
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς 
 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Δομικά στοιχεία 
1. Χρήση δημηγοριών 
2. Χρήση γνωμικών 
3. Χρήση περιληπτικών ουσιαστικών σε ενικό  ουδετέρου 
4. Μίμηση του Θουκυδίδη κατά την παρουσίαση 
σημαντικών επεισοδίων της αφήγησης 
5. Χωρία που είναι χαρακτηριστικά για τον θουκυδίδειο 
τρόπο θεώρησης των πραγμάτων. 
6. Υιοθέτηση απόψεων του Θουκ. σχετικά με τη μη 
επέμβαση των θεών στο ιστορικό γίγνεσθαι.  
7. Η θεώρηση των επιμέρους πολεμικών συγκρούσεων 
ως μέρη ενός και μοναδικού πολέμου 



• Scyth. Vindob. Fol. 194v,15–16: δε]κίου | 
δ]ημη|γ]ορί|α: - 



• Scyth. Vindob. Fol. 194v 20–22: ἀνδρῶν ἂν εἴη 
cωφρόνω(ν)· | δεχομένουc τὰ cυμβαίνοντα· 
μὴ χείρουc εἶναι | ταιc γνώμαιc 

 
• Θουκ. I 120,3: ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν 

ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ 
ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν 
 



Δέξιππος F3b  

• Σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν τοῖς τε ἐκ τῆς τύχης 
προφαινομένοις εὖ χρήσασθαι καὶ ἅμα 
συνέσει ἐς τὰς πράξεις ἰόντας μὴ παριέναι 
τῶν καιρῶν τὸ ἐφεστηκὸς μηδὲ μεταστάντων 
εἰς μεταμέλειαν ἥκειν τοῦ παροφθέντος 
 



• Ηρόδ. Ι 4,2: τὸ μέν νυν ἁρπάζειν γυναῖκας ἀνδρῶν 
ἀδίκων νομίζειν ἔργον εἶναι, τὸ δὲ ἁρπασθεισέων 
σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν ἀνοήτων, τὸ δὲ 
μηδεμίαν ὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων σωφρόνων 

• Ξεν. Ελληνικά VI 3,5: καὶ σωφρόνων μὲν δήπου ἐστὶ 
μηδὲ εἰ μικρὰ τὰ διαφέροντα εἴη πόλεμον ἀναιρεῖσθαι   

• Ξεν. Οικονομικός 7,15: ἀλλὰ σωφρόνων τοί ἐστι καὶ 
ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οὕτω ποιεῖν, ὅπως τά τε ὄντα ὡς 
βέλτιστα ἕξει καὶ ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ τοῦ καλοῦ τε καὶ 
δικαίου προσγενήσεται  



τὸ στρατιωτικόν  
 

• Scyth. Vindob., Fol. 194v,2: τὸ στρατιωτικόν  
                                           
• Θουκ. VIII 83,3: καὶ ξυνιστάμενοι κατ’ 

ἀλλήλους οἷάπερ καὶ πρότερον οἱ στρατιῶται 
ἀνελογίζοντο καί τινες καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
ἀξίων λόγου ἀνθρώπων καὶ οὐ μόνον τὸ 
στρατιωτικόν, ὡς οὔτε μισθὸν ἐντελῆ πώποτε 
λάβοιεν, τό τε διδόμενον βραχὺ καὶ οὐδὲ 
τοῦτο ξυνεχῶς  



τὸ ὑπήκοον 

Scyth. Vindob., Fol. 194v,16–17: ἥ τε 
cτρατιωτικὴ cύνταξιc ̣· | καὶ πᾶν τὸ ὑπήκοον  
 
Θουκ. VI 69,3: τὸ δ’ ὑπήκοον τῶν ξυμμάχων 
μέγιστον μὲν περὶ τῆς αὐτίκα ἀνελπίστου 
σωτηρίας 



• α) Πολιορκία Φιλιππούπολης (Fol. 195rv) 
 Πολιορκία Ποτίδαιας (Θουκ. I 56–II 70),  

 
• b) Δημηγορία Δεκίου στην Αμισό της Βεροίνης 

(Fol. 194v, 16–30)   
 Δημηγορίες στρατηγών πριν από σημαντικές 
 μάχες όπως, για παράδειγμα, αυτή του 
 Αθηναίου Νικία στη Σικελία πριν  την τελική 
 ήττα των Αθηναίων (Θουκ. VII 77)  



Scyth. Vindob. Fol. 195r,11: οἷα ἐν ὁμίλω φιλεῖ 
cυμβαίνειν 

 
Θουκ. II 65,4: ὕστερον δ’ αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ 
φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα 
τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν  
Θουκ. IV 28,3: οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν  
Θουκ. VI 63,2: οἷον δὴ ὄχλος φιλεῖ θαρσήσας 
ποιεῖν  
Θουκ. VIII 1,4: ὅπερ φιλεῖ δῆμος ποιεῖν 



Δεύτερο προοίμιο Θουκυδίδη V 26,1–3: ἔτη δὲ 
ἐς τοῦτο τὰ ξύμπαντα ἐγένετο τῷ πολέμῳ ἑπτὰ 
καὶ εἴκοσι. καὶ τὴν διὰ μέσου ξύμβασιν εἴ τις μὴ 
ἀξιώσει πόλεμον νομίζειν, οὐκ ὀρθῶς δικαιώσει 
… ὥστε ξὺν τῷ πρώτῳ πολέμῳ τῷ δεκέτει καὶ τῇ 
μετ’ αὐτὸν ὑπόπτῳ ἀνοκωχῇ καὶ τῷ ὕστερον ἐξ 
αὐτῆς πολέμῳ εὑρήσει τις τοσαῦτα ἔτη κτλ.  



Μεμονωμένα γλωσσικά και υφολογικά 
στοιχεία 

1) Χαρακτηριστικές συντακτικές δομές 
2) Χαρακτηριστικές μεμονωμένες φράσεις 
3) Χαρακτηριστικές λέξεις 



ὥρμηντο + Infinitiv  

• Scyth. Vindob. Fol. 192v,14-16 : cυ̣ν̣ή̣ε̣c ̣α̣ν̣ ἐ̣c 
Πύλαc. καὶ κατὰ τα̣ὐ̣|τόθι cτεν̣ὰ̣ τῶν̣ 
π̣α̣ρόδων̣· ἐξείργειν αὐτοὺc ὥρ|μη̣ντο 
 

• Θουκ. II 59,2: καὶ τὸν μὲν Περικλέα ἐν αἰτίᾳ 
εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν καὶ δι’ 
ἐκεῖνον ταῖς ξυμφοραῖς περιπεπτωκότες, πρὸς 
δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ὥρμηντο ξυγχωρεῖν 



οἱ ἀμφὶ τὸν Personennamen im Akk. + 
Partizip 

• Scyth. Vindob., Fol. 195v,17–18: οἱ ἀμφὶ τὸν 
κνίβαν· πολὺ επι̣ρρω|c  ̣θ̣έ̣ντ̣εc, καὶ 
cυνέ̣ν̣τεc  τοῦ cυνθήματοc κτλ. 
 

• Θουκ. VIII 65,1: Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδρον 
παραπλέοντές τε, ὥσπερ ἐδέδοκτο, τοὺς 
δήμους ἐν ταῖς πόλεσι κατέλυον  



μὴ κάτοπτος (vel sim.) εἶναι  
 

• Scyth. Vindob. Fol. 195r,7–8: ἀπε̣ί̣χοντο δὲ 
νύκτωρ πῦρ ἀν̣ακαίειν· | δέει τοῦ μὴ κάτοπτοι 
εἶναι 
 

• Θουκ. VIII 104,5: τῷ δὲ μέσῳ, τοιούτου 
ξυμβαίνοντος, ἀσθενέσι καὶ διεσπασμέναις ταῖς 
ναυσὶ καθίσταντο, ἄλλως τε καὶ ἐλάσσοσι 
χρώμενοι τὸ πλῆθος καὶ τοῦ χωρίου τοῦ  περὶ τὸ 
Κυνὸς σῆμα ὀξεῖαν καὶ γωνιώδη τὴν 
περιβολὴν  ἔχοντος, ὥστε τὰ ἐν τῷ ἐπέκεινα 
αὐτοῦ γιγνόμενα μὴ κάτοπτα εἶναι 
 



ἐπιβουλὴν παραcκευάζειν 
 

• Scyth. Vindob. Fol. 196r 6–7: ὡc ἐξ ὀλίγου 
τὴν ἐπιβουλὴν παραcκευ̣αcθῆναι 
 

• Θουκ. IV 77,1: Ἡ μὲν οὖν ἐπιβουλὴ 
τοιαύτη παρεσκευάζετο  



a) Scyth. Vindob. Fol. 192v,4-7: ὡc δὲ ο̣ἱ̣ τε ἀπὸ | τοῦ τείχου̣c̣ ε̣ὐ̣ρ̣ώ̣cτ̣̣ω̣c̣ 
ἠ̣μ̣ύ̣νοντ̣ο̣· πολυ̣χε̣ιρία | τὰc τάξειc ἀμύν̣οντε̣c̣·̣ καὶ προ̣υ̣χώρ̣ει οὐ̣δὲν ἐc | ἐλπίδαc  
Thuk. VI 103,2: ἦλθον δὲ καὶ τῶν Σικελῶν πολλοὶ ξύμμαχοι τοῖς Ἀθηναίοις, οἳ 
πρότερον περιεωρῶντο, καὶ ἐκ τῆς Τυρσηνίας νῆες πεντηκόντοροι τρεῖς. καὶ 
τἆλλα προυχώρει αὐτοῖς ἐς ἐλπίδας 
  
b) Scyth. Vindob. Fol. 195r,10–11: καί τι καὶ cταcιαcμοῦ ἐc  τοὺc  δυνα|τοὺc  
ἐμπεcὸν 
Thuk. IV 130,1: τῇ δ’ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι περιπλεύσαντες ἐς τὸ πρὸς 
Σκιώνης τό τε προάστειον εἷλον καὶ τὴν ἡμέραν ἅπασαν ἐδῄουν τὴν γῆν 
οὐδενὸς ἐπεξιόντος (ἦν γάρ τι καὶ στασιασμοῦ ἐν τῇ πόλει) κτλ. 

 
c) Scyth. Vindob. Fol. 195r,19–20: ἐξάγγελοc  γίγνεται τῶν κατὰ τὴν | πόλιν τῶ 
κνίβα οὗτοc 
Thuk. VIII 51,1: αὐτὸς προφθάσας τῷ στρατεύματι ἐξάγγελος γίγνεται ὡς οἱ 
πολέμιοι μέλλουσιν … ἐπιθήσεσθαι τῷ στρατοπέδῳ  



d) Scyth. Vindob., Fol. 195v 2-3: ἐπει δὲ πορευό̣με̣νοι κατὰ φῶc cεληναῖον 
Θουκ. II 3,4: φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορθρον ἐχώρουν ἐκ τῶν 
οἰκιῶν ἐπ’ αὐτούς, ὅπως μὴ κατὰ φῶς θαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέροιντο καὶ 
σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται, ἀλλ’ ἐν νυκτὶ φοβερώτεροι ὄντες ἥσσους ὦσι τῆς 
σφετέρας ἐμπειρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν 

 

e) Scyth. Vindob., Fol. 195v,5-6: προc έβαλλον τῶ τει|χει· 
Θουκ. II 25,1: Οἱ δ’ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ περὶ Πελοπόννησον Ἀθηναῖοι … ἐς 
Μεθώνην τῆς Λακωνικῆς ἀποβάντες τῷ τείχει προσέβαλον ὄντι ἀσθενεῖ καὶ 
ἀνθρώπων οὐκ ἐνόντων 
Θουκ. III 22,5: καὶ ἅμα οἱ ἐν τῇ πόλει τῶν Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐξελθόντες 
προσέβαλον τῷ τείχει τῶν Πελοποννησίων 
Θουκ. III 52,2: προσέβαλλον αὐτῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀμύνεσθαι 

 

f) Scyth. Vindob., Fol. 195r,1–2: ὠ̣π̣ιcθ̣ο̣φυλά̣κ̣ο̣υ̣ν̣. ἀρετ̣ῆc μεταποιο̣ύμεν̣οι· καὶ 
δό|ξαν ἔχοντεc ὡc  ἀλκιμώτατοι 
Θουκ. II 51,5: εἴτε προσίοιεν, διεφθείροντο, καὶ μάλιστα οἱ ἀρετῆς τι 
μεταποιούμενοι   



a) Scyth. Vindob. Fol. 194v 13–14: ἔγν̣ω̣ δεῖν το̣ῦ καιροῦ ἐνδιδόντ(οc) | 
θαρcύναι τοὺ̣c cτρατ̣ιώταc 

 
Θουκ. V 8,4: ξυγκαλέσας δὲ τοὺς πάντας στρατιώτας καὶ βουλόμενος 
παραθαρσῦναί τε καὶ τὴν ἐπίνοιαν φράσαι, ἔλεγε τοιάδε 
  
b) Scyth. Vindob. Fol. 194v,19–20: κα̣τὰ τὸν του θνητοῦ λόγον· παντ̣οίαc 
πημονὰc ἐπιφέρουcιν 

 
Θουκ. V 18, 4: ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ μήτε Λακεδαιμονίους 
καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπ’ Ἀθηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μήτε Ἀθηναίους καὶ τοὺς 
ξυμμάχους ἐπὶ Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους  
 
Θουκ. V 47, 2: ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ μήτε Ἀργείους καὶ 
Ἠλείους καὶ Μαντινέας καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ Ἀθηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ὧν ἄρχουσιν Ἀθηναῖοι μήτε Ἀθηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους <ὧν ἄρχουσιν 
Ἀθηναῖοι> ἐπὶ Ἀργείους καὶ Ἠλείους καὶ Μαντινέας καὶ τοὺς ξυμμάχους  



c) Scyth. Vindob. Fol. 195r, 13–14: ἐπὶ λύ|cε̣ι τοῦ πολέμου 
 
Thukydides verwendet normalerweise die Ausdrücke κατάλυσις 
τοῦ πολέμου oder, seltener, διάλυσις πολέμου, vgl. aber die von 
ihm verwendete Phrase λύω τὸν πόλεμον (Thuk. V 31,2): 
πολέμου γὰρ γενομένου ποτὲ πρὸς Ἀρκάδων τινὰς Λεπρεάταις 
καὶ Ἠλείων παρακληθέντων ὑπὸ Λεπρεατῶν ἐς ξυμμαχίαν ἐπὶ τῇ 
ἡμισείᾳ τῆς γῆς καὶ λυσάντων τὸν πόλεμον Ἠλεῖοι τὴν γῆν 
νεμομένοις αὐτοῖς τοῖς Λεπρεάταις τάλαντον ἔταξαν τῷ Διὶ τῷ 
Ὀλυμπίῳ ἀποφέρειν 
 
d) Scyth. Vindob., Fol. 195v,6: καθότι ὁ ἐνδιδουc cφίcιν ἐξηγεῖτο 
 
Θουκ. IV, 66, 3 βουλόμενοι ἐνδοῦναι τὴν πόλιν (die Parallele ist 
bereits in der Edition vermerkt) 

 



• Scyth. Vindob. Fol. 195r,17–19: ἤτοι κατὰ ἔχθοc | τὸ πρόc  τιν̣α 
τῶν ἐν τέλει· ἢ καὶ μιcθῶν μεγά|λων ἐλπίδι  
 

• Θουκ. IV 1,2: οἱ δὲ Λοκροὶ κατὰ ἔχθος τὸ Ῥηγίνων, βουλόμενοι 
ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς καταπολεμεῖν 

• Θουκ. VII 57,5: οὗτοι δὲ Αἰολῆς Αἰολεῦσι τοῖς κτίσασι Βοιωτοῖς 
<τοῖς> μετὰ Συρακοσίων κατ’ ἀνάγκην ἐμάχοντο, Πλαταιῆς δὲ 
καταντικρὺ Βοιωτοὶ Βοιωτοῖς μόνοι εἰκότως κατὰ τὸ ἔχθος 

• Θουκ. VII 57,7: Κερκυραῖοι δὲ οὐ μόνον Δωριῆς, ἀλλὰ καὶ 
Κορίνθιοι σαφῶς ἐπὶ Κορινθίους τε καὶ Συρακοσίους, τῶν μὲν 
ἄποικοι ὄντες, τῶν δὲ ξυγγενεῖς, ἀνάγκῃ μὲν ἐκ τοῦ εὐπρεποῦς, 
βουλήσει δὲ κατὰ ἔχθος τὸ Κορινθίων οὐχ ἧσσον εἵποντο 
 

• Θουκ. VIII 48,3: διὰ τὸ εὔπορον τῆς ἐλπίδος τοῦ παρὰ βασιλέως 
μισθοῦ ἡσύχαζεν 
 



Πολυχειρία 
 
• Scyth. Vindob., Fol. 192v,4–6: ὡc δὲ ο̣ἱ̣ τε ἀπὸ | τοῦ 

τείχουc̣̣ ε̣ὐ̣ρ̣ώ̣cτ̣̣ω̣c̣ ἠ̣μ̣ύ̣νοντ̣ο̣· πολυ̣χε̣ιρία | τὰc τάξειc 
ἀμύν̣οντε̣c̣ 
 

• Θουκ. II 77,3: φοροῦντες δὲ ὕλης φακέλους 
παρέβαλον ἀπὸ τοῦ χώματος ἐς τὸ μεταξὺ πρῶτον τοῦ 
τείχους καὶ τῆς προσχώσεως, ταχὺ δὲ πλήρους 
γενομένου διὰ πολυχειρίαν ἐπιπαρένησαν καὶ τῆς 
ἄλλης πόλεως ὅσον ἐδύναντο ἀπὸ τοῦ μετεώρου 
πλεῖστον ἐπισχεῖν, ἐμβαλόντες δὲ πῦρ ξὺν θείῳ καὶ 
πίσσῃ ἧψαν τὴν ὕλην  



Φώτιος, Βιβλ. 82 p. 64a11–20 

ἔστι δὲ τὴν φράσιν ἀπέριττός τε καὶ ὄγκῳ καὶ ἀξιώματι 
χαίρων, καὶ (ὡς ἄν τις εἴποι) ἄλλος μετά τινος 
σαφηνείας Θουκυδίδης, μάλιστά γε ἐν ταῖς σκυθικαῖς 
ἱστορίαις 
 
„Er (sc. Dexippos) formuliert nicht breiter als nötig, 
erfreut sich an Schmuck und erhabenem Ausdruck und 
ist, so könnte man sagen, ein zweiter Thukydides mit 
einiger Klarheit, vor allem freilich in seiner 
Skythengeschichte“ (Übers. v. Gunther Martin) 

 



 
 

• Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 
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