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ΓΕΝΙΚΕ ΓΕΝΙΚΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

•• O Αλκιβιάδθσ O Αλκιβιάδθσ ΚλεινίουΚλεινίου Ακθναίοσ(450 π.Χ. Ακθναίοσ(450 π.Χ. --
404 π.Χ.) ιταν εξζχων Ακθναίοσ πολιτικόσ, 404 π.Χ.) ιταν εξζχων Ακθναίοσ πολιτικόσ, 
ριτορασ και ςτρατθγόσ. Ήταν το τελευταίο ριτορασ και ςτρατθγόσ. Ήταν το τελευταίο 
γνωςτό μζλοσ τθσ αριςτοκρατικισ γνωςτό μζλοσ τθσ αριςτοκρατικισ 
οικογζνειασ των Αλκμεωνιδϊν. Ζπαιξε οικογζνειασ των Αλκμεωνιδϊν. Ζπαιξε 
ςθμαντικό ρόλο ςτο δεφτερο μιςό του ςθμαντικό ρόλο ςτο δεφτερο μιςό του 
Πελοποννθςιακοφ πολζμου ωσ ςτρατθγικόσ Πελοποννθςιακοφ πολζμου ωσ ςτρατθγικόσ 
ςφμβουλοσ, ςτρατιωτικόσ και πολιτικόσςφμβουλοσ, ςτρατιωτικόσ και πολιτικόσ



Η ΖΩΗ ΣΟΤ Ε Η ΖΩΗ ΣΟΤ Ε 
ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

•• Ο Αλκιβιάδθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα και ιταν Ο Αλκιβιάδθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα και ιταν 
γιοσ του Κλεινία και τθσ Δεινομάχθσ. Η μθτζρα του γιοσ του Κλεινία και τθσ Δεινομάχθσ. Η μθτζρα του 
ιταν κόρθ του Μεγακλι, απογόνου του Ευρυςάκθ ιταν κόρθ του Μεγακλι, απογόνου του Ευρυςάκθ 
και του Αίαντα του Τελαμϊνιου. Ο Αλκιβιάδθσ και του Αίαντα του Τελαμϊνιου. Ο Αλκιβιάδθσ 
ανικε, από τθν πλευρά τθσ μθτζρασ του, ςτθν ανικε, από τθν πλευρά τθσ μθτζρασ του, ςτθν 
πανίςχυρθ οικογζνεια των Αλκμεωνιδϊν πανίςχυρθ οικογζνεια των Αλκμεωνιδϊν -- ο ο 
ξακουςτόσ Περικλισ και ο αδερφόσ του Αρίφρων ξακουςτόσ Περικλισ και ο αδερφόσ του Αρίφρων 
ιταν ξαδζρφια τθσ Δεινομάχθσ, κακϊσ ο πατζρασ ιταν ξαδζρφια τθσ Δεινομάχθσ, κακϊσ ο πατζρασ 
τθσ ιταν αδελφόσ τθσ μθτζρασ τουστθσ ιταν αδελφόσ τθσ μθτζρασ τουσ



ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΚΑΡΙΕΡΑΚΑΡΙΕΡΑ

Ο Αλκιβιάδθσ για πρώτθ φορά βρζκθκε ςτο Ο Αλκιβιάδθσ για πρώτθ φορά βρζκθκε ςτο 
προςκινιο όταν άρχιςε να υποςτθρίηει τισ προςκινιο όταν άρχιςε να υποςτθρίηει τισ 
επικετικζσ κινιςεισ των Ακθναίων μετά τθν επικετικζσ κινιςεισ των Ακθναίων μετά τθν 
υπογραφι τθσ Ειρινθ του Νικία. Αυτι θ υπογραφι τθσ Ειρινθ του Νικία. Αυτι θ 
ςυμφωνία, μια ανακωχι μεταξφ τθσ πάρτθσ ςυμφωνία, μια ανακωχι μεταξφ τθσ πάρτθσ 
και τθσ Ακινασ ςτα μζςα του και τθσ Ακινασ ςτα μζςα του 
Πελοποννθςιακοφ Πολζμου, ιρκε μετά από 7 Πελοποννθςιακοφ Πολζμου, ιρκε μετά από 7 
χρόνια πολζμου, ςτα οποία καμία πλευρά δεν χρόνια πολζμου, ςτα οποία καμία πλευρά δεν 
πζτυχε αποφαςιςτικό πλεονζκτθμα.πζτυχε αποφαςιςτικό πλεονζκτθμα.



ΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ
•• Το 415 π.Χ. πρζςβεισ από τθν πόλθ τθσ Το 415 π.Χ. πρζςβεισ από τθν πόλθ τθσ ΣεγζςτασΣεγζςτασ

ζφκαςαν ςτθν Ακινα για να ηθτιςουν ςτιριξθ ζφκαςαν ςτθν Ακινα για να ηθτιςουν ςτιριξθ 
ςτον πόλεμο τουσ κατά του Σελινοφντα. Κατά τθ ςτον πόλεμο τουσ κατά του Σελινοφντα. Κατά τθ 
διάρκεια των ςυηθτιςεων για τθν επιχείρθςθ, ο διάρκεια των ςυηθτιςεων για τθν επιχείρθςθ, ο 
Νικίασ ιταν αντίκετοσ με τθν ακθναϊκι Νικίασ ιταν αντίκετοσ με τθν ακθναϊκι 
παρζμβαςθ, εξθγϊντασ ότι θ εκςτρατεία μπορεί να παρζμβαςθ, εξθγϊντασ ότι θ εκςτρατεία μπορεί να 
κοςτίςει ακριβά και ςτθλίτευςε τον χαρακτιρα και κοςτίςει ακριβά και ςτθλίτευςε τον χαρακτιρα και 
τα κίνθτρα του Αλκιβιάδθ, ο οποίοσ ιταν υπζρ τθσ τα κίνθτρα του Αλκιβιάδθ, ο οποίοσ ιταν υπζρ τθσ 
επιχείρθςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο Αλκιβιάδθσ επιχείρθςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο Αλκιβιάδθσ 
ιςχυρίςτθκε ότι μια εκςτρατεία ςε αυτι τθν ιςχυρίςτθκε ότι μια εκςτρατεία ςε αυτι τθν 
περιοχι κα ζφερνε πλοφτθ ςτθν πόλθ και κα περιοχι κα ζφερνε πλοφτθ ςτθν πόλθ και κα 
επζκτεινε τθν αυτοκρατορία τθσ, όπωσ ζγινε ςτουσ επζκτεινε τθν αυτοκρατορία τθσ, όπωσ ζγινε ςτουσ 
ΕλλθνοΕλλθνο--Περςικοφσ Πολζμουσ. Στθν ομιλία του ο Περςικοφσ Πολζμουσ. Στθν ομιλία του ο 
Αλκιβιάδθσ προζβλεψε (υπεραιςιόδοξα, ςφμφωνα Αλκιβιάδθσ προζβλεψε (υπεραιςιόδοξα, ςφμφωνα 
με τουσ ιςτορικοφσ) ότι οι Ακθναίοι κα αποκτιςουν με τουσ ιςτορικοφσ) ότι οι Ακθναίοι κα αποκτιςουν 
ςυμμάχουσ ςε αυτι τθν περιοχι και κα επιβάλλουν ςυμμάχουσ ςε αυτι τθν περιοχι και κα επιβάλλουν 
τθν κυριαρχία τουσ ςτισ Συρακοφςεσ, τθν πιο τθν κυριαρχία τουσ ςτισ Συρακοφςεσ, τθν πιο 
ιςχυρι πόλθ τθσ ιςχυρι πόλθ τθσ Σικελίασ.ΠαράΣικελίασ.Παρά τον ενκουςιαςμό τον ενκουςιαςμό 
του Αλκιβιάδθ για αυτι τθν εκςτρατεία, ο Νικίασ του Αλκιβιάδθ για αυτι τθν εκςτρατεία, ο Νικίασ 
ανζλαβε τθ διοίκθςθ τθσ εκςτρατείασ, κακϊσ είχε ανζλαβε τθ διοίκθςθ τθσ εκςτρατείασ, κακϊσ είχε 
ςχζδιο για τθν αςφαλι κατάλθψθ τθσ Σικελίασ. ςχζδιο για τθν αςφαλι κατάλθψθ τθσ Σικελίασ. 
Κατόπιν ειςιγθςισ του, το μζγεκοσ του ςτόλου Κατόπιν ειςιγθςισ του, το μζγεκοσ του ςτόλου 
αυξικθκε από 60 πλοία ςε «140 αυξικθκε από 60 πλοία ςε «140 τριιρειστριιρεισ, 5.100 , 5.100 
άνδρεσ, και περίπου 1.300 τοξότεσ και ελαφρά άνδρεσ, και περίπου 1.300 τοξότεσ και ελαφρά 
οπλιςμζνουσ άνδρεσ». Ο φιλόςοφοσ Λζο Στράουσ οπλιςμζνουσ άνδρεσ». Ο φιλόςοφοσ Λζο Στράουσ 
υπογραμμίηει ότι θ εκςτρατεία τθσ Σικελίασ υπογραμμίηει ότι θ εκςτρατεία τθσ Σικελίασ 
ξεπζραςε κάκε επιχείρθςθ του Περικλι. Είναι ξεπζραςε κάκε επιχείρθςθ του Περικλι. Είναι 
ςχεδόν βζβαιο ότι θ πρόκεςθ του Νικία ιταν να ςχεδόν βζβαιο ότι θ πρόκεςθ του Νικία ιταν να 
ςοκάρει τθν ςυνζλευςθ με τουσ υψθλοφσ ςοκάρει τθν ςυνζλευςθ με τουσ υψθλοφσ 
υπολογιςμοφσ δυνάμεων που απαιτοφςε, αλλά υπολογιςμοφσ δυνάμεων που απαιτοφςε, αλλά 
αντί να αποκαρρφνει τουσ ςυμπολίτεσ του, τουσ αντί να αποκαρρφνει τουσ ςυμπολίτεσ του, τουσ 
ζκανε πιο πρόκυμουσ να επιχειριςουν τθν ζκανε πιο πρόκυμουσ να επιχειριςουν τθν 
εκςτρατεία.Παράεκςτρατεία.Παρά τθν δυςαρζςκεια του, ο Νικίασ τθν δυςαρζςκεια του, ο Νικίασ 
χρίςκθκε αρχθγόσ τθσ εκςτρατείασ από κοινοφ με χρίςκθκε αρχθγόσ τθσ εκςτρατείασ από κοινοφ με 
τον Αλκιβιάδθ και τον Λάμαχο.τον Αλκιβιάδθ και τον Λάμαχο.



ΚΑΣΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΦΤΓΗ ΣΗΝ 
ΠΑΡΣΗΠΑΡΣΗ

•• Μετά τθν εξαφάνιςθ του από τουσ Θοφριουσ, ο Αλκιβιάδθσ γριγορα ιρκε Μετά τθν εξαφάνιςθ του από τουσ Θοφριουσ, ο Αλκιβιάδθσ γριγορα ιρκε 
ςε επαφι με τουσ παρτιάτεσ, «αφοφ υποςχζκθκε ότι κα τουσ βοθκοφςε ςε επαφι με τουσ παρτιάτεσ, «αφοφ υποςχζκθκε ότι κα τουσ βοθκοφςε 
με περιςςότερθ κζρμθ από ότι ζκανε πριν ωσ εχκρόσ τουσ» αν του με περιςςότερθ κζρμθ από ότι ζκανε πριν ωσ εχκρόσ τουσ» αν του 
πρόςφεραν άςυλο. Οι παρτιάτεσ δζχκθκαν τθν προςφορά του. τθ πρόςφεραν άςυλο. Οι παρτιάτεσ δζχκθκαν τθν προςφορά του. τθ 
ςυηιτθςθ που ξζςπαςε ςτθ πάρτθ για το αν ζπρεπε να ςτείλουν δφναμθ ςυηιτθςθ που ξζςπαςε ςτθ πάρτθ για το αν ζπρεπε να ςτείλουν δφναμθ 
για να βοθκιςουν τισ υρακοφςεσ, ο Αλκιβιάδθσ μίλθςε και κατζδειξε για να βοθκιςουν τισ υρακοφςεσ, ο Αλκιβιάδθσ μίλθςε και κατζδειξε 
τουσ κινδφνουσ τθσ ακθναϊκισ φιλοδοξίασ ςτουσ παρτιάτεσ ζφορουσ, τουσ κινδφνουσ τθσ ακθναϊκισ φιλοδοξίασ ςτουσ παρτιάτεσ ζφορουσ, 
πλθροφορώντασ τουσ ότι οι Ακθναίοι ιλπιηαν να καταλάβουν τθ ικελία, πλθροφορώντασ τουσ ότι οι Ακθναίοι ιλπιηαν να καταλάβουν τθ ικελία, 
τθν Ιταλία, ακόμα και τθν τθν Ιταλία, ακόμα και τθν ΚαρχθδόναΚαρχθδόνα. Ο ιςτορικόσ Ντόναλντ . Ο ιςτορικόσ Ντόναλντ ΚζθγκανΚζθγκαν
πιςτεφει ότι ο Αλκιβιάδθσ πιςτεφει ότι ο Αλκιβιάδθσ υπερζβαλευπερζβαλε ςτα ςχζδια των Ακθναίων για να ςτα ςχζδια των Ακθναίων για να 
πείςει τουσ παρτιάτεσ ότι μποροφςαν να επωφελθκοφν από τθ βοικεια πείςει τουσ παρτιάτεσ ότι μποροφςαν να επωφελθκοφν από τθ βοικεια 
του. Ο του. Ο ΚζθγκανΚζθγκαν επιβεβαιώνει ότι ο Αλκιβιάδθσ δεν είχε αποκτιςει ακόμα επιβεβαιώνει ότι ο Αλκιβιάδθσ δεν είχε αποκτιςει ακόμα 
τθ «κρυλικι» φιμθ του και οι παρτιάτεσ τον είδαν ωσ «νικθμζνο και τθ «κρυλικι» φιμθ του και οι παρτιάτεσ τον είδαν ωσ «νικθμζνο και 
κυνθγθμζνο άνκρωπο», οι πολιτικζσ του οποίου «παράγουν ςτρατιωτικζσ κυνθγθμζνο άνκρωπο», οι πολιτικζσ του οποίου «παράγουν ςτρατιωτικζσ 
αποτυχίεσ» και φζρνουν «μθ αποφαςιςτικό αποτζλεςμα». Αν είμαςτε αποτυχίεσ» και φζρνουν «μθ αποφαςιςτικό αποτζλεςμα». Αν είμαςτε 
ακριβείσ, αυτι θ εκτίμθςθ υπογραμμίηει ζνα από τα μεγαλφτερα ταλζντα ακριβείσ, αυτι θ εκτίμθςθ υπογραμμίηει ζνα από τα μεγαλφτερα ταλζντα 
του Αλκιβιάδθ, τθν άκρωσ πειςτικι ρθτορικι του. Μετά τθν απομάκρυνςθ του Αλκιβιάδθ, τθν άκρωσ πειςτικι ρθτορικι του. Μετά τθν απομάκρυνςθ 
τθσ απειλισ, ο Αλκιβιάδθσ ςυμβοφλευςε τουσ παρτιάτεσ να ςτείλουν τθσ απειλισ, ο Αλκιβιάδθσ ςυμβοφλευςε τουσ παρτιάτεσ να ςτείλουν 
ςτρατό και ςτρατό και --το πιο ςθμαντικότο πιο ςθμαντικό-- ζναν παρτιάτθ διοικθτι για να αςκεί ζναν παρτιάτθ διοικθτι για να αςκεί 
πεικαρχία και να βοθκά τουσ υρακοφςιουσπεικαρχία και να βοθκά τουσ υρακοφςιουσ .



Η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

•• Ο Αλκιβιάδθσ φαίνεται να κατάλαβε ότι θ «ριηοςπαςτικι δθμοκρατία» Ο Αλκιβιάδθσ φαίνεται να κατάλαβε ότι θ «ριηοςπαςτικι δθμοκρατία» 
δεν κα ςυμφωνοφςε ποτζ με τθν ανάκλθςθ του ςτθν Ακινα. Ωσ εκ δεν κα ςυμφωνοφςε ποτζ με τθν ανάκλθςθ του ςτθν Ακινα. Ωσ εκ 
τοφτου, τοφτου, αντάλαςςεαντάλαςςε μθνφματα με τουσ Ακθναίουσ διοικθτζσ ςτθ Σάμο και μθνφματα με τουσ Ακθναίουσ διοικθτζσ ςτθ Σάμο και 
πρότεινε, αν μποροφςαν να εγκακίδρυαν μια ολιγαρχία φιλικι ςε πρότεινε, αν μποροφςαν να εγκακίδρυαν μια ολιγαρχία φιλικι ςε 
αυτόν, κα μποροφςε να επιςτρζψει ςτθν Ακινα και να φζρει μαηί του αυτόν, κα μποροφςε να επιςτρζψει ςτθν Ακινα και να φζρει μαηί του 
περςικά χριματα και πικανϊσ και ζνα περςικό ςτόλο από 147 περςικά χριματα και πικανϊσ και ζνα περςικό ςτόλο από 147 τριιρειστριιρεισ.[ .[ 
Ο Αλκιβιάδθσ προςπάκθςε να κερδίςει τουσ ςτρατιωτικοφσ με τθ Ο Αλκιβιάδθσ προςπάκθςε να κερδίςει τουσ ςτρατιωτικοφσ με τθ 
μεγαλφτερθ επιρροι και τα κατάφερε προτείνοντασ τουσ ζνα τριπλό μεγαλφτερθ επιρροι και τα κατάφερε προτείνοντασ τουσ ζνα τριπλό 
ςχζδιο: το ακθναϊκό ςφνταγμα ζπρεπε να αλλάξει, θ ανάκλθςθ του ςχζδιο: το ακθναϊκό ςφνταγμα ζπρεπε να αλλάξει, θ ανάκλθςθ του 
Αλκιβιάδθ ζπρεπε να ψθφιςτεί και ο Αλκιβιάδθσ ζπρεπε να πείςει τον Αλκιβιάδθ ζπρεπε να ψθφιςτεί και ο Αλκιβιάδθσ ζπρεπε να πείςει τον 
Τιςςαφζρνθ και τον Βαςιλιά τθσ Περςίασ να λάβουν το μζροσ τθσ Τιςςαφζρνθ και τον Βαςιλιά τθσ Περςίασ να λάβουν το μζροσ τθσ 
Ακινασ. Οι περιςςότεροι διοικθτζσ του ακθναϊκοφ ςτόλου δζχκθκαν Ακινασ. Οι περιςςότεροι διοικθτζσ του ακθναϊκοφ ςτόλου δζχκθκαν 
αυτό το ςχζδιο και καλωςόριςαν τθν προοπτικι ενόσ ςτενότερου αυτό το ςχζδιο και καλωςόριςαν τθν προοπτικι ενόσ ςτενότερου 
ςυντάγματοσ, το οποίο κα τουσ επζτρεπε να ζχουν μεγαλφτερο μερίδιο ςυντάγματοσ, το οποίο κα τουσ επζτρεπε να ζχουν μεγαλφτερο μερίδιο 
ςτον κακοριςμό τθσ πολιτικισ. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, μόνο ζνασ ςτον κακοριςμό τθσ πολιτικισ. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, μόνο ζνασ 
Ακθναίοσ Στρατθγόσ ςτθ Σάμο, ο Φρφνιχοσ, ιταν αντίκετοσ με το ςχζδιο Ακθναίοσ Στρατθγόσ ςτθ Σάμο, ο Φρφνιχοσ, ιταν αντίκετοσ με το ςχζδιο 
και ιςχυρίςτθκε ότι ο Αλκιβιάδθσ νοιαηόταν όχι για τθν προτεινόμενθ και ιςχυρίςτθκε ότι ο Αλκιβιάδθσ νοιαηόταν όχι για τθν προτεινόμενθ 
ολιγαρχία αλλά για τθν παραδοςιακι ολιγαρχία αλλά για τθν παραδοςιακι δθμοκρατία.Ηδθμοκρατία.Η εμπλοκι ςε αυτι εμπλοκι ςε αυτι 
τθν ιςτορία ενόσ άλλου ςτρατθγοφ, του Θραςφβουλου, παραμζνει τθν ιςτορία ενόσ άλλου ςτρατθγοφ, του Θραςφβουλου, παραμζνει 
αςαφισαςαφισ



ΘΑΝΑΣΟΘΑΝΑΣΟ
• Πολλά γεγονότα για τον κάνατο του Αλκιβιάδθ 

παραμζνουν αςαφι, κακώσ υπάρχουν 
ςυγκρουόμενεσ αναφορζσ. φμφωνα με τθν 
παλαιότερθ από αυτζσ, υπεφκυνοι για τον κάνατο 
του Αλκιβιάδθ ιταν οι παρτιάτεσ και πιο 
ςυγκεκριμζνα ο Λφςανδροσ. Αν και πολλά από τθν 
περιγραφι του δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτθτα, θ 
κεωρία του Πλοφταρχου είναι θ εξισ: ο Λφςανδροσ 
ζςτειλε ζναν απεςταλμζνο ςτον Φαρνάβαηο, ο 
οποίοσ με τθ ςειρά του ζςτειλε τον αδερφό του ςτθ 
Φρυγία, όπου ηοφςε ο Αλκιβιάδθσ μαηί με τθν 
ερωμζνθ του, Σιμάνδρα. Σο 404 π.Χ. κακώσ ιταν 
ζτοιμοσ να ξεκινιςει για τα περςικά ανάκτορα, το 
ςπίτι του περικυκλώκθκε και πυρπολικθκε. 
Βλζποντασ ότι δεν υπιρχε ελπίδα να ςωκεί, ο 
Αλκιβιάδθσ επιτζκθκε ςτουσ δολοφόνουσ και 
κατάφερε να ςκοτώςει ζναν από αυτοφσ.φμφωνα με 
τον Αριςτοτζλθ, το μζροσ κανάτου του Αλκιβιάδθ 
ιταν το όροσ Έλαφοσ, ζνα βουνό ςτθ Φρυγία



ΧΕΗ ΕΛΕΝΗΧΕΗ ΕΛΕΝΗ--ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

•• Το Το εργοεργο του του ΕυριπιδθΕυριπιδθ
ϋϋΕλενθΕλενθ’ ’ λεγετελεγετε ότι ότι εχειεχει
πολλαπολλα ςτοιχειαςτοιχεια από τθν από τθν 
αντιλθψθαντιλθψθ του του Ευριπιδθ.ΕτςιΕυριπιδθ.Ετςι
λοιπονλοιπον πιςτευετεπιςτευετε ότι θ ότι θ ΕλενθΕλενθ
ειναιειναι ςαν τον ςαν τον ΑλκιβιαδθΑλκιβιαδθ
κακωσκακωσ μιςθκθκεμιςθκθκε χωρισχωρισ λογολογο
διωχκθκεδιωχκθκε και ςτο και ςτο τελοστελοσ
ακωκθκεακωκθκε ςαν τθν ςαν τθν ΕλενθΕλενθ..




