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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

α) Θνπθπδίδεο 

   Ο Θνπθπδίδεο, γηνο ηνπ Οιφξνπ, γελλήζεθε ζην δήκν Αιηκνχληα ηεο Αηηηθήο απφ 

πινχζηα αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία είρε δεζκνχο κε ην βαζηιηθφ νίθν ηεο 

Θξάθεο θαη ηνπο κεγάινπο ζηξαηεγνχο Μηιηηάδε θαη Κίκσλα. Σηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δσή ηνπ ηηο αληινχκε άκεζα ή έκκεζα απφ ην έξγν ηνπ. 

   Ο Θνπθπδίδεο είλαη ν ηζηνξηθφο πνπ θαηέγξαςε ηα γεγνλφηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ, απφ ην 431 έσο ην 404. Έδεζε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, φπσο αλαθέξεη ζην 

πέκπην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο ηνπ, αιιά δελ πξφιαβε λα νινθιεξψζεη ηε ζπγγξαθή ηνπ 

έξγνπ. Πεξηγξάθεη ηα είθνζη πξψηα ρξφληα ηνπ εηθνζηεπηαεηνχο πνιέκνπ θαη ε 

αθήγεζή ηνπ ζηακαηά ην ρεηκψλα ηνπ 411-410.  

   ην πξψην βηβιίν, ην νπνίν ζα ιέγακε πσο είλαη κηα εθηεηακέλε εηζαγσγή, θάλεη 

αλαδξνκή ζην παξειζφλ κε ζθνπφ λ’ απνδείμεη ηζηνξηθά ηε ζεκαζία ηνπ πνιέκνπ. 

Κάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αλνκνιφγεηεο αηηίαο, φπσο ιέεη θη ν ίδηνο ν Θνπθπδίδεο 

‘’ἀιεζεζηάηελ πξφθαζηλ’’, θαη ησλ αθνξκψλ ‘’θη εξκελεχεη ηε ζχξξαμε κε βάζε ην 

θφβν ηνλ νπνίν ελέπλεπζε ζηε πάξηε ε αλάπηπμε ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο’’
1
. 

Αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηεο εγεκνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα πελήληα 

ρξφλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ πνιέκνπ, ηεο ιεγφκελεο Πεληεθνληαεηίαο. Ζ θαη’ 

εμνρήλ αθήγεζε ηνπ πνιέκνπ μεθηλάεη κε ην δεχηεξν βηβιίν, ην νπνίν θαιχπηεη ηα 

ηξία πξψηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ. Ξεθηλάεη κε ηελ επίζεζε ησλ Αζελαίσλ ελαληίνλ 

ησλ Πιαηαηψλ, πνπ ήηαλ πηζηή ζηελ Αζήλα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εηζβνιή ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηεο πάξηεο ζηελ Αζήλα θαη ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ ηνπ Πεξηθιή ζην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ηνπ πνιέκνπ. ην δεχηεξν ρξφλν ηνπ πνιέκνπ, ε πφιε ησλ 

Αζελψλ πιήηηεηαη απφ ηελ επηδεκία πνπ ηελ απνδεθάηηζε θαη ηνλ ζάλαην ηνπ 

Πεξηθιή. ηνλ ηξίην ρξφλν ηνπ πνιέκνπ, εληείλνληαη νη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο· νη 

παξηηάηεο επηηίζεληαη δηα ζαιάζζεο ζηνπο Αζελαίνπο, ελψ νη Αζελαίνη ζπλάπηνπλ 

                                                 

1
Said, Trede, Boulluec, (2001), 230. 
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ζπκκαρία κε ηνπο Θξάθεο. ην ηξίην βηβιίν, κεηαθεξφκαζηε απφ ην ηξίην έηνο ηνπ 

πνιέκνπ ζην έθην. Οη εηζβνιέο ησλ παξηηαηψλ ζηελ Αζήλα γίλνληαη πην ηαθηηθέο 

θαη δηάθνξεο παξάιιειεο αθεγήζεηο , φπσο ηεο απνζηαζίαο ηεο Μπηηιήλεο, δείρλνπλ 

ηελ απμεκέλε σκφηεηα απηνχ ηνπ πνιέκνπ. ην ηέηαξην βηβιίν, ε πάξηε 

αλαγθάδεηαη λα δεηήζεη εηξήλε, κεηά ηελ απνηπρία ζηε θαθηεξία θαη ζηελ Πχιν. Ζ 

Αζήλα είλαη γεκάηε επηηπρίεο, ελψ ε πάξηε βαζηζκέλε ζηνλ Βξαζίδα, ζην ηέινο ηνπ 

ηέηαξηνπ βηβιίνπ εθζηξαηεχεη ελαληίνλ ηεο Θξάθεο θαη πξνζπαζεί λα πάξεη κε ην 

κέξνο ηεο πφιεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ αζελατθή εγεκνλία. Ο Κιέσλ θαη ν Βξαζίδαο 

ζθνηψλνληαη ζηελ Ακθίπνιε, θαζψο θαη ε αλάγθε λα ιάβνπλ ηέινο νη απνζηαζίεο, 

νδεγνχλ ηνπο δχν ζηξαηνχο ζηε ζπλζεθνιφγεζε. ην πέκπην βηβιίν, αλαιχνληαη 

εθηελψο απηά ηα γεγνλφηα, ελψ ζηελ πεξίνδν εηξήλεο ζπκβαίλνπλ δχν ζεκαληηθά 

γεγνλφηα: ε κάρε ηεο Μαληίλεηαο θαη ε εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ελαληίνλ ηεο 

Μήινπ (γεγνλφο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ παξνχζα εξγαζία). ην έθην θαη ζην 

έβδνκν βηβιίν γίλεηαη ε αθήγεζε ηεο αζελατθήο εθζηξαηείαο ζηε ηθειία. 

Πεξηγξάθνπλ ηηο θνξπθαίεο ζηηγκέο ηνπ πνιέκνπ θαη αληηηίζεληαη ζην φγδνν βηβιίν 

πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί.  

    ζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηνπ Θνπθπδίδε, απηή είλαη ε απαίηεζε ηεο αθξίβεηαο. Απηφ 

ηνλ νδεγεί ζην λα επηιέμεη έλαλ ηξφπν ρξνλνιφγεζεο βάζεη ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ελ αληηζέζεη κε ηνλ Ζξφδνην, είλαη ν απνθιεηζκφο 

θάζε κπζνινγηθήο ή ζξεζθεπηηθήο εξκελείαο. Απνξξίπηεη ην ζενθπβέξλεην 

θνζκνείδσιν. Σε ξνή ησλ γεγνλφησλ θαζνξίδεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη φρη ε 

εηκαξκέλε νχηε θάπνηα ζεφηεηα. Γελ ζπλππνινγίδεη ζην έξγν ηνπ ηηο 

αλεθδνηνινγηθέο καξηπξίεο θαη απνθιείεη ην ππεξθπζηθφ ζηνηρείν. Ζ αλάιπζε ησλ 

αηηηψλ, θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε ζπγγξαθή ηνπ. Κάζε γεγνλφο πνπ 

κλεκνλεχεηαη, ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζηνηρεία πνπ ην εξκελεχνπλ, φπσο π.ρ. 

ςπρνινγηθά θίλεηξα ή νηθνλνκηθέο αθνξκέο. ‘’Σίπνηε δελ πξέπεη λα δηαηαξάμεη ηελ 

ηειεηφηεηα ηεο αηηηνινγηθήο αιιεινπρίαο’’
2
. Καζήθνλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζην ηηκφλη είλαη ε ινγηθή θαηάζηξσζε ζρεδίσλ, πνπ κφλν απηή κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία, σο εθεί πνπ κπνξεί λα θηάζεη ε αλζξψπηλε πξφβιεςε. ια 

                                                 

2
 Said, Trede, Boulluec, (2001), 250. 
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ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε καο δείρλνληαη ζαλ άλζξσπνη πνπ 

ζρεδηάδνληαο θαη δπγίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο θνηηάδνπλ ην κέιινλ. ζν πην καθξηά 

θηάλεη ην κπαιφ ηνπο (γλψκε) γηα λα ζπιιάβνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα εθηηκήζνπλ 

ην παηρλίδη ησλ δπλάκεσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειπίδα ηεο επηηπρίαο
3
. 

   Ο Θνπθπδίδεο πξνβαίλεη ζε κηα ζαθή κεζνδνινγηθή δηαπίζησζε ζε ζρέζε κε ηελ 

θξηηηθή ησλ πεγψλ. Ο ηζηνξηθφο δειψλεη φηη βαζίζηεθε ζηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε 

ησλ γεγνλφησλ (κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ δηαθέξεη απφ ηελ απηνςία ηνπ Ζξφδνηνπ)  

θαη, φζν απηφ ήηαλ δπλαηφ, ζηηο πιεξνθνξίεο  απηνπηψλ καξηχξσλ· δελ πηνζέηεζε 

φκσο παζεηηθά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξψηνπ ηπρφληνο, αιιά εμέηαζε ζε βάζνο κία 

πξνο κία ηηο καξηπξίεο πνπ ζπλέιεμε. Ο Θνπθπδίδεο γλσξίδεη θαιά φηη γηα ην ίδην 

γεγνλφο δηαθνξεηηθνί κάξηπξεο θαηαζέηνπλ καξηπξίεο αθφκα θαη εληππσζηαθά 

απνθιίλνπζεο κεηαμχ ηνπο, είηε ιφγσ ησλ αλαθξηβεηψλ ηεο κλήκεο είηε ιφγσ 

αιινηψζεσλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζθφπηκσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ θαζελφο. Ζ ηειηθή επηδίσμε είλαη, επνκέλσο, ε πξνζήισζε ζηελ 

αιήζεηα, ε νπνία επηηπγραλφηαλ θαιχηεξα ζηελ αθήγεζε ησλ ζχγρξνλσλ γεγνλφησλ 

ράξε ζηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο εκπεηξίαο θαη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ καξηχξσλ. ε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ Ζξφδνην, ν νπνίνο πξνέβαηλε ζηελ παξάζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθδνρψλ, ν Θνπθπδίδεο απνξξίπηεη ηελ αξρή ηνπ «ιέγεηλ ηα ιεγόκελα» θαη επηρεηξεί 

κία θξηηηθή επηινγή ησλ αληηθαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεη· σζηφζν παξαζέηεη 

κφλν ηελ εθδνρή πνπ απνδεηθλχεηαη αιεζηλή ή αιεζνθαλήο χζηεξα απφ πξνζεθηηθή 

θξίζε, απνθιείνληαο εληειψο άιιεο παξάιιειεο εθδνρέο. Σν θξηηήξην απηφ πνπ 

κπνξεί λα θαίλεηαη πξνηηκφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ Ζξνδφηνπ, γηαηί δείρλεη 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ νξζνινγηθή θξηηηθή ησλ αηηηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θξχβεη κία κεγάιε παγίδα, αθνχ ε γλψκε ηνπ ηζηνξηθνχ ελδέρεηαη λα έρεη επηβάιεη 

ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ απψιεηα απνθαζηζηηθψλ παξαδφζεσλ γηα ηελ αλαζχλζεζε 

ησλ γεγνλφησλ
4
. 

                                                 

3
 Lesky (2006), 663-664. 

4
 Montanari (2010), 530. 
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   Ζ ζνπθπδηδηθή  ηζηνξηθή αληίιεςε ζε κηα ζεκειηψδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ είδνπο 

ζηξνθή θιείλεη εξκεηηθά ηελ πφξηα ζηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη ηελ αξρή ηεο αηηηφηεηαο ησλ γεγνλφησλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ 

άλζξσπν. Αθφκα θαη ε αξρή ηεο ηπραηφηεηαο εμεηάδεηαη απφ ηελ νπηηθή ηεο 

νξζνινγηζηηθήο εξκελείαο ηεο ηζηνξίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην 

ζνπθπδηδηθφ  έξγν. Δπνκέλσο, ε ηχρε απνβάιιεη ηε κεηαθπζηθή ηεο αηηηνινγία θαη 

απφ ππεξθπζηθή δχλακε πνπ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ κεηαηξέπεηαη 

απιά ζηνλ απξφβιεπην παξάγνληα πνπ δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη ν αλζξψπηλνο λνπο. 

Έηζη, ε ηζηνξία παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα ησλ αλζξψπηλσλ ζρεδηαζκψλ θαη 

πξάμεσλ ησλ νπνίσλ ε δηαιεθηηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ζε βάζνο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζνχλ νη δπλάκεηο πνπ ηηο θηλνχλ. Σψξα ε ηζηνξηνγξαθία 

δελ είλαη κηα απιή θαηαγξαθή πξάμεσλ ηνπ παξειζφληνο, έζησ θαη ιεπηνκεξεηαθά 

αθξηβήο, αιιά αλαβαζκίδεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα εκπεξηζηαησκέλεο αλαδήηεζεο ησλ 

δπλάκεσλ πνπ δξνπλ πάληα ζην βάζνο ησλ πξαγκάησλ. Με ηελ αληίιεςε απηή, ν 

Θνπθπδίδεο γίλεηαη ν ζεκειησηήο ηεο επηζηεκνληθήο ηζηνξηνγξαθίαο. Απνθαζηζηηθή 

ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά αίηηα θαη ηηο 

αθνξκέο, πνπ αλαγνξεχεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζε ζεκαληηθφ εξγαιείν αθξηβνχο 

αλάιπζεο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο. Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη απηή ε δηάθξηζε 

θαηαθαίλεηαη απφ ηε δηαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, πνπ 

ηαμηζεηνχλ ηνλ ηζηνξηθφ ζηνπο πξσηνπφξνπο αλαιπηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. 

Πνιηηηθνθνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα αλαδχνληαη σο απνθαζηζηηθνί 

παξάγνληεο ηζηνξηθήο εμέιημεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο, φπσο ζηάζεηο, 

εθζηξαηείεο, απνζηαζίεο, ελψ ε αλάδεημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ δελ ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν ηεο απφιπηεο επζχλεο, φπσο ζηνλ Ζξφδνην, 

αθνχ ε δξάζε δελ νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηα πξφζσπα, αιιά γχξσ απφ έλα 

πνιπζχλζεην παηρλίδη δπλάκεσλ ζην νπνίν ηα πξφζσπα είλαη κέηνρνη. Δπνκέλσο, 

απνθαιχπηνληαο ν ηζηνξηθφο ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ θσηίδεη 

νιφπιεπξα θαη ζε βάζνο ηα γεγνλφηα θαη πξνζδηνξίδεη ηε δηαιεθηηθή ηνπο ζρέζε, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ επηζηεκνληθή ηζηνξηνγξαθία. Ο ίδηνο ν Θνπθπδίδεο κε ηελ 

αξλεηηθή θξηηηθή πνπ αζθεί ζηνπο πξνγελέζηεξνπο πνηεηέο θαη ινγνγξάθνπο γηα ηελ 

παξαπνίεζε πνπ επέθεξαλ ζηα γεγνλφηα είηε κέζσ ηεο κπζψδνπο δηφγθσζήο ηνπο, 
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είηε κέζσ ηεο  επηδησθφκελεο δηεγεκαηηθήο απφιαπζεο, έρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ε 

πξαγκαηηθή ηζηνξηνγξαθία εγθαηληάδεηαη κε ην έξγν ηνπ, αθνχ απηή ζπλεπάγεηαη 

παξαίηεζε απφ νπνηνδήπνηε ζηνιίδη θαη πξνζήισζε ζηελ αθξίβεηα. Ζ επιαβηθά 

ηεξνχκελε απνθπγή δηαηχπσζεο πξνζσπηθψλ θξίζεσλ απφ ηνλ Θνπθπδίδε πξέπεη λα 

ζεσξεζεί θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ηεο πξφζεζήο ηνπ γηα αληηθεηκεληθή παξάζεζε ησλ 

γεγνλφησλ, αθνχ νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ππνλνκεχνπλ ζνβαξά ηελ απζεληηθφηεηά 

ηνπο
5
. 

 

α1) Σν Ύθνο ζηνλ Θνπθπδίδε 

 

   Οη αξραίνη θξηηηθνί ηνπ χθνπο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ν Γηνλχζηνο ν 

Αιηθαξλαζζεχο, κε κπνξψληαο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζνπθπδίδεηνπ 

χθνπο, επέθξηλαλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δειαδή ηελ αθαηξεηηθφηεηα, ηελ 

ππθλφηεηα θαη ηελ πνηθηιία. 

   Γελ αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο, πνπ απφ εθθξαζηηθφ φξγαλν 

ηεο ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο πξνζαξκφζζεθε ηψξα απφ ηνλ Θνπθπδίδε, γηα λα 

ππεξεηήζεη ηελ ηζηνξηνγξαθία. Ο ξεηνξηθφο απηφο πεδφο ιφγνο δειαδή δελ 

εμππεξέηεζε ηνλ ηζηνξηνγξάθν κφλν ζηε ζχλζεζε ησλ δεκεγνξηψλ, πνπ θαιχπηνπλ 

ηα δχν πέκπηα ηνπ έξγνπ ηνπ, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο θχξην φξγαλν αλάιπζεο 

ησλ θαηαζηάζεσλ
6
. 

   Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνπθπδίδεηνπ χθνπο, φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ, 

είλαη ηα εμήο: 

 

 

                                                 

5
 Κσλζηαληηλφπνπινο Β. (2013), 32-34. 

6
 Κσλζηαληηλφπνπινο Β. – Παλνκήηξνο Γ. (2010), 95-115. 
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i. Δμωηεξηθή θαη εζωηεξηθή αληίζεζε 

 

   Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αληηζεηηθφ θηίζηκν ησλ πεξηφδσλ, 

δειαδή ε αληηπαξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ, πνπ επηηπγράλεηαη φρη κφλν εμσηεξηθά, κε 

ηε ρξήζε αληηζεηηθψλ ζπλδέζκσλ ( κέλ - δέ, νὐ -  ἀιιά θ.η.ι.), αιιά θαη εζσηεξηθά-

ινγηθά, κε ηε ρξήζε αληίζεησλ ελλνηψλ. ’ απηφ ην αληηζεηηθφ θηίζηκν είλαη θπζηθφ 

νη πξνηάζεηο, επεηδή δελ ππνηάζζνληαη ζε κηα ζηεκνληθή ηδέα, λα δηαηεξνχλ ηελ 

απηνλνκία ηνπο, αλεπεξέαζηεο απφ θάζε θεληξηθή αλαθνξά. 

   Απηφ ην νηθνδφκεκα παίξλεη πνιιέο θνξέο κεγάιεο δηαζηάζεηο ιφγσ ηεο 

ζπζζψξεπζεο αληηζέζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ, κε ηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο επηζπκεί λα 

πξνζεγγίζεη ην ζέκα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Έηζη, ε αλψκαιε απηή 

εμέιημε ηεο πεξηφδνπ γίλεηαη ηαπηφρξνλα ν αςεπδήο κάξηπξαο ηνπ αλήζπρνπ θαη 

ζπηλζεξνβφινπ πλεχκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ. Σν αληηζεηηθφ χθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

πεξηγξαθέο, ζηηο αλαιχζεηο θαη ζηηο δεκεγνξίεο. 

   Ο ζπγγξαθέαο, δίλνληαο ζεκαζία ζηελ αληηζεηηθή δφκεζε θαη ζηελ έκθαζε ησλ 

αληηηηζέκελσλ κειψλ, δεκηνχξγεζε κηα καθξνζθειή πεξίνδν, ζηελ νπνία νη 

πξνηάζεηο ζηνηβάδνληαη αληηζεηηθά θαη πξνβάιινληαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ 

ε πεξίνδνο σο ζχλνιν. Γελ ππάξρεη δειαδή νχηε ην εὐζύλνπηνλ, πνπ θαηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πεξηνδηθνύ ύθνπο, νύηε θνκςή ππνηαγή ηεο κηαο 

έλλνηαο ζηελ άιιε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πεξίηερλνπ ιόγνπ, ζηνλ νπνίνλ νη έλλνηεο 

ηνλίδνληαη κέζα από ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο. 

ii. Αθαηξεηηθόηεηα θαη ππθλόηεηα 

 

   Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζνπθπδίδεηνπ χθνπο είλαη ε αθαηξεηηθφηεηα, ε ρξήζε 

ξεκαηηθψλ ηχπσλ, φπσο κεηνρψλ θαη απαξεκθάησλ, ζηε ζέζε νπζηαζηηθψλ ( ηό 

δεδηόο, ηό ἐπηβνπιεύζαζζαη,  ηό ζαξζνῦλ,  ηό θξαηεῖλ, ηά ιεγόκελα, ηό παξαλνκῆζαη, ηό 

θηινληθεῖλ θ.η.ι.), θαζψο θαη ε βξαρπινγηθή δφκεζε ηνπ ιφγνπ κέζσ θπξίσο ηέηνησλ 

ξεκαηηθψλ ηχπσλ, πνπ θαηαιήγεη ζε λνεκαηηθή ππθλφηεηα. 
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   Ζ ρξήζε ησλ ηχπσλ απηψλ δείρλεη ηε γεηηλίαζε ηεο πξψηκεο ξεηνξείαο κε ηελ 

πνίεζε, ε νπνία ήηαλ θπζηθφ λα ηελ επεξεάζεη ζε απηφ ηη πξψηκν ζηάδην. Ο πεδφο 

φκσο ιφγνο κε ηελ παξνπζία αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθψλ αληηθαηνπηξίδεη κηα βαζηά 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφηαλ ε θνηλσλία ηα πςειά δηαλνήκαηα 

ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο πεξηφδνπ, κε άιια ιφγηα, ηελ αιιαγή θαη ηε κεηαηξνπή ηεο 

ζπκβνιηθήο ζθέςεο, κε ηελ νπνία εθθξαδφηαλ ε πνίεζε, ζε απζηεξά ελλνηνινγηθή, 

κε ηελ νπνία εθθξαδφηαλ ν πεδφο ιφγνο
7
. 

 

 

iii. Μεηαβνιή ( variatio) 

 

   Σξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ χθνπο ηνπ Θνπθπδίδε είλαη ε ιεγφκελε κεηαβνιή ή 

πνηθηιία (variatio). Απηή είλαη απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ηνπ πθνινγηθφ γλψξηζκα, 

αθνχ πνιχ ζπάληα απαληά ζηνπο θιαζηθνχο ζπγγξαθείο, κε εμαίξεζε ηνλ Ξελνθψληα, 

ν νπνίνο κηκείηαη ζηα δχν πξψηα βηβιία ησλ Ἑιιεληθῶλ ηνπ ην ζνπθπδίδεην χθνο. 

   Ζ πνηθηιία απηή ζηε δνκή ηεο πεξηφδνπ θαη ηεο πξφηαζεο πξέπεη βέβαηα λα 

αλαδεηεζεί ζην ζπηλζεξνβφιν πλεχκα ηνπ ηζηνξηθνχ, πνπ πξνζζέηεη πάληα κηα λέα 

ζθέςε, γηα λα ππεξεηήζεη ηελ αθξίβεηα, έζησ θη αλ βιέπεη πσο θαηαζηξέθεηαη ε 

θνκςφηεηα θαη ε ηζνξξνπία θαη νδεγείηαη αλαπφθεπθηα ζε απφθιηζε απφ ηε ινγηθή 

θαη γξακκαηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ζθέςεο, ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζήκεξα θαηλφκελν 

ηεο αλαθνινπζίαο. 

   Ζ κεηαβνιή είλαη έλα ζπλεηδεηφ κέζν έθθξαζεο, πνπ ππεξεηεί πξσηίζησο ην 

λφεκα, αθνχ είλαη θαλεξφ πσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πνηθίιιεη ε ζχληαμε αλάκεζα 

ζε φλνκα θαη ζε πξφηαζε, απηφ πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ν ζπγγξαθέαο εμαίξεηαη κε ηελ 

αλάπηπμή ηνπ ζε πξφηαζε. 

                                                 

7
 Κσλζηαληηλφπνπινο Β. – Παλνκήηξνο Γ. (2010), 95-115. 
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   Ζ δνκηθή απηή ηδηαηηεξφηεηα, πνπ βέβαηα βαζίδεηαη ζηε ζπληαθηηθή ηζνδπλακία 

ησλ ζπλδεφκελσλ κειψλ, παξνπζηάδεη κεγάιε ζπρλφηεηα θαη πνηθηιία ζε πηψζεηο, 

ρξφλνπο, δηαζέζεηο θ.η.ι
8
. 

   Αλαθέξνληαη παξαθάησ νη πην ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηεο variatio ζηε 

ζχληαμε: 

α) Οπζηαζηηθφ-δεπηεξεχνπζα νπζηαζηηθή πξφηαζε 

2,51,4 

δεηλόηαηνλ δὲ παληὸο ἦλ ηνῦ θαθνῦ ἥ ηε ἀθυμία …… θαὶ ὅτι ἕηεξνο ἀθ᾽ ἑηέξνπ 

ζεξαπείαο ἀλαπηκπιάκελνη ὥζπεξ ηὰ πξόβαηα ἔθνῃσκον. 

   Δδψ ην ππνθείκελν ηνπ ξήκ. ἦλ είλαη, ζην πξψην κέινο ηεο ζπκπιεθηηθήο 

ζχλδεζεο, ην νπζ. ἀζπκία, ελψ ζην δεχηεξν, ε νπζηαζηηθή εηδηθή πξφηαζε ὅηη -  

ἔζλῃζθνλ. Έηζη φκσο, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα, σο πξνο ηνλ ινηκφ πνπ έπιεμε ηελ Αζήλα, 

ην ρεηξφηεξν πάζεκα, ην γεγνλφο φηη νη Αζελαίνη πέζαηλαλ ζαλ ηα πξφβαηα 

θνιιψληαο ηελ αζζέλεηα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Δίλαη θαλεξφ φηη έλα νπζηαζηηθφ ζηε 

ζέζε ηεο πξφηαζεο ζα αδπλάηηδε απηφ πνπ ήζειε λα ηνλίζεη ν ηζηνξηθφο. 

 

β) Οπζηαζηηθφ-δεπηεξεχνπζα αλαθνξηθή πξφηαζε  

 

γ) Δπίζεην ή επηζεηηθή κηρ.-αλαθνξηθή πξφηαζε  

 

δ) Δκπξφζεηνο-δεπηεξεχνπζα νπζηαζηηθή ή επηζεηηθή πξφηαζε 
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ε) Οπζηαζηηθφ ή αλησλπκία – δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή πξφηαζε 

       1) πρλφηαηε είλαη ε πνηθηιία ζηε ζχληαμε κε ππνζεηηθή πξφηαζε, πνπ εηζάγεηαη 

κε ην εἴ τις ή  ἄν (ἤν) τις. Ζ ζχλδεζή ηεο κε νπζηαζηηθφ δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνηάζεηο ιεηηνπξγνχλ φπσο νη αληίζηνηρεο νπζηαζηηθέο 

αλαθνξηθνυπνζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηνλ ζχλδ. ὅζηηο
9. 

 

      2) πρλή επίζεο είλαη θαη ε θαηεγνξία ηεο variatio κε πξνζδηνξηζκφ αηηίαο θαη 

αηηηνινγηθή πξφηαζε. 

 

       3) Με πξνζδ. ζθνπνχ θαη ηειηθή πξφηαζε 

 

 

ζη) Απαξέκθαην – δεπηεξεχνπζα πξφηαζε 

 

δ) Μεηνρή – απαξέκθαην 

 

ε) Μεηνρή – δεπηεξεχνπζα πξφηαζε  

                                                 

9
 Κσλζηαληηλφπνπινο Β. – Παλνκήηξνο Γ. (2010), 95-115. 
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     1. Υξνλ. κηρ.- ρξνληθή πξφηαζε, 2. Αηηηνι. κηρ. – αηηηνινγηθή πξφηαζε, 3. Τπνζεη. 

κηρ. – ππνζεηηθή πξφηαζε, 4. Σειηθή κηρ. – ηειηθή πξφηαζε, 5. Σξνπηθή κηρ. -  αλαθ. 

ηξνπηθή πξφηαζε, 6. Καη/θή κηρ. – δεπηεξεχνπζα νπζηαζη. πξφηαζε
10

. 

   Σν ραξαθηεξηζηηθφ φκσο ηνπ ζνπθπδίδεηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο, λα ηνλίδεη ηελ 

απηνλνκία ησλ ζπλδενκέλσλ κειψλ, αδηαθνξψληαο γηα ηελ θνκςή θαη 

ζηξνγγπιεκέλε κνξθή ηεο πεξηφδνπ, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, επζχλεηαη γηα 

αλσκαιίεο ζηε ζχληαμε ( αλαθφινπζα). Έηζη, ζπζηάδεηαη ζην επηκέξνπο λφεκα ε 

νκνηνκνξθία θαη ε αηζζεηηθή ηεο πεξηφδνπ θαη δεκηνπξγείηαη ελίνηε ε αίζζεζε κηαο 

εμαξζξσκέλεο ζχληαμεο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο απνηεινχλ βέβαηα θαη ηελ πην αθξαία 

κνξθή θαηάρξεζεο ηεο variatio. 

iv. Δπηδξάζεηο από ην παξαηαθηηθό ύθνο 

 

   Δθηφο απφ ην αληηζεηηθφ χθνο, πνπ απνηειεί θαη ην επίζεκν χθνο ηνπ Θνπθπδίδε, 

ζηα θαζαξά πιεξνθνξηαθά κέξε, φπνπ ν ζπγγξαθέαο κάο δίλεη πιεξνθνξίεο 

γεσγξαθηθνχ – ζηξαηησηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ρξεζηκνπνηεί ην παξαηαθηηθφ – ιηηφ 

χθνο, ζην νπνίν νη πξνηάζεηο ζσξεχνληαη θαηά θαλφλα παξαηαθηηθά ζε 

καθξνζθειείο πεξηφδνπο. 

 

α2) Γιώζζα 

    Ζ γισζζηθή κνξθή ηεο ζνπθπδίδεηαο ηζηνξηνγξαθίαο κε ηελ αξρατθφηεηα θαη ηνλ 

πνηεηηθφ ρξσκαηηζκφ ηεο επηβεβαηψλεη κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ 

πξνζθφιιεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ζ’ έλα κεγαινπξεπή ηξφπν έθθξαζεο, αλάινγν κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αλάιπζεο. 

   Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ πεδνχ ιφγνπ, ηελ νπνία δελ κπφξεζε λα παξαθνινπζήζεη 

ιφγσ ηεο εμνξίαο ηνπ απφ ηελ Αζήλα, δελ είλαη αξθεηή λα δηθαηνινγήζεη ηελ 
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αξρατθφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ, φζν θπξίσο ε επηδίσμή ηνπ λα κεηαπιάζεη ηελ αξραία 

αηηηθή δηάιεθην, ζηελ νπνία έγξαςε, ζε γισζζηθφ φξγαλν θαηάιιειν λ’ 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. 

Καη ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηαδεηθλχεη έλαλ αμεπέξαζην ηερλίηε ηνπ ιφγνπ. 

   Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ηελ αξραία αηζίδα δελ ηε ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζαξή ηεο 

κνξθή. ’ απηήλ αλήθεη ζίγνπξα ε πξνθνξά μύλ θαη ἐο αληί γηα ζύλ θαη εἰο ηεο 

αηηηθήο ηεο επνρήο ηνπ, ην επίξξεκα αἰεί αληί ἀεί, ε θαηάιεμε - ῆο αληί - εῖο ησλ 

νπζηαζηηθψλ ζε -εύο· δελ αλήθεη φκσο ζ’ απηήλ ε γξαθή ησλ ζπκπιεγκάησλ -ξζ- θαη 

-ζζ-, πνπ είλαη ησληθά, αληί γηα ηε γλήζηα αηηηθή πξνθνξά -ξξ- θαη -ηη- ( ζάξζνο, 

ζάιαζζα αληί ζάξξνο, ζάιαηηα).
11

 

 

 

α3) Σν πλεπκαηηθό ππόβαζξν 

   Ζ θαηαλφεζε ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη ξεηνξείαο απηά ηα ρξφληα ζα 

εμππεξεηνχζε δηπιφ ζθνπφ. ρη κφλν ζα έδηλε θάηη απφ ηελ αηκφζθαηξα κέζα ζηελ 

νπνία ν Θνπθπδίδεο ζπλέιαβε ηελ Ιζηνξία αιιά θαη ζα παξείρε θαη έλα κέζν γηα λα 

θξίλνπκε θαηά πφζν κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ απζεληηθή θσλή ηεο ηειεπηαίαο 

θάζεο ηεο επνρήο ηνπ Πεξηθιή (κέζα απφ ηηο δεκεγνξίεο). Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε ηε 

ζνθηζηηθή θίλεζε πξέπεη λα πνχκε φηη νη ζνθηζηέο ζαλ ηάμε δελ ήηαλ απιψο 

δάζθαινη ηεο ξεηνξηθήο· ήηαλ πξσηνπφξνη ζε εθείλε ηε ζαξσηηθή θίλεζε κε ηελ 

νπνία ν πεδφο ιφγνο αληηθαηέζηεζε ην ζηίρν ζαλ θνξέαο ζνβαξήο ζθέςεο θαη 

απέθηεζε αλαξίζκεηεο λέεο ρξήζεηο ζηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Με ιίγα ιφγηα δηακφξθσζαλ ηαπηφρξνλα θαη έλα φξγαλν 

θαη έλα πεδίν έξεπλαο πνπ ηαίξηαδε ζηε ξεαιηζηηθή δηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο 

ηνπ 5νπ αηψλα
12

. Δίλαη απηαπφδεηθην φηη φινη νη ιανί απφ ηφηε πνπ αξρίδνπλ λα 

ζθέθηνληαη ζπλεηδεηά γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο βξίζθνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

κέζα γηα λα εθθξάζνπλ ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπο. 

                                                 

11
 Κσλζηαληηλφπνπινο Β. – Παλνκήηξνο Γ. (2010), 95-115. 

12
 Finley, J.H. (2004), 46-81. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwittIDt5ZbSAhUJL8AKHa6uBMkQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25B1%25E1%25BC%25B0%25CE%25B5%25CE%25AF&usg=AFQjCNFkB6FrdzPsC-woPqnkXlhVLfolTQ&bvm=bv.147448319,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFy86q5pbSAhVkAcAKHYVKDCwQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25E1%25BC%2580%25CE%25B5%25CE%25AF&usg=AFQjCNHLVII5NXibMMoXDT3qDS0ThZzi1g&bvm=bv.147448319,d.d24
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Παξάδεηγκα ζηνπο Δβξαίνπο, ε πίζηε ζηελ θαζνδήγεζε ελφο θαη κφλνπ Θενχ είλαη 

έληνλα αηζζεηή, αιιά νη Έιιελεο απφ ηελ άιιε κεξηά πνπ δελ είραλ θακία ηέηνηα 

αθαηαλίθεηε πίζηε ζηε ζεία θαζνδήγεζε, νδεγήζεθαλ αλαπφθεπθηα λα βξνπλ άιιεο 

κε ζενινγηθέο εμεγήζεηο γηα ηε δσή ηνπο θαη ην παξειζφλ θαη είλαη ζεκαληηθφ φηη 

αθφκε θαη ζηνλ κεξν ε έκθαζε βξίζθεηαη φρη ζηνπο ζενχο, αιιά ζηνλ άλζξσπν. Ο 

κεξνο απεηθνλίδνληαο αληίζεηνπο ηχπνπο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ φρη κφλν βάζηζε ηα 

πνηήκαηά ηνπ ζηα δηαρξνληθά ζεκέιηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, αιιά ζέζπηζε γηα 

ηνπο Έιιελεο εθείλε ηελ παξάδνζε ηεο γεληθήο πξνζσπνγξαθίαο θαη ηεο πιαηηάο 

αλάιπζεο πνπ ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε ηη άιιν βξίζθεηαη ζηε ξίδα ηνπ φξνπ 

‘’θιαζζηθφο’’. Πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη νη Έιιελεο δελ είραλ νξγαλσκέλν ηεξαηείν 

νχηε απνδεθηή ζενινγία θαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ πνπ δηακνξθψζεθε ε 

αλάπηπμή ηνπο δελ είραλ επηπιένλ αίζζεζε ησλ επηζηεκνληθψλ λφκσλ πνπ ζηνπο 

λεφηεξνπο ρξφλνπο παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηε ζθέςε. Καζψο απνθιείζηεθαλ ε 

ζενινγία θαη ε επηζηήκε σο βάζε ηεο ζθέςεο, ηέηνηεο ζεσξήζεηο ηεο θχζεο ηεο 

αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο παξέκεηλαλ αλαγθαζηηθά ην θχξην κέζν κε ην νπνίν νη 

άλζξσπνη έβιεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν. Μεηά ην κέζν ηνπ 5νπ 

αηψλα νη ζνθηζηέο σο έλα βαζκφ, αλέιαβαλ ηε ιεηηνπξγία πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο νη 

πνηεηέο ζηελ θνηλσλία· δελ κπνξνχζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πλεπκαηηθή ζηάζε ησλ 

πξνθαηφρσλ ηνπο. Οη Έιιελεο εμαθνινπζνχζαλ λα βαζίδνληαη φρη ζε επηζηεκνληθέο 

ή ζξεζθεπηηθέο αιήζεηεο αιιά ζε αιήζεηεο αληιεκέλεο απφ ηελ αλζξψπηλε 

παξαηήξεζε θαη φζν λεσηεξηθέο θαη αλ ππήξμαλ νη αθξηβείο απφςεηο ησλ ζνθηζηψλ, 

ν ραξαθηήξαο απηψλ ησλ απφςεσλ ήηαλ αλαπφθεπθηα γεληθφο, αλαπφθεπθηα ην 

βάξνο έπεθηε ζην λφκν θαη φρη ζην πεξηζηαηηθφ, ζηνλ ηχπν θαη φρη ζην άηνκν. Ζ 

αλάπηπμε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα θαη ε δεκηνπξγία ηεο εγεκνλίαο, άιιαμαλ 

άξδελ ηνπο ηξφπνπο δσήο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζε απινχζηεξεο επνρέο. Νηψζνληαο 

ηελ αζθάιεηά ηνπο λα θινλίδεηαη θαη αληηκέησπνη κε ηηο απαηηήζεηο ελφο πην 

πνιχπινθνπ θαη αληαγσληζηηθνχ θφζκνπ, νη αξηζηνθξάηεο έπξεπε λα κάζνπλ λέεο 

κεζφδνπο ξεηνξείαο θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, αλ ήζειε λα δηαηεξήζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο, ελψ ηα κεζαία ζηξψκαηα είραλ ηψξα πξφζβαζε ζηελ εγεζία αλ 
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κπνξνχζαλ λα θπξηαξρήζνπλ πάλσ ζηα κέζα γηα ηελ απφθηεζή ηνπο
13

. Οη ζνθηζηέο 

ινηπφλ, αλ θαη θιεξνλφκεζαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πνηεηψλ σο ηαμηλνκεηψλ θαη 

εξεπλεηψλ ηεο εκπεηξίαο, πξφβαιιαλ κία αληίιεςε ηεο δσήο πνιχ ιηγφηεξν 

ηνπηθηζηηθή απφ εθείλνπο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνέθππηαλ απφ πνιχ πην 

θπζηθέο αξρέο. Θα ήηαλ ιάζνο λα ππνζέζνπκε φηη νη ζνθηζηέο ήηαλ ε κφλε ππεχζπλε 

γηα κία ηφζν βαζηά αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο ή φηη νη λέεο αληηιήςεηο είραλ θαζνιηθή 

δηάδνζε αλάκεζα ζηνπο ζχγρξνλνπο ηνπο . Ο ξεαιηζκφο θαη ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο 

ζα ήηαλ αδηαλφεηα ρσξίο ηελ έλλνηα ηνπ ζηαζεξνχ θπζηθνχ λφκνπ πνπ 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Ίσλεο θπζηθνχο θηινζφθνπο ηνπ 6νπ αηψλα. Οη 

ζνθηζηέο απιψο εθάξκνζαλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά εθείλεο ηηο αξρέο ηεο 

κεραληζηηθήο αηηηφηεηαο πνπ νη Ίσλεο θπζηθνί θηιφζνθνη είραλ εθαξκφζεη ζηνλ 

θφζκν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κέγηζηεο επηξξνήο ησλ 

ζνθηζηψλ ν νθνθιήο αληέθξνπζε θαη ηνλ αγλσζηηθηζκφ ηνπο θαη ηελ ηάζε ηνπο λα 

βιέπνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απιψο ζαλ ην απνηέιεζκα θπζηθψλ δπλάκεσλ. 

Γηαηί ήηαλ πξνζθνιιεκέλνο ζηελ πεπνίζεζε φηη νη ζενί επηβιέπνπλ ηνλ θφζκν θαη ε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά έρεη ηειηθά λφεκα ζηα κάηηα ηνπο. Ωζηφζν ηέηνηεο 

πξνεθηάζεηο ή πεξηνξηζκνί, δελ αιιάδνπλ ην βαζηθφ γεγνλφο πνπ έρνπκε κπξνζηά 

καο φηη νη ζνθηζηέο ζηελ ηάμε εκθαλίζηεθαλ θαη γλψξηδαλ ζπλερψο επηηπρίεο γηαηί 

εμεγνχζαλ ή θαηλφηαλ λα εμεγνχλ ηνλ πνιχπινθν θφζκν πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν 

Αζελατθφο ηκπεξηαιηζκφο θαη ε Αζελατθή Γεκνθξαηία. Δίραλ ινηπφλ έλα κεγάιν 

ζθνπφ: ηε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο. Γηαηί ε ηθαλφηεηα 

λα κηινχλ κε φιεο ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο θαη ηε δχλακε αλάιπζεο πνπ ζπλεπάγεηαη, 

ήηαλ ην θχξην κέζν κε ην νπνίν ήιπηδαλ φηη ζα θεξδίζνπλ ηελ επηηπρία ζηελ πξαθηηθή 

δσή. Δίλαη απηφ πνπ ν σθξάηεο ζηνλ Πξσηαγφξα νλνκάδεη πνιηηηθή ηέρλε. Δίλαη 

θαλεξφ ινηπφλ φηη ε βαζηθή δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ θαζψο θαη νη αληηιήςεηο πνπ 

βξηζθφηαλ θάησ απφ απηήλ θαη ελζαξθψλνληαλ απφ απηήλ, ζα θαλνχλ ζαθέζηαηα 

ζηηο κεζφδνπο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ εηζήγαγαλ
14

. 

                                                 

13
 Finley, J.H. (2004), 46-81. 

14
 Finley, J.H. (2004), 46-81. 
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   Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ δηακφξθσζε ν πξψηνο θαη κεγαιχηεξνο ζνθηζηήο, ν 

Πξσηαγφξαο, ήηαλ ε ιεγφκελνη αληηινγία, δειαδή αληίζεηα επηρεηξήκαηα γηα θάπνην 

δήηεκα, γλσζηά σο ήηηνλ θαη θξείηησλ ιφγνο. Αζθψληαο ηνπο καζεηέο ηνπ κε απηή ηε 

κέζνδν ν Πξσηαγφξαο ηνπο εμνηθεηψλεη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζπιινγηζκνχ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππφζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη 

ζρεδφλ φινη νη ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ θαη βέβαηα ν Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

δεχγε επηρεηξεκάησλ αθξηβψο κε ην ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξα κία βαζηθή 

αληίζεζε απφςεσλ. Έρνπκε δεη φηη ν Πξσηαγφξαο ελδηαθεξφηαλ πνιχ γηα ην 

πνιίηεπκα θαη αξθεηνί βξίζθνπλ ηελ επίδξαζή ηνπ ζηε δηαζθεδαζηηθή ζπδήηεζε πνπ 

παξαζέηεη ν Ζξφδνηνο θαη θαηά ηελ νπνία ν Γαξείνο θαη κεξηθνί άιινη Πέξζεο 

ζπδεηνχλ, κε ππέξνρε πξαγκαηηθά αλαξκνδηφηεηα ηα ζρεηηθά πξνηεξήκαηα ηεο 

κνλαξρίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νιηγαξρίαο. Σφζν ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ Αζήλα θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπλέπεηεο ηεο αηηηθήο δεκνθξαηίαο 

άξρηζαλ λα θαίλνληαη θαζαξά, ηέηνηα δεηήκαηα δελ ήηαλ θαζφινπ αθαηάιιεια. 

Αληίζεηα πξέπεη λα ζπδεηηνχληαη ηψξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ζην 

παξειζφλ θαη δελ είλαη ππεξβνιηθφ λα πνχκε φηη πνιηηηθά δεηήκαηα δηαηππσκέλα κε 

ηε κέζνδν ηεο αλαδήηεζεο, ηεο αληίζεζεο πνπ είρε εηζαγάγεη ν Πξσηαγφξαο, πξέπεη 

λα απνηέιεζαλ ηελ νπζία ηεο πξψηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Θνπθπδίδε. Σίπνηε άιιν δελ 

κπνξεί λα εμεγήζεη ηε δχλακε κε ηελ νπνία είρε πξνζθνιιεζεί ζην κπαιφ ηνπ ε 

ζπλήζεηα λα ζπιιακβάλεη ηηο ηδέεο θαηά δεχγε θαη ζε αληίζεζε. Φάλεθε αξγφηεξα, 

φρη κφλν ζε δεπγάξηα ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, αιιά θαη πην δηάρπηα ζρεδφλ 

ζε θάζε παξάγξαθν ή θξάζε, απνηειψληαο ην πην απζφξκεην αλαγθαίν έλδπκα ηεο 

ζθέςεο ηνπ. Απφ ηα είδε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

ζνθηζηέο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ίζσο, είλαη ην επηρείξεκα απφ ηελ πηζαλφηεηα, εηθόο. 

Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην παξφλ παξνπζηάδεη ην ηξνκαθηηθφ εχξνο ηνπ 

επηρεηξήκαηνο απφ ηελ πηζαλφηεηα φηαλ εθαξκφδεηαη έηζη φρη ζην άηνκν, αιιά ζηελ 

ηάμε. Ο Θνπθπδίδεο αλακθηζβήηεηα πίζηεπε φηη θαηείρε έλα απφιπηα λέν θαη 

απφιπηα αμηφπηζην κέζν γηα λα εθηηκά ηηο δπλάκεηο πνπ επελεξγνχζαλ ζηα ρξφληα 

ηνπ. Ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη νη δπλάκεηο απηέο ζα ιεηηνπξγνχζαλ φκνηα ζε φκνηεο 
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επνρέο ηνπ κέιινληνο θαη γηα απηφ ην ιφγν πξφβιεςε φηη ην βηβιίν ηνπ ζα είρε αηψληα 

ρξεζηκφηεηα
15

. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζρεκάηηζε απηέο ηηο απφςεηο θπξίσο 

επεηδή είρε ήδε δηαδνζεί επξχηαηα ε ηδέα φηη κία δεδνκέλε ηάμε αλζξψπσλ ζα 

αληηδξάζεη νκνηφκνξθα ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη φηη επνκέλσο ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ππφθεηηαη ζε αλάιπζε θαη αθφκε θαη πξφβιεςε. Έλαο ηζρπξφο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν θαηαπηάζηεθε κε ην έξγν ηνπ φηαλ ήηαλ λένο κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ, 

πξέπεη λα ήηαλ φηη έλησζε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο. Ο Θνπθπδίδεο είρε κάζεη λα ζπιινγίδεηαη κε πιηζηηθνχο θαη 

ζηεξηγκέλνπο ζηελ παξαηήξεζε ηξφπνπο. Γηα ηνλ Θνπθπδίδε εθείλν πνπ απαηηείηαη 

πάλσ απφ φια απφ έλαλ πνιηηηθφ, είλαη νη πξνγλψζεηο· ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνβιέπεη 

θαη ε ίδηα ηζηνξία είλαη ζηελ νπζία έλα εγρεηξίδην γηα κειινληηθνχο πνιηηηθνχο πνπ 

ηνπο εθπαηδεχεη πάλσ ζηελ έθβαζε θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη πξννξηζκέλεο λα 

επαλαιεθζνχλ. Γη’ απηφ αλαπφθεπθηα απνδίδεη ζηνπο νκηιεηέο ηνπ απηέο ηηο ίδηεο 

κεζφδνπο εμαγσγήο ησλ ηππηθψλ απνηειεζκάησλ απφ δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. Καη 

κνινλφηη θαλέλαο απζεληηθφο πνιηηηθφο ιφγνο δελ καο έρεη παξαδνζεί απφ ηελ πξψηε 

πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ θαη έηζη δελ κπνξνχκε λα απνδείμνπκε κε αθξίβεηα πσο ν 

Θνπθπδίδεο απνδίδεη ηε ξεηνξηθή ηεο επνρήο, δελ έρνπκε θαλέλα ζνβαξφ ιφγν λα 

ακθηζβεηήζνπκε φηη ζηελ νπζία είλαη αιεζηλφο. πσο ππνζηεξίμακε, έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο πνπ ηε ζαθέζηεξε εθδήισζε 

ηνπ βξίζθνπκε ζηνλ 5ν αηψλα, ήηαλ ε ελαζρφιεζε κε ην γεληθφ θαη φηαλ νη 

δεκεγνξίεο ηνπ Θνπθπδίδε ζεκαδεχνληαη έμνρα απφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, δελ ζα 

έπξεπε λα ην εμεγήζνπκε απηφ κε βάζε ηε κεγαινθπΐα ηνπ κφλν, αιιά θαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ εκπεηξία ηεο αηηηθήο ξεηνξείαο ηεο ληφηεο ηνπ, φζν θαη αλ 

αλακθίβνια ηελ είρε θάπσο εμηδαληθεχζεη αλαπνιψληαο ηελ. 

   Έλα άιιν είδνο ρξεζηηθνχ επηρεηξήκαηνο ην νπνίν αλ θαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

πξνεγνχκελν ην ζπλνδεχεη ζπρλά, είλαη ην επηρείξεκα απφ ην ζπκθέξνλ. Ζ θξίζε φηη 

νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ φηη ηνπο σθειεί, δείρλεη πφζν εχθνια ηα δχν 

επηρεηξήκαηα ζπλδένληαη θαη πξάγκαηη θάζε ηέηνηνο γεληθφο ρεηξηζκφο αλαγθαζηηθά 

ζπλεπάγεηαη θάπνηα θξίζε γηα ην πψο νη άλζξσπνη ζαλ ηάμε, είλαη πηζαλφλ λα 
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ελεξγνχλ
16

. Πάλησο απηή ε αληίιεςε, φηη νη άλζξσπνη θηλνχληαη πξψηηζηα απφ ην 

ζπκθέξνλ ηνπο, απνηειεί ηελ νινθάλεξε αληίζεζε ζηα ηδαληθά ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηεο ηηκήο, ην δίθαηνλ θαη ην θαιφλ. ε αληίζεζε κε ηνλ Ζξφδνην, ν Θνπθπδίδεο 

αθηεξψλεη φιν ηνπ ην έξγν ζηελ αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη επνκέλσο ζπρλά ησλ 

εηδηθψλ πιεπξψλ ηνπ πνιέκνπ. Δηδηθφηεξα, ν πξψηνο αγψλαο ιφγνπ ζηελ ηζηνξία 

αλάκεζα ζηνπο Κεξθπξαίνπο θαη ηνπο Κνξηλζίνπο, ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ ίδηα ηε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην ζπκθέξνλ θαη ηε δηθαηνζχλε. Ο Θνπθπδίδεο ήηαλ ηέθλν 

κηαο επνρήο πνπ είρε δεη ην ηδεψδεο φξακα ελφο κεγάινπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο 

λα μεζσξηάδεη θαη λα γίλεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αγψλα γηα δχλακε. Γειαδή, 

έδεζε ζε κία επνρή αλεξρφκελνπ εγεκνληζκνχ φπνπ νη άλζξσπνη είραλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ηνπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ην 

ππεξαζπηζηνχλ κε θάζε ηξφπν. Σν γεγνλφο απηφ είρε πξνθαιέζεη ηε γέλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ δηαηχπσζαλ νη ζνθηζηέο θαη εμεγεί, αιιά θαη επηθπξψλεη ηελ εηθφλα 

ηεο επνρήο πνπ αλαδχεηαη απφ ηηο δεκεγνξίεο ηεο ηζηνξίαο. Σέινο, ππάξρεη έλα 

επηρείξεκα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζθέςε ηεο επνρήο, ην επηρείξεκα απφ ηελ 

αλζξψπηλε θχζε (θύζηο). Παξφιν πνπ νινθάλεξα ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

πηζαλφηεηαο, σζηφζν θαίλεηαη λα ζηέθεηαη απφ κφλν ηνπ ζηα θείκελα ηεο επνρήο 

απηήο, ζαλ κία θαηλνχξγηα θαη βαζχηαηα πεηζηηθή ηδέα.  

   Ο Θνπθπδίδεο ινηπφλ ήηαλ πνιχ βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

αλζξψπνπ σο δεκηνπξγήκαηνο θπζηθψλ δπλάκεσλ. Ζ ηδέα φηη ε αλζξψπηλε δσή, 

φπσο θαη ε δσή ηνπ ζχκπαληνο αθνινπζεί λφκνπο, δελ είλαη παξά έλαο δηαθνξεηηθφο 

θαη εκθαληηθφηεξνο ηξφπνο γηα λα δεισζεί ηη είλαη πηζαλφλ λα θάλνπλ νη άλζξσπνη 

σο ηάμε θαη επνκέλσο γηα λα ζπκεζεί εθείλε ε νκνξθηά θαη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ φπσο είπακε απνηειεί ηελ ίδηα ηε βάζε ηεο ηζηνξίαο. 

Αιιά ε ζεσξία ηεο θχζεσο ζπλεπάγεηαη κία θάπσο μερσξηζηή άπνςε, ηελ έθζεζε 

ησλ αιεζηλψλ ζε αληίζεζε κε ηα ηερλεηά θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. ηα 

λεαληθά ρξφληα ηνπ Θνπθπδίδε ζηελ Αζήλα νη άλζξσπνη απέξξηπηαλ ηα αίηηα κε ηα 

νπνία παιαηφηεξα εμεγνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζέζε ηνπο έβαδαλ εξκελείεο 
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πνπ έκνηαδαλ πην αιεζηλέο, αλ θαη ιηγφηεξν εζηθέο
17

. Ο ηξφπνο πνπ ν ίδηνο ν 

Θνπθπδίδεο έβιεπε ηα πξάγκαηα επεξεάζηεθε πνιχ απφ ηε ζηάζε απηή θαη ζε απηφ 

βιέπνπκε πάιη πσο ε πξψηε γλσξηκία ηνπο κε ηελ πνιηηηθή αλακείρζεθε κε ηηο 

σκφηεξεο ζεσξίεο πνπ θπθινθνξνχζαλ ζε απηή ηελ πεξίνδν ηνπ απξνθάιππηνπ 

εγεκνληζκνχ. Δίλαη θαλεξφ πσο απεπζχλεηαη σο έλα βαζκφ ζε κειινληηθνχο 

πνιηηηθνχο αλζξψπνπο πνπ δνπιεηά ηνπο είλαη λα βιέπνπλ ηα αιεζηλά θαη φρη ηα 

θαηλνκεληθά αηηία ησλ πξαγκάησλ θαη είλαη αδχλαην ν ζθνπφο απηφο λα κελ ήηαλ ζηε 

ζθέςε ηνπ Θνπθπδίδε φηαλ ζπλέιαβε ην έξγν ηνπ. Οη νκηιεηέο ηνπ επίζεο, 

επηθαινχληαη ην θχξνο ησλ θπζηθψλ λφκσλ. Έηζη ζην πξψην βηβιίν νη Αζελαίνη 

πξέζβεηο ζηε πάξηε δηθαηνινγνχλ ηελ εγεκνλία. Ο Πεξηθιήο επίζεο ζηνλ ηξίην ιφγν 

ηνπ, πεξηγξάθεη ηελ εγεκνλία σο ηπξαλλία θαη ηε δηθαηνινγεί κε ηελ αηψληα αλάγθε 

λα εμνπζηάδεηο ή λα εμνπζηάδεζαη. Ζ ηδέα, εκθαλίδεηαη πάιη ζηελ πεξίθεκε 

ινγνκαρία ζην ηξίην βηβιίν αλάκεζα ζηνλ Κιέσλα θαη ζην Γίνδνην γηα ην πνηα ήηαλ 

ε πξέπνπζα ηηκσξία γηα ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Μπηηιελαίνπο. Ο Κιέσλαο 

πξνηείλεη ηελ άκεζε εθηέιεζε ηνπο κε ην ζθεπηηθφ φηη ε εμέγεξζε απνηεινχζε έλα 

απαξάδεθην αδίθεκα θαη φηη επνκέλσο ν ζάλαηνο ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο απφ ην 

ειιεληθφ πξνεγνχκελν. Ο Γηφδνηνο απαληψληαο, βαζίδεηαη θπξίσο ην επηρείξεκα απφ 

ην ζπκθέξνλ φηαλ πξνηείλεη λα κελ θάλεη ε Αζήλα ηίπνηε πνπ δελ ζα ήηαλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο, αιιά ιέεη επίζεο φηη είλαη αδχλαην λα κηιά θαλείο γηα εγθιεκαηηθή 

αλππαθνή ζηελ πεξίπησζε απηή γηαηί ζηελ ηζηνξία πνηέ θαλέλαο λφκνο δελ κπφξεζε 

λα εκπνδίζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ απηφ πνπ ζη’ αιήζεηα ζέινπλ λα θάλνπλ. 

ζν θη αλ πξνζσπηθά είρε ηάζε πξνο ηελ αθαίξεζε ν Θνπθπδίδεο, ή ηελ απέθηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο εμνξίαο ηνπ, κία ηέηνηα ηθαλφηεηα γηα αθαίξεζε 

είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο επνρήο θαη ηδίσο εθείλεο ηεο ξεηνξηθήο ζηελ νπνία νη 

λέεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο βξήθαλ ηελ πιεξέζηεξε έθθξαζή ηνπο. Ζ αληίζεηε ηάζε 

ηνπ Θνπθπδίδε γηα ην εηδηθφ πνπ εθδειψλεηαη ζηα απζηεξά θαη ιεπηνκεξεηαθά ηνπ 

θξηηήξηα γηα αθξίβεηα είλαη αλακθίβνια επηβιεηηθή. Αιιά επεηδή απηή ε ηειεπηαία 

πιεπξά ηεο ζθέςεο ηνπ είλαη πνιχ πην θαηαλνεηή απφ ηνλ ζεκεξηλφ άλζξσπν, έρεη 

πνιχ ζπρλά παξνπζηαζηεί ζαλ λα απνηειεί ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθέςεο ηνπ, 

                                                 

17
 Finley, J.H. (2004), 46-81. 



 

 

21 

 

ζαλ λα ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ζεκαληηθφο ν Θνπθπδίδεο επεηδή ήηαλ ζαλ λα ιέκε 

έλαο ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο γελλεκέλνο πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ
18

. Αιιά ην λα 

ζεσξνχκε ηελ ηζηνξία ζεκαληηθή απιψο θαη κφλν γηα ηελ αθξίβεηά ηεο, ζεκαίλεη φηη 

καο δηαθεχγεη  ε νπζία ηεο, φηη μερλάκε φηη ν ζπγγξαθέαο ηεο ήηαλ Έιιελαο θαη φηη 

αγλννχκε εθείλε ηελ νπζηαζηηθφηεξε απφ φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ Διιήλσλ πνπ είλαη 

εμίζνπ θαλεξή ζηε ινγνηερλία ηνπο θαη ζηελ ηέρλε ηνπο, ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνβάιινπλ ην γεληθφ ρσξίο λα αιινηψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαη κνλαδηθφ. Καλέλα 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο δελ απνθαιχπηεη κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα ηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο θαη θαλέλα δελ αμίδεη 

πεξηζζφηεξν απφ ην ζαπκαζκφ κηαο επνρήο ζαλ ηε ζεκεξηλή πνπ ζηεξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηα αμηψκαηα ηεο επηζηήκεο παξά ζηε δνθηκαζκέλε πείξα ή ζηελ 

ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Ο ίδηνο ν Θνπθπδίδεο δειψλεη 

πσο ε άμηα ηνπ έξγνπ ηνπ δελ έγθεηηαη ζηελ αθξίβεηα, αιιά ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη ε θξίζε ηνπ νξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία θαη εκείο ζα πξέπεη λα ην εθηηκνχκε. 

   Σέινο, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη κε ηάζε γηα ην εηδηθφ, θαλεξψλεηαη ζηελ άθξα 

πξνζνρή κε ηελ νπνία πξνβαίλεη ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξηβνχο θχζεο ησλ 

γεγνλφησλ, ζηελ αθξίβεηα ηεο ρξνλνιφγεζεο θαη ζε ιεπηνκεξεηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλεη γηα έλα πιήζνο δεηεκάησλ πνπ είραλ ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ. 

Έρεη γξαθεί έλα βηβιίν γηα λα δεηρηεί φηη ν Θνπθπδίδεο δηακφξθσζε ηηο ηδέεο ηνπ γηα 

ηελ ηζηνξηθή απφδεημε θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο Ηππνθξαηηθήο ηαηξηθήο ζρνιήο
19

. 

Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο ιφγνπο: πξψηνλ, φηη ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο αηηίεο 

ηνπ πνιέκνπ ηελ ίδηα ιέμε, πξόθαζηο, κε ηελ νπνία ηα ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα 

δειψλνπλ ζπλήζσο ηελ αηηία ή θπξηνιεθηηθά ηελ εμήγεζε ηεο αξξψζηηαο θαη 

δεχηεξνλ φηη κε ηα ίδηα ηνπ ηα ιφγηα ε Ιζηνξία ζαλ ζχλνιν, απνβιέπεη ζην λα 

εθπιεξψζεη ηελ ίδηα πξνγλσζηηθή ιεηηνπξγία δειαδή λα θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο 

ηθαλνχο λα αλαγλσξίδνπλ επαλαιακβαλφκελα θαηλφκελα πνπ απνηειεί ηε βάζε 

πνιιψλ ηαηξηθψλ ζπγγξακκάησλ ηεο επνρήο θαη ηδίσο ηεο δηθήο ηνπ πεξηγξαθήο, ηνπ 
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ινηκνχ
20

. Ζ ηδέα φηη πεξηγξάθνληαο ηα γεγνλφηα αθξηβψο θαη απέρνληαο απφ κε 

επαιεζεχζηκεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηά ηνπο, κπνξείο λα θαζνξίζεηο έλα ζρήκα 

πνπ ζα ηζρχεη θαη ζην κέιινλ, είλαη κία ηδέα πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

Ιζηνξία.  

   Οπσζδήπνηε ν Θνπθπδίδεο αζρνιείηαη κε ηηο αηηίεο ηνπ πνιέκνπ, φπσο θαη νη 

ζπγγξαθείο ηαηξηθψλ ζπγγξακκάησλ αζρνινχληαη κε ηελ έκκεζε πξνέιεπζε ηεο 

αξξψζηηαο. Απηφ πνπ απνξξίπηεη θαίλεηαη πσο είλαη ε θαζαξά θηινζνθηθή 

ζξεζθεπηηθή πηζαλνιφγεζε πάλσ ζηα αίηηα θαη απηφ ίζσο απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν 

δεζκφ ηνπ κε ηελ θαιχηεξε ηαηξηθή ζθέςε ηεο επνρήο ηνπ. Γηαηί ρσξίο βέβαηα λα 

εηζέιζνπκε εδψ ζε απηφ ην ελδηαθέξνλ δήηεκα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

αλαγλσξηζηηθφ ζήκα ελφο ζπλφινπ ζπγγξακκάησλ θαηά ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ αηψλα 

θαη πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη ηππνθξαηηθά, είλαη φηη ζηε ζέζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

δφγκαηνο θαη ηεο θηινζνθηθήο ζεσξίαο βάδνπλ ηελ απνθιεηζηηθή θξνληίδα γηα ηα 

ζπκπηψκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αξξψζηηαο. Ζ ζεσξία ζηελ νπνία βαζίδνληαλ ηα 

ζπγγξάκκαηα απηά είλαη φηη ε φιε ε αξξψζηηα ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηφδνπο θξίζεο 

θαη φηη ε επίπνλε θιηληθή κειέηε ζα θαηαζηήζεη ην γηαηξφ ηθαλφ λα εθηηκήζεη ηελ 

πηζαλή νμχηεηα απηψλ ησλ πεξηφδσλ. Ο ξφινο ηνπ δελ είλαη γηα λα ηηο πξνιάβεη ή 

γεληθά λα πεξηκέλεη θάπνηα επηηπρή έθβαζε, αιιά απιψο λα βνεζήζεη φζν κπνξεί ηηο 

δπλάκεηο αληίζηαζεο ηνπ αζζελή. Αλ ην επηζηεκνληθφ πλεχκα δηέπεηαη απζηεξά ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο, ηφηε ην πλεχκα πνπ 

απνθαιχπηεηαη ζε απηά ηα ζπγγξάκκαηα έρεη θάζε δηθαίσκα λα νλνκαζηεί 

επηζηεκνληθφ θαη ν ςπρξφο απξφζσπνο ηφλνο ηνπ ζπγγξαθέα ηαηξηάδεη κε ηε κέζνδφ 

ηνπ. Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ινηκνχ ηνπ Θνπθπδίδε, θαίλεηαη αλακθίβνια πσο ήηαλ 

απφιπηα εμνηθεησκέλνο κ’ απηή ηε ζρνιή ζθέςεο θαη ε ζπγγέλεηα ηφλνπ αλάκεζα 

ζηελ Ιζηνξία θαη ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ Ηππνθξαηηθνχ corpus, ηδίσο ζηηο επηδεκίεο, έρεη 

επηζεκαλζεί απφ αξθεηνχο κειεηεηέο. Γη’ απηφ είλαη δχζθνιν λα κελ θαηαιήμνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη είρε σο έλα βαζκφ επεξεαζηεί απφ ηελ ηαηξηθή ζεσξία ηφζν ζηα 

θξηηήξηά ηνπ γηα ηελ αθξίβεηα, φζν θαη ζηνλ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Δίλαη επίζεο δπλαηφλ ε ζαθήο έκθαζε πνπ δίλεη ζηηο θξίζηκεο θάζεηο ηνπ πνιέκνπ ηηο 
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νπνίεο θαλνληθά νξηνζεηεί κε δεκεγνξίεο, λα αληαλαθιά θάπνηα αίζζεζε εθ κέξνπο 

ηνπ, φηη ν θνηλσληθφο φπσο θαη ν αηνκηθφο νξγαληζκφο ππφθεηηαη ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο
21

. 

   Ο πνιηηηθφο, ην ίδην φπσο θαη ν γηαηξφο, ρξεηαδφηαλ απηή ηε δχλακε πξφβιεςεο θαη 

ν Θνπθπδίδεο έγξαςε γηα ηελ πνιηηηθή. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί  

φρη κφλν φζνλ αθνξά ην ηδεψδεο ηεο πξφγλσζεο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα 

ηεο αθξίβεηαο ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα απηνχ πνπ ραξαθηεξίζακε 

ηάζε γηα ην εηδηθφ ζηε ζθέςε ηνπ. Ο Θνπθπδίδεο παξάιιεια, αζθεί θξηηηθή γηα ηνπο 

παιαηφηεξνπο ηζηνξηθνχο· αληαλαθιά ηελ απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ επνρή ηνπ. 

   Ο Θνπθπδίδεο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ζχγρξνλφ ηνπ, πέηπρε λα ζπλδπάζεη 

θξηηήξηα ιεπηνκεξεηαθήο αθξηβείαο κε κηα βαζηά θαη παλίζρπξε αίζζεζε  ηνπ 

γεληθνχ. Μφλν ν Θνπθπδίδεο είλαη ηθαλφο λα αλάγεηαη κε ζπλέπεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα απφ ηα γεγνλφηα θαζαπηά ζηε γεληθφηεξε ζεκαζία ηνπο. Δίλαη 

αιήζεηα πσο ζπάληα δίλεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηα γεγνλφηα, αιιά αθήλεη ζπλήζσο 

ηέηνηεο θξίζεηο γηα ηηο δεκεγνξίεο. Παξφια απηά, ε ηζηνξηθή έθζεζε θαη νη 

δεκεγνξίεο ζπληζηνχλ καδί κία ελφηεηα ηφζν ζπάληα φζν θαη επηβιεηηθή, αλάκεζα 

ζηα ιεπηνκεξεηαθά γεγνλφηα θαη ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Αλ ην 

πξνεγνχκελν επηρείξεκα έρεη θάπνηα αμία, ηφηε ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη δελ ζα 

κπνξνχζε λα είρε θηάζεη ζε ηφζν πςειά επηηεχγκαηα απιψο θαη κφλν επεηδή ήηαλ 

έλαο πξνηθηζκέλνο άλζξσπνο ή επεηδή είρε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εκπεηξία ή 

επεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνξίαο ηνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί θαιά φζα 

είρε δεη, αιιά επεηδή, ζαλ Αζελαίνο ηνπ πέκπηνπ αηψλα, είρε αλαηξαθεί κέζα ζε κία 

καθξά παξάδνζε αλαδήηεζεο ηνπ γεληθνχ, πνπ είρε ηψξα εληζρπζεί κε κία λέα 

δηάζεζε γηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. Με ιίγα ιφγηα ηδηαίηεξε πνηφηεηα ηεο 

κεγαινζχλεο ηνπ απνθαιχπηεη ηελ πνηφηεηα ηνπ Αηηηθνχ Πλεχκαηνο ηνπ 5
νπ

 αηψλα
22

. 
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β) Γηόδωξνο ν ηθειηώηεο 

β1) Η δωή ηνπ 

   Ο Γηφδσξνο γελλήζεθε ζηε κηθξή πφιε Αγχξηνλ ηεο ηθειίαο, πεξί ηνπ 90 π.Υ., 

ρξνλνινγία ηελ νπνία ζπλάγνπκε απφ ηελ νκνινγία ηνπ ηδίνπ φηη επηζθέθηεθε γηα 

ζπνπδέο ηελ Αίγππην θαηά ηελ 180ή Οιπκπηάδα, δειαδή 60 - 56 π.Υ. Τπνζέηνπκε 

επίζεο φηη έδεζε κέρξη ην 30 πεξίπνπ π.Υ., απφ ην φηη ην ηειεπηαίν ηζηνξηθφ γεγνλφο 

πνπ αλαθέξεη είλαη ν απνηθηζκφο ηνπ Σαπξνκελίνπ απφ ηνλ Οθηαβηαλφ  πνπ 

ηνπνζεηείηαη πεξί ην 36 π.Υ., ελψ ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη ζην έξγν ηνπ ε παξακηθξή 

έλδεημε γηα ηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ (31 π.Υ.), πνπ απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ εμέιημε 

ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο επνρήο
23

. 

   Γηα ηε δσή ηνπ Γηνδψξνπ δελ γλσξίδνπκε παξά ειάρηζηα πέξα απφ ηα φζα ν ίδηνο 

καο ιέεη ζην έξγν ηνπ. Απφ ην έξγν ηνπ καζαίλνπκε πσο εθηφο ηεο Διιεληθήο πνπ 

ήηαλ ε γιψζζα ηεο ηθειίαο, έκαζε απφ κηθξή ειηθία θαη ηε Λαηηληθή ράξε ζηε 

ζηελή επαθή πνπ είρε ε πφιε ηνπ κε ηνπο Ρσκαίνπο.  χκθσλα πάιη κε δηθέο ηνπ 

αλαθνξέο, καζαίλνπκε πσο έκεηλε ζηελ Αίγππην επί ηξία ρξφληα φπνπ καζήηεπζε 

θνληά ζηνπο ηεξείο θαη έκαζε πνιιέο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο θαη πσο επί ηξηάληα 

ρξφληα γχξηζε πνιιέο πφιεηο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, γηα λα ζπγθεληξψζεη πιηθφ 

γηα ην έξγν ηνπ
24

. Βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ επνκέλσο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

πσο είρε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, αλ δερζνχκε πσο φζα ιέεη γηα ηα 

ηαμίδηα ηνπ είλαη αιεζή, ηα νπνία πηζαλφλ θάιππηε κε δηθά ηνπ νηθνλνκηθά κέζα. 

Ωζηφζν, ε έιιεηςε εκπεηξηψλ πνπ είρε ζε δηνηθεηηθά, αιιά θαη ζε ζηξαηησηηθά θαη 

πνιηηηθά ζέκαηα, δηαθξίλεηαη θαζαξά ζην έξγν ηνπ σο ηζηνξηθνχ. Μηα πφιε φπσο ην 

Αγχξην, δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπ πξνζθέξεη ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο
25

.  
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   Ο Γηφδσξνο, δελ ππήξμε δηάζεκνο ηζηνξηθφο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο, αλ θαη 

απηή ε άπνςε κάιινλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην 1800 κ.Υ.
26

 Οη κειεηεηέο ζπρλά, 

πξνζπαζνχζαλ λα θξίλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξέζεθαλ ζην 

Γηφδσξν, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο έθαλαλ κε ηνλ Ζξφδνην, ηνλ Θνπθπδίδε, ηνλ 

Ξελνθψληα ή ηνλ Πνιχβην. πλεηδεηνπνίεζαλ φκσο, φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ 

ήηαλ δηθαηνινγεκέλε δηφηη ν Γηφδσξνο είρε επηθαιεζηεί ηελ έξεπλα άιισλ, 

γξάθνληαο ηελ πξσηνπνξηαθή παγθφζκηα ηζηνξία ηνπ
27

.  

 

 

β2) Σν έξγν ηνπ 

   Ο Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο, ν νπνίνο έιαβε απηφ ην επψλπκν απφ ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο γηα λα δηαθξηζεί απφ άιινπο ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ησλ 

γξακκάησλ κε ην ίδην θχξην φλνκα
28

,  έγξαςε ηε ‘’Βηβιηνζήθε’’ (ηίηινο πνπ δφζεθε 

απφ ηνλ Πιίλην), ε νπνία είλαη παγθφζκηα ηζηνξία απφ ηα αξραηφηαηα ρξφληα κέρξη ην 

γαιαηηθφ πφιεκν ηνπ Καίζαξα ην 59 π.Υ. ή ηελ θαηάιεςε ηεο Βξεηαλίαο ην 54 π.Υ. 

Σν έξγν ηνπ απνηειείηαη απφ 40 βηβιία θαη ν ίδηνο ην ρψξηζε ζε ηξία κέξε. Σν πξψην 

πεξηιακβάλεη ηα ζθνηεηλά ρξφληα πξηλ ηα Σξσηθά, ζε 6 βηβιία. Σν δεχηεξν κέξνο πνπ 

απνηειείηαη απφ ηα επφκελα 11 βηβιία είλαη ε παγθφζκηα ηζηνξία απφ ηνλ Σξσηθφ 

Πφιεκν κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. ηα ππφινηπα είθνζη ηξία, 

ζπλερίδεηαη ε αθήγεζε ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο κέρξη ην γαιαηηθφ πφιεκν ηνπ 

Ηνπιίνπ Καίζαξα. 

   Σν λα αλαιάβεη θάπνηνο γξάςεη παγθφζκηα ηζηνξία ηελ επνρή πνπ έδεζε ν 

Γηφδσξνο ήηαλ έξγν εμαηξεηηθά δχζθνιν. Γχζθνιε ε αλεχξεζε ηφζνπ πιηθνχ, ην 

μεθαζάξηζκά ηνπ, ε ηαμηλφκεζε θαη ε δηάηαμε ηνπ. Σελ πξψηε δπζθνιία ν Γηφδσξνο 

κε κεγάιε ζέιεζε θαη επηκνλή θαηάθεξε λα ηελ ππεξληθήζεη. Σαμίδεςε ζε πνιιέο 
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ρψξεο θαη κειέηεζε πνιιέο βηβιηνζήθεο θαη αξρεία θαζψο θαη ην έξγν ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πξνγελεζηέξσλ ηνχ ηζηνξηθψλ θαη γεσγξάθσλ
29

. πγθέληξσζε άθζνλν 

θαη πνηθίιν πιηθφ ην νπνίν δελ αλαθεξφηαλ κφλν ζηα γεγνλφηα θαη ηηο πξάμεηο αιιά 

θαη ζηηο γεσγξαθηθέο ζρέζεηο θαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ ιαψλ, θαζψο θαη ζηηο 

ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα ηνπο. κσο κε ην μεθαζάξηζκα ηφζν πιηθνχ δελ ηα θαηάθεξε 

κε απφιπηε επηηπρία. Καζψο αλαηξάθεθε ελ κέζσ ησλ ξεηνξηθψλ ζρνιψλ πνπ 

αλζνχζαλ ζηελ επνρή ηνπ, ζηεξνχληαλ πνιηηηθήο αγρίλνηαο γηα λα εθηηκήζεη ζσζηά 

ηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο, θαη θξηηηθήο νμχλνηαο γηα λα 

δηαθξίλεη ην αιεζέο απφ ην πιαζηφ. Πεξηζζφηεξν φκσο ν Γηφδσξνο, αζηφρεζε ζην 

ηξίην ζθέινο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ· ζηε δηάηαμε δειαδή ηεο χιεο. πλζέηνληαο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ θαηά ηε ρξνλνινγηθή κέζνδν, ην ρψξηζε ζε ηκήκαηα 

πξνηάζζνληαο ζε θαζέλα απφ απηά ην έηνο ηεο Οιπκπηάδαο, ηνλ επψλπκν άξρνληα 

ησλ Αζελψλ θαη ηνλ Ρσκαίν Όπαην, ζηε ζεηεία ησλ νπνίσλ ζπλέβαηλαλ ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα. Ο ηξφπνο απηφο φκσο θαη ε κέζνδνο ήηαλ εληειψο ιαλζαζκέλνο, φρη κφλν 

επεηδή δελ ζπκπίπηεη ν ρξφλνο ησλ επσλχκσλ Αζελαίσλ αξρφλησλ κε ην ρξφλν ησλ 

Ρσκαίσλ Τπάησλ, αιιά θαη επεηδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο είλαη 

εμαηξεηηθά κηθξφ γηα ηα γεγνλφηα ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Έηζη ν ζπγγξαθέαο 

αλαγθάδεηαη αλά πέληε ή έμη θεθάιαηα λα κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ Διιάδα 

ζηε ηθειία θαη απφ ηε ηθειία ζηε Μαθεδνλία θαη απφ θεη πάιη ζηε Ρψκε, πξάγκα 

πνπ φπσο είλαη θπζηθφ δηαηαξάζζεη ηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ
30

. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη 

ν Γηφδσξνο αληέγξαςε θαηά γξάκκα ηηο πεγέο ηνπ θαη ηα πξφζζεζε ζηα βηβιία ηνπ, 

πνπ ζπρλά αληηγξάθεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο ζθέςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηε Βηβιηνζήθε
31

.  Ζ ζεσξία φηη ν 

Γηφδσξνο είρε αληηγξάςεη θαηά γξάκκα ηηο πεγέο ηνπ, ηειηθά αληηθξνχζηεθε απφ ηε 

βαζηθή κειέηε ηνπ Palm
32

: έδεημε φηη ε γιψζζα ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ζπλεπήο θαη 

αληηζηνηρεί ζε έλα ειιεληζηηθφ πξφηππν πεδνγξαθίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

Γηφδσξνο ηνπιάρηζηνλ αλαδηαηχπσζε πεγέο κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα. Απηφ ήηαλ έλα 
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θξίζηκν βήκα πξνο ηελ κεξηθή απνθαηάζηαζε ηνπ Γηφδσξνπ, αλ θαη ε Palm απέθιεηε 

αλεμαξηεζία ζηε ζθέςε
33

. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα ε παξαηήξεζε ηεο 

θαζνιηθφηεηαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ο Γηφδσξνο, επηθεληξψλεηαη ζην δεχγνο ηνπ ρψξνπ 

Διιάδα - Γχζε, ελψ ε ηθειία είλαη ην δαρηπιίδη ηνπ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηζηνξίαο 

ηεο Διιάδαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο Ρψκεο
34

. 

 

β3) Σν δέθαην ηξίην βηβιίν 

   Σν βηβιίν ηνπ Γηνδψξνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη 

ην δέθαην ηξίην. Αλνίγνληάο ην βιέπνπκε γεληθά ην πξφβιεκα ησλ πξνιφγσλ ζηα 

βηβιία ηνπ ππνδειψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπ λα γξάθεη ζην θαζέλα δηεμνδηθνχο 

πξνιφγνπο, φπνπ λα δίλεηαη ε γεληθή άπνςε ηνπ ζέκαηνο θαη λα πεξλάεη ζηε ζπλέρεηα 

ζηελ έθζεζε ησλ γεγνλφησλ. Ζ έθηαζε φκσο ηε χιεο ηνπ ηνλ ππνρξεψλεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε κφλν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ην θάζε 

βηβιίν. Αληηζηνίρσο, ν επίινγνο ησλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ηνπ παξφληνο είλαη ζχληνκνο 

θαη επηγξακκαηηθφο. 

   Σν θπξίσο πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηε ηθειηθή 

εθζηξαηεία ην 414 π.Υ., κέρξη ηε ιήμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ θαη ηνπ πξψηνπ 

πνιέκνπ ησλ Καξρεδνλίσλ θαηά ηνπ Γηνλπζίνπ ην 405 π.Υ. Πεγέο ηνπ Γηνδψξνπ ζην 

δέθαην ηξίην βηβιίν είλαη ν Απνιιφδσξνο, ν Έθνξνο ν Φίιηζηνο, ν Πνιχθιεηηνο ν 

Λαξηζαίνο, ν Θεφπνκπνο, ν Σίκαηνο, ν Ξελνθψλ θαη θπζηθά ν Θνπθπδίδεο
35

. Ζ 

αθήγεζε ηεο ζηθειηθήο ηζηνξίαο θαη κπζνινγίαο είλαη ε κφλε ππαξθηή ηζηνξία πνπ 

γξάθηεθε απφ έλαλ ηζηνξηνγξάθν γεγελή ζηε ηθειία, αθφκα θη αλ βαζηδφηαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε δνπιεηά ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ
36

. 
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2. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

α)Η κεγάιε Αζελαϊθή εθζηξαηεία ζηε ηθειία 

   Με ηνλ φξν Δθζηξαηεία ζηε ηθειία ελλννχκε ηελ εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ζηε 

ηθειία, ε νπνία μεθίλεζε ην 415 π.Υ θαη νινθιεξψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 413 π.Υ, 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. ηφρνο ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ ε 

θαηάιπζε ηεο εγεκνλίαο ησλ πξαθνπζψλ ζηε ηθειία, ηελ νπνία νη Αζελαίνη 

ήζειαλ λα θαηαζηήζνπλ νξκεηήξην θαηά ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο. 

Παξά ηε κεγάιε εθζηξαηεπηηθή δχλακε, θαζψο θαη ηηο εληζρχζεηο πνπ έιαβαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, νη Αζελαίνη θαη νη ζχκκαρνη ηνπο ππέζηεζαλ 

θαηαζηξνθηθή ήηηα απφ ηα ζηξαηεχκαηα ησλ πξαθνπζίσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. 

Κχξηνο ιφγνο ηεο απνηπρίαο ήηαλ ε πξνδνζία ηνπ Αιθηβηάδε, ν νπνίνο έπεηζε ηνπο 

παξηηάηεο λα ζηείινπλ ηνλ Γχιηππν λα εγεζεί ησλ πξαθνπζίσλ. Ο Γχιηππνο 

θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη κεγάιν ζηξάηεπκα θαη πέηπρε ζεκαληηθέο λίθεο ζηε μεξά 

θαη ζηε ζάιαζζα, αλαγθάδνληαο ηνπο Αζελαίνπο λα παξαδνζνχλ. 

   Ζ εθζηξαηεία ζηε ηθειία ππήξμε ε ζεκαληηθφηεξε απ' φιεο ηηο ειιεληθέο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη απέθεξε δφμα ζηνπο 

ληθεηέο, ελψ νη εηηεκέλνη ππέζηεζαλ νινθιεξσηηθή παλσιεζξία
37

. Ο Θνπθπδίδεο 

γξάθεη κε νπδέηεξν γέλνο «νὐδὲλ [έζηη] ὅ,ηη νὐθ ἀπψιεην» δειαδή, δελ έκεηλε ηίπνηε 

πνπ λα κε ραζεί
38

.Σν φηη ράζεθαλ ζρεδφλ φινη νη Αζελαίνη είλαη γεγνλφο. Με ην 

ζηξαηφ παγηδεπκέλν ζηα νξπρεία, πεξηζζφηεξνη απφ 4.000 Αζελαίνη, κέζα ζε 

πειψξηα ληακάξηα ζε βνπλά ηεο ηθειίαο θνληά ζηνλ Άλαπν πνηακφ, πηψκαηα θαη 

δσληαλνί καδί θαζψο δηςνχλ ηξέρνπλ φινη καδί λα πηνπλ απφ ην ζνισκέλν κε ην αίκα 

ησλ ζπληξφθσλ ηνπο λεξφ ηνπ Άλαπνπ πνηακνχ, πνπ θνθθίληδε γηαηί ιίγν λσξίηεξα νη 

πξαθνχζηνη έζθαδαλ Αζελαίνπο ζηηο φρζεο ηνπ. 
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Αζελατθόο ηκπεξηαιηζκόο 

   Ζ αζελατθή απηνθξαηνξία δελ έκνηαδε ζε ηίπνηα κε ηε κεηαγελέζηεξε ξσκατθή, 

νχηε κε ηηο απνηθηαθέο απηνθξαηνξίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ ζπκκαρία ηεο Γήινπ ήηαλ 

αξρηθά κηα απζεληηθή ζπκκαρία, δειαδή ζηξαηησηηθή ζχκπξαμε απηφλνκσλ θξαηψλ 

θαη, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ε απηνλνκία ζα θξαηνχζε κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζεζκνχ ζην ηέινο ηνπ αηψλα. 

    Δληνχηνηο, φπσο καο ην ζπκίδεη δηήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε, ε κεηάβαζε απφ ηελ 

εγεκνλία ζηελ αξρή, δειαδή απφ ηελ αξρεγία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε 

ζπλαίλεζε, ζηελ θπξηαξρία, ζα γηλφηαλ κε έλα ζηαδηαθφ ξνθάληζκα ηεο απηνλνκίαο 

απηήο, κε επεκβάζεηο νινέλα ζπρλφηεξεο ηεο Αζήλαο ζηα εζσηεξηθά ησλ 

ζπκκαρηθψλ πφιεσλ. Έλα απφ ηα πξνζρήκαηα ησλ επεκβάζεσλ απηψλ ήηαλ ε 

είζπξαμε ηνπ θφξνπ. Ο Θνπθπδίδεο πηζηεχεη φηη ε αξρηθή αηηία ηεο ππνδνχισζεο 

ησλ ζπκκάρσλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη πξνηίκεζαλ λα πιεξψλνπλ παξά λα εμαζθαιίδνπλ 

κε δηθά ηνπο κέζα ηελ άκπλά ηνπο. Έρσ ζρεηηθά επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

είζπξαμε ηνπ θφξνπ ράξε ζηνπο ζσδφκελνπο θαηαιφγνπο κε ηνπο ηακεηαθνχο 

ινγαξηαζκνχο ησλ παξαθξαηήζεσλ πνπ είραλ εηζπξαρζεί έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ 

θαηέβαιιαλ νη ζπκκαρηθέο πφιεηο ζην ηακείν ηεο Αζήλαο. Οη παξαθξαηήζεηο πνπ 

ήηαλ κία κλα αλά αηάιαλην καο επηηξέπνπλ λα ππνινγίζνπκε θαηά πξνζέγγηζε ηα 

πνζά πνπ πιήξσλε κία πφιε, ή κία νκάδα πφιεσλ, κέζα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Σν ζχλνιν ηνπ θφξνπ νξηδφηαλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, αιιά νη εηζπξάμεηο 

ήηαλ εηήζηεο. Οη ζχκκαρνη φθεηιαλ λα βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα γηα ηα Μεγάια 

Γηνλχζηα, ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο. Ζ θαζπζηέξεζε ζπλεπαγφηαλ ηελ θαηαβνιή 

πξνζηίκνπ, θαη αθφκε θαη ηελ απνζηνιή κηαο ζσθξνληζηηθήο εθζηξαηείαο πνπ 

πήγαηλε λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα επί ηφπνπ. Σα θνξνινγηθά βάξε ησλ πφιεσλ 

έρνπλ ζπδεηεζεί πνιχ. Αλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εηζθνξάο ειάρηζηα κεηαβιήζεθε 

έσο ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, παξακέλνληαο γχξσ ζηα αξρηθά 460 ηάιαληα, πνπ 

είρε νξίζεη ν Αξηζηείδεο, ε θαηαλνκή αλάκεζα ζηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο παξάιιαδε, 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο
39

. Αιιά, πεξηζζφηεξν θαη απφ ην ίδην ην πνζφ, ήηαλ νη 
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ζπλζήθεο ηεο  είζπξαμεο πνπ έθαλαλ ηνπο ζπκκάρνπο λα βιέπνπλ ηελ εηζθνξά ζαλ ην 

ζχκβνιν ηεο εμάξηεζήο ηνπο. Πξψηα ε ππνρξέσζε λα πεγαίλνπλ ζηελ Αζήλα, λα 

ηηκνχλ εθεί ηνπο ζενχο ηεο πφιεο, λα δέρνληαη λα απνθαζίδεη κφλν ε βνπιή ηελ 

θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ήηαλ αξθεηά γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνλ θφξν ην πην απηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ αζελαϊθνύ ηκπεξηαιηζκνύ. Σφζν κάιηζηα, πνπ 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ πξφθαζε γηα ελδερφκελεο επεκβάζεηο ζηα 

εζσηεξηθά ησλ πφιεσλ.  

   Οη επεκβάζεηο έπαηξλαλ δηάθνξεο κνξθέο: παξνπζία αζελαίσλ αμησκαηνχρσλ 

επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ επίβιεςε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ θνηλψλ απνθάζεσλ· παξνπζία ζηξαηησηηθψλ θξνπξψλ ζην έδαθνο 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκκάρσλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν παξνπζία ησλ νλνκαδφκελσλ 

θιεξνπρηψλ πνπ θαίλεηαη λα γίλνληαη έλα απφ ηα πνιηηηθά εξγαιεία ηνπ Πεξηθιή.  

   ια απηά αληαπνθξίλνληαλ ζε κηα βαζηθή επηζπκία, πνπ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλνρήο ηεο ζπκκαρίαο. Σν πην αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζηα ηξηάληα ρξφληα ηεο αθκήο 

ηεο απηνθξαηνξίαο, θαίλεηαη πσο ππήξρε θάπνην είδνο ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ, σο 

πξνο ηελ απηνθξαηνξία. Οη θησρνί ηελ επηδνθίκαδαλ επεηδή ηνπο επέηξεπε λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηα ηζρλά θέξδε πνπ απνθφκηδαλ απφ ηε γε ή απφ ην εξγαζηήξηφ ηνπο, 

νη πινχζηνη επεηδή ηνπο απάιιαζζε απφ έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ πνπ ηνπο 

αλαινγνχζαλ. Θα ρξεηαζηεί λα έξζεη ν πφιεκνο θαη νη πξψηεο απνγνεηεχζεηο γηα λα 

εμαθαληζηεί ε ζπλαίλεζε απφ ηελ πιεπξά εθείλσλ πνπ δελ είραλ δερηεί πάξα κνλαρά 

ζηα ιφγηα ηε δεκνθξαηία θαη ηψξα πηα ηελ ζπλδχαδαλ κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο θαη εχρνληαλ ην ηέινο θαη ησλ δχν
40

. 

   Ο αζελατθφο ηκπεξηαιηζκφο εμεγεί ηνλ πφιεκν θαη, ηαπηφρξνλα, παίδεη έλαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεμαγσγή ηνπ. Ήδε νη αλαιχζεηο ηνπ βηβιίνπ Α΄ έδεηρλαλ φηη ε 

θπξηαξρία ήηαλ -ηαπηφρξνλα- γηα κελ ηελ Αζήλα, ην εξγαιείν πνπ αμίσλε λα 

ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνπο αληηπάινπο ηεο δε, ε αηηίαζε πνπ ελ νλφκαηί ηεο αμίσλαλ λα 

βνεζεζνχλ θαη, ηέινο, ήηαλ απηφ πνπ θαη νη κελ θαη νη δε ζεσξνχζαλ φηη 
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δηαθπβεπφηαλ ζηνλ αγψλα
41

. Ζ ηξηπιή απηή ιεηηνπξγία, έηζη φπσο αλαγγέιζεθε, 

επαλέξρεηαη ζε φια ηα επεηζφδηα θαη κεηαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ζηξαηησηηθήο θχζεσο. ηελ ππφζεζε ηεο ηθειίαο, ν ξφινο ηνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο· πξνθχπηεη φκσο θαζαξά φηη ν 

Θνπθπδίδεο επέκεηλε πεξηζζφηεξν απ’ φζν ήηαλ απαξαίηεην θαη ζην επεηζφδην θαη 

ζηελ εξκελεία ηνπ. Καη δελ αξθείηαη λα ην ζπζρεηίζεη κε ηελ πιενλεμία πνπ 

θαλέξσζε ε ππφζεζε ηεο Πχινπ (Γ΄. 65. 4: νὕησ ηῇ γε παξνχζῃ εὐηπρίᾳ ρξψκελνη 

ἠμίνπλ ζθίζη κεδέλ ἐλαληηνῦζζαη), δελ αξθείηαη λα μερσξίζεη θαη λα δείμεη ηε 

θηινδνμία ηεο Αζήλαο πνπ πξνζδηνξίδεη φια ηα επεηζφδηα: αηζζάλεηαη επηπιένλ ηελ 

αλάγθε λα αλαζέζεη ζηνλ πξαθνχζην Δξκνθξάηε ηελ θαηαγγειία ηεο. Ο ηειεπηαίνο 

δειψλεη φηη ν αζελατθφο ηκπεξηαιηζκφο απεηιεί ηε ηθειία νιφθιεξε· ην βεβαηψλεη 

επαλεηιεκκέλα κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν
42

 θαη θέξλεη σο απφδεημε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο Αζήλαο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο· απαηηεί σο εθ ηνχηνπ ηε ζχζηαζε ελφο ζηθειηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ αληίζηαζε ζ’ απηή ηε θηινδνμία. Σψξα, αλ θαη ην 

επεηζφδην απηφ ζρεηηδφηαλ νπσζδήπνηε κε ηνλ αζελατθφ ηκπεξηαιηζκφ, ν Θνπθπδίδεο 

είρε πάλησο ηελ επρέξεηα λα κελ ην απνδψζεη κε ηφζν έληνλα ρξψκαηα: ε εθζηξαηεία 

απηή θαζαπηήλ, ήηαλ κάιινλ αζήκαληε· επηπιένλ, ζχληνκα ζα απνδεηθλπφηαλ φηη 

δελ ήηαλ παξά έλαο πξφινγνο· ν ίδηνο ν Δξκνθξάηεο επξφθεηην λα παίμεη έλαλ άιιν 

ξφιν αξγφηεξα θαη λα εθθσλήζεη άιινπο ιφγνπο. Σέινο, έζησ θαη αλ ππνηεζεί φηη ν 

Θνπθπδίδεο ζέιεζε λα ειθχζεη ηελ πξνζνρή ζην ζρέδην ηνπ Δξκνθξάηε γηα ηε 

ζηθειηθή ελφηεηα, ν Droysen
43

 παξαηεξεί φηη ηα επηρεηξήκαηα ζα φθεηιαλ (ή 

ηνπιάρηζηνλ ζα κπνξνχζαλ) λα είλαη δηαθνξεηηθά: νη πξαθνχζεο, ε ηζρπξή πφιε, ζα 

φθεηιε, ιέεη, λα δψζεη εγγπήζεηο ζηηο πφιεηο πνπ, ηξνκνθξαηεκέλεο απφ ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ Δξκνθξάηε, ζηξέθνληαλ πξνο ηελ πιεπξά ηεο Αζήλαο. Αλ ν Δξκνθξάηεο δελ ην 

θάλεη απηφ, θαη αλ πξνβάιιεη εδψ κφλν ηνλ αζελατθφ θίλδπλν, είλαη επεηδή ν 

Θνπθπδίδεο ζέιεζε, θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, λα θαηαδείμεη ηελ παξνπζία ηνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ, πνπ ήηαλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ν νπζηψδεο ζπληειεζηήο. Δμάιινπ, ηελ 

                                                 

41
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 Γ΄. 60. 1: ἐπηβνπιεπνκέλελ ηήλ πᾶζαλ ηθειίαλ, ὡο ἐγψ θξίλσ, ὑπ’ Ἀζελαίσλ – Γ΄. 60. 2: ἄλδξαο νἱ 
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πνηε ζηφιῳ ἐιζφληαο αὐηνχο ηάδε πάληα πεηξάζαζζαη ὑπφ ζθᾶο πνηεῖζζαη – Γ΄. 61.2: ηῶλ ἐλ ηῇ 

ηθειίᾳ ἀγαζῶλ ἐθηέκελνη. 
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ίδηα ζηηγκή πνπ θαηαγγέιιεη ηελ αζελατθή θηινδνμία, ην ζηθειηθφ επεηζφδην, κε ηα 

ιεγφκελα ηνπ Δξκνθξάηε, επηζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία κηαο αληίζηαζεο απφ ηελ 

πιεπξά απηψλ πνπ βιέπνπλ λα απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο· πξφθεηηαη γηα κηα αξρή 

ησλ απνηπρηψλ, πνπ ζα είλαη ε ηηκσξία ηεο ππέξκεηξεο θηινδνμίαο ηεο Αζήλαο. 

   Με ηελ εθζηξαηεία ηεο ηθειίαο, ε Αζήλα νξκάεη ζην δξφκν ηεο θαηάθηεζεο. 

Δπηδηψθεη, ρσξίο λα ηεξεί θαλέλα πξφζρεκα, λα αξπάμεη ηε ηθειία: είλαη θάηη πνπ ν 

Θνπθπδίδεο ηνλίδεη επαλεηιεκκέλα
44

. Καη κάιηζηα δελ είλαη παξά κηα πξψηε θάζε, 

εθφζνλ χζηεξα απφ ηε ηθειία πξφθεηηαη λα θαηαθηεζεί ε Καξρεδφλα θαη κεηά λα 

έξζεη ε ζεηξά ηεο πάξηεο θαη λα ππνηαρζεί νιφθιεξε ε Διιάδα: απηφ ην ηειεπηαίν 

κέξνο ηνπ ζρεδίνπ απνθαιχπηεηαη κφλν εθ ησλ πζηέξσλ, ζηνλ ιφγν πνπ εθθσλεί ν 

Αιθηβηάδεο ζηε πάξηε. Ο Θνπθπδίδεο δελ ήηαλ δπλαηφλ παξά λα θαηαδηθάδεη απηέο 

ηηο βιέςεηο
45

. 

   Ζ ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή, φπσο αζθήζεθε ζπλνιηθά εθείλε ηελ επνρή, ζην Άξγνο, 

ζηε Μπηηιήλε, ζηε Μήιν, ζηε ηθειία, εκθάληδε ζηα κάηηα ησλ ζπγρξφλσλ κηα φςε 

πνπ βξηζθφηαλ ζε θαηαθαλή αληίζεζε κε ηα φζα πίζηεπε ν Πεξηθιήο. Έηζη, δελ καο 

μαθληάδεη θαζφινπ ε επηκνλή  κε ηελ νπνία ν Θνπθπδίδεο ππνγξακκίδεη φια εθείλα 

ηα ζηνηρεία πνπ εμαηηίαο ηνπο ε εθζηξαηεία ήηαλ, φπσο ιέεη ζηελ θξίζε ηνπ Β.65, έλα 

ιάζνο. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο θξάζε, επηζεκαίλεη ηνλ παξάηαηξν ραξαθηήξα ηεο 

αζελατθήο θηινδνμίαο. πσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηελ Πχινπ θαη ηεο Μπηηιήλεο, ην 

ιάζνο αλάγεηαη ζηα ίδηα ηα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ, φπσο ην βιέπεη εθείλνο, ζηελ 

απφθαζε: απηά είλαη ηφζν αληίζεηα κε ηελ εὐβνπιία, φζν θαη ε ὀξγὴ ηεο Μπηηιήλεο 

ή ε ἐιπὶο ηεο Πχινπ· κάιηζηα κνηάδνπλ πνιχ κε απηή ηελ ηειεπηαία, επεηδή, παξ’ 

φιν πνπ θαζεκηά θαηεγνξία πνιηηψλ θηλείηαη απφ θάπνην ηδηαίηεξν πάζνο, φια απηά 

ηα πάζε ζπγθιίλνπλ ηειηθά ζε έλα, πνπ είλαη ε επηζπκία γηα πεξηζζφηεξα: ηὴλ ἄγαλ 

ηῶλ πιεηόλωλ ἐπηζπκίαλ
46

. 

     

                                                 

44
 Θνπθπδίδεο 6.1, 6.10.5, 6.33.2, 4.60.1 θιπ. 

45
 Romilly (2004), 278-9. 

46
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β) Οη πξωηαγωληζηέο ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο 

Οη Αζελαίνη 

I. Αιθηβηάδεο 

 

   Ο Αιθηβηάδεο, ν γηνο ηνπ Κιεηλίνπ, ήηαλ εμέρσλ Αζελαίνο πνιηηηθφο, ξήηνξαο θαη 

ζηξαηεγφο. Τπήξμε ην ηειεπηαίν γλσζηφ κέινο ηεο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο ησλ 

Αιθκαησληδψλ. Έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ σο ζηξαηεγηθφο ζχκβνπινο, ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο. Πξνζηαηεπφκελνο 

ηνπ Πεξηθιή θαη καζεηήο ηνπ σθξάηε, ν Αιθηβηάδεο κε ην εληππσζηαθφ 

παξνπζηαζηηθφ ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο πην δεκνθηιείο θαη φκνξθνπο λεαξνχο 

αξηζηνθξάηεο ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο. Σν ‘’ρξπζφ αγφξη’’ ηεο ρξπζήο επνρήο ηεο 

πφιεο έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο κία απφ ηηο πην ακθηιεγφκελεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο 

αξραηφηεηαο
47

. Έγηλε γλσζηφο αξρηθά επεηδή θέξδηζε ζε αξκαηνδξνκίεο ζηελ 

Οιπκπία ελψ ζηε ζπλέρεηα έπεηζε ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ λα ηνπ αλαζέζεη ηελ 

εγεζία ηνπ ζηξαηνχ ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, αθνχ ν αληίπαιφο ηνπ ν Νηθίαο 

είρε ηαρζεί ππέξ ηεο εηξήλεο κε ηε πάξηε. ινη φζνη έρνπλ γξάςεη ηε βηνγξαθία 

ηνπ, ζεκεηψλεη ν Κνξλήιηνο Νέπσο, ζπκθσλνχλ πσο είρε πνιιά ειαηηψκαηα αιιά 

θαη πνιιέο αξεηέο (Αιθηβηάδεο, 1.1).  

   Οξκεηηθφο, ελζνπζηψδεο, γνεηεπηηθφο, φπνπ θη αλ εκθαληδφηαλ ν Αιθηβηάδεο 

βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο φισλ. Σα εμαηξεηηθά ηνπ ραξίζκαηα, ε 

ζθαλδαιψδεο δσή θαη ε πνιηηηθή ηνπ δξάζε, ηνλ θαζηζηνχλ κία απφ ηηο πην 

θεκηζκέλεο θαη πνιπζπδεηεκέλεο κνξθέο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. Έηζη ην εξψηεκα 

«πνηνο ήηαλ ν Αιθηβηάδεο;» κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξηηηφ, θαζψο ε επίζεκε 

ηζηνξηνγξαθία, ζχγρξνλε θαη κεηαγελέζηεξή ηνπ, έρεη απνθαλζεί νξηζηηθά γηα ην 

πξφζσπφ ηνπ. O Αιθηβηάδεο ήηαλ έλαο δεκαγσγφο, λνζεξά θηιφδνμνο, θαηξνζθφπνο, 

άλζξσπνο αδίζηαθηνο, δηεθζαξκέλνο, παξαδνκέλνο ζε θάζε ινγήο ζσκαηηθέο εδνλέο 

θαη ζην πάζνο ηεο εμνπζίαο. Έλαο πξνδφηεο, ν κεγαιχηεξνο ίζσο πξνδφηεο ηεο 
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Ηζηνξίαο, ήηαλ εθείλνο πνπ, ρσξίο εζηθνχο ελδνηαζκνχο, νδήγεζε ηελ παηξίδα ηνπ 

ζηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηεο
48

. Ο Αιθηβηάδεο είλαη έλαο άλδξαο κε πινχζηα 

ραξίζκαηα, ηα νπνία φκσο ρξεζηκνπνίεζε κφλν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ θηινδνμία θαη φρη γηα λα ππεξεηήζεη ηελ παηξίδα ηνπ θαη γη' απηφ ε δξάζε ηνπ 

είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ Αζήλα. Δμαηξεηηθά επθπήο θαη κε πνιιά πάζε, 

κάηαηα καζήηεπζε θνληά ζηνλ σθξάηε· αληίζεηα, ήζειε λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε 

ηελ αθξαία ζεσξία ησλ ζνθηζηψλ πεξί ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξνηέξνπ, 

πεξηθξνλψληαο ην Νφκν θαη ηελ παξάδνζε θαη κελ έρνληαο άιιν ζθνπφ, παξά ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ θπξηαξρία. Ήηαλ ν ηχπνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ήζειε λα εμνπζηάδεη ηνπο 

άιινπο. ηαλ γελληέηαη ν Αιθηβηάδεο, ε Αζήλα είλαη παλίζρπξε, ράξε ζην λαπηηθφ 

ηεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ Πεξηθιή, εγεηηθή δχλακε κηαο εθηεηακέλεο 

ζηνλ επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ ειιαδηθφ ρψξν ζπκκαρίαο, νηθνλνκηθά αθιφλεηε, 

απνηειεί «Διιάδνο παίδεπζηλ», ην πλεπκαηηθφ θέληξν πνπ πξνζειθχεη ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο ζνθνχο ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ. H δεκνθξαηία κεζνπξαλεί, 

ζεκειησκέλε ζε ζεζκνχο πνπ εηζήγαγε ή ελίζρπζε ν Πεξηθιήο. Μέζα ζε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ν Αιθηβηάδεο απνθηά φια ηα εθφδηα γηα κηα ιακπξή πνιηηηθή 

ζηαδηνδξνκία. O πφζνο ηνπ λα αζρνιεζεί κε ηνλ δεκφζην βίν είλαη απηνλφεηνο, φρη 

κφλν επεηδή απηφο ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηεο χπαξμεο ησλ Αζελαίσλ, αιιά θαη 

επεηδή δεη θαη κεγαιψλεη ζηελ νηθία ηνπ Πεξηθιή, έλα θαηεμνρήλ πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ, νπφηε εμνηθεηψλεηαη απφ λσξίο κε ηελ πνιηηηθή πξάμε. Οη παξαπάλσ 

θαηαβνιέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, επηδξνχλ 

θαζνξηζηηθά ζηε δσή ηνπ, δεκηνπξγψληαο ήδε απφ ηελ εθεβηθή ηνπ ειηθία ηελ 

αλάγθε λα δηαθξηζεί θαη λα πξσηεχζεη. Σα πξνηεξήκαηά ηνπ πνιιά: απαξάκηιιε 

νκνξθηά, ράξε ζηελ νπνία γνεηεχεη φινπο φζνη ηνλ ζπλαλαζηξέθνληαη
49

, ξεηνξηθή 

δεηλφηεηα, επζηξνθία θαη δηνξαηηθφηεηα, δπλακηζκφο, εμαηξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηθαλφηεηεο, εηνηκφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνπ δίλνπλ έλα ζαθέο πξνβάδηζκα 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Αληίζεηα ν Ρ.Α. Brunt
50

, ζεσξεί φηη ν Θνπθπδίδεο κεξνιεπηεί 

θαη ππεξεθηηκά ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Αιθηβηάδε, πηζαλψο επεηδή ζπλδεφηαλ κε 
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49
 McGregor M. (1965), 27-43. 

50
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πξνζσπηθή θηιία θαη επεηδή απηφο ππήξμε ε βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ γηα ηνλ πφιεκν. Ζ ζέζε ηνπ σζηφζν είλαη απζαίξεηε, δεδνκέλνπ φηη ν 

Θνπθπδίδεο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο ζηηο θξίζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Αιθηβηάδε, 

φπσο θαηαδεηθλχεη ε Jacqueline de Romilly
51

.  

   Οη Αζελαίνη ηνλ μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο, ζαλ λα είλαη ην αγαπεκέλν ηνπο 

παηδί, ππνθχπηνπλ ζηε γνεηεία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο κνξθήο ηνπ, θη απηφο θάλεη ηα 

πάληα γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ θαξδηά ηνπο. Θέινληαο λα είλαη ν 

κνλαδηθφο κέζα ζηε δεκνθξαηία ζηξέθεηαη ζηελ πνιηηηθή θαη νξακαηίδεηαη λα 

μαλαδσληαλέςεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ «ελφο αλδξφο αξρήλ» ηνπ Πεξηθιή. Σίπνηε 

δελ κπνξεί λα ηνλ εκπνδίζεη λα θάλεη ην φλεηξφ ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, νχηε θαλ ν 

δάζθαιφο ηνπ, ν σθξάηεο, ν νπνίνο δελ παχεη λα ηνπ ππελζπκίδεη φηη είλαη αδχλαηνλ 

λα θπβεξλήζεη δίθαηα ηνλ αζελατθφ ιαφ, αλ δελ θξνληίζεη πξνεγνπκέλσο λα γλσξίζεη 

θαη λα βειηηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Τπέξκαρνο ηνπ δφγκαηνο ηεο πνιππξαγκνζχλεο, 

εθθξάδεη απφιπηα ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ «μπκθνξάλ 

ηε νὐρ ἧζζνλ ἡζπρίαλ ἀπξάγκνλα ἤ ἀζρνιίαλ ἐπίπνλνλ»
52

. 

    Ο Αιθηβηάδεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πνιηηηθφ ζηίβν ην 420 π.Υ., ζε ειηθία κφιηο 

ηξηάληα εηψλ, φηαλ εθιέγεηαη ζην χπαην αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ θαη παίξλεη ζηα ρέξηα 

ηνπ ηελ ηχρε ηεο πφιεο ηνπ. Δλ ησ κεηαμχ, ην ζθεληθφ ζηελ Αζήλα έρεη κεηαβιεζεί: 

ζηα έληεθα ρξφληα πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ν 

Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο, ην θιεηλφλ άζηπ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο ήηηεο, ε 

νηθνλνκία θινλίδεηαη, ηα θξνχζκαηα απνζηαζίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Ζγεκνλίαο 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Ο Πεξηθιήο έρεη πεζάλεη θαη ζηελ πνιηηηθή ζθελή επηθξαηνχλ 

δεκαγσγνί, άλζξσπνη αηάιαληνη θαη εθθπιηζκέλνη, νη νπνίνη ζπζηάδνπλ ην ζπιινγηθφ 

ζπκθέξνλ ζην βσκφ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θηινδνμηψλ (Θνπθ. 2.65). Ο Αιθηβηάδεο 

αθηηλνβνιεί θαη επηζθηάδεη ηνπο πάληεο. H πνιηηηθή ηνπ, παξάηνικε θαη δηάθνξε απφ 

εθείλε ηνπ Πεξηθιένπο, εηζεγείηαη θαη ππεξαζπίδεηαη ηνλ ηκπεξηαιηζκφ. Πξνηείλεη, 

ζηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο επηζθαινχο εηξήλεο κε ηε πάξηε, ηελ εθζηξαηεία ζηε 
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ηθειία (416 π.Υ.). Οξακαηίδεηαη λα επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο Αζήλαο ζηε Γχζε 

θαη λα θαηαζηήζεη ηελ παηξίδα ηνπ παλίζρπξε, αδηαθηινλίθεηε εγέηηδα ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ. H ζπλείδεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ππεξνρήο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ππεξεθάλεηα ηεο πφιεσο. 

   Ζ εθζηξαηεία ζηε ηθειία ήηαλ ηδέα ηνπ Αιθηβηάδε θαη κεξηθνί κειεηεηέο 

ηζρπξίδνληαη φηη ηε δηνίθεζή ηεο είρε αλαιάβεη ν Αιθηβηάδεο θαη φρη ν Νηθίαο, ε 

εθζηξαηεία δελ ζα ήηαλ ηφζν θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο Αζελαίνπο
53

.  Σε λχρηα πξηλ 

απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ζηφινπ γηα ηε ηθειία φιεο νη εξκατθέο ζηήιεο (αγάικαηα 

πνπ απνηεινχληαλ απφ έλαλ πεζζφκνξθν καξκάξηλν θνξκφ, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ 

ππήξρε κία πξνηνκή ηνπ Θενχ ησλ ηαμηδησηψλ, ηνπ Δξκή, θαη ζπρλά ζπλνδεπφηαλ 

απφ έλα ηζπθαιιηθφ νκνίσκα ησλ Αζελψλ) αθξσηεξηάζηεθαλ θαη ζηελ ππφζεζε 

ελεπιάθε ν Αιθηβηάδεο. Ζ Βνπιή ζεψξεζε φηη ν Αιθηβηάδεο πξσηνζηάηεζε ζην 

πεξηζηαηηθφ ησλ Δξκνθνπηδψλ, ζην βαλδαιηζκφ πνπ νδήγεζε ηελ πφιε ζε κία 

θαηάζηαζε παξάλνηαο θαη έηζη ηνλ αλαθάιεζε ζηελ Αζήλα. Οη ερζξνί ηνπ κάιηζηα 

βηάζηεθαλ λα ηνπ πξνζάςνπλ κία αθφκε θαηεγνξία πνπ αθνξνχζε ηελ παξσδία ησλ 

Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ. Ο Αιθηβηάδεο καδί κε θάπνηα άηνκα ηνπ θχθινπ ηνπ 

θφξεζαλ γεινία ελδχκαηα θαη δηαθσκσδνχζαλ ηε κχεζε ζηα κπζηήξηα, 

πξνζβάιινληαο κε απηφ ην ηξφπν ηε ζεά ηεο γεσξγίαο Γήκεηξα θαη ηελ θφξε ηεο, 

Πεξζεθφλε. Απηά ηα πεξηζηαηηθά βαλδαιηζκνχ ζεσξήζεθαλ αζέβεηα απέλαληη ζηνπο 

ζενχο θαη θαηά ζπλέπεηα έπξεπε νη ππαίηηνη λα ηηκσξεζνχλ κε ζάλαην, αιιά θαη 

ακαχξσζε ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Ο Αιθηβηάδεο θαηάθεξε λα κπεη ζε έλα πινίν 

θαη λα δηαθχγεη
54

. Έηζη, ηξεηο κήλεο κεηά ηνλ απφπινπ ηνπ απφ ηελ Αζήλα ελ κέζσ 

ζαπκαζκνχ θαη ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ έγηλε έλαο αξλεζίζξεζθνο, έλαο 

θαηαδεηνχκελνο θαη επηθεξπγκέλνο. Μφιηο ν θπγάο πιεξνθνξήζεθε φηη νη 

ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην δήισζε: ‘’ζα ηνπο δείμσ φηη είκαη αθφκε 

δσληαλφο’’ ( Πινχηαξρνο, Αιθηβηάδεο 22.2). 
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   Ο Αιθηβηάδεο κεηέβε ζηε πάξηε φπνπ έπεηζε ηνπο ζπλήζσο επηθπιαθηηθνχο 

πνιίηεο ηεο λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο Γσξηείο ησλ πξαθνπζψλ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ απνζηνιή ηνπ Γχιιηπνπ ζηε ηθειία. Δπηπιένλ ηνπο έπεηζε λα 

αιιάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα λα θεξδίζνπλ ηνλ πφιεκν κε ηελ Αζήλα. Έηζη νη 

παξηηάηεο αληί λα πξαγκαηνπνηνχλ πιένλ επηδξνκέο απφ μεξάο θαηά ηελ 

εθζηξαηεπηηθή πεξίνδν, νρχξσζαλ ηε Γεθέιεηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αηηηθήο, ηελ 

νπνία επάλδξσζαλ κε θξνπξά. Απφ εθείλν ην νρπξφ ε θξνπξά κπνξνχζε λα 

επηβιέπεη ην νξνπέδην ηεο Αηηηθήο έσο ηνλ Πεηξαηά θαη θαηάθεξε έηζη λα αζθήζεη 

ηεξάζηηα πίεζε ζηνπο Αζελαίνπο θαζψο απέθνςε ηα πεξάζκαηα απφ ηνλ Ωξσπφ ζηελ 

Δχβνηα, φπνπ νη Αζελαίνη είραλ ζηείιεη πνιιά απφ ηα πξφβαηα θαη ηα βννεηδή ηνπο. 

Δπηπιένλ ην νρπξφ πξφζθεξε θαηαθχγην ζε δνχινπο πνπ ην είραλ ζθάζεη απφ ηα 

κεηαιιεία αξγχξνπ ηνπ Λαπξίνπ (20.000 απφ απηνχο κπφξεζαλ λα θηάζνπλ ζηε 

Γεθέιεηα)
55

. Απηφ ήηαλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Αιθηβηάδε γηα λα μαλαξρίζεη ηνλ 

πφιεκν κε ηελ Αζήλα ζηελ Αηηηθή. Απηή ε θίλεζε ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ 

Αζήλα θαη αλάγθαζε ηνπο Αζελαίνπο λα κείλνπλ ζηα κεγάια ηνπο ηείρε γηα έλα 

ρξφλν, ιακβάλνληαο εθφδηα απφ ζαιάζζηνπο δξφκνπο. Βιέπνληαο ηελ Αζήλα 

πνιηνξθεκέλε ζε δεχηεξν κέησπν, κέιε ηεο δειηαθήο πκκαρίαο άξρηζαλ λα 

ζθέθηνληαη γηα εμέγεξζε
56

. Ωο επαθφινπζν ηεο θαηαζηξνθηθήο ήηηαο ησλ Αζελαίσλ 

ζηε ηθειία ν Αιθηβηάδεο ζάιπαξε ζηελ Ησλία κε ζπαξηηαηηθφ ζηφιν θαη θαηάθεξε 

λα πείζεη ηηο ησληθέο πφιεηο λα αξρίζνπλ εμέγεξζε
57

. Παξά ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 

πνπ έδσζε ζηνπο παξηηάηεο, ν Αιθηβηάδεο έραζε ηελ εχλνηα ηεο ζπαξηηαηηθήο 

θπβέξλεζεο, κε αξρεγφ ηνλ Άγε Β΄. Ο Λεσηπρίδαο, γηνο ηνπ Άγηδνο θαη ηεο Σηκαίαο 

πνπ γελλήζεθε κεηά απφ απηφ, πηζηεχεηαη φηη ήηαλ γηνο ηνπ Αιθηβηάδε. Ζ επηξξνή 

ηνπ Αιθηβηάδε κεηψζεθε πεξαηηέξσ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Έλδηνπ, ελφο εθφξνπ 

κε ηνλ νπνίν είρε θαιέο ζρέζεηο
58

. χκθσλα κε ηζρπξηζκνχο, ν Αζηχνρνο, έλαο 

ζπαξηηάηεο λαχαξρνο, δηέηαμε ην ζάλαηφ ηνπ, αιιά ν Αιθηβηάδεο ην έκαζε θαη 
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απνζηάηεζε ζηνλ Πέξζε ζαηξάπε, Σηζζαθέξλε, ν νπνίνο ππνζηήξημε νηθνλνκηθά ηηο 

πεινπνλλεζηαθέο δπλάκεηο ην 412 π.Υ
59

.  

   ηαλ επέζηξεςε ζηελ Αζήλα έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε κία ζεηξά Αζήλα 

αζελατθψλ ληθψλ πνπ αλάγθαζαλ ηε πάξηε λα δεηήζεη εηξήλε. Δπλφεζε 

αληηζπκβαηηθέο ηαθηηθέο ληθψληαο ηηο κάρεο κε πξνδνζία ή δηαπξαγκαηεχζεηο αληί κε 

πνιηνξθία
60

. Σα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ηαιέληα ηνπ Αιθηβηάδε απνδείρζεθαλ 

ρξήζηκα γηα φπνην θξάηνο ήηαλ ππφ ηε δηαηαγή ηνπ, αιιά ε θιίζε ηνπ λα θάλεη 

ηζρπξνχο ερζξνχο ήηαλ ζπκβαηή κε ην γεγνλφο φηη πνηέ δελ έκελε ζε έλα κέξνο γηα 

πνιχ θαηξφ. 

 

II. Ο Νηθίαο 

 

   Ο Αζελαίνο πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο Νηθίαο (469-413 π.Υ.), είλαη κία απφ ηηο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. πνπ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γεκάηε 

έληαζε θαη αθξφηεηεο επνρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. Αξρεγφο ηνπ 

αξηζηνθξαηηθνχ θφκκαηνο θαη ζηξαηεγφο ζε κηα θξίζηκε γηα ηελ ηζηνξία ηεο Αζήλαο 

αιιά θαη ηεο Διιάδαο πεξίνδν, δηαθξίζεθε ηφζν γηα ηηο πνιεκηθέο ηνπ επηηπρίεο, φζν 

θαη γηα ηε κεηξηνπάζεηα ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ ιφγνπ θαη ηηο εηξελεπηηθέο ηνπ 

πξσηνβνπιίεο
61

. 

   Μνινλφηη δελ θαηαγφηαλ απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα θαη ν κφλνο πξφγνλνο ηνπ 

πνπ είλαη γλσζηφο είλαη ν παηέξαο ηνπ Νηθήξαηνο, ήηαλ ζίγνπξα επθαηάζηαηνο. Ο 

Νηθήξαηνο είρε δεκηνπξγήζεη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ πεξηνπζία απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ κεηαιιείσλ. Ο γηνο ηνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα κπνξεί λα πξνζιάβεη ρίιηνπο 
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ζθιάβνπο, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηα κεηαιιεία ηνπ ζην Λαχξην ππφ ηελ επνπηεία 

ελφο Θξάθα επηζηάηε θαη ιάκβαλαλ εκεξνκίζζην έλαλ νβνιφ ν θαζέλαο
62

.  

   Ο Νηθίαο απφ θάζε άπνςε ήηαλ ην αληίζεην ηνπ Αιθηβηάδε. Μεγαιχηεξνο θαηά 

είθνζη ρξφληα απφ ηνλ πνιηηηθφ ηνπ αληίπαιν ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο θαη 

θεκηδφηαλ γηα ηε δεηζηδαηκνλία ηνπ. Δλψ ν Αιθηβηάδεο επηζπκνχζε λα θαηαπιήζζεη 

ηνπο Αζελαίνπο, ν Νηθίαο θξφληηδε πάληα λα απνδίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ζηελ εχλνηα 

ησλ ζεψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεη λα πξνθαιεί ην θζφλν. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο 

ήηαλ φηη ν Αιθηβηάδεο είδε ην καθξνρξφλην πφιεκν ελαληίνλ ηεο πάξηεο σο κία 

ζαπκάζηα επθαηξία γηα λα απνθηήζεη κεγαιείν ε πφιε ηνπ θαη δφμα ν ίδηνο. Ο Νηθίαο 

θαίλεηαη πσο απιψο επηζπκνχζε λα ηειεηψζεη απηή ε θαηάζηαζε θαη κάιηζηα ην 421 

π.Υ. πέηπρε λα ηελ ηεξκαηίζεη πξνζσξηλά, κε ηελ εηξήλε ηνπ
63

.  

   Ο Νηθίαο ππήξμε πνιχ επηηπρεκέλνο ζηξαηεγφο ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ κε ζπνπδαηφηεξν επίηεπγκά ηνπ ηελ θαηάιεςε ηεο 

λεζίδαο Μηλψα, πνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηα Μέγαξα, θαη ησλ Κπζήξσλ, ζηε λφηηα 

αθηή ηεο Λαθσλίαο. ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ηνπ 422/21 π.Υ. δηέπξεςε ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο θαη ν Θνπθπδίδεο επηρεηξεί λα 

εξκελεχζεη ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ: ‘’ν Νηθίαο απφ ηε κεξηά ηνπ 

ήζειε φζν αθφκε δελ είρε ππνζηεί θακία αηπρία θαη έραηξε ηεο γεληθήο εθηηκήζεσο λα 

δηαθπιάμεη ηελ θαιή ηνπ ηχρε, λα γιπηψζεη γηα ηελ ψξα απφ ηηο ηαιαηπσξίεο ν ίδηνο 

πξνζσπηθά θαη λα απαιιάμεη θαη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ απφ απηέο, αιιά θαη λα αθήζεη 

ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηε θήκε αλδξφο ν νπνίνο πέξαζε φιε ηνπ ηε δσή ρσξίο λα 

βιάςεη θαζφινπ ηελ πφιε ηνπ· πίζηεπε φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλ απέθεπγε 

θαλείο ηνλ θίλδπλν θαη αλ ειάρηζηα εκπηζηεπφηαλ ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ηχρε· απηφ 

φκσο πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ θίλδπλν πίζηεπε φηη ήηαλ ε εηξήλε’’
64

. 

Κη φκσο νη πεξηζζφηεξνη Αζελαίνη πεξηγεινχζαλ ηελ πξνιεπηηθή ηνπ θχζε. Ο 

Αξηζηνθάλεο ηνλ ριεπάδεη ζηελ θσκσδία ηνπ Ακθηάξανο, ε νπνία δηδάρηεθε ην 

                                                 

62
 Ξελνθψληαο, Πόξνη, 4.14. 

63
 Fields N. (2014), 18. 

64
 Θνπθπδίδεο 5.16. 



 

 

40 

 

θαινθαίξη ηνπ 414 φηαλ νη ειπίδεο ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηθειηθήο 

εθζηξαηείαο δελ είραλ ραζεί. Οκνίσο, ζηνπο Όξληζεο πνπ παίρηεθαλ ιίγν λσξίηεξα ην 

ίδην έηνο, ν Αξηζηνθάλεο θηάλεη ζην ζεκείν λα δεκηνπξγήζεη κία λέα ιέμε 

πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη πφζν θαζπζηεξνχζε ν Νηθίαο (κειινληθηάλ: ζηίρνο 640)
65

. 

Ωζηφζν, φηαλ ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά ζπλδπάζηεθαλ θαη επεξέαζαλ ηε 

ζηξαηησηηθή θξίζε ηνπ ληθία αθνινχζεζε ε θαηαζηξνθή ησλ Αζελαίσλ έμσ απφ ηηο 

πξαθνχζεο. 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ν Νηθίαο, αλ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θάλεθαλ νη θηιεηξεληθέο δηαζέζεηο ηνπ, δηεηέιεζε γηα κεγάια 

δηαζηήκαηα ζηξαηεγφο θαη απέδεημε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κε ηηο 

επηηπρίεο ηνπ ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. εκαληηθή σζηφζν ππνρψξεζε ζηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπ ζεκεηψζεθε ην 425 π.X., φηαλ, απνβιέπνληαο ζηε ζχλαςε εηξήλεο, 

ν Νηθίαο ζηέξεζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ κηα επθαηξία γηα δηάθξηζε παξαρσξψληαο ηελ 

ζηνλ αληίπαιφ ηνπ, ηνλ δεκαγσγφ Κιέσλα
66

. Οη Αζελαίνη πνιηνξθνχζαλ ηφηε ηε 

ζπαξηηαηηθή θξνπξά ηεο λήζνπ θαθηεξίαο, ζηελ Πχιν, θαη ν Κιέσλ πξφηεηλε λα 

ζηαινχλ εληζρχζεηο κε επηθεθαιήο ηνλ Νηθία. Απηφο φκσο απνπνηήζεθε ηε ζηξαηεγία 

θαη ηελ αληηπξφηεηλε ζηνλ Κιέσλα, ν νπνίνο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ηθαλνχ Γεκνζζέλε, 

επίζεο ζηξαηεγνχ, αηρκαιψηηζε ηνπο παξηηάηεο θαη ηνπο νδήγεζε ζξηακβεπηηθά 

ζηελ Αζήλα. χληνκα φκσο ην γφεηξφ ηνπ απνθαηαζηάζεθε ράξε ζηελ επηηπρεκέλε 

δξάζε πνπ αλέπηπμε ν Νηθίαο ζε φινλ ηνλ ειιεληθφ ρψξν φπνπ δηεμάγνληαλ 

επηρεηξήζεηο, απφ ηελ Πεινπφλλεζν σο ηε Υαιθηδηθή. H κεγάιε ζηηγκή γηα ηνλ Νηθία 

ήξζε ην 422 π.X., φηαλ ζηε κάρε ηεο Ακθίπνιεο ζθνηψζεθαλ νη δχν θπξηφηεξνη 

εθπξφζσπνη ηεο θηινπφιεκεο πνιηηηθήο ησλ αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ, ν Αζελαίνο 

Κιέσλ θαη ν παξηηάηεο Βξαζίδαο. H εμέιημε απηή άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ 

πξνζπάζεηα εηξεληθήο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ Αζήλαο θαη πάξηεο, ηελ νπνία 

ππνζηήξηδε έλζεξκα ν Νηθίαο. Ζ πξνζπάζεηα νδήγεζε, ην 421 π.X., ζηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο ε νπνία πήξε ην φλνκα ηνπ αζελαίνπ πνιηηηθνχ: Νηθίεηνο εηξήλε. 
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H ζπκθσλία δελ είρε ηε ιακπξή ηχρε πνπ πξνζδνθνχζε ν πξσηεξγάηεο ηεο Νηθίαο. 

Οη ζχκκαρνη ηεο πάξηεο βξήθαλ ηνπο φξνπο ηεο αζχκθνξνπο γηα ηνπο ίδηνπο θαη 

αξλήζεθαλ λα ηελ πξνζππνγξάςνπλ. ηελ Αζήλα ηελ ππνλφκεπε ν Αιθηβηάδεο κε ηε 

θηινπφιεκε πνιηηηθή ηνπ. Δηζη, αληί γηα ηα πελήληα ρξφληα πνπ πξνέβιεπε ε 

ιεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεψο ηεο, ε Νηθίεηνο εηξήλε έδεζε κφλν έμη, θαη απηά δηφινπ 

γαιήληα. 

   Σν 415 π.X. ν Νηθίαο αληηηάρζεθε ζηελ ηδέα ηεο ζηθειηθήο εθζηξαηείαο ηελ νπνία 

ππνζηήξηδε ν Αιθηβηάδεο. Σειηθά φκσο αλαγθάζηεθε λα ππνηαρζεί ζηελ απφθαζε 

ηνπ δήκνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, θαη κάιηζηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθζηξαηεία σο ζηξαηεγφο καδί κε ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνλ Λάκαρν. Σν θζηλφπσξν ηνπ 

414 π.X., κφλνο πιένλ εγέηεο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο κεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ 

Αιθηβηάδε θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Λακάρνπ θαη βαζαληδφκελνο απφ πάζεζε ησλ λεθξψλ, 

ν Νηθίαο δήηεζε λα αλαθιεζεί απφ ηε ηθειία. Σν αίηεκά ηνπ δελ έγηλε δεθηφ, θαη 

αλη’ απηνχ ε Αζήλα ηνχ έζηεηιε εληζρχζεηο γηα λα ζπλερίζεη ηνλ πφιεκν
67

. Παξά ηε 

γελλαηφηεηά ηνπ ν Νηθίαο, κε ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ηελ αλαβιεηηθφηεηα θαη ηελ 

αδξάλεηά ηνπ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο, ζπλέβαιε θαίξηα ζηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζηε 

ηθειία, πνπ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηε δηθή ηνπ αηρκαισζία θαη δεκφζηα εθηέιεζε. 

Ο Νηθίαο, ήηαλ απξφζπκνο εγέηεο ηεο ηθειηθήο απνζηνιήο ηνπ 414 π.Υ., πνπ είρε 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο Αζελαίνπο θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ
68

. Σν φλνκα ηνπ Νηθία απνπζίαδε απφ ηε ζηήιε κε ηα νλφκαηα ησλ 

ζηξαηεγψλ πνπ είραλ πνιεκήζεη ζηε ηθειία. Απηή ήηαλ ε κεηαζαλάηηα ηηκσξία πνπ 

ηνπ επέβαιαλ νη Αζελαίνη γηα ηηο επζχλεο ηνπ ζην νηθηξφ ηέινο κηαο επηρείξεζεο ηελ 

νπνία ν Νηθίαο έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα απνηξέςεη. Ο Θνπθπδίδεο, πεξηγξάθεη ην 

Νηθία σο ην ιηγφηεξν αληάμην ησλ Διιήλσλ γη’ απηήλ ηελ θαθνηπρία.  
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III. Ο Λάκαρνο  

 

   Ο Λάκαρνο (470 – 414 π. Υ.) ήηαλ γηνο ηνπ Ξελνθάλε θαη ζηξαηεγφο ησλ 

Αζελαίσλ. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εγέηεο ηεο λαπηηθήο δχλακεο πνπ 

ζηάιζεθε ζηελ ηθειηθή Δθζηξαηεία θαη πνπ αλ ε γλψκε ηνπ γηα άκεζε πνιηνξθία 

θαη θαηάιεςε ησλ πξαθνπζψλ είρε ηφηε εηζαθνπζηεί εμαξρήο, εθηηκάηαη φηη ζα είρε 

άιιε ηξνπή ηφζν ε ζπγθεθξηκέλε αζελατθή επέκβαζε, φζν θαη ν Πεινπνλλεζηαθφο 

πφιεκνο γεληθφηεξα
69

. 

   Ήηαλ πεξίπνπ 50 εηψλ θαη έκπεηξνο πνιεκηζηήο φηαλ επηιέρζεθε σο έλαο απφ ηνπ 

ηξεηο ζηξαηεγνχο γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε ηθειία.  Ο Λάκαρνο ήηαλ ζηξαηεγφο ην 

435 π.Υ. πεξίπνπ, ελψ εγήζεθε ελφο αγήκαηνο 10 πινίσλ ζε απνζηνιή ζηνλ Δχμεηλν 

Πφλην ην 424, ηελ ίδηα ρξνληά πνπ ν Θνπθπδίδεο είρε αλαιάβεη κία παξφκνηα 

απνζηνιή ζηελ Ακθίπνιε ηεο Θξάθεο. Δπηπιένλ ν Λάκαρνο, ήηαλ παξψλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη είρε ππνγξάςεη ηελ εηξήλε ηνπ Νηθία ην 421 π.Υ.
70

. πσο ζα 

δνχκε ήηαλ ζηξαηεγφο πνπ δελ θνβφηαλ λα ξηζθάξεη. 

   Τπήξμε ηνικεξφο κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ θαη πέζαλε κάιινλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηζπκνχζε, νδεγψληαο ηνπο άληξεο ηνπ ζηε κάρε. χκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε
71

 

ζθνηψζεθε φηαλ δπλάκεηο ηνπ ηππηθνχ ησλ ερζξψλ ηνλ πεξηθχθισζαλ καδί κε 

θάπνηνπο άληξεο ηνπ. Ο Πινχηαξρνο απφ ηελ άιιε
72

, αλαπηχζζεη πεξηζζφηεξν απηή 

ηελ εθδνρή, ιέγνληαο πσο έλαο πξαθνχζηνο αμησκαηηθφο ηνπ ηππηθνχ, ν 

Καιιηθξάηεο, πξνθάιεζε ην Λάκαρν ζε κνλνκαρία θαη εθείλνο δέρηεθε. χκθσλα κε 

ηνλ ηζηνξηθφ απφ ηε Βνησηία ν Λάκαρνο επηηέζεθε πξψηνο θαη δέρηεθε ρηχπεκα 

φκσο θαηάθεξε λα πιεζηάζεη πεξηζζφηεξν ηνλ αληίπαιφ ηνπ θαη αληαπέδσζε. Έηζη νη 

δχν άλδξεο έπεζαλ ηαπηφρξνλα. Γελ γλσξίδνπκε αλ ε παξαπάλσ ηζηνξία είλαη 
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αιεζηλή, πάλησο ν Αξηζηνθάλεο θάλεη κία λνζηαιγηθή αλαθνξά ζηνλ ‘’ήξσα 

Λάκαρν’’ ζηνπο Βαηξάρνπο (ζηίρνο 1.039), πνπ παίρηεθαλ ην 405 π.Υ.
73

 

 

IV. Ο Γεκνζζέλεο 

 

Ο Γεκνζζέλεο (457-413 π.Υ.) ήηαλ γηνο ηνπ Αιθηζζέλε θαη ελ ελεξγεία ζηξαηεγφο 

γηα πνιιά έηε, ησλ Αζελαίσλ, απφ ηνπο δηαπξεπέζηεξνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

Πνιέκνπ, κε εκπεηξία ηφζνο ζηελ μεξά φζν θαη ζηε ζάιαζζα. Γηαθξίζεθε ζηελ 

εθζηξαηεία ηνπ 426 π.Υ. γχξσ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, θαηά ηελ νπνία νη 

Λαθεδαηκφληνη ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Αηηηθή. Έιαβε κέξνο ζηελ 

αηπρή Δθζηξαηεία ζηε ηθειία φπνπ εηηήζεθε απφ ηνπο πξαθνπζίνπο θαη 

ζαλαηψζεθε καδί κε ηνλ Νηθία. 

   Έπεηηα απφ κία μαθληθή επηδξνκή ζηελ Αηησιία πνπ απέβε θαηαζηξνθηθή ην 426 

π.Υ.
74

, θαηάθεξε λα εμηιεσζεί θαζψο έζσζε ηε λαπηηθή βάζε ησλ Αζελψλ ζηε 

Ναχπαθην θαη κεηά λίθεζε ηηο δπλάκεηο ησλ Πεινπνλλεζίσλ φηαλ εηζέβαιαλ ζηελ 

Αθαξλαλία. Σν 425 π.Υ. ήηαλ ν θπξηφηεξνο ππνθηλεηήο πίζσ απφ ηελ ήηηα ησλ 

παξηηαηψλ ζηελ Πχιν, ελψ ηνλ επφκελν ρξφλν πνιέκεζε ζηα Μέγαξα θαη ζηε 

Θξάθε. Παξφιν πνπ θαη απηφο φπσο ν Λάκαρνο είρε ππνγξάςεη ηελ εηξήλε ηνπ Νηθία 

ηνπ 421 π.Υ.
75

, ζπκκεηείρε ζην εγρείξεκα ηνπ Αιθηβηάδε ελαληίνλ ηεο Πεινπνλλήζνπ 

ηνπ 418 π.Υ., θαζψο είρε ηε θήκε ηνπ ζθιεξνχ δπλακηθνχ άλδξα πνπ είρε 

ζθιεξαγσγεζεί ζην πεδίν ηεο κάρεο, ήηαλ κάιινλ ινγηθφ ην γεγνλφο φηη νη Αζελαίνη 

ελαπφζεζαλ πάλσ ηνπ ηηο ειπίδεο ηνπο γηα λα ζψζεη εθείλνο ηελ θαηάζηαζε ζηηο 

πξαθνχζεο. Έηζη ηνλ επέιεμαλ γηα ζηξαηεγφ καδί κε ηνλ Δπξπκέδνληα γηα λα εγεζεί 

ηεο δεχηεξεο εθζηξαηείαο ζηε ηθειία
76

.  
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V. Δπξπκέδωλ 

 

   Ο Δπξπκέδσλ ήηαλ γηνο ηνπ Θνπθιένπο. Αλέιαβε πξψηε θνξά ζηξαηεγφο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Κέξθπξα ην 427 π.Υ., φηαλ εγήζεθε κηαο 

απνζηνιήο εμήληα ηξηεξψλ. Ζ άθημή ηνπ βνήζεζε ηνπο δεκνθξαηηθνχο λα 

απνηειεηψζνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο ηνπο αληηπάινπο θαζψο ηηο επηά κέξεο πνπ ν 

αζελατθφο ζηφινο βξηζθφηαλ εθεί, νη Κεξθπξαίνη ζθαγίαζαλ ηνπο πνιίηεο πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ ερζξνί ηνπ θαζεζηψηνο
77

. Σελ επφκελε ρξνληά ν Δπξπκέδνληαο 

επηιέρζεθε λα δηνηθήζεη σο ζηξαηεγφο έλα κέξνο ηεο εθζηξαηεπηηθήο απνζηνιήο 

πξνο ηε ηθειία. ηαλ νη Έιιελεο ηεο ηθειίαο απνθάζηζαλ λα επηιχζνπλ κφλνη ηνπο 

ηα πξνβιήκαηά ηνπο ην θαινθαίξη ηνπ 424 π.Υ., ε παξνπζία ησλ Αζελαίσλ ηνπο ήηαλ 

άρξεζηε θαη αλεπηζχκεηε. Μφιηο νη Αζελαίνη απνζχξζεθαλ, απαγγέιζεθαλ ζηνλ 

Δπξπκέδνληα ςεπδείο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο είρε δσξνδνθεζεί γηα λα 

εγθαηαιείςεη ηε ηθειία
78

. Πίζσ απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο βξηζθφηαλ ν Νηθίαο ν 

νπνίνο απφ κία εηξσλεία ηεο ηχρεο ζθνηψζεθε έμσ απφ ηηο πξαθνχζεο.  
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Οη πξαθνύζηνη 

I. Ο Δξκνθξάηεο 

 

   Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Δξκνθξάηε είλαη άγλσζηε, αιιά είλαη γλσζηφ φηη ήηαλ 

γφλνο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο θαη αξρεγφο ηεο αξηζηνθξαηηθήο παξάηαμεο ησλ 

πξαθνπζψλ. Ο Δξκνθξάηεο ζπκκεηείρε ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ πξαθνπζίσλ θαη ησλ 

Καξρεδνλίσλ, αιιά δηαθξίζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ησλ Αζελαίσλ ζηε 

ηθειία. Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη πξαθνχζεο αληαγσλίδνληαλ κε ηελ Αζήλα 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Κακάξηλαο, φηαλ ην δήηεκα ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ αθφκε ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ν Δξκνθξάηεο, γηνο ηνπ Έξκσλα, ελαληηψζεθε αλνηρηά ζηνλ 

αζελατθφ επεθηαηηζκφ. πγθεθξηκέλα, θαηεγφξεζε ηνπο Αζελαίνπο φηη πνιεκνχζαλ 

ηάρα γηα ην θαιφ ησλ Λενληίλσλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είραλ ππφ ηνλ έιεγρφ 

ηνπο ζηε Υαιθίδα ηεο Δχβνηαο απφ φπνπ θαηάγνληαλ νη θάηνηθνη ησλ Λενληίλσλ
79

. 

ηε ζπλέρεηα ν εθπξφζσπνο ησλ πξαθνπζψλ, ν νπνίνο πξνθαλψο είρε θηιειεχζεξεο 

αληηιήςεηο θαηέξξηςε ην επηρείξεκα ησλ Αζελαίσλ πνπ ππνζηήξηδαλ φηη απιψο 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα ειιεληθά θξάηε απφ ηηο επηζέζεηο ησλ Πεξζψλ, 

ιέγνληαο φηη απηφ ήηαλ πξφζρεκα πξνθεηκέλνπ ε Αζήλα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο 

απηνθξαηνξία γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηελ πεξζηθή. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Δξκνθξάηε, ν 

ηκπεξηαιηζκφο ηεο Αζήλαο ζήκαηλε ηελ ππνδνχισζε ησλ ζπκκάρσλ ηεο
80

. 

   Ο Θνπθπδίδεο, δελ θξχβεη ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ην πλεχκα θαη ηελ εζηθή ηνπ 

Δξκνθξάηε, θαζψο θαη γηα ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ελψ ππνγξακκίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα πείζεη ηνπο Έιιελεο ηεο ηθειίαο λα 

ζπλαζπηζηνχλ ελαληίνλ ηεο Αζήλαο ην θαινθαίξη ηνπ 424 π.Υ. Δίρε απεπζπλζεί ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ πφιεσλ ζηε Γέια ηζρπξηδφκελνο πσο κηινχζε γηα ην ζπκθέξνλ 

φισλ ησλ πφιεσλ ηεο ηθειίαο θαη φρη κφλν ησλ πξαθνπζψλ θαη θαηεγφξεζε ηελ 

Αζήλα φηη ζρεδίαδε λα θαηαθηήζεη φιν ην λεζί. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ν Δξκνθξάηεο 

                                                 

79
 Θνπθπδίδεο 6.76.1. 

80
 Fields N. (2014), 22. 



 

 

46 

 

άζρεηα απφ ην αλ ήηαλ εηιηθξηλήο ή φρη πξσηνζηάηεζε ζηελ αληίζηαζε ελάληηα ζηνλ 

αζελατθφ ζηφιν.  

   Σν θαινθαίξη ηνπ 412 π.Υ. ν Δξκνθξάηεο είρε δηνξηζηεί επηθεθαιήο είθνζη δχν  

ηξηεξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο παξηηάηεο ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν. Δλφζσ φκσο 

βξηζθφηαλ εθεί έκαζε πσο έπεηηα απφ ςήθν ηνπ δήκνπ θαζαηξέζεθε απφ ην αμίσκά 

ηνπ θαη επξφθεηην λα εμνξηζηεί
8182

. Φαίλεηαη πσο ζηηο πξαθνχζεο είρε πιένλ 

επηθξαηήζεη έλα αθφκε πην ξηδνζπαζηηθφ δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο έπεηηα απφ κία 

εμέγεξζε πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ. Απφ εηξσλεία ηεο ηχρεο ην 

απνηέιεζκα ηεο ζαλάζηκεο δηακάρεο αλάκεζα ζηηο πξαθνχζεο θαη ζηελ Αζήλα ήηαλ 

ε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ζηηο δχν πφιεηο: Ζ λίθε 

νδήγεζε ηνπο πξαθνπζίνπο ζε κία πην αθξαία κνξθή Γεκνθξαηίαο, ελψ ε ήηηα 

ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ζε πξνζσξηλά νιηγαξρηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Αζήλα.  

   Ο εμφξηζηνο Δξκνθξάηεο, επέζηξεςε ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν, φκσο ηειηθά έραζε ηε 

δσή ηνπ ζε κία ζπκπινθή ζηηο πξαθνχζεο φηαλ ην 408/407 π.Υ., επηρείξεζε 

πξαμηθφπεκα ρσξίο επηηπρία. Έλαο απφ ηνπο επηθεθαιήο ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ έλαο 

λεαξφο άλδξαο νλφκαηη Γηνλχζηνο, ν νπνίνο θαηάθεξε λα επηδήζεη κνινλφηη ήηαλ 

βαξηά ρηππεκέλνο θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα αλαξξηρήζεθε ν ίδηνο ζηελ εμνπζία θαη 

έγηλε ηχξαλλνο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πξφζθαηε επηηπρία ησλ Καξρεδνλίσλ ζηνλ 

Αθξάγαληα θαη ην ράνο πνπ επηθξάηεζε ζηηο πξαθνχζεο
83

. Σν δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα δελ επηβίσζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο πξαθνχζεο, φπνπ ε 

εμνπζία ελφο αλδξφο ήηαλ ν θαλφλαο
84

.  
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II. Ο Γύιηππνο 

 

Ο Γχιηππνο θαηαγφηαλ απφ ηε πάξηε θαη ζα κπνξνχζε λα ηνλ απνθαιέζεη θαλείο 

επαγγεικαηία ζηξαηηψηε. Γελλήζεθε πεξί ην 450 π.Υ. θαη ην 404 θαηαδηθάζηεθε ζε 

ζάλαην εξήκελ γηα ππεμαίξεζε ιαθχξσλ πνιέκνπ. Καηάθεξε λα κεηαηξέςεη ηελ 

αλαπφθεπθηε φπσο θαηλφηαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηηα ησλ πξαθνπζίσλ ζε κία 

ζξηακβεπηηθή λίθε. Ο παηέξαο ηνπ ,ν Κιεαλδξίδαο, δηνξίζηεθε ην 446 π.Υ. 

ζχκβνπινο ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο Πιεηζηνάλαθηα, φηαλ απνρψξεζε ρσξίο 

πξνθαλή εμήγεζε απφ ηελ Αηηηθή. Ο Κιεαλδξίδαο θαηεγνξήζεθε γηα δσξνδνθία απφ 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Πεξηθιή, θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη θαηέθπγε ζηνπο 

Θνχξηνπο, κία παλειιήληα απνηθία πνπ είρε ηδξπζεί ζηε Νφηηα Ηηαιία κε ζπκκεηνρή 

ηεο Αζήλαο. ηνπο Θνχξηνπο έδεζε σο πνιίηεο θαη κάιηζηα δηαθξίζεθε σο 

ζηξαηεγφο. Οη ηζηνξηθνί πάλησο δελ ζπκθσλνχλ φηη ε δσξνδνθία ήηαλ 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο
85

 θαη ζεσξνχλ ελδερφκελν νη παξηηάηεο λα απνρψξεζαλ 

επεηδή απηφ ζπλέθεξε ηδηαίηεξα ηελ παηξίδα ηνπο. Δμάιινπ πνιχ ζχληνκα ε πάξηε 

ππέγξαςε εηξήλε κε ηνπο Αζελαίνπο θαη επηπιένλ αλ πξάγκαηη είρε ζηνηρεηνζεηεζεί ε 

θαηεγνξία δελ ζα ζπληζηνχζε απιφ ρξεκαηηζκφ, αιιά εζράηε πξνδνζία θαη ν 

Πιεηζηνάλαθηαο, παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ ζα θαηαδηθαδφηαλ ζε απζηεξφηεξε 

πνηλή απφ έλα απιφ πξφζηηκν. Δπηπιένλ ε κεηέξα ηνπ, ιέγεηαη πσο αλήθε ζηνπο 

είισηεο γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη ν ίδηνο ήηαλ κφζαμ, δειαδή κε γλήζηνο παξηηάηεο 

θαη πνιίηεο θαηψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο
86

. Σφηε κφζαθαο νλνκαδφηαλ ν κε γλήζηνο 

παξηηάηεο ν νπνίνο φκσο θεδεκνλεπφηαλ ή ηξφπνλ ηηλά πηνζεηείην απφ έλαλ γλήζην 

παξηηάηε θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ελειηθησλφηαλ, εμηζσλφηαλ κε ηνπο άιινπο 

πνιίηεο θαη είρε πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Καη' άιινπο, νη κφζαθεο δελ ρξεηαδφηαλ 

λα πηνζεηεζνχλ, αιιά ήηαλ παηδηά εηιψησλ πνπ ηχραηλε λα αλαηξέθνληαη ζην ζπίηη 

ηνπ θπξίνπ ηνπο καδί κε ηα δηθά ηνπ παηδηά. Γελ ππάξρεη βεβαηφηεηα γηα ην θάησ απφ 

πνηεο ζπλζήθεο ραξαθηεξίζηεθε κφζαθαο ν Γχιηππνο, γηαηί φηαλ ήηαλ κηθξφο ζπλέβε  

ην αλσηέξσ πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπ ζηέξεζε ηνλ παηέξα ηνπ. Ωζηφζν απφ λεαξή ειηθία 

εθπαηδεχηεθε ζην ζηξαηησηηθφ ηξφπν δσήο ησλ παξηηαηψλ θαη φηαλ ελειηθηψζεθε 
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πήξε ζηξαηησηηθφ αμίσκα ελψ ηα έμνδα ηνπ πιήξσλε θάπνηνο εχπνξνο ζπαξηηάηεο 

πνπ ηνλ είρε ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ. Ο πφιεκνο έδηλε ζπρλά ηελ επθαηξία ζε 

αλζξψπνπο ηαπεηλήο θαηαγσγήο λα δνμαζηνχλ θαη λα θεξδίζνπλ αλαγλψξηζε
87

. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν Γχιηππνο έγηλε γλσζηφο απφ ηελ απνζηνιή ζηε ηθειία αλ 

θαη πνηέ δελ είρε ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ παξηηάηεο πνιίηεο.  Πηζαλφλ επηιέρζεθε σο 

ζηξαηεγφο ράξε ζηηο δηαζπλδέζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηνπο Θνπξίνπο, θαζψο ν 

παηέξαο ηνπ, Κιεαλδξίδαο, ν νπνίνο είρε δήζεη εθεί είρε βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο ζηε δηακάρε ηνπο κε ηνλ Σάξαληα. ισο πεξηέξγσο, παξά ηηο εμαηξεηηθέο ηνπ 

επηδφζεηο ζηε ηθειία, ν Γχιηππνο δελ μαλαεκθαλίδεηαη ζηηο γξαπηέο πεγέο. 

Αλαθέξεηαη κφλν φηη θαηεγνξήζεθε πσο έθιεςε ρξήκαηα πνπ ηνπ είρε εκπηζηεπηεί ν 

Λχζαλδξνο. Δλδέρεηαη φπσο θαη ν παηέξαο ηνπ έπεηηα απφ ηα ιακπξά ηνπ 

θαηνξζψκαηα λα θαηαδηθάζηεθε επίζεο γηα δσξνδνθία θαη λα εμνξίζηεθε απφ ηε 

πάξηε αηηκαζκέλνο. χκθσλα κε κία άιιε εθδνρή θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην απφ 

αζηηία αθνχ θξίζεθε έλνρνο γηα ηελ αξπαγή ησλ ρξεκάησλ ηνπ Λπζάλδξνπ. πνηα 

θαη αλ ήηαλ πάλησο ε πνηλή, εμνξία ή θαηαδίθε ζε αζηηία, ήηαλ κία ζιηβεξή 

θαηάιεμε γηα ην γελλαίν Γχιηππν
88

. 
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γ) Οη πνιηηηθέο ίληξηγθεο θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ πνιέκνπ 

   Ζ ζηθειηθή εθζηξαηεία αλήθεη ζην έθην θαη έβδνκν βηβιίν ηνπ Θνπθπδίδε θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ επίζεζε θαη ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο ελαληίνλ ηεο ηθειίαο. ηα 

βηβιία απηά πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

Δηξήλεο ηνπ Νηθία (421 - 414 π.Υ.), αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε, αιιά θαη 

ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ θαη νη δχν παξαηάμεηο κε ηελ 

Δηξήλε ηνπ Νηθία δελ ηεξήζεθαλ πηζηά γηαηί νη πξσηαγσληζηέο νχηε ηε δηάζεζε είραλ 

γη’ απηφ νχηε θαη ηε δπλαηφηεηα. Απφ ηα κέιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο ε 

Κφξηλζνο, ηα Μέγαξα, ε Ήιηο θαη ε Βνησηία νχηε θαλ επηθχξσζαλ ηελ εηξήλε. Ο 

παξηηάηεο αξκνζηήο ηεο Ακθηπφιεσο, Κιεαξίδαο, αξλήζεθε λα παξαδψζεη ηνπο 

πνιίηεο ζηελ εθδηθεηηθή καλία ησλ Αζελαίσλ· ζπκθψλεζε κφλν ζηελ εθθέλσζε ησλ 

παξαιηψλ ηφπσλ ηεο Θξάθεο. Οη Αζελαίνη απάληεζαλ κε αληίπνηλα: εμαθνινχζεζαλ 

λα θαηέρνπλ ηα Κχζεξα φπσο θαη πξηλ θαη αξλήζεθαλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζηνπο 

αηρκαιψηνπο ηεο θαθηεξίαο. Ζ πην δπζαξεζηεκέλε απφ φινπο ήηαλ ε Κφξηλζνο 

γηαηί δελ είρε πάξεη πίζσ νχηε ηελ Κέξθπξα νχηε ηελ Πνηίδαηα, φπσο επίζεο νχηε ην 

φιιην νχηε ην Αλαθηφξην, αθνχ νη Αθαξλάλεο θξαηνχζαλ θαηεηιεκκέλεο ηηο βάζεηο. 

Ζ θξίζε πνπ μέζπαζε ζηνπο θφιπνπο ηεο πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο έθαλε ηνπο 

παξηηάηεο λα ζπκθηιησζνχλ κε ηνπο Αζελαίνπο. Καηά ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ 

ηνπ 421 π.Υ. ππεγξάθε κεηαμχ πάξηεο θαη Αζήλαο κία ζπλζήθε ακπληηθήο 

πκκαρίαο κε δηάξθεηα 50 εηψλ. Έηζη έγηλε αθφκε πην κεγάιε ε δπζπηζηία ησλ 

ππνινίπσλ Πεινπνλλεζίσλ θαη εθδειψζεθε απξνθάιππηε δηάζπαζε ζηελ 

πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία. Ζ Ήιηο θαη ε Μαληηλεία απνρψξεζαλ απφ ηελ Έλσζε θαη 

πήγαλ κε ηελ Κφξηλζν, ην Άξγνο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαιθηδηθήο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ μερσξηζηή ζπκκαρία, κε απνηέιεζκα λα κείλεη νπζηαζηηθά 

απνκνλσκέλε ε πάξηε ζηελ Πεινπφλλεζν
89

. Ζ Κφξηλζνο, ε νπνία ήηαλ ε θηλεηήξηα 

δχλακε επσθειήζεθε απφ ηελ επεθηεηλφκελε Γεκνθξαηηθή θίλεζε ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ηελ έζηξεςε επηδέμηα θαηά ηεο πάξηεο. Παιαηφηεξα είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη νη Λαθεδαηκφληνη παξφκνηα ηαθηηθή θαηά ησλ Αζελψλ θαη ηεο 

εγεκνλίαο, ηψξα φκσο νη ηδενινγηθέο αληηζέζεηο είραλ ζηφρν ηνπο ηηο εγεκνληθέο 
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αμηψζεηο ηεο πάξηεο. Σν φηη, ηέινο, ε Λαθσληθή δηπισκαηία απέηπρε λα ζπλάςεη 

ηελ άλνημε ηνπ 420 ηδηαίηεξε ζπλζήθε κε ηε Βνησηία απνηεινχζε πνιχ αδχλαην 

αληηζηάζκηζκα γηα ην έδαθνο πνπ είρε ραζεί ζηελ Πεινπφλλεζν
90

. 

   Ζ γεληθή δπζαξέζθεηα γηα ηελ θίβδειε εηξήλε είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιήξε 

αιιαγή ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο. Γηα ην Νηθία θαη ηελ εηξήλε ηνπ δελ ήζειε πηα 

θαλείο λα αθνχζεη. Σα δεηλά ηνπ δεθαεηνχο πνιέκνπ ιεζκνλήζεθαλ ηψξα πνιχ 

γξήγνξα. Έηζη μαλαπήξε ηελ πξσηνβνπιία ε ξηδνζπαζηηθή παξάηαμε, εγέηεο ηεο 

νπνίαο ήηαλ ν Τπέξβνινο θαη ν Αιθηβηάδεο, ν γηνο ηνπ Κιεηλία θαη κηαο απνγφλνπ 

ησλ Αιθκεσλίδσλ. Απηφο κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ είρε αλαηξαθεί ζην ζπίηη 

ηνπ Πεξηθιή θαη ηα εμαηξεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά πξνζφληα ηνπ έδεηρλαλ πσο 

ήηαλ πξννξηζκέλνο λα αθνινπζήζεη κία έλδνμε ζηαδηνδξνκία. Παξφια απηά δελ 

θαηφξζσζε λα δηδαρηεί θαηά ηε λεφηεηά ηνπ, παξφιν πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ 

σθξάηε, λα απηνθπξηαξρείηαη θαη λα ζπγθξαηεί ηα πάζε ηνπ. Έηζη, νη 

αλακθηζβήηεηεο ηθαλφηεηεο ηνπ είραλ θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα 

αθφκε πεξηζζφηεξν γηαηί φιε ηνπ ε δξάζε είρε ζαλ θίλεηξν ηελ αραιίλσηε θηινδνμία 

ηνπ.  Σν γεγνλφο φηη ππεξείρε θαηά πνιχ ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ Αζελαίσλ σο πξνο ηελ 

πλεπκαηηθή δχλακε ην γλψξηδε θαη ν ίδηνο πνιχ θαιά θαη δελ ήηαλ δηφινπ παξάδνμν 

φηη ζπρλφηαηα θαη ζψθξνλεο αθφκε πνιηηηθνί ηπθιψλνληαλ απφ ηε ζαγελεπηηθή  

γνεηεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θη απφ ηελ εθζακβσηηθή ιάκςε ηεο ηδηνθπΐαο ηνπ. 

Πνιηηηθφο ζηφρνο ηνπ Αιθηβηάδε ήηαλ ε πιήξεο απνκφλσζε ηεο πάξηεο. Σν ζθνπφ 

απηφ εμππεξεηνχζε ε ζχλαςε πκκαρίαο ησλ Αζελψλ κε ην Άξγνο, ηε Μαληίλεηα θαη 

ηελ Ήιηδα. Με ηε ζπκκαρία απηή, φπσο θαη κε ηε ζχγθξνπζε Άξγνπο θαη Δπηδαχξνπ 

ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ, ζηελ νπνία αλακείρζεθαλ ε πάξηε θαη ε Αζήλα, 

δηαγξάθνληαλ ήδε νη εμειίμεηο πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ. Πξνο ην παξφλ φκσο 

απεθεχρζε ε κνηξαία ηξνπή ησλ πξαγκάησλ θπξίσο γηαηί θαηά ηελ εθινγή ησλ 

ζηξαηεγψλ ηελ άλνημε ηνπ 418 π.Υ., ν Αιθηβηάδεο δελ επαλεμειέγε.  

Ο αγψλαο κεηαμχ πάξηεο θαη Άξγνπο γηα ηελ εγεκνλία ζηελ Πεινπφλλεζν 

απνθνξπθψζεθε κε ηε Μάρε ηεο Μαληηλείαο (418 π.Υ.). Παξφιν πνπ νη Αξγείνη θαη 
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ν ζηξαηφο ηεο μερσξηζηήο πκκαρίαο ηνπο εληζρχζεθαλ απφ αζελατθέο επηθνπξίεο, 

ππέθπςαλ ζηε θάιαγγα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ αξρεγία ηνπ 

βαζηιέσο Άγηδνο. Απηή ήηαλ ε πην κεγάιε κάρε πνπ δφζεθε πάλσ ζην Διιεληθφ 

έδαθνο απφ ηελ επνρή ησλ Πιαηαηψλ. Απνηέιεζκά ηεο ήηαλ ε απεξηφξηζηε 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο ζηελ Πεινπφλλεζν. Σν Άξγνο, ε 

Μαληίλεηα, ε Αραΐα εληάρζεθαλ ζηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία· κφλν ε Ήιηο έκελε 

πιένλ καθξπά. Ο Οξγαληζκφο ηεο μερσξηζηήο πκκαρίαο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ 

Αζήλα θαηαθεξκαηίζηεθε θαη καδί ηνπ έζβεζαλ νη ςεπδαηζζήζεηο κε ηηο νπνίεο 

βαπθαιίδνληαλ νη Αζελαίνη παξαζπξφκελνη απφ ην ζεηξήλην άζκα ηνπ Αιθηβηάδε.  

   ηελ Αζήλα ηα πάληα εμαξηψληαλ απφ ηελ έθβαζε ηεο εζσπνιηηηθήο κνλνκαρίαο 

κεηαμχ ηνπ Αιθηβηάδε θαη ηνπ Νηθία. Σν πξφβιεκα ήηαλ: πφιεκνο ή εηξήλε; Σφηε, 

βξήθαλ ζαλ κφλε δηέμνδν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πάιη έλα ζεζκφ ηεο Αηηηθήο 

Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο επί ρξφληα ηψξα βξηζθφηαλ ζε αρξεζηία· ηνλ νζηξαθηζκφ. Δλ 

ηνχηνηο ν Αιθηβηάδεο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ πξνπάλησλ ζηξεθφηαλ ην κέηξν, 

θαηφξζσζε λα εμνπδεηεξψζεη ηε δχλακή ηνπ, πεηπραίλνληαο θάηη ην πξαγκαηηθά 

απίζαλν, λα πάξεη δειαδή κε ην κέξνο ηνπ ηνλ αληίπαιφ ηνπ Νηθία γηα λα εκθαληζηεί 

καδί ηνπ πάλσ ζην ίδην ‘’ςεθνδέιηην’’. Σξίηνο πνιηηηθφο εγέηεο ήηαλ ν Τπέξβνινο 

πνπ θαηαδηθάζηεθε κε ηελ νζηξαθνθνξία ζε εμνξία. Με ην γεγνλφο απηφ θάλεθε 

δξαζηηθφηεηα πφζν άρξεζηνο είρε θαηαληήζεη ν νζηξαθηζκφο, ψζηε πξαγκαηηθά δελ 

ηνλ μαλά ρξεζηκνπνίεζαλ πνηέ πηα ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία.  

   Ο Νηθίαο θαη ν Αιθηβηάδεο πνπ εμειέγεζαλ γηα ην 417/16 π.Υ. ζηξαηεγνί, πάζρηζαλ 

γηα εληππσζηαθέο εμσηεξηθέο επηηπρίεο. Καη ελψ ν πξψηνο θαηφξζσζε κηθξά κφλν 

πξάγκαηα ην 417 ζηε Θξάθε, ν Σεηζίαο θαη ν Κιενκήδεο επέβαιαλ ηελ Αζελατθή 

θαηνρή ζηε Μήιν. Ζ εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ θαηά ηεο δσξηθήο Μήινπ απνηειεί 

ηελ έθθξαζε κηαο θηελψδνπο δηαζέζεσο γηα θπξηαξρία φπσο αθξηβψο καο δείρλεη θαη 

ν Θνπθπδίδεο κε ηνλ πεξίθεκν δηάινγν ησλ Μειίσλ
91

. Ζ πάξηε φκσο, δελ 

αληέδξαζε νχηε ζε απηή ηελ πξφθιεζε νχηε ζηηο επηζέζεηο θαη ηηο ιεειαζίεο ηεο 

αζελατθήο θξνπξάο ζηελ Πχιν. Δίλαη πηζαλφ φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ 
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αλάγθαζαλ λα θξαηήζεη παζεηηθή ζηάζε ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ δηελέμεσλ κε ην 

Άξγνο. Οπσζδήπνηε ε πφιε απηή ζπλδέζεθε θαη πάιη ηελ άλνημε ηνπ 416 π.Υ. κε κία 

θαηλνχξγηα ζπλζήθε πξνο ηελ Αζήλα.  

   Ζ Μεγάιε αιιαγή ζηα ειιεληθά, φρη κφλν ζηα Αζελατθά πεπξσκέλα, ήξζε κε ηα 

γεγνλφηα ηεο δχζεσο· ηεο ηθειίαο. Σν ζπλέδξην εηξήλεο ζηε Γειά είρε ζπκθηιηψζεη 

γηα κηθξφ κφλν δηάζηεκα ηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο λήζνπ. Οη δσξηθέο πξαθνχζεο 

ππέηαμαλ ηνπο ησληθήο θαηαγσγήο Λενληίλνπο, πφιε ζχκκαρνο ησλ Αζελψλ θαη 

0πξνζάξηεζαλ ην έδαθφο ηνπο ζην ζπξαθνπζηαθφ θξάηνο. Σφηε ε εγέζηε πνπ είρε 

πφιεκν κε ηε ειηλνχληα ζηξάθεθε πξνο ηελ Αζήλα ζηεξηδφκελε ζηε ζπκκαρία ηεο 

κε απηήλ θαη δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηε κεγάιε πξνζηάηηδα δχλακε ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο παηξίδνο. Σν φηη ε Αζελατθή επηθνχξεηα πήξε ηειηθά ηφζν κεγάιεο 

δηαζηάζεηο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ζθέςεηο θαη ζε απηνχο αθφκε ηνπο ηθειηψηεο 

ζπκκάρνπο ησλ Αζελψλ, ήηαλ απνηέιεζκα κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ νπνία πξσηίζησο 

ππεχζπλνο ήηαλ ν Αιθηβηάδεο. Γηα ηνπο Έιιελεο ηεο κεηξνπνιηηηθήο Διιάδνο ε 

ηθειία ήηαλ αλέθαζελ ‘’ε ρξπζή δχζε’’
92

. Ζ αζχγθξηηα πην κεγάιεο νηθνλνκηθέο ηεο 

δπλαηφηεηεο, ν πινχηνο ησλ ζπγγεληθψλ πεδηάδσλ ζε δεκεηξηαθά θαη θηελνηξνθία, ε 

ιάκςε ησλ πεξήθαλσλ λαψλ θαη ησλ πνιχηηκσλ αλαζεκάησλ, φια απηά έθαλαλ ην 

λεζί λα κνηάδεη κε κία ρψξα ηνπ παξακπζηνχ πνπ πξνζέθεξε ηνπο ζεζαπξνχο ηεο ζε 

φπνηνλ είρε ηελ απφθαζε λα ηνπο θαηαθηήζεη. Θαιάζζηνη δξφκνη πξνο ηε Γπηηθή 

Μεζφγεην βξίζθνληαλ ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ. Οη δηελέμεηο 

ησλ ζπγγεληθψλ πφιεσλ δεκηνπξγνχζαλ κία πξαγκαηηθά ηδαληθή επθαηξία 

απνηειεζκαηηθήο αλακίμεσο γηα θάζε κεγάιε θαη εμσηεξηθή δχλακε. Γηα ην κέζν 

πνιίηε ζηελ Αζήλα ήηαλ βέβαην φηη ε επέθηαζε ηεο αζελατθήο δπλάκεσο ζηε ηθειία 

ζα δηπιαζίαδε ή θαη ζα ηξηπιαζίαδε αθφκε, ηελ επεκεξία θάζε Αζελαίνπ. Ο 

Αιθηβηάδεο ππνδαχιηζε ηελ ηπθιή απηή πίζηε ηνπ πιήζνπο, θηλνχκελνο κάιηζηα απφ 

εληειψο ηδηνηειείο ιφγνπο. Ζ ζηθειηθή δηνίθεζε πξνο ηελ νπνία απέβιεπε απηφο 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ απφθηεζε κηαο κεγάιεο πξνζσπηθήο 
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δχλακεο ηελ νπνία κφλν ε απεξαληνζχλε ηεο δχζεσο ήηαλ δπλαηφλ λα ηνπ 

εμαζθαιίζεη θαη φρη ε ζηελφηεηα ηεο κεηξνπνιηηηθήο ρψξαο.  

   ην κπαιφ ηνπ Αιθηβηάδε πιαληφηαλ απφ θαηξφ ην κεγάιν ζρέδην. Απηφ πνπ επζχο 

εμ αξρήο καο ιέεη ν Θνπθπδίδεο ζην 6
ν
 βηβιίν: λα θαηαθηήζνπλ νιφθιεξν ην λεζί ηεο 

ηθειίαο! Υξεηαδφηαλ φκσο ηελ έγθξηζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα λα 

εθζηξαηεχζεη ζηε ηθειία. Μηα ζχκκαρνο, ε εγέζηα είρε δεηήζεη βνήζεηα. Δίρε 

πξνζθέξεη ρξήκαηα θαη ε αζελατθή ζπλέιεπζε ζέζπηζε ηελ απνζηνιή βνήζεηαο
93

. 

   Ζ εθθιεζία ηνπ Αηηηθνχ Γήκνπ απνθάζηζε λα ζηείιεη βνήζεηα ζηηο Αηγέο θαη λα 

θξνληίζεη θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο ησλ Λενληίλσλ. Ο ζηφινο 

απνηειείην απφ 134 ηξηήξεηο πνπ κεηέθεξαλ 25.000 άλδξεο θαη επηπιένλ 6.400 

νπιίηεο σο απνβαηηθή δχλακε. Ζ αξρεγία αλαηέζεθε ζην Νηθία, ην Λάκαρν θαη ηνλ 

Αιθηβηάδε. ηνπο ηξεηο απηνχο ζηξαηεγνχο δφζεθαλ εηδηθέο θαη πιήξεηο δηθαηνδνζίεο 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηε ζχλαςε ζπλζεθψλ. Σν απνθαζηζηηθφ 

βήκα είρε γίλεη· ε Αζήλα έζηξεςε ηψξα ηα λψηα ζηελ Διιάδα έθεξλε ηα βιέκκαηα 

ηεο πξνο ηε δχζε κε ηελ ειπίδα φηη θαηέρνληαο ηνπο απεξηφξηζηνπο, θαζψο πίζηεπαλ, 

πφξνπο ηεο ηθειίαο ζα θαηφξζσλε χζηεξα μεθηλψληαο απφ εθεί λα θαζππνηάμεη θαη 

ηε κεηξνπνιηηηθή παηξίδα
94

.  

   Ζ πνιηηηθή αλαηαξαρή θνξπθψζεθε ζηελ Αζήλα. Ακέζσο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ 

ζηφινπ ηεο ηθειίαο εθδειψζεθε ε θνβεξή έληαζε κε ην ζθαλδαιψδεο επεηζφδην ησλ 

Δξκνθνπηδψλ. Ζ ηεξφζπιε απηή πξάμε πνπ ζεσξήζεθε απφ ην δεηζηδαίκσλ πιήζνο 

ζα δπζνίσλν ζεκάδη δελ εμεγήζεθε πνηέ σο πξνο ηηο βαζχηεξεο απνρξψζεηο ηεο. 

ηελ θαηεγνξία ησλ ηεξφζπισλ ελεπιάθε θαη ν Αιθηβηάδεο. Καηήγγεηιαλ γηα απηφλ 

φηη ζην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ ηνπ βεβήισζε ηα ηεξά κπζηήξηα ηεο Διεπζίλαο. Σα 

πξάγκαηα δελ ήηαλ δηφινπ μεθαζαξηζκέλα. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ππνζέζεσο αλεβιήζε 

κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο εθζηξαηείαο παξφιν πνπ ν Αιθηβηάδεο δεηνχζε ηελ άκεζε 

δηαιεχθαλζε ηνπ δεηήκαηνο.  
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   ηε ηθειία ν κεγάινο εθείλνο ζηφινο έγηλε δεθηφο κε ςπρξφηεηα, αθφκε θαη απφ 

ηνπο ζπκκάρνπο ησλ Αζελαίσλ. Οιέζξην ήηαλ ην φηη νη ζηξαηεγνί ηνπ δελ είραλ 

θαλέλα ζπγθεθξηκέλν πνιεκηθφ ζρέδην. Έηζη ν Λάκαρνο, επέκελε φηη έπξεπε λα 

ζηξαθνχλ πξψηα θαηά ησλ πξαθνπζψλ ελψ ν Αιθηβηάδεο δηαθσλνχζε: ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα πξνζαξηήζνπλ πξψηα ηηο κηθξέο πφιεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ έηζη κία 

βάζε γηα ηε δξάζε ηνπο. πνηνο είρε ειπίζεη φηη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξάγκαηα 

ζα εμειίζζνληαλ πην γξήγνξα, απνγνεηεχηεθε. Μφλν ε Υαιθηδηθή απνηθία Νάμνο 

πξνρψξεζε κε ηε ζέιεζή ηεο ζηελ Αζελατθή παξάηαμε
95

, ε Καηάλε ππνρξεψζεθε κε 

ηε βία λα δερζεί ηνπο Αζελαίνπο. Σίπνηε άιιν φκσο δελ έβιαςε ηελ πξφνδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηφζν πνιχ φζν ε αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε. Δμαηηίαο κηαο θαηαγγειίαο 

ηνπ Θεζζαινχ, γηνπ ηνπ Κίκσλνο, ε νπνία αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηεξνζπιία 

ηνλ Δξκνθνπηδψλ, ν Αιθηβηάδεο δηεηάρζε λα γπξίζεη ζηελ Αζήλα θαη λα απνινγεζεί 

ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. ηνπο Θνχξηνπο βξήθε ηελ επθαηξία λα δξαπεηεχζεη απφ ην 

ίδην ηνπ ην πινίν· θαηέθπγε ακέζσο ζηελ Ήιηδα θαη απφ θεη ζηε πάξηε. Καη έηζη 

απηφο πνπ ήηαλ έλαο ήξσαο ηεο Αηηηθήο Γεκνθξαηίαο έγηλε πξνδφηεο ηεο παηξίδαο 

ηνπ. Σνπνζέηεζε πην ςειά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ παζψλ θαη ηε 

δηάζεζή ηνπ λα εθδηθεζεί απφ ην θαιφ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπ, ηελ νπνία ν 

ίδηνο είρε παξαζχξεη ζηελ πην ζπγθινληζηηθή πεξηπέηεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο
96

.  

   Με ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Αιθηβηάδε ε ζηθειηθή εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ έραζε 

ηελ ςπρή ηεο. Όζηεξα απφ δηάθνξεο αζπληφληζηεο ελέξγεηεο πνπ είραλ πεξηνξηζκέλε 

θιίκαθα απνβηβάζηεθαλ ηειηθά ζην κεγάιν ιηκάλη ησλ πξαθνπζψλ ηέιε 

θζηλνπψξνπ ηνπ 415. ε κία πξψηε ζχγθξνπζε ν Νηθίαο θαηαηξφπσζε ηνλ ζηξαηφ 

ηεο πφιεσο. Σφηε ν Δξκνθξάηεο, ν πνιηηηθφο πνπ θπβεξλνχζε ηηο πξαθνχζεο, 

δήηεζε εζπεπζκέλα βνήζεηα απφ ηελ Κφξηλζν θαη απφ ηε πάξηε, ηηο κεγάιεο 

πξνζηάηηδεο δπλάκεηο ησλ Γσξηέσλ ηεο Γχζεσο θαη ηηο παξφηξπλε λα θεξχμνπλ ηνλ 

πφιεκν θαηά ησλ Αζελαίσλ ζηελ Διιάδα
97

. 

                                                 

95
 Hornblower S. (1991-96), 272. 

96
 Hornblower S. (1991-96), 278. 

97
 Herman B., (1991), 207-211. 



 

 

55 

 

   Σν Μάην ηνπ 414 π.Υ., απνβηβάζηεθαλ νη Αζελαίνη γηα δεχηεξε θνξά ζηελ πεξηνρή 

ησλ πξαθνπζψλ θαη κάιηζηα ηε θνξά απηή ζηα βφξεηα ηεο πφιεσο. Με ηελ 

θαηάιεςε ηνπ πςψκαηνο ησλ Δπηπνιψλ θαη κε ηελ θαηαζθεπή ελφο εγρεηξήκαηνο πνπ 

έθηαλε απφ ην χςσκα ζην κεγάιν ιηκέλα, ε πνιηηεία απνκνλψζεθε απφ ηελ 

ελδνρψξα. Οη πνιηνξθνχκελνη έθηηαμαλ αληνρπξψκαηα θαη πξνζπάζεζαλ κε ηε 

βνήζεηά ηνπο λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ ερζξηθφ απνθιεηζκφ. ηαλ πηα νη πξαθνχζηνη 

βξίζθνληαλ ζην απνθνξχθσκα ηεο απειπηζίαο, ζηε πάξηε έζηεηιε ζηε ηθειία ην 

Γχιηππν, έλαλ πεπεηξακέλν αμησκαηηθφ. Απηφο απνβηβάζηεθε ζηελ Ηκέξα θαη έρνληαο 

ηελ επηθνπξία δηαθφξσλ ζηθειηθψλ πφιεσλ επηηέζεθε θαηά ηνπ αλεπαξθψο 

θξνπξνχκελνπ θινηνχ ησλ Αζελαίσλ, ηνλ δηέζπαζε θαη έθηαζε ζηηο πξαθνχζεο. 

Δλψ ηψξα αλαπιεξψζεθε ην θξφλεκα ησλ πνιηνξθνχκελσλ ζην Αζελατθφ 

ζηξάηεπκα, άξρηζε λα θπξηαξρεί απεηζαξρία θαη απνγνήηεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

επξχηεξεο ηάμεηο ησλ πιεξσκάησλ πνπ έκεηλαλ άπξαθηα· απηψλ νη γξακκέο 

αξαηψλνπλ αηζζεηά κε ηηο ιηπνηαμίεο. ηαλ ν Γχιηππνο θαηφξζσζε λα αλαθαηαιάβεη 

ηηο δεζπφδνπζεο Δπηπνιέο θαη έθηηαμε έλα θαηλνχξγην κεγάιν γεθχξσκα απφ ηελ 

Αξραδίλε κέρξη ηνλ Δπξχαιν, ε πνιηνξθία είρε νπζηαζηηθά εμνπδεηεξσζεί
98

. Ο 

Αζελατθφο ζηξαηφο βξηζθφηαλ ηψξα αδηάθνπα εθηεζεηκέλνο ζε επηζέζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πφιεσο θαη απφ ην εζσηεξηθφ. Δπηπιένλ έραζε θαη ην Πιπκκχξην πνπ 

ήηαλ ε βάζε ηνπ ζηφινπ. ηελ απειπηζηηθή απηή θαηάζηαζε ν Νηθίαο, δήηεζε 

βνήζεηα απφ ηελ παηξίδα. Οη απαίζηεο εηδήζεηο πνπ έθηαζαλ ζηελ Αζήλα θαηά ηα 

ηέιε ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 414 π.Υ., δηέιπζαλ ζε κία κφλε ζηηγκή φιεο ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο πνπ είραλ σο ηψξα θαηαθέξεη λα απαιείςνπλ νη δηάθνξεο θαηά 

θαηξνχο δπζνίσλεο θήκεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 414 έζηεηιαλ νη Αζελαίνη 10 ηξηήξεηο 

ππφ ηνλ Δπξπκέδνληα θαη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα άιιεο 65 ηξηήξεηο ππφ ηνλ 

Γεκνζζέλε, σο επηθνπξία ζηε Γχζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ απνζηνιή απηή δελ ήηαλ 

εχθνιε γηα ηνπο Αζελαίνπο γηαηί απφ ην θαινθαίξη ηνπ 414 είρε αξρίζεη μαλά ν 

πφιεκνο αλάκεζα ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία θαη ζηνπο Πεινπνλλεζίνπο. Ζ θίβδειε 

Δηξήλε ηνπ Νηθία δελ ππήξρε πηα θαη ε ζηθειηθή πεξηπέηεηα είρε κεηαηξαπεί ζε γεληθφ 

ησλ Διιήλσλ πφιεκν.  
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   Σελ άλνημε Σνπ 413 πέξαζε θαη πάιη ν Πεινπνλλεζηαθφο ζηξαηφο γηα πξψηε θνξά 

χζηεξα απφ 12 ρξφληα ηα ζχλνξα ηεο Αηηηθήο. Ο παξηηάηεο Βαζηιηάο Άγηο, 

εγθαηέζηεζε ην ζηξαηφπεδφ ηνπ θαηά ζπκβνπιή ηνπ Αιθηβηάδε ζηε Γεθέιεηα ζε 

απφζηαζε 20 κφιηο ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Αζήλα θαη θαηέζηξεςε ηα βφξεηα 

δηακεξίζκαηα ηεο Αηηηθήο κε θσηηά θαη ζίδεξν. ηελ χπαηζξν ρψξα λεθξψζεθαλ ην 

εκπφξην θαη νη επηθνηλσλίεο θαη νη δεκφζηνη δνχινη δξαπέηεπζαλ απφ ηα νξπρεία 

θαηά ππθλέο νκάδεο· πάλσ απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε θξεκφηαλ ε Γακφθιεηνο ζπάζε κηαο 

ζπαξηηαηηθήο επηζέζεσο. Νεπξηθφηεηα θαη αγσλία θαηείραλ ην πιήζνο ηνπ νπνίνπ νη 

ζηθειηθέο πξνζδνθίεο είραλ δηαςεπζηεί κε ηφζν ζθαηφ ηξφπν
99

.  

   Λίγν αξγφηεξα ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 413, νη κεγάινη ζηθειηθή εθζηξαηεία  

ησλ Αζελαίσλ βξήθε νηθηξφ ηέινο χζηεξα απφ κία θαηαζηξνθή. Αξρηθά ε άθημε ησλ 

εληζρχζεσλ βειηίσζε γηα βξαρπρξφλην δηάζηεκα ηε ζέζε ησλ Αζελαίσλ εκπξφο απφ 

ηηο πξαθνχζεο. ηε δηάξθεηα φκσο κηαο άηπρεο λπρηεξηλήο επηζέζεσο θαηά ησλ 

Δπηπνιψλ, ν Γεκνζζέλεο έπαζε παλσιεζξία. Ζ θξίζηκε θαηάζηαζε έγηλε αθφκα 

ρεηξφηεξε ιφγσ δηαθσλίαο αλάκεζα ζην Νηθία θαη ην Γεκνζζέλε. Άθεζαλ λα 

πεξάζνπλ πνιχηηκεο εβδνκάδεο παξακέλνληαο άπξαθηνη θαη ηφηε κφλν ν Νηθίαο, πνπ 

θνβήζεθε ηε δπζκελή θξηηηθή ζηελ Αζήλα, δήισζε φηη ζπκθσλνχζε λα δηαθνπεί ε 

πνιηνξθία ε νπνία ήδε απφ αξθεηφ θαηξφ είρε θαηαληήζεη πηα λα κελ έρεη θαλέλα 

λφεκα. Δμαηηίαο κηαο ζειεληαθήο έθιεηςεο ηελ 27ε Απγνχζηνπ 413 αλέβαιε ν 

δηζηαθηηθφο θαη πξνιεπηηθφο Νηθίαο ηελ αλαρψξεζε ηνπ ζηφινπ πνπ βξηζθφηαλ 

έηνηκνο λα απνπιεχζεη επί έλαλ νιφθιεξν κήλα. Έηζη απνθαζίζηεθε νξηζηηθά πηα ε 

ηχρε ηεο αζελατθήο εθζηξαηείαο. Οη πξαθνχζηνη απέθνςαλ ζην ζηφιν ηελ έμνδν 

απφ ην κεγάιν ιηκέλα. Ζ ζπκβνπιή ηνπ Γεκνζζέλε λα επαλαιεθζεί ε πξνζπάζεηα 

θαηά ηελ επφκελε εκέξα, παξφιν πνπ ζπκθψλεζε θαη ν Νηθίαο, δελ εηζαθνχζηεθε
100

.  

   Έηζη ζαλ κφλε ιχζε έκεηλε ε επηζηξνθή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Οιφθιεξνο ν 

ζηφινο θαηαιήγεη αλαγθαζηηθά ζηνλ ερζξφ. Αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ 

ζρεδίνπ, απφ ζηξαηεγηθή άπνςε παξνπζίαζε ειάρηζηα πιενλεθηήκαηα. εκεηψζεθαλ 
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θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηνπ Νηθία, νπφηε ζε ιίγν ν Δξκνθξάηεο 

άθεζε λα θπθινθνξήζεη ε είδεζε φηη φινη νη δξφκνη θαη νη δηαβάζεηο ηεο ελδνρψξαο 

είραλ ήδε απνθιεηζηεί. Δδψ έρνπκε έλα απφ ηα πην εχινγα παξαδείγκαηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο, ην νπνίν καο απνδεηθλχεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Νηθία ηελ 

νξζφηεηα ηνπ πνιεκηθνχ αμηψκαηνο· φηη ε ακέιεηα, δειαδή, θαη ε αλαβνιή είλαη 

πνιχ βαξχηεξα ιάζε, παξά ε θαθή επηινγή ησλ κέζσλ ηνπ πνιέκνπ. Ζ επηζηξνθή 

ησλ Αζελαίσλ ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζηηο 40.000, 

ήηαλ κία πνξεία πάζνπο. Σν πιήζνο πνπ πήξε ην δξφκν πξνο ηελ Κακάξηλα 

πεξλψληαο απφ ηνλ Έισξν θαη αθνινπζψληαο λνηηνδπηηθή θαηεχζπλζε δελ ήηαλ 

ζηξαηφο, αιιά κία αζχληαθηε κάδα, απνηεινχκελα θαηά ην κέγηζην κέξνο ηεο απφ 

λαπηηθά πιεξψκαηα, άπεηξα ζηνλ ρεξζαίν πφιεκν, ηαξαγκέλα θαη ρσξίο 

απηνπεπνίζεζε, ρσξίο θαλνληθή εγεζία, ρσξίο εθφδηα θαη λεξφ, εθηεζεηκέλα ζηελ 

κφληκε απεηιή ηνπ ερζξνχ. χληνκα απνθφπεθε ε επαθή αλάκεζα ζην θχξην ζψκα 

ηεο ζηξαηηάο θαη ηηο νπηζζνθχιαθεο. Πξψηα ππνρξεψζεθε λα παξαδνζεί ν 

Γεκνζζέλεο κε 6.000 άληξεο απφ ηηο ηειεπηαίεο γξακκέο, ελψ δχν εκέξεο αξγφηεξα 

είρε ηελ ίδηα ηχρε ην θχξην ζψκα απφ ην Νηθία ζηνλ Αζζίλαξν πνηακφ. Οη 

αηρκάισηνη ξίρηεθαλ ζηα ιαηνκεία. πνηνο απφ απηνχο δελ πέζαλε θαηά ηνπο δχν 

επφκελνπο κήλεο απφ ηελ πείλα θαη απφ ηελ θαθνθαηξία πνπιήζεθε γηα ζθιάβνο. Ο 

παξηηάηεο Γχιηππνο, ζα ήηαλ πξφζπκνο λα ζψζεη ηνλ Νίθαηα θαη ηνλ Γεκνζζέλε 

ζηηο πξαθνχζεο, φκσο ζηηο πξαθνχζεο ήζειαλ νπσζδήπνηε ηελ εθηέιεζή ηνπο
101

. 

   Ο ρακφο ηνπ αζελατθνχ ζηξαηεχκαηνο ζηα ιαηνκεία ησλ πξαθνπζψλ απνηειεί σο 

πξνο ηελ θιίκαθα θαη ηηο ζπλέπεηεο, ηελ πην θνβεξή θαηαζηξνθή πνπ έπιεμε πνηέ 

έλαλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο γλψζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε ηθειία θαη ηεο αδέμηαο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Νηθία. Ζ ζεκαζία ηεο ήηηαο γηα ηελ πνξεία ηνπ κεγάινπ πνιέκνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

κεγάιε. Απηή έθεξε ηελ απνθαζηζηηθή θακπή ζηνλ πφιεκν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

παξαηήξεζε πξψηνο ν Θνπθπδίδεο
102
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δ) Η εηξήλε ηνπ Νηθία – Μηα πξνζωξηλή εηξήλε 

   Ζ ζχλαςε ηεο εηξήλεο ηελ άλνημε ηνπ 421 π.Υ. έθεξε επθνξία θαη αλαθνχθηζε ζε 

νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ θφζκν πνπ έβγαηλε εμαληιεκέλνο απφ ην δεθαεηή πφιεκν. 

Παξαδίδεηαη, κάιηζηα, πσο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φινη εμπκλνχζαλ ην ξφιν ηνπ Νηθία, 

ηνπ επηθαλνχο Αζελαίνπ πνιηηηθνχ ηεο επνρήο, ζηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο. Άιισζηε, 

απηή πέξαζε ζηελ Ηζηνξία σο ε «Δηξήλε ηνπ Νηθία». κσο, ζρεδφλ ακέζσο 

αλέθπςαλ πξνβιήκαηα: Οη πφιεηο ηεο Θξάθεο αξλήζεθαλ λα επαλεληαρζνχλ ζηελ 

αζελατθή εγεκνλία, ελψ νχηε ε Ακθίπνιε παξαδφζεθε ζηελ Αζήλα, κε απνηέιεζκα, 

κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ δπλάκεσλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ν πφιεκνο ζηελ πεξηνρή λα 

ζπλερηζηεί κεηαμχ ησλ Υαιθηδέσλ ηεο Θξάθεο θαη ησλ Αζελαίσλ
103

. ην πιαίζην 

απηνχ ηνπ πνιέκνπ, ιίγν αξγφηεξα, ην θαινθαίξη ηνπ 421 π.Υ. νη Αζελαίνη ζα 

θπξηέςνπλ ηε θηψλε πνπ ηνπο αληηζηεθφηαλ πεηζκαηηθά, ζα θνλεχζνπλ φινπο ηνπο 

άλδξεο θαη ζα πνπιήζνπλ σο δνχινπο ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. ηε Νφηηα Διιάδα, 

νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπκκάρνπο ηεο πάξηεο αξλήζεθαλ λα δψζνπλ 

ηνπο φξθνπο γηα ηελ εηξήλε θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα δερζνχλ ηνπο φξνπο πνπ απηή ηνπο 

ππαγφξεπε. Έηζη, ε Κφξηλζνο, ηα Μέγαξα, ε Ζιεία θαη ε Βνησηία έκελαλ εθηφο ηεο 

εηξήλεο, ρσξίο φκσο ηππηθά λα πάςνπλ λα είλαη θαη ζχκκαρνη ηεο πάξηεο. Δηδηθά ε 

Κφξηλζνο, πνπ ζπληέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζην λα θεξπρζεί ν πφιεκνο, θάζε άιιν 

παξά ηθαλνπνηεκέλε κε απηή ηελ εηξήλε ήηαλ, αθνχ ε βαζηθή ηεο επηδίσμε, ε 

δηάιπζε δειαδή ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο, φρη κφλν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, αιιά ε 

κεγάιε αληίπαινο έβγαηλε απφ ηνλ πφιεκν αιψβεηε θαη νπζηαζηηθά εληζρπκέλε. 

Παξάιιεια, θαζψο ε ηξηαθνληαεηήο εηξήλε ηνπ 450 πνπ ε πάξηε είρε ζπλάςεη κε ην 

Αξγνο εμέπλεε, ε πξψηε έπξεπε λα αληηκεησπίζεη εθ λένπ ην ελδερφκελν ελφο 

πνιέκνπ κε ην κφληκν αληαγσληζηή ηεο γηα ηελ εγεκνλία ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μέζα 

ζε απηφ ην ερζξηθφ θιίκα, ε πάξηε πξνρψξεζε ζε κηα ηνικεξή δηπισκαηηθή 

ελέξγεηα: ζπλήςε ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα. Ζ Αζήλα, απφ ηε κεξηά ηεο, απνδέρηεθε 

ηελ πξφηαζε, θξίλνληαο πσο έηζη ζα απνθηνχζε φζα νξίδνληαλ κε ηνπο φξνπο ηεο 

εηξήλεο θαη θπξίσο ηελ Ακθίπνιε. Με ηε ζπκκαρία απηή, πνπ είρε βαζηθά ακπληηθφ 

ραξαθηήξα, ε Αζήλα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ επηβνπιέο απφ ηνπο 
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ερζξηθνχο γείηνλέο ηεο, ηνπο Βνησηνχο θαη ηνπο Μεγαξείο, πνπ δελ επηθχξσλαλ ηελ 

εηξήλε. Μεηά ηε ζχλαςή ηεο, νη Αζελαίνη απειεπζέξσζαλ ηνπο αηρκαιψηνπο ηεο 

θαθηεξίαο, ην δπλαηφ ηνπο δηπισκαηηθφ ραξηί, αιιά ρσξίο λα εγθαηαιείςνπλ ηα 

εδάθε ηεο Πχινπ θαη ησλ Κπζήξσλ πνπ αθφκε βξίζθνληαλ ζηελ θαηνρή ηνπο. 

Αλέθπςαλ φκσο θαη λέεο επηπινθέο. Ζ Κφξηλζνο, απνγνεηεπκέλε απφ ηε ζηάζε ηεο 

πάξηεο, αλέιαβε δηπισκαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζπκκαρίαο ππφ 

ηελ εγεζία ηνπ Άξγνπο, πνπ ζθνπφ ζα είρε λα πξνζηαηεχζεη ηελ απηνλνκία ησλ 

πφιεσλ, θαζψο, φπσο δηαηείλνληαλ νη Κνξίλζηνη πξέζβεηο, ε Αζήλα θαη ε πάξηε κε 

ηε ζχλαςε ηεο ζπκκαρίαο ηνπο επηδίσθαλ λα ππνδνπιψζνπλ απφ θνηλνχ ηελ Διιάδα. 

Οη Αξγείνη, πνπ πάληνηε έηξεθαλ θηινδνμίεο λα εγεκνλεχζνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν, 

βιέπνληαο ηε πάξηε πνιηηηθά απνδπλακσκέλε, απνθάζηζαλ λα ζπζηήζνπλ απηή ηε 

ζπκκαρία. Αξρηθά, ε ζπκκαρία έδεημε λα έρεη δπλακηθή, θαζψο ε Μαληίλεηα, κηα απφ 

ηηο ηζρπξέο πφιεηο ηεο Αξθαδίαο, έζπεπζε λα ζπκκεηάζρεη, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε 

αίζζεζε ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. Ζ πάξηε, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο θαη 

άιισλ ζπκκάρσλ ηεο, επηρείξεζε κε δηπισκαηηθά κέζα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Οη εμειίμεηο πξνρσξνχζαλ κε ηαρείο ξπζκνχο. 

Οη Ζιείνη θαη νη Κνξίλζηνη έγηλαλ κέιε ζηε λέα απηή ζπκκαρία, ελψ ε πξνζρψξεζε 

ησλ πφιεσλ ηεο Υαιθηδηθήο ζε απηήλ πξνζέδσζε ζηε ζπκκαρία παλειιήλην 

ραξαθηήξα
104

. Ζ δπλακηθή ηεο λέαο ζπκκαρίαο αλαθφπεθε φκσο γξήγνξα, θαζψο νη 

Σεγεάηεο, ε άιιε κεγάιε δχλακε ηεο Αξθαδίαο, αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Σελ 

ίδηα ζηάζε ηήξεζαλ θαη νη Βνησηνί, πνπ εθείλν ην δηάζηεκα βξίζθνληαλ ζε αλαθσρή 

κε ηελ Αζήλα. Τπφ απηέο ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο, ε Κφξηλζνο, απνγνεηεπκέλε, ζα 

αξρίζεη λα θξαηά θάπνηεο απνζηάζεηο απφ ηε λέα ζπκκαρία. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο 

ησλ Αζελαίσλ κε ηνπο παξηηάηεο, παξά ηε ζπκκαρία ηνπο, επηδεηλψζεθαλ, θαζψο ε 

πάξηε ζπλέρηδε λα κελ εθπιεξψλεη ηα φζα είρε ππνζρεζεί, δειαδή ηελ παξάδνζε 

ηνπ νρπξνχ Πάλαθηνπ θαη ηεο Ακθίπνιεο
105

. Έηζη, ε θαρππνςία γηα ηελ εηιηθξίλεηα 

ησλ πξνζέζεσλ ηεο πάξηεο απμαλφηαλ θαη νη Αζελαίνη κε ηε ζεηξά ηνπο αξλνχληαλ 

λα απνδψζνπλ ηελ Πχιν θαη ηα άιια κέξε, φπσο είρε ζπκθσλεζεί ζηελ εηξήλε. 

ηαδηαθά ινηπφλ, ζηε πάξηε θαη ηελ Αζήλα, άξρηζαλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο νη 
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πνιηηηθνί πνπ επηζπκνχζαλ ηελ θαηάιπζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ επαλάιεςε ησλ 

ερζξνπξαμηψλ
106

. 

   Κάπνπ εδψ ινηπφλ ζπκβαίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη δπζνίσλν γεγνλφο. Ο 

Αιθηβηάδεο πνπ θάλεη εδψ ηελ πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηελ ηζηνξία ζπλέιαβε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηδέα φηη αλ θαηάθεξλε λα θέξεη ην ζπλδπαζκφ Άξγνπο, Κνξίλζνπ, 

Μαληηλείαο θαη Ζιίαο ζε ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα, φρη κφλν ζα εηνίκαδε ην έδαθνο 

γηα ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα θαηά ηεο πάξηεο, αιιά θαη ζα θαηέζηξεθε ηελ επηξξνή 

ηνπ θηιεηξεληθνχ θφκκαηνο ζηελ Αζήλα
107

. Ο Νηθίαο, ν θχξηνο ππνζηεξηθηήο ηεο 

εηξήλεο πξφβαιε ηελ θάιπςε ησλ παξηηαηψλ θαη δήηεζε ρξφλν γηα λα ην ζθεθηνχλ. 

ηαλ φκσο πήγε ν ίδηνο πξνζσπηθά ζηε πάξηε λα δεηήζεη λα κε γίλεη ε ζπκκαρία κε 

ηε Βνησηία, ηνπ αξλήζεθαλ. ηνηρεία ερζξηθά πξνο ηελ εηξήλε είραλ επηθξαηήζεη θαη 

ζηε πάξηε. Έηζη ε Αζήλα πξνρψξεζε ην θαινθαίξη ηνπ 420 ζε ζπκκαρία κε ην 

Άξγνο, ηελ Ζιεία θαη ηε Μαληίλεηα, ελψ ζην κεηαμχ ε Κφξηλζνο είρε επηζηξέςεη ζηελ 

παιηά ηεο ζέζε πιάη ζηε πάξηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κνινλφηη νχηε ε εηξήλε νχηε ε 

ζπκκαρία αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε είραλ επίζεκα αθπξσζεί, ζηελ νπζία 

είραλ θαηαξγεζεί ελάκηζε ρξφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο. Ο Αιθηβηάδεο 

αληηθαηέζηεζε ην Νηθία σο ε δεζπφδνπζα θπζηνγλσκία ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο 

Αζήλαο θαη έλαο πην επηθίλδπλνο θαζψο ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν πξνηθηζκέλνο, 

δηάδνρνο ηεο θηινπφιεκεο πνιηηηθήο ηνπ Κιέσλα είρε βξεζεί
108

. 

   Ζ ηεηξαπιή ζπκκαρία ππφ ηελ νπζηαζηηθή εγεζία ηνπ Αιθηβηάδε πνπ είρε εθιεγεί 

απφ ηνπο Αζελαίνπο ζηξαηεγφο, αλέιαβε γξήγνξα επηζεηηθή δξάζε ζηελ 

Πεινπφλλεζν κε πξψην ζηφρν ηελ Δπίδαπξν, γείηνλα ηνπ Άξγνπο θαη θίιε ηεο 

Κνξίλζνπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν λα δηαιπζεί 

νινθιεξσηηθά ε Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία, ε πάξηε απνθάζηζε εληέιεη λα επέκβεη 

ζηξαηησηηθά ζπληξέρνληαο ηελ Δπίδαπξν. ε απηή ηεο ηελ πξνζπάζεηα ηελ 

ππνζηήξηδαλ νη Κνξίλζηνη, νη Σεγεάηεο, νη Μεγαξείο θαη άιινη Πεινπνλλήζηνη 

ερζξηθνί πξνο ηελ ηεηξαπιή ζπκκαρία, θαζψο θαη νη Βνησηνί. Έπεηηα απφ αξθεηέο 

αςηκαρίεο θαη εθαηέξσζελ επηζεηηθέο ελέξγεηεο νη δχν αληίπαινη ζηξαηνί ζα βξεζνχλ 
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αληηκέησπνη ζηελ πεδηάδα ηεο Μαληηλείαο. Ζ κάρε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ 

ζθιεξφηαηε, αιιά εληέιεη ε αλψηεξε πεηζαξρία θαη εθπαίδεπζε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ 

ηνπο έδσζε ηε λίθε, θαζψο θαηφξζσζαλ λα δηαιχζνπλ ην θέληξν ηεο παξάηαμεο ησλ 

Αξγείσλ πνπ ππνρψξεζαλ άηαθηα ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηνπο Αζελαίνπο. Οη 

απψιεηεο ησλ Αξγείσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ήηαλ ζεκαληηθέο· πεξίπνπ ρίιηνη 

εθαηφ άλδξεο ηνπο έπεζαλ, ελψ ζην αληίζεην ζηξαηφπεδν νη λεθξνί ήηαλ πνιχ 

ιηγφηεξνη. Τπφ ην βάξνο ηεο ήηηαο, ην Άξγνο, αιιά θαη ε Μαληίλεηα, αλαγθάζηεθαλ 

λα ζπλζεθνινγήζνπλ κε ηε πάξηε, ελψ νη αζελατθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

Δπίδαπξν εμαλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Πεινπφλλεζν. Λίγν αξγφηεξα ππφ 

ην βάξνο ηεο ήηηαο ε δεκνθξαηία ζην Άξγνο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ κία νιηγαξρία 

θηιηθή πξνο ηε πάξηε. Ζ Αζήλα θαη θπξίσο ν ελνξρεζηξσηήο ηεο 

‘’πεινπνλλεζηαθήο ηεο πνιηηηθήο’’, Αιθηβηάδεο, ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεηαηξηζηεί 

θαη πάιη ην Άξγνο θαη λα δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ζηε πάξηε, ρσξίο 

φκσο νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα
109

. 
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ε) Πξνεγνύκελεο ζπγθξνύζεηο 

 

 

   Ζ πξψηε εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ θαηά ηεο ηθειίαο μεθίλεζε ην 427 π.Υ, φηαλ νη 

Αζελαίνη έζηεηιαλ ζηφιν κε 20 πινία ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Λάρεηνο θαη ηνπ 

Υαξνηάδε γηα λα βνεζήζεη ηνπο Λενληίλνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε δηακάρε κε ηηο 

πξαθνχζεο. ην πιεπξφ ησλ Λενληίλσλ βξίζθνληαλ νη Υαιθηδείο, ε Κακάξηλα θαη 

ην Ρήγην, ελψ νη δσξηθέο πφιεηο ηεο ηθειίαο είραλ ζπκκαρήζεη κε ηηο πξαθνχζεο. 

Οη Λενληίλνη είραλ ζηείιεη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα, ιφγσ ηεο 

θνηλήο ησληθήο θαηαγσγήο
110

. Οη Αζελαίνη δέρηεθαλ, αλ θαη ηνπο ελδηέθεξε 

πξσηίζησο λα εκπνδίζνπλ ηελ παξνρή ζηηεξψλ απφ ηηο πξαθνχζεο ζηελ 

Πεινπφλλεζν
111

 θαη λα επεθηείλνπλ ηελ εγεκνλία ηνπο ζηε ηθειία. Βάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ έγηλε ην Ρήγην ηεο Ηηαιίαο
112

. Ζ πξψηε ζχγθξνπζε ζεκεηψζεθε ηνλ 

ρεηκψλα, φηαλ νη Αζελαίνη πξνζπάζεζαλ κε ηε βία λα απνζπάζνπλ ηελ Ληπάξα απφ 

ηνπο πξαθνπζίνπο. Παξά ηελ θαηαζηξνθή ησλ θηεκάησλ ηνπο, νη θάηνηθνη ηεο 

πφιεο αξλήζεθαλ λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο Αζελαίνπο θαη νη ηειεπηαίνη 

αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ ζην Ρήγην. Σν θαινθαίξη ηνπ επφκελνπ έηνπο είραλ 

ζεκεησζεί αξθεηέο ζπγθξνχζεηο, κε πην ζεκαληηθή ηε κάρε πνπ δηεμήρζε ζηηο Μχιεο 

κεηαμχ Αζελαίσλ θαη Μεζζελίσλ. Ο ζηξαηεγφο Υαξνηάδεο είρε πεζάλεη ζε κάρε 

θαηά ησλ πξαθνπζίσλ θαη ν Λάρεο έγηλε ν κφλνο αξρεγφο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ. 

Οη Μχιεο ήηαλ έλα θξνχξην, φπνπ νη Μεζζήληνη είραλ παξαηάμεη δχν ηάγκαηα γηα λα 

ζηήζνπλ ελέδξα ζηνπο Αζελαίνπο, αιιά νη ηειεπηαίνη επηηέζεθαλ θαη έηξεςαλ ζε 

θπγή ηνπο Μεζζελίνπο, θνλεχνληαο πνιινχο απφ ηνπο ελεδξεχνληεο θαη 

αλαγθάδνληαο ηε θξνπξά λα παξαδψζεη ηελ αθξφπνιε θαη λα ηνπο αθνινπζήζεη ζηε 

Μεζζήλε. 'ηαλ νη Μεζζήληνη είδαλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ Αζελαίσλ, απνθάζηζαλ λα 

παξαδνζνχλ
113

. Δπίζεο, νη Αζελαίνη απνβηβάζηεθαλ ζηε Λνθξίδα θαη λίθεζαλ ηνπο 

Λνθξνχο, κε απνηέιεζκα λα θαηαιάβνπλ έλα ηείρνο θνληά ζηνλ πνηακφ Άιεθα. Σνλ 

ρεηκψλα, σζηφζν, νη Αζελαίνη ππέζηεζαλ ήηηα ζηελ Ίλεζζα απφ ηνπο πξαθνπζίνπο, 
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αλ θαη κεηά επηρείξεζαλ λέα απφβαζε ζηε Λνθξίδα, φπνπ ζπγθξνχζηεθαλ κε 300 

Λνθξνχο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Πξνμέλνπ, ηνπο νπνίνπο θφλεπζαλ. Δπίζεο, νη 

Αζελαίνη επηρείξεζαλ απφβαζε ζην έδαθνο ηεο Ηκέξαο, ελψ νη ηθειηψηεο εηζέβαιαλ 

απφ ην εζσηεξηθφ ζην κεζνγεηαθφ ηκήκα ηεο πφιεο παξάιιεια, νη Αζελαίνη 

επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ Αηνιίδσλ Νήζσλ. ηαλ επέζηξεςαλ ζην Ρήγην, νη Αζελαίνη 

έκαζαλ πσο αξρεγφο ηνπ ζηφινπ, ζηε ζέζε ηνπ Λάρεηνο, είρε δηνξηζηεί ν 

Ππζφδσξνο, ελψ αξγφηεξα έπξεπε λα θζάζνπλ νη ζηξαηεγνί νθνθιήο θαη 

Δπξπκέδνληαο κε ζνβαξέο εληζρχζεηο (ζαξάληα πινία) κεηά απφ αληίζηνηρν αίηεκα 

ησλ ζπκκάρσλ
114

. Ο Ππζφδσξνο επηηέζεθε ζηε Λνθξίδα, αιιά απηή ηε θνξά 

επηθξάηεζαλ νη Λνθξνί. Σν επφκελν θαινθαίξη, νη Αζελαίνη ππέζηεζαλ λέα ήηηα ζηε 

Μεζζήλε, ε νπνία είρε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

   Παξάιιεια, ν νθνθιήο θαη ν Δπξπκέδνληαο έιαβαλ δηαηαγή λα βνεζήζνπλ ηελ 

Κέξθπξα, ε νπνία απεηιείην απφ έλαλ πεινπνλλεζηαθφ ζηφιν κε 60 πινία, αιιά ν 

Γεκνζζέλεο έπεηζε ηηο αξρέο ηεο Αζήλαο λα ζηείινπλ ηηο δπλάκεηο ησλ δχν 

ζηξαηεγψλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Ο Γεκνζζέλεο νδήγεζε ηνπο Αζελαίνπο ζηελ Πχιν 

θαη πξνζπάζεζε κάηαηα λα πείζεη ηνπο άιινπο δχν ζηξαηεγνχο γηα ηε ζηξαηεγηθή 

ζέζε πνπ είρε ε πεξηνρή. Πξνο θαιή ηνπ ηχρε, ν θαηξφο ήηαλ άζηαηνο θαη νη δχν 

ζηξαηεγνί αλαγθάζηεθαλ λα κείλνπλ ζηελ Πχιν, ελψ νη Αζελαίνη νρχξσλαλ ηα 

αδχλακα ζεκεία ηεο πεξηνρήο. Οη Αζελαίνη εθκεηαιιεχηεθαλ επίζεο ηε βξαδχηεηα 

ησλ παξηηαηψλ, νη νπνίνη ηεινχζαλ γηνξηέο θαη είραλ αθήζεη ζηελ Αηηηθή κεγάιν 

ζηξάηεπκα, γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ νρχξσζε ηεο Πχινπ θαη λα αθήζνπλ ηνλ 

νθνθιή θαη ηνλ Δπξπκέδνληα λα ζπλερίζνπλ ηνλ πινπ πξνο ηελ Κέξθπξα θαη ηε 

ηθειία
115

. Δλψ ζηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο, νη Αζελαίνη εηνηκάδνληαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο παξηηάηεο ζηελ Πχιν θαη ζηε θαθηεξία, νη πξαθνχζηνη θαη 

νη ζχκκαρνη ηνπο επηρείξεζαλ λαπηηθή επίζεζε ζην Ρήγην, έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπο 

70 πινία. Απφ ηελ άιιε, νη Αζελαίνη θαη νη Ρεγίλνη είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο ζπλνιηθά 

24 πινία, αιιά θαηάθεξαλ λα ληθήζνπλ ηνπο πξαθνχζηνπο θαη λα ηνπο ηξέςνπλ ζε 

θπγή. Αξγφηεξα, νη Αζελαίνη έπιεπζαλ ζηελ Κακάξηλα, θαζψο έκαζαλ πσο θάπνηνο 

Αξρίαο θαη νη νπαδνί ηνπ είραλ ζθνπφ λα απνζπάζνπλ ηελ πφιε απφ ηνπο Αζελαίνπο 
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θαη λα ηελ παξαδψζνπλ ζηηο πξαθνχζεο. Παξάιιεια, νη Μεζζήληνη επηρείξεζαλ λα 

θαηαιάβνπλ ηε Νάμν, αιιά ππέζηεζαλ ζνβαξή ήηηα. Οη Λενληίλνη θαη νη Αζελαίνη 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ ήηηα ησλ Μεζζελίσλ ζηε Νάμν θαη επηηέζεθαλ ζηε Μεζζήλε - 

αξρηθά, νη Μεζζήληνη είραλ ληθήζεη ηνπο Λενληίλνπο, αιιά ε επέκβαζε ησλ 

Αζελαίσλ αλάγθαζε ηνπο Μεζζήληνπο λα θιεηζηνχλ πίζσ απφ ηα ηείρε. Σν θαινθαίξη 

ηνπ 424 π.Υ, νη πφιεηο ηεο ηθειίαο έζηεηιαλ εθπξνζψπνπο ζηε Γέια γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ην ελδερφκελν ιήμεο ησλ ερζξνπξαμηψλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ ηνπο. ην 

ζπκβνχιην πξσηνζηάηεζε ν Δξκνθξάηεο, εθπξφζσπνο ησλ πξαθνπζίσλ, ν νπνίνο 

έπεηζε ηνπο ππφινηπνπο πσο νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο ζηε ηθειία ζα σθεινχζαλ 

ηνπο Αζελαίνπο, γηαηί ζα ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα ζηείινπλ πεξηζζφηεξεο 

δπλάκεηο, γη' απηφ θαη πξφηεηλε ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Οη ηθεινί 

έιπζαλ εηξεληθά ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη νη ζπκκαρηθέο πφιεηο ηεο Αζήλαο 

αλαθνίλσζαλ ζηνπο αξρεγνχο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ πσο ζπκθσλήζεθε ν 

ηεξκαηηζκφο ηνπ πνιέκνπ. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Αζήλα, ν Ππζφδσξνο θαη ν 

νθνθιήο εμνξίζηεθαλ, ελψ ν Δπξπκέδνληαο πιήξσζε πξφζηηκν εμαηηίαο ηεο 

απνηπρίαο ζηε ηθειία. Σν θαινθαίξη ηνπ 422 π.Υ, νη Αζελαίνη έζηεηιαλ κηα 

αληηπξνζσπεία κε επηθεθαιήο ηνλ Φαίαθα κε ζθνπφ λα ζπλάςεη ζπκκαρίεο κε ηηο 

πφιεηο ηεο ηθειίαο· ε Κακάξηλα θαη ν Αθξάγαληαο δέρηεθαλ, ελψ ε Γέια αξλήζεθε. 

Δπίζεο, ν Φαίαθαο ζχλαςε ζπκκαρίεο κε πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, αθφκα θαη κε ηνπο 

Λνθξνχο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε πφιεκν κε ηνπο Μεδκαίνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο 

ηνπο
116

. 
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ζη) Η απόθαζε γηα λέα εθζηξαηεία 

 

   Σν 415 π.Υ, ε Αζήλα θαη ε πάξηε ππέγξαςαλ εηξήλε θαη έβαιαλ ηέινο ζηελ 

πξψηε θάζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, γλσζηή σο Αξρηδάκεηνο πφιεκνο. 

Ωζηφζν, ε εηξήλε δελ ηθαλνπνηνχζε πιήξσο ηηο δχν πφιεηο, θαζψο ε πάξηε 

αξλήζεθε λα παξαρσξήζεη ηελ Ακθίπνιε ζηελ Αζήλα, ελψ ε Αζήλα είρε ηνλ έιεγρν 

ηεο Πχινπ. Νσξίηεξα, ην 418 π.Υ, ζηε κάρε ηεο Μαληηλείαο, νη πφιεηο ηνπ Άξγνπο 

θαη ηεο Μαληηλείαο - καδί κε άιιεο πεινπνλλεζηαθέο πφιεηο - ζπκκάρεζαλ κε ηελ 

Αζήλα ζε κηα πξνζπάζεηα λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηνλ ζπαξηηαηηθφ δπγφ. ηε κάρε 

πξσηνζηάηεζε ν Αζελαίνο αξηζηνθξάηεο Αιθηβηάδεο, ν νπνίνο θαηάθεξε λα βάιεη 

πξνζσξηλφ ηέινο ζηνλ έιεγρν ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο απφ ηε πάξηε
117

. 

Παξά ηελ αζελατθή ήηηα ζηε κάρε ηεο Μαληηλείαο, ν Αιθηβηάδεο θαηάθεξε λα 

επηθξαηήζεη ζηελ πνιηηηθή ζθελή θαη λα εθιεγεί ζηξαηεγφο ην 417 π.Υ
118

. Ο έιεγρνο 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Αζήλαο παξέκεηλε κνηξαζκέλνο κεηαμχ ηνπ θφκκαηνο 

ηεο εηξήλεο (αξρεγφο ν Νηθίαο) θαη ηνπ θφκκαηνο ηνπ πνιέκνπ (αξρεγφο ν 

Αιθηβηάδεο)
119

. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ν Αιθηβηάδεο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο 

κε ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο θαη εηδηθά κε ην γεγνλφο φηη νη παξηηάηεο είραλ 

ππνγξάςεη ηελ εηξήλε κε ηνλ Νηθία ρσξίο λα ζπλελλνεζνχλ καδί ηνπ, θαζψο ήηαλ 

πξφμελνο ηεο πάξηεο
120

. 

   Σν ρεηκψλα ηνπ 416-415 π.Υ, νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα εθζηξαηεχζνπλ εθ λένπ 

ζηε ηθειία κε πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο απ' φ,ηη ηελ πξνεγνχκελε θνξά
121

. Πξνέβαιαλ 

σο αθνξκή, ηελ θαηαπίεζε πνπ δερφηαλ ε Έγεζηα απφ ηνπο ειηλνπληίνπο απφ μεξά 

θαη ζάιαζζα. ηελ Αζήλα είραλ παξνπζηαζηεί πξέζβεηο απφ ηελ Έγεζηα πνπ δήηεζαλ 

βνήζεηα απφ ηνπο Αζελαίνπο ιφγσ θνηλήο θαηαγσγήο, ελψ δήισζαλ πσο είραλ ζηε 
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δηάζεζε ηνπο αξθεηά ρξήκαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ εθζηξαηεία. Οη Αζελαίνη 

απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ πξψηα κηα αληηπξνζσπεία ζηελ Έγεζηα γηα λα 

επηβεβαηψζνπλ ηα ιεγφκελα ησλ θαηνίθσλ ηεο
122

. Ζ αληηπξνζσπεία επηβεβαίσζε ηελ 

χπαξμε κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζηελ Έγεζηα (εμήληα ηάιαληα αξγπξνχ), ην 

νπνίν κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κεληαίνο κηζζφο γηα πιεξψκαηα 60 πινίσλ 

πνπ δεηνχζαλ νη Δγεζηαίνη
123

.  

 

δ) Ο αθξωηεξηαζκόο ηωλ εξκαϊθώλ ζηειώλ 

   ηηο 8 Ηνπλίνπ ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ εηδηθψλ, νη Αζελαίνη 

αλαθάιπςαλ φηη φιεο νη Δξκέο ηεο πφιεο, εθηφο απφ κία, είραλ αθξσηεξηαζηεί. Ο 

Θνπθπδίδεο ιέεη ζεκλά κε ηα πξφζσπά ηνπο ζπαζκέλα, αιιά πξφθεηηαη αζθαιψο θαη 

γηα ηνλ θαιιφ πνπ ζπκπιήξσλε ηηο θάπσο ρνλδξνεηδείο κνξθέο. Οη Δξκέο ήηαλ 

απινπνηεκέλα αγάικαηα ηνπ Δξκή ή κάιινλ πξνηνκέο πάλσ ζε ηεηξάπιεπξεο ζηήιεο 

πνπ ζεκάδεπαλ ηα φξηα θαη ηηο εηζφδνπο ζηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο θαη ζηα ηεξά
124

. 

Δμαζθάιηδαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ Θενχ ζηνπο ηδηνθηήηεο· είραλ ινηπφλ αμία 

ζξεζθεπηηθή. Βξέζεθαλ ινηπφλ αθξσηεξηαζκέλεο φιεο κέζα ζε κία λχρηα, ε 

αλαζηάησζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα ήηαλ κεγάιε θαη απηφ ππήξμε ε αξρή κηαο 

απφ ηηο πην πεξίπινθεο θαη πην ζθνηεηλέο ππνζέζεηο ηεο αζελατθήο ηζηνξίαο. Μαο 

είλαη αξθεηά γλσζηή γηαηί πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ κηιήζεη γηα απηή· κεηαμχ ηνπο 

είλαη θπζηθά θαη ν Θνπθπδίδεο, αιιά επίζεο θαη έλαο πνπ αλακείρζεθε άκεζα θαη 

αθφκε ελνρνπνηήζεθε, ν ξήηνξαο Αλδνθίδεο, ν νπνίνο ζα δηεγεζεί θαη ηηο δπν ιφγνπο 

πνπ έρνπλ δηαζσζεί
125

. Σν γεγνλφο απηφ έγηλε ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ν Αζελατθφο 

ζηφινο γηα ηε κεγάιε εθζηξαηεία ζηε ηθειία. Απηφ ζεσξήζεθε θαθφο νησλφο γηα 

ηελ έθβαζε ηεο εθζηξαηείαο, θαζψο επίζεο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο αλαηξνπήο 

ηνπ πνιηηεχκαηνο. Καλέλαο δελ γλψξηδε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ελφρσλ, σζηφζν 

Αζελαίνη θαη μέλνη έζπεπζαλ ζηα δηθαζηήξηα γηα λα δψζνπλ καξηπξίεο, αλ θαη νη 
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πεξηζζφηεξεο δελ είραλ ζρέζε κε ην ζέκα, αιιά κε ηελ πξφζθαηε παξσδία ησλ 

κπζηεξίσλ απφ κεζπζκέλνπο λεαξνχο
126

. Πνιινί θαηεγφξεζαλ ηνλ Αιθηβηάδε ν 

νπνίνο ήηαλ γλσζηφο γηα ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα κπζηήξηα θαη νη 

ερζξνί ηνπ επσθειήζεθαλ γηα λα ηνπ αθαηξέζνπλ ηελ εμνπζία. Ο Αιθηβηάδεο δήηεζε 

λα δηθαζηεί πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπ ζηφινπ, αιιά νη ερζξνί ηνπ θνβνχκελνη ηελ 

επηξξνή ηνπ ζην ζηξαηφ θαη ζην πιήζνο κίζζσζαλ ξήηνξεο γηα λα πείζνπλ ην ιαφ λα 

επηηξέςεη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηφινπ πξηλ λα γίλεη ε δίθε
127

. 

 

ε) Ο Νηθίαο θαη ν Αιθηβηάδεο (Γεκεγνξίεο) θαη νη απνθάζεηο  

ηεο Δθθιεζίαο ηνπ δήκνπ 

 

   Σψξα ινηπφλ, αθνχ είρε παξζεί ε απφθαζε γηα ηελ εθζηξαηεία, ν Θνπθπδίδεο δίλεη 

ηε κεγάιε ζχγθξνπζε πνπ έγηλε πάλσ ζην φιν ζέκα ηεο επέκβαζεο αλάκεζα ζην 

Νηθία, ν νπνίνο εμειέγε παξά ηε ζέιεζή ηνπ
128

,  θαη ηνλ Αιθηβηάδε, νη νπνίνη καδί κε 

ην Λάκαρν είραλ δηνξηζηεί ζηξαηεγνί γηα ηελ εθζηξαηεία. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε 

Μπηηιήλε είρε γίλεη κε αθνξκή κία πξφηαζε γηα αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο πνπ είρε 

ήδε παξζεί θαη ην ίδην γίλεηαη θαη ηψξα αιιά ε δηαθνξά ζηελ έθβαζε ησλ δχν 

ζπδεηήζεσλ είλαη ην κέηξν ηεο αιιαγήο ησλ δηαζέζεσλ ζηελ Αζήλα
129

. Γελ ζα 

κπνξνχζε λα ππάξμεη ρεηξφηεξν πξνκήλπκα γηα ην κέιινλ, ηδίσο αλ ζθεθηνχκε φηη 

γξήγνξα ε επηηπρία ηεο εθζηξαηείαο ζα εμαξηηφηαλ ζρεδφλ απφ απηφλ θαη κφλνλ, απφ 

ηε βαζηά απαηζηνδνμία θαη ηε δηζηαθηηθφηεηα ηνπ Νηθία. ‘’Ξέξσ θαιά’’, ιέεη, ‘’φηη κε 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ζαο ηα ιφγηα κνπ δελ ζα είραλ θαλέλα απνηέιεζκα αλ ζαο 

πξνέηξεπα λα θξνληίζεηε λα δηαηεξήζεηε ηα φζα έρεηε θαη λα κε ξηςνθηλδπλεχζεηε 

ηα έηνηκα γηα αβέβαηα θαη κειινληηθά πξάγκαηα. Θα ζαο εμεγήζσ φκσο φηη ε 
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βηαζχλε ζαο είλαη άθπξε θαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα επηηχρεηε ην ζθνπφ πνπ 

επηδηψθεηε’’
130

. ηαλ ν Νηθίαο θπγνκαρεί, επαλαιακβάλνληαο έζησ θαη κε δχλακε 

ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ Πεξηθιή ελάληηα ζηηο καθξηλέο πεξηπέηεηεο έρεη νπζηαζηηθά 

ληθεζεί πξηλ αξρίζεη. Ζ επζχλε είλαη κέξεη δηθή ηνπ, ελ κέξεη ηνπ αζελατθνχ ιανχ. Ο 

ιαφο απφ παιηά είρε ζπλεζίζεη λα πεξηκέλεη κεγάιεο επεξγεζίεο απφ ηελ πνιηηεία θαη 

έηζη λα επλνεί φ,ηη ζα ηνπ απέθεξε ην γξεγνξφηεξν θέξδνο. Αιιά ν Νηθίαο απφ ηε 

κεξηά ηνπ ήηαλ απφ πνιιέο απφςεηο κία αξλεηηθή θπζηνγλσκία. Σνλ θαηξφ ηεο Πχινπ 

είρε επηηξέςεη ζηνλ Κιέσλα λα πάξεη ηα ιάθπξα θαη έηζη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαηείλεη ηνλ πφιεκν θαη φηαλ ήξζε ε εηξήλε δελ κπφξεζε λα ηε ζπκπιεξψζεη κε 

θακία ζεηηθή ελέξγεηα ψζηε λα ζηεξηψζεη. πσο επαλεηιεκκέλα ηνλίδεη ν 

Θνπθπδίδεο
131

, ήηαλ απιψο έλαο πινχζηνο ζεβαζηφο θαη επζπλείδεηνο άλζξσπνο πνπ 

ελδηαθεξφηαλ πξψηηζηα λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή θήκε ηνπ θαη ειάρηζηα ηθαλφο λα 

εκπλεχζεη θαη πνιχ ιηγφηεξν λα ειέγμεη ην ιαφ. ηελ Αζήλα αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ηάζε ηεο ‘’εζπρίαο’’, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ status quo πνπ ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ 

εκθαλίδνληαλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πάξηεο. Υσξίο ακθηβνιία ε αηνικία ηνπ 

πξέπεη λα εμεγεζεί απφ ηελ άηπρε ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ θάζε κεηξηνπαζήο 

ππνζηεξηθηήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Πεξηθιή, ηψξα πνπ ε πφιε δηραδφηαλ νξκεηηθά ζε 

αλνηρηνχο αληηδξαζηηθνχο απφ ηε κία κεξηά θαη ζε άθξσο ιατθηζηέο απφ ηελ άιιε
132

. 

Παξφια απηά, φπσο είπακε πξηλ, ε νπζηαζηηθή δηζηαθηηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

πξέπεη λα απνδνζεί ελ κέξεη ζε απιή αηπρία. Οπσζδήπνηε ηα αηπρή απνηειέζκαηα 

ηεο αξρεγίαο ηνπ είλαη νξαηά ήδε απφ ηψξα. ην ιφγν ηνπ επηρεηξεί λα δείμεη πφζν ζα 

απμάλνληαλ νη θίλδπλνη γηα ηελ ίδηα ηελ Αζήλα αλ ζα αλαιάκβαλε κία ηέηνηα 

ππνρξέσζε καθξπά. Βιέπνληαο φκσο φηη ν ιαφο δελ είρε πεηζζεί, πξνζπάζεζε κε έλα 

δεχηεξν ιφγν ηνπ λα ηνπο απνηξέςεη θνβίδνληάο ηνπο, πξνβάιινληαο ηνπο φιν ην 

κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη δεηψληαο πνιχ κεγαιχηεξε δχλακε, φπσο είρε αξρηθά 

πξνζδηνξηζηεί. Πξνζπάζεζε θαη πάιη λα κεηαπείζεη ηελ Δθθιεζία, ππνζηεξίδνληαο 

πσο ε πφιε έπξεπε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ εηξήλε κε ηνπο Πεινπνλλεζίνπο γηα λα 

αλαπιεξψζεη ηηο απψιεηεο ζε άλδξεο θαη ρξήκα, ελψ εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο ε 

                                                 

130
 Θνπθπδίδεο 6.9.3. 

131
 Ηδίσο 5.16.1. 

132
  Finley J. (2004), 222. 



 

 

69 

 

πφιε δελ ήηαλ έηνηκε γηα ηέηνηα εθζηξαηεία θαη πξνεηδνπνίεζε πσο ζε πεξίπησζε 

ήηηαο, νη Πεινπνλλήζηνη κε ηηο δπλάκεηο ηνπο αθέξαηεο ζα πξνρσξνχζαλ ζε επίζεζε 

θαηά ησλ Αζελψλ, αιιά θαη ζε πεξίπησζε λίθεο, νη Αζελαίνη ζα αδπλαηνχζαλ λα 

ειέγμνπλ ηε ηθειία εμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο. Ακθηζβήηεζε επίζεο ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ Αιθηβηάδε ππνζηεξίδνληαο φηη λεαξφο θαη αιαδψλ, επηζπκεί ηελ 

εθζηξαηεία απφ καηαηνδνμία θαη απνζθνπεί ζε πξνζσπηθά νθέιε
133

. Αιιά κνινλφηη 

νη πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ θαη ε εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ζρεδίαδαλ ήηαλ 

θαηά ηνλ Θνπθπδίδε
134

, νξζέο, ηα ιφγηα ηνπ είραλ ην αληίζεην απνηέιεζκα απφ φηη 

ζθφπεπαλ. Ζ εθθιεζία ηνπ δήκνπ αθνινχζεζε ηε ζπκβνπιή ηνπ θαη ςήθηζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εθζηξαηεπηηθή δχλακεο. Έηζη, κε ηελ αληθαλφηεηά ηνπ λα 

αληηθξνχζεη ρσξίο πεξηζηξνθέο ην ιαφ, φπσο είρε θάλεη ν Πεξηθιήο, έγηλε έλαο απφ 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθζηξαηείαο αληίζεηα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ην ρεηξφηεξν 

έγηλε αθνχζηα αίηηνο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο. Μεηά απφ απηφλ κίιεζε ν 

Αιθηβηάδεο θαη ν ιφγνο ηνπ θαλεξψλεη ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε ηελ ηέρλε ηνπ 

Θνπθπδίδε λα απνδίδεη ηηο ηδέεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αλζξψπνπ κέζα απφ 

ηνλ ηφλν θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ιφγσλ ηνπ. πσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ν ηζηνξηθφο 

θαηά θαλφλα παξαιείπεη πξνζσπηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε 

ζηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ θαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αιθηβηάδε, ηνπ νπνίνπ 

ε πξνζσπηθή δσή είρε ηφζε επίδξαζε, δελ ιέεη ηίπνηα γηα ηελ ειαηησκαηηθή νκηιία, 

ηελ εθπιεθηηθή νκνξθηά, ηε γνεηεία, ηε καηαηνδνμία θαη ην ζρεδφλ ζεαηξηθφ πείζκα 

πνπ έβιεπαλ άιινη ζην ιακπξφ γην ηνπ Κιεηλία θαη θεδεκνλεπφκελν ηνπ Πεξηθιή. 

Δίλαη φκσο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζρεδφλ πνηέ δελ κηιάεη γη’ απηφλ ρσξίο λα ππαηληρζεί 

ηνλ ππέξκεηξν εγσηζκφ ηνπ θαη ζε κία ζχληνκε παξνπζίαζή ηνπ πνπ θάλεη εδψ, πξηλ 

παξαζέζεη ην ιφγν ηνπ ζεκεηψλεη επηπιένλ φηη ε καλία ηνπ γηα επίδεημε απαηηνχζε 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη παξά κφλν αλ θαηάθεξλε λα 

θάλεη θάπνηα ζηξαηησηηθή θαηάθηεζε
135

. Ο Πεξηθιήο ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ είρε 

πξνηηκήζεη λα παξαρσξήζεη ηα θηήκαηά ηνπ ζην ιαφ παξά λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ 
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πηζαλφηεηα λα ζπθνθαληεζεί, αλ νη παξηηάηεο ζθφπηκα δελ ηα πείξαδαλ φηαλ 

εηζέβαιαλ ζηελ Αηηηθή. Αιιά αλ ν Αιθηβηάδεο είρε, φπσο δείρλεη απηφο ν ιφγνο, ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Πεξηθιή λα θπξηαξρεί ζην ιαφ κφλν θαη κφλν κε ηε δχλακε ηεο 

ζέιεζήο ηνπ, θάηη πνπ έιεηπε ηειείσο απφ ηνλ Νηθία, είρε σζηφζν ην κνηξαίν 

κεηνλέθηεκα λα κελ είλαη φπσο ήηαλ ν Πεξηθιήο, ππεξάλσ ρξεκάησλ
136

. Οχηε ήηαλ 

παηξηψηεο φπσο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αξγφηεξα ζα πεξάζεη κε ην κέξνο ηεο 

πάξηεο. Έηζη μαλαγπξίδνπκε ζηε ζπκθνξά ηεο Αζήλαο λα έρεη σο 

αληαγσληδφκελνπο εγέηεο, δχν άλδξεο πνπ νη αξεηέο ηνπο αλ θαη ήηαλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο, εμνπδεηεξψλνληαλ ζηελ πεξίπησζε θαη ησλ δχν, απφ νινθάλεξα 

ειαηηψκαηα. 

    Μηα θαη ν Νηθίαο είρε αλαθεξζεί πξνζβιεηηθά ζηε καλία ηνπ γηα επίδεημε, ν 

Αιθηβηάδεο απαληά πξψηα ζε απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ππεξαζπίδεη ηε ζρεδφλ 

βαζηιηθή ελέξγεηά ηνπ λα ιάβεη κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο κε επηά άξκαηα. Σέηνηα κεγαινπξέπεηα, ιέεη, απμάλεη ηε θήκε 

νιφθιεξεο ηεο πφιεο γηα πινχην θαη δχλακε. Δπηπιένλ, ζπλερίδεη κε θαηαπιεθηηθή 

ζη’ αιήζεηα απηνπεπνίζεζε, ηελ αλσηεξφηεηά ηνπ δελ ζα κπνξνχζε ινγηθά λα 

θαηεγνξήζεη ν ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζεσξεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ αλσηέξσ απφ εθείλνλ πνπ απνηπγράλεη. ‘’πσο πεξηθξνλνχκε θάπνηνλ φηαλ 

απνηχρεη, έηζη θαη πξέπεη λα δερφκαζηε λα είλαη αθαηάδεθηνη φζνη επηηπγράλνπλ, 

αιιηψο πξέπεη θαλείο λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο άιινπο ζαλ ίζνο, αλ ζέινπλ λα 

ηνλ ζεσξνχλ ίζν’’
137

. Όζηεξα απφ απηφ ην αιαδνληθφ μεθίλεκα ν Αιθηβηάδεο 

ζπλερίδεη επαλαιακβάλνληαο ηελ πίζηε ηνπ ζηελ νξζφηεηα ηεο εθζηξαηείαο. Οη ιφγνη 

πνπ πξνβάιιεη είλαη δχν: πξψηνλ φηη νη ζηθειηθέο πφιεηο, θαζψο απνηεινχληαλ απφ 

ζηνηρεία απφ ηελ παιηά Διιάδα πνπ δελ ζπκθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο, ήηαλ έηνηκεο γηα 

εκθχιηεο δηελέμεηο θαη ψξηκεο γηα θαηάθηεζε, θαη δεχηεξνλ φηη ε Αζήλα ρξσζηνχζε 

ην κεγαιείν ηεο ζηελ πνιηηηθή ηεο επέθηαζεο θαη δελ κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη 

ηψξα
138

. 
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   ρεηηθά κε ην πξψην ζεκείν ε άπνςε φηη ηθειία ζα ήηαλ εχθνιε ιεία, ήηαλ θαηά 

ηνλ Θνπθπδίδε ζαθψο εζθαικέλε. ρη κφλν φπσο είδακε ππήξρε κία ιαλζάλνπζα 

αίζζεζε αιιειεγγχεο ζ’ νιφθιεξν ην λεζί, αιιά φπσο απέδεημαλ ηα γεγνλφηα ζηηο 

πξαθνχζεο, εκθαλίζηεθε πεξηζζφηεξε θαη φρη ιηγφηεξε νκνςπρία φηαλ ε θαηάζηαζε 

έγηλε θξίζηκε. Έηζη, φηαλ ηα λέα γηα ηελ εθζηξαηεία αλαγγέιζεθαλ ζηηο πξαθνχζεο, 

ν Θνπθπδίδεο καο δίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ εθθψλεζαλ ν Δξκνθξάηεο θαη ν εγέηεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ, Αζελαγφξαο. Ο πξψηνο πξνβάιιεη ηελ αλάγθε λα θεξπρζεί ακέζσο ε 

πφιε ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ θαη λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαλ 

γηα λα μεζεθψζνπλ ηελ ππφινηπε ηθειία κπξνζηά ζην θνηλφ θίλδπλν. Ο δεχηεξνο 

απνξξίπηεη ηελ πεξίπησζε ηνπ θηλδχλνπ θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, παξνπζηάδεη ηηο 

πξνηάζεηο γηα πνιεκηθή εηνηκφηεηα ζηηο πξαθνχζεο ζαλ πξνζπάζεηα ησλ 

νιηγαξρηθψλ λα θαηαιχζνπλ ηε δεκνθξαηία
139

. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο φηη ζηε 

ζπδήηεζε λίθεζε ν Δξκνθξάηεο. Ο ιαφο δέρηεθε ηελ χπαξμε απεηιήο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρεηκψλα έθηαζε ζην ζεκείν λα αληηθαηαζηήζεη ην 

δεθαπεληακειέο ζπκβνχιην ζηξαηεγψλ πνπ ππήξρε ζε θαηξφ εηξήλεο, κε ηξεηο άλδξεο 

κε απφιπηεο εμνπζίεο. Κάζε άιιν ινηπφλ παξά δηραζκέλε ππήξμε ε δεκνθξαηία ησλ 

πξαθνπζψλ φπσο ζα ήζειε ν Αιθηβηάδεο λα είλαη ζην ιφγν πνπ εθθσλεί ηψξα. ζν 

γηα ην δεχηεξν ζεκείν, φηη ε Αζήλα πξέπεη λα ζπλερίζεη ζηαζεξά λα επεθηείλεηε 

επεηδή είρε επεθηαζεί ζην παξειζφλ, δελ είλαη παξά κία επαλάιεςε ηνπ παιηνχ 

δφγκαηνο ηεο πνιππξαγκνζχλεο θαη ζαλ ηέηνην αλάγεηαη ζηελ αξρηθή εηθφλα ηεο 

αζελατθήο ελεξγεηηθφηεηαο θαη νξκήο πνπ δίλεηαη ζην πξψην βηβιίν. Πφζν κπνξνχζε 

ν Αιθηβηάδεο αθφκε λα βαζίδεηαη ζε απηέο ηηο ίδηεο αξεηέο, θαίλεηαη απφ ην φηη παξά 

ηελ αληίζηαζε ησλ πξαθνπζψλ θαη παξά ηελ θαθή εγεζία ηνπ Νηθία, ε εθζηξαηεία 

έθηαζε πάξα πνιχ θνληά ζηελ επηηπρία
140

. Παξφια απηά ην επηρείξεκά ηνπ απηφ, φρη 

κφλν απνηειεί ηελ έζραηε άξλεζε ηεο αξρηθήο πνιηηηθήο ηνπ Πεξηθιή, αιιά 

βαζίδεηαη ζην λέν θαη επηθίλδπλν πλεχκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην δηάινγν ησλ Μειίσλ. 

Απηφ δείρλεη άιισζηε ε παξαπάλσ άπνςε ηνπ Αιθηβηάδε: ‘’Γελ κπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε απζηεξά ζαλ λα ήηαλ δηαρείξηζε ηα φξηα ηεο εγεκνλίαο καο, αιιά 

είκαζηε αλαγθαζκέλνη, αθνχ βξηζθφκαζηε ζε απηή ηε ζέζε, λα απεηινχκε κεξηθνχο ή 
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λα κελ ππνρσξνχκε απέλαληη άιισλ, αθνχ ν θίλδπλνο γηα καο είλαη λα ππαρζνχκε 

ππφ ηελ εγεκνλία άιισλ, αλ δελ ηελ αζθνχκε εκείο ζηνπο άιινπο’’
141

. Ο Πεξηθιήο 

ζηελ ηειεπηαία δεκεγνξία ηνπ είρε πεξηγξάςεη ηηο ζθιεξέο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε δχλακε θαη αλακθίβνια είλαη αιήζεηα φηη έλαο ηφζν δεκνθξαηηθφο 

ιαφο φπσο νη Αζελαίνη δχζθνια ζα κπνξνχζε απφ ηε θχζε ηνπ λα ππνηαρζεί ζε κία 

ηφζν ήκεξε θαη αξλεηηθή πνιηηηθή, φπσο εθείλε ηνπ Νηθία. Αιιά ην λα ππνζηεξίδεη 

θαλείο, φπσο ππνζηήξημε ν Θνπθπδίδεο απφ ηελ αξρή, φηη ζηελ Αζήλα ηαίξηαδε 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ειιεληθή πφιε λα έρεη δχλακε, δελ ήηαλ ην ίδην κε ην λα 

ππνζηεξίδεη φηη νπνηαδήπνηε θαη θάζε απφπεηξα λα θεξδεζεί ηέηνηα δχλακε ήηαλ είηε 

δηθαηνινγεκέλε είηε νξζή. Ζ ηξαγηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο έγθεηηαη ζην φηη δείρλεη έλα 

κεγάιν θαη πνιιά ππνζρφκελν ιαφ λα κελ εθπιεξψλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ απνζηνιή, 

αθήλνληαο έηζη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ κφληκα δηαηξεκέλν, γηαηί ήζειε λα ηελ εθπιεξψζεη 

βίαηα θαη ρσξίο ππνκνλή. 

   Ο Νηθίαο, είρε κηιήζεη πξνζβιεηηθά γηα ηε ληφηε ηνπ Αιθηβηάδε θαη είρε αλαθέξεη 

ην γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη ν Δπξηπίδεο (Ηξαθιήο Μαηλόκελνο), φηη νη 

πξεζβχηεξνη θαη νη λεφηεξνη βξηζθφηαλ πηα ζε αλνηρηή ζχγθξνπζε, θαζψο νη λένη 

επλννχζαλ ηε ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ηνπ Αιθηβηάδε. ε αληίζεζε κε ηνλ Νηθία, πνπ 

ήηαλ πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ Πεξηθιή, ν Αιθηβηάδεο αλήθε ζηε γεληά πνπ είρε 

κεγαιψζεη κέζα ζηνλ πφιεκν θαη νη ηδηαίηεξεο αδπλακίεο ηνπ πξέπεη ελ κέξεη λα 

εμεγεζνχλ απφ απηφ ην γεγνλφο. Καη θιείλεη ην ιφγν ηνπ ηαπηίδνληαο ηε γεληά ηνπ κε 

ηελ παιηά αζελατθή ζέιεζε γηα πξάμε θαη θάλνληαο έθθιεζε γηα κία νκφζπκε 

πξνζπάζεηα πνπ ζα επαλαιάκβαλε ζην παξφλ ηηο κεγαιχηεξεο αζελατθέο θαηαθηήζεηο 

ηνπ παξειζφληνο. Αθνχ ηνλ άθνπζε ν ιαφο, ιέεη ν Θνπθπδίδεο, επηζπκνχζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ εθζηξαηεία θαη ήηαλ ηφηε πνπ ν Νηθίαο πξνρψξεζε ζην κνηξαίν 

βήκα πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, λα πξνζπαζήζεη λα ηνπο απνηξέςεη 

πξνηείλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δχλακεο πνπ είρε νξηζηεί πξηλ. Kαηάιαβε φηη ε 

απφθαζε ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ ακεηάθιεηε θαη απνθάζηζε λα αιιάμεη ηαθηηθή. Πήξε 

πάιη ηνλ ιφγν θαη δήισζε πσο κνλάρα ε Νάμνο θαη ε Καηάλε ζα βνεζνχζαλ ηνπο 

Αζελαίνπο, ελψ νη ππφινηπεο πφιεηο ζα βνεζνχζαλ ηνπο πξαθνχζηνπο. Δπίζεο, θαηά 
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ηνλ Νηθία, νη πξαθνχζηνη δηέζεηαλ πνιπάξηζκν ηππηθφ θαη πνιιά ρξήκαηα γηα ηνλ 

επηθείκελν πφιεκν, ελψ ηφληζε ην γεγνλφο φηη νη πξαθνχζηνη κπνξνχζαλ λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηνλ ζηξαηφ ηνπο κε εγρψξηα πξντφληα, ελψ νη Αζελαίνη ζα 

ζηεξίδνληαλ κνλάρα ζε εηζαγφκελα πξντφληα. Ο Νηθίαο έδσζε έκθαζε ζην γεγνλφο 

πσο νη Αζελαίνη ρξεηάδνληαλ κεγάιν ζηφιν θαη πνιινχο νπιίηεο, γηα λα κπνξέζνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ηππηθφ ηνπ αληηπάινπ, θαζψο επίζεο κεγάιν 

αξηζκφ ηνμνηψλ θαη βνεζεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ. Σέινο, εμέθξαζε ηηο αλεζπρίεο ηνπ 

γηα ηελ εθζηξαηεία θαη δήηεζε λα απαιιαγεί απφ ηελ αξρεγία αλ νη πξνηάζεηο ηνπ δελ 

γίλνληαλ δεθηέο
142

.  

Ο ειηγκφο ηνπ Νηθία, πνπ δήηεζε πνιχ κεγαιχηεξεο δπλάκεηο απ' φζεο είραλ 

απνθαζηζηεί αξρηθά, είρε ζθνπφ λα απνζαξξχλεη ηνπο Αζελαίνπο, αιιά πέηπρε ην 

αληίζεην απνηέιεζκα. Οη Αζελαίνη έδεημαλ κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ θαη απνθάζηζαλ 

λα δηαηεξήζνπλ ηνλ Νηθία ζηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ. Κη φηαλ ηνλ πίεζαλ λα κηιήζεη 

ζπγθεθξηκέλα, δήηεζε 100 ηξηήξεηο θαη πέληε ρηιηάδεο νπιίηεο, νπιηηαγσγά πινία, 

ηππηθφ θαη ζηξάηεπκα ειαθξά νπιηζκέλν ζηελ αλαινγία πνπ ρξεηαδφηαλ. Αιιά αθφκε 

θαη απηά ςεθίζηεθαλ. Οη άλζξσπνη, ιέεη ν Θνπθπδίδεο, είραλ ηελ αίζζεζε φηη κία 

ηφζν κεγάιε εθζηξαηεία δελ ζα κπνξνχζε λα πάζεη θαλέλα θαθφ θαη φινη 

αλππνκνλνχζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηα νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ, ηδίσο ζ’ εθείλα ηα 

κφληκα νθέιε πνπ ζα αχμαλαλ ηνλ πινχην φισλ ησλ Αζελαίσλ. ‘’Έηζη’’, ιέεη ν 

Θνπθπδίδεο, ‘’εμαηηίαο ηνπ γεληθνχ ελζνπζηαζκνχ, αθφκε θαη εθείλνη πνπ 

δηαθσλνχζαλ ζψπαηλαλ απφ θφβν κήπσο, θαηαςεθίδνληαο, ζεσξεζνχλ θαθνί 

παηξηψηεο’’
143

. Ο Θνπθπδίδεο ζηελ νπζία επαλαιακβάλεη εδψ απηφ πνπ είρε πεη κεηά 

ηελ Πχιν, φηαλ νη Αζελαίνη είραλ απνπνηεζεί ηελ επθαηξία γηα εηξήλε πνπ ζα 

εκπφδηδε ηελ αλέιημε ηνπ φινπ θαχινπ θχθινπ, αιιά ε πιενλεμία θαη ε ηχθισζε, 

πνπ είραλ θνζηίζεη αθξηβά ηφηε, έκειιε λα θνζηίδνπλ αθξηβφηεξα ηψξα
144

. 
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ζ) Σν πξώην ζηάδην ηεο εθζηξαηείαο 

 

   Ζ εθζηξαηεία ζηε ηθειία μεθίλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 415 π.Υ, κεηά απφ επίδεημε 

ηζρχνο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο μέλνπο ηεο πφιεο
145

. Οη 

Αζελαίνη απέπιεπζαλ γηα ηελ Αίγηλα θαη κεηά έθζαζαλ ζηελ Κέξθπξα, φπνπ 

ελψζεθαλ κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο.  

   Σελ πιεξνθνξία απηή γηα αγθπξνβφιεζε ηνπ ζηφινπ ζηελ Κέξθπξα, καο δίλεη θαη 

ν Γηφδσξνο
146

.   

   Οη θήκεο γηα ηελ επηθείκελε εθζηξαηεία είραλ θζάζεη ζηηο πξαθνχζεο, αιιά 

θαλέλαο δελ ηηο πίζηεςε. Καηά ηε δηάξθεηα ιατθήο ζπλέιεπζεο, ν Δξκνθξάηεο, ν 

νπνίνο είρε αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, δήηεζε ηνλ ιφγν θαη ηφληζε πσο νη 

Αζελαίνη δελ είραλ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο Δγεζηαίνπο θαη ηνπο Λενληίλνπο, αιιά 

λα επεθηείλνπλ ηελ εγεκνλία ηνπο. Ο Δξκνθξάηεο ζχκηζε πσο νη ππεξπφληηεο 

εθζηξαηείεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην παξειζφλ είραλ απνηχρεη θαη έθεξε ην παξάδεηγκα 

ησλ Πεξζψλ, νη νπνίνη απέηπραλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Αζήλα ην 490 π.Υ θαη ην 480 

π.Υ, ιφγσ ηεο απφζηαζεο θαη ηεο έιιεηςεο πνιεκνθνδίσλ
147

. Σέινο, ν Δξκνθξάηεο 

δήηεζε απφ ηνπο πξαθνχζηνπο λα ζπλάςνπλ ζπκκαρίεο κε ηηο άιιεο πφιεηο ηεο 

ηθειίαο, ηηο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, θαζψο θαη κε ηελ Καξρεδφλα, ελψ απαίηεζε ηελ 

απνζηνιή ζηφινπ ζηνλ Σάξαληα θαη ζην αθξσηήξην ηεο Ηαππγίαο κε δηαηαγή λα 

επηηεζεί ζηνπο Αζελαίνπο. Μεηά ηνλ Δξκνθξάηε κίιεζε ν Αζελαγφξαο, ν νπνίνο 

ακθηζβήηεζε ηελ αθξίβεηα ηεο είδεζεο γηα ηελ επηθείκελε αζελατθή εθζηξαηεία, 

θαζψο ήηαλ ζίγνπξνο πσο νη Αζελαίνη δελ ζα επηρεηξνχζαλ εθζηξαηεία ζηε ηθειία 

ελψ δελ είρε ιήμεη ν Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο θαη έδσζε έκθαζε ζηελ ακπληηθή 

ηθαλφηεηα ηεο ηθειίαο, ζηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ηππηθνχ ησλ 

πξαθνπζίσλ θαη ζηελ έιιεηςε εθνδίσλ πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ νη Αζελαίνη. Μεηά 
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ηνλ Αζελαγφξα κίιεζε έλαο εθ ησλ πξαθνπζίσλ ζηξαηεγψλ θαη δήισζε πσο ζα 

ζπγθέληξσλαλ ηππηθφ θαη άιια εθφδηα θαη ζα εηνίκαδαλ ηελ πφιε γηα άκπλα. 

Παξάιιεια, απνθαζίζηεθε λα ζηαινχλ πξάθηνξεο ζηηο άιιεο πφιεηο ηεο ηθειίαο γηα 

λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθζηξαηεία
148

. 

   ηελ Κέξθπξα, ελ ησ κεηαμχ, νη Αζελαίνη είραλ ζπγθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη 

ρψξηζαλ ηνλ ζηφιν ζε ηξεηο κνίξεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζα είρε σο αξρεγφ έλαλ 

απφ ηνπο ζηξαηεγνχο, ελψ έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηηο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο ηθειίαο 

γηα λα κάζνπλ πνηεο ήηαλ πξφζπκεο λα ηνπο ππνδερηνχλ. ηελ Κέξθπξα, νη Αζελαίνη 

είραλ ζπγθεληξψζεη ηελ εμήο δχλακε: 134 ηξηήξεηο (100 απφ ηελ Αζήλα θαη 34 απφ 

ηε Υίν θαη άιιεο πεξηνρέο), 2 πεληεθνληφξνπο, 5.100 νπιίηεο (1.500 Αζελαίνη 

πνιίηεο, 700 ζήηεο πεδνλαχηεο, 500 Αξγείνη, 250 Μαληηλείο θαη άιινη κηζζνθφξνη θαη 

2.150 νπιίηεο απφ ζπκκαρηθέο πφιεηο), 480 ηνμφηεο (80 Κξήηεο θαη 100 απφ άιιεο 

πεξηνρέο), 700 ζθελδνληζηέο (Ρφδηνη), 120 ςηινί (Μεγαξείο) θαη 30 ηππείο, ηνπο 

νπνίνπο κεηέθεξε έλα ηππαγσγφ πινίν
149

. Απηή ηε δχλακε ζπλφδεπαλ 30 κεηαγσγηθά 

πινία κε ηξφθηκα, πξνζσπηθά θαη δηάθνξα εξγαιεία, ελψ ηνπο είραλ αθνινπζήζεη θαη 

αξθεηά εκπνξηθά πινία. Ο ζηφινο δηέζρηζε αζξφνο ηνλ Ηφλην θφιπν θαη πξνζέγγηζε 

ζην αθξσηήξην ηεο Ηαππγίαο· νη ηηαιηθέο πφιεηο είραλ αξλεζεί λα βνεζήζνπλ ηνπο 

Αζελαίνπο, αλ θαη κεξηθέο ηνπο έδσζαλ ηελ άδεηα λα αγθπξνβνιήζνπλ. ην ηέινο, ε 

αζελατθή δχλακε έθζαζε ζην Ρήγην, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ απνθάζηζαλ λα κείλνπλ 

νπδέηεξνη θαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ απφθαζε ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ ηεο Ηηαιίαο. Σφηε, νη Αζελαίνη άξρηζαλ λα κειεηνχλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη πεξίκελαλ πινία απφ ηελ Έγεζηα γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ χπαξμε 

ηνπ ζεζαπξνχ, γηα ηνλ νπνίν έθαλαλ ιφγν νη Δγεζηαίνη. Ωζηφζν, ηνπο πεξίκελε κηα 

δπζάξεζηε έθπιεμε: νη Δγεζηαίνη είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο κνλάρα 30 ηάιαληα, ελψ ηα 

δηάθνξα κεηαιιηθά ζθεχε ηνπο (ηα νπνία είραλ δαλεηζηεί απφ άιιεο πφιεηο) είραλ 

κεγάιν κέγεζνο πνπ ήηαλ δπζαλάινγν κε ηελ αμία ηνπο. Παξ' νι' απηά, ε κεγάιε 

πνζφηεηα ησλ ρξπζψλ θαη άιισλ κεηαιιηθψλ ζθεπψλ έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο πσο νη 

Δγεζηαίνη δηέζεηαλ αξθεηά ρξήκαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ. 
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Οη Αζελαίνη θαηεγφξεζαλ ηνπο πξψηνπο απεζηαικέλνπο ζηελ Έγεζηα φηη ηνπο 

νδήγεζαλ ζε πιάλε, ελψ νη ζηξαηεγνί απνθάζηζαλ λα ζπγθαιέζνπλ πνιεκηθφ 

ζπκβνχιην. Έηζη απέπιεπζαλ κε ην ζηφιν απφ ην Ρήγην θαη θαηέπιεπζαλ ζηε Νάμν 

ηεο ηθειίαο, φπσο καο ιέεη ν ηθειηψηεο
150

. 

   Ο Νηθίαο πξφηεηλε λα επηηεζνχλ νη Αζελαίνη θαηά ηνπ ειηλνχληνο, ν νπνίνο ήηαλ ν 

θχξηνο ζχκκαρνο ησλ πξαθνπζψλ θαη θχξηνο ερζξφο ησλ Δγεζηαίσλ, κε ζθνπφ λα 

αλαγθάζνπλ ηνπο ειηλνπληίνπο λα ζπλάςνπλ εηξήλε κε ηνπο Δγεζηαίνπο (είηε κέζσ 

βίαο είηε κέζσ ζπλελλφεζεο), ελψ κεηά λα πξνρσξήζνπλ ζε επίδεημε ηζρχνο θαη λα 

πείζνπλ ηηο άιιεο πφιεηο λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία. Αλ ε απνζηνιή έιεγε κε επηηπρία, 

ηφηε ζα κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αζήλα, εθηφο θαη αλ νη Λενληίλνη 

αληηκεηψπηδαλ μαθληθά λέα απεηιή. Ο Αιθηβηάδεο πξφηεηλε ηελ απνζηνιή 

πξεζβεπηψλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο ηθειίαο γηα λα ηηο απνζπάζνπλ απφ ηνπο 

πξαθνχζηνπο θαη λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία ηξνθνδφηεζεο ηνπ αζελατθνχ 

ζηξαηεχκαηνο. Ο Αιθηβηάδεο έδσζε έκθαζε ζηε Μεζζήλε πνπ ήηαλ ην θιεηδί ηεο 

ηθειίαο θαη δήισζε πσο έπξεπε πξψηα λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία κε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πφιεο θαη κεηά λα πξνρσξήζνπλ ζε επίζεζε θαηά ησλ πξαθνπζψλ θαη ηνπ 

ειηλνχληνο. Σειεπηαίνο κίιεζε ν Λάκαρνο, πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ζηξαηησηηθφο θαη 

ιηγφηεξν πνιηηηθφο απφ ηνπο άιινπο δχν
151

, ν νπνίνο αλ θαη ζπκθψλεζε κε ηνλ 

Αιθηβηάδε φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο Μεζζήλεο, πξφηεηλε λα επηηεζνχλ ακέζσο 

θαηά ησλ πξαθνπζψλ, ελψ ζηνπο Μεζζελίνπο ζα πήγαηλε ν ίδηνο γηα λα ζπλάςεη 

ζπκκαρία. Σν φηη ε άπνςε ηνπ Λάκαρνπ επηθξάηεζε, ν Νηφλαιλη Κάγθαλ ην απνδίδεη 

(πέξαλ ηεο εθηίκεζεο ηελ νπνία έραηξε ιφγσ ηεο πνιεκηθήο ηνπ εκπεηξίαο) ζην φηη νη 

Αζελαίνη πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ελφο λεαξνχ θαη επηζεηηθνχ 

εγέηε, ηνπ Αιθηβηάδε, πνπ ήηαλ ν πξσηνζηάηεο ηεο εθζηξαηείαο, θαη κηαο παιαηάο 

ζπληεξεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ Νηθία πνπ ήηαλ ν θνξπθαίνο αληίπαινο ηεο 

εθζηξαηείαο θαη αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ηεο εηξήλεο
152

.  
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   Οη Μεζζήληνη αξλήζεθαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Λάκαρνπ, γη' απηφ θαη νη Αζελαίνη 

έπιεπζαλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηεο Νάμνπ κε ηα 2/3 ηνπ ζηφινπ θαη απφ εθεί 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Καηάλε. Οη Καηαλαίνη αξλήζεθαλ λα δερηνχλ ηνπο 

Αζελαίνπο θαη νη ηειεπηαίνη ζηξαηνπέδεπζαλ θνληά ζηνλ πνηακφ Σεξία, ελψ 

έζηεηιαλ κηα κνίξα 10 πινίσλ γηα λα παξαθνινπζεί ηνλ Μεγάιν Ληκέλα ησλ 

πξαθνπζψλ θαη αλ ν Αιθηβηάδεο παξέκελε ζηε ζέζε ηνπ, θαίλεηαη πσο ζα 

επαθνινπζνχζε επίζεζε
153

.  

   Ζ κφλε αλαθνξά ηνπ Γηφδσξνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Καηάλεο, είλαη φηη δελ 

δέρηεθαλ ηνπο ζηξαηηψηεο ζηελ πφιε ηνπο, αιιά επέηξεςαλ ζηνπο ζηξαηεγνχο λα 

πεξάζνπλ θαη ζπγθάιεζαλ ζπλέιεπζε ζηελ νπνία νη Αζελαίνη ζηξαηεγνί αλέπηπμαλ 

ηα επηρεηξήκαηά ηνπο γηα ηε ζπκκαρία
154

. πλερίδεη ιέγνληαο πσο φζν ν Αιθηβηάδεο 

κηινχζε ζηε ζπλέιεπζε, κεξηθνί ζηξαηηψηεο, παξαβηάδνληαο κηα πχιε, μερχζεθαλ 

ζηελ πφιε θαη γη’ απηφ ην ιφγν αλαγθάζηεθαλ νη Καηαλαίνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ 

πφιεκν θαηά ησλ πξαθνπζίσλ
155

.   

   Αξγφηεξα, νη Αζελαίνη έπιεπζαλ κε ηνλ ππφινηπν ζηφιν θαη κφιηο έθζαζαλ ζηηο 

πξαθνχζεο, δηαθήξπμαλ πσο ζθνπφο ηεο απνζηνιήο ηνπο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ 

Λενληίλσλ θαη δήηεζαλ απφ ηνπο Λενληίλνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πξαθνχζεο λα 

πξνζέιζνπλ άθνβα πξνο ηνπο Αζελαίνπο. Μεηά ηελ πξνθήξπμε, νη Αζελαίνη 

επαλέπιεπζαλ πξνο ηελ Καηάλε. Οη Καηαλαίνη έθαλαλ δεθηνχο κφλν ηνπο 

ζηξαηεγνχο: φζν κηινχζε ν Αιθηβηάδεο, νη θάηνηθνη ήηαλ απαζρνιεκέλνη κνλάρα κ' 

απηφλ θαη δελ αληηιήθζεθαλ πσο νη Αζελαίνη είραλ δηαξξήμεη κηα κηθξή πχιε ηνπ 

ηείρνπο, ε νπνία ήηαλ ζαζξψο θαηαζθεπαζκέλε
156

. Οη Αζελαίνη έπεηζαλ ηνπο 

Καηαλαίνπο λα ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ζπκκαρίαο κε ηελ Αζήλα θαη λα δερηνχλ ην 

αίηεκα ησλ Αζελαίσλ γηα ζηξαηνπέδεπζε νιφθιεξνπ ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο 

ηνπο ζηελ Καηάλε. Παξάιιεια έθζαζε ε είδεζε πσο νη πξαθνχζηνη επηβηβάδνπλ ηα 

πιεξψκαηα ηνπο ζηελ Κακάξηλα, ε νπνία ήζειε λα ζπλάςεη ζπκκαρία κε ηνπο 
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Αζελαίνπο. ηαλ έθζαζαλ ζηελ Κακάξηλα, νη Αζελαίνη έζηεηιαλ θήξπθα ζηελ πφιε, 

αιιά δελ ηνλ δέρηεθαλ, κε ηε δηθαηνινγία πσο νη Αζελαίνη έπξεπε λα είραλ ζηείιεη 

κνλάρα έλα πνιεκηθφ ζθάθνο (εθηφο θαη αλ νη ίδηνη δεηνχζαλ πεξηζζφηεξα). Μεηά, νη 

Αζελαίνη πξνέβεζαλ ζε ιεειαζία ηεο αθηήο ησλ πξαθνπζψλ, αιιά αλαγθάζηεθαλ 

λα ππνρσξήζνπλ κεηά απφ επίζεζε ησλ ηππέσλ θαη ησλ ςηιψλ ζηξαηησηψλ ηνπ 

ζηξαηνχ ησλ πξαθνπζίσλ
157

. Απηή είλαη κηα πιεξνθνξία πνπ δελ καο ηε δίλεη ν 

Θνπθπδίδεο.  

   Σελ ίδηα επνρή, φηαλ ν ζηφινο είρε ζπγθεληξσζεί ζηελ Καηάλε, ήξζε ην 

ρηχπεκα
158

· έθζαζε ην πινίν «αιακηλία» κε εληνιή ηνπ δήκνπ ηεο Αζήλαο πξνο ηνλ 

Αιθηβηάδε θαη άιινπο ζηξαηηψηεο λα απνινγεζνχλ γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ 

Δξκψλ θαη ηε βεβήισζε ησλ Μπζηεξίσλ
159

. Οη Αζελαίνη είραλ επίζεο ππνςίεο πσο ν 

Αιθηβηάδεο ζρεδίαδε πξαμηθφπεκα θαηά ηεο δεκνθξαηίαο θαη παξάδνζε ηεο πφιεο 

ζηνπο παξηηάηεο, θχξηα απφδεημε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ήηαλ ε παξνπζία κηαο 

κηθξήο δχλακεο ησλ παξηηαηψλ ζηνλ Ηζζκφ, ε νπνία είρε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

Βνησηνχο, θάηη πνπ νη Αζελαίνη δελ είραλ πηζηέςεη. Οη Αζελαίνη είραλ ζπιιάβεη ηνπο 

θίινπο ηνπ Αιθηβηάδε ζην Άξγνο θαη δήηεζαλ απφ ηνπο Αξγείνπο λα ηνπο 

ζαλαηψζνπλ. Οη αξρέο ηεο Αζήλαο είραλ ζθνπφ λα ζαλαηψζνπλ ηνλ Αιθηβηάδε, αιιά 

ην πιήξσκα ηεο αιακηλίαο έιαβε δηαηαγή λα ηνλ θαιέζεη λα ηνπο αθνινπζήζεη 

ρσξίο λα ηνλ ζπιιάβεη, θαζψο θνβνχληαλ λα πξνθαιέζνπλ ηαξαρέο ζηνλ ζηξαηφ. Ο 

Αιθηβηάδεο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ επηβηβάζηεθαλ ζην πινίν, αιιά ην εγθαηέιεηςαλ 

ζηνπο Θνχξηνπο· ην πιήξσκα πξνζπάζεζε γηα αξθεηφ δηάζηεκα λα αλαθαιχςεη ηνπο 

θπγάδεο, αιιά κάηαηα
160

. Οη θπγάδεο έθζαζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν κε άιιν πινίν, 

ελψ νη αξρέο ηεο Αζήλαο ηνπο θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην
161

.  

   Ο Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο αλαθέξεη πσο ηνλ Αιθηβηάδε θαηεγνξνχζαλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφθαζε γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ αγαικάησλ, φζνη είραλ 
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πξνζσπηθή έρζξα καδί ηνπ, ζπθνθαληψληαο ηνλ ζηηο δεκεγνξίεο, φηη ηάρα είρε 

νξγαλψζεη ζπλσκνζία θαηά ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο
162

.    

   Δμεηάδνληαο ζπκπεξαζκαηηθά ηα δεηήκαηα ηεο θνπήο ησλ Δξκψλ θαη ηεο 

βεβήισζεο ησλ Μπζηεξίσλ, απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ε θξάζε ηνπ Θνπθπδίδε πσο θαλείο πξαγκαηηθά δελ κπνξεί λα 

γλσξίδεη αλ ηηκσξήζεθαλ νη πξαγκαηηθνί έλνρνη. Καηά γεληθή νκνινγία, θάζε ζσζηή 

δηθαζηηθή έξεπλα απαηηεί ςπρξαηκία, ρξφλν θαη ακεξνιεςία, ζηνηρεία πνπ έιεηπαλ 

απφ ηελ εγεζία, αιιά θαη απφ ηνλ αζελατθφ δήκν ζε εθείλε ηε ρξνληθή ζπγθπξία. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηε λεφηεξε έξεπλα πσο ζα βξνχκε ηνπο πξαγκαηηθνχο ελφρνπο 

αλ αλαξσηεζνχκε πνηνο επσθειείην απφ ηελ αλαζηάησζε πνπ ζα πξνθαινχζε κηα 

ηέηνηα πξάμε ηεξνζπιίαο αθξηβψο πξηλ απφ ηνλ απφπινπ ηνπ ζηφινπ. Ζ απάληεζε, 

θπζηθά, είλαη νη αληηδεκνθξαηηθνί θχθινη εληφο ηεο Αζήλαο θαη φινη νη εμσηεξηθνί 

ηεο ερζξνί. Απηφ φκσο δελ επαξθεί γηα λα πεηζζνχκε, θαζψο θακία ζπλσκνζία 

ελαληίνλ ηεο Γεκνθξαηίαο δελ απνδείρηεθε
163

.  

   Μεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε, ν Νηθίαο θαη ν Λάκαρνο κνίξαζαλ ηνλ ζηξαηφ 

ζε δχν κνίξεο. Οη Αζελαίνη έπιεπζαλ ζηελ Έγεζηα γηα λα εμεηάζνπλ ηα επίκαρα 

δεηήκαηα κεηαμχ ησλ Δγεζηαίσλ θαη ησλ ειηλνπληίσλ θαη λα κάζνπλ αλ νη 

Δγεζηαίνη είραλ ζθνπφ λα δψζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ είραλ ππνζρεζεί. Μεηά, νη 

Αζελαίνη πξνζέγγηζαλ ηελ Ηκέξα, αιιά νη θάηνηθνη ηεο πφιεο αξλήζεθαλ λα ηνπο 

δερηνχλ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ, νη Αζελαίνη είραλ πξνρσξήζεη ζε επίζεζε 

θαηά ησλ Τθθάξσλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πφιε θαη λα ηελ 

παξαδψζνπλ ζηνπο Δγεζηαίνπο. Μεηά ηελ επίζεζε, νη Αζελαίνη επέζηξεςαλ ζηελ 

Καηάλε κε αξθεηνχο ζθιάβνπο, ελψ επηρείξεζαλ επίζεζε θαηά ηεο Πειεάηηδνο 

Όβιαο, ε νπνία έιεμε κε απνηπρία. Παξάιιεια, ν Νηθίαο είρε ιάβεη ηξηάληα ηάιαληα 

απφ ηνπο Δγεζηαίνπο θαη έζηεηιε πξέζβεηο ζε άιιεο πφιεηο ηεο ηθειίαο γηα λα 

δεηήζεη ζηξαηησηηθή ελίζρπζε
164

. 
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   Σνλ ρεηκψλα, νη Αζελαίνη θαη νη πξαθνχζηνη μεθίλεζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε 

κάρε. Οη Αζελαίνη ζηξαηεγνί ήζειαλ λα απνκαθξχλνπλ ηνπο πξαθνχζηνπο απφ ηελ 

πφιε ηνπο ζε έλα κέξνο φπνπ ην ηππηθφ ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκηέο 

ζηα βνεζεηηθά ζψκαηα ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ. Μεηά απφ ζπκβνπιή εμφξηζησλ 

πξαθνπζίσλ πνπ ζπκκάρεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο, νη ζηξαηεγνί απνθάζηζαλ λα 

ζηξαηνπεδεχζνπλ ζην Οιπκπηείνλ θαη πξνρψξεζαλ ζην εμήο ηέρλαζκα: έζηεηιαλ ζηηο 

πξαθνχζεο έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο ήηαλ πηζηφο ζηνπο Αζελαίνπο θαη ζπλάκα 

ζεσξείην θίινο ησλ πξαθνπζίσλ, ν νπνίνο ζα ηνπο αλαθνίλσλε πσο νη Αζελαίνη 

είραλ ζθνπφ λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ πφιε, καθξηά απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπο, ελψ ζα 

ηνπο πξφηεηλε λα επηηεζνχλ ζηα ραξαθψκαηα ησλ Αζελαίσλ φζν νη Καηαλαίνη ζα 

έζθαδαλ ηνπο Αζελαίνπο κέζα ζηελ πφιε θαη ζα έθαηγαλ ηα πινία ηνπο
165

. Οη 

πξαθνχζηνη δέρηεθαλ λα επηηεζνχλ ζηελ Καηάλε θαη πξνρψξεζαλ ζηηο αλάινγεο 

πξνεηνηκαζίεο. ηαλ ηειείσζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο θαη έιαβαλ εληζρχζεηο απφ άιιεο 

πφιεηο, νη πξαθνχζηνη μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο θαη ζηξαηνπέδεπζαλ θνληά ζηνλ 

πνηακφ χκαηζν. Οη Αζελαίνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, απνβηβάζηεθαλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Οιπκπηείνπ. Σν ηππηθφ ησλ πξαθνπζψλ, ην νπνίν έκεηλε ζηελ 

νπηζζνθπιαθή, αληηιήθζεθε ηελ απφβαζε ησλ Αζελαίσλ θαη κεηέθεξε ην κήλπκα 

ζην πεδηθφ, ην νπνίν έζπεπζε λα επηζηξέςεη. Οη Αζελαίνη πξνρψξεζαλ ζε νρχξσζε 

ηεο ζέζεο ηνπο θαη αξλήζεθαλ λα δψζνπλ κάρε εθείλε ηελ εκέξα, γη' απηφ θαη νη 

πξαθνχζηνη βιέπνληαο πσο ν ερζξφο δελ επηηέζεθε ακέζσο, αλαζάξξεζαλ, 

εθιακβάλνληαο ηελ θαζπζηέξεζε σο έλδεημε αδπλακίαο, θαη επηζπκνχζαλ ηελ θαηά 

παξάηαμε ζχγθξνπζε κε ηνπο Αζελαίνπο
166

· έηζη παξαηάρζεθαλ ζηελ Δισξίλε Οδφ. 

Σελ επνκέλε, νη Αζελαίνη ήηαλ έηνηκνη γηα κάρε: αθνχ κνίξαζαλ ηνλ ζηξαηφ ζε δχν 

κνίξεο, παξέηαμαλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή θαη ηελ νπηζζνθπιαθή ζε θάιαγγα βάζνπο 8 

νπιηηψλ, ζηα δεμηά παξαηάρζεθαλ νη Αξγείνη θαη νη Μαληηλείο, ζην θέληξν νη 

Αζελαίνη θαη ζηα αξηζηεξά νη ππφινηπνη ζχκκαρνη. Απφ ηελ άιιε, νη πξαθνχζηνη 

παξαηάρζεθαλ ζε βάζνο 10 νπιηηψλ, ελψ ην ηππηθφ (1200 ηππείο) θαη νη αθνληηζηέο 

ηνπο παξαηάρζεθαλ ζηα δεμηά. Οη Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ πξψηνη, θάηη 

πνπ δελ πεξίκελαλ νη πξαθνχζηνη, γη' απηφ θαη επηθξάηεζε παληθφο, αιιά νη 
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πξαθνχζηνη θαηάθεξαλ λα γεκίζνπλ ηηο γξακκέο ηνπο θαη λα πάξνπλ ηα φπια
167

. Ζ 

κάρε μεθίλεζε κε δξάζε ησλ ιηζνβφισλ, ησλ ηνμνηψλ θαη ησλ ζθελδνληζηψλ ησλ δχν 

πιεπξψλ, νη νπνίνη απψζεζαλ ηνπο ςηινχο ηεο θάζε παξάηαμεο. Μεηά, νη νπιίηεο 

πξνρψξεζαλ ζε κεησπηθή επίζεζε θαη ε κάρε δηαξθνχζε γηα πνιιή ψξα, ιφγσ ηεο 

θαηαηγίδαο θαη ηεο ζζελαξήο αληίζηαζεο ησλ πξαθνπζίσλ. Ζ ζχγθξνπζε ήηαλ 

ζθιεξή, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη ν Θνπθπδίδεο, νη κελ πξαθνχζηνη θαη νη ζχκκαρνί 

ηνπο πνιεκνχζαλ γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα, νη δε Αζελαίνη θαη ζχκκαρνη γλψξηδαλ 

πνιχ θαιά πσο βξίζθνληαλ ζε ερζξηθή ρψξα θαη ε ίδηα ηνπο ε επηβίσζε εμαξηάην απφ 

ηε λίθε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη νη δχν πιεπξέο κάρνληαλ κε δήιν θαη 

γελλαηφηεηα, ψζηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε κάρε ήηαλ ακθίξξνπε
168

. Ωζηφζν, 

νη Αζελαίνη θαηάθεξαλ λα απσζήζνπλ ηνπο πξαθνχζηνπο ζην θέληξν, αθνχ πξψηα 

νη Αξγείνη απψζεζαλ ην αξηζηεξφ θέξαο ησλ πξαθνπζίσλ. Αθνινχζεζε θαηαδίσμε 

ησλ πξαθνπζίσλ, ε νπνία απέηπρε ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ ηππηθνχ. Οη πξαθνχζηνη 

νπιίηεο αλαζπληάρζεθαλ ζηελ Δισξίλε Οδφ, έζηεηιαλ θξνπξά ζηνλ λαφ ηνπ Γία 

(θνβνχκελνη πσο νη Αζελαίνη ζα θιέςνπλ ηνλ ζεζαπξφ ηνπ λανχ) θαη επέζηξεςαλ 

ζηελ πφιε. Οη Αζελαίνη δελ πξνρψξεζαλ ζηελ θινπή ηνπ ζεζαπξνχ, αιιά ζπλέιεμαλ 

ηνπο λεθξνχο, θάηη πνπ επέηξεςαλ ζηνπο πξαθνχζηνπο λα θάλνπλ ηελ επφκελε κέξα. 

Οη Αζελαίνη είραλ ράζεη 50 άλδξεο, ελψ νη πξαθνχζηνη είραλ ράζεη 260. Μεηά ηε 

κάρε, νη Αζελαίνη επέζηξεςαλ ζηελ Καηάλε, θαζψο έθξηλαλ πσο ν ρεηκψλαο ζα ηνπο 

εκπφδηδε λα ζηξαηνπεδεχζνπλ πιεζίνλ ησλ πξαθνπζψλ. Ήηαλ ζίγνπξνη, φκσο, πσο 

κε ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο ζα επηρεηξήζνπλ λέα επίζεζε
169

.  

   Κακία απφ απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κάρεο δελ αλαθέξεη ν Γηφδσξνο. Σν κφλν 

πνπ καο ιέεη είλαη φηη φηαλ πήξαλ ηα ηξηάληα ηάιαληα απφ ηνπο Δγεζηαίνπο, 

θαηέπιεπζαλ ζηελ Καηάλε
170

. Δπεηδή ήζειαλ λα θαηαιάβνπλ ρσξίο θίλδπλν ηελ 

ηνπνζεζία θνληά ζην ιηκάλη ησλ πξαθνπζψλ, έζηεηιαλ έλαλ Καηαλαίν, δηθφ ηνπο 

έκπηζην, αιιά θαη αμηφπηζην ζηνπο ζηξαηεγνχο ησλ πξαθνπζίσλ, κε ηελ εληνιή λα 

πεη ζηνπο αξρεγνχο ηνπο φηη κεξηθνί Καηαλαίνη ζπγθξφηεζαλ νκάδα κε ζθνπφ λα 

ζπιιάβνπλ αηθλίδηα πνιινχο Αζελαίνπο πνπ πεξλνχλ ρσξίο ηα φπια ηνπο ηε λχρηα 
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ζηελ πφιε θαη λα θάςνπλ ηα πινία ζην ιηκάλη. Γηα λα πεηχρεη απηφ, λα δεηήζεη απφ 

ηνπο αξρεγνχο ηνπο, λα εκθαληζηνχλ θη απηνί κε ζηξαηφ, κήπσο ηπρφλ θαη απνηχρεη ε 

επηρείξεζε. ια απηά ινηπφλ ηνπο αλαθνίλσζε θαη νη ζηξαηεγνί ηνλ πίζηεςαλ· 

φξηζαλ ηε λχρηα θαηά ηελ νπνία ζα έβγαδαλ ην ζηξαηφ θαη ηνλ έζηεηιαλ πίζσ ζηελ 

Καηάλε. Οη πξαθνχζηνη ινηπφλ, ηελ θαζνξηζκέλε λχρηα νδήγεζαλ ην ζηξαηφ ζηελ 

Καηάλε, ελψ νη Αζελαίνη πιένληαο ζην κεγάιν ιηκάλη ησλ πξαθνπζίσλ κε κεγάιε 

εζπρία, θαηέιαβαλ ην Οιχκπην θαη φιε ηε γχξσ πεξηνρή, φπνπ εγθαηέζηεζαλ ην 

ζηξαηφπεδφ ηνπο. Μφιηο νη αξρεγνί ησλ πξαθνπζίσλ αληηιήθζεθαλ ηελ απάηε, 

επέζηξεςαλ γξήγνξα θαη επηηέζεθαλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ Αζελαίσλ. Οη Αζελαίνη 

ζηε κάρε αλάγθαζαλ ηνπο πξαθνχζηνπο ζε ππνρψξεζε θαη ζθφησζαλ ηεηξαθφζηνπο 

απφ απηνχο (ν Θνπθπδίδεο καο ιέεη γηα δηαθφζηνπο εμήληα θαη πελήληα Αζελαίνπο). 

Οη ζηξαηεγνί ησλ Αζελαίσλ βιέπνληαο πσο νη πξαθνχζηνη ππεξηεξνχζαλ ζην 

ηππηθφ θαη ζέινληαο λα πξνεηνηκάζνπλ θαιχηεξα ηελ πνιηνξθία απέπιεπζαλ θαη πάιη 

γηα ηελ Καηάλε. ηέιλνληαο αλζξψπνπο ζηελ Αζήλα, έγξαςαλ επηζηνιέο ζην δήκν, 

κε ηη νπνίεο δεηνχζαλ λα ηνπο ζηαιεί ηππηθφ θαη ρξήκαηα, γηαηί ππνιφγηδαλ φηη ε 

πνιηνξθία ζα ήηαλ καθξνρξφληα. Οη Αζελαίνη ςήθηζαλ λα ζηαινχλ ζηε ηθειία 

ηξηαθφζηα ηάιαληα θαη κεξηθνί ηππείο
171

.  

 

 

 

η) Ο πξώηνο ρεηκώλαο ηεο εθζηξαηείαο  

θαη ε δηπιωκαηηθή δξάζε ηωλ δύν πιεπξώλ 

 

 

   Μεηά ηελ ήηηα, ην θιίκα ζηηο πξαθνχζεο ήηαλ θπζηθά βαξχ. Έβιεπαλ ηψξα 

θαζαξά νη πξαθνχζηνη πσο είραλ ππνηηκήζεη ηνλ θίλδπλν πνπ πιένλ ηνπο απεηινχζε 

άκεζα. ε απηή ηελ θξίζηκε πεξίζηαζε ν Δξκνθξάηεο πξφηεηλε ηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Δθείλα πνπ ηνπο έιεηπαλ, ηφληζε, ήηαλ ε πνιεκηθή 

εκπεηξία θαη ε πεηζαξρία. Σε κελ εκπεηξία ζα ηελ απνθηνχζαλ αλ αμηνπνηνχζαλ ην 
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ρεηκψλα γηα λα αζθεζνχλ ζε ζηξαηησηηθά γπκλάζηα, ηε δε πεηζαξρία αλ νη ζηξαηεγνί, 

πνπ ηφηε ήηαλ δεθαπέληε, κεηψλνληαλ θαηά πνιχ θαη ζε απηνχο ηνπο ιίγνπο δίλνληαλ 

έθηαθηεο αξκνδηφηεηεο
172

. Οη πξνηάζεηο ηνπ Δξκνθξάηε απηή ηε θνξά 

εηζαθνχζηεθαλ, θαη εθείλνο καδί κε δχν αθφκε πξαθνχζηνπο, ηνλ Ζξαθιείδε θαη 

ηνλ ηθαλφ, εθιέρζεθε ζηξαηεγφο. Παξάιιεια έζηεηιαλ πξεζβείεο ζηελ Κφξηλζν θαη 

ζηε πάξηε γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα. Οη 

πξαθνχζηνη ήιπηδαλ πσο απηφ ζα αλάγθαδε ηνπο Αζελαίνπο είηε λα αλαρσξήζνπλ 

απφ ηε ηθειία είηε λα κεηψζνπλ ηελ απνζηνιή εληζρχζεσλ
173

. 

   Δλψ νη πξαθνχζηνη αμηνπνηνχζαλ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ην δηάζηεκα ηεο παχζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, νη Αζελαίνη γηα άιιε κηα θνξά επηδίσμαλ λα θεξδίζνπλ κε 

δηάθνξα κέζα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηθειησηηθψλ πφιεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνθηήζνπλ εληζρχζεηο θαη βάζεηο ειιηκεληζκνχ θαη αλεθνδηαζκνχ ζην λεζί
174

. 

Παξφηη ην εγρείξεκά ηνπο απηφ, ηψξα, κεηά ηελ πξψηε λίθε ηνπο, ζα ήηαλ ζεσξεηηθά 

επθνιφηεξν, απέηπραλ λα πξνζεηαηξηζηνχλ λένπο ζπκκάρνπο. Οη Αζελαίνη ζρεδίαδαλ 

λα θαηαιάβνπλ ηε Μεζζήλε κέζσ ζπλσκνζίαο, σζηφζν, ε απνζηνιή ηνπο απέηπρε 

εμαηηίαο ηεο πξνδνζίαο ηνπ Αιθηβηάδε. Οη Μεζζήληνη θφλεπζαλ ηνπο ζπλσκφηεο θαη 

εηνηκάζηεθαλ γηα άκπλα. Οη Αζελαίνη έκεηλαλ πξν ησλ ππιψλ ηεο πφιεο γηα 13 

εκέξεο θαη κεηά απνθάζηζαλ λα δηαρεηκάζνπλ ζηε Νάμν, φπνπ έθηηαμαλ λεψξηα γα ηα 

πινία θαη έζθαςαλ ραξαθψκαηα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ην ζηξαηφπεδν, ελψ 

παξάιιεια έζηεηιαλ πινίν ζηελ Αζήλα γηα λα δεηήζνπλ ρξήκαηα θαη ηππηθφ
175

. 

Παξάιιεια, νη πξαθνχζηνη έρηηζαλ πξνηείρηζκα, σο ζπκπιήξσκα ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο ηείρνπο ηεο πφιεο, ην νπνίν θάιππηε ηελ ηεξή πεξηνρή ηνπ Σεκεληηνχ 

Απφιισλα θαη επεθηάζεθε κέρξη ηηο Δπηπνιέο, ελψ έζηεηιαλ θξνπξά ζηα Μέγαξα θαη 

ζην Οιπκπηείνλ. Μφιηο έκαζαλ γηα ηελ παξακνλή ησλ Αζελαίσλ ζηε Νάμν, νη 

πξαθνχζηνη επηηέζεθαλ ζηελ Καηάλε, ηελ νπνία εξήκσζαλ
176

. Μεηά, νη 

πξαθνχζηνη πξνρψξεζαλ ζε εκπξεζκφ ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνπέδνπ θαη επέζηξεςαλ 
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ζηελ πφιε ηνπο
177

. Σελ ίδηα επνρή, νη δχν πιεπξέο έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηελ Κακάξηλα· 

επηθεθαιήο ηεο πξεζβείαο ησλ πξαθνπζίσλ ήηαλ ν Δξκνθξάηεο, ελψ επηθεθαιήο 

ηεο αζελατθήο πξεζβείαο ήηαλ ν Δχθεκνο. Πξψηνο ηνλ ιφγν έιαβε ν Δξκνθξάηεο, ν 

νπνίνο ηνπο ζχκηζε ηελ ηχρε ησλ Ηψλσλ πνπ δελ πνιέκεζαλ ζην πιεπξφ ησλ 

Αζελαίσλ θαηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο (νη Αζελαίνη ηνπο ππέηαμαλ παξά ηελ 

θνηλή θαηαγσγή θαη νπζηαζηηθά αληηθαηέζηεζαλ ηελ πεξζηθή εγεκνλία κε ηε δηθή 

ηνπο). Δπίζεο, ν Δξκνθξάηεο επέθξηλε ηνπο ηθειηψηεο πνπ δελ αληηζηάζεθαλ 

ελσκέλνη θαηά ησλ Αζελαίσλ εηζβνιέσλ
178

 θαη ζχκηζε ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο 

αζελατθήο εθζηξαηείαο. Γηα λα πείζεη ηνπο Κακαξηλαίνπο λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ 

ησλ πξαθνπζίσλ, ν Δξκνθξάηεο παξέπεκςε ζηνπο Ρεγίλνπο πνπ αξλήζεθαλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο Αζελαίνπο λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο Λενληίλνπο ζηελ εζηία ηνπο 

παξά ην γεγνλφο φηη είραλ θνηλή θαηαγσγή κε ηνπο θαηνίθσλ ησλ Λενληίλσλ, ελψ 

επίζεο δήισζε πσο πεξίκελαλ εληζρχζεηο απφ ηελ Πεινπφλλεζν
179

. Μεηά ηνλ 

Δξκνθξάηε, ηνλ ιφγν έιαβε ν Δχθεκνο, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ 

ηνπο Αζελαίνπο λα απνθηήζνπλ εγεκνλία, κε θχξην ιφγν ηελ απεηιή ησλ παξηηαηψλ. 

Δπίζεο, ν Δχθεκνο αηηηνιφγεζε ην γεγνλφο φηη νη Αζελαίνη ππέηαμαλ ηελ Ησλία, 

ιέγνληαο πσο νη Ίσλεο είραλ ζπκκαρήζεη κε ηνπο Πέξζεο θαηά ηεο κεηξφπνιήο ηνπο. 

Σφληζε ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ ζπκκάρσλ απφ ηνπο Αζελαίνπο θαη πξνζπάζεζε λα 

πείζεη ηνπο Κακαξηλαίνπο πσο νη πξαθνχζηνη είραλ ζθνπφ λα ελψζνπλ ηηο πφιεηο ηεο 

ηθειίαο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, γη' απηφ θαη ηνπο θάιεζε λα 

πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ησλ Αζελαίσλ
180

. 

   Ήηαλ θαλεξφ πσο ε κεγάιε απηή αζελατθή επηρείξεζε κε ηνλ εκθαλψο 

θαηαθηεηηθφ ραξαθηήξα είρε πξνδηαζέζεη αξλεηηθά ηνπο ηθειηψηεο πνπ ηεξνχζαλ 

ζηάζε νπδεηεξφηεηαο θαη αλακνλήο. Αληίζεηα, νη ππήθννη ησλ πξαθνπζίσλ ηθεινί, 

εμαηηίαο ηνπ κίζνπο γηα απηνχο, πξνζρψξεζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

νηθεηνζειψο ζην αζελατθφ ζηξαηφπεδν, εθνδηάδνληαο ηνπο λένπο ηνπο ζπκκάρνπο κε 

Ηππηθφ πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεην. Οη Αζελαίνη έζηεηιαλ απεζηαικέλνπο θαη ζηελ 

Αζήλα, δεηψληαο ελίζρπζε ζε Ηππηθφ θαη ρξήκαηα, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 
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αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ πνπ ζα δηεμαγφηαλ κε λέα έληαζε ηελ άλνημε
181

. ηε ζπλέρεηα, 

νη Αζελαίνη έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηηο πφιεηο ηεο ηθειίαο γηα λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία· 

νη πεδηλέο πφιεηο (πιελ κεξηθψλ εμαηξέζεσλ) αξλήζεθαλ λα βνεζήζνπλ, ελψ νη 

πφιεηο ηνπ εζσηεξηθνχ απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε (είηε εηξεληθά είηε δηα ηεο βίαο). 

Δπίζεο, νη Αζελαίνη έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηελ Καξρεδφλα θαη ζηελ Σπξξελία γηα λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα, ελψ έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο ηεο ηθειίαο θαη 

ζηελ Έγεζηα γηα λα δεηήζνπλ ηππηθφ θαη πξνκήζεηεο. Σέινο, νη Αζελαίνη κεηέθεξαλ 

ηε βάζε ηνπο απφ ηε Νάμν ζηελ Καηάλε, απνθαηέζηεζαλ ην ζηξαηφπεδν ηνπο θαη 

δηαρείκαζαλ
182

. Δλψ απηά δηαδξακαηίδνληαλ ζηε ηθειία, ζηελ Διιάδα, ε Κφξηλζνο 

ςήθηζε ππέξ ηεο απνζηνιήο εληζρχζεσλ ζηηο πξαθνχζεο θαη ππέξ ηεο δηεμαγσγήο 

πνιέκνπ θαηά ησλ Αζελαίσλ ζηελ Διιάδα
183

. Οη Κνξίλζηνη θαη νη πξαθνχζηνη 

έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηε πάξηε γηα λα πείζνπλ ηνπο Λαθεδαηκφληνπο λα ζηείινπλ 

εληζρχζεηο ζηηο πξαθνχζεο θαη λα θεξχμνπλ πφιεκν ζηελ Αζήλα, αιιά νη 

παξηηάηεο είραλ ζθνπφ λα ζηείινπλ κνλάρα κηα πξεζβεία γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

πξαθνχζηνπο λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα. Ζ Κφξηλζνο, ε νπνία είρε πάληνηε 

αγαζφηαηεο ζρέζεηο κε ηηο πξαθνχζεο, πνπ ήηαλ άιισζηε απνηθία ηεο, 

δξαζηεξηνπνηείην εκπνξηθά θαηεμνρήλ ζηε Γχζε θαη είλαη θπζηθφ πσο έβιεπε ηελ 

εθζηξαηεία απηή ησλ Αζελαίσλ κε πνιχ ερζξηθή δηάζεζε
184

. Άιισζηε, ε Κφξηλζνο 

δελ είρε πνηέ επηθπξψζεη ηελ Δηξήλε ηνπ Νηθία θαη επηζπκνχζε ηε ιχζε ηεο θαη ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ. Έηζη, Κνξίλζηνη αληηπξφζσπνη ζπλφδεπζαλ ηνπο 

πξαθνχζηνπο πξέζβεηο ζηε πάξηε, ψζηε λα ηνπο εληζρχζνπλ θαη λα πηέζνπλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. ηε πάξηε, νη Κνξίλζηνη θαη νη πξαθνχζηνη 

βξήθαλ ην ζεξκφηεξν ππνζηεξηθηή ηνπ ζθνπνχ ηνπο ζην πξφζσπν φρη θάπνηνπ 

παξηηάηε, αιιά ηνπ ίδηνπ ηνπ εκπλεπζηή ηεο αζελατθήο εθζηξαηείαο, ηνπ 

Αιθηβηάδε
185

. Ο Αιθηβηάδεο ηφληζε ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο αζελατθήο εθζηξαηείαο 

θαη παξνπζίαζε ηα ζρέδηα πνπ είραλ θάλεη νη Αζελαίνη ζηξαηεγνί: πξψηα, νη 

Αζελαίνη είραλ ζθνπφ λα θαηαιάβνπλ ηε ηθειία, κεηά ηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο 
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Ηηαιίαο θαη ηελ Καξρεδφλα, ελψ αξγφηεξα είραλ ζθνπφ λα εθζηξαηεχζνπλ κε κεγάιεο 

δπλάκεηο θαηά ηεο Πεινπνλλήζνπ
186

. Ο Αιθηβηάδεο πξφηεηλε ηελ απνζηνιή ελφο 

παξηηάηε αξρηζηξάηεγνπ γηα λα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ησλ 

πξαθνπζίσλ θαη ηελ νρχξσζε ηεο Γεθέιεηαο γηα λα απνθφςνπλ ηνπο Αζελαίνπο απφ 

ηα νξπρεία ηνπ Λαπξίνπ. Οη ζπκβνπιέο απηέο ηνπ Αιθηβηάδε, κε αξλεηηθφ βέβαηα 

ηξφπν, απνδεηθλχνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ηδηνθπΐα. Γηαηί ήδε είρε απνδεηρζεί κε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Βξαζίδα πσο έλαο ηθαλφο παξηηάηεο ζηξαηεγφο κπνξνχζε λα θέξεη 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
187

. Ζ επαλάιεςε ηνπ πνιέκνπ πάιη θαη ησλ 

εηζβνιψλ ζηελ Αηηηθή ζα ήηαλ έλα κεγάιν πιήγκα γηα ηελ Αζήλα, εηδηθά αλ απηφο ν 

πφιεκνο γηλφηαλ κνληκφηεξνο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ερζξηθνχ θξνπξίνπ κέζα ζε 

απηή. Ζ Γεθέιεηα, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Αηηηθήο θαη ζε θαίξηα ζέζε, ήηαλ ηδαληθή γη’ 

απηφ ην ζθνπφ
188

. Οη παξηηάηεο απνδέρηεθαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αιθηβηάδε θαη 

επέιεμαλ γηα αξρηζηξάηεγν ηνλ Γχιηππν, ζηνλ νπνίν έδσζαλ δηαηαγή λα δηεπζεηήζεη 

ην ζέκα ησλ εληζρχζεσλ κε ηνπο Κνξίλζηνπο θαη ηνπο πξαθνχζηνπο
189

. Ο Γχιηππνο 

δήηεζε απφ ηνπο Κνξίλζηνπο λα ζηείινπλ δχν πνιεκηθά πινία ζηελ Αζίλε θαη λα 

εηνηκάζνπλ φζα πινία είραλ ζθνπφ λα ζηείινπλ, ψζηε λα απνπιεχζνπλ ηελ 

θαηάιιειε επνρή. Παξάιιεια, νη αξρέο ηεο Αζήλαο έιαβαλ αίηεζε γηα απνζηνιή 

εληζρχζεσλ ζηηο πξαθνχζεο θαη δέρηεθαλ λα ζηείινπλ ρξήκαηα θαη ηππηθφ. Μ' απηφ 

ηνλ ηξφπν νινθιεξψζεθε ν πξψηνο ρεηκψλαο ηεο εθζηξαηείαο. 

   Μαο θάλεη εληχπσζε πσο ν Γηφδσξνο δελ αλαθέξεη ηίπνηε απνιχησο γηα ηνλ πξψην 

ρξφλν ηεο εθζηξαηείαο, θαζψο επίζεο ειάρηζηα γηα ηελ πνιηνξθία ησλ πξαθνπζψλ. 

Μεηά ηελ πνιχ ζχληνκε αλαθνξά ηνπ ζηελ ήηηα ησλ πξαθνπζίσλ, κηιά θαηεπζείαλ 

γηα ηελ άθημε ηνπ Γπιίππνπ ζηηο πξαθνχζεο
190

.  
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ηα) Οη Αζελαίνη πνιηνξθνύλ ηηο πξαθνύζεο 

 

   Καζψο ν ρεηκψλαο έθηαλε ζην ηέινο ηνπ θαη ν πφιεκνο αλακελφηαλ λα μαλαξρίζεη 

ηελ άλνημε ηνπ 414, νη Αζελαίνη, εληζρπκέλνη κε Ηππηθφ πνπ ζχληνκα ζα έθηαλε ηνπο 

εμαθφζηνπο πελήληα ηππείο, ήηαλ έηνηκνη λα επηηεζνχλ ζηηο πξαθνχζεο. Μεηά ηε 

λίθε ηνπο ζηε κάρε θαηά παξάηαμε, ζεσξνχζαλ πνιχ πηζαλφ πσο νη πξαθνχζηνη δελ 

ζα ηνικνχζαλ δεχηεξε αλακέηξεζε θαη ζα απνζχξνληαλ ζηελ πφιε ηνπο. Γη’ απηφ 

άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο
191

. Αο δνχκε, φκσο, ελ 

ζπληνκία ηε θπζηθή δηάηαμε ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηη 

ζπλέβαηλε. Ζ πφιε ησλ πξαθνπζψλ ηνλ πέκπην αηψλα απνηειείην απφ ην ιεγφκελν 

Νεζί, ηελ Οξηπγία, πνπ ελσλφηαλ κε κηα ζηελή ισξίδα γεο κε ηε ζηεξηά. Δθαηέξσζελ 

ηεο Οξηπγίαο ζρεκαηίδνληαλ ηα δχν θπζηθά ιηκάληα ηεο πφιεο, ν Μηθξφο Ληκήλ ζηα 

βφξεηα θαη ν Μεγάινο ζηα λφηηα. Ζ πφιε δηέζεηε ηείρε, ηα νπνία πεξηέθιεηαλ ην άζηπ, 

ηηο πεξηνρέο δειαδή ηεο Αρξαδηλήο θαη ηεο Σχρεο. Δθηφο ηεηρψλ βξηζθφηαλ κεηαμχ 

άιισλ θαη έλα νξνπέδην ζηα βνξεηνδπηηθά, νη Δπηπνιέο. Απφ ην χςσκα απηφ 

κπνξνχζε θαλείο λα επνπηεχεη φιν ην γχξσ ρψξν θαη γη’ απηφ ε ζέζε απηή επξφθεηην 

λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο
192

. ηελ Καηάλε, νη Αζελαίνη έιαβαλ 

εληζρχζεηο κε 250 ηππείο θαη 30 ηππνηνμφηεο, θαζψο επίζεο θαη 300 ηάιαληα αξγπξνχ. 

   Σηο ίδηεο δπλάκεηο καο αλαθέξεη θαη ν Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο, αγλνψληαο φκσο 

ηνπο 30 ηππνηνμφηεο
193

.  

   Σν θαινθαίξη, νη πξαθνχζηνη έκαζαλ γηα ηελ απνζηνιή εληζρχζεσλ απφ ηελ 

Αζήλα θαη ζεψξεζαλ πσο νη Αζελαίνη ζα πξνβνχλ ζε επίζεζε θαηά ησλ 

πξαθνπζψλ, γη' απηφ θαη απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ ζηηο Δπηπνιέο κηα θξνπξά απφ 

600 νπιίηεο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Γηνκήινπ. Oη πξαθνχζηνη ζηξαηεγνί ήζαλ βέβαηνη 

πσο αλ νη Αζελαίνη δελ θαηαιάβνπλ ηηο Δπηπνιέο, ηφηε δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθιείζνπλ ηελ πφιε κέζσ πεξηηεηρίζκαηνο, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε λίθεο
194

. 

Ωζηφζν, νη Αζελαίνη είραλ θζάζεη απαξαηήξεηνη ζηε ζέζε Λένληαο πνπ απείρε επηά 

                                                 

191
 Ενπκπνπιάθεο Κ. (2011), 105-6. 
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ζηάδηα απφ ηηο Δπηπνιέο θαη απνβηβάζηεθαλ ζηε Θάςν. Δλψ ν ζηφινο είρε 

παξακείλεη ζηε Θάςν, ν ζηξαηφο αλέβεθε ην Δπξχαιν ηείρνο θαη επηηέζεθε ζηηο 

Δπηπνιέο. Δθείλε ηε ζηηγκή, νη πξαθνχζηνη ήζαλ ζε επηζεψξεζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο 

ζην ιηκάλη θαη έζπεπζαλ λα θζάζνπλ ζηηο Δπηπνιέο. Ωζηφζν, νη πξαθνχζηνη 

αλαγθάζηεθαλ λα ηξέμνπλ απφζηαζε 25 ζηαδίσλ απφ ην ιηκάλη κέρξη ηηο Δπηπνιέο 

θαη ληθήζεθαλ ζηε κάρε απφ ηνπο Αζελαίνπο. Οη Αζελαίνη είραλ ζθνηψζεη 

ηξηαθφζηνπο πξαθνχζηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηνκήινπ θαη κεηά 

επηηέζεθαλ ζην Λάβδαινλ
195

.  

   Ο Γηφδσξνο ιέεη πσο φηαλ νη Αζελαίνη έιαβαλ ηηο εληζρχζεηο ηνπο, έπιεπζαλ πξνο 

ηηο πξαθνχζεο θαη πξνζεγγίδνληαο λχρηα ηηο Δπηπνιέο ηηο θαηέιαβαλ. ηαλ ην 

αληηιήθζεζαλ νη πξαθνχζηνη ηνπο επηηέζεθαλ θαη έραζαλ ηξηαθφζηνπο ζηξαηηψηεο. 

Μεηά απ’ απηά θαζψο έθηαζαλ ζηνπο Αζελαίνπο ηξηαθφζηνη ηππείο απφ ηελ Έγεζηα 

θαη δηαθφζηνη πελήληα απφ ηνπο ηθεινχο, ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά νθηαθφζηνπο 

ηππείο
196

.  

   Ο Θνπθπδίδεο καο ιέεη γηα δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο απεζηαικέλεο απφ άιια κέξε. 

Λέεη δειαδή πσο νη Αζελαίνη έιαβαλ 300 ηππείο απφ ηελ Έγεζηα θαη 100 ηππείο απφ 

ηε Νάμν, κε ηε ζπλνιηθή δχλακε ηνπ ηππηθνχ λα αλέξρεηαη ζηνπο 650 ηππείο. Αθνχ 

άθεζαλ θξνπξά ζην Λάβδαιν, νη Αζελαίνη έθζαζαλ ζηε πθή θαη μεθίλεζαλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ έλα θπθιηθφ ηείρνο. Οη πξαθνχζηνη απνθάζηζαλ λα δψζνπλ κάρε, 

αιιά ην πεδηθφ ηνπο βξηζθφηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε, γη' απηφ θαη πεξηνξίζηεθαλ ζε 

επίζεζε ηνπ ηππηθνχ, ε νπνία φκσο απέηπρε
197

. Σελ επνκέλε, νη Αζελαίνη άξρηζαλ λα 

θηηάρλνπλ έλα πεξηηείρηζκα ζην βφξεην κέξνο ηνπ θπθιηθνχ ηείρνπο, ελψ νη 

πξαθνχζηνη, κεηά απφ παξφηξπλζε ησλ ζηξαηεγψλ, απνθάζηζαλ λα κε δψζνπλ 

κάρε θαη λα θηηάμνπλ έλα αληηηείρηζκα. Παξάιιεια, ν έιεγρνο ηνπ Μεγάινπ Ληκέλα 

βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ πξαθνπζίσλ, θαζψο ν αζελατθφο ζηφινο δελ είρε 

απνπιεχζεη απφ ηε Θάςν. Απφ εδψ θαη πέξα αξρίδεη έλαο αγψλαο δξφκνπ κεηαμχ δχν 

δπλάκεσλ πνπ δελ αληηπαξαηίζεληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηα φπια, αιιά κε ηηο 

                                                 

195
 Θνπθπδίδεο 6.97. 

196
 Γηφδσξνο ηθειηψηεο, ΗΓ’, 7.4. 

197
 Θνπθπδίδεο 6.98. 



 

 

89 

 

πιίλζνπο, θαζψο αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε ζηελ νηθνδφκεζε ηεηρψλ κε ζηφρν 

ηελ ακνηβαία παξεκπφδηζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ
198

.  

   Έηζη, θαη νη δχν πιεπξέο ζπλέρηδαλ ηελ νηθνδφκεζε, νη κελ ηνπ πεξηηεηρίζκαηνο, νη 

δε ηνπ αληηηεηρίζκαηνο. Οη Αζελαίνη, εθκεηαιιεπφκελνη κηα απξνζεμία ησλ 

πξαθνπζίσλ, κε κηα αηθληδηαζηηθή επηρείξεζε έγηλαλ θχξηνη ηεο ζέζεο θαη 

θαηέζηξεςαλ ην αληηηείρηζκα
199

. Αθάζεθηνη νη πξαθνχζηνη πξνρψξεζαλ ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο δεχηεξνπ αληηηεηρίζκαηνο, λνηηφηεξα, ζε κηα ειψδε πεξηνρή, κε ηνλ 

ίδην ζηφρν, ηελ παξεκπφδηζε ησλ Αζελαίσλ λα θηάζνπλ ην πεξηηείρηζκα σο ην ιηκάλη. 

Καη ην δεχηεξν αληηηείρηζκα, ην νπνίν ιφγσ ηνπ ειψδνπο εδάθνπο είρε ηε κνξθή 

ηάθξνπ, απέηπρε, θαζψο θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο έπεηηα απφ κάρε. ηε 

κάρε, νη Αζελαίνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο επηθξάηεζαλ κελ, αιιά ππέζηεζαλ κηα πνιχ 

ζεκαληηθή απψιεηα: Ο Λάκαρνο εμέζεζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θίλδπλν θαη ζθνηψζεθε
200

, 

φηαλ πξνζπάζεζε λα δηαβεί κία ηάθξν
201

. Ζ απψιεηα απηή επξφθεηην λα ζηνηρίζεη 

αθξηβά ζηνπο Αζελαίνπο, θαζψο ν ηθαλφηαηνο θαη δξαζηήξηνο απηφο ζηξαηεγφο είρε 

επηδείμεη ηφικε θαη απνθαζηζηηθφηεηα, ηδηφηεηεο πνπ έιεηπαλ απφ ηνλ Νηθία, ν 

νπνίνο, άξξσζηνο θαη ηαιαηπσξεκέλνο, έκελε πιένλ κνλαδηθφο ζηξαηεγφο ηεο 

εθζηξαηείαο ζηελ θξηζηκφηεξε θακπή ηνπ πνιέκνπ.  

Οη πξαθνχζηνη, ζην κεηαμχ, απνζαξξπκέλνη απφ ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

παξαηηήζεθαλ ηεο πξνζπάζεηαο λα εκπνδίζνπλ ηνπο Αζελαίνπο λα θηάζνπλ ην 

πεξηηείρηζκα έσο ηνλ Μεγάιν Ληκέλα. Ζ απνγνήηεπζή ηνπο νθεηιφηαλ ζηηο 

αιιεπάιιειεο ήηηεο ηνπο θαη ζην γεγνλφο πσο ν αζελατθφο ζηφινο είρε κεηαθεξζεί 

απφ ηε Θάςν ζηνλ Μεγάιν Ληκέλα, πνιηνξθψληαο πιένλ ζηελά ηηο πξαθνχζεο απφ 

ηε ζάιαζζα. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην πεξηηείρηζκα έθηαζε κέρξη ηνλ Μεγάιν 

Ληκέλα: Ζ πιάζηηγγα ηεο λίθεο έκνηαδε λα έρεη γχξεη αλεπηζηξεπηί πξνο ην κέξνο ησλ 

Αζελαίσλ
202

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ππήξρε δηάρπηε ε εληχπσζε φηη νη Αζελαίνη 

ζα ληθνχζαλ. Δηζη πνιινί ηθεινί εγθαηέιεηςαλ ηελ νπδεηεξφηεηα θαη αλνηρηά 

ζπληάζζνληαλ κε ηνπο Αζελαίνπο, ελψ απφ ηελ Ηηαιία έθηαλαλ πξνο απηνχο ηξφθηκα 
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θαη εληζρχζεηο. Αληίζεηα, νη πξαθνχζηνη, βαζηά απνγνεηεπκέλνη, θαη θαζψο νη 

εληζρχζεηο απφ ηελ Πεινπφλλεζν αξγνχζαλ, απεχζπλαλ πξνηάζεηο ζπκβηβαζκνχ 

πξνο ηνλ Νηθία, ηηο νπνίεο εθείλνο αξλήζεθε. Γπζαξεζηεκέλνη νη πξαθνχζηνη, 

θαζαίξεζαλ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπο θαη εμέιεμαλ λένπο (ηνλ Ζξαθιείδε, ηνλ Δπθιή θαη 

ηνλ Σειιία)
203

. 

   Σελ ίδηα επνρή, ν Γχιηππνο θαη ηα θνξηλζηαθά πινία έθηαζαλ ζηε Λεπθάδα, αιιά 

δελ απέπιεπζαλ γηα ηε ηθειία, θαζψο είραλ κάζεη πσο νη πξαθνχζεο είραλ πιήξσο 

απνθιεηζηεί. Ο Γχιηππνο θαη ν Κνξίλζηνο Ππζήλ, καδί κε 4 πινία, απέπιεπζαλ γηα 

ηνλ Σάξαληα. ηνλ Σάξαληα επξφθεηην λα θζάζνπλ αθφκα 22 πινία απφ ηελ 

Κφξηλζν, ηε Λεπθάδα θαη ηελ Ακβξαθία. Οη Πεινπνλλήζηνη πξνζπάζεζαλ λα 

πείζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Σάξαληα θαη ησλ Θνπξίσλ λα ηνπο βνεζήζνπλ, αιιά 

απηνί αξλήζεθαλ
204

. ηνλ πινπ ηνπο γηα ηελ Ηηαιία, νη Πεινπνλλήζηνη ζπλάληεζαλ 

βφξεην άλεκν ζηνλ Σεξηλαίν θφιπν πνπ πξνθάιεζε ηξηθπκία· αξθεηά πινία ησλ 

Πεινπνλλεζίσλ θαηαζηξάθεθαλ θαη ν Γχιηππνο αλαγθάζηεθε λα επηζηξέςεη ζηνλ 

Σάξαληα γηα λα ηα επηζθεπάζεη
205

. Ο Νηθίαο έκαζε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Γχιηππνπ, 

αιιά δελ έδσζε ζεκαζία, εμαηηίαο ηεο κηθξήο δχλακεο πνπ δηέζεηε ν παξηηάηεο
206

. 

   Ο Γηφδσξνο κέζα ζε κηζή παξάγξαθν καο δηεγείηαη ηα αλσηέξσ κε νξηζκέλεο 

δηαθνξέο θαη θπζηθά κε παξαιείςεηο. Αλαθέξεη φηη νη Αζελαίνη θαηαζθεχαζαλ  

νρχξσκα ζην Λάβδαινλ απνθιείνληαο ηελ πφιε ησλ πξαθνπζψλ. ηε κάρε κε ην 

ηππηθφ νη θάηνηθνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ νηθνδφκεζε ηξάπεθαλ ζε 

θπγή έρνληαο ζεκαληηθέο απψιεηεο. Οη Αζελαίνη κε κέξνο ηεο δπλάκεψο ηνπο 

θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή πάλσ απφ ην ιηκάλη, νρχξσζαλ κε ηείρε ηελ Πνιίρλε θαη 

άξρηζαλ λα πνιηνξθνχλ ηηο πξαθνχζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Πνπζελά δελ 

αλαθέξεηαη ε χςσζε αληηηεηρηζκάησλ απφ ηνπο πξαθνπζίνπο νχηε νη ζνβαξέο 

ζπγθξνχζεηο ηνπο
207

. 
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ηβ) Η άθημε ηνπ Γπιίππνπ ζηηο πξαθνύζεο 

 

   Μφιηο επηζθεχαζε ηα πινία ηνπ, ν Γχιηππνο απέπιεπζε απφ ηνλ Σάξαληα θαη 

ζπλάληεζε ηνπο Δπηδεθπξίνπο Λνθξνχο, φπνπ έκαζε πσο νη πξαθνχζεο δελ είραλ 

απνθιεηζηεί εληειψο θαη πσο ππήξρε αθφκα ειπίδα λα βνεζήζεη. Μεηά απφ αξθεηή 

ζθέςε, ν Γχιηππνο απνθάζηζε λα πιεχζεη δεμηά ηεο ζηθειηθήο αθηήο θαη λα 

απνβηβαζηεί ζηελ Ηκέξα, φπνπ ζα ιάκβαλε εληζρχζεηο θαη ζα έθηαλε κέζσ μεξάο ζηηο 

πξαθνχζεο (πιεξνθνξία πνπ καο επηβεβαηψλεη θαη ν Γηφδσξνο
208

). ηελ Ηκέξα, ν 

Γχιηππνο δήηεζε εληζρχζεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, ηνπο ειηλνπληίνπο, ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Γέιαο θαη άιιεο ζηθειηθέο πφιεηο. Υάξε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ, ν 

παξηηάηεο ζπγθέληξσζε 700 λαχηεο θαη πεδνλαχηεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν, 1.000 

νπιίηεο θαη 100 ηππείο απφ ηελ Ηκέξα, 1.000 ηθειηψηεο νπιίηεο θαη κεξηθνχο ηππείο 

θαη ςηινχο απφ ηνλ ειηλνχληα θαη ηε Γέια
209

. Ο Γηφδσξνο θάλεη ιφγν γηα ηξεηο 

ρηιηάδεο πεδνχο θαη δηαθφζηνπο ηππείο. 

   ην ζεκείν απηφ ν Νηθίαο έθαλε ην δεχηεξν, αλ θαη φρη ην ηειεπηαίν απφ ηα 

πεξίθεκα ιάζε ηνπ, φηαλ δελ έζηεηιε έλα ηκήκα ηνχ θαηά πνιχ ππέξηεξνπ ζηφινπ 

ηνπ λα αλαραηηίζεη ηα δεθαελληά πεινπνλλεζηαθά πινία πνπ είραλ ζηαιεί ππφ ηνλ 

παξηηάηε Γχιηππν χζηεξα απφ ηελ επηηαθηηθή ζπκβνπιή ηνπ Αιθηβηάδε ηνλ 

πεξαζκέλν ρεηκψλα. Ο πινίαξρνο ελφο απφ απηά ηα πινία έπιεπζε κε ηφικε 

θαηεπζείαλ ζηηο πξαθνχζεο θαη έθηαζε εθεί ηελ ίδηα αθξηβψο κέξα πνπ ε αλαθσρή 

ζα ζπδεηηφηαλ ζηε ζπλέιεπζε
210

. ηαλ ν Γχιηππνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλέβεθε ζηα 

πςψκαηα ησλ Δπηπνιψλ, νη πέηξεο γηα ην βφξεην κηζφ ηνπ αζελατθνχ ηείρνπο 

βξίζθνληαλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, ιέεη ν Θνπθπδίδεο, ζηε ζέζε ηνπο. ‘’Απφ 

ηφζν κφλν’’, πξνζζέηεη, ‘’γιίησζαλ ηνλ θίλδπλν νη πξαθνχζεο’’
211

. Ο Γχιηππνο, 

πνιεκψληαο κπήθε κέζα ζηελ πφιε θαη ελζάξξπλε ηνπο πξαθνχζηνπο λα 

επηρεηξήζνπλ λα ρηίζνπλ έλα ηειεπηαίν αληηηείρηζκα, απηή ηε θνξά ζηα βφξεηα ηνπ 

θπθιηθνχ νρπξνχ. Απηή ε ηειεπηαία απφπεηξα ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη ζηε κάρε 
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πνπ έγηλε ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληηνχληαλ ηα δχν ηείρε, νη Αζελαίνη ππέζηεζαλ ηελ 

πξψηε ζεκαληηθή ήηηα ηνπο.  

   Δδψ παξαηεξνχκε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ Θνπθπδίδε κε ηνλ Γηφδσξν· παξφιν 

πνπ ε πεξηγξαθή ηνπ ζηε κάρε νκνηάδεη, κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο ζπλήζσο 

απφ ην Θνπθπδίδε, ν κελ Γηφδσξνο αλαθέξεη πσο νη Αζελαίνη λίθεζαλ
212

, ν δε 

Θνπθπδίδεο πσο νη Αζελαίνη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππέζηεζαλ ηελ πξψηε ηνπο 

ζεκαληηθή ήηηα. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη πσο ν Γχιηππνο γχξηδε ζηηο πφιεηο ηεο 

ηθειίαο πξνηξέπνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο λα ζπκκαρήζνπλ θαη αθνχ ζπγθέληξσζε 

ηξεηο ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο απφ ηνπο Ηκεξαίνπο θαη ηνπο ηθαλνχο, ηνπο νδήγεζε κέζα 

απφ ην εζσηεξηθφ ηεο λήζνπ (Γηόδσξνο 8.4). Απηά δελ αλαθέξνληαη απφ ηνλ 

Θνπθπδίδε, θαζψο ιέεη πσο νη Αζελαίνη εηηήζεθαλ. 

   Ζ ειπίδα λα απνθιείζνπλ ηελ πφιε είρε ραζεί θαη ηψξα πνπ νη ζπξαθνχζηνη είραλ 

πξφζβαζε ζηνπο πάκπνιινπο ζπκκάρνπο ηνπο ζε φιν ην λεζί, νη Αζελαίνη δηέηξεραλ 

νη ίδηνη ηνλ θίλδπλν λα πεξηθπθισζνχλ. Αλ ν Νηθίαο βηαδφηαλ λα γπξίζεη ζηελ 

παηξίδα ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, είρε πνιχ πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο λα θάλεη θάηη 

ηέηνην ηψξα. κσο δίζηαζε θαη πάιη θαη ε επφκελε ρξνληά ζα ηνπ αθαηξνχζε θαη ηελ 

ηειεπηαία ηνπ επθαηξία
213

.   Ο θφβνο απηφο ηνπ αζελατθνχ Γήκνπ πνπ θαηείρε ην 

Νηθία, θαίλεηαη πσο πήγαδε ελ κέξεη απφ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, αιιά δείρλεη 

θηφιαο ηε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ σο κεηξηνπαζήο νπαδφο ηνπ Πεξηθιή 

ζηελ Αζήλα ησλ ρξφλσλ εθείλσλ. ίγνπξα ζα είρε αλαινγηζηεί ζπρλά ηε ζθιεξή 

ηηκσξία πνπ είρε επηβιεζεί κία δεθαεηία πξηλ ζηνπο ζηξαηεγνχο πνπ είραλ γπξίζεη κε 

άδεηα ρέξηα απφ ηελ πξψηε ζηθειηθή εθζηξαηεία. Απφ ηελ άιιε κεξηά είρε αληηηαρζεί 

απφ ηελ αξρή ζηελ ησξηλή εθζηξαηεία θαη ηψξα ήηαλ άξξσζηνο. Ζ απειπηζηηθή ζέζε 

ηνπ αληηθαηνπηξίδεηαη κε ζπγθηλεηηθφ ηξφπν ζε κία επηζηνιή πνπ παξαζέηεη ν 

Θνπθπδίδεο θαη ηελ νπνία έζηεηιε ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ην θζηλφπσξν ηεο 

ρξνληάο πνπ ζπδεηνχκε
214

. Αξρίδεη παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλφηα πνπ κφιηο 

αλαθέξακε θαη ιέγνληαο φηη, φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά, νη Αζελαίνη δελ 

ήηαλ πηα ζηε ζέζε ησλ πνιηνξθεηψλ αιιά ησλ πνιηνξθνπκέλσλ. Ωζηφζν ην βάξνο 
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ηεο επηζηνιήο πέθηεη ζηε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ζηφινπ. Ο πςειφο κηζζφο απφ ηνλ νπνίν 

νη λαχηεο είραλ πξνζειθπζηεί ζηελ εθζηξαηεία θαη ε πιαηηά δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε 

φηη ζα ππήξραλ άθζνλα ιάθπξα ζηε ηθειία έρνπλ ήδε ηνληζηεί
215

. Σψξα, ιέεη ν 

Νηθίαο, πνιχ δνχινη θαη ζχκκαρνη πνπ είραλ δειεαζηεί απφ απηέο ηηο θαληαρηεξέο 

πξνζδνθίεο, ιηπνηαθηνχζαλ· ηα πινία ρξεηάδνληαλ λα ηξαβερηνχλ ζηε ζηεξηά γηα 

επηζθεπέο χζηεξα απφ ηε ζπλερή ρξήζε θαη αθφκε θαη ηα Αζελατθά πιεξψκαηα 

άξρηζαλ λα μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν. ‘’Γελ είλαη εχθνιν λα ζαο δηνηθεί θαλείο’’, 

πξνζζέηεη αλαζηελάδνληαο ζρεδφλ. Εεηά λα ηνλ ζπγρσξήζνπλ γηα ηα δπζάξεζηα λέα 

θαη λα κελ μερλνχλ ηηο παιαηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ. Καηφπηλ δεηά λα ηνλ απαιιάμνπλ 

απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ιφγσ ηεο θαθήο πγείαο ηνπ θαη ιέεη φηη αλ δελ αλαθιεζεί ε 

εθζηξαηεία ζα ρξεηάδνληαλ εληζρχζεηο ίζεο κε ηηο δπλάκεηο πνπ μεθίλεζαλ
216

. Ζ φιε 

εληχπσζε πνπ αθήλεη ε επηζηνιή δχζθνια ζα κπνξνχζε λα είλαη πην δπζάξεζηε, φρη 

κφλν νχηε θπξίσο γηα φ,ηη ιέεη γηα ηε δηάζεζε ηνπ Νηθία, φζν γηαηί θαλεξψλεη ηελ 

πιήξε έιιεηςε επαθήο αλάκεζα ζην ζηξάηεπκα θαη ζηνλ αζελατθφ ιαφ. Σν επφκελν 

θαινθαίξη ελψ ππήξρε αθφκε ε δπλαηφηεηα λα γπξίζεη πίζσ ν Νηθίαο, αξλήζεθε λα 

ην θάλεη θνβνχκελνο απηά πνπ ζα έιεγαλ νη ζηξαηηψηεο, πνπ ηφηε θψλαδαλ γηα ηε 

δχζθνιε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ φηαλ ζα γχξηδαλ ζηελ Αζήλα. Ο Θνπθπδίδεο είρε 

κηιήζεη γηα ηελ άγλνηα γηα ηε ηθειία πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα θαη είρε επηθξίλεη 

δξηκχηαηα ηελ νιέζξηα αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε. Αιιά απηή ε θαηάζηαζε, θαηά ηελ 

νπνία έλαο ζηξαηεγφο ζην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ δελ κπνξνχζε πνηέ λα μεθχγεη ην 

θάζκα ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο, ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο άγλνηαο πνπ ππήξραλ 

ζηελ παηξίδα, θνληεχεη λα είλαη reductio ad absurdum ηνπ ιατθνχ πνιηηεχκαηνο. 

Ήηαλ ηνπιάρηζηνλ κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην ιατθφ πνιίηεπκα ληθήζεθε απφ 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ πνιεκψληαο ελάληηα ζηα ίδηα ηνπ ηα ζπκθέξνληα
217

. 

   Ο ηθειηψηεο δελ καο αλαθέξεη αλαιπηηθά ηελ επηζηνιή ηνπ Νηθία ζηνπο 

Αζελαίνπο παξά κφλνλ φηη βξέζεθαλ πνιινί ζχκκαρνη ησλ πξαθνπζίσλ νη νπνίνη 

ζθφπεπαλ λα λαπκαρήζνπλ. Εεηνχζε ινηπφλ ρξήκαηα, πινία θαη ζηξαηεγνχο, θαζψο 
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ν Αιθηβηάδεο είρε θχγε, ν Λάκαρνο είρε ζθνησζεί θαη ν ίδηνο δελ ήηαλ θαιά ζηελ 

πγεία ηνπ
218

. 

   Ωζηφζν νη Αζελαίνη αληαπνθξίζεθαλ κε εθπιεθηηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή 

δσηηθφηεηα αθφκε θαη ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο ζπγθξνηψληαο θπξίσο απφ ηελ ίδηα ηελ 

πφιε κία θαηλνχξγηα δχλακε απφ εβδνκήληα ηξία πινία, ρίιηνπο πεληαθφζηνπο 

νπιίηεο, ειαθξά νπιηζκέλνπο ζηξαηηψηεο θαη φια ηα αλαγθαία εθφδηα. Ο Γηφδσξνο 

καξηπξεί δέθα πινία κε αξρεγφ ηνλ Δπξπκέδνληα θαη εθαηφλ ζαξάληα αζεκέληα 

ηάιαληα
219

. Υσξίο λα απαιιάμνπλ ην Νηθία απφ ηελ αξρεγία δηφξηζαλ άιινπο δχν 

ζηξαηεγνχο γηα λα ελεξγνχλ καδί ηνπ, ηνλ Δπξπκέδνληα θαη ην Γεκνζζέλε, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν ηειεπηαίνο ζα πεξίκελε ζηελ Αζήλα σο ηελ άλνημε ηνπ 413 νπφηε ζα ήηαλ 

έηνηκε ε θαηλνχξγηα δχλακε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επηπιένλ φηη ε ηεξάζηηα απηή 

πξνζπάζεηα δελ έγηλε ελψ ε ίδηα ε Αζήλα ήηαλ απεξίζπαζηε
220

. Γηαηί ηελ άλνημε ηνπ 

413, ζπάδνληαο επηηέινπο ηελ θαηάζηαζε ηνπ αθήξπθηνπ πνιέκνπ, νη παξηηάηεο φρη 

κφλν εηζέβαιαλ ζηελ Αηηηθή θαη πάιη χζηεξα απφ 12 ρξφληα ππφ ηη δηαηαγέο ηνπ 

βαζηιηά Άγηδνο, αιιά φπσο ηνπο είρε ζπκβνπιεχζεη ν Αιθηβηάδεο εγθαηέζηεζαλ ζηε 

Γεθέιεηα ζηηο ππψξεηεο ηεο Πάξλεζαο κφληκν ζηξαηφπεδν γηα λα θάλνπλ επηδξνκέο 

θαη λα ιεειαηνχλ ηε ρψξα ρεηκψλα θαινθαίξη. Σν πιήγκα γηα ηνπο Αζελαίνπο ήηαλ 

ηεξάζηην: Ο πιεζπζκφο αλαγθάζηεθε λα κεηαθεξζεί μαλά εληφο ησλ ηεηρψλ, 

ζηακάηεζε νινθιεξσηηθά θάζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ηα κεηαιιεία αξγχξνπ 

ηνπ Λαπξίνπ, απφ ηα νπνία ε πφιε κέρξη ηφηε απνθφκηδε κεγάια θέξδε, έθιεηζαλ θαη 

νη δνχινη πνπ εξγάδνληαλ ζε απηά θαηέθπγαλ ζηνπο παξηηάηεο. Δπηπιένλ, φια ηα 

ηξφθηκα κεηαθέξνληαλ ζηελ πφιε απφ ηε ζάιαζζα, πεξηπιένληαο ην αθξσηήξη ηνπ 

νπλίνπ, δηαδξνκή επηθίλδπλε αιιά θαη εμαηξεηηθά πνιπέμνδε. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ε Αζήλα βξέζεθε ζηελά πνιηνξθεκέλε, έρνληαο παξάιιεια λα 

αληηκεησπίζεη ηε ηθειηθή Δθζηξαηεία πνπ ηεο θφζηηδε πνιχ κεγάια ρξεκαηηθά 

πνζά, πνπ πιένλ ζα έπξεπε λα αληιεί απνθιεηζηηθά απφ ην ηακείν. Παξά φκσο ηελ 

αξλεηηθφηαηε απηή εμέιημε, νη Αζελαίνη ζπγθέληξσζαλ θαη εηνηκάζηεθαλ λα 

απνζηείινπλ ηηο κεγάιεο εληζρχζεηο ζηνλ Νηθία. ηε ηθειία, νη Πεινπνλλήζηνη 
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έζηεηιαλ 600 νπιίηεο απφ ηε πάξηε, 300 νπιίηεο απφ ηε Βνησηία θαη 500 νπιίηεο 

απφ ηελ Κφξηλζν
221

. Απφ ηελ άιιε, νη Αζελαίνη έζηεηιαλ ηνλ Γεκνζζέλε ζηε ηθειία 

κε ηελ εμήο δχλακε: 1.200 νπιίηεο απφ ηελ Αζήλα θαη ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο θαη 65 

πινία απφ ηελ Αζήλα θαη ηε Υίν, ελψ νη Αζελαίνη αλέζεζαλ ζηνλ Υαξηθιή λα 

ζπγθεληξψζεη νπιίηεο απφ ην Άξγνο θαη λα ελσζεί κε ηνλ Γεκνζζέλε ζηελ Αίγηλα. 

ιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο καο ηηο δίλεη θαη ν Γηφδσξνο πνιχ πην ζπλεπηπγκέλεο 

(Γηόδσξνο 9.1-4). 

   Μηιψληαο γηα ην ηεξάζηην πιήγκα πνπ έκειιε λα απνδεηρζεί ε ελέξγεηα απηή, ν 

Θνπθπδίδεο θηάλεη ζηελ ηειεπηαία ζεκαληηθή παξαηήξεζή ηνπ γηα ηε δχλακε ηεο 

γελέηεηξάο ηνπ. ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ, ιέεη, κεξηθνί έδηλαλ ζηνπο Αζελαίνπο έλα 

ρξφλν, άιινη δχν ρξφληα θαη θαλέλαο πεξηζζφηεξν απφ ηξία ρξφληα, αλ νη 

Πεινπνλλήζηνη εηζέβαιαλ
222

· αιιά ζηνλ δέθαην έβδνκν ρξφλν ηνπ πνιέκνπ είραλ 

αλαιάβεη ηελ πνιηνξθία κηαο πφιεο εμίζνπ κεγάιεο κε ηελ Αζήλα θαη ηψξα 

ζπλέρηδαλ ηελ πξνζπάζεηα απηή αλ θαη νπζηαζηηθά πνιηνξθνχληαλ θαη νη ίδηνη. Σφζν 

πνιχ ‘’πξνθαινχζαλ ηελ έθπιεμε ησλ Διιήλσλ (παξάινγνο) κε ηελ αλεμάληιεηε 

δχλακε θαη ηφικε ηνπο’’
223

. Σν ρσξηφ μαλαθέξλεη ζην λνπ φια φζα είραλ ιερζεί ζηα 

πξψηα βηβιία γηα ηε δσνγφλν δχλακε ηεο δεκνθξαηίαο σο ζεζκνχ, γηα ηε κεγάιε 

νηθνλνκηθή πξφνδν πνπ επηηεχρζεθε απφ ηνλ απειεπζεξσκέλν αζελατθφ ιαφ, γηα ηε 

ζηελνθεθαιηά ησλ μεπεξαζκέλσλ νιηγαξρηθψλ πφιεσλ ηεο Διιάδνο θαη γηα ηε 

δηνξαηηθφηεηα ηνπ Πεξηθιή ζηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηέζεηε ε παηξίδα 

ηνπ. Αιιά ηψξα κε ηηο πνιηηηθέο έξηδεο θαη ηα ζθάικαηα απηέο νη δπλαηφηεηεο είραλ 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εμαλεκηζηεί θαη νη Αζελαίνη ζα δνθίκαδαλ ζηα ρέξηα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ πξαθνπζίσλ ηελ αίζζεζε ηεο έθπιεμεο πνπ πξνθαινχζαλ πξηλ νη 

ίδηνη ζηνπο άιινπο. ‘’Απφ φζεο πνιηηείεο ηηο νπνίεο είραλ πνιεκήζεη, απηέο εδψ κφλν 

έκνηαδαλ κε ηε δηθή ηνπο ζηνλ ηξφπν δσήο (νκνηφηξνπνη). Ήηαλ δεκνθξαηίεο ζαλ ηε 

δηθή ηνπο θαη είραλ λαπηηθφ θαη ηππηθφ θαη κεγάιε δχλακε’’. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζπλερίδεη ν Θνπθπδίδεο, ‘’νη Αζελαίνη δελ κπνξνχζαλ νχηε λα 
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πξνθαιέζνπλ ζηηο πνιηηείεο απηέο θάπνηα πνιηηηθή αιιαγή πνπ ζα ηηο έθεξλε κε ην 

κέξνο ηνπο νχηε λα παξαηάμνπλ ελαληίνλ ηνπο πνιχ κεγαιχηεξεο δπλάκεηο’’
224

. 

 

 

ηγ) Αζελαίνη θαη πξαθνύζηνη ζπγθξνύνληαη ζηε ζάιαζζα 

 

 

   Σελ άλνημε ηνπ 413 π.Υ, ν Γχιηππνο επέζηξεςε ζηηο πξαθνχζεο κε φζνπο 

ζηξαηηψηεο θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη απφ ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο θαη ελζάξξπλε 

ηνπο πξαθνχζηνπο (κε ηε ζηήξημε ηνπ Δξκνθξάηε) λα επηηεζνχλ αηθληδηαζηηθά ζηνλ 

αζελατθφ ζηφιν
225

. ηε λαπκαρία πνπ αθνινχζεζε, νη Αζελαίνη, αλ θαη 

ζπγθξνχζηεθαλ κε αξηζκεηηθά αλψηεξεο δπλάκεηο, θαηφξζσζαλ λα επηθξαηήζνπλ. 

Δλψ φκσο ζηε ζάιαζζα ην απνηέιεζκα ήηαλ ζεηηθφ γηα ηνπο Αζελαίνπο, ζηελ μεξά, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπκαρίαο, ν Γχιηππνο, κε κηα αηθληδηαζηηθή επηρείξεζε, 

θαηέιαβε ηα αζελατθά νρπξά ηνπ Πιεκκπξίνπ
226

. Ζ θαηάιεςε ησλ νρπξψλ απηψλ 

ζήκαηλε πσο νη πξαθνχζηνη ήιεγραλ θαη ηηο δχν άθξεο ηνπ ζηνκίνπ ηνπ Μεγάινπ 

Ληκέλνο. Πιένλ, θάζε θίλεζε ησλ Αζελαίσλ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ησλ ηξνθίκσλ ζα 

γίλνληαλ κε κεγάιε δπζθνιία: νη Αζελαίνη νπζηαζηηθά βξέζεθαλ εγθισβηζκέλνη 

εληφο ηνπ Μεγάινπ Ληκέλνο, πνιηνξθεκέλνη φρη κφλν απφ ηελ μεξά, αιιά θαη απφ ηε 

ζάιαζζα
227

. Ζ εμέιημε απηή, φπσο ήηαλ θπζηθφ, επέδξαζε κε ηνλ αθξηβψο αληίζεην 

ηξφπν ζην εζηθφ ησλ δχν ζηξαηψλ. Απφ ηε κηα, ζην ζηξαηφπεδν ησλ Αζελαίσλ 

επηθξάηεζε ηξφκνο θαη απνζάξξπλζε, ελψ νη πξαθνχζηνη άξρηζαλ πιένλ λα 

ειπίδνπλ γηα ζεηηθή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Έζηεηιαλ κάιηζηα πξέζβεηο ζηελ 

Πεινπφλλεζν γηα λα αλαθνηλψζνπλ ηελ είδεζε ηεο θαηάιεςεο ηνπ Πιεκκπξίνπ, 

θαζψο επίζεο ζηηο ζηθειησηηθέο πφιεηο γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα, ψζηε λα ζπληξίςνπλ 

ηνπο Αζελαίνπο πξηλ θηάζνπλ ζε απηνχο νη εληζρχζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, 

δεδνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ, ε γεληθή εληχπσζε ζηε ηθειία είρε κεηαβιεζεί θαη ε 

ηειηθή λίθε ησλ πξαθνπζψλ έκνηαδε πιένλ πνιχ πηζαλή. Δηζη, ζρεδφλ φιεο νη 
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ειιεληθέο πφιεηο ηνπ λεζηνχ, αθφκε θαη εθείλεο πνπ πξηλ έκελαλ νπδέηεξεο ή 

αλαπνθάζηζηεο, ελψζεθαλ ελάληηα ζηνπο Αζελαίνπο, ζηέιλνληαο ζηνπο 

πξαθνπζίνπο εληζρχζεηο ζε Πεδηθφ θαη Ναπηηθφ. Δλψ ηέηνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε, 

έθηαζε ε είδεζε πσο πιεζίαδαλ νη εληζρχζεηο ησλ Αζελαίσλ
228

. Μαζαίλνληαο ηα λέα, 

νη πξαθνχζηνη απνθάζηζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνπο αληηπάινπο έλα νινθιεξσηηθφ 

πιήγκα ζε μεξά θαη ζάιαζζα, πξηλ πξνιάβνπλ λα θηάζνπλ νη εληζρχζεηο. Καζψο ε 

λαπηηθή ζχγθξνπζε ζα δηεμαγφηαλ κέζα ζηνλ Μεγάιν Ληκέλα, νη πξαθνχζηνη, 

αθνινπζψληαο ηηο ζπκβνπιέο ησλ Κνξίλζησλ ζπκκάρσλ ηνπο, πξνζάξκνζαλ ηα 

έκβνια ησλ πινίσλ ηνπο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν. 

Αληίζεηα, ηα πινία ησλ Αζελαίσλ ήηαλ θηηαγκέλα γηα ζπγθξνχζεηο ζε αλνηρηή 

ζάιαζζα θαη γη’ απηφ αθαηάιιεια γηα ην ρψξν ηνπ Μεγάινπ Ληκέλνο, φπνπ, εθηφο 

ησλ άιισλ, ηα πιεξψκαηα δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο 

ειηγκνχο. ηε λαπκαρία πνπ αθνινχζεζε, νη πξαθνχζηνη εθκεηαιιεχηεθαλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα θαη ελ ηέιεη λίθεζαλ θαηά θξάηνο
229

. 

   ηελ πεξηγξαθή απηή ζπκθσλεί θαη ν Γηφδσξνο, ιέγνληαο πσο ηε ζπκβνπιή απηή 

γηα ηα έκβνια ησλ πινίσλ ηνπο ηελ είρε δψζεη ν Κνξίλζηνο Αξηζηίσλ
230

. Δπηπιένλ θαη 

νη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο νκνηάδνπλ, κε ην ηθειηψηε σζηφζν λα είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηιεπηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε ζχγθξνπζε Αζελαίσλ θαη πξαθνπζίσλ ζηε 

ζάιαζζα, αθηεξψλεη κφλν δχν παξαγξάθνπο, ελψ ν Θνπθπδίδεο δέθα ελλέα· ζηε 

ζπλέρεηα πεξλάεη θαηεπζείαλ ζηελ άθημε ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηε κάρε ζηηο Δπηπνιέο. 

   Ζ λαπηηθή λίθε έδσζε ζηνπο πξαθνπζίνπο θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε, κε απνηέιεζκα λα πξνεηνηκάδνπλ λέα επίζεζε απφ μεξά θαη 

ζάιαζζα, ψζηε λα ζπληξίςνπλ ηνπο Αζελαίνπο νινθιεξσηηθά.  

   ρεηηθά κε ηε Ναπκαρία ν Γηφδσξνο καο αλαθέξεη πσο νη ζηξαηεγνί ησλ 

πξαθνπζψλ βιέπνληαο ηη ζα γηλφηαλ, είραλ ζηείιεη ηνπο άληξεο ηεο πφιεο ζηα 

νρπξψκαηα ησλ Αζελαίσλ πνπ ήηαλ γεκάηα ρξήκαηα, λαπηηθά ζθεχε θαη θάζε είδνπο 

εθφδηα, ηα νπνία νη πξαθνχζηνη θαηέιαβαλ, θαζψο ηα βξήθαλ λα θξνπξνχληαη απφ 

ειάρηζηνπο άληξεο, ελψ ζθφησζαλ πνιινχο απφ εθείλνπο πνπ ήξζαλ απφ ηελ παξαιία 
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λα βνεζήζνπλ. Καζψο κεγάιε νρινβνή ζεθψζεθε απφ ηηο θξνπξέο θαη ην 

ζηξαηφπεδν νη Αζελαίνη πνπ λαπκαρνχζαλ θαηαηξφκαμαλ θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή θαη 

θαηέθπγαλ ζην νρπξφ πνπ ηνπο είρε απνκείλεη. Κη ελψ νη πξαθνχζηνη ηνπο 

θαηαδίσθαλ αηάθησο, νη Αζελαίνη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζσζνχλ ζηε ζηεξηά επεηδή 

νη πξαθνχζηνη είραλ θπξηεχζεη ηα δχν νρπξά, αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ 

θαη λα λαπκαρήζνπλ. Καζψο φκσο νη πξαθνχζηνη είραλ δηαιχζεη ηελ παξάηαμε ηεο 

κάρεο θαη είραλ ζθνξπίζεη γηα λα ξηρηνχλ ζηελ θαηαδίσμε νη Αζελαίνη επηηέζεθαλ κε 

φια ηνπο ηα πινία θαη βχζηζαλ έληεθα, ελψ θαηαδίσμαλ ηα ππφινηπα κέρξη ηε 

Νήζν
231

.  

   Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο κάρεο ηξφπαην έζηεζαλ θαη νη δχν αληίπαινη· νη Αζελαίνη 

γηα ηε λαπκαρία θαη νη πξαθνχζηνη γηα ηηο επηηπρίεο ζηελ μεξά
232

.  

   Βιέπνπκε ινηπφλ πσο νη πεξηγξαθέο ησλ δχν ηζηνξηθψλ γηα ηε Ναπκαρία 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο. Ο Γηφδσξνο δελ αλαθέξεηαη θαλ ζηελ επηζηξνθή 

ηνπ Γχιηππνπ ζηηο πξαθνχζεο θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ Πιεκκπξίνπ. Ο Θνπθπδίδεο 

δελ καο αλαθέξεη πσο νη Αζελαίνη βχζηζαλ πινία ησλ πξαθνπζψλ παξά κφλνλ 

αξγφηεξα ζε επφκελε Ναπκαρία πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ Γεκνζζέλε φηη βχζηζαλ έλα - 

δχν. 

   ηελ Αίγηλα, ν Γεκνζζέλεο ελψζεθε κε ηα ηξηάληα πινία ηνπ Υαξηθιή πνπ 

κεηέθεξαλ Αξγείνπο νπιίηεο θαη εμέπιεπζε γηα ηηο αθηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ο 

Γηφδσξνο δελ καο αλαθέξεη θαλ ηνλ Υαξηθιή θαη ηα πινία ηνπ πνπ ελψζεθαλ κε ην 

Γεκνζζέλε. ηελ αξρή, ν Γεκνζζέλεο εξήκσζε ηελ Δπίδαπξν Ληκεξά θαη 

πξνζέγγηζε ζηε ιαθσληθή αθηή απέλαληη απφ ηηο Κπζήξεο, φπνπ νρχξσζε ηελ 

πεξηνρή. Απφ ηηο Κπζήξεο, ν Γεκνζζέλεο απέπιεπζε γηα ηελ Κέξθπξα, ελψ ν 

Υαξηθιήο έκεηλε πίζσ γηα λα νινθιεξψζεη ηα νρπξσκαηηθά έξγα
233

. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πινπ ηνπ γηα ηελ Κέξθπξα, ν Γεκνζζέλεο ζπλάληεζε ζηε Φαηά (Ζιεία) 

έλα εκπνξηθφ πινίν πνπ κεηέθεξε Κνξίλζηνπο νπιίηεο ζηε ηθειία θαη ην 

θαηέζηξεςε. Παξ' φια απηά, νη Κνξίλζηνη ζπλέρηζαλ ηνλ πινπ γηα ηε ηθειία κε άιιν 

πινίν. Μεηά ν Γεκνζζέλεο πέξαζε απφ ηε Εάθπλζν, ηε Κεθαιιελία, ηελ Αθαξλαλία, 
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ηελ Αιπδία θαη ην Αλαθηφξην γηα λα δεηήζεη εληζρχζεηο. ην Αλαθηφξην, ν 

Γεκνζζέλεο ζπλάληεζε ηνλ Δπξπκέδνληα θαη έκαζε ηα ηειεπηαία λέα απφ ηε ηθειία, 

ελψ έκαζε απφ ηνλ Κφλσλα γηα ηελ πξφζεζε ησλ Κνξηλζίσλ λα λαπκαρήζνπλ. Ο 

Κφλσλαο δήηεζε εληζρχζεηο θαη ν Γεκνζζέλεο ηνπ παξαρψξεζε δέθα ηαρχπινα 

ζθάθε, κε ηε ζπλνιηθή δχλακε ησλ Αζελαίσλ λα αλέξρεηαη ζηα είθνζη νθηψ πινία, 

ελψ απηή ησλ Κνξηλζίσλ αλεξρφηαλ ζηα είθνζη πέληε πινία
234

. Ο Γεκνζζέλεο θαη ν 

Δπξπκέδνληαο αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθέληξσζε λέσλ δπλάκεσλ: ν Δπξπκέδνληαο 

δήηεζε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κέξθπξαο λα εμνπιίζνπλ δέθα πέληε πινία θαη λα 

ζηξαηνινγήζνπλ νπιίηεο, ελψ ν Γεκνζζέλεο ζηξαηνιφγεζε ζθελδνληζηέο θαη 

αθνληηζηέο απφ ηελ Αθαξλαλία. ηε λαπκαρία πνπ έιαβε κέξνο ζην Δξηλέν, νη 

Κνξίλζηνη έραζαλ ηξία πινία, ελψ νη Αζελαίνη δελ είραλ ράζεη νχηε έλα πινίν. Παξ' 

φια απηά, ν Θνπθπδίδεο αλαθέξεη πσο ην απνηέιεζκα ηεο λαπκαρίαο ήηαλ 

ακθίξξνπν, θαζψο επηά πινία ησλ Αζελαίσλ είραλ θαηαζηεί άρξεζηα γηα πινπ
235

.  ε 

εθείλε αθξηβψο ηελ θξίζηκε ζηηγκή έθηαζαλ ελ ηέιεη νη αζελατθέο εληζρχζεηο
236

. 

Δπξφθεηην ζηελ νπζία γηα έλα δεχηεξν, ηζάξηζκν ζρεδφλ ηνπ πξψηνπ εθζηξαηεπηηθφ 

ζψκα, θαζψο απνηειείην απφ εβδνκήληα ηξεηο ηξηήξεηο, πέληε ρηιηάδεο νπιίηεο θαη 

έλα κεγάιν αξηζκφ ζθελδνλεηψλ θαη αθνληηζηψλ, δχλακε πνπ είρε ζπγθεληξσζεί απφ 

ηελ Αζήλα, αιιά θαη απφ έλα πιήζνο ζπκκάρσλ ηεο
237

. Αληηθξίδνληαο ην κέγεζνο 

ησλ αζελατθψλ εληζρχζεσλ, νη πξαθνχζηνη απνζαξξχλζεθαλ θαη αηζζάλζεθαλ δένο 

γηα ηελ αληίπαιν πφιε, ε νπνία, αλ θαη ε ίδηα πνιηνξθείην ζηελά ζηε Γεθέιεηα, ελ 

ηνχηνηο θαηφξζσζε λα απνζηείιεη άιιν έλα εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ζηε ηθειία. Έηζη, 

πξνζσξηλά, νη πξαθνχζηνη εγθαηέιεηςαλ θάζε ζρέδην επίζεζεο ζηνλ αληίπαιν, 

πξνζθέξνληαο ζηνπο Αζελαίνπο ην ρξφλν λα ζπληνληζηνχλ
238

. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν 

Νηθίαο πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ άθημε εληζρχζεσλ ζηηο πξαθνχζεο θαη έζηεζε 

ελέδξα ζηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ησλ πξαθνπζίσλ. Ζ κάρε έιεμε κε ηνλ ζάλαην 

νθηαθνζίσλ νπιηηψλ θαη ησλ πξεζβεπηψλ (πιελ ηνπ πξέζβε ηεο Κνξίλζνπ), αιιά 

ρίιηνη πεληαθφζηνη ζηξαηηψηεο θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ θαη λα θζάζνπλ ζηηο 

                                                 

234
 Kagan D. (1998), 182. 

235
 Θνπθπδίδεο 7.34. 

236
 Πειεθίδεο Υ. (1972), 253. 

237
 Θνπθπδίδεο 7.33. 

238
 Ενπκπνπιάθεο Κ. (2011), 112. 



 

 

100 

 

πξαθνχζεο
239

. Παξάιιεια, νη πξαθνχζηνη έιαβαλ εληζρχζεηο: πεληαθφζηνπο 

νπιίηεο, ηξηαθφζηνπο αθνληηζηέο θαη ηξηαθφζηνπο ηνμφηεο απφ ηελ Κακάξηλε, πέληε 

πνιεκηθά ζθάθε, ηεηξαθφζηνπο αθνληηζηέο θαη δηαθφζηνπο ηππείο απφ ηε Γέια
240

. Ο 

Θνπθπδίδεο παξαηεξεί πσο νη πφιεηο ηεο ηθειίαο πνπ είραλ ηεξήζεη ζηάζε 

νπδεηεξφηεηαο ζηελ αξρή, είραλ πιένλ ζπκκαρήζεη κε ηνπο πξαθνχζηνπο
241

. 

   Οη πξαθνχζηνη είραλ κάζεη γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Γεκνζζέλε ζηελ Ηηαιία θαη 

απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ ηαπηφρξνλα απφ μεξά θαη απφ ζάιαζζα· ν ζηφινο είρε 

ζθνπφ λα λαπκαρήζεη ζηνλ Μεγάιν Ληκέλα. Πξηλ μεθηλήζεη ε επίζεζε ηνπ ζηφινπ, ν 

Γχιηππνο νδήγεζε ην ζηξάηεπκά ηνπ ελαληίνλ ηεο πιεπξάο ηνπ αζελατθνχ ηείρνπο 

πνπ ήηαλ ζηξακκέλε πξνο ηελ πφιε, ελψ ε θξνπξά ηνπ Οιπκπηείνπ (ηππηθφ θαη ςηινί) 

επηηέζεθε ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ ηείρνπο. Οη Αζελαίνη δελ πεξίκελαλ ηαπηφρξνλε 

επίζεζε απφ μεξά θαη ζάιαζζα, αιιά θαηάθεξαλ λα επηβηβάζνπλ πιήξσκα ζε 

εβδνκήληα πέληε πνιεκηθά ζθάθε θαη έπιεπζαλ λα λαπκαρήζνπλ κε ηνλ ζηφιν ησλ 

πξαθνπζίσλ πνπ απνηειείην απφ νγδφληα πινία. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 

νη δχν ζηφινη επηρεηξνχζαλ κηθξνεπηζέζεηο πνπ δελ είραλ αμηφινγν απνηέιεζκα. Οη 

πξαθνχζηνη θαηάθεξαλ λα αρξεζηεχζνπλ έλα ή δχν αζελατθά πινία πξηλ 

απνζπξζνχλ ζηελ πφιε καδί κε ηνλ ζηξαηφ μεξάο. Σελ επφκελε κέξα, νη πξαθνχζηνη 

δελ έδσζαλ κάρε, αιιά ν Νηθίαο έδσζε δηαηαγή ζηνπο ηξηεξάξρνπο λα επηζθεπάζνπλ 

γξήγνξα ηα παζφληα πινία θαη ηνπνζέηεζε εκπνξηθά πινία κπξνζηά ζηα 

ραξαθψκαηα ησλ Αζελαίσλ. Σν εκπνξηθά πινία είραλ απφζηαζε δηαθνζίσλ πνδηψλ 

ην έλα απφ ην άιιν, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηηο ηξηήξεηο λα θαηαθχγνπλ κέζσ ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ θαη κεηά λα εθπιεχζνπλ ρσξίο πξφβιεκα. Σελ επνκέλε, νη 

πξαθνχζηνη πξνρψξεζαλ ζε λέα επίζεζε, κε ηνπο δχν ζηφινπο λα θαηαλαιψλνπλ 

κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ζε κηθξέο επηζέζεηο. Ωζηφζν, ν Κνξίλζηνο Αξίζησλ 

πξφηεηλε ην ζηήζηκν πξφρεηξεο αγνξάο ζηελ αθηή, ψζηε νη πξαθνχζηνη λα ιάβνπλ ην 

κεζεκεξηαλφ ηνπο θαη κεηά λα επηηεζνχλ αηθληδηαζηηθά ζηνπο Αζελαίνπο
242

. Οη 

αξρεγνί ησλ πξαθνπζίσλ απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε θαη ηα πιεξψκαηα 

απνβηβάζηεθαλ ζηελ παξαιία, δίλνληαο ζηνπο Αζελαίνπο ηελ εληχπσζε πσο ε κάρε 
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είρε ιήμεη. Ωζηφζν, νη πξαθνχζηνη επηβηβάζηεθαλ γξήγνξα ζηα πινία ηνπο θαη 

επηηέζεθαλ, πξνθαιψληαο κεγάιεο δεκηέο ζηα αζελατθά πινία. Μεηά ηε λίθε, νη 

πξαθνχζηνη θαηεδίσμαλ ηα αζελατθά πινία κέρξη ηε γξακκή ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, 

αλ θαη δχν πινία ησλ πξαθνπζίσλ φξκεζαλ ζηε γξακκή θαη θαηαζηξάθεθαλ. 

 

 

ηδ) Η άθημε ηνπ Γεκνζζέλε θαη ε κάρε ζηηο Δπηπνιέο 

 

 

   O Γεκνζζέλεο θαη ν Δπξπκέδνληαο έθηαζαλ ζηε ηθειία κε 73 πινία, 5.000 

νπιίηεο θαη αξθεηνχο Έιιελεο θαη μέλνπο ηνμφηεο θαη ζθελδνληζηέο, θαζψο θαη κε 

άθζνλα εθφδηα
243

. Ζ άθημε ηνπ Γεκνζζέλε πξνθάιεζε πιήγκα ζην εζηθφ ησλ 

πξαθνπζίσλ, θάηη πνπ εθκεηαιιεχηεθε ν Αζελαίνο ζηξαηεγφο πνπ εξήκσζε ηα 

θηήκαηα ησλ πξαθνπζίσλ ζηνλ πνηακφ Άλαπν θαη απoθαηέζηεζε ηελ ππεξνρή ηνπ 

αζελατθνχ ζηφινπ παξά ηηο επηδξνκέο ησλ πξαθνπζίσλ απφ ην Οιπκπηείν
244

. Μεηά, 

ν Γεκνζζέλεο πξνέβε ζε απφπεηξα θαηάιεςεο ηνπ εγθάξζηνπ ηείρνπο ησλ 

πξαθνπζίσλ κε ρξήζε πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ, αιιά νη πξαθνχζηνη έθαςαλ ηηο 

κεραλέο, ελψ άιιεο επηζέζεηο ησλ Αζελαίσλ ζην ηείρνο είραλ ιήμεη θαη απηέο κε 

απνηπρία
245

. Σφηε, ν Γεκνζζέλεο απνθάζηζε λα επηηεζεί ζηηο Δπηπνιέο. Αθνχ 

ζπγθέληξσζε ηξφθηκα θαη βνεζεηηθά ζψκαηα γηα ηηο επφκελεο 5 κέξεο, ν 

Γεκνζζέλεο, καδί κε ηνλ Δπξπκέδνληα θαη ηνλ Μέλαλδξν, εγήζεθε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ ζηξαηνχ, ελψ ν Νηθίαο είρε κείλεη θνληά ζηα ηείρε.  

   Σελ ίδηα πεξηγξαθή κέρξη εδψ καο δίλεη θαη ν Γηφδσξνο γηα ηελ επίζεζε, θαζψο θαη 

γηα ηηο αζελατθέο δπλάκεηο
246

, ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνχληαη πνιιέο ειιείςεηο, θαζψο 

αθηεξψλεη κηζή κφλν παξάγξαθν γηα ηελ πνιηνξθία ησλ Δπηπνιψλ. Οη κφλεο 

πιεξνθνξίεο είλαη νη εμήο: επεηδή ε έθνδνο έγηλε απξνζδφθεηα θπξίεπζαλ κεξηθά 

θξνχξηα θαη πέξαζαλ κέζα απφ ην πεξηηείρηζκα ηεο Δπηπνιήο. ηαλ νη πξαθνχζηνη 
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πήγαλ ζην ζεκείν θαη έζπεπζε θαη ν Δξκνθξάηεο κε ηνπο επίιεθηνπο, νη Αζελαίνη 

απσζήζεθαλ θαη θαζψο ήηαλ λχρηα θαη δε γλψξηδαλ ην κέξνο, δηαζθνξπίζηεθαλ απφ 

δσ θη απφ θεη. Οη πξαθνχζηνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο ηνχο θαηαδίσμαλ θαη ζθφησζαλ 

δπφκηζη ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο, ηξαπκάηηζαλ πνιινχο θαη απνθφκηζαλ πιήζνο φπισλ. 

Μεηά ηε κάρε νη πξαθνχζηνη έζηεηιαλ ην ζηξαηεγφ ηνπο, ηθαλφ, κε δψδεθα 

ηξηήξεηο ζηηο ππφινηπεο πφιεηο γηα λα αλαγγείιεη ηε λίθε ζηνπο ζπκκάρνπο θαη λα 

δεηήζεη βνήζεηα
247

. 

   πλερίδνπκε ηε δηήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε. Οη Αζελαίνη βάδηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ πξσηλνχ χπλνπ θαη έθηαζαλ ζηηο Δπηπνιέο κέζσ ηνπ Δπξπήινπ ρσξίο λα 

γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηε θξνπξά. Oη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ηα θξνχξηα ησλ 

πξαθνπζίσλ ζηελ πεξηνρή θαη θφλεπζαλ κέιε ηεο θξνπξάο, αιιά νη επηδψληεο 

κεηέθεξαλ ηελ είδεζε ζηνπο πξαθνχζηνπο. Οη εμαθφζηνη πξαθνχζηνη πνπ είραλ 

αλαιάβεη ηε θξνχξεζε ηεο πεξηνρήο επηηέζεθαλ ζηνπο Αζελαίνπο, αιιά ν 

Γεκνζζέλεο ηνπο αλαραίηηζε, ελψ ν Νηθίαο θαηέιαβε ην εγθάξζην ηείρνο ακαρεηί θαη 

πξνέβε ζηελ θαηεδάθηζε ησλ επάιμεσλ. Ο Γχιηππνο πξνζπάζεζε λα ζηακαηήζεη ηελ 

αζελατθή πξνέιαζε, αιιά απέηπρε, σζηφζν, νη Βνησηνί έζσζαλ ηελ θαηάζηαζε θαη 

απψζεζαλ ηνπο Αζελαίνπο. Σφηε, ζην αζελατθφ ζηξάηεπκα πξνθιήζεθε κεγάιε 

ζχγρπζε εμαηηίαο ηεο λχρηαο, ελψ ηα ζηξαηεχκαηα δελ κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο 

θίινπο απφ ηνπο ερζξνχο ζηνλ ζηελφ ρψξν. Οη πξψηνη Αζελαίνη είραλ ηξαπεί ζε 

θπγή, ελψ δελ άξγεζαλ λα ηξαπνχλ ζε θπγή θαη ηα ππφινηπα αζελατθά ζηξαηεχκαηα 

απφ ηνπο πξαθνχζηνπο, ησλ νπνίσλ νη γξακκέο δελ είραλ δηαζπαζηεί θαη 

πξνρσξνχζαλ ςέιλνληαο ηνλ παηάλα. Ο παηάλαο πξνθάιεζε αθφκα κεγαιχηεξε 

ζχγρπζε ζηνπο Αζελαίνπο, θαζψο ν αζκφο ήηαλ ίδηνο κ' απηφ ηνπ αζελατθνχ. Οη 

πξαθνχζηνη πξνρψξεζαλ ζηελ θαηαδίσμε ησλ Αζελαίσλ, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο 

έπεζαλ απφ ηνπο θξεκλνχο θαη ζθνηψζεθαλ, ελψ άιινη έραζαλ ηνλ δξφκν θαη 

ζαλαηψζεθαλ απφ πξσηλέο πεξηπνιίεο ηνπ ερζξηθνχ ηππηθνχ
248

. 

   Μεηά ηε κάρε, ε νπνία έιεμε κε λίθε ησλ πξαθνπζίσλ, νη Αζελαίνη ζπλέιεμαλ 

έλα κεγάιν αξηζκφ λεθξψλ θαη έκαζαλ πσο έραζαλ έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ φπισλ, 
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θαζψο νη παληθφβιεηνη ζηξαηηψηεο έξημαλ ηα φπια ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ
249

. 

Οη πξαθνχζηνη έζηεηιαλ 15 πινία ζηνλ Αθξάγαληα, φπνπ δηεμαγφηαλ εκθχιηνο 

πφιεκνο, γηα λα πείζνπλ ηνπο θάηνηθνπο ηεο πφιεο λα βνεζήζνπλ. Παξάιιεια, ν 

Γχιηππνο αλέιαβε λα θέξεη εληζρχζεηο απφ ηηο πφιεηο ηεο ηθειίαο θαη ήιπηδε λα 

θαηαιάβεη κε έθνδν ην αζελατθφ ηείρνο
250

. Μεηά ηε κάρε, ην εζηθφ ησλ Αζελαίσλ 

ππέζηε θαηαζηξνθηθφ πιήγκα θαη νη ζηξαηεγνί ζπγθξφηεζαλ πνιεκηθφ ζπκβνχιην. Ο 

Γεκνζζέλεο ηάρζεθε ππέξ ηεο άκεζεο αλαρψξεζεο απφ ηε ηθειία φζν είραλ αθφκα 

ην πιενλέθηεκα ζηε ζάιαζζα, ελψ ν Νηθίαο πξνηίκεζε λα παξακείλεη ζηε ηθειία, 

θαζψο ήιπηδε πσο ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ησλ πξαθνπζψλ δελ ζα ηνπο επέηξεπε λα 

ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν, ελψ είρε θαη αξθεηνχο πξάθηνξεο ζηελ πφιε πνπ ζθφπεπαλ 

λα ηελ παξαδψζνπλ ζηνπο Αζελαίνπο
251

. Ο Γεκνζζέλεο δήισζε πσο αλ είραλ ζθνπφ 

λα παξακείλνπλ ζηε ηθειία, έπξεπε λα κεηαθέξνπλ ην νξκεηήξην ηνπο ζηε Θάςν ή 

ζηελ Καηάλε θαη λα πξνβνχλ ζε επηδξνκέο θαηά ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο 

ρψξαο, αλ θαη ν ίδηνο, καδί κε ηνλ Δπξπκέδνληα, είραλ ηαρζεί θαηά ηεο παξακνλήο, 

σζηφζν ε δηαθσλία κε ηνλ Νηθία είρε σο ζπλέπεηα ηελ παξακνλή ησλ Αζελαίσλ ζηε 

ηθειία.  

   ρεδφλ ίδηα πεξηγξαθή γηα ηε ‘’δηαθσλία’’ ησλ δχν ζηξαηεγψλ δίλεη θαη ν 

Γηφδσξνο
252

.  

   Ωζηφζν, ε άθημε λέσλ εληζρχζεσλ ζηηο πξαθνχζεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη απφ 

άιιεο πφιεηο ηεο ηθειίαο θαη νη εηνηκαζίεο ησλ πξαθνπζίσλ γηα λέα επίζεζε 

ζηξαηνχ θαη ζηφινπ αλάγθαζε ηνλ Νηθία λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ Γεκνζζέλε θαη λα 

νξίζεη ηελ εκέξα ηεο αλαρψξεζεο. Ωζηφζν, φηαλ πιεζίαζε ε κέξα ηεο αλαρψξεζεο, 

ε ζειήλε πνπ έηπρε λα είλαη πιεζηθαήο έπαζε έθιεηςε
253

. Οη Αζελαίνη ζεψξεζαλ 

πσο ε έθιεηςε ήηαλ θαθφο νησλφο θαη ν Νηθίαο, ν νπνίνο απέδηδε εμαηξεηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ζηνπο νησλνχο θαη ζηηο ζπκβνπιέο απφ ηνπο κάληεηο, απνθάζηζε λα 

παξακείλεη ζηε ηθειία γηα αθφκα 27 κέξεο. 
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   Γηα έλα δηάζηεκα, νη πξαθνχζηνη αζθνχληαλ ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζηφινπ θαη κφιηο 

νινθιήξσζαλ ηηο εηνηκαζίεο ηνπο, επηηέζεθαλ θαηά ησλ αζελατθψλ ηεηρψλ. Οη 

Αζελαίνη ηνπνζέηεζαλ ιίγνπο νπιίηεο θαη ηππείο, ηνπο νπνίνπο λίθεζε εχθνια κηα 

νκάδα πξαθνπζίσλ νπιηηψλ, κε απνηέιεζκα νη Αζελαίνη λα ράζνπλ 70 ίππνπο. Σελ 

επνκέλε, νη πξαθνχζηνη κε 70 πινία επηηέζεθαλ θαηά ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ πνπ 

απνηειείην απφ 80 πινία. Ο Δπξπκέδνληαο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηα δεμηά ηεο 

παξάηαμεο
254

, πξνζπάζεζε λα ππεξθαιαγγίζεη ηνπο ερζξνχο, αιιά νη πξαθνχζηνη 

λίθεζαλ ηνπο Αζελαίνπο ζην θέληξν θαη απέθνςαλ ηε κνίξα ηνπ Δπξπκέδνληα απφ 

ηνλ ππφινηπν ζηφιν - ν ίδηνο ν Δπξπκέδνληαο είρε ζθνησζεί ζηνλ κπρφ ηνπ ιηκέλα, 

ελψ ηα πινία πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ είραλ θαηαζηξαθεί
255

. Οη πξαθνχζηνη 

θαηεδίσμαλ ηνπο Αζελαίνπο ζηελ παξαιία, αιιά αλαραηηίζηεθαλ απφ ηνπο 

Αζελαίνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Οη Αζελαίνη θαηάθεξαλ λα ζψζνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα πινία ηνπο απφ ηελ επίζεζε ησλ πξαθνπζίσλ, αλ θαη νη ηειεπηαίνη 

είραλ θπξηεχζεη 18 πινία
256

. Δπίζεο, νη πξαθνχζηνη πξνζπάζεζαλ λα θάςνπλ ηα 

ππφινηπα πινία, γη' απηφ θαη θφξησζαλ μχια θαη άιια εχθιεθηα πιηθά ζε κηα παιηά 

θνξηεγίδα πνπ ηελ άθεζαλ λα θηλείηαη ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ
257

, εθκεηαιιεπφκελνη 

ηνλ νχξην άλεκν, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πξαθνπζίσλ, ηα ππξνζβεζηηθά ζψκαηα 

ησλ Αζελαίσλ αληηκεηψπηζαλ επηηπρψο ηελ απεηιή. Παξφια απηά, ην εζηθφ ησλ 

Αζελαίσλ είρε ππνζηεί πιήγκα, θαζψο είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο έραζαλ ην 

πιενλέθηεκα ζηε ζάιαζζα. Οη πξαθνχζηνη έπιεαλ αλελφριεηνη ζηελ αθηή θαη 

έθιεηζαλ ην ζηφκην ηνπ ιηκέλα γηα λα απνηξέςνπλ ηελ αλαρψξεζε ησλ Αζελαίσλ, 

θαζψο ήζαλ ζίγνπξνη πσο κηα λίθε ζηε μεξά θαη ζηε ζάιαζζα ζα ηνπο επέθεξε δφμα. 

Σν ζηφκην ηνπ ιηκέλα είρε κήθνο 8 ζηαδίσλ θαη νη πξαθνχζηνη ηνπνζέηεζαλ πιαγίσο 

ηξηήξεηο θαη κηθξά πινία πνπ ζηεξέσζαλ κε άγθπξεο
258

. 
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ηε) Η ηειηθή ήηηα ηωλ Αζελαίωλ ζηε ζάιαζζα 

 

   Οη Αζελαίνη είραλ θαηαιάβεη ηηο πξνζέζεηο ησλ πξαθνπζίσλ θαη ζπγθάιεζαλ 

πνιεκηθφ ζπκβνχιην, φπνπ νη ζηξαηεγνί θαη νη ηαμίαξρνη έδσζαλ έκθαζε ζηελ 

έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη ζηελ απψιεηα ηνπ πιενλεθηήκαηνο ζηε ζάιαζζα. Οη Αζελαίνη 

απνθάζηζαλ λα αθήζνπλ ηνπο αζζελείο θαη ηηο απνζθεπέο ηνπο ζηε μεξά θαη λα 

επηβηβάζνπλ ηνπο ππφινηπνπο ζηα πινία γηα λα λαπκαρήζνπλ. ε πεξίπησζε λίθεο, νη 

Αζελαίνη ζθφπεπαλ λα κεηαβνχλ ζηελ Καηάλε, ελψ ζε πεξίπησζε ήηηαο, ζα έθαηγαλ 

ηα πινία ηνπο θαη ζα δνθίκαδαλ λα θζάζνπλ δηα μεξάο ζε έλα θηιηθφ κέξνο. Οη 

Αζελαίνη εηνίκαζαλ γηα ηε λαπκαρία 110 πινία (86 ιέεη ν Γηφδσξνο) θαη πξηλ 

επηβηβαζηνχλ, ν Νηθίαο έιαβε ηνλ ιφγν γηα λα ηνπο ελζαξξχλεη
259

 θαη λα ηνπο 

εμεγήζεη πσο ζα αληηκεηψπηδαλ ηηο παρηέο επσηίδεο πνπ είραλ ζηα πινία ηνπο νη 

πξαθνχζηνη (θαη πνπ είραλ πξνθαιέζεη ζνβαξέο απψιεηεο ζηνλ αζελατθφ ζηφιν ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά) κε ζηδεξέληεο αξπάγεο
260

. ηνλ αληίπνδα, ν Γχιηππνο ελζάξξπλε 

ηνπο πξαθνχζηνπο θαη εμήγεζε πσο ζα ζθέπαδαλ ηηο επσηίδεο κε δέξκα, ψζηε νη 

αξπάγεο ησλ Αζελαίσλ λα γιηζηξνχλ θαη λα κελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηα πινία ησλ πξαθνπζίσλ. Αξρεγνί ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ηέζεθαλ ν 

Γεκνζζέλεο, ν Μέλαλδξνο θαη ν Δπζχδεκνο, νη νπνίνη έπιεπζαλ απφ ην νξκεηήξην 

ηνπο θαη' επζείαλ πξνο ην θιεηζηφ ζηφκην ηνπ ιηκέλα γηα λα βξεζνχλ ζε αλνηθηή 

ζάιαζζα κέζσ ηεο αθεζείζεο εμφδνπ. Καη ν Γηφδσξνο αλαθέξεη ηνπο ίδηνπο σο 

ζηξαηεγνχο, φκσο δελ θάλεη θακία αλαθνξά ζην παξηηάηε, Γχιηππν. Ωζηφζν, νη 

πξαθνχζηνη απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ πξψηνη, αθνχ πξψηα έζηεηιαλ κηα κνίξα 

θνληά ζηελ έμνδν ηνπ ιηκέλα θαη παξέηαμαλ ηνλ ππφινηπν ζηφιν ζε θπθιηθφ ζρήκα. 

Αξρεγνί ηνπ ζηφινπ ησλ πξαθνπζίσλ ήηαλ ν ηθαλφο θαη ν Αγάζαξρνο, νη κνίξεο 

ησλ νπνίσλ παξαηάρζεθαλ ζηα πιάγηα, ελψ ζην θέληξν παξαηάρζεθε ε κνίξα ηνπ 

Κνξίλζηνπ Ππζήλνο. Ζ λαπκαρία ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαζψο ζηνλ ζηελφ ρψξν 

ηνπ ιηκέλα είραλ παξαηαρζεί ζρεδφλ 200 πινία θαη νη δχν πιεπξέο πξνρσξνχζαλ ζε 

ηπραίεο ζπγθξνχζεηο παξά ζε εκβνιηζκφ. ηε μεξά, νη δχν ζηξαηνί 

παξαθνινπζνχζαλ ηε λαπκαρία θαη ελζάξξπλαλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, σζηφζν, φηαλ 
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έγηλε θαηαλνεηφ πσο ε λαπκαρία έιεμε κε λίθε ησλ πξαθνπζίσλ, νη Αζελαίνη 

αλαγθάζηεθαλ λα ξίμνπλ ηα πινία ηνπο θαη λα νξκήζνπλ ζηε μεξά. ην ζηξάηεπκα 

ησλ Αζελαίσλ μέζπαζε παληθφο
261

.  

   Ο Γηφδσξνο αλαθέξεη πσο δηαδφζεθε ςεπδήο θήκε φηη ν ζηξαηεγφο Δπξπκέδσλ 

ζθνηψζεθε θαη κεξηθά πινία ράζεθαλ. Έηζη, φηαλ επηηέζεθαλ νη πξαθνχζηνη, νη 

Αζελαίνη δέρηεθαλ ηφζε πίεζε πνπ αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ
262

. Μία 

πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ καο δίλεη, είλαη φηη πνιιέο ηξηήξεηο εμφθεηιαλ πάλσ ζηνπο 

βξάρνπο ιφγσ ηεο θαηαδίσμεο θαη ν ζηξαηεγφο ησλ πξαθνπζίσλ, ν ηθαλφο, 

γεκίδνληαο γξήγνξα κηα θνξηεγίδα κε θιεκαηίδεο θαη δαδηά, αιιά θαη πίζζα, έβαιε 

θσηηά ζηα πινία πνπ θιπδσλίδνληαλ ζηα βξάρηα. Σα πινία ηπιίρηεθαλ ζηηο θιφγεο, 

αιιά νη Αζελαίνη έζβεζαλ ηε θσηηά γξήγνξα θη απφ ηα πινία ηνπο αληέθξνπαλ κε 

γελλαηφηεηα ηνπο επηηηζέκελνπο. Παξφια ηαχηα νη πξαθνχζηνη θαηαηξνπψζεθαλ 

ζηελ μεξά, αιιά ππεξίζρπζαλ ζηε ζάιαζζα θαη απέπιεπζαλ γηα ηελ πφιε. Οη 

απψιεηεο γηα ηνπο Αζελαίνπο ήηαλ δχν ρηιηάδεο άλδξεο θαη δέθα νθηψ ηξηήξεηο
263

. Ζ 

λαπκαρία απηή είλαη ε κφλε πνπ ν Γηφδσξνο γξάθεη κε ηφζν πάζνο, κάιηζηα 

θαιχπηνληάο ηελ εθηελψο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο, αιιά θαη γεληθψο κε ηελ φιε 

ηνπ ηελ αλαθνξά ζηε ζηθειηθή εθζηξαηεία. Δπηπιένλ δελ έρεη δηαθνξέο απφ εθείλε 

ηνπ Θνπθπδίδε. 

   Οη δχν πιεπξέο είραλ ράζεη αξθεηνχο άλδξεο θαη αξθεηά πινία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λαπκαρίαο, αιιά κνλάρα νη πξαθνχζηνη ζπλέιεμαλ ηα λαπάγηα θαη ηνπο λεθξνχο 

ηνπο. Οη Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα αλαρσξήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, κε ηνλ 

Γεκνζζέλε λα πξνηείλεη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 60 πινίσλ πνπ ζψζεθαλ κεηά ηε 

λαπκαρία θαη ηελ έλαξμε ηεο αλαρψξεζεο ηα μεκεξψκαηα
264

. Ο Νηθίαο δέρηεθε, αιιά 

ηα πιεξψκαηα αξλήζεθαλ λα επηβηβαζηνχλ ζηα πινία, θαζψο ήζαλ ζίγνπξα πσο 

νπνηαδήπνηε απφπεηξα αλαρψξεζεο κέζσ ζαιάζζεο ζα έιεγε κε απνηπρία
265

. Γη' 

απηφ ηνλ ιφγν, νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα αλαρσξήζνπλ δηα μεξάο, αιιά ν 

Δξκνθξάηεο θαηάιαβε ηηο δηαζέζεηο ηνπο θαη πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνπο 
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πξαθνχζηνπο λα θξάμνπλ ηε δηάβαζε κε εγθάξζην ηείρνο, σζηφζν, νη ηειεπηαίνη δελ 

είραλ πξνζπκία λα εθηειέζνπλ ηηο δηαηαγέο ηνπ θαη λα δηαθφςνπλ ην γιέληη
266

. Αιιά, 

ν Δξκνθξάηεο έζηεηιε θίινπο ηνπ κε ζπλνδεία ηππέσλ λα κεηαθέξνπλ ζηνπο 

Αζελαίνπο ην κήλπκα πσο νη πξαθνχζηνη είραλ απνθφςεη ηνλ δξφκν δηαθπγήο θαη 

λα πείζνπλ ηνπο Αζελαίνπο πσο ε λπρηεξηλή αλαρψξεζε ήηαλ αδχλαηε. Οη Αζελαίνη 

απνθάζηζαλ λα αλαρσξήζνπλ ηελ επφκελε κέξα, σζηφζν, ν Γχιηππνο θαη νη 

πξαθνχζηνη εμήιζαλ κε ηνλ ζηξαηφ πξηλ ηνπο Αζελαίνπο θαη έθξαμαλ ηνπο δξφκνπο 

θαη ηα ξπάθηα, ηα νπνία ζα ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ αλαρψξεζε. Οη Αζελαίνη έθαςαλ ηα 

πινία ηνπο, αλ θαη αξθεηά είραλ γίλεη ηξφπαηα ησλ πξαθνπζίσλ. 
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ηζη) Η αλαρώξεζε 

 

   Σε κεζεπφκελε ηεο λαπκαρίαο, ν Νηθίαο θαη ν Γεκνζζέλεο έδσζαλ δηαηαγή γηα 

αλαρψξεζε, αιιά ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ηξαγηθή, θαζψο 

πεξπαηνχζαλ κπξνζηά ζηα άηαθα πηψκαηα ησλ ζπληξφθσλ ηνπο
267

. Ο Νηθίαο θαη ν 

Γεκνζζέλεο απνθάζηζαλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ζηξαηηψηεο, ελψ παξάιιεια 

κεηέβαηλαλ απφ ην έλα ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ ζην άιιν γηα λα επαλαθέξνπλ ηελ ηάμε 

ζηηο γξακκέο ησλ νπιηηψλ, νη νπνίνη παξαηάρζεθαλ ζε ζρήκα ηεηξάπιεπξν. ηα 

πιάγηα παξαηάρζεθαλ νη νπιίηεο, ελψ ζην θέληξν παξαηάρζεθαλ ηα βνεζεηηθά 

ζψκαηα. Ο ζηξαηφο ρσξίζηεθε ζε δχν κεξαξρίεο: κπξνζηά πξνρσξνχζε ε κεξαξρία 

ηνπ Νηθία, ελψ πίζσ αθνινπζνχζε ε κεξαξρία ηνπ Γεκνζζέλε. ηελ αξρή, νη 

Αζελαίνη απάληεζαλ έλα ζψκα πξαθνπζίσλ ζηνλ πνηακφ Άλαπν, ην νπνίν 

απψζεζαλ θαη ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο
268

. Σελ πξψηε κέξα, νη Αζελαίνη είραλ 

δηαζρίζεη πεξίπνπ 40 ζηάδηα πξηλ ζηακαηήζνπλ, αιιά νη πξαθνχζηνη ηνπο 

παξελνρινχζαλ ηαθηηθά. Σε δεχηεξε κέξα, νη Αζελαίνη δηέζρηζαλ 20 ζηάδηα πξηλ 

ζηξαηνπεδεχζνπλ ζε επίπεδν ρψξν θαη πξνζπάζεζαλ λα απνζπάζνπλ ηξφθηκα απφ 

ηνπο θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο, ελψ νη πξαθνχζηνη έζθαςαλ ραξάθσκα πνπ έθξαμε ηε 

δίνδν ηνπ ιφθνπ Αθξαίνλ Λέπαο (Άδελδξνλ Όςσκα). Σελ επηνχζα, νη Αζελαίνη 

ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία, αιιά ε ζπλερήο παξελφριεζε απφ ηνπο πξαθνχζηνπο ηνπο 

αλάγθαζε λα επηζηξέςνπλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπο, ελψ δελ κπνξνχζαλ λα ζπιιέμνπλ 

ηξφθηκα ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ ηππηθνχ
269

. Σν πξσί ηεο επφκελεο κέξαο, νη Αζελαίνη 

ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ην ιφθν θαη ζπλάληεζαλ ην πεδηθφ ησλ 

πξαθνπζίσλ πνπ είρε παξαηαρζεί πίζσ απφ ηα ραξαθψκαηα ζε βαζηά θάιαγγα, ιφγσ 

ηεο ζηελφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Οη Αζελαίνη επηηέζεθαλ γηα λα θαηαιάβνπλ ηε δίνδν, 

σζηφζν, ε αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ πξαθνπζίσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνρψξεζε ησλ Αζελαίσλ
270

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπαπζεο, ν Γχιηππνο δηέηαμε 

ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ λα θξάμνπλ κε ηείρνο ηελ νπηζζνθπιαθή ησλ Αζελαίσλ. Οη 

Αζελαίνη νπζηαζηηθά βξέζεθαλ πεξηθπθισκέλνη θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζε έλα πεδηλφ 
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κέξνο. Σελ επνκέλε, νη Αζελαίνη πξνρψξεζαλ αθφκα 5-6 ζηάδηα θαη ζηξαηνπέδεπζαλ 

ζηελ πεδηάδα. Μνλάρα ηφηε, νη πξαθνχζηνη επέζηξεςαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπο. 

   Σε λχρηα, ν Γεκνζζέλεο θαη ν Νηθίαο απνθάζηζαλ λα αιιάμνπλ πνξεία θαη λα 

πάξνπλ ηνλ αληίζεην δξφκν, ν νπνίνο νδεγνχζε ζηε ζάιαζζα
271

. Οη ζηξαηεγνί είραλ 

ζθνπφ λα θζάζνπλ ζηελ Κακάξηλα, ζηε Γέια ή ζε άιιεο ειιεληθέο θαη μέλεο πφιεηο. 

Αθνχ άλαςαλ πνιινχο ππξζνχο, νη Αζελαίνη μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο - κπξνζηά 

πξνρσξνχζε ε κεξαξρία ηνπ Νηθία θαη πίζσ αθνινπζνχζε ε κεξαξρία ηνπ 

Γεκνζζέλε. Ζ κεξαξρία ηνπ Νηθία πξνρσξνχζε ζπληεηαγκέλε, ελψ απηή ηνπ 

Γεκνζζέλε πξνρσξνχζε κε αηαμία θαη έκεηλε πίζσ. Παξ' νι' απηά, νη δχν κεξαξρίεο 

έθζαζαλ θνληά ζηε ζάιαζζα ηα μεκεξψκαηα θαη εηζήιζαλ ζηελ Δισξίλε Οδφ, απ' 

φπνπ ζθφπεπαλ λα θζάζνπλ ζηνλ πνηακφ Καθχπαξηλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην 

εζσηεξηθφ· ζηνλ πνηακφ, νη Αζελαίνη ζπλάληεζαλ έλα απφζπαζκα πξαθνπζίσλ, ην 

νπνίν απψζεζαλ
272

. Δλ ησ κεηαμχ, νη πξαθνχζηνη είραλ αληηιεθζεί ηελ αιιαγή 

πνξείαο απφ ηνπο Αζελαίνπο θαη θαηεγφξεζαλ ηνλ Γχιηππν φηη ηνπο είρε αθήζεη 

ζθφπηκα λα δηαθχγνπλ. ηαλ νξγάλσζαλ ην ζηξάηεπκα ηνπο, νη πξαθνχζηνη 

μεθίλεζαλ ηελ πνξεία θαη έθζαζαλ γξήγνξα θνληά ζηε κεξαξρία ηνπ Γεκνζζέλε, 

ζηελ νπνία επηηέζεθαλ
273

. Ζ κεξαξρία ηνπ Γεκνζζέλε βξέζεθε πεξηθπθισκέλε κε 

ηνπο πξαθνχζηνπο λα βάιινπλ ζπλερψο ελαληίνλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο, 

νη πξαθνχζηνη είραλ πξνηείλεη ζηνπο λεζηψηεο πνπ ζπκκάρεζαλ κε ην κέξνο λα 

πξνζέιζνπλ ζ' απηνχο, αιιά ιίγνη απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε. ην ηέινο, φηαλ νη 

Αζελαίνη εμαληιήζεθαλ, νη δχν πιεπξέο πξνρψξεζαλ ζε ζπκθσλία, βάζεη ηεο νπνίαο 

ν Γεκνζζέλεο δέρηεθε λα παξαδνζεί θαη νη πξαθνχζηνη ππνζρέζεθαλ λα κελ 

ζθνηψζνπλ θαλέλα ζηξαηηψηε
274

. Ο Θνπθπδίδεο αλαθέξεη πσο εθείλε ηε ζηηγκή 

παξαδφζεθαλ 6.000 ζηξαηηψηεο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηηο πξαθνχζεο. Σελ επνκέλε, 

νη πξαθνχζηνη έζηεηιαλ θήξπθα γηα λα κεηαθέξεη ηελ είδεζε ηεο παξάδνζεο ηνπ 

Γεκνζζέλε ζην Νηθία. Ο Νηθίαο αξρηθά δελ πίζηεςε ηελ είδεζε, γη' απηφ θαη έζηεηιε 

έλα ηππέα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηάζηαζε. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ, ν ηππέαο 

επηβεβαίσζε ην γεγνλφο ηεο παξάδνζεο ηνπ Γεκνζζέλε. Ο Νηθίαο πξφηεηλε ζηνλ 
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Γχιηππν ηελ απφδνζε ησλ πνιεκηθψλ δαπαλψλ ησλ πξαθνπζίσλ θαη θφξν ελφο 

ηαιάληνπ γηα θάζε ζηξαηηψηε, αλ νη πξαθνχζηνη ηνπο επέηξεπαλ λα επηζηξέςνπλ 

ζηελ Αζήλα. Ο Γχιηππνο αξλήζεθε θαη νη πξαθνχζηνη επηηέζεθαλ ζηε κεξαξρία ηνπ 

Νηθία. Σε λχρηα, νη Αζελαίνη πξνζπάζεζαλ λα δηαθχγνπλ, αιιά έγηλαλ αληηιεπηνί 

απφ ηνπο πξαθνχζηνπο θαη έβγαιαλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, πιελ 300 αλδξψλ πνπ 

θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ δηα κέζνπ ησλ ερζξηθψλ θξνπξψλ. Σα μεκεξψκαηα, νη 

Αζελαίνη μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο, ελψ νη πξαθνχζηνη ηνμφηεο θαη αθνληηζηέο 

ζπλέρηδαλ λα βάιινπλ ελαληίνλ ηνπο
275

. Οη Αζελαίνη έηξεμαλ πξνο ηνλ πνηακφ 

Αζζίλαξν γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνπο πξαθνχζηνπο θαη γηα λα μεδηςάζνπλ. ηνλ 

πνηακφ, νη Αζελαίνη ζηξαηηψηεο έζπξσρλαλ ν έλαο ηνλ άιιν γηα λα μεδηςάζνπλ, ελψ 

νη πξαθνχζηνη θαη νη Πεινπνλλήζηνη ηνπο έζθαδαλ
276

. Ο Νηθίαο είδε ηελ ηξαγηθή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ πνηακφ θαη παξαδφζεθε ζηνλ Γχιηππν κε κφλν φξν 

ηε ιήμε ηεο ζθαγήο. Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη πσο ν Νηθίαο είρε πεη ζηνλ Γχιηππν ηα 

εμήο ιφγηα: «Έιενο, Γχιηππε, ληθήζαηε! ρη, δελ δεηψ έιενο γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ ζπλδέζεθε κε κεγάιεο θαηαζηξνθέο, αιιά γηα ηνπο ππφινηπνπο 

Αζελαίνπο
277

. Να ζπκάζηε πσο ζηνλ πφιεκν ε θάζε πιεπξά κπνξεί λα ππνζηεί 

θαηαζηξνθή θαη πσο νη Αζελαίνη ζαο είραλ δείμεη έιενο φηαλ είραλ ηελ ηχρε κε ην 

κέξνο ηνπο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο, νη πξαθνχζηνη είραλ θνλεχζεη έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζηξαηησηψλ, ελψ είραλ ζπιιάβεη αξθεηνχο αηρκαιψηνπο. Ζ ζθαγή ζηνλ 

πνηακφ Αζζίλαξν ήηαλ ε ηειεπηαία κάρε πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηθειηθήο εθζηξαηείαο
278

. 

   Μηα κηζή παξάγξαθν κφλν, αθηεξψλεη ν Γηφδσξνο γηα ηελ ππνρψξεζε θαη ηελ 

αλαρψξεζε ησλ Αζελαίσλ, παξφιν πνπ πξνεγνπκέλσο ζηε λαπκαρία αθηέξσζε έλα 

ζρεηηθά κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ. Αλαθέξεη κάιηζηα πσο ζηνλ Αζζίλαξν πνηακφ 

νη πξαθνχζηνη ζθφησζαλ δέθα νθηψ ρηιηάδεο Αζελαίνπο ζηξαηηψηεο
279

, αξηζκφ πνπ 

δελ καο ιέεη ν Θνπθπδίδεο, παξά κφλνλ φηη ζθφησζαλ κεγάιν αξηζκφ ζηξαηησηψλ θαη 

ζπλέιαβαλ αξθεηνχο ζθιάβνπο, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί. 

                                                 

275
 Θνπθπδίδεο 7.81-83. 

276
 Finley (2004), 267. 

277
 Ενπκπνπιάθεο Κ. (2011), 117. 

278
 Θνπθπδίδεο 7.85. 

279
 Γηφδσξνο ηθειηψηεο, ΗΓ’, 19.3. 



 

 

111 

 

ηδ) Δπαθόινπζα ηεο εθζηξαηείαο 

 

   Μεηά ηε κάρε, νη πξαθνχζηνη ζπγθέληξσζαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

αηρκαιψηνπο, ηνπο νπνίνπο έζηεηιαλ ζηα ιαηνκεία. Απφ ηελ άιιε, ν Γεκνζζέλεο θαη 

ν Νηθίαο εθηειέζηεθαλ, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Γχιηππνπ πνπ ήζειε λα κεηαθέξεη 

ηνπο δχν ζηξαηεγνχο ζηε πάξηε. Ο Θνπθπδίδεο παξαηεξεί πσο ν Γχιηππνο ήζειε 

έηζη λα απμήζεη ην γφεηξν ηνπ, θαζψο ν Γεκνζζέλεο ήηαλ ν ρεηξφηεξνο ερζξφο ηεο 

πάξηεο κεηά ηε κάρε ζηελ Πχιν θαη ζηε θαθηεξία, ελψ ν Νηθίαο είρε θεξδίζεη ηελ 

εχλνηα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ γηα ηελ απφιπζε ησλ αηρκαιψησλ ηεο κάρεο απηήο θαη 

ηεο εηξήλεο πνπ πξφηεηλε
280

. Ωζηφζν, νη πξαθνχζηνη θαη νη Κνξίλζηνη εμέθξαζαλ 

θφβνπο πσο νη δχν αηρκάισηνη ζα εμαγφξαδαλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη ζα 

πξνθαινχζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, 

ν Θνπθπδίδεο εθθξάδεη ιχπε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Νηθία, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε 

άλζξσπν ηνπ θαζήθνληνο θαη δειψλεη πσο δελ άμηδε ηέηνην ηέινο
281

. ζνλ αθνξά 

ηνπο αηρκαιψηνπο, νη πξαθνχζηνη ηνπο είραλ θαθνκεηαρεηξηζηεί ζηελ αξρή, δίλνληάο 

ηνπο ειάρηζηε πνζφηεηα ςσκηνχ θαη λεξνχ θαη ηνπνζεηψληαο ηνπο ζε ζηελνχο θαη 

βαζείο ιάθθνπο, απμάλνληαο έηζη ηηο αζζέλεηεο, ελψ ηνπο λεθξνχο ηνπο ηνπνζεηνχζαλ 

ηνλ έλα πάλσ ζην άιιν, πξνθαιψληαο ηξνκεξή δπζνζκία. Μεηά, νη πξαθνχζηνη 

πνχιεζαλ αξθεηνχο αηρκαιψηνπο σο δνχινπο, κε εμαίξεζε ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο 

Έιιελεο ηεο ηθειίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ αηρκαιψησλ είλαη 

άγλσζηνο, σζηφζν, ν Θνπθπδίδεο ππνινγίδεη πσο δελ ήζαλ ιηγφηεξνη ησλ 7.000 

αλδξψλ
282

. Οη Αζελαίνη, φηαλ έκαζαλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ζηε ηθειία, γηα αξθεηφ 

θαηξφ δπζπηζηνχζαλ παξά ηηο αλαθνξέο ησλ ζηξαηησηψλ πνπ είραλ γιηηψζεη. ηαλ, 

φκσο, επηβεβαίσζαλ ηελ είδεζε, νη Αζελαίνη θηλήζεθαλ θαηά ησλ ξεηφξσλ θαη ησλ 

καληείσλ: νη Αζελαίνη ζεσξνχζαλ ηνπο ξήηνξεο ππεχζπλνπο θαζψο ηνπο είραλ 

σζήζεη λα αλαιάβνπλ ηελ εθζηξαηεία, ελψ νη κάληεηο θαηεγνξήζεθαλ γηα ςεπδείο 

ρξεζκνχο πεξί λίθεο ησλ Αζελαίσλ. Ζ πφιε ησλ Αζελψλ αληηκεηψπηδε ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαζψο επίζεο θαη έιιεηςε λεαξψλ ζηξαηησηψλ.  
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Οη Αζελαίνη ήζαλ ζίγνπξνη πσο νη πξαθνχζηνη θαη νη Πεινπνλλήζηνη ζα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ παλσιεζξία ηνπο ζηε ηθειία θαη ζα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηεο 

πφιεο ηνπο, γη' απηφ θαη άξρηζαλ λα εμνπιίδνπλ λέν ζηφιν
283

. ηνλ αληίπνδα, ε 

είδεζε ηεο παλσιεζξίαο ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ ζηνπο 

παξηηάηεο, νη νπνίνη ζεψξεζαλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα πεηχρνπλ γξήγνξε λίθε θαη λα 

γίλνπλ εγεκφλεο ηεο Διιάδνο. Ωζηφζν, ν πφιεκνο ζπλερίζηεθε γηα αθφκα ελλέα 

ρξφληα θαη έιεμε κεηά ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζηε λαπκαρία ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο 

θαη ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο απφ ηνπο παξηηάηεο
284

. 

 

   Σν ζεκείν απηφ, δειαδή ηνπ ηέινπο ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο, είλαη ην κνλαδηθφ 

πνπ παξνπζηάδεη ηφζν κεγάιε δηαθνξά, φρη σο πξνο ηελ θαηάιεμε, δειαδή ηεο 

εθηέιεζεο ησλ Αζελαίσλ ζηξαηεγψλ, άιια σο πξνο ηε δνκή γηα ηελ θαηαιεθηηθή 

απηή απφθαζε.  

   Ο Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο, ιέεη πσο φηαλ νη Αζελαίνη παξέδσζαλ ηα φπια θάπνηνο 

Γηνθιήο πξφηεηλε λα ζαλαηψζνπλ κε βαζαληζηήξηα ηνπο ζηξαηεγνχο ησλ Αζελαίσλ, 

ελψ ηνπο ππφινηπνπο λα ηνπο ξίμνπλ φινπο ζηα ιαηνκεία θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πνπιήζνπλ σο ιάθπξα πνιέκνπ ηνπο ζπκκάρνπο ησλ Αζελαίσλ, ελψ νη Αζελαίνη πνπ 

ζα δνχιεπαλ ζηε θπιαθή λα παίξλνπλ δχν θνηχιεο (πνζφηεηα ιηγφηεξε θη απφ κεξίδα 

πείλαο) θξηζαξέλην αιεχξη. Μφιηο αλαγλψζηεθε ην ςήθηζκα, ν Δξκνθξάηεο αλέβεθε 

ζην βήκα θαη επηρείξεζε λα πείζεη ηε ζπλέιεπζε φηη θαιχηεξν απφ ηε λίθε είλαη λα 

θέξεζαη κε αλζξσπηά σο ληθεηήο. Δπεηδή ν ιαφο ηνλ απνδνθίκαζε θαη δελ ηνλ άθεζε 

λα ζπλερίζεη ην ιφγν ηνπ, θάπνηνο Νηθφιανο ν νπνίνο είρε ράζεη δχν γηνχο, αλέβεθε 

ζην βήκα ππνβαζηαδφκελνο απφ ππεξέηεο επεηδή ήηαλ γέξνο
285

. Απφ δσ θαη πέξα ν 

Γηφδσξνο, ελψ πνπζελά αιινχ δελ ην έρεη θάλεη νχηε θαλ ζηνπο ιφγνπο ηνπ 

Αιθηβηάδε θαη ηνπ Νηθία, καο παξαζέηεη ηνλ ιφγν ηνπ γέξνληα Νηθνιάνπ θαη ηνπ 

παξηηάηε Γπιιίπνπ. Ο δήκνο πηζηεχεη φηη ε πξφηαζε ηνπ Γηνθιή ζα ππνζηεξηρζεί 

απφ ην Νηθφιαν, φκσο απηφο ζπκθσλεί κε ηνλ Δξκνθξάηε. Ο Νηθφιανο ινηπφλ ζ’ 

έλαλ εθηελή ιφγν, πξνβάιιεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ ηηκσξεζνχλ νη 
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Αζελαίνη ζηξαηεγνί. Λέεη πσο έρεη πάζεη θαη απηφο απφ ηνλ πφιεκν κεγάιεο 

ζπκθνξέο· έραζε δχν γηνπο γηα ηε ζσηεξία ηεο παηξίδαο. Δίλαη θπζηθφ λα κηζεί ηνπο 

Αζελαίνπο, φκσο αλ ε απφθαζε πνπ ζα παξζεί αθνξά κφλν ηνπο Αζελαίνπο είλαη 

εχθνιε θαη είλαη ε ηηκσξία, φκσο πέξα απφ ηνλ νίθην ησλ αηπρεζάλησλ θξίλεηαη θαη 

ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη ε θήκε πνπ ζα δηαδνζεί γηα ηνπο πξαθνπζίνπο. Ο ιφγνο ησλ 

Αζελαίσλ έιαβε ηηκσξία αληάμηα ηεο αλνεζίαο ηνπο· ελψ δειαδή ήξζαλ κε ηφζν 

κεγάιε δχλακε ζηε ηθειία, έπαζαλ κεγάιεο ζπκθνξέο. Αλαθέξεηαη ζηνπο ζενχο, 

ιέγνληαο πσο νη αιαδφλεο ηηκσξνχληαη. Να κελ πξάμνπλ ινηπφλ ηίπνηε πάλσ απφ ηα 

αλζξψπηλα κέηξα. Γελ ππάξρεη δφμα φηαλ ζθνηψλεηο ηνλ ηθέηε ζνπ, δελ έρεη δφμα ε 

εθδίθεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Αζελαίνη παξέδσζαλ ηα φπια δείρλνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηελ επζπθξηζία ησλ πξαθνπζψλ ζα ήηαλ ιάζνο λα δηαςεπζηνχλ σο 

πξνο ηε θηιαλζξσπία καο, ζπλερίδεη ν Νηθφιανο. ζνη παξαδίδνληαη ην θάλνπλ 

ειπίδνληαο φηη ζα ζσζνχλ. Φέξλνληαο κάιηζηα ην παξάδεηγκα ησλ Μήδσλ θαη ηελ 

επαλάζηαζε ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, αιιά θαη ηνπ Γέισλνο πνπ έγηλε εγεκφλαο ηεο 

ηθειίαο, ιέεη πψο εθδηθνχληαη απφ κίζνο φζνπο ηνπο ππνηάζζνπλ κε ην θφβν ελψ 

εθείλνπο πνπ αζθνχλ ηελ θπξηαξρία ηνπο θηιάλζξσπα πξνζαπμάλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο. 

Ζ πνιηηηζκέλε ζπκπεξηθνξά ζηηο επηηπρίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξεηήο ησλ 

πιενλεθηνχλησλ. Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαδνζεί ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο 

φηη ληθήζακε ηνπο Αζελαίνπο φρη κφλν κε ηα φπια, αιιά θαη κε ηε θηιαλζξσπία. Αλ 

ιεηηνπξγήζνπκε έηζη ζα ζέζνπκε ηέξκα ζηηο δηάθνξεο. Γείρλνληαο αζάλαηε εχλνηα 

ζηνπο θίινπο θαη ζλεηή έρζξα ζηνπο αληηπάινπο, απμάλνληαη νη ζχκκαρνη θαη 

ειαηηψλνληαη νη ερζξνί. Γηαηί ην λα δείρλνπκε ηελ αηψληα έρζξα ζηα παηδηά θαη ηα 

εγγφληα καο δελ είλαη νχηε θξφληκν νχηε αζθαιέο, θαζψο έξρεηαη ην γχξηζκα ηεο 

ηχρεο. Απηνί πνπ καο πνιηνξθνχζαλ ηψξα έγηλαλ νη ίδηνη αηρκάισηνη. Οη πνιηηηζκέλνη 

δείρλνπλ έιενο· έηζη πξέπεη λα θάλνπκε θαη εκείο γηαηί κπνξεί κία κέξα λα βξεζνχκε 

ζηε ζέζε ηνπο. Φέξλεη κάιηζηα θαη ην παξάδεηγκα ηεο θαθηεξίαο, φηη νη Αζελαίνη 

απέδσζαλ ηνπο αηρκαιψηνπο ζηνπο παξηηάηεο
286

. Σν λα θάλνπκε ζπκκάρνπο ηνπο 

Αζελαίνπο είλαη φηη θαιχηεξν γηαηί κε λνκίδεηε πσο νη Αζελαίνη εμαζζέλεζαλ επεηδή 

έπαζαλ ζπκθνξέο ζηε ηθειία. Αλαθέξεη πσο κέρξη ηψξα θηαίρηεο είλαη κφλν νη 
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Αζελαίνη, αλ φκσο παξαζπνλδήζνπλ κε ζηνπο αηρκαιψηνπο ζα ξίμνπλ ην θηαίμηκν ζ’ 

εθείλνπο. Άιισζηε αμίδεη λα ζεβαζηνχκε ην θχξνο ηεο πφιεο ησλ Αζελαίσλ θαη ηηο 

επεξγεζίεο ηνπ ζηελ αλζξσπφηεηα. Σελ θαιιηέξγεηα ηεο ηξνθήο, ηελ εθεχξεζε 

λφκσλ, ηα ηεξά κπζηήξηα, ηελ παηδεία θαη ην ιφγν φια ηα νθείινπκε ζε απηνχο. 

 

   Μεηά απφ απηά κίιεζε γηα ηνλ Νηθία. Ήηαλ ν κφλνο πνπ δηαθψλεζε κε ηελ 

εθζηξαηεία ζηε ηθειία θαη ζπλερψο θξφληηδε ηα ζπκθέξνληα ησλ πξαθνπζψλ. 

Δίλαη άδηθν γη’ απηφλ, ελψ ιεηηνχξγεζε γηα ηα ζπκθέξνληά καο ζηελ Αζήλα λα κελ 

ηχρεη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ εχλνηα πνπ έδεημε ππέξ καο αιιά ιφγσ ηεο 

ππεξεζίαο πνπ πξνζέθεξε ζηελ παηξίδα ηνπ λα ππνζηεί αδπζψπεηε ηηκσξία. 

Αληηζέησο κε ηνλ Αιθηβηάδε, πνπ πξνθάιεζε ηνλ πφιεκν θαηά ησλ πξαθνπζψλ λα 

δηαθχγεη ηεο ηηκσξίαο καο θαη ν θηιάλζξσπνο ησλ Αζελαίσλ λα κελ αμησζεί νχηε 

αλζξψπηλεο ζπκπάζεηαο. Απηφο ν δηαθεθξηκέλνο άληξαο είλαη ηψξα δεκέλνο 

πηζζάγθσλα ιεο θαη νη ηχρε θάλεη επίδεημε ζηε δσή ηνπ. Κιείλνληαο αλαθέξεη πσο 

απηήο ηεο ηχρεο ηελ εχλνηα θαινχκαζηε εκείο λα δερζνχκε, θαζψο πξέπεη λα κε 

δείμνπκε βάξβαξε ζθιεξφηεηα ζε αλζξψπνπο νκνεζλείο καο
287

. 

 

   Δληχπσζε πξνθαιεί ν παζηαζκέλνο απηφο ιφγνο απφ έλαλ άζεκν γέξνληα ησλ 

πξαθνπζψλ, πνπ κηιάεη ζηε ζπλέιεπζε ζαλ άιινο ζηξαηεγφο. Μάιηζηα είλαη 

εθπιεθηηθή ε θηιαλζξσπία θαη ε αλέρεηα πνπ δείρλεη ζηνπο αληηπάινπο, ελψ απηνί 

πήγαλ εθεί κε ζθνπφ λα ηνπο θαηαθηήζνπλ. Γηαηί άξαγε ν Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο καο 

δίλεη απηφλ ην ιφγν θαη κάιηζηα απφ έλαλ γέξνληα πνπ νχηε θαλ γλσξίδνπκε θαη 

κάιηζηα πιέθεη ην εγθψκην ησλ Αζελαίσλ; Αο ζεκεησζεί πσο ν Θνπθπδίδεο δελ 

αλαθέξεη θαλ απηέο ηηο νκηιίεο. ε αληίζεζε κε ηνλ Θνπθπδίδε, ν Γηφδσξνο ζηνρεχεη 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ θαηαδίθε ησλ Αζελαίσλ νκήξσλ, πξάγκα πνπ ν 

Αζελαίνο ηζηνξηθφο παξαιείπεη λα καο αλαθέξεη δηεμνδηθά. Ίζσο ν Γηφδσξνο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο έκκεζεο θαη ηηο άκεζεο νκηιίεο γηα λα επηζεκάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

απηψλ ηνπο. Δίλαη επίζεο κηα ζπνπδαία επθαηξία γηα ηνλ Γηφδσξν λα αλαδείμεη ηηο 

                                                 

287
 Γηφδσξνο ηθειηψηεο, ΗΓ’, 24.2-27.6. 



 

 

115 

 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζηε ζπδήηεζε
288

. Οη ζχγρξνλνη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ φηη νη ηδέεο 

ηνπ Νηθνιάνπ είραλ θαηαδηθαζηεί απφ ηελ αξρή. Σν πεπξσκέλν ησλ αηρκαιψησλ 

Αζελαίσλ είλαη hic et nunc αλαπφθεπθην. Έρεη ινηπφλ έλα ζθνπφ: λα θάλεη ην θνηλφ 

λα ζθεθηεί ηελ επζχλε ηνπ
289

. 

 

   Μφιηο ν γέξνληαο ηειείσζε, έρνληαο θαηαθηήζεη ην αθξναηήξην φπσο καο ιέεη ν 

ηθειηψηεο, ν Γχιηππνο πνπ δηαηεξνχζε ακείσην ην κίζνο γηα ηνπο Αζελαίνπο, 

αλέβεθε ζην βήκα θαη πήξε ην ιφγν. Ξεθηλάεη απεπζπλφκελνο ζην ιαφ, αιιά 

νπζηαζηηθά απαληψληαο ζηνλ Νηθφιαν, πψο γίλεηαη έλαο άλζξσπνο πνπ ηνπ 

ζθφησζαλ ηα παηδηά θαη ηνπ καχξηζαλ ηελ ςπρή λα ιέεη φηη πξέπεη λα ιππεζνχκε 

ηνπο θνληάδεο ησλ παηδηψλ ηνπ; Σν ίδην ιέεη θαη ζηνπο ππφινηπνπο πνπ άξρηζαλ κε ηα 

ιφγηα ηνπ λα θσλαζθνχλ. Πφζνη απφ ζαο αλαδεηάηε αδειθνχο ή ζπγγελείο θαη θίινπο 

πνπ ράζεθαλ; πλερίδεη ιέγνληαο, πψο είλαη δπλαηφλ απηνί πνπ έπεζαλ λα ην έθαλαλ 

γηα ζαο θαη εζείο νχηε εθδίθεζε λα κελ πάξεηε απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο ερζξνχο ζαο; 

Απηνί ζηελ πφιε ηνπο είραλ εηξήλε πνπ φινο ν θφζκνο επαηλεί, αιιά ηελ άθεζαλ γηα 

λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πφιε ζαο. Αθνχ ινηπφλ, ιέεη, δηάιεμαλ ηνλ πφιεκν εθνχζηα, αο 

ππνθέξνπλ θαη ηα δεηλά ηνπ. Δλψ ήηαλ ε επηπρέζηεξε ησλ Διιήλσλ δελ άληεμαλ ηελ 

επηπρία θαη επηζχκεζαλ λα κνηξαζηνχλ κε θιήξν ηε ηθειία. Αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ην πσο θέξζεθαλ νη Αζελαίνη ζηνπο Μπηηιελαίνο ελψ εθείλνη δελ 

είραλ ζθνπφ λα ηνπο βιάςνπλ, απηνί απνθάζηζαλ λα ζθάμνπλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πφιεο. Σν ίδην έθαλαλ θαη κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μήινπ. Σα ίδηα ινηπφλ ζα 

έθαλαλ θαη ζ’ εζάο αλ θαηαιάκβαλαλ ηηο πξαθνχζεο. Αλ δηέπξαμαλ, ζπλερίδεη, ηελ 

αδηθία κε πιήξε επίγλσζε, είλαη άμηνη ηηκσξίαο, θαη αλ πάιη θήξπμαλ ηνλ πφιεκν 

ρσξίο ζνβαξή ζθέςε. ηε ζπλέρεηα κηιάεη γηα ηνλ Νηθία. Λέεη φηη πήξε ζέζε ππέξ 

ησλ πξαθνπζψλ θαη ππνζηήξημε λα κε γίλεη πφιεκνο. Απηά φκσο ηα αθνχζακε, ελψ 

φζα έθαλε εδψ ηα είδακε κε ηα κάηηα καο· ήηαλ αξρεγφο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ 

ζψκαηνο. Σνπο ιέεη ξεηά πσο αλ απαιιάμνπλ ηνπο αηρκαιψηνπο θαη ζπλάςνπλ θηιία 

ζα πξνδψζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο θαη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο πνπ πήγαλ εθεί λα 
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ηνπο βνεζήζνπλ. Κιείλνληαο ηνπο εμνξθίδεη ζην φλνκα ησλ ζεψλ λα κελ ηνπο 

ραξίζνπλ ηε δσή
290

. 

 

   Ο Γηφδσξνο καο αλαθέξεη φηη κεηά ηελ αγφξεπζε ηνπ Λάθσλα, άιιαμε γλψκε ην 

πιήζνο θαη επηθχξσζε ηελ πξφηαζε ηνπ Γηνθιή. Έηζη νη ζηξαηεγνί θαη νη ζχκκαρνη 

εθηειέζηεθαλ ακέζσο θαη νη Αζελαίνη ζηάιζεθαλ ζηα ιαηνκεία, απ’ φπνπ εθείλνη 

πνπ είραλ αλψηεξε παηδεία, ζψζεθαλ απφ ηνπ λεψηεξνπο πνπ ηνπο έθαλαλ 

αλάξπαζηνπο, ελψ φινη ζρεδφλ νη ππφινηπνη βξήθαλ νηθηξφ ζάλαην απφ ηηο θαθνπρίεο 

κέζα ζηα δεζκσηήξηα
291

. 

 

   Ο ιφγνο ηνπ Γπιίππνπ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ερζξηθφο πξνο ηνπο Αζελαίνπο, γεγνλφο 

πνπ αλ καο έθαλε λα ζθεπηφκαζηε φηη ν ιφγνο ηνπ Νηθνιάνπ ήηαλ πιαζηφο, ηφηε κε 

απηφλ ηνπ Γπιίππνπ είκαζηε ζρεδφλ βέβαηνη. Ο Θνπθπδίδεο κάο ιέεη νη άιινη 

πξαθνχζηνη εθηέιεζαλ ην Νηθία, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Γπιίππνπ θαη πσο ν 

Νηθίαο φηαλ παξαδφζεθε, ην έθαλε ζην Γχιηππν, γηαηί κφλν εθείλνλ εκπηζηεπφηαλ. 

Γελ έρεη ινηπφλ θακία ζπλάθεηα απηφο ν ιφγνο ηνπ Γπιίππνπ, κε ηελ εθηίκεζε πνπ 

έηξεθε ζην πξφζσπν ηνπ Νηθία.  

   Δίλαη πηζαλφ φηη έλα ηζηνξηθφο έγξαςε θαη ηηο δχν νκηιίεο. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη 

ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηελ πεγή· ν Γηφδσξνο ρξεζηκνπνίεζε απηέο ηηο νκηιίεο. Δίλαη 

επίζεο ακθίβνιν ζε πνην βαζκφ δηαηεξεί ν Γηφδσξνο ηελ αξρηθή κνξθή ησλ νκηιηψλ 

θαη απφ πνπ ηηο δαλείζηεθε
292

. 
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ηε) Δπίινγνο 

 

   Ζ ηθειηθή εθζηξαηεία, ε νπνία μεθίλεζε ην 415 π.Υ θαη νινθιεξψζεθε ην 

θαινθαίξη ηνπ 413 π.Υ, εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. 

ηφρνο ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ ε θαηάιπζε ηεο εγεκνλίαο ησλ πξαθνπζψλ ζηε 

ηθειία, ηελ νπνία νη Αζελαίνη ήζειαλ λα θαηαζηήζνπλ νξκεηήξην θαηά ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Παξά ηε κεγάιε εθζηξαηεπηηθή δχλακε, θαζψο 

θαη ηηο εληζρχζεηο πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, νη Αζελαίνη θαη νη 

ζχκκαρνί ηνπο ππέζηεζαλ θαηαζηξνθηθή ήηηα απφ ηα ζηξαηεχκαηα ησλ 

πξαθνπζίσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Κχξηνο ιφγνο ηεο απνηπρίαο ήηαλ ε πξνδνζία 

ηνπ Αιθηβηάδε, ν νπνίνο έπεηζε ηνπο παξηηάηεο λα ζηείινπλ ηνλ Γχιηππν λα εγεζεί 

ησλ πξαθνπζίσλ. Ο Γχιηππνο θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη κεγάιν ζηξάηεπκα θαη 

πέηπρε ζεκαληηθέο λίθεο ζηε μεξά θαη ζηε ζάιαζζα, αλαγθάδνληαο ηνπο Αζελαίνπο 

λα παξαδνζνχλ. Ζ εθζηξαηεία ζηε ηθειία ππήξμε ε ζεκαληηθφηεξε απ' φιεο ηηο 

ειιεληθέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη απέθεξε δφμα 

ζηνπο ληθεηέο, ελψ νη εηηεκέλνη ππέζηεζαλ νινθιεξσηηθή παλσιεζξία. 

   Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα ηεο εθζηξαηείαο ζηε ηθειία, ηα 

πνιηηηθά θαη θπζηθά ηα πνιεκηθά. Σν θχξην κέξνο ηεο απνηειείηαη απφ ηνλ 

Θνπθπδίδε, φπσο απηφο δειαδή θαηέγξαςε ηα ελ ηε ηθειία γελφκελα, ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ Γηφδσξνπ ηνπ ηθειηψηε. Γειαδή, πνπ 

νκνηάδνπλ ή πνπ δηαθέξνπλ νη πεξηγξαθέο ηνπο, πνπ παξαιείπνληαη ή πξνζηίζεληαη 

ζηνηρεία. Αλαγηγλψζθνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηνπο δχν ηζηνξηθνχο, θαηαιήγσ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα φζα καο ιέεη ν Γηφδσξνο απνηεινχλ κηα, ηξφπνλ ηηλά, πεξίιεςε 

ησλ φζσλ καο έρεη πεη ηφζν αλαιπηηθά ν Θνπθπδίδεο. Ο ηθειηψηεο αθηεξψλεη 

ηξηάληα ηξεηο κφλν παξαγξάθνπο γηα ηε ζηθειηθή εθζηξαηεία θαη ν Θνπθπδίδεο δχν 

νιφθιεξα βηβιία. ε πνιιά ζεκεία, φπσο ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθζηξαηείαο, αιιά 

θαη ζηηο κάρεο, νη αλαθνξέο ηνπ είλαη πνιχ επηδεξκηθέο. Αληίζεηα ν Θνπθπδίδεο 

αλαιχεη ηα βαζχηεξα αίηηα θαη πξνζπαζεί λα θέξλεη πάληνηε ζην θσο ηελ αιήζεηα. 

Γηα παξάδεηγκα επζχο εμ αξρήο ν Γηφδσξνο καο ιέεη πσο νη Αζελαίνη είραλ 

απνθαζίζεη πφιεκν ελαληίνλ ησλ πξαθνπζίσλ θαη ζπγθεληξψλνληαο ρξήκαηα θαη 
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πινία, πξνεηνίκαδαλ ηελ εθζηξαηεία κε κεγάιν δήιν. Αληηζέησο ν Θνπθπδίδεο, ιέεη 

πσο νη Αζελαίνη εηνίκαδαλ ηελ εθζηξαηεία αληαπνθξηλφκελνη ζην θάιεζκα ηεο 

ζηθειηθήο πφιεο Έγεζηαο. Βέβαηα, αλαθέξεη ζαθψο πσο επξφθεηην γηα πξφθαζε, 

φκσο ν Γηφδσξνο δείρλεη λα ηελ αγλνεί. Δπίζεο, θάλεη κφλν κηα απιή αλαθνξά ζηηο 

Δξκνθνπίδεο θαη ζην γεγνλφο φηη ν θαηήγνξνο ηνπ Αιθηβηάδε απεδείρζε ζπθνθάληεο. 

Δλψ ε πεξηγξαθή ηνπ γηα ηελ αλαρψξεζε ησλ αζελατθψλ πινίσλ είλαη δπζαλαιφγσο 

κεγάιε, κε ηελ κηθξή ηνπ αθήγεζε γηα ηελ εθζηξαηεία, δελ θάλεη θακία αλαθνξά ζην 

ιφγν ηνπ Νηθία θαη ηνπ Αιθηβηάδε πξηλ ηελ εθζηξαηεία. Δπηπιένλ, παξαιείπεη ηνλ 

πξψην ρεηκψλα ζηε ηθειία θαη θάλεη κφλν κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ ήηηα ησλ 

πξαθνπζίσλ θαηά ηελ πνιηνξθία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, φηαλ ν Γχιηππνο θηάλεη ζηηο 

πξαθνχζεο θαη γίλεηαη ε πξψηε κάρε, ν Γηφδσξνο κάο ιέεη πσο νη Αζελαίνη λίθεζαλ 

ζηε ζηεξηά, ελψ ν Θνπθπδίδεο φηη νη Αζελαίνη ππέζηεζαλ ηελ πξψηε ηνπο ζεκαληηθή 

ήηηα. ζνλ αθνξά ζηε κάρε ησλ Δπηπνιψλ, παξαηεξνχληαη πνιιέο ειιείςεηο, θαζψο 

αθηεξψλεη κηζή κφλν παξάγξαθν γηα ηελ πνιηνξθία ηνπο. Οη κφλεο πιεξνθνξίεο είλαη 

νη εμήο: επεηδή ε έθνδνο έγηλε απξνζδφθεηα θπξίεπζαλ κεξηθά θξνχξηα θαη πέξαζαλ 

κέζα απφ ην πεξηηείρηζκα ηεο Δπηπνιήο. ηαλ νη πξαθνχζηνη πήγαλ ζην ζεκείν θαη 

έζπεπζε θαη ν Δξκνθξάηεο κε ηνπο επίιεθηνπο, νη Αζελαίνη απσζήζεθαλ θαη θαζψο 

ήηαλ λχρηα θαη δε γλψξηδαλ ην κέξνο, δηαζθνξπίζηεθαλ απφ δσ θη απφ θεη. Οη 

πξαθνχζηνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο ηνχο θαηαδίσμαλ θαη ζθφησζαλ δπφκηζη ρηιηάδεο 

ζηξαηηψηεο, ηξαπκάηηζαλ πνιινχο θαη απνθφκηζαλ πιήζνο φπισλ. Μεηά ηε κάρε νη 

πξαθνχζηνη έζηεηιαλ ην ζηξαηεγφ ηνπο, ηθαλφ, κε δψδεθα ηξηήξεηο ζηηο ππφινηπεο 

πφιεηο γηα λα αλαγγείιεη ηε λίθε ζηνπο ζπκκάρνπο θαη λα δεηήζεη βνήζεηα. Πφιπ 

κηθξή ε αλαθνξά ηνπ, γηα κηα ηφζν κεγάιε κάρε θαη ειιηπήο παξάιιεια. Σν 

κνλαδηθφ ζεκείν πνπ ν Γηφδσξνο, αθηεξψλεη αξθεηή απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ, είλαη ε 

λαπκαρία ησλ Αζελαίσλ κε ηνπο πξαθνπζίνπο. Δθεί ε πεξηγξαθή ηνπ, ζπκπίπηεη κε 

απηή ηνπ Θνπθπδίδε, κε κηθξέο αζήκαληεο δηαθνξέο.   Μηα κηζή παξάγξαθν κφλν, 

αθηεξψλεη γηα ηελ ππνρψξεζε θαη ηελ αλαρψξεζε ησλ Αζελαίσλ, παξφιν πνπ 

πξνεγνπκέλσο ζηε λαπκαρία αθηέξσζε έλα ζρεηηθά κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Αλαθέξεη κάιηζηα πσο ζηνλ Αζζίλαξν πνηακφ νη πξαθνχζηνη ζθφησζαλ δέθα νθηψ 

ρηιηάδεο Αζελαίνπο ζηξαηηψηεο, αξηζκφ πνπ δελ καο ιέεη ν Θνπθπδίδεο, παξά κφλνλ 

φηη ζθφησζαλ κεγάιν αξηζκφ ζηξαηησηψλ θαη ζπλέιαβαλ αξθεηνχο ζθιάβνπο, φπσο 
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έρεη ήδε επηζεκαλζεί. Σν κνλαδηθφ ζεκείν πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθνξά κε ηνλ 

Θνπθπδίδε, είλαη ζην ηέινο φηαλ νη πξαθνχζηνη επξφθεηην λα ιάβνπλ ηελ απφθαζή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ Αζελαίσλ ζηξαηεγψλ θαη αηρκαιψησλ. Ο Γηφδσξνο, 

ελψ πνπζελά αιινχ δελ ην έρεη θάλεη νχηε θαλ ζηνπο ιφγνπο ηνπ Αιθηβηάδε θαη ηνπ 

Νηθία, καο παξαζέηεη απηνχζηνπο ηνπο ιφγνπο ηνπ γέξνληα Νηθνιάνπ θαη ηνπ 

παξηηάηε Γπιιίπνπ. Ο ιφγνο ηνπ Γπιίππνπ πνπ καο δίλεη ν Γηφδσξνο, είλαη 

ηδηαίηεξα ερζξηθφο πξνο ηνπο Αζελαίνπο, γεγνλφο πνπ αλ καο έθαλε λα ζθεπηφκαζηε 

φηη ν ιφγνο ηνπ Νηθνιάνπ ήηαλ πιαζηφο, ηφηε κε απηφλ ηνπ Γπιίππνπ είκαζηε ζρεδφλ 

βέβαηνη. Ο Θνπθπδίδεο κάο ιέεη φηη νη άιινη πξαθνχζηνη εθηέιεζαλ ην Νηθία, παξά 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Γπιίππνπ θαη πσο ν Νηθίαο φηαλ παξαδφζεθε, ην έθαλε ζην 

Γχιηππν, γηαηί κφλν εθείλνλ εκπηζηεπφηαλ. Γελ έρεη ινηπφλ θακία ζπλάθεηα απηφο ν 

ιφγνο ηνπ Γπιίππνπ, κε ηελ εθηίκεζε πνπ έηξεθε ζην πξφζσπν ηνπ Νηθία. Απηφ θαη 

κφλν, κε νδεγεί ζηε ζθέςε φηη απηφο ν ιφγνο θαη αληίινγνο κεηαμχ Νηθνιάνπ θαη 

Γπιίππνπ, είλαη πιαζηφο.  

   πλειφληη εηπείλ, φζν ζχληνκε θαη ειιηπήο θαη λα είλαη ε αθήγεζε ηνπ Γηνδψξνπ, 

καο δίλεη κηα δηαθνξεηηθή, ζε πνιιά ζεκεία, εθδνρή ησλ γεγνλφησλ ηεο ζηθειηθήο 

εθζηξαηείαο θαη παξάιιεια εκπινπηίδεη ηηο πεγέο καο γηα εθείλε ηελ επνρή, ρσξίο 

σζηφζν λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί απηήλ ηνπ νγθφιηζνπ ηεο ηζηνξίαο, Θνπθπδίδε. 

Σέινο, ε ηθειηθή Δθζηξαηεία, φπσο άιισζηε ηνλίδεη ν Θνπθπδίδεο, ππήξμε απφ 

πνιιέο απφςεηο ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, θαζψο ε 

λίθε ηεο κηαο πιεπξάο θαη ε ήηηα ηεο άιιεο ήηαλ ζπληξηπηηθέο θαη απφιπηεο. Ζ 

Αζήλα, ε νπνία είρε απνζηείιεη κε θαηαθηεηηθνχο ζθνπνχο κηα ηεξάζηηα δχλακε ζην 

καθξηλφ λεζί ηεο ηθειίαο, δελ ζα μαλάβιεπε πνηέ εθείλα ηα πινία θαη ηνπο άλδξεο 

θαη, πιένλ, κε φζεο δπλάκεηο ηεο είραλ απνκείλεη, κε ην εζηθφ θαηαξξαθσκέλν θαη ην 

ηακείν ζρεδφλ άδεην, ζα αλαγθαδφηαλ λα πνιεκήζεη μαλά, απηή ηε θνξά φρη γηα ηε 

δφμα, αιιά γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ επηβίσζε. 
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