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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 
Έμπορος- Ιστοριοδίφης 

 
Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π. Χ. αιώνα: 

Ρήτορες, πολιτικοί, άρχοντες, βουλευτές, στρατηγοί, ναύαρχοι 
εκ των δήμων της υπαίθρου της Αττικής 

 
Ευχαριστίες 
Τον λίγο χρόνο που έχω στην διάθεση μου για το θέμα μου, τα 15 λεπτά, θα τον περιορίσω και 

άλλο, γιατί θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ σε δύο πράγματα. 
Πρώτον, να ευχηθώ «καλορίζικο» το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών και να συγχαρώ 

όσους και όποιους συνετέλεσαν να γίνει πραγματικότητα! Ιδιαίτερα των κ. Λεωνίδα Κουρή, τον 
τότε Νομάρχη! 

Δεύτερον, να συγχαρώ τους «συνήθεις ύποπτους» εντός του ΔΣ της ΙΛΕΑ, οι οποίοι 
παρακάμπτοντας τις όποιες δυσκολίες, τόλμησαν να πραγματοποιήσουν το 10ο Συμπόσιο, σαν 
συνέχεια αυτού του τόσο αξιόλογου θεσμού. Ευχόμενος να βρει άξιους μιμητές! 

Ο μεγάλος αριθμός των ανακοινώσεων του παρόντος συμποσίου, όπως και των παλαιότερων 
εξάλλου, δείχνει την δίψα που υπάρχει γι’ αυτά! 

Εύχομαι καλή συνέχεια 
Εισαγωγή 
Τα στοιχεία της έρευνας μου, σε γλώσσα δημοτική ανάμικτη με καθαρεύουσα, καθώς σε αυτήν 

είναι μεταφρασμένα τα αρχαία κείμενα, του Δημοσθένη και του Αισχύνη, αλλά και ελάχιστες 
παρενθέσεις στα αρχαία, είναι παρμένα από: 

α) τα βιβλία των δυο μεγάλων ρητόρων, σε αρχαίο κείμενο και μετάφραση στην καθαρεύουσα 
του Ι. Κορδάτου των Εκδόσεων: Ζαχαρόπουλου: 

1. «Περί του Στεφάνου», Δημοσθένης. 
2. «Λόγοι», Αισχίνης [Κατά Τιμάρχου, Κατά Κτησιφώντος, Περί Παραπρεσβείας]. 
β) «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα» και «Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό», Κωνσταντίνος 

Τσάτσος. 
Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π.Χ. αιώνα 
Ο 4ος αιώνας Π.Χ., με τα ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά, ιστορικά γεγονότα, οριοθετεί την Ελληνική 

κλασσική αρχαιότητα, που καθόρισαν την εκείθεν πορεία της φυλής, προς την επελθούσα 
παρακμή. 

Λίγο ενωρίτερα η απόλυτη έκφραση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, με τον «χρυσούν αιώνα» είχε 
αποφέρει των Παρθενώνα, ένα από τα μεγαλουργήματα της ανθρωπότητας και το καταλληλότερο 
έμβλημα της εννοίας  της δημοκρατίας.  

Την ίδια εποχή ο Φίλιππος αναδεικνύεται μέγας στρατηλάτης, εδραιώνοντας δυναμικό κράτος 
με βλέψεις, τόσο προς νότο όσο και προς ανατολάς, ανταποδίδοντας τα «ίσα» στον Αθηναϊκό 
επεκτατισμό του 5ου και 4ου αιώνα, που τόσο ταλάνισε την Μακεδονία. 

Ο Φίλιππος όδευε προς την μεγάλη ιδέα παρακινούμενος από τον Γοργία και τον Ισοκράτη ο 
όποιος του είχε ετοιμάσει και πρόγραμμα.  

Την ιδία εποχή ό,τι απασχολούσε την Αθηναϊκή κοινωνία ήταν: o έκφυλος βίος, η Πνύκα, η 
αγορά, οι εορτές, ο εκφυλισμός, η έκλυση και κατάπτωση των ηθών, ως επακόλουθο, «η όχι 
ολιγότερο σπουδαία, μεταξύ των αφορμών της παρακμής της εποχής εκείνης» (Αισχ., Λόγοι σελ.9, 
σημ.)! 

Ο Αισχίνης παραδέχεται και προειδοποιεί για την κατάπτωση του Αθηναϊκού κράτους «του 
κοινού των Ελλήνων καταφυγίου» που προσέτρεχε στην αυλή του Φιλίππου, επιζητώντας φιλία 
και ειρήνη. (κ. Κτησιφ. σελ.108,109) 

Ο αντίπαλός του Δημοσθένης δεν έβλεπε την σκληρή πραγματικότητα, παρά έβλεπε μόνο 
φαντάσματα προδοτών! Και όλα αυτά την επόμενη της ήττας της Χαιρώνειας! Ενώ ο Φίλιππος είχε 
κατατροπώσει Θήβα και Αθηνά μαζί. 
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Θα τον αντιμετώπιζε ο γράφων τον επικήδειο Δημοσθένη; Και ο Υπερείδης πως και ιδίως πότε 
θα απάρτιζε τον στρατό από τους 160 χιλιάδες δούλους;  

Ο Φίλιππος σημάδεψε την αρχαία ελληνική ιστορία και σηματοδότησε μια νέα εποχή για το 
Αθηναϊκό κράτος , φέρνοντας το μακεδονικό «Imperium» απέναντι στη δόξα των Αθηνών! 

Την ίδια εποχή οι ρήτορες των Αθηνών, των Θηβών και της Σπάρτης κατά τον 4ο και 3ο  αι., 
«φέρνοντας την παρακμή και την αποσύνθεση» οι μεν, οι δε «να υφαίνουν το σάβανο» του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου, «να ανοίγουν τον τάφο της Ελλάδος! (π. Στεφ. σελ. 7, εισαγωγή). 

Η εκρηκτική πολιτική αντιπαλότητα, επικρατεί αμέσως μετά την Φιλοκράτειο Ειρήνη, για να 
κορυφωθεί πριν και μετά την ιστορική Χαιρώνεια, όταν ήδη  έχει εντοπισθεί ο αντίπαλος  του 
Δημοσθένους, Αισχύνης! 

Απόρροια αυτής της πραγματικότητας, στη δύνη των γεγονότων και του πνεύματος που 
επικρατεί, ορθώνεται ο ρητορικός λόγος, με τον οποίο μάχονται οι πολιτικοί, καθώς και το Αττικό 
πνεύμα: Δημοσθένης-Αισχύνης, φιλόσοφοι, Ακαδημίες, Πλάτων, Σωκράτης, Αριστοτέλης, 
Ρητοροδιδασκαλοι, Ισοκρατης! 

Αλλά και κάτι για το οποίο η Αθήνα επαίρεται και υπερτερεί, είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες 
διακυβέρνησης. Με λαοκρατικό πολίτευμα, με πλήρη σειρά θεσμικών παραγόντων, να καλύπτουν 
όλο το δημόσιο  φάσμα, αξιώματα για τα οποία απατούνται προσωπικότητες. Οι ίδιοι, που συχνά 
γίνονται ήρωες σκανδαλών, καταχρήσεων, κλοπή δημοσίου χρήματος προδοσίας, εξαγοράς, 
απάτης, δωροδοκιών  και διαφθοράς. 

Ο συσχετισμός με τα του Φιλίππου, έγινε καθώς αυτές οι σχέσεις  και τα γεγονότα της εποχής 
ήταν η γενεσιουργός αιτία να αποδοθούν στην παγκόσμια γραμματεία, οι λόγοι των δύο μεγάλων 
ρητόρων., και ήταν και οι 2 τέκνα της υπαίθρου Αττικής. Αναμετρηθέντες δικαστικώς 3 φόρες. 

Παιανεύς τον δήμο ο Δημοσθένης. Κοθωκίδης από τον άσημο δήμο του Θριασίου ο Αισχίνης, «ο 
προδότης» κατά τον Δημοσθένη! 

Δημοσθένης. Ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας ρήτωρ. Αριστοκράτης. Με μεγάλη κτηματική 
περιουσία στην Παιανία και πολύ χρυσάφι από την Σκυθικής καταγωγής μητέρα του και τον 
παππού του Γύλωνα τον Κεραμέα, διοικητή του Αθηναϊκού νυμφαίου του Πόντου, το όποιο 
παρέδωσε, χρηματισθείς, στους εχθρούς. Ο Δημοσθένης έλαβε εξαιρετική μόρφωση 
υπερηφανευόμενος (π.Στεφ., σελ.181) 

Καταγγέλθηκε ως δωροδοκηθείς από τον Άρπαλο, ταμεία του μεγάλου Αλέξανδρου, ο οποίος 
καταχραστείς 5 χιλ. τάλαντα, εξαγόρασε τους πάντες στην Αθήνα. Τον κατηγόρησε ο ίδιος ο 
Υπερείδης για δωροληψία 20 ταλάντων. Να ήταν η πρώτη φορά; Ο Αισχίνης τον είχε κατηγορήσει 
επαλειμμένα και με αποδείξεις. Φυλακίστηκε δραπετεύσας στον Πόρο. Μετά την ήττα της 
Κρανώνας και την υποταγή της Αθήνας, κατεδικάσθει εις θάνατον από τους Μακεδόνες (322). 
Αυτοκτόνησε με «κώνειο» χωρίς να μπορέσει να μειώσει τον Φίλιππο και τους Μακεδόνες, παρά 
μόνο με την πιθανή συμμετοχή του στην δολοφονία του αντίπαλου του, δίχως να μπορέσει να 
ανορθώσει το ηγεμονικό γόητρο της Αθήνας, αλλά ούτε καν να το διατηρήσει (Κ. Τσάτσος, Παγκ. 
Βιογρ. Λεξ.: Δημοσθένης)! 

Αισχίνης ο Κοθωκίδης. Από τους κορυφαίους ρήτορες-πολιτικούς της εποχής. Ταπεινής 
καταγωγής και μόρφωσης, κατά τον Δημοσθένη. Διέπρεψε ευτυχήσας να γίνει αρχηγός πολίτικης 
παράταξης και κορυφαίος ρήτωρ! 

Η ρητορική δεινότητα του Αισχίνη. Εξανάγκασε τον Δημοσθένη, ξεπερνώντας τον ρητορικό 
εαυτό του, να αποδώσει τον περίφημο «περί Στεφάνου» δικανικό λόγο. (Ι. Κορδάτου, Αισχίνου 
λόγοι, σελ.5 σημ.) «Αι προσωπικαί εχθρότητες, είναι εξαιρετικά ωφέλιμοι εις το δημόσιο 
συμφέρον», λέει ο Αισχίνης! Ξεσκεπάζονται πολλά δηλαδή.  

Τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και οι ρητορικές μονομαχίες απέφεραν τα κείμενα με την 
παγκόσμια απήχηση, μεταφρασθέντα από τον Κικέρωνα, τους Αλεξανδρινούς, φιλολόγους, 
ιστορικούς και ερευνητές, του κόσμου! Λόγοι που κολακεύουν την Ελληνική διανόηση και 
φωτίζουν σαν προβολείς το νόημα της Δημοκρατίας, για την οποία μιλά αιώνες τώρα, και θα μιλά, 
η ανθρωπότητα! 

Στις δύο δικαστικές αναμετρήσεις υπερίσχυσε ο Αισχίνης. Στην πρώτη με τον «κατά Τιμάρχου» 
λόγο, έστειλε τον Τίμαρχο, στο πρόσωπο του οποίου ήταν καμουφλαρισμένος ο Δημοσθένης, στην 
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αυτοκτονία, πριν την έκδοση της απόφασης! Στη δεύτερη, αναμετρηθείς με τον ίδιο, με τον «περί  
παραπρεσβείας» λόγο νίκησε τον Δημοσθένη. Στην Τρίτη αναμετρηθείς με κατήγορους, νικήθηκε 
με μεγάλη διαφορά ψήφων. Ο ένας ήταν ο Κτησιφών. Τότε ο Δημοσθένης έγραψε τον «περί 
Στεφάνου», ενώ ο Αισχίνης τον περίφημο «κατά Κτησιφώντος»! 

Νικήθηκε. Δεν πλήρωσε το πρόστιμο του 1000 δρχ., εγκατέλειψε για πάντα την Αθήνα, 
εγκατασταθείς στην Ρόδο, ιδρύσας ρητορική σχολή. Πέθανε εκεί το 314. «Αποχωρήσας», έδωσε 
την ευχέρεια στον Δημοσθένη, λέγε-λέγε να τον πει προδότη. 

Υπερείδης ο Κολητεύς. Ονομαστός ρήτορας πολιτικός. Συναρχηγός του Δημοσθένη, μαθητής 
του Πλάτωνος. Πλούσιος με πολλά κτήματα, στην Ελευσίνα στον Πειραιά, στην Αθήνα και πολλές 
εταίρες, ανά μια σε κάθε κτήμα και μια σπίτι του εκδιώξας τον υιό του. Διωχθείς το 322 ως 
αντιμακεδών, θανατώθηκε βασανισθείς, αφού του έκοψαν ή έκοψε μόνος του τη γλώσσα 
(Π.Λ.ΜΠΡ τομ.9, σελ.30) 

Εύβουλος ο Προβαλίνθιος. Αρχηγός του φιλομακεδονικού κόμματος. Μέγας ρήτωρ. 
Μεγαλοφυής και συνετός οικονομολόγος. Αντιληφθείς πρώτος την μείωση της δύναμης των 
Αθηνών, καθώς την είχε υποκαταστήσει ο Φίλιππος. Κοσμαγάπητος για τα «θωρικά». Αύξησε τα 
δημόσια έσοδα από 110 σε 400 τάλαντα. Έκτισε με τον Ελευσίνιο αρχιτέκτονα Φίλωνα τη ναυτική 
«σκευοθήκη», προκυμαίες στον Πειραιά και αλλά έργα. Ειρηνόφιλος, εισηγήθηκε τον τερματισμό 
των πολέμων κατά των συμμάχων και απέτρεψε την Αθήνα από επισφαλείς πολεμικές περιπέτειες. 
Αρνήθηκε πρόταση των Αθηναίων να αναλάβει στρατηγός. (Παγκ. Βιογρ. Λεξ. τόμ.3, σελ.375 και 
Π.Λ.ΜΠΡ, Λόγοι: περί Στεφάνου και περί Παραπρεσβείας και κατά Κτησιφώντος) 

Λυκούργος ο Αθηναίος. Στην ηγετική ομάδα του αντιμακεδονικου κόμματος, μέγας ρήτωρ-
πολιτικός (Π.Λ.ΜΠΡ.τομ.59, σελ.30) 

Ηγήσιππος. Της ηγετικής ομάδας μετά τον Δημοσθένη. Άγνωστης προέλευσης. Αναφέρεται ως 
προτείνας ψήφισμα, όπως ο Εύβουλος, ο Αριστοφών κ.λ. σε σχέση με θέματα προς τον Φίλιππο. Ο 
Εύβουλος, ο Αισχίνης κ.λ. παρέδωσαν την εξουσία στον Δημοσθένη, Υπερείδη, Ηγήσιππο!. Ίσως 
ήταν ο χλευαστικώς λεγόμενος Κρώβουλος (κατά Κτησιφ. σελ.95 και Π.Λ.ΜΠΡ. σελ.75, Εύβουλος 
στο τέλος). 

Τίμαρχος ο Ραμνούσιος. Ως μέγας πολιτικός άνδρας αναφέρεται, αλλά και ως μέγας κίναιδος. 
Έκφυλος, διεστραμμένος, πόρνος και εκβιαστής, ατιμάσας τα αξιώματα τα οποία υπηρέτησε, 
εξαγοράζοντας τα παρανόμως. Όπως βουλευτής, άρχων της Άνδρου, κ.λ. για να γράψει ο Αισχίνης 
ότι «ουδείς άνθρωπος πριν από αυτόν δεν συμπεριφέρθηκε τόσο ασελγώς, όσον αυτός προς 
γυναίκες ελευθέρων ανθρώπων», αλλά και το αμίμητο, «ευτυχώς για την πατρίδα που δεν βρέθηκε 
αγοραστής γι’ αυτό το νησί». Είχε αμέτρητους εραστές. Μισγόλας ο Καλιτεύς, Φαίδρος ο Σφητίος, ο 
δούλος Πιττάλακος. Αλλά είχε και τον Φιλοξένη φιλενάδα. Γι’ αυτόν κατήγγειλε στον δήμο ο 
Πάμφιλος ο Αχερδούσιος πως: «Ένας άνδρας και μια γυναίκα σας έκλεψαν 1000 δρχ» και εξηγεί: 
«άνδρας μεν τώρα είναι αυτός εδώ ο Ηγήσανδρος, γιατί και αυτός πρωτύτερα, ήταν γυναίκα του 
Λεωδάμαντος. Γυναίκα δε είναι ο Τίμαρχος ο οποίος τους εγκατέλειψε όλους, για να «σπιτωθεί» με 
τον Αντικλή. Ατιμίες χωρίς τέλος, για να καταφαγωθεί μια τεράστια περιουσία την οποία είχε 
(βλέπε λόγος κατά Τιμάρχου, Ι. Κορδάτος)  

Ηγήσανδρος ο Σουνιεύς. Ρήτωρ -πολιτικός, όπως και ο αδελφός του ο Κρωβύλος. Ο πρώτος 
είναι ο αναφερθείς ως γυναίκα του Λεωδάμαντος, προστεθείς στην αλυσίδα των εραστών του 
Τιμάρχου, με πολύ και φρέσκο χρήμα, καταχρασθείς 80 μνας, από το ταμείο του στρατηγού 
Τιμόμαχου! (κατά Τιμάρχου 6.49)! 

Αντικλής ο Ευωνυμεύς. Εκλεγείς στρατηγός συνόδευσε 2 χιλιάδες εποίκους στη Σάμο (κατά 
Τιμάρχου 6.41)  

Τιμόμαχος ο Αχαρνεύς. Ο εύπιστος και καλοπροαίρετος στρατηγός, τον οποίο κατέστρεψε ο 
Ηγήσανδρος καταχρασθείς τας 80 μνας (κατά Τιμάρχου 6.43)! 

Λεωδάμας ο Αχαρνεύς. Υπήρξε μαθητής του Ισοκράτη. «Ουχ ήττον Δημοσθένους λέγειν 
δυνάμενος, αλλ’ έμοιγε και ηδιων» λέει ο Αισχίνης, πως δεν ήταν καθόλου κατώτερος ρήτωρ του 
Δημοσθένη. Είχε σταλεί πρέσβης εις Θήβας μαζί με τον Θρασύβουλο τον Κολλυτέα, τον Θράσωνα 
τον Ερχιέα, για να ακολουθήσουν ακόμη ο Αρχέδημος ο Πηλής, ο Αριστοφών ο Αζηνιεύς και ο 
Πύρανδρος (κατά Κτησιφώντος 111,3)! 
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Ίσως είναι ο ναύαρχος του Αθηναϊκού στόλου τον οποίο ο Φίλιππος κατακράτησε στη 
Μακεδονία, όταν αντί να συνοδεύσει αθηναϊκά σιταγωγά πλοία, βοηθούσε αντιπάλους του στον 
Ελλήσποντο. Ίσως πάλι είναι αυτός που ο Πάμφιλος ο Αχερδούσιος, λέει, πως είχε γυναίκα τον 
Αγήσανδρο, (κατά Τιμάρχου 6.71 και 49)! Ωστόσο ο Δημοσθένης τον χαρακτηρίζει δεινό ρήτορα 
(Π.Λ.ΜΠΡ.σελ.239)! 

Καλλίστρατος ο Αφιδνεύς. «Καίτοι πολλοί παρ’ υμίν γεγόνασιν ρήτορες ένδοξοι και μεγάλοι 
προ εμού» (τι έπαρσις) Καλλίστρατος εκείνος, Αριστοφών, Κέφαλος, Θρασύβουλος. Στην πρώτη 
σειρά τον κατατάσσει ο Δημοσθένης, όπως και ο Αισχίνης, μιλώντας για τον εξόριστο, στον 
Φίλιππο Λεωσθένη, ότι αυτός είναι ο καλύτερος ρήτωρ μετά τον Καλλίστρατο (περί Στεφάνου 119, 
157, 9 και π. παρα. 75)! 

Αριστοφών ο Αζηνεύς. Ρήτορας πρώτης σειράς και πολιτικός. Βουλευτής, πρέσβης στην Θήβα, 
στον Φίλιππο και επώνυμος αρχών. Είχε αθωωθεί και τις 75 φορές που είχε μηνυθεί. Ιδιαιτέρως 
εξέχουσα προσωπικότητα. (κατά Κτησιφώντος 151 και επεκ.) 

Φιλοκράτης ο Αγνούσιος. Δεν έδωσε τυχαία, το όνομα του στην Ειρήνη με τον Φίλιππο, τον 
«Φιλοκράτειο». Στην πρεσβεία εκείνη της οποίας ήταν επικεφαλής, συμμετείχαν Δημοσθένης, 
Αισχίνης και άλλοι εκλεκτοί. Είχε αποσταλεί και άλλοτε για απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου 
(τους Ιατροκλή και Ευήρατο), αλλά και σαν προπομπός της ειρήνης. Από τους αρχηγούς της 
Φιλιππίουσας παράταξης, άλλοτε αντίπαλος και άλλοτε φίλος. Το «θηρίον» του Δημοσθένους. 

Με συγκατηγορούμενο τον Δημοσθένη, γλύτωσαν την καταδίκη από τον Λυκίνο, μπαίνοντας 
από το παράθυρο στην βουλή, αγοράσας τη θέση του βουλευτή ο Δημοσθενης! Κατεδικάσθη εις 
εξορία ως δωροδοκηθείς, από τον Φίλιππο, ενώ ο Δημοσθένης για τα ίδια πράγματα επωφελήθηκε! 
Επίσης κατηγορήθηκε από τον Υπερείδη, για προδοσία, δωροδοκία και εξαπάτηση του δήμου, 
φυγοδικήσας, κατεδικάσθει εις θάνατον. (περί παραπρ. σελ. 15,17,33, κατά Κτησιφ. σελ. 57, 71, 
Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.59 σελ.321). Το τέλος του άγνωστο! 

Ιφικράτης ο Ραμνούσιος. Ισχυρή προσωπικότητα, διότι ολόκληρον στρατιωτική μοίρα 
Λακεδεμονίων εξόντωσε, και την ανταρσία της Κέας συνέτριψε, ως στρατηγός. Έλαβε ιδιαίτερες 
ηθικές αμοιβές, τιμηθείς και με ανδριάντα, (κατά Κτησιφ. σελ. 83 και Π.Λ.ΜΠΡ.τομ-3, σελ 63)! 

Χαβρίας ο Αιξωνιεύς. Στρατηγός διακριθείς για την παρά την Νάξο ναυμαχία και την λοιπή 
δράση και συμπεριφορά του, (κατά Κτησιφ. σελ.183 και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.61, σελ.311) 

Τιμόθεος ο Αθηναίος. Διακριθείς ως ναύαρχος, διότι σε περιπολία γύρω της Πελοποννήσου, 
έφερε την Κέρκυρα στην αθηναϊκή Συμμαχία. Χαβρίας και Τιμόθεος τιμήθηκαν με ανδριάντα και 
ηθικές αμοιβές, όπως και ο Ιφικράτης (κατά Κτησιφ. σελ. 183) 

Αλεξίμαχος ο Πήληξ. Ρήτωρ-πολιτικός, περιωπής. Κατέθεσε ψήφισμα υπέρ του Κερσοβλέπτου 
της Θράκης να συμπεριληφθεί στην συμμαχία μετά του Φιλίππου, τον οποίο δολίως ο Δημοσθένης 
άφησε εκτός και στη διάθεσή του, αν και σύμμαχος των Αθηνών (Αισχ. περί παραπρ. σελ.5)! 

Αρχέδημος ο Πήληξ. «Και δυνατός ειπείν και πολλά κεκινδυνευκώς εν τη πολιτεία δια 
Θηβαίους». Η ανάμειξη του στις σχέσεις Αθήνας-Θηβών ήταν τόσο έντονη που του δημιούργησε 
πολλούς κινδύνους. Είχε σταλεί πρέσβης στη Θήβα με τον Λεωδάμαντα (κατά Κτησιφ. σελ. 113)! 

Νικόδημος ο Αφιδνεύς. Ο ευρών τραγικό θάνατο από τον ημιπαράφρονα νεανία Αρίσταρχο, 
παρακινηθέντα από τον Δημοσθένη, τάζοντας ότι θα τον κάνει πρώτο ρήτορα, μαζί και ερωτικές 
σχέσεις, ο οποίος αφού έβγαλε τα δύο μάτια, του έκοψε και την γλώσσα, με την οποία μιλούσε 
τόσο θαρραλέα. Ο Αισχίνης καταγγέλλει πως από τον καταδικασθέντα Αρίσταρχο ο Δημοσθένης, 
λόγω εμπιστοσύνης, ιδιοποιήθηκε τα 3 τάλαντα που θα χρειαζόταν στην εξορία ο νεαρός (κατά 
Τιμάρχου σελ 105 και παραπρ. σελ.37) 

Δημοκράτης ο Αφιδνεύς. Προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, έπεισε τη βουλή, να κλητεύσουν 
τον διάσημο ηθοποιό Αριστόδημο, να ενημερώσει για τις προθέσεις του Φιλίππου για ειρήνευση 
(περί παραπρεσβείας σελ. 15)  

Κτησιφών ο Αναφλήστιος. Συναρχηγός του Δημοσθένους από τους πρώτους που είχε σταλεί 
στον Φίλιππο για υπόθεση αιχμαλώτου και… για ειρήνη, γοητευθείς από τον Φίλιππο, λόγω 
προσωπικότητας, ωραιότητας και αντοχής στα γλέντια και το κρασί! 

Ο Κτησιφών είχε διαρκή και έντονη πολιτική παρουσία, με κορυφαία το ψήφισμα για τον 
«χρυσούν στέφανο» για τον Δημοσθένη, για τον οποίο ο Αισχίνης είπε ότι «μόνο αίσχος έφερε για 
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την πόλιν» (την Αθήνα). Ενέργεια η οποία έφερε την δικαστική σύγκρουση, με πρώτο κατήγορο 
τον ίδιο και δεύτερο τον «πατρόνο», του Δημοσθένη. Δίκη για την οποία ο Αισχίνης  έγραψε τον 
αριστουργηματικό λόγο «κατά Κτησιφώντος» και ο Δημοσθένης τον «περί Στεφάνου» τον 
υπέρτερο των ρητορικών λόγων, λαβών σοβαρώς υπόψη του Αισχίνη την ρητορική ικανότητα.  

Κτησιφών και Δημοσθένης κατανίκησαν τον Αισχίνη, με μεγάλη διαφορά ψήφων, χωρίς αυτός 
(Αισχίνης), να χάσει την ευκαιρία να τον ονομάσει «πορνοβοσκό», κάτι το οποίο ο Κτησιφών δεν 
αντέκρουσε. Ο λόγος του τελευταίου δεν διεσώθη, όπως και αυτός, ως αντιμακεδών το 322 (Αισχ., 
κατά Κτησιφ. σελ.147, 185 και Παγκ. Βιογρ. Λεξ., Κ.Τσάτσος: Κτησιφών) 

Ατρόμητος ο Κοθωκίδης. Ο χλευασθείς από τον Δημοσθένη, πατέρας του Αισχίνη, δράσας την 
εποχή των Τριάκοντα και εξορισθείς πτώχευσε. Πρωτοστάτησε, στην ανασύσταση της 
δημοκρατίας, αν και πτωχός (περί παραπρ. σελ.8, και Π.Λ.ΜΠΡ τόμ.3 σελ852) 

Φιλοχάρης ο Κοθωκίδης. Αδελφός του Αισχίνη. Εκλεγείς 3 φορές στρατηγός, συνεξεστράτευσε 
με τον μεγάλο στρατηγό Ιφικράτη (περί παραπρ. σελ 89, και Π.Λ.ΜΠΡ τόμ.3 σελ.852) 

Αφόβητος ο Κοθωκίδης. Ο μικρός αδελφός του Αισχίνη. Εστάλει πρέσβης στον Πέρση βασιλέα 
και, εκλεγείς διαχειριστής, διοίκησε άψογα τα οικονομικά. Απέκτησε παιδιά από νόμιμο γάμο, και 
όχι, όπως ο Δημοσθένης, ο οποίος έστειλε την γυναίκα του στο κρεβάτι του Κνησίωνος, όπως 
γράφει ο Αισχίνης (περί παραπρ. σελ.8, και Π.Λ.ΜΠΡ τόμ. 3 σελ. 852). 

Κλέων ο Κοθωκίδης. Ο ένας της 5μελούς πρεσβείας, η οποία καθυστέρησε να συναντήσει τον 
Φίλιππο, παίρνοντας αυτός την ευκαιρία να υποτάξει την Θράκη και ο Δημοσθένης να κατηγορήσει 
τον Αισχίνη, για «παραπρεσβεία». Είναι, αφετέρου, ο εγγυητής του προστίμου των 50 ταλάντων, 
στη δίκη κατά Κτησιφώντος (περί Στεφ. σελ. 29,31,33,49) 

Κάλαισχρος ο Κοθωκίδης. Ομοίως υψηλού επιπέδου ρήτωρ-πολιτικός. Αναφαίνεται, πρέσβης 
μαζί με Δημοσθένη, Υπερείδη κ.λ., αποστέλεται στη Θήβα προς σύναψη συμμαχίας και επιγαμίας 
(περί Στεφάνου σελ.137). 

Εύνομος ο Θριάσιος. Φίλος και επιπέδου Δημοσθένους, συμβουλεύσας πώς αυτός να 
αντιμετωπίσει τους θορύβους του όχλου (Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ.5, σελ.544). 

Φιλόδημος ο Αχαρνεύς. Ο πεθερός του Αισχίνη. Αυτός που ενέγραψε τον Δημοσθένη Αθηναίο 
πολίτη, και αυτός δεν τον εσεβάσθει (περί παραπρ. σελ. 89) 

Φίλων ο Αχαρνεύς. Κουνιάδος του Αισχίνη. Ίσως υπηρέτησε στρατιωτικά αξιώματα. Ίσως 
είναι ο διαχειριστής των οικονομικών, στο ψήφισμα του Καλλία του Φρεάριου, να δοθεί «χρυσούς 
στέφανος» στον Ναυσικλή, ο οποίος μισθοδότησε 2 χιλιάδες στρατιώτες του, εξ’ ιδίων χωρίς να 
ζητήσει να τα εισπράξει, καθώς ο διαχειριστής Φίλων δεν μπορούσε να φτάσει την Ίμβρο λόγω 
χειμώνα. 

Για τον κουνιάδο του Φίλωνα, ο Αισχίνης, έχει δώσει την ιδιαιτέρως προσβλητική απάντηση 
στον Δημοσθένη, στη δίκη περί παραπρεσβείας. «τι φαντάζεσαι ότι προτιμούν οι δικαστές: 10 
χιλιάδες οπλίτες, γερούς στο σώμα και φρόνιμους σαν τον Φίλωνα ή 30 χιλιάδες κίναιδους σαν 
εσένα». Από τον Φίλωνα ο Αισχίνης επωφελήθηκε 5 τάλαντα, (περί Στεφ. 87,9, 127 και περί 
παραπρ. σελ.89). 

Κλεόβουλος ο Αχαρνεύς. Αδερφός της μητέρας του Αισχίνη, στρατηγός, συμπολέμησε μαζί με 
τους Δημαίνετο και Χαβρία νικώντας τον ναύαρχο των Λακεδαιμονίων, Χίλωνα, και σε αποκλεισμό 
της Αίγινας (περί παραπρ. σελ. 47 και Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ.5, σελ.508) 

Χάρης ο Αιξωνιεύς. Αμφιλεγόμενος ναύαρχος του αθηναϊκού στόλου, δεν βοήθησε: Θράκη, 
Λήμνο, Ίμβρο, Σκύρο, για τις οποίες είχε αποσταλεί. Κατασπατάλησε 1500 τάλαντα, σε πολυτελείς 
απολαύσεις, αλλά και για να πληρώσει πουλημένους στο βήμα και στη συνέλευση του λαού.  

Απώλεσε 70 πόλεις συμμάχους, όπως και τις 150 τριήρεις που είχε παραλάβει! Κατηγόρησε 
δολίως τους συστρατηγούς, Ιφικράτη, Μενεσθέα και Τιμόθεο, τους οποίους οι αθηναίοι 
ανακάλεσαν! Στη δε Χίο, όπου αποβιβάστηκε, λόγω θαλασσοταραχής, προέβη σε αυθαιρεσίες και 
ωμότητες, (Αισχ., περί παραπρ., σελ. 43, 55 και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.61, σελ.431). 

Κηφισοφών ο Ραμνούσιος. Ισχυρά προσωπικότης. Προταθείς από τον Δημοσθένη, πρέσβης 
προς τον Φίλιππο, αλλά και εγγυητής για το πρόστιμο των 50 ταλάντων, στη δίκη κατά 
Κτησιφώντος (περί Στεφ. σελ.33, 49, 61). 
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Κηφισοφών ο Παιανεύς. Πολιτικός. Φίλος, οπαδός του ναυάρχου Χάρη, για τον οποίο ζήτησε, 
με ψήφισμα, να αποπλεύσει η ελαφρά μοίρα του στόλου, να βρει που είναι αυτός και ο στόλος 
(περί Παραπρεσβείας σελ.43). 

Αμύντωρ ο Ερχιεύς. Συχνά αναφερόμενος, αξιόλογος πολιτικός, συμπατριώτης των μεγάλων, 
Ξενοφώντος και Ισοκράτη (περί παραπρ. σελ.39, 41 και Π.Λ. ΜΠΡ.τόμ.6, σελ.844). 

Στρατοκλής ο Αθηναίος. Στρατηγός, υπεύθυνος για την ήττα του Αθηναϊκού στρατού στη 
Χαιρώνεια, με συστρατηγους τον Χάρη και τον Ανσικλή, αν και ο Αισχίνης αποδίδει την ήττα στους 
όρους που δέχτηκε ο Δημοσθένης (κατά Κτησιφ., 111,3,5). 

Εύβουλος ο Αναφλύστιος. Ο εκλεγείς πρέσβης στην αποστολή η οποία καθυστέρησε να 
συναντήσει τον Φίλιππο, επιλήψιμα! (περί Στεφάνου σελ.33). 

Θρασύβουλος ο Κολλυτεύς. Δημοσθένης και Αισχίνης τον δέχονται σαν μεγάλο ρήτορα και 
πολιτικό. Δημοσθένης: «Ρήτορες ένδοξοι και μεγάλοι προ εμού, Καλλίστρατος εκείνος, Αριστοφών, 
Κέφαλος, Θρασύβουλος, έτεροι μύριοι». «Καίτοι πολλάς, μεν πρότερον πρεσβείας, επρέσβευσαν εις 
Θήβας, οι μάλιστα οικείως διακείμενοι, πρώτος μεν Θρασύβουλος ο Καλλυτεύς ανήρ εν Θήβαις 
πιστευθείς ως ουδείς έτερος», γράφει ο Αισχίνης! 

Είχε σταλεί πρέσβης εις Θήβας, προ Χαιρώνειας. Στρατηγός, επικεφαλής 8 πλοίων, δεν νίκησε 
τον Λακεδαιμόνιο Ανταλκίδα. Κατεδικάσθει 2 φορές για υπεξαίρεση χρημάτων (περί Στεφ. 
σελ.156, κατά Κτησιφ. σελ. 110, Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.7, σελ.516)! 

Διοκλής ο Μελιτεύς. Ναύαρχος, επικεφαλής του στρατού και του στόλου, που εστάλει στον 
εμφύλιο της Εύβοιας, το 358, αποκαταστείσας την τάξη (περί Στεφ. σελ.74 και ΜΠΡ.τομ. 5, 
σελ.743). 

Κηφισόδωτος ο Κεραμεύς. Στρατηγεύσας του στόλου προς τον Ελλήσποντο, του οποίου ο 
πατρικός φίλος και συμπλωτήρας, ως τριήραρχος, συνθυσιάζων και συντρώγων Δημοσθένης, έγινε 
κατήγορος (κατά Κτησιφ. σελ.51) 

Μειδίας ο Αναγυράσιος. Υπηρέτησε τιμητικά αξιώματα. Πάμπλουτος. Γρονθοκόπησε τον 
Δημοσθένη, μέσα στο θέατρο του Διονύσου, χορηγός ών (κατά Κτησιφ. σελ.5 και Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ.41, 
σελ.193).  

Καλλικράτης ο Αφιδνεύς και Μεταγέννης ο Ξυπετεύς.  Πρωταγωνιστικά πρόσωπα της 
εποχής, απεσταλμένοι των Αθηναίων και του στρατηγού προξένου, προς τους Φωκείς, πριν ο 
Φίλιππος τους υποτάξει. (περί παραπρεσβείας σελ. 79). 

Πατροκλής ο Φλυεύς.  Ο μηνύσας τον Δημοσθένη για το ψήφισμα να μετατραπούν οι 
τριήραρχοι σε συντελείς. Ο Δημοσθένης υποστηρίξας ότι αυτό ενίσχυσε τον στόλο και ελάφρυνε 
τους πτωχότερους, αθωώθηκε (περί στεφάνου σελ.78, 79 και Π.Λ.ΜΠΡ.τομ.48, σελ.261) 

Φίλων ο Ελευσίνιος. Περίφημος αρχιτέκτων, ο οποίος εκτός της σκευοθήκης και προκυμαιών 
στο λιμάνι του Πειραιώς, τελειοποίησε και το τελεστήριο Ελευσίνας. Συνέγραψε πραγματείες για 
τα ιερά οικοδομήματα, μεγαλουργήσας την εποχή του Εύβουλου. Συνέγραψε και 
αριστουργηματικό λόγο (Κ. Τσάτσος, Παγκ. Βιογ. Λεξ. Τομ. Β, σελ 375, Εύβουλος και Π.Λ.ΜΠΡ. 
τομ.59, σελ.347)   

Νεοκλής ο Γαργητεύς. Πατέρας του φιλοσόφου Επίκουρου. Γραμματοδιδάσκαλος. Εστάλει με 
τον Νικόδημο από τας Αφιδνάς, συνοδός 2 χιλιάδων εποίκων στη Σάμο. Το 352 πρέπει να έχει 
διατελέσει και επώνυμος άρχων. Αναφέρεται στα ψηφίσματα του Δημοσθένη, για τη σύλληψη του 
αθηναϊκού στόλου και του Λεωδάμαντος από τον Φίλιππο. (περί Στεφ. σελ.59 και 61). 

Απολλόδωρος ο Αχαρνεύς. Ικανότατος ρήτωρ κατά τον Δημοσθένη, διατελέσας επανηλειμένα 
τριήραρχος, και άρα πλούσιος. Πρέπει να είναι ο γιος του τραπεζίτη Πασίωνος, στον οποίο ο 
Δημοσθένης ανακοίνωσε λόγο τον οποίο είχε συντάξει, αμοιφθείς φυσικά, του επίσης τραπεζίτη 
Φορμίωνος! Ενώ η καταγγελία αφορούσε σε πράξη τιμωρουμένων με θάνατον. Ο Απολλόδωρος 
ίσως συνέταξε τους λόγους του Δημοσθένη προς Νικοστρατον, Νικοκλέα και άλλα, (Αισχίνη περί 
παραπρ. σελ. 99 και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.3 σελ. 444)! 

Δερκύλος από Αιγνούντα και Αριστείδης ο Κηφισεύς. Διακεκριμένοι πολίτες, τους οποίους 
επεκαλέσθει ως μάρτυρες ο Αισχίνης (περί παραπρ. σελ.93). 
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Γλαύκων ο Χολαργεύς. Διακεκριμένος πολίτης, ο συμπόνεσας και διεκδικήσας την ελευθερία 
του δούλου Πιττάλακου, λόγω των εξευτελισμών που δεχόταν από τον κίναιδο, Τίμαρχο (Αισχίνης, 
κατά Τιμάρχου, σελ.49) 

Αριστόνικος ο Φρεάριος. Ρήτωρ-Πολιτικός, της πλευράς του Δημοσθένους, προτείνας 
ψήφισμα να αποδοθεί χρυσούς στέφανος στον Δημοσθένη. Ίσως είχε απολέσει τα πολιτικά 
δικαιώματα και ο οποίος χάρισε στην πατρίδα του το ποσό που είχαν συγκεντρώσει φίλοι του, για 
την επαναπόκτηση τους. Ως αντιμακεδών κατεδικάσθει εις θάνατον, συνελήφθει και εξετελέσθει 
στην Αίγινα, (περί Στεφ. σελ. 65, 217 και Π.Λ.ΜΠΡ. τόμ. 3 σελ.605). 

Αυτοκλής από Αιγνούντα. Ρήτωρ-Πολιτικός. Επικεφαλής αποστολής προς τη Σπάρτη, το 371, 
προς σύναψη Ειρήνης, κατηγορήθηκε για προδοσία.  Ο μεταξύ των κατηγόρων Υπερείδη έγραψε 
τον λόγο: «Κατ’ Αυτοκλέους προδοσίας» (Αισχ. και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.12 σελ.341 και Παγκ. Βιογρ. Λεξ. 
τόμ.3, σελ. 916).  

Δημόνικος ο Μαραθώνιος, Καλλίας ο Σουνιεύς, Ζήνων ο Φλυεύς, Κλέων ο Φαληρεύς. 
Πολιτικοί άνδρες, μάρτυρες του Δημοσθένη κατά του Αισχίνη, να μην σταλεί αυτός παρά ο 
Υπερείδης, στο ιερό της Δήλου προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Αθήνας, όπερ και εγένετο. 
Κριθείς ως ακατάλληλος ο Αισχίνης! (περί Στεφάνου σελ. 101). 

Αριστοφών ο Κολλυτεύς. Πρότεινε ψήφισμα, να αποσταλούν εκλεγμένοι εκ της εκκλησιάς του 
δήμου προς τον Φίλιππο, για το ζήτημα της κατακράτησης του στόλου και του ναυάρχου 
Λεωδάμαντος, (περί Στεφάνου σελ. 61)! 

Διοπείθης ο Σουνιεύς. Χαριζόταν απροκάλυπτα υπέρ του Αγήσανδρου ως διαιτητής, εις βάρος 
του «ριγμένου» ερωμένου του Τίμαρχου, Πιττόλακου ο οποίος απηυδείσας, παρητήθει από την 
συνέχιση κάποιων δικών. (κατά Τιμάρχου σελ.47). 

Διότιμος ο Ευωνυμεύς. Ναύαρχος ών, χάρισε εξ’ ιδίων τις ασπίδες στους στρατιώτες του. 
Έδρασε κατά της πειρατείας. Ισχυρά στρατιωτική προσωπικότης. Τιμηθεί με στέφανο. (περί 
στεφάνου σελ. 87 και Π.Λ.ΜΠΡ.τόμ. 5 σελ 782). 

Εύνομος ο Αναφλύστιος. Έλαβε το ιδιαίτερα τιμητικό αξίωμα του κήρυκος, εκλεγείς από μέρος 
του λαού, να συνοδεύσει πρέσβεις, βουλευτές, εκλεγμένους από τη βουλή στον Φίλιππο, όταν 
αυτός απεργαζόταν την διάσπαση την σχέσεων Αθηνών-Θηβών (περί Στεφάνου σελ.123 και 
Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.6 σελ.915). 

Τεμενίδης εκ δήμου της Πανδιονίδος φυλής. Ταξίαρχος με τον οποίο είχε πολεμήσει 
ανδραγαθήσας ο Αισχίνης, τη μαρτυρία του οποίου, όπως και του μεγάλου στρατηγού Φωκίωνος, 
επικαλείται στη δίκη του περί παραπρεσβείας (περί παραπρ., σελ. 101). 

Φρύνων ο Ραμνούσιος. Συμπρέσβης, στην αποστολή για τη σύναψη της Φιλοκράτειου 
Ειρήνης. Γι’ αυτόν ο Φιλοκράτης είχε σταλεί στον Φίλιππο να παρακαλέσει να του επιστραφούν 
λύτρα τα οποία είχε πληρώσει σε μακεδόνες ληστές, (περί παραπρ. σελ. 9,11). 

Δημομέλης ο Παιανιεύς. Εξάδελφος του Δημοσθένους, τον οποίο είχε μηνύσει για τραυματισμό 
που είχε προκαλέσει ο ίδιος ο Δημοσθένης, προκαλέσας δίκη, από την οποία παρητήθει, για να 
δεχτεί πρόστιμο από τον Άρειο Πάγο, (περί παραπρ. σελ.67). 

Θρασυκλής ο Λέκκιος. Εκλεγείς Πυλαγόρας, δεύτερος στη σειρά, πριν τον τρίτο Αισχίνη (κατά 
Κτησιφώντος σελ.98). 

Άρχοντες: 
Το ανώτερο και τιμητικότερο αξίωμα στην δημόσια ιεραρχία. Ίσχυε πολύ ενωρίτερα του 4ου 

αιώνα. 
Ο κυβερνήτης, ο ανώτατος δημόσιος λειτουργός, ο οποίος έδιδε το όνομα του, στο έτος που 

λειτουργούσε. Ο άρχων και ο κήρυξ εκλέγονταν από τις 10 φυλές. Ήταν επόμενο να ανήκουν στην 
ύπαιθρο αττικής! 

Τα κείμενα των μεγάλων ρητόρων, δίνουν την δυνατότητα να αναφερθούμε, στους άρχοντες 
γενικά, που παρατέθηκαν, αλλά και ειδικά στους επώνυμους, ως εξής: Ρήτορες-Πολιτικοί, 
Στρατηγοί κλπ. Επώνυμοι 14. 

Επώνυμοι Άρχοντες: 
Μνησίφιλος. Στο ψήφισμα του Δημοσθένους, για συγκρότηση 5μελούς πρεσβείας, προς τον 

Φίλιππο, να τον συναντήσουν το συντομότερο όπου και αν ήταν (περί Στεφάνου σελ. 31,7)! 
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Χαιρώνδας. Επώνυμος άρχων Λεοντίδος φυλής. Υπέβαλε ο Αισχίνης την γραφή παρανόμων 
κατά του Κτησιφώντος, για τον στέφανο του Δημοσθένους (περί Στεφάνου σελ. 47, 65)! 

Πολυκλής. Επί πρυτανείας Ιπποθωντίδος φυλής. Ψήφισμα και δικαστική διαμάχη μεταξύ 
Δημοσθένους- Φλυέως Πατροκλή, για τον τριηραρχικό νόμο, (περί Στεφάνου σελ. 81). 

Δημονικός ο Φλυεύς. Επώνυμος άρχων, όταν ο Καλίας ο Φρεάριος είπεν η βουλή και ο δήμος 
να στεφανώσουν τον Ναυσικλή (περί Στεφάνου σελ. 87). 

Νεοκλής. Επώνυμος άρχων, Γαργητεύς τον δήμο. Έγινε έκτακτος συνέλευσης από των 
στρατηγών, διότι ο Φίλιππος κατακράτησε τον στόλο κ.λ. (περί Στεφάνου σελ. 59). 

Θεμιστοκλής. Επί αρχοντίας του μπήκε στη βουλή ο Δημοσθένης από το παράθυρο! (κατά 
Κτησιφ. σελ.57). 

Θεόφραστος. Επί αρχοντίας του εξελέγει ο Πυλαγόρας και ο Αισχίνης (περί Στεφάνου σελ. 95). 
Νικόφημος. Επί αρχοντίας του έγινε βουλευτής ο κίναιδος Τίμαρχος (κατά Τιμάρχου σελ. 71). 
Ηροπύθης. Επί πρυτανείας της Ερεχθηίδος φυλής και άρχων ο Ηροπύθης ψηφίστηκαν 2 

ψηφίσματα. Ένα της βουλής και των στρατηγών. Το άλλο του πολέμαρχου (περί Στεφάνου σελ. 
121). 

Ευθυκλής. Επώνυμος άρχων, Οινηίδος φυλής. Θριάσιος. Υπέβαλε ο Κτησιφών, το ψήφισμα για 
τον χρυσούν στέφανο του Δημοσθένους, (περί Στεφάνου σελ. 91 και  Π-Λ-ΜΠΡ.τομ.7, σελ74). 

Μνησιθύδης. Επώνυμος άρχων. Φρεάριος (περί Στεφάνου σελ. 117). 
Αρχίας. Επί αρχοντίας του (346) ο διαγεγραμμένος από τον κατάλογο των πολιτών και 

εξόριστος Αντιφών επέστρεψε κρυφίως στην πόλη με σκοπό να βάλει φωτιά στον ναύσταθμο, 
όπως είχε υποσχεθεί στον Φίλιππο, (περί Στεφάνου). 

Νικίας. Επί αρχοντίας του, επεβλήθησαν μαρτυρικές καταθέσεις ότι ο Αισχίνης συνομιλούσε με 
κατάσκοπο του Φίλιππου στην Αθήνα (περί Στεφάνου σελ. 103). 

Αρχίας εκ Θουρίων. Υπήρξε υποκριτής τραγωδιών, μαθητής του ο περίφημος Αιγινίτης 
ηθοποιός Πώλος. Δεινός ρήτωρ. Συνέλαβε τον Υπερείδη και τον Ιμεραίο στην Αίγινα. Θα 
συνελάμβανε και τον Δημοσθένη στον Πόρο. Υπηρέτησε άρχων το 346 (Δημοσθένης, περί 
Στεφάνου σελ.98, υποσημείωση και Π.Λ.ΜΠΡ. τομ.3 σελ.704). 

Αναφέρονται τιμητικά, και 3 από τους πλέον ξεχωριστούς άνδρες του Δημόσιου βίου της 
Αττικής γης, ως εντόνως δράσαντες, μόλις πριν την αυγή του 4ου αι. στο καθοριστικό ιστορικό 
γεγονός της κατάλυσης των Τριάκοντα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, με δόγμα τους 
μάλιστα το «Αθηναίοι μη μνησικακείτε»! Δηλαδή Συμφιλίωση. Αμνηστία. 
1. Θρασύβουλος ο Στειριεύς. Είναι αυτός που μαζί με τον άλλο εξόριστο, Αρχίνο, 
εξοπλίσαντες εβδομήντα, κατέλαβαν το φρούριο της Φυλής, εξόρμησαν καθαιρώντας τους 
Τριάκοντα των Αθηνών! Καταγόταν από πλούσια οικογένεια τριήραρχων, με πλούσια πολεμική 
δράση στον Ελλήσποντο και αλλού! Από την Χασιά (δήμο Φυλής)…είχε περάσει! 
2. Αρχίνος από τον δήμο Κοίλης. Συναρχηγός του Θρασύβουλου. Πολιτευτείς, με αρχή του 
την αμνηστία. Αν και οι Τριάκοντα είχαν φονεύσει με συνοπτικές διαδικασίες 1500 πολίτες! Με 
ψήφισμα του τιμωρήθηκε ο Θρασύβουλος κι ας είχε τόσο πολύ ευεργετήσει την πόλη, για ψήφισμα 
του να δοθούν πολιτειακά δικαιώματα σε χιλιάδες δούλους. 
Ο Αρχίνος, συνέγραψε Επιτάφιο, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ισοκράτης στον πανηγυρισμό του! 
«Ανήρ των τε ύστερον και όσοι προ αυτούς γεγόνασιν Αθηναίοι λόγιμοι, τα πάντα άριστος», 
γράφει ο Παυσανίας. 
Αυτός εισήγαγε επισήμως το Ιωνικό αλφάβητο. (κατά Κτησιφ. σελ. 157, 9, 179 και Π-Λ-ΜΠΡ.τομ.3 
σελ.710)  
3. Άνυτος ο Αθηναίος. Άλλος συναρχηγός των επαναστατών! Ως στρατηγός επί κεφαλής 30 
πλοίων δεν έφθασε εις Πύλον, λόγω τρικυμίας, εισαχθείς εις δικήν, εδωροδόκησε τους δικαστάς, 
αποφεύγοντας την θανατική ποινή! Ήταν ένας εκ των τριών κατηγόρων του Σωκράτους. 

Γράφεται, μάλιστα, πως ο Αντισθένης ο κυνικός, οδήγησε σε αυτόν νέους που είχαν έλθει από 
τον Πόντο ζητώντας τον Σωκράτη, λέγοντας: Αυτός είναι πολύ σοφότερος! (Π.Λ.ΜΠΡ.τομ.3, 
σελ.710) 

Οι ανωτέρω τρεις, εκτός από την δράση τους για την ανατροπή των Τριάκοντα, υπήρξαν 
πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή, κατά το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνος. 


