι και το µοναδικό έγγραφο που παραθέτει ο Θουκυδίδης και σώζεται σε επιγραφή
(IG I3 83). Η επιγραφή στο µεγαλύτερο τµήµα συµπληρώνεται από το κείµενο του
Θουκυδίδη, µιας και είναι αρκετά φθαρµένη. Η επιγραφή, που βρέθηκε στην
Ακρόπολη, έφερε το αθηναϊκό αντίγραφο της συνθήκης, για αυτό και φέρει την
επικεφαλίδα [Ἀργείον. Μαντινέον. Ἐλ]ε[ί]ον. Τα αντίστοιχα αντίγραφα κάθε πόλης
θα έφεραν στην επικεφαλίδα τους τη λέξη ΑΘΕΝΑΙΟΝ.81
Όσον αφορά στην πηγή, από την οποία άντλησε ο Θουκυδίδης το κείµενο της
συνθήκης, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι η ίδια µε όλα τα προηγούµενα
έγγραφα, ότι δηλαδή ο Θουκυδίδης είδε κάποιο αθηναϊκό αντίγραφο της συνθήκης,
είτε µε την επιστροφή του στην πόλη, είτε µέσω κάποιου έµπιστου.82 Η δεύτερη
περίπτωση, µε την οποία αρκετοί µελετητές συµφωνούν, είναι πως ο ιστορικός
επισκέφθηκε την Ολυµπία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 420 π.Χ. και είδε ο
ίδιος τη στήλη που είχε στηθεί εκεί µετά από σχετική πρόβλεψη της ίδιας της
συνθήκης.83 Η επίσκεψη στην Ολυµπία στηρίζεται στη λεπτοµερή εξιστόρηση ενός
γεγονότος γύρω από τους Αγώνες του 420 π.Χ. στις παραγράφους 5.49-50, κάτι το
οποίο θα µπορούσε να ερµηνευθεί από την πιθανή παρουσία του Θουκυδίδη στην
Ολυµπία, όπου υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας του γεγονότος.
Το κείµενο της συνθήκης που παραθέτει ο Θουκυδίδης είναι στην αττική
διάλεκτο. Εποµένως, είτε η στήλη στην Ολυµπία ήταν στην αττική, είτε ο
Θουκυδίδης είδε ένα κείµενο στη διάλεκτο των Ηλείων και το µετέφρασε. Ο Kirchoff
απορρίπτει την εκδοχή της επιγραφής σε αττική διάλεκτο, διότι αν και η συνθήκη
δηλώνει ότι η στήλη που θα στηθεί στην Ολυµπία θα είναι κοινή (καταθέντων δὲ καὶ
Ὀλυµπίασι στήλην χαλκῆν κοινῇ Ὀλυµπίοις τοῖς νυνί), ο ίδιος θεωρεί πως η στήλη
81

Βλ. HCT 4.55.
Βλ. CT 3.110-11, µε παραποµπή στον Kirchoff, 1895, 99 κ.ε.
83
Βλ. HCT 3.606-7, 4.55, Clark 1999, 115-34, Smarczyk 2006, 506 και υποσηµ. 29 και Fox 2010, 2223.
82
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στην Ολυµπία ήταν το ξεχωριστό αντίγραφο προς δηµοσίευση των Ηλείων, άρα
γραµµένο και στη διάλεκτο τους.
Πράγµατι, στη συνθήκη δεν περιλαµβάνεται πρόβλεψη δηµοσίευσης για την
Ήλιδα, παρά µόνο για τις τρεις άλλες πόλεις και την κοινή στήλη της Ολυµπίας, κάτι
το οποίο ενισχύει την άποψη του Kirchoff. Ακόµη, η ξεκάθαρη πρόβλεψη ότι η στήλη
θα πρέπει να είναι χάλκινη, παραπέµπει στη διαδεδοµένη συνήθεια των Ηλείων, να
επιγράφουν σε χάλκινες στήλες τα οποιαδήποτε δηµόσια έγγραφά τους.84 Επίσης, αν
ο Θουκυδίδης είδε ένα αντίγραφο στη διάλεκτο των Ηλείων, γιατί να τη µεταφράσει
και να µην την αφήσει στην αρχική της µορφή, όπως κάνει και µε τα κείµενα των
συνθηκών στις παραγράφους 5.77 και 5.79, οι οποίες παρατίθενται στη δωρική
διάλεκτο; Ωστόσο, όπως επισηµαίνει και ο Hornblower (CT 3.110-11), η διάλεκτος
της Ήλιδας ήταν αρκετά δύσκολη, έτσι ώστε ακόµα και οι ίδιοι οι Ηλείοι να ήταν
πιθανό να προτιµήσουν την αττική διάλεκτο για τη στήλη της Ολυµπίας.85 Εξ άλλου,
αυτή η στήλη θα εξυπηρετούσε τον διπλό σκοπό του Ηλειακού αντιγράφου και του
κοινού αντιγράφου, το οποίο θα δηµοσιευόταν σε ένα από τα πιο κεντρικά σηµεία του
αρχαιοελληνικού κόσµου και θα ανακοίνωνε στην ουσία αυτή τη συµµαχία σε όλη
την Ελλάδα.86
Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι µέσα σε κάποιες διαφορές, µικρής σηµασίας,
ανάµεσα στα χειρόγραφα που σώζουν το κείµενο του Θουκυδίδη και την επιγραφή,87
παρατηρούνται κάποιες παραλλαγές, όσον αφορά στη σειρά µε την οποία
παρατίθενται τα εθνικά επίθετα των τριών συµµάχων της Αθήνας. Ο Clark (1999,
120-23) παρατηρεί ότι το κείµενο του Θουκυδίδη έχει την τάση να µετακινεί το
εθνικό των Ηλείων προς τα εµπρός, δηλαδή πρώτο στη σειρά των τριών
Πελοποννησίων συµµάχων,88 ενώ η επιγραφή παρουσιάζει, σχετικά σταθερά, τη
σειρά Αργείοι, Μαντίνειοι, Ηλείοι και εξηγεί αυτό το φαινόµενο ως πιθανή
παρέµβαση του Ηλείου γραµµατέα ή λιθοξόου, ο οποίος θα είχε αναλάβει τη
δηµοσίευση της Ολυµπιακής στήλης. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την αποδοχή της
παρουσίας του Θουκυδίδη στην Ολυµπία το 420 π.Χ. και της χρήσης της επιγραφής,
από αυτόν τότε, ως πηγής για το κείµενο της συνθήκης που παραθέτει στο 5.47.
84

Βλ. CT 3.119-20.
Αν και τελικά απορρίπτει την εκδοχή περί αυτοψίας της στήλης από τον Θουκυδίδη στην Ολυµπία.
86
Για να ισχύσει το επιχείρηµα της Ολυµπιακής στήλης στην αττική διάλεκτο πρέπει να προϋποθέσει
κανείς ότι η κοινή στήλη θα αναγραφόταν στην αττική διάλεκτο, κάτι το οποίο φαντάζει αρκετά
πιθανό.
87
Βλ. HCT 4.55 και CT σχόλια στο 5.47.
88
Πρβλ. 5.47.2,3,10.
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Τη στήλη αυτή είδε ο Παυσανίας κατά την περιήγησή του στην Ολυµπία και
την κατέγραψε πεντακόσια χρόνια µετά. Το χωρίο του Παυσανία αναφέρει ότι η
στήλη είχε τον όρκο των Ηλείων προς τους Αθηναίους, τους Αργείους και τους
Μαντινείς για την εκατονταετή συνθήκη (5.12.8, στῆλαι δὲ ἄλλαι τε ἑστήκασι καὶ ἡ
πρὸς Ἀθηναίους καὶ Ἀργείους τε καὶ Μαντινέας ἔχουσα ὅρκον παρὰ Ἠλείων ἐς
συµµαχίαν ἐτῶν ἑκατόν), αλλά δεν κάνει κάποιο άλλο σχόλιο, ενδεικτικό προς τη
διάλεκτο της επιγραφής. Αυτό που µπορεί να επιβεβαιωθεί είναι πως η κοινή στήλη
στην Ολυµπία θα λειτουργούσε και ως το αντίγραφο των Ηλείων (ή το και το
αντίθετο).
Η συνθήκη, η οποία είναι στην ουσία ειρήνη και συµµαχία µαζί, θα είχε
εκατονταετή ισχύ (Σπονδὰς ἐποιήσαντο ἑκατὸν Ἀθηναῖοι ἔτη καὶ Ἀργεῖοι καὶ Μαντινῆς
καὶ Ἠλεῖοι). Η προβλεπόµενη περίοδος ισχύος του ενός αιώνα, αν και είναι πράγµατι
πάρα πολύ µεγάλη (δύο φορές όσο η Ειρήνη του Νικία), δεν είναι πρωτάκουστη. Η
επιγραφή IvO89 9 (ML 17) σώζει µια συµµαχική συνθήκη ανάµεσα στους Ηλείους και
τους Ηραίους, η οποία θα είχε ισχύ εκατό ετών.90 Στο τρίτο βιβλίο ο Θουκυδίδης
καταγράφει τη συνθήκη των Ακαρνάνων και των Αµφιλοχίων µε τους Αµπρακιώτες,
η οποία θα είχε ισχύ εκατό ετών.91 Η περίοδος των εκατό ετών είναι τόσο µεγάλη,
που µπορεί να ερµηνευθεί και ως «για πάντα»,92 φράση που εµφανίζεται σε κάποια
παραδείγµατα επιγραφών που φέρουν συνθήκες.93
Η συµµαχία µεταξύ των τεσσάρων πλευρών είναι στην ουσία µια αµυντική
συµµαχία και στο πρώτο τµήµα της (5.47.3-5) εµφανίζει ακριβώς τους ίδιους όρους
µε την Αττικο-λακωνική συµµαχία (5.23.1-2). Επίσης, η γλώσσα και η φρασεολογία
είναι πολύ κοντά σε αυτές που παρουσιάζουν οι επιγραφές της ειρήνης και της
συµµαχίας παραπάνω.94 Ωστόσο, περιλαµβάνουν την πρόβλεψη να µην αφήνουν οι

89

Inscriptiones von Olympia.
Ένα παράδειγµα της «δύσκολης» διαλέκτους της Ήλιδας στο πρώτο µισό του 5ου αιώνα: ἀ ϝράτρα
τοῖρ Ϝαλείοις ∶ καὶ τοῖς Ἐρϝαόˉιοις ∶ συνµαχία κ’ ἔα ἐκατὸν ϝέτεα ∶ἄρχοι δέ κα τοΐ ∶ αἰ δέ τι δέοι ∶ αἴτε
ϝέπος αἴτε ϝάργον ∶ συνέαν κ’ ἀλ(λ)άλοις.
91
3.114.3: καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον σπονδὰς καὶ ξυµµαχίαν ἐποιήσαντο ἑκατὸν ἔτη Ἀκαρνᾶνες καὶ
Ἀµφίλοχοι πρὸς Ἀµπρακιώτας.
92
ML, σ. 32.
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Πρβλ. SEG 22:336 (ML 10): οἰ Συβαρῖ-ται κ’ οἰ σύνµαχοι κ’ οἰ- Σερδαῖοι ἐπὶ φιλότατ-ι πιστᾶι κ’ἀδόλοι ἀε-ίδιον·, IG I3 53 (ML 63), IG I3 54 (ML 64).
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Για παράδειγµα, ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν…..ὅπλα δὲ µὴ ἐξέστω
ἐπιφέρειν ἐπὶ πηµονῇ…..τέχνῃ µηδὲ µηχανῇ µηδεµιᾷ.
90
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σύµµαχοι στρατό µη συµµαχικής δύναµης να περνά από τα εδάφη τους, αν δεν
συµφωνούν µε αυτό και οι υπόλοιπες πλευρές.95
Μετά γίνονται κάποιες προβλέψεις σχετικά µε την ανάληψη δαπανών, για τον
εφοδιασµό του στρατεύµατος, που µπορεί να στείλει η µια σύµµαχος πόλη στην
άλλη, αν η δεύτερη το ζητήσει ποτέ. Τα ποσά υπολογίζονται σε αιγινητικούς
στατήρες και αιγινητικές δραχµές, καθώς τα σταθµά της Αίγινας ήταν ευρύτατα
διαδεδοµένα και για τις συµµάχους της Αθήνας ο αιγινήτικος στατήρας ήταν «ένα
καθιερωµένο διεθνές νοµισµατικό µέσο» (Figueira 1998, 118).96 Ο Αιγινήτικος
στατήρας βρίσκεται σε αρκετές επιγραφικές λίστες του θησαυροφυλακίου της
Αθήνας, κάτι το οποίο δείχνει ότι και η Αθήνα, όταν διαχειριζόταν εσωτερικά
οικονοµικά δεδοµένα, χρησιµοποιούσε το ευρύτατα διαδεδοµένο νοµισµατικό σταθµό
της Αίγινας.97
Ακολουθεί ο όρκος, ο οποίος πάλι παρουσιάζει οµοιότητες µε τον αντίστοιχο
όρκο που παίρνουν Αθηναίοι και Σπαρτιάτες παραπάνω (ὁ δὲ ὅρκος ἔστω ὅδε·
‘ἐµµενῶ τῇ ξυµµαχίᾳ κατὰ τὰ ξυγκείµενα δικαίως καὶ ἀβλαβῶς καὶ ἀδόλως, καὶ οὐ
παραβήσοµαι τέχνῃ οὐδὲ µηχανῇ οὐδεµιᾷ’). Σε αυτό το έγγραφο, όµως, αντίθετα µε το
προηγούµενο, περιλαµβάνονται προβλέψεις για τη λήψη του όρκου από τα πολιτικά
όργανα των τεσσάρων, δηµοκρατικών πρέπει να σηµειωθεί, µερών.98 Το µέγεθος του
αθηναϊκού πολιτικού σώµατος, που θα πρέπει να πάρει τον όρκο είναι πολύ µεγάλο (ἡ
βουλὴ καὶ αἱ ἔνδηµοι ἀρχαί), αλλά τέτοιες προβλέψεις συχνά καταγράφονται στο
πλαίσιο όρκων. Το αθηναϊκό ψήφισµα σχετικά µε τη Χαλκίδα (IG I3 40, ML 52)
προβλέπει να πάρουν τον όρκο η βουλή και οι δικαστές (τὸν

όρκον ὀµόσαι Ἀθεναίον

τ- ὲν βολὲν καὶ τὸς δικαστάς), η IG I3 76 προβλέπει να ορκιστούν από µέρους της
Αθήνας η βουλή, οι στρατηγοί και όλες οι υπόλοιπες αρχές (τὸν δὲ

ό[ρκον ὀµόσαι

εκατέρος, Ἀθεναίον µὲν τὲν]- βολὲν καὶ τ[ὸς στρατεγὸς καὶ τὰς ἄλλας ἀρχάς) και η
IG II2 105, µια συµµαχία ανάµεσα στην Αθήνα και τον Διονύσιο των Συρακουσών,
95

Η παραβίαση αυτού του όρου θα προκαλέσει αργότερα τους Αργείους να παραπονεθούν στην
Αθήνα (5.55-56).
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5.47.6: ἡ πόλις ἡ µεταπεµψαµένη διδότω σῖτον, τῷ µὲν ὁπλίτῃ καὶ ψιλῷ καὶ τοξότῃ τρεῖς ὀβολοὺς
Αἰγιναίους τῆς ἡµέρας ἑκάστης, τῷ δ᾽ ἱππεῖ δραχµὴν Αἰγιναίαν. Βλ. Figueira 1986, 80-8, ειδικά 82 και
154 κ.ε. υποσηµ.3, για τη χρήση του αιγηνιτικού σταθµού σε επίσηµα έγγραφα όπως αυτό.
97
Βλ. ενδεικτικά IG I3 380, Γίνεται χρήση και Κυζικηνών, Λαµψακηνών και άλλων σταθµών.
98
5.47.9: ὀµνύντων δὲ Ἀθήνησι µὲν ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἔνδηµοι ἀρχαί, ἐξορκούντων δὲ οἱ πρυτάνεις· ἐν Ἄργει
δὲ ἡ βουλὴ καὶ οἱ ὀγδοήκοντα καὶ οἱ ἀρτῦναι, ἐξορκούντων δὲ οἱ ὀγδοήκοντα· ἐν δὲ Μαντινείᾳ οἱ
δηµιουργοὶ καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἄλλαι ἀρχαί, ἐξορκούντων δὲ οἱ θεωροὶ καὶ οἱ πολέµαρχοι· ἐν δὲ Ἤλιδι οἱ
δηµιουργοὶ καὶ οἱ τὰ τέλη ἔχοντες καὶ οἱ ἑξακόσιοι, ἐξορκούντων δὲ οἱ δηµιουργοὶ καὶ οἱ θεσµοφύλακες.
Βλ. CT 3.117-8. Αυτή η παράγραφος ίσως περιέχει τους περισσότερους τεχνικούς όρους, από
οποιαδήποτε άλλη στις Ιστορίες.
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προβλέπει να ορκιστούν η βουλή, οι στρατηγοί, οι ίππαρχοι και οι ταξίαρχοι
(ὀµόσαι]- [δὲ τήν τε] βουλὴν καὶ τὸ[ς στρατηγοὺς καὶ τ]- [οὺς ἱππά]ρχους καὶ τοὺ[ς
ταξιάρχος·). Τέλος, κλείνει µε τη διαταγή δηµοσίευσης του κειµένου, όπως και τα δύο
προηγούµενα έγγραφα.
Από επιγραφικής άποψης, ίσως είναι το λιγότερο ελλιπές έγγραφο σε σχέση µε
τα προηγούµενά του. Η έλλειψη προοιµίου (ἔδοξεν τῇ βουλῂ….) δεν θεωρείται
προβληµατική, εφόσον το κείµενο προέρχεται από τη στήλη της Ολυµπίας, ενώ
ονόµατα ορκιζοµένων δεν θα ήταν αναµενόµενο να αναγράφονται, µιας και έχει
προβλεφθεί η ανάληψη του όρκου από πολυπληθή δηµοκρατικά όργανα και από τις
τέσσερις πόλεις.
Ο Θουκυδίδης συνεχίζει µε τις παραθέσεις διπλωµατικών εγγράφων στο 5.77
και στο 5.79, όπου παραθέτει τα κείµενα ειρήνης και συµµαχίας που συνήψαν
Σπάρτη και Άργος, δύο χρόνια µόλις µετά από τη συµµαχία Άργους και Αθήνας. Στην
παράγραφο 77 οι Λακεδαιµόνιοι θέτουν κάποιους όρους ως προαπαιτούµενα για να
γίνει οποιαδήποτε συµφωνία (77.1-4) και µετά παρουσιάζουν τους όρους της
συµφωνίας (77.5-8). Το πνεύµα αυτού του εγγράφου είναι παρόµοιο µε εκείνο του
4.118. Στην παράγραφο 5.79 παρατίθεται το έγγραφο της συνθήκης που
συνοµολογήθηκε τελικά µεταξύ των δύο πλευρών. Η συµµαχία αυτή δεν είναι
καθαρά αµυντική, καθώς προβλέπει την ανάληψη εκστρατείας, χωρίς να διευκρινίζει,
όπως στην προηγούµενες συµµαχίες, ότι η εκστρατεία θα γίνει µε στόχο την απόδοση
αντιποίνων σε πόλεις που είχαν επιτεθεί πρώτες κατά ενός από τους συµµάχους (αἰ δέ
ποι στρατείας δέῃ κοινᾶς, βουλεύεσθαι Λακεδαιµονίως καὶ Ἀργείως ὅπᾳ κα δικαιότατα
κρίναντας τοῖς ξυµµάχοις).
Δυστυχώς, δεν σώζονται πολλές πελοποννησιακές επιγραφές διπλωµατικού
περιεχοµένου από την περίοδο αυτή, ώστε να µπορεί να γίνει κάποια εξέταση του
εγγράφου σε σύγκριση µε παρόµοια κείµενα. Υπάρχουν κάποιες οµοιότητες, όσον
αφορά στο ύφος και τη φρασεολογία, µε τα προηγούµενα αττικά έγγραφα,99 ενώ
εµφανίζεται µέχρι και ένα αττικού τύπου προοίµιο και στα δύο έγγραφα (5.77.1:
Καττάδε δοκεῖ τᾷ ἐκκλησίᾳ τῶν Λακεδαιµονίων ξυµβαλέσθαι ποττὼς Ἀργείως, 5.79.1:

99

Για παράδειγµα, 5.79.1: ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁµοίοις δίκας διδόντας καττὰ πάτρια. Επίσης, τα δύο
έγγραφα µοιράζονται µια διάθεση ισοτιµίας ανάµεσα στις 2 πλευρές και προτάσσουν την αυτονοµία
όλων των υπόλοιπων µερών που εµπλέκονται.
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καττάδε ἔδοξε τοῖς Λακεδαιµονίοις καὶ Ἀργείοις).100 Εντύπωση προκαλεί και η
παρουσία του θουκυδίδειου ξυν- (ξυµµαχίαν, ξύµµαχοί, ξυµβαλέσθαι). Οι τύποι
ξυµµαχίαν, ξύµµαχοι κλπ., δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα δωρικό έγγραφο και
υποδεικνύουν επέµβαση του Θουκυδίδη στο κείµενο.
Το πιο αξιοπρόσεκτο σηµείο αυτών των δύο διπλωµατικών εγγράφων είναι ότι
παρατίθενται στη δωρική διάλεκτο.101 Προκύπτουν, λοιπόν, τα ζητήµατα της πηγής,
για ακόµα µια φορά, του Θουκυδίδη και το αν ο ιστορικός παραθέτει σκόπιµα στη
δωρική. Ως προς το πρώτο είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο βάσιµο συµπέρασµα,
ωστόσο έχουν προταθεί πιθανοί σπαρτιατικοί σύνδεσµοι του Θουκυδίδη, οι οποίοι
µπορεί να του µετέφεραν αντίγραφο του εγγράφου.102 Όσον αφορά στη διάλεκτο,
υπάρχουν παραδείγµατα στην πορεία των Ιστοριών, όπου ο Θουκυδίδης είχε να
αντιµετωπίσει ένα κείµενο σε δωρική διάλεκτο και επέλεξε να τη µεταφράσει. Δύο
περιπτώσεις είναι το διαγραφέν επίγραµµα του Παυσανία στο δελφικό τρίποδα
(1.132) και το έγγραφο µε τους όρους της ανακωχής του 423 π.Χ. Πιθανότατα, ο
Θουκυδίδης να έχει όντως το κείµενο της συνθήκης από ένα σπαρτιατικό αντίγραφο
στη δωρική και επιλέγει να το αφήσει ως έχει, για να προσθέσει αληθοφάνεια στην
αφήγηση και έµφαση στην ακρίβεια και την επιµέλειά του στην προσωπική του
αναζήτηση.103 Άλλωστε, τα δύο αυτά έγγραφα είναι τα µοναδικά που αφορούν
συνθήκη ανάµεσα σε δύο καθαρά δωρικές πλευρές. Αλλιώς, η δωρική διάλεκτος στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως στοιχείο ελλιπούς επεξεργασίας από τον
ιστορικό, ο οποίος είχε σκοπό να µεταφράσει το έγγραφο, ίσως και να το αποδώσει
πιο περιληπτικά ή να το ενσωµατώσει στην αφήγηση αργότερα.
Επίσης, υπάρχουν τα τρία διπλωµατικά έγγραφα ανάµεσα σε Σπάρτη και
Περσία στο 8ο βιβλίο, τα οποία παρατίθενται στην αττική διάλεκτο. Ο Kirchoff
υποστηρίζει πως ο Θουκυδίδης έλαβε γνώση των εγγράφων µέσω αντιγράφων στην
αττική, που έφερε στην Αθήνα ο Αλκιβιάδης. Το ζήτηµα της αττικής διαλέκτου
εξηγείται επαρκέστερα από τον Andrewes (HCT 5.144-45), ο οποίος υποστηρίζει ότι
ο Θουκυδίδης πιθανότατα αντλεί από ένα αντίγραφο σε ιωνική διάλεκτο, το οποίο

100

Ο όρος αὐτοπόλιες είναι άπαξ. Στα Ελληνικά του Ξενοφώντα απαντά ο όρος αὐτοπολίται (5.2.14),
επίσης άπαξ. Βλ. Tamiolaki 2010, 176-178. Το αὐτόνοµοι καὶ αὐτοπόλιες προσεγγίζει σε µορφή και
νόηµα το αὐτοτελεῖς καὶ αὐτοδίκους της Ειρήνης του Νικία.
101
Για ανάλυση της διαλέκτου των εγγράφων σε συνάρτηση µε την απουσία Αργειακών στοιχείων βλ.
HCT 4.78-83 και CΤ 3.197-203.
102
Fox 2017, 13-15.
103
Βλ. CT 2.117.
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είναι και πολύ πιο εύκολο να µεταφερθεί στην αττική,104 καθώς οι Πέρσες σατράπες,
ειδικά αυτοί της Μ. Ασίας θα είχαν γραµµατείς που θα γνώριζαν την ιωνική, µιας και
αυτή τη γλώσσα µιλούσε σηµαντικό µέρος του πληθυσµού αυτών των σατραπειών.105
Αν εξαιρέσει κανείς την ανακωχή στο 4.118, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που
παραθέτει ο Θουκυδίδης βρίσκονται στα βιβλία 5 και 8, τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί από τους µελετητές ως ηµιτελή, εποµένως και οψιµότερα στη
συγγραφή τους.106 Για αυτό και ο Andrewes (HCT 5.383) υποστηρίζει ότι η
παράθεση των εγγράφων αυτολεξεί οφείλεται σε ελλιπή επεξεργασία και ότι σε µια
µεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνονταν πιο περιληπτικά όπως το 4.16.107 Την ελλιπή
επεξεργασία υποστηρίζει και ο Kirchoff, ο οποίος θεωρεί ότι ο Θουκυδίδης έλαβε
γνώση των κειµένων των συνθηκών µετά το 404 π.Χ. από το Μητρώον και πως δεν
πρόλαβε να τα επεξεργαστεί πριν πεθάνει. Αυτη την υπόθεση βασίζει σε ασυνέχειες
µεταξύ της αφήγησης και των εγγράφων, κάτι το οποίο δείχνει άγνοια των εγγράφων
από την αφήγηση. Μια

τελική επεξεργασία θα το διόρθωνε αυτό. Αυτή την

ασυνέχεια απορρίπτει ο Hornblower.108
Θεωρείται συχνά ότι η παράθεση διπλωµατικών κειµένων παραβιάζει την
οµοιοµορφία του λογοτεχνικού ύφους.109 Υπάρχουν, βέβαια, παραδείγµατα χωρίων,
όπου ο Θουκυδίδης επιτρέπει τη variatio, παρεµβάλλοντας

στο κείµενό του

οµηρικούς στίχους (3.104), επιγράµµατα (1.132, 6.54 και 59) και επιστολές που
χρησιµοποιούν φρασεολογία της περσικής αυλής (1.129).110 Επίσης, η verbatim
παράθεση των εγγράφων από τον Θουκυδίδη µπορεί να εξυπηρετεί σκοπούς
αφηγηµατολογικούς. Σύµφωνα µε τον Connor (1984, 146-7), επιτελούν µια διττή
λογοτεχνική λειτουργία: αφενός, τα χωρία χρησιµοποιούνται ως «σηµάδια», τα οποία
σηµατοδοτούν µια διακοπή στην αφήγηση και αποδίδουν έµφαση στα σηµαντικότερα
σηµεία µιας αρκετά περιπλεγµένης αλληλουχίας γεγονότων.111 Αφετέρου, η
παράθεση κειµένων που προεξαγγέλλουν όρους σταθερότητας και ειρήνης,
ακολουθούµενη από γεγονότα που ακυρώνουν ευθύς αµέσως αυτούς τους όρους,
104

Για στοιχεία ιωνικής διαλέκτου στο κείµενο της συνθήκης που παρατίθεται στο 8.58 βλ. HCT
5.144-45.
105
Βλ. Lewis 1977, 12-5 και 95 υποσηµ. 57.
106
Πρβλ. Hornblower 1987, 136-54, ιδιαίτερα 143. Πρβλ. Kallet-Marx 2001, 227 υποσηµ.3 για εκτενή
βιβλιογραφία πάνω στο ζήτηµα του 8ου βιβλίου.
107
Ή µπορεί και να αφοµοιώνονταν από την αφήγηση και τους λόγους, όπως η Τριακονταετής
Ειρήνη.
108
Βλ. CT 2.113-4, µε δύο ενδεικτικά παραδείγµατα.
109
Βλ. Rood 1998, 54.
110
Connor 1984, 145.
111
Πρβλ. Syme, R. 1962, ιδίως 42-46.
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δηµιουργεί ένα αίσθηµα ειρωνείας στον αναγνώστη.112 Αυτό φαίνεται καθαρά για
παράδειγµα στην περίπτωση της «Τετραπλής» συµµαχίας, η οποία προβλεπόταν να
έχει εκατονταετή διάρκεια και κράτησε µόλις δύο χρόνια. Στην πρόκληση αυτού του
συναισθήµατος της ειρωνείας αποδίδει ο Connor την έµφαση που δίνεται στους
όρκους και στις διαδικασίες επικύρωσης των συνθηκών. Η έµφαση στους όρκους
επιτείνεται από την αντίδραση του Αλκιβιάδη, όταν µια πρεσβεία Αργείων έρχεται µε
παράπονα για αµέλεια της µεταξύ τους συµµαχίας, καθώς οι Αθηναίοι επέτρεψαν σε
µια σπαρτιατική δύναµη να περάσει από έδαφος που ήλεγχαν οι ίδιοι (5.56.3). Ο
Αλκιβιάδης, λοιπόν, προτρέπει τους Αθηναίους να γράψουν στο κάτω µέρος113 της
στήλης, όπου αναγραφόταν η Ειρήνη του Νικία (τῇ µὲν Λακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν),
ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αθετήσει τον όρκο τους (ὅτι οὐκ ἐνέµειναν οἱ Λακεδαιµόνιοι
τοῖς ὅρκοις).
Ο Hornblower (CT 2.359-60) προτιµά να αποδώσει την παράθεση αυτούσιων
διπλωµατικών εγγράφων από τον Θουκυδίδη σε λογοτεχνική καινοτοµία του
ιστορικού. Άλλωστε, καινοτόµος είναι και ο διάλογος µε τους Μηλίους, στο τέλος
του 5ου βιβλίου, η απόδοση του οποίου µοιάζει µε θεατρικό διάλογο.114 Επίσης,
επισηµαίνει ότι το κείµενο της συνθήκης πληροφορεί τον αναγνώστη για τον τρόπο
σκέψης µιας πλευράς κατά παρόµοιο τρόπο µε τις δηµηγορίες.115 O Rood (1998, 92)
προσθέτει ακόµα µια λογοτεχνική λειτουργία στα παρατιθέµενα έγγραφα,
υποστηρίζοντας πως ο Θουκυδίδης αφήνει τον αναγνώστη να φτιάξει τη δική του
αφήγηση παραθέτοντας αυτούσια τα κείµενα των συνθηκών.
Η απροθυµία του Θουκυδίδη να χρησιµοποιήσει τεχνική γλώσσα116 έχει
χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα, για να αιτιολογήσει την πρόθεση του ιστορικού να
οβελίσει τα κείµενα των εγγράφων από το τελικό του κείµενο. Ανατρέχοντας και στο
ζήτηµα των τεχνικών όρων, που έχει παρουσιαστεί στο προηγούµενο κεφάλαιο,
παρατηρείται πως ο Θουκυδίδης είναι µεν απρόθυµος, αλλά όχι αντίθετος στη χρήση
τεχνικών όρων. Επίσης, σε κοµµάτι όπου παραθέτει κρατικό έγγραφο (στο 5.47 πιο
συγκεκριµένα), βρίσκεται µια από τις λίγες κατά τα άλλα περιπτώσεις χρήσης ενός
καλά τεκµηριωµένου στις επιγραφές όρου. Εποµένως, η σκόπιµη παράθεση του
εγγράφου, µε τους τεχνικούς όρους που το συνοδεύουν, θα µπορούσε να ερµηνευθεί
112

Πρβλ. 5.26.6: τὴν οὖν µετὰ τὰ δέκα ἔτη διαφοράν τε καὶ ξύγχυσιν τῶν σπονδῶν καὶ τὰ ἔπειτα ὡς
ἐπολεµήθη ἐξηγήσοµαι. Πρβλ. επίσης 1.146.
113
Στο κάτω µέρος, όπου βρισκόταν και ο όρκος.
114
Πρβλ. 4.16 και 97-99 ως καινοτοµίες του Θουκυδίδης (CT 2.116).
115
Βλ. CT 2.117.
116
Βλ. Hornblower 1987, 96-100.
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ως µια προσπάθεια του ιστορικού να αποδώσει κύρος στην αφήγησή του και την
ιστοριογραφική του µέθοδο εν γένει.
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4.Τριακονταετής Ειρήνη
Σαν αντιπαραβολή στα παραπάνω έγγραφα, θα µελετηθεί σε αυτό το κεφάλαιο η
Τριακονταετής Ειρήνη, ένα πολύ σηµαντικό έγγραφο, το οποίο ο Θουκυδίδης δεν
παραθέτει, αλλά κάνει συχνές αναφορές στους όρους του.
Κατά τα Κερκυραϊκά και τα Ποτειδαιατικά επεισόδια, αλλά και µετά από αυτά,
ο Θουκυδίδης αναφέρεται συχνά στη συνθήκη της Τριακονταετούς Ειρήνης και την
πιθανή διάρρηξή της από την Αθήνα. Η συνθήκη αυτή υπεγράφη το 446/5 π.Χ., 117
µετά την κατάληψη της Εύβοιας από τους Αθηναίους και έδωσε τέλος στον πρώτο
Πελοποννησιακό πόλεµο. Είχε στόχο την αποτροπή κάποιας µελλοντικής
σύγκρουσης µεταξύ των δύο µεγάλων δυνάµεων του ελλαδικού χώρου, αλλά έσπασε
το 431 π.Χ. µε την έναρξη του Αρχιδάµειου πολέµου. Η διάρρηξη της συνθήκης
εµφανίζεται ως θεµατική τόσο στην αφήγηση όσο και σε λόγους. Σε αυτήν
αναφέρονται οι Κερκυραίοι και Κορίνθιοι πρέσβεις στην Αθήνα πριν από τη
ναυµαχία στα Σύβοτα (1.35 και 1.40 αντίστοιχα). Για παράβαση της συνθήκης
κατηγορούν τους Αθηναίους οι Κορίνθιοι µετά τη ναυµαχία (1.53)118, όπως και οι
Αιγινήτες και οι Μεγαρείς ενώπιον των Σπαρτιατών (1.67). Η διατήρηση της
συνθήκης φαίνεται να ήταν πολύ σηµαντική για την Αθήνα, µε βάση την αφήγηση
του Θουκυδίδη. Αρκεί µόνο να διαβάσει κανείς το χωρίο 1.45.3, όπου η Εκκλησία
παραγγέλλει στην αποστολή να µην εµπλακεί σε µάχη, παρά µόνο αν οι Κορίνθιοι
επιτεθούν στην Κέρκυρα ή σε κάποιο άλλο από τα εδάφη της.
Αναµφίβολα το έγγραφο της συνθήκης και οι όροι της είναι ζωτικής σηµασίας
για την εξιστόρηση των γεγονότων των δεκαπέντε περίπου ετών από τη σύναψή της
µέχρι και τη διάρρηξή της. Ωστόσο, ο Θουκυδίδης δεν µας την παραθέτει, όπως κάνει
µε άλλες σπονδές σε µεταγενέστερα βιβλία (4, 5 και 8) και εφόσον το κείµενο της
Ειρήνης δεν µας σώζεται σε κάποια επιγραφή ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο,
θα πρέπει να βασιστούµε στο κείµενο του Θουκυδίδη για να ανασυνθέσουµε τους
όρους της.119 Οι αναφορές στους όρους της συνθήκης είναι πολυάριθµες και
απαντούν τόσο σε λόγους όσο και στην αφήγηση. Η σύναψη της Τριακονταετούς
Ειρήνης εξιστορείται στο 1.115 µε µια πολύ σύντοµη φράση (σπονδὰς ἐποιήσαντο
πρὸς Λακεδαιµονίους καὶ τοὺς ξυµµάχους τριακοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν καὶ
117

Πρβλ. 1.87: ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν τριακοντουτίδων σπονδῶν προκεχωρηκυιῶν.
Πρβλ. 1.52.
119
Για τους όρους της Ειρήνης βλ. de Ste. Croix 1972 app. 1.
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Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ Ἀχαΐαν). Σε αυτή τη φράση ο Θουκυδίδης αναφέρει µόνο
έναν από τους όρους τη συνθήκης, ο οποίος έχει να κάνει µε εδαφικές διεκδικήσεις.
Οι Αθηναίοι πρέπει να επιστρέψουν τη Νίσσαια, τις Πηγές (τα δυο λιµάνια των
Μεγάρων), την Τροιζήνα και την Αχαΐα, πίσω στους Σπαρτιάτες και τους συµµάχους
τους. Έναν ακόµα πολύ ενδιαφέροντα όρο της συνθήκης µάς παραδίδει ο Παυσανίας
στο 5.23.4. Σε αυτό το χωρίο των Ηλιακών, ο περιηγητής αναφέρει µια χάλκινη
στήλη, η οποία φέρει τη συνθήκη µεταξύ Σπάρτης και Αθήνας. Ο ίδιος επιλέγει να
καταγράψει µόνο τον εξής όρο: «στην ειρήνη µεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών να
µην µετέχει η πόλη των Αργείων, αλλά από µόνοι τους οι Αθηναίοι και οι Αργείοι,
αν το επιθυµούν, να έχουν καλές σχέσεις µεταξύ τους» (εἰρήνης µὲν τῆς Ἀθηναίων καὶ
Λακεδαιµονίων τῇ Ἀργείων µὴ µετεῖναι πόλει, ἰδίᾳ δὲ Ἀθηναίους καὶ Ἀργείους, ἢν
ἐθέλωσιν, ἐπιτηδείως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους).120
Στο 1.35.1-2 η πρεσβεία των Κερκυραίων επιχειρηµατολογεί, έτσι ώστε να
πείσει την Αθήνα να συµµαχήσει µαζί τους και να τους βοηθήσει ενάντια στους
Κορινθίους. Ένα από τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί είναι το εξής: «τη συνθήκη
σας µε τους Λακεδαιµονίους δεν θα τη λύσετε, αν δεχτείτε εµάς που δεν είµαστε
σύµµαχοι µε κανέναν από τους δυο σας. Γιατί λέγεται σε αυτή ότι όποια από τις
πόλεις της Ελλάδας δεν είναι σύµµαχος µε καµιά µπορεί να πάει και να έρθει σε
όποιον από τους δύο επιθυµεί» (λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς Λακεδαιµονίων σπονδὰς δεχόµενοι
ἡµᾶς µηδετέρων ὄντας ξυµµάχους· εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις
µηδαµοῦ ξυµµαχεῖ, ἐξεῖναι παρ’ ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλθεῖν.). Εποµένως,
µπορούµε να υποθέσουµε, σε συνδυασµό µε τον ειδικό όρο γύρω από το Άργος που
παραδίδει ο Παυσανίας (5.23.4), ότι υπήρχε κάποιος όρος που επέτρεπε στις πόλεις
που δεν συµµετείχαν ήδη σε κάποια συµµαχία να διατηρήσουν την αυτονοµία τους
και αν το επιλέξουν να εισέλθουν σε κάποια από τις δύο συµµαχίες, όπως αυτές
επιθυµούν.121 Οι Κορίνθιοι απαντούν σε αυτό το επιχείρηµα των Κερκυραίων στο
1.40.2 υποστηρίζουν πως η συνθήκη δεν επιτρέπει την προσχώρηση σε κάποια
συµµαχία στην περίπτωση που αυτό γίνεται µε σκοπό να προκαλέσει βλάβη σε
κάποιον άλλο (εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ’ ὁποτέρους τις βούλεται τῶν
ἀγράφων πόλεων ἐλθεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνθήκη ἐστίν). Μοιάζει
ιδιαίτερα απίθανο η συνθήκη να συµπεριελάµβανε όντως κάποιον τέτοιο όρο.
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Βλ. Tomlinson R. A. 1972.
Για έναν πιθανό όρο αυτονοµίας βλ. Badian E. 1993, 137-42.
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Στο 1.44 οι Αθηναίοι αποφασίζουν να συνάψουν αµυντική συµµαχία µε τους
Κερκυραίους, καθώς, αν οι νέοι τους σύµµαχοι τους ζητούσαν να εκστρατεύσουν
ενάντια στην Κόρινθο, αυτό θα αποτελούσε διάρρηξη της Ειρήνης (εἰ γὰρ ἐπὶ
Κόρινθον ἐκέλευον σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι ξυµπλεῖν, ἐλύοντ’ ἂν αὐτοῖς αἱ πρὸς
Πελοποννησίους σπονδαί). Στην ουσία αυτή είναι η βάση των Τριακονταετών
Σπονδών, δηλαδή η σύναψη ειρήνης και η συµφωνία προς αποφυγή επιθετικών
κινήσεων από τις δύο µεριές για όσο καιρό ορίζει η συνθήκη.122 Αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα και στο 1.45, όπου η Εκκλησία λέει στους στρατηγούς της κερκυραϊκής
αποστολής πριν φύγουν να µην κινηθούν εναντίον των Κορινθίων, εάν αυτοί δεν
επιτεθούν στην Κέρκυρα ή σε κάποιο άλλο από τα εδάφη της, καθώς αυτό θα
αποτελούσε διάρρηξη της συνθήκης (προεῖπον δὲ αὐτοῖς µὴ ναυµαχεῖν Κορινθίοις, ἢν
µὴ ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι καὶ µέλλωσιν ἀποβαίνειν ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων· οὕτω δὲ
κωλύειν κατὰ δύναµιν. προεῖπον δὲ ταῦτα τοῦ µὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς.).123
Πιθανώς, ένα ακόµα κίνητρο για τον Θουκυδίδη στη χρήση του πολύ ιδιαίτερου και
σπάνιου όρου της ἐπιµαχίας στο 1.44 να ήταν η ανάδειξη της πολύ µεγάλης σηµασίας
που έδιναν οι Αθηναίοι στη διατήρηση της συνθήκης.
Στο 1.67 οι Αιγινήτες και οι Μεγαρείς στέκονται ενώπιον των Σπαρτιατών και
διαµαρτύρονται για αθηναϊκές παραβάσεις της συνθήκης. Οι Αιγινήτες πρέσβεις
υποστηρίζουν ότι έχουν χάσει την εγγυηµένη κατά τη συνθήκη αυτονοµία τους από
την Αθήνα (λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνοµοι κατὰ τὰς σπονδάς). Οι Αιγινήτες είχαν
επαναστατήσει και ηττηθεί από τους Αθηναίους το 457 π.Χ.124, αλλά σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να εννοούνται άλλα γεγονότα, µετά τη συνθήκη του 446 π.Χ.
Επίσης, στο 1.98 η Νάξος γίνεται, µε βάση τον Θουκυδίδη, η πρώτη συµµαχική πόλη
που χάνει την αυτονοµία της (ἐδουλώθη), ενάντια σε όσα είχαν θεσπιστεί (παρὰ τὸ
καθεστηκὸς). Η ύπαρξη κάποιου όρου περί αυτονοµίας στη συνθήκη και ο ορισµός
της αυτονοµίας για κάθε πόλη παραµένουν αµφίβολα.125 Υπό ποια έννοια ήταν η
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Πρβλ. 1.123, όπου οι Κορίνθιοι σε λόγο τους που προτρέπουν σε πόλεµο λένε πως την συνθήκη την
παραβιάζουν οι επιτιθέµενοι και όχι οι αµυνόµενοι (λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀµυνόµενοι, ἀλλ’ οἱ πρότεροι
ἐπιόντες).
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Πρβλ. 1.52-53, όπου οι Κορίνθιοι µετά τη µάχη στα Σύβοτα θεωρούν πως η συνθήκη έχει
παραβιαστεί (δεδιότες µὴ οἱ Ἀθηναῖοι νοµίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς…… ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, πολέµου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες· ἡµῖν γὰρ πολεµίους τοὺς ἡµετέρους τιµωρουµένοις
ἐµποδὼν ἵστασθε ὅπλα ἀνταιρόµενοι. εἰ δ’ ὑµῖν γνώµη ἐστὶ κωλύειν τε ἡµᾶς ἐπὶ Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἴ
ποι βουλόµεθα πλεῖν καὶ τὰς σπονδὰς λύετε, ἡµᾶς τούσδε πρώτους λαβόντες χρήσασθε ὡς πολεµίοις.
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Βλ. 1.105.
125
Για πιθανό όρο αυτονοµίας βλ. Badian 1993, 137-42.
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Αίγινα αυτόνοµη µετά το 446 π.Χ. και πώς η Αθήνα της την στερεί είναι εξ ίσου
αµφίβολα.126
Στο 5.18 ο Θουκυδίδης παραθέτει την Ειρήνη του Νικία. Σε αυτήν προβλέπεται
(18.5) πως κάποιες πόλεις θα παραµείνουν αυτόνοµες, µε την προϋπόθεση να
πληρώνουν τον ετήσιο φόρο που είχε συµφωνηθεί από πριν µε την Αθήνα (τὰς δὲ
πόλεις φερούσας τὸν φόρον τὸν ἐπ’ Ἀριστείδου αὐτονόµους εἶναι) και η Αθήνα µε τη
σειρά της δεν επιτρεπόταν να κινηθεί εναντίον τους, µε τον όρο οι υποκείµενες σε
φόρο πόλεις να µην αµελούν τις πληρωµές τους (ὅπλα δὲ µὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν
Ἀθηναίους µηδὲ τοὺς ξυµµάχους ἐπὶ κακῷ, ἀποδιδόντων τὸν φόρον).127 Η επιγραφή IG
I3 38 υποδεικνύει την εγκατάσταση αθηναϊκής φρουράς στην Αίγινα.128 Αν και
αρχικά χρονολογούµενη το 457 π.Χ., ο Lewis (1954, 21-25) τη χρονολογεί
µεταγενέστερα και τη συνδέει µε την ειρήνη του 446 π.Χ., αλλά η φρουρά που
τοποθετεί η Αθήνα στην Αίγινα το 446/5 π.Χ. δεν πρέπει να είναι το αντικείµενο των
παραπόνων των Αιγινιτών προς τους Σπαρτιάτες. Τα παράπονα των Αιγινητών
συνδέονται µε γεγονότα εγγύτερα στο αφηγηµατικό πλαίσιο της παραγράφου 1.67. Ο
φόρος που είχε θέσει η Αθήνα στην Αίγινα ήδη από το 454 π.Χ., τουλάχιστον,
ανερχόταν στα 30 τάλαντα.129 Ωστόσο, το 433 π.Χ. η Αίγινα πλήρωσε µόνο τα 9 ή τα
14 τάλαντα από τα συνολικά 30.130 Εποµένως, η Αθήνα, στηριζόµενη στην
παραβίαση του όρου περί πληρωµής των φόρων (αν θεωρηθεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο
για την Τριακονταετή Ειρήνη, όπως και σε αυτήν του Νικία) προχώρησε σε
επέµβαση στην Αίγινα, όπως η εγκατάσταση µιας φρουράς, προκαλώντας τα
παράπονα των Αιγινητών περί καταπάτησης της αυτονοµίας τους.131
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Βλ. CT σχόλιο στο 1.67.2. Πρβλ. Badian 1993, 61 κ.ε.
Βλ. ATL 3.303 και υποσηµ. 11.
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Στ. 4: τὲµ vv φυλακὲ[ν.
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Βλ. IG I3 259 (454/3 π.Χ.): [Α]ἰγινε͂ται ∶ΧΧΧ. Το ποσό µένει σχετικά σταθερό µέσα στα επόµενα
χρόνια. Πρβλ. IG I3 260, 270, 271. Το ποσό είναι αρκετά υψηλό σε σχέση µε την πλειοψηφία των
υπόλοιπων φόρου υποτελών πόλεων.
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Βλ. IG I3 279: [ ]Η̣ΗΗΗ Α[ἰγ]ινε͂ται. Το σύνολο των 9 ή 14 ταλάντων προέρχεται από τη
συµπλήρωση της πρώτης κενής θέσης στη σειρά. Το σύµβολο που λείπει πρέπει να καταλαµβάνει µια
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πληρούν τις προϋποθέσεις, το 100, το 500 και το 1000. Το 100 είναι µάλλον απίθανο, διότι το ποσό θα
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στα 14 τάλαντα, ενώ στη δεύτερη στα 9.
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Οι Μεγαρείς διαµαρτύρονται από τη µεριά τους για τα περίφηµα Μεγαρικά
Ψηφίσµατα, τα οποία τους απέκλειαν από τα λιµάνια και την αγορά της Αθήνας,
ενάντια στη συνθήκη όπως υποστηρίζουν (Μεγαρῆς, δηλοῦντες µὲν καὶ ἕτερα οὐκ
ὀλίγα διάφορα, µάλιστα δὲ λιµένων τε εἴργεσθαι τῶν ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς
Ἀττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς). Είναι επίσης αµφίβολο το κατά πόσο η συνθήκη
περιείχε όρους που διευθετούσαν ζητήµατα οικονοµικής φύσεως και όριζαν
εµπορικές σχέσεις µεταξύ των πόλεων.132
Ένας ακόµα πιθανός όρος της συνθήκης, που εµφανίζεται σε τέσσερα
ξεχωριστά σηµεία, είναι η επίλυση µιας πιθανής διαµάχης δια της δικαστικής οδού.
Τα τέσσερα αυτά χωρία προέρχονται όλα από λόγους και παράλληλα καµιά αναφορά
σε αυτόν τον όρο δεν γίνεται µέσα σε χωρίο αφήγησης. Οι Αθηναίοι (1.78) στον λόγο
τους µπροστά στους Σπαρτιάτες εµφανίζονται πρόθυµοι να πάνε σε δίκη για να
λύσουν τη διαφορά «όπως ορίζει η συνθήκη» (τὰ δὲ διάφορα δίκῃ λύεσθαι κατὰ τὴν
ξυνθήκην).133 Ένας παρόµοιος όρος παρατίθεται από τον Θουκυδίδη στο 4.118 στο
πλαίσιο της µονοετούς ανακωχής µεταξύ Αθήνας και Σπάρτης το 423 π.Χ. Σε αυτή
την περίπτωση το έγγραφο που παραθέτει ο ιστορικός µεταφέρει τον εξής όρο: «και
οι δυο πλευρές συµφωνούν να δίνουν λόγο των πράξεών τους κατά τα
πατροπαράδοτα έθιµα και τις διαφορές να τις επιλύουν δια της δικαστικής οδού και
χωρίς πόλεµο» (δίκας τε διδόναι ὑµᾶς τε ἡµῖν καὶ ἡµᾶς ὑµῖν κατὰ τὰ πάτρια, τὰ
ἀµφίλογα δίκῃ διαλύοντας ἄνευ πολέµου). Εποµένως, µοιάζει εύλογο να υπήρχε στην
Τριακονταετή Ειρήνη ένας όρος, µε µορφή πολύ κοντινή σε αυτόν της ανακωχής.
Η γλώσσα των χωρίων που αναφέρονται σε όρους της συνθήκης µπορεί να
υποδεικνύει γνώση του εγγράφου (πχ. εἰρηµένον γὰρ, εἴρηται ἐν ταὶς σπονδαὶς κλπ.),
αλλά κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αποδειχθεί µε κάποιο τρόπο. Είτε ο Θουκυδίδης είχε
µπροστά του το κείµενο της συνθήκης είτε όχι, αυτό που µπορεί να λεχθεί µε
βεβαιότητα είναι ότι είχε γνώση του περιεχοµένου της και τον όρων. Έτσι, επιλέγει,
αντί να παραθέσει ένα µακροσκελές τεχνικό κείµενο, να πάρει από αυτό τα σηµεία
που εξυπηρετούν τη ροή της αφήγησής του και να τα δώσει διάσπαρτα µέσα στο έργο
του, ανάλογα µε τις απαιτήσεις τις εκάστοτε αφήγησης. Έτσι, µαθαίνουµε για τον όρο
περί αποφυγής επιθετικής κίνησης ενάντια σε κάποια από τις πόλεις που συµµετείχαν
132

Πρβλ. CT σχόλιο στο 1.67.4.
Πρβλ. 1.85: ἑτοίµων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι. Λόγος Αρχιδάµου και 1.140 εἰρηµένον γὰρ δίκας
µὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσθαι και 1.144 δίκας τε ὅτι ἐθέλοµεν δοῦναι κατὰ τὰς
ξυνθήκας. Λόγος Περικλέους.
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στη συνθήκη και για την ελευθερία των ουδέτερων πόλεων αµέσως µόλις ξεκινούν οι
εξιστορήσεις πολεµικών επιχειρήσεων µε τα Κερκυραϊκά, αλλά πληροφορούµαστε
για τον όρο περί δικαστικής επίλυσης διαφορών προς το τέλος του βιβλίου, σε ένα
σηµείο όπου το ξέσπασµα του πολέµου µοιάζει πιο κοντά από ποτέ. Πέρα από την
εξυπηρέτηση της οικονοµίας της αφήγησης, της δηµιουργίας σηµείων έµφασης και
την κατασκευή της πλοκής, η verbatim παράθεση του κειµένου της Τριακονταετούς
Ειρήνης πιθανώς να αποφεύγεται, διότι κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσε την
υποστήριξη του βασικού επιχειρήµατος της Πεντηκονταετίας, το οποίο είναι η
ανάδειξη της Αθήνας σε παντοδύναµη ηγεµονία, ο φόβος που ενέπνευσε αυτό στους
Σπαρτιάτες και το ξέσπασµα του πολέµου ως συνάρτηση αυτών των δύο.134
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Kallet-Marx 2017, 63.
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5.ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν οι επιγραφές, τις οποίες ο Θουκυδίδης επιλέγει
να παραθέσει. Όλες οι περιπτώσεις παρατιθέµενων επιγραφών απαντούν σε
παρεκβάσεις. Οι παρεκβάσεις στο έργο του Θουκυδίδη είναι ένα εργαλείο, το οποίο
χρησιµοποιεί ο ιστορικός και εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους.135 Για παράδειγµα, οι
παρεκβάσεις του Παυσανία και του Θεµιστοκλή λειτουργούν ως µια εισαγωγή για τις
δύο αντίπαλες πλευρές, λίγο πριν από το ξέσπασµα του πολέµου, µέσω ενός
επιφανούς άνδρα του παρελθόντος από την κάθε πλευρά.136 Από την άλλη, η
παρέκβαση των Πεισιστρατιδών στο 6ο βιβλίο επιτείνει το αίσθηµα αστάθειας και του
φόβου, που κυριαρχούσαν στην Αθήνα την περίοδο της βεβήλωσης των Ερµών και
δηµιουργεί θεµατικά παράλληλα µε την αφήγηση, όπως η φυγή του Αλκιβιάδη και
αυτή του Ιππία, δύω ανδρών, οι οποίοι µετά τη φυγή τους επέστρεψαν ως
προδότες.137 Οι παρεκβάσεις, επίσης, τοποθετούν τον Θουκυδίδη σε µια θέση, όπου
πρέπει να έρθει σε αντιπαράθεση µε την προγενέστερη ιστοριογραφική παράδοση και
κυρίως µε τον Ηρόδοτο.138 Έτσι ο Θουκυδίδης πιθανότατα νιώθει την ανάγκη, στα
σηµεία όπου διαφωνεί ή ανασκευάζει την παράδοση, να παραθέσει τεκµήρια και
πειστήρια, ώστε να καταστήσει αληθοφανή και πειστική την αφήγησή του. Στην
περίπτωση των Πεισιστρατιδών, µάλιστα, ο ίδιος τονίζει ότι οι µέχρι τώρα
πεποιθήσεις των Αθηναίων σχετικά µε τους τυράννους και την τυραννοκτονία είναι
λανθασµένες. Ανάµεσα στα τεκµήρια που επιλέγει είναι και οι επιγραφές.
Ο Θουκυδίδης στην παρέκβαση για τον Παυσανία εξιστορεί τα γεγονότα γύρω
από τον Σπαρτιάτη στρατηγό, τα οποία οδήγησαν στον θάνατό του. Στο 1.132.2 ο
ιστορικός αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες, δυσαρεστηµένοι µε τις συνεχείς προκλήσεις
του Παυσανία µετά τη νίκη στις Πλαταιές, ψάχνουν στοιχεία που να τον ενοχοποιούν,
έτσι ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τον
Σπαρτιάτη στρατηγό ως αλαζόνα και υπερόπτη µετά τη µεγάλη νίκη που κατάφερε
ενάντια στους Πέρσες και µέσα στα στοιχεία που αποδεικνύουν τη δεσποτική
συµπεριφορά και την αλαζονεία του Παυσανία βρίσκεται η πρώτη και µια από τις
ελάχιστες περιπτώσεις παράθεσης του κειµένου µιας επιγραφής από τον ιστορικό.
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Ο Θουκυδίδης παραδίδει πως ο Παυσανίας ανέγραψε ένα προκλητικό
αναθηµατικό δίστιχο στον τρίποδα που επρόκειτο να αφιερώσουν οι Έλληνες
συλλογικά στους Δελφούς για τη νίκη τους έναντι των Περσών. Το δίστιχο έγραφε:
«ο αρχηγός των Ελλήνων, Παυσανίας, αφού εξόντωσε τον στρατό των Μήδων,
αφιέρωσε αυτό το µνηµείο στον Απόλλωνα» (τὸ ἐλεγεῖον τόδε· Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ
στρατὸν ὤλεσε Μήδων,/ Παυσανίας Φοίβῳ µνῆµ’ ἀνέθηκε τόδε). Πράγµατι, το
ελεγειακό δίστιχο του Παυσανία, µε το οποίο ο στρατηγός οικειοποιούνταν µια
πανελλήνια νίκη, θεωρήθηκε τόσο αλαζονικό και προσβλητικό προς τους υπόλοιπους
Έλληνες, ώστε οι ίδιοι οι Σπαρτιάτες το διέγραψαν άµεσα (τὸ µὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ
Λακεδαιµόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότε ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο). Αντί αυτού, στον
τρίποδα ανεγράφησαν όλες οι ελληνικές πόλεις που συµµετείχαν στους Περσικούς
Πολέµους (ἐπέγραψαν ὀνοµαστὶ τὰς πόλεις ὅσαι ξυγκαθελοῦσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν
τὸ ἀνάθηµα).139 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Παλατινή Ανθολογία σώζει το επίγραµµα
σε δωρική και πρώτο πρόσωπο (6.197: Ἑλλάνων ἀρχαγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὤλεσα Μήδων/
Παυσανίας, Φοίβῳ µνᾶµ’ ἀνέθηκα τόδε). Η δωρική µοιάζει αληθοφανής, δεδοµένου
ότι ο Παυσανίας ήταν Σπαρτιάτης, όχι όµως και το πρώτο πρόσωπο.140
Ο Θουκυδίδης έχει δείξει ότι δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει τη δωρική, άρα
γιατί να µην το κάνει και εδώ;141 Άλλωστε, ακόµα και αν δεν είχε δει το επίγραµµα,
δεν πρέπει να του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να µεταφράσει στη δωρική ένα δίστιχο.
Πιθανώς αυτό να συµβαίνει, διότι ο Θουκυδίδης, όχι µόνο δεν είχε δει ποτέ αυτό το
επίγραµµα, αλλά ο αναγνώστης του γνωρίζει ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος να το
έχει δει, εφόσον ο ίδιος ο ιστορικός καταγράφει ότι οι Σπαρτιάτες το διέγραψαν ευθύς
αµέσως. Εποµένως, προτιµά να το παραθέσει στην αττική, δείχνοντας από τη µια ότι
η έρευνά του είναι τόσο επισταµένη, ώστε να γνωρίζει το περιεχόµενο του
επιγράµµατος και από την άλλη ότι παραµένει αξιόπιστος, αφού δεν υπαινίσσεται ότι
έχει ελέγξει µε τα µάτια του, κάτι το οποίο είναι αδύνατον να έχει δει. Με το ίδιο
σκεπτικό, η παράθεση των εγγράφων στις παραγράφους 5.77 και 5.79, τα οποία
εξετάστηκαν παραπάνω, στη δωρική, καθιστά ακόµα πιο πιθανή την αυτοψία τους
από τον Θουκυδίδη.
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Ο τρίποδας µε τα χαραγµένα ονόµατα των πόλεων σώζεται, βλ. ML σ. 27. Το σηµείο, όπου θα
µπορούσε να είχε αναγράψει το δίστιχο ο Παυσανίας είναι αµφίβολο, αλλά οι Meiggs-Lewis
προτείνουν τη βάση του µνηµείου ως µια πιθανή τοποθεσία.
140
Βλ. ML σ. 60.
141
Πρβλ. 5.77 και 5.79, όπου οι συνθήκη και η συµµαχία µεταξύ Σπάρτης και Άργους παρατίθενται σε
δωρική διάλεκτο.
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Ο Ηρόδοτος αναφέρει τον τρίποδα (9.81), καθώς και την αναγραφή των
συµµαχικών πόλεων σε αυτό (8.82.1), χωρίς, όµως, να κάνει το ίδιο και για τα
γεγονότα γύρω από το προκλητικό επίγραµµα, που παραθέτει ο Θουκυδίδης. Ακόµα
κι αν ο Ηρόδοτος είχε γνώση του επιγράµµατος, ίσως να επέλεγε να µην το αναφέρει,
καθώς το πρόσωπο του Παυσανία στο έργο του παρουσιάζεται µε θετικό πρόσηµο.
Πιθανώς ο Θουκυδίδης να παραθέτει το επίγραµµα προς επίρρωση του
χαρακτηρισµού του Παυσανία ως αλαζόνα.
Στην παρέκβαση για τον Παυσανία γίνεται αναφορά και σε µια ακόµα
επιγραφή, χωρίς ωστόσο να παρατίθεται το κείµενό της. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί πως
ο Παυσανίας ετάφη, σύµφωνα µε χρησµό του µαντείου των Δελφών, στο σηµείο
όπου πέθανε, δηλαδή κοντά στον ναό της Αθηνάς Χαλκιοίκου και για να το
τεκµηριώσει αυτό αναφέρει την ύπαρξη µιας επιτύµβιας επιγραφής, της οποίας το
επίγραµµα επιβεβαιώνει τα λεγόµενά του (1.134.4, καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ
προτεµενίσµατι, ὃ γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι).142
Στο 6ο βιβλίο ο Θουκυδίδης επιλέγει να κάνει µια εκτενή παρέκβαση (6.54-60),
µε θέµα τη δολοφονία του Ιππάρχου από τον Αρµόδιο και τον Αριστογείτονα.143
Στόχος του ιστορικού είναι να αποδείξει ότι η µέχρι τότε ισχύουσα άποψη σχετικά µε
το θέµα της τυραννοκτονίας και της πτώσης των τυράννων ήταν λανθασµένη.144 Στην
παρέκβαση αυτή ο Θουκυδίδης πληροφορεί ρητά τον αναγνώστη πως χρησιµοποιεί
τρεις επιγραφές ως αποδεικτικά στοιχεία, ενώ δύο από αυτές παρατίθενται από τον
ιστορικό.
Η πρώτη περίπτωση εµφανίζεται στο 6.54.7, όπου ο Θουκυδίδης αναφέρει ένα
αναθηµατικό επίγραµµα στον βωµό του Πύθιου Απόλλωνα, αφιερωµένο από τον
Πεισίστρατο, γιο του Ιππία και εγγονό του ιδρυτή της τυραννίδας στην Αθήνα (µνῆµα
τόδ’ ἧς ἀρχῆς Πεισίστρατος Ἱππίου υἱός/ θῆκεν Ἀπόλλωνος Πυθίου ἐν τεµένει.). Ο
ιστορικός, µάλιστα, δείχνει ενδιαφέρον και για την κατάσταση της επιγραφής, της
οποίας τα γράµµατα «ήταν δυσδιάκριτα» (τοῦ δ’ ἐν Πυθίου ἔτι καὶ νῦν δῆλόν ἐστιν
ἀµυδροῖς γράµµασι). Το επίγραµµα αυτό σώζει η επιγραφή IG I3 948 (ML 11),
ωστόσο τα γράµµατα είναι αρκετά καθαρά και ευδιάκριτα, µέχρι και σήµερα.
Πιθανότατα ο Θουκυδίδης τα χαρακτηρίζει ἀµυδρὰ λόγω της φθοράς της µπογιάς, µε
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Ο περιηγητής Παυσανίας (3.18) αναφέρει µόνο τους ανδριάντες του Παυσανία που στήθηκαν στο
σηµείο (πρβλ. 1.134.4: οἱ δὲ ποιησάµενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου ἀνέθεσαν και όχι
την επιτύµβια επιγραφή).
143
Πρβλ. 1.20.
144
Για τη σύνδεση της παρέκβασης µε το υπόλοιπο κείµενο και το πώς εξυπηρετεί την αφήγηση βλ.
HCT 4.325-29, Connor 1984, 176-80 και Rood 1998, 180-81.
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την οποία θα ήταν τονισµένα τα εγχάρακτα γράµµατα.145 Επίσης, το σχόλιο αυτό
δηµιουργεί την αίσθηση στον αναγνώστη πως ο ιστορικός έχει δει µε τα µάτια του
την επιγραφή, προσδίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο κύρος και αληθοφάνεια στα
λεγόµενά του.146
Η αναθηµατική επιγραφή στον βωµό του Απόλλωνα παρατίθεται από τον
Θουκυδίδη, ώστε να αποδείξει ότι ο Πεισίστρατος, γιος του Ιππία, είχε διατελέσει
άρχοντας, κάτι το οποίο θα συµφωνούσε µε τον ισχυρισµό του στο 6.54.6, ότι δηλαδή
οι Πεισιστρατίδες άφησαν την πόλη να κυβερνάται, φαινοµενικά, µε τους υπάρχοντες
νόµους, αλλά εξασφάλιζαν παράλληλα να κατέχουν τα αξιώµατα της πόλης οι ίδιοι
και οι υποστηρικτές τους (τὰ δὲ ἄλλα αὐτὴ ἡ πόλις τοῖς πρὶν κειµένοις νόµοις ἐχρῆτο,
πλὴν καθ’ ὅσον αἰεί τινα ἐπεµέλοντο σφῶν αὐτῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι).147 Το ίδιο
παραδίδει και ο Ηρόδοτος (1.59, ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατος ἦρχε Ἀθηναίων, οὔτε τιµὰς
τὰς ἐούσας συνταράξας οὔτε θέσµια µεταλλάξας, ἐπί τε τοῖσι κατεστεῶσι ἔνεµε τὴν
πόλιν κοσµέων καλῶς τε καὶ εὖ), χωρίς, όµως, να αναφέρει πως τα αξιώµατα, που
διατηρήθηκαν, νέµονταν ο ίδιος ο Πεισίστρατος και οι συνεχιστές του.
Η δεύτερη επιγραφή, την οποία αναφέρει χωρίς να παραθέσει το κείµενό της,
είναι µια στήλη στην Ακρόπολη, η οποία έφερε κάποιο κείµενο «σχετικά µε την
αδικία των τυράννων» (6.55.1, ἡ στήλη περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας ἡ ἐν τῇ
Ἀθηναίων ἀκροπόλει σταθεῖσα). Σε αυτή τη στήλη αναγράφονται τα πέντε παιδιά του
Ιππία, αλλά κανένα του Θεσσαλού και του Ιππάρχου, των άλλων απογόνων του
Πεισιστράτου. Επίσης, σε αυτή τη στήλη το όνοµα του Ιππία εµφανίζεται αµέσως
µετά του πατέρα του και πρώτο από τα αδέλφια (6.55.2, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ πρῶτος
γέγραπται µετὰ τὸν πατέρα). Όπως και στην περίπτωση του επιγράµµατος στον βωµό
του Πυθίου Απόλλωνα, ο Θουκυδίδης µεταφέρει στον αναγνώστη την αίσθηση πως
έχει ελέγξει ιδίοις όµµασι τη στήλη. Η στήλη αυτή παραµένει αρκετά ασαφής ως
προς τη µορφή της και το περιεχόµενό της, αν και έχει προταθεί σύγκριση της στήλης
µε µια επιγραφή του πρώτου µισού του 5ου αιώνα π.Χ. από τη Μίλητο (Milet I 6, 187,
ML 43), η οποία αφορά στην εξορία πολιτικών προσώπων και προσφέρει αµοιβή για
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Βλ. ML σ. 20.
Πρβλ. Hornblower 1987, 90, όπου ο Hornblower ερµηνεύει αυτό το σχόλιο του Θουκυδίδη ως
εκδήλωση υπερηφάνειας από την πλευρά του ιστορικού, για το γεγονός ότι ήταν σε θέση να διαβάσει
το επίγραµµα παρά την κατάστασή του.
147
Τον ισχυρισµό αυτό του Θουκυδίδη φαίνεται να επιβεβαιώνει και η IG I3 1031 (ML 6), µια λίστα
αρχόντων των τελών του 6ου αιώνα π.Χ. αποτελούµενη από τέσσερα κοµµάτια. Σε ένα από αυτά
σώζονται τα γράµµατα ΣΤΡΑΤ, τα οποία οι µελετητές συµπληρώνουν σε [Πεισί]στρατ[ος]. Για
αναλυτική εξέταση της διόρθωσης και των υπόλοιπων ονοµάτων της λίστας που συνδέουν την
τυραννίδα µε την κατάληψη αξιωµάτων, όπως παραδίδει ο Θουκυδίδης βλ. ML, σσ. 10-12.
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τον θάνατό τους.148 Έτσι, οι επιγραφές στο 6.54 και 55 χρησιµοποιούνται, για να
επιβεβαιώσουν πως ο Ιππίας, και όχι ο Ίππαρχος, ήταν ο πρωτότοκος γιος του
Πεισιστράτου, άρα και ο διάδοχός του στην τυραννίδα και πως ο Ιππίας συνέχισε να
κυβερνά και µετά τη δολοφονία του αδερφού του από τον Αρµόδιο και τον
Αριστογείτονα.
Το δεύτερο επίγραµµα που παραθέτει ο Θουκυδίδης είναι το κείµενο της
επιτύµβιας στήλης της Αρχεδίκης, κόρης του Ιππία, την οποία είχε παντρέψει µε τον
τύραννο της Λαµψάκου, Αιαντίδη (6.59.3, καὶ αὐτῆς σῆµα ἐν Λαµψάκῳ ἐστὶν
ἐπίγραµµα ἔχον τόδε· ἀνδρὸς ἀριστεύσαντος ἐν Ἑλλάδι τῶν ἐφ’ ἑαυτοῦ/ Ἱππίου
Ἀρχεδίκην ἥδε κέκευθε κόνις,/ ἣ πατρός τε καὶ ἀνδρὸς ἀδελφῶν τ’ οὖσα τυράννων/
παίδων τ’ οὐκ ἤρθη νοῦν ἐς ἀτασθαλίην). Ο Θουκυδίδης στη συνέχεια πληροφορεί τον
αναγνώστη ότι ο Ιππίας, αφού πέρασε από το Σίγειο, διέφυγε στη Λάµψακο (6.59.4,
ἐχώρει ὑπόσπονδος ἔς τε Σίγειον καὶ παρ᾽ Αἰαντίδην ἐς Λάµψακον). Η εκδοχή που
παρουσιάζει εδώ ο Θουκυδίδης έρχεται σε αντίθεση µε την ηροδότεια εκδοχή, η
οποία ήθελε τον Ιππία να καταφεύγει στο Σίγειο µετά τον διωγµό του από την Αθήνα,
χωρίς να κάνει λόγο για τη Λάµψακο.149 Χωρίς να κάνει αναφορά στον Ηρόδοτο, ο
Θουκυδίδης πιθανώς θεωρεί ότι πρέπει να παραθέσει τεκµήρια, έτσι ώστε να
αντικρούσει την εναλλακτική εκδοχή και να πείσει τον αναγνώστη, ο οποίος θα
γνώριζε την ηροδότεια παράδοση, ότι η δική του εκδοχή είναι η σωστή. Έτσι, το
επιτύµβιο επίγραµµα παρατίθεται, ώστε να δοθεί έµφαση στους δεσµούς που είχε
αναπτύξει ο Ιππίας µε τη Λάµψακο και να καταστεί µε αυτό τον τρόπο πιο πειστική
και αληθοφανής η αφήγηση, σύµφωνα µε την οποία εκεί κατέφυγε ο τύραννος µετά
τη φυγή του από την Αθήνα.
Στις δύο εκτενείς παρεκβάσεις που εξετάστηκαν ο Θουκυδίδης χρησιµοποιεί
επιγραφές ως βασικά αποδεικτικά στοιχεία προς τεκµηρίωση του επιχειρήµατός του
και µέσα σε λίγες παραγράφους παραθέτει το κείµενο τριών επιγραφών και κάνει
αναφορά σε ακόµα µια.150 Αυτό είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο στις Ιστορίες. Οι
παραπάνω επιγραφές µοιράζονται το κοινό στοιχείο πως είναι µάρτυρες ενός
µακρινού, για τον Θουκυδίδη και τον αναγνώστη του, παρελθόντος. Πέραν τούτου,
όµως, µοιράζονται και µια σηµαντική διαφορά. Τα τρία επιγράµµατα που
148

Βλ. HCT 4.324 και Hornblower 1987, 90.
Ηρ. 5.91.1: µετεπέµποντο Ἱππίην τὸν Πεισιστράτου ἀπὸ Σιγείου τοῦ ἐν Ἑλλησπόντῳ [ἐς ὃ
καταφεύγουσι οἱ Πεισιστρατίδαι].
150
Πρβλ. Smarczyk 2006, 510, όπου χαρακτηρίζει τη χρήση των επιγραφών από τον Θουκυδίδη στην
παρέκβαση ως «επιστηµονική».
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παρατίθενται αυτούσια είναι έµµετρα, ενώ το κείµενο της επιγραφής που δεν
παρατίθεται ήταν κατά πάσα πιθανότητα πεζό.151 Εποµένως, παρατηρούµε ότι ο
Θουκυδίδης δείχνει ενδιαφέρον προς τις επιγραφές και τη χρήση τους ως
αποδεικτικών στοιχείων, όταν αυτές µαρτυρούν ένα µακρινό παρελθόν και όχι το
παρόν, ενώ προτιµά την αυτούσια παράθεσή τους, όταν πρόκειται για έµµετρο
κείµενο.152 Άλλωστε, ο Θουκυδίδης έχει εντάξει την έµµετρη παράδοση στις πηγές
του ήδη από τις πρώτες παραγράφους του πρώτου βιβλίου, όπου χρησιµοποιεί τον
Όµηρο, τον οποίο συνεχίζει να αναφέρει στην πορεία των Ιστοριών, όπως για
παράδειγµα στο 3.104, χωρίο το οποίο εξιστορεί τον καθαρµό της Δήλου το 426/5
π.Χ., όπου παραθέτει, µάλιστα, εκτενή χωρία µε στίχους από τον οµηρικό ύµνο στον
Απόλλωνα.153
Οι επιλογές του Θουκυδίδη, όσον αφορά στην αξιοποίηση των επιγραφών ως
αποδεικτικών στοιχείων παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες µε αυτές του Ηροδότου
πάνω στο ίδιο θέµα. Όπως και ο Θουκυδίδης, ο Ηρόδοτος δίνει την αίσθηση στον
αναγνώστη, σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, ότι έχει δει την επιγραφή, κάτι το
οποίο πιθανότατα δεν ισχύει. Επίσης, οι δύο ιστορικοί προτιµούν να παραθέτουν
κείµενα επιγραφών, τα οποία χρησιµοποιούν ποιητικό λόγο, για αυτό και όταν
επιλέγουν να παραθέσουν επιγραφή, αυτή θα είναι συνήθως αναθηµατική ή επιτύµβια
και φέρουσα ένα έµµετρο επίγραµµα. Η West (1985, 304) συµπεραίνει ότι ο
Ηρόδοτος δείχνει απρόθυµος να παραθέσει κείµενα επιγραφών και να τα
χρησιµοποιήσει ως τεκµήρια, ειδικά όταν τα κείµενά τους δεν είναι έµµετρα και όταν
οι πληροφορίες που προσφέρουν εµπίπτουν στη σφαίρα της προφορικής παράδοσης.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τον Θουκυδίδη. Ο Αθηναίος ιστορικός, όµως,
φαίνεται να είναι πολύ πιο επιλεκτικός και πιο προσεκτικός σε σχέση µε τον
Ηρόδοτο, ως προς τις επιγραφές που χρησιµοποιεί. Οι επιγραφές που παραθέτει
χρησιµοποιούνται πάντα ως τεκµήρια για να στηρίζουν ένα επιχείρηµα, ενώ στην
περίπτωση του Ηροδότου πολλές από τις επιγραφές που παρατίθενται εξετάζονται
πολύ επιφανειακά και δεν εξυπηρετούν κάποιο στόχο, αλλά χρησιµοποιούνται για να
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Βλ. HCT 4.324.
Βλ. Hornblower 1987, 90-1. Πρβλ. επίσης, τη χρήση της λέξης ἐλεγεῖον στο 1.132.
153
Πρβλ. 1.3, 9-10, 2.41. Αξίζει να σηµειωθεί η παρατήρηση του Sieveking (1964, 171), ο οποίος
επισηµαίνει πως ο δακτυλικός ρυθµός της φράσης Ῥήνειαν ἐλὼν ἀνέθηκε, που χρησιµοποιεί ο
Θουκυδίδης, αναφερόµενος σε προγενέστερο καθαρµό της Δήλου από τον Πολυκράτη (1.13.6,
3.104.2), ίσως αποτελεί ένδειξη χρήσης κάποιου αναθηµατικού επιγράµµατος ως πηγής από τον
ιστορικό. Αν και αδύνατο να αποδειχθεί, κάτι τέτοιο θα συµφωνούσε µε τις παραπάνω παρατηρήσεις,
δηλαδή η πιθανή επιγραφική πηγή είναι έµµετρη και αναφέρεται στο µακρινό παρελθόν.
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δώσουν ποικιλία και ένα διαφορετικό στοιχείο στο κείµενο.154 Εποµένως, θα
µπορούσε να πει κανείς ότι ο Θουκυδίδης θέλει να παρουσιάσει τη χρήση των
επιγραφικών µαρτυριών στο κείµενό του ως πιο επιστηµονική.

154

Βλ. West 1985.
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6.ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν διάφορες επιγραφές, οι οποίες, αν και δεν
αναφέρονται από τον Θουκυδίδη, συνδέονται άµεσα µε τα γεγονότα που εξιστορεί ή
ακόµα και µε γεγονότα, τα οποία είναι σηµαντικά για την περίοδο, αλλά ο ιστορικός
δεν καταγράφει. Αυτές οι επιγραφές επιβεβαιώνουν, συµπληρώνουν ή και
διορθώνουν σε µια περίπτωση τον Θουκυδίδη και φωτίζουν µε ιδιαίτερο τρόπο τα
γεγονότα και το πώς επιλέγει ο ιστορικός να τα παρουσιάσει.
6.1. Επιγραφές που επιβεβαιώνουν τον Θουκυδίδη.
Πρώτα θε εξεταστούν κάποιες επιγραφές που συµφωνούν µε το κείµενο του
ιστορικού και την αφήγηση που δοµεί. Οι επιγραφές αυτές θα είναι κάποιες
αναθηµατικές και δύο οικονοµικού περιεχοµένου.
Στις παραγράφους 1.62-63 ο Θουκυδίδης περιγράφει τη µάχη ανάµεσα στους
Αθηναίους και τους Ποτειδαιάτες και τους συµµάχους τους. Στην 1.63.3
(ἀπέθανον…..Ἀθηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ Καλλίας ὁ στρατηγός)
καταγράφει τις απώλειες της Αθήνας στη µάχη. Το χωρίο αυτό µπορεί να συνδυαστεί
µε την επιγραφή IG I3 1179 που σώζει τρία τετράστιχα έµµετρα επιγράµµατα,
αφιερωµένα στους πεσόντες στην Ποτείδαια, χωρίς να τα συνοδεύει η συνήθης λίστα
µε τους νεκρούς.155 Οι στίχοι 8-9 µαρτυρούν πως κάποιοι από τους εχθρούς πέθαναν
µπροστά από τις πύλες τις πόλης, ενώ άλλοι «αφού τράπηκαν σε φυγή, εναπόθεσαν
την ελπίδα τους για να επιζήσουν στο τείχος» (ἐχθρο͂ν δ’ οἱ µὲν ἔχοσι τάφο µέρος,
ο̣[ι δὲ φυγόντες] / τεῖχος πιστοτάτεν

ελπίδ’ ἔθεντο [βίο]). Ο Θουκυδίδης στο 1.62.6

παραδίδει ότι µετά από µάχη µπροστά από την πόλη ένα µέρος του στρατού των
Ποτειδαιατών και των συµµάχων τους Πελοποννησίων τράπηκε σε φυγή και
κατέφυγε στην ασφάλεια των τειχών της πόλης (τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον Ποτειδεατῶν
καὶ Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν). Αν οι
στίχοι του επιγράµµατος αναφέρονται στους νεκρούς της µάχης που εξιστορεί ο
Θουκυδίδης στο 1.62-63 ή στην πολιορκία της πόλης που ακολούθησε είναι
αµφίβολο. Ένα στοιχείο, το οποίο πρέπει να επισηµανθεί, είναι πως ο Θουκυδίδης
προσπαθεί σε γενικές γραµµές να είναι ακριβής στις αποτιµήσεις των νεκρών µιας
µάχης. Για παράδειγµα, στο χωρίο που παρατέθηκε παραδίδει πως πέθαναν 150
155

Πιθανώς η λίστα να ήταν χαραγµένη σε κάποια στήλη κολλητά µε αυτή των επιγραµµάτων.
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Αθηναίοι.156 Σε άλλες περιπτώσεις, όµως, κάνει πιο γενικευµένες αποτιµήσεις.157 Θα
µπορούσαν, ίσως, οι λίστες των πεσόντων των διάφορων µαχών, όπως αυτής στην
Ποτείδαια, να έχουν λειτουργήσει ως πηγές για τον Θουκυδίδη;
Ειδική µνεία κάνει ο Θουκυδίδης στους χίλιους Αργείους που πολέµησαν στο
πλευρό της Αθήνας στη µάχη της Τανάγρας το 458 π.Χ. (1.107.5, ἐβοήθησαν δὲ ἐπ’
αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι πανδηµεὶ καὶ Ἀργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυµµάχων ὡς ἕκαστοι).
Ο Θουκυδίδης κάνει αναφορά για µεγάλες απώλειες και στις δύο πλευρές, χωρίς να
δίνει περισσότερες λεπτοµέρειες (1.108.1, ἐνίκων Λακεδαιµόνιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι, καὶ
φόνος ἐγένετο ἀµφοτέρων πολύς). Η περιγραφή του Θουκυδίδη µπορεί να
συµπληρωθεί από την επιγραφή IG I3 1149 (ML 35), η οποία αποτελείται από 14
κοµµάτια και είναι µια λίστα των νεκρών Αργείων που έπεσαν στη µάχη της
Τανάγρας. Αν και τα κοµµάτια της έχουν συγκεντρωθεί από διάφορα σηµεία, κάποια
από αυτά έχουν βρεθεί στον Κεραµεικό, όπου παραδίδει ο Παυσανίας ότι θάφτηκαν
οι νεκροί Αργείοι.158 H ταφή των Αργείων σε αθηναϊκό έδαφος θα µπορούσε να
ερµηνευθεί ως τιµητική, εξ ου και η αναφορά από τον Θουκυδίδη στους Αργείους
µόνο και όχι στις υπόλοιπες συµµαχικές δυνάµεις. Η επιγραφή φαίνεται, επίσης, να
συµφωνεί µε το σχόλιο του Θουκυδίδη περί βαρειών απωλειών από τις δύο µεριές,
καθώς, µε βάση τις αποκαταστάσεις, οι νεκροί που αναγράφονται υπολογίζεται πως
πρέπει να ήταν περίπου 400.159 Εποµένως, αν υιοθετηθεί ο αρχικός αριθµός των
χιλίων που παραδίδει ο Θουκυδίδης, τότε περίπου ο µισός στρατός των Αργείων
πέθανε στην Τανάγρα. Η επιγραφή φέρει, ακόµη, στο επάνω τµήµα της ένα δίστιχο
έµµετρο σαν αφιέρωση στους νεκρούς ([τοί]δ’ ἔθ̣[ανον Ταν]άγραι Λακ[εδαιµο]- [νίον
υπὸ χερσ]ί,/ πένθο[ς δ’ ἔτλασα|ν γᾶς πε]ρ̣ὶ µαρνάµ̣[ενοι]). Αν και στην Τανάγρα οι
Αργείοι και οι Αθηναίοι αντιµετώπισαν στρατό αποτελούµενο από Πελοποννησίους
συµµάχους, το επίγραµµα αναφέρει µόνο τους Λακεδαιµονίους ως υπεύθυνους για
τον θάνατο των γενναίων Αργείων.
Μια ακόµα επιγραφή, σχετική µε τη µάχη στην Τανάγρα, είναι η IvO 253 (ML
36), η οποία φέρει ένα αναθηµατικό επίγραµµα, συνοδεία της αφιέρωσης των
νικητών Πελοποννησίων. Το κείµενο της επιγραφής είναι αρκετά φθαρµένο, αλλά
συµπληρωµένο από τον Παυσανία (5.10.4) παραδίδει: [ναὸς µὲν φιάλαν χρυσέα]ν
156

Είναι αρκετά τα παραδείγµατα, όπου παραδίδει ακριβείς αριθµούς πεσόντων. Πρβλ. ενδεικτικά,
2.79.7, 3.87.3, 4.44.6.
157
Πρβλ. 2.22.2: ἀπέθανον τῶν Θεσσαλῶν καὶ Ἀθηναίων οὐ πολλοί.
158
1.29.8.
159
Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Meritt. Βλ. ML σ. 78. (Hesperia 14, 2: 134-47 και 21, 4: 351-53).
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ἔχει, ἐγ δὲ [Τανάγρας]/ [τοὶ Λακεδαιµόνιοι συµ]µαχία τ’ ἀν[έθεν]/ [δῶρον ἀπ’
Ἀργείων καὶ Ἀθα]ναίοˉν καὶ [Ἰώνων]/ [τὰν δεκάταν νίκας εἵν]εκα τοῦ πο[λέµου]. Στην
αφιέρωση των νικητών, πρώτοι από τους ηττηµένους αναφέρονται οι Αργείοι και όχι
οι κύριοι αντίπαλοι Αθηναίοι, ενώ οι λοιποί σύµµαχοι της Αθήνας αναγράφονται µε
το γενικό Ίωνες. Εποµένως, τόσο η λίστα πεσόντων του Κεραµεικού, όσο και το
ανάθηµα των νικητών δίνουν µια ιδιαίτερη θέση στους Αργείους στη µάχη της
Τανάγρας. Αυτή η ιδιαιτερότητα θα µπορούσε να εξηγηθεί από τη δωρική καταγωγή
των Αργείων. Ο Hornblower εικάζει πως οι Αργείοι αναφέρονται πρώτοι στο
αναθηµατικό επίγραµµα, διότι θεωρούνται προδότες της δωρικής καταγωγής τους.160
Αναλόγως, η επιγραφή των πεσόντων Αργείων στον Κεραµεικό αποτελεί για τους
Αθηναίους ένα σύµβολο συµπαράστασης ενός δωρικού λαού προς τους ίδιους,
απέναντι µάλιστα σε Δωριείς. Πιθανώς, ο λόγος που ο Θουκυδίδης αναφέρει µόνο τη
δύναµη των Αργείων στην αφήγησή του είναι ακριβώς αυτή η έµφαση, που φαίνεται
να απέδιδαν οι Αθηναίοι, στον πολιτικό συµβολισµό µιας δωρικής πόλης στην
Αθήνα, ενάντια στη Σπάρτη και τους Πελοποννησίους συµµάχους. Οι δύο επιγραφές
δηµιουργούν την ίδια εικόνα µε αυτή που συνθέτει ο Θουκυδίδης. Στην Τανάγρα
πολέµησαν οι Λακεδαιµόνιοι απέναντι στους Αθηναίους και τους Δωριείς συµµάχους
τους, Αργείους.
Μια ακόµα λίστα πεσόντων161 που συνδέεται µε την αφήγηση του Θουκυδίδη
είναι αυτή των νεκρών της φυλής των Ερεχθεϊδών το 460/59 π.Χ. (IG I3 1147, ML
33). Στις παραγράφους 1.104-10 ο Θουκυδίδης αφηγείται τις αθηναϊκές επιχειρήσεις
στην Αίγυπτο και την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς την περίοδο εκείνη η Αθήνα
πολεµούσε σε δύο µέτωπα. Μέσα σε λίγες παραγράφους συµπυκνώνονται αρκετές
µάχες και γεγονότα, µε την αφήγηση να διαγράφει έναν µικρό κύκλο, καθώς ανοίγει
και κλείνει µε την αιγυπτιακή εκστρατεία. Η επιγραφή IG I3 1147, αντίθετα µε το
σύνηθες, φέρει τα ονόµατα των νεκρών µόνο µιας φυλής, της Ερεχθεΐδας, πιθανότατα
λόγω των πολύ υψηλών απωλειών που δέχθηκε, όπως υποδεικνύει και η χρήση της
φράσης το͂ αὐτο͂ ἐνιαυτο͂, που βρίσκεται στην επικεφαλίδα της στήλης και δίνει
έµφαση στο µέγεθος της απώλειας. Υψηλούς αριθµούς απωλειών παραδίδει και ο
Θουκυδίδης στην αφήγησή του.162 Η επικεφαλίδα φέρει, επίσης, τις τοποθεσίες, όπου
χάθηκαν οι νεκροί (ἐν Κύπροι ⋮ ἐν Αἰγ[ύ]- π̣τοι ⋮ ἐν Φοινίκει ⋮ ἐν Ἁλιεῦσιν ⋮ ἐν Αἰγίνει ⋮
160

CT 1.127.
Για τις λίστες πεσόντων που παρουσιάζονται εδώ και για περισσότερες λίστες από µάχες που
εξιστορεί ο Θουκυδίδης, µε εικόνες, βλ. Bradeen 1974.
162
1.110: ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν……ἐσώθησαν, οἱ δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο.
161
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Μεγαρο[ῖ]).163 Μια ακόµα λεπτοµέρεια που χρήζει εξέτασης είναι η φράση της
επικεφαλίδας ἐν το͂ι ⋮ πολέµοι.164 Όπως εικάζουν οι Meiggs-Lewis (ML σ.76), αυτό
πιθανώς να συµβαίνει, διότι οι Αθηναίοι θεωρούν (ή θέλουν τους υπόλοιπους να
θεωρούν) πως η αιγυπτιακή τους εκστρατεία και οι συγκρούσεις τους στην
ηπειρωτική Ελλάδα µε τους Πελοποννησίους είναι µέρος του ίδιου πολέµου και πως,
ενώ οι ίδιοι µάχονται ενάντια στον κοινό βαρβαρικό εχθρό, οι Σπαρτιάτες και οι
σύµµαχοί τους σπεύδουν να τους επιτεθούν πισώπλατα. Η αφήγηση των γεγονότων
στις παραγράφους 1.104-110 ακολουθεί κυκλική σύνθεση, δηλαδή ο ιστορικός ξεκινά
µε την αιγυπτιακή εκστρατεία (1.104), παρεµβάλλει µια σειρά συµπλοκών µε άλλες
ελληνικές πόλεις (1.105-108) και κλείνει µε την αποτυχία στην Αίγυπτο (1.109-110).
Μέσω αυτής της κυκλικής σύνθεσης δηµιουργείται η αίσθηση της συγχρονίας και
δίνεται έµφαση στα πολλαπλά µέτωπα που είχαν ανοίξει για την Αθήνα την περίοδο
εκείνη. Επίσης, η αφήγηση, κλείνοντας µε την ήττα της Αθήνας στην Αίγυπτο και
έχοντας παραθέσει πριν από αυτή µια σειρά συµπλοκών, µέσα σε αυτές και την
οδυνηρή ήττα στην Τανάγρα, θα µπορούσε να υπονοεί πως οι πελοποννησιακές
επιχειρήσεις και το κόστος που είχαν για την Αθήνα, στάθηκαν οι αιτίες για την
αποτυχία στην Αίγυπτο. Ο Rood (1998, 247) ερµηνεύει την ταυτόχρονη εµπλοκή των
Αθηναίων σε πολλά µέτωπα, κοντά και µακριά από την πόλη τους, ως επίδειξη του
αθηναϊκού πνεύµατος τολµηρότητας και µαχητικότητας, όπως αυτό διαγράφεται στον
λόγο των Αθηναίων πρέσβεων στη Σπάρτη.165
Στη συνέχεια θα εξεταστούν δύο οικονοµικού περιεχοµένου επιγραφές, µια από
την Αθήνα και µια από τη Σπάρτη. Στην παράγραφο 1.141, ο Θουκυδίδης, µέσα από
τον λόγο του Περικλή και ενώ ο πόλεµος φαίνεται αναπόφευκτο γεγονός, τονίζει τον
ζωτικό ρόλο που παίζουν σε έναν πόλεµο οι οικονοµικοί πόροι. Σύµφωνα µε τον
Περικλή, «οι περιουσίες κερδίζουν τους πολέµους και όχι η επιβολή φόρων» (αἱ δὲ
περιουσίαι τοὺς πολέµους µᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν). Ο Περικλής
αναφέρεται, προφανώς, στο µεγάλο απόθεµα του συµµαχικού ταµείου, που είχε στη
διάθεσή της η Αθήνα και στη σταθερή ροή πόρων από τον συµµαχικό φόρο, µια από
τις βασικές πηγές εσόδων της Αθήνας, και αντιπαραβάλλει αυτά µε την ακανόνιστη
επιβολή φόρου, όποτε η ανάγκη το επιτάσσει.166
163

Όλες παραδίδονται και από τον Θουκυδίδη, εκτός από την Φοινίκη.
Πρβλ. IG I3 1162 (ML 48), όπου χρησιµοποιείται η φράση ἐν τοῖς ἄλλοις πολέµοις.
165
Για περιγραφή ταυτόχρονων γεγονότων, πρβλ. Ρεγκάκος 2009, 185-87.
166
Πρβλ. 2.72: «ὑµεῖς δὲ πόλιν µὲν καὶ οἰκίας ἡµῖν παράδοτε τοῖς Λακεδαιµονίοις, καὶ γῆς ὅρους
ἀποδείξατε καὶ δένδρα ἀριθµῷ τὰ ὑµέτερα καὶ ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριθµὸν ἐλθεῖν· αὐτοὶ δὲ
164
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Από τον Θουκυδίδη πληροφορούµαστε ότι µέχρι το 428/7 π.Χ. το αθηναϊκό
ταµείο είχε πληγεί σηµαντικά και για αυτό το λόγο οι Αθηναίοι, παρά τις εξαγγελίες
του Περικλή, αναγκάστηκαν να στραφούν στην επιβολή έκτακτου φόρου στον ίδιο
τους τον δήµο.167 Σηµαντικό ρόλο στην εξάντληση του ταµείου, πέρα από την
προφανή επιβάρυνση των πολεµικών δαπανών, φαίνεται να έπαιξε και η µη τακτική
απόδοση φόρου από κάποιες πόλεις.
Επιγραφικό υλικό µαρτυρεί δυσκολίες στη συλλογή του φόρου, ήδη από το 450
π.Χ. οι οποίες συνεχίστηκαν µέχρι και την έναρξη του πολέµου.168 Οι δυσκολίες στη
συλλογή του φόρου αποτυπώνονται και σε ένα ψήφισµα (IG I3 68, ΜL 68), στο οποίο
ο Κλεώνυµος προτείνει να διοριστούν αξιωµατούχοι, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι να
πηγαίνουν στις πόλεις, που δεν πλήρωσαν το φόρο τους, ή µέρος αυτού και να τον
συλλέγουν (ἐς δὲ κοι]νὸν ἀ[ποφαινόσθον πόλεις
καὶ αἵτιν]ες µὲ ἀπο- [δο͂σιν καὶ
πέ]µπεν πέ[ντε ἄνδρας

αίτ-[ινες ἂν ἀπο]δο͂σι τ[ὸν φόρον

]αίτιν[ες ἂν κατὰ µέρε· ἐ]π̣ὶ δὲ τὰς ὀφ-[ελόσας

ίνα] ἐσπράχσον-[ται τὸν φ]όρον·).169

Στο ψήφισµα υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τη Σάµο και τη Θήρα (ἔ]σ̣το δὲ
καὶ Σα̣-µίοις καὶ Θεραίοι[ς

οµοῖον φ]σ[έ]φ̣[ι]σ̣µ̣[α] π̣ε̣ρ̣[ὶ τ]-ο͂ν χρεµάτον ὁν͂ τε χ̣[ρὲ

ποε͂ν), πιθανότατα διότι αυτές οι πόλεις πλήρωναν αποζηµιώσεις στην Αθήνα.170
Αυτό δεν αρκεί από µόνο του ως απόδειξη, αλλά είναι µια ισχυρή ένδειξη έλλειψης
σταθερότητας στις πληρωµές φόρων από κάποιες πόλεις. Τα τρία ψηφίσµατα που
προτείνει ο Κλεώνυµος χρονολογούνται ανάµεσα στο 428 και το 425 π.Χ., ίσως και
στην ίδια χρονιά, κάτι το οποίο ενισχύει την άποψη πως η αποτελεσµατική συλλογή
φόρου ήταν φλέγον ζήτηµα για την Αθήνα εκείνη την περίοδο.171 Η βαρύτητα του
θέµατος φαίνεται και από την πρόβλεψη που περιλαµβάνει το ψήφισµα για σύγκληση
πρωινής εκκλησίας την επόµενη µέρα ( ]όπος δὲ ἄρι[στα καὶ ῥᾶ]ιστα οἴσοσι Ἀθενα-

µεταχωρήσατε ὅποι βούλεσθε, ἕως ἂν ὁ πόλεµος ᾖ· ἐπειδὰν δὲ παρέλθῃ, ἀποδώσοµεν ὑµῖν ἃ ἂν
παραλάβωµεν. µέχρι δὲ τοῦδε ἕξοµεν παρακαταθήκην, ἐργαζόµενοι καὶ φορὰν φέροντες ἣ ἂν ὑµῖν µέλλῃ
ἱκανὴ ἔσεσθαι.». Ο Αρχίδαµος απευθυνόµενος στους Πλαταιείς, ζητά να παραδώσουν τη γη τους στους
Σπαρτιάτες για όσο διαρκεί ο πόλεµος.
167
3.19: Προσδεόµενοι δὲ οἱ Ἀθηναῖοι χρηµάτων ἐς τὴν πολιορκίαν,καὶ αὐτοὶ ἐσενεγκόντες τότε πρῶτον
ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα, ἐξέπεµψαν καὶ ἐπὶ τοὺς ξυµµάχους ἀργυρολόγους ναῦς. Πρβλ. Kallet-Marx
1993, 134-8 και 191-94.
168
Βλ. IG I3 34 (450 π.Χ.) και 60 (430 π.Χ.).
169
Πρβλ. IG I3 61. Ένα ακόµα ψήφισµα µε πρόταση του Κλεωνύµου, για πιο αποδοτικές µεθόδους
είσπραξης φόρων.
170
Βλ. 1.117.3, για τη Σάµο (χρήµατα τὰ ἀναλωθέντα ταξάµενοι κατὰ χρόνους ἀποδοῦναι). Η Θήρα
πλήρωνε και φόρο επίσης.
171
Πρβλ. επίσης, Αρ. Ιππ. 1070-1: οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλὰ ναῦς ἑκάστοτε/ αἰτεῖ ταχείας ἀργυρολόγους
οὑτοσί·. Η κωµωδία αυτή διδάχθηκε το 424 π.Χ., γεγονός που ενισχύει την άποψη περί της ύπαρξης
αυξηµένου ενδιαφέροντος για τη συλλογή του φόρου εκείνη την περίοδο από την Αθήνα.
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[ῖοι τ]ὸν πόλεµ[ον γνόµεν ἐς] τὸν δε͂µον ἐχφέρεν-[ἐκκλε]σίαν̣ [ποέσαντας

ε]οθινέν),

πιθανότατα για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής υλοποίησης του ψηφίσµατος.172
Ο Θουκυδίδης καταγράφει τρεις αθηναϊκές αποστολές για συλλογή φόρου, µε την
πρώτη το 430/29 π.Χ. (2.69), τη δεύτερη το 428/7 π.Χ. (3.19) και την τρίτη το 425/4
π.Χ. (4.50) και όλες γίνονται χειµώνα. Η αποστολή γίνεται τον χειµώνα, διότι η
κατάθεση του φόρου γινόταν την περίοδο των µεγάλων Διονυσίων, δηλαδή την
άνοιξη (Μάρτης-Απρίλης). Οπότε, τα πλοία για τη συλλογή των οφειλών
αποστέλλονταν λογικά λίγο πριν από τα Διονύσια, δηλαδή το χειµώνα, ώστε να
συλλέξουν τα χρέη του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Το ψήφισµα του
Κλεωνύµου θα µπορούσε να τοποθετηθεί µέσα στην προτεινόµενη περίοδο του 428425 π.Χ., πιο συγκεκριµένα το 426/5 π.Χ. Είναι γνωστό από τις επιγραφικές
µαρτυρίες ότι εκείνο το έτος η Κεκροπίδα, δηλαδή η πρυτανεύουσα φυλή κατά την
πρόταση του Κλεωνύµου, πρυτάνευσε δεύτερη, δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού
(Αύγουστος-Σεπτέµβριος).173 Εποµένως, δηµιουργείται µια αλληλουχία που έχει ως
εξής: ο φόρος συλλέγεται στα Διονύσια, οι ταµίες σηµειώνουν τις πόλεις, που δεν
κατέβαλαν φόρο ή µέρος του φόρου, ο αθηναϊκός δήµος αποφασίζει πως τα έσοδα
που χάθηκαν είναι µεγάλα και αποφασίζουν να στείλουν πλοία, για να εισπράξουν τις
οφειλές το χειµώνα.174 Ο Θουκυδίδης δεν παραδίδει κάποια τέτοια αποστολή το
χειµώνα του 426/5 π.Χ., αλλά η αποστολή του επόµενου έτους, που παραδίδει στο
4.50, δεν αποκλείεται να διενεργείται µε βάση το ψήφισµα του Κλεωνύµου, ή
τουλάχιστον κάποιο παρόµοιο ψήφισµα.175
Επιστρέφοντας στον λόγο του Περικλή, ο Αθηναίος πολιτικός στην προσπάθειά
του να στηρίξει το επιχείρηµα ότι η Αθήνα είναι ισχυρότερη από τη Σπάρτη
οικονοµικά, σχολιάζει ότι οι Σπαρτιάτες δεν έχουν δηµόσιο πλούτο, ούτε ένα µεγάλο
χρηµατικό απόθεµα, όπως η Αθήνα, αλλά στηρίζονται σε ατοµικά κεφάλαια, για τη
στήριξη του πολέµου (1.141, οὔτε ἰδίᾳ οὔτ᾽ ἐν κοινῷ χρήµατά ἐστιν αὐτοῖ…..καὶ ἀπὸ
τῶν αὑτῶν δαπανῶντες).176 Αν και τα λακωνικά δηµόσια έγγραφα που σώζονται είναι
ελάχιστα, υπάρχει µια επιγραφή, που φαίνεται να επιβεβαιώνει τον Θουκυδίδη. Η IG
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Βλ. ML σ. 187.
Βλ. IG I3 369: ἐπὶ Εὐθύνο ἄρχοντος……. Κ]εκροπίδος δευτέρας πρυτανευόσες.
174
Πρβλ. 4.75, όπου εµφανίζονται τέτοιες αποστολές και το καλοκαίρι.
175
Οι αποστολές αυτές τείνουν να συνδέονται µε τις επανεκτιµήσεις του φόρου, όπως αυτή του 426/5
π.Χ. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από το παραπάνω ψήφισµα, κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο. Πρβλ.
Kallet-Marx 1993, 160-4 και CT 2.206.
176
Πρβλ. 1.80.4, το ίδιο παραδέχεται και ο Αρχίδαµος.
173
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V1, 1 (ML 67), χρονολογούµενη την περίοδο 428-1 π.Χ.,177 φέρει µια λίστα
οικονοµικών πόρων της Σπάρτης

για τον πόλεµο, πολύ διαφορετική από τις

αντίστοιχες αθηναϊκές λίστες των φόρων. Όσα αναφέρει η επιγραφή φαίνεται να
επιβεβαιώνουν τα λόγια του Περικλή (1.140) και του Αρχιδάµου (1.80), περί
έλλειψης περιουσίας από τη µεριά των Σπαρτιατών.
Οι πληρωµές γίνονται ανάµικτα σε δαρικούς και αιγινητικούς στατήρες, καθώς
και σε άλλα νοµίσµατα πιθανώς (δαριχός….ἀργυρίοˉ ἐνν]έ̣α µνᾶς καὶ δέκα
στατε͂ρας…..στατε͂ρας Αἰγιναίος…..τ]ρ̣ισχεˉλίος µεδίµνος). Εκτός από χρήµατα, στην
επιγραφή καταγράφονται και πληρωµές σε αγαθά, όπως σταφίδες (ἀσταφ̣ίδος….
τάλ]α̣ντα). Επίσης, υπάρχουν τόσο συλλογικές (ἔδον τοὶ Μά-λιοι τοῖς Λακεδαιµονίοις…..Ἐφέσιοι τοῖς Λακεδαιµ[ο]-[νίοις), όσο και ατοµικές πληρωµές (το͂ν Χίοˉν
τοὶ φίλοι….Λυ<κ>είδα

υιὸς). Τέλος, µια πληρωµή στην αρχή της επιγραφής δείχνει

να κατευθύνεται στον εξοπλισµό πλοίων (π̣ὸτ τὸν πόλεµον τριερεΓ), ενώ όλες οι
υπόλοιπες συνοδεύονται από το γενικό «για τον πόλεµο» (ἔ<δ>[ο]ν πὸττὸν πόλεµον).
Ακόµα και η µορφή της επιγραφής δείχνει έλλειψη οργάνωσης, καθώς το τελευταίο
τµήµα του εγγράφου είναι χαραγµένο στο πλαϊνό µέρος της πέτρας, καθώς προφανώς
δεν υπήρχε άλλος χώρος, δηµιουργώντας έτσι µια λεπτή κάθετη στήλη, ενώ το
υπόλοιπο κείµενο είναι χαραγµένο στοιχηδόν σε 23 στίχους µε µεταβλητό αριθµό
γραµµάτων στον κάθε στίχο.178
6.2. Επιγραφές που συµπληρώνουν τον Θουκυδίδη.
Στη συνέχεια η προσοχή θα στραφεί στα γεγονότα, που κλείνουν χρονικά την
Πεντηκονταετία, αλλά εξιστορούνται από τον Θουκυδίδη πριν από τη δική του
παρέκβαση, τα Κερκυραϊκά και τα Ποτειδαιατικά επεισόδια. O ιστορικός έχει δείξει
σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης της Πεντηκονταετίας ότι προτιµά την εξιστόρηση
των πιο σηµαντικών και αξιοσηµείωτων, για τον ίδιο, πτυχών και χαρακτήρων.179 Οι
επιγραφές, οι οποίες θα εξεταστούν σε αυτό το υποκεφάλαιο, θα φέρουν στην
επιφάνεια κάποια γεγονότα, τα οποία ο Θουκυδίδης δεν θεώρησε αρκετά σηµαντικά,
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Για τη χρονολόγηση βλ. ML σ. 184.
Αν συγκρίνει κανείς αυτή την επιγραφή µε τις πολυάριθµες αντίστοιχες αττικές, θα συµπεράνει ότι
η οικονοµία των Σπαρτιατών, καθώς και η οικονοµική πολιτική τους µοιάζει να υστερεί σε πόρους και
οργάνωση. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το δείγµα για τη Σπάρτη είναι πάρα πολύ µικρό, κάτι το
οποίο καθιστά την εξαγωγή βάσιµου συµπεράσµατος επισφαλέστατη.
179
Πρβλ. αποστολή στρατηγών στην Ποτείδαια, όπου αναφέρεται µόνο ο Καλλίας, λόγω της φήµης
που ακολουθούσε το όνοµά του.
178
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ώστε να τα συµπεριλάβει στην αφήγησή του και θα συµπληρώσουν τον ιστορικό ή
και θα τον διορθώσουν ακόµα.
Μια σπάνια πραγµατικά περίπτωση αποτελεί η επιγραφή IG I3 364 (ML 61,
Fornara 126), καθώς είναι ίσως η µοναδική φορά όπου µπορούµε µε βεβαιότητα να
διορθώσουµε τον Θουκυδίδη. Αυτή η επιγραφή σώζει τη δαπάνη του αθηναϊκού
δήµου για την αποστολή στρατού, σε δύο τµήµατα,180 σε βοήθεια της Κέρκυρας (στ.1
[Ἀθεναῖοι ἀνέλ]οσαν ἐς Κόρκυρα[ν τάδε) στη σύγκρουση που είχε µε την Κόρινθο µε
επίκεντρο τον έλεγχο της Επιδάµνου.181 Το επεισόδιο αφηγείται ο Θουκυδίδης στις
παραγράφους 1.45-53 και είναι µάλιστα η πρώτη περίσταση που Αθηναίοι
εµπλέκονται σε µάχη. Η πρώτη αποστολή των δέκα πλοίων εξιστορείται στο 1.45,
ενώ η δεύτερη είκοσι πλοίων στο 1.50. Τα ονόµατα των στρατηγών της πρώτης
αποστολής που παραδίδει η επιγραφή συµφωνούν µε αυτά που δίνει ο Θουκυδίδης,
αν και η επιγραφή τους αναφέρει συνοδεία του δηµοτικού τους και όχι του
πατρωνυµικού τους, όπως άλλωστε συνηθίζει ο Θουκυδίδης. Στη δεύτερη, όµως,
αποστολή η επιγραφή παραδίδει ως στρατηγούς της αποστολής τον Γλαύκωνα, τον
Μεταγένη και τον Δρακοντίδη, ενώ ο Θουκυδίδης (1.51.4) παραδίδει τον Γλαύκωνα
και κάποιον Ανδοκίδη Λεωγόρου µόνο. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι αυτή που δίνει ο
Stahl,182 ότι δηλαδή ο Δρακοντίδης της επιγραφής ήταν γιος του Λεωγόρου από τις
Θορές (Prosopographia Attica 4551) και έχει µπερδευτεί µε τον Ανδοκίδη γιο του
Λεωγόρου από το Κυδαθήναιο, ο οποίος υπήρξε στρατηγός το 441/0 π.Χ. (Ανδροτ.
FGrHist 324 F38). Η παράλειψη θα µπορούσε να εξηγηθεί από λάθος κάποιου
αντιγραφέα, αλλά αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ήταν κάποιος αρκετά πρώιµος,
καθότι όλα τα χειρόγραφα, καθώς και ο Ψευδο-Πλούταρχος (Βίοι 10 Ρητ. 834c)
συµφωνούν µε τη λανθασµένη εκδοχή. Επιπλέον, καµία αναφορά στον Μεταγένη δεν
γίνεται ούτε και από τους σχολιαστές του Θουκυδίδη. Έτσι, η εξ ολοκλήρου
παράλειψη του Μεταγένη, σε ένα βιβλίο που θεωρείται οριστικά και τέλεια
επεξεργασµένο από τον Θουκυδίδη, αποτελεί ένα µεγάλο και δυσερµήνευτο αίνιγµα.
Η επιγραφή της δαπάνης για την Κέρκυρα βοηθά και στη χρονολόγηση των
γεγονότων που αφηγείται ο Θουκυδίδης. Ο ιστορικός, όταν ξεκινά το Κερκυραϊκό
επεισόδιο,

αρκείται

σε

ένα

απλό

«λίγο

180

πριν

από

αυτόν

τον

πόλεµο

Η αποστολή γίνεται σε δύο τµήµατα, καθώς η δύναµη των δέκα πλοίων που εστάλη αρχικά
θεωρήθηκε ανεπαρκής από τους Αθηναίους (βοηθοὺς ἐξέπεµψαν οἱ Ἀθηναῖοι, δείσαντες….αἱ σφέτεραι
δέκα νῆες ὀλίγαι ἀµύνειν ὦσιν. 1.50.5.)
181
Βλ. Stadter 1983.
182
Βλ. ML σ. 168.
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(Πελοποννησιακός)» (τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέµου 1.24.4). Η συµµαχία της
Αθήνας µε την Κέρκυρα χρονολογείται στα 433 π.Χ.183 Η επιγραφή µάς ενηµερώνει
ότι η πρώτη αποστολή αποφασίστηκε σε συνέλευση µε πρυτανεύουσα την πρώτη για
τον χρόνο φυλή, την Αιαντίδα.184 Η αποκατάσταση πρότες στο στίχο 22,
αναφερόµενη πάλι στην πρυτανεύουσα φυλή, µοιάζει βέβαιη και τοποθετεί µε
ακρίβεια τη δεύτερη αποστολή πλοίων στα µέσα Αυγούστου του 433 π.Χ. Εποµένως,
και η ναυµαχία στα Σύβοτα µπορεί να τοποθετηθεί µε ασφάλεια τον Αύγουστου του
433 π.Χ.
Ένα τελευταίο χρήσιµο στοιχείο που έχει να προσφέρει η επιγραφή αφορά
στον τρόπο µε τον οποίο αποφασίζει να δοµήσει ο Θουκυδίδης την αφήγηση του
επεισοδίου ανάµεσα σε Αθήνα και Κόρινθο, γύρω από την Κέρκυρα. Η επιγραφή
δείχνει πως οι δύο αποφάσεις για αποστολή δέκα και είκοσι πλοίων αντίστοιχα
πάρθηκαν µε διαφορά περίπου δυο εβδοµάδων.185 Πριν από την αναφορά στην πρώτη
αποστολή (1.45) ο Θουκυδίδης έχει αφιερώσει ένα αρκετά µεγάλο κοµµάτι (1.32-44)
για να παραθέσει τους λόγους των Κερκυραίων και των Κορίνθιων πρέσβεων. Στο
1.44 αφιέρωνει µια παράγραφο για να αφηγηθεί τις διαβουλεύσεις των Αθηναίων
πριν από την απόφαση αποστολής βοήθειας στην Κέρκυρα, για την οποία
χρειάστηκαν δύο συνελεύσεις για να αποφασιστεί (γενοµένης καὶ δὶς ἐκκλησίας),
αφού στη µεν πρώτη έκλιναν προς το µέρος των Κορινθίων, µόνο και µόνο για να
µεταβάλουν τη γνώµη τους στη δεύτερη. Αυτό από µόνο του δίνει µια βαρύτητα στο
γεγονός. Στο 1.45 ακολουθεί η αναφορά στην πρώτη αποστολή και τα ονόµατα των
στρατηγών και η αφήγηση συνεχίζει µέχρι να φτάσουµε στη ναυµαχία. Ξαφνικά εν
µέσω της µάχης στην αφήγηση προβάλλουν τα πλοία της δεύτερης αποστολής (καὶ οἱ
Κορίνθιοι ἐξαπίνης πρύµναν ἐκρούοντο κατιδόντες εἴκοσι ναῦς Ἀθηναίων). Ο
Θουκυδίδης αποσιωπά την τρίτη συνέλευση που πρέπει να έλαβε χώρα στις δύο
εβδοµάδες ανάµεσα στις δύο αποστολές, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει την
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Βλ. ML σ.168. Στ. 1-2 και 13 στην επιγραφή: ἐπί Ἀψευδούς ἄρχοντος . Πρβλ. Διοδ. 12.37-38.
Η πρώτη πρυτανεία γινόταν τον µήνα Εκατοµβαιώνα (µέσα Ιουλίου-µέσα Αυγούστου). Η σειρά µε
την οποία θα πρυτάνευε κάθε φυλή για το έτος καθοριζόταν µε κλήρο.
185
Στους στίχους 11-12 (τ]ρε͂ς καὶ δέκα ἑµέραι ἐσελελυ- [θυίαι ἐσ͂ αν) η επιγραφή αναφέρει ότι είχαν
παρέλθει 13 ηµέρες από την ανάληψη της πρυτανείας από την Αιαντίδα τη στιγµή της απόφασης για
την πρώτη αποστολή, ενώ οι στίχοι 22-23 (τε͂ι τελευτ[αίαι ἑµέ]- [ραι τε͂ς πρυτανείας ) αναφέρουν πως η
πρυτανεία της φυλής βρισκόταν στην τελευταία ηµέρα της κατά την απόφαση για δεύτερη βοηθητική
αποστολή. Εφόσον κάθε πρυτανεία διαρκούσε κάτι παραπάνω από ένα µήνα, η διαφορά µεταξύ των
δύο αποφάσεων ανάγεται σε περίπου δυο εβδοµάδες και κάτι παραπάνω.
184
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αφηγηµατική ροή που έχει

επιλέξει.186 Έχοντας ήδη αφιερώσει αρκετές

παραγράφους στους λόγους και τις εκκλησίες και έχοντας ήδη ξεκινήσει την
αφήγηση της ναυµαχίας εδώ και τέσσερις παραγράφους, πιθανώς δεν επιθυµεί να
επιστρέψει στην Αθήνα για άλλη µια εκκλησία.
Ο Θουκυδίδης, ξεκινώντας την αφήγηση των Ποτειδαιατικών, πληροφορεί τον
αναγνώστη πως τα γεγονότα γύρω από την Ποτείδαια συµβαίνουν «αµέσως µετά από
αυτά στην Κέρκυρα» (1.56.1 Μετὰ ταῦτα δ’ εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη) και συνεχίζει µε
την εξιστόρησή του. Αυτή η παρουσίαση, όµως, µπορεί να αποδειχθεί
παραπλανητική, καθώς η Αθηναϊκή πίεση προς την Ποτείδαια είχε ξεκινήσει αρκετά
χρόνια νωρίτερα. Το 437 π.Χ. η Αθήνα ιδρύει την αποικία της Αµφίπολης.187 Η
πρώτη, πλήρως αποτυχηµένη και καταστροφική, προσπάθεια δηµιουργίας αποικίας
στην Αµφίπολη, αναφέρεται στο 1.100.3.188 Έπειτα, η πλήρης εξιστόρηση της
δηµιουργίας της αποικίας της Αµφιπόλεως θα γίνει στο 4.102. Η αφηγηµατική
µετατόπιση189 αυτή συµβαίνει πιθανότατα, διότι η ίδρυση της Αµφίπολης εµπίπτει
στην περίοδο µεταξύ της Σαµιακής επανάστασης και των Κερκυραϊκών, δηλαδή στο
διάστηµα που ο Θουκυδίδης δηµιουργεί σκόπιµα ένα χάσµα στην αφήγηση, µε στόχο
την απόδοση έµφασης στο Σαµιακό επεισόδιο. Επίσης, τα γεγονότα της περιόδου που
εξιστορείται στο τέλος του τετάρτου βιβλίου είναι πιο σηµαντικά για την ίδια την
αποικία, οπότε η τοποθέτηση της ίδρυσής της σε εκείνο το σηµείο δηµιουργεί µια πιο
ολοκληρωµένη αφήγηση.
Στοιχεία για πίεση προς την Ποτείδαια από την αθηναϊκή πλευρά, αρκετά πριν
από το 433 π.Χ., προσφέρουν και οι λίστες των συµµαχικών φόρων προς την Αθήνα.
Η τελευταία λίστα, πριν από το 435 π.Χ., που σώζει µε βεβαιότητα το όνοµα της
Ποτείδαιας και το ποσό που έπρεπε να πληρώσει, είναι αυτή του 440/39 π.Χ. (IG I3
276) και σώζει 6 τάλαντα. Η λίστα του 435/4 π.Χ.(IG I3 277) σώζει 15 τάλαντα και η
186

Θα µπορούσε αυτή η τρίτη συνέλευση να µην ήταν τόσο σηµαντική όσο οι πρώτες αµφίρροπες δύο,
έτσι ώστε να µην νιώσει την ανάγκη να την αναφέρει ο ιστορικός. Αυτό όµως φαίνεται κάπως απίθανο,
ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το µέγεθος της δεύτερης αποστολής (50 πλοία και δαπάνη 50 ταλάντων,
στην ουσία τα διπλάσια από την πρώτη).
187
Για τη στρατηγική σηµασία της Αµφιπόλεως πρβλ. 4.108 και για το πως θα µπορούσε να εκληφθεί
ως απειλή από Ποτείδαια και Κόρινθο αντίστοιχα βλ. CT 1.98.
188
ἐπὶ δὲ Στρυµόνα πέµψαντες µυρίους οἰκήτορας αὑτῶν καὶ τῶν ξυµµάχων ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὡς
οἰκιοῦντες τὰς τότε καλουµένας Ἐννέα ὁδούς, νῦν δὲ Ἀµφίπολιν, τῶν µὲν Ἐννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτησαν,
ἃς εἶχον Ἠδωνοί, προελθόντες δὲ τῆς Θρᾴκης ἐς µεσόγειαν διεφθάρησαν ἐν Δραβησκῷ τῇ Ἠδωνικῇ ὑπὸ
τῶν Θρᾳκῶν ξυµπάντων, οἷς πολέµιον ἦν τὸ χωρίον [αἱ Ἐννέα ὁδοὶ] κτιζόµενον.
189
Ακολουθώντας την απόδοση «αφηγηµατική µετατόπιση» του Ρεγκάκου (2009, 187-89) για το
“narrative displacement”. Βλ. CT 1.94 και Hornblower 2010, 68-79. Για τη χρήση της τεχνικής αυτής
ως µέσου υποβάθµισης ή απόδοσης έµφασης για το γεγονός, στο οποίο εφαρµόζεται βλ. Hornblower
2010 και Rood 1998, 109 κ.ε.
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λίστα του 433 π.Χ. (IG I3 279), δηλαδή της χρονιάς που η Αθήνα επιτέθηκε,
παραµένει στα 15 τάλαντα. Η δραµατική αυτή άνοδος δείχνει, όπως και η ίδρυση της
Αµφίπολης, αυξηµένη πίεση της Αθήνας προς την Ποτείδαια αρκετά πριν από την
πολιορκία του 433 π.Χ. Αυτή η αύξηση δεν µετατοπίζεται στην αφήγηση, αλλά
αποσιωπάται εντελώς. Αυτό δεν είναι, όµως, περίεργο, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο
Θουκυδίδης σπάνια κάνει λόγο για οικονοµικά δεδοµένα, ειδικά τόσο µικρής
εµβέλειας, όπως η αύξηση του φόρου σε µια από τις δεκάδες ή και εκατοντάδες
πόλεις που ήταν φόρου υποτελείς στην Αθήνα. Επιπλέον, µια αναφορά στην αύξηση
αυτή δεν θα εξυπηρετούσε τη ροή της αφήγησης, η οποία θέλει να δηµιουργήσει την
εντύπωση ότι το ποτειδαιατικό επεισόδιο ξεκινά αµέσως µετά από αυτό της
Κέρκυρας.
Το 446 π.Χ. η Εύβοια επαναστατεί και ο Περικλής κατευθύνεται προς τα εκεί
για να καταπνίξει την επανάσταση. Οι Μεγαρείς επαναστατούν την ίδια στιγµή και ο
Περικλής το µαθαίνει ενώ βρίσκεται στην Εύβοια και αποφασίζει να µετακινήσει
γρήγορα τον στρατό του από το νησί (ὁ δὲ Περικλῆς πάλιν κατὰ τάχος ἐκόµιζε τὴν
στρατιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας, 1.114.1). Ο Θουκυδίδης δεν πληροφορεί τον αναγνώστη για
τις µετέπειτα κινήσεις του αθηναϊκού στρατού πριν από την επιστροφή του στην
Εύβοια προς αντιµετώπιση της εκεί επανάστασης (Ἀθηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν
διαβάντες Περικλέους στρατηγοῦντος κατεστρέψαντο πᾶσαν, 1.114.3). Ενδιάµεσα των
επιχειρήσεων στην Εύβοια η Αθήνα στέλνει στρατό στα Μέγαρα, έτσι ώστε να
αντιµετωπίσει την επανάσταση που ξέσπασε εκεί, αλλά το γεγονός αυτό δεν υπάρχει
στην αφήγηση του Θουκυδίδη. Την ενδιάµεση αποστολή αθηναϊκής δύναµης προς τα
Μέγαρα και την κατάπνιξη της δικής τους επανάστασης µαρτυρά, όµως µια
επιγραφή.190
Η IG I3 1353 (ML 51, Fornara 101) είναι µια επιτύµβια επιγραφή που βρέθηκε
στην πύλη των Αχαρνών και πλέκει το εγκώµιο κάποιου Πυθίωνα από τα Μέγαρα.
Αυτός ο άνδρας, σύµφωνα µε το επίγραµµα, πέρα από την ανδρεία που επέδειξε στη
µάχη (στ. 2-3, δαιώσας ἑπτὰ µ<ὲ>ν ἄνδρας, ἑπτὰ δὲ ἀπορρήξ̣ας λ/ όγχας ἐνὶ σώµατι
ἐκείνων), έσωσε τον αθηναϊκό στρατό που αποτελούνταν από τρεις φυλές
(Πανδιονίδα, Κεκροπίδα και Αντιοχίδα), υπό την στρατηγία του Ανδοκίδη,
οδηγώντας τους από τις Πηγές (λιµάνι Μεγάρων) στην Αθήνα, µέσα από τη Βοιωτία
(στ. 4-5, ἔ<σ>ωισεν Ἀθηναίων τρ/ ε͂ς φυλάς / ἐκ Παγᾶν ἀγαγὼν διὰ Βοιωτῶν ἐς
190

Πρβλ. Διοδ. 12.5.2.
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Ἀθήνας). Ο στίχος 6 της επιγραφής φαίνεται να επιβεβαιώνει πως τα στρατεύµατα της
Αθήνας βρίσκονταν στα Μέγαρα για την καταστολή της επανάστασης, καθώς
αναφέρει πως ο στρατηγός της αποστολής, Ανδοκίδης, επέστρεψε µε δυο χιλιάδες
δούλους (Ἀνδοκίδαν δισχίλοις ἀνδραπόδοισιν), φαινόµενο αρκετά συχνό σε
περιπτώσεις αντιµετώπισης ηττηµένων επαναστατών. Επίσης, η ανάγκη για
παράκαµψη µέσω Βοιωτίας, άρα και καθοδήγησης, φαίνεται πως θα ήταν
απαραίτητη, διότι την ίδια περίοδο ο Πλειστοάνακτας εκστράτευε σε αθηναϊκό
έδαφος και πιο συγκεκριµένα στην Ελευσίνα, η οποία βρίσκεται ανάµεσα από τα
Μέγαρα και την Αθήνα, διακόπτοντας έτσι τον σύντοµο δρόµο της επιστροφής για
τον Ανδοκίδη (1.114.2, οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Ἀττικῆς ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε
ἐσβαλόντες ἐδῄωσαν Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιµονίων
ἡγουµένου). Τη µεγαρική εκστρατεία αποσιωπά ο Θουκυδίδης, πιθανότατα διότι δεν
τη θεωρεί τόσο κοµβική στην αλληλουχία των γεγονότων της περιόδου που εξιστορεί
και προτιµά να επικεντρωθεί στο οµολογουµένως σηµαντικότερο επεισόδιο στην
Εύβοια.
6.3. Η ἀληθεστάτη πρόφασις.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξέταση των δύο τελευταίων επεισοδίων της
παρέκβασης της Πεντηκονταετίας, δηλαδή της Ευβοϊκής και της Σαµιακής
επανάστασης, µε επίκεντρο την αφηγηµατική δοµή αυτού του τµήµατος του έργου
και στις λεπτοµέρειες, που θα µπορούσαν να αναδειχθούν από τις επιγραφές. Αυτή η
εξέταση θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα, όσον αφορά στον τρόπο, µε τον οποίο
επιδιώκει ο Θουκυδίδης να αναδείξει τις αληθινές αιτίες του πολέµου.
Αφού η ευβοϊκή επανάσταση κατεπνίχθη, όλες οι πόλεις ήρθαν σε συµβιβασµό
µέσω συνθηκών µε την Αθήνα (καὶ τὴν µὲν ἄλλην (ενν. Εύβοια) ὁµολογίᾳ
κατεστήσαντο,), εκτός από τους κατοίκους της Εστιαίας,191 οι οποίοι εξορίστηκαν από
την Εύβοια και η γη τους περιήλθε σε αθηναϊκή κατοχή (Ἑστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες
αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχον. 1.114.3.).192 Η χρήση του κατεστήσαντο θα µπορούσε να υπονοεί
την επιβολή εγκαθίδρυσης δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όπως και στην περίπτωση
της επαναστατηµένης Σάµου, η οποία εξιστορείται στην αµέσως επόµενη παράγραφο
191

Η πόλη αυτή της Εύβοιας παραδίδεται και ως Ιστιαία, το οποίο είναι και το σηµερινό της όνοµα, βλ.
για παράδειγµα Ηρ. 8.23.8: τὸ ἀπὸ τούτου ἔπλωον ἐς Ἱστιαίην.
192
Η ιδιαίτερα εχθρική στάση απέναντι στους κατοίκους της Εστιαίας φαίνεται να οφείλεται στη
θανάτωση του πληρώµατος ενός αθηναϊκού πλοίου από αυτούς. Πρβλ. Πλουτ. Περ. 23.4: µόνοις
τούτοις ἀπαραιτήτως χρησάµενος, ὅτι ναῦν Ἀττικὴν αἰχµάλωτον λαβόντες ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας.
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(1.115), αν και έξι χρόνια µετά (440/39 π.Χ.). Στο Σαµιακό επεισόδιο χρησιµοποιείται
το ίδιο ρήµα µε το Ευβοϊκό (δηµοκρατίαν κατέστησαν).193 Ωστόσο, στην περίπτωση
αυτή η εγκαθίδρυση πολιτεύµατος δηλώνεται ρητά και δεν συνοδεύεται από συνθήκη
(ὁµολογία). Ακόµη, οι σωζόµενες επιγραφές (IG I3 39, 40 και 41) που σχετίζονται µε
τα γεγονότα στην Εύβοια δεν µπορούν να υποδείξουν την εγκαθίδρυση δηµοκρατικού
πολιτεύµατος σε κάποια από τις υποταχθείσες πόλεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα
χωρίο από τον πλουταρχικό βίο του Περικλή (1.24.3), το οποίο αναφέρει ότι ο
Αθηναίος στρατηγός, µετά τη νίκη του εξεδίωξε από την πόλη τους ολιγαρχικούς
(Χαλκιδέων µὲν τοὺς ἱπποβότας λεγοµένους πλούτῳ καὶ δόξῃ διαφέροντας ἐξέβαλεν).
Με βάση αυτό το χωρίο µια ερµηνεία του θουκυδίδειου «ὁµολογίᾳ κατεστήσαντο» ως
αθηναϊκή επιβολή δηµοκρατικών πολιτευµάτων στους επαναστατηµένους Ευβοείς
φαντάζει πιθανή. Το ίδιο περίπου γεγονός, δηλαδή την εκδίωξη από την πόλη των
αριστοκρατών Χαλκιδέων, εξιστορεί και ο Ηρόδοτος, αναφερόµενος σε µια
προγενέστερη επανάσταση της Ευβοϊκής πόλης, καθιστώντας έτσι την αφήγηση του
Πλουτάρχου επισφαλή για εξαγωγή βάσιµου συµπεράσµατος, καθώς ο βιογράφος θα
µπορούσε κάλλιστα να έχει τοποθετήσει το ηροδότειο επεισόδιο στην επανάσταση
που αφηγείται ο Θουκυδίδης.194
Τρεις επιγραφές σώζονται, οι οποίες φέρουν κείµενα σχετικά µε τους
διακανονισµούς ανάµεσα στην Αθήνα και διάφορες ευβοϊκές πόλεις (Χαλκίδα,
Ερέτρια και Εστιαία πιο συγκεκριµένα). Η πιο καλοδιατηρηµένη είναι η IG I3 40 (ML
52, Fornara 103) και αφορά στη συνθήκη µε τους Χαλκιδείς.195 Η επιγραφή σώζει
τους όρκους που αντάλλαξαν Αθηναίοι και Χαλκιδείς, αλλά δεν περιέχει τους όρους
της συµφωνίας, καθώς το σχετικό ψήφισµα πρέπει να ήταν χαραγµένο σε κάποια
άλλη στήλη, προσκολληµένη σε αυτήν.196 Ωστόσο, αναφορές στους όρους του
συγκεκριµένου ψηφίσµατος γίνονται µέσα στην επιγραφή, καθώς µετά τους όρκους
ακολουθούν δύο άλλα ψηφίσµατα, ως addenda στο αρχικό, ενός Αντικλή (στ. 40,
Ἀντικλε͂ς εἶπε…στ.57, τὸ δὲ φσέφισµα τόδε) και ενός Αρχεστράτου (στ. 70,
Ἀρχέστρατο[ς] εἶπε), στα οποία περιέχονται µια απάντηση σε αίτηµα των Χαλκιδέων,
σχετικά µε τον όρο περί οµήρων και διευκρινίσεις για ζητήµατα οικονοµικής και
νοµικής φύσεως.
193

Για τη χρήση του καθίστηµι από τον Θουκυδίδη µε την έννοια της εγκαθίδρυσης πολιτεύµατος
πρβλ. (ενδεικτικά) 1.13.1, 18.1, 76.1.
194
Πρβλ. Ηροδ. 5.77, 6.100.
195
Για µια πιθανή µεταγενέστερη χρονολόγηση της επιγραφής (424/3 π.Χ.) βλ. ML σσ. 143-44.
196
Την ύπαρξη του ψηφίσµατος σε κολλητά µε την εν λόγω επιγραφή στήλη µαρτυρεί και η απουσία
του ονόµατος του γραµµατέα στους στ. 58-9 (ML σ. 141.). Πρβλ. Sickinger, 1999, 173-78.
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Ο όρκος των Αθηναίων έχει τόνο καθησυχαστικό και διαβεβαιώνει τους
Χαλκιδείς ότι δεν θα υποφέρουν την τύχη της Εστιαίας, χωρίς ωστόσο να
περιλαµβάνει δεσµεύσεις της Αθήνας προς τους Χαλκιδείς, παρά µόνο τη σχεδόν
τυπική δέσµευση να γίνονται δεκτές κατά τα προβλεπόµενα οι πρεσβείες των
Χαλκιδέων προς τους Αθηναίους.197 Από την άλλη, ο όρκος των Χαλκιδέων
περιλαµβάνει αρκετές δεσµεύσεις που πρέπει να τηρηθούν προς την Αθήνα. Οι
Χαλκιδείς ορκίζονται να µην επαναστατήσουν ξανά ενάντια στην Αθήνα µε
οποιοδήποτε τρόπο (στ. 21-24: οὐκ ἀπο[σ]τέ- σοµαι ἀπὸ το͂ [δ]έµο το͂ Ἀθεναίον οὔτε
τέ[χ]ν- ει οὔτε µεχανε͂ι οὐδεµιᾶι οὐδ ἔπει οὐδὲ- ἔργοι), να µην ακολουθήσουν ξανά
κάποιον σε επανάσταση (στ. 24: οὐδὲ το͂ι ἀφισταµένοι πείσοµαι), αλλά και να
πληροφορήσουν τους Αθηναίους, εάν κάποιος άλλος επαναστατήσει εναντίον τους
(στ. 24-25: κ- αὶ ἐὰν ἀφιστε͂ι τις κατερο͂ Ἀθεναίοισι).198 Επίσης, δεσµεύονται να είναι
σύµµαχοι πιστότατοι προς τους Αθηναίους (στ. 27-32: καὶ χσύµµαχος ἔσοµα- ι

οῖος

ἂν δύνοµαι ἄριστος καὶ δικαιότ- ατος καὶ το͂ι δέµοι Ἀθεναίον βοεθέσ- ο καὶ ἀµυνο͂, ἐάν
τις ἀδικε͂ι τὸν δε͂µον τὸν- Ἀθεναίον, καὶ πείσοµαι το͂ι δέµοι το͂ι Ἀθ- εναίον) και να
πληρώνουν φόρο (στ.25-27: κ- αὶ τὸν φόρον ὑποτελο͂ Ἀθεναίοισιν,

ὸν- ἂν πείθο

Ἀθεναίος).
Ένας παρόµοιος όρκος µε αυτόν των Χαλκιδέων προς τους Αθηναίους σώζεται
στην επιγραφή IG I3 14 (ML 40),199 όπου οι κάτοικοι της Ερυθραίας ορκίζονται να
µην επαναστατήσουν (στ. 22-24 Ἐρυθραίον το͂ι πλέθει καὶ Ἀθεναίον καὶ το͂ν [χσυ]νµά[χ]ον [κ]αὶ οὐκ [ἀποσ]τέσοµαι Ἀθεναίον το͂ π[λ]έθος οὐδὲ [τ]- [ο͂ν] χσυνµάχον το͂ν
Ἀθεναίον). Μόνο που αυτή τη φορά ο όρκος απευθύνεται προς τους Αθηναίους και
τους συµµάχους τους. Το ίδιο ισχύει και για τον όρκο των Σαµίων στη συνθήκη που
ακολούθησε µετά την επανάστασή τους το 440/39 π.Χ. (IG I3 48, ML 56, Fornara
115).200 Οι Χαλκιδείς ορκίζονται πίστη στον αθηναϊκό δήµο και µόνο σε αυτόν.
Το πρόσθετο ψήφισµα του Αντικλή απαντά αρνητικά στο αίτηµα των
Χαλκιδέων για επιστροφή των οµήρων που πρέπει να είχαν πάρει οι Αθηναίοι µετά
197

Στ. 4-13: οὐκ ἐχσελο͂ Χα- λκιδέας ἐχ Χαλκίδος οὐδὲ τὲν πόλιν ἀνά- στατον ποέσο οὐδὲ ἰδιότεν οὐδένα
ἀτιµ- όσο οὐδὲ φυγε͂ι ζεµιόσο οὐδὲ χσυλλέφσο- µαι οὐδὲ ἀποκτενο͂ οὐδὲ χρέµατα ἀφαιρέ- σοµαι ἀκρ̣ίτο
οὐδενὸς ἄνευ το͂ δέµο το͂ Ἀθ- εναίον, οὐδ ἐπιφσεφιο͂ κατὰ ἀπροσκλέτο- οὔτε κατὰ το͂ κοινο͂ οὔτε κατὰ
ἰδιότο οὐδ- ὲ ἑνός καὶ πρεσβείαν ἐλθο͂σαν προσάχσο- πρὸς βολὲν καὶ δε͂µον.
198
Αυτός ο τελευταίος όρος µάλιστα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς «είναι η πρώτη φορά
που απαντά σε επιγραφή» (ML σ. 141).
199
Χρονολογείται γύρω στο 453/2 π.Χ.
200
Στ. 17-21:[οὐδὲ ἀ]- [ποστέσοµαι ἀπὸ το͂ δέµο το͂ Ἀ]θεναίον οὔτε λ[ό]- [γοι οὔτε ἔργοι οὐδὲ ἀπὸ το͂ν]
χσυµµάχον το͂ν Ἀ- [θεναίον, καὶ ἔσοµαι πιστὸς τ]ο͂ι δέµοι το͂ι Ἀθ- [εναίον. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
Σάµιοι, αν και ορκίζονται αν µην επαναστατήσουν κατά των συµµάχων, η υποταγή τους εκδηλώνεται
µόνο προς το δήµο των Αθηναίων. Πρβλ. επίσης, συνθήκη Αθήνας-Κολοφώνα (ML 47).
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την καταστολή της επανάστασης (στ. 47-52, περὶ δὲ το͂ν
Χαλκιδεῦσιν,

οµέρον ἀποκ- ρίνασθαι

ότι νῦµ µὲν Ἀθε- ναίοις δοκεῖ, ἐᾶν κατὰ τὰ ἐφσεφισµένα·

- όταν δὲ

δοκε͂ι, βολευσάµενοι ποέσοσι τὲ- ν διαλλα[γ]έν, καθότι ἂν δοκε͂ι ἐπιτέδ̣ειο- ν ἐν͂ αι
Ἀθεναίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν). Η διατύπωση της απάντησης δείχνει πως οι
διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο πλευρές γίνονται σε βάση ξεκάθαρα άνιση. Οι
Αθηναίοι πλεονεκτούν έναντι των Χαλκιδέων και δεν νιώθουν καν την ανάγκη να
κρατήσουν προσχήµατα, αλλά ενηµερώνουν τους υποταγµένους Ευβοείς πως οι
όµηροι θα παραµείνουν κατά τα εψηφισµένα, ενώ οποιαδήποτε συζήτηση για
απελευθέρωσή τους θα γίνει, όταν και αν το θεωρήσει κατάλληλο ο αθηναϊκός δήµος.
Στους στίχους 52-57 (τὸς δ- ὲ χσένος τὸς ἐν Χαλκίδι,
Ἀθέναζε, καὶ εἴ τοι δέδοται
Χαλκίδα, καθάπερ

όσοι οἰκο͂ντες- µὲ τελο͂σιν

- υπὸ το͂ δέµο το͂ Ἀθεναίον ἀτέλεια, τὸς δὲ ἄ- λλος τελε͂ν ἐς

οι ἄλλο- ι Χαλκιδέες) ορίζεται πως η Χαλκίδα θα συνεχίσει να

συλλέγει τους φόρους της όπως και πριν, αλλά από αυτούς εξαιρούνται όσοι ξένοι
κατοικούν στην πόλη και δεν πληρώνουν φόρο στην Αθήνα, καθώς και όσοι έχουν
απαλλαχθεί από την πληρωµή φόρου από τον αθηναϊκό δήµο. Οι οικονοµικές αυτές
διατάξεις δεν είναι τόσο παρεµβατικές όσο οι νοµικές που ακολουθούν στην
επιγραφή. Στους στίχους 71-76 (τὰς δὲ εὐθύνας201 Χαλκιδεῦσι κατ- ὰ σφο͂ν αὐτο͂ν ἐν͂ αι
ἐν Χαλκίδι καθάπερ Ἀθ- ένεσιν Ἀθεναίοις πλὲν φυγε͂ς καὶ θανάτ- ο καὶ ἀτιµίας· περὶ δὲ
τούτον ἔφεσιν ἐν͂ α- ι Ἀθεναζε ἐς τὲν ἑλιαίαν τὲν το͂ν θεσµοθ- ετο͂ν κατὰ τὸ φσέφισµα το͂
δέµο·) ορίζεται πως τα δικαστήρια της Χαλκίδας διατηρούν την αυτονοµία τους, αλλά
σε όσες υποθέσεις επιβάλλεται στον κατηγορούµενο η ποινή της εξορίας, του
θανάτου ή της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων του, δίνεται η δυνατότητα σε
αυτόν να προχωρήσει σε έφεση και να δικαστεί δευτεροβάθµια στην Ηλιαία,
σύµφωνα µε τον αθηναϊκό νόµο. Εποµένως, οι πιο σοβαρές υποθέσεις που
προκύπτουν στα δικαστήρια της Χαλκίδας θα αποφασίζονται από την Αθήνα και όχι
από την ίδια.
Μέσα από τα κεφάλαια της λεγόµενης Πεντηκονταετίας ο Θουκυδίδης
επιδιώκει να δοµήσει µια αφήγηση, η οποία θα σκιαγραφεί τον τρόπο µε τον οποίο η
Αθήνα αναδείχθηκε σε πανελλήνια δύναµη (1.89.1 Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε
ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγµατα ἐν οἷς ηὐξήθησαν). Όπως παρατηρεί και η Kallet-Marx (2017,
63), η Πεντηκονταετία δεν είναι τόσο µια αφήγηση µε στόχο την περιληπτική κάλυψη
201

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ακολουθείται η ερµηνεία των ML (σ. 143), σύµφωνα µε την οποία ο
όρος εὐθύνας αναφέρεται γενικά στην επιβολή ποινών και όχι στην εξέταση των αξιωµατούχων στο
τέλος του έτους της θητείας τους.
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µιας ιστορικής περιόδου, όσο «ένα επιχείρηµα, που στηρίζει µια θεωρία αιτιότητας».
Πρωταρχικός ρόλος της Πεντηκονταετίας είναι η ανάδειξη της αληθεστάτης
προφάσεως, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης της αθηναϊκής ηγεµονίας και τον φόβο
που αυτή προκάλεσε στους Λακεδαιµόνιους. Σύµφωνα µε την de Romilly (2009, 3743), ο ιστορικός επιλέγει να αναδείξει τον αθηναϊκό ιµπεριαλισµό στο πρώτο βιβλίο
πρωτίστως µέσα από λόγους, όπως αυτοί των Κορινθίων και τα παράπονα διάφορων
πόλεων περί στέρησης της αυτονοµίας τους από την Αθήνα, όπως αυτά των
Αιγινητών (1.67). Ωστόσο, ο αθηναϊκός ιµπεριαλισµός διαγράφεται καθαρά στην
αντιµετώπιση της επανάστασης στην Εύβοια, όπως αυτή καταγράφεται στην
παραπάνω επιγραφή. Η Kallet-Marx (2017, 72), υποστηρίζει ότι οι επαναστάσεις
παραπέµπουν όσο τίποτα άλλο στην ανάπτυξη µιας αυτοκρατορίας, για αυτό και ο
Θουκυδίδης χτίζει αυτή την αφήγηση, πρωτίστως γύρω από επαναστάσεις και την
κατάπνιξή τους και η παραπάνω επιγραφή φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την
παρατήρηση.
Μέσα στην περίοδο της πεντηκονταετίας υπάρχουν πολλά γεγονότα, τα οποία
θα στήριζαν το επιχείρηµα του Θουκυδίδη, αλλά δεν αναφέρονται από τον ιστορικό.
Κάποια αποσιωπούνται εντελώς και αλλά, είτε εξιστορούνται σε κάποιο σηµείο
παρακάτω, δηλαδή εκτός του χρονικού τους πλαισίου, είτε προκύπτουν στην
αφήγηση µεταγενέστερων βιβλίων ως τετελεσµένα και εννοούνται.
Μετά την ευβοϊκή επανάσταση και την υπογραφή της Τριακονταετούς Ειρήνης
ο Θουκυδίδης στρέφεται στη σαµιακή επανάσταση το 440 π.Χ. κάνοντας έτσι ένα
άλµα έξι ετών. Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια περιλαµβάνεται µια σηµαντική για την
Αθήνα κίνηση, η ίδρυση της αποικίας στους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας (πιθανότατα
το 443 π.Χ.).202 Ο Θουκυδίδης επιλέγει να µην την καταγράψει, ούτε στο χρονικό της
πλαίσιο, αλλά ούτε και στο έκτο βιβλίο, όπου αναφέρεται στην αποικία και τον ρόλο
που έπαιξε στα Σικελικά αρκετές φορές.203 Για την ακρίβεια, οποιαδήποτε ενέργεια
της Αθήνας στις περιοχές της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας συνέβη πριν από το 415
π.Χ. δεν αναφέρεται στο χρονικό της πλαίσιο για να γίνει αναφορά σε αυτήν στα
βιβλία έξι και εφτά.

202
203

Πρβλ. Διοδ. 12.9-11 και πηγές από Fornara 108.
Βλ. ενδεικτικά 6.61, 88, 104.
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Το ίδιο συµβαίνει µε τις συνθήκες µεταξύ της Αθήνας και του Ρηγίου και των
Λεοντίνων αντίστοιχα.204 Η επιγραφή IG I3 53 (ML 63) αναφέρεται στη συµµαχία µε
το Ρήγιο και η IG I3 54 (ML 64) σε αυτή µε τους Λεοντίνους. Χρονολογούνται
αµφότερες το 433/2 π.Χ. και αποτελούν ανανεώσεις παλαιότερων όρκων και
συνθηκών, κατά πάσα πιθανότητα της δεκαετίας του 440 π.Χ.205 Οι επιγραφές δεν
µεταφέρουν κάτι αξιοσηµείωτο σχετικά µε τους όρους των συνθηκών και το
περικείµενό τους, αλλά η ύπαρξή τους και µόνο µάς πληροφορεί για δραστηριότητα
της Αθήνας στον Σικελικό και Κάτω-ιταλικό χώρο πολύ πριν από τα Σικελικά, κάτι
το οποίο ο Θουκυδίδης αποφεύγει να καταγράψει στο πρώτο βιβλίο, όπου
εξιστορούνται τα γεγονότα της περιόδου, στην οποία ανήκουν οι δύο συνθήκες.
Επίσης, η επέκταση της Αθηναϊκής επιρροής προς τη Δύση ταιριάζει θεµατικά µε
την αφήγηση της Πεντηκονταετίας και την ανάδειξη του αθηναϊκού ιµπεριαλισµού.
Παρ’ όλα αυτά ο Θουκυδίδης αποσιωπά τις κινήσεις αυτές και εισάγει τους
Λεοντίνους και Ρήγιους στο 3.86, όπου τους παρουσιάζει ως συµµάχους από παλιά,
χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτοµέρειες.206 Η δυτική επέκταση της Αθήνας απουσιάζει
πλήρως από το πρώτο βιβλίο, καθώς σε αυτό το βιβλίο δεν περιλαµβάνονται άλλες
ενέργειες της Αθήνας σε αυτό το γεωγραφικό σηµείο. Έτσι, οποιεσδήποτε ενέργειες
και κινήσεις προς τη δύση µετατοπίζονται σε µεταγενέστερα βιβλία, κυρίως στο 6ο
και το 7ο λόγω της αφήγησης των Σικελικών σε αυτά τα βιβλία.
Όπως και στην περίπτωση της ίδρυσης της αποικίας των Θουρίων, ο
Θουκυδίδης επιλέγει να µην καταγράψει ούτε την ίδρυση της αποικίας στη Βρέα,
περιοχή της Θράκης, στα µέσα της δεκαετίας του 440 π.Χ. Οι διεργασίες της ίδρυσης
αυτής της αποικίας καταγράφονται σε µια καλοδιατηρηµένη επιγραφή (IG I3 46), η
οποία µάλιστα µεταφέρει αρκετούς από τους µηχανισµούς που έθετε σε λειτουργία η
Αθήνα, για την ίδρυση µιας αποικίας. Ο Θουκυδίδης δεν αναφέρει και άλλες, εξ ίσου
σηµαντικές, κινήσεις της Αθήνας, όπως την ανάπτυξη σχέσεων µε πόλεις της Μ.
Ασίας και του ανατολικού Αιγαίου και την εγκαθίδρυση δηµοκρατικών πολιτευµάτων
204

Θα µπορούσε να προστεθεί σε αυτές τις κινήσεις της Αθήνας και η συµµαχία µε την Εγέστα, η
οποία χρονολογείται από πολλούς µελετητές τη δεκαετία του 450 π.Χ. και σώζεται στην επιγραφή ΙG
Ι3 11 (ML 37, Fornara 81). Ωστόσο, η επιγραφή είναι αρκετά προβληµατική, όπως και η χρονολόγηση
της συµµαχίας, καθώς έχουν προταθεί, µε αρκετά πειστικά επιχειρήµατα, πολλές διαφορετικές
χρονολογίες, µε την οψιµότερη να φτάνει µέχρι και το 418 π.Χ. Βλ. ML σσ. 81-2.
205
Βλ. CT 1.187 και τα σχόλια των Meiggs-Lewis στις επιγραφές, σσ. 171-76. Για περαιτέρω ανάλυση
των δύο συνθηκών και πιθανή σύνδεσή τους µε την ίδρυση της αποικίας στους Θούριους βλ. Lewis
1976.
206
3.36.3: Ῥηγῖνοι δὲ κατὰ τὸ ξυγγενὲς Λεοντίνων. ἐς οὖν τὰς Ἀθήνας πέµψαντες οἱ τῶν Λεοντίνων
ξύµµαχοι κατά τε παλαιὰν ξυµµαχίαν. Πρβλ. επίσης, 6.6.2: ὥστε τὴν γενοµένην ἐπὶ Λάχητος καὶ τοῦ
προτέρου πολέµου Λεοντίνων οἱ Ἐγεσταῖοι ξυµµαχίαν ἀναµιµνῄσκοντες.
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σε αυτές.207 Η µετατόπιση και η αποσιώπηση όλων των παραπάνω κινήσεων
συµφωνούν µε την παρατήρηση της Kallet-Marx, καθώς όλες οι κινήσεις αυτές δεν
συνδέονται µε επαναστάσεις, αλλά µε διπλωµατικές παρεµβάσεις της Αθήνας.
Τη θεωρία της Kallet-Marx ενισχύει το γεγονός ότι η αφήγηση της
Πεντηκονταετίας ανοίγει µε την υποδούλωση της Νάξου208 και κλείνει πειστικά µε
την επανάσταση της Σάµου. Δύο επιγραφές σχετικές µε το Σαµιακό επεισόδιο
σώζονται. Η µια είναι η IG I3 363 (ML 55), που σώζει τις δαπάνες της Αθήνας για τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Σάµο και η άλλη είναι η IG I3 48 (ML 56, Fornara 115)
και φέρει τη συνθήκη µεταξύ Αθήνας και Σάµου, η οποία διευθετεί τις µεταξύ τους
σχέσεις µετά την επανάσταση.209 Στους στίχους 21-25 (Ἀθεναίος δ’ ὀµόσαι· δρ]άσο
καὶ ἐρο͂ καὶ- [βολεύσο καλὸν το͂ι δέµοι το͂ι] Σαµίον
ἐπιµελέσοµαι Σα]µίον κατὰ
[ὶ

οι ἄρχοντες

ὰ [ ]- [οµολόγεσαν

ό τι ἂν- [δύνοµαι καὶ

οι στρατεγοὶ

οι] Ἀθεναίον [κα]-

οι Σαµίον·) εντοπίζεται το τµήµα του αθηναϊκού όρκου προς τους

Σάµιους, όπου οι Αθηναίοι φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ευηµερία των κατοίκων της Σάµου. Πρόκειται, βέβαια, για µια αρκετά φθαρµένη
επιγραφή, στην οποία καµία φράση δεν σώζει πάνω από δύο µε τρεις λέξεις, κάτι που
την καθιστά αρκετά επισφαλή πηγή.210 Το αποκατεστηµένο κείµενο µε τη µορφή
αυτή, δηλαδή µε τον ευνοϊκό προς τον δήµο της Σάµου όρκο, επιλέγεται µε βάση
άλλες παρόµοιες επιγραφές της περιόδου αυτής, οι οποίες σώζουν συνθήκες ρύθµισης
των σχέσεων της Αθήνας µε άλλες πόλεις και οι οποίες εµφανίζουν οµοιότητες µε την
IG I3 48 στα σηµεία για τα οποία είµαστε σίγουροι για το κείµενο.
Το ρήµα βουλεύω σε όρκο εµφανίζεται σε ακόµα µια περίπτωση. Πρόκειται για
µια επιγραφή (IG I3 14, ML 40) του 453/2 π.Χ., που αφορά πιθανότατα σε κάποιες
ρυθµίσεις σχετικά µε την Ερυθραία και τις υποχρεώσεις της προς την Αθήνα. To
τµήµα των στίχων 8-29 καθορίζει ορισµένους πολιτικούς διακανονισµούς. Στην
Ερυθραία θα ιδρυθεί δηµοκρατικό συµβούλιο, δηλαδή βουλή, κατά τα αθηναϊκά
πρότυπα, άρα και η πόλη θα λειτουργεί ως δηµοκρατική.211 Η επιγραφή στους
στίχους 21-23 σώζει τον όρκο της νέας βουλής, ο οποίος παρουσιάζει φρασεολογικές

207

Βλ. παρακάτω Κολοφώνα, Ερυθρές, στο πλαίσιο των Σαµιακών.
1.98.3: πρώτη τε αὕτη πόλις ξυµµαχὶς παρὰ τὸ καθεστηκὸς ἐδουλώθη.
209
Πιθανότατα συνετάχθη το 439/38 π.Χ. Βλ. ML σ. 154, βασιζόµενοι στα ονόµατα των στρατηγών
που σώζει η επιγραφή στους τελευταίους 8 στίχους.
210
Το κείµενο της επιγραφής παρατίθεται σύµφωνα µε την εκδοχή που υιοθετείται και από τους
Meiggs-Lewis.
211
Για τους συγκεκριµένους όρους εγκαθίδρυσης αυτού του πολιτικού µορφώµατος στην Ερυθραία µε
βάση την εν λόγω επιγραφή βλ. ML σσ. 91-2.
208
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οµοιότητες µε τους όρκους Κολοφωνίων και Σάµιων (ὀµν[ύ]να[ι δὲ τά]δε [τὲν]
β̣ολέν· β̣ολεύσο

ος ἂν [δύ]νο[µ]α̣[ι] ἄρ̣ι̣στ[α κα]- [ὶ] δ[ι]κα[ιότα]τα Ἐρυθραίον το͂ι

πλέθει καὶ Ἀθεναίον καὶ το͂ν [χσυ]- νµά[χ]ον).
Πιο συγκεκριµένα, η φράση δράσω καὶ ἐρῶ εµφανίζεται σε δύο επιγραφές. Η
πρώτη (IG I3 37) είναι ένα ψήφισµα του 447/6 π.Χ., που ρυθµίζει τις σχέσεις Αθήνας
και Κολοφώνα. Στους στίχους 43-45 ([Κολοφονίος δ’ ὀµόσαι· δράσο καὶ ἐ]- ρο͂ καὶ
βολεύσο [ὅ τι ἂν δύνοµαι καλὸν καὶ ἀγαθὸν πε]- ρὶ τὸν δε͂µον τ[ὸν Ἀθεναίον) η φράση
εµφανίζεται αυτούσια, συνοδευόµενη και από το βουλεύσω, όπως στη σαµιακή
επιγραφή. Η συµπλήρωση «ό,τι καλύτερο µπορώ για τον δήµο των Αθηναίων» είναι
αρκετά ασφαλής, καθώς πρόκειται για τον όρκο των Κολοφωνίων προς τους
Αθηναίους, ενώ πιο κάτω στην επιγραφή ακολουθούν και άλλες υποσχέσεις για πίστη
προς την Αθήνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόσχεση των Κολοφωνίων
στο στίχο 49 (καὶ δεµο[κρατίαν οὐ καταλύσο Κολοφο͂νι) να διατηρήσουν το
δηµοκρατικό πολίτευµα που εγκατέστησε η Αθήνα. Η δεύτερη επιγραφή (IG I3 89,
ML 47, Fornara 99) είναι µια συµµαχική συνθήκη µεταξύ της Αθήνας και του βασιλιά
της Μακεδονίας Περδίκκα, του 417-13 π.Χ. πιθανότατα. Στο στίχο 27 εµφανίζεται
πάλι η φράση σε περικείµενο όρκου (ὀµνύντον δέ· δράσο κα̣[ὶ ἐρο͂ ) ακολουθούµενη
από δεσµεύσεις φιλίας. Ο όρκος, όµως, είναι όπως και στην περίπτωση των
Κολοφωνίων, εκτεινόµενος από τους Μακεδόνες στους Αθηναίους, αν και πιο κάτω
στην επιγραφή σε ένα κοµµάτι πιθανότατα του αθηναϊκού όρκου εµφανίζονται
φράσεις όπως κατὰ τὸ δίκαιον…..στρατε]υ̣σόµεθα ἐπὶ πόλιν οὐδεµ[ία]ν

ο͂ν

Π[ερδίκκας κρατεῖ…..Ἀθεναῖοι ἀδ̣[όλ]ος ποιο͂ντι Πε[ρδίκκαι. Εποµένως, µπορεί να
εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα αισθήµατα και οι όρκοι ήταν αµοιβαίοι.
Η αφήγηση των Σαµιακών καταλαµβάνει αρκετά µεγαλύτερη έκταση από ό,τι
παρόµοια περιστατικά µέσα στην περίοδο των πενήντα χρόνων που εξιστορούνται.212
Συχνά, στο έργο του Θουκυδίδη, η κλίµακα ενός επεισοδίου είναι ενδεικτική της
σπουδαιότητάς του.213 Επίσης, αποτελεί τον επίλογο αυτού του διακριτού κεφαλαίου
του πρώτου βιβλίου. Έτσι, αποδίδεται, λόγω θέσης και λεπτοµέρειας, περαιτέρω
βαρύτητα και έµφαση στο επεισόδιο, το οποίο µε τη σειρά του χρησιµοποιείται, για
να ολοκληρώσει τον κύκλο που άνοιξε µετά τα Κερκυραϊκά και τα Ποτειδαιατικά και
να αποδώσει έµφαση στην συνεχώς αυξανόµενη δύναµη της Αθήνας και την
212

Πρβλ. ενδεικτικά την παράγραφο 1.98, όπου εξιστορούνται τέσσερις πολεµικές δραστηριότητες και
δύο από αυτές αρκετά παρόµοιες µε αυτή στη Σάµο (Κάρυστος, Νάξος) σε µια µόλις παράγραφο.
213
Βλ. Connor 2017, 213-14.
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ανερχόµενη ηγεµονία της.214 Δεδοµένου ότι πριν από τα γεγονότα στη Σάµο υπάρχει
ένα κενό έξι ετών στην αφήγηση και µετά από αυτά ακόµα ένα κενό επτά περίπου
ετών, άρα αποτελούν το µοναδικό γεγονός που εξιστορείται στα τελευταία δεκατρία
χρόνια της Πεντηκονταετίας, η έµφαση στα Σαµιακά φαίνεται ακόµα µεγαλύτερη. Η
παρέµβαση στη Σάµο παρουσιάζεται από τον Θουκυδίδη ως η τελευταία µεγάλη
αθηναϊκή παραβίαση της αυτονοµίας ενός τρίτου, την οποία θα επέτρεπαν οι
Σπαρτιάτες.215 Για αυτό το λόγο οι αθηναϊκές ενέργειες των ετών µεταξύ του
επεισοδίου στη Σάµο και στην Κέρκυρα εκπίπτουν από την αφήγηση της
Πεντηκονταετίας.216 Εξ άλλου ο ίδιος ο Θουκυδίδης, µέσα από τους λόγους
Κορινθίων και Σπαρτιατών, έχει µεταφέρει στον αναγνώστη πως το επεισόδιο αυτό
είχε κεντρική θέση στη στάση που κράτησαν οι δύο µεγάλες δυνάµεις της
Πελοποννησιακής Συµµαχίας µετέπειτα.217 Σύµφωνα µε τον Rood (1998, 220) η
σαµιακή επανάσταση ίσως ήταν η τελευταία περίσταση, όπου ο αθηναϊκός ζυγός θα
µπορούσε να αποτιναχθεί από µέλη της Συµµαχίας.218
Δεδοµένης της έµφασης που δίνει

στο σαµιακό επεισόδιο ο Θουκυδίδης,

πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό που κάνει τη Σάµο να ξεχωρίζει δεν είναι η σκληρότητα
της Αθήνας στην αντιµετώπιση της εκεί επανάστασης, καθώς οι όροι που
επιβλήθηκαν από την Αθήνα δεν διαφέρουν από αυτούς στην Τανάγρα και την Αίγινα
(1.108) ή στην Χαλκίδα (όµηροι και φόρος). Άλλωστε, από την επιγραφή που
παρουσιάστηκε παραπάνω, η στάση της Αθήνας προς τον σαµιακό δήµο φαίνεται να
είναι ευνοϊκή και σε καµία περίπτωση δεν προσεγγίζει τη σκληρότητα που επέδειξαν
οι Αθηναίοι προς τους επίσης επαναστάτες Εστιαιείς. Ακόµα και στη συνθήκη µε
τους Χαλκιδείς, στους οποίους οι Αθηναίοι επέδειξαν έλεος, ο τόνος του αθηναϊκού
όρκου είναι αρκετά πιο ψυχρός από τον αντίστοιχο όρκο προς τον σαµιακό δήµο. Η
επιείκεια των Αθηναίων προς τους κατοίκους της Σάµου θα µπορούσε να εξηγηθεί
από την ιδιαίτερη θέση που φαίνεται να κατείχε το νησί στη Συµµαχία, µαζί µε τη

214

Πρβλ. Stadter 1993, 56, όπου στηρίζει πως η ακρίβεια του Θουκυδίδη, όσον αφορά στο µάκρος της
πολιορκίας (9 µήνες) σε σύγκριση µε αυτό της Θάσου (3 χρόνια, 101.3) υποδεικνύει σηµαντική
αύξηση της δύναµης της Αθήνας.
215
Πρβλ. Hornblower 2011 σ. 37.
216
Πρβλ. Rood 1998 σ. 220.
217
Πρβλ. Rood 1998 σ. 221.
218
Πρβλ. 8.76.4, όπου παραπέµπει και ο Rood, καθώς στο χωρίο αυτό ο Θουκυδίδης επισηµαίνει τον
κίνδυνο, στον οποίο ήρθε η Αθήνα να απωλέσει την θαλασσοκρατία της από την Σάµο.
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Λέσβο και τη Χίο, τα άλλα δύο νησιά που συµµετείχαν στην επανάσταση και για τα
οποία δεν έχουµε κάποια µαρτυρία που να υποδεικνύει µια πιθανή τιµωρία τους.219
Επίσης, η ίδια επιείκεια θα εξηγούσε την αφοσίωση που επέδειξαν στο εξής οι
Σάµιοι προς την Αθήνα µέχρι και το τέλος του πολέµου.220 Στο 8ο βιβλίο (8.21) και
ενώ η Αθήνα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οι Σάµιοι δηµοκρατικοί
αποτρέπουν µια ολιγαρχικοί επανάσταση και διατηρούν το πολίτευµα. Ο Θουκυδίδης
εξιστορεί αυτή την πράξη αφοσίωσης των Σαµίων και συνεχίζει λέγοντας πως οι
Αθηναίοι, βέβαιοι πια για τους Σάµιους, τους δίνουν την αυτονοµία τους µε ψήφισµα
(Ἀθηναίων τε σφίσιν αὐτονοµίαν µετὰ ταῦτα ὡς βεβαίοις ἤδη ψηφισαµένων).
Το ψήφισµα αυτό σώζει η επιγραφή IG I3 96. Ο αθηναϊκός δήµος επαινεί τους
Σαµίους, διότι εξασφάλισαν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους τη διατήρηση του
πολιτεύµατος (δέµοι το͂ι Σαµίον ἐπαινέσαι ὅτι σφᾶς αὐτὸς̣ [ἀπελευθέροσαν).221 Ο
Θουκυδίδης µεταφέρει, χωρίς να λέει ότι αυτό είναι µέρος του ψηφίσµατος, ότι οι
Σάµιοι πλέον θα κυβερνούν τον εαυτό τους (τὰ λοιπὰ διῴκουν τὴν πόλιν). Το
ψήφισµα προβλέπει πως όποιος διώκεται ποινικά από τους Σαµίους για κάποιο πολύ
σοβαρό αδίκηµα (ἐὰν δέ τινον καταγνο͂ι ὁ δ]-ε͂µος ὁ Σαµίον θάνατον ἒ φυγὲν ἒ δέµευσιν
χρεµ̣[άτον), τότε αυτός θα διώκεται και από την Αθήνα (ἐχσέστο δὲ καὶ το͂ι δέµο]-[ι]
το͂ι Ἀθεναίον φυγὲν αὐτο͂ν καὶ θάνατον καὶ̣ [δέµευσιν χρεµάτον). Εποµένως, οι Σάµιοι
θα είχαν την αυτονοµία τους όσον αφορά στον δικαστικό τοµέα. Κάποιος άλλος όρος
περί αυτονοµίας δεν υπάρχει στην επιγραφή, η οποία από ένα σηµείο και έπειτα είναι
αρκετά φθαρµένη, ωστόσο σώζει τη φράση «όπως θέλουν οι Σάµιοι» (καθάπερ [ἂν]
Σάµιοι δέο[νται). Από τη γη που απέκτησαν οι Σάµιοι σε βάρος των φυγόντων
ολιγαρχικών (καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν αὐτῶν καὶ οἰκίας νειµάµενοι) θα επωφελούνταν και οι
Αθηναίοι (το͂ν φυγόντον ἀποµισθοσάν]- τον µὲν τὸν ἀγρὸν τὸν Κλεοµέδεος τὸν ἐγ
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Πρβλ. Ἀθ. Πολ. 24.2: πεισθέντες δὲ ταῦτα καὶ λαβόντες τὴν ἀρχὴν τοῖς τε συµµάχοις δεσποτικωτέρως
ἐχρῶντο, πλὴν Χίων καὶ Λεσβίων καὶ Σαµίων (τούτους δὲ φύλακας εἶχον τῆς ἀρχῆς, ἐῶντες τάς τε
πολιτείας παρ’ αὐτοῖς καὶ ἄρχειν ὧν ἔτυχον ἄρχοντες.)
220
Πρβλ. ML σ. 153: “the Samian democrats remained faithful to the bitter end”. Πρβλ. IG XII 6,
1:129: Σάµιοι δὲ]/ [νῆ]ας Φοινίκων πέντε τε καὶ δ[έχ’ ἕλον]. Αναθηµατική επιγραφή στη Σάµο, η
οποία µαρτυρεί την βοήθεια που προσέφερε η Σάµος στην Αθήνα κατά την Αιγυπτιακή εκστρατεία
(1.104, 109-10). Μοιάζει πάντως απίθανο η επιείκεια της Αθήνας να οφείλεται σε ένα έλασσον
γεγονός, όπως αυτό, είκοσι χρόνια πριν.
221
Πρβλ. IG I3 127 (ML 94). Έπαινος των Αθηναίων στους Σαµίους το 405 π.Χ. Σε αυτό το ψήφισµα
χαρίζεται ακόµα και το δικαίωµα του Αθηναίου πολίτη στους Σαµίους (δεδόχθαι τῆι βολῆι καὶ τῶι
δήµωι, Σαµίος Ἀθηναίος ἐν͂ αι, πολιτευοµένος ὅπως ἂν αὐτοὶ βόλωνται).
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Κλαµαδο͂[ν…..τὰ δὲ χρέµατα Ἀθεναίοις ἀ]-ποδιδόντον Σάµιοι τὰ γιγνόµενα ἐχς αὐτο͂
ἀπάγ[οντες Ἀθέναζε κατ’ ἔτος ἐς τὰ Διονύσια τὰ ἐν ἄστει).222
Εποµένως, η Σάµος τοποθετείται στον επίλογο, για να αναδείξει µια αθηναϊκή
επίδειξη δύναµης κατά την αντιµετώπιση µιας επανάστασης από έναν δυνατό
αντίπαλο και αντιπροσωπεύει την κορύφωση του αθηναϊκού ιµπεριαλισµού εν γένει.
Αυτή η κορύφωση, όµως, δεν αποτυπώνεται µέσα από µια αυξανόµενη σκληρότητα
της Αθήνας στην αντιµετώπιση των επαναστάσεων, αλλά µέσω µιας άλλης πτυχής
του αθηναϊκού ιµπεριαλισµού, την εγκαθίδρυση δηµοκρατικών πολιτευµάτων. Όπως
έχει ήδη αποδειχθεί από τις επιγραφές, οι πόλεις της Κολοφώνας και της Ερυθραίας,
αλλά και το νησί της Σάµου µοιράζονται ένα κοινό στοιχείο. Αυτό είναι η υποχρέωση
εγκαθίδρυσης δηµοκρατικού πολιτεύµατος από την Αθήνα. Οι περιπτώσεις, βέβαια,
έχουν την ειδοποιό διαφορά, πως οι Σάµιοι εγκατέστησαν τη δηµοκρατία τους µετά
από αποτυχηµένη προσπάθεια να την καταρρίψουν. Η φράση καὶ τὴν µὲν ἄλλην
ὁµολογίᾳ κατεστήσαντο, για την υποταγή της Εύβοιας, θα µπορούσε, όπως έχει
παρουσιαστεί παραπάνω, να υπονοεί την εγκαθίδρυση δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Ακόµα και αν δεν συνέβη κάτι τέτοιο στην Εύβοια, η φράση προϊδεάζει για αυτό που
θα ακολουθήσει λίγες παραγράφους παρακάτω, στη Σάµο. Εποµένως, η έµφαση
δίνεται όχι τόσο στην κατάπνιξη της επανάστασης, όσο στην εγκαθίδρυση του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Μια τέτοια ενέργεια δεν συνηθίζεται στην θουκυδίδεια
Πεντηκονταετία από τους Αθηναίους. Αντιθέτως, η στρατηγική εγκαθίδρυση φιλικού
πολιτεύµατος, παρουσιάζεται από τον Θουκυδίδη ως σπαρτιατική τακτική.223 Ως
τέτοια, θα ήταν και αυτή µε τον µεγαλύτερο αντίκτυπο στους Σπαρτιάτες. Πιθανώς
κινήσεις της Αθήνας, όπως αυτές στην Κολοφώνα και την Ερυθραία, αν και
εξυπηρετούν το επιχείρηµα της Πεντηκονταετίας, δεν βρίσκουν θέση στην αφήγηση,
για να ενισχυθεί η έµφαση στη Σάµο και να λειτουργήσει η συγκεκριµένη κίνηση σαν
το αντιπροσωπευτικό παράδειγµα, καθώς αυτό συνδυάζει την καταστολή µιας
επανάστασης µε την εγκατάσταση δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
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Το ψήφισµα δεν φέρει κάποια πρόβλεψη σχετικά µε την αποτροπή γάµου ανάµεσα σε
δηµοκρατικούς και ολιγαρχικούς.
223
1.19: καὶ οἱ µὲν Λακεδαιµόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς ξυµµάχους ἡγοῦντο, κατ’
ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς µόνον ἐπιτηδείως ὅπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Θουκυδίδης φαίνεται να αναγνωρίζει δίχως αµφιβολία τη συµβολική αξία των
επιγραφών, καθώς και τη χρησιµότητά τους στην τεκµηρίωση ενός επιχειρήµατος.
Ωστόσο, είναι απρόθυµος να τις χρησιµοποιήσει σε ευρεία κλίµακα. Στις ελάχιστες
περιπτώσεις που αναφέρει ρητά µια επιγραφή και τη χρησιµοποιεί ως τεκµήριο, το
αντικείµενο της εξιστόρησης είναι ένα γεγονός του µακρινού παρελθόντος και η
επιγραφή που χρησιµοποιεί είναι έµµετρη. Αυτό συµβαίνει διότι, όταν έχει να
διαχειριστεί ένα γεγονός, είτε σύγχρονό του, είτε σχετικά πρόσφατο, προτιµά πάντα
την πληροφορία που θα αποκτήσει από την προσωπική του αναζήτηση, κυρίως µέσω
της προφορικής παράδοσης. Ωστόσο, όταν επιλέγει να παραθέσει µια επιγραφή είναι
πολύ προσεκτικός στο πώς θα το κάνει αυτό και πάντα η επιγραφή θα
χρησιµοποιείται για να τεκµηριώσει ένα επιχείρηµα.
Η περίπτωση των εγγράφων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και
προβληµατισµούς. Από τα εννιά χωρία παράθεσης εγγράφων που εξετάστηκαν,
κανένα δεν µπορεί να αποδοθεί µε βεβαιότητα σε επιγραφική πηγή. Η επιγραφή που
συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ελέγχθηκε από τον Θουκυδίδη είναι
αυτή της «Τετραπλής» Συµµαχίας. Βέβαια, στην προκειµένη περίπτωση, είτε η πηγή
ήταν η ίδια η πέτρα ή κάποιο αντίγραφο αποσπασµένο από αυτή δεν είναι τόσο
σηµαντικό. Αυτό που έχει σηµασία είναι το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης έδειξε ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κείµενα αυτά και τα συµπεριέλαβε στο έργο του.
Η ξαφνική εµφάνιση αυτών των εγγράφων από το 4ο βιβλίο µόνο και έπειτα,
έχει οδηγήσει, εύλογα, πολλούς µελετητές στο να θεωρήσουν την παρουσία τους στις
Ιστορίες ως ένα δείγµα ελλιπούς επεξεργασίας και στο να τα χρησιµοποιούν ως
δείκτες της ατελούς φύσης συγκεκριµένων τµηµάτων ή βιβλίων του έργου. Την
άποψη αυτή ενισχύουν τα παραδείγµατα της Τριακονταετούς Ειρήνης και των τόσων
άλλων συνθηκών και συµµαχιών, τα οποία ο Θουκυδίδης επιλέγει να ενσωµατώσει
στην αφήγησή του ή να τα αποδώσει περιληπτικά. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο
αποδίδεται η Τριακονταετής Ειρήνη στο 1ο βιβλίο δεν αποδεικνύεται ανώτερος σε
σαφήνεια.
Οι διάφορες λογοτεχνικές λειτουργίες που µπορεί να επιτελούν τα
παρατιθέµενα κείµενα των συνθηκών αποδεικνύουν ότι τα χωρία αυτά έχουν λόγο
ύπαρξης και ότι ο Θουκυδίδης τα συµπεριέλαβε στο κείµενό του επί τούτου, χωρίς να
έχει πρόθεση να τα εξοβελίσει σε ένα τελικό στάδιο επεξεργασίας. Τα περισσότερα
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από αυτά, αν όχι όλα, παρουσιάζουν κάποια σηµάδια επεξεργασίας. Σχεδόν κανένα
έγγραφο δεν παρουσιάζει στο σύνολό του ένα κείµενο, το οποίο θα έβρισκε κανείς,
αν ανέτρεχε σε παρόµοια έγγραφα που βρίσκονται στις επιγραφές. Άρα είτε η
επεξεργασία αυτή ήταν ένα πρώτο βήµα προς την τελική ολοκληρωτική ενσωµάτωση
των κειµένων στη ροή της αφήγησης, είτε ήταν η απαιτούµενη επεξεργασία, ώστε να
σταθούν ως έχουν και να εξυπηρετήσουν τους διάφορους αφηγηµατολογικούς
σκοπούς του ιστορικού. Κάτι το οποίο φαίνεται να ισχύει για τον Θουκυδίδη και να
ενισχύει παράλληλα την άποψη περί εκούσιας παράθεσης των κειµένων, υπό τη
µορφή που έχουν, όπως εύστοχα παρατηρεί η Low (2020, 111), είναι η τάση του
ιστορικού να δείχνει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για συµφωνίες που χαλάνε και συνθήκες
που δεν αποδεικνύονται µακρόβιες. Κάθε κοµµάτι του έργου εξυπηρετεί τον σκοπό
του. Έτσι, όπως η Πεντηκονταετία είναι ένα επιχείρηµα υπέρ της στήριξης αυτού που
ονοµάζει ο Θουκυδίδης ἀληθεστάτη πρόφασις, το 5ο βιβλίο καταδεικνύει µε τον πιο
εύγλωττο τρόπο το πώς η διπλωµατία απογοήτευσε και απέτυχε στην αποτροπή του
πολέµου. Όπως η Τριακονταετής Ειρήνη εξυπηρετεί την αφήγηση µέσω της
παρείσφρυσης σε σχόλια των προσώπων και του αφηγητή, έτσι και η verbatim
παράθεση εξυπηρετεί τους δικούς της λογοτεχνικούς σκοπούς. Προσδίδει ποικιλία
στο ύφος του έργου, δηµιουργεί ειρωνεία, επιτρέπει στον αναγνώστη να
κατασκευάσει την δική του αφήγηση και να εξαγάγει τα συµπεράσµατά του και
προσθέτει κύρος στην αυθεντία του Θουκυδίδη ως αφηγητή. Η παράθεση των
εγγράφων, λοιπόν, είναι µια καινοτοµία που εισάγει ο Θουκυδίδης στην
ιστοριογραφία του.
Η σκοπιµότητα της εισαγωγής verbatim κρατικών εγγράφων µπορεί να
αποδειχθεί και από το γεγονός ότι αυτή η επιλογή του Θουκυδίδη φαίνεται να
επηρέασε τους µεταγενέστερους ιστορικούς και να δηµιούργησε µια τάση. Ιστορικοί
όπως ο Διόδωρος, ο Πολύβιος, ο Πλούταρχος και ο Ιώσηπος συµβουλεύονται
έγγραφα κατά τη συγγραφή των έργων τους και παραθέτουν κείµενα εγγράφων.224
Στην περίπτωση της Πεντηκονταετίας παρουσιάζεται µια πληθώρα γεγονότων
που αποσιωπούνται, είτε εξ ολοκλήρου, είτε προσωρινά, µέχρι να εξιστορηθούν σε
κάποιο άλλο τµήµα του έργου, εκτός του αυστηρού χρονικού πλαισίου τους. Οι
επιγραφές που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο

τελευταίο κεφάλαιο

αποδεικνύουν ότι όλες οι αποσιωπήσεις και οι αφηγηµατικές µετατοπίσεις από τον
224

Βλ. Rhodes 2007, Fox 2010, Liddel 2018, Wiater 2018.
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Θουκυδίδη εξυπηρετούν έναν στόχο. Κάποια από αυτά δεν αναφέρονται λόγω του
περιληπτικού χαρακτήρα του διακριτού αυτού κεφαλαίου του έργου του Θουκυδίδη.
Άλλα εκτοπίζονται χάριν της αποδόσεως έµφασης σε άλλα γεγονότα. Κάποια άλλα,
όπως υποστηρίζει η Kallet-Marx (1993, 191, 2001, 164-70 και 2017, 78), δεν
αναφέρονται, καθώς ο Θουκυδίδης δεν ασχολείται µε κάποιες πράξεις, όπως η
επανεκτίµηση του φόρου ή η Ειρήνη του Καλλία αντίστοιχα, επειδή δεν είχαν τον
αντίκτυπο που θα περίµενε κανείς ή ήταν κινήσεις καταδικασµένες να αποτύχουν
κατά την εφαρµογή τους. Όπως φάνηκε, όµως, µε τα έγγραφα, αυτός ο κανόνας έχει
εξαίρεση. Ωστόσο, το ζητούµενο και πάλι είναι η κατασκευή ενός επιχειρήµατος και
µιας αφήγησης. Έτσι ο αθηναϊκός ιµπεριαλισµός παρουσιάζεται µέσα από
επαναστάσεις και όχι µέσα από ίδρυση αποικιών ή εγκαθίδρυση δηµοκρατικών
πολιτευµάτων, τα οποία πληροφορούµαστε όµως από τις επιγραφές.
Εν συνόψει, η σύνδεση κοµµατιών του υλικού πολιτισµού και της
καταγεγραµµένης ιστορίας αυτού του πολιτισµού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και είναι µια µελέτη η οποία µπορεί να προσφέρει πολλά. Οι περισσότερες από αυτές
τις επιγραφές έχουν µελετηθεί από πολλές πλευρές. Σε αυτή την εργασία
παρουσιάστηκαν και κάποιες οι οποίες δεν έχουν τύχει ενδελεχούς ανάλυσης,, µε
στόχο να προστεθούν νέα παραδείγµατα και προσεγγίσεις στην επιστηµονική
συζήτηση.
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