Αλκιβιάδης
Αλκιβιάδης του Κλεινίου! Εξαίρετος κύριος! Όσες φορές έσωσε την πατρίδα
του, άλλες τόσες την πρόδωσε! Αλλά κι οι Αθηναίοι, κατά κανόνα, τον
αντιμετώπιζαν σχιζοφρενικά! Τις παραμονές των θριάμβων του, του έβαζαν
τρικλοποδιές, κι όταν επέστρεφε με το στίγμα του προδότη, τον αποθέωναν!
Είχε, πάντως, αρετές το παιδί! Και προσόντα και ικανότητες αλλά και πολλές
φιλοδοξίες! Τόσες πολλές που έφτανε στην προδοσία κάθε τόσο για να τις
ικανοποιεί!
Ωραίος, πλούσιος, ευφυής, διάσημος, είχε την Αθήνα του Χρυσού Αιώνα, του
χεριού του! Όταν ρητόρευε όλοι κρέμονταν απ' τα χείλη του! Παρόλο που ήτανε
τραυλός! Είχε, επίσης, όποια γυναίκα και όποιον άνδρα ήθελε στα πόδια του!
Κυριολεκτικά, όμως!
Έγινε και Ολυμπιονίκης, κάτι που τον κατέστησε, σχεδόν, ημίθεο! Αλλά όταν
μεθούσε έδειχνε στην πόλη το χειρότερο εαυτό του! Πολύ παλιοχαραχτήρας!
Δεν πιανόταν φίλος! Και το κορυφαίο αυτό ελάττωμά του τον οδήγησε, τελικά, στον όλεθρο!
Σκάνδαλα, λοιπόν, τρέλες κι ανηθικότητα αλλά και σπάνιες πολιτικές και στρατιωτικές ικανότητες!
Τέτοιες που τον έφεραν στην κορυφή!
Η, καθ' υπόδειξή του, εκστρατεία στη Σικελία υπήρξε, όμως, καταστρεπτική και για την Αθήνα και
για τον ίδιο! Αναγκάστηκε κι αυτός να καταφύγει στους αιώνιους εχθρούς, τους Σπαρτιάτες, για να
αποφύγει τη σίγουρη καταδίκη του!
Μίσησε, τότε, τόσο πολύ την πόλη του, που συμβούλευε τους άλλους πώς να τη φέρουν στην
Αθήνα! Και πράγματι, με υποδείξεις του η πόλη πλήγηκε σοβαρά!
Και στη Σπάρτη, όμως, δεν έκατσε καλά! Ασφυκτιούσε μέσα στο πνιγηρό και συντηρητικό
περιβάλλον της Λακεδαίμονας! Κι άρχισε, ξανά, τα δικά του! Κάτι η σχέση του με τη γυναίκα του
βασιλιά, την Τιμαία, με την οποία μάλιστα απέκτησε και γιο, κάτι η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του,
οι Σπαρτιάτες άρχισαν να τον βλέπουν με μισό μάτι!
"Α, έτσι είστε, πουλάκια μου;" λέει κι αυτός, και την κοπανάει για την Αθήνα! Ψέμματα, ποια Αθήνα;
Εκεί τον περίμεναν με το δίκανο! Την έκανε για τους Πέρσες! Ας είναι καλά ο Τισσαφέρνης! Έκατσε
λίγο εκεί, αλλά στα μουλωχτά επικοινωνούσε με τους Αθηναίους! Λέγε, λέγε τους έπεισε και τον
ξανάκαναν στρατηγό! Κι αυτός άρχισε τις εκστρατείες εναντίον των... Περσών!
Επέστρεψε στην Αθήνα θριαμβευτής μετά από κάτι νίκες και τον ανακήρυξαν στρατηγό
αυτοκράτορα! Ο απόλυτος θρίαμβος του εγώ! Ξεκινάει, κι αυτός, νέες εκστρατείες στην Ιωνία, αλλά
εκεί πέφτει πάνω στο Σπαρτιάτη ναύαρχο Λύσανδρο! "Καλώς τα παιδιά τα δικά μας" λέει αυτός και
κατατροπώνει το στόλο του!
Οι Αθηναίοι έξαλλοι μαζί του ακόμα μια φορά κι αυτός τι να κάνει; Το κόβει για Περσία ξανά! Τον
είχε μάθει, βλέπεις, το δρόμο! Εκεί όμως τώρα όλοι είναι εναντίον του! Αθηναίοι, Σπαρτιάτες,
Πέρσες! Τους είχε προδώσει και τους τρεις!
Καταλήγει σ' ένα χωράφι με ένα ακόντιο καρφωμένο στη ράχη, εκεί στα 404 π.Χ. Αλλά είχε
προλάβει να περάσει στην αθανασία!

