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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην θαηάθηεζεο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ηεο ρνιήο 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν Αξραία θαη 

Νέα Διιεληθή Φηινινγία : θαηεχζπλζε Αξραία Διιεληθή Φηινινγία. 

Παξ’ φιν πνπ ην αληηθείκελν πνπ έρσ ζπνπδάζεη δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

Φηινινγία, πάληνηε δηαθαηερφκνπλ απφ ζαπκαζκφ γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Γιψζζα 

θαη Γξακκαηεία, γεγνλφο πνπ κε νδήγεζε λα επηιέμσ λα αζρνιεζψ ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν κε ηελ Αξραία Διιεληθή Φηινινγία. 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ, ε θπζηνγλσκία θαη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ Αιθηβηάδε κνπ είρε θεληξίζεη ηελ πξνζνρή απφ παιηά, θαζψο κε εληππσζίαδε 

πψο κία ηφζν ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα είρε ηφζα ειαηηψκαηα θαη θηιφδνμεο 

βιέςεηο, πνπ ηειηθά απνδείρζεθαλ επηθίλδπλα, αθνχ έβαιε ν ίδηνο ην ιηζαξάθη ψζηε 

λα θαηαζηξαθεί ε παηξίδα ηνπ. 

 

 

 

  



 
6 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη αξρηθά κηα εηζαγσγή γηα ηε 

γέλεζε ηνπ ινγνηερληθνχ είδνπο ηεο Ιζηνξηνγξαθίαο θαη γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

ηζηνξηθνχ Θνπθπδίδε, ηνπ νπνίνπ ε Ιζηνξία απνηειεί πεγή γηα ηα γεγνλφηα ηεο 

ηθειηθήο Δθζηξαηείαο. ην θχξην κέξνο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε 

δξάζε ηνπ Αζελαίνπ πνιηηηθνχ Αιθηβηάδε θαη ηα γεγνλφηα ησλ ηθειηθψλ, ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ δεχηεξε θάζε ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Αζελαίσλ θαη Λαθεδαηκνλίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ Αιθηβηάδε θαη ε πνιηηηθή ηνπ δξάζε ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, πξηλ ηελ 

απφθαζε γηα ηελ ηθειηθή Δθζηξαηεία. ηε ζπλέρεηα, αθνχ αλαθεξζνχλ θάπνηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθνξκή ηεο εθζηξαηείαο, παξαηίζεηαη ε 

εθηελήο αθήγεζε ησλ επεηζνδίσλ ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο ηνπ 415-413 π.Υ., 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αιθηβηάδε, ζεσξψληαο ηεο 

θαζνξηζηηθέο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο πνιεκηθήο απηήο επηρείξεζεο. Σέινο, 

αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ Αιθηβηάδε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ήηηα ησλ 

Αζελαίσλ ζηε ηθειία κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, γίλεηαη κηα εξκελεία ηεο 

πξνζέγγηζεο πνπ θάλεη ν Θνπθπδίδεο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Αιθηβηάδε θαη 

ζπλνςίδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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Η ΓΔΝΔΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ηελ Αξραία Διιάδα γηα πνιιά ρξφληα ηε ζέζε ηεο ηζηνξίαο θαηαιάκβαλε ην 

έπνο, ην νπνίν εμπκλνχζε ηα εξσηθά θαηνξζψκαηα θαη εμηζηνξνχζε ηα γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηηο γελεαινγίεο ζεκαληηθψλ νηθνγελεηψλ. Οπζηαζηηθά, ε  ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία εκθαλίζηεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. αληηθαζηζηψληαο ηηο 

κπζνινγηθέο αθεγήζεηο κε κηα θαηλνηνκηθή αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, έρνληαο επεξεαζηεί απφ ηελ πνίεζε θαη ηε ξεηνξεία. Η ηζηνξηνγξαθία 

είλαη έλα κνλαδηθφ ινγνηερληθφ είδνο πνπ επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ηηο αλζξψπηλεο 

πξάμεηο θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο αθξηβψο έγηλαλ, θαη λα παξνπζηάζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη ηνλ κχζν.
1
 Άιισζηε θαη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ 

ππνζηήξημε φηη ε ηζηνξηνγξαθία δηαθέξεη ηεο πνίεζεο, θαζψο απηή αλαθέξεηαη ζε 

γεγνλφηα, δειαδή αζρνιείηαη κε ην εηδηθφ, ελψ ε πνίεζε κε φζα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβνχλ, δειαδή κε ην γεληθφ.
2
 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ γέλεζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο έπαημαλ νη 

απνηθίεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, φπνπ ε αιιειεπίδξαζε εηεξφθιεησλ πνιηηηζκψλ 

επλννχζε ηηο εκπνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο. Μέζα ζηνλ πνιηηηζκηθφ απηφ 

ρψξν αλαπηχρζεθε ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. κηα νξζνινγηζηηθή ζθέςε, ε νπνία κε ηε δηάδνζή 

ηεο εθθξάζηεθε ζηελ ησληθή θηινζνθία θαη ζπλέβαιε ζηελ παξαγσγή ηεο πξψηκεο 

ηζηνξηνγξαθίαο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα θξηηηθή εμέηαζε ηνπ παξειζφληνο 

θαη έγηλε δηάθξηζε αλάκεζα ζην κπζηθφ παξειζφλ θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Δπνκέλσο, 

απφ ηε κία έρνπκε ηηο κπζνινγηθέο αθεγήζεηο πνπ αθνξνχλ γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηε 

δξάζε ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ζείνπ ζε αλζξψπηλεο 

ππνζέζεηο, θαη απφ ηελ άιιε έρνπκε ηελ ηζηνξία πνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη 

γεγνλφηα κε φξνπο αηηηαθψλ ζρέζεσλ θαη αιιεινπρηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη 

ηζηνξηθνί, απνξξίπηνληαο βαζκεδφλ ηελ παξέκβαζε ηνπ ζετθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

ηζηνξία, λα απνδερηνχλ ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ εξκελεηψλ ελδέρεηαη λα 

κελ θαηαιήμνπλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη λα δηαηππψζνπλ ηελ γλψκε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεμε πνπ ζα είρε έλα γεγνλφο αλ είρε εμειηρζεί δηαθνξεηηθά.
3
 

Οη πξψηνη ηζηνξηθνί ηνπ 6
νπ

-5
νπ

 αη. π.Υ. πξηλ απφ ηνλ Ηξφδνην, πνπ είραλ 

θαηαγσγή απφ ηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηεο Ισλίαο, νλνκάδνληαλ ινγνγξάθνη. Ωζηφζν 

                                                           
1
 Saïd- Trédé -Boulluec (2001), 224 

2
 Αξηζη., Πνηεηηθή,  9, 1451 b4 

3
 Montanari (2008), 281-282 
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νη ινγνγξάθνη είραλ ζηφρν ηελ ςπραγσγία ησλ αλζξψπσλ, θαζψο ζπλέιεγαλ 

ηνπηθνχο ζξχινπο θαη επηθέο αθεγήζεηο θαη ηηο παξνπζίαδαλ ζε πεδφ ιφγν, 

εζηηάδνληαο έηζη ζε ζέκαηα κε κπζηθφ θαη θαληαζηηθφ πεξηερφκελν, παξά ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο κέζσ ηεο νξζνινγηθήο κεζφδνπ. 

Η ηζηνξηνγξαθηθή απηή παξαγσγή δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα είδε: ηηο 

γελεαινγίεο, ηηο θηίζεηο πφιεσλ, ηα ρξνληθά θαη ηηο πεξηεγήζεηο- εζλνγξαθηθά έξγα. 

πγθεθξηκέλα, νη γελεαινγίεο πεξηιάκβαλαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία 

αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ, ζηεξίδνληαλ ζηε ρξνλνινγηθή δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπο 

θαη ρξεζίκεπαλ σο κέζν απφδεημεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ γέλνπο ηνπο κε θάπνηνλ ζεφ. Οη 

θηίζεηο εμππεξεηνχζαλ ηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ κηαο ειιεληθήο απνηθίαο λα 

ζπιιέμνπλ παξαδφζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ήηαλ αθηεξσκέλεο 

ζηελ ίδξπζε πφιεσλ. Σα ρξνληθά αθεγνχληαλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ησλ 

ειιεληθψλ απνηθηψλ. Σέινο, νη πεξηεγήζεηο θαη ηα εζλνγξαθηθά έξγα ήηαλ έξγα κε 

γεσγξαθηθφ θαη εζλνγξαθηθφ πεξηερφκελν. Κάπνηα απφ απηά πεξηέγξαθαλ 

ηαμηδησηηθέο δηαδξνκέο, ελψ θάπνηα άιια ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ιαψλ πνπ 

δελ ήηαλ ειιεληθνί. Μάιηζηα ηα έξγα απηά είραλ σο εμέιημε ηελ ραξηνγξαθία, πνπ 

ήηαλ ε ηνπνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ πεξηνρψλ θαη έγηλε κε γλψκνλα ηελ εκπεηξία, 

θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί.
4
 

Αλάκεζα ζηνπο ηζηνξηθνχο πξηλ απφ ηνλ Ηξφδνην ν Γηνλχζηνο ν 

Αιηθαξλαζζεχο, ν θξηηηθφο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηζηνξηθφο ηνπ 1
νπ

 αη. π.Υ., 

ζπγθαηαιέγεη ηνλ Δθαηαίν ηνλ Μηιήζην, ηνλ Υάξσλα ηνλ Λακςαθελφ, ηνλ 

Μειεζαγφξα ηνλ Υαιθεδφλην, ηνλ Κάδκν ηνλ Μηιήζην, ηνλ Διιάληθν ηνλ Λέζβην, 

Σνλ Ξάλζν ηνλ Λπδφ, ηνλ Αθνπζίιαν ηνλ Αξγείν, ηνλ Φεξεθχδε ηνλ Αζελαίν θ.η.ι.
5
 

Ο ζεκαληηθφηεξνο εμ απηψλ, ν Δθαηαίνο ν Μηιήζηνο, ζεσξείηαη ν πξψηνο 

ηζηνξηθφο, αιιά θαη έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο επηζηεκνληθήο γεσγξαθίαο. Ο 

Δθαηαίνο γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 6νπ αηψλα π.Υ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

πξαγκαηνπνίεζε πνιιά ηαμίδηα ζηηο ειιεληθέο ρψξεο, ζηηο αθηέο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ζην πεξζηθφ θξάηνο θαη ζηελ Αίγππην. Δλδέρεηαη λα είρε ηαμηδέςεη έσο ηε 

λφηηα Ιζπαλία. Απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ηαμίδεςε ζπλέιεμε πιεξνθνξίεο γηα ην 

γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ έξγν ηνπ κε ηίηιν Γῆο πεξίνδνο, πνπ πεξηείρε φκσο θαη 

εζλνγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. Σν έξγν απηφ έθεξε ηνπο Έιιελεο ζε επαθή κε 

ηελ αλαηνιηθή ηζηνξία θαη απνηέιεζε ζεκαληηθή πεγή γηα ην έξγν ηνπ Ηξνδφηνπ. 

                                                           
4
 Montanari (2008), 282-284 

5
 Saïd- Trédé -Boulluec (2001), 225 
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Δπηπξνζζέησο, έγξαςε έλα βηβιίν ζε πεδφ ιφγν γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξραηφηεξεο 

Διιάδαο κε ηίηιν Γελεαινγίαη. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην έξγν απηφ 

μεθηλά κε ηε δήισζε ηνπ Δθαηαίνπ πσο γξάθεη φ,ηη έθξηλε πσο είλαη αιεζηλφ
6
, 

θαζηζηψληαο έηζη θαλεξή ηελ ηδέα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, παξά ηελ ζαζξή 

κεζνδνινγία ηνπ.
7
  

Ωζηφζν, ηφζν ν Δθαηαίνο φζν θαη νη ππφινηπνη ινγνγξάθνη δελ ζεσξνχληαη 

θαζαξά ηζηνξηθνί, θαζψο ζπλέρηζαλ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ επηθή πνίεζε θαη ηηο 

κπζηθέο αθεγήζεηο, ελψ αληίζεηα ε ηζηνξία έρεη σο πξσηαγσληζηή ηνλ ίδην ηνλ 

άλζξσπν. Έηζη εμεγείηαη θαη γηαηί ν Ηξφδνηνο ζεσξείηαη «παηέξαο ηεο ηζηνξίαο», 

αθνχ θαηαπηάζηεθε απνθιεηζηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία.
8
  

  

                                                           
6
 Bury (1999), 17-18 

7
 .π., 20 

8
 Saïd- Trédé -Boulluec (2001), 229-230 



 
10 

ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ 

Η δωή ηνπ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζψδνληαη γηα ηε δσή ηνπ Θνπθπδίδε πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ην ίδην ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ, θαζψο θαη απφ Βίνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο 

απνδίδεηαη ζηνλ ιφγην Μαξθειιίλν θαη νη δχν είλαη αλψλπκνη, θαη απφ ην ιήκκα 

Θνπθπδίδεο ζηε Σνύδα.
9
  

Ήηαλ Αζελαίνο πνιίηεο θαη γελλήζεθε ζην δήκν ηνπ Αιηκνχληνο, (ην 

ζεκεξηλφ Άιηκν), έλαλ αζηηθφ δήκν, πνπ βξηζθφηαλ φκσο ζηα παξάιηα, θαη ε 

απφζηαζε απφ ηελ πφιε ήηαλ 6,5 ρηιηφκεηξα.
10

 Σν πφηε αθξηβψο γελλήζεθε δελ καο 

είλαη γλσζηφ.
11

 χκθσλα κε ηελ πιεξνθνξία πνπ καο παξαζέηεη ν ίδηνο ν 

Θνπθπδίδεο, φηη ην 424 π.Υ. εμειέγε ζηξαηεγφο
12

, αμίσκα γηα ην νπνίν έπξεπε λα 

έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ηξίηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ, ε γέλλεζή ηνπ ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ζην 460 π.Υ..
13

 Ο παηέξαο ηνπ νλνκαδφηαλ ινξνο
14

, φλνκα ζξαθηθήο 

πξνέιεπζεο, αθνχ έηζη νλνκαδφηαλ ν βαζηιηάο ηεο Θξάθεο, ηελ θφξε ηνπ νπνίνπ είρε 

παληξεπηεί ν Μηιηηάδεο θαη απφ ηνλ γάκν απηφ γελλήζεθε ν Κίκσλαο. Απφ ηελ 

πιεξνθνξία απηή κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ν Θνπθπδίδεο ελδέρεηαη λα είρε 

θάπνηα ζπγγέλεηα κε απηνχο. Δπηπιένλ, απφ ην γέλνο ησλ Φηιατδψλ, πνπ ήηαλ 

πξφγνλνί ηνπ, είρε ζπγγέλεηα κε ηνλ Θνπθπδίδε, γηφ ηνπ Μειεζία, πνχ ήηαλ 

ζπληεξεηηθφο πνιηηηθφο θαη αληίπαινο ηνπ Πεξηθιή. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ν 

Θνπθπδίδεο θαη ιφγσ θαηαγσγήο δηαηεξνχζε ζρέζεηο κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο 

θχθινπο ηεο Αζήλαο, σζηφζν απηφ δελ ηνλ εκπφδηζε λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη λα 

αλαγλσξίδεη ηα ζεηηθά ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Πεξηθιή.
15

 ζνλ αθνξά 

ηε ζχλδεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ηε Θξάθε, ν ίδηνο κάο πιεξνθνξεί ζην 4ν Βηβιίν ηνπ 

φηη θαηείρε ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο θάπνησλ ρξπζνξπρείσλ ζηε Θξάθε
16

, 

επνκέλσο ήηαλ πινχζηνο, θαη φηη αζθνχζε επηξξνή ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο 

Θξάθεο.
17

  

                                                           
9
 Lesky (2006), 632 

10
 Hornblower (2003), 38 

11
 Montanari (2008), 517 

12
 Θνπθ., 4, 104, 4 

13
 Montanari (2008), 517 

14
 Σελ πιεξνθνξία απηή πξνζζέηεη ν ίδηνο ν Θνπθπδίδεο ζην ρσξίν 4, 104, 4. 

15
 Lesky (2006), 633-634. 

16
 Θνπθ., 4, 105, 1 

17
 Hornblower (2003) 37-38 
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Μία αθφκε ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηε δσή ηνπ Θνπθπδίδε είλαη ην 

γεγνλφο πσο πξνζβιήζεθε θαη ν ίδηνο απφ ηνλ ινηκφ πνπ έπιεμε ηελ Αζήλα ην 429 

π.Υ..
18

 Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν Θνπθπδίδεο ην 424 π.Υ. εμειέγε έλαο απφ 

ηνπο δέθα Αζελαίνπο ζηξαηεγνχο θαη αλέιαβε ηε δηνίθεζε ζηε Θξάθε.
19

 

πγθεθξηκέλα, ν ηζηνξηθφο σο ζηξαηεγφο είρε λα αληηκεησπίζεη ηνλ παξηηάηε 

ζηξαηεγφ Βξαζίδα, ν νπνίνο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο 

ζην Βφξεην Αηγαίν ην 424 π.Υ. Καηά ηελ επίζεζε ηνπ Βξαζίδα ζηελ Ακθίπνιε φκσο 

ν Θνπθπδίδεο δελ θαηάθεξε λα ζψζεη ηελ πφιε, θαηαδηθάζηεθε θαη εμνξίζηεθε απφ 

ηελ Αζήλα γηα είθνζη ρξφληα.
20

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνξίαο ηνπ θαηέθπγε 

πηζαλφηαηα ζηε Θξάθε, αιιά ηαπηφρξνλα ηαμίδεπε πξνθείκελνπ λα ζπιιέμεη πιηθφ 

γηα ην έξγν ηνπ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα ηαμίδεςε ζηε ηθειία, γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη 

απφ ηελ αθήγεζε ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο.
21

 Πάλησο, φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο, ε 

εμνξία ηνχ έδσζε ηελ επθαηξία λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη απφ ηηο δχν παξαηάμεηο 

θαη λα γλσξίζεη ηνπο Πεινπνλλεζίνπο.
22

 Σν 404 π.Υ. επέζηξεςε ζηελ Αζήλα χζηεξα 

απφ έλα ςήθηζκα ηνπ Οηλφβηνπ γηα αλάθιεζή ηνπ, ην νπνίν ελέθξηλε ε εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ.
23

 

Ο Θνπθπδίδεο πέζαλε κεηαμχ ηνπ 403 π.Υ. θαη ηνπ 399 π.Υ. ζνλ αθνξά ην 

ζάλαην ηνπ ππάξρνπλ πνηθίιεο εθδνρέο. χκθσλα κε κία απφ απηέο, ν Θνπθπδίδεο 

πέζαλε ζηε Θξάθε, αιιά ηα νζηά ηνπ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν ηνπ 

Κίκσλα ζηελ Αζήλα ή πέζαλε ζηελ απιή ηνπ Αξρέιανπ πνπ ήηαλ βαζηιηάο ηεο 

Μαθεδνλίαο. Μία άιιε εθδνρή πξνέξρεηαη απφ ηνλ Γίδπκν θαη ηνλ Παπζαλία θαη 

ζχκθσλα κ' απηήλ ν Θνπθπδίδεο δνινθνλήζεθε ζηελ Αζήλα ή θαζψο επέζηξεθε 

ζηελ παηξίδα ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Σηκαίν ν Θνπθπδίδεο είρε ηαθεί ζηελ Ιηαιία.
24

 

 

Σν έξγν ηνπ 

ζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ, ν Θνπθπδίδεο έγξαςε κφλν έλα έξγν πνπ εθηείλεηαη 

ζε νθηψ βηβιία θαη πεξηιακβάλεη κία πεξηγξαθή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (431 

                                                           
18

 Θνπθ., 2, 48, 3 
19

 Δηθάδεηαη φηη απηή δελ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ αλέιαβε έλα ηέηνην αμίσκα, αιιά ελδέρεηαη λα είρε 

εκπιαθεί θαη ζηνλ θαζαξκφ ηεο Γήινπ απφ ηνπο Αζελαίνπο ηνλ ρεηκψλα ηνπ 426 π.Υ., ηνλ νπνίν 

πεξηγξάθεη ζην ρσξίν 3, 104. 
20

 Hornblower (2003), 39 
21

 Bury (1999), 70 
22

 Θνπθ., 5, 26, 5 
23

 Lesky (2006), 635 
24

 Montanari (2008), 519 
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π.Υ.- 404π.Υ.). Σν έξγν ηνπ δηαθφπηεηαη απφηνκα ην 411. Η δηαίξεζε ηνπ έξγνπ ζε 8 

βηβιία πνπ έρεη επηθξαηήζεη δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Θνπθπδίδε. Δπηπιένλ, 

δελ ππάξρεη γηα ην έξγν ηνπ θαλέλαο απζεληηθφο ηίηινο.
25

 

Ο Θνπθπδίδεο ζην έξγν ηνπ παξνπζηάδεη ρξνλνινγηθά ηα γεγνλφηα θαη μεθηλά 

απφ ηε ζχγθξνπζε ηνπ 431 π.Υ. Αληηκεησπίδεη ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν σο έλαλ 

εληαίν πφιεκν, ζε αληίζεζε κε ηνπο αξραίνπο ξήηνξεο θαη ηνλ Πιάησλα πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν ζε ηξεηο θάζεηο: Σνλ Αξρηδάκεην πνιεκν 

(431 π.Υ.-421 π.Υ.), ηε ηθειηθή Δθζηξαηεία (415 π.Υ.-413 π.Υ.) θαη ηνλ Γεθειεηθφ 

Πφιεκν (413 π.Υ.-404 π.Υ.).
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην βηβιίν ηνπ ν Θνπθπδίδεο 

θάλεη θάπνηεο αξρηθέο παξαηεξήζεηο, θαζψο θαη κία αλαδξνκή ζηε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ πξνεγήζεθε ηνπ πνιέκνπ έσο ηελ εδξαίσζε ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο, κία 

αλαδξνκή πελήληα ρξφλσλ πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο κέρξη ηε 

ζχγθξνπζε Αζήλαο-πάξηεο. ην δεχηεξν βηβιίν πεξηγξάθνληαη ηα 3 πξψηα ρξφληα 

ηνπ πνιέκνπ (431 π.Υ.-429 π.Υ.), ζην ηξίην ηα ρξφληα 428 π.Υ.-426 π.Υ., ζην ηέηαξην 

ηα ρξφληα 425 π.Υ.-423 π.Υ., ζην πέκπην ηα ρξφληα 422 π.Υ.-416 π.Υ., ζην έθην ηα 

ρξφληα 416 π.Υ.-414 π.Υ., φπνπ ν Θνπθπδίδεο κε αθνξκή ηε ηθειηθή Δθζηξαηεία 

θάλεη κία ιεπηνκεξή παξέθβαζε γηα ηνλ ειιεληθφ απνηθηζκφ ηεο ηθειίαο. ην 

έβδνκν βηβιίν πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλφηα ζηε ηθειία κέρξη ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ 

ην 413 π.Υ. θαη ζην φγδνν βηβιίν πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ήηηαο ζε 

ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν θαηά ηα ρξφληα 412 π.Υ.-411 π.Υ..
26

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν Θνπθπδίδεο μεθίλεζε λα γξάθεη ην έξγν 

ηνπ κφιηο μέζπαζε ν πφιεκνο, θαζψο πξνέβιεςε φηη ζα είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

πνιέκνπο ηεο ηζηνξίαο γηα ην ιφγν φηη νη δχν αληίπαιεο δπλάκεηο ηφηε βξίζθνληαλ 

ζην απφγεην ηεο δχλακήο ηνπο
27

, αιιά θαη φηη έδεζε νιφθιεξν ηνλ πφιεκν θαη 

βξηζθφηαλ ζε ψξηκε ειηθία, ψζηε λα είλαη πξνζερηηθφο θαη αθξηβήο ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ γεγνλφησλ.
28

 Απηφ βέβαηα πνπ ηνπ θέληξηζε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ γηα λα 

μεθηλήζεη λα ζπλζέηεη ην έξγν ηνπ ήηαλ ε Αζελατθή Απηνθξαηνξία, ε νπνία 

ζηεξηδφηαλ ζηελ δεκνθξαηία θαη ήηαλ θάηη πξσηνθαλέο ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. 

ηφρνο ηνπ θπζηθά δελ ήηαλ λα πκλήζεη ηελ αζελατθή δχλακε, αιιά λα αληηιεθζεί 

θαη λα δηαθξίλεη ηηο θηλήζεηο ηεο θαη έπεηηα λα εμηζηνξήζεη ηα γεγνλφηα. Απηφ 

αθξηβψο ινηπφλ ήηαλ ην θίλεηξν πνπ μεζήθσζε ηνλ Θνπθπδίδε λα μεθηλήζεη λα 

                                                           
25

 Lesky (2006), 636 
26

 Montanari (2008), 520 
27

 Θνπθ., 1, 1, 1 
28

 .π., 5, 26, 5 
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δεκηνπξγεί ην έξγν ηνπ απφ ην μέζπαζκα θηφιαο ηνπ πνιέκνπ. Γηα λα πεηχρεη ηνλ 

ζηφρν ηνπ ζπλέιεγε ην πιηθφ ηνπ ηε ζηηγκή πνπ εμειίζζνληαλ ηα γεγνλφηα θαη 

επηθεληξσλφηαλ ζηα ζχγρξνλά ηνπ πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα, ρσξίο λα θάλεηο 

παξεθβάζεηο. Η επηζηεκνληθή απηή πξνζέγγηζε ηνπ Θνπθπδίδε είρε σο απνηέιεζκα 

λα ζεσξεζεί ζεκειησηήο ηεο ιεγφκελεο «Πνιηηηθήο Ιζηνξηνγξαθίαο».
29

 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ είλαη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, γηα ηελ νπνία ν ίδηνο καο 

πιεξνθνξεί απφ ηελ αξρή θηφιαο ηνπ 1
νπ

 Βηβιίνπ. πγθεθξηκέλα, δειψλεη πσο 

αλαδήηεζε κε αθξίβεηα ηηο βαζχηεξεο αηηίεο ησλ γεγνλφησλ είηε φληαο ν ίδηνο παξψλ 

είηε βαζηδφκελνο ζε καξηπξίεο, δηαδηθαζία δχζθνιε, θαζψο ν θάζε κάξηπξαο κηινχζε 

αλάινγα κε ηε ζπκπάζεηα πνπ έηξεθε γηα κία παξάηαμε ή φπσο ηα ζπκφηαλ. 

Δπηπιένλ, μεθαζαξίδεη πσο ην έξγν ηνπ δελ απνζθνπεί ζηελ ςπραγσγία, θαζψο δελ 

πεξηέρεη ηίπνηα κπζνινγηθφ.
30

 Αιιά θαη ιίγν αξγφηεξα αλαδεηεί ηελ πξαγκαηηθή 

αηηία («ἀιεζεζηάηελ πξόθαζηλ») ηνπ πνιέκνπ, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αχμεζε ηεο 

δχλακεο ησλ Αζελαίσλ πνπ πξνθάιεζε θφβν ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, δηαθξίλνληάο ηε 

απφ ηηο αθνξκέο («αἱ ἐο ηὸ θαλεξὸλ ιεγόκελαη αἰηίαη»).
31

 Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ν 

Θνπθπδίδεο απέθπγε ηε κεηαθπζηθή αηηηνινγία ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη 

εηζήγαγε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο αηηηφηεηαο ζην έξγν ηνπ.
32

 

Μέζα απφ απηή ηε κέζνδν ν Θνπθπδίδεο επηρεηξεί λα δψζεη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα, «ηὸ ζαθέο». Απηφ ην επηηπγράλεη είηε κέζσ ηεο απηνςίαο 

ησλ γεγνλφησλ είηε κέζσ καξηπξηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ παξεπξίζθνληαλ ζ' απηά. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε πεηζηηθή απφδεημε, «ηὸ ηεθκήξηνλ». ηαλ φκσο απηή δελ 

ππάξρεη θαηαθεχγεη ζην εχινγν, «ηὸ εἰθόο», ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία, 

«ηὸ εἰθάδεηλ», κε ηελ νπνία ν Θνπθπδίδεο πξνζπαζεί λα θηάζεη φζν πην θνληά γίλεηαη 

ζηελ αιήζεηα.
33

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ρξνλνινγηθφ θξηηήξην κε ην νπνίν ν 

Θνπθπδίδεο επηρείξεζε λα αλαιχζεη φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ηα γεγνλφηα, πνπ 

δελ είλαη άιινο απφ ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαηά θαινθαίξηα θαη ρεηκψλεο, 

δεδνκέλνπ φηη ε θάζε κία απφ ηηο δχν επνρέο απηέο ηζνχηαη κε κηζφ ρξφλν.
34

 Η 

νξγάλσζε θαη ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ βαζίδεηαη αθξηβψο ζ’ απηή ηελ αθξηβή 

                                                           
29

 Bury (1999), 70-71 
30

 Θνπθ., 1, 22, 2-4 
31

 .π., 1, 23, 6 
32

 Easterling-Knox (2005), 592 
33

 Lesky (2006), 637-638 
34

Θνπθ.,  5, 20, 3 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CF%89
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CF%89
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ρξνλνιφγεζε, γηα ηελ νπνία ν Θνπθπδίδεο δηθαίσο ππεξεθαλεχεηαη, θαζψο απηή ε 

κέζνδνο παξάζεζεο ησλ εμειίμεσλ ήηαλ πνιχ αθξηβέζηεξε ζε ζρέζε κε άιια 

δηαδεδνκέλα ρξνλνινγηθά ζπζηήκαηα.
35

 

 

Οη δεκεγνξίεο 

Ήδε αλαθέξζεθε ην κεζνδνινγηθφ ζρέδην κε ην νπνίν ν Θνπθπδίδεο 

ζπλέζεζε ην έξγν ηνπ κε ζθνπφ λα εμηζηνξήζεη κε αθξίβεηα ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο ν ηζηνξηθφο έπξεπε λα εκβαζχλεη ζηα θίλεηξα ησλ 

ηζηνξηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη λα αληηιεθζεί ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

ελέξγεζαλ. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ φηη ην έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ απνηχπσζε 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ πξσηαγσληζηψλ, ε νπνία αλαπφθεπθηα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ δηθή ηνπ ςπρνινγία, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, αιιά θαη πηζαλφλ 

απφ πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο πνπ είρε. Ωζηφζν, ν Θνπθπδίδεο παξακέλεη φζν ην 

δπλαηφλ αληηθεηκεληθφο, απνθεχγνληαο ηελ δηαηχπσζε πξνζσπηθψλ θξίζεσλ. Οη 

ραξαθηήξεο ινηπφλ ησλ πξσηαγσληζηψλ απνθαιχπηνληαη σο επί ην πιείζηνλ κέζα 

απφ ηηο δεκεγνξίεο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζνπθπδίδεηνπ 

έξγνπ.
36

 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ ζηηο παξακνλέο, 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ηνπο νπνίνπο, φπσο ν ίδηνο νκνινγεί, είηε 

είρε αθνχζεη ν ίδηνο είηε άιινη είραλ αθνχζεη θαη ηνπο κεηέθεξαλ ζε απηφλ, 

θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηνλ λα απνηππσζνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα.
37

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρσξίν απηφ ηνπ 1
νπ

 βηβιίν (1, 22, 1) ν Θνπθπδίδεο 

θάλεη κία πξνγξακκαηηθή δήισζε γηα ηηο δεκεγνξίεο ε νπνία πεξηέρεη κία αληηλνκία 

αλάκεζα ζηα θξηηήξηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ο ίδηνο 

ινηπφλ επηζεκαίλεη πσο ζην έξγν ηνπ έρεη θαηαγξάςεη απηά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ηαίξηαδε λα παξαζέζνπλ νη νκηιεηέο, δειαδή ηα απαξαίηεηα – «ηὰ δένληα». 

Πξνζπάζεζε σζηφζν λα παξακείλεη φζν πην θνληά γηλφηαλ ζην γεληθφ λφεκα, δειαδή 

ηελ «μύκπαζα γλώκε», ησλ ιφγσλ πνπ εηπψζεθαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ηα 

«ἀιεζῶο ιερζέληα». πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη ε δήισζε απηή κπνξεί λα εξκελεπηεί 

κε δχν ηξφπνπο: απφ ηε κία ην θξηηήξην ηνπ Θνπθπδίδε είλαη ε αιήζεηα θαη απφ ηελ 

άιιε ε θαηαιιειφηεηα.
38

 

                                                           
35

 Easterling-Knox (2005), 593 
36

 Bury (1999), 95-96 
37

Θνπθ.,  1, 22, 1 
38

 Hornblower (2003), 93 
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ζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ αθξίβεηα, ηα «ἀιεζῶο ιερζέληα», δελ κπνξνχκε λα 

είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη δελ θαηφξζσζε λα κεηαθέξεη. Δίλαη πηζαλφ φηη δελ 

κεηέθεξε κε αθξίβεηα ηηο εθθξάζεηο θαη ηε δνκή ησλ αξρηθψλ ιφγσλ. Ωζηφζν, 

ζπλέζεηε ηηο δεκεγνξίεο κε εθπιεθηηθή άλεζε, αθνχ, φπσο ν ίδηνο καο πιεξνθνξεί, 

αθνινπζψληαο φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζε ην γεληθφ λφεκα φζσλ εηπψζεθαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζίαδε ηνπο νκηιεηέο λα ιέλε απηά πνπ πίζηεπε φηη αξκφδνπλ 

ζε θάζε ζπγθπξία. Ο Θνπθπδίδεο ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ πξνβάιιεη ηα γεληθά δεδνκέλα 

ηνπ πνιηηηθνχ, ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα, απφ ηα νπνία 

πίζηεπε πσο εμαξηηφηαλ ε επηινγή πνιηηηθήο ζε θάζε πεξίπησζε. Οη δεκεγνξίεο 

δειαδή πεξηέρνπλ κία εξκελεία ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηνπ πνιέκνπ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ηνπο αληηιακβαλφηαλ ν εθάζηνηε εγέηεο. Γελ απνηεινχλ ινηπφλ αθξηβή 

αληίγξαθα ησλ ιφγσλ πνπ εθθσλήζεθαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηελ θάζε ζπγθπξία. Βέβαηα, νη 

δεκεγνξίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ πξνζσπηθή γλψκε ηνπ 

Θνπθπδίδε, γηαηί, αλ ζπλέβαηλε απηφ, δελ ζα έκελε κφλν ζηηο ζέζεηο ησλ νκηιεηψλ. 

Σν κφλν πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ είλαη απηά πνπ κπνξεί ν ίδηνο ν Θνπθπδίδεο 

λα έιεγε αλ ήηαλ ζηε ζέζε ησλ νκηιεηψλ.
39

 

ρεηηθά κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά «ηὰ δένληα», ν Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ φξν κε ελ κέξεη ξεηνξηθή ζεκαζία ζέινληαο λα επηζεκάλεη ηηο βαζηθέο γξακκέο 

ζπιινγηζκνχ πνπ είλαη δπλαηέο ζε θάζε πεξίπησζε.
40

 

Οη δεκεγνξίεο ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε παίδνπλ νξγαληθφ θαη ζπλδεηηθφ 

ξφιν. Απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο δεκεγνξίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

θαη ζε θάπνηεο ν Θνπθπδίδεο παξακεξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδνληαο έλαλ 

νκηιεηή λα γλσξίδεη πξάγκαηα πνπ θάπνηνο άιινο έιεγε ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πνιιέο δεκεγνξίεο ζην έξγν ηνπ πνπ παξνπζηάδνληαη 

δεπγαξσηά, θαζψο αληηζηνηρνχλ ζε αιεζηλέο ζπδεηήζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

παξνπζηάδνληαη νη αληηζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ επηρεηξεκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο ινηπφλ 

πνπ νη δεκεγνξίεο παξαβηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηειψληαο αληηζεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ζηελ νπζία είλαη πηζηέο ζηελ αιήζεηα. ην ζεκείν απηφ έρνπκε λα 

θάλνπκε κε δχν είδε πηζηφηεηαο: ην έλα ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίζηαζε, ελψ ην άιιν κε 

ηε γεληθφηεξε ζεψξεζε.
41

 

                                                           
39

 Finley (2004), 102-103 
40

 .π. , 105 
41

.π., 107-108 
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Σειεηψλνληαο, πέξα απφ ην φηη νη δεκεγνξίεο απνηεινχλ εξκελεπηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, πξνζδίδνπλ ζην έξγν ξεηνξηθή δηάζηαζε, 

θαζψο ε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ηα θνηλά είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ  λα δχλαηαη λα ζπληάμεη ζσζηά κηα πνιηηηθή αγφξεπζε. Αο 

κελ μερλάκε φηη ν Θνπθπδίδεο ζεσξείηαη ζεκειησηήο ηεο πνιηηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε χπαξμε ησλ πνιηηηθψλ δεκεγνξηψλ είλαη αλαγθαίν ζπζηαηηθφ ηνπ 

έξγνπ.
42

  

 

Σν ύθνο 

Σα βαζηθά πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε δνκή πνπ απαληψληαη 

ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε είλαη ηα εμήο: ε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αληίζεζε ή ην 

ιεγφκελν «αληηζεηηθφ χθνο», ε αθαηξεηηθφηεηα θαη ε ππθλφηεηα, ε κεηαβνιή-variatio 

θαη ην παξαηαθηηθφ χθνο. 

Καη’ αξράο, ην αληηζεηηθφ χθνο ζην Θνπθπδίδε επηηπγράλεηαη είηε εμσηεξηθά 

κέζσ ησλ αληηζεηηθψλ ζπλδέζκσλ (κέλ - δέ, νὐ - ἀιιά) είηε εζσηεξηθά κέζσ ησλ 

αληίζεησλ ελλνηψλ. Ο Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνηεί ην αληηζεηηθφ χθνο ζηηο πεξηγξαθέο, 

ζηηο αλαιχζεηο αιιά θαη ζηηο δεκεγνξίεο. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο 

δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Θνπθπδίδε λα παξακείλεη αθξηβήο θαη πηζηφο ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πχθλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηε δεκηνπξγία 

εθηελψλ θαη δπζλφεησλ πξνηάζεσλ. Ο Θνπθπδίδεο δηαλζίδεη ηηο πξνηάζεηο κε πνιιά 

αληηηηζέκελα κέιε δίλνληαο έκθαζε ζε απηά θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα εμεηαζηεί ε 

πξφηαζε σο ζχλνιν.
43

 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπθπδίδεηνπ χθνπο, ηελ 

αθαηξεηηθφηεηα-ππθλφηεηα, πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ξεκαηηθψλ ηχπσλ, δειαδή 

κεηνρψλ θαη απαξεκθάησλ, αληί γηα νπζηαζηηθά (π.ρ. ηό ζαξζνῦλ, ηό θηινληθεῖλ, ηό 

δεδηόο, ηά ιεγόκελα θ.η.ι.) , αιιά θαη ηε βξαρπινγηθή δφκεζε ηνπ ιφγνπ κε ηε ρξήζε 

απηψλ ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ, ε νπνία νδεγεί ζε λνεκαηηθή ππθλφηεηα. Έλαο βαζηθφο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Θνπθπδίδεο θαηέθπγε ζηε ρξήζε ξεκαηηθψλ ηχπσλ ήηαλ ε 

απνπζία αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθψλ απφ ηε ξεηνξεία ηεο πξψηκεο πεξηφδνπ θαη ε 

ζχλδεζή ηεο κε ηελ πνίεζε.  

                                                           
42

 Montanari (2008), 516 
43

 Κσλζηαληηλφπνπινο-Παλνκήηξνο (2010), 96-98 
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ηηο δεκεγνξίεο κάιηζηα ε αθαηξεηηθφηεηα είλαη πην ζπρλή, ελψ παξάιιεια 

ην χθνο γίλεηαη ηδηαίηεξα ππθλφ θαη δπζλφεην, δηφηη ν Θνπθπδίδεο πξνζπαζεί λα 

εθκαηεχζεη ηελ νπζία ησλ ιφγσλ δηαηεξψληαο ζε ειάρηζην βαζκφ ηελ πηζηφηεηα κφλν 

ζηνπο ιφγνπο πνπ ν ίδηνο είρε αθνχζεη θαη ηνπ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, 

μερσξίδεη ζηηο δεκεγνξίεο ε έληνλε γλσκνινγία, δειαδή νη απφςεηο γεληθνχ θχξνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνθείκελεο πξνηάζεηο ησλ ζπιινγηζκψλ, έρνληαο σο 

ζηφρν πάλσ ζ’ απηά ηα γλσκηθά λα βαζηζηεί ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ ιφγσλ.
44

 

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζνπθπδίδεηνπ χθνπο είλαη ε κεηαβνιή ή πνηθηιία 

(variatio), πνπ απνηειεί έλα πθνινγηθφ γλψξηζκα απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ηνπ 

Θνπθπδίδε θαη είλαη ε ζχλδεζε γξακκαηηθά αλφκνησλ ηχπσλ, αιιά ηζνδχλακσλ 

ζπληαθηηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζχληαμε αλάκεζα ζε φλνκα θαη ζε πξφηαζε 

πνηθίιιεη, δίλνληαο έηζη ν Θνπθπδίδεο έκθαζε ζε απηφ πνπ ζέιεη κε ηελ αλάπηπμή 

ηνπ ζε πξφηαζε. Η πνηθηιία ζηεξίδεηαη ζηελ ζπληαθηηθή ηζνδπλακία ησλ κειψλ πνπ 

ζπλδένληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ζχλδεζε νπζηαζηηθνχ κε δεπηεξεχνπζα νπζηαζηηθή 

πξφηαζε, επηζέηνπ ή επηζεηηθήο κεηνρήο κε αλαθνξηθή πξφηαζε θ.α.
45

 

Σέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηνπ ζνπθπδίδεηνπ χθνπο είλαη ην 

παξαηαθηηθφ-ιηηφ χθνο θαηά ην νπνίν νη πξνηάζεηο ζπλδένληαη παξαηαθηηθά ζε 

καθξνζθειείο πεξηφδνπο. Κάπνηεο θνξέο βέβαηα ην παξαηαθηηθφ χθνο είλαη 

κηθξνπεξίνδν.
46

 

ζνλ αθνξά ηψξα ηε γιψζζα ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνχ, απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαινπξέπεηα θαη ζνβαξφηεηα. Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

είλαη ε αξραία αηηηθή δηάιεθηνο κε νξηζκέλεο ηδηνηππίεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

πξνθνξά μπλ θαη ἐο αληί ζπλ θαη εἰο, ην επίξξεκα αἰεί αληί ἀεί, ε θαηάιεμε -ῆο αληί -

εῖο ησλ νπζηαζηηθψλ ζε -εῦο, ηα ζπκπιέγκαηα –ξζ- θαη –ζζ- πνπ είλαη ησληθά αληί γηα 

ηα αηηηθά –ξξ- θαη –ηη- θ.α.
47
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 Κσλζηαληηλφπνπινο-Παλνκήηξνο (2010), 101-105 
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 .π., 105-107 
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 .π., 115 
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Η ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΟΤ ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ 

 

Οη αξραίεο πεγέο 

Ωο κία απφ ηηο θνξπθαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ, ν Αιθηβηάδεο 

εκθαλίδεηαη ζηελ  Ἱζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε (γηα ηα γεγνλφηα κέρξη ην 411 π.Υ., αθνχ 

ην έξγνπ ηνπ δηαθφπηεηαη), ζηα Ἑιιεληθά ηνπ Ξελνθψληνο (γηα ηα γεγνλφηα απφ ην 

411 π.Υ. θαη εμήο). Δπίζεο, ε δξάζε ηνπ Αιθηβηάδε αλαθέξεηαη θαη ζηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία νλφκαηη Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Γηφδσξνπ ηθειηψηε, ηζηνξηθνχ ηνπ 1
νπ

 αη. 

π.Υ., ν νπνίνο ζπλέιεμε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξία απφ ηνλ Έθνξν, 

έλαλ ηζηνξηθφ ηνπ 4
νη

 αη. π.Υ. ηνπ νπνίνπ ην έξγν έρεη ραζεί. 

Δπηπιένλ, έρνπλ γξαθηεί δχν βηνγξαθίεο ηνπ Αιθηβηάδε, κία ζχληνκε απφ ηνλ 

Λαηίλν ζπγγξαθέα ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Υ. Κνξλήιην Νέπν θαη άιιε κία εθηελέζηεξε πνπ 

γξάθηεθε απφ ηνλ Πινχηαξρν επίζεο ηνλ 1
ν
 αη. κ.Υ., ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

έξγν ηνπ Βίνη Παξάιιεινη, γηα ην νπνίν είρε ζπκβνπιεπηεί πνιιέο πεγέο.
48

 

Με ηνλ Αιθηβηάδε αζρνιήζεθαλ βέβαηα θαη θάπνηνη ξήηνξεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ν Αλδνθίδεο, ν νπνίνο ζηνλ ιφγν ηνπ Πεξί ηεο εαπηνύ θαζόδνπ 

αθεγείηαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Αιθηβηάδεο εμνξίζηεθε, ελψ ζην λφζν ιφγν 

ηνπ Καη’ Αιθηβηάδνπ πεξηγξάθεη ηνλ εμνζηξαθηζκφ ηνπ Τπεξβφινπ. Αθφκε, ν 

Ιζνθξάηεο έγξαςε έλαλ ιφγν ππέξ ηνπ γηνπ ηνπ Αιθηβηάδε, ζηνλ νπνίν επαηλεί ηνλ 

παηέξα, θαη ν Λπζίαο έγξαςε δχν ιφγνπο Καη’ Αιθηβηάδνπ. 

Σέινο, επεηδή ν Αιθηβηάδεο είρε ζπλαλαζηξαθεί κε ηνλ σθξάηε, εκθαλίδεηαη 

ζε πνιινχο δηαιφγνπο ηνπ θηινζφθνπ Πιάησλα, απφ ηνπο νπνίνπο πην γλσζηφο 

ζεσξείηαη ν πξψηνο Αιθηβηάδεο.
49

 

 

Η θαηαγωγή ηνπ 

Ο Αιθηβηάδεο έδεζε ζηα 450π.Υ.-404π.Υ.
50

 Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Κιεηλίαο, 

πνπ θαηαγφηαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Δππαηξηδψλ θαη ηνπ νπνίνπ πξφγνλνο ήηαλ ν 

ήξσαο Αίαληαο.
51 

Δπηπιένλ, ν Κιεηλίαο είρε πνιεκήζεη γελλαία έρνληαο ηε δηθή ηνπ 
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ηξηήξε ζηε λαπκαρία ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη πέζαλε ζηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο δίλνληαο 

κάρε ελαληίνλ ησλ Βνησηψλ.
52

 

Η κεηέξα ηνπ Αιθηβηάδε ήηαλ ε Γεηλνκάρε, εγγνλή ηνπ Κιεηζζέλε θαη θφξε 

ηνπ ζεκαληηθνχ πνιηηηθνχ Μεγαθιή απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Αιθκεσληδψλ. Πξέπεη 

εδψ λα αλαθεξζεί αθφκε φηη ν Αιθηβηάδεο είρε ζπγγέλεηα θαη κε ηνλ Πεξηθιή, δηφηη ν 

παππνχο ηνπ Μεγαθιήο ήηαλ αδεξθφο κε ηελ κεηέξα ηνπ Πεξηθιή.
53

 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ν Αιθηβηάδεο είρε αξηζηνθξαηηθή θαη επγεληθή 

θαηαγσγή απφ δπν κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο νηθνγέλεηεο ηεο αξραηφηεηαο.
 

Ο 

Αιθηβηάδεο βέβαηα έραζε ηνλ παηέξα ηνπ φηαλ ήηαλ 4-5 εηψλ θαη έηζη ηνλ κεγάισζε 

ν Πεξηθιήο.
54

 

 

Υαξίζκαηα θαη ειαηηώκαηα 

Έθηνο απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή ηνπ θαηαγσγή, έλα απφ ηα πην πξνθαλή 

πιενλεθηήκαηα ηνπ Αιθηβηάδε ήηαλ ην θάιινο ηνπ. πσο αλαθέξνπλ νη αξραίεο 

πεγέο, ν Αιθηβηάδεο ήηαλ φκνξθνο θαη εμαηξεηηθά γνεηεπηηθφο. χκθσλα κε ηνλ 

Πινχηαξρν, ε νκνξθηά ηνπ ζψκαηνο ηνπ ήηαλ θαλεξή θαη ζηελ παηδηθή θαη ζηελ 

εθεβηθή ηνπ ειηθία θη αθφκε θαη έλα ηξαχιηζκα πνπ είρε δελ ήηαλ κεηνλέθηεκα, 

αληηζέησο έθαλε ηα ιφγηα ηνπ πην πεηζηηθά.
55

 

Δπηπξνζζέησο, ν Αιθηβηάδεο ήηαλ πξνηθηζκέλνο θαη κε πλεπκαηηθή θαη 

ςπρηθή ππεξνρή. Δίρε δάζθαιφ ηνπ ην σθξάηε θαη έρνληαο κεγαιψζεη δίπια ζηνλ 

Πεξηθιή, απφ ηελ παηδηθή ηνπ θηφιαο ειηθία άθνπγε πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, είρε 

γλσξίζεη ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο θαη είρε κάζεη ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο. ζνλ 

αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ν Θνπθπδίδεο αλαθέξεη φηη «ήηαλ άξηζηνο ζηα 

πνιεκηθά δεηήκαηα». Η πεηζηηθφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ ήηαλ επίζεο εμαηξεηηθή, αθνχ 

ήμεξε ηνλ ηξφπν λα επεξεάδεη ην ιαφ.
56

 

Ο Αιθηβηάδεο βεβαία θνπβαινχζε πίζσ ηνπ θαη κηα ηεξάζηηα θιεξνλνκηά, 

δηφηη είλαη γλσζηφ φηη ν Κιεηλίαο είρε δηθή ηνπ ηξηήξε εμνπιηζκέλε κε δηθά ηνπ 

έμνδα. Αιιά θαη ν Πεξηθιήο θαηείρε αμηνζεκείσηε πεξηνπζία. Η θιεξνλνκηά ηνπ 
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Αιθηβηάδε πνιιαπιαζηάζηεθε ην 422 π.Υ., φηαλ παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ 

Ιππφληθνπ, ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα ήηαλ γλσζηή θπξίσο γηα ηα πινχηε ηεο.
57

 

Ωζηφζν, ηα ραξίζκαηα απηά δελ νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζπγθξνηεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νχηε ν σθξάηεο θαηάθεξε λα ηνλ επεξεάζεη 

ζεηηθά. Οη ζνθηζηέο απφ ηελ άιιε δηακφξθσζαλ ηελ ςπρή ηνπ, αθνχ ν Αιθηβηάδεο 

απνμελψζεθε απφ φιεο ηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο. Μνινλφηη είρε φια ηα 

εθφδηα γηα λα πξνζθέξεη γηα ηελ παηξίδα ηνπ, ν ζξαζχο ραξαθηήξαο ηνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή.
58

 

 

Η αγάπε γηα ηνλ ωθξάηε 

Λφγσ φισλ απηψλ ησλ ραξηζκάησλ ηνπ, ηνλ Αιθηβηάδε ηνλ πξνζέγγηδαλ 

πνιινί απνζθνπψληαο ζηελ θηιία ηνπ. Απηνί ζπλήζσο ήηαλ θφιαθεο πνπ ηνπ 

ππφζρνληαλ εδνλέο θαη ηνπ αχμαλαλ ηελ θηινδνμία ηνπ ιέγνληάο ηνπ φηη σο πνιηηηθφο 

ζα μεπεξάζεη αθφκε θαη ηνλ Πεξηθιή. κσο ν Αιθηβηάδεο κφλν ζηνπ σθξάηε ηελ 

αγάπε πίζηεςε. Ο σθξάηεο θπξηαξρνχζε ζηελ ςπρή ηνπ, θαηάθεξε λα ζπγθηλήζεη 

ηνλ δηεθζαξκέλν ραξαθηήξα ηνπ, λα θαηαξξίςεη ηελ άκεηξε αιαδνλεία ηνπ θαη ήηαλ ν 

κφλνο πνπ ν Αιθηβηάδεο ληξεπφηαλ θαη ζεβφηαλ.
59

  

πσο παξαζέηεη ν Πιάησλ ζην δηάινγν ηνπ σθξάηε κε ηνλ Αιθηβηάδε, ν 

θηιφζνθνο αξρηθά δε ζπλαλαζηξεθφηαλ κε ηνλ λεαξφ Αζελαίν, αιιά πάληνηε ηνλ 

παξαθνινπζνχζε θαη ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ.
60

 Άιια θαη ν ίδηνο ν 

Αιθηβηάδεο είρε ηελ πξφζεζε λα πιεζηάζεη πξψηνο ηνλ κεγάιν θηιφζνθν.
61

 Ο 

σθξάηεο, γλσξίδνληαο ηελ αιαδνληθή θαη γεκάηε θηινδνμία πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Αιθηβηάδε, επηρείξεζε λα ηνλ πείζεη πσο δελ μέξεη ηηο ππνζέζεηο ηεο πνιηηείαο θαη λα 

ηνλ παξαθηλήζεη λα γλσξίζεη θαιά ηνλ εαπηφ ηνπ. Φνβνχκελνο δειαδή ηελ εμέιημή 

ηνπ, πξνζπάζεζε λα ηνλ πξνζηαηέςεη θαη λα ηνπ δψζεη ζπκβνπιέο.
62

 

Δίλαη αμηνζεκείσην ινηπφλ φηη ν Αιθηβηάδεο, κνινλφηη αληηκεηψπηδε κε 

αλαίδεηα θαη πεξηθξφλεζε άιινπο πνπ επηδίσθαλ ηε θηιία ηνπ, ηνλ σθξάηε ηνλ 

ζεσξνχζε ζηαικέλν απφ ηνλ ζεφ, ηνλ ζαχκαδε, εθηηκνχζε ηηο αξεηέο ηνπ θαη ηνλ 
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ληξεπφηαλ. Σα ιφγηα ηνπ κεγάινπ απηνχ θηινζφθνπ θαη ε αγάπε ηνπ επηδξνχζαλ 

ζεηηθά ζηελ ςπρή ηνπ θαη ηνπ πξνθαινχζαλ πνιιέο θνξέο δάθξπα.
63

 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ αξγφηεξα θαη 

απνδεηθλχνπλ ηε θηιία ησλ δχν απηψλ αληξψλ. Ο Αιθηβηάδεο ζε λεαξή αθφκε ειηθία 

ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ζηελ Πνηείδαηα, ζηελ νπνία ν σθξάηεο 

ήηαλ ζπκπνιεκηζηήο ηνπ. ηελ κάρε πνιέκεζαλ θαη νη δχν κε γελλαηφηεηα, άιια ν 

Αιθηβηάδεο ηξαπκαηίζηεθε. Ο σθξάηεο επζχο ακέζσο κπήθε κπξνζηά θαη 

νινθάλεξα ηνπ έζσζε ηε δσή θαη ηα φπια ηνπ. Δπηπιένλ, ζηε κάρε ζην Γήιην κεηαμχ 

Αζελαίσλ θαη Βνησηψλ, νη Αζελαίνη εηηήζεθαλ θαη πνιινί ηξάπεθαλ ζε θπγή. Ο 

Αιθηβηάδεο, φληαο έθηππνο, κφιηο είδε ηνλ σθξάηε λα απνρσξεί πεδφο κε άιινπο 

ιίγνπο, δελ ηνλ εγθαηέιεηςε, αιιά πνιεκψληαο ηνλ έζσζε.
64

 

 

Ιδηνηξνπίεο θαη ζξαζύηεηεο 

Ο Αιθηβηάδεο θνπβαινχζε απφ ηε θχζε ηνπ κεγάια πάζε, φπσο ε αγάπε ηνπ 

γηα δηαθξίζεηο θαη ε θηινπξσηία.
65

 Οη ηδηνηξνπίεο απηέο αξρηθά κπνξεί λα ελζάξξπλαλ 

ηε θηινδνμία ηνπ, ζηε ζπλέρεηα φκσο εμαηηίαο ησλ ζθαλδάισλ νδήγεζαλ ζηελ 

απνηπρία.
66

 Καη βέβαηα πνιιέο θνξέο έδεηρλε ηνλ αιινπξφζαιιν ραξαθηήξα ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ εθεβηθή ηνπ ειηθία δε δίζηαζε λα ρηππήζεη έλα δάζθαιν, φηαλ 

απηφο ηνπ είπε φηη δελ έρεη έλα βηβιίν ηνπ Οκήξνπ γηα λα ηνπ ην δψζεη.
67

 

Δπηπιένλ, θέξζεθε αλαηδψο θαη ζηνλ Ιππφληθν, ηνλ παηέξα ηνπ Καιιία, ν 

νπνίνο είρε ζεβαζκφ θαη δχλακε ζηελ πφιε. Ο Αιθηβηάδεο ινηπφλ ηνπ έξημε θάπνηε 

γξνζηά κφλν θαη κφλν γηα λα γειάζνπλ νη θίινη ηνπ, κε ηνπ νπνίνπο είρε 

ζηνηρεκαηίζεη γηα απηφ. Μεηά ηελ αγαλάθηεζε ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ πξάμε ηνπ 

απηή ν αλαηδήο λεαξφο δήηεζε απφ ηνλ Ιππφληθν λα ηνλ ζπγρσξέζεη θαη εθείλνο 

κάιηζηα ηνπ πξνζέθεξε αξγφηεξα ηελ θφξε ηνπ Ιππαξέηε σο ζχδπγν καδί κε κηα 

κεγάιε πεξηνχζηα. Η Ιππαξέηε, αλ θαη ήηαλ εμαηξεηηθφο άλζξσπνο θαη αγαπνχζε ηνλ 

άληξα ηεο, ήηαλ δπζαξεζηεκέλε απφ ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αιθηβηάδε θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε Αζελαίεο εηαίξεο. Έηζη δήηεζε δηαδχγην, αιιά ν Αιθηβηάδεο δελ 

ζπκθσλνχζε θαη ηειηθά ηελ θξάηεζε δίπια ηνπ.
68
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Άιιν έλα ζπκβάλ πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζξαζχηεηα ηνπ ήηαλ ην εμήο: ν 

Αιθηβηάδεο είρε θαη έλα πνιχ φκνξθν ζθχιν πνπ είρε αγνξάζεη θαη ηνπ έθνςε θάπνηε 

ηελ νπξά. Καη φηαλ νη θίινη ηνπ ηνχ έιεγαλ φηη πνιινί ηνλ θαηεγνξνχζαλ γηα ηελ 

πξάμε ηνπ απηή, εθείλνο απάληεζε πσο θαηάθεξε λα κηινχλ νη Αζελαίνη γη’ απηφ θαη 

φρη γηα θάηη ρεηξφηεξν ελαληίνλ ηνπ.
69

 

Γεληθφηεξα ινηπφλ είλαη θαλεξφ φηη ν Αιθηβηάδεο, φληαο φκνξθνο, κε επγελή 

θαηαγσγή θαη πινχζηνο, δελ ππνιφγηδε θαλέλαλ άιινλ, παξά κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ. Καη 

απηφ θπζηθά νδήγεζε ζην λα δείρλεη ζηνπο άιινπο ππεξβνιηθά ππεξφπηεο θαη 

εγσηζηήο. Έιεγαλ φηη είρε κεγάιε απηνπεπνίζεζε ζε ζεκείν πνπ ζα έθξηλε αθφκε θαη 

ηνπο δψδεθα ζενχο, έθαλε πνιιέο άζθνπεο ζπαηάιεο.
70 

Σέινο, θαηά ηνλ Ξελνθψληα, ν 

Αιθηβηάδεο ήηαλ επηθνξηηζκέλνο απφ έιιεηςε απηνζπγθξάηεζεο θαη πξνέβαηλε 

εχθνια ζε πξνζβνιέο θαη ζηε βία. Απηά ηα ειαηηψκαηα ήηαλ βέβαηα ηδηαίηεξα 

εηδερζή θαηά ηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε.
71

 

 

Η επηηπρία ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ε αξρή ηεο πνιηηηθήο θαξηέξαο 

Πξηλ ν Αιθηβηάδεο γίλεη πνιηηηθφο, θχξηα επηζπκία ηνπ ήηαλ λα θεξδίζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ Αζελαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ζαπκάδνπλ.
72 

Ο λεαξφο Αζελαίνο 

δηέζεηε πνιιά ρξήκαηα γηα λα ζπληεξεί κεγάιν αξηζκφ αιφγσλ θαη αξκάησλ. Καη 

θαλέλαο άιινο, νχηε ηδηψηεο νχηε βαζηιηάο, δελ έθηαζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο 

κε επηά άξκαηα. Μάιηζηα κφλν εθείλνο είρε θαη πξψηε θαη δεχηεξε θαη ηξίηε λίθε, 

πκλήζεθε γηα απηά ηνπ ηα θαηνξζψκαηα απφ ηνλ Δπξηπίδε θαη θέξδηζε ηελ θηιηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο Δθέζνπ, ηεο Υίνπ θαη ηεο Λέζβνπ απέλαληί ηνπ.
73

 

Η πξψηε εκθάληζε ηνπ Αιθηβηάδε ζηε δεκφζηα δσή έγηλε ζηελ εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ κε θάπνηα ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ πφιε. Απηφ βέβαηα έγηλε ρσξίο λα 

απνβιέπεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, αθνχ, φπσο πεξλνχζε απφ εθεί άθνπζε 

ηνπο Αζελαίνπο λα ζνξπβνχλ ηαξαγκέλνη θαη ηνπο ξψηεζε ηελ αηηία ηνπ ζνξχβνπ. 

Καη φηαλ ηνπ απάληεζαλ φηη ζπδεηνχζαλ γηα κηα ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά, εθείλνο 

ακέζσο πξνζπκνπνηήζεθε λα δψζεη ρξήκαηα.
74
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Οη πξψηεο πνιηηηθέο ηνπ ζθέςεηο είλαη θαλεξέο χζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ 

Πεξηθιή. Δθείλε ηελ επνρή φκσο επεξέαδε ηνπο Αζελαίνπο ν δεκαγσγφο Κιέσλ, ν 

νπνίνο απέβιεπε πάληνηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο, ήηαλ ερζξφο ηεο πάξηεο θαη 

αξρεγφο ησλ δεκνθξαηηθψλ. Έηζη, ν Αιθηβηάδεο επηζπκψληαο λα ηνλ ζπληξίςεη 

μεθίλεζε λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο ρσξίο θπζηθά λα αζπάδεηαη ην 

πνιίηεπκά ηνπο. ηαλ ν Κιέσλ πέζαλε ζηελ Ακθίπνιε, ν Αιθηβηάδεο ζηξάθεθε πάιη 

πξνο ηνπο δεκνθξαηηθνχο. Ωζηφζν, ε δξάζε ηνπ ζην δεκφζην ζηίβν μεθηλά κεηά ηελ 

Νηθίεην Δηξήλε.
75

 

Καη πιένλ ηζρπξνί πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη ήηαλ ν Φαίαθαο ηνπ Δξαζίζηξαηνπ 

θαη ν Νηθίαο ηνπ Νηθεξάηνπ. Σφηε ππήξρε θάπνηνο Τπέξβνινο, ν νπνίνο αδηαθνξνχζε 

γηα ηε δφμα, ζεσξνχληαλ μεδηάληξνπνο θαη δελ ήηαλ ζπκπαζήο γεληθά ζην ιαφ, αιιά 

ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε φπνηε ήζειε λα ζπθνθαληεί ηνπο πνιηηηθνχο. Ο Τπέξβνινο 

θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο Αζελαίνπο λα εμνζηξαθίζνπλ ηνλ Αιθηβηάδε, ηνλ Φαίαθα 

θαη ηνλ Νηθία. Ο Αιθηβηάδεο φκσο, αθνχ ζπλελλνήζεθε κε ηνπο άιινπο δχν 

πνιηηηθνχο, θαηεχζπλε ηνλ εμνζηξαθηζκφ ελαληίνλ ηνπ Τπέξβνινπ.
76

 

Ο Αιθηβηάδεο χζηεξα απφ απηά ήηαλ ηαξαγκέλνο επεηδή έβιεπε φηη ν Νηθίαο 

ήηαλ απνδεθηφο θαη ζεβαζηφο θαη απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο πφιεο θαη απφ ηνπο 

ερζξνχο ηεο.
77

 Ο ζαπκαζκφο απηφο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εηξήλεο κεηαμχ Αζελαίσλ 

θαη παξηηαηψλ πνπ ν ίδηνο ν Νηθίαο ζχλαςε ην 421 π.Υ. επηζπκψληαο λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εμνπζία ηνπ φζν δελ είρε πάζεη αθφκε θάπνην αηχρεκα θαη είρε ηε 

γεληθή εθηίκεζε ηνπ ιανχ. Γεληθφηεξα φκσο ήζειε λα απαιιάμεη ην ιαφ απφ ηνλ 

πφιεκν θαη πίζηεπε φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα απνθχγεη ηνπο θηλδχλνπο είλαη ε 

εηξήλε.
78

 Η εηξήλε ήηαλ ζπκθέξνπζα θαη γηα ηηο δχν πφιεηο, θαζψο απφ ηελ κία νη 

Αζελαίνη είραλ αηρκαισηίζεη αξθεηνχο Λαθεδαηκνλίνπο ζηελ Πχιν θαη απφ ηελ άιιε 

νη Λαθεδαηκφληνη είραλ θαηαθέξεη λα απνκαθξχλνπλ πνιινχο ζπκκάρνπο ηεο Αζήλαο 

ζηελ Υαιθηδηθή.
79

 Σν γεγνλφο φηη ε εηξήλε νλνκάζηεθε «Νηθίεηνο εηξήλε», φηη νη 

Λαθεδαηκφληνη πέηπραλ ηελ εηξήλε κε ηηο πξάμεηο ηνπ Νηθία θαη φηη ηνλ ζαχκαδαλ 

επεηδή ράξε ζε απηφλ πήξαλ πίζσ ηνπο αηρκαιψηνπο ηνπο, φηη νη Έιιελεο πίζηεπαλ 

φηη απηφο ζηακάηεζε ηνλ πφιεκν πνπ είρε μεθηλήζεη ν Πεξηθιήο, ν Αιθηβηάδεο 

γεκάηνο ζπκφ θαη θζφλν έςαρλε θάπνην ηξφπν λα παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο 
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θαη έηζη λα επαλαιεθζεί ν πφιεκνο ελαληίνλ ησλ παξηηαηψλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ ε 

επαλάιεςε ηνπ πνιέκνπ ζα ηνλ βνεζνχζε λα πεηχρεη ηα θηιφδνμα ζρέδηά ηνπ.
80

 

Αο κελ μερλάκε βέβαηα φηη ην Άξγνο είρε ζπλάςεη ην 451 π.Υ. ηξηαθνληαεηή 

εηξήλε κε ηελ πάξηε, ε νπνία έιεγε εθείλε ηελ ρξνληά θαη επνκέλσο κπνξνχζε 

πιένλ λα πάξεη ην κέξνο είηε ηεο πάξηεο είηε ηεο Αζήλαο. Οη Κνξίλζηνη θπζηθά 

πέξαζαλ απφ ην Άξγνο θαη ζπκβνχιεπζαλ κεξηθνχο άξρνληεο ηεο πφιεο λα δνπλ πψο 

ζα ζσζεί ε Πεινπφλλεζνο, αιιά θαη λα θάλνπλ νη Αξγείνη ακπληηθή ζπκκαρία κε 

φπνηα απηφλνκε πφιε ην επηζπκνχζε.
81

 

Καη φηαλ ν Αιθηβηάδεο θαηάιαβε φηη νη Αξγείνη απφ κίζνο πξνο ηελ πάξηε 

αλαδεηνχζαλ λα ελσζνχλ ζε άιιε ζπκκαρία, ηνπο δεκηνπξγνχζε θξπθά ειπίδεο γηα 

ζπκκαρία κε ηνπο Αζελαίνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκκαρία κεηαμχ 

Λαθεδαηκνλίσλ θαη Βνησηψλ πξνθάιεζε νξγή ζηνπο Αζελαίνπο θαη κάιηζηα, φηαλ 

θαηάιαβαλ φηη νη Λαθεδαηκφληνη δελ ηνπο παξέδσζαλ ηελ Πάλαθην απείξαρηε, φπσο 

φθεηιαλ. Έηζη, ν Αιθηβηάδεο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ αγαλάθηεζε ησλ Αζελαίσλ, 

άξρηζε λα ακθηζβεηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ Νηθία, ππνζηεξίδνληαο φηη εκπφδηδε, 

φζνπο Έιιελεο ήζειαλ, λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία κε ηνπο Αζελαίνπο, παξά κφλν αλ 

ζπλαηλνχζαλ θαη νη Λαθεδαηκφληνη.
82

 

Ο Αιθηβηάδεο ζέινληαο λα δηαιπζεί ε εηξήλε κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο πην 

γξήγνξα, ππέδεημε σο πην ζπκθέξνπζα ηε ζπκκαρία ηεο Αζήλαο κε ην Άξγνο, ηελ 

Ηιεία θαη ηελ Μαληίλεηα. Σφηε νη άξρνληεο ηεο πάξηεο, αθνχ αληηιήθζεθαλ απηέο 

ηηο θηλήζεηο, έζηεηιαλ ζηελ Αζήλα εμνπζηνδνηεκέλνπο πξέζβεηο γηα λα αλαδεηήζνπλ 

κε ηνπο Αζελαίνπο κηα ιχζε γηα φζεο εθθξεκφηεηεο ππήξραλ. Αθνχ έγηλαλ δεθηνί 

απφ ηε βνπιή ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ επφκελε κέξα ζα εκθαλίδνληαλ ζηελ εθθιεζία 

ηνπ δήκνπ, ν Αιθηβηάδεο θαηάθεξε λα ηνπο πείζεη λα κελ πνπλ φηη είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη, γηαηί έηζη ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα δίθαηα, θαη 

νξθίζηεθε φηη ζα ηνπο βνεζήζεη. Έηζη, νη πξέζβεηο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνλ Νηθία 

θαη ηελ επφκελε κέξα ζηε ζπλέιεπζε, φηαλ ξσηήζεθαλ νη πξέζβεηο κε πνηνπο φξνπο 

έρνπλ έξζεη, απνθξίζεθαλ φηη δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη. Ακέζσο φκσο ν 

Αιθηβηάδεο κε επηζεηηθφηεηα θαη νξγή ηνπο απνθαινχζε αλαμηφπηζηνπο θαη έιεγε φηη 
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δελ ήξζαλ γηα κηα ζσζηή ζπκθσλία. Σφηε ν ιαφο άξρηζε λα αγαλαθηεί θαη ν Νηθίαο 

έκεηλε θαηάπιεθηνο κε ηε ζηάζε ησλ αλδξψλ, αθνχ δελ ηελ απάηε.
83 

 

ηε ζπλέρεηα, ν Αιθηβηάδεο έζηεηιε πξνζσπηθφ κήλπκα θαη θάιεζε ηνπο 

άληξεο ηνπ Άξγνπο, ηεο Μαληίλεηαο θαη ηεο Ηιείαο λα πξνζέιζνπλ ζηελ Αζήλα 

ζχληνκα γηα λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία, αθνχ θαηά ηελ άπνςή ηνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ 

θαηάιιειεο θαη ν ίδηνο ζα ηνπο βνεζνχζε φζν κπνξνχζε.
84

 Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

Αιθηβηάδεο αλαδείρζεθε ζηξαηεγφο θαη θαηάθεξε ηνλ Ινχιην ηνπ 420 π.Υ.  λα 

ζπλάςεη ζπκκαρία κε ην Άξγνο, ηελ Ήιηδα θαη ηελ Μαληίλεηα. κσο ε ζπκκαρία 

απηή δελ ήηαλ απνδεθηή απφ φινπο, αιιά επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπηπξνζζέησο, κε ηε ζπκκαρία ν Αιθηβηάδεο κπφξεζε λα απνθαηαζηήζεη ηε 

δεκνθξαηία ζην Άξγνο θαη ζπκβνχιεπζε ηνπο Αζελαίνπο λα κελ μερλνχλ ηε ζηεξηά 

θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηζρπξφ πεδηθφ.
85

 

 

 

Σν έγθιεκα ζηε Μήιν 

Σελ άλνημε ηνπ 416 π.Υ. νη Αζελαίνη έθαλαλ εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Μήινπ 

κε αξρεγνχο ηνπο ζηξαηεγνχο Κιενκήδε θαη Σεηζία. Η εθζηξαηεία απηή ήηαλ 

απνηέιεζκα πξνηξνπψλ πνιιψλ δεκαγσγψλ θαη θαη’ εμνρήλ ηνπ Αιθηβηάδε, νη 

νπνίνη δελ ζεβάζηεθαλ ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ λεζηνχ.
86 

Γηαηί αο κελ μερλάκε φηη νη 

θάηνηθνη ηεο Μήινπ ήηαλ άπνηθνη ηνλ παξηηαηψλ θαη δελ είραλ δερηεί λα γίλνπλ 

ππνηαθηηθνί ησλ Αζελαίσλ φπσο ηα άιια λεζηά.
 

Οη αξρεγνί ηεο εθζηξαηείαο 

ζηξαηνπέδεπζαλ ζην λεζί θαη, πξηλ μεθηλήζνπλ λα ην θαηαζηξέθνπλ, έζηεηιαλ 

πξέζβεηο γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Ο Θνπθπδίδεο παξνπζηάδεη ελ ζπλερεία ην 

δηάινγν κεηαμχ ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Μήινπ, φπνπ νη πξψηνη 

εμεγνχλ ζηνπο δεχηεξνπο φηη ηνπο ζπκθέξεη λα ππνρσξήζνπλ άκεζα, δηφηη θαλείο δε 

ζα εξρφηαλ λα ηνπο βνεζήζεη.
87

 

Όζηεξα ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ κε παξφηξπλζε ηνπ Αιθηβηάδε πήξε ηελ 

απφθαζε λα ζθνηψζνπλ νη Αζελαίνη φινπο ηνπο λεαξνχο Μειίνπο πνπ αηρκαιψηηζαλ 

θαη λα πνπιήζνπλ ηα γπλαηθφπαηδα σο δνχινπο.
88

 Απηφ ην επηβεβαηψλεη θαη ν 

Πινχηαξρνο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ν Αιθηβηάδεο ζπκθψλεζε ζην ςήθηζκα ηεο 
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εθθιεζίαο γηα ηε ζθαγή ησλ λέσλ Μειίσλ θαη επηπιένλ πήξε κία γπλαίθα απφ ηε 

Μήιν σο ζθιάβα θαη απέθηεζε καδί ηεο έλα παηδί.
89

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ν Αιθηβηάδεο εθείλε ηελ επνρή είρε θάζε ιφγν γηα λα 

είλαη επραξηζηεκέλνο  κε ηα θαηνξζψκαηά ηνπ. Αιιά δελ ηνπ αξθνχζαλ φια απηά, 

αθνχ ηφηε άξρηζε λα βάδεη κπξνζηά ην κεγάιν ηνπ ζρέδην: πξφηεηλε ηελ εθζηξαηεία 

ηεο ηθειίαο, γηα λα θαηαθηήζεη ε Αζήλα ην ηηαιηθφ απηφ λεζί. Απηή ε πξφηαζε 

βέβαηα δείρλεη θαη ην πφζν κεγάιε δχλακε είρε ε Αζήλα ζηε ζάιαζζα.
90
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Η ΙΚΔΛΙΚΗ ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ 

 

Η πξώηε εθζηξαηεία ηωλ Αζελαίωλ θαηά ηεο ηθειίαο (427-424 π.Υ.) 

Πξηλ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο ηνπ 415-413 π.Υ. αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ζπλνπηηθά ε πξψηε εθζηξαηεία πνπ έθαλαλ νη Αζελαίνη ελαληίνλ ηεο 

Γχζεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αξρηδάκεηνπ πνιέκνπ (431-421 π.Υ.), 

χζηεξα απφ ηελ εκθχιηα δηακάρε ζηελ Κέξθπξα ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 427 

π.Υ. μεθίλεζε ε πξψηε αζελατθή εθζηξαηεία ζηε ηθειία, φηαλ νη Αζελαίνη έζηεηιαλ 

ζηε ηθειία ζηφιν 20 πινίσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Λάρε θαη ηνλ Υαξνηάδε, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο Λενληίλνπο. Αθνξκή ζηάζεθε επίζεζε ησλ 

Λενληίλσλ, κίαο πφιεο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ηθειίαο πνπ ήηαλ ζχκκαρνο ηεο 

Αζήλαο, ζηηο πξαθνχζεο, ηελ ηζρπξφηεξε πφιε ηνπ λεζηνχ, κε ζθνπφ λα 

εμνπζηάζνπλ φιε ηε ηθειία.
91

 Ο πφιεκνο ησλ δχν πφιεσλ επεθηάζεθε κε γνξγνχο 

ξπζκνχο  έρνληαο σο ζπκκάρνπο νη κελ Λενληίλνη ηνπο Υαιθηδείο, ηελ Κακάξηλα θαη 

ην Ρήγην θαη νη δε πξαθνχζεο ηηο δσξηθέο πφιεηο θαη ηε Λνθξίδα. Οη Λενληίλνη 

ινηπφλ, κε ηελ πξφθαζε ηεο θνηλήο ηνπο ησληθήο πξνέιεπζεο, έζηεηιαλ πξεζβεία 

ζηελ Αζήλα γηα λα δεηήζνπλ λαπηηθή βνήζεηα. Οη Αζελαίνη δέρηεθαλ, απψηεξνο 

φκσο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα απνθφςνπλ ηελ παξνρή ζηηεξψλ απφ ην λεζί ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη σο εθ ηνχηνπ λα εμαπιψζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζηε ηθειία.
92

 

ηελ ηθειία νη Αζελαίνη ζεκείσζαλ αξθεηέο επηηπρίεο, παξά ηελ κηθξή 

λαπηηθή δχλακε πνπ είραλ εθεί. Αξρηθά, θαηέθπγαλ ζην Ρήγην, πνπ βξηζθφηαλ 

απέλαληη απφ ηε Μεζζήλε, έρνληαο σο ζηφρν λα θαηαιάβνπλ ηελ Μεζζήλε θαη λα 

θαηαηξνπψζνπλ ηνπο πξαθνχζηνπο ζε κάρε ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζνπλ ηελ 

θπξηαξρία ησλ πξαθνχζησλ ζην λεζί.
93

 

Σνλ ρεηκψλα ηνπ 427 π.Υ. έγηλε ε πξψηε κάρε θαηά ηελ νπνία νη Αζελαίνη 

εμαπέιπζαλ επίζεζε ζηα λεζηά ηνπ Αηφινπ πνπ θαηνηθνχληαλ απφ ηνπο Ληπαξαίνπο, 

ζπκκάρνπο ησλ πξαθνπζίσλ. Ωζηφζν, νη Ληπαξαίνη δελ ππέθπςαλ, παξά ηηο 

θαηαζηξνθή ησλ ρσξαθηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα νη Αζελαίνη λα επηζηξέςνπλ ζην 

Ρήγην.
94
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Σν επφκελν θαινθαίξη ζεκεηψζεθε ε επφκελε κάρε ζηε ηθειία ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ θαη νη Αζελαίνη κε αξρεγφ απηή ηε θνξά κφλν ηνλ Λάρε, θαζψο ν 

Υαξνηάδεο είρε ζθνησζεί ζε πξνεγνχκελε κάρε κε ηνπο πξαθνπζίνπο. ηε κάρε 

απηή νη Αζελαίνη καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο θαηφξζσζαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Μεζζήλε 

θαηά ηελ επίζεζε ηνπο ζηηο Μχιεο, έλα θξνχξην ησλ Μεζζελίσλ.
95

 Δπηπιένλ, νη 

Αζελαίνη αξγφηεξα θαηάθεξαλ λα ληθήζνπλ ζηε ηθειία θαη ηνπο Λνθξνχο, 

θπξηεχνληαο έηζη θαη έλα θξνχξην δίπια ζηνλ πνηακφ Άιεθα.
96

 Σνλ επφκελν ρεηκψλα 

νη Αζελαίνη εηηήζεθαλ ζηελ Ίλεζζα, αιιά χζηεξα ζεκείσζαλ κία λίθε ζηε Λνθξίδα, 

φπνπ ζπγθξνχζηεθαλ κε ηξηαθφζηνπο Λνθξνχο ηνπο νπνίνπο ζθφησζαλ.
97

 

Έλα αθφκε αμηνζεκείσην γεγνλφο ζηε ηθειία ήηαλ ε απφβαζε πνπ έθαλαλ νη 

Αζελαίνη ζην έδαθνο ηεο Ικέξαο. πγθεθξηκέλα, ηνπο βνήζεζαλ νη ηθεινί πνπ 

εηζέβαιαλ απφ ην εζσηεξηθφ ζηα παξάιηα ηνπ λεζηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα νη Αζελαίνη 

ρηχπεζαλ ηα λεζηά ηνπ Αηφινπ. ηαλ βέβαηα επέζηξεςαλ ζην Ρήγην, νη Αζελαίνη 

ελεκεξψζεθαλ πσο ν Ππζφδσξνο είρε πιένλ αλαιάβεη ηελ αξρεγία ζηε ζέζε ηνπ 

Λάρεηνο, αθξηβψο επεηδή νη ζχκκαρνί ηνπο ηνχο είραλ δεηήζεη εληζρχζεηο. Έηζη, νη 

Αζελαίνη, απνζθνπψληαο ζηνλ πην γξήγνξν ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ εθεί θαη ζηελ 

εθγχκλαζε ηνπ ζηφινπ, έζηεηιαλ 40 πινία καδί κε ηνλ Ππζφδσξν, θαζψο θαη ηνπο 

ζηξαηεγνχο Δπξπκέδνληα θαη νθνθιή πνπ ζα αθνινπζνχζαλ αξγφηεξα ην 

ζηξάηεπκα. Ακέζσο, ν Ππζφδσξνο επηηέζεθε ζηε Λνθξίδα, ηελ νπνία πξνεγνπκέλσο 

είρε θπξηέςεη ν Λάρεο, απηή ηε θνξά φκσο επηθξάηεζαλ νη Λνθξνί.
98

 

Σν επφκελν θαινθαίξη (425 π.Υ.) νη πξαθνχζηνη πήξαλ πίζσ ηελ Μεζζήλε 

κε ηε βνήζεηα ησλ Λνθξψλ, δηφηη θνβνχληαλ κήπσο νη Αζελαίνη θάλνπλ ηελ πεξηνρή 

απηή νξκεηήξην γηα λα ζηέιλνπλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπο. Παξάιιεια, νη Λνθξνί 

επηηέζεθαλ ζην Ρήγην, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ λα ζηαιζεί ν αζελατθφο ζηφινο 

ζηε Μεζζήλε.
99

 

Δλ ησ κεηαμχ παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ζηελ Κέξθπξα, θαζψο έθηαζαλ 60 

πεινπνλλεζηαθά πινία θαη νη Αζελαίνη ζεσξνχζαλ πσο ν ζηφινο ησλ 40 πινίσλ πνπ 

είραλ ζηείιεη ζηε ηθειία ζα ήηαλ ρξεζηκφηεξνο γηα λα ζσζεί ε Κέξθπξα παξά γηα 

ηελ ζηθειηθή εθζηξαηεία.
100

 πγθεθξηκέλα, ν Δπξπκέδσλ θαη ν νθνθιήο είραλ 

θηάζεη ζηε ηθειία, φηαλ δηαηάρηεθαλ λα βνεζήζνπλ ηελ Κέξθπξα, δηφηη 
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δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα νη θπγάδεο πνπ θξαηνχζαλ ηα βνπλά. Με δεδνκέλε ηελ 

πείλα πνπ έπιεηηε ηελ Κέξθπξα ινηπφλ, νη Πεινπνλλήζηνη πίζηεπαλ πσο ζα 

κπνξέζνπλ εχθνια λα επηθξαηήζνπλ κε ην 60 πινία ηνπο. Ωζηφζν, φηαλ καζεχηεθε 

φηη ηα πεινπνλλεζηαθά πινία βξίζθνληαη ήδε ζηελ Κέξθπξα, ν Γεκνζζέλεο, πνπ ηνπ 

είρε δνζεί ε άδεηα λα αμηνπνηήζεη ηνλ αζελατθφ ζηφιν ησλ 40 πινίσλ φπσο λφκηδε 

θαιχηεξα, πξφηεηλε λα ζηακαηήζεη ην ζηξάηεπκα πξψηα ζηελ Πχιν, πξνθεηκέλνπ λα 

ηελ νρπξψζνπλ, θαη χζηεξα λα πνξεπηνχλ πξνο ηελ Κέξθπξα.
 
Παξά ηηο αληηξξήζεηο 

ησλ δχν ζηξαηεγψλ, ν ζηφινο θαηεπζχλζεθε ζηελ Πχιν θαη νη Αζελαίνη, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ βξαδχηεηα ησλ Πεινπνλλεζίσλ, νη νπνίνη είραλ ηφηε 

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη είραλ αθήζεη ηνλ ζηξαηφ ηνπο ζηελ Αηηηθή, θαηφξζσζαλ λα 

νρπξψζνπλ κέζα ζε έμη κέξεο ηελ πεξηνρή. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νρχξσζεο, ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ Κέξθπξα θαη ηε ηθειία.
101

 

Δλψ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη Αζελαίνη εηνηκάδνληαλ λα αλακεηξεζνχλ κε ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο ζηελ Πχιν θαη ζηε θαθηεξία, νη πξαθνχζηνη επηηέζεθαλ ζην 

Ρήγην δηαζέηνληαο πάλσ απφ 30 πινία, ελψ νη Αζελαίνη θαη νη Ρεγηλνί είραλ κφλν 24 

θαξάβηα. Παξ’ φια απηά, νη Αζελαίνη θαηάθεξαλ λα ληθήζνπλ ηνπο αληηπάινπο 

ηνπο.
102

 Όζηεξα, νη Αζελαίνη θαηεπζχλζεθαλ ζηελ Κακαξίλα, δηφηη πιεξνθνξήζεθαλ 

φηη ν Αξρίαο θαη νη νπαδνί ηνπ ζθφπεπαλ λα ηνπο πξνδψζνπλ παξαδίδνληαο ηελ πφιε 

ζηνπο πξαθνπζίνπο. Σαπηφρξνλα, νη Μεζζήληνη κάηαηα πξνζπάζεζαλ λα θπξηέςνπλ 

ηε Νάμν, αθνχ εηηήζεθαλ. Έηζη, νη Αζελαίνη θαη νη Λενληίλνη απνθάζηζαλ λα 

επηηεζνχλ ζηελ Μεζζήλε, θαη, ελψ ζηελ αξρή νη Μεζζήληνη είραλ θεξδίζεη ηνπο 

Λενληίλνπο, ελ ηέιεη ππέζηεζαλ ήηηα, αθνχ νη Αζελαίνη ηνπο αλάγθαζαλ λα 

θιεηζηνχλ πίζσ ζηα ηείρε ηνπο. Μεηά ην ζπκβάλ απηφ, νη ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο 

ζπλέρηζαλ λα πνιεκνχλ κε ηνπο πξαθνπζίνπο ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ αζελατθνχ 

ζηξαηνχ.
103

 

Σν 424 π.Υ. ε Γέια, πνπ ήηαλ ζχκκαρνο ησλ πξαθνπζψλ, θαη ε Κακάξηλα, 

πνπ ήηαλ ζχκκαρνο ηεο Αζήλαο, απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ λα ζπκθηιησζνχλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη νη ππφινηπεο πφιεηο ηεο ηθειίαο έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηε Γέια, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα βξεζεί κηα εηξεληθή ιχζε.
104

 Πξψηνο απ’ φινπο 

κίιεζε ν πξαθνχζηνο Δξκνθξάηεο, ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ελσζνχλ νη 

ηθειηψηεο θαη ππνζηεξίδνληαο φηη απνβιέπεη ζηα ζπκθέξνληα φρη κφλν ησλ 
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πξαθνπζίσλ, αιιά νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ, θαηεγφξεζε ηνπο Αζελαίνπο φηη κε ηηο 

εκθχιηεο δηακάρεο ησλ ηθειψλ θαη κε ηελ πξφθαζε ηεο βνήζεηαο ζηνπο ζπκκάρνπο 

ηνπο επεδίσθαλ λα θαηαθηήζνπλ φιε ηε ηθειία. Μ’ απηφ ην πξφζρεκα, έπεηζε ηνπο 

ηθεινχο γηα ηε ζχλαςε κηαο εηξήλεο πνπ ζα έιπλε ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Έηζη, νη 

ζπκκαρηθέο πφιεηο ησλ Αζελαίσλ ηνπο πιεξνθφξεζαλ γηα ηελ ζχλαςε εηξήλεο θαη 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε 

απηή ηελ απφθαζε θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα.
105

 

ηαλ φκσο έθηαζαλ ζηελ Αζήλα, νη Αζελαίνη ηηκψξεζαλ ηνλ Ππζφδσξν θαη 

ηνλ νθνθιή κε εμνξία θαη ηνλ Δπξπκέδνληα κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, επεηδή 

πίζηεπαλ φηη δσξνδνθήζεθαλ γηα λα ππνρσξήζνπλ, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηαιάβνπλ ηε ηθειία.
106

 Βέβαηα, φζν παξάινγε θαη αλ θαίλεηαη ε ηηκσξία απηή, 

πξάγκαηη νη ηξεηο απηνί ζηξαηεγνί δελ ήηαλ αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη δελ 

έιαβαλ δξαζηηθά κέηξα, ψζηε λα πεηχρνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξίκελαλ απφ 

απηνχο νη ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη νη Αζελαίνη απνγνεηεχηεθαλ 

απφ ηελ απφδνζε ησλ ζηξαηεγψλ ηνπο θαη ηελ έθβαζε ηεο εθζηξαηείαο ζηε ηθειία, 

θαζψο ε έλσζε ηνπ λεζηνχ δελ ηνπο σθεινχζε θαη ηνπο απνκάθξπλε πξνζσξηλά απφ 

ην θηιφδνμν επεθηαηηθφ ηνπο ζρέδην πξνο ηε Γχζε.
107

 

 

H Νηθίεηνο Δηξήλε (421 π.Υ.) θαη ηα γεγνλόηα πξηλ ηα ηθειηθά 

Έπεηηα απφ δέθα θαηαζηξνθηθά ρξφληα πνιέκνπ, νη δχν αληηηηζέκελεο πιεπξέο 

είραλ θαηαπνλεζεί πνιχ: απφ ηε κία νη Αζελαίνη ήζειαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνπο πφξνπο, θαζψο είραλ αδεηάζεη ηα δεκφζηα ηακεία ηνπο, θαη απφ 

ηελ άιιε νη Πεινπνλλήζηνη επηζπκνχζαλ λα ειεπζεξσζνχλ νη αηρκάισηνη απφ ηε 

θαθηεξία ην 425 θαη λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε θαη ε αζθάιεηα ζηελ Πεινπφλλεζν. 

Έηζη, ηνλ Μάξηην ηνπ 421 π.Υ. νη Αζελαίνη, νη παξηηάηεο θαη νη ζχκκαρνη ησλ δχν 

απηψλ παξαηάμεσλ ζχλαςαλ πεληεθνληαεηή ζπλζήθε εηξήλεο, πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

Έιιελεο ήιπηδαλ φηη ζα θέξεη ηέινο ζηνλ κεγάιν πφιεκν. Η εηξήλε απηή έκεηλε 

γλσζηή σο Νηθίεηνο Δηξήλε, θαζψο πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Αζελαίν ζηξαηεγφ 

Νηθία, ν νπνίνο ηε δεκηνχξγεζε, ηελ ππεξαζπίζηεθε θαη πξνζπάζεζε φζν θαλείο 

άιινο λα ηελ δηαηεξήζεη.
108
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Παξ’ φια απηά, ε ζπλζήθε ηεξκάηηζε ηνλ Αξρηδάκεην πφιεκν ρσξίο ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο δχν παξαηάμεηο, αθνχ θακία πιεπξά δελ 

αλαδείρζεθε ληθήηξηα θαη νη φξνη ζρεηηθά κε ηηο εδαθηθέο παξαρσξήζεηο δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ξεαιηζηηθνί.
109

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε Νηθείηνο Δηξήλε λα απνδεηρζεί 

πξνβιεκαηηθή ζε πνιιά ζεκεία θαη ζπλεπψο λα θαηαξξεχζεη θαη λα κελ δηαξθέζεη 

πάλσ απφ νρηψ ρξφληα. Μέρξη ηελ νινθιεξσηηθή θαηάιπζε ηεο ζπλζήθεο, ν Νηθίαο 

ήηαλ ε θεληξηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη, δηφηη ν ξφινο ηνπ ήηαλ 

θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο θαη ηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ.
110

 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ήδε απφ ηελ αξρή είρε θαλεί φηη ε ζπλζήθε δελ 

ηθαλνπνηνχζε ηηο δχν παξαηάμεηο. Έπεηηα απφ θιήξν, νη Λαθεδαηκφληνη ήηαλ απηνί 

πνπ ζα μεθηλνχζαλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο, αιιά αξλνχληαλ λα 

δψζνπλ πίζσ ηελ Ακθίπνιε ζηνπο Αζελαίνπο. Δπηπιένλ, θαη νη ζχκκαρνη ηεο 

πάξηεο δελ απνδέρνληαλ ηελ εηξήλε θαη δελ επέζηξεθαλ ζηνπο Αζελαίνπο ηα εδάθε 

πνπ φθεηιαλ λα ηνπο παξαρσξήζνπλ, θαζψο ήζειαλ λα ζπλερηζηεί ν πφιεκνο θαη λα 

απνδπλακψζνπλ ηελ Αζήλα.
111

 Έηζη, θαη νη Αζελαίνη σο αληίδξαζε δελ ειεπζέξσζαλ 

ηνπο Λαθεδαηκφληνπο πνπ είραλ αηρκαισηίζεη θαη ζπλέρηζαλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν 

ζηελ Πχιν. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε ζχλαςε εηξήλεο δελ έλσζε ελ ηέιεη ηηο δχν 

πφιεηο, αθνχ νη φξνη δελ ηεξήζεθαλ απνιχησο, κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη κηα 

μερσξηζηή ζπκκαρία αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ πάξηε.
112

  

Γηα ηνλ Νηθία κάιηζηα ε ζπκκαρία απηή ήηαλ ζεκαληηθή, δηφηη ηζρπξνπνηνχζε 

ηελ Δηξήλε. Ωζηφζν, νη Λαθεδαηκφληνη εμαθνινπζνχζαλ λα κελ ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, ελψ νη Αζελαίνη, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Νηθία θαη γηα ηνλ 

ιφγν φηη ν ζηξαηφο ηνπο είρε θνπξαζηεί απφ ηνπο ζπλερείο πνιέκνπο, επηζπκνχζαλ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο κε ηνπο παξηηάηεο, πξάγκα πνπ βέβαηα 

θαηλφηαλ πσο ήηαλ αλέθηθην.
113

 

Πξάγκαηη, δηάθνξεο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο έδεηρλαλ φηη ε ζπκκαρία ζα 

δηαιπζεί ζχληνκα. Καη’ αξράο, ε Κφξηλζνο, πνπ αλήθε ζηελ Πεινπνλλεζηαθή 

πκκαρία, επεηδή πίζηεπε φηη έρεη παξακειεζεί απφ ηελ πάξηε, άξρηζε λα έρεη 

επαθέο κε ην Άξγνο, πνπ ήηαλ ερζξφο ηεο πάξηεο. Έηζη, Κφξηλζνο θαη Άξγνο 
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ζηξάθεθαλ θαη πξνο ηελ Ηιεία θαη ηελ Μαληίλεηα, νη νπνίεο επίζεο ήζειαλ λα 

μεθχγνπλ απφ ηνλ ζπαξηηαηηθφ δπγφ. ηε ζπλέρεηα, ε Κφξηλζνο επηρείξεζε λα 

αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηε Βνησηία, αιιά ήδε νη Λαθεδαηκφληνη είραλ αλαλεψζεη ηε 

ζπκκαρία κε ηνπο Βνησηνχο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο πξνο ηελ αζελατθή δχλακε θαη 

κε ζθνπφ λα ιάβνπλ ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπο ην θξνχξην ηνπ Παλάθηνπ θαη λα ην 

αληαιιάμνπλ αξγφηεξα κε ηελ Πχιν. Βέβαηα φιεο απηέο νη ελέξγεηεο ησλ παξηηαηψλ 

θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο δελ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκκαρίαο θαη είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφηαζε ηνπ Αιθηβηάδε λα ζπκκαρήζεη ε Αζήλα κε ην Άξγνο, 

ηελ Κφξηλζν, ηε Μαληίλεηα θαη ηελ Ηιεία, γεγνλφο πνπ ζεσξεηηθά ζα νδεγνχζε ζηελ 

νξηζηηθή ήηηα ηεο πάξηεο, αιιά θπξίσο ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζην ζρέδην 

ηνπ Νηθία, ν νπνίνο πξνζπαζνχζε πάζε ζπζία λα δηαηεξήζεη ηελ εηξήλε. ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ απηή ν Νηθίαο πήγε ν ίδηνο ζηελ πάξηε γηα λα δεηήζεη λα κελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπκκαρία πνπ ζρεδίαδαλ λα θάλνπλ κε ηνπο Βνησηνχο, φκσο δε 

δέρηεθαλ. Ωο αθνινχζσο, ην θαινθαίξη ηνπ 420 π.Υ. νη Αζελαίνη έθαλαλ ηελ 

ζπκκαρία πνπ πξφηεηλε ν Αιθηβηάδεο, ελψ παξάιιεια ε Κφξηλζνο ζπλαζπίζηεθε 

μαλά κε ηελ πάξηε. Δπνκέλσο, ε Δηξήλε θαη ε ζπκκαρία νπζηαζηηθά είραλ αθπξσζεί 

άηππα ελάκηζε ρξφλν κεηά ηελ ζχλαςε ηνπο θαη επηπιένλ ήδε απφ ηφηε ν 

πνιεκνραξήο Αιθηβηάδεο αλέιαβε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηεο 

Αζήλαο παίξλνληαο ηε ζέζε ηνπ Νηθία. 

Σέινο, πξηλ αλαθεξζεί δηεμνδηθά ε εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία, 

είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεη επηζήκαλζε ζε δχν ζεκαληηθά γεγνλφηα. Σν πξψην 

είλαη ε κάρε ηεο Μαληίλεηαο ζηελ Αξθαδία ην 418 π.Υ., ζηελ νπνία νη Λαθεδαηκφληνη 

κε επηθεθαιήο ηνλ βαζηιηά Άγε λίθεζαλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ελίζρπζαλ ην θχξνο 

ηνπο έλαληη ηεο αζελατθήο δχλακεο.
114

 Σν δεχηεξν είλαη ε εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ 

ελαληίνλ ηεο Μήινπ ην 416 π.Υ., πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαγθάζνπλ λα εληαρζεί ζηελ 

Αζελατθή πκκαρία. Ωζηφζν ε επηκνλή ησλ Μειίσλ λα επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ 

νπδέηεξνη είρε σο απνηέιεζκα νη Αζελαίνη λα πνιηνξθήζνπλ θαη λα θπξηέςνπλ ηελ 

Λαθσληθή απηή απνηθία. Μάιηζηα κε πξνηξνπή ηνπ Αιθηβηάδε πνιινί άλδξεο 

ζθαγηάζηεθαλ θαη ηα γπλαηθφπαηδα πνπιήζεθαλ σο δνχινη. Ο Θνπθπδίδεο ηνλίδεη ην 

επεηζφδην απηφ ζηε Μήιν, δηφηη δηαθαίλεηαη ν θπληζκφο θαη ν ηεξάζηηνο 

επεθηαηηζκφο ησλ Αζελαίσλ, πξάγκα πνπ ζα θαλεί πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ δεχηεξε 

θάζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ηελ ηθειηθή εθζηξαηεία. Πάλησο ηα δχν απηά 
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ζπκβάληα θαλεξψλνπλ ηε δηάζεζε ησλ δχν αληηηηζέκελσλ πφιεσλ θαη 

πξναλαγγέιινπλ ηελ επηθείκελε ζχγθξνπζε ζηε ηθειία.
115

 

 

 

Η ηθειηθή Δθζηξαηεία (415-413 π.Υ.) 

Σα γεγνλφηα ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο πεξηγξάθνληαη παξαζηαηηθά απφ ηνλ 

Θνπθπδίδε ζην 6
ν
 θαη ζην 7

ν
 Βηβιίν ηεο Ιζηνξίαο ηνπ, ελψ επηπιένλ έλα ηκήκα ηνπ 

8
νπ

 Βηβιίνπ αθηεξψλεηαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έθεξε ε ήηηα ησλ Αζελαίσλ.
116

 πσο 

έγηλε θαλεξφ απφ ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε 

Νηθίεηνο Δηξήλε δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα ζηακαηήζεη ηελ έρζξα αλάκεζα ζηηο δχν 

πφιεηο θαη θπξίσο ηα πάζε πνπ είρε γελλήζεη ν πφιεκνο ζηνπο Αζελαίνπο. Αθξηβψο 

επεηδή ε εζηθή θαηάπησζε είρε ήδε μεθηλήζεη γηα ηνπο Αζελαίνπο, ε αθήγεζε ηεο 

ηθειηθήο Δθζηξαηείαο θαζηζηά θαλεξφ ην γεγνλφο πσο δελ ππήξρε πεξηζψξην γηα 

αλαπνδηέο, πξάγκα πνπ θαίλεηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο εθζηξαηείαο, αθνχ ε έθζεζε 

ηνπ Αιθηβηάδε ζηηο επηζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ νδήγεζε ζην λα αλαιάβεη ηελ 

δηνίθεζε ν δεηιφο Νηθίαο. Απφ ηελ άιιε, νη πξαθνχζεο είραλ σο επηθεθαιήο ηνλ 

νμπδεξθή Δξκνθξάηε. πλεπψο, ε έθβαζε ηεο εθζηξαηείαο, παξά ηελ δηαθζνξά ησλ 

Αζελαίσλ, πηζαλφλ λα ήηαλ δηαθνξεηηθή αλ ε Αζήλα είρε έλαλ ηθαλφηεξν αξρεγφ.
117

 

πγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 415 π.Υ. έλαο ηεξάζηηνο αζελατθφο 

ζηφινο έπιεπζε απφ ηνλ Πεηξαηά ζηελ ηθειία. Πεξίπνπ δχν ρξφληα αξγφηεξα φκσο 

νη αζελατθέο δπλάκεηο θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο θαη πνιινί άλδξεο ζθνηψζεθαλ. 

Έπεηηα απφ ηελ θαηαζηξνθή απηή, ε Αζήλα δελ ήηαλ πνηέ ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεη 

πιήξσο ηηο απψιεηεο, πιηθέο θαη αλζξψπηλεο, αιιά νχηε θαη λα αλαθηήζεη ην θχξνο 

θαη ηελ αίγιε ηεο ηζρχνο ηεο πνπ απνιάκβαλε φια απηά ηα ρξφληα πξηλ ηελ ήηηα ζηε 

ηθειία. Ο Θνπθπδίδεο κάιηζηα ραξαθηήξηζε ηελ ήηηα απηή σο έλα απφ ηα πνιιά 

ιάζε πνπ έθαλαλ νη Αζελαίνη κεηά ην ζάλαην ηνπ Πεξηθιή. Η αθήγεζε ησλ 

ηθειηθψλ απφ ηνλ ηζηνξηθφ ίζσο απνηειεί ην πην πεηζηηθφ θαη ην πην πξνζερηηθά 

δνκεκέλν θνκκάηη ηεο Ιζηνξίαο ηνπ, αθνχ επηηπγράλεη θηφιαο λα πξνζδψζεη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ δξακαηηθφ ραξαθηήξα.
118

 Καη πξάγκαηη, θαηά γεληθή 

νκνινγία ηα δχν βηβιία ησλ ηθειηθψλ κνηάδνπλ κε κία κεγάιε ηξαγσδία, θαζψο 
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θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο, αλ κεξηθά ηπραία ζπκβάληα δελ ζπλέβαηλαλ, ην 

απνηέιεζκα απηφ ηεο εθζηξαηείαο ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθφ.
119

 

Πάλησο ε θαηαζηξνθή ησλ Αζελαίσλ ζηα ηθειηθά ήηαλ ηεξάζηηα: έραζαλ 

άλδξεο θαη πινία, πνιινί ζχκκαρνη απνζηάηεζαλ, ε Πεξζηθή Απηνθξαηνξία 

θαηάθεξε λα κπεη ζηνλ πφιεκν θαη γεληθφηεξα νη Αζελαίνη είραλ ζπληξηβεί 

νινθιεξσηηθά. Η ζπκθνξά γηα ηελ Αζήλα ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ ν Θνπθπδίδεο 

θιήζεθε λα αλαιχζεη δηεμνδηθά ηα γεγνλφηα, ηηο αηηίεο ηεο έθβαζεο ηεο εθζηξαηείαο 

θαη θπξίσο ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο 

εμειίμεηο.
120

 

 

Η απόθαζε γηα λέα εθζηξαηεία θαη νη ζπδεηήζεηο ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ 

(416-415 π.Υ.) 

πσο είρε θαλεί απφ ηελ πξψηε εθζηξαηεία ζηε ηθειία (427-424 π.Υ.), νη 

Αζελαίνη ήιπηδαλ απφ ηφηε λα θαηαθηήζνπλ ην λεζί απηφ ηεο Κάησ Ιηαιίαο, θαζψο 

έηζη πίζηεπαλ φηη ζα απνθηνχζαλ ηεξάζηην πινχην, ζα πεξηθχθισλαλ ηελ 

Πεινπφλλεζν αλαηνιηθά θαη δπηηθά θαη ε αζελατθή εγεκνλία ζα απνιάκβαλε κεγάιε 

αίγιε θαη θχξνο.
121

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη πξνζδνθίεο απηέο ησλ Αζελαίσλ 

δελ ήηαλ ξεαιηζηηθέο, αιιά απιψο αληηθαηφπηξηδαλ ηνλ πφζν ηνπο γηα ην άγλσζην.
122

 

Ο Θνπθπδίδεο ζην έξγν ηνπ παξνπζηάδεη ηνπο Αζελαίνπο άπιεζηνπο, αξρνκαλείο θαη 

απιεξνθφξεηνπο γηα ηνλ ερζξφ ηνπο. Αθφκα αλαθέξεη πσο νη πεξηζζφηεξνη δελ 

γλψξηδαλ ην κέγεζνο ηεο ηθειίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο, Διιήλσλ θαη 

βαξβάξσλ, θαη δελ είραλ αληηιεθζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πφιεκνο δελ ήηαλ πνιχ 

θαηψηεξνο απφ ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ.
123

 

Η έλαξμε ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ηνλ ρεηκψλα ηνπ 

416/ 415 π.Υ. ια μεθίλεζαλ φηαλ νη δχν πφιεηο πνπ ήηαλ γηα ρξφληα ζχκκαρνη ηεο 

ηθειίαο, ε Έγεζηα θαη νη Λενληίλνη, ζηξάθεθαλ πξνο ηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα γηα ηνλ πφιεκν ελάληηα ζηνλ ειηλνχληα, κία γεηηνληθή ηνπο πφιε, 

θαη ζηνλ πξνζηάηε ηνπ, ηηο πξαθνχζεο. πσο έρεη πνιιάθηο ηνληζηεί, νη Αζελαίνη 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ηθειία ήδε απφ ην πλέδξην ζηε Γέια ην 424 π.Υ., φηαλ ν 

πξαθνχζηνο Δξκνθξάηεο έπεηζε ηνπο ηθειηψηεο λα απαγνξεπηεί ε εκπινθή μέλσλ 
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πφιεσλ ζηηο ππνζέζεηο ηνπ λεζηνχ.
124

 Με ην πξφζρεκα ινηπφλ ηεο θνηλήο ηνπο 

θαηαγσγήο, ην θχξην επηρείξεκα πνπ έζεζαλ νη Δγεζηαίνη πξνο ηνπο Αζελαίνπο  ήηαλ 

φηη, αλ νη πξαθνχζηνη δελ ηηκσξνχληαλ, έρνληαο εθδηψμεη ηνπο Δγεζηαίνπο, θαη αλ 

έρνληαο αθαλίζεη φινπο ηνπο ζπκκάρνπο ηεο Αζήλαο, έπαηξλαλ ηελ εμνπζία ζηε 

ηθειία, ζα θηλδχλεπαλ, σο ζπγγελείο θαη άπνηθνη ησλ Πεινπνλλεζίσλ, κειινληηθά 

λα ηνπο έζηειλαλ ηζρπξέο δπλάκεηο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα θαηέιπαλ ηε 

δχλακε ησλ Αζελαίσλ. Σνπο βεβαίσζαλ επηπιένλ φηη ζα ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ 

πνιεκηθή επηρείξεζε. Οη Αζελαίνη δέρηεθαλ λα βνεζήζνπλ, θαζψο ζθφπεπαλ 

ελδφκπρα λα θπξηαξρήζνπλ ην λεζί, αιιά πξψηα έζηεηιαλ αληηπξνζψπνπο ζηελ 

Έγεζηα, γηα λα ειέγμνπλ ηα δεκφζηα ηακεία θαη λα κάζνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

κάρεο κε ηνπο ειηλνπληίνπο.
125

 

Σν αίηεκα γηα βνήζεηα ησλ Αζελαίσλ πξνο ηνπο Δγεζηαίνπο ζπδεηήζεθε 

μαλά, φηαλ επέζηξεςαλ απφ ηελ Έγεζηα ζηελ Αζήλα νη πξέζβεηο, ηνλ Μάξηην ηνπ 415 

π.Υ. ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, φπνπ, αθνχ έθαλαλ κηα επλντθή έθζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο
126

, απνθαζίζηεθε λα ζηαινχλ ζηε ηθειία 60 πινία κε επηθεθαιήο ηνλ 

Αιθηβηάδε, ηνλ Νηθία θαη ηνλ Λάκαρν.
127

 Απηνί ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο Δγεζηαίνπο, λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο Λενληίλνπο θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ηθειία έηζη, ψζηε λα ζπκθέξνπλ πην πνιχ ηνπο 

Αζελαίνπο.
128

 Ο Νηθίαο έγηλε κάιηζηα ζηξαηεγφο ρσξίο λα ην επηζπκεί, θαζψο 

ζεσξνχζε φηη ε Αζήλα δελ είρε πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε.
129

 Απφ ηελ άιιε, ν 

Αιθηβηάδεο δελ αλέιαβε κφλνο ηνπ ηελ εγεζία, θαζψο είρε πξνθαιέζεη αξλεηηθέο 

εληππψζεηο ζε πνιινχο Αζελαίνπο. Ωζηφζν, αθνχ δελ κπνξνχζε λα απνξξηθζεί, 

ζεψξεζαλ φηη ν Νηθίαο κε ηελ εκπεηξία θαη ηε ζχλεζή ηνπ ζα παξακεξίδεη ηελ ηφικε 

θαη ηε θηινδνμία ηνπ λεαξνχ Αιθηβηάδε. Ωο εθ ηνχηνπ, εμαηηίαο ηεο ζπλχπαξμεο δχν 

ζηξαηεγψλ κε εληειψο αληίζεηεο πξνζσπηθφηεηεο, ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζεψξεζε 

ζσζηφ λα δηνξηζηεί θαη ηξίηνο ζηξαηεγφο, ν Λάκαρνο, ν νπνίνο είρε εκπεηξία ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο, αθνχ ην 415 π.Υ. ήηαλ πεξίπνπ 50 εηψλ. 
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Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, ε απφθαζε ηεο 

Αζήλαο λα ζηείιεη ζηε ηθειία 60 κφλν θαξάβηα θαλεξψλεη πσο δελ είρε θαη ηφζν 

θηιφδνμεο πξνζέζεηο, θαζψο ηνλ ίδην αξηζκφ πινίσλ είρε ζηείιεη θαη ην 424 π.Υ., πνπ 

κε ηφζν πεξηνξηζκέλν ζηφιν δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηε ηθειία. Ωζηφζν, 

αθφκε θαη κία μαθληθή επίζεζε κε 60 πινία ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη. Η Αζήλα φκσο 

ζα έπαηξλαλ κεγάιν ξίζθν.
130

 

Βέβαηα, φπσο παξαζέηεη θαη ν Πινχηαξρνο, ν Νηθίαο ήηαλ αληίζεηνο κε ηελ 

απφθαζε ησλ Αζελαίσλ λα εθζηξαηεχζνπλ ελαληίνλ ηεο ηθειίαο, φκσο ν θηιφδνμνο 

Αιθηβηάδεο είρε θαηαθέξεη πξηλ ηελ ζπλέιεπζε λα πείζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δίλνληαο ηνπο ςεχηηθεο ειπίδεο θαη ππνζρέζεηο. Ο Νηθίαο ινηπφλ δελ είρε πνιινχο 

νπαδνχο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ γλψκε ηνπ, αιιά δελ θαηέζεζε ηα φπια θαη 

ζπλέρηζε λα επηκέλεη ζηελ καηαίσζε ηεο εθζηξαηείαο.
131

 Πάλησο, απηή ε δεηιία θαη ε 

δηζηαθηηθφηεηα ηνπ Νηθία ήηαλ θαθφο νησλφο γηα ηελ εμέιημε ηεο εθζηξαηείαο , εηδηθά 

αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε έθβαζή ηεο εμαξηηφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ απηφλ.
132

 

Πέληε κέξεο κεηά ηελ πξψηε ζπλέιεπζε ζπγθξνηήζεθε πάιη εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ ζηφιν.
133

 

ηε ζπλέιεπζε απηή κίιεζαλ ν Νηθίαο θαη ν Αιθηβηάδεο, αλαπηχζζνληαο ηελ 

επηρεηξήκαηά ηνπο θαηά θαη ππέξ ηεο εθζηξαηείαο αληίζηνηρα. Οη δεκεγνξίεο απηέο 

απνθαιχπηνπλ πνιιά γηα ηνπο νκηιεηέο, ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία κίιεζαλ.
134

 

Ο Νηθίαο θαίλεηαη λα κίιεζε πξψηνο. Θέιεζε ινηπφλ λα παξακεξίζεη ηε 

ζπδήηεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζηφινπ θαη λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο ζθνπηκφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο. Ο ιφγνο πνπ εθθψλεζε ν Νηθίαο παξαηίζεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε 

ζηηο παξαγξάθνπο 9-14 ηνπ 6
νπ

 βηβιίνπ ηνπ. ηνλ ιφγν απηφ ν Νηθίαο παξνπζίαζε κε 

άζρεκν ηξφπν ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο Αζήλαο. Δπηζήκαλε ινηπφλ φηη πξέπεη λα 

εμεηαζηεί απφ ηελ αξρή αλ είλαη ζσζηφ λα γίλεη ε εθζηξαηεία. Ο ίδηνο ζεσξνχζε φηη ε 

βηαζχλε ησλ Αζελαίσλ δελ ζα ηνπο βνεζνχζε λα πεηχρνπλ ην δχζθνιν απηφ έξγν θαη 

ηφληζε φηη νπζηαζηηθά κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ην κφλν πνπ ζα θαηάθεξλαλ ήηαλ λα 

απνθηήζνπλ θη άιινπο ερζξνχο, ηνπο πξαθνχζηνπο.
135

 Δπηπιένλ, νη παξηηάηεο 

αδηαθνξνχζαλ γηα ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο, παξφιν πνπ ίζρπε αθφκα, ελψ 

                                                           
130

 Kagan (2004), 371-373 
131

 Πινπη, Νηθίαο, 12, 1-3 
132

 Finley (2004), 221 
133

Θνπθ.,  6,8, 3 
134

 Kagan (1996), 173-174 
135

Θνπθ.,  6, 9 



 
37 

νη ζχκκαρνί ηνπο ηελ απέξξηςαλ. Τπνζηήξημε ινηπφλ φηη, εάλ ε ηθειηθή Δθζηξαηεία 

δελ έθεξλε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ε Αζήλα ζα έραλε ηε δχλακή ηεο θαη ζα 

απνζηέιινληαλ πεξηζζφηεξεο ζηθειηθέο εληζρχζεηο ζηνπο Πεινπνλλήζηνπο.
136

  

Δλψ ινηπφλ νη Αζελαίνη δελ είραλ αθφκα ζπλέιζεη απφ ηηο πξφζθαηεο 

ερζξνπξαμίεο, ζεψξεζε φηη ζα ήηαλ πην αζθαιέο λα κελ επηδηψμνπλ ηελ εμάπισζε 

ηεο θπξηαξρίαο ηνπο αλ δελ εμαζθαιίζνπλ πξψηα απηά πνπ ήδε είραλ.
137

 Έλα αθφκα 

επηρείξεκα πνπ έζεζε ν Νηθίαο ζηνλ ιφγν ηνπ ήηαλ φηη νη Καξρεδφληνη, νη νπνίνη ήηαλ 

πην ηζρπξνί απφ ηνπο Αζελαίνπο, δελ είραλ θαηνξζψζεη λα θαηαιάβνπλ ηε ηθειία.
138

 

Έλα άιιν θνκκάηη πνπ έζημε ν Νηθίαο ζηελ αγφξεπζή ηνπ ήηαλ φηη νη ηθεινί 

ζα απνηεινχζαλ γηα ηνπο Αζελαίνπο κηθξφηεξν θίλδπλν αλ επηθξαηνχζαλ νη 

πξαθνχζηνη, θαζψο, ελψ ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε ππήξρε πηζαλφηεηα λα ηνπο 

επηηεζεί μερσξηζηά κία-κία πφιε, αλ θέξδηδαλ ηνλ έιεγρν νη πξαθνχζηνη, δελ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κία νιφθιεξε εγεκνλία ελαληίνλ κηαο άιιεο.
139

 Δπηπιένλ 

ππνζηήξημε φηη, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο, ε ηθειία ζα 

ηαζζφηαλ κε πξνζπκία ζην πιεπξφ ησλ παξηηαηψλ, εμαηηίαο ηεο απαμίσζεο ηνπο 

πξνο ηελ αζελατθή δχλακε. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ θαιχηεξν λα κελ εκπιαθνχλ ζηελ 

εθζηξαηεία ή έζησ λα αξθεζηνχλ ζε κία γξήγνξε επίδεημε ηζρχνο θαη λα επηζηξέςνπλ 

ρσξίο απψιεηεο.
140

 

ηε ζπλέρεηα, ε πξνζσπηθή απνγνήηεπζε ηνπ Νηθία γηα ηελ αληθαλφηεηα ηνπ 

λα ζπκκεηάζρεη ζηε λέα εθζηξαηεία, ηνλ νδήγεζε λα επηηεζεί πξνζσπηθά ζηνλ 

Αιθηβηάδε, ηνλ θχξην ππνζηεξηθηή ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηε γεληά ηνπ, 

ε νπνία, επεηδή βίσζε απφ ηελ αξρή ηνλ πφιεκν, ήηαλ ηδηαίηεξα θηιφδνμε. Αλ θαη ν 

Νηθίαο δελ ηνλ θαηνλνκάδεη, θαλείο δελ ζα ακθέβαιε φηη κε ηα ιφγηα απηά 

απεπζπλφηαλ ζηνλ Αιθηβηάδε, αθνχ, εθηφο απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπο δηαθνξέο, ππήξρε 

θαη πξνζσπηθή ερζξφηεηα κεηαμχ ηνπο.
141

 πγθεθξηκέλα, ζηνλ ιφγν ηνπ 

ζπκβνχιεπζε ην ιαφ λα κελ αθνχεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αιθηβηάδε ζρεηηθά κε ηελ 

εθζηξαηεία, δηφηη νπζηαζηηθά απέβιεπε κφλν ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ γηα 

θηινδνμία θαη ηα ζρέδηα ηνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ πφιε.
142
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Σειεηψλνληαο ηελ αγφξεπζε ηνπ, ν Νηθίαο πξνέηξεςε ηνλ Πξχηαλε λα ζέζεη 

πάιη ζε ςεθνθνξία ην δήηεκα ηεο απνζηνιήο ζηε ηθειία θαη σο θαιφο πνιίηεο λα 

γίλεη ν γηαηξφο ηεο πφιεο, ε νπνία είρε πάξεη ιαλζαζκέλε απφθαζε.
143

 

ζνλ αθνξά ηνλ Αιθηβηάδε, ήηαλ έλαο ραξηζκαηηθφο λένο, ζίγνπξνο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Ήηαλ σζηφζν ηδηαίηεξα θηιφδνμνο.
144

 ηαλ ινηπφλ ήξζε ζην πξνζθήλην ην 

δήηεκα ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο, ν Αιθηβηάδεο ην ζεψξεζε ζαλ κία κεγάιε 

επθαηξία, έρνληαο πξνεγεζεί νη νιπκπηαθέο ηνπ λίθεο, λα ηνλ ζαπκάζνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Δλζνπζηάζηεθε ζηελ ηδέα ηεο εθζηξαηείαο, θαζψο πέξα απφ ηα πιηθά 

ζπκθέξνληα ζα θέξδηδε δφμα πξνζθέξνληαο σο αξρεγφο κία λέα θαηάθηεζε ζηελ 

Αζήλα.
145

 

Δίδακε ινηπφλ φηη ν Νηθίαο δείρλνληαο ηελ πνιεκηθή ηνπ εκπεηξία κίιεζε γηα 

ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθάληδε ην εγρείξεκα ηεο εθζηξαηείαο θαη ηψξα είλαη ζεηξά ηνπ 

Αιθηβηάδε λα ππνζηεξίμεη ηε δηθή ηνπ άπνςε κε ζέξκε.
146

 Αλ θαη ν Αιθηβηάδεο είρε 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αζελατθέο ππνζέζεηο ήδε απφ ηελ Δηξήλε ηνπ Νηθία, ν 

Θνπθπδίδεο επέιεμε απηή ηε ζηηγκή γηα λα εηζαγάγεη θαη λα ραξαθηεξίζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ, αιιά θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζε ζην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ.
147

 Ο ηζηνξηθφο αλαθέξεη φηη ν 

Αιθηβηάδεο κίιεζε ελαληίνλ ηνπ Νηθία ιφγσ ηεο πνιηηηθήο δηαθσλίαο ηνπο γεληθά, 

επεηδή ν Νηθίαο ηνπ είρε επηηεζεί πξνζσπηθά, αιιά θπξίσο επεηδή απψηεξνο ζηφρνο 

ηνπ ήηαλ λα επηηεζεί φρη κφλν ζηε ηθειία, αιιά θαη ηελ Καξρεδφλα, θεξδίδνληαο 

έηζη δεκφζηα δφμα θαη ηδησηηθφ πινχην. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζρέδην ζα νδεγνχζε 

αξγφηεξα ζηελ θαηαζηξνθή ηεο αζελατθήο δχλακεο.
148

  

Η αγφξεπζε ηνπ Αιθηβηάδε ινηπφλ παξαηίζεηαη ζηελ Ιζηνξία ζηηο 

παξαγξάθνπο 16-18 ηνπ 6
νπ

 Βηβιίνπ θαη απνηειεί σο επί ην πιείζηνλ κία άκεζε 

απάληεζε ζηνλ Νηθία. Ξεθίλεζε ηνλ ιφγν ηνπ αληηθξνχνληαο ηελ πξνζσπηθή επίζεζε 

κε ηελ αλαθνξά ηεο ιακπξήο ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαη ησλ επηηπρηψλ πνπ είρε ζε 

δεκφζην επίπεδν, ηα νπνία πξνζέθεξαλ δφμα φρη κφλν ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά θαη 

ζε νιφθιεξε ηελ πφιε.
149

 Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαηχπσζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο αμίδεη φζν θαλείο άιινο λα είλαη αξρεγφο ηεο εθζηξαηείαο: ηε λίθε ηνπ ζηνπο 
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Οιπκπηαθνχο αγψλεο, ηηο ρνξεγίεο θαη ηηο επεξγεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ Αζήλα. ια 

απηά έθαλαλ θαλεξφ φηη ε Αζήλα, αληί λα έρεη εμαληιεζεί απφ ηνλ πφιεκν πνπ είρε 

πξνεγεζεί, ήηαλ πνιχ πην ηζρπξή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ νη ρνξεγίεο ηνπ, αλ θαη 

πξνθαινχζαλ ηε δήιεηα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, ελίζρπαλ ηελ κεγαινπξέπεηα ηεο 

αζελατθήο δχλακεο ζηα κάηηα ησλ μέλσλ.
150

 Αληηκεηψπηζε ινηπφλ κε ηφικε ηελ ξεηή 

θαη ηαπηφρξνλα ζησπεξή θαηεγνξία ππνζηεξίδνληαο φηη ηα κεγάια επηηεχγκαηά ηνπ, 

ηα νπνία ζπλνδεχνληαλ απφ δφμα, ήηαλ πνιχ ρξήζηκα γηα ην θξάηνο.
151

 ην ζεκείν 

απηφ αλαθέξζεθε θαη ζηελ πνιηηηθή πνπ είρε εθαξκφζεη ζηε Μαληηλεία ιέγνληαο φηη, 

παξφιν πνπ νη παξηηάηεο θέξδηζαλ ηε κάρε, δελ έρνπλ αθφκε αλαθηήζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο.
152

 

 Όζηεξα απάληεζε ζηελ επίζεζε θαηά ηεο γεληάο ηνπ θαη ηεο ληφηεο ηνπ κε 

πξνθιεηηθφ θαη παξάιιεια δηαιιαθηηθφ ηξφπν, ηζρπξηδφκελνο πσο 

ηα επηηεχγκαηά ηνπ σο ζηξαηεγφο ελαληίνλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ ήηαλ απφδεημε φηη ηα 

ληάηα ηνπ δελ ζήκαηλαλ αληθαλφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξέπεη λα θνβίδνπλ ηνπο 

Αζελαίνπο. Δμάιινπ, ηνπο ππελζχκηζε φηη είραλ ςεθίζεη φρη κφλν έλαλ επηθεθαιήο, 

αιιά ηξεηο αξρεγνχο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αγφξεπζεο ηνπ Αιθηβηάδε δηαθαίλεηαη κηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά ηνπ κε ηνλ Νηθία, πνπ αθνξνχζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θαζελφο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηε ηθειία. Ο Αιθηβηάδεο θπζηθά ακθηζβήηεζε ηε δχλακε ηεο ηθειίαο 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο λα αληηζηαζνχλ ζηελ δχλακε ηνπ αζελατθνχ 

ζηφινπ.
153

 Γηα ηελ αθξίβεηα, πεξηέγξαςε ηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο ηθειίαο θαη ηφληζε 

φηη δελ έρνπλ παηξησηηθά αηζζήκαηα, αιιά νχηε θαη αξθεηνχο νπιίηεο, επνκέλσο κε 

δηπισκαηηθνχο ειηγκνχο ε Αζήλα ζα κπνξνχζε εχθνια λα ηηο θπξηέςεη. ζν γηα ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο, ππνζηήξημε φηη δελ είλαη ειπηδνθφξνη θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηαθέξνπλ ηίπνηα κε ηα ρηππήκαηά ηνπο ζηελ Αηηηθή, αθνχ δελ δηέζεηαλ αληάμην 

ζηφιν κ’ εθείλνλ ησλ Αζελαίσλ.
154

 Ήηαλ ινηπφλ εχθνιν ν Αιθηβηάδεο λα 

αληηθξνχζεη ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ Νηθία, ν φπνηνο είρε παξνπζηάζεη ηνπο 

παξηηάηεο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο σο αλππφκνλνπο γηα λα αξρίζεη μαλά ν πφιεκνο, 

αθνχ δελ ηήξεζαλ ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο. Αληηζέησο φκσο ν Αιθηβηάδεο ηνπο 
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απεηθνλίδεη λα έρνπλ ιηγφηεξε ειπίδα απφ πνηέ θαη φπσο θάλεθε ήηαλ πην θνληά ζηελ 

αιήζεηα.
155

  

Δπηπξνζζέησο, επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο ππνζηήξημεο ζηνπο 

ζπκκάρνπο θαη αλέιπζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο.
156

 Αλέθεξε φηη νη 

Αζελαίνη απέθηεζαλ ηελ θπξηαξρία ηνπο αληαπνθξηλφκελνη πάληνηε ζηηο εθθιήζεηο 

γηα βνήζεηα πνπ πξνέξρνληαλ είηε απφ Έιιελεο είηε απφ βαξβάξνπο. Έπεηηα, ηφληζε 

πσο κία λίθε ηεο Αζήλαο ζηε ηθειηθή Δθζηξαηεία ζα ήηαλ ε αξρή γηα ηελ επέθηαζε 

ηεο θπξηαξρίαο ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ θφζκν.
157

 Οπζηαζηηθά, ππεξαζπηδφκελνο 

ηνλ ηκπεξηαιηζκφ, δηαηπκπαλίδεη φηη ε Αζήλα δελ έρεη άιιε επηινγή, θαζψο κε ηελ 

εθζηξαηεία ζα ζπλερηζηεί ε ζπλερήο επεθηαηηθή παξάδνζε ηεο Αζήλαο, ε νπνία είρε 

μεθηλήζεη απφ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο.
158

 ε απηφ ην ζεκείν είλαη ίζσο ε πξψηε 

θνξά πνπ ν Αιθηβηάδεο ζηελ αγφξεπζε ηνπ απνθαιχπηεη ηνπο ζθνπνχο πνπ είρε γηα 

ηελ εθζηξαηεία. Καη αθξηβψο επεηδή νη Αζελαίνη ήηαλ απφ ηε θχζε ηνπο θηιφδνμνη 

θαη είραλ ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε, ν Αιθηβηάδεο σο δεκαγσγφο εθκεηαιιεχηεθε 

απηά ηα πάζε γηα δηθφ ηνπ φθεινο.
159

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ νκηιία ηνπ, έζεζε ην ξεηνξηθφ επηρείξεκα φηη ε Αζήλα 

απφ ηε θχζε ηεο δελ ζα κπνξνχζε λα θξαηήζεη παζεηηθή ζηάζε. Μία δπλακηθή πφιε 

ζαλ ηελ Αζήλα ζα αληηηαζζφηαλ ζηελ ίδηα ηεο ηε θχζε κε θνβεξέο ζπλέπεηεο, αθνχ 

ζα έραλε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ζηα νπνία νθείιεη ην κεγαιείν ηεο.
160

  

Η αγφξεπζε απηή ηνπ Αιθηβηάδε ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, θαζψο 

έθαλε ηνπο Αζελαίνπο λα ελζνπζηαζηνχλ γηα ηελ εθζηξαηεία πεξηζζφηεξν απφ 

πξηλ.
161

 Ωζηφζν, ν Νηθίαο δελ παξαηηήζεθε απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απνηξέςεη 

ηελ εθζηξαηεία θαη ήξζε κπξνζηά γηα λα κηιήζεη μαλά, αιιά απηή ηε θνξά ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία: επηρείξεζε λα θνβίζεη ηνπο Αζελαίνπο 

δεηψληαο λα απμεζνχλ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο.
162

 ηφρνο ηνπ ήηαλ λα θεξδίζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ Αζελαίσλ δείρλνληάο ηνπο ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ππνλνκεχζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Αιθηβηάδε.
163

 Καη πξνθαλψο ε ζπλέιεπζε άθνπζε 

ηελ ζπκβνπιή ηνπ θαη αχμεζε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ ζα πήγαηλαλ ζηελ 
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ηθειία θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έγηλε αθνχζηα θαη παξά ηηο αληίζεηεο απφςεηο ηνπ 

κέξνο ηεο εθζηξαηείαο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή.
164

 

Ο δεχηεξνο ιφγνο ηνπ Νηθία θαηαιακβάλεη ηηο παξαγξάθνπο 20-23 ηνπ 6
νπ

 

Βηβιίνπ ηνπ Θνπθπδίδε. Ξεθίλεζε ακθηζβεηψληαο ηελ εηθφλα πνπ πξνέβαιε 

πξνεγνπκέλσο ν Αιθηβηάδεο γηα ηελ ηθειία, αθνχ παξνπζίαζε ην λεζί σο έλαλ 

ηζρπξφ, πινχζην θαη ζηξαηησηηθά ηθαλφ ερζξφ. Τπνζηήξημε πσο νη ερζξνί εθηφο απφ 

αξηζκεηηθή ππεξνρή δηέζεηαλ ηξνθνδνζία θαη αξθεηά άινγα, ελψ νη Αζελαίνη ζα 

έζηειλαλ κία πνιχ κηθξή δχλακε.
165

 Γηα λα επηηεπρζεί ε λίθε απαηηνχληαλ κεγάιν 

νπιηηηθφ ζψκα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ην ηππηθφ ησλ ερζξψλ, πεξηζζφηεξα 

πνιεκηθά πινία, γηα λα δηαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη ηεξάζηηεο 

δαπάλεο, αθνχ νη ππνζρέζεηο ησλ Δγεζηαίσλ γηα ρξεκαηηθέο πξνζθνξέο ήηαλ 

αλαπφδεηθηεο.
166

 

Υσξίο ακθηβνιία, ν Νηθίαο ήιπηδε φηη απηφο ν θαηάινγνο απαηηήζεσλ ζα 

απνζάξξπλε ηνλ αζελατθφ ιαφ, ζπλέρηζε πεξηγξάθνληαο κηα αθφκε πην ζθνηεηλή 

εηθφλα.
167

 Ιζρπξίζηεθε ινηπφλ φηη, αθφκε θαη κε απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ πξφηεηλε, ε 

λίθε δελ ήηαλ ζίγνπξε. Έπξεπε λα ζεσξήζνπλ φηη είλαη άπνηθνη πνπ εηνηκάδνληαη λα 

εγθαζηδξχζνπλ κηα λέα ερζξηθή πφιε, πξάγκα πνπ πξνυπέζεηε ζχλεζε, αζθάιεηα θαη 

θαιή πξνεηνηκαζία.
168

 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε νκηιία ηνπ Νηθία έρεη σο ζηφρν λα απνηξέςεη ηελ 

εθζηξαηεία απαηηψληαο έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν ζηφιν απφ απηφλ πνπ είραλ ςεθίζεη 

αξρηθά νη Αζελαίνη, ν νπνίνο φκσο δελ εγγπφηαλ θαη πάιη ηελ πνιππφζεηε λίθε. Με 

απηέο ηηο απαηζηφδνμεο δειψζεηο ηνπ ν Νηθίαο πίζηεπε φηη ζα απνζάξξπλε ηνλ ιαφ ή 

ζα έβξηζθε πξφθαζε λα παξαρσξήζεη ηε ζηξαηεγία ηνπ, αιιά έπεζε έμσ ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ, θαζψο νη Αζελαίνη ελζνπζηάζηεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν, 

πηζηεχνληαο φηη νη πξνηξνπέο ηνπ ήηαλ ζσζηέο. 

Σφηε ν γαηνθηήκνλαο Γεκφζηξαηνο αλέβεθε ζην βήκα θέξλνληαο ηνλ Νηθία 

ζε δχζθνιε ζέζε, αθνχ ηνλ ξψηεζε ηνλ αθξηβή αξηζκφ εθζηξαηεπηηθήο δχλακεο πνπ 

πξφηεηλε λα ςεθίζνπλ νη Αζελαίνη, αλαγθάδνληαο ηνλ Νηθία λα απαληήζεη. Οη 

Αζελαίνη χζηεξα ςήθηζαλ ηελ εθζηξαηεία δίλνληαο ζηνπο ζηξαηεγνχο πιήξε 
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εμνπζηνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ φ,ηη ζπλέθεξε πεξηζζφηεξν ηελ πφιε. 

Καη επζχο ακέζσο μεθίλεζαλ νη πξνεηνηκαζίεο.
169

 

Ο αζελατθφο ιαφο ινηπφλ είρε ηελ εληχπσζε φηη ην κεγάιν απηφ εγρείξεκα 

δελ ζα ζπλαληνχζε θακία δπζθνιία θαη θαξηεξνχζε λα θαξπσζεί ηα φζα ζα έθεξλε 

θαη εηδηθά ηα πινχηε. Οπζηαζηηθά, ε απιεζηία θαη ε ηχθισζε ησλ Αζελαίσλ ήηαλ 

πνπ ηνπο έθαλε λα ζπάζνπλ ηελ ζπλζήθε εηξήλεο θαη λα ζπλερηζηεί ν θαχινο θχθινο 

ησλ ερζξνπξαμηψλ, κφλν πνπ δελ πεξίκελαλ ζε θακία πεξίπησζε φηη ζηελ πξνθεηκέλε 

θαηάζηαζε ζα ηνπο ζηνίρηδε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά.
170

 

 

Η απνθνπή ηωλ Δξκώλ θαη ε απνρώξεζε ηνπ αζελαϊθνύ ζηόινπ (415 π.Υ.) 

πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, νη πξνεηνηκαζίεο ηεο 

εθζηξαηείαο μεθίλεζαλ κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ. Ωζηφζν, δελ αλππνκνλνχζαλ φινη 

γηα ηελ πνιεκηθή επηρείξεζε, θαζψο, φπσο κλεκνλεχεη ν Πινχηαξρνο, θάπνηνη ηεξείο 

ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ εθζηξαηεία, αιιά ν Αιθηβηάδεο εκθάληδε άιινπο ρξεζκνχο πνπ 

πξνέβιεπαλ φηη ηάρα ε Αζήλα ζα θέξδηδε κε ηελ εθζηξαηεία δφμα.
171

 Αθφκε θαη φηαλ 

ζπλέβεζαλ θάπνηα εμαηξεηηθά δπζνίσλα γεγνλφηα, νη πξνεηνηκαζίεο δελ ζηακάηεζαλ, 

έσο φηνπ πξηλ απφ ηελ πξναπνθαζηζκέλε εκεξνκελία ηνπ απφπινπ ζπλέβε έλα πνιχ 

ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ζα είρε βαξπζήκαληεο ζπλέπεηεο θαη κάιινλ ήηαλ θαη 

ε αηηία πνπ απέηπρε ε εθζηξαηεία.  

πγθεθξηκέλα, ζηηο 7 Ινπλίνπ ηνπ 415 π.Υ. νη Αζελαίνη αληηιήθζεθαλ πσο 

θάπνηνο είρε θνκκαηηάζεη ηα πξφζσπα θαη είρε αθξσηεξηάζεη ηνπο θαιινχο ησλ 

καξκάξηλσλ εξκατθψλ ζηειψλ ζε φιε ηελ Αζήλα. Σν γεγνλφο απηφ εμέιαβε πνιηηηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο δηαζηάζεηο. ια θαλέξσλαλ φηη νη ππεχζπλνη δελ ήηαλ απιά κία 

νκάδα κεζπζκέλσλ αλζξψπσλ, αιιά κία νκάδα κεγάιε θαη πιήξσο νξγαλσκέλε, 

θαζψο ε δεκηά θάιππηε κία κεγάιε έθηαζε θαη έγηλε ζε κία κφιηο λχρηα. πσο είλαη 

γλσζηφ, ν Δξκήο ήηαλ ν ζεφο ησλ ηαμηδησηψλ θαη ε θαηαζηξνθή ησλ εηδψισλ ηνπ 

απνηεινχζε πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο. Θεσξνχληαλ 

θαθφο πξνάγγεινο γηα ηελ απνζηνιή, αιιά θαη ζπλσκνζία ελάληηα ζην δεκνθξαηηθφ 

θαζεζηψο. 

Σελ ππφζεζε αλέιαβε λα εμηρληάζεη ε Βνπιή. Καζψο ζπδεηνχζαλ ην ζέκα ηεο 

ηθειηθήο Δθζηξαηείαο, θάπνηνο Ππζφληθνο θαηέζεζε φηη ν Αιθηβηάδεο καδί κε 
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θίινπο ηνπ δηαθσκσδνχζαλ ηα ειεπζίληα κπζηήξηα. Δπηπιένλ, κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

δεκαγσγνχ Αλδξνθιή
172

, πνιηηηθνχ αληηπάινπ ηνπ Αιθηβηάδε, θαηέζεζε θαη έλαο 

δνχινο φηη είρε παξαθνινπζήζεη παξσδίεο ησλ ειεπζίλησλ κπζηεξίσλ πνπ ιάκβαλαλ 

ρψξα ζην ζπίηη ηνπ Πνπιηηίσλα θαη νη δξάζηεο ήηαλ ν Αιθηβηάδεο θαη αθφκα ελλέα 

άηνκα. Ωζηφζν, νη θαηαζέζεηο απηέο δελ αθνξνχζαλ ηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ 

εξκατθψλ ζηειψλ, φκσο έδσζαλ ην δηθαίσκα ζηνπο αληηπάινπο ηνπ Αιθηβηάδε λα 

ηνλ θαηεγνξήζνπλ φηη απηφο επζχλεηαη γηα ηε βεβήισζε ησλ εξκατθψλ ζηειψλ θαη 

πσο ην θίλεηξφ ηνπ ήηαλ ε θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο.
173

 Πάλησο, ε ζπκκεηνρή ηνπ 

Αιθηβηάδε ζηνλ ριεπαζκφ κηαο ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο δελ ήηαλ απίζαλε, εηδηθά 

αλ ζθεθηνχκε φηη ζηελ βηνγξαθία ηνπ απφ ηνλ Πινχηαξρν παξαηίζεληαη πνιιά 

αλέθδνηα πνπ δηθαηνινγνχλ απηήλ ηελ ππνςία.
174

 

Ο Αιθηβηάδεο αξλνχκελνο ηηο θαηεγνξίεο πξφηεηλε λα γίλεη άκεζα ε δίθε ηνπ, 

πξηλ ηνλ απφπινπ ηνπ ζηφινπ, θαη κάιηζηα, αλ απνδεηθλπφηαλ φηη ήηαλ έλνρνο, λα 

ηνπ επηβαιιφηαλ ε ζαλαηηθή πνηλή, εηδάιισο λα ζπλερίζεη απαιιαγκέλνο απφ θάζε 

θαηεγνξία ηελ εθζηξαηεία ηνπ
175

 Ωζηφζν, νη ερζξνί ηνπ αλεζπρνχζαλ φηη, αλ γηλφηαλ 

ε δίθε πξηλ ηελ αλαρψξεζε, ν ιαφο ζα ηνλ ππνζηήξηδε θαη ζα ήηαλ επηεηθήο καδί ηνπ.  

Δλ ηέιεη ινηπφλ ε εθθιεζία απνθάζηζε λα θχγεη ν Αιθηβηάδεο θαη ε δίθε λα γίλεη 

αξγφηεξα, κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία.
176

 Έηζη, ν Αιθηβηάδεο δελ είρε άιιε 

επηινγή, παξά λα δερηεί ηελ απφθαζε θαη λα απνπιεχζεη ζηε ηθειία κε ηηο 

θαηεγνξίεο λα εθθξεκνχλ αθφκε, ειπίδνληαο κφλν πσο ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα 

θαηεχλαδε ηα πάζε θαη πξνζερψο ε λίθε ζηε ηθειία ζα ηνλ θαζηζηνχζε άηξσην.
177

 

Σειηθά, ν αζελατθφο ζηφινο ζάιπαξε γηα ηε ηθειία ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

Ινπλίνπ ηνπ 415 π.Υ., αιιά ζα ζηακαηνχζε πξψηα ζηελ Κέξθπξα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαληήζεη ηνπο ζπκκάρνπο. Η εθζηξαηεία κάιηζηα ήηαλ ηδηαίηεξα πνιπέμνδε, 

ηαπηφρξνλα φκσο θαη δηαπξεπήο, αθνχ νη ηξηήξαξρνη είραλ μνδέςεη νη ίδηνη ρξήκαηα 

γηα λα εμνπιίζνπλ ηα πινία ηνπο θαη νη νπιίηεο αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα ην 

πνηνο έρεη ηνλ πην κεγαινπξεπή εμνπιηζκφ. Οιφθιεξε ε πφιε ινηπφλ θαηέβεθε ζηνλ 

Πεηξαηά γηα λα δεη ην επηβιεηηθφ ζέακα, ην νπνίν θάληαδε ζαλ θαχρεκα ηεο δχλακήο 
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ηνπο. Καη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν μεθίλεζε ε κεγάιε εθζηξαηεία, κε επηθίλδπλα 

απμεκέλεο δπλάκεηο εμαηηίαο ηνπ άζηνρνπ ρεηξηζκνχ ηνπ Νηθία.
 178

 

Με ηελ αλαρψξεζε ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ε εμεηαζηηθή επηηξνπή άξρηζε λα 

εξεπλά κε ακείσην δήιν ην πξφζθαην ηεξφζπιν έγθιεκα. Κάπνηνο κέηνηθνο νλφκαηη 

Σεχθξνο, αθνχ ηνπ δφζεθε ε αζπιία πνπ δήηεζε, απνθάιπςε ζηελ επηηξνπή φηη 

ζπκκεηείρε ν ίδηνο ζηελ δηαθσκψδεζε ησλ κπζηεξίσλ θαη φηη κπνξνχζε λα 

θαηνλνκάζεη ηνπο ζπλεξγνχο ηνπ, θαζψο θαη ηνπο δξάζηεο ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ησλ 

Δξκψλ, αλαθέξνληαο, εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, 11 παξσδνχο ησλ κπζηεξίσλ θαη 18 

βαλδάινπο ησλ εξκατθψλ αγαικάησλ. Ωζηφζν, ζε θακία απφ ηηο δχν ιίζηεο δελ 

πεξηιακβαλφηαλ ην φλνκα ηνπ Αιθηβηάδε. Η επηηξνπή θαηάθεξε λα ζπιιάβεη θαη λα 

ζαλαηψζεη έλαλ κφλν απφ ηνπο ππφπηνπο, αθνχ νη ππφινηπνη απέδξαζαλ. 

Άιιε κία καξηπξία γηα ηελ απνθνπή ησλ αγαικάησλ ήηαλ απηή ηνπ 

Γηνθιείδε, ν νπνίνο αθεγήζεθε φηη εθείλν ην βξάδπ είρε πάεη πεξίπαην λα δεη ηελ 

παλζέιελν θαη παξαηήξεζε 300 άλδξεο ζηελ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηνλχζνπ. 

Σελ επφκελε κέξα άθνπζε γηα ην έγθιεκα θαη ζπκπέξαλε φηη νη άλδξεο πνπ είδε ήηαλ 

νη δξάζηεο. Έηζη, πξνζέγγηζε κεξηθνχο θαη ηνπο εθβίαζε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

δσξνδνθήζνπλ θαη λα κελ ηνπο θαηαδψζεη. Οη έλνρνη φκσο δελ ηήξεζαλ ηηο 

ππνζρέζεηο γηα ακνηβέο ζηνλ Γηνθιείδε, κε απνηέιεζκα λα θαηαγγείιεη ζηελ 

επηηξνπή 42 απφ απηνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ δχν κέιε ηεο Βνπιήο ησλ 

Πεληαθνζίσλ θαη πνιινί εχπνξνη αξηζηνθξάηεο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν απηή ε 

καξηπξία ήηαλ πην ζνβαξή απφ ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ ε ππνηηζέκελε εκπινθή ηνπο 

ζην ζπκβάλ πξνθαινχζε ηνλ θφβν κηαο νιηγαξρηθήο πιεθηάλεο ελάληηα ζηε 

δεκνθξαηία. Έηζη, νη Αζελαίνη έιαβαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα πξνθπιάμνπλ ην 

δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο θαη ηίκεζαλ ηνλ Γηνθιείδε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ.
179

 

Ωζηφζν, ε δφμα ηνπ δελ έκειιε λα δηαξθέζεη πνιχ, θαζψο ν Αλδνθίδεο, έλαο 

απφ ηνπο ππφπηνπο πνπ ζπλειήθζεθαλ θαη επεξρφκελνο Αζελαίνο ξήηνξαο, αθνχ 

έιαβε αζπιία, απνθάιπςε ζηε Βνπιή πσο ε καξηπξία ηνπ Γηνθιείδε ήηαλ ςεχηηθε 

θαη ηελ επζχλε γηα ηελ απνθνπή ησλ Δξκψλ ηελ είρε ε εηαηξεία ζηελ νπνία ππήξμε 

κέινο. Ο θαηάινγνο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ πνπ παξέδσζε πεξηιάκβαλε φια ηα 

νλφκαηα πνπ είρε θαηαδψζεη ν Σεχθξνο, ηα νπνία αλήθαλ ζε άλδξεο πνπ είραλ 

εμνξηζηεί ή εθηειεζηεί. Σφηε, ν Γηνθιείδεο παξαδέρηεθε ηελ ςεπδνκαξηπξία ηνπ 

ηζρπξηδφκελνο πσο έπξαμε ζχκθσλα κε ηηο πξνζηαγέο ηνπ Αιθηβηάδε, γηνπ ηνπ Φήγνπ 
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θαη μαδέξθνπ ηνπ ζηξαηεγνχ Αιθηβηάδε, θαη ηνπ Ακηάληνπ. Έπεηηα απφ ηα γεγνλφηα 

απηά ζαλάησζαλ ηνλ Γηνθιείδε θαη απνδέζκεπζαλ φζνπο είραλ ζπιιάβεη ζχκθσλα 

κε ηελ ςεπδή θαηάζεζή ηνπ. 

Οη Αζελαίνη κε ηηο εμειίμεηο απηέο είραλ αλαθνπθηζηεί, σζηφζν αξγφηεξα 

έγηλε κηα λέα θαηαγγειία απφ ηελ Αγαξίζηε, ζχδπγν ηνπ Αιθκεσλίδε, ε νπνία 

ππέδεημε ηνλ Αιθηβηάδε, ηνλ ζεην ηνπ Αμίνρν θαη ηνλ θίιν ηνπ Αδείκαλην σο 

παξσδνχο ησλ κπζηεξίσλ ζην ζπίηη ηνπ πινχζηνπ Υαξκίδε. Γηα κία αθφκε θνξά ν 

Αιθηβηάδεο ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζηνπο ερζξνχο ηνπ θαη φινη πιένλ ήηαλ θαρχπνπηνη 

απέλαληί ηνπ, ζεσξψληαο ηνλ πξνδφηε θαη ζπλσκφηε πνπ πξνζπαζεί λα θαηαιχζεη 

ηελ αζελατθή δεκνθξαηία. Ωο εθ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε λα ζηαιεί ε ηξηήξεο 

«αιακηλία», γηα λα θέξεη πίζσ ηνλ Αιθηβηάδε θαη άιια κέιε ηεο εθζηξαηείαο πνπ 

θαηεγνξνχληαλ, ψζηε λα δηθαζηνχλ ζηελ Αζήλα. 

πσο θη αλ είραλ ηα πξάγκαηα, ε ηεξφζπιε πξάμε ηεο απνθνπήο ησλ 

εξκατθψλ αγαικάησλ δελ ήηαλ απιψο έλα παξάπησκα κεζπζκέλσλ αληξψλ, αιιά έλα 

θηιφδνμν θαη νξγαλσκέλν ζρέδην, γηα ην νπνίν φκσο δελ κπνξνχκε λα είκαζηε 

βέβαηνη πσο απνζθνπνχζε ζηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε 

νιηγαξρίαο ή ηπξαλλίαο, αιιά ζίγνπξα είρε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Μάιηζηα νη 

Αζελαίνη, σο δεηζηδαίκνλεο πνπ ήηαλ, ζεψξεζαλ ην έγθιεκα ζε βάξνο ηνπ ζενχ ησλ 

ηαμηδησηψλ πνιχ θαθφ πξνάγγειν γηα ηελ εθζηξαηεία. 

Πάλησο, ην αζεβέο έγθιεκα απηφ είρε άκεζε επίδξαζε ζηνλ Νηθία, θαζψο, 

πέξα απφ ην φηη πίζηεπε ζηηο πξνθαηαιήςεηο, δχν απφ ηα αδέξθηα ηνπ ζεσξνχληαλ 

έλνρνη. Κη απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πιένλ ν Νηθίαο δελ κπνξνχζε, κε ηελ 

πξφθαζε ηεο ηεξνζπιίαο, λα εκπνδίζεη ηελ πνιεκηθή επηρείξεζε, αθνχ ν ιαφο ζα ηνλ 

ππνπηεπφηαλ ζεσξψληαο πσο ζπκκεηείρε ζηε ζπλνκσζία. 

 Καζψο θαίλεηαη, ν Αιθηβηάδεο δελ ζπκκεηείρε ζηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ 

Δξκψλ, αιιά ήηαλ έλνρνο κφλν γηα ηελ βεβήισζε ησλ ειεπζίλησλ κπζηεξίσλ. 

Ωζηφζν φιε απηή ε θαηαθξαπγή ηνπ έδσζε ηελ αθνξκή ζηνπο πνιηηηθνχο ηνπ 

αληηπάινπο λα ηνλ ηαπεηλψζνπλ ηελ θξίζηκε ζηηγκή ηνπ απφπινπ ηνπ αζελατθνχ 

ζηφινπ, ζπληειψληαο έηζη θαη νη ίδηνη, ρσξίο θπζηθά λα ην γλσξίδνπλ, ζηελ αηπρή γηα 

ηνπο Αζελαίνπο θαηάιεμε ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο.
180
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Σν ζηθειηθό κέηωπν ζηηο πξαθνύζεο 

Ο Θνπθπδίδεο ζηελ Ιζηνξία ηνπ, έπεηηα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηεξνζπιίαο 

ησλ Δξκνθνπηδψλ, πεξλά ζην ρσξίν 6, 32 ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηηο 

πξαθνχζεο, φπνπ είραλ θηάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθείκελε εθζηξαηεία. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζεσξνχζαλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο αβάζηκεο, φκσο ππήξραλ θαη θάπνηνη 

πνπ ηηο πίζηεπαλ. Έηζη, ζπγθξνηήζεθε ζπλέιεπζε φπνπ αλέβεθε πξψηνο ζην βήκα ν 

Δξκνθξάηεο ηνπ Έξκσλνο.
181

 

Παξαηίζεηαη ινηπφλ έλαο αγψλαο ιφγσλ, πνπ πεξηιακβάλεηαη απφ ηξεηο 

δεκεγνξίεο, ζηηο παξαγξάθνπο 33-41 ηνπ 6
νπ

 Βηβιίνπ αλάκεζα ζηνλ Δξκνθξάηε θαη 

ηνλ Αζελαγφξα, κέζα απφ ηνλ νπνίν γίλνληαη εκθαλείο νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ. Αξρηθά, ν Δξκνθξάηεο, ε θχξηα κνξθή ηεο εθζηξαηείαο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πξαθνπζψλ, ππνγξάκκηζε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη 

πξφηεηλε λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ππφινηπν λεζί γηα λα αληηκεησπίζνπλ ελσκέλνη ηνλ 

θνηλφ θίλδπλν.
182

 ηηο πξνηάζεηο απηέο απάληεζε ν δεκαγσγφο Αζελαγφξαο 

ακθηζβεηψληαο κε ηα ιεγφκελά ηνπ ην ελδερφκελν ηνπ θηλδχλνπ θαη ππνζηεξίδνληαο 

φηη ε εηνηκφηεηα ηεο ηθειίαο θάληαδε ζαλ πξνζπάζεηα ησλ νιηγαξρηθψλ λα 

θαηαιχζνπλ ηελ δεκνθξαηία.
183

 Σελ ζπδήηεζε νινθιήξσζε έλαο ζηξαηεγφο πνπ 

πξφηεηλε λα πξνρσξήζνπλ νη πξαθνχζηνη ζηα απαξαίηεηα θαη ινγηθά κέηξα, δειαδή 

λα πξνεηνηκαζηνχλ ακπληηθά θαη λα ζηείινπλ πξάθηνξεο ζηελ Αζήλα γηα λα κάζνπλ 

πιεξνθνξίεο.
184

 

ηνλ αγψλα ιφγσλ θέξδηζε ν Δξκνθξάηεο. Βέβαηα είλαη θαλεξφ φηη νη 

δεκεγνξίεο ησλ δχν απηψλ πξνζψπσλ- ηνπ λεαξνχ Δξκνθξάηε θαη ηνπ δεκνθξάηε 

Αζελαγφξα- έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζηελ ζπλέιεπζε  ηεο 

Αζήλαο.
185

 ε αληίζεζε φκσο κε ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα, νιφθιεξε ε 

ηθειία δηαθαηερφηαλ απφ αίζζεκα ελφηεηαο θαη αιιειεγγχεο.
186

 

 

Η ζηξαηεγηθή ηωλ Αζελαίωλ θαη ε θπγή ηνπ Αιθηβηάδε 

Η αζελατθή δχλακή πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ εθζηξαηεία ζην ζχλνιφ ηεο 

είρε ππεξβεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νηθία.
187

 Ο ζηφινο πνπ έθπγε απφ ηελ Αζήλα 
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απαξηηδφηαλ απφ 134 ηξηήξεηο (νη 100 ήηαλ αζελατθέο), πινία πνπ κεηέθεξαλ 5.100 

νπιίηεο (νη 1.500 ήηαλ Αζελαίνη), 700 ζήηεο σο επηβάηεο ηξηήξεσλ, πνιεκηζηέο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ππνηειείο θαη ιηγφηεξνη απφ ηνπο ειεχζεξνπο ζπκκάρνπο, 30 

ηππείο κε ηα άινγά ηνπο, θαζψο θαη 30 εκπνξηθά ζθάθε.
188

  

Ο ζηφινο μεθίλεζε απφ ηελ Κέξθπξα θαη έθηαζε ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο 

ηθειίαο, αιιά νη πφιεηο ηνπο απέθιεηζαλ ηελ είζνδν. Ο Σάξαληαο θαη ε Λνθξίδα δελ 

ηνπο επέηξεςαλ λα αγθπξνβνιήζνπλ ή λα πάξνπλ πφζηκν λεξφ θαη νη Ρεγίλνη, σο 

ζχκκαρνη, ηνπο άθεζαλ κφλν λα αγθπξνβφιεζαλ ηα πινία ηνπο, λα ζηξαηνπεδεχζνπλ 

έμσ απφ ηα ηείρε θαη λα πάξνπλ πξνκήζεηεο, θαζψο είραλ ηελ εληχπσζε πσο νη 

Αζελαίνη είραλ ζθνπφ λα θπξηαξρήζνπλ ζηε Γχζε.
189

  

Έλα επηπιένλ πξφβιεκα ήηαλ φηη νη Δγεζηαίνη δηέζεηαλ κφιηο 30 ηάιαληα γηα 

ηελ εθζηξαηεία. ια απηά ηα απξφνπηα νδήγεζαλ ζε δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο 

ζηξαηεγνχο φζνλ αθνξά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο εθζηξαηείαο. Ο 

Νηθίαο πξφηεηλε λα ηαθηνπνηήζεη ηελ ππφζεζε ησλ Δγεζηαίσλ θη έπεηηα λα γπξίζεη 

ζηελ Αζήλα, ν Αιθηβηάδεο πξφηεηλε λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ησλ ηθειψλ θαη λα 

επηηεζνχλ ζηηο πξαθνχζεο θαη ηνλ ειηλνχληα θαη ν Λάκαρνο επηζπκνχζε  λα 

πνξεπηνχλ θαηεπζείαλ πξνο ηηο πξαθνχζεο θαη λα αηθληδηάζνπλ ηνπο θαηνίθνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε νη πξαθνχζηνη ζα αλαγθάδνληαλ λα παξαδνζνχλ γηαηί 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα. 

Ωζηφζν ελ ηέιεη ν Λάκαρνο, παξφιν πνπ ην ζρέδην ηνπ είρε πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα επδνθηκήζεη, επεηδή δελ ήζειε λα δερηεί ην ζρέδην λσζξφηεηαο ηνπ 

Νηθία, ζπληάρζεθε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Αιθηβηάδε, ε νπνία νξίζηεθε πιένλ σο ε 

επίζεκε ζηξαηεγηθή.
190

 

Έπεηηα απφ ηελ απφθαζε ηεο ζηξαηεγηθήο θη ελψ είραλ ήδε μεθηλήζεη νη 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ην θαινθαίξη ηνπ 415 π.Υ. ζηελ Καηάλε νη Αζελαίνη βξήθαλ 

ηελ ηξηήξε «αιακηλία», πνπ είρε θχγεη απφ ηελ Αζήλα πξνθείκελνπ λα 

αλαθαιέζνπλ ηνλ Αιθηβηάδε θαη λα παξεπξεζεί ζε δίθε.
191

 πγθεθξηκέλα, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, νη ερζξνί ηνπ είραλ μεθηλήζεη έξεπλεο 

ελαληίνλ ηνπ απφ ηε ζηηγκή ηνπ απφπινπ ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ. Ο Αιθηβηάδεο φκσο 

θξίζεθε έλνρνο ζχκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπ Θεζζζαινχ, γηνπ ηνπ Κίκσλα, θαη 

έηζη ζηάιζεθε ην ηεξφ πινίν ησλ Αζελαίσλ, ε «αιακηλία», ψζηε λα επηζηξέςεη ν 
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Αιθηβηάδεο θαη θάπνηνη άιινη ζηελ Αζήλα γηα λα απνινγεζνχλ γηα φζα είραλ 

δηαπξάμεη.
192

 

Ο αζελατθφο δήκνο ήηαλ πιένλ ερζξηθά δηαθείκελνο πξνο ηνλ Αιθηβηάδε, 

θαζψο νη ερζξνί είραλ θαηαθέξεη λα πείζνπλ ηνλ θφζκν πσο εθείλνο ήηαλ ππαίηηνο θαη 

γηα ηελ απνθνπή ησλ Δξκψλ θαη γηα ηελ παξσδία ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ, ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ λα αλαηξέςεη ηε δεκνθξαηία.
193

 

Ο Αιθηβηάδεο ινηπφλ παξαδφζεθε θαη εγγπήζεθε πσο ζα ηελ αθνινπζήζεη κε 

ηε δηθή ηνπ ηξηήξε. ηαλ φκσο αληηιήθζεθε ηη ηνλ πεξίκελε ζηελ Αζήλα, απνθάζηζε 

λα δξαπεηεχζεη απφ ηνπο Θνπξίνπο ηεο Ιηαιίαο, φπνπ βξηζθφηαλ, θαη λα πάεη ζηελ 

Πεινπφλλεζν. Δλ ησ κεηαμχ ζηελ Αζήλα θαηαδηθάζηεθε ελ απνπζία ηνπ ζε ζάλαην, 

δεκεχηεθε ε πεξηνπζία ηνπ θαη ην φλνκα ηνπ ραξάρηεθε ζε αηηκσηηθή ζηήιε ζηελ 

Αθξφπνιε.
194

 Μάιηζηα, ζχκθσλα κε έλα άιιν δηάηαγκα, ν Αιθηβηάδεο θαη νη 

ππφινηπνη δξάζηεο θαηαξάζηεθαλ απφ ηνπο ηεξείο ησλ Μπζηεξίσλ.
195

 

Με ηελ αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε νη δχν ζηξαηεγνί δηαίξεζαλ ην ζηξάηεπκα 

ζηα δχν κε θιήξν θαη πήξε ν θαζέλαο έλα.
196

 Οπζηαζηηθά φκσο, ν Νηθίαο παξέκεηλε 

αξρεγφο ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο θαη θαηεπζχλζεθε κε ηνλ ζηφιν πξνο ηελ Έγεζηα 

θαη ηνλ ειηλνχληα, γηα λα βξεη ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ εμαξρήο είρε μεζεθψζεη 

ηνπο Αζελαίνπο ζρεηηθά κε ηνπ Δγεζηαίνπο. Ωζηφζν, ν Νηθίαο πιένλ ζα ζπλέρηδε 

ρσξίο ζαθή ζηξαηεγηθή.
197

 Καη θπζηθά, αλ θαη ήηαλ επηθεθαιήο καδί κε ηνλ Λάκαρν, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αζθνχζε κφλνο ηνπ ηελ εμνπζία, ρσξίο λα θάλεη ηίπνηα 

δξαζηηθφ θαη παξακέλνληαο αδξαλήο, κε απνηέιεζκα ν αζελατθφο ζηφινο λα έρεη 

ράζεη ηηο ειπίδεο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ.
198

 Βέβαηα, θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

νξγάλσζε ηνλ ζηφιν ρσξίο βηαζχλεο θαη κε κεγάιε πξνζνρή.
199

 

 

Η πξώηε επίζεζε ζηηο πξαθνύζεο (415 π.Υ.) θαη ε απνζηαζία ηνπ Αιθηβηάδε 

ζηε πάξηε 

Όζηεξα απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ε κφλε ζηξαηεγηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θέξεη επηηπρία ζηηο αζελατθέο δπλάκεηο ήηαλ απηή ηνπ Λάκαρνπ, παξφιν πνπ ν 
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πξαγκαηηθφο αξρεγφο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ν Νηθίαο.
200

 Σνλ ρεηκψλα νη Αζελαίνη 

μεθίλεζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ επίζεζε ελαληίνλ ησλ πξαθνπζψλ.
201

 Ωζηφζν, 

νη θαζπζηεξήζεηο θαη νη ππεθθπγέο ηνπ Νηθία σθέιεζαλ ηνπο πξαθνπζίνπο, νη 

νπνίνη κεηαθέξζεθαλ, φπσο ζα δνχκε, ζηελ Καηάλε γηα λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο 

Αζελαίνπο. Δίρε θηάζεη πιένλ ε ζηηγκή πνπ ν Νηθίαο έπξεπε λα ηνπο 

αληηκεησπίζεη.
202

  

Έηζη, έπεηηα απφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα ην αξρηθφ ζηάδην ηεο επίζεζεο θαη ελψ 

ν αζελατθφο ζηφινο είρε πάξεη ζέζε γηα λα επηηεζεί ζηνπο πξαθνπζίνπο, ν Νηθίαο 

κίιεζε ζηνπο ζηξαηηψηεο, πξνθεηκέλνπ  λα ηνπο εκςπρψζεη.
203

 Η δεκεγνξία ηνπ 

παξαηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 68 ηνπ 6
νπ

 Βηβιίνπ ηεο Ιζηνξίαο. πγθεθξηκέλα, δελ 

πξνζπάζεζε λα ηνπο δψζεη ζάξξνο κε ςεχηηθεο ειπίδεο, αιιά ηφληζε ηνπο θηλδχλνπο, 

πηζηεχνληαο πσο ν θφβνο ηεο απνηπρίαο ζα ηνπο ελζάξξπλε. Δπηπιένλ, ηνπο 

ππελζχκηζε φηη, κνινλφηη ε Αζήλα θαη νη ζχκκαρνί ηεο ήηαλ πην έκπεηξνη, νη ερζξνί 

ζα έδηλαλ φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ παηξίδα ηνπο.
204

  

Μεηά απφ ηα παξαηλεηηθά απηά ιφγηα, ε κάρε μεθίλεζε, κε δξάζε ησλ 

ιηζνβφισλ, ησλ ηνμνηψλ θαη ησλ ζθελδνληζηψλ ησλ δχν πιεπξψλ, νη νπνίνη 

απψζεζαλ ηνπο ςηινχο ηεο θάζε παξάηαμεο.
205

 Δλ ηέιεη, ελψ νη Αζελαίνη είραλ 

θεξδίζεη κηα λίθε, ε ζχγθξνπζε έιεμε κε ππνρψξεζε ηνπ Νηθία πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Θνπθπδίδε δηθαηνινγείηαη, θαζψο έπξεπε λα απνζεθεχζνπλ ηξφθηκα, λα βξνπλ 

ρξήκαηα, λα δεηήζνπλ ηππείο απφ ηελ Αζήλα θαη λα θέξνπλ ζηε ηθειία θαη άιινπο 

ζπκκάρνπο. Δάλ νη Αζελαίνη δηέζεηαλ εμαξρήο επαξθέο ηππηθφ ζα είραλ ληθήζεη ηνπο 

πξαθνπζίνπο.
206

 Καηά ηνλ Πινχηαξρν φκσο, ν Νηθίαο δελ εθκεηαιιεχηεθε ηε λίθε 

απηή θαη κε ηελ αλαβιεηηθφηεηα θαη ηελ αηνικία ηνπ έδσζε ζάξξνο ζηνπο 

πξαθνπζίνπο λα πεξάζνπλ ζηελ Καηάλε.
207

 

Με ηελ πξνζσξηλή αλαβνιή ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο, ν Δξκνθξάηεο ζηηο 

πξαθνχζεο απνθάζηζε λα πξνβεί ζε ζηξαηησηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αθνχ νη 

πξνηάζεηο ηνπ ςεθίζηεθαλ, ακέζσο νη πξαθνχζηνη δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηελ 

Κφξηλζν θαη ηε πάξηε, επεμέηεηλαλ ηα ηείρε ηνπο θαη ηνπνζέηεζαλ θξνπξέο ζηα 
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Τβιαία Μέγαξα θαη ζην Οιπκπίεηνλ. Η Κφξηλζνο δέρηεθε λα βνεζήζεη ηνπο 

πξαθνπζίνπο, πνπ ήηαλ θαη άπνηθνί ηεο, ε πάξηε φκσο αξλήζεθε. ιν απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πάλησο θαη νη δχν παξαηάμεηο πξνζπαζνχζαλ λα θεξδίζνπλ 

θαηλνχξγηνπο ζπκκάρνπο.
 208 

Δλ ησ κεηαμχ, ελψ είρε θαηαδηθαζηεί εξήκελ ζε ζάλαην, ν Αιθηβηάδεο είρε 

θαηαθχγεη ζην Άξγνο. Δπεηδή θνβφηαλ ηνπο ερζξνχο θαη είρε απειπηζηεί απφ ηελ 

παηξίδα ηνπ, έζηεηιε ζηε πάξηε άλζξσπν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δεηψληαο λα ηνλ 

δερηνχλ νη Λαθεδαηκφληνη θαη λα ηνλ δηαβεβαηψζνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ. Σφηε νη 

παξηηάηεο ηνλ δέρηεθαλ πξφζπκα θαη ηνπ έδσζαλ ηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ δεηνχζε θαη 

έηζη ν Αιθηβηάδεο πήγε ζηε πάξηε. Καη κφιηο απέθηεζε δχλακε, άξρηζε λα δίλεη 

ζπκβνπιέο ζηνπο παξηηάηεο, πνπ ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ Αζήλα.
209

  

Ο Αιθηβηάδεο ινηπφλ βξέζεθε ζηε πάξηε θαη πξνζπαζνχζε λα απνθηήζεη 

δχλακε θαη λα αζθήζεη επηξξνή ζηνπο παξηηάηεο, νη νπνίνη, αθνχ ηνπ έδσζαλ 

εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ, ηνλ θάιεζαλ ζηελ ζπλέιεπζή ηνπο.
210

 Δθεί ν 

Αιθηβηάδεο είρε ζθνπφ κε ηελ αγφξεπζε ηνπ λα πείζεη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο λα 

ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο Αζελαίνπο ζηε ηθειία θαη έπεηηα λα ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Ωζηφζν, έπξεπε λα εμαιείςεη ηελ θαρππνςία κε ηελ νπνία 

ηνλ αληηκεηψπηδαλ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα ηνπο δεκαγσγήζεη. Η δεκεγνξία απηή ηνπ 

Αιθηβηάδε, πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 89-92 ηνπ 6
νπ

 Βηβιίνπ ηνπ 

Θνπθπδίδε θαη παξνπζηάδεη ηελ πξνδνζία πξνο ηελ παηξίδα ηνπ, έκειιε λα είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ.
211

 

Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί φηη ε δεκεγνξία απηή ηνπ Αιθηβηάδε ελδέρεηαη 

λα είλαη έλα ζπκππθλσκέλν δεκηνχξγεκα ηνπ Θνπθπδίδε πνπ πξνέθπςε απφ κία 

ζεηξά απνθαιχςεσλ, δηθαηνινγηψλ θαη ζπκβνπιψλ ηνπ Αιθηβηάδε πνπ δελ εηπψζεθαλ 

φιεο ηελ ίδηα κέξα νχηε φιεο ζε δεκφζηα αγφξεπζε. Πξνθαλψο φκσο ν Θνπθπδίδεο 

δελ επηλφεζε απφ κφλνο ηνπ νχηε φια απηά πνπ είπε ν Αιθηβηάδεο νχηε ηελ απζάδεηα 

ηνπ χθνπο ηνπ.
212

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηνπ ν Αιθηβηάδεο πξνζπάζεζε λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παξηηαηψλ εθθσλψληαο γεκάηνο απηνπεπνίζεζε κηα 

αλαίζρπληε δηθαηνινγία γηα ηελ αιιαγή ζηξαηνπέδνπ, αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε 
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εζηθή ηνπ ζηάζε, ππνζηεξίδνληαο πσο ε θπγή ηνπ απφ ηελ Αζήλα ήηαλ ιχηξσζε απφ 

ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ην νπνίν ραξαθηήξηζε δηεθζαξκέλν.
213

 Δλ ζπλερεία, 

απνθάιπςε ηηο πξαγκαηηθέο βιέςεηο ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ εθζηξαηεία, φηη δειαδή 

είραλ ζθνπφ λα θπξηεχζνπλ ηε ηθειία, αιιά θαη ηε λφηηα Ιηαιία, ηελ Καξρεδφλα θαη 

ηηο θηήζεηο ηεο θαη έπεηηα, αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ησλ θαηαθηήζεψλ ηνπο, λα 

επηηεζνχλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη λα θαζππνηάμνπλ νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ 

θφζκν.
214

 

Λέγνληάο ηνπο φια απηά, μεθίλεζε ηηο ζπκβνπιέο θαη  ηνπο πξνέηξεςε λα 

δξάζνπλ άκεζα ζηέιλνληαο ζηξαηφ ζηε ηθειία, ζπλερίδνληαο ηνλ πφιεκν ζηελ 

Ηπεηξσηηθή Διιάδα, νξίδνληαο επηθεθαιήο έλαλ άμην παξηηάηε ζηξαηεγφ θαη 

ρηίδνληαο κφληκν νρπξφ ζηε Γεθέιεηα ηεο Αηηηθήο, γεγνλφο πνπ ζα πξνθαινχζε θφβν 

ζηνπο Αζελαίνπο. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο ζα νδεγνχζαλ ζην λα ζηεξεζνχλ νη 

Αζελαίνη ηνλ πινχην ηνπο θαη λα ηνλ θαξπσζνχλ νη Λαθεδαηκφληνη.
215

 

Ο Αιθηβηάδεο νινθιήξσζε ηελ νκηιία ηνπ ζπκβνπιεχνληάο ηνπο λα 

ζηξαθνχλ ζην παξειζφλ θαη λα εμεηάζνπλ ηα κειινληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ν ίδηνο 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο πξνζθέξεη. Θέινληαο λα ππελζπκίζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηνπο 

είπε φηη, αλ ηνπο έβιαςε σο ερζξφο, σο θίινο ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη, θαζψο 

γλσξίδεη ηα ζρέδηα ησλ Αζελαίσλ, ελψ ηα δηθά ηνπο ηα κάληεπε.
216

 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ν Αιθηβηάδεο ζηε πάξηε φρη κφλν έπξαμε εηο βάξνο 

ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ππέξ ησλ ερζξψλ ηεο.
217

 Ο Πινχηαξρνο κάιηζηα κηιά γηα ηελ 

αμηνπξφζερηε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ Αιθηβηάδε ζηε πάξηε, αλ θαη, φπσο 

θαίλεηαη, δελ είρε ζθνπφ λα πεξάζεη ηελ ππφινηπε δσή ηνπ σο πνιίηεο εθεί.
218

 πσο 

θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, νη ζπκβνπιέο ηνπ απηέο ήηαλ ν ρεηξφηεξνο πξνάγγεινο γηα 

ηελ θαηάιεμε ηεο εθζηξαηείαο.
219

  

Η δπζπηζηία ησλ παξηηαηψλ απέλαληη ζηνλ Αιθηβηάδε είρε σο απνηέιεζκα 

λα ζηαινχλ ζηε ηθειία πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο. Οη παξηηάηεο έζηεηιαλ ζηε ηθειία 

δχλακε κφιηο δχν θνξηλζηαθψλ θαη δχν ιαθσληθψλ πινίσλ.
220

 Παξ’ φια απηά, νη 

πξνηξνπέο ηνπ Αιθηβηάδε ηνπο δεκηνχξγεζαλ ειπίδεο θαη επζχο ακέζσο μεθίλεζαλ 
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λα ζθέθηνληαη ηελ πξαγκάησζε ηεο νρχξσζεο ηεο Γεθέιεηαο θαη φξηζαλ ηνλ 

ζηξαηεγφ Γχιηππν αξρεγφ ησλ πξαθνπζίσλ.
221

 

 

Η πνιηνξθία ηωλ πξαθνπζώλ (414 π.Υ.) 

Με ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα ηειείσζε ν ρεηκψλαο θαη ην έηνο 415 

π.Υ..
222

 Η δεχηεξε ινηπφλ ρξνληά ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο, ην 414 π.Υ., είρε 

μεθηλήζεη ζεηηθά γηα ηελ αζελατθή παξάηαμε, θαζψο είρε εληζρπζεί κε νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, ηππηθφ θαη ηνμφηεο απφ ηελ Αζήλα. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν Νηθίαο 

θαη ν Λάκαρνο έβαιαλ ζε εθαξκνγή ην ηνικεξφ ζρέδηφ ηνπο λα απνθφςνπλ ηηο 

πξαθνχζεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ κέζσ ελφο δηπινχ ηείρνπο.
223

  

ηαλ νη πξαθνχζηνη πιεξνθνξήζεθαλ φηη θαηέθηαζε μέλν ηππηθφ, 

απνθάζηζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ θξνπξέο ζηηο πξνζβάζεηο πξνο ηηο Δπηπνιέο, δηφηη 

ζεψξεζαλ πσο, αλ νη Αζελαίνη δελ θαηάθεξλαλ λα θπξηεχζνπλ ηηο Δπηπνιέο, δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνπο πεξηθπθιψζνπλ κε ηείρε, αθφκα θη αλ ηνπο ληθνχζαλ. Ο Νηθίαο 

φκσο θαηέπιεπζε κε ηνλ ζηφιν ζηνλ Λένληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θξνπξάο εθεί. Οη 

Αζελαίνη έζηεζαλ θξνχξην ζην Λάβδαινλ θαη ζχληνκα έθηαζαλ νη εληζρχζεηο πνπ 

πεξίκελαλ (650 ηππείο). Σφηε θαηαζθεχαζαλ θη έλα δεχηεξν θξνχξην ζε έλα κέξνο 

πνπ νλνκάδεηαη θεχε, ην νπνίν ν Θνπθπδίδεο νλνκάδεη «Κχθιν». Οη πξαθνχζηνη 

έθαλαλ κία απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα λα εκπνδίζνπλ ηνπο Αζελαίνπο απφ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ηεηρψλ θαη νη Αζελαίνη επεμέηεηλαλ ην ηείρνο κέρξη ηνλ Σξσγίιν. Οη 

πξαθνχζηνη αληέδξαζαλ ακέζσο θαη απνθάζηζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

αληηηείρηζκα, ελψ ηαπηφρξνλα νη Αζελαίνη ζπλέρηδαλ ηε δηθή ηνπο θαηαζθεπή. Λίγν 

αξγφηεξα νη Αζελαίνη βξήθαλ επθαηξία λα επηηεζνχλ ζηνπο πξαθνχζηνπο κε 300 

νπιίηεο θαη έλα ζψκα ςηιψλ εθνδηαζκέλν κε βαξχ νπιηζκφ. Σνλ ζηξαηφ δηεχζπλαλ ν 

Νηθίαο θαη ν Λάκαρνο. Η Αζελαίνη εηζρψξεζαλ απφ ηελ πχιε θαη θαηέζηξεςαλ ην 

αληηηείρηζκα ησλ πξαθνπζίσλ.
224

 

Καηά ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ ν Θνπθπδίδεο αλαθέξεη άιιν έλα 

δπζνίσλν πεξηζηαηηθφ: ν Νηθίαο πξνζβιήζεθε απφ λεθξνπάζεηα. Οη Αζελαίνη 

μεθίλεζαλ ηελ θαηαζθεπή ηεο λφηηαο πξνέθηαζεο ηνπ ηείρνπο, πνπ ζα εθηεηλφηαλ απφ 

ηηο Δπηπνιέο έσο ηνλ Μεγάιν Ληκέλα. Οη πξαθνχζηνη ηφηε μεθίλεζαλ ηελ θαηαζθεπή 

ελφο δεχηεξνπ αληηηεηρίζκαηνο δηακέζνπ ηνπ βάιηνπ Λπζηκέιεηαο. Οη Αζελαίνη 
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απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ ζηνπο πξαθνπζίνπο απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαη 

θαηάθεξαλ λα δηαζπάζνπλ ηνλ ζηξαηφ ηνπο. ηε κάρε πνπ αθνινχζεζε λίθεζαλ νη 

Αζελαίνη, αιιά ν Λάκαρνο ζθνηψζεθε πνιεκψληαο θη έηζη ν Νηθίαο φληαο άξξσζηνο 

έκεηλε κφλνο ηνπ επηθεθαιήο. ην κεηαμχ, νη πξαθνχζηνη θαηφξζσζαλ λα 

θαηεδαθίζνπλ ην εκηηειέο ηείρνο, ν Νηθίαο φκσο έδσζε εληνιή λα βάινπλ θσηηά γηα 

λα ππνρσξήζνπλ νη ερζξνί θαη λα αληηιεθζεί ν ζηξαηφο φηη ην θξνχξην βξηζθφηαλ ζε 

θαηάζηαζε θηλδχλνπ. ην ζεκείν απηφ θπζηθά νη πξαθνχζηνη είραλ απειπηζηεί, 

θαζψο δελ είρε θηάζεη θακία βνήζεηα απφ ηελ Πεινπφλλεζν.
225

 

Δλψ ινηπφλ νη πξαθνχζηνη είραλ ράζεη ηελ πίζηε ηνπο γηα ζσηεξία, 11 

ηξηήξεηο επαλδξσκέλεο απφ Κνξίλζηνπο θαη ζπκκάρνπο ηνπο ηαμίδεπαλ πξνο ηηο 

πξαθνχζεο. Λίγν πξηλ παξαδνζνχλ νη πξαθνχζηνη, έθηαζε ζηηο πξαθνχζεο, 

πξσηχηεξα απφ ηνλ Γχιηππν θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ, κία ηξηήξεο κε θπβεξλήηε ηνλ 

Κνξίλζην Γνγγχιν, ν νπνίνο ηνπο ελεκέξσζε γηα ηα ππφινηπα πινία πνπ έθηαλαλ. 

Δπίζεο, ηνπο πιεξνθφξεζε φηη ν Γχιηππνο ζα αλαιάκβαλε ζην εμήο ηελ εγεζία. Έηζη, 

νη πξαθνχζηνη αλέθηεζαλ ηηο ειπίδεο ηνπο.
226

  

ε απηέο ηηο θαηλνκεληθά επηπρείο γηα ηνπο Αζελαίνπο ζπλζήθεο, ν Νηθίαο, σο 

κνλαδηθφο αξρεγφο ηψξα πηα, εκθαλίδεηαη λα έρεη ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε θαη λα 

είλαη αξθεηά απξφζερηνο, αγλνψληαο ηνλ θίλδπλν πνπ επξφθεηην λα δεκηνπξγήζεη ε 

άθημε ηνπ Γχιηππνπ.
227

 Σν κεγάιν ηνπ ζθάικα ήηαλ φηη παξέιεηςε λα ζηείιεη έλα 

ηκήκα ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ γηα λα απνθφςεη ηελ είζνδν ησλ ζπαξηηαηηθψλ 

δπλάκεσλ.
228

 Απηή ε αλαζάξξεζε ηνπ Νηθία, ν νπνίνο πίζηεπε πιένλ φηη δελ έκελε 

πνιχο θαηξφο γηα λα θπξηέςεη ηηο πξαθνχζεο, είρε σο επαθφινπζν ν Γχιηππνο λα 

πεξάζεη ηνλ πνξζκφ ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφο απφ ηνπο Αζελαίνπο.
229

 

ηαλ έθηαζε ινηπφλ ν Γχιηππνο, νη Αζελαίνη αξρηθά μαθληάζηεθαλ, αιιά 

ακέζσο απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ κάρε. Ο Γχιηππνο πξφηεηλε ζηνπο Αζελαίνπο, 

εάλ έθεπγαλ απφ ηε ηθειία ζε δηάζηεκα πέληε εκεξψλ, λα θάλνπλ αλαθσρή, νη 

Αζελαίνη φκσο δελ αληαπνθξίζεθαλ, κε απνηέιεζκα θαη νη δχν παξαηάμεηο λα 

αξρίζνπλ λα εηνηκάδνληαη γηα ηελ κάρε.
230

 Μία κέξα κεηά απφ κία απνηπρεκέλε 

απφπεηξα ζχγθξνπζεο, ν Γχιηππνο θαηέιαβε ην θξνχξην ζην Λάβδαινλ θαη ζθφησζε 

ηνπο Αζελαίνπο πνπ ην επάλδξσλαλ. ηε ζπλέρεηα, εθκεηαιιεπφκελνο ηηο 
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ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ηνπ Νηθία, άξρηζε ηελ θαηαζθεπή ελφο αληηηεηρίζκαηνο πνπ 

πξνρσξνχζε βφξεηα πξνο ηνλ Σξσγίιν, ην νπνίν ζθνπφ είρε λα απνθφςεη ηελ πνξεία 

ηνπ ηείρνπο ησλ Αζελαίσλ.
231

 

Ο Νηθίαο, γλσξίδνληαο πηα ηελ ηφικε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ ερζξψλ ηνπ, 

αληέδξαζε ζπαζκσδηθά θαη αληί λα εκπνδίζεη ηελ αλέγεξζε ηνπ αληηηεηρίζκαηνο ηνπ 

Γχιηππνπ θαη λα ρηίζεη ην δηθφ ηνπ κέρξη ηνλ Σξσγίιν, έρηηζε ηξία νρπξά ζην 

Πιεκκχξηνλ. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηνπνζεζίαο φκσο ήηαλ εκθαλή, θαζψο νη 

πξνκήζεηεο βξίζθνληαλ καθξηά θαη νη δπλάκεηο ηνπ Νηθία δηαηξέζεθαλ. Ο Νηθίαο 

κεηέθεξε ην ζηξαηφ ζην Πιεκκχξηνλ θη έζηεηιε 20 πινία λα αλαραηηίζνπλ ηνλ 

θνξηλζηαθφ ζηφιν πνπ πξνρσξνχζε πξνο ηε ηθειία. ηαλ ην αληηηείρηζκα ηνπ 

Γχιηππνπ έθηαζε ζηε γξακκή ηνπ αζελατθνχ ηείρνπο πνπ πξνρσξνχζε πξνο ηνλ 

Σξσγίιν αθνινχζεζε κάρε. Σν ηππηθφ ηνπ Γχιηππνπ θαηαηξφπσζε ηελ αξηζηεξή 

πηέξπγα ησλ Αζελαίσλ νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζηνλ Κχθιν. Ο Γχιηππνο λίθεζε ζηε 

κάρε θαη ην αληηηείρηζκά ηνπ έθνςε ηε γξακκή ηνπ αζελατθνχ ηείρνπο.
232

  

Ο Νηθίαο βξηζθφηαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ αλάκεζα ζε δχν πηζαλέο 

ιχζεηο: ή λα απνζπξζεί ην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ή λα δεηήζεη εληζρχζεηο. πσο είλαη 

γλσζηφ πξνηηκνχζε ηελ απφζπξζε, δηφηη πνηέ δελ ηάρζεθε ππέξ ηεο ηθειηθήο 

Δθζηξαηείαο, αιιά δελ ήζειε λα δηαθηλδπλεχζεη ηε θήκε ηνπ.
233

 Έηζη, έζηεηιε κία 

επηζηνιή ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζηελ νπνία παξνπζίαδε ηελ θαηάζηαζε πην 

θξίζηκε απ’ φ,ηη ήηαλ θαη δεηνχζε εληζρχζεηο θαη λα ηνλ απαιιάμνπλ απφ ζηξαηεγφ, 

δηφηη ήηαλ άξξσζηνο. Ο πξαγκαηηθφο ηνπ ζθνπφο ήηαλ λα πείζεη ηελ εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ λα δηαηάμεη ηελ απφζπξζε ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ή λα ηνλ απαιιάμεη 

κε ηηκέο απφ ζηξαηεγφ θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη.
234

 

Οη Αζελαίνη αληέδξαζαλ άκεζα ζηελ επηζηνιή ηνπ Νηθία ζηέιλνληαο έλα 

δεχηεξν εθζηξαηεπηηθφ ζψκα. Γελ ηνλ απάιιαμαλ απφ ηελ αξρεγία, αιιά φξηζαλ 

άιινπο δχν πξνζσξηλνχο ζπζηξάηεγνχο ηνπ, ηνλ Μέλαλδξν θαη ηνλ Δπζχδεκν, κέρξη 

λα θηάζνπλ κε ηηο εληζρχζεηο ν Γεκνζζέλεο θαη ν Δπξπκέδνληαο.
235

 χκθσλα κε ηνλ 

Θνπθπδίδε, νη Αζελαίνη, κνινλφηη νη εμειίμεηο δελ θαίλνληαλ λα είλαη επλντθέο γη’ 
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απηνχο, επέκελαλ ζηελ παξάηαζε ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο ιφγσ ηεο απιεζηίαο, 

ηεο άγλνηαο θαη ηεο αλνεζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.
236

 

 

 

Οη επηζέζεηο ηωλ πξαθνπζίωλ θαη ε ακπληηθή ζηάζε ηεο Αζήλαο (414-413 π.Υ.) 

Δλψ ην θαινθαίξη ηνπ 414 π.Υ. είρε πξνεγεζεί ε επηδξνκή ησλ Αζελαίσλ ζηηο 

αθηέο ηεο Λαθσλίαο, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε παξαβίαζε ηεο ζπλζήθεο, ζηηο αξρέο 

ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 413 π.Υ. ν βαζηιηάο Άγηο άξρηζε λα ιεειαηεί μαλά ηελ Αηηηθή. 

Δπίζεο, μεθίλεζε ηελ νρχξσζε θαη επάλδξσζε ηνπ ιφθνπ ζηνλ νηθηζκφ ηεο 

Γεθέιεηαο.
237

 Οη Αζελαίνη έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο 

ηνπο, θάλνληαο έηζη αηζζεηή ηελ απνπζία ηνπο ζηε ηθειία.
238

 

ην κεηαμχ νη Πεινπνλλήζηνη έζηεηιαλ ηξία ζψκαηα ζηε ηθειία γηα 

ελίζρπζε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Αζήλαο, ν Δπξπκέδσλ μεθηλνχζε γηα ηε ηθειία κε 

ρξήκαηα θαη κηθξή ζηξαηησηηθή δχλακε, ελψ ν Γεκνζζέλεο ζα ηνλ αθνινπζνχζε κε 

ην θχξην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα.
239

 

ηε ζπλέρεηα, ν Γχιηππνο νξγάλσζε κία παξαπιαλεηηθή επίζεζε δηα 

ζαιάζζεο κε ζθνπφ λα επηηεζεί ζηνπο Αζελαίνπο δηα μεξάο ζην Πιεκκχξηνλ. Σε 

ζηηγκή πνπ 80 ηξηήξεηο κε πξαθνχζηνπο πνπ είραλ πεηζζεί απφ ηνλ Δξκνθξάηε λα 

αλαιάβνπλ ηε λαπηηθή επίζεζε πιεζίαδαλ, ν Γχιηππνο θαηεχζπλε ηνλ ζηξαηφ πξνο ην 

Πιεκκχξηνλ. Ο αζελατθφο ζηφινο αλαραίηηζε κε 60 ηξηήξεηο ηνπο ερζξνχο, αιιά ν 

Γχιηππνο θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ηα ηξία νρπξά.
240

 Βέβαηα, ε θαηάιεςε ηνπ 

αθξσηεξίνπ ηνπ Πιεκκπξίνπ απφ ηνπο αληηπάινπο είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο, θαζψο 

κέρξη πξφηηλνο νη Αζελαίνη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ απνβίβαζε θαη ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ηνπο.
241

 

Πιένλ απηφ πνπ ζα έδηλε ειπίδεο ζηνπο πξαθνχζηνπο ήηαλ κία λίθε ζηε 

ζάιαζζα. Ο Γίθηινο, πνπ δηνηθνχζε ηνλ αζελατθφ ζηφιν, δηέζεηε 33 πινία, ελψ ν 

Κνξίλζηνο λαχαξρνο Πνιπάλζεο 30. Υάξε ζηελ επξεκαηηθφηεηα ηνπ Πνιπάλζε πνπ 

ζθέθηεθε λα εθνδηάζεη ηηο ηξηήξεηο κε επσηίδεο (δειαδή απνιήμεηο ηνπ δπγνζηάηε 

πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ θνππαζηή), νη Πεινπνλλήζηνη θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ 

ηζφπαιν απνηέιεζκα, αιιά θπξίσο λίθε ζηξαηεγηθήο ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. 
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Με ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή, αιιά πην εληζρπκέλεο επσηίδεο απηή ηε θνξά ζα 

αθνινπζνχζε κάρε ζηνλ Μεγάιν Ληκέλα. Παξάιιεια, ν Γχιηππνο νδήγεζε ηνλ 

ζηξαηφ θάησ απφ ην ηείρνο ησλ Αζελαίσλ πνπ βξηζθφηαλ αληίθξπ ζηελ πφιε, ελψ 

δπλάκεηο πξαθνπζίσλ πιεζίαζαλ ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ ηείρνπο. κσο νη 

Αζελαίνη έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ ηεηρψλ θαη φρη ζηνλ 

ζηφιν, κε απνηέιεζκα ε κάρε λα ιήμεη λαη κελ κε λίθε ησλ πξαθνπζίσλ, αιιά νη 

Αζελαίνη λα γιηηψζνπλ ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή δηαθεχγνληαο.
242

 

Δλ ζπλερεία, έθηαζαλ θαη νη αζελατθέο εληζρχζεηο κε ηνλ Γεκνζζέλε θαη ηνλ 

Δπξπκέδνληα, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε ζην απνθνξχθσκα ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ Αζελαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γεκνζζέλεο, έρνληαο κειεηήζεη ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηνχζε, θαηέζηξσζε ζρέδην λα αηθληδηάζεη κε γξήγνξε επίζεζε ηνπο 

πξαθνχζηνπο, πξνηνχ δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηνπο Πεινπνλλήζηνπο. Η πξψηε 

επίζεζε ηνπ Γεκνζζέλε ζην αληηηείρηζκα ησλ πξαθνπζίσλ ζηηο Δπηπνιέο 

απνθξνχζηεθε θαη σο εθ ηνχηνπ ν Γεκνζζέλεο απνθάζηζε λα επηηεζεί μαλά, αιιά 

απηή ηε θνξά λχρηα. Οη Αζελαίνη θαηάθεξαλ λα θαηαιάβνπλ ην ηείρνο 

αηθληδηάδνληαο ηνπο ερζξνχο θαη γθξέκηζαλ έλα κέξνο ηνπ. Ωζηφζν, εμαηηίαο ηεο 

βηαζχλεο ηνπο, επηθξάηεζε αηαμία ζηνλ ζηξαηφ, ν νπνίνο δηαιχζεθε ζε κία 

ζχγθξνπζε κε Βνησηνχο νπιίηεο. Μέζα ζην ζθνηάδη πιένλ δελ αλαγλψξηδαλ πνηνο 

ήηαλ ερζξφο θαη πνηνο θίινο κε απνηέιεζκα λα ζθνηψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. ια 

απηά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ άγλνηα ηεο ηνπνζεζίαο απφ ηνλ Αζελατθφ ζηξαηφ 

νδήγεζαλ ζε ππνρψξεζε θαη άηαθηε θπγή.
243

 

 

 

Η ηειηθή ήηηα θαη ε θαηαζηξνθή ηωλ Αζελαίωλ (413 π.Υ.) 

Αξγφηεξα, ππήξμαλ δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπ Νηθία, ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηνπ 

Δπξπκέδνληα γηα ην εάλ ζα κείλνπλ ή ζα απνζπξζνχλ. Ο Δπξπκέδσλ πίζηεπε πσο 

έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξαθνχζεο, φκσο ν Νηθίαο δείιηαδε, δηφηη θνβφηαλ ηελ 

αληίδξαζε ησλ Αζελαίσλ ζηελ επηζηξνθή ηνπ. Ωζηφζν, ζχληνκα ζπλέβε έλα 

δπζκελέο γεγνλφο: ε έθιεηςε ζειήλεο ζηηο 27 Απγνχζηνπ ηνπ 413.  Σν γεγνλφο απηφ 

έθαλε ηνλ Νηθία, πνπ πίζηεπε πνιχ ζηηο καληείεο, λα ηξνκάμεη, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηκέλεη ν ζηφινο ηξεηο θνξέο ελληά κέξεο γηα λα επηηεζεί.
244
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Καη φζν νη Αζελαίνη θαζπζηεξνχζαλ, νη πξαθνχζηνη νξγάλσζαλ θαηλνχξηα 

λαπκαρία εληφο ηνπ ιηκαληνχ. Καηάθεξαλ λα δηαζπάζνπλ ην θέληξν ηνπο ζην νπνίν 

βξηζθφηαλ ν Μέλαλδξνο, θαη ν Κνξίλζηνο λαχαξρνο Ππζήλ ελίζρπζε ηελ επίζεζε 

ελαληίνλ ηνπ Δπξπκέδνληα. Οη πξαθνχζηνη βχζηζαλ 7 πινία, ζθφησζαλ ηνλ 

Δπξπκέδνληα θαη ν ζηφινο ησλ Αζελαίσλ ηξάπεθε ζε θπγή.
245

 

Η αζελατθή απνζηνιή είρε ράζεη πιένλ ηελ αίγιε ηεο θαη ζέινληαο λα βξεη 

κία ηαθηηθή αληίζηνηρε κε ηηο επσηίδεο ησλ ερζξψλ, εθεχξε ηα «ζηδεξά ρέξηα» ή 

αξπάγεο πνπ ζα άξπαδαλ ηα ερζξηθά πινία θαη δελ ζα ηα άθελαλ λα απνθνιιεζνχλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εκβφιηδαλ ηα δηθά ηνπο. Οη πξαθνχζηνη φκσο ελεκεξψζεθαλ 

γηα ηηο θηλήζεηο ησλ Αζελαίσλ θαη ηνπνζέηεζαλ δέξκαηα ζηηο πιψξεο θαη ηηο 

θνππαζηέο ησλ πινίσλ ηνπο. Αθνινχζεζε λαπκαρία ε νπνία έιεμε κε λίθε ησλ 

πξαθνπζίσλ. Οη Αζελαίνη έηξεμαλ λα ζσζνχλ ζην ζηξαηφπεδφ ηνπο αθήλνληαο πίζσ 

ηνπο λεθξνχο ηνπο. Ωζηφζν, ν Γεκνζζέλεο, παξαηεξψληαο κε ςπρξαηκία φηη νη 

Αζελαίνη θαηείραλ πεξηζζφηεξα πινία απφ ηνπο ερζξνχο, πξφηεηλε λα επηρεηξήζνπλ 

κία λέα έμνδν απφ ην ιηκάλη ηα μεκεξψκαηα. κσο νη Αζελαίνη είραλ απνγνεηεπηεί 

θαη αξλήζεθαλ πξνηηκψληαο λα δηαθχγνπλ απφ ηε ζηεξηά. 

Δλψ νη πξαθνχζηνη παλεγχξηδαλ ηε λίθε ηνπο, ν Δξκνθξάηεο ήζειε λα 

εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν ζα ηνπο νδεγνχζαλ νη Αζελαίνη αλ δηέθεπγαλ ζε 

άιιν κέξνο ηεο ηθειίαο θαη αλαθηνχζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Πξφηεηλε έηζη λα 

θιείζνπλ φινπο ηνπο δξφκνπο πνπ είραλ αθεηεξία ηηο πξαθνχζεο. Έζηεηιε ινηπφλ 

ηππείο ζην ερζξηθφ ζηξαηφπεδν λα πξνζπνηεζνχλ πσο ήηαλ απφ απηνί πνπ ήζειαλ λα 

πξνδψζνπλ ηελ πφιε ζηνλ Νηθία θαη λα ηνπο πνπλ λα ζπκβνπιέςνπλ ηνλ Νηθία λα 

αλαβάιεη ηελ αλαρψξεζε γηαηί νη πξαθνχζηνη παξαθχιαγαλ ηηο δηφδνπο δηαθπγήο. 

 ηαλ πηα νη Αζελαίνη μεθίλεζαλ κε πξννξηζκφ ηελ Καηάλε, νη πξαθνχζηνη 

ζηε δηαδξνκή ηνπο έθεξλαλ δηαξθψο εκπφδηα θαη αλαγθάδνληαλ ζπλέρεηα λα 

ππνρσξνχλ. Μεηά απφ ηα πιήγκαηα πνπ δέρηεθε ν ζηξαηφο πξνζπαζψληαο λα 

δηαθχγεη, ν Γεκνζζέλεο αλαγθάζηεθε λα παξαδνζεί απνδερφκελνο ηνλ φξν θαλείο λα 

κελ ράζεη ηε δσή ηνπ αλ νη Αζελαίνη παξέδηδαλ ηα φπια. Δλ ηέιεη, νη πξαθνχζηνη 

αηρκαιψηηζαλ 6.000 άλδξεο, γέκηζαλ ηέζζεξηο αζπίδεο κε ιάθπξα, ζπλέιαβαλ ηνλ 

Γεκνζζέλε θαη δηέηαμαλ ηνλ Νηθία λα παξαδνζεί. Ο Νηθίαο πξφηεηλε λα θαιχςεη ε 

Αζήλα ηα έμνδα ηνπ πνιέκνπ κε αληάιιαγκα ηελ ειεπζεξία ηνπ ζηξαηνχ, φκσο νη 

πξαθνχζηνη αξλήζεθαλ θαη ηνπο δηέιπζαλ κε ηηο βνιέο ηνπο. ζνη έκεηλαλ απφ ηνλ 
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ζηξαηφ ζθνηψζεθαλ ζηνλ πνηακφ Αζζίλαξν ζηνλ νπνίν είραλ θηάζεη πξνζπαζψληαο 

λα δξαπεηεχζνπλ.
246

 

Ο πξαθνχζηνη επηζπκνχζαλ επίζεο λα ζαλαησζεί ν Νηθίαο θαη ν 

Γεκνζζέλεο. Έηζη πέζαλε ινηπφλ ν Νηθίαο, ν νπνίνο θαηά ηνλ Θνπθπδίδε άμηδε 

ιηγφηεξν απφ ηνλ θαζέλα λα πάζεη απηά ηα δεηλά, θαζψο, φζα δηπισκαηηθά θαη 

ζηξαηεγηθά ιάζε θη αλ είρε θάλεη, δηαθαηερφηαλ απφ κεηξηνπάζεηα θαη ζηαζεξφηεηα, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είραλ ν Αιθηβηάδεο θαη γεληθά νη Αζελαίνη, θέξλνληαο έηζη 

ηελ παλσιεζξία ζην θξάηνο ηνπο.
247
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ΟΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟΤ ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΙΚΔΛΙΚΑ 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνξνχζε ηα γεγνλφηα ηεο ηθειηθήο Δθζηξαηείαο 

αλαιχζεθαλ δηεμνδηθφηαηα νη ελέξγεηεο  ηνπ Αιθηβηάδε θαη ε πξνδνζία ηνπ πξνο ηελ  

Αζήλα, ε νπνία έπαημε θνκβηθφ ξφιν γηα ηελ ηειηθή ζπληξηβή ησλ Αζελαίσλ. Βέβαηα, 

ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε κπνξεί λα αθνξά κφλν ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν θαη 

ζέκαηα ζρεηηθά κε απηφλ, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε κεηαγελέζηεξεο καξηπξίεο 

απνθαιχπηεη ηε ζέζε πνπ θαηέβαιε ν Αιθηβηάδεο ζηελ Αζήλα χζηεξα απφ ηελ 

Νηθίεην Δηξήλε.
248

 ην θεθάιαην απηφ ινηπφλ ζα εμεηαζηεί ε δξάζε ηνπ Αιθηβηάδε 

κεηά απφ ηελ αζελατθή ήηηα ζηε ηθειία. 

 

 

πκκαρία παξηηαηώλ θαη Πεξζώλ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Αιθηβηάδε  

Έπεηηα απφ ηελ θαηαζηξνθή ζηε ηθειία, πνπ ήηαλ έλα θνκβηθφ ζεκείν φρη 

κφλν γηα ηελ Αζήλα, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ Διιάδα, ε Πεξζηθή Απηνθξαηνξία 

μεθίλεζε λα ζπκκεηέρεη ζηηο ειιεληθέο πνιηηηθέο ππνζέζεηο. Με ηε βνήζεηα ησλ 

Πεξζψλ ν ζπαξηηαηηθφο ζηφινο απέθηεζε δχλακε ζηε ζάιαζζα θαη έηζη νη πφιεηο ηεο 

Μ. Αζίαο θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, πνπ ήηαλ ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο, απνζηάηεζαλ. 

Δπηπξνζζέησο, ν Αιθηβηάδεο ζπκκεηείρε ζηελ επηρείξεζε θαη ζπλέβαιε ζην λα 

απνθνπνχλ απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία ε Υίνο, ε Σέσο, ε Μίιεηνο, νη Κιαδνκελέο 

θαη νη Δξπζξέο. Απνζηάηεζαλ θαη φιεο νη ησληθέο πφιεηο, εθηφο απφ ηε άκν πνπ 

ζπλέρηζε λα είλαη ζχκκαρνο ησλ Αζελαίσλ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλάθζεθε 

ζπκκαρία κεηαμχ παξηηαηψλ θαη Πεξζψλ, ε νπνία ζα απνδεηθλπφηαλ θαηαζηξνθηθή 

γηα ηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο Μ. Αζίαο θαη γηα ηνπο Αζελαίνπο.  

Η ζπκκαρία πξνέβιεπε φηη νη Πέξζεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δίλνπλ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζην ζηφιν ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη λα παίξλνπλ απφ ηηο ησληθέο 

πφιεηο θφξν 5% γηα ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Με άιια ιφγηα, ε ζπλζήθε 

πξνέβιεπε ηελ επηθξάηεηα ησλ Πεξζψλ ζε φιεο ηηο ησληθέο πφιεηο. Έηζη, ν 

Αιθηβηάδεο ζπλέβαιε ζην λα έξζεη αληηκέησπε ε παηξίδα ηνπ κε δχν ηζρπξνχο 

αληηπάινπο, ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο.
249

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Αζελαίνη αλαζπγθξφηεζαλ ηηο λαπηηθέο ηνπο 

δπλάκεηο έρνληαο σο βάζε ηνπο ηε άκν θαη πξνζπαζνχζαλ λα επαλαθηήζνπλ ηηο 
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παιηέο ζπκκαρηθέο ηνπο πφιεηο.
250

 Καη έλα ρξφλν κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο ηθειίαο 

νη Αζελαίνη επηηέζεθαλ ελαληίνλ ηεο πεξηηεηρηζκέλεο Μηιήηνπ, φπνπ νη Πέξζεο καδί 

κε ηνπο παξηηάηεο θαη ηνπο Μηιεζίνπο εηηήζεθαλ νινζρεξψο.
251

 

   

Η ξήμε ζηηο ζρέζεηο Αιθηβηάδε θαη παξηηαηώλ θαη νη ζπκβνπιέο ζηνλ 

Σηζζαθέξλε ελαληίνλ ηεο πάξηεο 

Μεηά ηε κάρε ζηε Μίιεην νη ζρέζεηο ηνπ Αιθηβηάδε κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο 

άξρηζαλ λα θινλίδνληαη, αθνχ ν Αζελαίνο πνιηηηθφο ήηαλ χπνπηνο γη’ απηνχο. Έηζη, 

δηέηαμαλ ηνλ ζηξαηεγφ Αζηχνρν λα ηνλ ζθνηψζεη, αιιά ν έμππλνο Αιθηβηάδεο έκαζε 

έγθαηξα ηελ απφθαζε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ αξρφλησλ θαη θαηέθπγε ζηνλ Σηζζαθέξλε. 

Καη φπσο ήηαλ θπζηθφ άξρηζε λα βιάπηεη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο. 

Πξνέηξεςε ινηπφλ ηνλ ζαηξάπε λα κεηψζεη ηηο πιεξσκέο πνπ έθαλε ζηνλ 

ζπαξηηαηηθφ ζηφιν θαη λα πεξηθφςεη ηνπο κηζζνχο ησλ ζηξαηησηψλ ηνπο. Έπεηηα, ηνλ 

ζπκβνχιεπζε λα κελ θέξεη ηνλ πεξζηθφ ζηφιν ζε ζχγθξνπζε, γηαηί ζπκθέξνλ γηα ηελ 

Πεξζία ήηαλ λα εμαληιήζεη αξρηθά ηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε, ψζηε κεηά ν βαζηιηάο 

ησλ Πεξζψλ λα κπνξεί πην εχθνια λα ξπζκίδεη ηελ θαηάζηαζε. Έιεγε επίζεο ζηνλ 

Σηζζαθέξλε φηη νη Πέξζεο ζα ηα βξνπλ πην θαιά κε ηελ Αζήλα, δηφηη ήηαλ λαπηηθή 

δχλακε θαη ελδηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν λα έρεη ζπκκάρνπο ηα λεζηά. Αλ θαη νη 

Πέξζεο επσθειήζεθαλ απφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Αιθηβηάδε, απηφ είρε έλα ζθνπφ: ν 

Θνπθπδίδεο καο ιέεη φηη ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ππνηηζέκελε επηξξνή ηνπ ζηνπο Πέξζεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Αζήλα.
252

 

 

 

Η άθημε ζηε άκν: επαθέο κε ηνπο ζηξαηεγνύο ηωλ Αζελαίωλ 

Ο Αιθηβηάδεο, αθνχ βεβαηψζεθε φηη είρε θαηαθέξεη λα πείζεη ηνλ 

Σηζζαθέξλε λα κελ βνεζά ηδηαίηεξα ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη θαηάιαβε φηη κε ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ νη Αζελαίνη άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη πάιη γη’ απηφλ, ζθέθηεθε φηη 

είρε έξζεη ε ζηηγκή γηα λα πξάμεη ψζηε λα ηνλ αλαθαιέζνπλ νη Αζελαίνη.
253

 ηαλ 

ινηπφλ έκαζε ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Αζελαίσλ, ν Αιθηβηάδεο έζηειλε 
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θξπθά αλζξψπνπο ζηνπο λαπάξρνπο ησλ Αζελαίσλ ζηε άκν δίλνληάο ηνπο ειπίδεο 

φηη ζα πεηχρεη ζπκκαρία κεηαμχ Αζελαίσλ θαη Πεξζψλ, αθνχ πξψηα νη Αζελαίνη 

εγθαηαζηήζνπλ νιηγαξρία, γηαηί κφλν απηφ ην πνιίηεπκα εκπηζηεχνληαλ νη Πέξζεο. 

Οη ζηξαηεγνί ησλ νιηγαξρηθψλ ζηε άκν πίζηεςαλ ζηηο κπζηηθέο ζπκβνπιέο ηνπ, 

σζηφζν έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο, ν Φξχληρνο, ππνπηεχζεθε φηη ν Αιθηβηάδεο 

επεδίσθε κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο λα πεηχρεη ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ Αζήλα. 

Βέβαηα δελ έπεηζε ηνπο άιινπο ζηξαηεγνχο.
254

 

Σφηε νη ζηξαηεγνί έζηεηιαλ ηνλ Πείζαλδξν ζηελ Αζήλα, γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηεί γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο. Ο Φξχληρνο, θνβνχκελνο φηη, αλ ν Αιθηβηάδεο απνθαηαζηαζεί, ζα 

δηέηαδε λα ηνλ ζαλαηψζνπλ, έζηεηιε γξάκκα ζηνλ παξηηάηε λαχαξρν Αζηχνρν θαη 

ηνπ αλέθεξε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Αιθηβηάδε. Ο Αζηχνρνο πήγε λα ζπλαληήζεη ηνλ 

Αιθηβηάδε θαη ηνλ Σηζζαθέξλε ζηε Μαγλεζία θαη ηνπο ελεκέξσζε γηα ην γξάκκα 

ηνπ Φξχληρνπ. Ο Αιθηβηάδεο ηφηε απάληεζε, ζηέιλνληαο ζε δηνηθεηέο ζηε άκν έλα 

γξάκκα θαηά ηνπ Φξχληρνπ, αλαθέξνληαο ηη έρεη θάλεη θαη δεηψληαο ηνλ ζάλαην ηνπ. 

Ο Φξχληρνο, ζε απφγλσζε, έζηεηιε αθφκα έλα γξάκκα ζηνλ Αζηχνρν, πξνηείλνληάο 

ηνπ λα θαηαζηξέςεη ηνλ αζελατθφ ζηφιν ζηε άκν. Απηφ ην γξάκκα έπεζε ζηα ρέξηα 

ηνπ Αιθηβηάδε, ν νπνίνο εηδνπνίεζε ηνπο δηνηθεηέο ζηε άκν φηη πξνδφζεθαλ απφ 

ηνλ Φξχληρν.
 255

 

Πέξα απφ απηά ηα γεγνλφηα, ν Πείζαλδξνο έθηαζε ζηελ Αζήλα θαη κίιεζε 

κπξνζηά ζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο. Καηάθεξε λα ηνπο πείζεη θαη έηζη ε Δθθιεζία 

θαζαίξεζε ηνλ Φξχληρν θαη εμέιεμε ηνλ Πείζαλδξν θαη 10 άιινπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνλ Σηζζαθέξλε θαη ηνλ Αιθηβηάδε.
256

 

Όζηεξα απφ καθξφηαηεο δηαπξαγκαηεχζεηο νη νιηγαξρηθνί θαηάθεξαλ ην 411 

π.Υ. λα αιιάμνπλ ην πνιίηεπκα, ην νπνίν φκσο δελ δηήξθεζε πνιχ. Μεηά απφ ηξείο 

κήλεο ε νιηγαξρία αλαηξάπεθε, δηφηη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζηαζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε βία. Δίλαη ινηπφλ νινθάλεξε ε εμππλάδα ηνπ Αιθηβηάδε, ν νπνίνο κε ηηο δφιηεο 

πξάμεηο ηνπ είρε ζηφρν απιψο λα απνθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα. Ωζηφζν, ν Αζελατθφο 

ζηξαηφο ζηε άκν δελ ήηαλ ζχκθσλνο κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη εμέιεμε 
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ζηξαηεγνχο ην Θξαζχβνπιν θαη ην Θξάζπιν, νη νπνίνη θάιεζαλ ζηε άκν ηνλ 

Αιθηβηάδε.
257

 

ηαλ ινηπφλ έθηαζε ζηε άκν, ν Αιθηβηάδεο ζηελ πξψηε ηνπ νκηιία κπξνζηά 

ζηα ζηξαηεχκαηα παξαπνλέζεθε γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο εμνξίαο ηνπ, αιιά θαη γηα ηε 

επηξξνή ηνπ ζηνλ Σηζζαθέξλε. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα θάλεη ηνπο νιηγαξρηθνχο 

ζηελ Αζήλα λα ηνλ θνβνχληαη θαη λα απμήζεη ηελ πίζησζή ηνπ κε ηνλ ζηξαηφ ζηε 

άκν. Σφηε ην ζηξάηεπκα ηνλ εμέιεμε αξρηζηξάηεγν θαη ηνπ πξφηεηλε λα ζαιπάξεη ν 

ζηφινο ζηνλ Πεηξαηά θαη λα επηηεζνχλ ζηνπο νιηγαξρηθνχο γηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

δεκνθξαηία.
258

 

κσο ν Αιθηβηάδεο δε δέρηεθε ηελ πξφηαζή ηνπο, επεηδή κ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα μεζπνχζε εκθχιηνο πφιεκνο.
259

 Λίγν αξγφηεξα, κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

Αιθηβηάδε σο Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ, νη 400 νιηγαξρηθνί αλαηξάπεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κία επξχηεξε νιηγαξρία πνπ νδήγεζε ζηε δεκνθξαηία.
260

   

Μεηά ηελ αλαηξνπή ησλ νιηγαξρηθψλ, νη Αζελαίνη αλαθαινχζαλ ηνλ 

Αιθηβηάδε ζηελ Αζήλα, απηφο σζηφζν δελ ήζειε λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ ρσξίο 

λα έρεη πξάμεη θάηη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο.
261

 

 

πλερείο λίθεο ελαληίνλ ηεο πάξηεο  

Έηζη ινηπφλ μεθηλά ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε. ληαο αξρηζηξάηεγνο ησλ 

Αζελαίσλ, έπιεπζε ζηελ Ισλία κε 22 πνιεκηθά πινία, φπνπ πξνέβε ζε ελέξγεηεο πνπ 

ζα νδεγνχζαλ ζηελ επαλαθνξά ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο. Μεηά απφ απηά έπιεπζε 

πξνο ηνλ Διιήζπνλην, θαζψο ν Θξαζχβνπινο θαη ν Θξάζπινο νδήγεζαλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηφινπ εθεί.
262

 

Καζψο ν Αιθηβηάδεο ήηαλ θαζ’ νδφλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 411 π.Υ. νη δχν 

ζηφινη, ν παξηηαηηθφο θαη ν Αζελατθφο, ζπγθξνχζηεθαλ ζηελ Άβπδν, φπνπ νη 

Πεινπνλλήζηνη έζηεζαλ ηελ θχξηα λαπηηθή ηνπο βάζε. Η κάρε δηήξθεζε γηα πνιχ 

ψξα, αιιά νη Αζελαίνη πήξαλ ην πιενλέθηεκα φηαλ ν Αιθηβηάδεο ζάιπαξε ζηνλ 

Διιήζπνλην κε 18 ηξηήξεηο.
263

 Σφηε ν Πέξζεο ζαηξάπεο Φαξλάβαδνο θηλήζεθε κε ην 
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ζηξαηφ ηνπ γηα λα πνιεκήζεη ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. Μφλν ε πεξζηθή βνήζεηα 

έζσζε ηνλ ζπαξηηαηηθφ ζηφιν απφ ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή.
264

 

Λίγν κεηά ηε κάρε, ν Σηζζαθέξλεο έθηαζε ζηνλ Διιήζπνλην θαη ν 

Αιθηβηάδεο άθεζε ηνλ ζηφιν ζηε εζηφ γηα λα ηνλ ζπλαληήζεη, θέξλνληαο δψξα θαη 

ειπίδνληαο θαη πάιη λα δνθηκάζεη λα θεξδίζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζηνλ Πέξζε 

θπβεξλήηε. Πξνθαλψο, ν Αιθηβηάδεο παξεμήγεζε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζαηξάπε θαη 

ζπλειήθζε ζηηο άξδεηο θαηά ηελ άθημή ηνπ.
265

 Μεηά απφ έλα κήλα ν Αιθηβηάδεο 

θαηφξζσζε λα απνδξάζεη θαη λα θηάζεη ζηηο Κιαδνκελέο. 

Μεηά απφ δηάιεηκκα αξθεηψλ κελψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη 

Πεινπνλλήζηνη έρηηδαλ λέν ζηφιν θαη νη Αζελαίνη πνιηνξθνχζαλ πφιεηο θαη 

ιάκβαλαλ ρξήκαηα απφ ην Αηγαίν, ε επφκελε ζεκαληηθή λαπκαρία δηεμήρζε ηελ 

άλνημε ηνπ 410 π.Υ ζηελ Κχδηθν. Ο Αιθηβηάδεο κεηέθεξε ηνλ κηθξφ ηνπ ζηφιν απφ 

ηε εζηφ ζηελ Καξδία γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ζηφιν ηνπ απφ ηνλ πεινπνλλεζηαθφ 

ζηφιν, αιιά κφιηο ν αζελατθφο ζηφινο ελψζεθε εθεί, νη δηνηθεηέο ηνπ 

θαηεπζχλζεθαλ ζηελ Κχδηθν, φπνπ νη Αζελαίνη είραλ πιεξνθνξεζεί φηη ν 

Φαξλάβαδνο θαη ν Μίλδαξνο, ν δηνηθεηήο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ ζηφινπ, ζπλσκνηνχζαλ 

γηα ηελ επφκελή ηνπο θίλεζε. Υάξε ζηελ θαηαηγίδα θαη ην ζθνηάδη, νη Αζελαίνη 

έθζαζαλ θνληά ρσξίο λα ηνπο αληηιεθζνχλ νη Πεινπνλλήζηνη.
266

 

Ο πεινπνλλεζηαθφο ζηφινο βέβαηα ππέζηε θαηαζηξνθέο ζηε κάρε. Ο ζηφινο 

ηνπ Αιθηβηάδε απνβηβάζηεθε θαη επηρείξεζε λα ζπξψμεη ηα ζπαξηηαηηθά πινία πίζσ 

ζηε ζάιαζζα. Απφ ηελ άιιε, νη Πεινπνλλήζηνη θαηέβαιαλ αγψλα γηα λα κελ 

απνκαθξπλζνχλ ηα πινία ηνπο θαη ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Φαξλάβαδνπ ήξζαλ λα ηνπο 

βνεζήζνπλ.
267

 Όζηεξα, ν ππφινηπνο αζελατθφο ζηφινο ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

Θξαζχβνπινπ θαη ηνπ Θξάζπινπ νξκά ελαληίνλ ηνπ Μίλδαξνπ, ηνπ λαπάξρνπ ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ, θαη έηζη νη παξηηάηεο ηξάπεθαλ ζε θπγή. Ο Αιθηβηάδεο  ηφηε 

έθηαζε κε κεγάιεο δπλάκεηο ζηελ παξαιία ησλ Κιήξσλ, φπνπ νη παξηηάηεο θαη νη 

Πέξζεο ληθήζεθαλ θαη ππνρψξεζαλ θαη νη Αζελαίνη θαηέζηξεςαλ φια ηα 

ζπαξηηαηηθά πινία. Μάιηζηα, ν Μίλδαξνο ζηε κάρε απηή ζθνηψζεθε θαη ν 

Φαξλάβαδνο ηξάπεθε ζε θπγή. Έηζη ινηπφλ νη Αζελαίνη θπξίεπζαλ ηελ Κχδηθν θαη ε 
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ήηηα ησλ παξηηαηψλ ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ ε πάξηε αλαγθαζηηθά πξφηεηλε 

εηξήλε, αιιά ε Αζήλα αξλήζεθε.
268

 

Μεηά απφ ηηο επηηπρίεο απηέο, αθνινχζεζαλ θη άιιεο. Ο Αιθηβηάδεο ινηπφλ 

θαηεπζχλζεθε πξνο ην Βφζπνξν θαη ηνλ Διιήζπνλην θαη κεηά ζηξαηνπέδεπζε ηελ 

Υαιθεδφλα, ηελ νπνία θαη θαηέιαβε ην 409 π.Υ. Σελ πνιηνξθία ηεο Υαιθεδφλαο 

αθνινχζεζε ε θαηάιεςε ηεο ειπκβξίαο θαη ηνπ Βπδαληίνπ. Υάξε ζηνλ Αιθηβηάδε 

νιφθιεξε ε βφξεηα αθηή ηεο Πξνπνληίδαο αλήθε μαλά ζηνπο Αζελαίνπο.
269

 

 

 

Η επηζηξνθή ζηελ Αζήλα 

Μεηά απφ φια απηά ηα ληθεθφξα επηηεχγκαηα ν Αιθηβηάδεο επέζηξεςε 

επηηέινπο ζηελ Αζήλα ηνλ Ινχλην ηνπ 408 π.Υ. Σν ςήθηζκα γηα ηελ επάλνδφ ηνπ απφ 

ηελ εμνξία είρε γίλεη λσξίηεξα, χζηεξα απφ γξαπηή πξφηαζε ηνπ Κξηηία. Ο 

Αιθηβηάδεο ινηπφλ παξνπζηάζηεθε ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, φπνπ ν δήκνο ηνλ 

ζηεθάλσζε κε ρξπζφ ζηεθάλη θαη ηνλ εμέιεμε αξρηζηξάηεγν κε απεξηφξηζηεο 

αξκνδηφηεηεο ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα. Δπηπιένλ, απνθάζηζε λα ηνπ επηζηξέςεη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ θαη λα άξνπλ νη Δπκνιπίδεο θαη νη Κήξπθεο ηηο θαηάξεο ηνπο ζηηο 

νπνίεο είραλ πξνβεί κε δηαηαγή ηνπ δήκνπ.
270

 ιεο νη πνηληθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηνπ 

Αιθηβηάδε αθπξψζεθαλ θαη νη θαηεγνξίεο ηεο βιαζθεκίαο απνζχξζεθαλ επηζήκσο. 

Ο Αιθηβηάδεο ήηαλ ηθαλφο λα δηεθδηθήζεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη λα αλεβάζεη ην 

εζηθφ ησλ Αζελαίσλ νδεγψληαο ηελ ηεξά πνκπή πξνο ηελ Διεπζίλα (γηα ηελ ηειεηή 

ησλ Διεπζίλησλ Μπζηήξησλ) δηα μεξάο, γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο 

Γεθέιεηαο απφ ηνπο παξηηάηεο.
271

 

Μφιηο έγηλε ε ιακπξή ηέιεζε ησλ Διεπζίλησλ κπζηεξίσλ, ν Αιθηβηάδεο 

απέπιεπζε ακέζσο κε εθαηφ πινία θαη ρίιηνπο πεληαθφζηνπο νπιίηεο ελαληίνλ ηεο 

Άλδξνπ, πνπ είρε απνζηαηήζεη απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία. ηε κάρε λίθεζε ηνπο 

αληηπάινπο, αιιά δελ κπφξεζε λα θπξηεχζεη ηελ πφιε.
272

 

Δθείλε ηελ πεξίνδν νη παξηηάηεο είραλ σο λαχαξρν ηνλ Λχζαλδξν, ν νπνίνο 

παξαθηλνχζε θάπνηνπο κηζζνθφξνπο ησλ Αζελαίσλ λα πεγαίλνπλ κε ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο. Σφηε ν ζηφινο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ είρε αξάμεη ζην ιηκάλη ηεο 
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Δθέζνπ, δηφηη ν Λχζαλδξνο θνβφηαλ λα πνιεκήζεη κε ηνλ Αιθηβηάδε. ηε ζπλέρεηα, 

ν Αιθηβηάδεο πήγε πξνο ηηο πφιεηο ηεο Μ. Αζίαο πξνθεηκέλνπ λα βξεη ρξήκαηα θαη 

άθεζε σο δηνηθεηή ηνλ ηξηήξαξρν Αληίνρν. Ωζηφζν ν Αληίνρνο φληαο αλφεηνο 

πεξηθξφλεζε ηε δηαηαγή ηνπ Αιθηβηάδε θαη έπιεπζε ζηελ Έθεζν ελαληίνλ ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ ζηφινπ. Ο Λχζαλδξνο αληηιήθζεθε φηη ν Αιθηβηάδεο έιεηπε θαη έηζη 

επηηέζεθε ελαληίνλ ηνπ Αληηφρνπ κε φιν ην ζηφιν ηνπ θαη θέξδηζε ηε λίθε. ηε 

λαπκαρία απηή θνληά ζην Νφηην θαηάθεξε λα ζθνηψζεη ηνλ Αληίνρν, πήξε πνιινχο 

αηρκαιψηνπο θαη δεθαπέληε αζελατθά πινία.
273

     

  

Η απηνεμνξία ζηε Θξάθε 

Βιέπνληαο απηή ηελ ήηηα, νη ερζξνί ηνπ Αιθηβηάδε άξρηζαλ λα ηνλ 

θαηεγνξνχλ  θαη λα ηνλ ζπθνθαληνχλ, κε απνηέιεζκα λα ηνλ αθαηξέζνπλ άδηθα απφ 

ηελ αξρεγία. Έηζη, ν Αιθηβηάδεο θαηέθπγε ζηε Βηζάλζε ηεο Θξάθεο, ζ’ έλα ηείρνο 

πνπ είρε νηθνδνκήζεη γηα λα ην έρεη σο θαηαθχγην. 

Σν 405 π.Υ. ην ζηξάηεπκα ησλ Αζελαίσλ βξηζθφηαλ ζηνπο Αηγφο πνηακνχο, 

απέλαληη απφ ην ζηφιν ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, πνπ βξηζθφηαλ ζηε Λάκςαθν θαη είρε 

λαχαξρν ην Λχζαλδξν.
274

 Ο Αιθηβηάδεο, ν νπνίνο ήηαλ θνληά θαη έβιεπε ηελ 

θαηάζηαζε, αλαγλψξηζε φηη νη Αζελαίνη είραλ αγθπξνβνιήζεη ζε ζηξαηεγηθά 

κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ηνπο ζπκβνχιεπζε λα κεηαθηλήζνπλ ηα πινία ηνπο ζηε εζηφ, 

φπνπ κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ην ιηκάλη θαη ηελ πφιε. Ωζηφζν, νη ζηξαηεγνί 

ησλ Αζελαίσλ, ζεσξψληαο φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ε επζχλε ζα έπεθηε πάλσ 

ηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε λίθεο φινη νη άλδξεο ζα πίζηεπαλ πσο ν Αιθηβηάδεο ηνπο 

έθεξε ηε λίθε, δήηεζαλ απφ ηνλ Αιθηβηάδε λα κελ μαλάξζεη θνληά ζην ζηξαηφπεδν. 

Καη ην απνηέιεζκα δπζηπρψο ήηαλ λα θαηαζηξαθεί ν ζηφινο ησλ Αζελαίσλ απφ ην 

Λχζαλδξν.
275

 

 

 

Σν ηξαγηθό ηέινο 

Όζηεξα απφ απηά, ν Αιθηβηάδεο, επεηδή θνβήζεθε ηνπο παξηίαηεο πνπ 

θπξηαξρνχζαλ ζηε ζηεξηά θαη ηε ζάιαζζα, πήγε ζηε Βηζπλία θαη ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ Φαξλάβαδν, θαηεπζχλζεθε κεηά ζηε Φξπγία ειπίδνληαο φηη ζα εμαζθαιίζεη ηε 
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βνήζεηα ηνπ Αξηαμέξμε. Δθεί ν Αιθηβηάδεο δνχζε θνληά ζην Φαξλάβαδν 

ππεξεηψληαο ηνλ θαη απνιακβάλνληαο ηηκέο, πηζηεχνληαο φηη ν Φαξλάβαδνο ζα ηνλ 

βνεζνχζε λα πξνζεγγίζεη ην βαζηιηά.
276

 

ζνλ αθνξά ην ζάλαην ηνπ Αιθηβηάδε, ππεχζπλνη ήηαλ νη παξηηάηεο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ν Λχζαλδξνο. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ν Λχζαλδξνο έζηεηιε έλα 

απεζηαικέλν ζηνλ Φαξλάβαδν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ, έζηεηιε ηνλ αδεξθφ ηνπ ζηε 

Φξπγία, φπνπ δνχζε ν Αιθηβηάδεο καδί κε ηελ εξσκέλε ηνπ, Σηκάλδξα. Σν 404 π.Υ, 

θαζψο ήηαλ έηνηκνο λα μεθηλήζεη γηα ηα πεξζηθά αλάθηνξα, ην ζπίηη ηνπ 

πεξηθπθιψζεθε θαη ππξπνιήζεθε. Οη δνινθφλνη ζηε ζέα ηεο θσηηάο 

απνκαθξχλζεθαλ θαη ηνλ ρηππνχζαλ απφ καθξηά κε αθφληηα θαη βέιε. Αθνχ ινηπφλ 

δνινθνλήζεθε ν Αιθηβηάδεο, ε Σηκάλδξα ηχιημε θαη ζθέπαζε ην λεθξφ κε ηα δηθά ηεο 

ξνχρα θαη χζηεξα έθαςε ηελ ηέθξα ηνπ κε φζεο ηηκέο κπνξνχζε.
277

 

Έηζη ινηπφλ πέζαλε ν ζπνπδαίνο Αιθηβηάδεο θαη ε Αζήλα, ε παηξίδα ηνπ, ζε 

θνκβηθέο ζηηγκέο έραζε έλαλ πνιηηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηε βνεζήζεη λα βγεη απφ 

ην αδηέμνδν.
278
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Ο ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ ΣΟΤ ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ 

 

Ο Αιθηβηάδεο είλαη ζίγνπξα έλα απφ ηα πην δηθνξνχκελα πνιηηηθά πξφζσπα. 

Η παξνπζίαζε ηνπ απφ ηνλ Θνπθπδίδε θαζηζηά ηελ πεξηεθηηθή αζάθεηα ησλ 

ζθνπηκνηήησλ ηεο δξάζεο ηνπ θεληξηθφ ζέκα, ην νπνίν αλαπηχζζεη κε θάζε ζθφπηκν 

ηξφπν. Ο Αιθηβηάδεο δελ αλαθέξεηαη πνηέ σο ηνικεξφο ή ζπλεηφο ή επθπήο ή 

ελάξεηνο ή εξσηηθφο, κνινλφηη απηέο είλαη ζεκαληηθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Θνπθπδίδεο γηα λα πεξηγξάςεη άιινπο πνιηηηθνχο εγέηεο θαη ελέξγεηεο. Δίλαη ζαλ ν 

Θνπθπδίδεο, αθνχ καο πξνεηνίκαζε ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ γηα λα αμηνινγήζεη ηηο 

απνρξψζεηο απηψλ ησλ πην δχζθνισλ πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ, λα καο ππνρξεψλεη λα 

εθκεηαιιεπηνχκε απηή ηε κφλε εθπαίδεπζε.
279

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν Αιθηβηάδεο θαηαιακβάλεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηηο 

αθεγεκαηηθέο θαη ξεηέο δειψζεηο ηνπ Θνπθπδίδε ζηελ Ιζηνξία ηνπ, πξνζδίδνληαο 

έηζη κηα γνεηεία ζην έξγν ηνπ κε ηελ δηήγεζε ηεο δξάζεο ελφο ηδηαίηεξνπ αηφκνπ. 

Απηή ε εμηζηφξεζε ηεο δσήο ηνπ Αιθηβηάδε απνδεηθλχεη φηη ν Θνπθπδίδεο έδσζε 

γεληθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηνπ αηφκνπ ζηελ ηζηνξηθή αηηηψδε 

ζπλάθεηα, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε ηεο Ιζηνξίαο. Μάιηζηα, 

ν ηζηνξηθφο γλψξηδε πνιχ θαιά ηελ εμαηξεηηθή θαη αδηάθνπε θαξηέξα ηνπ Αιθηβηάδε. 

πλεπψο, φπσο αθξηβψο ε εμαηξεηηθή αηνκηθφηεηα ηνπ Αιθηβηάδε θαη ε 

αμηνζεκείσηε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ βηνγξαθηθψλ 

γξαπηψλ, εδψ ζεσξείηαη φηη έρνπλ εθηξέςεη ηνλ ηζηνξηνγξαθηθφ ζθνπφ ηνπ 

Θνπθπδίδε.
280

 

Καη πξάγκαηη, ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε απνθεχγεηαη ε αλαθνξά 

ζηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε λα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Αιθηβηάδε, επεηδή αθξηβψο θαηά ηε γλψκε ηνπ ε πξνζσπηθή ηνπ δσή 

είρε άκεζεο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο, αθνχ είρε επίδξαζε ζηνλ αζελατθφ ιαφ.
281

 Ωζηφζν, 

ν ηζηνξηθφο δελ αλαθέξεη πνπζελά ην πξφβιεκα ζηελ νκηιία ηνπ, ηα θάιινο ηνπ, ην 

πείζκα ηνπ. Πάλησο, θάζε θνξά πνπ ηνλ κλεκνλεχεη δελ παξαιείπεη λα ππνλνήζεη κε 

ηα ιεγφκελά ηνπ ηνλ ππεξβνιηθφ αηνκηθηζκφ ηνπ, ηελ επεηδεημηνκαλία ηνπ, ηελ 

απιεζηία ηνπ. Ο Θνπθπδίδεο επηπιένλ θάλεη θαλεξφ φηη ν Αιθηβηάδεο είρε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Πεξηθιή, κε ηε δηαθνξά φηη ν δεχηεξνο δελ απέβιεπε πνηέ ζηελ 
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θεξδνζθνπία. Αιιά ν Αιθηβηάδεο δελ ήηαλ θαη θηιφπαηξηο, φπσο απνδείρηεθε, αθνχ 

πξφδσζε κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηελ παηξίδα ηνπ.
282

 

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ ιαφ, o εμηξεκηζκφο ηνπ Αιθηβηάδε είλαη 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αγθαιηάζεη ή λα θαιχςεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ ηνπ Αζελατθνχ 

πνιηηηθνχ ιφγνπ. Ο Αιθηβηάδεο ζπλερίδεη λα ελεξγεί γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ κέρξη 

ηελ ηειηθή ζηηγκή ηεο αθήγεζεο ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά ν ηξφπνο πνπ ην θάλεη απηφ 

παξακέλεη πξνβιεκαηηθφο. Ο Θνπθπδίδεο, ζε έλα ζχληνκν ζρφιην γηα ηε ζρέζε 

κεηαμχ Αιθηβηάδε θαη Αζήλαο, ηνλίδεη ην κεγαιείν ηνπ γηα ηε ζχιιεςε θαη ηε δξάζε 

ηνπ. Απηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αγθαιηάζεη ην δεκφζην 

αγαζφ κέζα ζηα δηθά ηνπ. Αιιά ζην ίδην ρσξίν ν Θνπθπδίδεο ζπλδέεη απηέο ηηο 

ηδηφηεηεο κε ηηο ππνςίεο ηεο πφιεο φηη νη πξνζέζεηο ηνπ Αιθηβηάδε δελ είλαη ζπκβαηέο 

κε ην δεκφζην θαιφ, αιιά κε ην ηπξαλληθφ. Ωζηφζν, αλαθέξεη φηη ηα πξνζσπηθά 

θίλεηξα ηνπ Αιθηβηάδε δελ ηνλ εκπνδίδνπλ λα είλαη ν θαιχηεξνο εγέηεο θαη κάιηζηα 

ε κεγαιχηεξε ειπίδα πνπ έρεη ε πφιε γηα ηελ θαηάιεμε ηνπ πνιέκνπ. Απφ ηελ άιιε 

φκσο, ε εμνξία ηνπ Αιθηβηάδε επέθεξε ηειηθά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο. 

Δπνκέλσο, δελ είλαη μεθάζαξν αλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηελ είρε ν 

Αιθηβηάδεο ή ν ιαφο πνπ κε ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ πξνδνζία 

ηεο παηξίδαο.
283

 

πσο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, ε θαρππνςία ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζηνλ 

Αιθηβηάδε είρε σο απνηέιεζκα λα ζεσξεζεί έλνρνο γηα ηελ ηεξνζπιία ηεο απνθνπήο 

ησλ Δξκψλ θαη λα ηνλ αλαθαιέζνπλ γηα λα απνινγεζεί. Έηζη, ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 

Βηβιίνπ βιέπνπκε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα. Απφ ηε κία, έρεη μεθηλήζεη ε 

εζηθή απνζχλζεζε ησ Αζελαίσλ, ελψ ν άηνικνο Νηθίαο είλαη πιένλ κφλνο ζηελ 

αξρεγία. Απφ ηελ άιιε, ν ζξαζχο  Αιθηβηάδεο ζπκβνπιεχεη ηνπο παξηηάηεο, 

θαζηζηψληαο ηελ θαηάζηαζε γηα ηνπο Αζελαίνπο θαηαζηξνθηθή. Η αηηία απηνχ ηνπ 

αηπρνχο ζπκβάληνο ήηαλ, φρη κφλν ε ζξαζχηεηα ηνπ Αιθηβηάδε, αιιά θαη ε καλία 

ησλ Αζελαίσλ λα θνβνχληαη ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ο Θνπθπδίδεο έρεη 

ηνλίζεη πνιιέο θνξέο ζηελ Ιζηνξία ηνπ φηη ν αζελατθφο δήκνο πάληα έηξεκε ζηελ ηδέα 

ηεο ηπξαλλίαο θαη ήηαλ θαρχπνπηνη κε ηα πάληα. Απηφ βέβαηα είλαη εηξσληθφ, θαζψο 

ε Αζήλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ε πην ηπξαλληθή πφιε ηεο Διιάδαο θαη νη 

πνιίηεο ηεο θνβνχληαλ ηελ ηπξαλλία. Καη θπζηθά, φπνπ ν Θνπθπδίδεο επηκέλεη ζην 
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εξψηεκα πεξί ηπξαλλίαο, είλαη ζεκαληηθφ γηα λα θξίλεη ηελ πεξηβφεηε θαξηέξα ηνπ 

Αιθηβηάδε.
284

 

Απφ ηε κία ινηπφλ, ν Θνπθπδίδεο θαίλεηαη λα ξίρλεη πεξηζζφηεξν ζηνλ δήκν 

ηελ επζχλε γηα ηελ αζελατθή ζπληξηβή, επεηδή δελ έδεημε εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν 

ηνπ Αιθηβηάδε, παξά ζηνλ ίδην ηνλ Αιθηβηάδε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή πνπ 

πξνθάιεζε ηε δπζπηζηία. Ο ηζηνξηθφο φκσο κάιινλ δελ είρε ζην λνπ ηνπ ηελ 

πξαγκαηηθή θαηεγνξία θαηά ηνπ Αιθηβηάδε, πνπ δελ ήηαλ ε ηδησηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά, αιιά νη πνιηηηθέο ηνπ βιέςεηο. Οη ηθαλφηεηέο ηνπ δελ είραλ ηφζε 

ζεκαζία γηα ηνπο Αζελαίνπο, εηδηθά αλ αλαινγηζηνχκε φηη απφ ην 415 έσο ην 410 

π.Υ. ν Αιθηβηάδεο παξνπζηαδφηαλ σο ππνζηεξηθηήο ηεο νιηγαξρίαο. Ωζηφζν, ν 

Θνπθπδίδεο ππνζηεξίδεη φηη δελ ελδηαθεξφηαλ νχηε γηα ηελ δεκνθξαηία νχηε γηα ηελ 

νιηγαξρία, παξά κφλν γηα ηελ αλάθιεζή ηνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ εμνπζία.
285

 

Πνιινί ζρνιηαζηέο έρνπλ βξεη φηη είλαη αδχλαην λα ζπκθηιησζνχλ νη δχν 

πιεπξέο ηεο παξνπζίαζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ: αληηιακβάλνληαη κηα 

αληίθαζε πνπ δείρλεη φηη ν Θνπθπδίδεο έρεη θάπνηα ζηηγκή αιιάμεη γλψκε γηα ηνλ 

Αιθηβηάδε ή ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηάθνξεο ζεκεηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

αθήγεζε είλαη απφδεημε κηαο ακθηηαιάληεπζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε γνεηεία ηνπ 

Θνπθπδίδε κε κηα ζαγελεπηηθή εηθφλα, ίζσο κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ θαη 

απνθαζίδνληαο λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο πεγή. Μηα απάληεζε ζε ηέηνηεο επηθπιάμεηο 

είλαη λα επηζεκάλνπκε φηη, ζε θάπνην βαζκφ, απηφ ην είδνο πνιπεζληθήο παξνπζίαζεο 

κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηελ απεηθφληζε άιισλ πξνζψπσλ ηεο Ιζηνξίαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη, σο ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο, ν Θνπθπδίδεο γξάθεη γηα 

πξνζσπηθφηεηεο ησλ νπνίσλ ε θήκε εμαθνινπζνχζε λα είλαη ακθηζβεηνχκελε. Αλ 

θαη ν Θνπθπδίδεο είδε ην ζηφρν ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ σο αηηηαθήο ηζηνξίαο πνπ 

θσηίδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη φρη ηε δηαηήξεζε ηεο θήκεο ησλ αλζξψπσλ, 

ν ξφινο ηνπ σο πάξνρνο κηαο έγθπξεο εθδνρήο ησλ ρξφλσλ ηνπ πνιέκνπ ηνλ έθαλε λα 

κεζνιαβεί γηα λα απνθαηαζηήζεη ηε θήκε ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζηνλ 

πφιεκν ήηαλ ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελνο. Γη 'απηφ ην ιφγν, ε απεηθφληζε ηέηνησλ 

πξνζψπσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία πξνζεθηηθά δηαηππσκέλσλ, 

ηζνξξνπεκέλσλ αθεγεκαηηθψλ εθεπξέζεσλ πνπ αλακηγλχνπλ πην ζεηηθέο κε πην 

αξλεηηθέο αλάιπζεηο. 
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 Αλ ινηπφλ ε παξνπζίαζε ηνπ Αιθηβηάδε είλαη πην πνιχπινθε θαη 

πνιπδχλακε απφ απηή ησλ άιισλ ραξαθηήξσλ ηεο Ιζηνξίαο, απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν 

ίδηνο ν Αιθηβηάδεο πξνθάιεζε ηηο πην παζηαζκέλεο θαη πνισκέλεο αληηδξάζεηο. Η 

αθεγεκαηηθή αλάιπζε ηνπ Αιθηβηάδε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αληίδξαζε ζηηο 

ζχγρξνλεο ξεηνξηθέο ζπδεηήζεηο πνπ καζηίδνπλ γη 'απηφλ. Οη πξνζεθηηθά δπγηζκέλεο, 

ζρεδφλ βαζαληζηηθέο θξάζεηο ησλ αθεγεκαηηθψλ παξεκβάζεσλ (ζε αληίζεζε κε ηελ 

απινπζηεπκέλε ξεηνξηθή ησλ νκηιεηψλ) επεξεάδνληαη αζθαιψο απφ ηελ αλάγθε λα 

βξεζεί έλαο ηξφπνο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ θαη πνισκέλσλ ξεηνξηθψλ 

παξνπζηάζεσλ ηεο επνρήο  ηνπ ηζηνξηθνχ.
286

 

Πάλησο, φπσο θη αλ έρνπλ ηα πξάγκαηα έλα είλαη ζίγνπξν: Ο Θνπθπδίδεο φζν 

θη αλ ζαχκαδε ηνλ Αιθηβηάδε γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη φζν θη αλ απνδνθίκαδε ζην 

έξγν ηνπ ηελ καλία θαηαδίσμεο ησλ Αζελαίσλ γηα φπνηνλ απεηινχζε ην δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα, δελ ζηακάηεζε λα ηνλ ζεσξεί πξνδφηε ηεο Αζήλαο. Ο εγσηζκφο ηνπ θαη ε 

θηινδνμία ηνπ, ε επηζπκία πάληνηε λα εμνπζηάδεη θαη λα βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην 

ήηαλ απηά πνπ ηνλ έθαλαλ λα δξάζεη πνιινζηέο θνξέο ελάληηα ζηελ παηξίδα ηνπ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη θαλεξφ φηη ήδε απφ ηνλ Αξρηδάκεην Πφιεκν είρε 

μεθηλήζεη ν εθθπιηζκφο θαη ε εζηθή δηαθζνξά γηα ηνπο Αζελαίνπο. Η πξψηε απηή 

θάζε ηνπ πνιέκνπ κπνξεί λα έιεμε ρσξίο λα είλαη μεθάζαξνο ληθεηήο νχηε νη 

Αζελαίνη νχηε νη Πεινπνλλήζηνη, φκσο ε αζελατθή δχλακε είρε ζεκεηψζεη πνιιέο 

επηηπρίεο θαη είρε νπζηαζηηθά επηθπξψζεη κε ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ Νηθία 

θαη ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο ην 421 π.Υ. ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Απηφ φκσο δελ 

εκπφδηζε ηνπο Αζελαίνπο λα επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ην επεθηαηηθφ ηνπο ζρέδην, 

εηδηθά αλ ζθεθηνχκε φηη νη φξνη ηεο ζπλζήθεο δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζαλ πιήξσο. Έηζη, 

νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα νξγαλψζνπλ εθζηξαηεία κε ζθνπφ λα θπξηέςνπλ ην λεζί 

ηεο ηθειίαο. Η ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε φκσο ηνπο νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή. Κη 

απηφ γηαηί δελ είραλ θάπνηνλ εγέηε αξθεηά ηθαλφ θαη δηνξαηηθφ φπσο ήηαλ ν 

Πεξηθιήο, θαζψο απφ ηε κία ν Αιθηβηάδεο ήηαλ ηθαλφο, αιιά ππεξφπηεο θαη 

αηνκηζηήο, θαη απφ ηελ άιιε ν Νηθίαο ήηαλ έληηκνο, αιιά πνιχ δεηιφο θαη άηνικνο. 

ληαο ινηπφλ νη δχν απηνί άληξεο αξρεγνί ηεο εθζηξαηείαο, θαηλφηαλ απφ ηελ 

αξρή φηη ε εθζηξαηεία δελ μεθηλνχζε ζεηηθά γα ηνπο Αζελαίνπο, αθνχ δηαθσλνχζαλ 

έληνλα. Ο Νηθίαο επέκελε λα αλαβάινπλ ηελ εθζηξαηεία, ελψ ν Αιθηβηάδεο ήζειε λα 

θαηαιάβεη ηελ ηθειία γηα λα θεξδίζεη δφμα θαη πινχην. Απηή φκσο ε αξρνκαλία θαη 

ε θηινδνμία ηνπ ηνλ έθαλαλ ελ ηέιεη ππεχζπλν ηεο κεγάιεο αζελατθήο ζπκθνξάο. Η 

ήηηα ηεο Αζήλαο ζηε ηθειηθή Δθζηξαηεία νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο, 

ζηελ αλππαξμία ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ απφ ηνπο ζηξαηεγνχο. Ο Νηθίαο ήηαλ 

έλαο έκπεηξνο ζηξαηεγφο, αιιά δελ ζπκθψλεζε απφ ηελ αξρή λα ζηείινπλ δπλάκεηο 

ζηε ηθειία θαη επέκελε πσο ε Αζήλα δελ είρε πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε. Αληίζεηα, ν 

Αιθηβηάδεο ήηαλ θηιφδνμνο, αηζηφδνμνο θαη ελζνπζηαζκέλνο κε ηε εθζηξαηεία θαη 

είρε βιέςεηο λα θαηαθηήζεη νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ θφζκν. Ωζηφζν, κεηά ηελ 

θαηεγνξία πνπ δέρηεθε ζρεηηθά κε ηε βεβήισζε ησλ εξκατθψλ ζηειψλ θαηέθπγε ζηε 

πάξηε θαη πξφδσζε ηελ παηξίδα ηνπ. 

Ο Αιθηβηάδεο φκσο είλαη κηα πξνζσπηθφηεηα γηα ηελ νπνία ληψζεη θαλείο 

αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα. Απφ ηε κία, θέξδηδε ηε ζπκπάζεηα κε ηηο αξεηέο ηνπ, ηελ 

νκνξθηά ηνπ, ηελ εμππλάδα ηνπ, απφ ηελ άιιε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ έθαλε ηνλ ιαφ λα 

κελ ηνλ εκπηζηεχεηαη. Πξνθαιεί κάιηζηα εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ν ηκπεξηαιηζκφο 

ήηαλ ζίγνπξα ζην αίκα ηνπ Αιθηβηάδε, θαζψο ήζειε πάληα λα αληηκεησπίδεη λένπο 
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ερζξνχο, λα θαηαθηήζεη λέα εδάθε θαη λα απνθηήζεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ θχξνο θαη 

δφμα. κσο φιε απηή ε λννηξνπία ηνπ άγγηδε ηα φξηα ηεο χβξεσο, θαηάθεξε κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λα απνθηήζεη ερζξνχο θαη ελ ηέιεη απνκαθξχλζεθε θαη ν ίδηνο απφ 

ηελ πφιε ηνπ.  

πσο θη αλ είραλ ηα πξάγκαηα πάλησο, ν Αιθηβηάδεο ήηαλ κηα 

πξνζσπηθφηεηα κε νμχλνηα, ηφικε, ζάξξνο, επηκνλή, πνπ φκσο είρε παξεθηξαπεί απφ 

ην δξφκν ηεο αξεηήο. Δίρε φια ηα κέζα λα γίλεη έλαο άξηζηνο πνιηηηθφο ηεο Αζήλαο, 

ίζσο θαη αληάμηνο ηνπ Πεξηθιή, αιιά εθείλνο πξνηίκεζε ηε δφμα θαη ηνλ πινχην. Καη 

αθξηβψο απηή ε αληίθαζε είλαη ε γνεηεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  
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