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Διζαγυγή 

 

   Ζ Αζήλα θαη ε πάξηε ππήξμαλ νη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο θαηά ηνλ 

5
ν
π.Υ. αηψλα, θαζψο θαξπψζεθαλ ηα νθέιε απφ ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

απφθξνπζε ησλ Πεξζψλ θαηά ηα έηε 490-479π.Υ. Απηή, σζηφζν, πνπ αλαδείρζεθε ε 

πην θεξδηζκέλε απφ ηε λίθε ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο είλαη ε Αζήλα. 

Γεκηνπξγψληαο ηελ Α΄ Αζελατθή ζπκκαρία, επηηπγράλεη λα πάξεη ηνλ έιεγρν ελφο 

κεγάινπ κέξνπο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ε δεκνθξαηία επηθξάηεζε πιήξσο ζηελ 

Αζήλα, δίλνληαο ζηνπο πνιίηεο ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ θαηάιεςε ησλ αμησκάησλ θαη 

ζηελ πφιε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ κεγαιχηεξν πνιηηηζκφ ηεο αξραίαο 

Διιάδαο θαη λα αλαδείμεη πξφζσπα φπσο ηνλ Αξηζηνθάλε, ηνλ Αηζρχιν, ηνλ 

νθνθιή, ηνλ Δπξηπίδε, ηνλ Φεηδία, ηνλ σθξάηε θαη πνιινχο άιινπο. 

   Ζ κεγάιε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ θαη εηδηθά ηεο Αζήλαο αλαθφπηεηαη απφ 

ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. Ο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο ππήξμε ε ζεκαληηθφηεξε 

εκθχιηα δηακάρε αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε θαηά ηελ αξραηφηεηα. 

Γηήξθεζε απφ ην 431 έσο ην 404π.Υ. θαη νδήγεζε ζηελ ήηηα ηεο Αζήλαο απφ ηε 

πάξηε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ζηελ Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία.  

   Ο ελ ιφγσ πφιεκνο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην πεξηιακβάλεη ηα έηε απφ ην 

431π.Υ. έσο ην 421π.Υ. θαη νλνκάδεηαη Αξρηδάκεηνο πφιεκνο, ιφγσ ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ παξηηάηε βαζηιηά Αξρηδάκνπ. Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηα έηε 415-

413π.Υ. θαη αθνξά ηε ηθειηθή εθζηξαηεία, ε νπνία θαηέιεμε ζε κηα κεγάιε 

αζελατθή ήηηα. Σέινο, ην ηξίην κέξνο ζρεηίδεηαη κε ηα έηε 413π.Υ. έσο 404π.Υ. θαη 

είλαη ν Γεθειεηθφο ή Ησληθφο πφιεκνο. 

   Ο πφιεκνο έγηλε αλάκεζα ζε δχν πιεπξέο πνπ πξέζβεπαλ δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο 

θαη αληίζεηεο θνζκνζεσξίεο ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο, 

ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ή ζηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ηέρλε θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ.  

   Σν παξφλ ζχγγξακκα παξνπζηάδεη ην πξψην κέξνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, 

δειαδή ηνλ Αξρηδάκεην πφιεκν. Αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα θαη γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα λα αηηηνινγεζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα, νη πξάμεηο θαη νη 

απνθάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ πφιεκν πιεπξψλ. Βαζηθή πεγή γλψζεο γηα ηα 

ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν γεγνλφηα είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο ηζηνξηθφο ηεο αξραηφηεηαο, ν 

Θνπθπδίδεο. Ωο εθ ηνχηνπ, σο βαζηθφ βνήζεκα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο 
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εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζα ην ίδην ην θείκελν ηνπ Θνπθπδίδε, σο ην πιένλ αμηφπηζην 

εγρεηξίδην γηα ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. ηα 19 θεθάιαηά ηνπ ην ζχγγξακκα 

επηρεηξεί κηα θαηαγξαθή θαη κηα εξκελεία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπκβάλησλ ηνπ 

δεθαεηνχο Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηα αίηηα θαη ηηο 

αθνξκέο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ πφιεκν, αιιά θαη κηα ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

θπξηφηεξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ απφ ην 421π.Υ. έσο θαη ηελ ηειηθή ήηηα ηεο 

Αζήλαο, ην 404π.Υ. 

   Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ επέιεμε ν ππνθαηλφκελνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα 

δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη πσο ν Αξρηδάκεηνο πφιεκνο εηδηθφηεξα θαη ν 

Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο γεληθφηεξα ππήξμε, κε δηαθνξά, ε ζπνπδαηφηεξε 

ζχγθξνπζε ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο ηφζεο πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε. Καη, 

θπξίσο, έλαο πφιεκνο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηελ πηψζε ηεο ζεκαληηθφηεξεο 

ειιεληθήο πφιεο ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αηψλα θαη, ίζσο, φιεο ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, ηεο 

Αζήλαο ηνπ Πεξηθιή. 
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Πεπίλητη 

 

   Σν θχξην ζψκα ηνπ παξφληνο ζπγγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ δεθαεηή Αξρηδάκεην 

πφιεκν, ν νπνίνο δηήξθεζε απφ ην 431π.Υ. έσο ην 421π.Υ. θαη απνηειεί ην πξψην 

κέξνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 19 θεθάιαηα. Σα 

πξψηα δχν θεθάιαηα παξνπζηάδνπλ ηα αίηηα θαη ηηο ηξεηο βαζηθέο αθνξκέο γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. Σα επφκελα ηξία θεθάιαηα θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηηο δχν αληίπαιεο παξαηάμεηο, φπσο ηηο πφιεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο θαη ηελ 

ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ. 

   Αθνινπζεί ε έθζεζε ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ. Σα θεθάιαηα Σ΄ έσο θαη Ζ΄ 

αθνξνχλ ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, κε ηηο αζελατθέο λίθεο, ηνλ ινηκφ πνπ 

πιήηηεη ηελ Αζήλα θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Πεξηθιή. Σν θεθάιαην Θ΄ αθηεξψλεηαη ζηελ 

απνζηαζία ηεο Μπηηιήλεο θαη ην Η΄ ζηελ παξάδνζε ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ Πιαηαηψλ 

θαη ζηελ εθηέιεζή ηνπο. 

   ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν εκθχιηνο πφιεκνο ηεο Κέξθπξαο, ην πην αθξαίν 

παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο πνιηηψλ ηεο ίδηαο πφιεο. Αθνινπζεί έλα θεθάιαην κε ηα 

γεγνλφηα ησλ εηψλ 427 θαη 426π.Υ. θαη ην θεθάιαην ΗΓ΄ κε ηα θαζνξηζηηθά γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ πνιέκνπ γεγνλφηα ηεο Πχινπ. Σα δχν επφκελα θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ 

ηηο αζελατθέο απνηπρίεο ζηα Μέγαξα θαη ζηε Βνησηία θαη ην θεθάιαην ΗΣ΄ ηηο 

πεινπνλλεζηαθέο επηρεηξήζεηο ζηε βφξεηα Διιάδα πνπ νδεγνχλ ζηελ ηειηθή 

ζπκθσλία γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο. 

   Σν θεθάιαην ΗΕ΄ εθζέηεη ηα ζπκθσλεζέληα αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο εηξήλεο ηνπ Νηθία, ην ΗΖ΄ θαηαγξάθεη ηα πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

πνπ παξέκελαλ άιπηα θαη έδεηρλαλ πσο ε εηξήλεπζε ζα είλαη πξνζσξηλή. Σν 

ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ην 421π.Υ. έσο θαη 

ηελ παξάδνζε ηεο Αζήλαο ζηνπο παξηηάηεο, ην 404π.Υ. 
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Α΄ κεθάλαιο:Αίηια 

 

   Σν βαζηθφ αίηην ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ είλαη ε κεγάιε αχμεζε ηεο 

αζελατθήο δχλακεο ζηα πελήληα ρξφληα κεηά ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ θαη ν 

ζπλαθφινπζνο θφβνο ηεο πάξηεο, πξσηίζησο, αιιά θαη ηεο Κνξίλζνπ κήπσο ε 

Αζήλα θπξηαξρήζεη ηειηθά ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν
1
. Ζ εγεκνλία ηεο Διιάδαο, 

ινηπφλ, απνηέιεζε, φπσο θαη άιιεο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο καο, ηνλ ιφγν 

έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ. Κη αλ ν πφιεκνο δελ μεθηλνχζε εθείλε ηελ επνρή, ζα μεθηλνχζε 

αξγφηεξα, εθφζνλ ηφζν νη Αζελαίνη φζν θαη νη παξηηάηεο επηδεηνχζαλ ην ίδην 

αθξηβψο πξάγκα, ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
2
. 

   Σν 478π.Υ., έλαλ ρξφλν κεηά ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ, νη Αζελαίνη 

δεκηνπξγνχλ ηελ Α΄ Αζελατθή ή Ναπηηθή ή Γειηαθή ζπκκαρία κε βαζηθφ ηεο ζθνπφ 

ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ θαη ηελ ηηκσξία ηνπο γηα ηελ εηζβνιή 

ζηελ Διιάδα θαηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο ησλ εηψλ 490-479π.Υ. ηε ζπκκαρία 

εηζέξρνληαη νη πεξηζζφηεξεο λεζησηηθέο πφιεηο ηνπ Αηγαίνπ θαη νη πφιεηο ησλ αθηψλ 

ηεο Μηθξάο Αζίαο, φπσο θαη αξθεηέο ζηε βφξεηα Διιάδα
3
. 

   ζν, φκσο, πεξλνχλ ηα ρξφληα, νη Αζελαίνη παίξλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα 

ρέξηα ηνπο ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκαρίαο, θηάλνπλ ζην ζεκείν λα απνθαζίδνπλ κφλνη 

ηνπο νπζηαζηηθά γηα φια ηα ζέκαηα θαη κεηαηξέπνπλ ηε ζπκκαρία ζε αζελατθή 

εγεκνλία. Ζ πφιε ησλ Αζελψλ γίλεηαη ην θέληξν φινπ ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, θαζψο 

έρεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζε πάξα πνιινχο ηνκείο, κε βαζηθφηεξνπο ηνλ νηθνλνκηθφ, 

ηνλ πλεπκαηηθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ. 

   Σν 464π.Υ. νη παξηηάηεο απέπεκςαλ άθνζκα ηνπο Αζελαίνπο πνπ είραλ έξζεη ζηε 

Λαθσλία γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ κεηά ηελ εμέγεξζε ησλ εηιψησλ, ζεσξψληαο πσο 

ππήξρε θίλδπλνο λα εληζρχζνπλ ηνπο είισηεο νη Αζελαίνη θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα ζηελ πφιε
4
. Οη Αζελαίνη, φπσο είλαη ινγηθφ, έλησζαλ 

πξνζβεβιεκέλνη θαη νη ζρέζεηο ησλ δχν πφιεσλ δηαηαξάζζνληαη. Υσξίο λα θεξχμεη 

πφιεκν ε κία πφιε ζηελ άιιε, γηα 15 πεξίπνπ ρξφληα Αζελαίνη θαη παξηηάηεο ζα 

                                                      
1
 Wilcken Ulrich (1976),212 

2
 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),276 

3
 Schuller Wolfgang (2001),60 

4
 Kagan Donald (2004),49 
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ζπγθξνχνληαη κε έκκεζν ηξφπν, κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ θαη παξαηάμεσλ 

πνπ ζα ππνζηεξίδεη ε θαζεκηά ηνπο
5
. 

   Σν 449π.Υ. ππνγξάθεθε ε Δηξήλε ηνπ Καιιία αλάκεζα ζηνπο Πέξζεο θαη ηελ 

ειιεληθή πιεπξά. Ζ εηξήλε απηή ηεξκάηηζε θαη ηππηθά ηε ζχγθξνπζε Διιήλσλ θαη 

Πεξζψλ θαη δηαζθάιηδε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πφιεσλ ησλ παξαιίσλ 

ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Έηζη, ε Αζελατθή ζπκκαρία δελ έρεη 

πιένλ θάπνηνλ ιφγν χπαξμεο, κηαο θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθξφηεζήο ηεο, ε 

πξνζηαζία απφ ηνπο Πέξζεο, είρε πιένλ πηζηνπνηεζεί θαη επίζεκα κε ηε ζπλζήθε 

εηξήλεο. Οχησο ή άιισο, ε ζπκκαρία είρε κεηαηξαπεί ζε αζελατθή εγεκνλία, εθφζνλ 

νη Αζελαίνη, εηδηθά θαη κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζπκκαρηθνχ ηακείνπ απφ ηε Γήιν ζηελ 

Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ, ην 454π.Υ., ελεξγνχζαλ φπσο ήζειαλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππ’ φςηλ ηνπο ηε γλψκε ησλ άιισλ πφιεσλ, θαη 

εμππεξεηνχζαλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα
6
. 

   Απηφ, φπσο είλαη ινγηθφ, δεκηνχξγεζε εληάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπκκαρίαο θαη 

έληνλε δπζαξέζθεηα γηα ηηο αζελατθέο θηλήζεηο απφ ηηο πφιεηο πνπ δελ αλήθαλ ζηε 

ζπκκαρία, κε πξψηεο ηε πάξηε θαη ηελ Κφξηλζν. Δλ ηέιεη, ην 446π.Υ. ππνγξάθεηαη 

αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο, ηελ αζελατθή θαη ηελ πεινπνλλεζηαθή, κηα 

Σξηαθνληαεηήο ζπλζήθε εηξήλεο
7
. Ζ ζπλζήθε δηαηεξήζεθε γηα πεξίπνπ 14 ρξφληα, 

πξηλ θηάζνπκε ζηελ έλαξμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ην 431π.Υ. 

   Ζ αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

εγεκνλίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν αίηην ηνπ πνιέκνπ. Αίηηα, 

φκσο, ππάξρνπλ θαη άιια θαη είλαη αξθεηά. Ζ αληίζεζε Αζήλαο θαη πάξηεο αθνξά 

θαη άιινπο ηνκείο. Ζ Αζήλα είλαη κηα δεκνθξαηηθή πφιε, ε πάξηε νιηγαξρηθή. Γη’ 

απηφλ ηνλ ιφγν, νη Αζελαίνη ππνζηήξηδαλ ζε θάζε πφιε ηηο δεκνθξαηηθέο παξαηάμεηο, 

νη παξηηάηεο ηηο νιηγαξρηθέο.  

   Παξάιιεια, δηαθνξά ππήξρε θαη ζηε λννηξνπία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ησλ δχν πφιεσλ. Οη Αζελαίνη είραλ ηελ πφιε ηνπο αλνηθηή ζηα πάληα, ζηνπο μέλνπο, 

ζηηο πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο. Δίραλ θαηαζηήζεη ηελ πφιε ηνπο ηελ πλεπκαηηθή 

πξσηεχνπζα φινπ ηνπ ειιαδηθνχ, θαη φρη κφλν, ρψξνπ. Οη παξηηάηεο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ήηαλ απνκνλσκέλνη, καθξηά απφ θάζε πνιηηηζκηθή πξφνδν, θιεηζκέλνη κέζα 

ζε έλα ζηξαηφπεδν πνπ νη ίδηνη είραλ δεκηνπξγήζεη. 

                                                      
5
 Schuller Wolfgang (2001),61 

6
 Schuller Wolfgang (2001),60 

7
 Kagan Donald (2004),53 



 9 

   Σέινο, ππάξρεη θαη ε θπιεηηθή δηαθνξά. Ίσλεο νη Αζελαίνη, Γσξηείο νη παξηηάηεο. 

Καη νη δχν επειπηζηνχλ πσο ζα ηνπο βνεζήζνπλ νη πφιεηο πνπ είλαη θπιεηηθά 

ζπγγελείο κε απηέο
8
. Απηφ, εληνχηνηο, δε ζα ηζρχζεη πιήξσο, θαζψο δσξηθέο πφιεηο 

ζα βξεζνχλ ζην πιεπξφ ηεο Αζήλαο, κε πην γλσζηή ηελ Κέξθπξα, ελψ ησληθέο πφιεηο 

ζα απνζηαηήζνπλ απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία θαη ζα ζπκκαρήζνπλ κε ηε πάξηε
9
. 

   Ζ πάξηε ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ εζηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηεο είρε 

παξαρσξήζεη ε ίδηα ε Αζήλα. Απηφ ηεο απειεπζέξσζεο φισλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ 

θαη εηδηθά απηψλ πνπ πθίζηαλην ηελ εγεκνλία ησλ Αζελαίσλ. Οη Αζελαίνη ηνχο 

παξαρψξεζαλ απηφ ην πιενλέθηεκα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαλ ζηηο 

ζπκκαρηθέο ηνπο πφιεηο, ηξφπν πνπ ζπρλά δεκηνπξγνχζε έληνλε δπζαξέζθεηα θαη 

αληηδξάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, πνιιέο νπδέηεξεο πφιεηο, αιιά θαη θάπνηεο αθφκα θαη 

κέζα ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία, έβιεπαλ κε ζπκπάζεηα ηηο ζπαξηηαηηθέο δηαθεξχμεηο. 

   Γηαθνξέο ππάξρνπλ, επίζεο, θαη αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηε δεχηεξε πην 

ζεκαληηθή πφιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, ηελ Κφξηλζν. Απηφ άιισζηε 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο νη δχν απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο αθνξκέο γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ηα Κεξθπξατθά θαη ηα Πνηηδαηαηηθά, αθνξνχλ ηελ Αζήλα θαη 

ηελ Κφξηλζν. 

   Με ηελ Κφξηλζν νη δηαθνξέο πνπ είρε ε Αζήλα αθνξνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα. Οη δχν πφιεηο βξίζθνληαη πνιχ θνληά. Δλδερφκελε θαηαζηξνθή 

ηεο Αζήλαο ζα έδηλε ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ Κφξηλζν γηα λα θπξηαξρήζεη ηνπιάρηζηνλ 

ζηνλ ρψξν πνπ ζα άθελε θελφ ε Αζήλα, δειαδή ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα. Σνλ 

ίδην ρψξν, βέβαηα, επνθζαικηνχζε θη άιιε κηα αληίπαινο ηεο Αζήλαο, ε Θήβα. Ζ 

Κφξηλζνο, βέβαηα, νχζα λαπηηθή δχλακε, ζα κπνξνχζε λα θπξηαξρήζεη θαη ζε άιια 

κέξε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, απ’ φπνπ ζα απνρσξνχζε ε αζελατθή επηξξνή. Πξψηε ε 

Κφξηλζνο αλέπηπμε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε λαπηηιία ηεο θαη θπξηάξρεζε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο ζάιαζζεο, έρνληαο ζηα ρέξηα ηεο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

εκπνξηθήο θίλεζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ε απηφ βνήζεζαλ θαη νη θνξηλζηαθέο 

απνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε επίθαηξα ζεκεία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 

Κέξθπξα, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθφ ζεκείν γηα ηα ηαμίδηα πξνο θαη απφ ηε 

ηθειία. Άιιν, νη πξαθνχζεο, ε ζεκαληηθφηεξε πφιε ηεο ηθειίαο. Με απηή ηελ 

ηαθηηθή, νη Κνξίλζηνη θέξδηδαλ πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη είραλ ηελ πξσηνθαζεδξία 

ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. 

                                                      
8
 Hornblower Simon (2005),278 

9
 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,184 
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   Ωζηφζν, κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ θαη εηδηθά κεηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, 

ππήξμε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο αζελατθήο λαπηηιίαο θαη ζπλαθφινπζε πηψζε ηεο 

θνξηλζηαθήο. Οη Αζελαίνη απέβιεπαλ ζηνλ ίδην αθξηβψο ρψξν κε ηνπο Κνξίλζηνπο γηα 

λα επεθηείλνπλ ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Μηαο θαη θπξηαξρνχζαλ ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν, ιφγσ θαη ηεο Ναπηηθήο ζπκκαρίαο, νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα 

θπξηαξρήζνπλ θαη ζηε Γχζε. Ζ Γχζε αθνξνχζε ηνλ Κνξηλζηαθφ θαη ηνλ Παηξατθφ 

θφιπν, αξρηθά, ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, ζηε ζπλέρεηα, θαη ηε ηθειία θαη ηελ 

Κάησ Ηηαιία, ηειηθά. Γη’ απηφ άιισζηε νη Αζελαίνη επηρείξεζαλ δχν θνξέο λα 

απνθηήζνπλ ηελ θπξηαξρία ζηε ηθειία, γηα ηελ εμαζθάιηζε δειαδή ηεο 

ζεκαληηθφηεξεο ζαιάζζηαο νδνχ πξνο ηε Γχζε
10

. Σν 444/3π.Υ. κάιηζηα νη Αζελαίνη 

είραλ ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ηεο παλειιήληαο απνηθίαο ησλ Θνπξίσλ ζηελ Κάησ 

Ηηαιία, θίλεζε πνπ απνζθνπνχζε ζηνλ ίδην ζθνπφ. Με απηφλ ηνλ ζηφρν ζρεηίδνληαη 

νη αζελατθέο θηλήζεηο λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηνπ 

Παηξατθνχ θφιπνπ, ηε Ναχπαθην, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ζηε δηακάρε ηνπ κε ηνπο 

Κνξίλζηνπο ην ζεκαληηθφηεξν λεζί ηνπ Ηνλίνπ, ηελ Κέξθπξα
11

.  

   Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα απνηειεί ε θεξακηθή. Πξηλ ηελ 

άλνδν ηεο Αζήλαο, ε Κφξηλζνο, αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ε ηθπψλα θαη ηα 

Μέγαξα, δηαθηλνχλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο απφ ηα ιηκάληα ηνπο ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν
12

. Ζ αλάπηπμε ησλ Αζελαίσλ νδεγεί ζε αικαηψδε πηψζε ηελ θνξηλζηαθή 

θεξακηθή, κηαο θαη ε αζελατθή θεξακηθή ηελ εθηνπίδεη απφ φια ζρεδφλ ηα ζεκαληηθά 

εκπνξηθά θέληξα
13

. Ο Πεηξαηάο εμειίζζεηαη ζην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ θαη ηα έζνδα πνπ απνθέξεη ζηα αζελατθά ηακεία είλαη ηεξάζηηα. 

   Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ε Κφξηλζνο αλέπηπμε βαζηά αληηπάζεηα 

πξνο ηελ Αζήλα. Ζ Κφξηλζνο κάιηζηα ππήξμε ν πην έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο 

θήξπμεο ηνπ πνιέκνπ θαη νπζηαζηηθά ε πάξηε αλαγθάζηεθε λα αθνινπζήζεη ηε 

γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκάρσλ ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί θάιιηζηα 

λα ζεσξεζεί πσο νη αζελατθέο θηλήζεηο ζηελ Κέξθπξα θαη ζηελ Πνηίδαηα επηδίσθαλ 

ηελ ηαπείλσζε θαη ηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ ηεο πην ζεκαληηθήο ζπκκάρνπ ηεο 

πάξηεο, ηεο Κνξίλζνπ. 

 

                                                      
10

 Schuller Wolfgang (2001),184 
11

 Botsford & Robinson (1979),243 
12

 Botsford & Robinson (1979),243 
13

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),274 
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Β΄ κεθάλαιο:3 βαζικέρ αθοπμέρ 

 

Κεπκςπαφκά 

 

   Σα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Κέξθπξα απνηεινχλ ηελ πξψηε απφ ηηο ηξεηο 

βαζηθέο αθνξκέο γηα ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ. Ζ Κέξθπξα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

λεζί ηνπ Ηνλίνπ, θαζψο βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθφ ζεκείν γηα ηελ εκπνξηθή θίλεζε 

αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηε ηθειία θαη ηελ Κάησ Ηηαιία, αιιά θαη ζηελ θίλεζε 

αλάκεζα ζηε λφηηα Διιάδα θαη ζηηο αθηέο ηεο Αδξηαηηθήο. Σν λεζί ήηαλ απνηθία ησλ 

Κνξηλζίσλ, νη νπνίνη γηα πάξα πνιιά ρξφληα είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ πξνο ηε Γχζε. Απηή ε ππεξνρή αλαθφπεθε κε ηελ αικαηψδε 

αλάπηπμε ηεο αζελατθήο λαπηηιίαο, ε νπνία θαη εθηφπηζε ην θνξηλζηαθφ εκπφξην απφ 

πνιιά κέξε πνπ κέρξη ηφηε θπξηαξρνχζε απηφ. Απηφ ζπλέβε, πξσηίζησο, κεηά ην 

ηέινο ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ, φηαλ θαη ε Αζήλα γηγαληψζεθε
14

. 

   Ζ αληηπαιφηεηα Κέξθπξαο θαη Κνξίλζνπ βξήθε έδαθνο λα εθθξαζηεί, φηαλ ζπλέβε 

ε δηακάρε ζηελ Δπίδακλν, κηα θεξθπξατθή απνηθία ζηελ απέλαληη αθηή, ζηελ ηφηε 

Ηιιπξία, ην κεηαγελέζηεξν Γπξξάρην ζηε ζεκεξηλή Αιβαλία
15

. Σν 435π.Υ. ε 

Δπίδακλνο δεηά ηε βνήζεηα ηεο Κέξθπξαο, θαζψο κέζα ζηελ πφιε ππάξρνπλ 

πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε δεκνθξαηηθνχο θαη νιηγαξρηθνχο θαη, κηαο θαη δελ 

κπνξνχζαλ λα ηα βξνπλ κεηαμχ ηνπο, δεηνχλ ηε δηαηηεζία απφ ηε κεηξφπνιή ηνπο. Οη 

Κεξθπξαίνη, φκσο, αξλνχληαη λα παξάζρνπλ θάπνηα βνήζεηα θαη ηφηε ε δεκνθξαηηθή 

παξάηαμε ηεο Δπηδάκλνπ ζηξέθεηαη ζηελ έκκεζε κεηξφπνιή ηεο, ηελ Κφξηλζν, κηαο 

θαη ε Κφξηλζνο ήηαλ κεηξφπνιε ηεο Κέξθπξαο, ε νπνία ήηαλ κεηξφπνιε ηεο 

Δπηδάκλνπ
16

. 

   Ζ θίλεζε απηή πξνθαιεί αληίδξαζε ηφζν ζηνπο νιηγαξρηθνχο ηεο Δπηδάκλνπ φζν 

θαη, θπξίσο, ζηελ ίδηα ηελ Κέξθπξα, ε νπνία ζεσξεί πσο ε Κφξηλζνο δελ έρεη θαλέλα 

δηθαίσκα λα επέκβεη, κηαο θαη ε Δπίδακλνο ήηαλ δηθή ηεο απνηθία. Ζ Κφξηλζνο 

ζηέιλεη ζηξαηφ ζηελ Δπίδακλν θαη ε Κέξθπξα αληηδξά δπλακηθά ζηέιλνληαο 

ζεκαληηθή λαπηηθή δχλακε κε 40 πινία θαη δεηψληαο απφ ηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε 

                                                      
14

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,185 
15

 Hornblower Simon (2006)
1
,244 

16
 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),272 
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ηεο Δπηδάκλνπ λα δηψμεη ην θνξηλζηαθφ ζψκα θαη λα επηιχζεη ηηο δηαθνξέο ηεο κε 

ηνπο νιηγαξρηθνχο, αθνχ ηνπο επηηξέςεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ πφιε
17

. 

   Οη Δπηδάκληνη αξλνχληαη θαη νη Κεξθπξαίνη πνιηνξθνχλ ηελ πφιε. Οη Κνξίλζηνη 

ζηέιλνπλ σο ελίζρπζε ζηελ πεξηνρή κεγάιν αξηζκφ πινίσλ θαη νπιηηψλ. Οη 

Κεξθπξαίνη αληηπαξαηίζεληαη κπξνζηά ηνπο ζηε Λεπθίκκε, ην λφηην αθξσηήξην ηεο 

Κέξθπξαο. Οη Κεξθπξαίνη έρνπλ κηα ππεξνρή σο πξνο ηηο δπλάκεηο ηνπο, θαζψο έρνπλ 

80 πινία. Έηζη, ληθνχλ ζηε λαπκαρία πνπ αθνινπζεί θαη αλαγθάδνπλ ηνπο Κνξίλζηνπο 

λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ πφιε ηνπο. Ζ δηακάρε ησλ δχν πφιεσλ ζπλερίδεηαη θαη 

δχν ρξφληα κεηά, ην 433π.Υ., νη Κνξίλζηνη εηνηκάδνπλ κεγάιε λαπηηθή δχλακε, ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη άιιεο πφιεηο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, γηα λα 

ηηκσξήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Κέξθπξαο. 

   Οη Κεξθπξαίνη αληηιακβάλνληαη πσο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηε 

κεγάιε ερζξηθή δχλακε πνπ ζα ηνπο επηηεζεί θαη έηζη ζηέιλνπλ πξέζβεηο ζηελ Αζήλα 

γηα λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηά ηεο κέζσ αθφκα θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ Αζελατθή 

ζπκκαρία. Έηζη, ζηελ αζελατθή Δθθιεζία ηνπ δήκνπ ζπδεηείηαη ην ζέκα ηεο εηζφδνπ 

ησλ Κεξθπξαίσλ ζηε ζπκκαρία
18

.  

   ηε ζπδήηεζε αθνχγνληαη νη απφςεηο ηφζν ησλ Κεξθπξαίσλ πξέζβεσλ φζν θαη 

Κνξηλζίσλ πξέζβεσλ πνπ έκαζαλ πσο ε Κέξθπξα δεηά ηελ αζελατθή βνήζεηα. Οη 

Κεξθπξαίνη νπζηαζηηθά θέξλνπλ ηνπο Αζελαίνπο πξν ηεηειεζκέλνπ γεγνλφηνο, 

θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ νη Κνξίλζηνη επηθξαηήζνπλ, ζα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο 

ηνλ θεξθπξατθφ ζηφιν, ηνλ πην ηζρπξφ απφ ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, θαη έηζη νη Αζελαίνη 

ζα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ αληίβαξν ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα
19

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη Κνξίλζηνη απεηινχλ ηελ Αζήλα πσο, αλ βνεζήζεη ηνπο Κεξθπξαίνπο, ζα 

θαηαπαηήζεη ηηο Σξηαθνληαεηείο πνλδέο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ζρέζεηο ηεο 

Αζήλαο κε ηελ Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία
20

. 

   Οη Αζελαίνη δελ επηζπκνχλ λα θαηαπαηήζνπλ ηηο Σξηαθνληαεηείο ζπνλδέο αιιά 

νχηε θαη λα παξαδψζνπλ ηελ Κέξθπξα θαη ηνλ ζηφιν ηεο ζηνπο Κνξίλζηνπο. Έηζη, 

ζπλάπηνπλ απιψο κηα ακπληηθή ζπκκαρία κε ηελ Κέξθπξα, ηελ επηκαρία, 

επηθαινχκελνη ηε ζπλζήθε ησλ Σξηαθνληαεηψλ ζπνλδψλ, πνπ πξνέβιεπε πσο κηα 

πφιε, ε νπνία δελ ήηαλ ζχκκαρνο ηεο Αζήλαο ή ηεο πάξηεο, κπνξνχζε λα θάλεη 

                                                      
17

 Kagan Donald (2004),66 
18

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),272 
19

 Finley John H. (2008),120 
20

 Kagan Donald (2004),71 
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θάπνηα ζπκθσλία κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν ζέιεη
21

. ηέιλνπλ κφλν 10 πινία ζηελ 

Κέξθπξα, ηα νπνία έρνπλ ηελ εληνιή λα κελ επηηεζνχλ ζε πεινπνλλεζηαθά πινία θαη 

παξαβηάζνπλ ηηο Σξηαθνληαεηείο ζπνλδέο αιιά λα επέκβνπλ κφλν αλ νη 

Πεινπνλλήζηνη θαηαδηψμνπλ ηνπο Κεξθπξαίνπο θαη επηρεηξήζνπλ λα απνβηβαζηνχλ 

ζην λεζί
22

. 

   Σειηθά, ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 433π.Υ. κηα εμαηξεηηθά κεγάιε δχλακε 

πινίσλ θηάλεη ζηα αλνηρηά ηεο Κέξθπξαο. Σελ απνηεινχλ 150 πινία εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 90 είλαη απφ ηελ Κφξηλζν. ηελ απέλαληη πιεπξά βξίζθνληαη ιηγφηεξα θεξθπξατθά 

πινία, 110 ζηνλ αξηζκφ
23

. Ζ ζχγθξνπζε ησλ δχν ζηφισλ γίλεηαη ζηα αλνηρηά ησλ 

λεζηψλ πβφησλ. Οη Κεξθπξαίνη ππεξηζρχνπλ ζηε δηθή ηνπο αξηζηεξή πιεπξά αιιά ε 

λίθε ησλ Κνξηλζίσλ ζην θέληξν θαη ζηε δεμηά ησλ Κεξθπξαίσλ πιεπξά, αλαγθάδεη 

ηνλ θεξθπξατθφ ζηφιν λα νπηζζνρσξήζεη άηαθηα πξνο ην λεζί ηνπ. Οη Κνξίλζηνη ηνχο 

θαηαδηψθνπλ θαη ηφηε παξεκβαίλνπλ ηα κφιηο 10 αζελατθά πινία θαη αλαθφπηνπλ ηελ 

πξνέιαζε ησλ πεινπνλλεζηαθψλ πινίσλ. Οη Αζελαίνη έπξαμαλ φπσο αθξηβψο είραλ 

δηαηαρζεί, ρσξίο δειαδή λα επηηεζνχλ ζηνπο Κνξίλζηνπο αιιά πξνζηαηεχνληαο κφλν 

ηελ ππνρψξεζε ησλ Κεξθπξαίσλ. 

   πσο είλαη ινγηθφ, νη Κνξίλζηνη θξίλνπλ πσο νη Αζελαίνη θαηαπάηεζαλ ηηο 

Σξηαθνληαεηείο ζπνλδέο θαη ε αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο απμάλεηαη, 

αθνχ ε αζελατθή παξέκβαζε δελ άθεζε ηνπο Κνξίλζηνπο λα νινθιεξψζνπλ ηε λίθε 

ηνπο, δηφηη δελ θαηάθεξαλ λα απνβηβαζηνχλ ζην λεζί θαη έηζη ηελ επφκελε εκέξα 

απνρψξεζαλ γηα ηελ Πεινπφλλεζν, αθνχ πξψηα είραλ δεη 20 αζελατθά πινία πνπ 

είραλ έξζεη σο ελίζρπζε
24

. Μαδί ηνπο παίξλνπλ θαη 1.000 πεξίπνπ Κεξθπξαίνπο πνπ 

ζπλέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπκαρίαο, ηνπο νπνίνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 6 

ρξφληα αξγφηεξα, ελψ ζηε λαπκαρία θαηαζηξάθεθαλ 70 θεξθπξατθά πινία
25

. 

   πλνιηθά, ε Κφξηλζνο θαηεγνξεί ηελ Αζήλα γηα ηελ επέκβαζή ηεο, αζρέησο αλ δελ 

ππήξμε επζεία αζελατθή αλάκεημε ζηε λαπκαρία δηφηη, αλ θαη νη Κνξίλζηνη λίθεζαλ 

ηνπο Κεξθπξαίνπο ζηε λαπκαρία, ε αζελατθή επέκβαζε νδήγεζε ζην λα ζεσξεζνχλ 

νη Κνξίλζηνη νη εηηεκέλνη ηεο φιεο ζχγθξνπζεο, κηαο θαη δελ πέηπραλ ηνλ 

                                                      
21

 Finley John H. (2008),121 
22

 Hornblower Simon (2006)
1
,278 

23
 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,127 

24
 Wilcken Ulrich (1976),213 

25
 Hornblower Simon (2006)

1
,279 
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αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνπο, ελψ απνρψξεζαλ άπξαγνη ηελ επφκελε ηεο λαπκαρίαο 

εκέξα, ρσξίο λα πξνβνχλ ζε θακία άιιε ελέξγεηα ζηελ πεξηνρή
26

. 

 

Ποηιδαιαηικά 

 

   Ζ δεχηεξε βαζηθή αθνξκή γηα ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ είλαη ηα γεγνλφηα ηεο 

Πνηίδαηαο. Ζ πφιε απηή ήηαλ απνηθία ησλ Κνξηλζίσλ αιιά κέινο ηεο Αζελατθήο 

ζπκκαρίαο θαη βξηζθφηαλ ζε κηα πεξηνρή κε ζεκαληηθά αζελατθά ζπκθέξνληα
27

. Σν 

433π.Υ. ε Αζήλα δεηά απφ ηελ πφιε λα γθξεκίζεη ην λφηην ηκήκα ησλ ηεηρψλ ηεο 

πξνο ηνλ ηζζκφ ηεο Παιιήλεο, λα δψζεη νκήξνπο ζηελ Αζήλα, λα δηψμεη ηνπο 

Κνξίλζηνπο επηδεκηνπξγνχο εθείλεο ηεο ρξνληάο πνπ είραλ έξζεη ζην πιαίζην ηεο 

ζρέζεο κεηξφπνιεο-απνηθίαο θαη λα ζηακαηήζεη λα δέρεηαη επηδεκηνπξγνχο απφ ηελ 

Κφξηλζν, ελψ λσξίηεξα είρε επηβιεζεί θαη κηα αχμεζε ηνπ θφξνπ πνπ έδηλε ε 

Πνηίδαηα σο κέινο ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο
28

. Οη Πνηηδαηάηεο, αγαλαθηηζκέλνη απφ 

ηελ θίλεζε απηή, αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ, απνζηαηνχλ απφ ηε ζπκκαρία θαη 

δεηνχλ βνήζεηα απφ ηε κεηξφπνιή ηνπο, ηελ Κφξηλζν.  

   Παξάιιεια, ζηέιλνπλ πξέζβεηο θαη ζηε πάξηε δεηψληαο ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη 

παίξλνπλ ηελ ππφζρεζε απφ ηνπο παξηηάηεο πσο, αλ νη Αζελαίνη επηηεζνχλ ζηελ 

Πνηίδαηα, απηνί ζα εθζηξαηεχζνπλ ελαληίνλ ηεο Αηηηθήο
29

. Πξάγκαηη, νη Αζελαίνη 

ζηέιλνπλ ζηξαηφ ζηελ Πνηίδαηα γηα λα ηηκσξήζεη ηελ πφιε κε 30 πινία θαη 1.000 

νπιίηεο.  

   Άκεζα, φκσο, θαηαθζάλεη ζεκαληηθή θνξηλζηαθή δχλακε κε 2.000 νπιίηεο θαη 

ςηινχο, φπσο θαη εληζρχζεηο απφ ηνλ βαζηιηά Πεξδίθθα ηεο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ θαη είρε παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ απνζηαζία ηεο Πνηίδαηαο
30

. Οη Αζελαίνη καζαίλνπλ ηηο θνξηλζηαθέο θηλήζεηο θαη 

ζηέιλνπλ θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχζεηο κε 40 πινία θαη 2.000 νπιίηεο, 

θζάλνληαο ηνλ ζηξαηφ καδί κε θάπνηεο άιιεο εληζρχζεηο απφ ηελ πεξηνρή ζε πεξίπνπ 

3.600 άλδξεο. Έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο γίλεηαη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο δχν 

ζηξαηνχο θαη έηζη γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα Αζελαίνη 

                                                      
26

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),273 
27

 Hornblower Simon (2003),203 
28

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,185 
29

 Kagan Donald (2004),81 
30

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,131 
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θαη Κνξίλζηνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη ζην πεδίν ηεο κάρεο, κεηά δειαδή απφ ηα 

γεγνλφηα ζηα χβνηα
31

. 

   Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κέξθπξαο νη Αζελαίνη δελ είραλ θάλεη θάπνηα 

επίζεζε ζηνπο Κνξίλζηνπο, ελψ νχηε ε Κέξθπξα ήηαλ κέινο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο 

ζπκκαρίαο αιιά κηα νπδέηεξε πφιε. Αληηζέησο, ζηελ Πνηίδαηα νη Κνξίλζηνη 

παξαβίαζαλ νινθάλεξα ηηο Σξηαθνληαεηείο ζπνλδέο κε ην λα επηηεζνχλ ζηνπο 

Αζελαίνπο θαη λα ππνζηεξίμνπλ κηα πφιε ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο ελαληίνλ κηαο 

άιιεο πφιεο ηεο ίδηαο ζπκκαρίαο
32

. Μεηά ηε κάρε έμσ απφ ηα ηείρε, ν αζελατθφο 

ζηξαηφο αξρίδεη ηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο, ε νπνία ζα θξαηήζεη γηα πεξίπνπ δχν 

ρξφληα. Οπσζδήπνηε, αλ νη Κνξίλζηνη είραλ εμνξγηζηεί κε ηελ αζελατθή εκπινθή 

ζηελ Κέξθπξα, ηψξα νη Αζελαίνη έρνπλ θάζε ιφγν λα θαηεγνξνχλ θαη λα είλαη απηνί 

εμνξγηζκέλνη κε ηελ θνξηλζηαθή εκπινθή ζηελ Πνηίδαηα
33

. 

   Αμίδεη, πάλησο, λα ζεκεησζεί πσο ζηα Πνηηδαηαηηθά, φπσο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ πνιηνξθία θαη, ηειηθά, ζηελ θαηάιεςε ησλ Πιαηαηψλ θαη ζηελ 

εθηέιεζε αξθεηψλ θαηνίθσλ ηνπο, ε πάξηε ελεπιάθε απφ κηα ζπκκαρηθή ηεο πφιε 

ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ, ρσξίο δειαδή λα έρνπλ νη παξηηάηεο θάπνην άκεζν θέξδνο 

απφ ηελ επηηπρία ζηελ Πνηίδαηα ή ζηηο Πιαηαηέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην θέξδνο 

ην είρε ε Κφξηλζνο, ζηε δεχηεξε ε Θήβα
34

. 

 

Μεγαπικό τήθιζμα 

 

   Ζ ηξίηε αθνξκή ζεσξήζεθε απφ ηνλ Θνπθπδίδε σο ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηηο 

ηξεηο, ελψ απφ ηνλ Αξηζηνθάλε σο ε πην ζεκαληηθή αθνξκή γηα λα μεζπάζεη ν 

πφιεκνο
35

. 

   Σν Μεγαξηθφ ςήθηζκα είλαη έλα πνιχ γλσζηφ παξάδεηγκα ςεθίζκαηνο ηελ επνρή 

ηεο κεγάιεο αθκήο ηεο αζελατθήο πνιηηείαο. Οη πιεξνθνξίεο γηα απηφ πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Υξνλνινγείηαη ζην 433/2π.Υ, νπφηε θαη απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ 

ηεο Αζήλαο. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηνπ ςεθίζκαηνο απηνχ είλαη πσο απνηέιεζε κία απφ 

                                                      
31

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),273 
32

 Wilcken Ulrich (1976),213 
33

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,132 
34

 Hornblower Simon (2005),278 
35

 Finley John H. (2008),125 
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ηηο αθνξκέο θήξπμεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ν νπνίνο μεθίλεζε πεξίπνπ 

έλαλ ρξφλν κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ
36

. 

   Σν ςήθηζκα αθνξά ηε γεηηνληθή ζηελ Αζήλα πφιε ησλ Μεγάξσλ. Ζ πφιε απηή 

αθνινπζνχζε κηα ερζξηθή πξνο ηνπο Αζελαίνπο πνιηηηθή, θαζψο φρη κφλν παξείρε 

άζπιν ζε Αζελαίνπο θπγάδεο, νιηγαξρηθψλ θπξίσο πεπνηζήζεσλ, αιιά θαη γηαηί νη 

Μεγαξείο θαιιηεξγνχζαλ ηεξά εδάθε ζηελ πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο, ζε έλα κέξνο 

δειαδή πνπ βξηζθφηαλ ζηα ζχλνξα Αζήλαο θαη Μεγάξσλ θαη ήηαλ, νπσζδήπνηε, 

δηαθηινληθνχκελν αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο. 

   Σν ςήθηζκα, ινηπφλ, απαγφξεπε ζηνπο Μεγαξείο λα θάλνπλ εκπφξην θαη λα πσινχλ 

ηα πξντφληα ηνπο ζε φια ηα ιηκάληα θαη γεληθφηεξα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 

Αζελατθήο ζπκκαρίαο, δειαδή ζε έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο ρψξαο
37

. Ο 

νηθνλνκηθφο απηφο απνθιεηζκφο δεκηνπξγνχζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηα Μέγαξα 

θαη σζνχζε ζηα άθξα ηελ έληαζε αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο. Μάιηζηα, ην γεγνλφο πσο 

νξίδνληαλ πνιχ απζηεξέο πνηλέο γηα φζνπο παξαβίαδαλ απηή ηελ αζελατθή απφθαζε, 

δελ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Μεγαξείο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νχηε θαλ ιηκάληα 

απνηθηψλ ηνπο, φπσο ην Βπδάληην θαη ε Υαιθεδφλα, δηφηη ήηαλ κέιε ηεο Αζελατθήο 

ζπκκαρίαο. 

   Σα Μέγαξα ήηαλ κέινο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο παξά ηελ εγγχηεηά ηνπο 

κε ηελ Αζήλα. Αλ, φκσο, ιφγσ ηνπ ζπλερηδφκελνπ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηηο αγνξέο 

δεκησλφηαλ ην εκπφξηφ ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζα ηνπο νδεγνχζε ζε νηθνλνκηθφ 

καξαζκφ, νη Μεγαξείο ίζσο ζα ζθέθηνληαλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ 

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία, λα ππνηαρζνχλ ζηελ Αζήλα θαη έηζη λα πάξνπλ νη 

Αζελαίνη ζηα ρέξηα ηνπο ηα δχν ιηκάληα ησλ Μεγαξέσλ, απηφ ησλ Παγψλ ζηνλ 

Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη απηφ ηεο Νίζαηαο ζηνλ αξσληθφ θφιπν, θαη λα απνθιείζνπλ 

πιήξσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ Κφξηλζν αιιά θαη ηελ Αίγηλα
38

. 

   Ζ απφθαζε πάξζεθε ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ ην 432π.Υ. κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Πεξηθιή θαη γη’ απηφ θαηεγνξήζεθε ν Αζελαίνο εγέηεο, θαζψο ε ηδέα αλήθε ζε 

απηφλ. Έλαλ πεξίπνπ ρξφλν κεηά ην Μεγαξηθφ ςήθηζκα, ε Πεινπνλλεζηαθή 

ζπκκαρία θαηεγφξεζε ηνπο Αζελαίνπο γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

αθνινπζνχζαλ ζε δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ε πνιηνξθία ηεο Πνηίδαηαο ή ε κε 

αλεμαξηεζία ηεο Αίγηλαο, αιιά θαη ην πξναλαθεξζέλ Μεγαξηθφ ςήθηζκα. Οη 

                                                      
36

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),274 
37

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),274 
38

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,185 
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Πεινπνλλήζηνη δήηεζαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηά ηνπο 

θαη, φηαλ νη Αζελαίνη αξλήζεθαλ, μεθίλεζε ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο
39

. 

   Σν Μεγαξηθφ ςήθηζκα απνηειεί ηελ νηθνλνκηθήο θχζεσο αθνξκή θήξπμεο ηνπ 

πνιέκνπ. Οη Μεγαξείο, κεηά απφ ηελ αζελατθή θίλεζε, δε δέρνληαλ ζπκβηβαζηηθή 

ιχζε θαη ππήξμαλ απφ ηνπο πιένλ έλζεξκνπο ππέξκαρνπο ηνπ πνιέκνπ ζην ζπλέδξην 

ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. 

   Σα Μέγαξα, φπσο θαη ε Κφξηλζνο θαη ε Αίγηλα, ήηαλ κηα πφιε άθξσο εκπνξηθή θαη 

είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ αληηδειίεο κε ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα 

θπξηαξρήζνπλ ζε θάζε κήθνο θαη πιάηνο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Έηζη, εθφζνλ Αζελαίνη θαη Μεγαξείο νπζηαζηηθά δηεθδηθνχζαλ ηηο ίδηεο 

αγνξέο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε
40

. 

   Σν λα ζεσξείηαη ην Μεγαξηθφ ςήθηζκα σο ε ζεκαληηθφηεξε αθνξκή γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ πνιέκνπ δίλεη πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ επζχλε ηνπ Πεξηθιή, κηαο θαη 

απηφο εηζεγήζεθε ην ςήθηζκα. Ζ επζχλε ηνπ Πεξηθιή είλαη αδηακθηζβήηεηε. Σα 

θίλεηξά ηνπ, φκσο, δελ είλαη εκθαλή. Απφ ηε κηα πιεπξά, ίζσο λα επηζπκνχζε λα 

πηέζεη ηνπο παξηηάηεο λα θεξχμνπλ απηνί πξψηνη ηνλ πφιεκν. Απφ ηελ άιιε, ίζσο 

λα επηδίσθε κφλν ηελ εκπνξηθή αληηδειία κε ηελ πφιε ησλ Μεγάξσλ θαη φρη θάηη 

πεξαηηέξσ
41

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),275 
40

 Schuller Wolfgang (2001),183 
41

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),274 
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Γ΄ κεθάλαιο:Ανηίπαλερ παπαηάξειρ 

 

   Λίγν κεηά ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ δηακνξθψλνληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

ηα δχν αληίπαια ζηξαηφπεδα, ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ζρεδφλ ίδηα κε απηά 

πνπ ζα αλακεηξεζνχλ ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. Οη πφιεηο πνπ έρνπλ ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζε θάζε κία απφ ηηο δχν πιεπξέο είλαη νη δχν πφιεηο πνπ 

δηαδξακάηηζαλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ απφθξνπζε ηνπ πεξζηθνχ θηλδχλνπ, 

δειαδή ε πάξηε θαη ε Αζήλα. Ο αληαγσληζκφο γηα ηελ εγεκνλία ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν νδήγεζε ζηε δηάιπζε ηεο ζπκκαρίαο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ γηα ηελ 

απφθξνπζε ησλ Πεξζψλ αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε κφιηο γηα 14 ρξφληα ησλ 

Σξηαθνληαεηψλ πνλδψλ ηνπ 446π.Υ.
42

. 

   Οη αληίπαιεο παξαηάμεηο, ινηπφλ, είλαη δχν. ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηελ 

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία πνπ απαξηίδεηαη απφ ηε πάξηε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο 

θαη ζηελ άιιε ηελ Αζελατθή ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο.  

   Ζ θηινζπαξηηαηηθή πιεπξά πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φιε ηελ Πεινπφλλεζν, εθηφο απφ 

ηνλ παξαδνζηαθφ ερζξφ ηεο πάξηεο, ην Άξγνο, θαη ζρεδφλ φιεο ηηο πφιεηο ηεο 

Αραΐαο, πνπ δελ πήξαλ κέξνο ζηε ζχγθξνπζε
43

. ηελ θεληξηθή Διιάδα ζχκκαρνη ησλ 

παξηηαηψλ είλαη ε Θήβα θαη φιε ε Βνησηία, εθηφο απφ ηηο πηζηέο ζηελ Αζήλα 

Πιαηαηέο, νη Φσθείο, ηα Μέγαξα, ε Αίγηλα, νη Λνθξνί
44

. ηε δπηηθή Διιάδα κε ην 

πιεπξφ ησλ Πεινπνλλεζίσλ είλαη νη πεξηνρέο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ Κνξηλζίσλ, 

φπσο ε Ακβξαθία θαη ην Αλαθηφξην, αιιά θαη ην κφλν λεζί ηνπ Ηνλίνπ πνπ ηνπο 

ζηεξίδεη, ε Λεπθάδα
45

. 

   Παξάιιεια, ππέξ ησλ Πεινπνλλεζίσλ, αιιά κε ειάρηζηε ζπλεηζθνξά ζην πξψην 

κηζφ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεξάζηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο 

θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αζελατθνχ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο, έρνπλ ζηε ηθειία θαη 

ζηελ Κάησ Ηηαιία νη δσξηθέο πφιεηο ηεο πεξηνρήο, ησλ νπνίσλ εγνχληαη νη 

πξαθνχζεο. Σέινο, ζε θάπνηα δηαζηήκαηα ηνπ πνιέκνπ ζην πιεπξφ ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ είλαη θαη ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο, ν Πεξδίθθαο, αιιά ε αζηάζεηα 

                                                      
42

 Έκθεζιρ ηηρ πολεμικήρ ιζηοπίαρ ηων Ελλήνων (1970), 165 
43

 Hornblower Simon (2006)
1
,467 

44
 Kagan Donald (2004),107 

45
 Wilcken Ulrich (1976),215 
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ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ηνλ έθαλαλ λα αιιάδεη ζπρλά πιεπξά θαη 

λα ππνζηεξίδεη πφηε ηνπο Πεινπνλλήζηνπο πφηε ηνπο Αζελαίνπο
46

. 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπκε ηελ Αζελατθή ζπκκαρία. Ζ έθηαζή ηεο είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο Πεινπνλλεζηαθήο. Πεξηιακβάλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, εθηφο απφ ηελ Κξήηε, πνπ ζα κείλεη νπδέηεξε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θαη θάπνηα κηθξά λεζηά, φπσο ηηο δσξηθέο Μήιν θαη Θήξα, ηηο 

νπνίεο θαη δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη Πεινπνλλήζηνη ιφγσ ηεο απφιπηεο 

θπξηαξρίαο ησλ Αζελαίσλ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν κε ηα πινία ηφζν ηα αζελατθά φζν θαη 

απηά ησλ ηζρπξψλ λαπηηθψλ λεζηψλ, φπσο ηεο άκνπ, ηεο Υίνπ θαη ηεο Λέζβνπ. 

   ηελ αζελατθή παξάηαμε είλαη θαη φιεο ζρεδφλ νη πφιεηο ησλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο, φπσο ε Μίιεηνο θαη ε Έθεζνο. Δπίζεο, πνιιέο πφιεηο ζηε ιεγφκελε ζξαθηθή 

πεξηνρή, φπσο νη πην ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηεο ζεκεξηλήο Θξάθεο, 

αιιά θαη πφιεηο ηνπ Διιεζπφληνπ, ηεο Πξνπνληίδαο θαη ηνπ Βνζπφξνπ, απφ ηηο 

νπνίεο ε Αζήλα πξνκεζεχεηαη αξθεηά πξντφληα, φπσο ην ζηηάξη
47

. 

   πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ππεξνρή ησλ Αζελαίσλ ζηνλ ζαιάζζην ρψξν είλαη 

νθζαικνθαλήο. ζνλ αθνξά ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ε Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία 

έρεη ηελ ππεξνρή, εληνχηνηο ε Αζήλα δηαζέηεη κηα πιεηάδα ζεκαληηθψλ ζπκκάρσλ. 

ηα δπηηθά ηεο ηεξεάο Διιάδαο κε ην κέξνο ηεο Αζήλαο είλαη ε Ναχπαθηνο κε ηνπο 

Μεζζήληνχο ηεο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αθαξλαλίαο, ελψ ζηα αλαηνιηθά, πιελ 

ηεο Δχβνηαο, ζην πιεπξφ ησλ Αζελαίσλ πνιεκά θαη ε πην πηζηή, ίζσο, ζπκκαρηθή ηεο 

πφιε, νη Πιαηαηέο, ε κφλε πφιε ηεο Βνησηίαο πνπ δε ζπκπξάηηεη κε ηελ 

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία 
48

. 

   Βνξεηφηεξα, ζηε Θεζζαιία, θηιηθέο ζηελ Αζήλα είλαη ε Λάξηζα, νη Φεξέο, ηα 

Φάξζαια θαη ε Κξαλλψλα. ην Ηφλην πέιαγνο ππάξρεη ζρεδφλ πιήξεο θπξηαξρία ησλ 

Αζελαίσλ, θαζψο έρνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηελ Κέξθπξα θαη, ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ πνιέκνπ, ηε Εάθπλζν θαη ηελ Κεθαιιελία. Σέινο, ζηε ηθειία θαη ζηελ Κάησ 

Ηηαιία ππάξρεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο θηιηθψλ ζηελ Αζήλα πφιεσλ, φπσο ην 

Ρήγην, νη Λενληίλνη θαη νη απνηθίεο ησλ Υαιθηδέσλ
49

.  

   Καη νη δχν ζπλαζπηζκνί, ινηπφλ, δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ζπκκαρηθψλ πφιεσλ. 

Βάζεη πφιεσλ, ν θηινζπαξηηαηηθφο δείρλεη λα έρεη ππεξνρή ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα 

θαη πιήξε θπξηαξρία ζηελ Πεινπφλλεζν, ν θηιναζελατθφο έρεη ζεκαληηθή δπλακηθή 

                                                      
46

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,187 
47

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,187 
48

 Wilcken Ulrich (1976),215 
49

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,188 
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ζηε δπηηθή Διιάδα θαη ζρεδφλ πιήξε θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα. Ωο πξνο ηηο νπδέηεξεο 

πφιεηο, έρνπλ νπσζδήπνηε κηα ζπκπάζεηα πξνο ηνπο παξηηάηεο, νη νπνίνη 

δηαθήξπηηαλ πσο ζα απειεπζεξψζνπλ ηηο ειιεληθέο πφιεηο απφ ηελ απηαξρηθή 

εγεκνλία ησλ Αζελαίσλ
50

. 

   Καζαξά φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, δηαθαίλεηαη κηα ππεξνπιία ησλ 

παξηηαηψλ ζηελ μεξά θαη ησλ Αζελαίσλ ζηε ζάιαζζα. Ζ ππεξνπιία ησλ 

παξηηαηψλ δελ έγθεηηαη ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηησηψλ ηνπο φζν ζηελ 

αδηακθηζβήηεηε ηθαλφηεηά ηνπο ζε ρεξζαίεο ζπγθξνχζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ππεξνρή ησλ Αζελαίσλ ζηε ζάιαζζα έγθεηηαη ηφζν ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ πινίσλ 

ηνπο φζν θαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο πνπ δελ ηηο δηέζεηαλ νη 

παξηηάηεο νχηε ζην ειάρηζην. 

   ηελ μεξά ε θηινζπαξηηαηηθή παξάηαμε δηαζέηεη πεξίπνπ 40.000-50.000 

ζηξαηηψηεο. ε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη πεξίπνπ 24.000 Πεινπνλλήζηνη νπιίηεο, 

10.000 Βνησηνί νπιίηεο, 1.000 Βνησηνί ηππείο, ζεκαληηθφο αξηζκφο νπιηηψλ απφ ηηο 

ζπκκαρηθέο πφιεηο ηεο δπηηθήο θαη ηεο θεληξηθήο Διιάδαο θαη αξθεηνί ειαθξά 

νπιηζκέλνη Πεινπνλλήζηνη πνπ ζπγθξνηνχζαλ μερσξηζηά ζψκαηα
51

. 

   Ζ θηιναζελατθή παξάηαμε δε δηαζέηεη πνιχ ιηγφηεξνπο νπιίηεο, αιιά ε κεγάιε 

δηαζπνξά θαη απφζηαζε κεηαμχ ησλ πφιεσλ ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο θαζηζηά 

δχζθνιε ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ νπιηηψλ απφ πνιιέο απφ απηέο ηηο 

πφιεηο. Ζ Αζήλα έρεη, νπσζδήπνηε, ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζην ζπκκαρηθφ 

ζηξάηεπκα. Γηαζέηεη πεξίπνπ 13.000 νπιίηεο, 1.000 ηππείο, 1.600 ηνμφηεο, ελψ ππήξρε 

κεγάινο αξηζκφο αλδξψλ, πεξηζζφηεξνη απφ 13.400, πνπ ήηαλ ζε εθεδξεία, 

ππεξεηψληαο ζε θξνχξηα ηεο Αηηηθήο, φπσο ην Πάλαθηνλ ή ε Φπιή, ή ζηα ηείρε ηεο 

Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Οη πεξίπνπ 13.400 απηνί άλδξεο απνηεινχληαη απφ 9.500 

κεηνίθνπο, 1.400 λεαξνχο ή εθήβνπο ειηθίαο 18 θαη 19 εηψλ θαη 2.500 άλδξεο πνπ 

ήηαλ πάλσ απφ 50 εηψλ θαη γη’ απηφ δε ζπκκεηείραλ ζε εθζηξαηείεο καθξηά απφ ηελ 

Αηηηθή
52

. 

   Οη αξηζκνί απηνί είλαη πνιχ ζεκαληηθνί, αλ αλαινγηζηνχκε πσο πξφθεηηαη κφλν γηα 

κία πφιε, ηελ Αζήλα. Αξηζκνί πνπ ζα θηάζνπλ ζε ηεξάζηηα επίπεδα, αλ πξνζζέζνπκε 

θαη ηα πινία πνπ δηαζέηεη ε πφιε, αιιά θαη ηα κεγάια απνζέκαηα ζε ρξήκαηα. Οχησο 

ή άιισο, βξηζθφκαζηε ζηελ πεξίνδν ηεο ρξπζήο επνρήο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. 

                                                      
50

 Hornblower Simon (2006)
1
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51
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52
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Σελ επνρή απηή ε Αζελατθή ζπκκαρία θπξηαξρεί θαη εθηείλεηαη ζε φιν ηνλ ρψξν ηνπ 

Αηγαίνπ κέρξη θαη ηα ζηελά ηνπ Βνζπφξνπ
53

. 

   Κη αλ ζηε ζηεξηά ε θαηάζηαζε είλαη ζρεηηθά ηζνξξνπεκέλε, κε ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο βέβαηα λα έρνπλ κεγαιχηεξεο καρεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηε ζάιαζζα ε 

αζελατθή ππεξνπιία είλαη ζπληξηπηηθή. Οη Πεινπνλλήζηνη έρνπλ πεξίπνπ 180 πινία 

πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο πφιεηο πνπ έρνπλ παξάδνζε ζηε ζάιαζζα, φπσο ε 

Κφξηλζνο θαη ηα Μέγαξα, θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ Ήιηδα, ηε ηθπψλα, ηελ 

Ακβξαθία. Ο αξηζκφο ησλ ζπαξηηαηηθψλ πινίσλ ήηαλ κηθξφο. Σα πιεξψκαηα ησλ 

πινίσλ ήηαλ παληειψο άπεηξα, θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ πεξίνηθνη απφ ηε 

πάξηε, είισηεο, αθφκα θαη κηζζνθφξνη
54

. Δμππαθνχεηαη πσο ε εκκνλή ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ λα αλαζέηνπλ ηελ αξρεγία ζηηο ζεκαληηθφηεξεο λαπκαρίεο ζε 

παξηηάηεο, νη νπνίνη ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αλίθαλνη γηα ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο, αλ 

εμαηξέζνπκε ηνλ Λχζαλδξν θη απηφλ ζην ηέινο ζρεδφλ ηνπ πνιέκνπ, έδηλε έλα αθφκα 

πιενλέθηεκα ζηνπο Αζελαίνπο. 

   Οη Αζελαίνη, κφλνη ηνπο, δηέζεηαλ πεξηζζφηεξα πινία απ’ φζα είραλ φινη νη 

αληίπαινί ηνπο καδί. Γηαζέηνπλ 300 εηνηκνπφιεκεο ηξηήξεηο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ θηάλνπλ θαη ηηο 400
55

. Ωζηφζν, αλ εμαηξέζνπκε ηε κεγάιε ηθειηθή 

εθζηξαηεία, ζε θακία ζηηγκή ηνπ πνιέκνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο απφ 

απηέο ηηο ηξηήξεηο, κηαο θαη δελ ππήξρε έλαο αμηφινγνο αληίπαινο ζηφινο γηα λα 

ππάξμεη ηέηνηα αλάγθε, αιιά θαη αλ ππνινγίζνπκε ηνπο 200 άλδξεο πιήξσκα γηα 

θάζε ηξηήξε, ζα θηάζνπκε ζηνλ ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ ησλ 80.000 αλδξψλ, 

απαγνξεπηηθφ αξηζκφ γηα λα είλαη ζπλερψο ζε επηθπιαθή θαη ππεξεζία. Έηζη, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζελατθψλ πινίσλ παξέκελε ζηε βάζε ηνπ, ζηνπο ηξεηο 

λεσζνίθνπο ηνπ Πεηξαηά, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχζαλ λα λαπινρνχλ πεξίπνπ 372 

πινία, εθ ησλ νπνίσλ ηα 196 ζηε Εέα, ηα 94 ζην ιηκάλη ηνπ Καλζάξνπ θαη ηα 82 ζηε 

Μνπληρία
56

. Ζ Εέα, ε Μνπληρία θαη ν Κάλζαξνο ήηαλ ηα ηξία ιηκάληα ησλ Αζελαίσλ 

ζηνλ Πεηξαηά
57

. 

   Παξάιιεια, νη Αζελαίνη είραλ απνθαζίζεη λα δηαηεξνχλ ηηο 100 θαιχηεξεο 

ηξηήξεηο θάζε έηνπο ζηα ιηκάληα ηεο Αηηηθήο, κήπσο γίλεη επίζεζε απφ ηε ζάιαζζα 

ελαληίνλ ηεο Αηηηθήο, θάηη ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ αδχλαην ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ 

                                                      
53

 Ιζηοπία ηηρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ, Από ηιρ απσέρ έωρ ηην ύζηεπη απσαιόηηηα, (2008),226-227 
54

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,189 
55

 Hornblower Simon (2006)
1
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αληηπάισλ γηα ην αζελατθφ λαπηηθφ θαη πνπ ζπλέβε κφλν ηελ ηειεπηαία ρξνληά ηνπ 

πνιέκνπ, φηαλ θαη ηα πινία ηνπ Λπζάλδξνπ, ρσξίο αληίπαιν πιένλ κεηά ηε 

ζχγθξνπζε ζηνπο Αηγφο πνηακνχο, έθηαζαλ κπξνζηά απφ ηνλ Πεηξαηά. Δθηφο απφ 

ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ πινίσλ, νη Αζελαίνη δηέζεηαλ θαη εμαηξεηηθή εκπεηξία θαη 

λαπηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ επ’ νπδελί κε απηέο ησλ 

αληηπάισλ ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ζε νπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή λαπκαρία έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ 

πεινπνλλεζηαθψλ θαη αζελατθψλ πινίσλ, ληθεηέο βγήθαλ νη Αζελαίνη. Αθφκα θαη ζε 

λαπκαρίεο φπνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ νη ελδεδεηγκέλεο γηα λα επηθξαηήζνπλ 

νη Πεινπνλλήζηνη, φπσο νη δχν λαπκαρίεο ζηε Ναχπαθην, νη ηθαλφηεηεο ησλ 

Αζελαίσλ ηνχο έδσζαλ δχν πεξηθαλείο λίθεο απέλαληη ζε πνιχ πεξηζζφηεξα ερζξηθά 

πινία. 

   Κη αλ κε ηνλ ππνινγηζκφ κφλν ησλ αζελατθψλ πινίσλ ζεσξείηαη πσο έρνπλ 

ππεξνπιία, αλ πξνζζέζνπκε θαη ηα πινία ησλ ζπκκαρηθψλ πφιεσλ, νη Αζελαίνη 

δηαζέηνπλ παληνδπλακία ζηηο ζάιαζζεο. Σα ηξία κφλν κεγάια ζπκκαρηθά λεζηά, ε 

Κέξθπξα, ε Υίνο θαη ε Λέζβνο, πξνζθέξνπλ πεξίπνπ 60 πινία ην θάζε έλα, ρσξίο 

θπζηθά λα ππνινγίζνπκε θαη ηα πινία ησλ κηθξφηεξσλ λεζηψλ, φπσο ηεο άκνπ, ηεο 

Ρφδνπ θαη άιισλ. ηξαηησηηθά θαη κφλν, ην μεθίλεκα ηνπ πνιέκνπ βξίζθεη ηνπο δχν 

αληηπάινπο ζην απφγεην ηεο αθκήο ηνπο
58

.  

   ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ε αζελατθή ππεξνρή είλαη, επίζεο, εκθαλήο. Σν ζπκκαρηθφ 

ηακείν, πνπ απφ ην 454π.Υ. είρε κεηαθεξζεί ζηελ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ, δηέζεηε 

έλα ζεκαληηθφηαην απνζεκαηηθφ 6.000 ηαιάλησλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ελψ 

ηα έζνδα απφ ηηο εηζθνξέο ησλ ζπκκάρσλ θαη απφ άιιεο πεγέο έθηαλαλ ηα 1.000 

ηάιαληα εηεζίσο
59

. Απφ ηα 6.000 ηάιαληα ηνπ απνζεκαηηθνχ, ηα 5.000 κπνξνχζαλ λα 

ηα δηαζέζνπλ νη Αζελαίνη εμαξρήο κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ
60

. Σα ππφινηπα 1.000 

ηάιαληα είραλ νξηζηεί κεηά απφ έλα ςήθηζκα ηνπ 431π.Υ. σο απφζεκα γηα έθηαθηε 

ρξήζε, κε ην ίδην ςήθηζκα πνπ θαζνξίζηεθε θαη ε δηαηήξεζε ησλ 100 ηξηήξσλ ζηα 

ιηκάληα ηεο πφιεο γηα ηπρφλ επίζεζε ελαληίνλ ηεο
61

. 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Πεινπνλλεζίσλ ήηαλ 

ζαθψο πην πεξηνξηζκέλεο. Ζ πην πινχζηα πφιε ηεο ζπκκαρίαο είλαη ε Κφξηλζνο, ε 

νπνία θαη ην απέδεημε έκπξαθηα, δαπαλψληαο πνιιά ρξήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
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πνιέκνπ. Ζ πάξηε πάιη είλαη κηα θησρή πφιε, εμαξηψκελε πιήξσο απφ ηε γεσξγία. 

Μάιηζηα ζην κπαιφ ησλ Πεινπνλλεζίσλ ήηαλ θαη ν δαλεηζκφο ρξεκάησλ απφ ηα 

θηινζπαξηηαηηθά ηεξά ησλ Γειθψλ θαη ηεο Οιπκπίαο, εληνχηνηο νη ζθέςεηο απηέο δελ 

πξνρψξεζαλ ζε πξάμεηο
62

. 

   ε αληίζεζε, βέβαηα, κε ηε πάξηε, ζηελ νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ 

ηφζν εκθαλψο αληηηηζέκελεο παξαηάμεηο, ζηελ Αζήλα έρνπκε ζηε κηα πιεπξά ηε 

δεκνθξαηηθή παξάηαμε θαη ζηελ άιιε ηελ νιηγαξρηθή. Οη δεκνθξαηηθνί έρνπλ ηελ 

απφιπηε θπξηαξρία αιιά αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηελ παξάηαμε ππάξρνπλ 

δηαθνξέο. Άλζξσπνη, φπσο ν Κιέσλ, ζέινπλ πάζε ζπζία ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, 

δηφηη κηζνχλ ηε πάξηε, θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ πιένλ ξηδνζπαζηηθή πηέξπγα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη ε νιηγαξρηθή παξάηαμε, εκθαλψο 

απνδπλακσκέλε θαηά ηε δεθαεηία κεηά ηηο Σξηαθνληαεηείο πνλδέο, αιιά εληζρπκέλε 

απφ ην 433π.Υ. κε ηελ επηζηξνθή απφ ηε δεθαεηή εμνξία ηνπ εγέηε ηνπο, ηνπ 

Θνπθπδίδε, ηνπ γηνπ ηνπ Μειεζία. Ζ ελίζρπζή ηνπο θαίλεηαη θαη απφ ην φηη 

βξίζθνπλ ην ζάξξνο λα θαηεγνξήζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε δίθε άηνκα ηνπ πνιχ 

ζηελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Πεξηθιή, φπσο ηνλ θηιφζνθν Αλαμαγφξα, ηνλ νπνίν 

θαηεγφξεζαλ κε ηελ πξνζθηιή γηα ηνπο Αζελαίνπο θαηεγνξία ηεο αζέβεηαο, ηνλ 

γιχπηε Φεηδία, γηα ππεμαίξεζε ρξπζνχ απφ ην ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηεο Αζελάο 

ζηνλ Παξζελψλα, αιιά θαη ηελ ίδηα ηε ζχδπγν ηνπ Πεξηθιή, ηελ Αζπαζία απφ ηε 

Μίιεην. ζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, κάιηζηα, νη νιηγαξρηθνί απνθηνχλ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε απήρεζε ζηνλ αζελατθφ ιαφ, εθκεηαιιεπφκελνη ηε δπζθνξία 

πνπ δεκηνπξγνχζε ε παξαηεηλφκελε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ
63

. 

   Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε Αζήλα έρεη πιήξε ειεπζεξία απφ 

ηνπο ζπκκάρνπο ηεο λα απνθαζίδεη γηα θάζε θίλεζε, θάηη ην νπνίν ηεο δίλεη έλα 

κεγάιν πιενλέθηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πάξηε είλαη κελ ε πην δπλαηή πφιε 

ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο θαη έρεη ηελ αξρεγία ζε θάζε ζηξαηησηηθή 

επηρείξεζε, αθφκα θη αλ δηαζέηεη ειάρηζηνπο ζηξαηηψηεο ζε απηή, αιιά νη ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηφπηλ ζπλέιεπζεο ησλ Πεινπνλλεζίσλ θαη θνηλά 

απνδεθηήο δηαδηθαζίαο. Απηφ θάλεθε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο θήξπμεο 

ηνπ πνιέκνπ φπνπ ε πάξηε νπζηαζηηθά απνδέρηεθε, ζέινληαο θαη κε, ηελ 

θνξηλζηαθή άπνςε
64

. Ζ ιεπηνκέξεηα απηή δε δίλεη ζηνπο Πεινπνλλήζηνπο ηε 
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δπλαηφηεηα γξήγνξεο ιήςεο κηαο απφθαζεο, αθφκα θη φηαλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, 

κηαο θαη έπξεπε λα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. 
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Γ΄ κεθάλαιο:ςνέδπιο Πελοποννηζίυν 

 

   Σν θζηλφπσξν ηνπ 432π.Υ. γίλεηαη ζπλέδξην ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο ζηε 

πάξηε. Δθηφο απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο παξεπξίζθνληαη θαη Αζελαίνη πξέζβεηο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ Πεινπνλλεζίσλ είλαη ππέξ ηεο θήξπμεο ηνπ πνιέκνπ. Αλάκεζά ηνπο 

νη Μεγαξείο, νη Αηγηλήηεο θαη, θπξίσο, νη Κνξίλζηνη. Οη Κνξίλζηνη πξέζβεηο κηινχλ 

θαη θαηεγνξνχλ ηνπο Αζελαίνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ Κέξθπξα θαη ζηελ 

Πνηίδαηα, φπνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη Αζελαίνη επελέβεζαλ ζε θνξηλζηαθέο 

απνηθίεο. Παξάιιεια, θαηεγνξνχλ ηε πάξηε γηα ηελ αδξάλεηά ηεο θαη ηεο 

αληηπαξαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

επηλνεηηθφηεηα, ηε δξάζε θαη ηελ ηαρχηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο
65

. 

Λίγεο πφιεηο δελ είλαη ηφζν θαλαηηθέο ππέξ ηνπ πνιέκνπ. Οη Αξθάδεο, γηα 

παξάδεηγκα, απνκνλσκέλνη ζρεδφλ ζηελ θαξδηά ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ρσξίο λα 

έρνπλ θαλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ππνηαγή ηεο Αζήλαο, δελ είλαη θαζφινπ 

έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζχγθξνπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Αζελαίνη 

θαηεγνξνχλ ηνπο Κνξίλζηνπο πσο απηνί είλαη πνπ παξαβίαζαλ ηηο Σξηαθνληαεηείο 

ζπνλδέο κε ηελ επέκβαζή ηνπο ζηελ Πνηίδαηα. 

   Οη ίδηνη νη παξηηάηεο είλαη αλαπνθάζηζηνη. Γίλεηαη ζπλέιεπζε ζηελ Απέιια, φπνπ 

αθνχγνληαη δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ζ κία πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηνλ πφιεκν 

θαη ε άιιε λα ηνλ επηζπεχζεη. Ζ θηιεηξεληθή ζηάζε εθθξάδεηαη απφ ηνλ παξηηάηε 

βαζηιηά Αξρίδακν θαη ε θηινπφιεκε απφ ηνλ έθνξν ζελειαΐδα. Ο Αξρίδακνο, έλαο 

γεξαηφο θαη ζπλεηφο εγέηεο, ππνζηεξίδεη πσο ε πάξηε δελ είλαη ζε ζέζε λα 

μεθηλήζεη έλαλ καθξνρξφλην πφιεκν κε ηελ Αζήλα, εθφζνλ ζεσξεί πσο δε ζα 

κπνξέζνπλ λα θαηαβάινπλ εχθνια ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ έλαλ 

παλίζρπξν ζηφιν. Πηζηεχεη φηη ε πάξηε ζα έρεη ζεκαληηθέο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα 

δψζνπλ ζάξξνο ζηνπο είισηεο λα θάλνπλ κηα λέα επαλάζηαζε. Παξάιιεια, ηα 

νηθνλνκηθά ηεο πάξηεο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νχηε θαλ ζην ειάρηζην κε απηά 

ηεο Αζήλαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Αξρίδακνο δελ ππνθχπηεη ζηελ πίεζε ησλ Κνξηλζίσλ 

θαη πξνηείλεη λα γίλνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε
66

. 
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   Ο ζελειαΐδαο, απφ ηελ άιιε, εθθξάδεη ηε γλψκε ησλ λεψηεξσλ παξηηαηψλ, πνπ 

επηδεηνχζαλ ηνλ πφιεκν, ζε αληίζεζε κε ηνλ Αξρίδακν, πνπ εθθξάδεη ηε γλψκε ησλ 

πην ειηθησκέλσλ παξηηαηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαλ θαη άλζξσπνη πνπ 

είραλ πνιεκήζεη δίπια ζηνπο Αζελαίνπο ζηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ
67

. Ο έθνξνο κηιά 

γηα ηε ζπαξηηαηηθή παξάδνζε πνπ επηηάζζεη λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη δείρλεη 

ζίγνπξνο πσο ζα ληθήζνπλ ζηνλ πφιεκν
68

. Ζ πιεηνςεθία ηεο ζπλέιεπζεο πηνζεηεί ηελ 

άπνςε ηνπ ζελειαΐδα θαη ςεθίδεη ππέξ ηεο θήξπμεο ηνπ πνιέκνπ. Ωζηφζν, ε 

δηρνγλσκία ζην ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφπεδν θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ν πφιεκνο δελ 

θεξχζζεηαη ακέζσο αιιά γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο κήπσο θαη ηειηθά 

απνθεπρζεί
69

. 

   Ζ Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία επηθπξψλεη ηε ζπαξηηαηηθή απφθαζε θαη απνθαζίδεη 

ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ αιιά επηρεηξεί λα θάλεη ηνπο Αζελαίνπο λα θεξχμνπλ απηνί 

πξψηνη ηνλ πφιεκν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχλ πσο ζα δείμνπλ ζηηο νπδέηεξεο 

ειιεληθέο πφιεηο αιιά θαη ζηηο πφιεηο ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο φηη ε Αζήλα είλαη 

απηή πνπ ζέιεη πάζε ζπζία ηνλ πφιεκν θαη πσο νη Πεινπνλλήζηνη έθαλαλ φ,ηη 

κπνξνχζαλ γηα λα ηνλ απνηξέςνπλ. 

   Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαη γηα έλαλ ρξφλν, κε ηηο δχν πιεπξέο λα δείρλνπλ 

έκπξαθηα απφ ηε ζηάζε ηνπο πσο επηζπκνχλ ηνλ πφιεκν θαη γη’ απηφ δελ θάλνπλ νχηε 

βήκα πίζσ ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Καη νη δχν αληίπαινη ρξνλνηξηβνχλ εζθεκκέλα, νη 

Πεινπνλλήζηνη γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο θαη νη Αζελαίνη γηα λα 

θαηαιάβνπλ ηελ Πνηίδαηα πνπ ήδε πνιηνξθνχζαλ. 

   Σνλ ρεηκψλα ηνπ 432/1π.Υ. ζηέιλνληαη ζπλερείο πξεζβείεο αλάκεζα ζηηο δχν 

πιεπξέο. Οη φξνη, σζηφζν, πνπ πξνβάιινληαη, εηδηθά απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο, 

επηρεηξνχλ πεξηζζφηεξν λα ηαπεηλψζνπλ ηνλ αληίπαιν παξά λα βξεζεί ιχζε γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ πνιέκνπ, ελψ ε απφξξηςή ηνπο δίλεη ζηνλ αληίπαιν ην πξφζρεκα λα 

θαηεγνξεί ηελ άιιε πιεπξά γηα ηελ επζχλε ηεο σο πξνο ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ
70

. 

   Αξρηθά, ε Πεινπνλλεζηαθή πιεπξά ζέηεη σο φξν γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε 

ηελ εμνξία απφ ηελ Αζήλα φισλ ησλ κειψλ ηεο ηζρπξήο νηθνγέλεηαο ησλ 

Αιθκεσληδψλ, νη νπνίνη θαη είραλ ζπλδεζεί κε ηε δνινθνλία ησλ νπαδψλ ηνπ 

Κχισλα θαη ην ιεγφκελν Κπιψλεην Άγνο
71

. Ο φξνο απηφο ζηνρεχεη απεπζείαο ζηνλ 
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γην ηνπ Ξαλζίππνπ, ηνλ Πεξηθιή, ν νπνίνο ήηαλ κέινο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ, ηεο Αγαξίζηεο
72

. Οη Αζελαίνη, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

αληηπξνηείλνπλ θάηη ην αληίζηνηρν, εθφζνλ δεηνχλ ηε ζαλάησζε ησλ απνγφλσλ φισλ 

απηψλ πνπ είραλ ζθνηψζεη ηνπο είισηεο πνπ είραλ θαηαθχγεη ζην ηεξφ ηνπ 

Πνζεηδψλα ζην αθξσηήξην Σαίλαξν, ην ιεγφκελν απφ Σαηλάξνπ άγνο
73

. Παξάιιεια, 

δεηνχλ θαη ηε ζαλάησζε ησλ απνγφλσλ απηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ζάλαην ηνλ 

ζηξαηεγφ Παπζαλία ζηνλ λαφ ηεο Υαιθηνίθνπ Αζελάο
74

. 

   Μεηά ηελ άθαξπε πξψηε πξεζβεία, νη παξηηάηεο επαλέξρνληαη κε λέεο πξνηάζεηο 

θαη φξνπο πην ζνβαξνχο απηή ηε θνξά. Εεηνχλ ηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο ηεο 

Πνηίδαηαο, ηελ απηνλνκία ηεο Αίγηλαο θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ ςεθίζκαηνο ελαληίνλ 

ησλ Μεγαξέσλ. Οη Αζελαίνη αξλνχληαη θαη πάιη λα δερηνχλ ηνπο φξνπο. Δηδηθά γηα 

ην Μεγαξηθφ ςήθηζκα νη Αζελαίνη θαηεγνξνχλ επζέσο ζηνπο παξηηάηεο ηνπο 

Μεγαξείο πσο, εθηφο απφ ην άζπιν πνπ έδηλαλ ζε νιηγαξρηθνχο θαη δνχινπο πνπ 

έθεπγαλ απφ ηελ Αζήλα, θαιιηεξγνχζαλ ηεξή γε θαη θηήκαηα ηεο ακθηζβεηνχκελεο 

ζπλνξηαθήο πεξηνρήο κεηαμχ Αζήλαο θαη Μεγάξσλ
75

. 

   Αθνινπζεί κηα ηξίηε θαη ηειεπηαία ζπαξηηαηηθή πξεζβεία πνπ δεηά απφ ηνπο 

Αζελαίνπο λα δηαιχζνπλ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία κέζσ ηεο απφδνζεο ηεο 

απηνλνκίαο φισλ ησλ πφιεσλ πνπ ήηαλ κέιε ηεο
76

. Κάπνηνη, φρη πνιινί πάλησο, 

ζεσξνχλ πσο, αλ ε Αζήλα αλαθαιέζεη ηνπιάρηζηνλ ην Μεγαξηθφ ςήθηζκα, ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη παξηηάηεο. Ο Πεξηθιήο αληηιακβάλεηαη πσο κφλν ε δηθή ηνπ 

παξέκβαζε ζα πείζεη νξηζηηθά ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Μηιά ελψπηνλ ηεο Δθθιεζίαο 

ηνπ δήκνπ θαη θαηεγνξεί ηνπο παξηηάηεο αιιά θαη ηνπο ππνθηλεηέο ηεο φιεο 

θαηάζηαζεο, ηνπο Κνξίλζηνπο. Σνλίδεη φηη, αλ γίλεη αλάθιεζε ηνπ Μεγαξηθνχ 

ςεθίζκαηνο, νη παξηηάηεο ζα πξνβάινπλ θαη άιια αηηήκαηα, θαζψο θαηά βάζνο 

έρνπλ απνθαζίζεη ήδε ππέξ ηεο έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ. Δπηζεκαίλεη πσο νη 

Πεινπνλλήζηνη δε δέρζεθαλ δηαηηεζία γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, αλ θαη ε 

ζπλζήθε ησλ Σξηαθνληαεηψλ ζπνλδψλ ηνπ 446π.Υ. ην φξηδε απηφ. Ο Πεξηθιήο κηιά 

ππέξ ελφο πνιέκνπ πνπ είλαη ζίγνπξνο πσο ε πφιε ηνπ έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα 

βγεη ληθήηξηα απφ απηφλ. Τπνζηεξίδεη πσο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο νη Πεινπνλλήζηνη 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νχηε λα ππνκείλνπλ έλαλ καθξνρξφλην πφιεκν νχηε λα 
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δεκηνπξγήζνπλ αμηφινγν ζηφιν, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηνπο 

Αζελαίνπο
77

.  

   Σειηθά πείζεη ηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ λα απνξξίςεη ηα ζπαξηηαηηθά αηηήκαηα θαη 

λα ςεθίζεη ππέξ ηνπ πνιέκνπ
78

. Βέβαηα, ν Πεξηθιήο πξνηείλεη ζηνπο παξηηάηεο σο 

έζραηε ιχζε ηε δηαηηεζία γηα λα γίλνπλ λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο, θάηη ην νπνίν νη 

παξηηάηεο αξλήζεθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Πεξηθιήο έδεημε ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 

πσο νχηε νη παξηηάηεο επηζπκνχζαλ ηελ εμεχξεζε ιχζεο. Ζ Αζήλα, ινηπφλ, φθεηιε 

λα δείμεη ηελ απαηηνχκελε ππγκή θαη λα κελ ππνρσξήζεη ζηα αηηήκαηα ησλ 

παξηηαηψλ θαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ Κνξηλζίσλ
79

. 
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Δ΄ κεθάλαιο:Σακηική ανηιπάλυν 

 

   Ζ αζελατθή ηαθηηθή έρεη επηκειψο ζρεδηαζηεί απφ ηνλ εγέηε ησλ Αζελαίσλ, ηνλ 

Πεξηθιή. Ζ ηαθηηθή απηή, παξά ηε δπζθνξία πνπ ζα πξνθαιέζεη γξήγνξα ζηνπο 

Αζελαίνπο πνιίηεο, ζα αθνινπζεζεί πηζηά κέρξη θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Πεξηθιή, 

δίλνληαο ζηελ πφιε ζρεδφλ κφλν λίθεο. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ε αιιαγή ζηελ εγεζία 

ηεο πφιεο θαη νη λέεο ηδέεο πνπ ζα πξνσζήζεη ε λέα εγεηηθή νκάδα ππφ ηνλ Κιέσλα 

ζα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή άξδελ ηνπ ηξφπνπ εμέιημεο ηνπ πνιέκνπ θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

   Σν ζρέδην πνπ ζέηνπλ ζε εθαξκνγή νη Αζελαίνη θηλείηαη ζε δχν άμνλεο. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, ην έλα θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ πξνέβιεπε πσο νη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο έπξεπε 

λα εγθαηαιείςνπλ ηελ χπαηζξν θαη λα ζπγθεληξσζνχλ κέζα ζηα ηείρε ηεο πφιεο
80

. 

Μέζα ζηελ Αηηηθή νη Αζελαίνη ζα θξαηνχζαλ κφλν θάπνηα θξνχξηα, φπσο ην 

Πάλαθηνλ, ηελ Οηλφε, ηε Φπιή, ηνλ Ρακλνχληα, ηελ Διεπζίλα. Σν ζέκα ηνπ 

επηζηηηζκνχ ησλ θαηνίθσλ κπνξνχζε εχθνια λα ιπζεί κέζσ ησλ αζελατθψλ πινίσλ. 

Έηζη, νη εηήζηεο εηζβνιέο ησλ Πεινπνλλεζίσλ, πνπ θαηέζηξεθαλ ηνπο αγξνχο ηεο 

Αηηηθήο, δε ζα είραλ θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο γηα ηνπο εηζβνιείο. Βέβαηα, αλ θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ παξέβεζαλ νη Αζελαίνη απηφ ην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ, νη πινχζηνη 

γαηνθηήκνλεο θαη νη απινί αγξφηεο γξήγνξα έδεημαλ ηε δπζθνξία ηνπο γηα ην γεγνλφο 

πσο έβιεπαλ ηα θηήκαηά ηνπο λα θαίγνληαη απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο θαη ζα 

πξνηηκνχζαλ λα βγνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο εηζβνιείο απφ ην λα βιέπνπλ λα 

θαηαζηξέθεηαη ε πεξηνπζία ηνπο
81

.      

   Ωο πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη θαη ην γεγνλφο πσο, ελψ γηα ηνπο 

Αζελαίνπο ν επηζηηηζκφο ήηαλ εμαζθαιηζκέλνο, ιφγσ ηνπ ζηφινπ, γηα ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο δελ ήηαλ, θαζψο ν ζηξαηφο πνπ εθζηξάηεπε ελαληίνλ ηεο Αηηηθήο 

απαξηηδφηαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ αγξφηεο πνπ θνπβαινχζαλ καδί ηνπο ηα 

ηξφθηκά ηνπο, κηαο θαη νη ζηξαηνί δελ είραλ αθφκε ζψκα εθνδηαζκνχ. Έηζη, ε 

παξακνλή ησλ Πεινπνλλεζίσλ ζε κέξε καθξηλά απφ ηελ παηξίδα ηνπο δελ ήηαλ, 

ειιείςεη ζηφινπ, ηδηαίηεξα εχθνιε, απφ ηελ άπνςε ηεο εμεχξεζεο ηξνθήο, ελψ 

αληίζεηα ε αζελατθή θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα εμαζθάιηδε, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην 

πξηλ, ηνλ επηζηηηζκφ ησλ πνιηνξθεκέλσλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ηνλ 
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αλεθνδηαζκφ ησλ Αζελαίσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Διιάδαο πνπ βξηζθφηαλ 

θνληά ζε ιηκάλη
82

. 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δεχηεξν θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πεξηθιή πξνβιέπεη ηηο 

ζπλερείο επηζέζεηο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ελαληίνλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ, νη νπνίεο 

θαη ζα νδεγνχζαλ ζηελ αδπλακία ηνπο λα αλεθνδηάδνληαη, αθφκα θαη λα αζθνχλ ην 

εκπφξηφ ηνπο, θαη ε ζπλαθφινπζε θαηαπφλεζή ηνπο ζα ηνπο αλάγθαδε λα 

ζπλζεθνινγήζνπλ, αθνχ πξψηα ζα είρε θακθζεί θαη ην εζηθφ ηνπο
83

. Ζ αζελατθή 

ηαθηηθή απνξξίπηεη ηηο ξηςνθίλδπλεο θαη ηπρνδησθηηθέο εθζηξαηείεο ζε καθξηλά κέξε 

γηα ηελ επέθηαζε ηεο επηθξάηεηαο ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη Αζελαίνη θαη ηε 

δηαηήξεζε κφλν ησλ εδαθψλ πνπ ήδε αλήθαλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο
84

. Απηφ 

επηβεβαηψζεθε απφ ην γεγνλφο πσο ε κεγαιχηεξε εθζηξαηεία απηνχ ηνπ είδνπο πνπ 

έθαλαλ νη Αζελαίνη, ε ηθειηθή εθζηξαηεία ησλ εηψλ 415-413π.Υ., νδήγεζε ζε κηα 

κεγάιε θαηαζηξνθή. Αιιά θαη απφ ηελ εθζηξαηεία ζηε Βνησηία, ην 424π.Υ., νη 

Αζελαίνη ζα κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ ηελ νξζφηεηα ηνπ πεξηθιετθνχ ζρεδίνπ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην ζεκείν. 

   Ο ηειηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πεξηθιή ήηαλ ν εμαλαγθαζκφο, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ησλ ερζξψλ ηνπο λα αληηιεθζνχλ ην άζθνπν ηεο ζπλέρηζεο ησλ επηζέζεσλ 

ελαληίνλ ηεο Αηηηθήο θαη λα δεηήζνπλ απηνί πξψηνη ηε ζχλαςε εηξήλεο, αθνχ 

παξάιιεια αλαγλσξίζνπλ ηελ θπξηαξρία ησλ Αζελαίσλ ζηα κέξε πνπ ήδε ηνπο 

αλήθνπλ, ίζσο θαη ζε άιια
85

.  Να απνδερηνχλ δειαδή κηα ζπλζήθε εηξήλεο φκνηα ή 

αθφκα θαιχηεξε γηα ηνπο Αζελαίνπο απφ απηή ησλ Σξηαθνληαεηψλ ζπνλδψλ ηνπ 

446π.Υ. Απηφ επηβεβαηψζεθε κε ηα γεγνλφηα ηεο θαθηεξίαο, ην 425π.Υ., φηαλ θαη 

νη παξηηάηεο δεηνχλ εηξήλε απφ ηνπο Αζελαίνπο αλαγλσξίδνληαο ηελ αζελατθή 

θπξηαξρία αθφκα θαη ζε κέξε πνπ νη Αζελαίνη δελ ήιεγραλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ, αλ θαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο ζχλεζεο απφ ηελ αζελατθή εγεζία εθείλεο ηεο 

επνρήο, πξνεμάξρνληνο βέβαηα ηνπ Κιέσλα, δελ νδήγεζε ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο 

εηξήλεο θαη ζηε λίθε ησλ Αζελαίσλ.  

   Καη νη δχν πιεπξέο επηρεηξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Γη’ απηφ 

θαη αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή ηαθηηθή, πξνζπαζψληαο λα ππεξηζρχζνπλ. Οη 

παξηηάηεο επηδηψθνπλ λα βγάινπλ ηνπο Αζελαίνπο έμσ απφ ηα ηείρε ηνπο θαη λα 

ηνπο αληηκεησπίζνπλ ζε εθ παξαηάμεσο κάρε, εθφζνλ ν ζηξαηφο μεξάο ηνπο 
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ππεξίζρπε ηνπ αληίζηνηρνπ αζελατθνχ. Γη’ απηφ θαη θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχζαλ 

εηζβνιέο ζηελ Αηηηθή. ρη κφλν γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο αγξνχο θαη ηελ παξαγσγή 

ησλ Αζελαίσλ, αιιά θαη γηα λα ηνπο πξνθαιέζνπλ λα βγνπλ έμσ. Κάηη αληίζηνηρν 

έγηλε θαη κε ηελ πνιηνξθία ησλ Πιαηαηψλ, φπνπ νη παξηηάηεο πεξίκελαλ γηα δχν 

ρξφληα ηελ έιεπζε ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Πιαηαηέσλ. Οη 

Αζελαίνη ην γλψξηδαλ απηφ θαη γη’ απηφ θαη δελ ην έπξαμαλ
86

. 
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Σ΄ κεθάλαιο:Έναπξη πολέμος 

 

Δπίθεζη ενανηίον ηυν Πλαηαιών 

 

   Ζ πξψηε κάρε ηνπ πνιέκνπ δελ έγηλε κε ηε ζπκκεηνρή Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ. 

Γίλεηαη ζηηο Πιαηαηέο, ηελ άλνημε ηνπ 431π.Υ., κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Θεβαίσλ. Οη 

Πιαηαηέο ήηαλ κία απφ ηηο πιένλ ζεβαζηέο ειιεληθέο πφιεηο ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηεο 

κε ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, θαζψο νη Πιαηαηείο είραλ πνιεκήζεη πιάη ζηνπο 

Αζελαίνπο ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ην 490π.Υ., ελψ ζηε γε ησλ Πιαηαηψλ έγηλε ε 

νξηζηηθή απφθξνπζε ησλ πεξζηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Διιάδα, ην 479π.Υ. 

   Ζ πφιε, αλ θαη κηθξή, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο δχν αληίπαινπο 

ζπλαζπηζκνχο
87

. Ήηαλ ε κφλε πφιε ηεο Βνησηίαο πνπ είρε άξηζηεο ζρέζεηο θαη ήηαλ 

ζχκκαρνο κε ηελ Αζήλα. Παξάιιεια, νη Αζελαίνη ζα κπνξνχζαλ λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κηα βάζε εμφξκεζεο πξνο ηελ ππφινηπε Βνησηία θαη, θπξίσο, 

πξνο ηε Θήβα, απφ ηελ νπνία νη Πιαηαηέο απείραλ κφιηο 13 ρηιηφκεηξα, θαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα απνθηνχζαλ ηνλ έιεγρν ηεο θεληξηθήο Διιάδαο
88

. Βέβαηα, ε ηφηε 

αζελατθή εγεζία ππφ ηνλ Πεξηθιή δελ έρεη ηέηνηεο θηινδνμίεο. Αληηζέησο, νη δηάδνρνη 

ηνπ Πεξηθιή θαη, πξσηίζησο, ν Κιέσλ ζα επηθξνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο 

ελαληίνλ ηεο Βνησηίαο, φπσο ζα δείμεη θαη ε επηρείξεζε κε ηελ νρχξσζε ηνπ Γειίνπ, 

ην 424π.Υ. 

   Αλ, απφ ηε κηα πιεπξά, νη Πιαηαηέο ήηαλ ε κφλε ζπκκαρηθή ηεο Αζήλαο πφιε ζηε 

Βνησηία, απφ ηελ άιιε πιεπξά απνηεινχζε ην ηειεπηαίν εκπφδην ζηνπο Θεβαίνπο γηα 

λα απνθηήζνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Βνησηίαο θαη λα απεηινχλ πιένλ ηνπο 

Αζελαίνπο άκεζα απφ ηα δπηηθά ηεο Αηηηθήο.  

   Ωζηφζν, ε επίζεζε ησλ Θεβαίσλ είλαη πιεκκειψο ζρεδηαζκέλε θαη αθφκα 

ρεηξφηεξα εθηειεζκέλε. Οη Θεβαίνη δελ επηηίζεληαη κε φιν ηνπο ην ζηξάηεπκα αιιά, 

ζεσξψληαο πσο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο Πιαηαηέο αθφκα θαη ρσξίο ζηξαηησηηθά κέζα, 

ζηέιλνπλ κηα κηθξή νκάδα γηα λα θαηαιάβεη ηελ πφιε, αλ γίλεηαη αθφκα θαη ρσξίο ηε 

ρξήζε ησλ φπισλ, κε ηε βνήζεηα ησλ νιηγαξρηθψλ ησλ Πιαηαηψλ. 

   Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 300 άλδξεο ππφ ηελ εγεζία δχν εθ ησλ έλδεθα 

Βνησηαξρψλ, ηνπ Ππζάγγεινπ, γηνπ ηνπ Φπιείδε, θαη ηνπ Γηέκπνξνπ, γηνπ ηνπ 
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Ολεηνξίδε
89

. Έρνληαο ζπλελλνεζεί κε ηνπο νιηγαξρηθνχο ησλ Πιαηαηψλ ππφ ηνλ 

Ναπθιείδε, κπαίλνπλ λχρηα κέζα ζηελ πφιε θαη επηρεηξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηελ 

εμνπζία, πξνζπαζψληαο λα πείζνπλ ηνπο Πιαηαηείο λα αιιάμνπλ ζηξαηφπεδν θαη λα 

κπνπλ ζηε ζπκκαρία ησλ Βνησηψλ αιιά νη Πιαηαηείο απνξξίπηνπλ ηε ζεβατθή 

πξφηαζε, θαζψο δε ζέινπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία
90

. Σφηε 

μεζπά κάρε κέζα ζηελ πφιε αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Ζ δχλακε ησλ 300 Θεβαίσλ 

αλδξψλ, σζηφζν, καδί κε φζνπο Πιαηαηείο ζπκπξάηηνπλ καδί ηνπο είλαη αξθεηά 

κηθξή θαη νη δεκνθξαηηθνί Πιαηαηείο ρσξίο ηδηαίηεξα κεγάιε δπζθνιία ληθνχλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο, νη νπνίνη είραλ θαη ην κεηνλέθηεκα πσο κάρνληαλ κέζα ζε κηα 

άγλσζηε γη’ απηνχο πφιε θαη εηδηθά βξάδπ, νπφηε θαη δελ είραλ ηελ παξακηθξή ηδέα 

πξνο ηα πνχ λα πάλε γηα λα ζσζνχλ
91

. 

   Απφ ηνπο 300 Θεβαίνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ επηρείξεζε, πεξίπνπ 120 

ζθνηψλνληαη θαη 180 παξαδίδνληαη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο
92

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

νινθιεξψλεηαη ην πξψην κέξνο ηεο ζεβατθήο επίζεζεο ελαληίνλ ησλ Πιαηαηψλ θαη, 

πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο πξψηεο απφ ηηο δχν επηζέζεηο, θαζψο ζα αθνινπζήζεη θαη απηή 

ηνπ 429π.Υ. πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο γηα δχν ρξφληα, κέρξη ην 

427π.Υ., φηαλ θαη έρνπκε ηελ παξάδνζε θαη θαηαζηξνθή ηεο πφιεο. 

   Ζ θαθψο εθηειεζκέλε ζεβατθή επηρείξεζε ζηφρεπε, πξσηίζησο, ζηνλ αηθληδηαζκφ 

ησλ Πιαηαηέσλ. Έηζη, φηαλ ην πξψην κέξνο ηεο επηρείξεζεο απέηπρε, νη Πιαηαηείο 

είλαη παλέηνηκνη λα απνθξνχζνπλ ηνπο εηζβνιείο, ελψ ζηέιλνπλ θαη θήξπθα ζηελ 

Αζήλα λα δεηήζεη βνήζεηα. ηαλ νη Αζελαίνη καζαίλνπλ ηη έρεη ζπκβεί, 

ζπιιακβάλνπλ φινπο ηνπο Θεβαίνπο πνιίηεο πνπ έηπρε λα βξίζθνληαη εθείλε ηελ 

επνρή ζηελ Αζήλα, ελψ ζηέιλνπλ εληζρχζεηο θαη εθφδηα ζηε ζπκκαρηθή ηνπο πφιε
93

. 

   Σελ επφκελε εκέξα θηάλεη θαη ν θχξηνο φγθνο ησλ ζεβατθψλ ζηξαηεπκάησλ, 

θαζπζηεξεκέλνο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο δηάβαζεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, ν νπνίνο είρε 

πιεκκπξίζεη απφ ηε βξνρή
94

. ηαλ, φκσο, ηνπο έγηλαλ γλσζηά ηα γεγνλφηα θαη ε 

αηρκαισζία 180 ζπκπνιηηψλ ηνπο, νη Θεβαίνη βξίζθνπλ σο ιχζε λα ζπιιάβνπλ 

φζνπο πεξηζζφηεξνπο Πιαηαηείο κπνξνχλ απφ ηελ χπαηζξν, γηα λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο αληάιιαγκα γηα λα πάξνπλ πίζσ ηνπο δηθνχο ηνπο αηρκαιψηνπο. 

Ωζηφζν, νη Πιαηαηείο έκαζαλ ηη επηρεηξνχλ λα θάλνπλ νη Θεβαίνη. Σνπο έζηεηιαλ 
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θήξπθα γηα λα ηνπο πεη πσο νη Θεβαίνη είραλ άδηθν, κηαο θαη επηηέζεθαλ ζε θαηξφ 

εηξήλεο θαη θαηά παξάβαζε ησλ Σξηαθνληαεηψλ πνλδψλ
95

. 

   Παξάιιεια, ηνπο δηαβεβαηψλνπλ πσο δε ζπληξέρεη θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηνπο 

αηρκάισηνπο Θεβαίνπο, ηνπο νπνίνπο νη Πιαηαηείο ζα ειεπζέξσλαλ, αξθεί λα 

απνρσξνχζε απφ ηελ πεξηνρή ην ζεβατθφ ζηξάηεπκα θαη λα κελ αηρκαιψηηδε 

Πιαηαηείο απφ ηελ χπαηζξν
96

. 

   Οη Θεβαίνη απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε ησλ Πιαηαηέσλ θαη απνρσξνχλ πξνο ηελ 

πφιε ηνπο ρσξίο λα αηρκαισηίδνπλ Πιαηαηείο απφ ηελ χπαηζξν. Μέρξη απηφ ην 

ζεκείν ην δίθην είλαη κε ην κέξνο ησλ Πιαηαηέσλ, θαζψο νη Θεβαίνη ηνχο επηηέζεθαλ 

αλαηηηνιφγεηα θαη θαηά παξάβαζε ησλ ζπλζεθψλ θαη νη Πιαηαηείο ηνχο είραλ 

απνθξνχζεη. Σαπηφρξνλα, έρνληαο έλαλ ζεκαληηθφηαην αξηζκφ Θεβαίσλ αηρκαιψησλ 

θαη απεηιψληαο ηε Θήβα κε ηε δσή ηνπο, κπνξνχλ εχθνια λα απνηξέςνπλ 

ελδερφκελε κειινληηθή ζεβατθή επίζεζε. Σν ίδην αθξηβψο, άιισζηε, είραλ θάλεη θαη 

νη Θεβαίνη κε ηνπο Αζελαίνπο πνπ είραλ αηρκαισηίζεη ζηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο, ην 

447π.Υ., θαη ζα θάλνπλ θαη νη Αζελαίνη κε ηνπο αηρκαιψηνπο παξηηάηεο ηεο 

θαθηεξίαο, ην 425π.Υ., αλαθνπθηδφκελνη κε ηελ απεηιή ηεο εθηέιεζήο ηνπο απφ ηηο 

εηήζηεο ζπαξηηαηηθέο επηδξνκέο ζηελ Αηηηθή
97

. 

   Οη Πιαηαηείο δηαζέηνπλ έλα άξηζην δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί, ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθειφο ηνπο ζην κέιινλ. Δληνχηνηο, κε ηελ απνρψξεζε ησλ 

Θεβαίσλ νη Πιαηαηείο βάδνπλ κέζα ζηελ πφιε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ χπαηζξν θαη ηφηε πξαγκαηνπνηνχλ ην κνηξαίν ιάζνο, θαζψο εθηεινχλ ηνπο 180 

αηρκάισηνπο Θεβαίνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη ν Δπξχκαρνο, γηνο ηνπ 

Λενληηάδε, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη κε πνιηηηθή επηξξνή Θεβαίνπο 

πνιίηεο
98

. 

   Σν ιάζνο θάλεθε αθφκα πην θαζαξά, φηαλ έθηαζε ιίγν κεηά ν δεχηεξνο θήξπθαο 

πνπ είραλ ζηείιεη νη Πιαηαηείο ζηελ Αζήλα, δεηψληαο ζπκβνπιή απφ ηνπο Αζελαίνπο 

γηα ην ηη λα πξάμνπλ. Οη Αζελαίνη είραλ κελχζεη ζηνλ θήξπθα λα ηνπο απνηξέςεη απφ 

ηελ εθηέιεζε ησλ αηρκαιψησλ. Σφηε νη Πιαηαηείο αληηιήθζεθαλ ην ζθάικα ηνπο θαη 

εθθέλσζαλ ηελ πφιε απφ ηνπο ακάρνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο δειαδή, ηηο γπλαίθεο θαη 

ηα παηδηά, ηνπο νπνίνπο θαη έζηεηιαλ ζηελ Αζήλα ππφ ηελ πξνζηαζία ελφο αζελατθνχ 

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο πνπ ζηάιζεθε απφ ηε ζπκκαρηθή ηνπο πφιε, ελψ ζηηο 
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 35 

Πιαηαηέο παξακέλεη κφλν κηα κεηθηή θξνπξά απφ Πιαηαηείο, θπξίσο, θαη θάπνηεο 

δεθάδεο Αζελαίνπο θαη πεξίπνπ 110 γπλαίθεο γηα λα θξνληίδνπλ ηε θξνπξά
99

. 

   Οη Πιαηαηείο πεξηκέλνπλ, νπσζδήπνηε, ηελ επίζεζε ησλ Θεβαίσλ πνπ δηςνχλ 

πιένλ γηα εθδίθεζε. Ζ επίζεζε απηή ζα γίλεη δχν ρξφληα κεηά, ην 429π.Υ., θαη ζα 

νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ Πιαηαηψλ ην 427π.Υ. ίγνπξα νη Θεβαίνη έρνπλ ην 

άδηθν κε ην κέξνο ηνπο, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, δηφηη απηνί ήηαλ πνπ επηηέζεθαλ πξψηνη 

ζηηο Πιαηαηέο, παξαβηάδνληαο έηζη ηηο Σξηαθνληαεηείο πνλδέο. κσο, ζηε ζπλέρεηα, 

ην άδηθν πέξαζε ζηελ πιεπξά ησλ Πιαηαηέσλ, φηαλ εθηέιεζαλ αλαηηηνιφγεηα ηνπο 

180 αηρκαιψηνπο. Οη Πιαηαηείο κάιηζηα κε ην ζθάικα ζην νπνίν ππέπεζαλ έδσζαλ 

άιινζη θαη αθνξκή ζηνπο Θεβαίνπο λα ηνπο θάλνπλ αθξηβψο ην ίδην πξάγκα, ην 

427π.Υ., φηαλ θαη παξαδφζεθε ε πφιε ζηνπο Θεβαίνπο, νπφηε 225 άλδξεο βξέζεθαλ 

αηρκάισηνη ζηα ζεβατθά θαη ζπαξηηαηηθά ρέξηα. 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη Θεβαίνη θαηεγφξεζαλ ηνπο Πιαηαηείο φρη κφλν σο 

δνινθφλνπο, αιιά θαη σο επίνξθνπο, θαζψο ηνπο θαηαιφγηζαλ πσο είραλ δψζεη 

ππφζρεζε κε φξθνπο φηη ζα άθελαλ ειεχζεξνπο ηνπο αηρκάισηνπο Θεβαίνπο, αλ 

απνρσξνχζαλ ηα ζεβατθά ζηξαηεχκαηα, φπεξ θαη εγέλεην, αιιά νη Πιαηαηείο 

ζθφησζαλ ηνπο Θεβαίνπο. Ωζηφζν, νη Πιαηαηείο αξλήζεθαλ πσο είραλ νξθηζηεί
100

. 

Αθφκα θη αλ δελ είραλ πάλησο δψζεη φξθν, ε εθηέιεζε ησλ αηρκαιψησλ Θεβαίσλ 

μεθηλά κε ηνλ ρεηξφηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. 

 

Πελοποννηζιακή ειζβολή ζηην Αηηική 

 

   Σελ άλνημε ηνπ 431π.Υ. μεθηλά ε εηζβνιή ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ζηξαηνχ ζηελ 

Αηηηθή
101

. Ζ επηρείξεζε μεθηλά άλνημε ιφγσ ηεο γεληθά απνδεθηήο πεπνίζεζεο ζηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο πσο ε πεξίνδνο ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ είλαη απφ ηελ αξρή 

ηεο άλνημεο έσο ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ, θαζψο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε επθνιία πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο.  

   Αξρεγφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο είλαη ν βαζηιηάο ηεο πάξηεο, ν Αξρίδακνο, απφ ην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα δνζεί θαη ε νλνκαζία ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ, ηνπ γλσζηνχ θαη σο Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, θαη ζα δηαξθέζεη απφ ην 

431π.Υ. έσο ην 421π.Υ. θαη ζα ηειεηψζεη κε ηελ εηξήλε ηνπ Νηθία. Σν δεχηεξν κέξνο 
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 36 

πεξηιακβάλεη ηε κεγάιε αζελατθή ηθειηθή εθζηξαηεία ησλ εηψλ 415-413π.Υ., ρσξίο 

λα έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηακαηήζεη νη ερζξνπξαμίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ ησλ εηψλ 421-415π.Υ. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο είλαη ν 

Γεθειεηθφο ή Ησληθφο πφιεκνο πνπ ζα δηαξθέζεη απφ ην 413π.Υ. έσο ην 404π.Υ. θαη 

ζα νδεγήζεη ζηελ νξηζηηθή ήηηα ησλ Αζελαίσλ. Ζ νλνκαζία Γεθειεηθφο πξνέξρεηαη 

απφ ην θξνχξην ηεο Γεθέιεηαο πνπ νρχξσζαλ νη παξηηάηεο κεηά απφ ζπκβνπιή ηνπ 

Αιθηβηάδε θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ κηα κφληκε απεηιή κέζα ζηελ Αηηηθή θαη ε 

νλνκαζία Ησληθφο απφ ην γεγνλφο πσο νη ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο έγηλαλ φρη ζηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν αιιά ζηηο αθηέο ηεο Ησλίαο, ζηε 

Μηθξά Αζία
102

. 

   Πξηλ μεθηλήζεη ν πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο γηα ηελ Αηηηθή, απφ ηνλ Ηζζκφ φπνπ 

είρε νξηζηεί σο ν ηφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ, ν Αξρίδακνο δείρλεη μαλά 

έκπξαθηα ηελ αληίζεζή ηνπ ζηνλ πφιεκν, θαζψο ζηέιλεη ζηελ Αζήλα ηνλ θήξπθα 

Μειήζηππν, γην ηνπ Γηαθξίηνπ, γηα λα δεηήζεη απφ ηνπο Αζελαίνπο, έζησ θαη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή, λα γίλνπλ εθ λένπ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο
103

. Οη 

Αζελαίνη, φκσο, δελ ηνλ άθεζαλ θαλ λα παξνπζηάζεη ην κήλπκά ηνπ, θαζψο είραλ 

ήδε απνθαζίζεη, κεηά απφ ζπκβνπιή ηνπ Πεξηθιή, λα κε δερηνχλ θαλέλα θήξπθα 

ησλ παξηηαηψλ, εθφζνλ ν ζηξαηφο ησλ Πεινπνλλεζίσλ είρε μεθηλήζεη ηελ 

εθζηξαηεία ηνπ ελαληίνλ ηεο Αηηηθήο
104

. Ο Μειήζηππνο γχξηζε πίζσ άπξαγνο θαη ηε 

ζηηγκή πνπ πεξλνχζε ηα ζχλνξα ηεο Αηηηθήο είπε πσο εθείλε ηελ εκέξα μεθηλνχζαλ 

κεγάια θαθά γηα ηνπο Έιιελεο
105

. 

   ηελ Αηηηθή νη Αζελαίνη έρνπλ εηνηκαζηεί πιήξσο θαη πεξηκέλνπλ ηελ εηζβνιή. Οη 

αγξφηεο έρνπλ ήδε κπεη κέζα ζηα Μαθξά ηείρε, αθνχ εγθαηέιεηςαλ ηα ρσξάθηα ηνπο. 

Δγθαζίζηαληαη ζηα αθαηνίθεηα κέξε ηεο πφιεο θαη ζηνπο λανχο ησλ ζεψλ θαη ησλ 

εξψσλ, αιιά θαη ζηνπο πχξγνπο ησλ ηεηρψλ θαη γεληθφηεξα φπνπ έβξηζθε ν 

θαζέλαο
106

. Σα θνπάδηα ησλ Αζελαίσλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ Δχβνηα θαη ζε άιια 

γεηηνληθά λεζηά, εθφζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο εθεί απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο, ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληηπαξαηεζνχλ ζην αζελατθφ λαπηηθφ. Μέζα ζηελ Αζήλα 

έρνπλ κεηαθεξζεί ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηηεξψλ απφ ηνλ Διιήζπνλην θαη άιισλ 

ηξνθίκσλ, θάηη ην νπνίν έρεη γίλεη θαη ζε άιιεο ζπκκαρηθέο πφιεηο πνπ θηλδπλεχνπλ 
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λα δερηνχλ επίζεζε. ια ηα θξνχξηα κέζα ζηελ Αηηηθή είλαη έηνηκα λα δερηνχλ ηελ 

επίζεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ελψ νη θξνπξέο ζηα Μαθξά ηείρε έρνπλ πιεξσζεί θαη 

απφ κεηνίθνπο, λένπο θαη ειηθησκέλνπο Αζελαίνπο πνιίηεο. 500 άλδξεο πεγαίλνπλ 

ζηα λεψξηα θαη ζηνπο λεσζνίθνπο κήπσο θαη επηρεηξεζεί θάπνηα επίζεζε εθεί, θάηη ην 

νπνίν δελ έγηλε ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ερζξηθνχ ζηφινπ
107

. Παξάιιεια, νη 

Αζελαίνη εληζρχνπλ ηηο θξνπξέο ζε ζπκκαρηθέο ηνπο πφιεηο πνπ ππήξραλ ππνςίεο 

πσο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο ππέξ ηνπ πνιέκνπ θαη ζηέιλνπλ πνιεκηθά πινία ζε 

ζηξαηεγηθά ζεκεία. 

   Ο πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο θηάλεη ηειηθά ζηελ Αηηηθή θαη επηηίζεηαη καδί κε 

ζεβατθά ζηξαηεχκαηα ελαληίνλ ηνπ θξνπξίνπ ηεο Οηλφεο, ζηα ζχλνξα Αηηηθήο θαη 

Βνησηίαο
108

. Οη Αζελαίνη, φκσο, ηνπο απνθξνχνπλ θαη νη εηζβνιείο, γηα λα κελ 

θαζπζηεξνχλ άζθνπα, αθνχ βιέπνπλ πσο δελ κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ, 

παξαθάκπηνπλ ην θξνχξην θαη πεγαίλνπλ ζηα λνηηνδπηηθά ηεο Αηηηθήο, ζηελ 

Διεπζίλα θαη ζην Θξηάζην Πεδίν, φπνπ μεθηλνχλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ρσξαθηψλ
109

. 

Δπίζεο, ηα ζηξαηεχκαηα θηλνχληαη θαη πξνο ηα βφξεηα ηεο Αηηηθήο θαη θαηαζηξέθνπλ 

θηήκαηα ζηνλ κεγαιχηεξν αγξνηηθφ δήκν ηεο Αηηηθήο, απηφλ ησλ Αραξλψλ
110

. 

   Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη Πεινπνλλήζηνη μεθηλνχλ ηηο εηήζηεο εηζβνιέο ηνπο ζηελ 

πεξηθπθισκέλε απφ ηελ μεξά Αηηηθή, ρσξίο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηνλ 

πιηθφ ηνκέα, θαζψο θαηαζηξέθνπλ απιψο φ,ηη είραλ αθήζεη πίζσ ηνπο νη Αζελαίνη 

αγξφηεο πνπ είραλ κπεη κέζα ζηα ηείρε ηεο πφιεο. Δληνχηνηο, ζηνλ εζηθφ ηνκέα, φπσο 

είλαη ινγηθφ, νη Αζελαίνη αγξφηεο πεξλνχλ δχζθνιεο ζηηγκέο ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο 

ηεο γεο ηνπο θαη ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο. Σελ ίδηα ρξνληά, ηελ 

πξψηε ηνπ πνιέκνπ, ηηο δηθέο ηνπ επηδξνκέο θάλεη θαη ν ζηφινο ηεο Αζελατθήο 

ζπκκαρίαο πξνο ηηο αθηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ
111

.  

   Οη Πεινπνλλήζηνη πεξηκέλνπλ κάηαηα ηνπο Αζελαίνπο λα βγνπλ έμσ απφ ηα ηείρε 

γηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. Γη’ απηφ, άιισζηε, θαη ε ζηξαηνπέδεπζή ηνπο ζηηο 

Αραξλέο ζθφπεπε λα παξαζχξεη ηνπο πάξα πνιινχο νπιίηεο πνπ ήηαλ απφ απηφλ ηνλ 

δήκν, πεξίπνπ 3.000, λα βγνπλ έμσ απφ ηα ηείρε γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηα θηήκαηά 

ηνπο
112

. Οη Αζελαίνη, παξά ηηο έληνλεο δηαθσλίεο κεηαμχ φζσλ επηζπκνχζαλ ηελ 

έμνδν απφ ηα ηείρε θαη ηελ αλακέηξεζε κε ηνπο εηζβνιείο θαη φζσλ έκελαλ 
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ακεηαθίλεηνη ζην ζρέδην ηνπ Πεξηθιή, δε βγήθαλ απφ ηα ηείρε ηνπο. Έηζη, ιίγν 

αξγφηεξα νη εηζβνιείο απνρσξνχλ θαη γπξλνχλ πίζσ ζηελ Πεινπφλλεζν. 

 

Ππώηο έηορ πολέμος 

 

   Ζ Αζήλα έρεη ζεκαληηθέο επηηπρίεο θαηά ηελ πξψηε ρξνληά ηνπ πνιέκνπ. Ζ εηζβνιή 

ησλ Πεινπνλλεζίσλ ζηελ Αηηηθή αλαγθάδεη ηνπο Αζελαίνπο λα κείλνπλ θιεηζκέλνη 

ζηα ηείρε ηνπο, αθνινπζψληαο ην ζρέδην ηνπ Πεξηθιή θαη παξαθνινπζψληαο ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ αγξψλ ηνπο. Λφγσ ηνπ πεξηθιετθνχ ζρεδίνπ δελ είλαη εχθνιε ε 

ζχγθξνπζε ζηελ μεξά κεηαμχ Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ. Σν κφλν θάπσο ζεκαληηθφ 

ζπκβάλ ζηελ μεξά είλαη ε ηππνκαρία αλάκεζα ζην θεκηζκέλν βνησηηθφ ηππηθφ, απφ 

ηε κηα πιεπξά, θαη ζε Αζελαίνπο θαη Θεζζαινχο, απφ ηελ άιιε, ε νπνία έγηλε ζηα 

Φξχγηα, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Αζήλαο
113

. 

   Έλαλ κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπαξηηαηηθήο εηζβνιήο ζηελ Αηηηθή, νη 

Πεινπνλλήζηνη, αληηιακβαλφκελνη πσο νη Αζελαίνη δελ έρνπλ θακία δηάζεζε λα 

βγνπλ έμσ απφ ηα ηείρε γηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ, απνρσξνχλ απφ ηελ Αηηηθή 

πίζσ γηα ηελ Πεινπφλλεζν θαη φια ηα ππφινηπα γεγνλφηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ 

πνιέκνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο θαη γεγνλφηα πνπ είηε ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα είηε 

γίλνληαη καθξηά απφ ηελ Αηηηθή. 

   Οη Αζελαίνη ηεξνχλ πηζηά ην ζρέδην δξάζεο πνπ είρε θαηαξηίζεη ν Πεξηθιήο θαη κε 

πνιχ ζεκαληηθέο δπλάκεηο, ήηνη 100 αζελατθά πινία κε 1.000 νπιίηεο θαη 400 

ηνμφηεο θαη άιια 50 θεξθπξατθά πινία θάλνπλ επηδξνκέο ζηα παξάιηα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, φπνπ έρνπλ αξθεηέο επηηπρίεο θαη κφλν κηα απνηπρία ζηε Μεζψλε 

ηεο Μεζζελίαο
114

. ηελ πνιηνξθεκέλε Μεζψλε νη παξηηάηεο θαηαθέξλνπλ λα 

δηαζπάζνπλ ηνλ αζελατθφ θινηφ ησλ ζηξαηησηψλ θαη λα εληζρχζνπλ κε 100 άλδξεο 

ηελ πφιε. Αξρεγφο ηεο ζπαξηηαηηθήο επηρείξεζεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ζηξαηησηηθφο εγέηεο ηεο πάξηεο, φπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ πνιέκνπ, ν 

Βξαζίδαο, ν νπνίνο θαη ζα επαηλεζεί δεκφζηα ζηελ πφιε ηνπ γηα ην αλδξαγάζεκά ηνπ 

απηφ
115

. ε γεληθέο γξακκέο, φκσο, νη επηδξνκέο ζηα παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 

εηδηθά ζηε Λαθσληθή θαη ζηελ Ήιηδα, φπνπ νη Αζελαίνη λίθεζαλ ηνπο Ζιείνπο πνπ 
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ηνπο επηηέζεθαλ, δεκηνπξγνχλ εμαξρήο ηελ εληχπσζε πσο ε ζάιαζζα είλαη έλαο 

ρψξνο πιήξνπο θπξηαξρίαο ησλ Αζελαίσλ
116

. 

   Οη πην ζεκαληηθέο αζελατθέο επηηπρίεο γίλνληαη ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα. 

Γπλάκεηο ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο επηηίζεληαη ζε θνξηλζηαθέο θηήζεηο θαη 

θαηαιακβάλνπλ ην φιιην θαη ηνλ Αζηαθφ ζηελ Αθαξλαλία θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηε δπηηθή Διιάδα λεζί ηεο Κεθαιινληάο, αλαθνπθίδνληαο πιήξσο ηελ Κέξθπξα 

απφ ηα λφηηα θαη παίξλνληαο ηνλ ζρεδφλ πιήξε έιεγρν ηνπ Ηνλίνπ. πλ ηνηο άιινηο, ε 

αζελατθή εθζηξαηεία ελαληίνλ θνξηλζηαθψλ θηήζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο 

πξάμε εθδίθεζεο απέλαληη ζηνπο Κνξίλζηνπο, ν ξφινο ησλ νπνίσλ γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ ήηαλ ν πιένλ θαζνξηζηηθφο
117

.  

   ηελ θεληξηθή Διιάδα νη Αζελαίνη κε 30 πινία ππφ ηελ εγεζία ηνπ Κιεφπνκπνπ, 

γηνπ ηνπ Κιεηλία, θαηαιακβάλνπλ ην Θξφλην ηεο Λνθξίδαο, παίξλνληαο θαη 

αηρκαιψηνπο, ληθνχλ ηνπο Λνθξνχο ζηελ Αιφπε θαη θαηαιακβάλνπλ ην λεζί ηεο 

Αηαιάληεο ζηνλ Δπβντθφ θφιπν, ην νπνίν θαη νρπξψλνπλ θαη ιχλνπλ κηα γηα πάληα 

θάζε πεξίπησζε ερζξηθήο ελέξγεηαο, θπξίσο απφ ηνπο Λνθξνχο, κέζσ ηνπ Δπβντθνχ 

θφιπνπ
118

. 

   Μεγάιε επηηπρία γηα ηνπο Αζελαίνπο είλαη θαη ε θαηάιεςε ηεο Αίγηλαο, ην 

θαινθαίξη ηνπ 431π.Υ., ελφο λεζηνχ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα, θαη ε 

εθδίσμε ησλ Γσξηέσλ θαηνίθσλ ηεο
119

. ηε ζέζε ηνπο εγθαζίζηαληαη Αζελαίνη 

θιεξνχρνη. Οη θιεξνχρνη, σο γλσζηφλ, εγθαζίζηαλην κφληκα ζηελ πφιε πνπ ηνπο 

ηνπνζεηνχζαλ θαη θαιιηεξγνχζαλ ηε γε πνπ ηνπο δηλφηαλ. Σν κέηξν απηφ επέηξεπε 

ζηνπο Αζελαίνπο λα έρνπλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε πφιε. Οη 

Αηγηλήηεο θαηαθεχγνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη νη παξηηάηεο ηνχο εγθαζηζηνχλ ζηε 

Θπξέα ηεο Κπλνπξίαο, ζηελ αλαηνιηθή Αξθαδία
120

. Ωζηφζν, ε ηχρε δε ζα ηνπο 

επλνήζεη, θαζψο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα νη Αηγηλήηεο ζα δερηνχλ εθ λένπ ηελ αζελατθή 

επίζεζε θαη ζα ζθαγηαζηνχλ. 

   Σέινο, θαη ζηε βφξεηα Διιάδα ε Ναπηηθή ζπκκαρία έρεη κφλν επηηπρίεο. Γχν απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο, αλ φρη νη πην ζεκαληηθνί, βαζηιηάδεο ηεο πεξηνρήο ζπκκαρνχλ 

κε ηελ Αζήλα αιιάδνληαο ην ζθεληθφ ζε κηα πεξηνρή κε έληνλα ηα θνξηλζηαθά 

ζηνηρεία θαη ζπκθέξνληα. Οη εγέηεο απηνί είλαη ν εμαηξεηηθά αζηαζήο βαζηιηάο ηεο 
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Μαθεδνλίαο, ν Πεξδίθθαο, ν νπνίνο δχν ρξφληα αξγφηεξα αιιάδεη πιεπξά θαη 

ζπκκαρεί κε ηνπο παξηηάηεο, θαη ν βαζηιηάο ησλ Οδξπζψλ Θξαθψλ, ν ηηάιθεο
121

. 

Με απηή ηελ εμέιημε απνκνλψλεηαη πιήξσο ε Πνηίδαηα, ε νπνία ζπλέρηδε λα 

πνιηνξθνχληαλ απφ ηα αζελατθά ζηξαηεχκαηα, αιιά θαη φιε ε Υαιθηδηθή. 

   Πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο αζελατθά ζηξαηεχκαηα κε αξρεγφ ηνλ Πεξηθιή 

εηζβάιινπλ ζηα Μέγαξα θαη ιεειαηνχλ ηελ πεξηνρή
122

. Σν πξψην έηνο ηνπ πνιέκνπ 

θιείλεη κε απφιπηε επηηπρία γηα ηελ αζελατθή πιεπξά θαη, έηζη, ν Πεξηθιήο βξίζθεη 

ηελ επθαηξία λα εθθσλήζεη ζηε δηάξθεηα ηεο θαζηεξσκέλεο απφ παιαηφηεξα ηειεηήο 

γηα ηνπο λεθξνχο Αζελαίνπο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ πην γλσζηφ Δπηηάθην ιφγν ηνπ, 

φπνπ εθζεηάδεη ην κεγαιείν θαη ην πνιίηεπκα ηεο Αζήλαο
123

.  

   Ο ιφγνο απηφο εθθσλείηαη ζηνλ Κεξακεηθφ, φπνπ βξηζθφηαλ ην δεκφζην 

λεθξνηαθείν, θαη φπνπ είραλ κεηαθεξζεί ηα νζηά απφ ηνπο ιίγνπο Αζελαίνπο λεθξνχο 

ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ πνιέκνπ θαη ν Πεξηθιήο κηιά γηα ηελ αμία ηεο Αζήλαο θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηελ έθαλαλ ηελ πην ζεκαληηθή πφιε ηεο ρψξαο
124

. Αλαθέξεηαη ζηα 

αλψηεξα ηδαληθά πνπ θαιιηεξγεί ε αζελατθή πνιηηεία, φπσο ηελ ειεπζεξία, ηνλ 

παηξησηηζκφ, ηελ εμππλάδα
125

. Μηιά γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ Αζελαίσλ, ηε 

δεκνθξαηία, ηελ πνιππξαγκνζχλε
126

. Πξνβάιιεη ην πξφηππν κηαο ηδαληθήο πφιεο, 

ηεο νπνίαο φινη ζα επηζπκνχζαλ λα είλαη πνιίηεο. 

   πλνιηθά, νη Αζελαίνη βγαίλνπλ ληθεηέο κεηά ην πξψην έηνο ηνπ πνιέκνπ, εθφζνλ 

θαη αληηκεηψπηζαλ επηηπρψο ηε ζπαξηηαηηθή εηζβνιή θαη είραλ αξθεηέο επηηπρίεο 

ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπο. 
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Ε΄ κεθάλαιο:Γεγονόηα 430π..Υ 

 

Λοιμόρ 

 

   Κη ελψ ν πξψηνο ρξφλνο ηνπ πνιέκνπ έιεμε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ 

Αζελατθή ζπκκαρία, ην 430π.Υ. ζπλέβε θάηη πνπ δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη θακία 

πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή θπζηνγλσκία θαη αλέηξεςε ηα ζρέδηα ηνπ Πεξηθιή. Μέζα 

ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ μεζπά κηα θνβεξή επηδεκία, ν ινηκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ηαπηνπνηεζεί κε δηάθνξεο αζζέλεηεο, φπσο ν ηχθνο, ε παλψιε, ε επινγηά ή ε 

θπκαηίσζε, θαη γξήγνξα εμαπιψλεηαη ζε φιε ηελ πφιε, απνδεθαηίδνληαο ηνπο 

πνιίηεο. Μηαο θαη νη Αζελαίνη πνιίηεο είραλ ζπλσζηηζηεί, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ 

Πεξηθιή, ζηελ πφιε, ε επηδεκία βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο λα εμαπισζεί
127

. 

   Ο ινηκφο είλαη ζε έμαξζε γηα πεξίπνπ δχν ρξφληα, ελψ εκθαλίδεηαη μαλά ην 

427π.Υ., κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε
128

. Οη απψιεηεο είλαη ηξνκαθηηθέο. Πεξίπνπ ην 

έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αζήλαο πξνζβάιιεηαη απφ ηνλ ινηκφ θαη ηειηθά 

πεζαίλεη. ζνλ αθνξά ηνλ ζηξαηφ, πεζαίλνπλ πεξίπνπ 4.400 νπιίηεο θαη 300 ηππείο, 

πνιχ κεγάιεο απψιεηεο ελψ βξηζθφκαζηε αθφκα ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ
129

. 

   Λίγν πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ ινηκνχ, ηελ άλνημε ηνπ 430π.Υ. γίλεηαη γηα δεχηεξε 

ζπλερή ρξνληά ε εηζβνιή ησλ πεινπνλλεζηαθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Αηηηθή. Γηα 

ελάκηζε κήλα νη Πεινπνλλήζηνη θαίλε θαη θαηαζηξέθνπλ θαιιηέξγεηεο, ειαηψλεο, 

ακπειψλεο θαη θηίζκαηα. Οη Αζελαίνη, θιεηζκέλνη κέζα ζηα ηείρε ηνπο, βιέπνπλ λα 

θαηαζηξέθεηαη ε πεξηνπζία ηνπο θαη ζέινπλ λα βγνπλ λα ηελ πξνζηαηέςνπλ αιιά ην 

ζρέδην ηνπ Πεξηθιή ηνχο ην απαγνξεχεη απηφ. Έηζη, παξαθνινπζνχλ αλήκπνξνη θαη 

πέθηεη ην εζηθφ ηνπο. ηαλ εκθαλίδεηαη θαη ν απξφβιεπηνο ινηκφο, ην θαινθαίξη ηνπ 

430π.Υ., θαη αθνχ νη Αζελαίνη είραλ θάλεη ήδε κεγάιεο ζπζίεο, πιηθέο θαη εζηθέο, 

αθνινπζψληαο ην ζρέδην ηνπ Πεξηθιή, ην εζηθφ ηνπο θηάλεη ζην λαδίξ
130

. Οη 

Πεινπνλλήζηνη απνρσξνχλ θαθήλ θαθψο απφ ηελ Αηηηθή θνβνχκελνη κήπσο 

θνιιήζνπλ θαη απηνί ηελ αζζέλεηα. 

   Ο θιεηζκέλνο ζηα ηείρε αζελατθφο πιεζπζκφο απνδεθαηίδεηαη θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ πνιηηψλ επηξξίπηεη ηελ επζχλε γηα ηνπο λεθξνχο ζηνλ Πεξηθιή, επεηδή κε ην 
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ζρέδηφ ηνπ λα ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο Αζελαίνπο κέζα ζηελ πφιε είρε δψζεη 

πξφζθνξν έδαθνο ζηελ επηδεκία λα πξνρσξήζεη. Ο Πεξηθιήο επηρεηξεί λα εκςπρψζεη 

ηνπο απνγνεηεπκέλνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Μηιά κπξνζηά ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ
131

. 

Σνλίδεη πσο ε επηπρία ηεο πφιεο είλαη αλψηεξε απφ ηελ επηπρία ηνπ θάζε πνιίηε 

μερσξηζηά
132

. Δπηζεκαίλεη φηη ε δχλακε ησλ Αζελαίσλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ 

πξνθαιεί ην κίζνο ησλ αληηπάισλ ηεο
133

. Σέινο, ππνζηεξίδεη πσο νη ζπνπδαίνη ιανί 

θαίλνληαη ζηηο ζπκθνξέο θαη πσο ε αζελατθή δεκνθξαηία ζα κείλεη απαξάκηιιε ζηε 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ. 

   Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Πεξηθιή, νη Αζελαίνη δεηνχλ απφ ηε πάξηε ηε ζχλαςε 

ζπλζήθεο εηξήλεο αιιά νη παξηηάηεο πξνβάιινπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο θαη δελ 

επέξρεηαη ζπκθσλία. Έηζη, νη Αζελαίνη βξίζθνπλ σο εμηιαζηήξην ζχκα ηνλ Πεξηθιή. 

Γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 14 ρξφληα, απφ ην 444π.Υ., ν Πεξηθιήο δελ εθιέγεηαη 

ζηξαηεγφο, ελψ ζηε δίθε πνπ γίλεηαη ελαληίνλ ηνπ ν Πεξηθιήο θξίλεηαη έλνρνο θαη 

θαηαδηθάδεηαη λα πιεξψζεη πξφζηηκν 50 ηαιάλησλ
134

. Ζ επί 14 ζπλαπηά έηε εθινγή 

ηνπ Πεξηθιή ζε έλα αμίσκα πνπ είρε εηήζηα κφλν δηάξθεηα θαη ήηαλ αηξεηφ, δειαδή 

γηα λα εθιεγεί θάπνηνο έπξεπε λα δηαζέηεη ζεκαληηθέο αξεηέο, απνδεηθλχεη ηελ αμία 

απηνχ ηνπ ζπνπδαίνπ πνιηηηθνχ θαη πσο, αλ θαη δεκνθξαηία, ζηελ Αζήλα 

πεξηζζφηεξν θπξηαξρνχζε ε γλψκε ηνπ Πεξηθιή, ηνπ ελφο άλδξα. 

   Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, βέβαηα, ην 429π.Υ., νη Αζελαίνη πξαγκαηνπνηνχλ κηα 

κεγάιε ζηξαηησηηθή επηηπρία ζηε Μαθεδνλία κε ηελ θαηάιεςε ηεο Πνηίδαηαο θαη 

επαλεθιέγνπλ ζηξαηεγφ ηνλ Πεξηθιή πνπ δείρλεη έηνηκνο λα ζπλερίζεη απφ εθεί πνπ 

ζηακάηεζε
135

. κσο, εληειψο απξνζδφθεηα, απηφο ν ζπνπδαηφηαηνο πνιηηηθφο θαη 

ζηξαηεγφο πξνζβάιιεηαη απφ ινηκφ θαη πεζαίλεη ην θζηλφπσξν ηνπ 429π.Υ.
136

. 

Πάλησο, ε θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ θαη ε θαζαίξεζε ηνπ Πεξηθιή, έζησ θαη γηα έλαλ 

ρξφλν, δείρλνπλ φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο Αζήλαο δελ ππάξρεη πιήξεο ζχκπλνηα 

απφςεσλ θαη ελψ βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή θηφιαο ηνπ πνιέκνπ
137

. 

   Πξηλ πεζάλεη ν Πεξηθιήο, βηψλεη φζν πην θνληά ηνπ γίλεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

ινηκνχ, θαζψο ράλεη απφ ηελ επηδεκία δχν απφ ηνπο γηνπο ηνπ, ηνλ Ξάλζηππν θαη ηνλ 
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Πάξαιν
138

. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη σο χζηαην θφξν ηηκήο ζηνλ κεγάιν εγέηε 

ηνπο, νη Αζελαίνη παξαρσξνχλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηνλ γην πνπ είρε 

απνθηήζεη ν Πεξηθιήο απφ ηελ Αζπαζία, ηνλ Πεξηθιή ηνλ λεψηεξν. Ζ παξαρψξεζε 

απηή έγηλε θαη’ εμαίξεζε ηνπ λφκνπ πνπ είρε πξνηείλεη ν ίδηνο ν παηέξαο ηνπ, ν 

Πεξηθιήο, ην 451π.Υ., θαη φξηδε πσο πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα είραλ φζνη είραλ θαη 

ηνπο δχν ηνπο γνλείο Αζελαίνπο
139

. 

 

Γιάδοση καηάζηαζη 

 

   Ο ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιή βξίζθεη ηελ Αζήλα ζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε ιφγσ ησλ 

κεγάισλ απσιεηψλ απφ ηνλ ινηκφ. Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή πνπ πεζαίλεη ν Πεξηθιήο ή 

έζησ ιίγν αξγφηεξα, απνρσξνχλ απφ ηελ αζελατθή πνιηηηθή ζθελή, ιφγσ ειηθίαο, 

θαη αξθεηά απφ ηα πξφζσπα πνπ ππήξμαλ ζπλνδνηπφξνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ εγέηε 

ηεο πφιεο. Έλαο εμ απηψλ είλαη θαη ν ζξηακβεπηήο ηεο λαπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ, ν 

Φνξκίσλ. Άιινη είλαη ν Σνικίδεο θαη ν Μπξσλίδεο. 

   Ο Πεξηθιήο ζηα 15 ρξφληα ηεο πιήξνπο θπξηαξρίαο ηνπ ηζρπξνπνίεζε ηφζν ηε 

δεκνθξαηηθή παξάηαμε πνπ, αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ε παξάηαμε απηή ζα 

θπξηαξρεί έλαληη ησλ αξηζηνθξαηψλ, νη νπνίνη ζα απνθηήζνπλ δχλακε αξθεηά ρξφληα 

αξγφηεξα, κεηά ην ηέινο ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο ην 413π.Υ. ηε δεκνθξαηηθή 

παξάηαμε ππάξρνπλ δχν, θπξίσο, αληηηηζέκελεο πιεπξέο. Ζ πην ζπληεξεηηθή πιεπξά 

απνηειείηαη απφ άηνκα ζεκαληηθψλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο πνπ δηαζέηνπλ αμηφινγε 

πεξηνπζία θαη ζηαδηαθά ηάζζνληαη ππέξ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ πνιέκνπ. Σν πην 

γλσζηφ πξφζσπν απηήο ηεο ηάζεο είλαη ν Νηθίαο. Σε κεγαιχηεξε δχλακε, σζηφζν, 

κέζα ζηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε έρεη ε θηινπφιεκε ηάζε, ηελ νπνία εθθξάδεη ε 

ξηδνζπαζηηθή πιεπξά ηεο παξάηαμεο, ε ιηγφηεξε ζπληεξεηηθή ζα ιέγακε. ηε 

θηινπφιεκε πιεπξά βξίζθνληαη άηνκα πνπ θεξδίδνπλ πάξα πνιιά ρξήκαηα απφ ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο αζελατθήο ηζρχνο θαη δελ αλήθνπλ 

απαξαηηήησο ζε γλσζηέο νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο. 

   Ζγέηεο ηνπο είλαη ν Κιέσλ. Αληίπαινο ηνπ Νηθία, βπξζνδέςεο ζην επάγγεικα, 

αλήθεη ζηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ βηνηερλψλ θαη ησλ εκπφξσλ. Γηνο ηνπ Κιεαηλέηνπ, 

είλαη απφ ηνλ δήκν ησλ Κπδαζελαίσλ, ηνλ ίδην δήκν κε ηνλ κεγάιν επηθξηηή ηνπ, ηνλ 

Αξηζηνθάλε. Υξεζηκνπνηψληαο δεκαγσγηθέο ηερληθέο θαη πξνηείλνληαο πνιηηηθέο 
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θηλήζεηο αξεζηέο ζηε κεγάιε κάδα ησλ πνιηηψλ, ν Κιέσλ θαηαθέξλεη λα έρεη κε ην 

κέξνο ηνπ ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ θαη, πξσηίζησο, ηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. Οη ζπλερείο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά νη καθξηλέο, ζηηο νπνίεο 

ρξεηάδνληαη πνιιά πινία, άξα θαη πιεξψκαηα, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ απιφ ιαφ 

ηεο πφιεο λα έρεη έλαλ ζηαζεξφ κηζζφ
140

. Έηζη, ε λέα ηαθηηθή πνπ πξνηείλεη ν Κιέσλ, 

απηή ησλ καθξηλψλ εθζηξαηεηψλ, βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο αλάκεζα ζηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ.  

   Παξάιιεια, ππέξ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κιέσλα είλαη θαη ε εκπνξηθή θαη βηνηερληθή 

ηάμε πνπ θεξδίδεη πνιιά ρξήκαηα απφ ηελ αχμεζε ηεο αζελατθήο επηξξνήο ζηε ρψξα. 

Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην γεγνλφο πσο ζηελ εγεηηθή νκάδα ηεο δεκνθξαηηθήο 

παξάηαμεο αλήθνπλ, εθηφο ηνπ Κέσλα, θαη άιινη έκπνξνη θαη βηνηέρλεο, φπσο ν 

ζηπππεηνπψιεο Δπθξάηεο θαη ν πξνβαηνπψιεο Λπζηθιήο, αιιά θαη ν έκπνξνο 

ιχρλσλ Τπέξβνινο. ινη απηνί ήηαλ άξηζηνη ζην λα γνεηεχνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηηο 

ιατθίζηηθεο νκηιίεο θαη πξνηάζεηο ηνπο, αιιά ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα ήηαλ παληειψο 

αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη ηελ παξακηθξή πνιεκηθή ελέξγεηα ή λα δηνηθήζνπλ έλα 

ζηξαηησηηθφ ζψκα
141

. 

   Ο Κιέσλ παξακέλεη θπξίαξρνο ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ζηελ Αζήλα ζρεδφλ φιν ην 

δηάζηεκα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Πεξηθιή, ην 429π.Υ., κέρξη θαη ηνλ δηθφ ηνπ ζάλαην, 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 422π.Υ. ζηελ Ακθίπνιε. Παξά ηηο ειάρηζηεο πξαγκαηηθά 

ζηξαηησηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ζα θαηαθέξεη λα νδεγήζεη ηελ Αζήλα ζηε κεγαιχηεξε 

λίθε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ θαη ηελ πην εληππσζηαθή 

ζπλάκα, φηαλ ην 425π.Υ. ζα αηρκαισηίζεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο παξηηάηεο ζηε 

θαθηεξία
142

.  

 

Τπόλοιπα γεγονόηα 430π.Υ. 

 

   Σν δεχηεξν έηνο ηνπ πνιέκνπ μεθηλά κε κηα κεγάιε αζελατθή επηρείξεζε ζηηο αθηέο 

ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ. 150 πινία κε 4.000 νπιίηεο θαη 400 ηππείο ππφ 

ηελ εγεζία ηνπ ίδηνπ ηνπ Πεξηθιή θαη ηε ζπκκεηνρή νπιηηψλ απφ ηε Λέζβν θαη ηε 

Υίν επηρεηξνχλ ελαληίνλ ηεο Αξγνιίδαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ελαληίνλ ηεο πεξηνρήο 

ηεο Δπηδαχξνπ, κε ζηφρν είηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βάζε ηνπο κέζα ζηελ 
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Πεινπφλλεζν θαη θνληά ζηελ Κφξηλζν θαη ζηα Μέγαξα είηε λα δείμνπλ ηε δχλακή 

ηνπο ζην θνληηλφ ζηελ Δπίδαπξν Άξγνο θαη λα ην αλαγθάζνπλ, ηξφπνλ ηηλά, λα κπεη 

ζηνλ πφιεκν κε ηελ αζελατθή πιεπξά
143

. 

   Οη Αζελαίνη δελ πέηπραλ θαλέλαλ απφ ηνπο δχν ζηφρνπο ηνπο, κηαο θαη ην Άξγνο 

παξακέλεη νπδέηεξν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ. Σν κφλν πνπ 

θάλνπλ είλαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζε πεξηνρέο ζηελ Σξνηδήλα, ζηελ 

Δξκηφλε θαη ζηνπο Αιηείο, ελψ θαηαζηξέθνπλ ην θξνχξην ησλ Πξαζηψλ ζηε 

Λαθσλία. Μεηά ην πέξαο ηεο επηρείξεζεο νη Αζελαίνη επηζηξέθνπλ ζηνλ Πεηξαηά 

αιιά δελ παξακέλνπλ εθεί, αθνχ έρεη ήδε μεζπάζεη ν ινηκφο ζηελ πφιε θαη ν θφβνο 

γηα κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο ηνχο αλαγθάδεη λα θαηεπζπλζνχλ ζηελ Πνηίδαηα φπνπ 

ζπλερηδφηαλ ε πνιηνξθία ηεο. 4.000 άλδξεο εληζρχνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο 3.000 

πνπ πνιηνξθνχζαλ ηελ πφιε. Κάπνηνη, φκσο, απφ ηα αζελατθά πιεξψκαηα είραλ 

πξνζβιεζεί απφ ηελ επηδεκία θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζελατθψλ εληζρχζεσλ 

αλαγθάδεηαη, γηα λα κε κεηαδνζεί πεξαηηέξσ ν ινηκφο, λα επηζηξέςεη ζηελ Αηηηθή.  

   ηελ Αηηηθή επηζηξέθεη θαη ν ζηξαηεγφο Φνξκίσλ κε ηνπο άλδξεο ηνπ πνπ είραλ 

ζηαιεί ζηε Υαιθηδηθή γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ζχκκαρφ ηνπο, εθείλε ηελ επνρή, 

Πεξδίθθα. Σν ίδην θαινθαίξη, 100 πεινπνλλεζηαθά πινία κε 1.000 παξηηάηεο 

νπιίηεο ππφ ηελ εγεζία ηνπ λαπάξρνπ Κλήκνπ επηηίζεληαη ελαληίνλ ηεο Εαθχλζνπ, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ειέγμνπλ ηνλ ρψξν ηεο δπηηθήο Διιάδαο. Απνηπγράλνπλ λα 

θαηαιάβνπλ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ θαη, αθνχ ιεειαηνχλ θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ 

λεζηνχ, επηζηξέθνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν
144

. Ζ απνηπρία απηή είλαη ε πξψηε απφ ηηο 

πνιιέο πνπ ζα έρνπλ νη Πεινπνλλήζηνη ζηε δπηηθή Διιάδα, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο ηελ αξρεγία έρεη ην ίδην πξφζσπν, ν παξηηάηεο Κλήκνο. 

   Πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ, νη Πεινπνλλήζηνη θάλνπλ κηα πξψηε θίλεζε γηα λα 

ιάβνπλ βνήζεηα απφ ηνπο Πέξζεο, θάηη ην νπνίν ηειηθά ηνπο έδσζε θαη ηελ νξηζηηθή 

λίθε, πεξίπνπ 25 ρξφληα αξγφηεξα. ηέιλνπλ πξεζβεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν γηνο 

ηνπ Κνξίλζηνπ λαπάξρνπ ηεο λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο, ηνπ Αδείκαληνπ, ν Αξηζηεχο, 

έλαο άλζξσπνο πνπ είρε δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα γεγνλφηα ηεο απνζηαζίαο 

ηεο Πνηίδαηαο. Μαδί ηνπ είλαη θαη πξέζβεηο απφ ηε πάξηε, ηελ Σεγέα θαη ν Αξγείνο 

Πφιιηο σο ηδηψηεο. ηνλ δξφκν ηνπο πξνο ηελ Πεξζία νη πξέζβεηο ζηακαηνχλ ζηε 

Θξάθε γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα πείζνπλ ηνλ βαζηιηά ηηάιθε λα αιιάμεη πιεπξφ θαη 

λα έξζεη κε ην κέξνο ηνπο. Ο γηνο ηνπ ηηάιθε, φκσο, ν άδνθνο, θίινο θαη ηηκεηηθά 
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πνιηηνγξαθεκέλνο Αζελαίνο, πείζεηαη απφ ηνπο Αζελαίνπο πξέζβεηο πνπ βξίζθνληαλ 

εθεί θαη ζπιιακβάλεη φινπο ηνπο Πεινπνλλήζηνπο πξέζβεηο, παξαδίδνληάο ηνπο 

ζηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη ηνπο έζηεηιαλ ζηελ Αζήλα θαη ηνπο εθηέιεζαλ
145

. ρεδφλ 

ηελ ίδηα επνρή, νη Αζελαίνη έραζαλ ηνλ ζηξαηεγφ Μειήζαλδξν, ν νπνίνο είρε πάεη 

γηα λα εηζπξάμεη ηνλ ζπκκαρηθφ θφξν απφ πφιεηο ηεο Καξίαο θαη ηεο Λπθίαο, αιιά 

ελεπιάθε ζε ζχγθξνπζε κε ληφπηνπο θαηνίθνπο ζηε Λπθία θαη ζθνηψζεθε, ελψ θαη νη 

άλδξεο ηνπ εηηήζεθαλ ζηε κάρε
146

.  

   Πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο ε Πνηίδαηα δέρεηαη ηειηθά λα παξαδνζεί ζηα αζελατθά 

ζηξαηεχκαηα, ιφγσ έιιεηςεο ηξνθίκσλ. Οη Αζελαίνη δε ζθφησζαλ ηνπο Πνηηδαηάηεο, 

αιιά, αθνχ ηνπο άθεζαλ λα θχγνπλ θαη λα πάλε ζε άιιεο πφιεηο ηεο Υαιθηδηθήο ή 

ζηνπο Βνηηηαίνπο, εγθαηέζηεζαλ Αζελαίνπο θιεξνχρνπο ζηελ πφιε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη Αζελαίνη παίξλνπλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Υαιθηδηθήο. 

Μειαλφ ζεκείν γηα ηελ Αζήλα είλαη ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είρε θνζηίζεη 

πεξίπνπ 2.000 ηάιαληα
147

 . 

   Καηά ην θαινθαίξη ηνπ 430π.Υ. νη Πεινπνλλήζηνη επηρεηξνχλ λα πξνσζήζνπλ κέζσ 

ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ δπλάκεηο ηνπο ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα. ηφρνο είλαη 

ζχκκαρνη ησλ Αζελαίσλ, φπσο ε Αθαξλαλία, ε Εάθπλζνο θαη ε Κεθαιιελία θαη, εη 

δπλαηφλ, ε Ναχπαθηνο. Αλ πεηχραηλε ε επηρείξεζε, ε Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία ζα 

έπαηξλε ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ηε δπηηθή επεηξσηηθή Διιάδα θαη ην Ηφλην θαη ζα 

θξαηνχζε αλνηθηνχο θαη αζθαιείο ηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο πξνο ηε ηθειία. 

Παξάιιεια, ε Κέξθπξα ζα απνκνλσλφηαλ απφ ηα λφηηα θαη ηα αλαηνιηθά ηεο θαη δε 

ζα είρε έηζη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο ζπλεηζθνξάο πινίσλ ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία. 

Σέινο, ε Κφξηλζνο, πνπ είρε θαη ηα κεγαιχηεξα ζπκθέξνληα ζηε δπηηθή Διιάδα απφ 

θάζε άιιε πφιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, ζα κπνξνχζε λα αλαζάλεη 

νηθνλνκηθά, κηαο θαη νη Αζελαίνη επηρεηξνχζαλ, θαη ηα είραλ θαηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, εηδηθά ζηα δπηηθά ηεο κέζα απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θαη ηνλ Παηξατθφ, λα ηεο 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηηο εκπνξηθέο ηεο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο 

ησλ πινίσλ ηεο
148

. Παξάιιεια, νη Ακβξαθηψηεο, ζχκκαρνη ησλ Κνξηλζίσλ, 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην Ακθηινρηθφ Άξγνο, φπνπ θαη έκελαλ νη Ακθηιφρηνη 

θαη νη Αθαξλάλεο, πνπ ήηαλ ζχκκαρνη ησλ Αζελαίσλ. 
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Ζ΄ κεθάλαιο:Γεγονόηα 429π.Υ. 

 

Πελοποννηζιακέρ επισειπήζειρ 

 

   Σελ άλνημε ηνπ 429π.Υ. ν πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπ ινηκνχ, 

δελ εθζηξαηεχεη ελαληίνλ ηεο Αηηηθήο. Έηζη, ζηξέθεηαη ζηα δπηηθά ηεο θαη μεθηλά ηελ 

πνιηνξθία ησλ Πιαηαηψλ καδί κε βνησηηθά ζηξαηεχκαηα. Ζ πνιηνξθία ζα θξαηήζεη 

δχν ρξφληα θαη ζα νδεγήζεη ζηελ ηειηθή θαηαζηξνθή ηεο ηεξήο πφιεο ησλ Πεξζηθψλ 

πνιέκσλ
149

. Αξρεγφο ησλ Πεινπνλλεζίσλ είλαη ν παξηηάηεο βαζηιηάο Αξρίδακνο. 

Οη Πεινπνλλήζηνη δεηνχλ απφ ηνπο Πιαηαηείο λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ Αζελατθή 

ζπκκαρία θαη λα ηνπο αλνίμνπλ ηηο πχιεο ηεο πφιεο. Οη Πιαηαηείο αξλνχληαη θαη 

μεθηλά ε πνιηνξθία. ηελ πφιε βξίζθνληαη σο θξνπξά πεξίπνπ 400 Πιαηαηείο θαη 80 

Αζελαίνη, ελψ ν άκαρνο πιεζπζκφο είρε απνρσξήζεη ήδε απφ ην 431π.Υ., κεηά ηε 

ζεβατθή επίζεζε
150

. 

   Οη πξψηεο επηζέζεηο ησλ πνιηνξθεηψλ απνθξνχνληαη θαη, έηζη, νη παξηηάηεο 

θαηαζθεπάδνπλ έλα ηείρνο κε ην νπνίν επηρεηξνχλ λα απνθιείζνπλ ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο, ελψ αλακέλνπλ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ηελ έιεπζε αζελατθψλ 

ζηξαηεπκάησλ πξνο βνήζεηα ησλ Πιαηαηψλ. Οη Αζελαίνη, φκσο, δελ πέθηνπλ ζηελ 

παγίδα ηεο ζχγθξνπζεο ζε αλνηρηφ έδαθνο θαη δε ζα ζηείινπλ ζηξαηεχκαηα γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, νη νπνίνη ζα κείλνπλ πνιηνξθεκέλνη γηα δχν 

πεξίπνπ ρξφληα. Οη παξηηάηεο πεξηκέλνπλ κάηαηα ηνπο Αζελαίνπο θαη έλαλ ρξφλν 

κεηά, ην 428π.Υ., αληηιακβάλνληαη πσο νη Αζελαίνη δελ πξφθεηηαη λα έξζνπλ, 

αθήλνπλ θξνπξά λα πνιηνξθεί ηηο Πιαηαηέο θαη πεγαίλνπλ ζηελ Αηηηθή, φπνπ έρεη 

βειηησζεί θάπσο ε θαηάζηαζε κε ηνλ ινηκφ θαη έρεη κεησζεί, έζησ θαη ιίγν, ν 

θίλδπλνο κεηάδνζήο ηνπ
151

. 

   Κη ελψ ζηηο Πιαηαηέο ζπλερίδεηαη ε πνιηνξθία, ζηε βφξεηα Διιάδα νη Αζελαίνη 

ζπλερίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ελαληίνλ ησλ πφιεσλ πνπ είραλ απνζηαηήζεη, 

επειπηζηψληαο ζε αλάινγε θαηάιεμε κε απηή ηεο Πνηίδαηαο. Ωζηφζν, θνληά ζηε 

πάξησιν, κηα πφιε ηεο πεξηνρήο ησλ Βνηηηαίσλ, νη Αζελαίνη, δηαζέηνληαο 2.000 

νπιίηεο, 200 ηππείο θαη πνιινχο ειαθξά νπιηζκέλνπο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ γηνπ ηνπ 
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Δπξηπίδε, ηνπ Ξελνθψληα, θαη άιισλ δχν ζηξαηεγψλ, εηηψληαη απφ ηνπο Υαιθηδείο, 

φηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο, νη ηππείο θαη νη ειαθξά νπιηζκέλνη πειηαζηέο ησλ 

Υαιθηδέσλ λίθεζαλ ηνπο Αζελαίνπο νπιίηεο, πνπ ήηαλ βαξηά νπιηζκέλνη. Ζ 

αζελατθή ήηηα πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηελ πεξηνρή, θαζψο, εθηφο απφ ηηο ζεκαληηθέο 

απψιεηεο πεξίπνπ 400 αλδξψλ θαη ησλ ηξηψλ Αζελαίσλ ζηξαηεγψλ, νδεγεί ηνλ 

αζηαζή Πεξδίθθα λα αιιάμεη πιεπξφ θαη λα ζπκκαρήζεη κε ηνπο Πεινπνλλήζηνπο, 

ζεσξψληαο πσο νη Αζελαίνη δελ είλαη ηφζν ηζρπξνί φζν λφκηδε
152

. Μάιηζηα, ν 

Πεξδίθθαο έζηεηιε θαη ζηξαηεχκαηα λα βνεζήζνπλ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ Αθαξλαλία αιιά ηα ζηξαηεχκαηα έθηαζαλ θαζπζηεξεκέλα 

ζηελ πεξηνρή, αθνχ νη Πεινπνλλήζηνη είραλ ήδε εηηεζεί απφ ηνπο Αθαξλάλεο. 

   Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή κε ηηο αζελατθέο επηρεηξήζεηο ζηε Υαιθηδηθή, ν ζχκκαρφο 

ηνπο βαζηιηάο ησλ Οδξπζψλ Θξαθψλ, ν ηηάιθεο, εηζβάιιεη ζηε Μαθεδνλία κε 

εμαηξεηηθά κεγάιν ζηξαηφ αιιά κεηά ηε ιεειάηεζε πεξηνρψλ γηα έλαλ κήλα, 

επηζηξέθεη πίζσ ζηε Θξάθε, εξρφκελνο ζε ζπκθσλία κε ηνλ βαζηιηά Πεξδίθθα θαη 

έηζη νη Αζελαίνη δελ θέξδηζαλ θάηη απφ απηή ηελ εθζηξαηεία
153

. 

   Παξάιιεια, πεινπνλλεζηαθέο δπλάκεηο ππφ ηνλ παξηηάηε λαχαξρν Κλήκν 

θηάλνπλ ζηελ Ακβξαθία φπνπ είρε νξηζηεί σο ηφπνο ζπλάληεζεο φισλ ησλ 

ζπκκαρηθψλ ηεο πάξηεο δπλάκεσλ. Μαδί κε ηνλ Κλήκν ήξζε θαη δχλακε 1.000 

νπιηηψλ
154

.  

   ηελ Ακβξαθία αλακέλνληαη θαη άιια πεινπνλλεζηαθά ζηξαηεχκαηα πνπ ζα 

έξζνπλ εθεί κε θνξηλζηαθά πινία, φπσο θαη 1.000 Μαθεδφλεο πνπ ζηέιλεη ν βαζηιηάο 

ηεο Μαθεδνλίαο, ν Πεξδίθθαο, πνπ πξφζθαηα είρε ζπκκαρήζεη κε ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο. Ωζηφζν, ν Κλήκνο ζεσξεί ιαλζαζκέλα πσο νη δπλάκεηο ηνπ είλαη 

αξθεηέο γηα λα ληθήζεη ηνπο Αθαξλάλεο θαη έηζη απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη πξνο ηνλ 

ζηφρν ηνπ, ρσξίο λα πεξηκέλεη νχηε ηα θνξηλζηαθά πινία νχηε ηνπο Μαθεδφλεο, νη 

νπνίνη, νχησο ή άιισο, ζα έθηαλαλ θαζπζηεξεκέλνη. Δθηφο απφ ηνπο 1.000 

Πεινπνλλήζηνπο, ν Κλήκνο έρεη Ακβξαθηψηεο, νπιίηεο απφ ην Αλαθηφξην θαη κεγάιε 

δχλακε ειαθξά νπιηζκέλσλ Ζπεηξσηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 1.000 Υάνλεο θαη 1.000 

Οξέζηεο
155

. Οη Οξέζηεο ήηαλ απφ ηελ πεξηνρή λφηηα ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο
156

. 

Έρνληαο ππεξεθηηκήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ν Κλήκνο εηζβάιιεη ζηελ Αθαξλαλία 
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θαη επηηίζεηαη ελαληίνλ ηεο ηξάηνπ, ηεο κεγαιχηεξεο πφιεο ησλ Αθαξλάλσλ
157

. 

Παξά ηελ πεινπνλλεζηαθή ππεξνρή θαη παξά ην γεγνλφο πσο ν Φνξκίσλ δελ έζηεηιε 

εληζρχζεηο ζηνπο Αθαξλάλεο, γηα λα κελ αθήζεη ηε Ναχπαθην έξκαην ζε πηζαλή 

θνξηλζηαθή επηρείξεζε, ε επίζεζε ησλ αλδξψλ ηνπ Κλήκνπ είλαη ηξαγηθά 

εθηειεζκέλε, δηφηη νη 3 θάιαγγέο ηνπο απέρνπλ πνιχ ε κία απφ ηελ άιιε θαη νη 

επηηηζέκελνη εηηψληαη εχθνια απφ ηνπο Αθαξλάλεο, θαη εηδηθά νη Ζπεηξψηεο, ησλ 

νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο είραλ ππεξεθηηκεζεί απφ ηνλ Κλήκν. Οη Πεινπνλλήζηνη 

απνζαξξχλνληαη απφ απηή ηελ εμέιημε, ηελ επνκέλε εκέξα ππνρσξνχλ πξνο ηηο 

Οηληάδεο θαη νπζηαζηηθά αλαζηέιινπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή
158

. 

 

Ναςμασία Ναςπάκηος 

 

   Λίγν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Πεξηθιή, ν Αζελαίνο ζηξαηεγφο Φνξκίσλ ζα πεηχρεη 

κεγαιεηψδε λίθε ζε λαπκαρία κε ηνπο Πεινπνλλεζίνπο ζηα αλνηθηά ηεο 

Ναππάθηνπ
159

. Ο Φνξκίσλ είρε θηάζεη ζηε Ναχπαθην ιίγνπο κήλεο πξηλ κε 20 πινία. 

   Ζ βηαζχλε θαη ε ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ηνπ Κλήκνπ ζηεξνχλ απφ ηελ 

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία ηελ Αθαξλαλία. Οη Κνξίλζηνη, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηη έρεη 

ζπκβεί ζηελ Αθαξλαλία, ζηέιλνπλ σο εληζρχζεηο κηα κεγάιε κνίξα κε 47 ηξηήξεηο θαη 

πνιιά αθφκε πην κηθξά πινία. Γηα λα θηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ζηνλ 

πξννξηζκφ ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Κνξίλζηνη πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ λα 

πιεζηάζνπλ ζηε Ναχπαθην, γηα λα κελ κπνπλ νη Αζελαίνη ζηε δηαδηθαζία λα βγνπλ 

απφ ην ιηκάλη ηεο πφιεο θαη γίλεη θάπνηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. 

   Έηζη, πεγαίλνπλ απέλαληη απφ ηε Ναχπαθην, ζηελ Πάηξα, απ’ φπνπ θεχγνπλ βξάδπ 

γηα λα κελ ηνπο αληηιεθζνχλ νη Αζελαίνη, νη νπνίνη φκσο αληηιακβάλνληαη ηηο 

θηλήζεηο ηνπο θαη παξαηάζζνληαη απέλαληί ηνπο γηα λα ηνπο επηηεζνχλ κφιηο 

μεκεξψζεη
160

. Ζ ππεξνρή ησλ πεινπνλλεζηαθψλ πινίσλ ζε αξηζκφ είλαη 

εκθαλέζηαηε, εληνχηνηο ε ππεξνρή ησλ Αζελαίσλ ζε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηεο ζα 

είλαη απηή πνπ ζα κεηξήζεη. 

   ηε λαπκαρία απηή θαίλεηαη πιήξσο ε κεγάιε εκπεηξία ησλ Αζελαίσλ θαη ε 

αληίζηνηρε κηθξή ησλ Πεινπνλλεζίσλ, θαζψο νη Αζελαίνη θαηαθέξλνπλ, αλ θαη 

ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο, λα πεξηθπθιψζνπλ ηα 
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πεινπνλλεζηαθά θαξάβηα, λα βπζίζνπλ θάπνηα απφ απηά, λα θαηαιάβνπλ δψδεθα θαη 

λα ηξέςνπλ ηα ππφινηπα ζε θπγή πίζσ πξνο ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. 

   Αξρηθά, νη Πεινπνλλήζηνη αθνινπζνχλ ακπληηθή ηαθηηθή, θάηη πνπ ηνπο δεκηνπξγεί 

θαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Έρνληαο κεγάιν αξηζκφ πινίσλ, ζρεκαηίδνπλ έλαλ 

θχθιν κε ηηο πιψξεο πξνο ηα έμσ θαη ηηο πξχκλεο πξνο ηα κέζα θαη κέζα ζε απηφλ 

ηνλ θχθιν βάδνπλ ηα κηθξά πινία πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ απνζηνιή θαη ηα πέληε 

θαιχηεξα πινία ηνπο, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, φηαλ ππάξμεη αλάγθε
161

. Σα 

αζελατθά πινία απιψο πιένπλ γχξσ απφ ηα αληίπαια πινία, ηα νπνία ιφγσ απεηξίαο 

ζπλερψο πιένπλ πην θνληά ην έλα ζην άιιν θαη πξνο ηα κέζα, κε απνηέιεζκα, φηαλ 

άξρηζε λα θπζά αέξαο, θάπνηα απφ ηα πινία λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο
162

. 

   Οη Αζελαίνη επηηίζεληαη θαη θαηαληθνχλ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο, βπζίδνληαο έλα απφ 

ηα θαιχηεξα πινία ησλ ερζξψλ ηνπο θαη αηρκαισηίδνληαο άιια 12, ελψ θαηαδηψθνπλ 

ηα ππφινηπα πεινπνλλεζηαθά πινία πνπ θεχγνπλ άιια πξνο ηελ Πάηξα θαη άιια 

πξνο ηε Γχκε. Μεηά ην πέξαο ηεο λαπκαρίαο νη Αζελαίνη ζπγθεληξψλνπλ ηνπο 

αηρκαιψηνπο πνπ έπηαζαλ θαη ηα 11 πεινπνλλεζηαθά πινία, θαζψο ην έλα ην 

αθηεξψλνπλ ζηνλ ζεφ πνπ ηνπο βνήζεζε ζηε λίθε ηνπο, ζηνλ Πνζεηδψλα, ζηήλνπλ 

έλα ηξφπαην ζην Αληίξξην γηα ηε λίθε ηνπο θαη πεγαίλνπλ πίζσ ζηε βάζε ηνπο, ζην 

ιηκάλη ηεο Ναππάθηνπ
163

. 

   Οη Πεινπνλλήζηνη επηζπκνχλ λα πάξνπλ εθδίθεζε θαη ζπγθεληξψλνπλ ηνλ ζηφιν 

ηνπο ζηελ Κπιιήλε ηεο Ζιείαο, φπνπ θαη πεγαίλνπλ ηα πινία πνπ εηηήζεθαλ απφ ηνλ 

Φνξκίσλα ζηε Ναχπαθην, ηα πινία ηνπ Κλήκνπ πνπ επέζηξεςαλ απφ ηε Λεπθάδα 

κεηά ηελ απνηπρία ηνπο ζηελ Αθαξλαλία θαη κηα κηθξή ελίζρπζε κε ηξεηο λαπηηθνχο 

ζπκβνχινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ήηαλ ν εθ ησλ πξσηαγσληζηψλ ζηελ εμέιημε ηνπ 

Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, ν παξηηάηεο Βξαζίδαο
164

. πλνιηθά ζπγθεληξψλνληαη 77 

πεξίπνπ ηξηήξεηο πνπ θαηαπιένπλ ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ ηεο Ναππάθηνπ. Ο 

Φνξκίσλ έρεη επίγλσζε ηεο δχζθνιεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαζψο ζα θιεζεί 

λα αληηκεησπίζεη μαλά έλαλ ζηφιν κε ππεξδηπιάζηα ζε αξηζκφ απφ απηφλ πινία. 

Έηζη, νη ζπκπνιίηεο ηνπ ηνχ ζηέιλνπλ σο ελίζρπζε 20 πινία.  

   Ωζηφζν, ε δχλακε απηή θαζπζηεξεί ζρεδφλ αλαηηηνιφγεηα θαη ηειηθά θηάλεη ζηε 

Ναχπαθην, αθνχ έρεη ηειεηψζεη ε ζπκπινθή ηνπ Φνξκίσλα κε ηνπο Πεινπνλλήζηνπο. 

Ο ιφγνο ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ πσο ε λαπηηθή κνίξα, κεηά απφ παξφηξπλζε ελφο 

                                                      
161

 Θνπθ.2.83.5. 
162

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,197 
163

 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),41 
164

 Kagan Donald (2004),155 



 51 

Κξεηηθνχ πξφμελνπ ησλ Αζελαίσλ, ηνπ Νηθία, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηε Γφξηπλα, 

έπιεπζε πξνο ηα δπηηθά ηεο Κξήηεο, γηα λα βνεζήζεη ηελ πφιε ηεο Πνιίρλαο 

ελαληίνλ ηεο Κπδσλίαο, ζηελ νπνία θαη επηηέζεθε ρσξίο φκσο λα επηηχρεη ε επίζεζε 

θαη έηζη ηα 20 πινία ζπλέρηζαλ ην ηαμίδη ηνπο γηα ηε Ναχπαθην
165

. Ζ αζελατθή 

επηρείξεζε ζηελ Κξήηε είρε ηνλ θίλδπλν λα πεξηπιέμεη ηελ θαηαζηαζε ζην λεζί θαη 

λα εμάςεη αληηπάζεηεο πξνο ηελ Αζήλα, απφ έλα λεζί πνπ είρε δσξηθή θαηαγσγή, ελψ 

θαη νη θάηνηθνη ηεο Κπδσλίαο ζπλδένληαλ κε ηνπο Αηγηλήηεο, πνπ ήηαλ ερζξνί ηεο 

Αζήλαο, θαζψο είραλ βξεη θαηαθχγην ζηελ πεξηνρή απηή Αηγηλήηεο πνπ έθπγαλ απφ 

ην λεζί ηνπο, φηαλ ηνπο έδησμαλ απφ εθεί νη Αζελαίνη
166

.  

   Δλ ηέιεη, ε επηρείξεζε ππήξμε κηα θαθή θαη άζηνρε ελέξγεηα, δηφηη νχηε θέξδηζε 

θάηη ε Αζήλα ζηελ Κξήηε νχηε έθηαζε ν ζηφινο έγθαηξα ζηε Ναχπαθην, γηα λα 

βνεζήζεη ηνλ Φνξκίσλα. Δληνχηνηο, ε λίθε ηνπ Φνξκίσλα θαη ην γεγνλφο πσο δελ 

άιιαμε ε νπδεηεξφηεηα ησλ θξεηηθψλ πφιεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, αθφκα 

θαη κεηά ηελ αζελατθή επέκβαζε, δε δεκηνχξγεζε θάπνην πξφβιεκα ζε απηνχο πνπ 

απνθάζηζαλ ηελ θίλεζε απηή ζηελ Κξήηε. 

   Σα πεινπνλλεζηαθά πινία ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Πάλνξκν, θνληά ζην Ρίν, θαη 

απέλαληί ηνπο, ζην Αληίξξην, πεγαίλνπλ 20 πινία ησλ Αζελαίσλ. Ζ αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ 77 πεινπνλλεζηαθψλ πινίσλ είλαη εκθαλήο
167

. ηελ μεξά 

ζπγθεληξψλεηαη θαη πεδηθφ, Πεινπνλλήζηνη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ρίνπ, Μεζζήληνη ηεο 

Ναππάθηνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αληηξξίνπ. Μεηά απφ θάκπνζεο εκέξεο απξαμίαο νη 

Πεινπνλλήζηνη απνθαζίδνπλ λα επηηεζνχλ. Έρνληαο κεγάιν πιάηνο ζηελ παξάηαμή 

ηνπο, έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζηε δεμηά πιεπξά 20 απφ ηα πην γξήγνξα πινία ηνπο, γηα λα 

θάλνπλ απηά ηελ πξψηε επίζεζε ελαληίνλ ησλ ερζξψλ θαη λα θιείζνπλ ηε δηαθπγή 

ησλ Αζελαίσλ απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ην ιηκάλη ηεο Ναππάθηνπ.  

   Οη Αζελαίνη, βιέπνληαο ηελ πνξεία ησλ πεινπνλλεζηαθψλ πινίσλ, ζεσξνχλ 

ιαλζαζκέλα πσο ηα 20 απηά πινία δελ πξννξίδνληαη γηα λα ηνπο ρηππήζνπλ αιιά 

θπξίσο γηα λα επηηεζνχλ ζηελ αθχιαθηε πηα Ναχπαθην θαη κε κηα θαθή πνξεία ησλ 

πινίσλ ηνπο ηα 20 πεινπνλλεζηαθά πινία επηηίζεληαη θαη δηαζπνχλ ζε δχν κέξε ηνπο 

Αζελαίνπο. Σν έλα κέξνο, κε 9 πινία, ππνρσξεί πξνο ηα ξερά, ζην Αληίξξην, θαη ηα 

πεινπνλλεζηαθά πινία ηα πιεζηάδνπλ θαη νη άλδξεο ηνπο αλεβαίλνπλ πάλσ ζε απηά, 

ελψ πνιινί Αζελαίνη πεδνχλ ζηε ζάιαζζα γηα λα μεθχγνπλ πξνο ηελ αθηή. Έηζη, 
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θαίλεηαη πσο νη Πεινπνλλήζηνη ζα ληθήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ζην έλα ζθέινο ηεο 

λαπκαρίαο
168

. Οη Πεινπνλλήζηνη επηρεηξνχλ λα ξπκνπιθήζνπλ πξνο ηελ αθηή θάπνηα 

απφ ηα αζελατθά πινία αιιά ε επέκβαζε ησλ Μεζζελίσλ νπιηηψλ πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ μεξά αιιάδεη ηα δεδνκέλα. Οη Μεζζήληνη κπαίλνπλ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη 

θαηαθέξλνπλ λα αλεβνχλ ζε θάπνηα απφ ηα πινία, λα πνιεκήζνπλ κε ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο θαη λα ηνπο ληθήζνπλ, απειεπζεξψλνληαο ηα αζελατθά πινία
169

. 

   ην άιιν θνκκάηη ηεο ζπκπινθήο νη Πεινπνλλήζηνη απνδεηθλχνπλ ηελ πιήξε 

αληθαλφηεηά ηνπο ζηε ζάιαζζα. Δλψ ηα ππφινηπα 11 αζελατθά πινία θσπειαηνχλ 

φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ ππνρσξψληαο πξνο ηε Ναχπαθην θαη ηα πεινπνλλεζηαθά 

ηα θαηαδηψθνπλ, ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ ηεο πφιεο έλα απφ ηα αζελατθά πινία 

θάλεη έλαλ ειηγκφ γχξσ απφ έλα εκπνξηθφ πινίν πνπ έηπρε λα βξίζθεηαη εθεί θαη 

επηηίζεηαη ελαληίνλ ελφο πεινπνλλεζηαθνχ, ην νπνίν εκβνιίδεη θαη βπζίδεη
170

.  

   Οη Πεινπνλλήζηνη παληθνβάιινληαη, θαζψο νη Αζελαίνη παίξλνπλ ζάξξνο θαη απφ 

θαηαδησθφκελνη γίλνληαη επηηηζέκελνη. Οη Πεινπνλλήζηνη, πξαγκαηηθά ιφγσ απεηξίαο 

ή αθφκα θαη αληθαλφηεηαο, ππνρσξνχλ άηαθηα θαη έμη απφ ηα πινία ηνπο 

αηρκαισηίδνληαη απφ ηα θαξάβηα ηνπ Φνξκίσλα, ηα νπνία απειεπζεξψλνπλ θαη ηα 

ηειεπηαία πινία πνπ είραλ πηάζεη νη Πεινπνλλήζηνη ζην πξψην θνκκάηη ηεο 

ζπκπινθήο
171

. 

   Λίγν αξγφηεξα θηάλνπλ ζηε Ναχπαθην θαη ηα 20 αζελατθά πινία πνπ είραλ 

θαζπζηεξήζεη ζηελ Κπδσλία ηεο Κξήηεο θαη νη Πεινπνλλήζηνη ράλνπλ θάζε ειπίδα, 

θαη δηάζεζε ίζσο, λα πξάμνπλ θάηη άιιν ζηελ πεξηνρή. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 

ην γεγνλφο πσο ζα αξγήζνπλ πάξα πνιχ λα αθνπζηνχλ μαλά επηρεηξήζεηο ηνπ 

πεινπνλλεζηαθνχ ζηφινπ κέζα απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ, ελφο ζηφινπ πνπ γηα κηα αθφκε 

θνξά έδεημε ηελ αληθαλφηεηά ηνπ λα ληθήζεη αξθεηά κηθξφηεξε δχλακε ερζξηθψλ 

πινίσλ. 

   Ωζηφζν, ε λίθε ηνπ Φνξκίσλα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηηθή σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζψο ε πεξηνρή ζηελ νπνία ζπλέβε, δειαδή ε δπηηθή Διιάδα, δελ ήηαλ 

θαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο δχν αληίπαινπο ζπλαζπηζκνχο πφιεσλ. Απηφ ζα 

θαλεί πην μεθάζαξα, φηαλ ν Φνξκίσλ, αθνχ πξψηα εμαζθαιίζεη γηα ηελ Αζήλα φιεο 

ηηο, ιίγεο πάλησο, ελαπνκείλαζεο πφιεηο ηεο Αθαξλαλίαο πνπ ήιεγραλ νη 

Πεινπνλλήζηνη, εληάζζνληάο ηεο ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο Αζήλαο, ζα θιεζεί λα 
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επηζηξέςεη ζηελ πφιε ηνπ, φπνπ ιίγν αξγφηεξα ζα απνζπξζεί, ιφγσ ειηθίαο, απφ ηελ 

ελεξγφ πνιηηηθή
172

. 

 

Δπίθεζη ζηη αλαμίνα 

 

   Λίγν κεηά ηελ απνηπρία ηνπ ζηελ Αθαξλαλία θαη ηελ ήηηα ζηε Ναχπαθην, ν 

ζηξαηεγφο Κλήκνο πξνβαίλεη ζε κηα αθφκε επηρείξεζε. Μαδί κε ηνλ ζηξαηεγφ 

Βξαζίδα θαη πεινπνλλεζηαθφ ζηξαηφ μεθηλνχλ απφ ηελ Κφξηλζν πεδνί πξνο ηα 

Μέγαξα, φπνπ πεγαίλνπλ θαη ξίρλνπλ ζηε ζάιαζζα απφ ην λεψξην ηεο Νίζαηαο 40 

πινία κε ζθνπφ λα επηηεζνχλ ζηνλ Πεηξαηά. Ζ ζθέςε είλαη έμππλε, θαζψο νη 

Αζελαίνη δε ζεσξνχζαλ πσο ζα ηνικνχζε θάπνηνο λα ηνπο επηηεζεί κέζα απφ ηνλ 

αξσληθφ θφιπν, φπνπ παξά ηελ χπαξμε ησλ Μεγαξέσλ, νη Αζελαίνη έλησζαλ 

παλίζρπξνη θαη αζθαιείο. Έηζη, δελ είραλ ζεκαληηθή θξνπξά ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά
173

. 

   Ο άλεκνο, εληνχηνηο, πνπ έπλεε ζηνλ αξσληθφ δε βνεζνχζε ηα πινία λα 

θαηεπζπλζνχλ πξνο ηνλ Πεηξαηά θαη ηα νδήγεζε πξνο ηε αιακίλα, φπνπ 

απνβηβάζηεθε ν πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο
174

. ην αθξσηήξην Βνχδνξν, ην 

θνληηλφηεξν πξνο ηα Μέγαξα άθξν ηεο αιακίλαο, νη Πεινπνλλήζηνη βξήθαλ ηξία 

αζελατθά πινία πνπ βξίζθνληαλ εθεί γηα λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη Αζελαίνη θάζε θνξά 

πνπ ρξεηαδφηαλ λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν πινίσλ απφ ηα Μέγαξα
175

. 

Οη Πεινπνλλήζηνη παίξλνπλ αηρκαιψηνπο αιακηλίνπο θαη ιεειαηνχλ ην λεζί. Μέζσ 

ησλ θξπθησξηψλ νη Αζελαίνη καζαίλνπλ ηελ απφβαζε ζην λεζί θαη, επεηδή ζεψξεζαλ 

πσο νη Πεινπνλλήζηνη θαηέιαβαλ ηε αιακίλα θαη ίζσο εηνηκάδνληαλ γηα επίζεζε 

ελαληίνλ ηνπ Πεηξαηά, εηνηκάδνπλ ηνλ ζηφιν ηνπο θαη ηελ επφκελε εκέξα μεθηλνχλ 

γηα ηε αιακίλα. Οη Πεινπνλλήζηνη, φκσο, αληηιακβάλνληαη ηηο αζελατθέο θηλήζεηο 

θαη παίξλνληαο καδί ηνπο ηα ηξία αζελατθά πινία απφ ηε αιακίλα θαη ηνπο 

αηρκαιψηνπο πνπ έπηαζαλ θεχγνπλ γηα ηα Μέγαξα θαη, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία κε 

ηελ νπνία ήξζαλ εθεί, πεγαίλνπλ πεδνί ζηα Μέγαξα
176

. Οη Αζελαίνη αιιάδνπλ ηε 
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ζηάζε ηνπο κεηά απφ ηελ επηρείξεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ, θιείλνπλ ηα ιηκάληα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηνπνζεηνχλ θξνπξά
177

.  
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Θ΄ κεθάλαιο:Αποζηαζία Μςηιλήνηρ 

 

   Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 428π.Υ. ε Αζελατθή ζπκκαρία ζα πεξάζεη κηα 

έληνλε εζσηεξηθή θξίζε, ηε ζεκαληηθφηεξε ελδνζπκκαρηθή θαηά ηε δηάξθεηα φινπ 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ζ Μπηηιήλε θαη νη θπξηφηεξεο πφιεηο ηεο Λέζβνπ, 

εθηφο απφ ηε Μήζπκλα ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ, απνζηαηνχλ. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο 

ήηαλ ε Άληηζζα, ε Δξεζφο θαη ε Πχξξα
178

. Μέζσ απηήο ηεο απνζηαζίαο ζα βξεη ηελ 

επθαηξία ε πάξηε λα ζέζεη ζηελ πξάμε κηα λέα πξαθηηθή ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 

πφιεκν, κηαο θαη ε πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαιάβεη ηελ Αζήλα ή ηνπιάρηζηνλ λα θάλεη 

ηνπο Αζελαίνπο λα βγνπλ απφ ηα ηείρε ηνπο θαη λα ηνπο αληηκεησπίζεη ζε αλνηθηφ 

έδαθνο δελ είρε νχηε έδεηρλε θάπνπ ζηνλ νξίδνληα πσο κπνξνχζε λα γίλεη.  

   Έηζη, ινηπφλ, νη παξηηάηεο πξνζπαζνχλ λα κεηαθέξνπλ ηνλ πφιεκν ζε ζπκκαρηθέο 

ηεο Αζήλαο πφιεηο θαη κέζσ ηεο ππνθίλεζεο απνζηαζηψλ ζε απηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηελ Αζήλα, κηαο θαη ζα έραλε ε Αζήλα ηα πνιχ ζεκαληηθά 

γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ έζνδα απφ ηηο ζπκκαρηθέο ηεο πφιεηο. Παξάιιεια, νη 

παξηηάηεο ζα απνδείμνπλ έκπξαθηα ηε δηαθήξπμή ηνπο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ απφ ηελ αζελατθή θαηαπίεζε. 

   Οη Αζελαίνη, νπσζδήπνηε, ζνξπβνχληαη απφ ηελ είδεζε πσο νη Μπηηιελαίνη 

επηρεηξνχλ ηε ζπλέλσζε ησλ πφιεσλ ηνπ λεζηνχ
179

. Ζ Λέζβνο απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα κέιε ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο. Ο ιφγνο είλαη θπζηθά πσο, ιφγσ ηεο 

λαπηηθήο ηεο δχλακεο, ζπλεηζθέξεη πινία ζηε ζπκκαρία θαη φρη ρξήκαηα
180

. Αλ νη 

Αζελαίνη δελ αληηδξάζνπλ δπλακηθά θαη ε απνζηαζία πεηχρεη, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

αθνινπζήζνπλ απνζηαζίεο θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο ζπκκαρίαο, εηδηθά ζηα θνληηλά 

ζηε Λέζβν λεζηά ή ζηηο πφιεηο ηεο Ησλίαο. Παξάιιεια, αλ νη πφιεηο ηεο Λέζβνπ 

ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο Πεινπνλλήζηνπο, ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλίζρπξνπο 

ζηε ζάιαζζα ερζξνχο ησλ Αζελαίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιεζβηαθφ ζηφιν θαη λα 

απνθηήζνπλ ηζρχ. 

   Οη πφιεηο ηεο Λέζβνπ είραλ νιηγαξρηθέο θπβεξλήζεηο θαη νη νιηγαξρηθνί ηεο 

Μπηηιήλεο ήηαλ απηνί πνπ μεθίλεζαλ ηελ απνζηαζία
181

. Ζ χπαξμε νιηγαξρηθψλ 

θπβεξλήζεσλ κέζα ζηε δεκνθξαηηθή Αζελατθή ζπκκαρία, αλ θαη αθνχγεηαη 
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νμχκσξν, κπνξνχζε λα πθίζηαηαη, φρη πάληα γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Λέζβνπ, ν ιφγνο ήηαλ πσο νη Αζελαίνη πξνζηάηεπαλ ην λεζί, φπσο θαη πνιιά 

αθφκε, απφ ηελ πεξζηθή απεηιή. 

   Ζ απνζηαζία βξίζθεη ηελ Αζήλα ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε, φρη ιφγσ ζηξαηησηηθψλ 

απνηπρηψλ αιιά ελ κέξεη απφ ηελ εηζβνιή ησλ Πεινπνλλεζίσλ ζηελ Αηηηθή πνπ είρε 

γίλεη εθείλε ηελ επνρή θαη, πξσηίζησο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο ν ινηκφο ζπλέρηδε λα 

ζθνηψλεη πνιινχο Αζελαίνπο, ελψ ιίγνπο κήλεο πξηλ είρε πεζάλεη απφ ηνλ ινηκφ θαη 

ν εγέηεο ηεο πφιεο, ν Πεξηθιήο
182

. Οη νιηγαξρηθνί ηεο Λέζβνπ εηνηκάδνληαη λα 

αληηζηαζνχλ ζε αλακελφκελε αζελατθή επίζεζε, παίξλνληαο φια ηα ελδεδεηγκέλα 

κέηξα. Ορπξψλνπλ ηε Μπηηιήλε, θιείλνπλ ην ιηκάλη ηεο πφιεο, απνζεθεχνπλ ηξνθέο 

ζηελ πφιε, γηα λα αληέμνπλ ζηελ πνιηνξθία, ζπγθεληξψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

ρσξηψλ κέζα ζηα ηείρε ηεο πφιεο, ελψ θέξλνπλ θαη κηζζνθφξνπο ηνμφηεο απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Πφληνπ
183

. Ζ απνζήθεπζε ησλ ηξνθψλ είλαη ηδηαδνχζεο ζεκαζίαο, δηφηη 

νη Αζελαίνη είραλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ πινίσλ ηνπο λα εκπνδίδνπλ ηε κεηαθνξά 

ηξνθίκσλ απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην ζηε Μπηηιήλε κεηά ηελ έλαξμε ηεο απνζηαζίαο
184

. 

   Ζ αληίδξαζε ηεο Αζήλαο είλαη άκεζε. ηέιλνληαη 40 πινία ππφ ηνλ ζηξαηεγφ 

Κιετππίδε, γην ηνπ Γεηλία απφ ηνλ δήκν ησλ Αραξλψλ, θαη δεηείηαη απφ ηνπο 

Μπηηιελαίνπο λα ζηακαηήζεη ε εμέγεξζε αιιά απηνί αξλνχληαη
185

. Έηζη, ν ζηφινο 

ηεο ζπκκαρίαο αξρίδεη ηελ πνιηνξθία ηεο Μπηηιήλεο, ελψ πίζσ ζηελ Αζήλα νη 

Αζελαίνη έρνπλ ήδε ζπιιάβεη ηα πιεξψκαηα ησλ 10 πινίσλ ηεο Μπηηιήλεο πνπ 

λαπινρνχζαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, βάζεη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Μπηηιελαίσλ 

απέλαληη ζηε ζπκκαρία
186

. Οη Μπηηιελαίνη ζηέιλνπλ πξέζβεηο ζηελ Αζήλα, ψζηε λα 

ζπδεηεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη, εη δπλαηφλ, λα ζηακαηήζεη ε πνιηνξθία ηνπ 

λεζηνχ, αιιά νη δχν πιεπξέο δε θηάλνπλ ζε ζπκθσλία.  

   Έηζη, λένη Μπηηιελαίνη πξέζβεηο έξρνληαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ην θαινθαίξη 

ηνπ 428π.Υ., αιιά φρη ζηελ Αζήλα, κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη πηα θάπνηνο δίαπινο 

επηθνηλσλίαο, αιιά ζηελ Οιπκπία, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 88
σλ

 Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ πνπ ηεινχληαλ εθείλε ηελ επνρή έγηλε ζπλέδξην ηεο Πεινπνλλεζηαθήο 

ζπκκαρίαο κε ηνπο Μπηηιελαίνπο πξέζβεηο λα δεηνχλ θαη επίζεκα ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο θαη ηνπο Πεινπνλλήζηνπο λα απνδέρνληαη ην αίηεκα θαη λα ππφζρνληαη βνήζεηα, 
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απνδερφκελνη κάιηζηα ηελ είζνδν ηεο Μπηηιήλεο ζηελ Πεινπνλλεζηαθή 

ζπκκαρία
187

.  

   Ζ πεινπνλλεζηαθή βνήζεηα αθνξά αθελφο ηελ εηζβνιή ζηελ Αηηηθή, γηα δεχηεξε 

θνξά εθείλε ηε ρξνληά, ψζηε λα αλαγθαζηνχλ νη Αζελαίνη είηε λα απνζχξνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο απφ ηε Μπηηιήλε είηε λα αθνζησζνχλ ζην κέησπν ηεο Αηηηθήο θαη λα 

κε ζηείινπλ άιιεο εληζρχζεηο ζηε Μπηηιήλε. Αθεηέξνπ νη Πεινπνλλήζηνη ζα 

ζηείινπλ εληζρχζεηο κε πινία γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο Μπηηιελαίνπο. 

   Σν πεινπνλλεζηαθφ ζρέδην κνηάδεη θαιφ αιιά ε αζελατθή αληίδξαζε είλαη άκεζε, 

απνθαζηζηηθή θαη δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα θηλήζεσλ ζηνπο ερζξνχο ηεο. Αξρηθά, 

νη Αζελαίνη εμνπιίδνπλ 100 θαηλνχξηεο ηξηήξεηο, βάδνληαο σο πιεξψκαηα φρη κφλν 

ζήηεο, αιιά θαη δεπγίηεο θαη κεηνίθνπο
188

. Ο ζηφινο απηφο έθηαζε ηαρχηαηα ζηνλ 

Ηζζκφ ηεο Κνξίλζνπ φπνπ νη Πεινπνλλήζηνη είραλ αξρίζεη λα ζπγθεληξψλνπλ ζηξαηφ 

θαη ζηφιν. Έηζη, νη Πεινπνλλήζηνη απνζαξξχλζεθαλ απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ ζρεδίνπ 

ηνπο, αθνχ πέξαλ ηεο καηαίσζεο ηεο εηζβνιήο ζηελ Αηηηθή δελ έζηεηιαλ άκεζα 

βνήζεηα ζηε Μπηηιήλε, ελψ νη Αζελαίνη επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε θάλνληαο 

επηδξνκέο ζηηο πεινπνλλεζηαθέο αθηέο
189

. 

   Ζ κφλε ηχπνηο βνήζεηα πνπ ζηάιζεθε ήηαλ έλα πινίν κε ηνλ παξηηάηε άιαηζν, ν 

νπνίνο έθηαζε ζηε Μπηηιήλε κε ζθνπφ λα εκςπρψζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Ο 

άιαηζνο ελζαξξχλεη ηνπο πνιηνξθεκέλνπο λα αληέμνπλ, βνεζά ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηεο άκπλαο ηεο πφιεο θαη ππφζρεηαη βνήζεηα απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο
190

. Ο 

άιαηζνο πεηπραίλεη αξρηθά ηνλ ζηφρν ηνπ, ζε κηα πφιε πνπ ππέθεξε έληνλα απφ ηελ 

έιιεηςε ηξνθίκσλ. Ζ αζελατθή πνιηνξθία, κάιηζηα, είρε γίλεη πην αζθπθηηθή απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ηε ζέζε ηνπ Κιετππίδε, ν νπνίνο είρε αλαθιεζεί ζηελ Αζήλα, ιφγσ ηεο 

αλαβιεηηθφηεηάο ηνπ σο πξνο ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο πφιεο, είρε πάξεη ν Πάρεο, ν 

νπνίνο είρε θαηαθηάζεη ζηε Λέζβν κε 1.000 νπιίηεο
191

. 

   Οη θάηνηθνη ηεο Μπηηιήλεο έρνπλ θηάζεη ζηα φξηά ηνπο, ελψ πεξλάεη ν ρεηκψλαο 

ηνπ 428/427π.Υ. θαη βνήζεηα δελ έρεη θηάζεη αθφκε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνιηνξθίαο, ε νιηγαξρηθή παξάηαμε θάλεη έλα ζεκαληηθφ ιάζνο κεηά θαη απφ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ άιαηζνπ. Γίλνπλ φπια ζηνπο απινχο πνιίηεο, γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ άκπλα ηεο πφιεο ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ είηε λα επηρεηξήζνπλ 

                                                      
187

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,203 
188

 Θνπθ.3.16.1. 
189

 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),48 
190

 Θνπθ.3.25.1. 
191

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,204 



 58 

έμνδν απφ ηελ πφιε
192

. Απηνί, φκσο, έρνληαο πιένλ φπια απαηηνχλ απφ ηνπο 

θπβεξλψληεο λα δηαλεκεζνχλ νη ελαπνκείλαζεο πξνκήζεηεο ζηνλ ιαφ θαη απεηινχλ 

πσο, αλ δε γίλεη απηφ, ζα παξαδψζνπλ ηελ πφιε ζηνπο Αζελαίνπο δίρσο ηε 

ζπγθαηάβαζε ησλ νιηγαξρηθψλ θπβεξλψλησλ. Οη νιηγαξρηθνί θνβνχληαη γηα ηε δσή 

ηνπο, αλ ε πφιε ζπλζεθνινγήζεη θαη δε ζπκπεξηιεθζνχλ θαη απηνί ζηνπο φξνπο ηεο 

παξάδνζεο. Έηζη, ζπλζεθνινγνχλ κε ηνπο Αζελαίνπο, έλαλ πεξίπνπ ρξφλν κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο απνζηαζίαο, ην θαινθαίξη ηνπ 427π.Υ., πξηλ θηάζεη ε βνήζεηα απφ ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη πξνο ηε Μπηηιήλε
193

. Ο βαζηθφο φξνο ηεο 

ζπλζεθνιφγεζεο ήηαλ λα κε ζθνηψζνπλ νη Αζελαίνη θαλέλαλ απφ ηνπο 

Μπηηιελαίνπο, πξηλ επηζηξέςνπλ ζην λεζί πξέζβεηο ησλ Μπηηιελαίσλ πνπ πάλε ζηελ 

Αζήλα γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πφιε ηνπο κπξνζηά ζηελ αζελατθή Δθθιεζία ηνπ 

δήκνπ. 

   Δλψ απηά ζπλέβαηλαλ ζηε Μπηηιήλε, νη Πεινπνλλήζηνη είραλ μεθηλήζεη πνιχ 

θαζπζηεξεκέλα λα βνεζήζνπλ ηηο πφιεηο ηεο Λέζβνπ. Σελ άλνημε ηνπ 427π.Υ. 

πεινπνλλεζηαθά ζηξαηεχκαηα εηζβάιινπλ ζηελ Αηηηθή, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ζηξέςνπλ εθεί ηελ πξνζνρή ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ. Αξρεγφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο 

είλαη ν Κιενκέλεο, αδεξθφο ηνπ εμφξηζηνπ βαζηιηά Πιεηζηνάλαθηα, κηαο θαη ν 

βαζηιηάο Αξρίδακνο ήηαλ εηνηκνζάλαηνο θαη ν γηνο ηνπ, ν Άγηο, δελ είρε ηελ πείξα 

πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ εθζηξαηεία
194

. Παξάιιεια, 42 πινία ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

παξηηάηε λαπάξρνπ Αιθίδα ζηέιλνληαη πξνο ηε Μπηηιήλε. Σα πινία, εληνχηνηο, 

θαζπζηεξνχλ ζηηο Κπθιάδεο είηε ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ είηε ιφγσ θαθήο 

δηνίθεζεο ηνπ Αιθίδα
195

. Έηζη, φηαλ ηειηθά θηάλνπλ ζην Έκβαηνλ ηεο Δξπζξαίαο, 

καζαίλνπλ πσο ε Μπηηιήλε είρε ήδε ζπλζεθνινγήζεη θαη παξαδνζεί ζηνπο 

Αζελαίνπο
196

. Ο Αιθίδαο αληηιακβάλεηαη πσο ε απνζηνιή ηνπ είρε απνηχρεη θαη 

απνθαζίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηφινπ ζηελ Πεινπφλλεζν, εθφζνλ πιεξνθνξείηαη 

πσο αζελατθφο ζηφινο ππφ ηνλ Πάρεηα έξρεηαη λα ηνλ αληηκεησπίζεη. 

   Πξηλ απνρσξήζεη απφ ηελ πεξηνρή ν πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο, γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο απφ επηβαίλνληεο ζηα πινία λα κεηαπεηζηεί ν Αιθίδαο θαη λα παξακείλεη 

ζηελ πεξηνρή γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Αζελαίνπο. Σφζν ν Ζιείνο Σεπηίαπινο φζν 

θαη εμφξηζηνη απφ ηελ Ησλία θαη ηε Μπηηιήλε, νη νπνίνη επέβαηλαλ ζηα 
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πεινπνλλεζηαθά θαξάβηα θαη ζπκκεηείραλ ζηελ απνζηνιή, δεηνχλ απφ ηνλ Αιθίδα 

λα κείλεη ν ζηφινο ζηελ πεξηνρή, λα αληηκεησπίζεη ηνπο Αζελαίνπο θαη λα 

επηρεηξήζεη λα βνεζήζεη πφιεηο πνπ ζα απνζηαηνχζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
197

. 

   Ο Αιθίδαο, σζηφζν, είλαη ακεηάπεηζηνο. Δπηζηξέθνληαο δηαπξάηηεη έλα αθφκε 

ιάζνο, κεηά ηελ αξγνπνξεκέλε ηνπ έιεπζε ζηε Μπηηιήλε θαη ηελ απφθαζή ηνπ λα 

επηζηξέςεη ζηελ Πεινπφλλεζν ρσξίο λα αληηκεησπίζεη ηνπο Αζελαίνπο ή λα 

απνθνκίζεη θάπνην φθεινο γηα ηνπο Πεινπνλλήζηνπο απφ ηελ πεξηνρή εθείλε. Ο 

ζηφινο ζηακαηά ζηε Μπφλλεζν ησλ Σείσλ, έλα αθξσηήξην αλάκεζα ζηελ Σέσ θαη 

ζην Νφηην
198

. Δθεί εθηεινχληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αηρκαιψηνπο πνπ είραλ 

πηάζεη νη Πεινπνλλήζηνη θαηά ηελ πνξεία ηνπο απφ ηελ Πεινπφλλεζν πξνο ηε 

Μπηηιήλε θαη ήηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, έκπνξνη θαη ηαμηδηψηεο απφ ηελ Ησλία νη 

νπνίνη δελ πίζηεπαλ πσο πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο ζα βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή θαη, 

βιέπνληαο ηα πεινπνλλεζηαθά πινία, ηα ζεσξνχζαλ αζελατθά θαη πήγαηλαλ θνληά 

ηνπο θαη έηζη αηρκαισηίδνληαλ
199

. ηαλ, φκσο, νη Πεινπνλλήζηνη θαηέπιεπζαλ ζηελ 

Έθεζν, άκηνη νιηγαξρηθνί επηζθέθηεθαλ ηνλ Αιθίδα θαη ηνπ ηφληζαλ πσο κε ηηο 

εθηειέζεηο δελ θεξδίδεη θίινπο αιιά πνιινχο ερζξνχο θαη πσο έηζη δελ 

απειεπζεξψλεη ηνπο Έιιελεο αιιά ζθνηψλεη αζψνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ 

αλαγθαζκέλνη, ηξφπνλ ηηλά, λα είλαη ζχκκαρνη ησλ Αζελαίσλ. Σφηε ν παξηηάηεο 

λαχαξρνο αληηιήθζεθε ην ζθάικα ηνπ θαη απειεπζέξσζε αξθεηνχο αηρκαιψηνπο θαη 

θπξίσο φζνπο θαηάγνληαλ απφ ηε Υίν
200

. 

   Πίζσ ζηε Μπηηιήλε, φηαλ έγηλε ε ζπλζεθνιφγεζε ηεο πφιεο, νη νιηγαξρηθνί 

αληηιακβάλνληαη πσο βξίζθνληαη ζε έζραην θίλδπλν. Έηζη, πεγαίλνπλ θαη θάζνληαη 

σο ηθέηεο ζε βσκνχο αιιά ν αξρεγφο ησλ Αζελαίσλ, ν Πάρεο, ηνπο πείζεη πσο δε ζα 

ηνπο ζθνηψζεη αιιά πξψηα ζα απνθαζίζεη γηα απηνχο ε αζελατθή Δθθιεζία ηνπ 

δήκνπ θαη ηνπο ζηέιλεη σο αηρκαιψηνπο ζηελ Σέλεδν
201

. Δδψ είλαη ε πξψηε 

παξαζπνλδία ηνπ Πάρεηα, κηαο θαη φινη απηνί νη άλζξσπνη ζηε ζπλέρεηα ζα 

εθηειεζηνχλ απφ ηνπο Αζελαίνπο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ 

γηα ην αληίζεην, αλ θαη ν ίδηνο δελ είπε μεθάζαξα πσο δε ζα εθηεινχληαλ αιιά πσο ζα 

πεξίκελαλ πξψηα ηελ απφθαζε απφ ηελ αζελατθή Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. Αλ θαη δελ 

απνθάζηζε ν ίδηνο ηελ εθηέιεζή ηνπο ή δελ ήηαλ απηφο πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε, 
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νπσζδήπνηε επζχλεηαη κε ηελ παξαπιάλεζε ησλ Μπηηιελαίσλ απφ ηηο δηαβεβαηψζεηο 

γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο
202

. 

   Ο Πάρεο, κεηά ηε ζεηηθή γηα ηνπο Αζελαίνπο έθβαζε ησλ γεγνλφησλ, θαηαδηψθεη 

ηνλ πεινπνλλεζηαθφ ζηφιν κέρξη ηελ Πάηκν. ηαλ, φκσο, αληηιακβάλεηαη πσο δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα ηνπο πξνιάβεη, απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηε Λέζβν. Πξηλ 

θηάζεη ζηε Λέζβν, ζηακαηά ζην Νφηην, ην επίλεην ηεο Κνινθψλαο, ζηα κηθξαζηαηηθά 

παξάιηα
203

. ηελ πφιε ππήξρε δηακάρε αλάκεζα ζε δχν παξαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο ε 

κία ήηαλ θηιναζελατθή θαη απηή θάιεζε ηνλ Πάρεηα θαη ε άιιε ήηαλ αληηαζελατθή, 

θηινπεξζηθή, είρε ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηεο θαη είρε εληζρπζεί κε Αξθάδεο θαη 

βάξβαξνπο κηζζνθφξνπο απφ ηνλ ζαηξάπε ηεο Λπδίαο Πηζνχλζε
204

.  

   Οη Αζελαίνη θηάλνπλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο θαη δεηνχλ απφ ηνλ Ηππία, ηνλ 

αξρεγφ ησλ Αξθάδσλ, λα γίλνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο. ην ζεκείν απηφ βιέπνπκε θαη 

δεχηεξε παξαζπνλδία απφ ηνλ Πάρεηα. Ο Αζελαίνο ζηξαηεγφο πείζεη ηνλ Ηππία λα 

έξζεη γηα δηαπξαγκαηεχζεηο ιέγνληάο ηνπ πσο, αλ νη δχν πιεπξέο δελ θαηέιεγαλ ζε 

ζπκθσλία, ζα ηνπ επέηξεπε λα γπξίζεη πίζσ ζηα ηείρε ρσξίο λα ηνπ ζπκβεί ην 

παξακηθξφ. Ο Πάρεο αζεηεί ηελ ππφζρεζή ηνπ, ζπιιακβάλεη ηνλ Ηππία, επηηίζεηαη κε 

ηνλ ζηξαηφ ηνπ ελαληίνλ ηνπ ηείρνπο, αηθληδηάδνληαο ηνπο θξνπξνχο, θαη ην θπξηεχεη. 

Γε ζηακαηά, φκσο, εθεί. Οινθιεξψλεη ηελ αηηκσηηθή γηα έλαλ ζηξαηεγφ 

ζπκπεξηθνξά εθηειψληαο ηνλ Ηππία ζηα ηείρε ηεο πφιεο, εθεί δειαδή πνπ ηνπ είρε 

ππνζρεζεί πσο ζίγνπξα ζα επηζηξέςεη κεηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ πφιε 

παξαδφζεθε ζηνπο Κνινθψληνπο θίινπο ησλ Αζελαίσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα έθηαζαλ 

θαη Αζελαίνη γηα λα θαηνηθήζνπλ ζην Νφηην
205

. 

   Ο Πάρεο θηάλεη ζηε Λέζβν. Καηαιακβάλεη θαη ηηο ελαπνκείλαζεο πφιεηο ηνπ 

λεζηνχ πνπ δελ είραλ παξαδνζεί αθφκε ζηνπο Αζελαίνπο, φπσο ηελ Δξεζφ θαη ηελ 

Πχξξα. Παξάιιεια, ζπιιακβάλεηαη ν παξηηάηεο άιαηζνο, ν νπνίνο κεηά ηε 

ζπλζεθνιφγεζε ηεο Μπηηιήλεο, θξπβφηαλ θνβνχκελνο γηα ηε δσή ηνπ. Ο Πάρεο 

βάδεη ηνλ άιαηζν ζε πινίν θαη καδί κε ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ είρε ζπιιάβεη θαηά 

ηελ παξάδνζε ηεο Μπηηιήλεο θαη είρε ζηείιεη ζηελ Σέλεδν, ηνπο ζηέιλεη φινπο ζηελ 

Αζήλα, γηα λα δερηνχλ εθεί ηελ απφθαζε ηεο αζελατθήο Δθθιεζίαο ηνπ δήκνπ
206

. Ζ 

Δθθιεζία ηνπ δήκνπ ήηαλ ην αλψηαην πνιηηηθφ φξγαλν ηεο Αζήλαο θαη ζε απηή 
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ζπκκεηείραλ φινη νη γλήζηνη Αζελαίνη άλσ ησλ 18 εηψλ. Απνθάζηδε γηα ηα πην 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο πφιεο, φπσο ε εθινγή ησλ ζηξαηεγψλ, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

ε θήξπμε πνιέκνπ ή ε ζχλαςε εηξήλεο θαη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ηχρε ησλ 

απνζηαηψλ ηεο Μπηηιήλεο. 

   Σφηε, ινηπφλ, ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ηηκσξίαο ηεο Μπηηιήλεο γηα ηελ απνζηαζία 

ηεο. Ζ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ παίξλεη κηα εμαηξεηηθά ζθιεξή απφθαζε. Απνθαζίδεη ηε 

ζαλάησζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ αλδξψλ, ηφζν απηψλ πνπ είραλ εγεζεί ηεο 

επαλάζηαζεο φζν θαη εθείλσλ πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε απηήλ θαη ηελ πψιεζε ησλ 

γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ θαη ησλ γέξσλ σο δνχισλ
207

. Απηή ε απφθαζε απερεί ηηο 

απφςεηο ηνπ Κιέσλα, ηνπ εγέηε ηεο ξηδνζπαζηηθήο πηέξπγαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

θφκκαηνο θαη δηαδφρνπ ηνπ Πεξηθιή ζηελ εγεζία ηεο πφιεο
208

. Έηζη, ζηέιλεηαη έλα 

πινίν πξνο ηε Μπηηιήλε γηα λα αλαθνηλψζεη ζηνλ Πάρεηα ηελ αζελατθή απφθαζε.  

   Σελ επφκελε εκέξα, σζηφζν, ζπγθαιείηαη λέα ζπλέιεπζε ζηελ αζελατθή Δθθιεζία 

ηνπ δήκνπ, θαζψο είλαη πνιινί απηνί πνπ θξίλνπλ σο ππεξβνιηθά ζθιεξή ηελ 

απφθαζε πνπ πάξζεθε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. ηε ζπλέιεπζε αληηπαξαηίζεληαη ε 

αθξαία άπνςε ηνπ Κιέσλα, δειαδή ελφο πνιχ γλσζηνχ Αζελαίνπ πνιηηηθνχ, κε ηελ 

επηφηεξε ηνπ Γηνδφηνπ, γηνπ ηνπ Δπθξάηε, ελφο άζεκνπ νκηιεηή
209

. Ο Γηφδνηνο 

ζεσξεί ζθιεξή ηελ απφθαζε πνπ έρεη παξζεί θαη πξνηείλεη λα κελ εθηειεζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε αιιά λα εθηειεζηνχλ κφλν νη νιηγαξρηθνί αηρκάισηνη πνπ 

έρνπλ ήδε ζηαιεί ζηελ Αζήλα
210

. Οπσζδήπνηε, ε άπνςε ηνπ Γηνδφηνπ είλαη ιηγφηεξν 

ζθιεξή απφ απηήλ ηνπ Κιέσλα, φρη φκσο κέρξη ην ζεκείν λα ραξαθηεξίζνπκε 

αλζξσπηζηή ηνλ Γηφδνην. Ο Κιέσλ ζεσξεί πσο κε ηε ζθιεξή αζελατθή αληίδξαζε ζα 

απνζαξξπλζνχλ ελδερφκελεο λέεο απνζηαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπκκαρίαο
211

. Ο 

Γηφδνηνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξνπζηάδεη ηελ πξφηαζή ηνπ φρη ζηε βάζε ηνπ ηη 

είλαη εζηθφ θαη ηη φρη, αιιά ζηε βάζε ηνπ ηη ζπκθέξεη ηελ Αζήλα θαη ηη φρη
212

. Καη 

απηφ πνπ δε ζπκθέξεη ηνπο Αζελαίνπο είλαη, νπσζδήπνηε, ε δεκηνπξγία πνιιψλ 

ερζξψλ πνπ ζα ζεσξνχζαλ σο απάλζξσπε ηελ αδηαθξίησο επζχλεο εθηέιεζε 

νιηγαξρηθψλ αιιά θαη δεκνθξαηηθψλ, ελφρσλ αιιά θαη αζψσλ. ηε ζπλέιεπζε 

γίλεηαη λέα ςεθνθνξία θαη κε κηθξή δηαθνξά θεξδίδεη ε άπνςε ηνπ Γηνδφηνπ
213
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   Πάλησο, ε άπνςε ηνπ Κιέσλα δείρλεη θαζαξά φηη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Πεξηθιή ε 

λέα εγεζία είλαη δηαηεζεηκέλε λα πάξεη ζθιεξέο απνθάζεηο θαη λα πξνβεί ζε βίαηεο 

ελέξγεηεο. ηελ ππφζεζε ηεο Μπηηιήλεο ε ινγηθή θαη ν αλζξσπηζκφο έλαληη ηεο 

σκφηεηαο θαη ηεο εμνπζίαο επηθξάηεζαλ γηα ιίγεο κφλν ςήθνπο, θάηη ην νπνίν δε 

ζπλέβε 11 ρξφληα αξγφηεξα, ην 416π.Υ., κε ηελ ππφζεζε ηεο ζθαγήο ησλ Μειίσλ. Ο 

Κιέσλ ήηαλ έλαο δεκαγσγφο, απφ ηε λέα γεληά πνιηηηθψλ πνπ δελ θαηάγνληαλ απφ 

ηελ παιηά αξηζηνθξαηία ε νπνία θαη θπβεξλνχζε νπζηαζηηθά ηελ Αζήλα κέρξη θαη ηελ 

επνρή ηνπ Πεξηθιή. Ήηαλ γηνο ελφο πινχζηνπ βπξζνδέςε θαη αληινχζε ηα 

εηζνδήκαηά ηνπ απφ έλα εξγνζηάζην δνχισλ
214

.  

   Ο Κιέσλ ήηαλ έλα απφ ηα αγαπεκέλα πξφζσπα ησλ θσκσδηψλ ηνπ Αξηζηνθάλε, ν 

νπνίνο ηνλ εηξσλεπφηαλ θαη ηνλ θαηεγνξνχζε πνιχ ζπρλά ζηα έξγα ηνπ. Δίρε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο βίαηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε ηηο θνιαθείεο, γηα 

λα παίξλεη κε ην κέξνο ηνπ ην αζελατθφ πιήζνο. Γε δερφηαλ θακία πεξίπησζε 

ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο παξηηάηεο. Δπίζεο, ήηαλ απηφο πνπ πξνρψξεζε θαη ζηελ 

επηβνιή ηεο εηζθνξάο, δειαδή ελφο βαξένο πνιεκηθνχ θφξνπ γηα ηνπο πινχζηνπο γηα 

πξψηε θνξά, θάηη πνπ ηνπο νδήγεζε ζην λα απαηηνχλ ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ
215

. 

   Οη Αζελαίνη ζηέιλνπλ, ινηπφλ, έλα δεχηεξν πινίν γηα λα κεηαθέξεη ην λέν ςήθηζκα 

ζηε Μπηηιήλε αιιά πξσηίζησο γηα λα πξνιάβεη ην πξψην πνπ πξνπνξεπφηαλ αξθεηέο 

ψξεο. Ωζηφζν, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιινπξφζαιιεο αξρηθήο απφθαζεο ησλ 

Αζελαίσλ πσο ην πξψην θαξάβη πήγαηλε πνιχ αξγά, δηφηη νη επηβαίλνληεο ζε απηφ 

αληηιακβάλνληαλ φηη πήγαηλαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ηεξαηψδε πξάμε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην δεχηεξν πινίν έπιεε ηαρχηαηα, θαζψο νη λαχηεο θσπειαηνχζαλ φζν 

πην δπλαηά κπνξνχζαλ θαη κπφξεζε λα πξνιάβεη ην πξψην, θηάλνληαο ζηε Μπηηιήλε 

ιίγν κεηά ηελ άθημε ηνπ πξψηνπ πινίνπ θη ελψ ν Πάρεο είρε πιεξνθνξεζεί ην αξρηθφ 

ςήθηζκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζψζεθε νπζηαζηηθά ε Μπηηιήλε θαη απεθεχρζε έλα 

ηεξάζηην έγθιεκα πνιέκνπ θαη κηα ηξαγσδία
216

. 

   Πίζσ ζηελ Αζήλα νη Αζελαίνη νινθιήξσλαλ ηελ απφθαζε ηνπ ςεθίζκαηφο ηνπο κε 

ηε ζαλάησζε φισλ ησλ Μπηηιελαίσλ νιηγαξρηθψλ πνπ είραλ ζηαιεί εθεί απφ ηνλ 

Πάρεηα, νη νπνίνη ήηαλ ηφζν νη πξσηεξγάηεο ηεο απνζηαζίαο φζν θαη απινί 

ππνζηεξηθηέο ηεο νιηγαξρηθήο παξάηαμεο
217

. Μαδί κε ηνπο Μπηηιελαίνπο 

εθηειέζηεθε θαη ν παξηηάηεο άιαηζνο, παξά ηηο ππνζρέζεηο ηνπ πσο, αλ νη 
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Αζελαίνη ηνχ ράξηδαλ ηε δσή, απηφο ζα έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα πείζεη ηνπο 

παξηηάηεο λα ζηακαηήζεη ε πνιηνξθία ησλ Πιαηαηψλ, θάηη πνπ πηζαλφηαηα ήηαλ κηα 

πιήξσο αλεδαθηθή ππφζρεζε πάλσ ζηελ απειπηζία ηνπ παξηηάηε
218

. 

   Δθηφο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νιηγαξρηθψλ, νη Αζελαίνη επέβαιαλ θαη άιινπο, 

αξθεηά ζθιεξνχο, φξνπο ζηε Λέζβν. Σα ηείρε ηεο Μπηηιήλεο γθξεκίζηεθαλ, ψζηε λα 

κελ ππάξμεη ζην κέιινλ άιιε απφπεηξα απνζηαζίαο ηεο πφιεο, ν ζηφινο ησλ 

Μπηηιελαίσλ παξαδφζεθε ζηνπο Αζελαίνπο, 300 ρσξάθηα ησλ επαλαζηαηψλ 

αθηεξψζεθαλ ζηνπο ζενχο, ελψ 2.700 Αζελαίνη εγθαηαζηάζεθαλ σο θιεξνχρνη ζηε 

Λέζβν, αθνχ ηνπο παξαρσξήζεθαλ ηα θηήκαηα ησλ απνζηαηψλ ηεο Μπηηιήλεο
219

. 

Με απηφλ ηνλ αξθεηά ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο Αζελαίνπο ηξφπν, απηφλ ηεο θιεξνπρίαο 

δειαδή, νη Αζελαίνη εμαζθάιηδαλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ λεζηνχ, εθφζνλ 

ηνπνζεηνχζαλ κεγάιν αξηζκφ δηθψλ ηνπο πνιηηψλ ζε κηα άιιε πφιε, πνιηηψλ πνπ ζα 

θξφληηδαλ πάλσ απ’ φια ηα αζελατθά ζπκθέξνληα
220

. Ζ ηαθηηθή ησλ θιεξνπρηψλ 

ππήξμε έλα θαηεμνρήλ αζελατθφ κέηξν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο θιεξνχρνπο ήηαλ αθηήκνλεο, ε Αζήλα ηνχο έδηλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν γε γηα λα 

θαιιηεξγνχλ θαη λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. Παξάιιεια, επηηχγραλε θαη ηελ 

εθηφλσζε ησλ θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ θαη ησλ αληηζέζεσλ πνπ νπσζδήπνηε 

ππήξραλ ιφγσ ηεο χπαξμεο αθηεκφλσλ. 

   Δπίζεο, πνιιά, αλ φρη ηα πεξηζζφηεξα, απφ ηα θηήκαηα απηά, νη Αζελαίνη ηα 

λνίθηαδαλ ζε θαηνίθνπο ηεο Λέζβνπ, αθφκα θαη ζε πξψελ ηδηνθηήηεο ηνπο, θαη 

έπαηξλαλ έλα δηφινπ επθαηαθξφλεην εηήζην ελνίθην χςνπο 200 δξαρκψλ. Σέινο, ε 

Μπηηιήλε αλαγθάζηεθε λα παξαδψζεη ζηελ Αζήλα θαη φιεο ηηο θηήζεηο πνπ δηέζεηε 

ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο
221

. 

   πκπεξαζκαηηθά, νη Αζελαίνη απνθφκηζαλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ ηεο Μπηηιήλεο. Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε Αζήλα θαηέζηεηιε 

δπλακηθά ηελ πξψηε ζνβαξή αληίδξαζε απφ πφιε ηεο ζπκκαρίαο ηεο, ζηέιλνληαο έλα 

ερεξφ κήλπκα θαη ζε άιιεο πνπ, ίζσο, ζθφπεπαλ λα πξάμνπλ θάηη αληίζηνηρν. 

Παξάιιεια, νη Πεινπνλλήζηνη δελ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηνλ 
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 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),56 
219

 Θνπθ.3.50.2. 
220

 Mosse Claude - Schnapp-Gourbeillon Annie (2001),279 
221

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,204 
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ηζρπξφ ζηφιν ηεο Λέζβνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έηζη κία ζεβαζηή λαπηηθή δχλακε, 

ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ Αζήλα ζηνλ αηγαηαθφ πιένλ ρψξν
222

. 

   Μεηά ηελ απνζηαζία ηεο Μπηηιήλεο, γηα ηα ρξήκαηα πνπ θφζηηδε ε πνιηνξθία ηεο 

νη Αζελαίνη επηβάιινπλ γηα πξψηε θνξά έθηαθην θφξν ζην εηζφδεκα ησλ πινπζίσλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο, ηελ εηζθνξά, θάλνληαο αξθεηνχο πινχζηνπο λα ζθέθηνληαη ζνβαξά 

ην αλ ε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο, θαη δεηνχλ ηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ απφ ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο, θάηη γηα ην νπνίν ζε γεληθέο 

γξακκέο δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα λα ηα εηζπξάμνπλ ηα αζελατθά πινία πνπ 

ζηάιζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηεο Καξίαο, φπνπ νη 

θάηνηθνη αληέδξαζαλ θαη ζθφησζαλ ηνλ Αζελαίν απεζηαικέλν, ηνλ ζηξαηεγφ 

Λπζηθιή, φπσο είραλ θάλεη θαη λσξίηεξα κε ηνλ Μειήζαλδξν
223

. 

   Σελ ίδηα ρξνληά, ην 428π.Υ., θαηαγξάθεηαη θαη ε πξψηε αληαιιαγή αηρκαιψησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ αληαιιάρζεθαλ ήηαλ θαη 

απηνί πνπ είραλ ζπιιεθζεί απφ ηνπο Αζελαίνπο ηνπ Φνξκίσλα θαηά ηε λαπκαρία ηεο 

Ναππάθηνπ
224

. Νσξίηεξα απφ απηήλ ηελ πξάμε, νη Αζελαίνη είραλ ζηείιεη πξνο ηελ 

Αθαξλαλία 30 πινία κε αξρεγφ ηνλ Αζψπην, ηνλ γην ηνπ Φνξκίσλα, ν νπνίνο 

ιεειάηεζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Λαθσληθήο θαη, αθνχ πξψηα πήγε ζηε Ναχπαθην, 

επηηέζεθε ελαληίνλ ηεο Λεπθάδαο αιιά εηηήζεθε θαη ν ίδηνο ζθνηψζεθε
225

. 
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Η΄ κεθάλαιο:Καηαζηποθή Πλαηαιών 

 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηαζίαο θαη ηεο πνιηνξθίαο ηεο Μπηηιήλεο, δπλάκεηο ηεο 

Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο ζπλερίδνπλ λα πνιηνξθνχλ ηηο Πιαηαηέο, κηα πηζηή 

ζχκκαρν ηεο Αζήλαο, κνινλφηη γεηηλίαδε κε ηε Θήβα, ε νπνία ήηαλ κηα θαλαηηθή 

ερζξφο ηεο Αζήλαο. Ζ πνιηνξθία μεθίλεζε ην 429π.Υ. κε ζεκαληηθέο δπλάκεηο ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ θαη ησλ Θεβαίσλ λα βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο Πιαηαηέο. Κξάηεζε 

πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε Αζήλα δελ κπφξεζε, 

ίζσο θαη ιφγσ ηνπ ινηκνχ, λα παξάζρεη θάπνηα βνήζεηα ζε κηα πφιε πνπ είρε 

πνιεκήζεη πιάη ηεο ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ην 490π.Υ.  

   Ζ πνιηνξθία είρε ήδε δηαξθέζεη έλαλ ρξφλν φηαλ, ην θζηλφπσξν ηνπ 428π.Υ., ηα 

ηξφθηκα ζηελ πφιε εμαληιήζεθαλ. Απνθαζίδεηαη έμνδνο ηεο θξνπξάο, κηαο θαη δελ 

ππήξρε άιινο ηξφπνο ζσηεξίαο
226

. Ζ έμνδνο βξίζθεη απξνεηνίκαζηνπο ηνπο 

πνιηνξθεηέο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο Πιαηαηείο πνπ 

επηρείξεζαλ ηελ έμνδν, ήηνη πεξίπνπ δηαθφζηα δψδεθα άηνκα, θαηαθέξλνπλ κεηά απφ 

κάρε κε ηνπο ερζξνχο ηνπο λα μεθχγνπλ πξνο ηα βνπλά θαη λα ζσζνχλ νδεχνληαο 

πξνο ηελ Αζήλα
227

. Οη Αζελαίνη ηηκψληαο ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο απηνχο ηνπο 

παξαρσξνχλ ην δηθαίσκα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε. Ζ ηηκή απηή ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάληα 

θαη δηλφηαλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, θαη ζηνπο δνχινπο πνπ 

πνιέκεζαλ ην 406π.Υ. ζηε λαπκαρία ησλ Αξγηλνπζψλ. Ζ ππφινηπε κηζή θξνπξά ησλ 

Πιαηαηψλ πνπ ιφγσ ηνπ δηζηαγκνχ ηεο δελ θαηάθεξε λα δηαθχγεη απφ ηελ πφιε 

παξακέλεη πνιηνξθεκέλε γηα έλαλ ρξφλν αθφκε ψζπνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 427π.Υ., 

εμαληιεκέλε απφ ηελ πείλα, αλαγθάδεηαη λα παξαδνζεί
228

. 

   Πεξίπνπ 200 Πιαηαηείο θαη 25 Αζελαίνη παξαδίδνληαη ζηνπο πνιηνξθεηέο, αθνχ νη 

πνιηνξθεκέλνη πήξαλ ηε ζπαξηηαηηθή δηαβεβαίσζε πσο ζα γίλεη κηα δίθαηε δίθε
229

. 

Παξά, φκσο, ηηο ζπαξηηαηηθέο θαιέο πξνζέζεηο, αλ φλησο ππήξραλ, γηα ηε δηελέξγεηα 

δίθαηεο δίθεο, εμαξρήο νη Θεβαίνη πίεδαλ γηα ηελ πιένλ ζθιεξή πνηλή, ηελ εθηέιεζε 

ησλ αηρκαιψησλ, θαζψο ήζειαλ εθδίθεζε γηα ηνπο εθηειεζζέληεο Θεβαίνπο θαηά ηελ 

πξψηε επίζεζε ελαληίνλ ησλ Πιαηαηψλ, ην 431π.Υ. Έηζη, νη 5 παξηηάηεο πνπ 
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228
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 Kagan Donald (2004),181 
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ζηάιζεθαλ ζηηο Πιαηαηέο εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ λα δηεπζχλνπλ ηε δίθε ησλ 

αηρκαιψησλ Πιαηαηέσλ θαη Αζελαίσλ νπζηαζηηθά δηεπζχλνπλ κηα παξσδία δίθεο
230

. 

   Οη δηθαζηέο θάλνπλ κφλν κία εξψηεζε ζηνπο αηρκαιψηνπο. Σνπο ξσηνχλ έλαλ πξνο 

έλαλ, αλ είραλ πξνζθέξεη θάπνηα ππεξεζία θαη θάπνην θαιφ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ είηε ζηνπο Πεινπνλλήζηνπο είηε ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο
231

. πσο είλαη 

αλακελφκελν, ηφζν νη Πιαηαηείο φζν θαη νη Αζελαίνη είηε δελ απαληνχζαλ θαλ ζηελ 

εξψηεζε είηε έδηλαλ αξλεηηθή απάληεζε
232

. Έηζη, θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην θαη 

εθηεινχληαη φινη νη αηρκάισηνη, 200 Πιαηαηείο θαη 25 Αζελαίνη. Δπίζεο, νη πεξίπνπ 

110 γπλαίθεο πνπ είραλ κείλεη ζηελ πφιε, γηα λα θξνληίδνπλ θαη λα εηνηκάδνπλ ην 

θαγεηφ ησλ πνιηνξθεκέλσλ, πσινχληαη σο δνχιεο
233

. Ζ πφιε παξαδφζεθε γηα 

δηάζηεκα ελφο έηνπο ζηνπο Πιαηαηείο νιηγαξρηθνχο θαη ζε Μεγαξείο εμφξηζηνπο. Οη 

Θεβαίνη, φκσο, δελ ήζειαλ νχηε λα βιέπνπλ ηε κηζεηή ηνπο πφιε θαη έηζη, έλαλ 

ρξφλν κεηά ηελ παξάδνζή ηεο, θαηαζηξέθνπλ πιήξσο ηελ πφιε, αθνχ ηελ έζθαςαλ 

κέρξη ηα ζεκέιηά ηεο θαη παξαρσξνχλ ηα θηήκαηα ηεο πεξηνρήο ζε Θεβαίνπο αγξφηεο 

λα ηα λέκνληαη γηα δέθα ρξφληα κε ην αλάινγν βέβαηα αληίηηκν. Οη Πιαηαηέο κέλνπλ 

έξεκεο έσο ην 386π.Υ., φηαλ θαη νη παξηηάηεο αλαγθάδνληαη λα απνδψζνπλ ηελ 

πφιε ζηνπο παιηνχο θαηνίθνπο ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο εηξήλεο ησλ 

παξηηαηψλ θαη ησλ Πεξζψλ, ηεο γλσζηήο θαη σο Αληαιθίδεηαο εηξήλεο
234

. 

   Ζ ζθαγή ησλ Πιαηαηψλ ήηαλ νπσζδήπνηε κηα λίθε ησλ Θεβαίσλ, φρη ησλ 

παξηηαηψλ. Οη παξηηάηεο πξνέβεζαλ ζηελ απνηξφπαηα πξάμε ηνπο ζηηο Πιαηαηέο, 

θαηά θχξην ιφγν, γηα λα κε δπζαξεζηήζνπλ ηνπο Θεβαίνπο, εθφζνλ είκαζηε αθφκε 

ζηηο αξρέο ελφο πνιέκνπ πνπ δε θαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα θάπνην ηέινο θαη 

νπσζδήπνηε ε πάξηε ινγαξηάδεη πνιχ ζηε ζεβατθή βνήζεηα
235

. Με ηελ πηψζε ηεο 

πφιεο, νη Θεβαίνη έπαηξλαλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο φιε πιένλ ηε Βνησηία θαη κάιηζηα 

έβγαδαλ απφ ηε κέζε κηα πφιε πνπ ήηαλ παξαδνζηαθά ερζξφο ηνπο θαη ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ήιεγρε ην δξφκν αλάκεζα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηε 

Βνησηία. Αληηζέησο, ε πάξηε έραλε έλα κεγάιν κέξνο απφ ηε ζπκπάζεηα πνπ 

απνιάκβαλε απφ ην γεγνλφο φηη καρφηαλ γηα λα απειεπζεξψζεη ηελ Διιάδα. 

Απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο θαη, παξάιιεια, ζθαγή αλζξψπσλ πνπ είραλ παξαδνζεί 

θαη δε κηαο πφιεο πνπ πξφζθεξε ηα κέγηζηα ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο θαη 
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ζπκβφιηδε ηε λίθε ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, ιφγσ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Πιαηαηέσλ ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα ην 490π.Υ. θαη ηεο ηειηθήο ειιεληθήο λίθεο ζηηο 

ίδηεο ηηο Πιαηαηέο ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ηνπ Μαξδφληνπ ην 479π.Υ., δε ζπλάδνπλ
236

. 

   Οη πεξηπηψζεηο ηεο Μπηηιήλεο, φπνπ ε ζθαγή απεθεχρζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, θαη 

ησλ Πιαηαηψλ δείρλνπλ φηη ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ηα ήζε ησλ 

εκπνιέκσλ έρνπλ δηαβξσζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ έρνπλ ηηο εζηθέο 

αλαζηνιέο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε θξηθηά εγθιήκαηα. 
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ΗΑ΄ κεθάλαιο:Δμθύλιορ Κέπκςπαρ 

 

   Σα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δπζηπρψο, 

επηβεβαηψλνληαη κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ζηα γεγνλφηα ηεο Κέξθπξαο, ην 427π.Υ. Σν 

έηνο απηφ, ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ Πιαηαηψλ, ηεο απνζηαζίαο ηεο Μπηηιήλεο θαη ηνπ 

ινηκνχ πνπ αθφκα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα κέζα ζηελ πφιε, επηθξάηεζε ε 

εληχπσζε φηη ε Αζήλα δελ παηά θαη ηφζν γεξά ζηα πφδηα ηεο θαη ε ηειηθή ηεο ήηηα 

είλαη θνληά. 

   Σελ άλνημε ηνπ 427π.Υ. επηζηξέθνπλ ζηελ Κέξθπξα νη πεξίπνπ 250 Κεξθπξαίνη 

πνπ θξαηνχληαλ σο αηρκάισηνη απφ ηνπο Κνξίλζηνπο κεηά ηε λαπκαρία ζηα χβνηα 

ην 433π.Υ. Οη Κεξθπξαίνη απηνί, νιηγαξρηθψλ πεπνηζήζεσλ, απειεπζεξψλνληαη κε 

ηελ πξφθαζε πσο πιεξψζεθαλ ηα ιχηξα αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη Κνξίλζηνη 

επειπηζηνχλ πσο νη Κεξθπξαίνη απηνί ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέγγηζε ή αθφκα θαη 

ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Κέξθπξαο ζηελ Κφξηλζν
237

. Έηζη, νη νιηγαξρηθνί ηεο 

Κέξθπξαο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αθφκε θαη ρξήκαηα έπαηξλαλ απφ ηελ Κφξηλζν 

γηα λα πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηεο, ζεψξεζαλ φηη ήηαλ ε θαηάιιειε επθαηξία γηα 

λα απαιιαγεί ην λεζί ηνπο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αζήλα
238

. 

   Δπηρεηξνχλ, ινηπφλ, λα πείζνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο φηη ε Κέξθπξα πξέπεη λα 

απνρσξήζεη απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία θαη λα κείλεη νπδέηεξε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

πνιέκνπ. Δληζρχνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε ην ζθεπηηθφ φηη, ζαλ νπδέηεξε πφιε, ζα 

θέξδηδε πνιιά ρξήκαηα κέζσ ηεο βνήζεηαο πνπ ζα έδηλε ζηνπο δχν εκπνιέκνπο, αθνχ 

δε ζα είρε θάπνην πξφβιεκα λα εκπνξεχεηαη θαη κε ηηο δχν πιεπξέο
239

. Αξρίδνπλ, 

ινηπφλ, λα επηζθέπηνληαη ζπκπνιίηεο ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο πείζνπλ γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ηεο θηιναζελατθήο πνιηηηθήο ηνπ λεζηνχ θαη ηελ ηήξεζε 

ζηάζεο νπδεηεξφηεηαο. Μεηά απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο ην λεζί κπαίλεη ζε θιίκα 

έληνλεο αλαηαξαρήο θαη αλεζπρίαο γηα ην κέιινλ
240

. 

   Οη νιηγαξρηθνί θηάλνπλ ζην ζεκείν λα θαηεγνξήζνπλ ηνλ αξρεγφ ησλ Κεξθπξαίσλ 

δεκνθξαηηθψλ, ηνλ Πεηζία, φηη είλαη πξνδφηεο θαη πξνζπαζεί λα ππνδνπιψζεη 

πιήξσο ηελ Κέξθπξα ζηνπο Αζελαίνπο θαη κε απηή ηε βαξχηαηε θαηεγνξία ηνλ 

νδεγνχλ ζε δίθε. Διιείςεη, βέβαηα, ζνβαξψλ απνδείμεσλ ν Πεηζίαο αζσψλεηαη ζηε 
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238
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239
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δίθε πνπ αθνινπζεί
241

. ηε ζπλέρεηα, απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε δίθε πέληε 

πινχζηνπο νιηγαξρηθνχο, εθ ησλ εγεηψλ ηεο αληίπαιεο παξάηαμεο, νη νπνίνη θαη 

θαηαδηθάδνληαη λα πιεξψζνπλ έλα βαξχ πξφζηηκν. Απηνί, φκσο, αξλνχληαη λα 

πιεξψζνπλ ην πξφζηηκν θαη καδί κε ηνπο νπαδνχο ηνπο επηηίζεληαη ζηελ θεξθπξατθή 

Βνπιή θαη ζθνηψλνπλ ηνλ Πεηζία θαη πεξίπνπ 60 δεκνθξαηηθνχο βνπιεπηέο θαη 

πνιίηεο. ζνη δεκνθξαηηθνί βνπιεπηέο θαηαθέξλνπλ λα ζσζνχλ θαηαθεχγνπλ ζε έλα 

αζελατθφ πινίν πνπ έηπρε λα βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηεο πφιεο
242

.  

   Ζ θαηάζηαζε έρεη πιένλ εθηξαρπλζεί. Οη νιηγαξρηθνί θαινχλ ζε ζπλέιεπζε ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο θαη ηνπο αλαγθάδνπλ λα εγθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο πνπ 

είραλ πάξεη νη ίδηνη θαη νη νπνίεο νπσζδήπνηε έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηα αζελατθά 

ζπκθέξνληα. Ζ Κέξθπξα ζα ηεξήζεη ζηάζε νπδεηεξφηεηαο θαη δε ζα δέρεηαη θακία 

απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ εκπνιέκσλ πνπ ζα ζειήζνπλ λα έξζνπλ ζηελ Κέξθπξα εθηφο 

αλ είλαη κφλν έλα θαξάβη θαη φρη πεξηζζφηεξα, ηα νπνία ζα ζεσξεζνχλ απεηιή γηα ηελ 

πφιε. Δπίζεο, ζηέιλνληαη πξεζβεπηέο ζηελ Αζήλα, δηφηη, φπσο είλαη ινγηθφ, νη 

Αζελαίνη δε ζα αλερηνχλ εχθνια ηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε. Οη πξεζβεπηέο 

απηνί ζα επηρεηξήζνπλ αθελφο λα πξνιάβνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ Κεξθπξαίσλ 

δεκνθξαηηθψλ πνπ είραλ θηάζεη ζηελ Αζήλα θαη λα πείζνπλ ηνπο Αζελαίνπο πσο ηα 

γεγνλφηα ζηελ Κέξθπξα δε ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ, θάηη ην νπνίν είλαη 

ηνπιάρηζηνλ αλφεην λα ιέγεηαη. πσο είλαη αλακελφκελν, νη Αζελαίνη δε δέρνληαη 

ηνπο πξεζβεπηέο, ηνπο νπνίνπο θαη ζπιιακβάλνπλ θαη ηνπο ζηέιλνπλ ζηελ Αίγηλα 

καδί κε άιινπο Κεξθπξαίνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα θαη ήηαλ θηιηθά 

πξνζθείκελνη ζηνπο νιηγαξρηθνχο
243

.  

   Ζ πξάμε απηή ησλ Αζελαίσλ είλαη πξσηφγλσξε. Οη πξεζβεπηέο ζεσξνχληαλ 

πξφζσπα πνπ ηχγραλαλ ηνλ ζεβαζκφ φισλ, αθφκα θη αλ δε ζπκθσλνχζαλ νη απφςεηο 

πνπ κεηέθεξαλ κε ηηο απφςεηο απηψλ ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξνληαλ. Δπνκέλσο, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κηα πξάμε παξαβίαζεο ηνπ εζηκηθνχ θαη άγξαθνπ δηθαίνπ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξεζβείεο, άγξαθνπ κέρξη ην 423π.Υ., φηαλ ππήξμε γξαπηφο λφκνο πνπ 

δηαζθάιηδε ηε κεηαθίλεζε πξέζβεσλ πξνο ηελ Πεινπφλλεζν ή πξνο ηελ Αζήλα
244

. 

   ηελ Κέξθπξα έρεη μεζπάζεη εκθχιηνο πφιεκνο ρσξίο πιένλ θακία ζπγθάιπςε. Οη 

νιηγαξρηθνί έρνπλ ήδε θαιέζεη ζε βνήζεηα ηνπο Πεινπνλλήζηνπο θαη νη δεκνθξαηηθνί 

ηνπο Αζελαίνπο, θάηη ην νπνίν ζα απνηειέζεη κηα ραξαθηεξηζηηθή ηαθηηθή θαζ’ φιε 
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ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Μάρεο κεηαμχ ησλ δχν παξαηάμεσλ 

γίλνληαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο. ην ιηκάλη θαηαθζάλεη έλα 

θνξηλζηαθφ πινίν πνπ κεηαθέξεη παξηηάηεο πξέζβεηο, νη νπνίνη θαη εκςπρψλνπλ 

ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ επηηίζεληαη θαη ληθνχλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο, παίξλνληαο ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπ ιηκαληνχ θαη ηεο αγνξάο. Παξφιν πνπ νη νιηγαξρηθνί ήηαλ 

ιηγφηεξνη απφ ηνπο δεκνθξαηηθνχο, ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ ηνχο έδσζε ηε 

λίθε
245

. Οη δεκνθξαηηθνί ππνρσξνχλ πξνο ηελ Αθξφπνιε θαη ηα πην ςειά ζεκεία ηεο 

πφιεο, φπσο θαη πξνο ηνλ Τιιατθφ ιηκέλα
246

.  

   Σηο επφκελεο δχν εκέξεο ζπλερίδνληαη νη ζπκπινθέο κε ηηο δχν πιεπξέο λα 

πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα πξνζειθχζνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηνπο δνχινπο, νη 

νπνίνη θαη κπνξνχζαλ λα γείξνπλ ηελ πιάζηηγγα πξνο ηε κία πιεπξά. Σν δέιεαξ πνπ 

πξφζθεξαλ θαη νη δχν πιεπξέο ζηνπο δνχινπο ήηαλ ε απειεπζέξσζή ηνπο. Ωζηφζν, 

νη δνχινη ηφζν ηδενινγηθά φζν θαη θνηλσληθά αηζζάλνληαλ θαη ήηαλ εγγχηεξα ζηε 

δεκνθξαηηθή παξάηαμε θαη, έηζη, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπο ηάζζεηαη κε ην κέξνο 

ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νιηγαξρηθνί, δηαζέηνληαο πνιιά ρξήκαηα, θέξλνπλ 800 

κηζζνθφξνπο απφ ηελ Ήπεηξν γηα λα ηνπο εληζρχζνπλ. ηελ πην ζεκαληηθή απφ ηηο 

κάρεο πνπ έγηλαλ νη δεκνθξαηηθνί, έρνληαο ηελ ελίζρπζε ησλ δνχισλ αιιά θαη ησλ 

ίδησλ ησλ γπλαηθψλ ηνπο, επηθξαηνχλ, θαη νη νιηγαξρηθνί, γηα λα κελ εηηεζνχλ 

πιήξσο, βάδνπλ θσηηά ζε ζπίηηα θαη ζε δεκφζηα θηίξηα, αλαθφπηνληαο έηζη ηελ 

πξνέιαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ. Ωζηφζν, πνιινί νιηγαξρηθνί απνδέρνληαη ηελ ήηηα 

ηνπο θαη δηαθεχγνπλ ζηελ Ήπεηξν γηα λα ζσζνχλ
247

. 

   Οη δεκνθξαηηθνί έρνπλ πιένλ ην πάλσ ρέξη ζηελ θαηάζηαζε. Σελ επφκελε εκέξα 

θηάλεη ζηελ Κέξθπξα κηα κηθξή αζελατθή λαπηηθή δχλακε απφ ηε Ναχπαθην ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Νηθφζηξαηνπ κε 12 ηξηήξεηο θαη 500 νπιίηεο κε βαζηθή εληνιή λα 

εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί.
248

 Ο Νηθφζηξαηνο κε ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαθέξλεη λα ζηακαηήζεη ηηο ερζξνπξαμίεο αιιά κφλν γηα ιίγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα
249

. Πείζεη ηηο δχν πιεπξέο λα δηθαζηνχλ κφλν νη 10 πιένλ ππεχζπλνη γηα ηα 

έθηξνπα πνιίηεο, λα γίλνπλ ζπνλδέο κεηαμχ νιηγαξρηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ θαη λα 

ηζρχζεη μαλά ε ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα. 
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   Ωζηφζν, ηα πξάγκαηα δε ιχλνληαη ηφζν εχθνια. Δλψ ν Νηθφζηξαηνο ζεσξεί πσο 

έρεη νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη εηνηκάδεηαη λα θχγεη απφ ην λεζί, νη 

δεκνθξαηηθνί ηνχ δεηνχλ λα αθήζεη 5 απφ ηα πινία ηνπ ζηελ Κέξθπξα θαη λα πάξεη 

καδί ηνπ 5 θεξθπξατθά πινία φπνπ νη δεκνθξαηηθνί ζθνπεχνπλ λα βάινπλ θαη 

αξθεηνχο νιηγαξρηθνχο πνιίηεο γηα λα ηνπο μεθνξησζνχλ απφ ην λεζί. Οη νιηγαξρηθνί 

θνβνχληαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, αλ ζηαινχλ ζηελ Αζήλα, θαη έηζη πεγαίλνπλ σο 

ηθέηεο ζην ηεξφ ησλ Γηφζθνπξσλ
250

. Ο Νηθφζηξαηνο επηρεηξεί λα ηνπο πείζεη πσο δελ 

ππάξρεη ιφγνο λα παξακέλνπλ ζην ηεξφ θαη πσο δε δηαηξέρνπλ θίλδπλν, αιιά απηνί 

δελ κπνξνχλ λα ηνλ πηζηέςνπλ. Κη απηφο ν θφβνο ηνπο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν, φηαλ 

νη δεκνθξαηηθνί εμνπιίδνληαη θαη απνθαζίδνπλ λα ζθνηψζνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο, 

αιιά ε έγθαηξε παξέκβαζε ηνπ Νηθφζηξαηνπ ην απνζνβεί απηφ
251

.  

   Οη νιηγαξρηθνί έρνπλ πηα παληθνβιεζεί θαη θαηαθεχγνπλ εθ λένπ ηθέηεο, απηή ηε 

θνξά ζηνλ λαφ ηεο Ήξαο. Ωζηφζν, ν ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ νιηγαξρηθψλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθε ζηνλ λαφ ηεο Ήξαο, ήηνη πεξίπνπ 400 άηνκα, θνβίδεη ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο θαη κε ηελ ππνςία πσο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε θάπνηα ελέξγεηα 

ελαληίνλ ηνπο, πείζνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο λα κεηαθεξζνχλ ζην κηθξφ λεζί πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην Ζξαίν φπνπ ηνπο κεηέθεξαλ θαη ηξφθηκα
252

. 

   Κη ελψ ηα πξάγκαηα δείρλνπλ λα εμνκαιχλνληαη, θηάλεη ζηελ πεξηνρή 

πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο απφ ηελ Κπιιήλε, κε αξρεγφ ηνλ Αιθίδα θαη ζχκβνπιφ ηνπ 

ηνλ Βξαζίδα. Ο ζηφινο είλαη νπζηαζηηθά ν ίδηνο πνπ ην πξνεγνχκελν έηνο απέηπρε λα 

βνεζήζεη ηε Μπηηιήλε θαη απνηεινχληαλ απφ 53 ηξηήξεηο πιένλ
253

. Ο 

πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο αγθπξνβνιεί ζηα χβνηα θαη ηελ επφκελε εκέξα νη δχν 

ερζξηθέο παξαηάμεηο παξαηάζζνληαη γηα λαπκαρία. ηε κία πιεπξά βξίζθνληαη 72 

πινία, 60 θεξθπξατθά θαη 12 αζελατθά, θαη ζηελ άιιε ηα 53 πεινπνλλεζηαθά. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λαπκαρίαο ηα θεξθπξατθά πινία αληηκεησπίδνπλ πεξίπνπ 20 

πεινπνλλεζηαθά θαη ηα αζελατθά πινία πεξίπνπ 35 πεινπνλλεζηαθά. Θεσξεηηθά, νη 

Κεξθπξαίνη, πνπ δηαζέηνπλ ηξηπιάζην αξηζκφ πινίσλ απφ ηελ αληίπαιε παξάηαμή 

ηνπο, έρνπλ πην εχθνιν έξγν απφ ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη έρνπλ θαη απηνί απέλαληί 

ηνπο πεξίπνπ ηξηπιάζην αξηζκφ ερζξηθψλ πινίσλ. ηελ πξάμε, εληνχηνηο, δε ζα 

ηζρχζεη απηφ.  
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   ηελ θεξθπξατθή πιεπξά επηθξαηεί ζε γεληθέο γξακκέο έλα ράνο, θαζψο ηα πινία 

είλαη αλέηνηκα γηα λαπκαρία, ελψ ζε αξθεηά γίλνληαη δηελέμεηο αλάκεζα ζηα 

πιεξψκαηα πνπ απνηεινχληαη θαη απφ νιηγαξρηθψλ πεπνηζήζεσλ αλζξψπνπο πνπ δελ 

επηζπκνχλ λα πνιεκήζνπλ ελαληίνλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ. Ζ θεξθπξατθή πιεπξά 

εηηάηαη εχθνια απφ ηνπο Πεινπνλλεζίνπο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ 13 απφ ηα 40 

θεξθπξατθά πινία, ελψ ηα ππφινηπα ηξέπνληαη ζε άηαθηε θπγή πξνο ην ιηκάλη ηεο 

πφιεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Αζελαίνη απνδεηθλχνπλ μαλά ηε κεγάιε ηνπο 

ηθαλφηεηα ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κάρεο θαη ηελ αληίζηνηρε αληθαλφηεηα ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ ζε ζρέζε πάληα κε απηνχο. Σα 12 πινία ηνπ Νηθφζηξαηνπ 

απνθξνχνπλ ηα πεινπνλλεζηαθά πινία ρσξίο απψιεηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, βνεζνχλ 

ηνπο Κεξθπξαίνπο πνπ απνρσξνχζαλ άηαθηα θαη αλνξγάλσηα λα κπνπλ ζην 

ιηκάλη
254

. 

   Οη Πεινπνλλήζηνη δελ θαηάθεξαλ, εμαηηίαο ησλ Αζελαίσλ, νχηε λα δηαιχζνπλ 

πιήξσο ηνλ θεξθπξατθφ ζηφιν νχηε λα απνβηβαζηνχλ ζην λεζί. Πνιχ πεξηζζφηεξν 

δελ είραλ θαηαθέξεη λα απειεπζεξψζνπλ ηνπο Κεξθπξαίνπο νιηγαξρηθνχο, πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο ήηαλ πνιχ πηζαλφ ηψξα λα μεζπάζεη ην κέλνο ησλ δεκνθξαηηθψλ. Οη 

δεκνθξαηηθνί, πάλησο, έρνπλ έληνλε αλεζπρία γηα ηελ επφκελε θίλεζε ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ. Έηζη, γηα λα κε γίλεη απφπεηξα απειεπζέξσζήο ηνπο, κεηαθέξνπλ 

ηνπο νιηγαξρηθνχο αηρκαιψηνπο πίζσ ζηνλ λαφ ηεο Ήξαο
255

. Οη Πεινπνλλήζηνη ηφηε 

δηαπξάηηνπλ έλα ζεκαληηθφ ιάζνο, θαζψο απνθαζίδνπλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηα 

χβνηα παίξλνληαο καδί ηνπο ηα 13 αηρκαισηηζκέλα θεξθπξατθά πινία θαη ην κφλν 

πνπ έθαλαλ ήηαλ λα επηηεζνχλ ηελ επφκελε εκέξα ζην αθξσηήξην Λεπθίκκε θαη λα 

θαηαζηξέθνπλ ηνπο αγξνχο
256

.  

   ηελ Κέξθπξα νη δεκνθξαηηθνί ζπλερίδνπλ λα αλεζπρνχλ γηα ηελ εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ θαη θνβνχκελνη λέα επίζεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ, πείζνπλ πνιινχο, 

δεκνθξαηηθνχο θαη νιηγαξρηθνχο, λα κπνπλ ζηα πινία, επαλδξψλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν 30 πινία. 

   Κη ελψ ε θαηάζηαζε κνηάδεη ακθίξξνπε, κέζσ ησλ θξπθησξηψλ απφ ηε Λεπθάδα, 

δειαδή ησλ θσηεηλψλ ζεκάησλ, νη Πεινπνλλήζηνη καζαίλνπλ πσο θαηαθζάλεη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αζελατθψλ πινίσλ
257

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κε ηελ ηαθηηθή ησλ 

θξπθησξηψλ είραλ πιεξνθνξεζεί θαη νη Αζελαίνη ηελ έιεπζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ 
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ζηε αιακίλα. Πξάγκαηη, ηελ επφκελε εκέξα θηάλνπλ σο εληζρχζεηο 60 πινία ππφ 

ηνλ ζηξαηεγφ Δπξπκέδνληα . Ο αξηζκφο ησλ αζελατθψλ πινίσλ είλαη ηψξα 72 θαη, 

εθφζνλ νη Πεινπνλλήζηνη δελ θαηάθεξαλ λα ηνπο ληθήζνπλ πξηλ πνπ ήηαλ κφλν 12 

πινία, ηψξα είλαη απνιχησο αδχλαην λα ζπκβεί. Έηζη, ηα πεινπνλλεζηαθά θαξάβηα 

απνζχξνληαη απφ ηελ πεξηνρή πξνο ηα λφηηα.  

   Με απηή ηελ ηξνπή ησλ γεγνλφησλ, νη δεκνθξαηηθνί Κεξθπξαίνη βξίζθνπλ ηελ 

επθαηξία λα απαιιαγνχλ κηα θαη θαιή απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο ζπκπνιίηεο ηνπο. 

Γξήγνξα μεθηλνχλ νη δνινθνλίεο νιηγαξρηθψλ, ρσξίο θακία εζηθή αλαζηνιή θαη 

ρσξίο, πνιιέο θνξέο, λα ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη νη νιηγαξρηθνί πνπ εθηεινχληαλ 

είραλ δηαπξάμεη θάπνηα πξάμε πξνδνζίαο εηο βάξνο ηεο Κέξθπξαο. Αξθεηνί 

ζθνηψλνληαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο αιιά, δπζηπρψο, αξθεηνί δνινθνλνχληαη θαη γηα 

νηθνλνκηθνχο ή γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο εθδίθεζεο. Κάπνηνπο ηνπο ζθνηψλνπλ αθφκα 

θαη κέζα ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ φπνπ ηχραηλε λα ηνπο ζπλαληήζνπλ, άιινπο πνπ είραλ 

πείζεη λα αλεβνχλ ζηα θαξάβηα, ηνπο έιεγαλ ςέκαηα πσο ζα ηνπο πάλε ζε δίθε θαη, 

αθνχ ηνπο έβγαδαλ έμσ απφ ηα πινία, ηνπο ζθφησλαλ
258

. Αθφκα θη απηνί πνπ είραλ 

θαηαθχγεη ζηνπο λανχο σο ηθέηεο, ζεσξψληαο πσο εμαζθαιίδνπλ έηζη ηε ζσηεξία 

ηνπο, φηαλ κάζαηλαλ ηα ζπκβάληα αιιά θαη πσο έξρνληαλ λα θάλνπλ θαη ζε απηνχο ηα 

ίδηα πξάγκαηα, απηνθηνλνχζαλ είηε κε απαγρνληζκφ απφ δέληξα είηε κε άιινπο 

ηξφπνπο
259

.  

   Μάιηζηα θάπνηνπο ηνπο έζπξαλ έμσ απφ ην Ζξαίν θαη ηνπο ζθφησζαλ. ζνπο δελ 

θαηάθεξαλ λα βγάινπλ έμσ, επέιεμαλ λα ηνπο δψζνπλ έλαλ αξγφ ζάλαην, θαζψο 

έρηηζαλ ηνλ λαφ, γηα λα πεζάλνπλ απφ αζηηία. Ο Αζελαίνο ζηξαηεγφο, ν Δπξπκέδσλ, 

ζε αληίζεζε κε ηε δηαιιαθηηθή ζηάζε πνπ επέδεημε ιίγν θαηξφ πξηλ ν Νηθφζηξαηνο, 

έκεηλε εληειψο ακέηνρνο ζηελ φιε θαηάζηαζε θαη δελ επηρείξεζε θαλ λα δηαηεξήζεη 

ηα πξνζρήκαηα ζηακαηψληαο ηηο ζθαγέο. Γηα κία νιφθιεξε εβδνκάδα νη 

δεκνθξαηηθνί ζθφησλαλ ηνπο ερζξνχο ηνπο θαη έιπλαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο 

δηαθνξέο ηνπο, πνιηηηθέο πξσηίζησο, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη πξνζσπηθέο ή 

αθφκα θαη νηθνλνκηθέο κε αλζξψπνπο πνπ είραλ νηθνλνκηθέο δηαθνξέο 
260

. 

   Έπεηηα απφ απηά ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ε θαηάζηαζε ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο 

μεθαζαξίδεη κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο λα θπξηαξρνχλ πιήξσο. Οη Αζελαίνη ρσξίο ηελ 

παξακηθξή απψιεηα επαλαθέξνπλ ηελ Κέξθπξα ζηε δηθή ηνπο πιεπξά θαη 
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απαιιάζζνληαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο ηνπ λεζηνχ. Σν ζρεδφλ αθνξά 

ην γεγνλφο πσο 500 πεξίπνπ νιηγαξρηθνί πνπ κεηά ηε ληθεθφξα γηα ηνλ Νηθφζηξαην 

λαπκαρία ζηα αλνηρηά ηεο Κέξθπξαο είραλ θαηαθχγεη ζηελ Ήπεηξν, απνθαζίδνπλ λα 

επηζηξέςνπλ ζην λεζί θαη θαηαιακβάλνπλ ην θξνχξην ζην φξνο ηεο Ηζηψλεο, φπνπ 

θαη εγθαζίζηαληαη
261

. Σν φξνο απηφ είλαη ε ζεκεξηλή θνξπθή Παληνθξάηνξα, πνπ 

είλαη ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ λεζηνχ
262

. Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο 

δεκνθξαηηθνχο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξά αιιά δελ παχνπλ λα απνηεινχλ κηα 

θάπνηα απεηιή γηα ηελ πιήξε επηθξάηεζε ησλ Αζελαίσλ ζην λεζί. Έηζη, δχν πεξίπνπ 

ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 425π.Υ., θη ελψ ζπλερηδφηαλ ε δηακάρε 

νιηγαξρηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ, κε κεησκέλε βέβαηα έληαζε, νη Αζελαίνη 

απνθαζίδνπλ λα μεθαζαξίζνπλ νξηζηηθά ηελ θαηάζηαζε, επηρεηξψληαο ηελ παξάδνζε 

ησλ νιηγαξρηθψλ πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηα βνπλά
263

.   

   Σελ επνρή απηή ζπλερηδφηαλ ε πξψηε αζελατθή εθζηξαηεία ζηε ηθειία πνπ είρε 

μεθηλήζεη απφ ην 427π.Υ. Οη Αζελαίνη, ινηπφλ, ζηέιλνπλ σο εληζρχζεηο πξνο ηε 

ηθειία κηα λαπηηθή απνζηνιή κε 40 πινία κε αξρεγνχο ηνπο ζηξαηεγνχο νθνθιή 

θαη Δπξπκέδνληα. Δίλαη ε γλσζηή απνζηνιή πνπ ζα πεηχρεη ηελ ηεξάζηηα λίθε επί 

ησλ παξηηαηψλ ζηε θαθηεξία θαη ζηελ Πχιν. Μία απφ ηηο εληνιέο πνπ έρνπλ νη 

Αζελαίνη ζηξαηεγνί, πξηλ θηάζνπλ ζηε ηθειία, είλαη λα μεθαζαξίζνπλ ηα πξάγκαηα 

ζηελ Κέξθπξα. Με 35 πινία, κηαο θαη ηα 5 έκεηλαλ ζηελ Πχιν, νη Αζελαίνη θηάλνπλ 

ζηελ Κέξθπξα θαη θάλνληαο έθνδν καδί κε ηνπο Κεξθπξαίνπο δεκνθξαηηθνχο 

θαηαθέξλνπλ λα θαηαιάβνπλ ην θξνχξην ησλ νιηγαξρηθψλ θαη λα ηνπο απνθιείζνπλ 

ζε έλα χςσκα φπνπ νη νιηγαξρηθνί, ρσξίο λα έρνπλ θακηά ειπίδα ζσηεξίαο, 

αλαγθάδνληαη λα παξαδνζνχλ
264

.  

   Οη νιηγαξρηθνί παξαδίδνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ζα απνθαζίζεη γηα ηελ ηχρε 

ηνπο ν αζελατθφο δήκνο, θάηη ην νπνίν αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηε ζσηεξία ηνπο. 

Μάιηζηα απνθαζίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Αζήλα θαη, κέρξη λα ζπκβεί απηφ, 

νδεγνχληαη ζην λεζί Πηπρία, φπνπ θαη θξαηνχληαη. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ νιηγαξρηθψλ 

θαη Αζελαίσλ ήηαλ πσο γηα λα ηζρχζεη πιήξσο ε ζπκθσλία, δελ έπξεπε θαλέλαο 

νιηγαξρηθφο λα επηρεηξήζεη λα δξαπεηεχζεη. Ωζηφζν, εμαξρήο νη Κεξθπξαίνη 

δεκνθξαηηθνί πξνζπαζνχλ θαη ηειηθά θαηαθέξλνπλ λα πείζνπλ ηνπο Αζελαίνπο λα 

παξαδψζνπλ ζε απηνχο ηνπο νιηγαξρηθνχο ζπκπνιίηεο ηνπο, γηα λα ηνπο ηηκσξήζνπλ 
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νη ίδηνη. Μηαο, φκσο, ππήξρε ήδε ε ζπκθσλία παξάδνζεο, έπξεπε λα βξεζεί έλαο 

ηξφπνο γηα λα ζεσξεζεί άθπξε, ψζηε λα έρνπλ νη δεκνθξαηηθνί έζησ ην πξφζρεκα λα 

ηηκσξήζνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο
265

. 

   Έηζη, νη δεκνθξαηηθνί ζηέιλνπλ θάπνηνπο θίινπο ησλ αηρκαιψησλ νιηγαξρηθψλ λα 

ηνπο κηιήζνπλ θαη λα ηνπο πξνηξέςνπλ λα δξαπεηεχζνπλ επεηδή, ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελά ηνπο, νη Αζελαίνη ζα ηνπο παξαδψζνπλ ζηνπο δεκνθξαηηθνχο λα ηνπο 

θάλνπλ απηνί φ,ηη ζέινπλ. Κάπνηνη νιηγαξρηθνί πείζνληαη αιιά ζπιιακβάλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο απφδξαζήο ηνπο. Με απηφλ ηνλ χπνπιν ηξφπν νη δεκνθξαηηθνί 

πεηπραίλνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο, δειαδή λα αθπξσζεί ε ζπκθσλία αλαθσρήο, θαη νη 

Αζελαίνη ηνχο παξαδίδνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο. Οη δεκνθξαηηθνί αξρίδνπλ λα βγάδνπλ 

ηνπο νιηγαξρηθνχο έμσ απφ ην νίθεκα πνπ ηνπο θξαηνχζαλ ζε νκάδεο ησλ 20 αηφκσλ, 

δέλνληαο δχν-δχν ηνπο αηρκαιψηνπο, κε ηε δηθαηνινγία πσο ηνπο κεηαθέξνπλ ζε 

άιινλ ηφπν θξάηεζεο. ηαλ βγαίλνπλ έμσ, ηνπο αλαγθάδνπλ λα πεξλάλε αλάκεζα ζε 

κηα δηπιή ζεηξά ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη, θάζε θνξά πνπ αλαγλψξηδαλ θάπνηνλ ερζξφ 

ηνπο, ηνλ ζθφησλαλ κε ηε ιφγρε ηνπο. Κάπνηνη άιινη ζηξαηηψηεο κάιηζηα βαζαλίδνπλ 

ηνπο αηρκαιψηνπο, ρηππψληαο κε καζηίγηα φζνπο απφ απηνχο πνπ απφ ηνλ θφβν ηνπο 

πξνρσξνχλ αξγά
266

.  

   Αθνχ εθηειέζηεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξίπνπ 60 νιηγαξρηθνί, φζνη είραλ 

παξακείλεη κέζα, αθνχγνληαο θαη ηηο θσλέο θαη πιεξνθνξεκέλνη θαη απφ θάπνηνπο 

θξνπξνχο πνπ ήηαλ κέζα ζην νίθεκα γηα ην ηη ζπκβαίλεη έμσ, αξλνχληαλ λα βγνπλ 

θαη παξαθαινχζαλ ηνπο Αζελαίνπο ζηξαηηψηεο λα ηνπο δψζνπλ έλαλ γξήγνξν ζάλαην 

απφ ηα βαζαληζηήξηα πνπ πξφθεηηαη λα πεξάζνπλ απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ελψ 

απεηινχλ πσο ζα εκπνδίζνπλ κε θάζε ηξφπν ηνπο δεκνθξαηηθνχο λα κπνπλ κέζα ζην 

νίθεκα
267

. Οη Αζελαίνη κέλνπλ πιήξσο ακέηνρνη ζηηο παξαθιήζεηο ησλ νιηγαξρηθψλ, 

ελψ νη Κεξθπξαίνη δεκνθξαηηθνί δελ κπαίλνπλ θαλ ζηε δηαδηθαζία λα 

δηαθηλδπλεχζνπλ απψιεηεο κε ελδερφκελε είζνδφ ηνπο ζην νίθεκα. Αλη’ απηνχ 

βξίζθνπλ έλαλ πνιχ πην εχθνιν ηξφπν λα απαιιαγνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. 

Κάπνηνη αλεβαίλνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ νηθήκαηνο θαη θαηεδαθίδνπλ ηε ζηέγε ηνπ. 

Έηζη, αξρίδνπλ θαη ξίρλνπλ θεξακίδηα θαη βέιε ζηνπο εληειψο απξνζηάηεπηνπο πιένλ 

νιηγαξρηθνχο. Οη νιηγαξρηθνί δελ αληέρνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε 

ζέινληαο λα πεξηκέλνπλ ηνλ βαζαληζηηθφ ζάλαην, θάπνηνη απηνθηνλνχλ κε ηα βέιε 
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πνπ ηνπο ξίρλνπλ νη ερζξνί ηνπο είηε απηνθηνλνχλ κε απαγρνληζκφ κε ζθνηληά πνπ 

έβξηζθαλ απφ ηα θξεβάηηα ηνπο ή απφ θνκκάηηα ησλ ξνχρσλ ηνπο. ζν πεξλνχζε ε 

λχρηα ζπλερηδφηαλ ε ζθαγή ησλ νιηγαξρηθψλ. ηαλ μεκέξσζε θαη νη δεκνθξαηηθνί 

είραλ απνηειεηψζεη ην έξγν ηνπο, έβαιαλ φινπο ηνπο λεθξνχο πάλσ ζε θάξα θαη ηνπο 

κεηέθεξαλ έμσ απφ ηελ πφιε γηα ηαθή. ζεο γπλαίθεο πνπ είραλ νη νιηγαξρηθνί κέζα 

ζην νρπξφ γηα λα ηνπο θξνληίδνπλ θαη λα ηνπο εηνηκάδνπλ ην θαγεηφ ζπλειήθζεζαλ 

δσληαλέο, πνπιήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα σο δνχιεο
268

.  

   Με ηνλ πιένλ άγξην ηξφπν νινθιεξψλεηαη, επνκέλσο, ν εκθχιηνο πφιεκνο ηεο 

Κέξθπξαο, ν βηαηφηεξνο εκθχιηνο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ. Οη Αζελαίνη, ρσξίο θαλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ εζηθή ηάμε, βνεζνχλ ζηελ 

εμαθάληζε ηεο κηαο απφ ηηο δχν πνιηηηθέο παξαηάμεηο ηεο Κέξθπξαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο θαη ζηηο δχν ζθαγέο ησλ νιηγαξρηθψλ ζηελ Κέξθπξα, απηή ηνπ 

427π.Υ. θαη απηή ηνπ 425π.Υ., βξηζθφηαλ εθεί θαη θηλνχζε ηα λήκαηα ν ίδηνο 

Αζελαίνο ζηξαηεγφο, ν Δπξπκέδσλ. Μεηά ην πέξαο ησλ γεγνλφησλ ζην λεζί, νη 

Αζελαίνη νινθιήξσζαλ ηνλ ζηφρν ηνπο θαη απνπιένπλ γηα ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο 

απνζηνιήο ηνπο, ηε ηθειία
269

. 

   Δλ θαηαθιείδη, ην παξάδεηγκα ηεο Κέξθπξαο ππήξμε ην πην θξαπγαιέν κηαο ζεηξάο 

βηαηνηήησλ θαη αθξνηήησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε φινπο ηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο πνπ 

έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζε πνιίηεο ηεο ίδηαο πφιεο θαη έδεημε πψο 

ππνλνκεχνληαη νη αμίεο ζε ηέηνηεο παξφκνηεο έθξπζκεο θαηαζηάζεηο
270

.  
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ΗΒ΄ κεθάλαιο:427-426π.Υ. 

 

Ππώηη ικελική εκζηπαηεία 

 

   Σελ ηξηεηία 427-424π.Υ. ε Αζήλα επηρεηξεί λα πξνσζήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηε 

Γχζε. Έηζη, αληαπνθξίλεηαη ζηελ έθθιεζε γηα βνήζεηα δχν ζηθειηθψλ πφιεσλ, ηνπ 

Ρεγίνπ θαη ησλ Λενληίλσλ, ελαληίνλ ηεο πην δπλαηήο ζηθειηθήο πφιεο, ησλ 

πξαθνπζψλ, ε νπνία πξνζπαζνχζε λα θπξηαξρήζεη πιήξσο ζε φιν ην λεζί
271

.  

   Μάιηζηα, ζηε ζηθειηθή αληηπξνζσπία πνπ ήξζε ζηελ Αζήλα, γηα λα δεηήζεη 

βνήζεηα, ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ν ζνθηζηήο Γνξγίαο, ν νπνίνο ήηαλ απφ ηνπο 

Λενληίλνπο, θαη αλαθέξζεθε ηφζν ζηελ χπαξμε ζπκθσλίαο ζπκκαρίαο κεηαμχ 

Λενληίλσλ θαη Αζελψλ φζν θαη ζηνλ ζνβαξφ θίλδπλν λα θπξηαξρήζνπλ νη 

πξαθνχζεο θαη λα εληζρχζνπλ κε ζηξαηεχκαηα ηηο θηιηθέο ζε απηέο Κφξηλζν θαη 

πάξηε. Ωζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ησλ Αζελαίσλ, αλ θαη απνδείρζεθε ζηελ πξάμε, 

ππήξμε φρη ηδηαίηεξα ζεξκφ ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε ηθειηθή εθζηξαηεία
272

. ε 

αληίζεζε κε απηήλ ηελ πξψηε πεξίπησζε, φηαλ 12 ρξφληα αξγφηεξα ε κε ειιεληθή 

πφιε Έγεζηα δήηεζε βνήζεηα απφ ηνπο Αζελαίνπο ελαληίνλ ηνπ ειηλνχληα, ε Αζήλα 

πξφζθεξε απιφρεξα ηε βνήζεηά ηεο, νδεγνχκελε φκσο ζε κηα ηεξάζηηα 

θαηαζηξνθή
273

. 

   Σν 427π.Υ., ινηπφλ, ζηε ηθειία έρνπλ δηακνξθσζεί δχν αληίπαια ζηξαηφπεδα. ην 

έλα θπξηαξρεί ην δσξηθφ ζηνηρείν, κε ηηο πξαθνχζεο σο εγέηηδα πφιε, θαη ζην άιιν 

ην ησληθφ ζηνηρείν, κε ηηο απνηθίεο ησλ Υαιθηδέσλ, ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Ρεγίνπ θαη 

ησλ Λενληίλσλ, δχν πφιεσλ κε ηηο νπνίεο ε Αζήλα είρε ήδε ζπλάςεη ζπκκαρία απφ 

ην 433/2π.Υ., ελψ ζηελ παξάηαμε απηή ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Κακάξηλα, αλ θαη ήηαλ 

δσξηθή πφιε. Σν δηαθχβεπκα είλαη ην αλ ζα θαηαθέξνπλ ή φρη νη πξαθνχζεο, ε 

ηζρπξφηεξε πφιε ηεο ηθειίαο, λα πάξνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηελ εγεκνλία φινπ 

ηνπ λεζηνχ. 

   ηέιλεηαη, ινηπφλ, ην 427π.Υ., έλα πξψην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα πξνο ηε ηθειία κε 

κφιηο 20 ηξηήξεηο κε επηθεθαιήο ηνπο ζηξαηεγνχο Λάρεηα θαη Υαξνηάδε
274

. Πέξαλ 

ηνπ πξνθαλνχο ιφγνπ ηεο βνήζεηαο ησλ πφιεσλ πνπ ηεο ηελ είραλ δεηήζεη, ε Αζήλα 
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ζηφρεπε, επίζεο, ζην λα αλαθφςεη ηηο απνζηνιέο ζηηεξψλ πξνο ηελ Πεινπφλλεζν
275

. 

Παξάιιεια, ε εθζηξαηεία απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο αλαγλσξηζηηθή γηα απηήλ 

πνπ ζα αθνινπζνχζε δψδεθα ρξφληα αξγφηεξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δειαδή, νη 

Αζελαίνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ απφ θνληά ηηο αλάγθεο, ηνπο θηλδχλνπο, αιιά 

θαη ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο καθξηλήο εθζηξαηείαο. Πάλησο, νη αζελατθέο δπλάκεηο πνπ 

ζηάιζεθαλ ζηε ηθειία δελ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιεο, θαζψο νη Αζελαίνη δελ 

επηζπκνχζαλ λα απνδπλακψζνπλ ηελ άκπλα ηεο Αηηηθήο, ελψ καηλφηαλ αθφκε ν 

Αξρηδάκεηνο πφιεκνο θαη ελψ ν ινηκφο δελ είρε εμαθαληζηεί πιήξσο. 

   Ζ αζελατθή δχλακε θαηεπζχλεηαη ζην Ρήγην θαη επηηίζεηαη ελαληίνλ ηνπ λεζηνχ 

Ληπάξα γηα λα αλαγθάζεη ην λεζί λα πξνζρσξήζεη ζηε δηθή ηνπο παξάηαμε. Ωζηφζν, 

νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ απνθξνχνπλ ηελ επίζεζε θαη έηζη νη επηηηζέκελνη επηζηξέθνπλ 

ζην Ρήγην. Ζ ρξνληά απηή, ε πξψηε ηεο αζελατθήο παξνπζίαο ζηε ηθειία, πεξλά 

ρσξίο θάπνηα ζεκαληηθή επηηπρία, ελψ ζηηο αηπρίεο ησλ Αζελαίσλ ζπγθαηαιέγεηαη ν 

ζάλαηνο ηνπ ζηξαηεγνχ Υαξνηάδε ζε κάρε κε ηνπο πξαθνχζηνπο. Σν θαινθαίξη ηνπ 

δεχηεξνπ έηνπο ηεο εθζηξαηείαο, ηνπ 426/5π.Υ., ν κνλαδηθφο εγέηεο ησλ Αζελαίσλ 

πιένλ ζηελ πεξηνρή, ν Λάρεο, επηηίζεηαη κε επηηπρία καδί κε ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα 

ελαληίνλ ηεο πφιεο ησλ Μπιψλ, ε νπνία θαη αλήθε ζηε Μεζζήλε, θαηαιακβάλνληαο 

ηελ αθξφπνιε ηεο πφιεο θαη αλαγθάδνληαο ηε θξνπξά πνπ ππήξρε εθεί λα 

αθνινπζήζεη ηελ αζελατθή δχλακε πνπ επηηίζεηαη ελαληίνλ ηεο Μεζζήλεο θαη ηελ 

αλαγθάδεη λα ζπλζεθνινγήζεη
276

. Οη Αζελαίνη, ζηε ζπλέρεηα, επηηίζεληαη ελαληίνλ 

ησλ ηζρπξψλ Δπηδεθπξίσλ Λνθξψλ ζηελ Κάησ Ηηαιία θαη θαηαιακβάλνπλ εδάθε ζηε 

Λνθξίδα θνληά ζηνλ πνηακφ Άιεθα, ν νπνίνο ήηαλ ην ζχλνξν κεηαμχ Ρεγίνπ θαη 

Λνθξίδαο
277

. 

   Σν γεγνλφο πσο ε αζελατθή εθζηξαηεπηηθή δχλακε δελ θαηφξζσζε κέζα ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα θπξηαξρήζεη ζηελ πεξηνρή αλαγθάδεη ηνπο Αζελαίνπο λα 

ζηείινπλ ζηε ηθειία ηνλ ζηξαηεγφ Ππζφδσξν, ζεσξψληαο πσο ε επζχλε είλαη 

απνθιεηζηηθά ηεο εγεζίαο θαη ηνπ Λάρεηα, ηνλ νπνίν θαη αλαθαινχλ πίζσ ζηελ 

Αηηηθή. Οη Αζελαίνη δελ αληηιακβάλνληαη πσο νη δπλάκεηο πνπ δηέζεηε ν Λάρεο δελ 

είλαη αξθεηέο γηα κηα ηφζν δχζθνιε απνζηνιή ζε κηα καθξηλή απφ ηελ Αζήλα 

πεξηνρή. Πξηλ, φκσο, ζπκβεί απηφ, ν Λάρεο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη λέεο 

αλεπηηπρείο επηρεηξήζεηο. Σνλ ρεηκψλα ηνπ 426/5π.Υ. νη Αζελαίνη καδί κε ζπκκάρνπο 
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ηνπο επηηίζεληαη ελαληίνλ ηεο πφιεο Ίλεζζαο αιιά δελ θαηαθέξλνπλ λα ηελ 

θαηαιάβνπλ. ηε ζπλέρεηα, ληθνχλ ηνπο Λνθξνχο θνληά ζηνλ πνηακφ Κατθίλν αιιά 

δελ πεηπραίλνπλ εθ λένπ ηελ θαζππφηαμε ησλ Λνθξψλ. Ζ ηειεπηαία πξάμε ηνπ 

Λάρεηα ζηε ηθειία ήηαλ ε απφβαζε ζηελ Ηκέξα. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην 

Ρήγην, βξήθε λα ηνλ πεξηκέλεη ν Ππζφδσξνο
278

. Έηζη, ν Λάρεο γπξίδεη ζηελ Αζήλα 

φπνπ θαη θαηεγνξείηαη απφ ηνλ Κιέσλα γηα αλεπάξθεηα θαη γηα ηε κε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο ζηε ηθειία
279

. Ωζηφζν, φπσο είλαη εκθαλέο, ν Λάρεο δελ έρεη ζνβαξή 

επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε, κηαο θαη νχηε δηέζεηε ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ πιήξε λίθε 

δπλάκεηο νχηε είρε αδξαλήζεη ζε θάπνηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεμήγαγε θαη, σο 

απνηέιεζκα απηνχ, αζσψλεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Κιέσλα
280

.  

   Οη αζελατθέο απνηπρίεο ζπλερίδνληαη, θαζψο ν Ππζφδσξνο δελ θαηαθέξλεη λα 

θαηαιάβεη ην νρπξφ ησλ Λνθξψλ θνληά ζηνλ πνηακφ Άιεθα, ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

425π.Υ. 10 πινία ησλ πξαθνπζίσλ θαη άιια ηφζα ησλ Λνθξψλ επαλαθηνχλ ηε 

Μεζζήλε, δηψρλνληαο απφ εθεί ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο Ρεγίλνπο πνπ ηελ είραλ 

θαηαιάβεη θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε βάζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, αθήλνληαο πινία 

ζην ιηκάλη ηεο πφιεο
281

. 

   Μεηά ηελ αζψσζε ηνπ Λάρεηα, νη Αζελαίνη αληηιακβάλνληαη πσο γηα λα έρνπλ 

αίζηα έθβαζε ζηε ηθειηθή εθζηξαηεία πξέπεη λα ζηείινπλ εληζρχζεηο, θάηη ην νπνίν 

γηλφηαλ πην επηηαθηηθφ κηαο θαη ππήξραλ πιεξνθνξίεο πσο νη πξαθνχζηνη 

πξνρσξνχζαλ ζηε λαππήγεζε κεγάινπ αξηζκνχ πινίσλ. ηέιλνπλ σο εληζρχζεηο 40 

πινία ππφ ηελ εγεζία ησλ ζηξαηεγψλ Δπξπκέδνληα θαη νθνθιή, ελψ καδί ηνπο 

ηαμηδεχεη θαη ν ζηξαηεγφο Γεκνζζέλεο σο ηδηψηεο φκσο. Ο ζηφινο απηφο είλαη απηφο 

πνπ ζα πεηχρεη ηελ ηεξάζηηα αζελατθή επηηπρία ζηελ Πχιν. Δθηφο απφ ηε βαζηθή 

ηνπο απνζηνιή, λα πάλε δειαδή ζηε ηθειία, νη ζηξαηεγνί είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη 

κε επηπιένλ εληνιέο. Καηά ηελ πνξεία ηνπο έπξεπε λα μεθαζαξίζνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ Κέξθπξα, εθθαζαξίδνληαο ην λεζί απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ είραλ θαηαθχγεη 

ζην θξνχξην ηνπ φξνπο ηεο Ηζηψλεο, θάηη ην νπνίν πέηπραλ, θαη λα ληθήζνπλ θαη ηα 

60 πινία πνπ είραλ ζηείιεη νη Πεινπνλλήζηνη σο εληζρχζεηο ζηελ Κέξθπξα.  

   Δπίζεο, αλ ν Γεκνζζέλεο ζεσξνχζε πσο ππήξρε επλντθή ζπγθπξία, φθεηιαλ λα 

επηηεζνχλ ελαληίνλ ησλ αθηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Πξάγκαηη, ν Γεκνζζέλεο 

νρπξψλεη ηελ Πχιν θαη θξαηά εθεί 5 πινία, ελψ ηα ππφινηπα 35 πιένπλ γηα ηελ 
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Κέξθπξα αιιά γξήγνξα επηζηξέθνπλ ζηελ Πχιν θαη πεηπραίλνπλ κεγάιε λίθε επί 

ησλ παξηηαηψλ. Έηζη, ηα πινία θαζπζηεξνχλ λα θηάζνπλ ζηε ηθειία θαη ν 

αληηαζελατθφο ζπλαζπηζκφο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ρηππήζεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ.            

   Γίλεηαη λαπκαρία ζηνλ πνξζκφ κεηαμχ ηθειίαο θαη Ηηαιίαο, Μεζζήλεο θαη Ρεγίνπ, 

αιιά ε αζελατθή παξάηαμε επηθξαηεί, αλαγθάδνληαο ηνπο Λνθξνχο λα θχγνπλ απφ ηα 

εδάθε ηνπ Ρεγίνπ πνπ είραλ θαηαιάβεη
282

. ηαλ, ζηε ζπλέρεηα, έθηαζαλ θαη νη 

αζελατθέο εληζρχζεηο κε ηνλ νθνθιή θαη ηνλ Δπξπκέδνληα, θάλεθε πσο ε 

θαηάζηαζε αιιάδεη ππέξ ησλ Αζελαίσλ. Κη ελψ νη Αζελαίνη είραλ θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ απφθξνπζε θαη απνκάθξπλζε ησλ πξαθνπζίσλ απφ ηελ Κακάξηλα, νη 

κάρεο πνπ αθνινχζεζαλ δελ νδήγεζαλ ζε θάπνηα θαζνξηζηηθή λίθε θάπνηνπ εθ ησλ 

δχν ζπλαζπηζκψλ
283

. 

   Έηζη, ην 424π.Υ. ζπλάπηεηαη εηξήλε ζηε Γέια αλάκεζα ζηηο δχν αληηκαρφκελεο 

πιεπξέο ζηε ηθειία κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηνπ λεζηνχ θαη ην 

αζελατθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα επηζηξέθεη
284

. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ, ν 

πξαθνχζηνο πνιηηηθφο Δξκνθξάηεο, κηιψληαο κπξνζηά ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ πφιεσλ, θαηαγγέιιεη ηελ αζελατθή πνιηηηθή θαη ηνλ επεθηαηηζκφ 

ηεο θαη παξνπζηάδεη σο ζπκθέξνλ φισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ λα αλήθεη ε 

ηθειία ζηνπο ηθειηψηεο Έιιελεο θαη φρη ζε μέλεο δπλάκεηο
285

. 

   Ζ φιε απηή ηθειηθή εθζηξαηεία ζεσξείηαη απνηπρεκέλε απφ ηνπο Αζελαίνπο θαη 

νη ζηξαηεγνί πνπ είραλ ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγνχληαη ζε δίθε θαη 

θξίλνληαη έλνρνη, κηαο θαη δελ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην λεζί ή 

ηνπιάρηζηνλ λα πξνθαιέζνπλ θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνπο πξαθνχζηνπο. Οη 

δχν απφ ηνπο ηξεηο ζηξαηεγνχο ηεο εθζηξαηείαο, ν Ππζφδσξνο θαη ν νθνθιήο, 

θαηαδηθάδνληαη ζε εμνξία, ελψ ν ηξίηνο, ν Δπξπκέδνληαο, ζε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν
286

. 

 

Γεγονόηα 426π.Υ. 

 

   Σελ άλνημε ηνπ 426π.Υ. νη Πεινπνλλήζηνη μεθηλνχλ γηα ηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα 

εηζβνιή ηνπο ζηελ Αηηηθή. Αξρεγφο δελ είλαη ν Αξρίδακνο, ν νπνίνο ζπλήζηδε λα 

θάλεη απηή ηελ εηζβνιή, αιιά ν γηνο ηνπ, ν Άγηο. Ο Αξρίδακνο είρε πεζάλεη ιίγν 
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θαηξφ πξηλ. ηαλ, φκσο, θηάλνπλ ζηνλ Ηζζκφ θαη εηνηκάδνληαη λα πεξάζνπλ ζηελ 

Αηηηθή, ε λφηηα Πεινπφλλεζνο πιήηηεηαη απφ ηζρπξνχο ζεηζκνχο
287

. Οη παξηηάηεο 

επηζηξέθνπλ εζπεπζκέλα ζηελ παηξίδα ηνπο, δηφηη ζπκνχληαη πσο ζε κηα αληίζηνηρε 

πεξίπησζε ζεηζκνχ, πεξίπνπ 40 ρξφληα πξηλ, είρε γίλεη ε κεγάιε εμέγεξζε ησλ 

εηιψησλ. 

   Σν ζέκα ηεο πάζεο ζπζίαο δηαηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηνπο 

είισηεο ήηαλ ηδηαηηέξσο επαίζζεην γηα ηνπο φκνηνπο παξηηάηεο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθαλ φζνη είραλ θπζηθά γνλείο παξηηάηεο θαη κπνξνχζαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ πξντφληα κέζσ ηνπ θιήξνπ πνπ είραλ ζηα θνηλά ζπζζίηηα. Έηζη, αλ 

γηλφηαλ θάπνηα εμέγεξζε ησλ εηιψησλ, εηδηθά απηψλ ηεο Μεζζελίαο, θαη ραλφηαλ ε 

Μεζζελία, ζα έραλαλ απηνκάησο ηνπο θιήξνπο ηνπο θαη, ζπλαθφινπζα, ηα πνιηηηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα πάξα πνιινί φκνηνη παξηηάηεο. Έηζη, ε παξνπζία ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ παξηηαηψλ εθηφο Λαθσλίαο ήηαλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απαγνξεπκέλε 

ηαθηηθή θαη, φηαλ ππήξρε έθηαθηε αλάγθε, φπσο ν ζεηζκφο πνπ ρηχπεζε ηε Λαθσλία, 

ν ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο έπξεπε λα βξίζθεηαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο παηξίδαο. 

   ηελ Αζήλα ν Κιέσλ πξνηείλεη κηα εθζηξαηεία ζηε δπηηθή ηεξεά Διιάδα, ζηελ 

Αηησιία θαη ζηελ Αθαξλαλία, γηα λα απνθηήζεη ε Αζήλα ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. 

   Σελ ίδηα επνρή, αζελατθφο ζηφινο κε αξρεγφ ηνλ ηδηαίηεξα δξαζηήξην ζηξαηεγφ 

Νηθία θαη 60 πινία επηηίζεηαη ελαληίνλ ηεο Μήινπ, ελφο απφ ηα ειάρηζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ πνπ δελ ήηαλ ζχκκαρνο ηεο Αζήλαο
288

. Γελ ήηαλ θπζηθά θαη ηεο πάξηεο, 

θαζψο δχζθνια ζα απέθεπγε ελδερφκελε αζελατθή επίζεζε. Σν λεζί παξέκελε 

νπδέηεξν παξά ην φηη βξηζθφηαλ ζε έλαλ ρψξν πιήξνπο θπξηαξρίαο ησλ Αζελαίσλ, 

απφ ηε κηα, θαη παξά ην φηη είρε θνηλή θαηαγσγή κε ηνπο παξηηάηεο, κηαο θαη ήηαλ 

δσξηθή απνηθία
289

. 

   Ζ ζεκαζία ηνπ λεζηνχ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ επνπζηψδεο, κηαο θαη νη Αζελαίνη 

δηέζεηαλ ήδε ηελ πιήξε θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ. Παξάιιεια, ε 

ζηξαηησηηθή ηζρχο ησλ Μειίσλ δελ ήηαλ ηέηνηα πνπ ζα βνεζνχζε θαζνξηζηηθά ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο, αλ ην λεζί ζπκκαρνχζε καδί ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο ε 

αζελατθή επίζεζε, φπσο θαη ε αληίζηνηρε αζελατθή, μαλά ελαληίνλ ηεο Μήινπ, ην 

416π.Υ., ήηαλ κηα θίλεζε επίδεημεο ηεο απφιπηεο ηζρχνο ησλ Αζελαίσλ ζηνλ 
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αηγαηαθφ ρψξν θαη ζπλάκα έλα ερεξφ κήλπκα ζε φζεο πφιεηο ηεο πεξηνρήο είραλ 

έζησ θαη θάπνηα αληίξξεζε λα πξνζρσξήζνπλ ζηε Ναπηηθή ζπκκαρία, εθφζνλ ηνπο 

ην δεηνχζε ε Αζήλα. Σέινο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε λα είραλ νη Αζελαίνη ηελ 

ππνςία πσο νη Μήιηνη ελίζρπαλ νηθνλνκηθά ηε πάξηε, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψζεθε 

αξγφηεξα, αλ θαη δελ είλαη ζίγνπξν αλ νη Αζελαίνη ην γλψξηδαλ ηφηε
290

. 

   Ο Νηθίαο θαηάθεξε λα ιεειαηήζεη πνιιά κέξε ηνπ λεζηνχ αιιά δελ θαηέιαβε ηελ 

πφιε ηεο Μήινπ, ε νπνία αληηζηάζεθε ζζελαξά θαη, παξά ηελ αζελατθή πίεζε, 

ζπλέρηζε λα δηαηεξεί ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο ζηνλ πφιεκν. Έηζη, επέζηξεςε βξάδπ θαη 

απνβίβαζε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ, πεξίπνπ 2.000 νπιίηεο, ζηνλ Ωξσπφ, ζηα βφξεηα ηεο 

Αηηηθήο, θάλνληαο επίζεζε ελαληίνλ ηεο Σαλάγξαο, ε νπνία αηθληδηάζηεθε, θαζψο 

δελ πεξίκελε επίζεζε απφ έλα ζηξάηεπκα πνπ ιίγν πξηλ βξηζθφηαλ ζηε Μήιν, θαη 

έηζη δελ πξφιαβε λα έξζεη βνήζεηα ζηελ πφιε. Γχν εκέξεο κεηά, νη Αζελαίνη ππφ ηελ 

εγεζία ησλ ζηξαηεγψλ Νηθία, Ηππφληθνπ θαη Δπξπκέδνληα ληθνχλ ηνλ ζηξαηφ ηεο 

Σαλάγξαο
291

. ηε ζπλέρεηα, ν Νηθίαο επηηέζεθε ζηα παξάιηα ηεο Λνθξίδαο θαη, αθνχ 

ιεειάηεζε θάπνηεο πεξηνρέο, επέζηξεςε ζηελ Αζήλα. Ζ αζελατθή επίζεζε ζα θάλεη 

ηνπο Λνθξνχο λα ζειήζνπλ λα εθδηθεζνχλ ηνπο Αζελαίνπο. Κη απηφ ζα ην θάλνπλ, 2 

ρξφληα κεηά, φηαλ ζα πάξνπλ κέξνο ζηε ζθαγή ησλ Αζελαίσλ ζηξαηησηψλ ζηε κάρε 

ηνπ Γειίνπ
292

. 

   Σν θαινθαίξη ηνπ 426π.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρείξεζε πνπ είρε πξνηείλεη ν 

Κιέσλ ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ Αζελαίνη θαη πνιινί 

ζχκκαρνη, φπσο Αθαξλάλεο, Κεξθπξαίνη, Κεθαιιελίνη θαη άιινη κε ζπλνιηθά 30 

πινία
293

. Σελ εγεζία ηνπ ζηξαηεχκαηνο έρνπλ νη ζηξαηεγνί Γεκνζζέλεο θαη 

Πξνθιήο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη πεξηνρέο ηεο Αηησιίαο θαη ηεο Αθαξλαλίαο. Ο ζηφινο 

πιέεη γχξσ απφ ηελ Πεινπφλλεζν αιιά πξηλ επηηεζεί ζηε δπηηθή ηεξεά Διιάδα, 

επηηίζεηαη ζην κνλαδηθφ κεγάιν λεζί ηνπ Ηνλίνπ πνπ δελ ήηαλ κέινο ηεο Αζελατθήο 

ζπκκαρίαο, ζηε Λεπθάδα. Ζ επίζεζε πξνθαιεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε δηάθνξα 

κέξε ηνπ λεζηνχ θαη νη Αζελαίνη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαβάινπλ πιήξσο ηνπο 

Λεπθαδίνπο, αιιά δελ πξνηίκεζαλ λα πνιηνξθήζνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ πφιε ηεο 

Λεπθάδαο, φπσο ηνπο ζπκβνχιεπαλ νη Αθαξλάλεο, παξά έθπγαλ γηα λα επηηεζνχλ 

ελαληίνλ ηεο Αηησιίαο, φπσο ηνπο ζπκβνχιεπαλ νη Μεζζήληνη ηεο Ναππάθηνπ
294
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   Οπσζδήπνηε, ηφζν νη Αθαξλάλεο φζν θαη νη Μεζζήληνη ηεο Ναππάθηνπ 

επειπηζηνχζαλ πσο ε αζελατθή παξέκβαζε ζα ηνπο αλαθνχθηδε απφ ηνλ θίλδπλν πνπ 

είραλ ζηα δπηηθά ηνπο, νη Αθαξλάλεο ηνπο Λεπθαδίνπο θαη νη Μεζζήληνη ηεο 

Ναππάθηνπ ηνπο Αηησινχο. Οη ίδηνη νη Αζελαίνη ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο επηρείξεζεο 

ελαληίνλ ησλ Αηησιψλ, θαζψο έηζη ζα ηνπο άλνηγε ν δξφκνο γηα κηα επίζεζε ελαληίνλ 

ηεο Βνησηίαο θαη απφ ηα δπηηθά ηεο, κέζσ ηεο Αηησιίαο δειαδή. ηελ Αζήλα ήηαλ 

επξέσο απνδεθηή εθείλε ηελ επνρή κηα επίζεζε ελαληίνλ ηεο Βνησηίαο, θάηη ην νπνίν 

έγηλε ηειηθά έλαλ ρξφλν αξγφηεξα. Οη έξεκεο, φκσο, πεξηνρέο ηεο Αηησιίαο ζα 

απνδεηρηνχλ αμεπέξαζην εκπφδην γηα ηνπο Αζελαίνπο
295

. 

   Ο Γεκνζζέλεο πξνρψξεζε κέζα ζηελ Αηησιία θαη ζπγθξνχζηεθε θνληά ζην 

Αηγίηην κε ηνπο Αηησινχο αιιά εηηήζεθε, έρνληαο ζεκαληηθέο απψιεηεο, θπξίσο απφ 

ηνπο ειαθξά νπιηζκέλνπο Αηησινχο, ζηνπο ζπκκάρνπο πνπ είρε καδί ηνπ, ελψ έραζε 

120 απφ ηνπο 300 λένπο Αζελαίνπο πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ
296

. Παξάιιεια, ζηε κάρε 

ζθνηψζεθε ν έηεξνο Αζελαίνο ζηξαηεγφο, ν Πξνθιήο
297

. Μεηά ηελ ήηηα, νη 

ελαπνκείλαληεο Αζελαίνη νπιίηεο έθπγαλ γηα ηε Ναχπαθην, ελψ ηα πινία πνπ είραλ 

κεηαθέξεη ηνλ ζηξαηφ απφ ηελ Αζήλα, επέζηξεςαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ο 

Γεκνζζέλεο, φκσο, πεηζκαηηθά έκεηλε ζηε Ναχπαθην, ζεσξψληαο πσο κπνξεί λα 

πεηχρεη θάπνηα ζεκαληηθή λίθε. 

   Παξάιιεια κε ηελ αζελατθή εηζβνιή ζηελ Αηησιία, νη Αηησινί είραλ ζηείιεη 

πξέζβεηο ζηελ Κφξηλζν θαη ηε πάξηε γηα λα δεηήζνπλ εληζρχζεηο. Οη Πεινπνλλήζηνη 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζηέιλνπλ κηα κεγάιε απνζηνιή κε 3.000 νπιίηεο ππφ ηελ εγεζία 

ηνπ παξηηάηε Δπξχινρνπ
298

. Σν ζηξάηεπκα πεξλά απφ ηνπο Γειθνχο κέζα ζηε 

Φσθίδα, ρσξίο λα ζπλαληήζεη ηελ παξακηθξή αληίζηαζε, ελψ αξθεηνί θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο, φπσο νη Ακθηζζείο, έδσζαλ αθφκα θαη νκήξνπο ζηνπο παξηηάηεο, ελψ 

έπεηζαλ θαη άιινπο γείηνλέο ηνπο λα θάλνπλ ην ίδην, φπσο ηνπο Μπνλείο, ηνπο Ηπλείο, 

ηνπο Μεζζαπίνπο, ηνπο Σξηηαηένπο, ηνπο Υαιαίνπο, ηνπο Σνινθσλίνπο, ηνπο 

Ζζζίνπο, ηνπο Οηαλζείο. ιεο απηέο νη πεξηνρέο απνηεινχζαλ θνηλφηεηεο ησλ 

Οδνιψλ Λνθξψλ
299

. Οη παξηηάηεο κεηέθεξαλ ηνπο νκήξνπο ζην Κπηίλην ηεο 

Γσξίδαο θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηε Ναχπαθην
300
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   ηε Ναχπαθην βξηζθφηαλ ν Γεκνζζέλεο, ν νπνίνο δηέζεηε επηπιένλ θαη 1.000 

νπιίηεο απφ ηελ Αθαξλαλία, πέξαλ ησλ Μεζζελίσλ ηεο Ναππάθηνπ θαη φισλ ησλ 

άιισλ πνπ είραλ κείλεη εθεί. ηαλ επηηέζεθε ζηε Ναχπαθην ε κεγάιε 

πεινπνλλεζηαθή δχλακε, ν Γεκνζζέλεο θαηάθεξε λα ηελ απνθξνχζεη, 

επηηπγράλνληαο κηα ζεκαληηθή λίθε, απαξαίηεηε γηα ηελ αλφξζσζε ηνπ εζηθνχ ησλ 

ζηξαηησηψλ ηνπ, αιιά θαη ηνπ νλφκαηφο ηνπ. 

   Μεηά απφ ηελ ήηηα ηνπο, νη Πεινπνλλήζηνη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Αηησιία, γηα 

λα επηηεζνχλ απφ εθεί ζηελ Αθαξλαλία. Μαδί κε ηνπο Πεινπνλλήζηνπο θαη ηνπο 

άιινπο ζπκκάρνπο ελψλνληαη θαη νη νπιίηεο απφ ηελ Ακβξαθία θαη φινη εηνηκάδνληαη 

λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ Ακθηινρηθνχ Άξγνπο
301

. Ο Γεκνζζέλεο, κε αλαπηεξσκέλν 

ην εζηθφ κεηά ηε λίθε ζηε Ναχπαθην, έξρεηαη κε ζηξαηεχκαηα γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπ Αθαξλάλεο. Οη δχν ζηξαηνί ζπγθξνχνληαη ζηηο ιπεο θαη ληθά ν 

αζελατθφο ζπλαζπηζκφο. ηε κάρε ζθνηψλεηαη ν αξρεγφο ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ν 

Δπξχινρνο, θαη ην ζηξάηεπκά ηνπ αλαρσξεί γηα ηελ Πεινπφλλεζν, αθήλνληαο ηνπο 

Ακβξαθηψηεο ζηα ρέξηα ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ Αθαξλάλσλ, νη νπνίνη, ιίγν αξγφηεξα, 

ηνπο μαλαληθνχλ ζε κάρε
302

. Έηζη, νη παξηηάηεο επηζηξέθνπλ πιήξσο εηηεκέλνη 

ζηελ Πεινπφλλεζν, ελψ ν Γεκνζζέλεο επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα απφιπηα 

επηηπρεκέλνο, θαζψο, παξά ηελ απνηπρία ηνπ ζηελ Αηησιία, είρε θαηαθέξεη λα 

ληθήζεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη ζηε Ναχπαθην θαη ζηελ Αθαξλαλία
303

. 

   ηελ Αθαξλαλία επηβεβαηψζεθε ε αζελατθή ππεξνρή θαη εδξαηψζεθε ε θπξηαξρία 

ηνπο ζε φιε ηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα. Οη ζχκκαρνη ησλ Αζελαίσλ, Ακθηιφρηνη, 

ζπλαληψληαη κε ηνπο Ακβξαθηψηεο θαη ηνπο ππφινηπνπο Αθαξλάλεο θαη ζπλάπηνπλ 

ζπλζήθε αλαθσρήο θαη ζπκκαρίαο 100 εηψλ. Οη κεγάινη ρακέλνη είλαη νη 

Ακβξαθηψηεο, νη νπνίνη επηζηξέθνπλ ζην Ακθηινρηθφ Άξγνο θαη ηα εδάθε θαη ηνπο 

νκήξνπο πνπ είραλ πάξεη απφ ηελ πφιε απηή
304

. Φπζηθά, πην ρακέλνη κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ νη Πεινπνλλήζηνη, νη νπνίνη απέηπραλ πιήξσο ζηελ εθζηξαηεία ηνπο. 

   Οη ζπλερείο απνηπρίεο ησλ παξηηαηψλ νδεγνχλ ηελ πφιε λα ζηείιεη πξέζβεηο ζηελ 

Αζήλα γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο εηξήλεο. Ζ πάξηε είρε δεη γηα πέκπηε ρξνληά ηελ 

Αζήλα λα αληέρεη ηελ εηήζηα εηζβνιή ζηελ Αηηηθή, νη απνζηαζίεο ησλ ζπκκάρσλ ηεο 

Αζήλαο είραλ απνηχρεη, κηαο θαη νη Αζελαίνη είραλ θαηαιάβεη θαη ηελ Πνηίδαηα θαη 

ηε Μπηηιήλε, ε Κέξθπξα είρε νξηζηηθά ηαρζεί ζην πιεπξφ ηεο Αζήλαο, νη 
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Πεινπνλλήζηνη είραλ κεγάιεο απνηπρίεο ζηε δπηηθή Διιάδα, ελψ πιένλ έραλαλ θαη 

ζηελ Αθαξλαλία. Αλ πξνζηεζεί πσο θαη εθείλε ηελ επνρή είρε επηζηξέςεη ζηελ πφιε 

ν εμφξηζηνο γηα 20 ρξφληα βαζηιηάο Πιεηζηνάλαμ, ν νπνίνο είρε θαηεγνξεζεί φηη 

δσξνδνθήζεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο ην 446π.Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ 

γηα ηηο Σξηαθνληαεηείο ζπνλδέο θαη ήηαλ ππέξκαρνο ηεο εηξήλεο, δηθαηνινγνχληαη νη 

ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο. Ωζηφζν, νη παξηηάηεο, κεηαμχ άιισλ, δεηνχλ απφ ηελ 

Αζήλα θαη ηελ επηζηξνθή ησλ Αηγηλεηψλ ζην λεζί ηνπο, θάηη ην νπνίν νη Αζελαίνη 

απνξξίπηνπλ αζπδεηεηί θαη έηζη δελ επέξρεηαη ζπκθσλία εηξήλεπζεο
305

. 

 

Ίδπςζη Ζπάκλειαρ 

 

   Ζ ίδξπζε ηεο Ζξάθιεηαο απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζπάληα πεξίπησζε ίδξπζεο πφιεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σν πην αμηνζεκείσην είλαη πσο ηελ πφιε ηελ ηδξχνπλ 

νη παξηηάηεο, θάηη γηα ην νπνίν δε θεκίδνληαλ δηφινπ νη θάηνηθνη ηεο πάξηεο. Ζ 

ίδξπζε γίλεηαη ην 426π.Υ. κεηά απφ αίηεκα ησλ Σξαρηλίσλ θαη ησλ Γσξηέσλ ηεο 

Γσξίδαο θαη ε Ζξάθιεηα βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα, ζηε ρψξα 

ησλ Σξαρηλίσλ Μειηέσλ, απέλαληη απφ ηελ Δχβνηα. 

   Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο εμππεξεηεί δηάθνξνπο ζθνπνχο. Αξρηθά, ε εγγχηεηά 

ηεο κε ηελ Δχβνηα ζα βνεζνχζε ψζηε λα γίλνληαη επηδξνκέο πξνο απηή θαη λα κελ 

κπνξνχλ έηζη νη Αζελαίνη λα αλεθνδηάδνληαη απφ εθεί φπνηε επηζπκνχλ, κηαο θαη 

ζηελ Δχβνηα είραλ κεηαθέξεη νη Αζελαίνη ηα θνπάδηα ηνπο θαη είραλ απνζεθεχζεη θαη 

ηξφθηκα
306

. Δπίζεο, ε Ζξάθιεηα βξηζθφηαλ βφξεηα, κφιηο 7,5 ρηιηφκεηξα καθξηά, απφ 

ηηο Θεξκνπχιεο, πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ηειεπηαία κέξε πνπ ζπλαληνχζε θάπνηνο πξηλ 

πεξάζεη ζηε Θεζζαιία. Έηζη, ήηαλ ζε έλα ζεκείν πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

πεινπνλλεζηαθή βάζε γηα επηδξνκέο πξνο ηε Βφξεηα Διιάδα, έλαλ ζηφρν πνπ 

επηδίσμαλ νη παξηηάηεο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, δειαδή ην λα 

επηηεζνχλ ελαληίνλ ησλ ζπκκάρσλ ηεο Αζήλαο ζηνλ βνξξά
307

. 

   Παξάιιεια, ε Ζξάθιεηα γηλφηαλ κέινο ηεο Ακθηθηπνλίαο ησλ Γειθψλ θαη ηελ 

ςήθν ηεο ζην αληίζηνηρν ζπκβνχιην ηελ φξηδε ε πάξηε. Ζ Ζξάθιεηα ηδξχζεθε αθνχ 

πξψηα νη παξηηάηεο πήξαλ ρξεζκφ απφ ην καληείν ησλ Γειθψλ, ην νπνίν ήηαλ, 

φπσο θαη απηφ ηεο Οιπκπίαο, ππέξ ηεο πάξηεο θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 
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ζέζεο, εθφζνλ ην ηεξφ ηεο Οιπκπίαο ήηαλ ζηελ Ζιεία θαη απηφ ησλ Γειθψλ ζηε 

Γσξίδα, δειαδή ζε ζπκκαρηθέο ηεο πάξηεο πεξηνρέο
308

. Αο ζπκεζνχκε πσο θαη κεηά 

ηελ απνζηαζία ηεο Μπηηιήλεο, ην 428π.Υ., νη Μπηηιελαίνη πξέζβεηο πήγαλ ζηελ 

Οιπκπία γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο, νη νπνίνη θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά. Σέινο, ε εγγχηεηα ηεο Ζξάθιεηαο ζηε ζάιαζζα, κηαο θαη 

απείρε ιηγφηεξν απφ 4 ρηιηφκεηξα απφ απηή, νδήγεζε θαη ζηελ ίδξπζε ελφο 

λαππεγείνπ. 

   Παξά ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηεο ζέζεο ηεο, σζηφζν, ε Ζξάθιεηα είρε θαη 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Έλα απφ απηά ήηαλ πσο βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζηε 

Θεζζαιία, ε νπνία ππνζηήξηδε ηνπο Αζελαίνπο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη επηζέζεηο θαη νη 

ιεειαζίεο πνπ έθαλαλ ελαληίνλ ηεο νη Θεζζαινί ηελ νδήγεζαλ γξήγνξα ζε 

παξαθκή
309

. πλ ηνηο άιινηο, νη παξηηάηεο δηνηθεηέο ηεο πφιεο απνδείρζεθαλ 

αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά θαη λα δηνηθήζνπλ κε ζχλεζε ηελ πφιε θαη, 

έηζη, ε Ζξάθιεηα νδεγήζεθε ζηε ρξενθνπία
310

. Αλάκεζά ηνπο θαη ν Αιθίδαο, ν 

γλσζηφο παξηηάηεο λαχαξρνο πνπ είρε απνηχρεη λα βνεζήζεη ηε Μπηηιήλε. Ωο 

νηθηζηήο ηεο Ζξάθιεηαο επέδεημε άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο θαη έδεημε μαλά ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν πνιιψλ παξηηαηψλ πνπ δηαθήξπηηαλ 

πσο ζα απειεπζεξψζνπλ ηηο ειιεληθέο πφιεηο απφ ηελ αζελατθή ηπξαλλία αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αληηθαζηζηνχζαλ ηελ αζελατθή ηπξαλλία κε ηε ζπαξηηαηηθή
311

. 

   Λίγν θαηξφ κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Ζξάθιεηαο, θίλεζε πνπ εθηφο ησλ άιισλ 

αλαβάζκηδε ηνλ ξφιν ηεο πάξηεο θαη ζηηο πφιεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ηεξφ θαη ηελ 

Ακθηθηπνλία ησλ Γειθψλ θαη νη νπνίεο ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ δσξηθέο, νη Αζελαίνη 

πξνβαίλνπλ ζε κηα θίλεζε πνπ έρεη αληίζηνηρν ζθνπφ, λα ππεξηνλίζεη δειαδή ηελ 

εγεηηθή ζέζε ηεο Αζήλαο αλάκεζα ζηηο ησληθέο πφιεηο, αιιά θαη λα θαζάξνπλ νη ζενί 

ηνλ ινηκφ πνπ είρε εκθαληζηεί μαλά, έλαλ ρξφλν πξηλ, ζηελ πφιε. Κάλνπλ, ινηπφλ, 

έλαλ θαζαξκφ ζην ηεξφ λεζί ηνπ Απφιισλα, ηε Γήιν, αλαζθάπηνληαο ηνπο ηάθνπο 

θαη κεηαθέξνληαο ηα νζηά ζην γεηηνληθφ λεζάθη ηεο Ρήλεηαο
312

. Παξάιιεια, γηα λα 

εκςπρψζνπλ ηηο ησληθέο πφιεηο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εχλνηά ηνπο, αλαβηψλνπλ κηα 

ηνπηθή ησληθή γηνξηή, ηα Γήιηα
313

. 
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ΗΓ΄ κεθάλαιο:Ζ μεγάλη αθηναφκή επιηςσία 

 

Γεγονόηα Πύλος-θακηηπίαρ 

 

   Σν 425π.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά γεγνλφηα φινπ ηνπ 

πνιέκνπ. Σελ άλνημε ηνπ έηνπο απηνχ, ελψ ζπλερίδεηαη ε αζελατθή εκπινθή ζηε 

ηθειία θαη νη Αζελαίνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα γηα λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο, απνθαζίδεηαη ε απνζηνιή εληζρχζεσλ ζηνλ ζηξαηεγφ Ππζφδσξν πνπ 

είρε πιένλ ηνλ έιεγρν ηνπ αζελατθνχ ζψκαηνο ζηελ πεξηνρή απηή. ηέιλνληαη, 

ινηπφλ, 40 πινία ππφ ηελ εγεζία ησλ ζηξαηεγψλ νθνθιή θαη Δπξπκέδνληα
314

. Μαδί 

ηνπο ηαμηδεχεη θαη ν Γεκνζζέλεο, σο ηδηψηεο πξνο ην παξφλ, θαζψο είρε ήδε εθιεγεί 

ζηξαηεγφο αιιά ζα αλαιάκβαλε ηα θαζήθνληά ηνπ απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ, φηαλ θαη 

μεθηλνχζε ε ζεηεία ησλ λέσλ ζηξαηεγψλ. Ο Γεκνζζέλεο είρε ράζεη ηελ εμνπζία ηνπ 

ιφγσ ησλ απνηπρηψλ πνπ είρε ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

επηρεηξήζεηο ησλ Αζελαίσλ. πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, νη ζηξαηεγνί είραλ θαη 

θάπνηεο επηπιένλ εληνιέο, πξηλ πιεχζνπλ ζηε ηθειία. θεηιαλ λα εθθαζαξίζνπλ ηελ 

Κέξθπξα απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ βξίζθνληαλ ζην νρπξφ ζην φξνο ηεο Ηζηψλεο, 

ελψ πξνεγνπκέλσο, αλ ππήξραλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, λα ελεξγήζνπλ φπσο 

θξίλεη ν Γεκνζζέλεο θαηά ηνλ πεξίπινπ ηεο Πεινπνλλήζνπ
315

. Ζ πεξίπησζε απηή 

είλαη ηνπιάρηζηνλ εληππσζηαθή, θαζψο έλαο απιφο ηδηψηεο, έζησ θαη αλ πιεζίαδε ε 

ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνηθεί έλαλ 

αζελατθφ ζηφιν
316

. 

   ηαλ ν αζελατθφο ζηφινο έπιεε λφηηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ν Γεκνζζέλεο πξνηείλεη 

ζηνπο δχν άιινπο ζηξαηεγνχο ηελ θαηάιεςε θαη νρχξσζε ηεο Πχινπ, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ Πχινο δηαζέηεη πνιχ 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, θάηη ην νπνίν ίζσο λα 

ην είρε κάζεη ν Γεκνζζέλεο απφ ηνπο Μεζζήληνπο ηεο Ναππάθηνπ, νη νπνίνη θαη 

γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηνλ ηφπν πνπ είραλ αλαγθαζηεί λα αθήζνπλ
317

. Ζ πεξηνρή 

κπνξεί εχθνια λα ειέγρεηαη απφ ηα αζελατθά πινία, θαζψο ζηηο ηξεηο απφ ηηο 

ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο ππάξρεη ζάιαζζα. Σν κφλν πνπ έκελε ήηαλ λα νρπξσζεί θαη 
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πξνο ηελ ηέηαξηε πιεπξά, ε νπνία είρε πξφζβαζε απφ ηελ μεξά θαη ήηαλ ε πην πηζαλή 

λα έξζνπλ απφ απηήλ ζπαξηηαηηθά ζηξαηεχκαηα. πλ ηνηο άιινηο, ε Πχινο βξίζθεηαη 

ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηε πάξηε θαη κηα ηφζν πξνθερσξεκέλε αζελατθή βάζε ζα 

κπνξεί λα ηεο δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, απεηιψληαο άκεζα ηε πάξηε αιιά 

θαη απνηειψληαο έλα κέξνο φπνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλαπζκα γηα ηελ εμέγεξζε ησλ 

εηιψησλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ Πχιν σο έλα νξκεηήξην θαη έλα θέληξν 

αλεθνδηαζκνχ θαη θαηαθπγήο
318

. 

   Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο πσο ν Γεκνζζέλεο είρε νπζηαζηηθά ηελ εγεζία ησλ 

αζελατθψλ δπλάκεσλ, εθφζνλ πεξηέπιεαλ αθφκε ηελ Πεινπφλλεζν, νη ζηξαηεγνί θαη 

δηνηθεηέο ηνπ ζηφινπ, ν Δπξπκέδσλ θαη ν  νθνθιήο, ίζσο θαη γηα λα κε θαλνχλ 

θαηψηεξνη ζηα κάηηα ησλ ζηξαηησηψλ ηνπο απφ έλαλ απιφ ηδηψηε εθείλε ηε ζηηγκή, 

ηνλ Γεκνζζέλε, απνξξίπηνπλ ηελ πξφηαζή ηνπ
319

. ίγνπξα ζηελ απφθαζή ηνπο παίδεη 

ξφιν θαη ε πιεξνθνξία πνπ έρνπλ πάξεη ζρεηηθά κε ηελ έιεπζε ζηελ Κέξθπξα ελφο 

κεγάινπ πεινπνλλεζηαθνχ ζηφινπ απνηεινχκελνπ απφ 60 πινία. Έηζη, ε, θαηά ηα 

άιια, ηδηαίηεξα έμππλε πξφηαζε ηνπ Γεκνζζέλε πέθηεη ζην θελφ, εθφζνλ νη 

Αζελαίνη εηνηκάδνληαη λα ζπεχζνπλ ζηελ Κέξθπξα κε ηα 40 πινία. 

   ην ζεκείν απηφ, φκσο, ζπκβαίλεη θάηη πνπ θαλείο δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη θαη 

πνπ αλαγθάδεη ηνπο Αζελαίνπο ζηξαηεγνχο λα εθπιεξψζνπλ, παξά ηε ζέιεζή ηνπο, 

ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκνζζέλε. Ξεζπά θαηαηγίδα ζηελ πεξηνρή θαη, ιφγσ ηεο 

ζαιαζζνηαξαρήο, γηα λα πξνζηαηεπζεί ν ζηφινο, θαηαθεχγεη εληφο ηνπ θφιπνπ ηεο 

Πχινπ
320

. Ο Γεκνζζέλεο επηρεηξεί λα πείζεη ηνπο δχν ζηξαηεγνχο λα νρπξψζνπλ ην 

κέξνο αιιά απηνί είλαη θαη πάιη αξλεηηθνί. Ζ θαθνθαηξία, εληνχηνηο, δηαξθεί αξθεηέο 

εκέξεο θαη νη Αζελαίνη ζηξαηηψηεο, ρσξίο λα έρνπλ θάηη άιιν λα θάλνπλ, αξρίδνπλ λα 

νρπξψλνπλ ην κέξνο, πεξηζζφηεξν γηα λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα πεξάζνπλ ηελ ψξα 

ηνπο, παξά επεηδή πίζηεπαλ ζηελ νξζφηεηα ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκνζζέλε
321

. Οχησο ή 

άιισο, ε ηαθηηθή ηεο νρχξσζεο ζέζεσλ ηφζν καθξηά απφ ηελ Αζήλα ήηαλ πιήξσο 

αληίζεηε κε ηελ ηαθηηθή πνπ είρε ζρεδηάζεη ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ ν Πεξηθιήο θαη 

ζπλέρηδαλ λα εθαξκφδνπλ νη ζπκπνιίηεο ηνπ αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

   ηαλ, ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ε θαηαηγίδα ζηακάηεζε, ν ζηφινο εηνηκάζηεθε λα 

θχγεη γηα ηελ Κέξθπξα, αιιά ν Γεκνζζέλεο δεηά λα παξακείλεη κε 5 πινία ζηελ 

πεξηνρή, γηα λα θξνπξεί ην κέξνο θαη ηα δχν ηείρε πνπ είραλ ήδε θηηάμεη νη Αζελαίνη, 
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εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ήηαλ ζην βνξξά, ζην ζεκείν πνπ ε Πχινο ελψλεηαη κε ηε 

ζηεξηά κέζσ κηαο ακκψδνπο έθηαζεο, θαη ην άιιν ζηα λνηηνδπηηθά, γηα πεξίπησζε 

επίζεζεο απφ ηε ζάιαζζα. Σειηθά ν νθνθιήο θαη ν Δπξπκέδσλ ηνχ αθήλνπλ 5 

πινία θαη Μεζζήληνπο απφ ηε Ναχπαθην πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία, ελψ 

κε ηα ππφινηπα 35 πινία πιένπλ πξνο ηελ Κέξθπξα
322

. 

   Ζ θίλεζε ηνπ Γεκνζζέλε απνδεηθλχεηαη γξήγνξα κε αλακελφκελε απφ ηνπο 

παξηηάηεο, νη νπνίνη θαη θαηαζνξπβνχληαη, θαζψο δελ πίζηεπαλ πσο ζα ηνικνχζαλ 

νη Αζελαίνη λα νρπξψζνπλ έλα κέξνο ηφζν θνληά ζηελ πφιε ηεο πάξηεο θαη 

κάιηζηα ζε έλα κέξνο πνπ ζεσξνχληαλ ζπαξηηαηηθή επηθξάηεηα. Δπίζεο, νπσζδήπνηε 

ζηε πάξηε πιαλάηαη ν θφβνο γηα λέα εμέγεξζε ησλ εηιψησλ, νη νπνίνη ήηαλ αξθεηά 

πεξηζζφηεξνη ζε αξηζκφ απν ηνπο γλήζηνπο παξηηάηεο θαη ζα είραλ πιένλ ηελ άκεζε 

ελίζρπζε απφ ηνπο Αζελαίνπο κέζσ ηεο Πχινπ. Έηζη, ν βαζηιηάο Άγηο, ν νπνίνο είρε 

εηζβάιεη κφιηο 15 εκέξεο πξηλ ζηελ Αηηηθή, αλαθαιείηαη πίζσ ζηε πάξηε, θάηη ην 

νπνίν γίλεηαη θαη κε ηνλ ζηφιν ησλ 60 πινίσλ πνπ είρε ζηαιεί ζηελ Κέξθπξα θαη 

ζηνλ νπνίν ήηαλ αξρεγφο ν γλσζηφο ζηε ζπλέρεηα ηνπ πνιέκνπ ζηξαηεγφο Βξαζίδαο, 

ελψ κηα επίιεθηε δχλακε νπιηηψλ απνζηέιιεηαη ζηελ Πχιν γηα λα επηιχζεη ην 

πξφβιεκα
323

. 

   Οη πεινπνλλεζηαθέο δπλάκεηο θηάλνπλ ζηελ Πχιν, ελψ ν Γεκνζζέλεο είρε ήδε 

ζηείιεη ηα 2 απφ ηα 5 πινία ηνπ πξνο ηε Εάθπλζν, φπνπ βξηζθφηαλ ν αζελατθφο 

ζηφινο, λα δεηήζνπλ εληζρχζεηο απφ ηνλ νθνθιή θαη ηνλ Δπξπκέδνληα
324

. Οη 

παξηηάηεο πνπ θαηέθζαζαλ κε ηα πινία απφ ηελ Κέξθπξα επηηίζεληαη ελαληίνλ ηνπ 

αζελατθνχ νρπξνχ αιιά νη Αζελαίνη ηνπο απνθξνχνπλ θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκπινθήο ηξαπκαηίδεηαη θαη ν Βξαζίδαο, ηνπ νπνίνπ ηελ αζπίδα παίξλνπλ νη 

Αζελαίνη θαη ηελ ηνπνζεηνχλ ζην ηξφπαην πνπ πςψλνπλ κεηά ηε κάρε
325

. Λίγν πξηλ 

ηε ζπκπινθή νη παξηηάηεο δηαπξάηηνπλ έλα κνηξαίν ιάζνο, ην νπνίν θαη ζα 

απνηειέζεη θνκβηθφ ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Σν ιάζνο 

ήηαλ πσο 420 ζηξαηηψηεο ηνπο απνβηβάδνληαη ζην λεζί ηεο θαθηεξίαο, δίπια ζηελ 

Πχιν, ην νπνίν νπζηαζηηθά ειέγρεη ηελ είζνδν ζην ιηκάλη
326

. 

   Αξρεγφο ηνπο είλαη ν παξηηάηεο Δπηηάδαο θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηνπο 

420 νπιίηεο ήηαλ παξηηάηεο φκνηνη, ελψ εθηφο απφ ηνπο νπιίηεο ππήξραλ θαη 
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αξθεηνί είισηεο σο αθφινπζνί ηνπο. Οη είισηεο, νη νπνίνη δελ είραλ θαλέλα πνιηηηθφ 

δηθαίσκα, πήγαηλαλ ζηηο εθζηξαηείεο απιψο σο αθφινπζνη ησλ νκνίσλ παξηηαηψλ 

θαη, αλ αλαγθάδνληαλ λα πνιεκήζνπλ είηε σο ςηινί είηε, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, σο 

νπιίηεο θαη έδεηρλαλ ζάξξνο, κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη λα 

εληαρζνχλ ζηελ ηάμε ησλ πεξηνίθσλ σο λενδακψδεηο
327

. 

   Οη παξηηάηεο, ινηπφλ, ζεσξνχλ πσο νη Αζελαίνη ζα επηρεηξήζνπλ λα θαηαιάβνπλ 

ηε θαθηεξία. Νέα ζπαξηηαηηθή επίζεζε ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ ηφζν απφ ηελ μεξά 

φζν θαη απφ ηε ζάιαζζα απνηπγράλεη θαη ηελ επφκελε εκέξα, φηαλ θαηαθζάλεη ν 

αζελατθφο ζηφινο απφ ηελ Κέξθπξα, νη δχν αληίπαινη ζηφινη ζπγθξνχνληαη, αιιά 

παξά ην γεγνλφο πσο πζηεξνχλ έζησ θαη ιίγν αξηζκεηηθά, θαζψο απφ ηελ Κέξθπξα 

ήξζαλ ηα 35 αζελατθά πινία ππφ ηνλ νθνθιή θαη ηνλ Δπξπκέδνληα, αιιά θαη 15 

αθφκε ζπκκαρηθά πνπ είραλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο αζελατθήο δηνίθεζεο, νη Αζελαίνη 

ππεξηζρχνπλ, απνδεηθλχνληαο μαλά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο 

ζπγθξνχζεηο
328

. 

   Ζ αζελατθή λίθε αλαγθάδεη ηνπο παξηηάηεο λα νπηζζνρσξήζνπλ κέζα ζηνλ θφιπν 

ηεο Πχινπ πξνο ηελ αθηή θαη έηζη νη 420 παξηηάηεο ηεο θαθηεξίαο απνθφπηνληαη 

απφ ηνλ ππφινηπν ζηξαηφ. Οη Αζελαίνη πξαγκαηνπνηνχλ λέα επίζεζε, κπαίλνληαο θαη 

απφ ηηο δχν εηζφδνπο, βφξεηα θαη λφηηα, κέζα ζηνλ θφιπν ηεο Πχινπ, θαηαληθνχλ 

ηνπο παξηηάηεο, αηρκαισηίδνληαο 5 πινία ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα αχηαλδξν, θαη 

ηνπο αλαγθάδνπλ λα βγνπλ ζηελ αθηή θαη λα νπηζζνρσξήζνπλ
329

. Οη Αζελαίνη 

θαηαθέξλνπλ λα πηάζνπλ θαη αηρκαιψηνπο, ζηήλνπλ ηξφπαην γηα ηε λίθε ηνπο, 

απνδίδνπλ ζηνπο παξηηάηεο ηνπο λεθξνχο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα πιένπλ γχξσ απφ ην 

λεζί, ψζηε λα ηνπο βιέπνπλ νη παξηηάηεο θαη λα ηνπο απνζαξξχλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν
330

. 

   Μεηά απφ απηήλ ηελ εμέιημε ε ζπαξηηαηηθή δχλακε πάλσ ζηε θαθηεξία ράλεη 

θάζε ειπίδα βνήζεηαο, θαζψο είλαη πιένλ πεξηηξηγπξηζκέλε απφ αζελατθέο δπλάκεηο, 

ελψ νη ζχληξνθνί ηνπο ζηελ μεξά δελ έρνπλ θαλέλαλ ηξφπν λα ηνπο εληζρχζνπλ. ηε 

θαθηεξία, ινηπφλ, κέλνπλ απνθιεηζκέλνη 420 παξηηάηεο νπιίηεο, ήηνη ην έλα 

δέθαην πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ζπαξηηαηηθνχ ζηξαηνχ. Μάιηζηα 

πνιινί απφ ηνπο νπιίηεο είλαη κέιε ησλ πην επηθαλψλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο
331
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   Οη παξηηάηεο πξνθαλψο ζεσξνχζαλ φηη κε ηελ θαηάιεςε ηεο θαθηεξίαο δε ζα 

κπνξνχζαλ νη Αζελαίνη λα απνβηβάζνπλ δπλάκεηο εθεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

νπιίηεο ηνπο ζηελ Πχιν. Ωζηφζν, φπσο απνδείρζεθε, δελ είραλ δπγίζεη θαιά ηελ 

θαηάζηαζε θαη, φηαλ ηελ ηέηαξηε κέξα ησλ καρψλ ν αζελατθφο ζηφινο εμνπδεηέξσζε 

ηνλ πεινπνλλεζηαθφ, νη παξηηάηεο βξέζεθαλ ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε. 

   Ακέζσο δεηνχλ απφ ηνπο Αζελαίνπο ηνπηθή αλαθσρή ζηελ Πχιν κέρξη λα γπξίζνπλ 

νη απεζηαικέλνη πνπ ζα έζηειλαλ ζηελ Αζήλα γηα λα βξεζεί κηα ιχζε
332

. Οη Αζελαίνη 

ζηξαηεγνί απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε αλαθσρήο αιιά ζέηνπλ θάπνηνπο φξνπο γηα λα 

ηζρχζεη απηή, φξνπο πνπ νη παξηηάηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα δερηνχλ, αλ δε ζέινπλ 

λα πεζάλνπλ απφ πείλα νη απνθιεηζκέλνη ζηξαηηψηεο ηνπο. 

   Ο πην ζεκαληηθφο απφ ηνπο φξνπο αθνξά ηελ παξάδνζε ζηνπο Αζελαίνπο φισλ ησλ 

πνιεκηθψλ πινίσλ ηεο πάξηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηε Λαθσλία
333

. Σα πινία απηά ζα 

δίλνληαλ σο εγγχεζε ζηνπο Αζελαίνπο απφ ηνπο παξηηάηεο, ψζηε λα κελ πξνβνχλ 

ζε θάπνηα ερζξηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ηνπο. Οη παξηηάηεο ζεσξνχλ, φπσο είλαη 

ινγηθφ, πσο δε ζα ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα κε ηα πινία ηνπο. Φξνχδεο ειπίδεο 

φκσο, θαζψο νη Αζελαίνη παξαβαίλνπλ ηειηθά ηνλ φξν απηφ. Αληηιακβάλνληαη πσο, 

αλ θξαηήζνπλ ηα 60 πινία πνπ ηνπο παξαδίδνπλ νη παξηηάηεο, εθκεδελίδνπλ έηζη 

ηνλ ζπαξηηαηηθφ ζηφιν, θάηη ην νπνίν ζα γίλεη, αθνχ γηα πεξηζζφηεξν απφ κία 

δεθαεηία, κέρξη λα εκθαληζηεί ην πεξζηθφ ρξήκα, νη παξηηάηεο δε ζα έρνπλ ηελ 

παξακηθξή ηζρχ ζηε ζάιαζζα
334

. Σν γεγνλφο πσο νη παξηηάηεο δέρζεθαλ απηφλ ηνλ 

φξν κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξσο ηαπεηλσηηθφ γηα ηελ πφιε ηνπο
335

. 

   Άιινο φξνο είλαη λα κελ ππάξμεη ζπαξηηαηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ νρπξνχ ησλ 

Αζελαίσλ ζηελ Πχιν νχηε λα απνβηβαζηεί ζπαξηηαηηθφ πινίν ζηε θαθηεξία. 

Παξάιιεια, ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ απνθιεηζκέλσλ νπιηηψλ. Ο 

εθνδηαζκφο, ν νπνίνο θαη ζα γηλφηαλ ππφ ηελ απζηεξή επίβιεςε ησλ Αζελαίσλ, ζα 

είλαη θαζεκεξηλφο απφ ηνπο παξηηάηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν αηηηθνχο ρνίληθεο 

θξηζάξη, δχν θνηχιεο θξαζί θαη θξέαο γηα ηνλ θάζε νπιίηε θαη ηε κηζή πνζφηεηα 

απηψλ γηα θάζε δνχιν. Δπίζεο, νη Αζελαίνη είραλ ην δηθαίσκα λα θξνπξνχλ ηε 

θαθηεξία αιιά φρη θαη λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηεο ζπαξηηαηηθήο θξνπξάο, αλ 

έβξηζθαλ θάπνηα θαιή επθαηξία λα ην θάλνπλ απηφ. Απηφο ν φξνο ήηαλ νπζηαζηηθά ν 

κνλαδηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ Αζήλα ζε κηα, θαηά ηα άιια, άδηθε γηα ηε πάξηε 
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αλαθσρή
336

. Ο ηειεπηαίνο φξνο ήηαλ πσο, αλ παξαβηαδφηαλ θάπνηνο απφ ηνπο άιινπο 

φξνπο απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πιεπξέο, ε αλαθσρή αθπξσλφηαλ θαη ζα 

μεθηλνχζαλ πάιη νη ερζξνπξαμίεο
337

. Οη παξηηάηεο πνπ ζηέιλνληαη γηα ηηο 

ζπδεηήζεηο νδεγνχληαη ζηελ Αζήλα κε αζελατθφ πινίν, ην νπνίν θαη ζα ηνπο έθεξλε 

πίζσ κεηά ην πέξαο ησλ δηαβνπιεχζεσλ. Μέρξη ηφηε ζα ίζρπε θαη ε αλαθσρή
338

. 

   Ζ φιε θαηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιχ δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

πάξηε. Οη παξηηάηεο απεζηαικέλνη πξνζθέξνπλ ζηελ Αζήλα ηε δπλαηφηεηα λα 

ηεξκαηηζηεί ν πφιεκνο. Πξνηείλνπλ εηξήλε θαη, ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηνπο 

Αζελαίνπο, ζπκκαρία κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ. Ζ εηξήλε ζα γηλφηαλ κε βάζε ηελ ηφηε 

θαηάζηαζε ησλ εδαθψλ, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο νη παξηηάηεο ζα αλαγλψξηδαλ 

σο θηήζεηο ησλ Αζελαίσλ αξθεηά εδάθε πνπ νη Αζελαίνη δελ είραλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Μφλνο φξνο απφ ηε ζπαξηηαηηθή πιεπξά είλαη ε 

απφδνζε ησλ 420 απνθιεηζκέλσλ νπιηηψλ ζηε θαθηεξία, νπιηηψλ πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνγέλεηεο ηεο πάξηεο θαη νη νπνίεο πίεδαλ ηελ πνιηηηθή 

ηνπο εγεζία γηα κηα γξήγνξε θαη αζθαιή επηζηξνθή ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο ηε ζηηγκή απηή, 6 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, 

επηβεβαηψλνληαη πιήξσο νη επηδηψμεηο θαη ηα ζρέδηα ηνπ Πεξηθιή, ν νπνίνο είρε 

παξνπζηάζεη σο ηειηθφ ζηφρν ηεο αζελατθήο ζηξαηεγηθήο λα αλαγθάζεη ηνπο ερζξνχο 

ηεο λα δεηήζνπλ νη ίδηνη ηε ζχλαςε εηξήλεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αζελατθέο 

θηήζεηο θαη ηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο Αζήλαο
339

.  

   Οη παξηηάηεο δείρλνπλ έκπξαθηα ηε ζέιεζή ηνπο γηα ηελ νξηζηηθή ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ, παξαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο πσο ππήξραλ πάξα πνιινί ζχκκαρνί ηνπο πνπ 

νχηε είραλ εξσηεζεί γηα απηή ηελ θίλεζε ζχλαςεο εηξήλεο νχηε ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

ηαπηίδνληαλ κε ηηο ζπαξηηαηηθέο επηδηψμεηο, κηαο θαη νη εηδηθά νη Θεβαίνη θαη νη 

Κνξίλζηνη ζα έβιεπαλ ηελ Αζήλα λα δπλακψλεη θη άιιν θαη απηή ηε θνξά κε ηελ 

πιήξε απνδνρή θαη ζπγθαηάβαζε ηεο πάξηεο. Σν πηζαλφηεξν, ινηπφλ, είλαη πσο νη 

ζπκκαρηθέο ηεο πάξηεο πφιεηο, θαη εηδηθά νη δχν πξναλαθεξζείζεο, ζα 

δεκηνπξγνχζαλ ηεξάζηην ζέκα ζηελ εγέηηδα πφιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο. 

Παξάιιεια, θαη νη ππφινηπεο ειιεληθέο πφιεηο ζα αληηιακβάλνληαλ πσο ε πάξηε 

αλαηξνχζε απφ κφλε ηεο ηηο δηαθεξχμεηο ηεο γηα απειεπζέξσζε ησλ Διιήλσλ, 
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ζπλάπηνληαο κηα ζπλζήθε εηξήλεο πνπ βφιεπε κφλν εθείλε θαη φρη ηηο ειιεληθέο 

πφιεηο πνπ είραλ πηζηέςεη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ παξηηαηψλ
340

. 

   Ζ ζηηγκή κνηάδεη ηδαληθή γηα ηνπο Αζελαίνπο γηα λα θιείζνπλ κηα ζπκθσλία 

ηδηαίηεξα επσθειή γη’ απηνχο. Αλ δνχζε ν Πεξηθιήο, είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν πσο ζα 

δερφηαλ απεξίθξαζηα ηηο ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο
341

. Ο Πεξηθιήο, φκσο, δε δεη θαη ν 

εγέηεο ησλ Αζελαίσλ εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη ν αθξηβψο αληίζεηνο ηχπνο 

πνιηηηθνχ.  

   Ο εγέηεο απηφο είλαη ν Κιέσλ. Γεκφηεο απφ ηνλ ίδην δήκν κε ηνλ Αξηζηνθάλε, 

απηφλ ησλ Κπδαζελαίσλ, ζα γίλεη ν αγαπεκέλνο ήξσαο ηνπ θσκηθνχ πνηεηή πνπ ζα 

θαηεπζχλεη πάλσ ηνπ κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ηνλ ζπλερηδφκελν 

πφιεκν. Ο Κιέσλ είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο αλζξψπνπ πνπ πινχηηδε απφ ηελ 

απμαλφκελε αζελατθή θπξηαξρία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Γελ θαηαγφηαλ απφ θάπνηα 

παξαδνζηαθή αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα θαη εμαζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ βπξζνδέςε 

ή βπξζνπψιε. Αλήθε ζηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε θαη, αλ ρξεζηκνπνηνχζακε 

ζεκεξηλνχο φξνπο, αλ θαη αλαρξνληζηηθνχο, ζηελ αξηζηεξή ξηδνζπαζηηθή πιεπξά ηεο 

παξάηαμεο απηήο
342

.  

   Ο Κιέσλ δηαζέηεη ζεκαληηθέο ξεηνξηθέο ηθαλφηεηεο θαη, παξφιν πνπ είλαη ζρεηηθά 

άζρεηνο κε ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, κέζσ ηεο δεκαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο 

θαηαθέξλεη λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αζελατθνχ ιανχ θαη 

εηδηθά απηψλ πνπ αλήθαλ ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Γελ είλαη ηπραίν 

άιισζηε πσο κηα βαζηθή ηνπ θίλεζε ήηαλ ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο δηθαζηηθήο 

απνδεκίσζεο απφ δχν ζε ηξεηο νβνινχο, δείρλνληαο ζηνπο νπαδνχο ηνπ πσο 

ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα ην φθεινο ησλ απιψλ Αζελαίσλ πνιηηψλ. Έλαο ηέηνηνο 

άλζξσπνο είλαη ινγηθφ λα είλαη ππέξκεηξα θηιφδνμνο θαη λα ζέιεη, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο απφ ηελ Πχιν. Έηζη, παξά ηηο γελλαίεο 

ζπαξηηαηηθέο παξαρσξήζεηο, ν Κιέσλ ζα επηδείμεη αδηάιιαθηε ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηνπο παξηηάηεο απεζηαικέλνπο, ζπκπεξηθνξά πνπ ζα δηαηεξήζεη 

απέλαληη ηφζν ζηνπο ερζξνχο ηεο Αζήλαο φζν θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο κέρξη θαη ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ
343

.  

   Ο Κιέσλ πείζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ πσο είλαη ε θαηάιιειε επθαηξία φρη κφλν λα 

πηζηνπνηεζεί ε αζελατθή θπξηαξρία ζηα εδάθε πνπ είρε ήδε πάξεη αιιά λα ηνπο 
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δνζνχλ θαη άιια εδάθε, εδάθε πνπ ηα είραλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 460π.Υ. θαη ηνπ 

450π.Υ. αιιά φρη πηα. Σα εδάθε απηά είραλ ραζεί κε ηηο Σξηαθνληαεηείο πνλδέο ηνπ 

446π.Υ. θαη ήηαλ ηα δχν ζεκαληηθά ιηκάληα ησλ Μεγαξέσλ, ε Νίζαηα δειαδή θαη νη 

Παγέο, ε Σξνηδήλα θαη θάπνηεο πεξηνρέο ζηελ Αραΐα
344

. Με απηά ηα εδάθε ε Αζήλα 

ζα έπαηξλε ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηεο ηε Μεγαξίδα, ελψ ζα έθιεηλε ζρεδφλ απφ 

παληνχ ηελ Κφξηλζν. Σν ινγηθφ είλαη πσο απηέο νη απαηηήζεηο κάιινλ ζα εθλεχξηδαλ 

κηα ηφζν ηζρπξή πφιε φζν ε πάξηε.  

   Δληνχηνηο, νη απεζηαικέλνη δείρλνπλ έκπξαθηα πσο ζέινπλ ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο εηξήλεο, θαζψο δελ απνξξίπηνπλ ηελ αζελατθή πξφηαζε, παξφιν πνπ 

νπσζδήπνηε ζα ηνπο δεκηνπξγνχζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα κε ηηο άιιεο πφιεηο ηεο 

Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο. Σν κφλν πνπ δεηνχλ απφ ηνπο Αζελαίνπο είλαη λα ηνπο 

δνζεί ιίγνο ρξφλνο γηα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θαη κε ηα άιια κέιε ηεο 

Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, θάηη ην νπνίν νη Αζελαίνη δελ ην δέρνληαη, δείρλνληαο 

έκπξαθηα θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ην αληίζεην απφ ηνπο παξηηάηεο, δειαδή πσο 

δελ είραλ θακία εηιηθξηλή δηάζεζε γηα ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ αιιά επηδεηνχζαλ 

ηελ πιήξε θπξηαξρία ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
345

. 

   Μεηά ην λαπάγην ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε αζελατθή θπζηθά επζχλε, νη 

παξηηάηεο απεζηαικέλνη νδεγνχληαη πίζσ ζηελ Πχιν. Δίραλ πεξάζεη ηξεηο 

εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαθσρήο ζηελ πεξηνρή θαη νη ερζξνπξαμίεο μεθηλνχλ 

θαη πάιη, κε ηηο δχν πιεπξέο λα αληηκεησπίδνπλ πιένλ ζνβαξφ πξφβιεκα 

αλεθνδηαζκνχ
346

. Οη Αζελαίνη θαηεγνξνχλ ηνπο παξηηάηεο πσο παξαβίαζαλ ηελ 

αλαθσρή θαη, κε απηή ηε δηθαηνινγία, αξλνχληαη λα ηνπο επηζηξέςνπλ ηα 45 

πνιεκηθά πινία πνπ είραλ πάξεη σο εγγχεζε γηα ηελ αλαθσρή, εθκεδελίδνληαο έηζη 

ηελ φπνηα ηζρχ είρε ν ζπαξηηαηηθφο ζηφινο
347

. 

   Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ Αζελαίσλ ζηελ Πχιν, 

αιιά θαη ε παξάηαζε ηεο αβέβαηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή, δεκηνπξγνχλ 

δπζθνξία θαη έληνλεο ζπδεηήζεηο ζηελ αζελατθή Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. Οη δπλάκεηο 

πνπ δηαζέηεη ν Γεκνζζέλεο ζηελ πεξηνρή ζεσξνχληαη πσο δελ είλαη επαξθείο γηα λα 

θπξηεχζνπλ ηε θαθηεξία, θαζψο ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη ελδερφκελε 

ζπαξηηαηηθή επίζεζε απφ ηελ μεξά.  
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   Ο Κιέσλ θαηεγνξεί ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ πσο, ιφγσ ηεο δηζηαθηηθφηεηάο ηνπο, δελ 

έρνπλ θαηαιάβεη αθφκα ηε θαθηεξία. Πξνηείλεη, ινηπφλ, ηελ απνζηνιή ζεκαληηθψλ 

εληζρχζεσλ ζηελ πεξηνρή ππφ ηελ εγεζία ηνπ ζηξαηεγνχ Νηθία, ψζηε λα δνζεί έλα 

ηέινο ζηελ παξαηεηλφκελε θαηάζηαζε
348

. Ο Νηθίαο είλαη εθ ησλ εγεηψλ ηεο 

δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο αιιά είλαη ζην αθξηβψο αληίζεην άθξν απφ ηνλ Κιέσλα. 

Καηάγεηαη απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα θαη είλαη, πάιη ρξεζηκνπνηψληαο 

αλαρξνληζηηθέο εθθξάζεηο, ζηε δεμηά πηέξπγα ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο, ζηελ 

πηέξπγα απηή πνπ ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζπλνκηιίεο κε ηε πάξηε ηέζζεξα 

ρξφληα αξγφηεξα θαη ζηελ εμεχξεζε, έζησ θαη φρη νξηζηηθήο, ιχζεο γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ. 

   Ο Νηθίαο βξίζθεη έλαλ θαηλνκεληθά έμππλν ηξφπν λα απαιιαγεί απφ ηνλ πνιηηηθφ 

ηνπ αληίπαιν. Σνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ηελ αξρεγία ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ 

ζψκαηνο πνπ ζα ζηαιεί σο ελίζρπζε ζηελ Πχιν, θάηη ην νπνίν ν Κιέσλ δέρεηαη
349

. Ο 

Νηθίαο, νπσζδήπνηε, δελ πξέπεη λα πίζηεπε πσο ν Κιέσλ είρε ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηθαλφηεηεο λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ
350

. Γελ ππνιφγηζε, σζηφζν, πσο ζηελ Πχιν 

βξηζθφηαλ θαη ν ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο Γεκνζζέλεο, ελψ νη παξηηάηεο ηεο 

θαθηεξίαο έθηαλαλ ζηγά ζηγά ζηα φξηά ηνπο απφ ηελ έιιεηςε εθνδίσλ. Αλ ε 

επηρείξεζε δε ζηεθφηαλ απφ επηηπρία, νη ερζξνί ηνπ Κιέσλα, ηφζν ζηελ νιηγαξρηθή 

φζν θαη κέζα ζηε δεκνθξαηηθή παξαηαμε, ζα απαιιάζζνληαλ απφ έλαλ ζεκαληηθφ 

αληίπαιν. Αλ πάιη ε επηρείξεζε πεηχραηλε, ν Νηθίαο ήηαλ εμαηξεηηθά θηιφπαηξηο γηα 

λα ζηεξήζεη απφ ηελ πφιε ηνπ κηα ηφζν κεγάιε επηηπρία. 

   Μεηά ηελ πξφηαζε ηνπ Νηθία, ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ παξαδίδεη ζηνλ Κιέσλα ηελ 

εγεζία ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο, αθνχ πξψηα ηνλ δηνξίδεη ζηξαηεγφ. Ο Κιέσλ έρεη 

ηφζν κεγάιε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά γηα ηελ αίζηα έθβαζε ηεο επηρείξεζεο, 

ψζηε δηαθεξχηηεη πσο ηα πάληα ζηελ Πχιν ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κέζα ζε δηάζηεκα 

20 εκεξψλ. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρεη θαηαιάβεη ηε θαθηεξία είηε 

κε ηνπο παξηηάηεο αηρκαιψηνπο είηε λεθξνχο
351

. Μάιηζηα πξνθαιεί ηνπο ζπκπνιίηεο 

ηνπ ιέγνληαο πσο είλαη ηφζν εχθνιε ε επηρείξεζε, ψζηε δε ζα πάξεη καδί ηνπ 

θαλέλαλ Αζελαίν νπιίηε, αιιά ζα ρξεηαζηεί κφλν ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα, νπιίηεο 

απφ ηελ Ίκβξν θαη ηε Λήκλν, πειηαζηέο απφ ηελ Αίλν, 400 ηνμφηεο θαη ηα ήδε 
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ππάξρνληα ζηξαηεχκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Πχινπ
352

. Ζ Λήκλνο θαη ε Ίκβξνο, σο 

λεζηά ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, βξίζθνληαλ ζρεηηθά θνληά ζηελ Αίλν, ε νπνία 

ήηαλ κηα πινχζηα πφιε ηεο Θξάθεο, 18 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνλ Γξαβήζθν
353

. 

   ηε θαθηεξία ν εθνδηαζκφο ησλ απνθιεηζκέλσλ νπιηηψλ ζηαδηαθά γίλεηαη 

αδχλαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ, νη παξηηάηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηε 

ζηεξηά είραλ βξεη έλαλ αζθαιή γη’ απηνχο ηξφπν λα εθνδηάδνπλ ηνπο απνθιεηζκέλνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο. Έζηειλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο βάξθεο ζηηο νπνίεο 

επέβαηλαλ είισηεο. ηνπο είισηεο, πνπ κεηέθεξαλ εθφδηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν αιιά 

αθφκα θαη θνιπκπψληαο, ηνπο ππφζρνληαλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Ωζηφζν, απφ κηα 

ζηηγκή θαη έπεηηα νη Αζελαίνη αληηιήθζεθαλ ηελ ηαθηηθή απηή θαη έπηαλαλ ηηο βάξθεο 

απηέο πξηλ πξνιάβνπλ λα θηάζνπλ ζηε θαθηεξία. 

   Σειηθά θηάλεη θαη ν Κιέσλ ζηελ πεξηνρή κε πνιχ ζεκαληηθέο δπλάκεηο, αξθεηέο λα 

ληθήζεη ηνπο παξηηάηεο ηεο θαθηεξίαο. Αθνχ νη Αζελαίνη δεηνχλ απφ ηνπο 

παξηηάηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Πχιν λα πνπλ ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζηε 

θαθηεξία λα παξαδνζνχλ ρσξίο κάρε, γηα λα ζσζνχλ, θαη απηνί αξλνχληαη, έξρεηαη 

ε κέξα ηεο επίζεζεο. Πξηλ αθφκε μεκεξψζεη, πεξηζζφηεξνη απφ 800 νπιίηεο ηνπ 

αζελατθνχ ζψκαηνο απνβηβάδνληαη ζηα λφηηα ηεο θαθηεξίαο θαη επηηίζεληαη 

αηθληδηαζηηθά ζην πξψην θπιάθην ησλ παξηηαηψλ, εμνπδεηεξψλνληαο ηε δχλακε 

ησλ 30 αλδξψλ πνπ ππήξρε εθεί θαη δελ πεξίκελε ηελ αζελατθή επίζεζε
354

. ηαλ 

μεκεξψλεη, απνβηβάδνληαη θαη ειαθξά νπιηζκέλνη άλδξεο θαη επηηίζεληαη απφ ηα πίζσ 

θαη ηα πιάγηα ζηνπο παξηηάηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ άιιε επηινγή απφ ην λα 

ππνρσξνχλ ζπλερψο πξνο ηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ, φπνπ πξνζπαζνχλ λα ακπλζνχλ ζε 

έλα παιηφ νρπξφ, έρνληαο σζηφζν ζεκαληηθέο απψιεηεο, πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ 

αξρηθνχ ηνπο αξηζκνχ, θαη αλάκεζά ηνπο ηνλ αξρεγφ ηνπο, ηνλ Δπηηάδα
355

. 

   σηεξία δε θαίλεηαη λα ππάξρεη γηα ηνπο νπιίηεο, ελψ ε θαηάζηαζε γίλεηαη κε 

αλαζηξέςηκε, φηαλ έλα ειαθξά νπιηζκέλν ζψκα ζηξαηησηψλ κε νδεγφ ηνλ αξρεγφ 

ησλ Μεζζήλησλ ηεο Ναππάθηνπ, ν νπνίνο γλψξηδε πνιχ θαιά ην κέξνο, θαηαθέξλεη 

λα πεξάζεη απφ έλα απφθξεκλν ζεκείν θαη λα βξεζεί πίζσ απφ ηνπο παξηηάηεο, νη 

νπνίνη είλαη ηψξα απνθιεηζκέλνη θαη απφ ηα βφξεηα
356

. Σν κφλν πνπ ηνπο απνκέλεη, 

ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ινγηθή, είλαη λα παξαδνζνχλ θαη ην κφλν, ζχκθσλα κε ηε 
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ζπαξηηαηηθή παξάδνζε, είλαη λα δψζνπλ κηα ηειεπηαία κάρε θαη λα πεζάλνπλ 

πνιεκψληαο, ελζπκνχκελνη ηνλ Λεσλίδα θαη ηνπο 300 ζηηο Θεξκνπχιεο. 

   Δπεηδή είλαη δχζθνιν λα απνθαζίζνπλ ηη ζα πξάμνπλ, δεηνχλ ηε ζπκβνπιή ησλ 

ζπληξφθσλ ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πχιν. Απηνί ηνπο δίλνπλ κηα πιήξσο αζαθή 

θαη δηθνξνχκελε απάληεζε, ιέγνληάο ηνπο λα θάλνπλ φ,ηη πηζηεχνπλ νη ίδηνη, αξθεί 

φκσο λα κελ είλαη αηηκσηηθφ
357

. Αηηκσηηθφ γηα ηε πάξηε, γηα ηνπο ίδηνπο; Καλείο 

δελ ην θαηαιαβαίλεη απηφ. Καη ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αηηκσηηθφ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε; Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ 

νη παξηηάηεο θαη γεληθφηεξα ε Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία δελ έθαλε ζρεδφλ θακία 

ζηξαηησηηθή θίλεζε γηα λα βνεζήζεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο νπιίηεο. 

   Οη νπιίηεο επηιέγνπλ ηειηθά λα παξαδνζνχλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 425π.Υ.. Απφ ηνπο 

420 πνπ ήηαλ αξρηθά, 128 είραλ ζθνησζεί ζηηο κάρεο θαη 292 είραλ απνκείλεη 

δσληαλνί, εθ ησλ νπνίσλ 120 ήηαλ παξηηάηεο φκνηνη, νη πεξηζζφηεξνη κέιε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο. Σν πην εληππσζηαθφ γηα ηνπο Αζελαίνπο 

ήηαλ φηαλ είδαλ απφ θνληά, κέζα ζηα ηείρε ηεο πφιεο ηνπο θαη κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπο, ηνπο παξηηάηεο αηρκάισηνπο νπιίηεο πνπ έθεξε ν ίδηνο ν Κιέσλ πίζσ ζηελ 

Αζήλα, θαλεξά ππεξήθαλνο θαη δηθαησκέλνο γηα ηελ ηαθηηθή ηνπ
358

. Ο Κιέσλ 

κάιηζηα έθεξε ηνπο αηρκαιψηνπο κφλνο ηνπ, ρσξίο ηνλ νπζηαζηηθφ ηζχλνληα λνπ ηεο 

ηεξάζηηαο αζελατθήο επηηπρίαο ζηελ Πχιν, ηνλ Γεκνζζέλε, ν νπνίνο ήηαλ απηφο πνπ 

ζπλέιαβε θαη μεθίλεζε ηελ αζελατθή εκπινθή ζηελ πεξηνρή, ελψ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειηθήο απφβαζεο ζηε θαθηεξία έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αζελατθή λίθε κε ηελ άξηζηε ρξήζε ησλ ηνμνηψλ θαη ησλ πειηαζηψλ ηνπ
359

. 

   Ζ ελέξγεηα ηεο παξάδνζεο ησλ παξηηαηψλ επέθεξε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

εμέιημε ηνπ πνιέκνπ. Αξρηθά, πξνθάιεζε κεγάιε εληχπσζε ζε φιε ηελ Διιάδα ην 

γεγνλφο φηη νη παξηηάηεο ζηε θαθηεξία πξνηίκεζαλ λα παξαδνζνχλ παξά λα 

ζπζηαζηνχλ γηα ηελ παηξίδα, θαηαξξίπηνληαο ηε ζρεηηθή ζπαξηηαηηθή παξάδνζε, κε 

πην γλσζηφ ηεο παξάδεηγκα ηελ απηνζπζία ηνπ βαζηιηά Λεσλίδα θαη ησλ αλδξψλ ηνπ 

ζηηο Θεξκνπχιεο, ην 480π.Υ.
360

. Σν γεγνλφο φηη παξαδφζεθαλ νη νπιίηεο κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί σο θάηη ην εμαηξεηηθά αλάξκνζην γηα ηελ αγσγή πνπ έπαηξλαλ νη 

παξηηάηεο πνιεκηζηέο θαη βαζηδφηαλ ζην πεξίθεκν ή ηαν ή επί ηαρ. πλ ηνηο άιινηο, 

παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ 120 παξηηαηψλ δε θαίλεηαη ηδηαίηεξα κεγάινο, ην 
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γεγνλφο πσο δεκηνχξγεζε ηφζν κεγάιε αλαζηάησζε ζηελ πφιε ηεο πάξηεο δείρλεη 

πσο ε πφιε είρε ήδε αξρίζεη λα πάζρεη απφ νιηγαλζξσπία
361

. 

   Παξάιιεια, νη Πεινπνλλήζηνη ζηακάηεζαλ ηηο εηήζηεο αλνημηάηηθεο εηζβνιέο ηνπο 

ζηελ Αηηηθή, ππφ ην θφβν ηεο εθηέιεζεο ησλ 120 αηρκαιψησλ ζηελ Αζήλα 

παξηηαηψλ πνπ ήηαλ, θαηά θχξην ιφγν, γφλνη θαιψλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο
362

. Οη 

παξηηάηεο πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα βξνπλ ηξφπν λα απειεπζεξψζνπλ ηνπο 

αηρκαιψηνπο. ηέιλνπλ πξεζβείεο ζηελ Αζήλα πξνζθέξνληαο ζεκαληηθφηαηα 

αληαιιάγκαηα. Ο Κιέσλ, φκσο, είλαη ν απφιπηνο θπξίαξρνο ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο 

ζθελήο θαη δε ζπδεηά θαλ ην ελδερφκελν απφδνζεο ησλ αηρκαιψησλ, πξνηξέπνληαο 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα παξνπζηάδνπλ νινέλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο, ψζηε λα 

παξαηείλεηαη ε ζπγθερπκέλε θαηάζηαζε γηα ην πνηα ζα είλαη ε ηχρε ησλ αηρκαιψησλ. 

   Οη ζπαξηηαηηθέο πξεζβείεο πξνηείλνπλ μαλά ηε ζχλαςε εηξήλεο θαη κάιηζηα 

γεληθήο απηή ηε θνξά. Οη Αζελαίνη βξίζθνληαη ζε αθφκα πην πιενλεθηηθή ζέζε απφ 

απηή πνπ βξίζθνληαλ ιίγν θαηξφ πξηλ, φηαλ αθφκε δελ είραλ παξαδνζεί νη παξηηάηεο 

ηεο θαθηεξίαο, αιιά ε εκκνλή θαη ε αδεθαγία ηνπ θηινπφιεκνπ Κιέσλα είηε λα 

θεξδίζεη πεξηζζφηεξα εδάθε είηε λα δεη ηε πάξηε εληειψο ληθεκέλε ηνλ νδεγεί λα 

παξνηξχλεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα απνπέκπνπλ ηνπο παξηηάηεο απεζηαικέλνπο, 

θάηη ην νπνίν θαη θάλνπλ. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ πνιέκνπ θαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

αζελατθήο θπξηαξρίαο απφ ηε κεγάιε ηεο αληίπαιν δελ επηηπγράλεηαη, ινηπφλ, κε 

ηεξάζηηα επζχλε λα βαξαίλεη ηνλ Κιέσλα, επζχλε πνπ γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηηο απνηπρίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ Αζήλα ηελ επφκελε 

ρξνληά
363

. 

   Οη αηρκάισηνη ζα δνζνχλ ηειηθά πίζσ ζηε πάξηε κεηά ην ηέινο ηνπ Αξρηδάκεηνπ 

πνιέκνπ, ην 421π.Υ., σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο γηα ηε ζχλαςε ηεο εηξήλεο 

ηνπ Νηθία. Οη Αζελαίνη ηνχο ρξεζηκνπνίεζαλ επηκειψο σο ην πην δπλαηφ ηνπο ραξηί 

γηα λα αζθήζνπλ πίεζε ζηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη γηα λα θιείζνπλ ηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε γη’ απηνχο ζπκθσλία
364

. 

   ηαλ γχξηζαλ νη αηρκάισηνη ζηελ πφιε ηνπο, αληηιήθζεθαλ ηη ελλννχζαλ νη 

ζχληξνθνί ηνπο ζηελ Πχιν, φηαλ ηνπο είπαλ λα κελ θάλνπλ θάηη ην αηηκσηηθφ. Σα 

δηθαηψκαηα ησλ 120 νκνίσλ αθαηξέζεθαλ, αλ θαη αξγφηεξα απνθαηαζηάζεθαλ, δηφηη 

νη 5 Έθνξνη έθξηλαλ φρη φηη είραλ θάλεη απαξαηηήησο θάηη ην αηηκσηηθφ, αιιά πσο σο 
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αηηκσηηθφ ζα ην αληηκεηψπηδαλ νη ππφινηπνη ζπκπνιίηεο ηνπο θαη απηνχο ηνπο νπιίηεο 

ζα ηνπο αληηκεηψπηδαλ σο θαηψηεξνπο. Έηζη, ππήξρε ν θίλδπλνο, αηζζαλφκελνη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν σο πνιίηεο δεχηεξεο δηαινγήο, λα θάλνπλ θάπνηα επαλαζηαηηθή 

θίλεζε ελαληίνλ ηεο πφιεο ηνπο
365

. 

   Δπίζεο, νη Αζελαίνη εγθαηέζηεζαλ ζηελ Πχιν Μεζζήληνπο απφ ηε Ναχπαθην, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κηα βάζε θαη κηα κφληκε απεηιή θνληά ζηε πάξηε θαη έλα 

θαηαθχγην γηα ηνπο είισηεο θαη ηνπο Μεζζήληνπο επαλαζηάηεο
366

. ζνλ αθνξά ηνπο 

Μεζζήληνπο, κεηά ηελ επηηπρία ηεο Πχινπ αθηεξψλνπλ ζηελ Οιπκπία ην πεξίθεκν 

άγαικα ηεο Νίθεο ηνπ Παησλίνπ απφ ηε δεθάηε ηεο ιείαο πνπ πήξαλ.  

   Ο Κιέσλ είλαη ν αδηαθηινλίθεηνο ζξηακβεπηήο ηεο Πχινπ. Παξφιν πνπ ν 

Γεκνζζέλεο ππήξμε απηφο πνπ έβαιε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αζελατθή λίθε, ν Κιέσλ 

ήηαλ απηφο πνπ ηελ νινθιήξσζε θαη πήξε πάλσ ηνπ φιε ηε δφμα, εθπιεξψλνληαο ηελ 

ππφζρεζή ηνπ πσο κέζα ζε 20 εκέξεο ζα μεδηαιχλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο 

λνηηνδπηηθήο Μεζζελίαο. Ο Κιέσλ θεξδίδεη ηζφβηα ζίηηζε ζην πξπηαλείν θαη 

ηηκεηηθή ζέζε ζην ζέαηξν, ελψ νη απφςεηο ηνπ γίλνληαη δεθηέο απφ ηνπο Αζελαίνπο 

πνιίηεο. 

   Παξά ηε κεγάιε επηηπρία ησλ Αζελαίσλ ζηελ Πχιν, ην ζπκκαρηθφ ηακείν είρε 

αδεηάζεη απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ην 424π.Υ. νη Αζελαίνη δεηνχλ 

κεγαιχηεξε εηζθνξά απφ ηνπο ζπκκάρνπο, ηξηπιαζηάδνληαο ην πνζφ ηνπ θφξνπ, απφ 

400 ηάιαληα ζε 1.460. Οη πφιεηο κάιηζηα πνπ φθεηιαλ λα πιεξψζνπλ θφξν 

απμάλνληαλ απφ 175 ζε πεξίπνπ 400. Ζ ελέξγεηα απηή, φπσο θαη ην γεγνλφο πσο νη 

Αζελαίνη θάιεζαλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ πφιεσλ ζηελ Αζήλα απιψο γηα λα ηνπο 

αλαθνηλψζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο θαη φρη γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα νδεγεί πνιιέο 

πφιεηο, θπξίσο ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ, λα απνζθηξηήζνπλ απφ ηε ζπκκαρία, κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ
367

. 

   Ζ απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηεο εηζθνξάο πξνέξρεηαη απφ έλα ςήθηζκα πνπ 

πξνηείλεη ν Κιεψλπκνο, έλαο νπαδφο ηνπ Κιέσλα, θαη αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο ηελ 

επηζεηηθή ηαθηηθή πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη ν Κιέσλ θαη νη πνιηηηθνί ηνπ θίινη, 

πνιινί εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαιάβεη ζεκαληηθά αμηψκαηα θαη έρνπλ εθιεγεί 

ζηξαηεγνί, κηα ηαθηηθή ε νπνία επηηάζζεη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη πνιπδάπαλεο 

εθζηξαηείεο εθηφο ηεο Αηηηθήο, ην νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ 

                                                      
365

 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),83 
366

 Mosse Claude - Schnapp-Gourbeillon Annie (2001),281 
367

 Mosse Claude - Schnapp- Gourbeillon Annie (2001),281 
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δηαηεζεηκέλεο λα ζεθψζνπλ νη ζπκκαρηθέο ηεο Αζήλαο πφιεηο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ 

εθδειψλνπλ ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηνπο
368

. 

   Σα ρξήκαηα πνπ πήξαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη Αζελαίνη έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ Κιέσλα λα απμήζεη ηα ρξήκαηα πνπ έπαηξλαλ θαζεκεξηλά νη δηθαζηέο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο απφ 2 ζε 3 νβνινχο θαη λα γίλεη αθφκα πην δεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο 

απινχο Αζελαίνπο πνιίηεο.  

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ιατθίζηηθεο πξαθηηθέο ηνπ Κιέσλα δεκηνπξγνχλ αθφκα 

κεγαιχηεξεο αληηπάζεηεο γηα ην πξφζσπφ ηνπ ζηνλ θχθιν ησλ ζπληεξεηηθψλ 

Αζελαίσλ, θάηη ην νπνίν θάλεθε θαη ζην έξγν Ιππήρ ηνπ Αξηζηνθάλε, ην νπνίν 

αλέβεθε ιίγν κεηά ηα γεγνλφηα απηά θαη θαηεγφξεζε επζέσο ηνλ Κιέσλα, αλ θαη δελ 

πέηπρε θάηη ην αμηφινγν, εθφζνλ ν Κιέσλ εθιέρηεθε ζηξαηεγφο ιίγν αξγφηεξα
369

. 

ην αξηζηνθαληθφ απηφ έξγν παξνπζηάδεηαη ν βπξζνδέςεο Παθιαγφλαο, δειαδή ν 

Κιέσλ, λα εμαπαηά ηνπο Αζελαίνπο θαη ηειηθά λα εηηάηαη απφ ηνλ αιιαληνπψιε 

Αγνξάθξηην, δειαδή ηνλ Τπέξβνιν. Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή πνπ ν Κιέσλ απμάλεη 

ηνλ ειηαζηηθφ κηζζφ, νη Αζελαίνη δεηνχλ απφ ηε Υίν λα γθξεκίζεη ηα ηείρε ηεο, θάηη 

ην νπνίν θαη θάλεη, πηζαλφηαηα εμαηηίαο ηεο εθδήισζεο έληνλεο δπζθνξίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ λεζηνχ γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπκκαρηθνχ θφξνπ. 

   Δλ θαηαθιείδη, ε λίθε ησλ Αζελαίσλ ζηε θαθηεξία απνηειεί ηελ πην εληππσζηαθή 

θαη νπζηαζηηθή ζπλάκα επηηπρία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεθαεηνχο Αξρηδάκεηνπ 

πνιέκνπ θαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ. 

 

Δπισειπήζειρ ζηη ΒΑ Πελοπόννηζο 

 

    Ο Νηθίαο βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη ηνπ Κιέσλα. ηηο αξρέο ηνπ 

θζηλνπψξνπ ηνπ 425π.Υ. ν Νηθίαο μεθηλά κε πεξηζζφηεξα απφ 80 πινία θαη 2.000 

Αζελαίνπο νπιίηεο, 200 ηππείο θαη πνιινχο ζπκκάρνπο Μηιεζίνπο, Αλδξείνπο, 

Καξπζηίνπο θαη άιινπο ελαληίνλ ηεο Κνξηλζίαο
370

. Ο αζελατθφο ζηξαηφο 

απνβηβάδεηαη βξάδπ ζηε νιχγεηα θαη ζπγθξνχεηαη κε έλα ζψκα Κνξηλζίσλ νπιηηψλ, 

κε ηνπο Αζελαίνπο λα βγαίλνπλ ληθεηέο. ηε ζπλέρεηα, φκσο, θαηαθζάλεη φινο ν 

ππφινηπνο θνξηλζηαθφο ζηξαηφο θαη νη Αζελαίνη, έρνληαο ππνδεέζηεξεο δπλάκεηο, 

                                                      
368

 Wilcken Ulrich (1976),221 
369

 Botsford & Robinson (1979),254 
370

 Θνπθ.4.42.1. 
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απνθαζίδνπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηε νιχγεηα
371

. Σφηε ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ 

παξαιίσλ ηεο Κνξηλζίαο θαη ηεο Δπηδαχξνπ, ηα νπνία θαη ιεειαηνχλ. Ζ ζεκαληηθή, 

σζηφζν, επηηπρία ηνπο είλαη πσο επηηίζεληαη θαη θαηαιακβάλνπλ ηα Μέζαλα, 

δεκηνπξγψληαο νρπξφ ζηνλ ζηελφ ηζζκφ πνπ ελψλεη ηα Μέζαλα κε ηελ Πεινπφλλεζν 

θαη απνθηψληαο έηζη κηα αθφκε βάζε ζηελ Πεινπφλλεζν κεηά ηελ Πχιν. Ζ ζεκαζία 

ησλ Μεζάλσλ έγθεηηαη ζην φηη απνηεινχλ ηελ πξψηε αζελατθή βάζε ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή Πεινπφλλεζν, δίλνληαο ζηνπο Αζελαίνπο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο Δπηδαχξνπ, ηεο Σξνηδήλαο, ησλ Αιηέσλ
372

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
371

 Θνπθ.4.44.5. 
372

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,216 
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ΗΓ΄ κεθάλαιο:Αθηναφκέρ ππυηοβοςλίερ 

 

Δπίθεζη ενανηίον Κςθήπυν  

 

   Ζ επηηπρεκέλε ηαθηηθή ζηελ Πχιν ην 425π.Υ., νδεγεί ηνπο Αζελαίνπο λα 

ζπλερίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο. Δπηρεηξνχλ δειαδή λα νρπξψλνπλ πεξηνρέο 

εθηφο Αηηηθήο θαη εηδηθά ζε κέξε θνληά ζηε πάξηε, αληίζεηα κε ην αξρηθφ ζρέδην 

δξάζεο ηνπ Πεξηθιή. Σν θαινθαίξη ηνπ 424π.Υ. ν Νηθίαο επηρεηξεί λα αληηζηαζκίζεη 

ηε κεγάιε λίθε ηνπ Κιέσλα, έλαλ ρξφλν πξηλ ζηελ Πχιν, θαζψο ην παηρλίδη εμνπζίαο 

αλάκεζα ζηνπο δχν άλδξεο ζπλερίδεηαη θαη ζα ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ 

Κιέσλα ζηελ Ακθίπνιε, δχν ρξφληα αξγφηεξα. 

   Σελ εγεζία ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο πνπ θηλείηαη πξνο ηα Κχζεξα έρεη ν 

ζηξαηεγφο Νηθίαο καδί κε ηνπο ζηξαηεγνχο Νηθφζηξαην θαη Απηνθιή
373

. Ζ επηζεηηθή 

δχλακε απνηειείηαη απφ 60 πινία κε 2.000 νπιίηεο, ηππείο θαη ζπκκαρηθά 

ζηξαηεχκαηα, θπξίσο απφ ηε Μίιεην
374

. Σα Κχζεξα βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθή ζέζε, 

αλάκεζα ζηα αθξσηήξηα ηνπ Σαίλαξνπ θαη ηνπ Μαιέα, αθφκα πην θνληά ζηε πάξηε 

απφ ηελ Πχιν, ηελ νπνία είραλ νρπξψζεη νη Αζελαίνη έλαλ ρξφλν πξηλ
375

. Σν λεζί 

πξνζηαηεχεη φιε ηε Λαθσλία απφ ηα λφηηα, ελψ απνηειεί ελδηάκεζν ζηαζκφ γηα 

ηαμίδηα απφ ηελ Πεινπφλλεζν πξνο ηελ Κξήηε, ηε Ληβχε θαη ηελ Αίγππην θαη νη 

παξηηάηεο ππνινγίδνπλ πνιχ ζε απηφ
376

. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ αλήθαλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ Λαθεδαηκνλίσλ πεξηνίθσλ, απηψλ δειαδή πνπ θαηνηθνχζαλ ζε πφιεηο 

θαη ρσξηά έμσ απφ ηε πάξηε. Οη πεξίνηθνη απνηεινχζαλ ηε δεχηεξε ηε ηάμεη 

θνηλσληθή νκάδα ηεο πάξηεο κεηά απφ ηνπο φκνηνπο παξηηάηεο. Οη πεξίνηθνη δελ 

είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα αιιά είραλ ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηνχλ ζηνλ 

ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφ θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο παξηηάηεο ζηηο εθζηξαηείεο ηνπο. 

   Ζ αζελατθή επίζεζε μεθηλά απφ ηελ πφιε θάλδεηα, ηελ νπνία θαη θαηαιακβάλνπλ 

εχθνια. Έπεηηα, αθνχ ιεειαηνχλ ην λεζί, ζηξέθνληαη πξνο ηελ πφιε ησλ 

Κπζήξσλ
377

. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο πεγαίλνπλ ζηελ αθξφπνιε, αιιά ε αζελατθή 

πνιηνξθία γξήγνξα θηάλεη ζην ηέινο ηεο, κηαο θαη νη Κπζήξηνη αληηιακβάλνληαη πσο 

                                                      
373

 Kagan Donald (2004),239 
374

 Θνπθ.4.53.1. 
375

 Hornblower Simon (2006)
2
,356 

376
 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),84 

377
 Kagan Donald (2004),240 
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δελ έρνπλ ειπίδα ζσηεξίαο, θαζψο δελ κπνξεί λα έξζεη θάπνηνο πεινπνλλεζηαθφο 

ζηφινο θαη λα αληηπαξαηεζεί κε ηνπο Αζελαίνπο, ελψ είλαη πξφζθαηα θαη ηα 

ζπκβάληα ζηελ Πχιν
378

. 

   Ο Νηθίαο ηνχο ππφζρεηαη πσο δε ζα ηνπο ζθνηψζεη νχηε ζα ηνπο εθδηψμεη απφ ην 

λεζί θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο παξαδίδνληαη. Οη Αζελαίνη αθήλνπλ θξνπξά ζην λεζί, 

ην νπνίν πιένλ θαζίζηαηαη κηα αξθεηά πξνθερσξεκέλε βάζε ηνπο ππεξβνιηθά θνληά 

ζηε πάξηε
379

. ηε ζπλέρεηα, ν αζελατθφο ζηφινο πεξλά απέλαληη απφ ηα Κχζεξα, 

ζηε Λαθσλία, θαη γηα 7 εκέξεο ιεειαηεί ηα παξάιηα, πξνηνχ επηζηξέςεη ζηα Κχζεξα 

θαη αθνχ πεξίκελε άδηθα θάπνηα ζπαξηηαηηθή ελέξγεηα. Ζ πάξηε, φκσο, κεηά ηα 

γεγνλφηα ηεο Πχινπ έρεη απσιέζεη ελ κέξεη ηελ επηζεηηθφηεηά ηεο θαη δελ κπνξεί λα 

βξεη ην ζάξξνο λα αληηκεησπίζεη ηνπο Αζελαίνπο αθφκα θαη ηφζν θνληά ζηελ ίδηα ηελ 

πφιε
380

. 

   Ζ θαηάιεςε ησλ Κπζήξσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Αζελαίνπο λα θάλνπλ 

άκεζεο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηνπο. Ωζηφζν, νη Αζελαίνη επηβάιινπλ θφξν 4 

ηαιάλησλ ζην λεζί, έλαλ αξθεηά πςειφ θφξν γηα έλα λεζί πνπ ζίγνπξα ζα κπνξνχζε 

λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία ιφγσ ηεο εγγχηεηάο 

ηνπ κε ηε πάξηε
381

. Πέξα απφ ηελ θαηάιεςε ησλ Κπζήξσλ, ε θαηάζηαζε ζηε 

πάξηε δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιή, θαζψο εθθξεκεί αθφκα ε ηχρε ησλ αηρκαιψησλ απφ 

ηελ Πχιν. 

   Μεηά ηελ θαηάιεςε ησλ Κπζήξσλ, νη Αζελαίνη πεγαίλνπλ ζηα αλαηνιηθά ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζηελ Κπλνπξία ηεο Αξθαδίαο. Δθεί, ζηε Θπξέα, κηα πεξηνρή ζηα 

ζχλνξα Αξθαδίαο θαη Λαθσλίαο, είραλ εγθαηαζηήζεη νη παξηηάηεο ηνπο Αηγηλήηεο 

πνπ εθδηψρζεθαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο ην 431π.Υ. απφ ην λεζί ηνπο. Οη Αηγηλήηεο 

βιέπνπλ ηα αζελατθά πινία πνπ πιεζηάδνπλ ην ιηκάλη θαη δεηνχλ ηελ άκεζε βνήζεηα 

κηαο ζπαξηηαηηθήο θξνπξάο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, νη Αηγηλήηεο 

πεγαίλνπλ θαη νρπξψλνληαη ζην άλσ κέξνο ηεο πφιεο. Οη παξηηάηεο, φκσο, 

αξλνχληαη λα βνεζήζνπλ κε ην ζθεπηηθφ πσο ίζσο απνθιεηζηνχλ κέζα ζηα ηείρε απφ 

ηνπο Αζελαίνπο, έρνληαο νπσζδήπνηε ζην κπαιφ ηνπο απηφ πνπ έπαζαλ νη 

ζπκπνιίηεο ηνπο ζηε θαθηεξία, θαη πεγαίλνπλ πξνο ηα πςψκαηα παξαθνινπζψληαο 

ακέηνρνη ηα γεγνλφηα
382

. 
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 Θνπθ.4.54.2. 
379

 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),85 
380

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,216 
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 Hornblower Simon (2005),281 
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 Θνπθ.4.57.2. 
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   Έηζη, ε επίζεζε ησλ ππέξηεξσλ αξηζκεηηθά Αζελαίσλ δε βξίζθεη ζεκαληηθή 

αληίζηαζε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ θαηαιακβάλεηαη εχθνια. Οη Αζελαίνη 

παίξλνπλ ιάθπξα, ππξπνινχλ ηελ πφιε θαη ζηέιλνπλ ζηελ Αζήλα φζνπο έπηαζαλ 

αηρκαιψηνπο
383

. Λφγσ ηεο κεγάιεο έρζξαο ησλ δχν πφιεσλ, κηαο θαη ε Αίγηλα ήηαλ 

ζχκκαρνο ηεο πάξηεο, παξά ηελ εγγχηεηά ηεο κε ηελ Αζήλα, νη Αζελαίνη 

ζπκπεξηθέξζεθαλ άζρεκα ζηνπο Αηγηλήηεο αηρκαιψηνπο θαη, ίζσο, ηνπο ζθφησζαλ. 

Μαδί κε ηνπο Αηγηλήηεο νη Αζελαίνη ζπλέιαβαλ αηρκάισην θαη ηνλ αξρεγφ ηεο 

θξνπξάο ηεο πφιεο, ν νπνίνο ήηαλ ν Λαθεδαηκφληνο Σάληαινο, γηνο ηνπ Παηξνθιή. 

Σνλ κεηέθεξαλ ηξαπκαηηζκέλν ζηελ Αζήλα θαη ηνλ θπιάθηζαλ καδί κε ηνπο 

αηρκάισηνπο παξηηάηεο απφ ηε θαθηεξία
384

. 

 

Δπίθεζη ενανηίον Μεγάπυν 

 

   Σν 427π.Υ. νη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ηε Μηλψα, έλα λεζί έμσ απφ ηα Μέγαξα. 

Δλδερφκελε θαηάιεςε ησλ Μεγάξσλ ζα απέθνπηε ηελ Πεινπφλλεζν απφ ηε 

Βνησηία, ε νπνία ζα απνκνλσλφηαλ πιήξσο, κηαο θαη νη Αζελαίνη είραλ ήδε 

θπξηαξρήζεη θαη ζηα δπηηθά ηεο, ζηε δπηηθή δειαδή ηεξεά. 

   Οη Αζελαίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπο πξνο ηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ 

ηνπ 424π.Υ., ιίγν κεηά ηελ θαηάιεςε ησλ Κπζήξσλ θαη ηεο Θπξέαο ηεο Κπλνπξίαο. 

Σελ εγεζία ησλ ζηξαηεπκάησλ πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 4.500 άλδξεο έρνπλ νη ζηξαηεγνί 

Γεκνζζέλεο θαη Ηππνθξάηεο. Ο Γεκνζζέλεο είλαη ν γλσζηφο ζηξαηεγφο ηεο επηηπρίαο 

ζηελ Πχιν, ελψ ν Ηππνθξάηεο είλαη αληςηφο ηνπ Πεξηθιή
385

. Σν ζρέδην πξνυπνζέηεη 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ Μεγαξέσλ δεκνθξαηηθψλ, νη νπνίνη ζα βνεζνχζαλ ηνπο 

Αζελαίνπο λα κπνπλ θξπθά θαη λα θαηαιάβνπλ ηα Μαθξά ηείρε πνπ έλσλαλ ηα 

Μέγαξα κε ην επίλεηφ ηνπο, ηε Νίζαηα, θαη έηζη λα απνθφςνπλ ηελ παξνρή βνήζεηα 

απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηε Νίζαηα πξνο ηνπο Μεγαξείο πνπ 

βξίζθνληαλ κέζα ζηελ πφιε ηνπο
386

. 

   χκθσλα κε ην ζρέδην, πξηλ μεκεξψζεη, ν αζελατθφο ζηξαηφο πέξαζε απφ ηε 

Μηλψα, ηελ νπνία θαηείρε απφ ην 427π.Υ., απέλαληη ζηελ αθηή, θνληά ζηα ηείρε. Οη 

Μεγαξείο δεκνθξαηηθνί πνπ ηνπο πεξίκελαλ, άλνημαλ κία απφ ηηο πχιεο θαη νη 

Αζελαίνη κπήθαλ κέζα, θαηαιακβάλνληαο έλα κέξνο ησλ Μαθξψλ ηεηρψλ θαη 

                                                      
383
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 Θνπθ.4.66.4. 



 105 

απνθφπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε Νίζαηα απφ ηα Μέγαξα, εθφζνλ γηα λα ζηαινχλ 

εληζρχζεηο απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ άιιε ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ αλαγθαζηηθά 

ηνπο Αζελαίνπο
387

. 

   Οη Αζελαίνη αλακέλνπλ ηελ έμνδν ηνπ κεγαξηθνχ ζηξαηνχ απφ ηα ηείρε πξνο 

βνήζεηα απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Νίζαηα. Οη Μεγαξείο, φκσο, δελ ηνικνχλ λα 

βγνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Αζελαίνπο. Έηζη, απηνί ζηξέθνληαη πξνο ηε 

Νίζαηα, ηελ νπνία απνθιείνπλ κε ηείρνο θαη μεθηλνχλ λα ηελ πνιηνξθνχλ. Σάρηζηα, 

κφιηο ην επφκελν βξάδπ, ε θξνπξά ηεο πφιεο παξαδίδεηαη θαη έηζη νη Αζελαίνη 

παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην ιηκάλη ησλ Μεγαξέσλ
388

. 

   Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη δχζθνιε γηα ηνπο Πεινπνλλήζηνπο αιιά ε ηχρε είλαη κε ην 

κέξνο ηνπο. Σελ πεξίνδν απηή έηπρε λα βξίζθεηαη ζηελ Κνξηλζία ν παξηηάηεο 

ζηξαηεγφο Βξαζίδαο, ν νπνίνο εηνίκαδε κηα εθζηξαηεία ζηε βφξεηα Διιάδα ελαληίνλ 

ησλ ζπκκάρσλ ησλ Αζελαίσλ ζηε Υαιθηδηθή. Ο Βξαζίδαο είρε ζσζηά αληηιεθζεί 

πσο νη πφιεηο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηεο Μαθεδνλίαο ήηαλ εππξφζβιεηεο απφ ζηξαηφ 

μεξάο, ελψ ήηαλ γλσζηφ πσο κε δπζθνιία ππέθεξαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

αζελατθή θεδεκνλία θαη επηζπκνχζαλ λα απαιιαγνχλ απφ απηή
389

. 

   Ο Βξαζίδαο καζαίλεη ηη ζπκβαίλεη ζηα Μέγαξα θαη θαηαθζάλεη γξήγνξα κε 

κεγάιεο δπλάκεηο, ηηο νπνίεο απνηεινχλ 2.700 Κνξίλζηνη, 600 ηθπψληνη, 400 

Φιεηάζηνη θαη άιινη, ελψ απφ ηε Βνησηία έξρνληαη άιινη 2.000 νπιίηεο θαη 600 

ηππείο. Οη Αζελαίνη βιέπνληαο ηηο δπλάκεηο απηέο λα έξρνληαη νπηζζνρσξνχλ θαη 

νρπξψλνληαη ζηε Νίζαηα, ελψ ν Βξαζίδαο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ κπαίλεη ζηα 

Μέγαξα. Ζ αζελατθή επηρείξεζε απέηπρε, αθνχ δελ επεηεχρζε ν βαζηθφο ηεο ζηφρνο, 

δειαδή ε θαηάιεςε ησλ Μεγάξσλ, ελψ ε άθημε ηνπ Βξαζίδα καηαίσζε θαη θάζε 

απφπεηξα λέαο πξνζπάζεηαο, ηνπιάρηζηνλ άκεζεο. 

   Μέζα ζηελ πφιε ησλ Μεγάξσλ νη νιηγαξρηθνί βξίζθνπλ ηελ επθαηξία λα 

απαιιαγνχλ νξηζηηθά απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο, ηφζν απφ απηνχο πνπ βνήζεζαλ 

ηνπο Αζελαίνπο φζν θαη απφ πνιινχο πεξηζζφηεξνπο πνπ δελ είραλ πξάμεη θάηη. 

Καηεγνξνχλ, ινηπφλ, θαη ζηε ζπλέρεηα εθηεινχλ πεξίπνπ 100 Μεγαξείο 

δεκνθξαηηθνχο πσο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Αζελαίνπο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

εμνπζίαο
390

. Κάπνηνη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Αζελαίνπο. Πνιινί, φκσο, 

θαηεγνξήζεθαλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη νιηγαξρηθνί ησλ 
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390

 Θνπθ.4.74.3. 



 106 

Μεγάξσλ απαιιάζζνληαη θαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο, αιιά θαη απφ 

αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο είραλ, θπξίσο, πξνζσπηθέο δηαθνξέο
391

. 

   Ζ πιήξεο επηθξάηεζε ησλ νιηγαξρηθψλ ζηα Μέγαξα νδήγεζε θαη ζηελ επηζηξνθή 

ησλ εμφξηζησλ Μεγαξέσλ νιηγαξρηθψλ απφ ηηο Παγέο, ην άιιν ζεκαληηθφ ιηκάλη ησλ 

Μεγάξσλ. Ζ απφπεηξα ησλ Αζελαίσλ λα εγθαζηδξχζνπλ δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο ζηελ 

πφιε είρε απνηχρεη θαη καδί είρε απνηχρεη θαη ε πην ζνβαξή πξνζπάζεηά ηνπο λα 

απνθφςνπλ ηελ Πεινπφλλεζν απφ ηε Βνησηία θαη λα απνκνλψζνπλ πιήξσο ηελ 

ηειεπηαία
392

. Ζ θεληξηθή Διιάδα, απφ ηε Βνησηία ζηα βφξεηα έσο ηελ Κνξηλζία ζηα 

λφηηα, έρεη κεηαηξαπεί ζηνλ ρψξν πνπ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γίλνληαη νη αζελατθέο 

επηρεηξήζεηο. 

   Μεηά ηελ απνηπρία ζηα Μέγαξα, ε θαηάζηαζε γηα ηελ Αζήλα δπζθνιεχεη θαη ζηε 

βφξεηα Διιάδα. Ο βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο, ν Πεξδίθθαο, αιιάδεη γηα κηα αθφκε 

θνξά πιεπξά θαη ζπκκαρεί κε ηνπο παξηηάηεο, δεηψληαο απφ απηνχο εληζρχζεηο γηα 

ηελ εθζηξαηεία ηνπ ελαληίνλ ηνπ Αξξαβαίνπ ηεο Λπγθεζηίδαο ζηε δπηηθή 

Μαθεδνλία., ιέγνληάο ηνπο πσο ζα πιεξψζεη απηφο ηα έμνδα ησλ παξηηαηψλ γηα ηελ 

εθζηξαηεία. Οη παξηηάηεο γλσξίδνπλ πσο έρνπλ κηα επθαηξία λα πάξνπλ κε ην κέξνο 

ηνπο πφιεηο ηεο βφξεηαο Διιάδαο, αιιά θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηε Λαθσλία, ε νπνία 

είλαη απνθιεηζκέλε απφ ηα δπηηθά, ιφγσ ηεο Πχινπ, θαη απφ ηα λφηηα, ιφγσ ησλ 

Κπζήξσλ, δηφηη νη Αζελαίνη ίζσο έζηειλαλ θαη απηνί δπλάκεηο ζηε βφξεηα Διιάδα
393

. 

   Δληνχηνηο, ην ζρέδην ησλ παξηηαηψλ δελ επηηεχρζεθε πιήξσο. Δλεθξίζε ε 

απνζηνιή κηαο κηθξήο δχλακεο, απνηεινχκελεο απφ 1.000 Πεινπνλλήζηνπο νπιίηεο 

θαη 700 είισηεο
394

. Σειηθά, ν πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

Βξαζίδα, αθνχ πεξλά απφ ηελ Ζξάθιεηα, κπαίλεη ζηε Θεζζαιία θαη απφ εθεί ζηε 

Μαθεδνλία, φπνπ ζην Γίνλ γίλεηαη ζπλάληεζε ηνπ Βξαζίδα κε ηνλ Πεξδίθθα, ν 

νπνίνο ηειηθά ηνπ ιέεη πσο ζα αλαιάβεη ηα κηζά έμνδα ηνπ αλεθνδηαζκνχ ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ
395

. ηε Υαιθηδηθή ε ιπλζνο πξνέβε ζε ζπλνηθηζκφ θαη ίδξπζε 

ζπκκαρίαο ησλ Υαιθηδέσλ, ππφ ηελ εγεζία ηεο θπζηθά. Οη Αζελαίνη, νη νπνίνη ήδε 

είραλ δηεζπαξκέλα ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο ζε πνιιά κέξε, δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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ζηείινπλ κεγάιεο δπλάκεηο γηα λα μεθαζαξίζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηε Υαιθηδηθή θαη 

έηζη δελ θαηαθέξλνπλ λα ππνηάμνπλ ηνπο Υαιθηδείο θαη ηνπο Βνηηηαίνπο
396

. 
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ΗΔ΄ κεθάλαιο:Αθηναφκή επισείπηζη ενανηίον Βοιυηίαρ 

 

   Δλψ ην 425π.Υ. ζεσξείηαη πεηπρεκέλε ρξνληά γηα ηνπο Αζελαίνπο κε ηα γεγνλφηα 

ηεο θαθηεξίαο, ην 424π.Υ. ζα θιείζεη κε δχν κεγάιεο αζελατθέο απνηπρίεο. Ζ 

πξψηε είλαη ζηα Μέγαξα, ε δεχηεξε ζηε Βνησηία. Οη Αζελαίνη ληψζνπλ παλίζρπξνη 

θαη, αθνινπζψληαο ηε λέα ηαθηηθή ησλ εθζηξαηεηψλ πνπ πξνσζνχζε ν Κιέσλ, 

γίλεηαη λέα πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνηαγή ηεο Βνησηίαο, κεηά ηελ απνηπρεκέλε, έλαλ 

πεξίπνπ ρξφλν πξηλ. Αλ ε πξνζπάζεηα πεηχραηλε, νη Αζελαίνη ζα εγθαζηζηνχζαλ 

θηιναζελατθέο παξαηάμεηο ζηε Βνησηία θαη ζα απνθηνχζαλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

θεληξηθήο Διιάδαο, αθαηξψληαο απφ ηελ εμίζσζε ηνλ πην ζεκαληηθφ ζηξαηησηηθά 

αληίπαιφ ηνπο εθηφο Πεινπνλλήζνπ. 

   Οη Αζελαίνη θαηαξηίδνπλ έλα ζρέδην πνιιαπιήο επίζεζεο πξνο ηελ ερζξηθή ηνπο 

πεξηνρή πνπ βαζηδφηαλ ζε ηξεηο θηλήζεηο. Ο ζηξαηεγφο Γεκνζζέλεο ζα έθαλε επίζεζε 

απφ ηα λφηηα, κέζσ ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ. Παξάιιεια, κηα θηιναζελατθή 

επαλάζηαζε ζα μεζπνχζε ζηε βνησηηθή πφιε Υαηξψλεηα, ζηα βφξεηα ηεο Βνησηίαο, 

ελψ αζελατθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Ηππνθξάηε ζα θαηεπζπλφηαλ απφ ηα 

βνξεηνδπηηθά ηεο Αζήλαο κέζα ζηε Βνησηία θαη ζα ρηππνχζε ην Γήιην, ην νπνίν 

βξηζθφηαλ ζε εμαηξεηηθφ ζεκείν γηα ην ρξεζηκνπνηνχλ νη Αζελαίνη σο βάζε 

εμφξκεζεο ελαληίνλ ηεο θπξηφηεξεο βνησηηθήο πφιεο, ηεο Θήβαο, αιιά θαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θαηαθχγην ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ηεο Βνησηίαο, νη νπνίνη ζα είραλ 

έηζη έλα κέξνο λα ηνπο πξνζηαηεχεη
397

. 

   Σν ζρέδην είλαη αξθεηά παξαθηλδπλεπκέλν θαη πνιχπινθν θαζψο, γηα λα κελ 

αληηκεησπίζνπλ νη Αζελαίνη ελσκέλεο ηηο δπλάκεηο ησλ Βνησηψλ, έπξεπε ηελ ίδηα 

κέξα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηα ηξία κέξε ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε νη Βνησηνί λα 

δηαζπείξνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο
398

. 

   Ζ εθζηξαηεία μεθηλά πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 424π.Υ. θαη ηε δηεχζπλζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ αλαιάβεη νη δχν Αζελαίνη ζηξαηεγνί πνπ δελ θαηάθεξαλ, 

ιίγν θαηξφ πξηλ, λα θαηαιάβνπλ ηα Μέγαξα, ν Γεκνζζέλεο θαη ν Ηππνθξάηεο
399

. Ζ 

επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηέιεην ζπγρξνληζκφ ησλ ηξηψλ ζεκείσλ ηνπ 

ζρεδίνπ. Δληνχηνηο, ηίπνηα δε ζα έξζεη έηζη φπσο ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο. 
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   Αξρηθά, ν Γεκνζζέλεο ζα απνβηβαζηεί ζηα λφηηα ηεο Βνησηίαο, αιιά λσξίηεξα απφ 

ηελ πξνβιεπφκελε εκέξα. Θα επηηεζεί ελαληίνλ ησλ ηθψλ, ελφο παξαζαιάζζηνπ 

ρσξηνχ ησλ Θεζπηέσλ ζηνλ Κξηζαίν θφιπν, ζηα λνηηνδπηηθά ηεο Βνησηίαο, αιιά ζα 

απνθξνπζζεί, θαζψο ην αζελατθφ ζρέδην είρε ήδε πξνδνζεί ζηνπο Βνησηνχο. Μεηά 

ηελ απνηπρία ηνπ απηή, ν Γεκνζζέλεο ζα ππνρσξήζεη θάλνληαο πξψηα κηα λέα 

απνηπρεκέλε απφβαζε, απηή ηε θνξά ζηελ πεξηνρή ηεο ηθπσλίαο
400

. Ο Γεκνζζέλεο 

δηαζέηεη 40 πινία κε Αζελαίνπο θαη άιινπο ζπκκάρνπο, πξηλ, φκσο, απνβηβαζηεί 

φινο ν ζηξαηφο ηνπ, δέρεηαη επίζεζε απφ ηνλ ζηξαηφ ησλ ηθπψλησλ θαη έηζη 

αλαγθάδεηαη λα επηβηβαζηεί πάιη ζηα πινία θαη λα ππνρσξήζεη, καηαηψλνληαο ηελ 

επηρείξεζε
401

. Με απηφ ηνλ ηξφπν θιείλεη απνηπρεκέλα ην πξψην θνκκάηη ηνπ 

αζελατθνχ ζρεδίνπ. 

   Παξάιιεια, γηα ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδίνπ, απηφ ηεο επαλάζηαζεο ζηε 

Υαηξψλεηα, δελ έγηλε θαλ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Οη δεκνθξαηηθνί 

ηεο πφιεο καδί κε ηνπο εμφξηζηνπο δεκνθξαηηθνχο ηνπ Οξρνκελνχ θνβήζεθαλ ηελ 

αληίζηαζε πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, κηαο θαη είραλ γίλεη γλσζηά ζηνπο νιηγαξρηθνχο ηα 

ζρέδηά ηνπο θαη έηζη δελ έθαλαλ θακία απφπεηξα θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο. 

   Έηζη, ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη ην ηξίην θνκκάηη ηνπ αζελατθνχ ζρεδίνπ, δειαδή 

ε απφβαζε ηνπ Ηππνθξάηε ζην Γήιην. Σν ρεηξφηεξν ζηελ ππφζεζε δελ είλαη πσο δελ 

έγηλαλ ηα άιια δχν κέξε ηνπ αζελατθνχ ζρεδίνπ αιιά πσο δελ πιεξνθνξήζεθε ν 

Ηππνθξάηεο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηε Βνησηία θαη, θπξίσο, γηα ηελ απνηπρία ηνπ 

Γεκνζζέλε ζηα λφηηα. Γη’ απηφ θαη, αθνχ θαηέιαβε ην Γήιην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα 

αλαηνιηθά ηεο Βνησηίαο, απέλαληη απφ ηελ Δχβνηα, θαη νρχξσζε ηελ πεξηνρή, 

πεξίκελε ηξεηο εκέξεο κέρξη λα έξζεη απφ ηνλ λφην ν ζηξαηφο ηνπ Γεκνζζέλε, ρσξίο 

λα γλσξίδεη πσο έξρεηαη ελαληίνλ ηνπ νιφθιεξνο ν βνησηηθφο ζηξαηφο, ελσκέλνο θαη 

θαζφινπ δηαζπαζκέλνο. 

   ηαλ πέξαζαλ νη ηξεηο εκέξεο, νη Αζελαίνη ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο πεξηκέλνπλ 

άζθνπα θαη ν Ηππνθξάηεο απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηελ Αηηηθή, αθήλνληαο κφλν 

κηα θξνπξά απφ 300 ηππείο ζην νρπξφ ζην Γήιην. Σα ειαθξά νπιηζκέλα ηκήκαηα ησλ 

Αζελαίσλ, νη κέηνηθνη θαη νη ζχκκαρνη πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία είραλ 

ήδε μεθηλήζεη γηα ηελ Αηηηθή, ελψ ην ίδην εηνηκάδνληαλ λα θάλνπλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ 7.000 Αζελαίνη νπιίηεο, φηαλ θάλεθαλ ηα πξψηα ζψκαηα ηνπ 

βνησηηθνχ ζηξαηνχ. Οη 10 απφ ηνπο 11 Βνησηάξρεο, βιέπνληαο ηνπο Αζελαίνπο λα 

                                                      
400

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,217 
401

 Παλαγφπνπινο Αλδξέαο (2002),92 
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απνρσξνχλ, ζεσξνχλ πσο πέηπραλ ηνλ ζηφρν ηνπο θαη ην θαιχηεξν είλαη λα γπξίζνπλ 

πίζσ. Ο ελδέθαηνο Βνησηάξρεο, φκσο, ν Παγψλδαο, έηπρε λα είλαη αξρηζηξάηεγνο 

εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη απηφο ζεσξνχζε πσο έπξεπε λα επηηεζνχλ ζηνπο 

Αζελαίνπο, φπεξ θαη έγηλε
402

. 

   Οη Βνησηνί δηέζεηαλ κεγαιχηεξεο δπλάκεηο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Πεξίπνπ 

7.000 νπιίηεο, 1.000 άξηζηα εθπαηδεπκέλνπο ηππείο, 500 πειηαζηέο θαη 10.000 

ςηινχο
403

. Ζ ππεξνρή ησλ Βνησηψλ ζα γίλεη πην νπζηαζηηθή κε ηελ εμαηξεηηθά 

θαηλνηφκν ηαθηηθή πνπ ζα εθαξκφζεη ν Παγψλδαο. Παξαηάζζεη ηνπο άλδξεο ηνπ 

πίζσ απφ έλαλ ιφθν, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ηνπο δνπλ νη Αζελαίνη θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηη ζρεδηάδεη, ελψ θξπκκέλν πίζσ απφ ιφθν θξάηεζε θαη ην ηππηθφ ηνπ. 

Απηφ, φκσο, πνπ ζα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε είλαη ε πεξίθεκε ηαθηηθή ηεο ινμήο 

θάιαγγαο, ηαθηηθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζα ηειεηνπνηήζνπλ αξγφηεξα ν 

κεγαιχηεξνο Θεβαίνο ζηξαηεγφο, ν Δπακεηλψλδαο, θαη ν κεγαιχηεξνο Μαθεδφλαο 

θαη Έιιελαο ζηξαηειάηεο, αιιά θαη φκεξνο γηα αξθεηά ρξφληα ζηε Θήβα, φπνπ θαη 

έκαζε απηή ηελ ηαθηηθή, ν Μέγαο Αιέμαλδξνο
404

. 

   Ο Παγψλδαο παξαηάζζεη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο παξάηαμήο ηνπ ηνπο νπιίηεο 

πνπ ήηαλ απφ κέξε ηεο Βνησηίαο αιιά φρη απφ ηε Θήβα, φπσο ηνπο Θεζπηείο, ηνπο 

Σαλαγξαίνπο θαη ηνπο Οξρνκέληνπο, ζην ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηξαηνχο 

βάζνο ησλ 8 αλδξψλ, θάηη ην νπνίν θάλνπλ θαη νη Αζελαίνη ζηελ απέλαληη δηθή ηνπο 

δεμηά πηέξπγα
405

. ηα άθξα ησλ δχν πιεπξψλ θαη νη δχν ζηξαηνί ηνπνζεηνχλ ηνπο 

ειαθξά νπιηζκέλνπο, ηνπο ςηινχο ή ηνπο πειηαζηέο πνπ δηέζεηαλ. Ζ θαηλνηνκία, 

ινηπφλ, έγηλε ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ βνησηηθνχ ζηξαηνχ. Δθεί ν Παγψλδαο ηνπνζεηεί 

ηνπο Θεβαίνπο, ηνπο θαιχηεξνπο δειαδή πνιεκηζηέο ηνπ ζηξαηνχ, φρη φκσο ζε βάζνο 

8 αλδξψλ αιιά 25
406

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αηθληδηάδεη ηελ αξηζηεξή πηέξπγα ησλ 

Αζελαίσλ, ε νπνία κε βάζνο 8 αλδξψλ έρεη εμαξρήο κεγάιεο απψιεηεο, θαζψο 

αληηκεησπίδεη ππεξδηπιάζηα δχλακε αλδξψλ. Οη Αζελαίνη ληθνχλ ζην θέληξν θαη ζηα 

δεμηά ηεο παξάηαμήο ηνπο, αιιά νη απψιεηέο ηνπο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά είλαη 

ηεξάζηηεο θαη ε επίζεζε ηνπ θξπκκέλνπ βνησηηθνχ ηππηθνχ απνδηνξγαλψλεη πιήξσο 

ηελ αζελατθή παξάηαμε νδεγψληαο ηελ ζε άηαθηε ππνρψξεζε
407

. 
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   Ζ ππνρψξεζε απηή αλαθέξεηαη θαη ζην ςμπόζιο ηνπ Πιάησλα θαη έρεη 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη πθίζηαληαη ηξνκεξή ήηηα 

αθήλνληαο πάλσ απφ 1.000 λεθξνχο ζην πεδίν ηεο κάρεο, έλαληη πεξίπνπ 500 λεθξψλ 

Βνησηψλ
408

. Αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ θαη ν ζηξαηεγφο 

Ηππνθξάηεο
409

. Μάιηζηα νη αζελατθέο απψιεηεο ζα ήηαλ κεγαιχηεξεο αιιά ε έιιεηςε 

νξαηφηεηαο, θαζψο βξάδηαδε, αλάγθαζε ην ηππηθφ ησλ επηηηζέκελσλ Βνησηψλ θαη ησλ 

Λνθξψλ πνπ ηνπο ζπλεπηθνπξνχζαλ λα ζηακαηήζεη ηελ θαηαδίσμε
410

. 

   Σα απνκεηλάξηα ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ επηζηξέθνπλ ληξνπηαζκέλα ζηελ πφιε 

ηνπο θαη ε Αζήλα ράλεη θαη ηε δεχηεξε θαη θαιχηεξε επθαηξία πνπ ζα ηεο 

παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ λα πάξεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ηε Βνησηία 

θαη ηελ θεληξηθή Διιάδα θαη λα αληηζηξέςεη εληειψο ηνπο φξνπο ζηηο ρεξζαίεο 

επηρεηξήζεηο, αιιάδνληαο ππέξ ηεο ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηελ μεξά θαη 

αθαηξψληαο απφ ηα δπηηθά ηεο έλαλ πνιχ ηζρπξφ θίλδπλν, έηνηκν αλά πάζα ζηηγκή λα 

ηελ βιάςεη
411

. 

   Οη Αζελαίνη είλαη απνγνεηεπκέλνη θαη έηζη δε ζηέιλνπλ θάπνηα βνήζεηα ζηνπο 300 

ηππείο ηνπο πνπ είραλ νρπξσζεί ζην Γήιην. Ωο θπζηθφ επαθφινπζν απηνχ, νη Βνησηνί, 

17 εκέξεο κεηά ηε λίθε ηνπο επί ησλ Αζελαίσλ, κε εμαηξεηηθά κεγάιεο γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ δπλάκεηο, επηηίζεληαη θαη θαηαιακβάλνπλ ην αζελατθφ θξνχξην ζην Γήιην, 

αηρκαισηίδνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θξνπξάο, πεξίπνπ 200 άλδξεο, 

ζθνηψλνληαο αξθεηνχο, ελψ φζνη Αζελαίνη θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ κπήθαλ ζε πινία 

θαη επέζηξεςαλ ζηελ Αζήλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 424π.Υ.
412

. 

   Ζ ήηηα ζην Γήιην έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ Αζήλα. Πνιινί αληηιακβάλνληαη 

πσο ε ηαθηηθή πνπ πξνσζνχζε ν Κιέσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθζηξαηεηψλ εθηφο 

Αηηηθήο, αθφκα θαη ηφζν θνληά, φπσο ζηε Βνησηία, δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε θαη ν 

Αζελαίνο πνιηηηθφο αξρίδεη έληνλα λα ακθηζβεηείηαη. πλάκα, νη θσλέο ππέξ ηεο 

ζχλαςεο εηξήλεο νινέλα θαη πνιιαπιαζηάδνληαη, αθφκα θαη κέζα ζηε δεκνθξαηηθή 

παξάηαμε. Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, νη Αζελαίνη έραζαλ θαη ηε δεχηεξε 

επθαηξία ηνπο λα πάξνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηελ θεληξηθή Διιάδα, αθνχ κεηά ηελ 

                                                      
408
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409
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απνηπρία ηνπο ζηα δπηηθά ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηψξα απνηπγράλνπλ θαη ζηα 

αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο απηήο
413
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ΗΣ΄ κεθάλαιο:Βόπεια Δλλάδα 

 

Πολιοπκία Αμθίποληρ 

 

   Σν πην ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ ήηαλ 

πσο πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ παξηηάηε ζηξαηεγνχ Βξαζίδα, 

γηνπ ηνπ Σέιιηδνο, έθηαζε ζηηο ζξαθηθέο αθηέο, δειαδή ζηε Υαιθηδηθή, ην 

θζηλφπσξν ηνπ 424π.Υ., εκθαλίζηεθε σο ν απειεπζεξσηήο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ 

θαη νδήγεζε πφιεηο ηεο πεξηνρήο λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία, αλ 

θαη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο παξέκεηλε θηιηθά δηαθείκελε πξνο ηνπο 

Αζελαίνπο
414

.   

   Ζ πην ζεκαληηθή απφ ηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο είλαη ε Ακθίπνιε, ζηνλ ηξπκφλα 

πνηακφ, κηα πφιε πνπ βξηζθφηαλ ζε θαίξηα γεσγξαθηθή ζέζε θαη ήηαλ ην εκπνξηθφ 

θέληξν ηεο πεξηνρήο. Οη παξηηάηεο πνιηνξθνχλ ηελ πφιε θαη ηειηθά ηελ θπξηεχνπλ. 

Λφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ, κάιηζηα, λα βνεζήζεη ηελ Ακθίπνιε, εμνξίζηεθε γηα 20 

ρξφληα απφ ηελ Αζήλα θαη ν ζηξαηεγφο πνπ ζηάιζεθε γηα ηε ζσηεξία ηεο πφιεο, ν 

Θνπθπδίδεο
415

. Ο Θνπθπδίδεο είρε σο έδξα ηνπ ηε Θάζν θαη πξνζπάζεζε κε 

αλεπαξθείο δπλάκεηο λα βνεζήζεη ηελ Ακθίπνιε, ρσξίο φκσο λα ην θαηαθέξεη
416

. 

Πέξαλ ηεο Ακθίπνιεο, πφιεηο φπσο ε Άθαλζνο θαη ε Σνξψλε, απνρσξνχλ απφ ηελ 

Αζελατθή ζπκκαρία θαη ζηξέθνληαη ζηε πάξηε
417

. 

   Ζ εθζηξαηεία ηνπ Βξαζίδα ελαληίνλ ηεο Ακθίπνιεο είρε θάπνηα ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχζε πιένλ ε πάξηε. Αξρηθά, πνιινί 

απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ήηαλ κηζζνθφξνη, θάηη πνπ δείρλεη φηη ε πάξηε έρεη μεθηλήζεη 

λα θαηαθεχγεη ζε κεζφδνπο πνπ θαηαδίθαδε θαηά ην παξειζφλ, φπσο ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ μέλεο δπλάκεηο, θάηη ην νπνίν ζα θάλεη θαη αξγφηεξα κε ηα 

πεξζηθά ρξήκαηα
418

. Παξάιιεια, αξθεηνί ζηξαηηψηεο ήηαλ απειεπζεξσκέλνη 

είισηεο, θάηη πνπ δείρλεη θαη ην φηη ε πάξηε ππνθέξεη απφ ιεηςαλδξία, φπσο θαη ην 

φηη νη παξηηάηεο φκνηνη δελ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηφζν καθξηλέο 
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415
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416
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εθζηξαηείεο
419

. Ζ λίθε ζηελ Ακθίπνιε νπζηαζηηθά αληηζηάζκηζε ηελ αζελατθή λίθε 

ζηελ Πχιν. 

   Βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή ηνπ ρεηκψλα ηνπ 424/ 3π.Υ., γχξσ ζηνλ επηέκβξην, φηαλ 

πεινπνλλεζηαθά ζηξαηεχκαηα ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Βξαζίδα απνβηβάδνληαη ζηε 

Υαιθηδηθή. Ο Βξαζίδαο, κηα νπσζδήπνηε ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ν 

ζηξαηεγφο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηηπρίεο απφ ηελ πεινπνλλεζηαθή πιεπξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, παξνπζηάδεηαη σο ειεπζεξσηήο ζηηο πφιεηο ηεο 

Υαιθηδηθήο, δηαθεξχηηνληαο πσο ζα ηηο βνεζήζεη λα απαιιαρζνχλ απφ ηνλ αζελατθφ 

δπγφ. Οη πφιεηο ηεο πεξηνρήο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ππνθέξνπλ κε δπζθνιία 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ Aζελατθή ζπκκαρία θαη ε έιεπζε ελφο 

αληίπαινπ εξείζκαηνο ηνχο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο.  

   Αξρηθά, ν Βξαζίδαο ππνγξάθεη ζπλζήθε ζπκκαρίαο κε ηελ Άθαλζν, ελψ αθνινπζεί 

ε απνζηαζία ηεο ηαγείξνπ, ηεο Αξγίινπ θαη άιισλ πφιεσλ απφ ηε Nαπηηθή 

ζπκκαρία. Έηζη, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε αξθεηψλ ζεσξνχκελσλ ερζξψλ 

ηνπ, ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο πην ζεκαληηθήο θαη ηζρπξφηεξεο πφιεο ηεο πεξηνρήο, ηεο 

Ακθίπνιεο. Ζ ζεκαζία ηεο πφιεο έγθεηηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ζην γεγνλφο πσο 

βξίζθεηαη θνληά ηφζν ζηα νξπρεία ρξπζνχ ηνπ Παγγαίνπ φξνπο φζν θαη ζηελ μπιεία 

πνπ έπαηξλαλ νη Αζελαίνη απφ ηελ πεξηνρή γηα ηε λαππήγεζε πινίσλ. Ο Βξαζίδαο 

θηλείηαη πξνο ηα λφηηα ηεο πφιεο, αθνχ πξψηα θαηαιακβάλεη ηε γέθπξα ηνπ 

ηξπκφλα, θαη ζπιιακβάλεη φζνπο θαηνίθνπο δελ είραλ πξνιάβεη λα κπνπλ κέζα ζηα 

ηείρε ηεο πφιεο, μεθηλψληαο ηελ πνιηνξθία ηεο
420

. 

   Οη πνιηνξθεκέλνη δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο Αζελαίνπο. Οη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ είλαη νη αζελατθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ πεξηνρή, δηφηη 

απνζηνιή εληζρχζεσλ απφ ηελ ίδηα ηελ Αζήλα είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, ιφγσ ηεο 

εθζηξαηείαο πνπ έθαλαλ εθείλε ηελ επνρή νη Αζελαίνη ζηε Βνησηία, κε ηε γλσζηή 

αηπρή θαηάιεμε ζην Γήιην. Οη πην θνληηλέο αζελατθέο δπλάκεηο είλαη ρσξηζκέλεο ζε 

δχν κέξε. Έλα θνκκάηη ηνπο βξίζθεηαη ήδε ζηελ Ακθίπνιε ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

ζηξαηεγνχ Δπθιή, ν νπνίνο απέηπρε λα αλαθφςεη ηνπο παξηηάηεο ζηε γέθπξα ηνπ 

ηξπκφλα, θαη έλα δεχηεξν ζηε Θάζν. Ζ Θάζνο απείρε πεξίπνπ 5 ½ ψξεο απφ ηελ 

Ακθίπνιε
421

. 
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420
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421
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   ηε Θάζν, ινηπφλ, είλαη ιίγα αζελατθά πινία ππφ ηελ εγεζία ηνπ ζηξαηεγνχ 

Θνπθπδίδε, ηνπ γλσζηνχ δειαδή ηζηνξηθνχ, ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

πεξηπνιίαο ζηελ πεξηνρή απφ ηελ Ζηφλα κέρξη ηε Θάζν
422

. Ο Θνπθπδίδεο έρεη 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηελ πεξηνρή, ιφγσ ηνπ θηήκαηνο πνπ είρε ζηε Θξάθε θαη ησλ 

ρξπζσξπρείσλ πνπ είρε αγνξάζεη ζηελ πεξηνρή απηή. Γελλεκέλνο ην 460π.Υ., ν 

Θνπθπδίδεο θαηάγεηαη απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα, φληαο ζπγγελήο θαη κε ηνλ 

Μηιηηάδε, ηνλ αξρεγφ ησλ Αζελαίσλ ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ην 490π.Υ.
423

. Ο 

Θνπθπδίδεο αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα γηα βνήζεηα απφ ηνλ Δπθιή, ελψ ζηελ 

Αζήλα δελ απνθαζίδεηαη ε απνζηνιή εληζρχζεσλ, ίζσο θαη απφ ηελ πεπνίζεζε πσο 

νη παξηηάηεο ζα πεξίκελαλ λα πεξάζεη πξψηα ν ρεηκψλαο, πξηλ επηρεηξήζνπλ επίζεζε 

ελαληίνλ ηεο Ακθίπνιεο
424

. 

   Ο Βξαζίδαο γλσξίδεη πσο θνληά ζηελ Ακθίπνιε ππάξρεη ε αζελατθή δχλακε ππφ 

ηνλ Θνπθπδίδε πνπ ζα έξζεη ζχληνκα λα βνεζήζεη. Έηζη, δελ κπαίλεη θαλ ζηε 

δηαδηθαζία λα ζηήζεη κηα πνιχρξνλε πνιηνξθία κπξνζηά ζηελ πφιε. Αληηζέησο, 

επηρεηξεί λα θαηαιάβεη ηελ πφιε κε δηπισκαηηθά κέζα, παξέρνληαο ηδηαίηεξα 

επλντθνχο φξνπο ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο θαηνίθνπο, γηα λα ηνπ παξαδψζνπλ ηελ 

πφιε. Ο Βξαζίδαο ππφζρεηαη ηελ απειεπζέξσζε φισλ φζσλ είρε ζπιιάβεη έμσ απφ 

ηα ηείρε ηεο πφιεο. Δπίζεο, δίλεη ην δηθαίσκα ζε φζνπο πνιίηεο ήζειαλ, Ακθηπνιίηεο, 

Αζελαίνπο ή πνιίηεο άιισλ πφιεσλ πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηα ηείρε, είηε λα κείλνπλ 

ζηελ πφιε, κε ηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, 

φπσο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, είηε λα απνρσξήζνπλ κέζα ζε δηάζηεκα 5 εκεξψλ, 

αθνχ πάξνπλ καδί ηνπο φ,ηη κπνξνχλ απφ ηελ θηλεηή ηνπο πεξηνπζία
425

. Ζ πξφηαζε 

ηνπ Βξαζίδα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο γηα πνιινχο ιφγνπο. ζνη 

ήηαλ θάηνηθνη άιισλ πφιεσλ δηαζθάιηδαλ ηε δσή ηνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. Σν 

ίδην ίζρπε θαη γηα ηνπο Ακθηπνιίηεο, νη νπνίνη επηπιένλ είραλ θαη ζπγγελείο αλάκεζα 

ζε απηνχο πνπ είραλ αηρκαισηηζηεί έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο θαη ηψξα ζα 

απειεπζεξψλνληαλ. Σέινο, νη Αζελαίνη πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηελ πφιε ζίγνπξα 

ζεσξνχζαλ πσο ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηεο πφιεο είηε ζα εθηεινχληαλ είηε ζα 

θξαηνχληαλ σο αηρκάισηνη, φπσο αθξηβψο είρε γίλεη έλαλ ρξφλν πξηλ θαη κε ηνπο 

παξηηάηεο ηεο θαθηεξίαο
426

. 
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   Κη αλ γηα ηνπο Ακθηπνιίηεο θαη γηα ηνπο πνιίηεο άιισλ πφιεσλ ππάξρεη εχινγε 

δηθαηνινγία γηα ηελ πξάμε ηνπο, γηα ηνπο Αζελαίνπο δελ ππάξρεη θακία, εθφζνλ 

ζχληνκα ζα έθηαλαλ θαη νη εληζρχζεηο κε ηνλ Θνπθπδίδε. Ο Θνπθπδίδεο, κφιηο έκαζε 

γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Ακθίπνιε, μεθηλάεη κε ηηο δπλάκεηο πνπ δηέζεηε γηα λα 

βνεζήζεη. Ζ άπλνηα, φκσο, πνπ επηθξαηεί δπζθνιεχεη ηελ πνξεία ησλ πινίσλ ηνπ 

Θνπθπδίδε θαη, φηαλ θηάλεη ζηελ Ακθίπνιε, ε πφιε έρεη ήδε παξαδνζεί θαη πεξάζεη 

ζηνλ έιεγρν ησλ παξηηαηψλ. Μηαο θαη δελ ππήξρε ηξφπνο λα ηελ επαλαθηήζεη, ν 

Θνπθπδίδεο πεγαίλεη ζηελ Ζηφλα, φπνπ θαηεπζχλεηαη θαη ν Βξαζίδαο κεηά ηελ 

παξάδνζε ηεο Ακθίπνιεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ Θνπθπδίδε είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο , 

αλ θαη δηέζεηε ιίγεο δπλάκεηο, θαηαθέξλεη λα απνθξνχζεη ηε ζπαξηηαηηθή επίζεζε θαη 

λα ζψζεη ηελ Ζηφλα απφ ηνλ Βξαζίδα
427

. 

   ηαλ ν Θνπθπδίδεο επέζηξεςε, ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ, ζηελ Αζήλα, 

θαηεγνξήζεθε γηα ην γεγνλφο πσο δελ θαηάθεξε λα ζψζεη ηελ Ακθίπνιε
428

. Ζ 

θαηεγνξία είλαη, νπσζδήπνηε, άδηθε, δηφηη ν Δπθιήο είρε κεγαιχηεξε επζχλε γηα ην ηη 

ζπλέβε ζηελ Ακθίπνιε, ν Θνπθπδίδεο έθαλε φ,ηη κπνξνχζε, απιψο δελ πξφιαβε, θαη 

επίζεο νη ίδηνη νη Αζελαίνη δελ έζηεηιαλ θαζφινπ εληζρχζεηο ζηελ πφιε, παξά κφλν 

ηα ιίγα πινία ηνπ Θνπθπδίδε. Ο Θνπθπδίδεο θξίλεηαη έλνρνο γηα ηελ απψιεηα ηεο 

Ακθίπνιεο θαη θαηαδηθάδεηαη ζε εμνξία 20 εηψλ απφ ηελ Αζήλα
429

. Ζ εμνξία απηή ζα 

ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηνλ άθζνλν ρξφλν λα αζρνιεζεί κε ηε ζπγγξαθή ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, γηα ηνλ νπνίν θαίλεηαη πσο θξαηνχζε 

ζεκεηψζεηο κε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ ήδε απφ ηελ έλαξμή ηνπ
430

. Ο 

Θνπθπδίδεο ζα θαηαγξάςεη ηα γεγνλφηα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ην 431π.Υ., 

κέρξη ην 411π.Υ., φηαλ θαη ζηακαηά ε αθήγεζε, επεηδή, πηζαλφηαηα, ν ζάλαηνο 

πξφιαβε ηνλ ζπνπδαίν ηζηνξηθφ. Σε ζπλέρεηα ηνπ πνιέκνπ απφ ην 411π.Υ. ζα 

εμηζηνξήζεη ν Ξελνθψλ. 

   Ζ απψιεηα ηεο Ακθίπνιεο δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο Αζελαίνπο ζηε 

κφλε πεξηνρή ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο πνπ κπνξνχζε λα πξνζβιεζεί απφ πεδηθφ 

ζηξαηφ
431

. Ο Βξαζίδαο δε ζηακαηά θπζηθά εθεί αιιά ζπλερίδεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ζηε βφξεηα Διιάδα, πξνζπαζψληαο λα νδεγήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πφιεηο 
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λα απνζηαηήζνπλ απφ ηνπο Αζελαίνπο
432

. Ζ απψιεηα ηεο Ακθίπνιεο δεκηνπξγεί 

έληνλε αλαζηάησζε ζηελ Αζήλα, δεκηνπξγψληαο αληηηηζέκελεο απφςεηο γηα ηηο 

επφκελεο θηλήζεηο ηεο πφιεο. 

   ηα αξλεηηθά γηα ηνπο Αζελαίνπο πξνζηίζεηαη θαη ην γεγνλφο πσο λένο βαζηιηάο 

ησλ Οδξπζψλ Θξαθψλ δε γίλεηαη ν γηνο ηνπ ηηάιθε, ν άδνθνο, ζηνλ νπνίν είρε 

παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε, αιιά ν αληςηφο ηνπ ηηάιθε, ν 

εχζεο, ν νπνίνο ήηαλ γακπξφο ηνπ ζπκκάρνπ ησλ παξηηαηψλ εθείλε ηελ επνρή, ηνπ 

Μαθεδφλα βαζηιηά Πεξδίθθα. Απηή είλαη κηα, νπσζδήπνηε, αξλεηηθή γηα ηνπο 

Αζελαίνπο θαη ζεηηθή γηα ηνλ Βξαζίδα εμέιημε ζηε βφξεηα Διιάδα
433

. 

 

Δπισειπήζειρ ζηη Υαλκιδική 

 

   Μεηά ηελ επηηπρία ζηελ Ακθίπνιε, θάπνηεο πφιεηο ηεο Υαιθηδηθήο, φπσο ε 

Μχξθηλνο, ε Γαιεςφο θαη ε Οηζχκε, εθδειψλνπλ άκεζα ηελ αληίδξαζή ηνπο 

απέλαληη ζηε Γειηαθή ζπκκαρία, απνζηαηψληαο απφ απηή
434

. Ο Βξαζίδαο ηφηε 

επηρεηξεί λα θαηαιάβεη ηελ πην ζεκαληηθή πφιε ηνπ κεζαίνπ αθξσηεξίνπ ηεο 

Υαιθηδηθήο, ηεο ιεγφκελεο ηζσλίαο, ε νπνία ήηαλ ε Σνξψλε. Ζ ζπληνληζκέλε 

επίζεζε ηνπ Βξαζίδα απφ έμσ θαη ησλ νιηγαξρηθψλ ηεο πφιεο απφ κέζα θαηαιήγεη 

ζηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο. Αξθεηνί, φκσο, απφ ηνπο Αζελαίνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

πφιε, φπσο θαη δεκνθξαηηθνί ηεο Σνξψλεο, δηαθεχγνπλ πξνο ηε ζάιαζζα θαη 

νρπξψλνληαη ζην θξνχξην Λήθπζνλ
435

. 

   Ο Βξαζίδαο δελ ελδηαθέξεηαη λα ξηςνθηλδπλεχζεη απψιεηεο αλδξψλ ηνπ θαη έηζη 

πξνηείλεη ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο ηνπ θξνπξίνπ αθξηβψο φ,ηη είρε πξνηείλεη θαη ζηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο ηεο Ακθίπνιεο. ηνπο πνιίηεο ηεο Σνξψλεο πξνηείλεη λα γπξίζνπλ 

πίζσ ζηελ πφιε ηνπο, έρνληαο δηαζθαιηζκέλα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα
436

. ηνπο Αζελαίνπο πξνηείλεη λα απνρσξήζνπλ κε αζθάιεηα παίξλνληαο 

καδί ηνπο φ,ηη κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ. Ωζηφζν, νη πνιηνξθεκέλνη δελ πξάηηνπλ 

φπσο νη αληίζηνηρνη ηεο Ακθίπνιεο. Απνξξίπηνπλ ηηο ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο θαη 

ηφηε νη πνιηνξθεηέο επηηίζεληαη, θαηαιακβάλνληαο ην θξνχξην θαη ζθνηψλνληαο 

φζνπο ππεξαζπηζηέο ζπιιακβάλνπλ, ρσξίο έηζη λα πάξνπλ αηρκαιψηνπο. ζνη 
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θαηαθέξλνπλ λα ζσζνχλ δηαθεχγνπλ κέζσ ησλ πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζάιαζζα 

θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ Παιιήλε, φπνπ καζαίλνπλ πσο είρε γίλεη ζπκθσλία κεηαμχ 

Αζήλαο θαη πάξηεο γηα αλαθσρή ελφο έηνπο
437

. 

   Ο Βξαζίδαο δε ζπκθσλεί κε ηελ αλαθσρή θαη δεηά εληζρχζεηο γηα λα ζπλερίζεη ηηο 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηελ πεξηνρή. Δίρε θαηαθέξεη ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο πεξηνρήο πφιεηο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηνπο Αζελαίνπο κέζσ ησλ θφξσλ 

πνπ ράλνληαη απφ ηηο πφιεηο απηέο γηα ηελ Αζελατθή ζπκκαρία θαη ηεο αδπλακίαο 

πιένλ ησλ Αζελαίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα νξπρεία ρξπζνχ ηνπ Παγγαίνπ θαη ηελ 

μπιεία γηα ηε λαππήγεζε πινίσλ
438

. 

   Σφζν ζηε πάξηε, φκσο, φζν θαη ζηελ Αζήλα, ε ηάζε πνπ έρεη αξρίζεη λα επηθξαηεί 

είλαη απηή ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ πνιέκνπ θαη, έηζη, δελ απνζηέιινληαη εληζρχζεηο 

ζηνλ Βξαζίδα. Πξάγκαηη, ην 423π.Υ. ε θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ 425π.Υ., φηαλ θαη νη Αζελαίνη είραλ απνξξίςεη ηηο 

ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο γηα εηξήλεπζε. ηελ πφιε ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δηακάρεο 

αλάκεζα ζηνπο νπαδνχο ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πνιέκνπ, ππφ ηνλ Κιέσλα, θαη ζε απηνχο 

πνπ επηζπκνχλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ, ππφ ηνλ Νηθία, έλαλ ηδηαίηεξα πινχζην Αζελαίν 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ ηνπ Λαπξίνπ
439

. 

   Οη δηακάρεο απηέο θαίλνληαη θαη κε ηηο δίθεο πνπ θηλεί εθείλε ηελ επνρή ν Κιέσλ 

ελαληίνλ αξθεηψλ ζηξαηεγψλ πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, δεκείσζαλ, κε κηθξφηεξε ή 

κεγαιχηεξε επζχλε ηνπο, ηελ πφιε. Οη δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο ζηξαηεγνχο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζηε ηθειηθή εθζηξαηεία ησλ εηψλ 427-424π.Υ., θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ν νθνθιήο θαη ν Ππζφδσξνο, θαηαδηθάδνληαη ζε εμνξία. Έλαο, ν Δπξπκέδσλ, 

θαηαδηθάδεηαη λα πιεξψζεη πξφζηηκν θαη κφλν ν Λάρεο αζσψλεηαη. Αιιά θαη ν 

Θνπθπδίδεο πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Κιέσλα, είρε αδξαλήζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ακθίπνιεο, θαηαδηθάδεηαη ζε εμνξία 20 εηψλ. 

   Οη εζσηεξηθέο δηακάρεο θαη νη πνιιέο απνηπρίεο, πιένλ θαη ζηε βφξεηα Διιάδα, 

νδεγνχλ ηνπο Αζελαίνπο λα απνδερζνχλ ηηο ζπαξηηαηηθέο πξνηάζεηο γηα αλαθσρή πνπ 

ζα βαζηδφηαλ ζηελ ηφηε πθηζηάκελε εδαθηθή θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζηε ρψξα. Οη 

θηλήζεηο απηέο δε βξίζθνπλ ζχκθσλνπο ηνπο Βνησηνχο, νη νπνίνη δε ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αληηπξνζσπεία πνπ θηάλεη ζηελ Αζήλα. 
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   Ζ πξφηαζε απφ ηε ζπαξηηαηηθή πιεπξά εξκελεχεηαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ πάληα 

ππαξθηφ θίλδπλν ηεο εμέγεξζεο ησλ εηιψησλ, πνπ είραλ πιένλ θαη ηα θαηαθχγηα ηεο 

Πχινπ θαη ησλ Κπζήξσλ, φζν θαη κε ην γεγνλφο πσο κέζα ζηε πάξηε δελ ππήξρε 

νκνθσλία γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Βξαζίδα πνπ αλαηξνχζαλ πνιιέο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ηαθηηθέο ησλ παξηηαηψλ
440

. Καη ζηελ αζελατθή πιεπξά, σζηφζν, ε 

θηιεηξεληθή πηέξπγα έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθά εξείζκαηα, εθφζνλ κάιηζηα έρνπλ 

εθιεγεί ζηηο ζέζεηο ησλ ζηξαηεγψλ θαη αξθεηνί ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο. 

Παξάιιεια, εθηφο απφ ηελ Αζήλα, ε νπνία έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηνπο αηρκαιψηνπο ηεο 

θαθηεξίαο, θαη ε πάξηε δηαζέηεη έλα ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν, ην νπνίν 

είλαη νη πνιιέο πφιεηο πνπ είραλ απνζηαηήζεη απφ ηελ Αζήλα θαη ζπκκαρήζεη κε ηε 

πάξηε ζηε βφξεηα Διιάδα, ελψ νη επηρεηξήζεηο ηνπ Βξαζίδα πξνκήλπαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξα δεηλά γηα ηνπο Αζελαίνπο
441

. Έηζη, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Λάρεηα, ηνλ 

Μάξηην ηνπ 423π.Υ. ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ απνδέρεηαη ηε ζπαξηηαηηθή πξφηαζε γηα 

αλαθσρή, ε νπνία θαη ζα δηαξθνχζε γηα έλαλ ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη 

δχν πιεπξέο ζα πξνβνχλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λα ππνγξαθεί κηα νξηζηηθή 

ζπκθσλία εηξήλεο. 

   Ζ αλαθσρή βξίζθεη ζχκθσλν ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ 

παξηηαηψλ αιιά φρη ηνλ Βξαζίδα θαη ηνλ Κιέσλα. Καη νη δχν ζεσξνχλ πσο πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί ν πφιεκνο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πιήξε ππνηαγή ηεο αληηπάινπ πφιεο. 

ηελ θεληξηθή θαη λφηηα Διιάδα ε αλαθσρή γίλεηαη άκεζα γλσζηή θαη ζηακαηνχλ νη 

ερζξνπξαμίεο. ηε βφξεηα Διιάδα, φκσο, ε είδεζε ηεο αλαθσρήο, ιφγσ απφζηαζεο, 

δε γίλεηαη ακέζσο γλσζηή θαη, έηζη, δχν εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο, άιιε 

κηα πφιε ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο απνζηαηεί θαη ππνδέρεηαη ηνλ Βξαζίδα σο 

απειεπζεξσηή ηεο. 

   Ζ πφιε απηή είλαη ε θηψλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε λφηηα αθηή ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο 

Παιιήλεο. Κη ελψ ζηελ Ακθίπνιε δελ ππήξμε παξφκνηα αζελατθή αληίδξαζε, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θηψλεο νη Αζελαίνη εμνξγίδνληαη
442

. Καηαιπηηθφ ξφιν παίδεη, 

νπσζδήπνηε, ην γεγνλφο πσο νη Αζελαίνη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπλ ηελ 

απνζηαζία ηεο θηψλεο σο παξαβίαζε ηεο εηήζηαο αλαθσρήο πνπ είρε αξρίζεη λα 

ηζρχεη. Ο Κιέσλ, πνπ έζησ θαη πξνζσξηλά έρεη απνιέζεη ηνλ έιεγρν ηεο Δθθιεζίαο 

ηνπ δήκνπ, παξεκβαίλεη δπλακηθά θαη, κεηά θαη ηελ άθακπηε ζηάζε ηνπ Βξαζίδα ζην 
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ζέκα ηεο θηψλεο, πείζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα πηνζεηήζνπλ έλα ςήθηζκα πνπ 

πξνβιέπεη ηελ απνζηνιή δπλάκεσλ ελαληίνλ ηεο θηψλεο, ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο 

θαη ηελ εθηέιεζε φζσλ θαηνίθσλ έπηαλαλ αηρκαιψηνπο
443

. 

   Ο Βξαζίδαο καζαίλεη ηελ είδεζε γηα ηελ αλαθσρή, ελψ εηνηκάδεηαη λα επηηεζεί ζηε 

Μέλδε θαη ζηελ Πνηίδαηα. Αλάκεζα ζηνλ Βξαζίδα θαη ζηνλ Αζελαίν πξέζβε πνπ 

θηάλεη ζηελ πεξηνρή, ζηνλ Αξηζηψλπκν, επέξρεηαη δηαθσλία γηα ην ηη ζπλέβε κε ηε 

θηψλε. Ο Αξηζηψλπκνο ππνζηεξίδεη πσο ε θηψλε απνζηάηεζε κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

εθερεηξίαο θαη, σο απνηέιεζκα απηνχ, έρνπλ ην δηθαίσκα νη Αζελαίνη λα πξάμνπλ 

φπσο ζέινπλ ελαληίνλ ηεο πφιεο απηήο, ελψ ν Βξαζίδαο ζεσξεί πσο ε θηψλε δελ 

έρεη θάλεη θάηη ην κεκπηφ. Έηζη, ν Βξαζίδαο ππνζηεξίδεη ηε Μέλδε, ε νπνία 

απνζηαηεί θαη απηή απφ ηε Ναπηηθή ζπκκαρία, θαη απνκαθξχλεη απφ ηελ πφιε απηή, 

φπσο θαη απφ ηε θηψλε, ηνλ άκαρν πιεζπζκφ, ηνλ νπνίν θαη ζηέιλεη γηα πξνζηαζία 

ζηελ ιπλζν ηεο Υαιθηδηθήο
444

. Παξάιιεια, ζηέιλεη πεξίπνπ 800 άλδξεο, 500 

Πεινπνλλήζηνπο θαη 300 Υαιθηδείο, ζηηο δχν πφιεηο πνπ είραλ απνζηαηήζεη θαη 

αλέκελαλ, φπσο είλαη ινγηθφ, ηελ αζελατθή αληίδξαζε
445

. 

   Ο Βξαζίδαο, ηεξψληαο ηε ζπκθσλία ζπκκαρίαο κε ηνλ Πεξδίθθα, εθζηξαηεχεη καδί 

ηνπ ζηε Λπγθεζηίδα ελαληίνλ ηνπ Αξξαβαίνπ αιιά ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παξηηαηψλ θαηά ηελ ππνρψξεζε κεηά ηελ απνηπρία ηεο εθζηξαηείαο, φηαλ θαη 

ιεειάηεζαλ ηε ρψξα ηνπ Πεξδίθθα, νδεγεί ηνλ εληειψο αζηαζή θαη θαηξνζθφπν 

βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο λα αιιάμεη γηα κηα αθφκε θνξά παξάηαμε θαη λα δεηήζεη 

μαλά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία. Έηζη, νη Πεινπνλλήζηνη, εθηφο απφ 

ηνλ Αξξαβαίν, έρνπλ μαλά απέλαληί ηνπο θαη ηνλ ηζρπξφ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο, ν 

νπνίνο κεηά απφ αζελατθή παξέκβαζε ιχλεη ελ κέξεη ηηο δηαθνξέο ηνπ κε ηνλ 

Αξξαβαίν
446

. 

   Δλ ηέιεη, ε αληίδξαζε ησλ Αζελαίσλ έξρεηαη. ηε Υαιθηδηθή θαηαθζάλνπλ 50 

πινία ηεο πκκαρίαο κε 1.000 νπιίηεο, 600 ηνμφηεο, 1.000 κηζζνθφξνπο απφ ηε 

Θξάθε θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ πειηαζηψλ. Σελ εγεζία ηνπ ζηξαηεχκαηνο έρνπλ νη 

ζηξαηεγνί Νηθίαο θαη Νηθφζηξαηνο. Σν ζηξάηεπκα θαηεπζχλεηαη, αξρηθά, πξνο ηε 

θηψλε θαη μεθηλά ηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο, ε νπνία φκσο αληηζηέθεηαη ζζελαξά. 

Έηζη, αθνχ αθήλνπλ έλα θνκκάηη ηνπ ζηξαηνχ λα πνιηνξθεί ηελ πφιε, νη Αζελαίνη 

θαηεπζχλνληαη ζηε Μέλδε, ζηα δπηηθά ηεο θηψλεο, φπνπ νη δεκνθξαηηθνί ηεο πφιεο 
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ηνχο έρνπλ κελχζεη πσο ζα θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο λα ηνπο 

βνεζήζνπλ.  

   Πξάγκαηη, κέζα ζηελ πφιε νη δεκνθξαηηθνί μεθηλνχλ αςηκαρίεο κε ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο θξνπξνχο θαη ηνλ αξρεγφ ηνπο, ηνλ Πνιπδακίδα, θαη ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα νη Αζελαίνη πνπ ήδε κάρνληαλ έμσ απφ ηα ηείρε, βξίζθνπλ ηελ επθαηξία 

θαη κέζα ζηελ αλαηαξαρή πνπ επηθξαηεί επηηίζεληαη θαη θαηαιακβάλνπλ εχθνια ηελ 

πφιε, ελψ φζνη Πεινπνλλήζηνη θαη φζνη νιηγαξρηθνί ηεο πφιεο ζψδνληαη, καδί θαη ν 

Πνιπδακίδαο, θαηαθεχγνπλ ζηελ αθξφπνιε
447

. Ο Νηθίαο δελ επηζπκεί λα ράζεη ρξφλν 

κε ηελ πνιηνξθία ηεο αθξφπνιεο, εθφζνλ έρεη ήδε θαηαιάβεη ηελ πφιε. Έηζη, 

απνθιείεη κε ηείρνο ηνπο έγθιεηζηνπο ζηελ αθξφπνιε, δεηά απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο λα δηθάζνπλ κφλν ηνπο πξσηαίηηνπο ηεο απνζηαζίαο θαη φρη φινπο ηνπο 

νιηγαξρηθνχο θαη μεθηλά γηα ηε θηψλε. Οη απνθιεηζκέλνη ζηελ αθξφπνιε άλδξεο 

παξακέλνπλ γηα κηθξφ δηάζηεκα εθεί θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάλνπλ έμνδν απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, δηαζπνχλ ηελ πνιηνξθία θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ ήδε 

πνιηνξθεκέλε θηψλε
448

. 

   ηε θηψλε έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζεκαληηθέο αζελατθέο δπλάκεηο θαη ζπλερίδνπλ 

ηελ πνιηνξθία. Ο Βξαζίδαο αλακέλεη ηελ απνζηνιή εληζρχζεσλ απφ ηε λφηηα Διιάδα 

ψζηε λα ζπλερίζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηελ πεξηνρή. Ωζηφζν, ε κεηαζηξνθή ηνπ 

Πεξδίθθα δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνλ Βξαζίδα, θαζψο, κεηά απφ εληνιή 

ηνπ Πεξδίθθα, νη ζχκκαρνί ηνπ Θεζζαινί αξλνχληαη ζηα πεινπνλλεζηαθά 

ζηξαηεχκαηα πνπ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηνλ βνξξά λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηε γε ηνπο 

θαη έηζη νη εληζρχζεηο πξνο ηνλ Βξαζίδα θηάλνπλ πνιχ θαζπζηεξεκέλα ζηε 

Υαιθηδηθή θαη φρη φινη νη άλδξεο αιιά κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο απνζηνιήο
449

. 

Παξάιιεια, ε απνηπρία ηνπ Βξαζίδα λα θαηαιάβεη ηελ Πνηίδαηα νδεγεί ζηελ αιιαγή 

ζηάζεο φισο ησλ Βνηηηαίσλ, νη νπνίνη δεηνχλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Αζελατθή 

ζπκκαρία. 

   Έρεη θηάζεη ε άλνημε ηνπ 422π.Υ. θαη ιήγεη ε εηήζηα αλαθσρή, ε νπνία θαη ίζρπζε 

ζε φιε ηε ρψξα εθηφο απφ ηε Υαιθηδηθή. ηελ Αζήλα επαλαθάκπηεη ε θηινπφιεκε 

κεξίδα, θαζψο ζηηο ζέζεηο ησλ ζηξαηεγψλ εθιέγνληαη ζηξαηεγνί πνπ αθνινπζνχλ ηε 

γξακκή ηνπ Κιέσλα, ν νπνίνο πείζεη ηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ λα εγθξίλεη κηα 

εθζηξαηεία ζηε Υαιθηδηθή γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο Ακθίπνιεο. 
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   Δπηθεθαιήο ηεο εθζηξαηείαο ηίζεηαη ν ίδηνο ν Κιέσλ αιιά, παξά ηηο αηηήζεηο ηνπ, ε 

Δθθιεζία ηνπ δήκνπ ηνχ δίλεη αλεπαξθείο δπλάκεηο γηα κηα ηφζν ζεκαληηθή 

επηρείξεζε. Οη δπλάκεηο πνπ εγθξίλνληαη είλαη 30 πινία κε 1.200 νπιίηεο, 300 ηππείο 

θαη 2.000 κε 3.000 νπιίηεο απφ ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο. 

   Ο Κιέσλ θηάλεη ζηε Υαιθηδηθή ην θαινθαίξη ηνπ 422π.Υ. θαη πεγαίλεη ζηε 

θηψλε, φπνπ ε πνιηνξθία ηεο έρεη ήδε θιείζεη έλαλ ρξφλν. Έρνληαο ηηο δπλάκεηο κε 

ηηο νπνίεο ήξζε απφ ηελ Αζήλα θαη παίξλνληαο καδί ηνπ θαη θάπνηνπο νπιίηεο πνπ 

πνιηνξθνχζαλ ηε θηψλε πεγαίλεη ζηελ Σνξψλε, φπνπ είρε θαηαθχγεη θαη ν 

Πνιπδακίδαο θαη αξθεηνί Πεινπνλλήζηνη πνπ θξνπξνχζαλ ηελ πφιε. Οη Αζελαίνη 

επηηίζεληαη ζε έλα θξνχξην κπξνζηά απφ ηελ πφιε θαη νη Σνξσλαίνη κε ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο βγαίλνπλ έμσ γηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ ρσξίο λα αληηιεθζνχλ 

ηελ ηαπηφρξνλε θίλεζε ηνπ αζελατθνχ λαπηηθνχ λα κπεη κέζα ζην ιηκάλη ηεο πφιεο. 

ηαλ ην αληηιακβάλνληαη, ππνρσξνχλ άηαθηα πξνο ηελ πφιε γηα λα πξνιάβνπλ ηελ 

επίζεζε απφ ην ιηκάλη. Οη Αζελαίνη, φκσο, θαηαθέξλνπλ λα απνβηβαζηνχλ ζην ιηκάλη 

θαη λα θαηαιάβνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πφιεο, ελψ παξάιιεια νη ππφινηπνη 

Αζελαίνη κπαίλνπλ καδί κε ηνπο ππνρσξνχληεο Σνξσλαίνπο θαη Πεινπνλλεζίνπο 

κέζα ζηελ πφιε θαη θαηαληθνχλ ηνπο ερζξνχο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο αηρκαισηίδεηαη
450

. 

   Ο Κιέσλ, γλσξίδνληαο θαιά ηελ αμία ησλ αηρκαιψησλ, απφ ηα γεγνλφηα ηεο 

θαθηεξίαο, ζηέιλεη 700 άλδξεο απφ ηελ πφιε, Σνξσλαίνπο, Υαιθηδείο θαη 

Πεινπνλλήζηνπο, ζηελ Αζήλα, ελψ ππνδνπιψλεη ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά πνπ 

ζπιιακβάλεη
451

. Παξάιιεια, νη ληθεηέο ζηήλνπλ δχν ηξφπαηα, έλα ζην ιηκάλη θαη έλα 

θνληά ζην ηείρνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Βξαζίδαο έρεη ήδε μεθηλήζεη λα βνεζήζεη 

ηελ Σνξψλε αιιά ε είδεζε ηεο θαηάιεςήο ηεο απφ ηνπο Αζελαίνπο ηνλ αλαγθάδεη λα 

επηζηξέςεη πίζσ
452

. 

   Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Σνξψλεο, ν Κιέσλ θαηαιακβάλεη ηε Γαιεςφ θαη 

εηνηκάδεηαη λα επηηεζεί ζηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο εθζηξαηείαο ηνπ, ζηελ Ακθίπνιε. 

Πξηλ, φκσο, επηηεζεί, δεηά βνήζεηα απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο, ηνλ Πεξδίθθα, 

θαη ηνλ βαζηιηά ησλ Οδνκάλησλ Θξαθψλ, κηαο θαη γλσξίδεη πσο νη δπλάκεηο ηνπ δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Ακθίπνιεο
453

. Έηζη, αληί λα επηηεζεί ακέζσο ζηελ 

Ακθίπνιε, πεγαίλεη ζηελ Ζηφλα, φπνπ αλακέλεη ηηο εληζρχζεηο. Απηή ε 
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αλαβιεηηθφηεηα δεκηνπξγεί ζθεπηηθηζκφ ζηνλ ζηξαηφ ηνπ, θαζψο βιέπεη πσο ν 

Κιέσλ δελ έρεη ην απαηηνχκελν πείζκα θαη ζάξξνο. Βέβαηα, απηή ε αδξάλεηα ηνπ 

Κιέσλα έγηλε πξσηίζησο απφ ζχλεζε, κηαο θαη αλέκελε ηηο εληζρχζεηο, θαη φρη απφ 

έιιεηςε ζάξξνπο
454

. ηνλ αληίπνδα, ν Βξαζίδαο, δηαζέηνληαο πνιχ ζεκαληηθέο 

δπλάκεηο, πεγαίλεη θαη ζηξαηνπεδεχεη ζην φξνο Κεξδχιην, ζηα λφηηα ηεο Ακθίπνιεο, 

ζε έλα ζεκείν πνπ κπνξεί λα βιέπεη ηη θάλνπλ νη Αζελαίνη
455

. 

   Οη ζπλνιηθέο δπλάκεηο ηνπ Βξαζίδα πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 2.000 

Πεινπνλλήζηνπο νπιίηεο θαη 300 ηππείο, 1.500 Θξάθεο κηζζνθφξνπο θαη Ζδσλνχο 

πειηαζηέο θαη ηππείο, 1.000 πειηαζηέο Υαιθηδείο θαη απφ ηε Μχξθηλν θαη αξθεηνχο 

αθφκα, εθ ησλ νπνίσλ έρεη καδί ηνπ ζην φξνο Κεξδχιην ηνπο 1.500 θαη έρεη αθήζεη 

φινπο ηνπο άιινπο ππφ ηνλ Κιεαξίδα λα θξνπξνχλ ηελ Ακθίπνιε. 

   Ο Κιέσλ, φκσο, δηαπξάηηεη έλα πνιχ ζνβαξφ ιάζνο, αληίζηνηρν κε απηφ ησλ 

Αζελαίσλ ζην Γήιην, δχν ρξφληα πξηλ, φηαλ δέρζεθαλ ηελ επίζεζε ησλ Βνησηψλ ελψ 

ππνρσξνχζαλ ηα ηκήκαηά ηνπο. Καη εδψ ν Κιέσλ δηαηάδεη ηελ ππνρψξεζε ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ κεηά ηελ απνηπρεκέλε αλαγλσξηζηηθή επηρείξεζε επίζεζεο. ην 

ζεκείν απηφ θη ελψ ηα ηκήκαηά ηνπ είλαη παξαηαγκέλα ζε θάιαγγα πνξείαο, θαζψο 

ππνρσξνχζαλ, γίλεηαη δηπιή επίζεζε ηφζν απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Ακθίπνιεο, 

πνπ ρηππνχλ ηελ νπηζζνθπιαθή ηνπ Κιέσλα, φζν θαη απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Βξαζίδα, 

πνπ επηηίζεληαη ζην θέληξν ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ. Οη Αζελαίνη εηηψληαη θαηά 

θξάηνο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 600 λεθξνχο, εθ ησλ νπνίσλ θαη ν αξρεγφο ηνπο, ν 

Κιέσλ, ν νπνίνο είρε απνδεηρηεί, θαη ιφγσ ηεο απεηξίαο ηνπ, μαλά αλίθαλνο λα 

δηνηθήζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα έλαλ ζηξαηφ
456

. ζνη ζψζεθαλ επέζηξεςαλ ζηελ 

Αζήλα κε ηα πινία ηνπο. Ζ ηχρε, φκσο, ησλ αληηπάισλ ηνπο δελ ηνπο ρακνγειά. 

Παξά ηηο ειάρηζηεο απψιεηεο, εηδηθά ζηηο ηάμεηο ησλ παξηηαηψλ νπιηηψλ, αλάκεζα 

ζηνπο λεθξνχο είλαη θαη ν αξρεγφο ηνπο, ν Βξαζίδαο
457

. 

   Μεηά ηε κάρε, ε νπνία έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 422π.Υ., νη θάηνηθνη ηεο 

Ακθίπνιεο ηηκνχλ ηνλ ζπνπδαίν λεθξφ. Θάβνπλ ηνλ Βξαζίδα ζηελ αγνξά ηεο πφιεο 

θαη ηνλ ηηκνχλ σο νηθηζηή, θαηαζηξέθνληαο φια ηα θηίξηα πνπ είραλ ρηηζηεί απφ ηνλ 

αιεζηλφ νηθηζηή ηεο πφιεο, ηνλ Αζελαίν Άγλσλα
458

. Ο ζάλαηνο ηνπ Βξαζίδα 

αλαγθάδεη θαη ηηο εληζρχζεηο πνπ έζηειλαλ νη Πεινπνλλήζηνη κε αξρεγφ ηνλ Ρακθία 
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θαη βξίζθνληαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ Ζξάθιεηα Σξαρηλία λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ 

Πεινπφλλεζν
459

. Αιιά θαη ν ζηξαηφο ηνπ Βξαζίδα δελ πξνέβε ζε θακία νπζηαζηηθή 

θίλεζε, φπσο ε επίζεζε ζηελ Ζηφλα ή ε απνζηνιή βνήζεηαο ζηελ πνιηνξθεκέλε 

θηψλε, θαζψο ν ζάλαηνο ηνπ αξρεγνχ ηνπο ηνπο ζπγθιφληζε θαη ηνπο δεκηνχξγεζε 

ηελ επηζπκία λα επηζηξέςνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν, παξά λα βξίζθνληαη κφλνη ηνπο ζε 

κηα πεξηνρή φπνπ πιένλ έρνπλ σο ερζξφ ηνπο θαη ηνλ Πεξδίθθα, ελψ ν αζελατθφο 

ζηφινο βξίζθεηαη θαη απηφο θνληά ηνπο
460

. 

   Οη Πεινπνλλήζηνη θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ηελ Ακθίπνιε αιιά ην θφζηνο ήηαλ 

κεγάιν, θαζψο έραζαλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηξαηησηηθφ ηνπο εγέηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ θαη, πηζαλφηαηα, φινπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κιέσλα θαη ηνπ Βξαζίδα, εθφζνλ εθιείπνπλ πιένλ νη δχν 

βαζηθφηεξνη ππέξκαρνη ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πνιέκνπ, επηηπγράλεηαη, έλαλ ρξφλν 

αξγφηεξα ε ζχλαςε ηεο εηξήλεο ηνπ Νηθία, ε νπνία θιείλεη θαη ηνλ Αξρηδάκεην 

πφιεκν
461

.  
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ΗΕ΄κεθάλαιο:Νικίειορ Διπήνη 

 

   Ζ εηξήλε πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ βαζηθφηεξν δηαπξαγκαηεπηή απφ ηελ πιεπξά 

ησλ Αζελαίσλ, ηνλ ζηξαηεγφ Νηθία
462

. ε γεληθέο γξακκέο πξνέβιεπε ηελ απφδνζε 

αηρκαιψησλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ηελ ειεπζεξία θπθινθνξίαο θαη πξφζβαζεο ζηα 

δηάθνξα ηεξά θαη άιια ζέκαηα. Έλα απφ απηά ήηαλ ε ππνζηήξημε ηεο Αζήλαο πξνο ηε 

πάξηε ζε πεξίπησζε πνπ μεζπάζεη εμέγεξζε ησλ εηιψησλ, θάηη ην νπνίν δελ 

πξνέβιεπε ακνηβαηφηεηα, θαζψο νη Αζελαίνη δελ είραλ αληίζηνηρνπο θφβνπο γηα ηνπο 

δηθνχο ηνπο δνχινπο
463

. Αλ θαη αηρκάισηνη δφζεθαλ πίζσ εθαηέξσζελ, ε πην 

ζεκαληηθή πφιε πνπ επηζπκνχζε λα πάξεη πίζσ ε Αζήλα, ε Ακθίπνιε, παξέκεηλε ππφ 

ζπαξηηαηηθή δηνίθεζε.  

   Σελ εηξήλε ήζειαλ ηφζν ε πάξηε φζν θαη ε Αζήλα γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε 

θαζεκηά. ηε πάξηε νη ιφγνη ήηαλ πάξα πνιινί. Οη παξηηάηεο θνβνχληαλ αθφκα 

κηα πηζαλή εμέγεξζε ησλ εηιψησλ. Ζ αζελατθή παξνπζία ζηα Κχζεξα θαη ζηελ 

Πχιν, φπνπ είραλ νρπξσζεί νη Αζελαίνη, δειαδή ππεξβνιηθά θνληά ζηε πάξηε, 

κπνξνχζε αλά πάζα ζηηγκή λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηήξηγκα γηα ηνπο είισηεο, αλ 

εμεγείξνληαλ
464

. Παξάιιεια, νη 120 αηρκάισηνη απφ ηε κάρε ζηε θαθηεξία ήηαλ 

γφλνη αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ ηεο πάξηεο θαη, θπζηθά, δελ ήζειαλ κε θαλέλα 

ηξφπν λα ηνπο ζθνηψζνπλ νη Αζελαίνη
465

. πλ ηνηο άιινηο, ηε ρξνληά απηή ιήγεη ε 

Σξηαθνληαεηήο ζπλζήθε εηξήλεο πνπ είρε ζπλάςεη ε πάξηε κε ην Άξγνο, ην 

451π.Υ.. Σν Άξγνο είρε παξακείλεη ακέηνρν ζηνλ δεθαεηή Αξρηδάκεην πφιεκν θαη 

είρε δηαηεξήζεη αλέπαθεο ηηο δπλάκεηο ηνπ. Έηζη, ε αληίδξαζή ηνπ δελ κπνξνχζε λα 

πξνβιεθζεί, εθφζνλ ην Άξγνο απφ παιηά επηζπκνχζε ηελ εγεκνλία ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη, αλ μεθηλνχζε πφιεκν, ε πάξηε ζα εκπιεθφηαλ ζε έλαλ δηκέησπν 

αγψλα, εθηφο θαη εληφο Πεινπνλλήζνπ
466

. 

   Άιινο ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο εηξήλεο είλαη ε επηθξάηεζε ηεο θηιεηξεληθήο 

παξάηαμεο ππφ ηνλ βαζηιηά Πιεηζηνάλαθηα, ν νπνίνο είρε επηζηξέςεη ζηελ πφιε ιίγν 

θαηξφ πξηλ θαη είρε ηαρζεί εμαξρήο ελαληίνλ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πνιέκνπ. Αιιά θαη ν 

ιαφο ηεο πφιεο είρε θνπξαζηεί απφ ηνλ δεθαεηή πφιεκν, εθφζνλ ζηελ αξρή ηνπ 

ζεσξνχζαλ πσο ν πφιεκνο ζα ήηαλ ζχληνκνο θαη ε λίθε ζα εξρφηαλ ρσξίο πνιιέο 
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ζπζίεο. Πίζηεπαλ δειαδή πσο νη εηήζηεο εηζβνιέο ζηελ Αηηηθή είλαη αξθεηέο γηα λα 

θακθζεί ην εζηθφ ησλ Αζελαίσλ θαη λα νδεγεζνχλ απηνί γξήγνξα λα δεηήζνπλ 

ζπλζεθνιφγεζε, θάηη ην νπνίν δελ έγηλε. Οη Αζελαίνη φρη κφλν δελ είραλ ππνθχςεη, 

αιιά είραλ θαηαθέξεη λα πεηχρνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο, φπσο ηελ θαηάιεςε ηεο 

Πνηίδαηαο θαη ηεο Πχινπ θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζηε Λέζβν θαη 

ζηελ Κέξθπξα. 

   ηελ απέλαληη πιεπξά, νη Αζελαίνη επηζπκνχλ θη απηνί ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

πνιέκνπ. Αξρηθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνπο νπιίηεο ηνπο, θπξίσο ιφγσ ησλ 

καρψλ ζην Γήιην ην 424π.Υ. θαη ζηελ Ακθίπνιε ην 422π.Υ.. Παξάιιεια, νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο ζπκκαρίαο εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ θαη απνζηαηνχλ απφ ηε Ναπηηθή ζπκκαρία. Έηζη, ε 

Αζήλα ζα κπνξνχζε λα βξεη ηνλ ρξφλν γηα λα αλαζπληάμεη ηηο δπλάκεηο ηεο θαη λα 

εμνκαιχλεη ηηο ζρέζηεο ηεο κε ηηο ζπκκαρηθέο ηεο πφιεηο. Δπίζεο, νη κεγάιεο απψιεηεο 

ησλ Αζελαίσλ απφ ηνλ ινηκφ είλαη πξφζθαηεο θαη δελ κπνξεί θαλείο λα απνθιείζεη 

λέα εκθάληζε ηεο επηδεκίαο πνπ απνδεθάηηζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Αο πξνζηεζεί 

θαη ε απψιεηα ζεκαληηθψλ γηα ηελ Αζήλα πφιεσλ, φπσο νη Πιαηαηέο θαη, θπξίσο, ε 

Ακθίπνιε, ε νπνία ήηαλ ζηελ πιένλ θαζνξηζηηθή ζέζε γηα ηελ πξνκήζεηα μπιείαο θαη 

ρξπζνχ ζηελ Αζήλα. Σέινο, ε Αζήλα έρεη ππνζηεί ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ ηεο 

απφ ηηο εηήζηεο εηζβνιέο ησλ Πεινπνλλεζίσλ θαη έρεη μνδέςεη έλα κεγάιν κέξνο απφ 

ηα ρξήκαηα πνπ δηέζεηε ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ. 

   Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο επηθξαηεί ζηελ Αζήλα ε άπνςε ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ 

πνιέκνπ θαη ε παξάηαμε πνπ ηελ εθθξάδεη είλαη νη ζπληεξεηηθνί πνιηηηθνί ηεο 

δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο θαη θπζηθά ηα κέιε ηεο αξηζηνθξαηηθήο παξάηαμεο. Ο 

Κιέσλ έρεη πεζάλεη θαη ε ξηδνζπαζηηθή πηέξπγα ησλ δεκνθξαηηθψλ, ηελ νπνία 

εθθξάδνπλ πιένλ ν Τπέξβνινο, ν Πείζαλδξνο θαη ν Αιθηβηάδεο, έρεη απνιέζεη ηελ 

θπξηαξρία ηεο ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. Απηφο ν νπνίνο έρεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ είλαη ν ηδηαίηεξα πινχζηνο πνιηηηθφο Νηθίαο, πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηε ζπληεξεηηθή πιεπξά ηνπ δεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο θαη ηειηθά νδεγεί 

ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο
467

. 

   πλνιηθά θαη νη δχν εγέηηδεο πφιεηο έρνπλ ππεξβνιηθά πνιινχο ιφγνπο γηα λα 

πάξνπλ κέξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε εηξήλεο. Σν άζρεκν, φκσο, είλαη 

πσο νη ζεκαληηθφηεξνη ζχκκαρνη ηεο πάξηεο δελ επηζπκνχλ ηελ εηξήλε αιιά ηε 
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ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπλ ε Κφξηλζνο, ε Θήβα θαη ηα 

Μέγαξα. Απηφ είλαη θαη ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο εηξήλεο θαη ην πξνκήλπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ
468

. 

   Γεσγξαθηθά θαη κφλν, αλ δνχκε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κηα εμαθάληζε ηεο αζελατθήο 

δχλακεο ζα έδηλε ηεξάζηηα ψζεζε ζηε Θήβα θαη ζε νιφθιεξε ηε Βνησηία, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ρψξν ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, αιιά θαη ζηελ Κφξηλζν σο πξνο ηνλ 

ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, κηαο θαη νη Κνξίλζηνη είραλ πιεγεί αλεπαλφξζσηα ζηνλ εκπνξηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα απφ ηελ αχμεζε ηεο αζελατθήο δχλακεο ζηνλ λαπηηθφ ηνκέα 

θαη ηε ζπλαθφινπζε απψζεζε ηεο θνξηλζηαθήο λαπηηιίαο απφ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ, φπνπ νη Αζελαίνη είραλ πηα ηνλ πξψην ιφγν. 

   Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε δηαξθνχλ ιίγνπο κήλεο 

θαη νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο ηελ άλνημε ηνπ 421π.Υ., ηελ 

επνλνκαδφκελε Νηθίεην εηξήλε
469

. Δμαξρήο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε εηξήλε επλνεί ηε 

πάξηε αιιά ζρεδφλ θακία άιιε απφ ηηο ηζρπξέο ζπκκάρνπο ηεο. Γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο ν θαζέλαο, ηε ζπλζήθε αξλνχληαη λα δερηνχλ νη Κνξίλζηνη, νη Βνησηνί, νη 

Ζιείνη θαη νη Μεγαξείο. Δηδηθά ε δπζαξέζθεηα ησλ δχν πξψησλ γίλεηαη έθδειε πάξα 

πνιχ γξήγνξα θαη ε πάξηε νθείιεη λα βξεη ηξφπν λα θαηεπλάζεη ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο θαη πξσηίζησο ηεο Κνξίλζνπ, ε νπνία έρεη κεδακηλά νθέιε θαη κεγάιεο 

απψιεηεο απφ ηελ εηξήλε. Ζ Κφξηλζνο δελ παίξλεη πίζσ νχηε ηελ Κέξθπξα νχηε ηελ 

Πνηίδαηα, πεξηπηψζεηο πφιεσλ πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ, αιιά νχηε ηηο θηήζεηο ηεο ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα πνπ έραζε απφ ηνπο 

Αζελαίνπο, φπσο ην φιιην θαη ην Αλαθηφξην, ελψ ηαπηφρξνλα ε θπξηαξρία ησλ 

Αζελαίσλ ζηε ζάιαζζα αλαγλσξηδφηαλ κε ζπλζήθε απφ ηε πάξηε
470

. 

   Οη Βνησηνί, απφ ηελ άιιε, επηζπκνχζαλ ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο γηα λα 

επσθειεζνχλ απφ απηή θαη λα πάξνπλ απηνί ηε ζέζε ηεο Αζήλαο ζηελ εγεκφλεπζε 

ηεο Διιάδαο
471

. Αληηζηνίρσο, απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ ηξνπή ησλ πξαγκάησλ είλαη 

θαη νη, κνλίκσο απεηινχκελνη απφ ηελ Αζήλα, Μεγαξείο. Οη Ζιείνη δπζαξεζηνχληαη 

κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, επεηδή ράλνπλ ην Λέπξεν απφ ηνπο παξηηάηεο. Αλ 

πξνζζέζνπκε θαη ηνπο Αξγείνπο, πνπ κπνξεί λα κελ ήηαλ ζχκκαρνη ηεο πάξηεο, 

αιιά δεηνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Κπλνπξίαο γηα λα δερζνχλ ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλζήθεο 

εηξήλεο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ παξηηαηψλ, εηδάιισο ζα πήγαηλαλ κε ηελ αζελατθή 

                                                      
468

 Mosse Claude - Schnapp-Gourbeillon Annie (2001),282 
469

 Wilcken Ulrich (1976),224 
470

 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ(1972), η.Γ1,227 
471

 Schuller Wolfgang (2001),71 



 128 

πιεπξά, φια δείρλνπλ πσο ε θαηάζηαζε δπλακηηίδεηαη επηθίλδπλα εθεί πνπ πνιινί 

επειπηζηνχζαλ πσο ηειείσζε νξηζηηθά ν πφιεκνο
472

. 

   ηελ αζελατθή αληηπξνζσπία ππάξρνπλ ηξία πξφζσπα κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, ν Λάρεο, ν Γεκνζζέλεο θαη ν άλζξσπνο 

πνπ έδσζε ην φλνκά ηνπ ζηελ εηξήλε, ν Νηθίαο. 

   Ζ δηάξθεηα ηεο εηξήλεο νξηδφηαλ ζηα 50 ρξφληα, δειαδή ζεσξεηηθά κέρξη ην 

371π.Υ., ηε ζεκαδηαθή ρξνληά ηεο κεγάιεο ήηηαο ησλ παξηηαηψλ απφ ηνπο 

Θεβαίνπο ζηε κάρε ησλ Λεχθηξσλ θαη ηνπ νξηζηηθνχ ηέινπο ηεο ζπαξηηαηηθήο 

δχλακεο
473

. Αλ πξνέθππηαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πφιεηο, πξνβιεπφηαλ ε επίιπζή 

ηνπο κε ζπδεηήζεηο θαη δηαηηεζίεο. Δπίζεο, θαηνρπξψλεηαη ε ειεπζεξία κεηαθηλήζεσλ 

ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα, φπσο θαη ε πξφζβαζε ζηα ηεξά θαη ζηα καληεία, ελψ ην 

καληείν αιιά θαη φιε ε πφιε ησλ Γειθψλ δηαηεξνχζε ηελ απηνλνκία ηεο
474

.  

   Σέινο, ζα γηλφηαλ ακνηβαία αληαιιαγή αηρκαιψησλ θαη εδαθψλ. Απηφ ην ηειεπηαίν 

ήηαλ θαη ην πην ζεκαληηθφ. ζνλ αθνξά ηνπο αηρκαιψηνπο, θεξδηζκέλνη είλαη νη 

Πεινπνλλήζηνη θαη, πξσηίζησο, νη παξηηάηεο. Οξίδεηαη λα δνζνχλ πίζσ, κεηαμχ 

άιισλ, νη παξηηάηεο πνπ είραλ αηρκαισηηζηεί ζηε θαθηεξία θαη ζηα Κχζεξα, νη 

παξηηάηεο απφ ηα Μέγαξα, νη Αζελαίνη απφ ηε ηθπψλα θαη ην Γήιην, νη 

Πεινπνλλήζηνη, νη Σνξσλαίνη θαη νη ππφινηπνη θάηνηθνη ηεο Υαιθηδηθήο πνπ είραλ 

ζπιιάβεη νη Αζελαίνη θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή απηή
475

. 

   Κη αλ ζην ζέκα ησλ αηρκαιψησλ κπνξνχζε λα βξεζεί θάπνηα ιχζε, ζην ζέκα ησλ 

εδαθψλ πξνέθπςαλ ζνβαξφηαηεο ελζηάζεηο. Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα εδάθε πνπ 

ζπγθαηαιέγνληαλ ζηε ζπλζήθε είλαη ε επηζηξνθή ηεο Ακθίπνιεο ζηελ Αζήλα θαη 

ηεο Πχινπ ζηε πάξηε. Γεληθφηεξα νη δχν πιεπξέο ππνρξεψλνληαλ λα απνδψζνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα εδάθε ησλ αληηπάισλ ηνπο πνπ είραλ θεξδίζεη. Πέξαλ ηεο 

Ακθίπνιεο θαη ηεο Πχινπ, νη Αζελαίνη φθεηιαλ λα δψζνπλ πίζσ ηα Κχζεξα, ηα 

Μέζαλα, ηελ Αηαιάληε, ηνλ Πηειεφ. Αλ εμαηξέζνπκε ηελ Πχιν, φια ηα ππφινηπα 

εδάθε είλαη κεδακηλήο αμίαο γηα ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη θξαηνχζαλ ηε Νίζαηα, ην 

επίλεην ησλ Μεγάξσλ. 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Βνησηνί θξάηεζαλ ηηο Πιαηαηέο, φπσο θαη ην θξνχξην 

Πάλαθηνλ, έζησ θη αλ ηειηθά ην επέζηξεςαλ αιιά αθνχ πξψηα θαηαζηξέθνπλ ηηο 

νρπξψζεηο ηνπ θαη νπζηαζηηθά ην θαζηζηνχλ άρξεζην γηα ηνπο Αζελαίνπο. Έηζη, 
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εμαξρήο παξαηεξείηαη πξφβιεκα κε ηε ζεβατθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπλζήθε 

εηξήλεο. Οη κεγάινη ρακέλνη απφ ηελ Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία είλαη νη Κνξίλζηνη, 

πνπ ράλνπλ φιεο ηηο απνηθίεο ηνπο ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα θαη δελ παίξλνπλ πίζσ 

νχηε ηελ Κέξθπξα νχηε ηελ Πνηίδαηα. 

   ηε Υαιθηδηθή, φπνπ ζπλερίδνληαλ νη επηρεηξήζεηο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαθσρήο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζπλζήθε εηξήλεο, ηα 

ζπκθσλεζέληα είλαη ππέξ ηεο Αζήλαο. Πνιιέο απφ ηηο πφιεηο πνπ είραλ απνζηαηήζεη 

απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία, φπσο ε ιπλζνο, ε ηάγεηξνο, ε Άθαλζνο, ε Άξγηινο, ε 

θψινο θαη ε πάξησινο, έκελαλ κελ απηφλνκεο αιιά ζα ζπλέρηδαλ λα θαηαβάιινπλ 

ζηε ζπκκαρία ηνλ θφξν πνπ είρε νξηζηεί απφ ηνλ Αξηζηείδε θαη, αλ ήζειαλ, 

κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία. Άξα, ην κε ρείξνλ βέιηηζηνλ 

γηα ηνπο Αζελαίνπο, κηαο θαη νη πφιεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζχκκαρνη ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ
476

. Έηζη, νη δηαθεξχμεηο ηνπ Βξαζίδα θαη ηα σξαία ιφγηα ηνπ πξνο 

ηηο πφιεηο απηέο μεράζηεθαλ θαη ε πάξηε γξήγνξα ηηο εγθαηέιεηςε
477

. 

   Κη αλ ζε απηέο ηηο πφιεηο ε ζπλζήθε δελ απνηέιεζε θαηαζηξνθή, κφλν έηζη 

ραξαθηεξίδεηαη ε απφθαζε γηα ηε θηψλε, κηα πφιε πνπ αθφκα πνιηνξθνχζαλ νη 

Αζελαίνη. Ζ ζπλζήθε πξνβιέπεη ηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

αλδξψλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηελ πφιε. Απφ απηνχο, νη Πεινπνλλήζηνη θαη νη 

ζχκκαρνί ηνπο ζα απνρσξήζνπλ ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

θηψλεο, φκσο, φπσο θαη γηα απηνχο ηεο Σνξψλεο θαη ησλ εξκπιίσλ, ζα 

απνθάζηδαλ νη Αζελαίνη ηη ζα ηνπο θάλνπλ.  

   Ζ θηψλε ζα δερζεί θαη ηελ πην ζθιεξή ηηκσξία. Σν θαινθαίξη ηνπ 421π.Υ. ε πφιε 

παξαδίδεηαη ζηνπο Αζελαίνπο θαη νη Πεινπνλλήζηνη απνρσξνχλ γηα ηελ παηξίδα 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ιίγν θαηξφ πξηλ ζπλζήθε. Οη Αζελαίνη 

επηβάιινπλ ηελ χςηζηε ηηκσξία ζηνπο θαηνίθνπο, αθνινπζψληαο ην ςήθηζκα πνπ 

είρε πξνηείλεη ν Κιέσλ, πξηλ αλαρσξήζεη γηα ηε Υαιθηδηθή θαη ζθνησζεί. 

Δθηεινχληαη φινη νη ελήιηθνη άλδξεο ηεο πφιεο θαη πσινχληαη σο δνχινη νη γπλαίθεο 

θαη ηα παηδηά. ηελ πφιε εγθαζίζηαληαη σο θιεξνχρνη νη Πιαηαηείο πνπ είραλ 

θαηαθχγεη ζηελ Αζήλα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο ηνπο θαη νη νπνίνη δελ είραλ 

θακία πηζαλφηεηα επηζηξνθήο εθεί, αθνχ ηηο Πιαηαηέο ηηο θξάηεζαλ νη Θεβαίνη
478
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   Ζ πεξίπησζε ηεο θηψλεο δείρλεη ηελ απάζεηα θαη ηελ αδηαθνξία κε ηελ νπνία 

αληηκεηψπηζαλ νη παξηηάηεο πνιιέο απφ ηηο πφιεηο ηηο νπνίεο δηαθήξπηηαλ πσο ζα 

απειεπζέξσλαλ απφ ηελ αζελατθή ηπξαλλία. Έπξαμαλ, ινηπφλ, κε έλαλ αληίζηνηρν 

ηξφπν κε απηφλ πνπ έπξαμαλ νη Αζελαίνη 6 ρξφληα πξηλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Πιαηαηψλ, φηαλ δελ έθαλαλ ηίπνηα γηα λα βνεζήζνπλ ηε ζπκκαρηθή ηνπο πφιε. ηε 

θηψλε νη παξηηάηεο έδεημαλ ηνλ ακνξαιηζκφ ηεο κεγάιεο δχλακεο πνπ κπξνζηά 

ζηα ζπκθέξνληά ηεο δελ θάλεη ηίπνηα γηα λα πξάμεη ην δίθαην θαη λα ζψζεη κηα 

αδχλακε πφιε. Οπσζδήπνηε θαη ε αζελατθή ζπκπεξηθνξά ζηε θηψλε δείρλεη ηνλ 

ακνξαιηζκφ ηεο άιιεο πιεπξάο ησλ εκπνιέκσλ, θάηη ην νπνίν ζα θαλεί πην 

μεθάζαξα, φηαλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 416π.Υ., νη Αζελαίνη ζα ζθνηψζνπλ φινπο 

ηνπο Μειίνπο κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ ηνπο
479

.  

   ηε Μήιν, φπσο θαη ζηε θηψλε, κηα κηθξήο αμίαο πφιε ελαληηψζεθε ζε κηα 

κεγάιε. Κη αλ ζηε θηψλε κπνξεί θάπνηνο λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο απνζηαζίαο ηεο 

πφιεο, ζηε Μήιν δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία ζνβαξή δηθαηνινγία λα ηεζεί. Ζ Αζήλα 

δήηεζε απφ ηε Μήιν λα πξνζρσξήζεη ζηε Ναπηηθή ζπκκαρία θαη λα πνιεκήζεη ζην 

πιεπξφ ηεο, ε Μήινο αξλήζεθε, νη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ην λεζί, ζθφησζαλ φινπο 

ηνπο άλδξεο, πνχιεζαλ σο δνχινπο ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά θαη εγθαηέζηεζαλ 500 

Αζελαίνπο θιεξνχρνπο ζην λεζί. Αθξηβψο φ,ηη θαη ζηε θηψλε δειαδή, κφλν πνπ 

εθεί νη θιεξνχρνη ήηαλ Πιαηαηείο
480

. 

   Μεηά ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε 

αθνινπζεί ν φξθνο πνπ δίλνπλ νη δχν πιεπξέο πσο ζα ηεξήζνπλ ηα ζπκθσλεζέληα. 

Απφ ηελ αζελατθή πιεπξά νξθίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν Γεκνζζέλεο, ν Νηθίαο θαη ν 

Λάρεο, απφ ηε ζπαξηηαηηθή ν Πιεηζηνάλαμ θαη ν Άγηο
481

. Κάζε ρξφλν ζα γηλφηαλ 

έλνξθε αλαλέσζε ηεο ζπλζήθεο, ε νπνία θαη ζα αλαγξαθφηαλ ζε ζηήιεο ζηελ 

Αζήλα, ζηε πάξηε θαη ζηα παλειιήληα ηεξά. Αλ πάιη επξφθεηην λα γίλεη θάπνηα 

αιιαγή ζε θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο, απηφ ζα γηλφηαλ κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηφζν ησλ Αζελαίσλ φζν θαη ησλ παξηηαηψλ
482

. 

   Ζ εηξήλε ηνπ Νηθία θαη ε απνδνρή ηεο απφ ηελ αζελατθή θνηλσλία απνηππψλεηαη 

πιήξσο ζε έλα αξηζηνθαληθφ έξγν ζχρξνλν κε απηή. Σν έξγν έρεη ηνλ ηίηιν Ειπήνη, 

παξαπέκπνληαο έηζη επζέσο ζε απηή. Παξνπζηάζηεθε ζηα Μεγάια Γηνλχζηα ιίγεο 

κφλν εκέξεο πξηλ ηελ νξηζηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εηξήλεπζε θη ελψ είρε ήδε δηαθαλεί 
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ε ζχκπλνηα απφςεσλ παξηηαηψλ θαη Αζελαίσλ
483

. ην έξγν ε ζεά Δηξήλε είλαη 

αηρκάισηε ηνπ ζενχ Πνιέκνπ. Έλαο Αζελαίνο αγξφηεο, ν Σξπγαίνο, καδί κε ηνπο 

αγξφηεο θαη ηνπο ηερλίηεο ηεο Αηηηθήο, θαηαθέξλεη λα ηελ απειεπζεξψζεη, παξά ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ θέξδηδαλ ρξήκαηα απφ ηνλ πφιεκν, φπσο απηψλ πνπ 

πσινχζαλ δφξαηα θαη ζπαζηά, ή ησλ Θεβαίσλ θαη ησλ Μεγαξέσλ, λα παξεκπνδίζνπλ 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Δηξήλεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ ηνπο ζπλέθεξε λα γίλεη απηφ
484

. 

   Σν έξγν θιείλεη παξνπζηάδνληαο ηε ραξά ησλ Αζελαίσλ αγξνηψλ, νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πάιη ηα ρσξάθηα ηνπο. Ζ εηξήλε επηθπξψλεηαη ηελ 25
ε
 εκέξα 

ηνπ κήλα Διαθεβνιηψλα, δειαδή 2 εβδνκάδεο πεξίπνπ κεηά ην ηέινο ηεο ενξηήο ησλ 

Μεγάισλ Γηνλπζίσλ
485

. 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξνζκνλή ηεο εηξήλεο είρε παξνπζηαζηεί θαη 

παιαηφηεξα, ην 425π.Υ., φηαλ ζηνπο αξηζηνθαληθνχο Ασαπνείρ έλαο Αζελαίνο, ν 

Γηθαηφπνιηο, πέηπρε λα ζπλάςεη κηα ηδησηηθή ζπλζήθε εηξήλεο κε ηνπο παξηηάηεο, 

έρνληαο σο αληηπάινπο ηνπ μαλά απηνχο πνπ επηζπκνχζαλ ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ, 

φπσο ν Αζελαίνο ζηξαηεγφο Λάκαρνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
486

. 
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ΗΖ΄ κεθάλαιο:Πποβλήμαηα 

 

   Δμαξρήο κεηά ηε ζπλζήθε εηξήλεο δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ 

απεηινχλ ηε βησζηκφηεηά ηεο. Οχησο ή άιισο, νη ζεκαληηθφηεξνη ζχκκαρνη ηεο 

πάξηεο επηζπκνχζαλ ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ ιφγσ ησλ κεδακηλψλ θεξδψλ ηνπο 

απφ ηελ εηξήλεπζε θαη δελ κπνξνχλ λα ηελ απνδερηνχλ
487

. Έηζη, αξλνχληαη λα ηε 

δερηνχλ, κεηαμχ άιισλ, νη Κνξίλζηνη, νη Βνησηνί θαη νη Μεγαξείο. 

   Ζ εηξήλε ηνπ Νηθία απνηειεί, πξσηίζησο, κηα αζελατθή λίθε. Ζ πάξηε, ε νπνία 

γηα ρξφληα δηαθήξπηηε πσο ζα απειεπζεξψζεη φινπο ηνπο Έιιελεο απφ ηελ ηπξαλλία 

ησλ Αζελαίσλ, είρε απαξλεζεί απηή ηεο ηε δηαθήξπμε, κφλν θαη κφλν γηα λα 

απειεπζεξψζεη ηνπο αηρκαιψηνπο απφ ηε θαθηεξία, φπσο ζίγνπξα ζα έιεγαλ νη 

αληίπαινη ηεο πάξηεο. Αιιά θαη νη ζχκκαρνί ηεο δε ζα είραλ θαιχηεξε γλψκε, 

εθφζνλ, κέζσ ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο, νη παξηηάηεο είραλ πξνσζήζεη κφλν ηα δηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα, αγλνψληαο πιήξσο απηά θάπνησλ βαζηθψλ ηεο ζπκκάρσλ, φπσο 

ηεο Κνξίλζνπ, ηεο Θήβαο ή ησλ Μεγάξσλ
488

. 

   Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ζπλζήθεο ήηαλ ε επηζηξνθή ηεο Ακθίπνιεο θαη 

ηνπ θξνπξίνπ Πάλαθηνπ ζηνπο Αζελαίνπο θαη ηεο Πχινπ ζηνπο παξηηάηεο. Οη 

Αζελαίνη κάιηζηα πεξηκέλνπλ πξψηα ηελ απφδνζε ζε απηνχο ηεο Ακθίπνιεο θαη ηνπ 

Πάλαθηνπ, ψζηε λα απνρσξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Πχιν
489

. ηελ Ακθίπνιε, 

φκσο, νη θάηνηθνη αξλνχληαη ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο ζηνπο Αζελαίνπο, ελψ 

γεληθφηεξα νη ραιθηδηθέο πφιεηο δελ απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο. Μάιηζηα 

επηηίζεληαη ελαληίνλ δχν ζπκκαρηθψλ ηεο Αζήλαο πφιεσλ, ηεο Θπζζνχ θαη ηεο 

Μεθχβεξλαο, ηηο νπνίεο θαη θπξηεχνπλ
490

. Ο παξηηάηεο δηνηθεηήο ηεο Ακθίπνιεο, ν 

Κιεαξίδαο, επηζηξέθεη ζηελ πφιε ηνπ γηα λα εμεγήζεη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ηε 

ζηάζε ηνπ, θαζψο νχηε απηφο επηζπκνχζε λα παξαδψζεη ηελ πφιε, εθφζνλ δελ ην 

ήζειαλ απηφ νη θάηνηθνί ηεο. Ο Κιεαξίδαο δηαηάζζεηαη λα γπξίζεη πίζσ θαη λα 

παξαδψζεη ηελ Ακθίπνιε ζηνπο Αζελαίνπο θαη, αλ νη Ακθηπνιίηεο αληηδξάζνπλ, λα 

θχγεη απφ ηελ πφιε κε φιν ηνπ ηνλ ζηξαηφ, αθήλνληάο ηε ζηνπο Αζελαίνπο
491

. 

   Ζ πάξηε δελ κπνξεί, ινηπφλ, λα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηεο ζηελ Ακθίπνιε. Ζ 

θαηάζηαζε δελ είλαη θαιχηεξε κε ην ζέκα ηνπ Πάλαθηνπ, ελφο θξνπξίνπ πνπ 
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βξηζθφηαλ ζηα ζχλνξα ηεο Αηηηθήο κε ηε Βνησηία θαη ην είραλ θαηαιάβεη νη Βνησηνί 

ηελ επνρή πνπ νη Αζελαίνη πνιεκνχζαλ ζηελ Σνξψλε ηεο Υαιθηδηθήο. Οη Βνησηνί 

δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ θακία ζρέζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο Αζελαίνπο θαη 

απνδίδνπλ ην Πάλαθηνλ, φρη ζηνπο Αζελαίνπο, φπσο φξηδε ε ζπκθσλία, αιιά ζηνπο 

παξηηάηεο, γηα λα ην παξαδψζνπλ απηνί. Πξηλ ην δψζνπλ, φκσο, νη Θεβαίνη, 

θαηαζηξέθνπλ ηηο νρπξψζεηο ηνπ θξνπξίνπ θαη έηζη ην αρξεζηεχνπλ, κε ηνπο 

παξηηάηεο λα κελ επζχλνληαη κελ άκεζα αιιά λα δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνπο 

Αζελαίνπο λα κελ ηνπο δψζνπλ πίζσ ηελ Πχιν
492

. Οη ζρέζεηο, ινηπφλ, Βνησηψλ θαη 

Αζελαίσλ ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε ρείξηζην ζεκείν, παξφιν πνπ νη παξηηάηεο 

επηρείξεζαλ λα πείζνπλ ηνπο Αζελαίνπο πσο ην θξνχξην δελ κπνξνχζε πιένλ λα 

βιάςεη ηελ Αζήλα
493

. 

   Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη νξηαθή γηα ηε πάξηε, θαζψο, κεηά ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο, ην Άξγνο αξλείηαη λα δερηεί ηελ αλαλέσζε ησλ Σξηαθνληαεηψλ 

ζπνλδψλ θαη γίλνληαη δηεξγαζίεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο ζπκκαρίαο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Πεινπνλλήζνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο πάξηεο. Ζ πάξηε, γηα λα κε βξεζεί 

πιήξσο απνκνλσκέλε θαη θιεζεί λα αληηκεησπίζεη κφλε ηεο ηηο ερζξηθέο ηεο πιένλ 

πφιεηο, φπσο ηελ Κφξηλζν, ην Άξγνο θαη ηελ Ήιηδα, απνθαζίδεη λα ζπλάςεη 

ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα
494

. Έλαλ κήλα κεηά ηε ζπλζήθε εηξήλεο, Αζήλα θαη πάξηε 

ζπλάπηνπλ ζπκκαρία κε δηάξθεηα 50 έηε, γηα ηελ νπνία νη δχν πιεπξέο δίλνπλ γηα 

πξψηε θνξά φξθνπο ηνλ Μάην ηνπ 421π.Υ. θαη φθεηιαλ λα ηνπο αλαλεψλνπλ εηεζίσο, 

αθνχ νη Λαθεδαηκφληνη αληηπξφζσπνη πεγαίλνπλ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ ενξηή ησλ 

Γηνλπζίσλ θαη νη Αζελαίνη αληηπξφζσπνη πεγαίλνπλ ζηε πάξηε θαηά ηελ ενξηή ησλ 

Ταθηλζίσλ
495

. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκαρίαο ζα είλαη ακπληηθφο θαη ε κία πφιε φθεηιε 

λα ζπλδξάκεη ηελ άιιε ζε πεξίπησζε επίζεζεο ελαληίνλ ηεο, ελψ εηδηθά ε Αζήλα 

φθεηιε λα βνεζήζεη ηε πάξηε θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηλφηαλ εμέγεξζε ησλ εηιψησλ. 

Ο φξνο απηφο δελ είρε ακνηβαηφηεηα, κηαο θαη ζηελ Αζήλα δελ ππήξρε αληίζηνηρνο 

δπζαξεζηεκέλνο πιεζπζκφο
496

. Ζ ζπκθσλία γηα ηε ζπκκαρία έθαλε ηνπο Αζελαίνπο 

λα δψζνπλ ζηνπο λένπο ζπκκάρνπο ηνπο φζνπο παξηηάηεο θξαηνχζαλ αηρκαιψηνπο 
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θαη, θπξίσο, απηνχο απφ ηε θαθηεξία, αλ θαη γξήγνξα κεηάλησζαλ γηα απηήλ ηνπο 

ηελ πξάμε
497

. 

   Θεσξεηηθά, ε ζπκκαρία ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ πφιεσλ έιπλε ην 

πξφβιεκα ηνπ πνιέκνπ, θαζψο ήηαλ δχζθνιν θάπνηνο λα αληηπαξαηεζεί θαη ζηηο δχν 

καδί. Πξαθηηθά απηφ δε ζπλέβε. Οη δηαθνξέο ησλ δχν πφιεσλ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο απφ απηά πνπ ηηο ελψλνπλ. ε αληίζεζε κε ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, 

απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θάπνηνο εμσηεξηθφο ερζξφο πνπ ζα αλαγθάζεη ηελ Αζήλα 

θαη ηε πάξηε λα ληψζνπλ ηελ αλάγθε ε κία ηεο άιιεο. Δπίζεο, αλ ζεσξεζεί σο 

ζηφρνο ηεο πάξηεο θαη ν εθθνβηζκφο ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ππήξμε 

πιήξσο απνηπρεκέλνο. Ζ λέα ζπκκαρία εληφο Πεινπνλλήζνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

ζχκπξαμε ηεο Κνξίλζνπ, κε ηα κεδακηλά θέξδε απφ ηε Νηθίεην εηξήλε, κε ην Άξγνο. 

Μαδί ηνπο ηάζζνληαη ε Ήιηδα, ε Μαληίλεηα θαη πνιιέο πφιεηο ηεο Υαιθηδηθήο πνπ 

δελ επηζπκνχζαλ ηελ εθ λένπ πξφζδεζή ηνπο ζην αζελατθφ άξκα θαη είραλ ζπλάκα 

απνγνεηεπζεί απφ ηε ζηάζε ησλ επίδνμσλ ειεπζεξσηψλ ηνπο, ησλ παξηηαηψλ. 

   Γηα ηε πάξηε ηίζεηαη ην ζέκα ηη πξέπεη λα πξάμεη. Αλ ηεξήζεη ηε ζπλζήθε 

ζπκκαρίαο κε ηνπο Αζελαίνπο, ζα αλαγθαδφηαλ λα απνρσξήζεη απφ ηελ 

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία, ε νπνία δε ζα είρε πιένλ ξφιν χπαξμεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αλ ζέιεη λα έρεη κε ην κέξνο ηεο ηηο πφιεηο ηνπ λένπ ζπλαζπηζκνχ κέζα ζηελ 

Πεινπφλλεζν, πξέπεη λα κελ ηεξήζεη ηε ζπλζήθε εηξήλεο. Σα πξψηα δχν ρξφληα 

κεηά ηε Νηθίεην εηξήλε ε πάξηε δε ζα αθνινπζήζεη πιήξσο θάπνηα απφ ηηο δχν 

επηινγέο αιιά ζα θπκαλζεί, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζην ελδηάκεζφ ηνπο
498

. 

   Μεγάιν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο λέαο ζπκκαρίαο ησλ πεινπνλλεζηαθψλ πφιεσλ 

είλαη ε κε πξνζρψξεζε ζε απηήλ ηεο Βνησηίαο, ε νπνία έηξεκε λέα αζελατθή 

επέκβαζε ζηα εδάθε ηεο, θαη ηεο Σεγέαο, ε νπνία είρε δηαθνξέο κε ηε Μαληίλεηα
499

. 

Ζ έρζξα απηψλ ησλ δχν πφιεσλ, ηεο Σεγέαο θαη ηεο Μαληίλεηαο, είλαη απηή πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε ζεκαληηθφηεξε ζχγθξνπζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 421-416π.Υ., 

εηψλ δειαδή πνπ ζεσξεηηθά ν πφιεκνο ζηελ Διιάδα είρε ζηακαηήζεη. ηε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο, ε νπνία έγηλε ζηε Μαληίλεηα, ην 418π.Υ., ζα 

πάξνπλ κέξνο ηφζν νη Αζελαίνη φζν θαη νη ζχκκαρνί ηνπο παξηηάηεο αιιά ζε 

δηαθνξεηηθή πιεπξά ν θαζέλαο
500

. Οη Αζελαίνη παξαηάζζνληαη ζην πιεπξφ ησλ 

Αξγείσλ, ησλ Ζιείσλ θαη ησλ Μαληηλείσλ, νη παξηηάηεο ζην πιεπξφ ησλ Σεγεαηψλ. 
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Κη φια απηά ρσξίο λα έρεη δηαιπζεί ε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ 421π.Υ. Σειηθά ε 

παξάηαμε ησλ Σεγεαηψλ θαη ησλ παξηηαηψλ επηθξαηεί, αλαπηεξψλνληαο ην εζηθφ 

ηεο πάξηεο θαη δείρλνληαο ζε φιε ηε ρψξα πσο παξακέλεη κηα κεγάιε θξαηαηά 

δχλακε
501

. 

   χληνκα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο ε θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη θαη 

ζηηο δχν βαζηθφηεξεο, ή αθφκα θαη κφλεο, πφιεηο πνπ, ζεσξεηηθά, επηζπκνχζαλ ηελ 

ηήξεζή ηεο. ηελ Αζήλα ε θηινπφιεκε παξάηαμε αλαθάκπηεη γξήγνξα κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ Κιέσλα θαη ιφγσ ηεο κε απφδνζεο ηεο Ακθίπνιεο απφ ηνπο παξηηάηεο, 

αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο πσο ζηε Υαιθηδηθή δελ απνθαηαζηάζεθε ε θαηάζηαζε ππέξ 

ησλ Αζελαίσλ, βξίζθνληαο σο εθθξαζηή ηεο ηνλ αληςηφ ηνπ Πεξηθιή, ηνλ 

Αιθηβηάδε
502

. Καη ζηε πάξηε, φκσο, πνιινί κηινχλ ππέξ ηεο επαλέλαξμεο ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, κηαο θαη αξθεηνί απφ ηνπο φξνπο δε θαίλνληαλ λα 

ηεξνχληαη, κε πξψην θαη θαιχηεξν ηελ απφδνζε ηεο Πχινπ ζηνπο παξηηάηεο απφ 

ηνπο Αζελαίνπο
503

.  

   Έηζη, αλ θαη ε εηξήλε ηνπ Νηθία έδσζε ζε πάξα πνιινχο Έιιελεο ηελ εληχπσζε 

πσο ν πφιεκνο είρε ηειεηψζεη νξηζηηθά, απηφ ήηαλ εληειψο νπηνπηθφ. Ο πφιεκνο 

ζπλερίζηεθε γηα 17 ρξφληα αθφκε, κέρξη ηελ ηειηθή ήηηα θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

Αζελαίσλ, ην 404π.Υ.
504

. 
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ΗΘ΄ κεθάλαιο:ςνέσεια και ολοκλήπυζη πολέμος 

 

   Ζ εηξήλε ηνπ Νηθία ηππηθά θξάηεζε ιηγφηεξν απφ 6 ρξφληα. Οπζηαζηηθά θξάηεζε 

ειάρηζηα, θαζψο γξήγνξα κεηά ηελ θαζνκνιφγεζή ηεο Αζελαίνη θαη παξηηάηεο 

ζπλέρηζαλ ηηο επηζεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο, φρη βέβαηα άκεζα ε κία ελαληίνλ ηεο άιιεο 

αιιά κε έκκεζν ηξφπν. Σν 418π.Υ. έγηλε ε κάρε ηεο Μαληίλεηαο, φπνπ Αζελαίνη θαη 

παξηηάηεο βξέζεθαλ αληηκέησπνη, νη πξψηνη ζην πιεπξφ ησλ Μαληηλείσλ, νη 

δεχηεξνη ζε απηφ ησλ Σεγεαηψλ. Σν 416π.Υ. νη Αζελαίνη επηηέζεθαλ θαη θαηέιαβαλ 

ην λεζί ηεο Μήινπ, εθηειψληαο φινπο ηνπο άλδξεο πνπ έπηαζαλ αηρκαιψηνπο θαη 

ππνδνπιψλνληαο ηα γπλαηθφπαηδα
505

. 

   Σν 415π.Υ. μεθηλά ε κεγάιε αζελατθή εθζηξαηεία ζηε ηθειία. Οη Αζελαίνη 

ζηέιλνπλ κηα ηεξάζηηα ζηξαηησηηθή δχλακε, απνηεινχκελε, θπξίσο, απφ δηθνχο ηνπο 

ζηξαηηψηεο, αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη απφ άιινπο απφ ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο. 

12 ρξφληα κεηά ηελ απνζηνιή βνήζεηαο ζηνπο Λενληίλνπο θαη ζε άιιεο πφιεηο πνπ 

πνιέκεζαλ ελαληίνλ ησλ πξαθνπζψλ, νη Αζελαίνη αληαπνθξίλνληαη, απηή ηε θνξά, 

ζην αίηεκα ηεο Έγεζηαο, κηαο πφιεο ζηε δπηηθή ηθειία, ε νπνία πνιεκνχζε ελαληίνλ 

ηνπ ειηλνχληα, ηνλ νπνίν ππνζηήξηδαλ νη πξαθνχζεο
506

. Οη Αζελαίνη επηρεηξνχλ λα 

πάξνπλ ηελ θπξηαξρία ζηε ηθειία θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηε δπλεηηθή ζχκκαρν ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ, ηελ πφιε ησλ πξαθνπζψλ, ε νπνία είρε ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηελ 

Κφξηλζν, ηεο νπνίαο ήηαλ απνηθία
507

. 

   Οη Αζελαίνη βξίζθνληαλ ήδε ζηε ηθειία, φηαλ ήξζε απφθαζε αλάθιεζεο ηνπ ελφο 

εθ ησλ ηξηψλ ζηξαηεγψλ, ηνπ Αιθηβηάδε, ιφγσ εκπινθήο ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηηο 

αλαθξίζεηο γχξσ απφ ηελ ππφζεζε ησλ Δξκνθνπηδψλ, ηεο θνπήο δειαδή ησλ 

πέηξηλσλ νξνζήκσλ κε ην θεθάιη ηνπ Δξκή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηεο πφιεο θαη έγηλε ιίγν πξηλ αλαρσξήζεη ε λαπηηθή απνζηνιή γηα ηε 

ηθειία
508

. Ζ εκπινθή ζπλίζηαην ζην γεγνλφο πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ ην 

φλνκα ηνπ Αιθηβηάδε ελεπιάθε ζε κπζηηθέο ηειεηέο ζηηο νπνίεο γίλνληαλ παξσδίεο 

ησλ Διεπζηλίσλ κπζηεξίσλ
509

. Ο Αιθηβηάδεο πξνηίκεζε λα απηνκνιήζεη ζηνπο 

παξηηάηεο παξά λα δηθαζηεί θαη ηνπο ζπκβνχιεςε λα ζηείινπλ δπλάκεηο ζηε ηθειία 

θαη λα θαηαιάβνπλ θαη λα νρπξψζνπλ ην θξνχξην ηεο Γεθέιεηαο, ζηα βφξεηα ηεο 
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Αηηηθήο, απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα επηηίζεληαη φπνηε ην ζειήζνπλ ελαληίνλ ηεο 

Αηηηθήο θαη λα θαηαιάβνπλ ηα νξπρεία ηνπ Λαπξίνπ. 

   Σειηθά νη Αζελαίνη δελ θαηαθέξλνπλ λα θαηαιάβνπλ ηηο πξαθνχζεο θαη, κεηά απφ 

αξθεηέο ήηηεο, θαηαζηξέθνληαη νινζρεξψο ζηνλ πνηακφ Αζζίλαξν θαη έηζη ηειεηψλεη 

ε εθζηξαηεία κε ηεξάζηηεο απψιεηεο γηα ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ αθφκα 

θαη ηηο 40.000 άλδξεο
510

. Ζ ήηηα νδεγεί ζπκκαρηθέο πφιεηο, κε ζεκαληηθφηεξε ηε Υίν, 

λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία
511

. 

   Σν 411π.Υ. ζηελ Αζήλα νη νιηγαξρηθνί επηρεηξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία. Σα 

πιεξψκαηα, φκσο, ηνπ αζελατθνχ λαπηηθνχ πνπ βξηζθφηαλ ζηε άκν αληηδξνχλ θαη 

εγθαζηδξχεηαη ην θαζεζηψο ησλ 5.000. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη θπξίσο λαπκαρίεο θαη, 

σο επί ην πιείζηνλ, ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν. Ο πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο, παληειψο 

αλίθαλνο λα αληηπαξαηεζεί κε ηνπο Αζελαίνπο θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ πνιέκνπ, 

παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ κέζσ ηνπ άθζνλνπ πεξζηθνχ ρξήκαηνο. 70 

ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηελ εθδίσμή ηνπο απφ ηελ Διιάδα, νη Πέξζεο επέζηξεθαλ κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ησλ παξηηαηψλ θαη φιεο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο θαη 

αλακεηγλχνληαλ μαλά ζηα ειιεληθά πξάγκαηα
512

. 

   Σέζζεξηο είλαη νη λαπκαρίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ, θπξίσο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

ηνπ πνιέκνπ, νη αζελατθέο λίθεο ζην Κπλφο ζήκα θαη ζηηο Αξγηλνχζεο θαη νη 

ζπαξηηαηηθέο ζην Νφηηνλ θαη ζηνπο Αηγφο πνηακνχο, ην 405π.Υ. 

   Σειηθά, ην 404π.Υ., νη Αζελαίνη, απνθιεηζκέλνη ηφζν απφ ηελ μεξά φζν θαη απφ ηε 

ζάιαζζα πιένλ, κεηά ηελ έιεπζε ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ζηφινπ ππφ ηνλ Λχζαλδξν 

έμσ απφ ηνλ Πεηξαηά, αλαγθάδνληαη λα ζπλζεθνινγήζνπλ. Οη φξνη πνπ ηνπο 

επηβάιινληαη είλαη αξθεηά ζθιεξνί θαη ηαπεηλσηηθνί. θεηιαλ λα παξαδψζνπλ ην 

κεγάιν θακάξη ηνπο, ηνλ πνιεκηθφ ζηφιν ηνπο, θξαηψληαο κφιηο 12 πινία, λα 

γθξεκίζνπλ ην θαιχηεξν ακπληηθφ ηνπο φπιν, ηα Μαθξά ηείρε θαη ηα ηείρε ηνπ 

Πεηξαηά, θαη λα δερζνχλ ηελ επηζηξνθή φισλ ησλ εμφξηζησλ νιηγαξρηθψλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο
513

. Σν πην ηαπεηλσηηθφ, φκσο, είλαη πσο νη Αζελαίνη, νη νπνίνη γηα 

δεθαεηίεο εμνπζίαδαλ θαη εγεκφλεπαλ ζηελ Διιάδα, αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ 

ζχκκαρνη ησλ παξηηαηψλ θαη λα ηνπο αθνινπζνχλ ζε φιεο ηνπο ηηο εθζηξαηείεο, 

φπνπ ζειήζνπλ νη ίδηνη
514

. 
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   ινη νη παξαπάλσ ιφγνη νδεγνχλ δξακαηηθά ζηελ πηψζε ηεο αζελατθήο ηζρχνο θαη 

ζηε ζπλαθφινπζε δηάιπζε ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο
515

. Ζ πάξηε είλαη πιένλ απηή 

πνπ παίξλεη ζηα ρέξηα ηεο ηνλ έιεγρν ηεο Διιάδαο, αλ θαη φρη γηα πάξα πνιιά ρξφληα. 

πλνιηθά ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε ειιεληθή ηξαγσδία 

ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Οη λεθξνί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο αλέξρνληαη ζε πνιιέο ρηιηάδεο, 

ρηιηάδεο θαη απηνί πνπ εμαλδξαπνδίζηεθαλ, νιφθιεξεο πφιεηο, φπσο νη Πιαηαηέο θαη 

ε Μήινο, θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο, νη εζηθέο αμίεο θαηέξξεπζαλ, θάηη ην νπνίν 

θάλεθε ζηα γεγνλφηα ηνπ εκθπιίνπ ηεο Κέξθπξαο ή ζηελ εθηέιεζε ησλ Πιαηαηέσλ 

απφ ηνπο Θεβαίνπο. Δπίζεο, ε νηθνλνκία δέρζεθε βαξχ πιήγκα, κε ηηο θαηαζηξνθέο 

ησλ αγξψλ θαη ησλ δέλδξσλ, ηνπο αθαιιηέξγεηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αγξνχο, ηηο απψιεηεο ησλ πινίσλ θαη ηε γεληθφηεξε νπηζζνδξφκεζε ζηνλ εκπνξηθφ 

ηνκέα. Παξάιιεια, νη Πέξζεο επέζηξεςαλ ζηε ρψξα, θαζψο κέζσ ησλ ρξεκάησλ 

ηνπο κπνξνχζαλ λα επεξεάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα επσθεινχληαη, ελψ ε ελφηεηα 

ησλ Διιήλσλ πνπ είρε θαλεί θαηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο είρε νξηζηηθά 

δηαζπαζηεί. 
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Δπίλογορ 

 

   Σν 421π.Υ. ηειείσζε ην πξψην κέξνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ν 

Αξρηδάκεηνο πφιεκνο. Αλ θαη αξθεηνί ζεψξεζαλ πσο ν εκθχιηνο ζπαξαγκφο έθηαζε 

ζην ηέινο ηνπ, δηαςεχζηεθαλ απφ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Ο πφιεκνο 

ζπλερίζηεθε γηα δεθαεπηά αθφκε ρξφληα, κέρξη ην 404π.Υ. 

   Σν 404π.Υ. ε Αζήλα, εμνπζελσκέλε απφ ηνλ πφιεκν θαη πνιηνξθεκέλε ηφζν απφ 

ηε ζηεξηά φζν θαη απφ ηε ζάιαζζα, δεηά ζπλζεθνιφγεζε. Ο  Πεινπνλλεζηαθφο 

πφιεκνο άθεζε ηεξάζηηεο πιεγέο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε. Ο αξηζκφο ησλ 

λεθξψλ θαη ησλ ηξαπκαηηψλ ήηαλ αλππνιφγηζηνο. Δπίζεο, ζεκαληηθέο πφιεηο είραλ 

κεξηθψο ή νιηθψο θαηαζηξαθεί. Αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, ηα παξαδείγκαηα ησλ 

Πιαηαηψλ θαη ηεο Μήινπ. 

   Δληνχηνηο, ε ζεκαληηθφηεξε ζπλέπεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε δηάβξσζε ησλ εζψλ. Ο 

εκθχιηνο πφιεκνο ηεο Κέξθπξαο απνηέιεζε ην πξψην θαη πην αθξαίν παξάδεηγκα 

εγθιεκάησλ κέζα ζηελ ίδηα πφιε, αλάκεζα ζε ζπκπνιίηεο ή αθφκα θαη ζε ζπγγελείο. 

Οη παξηηάηεο αθνινχζεζαλ ηαθηηθέο πνπ απνθήξπηηαλ θαηά ην παξειζφλ. Με δηθή 

ηνπο, επίζεο, επζχλε νη Πέξζεο είραλ επαλέιζεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη κέζσ ησλ 

ρξεκάησλ ηνπο κπνξνχζαλ θαη πάιη λα επεξεάδνπλ θαηαζηάζεηο. 

   Δλ θαηαθιείδη, ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο ππήξμε ν ζεκαληηθφηεξνο πφιεκνο 

αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε θαηά ηελ αξραηφηεηα. Σα δηδάγκαηα πνπ 

φθεηιαλ νη Έιιελεο λα απνθνκίζνπλ απφ απηφλ ηνλ πφιεκν είλαη πσο νη εκθπιηαθέο 

ζπγθξνχζεηο κφλν πξνβιήκαηα πξνθαινχλ θαη θαλείο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα 

θαη ν ηειηθφο ληθεηήο, δελ είλαη θεξδηζκέλνο απφ απηέο. Γπζηπρψο, ηα παζήκαηα 

απηά, ζε πάκπνιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ή θαηά ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ κεηαμχ Βεληδέινπ θαη 

Κσλζηαληίλνπ ή θαηά ηνλ Δκθχιην πφιεκν πνπ αθνινχζεζε ην ηέινο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, δελ έγηλαλ καζήκαηα ζηνπο Έιιελεο. Αο ειπίζνπκε πσο δε ζα 

μαλαδήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην παξφλ 

ζχγγξακκα. 
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