
Φσθίσλ ν Αζελαίνο (402-317 π.Υ.) 
  

 Γξάθεη ν Αληηζηξάηεγνο ε.α. Ησάλλε Κξαζζά 

«Ὅηαν ἴδω ηοὺρ μὲν νέοςρ ἀποθαζιζμένοςρ νὰ θςλάηηοςν ηὴν ηάξιν(να 

ζέβονηαι ηην νομιμόηηηα), ηούρ δὲ πλοςζίοςρ νὰ ζςνειζθέποςν καὶ ηοὺρ 

πήηοπαρ (πολιηικούρ) νὰ ἀπέσοςν ἀπὸ ηοῦ νὰ κλέπηοςν ηὰ δημόζια». Ἡ 

ἀπάληεζε ηνῦ Φσθίσλνο ζηήλ ἐξψηεζε ηνῦ Ὑπεξείδε[1], γηὰ ηφ πφηε ζὰ 

ζπκβνχιεπε ηνχο Ἀζελαίνπο λὰ πνιεκήζνπλ θαηά ηῶλ Μαθεδφλσλ. 

Πινχηαξρνο(Βίνη Παξάιιεινη).            

Ο Καλόρ και Αγαθόρ Πολίηηρ 

Ο Φσθίσλ γελλήζεθε ην 402 π.Υ. ζηελ Αζήλα, δχν ρξφληα κεηά ην ηέινο 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ(431-404 π.Υ.). Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε δηίζηαληαη[2]. Τπήξμε καζεηήο ηνπ Πιάησλνο 

θαη ηνπ Ξελνθξάηνπο[3]. Πξσηαγσλίζηεζε ζηα δεκφζηα πξάγκαηα ησλ 

Αζελψλ σο ζηξαηεγφο θαη πνιηηηθφο ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Φηιίππνπ Β΄, ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνπ Φηιίππνπ Γ'. Οη Αζελαίνη 

είραλ δηραζζεί(θαζφινπ πξσηφηππν) ζε δχν παξαηάμεηο(θηινκαθεδνληθή θαη 

αληηκαθεδνληθή). Ο Φσθίσλ αλήθε ζ’ απηνχο πνπ πίζηεπαλ φηη ε Αζήλα 

φθεηιε λα αλαγλσξίζεη ηελ καθεδνληθή εγεκνλία θαη λα ζπκπνξεπζεί καδί 

ηεο. Απηφ δελ ηνλ εκπφδηζε λα πνιεκήζεη θαηά ησλ Μαθεδφλσλ θαη λα ηνπο 

ληθήζεη, θάζε θνξά πνπ εθιέγνληαλ λα εγεζεί ηνπ ζηξαηνχ. 

Σν 376 π.Υ., ν Αζελατθφο ζηφινο ππφ ηνλ Υαβξία[4] θαηαλαπκάρεζε ηνλ 

παξηηαηηθφ ζηελ Νάμν θαη αλέθηεζε ηελ λαπηηθή θπξηαξρία ζην Αηγαίν. Ο 

Φσθίσλ, παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο(26 ρξνλψλ), εγήζεθε ηνπ αξηζηεξνχ 

ηεο παξαηάμεσο θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ λίθε. 

Φωκίων και Φίλιππορ 

Σν 349 π.Υ., ν Φσθίσλ εθζηξάηεπζε ζηελ Δχβνηα πξνο αλαραίηηζε ησλ 

καθεδνληθψλ δπλάκεσλ ππφ ηνλ Φηιίππν Β΄. Σνπο λίθεζε ζηηο 

Σακίλεο(ζεκεξηλφ Αιηβέξη Δπβνίαο) θαη θαηέιαβε ην ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

νρπξφ ηεο Εάξεηξαο (60 ρικ. ΝΑ Υαιθίδνο), ζην ζηελφηεξν ζεκείν ηεο 

λήζνπ. 

Σν 339 π.Υ., ν 63ρξνλνο[5] Φσθίσλ απέηξεςε ηελ θαηάιεςε ηνπ 

Βπδαληίνπ[6] απφ ηνλ Φίιηππν, ηξαπκαηίζζεθε φκσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επέζηξεςε ζηελ Αζήλα. 



      

        Φωκίων                Φίλιππορ Β΄           Αλέξανδπορ 

Ο ξεαιηζηήο Φσθίσλ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ζθχδνπζα απφ «λεαληθφ» 

παικφ Μαθεδνλία απνηεινχζε ηελ αλεξρφκελε δχλακε ηεο Διιάδνο θαη ε 

επηθξάηεζε ηεο απνηεινχζε ζέκα ρξφλνπ. ηελ «Δθθιεζία ηνπ 

Γήκνπ[7]» εμέθξαζε ηελ άπνςε λα απνδερζνχλ ηνπο φξνπο πνπ πξφζθεξε ν 

Φίιηππνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εγεκνλίαο ηνπ. Οη Αζελαίνη φκσο 

αζπάζζεθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκνζζέλνπο[8], ν νπνίνο πξφηεηλε λα 

αληηπαξαηεζνχλ κε ηνπο Μαθεδφλεο καθξηά απφ ηελ Αζήλα. Ο Φσθίσλ 

ζρνιίαζε: «Αο κελ εμεηάδνπκε πνπ ζα πνιεκήζνπκε, αιιά πωο ζα λα 

ληθήζνπκε, γηα ηνπο εηηεκέλνπο όιεο νη ζπκθνξέο είλαη θνληά». 

Σν 338 π.Υ., ζηελ Υαηξψλεηα ηεο Βνησηίαο, ν πεηζαξρεκέλνο θαη θαιχηεξα 

εθπαηδεπκέλνο ζηξαηφο ησλ Μαθεδφλσλ, λίθεζε ηηο ζπλαζπηζκέλεο 

δπλάκεηο ησλ πφιεσλ ηεο Ννηίνπ Διιάδνο[9]. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ 

Αζελαίσλ κεηαηξάπεθε ζε παληθφ, κε απνηέιεζκα λα απνδερζνχλ ηνπο 

δπζβάζηαρηνπο φξνπο πνπ έζεζε ν Φίιηππνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο. 

Με ηελ λίθε απηή ν Φίιηππνο επηβεβαίσζε ηελ θπξηαξρία επί νινθιήξνπ ηεο 

Διιάδνο, πιελ ηεο πάξηεο (επέιεμε λα κελ ηελ θαηαιάβεη). 

Φωκίων και Αλέξανδπορ 

Σν 336 π.Υ., κεηά ηελ είδεζε ηεο δνινθνλίαο ηνπ Φηιίππνπ, πξνο ηνπο 

παλεγπξίδνληαο ζπκπνιίηεο επεζήκαλε: «Η δύλακε ηωλ αληηπάιωλ πνπ 

αληηκεηωπίζακε ζηελ Χαηξώλεηα, κεηώζεθε θαηά έλα άηνκν». Ζ πιεξνθνξία 

φηη, ν Αιέμαλδξνο πνπ ηνλ δηαδέρζεθε ζηνλ ζξφλν, ζθνηψζεθε πνιεκψληαο 

ηνπο Ηιιπξηνχο, απνηέιεζε ηελ αθνξκή μεζεθσκνχ ηφζν ησλ Θεβαίσλ, φζν 

θαη ησλ Αζελαίσλ. Ο Αιέμαλδξνο αηθληδίαζε ηνπο πάληεο θηλνχκελνο κε 

απίζηεπηε γηα ηελ επνρή ηνπ ηαρχηεηα. Νίθεζε ηνπο Θεβαίνπο θαη 

θαηέζηξεςε εθ ζεκειίσλ ηελ πφιε ηνπο, εθηφο απφ ην ζπίηη ηνπ πνηεηή 

Πηλδάξνπ. Οη Αζελαίνη ηξέκνληεο ηελ νξγή ηνπ λεαξνχ βαζηιέσο, 

απέζηεηιαλ πξφηαζε εηξήλεο, ηελ νπνίαλ ν Αιέμαλδξνο απέξξηςε κε 

πεξηθξφλεζε. Γελ ζπκπεξηθέξζεθε φκσο κε ην ίδην ηξφπν πξνο ηνλ 



Φσθίσλα, φ νπνίνο έθεξε λέν ςήθηζκα θαη ηνπ πξφηεηλε λα ζηακαηήζεη λα 

κάρεηαη ηνπο Έιιελεο θαη λα ζηξαθεί θαηά ησλ βαξβάξσλ. Ο Αιέμαλδξνο 

ζε έλδεημε ηεο θηιίαο ηνπ θαη ηεο αλαγλσξίζεσο σο ηνπ ηηκηφηεξνπ ησλ 

Αζελαίσλ, ηνχ απέζηεηιε 100 ηάιαληα. Ο Φσθίσλ ηα επέζηξεςε 

δηακελχνληαο: «Ἄο κ’ ἀθήζεη θαὶ λὰ θαίλνκαη θαὶ λὰ εἶκαη 

ἔληηκνο», απνδεηθλχνληαο φηη πινπζηφηεξνο ηνπ δίδνληνο είλαη ν κε έρσλ 

αλάγθε ηα ρξήκαηα. Ο Αιέμαλδξνο κφλν απηφλ θαη ηνλ Αληίπαηξν 

πξνζθσλνχζε ζηηο επηζηνιέο ηνπο κε ηελ ιέμε «Χαίξεηλ». 

Ο Άππαλορ[10] 

Σν θαινθαίξη ηνπ 324 π. Υ., θαηέπιεπζε ζην νχλην ν Άξπαινο 

ζεζαπξνθχιαθαο θαη ζηελφο θίινο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, κε 30 πινία, 

6.000 κηζζνθφξνπο θαη 5.000 ηάιαληα[11], ηα νπνία ππεμαίξεζε απφ ην 

βαζηιηθφ ηακείν. Οη Αζελαίνη θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γεκνζζέλνπο 

αξλήζεθαλ λα ηνλ δερζνχλ θαη απαγφξεπζαλ ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ πινίσλ 

ηνπ ζηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηψο. Ο Άξπαινο αζθάιηζε ηνλ ζεζαπξφ ηνπ ζην 

Σαίλαξν θαη επέζηξεςε ζηελ Αζήλα κε ηξία πινία θαη 700 ηάιαληα. 

Δπηθαιέζηεθε ην δηθαίσκα ηεο ηθεζίαο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αζελαίνπ 

πνιίηνπ, ηελ νπνία απέθηεζε, κεηά ηελ πξνκήζεηα ηεο πφιεσο κε ζηηάξη 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζηηνδείαο (330-326 π.Υ.). Ζ πφιε απέξξηςε ηελ 

πξφηαζή ηνπ, λα επαλαζηαηήζνπλ ελαληίνλ ηνπ Αιεμάλδξνπ, ν νπνίνο 

δηακήλπζε λα επηζηξέςνπλ ηα ρξήκαηα θαη λα παξαδψζνπλ ηνλ Άξπαιν. Οη 

Αζελαίνη, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ έθδνζή ηνπ, ηνλ θπιάθηζαλ θαη 

θαηάζρεζαλ ηα 700 ηάιαληα, ηα νπνία θπιάρζεθαλ ζηελ Αθξφπνιε κε 

επζχλε ηνπ Γεκνζζέλνπο. 

        

   Υπεπείδηρ,       Γημοζθένηρ,       Φπςζό Τάλανηο. 

Η Γωποδοκία 

Ο Άξπαινο κεηά απφ ιίγεο εκέξεο δξαπέηεπζε κε ηελ βνήζεηα ησλ 

θπιάθσλ. Σν ζέκα πήξε απξφβιεπηε ηξνπή, φηαλ απφ ηα θαηαζρεζέληα 

ρξήκαηα δελ βξέζεθαλ παξά 350 ηάιαληα. Οη ππνςίεο επηθεληξψζεθαλ 



ζηνλ Γεκνζζέλε, ν νπνίνο ήηαλ ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο 

ππνζέζεσο. Ζ έξεπλα γηα ηελ αλεχξεζε ησλ απνιεζζέλησλ ηαιάλησλ 

αλαηέζεθε ζηνλ Άξεην Πάγν, ν νπνίνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 323 π.Υ., 

θαηέζεζε ηνλ θαηάινγν ησλ δσξνδνθεζέλησλ. Αλάκεζα ηνπο ήηαλ ν 

Γεκνζζέλεο, ν ζηξαηεγφο Φηινθιήο, ν γακπξφο ηνπ ζηξαηεγνχ Φσθίσλνο 

Υαξηθιήο, ν ξήηνξαο Αγλσλίδεο θαη πνιινί άιινη. ην δηθαζηήξην ηεο 

Ζιηαίαο[12], ππφ εμαηξεηηθά θνξηηζκέλν θιίκα, πξψηνο θαηαδηθάζζεθε ν 

Γεκνζζέλεο ζε πξφζηηκν 50 ηαιάλησλ, ν νπνίνο παξαδέρζεθε φηη έιαβε 20 

ηάιαληα, ηζρπξίζζεθε φκσο φηη ην έπξαμε γηα εζληθνχο ζθνπνχο. 

Αδπλαηψληαο λα πιεξψζεη ην πξφζηηκν θπιαθίζζεθε αιιά δξαπέηεπζε θαη 

θαηέθπγε ζηελ Αίγηλα. Αλάινγεο πνηλέο επηβιήζεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο 

θαηαδηθαζζέληεο. Ο Άξπαινο κεηέβε ζηελ Κξήηε, φπνπ δνινθνλήζεθε απφ 

ηνλ παξηηάηε Θίβξσλα, αξρεγφ ησλ κηζζνθφξσλ πνπ ζηξαηνιφγεζε. 

Ζ ππφζεζε ησλ «Αξπάιεησλ ρξεκάησλ» αλαδσπχξσζε ηα αληηκαθεδνληθά 

αληαλαθιαζηηθά ησλ Αζελαίσλ. Μέζα ζ’ έλα θιίκα αθξαίνπ ιατθηζκνχ, 

δεκαγσγίαο θαη αιιεινθαηεγνξηψλ απνθάζηζαλ λα επαλαζηαηήζνπλ θαηά 

ηεο «ηπξαλλίαο» ηνπ Αιεμάλδξνπ. Οη δσξνδνθεζέληεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ κήληλ ηνπ Αληηπάηξνπ, θαηεγφξεζαλ ηνλ Άξπαιν, ν 

Φσθίσλ φκσο ηνλ ππεξαζπίζζεθε θαη θξφληηζε ην παηδί ηνπ κεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ. 

Ο Λαμιακόρ Πόλεμορ 

Σελ 10ε Ηνπλίνπ ηνπ 323 π.Υ., ν Μέγαο Αιέμαλδξνο πέζαλε ζηελ 

Βαβπιψλα θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν Φίιηππνο Γ΄[13]. Δπί ηεο νπζίαο 

θπβεξλνχζε ν Πεξδίθθαο θαη κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ ην 321 π.Υ., ηνλ 

δηαδέρζεθε ν Αληίπαηξνο. ηελ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Αιεμάλδξνπ νη 

ξήηνξεο μεζήθσζαλ ην αζελατθφ ιαφ ελαληίνλ ησλ Μαθεδφλσλ. Ο Φσθίσλ 

πξφηεηλε λα ζθεθηνχλ κε ςπρξαηκία γηα ην πσο ζα ελεξγήζνπλ 

ιέγνληαο: «Αλ (ν Αιέμαλδξνο) είλαη ζήκεξα λεθξόο, ζα είλαη θαη αύξην. Αο 

απνθαζίζνπκε κε εξεκία». Ο Τπεξείδεο ηφηε ηνλ ξψηεζε πφηε ζα 

ζπκβνχιεπε ηνπο Αζελαίνπο λα πνιεκήζνπλ. Ζ απάληεζε πνπ έιαβε έρεη 

δηαρξνληθή ηζρχ. «Ὅηαν ἴδω ηοὺρ μὲν νέοςρ ἀποθαζιζμένοςρ νὰ 

θςλάηηοςν ηὴν ηάξιν, ηούρ δὲ πλοςζίοςρ νὰ ζςνειζθέποςν καὶ ηοὺρ 

πήηοπαρ (πολιηικούρ) νὰ ἀπέσοςν ἀπὸ ηοῦ νὰ κλέπηοςν ηὰ δημόζια». 

Ο Λεσζζέλεο ςεθίζζεθε ζηξαηεγφο θαη λίθεζε ηνπο Μαθεδφλεο ζηα 

Μέγαξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ ίδην ηνλ Αληίπαηξν ζηηο Θεξκνπχιεο, 

ππνρξεψλνληάο ηνλ λα θαηαθχγεη ζην νρπξφ ηεο Λακίαο. Οη Αζελαίνη 

πνιηφξθεζαλ ηελ πφιε θαη έλεθα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ν πφιεκνο 

νλνκάζζεθε «Λακηαθφο». Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Λεσζζέλνπο αλέιαβε ν 

Αληίθηινο. Ο πφιεκνο πήξε δηαθνξεηηθή ηξνπή κεηά ηελ λίθε ηνπ 

καθεδνληθνχ ζηφινπ επί ηνπ λεφηεπθηνπ αζελατθνχ ζηελ Ακνξγφ. Οη 

Μαθεδφλεο απνβηβάζζεθαλ ζηελ αξραία Ρακλνχληα, (ζεκεξηλή Αγία 



Μαξίλα, πιεζίνλ ηνπ Μαξαζψλνο) θαη βάδηζαλ θαηά ησλ Αζελψλ. Ζ 

είδεζε δεκηνχξγεζε παληθφ, φινη είραλ άπνςε, αιιά θαλέλαο δελ 

αλαιάκβαλε δξάζε. Ο Φσθίσλ παξαηήξεζε, «Βιέπω πνιινύο ζηξαηεγνύο, 

αιιά ιίγνπο ζηξαηηώηεο». Παξ’ φια απηά εγήζεθε ηνπ ζηξαηνχ θαη 

αλαραίηηζε ηνπο εηζβνιείο. 

Σελ Αχγνπζην ηνπ 322 π.Υ., Οη Μαθεδφλεο λίθεζαλ ηνπο Αζελαίνπο ζηε 

Κξαλλψλα(ζεκεξηλφ Κηιειέξ Θεζζαιίαο), ζε κία κάρε ε νπνία έθξηλε ηελ 

έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Όηαλ ν Αληίπαηξνο κε ηνλ Κξαηεξφ βάδηζαλ θαηά ηεο 

πφιεσο, ν Φσθίσλ δηαπξαγκαηεχηεθε κία φζν δπλαηφλ έληηκε αλαθσρή. Σν 

πνιίηεπκα ησλ Αζελψλ έγηλε νιηγαξρηθφ, πνιίηεο ζσξνχληαλ κφλν φζνη 

είραλ πεξηνπζία άλσ ησλ 2.000 δξαρκψλ θαη καθεδνληθή θξνπξά 

εγθαηαζηάζεθε ζην νρπξφ ηεο Μνπληρίαο(εκεξηλή Καζηέια ζηνλ 

Πεηξαηά). Ο Τπεξείδεο ζπλειήθζε θαη ζαλαηψζεθε. Ο Γεκνζζέλεο πνπ 

είρε εκπιαθεί ζηελ επαλάζηαζε θαηά ην Αληηπάηξνπ, θαηέθπγε ζηνλ Πφξν. 

Γηα λα απνθχγεη ηελ ζχιιεςε απηνθηφλεζε πίλνληαο δειεηήξην. Οη 

Αζελαίνη απψιεζαλ φζα κε ηφζν θφπν είρε πεηχρεη κε ηελ ρξεζηή ηνπ 

δηνίθεζε ν Λπθνχξγνο[14], εθάκηιια ηεο επνρήο ηνπ Πεξηθιένπο. 

Ο Φωκίων Ηγεμών 

Ο Φσθίσλ νξίζζεθε εγεκφλαο ησλ Αζελψλ. Κπβέξλεζε ππνδεηγκαηηθά, 

αξθείην ζηα νιίγα, επέιεγε κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη δηαρεηξίδνληαλ ηα 

νηθνλνκηθά ηεο πφιεσο, ρσξίο λα απνθηά πινχην. Πέηπρε λα αλαθιεζνχλ 

απφ ηελ εμνξία πνιινί δεισκέλνη αληηκαθεδφλεο ζπκπαηξηψηεο ηνπ. Γελ 

απνδερφηαλ ηα ρξεκαηηθά δψξα πνπ ηνπ πξνζθέξνληαλ απφ ηελ 

Μαθεδνλία, ζε αληίζεζε κε ηνλ θηινκαθεδφλα Γεκάδε[15]. Ο Αληίπαηξνο 

ζρνιίαζε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο: «Τνλ κελ Φωθίωλα δελ κπνξώ λα ηνλ 

ηαΐζω, ηνλ δε Γεκάδε δελ κπνξώ λα ηνλ ρνξηάζω». Ο Γεκάδεο επηβεβαίσζε 

ην γλσκηθφ «Οπδείο πιένλ αράξηζηνο ηνπ επεξγεηεζέληνο». Όηαλ ζηακάηεζε 

λα ιακβάλεη απφ ηνλ Αληίπαηξν ζηξάθεθε πξνο ηνλ Πεξδίθθα[16]. Γηα θαθή 

ηνπ ηχρε ε αιιεινγξαθία ηνπ απνθαιχθζεθε, κε απνηέιεζκα απηφο θαη ν 

γηφο ηνπ λα ζπιιεθζνχλ θαη λα ζαλαησζνχλ. 

Η ύγκποςζη Πολς(ζ)πέπσονηα και Καζζάνδπος 

Σν 319 π.Υ., ν Αληίπαηξνο πέζαλε νξίδνληαο αληηβαζηιέα θαη «ηξαηεγφ 

Απηνθξάηνξα», φρη ηνλ πηφ ηνπ Κάζζαλδξν, αιιά ηνλ ειηθησκέλν ζηξαηεγφ 

Πνιππέξρνληα, θέξλνληαο έηζη αληηκέησπνπο ηνπο δχν θηιφδνμνπο άλδξεο. 

Οη δχν δηάδνρνη ζπζπείξσζαλ ηνπο νπαδνχο ηνπο θαη κε ην δέιεαξ ηεο 

εμνπζίαο επήιζε ν δηραζκφο κεηαμχ ησλ Μαθεδφλσλ(γηα λα κελ 

μερληφκαζηε). 

Ο Πνιππέξρνληαο, γηα λα εμνπδεηεξψζεη ηελ επηξξνή ηνπ Κάζζαλδξνπ, 

θαηήξγεζε ηα νιηγαξρηθά πνιηηεχκαηα πνπ είρε επηβάιιεη ν Αληίπαηξνο θαη 



επαλάθεξε ηνπο εμφξηζηνπο αληηνιηγαξρηθνχο. Ο πηφο ηνπ Πνιππέξρνληα 

Αιέμαλδξνο αθίρζεθε ζηελ Αζήλα, θαζαίξεζε ηνλ Φσθίσλα, επαλάθεξε ην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηνλ θαηεγφξεζε γηα πξνδνζία γηαηί ππνζηήξηδε 

ηνλ Κάζζαλδξν. 

Η Γίκη 

Σν 319 π.Υ., νη δεκνθξαηηθνί Αζελαίνη, κε επηθεθαιήο ηνλ Αγλσλίδε, 

παξέπεκςαλ ζε δίθε ηνλ Φσθίσλα θαη ηνπο θίινπο ηνπ κε ηελ θαηεγνξία 

φηη, «Ήζαλ ππεύζπλνη γηα ηελ ππνδνύιωζε ηεο παηξίδνο θαη ηελ θαηάιπζε 

ηεο δεκνθξαηίαο, κεηά ηνλ Λακηαθό πόιεκν». Οη εληηκφηεξνη ησλ πνιηηψλ 

ζηελ ζέα ηνπ Φσθίσλνο ρακήισζαλ ην βιέκκα ηνπο απφ ληξνπή. Σν θιίκα 

ήηαλ εμαηξεηηθά θνξηηζκέλν κε θσλέο θαη εληάζεηο, γεγνλφο πνπ δελ 

επέηξεςε ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο λα απνινγεζνχλ. χκθσλα κε ηνλ 

Πινχηαξρν, ε εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε. Ο 

εθιεγείο 45 θνξέο ζηξαηεγφο ησλ Αζελαίσλ, θξίζεθε έλνρνο ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη θαηαδηθάζζεθε ζε ζάλαην[17]. Ζ απφθαζε γηα ηνπο 

θαηεγνξνχκελνπο ιήθζεθε δηα αλαηάζεσο ησλ ρεξηψλ. 

 

Η κεηαθνξά ηεο ζωξνύ ηνπ Φωθίωλνο εθηόο ηεο πόιεωο 

Νηθόιανο Πνπζέλ (Βξεηαλία 1648). 

Ο 85ρξνλνο Φσθίσλ νξίζζεθε λα πηεί ην θψλεην ηειεπηαίνο κεηά ηνλ 

Νηθνθιή, Θνχδηπν, Ζγήκσλα θαη Ππζνθιή. Πξηλ ηελ εθηέιεζε πξνέηξεςε 

ηνλ πηφ ηνπ λα κελ θξαηήζεη θαθία ζηνπο Αζελαίνπο. Δπεηδή ην δειεηήξην 

εμαληιήζεθε ν δήκηνο δήηεζε λα πιεξσζεί, αιιηψο δελ ζα παξαζθεχαδε 

θαηλνχξγην θψλεην. Ο Φσθίσλ ηφηε πιήξσζε 12 δξαρκέο ζηνλ δήκην 

ζρνιηάδνληαο: «Οὐδέ λὰ ἀπνζάλῃ ηὶο δύλαηαη δωξεάλ εἰο ηάο Ἀζήλαο». Οη 



λεθξνί αθέζεθαλ άηαθνη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Αηηηθήο. Ζ ζχδπγνο ηνπ φκσο 

ζπλέιεμε ηελ ζσξφ ηνπ θαη ηνλ εληαθίαζε θξπθά ζηελ νηθία ηνπο. 

Η Μεηαμέλεια 

Οη Αζελαίνη ζχληνκα κεηαλφεζαλ γηα ην αλνζηνχξγεκά ηνπο, θαηαδίθαζαλ 

θαη εθηέιεζαλ ηνλ θαηήγνξφ ηνπ Αγλσλίδε, ελψ αλήγεηξαλ ράιθηλν 

αλδξηάληα ηνπ Φσθίσλνο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ελαπφζεζαλ ηα νζηά ηνπ. Ο 

Φσθίσλ λπκθεχζεθε δχν θνξέο. Ζ πξψηε ζχδπγνο ήηαλ αδειθή ηνπ 

γιχπηνπ Κεθηζίδνηνπ, Ζ δεχηεξε είρε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο αξεηέο ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο. Απέθηεζε έλα πηφ ηνλ Φψθν πνπ δελ δηαθξίζεθε, φπσο ν 

παηέξαο ηνπ. 

Ανδπείορ μεηά ςνέζεωρ 

Ο Φσθίσλ ππήξμε ε ελζάξθσζε ηνπ ηδαληθνχ πνιίηνπ, δεισηήο ηεο 

αξηζηείαο, θηιφπαηξηο, εζηθφο, δίθαηνο, θηιαιήζεο, θηιεχζπιαρλνο, 

αληδηνηειήο, γελλαίνο, ιηηνδίαηηνο θαη κεηξηφθξσλ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ 

ππήξμε ζπγθεξαζκφο ησλ επγελέζηεξσλ αλζξσπίλσλ αξεηψλ. 

Ωο ζηξαηησηηθφο εγέηεο δηνηθνχζε δηα ηνπ παξαδείγκαηνο. Θαπκαζηήο ηεο 

ζπαξηηαηηθήο αγσγήο, παξφηη ζηξαηεγφο, ππέκελε κε ζαπκαζηή αληνρή ηηο 

ηαιαηπσξίεο αξθνχκελνο ζηα απνιχησο αλαγθαία. Πξνηηκνχζε ηελ 

εμάληιεζε ησλ εηξεληθψλ κέζσλ δηεπζεηήζεσο ησλ δηαθνξψλ, πξηλ ηελ 

πξνζθπγή ζηα φπια. 

Ωο πνιηηηθφο ππήξμε αζπκβίβαζηνο κε ηηο αξρέο ηνπ θαη ελεξγνχζε πάληνηε 

κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ Αζελψλ. Οη ιφγνη ήηαλ ζχληνκνη ζαθείο θαη 

πεξηεθηηθνί. Ο πνιηηηθφο ηνπ αληίπαινο Γεκνζζέλεο παξνκνίαδε ηνλ 

Φσθίσλα «Ωο ηελ θνπίδα ηωλ ιόγωλ ηνπ». Όηαλ ν θάπνηε ηνλ 

πξνεηδνπνίεζε, «Θα ζε ζθνηώζνπλ νη Αζελαίνη αλ εθκαλνύλ», εθείλνο ηνπ 

απάληεζε, «Καη εζέλα εάλ βάινπλ κπαιό». 

Ο Φσθίσλ ήηαλ ζαπκαζηήο ηνπ φισλνο, ηνπ Αξηζηείδνπ θαη ηνπ 

Πεξηθιένπο, πίζηεπε φηη νη πνιηηηθνί εγέηεο έπξεπε λα δηαζέηνπλ ηφζν 

πνιηηηθέο, φζν θαη πνιεκηθέο αξεηέο. Ζ θηινζνθία ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ζπλνςίδνληαλ ζην: «Ή ζα είζαη δπλαηόο, ή ζα είζαη θίινο ηωλ δπλαηώλ». Οη 

πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ήζαλ ζπληεξεηηθέο θαη δελ ήηαλ ζηαζψηεο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Θα απέθπγαλ πνιιέο ζπκθνξέο νη Αζελαίνη, 

εάλ αθνινπζνχζαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. 

Ο Φσθίσλ ππήξμε ζχκα ηνπ ιατθηζκνχ ησλ Αζελαίσλ δεκαγσγψλ, ηνπ 

επκεηάβιεηνπ ηεο θξίζεσο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ θαη ηνπ αδπζψπεηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ δηαδφρσλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Ζ θαηαδίθε ηνπ 



Φσθίσλνο κνηάδεη κε απηή ηνπ σθξάηνπο (399 π.Υ.), ηφζν σο πξνο ην 

δηθαζηηθφ έγθιεκα, φζνλ θαη ζηα δεηλά πνπ πξνθάιεζε ζηελ πφιε. 

Οη εκέξεο θαη ηα έξγα ηνπ δηαζψζεθαλ ράξηο ζην βηβιίν ηνπ 

Πινπηάξρνπ[18] «Βίνη Παξάιιεινη». Τπήξμε ν ηειεπηαίνο «κεγάινο» ηεο 

αξραηφηεηνο, άγλσζηνο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο. 

Γιαπιζηώζειρ ςμπεπάζμαηα 

Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ην δεηνχκελν γηα ηα πεξηζζφηεξα ηα θξάηε είλαη 

ε αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο, πξψηα γηα λα επηβηψζνπλ θαη θαηφπηλ γηα λα 

θπξηαξρήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν πινχην, κεγαιχηεξν 

πιεζπζκφ θαη επηπιένλ ρψξν[θαη εάλ ηνλ επηζπκνχκε δηαθαψο ηνλ 

νλνκάδνπκε δσηηθφ(Υίηιεξ), ή γαιάδηα παηξίδα(Δξληνγθάλ)]. Σα επηπιένλ 

εδάθε απνθηψληαη κε ηελ ρξήζε βίαο. Σνηνπηνηξφπσο ελήξγεζε ε Αζήλα, ε 

πάξηε, ε Θήβα, ε Πεξζία, Μαθεδνλία, ε Ρψκε, ε Γαιιία, ε Ηαπσλία, ε 

Γεξκαλία, ε ΔΓ(Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ), νη 

ΖΠΑ θαη ζηηο εκέξεο καο ε Ρσζία κε ηελ Οπθξαλία. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή 

απνηειεί ηελ επηβεβαίσζε ησλ ιφγσλ ηνπ Θνπθηδίδνπ[19], «Γηθαηνζύλε 

κπνξεί λα ππάξμεη κόλν όηαλ νη αληίπαινη είλαη ηζνδύλακνη, εηδάιιωο ν 

ηζρπξόο θάλεη όηη ηνπ επηηξέπεη ε δύλακε ηνπ θαη ν αδύλαηνο όηη ηνπ ε 

επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ».      

Ο παγθφζκηνο πνιηηηζκφο ζα είρε δηαθνξεηηθή εμέιημε, δίρσο ηελ 

ζπλεηζθνξά ηεο Διιάδνο θαηά ηνχο 5ν θαη 4ν αηψλεο π.Υ. Θέζακε ηα 

ζεκέιηα θαη αλαπηχμακε ζε ζαπκαζηφ βαζκφ ηηο επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο, ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηε θηινζνθία, ηε ζηξαηεγηθή, ην ζέαηξν, ηελ πνίεζε, ηελ 

ηαηξηθή θαη πιήζνο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη απνξίαο άμηνο γηαηί απηνί 

νη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη δελ θαηφξζσζαλ λα αιιάμνπλ ηελ λννηξνπία θαη 

λα εκθπζήζνπλ ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο ηελ ελζπλείδεηε πεηζαξρία ζηνπο 

λφκνπο, ηελ αληδηνηέιεηα, ηελ απηνγλσζία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ππεξνρήο. 

Οη Αζελαίνη επηλφεζαλ ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο, ψζηε νη απνθάζεηο 

γηα ην κέιινλ ηεο πφιεσο λα είλαη απνηέιεζκα ηεο βνπιήζεσο ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη φρη ελφο πξνζψπνπ. Ζ ιήςε φκσο ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ 

πξνυπνζέηεη λα ππάξρεη γλψζε ησλ δεδνκέλσλ, θνηλή αληίιεςε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα δξψκελα θαη απνδνρή φηη ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ ηίζεηαη ππεξάλσ ηνπ αηνκηθνχ. 

Σελ επνρή πνπ ν Αιέμαλδξνο αλαδείθλπε γηα κνλαδηθή θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηεο ηελ Διιάδα ζε ππεξδχλακε, δελ θαλήθακε αληάμηνη ησλ πεξηζηάζεσλ. 

Αγλνήζακε ην «Οκόαηκν, ην νκόγιωζν θαη ην νκόηξνπν[20]» θαη αληί λα 

ζπληαρζνχκε καδί ηνπ, πξνηηκήζακε λα ηνλ πνιεκήζνπκε. Ξνδέςακε 

ηα «εζληθά ελεξγεηαθά καο απνζέκαηα», ζε εκθχιηεο δηακάρεο. Οη 



παξηηάηεο ρξεηάζζεθαλ 27 ρξφληα, γηα λα επηθξαηήζνπλ επί ησλ 

Αζελαίσλ, κε ηελ εγεκνλία ηνπο λα δηαξθεί κφλν έλα έηνο. Ο Μέγαο 

Αιέμαλδξνο θαηέιπζε ηελ αραλή Πεξζηθή απηνθξαηνξία ζε ηξία ρξφληα θαη 

νη επίγνλνί ηνπ βαζίιεπζαλ επί ηξείο αηψλεο. Θα είρακε πεηχρεη πνιχ 

πεξηζζφηεξα εάλ είκαζηαλ ελσκέλνη. 

Ο Άξπαινο ππνηάρζεθε ζηα αραιίλσηα πάζε ηνπ θαη πξφδσζε ηελ θηιία 

ηνπ Αιεμάλδξνπ, ρσξίο λα αμηνινγήζεη ηελ ζπγλψκε ηνπ ζηελ πξψηε 

εθηξνπή ηνπ. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ζηελ 

Αζήλα ηελ επνρή ηνπ Άξπαινπ είρε πνιιέο νκνηφηεηεο κ’ απηή ηνπ 

«ζθαλδάινπ Κνζθσηά» ην 1988. 

Θα ήηαλ επρήο έξγν γηα φινπο εκάο ηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο, αληί λα 

είκαζηε ηηκεηέο ησλ πάλησλ θαη λα αμηψλνπκε λα καο αλαγλσξηζζνχλ αμίεο 

θαη αξεηέο ηηο νπνίεο δελ απνδεηθλχνπκε φηη δηαζέηνπκε, λα ζάςνπκε ηνλ 

Άξπαιν, ηνλ Αγλσλίδε θαη ηνλ Γεκάδε πνπ θξχβνπκε κέζα καο θαη λα 

αλαδείμνπκε ηνλ Φσθίσλα, ηνλ Αξηζηείδε θαη ηνλ Πεξηθιή. 

  

ΣΔΛΟ 

  

  

 ΗΜΔΙΩΔΙ 

[1] Τπεξείδεο(390-322π.Υ.) Αζελαίνο ινγνγξάθνο, πνιηηηθφο θαη 

ζηξαηεγφο. Αλήθε ζηελ αληηκαθεδνληθή παξάηαμε, κεηά ηελ επηθξάηεζε 

ηνπ Αληίπαηξνπ ζηνλ Λακηαθφ πφιεκν ζπλειήθζε θαη εθηειέζζεθε. Ζ 

παξάδνζε ιέεη φηη έθνςε ηελ γιψζζα ηνπ κε ηα δφληηα γηα λα κελ κηιήζεη.   

[2] Καηά κίαλ εθδνρή ν παηέξαο έθηηαρλε γνπδηά θαη δελ είρε νηθνλνκηθή 

άλεζε. Ο Πινπηαξραο ζην βηβιίν ηνπ «Βίνη Παξάιιεινη Κάησλ- Φσθίσλ» 

ζεσξεί φηη πξνέξρεηαη απφ εχπνξε νηθνγέλεηα. 

[3] Ξελνθξάηεο (396-314 π.Υ.), ππήξμε ν ηξίηνο ζρνιάξρεο ηεο Αθαδεκίαο 

ηνπ Πιάησλνο, κε γλσζηνινγηθφ αληηθείκελν ηελ θηινζνθία, ηελ θπζηθή θαη 

ηα καζεκαηηθά. 

[4] Υαβξίαο (4νο Αηψλ-356 π.Υ.), αξρεγφο ησλ αζελατθψλ δπλάκεσλ θαη απφ 

ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Β΄ Αζελατθήο πκκαρίαο ελαληίνλ ηεο πάξηεο. Ο 



Υαβξίαο αλαγλψξηζε ηελ αμία ηνπ Φσθίσλνο, ηνλ εκπηζηεχζεθε θαη ηνλ 

ππνζηήξημε. 

[5] Ο Μηιηηάδεο εγήζεθε ησλ Αζελαίσλ ζηελ κάρε ηνπ Μαξαζψλνο ζε 

ειηθία 62 ρξνλψλ(490 π.Υ.), ελψ ν Λεσλίδαο έπεζε καρφκελνο ζηηο 

Θεξκνπχιεο ζηα 60 ηνπ ρξφληα(480 π.Υ.). 

[6] Απνηθία ησλ Μεγαξέσλ ζηελ ηνπνζεζία ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηνλ 

Βφζπνξν. 

[7] Ζ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ απνηεινχζε ηελ θχξηα ζπλέιεπζε ζηελ αξραία 

Αζήλα, ε νπνία απνθάζηδε γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεσο. πκκεηείραλ φινη 

νη άξξελεο πνιίηεο άλσ ησλ 20 εηψλ, πνπ δελ είραλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα. 

[8] Γεκνζζέλεο (384-322 π.Υ.), Θεσξείηαη ν ζπνπδαηφηεξνο ξήηνξαο ηεο 

αξραηφηεηνο καζεηήο ηνπ Ηζνθξάηνπο θαη ηνπ Ηζαίνπ. Με ζηδεξέληα ζέιεζε 

μεπέξαζε ην ηξαχιηζκα θαη ηελ δπζθνιία πξνθνξάο ηνπ ι θαη ηνπ ξ. 

ηάζεθε ελάληηα ζηελ καθεδνληθή θπξηαξρία θαη νη πχξηλνη ιφγνη ηνπ θαηά 

ηνπ Φηιίππνπ, έδσζαλ ην φλνκά ηνπο ζε φιεο ηηο αγνξεχζεηο πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδεη ην ππέξκεηξν πάζνο θαηά πνιηηηθψλ αληηπάισλ (Φηιηππηθνί). 

[9] Οη πφιεηο πνπ ζπλαζπίζζεθαλ θαηά ηνπ Φηιίππνπ ήζαλ: ε Αζήλα, ε 

Κφξηλζνο, ε Κέξθπξα, ε Λεπθάδα, ηα Μέγαξα, ε Αθαξλαλία, ε Δχβνηα, θαη 

ην θνηλφ ησλ Βνησηψλ, ππφ ηελ εγεκνλία ησλ Θεβψλ. 

[10] Ο Άξπαινο πξνέξρνληαλ απφ επγεληθή νηθνγέλεηα ηδξπηήο ηεο νπνίαο 

ζεσξνχληαλ ν κπζηθφο ήξσαο Έιπκνο. Αλήθε ζηνλ ζηελφ θχθιν ησλ 

παηδηθψλ θίισλ ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ζπκκαζεηήο ηνπ ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ 

Αξηζηνηέινπο. Σελ επνρή ηεο ςπρξφηεηνο ησλ ζρέζεσλ ηνπ Φηιίππνπ κε 

ηνλ Αιέμαλδξν, ιφγσ ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ Κιενπάηξα, εμνξίζζεθε καδί κε 

ηνλ Πηνιεκαίν, ηνλ Νέαξρν, ηνλ Δξίγπτν θαη ηνλ Λανκέδνληα. Ο 

Αιέμαλδξνο θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ θαηά ηεο Πεξζίαο ηνπ αλέζεζε ηα 

θαζήθνληα ηνπ ζεζαπξνθχιαθνο, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ εθ γελεηήο ρσιφο. 

Πξηλ απφ ηελ κάρε ηεο Ηζζνχ θαηέθπγε ζηα Μέγαξα αθνχ είρε πθαξπάμεη 

κέξνο ηνπ ηακείνπ. Ο Αιέμαλδξνο ηνλ ζπρψξεζε θαη αλέιαβε εθ λένπ ηα 

θαζήθνληά ηνπ. Μεηά ηελ θαηάιπζε ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο ζην ηακείν ηνπ 

Αιεμάλδξνπ ππήξραλ 700.000 ηάιαληα (630 δηο Δπξψ). Μεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ γηα ηελ Ηλδία, ν Άξπαινο έραζε θάζε αίζζεζε 

ηνπ κέηξνπ θαηαζπαηαιψληαο ρξήκαηα πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ θάζε είδνπο 

απνιαχζεσλ. Δίρε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ Αζελαία εηαίξα Ππζηνλίθε κε 

ηελ νπνία απέθηεζε κία ζπγαηέξα. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο δήηεζε απφ ηνπο 

Αζελαίνπο λα θηίζνπλ λαφ ζην φλνκά ηεο θαη λα ηηκνχλ ηελ κλήκε ηεο. Ζ 

πςειή ρνξεγία δηέιπζε ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο, κε απνηέιεζκα νη Αζελαίνη 

λα αλεγείξνπλ ην λαφ ηεο Αθξνδίηεο Ππζηνλίθεο. Ζ επίζεο Αζελαία εηαίξα 



Γιπθέξα έγηλε ε λέα επλννχκελή ηνπ, πξνο ηελ νπνία απαίηεζε λα ηεο 

απνδίδνληαη βαζηιηθέο ηηκέο. Ο Άξπαινο καζαίλνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Αιεμάλδξνπ απφ ηηο Ηλδίεο θαη ζεσξψληαο βέβαηε ηελ ηηκσξία ηνπ, 

ζπγθξφηεζε δηθφ ηνπ ζηξαηφ θαη ζηφιν θαη θαηέθπγε ζηελ Αζήλα 

ζπλαπνθνκίδνληαο 5.000 ηάιαληα. 

[11] Σάιαλην: Ζ κεγαιχηεξε αξραία λνκηζκαηηθή αιιά θαη κνλάδα 

κεηξήζεσο βάξνπο ρξπζνχ, αξγχξνπ θαη ραιθνχ. Κάζε πεξηνρή είρε ην δηθφ 

ηεο ηάιαλην(Φνηληθηθφ. Πεξζηθφ, Διιεληθφ θιπ). Σν ρξπζφ ηάιαλην 

ηζνδπλακνχζε ζηελ αμία 25 θηιψλ ρξπζνχ (1.8 εθαηνκκχξηα Δπξψ ζε 

ζεκεξηλέο ηηκέο). 

[12] Ζιηαία: Ήηαλ ην αλψηεξν δηθαζηήξην ησλ αξραίσλ Αζελψλ, ζηελ 

ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείραλ δηα θιεξψζεσο 6.000 Αζελαίνη πνιίηεο, 

ειηθίαο άλσ ησλ 30 εηψλ. Απνθιείνληαλ φζνη ήζαλ νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ, 

είραλ θεξπρζεί άηηκνη θαη εθείλνη πνπ ε δηαλνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ 

ηνπο επέηξεπε λα αληηιεθζνχλ ηα ηεο δίθεο. 

[13] Ο Φίιηππνο Γ΄ ν Αξηδαίνο(359-317 π.Υ.), απφ ηελ δπλαζηεία ησλ 

Αξγεαδψλ, ήηαλ βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο (323-317 π.Υ.), εηεξνζαιήο 

αδειθφο ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ. Μεηέξα ηνπ ήηαλ ε Φίιηλα απφ ηελ 

Λάξηζα, δεχηεξε ζχδπγνο ηνπ Φηιίππνπ Β΄. 

[14] (390-324 π.Υ.). Πνιηηηθφο θαη ξήηνξαο θαηείρε επί δσδεθαεηία 

δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Ζ επζπλεηδεζία ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ζηα 1.200 ηάιαληα. Οηθνδφκεζε ην 

Παλαζελατθφ ζηάδην, ην σδείν ηνπ Γηνλχζνπ, λαππήγεζε 300 πνιεκηθά 

πινία θαη θξφληηζε γηα ηελ θαηαζθεπή φπισλ θαη ηελ απνζήθεπζε απηψλ. 

Ήηαλ άλζξσπνο άηεγθηνο θαη άθακπηεο απζηεξφηεηνο.   

[15] Ο Γεκάδεο(380-318 π.Υ.), θαηάγνληαλ απφ ηνλ Γήκν ηεο Παηαλίαο. Ο 

παηέξαο ηνπ ήηαλ ιεκβνχρνο θαη ν ίδηνο εξγάζζεθε σο λαπηηθφο. 

ηεξηδφκελνο ζηελ νμχλνηα θαη ζηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα αλαδείρζεθε ζε 

θνξπθαίν πνιηηηθφ ηεο αξραίαο Αζήλαο. Πξνζάξκνδε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

αλαιφγσο κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ρσξίο λα θξχβεη ηελ δίςα ηνπ γηα 

πινπηηζκφ. 

[16] Πεξδίθθαο(365-321 π.Υ.), ν Μέγαο Αιέμαλδξνο ηνπ παξάδσζε ην 

δαρηπιίδη ηνπ πξηλ πεζάλεη, γεγνλφο πνπ ηνλ αλέδεημε ζε πξσηαγσληζηή ηεο 

δηακάρεο ησλ επηγφλσλ. 

[17] Κάπνηνη πξφηεηλαλ λα βαζαληζηνχλ νη θαηεγνξνχκελνη πξηλ 

ζαλαησζνχλ, αιιά ν Αγλσλίδεο πνπ πξσηνζηαηνχζε ζηελ δίθε, έθξηλε πσο 

ήηαλ βάξβαξε ελέξγεηα. «Γηα ηνλ Φωθίωλα δελ πξνηείλω ηέηνην 

πξάγκα» είπε θαη αθνχζηεθε θάπνηνο απφ ην πιήζνο: «Σωζηά! Γηαηί αλ 



βαζαλίζνπκε ηνλ Φωθίωλα, εζέλα ηί πξέπεη λα ζε 

θάλνπκε;» Αληηιήθζεθε επί πιένλ φηη ν αξρεγφο ηνπ καθεδνληθνχ 

απνζπάζκαηνο δπζθφξεζε αθνχγνληαο ηελ πξφηαζε.  

[18] Γελλήζεθε θαη έδεζε ζηελ Υαηξψλεηα ηεο Βνησηίαο (45-120 κ.Υ.). 

Τπήξμε ηζηνξηθφο δνθηκηνγξάθνο, ηεξέαο, δηθαζηήο, κε πινπζηφηαην 

ζπγγξαθηθφ έξγν, κε γλσζηφηεξν ην «Βίνη Παξάιιεινη». 

[19] Θνπθπδίδεο ηνπ Οιφξνπ ν Αιηκνχζηνο(460 -399 π.Υ.), έκεηλε ζηελ 

ηζηνξία γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο "Ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ". 

Σν έξγν ηπγράλεη παγθνζκίνπ αλαγλσξίζεσο. Θεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ 

πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 

[20] «Τν Διιεληθό έζλνο κε ην νπνίν έρνκελ ην απηό αίκα, ηελ ίδηα γιώζζα, 

θνηλά ηεξά, θνηλάο ζπζίαο θαη όκνηα ήζε…» Ζξφδνηνο Οπξαλία 144. 
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