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Δσταριζηίες 

 

Με ηελ παξάδνζε απηήο ηεο εξγαζίαο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο 

εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο πξνο ηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ κε 

όιεο ηηο δπλάκεηο ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

Θα ήζεια θαη’ αξράο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ ζηάζεθε ζην 

πιεπξό κνπ κε ππνκνλή θαη αληδηνηέιεηα πξνζθέξνληάο κνπ θάζε είδνπο ππνζηήξημε 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

Δπηπιένλ νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

εξγαζίαο κνπ, θ. Κσλζηαληηλόπνπιν Βαζίιεην, πνπ κε θαζνδήγεζε κε ην πξνζσπηθό 

ηνπ ελδηαθέξνλ, ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.
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Διζαγωγή 

 

Σα «Διιεληθά» ηνπ Ξελνθώληα πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλόηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν από ην 411 π.Υ. κέρξη ηε κάρε ηεο 

Μαληίλεηαο, ην 362 π.Υ. Ωζηόζν, ηα δύν πξώηα βηβιία θζάλνπλ σο ηελ πηώζε ηεο 

αζελατθήο θπξηαξρίαο ζηα 404 π.Υ.  

Πξόθεηηαη γηα έλα έξγν κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο, αθνύ απνηειεί ηε 

ζεκαληηθόηεξε πεγή γηα ηα ηαξαγκέλα απηά ρξόληα ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ., θαζώο θη έλα 

αθήγεκα εμαηξεηηθήο δσληάληαο θαη κεγάιεο ινγνηερληθήο αμίαο ράξε ζηελ 

δσεξόηεηα, ηελ παξαζηαηηθόηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηεο αθήγεζεο, πνπ εγείξεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε. 

Ζ παξνύζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ δύν πξώησλ βηβιίσλ ηνπ 

επηάηνκνπ έξγνπ, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη γεγνλόηα, όπσο νη αληηδξάζεηο ζηελ ήηηα 

κεηά ηε ζηθειηθή εθζηξαηεία, ε επηξξνή ησλ Πεξζώλ ζηηο εμειίμεηο ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν, ε ήηηα ηεο Αζήλαο ζηνπο Αηγόο πνηακνύο, ε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο από ηνπο 

Σξηάθνληα Σπξάλλνπο. 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζθέξεη κηα ζύληνκε, αιιά πεξηεθηηθή 

εηζαγσγή ζηελ κειέηε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, όπσο ηα πξαγκαηεύεηαη θαη λα 

εξκελεύεη ν Ξελνθώληαο.  

Αλαιπηηθόηεξα, ε εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν πξώην 

θεθάιαην πξνζθέξεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γύξσ από ηνλ βην θαη ην έξγν ηνπ 



5 

 

Ξελνθώληα, ελώ ην δεύηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζηα «Διιεληθά». Σα δύν ηειεπηαία 

θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκό ηνπ έξγνπ θαη’ αληηζηνηρία.
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Κεθάλαιο 1ο. Ξενοθών 

 

1.1. Βιογραθικά ζηοιτεία 

 

Ο Ξελνθώλ ππήξμε έλαο εθ ησλ πξσηνπόξσλ ηζηνξηθώλ ζπγγξαθέσλ ηεο 

θιαζηθήο αξραηόηεηαο, αιιά θαη ζεκαληηθόο θηιόζνθνο. Αλ θαη γλσξίδνπκε όηη 

γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ παξακέλεη αβέβαηε. 

Παξαδνζηαθά, νη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ ηελ ηνπνζεηνύλ κεηαμύ 431-428 π.Υ. 
1
 

Όζνλ αθνξά ζηε γελεαινγία ηνπ, ν Ξελνθώλ θαίλεηαη όηη ήηαλ γηνο ηνπ 

Γξύιινπ, ελόο νιηγαξρηθνύ θαη θηινιάθσλνο πνιηηηθνύ από ηνλ δήκν Έξρεο. Έηζη, 

θνηλσληθά, ν ηζηνξηθόο αλήθε ζηελ ηάμε ησλ ηππέσλ, γεγνλόο πνπ ηνπ επέηξεςε λα 

ιάβεη επηκειεκέλε κόξθσζε θαη θαη’ επέθηαζε λα εηζέιζεη ζηνλ θύθιν ησλ καζεηώλ 

ηνπ σθξάηε πεξίπνπ ζηα 410 π.Υ. Ζ παξάδνζε ηνλ ζέιεη κάιηζηα λα ζπλαληά 

ηπραία ηνλ σθξάηε ζηνπο δξόκνπο ησλ Αζελώλ θαη λα απνθαζίδεη απζόξκεηα λα 

ηνλ αθνινπζήζεη. Λέγεηαη αθόκε όηη ζε όιε ηνπ δσή δελ έπαςε λα ζεσξεί ηνλ 

σθξάηε σο πλεπκαηηθό ηνπ κέληνξα, αιιά θαη λα πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

ηζηνξηθή αιήζεηα γύξσ από ην πξόζσπό ηνπ. 
2
 

Υάξε ζηελ αξηζηνθξαηηθή ηνπ θαηαγσγή, ν Ξελνθώλ αλδξώζεθε ζηελ Αζήλα 

κέζα ζε θύθινπο επγελώλ λέσλ κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδόηαλ ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ 

                                                 
1
 Lesky, 1989, ζει. 171-176. 

2
 Pfeiffer, 1972, ζει. 89-90. 
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ηππαζία, ηνλ αζιεηηζκό θαη ηε θηινζνθία. Πξάγκαηη, θαίλεηαη όηη ν ίδηνο ππήξμε 

εμαίξεηνο παιαηζηήο, αιιά θαη ηππέαο. 
3
 

Δπηπιένλ, θαζώο γαινπρήζεθε θάησ από ηα νιηγαξρηθά πξόηππα ηνπ παηέξα 

ηνπ, ν Ξελνθώλ ππήξμε ζεξκόο θηινιάθσλ. Θαύκαδε ηνλ ιηηό βίν ησλ παξηηαηώλ 

θαη ζύλαςε κηα ζηελή ζρέζε ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη ζαπκαζκνύ κε ηνλ βαζηιηά ηεο 

πάξηεο, Αγεζίιαν. Υάξε ζ’ απηή ηε θηιία, ν Ξελνθώλ έθηαζε κάιηζηα λα 

πνιεκήζεη ζην πιεπξό ηνπ Αγεζίιανπ θαηά ηε κάρε ηεο Κνξσλείαο, ζηα 394 π.Υ. 

ελάληηα ζηνλ αληηζπαξηηαηηθό ζπλαζπηζκό, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείρε κεηαμύ άιισλ ε 

Αζήλα. Ωο εθ ηνύηνπ, βαζηθή ζπλέπεηα ηεο απόθαζήο ηνπ ππήξμε ε εμνξία ηνπ από 

ηελ γελέηεηξα πόιε. 
4
 

Οη ηππηθέο θαη πνιεκηθέο ηνπ δεμηόηεηεο ππήξμαλ αμηνζαύκαζηεο. Έηζη, ζηα 

401 π.Υ. ν ίδηνο θιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Κύξνπ, γηνπ ηνπ 

βαζηιηά Γαξείνπ Β’ ελάληηα ζηνλ ζείν ηνπ Αξηαμέξμε Β’ ζε κηα πξνζπάζεηα 

δηεθδίθεζεο ηνπ ζξόλνπ. Από ηηο ππάξρνπζεο πεγέο, θαίλεηαη όηη ν Ξελνθώλ ππήξμε 

ελζνπζηαζκέλνο γηα ηελ πξόζθιεζε απηή ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε θαηάθεξε λα 

απνζπάζεη έλαλ ζεηηθό ρξεζκό από ην Μαληείν ησλ Γειθώλ, θάλνληαο κηα έκκεζε 

εξώηεζε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαίλεηαη όηη ν σθξάηεο είρε ελζαξξύλεη ηνλ 

θηιόζνθν λα ιάβεη ρξεζκό πξνηνύ απνδερζεί ηελ πξόζθιεζε ηνπ Κύξνπ. Σόηε 

απεπζύλζεθε ζην καληείν ξσηώληαο ζε πνηνλ ζεό ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη ζπζία γηα 

λα πεηύρεη ην ηαμίδη ηνπ θαη λα επηζηξέςεη ζώνο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ην 

καληείν πξόηεηλε κηα ζεηξά από ζενύο «γηα θάζε ελδερόκελν». 
5
 

                                                 
3
 Lesky, 172, Said et al., ζει. 63-66. 

4
 Παπαγεσξγίνπ, 1995, ζει. 14. 

5
 Παπαγεσξγίνπ, 1995, ζει. 14-15. 
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Έηζη, ν Ξελνθώλ πνιέκεζε ζηελ Αζία ζηεξίδνληαο ηνλ Κύξν, γηα ηνλ νπνίν 

αλέπηπμε κεγάιν ζαπκαζκό εμαηηίαο ηεο αγάπεο πνπ εθείλνο έηξεθε γηα ηνλ ειιεληθό 

πνιηηηζκό θαη ηελ εθηίκεζή ηνπ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο. Δηδηθόηεξα, ν ίδηνο ν 

ηζηνξηθόο ππνζηήξηδε όηη «ζέιεη ηνπο Έιιελεο ζπκκάρνπο ηνπ, όρη γηαηί δελ είρε 

ζηξαηό αιιά γηαηί ηνπο ζεσξνύζε αλώηεξνπο από όινπο ηνπο άιινπο ιανύο» (Κύξ. 

Αλαβ. Η 7,3). Δπηπιένλ, ν ίδηνο δήισλε ην ζεβαζκό ηνπ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο γηα 

ηελ ηελ κόληκα θπξηαξρνύζα επηζπκία ηνπο γηα ειεπζεξία, θάηη πνπ ν ίδηνο ζα 

πξνηηκνύζε πάλσ απ’ όια («ηελ ειεπζεξίαλ εινίκελ αλ αληί σλ έρσ πάλησλ θαη άιισλ 

πνιιαπιαζίσλ», Αλάβαζηο, βηβιίν 1.7.4). Ο Κύξνο απέδηδε κάιηζηα απηή ηελ 

ηθαλόηεηα γηα δηαηήξεζε ηεο ζηελ πνιεκηθή θαη εζηθή ππεξνρή ησλ Διιήλσλ. Απηόο 

ήηαλ θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αθόκε θαη όηαλ ζηξέθνληαλ ελάληηα ζηελ Διιάδα, νη 

Πέξζεο, αμηνπνηνύζαλ ηε βνήζεηα Διιήλσλ ζπλδέζκσλ (Κπξ. Παηδ VIII 8,26). 

ήκεξα ν αθξηβήο ξόινο ηνπ Ξελνθώληα ζηελ εθζηξαηεία απηή παξακέλεη αζαθήο, 

αθνύ δελ είλαη γλσζηόο ν βαζκόο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείρε ζηνλ Πεξζηθό ζηξαηό. 

Παξόια απηά είλαη βέβαην όηη θαηείρε μερσξηζηή ζέζε ζηελ απιή ηνπ Κύξνπ θη όηη 

ππήξμε έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ζπκβνύινπο ηνπ. 
6
 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Κύξνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο εθζηξαηείαο, 

ζε κηα κάρε ζηα Κνύλαμα, ν Ξελνθώληαο εθιέρζεθε ζηξαηεγόο θαη θαηάθεξε λα 

νδεγήζεη ηνλ ζηξαηό ησλ Διιήλσλ κε αζθάιεηα πίζσ ζηελ παηξίδα. Καηά ηελ πνξεία 

απηή ηεο επηζηξνθήο, απηή ε ειιεληθή κεξίδα ηνπ ζηξαηνύ θαηάθεξε λα βνεζήζεη 

ζηελ αλάδεημε ηνπ εύζε Β’ ζηνλ ζξόλν ηεο Θξάθεο. Ζ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο 

επηζηξνθήο από ηνλ Ξελνθώληα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά σο «Κύξνπ Αλάβαζηο». 

                                                 
6
 Ράπηεο, 2007, ζει. 9-11. 
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Ζ «Κύξνπ Αλάβαζηο» απνηειεί έλα από ηα πξώηα ζπγγξάκκαηα ηνπ 

Ξελνθώληα ζην νπνίν αλαιύεηαη ζρνιαζηηθά ν ραξαθηήξαο ελόο εγέηε. ην έξγν 

απηό, ν Ξελνθώλ πεξηέγξαςε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λεόηεξνπ Κύξνπ ηζρπξηδόκελνο όηη 

ιαπό όινπο ηνπο Πέξζεο πνπ έδεζαλ κεηά ηνλ Κύξν ηνλ Μέγα, εθείλνο ήηαλ ν πην 

θαηάιιεινο γηα βαζηιηάο θαη γηα δηνηθεηήο κηαο απηνθξαηνξίαο.  

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ θαίλεηαη όηη έδεζε ζηε θηιινύληα, όπνπ νη 

παξηηάηεο ηνπ είραλ παξαρσξήζεη πεξηνπζία γηα λα ηνλ ηηκήζνπλ. Δθεί, ζπλέγξαςε 

ηελ πεξίθεκε «Αλάβαζε», ελώ απέθηεζε νηθνγέλεηα, γηα ηελ νπνία δπζηπρώο 

ζώδσληαη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη πάλησο γλσζηό όηη έλαο από ηνπο γηνπο ηνπ 

πνιέκεζε γηα ηελ Αζήλα ζηε Μαληίλεηα, ελώ ν ίδηνο αθόκε δνύζε, γεγνλόο πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζε ηεο εμνξίαο ηνπ.  

Αξγόηεξα, ν Ξελνθώλ πέζαλε ζηελ Κόξηλζν, ρσξίο λα δηαζώδεηαη ε αθξηβήο 

εκεξνκελία θαη ε αηηία ζαλάηνπ ηνπ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ πινύζην θαη ζεάξεζην 

ζπγγξαθηθό έξγν. 
7
 

 

1.2. Σο έργο ηοσ Ξενοθώνηος 

 

Ωο ζπγγξαθέαο, ν Ξελνθώλ αζρνιήζεθε κε πνιιά ζέκαηα δηαθνξεηηθώλ 

ηνκέσλ, θαηλόκελν ηδηαίηεξα ζύλεζεο ζηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ ζνθώλ ηεο 

επνρήο ηνπ.  

                                                 
7
 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2014, Ράπηεο, 2007, ζει. 7, 11-14. 
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Ωο ηζηνξηνγξάθνο ζπλέγξαςε ηα «Διιεληθά», κηα ζπιινγή 7 βηβιίσλ πνπ 

ζπλεηδεηά απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ησλ «Ηζηνξηώλ» ηνπ Θνπθπδίδε θαη θαιύπηεη κηα 

πεξίνδν από 411 π.Υ. έσο 361 π.Υ. 
8
 

ηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθε εληαηηθά κε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία, όπνπ 

ζπλέγξαςε ηελ «Κύξνπ παηδεία», κηα ζπιινγή 8 βηβιίσλ πνπ επηδηώθεη λα 

αλαζπλζέζεη ηελ εηθόλα ηνπ ηδαληθνύ κνλάξρε αμηνπνηώληαο ηδενινγηθέο θαη 

αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο ζνθηζηηθήο θαη ηεο ζσθξαηηθήο θηινζνθίαο. Άιια 

ηζηνξηθά θαη βηνγξαθηθά έξγα ηνπ είλαη ε Κύξνπ Αλάβαζηο θαη ν Αγεζίιανο. 
9
 

Ο ίδηνο έγξαςε αθόκε θηινζνθηθά, δηδαθηηθά έξγα θαη δηαιόγνπο κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ηα εμήο: 

 Απνινγία σθξάηνπο 

 Απνκλεκνλεύκαηα 

 Οηθνλoκηθόο 

 πκπόζηνλ 

 Ηέξσλ ή ηπξαλληθόο 

 Λαθεδαηκνλίσλ Πνιηηεία 

 Αζελαίσλ Πνιηηεία 

 Πόξνη ή πεξί πξνζόδσλ 

 Ηππαξρηθόο (Λόγνο) 

 Πεξί ηππηθήο 

 Κπλεγεηηθόο  

 

                                                 
8
 Pfeiffer, 1972, ζει. 189. 

9
 Said et al., 2001, ζει. 59. 
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1.3. Η ζσμβολή ηοσ ζηην Ιζηοριογραθία 

 

Ο Ξελνθώλ ππήξμε ζπλερηζηήο ηνπ ζνπθπδίδεηνπ ηζηνξηθνύ έξγνπ, ν νπνίνο 

όκσο πνιιάθηο επηθξίζεθε γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπ κέζνδν. Δηδηθόηεξα, πνιινί 

κειεηεηέο απνδίδνπλ ζηνλ Ξελνθώληα ηε δηάλζηζε ησλ αθεγήζεώλ ηνπ κε 

αλαθξίβεηεο θαη κπζηθά πεξηζηαηηθά γηα ιόγνπο ινγνηερληθόηεηαο, ώζηε ν ίδηνο 

πεξηγξάθεηαη ζπρλά κάιινλ σο πνιεκηθόο αληαπνθξηηήο θαη ινγνηέρλεο, παξά σο 

ηζηνξηθόο
10

.  Έηζη πνιιέο θνξέο ην έξγν ηνπ ζεσξήζεθε ππνδεέζηεξν από εθείλν ηνπ 

Θνπθπδίδε ή ηνπ Ζξνδόηνπ από άπνςεο ηζηνξηθήο αθξίβεηαο. Παξόια απηά, ν 

Ξελνθώλ θαηάθεξε λα παξακείλεη ζηελ επγελή ηξηάδα ησλ κεγάισλ ηζηνξηνγξάθσλ 

ηεο θιαζηθήο επνρήο, αθνύ εγθαηλίαζε κηα λέα πξννπηηθή ζηελ ηζηνξηνγξαθία, πνπ 

ήζειε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα λα πξνζθέξνληαη, όρη κόλν γηα κάζεζε, αιιά θαη γηα 

ςπραγσγία. Οη γιαθπξέο αθεγήζεηο ηνπ, ε δσληάληα ηνπ ιόγνπ ηνπ, ε γισζζηθή ηνπ 

δεηλόηεηα θαη ε δηάζεζή ηνπ γηα πνιιαπιέο εξκελείεο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ 

νινέλα πεξηζζόηεξσλ κειεηεηώλ ζηελ θιαζηθή ηζηνξηνγξαθία.  

Παξάιιεια, δε δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλόο όηη ν ίδηνο 

πξνζθέξεη κεηαμύ άιισλ πνιύηηκεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, όρη κόλν γηα ηα γεγνλόηα 

ηα νπνία πεξηγξάθεη, αιιά θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δσήο ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο 

ηνπ. 
11

 

 

                                                 
10

 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2005, ζει. 11. 

11
 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2014, Lesky, 1989, ζει. 185-186. 
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Κεθάλαιο 2ο. Ξενοθώνηος Δλληνικά 

 

2.1. Διζαγωγικά ζηοιτεία 

Σα «Διιεληθά» ηνπ Ξελνθώληα απνηεινύλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο 

αθήγεζεο ηνπ Θνπθπδίδε αλαθνξηθά κε ηα γεγνλόηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. 

Πξάγκαηη κε κηα θξάζε πνπ ζεκαίλεη «Ύζηεξα απ’ απηό», ν Ξελνθώλ μεθηλά ηελ 

αθήγεζή ηνπ ηνπνζεηώληαο ηελ έλαξμε ηεο αθήγεζεο ηνπνζεηείηαη ζηα 411 π.Υ., 

εθεί, δειαδή όπνπ είρε ζηακαηήζεη ν Θνπθπδίδεο, σο ηελ πηώζε ηεο Αζήλαο ην 404 

π.Υ. γηα ηα δύν πξώηα βηβιία. ηε ζπλέρεηα, ε αθήγεζή ηνπ θζάλεη σο ηε κάρε ηεο 

Μαληίλεηαο ζηα 362 π.Υ., όπνπ θαη νινθιεξώλεηαη. 
12

 

ηα δύν πξώηα βηβιία ν Ξελνθώλ θαίλεηαη λα πξνζπαζεί θνπηαζηηθά λα 

κηκεζεί ην πξόηππν ηνπ Θνπθπδίδε, έλα πξόηππν πνπ ζηαδηαθά εμαζζελεί. Ωζηόζν, 

ήδε από ηα δύν απηά βηβιία νη δηαθνξέο είλαη πξνθαλήο. Ζ ρξνλνιόγεζε ησλ 

γεγνλόησλ δελ είλαη κεζνδηθή, νη παξαιείςεηο πιεζαίλνπλ θαη ε πξνζσπηθή ηδενινγία 

παίξλεη ζέζε. Δμάιινπ, ν Ξελνθώληαο θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ 

απνηύπσζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ δξώλησλ πξνζώπσλ, παξά γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

πνιηηηθώλ εμειίμεσλ. Καζώο ρξεζηκνπνηεί ηηο δεκεγνξίεο γηα λα εζνγξαθήζεη ηα 

νκηιώληα πξόζσπα, ζύληνκα ζεσξήζεθε σο εηζεγεηήο ελόο λένπ είδνπο: ηεο 

βηνγξαθίαο, ρσξίο όκσο λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηζηνξηθώλ 

γεγελεκέλσλ. 
13

 

                                                 
12

 Ράπηεο, 2007, ζει. 9, Lesky, 1989, ζει. 201. 

13
 Ράπηεο, 2007, ζει. 16-18. 
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ηαδηαθά ν ζρεδηαζκόο ηεο ηζηνξίαο απνθηά ηε κνξθή ρξνληθνύ, θαζώο ν 

ζπγγξαθέαο αθεγείηαη ηελ παξαθκή ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζρύνο σο απνηέιεζκα ηεο 

ζετθήο βνύιεζεο. Ζ κνλνκέξεηα, ε κεξνιεςία ππέξ ησλ παξηηαηώλ, ε έιιεηςε 

αληηθεηκεληθόηεηαο θη αθξίβεηαο κεηαηξέπνπλ ζηαδηαθά ην έξγν από ηζηνξηθό 

ζύγγξακκα ζε πνιηηηθό κπζηζηόξεκα ρσξίο σζηόζν λα ην θαζηζηνύλ ιηγόηεξν 

αμηόινγν. 
14

 

 

2.2. Η δομή ηοσ έργοσ 

Σν έξγν δηαθξίλεηαη παξαδνζηαθά ζε 7 βηβιία, κηα δηαίξεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο θαηά ηνπο ειιεληζηηθνύο 

ρξόλνπο. Σα δύν πξώηα βηβιία δηαηεξνύλ έλα ζρεηηθά απζηεξόηεξν ηζηνξηθό ύθνο 

θαη πεξηιακβάλνπλ ηα γεγνλόηα από ην 411 π.Υ. έσο ην 404 π.Υ., κε ηελ πηώζε ηεο 

Αζήλαο. ηε ζπλέρεηα, ηα ππόινηπα βηβιία θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν 403 έσο 362 π.Υ., 

κε ηε κάρε ηεο Μαληίλεηαο νπόηε ην βάξνο ηεο εζηίαζεο πέθηεη ζηελ εμηζηόξεζε ηεο 

ζηαδηαθήο εμαζζέληζεο ηεο ζπαξηηαηηθήο δύλακεο. 

 

2.3. Η παράδοζη ηων «Δλληνικών» 

Σα «Ειιεληθά» ηνπ Ξελνθώληα απνηεινύλ ην κνλαδηθό ηζηνξηθό έξγν ηεο 

επνρήο ηνπο πνπ ζώδεηαη νιόθιεξν. Παξαδνζηαθά ζεσξείηαη όηη ζπλδένληαη κε έλα 

απόζπαζκα από ηα «Ειιεληθά» ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Ομύξπγρν ην 

1904. Γεληθά, πάλησο, θαίλεηαη όηη ην έξγν δηαζώζεθε νιόθιεξν ράξε ζηε γισζζηθή 

                                                 
14

 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2014, Jager, 1988, ζει. 247-248. 
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ηνπ θαζαξόηεηα πνπ ην θαηέζηεζε ζηαζεξά σο έλα κεηαμύ ησλ θιαζηθώλ δηδαθηηθώλ 

εγρεηξηδίσλ δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ. 
15

 

Δηδηθόηεξα, ηα ρεηξόγξαθα ησλ «Ἑιιεληθῶλ» ηνπ Ξελνθώληα είλαη θαηά 

θαλόλα κεηαγελέζηεξα από εθείλα ησλ άιισλ έξγσλ ηνπ.  

 Ο B = Parisinus 1738, ηνπ 14
νπ

 αη. απνηειεί ην αξραηόηεξν 

ρεηξόγξαθν ησλ Ἑιιεληθῶλ θαη κε ηελ νξζόηεξε γξαθή.  

 Ο Ρ = Palatinus 140, ηνπ 14
νπ, 

ην νπνίν νκνηάδεη ζεκαληηθά κε ην 

θείκελνπ ηνπ παπύξνπ Β. 

 Ο Μ = Ambrosianus Α4 infra πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα 1344 θαη 

πεξηιακβάλεη από θνηλνύ ηελ Ἱζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηα Ἑιιεληθά. 

 Ο V = Venetus Marcianus 368 ηνπ 15
νπ

 αη. πνπ πεξηιακβάλεη ην 

θείκελν από έλαλ αληηγξαθέα κε θαιή γλώζε ειιεληθώλ, ν νπνίνο είρε 

κάιηζηα ηε δπλαηόηεηα λα παξεκβαίλεη ζην θείκελν πξνηείλνληαο 

γισζζηθέο δηνξζώζεηο.  

 Ο D = Parisinus gr. 1642, ηνπ 14
νπ

 αη., πνπ πεξηέρεη επίζεο 

Ἀπνκλεκνλεύκαηα θαζώο θαη εηζαγσγέο από πιαησληθά έξγα.  

 Ο L = Parisinus Coislianus 317, ηνπ 15
νπ

 αη. ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ἱζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε. 

 Ο Β = Britannicus add. 5110, ηνπ 14
νπ

 αη. 

 Ο U = Urbinas 117, ηνπ 14
νπ

 θαη 15
νπ

 αη. 

                                                 
15

 Hornblower et al., 2012. 
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 Ο C = Parisinus 2000, ηνπ 15
νπ

 αη. πνπ πεξηιακβάλεη αθόκε ην Πεξί 

παίδσλ ἀγσγῆο ηνπ Πινπηάξρνπ. 

 Ο F = Perizonianus Lugduno-Batavus 6, ηνπ 15
νπ

 αη., πνπ πεξηέρεη 

επίζεο  ηελ Ἀιεμάλδξνπ Ἀλάβαζηλ ηνπ Αξξηαλνύ.  

 Ο Δ = Parisinus 1739, ηνπ 15
νπ

 αη. 

 Ο Α = Parisinus 1739 ηνπ 1535.
16

  

                                                 
16

 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2012, 2005, ζει. 27, 
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Κεθάλαιο 3ο. Ανάλσζη ηων Βιβλίων Α’ και Β’ ηων 

Δλληνικών 

 

3.1. Θεμαηολογία 

ηα επηά θεθάιαηα ηνπ πξώηνπ βηβιίνπ ν Ξελνθώλ θαηαγξάθεη θαη αθεγείηαη 

ηηο ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο παξηηάηεο ζηνλ Διιήζπνλην 

θαη ην Αλαηνιηθό Αηγαίν. Ζ αθήγεζή ηνπ θζάλεη σο ηε λίθε ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ 

ζηε λαπκαρία ησλ Αξγηλνπζζώλ θαη ηελ επαθόινπζε δίθε ησλ Αζελαίσλ ζηξαηεγώλ. 

17
 

Σν δεύηεξν βηβιίν δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα, ηα νπνία εμηζηνξνύλ 

εμηζηνξνύλ ελ πνιινίο ηα πξνβιήκαηα ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο ηεο πάξηεο ζηε 

Υίν, ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο ζηνλ ζηόιν ησλ Λαθεδαηκόλσλ από ηνλ Λύζαλδξν, 

αιιά θαη ηελ απνζηαζία ησλ πξώελ ζπκκάρσλ ηεο Αζήλαο, πνπ ζηξέθνληαη ηώξα 

ζην πιεπξό ηεο πάξηεο. Παξάιιεια, γίλεηαη αλαθνξά ζην ξόιν ησλ Πεξζώλ σο 

θηλεηήξηνπ κνρινύ ησλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ 

ειιεληθνύ ζηόινπ ζηνπο Αηγόο πνηακνύο, ε πνιηνξθία θαη ε ήηηα ηεο Αζήλαο, ε 

ηπξαλλία ησλ Σξηάθνληα θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο απνηεινύλ βαζηθά 

ζέκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζην βηβιίν Β’. 
18

 

 

                                                 
17

 Hude, 1980, ζει. 14, 17. 

18
 Macaulay et al., 2014, ζει. 39-54. 
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3.2. Πραγμαηολογικά ζηοιτεία 

ηα Διιεληθά ηνπ ν Ξελνθώληαο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλόησλ ηεο 

ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ μεθηλώληαο από ην 411 π.Υ., 

από ην ζεκείν δειαδή πνπ δηαθόπεθε ε αθήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε. Σν θζηλόπσξν ηνπ 

408 π.Υ. νη Αζελαίνη ζεκείσζαλ κηα ζεηξά από επηηπρίεο ζηε Θξάθε θαη ηνλ 

Διιήζπνλην, όπνπ είρε κεηαθεξζεί ην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. 
19

 

Αλαιπηηθόηεξα, ε αθήγεζε μεθηλά κε κηα θξάζε, πνπ ππαηλίζζεηαη όηη 

πξνεγνύληαη άιια γεγνλόηα, ήδε γλσζηά ζην αλαγλσζηηθό θνηλό (Α, Η, 1). Πξόθεηηαη 

επί ηεο νπζίαο γηα ηα γεγνλόηα πνπ είραλ πξνεγεζεί πξηλ ην θζηλόπσξν ηνπ 411 π.Υ., 

όπνπ θαηαιήγεη ε αθήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε.  Δηδηθόηεξα, ν Θνπθπδίδεο είρε 

πξνρσξήζεη ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιύζεη ηηο αηηίεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ 

πνιέκνπ αλαθεξόκελνο ηδηαίηεξα ζηηο ππνζέζεηο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Πνηίδαηαο, 

αιιά θαη ην ξόιν ηνπ Μεγαξηθνύ ςεθίζκαηνο ην 432 ζηελ θήξπμε ησλ 

ερζξνπξαμηώλ. Οη αθεγήζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ αθόκε ην ηέινο ηνπ Αξρηδάκεηνπ 

πνιέκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ηθειηθή εθζηξαηεία θαη ηνλ ακθηιεγόκελν ξόιν ηνπ 

Αιθηβηάδε. Από εθείλν πεξίπνπ ην ζεκείν αλαιακβάλεη λα μεηπιίμεη ην λήκα ηεο 

Ηζηνξίαο ν Ξελνθώληαο.
20

 

Ο Θπκνράξεο απνηειεί ην πξώην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αθεγήζεηο 

ηνπ Ξελνθώληα (Α, Η, 1). Ο άλδξαο απηόο παξνπζηάδεηαη λα θεύγεη από ηελ Αζήλα, 

ρσξίο όκσο λα πξνζδηνξίδεηαη ν αθξηβήο πξννξηζκόο ηνπ. Από ηελ αμηνπνίεζε άιισλ 

πεγώλ είκαζηε ζε ζέζε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ν Θπκνράξεο, αξρεγόο ησλ αζελατθώλ 

ηξηήξεσλ, πνπ εηηήζεθε θαηά θξάηνο από ηνπο Πεινπνλλήζηνπο ζηε λαπκαρία ηεο 

                                                 
19

 Παπαγεσξγίνπ, 1995, ζει. 10-12, Ράπηεο, 2007, ζει. 78-79. 

20
 Finley, 1981. 
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Δξέηξηαο, θαηέιεμε ζηνλ Διιήζπνλην. Πξόθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή παξάιεηςε εθ 

κέξνπο ηνπ ζπγγξαθέα, ε νπνία καξηπξά κεηαμύ άιισλ ηελ αλνκνηνγελή έκθαζε πνπ 

ν ίδηνο απνδίδεη ζε ηζηνξηθά πξόζσπα θαη γεγνλόηα. Αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη κηα 

λέα παξάιεηςε ζηελ ίδηα ελόηεηα (Α, Η, 1), όηαλ ν Ξελνθώληαο αλαθέξεη όηη νη δύν 

αληηκαρόκελεο πιεπξέο ἐλαπκάρεζαλ αὖζηο, γεγνλόο πνπ ππνλνεί όηη απηή δελ ήηαλ ε 

πξώηε λαπκαρία κεηαμύ ηνπο, ρσξίο σζηόζν λα δηεπθξηλίδεη πνηεο ήηηεο ησλ 

Αζελαίσλ είραλ πξνεγεζεί. Παξόια απηά, ζηελ ίδηα παξάγξαθν πξνζδηνξίδνληαη νη 

Πεινπνλλήζηνη σο νη ληθεηέο ηεο ζύγθξνπζεο.  

Αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ επηζεκάλεη σο κεξνιεπηηθή ηελ ζεκαηηθή πεξίνδν 

ησλ «Διιεληθώλ» θξίλνληαο σο ζθόπηκε ηελ επηινγή ηνπ Ξελνθώληα λα μεθηλήζεη ηηο 

αθεγήζεηο ηνπ από κηα λίθε ησλ παξηηαηώλ, θαζόηη έλζεξκνο νπαδόο ηνπ 

Αγεζίιανπ ν ίδηνπο. 
21

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ Αγεζαλδξίδα, έλαλ παξηηάηε 

λαύαξρν πνπ εγείην ηεο λαπκαρίαο ζηελ Δξέηξηα, όπνπ θαηαηξνπώζεθαλ νη Αζελαίνη 

(Α, Η, 1). Αληίζηνηρα, πξνζσπηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηνλ Γσξηέα Γηαγόξα (Α, Η, 2), 

έλαλ αθόκε λαύαξρν ηνπ ζπαξηηαηηθνύ ζηόινπ. 

Ωζηόζν, ακέζσο κεηά αλαθέξεηαη ζηε λίθε ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ ζηελ 

Άβπδν, ηελ νπνία όκσο κεξνιεπηηθά απνδίδεη ζε θπγή ησλ παξηηαηώλ (Α, Η, 3-4). 

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ λαπκαρία ηεο Αβύδνπ πνπ δηεμήρζε ζηνλ Διιήζπνλην 

ην 410 π.Υ. αλάκεζα ζηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο παξηηάηεο ζην πιαίζην ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ. ύκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε, ν αζελατθόο 

ζηόινο πνπ βξηζθόηαλ ζηε εζηό αξηζκνύζε 74 πινία, ακέζσο κόιηο έκαζε όηη νη 

παξηηάηεο ζα επεηίζνλην ζηελ Άβπδν ακέζσο θαηεπζύλζεθε ελαληίνλ ηνπο. Όηαλ νη 

δύν ζηόινη ζπλαληήζεθαλ, παξαηάρζεθαλ γηα κάρε. Αξρηθά, ε κάρε μεθηλά κε ηνπο 
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Αζελαίνπο θαη ηνπο παξηηάηεο λα πνιεκνύλ νξγηζκέλα ρσξίο λα έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο λίθεο θάπνηνο από ηνπο δύν. Ζ κάρε δηήξθεζε γηα αξθεηέο ώξεο σο 

ηελ άθημε ηνπ Αιθηβηάδε κε 17 ηξηήξεηο. Σόηε, ην εζηθό ησλ Αζελαίσλ 

αλαπηεξώζεθε θαη θαηάθεξαλ λα δηαζπάζνπλ ηελ παξάηαμε ησλ παξηηαηώλ. ηε 

κάρε απηή, νη απώιεηεο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ειάρηζηεο,  ελώ νη παξηηάηεο έραζαλ 30 

πινία.  

Ζ αηκόζθαηξα αλαζθάιεηαο θαη εηνηκόηεηαο πνπ επηθξαηνύζε ζηα ρξόληα 

απηά κεηαμύ ησλ αληηκαρόκελσλ πιεπξώλ αληαλαθιάηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ 

Ξελνθώληα ζηνπο «εκεξνζθόπνπο» ησλ Αζελαίσλ (Α, Η, 2). Δπξόθεηην γηα 

εληεηαικέλνπο θύιαθεο, νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξαηεξνύζαλ, 

θαηέγξαθαλ θαη αμηνινγνύζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ αληίπαινπ ζηξαηνύ  

ην πνιεκηθό απηό ζθεληθό, νη ζπγθξνύζεηο εληείλνληαη. Μάιηζηα, όπσο 

αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο, νη δύν αληίπαιεο πιεπξέο θζάλνπλ λα πνιεκνύλ αθόκε θαη 

πάλσ ζηα θαξάβηα ηνπο σο πεδηθάξηνη (Α, Η, 6). Όπσο επηζεκαίλεη ν Ξελνθώληαο ε 

δηεμαγσγή λαπκαρηώλ θαη ε παξάηαζε ηνπ πνιέκνπ απνηεινύζε κηα πνιπδάπαλε 

δηαδηθαζία, πνπ αλάγθαδε ηηο αληηκαρόκελεο πιεπξέο λα είλαη ηδηαίηεξα πηεζηηθέο γηα 

ηε ζπγθέληξσζε πόξσλ. Ηδηαίηεξα νη Αζελαίνη παξνπζηάδνληαη λα πηέδνπλ πνιύ γηα 

εηζθνξέο ηηο ζπκκαρηθέο πόιεηο (Α, Η, 8). 

Ο Μίλδαξνο είλαη έλαο αθόκε παξηηάηεο λαύαξρνο πνπ θαηνλνκάδεηαη (Α, Η, 

11). Δηδηθόηεξα, ν Μίλδαξνο παξνπζηάδεηαη λα θάλεη ζπζία πξνο ηηκήλ ηεο Αζελάο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Σξνίαο, όηαλ πιεξνθνξείηαη γηα ηελ αλαδίπισζε ηνπ ζπαξηηαηηθνύ 

ζηόινπ ζην Ρνίηεην ύζηεξα από επίζεζε ηνπ Θξαζύιινπ θαη ηνπ Θξαζύβνπινπ. 

Σόηε, εγθαηαιείπεη ηελ ηειεηνπξγία θαη ζπεύδεη γηα βνήζεηα ζην Ρνίηεην (Α, Η, 3, 7-

8). 
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Ο Αιθηβηάδεο απνηειεί επίζεο έλα πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζην έξγν 

ηνπ Ξελνθώληα (Α, Η, 9-10). Ο ίδηνο ππήξμε ζηξαηεγόο θαη θεξόκελνο σο ν 

πξσηαίηηνο γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε ηθειία. Ωο ιηπνηάθηεο δεη ζηνλ Διιήζπνλην 

πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηελ ζθιεξή ηηκσξία γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο ζηε 

ζηθειηθή εθζηξαηεία, όπνπ εγθαηέιεηςε κεηαμύ άιισλ ηνπο ζηξαηεγνύο Νηθία θαη 

Λάκαρν, θη αθόηνπ θαηεγνξήζεθε γηα ηελ θαξαηόκεζε ησλ αγαικάησλ ησλ Δξκώλ.  

Καηά ηε κάρε ζην Ρνίηεην, ν Αιθηβηάδεο παξνπζηάδεηαη λα ζηέιλεη κηθξή λαπηηθή 

βνήζεηα ζηνπο Αζελαίνπο κε ζθνπό λα θεξδίζεη μαλά ηελ εύλνηά ηνπο. Ζ ζηήξημε 

απηή ηξνκάδεη ηνπο παξηηάηεο, πνπ έρνπλ ήδε αξθεηέο απώιεηεο θαη ηνπο ηξέπεη ζε 

θπγή, ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα (Α, Η, 11-13). Δίρε, δε πξνεγεζεί ε απνζηνιή 

λαπηηθήο βνήζεηαο από ηελ εζηό ζηελ Αζήλα, κηα πόιε ηνπ Διιήζπνληνπ απέλαληη 

από ηελ Άβπδν πνπ είρε ζπκκαρηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αζήλα (Α, Η, 13 – Β, Η, 16-19).  

Γεληθά, ν Αιθηβηάδεο παξνπζηάδεηαη λα νλεηξεύεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ 

Αζήλα, απνζπώληαο από ηνλ ζαηξάπε Σηζζαθέξλε ηελ ππόζρεζε γηα ρξεκαηηθή 

ππνζηήξημε. ύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, ν ίδηνο δηέξξεπζε ζηνπο Αζελαίνπο 

ζηξαηεγνύο πνπ είραλ θαηαιύζεη ζηε άκν όηη ζε αληάιιαγκα γη’ απηή ηελ βνήζεηα, 

ππνζρέζεθε λα θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα κεηαβάιεη ην πνιίηεπκα ηεο Αζήλαο (Α, Η, 8, 

14). Δθείλνη έζηεηιαλ ηνλ Πείζαλδξν ζηελ Αζήλα, ώζηε λα κεηαθέξεη ζηελ εθθιεζία 

ηνπ δήκνπ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αιθηβηάδε. Οη Αζελαίνη, όκσο, αλ θαη άθνπζαλ κε 

πξνζνρή ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αιθηβηάδε, ηηο αληηκεηώπηζαλ κε θαρππνςία θαη 

ζθεπηηθηζκό. Όπσο δηαπηζηώλεηαη αξγόηεξα, ε ζηάζε ηνπ Αιθηβηάδε δελ 

ραηξεηίζηεθε ζεηηθά νύηε από ηελ πιεπξά ησλ Πεξζώλ ελ ηέιεη, αθνύ κε ηελ 

επηζηξνθή ηνπ θπιαθίζηεθε από ηνλ Σηζζαθέξλε, ν νπνίνο όληαο ζηαζεξά 

ππέξκαξρνο ησλ νιηγαξρηθώλ πξνζπαζνύζε λα ηνλ πείζεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ 

ελάληηα ζηνπο Αζελαίνπο (Α, Η, 9). Σειηθά, όκσο, ν Αιθηβηάδεο θαηαθέξλεη καδί κε 
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ηνλ Μαληίζεν λα απνδξάζεη από ηηο θπιαθέο ησλ Κιαδνκελώλ ύζηεξα από 30 κέξεο 

εγθιεηζκνύ (ἡκέξαηο δὲ ηξηάθνληα ὕζηεξνλ Ἀιθηβηάδεο ἐθ Σάξδεσλ κεηὰ Μαληηζένπ 

ηνῦ ἁιόληνο ἐλ Καξίᾳ ἵππσλ εὐπνξήζαληεο λπθηὸο ἀπέδξαζαλ εἰο Κιαδνκελάο, Α, Η, 9). 

ηε ζπλέρεηα, ν Αζελαίνο ζηξαηεγόο Θεξακέλεο θαηαθζάλεη ζηελ Καξδία, 

κηα ζπνπδαία πόιε ηεο ζξαθηθήο ρεξζνλήζνπ, όπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Θξαζίβνπιν 

θαη ηνλ Αιθηβηάδε. Ο Θεξακέλεο ζα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα ηελ Αζήλα, 

αθνύ ζα ζπιιέμεη ρξεκαηηθνύο πόξνπο από ηηο ζπκκαρηθέο πόιεηο, ελώ ζα 

εμαζθαιίζεη λαπηηθή βνήζεηα γηα ηνλ αζελατθό ζηόιν (Α, Η, 11-12). 

Δίλαη ζεκαληηθό, ζην ζεκείν απηό, λα αλαθεξζεί όηη κεηά ηελ ήηηα ησλ 

Αζελαίσλ ζηε ζηθειηθή εθζηξαηεία, παύνπλ λα ινγίδνληαη a priori σο ππεξδύλακε. 

Αξθεηνί ζύκκαρνη εμαληιεκέλνη από ηηο δαπάλεο, αιιά θαη ηξνκαγκέλνη από ηηο 

εμειίμεηο εγθαηαιείπνπλ ηελ αζελατθή ζπκκαρία. 
22

 Με ηε ζεηξά ηεο πεξζηθή 

πνιηηηθή κε ηνλ Φαξλάβαδν θαη ηνλ Κύξν επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν. Πνιύ γξήγνξα, νη ειιεληθέο πόιεηο νη ζπκκαρηθέο πξνο ηελ 

Αζήλα ζα πεξάζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ Πεξζώλ θαη κάιηζηα κε ηελ αλνρή ησλ 

παξηηαηώλ, θαζώο ε πεξζηθή απηνθξαηνξία πξνζθέξεη ζηνπο παξηηάηεο 

αληαιιάγκαηα ζε νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα (Α, Η, 6-7). 

Αλαιπηηθόηεξα, ε θαηάιπζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο δελ αξγεί λα ζπκβεί 

ην θαινθαίξη ηνπ 411 π.Υ, όηαλ νη νιηγαξρηθνί εγθαζηδξύνπλ ζηελ πόιε ηελ Αξρή 

ησλ Σεηξαθνζίσλ.  Τπεύζπλνη γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ πνιηηεύκαηνο ζεσξνύληαη ελ 

πνιινίο νη Αζελαίνη αξηζηνθξάηεο πνπ είραλ εμαληιεζεί από ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε 

ησλ δαπαλώλ ηνπ πνιέκνπ. Ο ξήηνξαο Αληηθώληαο ζεσξήζεθε αθόκε σο εθείλνο πνπ 

ππνδαύιηζε έκκεζα ηελ αλαηξνπή, ζηεξίδνληαο ζε θάζε επθαηξία ηνπο νιηγαξρηθνύο 
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ηεο πόιεο (Β, ΗΗ, 40-41). Οη Φξύληρνο, Πείζαλδξνο θαη  ν κεηξηνπαζήο Θεξακέλεο 

απνηέιεζαλ επίζεο ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ησλ νιηγαξρηθώλ πνπ δεηνύζαλ 

πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ, αιιά θαη ηνπ ζώκαηνο ησλ πνιηηώλ κε ηζρπξή ςήθν ζε 

όζνπο κπνξνύζαλ πξαθηηθά θαη εζηθά λα ζηεξίμνπλ ηελ πόιε (Β, ΗΗ, 10-13). 

Αθεηεξία ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπλνκσηώλ λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία απνηέιεζε ε 

δηάδνζε ηεο θήκεο όηη νη Πέξζεο ήζαλ δηαηεζεκέλνη λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ 

Αζήλα κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Αιθηβηάδε. Ωζηόζν, ε αλαδίπισζε ηνπ Αιθηβηάδε 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπαζκσδηθή αληίδξαζε ησλ νιηγαξρηθώλ πνπ θήξπμαλ ηελ 

Αζήλα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη όξηζαλ ηελ αξρή 400 αηόκσλ κε 

απόιπηεο εμνπζίεο, αιιά θη έλα ζώκα 5.000 πνιηηώλ κε ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα.
23

 

Φπζηθά ε αξρή ησλ Σεηξαθνζίσλ, πνπ απνηειείην θαηά βάζε από αθξαίνπο 

νιηγαξρηθνύο, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα κνηξαζηεί ηελ εμνπζία κε ην ζώκα ησλ 5.000 

πνιηηώλ. Έηζη, επέβαιαλ ηε ζέιεζή ηνπο θαη δηέιπζαλ ηε δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε 

Βνπιή ησλ 500. Με ηελ θίλεζε απηή, ε θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο είρε επηηεπρζεί. 
24

 

Παξόια απηά, νη νιηγαξρηθνί πξαμηθνπεκαηίεο ήηαλ δύζθνιν λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ εμνπζία δίρσο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παλίζρπξνπ αζελατθνύ ζηόινπ, πνπ εθείλε 

ηελ πεξίνδν δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε άκν (Α, Η, 10-12). Όκσο δελ θαηάθεξαλ λα 

απνζπάζνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο. Σνπλαληίνλ, ακέζσο κόιηο ηα πιεξώκαηα 

πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Αζήλα, νξθίζηεθαλ πίζηε ζηε δεκνθξαηία, 

θαζαίξεζαλ ηνπο αξρεγνύο ηνπο θαη εμέιεμαλ λένπο. Γύν από ηνπο λένπο δεκνθξάηεο 

λαπάξρνπο ήηαλ νη πξναλαθεξζέλεο  Θξαζύβνπινο θαη  Θξάζπινο. Οη λένη εγέηεο 

ηνπ ζηόινπ αλαθάιεζαλ ηνλ Αιθηβηάδε θαη αλαθνίλσζαλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ ηνλ πόιεκν θαηά ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο (Α, Η, 12). 
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ηελ Αζήλα, ε λέα νιηγαξρηθή δηαθπβέξλεζε θαιείην ηώξα λα αληηκεησπίζεη 

κηα ζεηξά από εζσηεξηθά πξνβιήκαηα κε βαζηθόηεξε ηε δηακάρε αλάκεζα ζε 

κεηξηπαζή θαη αθξαία ζηνηρεία. Οη κεηξηνπαζείο, κε πξσηεξγάηε ηνλ Θεξακέλε, 

δεηνύζαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Σεηξαθνζίσλ κε έλα δηεπξπκέλν νιηγαξρηθό ζώκα 

ησλ 5.000, ζην νπνίν ζα ζπκκεηείραλ θαη εθπξόζσπνη από ηηο θαηώηεξεο ηάμεηο (Β, 

ΗΗ, 16-17). Από ηελ άιιε, νη αθξαίνη νιηγαξρηθνί κε αξρεγό ηνλ Φξύληρν θάησ από 

ηελ πίεζε ησλ εμειίμεσλ ήηαλ έηνηκνη λα ζπλάςνπλ εηξήλε κε ηνπο παξηηάηεο, 

ζπζηάδνληαο ηελ εγεκνλία θαη καδί ηεο ηελ αλεμαξηεζία ηεο πόιεο.  Σελ ίδηα ζηηγκή 

άξρηζαλ λα ρηίδνπλ ηείρε ηελ Ζηεηηώλεηα ρεξζόλεζν, ζηελ είζνδν ηνπ Πεηξαηά. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, νη θήκεο πνπ θξόληηδε λα δηαδίδεη ν Θεξακέλεο, όηη ηάρα ν νρπξό 

πξννξηδόηαλ λα δηεπθνιύλεη ηελ απόβαζε ησλ παξηηαηώλ, πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ νπιηηώλ, πνπ πξνρώξεζαλ ζηελ θαηεδάθηζή ηνπ (Β, ΗΗ, 14-15). 

Μεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Φξπλίρνπ θαηά ηηο αληηδξάζεηο ησλ νπιηηώλ, νη 

κεηξηνπαζείο νιηγαξρηθνί αλέιαβαλ ηελ εμνπζία θαη εγθαηέζηεζαλ ηελ «αξρή ησλ 

5.000» ηνλ επηέκβξην ηνπ 411 π.Υ, ελώ αξθεηνί από ηνπο εγέηεο ησλ αθξαίσλ 

νιηγαξρηθώλ θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην ή απηνκνινύλ ζηνπο παξηηάηεο. 
25

  Δλ ηέιεη, 

ε δεκνθξαηία ζηελ Αζήλα απνθαηαζίζηαηαη ην θαινθαίξη ηνπ 410 π.Υ, κεηά ηε δηπιή 

λίθε ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ ζηελ Κύδηθν (Α, Η, 16-17), ζηελ νπνία ζπκκεηείρε κεηαμύ 

άιισλ ν ηθειόο Δξκνθξάηεο (Α, Η, 26). 

Μεηά ηε λαπκαρία ηεο Κπδίθνπ θαη κεξηθέο αθόκα λίθεο, ηα πξάγκαηα 

έδεηρλαλ λα βειηηώλνληαη γηα ηελ Αζήλα ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηηο κάρεο ζηε 

ζάιαζζα, ηδηαίηεξα κε ηελ πνιηνξθία θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Υαιθεδόλαο από ηνλ 

Αιθηβηάδε θαη ηνλ Θξαζύβνπιν, ην 409 π.Υ. ε νπνία νδήγεζε ην ζηόιν ζε κηα 
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ζπκθσλία κε ηνλ Φαξλάβαδν, πνπ ηνπο εμαζθάιηζε αξθεηά ρξήκαηα (Α, I, 16-19). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Αιθηβηάδεο επέζηξεςε ζηελ Αζήλα κόιηο ην 407 π.Υ. κε 

κεγάιε πξνζνρή, έπεηηα από όζα είραλ πξνεγεζεί. Πξνηνύ θζάζεη ζηελ Αζήλα, 

απνθάζηζε λα θαηεπζπλζεί ζηε άκν, γηα λα πάξεη έλαλ κεγάιν αξηζκό ρξεκάησλ θαη 

καδί 20 πινία πνπ ηνλ πεξίκελαλ θαη κε απηά λα θαηεπζπλζεί ζην Γύζεην γηα λα 

δηεξεπλήζεη in situ ηηο θηλήζεηο ηνπ αληίπαινπ ζηόινπ (Α, I, 18-20). 

ύληνκα, όκσο κηα ήηηα ζηελ Ησλία από ην ζηόιν ηνπ Λπζάλδξνπ θιόληζε 

μαλα ην εζηθό ησλ Αζελαίσλ (Α, V, 1 – Β, I, 20-24, 27-29). Ο Λύζαλδξνο ππήξμε 

ζπνπδαίνο λαύαξρνο ηνπ παξηηαηηθνύ ζηόινπ, γλσζηόο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ 

νμπδέξθεηα. Δίρε πξνεγεζεί κηα απνηπρία ζηελ πξνζπάζεηα αλαθαηάιεςεο ηεο 

Άλδξνπ (Β, I, 16). Σελ ίδηα επνρή, ην 406 π.Υ. ν Σηζζαθέξλεο αλαιάκβαλε πηα ηνλ 

πεξζηθό ζξόλν, πνπ θξόληηδε κε πιηθά αληαιιάγκαηα λα πείζεη ηνπο Αζελαίνπο 

ιηπνηάθηεο λα πξνζέξρνληαη ζε βνήζεηα ηνπ ζπαξηηαηηθνύ ζηξαηνύ (Α, V, 2-9). 

Τπεύζπλνο γηα ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζεσξήζεθε ν Αιθηβηάδεο, πνπ 

απηνεμνξίζηεθε, ελώ νη νπαδνί ηνπ ππέζηεζαλ ζνβαξέο δηώμεηο 
26

. 

Σε ζέζε ηνπ Αιθηβηάδε αλέιαβε ν Κόλσλ, ν νπνίνο άξρηζε κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηόινπ (Α, V, 12). Ο ίδηνο μεθίλεζε λα νξγαλώλεη ηνλ ζηόιν ζηε 

άκν γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηηο ζπαξηηαηηθέο επηζέζεηο ζε λεζηά θαη παξάιηα 

ηεο Ησλίαο, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε κειινληηθά λα πξνσζήζεη κε 

αζθάιεηα ηηο αζελατθέο δπλάκεηο ζηνλ Δύμεηλν Πόλην, έλα ζηξαηεγηθό ζεκείν γηα 

ηελ πξνκήζεηα ηεο Αζήλαο ζε ζηηεξά (Α, V, 17-20). Αλ θαη δηέζεηε γύξσ ζηόιν 100 

πινίσλ, ν Κόλσλ θαηάθεξε λα επαλδξώζεη κνλάρα ηα 2/3 εμ απηώλ ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Μέζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο θιήζεθε κάιηζηα λα 
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αληηκεησπίζεη ηνλ ζηόιν ηνπ παξηηάηε Καιιηθξαηίδα, ν νπνίνο θαηάθεξε πνιύ 

γξήγνξα λα θαηαιάβεη ηε Μήζπκλα ηεο Λέζβνπ θαη ηα Γειθίλην ηεο Υίνπ, δύν πνιύ 

ζεκαληηθά νρπξά ηνπ αζελατθνύ κεηώπνπ. ύληνκα, νη δύν ζηόινη ήξζαλ ζε 

ζύγθξνπζε κε απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή ζπληξηβή ησλ αζελατθώλ πινίσλ (Α, 

V, 15-16). 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηε δεκία, νη Αζελαίνη αλαγθάζηεθαλ 

γύξσ ζηα 406 π.Υ. λα ιηώζνπλ ην ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηεο ζεάο Νίθεο θη έηζη λα 

εμαζθαιίζνπλ ρξήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή 100 λέσλ πινίσλ, θαζώο θαη γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ηεο πόιεο. 
27

 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο, θαζώο νη εζσηεξηθέο δηαθσλίεο ζηελ αζελατθή 

πνιηηηθή ζθελή, κηα ζθελή ππό θαηάξξεπζε, νινθιεξώλνληαη κε ηελ πιήξε 

θαηαζηξνθή ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ ζηνπο Αηγόο πνηακνύο ην 405 π.Υ. (Β, ΗΗ, 1-4). 

ηε ζπλέρεηα, ηελ επόκελε ρξνληά ε πόιε αλαγθάδεηαη λα παξαδνζεί άλεπ όξσλ 

ζηνπο παξηηάηεο, ελώ ηελ δηαθπβέξλεζε ζα αλαιάβεη ε αξρή ησλ Σξηάθνληα 

Σπξάλλσλ, κηα νκάδα ηξηάληα αθξαίσλ νιηγαξρηθώλ (Β, Η, 3 –Β, Η, 15-16). 

 

3.3. Δρμηνεσηικός ζτολιαζμός 

 

Σν πξώην βηβιίν ησλ «Διιεληθώλ» μεθηλά κε ηε θξάζε «κεηὰ δὲ ηαῦηα» (Η, 

1), γεγνλόο πνπ καξηπξά αθελόο όηη ε αθήγεζε μεθηλά in media res θη αθεηέξνπ όηη ν 

Ξελνθώλ είηε ζθόπεπε λα ζπλδέζεη απεπζείαο ην έξγν ηνπ κε εθείλν ηνπ Θνπθπδίδε, 

είηε επξόθεηην λα πξνεγεζεί θάπνηνο πξόινγνο. Ζ θπξίαξρε άπνςε ζέιεη, σζηόζν, 
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ηνλ ζπγγξαθέα λα ζπλερίδεη επζύο από εθεί όπνπ είρε κείλεη ν πξνθάηνρόο ηνπ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ζπλδέζεη ην έξγν ηνπ ζηελ θνηλή κλήκε κε ην δνμαζκέλν θαη 

πεξίθεκν έξγν ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ ήδε έραηξε ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο από ηνπο 

ζπγρξόλνπο ηνπ. Ωζηόζν, αλ ν Ξελνθώλ επηζπκεί μεθάζαξα λα ζπλερίζεη ην 

ζνπθπδίδεην έξγν από ην ζεκείν όπνπ δηαθόπηεηαη ε αθήγεζή ηνπ, απηό δελ ζεκαίλεη 

θαη’ αλάγθελ από ζπκκεξίδεηαη ηνπο ίδηνπο ζθνπνύο ηεο ηζηνξηθήο ζπγγξαθήο θαη 

ηελ ίδηα κεζνδνινγία κε ηνλ πξνθάηνρό ηνπ. Σνπλαληίνλ, ήδε από ηνλ πξόινγν ηνπ 

έξγνπ, ν ζπγγξαθέαο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά από ηνλ Θνπθπδίδε ζην 

ύθνο, ηε κέζνδν παξάζεζεο θαη ηελ αλάιπζε ησλ γεγνλόησλ. 
28

 

Ζ επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ηνπ Ξελνθώληα αζθεί ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ηόζν ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξαζέηεη ηα γεγνλόηα, όζν θαη ζηηο 

ηερληθέο πνπ επηιέγεη γηα λα ηα αθεγεζεί. Δηδηθόηεξα, όληαο νπαδόο νιηγαξρηθώλ 

πεπνηζήζεσλ ν ίδηνο ηείλεη λα ππνηηκά ηνπο αγώλεο ησλ Αζελαίσλ, λα απνζησπά 

επηιεθηηθά νξηζκέλεο κάρεο ή λα ππνηηκά ηελ αμία ηνπο θαη λα δηθαηνινγεί ηηο ήηηεο 

ησλ παξηηαηηώλ σο ινγηθή θαη πξνζσξηλή νπηζζνρώξεζε.
29

  

Πξάγκαηη, ν ίδηνο ν Ξελνθώληαο είρε πνιεκήζεη ζην πιεπξό ηνπ βαζηιηά ηεο 

πάξηεο Αγεζίιανπ θαη ήηαλ γλσζηόο γηα ηα θηινιαθσληθά ηνπ αηζζήκαηα. Έηζη, 

δελ πξνθαιεί εληύπσζε ην γεγνλόο όηη μεθηλά ηελ αθήγεζή ηνπ αλαζπκνύκελνο 

νξηζκέλεο από ηηο λίθεο ησλ παξηηαηώλ ζην πιαίζην ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. 

ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, κάιηζηα, ε αλεπαίζζεηε αξρηθά ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηε 

πάξηε γίλεηαη νινέλα θαη πην ζαθήο.  
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Όληαο ζπλεπήο ζηελ πνιηηηθή ηνπ ηδενινγία, ν Ξελνθώληαο θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεη ηνλ ακθηιεγόκελν Αιθηβηάδε αξθεηά επηθξηηηθά, παξόιν πνπ 

απνθεύγεη επζέσο λα ζρνιηάζεη ηελ ζπρλή ελαιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ. ε όιν ζρεδόλ 

ην κήθνο ησλ δύν πξώησλ βηβιίσλ, ν Αιθηβηάδεο παξνπζηάδεηαη σο απξόβιεπηνο 

ρξεζηκνζήξαο, αιιά πεηζηηθόο ξήηνξαο, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη κε θαρππνςία θαη 

ζπρλά κε αγαλάθηεζε ηόζν από ηνπο Αζελαίνπο, όζν θαη από ηνπο Πέξζεο. Ωζηόζν, 

νη ιόγνη πνπ ηνλ θξαηνύζαλ ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ δελ αλαιύνληαη, νύηε 

εξκελεύνληαη από ηνλ ζπγγξαθέα.  

Ηδηαίηεξν ξόιν θαηέρεη, επίζεο, ε ζενινγία ζηελ ηζηνξηνγξαθία ηνπ 

Ξελνθώληα. Πξάγκαηη, ν ίδηνο αλαθέξεηαη πνιύ ζπρλά ζηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθώλ 

θαζεθόλησλ από ηα πξόζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο. 

Δμάιινπ, θαίλεηαη όηη ν ίδηνο παξακέλεη πηζηόο ζηελ άπνςε όηη νη ζενί είλαη εθείλνη 

πνπ ελ ηέιεη θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε ησλ θαηαζηάζεσλ. Καζώο κάιηζηα ν ίδηνο 

απνδίδεη ζηνπο ζενύο ηηο εμειίμεηο, δελ πξνρσξεί ζηελ βαζύηεξε επηζθόπεζε ησλ 

αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηηο εθάζηνηε εμειίμεηο, ζεσξώληαο κάιινλ επηδεξκηθή ηελ 

αλζξώπηλε επίδξαζε ζηελ ηζηνξία. 
30

 

 

3.4. ηοιτεία γλωζζικού ύθοσς 

Ωο αθεγεηήο ν Ξελνθώληαο παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Σν απιό 

θαη εύιεπην γισζζηθό ηνπ ύθνο ζαπκάζηεθε ηδηαίηεξα από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

κειεηεηέο θαη ηδηαίηεξα από ηνπο Ρσκαίνπο, πνπ εμύκλεζαλ ηε ιηηόηεηά ηνπ 

απνθαιώληαο ηνλ «αηηηθή κέιηζζα». Δηδηθόηεξα, ζηα δύν πξώηα βηβιία ησλ 

«Διιεληθώλ» ηνπ, ν ίδηνο παξνπζηάδεη ηα γεγνλόηα κε ηδηαίηεξε δσληάληα 

                                                 
30

 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2014, Macaulay et al., 2014. 



28 

 

επηρεηξώληαο λα δώζεη ζηνλ αλαγλώζηε κηα ζαθή αληίιεςε ηνπ ρώξνπ εληόο ηνπ 

νπνίνπ θηλνύληαη νη αληίπαιεο νκάδεο, θαζώο θαη ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ 

παξεηζθξύνπλ θαη επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο. 
31

 

Ζ εθηεηακέλε ρξήζε πξνζεηηθώλ θξάζεσλ απνηειεί ίζσο ην θιεηδί γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δσληάληαο θαη ηεο γιαθπξόηεηαο ζηηο αθεγήζεηο ηνπ Ξελνθώληα (π.ρ. 

επί ηελ Υίνλ, εθ ηεο άκνπ). Οη πξνζέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζηεκαηηθά αθόκε ζε 

ζύλζεηα ξήκαηα (π.ρ. επέπιενλ, εθπιεί θά.) ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδώζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο θίλεζεο θαη ηεο ζπλερνύο δξάζεο.  

πρλή είλαη επίζεο ε ρξήζε αληηζέζεσλ γηα ηε δόκεζε ηνπ ιόγνπ πνπ 

πξνζζέηεη δσληάληηα, ζπληνκία θαη ζαθήλεηα ζηελ αθήγεζε, αιιά θη έλα πην 

απζηεξό θη επηηεδεπκέλν ύθνο (π.ρ. «Ὁ κὲλ ηνηαῦηα ἔιεγελ·  νἱ δὲ ινηπνὶ ἂξρνληεο θαὶ 

δηὰ ηὸ ηνηαῦηα πξνζαθνύεηλ ηνὺο κεζ' ἑαπηῶ,  ἀπήγαγνλ εἰο ηὸ ἂζηπ», Β, IV, 22). 

ην ίδην πλεύκα, ν Ξελνθώλ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηνπο ζπλδέζκνπο «δε-θαη» 

γηα λα ηνλίζεη ηελ θιηκάθσζε ησλ εμειίμεσλ, ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλέρεηα ησλ 

γεγνλόησλ, αιιά θαη ηηο δηαξθείο κεηαβάζεηο ζην ιόγν θαη ηηο πεξηζηάζεηο. Έηζη, 

δεκηνπξγεί έλα πνιπζύλδεην ζρήκα πνπ θαζηζηά δσεξόηεξε ηελ αθήγεζε ζηελ 

αλάγλσζε (π.ρ. «όζνη δε έπίζηεπνλ κεδέλ ἠδηθεθέλαη, αὐηνί ηε ἀλεινγίδνλην θαὶ ηνὺο 

ἂιινπο  ἐδίδαζθνλ ὡο νὐδέλ δένηλην ηνύησλ ηῶλ θαθῶλ, θαί ηνῖο ηξηάθνληα νὐθ 

ἒθαναλ ρξῆλαη πείζεζζαη νὐδ' ἐπηηξεπεῖλ ἀπνιιύλαη ηὴλ πόιηλ», Β, IV, 23). 

ηα πξώηα βηβιία παξαηεξείηαη αθόκε έληνλα ε δηαξθήο ελαιιαγή ζηνπο 

ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ. Αξρηθά νη θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ πεξηγξάθνληαη ζε 

παξαηαηηθό (π.ρ. παξεζθεπάδνλην), γεγνλόο πνπ πξνζδίδεη θάπνηα έκθαζε ζηε 

δηάξθεηα ησλ πεξηγξαθόκελσλ γεγνλόησλ. ε πεξηπηώζεηο, όκσο, νπόηε ν 
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ζπγγξαθέαο ζέιεη λα ηνλίζεη ηνλ ηειεζίδηθν θαη βαξύλνληα ραξαθηήξα ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαίλεηαη λα πξνηηκά ηνλ δξακαηηθό ελεζηώηα ή ηνλ αόξηζην. Πνιύ 

πεξηζζόηεξν, ν αόξηζηνο θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη, όηαλ ν αθεγεηήο ζέιεη λα 

επηηαγρύλεη ηε ξνή ηνπ ιόγνπ. 

Αθόκε, ν Ξελνθώληαο θαίλεηαη λα πξνηηκά πνιύ ζπρλά ηε ρξήζε 

απαξεκθάησλ, κεηνρώλ θαη ζύληνκσλ θνθηώλ πξνηάζεσλ γηα λα πξνζδώζεη 

ππθλόηεηα ζην ύθνο (π.ρ. «Πεκπόλησλ δὲ πξέζβεηο εἰο Λαθεδαίκνλα…», Β, IV, 28). 
32
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Κεθάλαιο 4ο. τολιαζμός έργοσ 

 

4.1. Ο Ξενοθών ως αθηγηηής 

Αλεμάξηεηα από ηελ αθξηβνινγία ηνπ θαη ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ αθεγήζεσλ 

ηνπ, ν Ξελνθώληαο έκεηλε ζηελ Ηζηνξία γηα ηνλ πεξίηερλν ιόγν, ηελ αθεγεκαηηθή ηνπ 

δεηλόηεηα θαη ηελ θαζαξόηεηα ηνπ ύθνπο ηνπ. Πνιύ ζπρλά κάιηζηα ν ίδηνο 

ζεσξήζεθε από ηνπο κειεηεηέο κάιινλ σο εμαηξεηηθόο θαιιηηέρλεο, παξά σο ηθαλόο 

ηζηνξηνγξάθνο. 
33

 

Πξάγκαηη, ν ίδηνο ρξεζηκνπνηεί παξαδεδνκέλεο ηερληθέο κε έλαλ πξσηόηππν 

θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν, γηα λα εληζρύζεη ηε δξακαηηθή έληαζε, λα εληείλεη ηελ 

αγσλία θαη λα δσληαλέςεη ηα αθεγνύκελα γεγνλόηα, πξνθαιώληαο έηζη ηελ 

αηζζεηηθή ηέξςε, αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλώζηε. Πνιύ 

πεξηζζόηεξν, ε ςπραγσγία θαη ε ηέξςε ηνπ αλαγλώζηε επηηπγράλνληαη ρσξίο 

νπζηαζηηθά ε αθήγεζε λα απνκαθξύλεηαη από ηελ ηζηνξηθή ζεκαηνινγία. 
34

 

Βεβαίσο απηή ε εμέρνπζα εθθξαζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ Ξελνθώληα, πνπ 

νδήγεζε ζε αθήγεζε δηαλζηζκέλε κε επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο, ζρήκαηα 

ιηηόηεηαο θαη πξνζέζεηο πνπ θαλεξώλνπλ θίλεζε, έρεη ζπρλά επηθξηζεί σο έιιεηςε 

επηζηεκνληθόηεηαο, αθξίβεηαο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο. Παξόια απηά ήηαλ ε ίδηα πνπ 

θξάηεζε αδηάθνπα ζην θσο ην έξγν ηνπ, θαζώο ε θαζαξόηεηα ηνπ ιόγνπ ηνπ ήηαλ 
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εθείλε ράξε ζηελ νπνία ηα «Διιεληθά» δηαζώζεθαλ ζηελ παξάδνζε κε ην πέξαζκα 

ησλ αηώλσλ σο εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα. 
35

 

 

4.2. ύγκριζη με ηο έργο ηοσ Θοσκσδίδη 

Ζ ζρέζε ησλ «Διιεληθώλ» ηνπ Ξελνθώληα κε ηε ζνπθπδίδεηα ηζηνξία έρεη 

απνηειέζεη έλα επξύ πεδίν ακθηινγίαο ζηνπο θηινινγηθνύο θύθινπο. Σν δήηεκα ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο ζνπθπδίδεηαο αθήγεζεο κέζσ ησλ «Διιεληθώλ», ηα επίπεδα ζηα νπνία 

ζπλίζηαηαη απηή ε ζπλέρεηα θαη ε ζπλνρή, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κεζνδνινγία θαη 

ηελ επηζηεκνληθή ηδενινγία έρνπλ ελ πνιινίο απνηειέζεη ηε βαζηθή πξνβιεκαηηθή 

ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ Ξελνθώληα θαη ηδηαίηεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πόλεκά 

ηνπ.
36

 

Σα δύν πξώηα βηβιία ησλ «Διιεληθώλ» ηνπ Ξελνθώληα δηαθξίλνληαη από ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα δηαηεξήζεη ην πξόηππν ηνπ Θνπθπδίδε ηόζν ζην ύθνο, 

όζν θαη ζηελ ηζηνξηθή κέζνδν, ρσξίο σζηόζν λα είλαη βέβαην θαηά πόζν ν ίδηνο 

ζπκκεξίδεηαη ηε κεζνδνινγία ηεο ζνπθπδίδεηαο ηζηνξηνγξαθίαο, δεδνκέλεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπγγξαθήο. Αλαιπηηθόηεξα, ε αξρηθή επηδίσμε 

ηνπ Ξελνθώληα λα απνηειέζεη ην ζπλερηζηή ηνπ ηζηνξηθνύ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε δελ 

δελ θαίλεηαη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ επαξθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ κηαο 

ηέηνηαο πξνζπάζεηαο, κνινλόηη ην έξγν ηνπ είλαη ζαθώο πξνζδηνξηζκέλν σο κηα 

πξνζπάζεηα ζπλέρηζεο ηεο ζνπθπδίδεηαο αθήγεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πξνεγνύκελα 

κνλάρα κε έλα ιηηό «κεηά ηαύηα». Όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα, ε αίζζεζε ηεο 

ζπλέρεηαο πνπ επηδηώθεη ν Ξελνθώλ δηαηαξάζζεηαη ζύληνκα από ηε δηαπίζησζε όηη 
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ηεο κε απνδνρήο ηεο ηζηνξηθήο κεζνδνινγίαο ηνπ Θνπθπδίδε σο πξνο ηελ ζπιινγή 

θαη ηελ παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 
37

 

Δληνύηνηο, παξά ηελ ζύληνκε δηαθνξνπνίεζή ηνπ ζην ύθνο θαη ηελ 

κεζνδνινγία, όζνλ αθνξά ζηηο δύν πξώηεο ελόηεηεο, ν ίδηνο παξακέλεη ζύληνκνο, 

ζαθήο θαη κεζνδηθόο. ην πλεύκα απηό, παξαηεξνύκε λα παξεκβάιεη δεκεγνξίεο, λα 

πξνζθέξεη κεζνδηθή ρξνλνιόγεζε, αιιά θαη λα εζνγξαθεί ηα πξόζσπα κέζα από ηηο 

πξάμεηο θαη ηνπο ιόγνπο ηνπο.  

ην ζεκείν απηό έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί όηη ηόζν ε πξόζεζε, όζν θαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ Θνπθπδίδε ππήξμε πξνζαλαηνιηζκέλε πην θνληά ζηηο ζύγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο. Ο ίδηνο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο σο νδεγνύ γηα ηελ εξκελεία ησλ πνιηηηθώλ 

εμειίμεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ πνπ θηλεηνπνηνύλ δηαρξνληθά 

ηηο εμειίμεηο. Ο Θνπθπδίδεο δελ έγξαθε σο ινγνηέρλεο πνπ επεδίσθε ηελ ηέξςε ηνπ 

αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ, αιιά σο επηζηήκσλ πνπ θηινδνμνύζε λα κεηαιακπαδεύζεη ηελ 

ηζηνξηθή, αληηθεηκεληθή γλώζε γηα ηα γεγνλόηα θαη λα δηδάμεη. Ζ πξόζεζε απηή, 

αλαθεξόκελε άιινηε σο ν «ζθνπόο ηνπ ζπγγξαθέα», είλαη επί ηεο νπζίαο εθείλε πνπ 

δηαθνξνπνηεί εθ πξννηκίνπ ην έξγν ηνπ από εθείλν ηνπ Ξελνθώληα, ελόο ζπγγξαθέα 

πνπ δίλεη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε γιαθπξόηεηα θαη ηε δσληάληα ησλ αθεγήζεσλ, 

παξά ζηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ γεγνλόησλ πνπ πεξηγξάθεη θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ 

πξνζεγγίζεώλ ηνπ.
38

 

Πξάγκαηη, ζηαδηαθά ην ύθνο γίλεηαη πην ραιαξό θαη ν ηζηνξηθόο 

απνκαθξύλεηαη από ην πξόηππν ηνπ Θνπθπδίδε. Οη αθεγήζεηο ηνπ γίλνληαη πην 
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ινγνηερληθέο θαη ζεκαληηθά γεγνλόηα παξαιείπνληαη. Παξάιιεια, ε πξνζπάζεηα 

ρξνλνιόγεζεο ησλ γεγνλόησλ γίλεηαη ιηγόηεξν εληαηηθή. 
39

 

Ωο εθ ηνύηνπ, ν Ξελνθώλ μεθηλά έρνληαο σο αθεηεξία ην έξγν, ην ύθνο θαη ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Θνπθπδίδε. Ζ επηινγή απηή ζαθώο ππαηλίζζεηαη όηη ν ζπγγξαθέαο 

απέδηδε θάπνην ζαπκαζκό ζηνλ πξνθάηνρό ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ αλαγλώξηδε ηελ 

θνηλσληθή θη επηζηεκνληθή αμία πνπ είρε απνδνζεί ζην έξγν ηνπ. Ωζηόζν, βαζκεδόλ 

ν Ξελνθώλ εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδώζεη ζην έξγν ηνπ ζπλνρή θαη 

ζπλέρεηα πξνο ην ζνπθπδίδεην έξγν. Πξάγκαηη, θαζώο θαλείο πξνρσξεί ζηελ 

αλάγλσζε ησλ «Διιεληθώλ» δηαπηζηώλεη όηη ν Ξελνθώλ αθήλεη ζηαδηαθά λα θαλεί ε 

αληηπάζεηά ηνπ γηα ηνπο Θεβαίνπο, ππνζηεξίδεη αλνηθηά ηνπο παξηηάηεο θαη 

επηηξέπεη ζηε ζξεζθνιεςία ηνπ λα επεξεάζεη ηηο ηζηνξηθέο ηνπ εξκελείεο θαη ηελ 

θξίζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ γεγνλόησλ. Αθόκε, ε 

επηκέιεηά ηνπ πξνο ηε ινγνηερληθόηεηα θαη ηελ αθεγεκαηηθόηεηα ηνπ ιόγνπ ηνπ 

εληζρύεηαη, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηελ ππόζεζε όηη ν ζθνπόο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ 

γξήγνξα κεηαηνπίζηεθε από ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο ζηελ ηέξςε ησλ 

αλαγλσζηώλ. ε αληίζεζε κε ηνλ Θνπθπδίδε, ν νπνίνο θαηαθέξλεη ελ πνιινίο λα 

απνζηαζηνπνηεζεί από ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη λα απνζησπήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θξηηηθή πξνζθέξνληαο θαηά ην δπλαηόλ αληηθεηκεληθέο εξκελείεο ησλ εμειίμεσλ, ν 

Ξελνθώληαο ηάζζεηαη ζαθώο ππέξ ηεο πάξηεο, εθζέηεη κε ηξόπν έκκεζν αιιά 

εκθαλή ηηο ηδηαίηεξεο ζπκπάζεηεο θαη ηηο αληηπάζεηεο ηνπ, ώζηε πνιύ ζπρλά ςέγεηαη 

από ηνπο θαηνπηλνύο κειεηεηέο γηα κεξνιεςία.
40

 

Ωο εθ ηνύηνπ, ζεσξήζεθε όηη ν Ξελνθώλ παξά ηε ζπγγξαθηθή ηνπ δεηλόηεηα 

δελ δηέζεηε ην νμπδεξθέο θαη βαζηά δηεηζδπηηθό πλεύκα ηνπ πξνθαηόρνπ ηνπ, 
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Θνπθπδίδε. Ο ηειεπηαίνο έρεη άιισζηε κείλεη ζηελ ηζηνξία γηα ηελ επηζηεκνληθόηεηά 

ηνπ, ηε κεζνδηθόηεηα θαη ηελ νπδεηεξόηεηά ηνπ, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα 

εξκελεύεη ηα γεγνλόηα ρσξίο κεηαθπζηθέο πξνζεγγίζεηο. Αληηζέησο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ν Ξελνθώληαο επηρεηξεί ζπζηεκαηηθά λα εξκελεύζεη ηα γεγελεκέλα 

βαζηζκέλνο ζε έλα κνηίβν δηπιήο αηηηόηεηαο, όπνπ ηόζν νη άλζξσπνη, όζν θαη νη ζενί 

κεηέρνπλ θαη επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο εμειίμεηο. Πνιύ πεξηζζόηεξν, ν 

ζπγγξαθέαο θέξεη ηε βεβαηόηεηα όηη νη ζενί είλαη εθείλνη πνπ απνδίδνπλ δηθαηνζύλε 

ηηκσξώληαο εθείλνπο πνπ ζθάιινπλ. 
41

 

Απηή ε έιιεηςε ζπλνρήο σο πξνο ηε κεζνδνινγία ζπιινγήο, αμηνπνίεζεο θαη 

παξάζεζεο ησλ ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε 

κεηαθπζηθώλ όξσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη εμειίμεσλ ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία ηνπ Ξελνθώληα έρεη ζπρλά ραξαθηεξηζηεί σο κηα επηζηεκνληθή 

«νπηζζνρώξεζε» θαηά ηελ εμέιημε ηνπ γξακκαηεηαθνύ είδνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

επηζεκαίλεη ν Κσλζηαληηλόπνπινο, «όζν θη αλ ζηα Ειιεληθά ηνπ ν Ξελνθώλ 

πξνζπαζεί λα αθνινπζήζεη ην ζνπθπδηδηθό ύθνο γξαθήο, πξνζπάζεηα  πνπ  είλαη  πην  

επδηάθξηηε ζηα πξώηα βηβιία ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ έξγνπ, ε βαζηθή ηζηνξηθή ηνπ αληίιεςε 

απνηειεί ππαλαρώξεζε πξνο ηελ εξνδόηεηα ηζηνξηνγξαθία ζε ηέηνην βαζκό, πνπ ζε 

ζύγθξηζε κε ην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο ζνπθπδηδηθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαηαληά 

αλαρξνληζκόο»
42

. 

Ωζηόζν, ράξε ζηελ ηδενινγηθή ηνπ ζπλέπεηα θαη ηελ γιαθπξόηεηα ηνπ ιόγνπ 

ηνπ, ν Ξελνθώληαο θαηαθέξλεη λα καο δώζεη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ., ην ξόιν ησλ Πεξζώλ θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ 

ειιεληθώλ πόιεσλ-θξαηώλ. Έηζη, παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ έξγνπ από ηζηνξηθήο 
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απόςεσο, ηα «Διιεληθά» παξακέλνπλ έλα πνιύηηκν έξγν πνπ πξνζθέξεη πνηθίιεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα κηα ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε πεξίνδν ηεο θιαζηθήο 

ηζηνξίαο. 
43

 

 

4.3. Κριηική ζηα «Δλληνικά»  

Σα «Διιεληθά» έρνπλ ζπρλά κλεκνλεπζεί σο έλα εθηελέο θαη πνιύπλεπξν 

έξγν,  πνπ αλαδεηθλύεη κεηαμύ άιισλ ηελ πνηθηιία ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπγγξαθέα. Δμάιινπ, ν Ξελνθώληαο αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ θηινζνθία, ηελ 

ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή, ηε βηνγξαθία θαη ηε ινγνηερλία, γεγνλόο πνπ δελ κπνξνύζε λα 

αθήζεη αλεπεξέαζηε ηελ ηζηνξηνγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. 
44

 

Οη αξεηέο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ είλαη πνιιέο. Από ηε κηα ε πνηθηιία ζεκάησλ 

θαη νπηηθώλ ζην έξγν ηνπ, πνπ αληαλαθιά ηελ πνιπζρηδή πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Από 

ηελ άιιε, ε έκθαζε πνπ απνδίδεη ζηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά, ην δηδαθηηθό ηνπ πλεύκα, 

ε θαζαξόηεηα ηνπ ιόγνπ ηνπ, ε γιαθπξόηεηα ησλ πεξηγξαθώλ, ε δξακαηηθή έληαζε 

θαη ην απιό θη αλεπηηήδεπην ύθνο ηνπ ζε θαζεκεξηλή γιώζζα. Όια ηα παξαπάλσ 

νδήγεζαλ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ σο «αηηηθήο 

κνύζαο». 
45

 

Ωζηόζν, από ηζηνξηθήο απόςεσο ην έξγν ηνπ δέρζεθε δξηκεία θξηηηθή, 

ηδηαίηεξα ζε ζύγθξηζε κε εθείλν ηνπ νκόηερλνπ ηνπ, Θνπθπδίδε, ηνπ νπνίνπ 

ζπλερηζηήο θηινδνμνύζε λα είλαη ν Ξελνθώληαο. Δηδηθόηεξα, νη κεηαγελέζηεξνη 

κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ όηη ν ίδηνο δελ επηδηώθεη, νύηε θαηαθέξλεη λα εκβαζύλεη ζηα 
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αίηηα ησλ γεγνλόησλ πνπ πεξηγξάθεη θαηαιήγνληαο ηειηθά ζε επηθαλεηαθέο αλαιύζεηο 

ησλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ. Δπηπιένλ, επηθξίζεθε γηα κεξνιεςία ππνθηλνύκελε από ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή ηδενινγία ππέξ ησλ 

παξηηαηώλ. Έηζη, ζπρλά ν ηζηνξηθόο παξνπζηάδεηαη λα επηθξίλεη ππεξβνιηθά ηε 

δεκνθξαηία, πξνβάιινληαο κε κεγαιύηεξν ζαπκαζκό ηεο νιηγαξρηθέο απνθάζεηο. 
46

 

Ωο ζεκαληηθή αδπλακία ηνπ έξγνπ ηνπ ζεσξήζεθε ε απόδνζε ησλ αηηηώλ 

νξηζκέλσλ γεγνλόησλ ζηελ ζετθή παξέκβαζε. Πξάγκαηη, ν ηζηνξηθόο θαίλεηαη λα 

πηζηεύεη ζηελ παξέκβαζε ησλ ζεώλ ζηα αλζξώπηλα πξάγκαηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

επηζεκαίλεη ν Κσλζηαληηλόπνπινο, «ε αλάκεημε πξνζσπηθώλ απόςεσλ ζηελ έθζεζε 

ησλ γεγνλόησλ, ε αληζνκέξεηα ζηελ θαηαλνκή ηεο ύιεο θαη ε επαλεκθάληζε ηεο ζετθήο 

αηηηόηεηαο ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ, ζπληζηνύλ ζνβαξή ππνρώξεζε από ην επίπεδν 

ηεο επηζηεκνληθήο ηζηνξηνγξαθίαο, πνπ ζεκειίσζε ν Θνπθπδίδεο». 
47

 

Ωζηόζν, παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ έξγνπ, ν Ξελνθώλ ζπληζηά ην 

δίρσο άιιν έλαλ ζεκαληηθό ζπγγξαθέα ηεο επνρήο ηνπ πνπ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά 

ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Με γλώκνλα απηή ηελ παξαδνρή νη 

αιεμαλδξηλνί θηιόινγνη ηνλ θαηέηαμαλ ζηνπο ηξεηο ζπνπδαηόηεξνπο ηζηνξηνγξάθνπο 

θαη δηέδσζαλ ζηαζεξά ην έξγν ηνπ, ελώ ήδε ζηελ Αλαγέλλεζε ηα πνλήκαηά ηνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα.
48
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 Παπαγεσξγίνπ, 1995, Παπαληθνιάνπ, 2012. 

47
 Κσλζηαληηλόπνπινο, 2005, ζει. 10. 
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 Παπαγεσξγίνπ, 1995, Ράπηεο, ζει. 17. 
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Δπίλογος 

 

Ο Ξελνθώληαο θαηαηάζζεηαη δηθαίσο ζηελ ηξηάδα ησλ κεγάισλ ηζηνξηθώλ 

ζπγγξαθέσλ ηεο θιαζηθήο αξραηόηεηαο, έπεηηα από ηνλ Ζξόδνην, παηέξα ηεο 

Ηζηνξίαο, θαη ηνλ Θνπθπδίδε, ηνλ κεγαιύηεξν ηζηνξηθό ησλ αηώλσλ. Παξάιιεια, ν 

ίδηνο ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο πιένλ εμέρνληεο ινγνηερληθνύο ζπγγξαθείο θαη 

βηνγξάθνπο ηεο θιαζηθήο γξακκαηείαο. 

Σα «Διιεληθά» ηνπ Ξελνθώληα απνηεινύλ ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο ησλ 

«Ηζηνξηώλ» ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ ζηακαηά εμαίθλεο ηελ αθήγεζε κε ηα γεγνλόηα ηνπ 

411 π.Υ. Ωο άμηνο ζπλερηζηήο ηνπ ζνπθπδίδεηνπ έξγνπ ν Ξελνθώλ, κε πιήζνο 

ζηνηρείσλ γηα ηα γεγνλόηα από ην 411 κέρξη ην 403 π.Υ., ζπλερίδεη ηελ ηζηνξία από 

εθεί πνπ ηελ άθεζε ν πξνθάηνρόο ηνπ πξνζζέησληαο ην ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο, ηεο 

δξακαηνπνηεκέλεο αθήγεζεο θαη ηεο αθεγεκαηηθήο έληαζεο. Σν κνηξαίν θη 

ακθηιεγόκελν πξόζσπν ηνπ Αιθηβηάδε, νη δόιηεο παξεκβάζεηο ησλ Πεξζώλ ζηηο 

ειιεληθέο εμειίμεηο, ε λαπκαρία ζηηο Αξγηλνύζεο θαη ε ζπληξηβή ησλ Αζελαίσλ ζηνπο 

Αηγόο πνηακνύο απνηεινύλ κνλάρα κεξηθά από ηα δεθάδεο επεηζόδηα πνπ παξαζέηεη ε 

δεκηνπξγηθή γξαθίδα ηνπ Ξελνθώληνο. 
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