
Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

 



Ο εμφύλιος στην Κέρκυρα ξεκινάει ως εξής: Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι 
του 427 π.Χ. 

• Οι Κορίνθιοι απελευθερώνουν 250 Κερκυραίους αιχμαλώτους και τους 
στέλνουν στην Κέρκυρα.

• Αυτοί είναι ολιγαρχικοί κι έχουν ως αποστολή τους να φέρουν με το 
μέρος της Κορίνθου την Κέρκυρα.Εν τω μεταξύ και οι Αθηναίοι 
προσπαθούν να προσαρτήσουν κι αυτοί την Κέρκυρα στην Αθήνα. 



 
● Οι ολιγαρχικοί οδηγούν σε δίκη τον Πειθία,που είναι αρχηγός των 

δημοκρατικών.Εκείνος αθωώνεται και μηνύει αντίστοιχα τους 
ολιγαρχικούς κατήγορούς του για μια πράξη ιεροσυλίας.Αυτοί 
καταδικάζονται με ένα βαρύ πρόστιμο και ζητούν διακανονισμό του 
χρέους.Δε γίνεται ο διακανονισμός και τότε αυτοί επειδή θεωρούν τον 
Πειθία υπεύθυνο για όλα αυτά και τους ενοχλεί η δράση του αναφορικά 
με την προσπάθειά του να είναι η Κέρκυρα σύμμαχος της Αθήνας 
μπαίνουν οπλισμένοι μέσα στη Βουλή.Σκοτώνουν τον Πειθία κι άλλους 
60 περίπου.Έτσι,ξεκινάει ο εμφύλιος σπαραγμός.



 
Η Αθήνα από τη μία μεριά και η Κόρινθος με τη Σπάρτη από την άλλη 
παρακολουθούν τα γεγονότα χωρίς να αναμειγνύονται προς το παρόν 
ενεργά.Οι ολιγαρχικοί επιτίθενται εναντίον των δημοκρατικών και τους νικούν 
παίρνοντας θάρρος από την παρουσία μιας τριήρους με Κορινθίους και 
Λακεδαιμόνιους πρέσβεις.



 
Οι αντιμαχόμενες πλευρές καταλαμβάνουν διαφορετικά σημεία της πόλης η 
καθεμία.Αναζητούν συμμάχους.Οι δημοκρατικοί παίρνουν τους δούλους με το μέρος 
τους.Οι ολιγαρχικοί πληρώνουν 800 μισθοφόρους που έρχονται από άλλη 
περιοχή.Στη συνέχεια,νικούν οι δημοκρατικοί έχοντας και τη βοήθεια των 
γυναικών.Οι ολιγαρχικοί βάζουν φωτιά στην πόλη για να ανακόψουν την έφοδο των 
δημοκρατικών.Φτάνει στην Κέρκυρα ο Αθηναίος στρατηγός Νικόστρατος και 
προσπαθεί να συμφιλιώσει τις αντιμαχόμενες πλευρές.Οι ολιγαρχικοί καταφεύγουν 
ως ικέτες στον ναό της Ήρας.[περίπου 400].



 
Παρ'όλαυτά, οι Δημοκρατικοί εκτοπίζουν τους ολιγαρχικούς στο νησί 
Πτυχία,το σημερινό Βίδο.Στη συνέχεια,φτάνουν ενισχύσεις για τους 
ολιγαρχικούς.Πιο συγκεκριμένα,καταφτάνει στην Κέρκυρα Πελοποννησιακός 
στόλος με 53 πλοία.Επικεφαλής του στόλου είναι ο Βρασίδας.



 
● Αγκυροβολεί στα Σύβατα και το ξημέρωμα πλέει προς την Κέρκυρα για 

να βοηθήσει τους ολιγαρχικούς Κερκυραίους.Από την άλλη μεριά οι 
Κερκυραίοι [δημοκρατικοί] με τους Αθηναίους ετοιμάζονται να 
παραταχθούν σε ναυμαχία κατά των Πελοποννησίων.Έτσι,ο εμφύλιος 
στην Κέρκυρα μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών μετατρέπεται σε 
αναμέτρηση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης.
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