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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

       θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζύλνςε ησλ γεγνλόησλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηα έηε 

415 – 413, ηα νπνία θάιπςε ε ηθειηθή εθζηξαηεία θαη  καο είλαη γλσζηά από ην έθην θαη 

έβδνκν βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά θαη ην δέθαην ηξίην βηβιίν ηνπ Γηόδσξνπ 

ηθειηώηε. Ο Θνπθπδίδεο ήηαλ ζύγρξνλνο ησλ γεγνλόησλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε 

ηθειία, έδξαζε σο «απηόπηεο κάξηπξαο», πξάγκα πνπ ηνλ επλόεζε ηδηαηηέξσο ώζηε λα είλαη 

αθξηβήο ζηα γξαθόκελα ηνπ. Αθόκα πην ηπρεξνί είκαζηε εκείο ζήκεξα γηα ηε ζπγγξαθηθή 

ηνπ πξνζθνξά, θαζώο ζ’ απηόλ νθείινπκε  ηε γλώζε ηεο ηζηνξίαο καο θαηά ηα πξώηκα 

ρξόληα.  

        Ζ ηθειηθή εθζηξαηεία δελ απαζρόιεζε κόλν ηνλ Θνπθπδίδε σο ηζηνξηθό, αιιά θαη ηνλ 

Γηόδσξν, ν νπνίνο αλ θαη πην πεξηιεπηηθόο απ’ ηνλ πξώηνλ, ζπλέβαιε ζεκαληηθά κε ην έξγν 

ηνπ, παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλόηα από κία δεύηεξε νπηηθή. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα παξαζέζνπκε θαη λα ζρνιηάζνπκε ηελ πνξεία ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο  

κέζα απ’ ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε ζε παξαιιειηζκό κε ηα ιεγόκελα ηνπ Γηόδσξνπ ζηα 

ζεκεία πνπ θάηη παξαπάλσ έρεη λα πξνζζέζεη ζηε γλώζε καο πεξί ησλ ζηθειηθώλ. 

        Μεξηθέο ζειίδεο πνπ απνηεινύλ ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλνπλ κηα 

βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ησλ δύν ηζηνξηθώλ θαη αλαθνξά ζην βαξπζήκαλην έξγν ηνπο, ώζηε 

λα κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηνλ ηξόπν πνπ ν έλαο ή ν άιινο έδεζαλ, 

θαηαλόεζαλ, αηζζάλζεθαλ, άθνπζαλ ηα γεγνλόηα. 

       Όζηεξα ζα αθνινπζήζεη κία  ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή, δειαδή αλαθνξά ζηα 

ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο εθζηξαηείαο  θαη λα θαηαιήμνπκε ζηε ιεπηνκεξή 

εμέηαζε ησλ όζσλ ζπλέβεζαλ, από ηε ζπλέιεπζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ γηα λα 

απνθαζηζηεί ε εθηέιεζε ηεο, κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο αζελατθήο δύλακεο.  

       Σν ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειείηαη από ελόηεηεο πνπ εμεηάδνληαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο 

ηθειηθήο εθζηξαηείαο θαη απ’ ηα δύν ζηξαηόπεδα. ηελ νπζία ζα αλαθεξζνύκε ζηηο 

πξνζσπηθόηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θαζελόο, ηνλ ηξόπν πνπ επέιεμαλ λα θηλεζνύλ ζε 

θξίζηκεο ζηηγκέο θαη ηε ςπρνγξαθία ηνπο πξηλ ηε ζηηγκή γηα κία άμηαο ζεκαζίαο απόθαζε. 

Δπίζεο δελ ζα κπνξνύζα λα κελ αθηεξώζσ νξηζκέλεο ζειίδεο ζηηο θεκηζκέλεο δεκεγνξίεο 

ηνπ Θνπθπδίδε γεληθά θαη πεξηζζόηεξν ζπγθεθξηκέλα ζ’ απηέο πνπ απνηέιεζαλ ζεκεία 

αλαθνξάο ησλ γεγνλόησλ ηεο εθζηξαηείαο. πσο, ζην αγώλα ιόγσλ κεηαμύ  ηνπ Νηθία θαη 
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ηνπ Αιθηβηάδε, ησλ δύν πνιηηηθώλ αληηπάισλ, πξώηνπ μεθηλήζεη ν αζελατθόο ζηξαηόο ην 

κεγάιν εγρείξεκα. 

      Οη δεκεγνξίεο πνπ δηαθόπηνπλ ηελ αθήγεζε ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε είλαη απηέο πνπ 

καο βνεζνύλ  ζηε ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο, λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηεο 

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηα γεγνλόηα θαη ηνλ ηξόπν 

δξάζεο ησλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ ηεο επνρήο.  

      Απαξαίηεηα ζπγγξάκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κνπ απνηέιεζαλ ζρνιηαζηηθέο 

εθδόζεηο όπσο απηή ηνπ Gomme, ηνπ Ζνrnblower θαη ηνπ Βιάρνπ. Δλώ άθξσο βνεζεηηθέο 

ήηαλ νη κειέηεο όπσο ηεο πνιπγξαθόηαηεο Romilly, θαζώο θαη ην ζπιινγηθό έξγν επηκέιεηαο 

Α. Ρεγθάθνπ θαη Υ. Σζαγγάιε. 
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I.Δηζαγσγή 

 

Α. Σν έξγν  θαη ην ύθνο ηνπ Θνπθπδίδε 

 

    Απνζαξξπληηθό είλαη ην γεγνλόο  όηη έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κόλν ιίγεο βηνγξαθίεο 

από ζπγγξαθείο ηνπ 5
νπ

 αηώλα, πνπ κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε  αλ ζέινπκε λα 

παξνπζηάζνπκε ηε δσή ηνπ Θνπθπδίδε. Πεληρξά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ γλσξίδνπκε γηα ηνλ 

βίν ηνπ από κειεηεηέο θαη απηά νπθ νιίγεο θνξέο, έρνπλ ακθηζβεηεζεί. Ωζηόζν κπνξνύκε 

λα ζεσξήζνπκε όηη βξηζθόκαζηε πην θνληά ζηελ αιήζεηα όζνλ αθνξά νξηζκέλεο αλαθνξέο 

πνπ θάλεη ν Θνπθπδίδεο ζηνλ εαπηό ηνπ κέζα ζην έξγν ηνπ θαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν 

επηβεβαηώλνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο.
1
 Ο Θνπθπδίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ζην δήκν 

Αιηκνύληα  θαη ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ γλσξίδνπκε όηη είλαη Οιόξνο. Ακθηζβεηείηαη 

όκσο ε αθξηβή ρξνλνινγία ηεο γέλλεζεο ηνπ θαη κε επηθπιαθηηθόηεηα  ηνπνζεηείηαη 

κεηαμύ ηνπ 460 θαη ηνπ 455 π.Υ.
2
 

     Ο Θνπθπδίδεο άξρηζε λα γξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ κόιηο είρε μεζπάζεη ν πόιεκνο κεηαμύ 

ησλ δύν δπλαηώλ αληίπαισλ πόιεσλ, Αζήλαο θαη πάξηεο. Οη δύν πόιεηο βξίζθνληαλ ζην 

θνξύθσκα ηεο δύλακήο ηνπο θαη όινη νη Έιιελεο έπαηξλαλ ην κέξνο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο. 

Σν έξγν ηνπ Θνπθπδίδε απνηειεί θιεξνλνκηά ελόο παξαηεξεηή κε πνιηηηθή ηθαλόηεηα θαη 

δηνξαηηθόηεηα.
3 Φαίλεηαη λα είρε πξνβιέςεη όηη ζα ήηαλ ν κεγαιύηεξνο θαη ζπνπδαηόηεξνο 

πόιεκνο, θαζώο ν έλνπινο εζληθηζκόο βξηζθόηαλ ζην απόγεηό ηνπ θαη ε ζύγθξνπζε ησλ 

δύν πόιεσλ αλακελόηαλ ζθνδξή.  

    Μειεηώληαο ηεο ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε εληνπίδνπκε ηέζζεξα ζεκεία ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην. Σν πξώην ιακβάλεη ρώξα ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ, όπνπ εμεγεί 

γηαηί θαηαπηάζηεθε κε ην έξγν ηνπ κε ην πνπ μέζπαζε ν πόιεκνο. Δπίζεο, 

πιεξνθνξνύκαζηε πσο θαη ν ίδηνο πξνζβιήζεθε απ’ ην ινηκό θαηά ηελ πεξηγξαθή  ηεο 

θαηάζηαζεο. Όζηεξα  ζηελ εμηζηόξεζε ηνπ γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε Θξάθε ην 424 π.Υ., 

δειώλεη όηη ήηαλ έλαο από ηνπο δέθα ζηξαηεγνύο ηεο Αζήλαο ηνπ έηνπο  θαη  θαηά ηε 

ζεηεία ηνπ απέηπρε λα απαιιάμεη ηελ Ακθίπνιε απ’ ηελ πνιηνξθία ηνπ παξηηάηε 

ζηξαηεγνύ Βξαζίδα. Από ην ρσξίν απηό πνπ καο γίλεηαη γλσζηό ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ 

θαη ην ζπλαληάκε γηα πξώηε θνξά , καζαίλνπκε  όηη είρε επηξξνή ζε ληόπηνπο Θξάθεο 

                                                 
1
 Βι. Finley, J.H., (2004

6
: 17) 

2
 Βι. Montanari , F., (2010

2
: 517) 

3
 ν.π., (2004

6
: 15) 



 8 

ιόγσ θάπνησλ ρξπζσξπρείσλ ηα νπνία είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ην  

όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ καο παξαπέκπεη ζε ζπγγέλεηα κε ην Μηιηηάδε θαη ηνλ πνιηηηθό 

Κίκσλα, ηνπ νπνίνπ ν παππνύο είρε ην ίδην όλνκα, έηζη είλαη πξνθαλέο όηη ν Θνπθπδίδεο 

ήηαλ αξηζηνθξάηεο.
4
 Σέινο, ζην ρσξίν πνπ πξνινγίδεη ηα γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ ηε 

Νηθίεην Δηξήλε, δειώλεη όηη εμνξίζηεθε γηα είθνζη ρξόληα εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ηνπ ζηελ 

Ακθίπνιε, πξάγκα πνπ ηνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα κε ήξεκε θξίζε λα παξαθνινπζήζεη ηα 

γεγνλόηα, λα γλσξίζεη ηα πξάγκαηα κε αθξίβεηα, εξρόκελνο ζε επαθή θαη κε ηηο δύν 

παξαηάμεηο.
5
 

     Ζ ρξνλνινγία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ηνπ 403 θαη ηνπ 399 

π.Υ. ύκθσλα κε ηνλ βηνγξάθν Μαξθειιίλν, ν Θνπθπδίδεο πέζαλε ιίγν παξαπάλσ από 

πελήληα εηώλ. Ζ πιεξνθνξία απηή κνηάδεη λα ζπκπίπηεη κε ηα ιεγόκελα ηνπ Θνπθπδίδε, ν 

νπνίνο αλαθέξεη όηη έδεζε νιόθιεξν ηνλ πόιεκν θαη βξηζθόηαλ ζε ειηθία πνπ ηνπ 

επέηξεπε λα έρεη ήξεκε θξίζε. Ζ αθήγεζε ησλ γεγνλόησλ ζηακαηά ζην εηθνζηό πξώην 

έηνο ηνπ πνιέκνπ  θαη δελ θηάλεη κέρξη ην εηθνζηό έβδνκν, θαζώο ν ηζηνξηθόο πέζαλε 

μαθληθά ιίγν κεηά ην 404. 
6
 

    Ο Θνπθπδίδεο σο ηζηνξηθόο αθήλεη πίζσ ηηο εξνδόηεηεο αληηιήςεηο πεξί ππεξθπζηθώλ 

δπλάκεσλ θαη επηρεηξεί λα αλαδεηήζεη ηηο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ, απνθιεηζηηθά  ζηνλ 

άλζξσπν. ηνρεύεη ζηνλ νξζνινγηζκό θαη ε ηζηνξία γη’ απηόλ είλαη απνηέιεζκα 

αλζξώπηλσλ πξάμεσλ. Σώξα πηα, ε ηζηνξηνγξαθία δελ είλαη απιή θαηαγξαθή γεγνλόησλ 

ηνπ παξειζόληνο, αιιά απνηειεί εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα  θαη ν Θνπθπδίδεο είλαη ν 

ζεκειησηήο ηεο επηζηεκνληθήο ηζηνξηνγξαθίαο.
7
 

     Ζ ηζηνξηνγξαθία ηνπ Θνπθπδίδε δελ απνζθνπεί ζηε γλώζε ηνπ παξειζόληνο, όπσο ησλ 

πξνγελέζηεξσλ ηνπ, αιιά ζηε γλώζε ηνπ κέιινληνο θαζώο είλαη θπξίσο πνιηηηθή  θαη 

απηό απνηειεί ζεκαληηθή θαηλνηνκία. Ζ ζύιιεςε ηνπ έξγνπ ηνπ έρεη γίλεη κε ζθνπό λα 

απνηειέζεη θηῆκα ἐο αἰεί 
8
. Σν έξγν ηνπ εληάζζεηαη ζηε δσή ηεο πόιεο, ζηελ παξαηήξεζε 

ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ησλ ζπγθξνύζεσλ ηεο πνιηηηθήο δσήο.
9
  

     Ζ ηζηνξία ηνπ είλαη ρσξηζκέλε ζε νρηώ βηβιία  θαη ε δηαίξεζε απηή πηζηεύεηαη όηη 

νθείιεηαη ζηνπο Αιεμαλδξηλνύο θηινιόγνπο.
10

 Δπηιέγεη λα αθεγεζεί γεγνλόηα 

ζπγρξνληζκέλα κε ηνλ ίδην, γηα ηα νπνία κπνξεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο κε αθξίβεηα θαη  

                                                 
4
 Βι. Hornblower, S., (2003: 37) 

5
 Βι.  Finley, J.H., (2004

6
: 20) 

6
 ν.π., (2004

6
 : 24)  

7
 Βι.  Κσλζηαληηλόπνπινο, Β.Λ. , (2013: 33) 

8
 ν. π. , (2013: 42-43) 

9
 Βι., Montanari , F., (2010

2
: 515) 

10
  ν.π. , (2010

2
: 519) 
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πηζηή ρξνλνιόγεζε.
11

 Μάιηζηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ επηζπκεί επηιέγεη έλα λέν 

ρξνλνινγηθό ζύζηεκα, θαηά ην νπνίν ε δηάθξηζε γίλεηαη βάζεη ησλ εηώλ ηνπ πνιέκνπ. Σα 

έηε απηά έπεηηα δηαηξνύληαη ζε ζέξε θαη ρεηκώλεο.
12

  

     Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο από ηνπο πξώηνπο Έιιελεο, ν νπνίνο έρεη ηνπνζεηήζεη ηελ 

αλζξώπηλε δξάζε ζην επίθεληξν. Απνθεύγεη ηνπο πιαηεηαζκνύο θαη επηθεληξώλεηαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ. Σνλ δηαθξίλεη ε επηιεθηηθόηεηα, θαζώο δηαιέγεη ηα νπζηώδε θαη 

απνξξίπηεη ηα επνπζηώδε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ. Γελ πεξηιακβάλεη ζην έξγν ηνπ όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη, απνβάιιεη απηέο πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ δελ δηαθσηίδνπλ 

ην ζέκα ηθαλνπνηεηηθά.
13

 

      Ζ αξραία ειιεληθή γξαθή κε ηνλ Θνπθπδίδε έθαλε έλα βήκα κπξνζηά θαη δελ 

αξθέζηεθε ζηελ απιή θαηαγξαθή ησλ όζσλ ιέγνληαη. Ο ίδηνο ν ηζηνξηθόο  παξνπζηάδεη ην 

έξγν ηνπ ζε ζρέζε κε ηε γξαθή. Υξεζηκνπνίεζε ην ζύλζεην ξήκα ξυγγράφω γηα λα 

δώζεη «όλνκα» ζην έξγν ηνπ: «Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν 

Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων , «ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους» (1.1.1) Ζ 

ζεκαζηνινγία ηνπ ξήκαηνο καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πσο ζηελ θπξηνιεμία ν 

Θνπθπδίδεο έρεη «ζπλ-γξάςεη» ηνλ πόιεκν, δειαδή έρεη ζπγθεληξώζεη ζε κλεκεηώδεο 

θείκελν, πνιπάξηζκα δηαθνξεηηθά γεγνλόηα δηαζθνξπηζκέλα ζην ρξόλν.
14

 Σν ύθνο ηνπ 

Θνπθπδίδε είλαη άθξσο ηππνπνηεκέλν, δελ είλαη ινγνηερληθό, έρεη ζπληαθηηθό ππξήλα, 

δπλαηόηεηα ελαιιαγήο θαη εκπινπηηζκνύ. 

    Απηό πνπ εληππσζηάδεη πεξηζζόηεξν ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε είλαη ε ύπαξμε 

δεκεγνξηώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη νη ηξόπνη έθθξαζεο επηρεηξεκαηνινγηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη καο βνεζνύλ λα ζρεκαηίζνπκε κία εηθόλα ηεο επνρήο. Καηά ηελ επνρή 

ηνπ Θνπθπδίδε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πεδό ιόγν θαη θπξίσο γηα ην ξεηνξηθό πεδό ιόγν, 

αλαπηύρζεθε ηαρύηεηα. Μειεηώληαο ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε, δηαπηζηώλνπκε όηη ζηα 

ρσξία δεκεγνξηώλ ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ, θπξηαξρεί έλα νκνηόκνξθν ύθνο. Ο ηζηνξηθόο 

δελ δηαθνξνπνηεί ην θάζε ραξαθηήξα κέζα ζην έξγν ηνπ πξνζδίδνληαο ζην ζεκείν έλα 

μερσξηζηό ύθνο, αιιά ηα πξόζσπα ζθηαγξαθνύληαη κέζα απ’ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ζηάζεο  απέλαληη ζην θάζε δήηεκα. Δπνκέλσο θαηαιαβαίλνπκε όηη ν 

Θνπθπδίδεο πεηπραίλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγνξεηώλ κέζα από ην ηύπν ηεο 

                                                 
11

 Βι., Said, S., Trede, M., Boulluec, A., (2001
2
: 245) 

12
 Βι.  Κσλζηαληηλόπνπινο, Β.Λ. , (2013: 64) 

13
 ν. π. , (2013: 89) 

14
 Βι., Bakker, E. J.  (2011 : 126) 
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επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο.
 15

 Ζ ελαιιαγή ησλ ιόγσλ θαη ηεο αθήγεζεο καο παξαπέκπεη ζηα 

έξγα ηνπ Οκήξνπ, έηζη θαίλεηαη όηη ν Θνπθπδίδεο αθνινύζεζε ηελ πξαθηηθή ηεο 

πνηεηηθήο αθήγεζεο θαη ηεο πξώηκεο ηζηνξηνγξαθίαο. Καηλνηνκία ηνπ απνηέιεζε, όηη 

πηνζέηεζε όζνλ αθνξά ηνπο ιόγνπο ηα πξόηππα ηεο ξεηνξηθήο.
16

 

    Οη εγθηβσηηζκέλνη ιόγνη είλαη δηάρπηνη ζε νιόθιεξν ην έξγν. Κάζε εγθηβσηηζκέλνο 

ιόγνο απαξηίδεηαη από  πξννίκην θαη πζηεξόγξαθν. ην πξννίκην απαληνύλ θάπνηα 

ζπζηαηηθά κέξε όπσο ε αλαθνξά ζην ιόγν πνπ αθνινπζεί (τοιάδε) ή αλαθνξά ζηελ 

επηινγή ησλ νκηιεηώλ, ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη έλα ζύληνκν ραξαθηεξηζκό ηνπ 

νκηιεηή θαη ηα θίλεηξα ηνπ (6.8.4). Δλώ όηαλ ηειεηώλεη  ν ιόγνο, ν Θνπθπδίδεο επηιέγεη 

κία θξάζε σο έλδεημε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ (6.15.2) (6.19.2) (6.24.2). Τπάξρεη δειαδή 

κία αθεγεκαηηθή γέθπξα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πζηεξόγξαθν ηνπ πξνεγνύκελνπ θαη σο 

πξννίκην ηνπ επόκελνπ. ινη νη ιόγνη ηνπ Θνπθπδίδε αθνινπζνύλ απηό ην ζρήκα ζην 

πιαίζην ελόο επεηζνδίνπ. 
17

 

    ζνλ αθνξά ην ύθνο, αιιειέλδεηα κεηαμύ ηνπο είλαη ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε είδνο:  ε δνκή, ε γιώζζα θαη ην πεξηερόκελν. Ζ ζύλδεζε ησλ 

ηξηώλ απηώλ ζηνηρείσλ είλαη ηόζν ζηελή θαζώο είλαη επλόεην πσο κία αιιαγή ζηε ζεηξά 

ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ πξνζδίδνπλ δηαθνξεηηθό λόεκα. Αλαιπηηθόηεξα ζην ζηνηρείν ηεο 

γιώζζαο ζπγθαηαιέγεηαη εθηόο απ’ ην ιεμηιόγην θαη ε γξακκαηηθή, επεηδή ε γξακκαηηθή 

κνξθή είλαη ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηηθνύ θαη λνεκαηηθνύ 

απνηειέζκαηνο. Ζ δνκή είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζην ζπγγξαθέα λα ηνπνζεηήζεη ηηο ιέμεηο 

θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, πξνζδίδνληαο ηνπο ηεξαξρία πξνθεηκέλνπ λα δώζεη έκθαζε ζηηο 

έλλνηεο πνπ επηζπκεί θαη λα πεηύρεη ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα. Απηά ηα δύν πξώηα 

ζηνηρεία νδεγνύλ ζηε λνεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη όια καδί απνηεινύλ ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπ ύθνπο ηνπ ζπγγξαθέα.
18

 

     Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ηα γεληθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε εζληθόηεηα, 

ην ζέκα ηνπ έξγνπ, ε επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ην αθξναηήξην  είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην ύθνο. Ο Θνπθπδίδεο δηαθνξνπνηείηαη απ’ ηνλ πξνθάηνρν ηνπ Ζξόδνην 

όζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ, παξόιν πνπ θαη ησλ δύν είλαη ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ. Σν έξγν  

ηνπ Ζξνδόηνπ ήηαλ θαηά ηέηνην ηξόπν δνκεκέλν πνπ πξννξηδόηαλ γηα λα εθθσλεζεί, ελώ 

ν Θνπθπδίδεο ήιπηδε ζ’ έλα έξγν κτῆμα ἐς ἀεὶ θαη γηα ην ιόγν απηό δηαηήξεζε έλα 

                                                 
15

 Βι., Finley, J. H. (2004
6
 : 255-256) 

16
 Βι., Morrison, J. V. (2011 : 256) 

17
 ν. π. , (2011 : 261) 

18
 Βι., Κσλζηαληηλόπνπινο, Β. Λ., (2010 : 36-37) 
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ζθξηγειό θαη απζηεξό ύθνο, ην αληηζεηηθό. Ο Θνπθπδίδεο θαίλεηαη απ’ ηελ ηδέα ηεο 

ζύιιεςεο ηνπ έξγνπ, όηη ην  πξνόξηδε λα αλαγλσζζεί.  

     Ο πεδόο ιόγνο ζεκεηώλεη εμέιημε θαη πεξλά από ην ζπκβνιηθό ζηνλ ελλνηνινγηθό 

ηξόπν ζθέςεο.  Σν ύθνο ηεο πξώηκεο αηηηθήο πεδνγξαθίαο ήηαλ θαηεμνρήλ ην αληηζεηηθό 

ύθνο, ην νπνίν  πηνζέηεζε θαη πξνζάξκνζε ν Θνπθπδίδεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηο απαξρέο ηνπ όκσο ζηε νθηζηηθή ηνπ 5
νπ

 

αηώλα π.Υ. Σν αληηζεηηθό ύθνο απαληά νινθιεξσκέλν ζηνλ ξήηνξα Αληηθώληα, αιιά 

θηάλεη ζηελ αθκή ηνπ κε ην Θνπθπδίδε. Ο Πξσηαγόξαο ήηαλ ν ππνθηλεηήο απηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο πνπ νδήγεζε ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ ιόγνπ. Ο Πξσηαγόξαο ππνζηήξημε  

πσο γηα θάζε δήηεκα, ε επηρεηξεκαηνινγία κπνξεί λα δηαθέξεη κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηύζζνληαη αληηζεηηθνί ιόγνη (Δισσοί Λόγοι). Έηζη άξρηζαλ νη αληηζεηηθνί ιόγνη λα 

γίλνληαη θπξίαξρν εθθξαζηηθό κέζν ηνπ πεδνύ ιόγνπ. Με ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε κάιηζηα 

απνδείρζεθε πσο απηόο ν ηξόπνο αλάπηπμεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

αθήγεζε ηζηνξίαο, εθηόο ησλ ξεηνξεηώλ, θαη κάιηζηα απνηειεί βαζηθό όξγαλν γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο.
19

  

      Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ Ρεηνξηθή γηα πξώηε θνξά αλαπηύζζεη πθνινγηθά 

δεηήκαηα θαη πξνρσξά κάιηζηα ζηε δηάθξηζε ηνπ ύθνπο ηνπ πεδνύ ιόγνπ, ζε ζπλερέο θαη 

πεξηνδηθό.  πσο παξαηήξεζε ν Finley ην παξαηαθηηθό  ύθνο κε ηηο κηθξέο αλεμάξηεηεο 

πξνηάζεηο απέρεη παξαζάγγαο  από ην πεξηνδηθό  ύθνο κε ηελ θνκςή ππόηαμε ηεο κίαο 

πεξηόδνπ ζηελ άιιε. Σελ απόζηαζε θάιπςε ην αληηζεηηθό ύθνο, πνπ δηαζέηεη ην 

ηζρπξόηεξν ηξόπν γηα λα δνζεί έκθαζε θαη αληίζεζε κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν. Σν 

αληηζεηηθό ήηαλ ην ύθνο ηεο ζαθήλεηαο  θαη απνηέιεζε είδνο ηέρλεο ηνπ πεδνύ ιόγνπ, πνπ 

δελ ζηάζεθε ζηελ απιή έθζεζε γεγνλόησλ θαη πιεξνθνξηώλ. Ζ αθαηξεηηθή ζθέςε, ε 

ηόικε ηεο γιώζζαο, ε πνηθηιία θαη ε ιεπηνκέξεηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ύθνπο ηνπ 

Θνπθπδίδε.
 20

 

     Ζ γισζζηθή κνξθή ηνπ Θνπθπδίδε είλαη αξρατθή θαη πνηεηηθή . Υξεζηκνπνίεζε ηελ 

αξραία αηηηθή  δηάιεθην κε ην εθειθπζηηθό –λ ζηηο άθιηηεο ιέμεηο θαη ζε ιεθηηθά 

κνξθήκαηα θιηηώλ, κε ηηο πξνζέζεηο ξὺν αντί σὺν (ξυνῆψαν, ξυνεπιθοῖν, ξυνενέγκοι, 

ξυγγενές) θαη ἐς αληί εἰς, κε ην ζύκπιεγκα –σσ- αληη –ττ-. Δλώ ν  πνηεηηθόο 

ραξαθηήξαο ζην έξγν ηνπ είλαη εκθαλήο από ιέμεηο πνπ ηηο ζπλαληάκε ζηελ ηξαγσδία ή 

ζηελ ησληθή δηάιεθην. Σα αθεξεκέλα νπζηαζηηθά, ηα νπνία είλαη δηάρπηα ζην έξγν έρνπλ 

                                                 
19

 Βι., Κσλζηαληηλόπνπινο, Β. Λ., (2010 : 80) 
20

 Βι., Finley, J. H., (2004
6
 : 258, 262 ) 
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πνηεηηθή ρξνηά, εμαηηίαο ηεο επηξξνήο ηεο ξεηνξείαο από ηελ πνίεζε. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ξήκαηα κε δύν ή θαη ηξεηο πξνζέζεηο γηα λα δεισζνύλ βξαρπινγηθά 

έλλνηεο (ἀντιπαρακελεὐομαι, ἀντιπαράσχωσιν). Ζ γιώζζα ηνπ Θνπθπδίδε είλαη 

πινύζηα παξόιν πνπ απνθεύγεη ηα ζρήκαηα ιόγνπ θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

ύθνπο ηνπ.
21

 

   Ζ έιιεηςε αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθώλ νδεγνύλ ζηελ επηλόεζε ηνπο κέζσ ησλ νπδεηέξσλ, 

ησλ επηζέησλ, ησλ κεηνρώλ  θαη  ησλ έλαξζξσλ απαξεκθάησλ. Ο πξώηκνο πεδόο ιόγνο δελ 

είρε αλαπηύμεη ιεμηιόγην θαη ν δαλεηζκόο ελλνηώλ από ηελ πνίεζε ήηαλ θαηαλαγθαζηηθόο. 

Υξεζηκνπνίεη ζύλζεηα ξήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλδέζκσλ θαη έηζη ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα δειώζεη πνιιέο έλλνηεο . Δπίζεο θάλεη ρξήζε όξσλ από ην ηαηξηθό 

ιεμηιόγην θαη απηό δίλεη ζην έξγν ηνπ επηζηεκνληθή δηάζηαζε .
22

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Βι., Finley, J. H., (2004
6
 : 272-274)· Κσλζηαληηλόπνπινο, Β. Λ. . (2010 : 117) 

22
 ν.π., (2010 : 115-118) 
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Β. Ο  Γηόδσξνο ηθειηώηεο θαη ην έξγν ηνπ 

 

       Ο Γηόδσξνο ηθειηώηεο ππήξμε ζεκαληηθόο αξραίνο Έιιελαο ηζηνξηθόο θαη έδεζε ηνλ 

1
ν
 αηώλα π.Υ. Μεδακηλά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ καο ζώδνληαη θαη  αθνξνύλ ηε δσή ηνπ. Σν 

ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ Γηόδσξνπ πεξηιακβάλεη ζαξάληα βηβιία πνπ απνηεινύλ ηελ 

Ηζηνξηθή ηνπ Βηβιηνζήθε. Σα πξώηα έμη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ηνπ 

Σξστθνύ Πνιέκνπ. Σα αθόινπζα έληεθα θαιύπηνπλ ηελ παγθνζκία ηζηνξία από ηνλ 

Σξστθό Πόιεκν κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ, ελώ ηα ππόινηπα είθνζη ηξία 

ζπλερίδνπλ ηελ εμηζηόξεζε θαη θηάλνπλ κέρξη ηα ρξόληα ηνπ Καίζαξα.
23

 Κάζε έλα απ’ ηα 

βηβιία ζηηο πξώηεο ζειίδεο ηνπ  πεξηέρεη πεξηερόκελα. Σν θύξην εζηθό κήλπκα πνπ αθήλεη 

πνιιέο θνξέο  λα ελλνεζεί κέζα απ’ ηε ζπγγξαθή ηεο Βηβιηνζήθεο  ηνπ είλαη όηη ν 

θαζέλαο παίξλεη ό, ηη ηνπ αμίδεη, δειαδή ην θαιό αληακείβεηαη θαη ην θαθό ηηκσξείηαη.
24

 

       ζνλ αθνξά ηηο πεγέο ηνπ ηζηνξηθνύ θαίλεηαη πσο γηα ηα γεγνλόηα ζηελ Διιάδα 

αθνινπζεί ηνλ Έθνξν. Βέβαηα ν Έθνξνο δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή ηνπ Γηόδσξνπ, 

θαζώο ν ίδηνο αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Αληηόρνπ ηνπ πξαθνύζηνπ θαη ζ’ απηό ηνπ 

Θνπθπδίδε. Από ηνλ πξώην ειάρηζηα γλσξίδνπκε γηα ηα γεγνλόηα ζηε ηθειία, ελώ αλ 

παξαηεξήζνπκε ππάξρνπλ πνιιέο ηαπηίζεηο ζην έξγν ηνπ Γηόδσξνπ κ’ απηό ηνπ 

Θνπθπδίδε. Δπηπιένλ σο πεγέο ζρεηηθά κε ηα ηθειηθά ζα κπνξνύζαλ λ’ αλαθεξζνύλ ν 

Σηκαίνο ν Σαπξνκελίηεο, ν ηιελόο ν Καιαθηίλνο θαη ν Φίιηζηνο ν πξαθνύζηνο.
25

 

       Ο Γηόδσξνο είλαη  επηιεθηηθόο ζηηο πεγέο θη απηό θαίλεηαη μεθάζαξα ζηηο κειέηεο ηνπ. 

Άιιεο θνξέο δηαπηζηώλεηαη λα κέλεη πηζηόο ζηε γιώζζα θαη ζην ύθνο ηεο πεγήο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε. Δπίζεο, είρε ηελ ηάζε λα αλαθαηεύεη ηα δεδνκέλα αθόκα θαη από 

αμηόπηζηεο πεγέο. Πξάγκα πνπ ζήκαηλε  θαθή ρξήζε ησλ πεγώλ ηνπ θαη ελίνηε ηνλ 

νδεγνύζε ζε ζεκαληηθέο παξαιήςεηο ή ζε ιάζε ρξνλνινγηώλ. Απηέο νη παξαιήςεηο  ηνπ 

είραλ ζηνηρίζεη ηε ρακειή ηνπ θαηάηαμε αλάκεζα ζηνπο ηζηνξηθνύο ηεο επνρήο θαη 

θαηεγνξήζεθε γηα αλαμηνπηζηία. Σα γξαθόκελα ηνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ  ζύγρπζε 

ζηνλ αλαγλώζηε πνπ επηζπκεί ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ζύγθξηζε πεγώλ γηα ζπγθεθξηκέλα 

ηζηνξηθά γεγνλόηα.
 26

 

 

 

                                                 
23

Βι., Stylianou P. J. (2007
2
:17-18) 

24
 Βι., Hau, L. I. (2016:88)   

25
 ν.π.,(2016:83)  • ν.π., (2007

2
:2) 

26
 ν.π.,(2016:132)   
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II. Η  πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ 

 

 

Α. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

1. Η εηξήλε ηνπ Νηθία                                

    

    Τζηέξα από ηελ πεξίνδν ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ, ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο, ηελ 

θαηαδίθε ηνπ Πεξηθιή  θαη ηε κεηέπεηηα πξνζβνιή ηνπ από ηνλ ινηκό, ηηο βηαηνπξαγίεο 

πνπ αθνινύζεζαλ κεηαμύ Αζελαίσλ θαη παξηηαηώλ, ηελ απνζηαζία ησλ Μπηηιελαίσλ ην 

428 π.Υ., ηελ  πίεζε πνπ ππέζηε ε πάξηε απ’ ηνπο αληηπάινπο ηεο, ηνλ ζάλαην ησλ 

ζηξαηεγώλ Κιέσλνο θαη Βξαζίδα ζηε κάρε ηεο Ακθίπνιεο, άλνημε ν δξόκνο γηα κία 

εηξεληθή δηεπζέηεζε. 

     Παξά ηηο νξηζκέλεο αληηδξάζεηο, ήηαλ εκθαλή ε πξνζπκία ησλ δύν αληηκαρόκελσλ 

πιεπξώλ γηα ηε ζύλαςε κίαο πεληεθνληαεηνύο εηξήλεο κεηαμύ ηνπο. Λόγσ ησλ ζπλζεθώλ 

ην εηξελόθηιν θόκκα, πνπ αξρεγόο ηνπ ήηαλ ν Νηθίαο θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία ζηελ 

εθθιεζία ηνπ δήκνπ. Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 421 ζπλάθζεθε ε «Νηθίεηνο εηξήλε» κεηαμύ 

Αζελαίσλ, Λαθεδαηκόλησλ θαη ησλ εθαηέξσζελ ζπκκάρσλ.
27

 Οη δύν πόιεηο πνπ 

πξνζσξηλά θπξηαξρνύζαλ θηιεηξεληθά ζα κνηξάδνληαλ ηνλ έιεγρν ηεο Διιάδαο.  Δπίζεο, ε 

ζπλζήθε απηή πξνέβιεπε ηελ αληαιιαγή ησλ αηρκαιώησλ θαη ησλ πόιεσλ πνπ είραλ 

θπξηεπηεί.
28

  

    Ζ ζπλζήθε είρε ζπκθσλεζεί λα έρεη δηάξθεηα πελήληα έηε, πξάγκα πνπ δελ ηεξήζεθε. 

Γελ ζεβάζηεθε θακία από ηηο δύν πιεπξέο ηνπο όξνπο ηεο ζπλζήθεο παξά κόλν γηα επηά 

πεξίπνπ έηε. Σα πξώηα ρξόληα νη Αζελαίνη δηέλπαλ κία πεξίνδν επεκεξίαο. Λίγνη ήηαλ νη 

πνιεκνραξείο πνπ είραλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα από έλαλ πόιεκν, ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

ηνπ ιανύ δερόηαλ κε ραξά ηελ εηξήλε. Ωζηόζν νη ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβαλ θαη νη δύν 

παξαηάμεηο δελ ηεξήζεθαλ. Ζ Ακθίπνιε δελ παξαδόζεθε ζηελ Αζήλα θαη νη Αζελαίνη δελ 

παξέδσζαλ ηα Κύζεξα. Μάιηζηα κέιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο ε Κόξηλζνο, ηα 

Μέγαξα, ε Ήιηδα θαη ε Βνησηία δελ επηθύξσζαλ θαλ ηελ εηξήλε εθόζνλ ρακέλνη παξά 

θεξδηζκέλνη ζα ήηαλ βάζεη ησλ αληαιιαθηηθώλ όξσλ πνπ επέβαιε ε ζπλζήθε. 

Αγαλαθηηζκέλεο νη ζπκκαρηθέο πόιεηο ηεο πάξηεο θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ  απνκόλσζαλ, 

                                                 
27

 Βι., Bengston, H. (1991 : 207) 
28

 Βι., Botsford, Robinson (2015
6
 : 255) 
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εμαηηίαο ηεο ζύλαςεο ακπληηθήο ζπκκαρίαο  κε ηελ Αζήλα. 
29

  Ζ απνκόλσζε ηεο πάξηεο 

ζηελ νπζία ζήκαλε θαη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο εηξήλεπζεο ησλ ιαώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Βι., Bengston, H (1991 : 208) 
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2. Η ξήμε ηεο εηξήλεο                              

                                       

     Ζ ζπκκαρία ηεο πάξηεο κε ηελ Αζήλα είρε σο ζπλέπεηα ηε δηάιπζε ηεο 

Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο, θαζώο ε Κόξηλζνο, ε Βνησηία θαη άιιεο πόιεηο δελ 

πείζηεθαλ ώζηε λα δερηνύλ ηνπο όξνπο ηεο εηξήλεο. Σελ ίδηα πεξίνδν ν Αιθηβηάδεο κόιηο 

είρε πξσηνεκθαληζηεί ζηελ πνιηηηθή ζθελή (420 π. Υ.) θαη ήηαλ απηόο πνπ θαηεύζπλε ηα 

πξώηα δηαβήκαηα πξνο ηελ Πεινπόλλεζν. Μεηά ηε ιήμε ηεο ηξηαληάρξνλεο αλαθσρήο 

κεηαμύ πάξηεο θαη Άξγνπο ην 421 π.Υ., ε Αζήλα ζύλαςε ζπκκαρία κε ην Άξγνο. Σν 418 

π.Υ. όκσο θαηά ηε κάρε ηεο Μαληίλεηαο νη λένη ζύκκαρνη παξηηάηεο θαη Αζελαίνη 

βξέζεθαλ αληηκέησπνη. Οη πξώηνη ζην πιεπξό ησλ Αξγείσλ λίθεζαλ ηνπο δεύηεξνπο  πνπ 

ζηέθνληαλ ζην πιεπξό ηεο Δπηδαύξνπ πξνθαιώληαο ηνπο ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο. 

Έπεηηα νη πάξηε πξνέβε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο θαη ζε 

λέα ζπλζήθε κε ην Άξγνο. 
30

 

    Σν 417 εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ηνπ εμνζηξαθηζκνύ, ε νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα 

ηειεπηαία θνξά κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Νηθία θαη ηελ ειπίδα ηεο αλαηξνπήο ηνπ Αιθηβηάδε. 

Ωζηόζν ν Αιθηβηάδεο πέηπρε λίθε ζε βάξνο ηνπ Τπέξβνινπ, δηαηεξώληαο επεθηαηηθέο 

βιέςεηο όρη κόλν θαηά  ηεο ηθειίαο αιιά θαη ηεο Καξρεδόλαο.
31

  Δλ ηέιεη, ν Αιθηβηάδεο 

αλαδείρζεθε ν θύξηνο  αληίπαινο ηνπ Νηθία. Οη δύν πνιηηηθνί έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη 

θαηάθεξαλ λα εμνξηζηεί ν Τπέξβνινο ην ίδην έηνο.  

     Παξά ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ δύν βαζηθώλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ, θνηλό κέιεκά 

ηνπο ήηαλ ε δηαθύιαμε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη απηό έγηλε εκθαλέο ην επόκελν έηνο ζηελ 

ππόζεζε ηεο Μήινπ. Σν λεζί είρε θαηαθέξεη λα θξαηήζεη κέρξη ηόηε νπδέηεξε ζηάζε, αλ 

θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ απαξηηδόηαλ από Λαθεδαηκνλίνπο απνίθνπο. Σν 416 όκσο  ε 

Μήινο ηάρζεθε ζην πιεπξό ηεο πάξηεο, εμνπζελσκέλε από ηηο αιιεπάιιειεο επηδξνκέο 

ησλ Αζελαίσλ. Οη Μήιηνη αξλήζεθαλ λα ππνρσξήζνπλ θαηόπηλ έθθιεζεο ησλ Αζελαίσλ,  

θαη απηό είρε σο επαθόινπζν ηελ θαηάιεςε ηεο πόιεο, ηε ζαλάησζε ησλ αλδξώλ θαη ηε 

ζθιαβηά ησλ γπλαηθόπαηδσλ. Όζηεξα απ’ απηά ηα γεγνλόηα, νη βιέςεηο ησλ Αζελαίσλ 

ζηξέθνληαη πξνο ηε Γύζε. 
32

 

    πγθεθξηκέλα, ε Αζήλα έζηξεςε ην βιέκκα ηεο ζην λεζί ηεο ηθειίαο, όπνπ  είραλ 

ηδξπζεί ειιεληθέο πόιεηο. Οη ζρέζεηο ηεο Αζήλαο κε ηελ θαηλνύξηα Διιάδα ηεο Γύζεο αλ 

θαη πξόζθαηεο, ήηαλ αμηόινγεο. Από ηηο πην πξόζθαηεο απνηθίεο ησλ Αζελαίσλ  ήηαλ νη 

                                                 
30

 Βι., Botsford, Robinson (2015
6
 : 256) • Mosse, C. (2007

8
: 283) 

31
 ν.π., (2015

6
 : 257) 

32
 ν.π.,  (2007

8
: 284) 
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Θνύξηνη (443 π.Υ.) θαη ηνλ ίδην θαηξό είραλ ζπλάςεη ζπκκαρία κε ηνπο Λενληίλνπο θαη ην 

Ρήγην. ύκκαρνο  ηεο Αζήλαο ήηαλ ην λεζί ηεο  Κέξθπξαο, πξάγκα πνπ πξόζθεξε 

δηεπθόιπλζε ζηε δηέιεπζε πξνο ηε δύζε ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο.
33

 Οη Αζελαίνη 

παξαηεξώληαο ηελ απμαλόκελε  δύλακε ησλ πξαθνπζώλ, νη νπνίνη ήηαλ ζην πιεπξό ηεο 

Κνξίλζνπ, ηνπο δεκηνπξγήζεθε αλακελόκελν άγρνο. Ζ αλαηαξαρή απηή ησλ ηζρπξώλ 

Αζελαίσλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο, όηη επηδίσμε ηνπο ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ ησληθώλ πόιεσλ 

ζε βάξνο ησλ δσξηθώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο.
34

 Γηα ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα νη ειιεληθέο πόιεηο ηεο ηθειίαο ήηαλ ζπκθηιησκέλεο, όπσο είρε νξηζηεί 

θαηά ην ζπλέδξην ηεο Γέιαο ην 424 π.Υ. κσο κεηά από ιίγν ρξόλν νη πξαθνύζηνη, 

δσξηθήο θαηαγσγήο, ππέηαμαλ ηνπο ησληθήο θαηαγσγήο Λενληίλνπο. ’ απηό ην ζεκείν ε 

Δγέζηα ζηεξηδόκελε ζηε ζπκκαρία ηεο κε ηνπο Αζελαίνπο, δήηα ηε βνήζεηα ηνπο ελαληίνλ 

ησλ ειηλνπληίσλ, νη νπνίν ζην πιεπξό ηνπο είραλ ηνπο πξαθνύζηνπο κε θνηλό ζηόρν ηελ  

απνθαηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο ησλ Λενληίλσλ. Σελ έθθιεζε ησλ Δγεζηαίσλ, ν πνιηηηθόο 

ζηξαηεγόο Αιθηβηάδεο ηελ  αμηνπνίεζε θαηάιιεια  γηα ηελ εμππεξέηεζε ηδηνηειώλ 

ζθνπώλ ηνπ. Μάιηζηα ζεσξνύζε όηη ε ζηθειηθή θαηάθηεζε κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε 

βάζε κίαο κεγάιεο πξνζσπηθήο δύλακεο.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Βι.,  Finley, J. H. (2004
6
 : 218) 

34
 Βι., Bury, J. B., Meiggs, R. (1998

3
:446-447) 

35
 Βι., Bengston, H. (1991: 209) 
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   Β. Πξνζδνθίεο ησλ Αζελαίσλ          

                                                  

      Οη Αζελαίνη εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ έιιεηςε εζσηεξηθήο ελόηεηαο ζηηο ειιεληθέο πόιεηο 

ηεο ηθειίαο, ηηο εληάζεηο πνπ ππήξραλ κεηαμύ ησλ πόιεσλ, θαζώο θαη ην αλαδσππξσκέλν 

κίζνο ησλ ηθειώλ γηα ηνπο πξαθνύζηνπο. Ζ ηθειία ζύκθσλα κε ην Θνπθπδίδε 

απαξηηδόηαλ από δηάθνξνπο θαηνίθνπο, αιιά θη από άπνηθνπο Έιιελεο δηαθνξεηηθήο 

θαηαγσγήο.
36

 Γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Διιάδαο ε ηθειία ήηαλ ε «ρξπζή Γύζε», εμαηηίαο 

ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ, ηνπ πινύηνπ ησλ ζηθειηθώλ πεδηάδσλ ζε 

δεκεηξηαθά θαη θηελνηξνθία, ησλ ιακπξώλ αλαζεκάησλ. ινη απηνί νη ζεζαπξνί ήηαλ ν 

ιόγνο ηεο πνιππόζεηεο θαηάθηεζήο ηεο. Δπηπιένλ ώζεζε ζηνπο Αζελαίνπο γηα ηηο 

επηθείκελεο ελέξγεηεο ηνπο, έδηλε ην γεγνλόο όηη νη ζαιάζζηνη δξόκνη ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ βξίζθνληαλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ. 
37

 

      Ο ειιεληθόο θόζκνο κεηά ηελ ήηηα ηεο Πεξζίαο είρε ηελ ηάζε λα ζηξέθεηαη γύξσ από 

ηα δύν θξάηε, ηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε. Ήηαλ ηα δύν πην ηζρπξά παξά ηηο κεηαμύ ηνπο 

δηαθνξέο. Σν πξώην είρε ηε λαπηηθή δύλακε, ελώ ην δεύηεξν ππεξίζρπε ζηε μεξά. Δπίζεο 

ζηελ Αζήλα δέζπνδε ην θηιειεύζεξν δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα θαη ζηε πάξηε ην 

νιηγαξρηθό. Ο κεηαμύ ηνπο αληαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε ήηαλ ε βαζηθή αηηία 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. Ο αγώλαο ηεο θπξηαξρίαο όκσο δελ πεξηνξηδόηαλ ζηελ 

εγρώξηα Διιάδα, αιιά ε θηινδνμία ησλ δύν πόιεσλ επεθηεηλόηαλ αθόκα θαη εθηόο 

ζπλόξσλ. Έηζη εμεγείηαη ινηπόλ ε αλεζπρία ηεο Αζήλαο γηα ππεξνρή ζην λεζί ηεο 

ηθειίαο. 

       Έρνληαο θαηά λνπ θαη ηελ ηειεπηαία παξάκεηξό ζπκπεξαίλνπκε όηη ε Αζήλα αθελόο  

επηδίσθε ηελ παξεκπόδηζε ηεο ελνπνίεζεο ηεο ηθειίαο, αθεηέξνπ ηελ παξεκπόδηζε 

παξνρήο βνεζεηηθήο ζηήξημεο ζηε πάξηε από ηε δύζε ζε πεξίπησζε ερζξνπξαμηώλ 

ηξέθνληαο ηνλ θόβν ηεο θπξηαξρίαο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ Διιάδα.  Βέβαηα ππήξραλ θη 

άιια θίλεηξα, όπσο ε πιήμε ηνπ εκπνξίνπ ηεο Κνξίλζνπ θαη ε πεπνίζεζε ηεο 

εμαζθάιηζεο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζην απώηεξν κέιινλ.
38

 

     Βέβαηα Ο Δξκνθξάηεο, ν πξαθνύζηνο ζηξαηεγόο, δελ θάλεθε θαζόινπ  αλππνςίαζηνο 

ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αλαινγίδνληαλ λ’ αθνινπζήζνπλ νη Αζελαίνη. Φνβόηαλ 

πσο  αλ νη Έιιελεο ηεο ηθειίαο ζπλέρηδαλ λα ππνλνκεύνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, νη Αζελαίνη 

ζα εγθαζίδξπαλ θάπνηα εγεκνλία ζηε ηθειία θαη αληί λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο ζπκκάρνπο 

                                                 
36

 Βι., Zahrnt, M. (2011:655) 
37

 Βι., Bengston, H. (1991: 209) 
38

 Βι.,  Finley, J. H. (2004
6
 : 218) 
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ηνπο, ζα έξρνληαλ ζην κέιινλ θάπνηα ζηηγκή κε κεγάιν ζηόιν θαη ζα θαζππόηαδαλ 

νιόθιεξε ηε ηθειία. Έηζη ήηαλ ζεξκόο ππνζηεξηθηήο ηεο ελόηεηαο ησλ ηθειώλ θαη 

πξνζπαζνύζε ηελ εμάιεηςε ηεο εζσηεξηθήο αζηάζεηαο ησλ ιαώλ, γηα ηελ νπνία κίιεζε 

αξγόηεξα ν Αιθηβηάδεο. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Αζελαίσλ έγηλαλ κε 

ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκάρσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ ερζξώλ όηαλ ζα δηλόηαλ ε 

επθαηξία.  Μέιεκα ησλ Αζελαίσλ ήηαλ λα ηξνθνδνηνύλ ηελ αληίζεζε κεηαμύ ησλ 

πξαθνπζώλ θαη ησλ ππόινηπσλ δσξηθώλ πόιεσλ γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο. 

Πεηπραίλνληαο  απηή ηε θάζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπο, ζπλεπώο  εμαιείθεηαη θαη  ε πηζαλόηεηα 

λα βνεζεζνύλ απ’ ηνπο ελνπνηεκέλνπο ιανύο νη Πεινπνλλήζηνη .
39

  

     Σν 422 νη Αζελαίνη είραλ πξνζπαζήζεη πάιη κε εθζηξαηεία λα επέκβνπλ ζηε ηθειία, 

ηνλ θαηξό πνπ νη πξαθνύζηνη είραλ θαηαιάβεη ηα εδάθε ησλ ησληθήο θαηαγσγήο 

Λενληίλσλ. Ζ ελέξγεηα ηνπο απηή δελ ήηαλ απνδνηηθή θαη κεηά ηελ απνηπρία ηνπο νη 

Αζελαίνη επέζηξεςαλ. Καηά ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο, νη 

Λενληίλνη δηώρζεθαλ  μαλά ύζηεξα από ιίγν θαηξό. ’ απηό ην ζεκείν ε επηζηξνθή ησλ 

Λενληίλσλ ήηαλ έλαο απ’ ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο ησλ 

Αζελαίσλ ην 415-413. 

     ηα δπηηθά ηεο ηθειίαο είρε μεζπάζεη πόιεκνο κεηαμύ ησλ Δγεζηαίσλ θαη ησλ 

ειηλνύληησλ. Οη Δγεζηαίνη δήηεζαλ βνήζεηα απ’ ηνπο Αζελαίνπο  ρξεζηκνπνηώληαο σο 

επηρείξεκα ην ελδερόκελν λα ππνηάμνπλ νη ζύκκαρνη ησλ ειηλνύληησλ θαη ηνπο 

ππόινηπνπο ζπκκάρνπο ησλ Αζελαίσλ, όπσο ζπλέβε κε ηνπο Λενληίλνπο, έηζη λα 

θπξηαξρήζνπλ ζ’ όιε ηε ηθειία. Απηό ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη θάπνηα ζηηγκή, κεγάιε 

εθζηξαηεία ππέξ ησλ Γσξηέσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη λα θαηαιύζνπλ καδί ηελ εμνπζία 

ηεο Αζήλαο. Δπίζεο, ε Δγέζηα κέζσ ησλ απεζηαικέλσλ ηεο εγγπήζεθε ζηνπο Αζελαίνπο 

ηελ πξνκήζεηα πνιιώλ ρξεκάησλ γηα ηνλ πόιεκν. Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνύλ νη 

Αζελαίνη γηα ηα ρξεκαηηθά πόζα πνπ έηαμαλ νη Δγεζηαίνη, έζηεηιαλ πξέζβεηο λα ειέγμνπλ 

θαηά ηελ άλνημε ηνπ 415 π.Υ. Πεπεηζκέλνη νη απεζηαικέλνη ησλ Αζελαίσλ θέξλνληαο 

εμήληα ηάιαληα αξγπξνύ κε ηελ επηζηξνθή ηνπο, κίιεζαλ γηα πνιπηέιεηα θαη πινύην.
 40

 

Λέγεηαη πώο ηνπο είραλ μεγειάζεη νη Δγεζηαίνη, έρνληαο δαλεηζηεί από γεηηνληθέο πόιεηο 

ρξπζό θαη αξγπξό γηα λα ηνπο εληππσζηάζνπλ.
41

 

       Δμαπαηεκέλνη νη Αζελαίνη ινηπόλ  πξνέβεζαλ ζε ζπγθέληξσζε θαη ςεθίζηεθε απ’ 

ηελ εθθιεζία ηνπ αηηηθνύ δήκνπ λα ζηαιζνύλ ζηε ηθειία επαλδξσκέλεο ηξηήξεηο, κε 

                                                 
39

 Βι., Zahrnt, M. (2011: 654-655) 
40

 ν.π., (2011: 658) 
41

 Βι.,  Finley, J. H. (2004
6
 : 221) 
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ζηξαηεγνύο ηνλ Αιθηβηάδε, ην Νηθία θαη ην Λάκαρν. Οη ηξείο ζηξαηεγνί πνπ εμειέγεζαλ  

ζα είραλ απόιπηε δηθαηνδνζία.
42

 Ο ιαόο κε αίζζεκα αιαδνλείαο από ηελ πξόζθαηε 

επηηπρία ζηε Μήιν, δειεάζηεθε κε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θαηαθηήζεσλ ζ’ έλα 

μέλν θόζκν, παξά ηηο θξόληκεο ζπκβνπιέο ηνπ Νηθία. Σν ζεκαληηθόηεξν ιάζνο όκσο ήηαλ 

όηη έθιεμε αξρεγό απηόλ πνπ απνδνθίκαδε ην εγρείξεκα απηό, ηνλ Νηθία.
43

 

     Ο Αιθηβηάδεο ύζηεξα απ’ απηή ηελ απεξίζθεπηε απόθαζε, πξόβαιε ζπλερώο δύν 

ιόγνπο γηα ηε ζηήξημε ηεο νξζήο επηινγήο. Πξώηνλ, ιόγσ ησλ εζσηεξηθώλ δηελέμεσλ πνπ 

επηθξαηνύζαλ αλάκεζα ζηηο ζηθειηθέο πόιεηο, ζεσξνύζε όηη ήηαλ ώξηκεο γηα θαηάθηεζε, 

δεύηεξνλ ηελ απαξαίηεηε επεθηαηηθή πνιηηηθή γηα ηελ ηζρύ ηεο Αζήλαο. Ζ καλία ηνπ γηα 

επίδεημε απαηηνύζε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, πξάγκα πνπ κπνξνύζε λα θαηαθέξεη κόλν 

από θάπνηα θαηάθηεζε.
44

  

   Οη ζηόρνη ηεο εθζηξαηείαο δελ είραλ θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη ην γεγνλόο απηό άθελε 

πεξηζώξην γηα δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο Αζελαίνπο ζηξαηεγνύο. Από ηε κία σο ζηόρνο 

ήηαλ ε ππνζηήξημε ηεο Δγέζηαο θαηά ηελ δηέλεμε ηεο  κε ην ειηλνύληα. Αλ όκσο ήηαλ ν 

πξαγκαηηθόο ιόγνο ηεο εθζηξαηείαο, όπσο ππνζηήξηδε ν Νηθίαο, ζα έπξεπε κεηά απ’ ηελ 

επηηπρία απηή λα επέζηξεθαλ πίζσ. Έλαο άιινο ιόγνο ηεο επηηέιεζήο ηεο ίζσο, ήηαλ ε 

ελνπνίεζε όισλ ησλ κε ησληθώλ πόιεσλ ηεο ηθειίαο έλαληη ησλ δσξηθώλ, θαζώο 

ζεσξήζεθε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο επέκβαζεο ηνπ 427.
45

 Πεξηζζόηεξν νη παξαπάλσ 

ζεσξίεο  απνηεινύλ «θάιπςε» ησλ πξαγκαηηθώλ θίλεηξσλ ηεο Αζήλαο, πνπ δελ είλαη πέξα 

άιισλ από ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηεο καηαηνδνμίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Βι., Bengston, H. (1991: 209) 
43

 Βι., Bury, J. B., Meiggs, R. (1998
3
:449) 
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 Βι.,  Finley, J. H. (2004
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III, Καηά ηελ άπνςε  δύν ηζηνξηθώλ 

 

   Α. Πξώηε θάζε ησλ επηρεηξήζεσλ    

                                                         

1. Η αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηα εκπόδηα     

                              

      Καηόπηλ ηεο έθθιεζεο βνήζεηαο ησλ Δγεζηαίσλ πξνο ηνπο Αζελαίνπο, γηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε ησλ Λενληίλσλ πνπ είραλ εθδησρζεί, ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ απνθάζηζε 

ηελ απνζηνιή ζεκαληηθήο αζελατθήο δύλακεο ζηε ηθειία. Μεηά ηελ απόθαζε 

ζπγθιήζεθε γηα δεύηεξε θνξά ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ κε ζέκα ηελ άκεζε εηνηκαζία ηνπ 

ζηόινπ. ηξαηεγνί όπσο πξνείπακε είραλ εθιεγεί ν Λάκαρνο, ν Αιθηβηάδεο θαη ν Νηθίαο. 

Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα είρε εθιεγεί αθνύζηα θαη ππνζηήξηδε ζζελαξά κέρξη ηειεπηαία 

ζηηγκή ηελ άπνςε ηνπ, όηη ε απόθαζε ηεο πόιεο δελ ήηαλ νξζή. Παξά ηηο ελζηάζεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ην ξίζθν πνπ ήηαλ έηνηκε ε Αζήλα λα πάξεη, δελ θαηάθεξε λα αλαηξέςεη ηελ 

θαζνξηζκέλε απόθαζε.  

     Σν 415 π.Υ. ην εθζηξαηεπηηθό ζώκα ήηαλ έηνηκν θαη όια ηα νηθνλνκηθά απνζέκαηα ηεο 

Αζήλαο είραλ δηαηεζεί ζ’ απηό. Ζ πνιεκηθή δύλακε πνπ εηνηκαδόηαλ λα πιεύζεη 

απαξηηδόηαλ από 134 ηξηήξεηο θαη 130 πινία αλεθνδηαζκέλα, ελώ ηνλ ζηξαηό 

απνηεινύζαλ πάλσ από 5.000 ζηξαηηώηεο, 1.300 ειαθξά νπιηζκέλνη θαη 300 ηππείο. 

Πεξίπνπ 27.000 άλδξεο ππνινγηδόηαλ όηη επάλδξσλαλ ηα πινία.
46

 

      Σν πξσηλό εθείλν πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ ζηόινπ γηα ηελ εθζηξαηεία ζεκεηώζεθε 

κεγάιε αλαηαξαρή ζηελ Αζήλα από έλα επεηζόδην πνπ έγηλε, απηό ησλ Δξκνθνπηδώλ
47

. Ζ 

απνζηνιή θαζπζηέξεζε παξόιν πνπ ήηαλ έηνηκε λα απνπιεύζεη θαηά ηα ηέιε ηνπ 

θαινθαηξηνύ. Έλα πξσί ηνπ Μαΐνπ δηαπηζηώζεθε όηη νη πέηξηλεο κνξθέο, γλσζηέο σο 

ζηήιεο ηνπ Δξκή, νη νπνίεο θνζκνύζαλ ηηο εηζόδνπο λαώλ θαη θαηνηθηώλ ζηελ Αζήλα, 

είραλ αθξσηεξηαζηεί. Σν γεγνλόο ζεσξήζεθε ηεξνζπιία θαη εξκελεύηεθε σο θαθόο νησλόο 

ηεο εθζηξαηείαο. Τπνζηεξίρζεθε, όηη ε πξάμε απηή ππέθξππηε ζπλσκνζία ελαληίνλ ηνπ 

θξάηνπο θαη όηη νη πξσηαγσληζηέο αλήθνπλ ζηνλ θύθιν ησλ νιηγαξρηθώλ. Καηά ηνλ 

Γηόδσξν,  ν ιαόο ήηαλ αγαλαθηηζκέλνο κε ηελ ελέξγεηα απηή κε ζθνπό ηελ θαηάιπζε 

                                                 
46

 Βι., Botsford, Robinson (2015
6
 : 264) 

47
 Ζ εκεξνκελία ηνπ αθξσηεξηαζκνύ ησλ Δξκώλ ππνινγίδεηαη όηη έγηλε  ζηηο 25 Ματνπ ηνπ 415, 

 [Βι. Hornblower, S. (2010 : 272)] 
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ηεο δεκνθξαηίαο θαη αλαδεηνύζε ηνπο δξάζηεο πξνζθέξνληαο κεγάιεο ακνηβέο ζ’ 

όπνηνλ έθαλε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 2)  

      Οη ερζξνί ηνπ Αιθηβηάδε δελ έραζαλ ηελ επθαηξία λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα ύβξε κε 

ην  πξόζρεκα πσο απηόο ήηαλ πνπ ζην παξειζόλ είρε βεβειώζεη ζην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ 

ηνπ ηα ηεξά Μπζηήξηα ηεο Διεπζίλαο. Δλνρνπνηήζεθε σο δξάζηεο ηεο πξάμεο θαη 

ππνθηλεηήο ζπλσκνζίαο θαηά ηεο δεκνθξαηίαο.
48

 Ο Αιθηβηάδεο δήηεζε άκεζε 

δηαιεύθαλζε ηνπ ζέκαηνο, κε ηε ζθέςε όηη ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηνλ απόπινπ ηεο 

εθζηξαηείαο θαη ζα αζσσλόηαλ. κσο νη ερζξνί ηνπ αλέβαιαλ ηε δίθε κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ, ππνινγίδνληαο ηε δεκνηηθόηεηα ηνπ αλάκεζα ζηνπο ζηξαηηώηεο θαη ζηνπο 

λαύηεο. Ο θόβνο ηεο αθνζίσζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηνλ Αιθηβηάδε  απνηειεί εμαίξεζε 

ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο δελ ζπλεζηδόηαλ λα ζπλδένληαη νη πνιίηεο  κε ηνλ ζηξαηό. 
49

  

       Ο Θνπθπδίδεο δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζην 

ζέκα ηεο ζξεζθείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα γεγνλόηα ησλ Μπζηεξίσλ θαη ησλ Δξκνθνπηδώλ. 

Αλ θαη δελ ην ζπλεζίδεη λα αλαιύεη δεηήκαηα ζξεζθείαο, απηό ην ζεκείν απνηειεί 

εμαίξεζε επεηδή ηα ζεσξεί ζεκαληηθά γηα κία ηόζν θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ Αζήλα.
50

  ηελ 

παξάγξαθν 27.1 κάιηζηα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηηο Δξκέο, αλ θαη ζα κπνξνύζε λα 

παξαιείςεη ηελ αλαθνξά. Οη αξραίεο πεγέο από ηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηώλα παξνπζηάδνπλ ηελ 

εηθόλα ηνπ θόβνπ ησλ Αζελαίσλ γηα κηα λέα ηπξαλλία, έηζη θαη εδώ ν Θνπθπδίδεο 

ζηεξίδεη πξνγεγξακκέλεο αλαθνξέο. Ο Αξηζηνθάλεο κάιηζηα ζηνπο θήθεο (488-492) 

πξνζπάζεζε πξσηύηεξα λα απνηππώζεη ηελ αλεζπρία ησλ Αζελαίσλ κε ηνπο αθόινπζνπο 

ζηίρνπο: 

 

Όια γηα ζαο είλαη ηπξαλλίδα θαη ζπλσκόηεο,  

είηε πξόθεηηαη γηα κεγάιε είηε γηα κηθξή θαηεγνξία,  

αλ θαη δελ έρσ θαλ αθνύζεη ηε ιέμε ηπξαλλίδα , εδώ θαη πελήληα ρξόληα.  

Αιιά ηώξα είλαη θηελόηεξε θαη από ην ςάξη‧  

έηζη ώζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην όλνκά ηεο θπθινθνξεί ζε όιε ηελ αγνξά.
 51

 

 

                                                 
48

 Βι., Bengston, H. (1991 : 210)  • Ο Αιθηβηάδεο θαηεγνξήζεθε  γηα ηηο δύν βεβειώζεηο πνπ αθνξνύλ 

ηηο Δξκνθνπίδεο θαη ηα Μπζηήξηα, ζπλεπώο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο θαηάιπζεο ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

πνιηηεύκαηνο. Ζ έθθξαζε κάιηζηα  δήκνπ θαηάιπζηο ,πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απ’ ηνλ Θνπθπδίδε 

παξαπέκπεη ζε ξεηνξηθό ιόγν. 
49

 Βι., Gomme, A. W., Andrewes, A., Dover, K. J. (1970 : 290) 
50

 ν.π., (1970 : 367) 
51

 Βι., Carrey, C. (2010 : 41) 
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 Ωζηόζν, ε πεξηγξαθή  απηή ηνπ Θνπθπδίδε  ίζσο απνζθνπεί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ηηο 

παξνπζηάζεη σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αζελατθήο πνιηηείαο.
 
 

      Όζηεξα από ηελ αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζε ν αθξσηεξηαζκόο ησλ Δξκώλ, 

ππνινγίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Ηνπλίνπ όπσο ππνζέηεη ν Dover, ν ζηόινο μεθίλεζε γηα ην 

κεγάιν  ηαμίδη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα κε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, όηαλ ν ήρνο ηεο 

ζάιπηγγαο έδσζε ην ζήκα θαη ελώ είραλ γίλεη νη πξναπαηηνύκελεο ζπνλδέο. 

πλεηδεηνπνηεκέλνη νη ζηξαηηώηεο γηα ηηο πξνζερέο δπζθνιίεο πνπ ηνπο πεξίκελαλ, ην 

ζάξξνο ηνπο δελ έραλαλ κνλαρά όηαλ αληίθξηδαλ ηνλ ηεξάζηην αξηζκό ηνπο. ε θακία άιιε 

κάρε ζην παξειζόλ δελ είραλ δαπαλεζεί ηόζα πνιιά ρξήκαηα γηα ηνλ πνιεκηθό εμνπιηζκό 

(ΘΟΤΚ. 6.31.1). Βεβαία απηή ηελ επηζήκαλζε ηνπ Θνπθπδίδε δελ κπνξνύκε λα ηε 

δερηνύκε σο βέβαηε αιιά κπνξνύκε λα ηελ εξκελεύζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε πνπ 

ζηεξίδεη ηα ιεγόκελά ηνπ. Αξρηθά, πξόθεηηαη γηα κία κεγάιε κάρε κεηαμύ δύν δηάζεκσλ 

θαη δπλαηώλ πόιεσλ, ε δύλακε ηνπο θαη κόλν θαζώο  ήηαλ γλώζηε ζηνλ αξραίν θόζκν, 

καο θάλεη λα πξνζκέλνπκε έλα ηεξάζηην εγρείξεκα. Δπηπιένλ ν ρξόλνο πνπ δαπαλήζεθε 

γηα απηόλ ην πόιεκό ζίγνπξα ππνδειώλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ. Έηζη, αληηιακβαλόκαζηε 

πσο ν ηζηνξηνγξάθνο μερσξίδεη απηή ηε κάρε από θάζε άιιε ζην παξειζόλ πνπ ελεπιάθε 

ειιεληθή πόιε.
52

 

      Ο Γηόδσξνο αλαθέξεη πσο είραλ εηνηκαζηεί εθαηόλ ζαξάληα ηξηήξεηο θαη κεγάινο 

αξηζκόο από θνξηεγά πινία γηα κεηαθνξά αιόγσλ, ζηηεξώλ θη άιισλ εθνδίσλ. 

Τπήξραλ νπιίηεο, ζθελδνλήηεο, ηππείο θαη πεξηζζόηεξνη από εθηά ρηιηάδεο ζύκκαρνη. 

Μάιηζηα νη ζηξαηεγνί ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ζπδήηεζαλ πσο ζα ξπζκίζνπλ ηα 

πξάγκαηα ζηε ηθειία ζε πεξίπησζε θπξηαξρίαο ηνπο ζην λεζί. Απνθάζηζαλ λα 

εμαλδξαπνδίζνπλ ηνπο ειηλνύληηνπο θαη ηνπο πξαθνύζηνπο , ελώ ζηνπο ππόινηπνπο  

λα θαζνξίζνπλ θόξνπο πνπ ζα έδηλαλ ζηνπο Αζελαίνπο θάζε ρξόλν. Σόζε ήηαλ ε 

ζηγνπξηά ησλ Αζελαίσλ γηα επηηπρία. (ΓΙΟΓ.ΙΓ΄, 2)  

      Δλησκεηαμύ νη πξαθνύζηνη είραλ ζνξπβεζεί ζην άθνπζκα ησλ εηδήζεσλ γηα ηελ 

επηθείκελε εθζηξαηεία, έηζη νξίζηεθε έθηαθηε ζπλέιεπζε θαηά ηελ νπνία πξσηαγσληζηηθό 

ξόιν αλέιαβε ν Δξκνθξάηεο αλεβαίλνληαο ζην βήκα, θαη έπεηηα ν Αζελαγόξαο. 

Αθνινύζεζε έλαο αγώλαο ιόγσλ κεηαμύ ηνπο, αλάινγνο κ’ απηόλ πνπ είρε ιάβεη ρώξα 

θαηά ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζηελ Αζήλα κεηαμύ ηνπ Νηθία θαη ηνπ  Αιθηβηάδε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε εθηέιεζε ή κε ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο. Όζηεξα ηνλ 

ιόγν πήξε έλαο αλώλπκνο ζηξαηεγόο ησλ πξαθνπζώλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο νκηιεηήο 
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πεξηέξγσο παξά ηελ αλσλπκία ηνπ, θαίλεηαη λα αζθνύζε θάπνηα εμνπζία ζηνπο 

ππνινίπνπο  εθόζνλ αλαθέξεηαη πσο δελ επέηξεςε ζε θαλέλαλ άιινλ λα αλέβεη ζην 

βήκα.
53

 Δλ ηέιεη παξά ηε δηρνγλσκία πνπ επηθξαηνύζε αλάκεζα ζην πιήζνο ε απόθαζε 

ηεο ζπλέιεπζεο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζηξαηνύ.  
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 2.Άθημε ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία                                 

             

       Σν ζηξάηεπκα  ησλ Αζελαίσλ πξνηνύ αγθπξνβνιήζεη ζην λεζί ηεο ηθειίαο, 

ζηάζκεπζε ζηελ Κέξθπξα γηα λα ζπγθεληξώζεη ηνπο  ζπκκάρνπο θαη λα γίλεη επηζεώξεζε 

ηνπ ζώκαηνο. Δπίζεο, εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηεζεί κε πνηόλ 

ηξόπν ζα πιεύζνπλ, ώζηε λα θηάζνπλ αθέξαηα θαη αζθαιή ηα πινία κε ην πιήξσκα ηνπο 

ζηνλ πξννξηζκό ηνπο. ληαο έηνηκνο ν ζηξαηόο θαη ιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο 

από ηνπο ζηξαηεγνύο μεθίλεζε ηελ πιεύζε ηνπ γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπ. Υσξίζηεθε 

ν ζηόινο ζε ηξεηο κνίξεο, από ηηο νπνίεο ηελ θάζε κνίξα αλέιαβε κε θιήξν έλαο από ηνπο 

ηξεηο ζηξαηεγνύο,  πξνθεηκέλνπ λα κε πιεύζνπλ όινη καδί θαη έξζνπλ αληηκέησπνη κε 

δπζθνιίεο. Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ  θαίλνληαη νξζά θαη δείρλνπλ ζύλεζε, νξίζηεθαλ 

βάζεη   πξνβιεπηηθόηεηαο θαη ζσζηήο νηθνλνκίαο θηλήζεσλ. Έηζη εύθνια κπνξνύκε λα 

ππνζέζνπκε όηη ν θύξηνο εηζεγεηήο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ν Νηθίαο, αλ ππνινγίζνπκε ηε 

γεληθόηεξε ζπλεηή θαη ζπγθξαηεκέλε ζηάζε ηνπ.
54

 

      Ο Θνπθπδίδεο παξνπζηάδνληαο έλαλ θαηάινγν ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο πνπ 

νδεγνύληαλ ζηε ηθειία, επηδηώθεη λα ηνλίζεη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Μάιηζηα 

κεηαγσγηθά πινία κε ηξόθηκα θαη επαγγεικαηίεο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ, ζπλόδεπαλ ηα πνιεκηθά πινία. Αλάκεζα ζηνπο 

επαγγεικαηίεο, ηαμίδεπαλ ρηίζηεο θαη μπινπξγνί κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ηνπο γηα 

νρπξώζεηο. Οη Αζελαίνη θαίλεηαη όηη είραλ έλα θαιά νξγαλσκέλν ζρέδην θαηά λνπ πνπ ζα 

ηνπο επέθεξε ζίγνπξε λίθε έλαληη ησλ πξαθνπζώλ.
55

  

       Αλαινγηδόκελνη ηελ ηαρύηεηα ησλ πινίσλ κε ην βαξύ θνξηίν ηνπο θαη ην ηαμίδη κέρξη 

ηε ηθειία, ε απόζηαζε πξέπεη λα ήηαλ ηεξάζηηα γηα εθείλε ηελ επνρή. Γεδνκέλνπ όηη ηα 

πινία δελ ηαμίδεπαλ πνηέ λύρηα, αιιά αλαδεηνύζαλ ζηαζκνύο γηα λα πεξάζνπλ ην βξάδπ 

θαη λα αλεθνδηαζηνύλ, ν ρξόλνο πνπ δαπαλήζεθε πιένληαο ζηε ζάιαζζα ζα ήηαλ κεγάινο 

ζπγθξίλνληαο ηνλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ελόο αληίζηνηρνπ ηαμηδηνύ. Ο Θνπθπδίδεο δελ 

αλαθέξεη ζηελ ηζηνξία ηνπ ηίπνηα ζρεηηθό κε ηηο ζηάζεηο ζε ιηκάληα ηνπ αζελατθνύ 

ζηόινπ θαη ηνλ ηξόπν αλεθνδηαζκνύ ή ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ην ζηξάηεπκα κε 

αληίπαιν ηνπ απηή ηε θνξά ηε ζάιαζζα. 
56

 

        Φζάλνληαο ζηηο Ηηαιηθέο αθηέο νη Αζελαίνη, δελ γίλνληαλ παληνύ δερηνί. Γελ ηνπο 

άθελαλ λα εηζρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθό ησλ πόιεσλ θαη δελ ηνπο πνπινύζαλ ηξόθηκα. 
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Μόλν ζην Ρήγην ηνπο επεηξάπε λα αγθπξνβνιήζνπλ θαη λα ζηήζνπλ ζηξαηόπεδν, αιιά 

έμσ από ηελ πόιε. Σν εξώηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη γηαηί νη Ρεγίλνη εθόζνλ δέρηεθαλ 

ηνπο Αζελαίνπο ζηνλ ηόπν ηνπο,  ηνπο απαγόξεπζαλ ηε δηέιεπζε ζην εζσηεξηθό ηεο 

πόιεο. Μόλν ππόζεζε κπνξνύκε λα θάλνπκε δίρσο βάζηκε αηηηνινγία, αλ ζθεθηνύκε ηνλ 

θόβν  πνπ πξνθαιεί ε εηθόλα ελόο ηεξάζηηνπ θαη θαιά νπιηζκέλνπ ζηξαηεύκαηνο.  ην 

Ρήγην είραλ εγθαηαζηαζεί Υαιθηδείο, όπσο Υαιθηδείο ήηαλ θαη νη Λενληίλνη, έηζη 

βαζηδόκελνη ζηελ θνηλή απηή θαηαγσγή πξνζπάζεζαλ νη Αζελαίνη λα ηνπο πείζνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο Λενληίλνπο. Ωζηόζν νη Ρεγίλνη δήισζαλ όηη ζα δηαηεξήζνπλ ζην εμήο 

νπδέηεξε ζηάζε θαη ζα δξνύζαλ  αλάινγα κε ην ηη ζα ζπλαπνθάζηδαλ νη ππόινηπνη 

Έιιελεο ηεο Ηηαιίαο.  

      Οη πξαθνύζηνη θαίλεηαη λα ήηαλ δύζπηζηνη ζηηο θήκεο κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή γηα ηελ 

έιεπζε ζηξαηνύ απ’ ηελ Αζήλα, όκσο ηώξα βέβαηνη γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο, 

καζαίλνληαο πσο ήδε ν ερζξόο έρεη αγθπξνβνιήζεη ζην Ρήγην, αξρίδνπλ ππξεησδώο 

πξνεηνηκαζίεο γηα ελδερόκελε κάρε. Αλέδεημαλ ηξεηο ζηξαηεγνύο κε απόιπηε εμνπζία, 

ηνλ Δξκνθξάηε, ηα ηθαλό θαη Ηξαθιείδε. Απηνί πάξαπηα έθαλαλ ζηξαηνινγία θαη 

έζηειλαλ επίζεκνπο απεζηαικέλνπο ζηηο πόιεηο ηεο ηθειίαο δεηώληαο απ’ απηέο λα 

κεηάζρνπλ ζηνλ αγώλα γηα ηελ θνηλή ζσηεξία, δηαδίδνληαο πσο θαηλνκεληθά νη 

Αζελαίνη αξρίδνπλ πόιεκν ελαληίνλ ησλ πξαθνύζησλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο 

ζέινπλ νιόθιεξν ην λεζί, όπσο καο ιέεη ν Γηόδσξνο.(ΓΙΟΓ. ΙΓ, 4)   

        Δλησκεηαμύ νη Αζελαίνη δνθηκάδνπλ ηελ πξώηε απνγνήηεπζε όηαλ θαηαθζάλνπλ νη 

απεζηαικέλνη ηνπο απ’ ηελ Δγέζηα θαη ηνπο ελεκεξώλνπλ όηη ν πινύηνο πνπ ηνπο είραλ 

ππνζρεζεί, δελ πθίζηαηαη. Ζ θξάζε κάιηζηα θαὶ ηῷ Νηθηᾳ πξνζδερσκέλῳ ἦλ ηὰ παξὰ ηῶλ 

Ἐγεζηαῖνη ππνδειώλεη θάπνηα ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγνύ Νηθία θαζώο επαιεζεύνληαλ νη 

θόβνη ηνπ, ελώ νη άιινη δύν ζηξαηεγνί πηζαλόηαηα μαθληάζηεθαλ από ηελ αιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ.
57

  

      Όζηεξα από απηή ηελ απνγνήηεπζε κε ηε ζηάζε ηνπ Ρεγίνπ θαη κεηά ηελ εμαπάηεζε 

ηνπο από ηνπο Δγεζηαίνπο, νη ηξεηο ζηξαηεγνί έπξεπε λα ζπδεηήζνπλ πνηά ζηξαηεγηθή ζα 

αθνινπζνύζαλ. Ο Νηθίαο πξόηεηλε λα πιεύζνπλ κε όιε ηε ζηξαηηά ελαληίνλ ηνπ 

ειηλνύληα, πνπ ήηαλ θαη ν θύξηνο ζηόρνο ηνπο. Αθνύ ζηαζκεύζνπλ εθεί λα ζπκβηβάζνπλ 

ηνπο ειηλνπληίνπο κε ηνπο Δγεζηαίνπο. Να επηδείμνπλ ηε δύλακε ηνπο θαη ζηηο άιιεο 

πόιεηο πιένληαο ζηηο αθηέο, απνζθνπώληαο ζην λα θηλήζνπλ ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ή αλ κπνξνύλ ζε ζύληνκν ρξόλν λα βνεζήζνπλ ηνπο 
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Λενληίλνπο ρσξίο λα δαπαλήζνπλ ηνπο πόξνπο ηνπο. Σέινο, αθνύ πεηύρνπλ ηα παξαπάλσ 

λα πάξνπλ ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο. Σν ζρέδην ηνπ  Νηθία ζπλνςίδεη ηα ιεγόκελα ηνπ 

θαηά ηε ζπλέιεπζε πξηλ ηελ απνζηνιή (Ε 10.5,12.1,22). 
58

 Σαπηίδεηαη απόιπηα κε ηνλ 

ζπγθξαηεκέλν ραξαθηήξα ηνπ. Ζ Αζήλα όκσο δελ έρεη ππνβιεζεί ζε ηόζν κεγάια έμνδα 

γηα κία καθξηλή επηρείξεζε κε ηόζν πεξηνξηζηηθνύο ζθνπνύο. Ο Νηθίαο κε ηελ έιιεηςε 

ηόικεο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη, μερλά πσο νρηώ ρξόληα πξηλ, νη ζηξαηεγνί Ππζόδσξνο θαη 

νθνθιήο εμνξίζηεθαλ επεηδή γύξηζαλ άπξαθηνη από ηε ηθειία. Έηζη άπξαθηνο βάζεη 

ζρεδίνπ ηνπ ζα γπξλνύζε θαη ν Νηθίαο.
59

 

         Αληίζεην κ’ απηό ηνπ Νηθία ήηαλ ην ζρέδην ηνπ Αιθηβηάδε. Απηόο ήηαλ θάζεηνο ζην 

ελδερόκελν ηεο επηζηξνθήο ηνπο ρσξίο λα έρνπλ θάπνην νπζηαζηηθό απνηέιεζκα πξνο 

όθειόο ηνπο. Δπνκέλσο σο ιύζε πξνηείλεη λα πξνζπαζήζνπλ λα πξνζεηαηξίζνπλ όιεο ηηο 

ειιεληθέο πόιεηο, εθηόο ηνπ ειηλνύληα θαη ησλ πξαθνπζώλ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ζηξαηησηηθή βνήζεηα. Μάιηζηα σο θύξην κέιεκα παξνπζηάδεη λα πείζνπλ ηνπο 

Μεζζήληνπο αξρηθά λα έξζνπλ κε ην κέξνο ηνπο, ζεσξώληαο ηελ πόιε πέξαζκα γηα ηελ 

απόβαζε ζηε ηθειία θαη πνιύ ρξήζηκν ην ιηκάλη ηνπο γηα λα ηνπνζεηεζεί εθεί ε 

ζηξαηησηηθή βάζε ησλ Αζελαίσλ. Ο Αιθηβηάδεο παξνπζηάδεη ην ζρέδην ηνπ ρσξίο λα 

αλαθέξεη ζε πνηό απνηέιεζκα απνζθνπεί θαη δελ ζπλάδεη κε ηνλ θεξδνζθνπηθό ηνπ 

ραξαθηήξα πνπ γλσξίδνπκε. Ίζσο λα έηξεθε ηελ πεπνίζεζε πσο αλ ζπγθέληξσλε έλαλ 

αμηόινγν αξηζκό ζπκκάρσλ, ζα αλάγθαδε ηξνκνθξαηεκέλνπο ηνπο πξαθνύζηνπο ρσξίο 

θακία βνήζεηα ζην πιεπξό ηνπο, λα δνπλ ζαλ κνλαδηθή ιύζε ηε ζπκθσλία εηξήλεο. Σν 

αληαιιαθηηθό ηίκεκα όκσο γηα κία ηέηνηα πξνζπκία ησλ πξαθνύζησλ ζα ήηαλ ηεξάζηην.
60

 

       Σξίηνο ζηε ζεηξά, ν Λάκαρνο εμέζεζε ηε δίθε ηνπ άπνςε όζνλ αθνξά ην ζρέδην 

δξάζεο ηνπο. Δπηδεηθλύνληαο απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηόικε πξνέηαμε σο ιύζε ηελ επίζεζε 

ελαληίνλ ησλ πξαθνπζώλ θαη επηηέιεζε κάρεο πάξαπηα, όζν αθόκα νη αληίπαινη ήηαλ 

απξνεηνίκαζηνη. Μία ηέηνηα αηθληδηαζηηθή επίζεζε ζα ηάξαδε ηνπο πξαθνύζηνπο, αλ 

βέβαηα δελ βξίζθνληαλ νη πεξηζζόηεξνη ζηνπο αγξνύο όληαο αλήμεξνη γηα ηη ηνπο πεξίκελε, 

όπσο εθηηκνύζε ν Λάκαρνο. Αλ βέβαηα απ’ ηελ άιιε ήηαλ παξόληεο θαη  κε ζπαζκσδηθέο 

θηλήζεηο έηξεραλ λα πεξηζώζνπλ νηηδήπνηε από ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, ηόηε θαη πάιη ππέξ 

ησλ Αζελαίσλ ζα ήηαλ ε ηύρε, ππνζηήξηδε ν Λάκαρνο, αθνύ ζα εμαζθαιίδνληαλ θαηά 

απηόλ ηνλ ηξόπν εθόδηα γηα ηνπο θαηαθηεηέο ηεο πόιεο.  Δπίζεο δηαηεηλόηαλ όηη 
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νξκεηήξην ηνπ ζηόινπ ηνπο έπξεπε λα θάλνπλ ηα Μέγαξα, θαζώο ήηαλ αθαηνίθεηα
61

 θαη 

γεσγξαθηθά ήηαλ θνληά από ηηο πξαθνύζεο.  

       Ζ αιήζεηα είλαη πσο απηή ε πόιε κπνξεί λα επλννύζε ιόγσ ηεο ζέζεο ηεο, αιιά 

πζηεξνύζε, όληαο παξζέλα γε ζην λα παξέρεη ηξνθή θαη πξντόληα πξώηεο αλάγθεο ζηνπο 

ζηξαηηώηεο αλ νξηδόηαλ σο βάζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Αζελαίσλ. Δλ ηέιεη δελ 

εηζαθνύζηεθε ε γλώκε ηνπ Λάκαρνπ θαη δελ θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο άιινπο δύν 

ζηξαηεγνύο, είηε γηαηί ην ζρέδην ηνπ ήηαλ αξθεηά ηνικεξό, είηε γηαηί πζηεξνύζε 

επγισηηίαο. Μία άιιε ζθέςε πνπ ζπλέβαιε ζην λα κελ ππεξηζρύζεη ην ζρέδην ηνπ 

Λάκαρνπ ίζσο ήηαλ ην γεγνλόο όηη νη Αζελαίνη κεηνλεθηνύζαλ ζην ηππηθό, ελ αληηζέζεη κε 

ηελ ηζρύ ηνπο ζην λαπηηθό, επνκέλσο ε θνληηλή απόζηαζε ησλ Μεγάξσλ κε ηηο 

πξαθνύζεο ζα κπνξνύζε θαη λα απνβεί κνηξαία γηα ηνλ ζηξαηό ησλ Αζελαίσλ. 
62

 Ο 

Θνπθπδίδεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη σο θαηαιιειόηεξν ην ζρέδην ηνπ Λάκαρνπ. 

Άιισζηε, όηη κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε ηύρε γηα ηελ Αζήλα αλ απνθαζηδόηαλ ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ Λάκαρνπ, απνδεηθλύεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ν ηζηνξηνγξάθνο ήδε ην 

γλσξίδεη.
63

 

       Δλ ηέιεη, επηθξάηεζε ην ζρέδην ηνπ Αιθηβηάδε θαη κε απηό ζπληάρζεθε ηειηθά θαη ν 

ζηξαηεγόο Λάκαρνο. Έηζη άξρηζε ε άκεζε αλαδήηεζε ζπκκάρσλ ζηηο γύξσ πεξηνρέο. 

Πξώηνο ζηαζκόο ηνπο ήηαλ ε Μεζζήλε, όπνπ νη θάηνηθνί ηεο ην κόλν πνπ ηνπο 

εμαζθάιηδαλ ήηαλ αγνξά εθηόο ησλ ηεηρώλ ηεο πόιεο. Έπεηηα ν Αιθηβηάδεο έπιεπζε γηα ην 

Ρήγην θαη από θεη πξνρώξεζε ζηε Νάμν, ε νπνία δέρηεθε ηηο πξνηάζεηο ζπκκαρίαο, θαζώο 

νη Νάμηνη ήηαλ Υαιθηδείο. κσο νη Καηαλαίνη ζηε ζπλέρεηα αξλήζεθαλ λα ηνπο δερηνύλ. 

Σόηε, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ιατθήο ζπλέιεπζεο ησλ Καηαλαίσλ θαη ηελ ώξα πνπ κηινύζε 

ν Αιθηβηάδεο, ν ζηξαηόο παξαβηάδνληαο κία κηθξή πύιε θαηάθεξε λα εηζρσξήζεη ζηελ 

αγνξά ηεο πόιεο. Κάπνηνη από ηνπο θαηνίθνπο πνπ ήηαλ κε ηνπο πξαθνύζηνπο ηξάπεθαλ 

ζε θπγή, ελώ όζνη έκεηλαλ ζύλαςαλ ζπκκαρία κε ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο επέηξεςαλ 

κάιηζηα λα κεηαθέξνπλ όινπο ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπο από ην Ρήγην ζηελ πόιε ηνπο, ώζηε 

λα ζηήζνπλ ην ζηξαηόπεδν ηνπο. 

    Θνξπβνύκελνη νη Αζελαίνη όηη νη πξαθνύζηνη εηνηκάδνληαλ γηα επίζεζε, 

θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηελ πόιε ηνπο θαη κόιηο επηβεβαηώζεθαλ όηη επξόθεηην γηα ςεπδείο 

εηδήζεηο, έπιεπζαλ πξνο ηελ Κακάξηλα, γηα ηελ νπνία θήκεο δηαδίδνληαλ όηη ήηαλ έηνηκε 

λα ζπκκαρήζεη καδί ηνπο. Φεύγνληαο απ’ ηελ Κακάξηλα άπξαθηνη, απνβηβάζηεθαλ ζε 
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παξαιηαθό ζεκείν ησλ πξαθνπζώλ θαη έθαλαλ ιεειαζίεο. κσο ην ηππηθό ησλ 

πξαθνύζησλ θαηάθεξε λα ηνπο εθηνπίζεη, έηζη νη Αζελαίνη επέζηξεςαλ ζηελ Καηάλε. 

Αλαθέξεηαη πσο νη κεηαθηλήζεηο απηέο έγηλαλ κε όιν ηνλ ζηξαηό (ΘΟΤΚ. 6. 52.1), επεηδή 

πηζαλόηαηα νη Αζελαίνη ήζειαλ λα πξνβνύλ ζε κία αθόκα επίδεημε ηεο δύλακεο ηνπο, 

αθνύ δελ ρξεηαδόηαλ κία νιηθή κεηαθίλεζε παξά αξθνύζαλ κεξηθά πινία.
64

 

    ην εμήο κία θξαηηθή ηξηήξεο, ε αιακηλία, εζηάιε ζηε ηθειία γηα λα κεηαθέξεη ζηνλ 

ζηξαηεγό Αιθηβηάδε ηελ απόθαζε ηεο Αζήλαο γηα αλάθιεζή ηνπ. πγθινληζηηθό είλαη ην 

γεγνλόο ηεο αλάθιεζεο αθνύ αθνξά ηνλ εκπλεπζηή ηεο εθζηξαηείαο θαη ηνλ εκςπρσηή ηεο 

ζηξαηηάο, θαη όρη έλαλ νπνηνδήπνηε από ηνπο ζηξαηεγνύο. ηελ Αζήλα ην ζέκα είρε πάξεη 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, ζπιιακβάλνληαλ θαη θπιαθίδνληαο όζνη ζεσξνύληαλ ύπνπηνη 

γηα ηνλ αθξσηεξηαζκό ησλ Δξκώλ, δίρσο βάζηκεο απνδείμεηο. ζνη θαηεγνξνύζαλ ηνλ 

Αιθηβηάδε πξηλ ην ηαμίδη ζπλέρηζαλ λα ηνλ θαηεγνξνύλ θαη ελ απνπζία ηνπ, εμσζώληαο 

ηελ θαηάζηαζε θαη ζηνρεύνληαο ζηελ θαθή δηάζεζε ησλ Αζελαίσλ ελαληίνλ ηνπ. Ο 

Αιθηβηάδεο  όκσο θξόληηζε λα δξαπεηεύζεη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ θαη λα βξεη 

θαηαθύγην ζηελ Πεινπόλλεζν, ζπγθεθξηκέλα ζηελ νιηγαξρηθή πάξηε, επηιέγνληαο έηζη 

ηελ εθνύζηα εμνξία.
65

 Καηά ηνλ Γηόδσξν, όηαλ έθηαζαλ όζνη ήηαλ ζηε αιακηλία θη 

αλαδήηεζαλ ηνλ Αιθηβηάδε ρσξίο λα ηνλ εληνπίζνπλ, νη ίδηνη απέπιεπζαλ ζηελ Αζήλα 

θαη αλάγγεηιαλ ζην ιαό ηα γεγνλόηα. Οη Αζελαίνη έδσζαλ ζην δηθαζηήξην ηα νλόκαηα 

ηνπ Αιθηβηάδε θαη όζσλ είραλ θύγεη καδί  ηνπ θαη ηνπο θαηαδίθαζαλ ρσξίο λα 

παξαζηνύλ νη θαηεγνξνύκελνη ζηε δίθε, ζε ζάλαην. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 5) 

    Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Αιθηβηάδε ε εθζηξαηεία έραζε ηελ ςπρηθή δύλακε θαη ν 

ζηξαηόο άξρηζε λα ράλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. Οη Αζελαίνη ζηξαηεγνί πνπ είραλ 

απνκείλεη πίζσ ζηε ηθειία είραλ δηαθσλίεο όζνλ αθνξά ην ζρέδην δξάζεο, έηζη 

αλαιώλνληαλ ζε κηθξνεπηρεηξήζεηο θαηά ηνλ πξώην ρξόλν ρσξίο νπζηώδε απνηειέζκαηα. 

Οη άληξεο έραλαλ ην ζάξξνο ηνπο ζπαηαιώληαο ηα εθόδηα. 
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3.Πξώηεο επηηπρίεο       

              

       Παξά ηε μαθληθή απνρώξεζε ηνπ Αιθηβηάδε, νη δύν ελαπνκείλαληεο ζηξαηεγνί 

έζεζαλ ζε εθαξκνγή ην δηπισκαηηθό ηνπο ζρέδην πεξί ζπκκαρηώλ. Έηζη ν Νηθίαο θαη ν 

Λάκαρνο ρώξηζαλ ην ζηξάηεπκα ζε δύν ηκήκαηα θαη κε θιήξν αλέιαβε από έλα ν 

έθαζηνο. Άξρηζαλ ηελ πιεύζε ηνπο πξνο ηελ Δγέζηα θαη ηνλ ειηλνύληα. Αθνινύζεζαλ 

ηελ πνξεία θαηά κήθνο ησλ παξαιίσλ θαη έθηαζαλ ζηελ Ηκέξα, όπνπ δελ έγηλαλ δερηνί. 

ηε ζπλέρεηα θαηέιαβαλ ηελ Όθθαξα, πήξαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο γηα δνύινπο θαη 

παξέδσζαλ ηελ πόιε ζηνπο Δγεζηαίνπο. Δπίζεο, νη Αζελαίνη έζηεηιαλ πξέζβεηο ζε όζνπο 

ηθεινύο ήηαλ ζύκκαρνί ηνπο, δεηώληαο ζηξαηό θαη θηλήζεθαλ πξνο ηελ Όβια, όκσο δελ 

θαηάθεξαλ λα ηελ θπξηεύζνπλ. 

       ηαλ πηα ήξζε ν ρεηκώλαο, νη Αζελαίνη ήηαλ έηνηκνη λα επηηεζνύλ ελαληίνλ ησλ 

πξαθνπζώλ, όκσο ην ζάξξνο ηνλ αληηπάισλ είρε εμπςσζεί όληαο ζεαηέο ζηελ ηειεπηαία 

απνηπρία ησλ Αζελαίσλ ζηελ Όβια, έηζη  αλαινγίδνληαλ κία επζεία θαη άκεζε επίζεζε 

θαη νη πξαθνύζηνη ελαληίνλ ηνπο.  Οη Αζελαίνη ζηξαηεγνί όκσο δελ ήηαλ αλππνςίαζηνη 

θαη δξνύζαλ κε ηέηνην ηξόπν βάζεη ζρεδίνπ. θνπόο ηνπο ήηαλ λα θξαηήζνπλ ζε 

απόζηαζε ηνπο αληηπάινπο πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ κία εύθνιε θαηάιεςε ησλ εδαθώλ 

ησλ πξαθνπζίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη Αζελαίνη γλώξηζαλ όηη πζηεξνύζαλ 

ζην ηππηθό ζώκα θαη πξνζπάζεζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηνπο νπιίηεο ηνπο, έηζη ζεώξεζαλ 

θαηαιιειόηεξε ηελ παξάθηηα πιεύζε ηνπο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, όπνπ νη 

αληίπαινη δελ ζα ηνπο πξνμελνύζαλ βαξπζήκαληεο απώιεηεο.  

    Αθνινπζώληαο νη Αζελαίνη νξηζκέλνπο πξαθνύζηνπο θπγάδεο ηνπο ππέδεημαλ ηελ 

θαηάιιειε ζέζε θνληά ζην Οιπκπείν γηα λα ζηξαηνπεδεύζνπλ. Μάιηζηα, ν Θνπθπδίδεο 

αλαθεξόκελνο ζηνπο πξαθνύζηνπο θπγάδεο, έκκεζα θάλεη αλαθνξά ζηηο εζσηεξηθέο 

δηακάρεο ησλ αληηπάισλ, ην νπνίν είλαη έλα ζέκα πνπ ζε αξθεηά ζεκεία ν ηζηνξηνγξάθνο 

αξέζθεηε λα επηζεκαίλεη ζηελ αθήγεζή ηνπ. 
66

  ιε ε δξάζε ησλ Αζελαίσλ είλαη 

βαζηζκέλε ζε έλα πξνδηαγεγξακκέλν ζρέδην, πνπ ζα κπνξνύζε λα απνηειεί θαη ζρέδην όρη 

ησλ Αζελαίσλ ζηξαηεγώλ, αιιά ησλ πξαθνύζησλ θπγάδσλ. Αλ πάιη ην ζρέδην ήηαλ ησλ 

Αζελαίσλ αλακθηζβήηεηα νη θπγάδεο είραλ ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ε βνήζεηα ηνπο ήηαλ πνιύηηκε.
67

 Θέηνληαο ην ζε εθαξκνγή ινηπόλ, 

έλαο έκπηζηνο ησλ Αζελαίσλ, σο άλζξσπνο από ηελ Καηάλε, θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο 
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πξαθνύζεο γηα λα πιεξνθνξήζεη ηνπο πξαθνύζηνπο γηα ηε δξάζε ησλ αληηπάισλ ηνπο.  

ηελ νπζία ην πιάλν ησλ Αζελαίσλ ήηαλ λα νξίζνπλ νη ίδηνη ηε δξάζε ησλ πξαθνύζησλ, 

έηζη ώζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί. 

     Ζ ελεκέξσζε από ηνλ πιεξνθνξηνδόηε ήηαλ πεξηηηή γηα ηνπο πξαθνύζηνπο αθνύ ήδε 

είραλ απνθαζίζεη γηα ηελ επίζεζή ηνπο ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ ζηελ Καηάλε. Παξ’ όια 

απηά ηώξα ην ζάξξνο θαη ε εκπηζηνζύλε ζηηο δπλάκεηο ηνπο έγηλαλ αθόκα κεγαιύηεξα. Οη 

πξαθνύζηνη θη νξηζκέλνη από ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο άξρηζαλ ηηο εηνηκαζίεο  γηα ηε κέξα 

πνπ ζα θαηεπζύλνληαο ελαληίνλ ηεο Καηάλεο. Οη Αζελαίνη ελησκεηαμύ αθνύ 

πιεξνθνξήζεθαλ όηη πιεζηάδνπλ νη ερζξνί, κ’ όιν ηνλ ζηξαηό θαη όζνπο ζπκκάρνπο είραλ 

επηβηβάζηεθαλ ζηα πινία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο έπιεπζαλ πξνο ηηο πξαθνύζεο. 

Οη Αζελαίνη απνβηβάδνληαη απέλαληη απ’ ην Οιπκπείν ηελ ίδηα ώξα πνπ νη πξαθνύζηνη 

έθζαζαλ ζηελ Καηάλε θαη απνγνεηεπκέλνη ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ν αζελατθόο ζηξαηόο έρεη 

αλνηρηεί ζην πέιαγνο. Σαξαγκέλνη νη πξαθνύζηνη ζπεύδνπλ λα επηζηξέςνπλ ώζηε λα 

ππεξαζπηζηνύλ ηνλ ηόπν ηνπο. Σν ζρέδην ησλ Αζελαίσλ είλαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλν θαη 

βαζίδεηαη ζε ηθαλνύο θαηαζθόπνπο, απ’ ηελ άιιε ε παξαπιάλεζε ησλ πξαθνύζησλ είλαη 

απόιπηε. Ο άηνικνο Νηθίαο ίζσο λα δέρηεθε κε δπζπηζηία ην ζρέδην απηό ιόγσ ηνπ 

κεγάινπ ξίζθνπ, αιιά ζίγνπξα ζα έλησζε αλαθνύθηζε κε ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε. 
68

 

      Ο Γηόδσξνο αλαθέξεη όηη όηαλ νη πξαθνύζηνη θαηάιαβαλ πσο είραλ εμαπαηεζεί, 

γύξηζαλ γξήγνξα πίζσ θαη έθαλαλ επηζέζεηο ζην ζηξαηόπεδν ησλ Αζελαίσλ. Οη 

Αζελαίνη βγήθαλ από ην ζηξαηόπεδό ηνπο, δόζεθε κάρε, θαηά ηελ νπνία ζθόησζαλ 

ηεηξαθόζηνπο πξαθνύζηνπο θαη ηνπο ππόινηπνπο ηνπο αλάγθαζαλ λα θύγνπλ. (ΓΙΟΓ. 

ΙΓ΄, 6)  

       Με ηε βνήζεηα ησλ θπγάδσλ νη Αζελαίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ θαηαιιειόηεξε 

πεξηνρή αλελόριεηνη, όπσο ππνδειώλεη ε θξάζε «θαζ’ ἡζπρίαλ» (ΘΟΤΚ.6.66.1) 

Πηζαλόηαηα, νη πξαθνύζηνη πξνδόηεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ππνδεηθλύνληαο όια ηα 

επηθίλδπλα ζεκεία ζηνπο Αζελαίνπο ώζηε λα θαηαζηήζνπλ ηνλ ζηξαηόπεδν ηνπο 

δπζπόξζεην. Ο Θνπθπδίδεο επηρεηξεί λα  πεξηγξάςεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Αζελαίσλ 

εγθαζηζηάκελνη ζην Οιπκπίεην πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιείο. Ωζηόζν, δελ δίλεη θακία 

ηνπνγξαθηθή εμήγεζε, έηζη ηα νλόκαηα (Γάζθσλα, Ἄλαπν)  πνπ αλαθέξεη δελ είλαη 

θαηαηνπηζηηθά γηα ηνλ αλαγλώζηε γηα λα θαληαζηεί ην ηνπίν. Φαίλεηαη πσο ν 

ηζηνξηνγξάθνο ζην έξγν ηνπ αλαθεξόκελνο αθόκα θαη ζε ζεκαληηθέο κάρεο, παξ’ όιν πνπ 
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δίλεη κηα ιεπηνκεξέζηαηε πεξηγξαθή ησλ ζπκβάλησλ, απνζησπά λα πεξηγξάςεη ηνπνζεζίεο 

ζεσξώληαο ην πεξηηηό  θαη αξθείηαη κόλν ζηελ αλαθνξά ηνπσλύκησλ.
69

 

      Άμην ζεκαζίαο λα αλαθεξζεί είλαη ε πεξηγξαθή από ηνλ Θνπθπδίδε ηεο παξάηαμεο ηνπ 

ζηξαηνύ ησλ Αζελαίσλ. Έηνηκνη ινηπόλ νη Αζελαίνη λα ξηρηνύλ ζηε κάρε επέιεμαλ βάζεη 

ζρεδίνπ λα παξαηαρζνύλ νη ίδηνη ζην θέληξν, ελώ δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπο, ηνπνζεηήζεθαλ 

νη ζύκκαρνί ηνπο. ε ζρήκα θάιαγγαο παξαηάρζεθαλ όινη νη άλδξεο ρσξηζκέλνη ζε δύν 

ηκήκαηα κε νδεγία, ώζηε ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο ηα ηκήκαηα λα αιιεινβνεζεζνύλ. 

ηελ νπζία είραλ πξνλνήζεη γηα  λα ππάξρεη ηκήκα αλδξώλ σο εθεδξεία πνπ ζα δξάζεη αλ 

βξεζνύλ ζε αλάγθε. ύκθσλα κε ηνλ Βιάρν απηή είλαη ε πξώηε θαη κνλαδηθή θνξά πνπ 

ζηηο κάρεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθεδξεία θαη 

κάιηζηα ηόζν νγθώδεο αλ αλαινγηζηνύκε όηη απνηειείηαη από ην ήκηζπ ηνπ αζελατθνύ 

ζηξαηνύ. Δλδέρεηαη ε ππεξβνιηθή απηή πξνθύιαμε λα είλαη ζρέδην ηνπ δηζηαθηηθνύ Νηθία. 

Από ηελ άιιε νη αληίπαινη καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο  παξαηάρζεθαλ ζε κία θάιαγγα 

ζην δεμηό θέξαο. ηελ πξώηε γξακκή ηνπνζεηήζεθαλ νη πξαθνύζηνη ηππείο νη νπνίνη 

αξηζκνύληαη από ηνλ ηζηνξηνγξάθν ζηνπο 2.000 ελώ ζην πιεπξό ηνπο έηξεμαλ γηα λα ηνπο 

εληζρύζνπλ κόλν κεξηθέο εθαηνληάδεο ζύκκαρνη. Απηό καο επηηξέπεη λα ζθεθηνύκε πσο νη 

πξαθνύζηνη βαζίδνληαλ ζην ηππηθό ηνπο ζώκα, αθνύ κία ηόζν κεγάιε δύλακε ηελ έθεξαλ 

από ηελ παηξίδα ηνπο. ρεηηθά κε ηε δύλακε ηνπ ηππηθνύ ησλ Αζελαίσλ αλαθνξά γίλεηαη 

ζηελ § 6.98 όπνπ νη ηππείο ππνινγίδνληαη ζηνπο 650 θαη έηζη πξνθύπηεη ε αλαινγία 2/1. 
70

 

      Πξηλ νη Αζελαίνη ξηρηνύλ ζηε κάρε ηνλ ιόγν πήξε ν Νηθίαο, όπσο είζηζηαη λα 

ζπκβαίλεη πξηλ λα αξρίζεη έλαο αγώλαο. Με παξαηλεηηθά ιόγηα γξήγνξα ν ζηξαηεγόο 

νδήγεζε ην ζηξαηό ζηελ επίζεζε αηθληδηάδνληαο ηνπο αληηπάινπο πνπ δελ πίζηεπαλ όηη ζα 

επηηεζνύλ πξώηνη θαη ηόζν άκεζα. Οη πξαθνύζηνη αλαγθάζηεθαλ λα ακπλζνύλ θαη κε 

πεξίζζην ζάξξνο πξνρώξεζαλ ζηελ αληεπίζεζε. Παξά ηελ απεηξία ηνπο, αθνύ ζηηο κάρεο 

πνπ έδηλαλ, θαηά θαηξνύο ελαληίνλ άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ ηεο ηθειίαο έζηειλαλ 

κηθξέο δπλάκεηο θαη δελ είρε ρξεηαζηεί λ’ αλακεηξεζνύλ έσο ηόηε κε έλαλ ηόζν ηζρπξό 

ερζξό, ππέδεημαλ ηόικε ζηνλ αγώλα.
71

 Αξρηθά ζπγθξνύζηεθαλ νη ιηζνβόινη, αιιά ε 

κεηαμύ ηνπο αληαιιαγή ππξώλ δελ θαίλεηαη λα έθεξε θαλέλα νπζηαζηηθό απνηέιεζκα, έηζη 

αθνύ πξνεγήζεθαλ νη ζπζίεο δώσλ από ηνπο κάληεηο, νη ζάιπηγγεο έδσζαλ ηνλ ελαξθηήξην 

ζήκα γηα επίζεζε. Σα θίλεηξα ησλ αληηπάισλ ζίγνπξα ήηαλ δηαθνξεηηθά νη κελ Αζελαίνη 
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κάρνληαλ γηα λα θαηαθηήζνπλ ηελ μέλε ρώξα, νη δε πξαθνύζηνη γηα ηελ παηξίδα ηνπο, ηε 

ζσηεξία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ. 

      Οη  πνιεκηζηέο δελ ήξζαλ αληηκέησπνη κόλν κε ηζρπξνύο αληηπάινπο, αιιά θαη κε κία 

ζθνδξή θαηαηγίδα, πνπ δπζθόιεπε ηνπο άπεηξνπο από κάρεο θαη ηνπο πξνθαινύζε 

κεγαιύηεξν θόβν, ελώ νη πεξηζζόηεξν έκπεηξνη ηελ δέρνληαλ απιά ζαλ θαηλόκελν ηεο 

επνρήο. Απηή ηε ςπρνινγηθή  αληίζεζε επηζεκαίλεη ν Θνπθπδίδεο  ζηελ §70.1, πνπ 

πξνθάιεζαλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα ζηνπο καρόκελνπο, απ’ ηε κία ηνλ θόβν ησλ 

πξαθνπζίσλ  θη απ’ ηελ άιιε ηελ άλεζε ζηε κάρε ησλ έκπεηξσλ Αζελαίσλ, πνπ ζε θακία 

πεξίπησζε  δελ ζεώξεζαλ ηελ θαηαηγίδα δπζαξέζθεηα ησλ ζεώλ.
72

 

        Οη αληίπαινη ησλ Αζελαίσλ δελ ππέθπςαλ εύθνια, σζηόζν θαηάθεξαλ λα 

δηαζπάζνπλ ην ζηξαηό ησλ πξαθνπζίσλ θαη λα ηνπο ηξέςνπλ ζε θπγή. Οη Αζελαίνη ηνπο 

θαηαδίσμαλ κέρξη ην ζεκείν πνπ ζεσξνύζαλ αζθαιέο, έπεηηα αθνύ αλαραηηίζηεθαλ νη 

δπλάκεηο ηνπο επέζηξεςαλ λα ζπιιέμνπλ ηνπο λεθξνύο ηνπο θαη λα ηνπο απνζέζνπλ ζηελ 

ππξά. Μάιηζηα, όπσο αλαθέξεη ν Βιάρνο ε θαύζε ησλ λεθξώλ ζην πεδίν ηεο κάρεο 

απνηειεί κνλαδηθή πεξίπησζε  θαη πηζαλόηαηα επηζεκαίλεηαη από ην Θνπθπδίδε γη’ απηόλ 

ην ιόγν. Δλώ ην γεγνλόο όηη νη Αζελαίνη δελ έθηαζαλ ζην ηεξό κεηά ην ηέινο ηεο κάρεο 

είλαη ακθηιεγόκελν, θαζώο ζύκθσλα κε ηνλ  Παπζαλία, απηνί είλαη πνπ εκπόδηζαλ ηε 

δηέιεπζε ησλ αληηπάισλ ηνπο ζην κλεκείν. κσο δελ είλαη μεθάζαξν ην ηη πξαγκαηηθά 

ζπλέβε. Δπίζεο ν Γηόδσξνο έρεη αλαθεξζεί ζηνλ ηξόπν πνπ νη πξαθνύζηνη απεηξάπεζαλ 

θαη δελ θαηάθεξαλ λ αθαηξέζνπλ ηνλ ζεζαπξό ηνπ λανύ.
73

 

         Καηόπηλ, νη Αζελαίνη επέιεμαλ λα αλαρσξήζνπλ γηα ηελ Καηάλε, γεγνλόο πνπ 

πξνθαιεί εληππσζηαζκό αθνύ εγθαηέιεηςαλ ην πξνγεθύξσκα ηνπο γηα αλνύζηνπο ιόγνπο, 

όπσο γηαηί ήηαλ ρεηκώλαο θαη γηαηί έθξηλαλ πσο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πνιεκήζνπλ πξνηνύ 

έξζνπλ λα εληζρύζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο ηππείο απ’ ηελ Αζήλα. Θα ραξαθηεξίδακε ιάζνο 

ηελ επηινγή ηνπο απηή γηα ηνλ ιόγν όηη ε Καηάλε, όπνπ ήηαλ ε βάζε ηνπο, απείρε κόλν 

πέληε ώξεο ηαμίδη γηα ηα αζελατθά θαξάβηα αλεθνδηαζκνύ ή νηηδήπνηε άιιν θξηλόηαλ 

απαξαίηεην, έηζη νη δπζθνιίεο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο. Ο Λάκαρνο θαη ν Νηθίαο  

εγθαηαιείπνληαο ηελ πνιύηηκε ζέζε, άθεζαλ ηνπο πξαθνύζηνπο πίζσ λα νξγαλώζνπλ 

θαιύηεξα ηελ άκπλα ηνπο.
74

 

        Με ην ζηξαηήγεκα ηνπ Νηθία λα παξαζύξεη ηνλ ζηξαηό ησλ πξαθνπζίσλ ζηελ  

Καηάλε κε ζθνπό λα θάλνπλ επίζεζε ζην ζηξαηόπεδν ησλ Αζελαίσλ θαη απ’ ηελ άιιε νη 
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ηειεπηαίνη λα ηνπο πεξηκέλνπλ εηνηκνπόιεκνη, κία λίθε είρε ηώξα θεξδεζεί παξά ην 

κεηνλέθηεκα όηη δελ είρε θαζόινπ ηππηθό ζώκα. κσο ν Νηθίαο ήηαλ αλίθαλνο λα 

ζπλερίζεη ηε κάρε, πξνβάιινληαο έλα ζσξό από δηθαηνινγίεο. Οη ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ 

ηνπ ήηαλ θπζηθά ε απνδπλάκσζε ηνπ αζελατθνύ ζηξαηνύ θαη ε απνπζία ηεο δσληάληαο, 

θαζώο θη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζπλεζηδόηαλ ε ζέα ηεο κεγάιεο αζελατθήο ζηξαηηάο από 

ηνπο ληόπηνπο, πνπ πιένλ δελ ηνπο πξνθαινύζε ην δένο πνπ ηνπο πξνθαινύζε ε έλαξμε 

ηνπ εγρεηξήκαηνο.
75
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  4.Η δηπισκαηηθή δξάζε        

                                                         

        Όζηεξα απ’ ηελ αλεπάξθεηα πνπ ππέδεημαλ νη ζηξαηεγνί ησλ Αζελαίσλ γηα έλα 

νινθιεξσηηθό πιήγκα έλαληη ησλ αληηπάισλ, ν ρεηκώλαο πνπ αθνινύζεζε πεξηειάκβαλε 

θαη απ’ ηηο δύν πιεπξέο κία ζηάζε αλαζπγθξόηεζεο. Αξρηθό κέιεκά ηνπο,  θάλεθε λα 

ήηαλ ε αλαδήηεζε ζπκκάρσλ. Οη Αζελαίνη θαηάθεξαλ λα έρνπλ ζην πιεπξό ηνπο ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ηθειησηώλ ηνπ λεζηνύ, ελώ ε Κακάξηλα πξνηίκεζε λα κείλεη 

νπδέηεξε.
76

 Ο αζελατθόο ζηόινο αθνζηώζεθε ζηελ θαιή ηνπ πξνεηνηκαζία, έρνληαο ζην 

λνπ λα θέξεη ηππείο απ’ ηελ Αζήλα, λα ζηξαηνινγήζεη ζπκκάρνπο, λα ζπγθεληξώζεη 

ρξήκαηα θαη εθόδηα, ώζηε ηελ άλνημε λα επηηεζεί ζηηο πξαθνύζεο.  Μ’ απηά ηα ζρέδηα 

έπιεπζε πξνο ηε Νάμν θαη ηελ Καηάλε σζόηνπ μερεηκώληαδε.  

      Οη πξαθνύζηνη αθνύ ζπγθάιεζαλ ζπλέιεπζε, πξώηνο ζην βήκα αλέβεθε ν 

Δξκνθξάηεο. Έλαο έκπεηξνο άλδξαο  ζηα πνιεκηθά πξάγκαηα, πνπ ζην ζεκείν απηό 

ζέιεζε λ’ ελζαξξύλεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη λα πξνηείλεη ηξόπν δξάζεο. Ο Θνπθπδίδεο 

ζηελ §6.72 πξνηνύ αλαθεξζεί  ζηα ιεγόκελα ηνπ Δξκνθξάηε, πξνέβε ζε κία ζύληνκε 

εηζαγσγή παξνπζίαζεο ηνπ, όπσο παξαηεξνύκε όηη θάλεη  ζπρλά ζην έξγν ηνπ θάζε θνξά 

πνπ επξόθεηην λα εηζάγεη ζηελ ηζηνξία ηνπ έλα θαηλνύξην γηα ηνλ αλαγλώζηε πξόζσπν κε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη. Μάιηζηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε παξνπζίαζε ηνπ Δξκνθξάηε εζεσξείην ζεκαληηθή, θαζώο 

απνηέιεζε έλα πξόζσπν πνπ δελ ππήξμε απιά έλαο νκηιεηήο ηε δεδνκέλε ζηηγκή, αιιά 

εθιέρηεθε θαη ζηξαηεγόο ησλ πξαθνπζίσλ.
77

 Σν γεγνλόο πσο ζε άιιεο πεξηπηώζεηο 

αλδξώλ ν Θνπθπδίδεο δελ επηιέγεη κηα ηέηνηνπ είδνπο εηζαγσγή, επηβεβαηώλεη ηελ ηαθηηθή 

ηνπ λα απνζηώπα ηα αλνύζηα θαη λα ππνγξακκίδεη ηα επνπζηώδε ζηελ ηζηνξία ηνπ.  

     Βάζεη ηεο πξνηξνπήο ηνπ Δξκνθξάηε γηα πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ζηξαηεγώλ, ν 

ιαόο εμέιεμε ηξεηο ζηξαηεγνύο, ηνλ Δξκνθξάηε, ηνλ Ζξαθιείδε θαη ηνλ ηθαλό. Έπεηηα 

απεζηαικέλνη θαηεπζύλζεθαλ ζηελ Πεινπόλλεζν γηα αλαδήηεζε ζπκκάρσλ. Οη 

πξαθνύζηνη επειπηζηνύζαλ, πσο αθνύ έπεηζαλ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα δηεμάγνπλ 

πόιεκν ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ, ζα αλάγθαδαλ ηνπο αληηπάινπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

ηθειία ή λα αδπλαηνύλ λα ζηείινπλ κεγαιύηεξεο ζηξαηησηηθέο εληζρύζεηο εθεί. Ωζηόζν, 

νύηε ην έλα ζπλέβε, νύηε ην άιιν, αθνύ όπσο βιέπνπκε παξαθάησ ε Αζήλα έζηεηιε 

ηεξάζηην εθζηξαηεπηηθό ζώκα θαη κάιηζηα κε ζηξαηεγό ηνλ Γεκνζζέλε. Έηζη είλαη 

νθζαικνθαλέο πσο ε εθζηξαηεία ζα θξηζεί ζηε ηθειία θαη όρη από ηηο ελέξγεηεο ησλ 

                                                 
76

 Βι., Bury, J. B., Meiggs, R. (1998
3
:452) 

77
 Βι., Gomme, A. W., Andrewes, A., Dover, K. J., (1970 : 347) 



 36 

Πεινπνλλήζησλ ζηελ Διιάδα.
78

 Παξάιιεια νη Αζελαίνη μεθηλνύζαλ λα βάδνπλ ζε 

εθαξκνγή ηα δηθά ηνπο ζρέδηα, όρη όκσο κε ηελ ίδηα επηηπρία, θαζώο δελ έγηλαλ δεθηνί από 

ηνπο Μεζζήληνπο θαη κόλε ηνπο ειπίδα ζηάζεθε ε ρξεκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή ελίζρπζε 

απ’ ηελ Αζήλα.  

       Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θη ελώ νη Αζελαίνη βξίζθνληαλ ζηε Νάμν, νη 

πξαθνύζηνη πξνεηνίκαδαλ αλελόριεηνη ηελ άκπλά ηνπο, ρηίδνληαο έλα ηείρνο θαη 

νρπξώλνληαο ηηο πξαθνύζεο. Δπίζεο, ζηάιζεθαλ πξαθνύζηνη πξέζβεηο ζηελ Κακαξίλα 

ιόγσ αλεζπρίαο ηνπο γηα ελδερόκελε ζπκκαρία κε ηνλ αληίπαιν. Δθεί είραλ θζάζεη θαη 

πξέζβεηο ησλ Αζελαίσλ. πγθιήζεθε ζπλέιεπζε ηνπ ιάνπ θαη πξώηνο ν Δξκνθξάηεο 

αλέβεθε ζην βήκα κε ζθνπό ηε δηαβνιή ησλ Αζελαίσλ. Ο Θνπθπδίδεο ζην ζεκείν απηό 

ζπκπεξηιακβάλεη ζην έξγν ηνπ δύν κεγάιεο δεκεγνξίεο, απηή ηνπ Δξκνθξάηε θαη απηή 

ηνπ Δύθεκνπ Αζελαίνπ γηα ην δήηεκα ηεο αλαπνθαζηζηηθόηεηαο ηεο Κακαξίλαο. Ο 

Δξκνθξάηεο πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο Κακαξηλαίνπο λα ηαρζνύλ ζην πιεπξό ησλ 

πξαθνπζώλ έλαληη ησλ Αζελαίσλ θαη λα πάςνπλ λα δηαηεξνύλ κία νπδέηεξε ζηάζε, 

όπσο εμαθνινπζνύζαλ λα έρνπλ. Απ’ ηελ άιιε κε ηα ιόγηα ηνπ ν Δύθεκνο πξνζπαζεί λα 

πεηύρεη ην αληίζεην, δειαδή λα παξαζύξεη ηνπο Κακαξηλαίνπο ελαληίνλ ησλ πξαθνπζώλ. 

Παξά ησλ αγώλα ησλ δύν αλδξώλ, ελ ηέιεη ε Κακαξίλα απνθαζίδεη λα κείλεη νπδέηεξε θη 

άμην ζεκαζίαο είλαη όηη πξώηε θνξά ζηνλ Θνπθπδίδε παξαηεξνύκε έλαλ άθαξπν αγώλα 

ιόγσλ, ρσξίο θακία θαηάιεμε.
79

 

      Όζηεξα ινηπόλ από ηε ιήμε απηήο ηεο ζπλέιεπζεο θαη νη δύν πιεπξέο επέζηξεςαλ  

ζηηο βάζεηο ηνπο  θαη πάιη ζηξάθεθαλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα πξνζεηαηξηζκό άιισλ 

πόιεσλ θαη ζηελ πνιεκηθή ηνπο πξνεηνηκαζία. Πξέζβεηο ησλ πξαθνπζίσλ έθηαζαλ ζηελ 

Κόξηλζν θαη έθαλαλ έθθιεζε γηα βνήζεηα. Πξόζπκνη νη Κνξίλζηνη λα παξέρνπλ βνήζεηα, 

έζηεηιαλ κάιηζηα θαη δηθνύο ηνπο πξέζβεηο ζηε Λαθεδαίκνλα γηα λα πείζνπλ καδί ηνπο 

Λαθεδαηκόληνπο γηα ηελ απνζηνιή ζηξαηνύ ζηε ηθειία, αιιά θαη γηα ηνλ πόιεκν εληόο 

Διιάδαο ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. Παξόληεο ζηε Λαθεδαίκνλα, όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπλέιεπζε ήηαλ ν Αιθηβηάδεο θαη νη ζπλεμόξηζηνί ηνπ. Έθνξνη θη άιινη άξρνληεο 

πξόηεηλαλ ζπκβηβαζκό κε ηνπο Αζελαίνπο, αιιά ν Αιθηβηάδεο ήηαλ απηόο πνπ πήξε ην 

ιόγν θαη ηνπο παξαθίλεζε λα δξάζνπλ. Δθθώλεζε έλαλ δπλαηό θαη εληππσζηαθό ιόγν, 

παξνπζηάδνληαο ηα απεξηόξηζηα ζρέδηα ηεο αζελατθήο θηινδνμίαο, πνπ είρε ζαλ ζθνπό 
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θαηαθηήζεηο ζηε δύζε θαη ζα θαζηζηνύζε ηνπο Αζελαίνπο ηθαλνύο λα επηζηξέςνπλ θαη λα 

θαηαιάβνπλ θαη ηελ Πεινπόλλεζν.
80

 

       Οη Λαθεδαηκόληνη όληαο αξρηθά δηζηαθηηθνί, αθνύγνληαο ηα ιόγηα ηνπ Αιθηβηάδε 

ελζαξξύλζεθαλ, γηαηί πίζηεπαλ όηη άθνπγαλ έλαλ άλζξσπν πνπ είρε άξηζηε γλώζε ησλ 

πξαγκάησλ, απνθάζηζαλ λα θηλεζνύλ ερζξηθά ελαληίνλ ηεο Αζήλα θαη ηελ απνζηνιή 

εληζρύζεσλ ζηε ηθειία. Δπίζεο όξηζαλ ζηξαηεγό γηα ηελ απνζηνιή ζηηο πξαθνύζεο ηνλ 

Γύιηππν  θαη νρύξσζαλ ηε Γεθέιεηα ζηελ Αηηηθή, κία ζπκθνξά πνπ πξνθαινύζε θόβν 

ζηνπο Αζελαίνπο. Έηζη ηέιεησζε ν ρεηκώλαο θαη παξάιιεια ην δέθαην έβδνκν έηνο ηνπ 

πνιέκνπ γηα ηνλ νπνίν έγξαςε ν Θνπθπδίδεο.  
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       5. Η πνιηνξθία ησλ πξαθνπζώλ       

                                                                                              

        ηαλ πηα ήξζε ε άλνημε, νη Αζελαίνη θαηεπζύλζεθαλ ζηα Τβιαία Μέγαξα θαη 

ξήκαμαλ ηηο θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ησλ ληόπησλ, ελώ ζην δηάβα ηνπο ζθόησζαλ 

κεξηθνύο πξαθνύζηνπο, έζηεζαλ ηξόπαην θαη ηέινο  επέζηξεςαλ ζηα πινία ηνπο. Έπεηηα 

κε ζπλζεθνιόγεζε θαηέιαβαλ ηε ζηθειηθή  πόιε Κεληόξηπα θαη γύξηζαλ ζηελ Καηάλε.   

ε κία πξώηε ζύγθξνπζε ν Νηθίαο θαηάθεξε λα θαηαηξνπώζεη ην ζηξαηό ησλ 

πξαθνπζώλ, κεηά ηελ απνβίβαζε ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ ζην ιηκάλη ηεο πόιεο. Σόηε, ν 

Δξκνθξάηεο ζνξπβνύκελνο απ’ ηελ επίζεζε δήηεζε άκεζε βνήζεηα από ηελ Κόξηλζν θαη 

ηε πάξηε. Μάιηζηα, ηηο παξόηξπλε λα θεξύμνπλ παξάιιειν πόιεκν ελαληίνλ ησλ 

Αζελαίσλ ζηελ Διιάδα. Ο Αιθηβηάδεο απ’ ηελ άιιε ζηεθόηαλ πιένλ ζην πιεπξό ησλ 

παξηηαηώλ θαη ελίζρπε κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηηο ελέξγεηεο απηέο ελαληίνλ ησλ 

Αζελαίσλ.
81

  

       Σν θαινθαίξη νη πξαθνύζηνη αθνύ πιεξνθνξήζεθαλ πσο είραλ θζάζεη ηππείο από ηελ 

Αζήλα, ζεώξεζαλ ζώθξνλ λα θξνπξήζνπλ ηηο πξνζβάζεηο ζηηο Δπηπνιέο, ώζηε λα κελ 

θαηαθέξνπλ νη Αζελαίνη θαηεβαίλνληαο απ’ εθεί λα πεξηθιύζνπλ ηνπο πξαθνύζηνπο κε 

πεξηηείρηζκα. Ο Δξκνθξάηεο είρε αληηιεθζεί ηελ αλάγθε θξνπξήζεσλ απηώλ ησλ 

πςσκάησλ γη’ απηό δηάιεμε κηα δύλακε ησλ εμαθνζίσλ.
82

 κσο νη Αζελαίνη ηελ ίδηα 

λύρηα, πνπ ν Δξκνθξάηεο επηζεσξνύζε ηνλ νπιηζκό θαη ηνπο επίιεθηνπο πνπ ζα 

θξνπξνύζαλ ην ζεκείν, είραλ απνπιεύζεη ήδε  κ’ όιν ηνλ ζηξαηό από ηελ Καηάλε θαη 

ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηνί ζηάζκεπζαλ ζηνλ Λένληα, κόιηο έμη κε επηά ζηάδηα από ηηο 

Δπηπνιέο. Ζ επηζεώξεζε ηνπ ζηξαηνύ απ’ ηνλ Δξκνθξάηε έγηλε ζηηο αθηέο ηνπ Μεγάινπ 

Ληκέλα, εθεί όπνπ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν είραλ θάλεη ηελ πξώηε απόβαζε νη Αζελαίνη. 

Πηζαλόηαηα νη Αξρεγνί ησλ πξαθνπζίσλ λα ζθέθηεθαλ όηη νη Αζελαίνη ζα 

επαλαιάκβαλαλ ην εγρείξεκα ηνπο  από ηε ζάιαζζα, αιιά πεδηθή αζελατθή δύλακε 

θηλήζεθε πξνο ηηο Δπηπνιέο θαη πξόιαβε λ’ αλέβεη από ηνλ Δπξύειν ρσξίο λα γίλνπλ 

αληηιεπηνί.
83

 Οη πξαθνύζηνη έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ, σζηόζν ε απόζηαζε πνπ είραλ λα 

δηαλύζνπλ νη αληίπαινη ήηαλ κεγάιε κε απνηέιεζκα λα επηηεζνύλ ζηνπο Αζελαίνπο 

αλνξγάλσηα. Οη πξαθνύζηνη ληθήζεθαλ ζ’ απηή ηε κάρε, θη επέζηξεςαλ ζηελ πόιε ηνπο 

κε αξθεηέο απώιεηεο ζηξαηησηώλ, ελώ νη Αζελαίνη έζηεζαλ μαλά ηξόπαην θαη έδσζαλ 

ζηνπο πξαθνύζηνπο ηνπο λεθξνύο ηνπο κε πξνζσξηλή αλαθσρή.  
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         Σν ζρέδην ησλ Αζελαίσλ ήηαλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ηείρνο δηακέζνπ ησλ 

Δπηπνιώλ,  πνπ ζα θηάλεη κέρξη ην ιηκάλη, θαζώο θάηη ηέηνην ζα αλέθνπηε ηελ επηθνηλσλία 

ησλ αληηπάισλ  θη από μεξά θη από ζάιαζζα.
84

 Οη Αζελαίνη εγθαηέζηεζαλ θξνπξά ζην 

Λάβδαιν θαη νη πξαθνύζηνη έκεηλαλ άλαπδνη ζην ζέακα ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία 

πξνρσξνύζαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ νρπξώκαηνο. Όπσο αλαθέξεη ν Γηόδσξνο, νη Αζελαίνη 

άξρηζαλ ηελ πεξηηείρηζε  θαηαζθεπάδνληαο έλα νρύξσκα γύξσ από ην Λάβδαιν , ζηγά 

ζηγά άξρηζαλ λα πεξηθιείνπλ ηνπο πξαθνύζηνπο πξνμελώληαο ηνπο θόβν, έηζη νη 

ηειεπηαίνη βγήθαλ από ηελ πόιε ώζηε λα εκπνδίζνπλ ηελ θαηαζθεπή, αιιά ύζηεξα 

από ηππνκαρία πνπ αθνινύζεζε, έραζαλ πάιη πνιινύο άλδξεο θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή. 

Οη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή πνπ είλαη θάησ από ην ιηκάλη, νρύξσζαλ ηελ 

Πνιίρλε, έθιεηζαλ κέζα θαη ην ηεξό ηνπ Γία θαη άξρηζαλ λα πνιηνξθνύλ ηηο 

πξαθνύζεο. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 7) 

        Μεηά ηε κάηαηε πξνζπάζεηα ησλ πξαθνύζησλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αλέγεξζε ηνπ 

ηείρνπο, απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή ελόο αληηηεηρίζκαηνο κε ζθνπό λα 

θόςεη απηό ησλ Αζελαίσλ πξηλ θηάζεη ζην ιηκάλη. ηελ αξρή ε Αζελαίνη έδεημαλ λα κελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ερζξώλ ηνπο θαη ζπλέρηζαλ ηελ αλέγεξζε ηνπ δηθνύ 

ηνπο ηείρνπο απ’ ηελ δπηηθή πιεπξά.  ηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξίκελαλ κία  επθαηξία  πνπ 

ζύληνκα ηνπο δόζεθε από ηελ απξνζεμία ησλ πξαθνπζίσλ. Οη πξαθνύζηνη ζηξαηεγνί 

εηνηκάδνληαη γηα κάρε, δελ θξνληίδνπλ όκσο λα παξαηάμνπλ ηνλ ζηξαηό ηνπο. Απεηξία θαη 

αηαμία επηθξαηεί ζην ζηξάηεπκα ησλ πξαθνπζώλ.
85

 Έγηλε κία επίζεζε θαηά ηνπ 

αληηηεηρίζκαηνο θαη πνιύ εύθνια θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά. Σόηε νη πξαθνύζηνη 

μεθίλεζαλ ηελ θαηαζθεπή ελόο δεύηεξνπ αληηηεηρίζκαηνο, ην νπνίν πάιη νη Αζελαίνη 

νδεγνύκελνη από ηνλ ζηξαηεγό Λάκαρν θαηέζηξεςαλ. κσο, πξαθνύζηνη ζηξαηηώηεο 

θαηέθζαζαλ θαη ζε κάρε πνπ δόζεθε, ν ζηξαηεγόο Λάκαρνο ζθνηώζεθε. Ζ θαθνηπρία γηα 

ηελ αζελατθή επηηπρία ζπλερηδόηαλ. Αξρηθά ν αδύλακνο Νηθίαο δηνξίζηεθε αξρεγόο, ν 

Αιθηβηάδεο αλαθιήζεθε θαη ηώξα ν Λάκαρνο ζθνηώζεθε.
86

 

       Οη πξαθνύζηνη ηώξα κε πεξηζζόηεξν ζάξξνο βγήθαλ πάιη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

Αζελαίνπο θαη έζηεηιαλ κάιηζηα θαη κέξνο ηεο δύλακεο ηνπο ζην θπθιηθό νρύξσκα ησλ 

Δπηπνιώλ πηζηεύνληαο όηη ζα ην έβξηζθαλ έξεκν. κσο ην θπθιηθό νρύξσκα ηνπο 

εκπόδηζε λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ ν ίδηνο ν Νηθίαο, ν νπνίνο δηέκελε εθεί ιόγσ αζζέλεηαο. 

Από γξάκκα ηνπ πξνο ηνπο Αζελαίνπο γλσξίδνπκε όηη ν Νηθίαο ππέθεξε από λεθξηθή 
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αζζέλεηα. (ΘΟΤΚ.7.15.2) Ο άξξσζηνο Νηθίαο ήηαλ ν κνλαδηθόο ζηξαηεγόο πνπ είρε 

απνκείλεη λα θαζνδεγεί ην αζελατθό ζηξάηεπκα, όκσο νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε πσο 

παξά ηελ ζνβαξή ηνπ αζζέλεηα ηε δεδνκέλε ζηηγκή ππέδεημε επξεκαηηθόηεηα θαη γξήγνξε 

αληίιεςε. 
87

 Οη πξαθνύζηνη ππνρώξεζαλ επεηδή πιεζίαδαλ νη Αζελαίνη γηα λα 

βνεζήζνπλ, αθνύ είραλ θαηαθέξεη λα απσζήζνπλ ηνλ ερζξό ζην ιηκάλη. Οη πξαθνύζηνη 

αληηιήθζεθαλ όηη κε ηα κέζα πνπ δηέζεηαλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εκπνδίζνπλ  άιιν ην 

ρηίζηκν ηνπ ηείρνπο.  Οη Αζελαίνη θαη ζ’ απηή ηε κάρε αλαδείρζεθαλ ληθεηέο  γη’ άιιε κηα 

θνξά θαη κε δηπιό ηείρνο άξρηζαλ λα απνθιείνπλ ηνπο πξαθνύζηνπο.  Οη πξαθνύζηνη 

βιέπνληαο ηελ ηξνπή πνπ είρε πάξεη ε θαηάζηαζε θαη όληαο ζε απόγλσζε ρσξίο θακία 

εμσηεξηθή βνήζεηα, άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη ην ζελάξην ηεο ζπλζεθνιόγεζεο κε ηνλ Νηθία, 

πξάγκα πνπ ζα ραξνπνηνύζε ηδηαηηέξσο ηνλ Αζελαίν ζηξαηεγό όπσο είλαη θπζηθό. 

      Ωζηόζν, θάζε ζθέςε γηα παξάδνζε εγθαηαιείθζεθε όηαλ θαηέθζαζε ζηνπο 

πξαθνύζηνπο έλαο Κνξίλζηνο ζηξαηεγόο, ν Γνγγύινο κε ηελ είδεζε όηη πιεζηάδνπλ 

θνξηλζηαθά πινία θαη έλαο παξηηάηεο ζηξαηεγόο, ν Γύιηππνο. 
88

 Ο Γύιηππνο αθνύγνληαο 

αλαιεζείο εηδήζεηο, όπσο όηη νη πξαθνύζεο ήηαλ εληειώο απνθιεηζκέλεο από 

πεξηηείρηζκα, είρε ράζεη ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηε ηθειία, αιιά ήζειε λα ζώζεη όηη κπνξνύζε 

από ηελ Ηηαιία έηζη θαηεπζύλζεθε πξνο ηνλ Σάξαληα. Ο Νηθίαο πιεξνθνξνύκελνο όηη ν 

Γύιηππνο βξηζθόηαλ θνληά όρη κε ζεκαληηθό αξηζκό πινίσλ, δελ ζνξπβήζεθε θαη δελ 

επηηεξνύζε ηηο θηλήζεηο ηνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηελ έιεπζε σο πνιεκηθή επηρείξεζε. 

Ζ ακέιεηα απηή ηνπ Νηθία είλαη ην δεύηεξν ζνβαξό ιάζνο ηνπ κεηά ηε κε νινθιήξσζε 

ηνπ πεξηηεηρίζκαηνο. 

       ύκθσλα κε ηνλ Γηόδσξν, νη θάηνηθνη ησλ πξαθνπζώλ αλαζάξξεζαλ όηαλ 

πιεξνθνξήζεθαλ πσο ν Γύιηππνο βξηζθόηαλ ζηελ Ικέξα θαη ζπγθέληξσλε 

ζηξαηηώηεο. Όηαλ ζπγθέληξσζε ηξεηο ρηιηάδεο πεδνύο θαη δηαθνζίνπο ηππείο, 

πξνρώξεζε πξνο ηηο πξαθνύζεο. Δπίζεο, ελώ ν Θνπθπδίδεο δελ αλαθέξεη ηελ 

παξνπζία ηνπ Γπιίππνπ ζηε κάρε όπνπ ν Λάκαρνο έραζε ηε δσή ηνπ, ν Γηόδσξνο 

παξνπζηάδεη απηόλ λα είλαη ν θαζνδεγεηήο ηεο ζηξαηησηηθήο δύλακεο ελαληίνλ ησλ 

Αζελαίσλ ζηηο Δπηπνιέο. Ωζηόζν θαη νη δπν ηζηνξηθνί θαηαιήγνπλ κε ηε λίθε ησλ 

Αζελαίσλ.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 7)  
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    Β. Γεύηεξε  θάζε ησλ επηρεηξήζεσλ                 

                                         

1. Άθημε ηνπ Γπιίππνπ ζηε ηθειία         

                                         

        Ο Γύιηππνο κε ηνλ Κνξίλζην ζηξαηεγό Ππζήλ εγθαηαιείπνληαο ηνλ Σάξαληα, 

θαηεπζύλζεθαλ ηώξα πξνο ηνπο Δπηδεθπξίνπο Λνθξνύο. Έιαβαλ ζαθέζηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πξαθνύζσλ, δειαδή πσο δελ είραλ απνθιεηζηεί ηειείσο 

κε ηείρνο θαη όηη ζα κπνξνύζε λα είλαη εθηθηή κηα ελδερόκελε εηζρώξεζε από ηηο 

Δπηπνιέο ζην εζσηεξηθό ηεο πόιεο. Οη δύν αξρεγνί ηνπ εγρεηξήκαηνο ακθηηαιαληεύνληαλ 

ζηελ απόθαζε δξάζεο ηνπο, αλ  ζα ήηαλ δειαδή νξζόηεξν λα κπνπλ ζηηο πξαθνύζεο από 

ηε ζάιαζζα ή λα θηάζνπλ ζηελ Ηκέξα θαη κε πεξηζζόηεξν ζηξαηό λα επηρεηξήζνπλ λα 

κπνπλ ζηελ πόιε από ηε μεξά. 

      Σειηθή απόθαζε ηνπο ήηαλ λα θαηεπζπλζνύλ πξνο ηελ Ηκέξα. Θα ήηαλ παξάθξνλ λα 

αθνινπζνύζαλ ηελ πξώηε εθδνρή, αθνύ νη πξαθνύζεο δελ είραλ απνθιεηζηεί από ζηεξηά, 

έηζη ππήξρε δπλαηόηεηα αθόκα λα εηζέιζνπλ από ηηο Δπηπνιέο ζηελ πόιε, ελώ ζηε 

ζάιαζζα θπξηαξρνύζε ν ερζξόο.
89

 Αθνύ ν παξηηάηεο ζηξαηεγόο ζπγθέληξσζε 

εηεξόθιεηεο δπλάκεηο, αλέβεθε ηνλ ιόθν ησλ Δπηπνιώλ θαη ρσξίο λα ζπλαληήζεη θακία 

αληίζηαζε πξνρώξεζε πξνο ηελ πόιε από ην ίδην κνλνπάηη πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη νη 

Αζελαίνη γηα λα θαηαιάβνπλ ηηο Δπηπνιέο. Αλ ν Νηθίαο δελ είρε ακειήζεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πεξηηεηρίζκαηνο δελ ζα ήηαλ ηώξα εθηθηή ε πξνζέιεπζε ηνπ ερζξνύ θαη 

ε πξνζπάζεηα ηνπ Γπιίππνπ πηζαλόλ ζα απνηύραηλε.
90

 

       Ο Γύιηππνο έρεη όιε ηελ ελεξγεηηθόηεηα θαη επξεκαηηθόηεηα γηα λα αλαηξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε, ελώ ζηνλ αζελατθό ζηξαηό θπξηαξρεί ξαζπκία θαη ραιαξόηεηα, γηα ηα νπνία 

ππαίηηνο είλαη ν άβνπινο, αζζελήο,  αξρεγόο  Νηθίαο.
91

 Πξώην κέιεκα ηνπ Γπιιίπνπ ήηαλ 

ην έξγν ηεο άκπλαο θαη πξώηε ηνπ επηηπρία ήηαλ ε θαηάιεςε ηνπ νρπξνύ Λαβδάινπ. Γελ 

μέθεπγε όκσο από ηνλ ζηόρν ηνπ πνπ δελ ήηαλ άιινο από ην λα απνηξέςεη ηνλ απνθιεηζκό 

ησλ πξαθνπζώλ από ηνπο Αζελαίνπο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνύζε λα πεηύρεη κόλν κε ηελ 

αλέγεξζε ελόο θαηλνύξηνπ αληηηεηρίζκαηνο. Με ηελ ίδηα εκκνλή ζπλέρηζαλ ην ρηίζηκν γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθνύ ηνπο ηείρνπο θαη νη Αζελαίνη, ελώ παξάιιεια δίλνληαλ 

ζύληνκεο κάρεο κεηαμύ ησλ δύν ζηξαηώλ.
92

 Δλ ηέιεη απηνί πνπ ππεξίζρπζαλ ήηαλ νη 
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πξαθνύζηνη, αθνύ νη Αζελαίνη αλαγθάζηεθαλ λα ζηξίςνπλ ην ηείρνο ηνπο θαη δελ 

θαηόξζσζαλ λα θζάζνπλ κέρξη ηελ αλαηνιηθή αθηή. Έλα αθόκα ζνβαξό ζθάικα ησλ 

Αζελαίσλ γηαηί επέιεμαλ λα αθηεξώζνπλ ρξόλν ζηελ νηθνδόκεζε  ελόο δηπινύ ηείρνπο 

πξνο ηνλ Μεγάιν Ληκέλα, ελώ θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ βόξεηνπ 

ηείρνπο πνπ ζα είρε απνθιείζεη ηηο πξαθνύζεο θαη ζα είρε πξνιάβεη ηνλ ερζξό.
93

 

        Ο Θνπθπδίδεο κε ιεπηνκέξεηα παξαζέηεη ηα γεγνλόηα θαη πεξηγξάθεη βήκα βήκα ηηο 

θηλήζεηο ηνπ Γπιίππνπ κε ηελ άθημε ηνπ. Αλαθέξεηαη ζηελ αλαθσρή πνπ πξνηείλεη ν 

Γύιηππνο ζηνπο Αζελαίνπο δηα κέζνπ ηεο θσλήο ελόο απεζηαικέλνπ ηνπ. πγθεθξηκέλα 

αθνύ έδσζε εληνιή λα απνζέζνπλ ηα όπια νη ζηξαηηώηεο ηνπ, ζηέιλεη θήξπθα ζηνπο 

Αζελαίνπο λα ηνπο κεηαθέξεη όηη έρνπλ ηελ επηινγή λα εγθαηαιείςνπλ ηε ηθειία 

εηξεληθά κέζα ζε πέληε εκέξεο. Ωζηόζν, νη αληίπαινη αγλόεζαλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ πεξί 

αλαθσρήο θαη ηάρζεθαλ ζε ζέζε κάρεο. Ο Γηόδσξνο απ’ ηελ άιιε απνζησπά ηηο 

πεξηζζόηεξεο απ’ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηιέγεη λ’ αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο θαη 

μεθηλά ηελ εμηζηόξεζε ηνπ από ην ζεκείν πνπ νη δύν ζηξαηνί αξρίδνπλ λα κάρνληαη. 

       Ο Γύιηππνο έηνηκνο κε ηνλ ζηξαηό ηνπ, πεξίκελε ηελ επίζεζε ησλ Αζελαίσλ, 

βιέπνληαο όκσο πσο απηνί όηη δελ επξόθεηην λα επηηεζνύλ, νδήγεζε ην ζηξάηεπκα ηνπ 

ζηνλ Σεκελίηε θαη εθεί ζηξαηνπέδεπζε. Σελ επόκελε κέξα έζηεηιε έλα κέξνο ηνπ ζηξαηνύ 

ζην Λάβδαιν θαη θπξίεπζε ην θξνύξην, ελώ ζθόησζε όζνπο από ηνπο αληηπάινπο έπηαζε 

εθεί. Δπίζεο ηελ ίδηα κέξα νη πξαθνύζηνη θαηέιαβαλ κία αζελατθή ηξηήξε ζην ιηκάλη, 

έηζη νη επηηπρίεο έξρνληαλ κία κία. Οη πξαθνύζηνη ζπλέρηζαλ ηελ νηθνδόκεζε ηνπ δηθνύ 

ηνπο ηείρνπο κε ζθνπό λα θηάζνπλ ζηνλ Δπξύειν θαη αλέγεηξαλ επίζεο ηέζζεξα νρπξά 

ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ. Δλ ησ κεηαμύ ν Νηθίαο είρε θαηνξζώζεη λα θαηαιάβεη ην 

Πιεκκύξην, όπνπ έρηηζε θη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ ζην ζεκείν απηό ηξία αζελατθά νρπξά.
94

 

       ηαλ ν Γύιηππνο έθξηλε θαηάιιειε ηε ζηηγκή επηηέζεθε ζηνπο Αζελαίνπο. Οη 

ζηξαηηώηεο ησλ δύν πιεπξώλ έδηλαλ κάρε αλάκεζα ζηα ηεηρίζκαηα θαη απηό θαζηζηνύζε 

αδύλαηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηππηθνύ ζώκαηνο. Οη Αζελαίνη αλαδείρζεθαλ ληθεηέο θαη 

έζηεζαλ ηξόπαην. κσο κία άιιε θαηάιιειε ζηηγκή ν Γύιηππνο νδήγεζε μαλά ην 

ζηξάηεπκά ηνπ ελαληίνλ ηνπ ερζξνύ θαη νη Αζελαίνη αληεπηηέζεθαλ. Έμππλα ν παξηηάηεο 

ζηξαηεγόο νδήγεζε ηνπο ζηξαηηώηεο πην έμσ από ηα ηείρε γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα απηή 

ηε θνξά λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ην ηππηθό ηνπ. Κη όπσο ζσζηά είρε ζρεδηάζεη θαηάθεξε λα 

ηξέςεη ζε θπγή ηνπο Αζελαίνπο θαη ρσξίο λα ράζνπλ ρξόλν νη πξαθνύζηνη πξνρώξεζαλ  

ηελ νηθνδόκεζε ηνπ  δηθνύ ηνπο ηείρνο πεξά από ην αζελατθό. Σώξα πηα νη Αζελαίνη 
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αθόκα θη αλ ληθνύζαλ δελ είραλ ηξόπν λα απνθιείζνπλ ηηο πξαθνύζεο κε πεξηηείρηζκα. Ο 

Γηόδσξνο αλαθέξεη πσο νη πξαθνύζηνη έδσζαλ κάρε , ζθόησζαλ πνιινύο Αζελαίνπο  

θη αθνύ λίθεζαλ γθξέκηζαλ ην ηείρνο ηνπο ζ’ όιε ηελ έθηαζε ησλ Δπηπνιώλ, 

αλαγθάδνληαο ηνπο αληηπάινπο λα εγθαηαιείςνπλ ην ζεκείν θαη λα κεηαθεξζνύλ κε 

όιν ηνπο ηνλ ζηξαηό ζε άιιν ζηξαηόπεδν.( ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 8) 

         Καηόπηλ, ζπκκαρηθά πινία ησλ πξαθνπζίσλ θαηάθεξαλ λα εηζρσξήζνπλ ζην ιηκάλη 

ρσξίο επηηήξεζε από ηνπο Αζελαίνπο θαη νη λαύηεο πξόζθεξαλ βνήζεηα ζην ρηίζηκν ηνπ 

ηείρνπο ησλ πξαθνπζίσλ.  Δλ ησ κεηαμύ ν Γύιηππνο αλαρώξεζε γηα λα αλαδεηήζεη 

πεξηζζόηεξν ζηξάηεπκα ζηα κέξε ηεο ηθειίαο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν γηα λα 

πξνζεηαηξηζηεί θη άιιεο πόιεηο πνπ κέρξη εθείλε ηελ ώξα δηαηεξνύζαλ νπδέηεξε ζηάζε. 

Απεζηαικέλνη ζηάιζεθαλ ζηε Λαθεδαίκνλα θαη ζηελ Κόξηλζν γηα λα δεηήζνπλ 

εληζρύζεηο, όπσο ην ίδην είραλ θάλεη θαη νη Αζελαίνη. Καηά ηνλ Γηόδσξν, ζηάιζεθαλ 

ζηνπο πξαθνύζηνπο από ηελ Κόξηλζν, από ηε Βνησηία θαη από ηε πθπώλα ρίιηνη 

άλδξεο, ελώ από ηε πάξηε εμαθόζηνη.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 8) Με πεξίζζην ζάξξνο θαη 

αλεβαζκέλν εζηθό νη πξαθνύζηνπ αθηεξώζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηόινπ θαη ησλ 

πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ. 

      Ο Νηθίαο απνδείρζεθε νιόηεια αλίθαλνο γηα κία ζζελαξή επίζεζε θη ελώ δελ είρε 

θάλεη θακία αμηόινγε πξόνδν, πξόζπκα ζα εγθαηέιεηπε ηελ πνιηνξθία, αιιά δελ ηνικνύζε 

λα αληηκεησπίζεη ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζηελ Αζήλα.
95

 Ο Νηθίαο παξαηεξώληαο πσο 

κέξα κε ηε κέξα νη πνιεκηθέο  δπλάκεηο ηνπ ερζξνύ απμάλνληαλ, έζηεηιε ιεπηνκεξή 

αλαθνξά εγγξάθσο ζηνπο Αζελαίνπο παξνπζηάδνληαο ηνπο ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε 

ζην λεζί κε ζθνπό ηελ αλάθιεζε ηνπο ή ηε ζπληνκόηεξε δπλαηή ελίζρπζε. Δπέιεμε ηελ 

αζπλήζηζηε γξαπηή κέζνδν πιεξνθόξεζεο αληί ηεο πξνθνξηθήο, γηαηί είρε εμαηξεηηθή 

ζεκαζία ζε κηα ηόζν θξίζηκε ζηηγκή ε Αζήλα  λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αθξηβή θαηάζηαζε 

ησλ πξαγκάησλ. Δθηόο ησλ άιισλ, ν ζηξαηεγόο δήηεζε κάιηζηα ηελ αλάθιεζε ηνπ ίδηνπ 

ιόγσ αζζέλεηαο. Ωζηόζν νη Αζελαίνη γη’ αθόκε κηα θόξα κε απξνλνεζία δελ έθαλαλ 

δεθηό ην αίηεκά ηνπ αληηθαηάζηαζεο.
96

 

       Οη Αζελαίνη όξηζαλ δύν ζπλαξρεγνύο ηνπ Νηθία, ηνλ Γεκνζζέλε θαη ηνλ 

Δπξπκέδνληα. Πξώηνλ έζηεηιαλ ζηε ηθειία ηνλ Δπξπκέδνληα κε δέθα πινία θαη αζήκη 

γηα λα αλαγγείιεη όηη έξρεηαη κεγαιύηεξε βνήζεηα από ηελ Αζήλα. Δλώ ν Γεκνζζέλεο 

θαζπζηέξεζε κέλνληαο πίζσ γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ εθζηξαηεία. Σελ άλνημε ηνπ 
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επόκελνπ ρξόλνπ ν Γεκνζζέλεο έθηαζε ζηε ηθειία κε εθζηξαηεπηηθό ζώκα 15.000 

αλδξώλ.
97
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2. Η αξρή ηνπ «ηέινπο»                                             

    

       Σελ ίδηα επνρή, ηελ άλνημε ηνπ 413 π.Υ., ε ίδηα ε πόιε ησλ Αζελαίσλ θηλδύλεπε, 

αθνύ νη Πεινπνλλήζηνη πξαγκαηνπνίεζαλ εηζβνιή ζηελ Αηηηθή κε αξρεγό ηνλ Άγε  θαη 

κε ππόδεημε ηνπ Αιθηβηάδε ηνπνζέηεζαλ κόληκε θξνπξά ζηε Γεθέιεηα. Οη Αζελαίνη 

αλαγθάζηεθαλ λα απνζπξζνύλ κέζα ζηελ πόιε. 
98

 Από ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ είραλ ζθνπό 

νη Λαθεδαηκόληνη λα νηθνδνκήζνπλ θξνύξην ζηελ Αηηηθή. Ωζηόζν ην απνθαζίδνπλ θαη ην 

εθηεινύλ ην 19
ν
 έηνο ηνπ πνιέκνπ. Γελ εμεγείηαη ε ακέιεηα ησλ Αζελαίσλ λα νρπξώζνπλ 

ηε Γεθέιεηα, ρηίδνληαο έλαλ ηζρπξό θξνύξην, αθνύ ε ηνπνζεζία είρε πνιύ κεγάιε ζεκαζία 

γη’ απηνύο.
99

 

       Αξρηθά νη Λαθεδαηκόληνη ξήκαμαλ ηελ πεξηνρή γύξσ από ηε Γεθέιεηα θαη άξρηζαλ λα 

ηελ νρπξώλνπλ κνηξάδνληαο ην έξγν ζηηο δηάθνξεο ζπκκαρηθέο πόιεηο. Δλώ ε νηθνδόκεζε 

πξνρσξνύζε, παξάιιεια ζηελ Πεινπόλλεζν έζηειλαλ κε εκπνξηθά πινία  νπιίηεο ζηε 

ηθειία. Δπίζεο είθνζη πέληε θνξηλζηαθά πινία έκεηλαλ αγθπξνβνιεκέλα ζηε Ναύπαθην 

γηα λα θπιάλε είθνζη αηηηθά πινία κέρξη λα απνπιεύζνπλ νη δπλάκεηο από ηελ 

Πεινπόλλεζν. Έηζη ε πξνζνρή ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ζηηο ηξηήξεηο ηεο Ναππάθηνπ θαη όρη 

ζηα εκπνξηθά πινία πνπ εηνηκάδνληαλ γηα ην ηαμίδη ηνπο. 

      Ο ζθνπόο ησλ Κνξηλζίσλ ήηαλ ε θαζήισζε ησλ ερζξηθώλ δπλάκεσλ ζηε Ναύπαθην, 

ώζηε λα κε κπνξέζνπλ νη Αζελαίνη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα επίζεζε ζηα πινία πνπ 

κεηέθεξαλ ζηξαηό ζηε ηθειία. Από ηνλ Θνπθπδίδε ν αδξαλήο ζηξαηεγόο ηεο κνίξαο ηεο 

Ναππάθηνπ δελ θαηνλνκάδεηαη. Παίδεη ην παηρλίδη ηνπ ερζξνύ, ελώ ζα έπξεπε λα επηηεζεί 

ζηα πινία ησλ Κνξηλζίσλ.
100

  

       Οη Αζελαίνη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ γηλόηαλ ε νρύξσζε ηεο Γεθέιεηαο, 

έζηεηιαλ θη απηνί ηξηάληα πινία κε αξρεγό ηνλ Υαξίθιε ζηελ Πεινπόλλεζν.  Ο Γηόδσξνο 

επηβεβαηώλεη ζηελ ηζηνξία ηνπ ηνλ αθξηβή αξηζκό  ησλ πινίσλ  ησλ Αζελαίσλ, πνπ 

είλαη  ίζα κε ηξηάληα θαη επηθεθαιήο ηνπο  είλαη ν ζηξαηεγόο Υαξίθιεο. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 

9) . Δίρε δνζεί εληνιή ζηνλ Υαξίθιε λα πάεη ζην Άξγνο θαη λα δεηήζεη λα επηβηβαζηνύλ 

ζηα πινία Αξγείνη νπιίηεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζπκκαρίαο. 

        Δπηπιένλ, ν Γεκνζζέλεο εθείλνλ ηνλ θαηξό ζα έθηαλε ζηε ηθειία, όπσο είρε 

απνθαζηζηεί, κε εμήληα πέληε  πινία θαη ρίιηνπο δηαθόζηνπο νπιίηεο. ’ απηόλ είρε δνζεί 

εληνιή πξνηνύ πιεύζεη όκσο γηα ηε ηθειία λα αθνινπζήζεη ηνλ Υαξίθιε ζηε Λαθσλία 
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θαη λα βνεζήζεη ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο  ύκθσλα κε ηνλ Γηόδσξν, ν Γεκνζζέλεο 

έθηαζε ζηε ηθειία κε νγδόληα ηξηήξεηο θαη πέληε ρηιηάδεο νπιίηεο (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 9). 
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     3. Πηώζε Πιεκκπξίνπ                                      

                              

     Σελ πεξίνδν πνπ έθηαζε ν Γεκνζζέλεο ζηε ηθειία, επέζηξεςε θη ν Γύιηππνο ζηηο 

πξαθνύζεο θέξλνληαο καδί ηνπ ζηξαηό πνπ είρε θαηνξζώζεη λα ζπγθεληξώζεη από 

δηάθνξεο πόιεηο. ύκθσλα κε ηνλ Βιάρν, ν Γύιηππνο έιεηπε από ηελ πόιε ησλ 

πξαθνπζώλ γηα πνιινύο κήλεο, ίζσο επεηδή ζεσξνύζε εμαζθαιηζκέλε ηελ άκπλα ηεο 

πόιεο ή επεηδή αλαγθάζηεθε λα απνπζηάδεη ηόζν ρξόλν ιόγσ ηεο απξνζπκίαο ησλ άιισλ 

πόιεσλ γηα ζπκκαρία. Δπίζεο, ν Γύιιηπνο θαη ν Δξκνθξάηεο ελζάξξπλαλ ην ζηξάηεπκα 

ηνπο κε ιόγηα θαηάιιεια, επηζεκαίλνληαο ηνπο πσο νη Αζελαίνη ηε λαπηηθή δύλακή ηνπο 

ηελ θιεξνλόκεζαλ από ηνπο παηέξεο ηνπο θαη είλαη πεξηζζόηεξν ζηεξηαλνί απ’ όηη νη ίδηνη 

πνπ είλαη λεζηώηεο. Απηά ηα ιόγηα είραλ κεγάιε ζεκαζία γηαηί ην ζρέδην ησλ 

πξαθνπζίσλ ζηξαηεγώλ ζα βαζηδόηαλ ζην λαπηηθό, έηζη ζα έπξεπε κε θάζε ηξόπν λα 

απαιεηθζεί ε πξνθαηάιεςε όηη νη Αζελαίνη ζηε ζάιαζζα ππεξέρνπλ. Μάιηζηα είπαλ 

ζηνπο ζηξαηηώηεο όηη ζα έπξεπε λα εμνπιίζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα πινία. Οη 

πξαθνύζηνη πείζηεθαλ θαη πξόζπκνη λα λαπκαρήζνπλ άξρηζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο. 

        Σν ζρέδην ηνπ Γπιίππνπ πεξηιακβάλεη αηθλίδηα επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Πιεκκπξίνπ. 

κσο γηα λα πεηύρεη ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεηνο ν αληηπεξηζπαζκόο, 

γη’ απηό πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο πξαθνύζηνπο λα λαπκαρήζνπλ, ώζηε λα ηξαβήμνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπ ερζξνύ θαη λα γίλεη επθνιόηεξε ε επηρείξεζε ελαληίνλ ηνπ Πιεκκπξίνπ. 

Βέβαηα, νξζώο ζα κπνξνύζακε λα ζθεθηνύκε όηη  ν Γύιηππνο δξα ξηςνθίλδπλα, θαζώο γηα 

λα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην ζηόρν ηνπ, παξαθηλεί ηελ έλαξμε κηαο ζρεδόλ βέβαηεο ήηηαο 

ζηε ζάιαζζα.
101

 

     Αθνύ είραλ γίλεη όιεο νη εηνηκαζίεο ηνπ ζηξαηεύκαηνο, ν Γύιηππνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λύρηαο έδσζε εληνιή όιν ην πεδηθό λα επηηεζεί ζηα νρπξώκαηα ηνπ Πιεκκπξίνπ, ελώ 

ηαπηόρξνλα μεθηλνύζαλ θαη νη ηξηήξεηο ησλ πξαθνπζηώλ. Ο Γύιηππνο ήηαλ έηνηκνο λα 

επηηεζεί θη από ζηεξηά θη από ζάιαζζα. ηε ζάιαζζα ληθήζεθαλ νη πξαθνύζηνη, αιιά 

ελώ ε λαπκαρία δηεμαγόηαλ ζην ιηκάλη,  ε ρεξζαία δύλακε ηνπ Γπιίππνπ είρε θαηαθέξεη 

λα θαηαιάβεη ηα νρπξά ζην αθξσηήξην. Απνηέιεζκα ήηαλ ηα αζελατθά πινία λα 

ππνρσξήζνπλ θαη λα επηζηξέςνπλ ζην θξνύξην ηνπο πνπ ηελ είζνδν ηνπ ηώξα όξηδαλ νη 

πξαθνύζηνη. Έηζη νη Αζελαίνη πνιηνξθήζεθαλ θαη από μεξά θαη από ζάιαζζα. Γελ 
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έθηαλε απηό, νη πξαθνύζηνη πέηπραλ θαη ηελ αηρκαισζία νξηζκέλσλ πινίσλ έμσ από ηηο 

ηηαιηθέο αθηέο, πνπ έθεξλαλ εληζρύζεηο από ηελ Αζήλα.
102

 

        Οη Αζελαίνη πνπ θύιαγαλ ην Πιεκκύξην είραλ θαηέβεη ζηε ζάιαζζα λα βνεζήζνπλ 

θαη είραλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε λαπκαρία. Έηζη ν Γύιηππνο αηθληδηαζηηθά 

πξόιαβε λα επηηεζεί ζηα νρπξώκαηα ησλ αληηπάισλ θαη λα ηα θπξηεύζεη. ια επλννύζαλ 

ηνλ Γύιηππν, πνπ πηζαλόηαηα είρε ππνινγίζεη θαη βαζηζηεί ζηελ απεξηζθεςία ησλ 

Αζελαίσλ πνπ θαηέβεθαλ ζηε ζάιαζζα σο απινί ζεαηέο ηεο λαπκαρίαο κε ην πξόζρεκα 

γηα ελδερόκελε  ζπκβνιή αλ θξηλόηαλ αλαγθαίν.
103

 

        Ο Γηόδσξνο αλαθέξεη πσο νη πξαθνύζηνη απνθάζηζαλ λα λαπκαρήζνπλ θαη 

επάλδξσζαλ νγδόληα ηξηήξεηο  λα πιεύζνπλ ελαληίνλ ηνπ ερζξνύ. Σόηε νη Αζελαίνη κε 

κόλν εμήληα πινία βγήθαλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. Όηαλ πηα ε λαπκαρία βξηζθόηαλ 

ζην απνθνξύθσκά ηεο, όινη νη Αζελαίνη θαηέβεθαλ από ηα θξνύξηα ηνπο πξνο ηεο 

ζάιαζζα. Απ’ ηελ άιινη νη πξαθνύζηνη είραλ πξνβιέςεη απηό πνπ ζα γηλόηαλ θαη γη’ 

απηό είραλ ζηείιεη δπλάκεηο ζηα νρπξά ησλ Αζελαίσλ θαη ηα θαηέιαβαλ, θαζώο ηα 

θξνπξνύζαλ ιίγνη Αζελαίνη ζηξαηηώηεο, πνπ θη απ’ απηνύο  ζθόησζαλ πνιινύο. Δλ 

ηέιεη νη Αζελαίνη όπσο καο ιέεη θαη ν Θνπθπδίδεο  εγθαηέιεηςαλ ηε λαπκαρία θαη 

θαηέθπγαλ ζην θξνύξην πνπ ηνπο είρε απνκείλεη. Όκσο νη πξαθνύζηνη ηώξα 

θπξηαξρνύζαλ θαη ζηε ζηεξηά θαη νη Αζελαίνη δελ κπνξνύζαλ πιένλ λα θαηαθύγνπλ 

εθεί, έηζη αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ θαη λα λαπκαρήζνπλ μαλά. Η 

παξάηαμε ησλ πξαθνύζησλ είρε δηαζθνξπηζηεί, νη Αζελαίνη άξπαμαλ ηελ επθαηξία 

θαη βύζηζαλ έληεθα πινία ησλ ερζξώλ. Με ην ηέινο ηεο κάρεο ν θαζέλαο ήηαλ 

ληθεηήο, νη Αζελαίνη ζηε ζάιαζζα θαη νη πξαθνύζηνη ζηε ζηεξηά .(ΓΙΟΓ. ΙΓ, 9)  

        Σν πιήγκα γηα ηνπο Αζελαίνπο ήηαλ κεγάιν. Με ηελ πηώζε ησλ νρπξσκάησλ 

ζθνηώζεθαλ θαη αηρκαισηίζηεθαλ πνιινί, ελώ ζεκαληηθά εθόδηα πνπ θπιάζζνληαλ εθεί 

ηώξα  ήηαλ όια ζηα ρέξηα ησλ πξαθνπζίσλ. Οη Αζελαίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα 

νρπξώκαηα σο απνζήθεο, έηζη εκπνξεύκαηα, ηξόθηκα θαη πνιεκηθόο εμνπιηζκόο 

βξίζθνληαλ εθεί. Μαδί κ’ απηά θαη ηξεηο ηξηήξεηο πνπ ηηο είραλ αλαζύξεη ζηε ζηεξηά. 

Σέηνηνο ήηαλ ν ζεζαπξόο πνπ θέξδηζαλ νη πξαθνύζηνη κε ηελ έθβαζε ηεο κάρεο. Σν 

ρεηξόηεξν όισλ όκσο γηα ηνπο Αζελαίνπο ήηαλ ε θαηάιεςε ηνπ Πιεκκπξίνπ, γηαηί δελ ζα 

είραλ πιένλ ηξόπν αλεθνδηαζκνύ. ια καδί πξνθάιεζαλ πηώζε ηνπ εζηθνύ ζηνλ αζελατθό 

ζηξαηό. 
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       Οη πξαθνύζηνη γεκάηνη ειπίδα δεηνύζαλ κεγαιύηεξεο εληζρύζεηο γηα λα πξνθηάζνπλ 

λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ αζελατθό ζηξαηό πξνηνύ θαηαθζάζεη ν Γεκνζζέλεο κε ηηο δηθέο ηνπ 

δπλάκεηο. Ο Γεκνζζέλεο θαζπζηεξεί θαη θάλεη ρξνλνβόξεο κηθξνεπηρεηξήζεηο ζηελ 

Πεινπόλλεζν. Οη Αζελαίνη ήηαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε όληαο αληηκέησπνη ζπγρξόλσο κε 

δύν πνιέκνπο, έλαλ ζηελ Διιάδα θαη έλαλ ζηε ηθειία. 
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     4. Γεύηεξε λαπκαρία      

                                                                 

      ην άθνπζκα ινηπόλ πσο νη Αζελαίνη πιεζηάδνπλ, νη πξαθνύζηνη ζέιεζαλ λα 

επαλαιάβνπλ κία επίζεζε κε ηα πινία θαη ηηο δπλάκεηο ηεο μεξάο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα απ’ ηε ηειεπηαία θνξά, είραλ πξνβεί ζε νξηζκέλεο αιιαγέο ηνπο 

ζηόινπ. Κπξίσο νη αιιαγέο αθνξνύζαλ ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ πινίσλ ηνπο ώζηε λα είλαη 

πην εύρξεζηα θαη λα ππεξηεξήζνπλ έλαληη ησλ αζελατθώλ πνπ δελ είραλ αλάινγε δνκή. 

ηελ νπζία ζέιεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ηαρύηεηα ησλ αληίπαισλ πινίσλ θαη ηελ 

επθηλεζία, σζηόζν ε ηαρύηεηα ζε κηα ηέηνηα κάρε δελ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν 

πιενλέθηεκα ώζηε λα εμαζθαιίζεη κία ζεηηθή έθβαζε.
104

 Καηά ηνλ Γηόδσξν, ν 

Κνξίλζηνο ζηξαηεγόο Αξίζησλαο ήηαλ απηόο πνπ ηνπο ζπκβνύιεςε λα θάλνπλ ηηο 

πιώξεο ησλ πινίσλ πην κηθξέο θαη πην ρακειέο. Οη αηηηθέο ηξηήξεηο είραλ πην 

αδύλαηεο θαη πην ςειέο ηηο πιώξεο. Σώξα νη πξαθνύζηνη αθόκα θαη κε έλα κόλν 

ρηύπεκα ζα κπνξνύζαλ λα βπζίζνπλ ηα πινία ησλ Αζελαίσλ.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 10) Ωο 

πξόζζεην πιενλέθηεκά ηνπο νη πξαθνύζηνη ππνινγίδνπλ ηελ αδπλακία ησλ αληηπάισλ λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζην ιηκάλη, θαζώο βξίζθεηαη πηα ζηα δηθά ηνπο ρέξηα θαη δελ ππάξρεη 

νπζηαζηηθά θαλέλα άιιν ζεκείν εηζόδνπ ζην ιηκάλη γηα ηνπο Αζελαίνπο.
105

 

       Οη Αζελαίνη θαηάπιεθηνη βιέπνπλ λα έξρνληαη ελαληίνλ ηνπο ηα πινία ησλ 

πξαθνπζίσλ, θαζώο πίζηεπαλ πσο όηη ε επίζεζε ζα γηλόηαλ κε ην πεδηθό. ηελ αξρή νη 

δύν ζηξαηνί δνθίκαδαλ ν έλαο ηνλ άιινλ ρσξίο αμηνζεκείσηε επηηπρία. Μόλν όηαλ νη 

πξαθνύζηνη βύζηζαλ δύν πινία ησλ αληηπάισλ δηαζπάζηεθαλ θαη απνζύξζεθαλ γηα ηελ 

ώξα. Σελ επόκελε κέξα άξρηζαλ πάιη νη αςηκαρίεο ζην πεδηθό θαη ζην λαπηηθό. Σόηε ν 

Αξίζησλ έδσζε εληνιή, έκπνξνη λα βξίζθνληαη θνληά ζηα πινία ώζηε λα κπνξνύλ νη 

ζηξαηηώηεο λα βγαίλνπλ γηα λα γεπκαηίδνπλ, θη έηζη έγηλε. Αθνύ εηνηκάζηεθε ε αγνξά, νη 

πξαθνύζηνη νπηζζνρώξεζαλ γηα λα γεπκαηίζνπλ, ελώ νη Αζελαίνη λόκηζαλ πσο ε 

νπηζζνρώξεζε νθεηιόηαλ ζηελ ήηηα ηνπο. Με ραιαξό πλεύκα νη Αζελαίνη αθηεξώζεθαλ 

ζ’ άιιεο εηνηκαζίεο θαη ηόηε μαθληθά νη πξαθνύζηνη ηνπο μαλά επηηέζεθαλ. 

        Οη  Αζελαίνη έρνληαο πιεξνθνξεζεί πσο εληζρύζεηο θαηαθηάλνπλ απνθαζίδνπλ 

λα κελ δηαθηλδπλέςνπλ κε κία επίζεζή ηνπο έλαληη ησλ πξαθνπζίσλ, αιιά νη 

ηειεπηαίνη ζέινληαο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν θαη λα μεθαζαξίζνπλ ηελ θαηάζηαζε πξηλ 

θηάζεη ν Γεκνζζέλεο, έθαλαλ ζπλερώο επηζέζεηο ζηα πινία ησλ Αζελαίσλ. Οη 

πξαθνύζηνη έθαλαλ παξάιιεια επηζέζεηο  θαη ζην ζηξαηόπεδν ησλ ερζξώλ ρσξίο 
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όκσο νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, αθνύ  νη Αζελαίνη αξρηθά δελ αληαπαληνύζαλ. Όηαλ 

δελ άληεμαλ άιιν, κ’ όιεο ηηο ηξηήξεηο αληηηάρζεθαλ ζην κεγάιν ιηκάλη θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε λαπκαρία. Ήηαλ γεγνλόο πσο ε θαηαζθεπή ησλ αζελατθώλ 

πινίσλ δελ βνεζνύζε ζε κάρε  πνπ δηεμαγόηαλ ζε έλαλ ηόζν ζηελό ηόπν, κε 

απνηέιεζκα λα εγθαηαιείςνπλ θαη επηπιένλ λα θαηαθέξνπλ νη πξαθνύζηνη λα ηνπο 

βπζίζνπλ εθηά ηξηήξεηο, όπσο καο ιέεη ν Γηόδσξνο.( ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 10) 

     Οη πξαθνύζηνη αθνύ πξνμέλεζαλ ζνβαξέο δεκηέο ζηνπο Αζελαίνπο, αηρκαιώηηζαλ 

πνιινύο από ηα πιεξώκαηα ησλ πινίσλ θαη άιινπο ηνπο ζθόησζαλ. Σέινο, απνζύξζεθαλ 

θαη έζηεζαλ ηξόπαην γηα ηε λίθε ηνπο ζηε λαπκαρία, πνπ δηήξθεζε δύν εκέξεο, κε 

πεξίζζηα απηνπεπνίζεζε πιένλ πσο ππεξέρνπλ ζηε ζάιαζζα έλαληη ησλ Αζελαίσλ. Σν 

Μεγάιν Ληκάλη ήηαλ πνιύ ζηελό γηα ηα αζελατθά πινία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεμηνηερλίαο ηνπο, θαζηζηώληαο αλέθηθην θαηάιιειν ειηγκό.
106
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        5. πληξηπηηθή θαηαζηξνθή  ησλ Αζελαίσλ        

                                     

        Μεηά ηνλ ζξίακβν ηνπο νη πξαθνύζηνη θαη κε αθόκα κεγαιύηεξν ζάξξνο 

εηνηκάδνληαλ λα επηηεζνύλ πάιη ζε μεξά θαη ζε ζάιαζζα ηελ ώξα πνπ έθηαζαλ ζην λεζί ν 

Γεκνζζέλεο θαη ν Δπξηκέδνληαο κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο από ηελ Αζήλα. Ο Θνπθπδίδεο 

ππνινγίδεη ζηα εβδνκήληα ηξία αζελατθά πινία θαη πέληε ρηιηάδεο νπιίηεο. Ο αξηζκόο ησλ 

Αζελαίσλ ζηξαηησηώλ όπσο ήηαλ θπζηθό πξνθάιεζε κεγάιε έθπιεμε ζηνπο 

πξαθνύζηνπο. Μπξνζηά ζην ζέακα απηό νη πξαθνύζηνη ζπλεηδεηνπνηνύζαλ πσο νύηε ε 

νρύξσζε ηεο Γεθέιεηαο εκπόδηζε ηνπο Αζελαίνπο λα ζηείινπλ ηζρπξό ζηξαηό θαη δελ 

ήμεξαλ κε πνηόλ ηξόπν επηηέινπο ζα κπνξνύζαλ λα απαιιαγνύλ από ηνλ ερζξό. 

        Ο Γεκνζζέλεο απ’ ηελ άιιε αληηιακβαλόηαλ όηη έπξεπε λα δξάζεη άκεζα θαη λα κε 

ρξνλνηξηβήζεη, όπσο είρε πξάμεη ν Νηθίαο κε ηελ άθημε ηνπ ζην λεζί μερεηκσληάδνληαο 

ζηελ Καηάλε θαη δίλνληαο πεξηζώξην ζηνλ αληίπαιν γηα αλαζύληαμε. ηελ νπζία ν 

Θνπθπδίδεο είλαη απηόο πνπ έκκεζα θαηεγνξεί ηνλ Νηθία γηα ξαζπκία. Παξνπζηάδεη ηηο 

επηθξίζεηο σο ζθέςεηο ηνπ Γεκνζζέλε.
107

 ηελ νπζία ν Γεκνζζέλεο ήζειε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηνλ θόβν πνπ πξνθαινύζε ν πνιπάξηζκνο 

ζηξαηόο ηνπ ζηνπο πξαθνύζηνπο. Όπσο αλαθέξεη ν Γηόδσξνο, ν Γεκνζζέλεο είρε 

πιεύζεη από ηελ Αζήλα κε κεγάιε δύλακε, έρνληαο πάξεη ζπκκαρηθή βνήζεηα από 

ηνπο Θνύξηνπο θαη ηνπο Μεζζάπηνπο. ηηο νγδόληα ηξηήξεηο θαη πέληε ρηιηάδεο 

ζηξαηηώηεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζ’ απηνύο ην πιήξσκα ησλ πινίσλ. Μεηέθεξαλ 

επίζεο όπια, ρξήκαηα, ζύλεξγα γηα πνιηνξθία θαη άιια εθόδηα. Γηθαηνινγεκέλα 

ινηπόλ νη πξαθνύζηνη θνηηάδνληαο απηά έραλαλ ηηο ειπίδεο ηνπο.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 11) 

         Άθξσο δηνξαηηθόο ν Γεκνζζέλεο αληηθξίδνληαο ην εγθάξζην ηείρνο ησλ ερζξώλ θαη 

κε ην νπνίν νη Αζελαίνη εκπνδίζηεθαλ λα νινθιεξώζνπλ ηνλ απνθιεηζκό ησλ 

πξαθνπζώλ, αληηιήθζεθε πσο κία λίθε ζα ήηαλ θνληά κόλν εάλ θαηαιάκβαλε ηηο 

Δπηπνιέο θαη ηελ έθηαζε πνπ νδεγνύζε ζην κέξνο. Βηαζηηθόο ν ζηξαηεγόο λα αξρίζεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πηζηεύνληαο πσο απηό ζα ζήκαλε θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. 

Έηζη, γξήγνξα ν ζηξαηόο ησλ Αζελαίσλ επηδόζεθε ζην ξήκαγκα ηεο γεο ησλ 

πξαθνπζώλ. 

        ηε ζπλέρεηα ν Γεκνζζέλεο επηρείξεζε λα θαηαιάβεη ην εγθάξζην ηείρνο κε 

πνιηνξθεηηθέο κεραλέο πνπ είρε εθνδηαζηεί, όκσο νη αληίπαινη πνπ ακύλνληαλ απ’ ην 

ηείρνο θαηάθεξαλ  λα ηηο θάςνπλ όηαλ ηηο έθεξαλ θνληά, ελώ νη επηζέζεηο ησλ Αζελαίσλ 
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απνθξνύνληαλ. Ο Γεκνζζέλεο έθξηλε πσο δελ πξέπεη λα ρξνλνηξηβήζνπλ άιιν θη 

έπεηζε ηνπο ζπλαξρεγνύο ηνπ λα επηηεζνύλ ζηηο Δπηπνιέο όπσο εμ αξρήο είρε 

ζρεδηάζεη, δηαθνξεηηθά ήηαλ αδύλαηνλ λα θαηαζηξέςνπλ ην ηείρνο ηεο πόιεο. Με 

δέθα ρηιηάδεο νπιίηεο θη άιινπο ειαθξά νπιηζκέλνπο ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο έθαλε 

αηθλίδηα επίζεζε ελαληίνλ ησλ πξαθνύζησλ, κε απνηέιεζκα λα επηηύρνπλ ηελ 

θαηάιεςε νξηζκέλσλ θξνπξίσλ θαη ηελ θαηεδάθηζε ελόο κέξνπο ηνπ ηείρνπο, όπσο 

καο πεξηγξάθεη ν Γηόδσξνο. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 11) 

      ηελ αξρή νη Αζελαίνη είραλ επηηπρία. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο πξαθνύζηνπο 

θαηάθεξαλ λα δηαθύγνπλ, αλάκεζα ζ’ απηνύο θαη εμαθόζηνη ζηξαηηώηεο κε επηθεθαιήο ηνλ 

ίδην ηνλ Δξκνθξάηε. 
108

 Μόλν νξηζκέλνη θξνπξνί είλαη  πνπ δελ γιίησζαλ από ηε ζπάζε 

ηνπ ερζξνύ. Οη πξαθνύζηνη ελεκέξσζαλ γηα ηε μαθληθή έθνδν ησλ Αζελαίσλ θαη πνιινί 

δηαζθνξπηζκέλνη ζύκκαρνί ηνπο έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ, αιιά παξά ηε γελλαία 

αληίζηαζή ηνπο, ν Γεκνζζέλεο θαηόξζσζε λα ηνπο ηξέςεη ζε θπγή. Οη Αζελαίνη άξρηζαλ 

λα θαηαιακβάλνπλ ην εγθάξζην ηείρνο, ζε πιήξε αηαμία νη πξαθνύζηνη δελ κπόξεζαλ λα 

ηνπο απνηξέςνπλ, όκσο νη Βνησηνί ήηαλ απηνί πνπ αληηηάρζεθαλ θαη θαηάθεξαλ λα 

ηξέςνπλ ηνπο Αζελαίνπο ζε θπγή. Ο Γηόδσξνο παξαιείπεη λα αλαθέξεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ βίσζαλ νη πξαθνύζηνη θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ αγώλα, παξά κόλν ζηέθεηαη 

ζηελ ηειηθή έθβαζή ηνπ ράξε ηε ζπκβνιή ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα 

γξάθεηαη πσο νη πξαθνύζηνη κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο έηξεςαλ ζε θπγή ηνπο 

Αζελαίνπο, ηνπο θαηαδίσμαλ, ζθόησζαλ δύν ρηιηάδεο  πεληαθόζηνπο απ’ απηνύο θαη 

ηξαπκάηηζαλ πνιινύο. Ύζηεξα από ηε κάρε έζηεηιαλ έλαλ ζηξαηεγό ηνπο ζηηο άιιεο 

πόιεηο λα αλαγγείιεη ηε λίθε ηνπο θαη λα θάλεη έθθιεζε γηα βνήζεηα. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 11) 

       Σελ επόκελε νη πξαθνύζηνη έζηεζαλ δύν ηξόπαηα έλα ζηηο Δπηπνιέο θαη έλα εθεί πνπ 

νη Βνησηνί πξόβαιαλ αληίζηαζε, απ’ ηελ άιιε νη Αζελαίνη δήηεζαλ αλαθσρή θαη 

παξέιαβαλ ηνπο λεθξνύο ηνπο. Μεηά απ’ ηελ απξόζκελε απηή λίθε ηνπο, νη πξαθνύζηνη 

πήξαλ πάιη ζάξξνο. Ο Γύιηππνο θαηεπζύλζεθε πξνο άιιεο πεξηνρέο ηεο ηθειίαο γηα λα 

θέξεη εληζρύζεηο κε ηελ ειπίδα πσο ζα κπνξέζεη λα θπξηεύζεη ην ηείρνο ησλ Αζελαίσλ. Σν 

ζρέδην ηνπ παξηηάηε ζηξαηεγνύ από ακπληηθό γίλεηαη επηζεηηθό. 
109

 

        Οη Αζελαίνη απειπηζκέλνη ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζπζθέπηνληαλ θαη 

ζπδεηνύζαλ ηηο επόκελεο θηλήζεηο ηνπο. Σν εζηθό ηνπ ζηξαηεύκαηνο ήηαλ πεζκέλν θαη νη 

αξξώζηηεο απνδπλάκσλαλ ηνπο άλδξεο. Δπίζεο εκθαλή ήηαλ ε δπζθνξία ησλ ζηξαηησηώλ 

γηα ηελ παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπο ζην λεζί ηεο ηθειίαο. Ο Γεκνζζέλεο άξρηζε λα 
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ζθέθηεηαη όηη ε κόλε ιύζε γηα λα πεξηζώζνπλ όηη ηνπο έκεηλε θαη λα δηαθπιάμνπλ θάπνηεο 

από ηηο δπλάκεηο ηεο Αζήλαο, είλαη λα εγθαηαιείςνπλ. Σν ζρέδην  ηνπ Γεκνζζέλε απ’ ηελ 

αξρή ήηαλ λα επηρεηξήζεη ηελ άισζε ηεο πόιεο θη αλ απνηύρεη λα ιύζεη ηελ πνιηνξθία θαη 

λα θύγεη.
110

 

         Ο  Γηόδσξνο γξάθεη πσο ν Γεκνζζέλεο ππνζηήξηδε ηε ιύζε ηεο πνιηνξθίαο θαη 

ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Αζήλα, θαζώο ήηαλ πξνηηκόηεξν λα αγσληζηνύλ γηα ηελ 

παηξίδα ηνπο ελαληίνλ ησλ Λαθεδαηκόλησλ , παξά λα παξακέλνπλ ζηε ηθειία 

ζπαηαιώληαο ρξόλν θαη ρξήκα ρσξίο λα θάλνπλ θάηη ρξήζηκν.(ΓΙΟΓ. ΙΓ, 12) 

        ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ ίδηα άπνςε ζα αζπαδόηαλ θη ν άηνικνο Νηθίαο, ηνπ νπνίνπ 

γλσξίζακε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη ηε δηζηαθηηθόηεηά ηνπ  γηα ην κεγάιν εγρείξεκα ηεο εθζηξαηείαο πξηλ αθόκα 

απνθαζηζηεί. Ωζηόζν, δελ ζέιεζε λα παξαδερηεί ζ’ απηό ην ζεκείν ηελ αδπλακία ηνπο θαη 

λα γίλεη επίζεο γλσζηό ζηνπο ερζξνύο όηη νη αληίπαινη ζηξαηεγνί ςεθίδνπλ αλνηρηά ππέξ 

ηεο απνρώξεζεο. Τπνζηήξημε κάιηζηα πσο αλ επέκελαλ ζηελ πνιηνξθία νη ερζξνί δελ ζα 

άληεραλ γηα πνιύ αθόκα νηθνλνκηθά θαη ήδε γίλνληαλ θάπνηεο ζπδεηήζεηο από θάπνηα 

κεξίδα πξαθνπζώλ γηα παξάδνζε ηεο πόιεο ζηνπο Αζελαίνπο. Βέβαηα θάηη ηέηνην 

απνηειεί απζαίξεηε θξίζε ηνπ Νηθία πνπ πξνθαλώο ζέιεζε λα αγλνήζεη πσο όιε ε 

ηθειία βξηζθόηαλ ζην πιεπξό ησλ πξαθνπζίσλ.
111

 Απηά είρε ζην λνπ ηνπ ν Νηθίαο θαη 

αληηζηεθόηαλ ζηελ πξόηαζε ηνπ Γεκνζζέλε. Πνιύ ζσζηά επηζεκαίλεη ν Γηόδσξνο ηνλ 

θόβν ηνπ Νηθία γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνπ ζα είρε από ηνπο Αζελαίνπο ζε κία 

ελδερόκελε ζύλαςή εηξήλεο κε ηνπο πξαθνύζηνπο θαη εγθαηάιεηςε ηνπ 

λεζηνύ.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 12) 

       Ο Νηθίαο θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ πζηεξνθεκία ηνπ, παξά γηα 

ην θνηλό θαιό ηεο παηξίδαο ηνπ. Σν επηρείξεκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα παξειθόκελα πνπ ζα 

αθνινπζνύζαλ θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ Αζελαίσλ πνπ ζα επηθξαηνύζε κε ηελ απόθαζε 

ηεο επηζηξνθήο δελ κπνξεί λα επζηαζεί. Ο Νηθίαο ιέεη όηη πξνηηκά λα ζθνησζεί ζηηο 

πξαθνύζεο παξά λα θαηαδηθαζηεί άδηθα ζε ζάλαην από ηνπο Αζελαίνπο. Αλ ςήθηδε, 

όπσο αλαθέξεη, ν ιαόο κέζα ζ’ απηόλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη ρηιηάδεο νπιίηεο θαη 

λαύηεο πνπ κάρνληαλ εθεί, έηζη δελ έρεη ινγηθή απηνί λα θαηαδίθαδαλ ηνπο ζηξαηεγνύο 

ηνπο πνπ ηνπο επέζηξεςαλ ζώνπο πίζσ ζηελ παηξίδα.
112
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         Ο Γεκνζζέλεο θαη ν Δπξπκέδνληαο επέκελαλ ζηελ άπνςή ηνπο έρνληαο απέλαληη ηνλ 

γεξαηόηεξν ζηξαηεγό Νηθία. Με ηελ ππόλνηα όηη κπνξεί θάηη παξαπάλσ λα μέξεη 

ζπλέρηζαλ λα κέλνπλ ζην κέξνο θαη κόλν ν Γεκνζζέλεο πξόηεηλε λα κεηαθηλεζνύλ ζηελ 

Καηάλε ή ζηε Θάςν, ώζηε νη λαπηηθέο επηδξνκέο λα γίλνληαη ζ’ αλνηρηό πέιαγνο πνπ ζα 

επλννύζε ηα αζελατθά πινία θαη όρη ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν πνπ ηνπο δπζθνιεύεη. Άιινη 

ζπκθσλνύζαλ κε ηε κία άπνςε θη άιινη κε ηε δεύηεξε. Δπνκέλσο αθνύ δελ θαηέιεγαλ ζε 

θακία απόθαζε παξέκελαλ άπξαγνη. 

        ην εμήο ν Γύιηππνο έθηαζε ζηηο πξαθνύζεο κε λέα εθεδξηθά ζώκαηα πνπ είρε 

ζπγθεληξώζεη. Οη ζηξαηεγνί ησλ Αζελαίσλ βιέπνληαο πσο είρε πξνζηεζεί θη άιινο 

ζηξαηόο ζηνπο αληηπάινπο θαη θαζώο ε δίθε ηνπο θαηάζηαζε δελ ζεκείσλε βειηίσζε, 

θπξίσο ιόγσ ησλ αζζελεηώλ, απνθάζηζαλ σο κνλαδηθή ιύζε ηελ απνρώξεζε. Πιένλ νύηε 

ν Νηθίαο δελ ελαληηώζεθε κε ηελ παξνύζα θαηάζηαζε. Δληνιή δόζεθε ζ’ όινπο λα είλαη 

έηνηκνη γηα αλαρώξεζε όηαλ δνζεί ζύλζεκα. Κη ελώ ήηαλ όια έηνηκα γηα απνρώξεζε θαη 

ιύζε ηεο πνιηνξθίαο ζηηο 27 Απγνύζηνπ ηνπ 413 π. Υ. 
113

 έγηλε έθιεηςε ηεο ζειήλεο. Σν 

θαηλόκελν ηάξαμε ην ζηξάηεπκα θαη δεηνύζε αλαβνιή ηεο αλαρώξεζεο. ύκθσλα κε ηνλ 

Πινύηαξρν, ν Νηθίαο ήηαλ εμαηξεηηθά πξνιεπηηθόο θαη δελ ζα κπνξνύζε λα εξκελεύζεη ην 

ζπκβάλ σο ηίπνηα άιιν εθηόο από θαθό νησλό.
114

 Έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζ’ απηά θαη 

δήισζε όηη δελ επξόθεηην λα πιεύζνπλ εάλ δελ πεξάζνπλ 27 κέξεο αλακνλήο ηνπο, 

δειαδή κέρξη ηελ επόκελε παλζέιελν.  πσο ήηαλ θπζηθό απηό απνζάξξπλε νιόθιεξν 

ηνλ ζηόιν πνπ ήηαλ έηνηκνο γηα επηζηξνθή. ύκθσλα κε ηνλ Γηόδσξν, ν Νηθίαο λαη κελ 

ζπκβνπιεύηεθε ηνπο κάληεηο γηα ην θαηλόκελν, αιιά απηνί ηνπ δήισζαλ όηη είλαη 

απαξαίηεην λα αλαβάινπλ ην μεθίλεκα ηξεηο κόλν κέξεο.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 12) ηελ νπζία ε 

δηαθνξά εκεξώλ αλακνλήο πνπ παξαζέηνπλ νη δύν ηζηνξηθνί δελ έρεη θακία ζεκαζία, 

αθνύ νη πξαθνύζηνη δελ έραζαλ ρξόλν θαη πέξαζαλ ζηελ απεπζείαο επίζεζε. 

          Οη Αζελαίνη κεηά από πνιιέο ήηηεο ζα δνθηκάδνληαλ ζε λέα κάρε θαη ν Νηθίαο 

δηαηζζαλόηαλ ηνλ θίλδπλν, έηζη ηνπο πξνεηδνπνηεί θαη ηνπο ππελζπκίδεη πσο δελ πξέπεη λα 

ράζνπλ ην ζάξξνο ηνπο ή λα ιεηηνπξγνύλ όπσο νη πην άπεηξνη άλζξσπνη, πνπ επεηδή 

αηύρεζαλ ζηηο πξώηεο ζπγθξνύζεηο, απνγνεηεύνληαη. Βέβαηα νη αξρεγνί ησλ πξαθνπζίσλ 

απηό ππνινγίδνπλ όηη ζα ζπκβεί θαη δελ ζηακαηνύλ βαζηδόκελνη ζην πεζκέλν εζηθό ηνπ 

αληηπάινπ.
115
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         Οη πξαθνύζηνη όηαλ πιεξνθνξήζεθαλ ηνλ ιόγν ηεο αλαβνιήο ηεο αλαρώξεζεο 

έγηλαλ αθόκα πεξηζζόηεξν πηεζηηθνί. Δπηπιένλ επηδίσθαλ λα κελ επηηξέςνπλ ηε 

κεηεγθαηάζηαζε ησλ Αζελαίσλ ζ’ άιιν ζεκείν, άιια λα ηνπο αλαγθάζνπλ λα 

λαπκαρήζνπλ ζην ηόπν πνπ ήηαλ πην επλντθέο νη ζπλζήθεο γηα ηνπο ίδηνπο. Πεξίκελαλ ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή θη άξρηζαλ ηηο επηζέζεηο ζηα αζελατθά ηείρε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα 

ηξέςνπλ ηνπο Αζελαίνπο ζε θπγή, λα απνκνλώζνπλ νξηζκέλνπο απ’ απηνύο, λα ράζνπλ 

εβδνκήληα άινγα ηνπο θαη ιίγνπο νπιίηεο.  

        Απηή ηε κέξα ν ζηξαηόο ησλ πξαθνπζώλ απνζύξζεθε, όκσο ηελ επόκελε κε 

εβδνκήληα ηέζζεξηο ηξηήξεηο θαη κε πεδηθέο δπλάκεηο, όπσο καο ιέεη ν Γηόδσξνο, 

έθαλαλ δηπιή επίζεζε ζηνπο Αζελαίνπο από ζηεξηά θαη από ζάιαζζα. Οη Αζελαίνη 

επάλδξσζαλ νγδόληα έμη ηξηήξεηο. Παξόιν πνπ ε παξάηαμε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ 

κεγαιύηεξε ιόγσ ησλ πεξηζζόηεξσλ πινίσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Δπξπκέδνληα, νη 

πξαθνύζηνη θαηάθεξαλ λα ππεξηζρύζνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ εθηά αζελατθέο 

ηξηήξεηο ζην κέξνο απηό. ηε κάρε απηή ν ζηξαηεγόο έραζε ηε δσή ηνπ. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 

13) Δλ αληηζέζεη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Γηνδώξνπ γηα ηε λαπκαρία απηή, ε πεξηγξαθή ηνπ 

Θνπθπδίδε είλαη πνιύ ζύληνκε, ίζσο επεηδή δελ είρε ζαθείο θαη δηαζηαπξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο. 

       Μεηά ηελ ήηηα, ε κία ζθέςε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ απόδξαζε, αιιά νη πξαθνύζηνη 

ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα κελ επηηξέςνπλ θάηη ηέηνην. Οη πξαθνύζηνη απέθιεηζαλ κε θάζε 

είδνπο πινηάξην ηελ είζνδν-έμνδν ηνπ Μεγάινπ Ληκαληνύ θαη ε κνίξα ησλ Αζελαίσλ 

εμαξηηόηαλ από ηελ επηηπρία ηνπο λα ζπάζνπλ ην θξάγκα απηό. Έηζη, νη Αζελαίνη 

επηβηβάζηεθαλ ζηα πινία ηνπο 
116

 Βάζεη ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ Γηόδσξνπ, νη πξαθνύζηνη 

πιένλ δελ κάρνληαλ γηα ηελ πόιε ηνπο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ 

ερζξηθνύ ζηξαηνπέδνπ θαη γηα ηελ αηρκαισζία ησλ αληηπάισλ. Σόηε ν Νηθίαο 

ππνινγίδνληαο ην κέγεζνο ηνπ  θηλδύλνπ , άθεζε ηελ παξάηαμε ηνπ, επηβηβάζηεθε ζ’ 

έλα πνιεκηθό πινίν θαη έπιεπζε θνληά ζηηο αζελατθέο ηξηήξεηο πξνθέξνληαο ιόγηα 

ελζαξξπληηθά ζ’ έλαλ έλαλ ηνπο ηξηεξάξρνπο. (ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 15) 

        Οη  Αζελαίνη κε επηθεθαιήο ηνλ Γεκνζζέλε πιεζίαζαλ ην θξάγκα θαη θαηέβαιαλ κε 

ηελ πξώηε επίζεζε ηα ερζξηθά πινία πνπ ήηαλ παξαηεηαγκέλα ζην ζεκείν απηό. 

Πξνζπάζεζαλ λα θόςνπλ ηηο αιπζίδεο πνπ έθιεηλαλ ην άλνηγκα, όκσο νη πξαθνύζηνη 

καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο επηηέζεθαλ ελαληίνλ ηνπο απ’ όιεο ηηο πιεπξέο, έηζη ε 

λαπκαρία δελ πεξηνξίζηεθε ζην θξάγκα, αιιά επεθηάζεθε ζ’ όιν ην ιηκάλη. Αθνινπζεί ε 
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θαηαπιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο ζύγθξνπζεο. Ζ ζύγρπζε πνπ επηθξαηεί είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ ζηελνύ ρώξνπ νπνύ γίλεηαη ε κάρε, πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεη ειηγκνύο ή ππνρώξεζε 

ζε αξθεηή απόζηαζε ώζηε λα γίλεη αληεπίζεζε. 
117

 

        ην ηέινο νη Αζελαίνη ππνρώξεζαλ επηζηξέθνληαο ζην νρπξό ηνπο. Πεξίπνπ εμήληα 

πινία ηνπο απέκεηλαλ από ηα εθαηόλ δέθα. Όζηεξα απ’ απηή ηε ζθιεξή κάρε νη 

πξαθνύζηνη θαη νη ζύκκαρνη ηνπο όληαο ληθεηέο απέπιεπζαλ πξνο ηελ πόιε, όπνπ 

έζηεζαλ ηξόπαην. Ο Γεκνζζέλεο πξόηεηλε πάιη ηελ απνρώξεζε κ’ όζα πινία ηνπο είραλ 

απνκείλεη. Ο Νηθίαο ζπκθώλεζε, όκσο νη λαύηεο θαηαπηνεκέλνη αξλήζεθαλ λα 

επηβηβαζηνύλ, ζεσξώληαο πσο δελ ππάξρεη ειπίδα ζσηεξίαο. Δλ ηέιεη απνθαζίζηεθε λα 

δξαπεηεύζνπλ από ηε μεξά. ηαλ όια ήηαλ έηνηκα μεθίλεζε ν ζηξαηόο ηελ ηξίηε κέξα από 

ηε λαπκαρία.  

         Ζ θαηάζηαζε ήηαλ θξηθηή, αθνύ νη Αζελαίνη είραλ ράζεη όια ηνπο ηα πινία , νη 

λεθξνί ηνπο έκελαλ άζαθηνη, αλαινγίδνληαλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο νπνίεο είραλ έξζεη θαη 

ηώξα θηλδύλεπαλ λα ράζνπλ θαη ηελ παηξίδα ηνπο. 
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      6. Η ππνρώξεζε                                                      

        

      Οη ζηξαηεγνί κε ηα ρσξηζκέλα ηκήκαηα ζηξαηησηώλ μεθίλεζαλ ην ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο. Πόηε ν Νηθίαο, πόηε ν Γεκνζζέλεο κε ελζαξξπληηθά ιόγηα νδεγνύζαλ ηνλ 

ζπληεηαγκέλν ζηξαηό. ηαλ έθζαζαλ ζηε δηάβαζε ηνπ πνηακνύ Αλάπνπ, ζπλάληεζαλ εθεί 

παξαηαγκέλνπο πξαθνύζηνπο. Καηάθεξαλ λα ηνπο απσζήζνπλ, θαηέιαβαλ ην πέξαζκα 

θαη ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο. Ο Γεκνζζέλεο είρε πξνηείλεη ηε γξήγνξε επηβίβαζε 

ζηηο ηξηήξεηο ηώξα πηα πνπ είρε δηαιπζεί ην θξάγκα. Δλ ηέιεη αθνινύζεζαλ ηελ 

πξόηαζε  ηνπ Νηθία,  ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθαηέιεηςαλ ηα πινία θαη ζθόπεπαλ 

από ην εζσηεξηθό λα αλαρσξήζνπλ πξνο ηηο ζπκκαρηθέο πόιεηο γηα λα γιηηώζνπλ, 

όπσο καο ιέεη ν Γηόδσξνο.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 18) 

      Αλ είραλ απνθαζίζεη λα αλαρσξήζνπλ λσξίηεξα, ηώξα ζα ηαμίδεπαλ κε αζθάιεηα. 

Σξείο κέξεο νη πξαθνύζηνη ηνπο θαηαδίσθαλ θαη ηνπο παξελνρινύζαλ, ηνπο εκπόδηδαλ κε 

θάζε ηξόπν λα πνξεπζνύλ ρσξίο παξαθάκςεηο ζηε ζπκκαρηθή ηνπο πόιε, ηελ Καηάλε. Θα 

κπνξνύζε ν Θνπθπδίδεο λα πεξηγξάςεη πνιύ ζύληνκα ηελ ππνρώξεζε ησλ Αζελαίσλ, 

αιιά ήζειε πηζαλόηαηα λα δώζεη ζηνλ αλαγλώζηε ηελ εηθόλα ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ησλ απεγλσζκέλσλ πξνζπαζεηώλ ηνπ Νηθία θαη ηνπ Γεκνζζέλε λα ζώζνπλ ην 

ζηξάηεπκα. Οθηώ νιόθιεξεο κέξεο κάρνληαλ κε γελλαηόηεηα νη Αζελαίνη γηα λα ζσζνύλ. 

118
   

      Οη Αζελαίνη ηελ επόκελε κέξα πξνρώξεζαλ ζαξάληα ζηάδηα θαη ζηάζκεπζαλ ζ’ έλαλ 

ιόθν. Σελ επόκελε ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο αιιά ηνπο εκπόδηζαλ νη πξαθνύζηνη θη 

αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ. Νσξίο ην επόκελν πξσί, ηελ ηέηαξηε κέξα ηεο 

πνξείαο ηνπο, μεθίλεζαλ πάιη θαη θαηάθεξαλ κε πνιιέο δπζθνιίεο λα θηάζνπλ ζην ιόθν, 

ζην Αθξαίνλ ιέπαο, πνπ νη πξαθνύζηνη είραλ θξάμεη κε ηείρνο θη από πάλσ ζηέθνληαλ 

παξαηεηαγκέλνη. Οη Αζελαίνη επηηέζεθαλ αιιά δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιάβνπλ ην ηείρνο 

θαη ππνρώξεζαλ.  

       Δγθαηαιείπνληαο ηελ ηδέα λα θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο απ’ απηό ην ζεκείν, 

θηλήζεθαλ πξνο ηα λόηηα. Ζ θαηεύζπλζε ηνπ ζηξαηνύ δελ ήηαλ πηα πξνο ηελ Καηάλε, αιιά 

πξνο ηελ άιιε κεξηά ηε Γέια θαη ηηο άιιεο ειιεληθέο θαη βαξβαξηθέο πόιεηο πνπ ήηαλ 

πξνο ηα εθεί. Σα ηκήκαηα ζηξαηνύ είραλ λα δηαζρίζνπλ πνιιά πνηάκηα θη έπξεπε λα 
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βηαζηνύλ πξνηνύ νη πξαθνύζηνη απνθιείζνπλ ην πέξαζκα. Κνληά ζηνλ πνηακό 

Καθύπαξε νη Αζελαίνη ζπλάληεζαλ πξαθνύζηνπο, ηνπο νπνίνπο απώζεζαλ.
 119

 

     Σν επόκελν πξσηλό ν Γύιηππνο θαηεγνξήζεθε από ηνπο πξαθνύζηνπο θαη ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο πσο εζθεκκέλα είρε επηηξέςεη ηελ απόδξαζε ησλ Αζελαίσλ, όκσο δελ 

ήηαλ δύζθνιν νη ίδηνη λα θαηαιάβνπλ πξνο πνηά θαηεύζπλζε είραλ θηλεζεί θαη έηζη 

ζπλέρηζαλ λα ηνπο θαηαδηώθνπλ. Νέα κάρε αθνινύζεζε κεηαμύ ησλ πξαθνπζίσλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ Γεκνζζέλε πνπ είραλ κείλεη πην πίζσ. 

       Καηά ηνλ Γηόδσξν, νη πξαθνύζηνη αλαγθάδνληαο ηνπο Αζελαίνπο   λ’ αιιάμνπλ 

πνξεία ζην Διώξην πεδίν, ηνπο πεξηθύθισζαλ θνληά ζηνλ Αζίλαξν πνηακό, ζθόησζαλ 

δεθανρηώ ρηιηάδεο θαη αηρκαιώηηζαλ εθηά ρηιηάδεο, αλάκεζα ηνπο θαη ηνπο 

ζηξαηεγνύο Γεκνζζέλε θαη Νηθία. Οη Αζελαίνη αλαγθάζηεθαλ λα παξαδώζνπλ ηα 

όπια ηνπο θαη ηνπο εαπηνύο ηνπο ζηνλ ερζξό. Νηθεηέο νη πξαθνύζηνη έζηεζαλ δύν 

ηξόπαηα θαη θάξθσζαλ ζην θαζέλα απ’ απηά ηα όπια ησλ Αζελαίσλ 

ζηξαηεγώλ.(ΓΙΟΓ. ΙΓ΄, 19) 

       Οη πξαθνύζηνη κεηέθεξαλ ηνπο αηρκαιώηνπο ζηελ πόιε θαη ν ιαόο πξνζέθεξε ζπζίεο 

ζηνπο ζενύο γηα ηε κεγάιε λίθε. Οξηζκέλνπο από ηνπο αηρκαιώηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο ηνπο θαηέβαζαλ ζηα ιαηνκεία ηεο Αρξαδίλεο γηα αζθαιέζηεξε 

θξνύξεζε. Ήηαλ βαζηέο, ππόγεηεο θπιαθέο, ρσξίο ζηέγε, εθηεζεηκέλεο ζην θξύν θαη ηνλ 

θαύζσλα, ελώ ηνπο έδηλαλ κηα  κόλν κηθξή πνζόηεηα λεξνύ θαη ηξνθήο εκεξεζίσο γηα 

εβδνκήληα νιόθιεξεο κέξεο.
120

 Οη αηρκάισηνη έγηλαλ δνύινη θαη ε λίθε ησλ πξαθνπζίσλ 

κεηαηξέπεηαη ζε νηθνλνκηθή επηρείξεζε. 
121

 Σόζν κεγάιν ήηαλ ην κέλνο ησλ πξαθνπζίσλ 

γηα εθδίθεζε ησλ επηδξνκώλ ηνπο. πσο πνιύ ζσζηά ραξαθηεξίδεη ν Θνπθπδίδεο κε ηε 

ρξήζε δύν ππεξζεηηθώλ επηζέησλ «ιακπξόηαηνλ» θαη  «δπζηπρέζηαηνλ» αληίζηνηρα ηε λίθε 

ησλ πξαθνπζίσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ Αζελαίσλ, αθνύ πνηέ δελ είρε ζπκβεί θάηη 

αλάινγν κέρξη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζην παξειζόλ.
122

 Οη  δύν ζηξαηεγνί ηνπ αζελατθνύ 

ζηόινπ εθηειέζηεθαλ, θαζώο έηζη απνθαζίζηεθε ζηε ζπλέιεπζε ησλ πξαθνπζίσλ θαη 

παξά ηελ πξόηαζε ηνπ Γπιίππνπ λα θεξζνύλ κε αλζξσπηά εθόζνλ πιένλ είραλ ληθήζεη ηνλ 

πόιεκν. 

      Ζ ηξαγηθή κνίξα ησλ Αζελαίσλ δελ αθήλεη πεξηζώξηα ζπκπάζεηαο γηα ηνπο 

πξαθνπζίνπο, παξόιν πνπ ηελ άμηδαλ γηαηί ε ραξά ηνπο νθείιεηαη ζηε λίθε γηα ηελ 
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απειεπζέξσζή ηνπο. Πέξαζαλ δύζθνια ρξόληα γηα λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ παηξίδα ηνπο 

θαη θαηόξζσζαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο επηδξνκείο ηνπο. Μάιηζηα ηα επόκελα ρξόληα γηα 

λα γηνξηάζνπλ ηηο επεηείνπο ηνπ ζξηάκβνπ ηνπο, ζέζπηζαλ αγώλεο θαη ηνπο νλόκαζαλ 

Αζζηλάξηνπο, από ην όλνκα ηνπ πνηακνύ πνπ δόζεθε ε ηειεπηαία κάρε θαη αλαδείρζεθαλ 

ληθεηέο.
123
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Γ. Πξσηαγσληζηέο                  

                                                            

        1.  Οη δεκεγνξίεο ζηνλ Θνπθπδίδε       

 

         Παξαηεξήζεθε όηη από ηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηώλα π.Υ. ν όξνο  ῥήτωρ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο γεληθόο ραξαθηεξηζκόο γηα πνιηηηθνύο,  θαζώο ν δεκόζηνο αγνξεηήο ελώπηνλ ηεο 

Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ κε όξγαλν ηνπ ην ιόγν δηακνξθώλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ηζρύ θαη 

επηξξνή θαηά ηα ρξόληα ηεο δεκνθξαηίαο.
124

 Ο Θνπθπδίδεο ζην έξγν ηνπ ζπλεζίδεη ζηα 

ζεκεία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο, λα αθηεξώλεη κεγαιύηεξε έθηαζε. Ζ 

αθήγεζε ηνπ δηαθόπηεηαη από «αγώλα ιόγσλ», κέζσ ησλ νπνίσλ αλαιύεη δηεμνδηθά κία 

θξίζηκε θαηάζηαζε. Δηζάγεη κεκνλσκέλε δεκεγνξία γηα λα παξνπζηάζεη ηδέεο θαη 

ζπιινγηζκνύο, ελώ εληάζζνληαο ζηελ ηζηνξία ηνπ αληηζεηηθέο δεκεγνξίεο απνζθνπεί ζηελ 

εμαληιεηηθή έξεπλα όισλ ηνπ απόςεσλ επί ηνπ ζέκαηνο .
125

 

        Γελ κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ην Θνπθπδίδε πξσηνπόξν ηεο κεζόδνπ απηήο,  

θαζώο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πξηλ απ’ απηόλ. Δπνκέλσο πεγέο καο νδεγνύλ λα 

αλαδεηήζνπκε ηνλ ππξήλα ηεο ζην πξόζσπν ηνπ Πξσηαγόξα. Καηά ηνλ ηειεπηαίν 

επηθξαηνύζε θαη δηαηεξήζεθε ε άπνςε πσο γηα θάζε δήηεκα  ππάξρνπλ δύν αληίζεηα 

επηρεηξήκαηα. Σελ νπνία πξνζδηνξίδεη ε ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε  δισσοὶ λόγοι. Γειαδή 

ζήκαηλε όηη γηα θάζε επηρείξεκα ππάξρεη πεξηζώξην γηα αληηηηζέκελε 

επηρεηξεκαηνινγία.
126

 Οη αληαγσληδόκελεο απόςεηο ηνπνζεηνύληαη «απέλαληη» ε κία ζηελ 

άιιε δίλνληαο ζην ιόγν ηε κνξθή ηαηξηάζκαηνο θαη ζπκίδνληαο ηηο κνλνκαρίεο ησλ εξώσλ 

πνπ καο παξνπζηάδνληαη ζηα έξγα ηνπ Οκήξνπ.
127

 ηελ πξάμε πξνβάιιεηαη έλα 

επηρείξεκα ηθαλό  λα εμνπδεηεξώλεη ην επηρείξεκα ηνπ αληηπάινπ θαη απηό θαιείηαη 

αληηζηξνθή. Δλώ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί αθόκα θαη ε αλαηξνπή, απνδεηθλύνληαο πσο 

ην ίδην επηρείξεκα ηνπ αληηπάινπ, ην νπνίν πξηλ ιίγν ζεσξνύζε επλντθό γηα εθείλνλ , είλαη 

εληέιεη θαηαζηξεπηηθό γηα ηνλ ίδην. 
128

 

       Απ’ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ δειώλεη ν Θνπθπδίδεο πσο πξόθεηηαη λα αληηκεησπίζεη 

ηελ ηζηνξία κε αληηθεηκεληθόηεηα θαη λα αθεγεζεί ηα γεγνλόηα όζνλ ην δπλαηόλ πην θνληά 

ζηελ αιήζεηα. Αλαθέξεη επίζεο όηη έρεη θαηαγξάςεη ηα δέοντα , πξνζπαζώληαο λα 
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παξακείλεη θνληά ζην γεληθό λόεκα ησλ ἀληθῶς λεχθέντα. Δπηιέγεη απηά πνπ 

δηαθσηίδνπλ ηα γεγνλόηα θαη παξαιείπεη ή  αλαθέξεη ζε πιάγην ιόγν ηα αλνύζηα. Φπζηθά 

απηό  δελ ζεκαίλεη όηη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζηελ νπνία πξνέβε έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε δέζκεπζε ηνπ γηα πίζηε  ζηελ αιήζεηα. 
129

 

         Ο Θνπθπδίδεο ινηπόλ εληάζζεη ηηο δεκεγνξίεο ζην έξγν ηνπ σο έκπξαθηε απόδεημε 

ησλ όζσλ δηαδξακαηίζηεθαλ. Μέζσ απηώλ εθζέηεη ηηο ζθέςεηο, ηηο πξνζέζεηο ησλ 

πξνζώπσλ θαη αθήλεη λα δηαπηζησζνύλ πξνβιέςεηο, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ 

αλαγλώζηε ηελ εληύπσζε εθαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθήο. Οη δεκεγνξίεο θαζηζηνύλ ηελ 

εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή. Με ηε κεζνδνινγία ηνπ απηή 

πεηπραίλεη λα θαλεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη νκηιεηέο αληηιακβάλνληαλ θαη 

αληηκεηώπηδαλ ηα γεγνλόηα.
130

 Δπίζεο νη ιόγνη πξννηθνλνκνύλ κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα κε 

ηε βνήζεηα πξνβιέςεσλ, πξνεηδνπνηήζεσλ θαη πξνηεηλόκελσλ ζηξαηεγηθώλ. Οη 

πξνβιέςεηο απηέο κπνξεί λα είλαη βξαρππξόζεζκεο , είλαη δπλαηόλ όκσο λα αθνξνύλ 

καθξηλά γεγνλόηα, όπσο νη ιόγνη ηνπ Νηθία δηαηππώλνπλ πξνβιέςεηο, νη νπνίεο 

επηβεβαηώλνληαη δύν ρξόληα αξγόηεξα.
131

 

       Καηά ηε κειέηε ησλ αληηινγηώλ δηαπηζηώλνπκε όηη ηηο δηέπεη κεγάιε αθξίβεηα θαη 

απζηεξόηεηα. Δπίζεο δηαθξίλνπκε έληνλε δηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ πξνζσπηθνηήησλ, 

όπσο γηα παξάδεηγκα  ν Αιθηβηάδεο παξνπζηάδεηαη θαηά ηνλ ιόγν ηνπ πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο 

εθζηξαηείαο ζηε ηθειία, λα θαπρηέηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί θξάζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηνλ 

εγσθεληξηζκό ηνπ. Μέζα από ηνπο ιόγνπο ηνπο, νη νκηιεηέο πνιιέο θνξέο καο 

απνθαιύπηνπλ ηνλ πξαγκαηηθό ηνπο εαπηό , ζηνηρεία ηα νπνία ππνλνκεύεη ε αθήγεζε
132

.  

      ζνλ αθνξά ηνπο ιόγνπο κεηαμύ  ηνπ Νηθία θαη ηνπ Αιθηβηάδε, ηνπο δηαθξίλνπκε ζε 

δύν κέξε. Σν πξώην κέξνο ησλ δεκεγνξηώλ πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηε ηθειία θαη ηελ Διιάδα. ην δεύηεξν κέξνο κέζσ ηεο αγόξεπζεο ηνπο  νη 

νκηιεηέο θάλνπλ επίζεζε ν έλαο ελαληίνλ ηνπ άιινπ. Φπζηθό είλαη, ε θάζε δεύηεξε 

δεκεγνξία  ζηηο αληηινγίεο λα είλαη κεγαιύηεξε ζε έθηαζε, επεηδή αξρηθά πξέπεη λα 

αλαηξεζνύλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αληηπάινπ θαη έπεηηα λα αθνινπζήζεη ε αλαζηξνθή ησλ 

επηρεηξεκάησλ.
133
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         2.Πνιηηηθνί αληίπαινη       

 

                Ο Θνπθπδίδεο ζηνρεύεη ζ’ έλα αληηθεηκεληθό ηξόπν παξνπζίαζεο ηεο ίδηαο ηεο 

ηζηνξίαο θαη δελ πξνβάιεη  πξνζσπηθέο απόςεηο. ε ιίγεο πξνζσπηθόηεηεο κέζα ζην έξγν 

ηνπ δίλεη βάξνο. Ζ ηδησηηθή δσή θαη ν ραξαθηήξαο ησλ πξνζσπηθνηήησλ αλαθέξεηαη κόλν 

όζν ρξεηάδεηαη γηα λα έρνπκε κία πην νινθιεξσκέλε εηθόλα. Μαο δίλεη απζηεξά πνξηξέηα 

ησλ πξσηαγσληζηώλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ιέμεηο, νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηηο δπλαηόηεξεο 

πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 

          Ζ απνζηνιή ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο έρεη απνθαζηζηεί κε θύξην ζθνπό ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ λεζηνύ θαη απηό απνηειεί κία πξώηε θάζε ηνπ ζρεδίνπ, θαζώο 

πξνβιεπόηαλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ ε θαηάθηεζε ηεο Καξρεδόλαο, ύζηεξα έξρεηαη 

απηή ηεο πάξηεο θαη ηέινο ε ππνηαγή νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο, όπσο γλσζηνπνηείηαη 

θαηά ην ιόγν, ηνλ νπνίν εθθσλεί αξγόηεξα ν Αιθηβηάδεο ζηε πάξηε.
134

 Καηά ηηο 

παξακνλέο ηεο πιεύζεο, ζπγθιήζεθε ν δήκνο γηα λα επαλεμεηαζηεί ε ππόζεζε  θαη λα 

αθνπζηνύλ νη δύν πνιηηηθνί αληίπαινη, Νηθίαο θαη Αιθηβηάδεο, ν κελ πξώηνο αληίζεηνο 

ζηελ απόθαζε ηεο εθζηξάηεπζεο θαη ν δε ππνθηλεηήο ηεο.  

          Ο Νηθίαο είρε εθιεγεί ζηξαηεγόο ηεο εθζηξαηείαο, παξόιν ηελ άξλεζε ηνπ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο, ζεσξώληαο αζήκαληνπο ηνπο ιόγνπο ηεο, πξνζπάζεζε κε ηελ αγόξεπζή ηνπ  

ελώπηνλ ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ λα ηελ απνηξέςεη. Καηά ηε γλώκε ηνπ θαη βάζεη ηεο 

δηνξαηηθόηεηαο ηνπ, νη πξνζδνθίεο ησλ Αζελαίσλ πεξί θαηάθηεζεο, ήηαλ αδύλαηνλ λα 

επηηεπρζνύλ. Δπηζήκαλε όηη ε Αζήλα ήηαλ έηνηκε λα εγθαηαιείςεη ηα ζίγνπξα γηα ηα 

αβέβαηα (ἑτοίμοις περὶ τῶν ἀφανῶν καὶ μελλόντων) (ΘΟΤΚ. 6.9.2). Πξόθεηηαη γηα 

παξαδνζηαθή αληίζεζε πνπ ζπρλά επαλαιακβάλεηαη απ’ ηνλ Θνπθπδίδε. Ζ νπζηαζηηθή 

αηηία ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Αζήλαο ήηαλ όηη ε αξρεγεία ηεο εθζηξαηείαο αλαηέζεθε ζε 

ζηξαηεγνύο πνπ δελ δηέζεηαλ ηα πξναπαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά. Ο Νηθίαο κπνξεί λα 

ήηαλ έληηκνο, αιιά δελ ήηαλ δξαζηήξηνο. Δλώ ν Αιθηβηάδεο ήηαλ ηθαλόο , κπνξνύζε λα δεη 

ηη έπξεπε λα γίλεη θαη λα έρεη επηξξνή ζηνλ ιαό, όκσο ήηαλ εμαηξεηηθά αηνκηζηήο, πάζρηδε 

από παηξησηηθό θξόλεκα θαη ήηαλ θηινρξήκαηνο. 
135

 

        Όζηεξα απ’ ηελ εθδήισζε ηεο απνζηξνθήο ηνπ, ν Νηθίαο απαξηζκεί ηνπο θηλδύλνπο 

ζε πεξίπησζε ελόο «παξαπαηήκαηνο», όπσο ραξαθηεξίδεη. Τπνζηεξίδεη ινηπόλ όηη ζ’ απηή 

ηελ πεξίπησζε όινη ζα βξεζνύλ ζην πιεπξό ησλ ηθειώλ θαη όηη ζα ήηαλ πην ινγηθό λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα θεθηεκέλα αληί κε αλππέξβιεηε αιαδνλεία λα ζηνρεύνπλ ζηελ 
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επέθηαζε.
136

 Πξνζπνηείηαη όηη γηα ράξε ησλ ζπκκάρσλ, Δγεζηαίσλ γίλεηαη ε εθζηξαηεία, 

παξαβιέπνληαο ηα νπζηαζηηθά θίλεηξα πνπ είραλ εθδεισζεί ζηελ πξνεγνύκελε 

ζπλέιεπζε, όπνπ πάξζεθε θαη ε νξηζηηθή απόθαζε.
137

  

          Ζ αηνικία ηνπ Νηθία είλαη εκθαλήο κε ηελ πξόηαζε ηνπ γηα κία ζύληνκε επίδεημε 

δύλακεο ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ ζην λεζί ηεο ηθειίαο θαη ηελ άκεζε επηζηξνθή. Νέν 

επηρείξεκα πξνζζέηεη ζηελ νκηιία ηνπ, ηελ πξνθύιαμε ηεο δεκνθξαηίαο απ’ ην νιηγαξρηθό 

πνιίηεπκα, κε ηελ ηδέα όηη ε απεηιή ηεο νιηγαξρηθήο πάξηεο βξίζθεηαη δίπια θαη δελ 

πξέπεη λα αλαιώλνληαη γηα ράξε ησλ καθξηλώλ Δγεζηαίσλ. Δπηιέγνληαο απηό ην 

επηρείξεκα , δηαιύεη έηζη ηελ παξακηθξή ππνςία λα ζεσξεζεί θηινιάθσλ (ΘΟΤΚ. 

6.11.7).
138

 ζνλ αθνξά ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ζρεηηθά κε ην ινηκό θαη ηηο κεγάιεο δαπάλεο 

ιόγσ ηνπ πνιέκνπ πνπ είρε πξνεγεζεί  δελ θαίλεηαη λα πείζνπλ ηνπο Αζελαίνπο, εθόζνλ 

ηελ πεξίνδν απηή  κεηά από ηηο ζπλερόκελεο επηηπρίεο, γεκάηνη απηνπεπνίζεζε 

παξαβιέπνπλ θάζε ελδερόκελν θίλδπλν, ζίγνπξνη ζηε δύλακε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

ιόγνπ ηνπ, πξσηίζησο δελ θαηνλνκάδεη ηνλ αληίπαιν Αιθηβηάδε, αιιά ππαηλίζζεηαη 

θαηεγνξίεο εηο βάξνο ηνπ (ὅπσο θαυμασθῇ μὲν ἀπὸ τῆς ἰπποτροφίας) (ΘΟΤΚ. 6.12.2).  

Γελ θαζπζηεξεί λα γίλεη εκθαλέο πνηνλ ζπγθεθξηκέλα ζηνρεύνπλ νη θαηεγνξίεο, όηαλ ν 

Νηθίαο αλαθέξεηαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί ζρνιηάδνληαο ηε ληόηε  ηνπ Αιθηβηάδε. 

Οινθιεξώλεη ην πξώην κέξνο ηνπ ιόγνπ ηνπ δεηώληαο απ’ ηνλ πξύηαλε λα ζπδεηεζεί εθ 

λένπ ε απόθαζε γηα εθζηξαηεία.
139

 

       Κη άιινη αλέβεθαλ ζην βήκα γηα λα κηιήζνπλ, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ππέξ ηεο εθζηξαηείαο θαη ειάρηζηνη ελαληίνλ, κέρξη πνπ ήξζε ε ζεηξά ηνπ Αιθηβηάδε. 

Πνιηηηθόο αληίπαινο ηνπ Νηθία, επειπηζηνύζε ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηθειίαο θαη έπεηηα ηεο 

Καξρεδόλαο, απνζθνπώληαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δόμα θαη ζηα ρξήκαηα πνπ ζα 

απνθόκηδε από κηα ηέηνηα επηηπρία. κσο νη ππεξβνιέο ζηε δσή ηνπ είραλ σο αληίθηππν λα 

ζρεκαηηζζεί αξλεηηθή εηθόλα γη’ απηόλ ζην ιαό. Αο ήηαλ αλαγλσξηζκέλε ε ηζρύ ηνπ ζηε 

δεκόζηα ζθαίξα, δπζαλαζρέηεζε πξνθαινύζε όηη αθνξνύζε ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. 

θνξπνύζε θόβν ζην ιαό κία ελδερόκελε ηπξαλληθή επηβνιή. Ζ ππνςία ηνπ ιανύ γηα 

ηπξαλληθό θαζεζηώο  ζεσξήζεθε από νξηζκέλνπο πξνζδνθία ηνπ Αιθηβηάδε  θαη απηό 

είλαη πνπ απνηέιεζε ζηελ πνξεία ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ θαηά ηελ 

εθζηξαηεία, ε νπνία ήηαλ κάιηζηα «δεκηνύξγεκα» ηνπ ηδίνπ.    
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         Ο Αιθηβηάδεο ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ άμην λα εθιεγεί ζηξαηεγόο θαη ζεσξνύζε όηη 

ην δηθαηνύηαλ κάιηζηα. Ζ ηόζε κεγάιε απηνπεπνίζεζή ηνπ απέξξεε  ιόγσ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ επηηπρίαο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο (416), γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε γηα 

λα απνθηήζεη ηεξάζηηα θήκε  ζ’ όιε ηελ Διιάδα. Δίρε ιόγνπο λα είλαη επραξηζηεκέλνο 

ζηε δσή ηνπ θαη λα νξακαηίδεηαη ην κέιινλ ηνπ. ην ιόγν ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο λίθεο 

ηνπ, αιιά αλαθέξεηαη θαη ζηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ σο πνιίηεο.
140

 Μεηά ηελ απηνπξνβνιή  

ηεο εηθόλαο ηνπ ηδαληθνύ πνιίηε, γηα λα δηθαηνινγήζεη ηα ιεγόκελα ηνπ, δειαδή  όηη 

δηθαησκαηηθά νθείιεη ν ιαόο λα ηνπ εκπηζηεπηεί ηε ζηξαηεγία, ρξεζηκνπνηεί ην επηρείξεκα 

όηη ν αλώηεξνο πξέπεη λα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε θαη ν θαηώηεξνο ηε ζέζε πνπ ηνπ 

αξκόδεη.  Δπίζεο γηα λα ζπκίζεη ζην αθξναηήξην θαη λα θεξδίζεη ηελ εύλνηα ηνπ, θαπρηέηαη 

όηη θαηόξζσζε λα ζπλάςεη ηζρπξή ζπκκαρία ελαληίνλ ηεο πάξηεο.  

        Με επθπή ηξόπν ρεηξίδεηαη ηε ςπρνινγία ηνπ θνηλνύ , θαζώο επηιέγεη λα παξνπζηάζεη 

σο ηδεώδε ζπλδπαζκό γηα ην θαιό ηεο πόιεο, ηε ζπλεξγαζία ηνπ ίδηνπ κε ηνλ Νηθία. Έηζη 

ζε αληίζεζε κε ηελ επίζεζε πνπ ηνπ έθαλε πξνεγνπκέλσο ν Νηθίαο, ν Αιθηβηάδεο 

αλαθέξεη  όηη ηα ληάηα ηνπ θαη ε πείξα ηνπ πνιηηηθνύ ηνπ αληηπάινπ  ζα νδεγήζνπλ ηελ 

πόιε ζε ζίγνπξε επηηπρία, πεηπραίλνληαο λα ζρεκαηίζεη άξηζηε εληύπσζε ζην αθξναηήξην 

κε ηε θαηλνκεληθή εηθόλα ηνπ θαινύ πνιίηε πνπ πξσηίζησο ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιό ηνπ 

ζπλόινπ. 
141

 

        ην πξώην κέξνο ηεο δεκεγνξίαο ηνπ ν Νηθίαο μεθίλεζε από ηελ θπξίσο Διιάδα, ελώ 

ν Αιθηβηάδεο αξρίδεη από ηε ηθειία, δειαδή ν θαζέλαο μεθηλά από ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία ζέιεη λα δώζεη βαξύηεηα γη’ απηά πνπ ππνζηεξίδεη.
142

 Γηα ηελ νξζόηεηα ηεο 

εθζηξαηείαο ν Αιθηβηάδεο παξνπζηάδεη ηε ηθειία σο εύθνιε ιεία, ζηεξηδόκελνο ζηηο 

έξηδεο κεηαμύ ησλ πόιεσλ ηεο.
143

 Δπίζεο γηα λα πεηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθκεηαιιεύεηαη  

ην θηιόηηκν ησλ Αζελαίσλ θαη πξνζζέηεη εθθξάδνληαο ηελ αγσλία ηνπ ζρεηηθά  κε ην πνηα 

ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε πξόθαζε γηα λα αξλεζνύλ  ηελ παξνρή  βνήζεηαο ζηνπο 

ζπκκάρνπο πνπ ηνπο ηε δήηεζαλ. Κιείλεη ηνλ ιόγν ηνπ κε ηε δηαηύπσζή ηνπ όηη  ε 

αδξάλεηα ζα θέξεη ηελ θαηαζηξνθή,  θαηεγνξώληαο έκκεζα γηα απξαγκνζύλε ηνλ 

Νηθία.
144

 Σν ζηνηρείν ηεο απξαγκνζύλεο θαη ηεο πνιππξαγκνζύλεο θαίλεηαη λα 

απαζρνινύζε πνιύ ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο , θαζώο απνηειεί ηζρπξή αληίζεζε ζε πνιιά 

θείκελα ηεο αξραηόηεηαο θάζε είδνπο. 
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          Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκηιίαο ηνπ Αιθηβηάδε, ν ιαόο είρε αθόκα κεγαιύηεξν 

ελζνπζηαζκό, πξάγκα πνπ ν Νηθίαο γξήγνξα αληηιήθζεθε. Γύζθνια έλαο ιαόο όπσο νη 

Αζελαίνη ζα κπνξνύζε λα ππνηαρζεί ζηελ ήξεκε πνιηηηθή ηνπ Νηθία. ’ απηό ην ζεκείν 

θαηά ην ιόγν ηνπ, ν Νηθίαο πξνρώξεζε ζην κεγάιν ζθάικα, λα πξνηάμεη ζεκαληηθή 

αύμεζε ηεο πνιεκηθήο δύλακεο ζε ζρέζε κ’ απηή  πνπ είρε νξηζηεί πξνεγνπκέλσο.  Δίρε   

ηελ πεπνίζεζε όηη κε ην λα ηνλίζεη, αθόκα θαη λα ππεξβάιεη,  ηηο ηεξάζηηεο απαηηήζεηο 

ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζα θαηάθεξλε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν λα απνηξέςεη ηνπο 

Αζελαίνπο απ’ ηε ιαλζαζκέλε απόθαζε.  κσο θη απηόλ ηνλ παξάγνληα ηνλ παξάβιεπαλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ μέθξελνπ ελζνπζηαζκνύ ηνπο νη Αζελαίνη.
145

 

           ια ήηαλ έηνηκα γηα ηε κεγάιε εθζηξαηεία, ύζηεξα από ιακπξή ηειεηή μεθίλεζε ην 

κεγάιν ηαμίδη κε ηνπο ηξεηο ζηξαηεγνύο, ην Νηθία, ηνλ Αιθηβηάδε θαη ην Λάκαρν. Οη 

ζηόρνη ηεο εθζηξαηείαο δελ είραλ νξηζηεί κε αθξίβεηα θαηά ηε ζπλέιεπζε ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ δήκνπ. Ο Νηθίαο ππνζηήξηδε λα πιεύζνπλ, λα βνεζήζνπλ ηνπο Δγεζηαίνπο  ζηε 

δηέλεμε ηνπο κε ηνπο ειηλνύληηνπο  θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα. Σν ζρέδην ηνπ 

Αιθηβηάδε ήηαλ λα ελώζνπλ όιεο ηηο κε δσξηθέο πόιεηο ελαληία ζηηο δσξηθέο, ζπλεπώο 

ζηνπο πξαθνύζηνπο. ’ απηήλ ηνπ ηελ πξόηαζε είρε ηε ζηήξημε θαη ηνπ ηξίηνπ 

ζηξαηεγνύ, ηνπ Λάκαρνπ, αλ θαη ν ηειεπηαίνο ζα πξνηηκνύζε ηελ άκεζε επίζεζε ελάληηα 

ζηηο πξαθνύζεο όζν αθόκα ήηαλ απξνεηνίκαζηνη. Δλ ηέιεη απνθαζίζηεθε ην ζρέδην ηνπ 

Αιθηβηάδε.
146

 κσο ε απξόζκελε έθθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε, ιόγσ ηεο δίθεο πνπ 

εθθξεκνύζε γηα ηε βεβήισζε ησλ Δξκώλ, ζήκαλε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο. Σν δεύηεξν 

ρηύπεκα ήηαλ ν ζάλαηνο ηνπ Λάκαρνπ θαη λα κείλεη κόλνο ηνπ ζηνλ έιεγρν ηεο ζηξαηεγίαο 

ν Νηθίαο. 

        Αο ζπλνςίζνπκε ηα ιάζε ηνπ Νηθία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηελ εμνιόζξεπζε ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ: 1) Απέξξηςε δίρσο ζθέςε ην ζρέδην 

ηνπ Λάκαρνπ γηα άκεζε επίζεζε ζηηο πξαθνύζεο. Δθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή όλησο νη 

πξαθνύζηνη ήηαλ εληειώο απξνεηνίκαζηνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ακπλζνύλ ζε κία ηέηνηα 

θίλεζε. Πξνηίκεζε λα μνδέςεη όιν ηνλ ρεηκώλα ζηελ Καηάλε, δίλνληαο ρξόλν λα θηάζνπλ 

εληζρύζεηο από ηελ Πεινπόλλεζν ππέξ ησλ αληηπάισλ. 2) Αγλνεί ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ 

άθημε ηνπ Γπιίππνπ κε ηα ιίγα πινία ζε αξηζκό, κε αηζζαλόκελνο απεηιή, αιιά όηαλ ε 

θαηάζηαζε αλαδείρζεθε θξίζηκή θαη έζηεηιε ηέζζεξα πινία γηα αλαραίηηζε, ήηαλ ήδε 

αξγά. 3) Δπηηξέπεη ζην Γύιηππν λα εηζρσξήζεη ζηηο πξαθνύζεο απ’ ην ζηελό ηνπ 

Δπξπάινπ. 4)  ηέιλεη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε είθνζη πινία λα αλαθόςεη ηηο εληζρύζεηο 
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ηεο Κνξίλζνπ πξνο ηηο πξαθνύζεο. 5) Αθήλεη ην Γύιηππν λα ρηίζεη κέζα ζε κία λύρηα ην 

ηείρνο ησλ πξαθνπζώλ. 6) Γελ ζπλαληά εκπόδην ν Γύιηππνο ζηελ θαηάιεςε ηνπ 

Πιεκκπξίνπ, κε απνηέιεζκα νη πξαθνύζεο λα είλαη απόξζεηεο, θαηαιακβάλνληαο έηζη 

θαη ηηο δύν κεξηέο ηνπ πνξζκνύ . 7) Δπηηξέπεη ζηνπο πξαθνύζηνπο λα ζηείινπλ εληζρύζεηο 

ζηε Ν. Ηηαιία θαη λα απνθόςνπλ ηνλ αζελατθό ζηόιν κε ηηο πεγέο πξνκεζεηώλ. 8) 

Οδήγεζε ην ζηόιν ζε λαπκαρία όηαλ ηα κέιε ηνπ ήηαλ  εμνπζελσκέλα θαη απξνεηνίκαζηα. 

9) Απνξξίπηεη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηνπ Δπξπκέδνληα λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

ηθειία ακέζσο κεηά ηελ απνηπρία ηεο λπρηεξηλήο επίζεζεο ζηηο Δπηπνιέο. 10) 

Φνβνύκελνο από κία έθιεηςε ηεο ζειήλεο , θαζώο ήηαλ πνιύ  πξνιεπηηθόο, άθνπζε ηνπο 

κάληεηο πνπ ηελ εξκήλεπζαλ σο θαθό νησλό θαη δίλεη δηαηαγή λα κείλνπλ άπξαγνη γηα 

είθνζη επηά κέξεο 11) Αλαβάιεη ηε κεγάιε λαπκαρία, μεγειαζκέλνο απ’ ηνπο 

αγγειηνθόξνπο ηνπ Δξκνθξάηε. Απηό ήηαλ θαη ην κεγαιύηεξν ιάζνο ηνπ, ην νπνίν 

θαηέζηεζε ηελ θαηαζηξνθή αλαπόθεπθηε. 
147

 

       Ζ απνηπρία ήηαλ απνηέιεζκα κίαο ζεηξάο ζεκαληηθώλ ιαζώλ, από κία άπνςε ν 

Νηθίαο ήηαλ άηπρνο γηαηί ελώ ζ’ όιε ηνπ ηε δσή ζεσξείην πεηπρεκέλνο ζηξαηεγόο, ζηελ 

νπζία επσκίζηεθε όιν ην βάξνο ηεο απνηπρίαο κίαο επηρείξεζεο, ηελ νπνία πόηε δελ 

ππνζηήξημε. 
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       3. Αζελαίνη                                                                                       

              α. Νηθίαο      

           Ο Θνπθπδίδεο κέζα από ηε αθήγεζε ηνπ θαη αλαιύνληαο ηε ζηάζε ηνπ Νηθία ζε 

ρξνληθέο ζηηγκέο  θξίζηκεο γηα ηελ ηύρε ηεο Αζήλαο, καο ηνλ παξνπζηάδεη όρη σο έλαλ άμην 

ζηξαηεγό, αιιά πεξηζζόηεξν σο αζθαιή εγέηε πνπ λνηάδεηαη γηα ην πξνζσπηθό ηνπ θαιό, 

αιιά θαη ηεο παηξίδαο ηνπ. Ωο πεηπρεκέλνο ζηξαηεγόο  ζηε κέρξη ηόηε ζηαδηνδξνκία ηνπ 

απέθεπγε ηνλ πόιεκν, κε ηελ πεπνίζεζε όηη έηζη ζα δηαηεξνύζε ηελ πζηεξνθεκία ηνπ. 

Δπέιεγε λα παξακέλεη καθξηά από θηλδύλνπο θαη λα κε ζηεξίδεηαη ζηελ ηύρε.
148

 Αληινύκε 

απ’ ην έξγν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ην ξόιν ηεο θνηλήο 

γλώκεο γηα εθείλε ηελ επνρή.  

        Καηά ηνλ Αξρηδάκεην πόιεκν ν Νηθίαο ζεκείσζε ζεκαληηθέο λίθεο, γεγνλόο πνπ 

βνήζεζε ζηε θήκε ηνπ. κσο ην κεηνλέθηεκα ηνπ γξήγνξα αλαηξεί ηα δεδνκέλα. 

Γηαθαηέρεηαη από αλεζπρία θαη ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηνπο ζπιινγηζκνύο ησλ Αζελαίσλ. 

Δπηδεηά ηηο εηξήλε παξά ηηο δηαδνρηθέο ηνπ επηηπρίεο.
149

  Ο Νηθίαο είλαη αληίζεηνο ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηε ηθειηθή Δθζηξαηεία, ζηεξίδνληαο ηε ζέζε ηνπ κε ηε θξάζε «νομίζων 

ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι ὅς ἄν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας 

προνοῆται» (ζεσξώ εμίζνπ θαιό πνιίηε θαη όπνηνλ λνηάδεηαη γηα ηε δσή ηνπ θαη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ) (ΘΟΤΚ. 6.9.2). Ωζηόζν εθιέγεηαη ζηξαηεγόο θαη απηό είλαη πνπ ζπληέιεζε 

ζηε κεγάιε θαηαζηξνθή ηεο εθζηξαηείαο. Δπξόθεηην λα θαζνδεγήζεη ην ζηξάηεπκα έλαο 

εγέηεο πνπ δελ έβξηζθε ιόγν ύπαξμεο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πξώηε δεκεγνξία ηνπ, 

πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ εθζηξαηεία ιέγνληαο ζηνλ αζελατθό πιήζνο, ην νπνίν ήηαλ 

θαηεπλαζκέλν από ελζνπζηαζκό θαη θηινδνμίεο, πσο ζα έπξεπε λα δηαζθαιίζνπλ ηα ήδε 

ππάξρνληα, λα κε ζηνρεύνπλ ζηελ επέθηαζε, θπλεγώληαο έηζη ηνλ θίλδπλν. Σόληδε ην 

κεγάιν θόζηνο ηεο εθζηξαηείαο, αιιά αληί λα ράζεη ν ιαόο ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ θαίλεηαη 

όηη κε ηα ιόγηα ηνπ ν Νηθίαο πεηύραηλε ην αληίζεην. Πην ζίγνπξνο από πνηέ ν αζελατθόο 

ζηόινο επηδεηνύζε λέεο πεξηπέηεηεο.
150

 

       Ο ελζνπζηαζκόο ηνπ ιανύ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ηθειίαο, ηελ θαηάθηεζε ελόο 

καθξηλνύ λεζηνύ ζην δπηηθό θόζκν, απέηξεπε απηνύο πνπ ήηαλ αληίζεηνη λα εθθξάζνπλ 

ηελ άπνςε ηνπο, επεηδή θνβόληνπζαλ λα κελ θαηεγνξεζνύλ  σο κε παηξηώηεο. Δλώ ν 

Αιθηβηάδεο ήηαλ ν πξνδόηεο, άηπρνο ζηάζεθε ν Νηθίαο, εθόζνλ αλαγθαδόηαλ λα 
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εθζηξαηεύζεη αθνύζηα. ε πνιιά ζεκεία θαίλεηαη  ν Νηθίαο πξνιεπηηθόο, δεηζηδαίκσλ θαη  

θνβόηαλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ Αζελαίσλ ζ’ όπνηα απόθαζε θαη λα έπαηξλε.
151

 Ο 

Θνπθπδίδεο ηνλ παξνπζηάδεη σο ζεβαζηό θαη επζπλείδεην άηνκν, όκσο θύξην κέιεκα ηνπ 

ήηαλ λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή θήκε ηνπ θαη αλίθαλνο λα εκπλεύζεη θαη λα ειέγμεη ηνλ ιαό. 

152
 

      ηε δεύηεξε δεκεγνξία ηνπ ζα κπνξνύζακε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ πνιηηηθή 

αλεπζπλόηεηα ηνπ Νηθία , όπνπ παξά ηε κνηξνιαηξηθή απνδνρή ηεο εθινγήο ηνπ, επηκέλεη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηεύκαηνο, απμάλνληαο έηζη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πόιε. Ζ 

αλεπζπλόηεηα ηνπ επηζεκαίλεηαη αθόκα πην έληνλα ζην ζεκείν, ην νπνίν ν Γεκνζζέλεο 

ςεθίδεη απνρώξεζε, ελώ ν Νηθίαο αξλείηαη λα απνρσξήζεη από ην λεζί, επεηδή μαλά 

εθδειώλεη ην θόβν ηνπ γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ Αζελαίσλ. Παξνπζηάδεηαη κηθξόςπρνο, 

άηνικνο, αλαπνθάζηζηνο, απνθεύγεη λα πάξεη ξηδηθέο απνθάζεηο ελ αληηζέζεη κε ηνλ 

ζπλζηξάηεγό ηνπ Γεκνζζέλε, ζέηνληαο νιόθιεξν ην ζηξαηησηηθό ζώκα ζε θίλδπλν.
153

 Ζ 

απόθαζε ηνπ απηή απνδείρζεθε κνηξαία όπσο είδακε, θαζώο ζήκαλε ηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ. Από παζεηηθόο αληίπαινο ηεο εθζηξαηείαο γίλεηαη 

εγέηεο ηεο θαη ζύκβνιν ηεο απνηπρίαο ηεο.
154

 

       Μία δηαθνξεηηθή εηθόλα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ ζηξαηεγνύ  καο παξνπζηάδεη ν 

Θνπθπδίδεο ζηελ §7. 77, όπνπ γηα πξώηε θνξά θαη ηειεπηαία ν Νηθίαο θέξεηαη σο εγέηεο. 

Δλώ ήηαλ κεγάινο ζε ειηθία θαη άξξσζηνο δελ δηζηάδεη λα ηξέμεη από κνλάδα ζε κνλάδα 

θαη λα πξνθέξεη ελζαξξπληηθά ιόγηα ζηνπο ζηξαηηώηεο ώζηε λα ηνπο εκςπρώζεη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δύζθνιεο κάρεο. Ίζσο αηζζαλόηαλ ππαίηηνο γηα ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζηξαηνύ. Σνπο κηιάεη σο άλζξσπνο πξνο αλζξώπνπο θαη επηδηώθεη ηελ επίθιεζε ζην 

ζπλαίζζεκα θέξλνληαο ηνπο σο παξάδεηγκα ηνλ εαπηό ηνπ. Λέγνληαο πσο όληαο γέξνο θαη 

άξξσζηνο κπνξεί ν ίδηνο λα ζηαζεί κπξνζηά ζηνλ ερζξό, απηνί πνπ είλαη λένη θαη πγηείο λ’ 

αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπ.
155

 

      Γεγνλόο είλαη πσο ε αθαηαιιειόηεηά ηνπ θαη ε αδεμηόηεηα ηνπ θαηέζηξεςαλ ηελ 

εθζηξαηεία θαη νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηεο Αζήλαο. κσο πόζν ππεύζπλνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί γη’ απηήλ ηελ θαηαζηξνθή όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε ζηνηρεία ηεο θύζεο ηνπ; 

Πξαγκαηηθόο ππεύζπλνο ηεο θαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άιινο εθηόο από ηνλ ίδην 

ηνλ ιαό, πνπ κε ηόζε επηκνλή ήζειε ηνλ Νηθία εγέηε ηεο εθζηξαηείαο.  ηνηρείν ηνπ 
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ραξαθηήξα ηνπ ήηαλ ε επζπλνθνβία, έηζη γηα ηε ζέζε ηνπ αξρεγνύ πνπ απαηηεί ηελ 

αλάιεςε ησλ επζπλώλ  ήηαλ παληειώο αθαηάιιεινο. Ζ εθινγή ηνπ βέβαηα δείρλεη πσο 

ήηαλ δεκνθηιήο θαη ελέπλεε ζεβαζκό ζηνλ ιαό. Ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ήηαλ θαη ζηνπο 

ζηξαηηώηεο ηνπ, αιιά βάζεη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηε δεζπόδνπζα αηαμία πνπ 

επηθξαηνύζε ζην ζώκα ζε θξίζηκεο ζηηγκέο, αληηιακβαλόκαζηε πσο δελ κπνξνύζε λα 

επηβιεζεί θαη λα πεηζαξρήζεη ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ. 
156

Αθόκα θαη ε ειαζηηθόηεηα ηνπ κε ην 

ζηξάηεπκα κπνξεί λα ήηαλ εζθεκκέλε, θαζώο αλαινγηδόκελνο πσο νη ζηξαηηώηεο έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηνπ ελαληησζνύλ θαη γη’ 

απηό λα επέιεγε λα είλαη πεξηζζόηεξν δηπισκάηεο. Μηα ηέηνηα ππόζεζε καο επηηξέπεη λα 

ζθεθηνύκε πσο ν Νηθίαο ελδηαθεξόηαλ πεξηζζόηεξν γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ππόζηαζε από 

θάζε ηη άιιν. 
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              β. Αιθηβηάδεο       

 

        Τπό ην θαζεζηώο ηεο δεκνθξαηίαο νη Αζελαίνη πνιηηηθνί εγέηεο πξνέξρνληαλ από 

αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο, πνπ βαζίδνληαλ ζην πινύην ηεο γεο. Δμειηθηηθή πνξεία 

παξνπζηάδεηαη ζην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ 5νπ αηώλα π.Υ. θαηά ην νπνίν  εκθαλίζηεθε έλα 

λέν είδνο πνιηηηθώλ εγεηώλ. Ζ ζέζε απαηηνύζε νηθνλνκηθή δύλακε, αιιά ε εθινγή εγεηώλ 

εμαξηήζεθε πεξηζζόηεξν από ηελ εκπνξηθή θαηαγσγή, παξά ηελ θαηαγσγή  εθείλσλ πνπ  

ηνπο θιεξνδνηήζεθε ηδηνθηεζία γεο. Ωζηόζν νη αξηζηνθξάηεο δελ αθαλίζηεθαλ απ’ ηελ 

πνιηηηθή ζθελή, όπσο ν Αιθηβηάδεο, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από ηε κεξηά ηεο κεηέξαο ηνπ 

από ηνπο Αθιαησλίδεο, θπξίαξρνη ηνπ 7νπ  αηώλα π.Υ. 
157

 

          Σν πάζνο είλαη ην βαζηθό θίλεηξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αιθηβηάδε. Έρεη κάζεη λα δεη 

κε πινύηε, δόμα θαη εμνπζία. Πξόθεηηαη γηα έλαλ θηιόδνμν ραξαθηήξα κε πνιιέο 

ηθαλόηεηεο. Γηαθαηέρεηαη από ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε, από κία ηάζε λα εληππσζηάδεη 

θαη απηό απνηειεί ην ηξσηό ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία πνπ θηινδνμεί. Πνιιέο πνιηηηθέο 

κνξθέο,  έρεη παξαηεξεζεί θαηά ηε κειέηε ηεο Ηζηνξίαο, λα ζέηνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο 

όθεινο πην ςειά απ’ ην θνηλό θαιό ηεο παηξίδαο. ην ρσξίν ησλ αληηινγηώλ κεηαμύ ηνπ 

Νηθία θαη ηνπ Αιθηβηάδε, ν πξώηνο θαηεγνξεί ηνλ αληίπαιν γηα ππεξθίαιε πιενλεμία θαη 

ν δεύηεξνο ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ κε ην πξόζρεκα πσο κηα ηέηνηα εθζηξαηεία ζα 

πξόζθεξε πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ πόιε.
158

 πλδπάδεη βάζεη ηεο αγόξεπζεο ηνπ ν 

Αιθηβηάδεο, άηνκν κε ππεξβνιηθή δύλακε, θύξνο θαη απηνεθηίκεζε.  

        Σν 416 π.Υ. πέηπρε ιακπξέο νιπκπηαθέο λίθεο θαη  από απηή ηνπ ηελ επηηπρία 

απνξξέεη ε ηόζε απηνπεπνίζεζε,  επηηπρία πνπ ηνπ επέθεξε κεγάιε θήκε.  κσο από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο, ιέγεηαη όηη απνδπλακώζεθε θαηά θάπνηνλ 

ηξόπν νηθνλνκηθά, πξάγκα πνπ δελ ζα κπνξνύζε λα ππνζηεί έλα άηνκν ζαλ ηνλ Αιθηβηάδε 

ην νπνίν θαζ’ όιε ηε δσή ηνπ, είρε γλσξίζεη ηελ πνιπηέιεηα θαη ηε ζπαηάιε. Έλαο 

πξνζσπηθόο ιόγνο ινηπόλ, λα ηαρζεί ζζελαξά ππέξ ηεο εθζηξάηεπζεο, ήηαλ ε πξνζδνθία 

ηνπ λα βειηηώζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ. 
159

 

        Παξνπζηάδεηαη σο έλα άηνκν πνπ ππεξέηεη ην πξνζσπηθό ηνπ ζπκθέξνλ, δηαθξίλεηαη 

από καηαηνδνμία, εγσηζκό, αηνκηθηζκό, σζηόζν κε πνιιέο ηθαλόηεηεο, πνπ πξνβάιινληαη 

ζηνπο ιόγνπο ηνπ, από ηελ απηνπαξνπζίαζε, ηε δνινπινθία θαη ηνλ ρεηξηζκό ηεο 

ξεηνξείαο ηνπ θαηνξζώλεη  λα επεξεάζεη  ην θνηλό. Ο Θνπθπδίδεο θαηαγξάθνληαο σο 
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κεηνλέθηεκα γηα ηελ πνξεία ηεο εθζηξαηείαο, ηελ αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε, αθήλεη λα 

ελλνεζεί όηη παξόια ηα ειαηηώκαηα ηνπ, ε επηρείξεζε ζηεξηδόηαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

δπλάκεηο. 
160

 

        Σν κεγάιν ηνπ ζρέδην αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο ηθειίαο. Δπηζπκνύζε λα μεπεξάζεη 

ζε δόμα ην Θεκηζηνθιή θαη εθδήισλε κεγάιν ελζνπζηαζκό γηα ηελ εθζηξαηεία απηή, πνπ 

ζα πξόζθεξε ζηελ Αζήλα πνιιέο ππνζρέζεηο. ην πιεπξό ηνπ θπξίσο ηάρζεθαλ νη 

λεόηεξνη ζε ειηθία πνπ νξακαηίδνληαο ηελ θπξηαξρία ζην καθξηλό λεζί ηεο Γύζεο. κσο 

ππήξραλ θαη νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία, απ’ ηνπο νπνίνπο νξηζκέλνη λόκηδαλ όηη εύθνια ζα 

θαηαθηνύζαλ ηε ηθειία βαζηδόκελνη ζηε κεγάιε ηνπο δύλακε, θπξίσο ζηε λαπηηθή. Ήηαλ 

θαη ην πιήζνο ζηξαηησηώλ πνπ πίζηεπε πσο απ’ απηή ηελ εθζηξαηεία ζα εμαζθάιηδε γηα 

πάληα ηε κηζζνδνζία ηνπ. 
161

 

        ηελ πξώηε δεκεγνξία ηνπ, παξνπζηάδεηαη σο έμππλνο πνιηηηθόο πνπ κεηαρεηξίδεηαη 

ήπηεο εθθξάζεηο γηα ηνλ αληίπαιν ηνπ Νηθία, γλσξίδνληαο όηη απνηειεί κία από ηηο πην 

ζεκαληηθέο αζελατθέο πξνζσπηθόηεηεο. Πεξηαπηνινγεί έληνλα, αιιά θαη πάιη κε ηξόπν 

επθπή αλαθεξόκελνο ζηηο νιπκπηαθέο ηνπ λίθεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σο πνιίηε γηα 

λα επηζεκάλεη πσο νη επηηπρίεο ηνπ αλπςώλνπλ ην γόεηξν ηεο παηξίδαο.
162

 

        Σν ζπκβάλ ηνπ αθξσηεξηαζκνύ ησλ Δξκώλ, απνηέιεζε ηελ αξρή ηεο θαηαζηξνθήο 

ηνπ Αιθηβηάδε, ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε όηη ελεπιάθε θαη νη θαρππνςία ηνπ αζελατθνύ 

ιανύ θνξπθσλόηαλ ζηελ ηδέα όηη δελ ήηαλ πηζηόο ζηε δεκνθξαηία θαη επηζπκνύζε ηελ 

ηπξαλλία.
163

 Σα ζθάλδαια ζεκάδεςαλ ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Ζ πνιπηέιεηα, ε 

ζξαζύηεηα, ε επηζπκία λα πξνθαιεί θαη νη απάηεο πνπ έπξαμε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

απηνεμνξία ηνπ. Αθόκα θαη θαηά ηελ εμνξία ηνπ δελ απνζηαζηνπνηήζεθε παξά ζηξάθεθε 

ελάληηα ζηνπο Αζελαίνπο, έδσζε πιεξνθνξίεο ζηνπ παξηηάηεο, παίξλνληαο κ’ απηό ην 

ηξόπν εθδίθεζε θαη ηαΐδνληαο ην «εγώ» ηνπ.  

         Βέβαηα θαηά ηελ αγόξεπζε ηνπ κπξνζηά ζηνπο εύζηθηνπο παξηηάηεο, όπσο ήηαλ 

θπζηθό, ήηαλ εμαηξεηηθά πξνζεθηηθόο ζηα ιεγόκελα ηνπ, ειέγρνληαο ηε κεηξηνπάζεηά ηνπ. 

Μόλν όηαλ ηνπο δίλεη ζπκβνπιέο δξάζεο ζηε ζπλέρεηα ραιαξώλεη ιίγν ζην ιόγν ηνπ, 

κηιάεη κε κεγαιύηεξε άλεζε θαη δίλεη έληαζε. Πξνδίδεη ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο 

ραξαθηεξίδεη ερζξνύο ηνπ, ελώ επηδηώθεη ηε ζπκπάζεηα ησλ παξηηαηώλ. Γηα κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά κόλν παηξηώηε δε ζα κπνξνύζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε. 
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      Δύζηνρν είλαη ην ζρόιην ηνπ Hornblower, όηαλ  αλαθέξεη πσο ν Αιθηβηάδεο θαηάθεξε 

ηε ραξηζκαηηθή εγεηηθή ζέζε λα ηελ πεηύρεη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά  ό,ηη είρε θαηνξζώζεη 

ν Πεξηθιήο κε ηελ πνιηηηθή ηνπ. Μάιηζηα ν ξόινο ηνπ Αιθηβηάδε ζηνλ Θνπθπδίδε 

πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηνλ πξνζσπνθεληξηθό 4
ν
 αηώλα, αθνύ ηόηε νη ηζηνξίεο 

γξάθνληαλ γύξσ από ηηο πξνζσπηθόηεηεο αηόκσλ.
164
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        γ. Λάκαρνο                 

 

      Ο Λάκαρνο νξίζηεθε απ’ ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ν έλαο από ηνπο ηξεηο ζηξαηεγνύο ηεο 

εθζηξαηείαο. Γελ ήηαλ πνιηηηθόο όπσο ν Νηθίαο θαη ν Αιθηβηάδεο, αιιά ήηαλ θαιά 

ελεκεξσκέλνο γηα ηα πνιεκηθά πξάγκαηα, θαζώο ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ είρε ζπκκεηάζρεη 

νπθ νιίγεο θνξέο ζε θξίζηκεο κάρεο. Ωζηόζν, πνιύ ζύληνκα θαηά ηε δηάξθεηα ζε κία από ηηο  

πξώηεο ζπγθξνύζεηο ζηε ηθειία ζαλαηώζεθε ρσξίο λα πξνιάβεη λα πξνζθέξεη ην ύςηζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζ’ απηόλ ηνλ δύζθνιν αγώλα πνπ νη Αζελαίνη είραλ αξρίζεη.  

      Γελ ήηαλ ν άξηζηνο δεκαγσγόο πνπ πξνζπαζνύζε κε ηε ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε λα πείζεη ην 

αθξναηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ελόο ζρεδίνπ πνπ πξόηεηλε θαη γη’ απηό πνιιέο θνξέο 

παξαγθσληδόηαλ ε δηθή ηνπ άπνςε, ελώ ςεθηδόηαλ λα αθνινπζεζεί θάπνην εθ ησλ 

πξνηάζεσλ ησλ δύν ζπλζηξαηεγώλ ηνπ. Φαίλεηαη ν Νηθίαο θαη ν Αιθηβηάδεο ππεξείραλ ηνπ 

Λακάρνπ όζνλ αθνξά ην ιόγν θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ώζηε θαηάθεξλαλ λα πείζνπλ ην 

θνηλό γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ δηθώλ ηνπο ζρεδίσλ, αθόκα θη αλ ν Λάκαρνο ήηαλ πην 

έκπεηξνο ζηηο πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο, γλσξίδνληαο πσο πξέπεη λα θηλεζεί ηελ θάζε ζηηγκή. 

      Απ’ ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ζηε ηθειία  ν Λάκαρνο θάλεθε δηνξαηηθόο, όηαλ ζζελαξά 

ππνζηήξημε πσο γηα λα νδεγεζνύλ ζηελ επηηπρία ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ σο ζρέδην δξάζεο 

ηελ άκεζε επίζεζε ρσξίο θακία ρξνλνηξηβή, όζν νη πξαθνύζηνη είλαη αθόκα 

απξνεηνίκαζηνη.  Δπίζεο πξόηεηλε σο θαιύηεξε εγθαηάζηαζε ηνπ αζελατθνύ νξκεηεξίνπ ηα 

Μέγαξα, ηνπνζεζία αθαηνίθεηε πνιύ θνληά ζηελ πόιε ησλ πξαθνπζώλ. Αλ είρε 

εθαξκνζηεί ην ζρέδην ηνπ ίζσο ε θαηάιεμε ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη ν πόιεκνπο πην ζύληνκνο. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάδεη είλαη ζσζηά, νη πξνβιέςεηο ηνπ 

πηζαλέο θαη όηη θαηέρεη γεσγξαθηθέο γλώζεηο. Ο Λάκαρνο καο είλαη γλσζηόο από ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα πνπ είρε επηδείμεη ζηελ εθζηξαηεία ζηνλ Δύμεηλν 

Πόλην, όπνπ κία πιεκκύξα πνηακνύ θαηέζηξεςε ηα δέθα πνιεκηθά πινία ηνπ ζηόινπ, αιιά 

απηόο θαηάθεξε καδί κε ηνπο ζηξαηηώηεο δηα μεξάο ζε αζθαιέο έδαθνο.
165

 

       Άηπρνο ζηάζεθε θαηά ηε κάρε ζηηο Δπηπνιέο, όπνπ νη αληίπαινη θαηάθεξαλ λα ηνλ 

πεξηθπθιώζνπλ θαη λα ηνλ ζαλαηώζνπλ, αιιά αθόκα πην άηπρνο ήηαλ  ν αζελατθόο ζηόινο 

πνπ κε ηνλ ρακό ηνπ δελ είραλ άιιε επηινγή από ην λα  βαζίζνπλ ηε κνίξα ηνπο ζηνλ 

κνλαδηθό ελαπνκείλαληα αξρεγό ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αθαηάιιειν Νηθία. Ο Νηθίαο κεηά ηελ 

αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε θαη ηνλ αηθλίδην ρακό ηνπ Λακάρνπ, είρε απνκείλεη κόλνο ηνπ λα 

θαζνδεγεί ην ζηξάηεπκα θαη λα παίξλεη απνθάζεηο.                                                         
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               Γ. Γεκνζζέλεο      

 

     Σα πξάγκαηα ζηε ηθειία δελ έβαηλαλ θαιώο, όηαλ θαηόπηλ έθθιεζεο ηνπ Νηθία γηα 

εληζρύζεηο από ηελ Αζήλα, ό αζελατθόο ιαόο όξηζε γηα ζπλζηξάηεγν ηνπ ζηελ εθζηξαηεία 

ηνλ ηθαλόηαην Γεκνζζέλε θαη ηνλ Δπξπκέδνληα. Σνλ δεύηεξν νη Αζελαίνη ηνλ έζηεηιαλ 

θαηεπζείαλ ζηε ηθειία, ελώ ν Γεκνζζέλεο αξρηθά έκεηλε πίζσ λα πξνεηνηκάζεη ηελ 

εθζηξαηεία. 

      Αθόκα πεξηζζόηεξν θαζπζηέξεζε λα θηάζεη ζηε ηθειία επεηδή ηνπ δόζεθε εληνιή λα 

θαηεπζπλζεί ζηελ Πεινπόλλεζν. Κξίζηκε εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ε θαηάζηαζε θαη ζηελ 

Διιάδα, εμαηηίαο ησλ πνιεκηθώλ επηζέζεσλ πνπ δερόηαλ νη Αζήλα από ηνπο 

Λαθεδαηκόληνπο. Γεληθά ν Γεκνζζέλεο ρξνλνηξηβνύζε ζεκαληηθά θαη αλαισλόηαλ ζε 

κηθξνεπηρεηξήζεηο ζηε Πεινπόλλεζν, δείρλνληαο πσο δελ αληηιακβαλόηαλ ηε ζνβαξόηεηα 

ηεο θαηάζηαζεο ζηε ηθειία αλ θαη ήηαλ ελήκεξνο από ηελ επηζηνιή ηνπ Νηθία. ηελ 

επηζηνιή αλαθεξόηαλ επίζεο ε αδπλακία ηνπ Νηθία ιόγσ αζζέλεηαο θαη απηό ζα έπξεπε λα 

ήηαλ θξηηήξην γηα λα βηαζηεί. Ωζηόζν δελ έδεημε λα επαηζζεηνπνηείηαη.
166

 

      Οη αξγνπνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε ήηαλ κνηξαίεο. Φηάλεη ζηηο πξαθνύζεο ηελ επόκελε 

κέξα  απ’ ηε  δεύηεξε λαπκαρία. Αξρηθά ζηακάηεζε θαη θαηέζηξεςε ηελ Δπίδαπξν Ληκεξά 

θαη νηθνδόκεζε έλα ηείρνο ζε ηζζκό ηεο αθηήο ηεο Λαθσληθήο. ηακάηεζε  ζηε Εάθπλζν 

θαη ηελ Κεθαιιελία γηα λα ζπγθεληξώζεη νπιίηεο. Δλώ πιεξνθνξείηαη γηα ηελ απώιεηα 

ηνπ Πιεκκπξίνπ από ηνλ Γύιηππν, βξαδππνξεί ζηε Θνπξία γηα λα ζηξαηνινγήζεη άλδξεο 

θαη λα επηζεσξήζεη ην ζώκα. Ζ θαζπζηέξεζε ηνπ από ηε ζηηγκή ηεο ελεκέξσζεο ηνπ γηα 

ηελ  πηώζε ηνπ Πιεκκπξίνπ δελ δηθαηνινγείηαη.
167

 

      Ωζηόζν ε άθημε ηνπ ηζρπξνύ ζηξαηεγνύ έθεξε έλα αίζζεκα ειπίδαο ζηνπο 

απειπηζκέλνπο Αζελαίνπο. Απ’ ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ζην λεζί θαίλεηαη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνλ Νηθία θαη ηνλ Γεκνζζέλε. Ο πξώηνο άηνικνο, αλαπνθάζηζηνο θαη ν 

δεύηεξνο εγέηεο πνπ κε ηελ πξώηε καηηά ζηαζκίδεη ηα πξάγκαηα. Σν ζρέδην ηνπ είλαη λα 

δνθηκάζεη λα θπξηέςεη ηηο πξαθνύζεο, αιιά αλ δελ ηα θαηαθέξεη λα ππνρσξήζεη ώζηε λα 

δηαθπιάμεη ηνπο άλδξεο ηνπ, παξαδερόκελνο ηελ ήηηα ηνπ ρσξίο ην άγρνο ηνπ 

απνινγηζκνύ. ιν ηνπ ην ζρέδην βαζίδεηαη ζηνλ αηθληδηαζκό, γηα ηνλ νπνίν θαηεγνξεί ηνλ 

Νηθία, ν νπνίνο είρε ηελ επθαηξία ζηελ αξρή ηεο εθζηξαηείαο θαη απηόο δελ επηρείξεζε. 

      Σν ζεκαληηθόηεξν ιάζνο ηνπ Νηθία πνπ ζήκαλε θαη ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

είλαη όηη δελ ζπλαίλεζε ζηελ ζπλεηή πξόηαζε ηνπ Γεκνζζέλε γηα απνρώξεζε από ην λεζί 
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όηαλ ν αζελατθόο ζηξαηόο εηηήζεθε ζηηο Δπηπνιέο. Τπνζηεξηθηήο ηεο άπνςεο ηνπ ήηαλ 

όκσο ν Δπξπκέδνληαο, έηζη αθνύ αξηζκεηηθά ππεξίζρπαλ ηνπ ελόο, ζα έπξεπε λα 

επηκείλνπλ θαη λα κελ ππνρσξήζνπλ ζην πείζκα ηνπ Νηθία.
 168

 

      Σέινο, ν Γεκνζζέλεο είρε ηελ ίδηα θαηάιεμε κε απηή  ηνπ  Νηθία, αηρκαισηίζηεθε από 

ηνπο πξαθνπζίνπο θαη εθηειέζηεθε.  
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         4. πξαθνύζηνη         

                                                                          

                α. Δξκνθξάηεο                     

 

       ηαλ άξρηζαλ νη πιεξνθνξίεο λα δηαξξένπλ γηα ηελ επηθείκελε άθημε ησλ Αζελαίσλ ζηε 

ηθειία, αιιά θαη γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο, νη πξαθνύζηνη ζνξπβήζεθαλ, έηζη ζπγθιήζεθε 

ζπλέιεπζε ηνπ ιανύ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην δήηεκα αλ νη θήκεο επζηαζνύλ. Πξώηνο 

ηνλ ιόγν αλάκεζα ζηνπο πξαθνύζηνπο πήξε ν Δξκνθξάηεο θαη αλέβεθε ζην βήκα. 

      Καηά ηε δεκεγνξία ηνπ, απ’ ην πξννίκην θηόιαο, κελ επηζπκώληαο λα ινγηζηεί σο 

θηλδπλνιόγνο κε πζηεξόβνπιεο ζθέςεηο θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απ’ άιινπο, παίξλεη 

ηα κέηξα ηνπο. Μία βεβαίσζε ηνπ ηύπνπ « εγώ μέξσ θαιύηεξα από εζάο» , θαθνδηαζέηεη ην 

αθξναηήξην. ηελ νπζία ν Δξκνθξάηεο ην κόλν πνπ επηδηώθεη κέζα από ηνλ ιόγν ηνπ όληαο 

δηνξαηηθόο, είλαη λα δηαθσηίζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ηζρπξηδόκελνο πσο απηή ηε θνξά ε 

«επίζθεςε» ησλ Αζελαίσλ πξνκελύεη επίζεζε.
169

  

      Ο Δξκνθξάηεο θαίλεηαη λα αζπάδεηαη ηελ ινγηθή ηεο εμηζνξξόπεζεο. ύκθσλα κε ηνπο 

πνιηηηθνύο ν αζθαιέζηεξνο ηξόπνο γηα ηελ θαηνρύξσζε ηεο εηξήλεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ, δειαδή ηα θξάηε πξέπεη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο όηαλ 

απεηινύληαη. ηε δεκεγνξία ηνπ θπξηαξρεί απηή ε ηδέα, θαζώο ελόςεη ηεο επηθείκελεο 

εθζηξαηείαο πξνηείλεη κία ζεηξά από εμηζνξξνπεηηθέο ελέξγεηεο.
170

 

      Παξνπζηάδεηαη σο ζθεπηόκελνο άλζξσπνο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ βαζίδνληαη ζηε 

ινγηθή ησλ πξαγκάησλ, ζηεξηγκέλα ζε πεξηζηαηηθά ηνπ παξειζόληνο. Σα ζρέδηα πνπ 

πξνηάζζεη θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύζζεη, δείρλνπλ άλδξα ηνικεξό θαη ξηςνθίλδπλν. 

Δπίζεο, έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνβιέπεη όια ηα ελδερόκελα θαη γηα όια έρεη κία απάληεζε. 

Σα ιεγόκελα ηνπ απνδεηθλύνπλ πσο είλαη εμαηξεηηθά ελεκεξσκέλνο γύξσ από ηα αζελατθά 

πξάγκαηα, ζε ηέηνην βαζκό πνπ δεκηνπξγνύλ ππόλνηεο δνινπινθίαο κε ζηόρν πξνζσπηθό 

ζπκθέξνλ θαη απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ην θνηλό παξνπζηάδεηαη δύζπηζην ζηα όζα 

εμήγγεηιε.
171

 Καηεγνξήζεθε κάιηζηα όηη ζέιεη λα εθθνβίζεη ηνλ ιαό γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ 

επηβνιή νιηγαξρίαο. 

      Ο Θνπθπδίδεο κε αληηθεηκεληθόηεηα ραξαθηεξίδεη ηνλ Δξκνθξάηε σο άλζξσπν ζπλεηό, 

αλδξείν θαη θαηαμησκέλν ζηα πνιεκηθά πξάγκαηα. Έηζη ζε θξίζηκε ζηηγκή γηα ηνπο 

πξαθνύζηνπο, ύζηεξα από ηελ ήηηα ηνπο ζηελ πξώηε κάρε κε ηνπο Αζελαίνπο, αθνύ ν 

                                                 
169

 Βι.,  Βιάρνο, Α. . (1994 :144) 
170

 Βι., Πιαηηάο, Γ. Π. (2000
2
:51) 

171
 ν.π., (1994 :146) 



 78 

Δξκνθξάηεο κε θάζε ηξόπν πξνζπάζεζε λα ελζαξξύλεη ηνπο άλδξεο, πξόηεηλε λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ εμνπζία ζε ιηγόηεξνπο ζηξαηεγνύο γηα ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Κη έηζη έγηλε. 

Με απόιπηε εκπηζηνζύλε πιένλ νη πξαθνύζηνη ηνλ άθνπζαλ θαη ςήθηζαλ όια απηά πνπ 

δήηεζε, εθιέγνληαο ζηξαηεγό ηνλ ίδην, ηνλ Ζξαθιείδε θαη ηνλ ηθαλό. 

     Ο Δξκνθξάηεο πξσηαγσληζηεί κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ζην λεζί ν παξηηάηεο 

Γύιιηπνο, ν νπνίνο ιακβάλεη όια ηα βάξε ηνπ πνιέκνπ θαη είλαη απηόο πνπ νξίδεη ηελ εμέιημή 

ηνπ. ηακαηάεη λα αλαθέξεηαη ν Θνπθπδίδεο ζηε δξάζε ηνπ απ’ ηελ § 7.21, πηζαλόηαηα απηό 

δελ ζεκαίλεη πσο απνζηαζηνπνηήζεθε έηζη μαθληθά, αιιά λα ζεσξεζεί ν λνπο πνπ θαηεύζπλε 

όιε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ πξαθνπζώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γύιηππν. 
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                Β. Γύιηππνο                                                                                             

 

     Οη επηρεηξήζεηο ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία δηαηεξνύληαη ζε  κία ζηαζεξόηεηα κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν παξηηάηεο ζηξαηεγόο Γύιηππνο θαηόπηλ εθθιήζεσο βνήζεηαο από ηνπο 

πξαθνύζηνπο θαηαθηάλεη ζην λεζί κε ηνπο άλδξεο ηνπ. Σόηε, νη κάρεο αξρίδνπλ λα 

θεξδίδνληαη κία κία από ηνπο πξαθνύζηνπο θαη άξρηζε λα αλαπηεξώλεηαη ην εζηθό ηνπο. 

      Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ ν Γύιηππνο κε πξννξηζκό ηε ηθειία, ιάκβαλε 

πιεξνθνξίεο δηνγθσκέλεο πνπ δελ επζηαζνύζαλ ζην έπαθξν. πσο γηα παξάδεηγκα όηη νη 

πξαθνύζεο ήηαλ απνθιεηζκέλεο. Υάλνληαο ηελ ειπίδα ηνπ ν ζηξαηεγόο γηα ζσηεξία ηεο 

πόιεο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ Ηηαιία. Αξρηθά, ε λαπηηθή απεηξία ηνπ Γπιίππνπ δελ 

πξνθαινύζε θακία αλεζπρία ζηνπο Αζελαίνπο, βιέπνληαο  ηνλ λα πιέεη παξάθηηα ησλ 

πεξηνρώλ ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

        Με ηελ άθημε ηνπ ζηε ηθειία πιεξνθνξείηαη πσο ηίπνηα αθόκα δελ έρεη ηειεηώζεη γηα 

ηελ πόιε ησλ πξαθνπζώλ θαη ππάξρεη ειπίδα. Αξρίδεη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή ζρέδην 

απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο θαη ηνλ επλόεζε ηδηαηηέξσο ε ραιαξόηεηα ηνπ πλεύκαηνο ηνπ 

αζελατθνύ ζηόινπ. 

     Ο Γύιηππνο παξνπζηάδεηαη σο θπξίαξρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηέιλεη κάιηζηα κε θήξπθα 

ηειεζίγξαθν κε πξόηαζε  ζηνπο Αζελαίνπο, πνπ αλ ηελ έθαλαλ δερηή ζα ζσδόληνπζαλ. Γελ 

δεηά απιά ηε ιύζε ηεο πνιηνξθίαο ησλ πξαθνπζώλ, αιιά ηελ απνρώξεζε ηνπο από ην λεζί. 

Απηό κπνξεί λα ήηαλ απιά έλα δείγκα εληππσζηαζκνύ πξνο ηνπο αληηπάινπο, γλσξίδνληαο 

από πξηλ πσο νη πηζαλόηεηεο ήηαλ ειάρηζηεο λα γηλόηαλ ε πξόηαζή ηνπ δερηή. Δπνκέλσο, δελ 

ηνπ αθήλεη πεξηζώξην ν αληίπαινο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ 

απνκάθξπλζε ησλ Αζελαίσλ από ηηο Δπηπνιέο.
172

 

      Ζ παξνπζία ηνπ Λάθσλα ζηξαηεγνύ ζίγνπξα είρε εγθαξδηώζεη ηνπο πξαθνύζηνπο θαη 

απηό θάλεθε κε ηηο ζπλερόκελεο λίθεο ηνπο πνπ αθνινύζεζαλ. Από ηελ αξρή ν Γύιηππνο έρεη 

ηελ απόιπηε  ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ε απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ αλέηξεςε ηελ θαηάζηαζε. Με 

ηελ ζηξαηεγηθή ηαθηηθή πνπ αθνινύζεζε θαηάθεξε νπθ νιίγεο θνξέο λα αηθληδηάζεη ηνλ 

αληίπαιν. 

      Τπό ηελ αξρεγία ηνπ θαη κε ηε ζύκπξαμε ηνπ Δξκνθξάηε θαηνξζώλεη λα θαζηζηά εθηθηή 

ηελ πηώζε ηνπ Πιεκκπξίνπ, κάρε πνπ ζεσξείηαη νξόζεκν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ. Με αηθληδηαζκό θαη ζρέδην θαιά κειεηεκέλν, έθηαζε  πάιη ζηελ επίηεπμε ηνπ 
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ζηόρνπ ηνπ. Ούηε ν Γεκνζζέλεο κε ηνλ πνιπάξηζκν ζηξαηό ηνπ δελ θαηάθεξε λα ηνπ ζηαζεί 

εκπόδην, νδεύνληαο βήκα βήκα πξνο ηελ επηηπρία. 

       Πξνο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, παξά ηελ ζεκαληηθή ηνπ πξνζθνξά, δελ έιεηςε λα 

θαηεγνξεζεί από ηνπο πξαθνύζηνπο σο ππεύζπλνο γηα ηελ απόδξαζε ησλ Αζελαίσλ. 

Ηζρπξίζηεθαλ όηη ν Γύιηππνο είλαη απηόο πνπ ηνπο επέηξεςε λα πεξάζνπλ, αιιηώο δελ ζα ηα 

θαηάθεξλαλ. Ίζσο ν Γύιηππνο λα είρε δείμεη κία ραιαξόηεηα απηή ηελ πεξίνδν θαη έλαλ 

θαζεζπραζκό ιόγσ ησλ ληθεηήξησλ καρώλ θη γη’ απηό λα θίλεζε ηηο ππνςίεο ζηνπο 

πξαθνύζηνπο ώζηε λα ζηεξίδνπλ έλαλ ηέηνην ηζρπξηζκό. Αθόκα κπνξεί ν Γύιηππνο λα 

ζεώξεζε όηη δελ ρξεηαδόηαλ άιιε κάρε, εθόζνλ ν αληίπαινο δελ ήηαλ αμηόκαρνο. Πξάγκα 

πνπ δελ ηθαλνπνηνύζε ηνπο πξαθνύζηνπο πνπ επηζπκνύζαλ ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

ηνπ ερζξνύ.
173

 Παξόια απηά θαλείο δελ κπνξνύζε λα ακθηζβεηήζεη όηη ν Γύιηππνο ήηαλ ν 

δνμαζκέλνο ληθεηήο ηνπ ηθειηθνύ πνιέκνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 
 

         Ζ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο Αζήλαο είλαη απηή πνπ νδήγεζε ζηε ηθειηθή εθζηξαηεία θαη 

απνηέιεζε ηελ αηηία γηα λα ράζεη ε πόιε ηελ ππεξνρή ηεο ζ’ νιόθιεξν ηνλ ειιαδηθό ρώξν. Ζ 

απόθαζε ηεο εθηέιεζεο ήηαλ κία ζηηγκή πνπ ν ιαόο παξαθξόλεζε. Τπεξίζρπζε ε αιαδνλεία 

θαη έθεξε ηα αθξηβώο αληίζεηα απνηειέζκαηα απ’ ηα επηζπκεηά.  

        Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ δόζεθαλ επαλαιιειεκέλα επθαηξίεο ζηνπο 

Αζελαίνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία. Αλ αξρηθά είραλ αθνινπζήζεη ηε 

ζπκβνπιή ηνπ Λάκαρνπ γηα απεπζείαο επίζεζε θαη δελ ρξνλνηξηβνύζαλ, νη πξαθνύζηνη δελ 

ζα είραλ ρξόλν λα αληηδξάζνπλ. Αλ ν Νηθίαο δελ είρε θαζπζηεξήζεη θαη είρε πξνρσξήζεη 

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ηείρνπο ζηηο Δπηπνιέο, ν Γύιηππνο πνηέ δελ ζα είρε θαηαθέξεη λα 

εηζρσξήζεη ζηελ πόιε. Αλ δελ είρε νξηζηεί αξρεγόο εμαξρήο ν άηνικνο Νηθίαο, πνπ ηνλ 

βαξαίλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο απνηπρίαο θαη  είρε αλαιάβεη ν Γεκνζζέλεο πνπ ήηαλ πην 

ηθαλόο, ίζσο ε θαηάιεμε ήηαλ δηαθνξεηηθή.  

       ια απηά ηα ζθάικαηα απέδεημαλ πσο ην ζύζηεκα ηεο Αζήλαο εθείλε ηελ πεξίνδν 

θάπσο ρώιαηλε, αλ ζθεθηνύκε πσο  νπνηαδήπνηε ελεξγεία πνπ ζρεηηδόηαλ κε ηελ εθζηξαηεία, 

όπσο είδακε, ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ ζπλέιεπζε ηνπ ιανύ. Απηό ζεκαίλεη πσο κπνξεί 

θάπνην απ’ ηα ζρέδηα λα εκπνδηδόηαλ κόλν θαη κόλν ιόγσ πνιηηηθήο ηαθηηθήο,  δειαδή δελ 

εμππεξεηνύζε ζπκθέξνληα. 
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