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Τι είναι οι δημηγορία; 

Οι δημηγορίες είναι ομιλίες βασιλιάδων, 

πολιτικών ηγετών, στρατηγών κλπ ενώπιον 

της Εκκλησίας του Δήμου (στα αρχαία 

χρόνια) πριν από σημαντικά γεγονότα στα 

οποία αυτοί διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο  που αποσκοπούσε 

να συμβουλεύσει τον λαό



Από τι αποτελούνται; 

Οι δημηγορίες αποτελούνται από :

 τα κίνητρα 

 τους σχεδιασμούς 

 τους στόχους των ομιλητών  

 την προσωπικότητά τους

 τις ιδέες τους 

 το ήθος τους.



Ποιος ήταν ο ρόλος των δημηγοριών 

στο έργο του Θουκυδίδη ; 

Πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό φωτίζονται καλύτερα:

 οι αιτίες των πολιτικών γεγονότων και

 οι συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων

Ήθελε να:

 γράψει ένα μεταμφιεσμένο εγχειρίδιο πολιτικής θεωρίας

 αναδείξει την εσωτερική σύνδεση των γεγονότων και

 τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη 

πολιτική



Γιατί είναι σημαντικές για την 

ιστορική ανάλυση των γεγονότων; 

Διότι, λόγω της δυσκολίας να παρατεθούν 

αυτολεξεί ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ίδιος 

ήταν ανάμεσα στο ακροατήριο … 

έγραψε σύμφωνα με τη δική του κρίση 

ό,τι ήταν προσφορότερο να λεχθεί στην κάθε 

περίπτωση. 



Από που φαίνεται η ικανότητα του 

ιστορικού να αναλύει τα γεγονότα και το 

βάθος της σκέψης του; 

Η ικανότητα του φαίνεται από :

 την παρουσίαση των απόψεων

 τη δομή

 την επιχειρηματολογία 



Παράδειγμα δημηγορίας Θουκυδίδη: 
βιβλίο 2,κεφάλαιο 4, §13-15

Ο έμπειρος στρατιωτικός Ξενοφών περιγράφει με ακρίβεια και συντομία

τις θέσεις και τις κινήσεις των αντιπάλων πριν από τη μάχη.

Ο Κριτίας με τον καθαρά πολιτικό λόγο του προσπαθεί να

δωροδοκήσει τους ολιγαρχικούς με μόνη προϋπόθεση, την συμμετοχή

στους κινδύνους.

Ενισχύει το αίσθημα φόβου και τρομοκρατίας, με την παρουσία

οπλισμένης φρουράς κατά την διάρκεια μιας φανερής ψηφοφορίας.

Έχει το "σύνδρομο του τυράννου" και κάνει τα πάντα να αποφύγει κάτι

κακό.



Μετά την περιγραφή της 

παράταξης των 

δημοκρατικών πριν από τη 

μάχη, ο Ξενοφών παραθέτει 

τον σύντομο λόγο του 

Θρασυβούλου προς τους 

αγωνιστές της δημοκρατίας...



Από ποια μέρη αποτελείται ο 

ρητορικός του λόγος; 

Αποτελείται από το:

 Πρόλογο : Ο Θρασύβουλος ενημερώνει και κατατοπίζει τους 

στρατιώτες του για την μάχη 

 Κυριο μέρος : Αναφέρεται στις παρανομίες των ολιγαρχικών, 

λόγω τον οποίων οι θεοί δεν είναι με το μέρος τους = 

πλεονεκτηκή θέση 

 Επίλογος : Καλεί τους στρατιώτες να δώσουν μάχη για τις 

αρχές, τις αξίες και τα δικαιώματα τους



Με ποιον τρόπο προσπαθεί να 

εγκαρδιώσει τους συναγωνιστές του; 

 Τους θυμίζει τις νίκες τους κατά τους ολιγαρχικούς 

στη Φυλή 

 Τους θυμίζει εγκλήματα των 30

 Τονίζει ότι λόγω παρανομιών και ασέβειας, οι θεοί 

είναι με το μέρος τους (των δημοκρατικών) 

 Εξηγεί ότι οι αντίπαλοι είναι σε μειονεκτική θέση όσο 

αφορά στην στρατιωτική τακτική

 Αναφέρει τα αγαθά που θα έχουν να κερδίσουν



Ποιες είναι οι βασικές αρχές και 

αξίες πάνω στις οποίες βασίστηκε; 

Οι αρχές που τονίζονται μέσα από το λόγο του

Θρασύβουλου είναι :

 Η ελευθερία

 Η οικογένεια

 Η πατρίδα/φιλοπατρία

 Η υστεροφημία /αυτοθυσία

 Ο ηρωισμός



Αξιολόγηση επιχειρημάτων

Τα επιχειρήματα του Θρασύβουλου είναι :

 Λογικά 

 Αποδεικτικά

 Σωστά δομημένα

 Επιτυγχάνουν τον σκοπό τους να δώσουν 

θάρρος 

 Τονίζουν την προσωπική ευθύνη και το ατομικό 

χρέος 



Σκιαγράφηση Θρασύβουλου

 Έξυπνος 

 Εύστροφος 

 Ικανός στρατηγός 

 Αποφασιστηκός 

 Ορολογική σκέψη 

 Έχει πειθώ 

 Εμψυχώνει τους δημοκρατικούς 



Με την τεχνική αυτή τι καταλάβαμε; 

Έχουμε παρατηρήσει ότι αυτή η τεχνική του Θουκυδίδη:

 βοηθάει πολύ την μάθηση

 κάνει το κείμενο πιο ζωντανό και πιο διασκεδαστικό

 έμαθα πράγματα για τα πρόσωπα αλλά  και για του 

Θουκυδίδη 



Μακρά τείχη-

Τείχη του Πειραιά
ΜΑΡΚΟΣ ΘΗΡΑΙΟΣ

ΤΑΞΗ: Α ΤΜΗΜΑ:1

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 - 2018



Εισαγωγή

 Στην αρχή της δεκαετίας το 450 π.Χ., ξεκίνησαν 

οι μάχες μεταξύ Αθηναίων και αρκετών 

Πελοποννήσιων συμμάχων, πιο συγκεκριμένα 

με την Κόρινθο και την Αίγινα. 

 Εν μέσω αυτών των μαχών, μεταξύ 462 π.Χ. και 

458 π.Χ., η Αθηναίοι είχαν ξεκινήσει να 

κατασκευάζουν δύο τείχη, τα Μακρά Τείχη, τα 

οποία διέτρεχαν από την πόλη προς τα επίνεια 

της. 

 Το ένα προς το παλαιό λιμάνι του Φαλήρου 
και το άλλο στο νεότερο του Πειραιά.



Μακρά Τείχη 

 Τα Μακρά Τείχη ήταν αμυντικά τείχη της πόλης των 

Αθηνών που χτίστηκαν μεταξύ 461 π.Χ.-455 π.Χ.

 Τα οποία ένωναν την αρχαία Αθήνα με τον λιμένα του 

Πειραιά.

 Αποτελούνταν από δύο τείχη, το «Βόρειο», (ή «Έξωθεν») 

και το «Μέσον» Τείχος (ή «Φαληρικό») σε παράλληλη 

διάταξη, μήκους 40 σταδίων (7 χλμ.), και σε μεταξύ τους 

απόσταση ενός σταδίου (184 μ.)  



Εκτός όμως των δύο παράλληλων αυτών 

τειχών υπήρχε και τρίτο το «Νότιο» που από την 

Αθήνα κατέληγε στο σημερινό Παλαιό 

Φάληρο, που περιλαμβανόταν όμως στα 

Μακρά Τείχη.

 Επειδή αρχικά το Βόρειο και το Νότιο ήταν τα 

πρώτα που κτίσθηκαν και που περιέκλειαν τα 

δύο τότε επίνεια της Αθήνας, τον Πειραιά και το 

Φάληρο, ονομάσθηκαν Μακρά Τείχη.



Το ενδιάμεσο τείχος

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 440 π.Χ. οι Αθηναίοι συμπλήρωσαν στα δύο ήδη 
υπάρχοντα Μακρά Τείχη μια τρίτη κατασκευή

 Αυτό το «Ενδιάμεσο Τείχος» ή «Νότιο Τείχος» χτίστηκε για να κατοπτρίζει το αρχικό Τείχος 
Αθήνας-Πειραιά αλλά και για να είναι ένα ακόμη τείχος που συνδέει τη πόλη με το επίνειο 
της. 

 Υπάρχουν πολλά γνωστά ενδεχόμενα για το λόγο κατασκευής αυτού του τείχους κάποιοι 
πίστευαν πως κατασκευάστηκε ώστε να αποτελεί εφεδρική άμυνα σε περίπτωση που 
κάποιος διαπερνούσε το πρώτο Τείχος Αθήνας-Πειραιά. Αυτή όμως η θεωρία 
αποδείχθηκε ως λανθασμένη κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τείχους. 

 Τα κύρια σημεία πρόσβασης του χτίστηκαν ώστε να αντέχουν επιθέσεις μόνο από τη 
πλευρά του Φαλήρου. Μετά τις ναυμαχίες του 446 π.Χ. η Αθήνα δεν ήταν πλέον κυρίαρχη 
δύναμη στη θάλασσα, και έτσι το Ενδιάμεσο Τείχος λειτουργούσε περισσότερο εφεδρικά 
προς το Τείχος Αθήνας-Φαλήρου.

 Η απόσταση μεταξύ των δύο αρχικών (φάση 1α) τειχών άφηνε σημαντικό χώρο για 
επιδρομές από την ακτή, και με το νέο αυτό τείχος, οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να 
υπαναχωρήσουν μέσα στη πιο στενή περιοχή των δύο Τειχών Αθήνας-Πειραιά



Η επανακατασκευή

 Μετά την ήττα τους το 404 π.Χ., οι Αθηναίοι γρήγορα ανέκτησαν μέρος από την ισχύ και 

την αυτονομία τους, και μέχρι το 403 π.Χ.

 είχαν ανατρέψει τους ηγέτες που τους είχαν επιβάλλει οι Σπαρτιάτες. Μέχρι το 395 π.Χ, οι 
Αθηναίοι ήταν αρκετά ισχυροί για να εισέλθουν στον Κορινθιακό Πόλεμο ως σύμμαχοι 

με το Άργος, την Κόρινθο και τη Θήβα.

 Για τους Αθηναίους, το πλέον σημαντικό γεγονός αυτού του πολέμου ήταν η 

επανακατασκευή των Μακρών Τειχών.

 Μέχρι το 395 π.Χ. είχε ξεκινήσει η επανακατασκευή της οχύρωσης και σύμφωνα με τον 

Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα, η κατασκευή των τειχών είχε φτάσει στα τελικά της στάδια 

μέχρι το 391 π.Χ..

 Το 394 π.Χ. Αθηναϊκός στόλος υπό του Κόνωνος επικράτησε αποφασιστικά των 

Σπαρτιατών στην Κνίδο, και, αμέσως μετά από αυτή τη νίκη, έφερε το στόλο πίσω στην 

Αθήνα, όπου παρείχε βοήθεια και προστασία ενόσω τα Μακρά Τείχη χτιζόταν ξανά. 



Τα μακρά τείχη κατά τον 4ο αιώνα

 Από τον Κορινθιακό Πόλεμο μέχρι την τελική ήττα της 
πόλης από τον Φίλιππο τον Μακεδόνα, τα Μακρά 
Τείχη συνέχισαν να έχουν κεντρικό ρόλο στην 
στρατηγική των Αθηναίων.

 Το Διάταγμα του Αριστοτέλη το 377 π.Χ. 
επανεγκαθίδρυσε μια Αθηναϊκή συμμαχία, η οποία 
περιελάμβανε πολλά πρώην μέλη της Δηλιακής 
Συμμαχίας.

 Μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., η Αθήνα ήταν 
ξανά η διαπρέπουσα ναυτική δύναμη του Ελληνικού 
κόσμου, και είχε καθιερώσει ξανά τις προμηθευτικές 
διαδρομές που θα της επέτρεπαν να αντέξει ακόμη και 
σε μακροχρόνια πολιορκία.

 Τα Μακρά Τείχη έγιναν απαρχαιωμένα και το μήκος 
και η τοποθεσία των τειχών, τα καθιστούσε εξαιρετικά 
ευάλωτα στις προηγμένες τεχνικές πολιορκίας της 
εποχής.



Η μεταγενέστερη ιστορία των τειχών

 Τα τείχη διατηρούνταν ακόμη στις αρχές του 1ου αιώνα 

π.Χ. Όμως κατά τη διάρκεια του Πρώτου Μιθριδατικού

Πολέμου, στην Πολιορκία της Αθήνας και του Πειραιά 

(87-86 π.Χ.) επικράτησε ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας

και κατέστρεψε τα Μακρά Τείχη.

 Η ανέγερση των Μακρών Τειχών που ολοκληρώθηκε σε 

17 χρόνια κόστισε συνολικά 6.000 τάλαντα, δηλαδή 

36.000.000 αρχαίες δραχμές.





ΤΕΛΟΣ



Μακρά Τείχη

Αρχαία

Μιχάλης  Εφραιμίδης Α1



Εισαγωγή 

Τα Μακρά Τείχη ήταν αμυντικά τείχη της πόλης των Αθηνών που 
χτίστηκαν μεταξύ 461 π.Χ.-455 π.χ., τα οποία ένωναν την 
αρχαία Αθήνα με τον λιμένα του Πειραιά. Αποτελούνταν από δύο 
τείχη, το «Βόρειο» και το «Μέσον» Τείχος σε παράλληλη διάταξη, 
μήκους 40 σταδίων (7 χλμ.), και σε μεταξύ τους απόσταση 
ενός σταδίου (184 μ.), που όμως φθάνοντας στον Πειραιά 
περιέκλειαν όλη την πόλη, το λιμάνι και την Πειραϊκή χερσόνησο, με 
κύριο ακριβώς στόχο να προστατευθεί η επικοινωνία της Αθήνας με 
το λιμάνι της. 

Εκτός όμως των δύο παράλληλων αυτών τειχών υπήρχε και τρίτο το 
«Νότιο» που από την Αθήνα κατέληγε στο σημερινό Παλαιό Φάληρο, 
που περιλαμβανόταν όμως στα Μακρά Τείχη.

Επειδή αρχικά το Βόρειο και το Νότιο ήταν τα πρώτα που κτίσθηκαν 
και που περιέκλειαν τα δύο τότε επίνεια της Αθήνας, τον Πειραιά και 
το Φάληρο, ονομάσθηκαν Μακρά Τείχη. 



Ιστορία
Αρχές

Στην αρχή της δεκαετίας το 450 π.Χ., ξεκίνησαν οι μάχες 
μεταξύ Αθηναίων και αρκετών Πελοποννήσιων συμμάχων, 
πιο συγκεκριμένα με την Κόρινθο και την Αίγινα. Εν μέσω 
αυτών των μαχών, μεταξύ 462 π.Χ. και 458 π.Χ., οι 
Αθηναίοι είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζουν δύο τείχη.

Το 457 π.Χ. σπαρτιατικά στρατεύματα υποχρέωσαν σε 
ήττα αθηναϊκά σε μάχη στη Τανάγρα ενώ προσπαθούσαν 
να αποτρέψουν την κατασκευή των τειχών. Όμως, η 
κατασκευή τους συνεχίστηκε, και ολοκληρώθηκε λίγο μετά 
το τέλος της μάχης.

Τα τείχη αυτά διασφάλιζαν πως η Αθήνα δεν θα είχε 
πρόβλημα ποτέ με τις προμήθειες, όσο αυτή έλεγχε τη 
θάλασσα. 



Αθηναϊκή στρατηγική και πολιτική

Το κτίσιμο των Μακρών Τειχών ήταν μια στρατηγική που 
ακολουθούσε η Αθήνα στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.. Αντίθετα με τις 
περισσότερες Ελληνικές πόλεις-κράτη, οι οποίες ειδικευόταν στους 
στρατούς οπλιτών, η Αθήνα είχε εστιάσει στο ναυτικό ως το 
επίκεντρο της στρατιωτικής της δύναμης, από τη στιγμή δημιουργίας 
του πρώτου της στόλου κατά τη διάρκεια πολέμου με την Αίγινα, στη 
δεκαετία του 480 π.Χ.. 

Με την ίδρυση της Δηλιακής Συμμαχίας το 477 π.Χ., η Αθήνα 
δεσμεύτηκε με τη μακροχρόνια δίωξη των Περσών μέσω ναυμαχιών. 
Κατά τις επόμενες δεκαετίες,ο έλεγχος των θαλασσών από την 
Αθήνα της επέτρεψε τη προμήθεια δημητριακών από τις περιοχές 
του Ελλήσποντου και της Μαύρης Θάλασσας.

Η ναυτική πολιτική δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά είτε από δημοκράτες 
ή από ολιγάρχες τη περίοδο μεταξύ 480 και 462 π.Χ. Τα Μακρά Τείχη 
αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα που επέτρεψαν στον Αθηναϊκό 
στόλο να καταστεί ύψιστης σημασίας δύναμη της πόλης.



Με το χτίσιμο των Μακρών Τειχών, η Αθήνα έγινε κατ' ουσία ένα 
νησί μέσα στη στεριά, μιας και καμία χερσαία δύναμη δε 
μπορούσε να την καταλάβει. (Στους αρχαιοελληνικούς πολέμους 
ήταν σχεδόν αδύνατο να καταληφθεί μια πόλη εντός τειχών με 
οποιοδήποτε μέσο εκτός από το λοιμό .) 

Έτσι, η Αθήνα μπορούσε να βασίζεται στον ισχυρό στόλο της για 
να την κρατήσει ασφαλή σε οποιαδήποτε διαμάχη με άλλες 
πόλεις στην στεριά. Τα τείχη ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την 
ήττα των Αθηναίων στην Τανάγρα, όπου ο Σπαρτιατικός στρατός 
νίκησε τον Αθηναϊκό στο πεδίο της μάχης, αλλά ήταν αδύνατο να 
καταλάβει τη πόλη εξ' αιτίας της παρουσίας των τειχών. 

Πολιόρκησαν επίσης τη Βοιωτία, η οποία ήδη έλεγχε τα Μέγαρα, 
έθεσε όλες τις γύρω περιοχές της Αττικής σε φιλικά χέρια. Για το 
μεγαλύτερο διάστημα του Πρώτου Πελοποννησιακού Πολέμου, η 
Αθήνα ήταν ανίκητη από στεριά, αλλά η απώλεια των Μεγάρων 
και της Βοιωτίας στο τέλος αυτού του πολέμου οδήγησε τους 
Αθηναίους να επιστρέψουν στα Μακρά Τείχη ως πηγή της άμυνας 
τους.



Πελοποννησιακός  Πόλεμος (1η φάση)
Κατά τη διάρκεια της μεγάλης σύγκρουσης της Αθήνας με τη Σπάρτη, τους 
Πελοποννησιακούς Πολέμους από το 432 έως το 404 π.Χ., τα τείχη είχαν ύψιστη 
σημασία.

Ο Περικλής, ο ηγέτης της Αθήνας από την έναρξη του πολέμου έως το θάνατο του 
το 429 π.Χ. από τον λοιμό που έπληξε την Αθήνα, στήριξε τη στρατηγική της 
σύγκρουσης γύρω από τα τείχη. Γνωρίζοντας πως οι Σπαρτιάτες θα επιδίωκαν μια 
μάχη στη στεριά, διέταξε τους Αθηναίους να παραμείνουν πίσω από τα τείχη και να 
στηριχτούν στο ναυτικό τους για να επικρατήσουν στον πόλεμο. 

Ως αποτέλεσμα, οι εκστρατείες των πρώτων χρόνων του πολέμου ακολουθούσαν 
ένα σταθερό σχέδιο: Οι Σπαρτιάτες έστελναν στρατό ξηράς για να λεηλατήσει την 
Αττική, ελπίζοντας πως αυτό θα οδηγούσε τους Αθηναίους εκτός των τειχών. Οι 
Αθηναίοι παρέμεναν εντός των τειχών, και έστελναν στόλο για να καταστρέψει 
πόλεις και να κάψει καλλιέργειες ενώ έπλεε γύρω από την Πελοπόννησο. 

Οι Αθηναίοι κατάφεραν να αποφύγουν μια χερσαία ήττα, αλλά υπέστησαν σοβαρές 
απώλειες κατά τις Πελοποννησιακές επιδρομές, και οι θησαυροί τους ελαττωθήκαν 
για να χρησιμοποιηθούν στα έξοδα των ναυτικών επιδρομών και των εισαγωγών 
δημητριακών. Επιπλέον, ένας λοιμός ερήμωσε τη πόλη το 430 π.Χ. και το 429 
π.Χ., με τα αποτελέσματα του να χειροτερεύουν μιας και όλος ο πληθυσμός ήταν 
συγκεντρωμένος μέσα στα τείχη.



Πελοποννησιακός  Πόλεμος (2η φάση)
Στη δεύτερη φάση του πολέμου, τα τείχη έγιναν ξανά κεντρικό σημείο της 
στρατηγικής των δύο πλευρών. Οι Σπαρτιάτες κατέλαβαν ένα φρούριο 
στη Δεκέλεια της Αττικής το 413 π.Χ., και τοποθέτησαν εκεί στράτευμα για να 
αποτελούν μια χρόνια απειλή για την Αθήνα .

Οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να λαμβάνουν προμήθειες για τη πόλη μόνο από τη 
θάλασσα. Τα Μακρά Τείχη, και η πρόσβαση σε λιμάνι που παρείχαν, ήταν πλέον το 
μοναδικό πράγμα που προστάτευε την Αθήνα από ήττα. Οι Σπαρτιάτες έχοντας 
αντιληφθεί πως δε θα μπορούσαν να επικρατήσουν των Αθηναίων με χερσαία 
επιχείρηση μόνοι τους, έστρεψαν τη προσοχή τους στην δημιουργία ναυτικού, και 
στη τελική φάση του πολέμου αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στη προσπάθεια να 
επικρατήσουν των Αθηναίων από θαλάσσης.

Η τελική τους επιτυχία, στους Αιγός Ποταμούς, απέκοψε τους Αθηναίους από τις 
θαλάσσιες διαδρομές προμηθειών και τους εξανάγκασε να υποταχθούν. Ένας από 
τους σημαντικότερους όρους αυτής της υποταγής ήταν η καταστροφή των Μακρών 
Τειχών  το 404 π.Χ.. Η ειρηνευτική συνθήκη που συμφωνήθηκε την ίδια χρονιά 
προέβλεπε επίσης τη διάλυση της ναυτικής δύναμης της Αθήνας.



Το ξέρατε?
Τα Μακρά Τείχη έπεσαν στις γραμμές του τρένου. Κατά τη διάρκεια εργασιών του
ΗΣΑΠ αποκαλύφθηκαν κοντά στην οδό Πειραιώς δύο τμήματά τους, περίπου 40 μ.
το καθένα . Κάτω από τις γραμμές του τρένου, σε βάθος το πολύ δύο μέτρων,
ήρθαν στο φως τα Μακρά Τείχη του Πειραιά, δύο τμήματά τους μάλιστα, μήκους
περίπου 40 μέτρων το καθένα. Εντυπωσιακής κατασκευής και εξαιρετικής
διατήρησης είχαν αποκαλυφθεί κατά τις εργασίες του ΗΣΑΠ. Τα αρχαία
εντοπίστηκαν στο τμήμα των γραμμών μεταξύ των σταθμών Καλλιθέας και Νέου
Φαλήρου.

Στο πρώτο και καλύτερα διατηρημένο τμήμα, μεταξύ Καλλιθέας - Μοσχάτου, το 
τείχος σώζεται σε ύψος 1,80 μέτρων και είναι κατασκευασμένο από άριστα 
πελεκημένους δόμους με πλάτος περί τα 0,80 του μέτρου ο καθένας. Ενδιαφέρον 
εύρημα είναι η κλίμακα με τρία σκαλοπάτια και το κεφαλόσκαλο.
Δίπλα της αποκαλύφθηκε ένα άνοιγμα στο τείχος, πιθανότατα πυλίδα για την 
είσοδο και την έξοδο των ανθρώπων. 

Τέτοιες μικρές πύλες εξάλλου υπήρχαν ανά τακτά διαστήματα σε όλο το μήκος των 
τειχών. Το πλάτος των Μακρών Τειχών σε αυτό το σημείο έχει αποκαλυφθεί σε 
πλάτος 3,5- 4 μέτρων, αλλά προφανώς η ανασκαφή θα σταματήσει εκεί, καθώς η 
συνέχεια της οχύρωσης «βγαίνει» εκτός των γραμμών του τρένου και βρίσκεται 
κάτω από το πεζοδρόμιο.

.



Γνώμη μου

Πιστεύω ότι ήταν πολύ έξυπνη η κατασκευή των Μακρών Τειχών και αυτό που το 

κάνει πολύ σημαντικό ήταν ότι για την τότε εποχή ήταν πολύ δύσκολο να 

κατασκευαστεί κάτι τέτοιο .Έξυπνη στρατηγική η κατασκευή ώστε να έχουν όλο το 

λιμάνι δικό τους και να αποκλείουν τους αντίπαλους  . 

Όπως είπα και πριν είναι σαν ένα νησί μέσα στην στεριά και ήταν απίθανο να 

νικήσεις του Αθηναίους με τα μακρά τείχη , το είδαμε και στον πελοποννησιακό 

πόλεμο που παρόλο που έχασαν μάχες από τους Σπαρτιάτες,  αμύνθηκαν χάρης 

τα μακρά τείχη χωρίς αυτά θα έχανε χάσει τον πόλεμο από πολύ νωρίς , όμως οι 

σπαρτιάτες έκαναν το αδύνατο δυνατό νικώντας του Αθηναίους στους Αιγός  

Ποταμούς και επέβαλλαν κάποιους όρους στους Αθηναίους όπως την καταστροφή 

των τειχών και να δώσουν όλα τα πλοία  τους .
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ΤΑ ΜΑΚΡΑ ΤΕΙΧΗ

Αρχές
 Στην αρχή της δεκαετίας το 450 π.χ., ξεκίνησαν οι μάχες μεταξύ Αθηναίων και

αρκετών Πελοποννήσιων συμμάχων, πιο συγκεκριμένα με την Κόρινθο και την Αίγινα.
Εν μέσω αυτών των μαχών, μεταξύ 462 π.χ. και 458 π.χ., η Αθηναίοι είχαν ξεκινήσει
να κατασκευάζουν δύο τείχη, τα Μακρά Τείχη, τα οποία διέτρεχαν από την πόλη
προς τα επίνεια της. Το ένα προς το παλαιό λιμάνι του Φαλήρου και το άλλο στο
νεότερο του Πειραιά.

 Το 457 π.χ. σπαρτιατικά στρατεύματα υποχρέωσαν σε ήττα αθηναϊκά σε μάχη στη
Τανάγρα ενώ προσπαθούσαν να αποτρέψουν την κατασκευή των τειχών. Όμως, η
κατασκευή τους συνεχίστηκε, και ολοκληρώθηκε λίγο μετά το τέλος της μάχης. Τα
τείχη αυτά διασφάλιζαν πως η Αθήνα δεν θα είχε πρόβλημα ποτέ με τις προμήθειες,
όσο αυτή έλεγχε τη θάλασσα. Αυτά τα τείχη περιέκλειαν μια τεράστια περιοχή και
συμπεριελάμβαναν την Αθήνα με τα δύο κύρια λιμάνια της.



Τα Μακρά Τείχη που συνέδεαν την Αθήνα με το λιμάνι του 
Πειραιά



Αθηναϊκή στρατηγική και πολιτική

• Το κτίσιμο των Μακρών Τειχών αντανακλούσε μια ευρύτερη στρατηγική που ακολουθούσε η
Αθήνα στις αρχές του 5ου αιώνα π.χ.. Αντίθετα με τις περισσότερες Ελληνικές πόλεις-κράτη, οι
οποίες ειδικευόταν στους στρατούς.

• Το Αθηναϊκό ναυτικό έγινε ο στυλοβάτης μιας ολοένα και περισσότερο αυτοκρατορικής
συμμαχίας, και ο έλεγχος των θαλασσών από την Αθήνα της επέτρεψε τη προμήθεια
δημητριακών από τις περιοχές του Ελλήσποντου και της Μαύρης Θάλασσας.

• Η ναυτική πολιτική δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά είτε από δημοκράτες ή από ολιγάρχες τη
περίοδο μεταξύ 480 και 462 π.χ. Τα Μακρά Τείχη αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα που
επέτρεψαν στον Αθηναϊκό στόλο να καταστεί ύψιστης σημασίας δύναμη της πόλης.

• Τα τείχη ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την ήττα των Αθηναίων στην Τανάγρα, όπου ο
Σπαρτιατικός στρατός νίκησε τον Αθηναϊκό στο πεδίο της μάχης, αλλά ήταν αδύνατο να
καταλάβει τη πόλη εξ' αιτίας της παρουσίας των τειχών. Επιδιώκοντας την εξασφάλιση της
πόλης τους, ακόμη και κατά τη πολιορκία, οι Αθηναίοι ολοκλήρωσαν την κατασκευή των
Μακρών Τειχών, και ελπίζοντας να αποτρέψουν όλες τις πιθανές εισβολές στην Αττική,
πολιόρκησαν επίσης τη Βοιωτία, η οποία ήδη έλεγχε τα Μέγαρα, έθεσε όλες τις γύρω περιοχές
της Αττικής σε φιλικά χέρια

• Για το μεγαλύτερο διάστημα του Πρώτου Πελοποννησιακού Πολέμου, η Αθήνα ήταν
απροσπέλαστη από στεριά, αλλά η απώλεια των Μεγάρων και της Βοιωτίας στο τέλος αυτού
του πολέμου οδήγησε τους Αθηναίους να επιστρέψουν στα Μακρά Τείχη ως πηγή της άμυνας
τους.



Το Ενδιάμεσο Τείχος
• Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 440 π.χ. οι Αθηναίοι

συμπλήρωσαν στα δύο ήδη υπάρχοντα Μακρά Τείχη μια τρίτη
κατασκευή .Αυτό το «Ενδιάμεσο Τείχος» ή «Νότιο Τείχος» χτίστηκε
για να κατοπτρίζει το αρχικό Τείχος Αθήνας-Πειραιά αλλά και για να
είναι ένα ακόμη τείχος που συνδέει τη πόλη με το επίνειο της.
Υπάρχουν πολλά γνωστά ενδεχόμενα για το λόγο κατασκευής αυτού
του τείχους, όπως: θεωρήθηκε πως κατασκευάστηκε ώστε να
αποτελεί εφεδρική άμυνα σε περίπτωση που κάποιος διαπερνούσε
το πρώτο Τείχος Αθήνας-Πειραιά.

• Επίσης, τη περίοδο που χτίστηκε το Ενδιάμεσο Τείχος, στα μέσα του
5ου αιώνα π.χ., είχε αλλάξει η σημασία των Αθηναϊκών επινείων. Ο
Πειραιάς είχε γίνει το κύριο οικονομικό και στρατιωτικό λιμάνι, ενώ
το Φάληρο είχε αρχίσει να πέφτει σε αφάνεια. Αυτή η εξέλιξη
προκάλεσε τον επανασχεδιασμό του συστήματος οχύρωσης, που θα
εξασφάλιζε τη διασύνδεση της Αθήνας με τα πλοία της





Πελοποννησιακοί Πόλεμοι

• Κατά τη διάρκεια της μεγάλης σύγκρουσης της Αθήνας με τη Σπάρτη, τους Πελοποννησιακούς 
Πολέμους από το 432 έως το 404 π.χ., τα τείχη έμελλαν να έχουν ύψιστη σημασία. Ο 
Περικλής, ο ηγέτης της Αθήνας από την έναρξη του πολέμου έως το θάνατο του το 429 π.χ. 
από τον λοιμό που έπληξε την Αθήνα, στήριξε τη στρατηγική της σύγκρουσης γύρω από τα 
τείχη.

• Γνωρίζοντας πως οι Σπαρτιάτες θα επιδίωκαν μια μάχη στη στεριά μαστίζοντας τις 
καλλιέργειες τους, όπως είχαν κάνει τη δεκαετία του 440 π.χ., διέταξε τους Αθηναίους να 
παραμείνουν πίσω από τα τείχη και να στηριχτούν στο ναυτικό τους για να επικρατήσουν στον 
πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, οι εκστρατείες των πρώτων χρόνων του πολέμου ακολουθούσαν ένα 
σταθερό σχέδιο: Οι Σπαρτιάτες έστελναν στρατό ξηράς για να λεηλατήσει την Αττική, 
ελπίζοντας πως αυτό θα οδηγούσε τους Αθηναίους εκτός των τειχών. Οι Αθηναίοι παρέμεναν 
εντός των τειχών, και έστελναν στόλο για να καταστρέψει πόλεις και να κάψει καλλιέργειες 
ενώ έπλεε γύρω από την Πελοπόννησο. 

• Οι Αθηναίοι κατάφεραν να αποφύγουν μια χερσαία ήττα, αλλά υπέστησαν σοβαρές απώλειες 
κατά τις Πελοποννησιακές επιδρομές, και οι θησαυροί τους ελαττωθήκαν για να 
χρησιμοποιηθούν στα έξοδα των ναυτικών επιδρομών και των εισαγωγών δημητριακών. 
Επιπλέον, ένας λοιμός ερήμωσε τη πόλη το 430 π.χ. και το 429 π.χ., με τα αποτελέσματα του 
να χειροτερεύουν μιας και όλος ο πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένος μέσα στα τείχη.



• Οι Αθηναίοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα τείχη για προστασία κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης 
του πολέμου μέχρι τη σύλληψη Σπαρτιατών ομήρων το 425 π.χ., κατά τη διάρκεια μιας Αθηναϊκής νίκης 
στη Πύλο. Μετά από αυτή τη μάχη, οι Σπαρτιάτες εξαναγκάστηκαν να παύσουν τις ετήσιες επιδρομές 
τους μέχρι το 413 πχ, μιας και οι Αθηναίοι απειλούσαν να σκοτώσουν τους ομήρους εάν ξεκινούσε 
επιδρομή.

• Στη δεύτερη φάση του πολέμου, τα τείχη έγιναν ξανά κεντρικό σημείο της στρατηγικής των δύο 
πλευρών. Οι Σπαρτιάτες κατέλαβαν ένα φρούριο στη Δεκέλεια της Αττικής το 413 π.χ., και τοποθέτησαν 
εκεί στράτευμα για να αποτελούν μια χρόνια απειλή για την Αθήνα. Με το στράτευμα αυτό εν όψει, οι 
Αθηναίοι θα μπορούσαν να λαμβάνουν προμήθειες για τη πόλη μόνο από τη θάλασσα. Η Αθήνα επίσης 
αποδυναμώθηκε από την καταστροφική κατάληξη της Σικελικής Εκστρατείας και ξεκίνησε να 
μετασχηματίζει τα τείχη της το καλοκαίρι του 413 π.Χ. όταν τελικά εγκατέλειψε το Τείχος Αθήνας-
Φαλήρου, εστιάζοντας πλέον στα δύο Πειραϊκά Τείχη. 

• Τα Μακρά Τείχη, και η πρόσβαση σε λιμάνι που παρείχαν, ήταν πλέον το μοναδικό πράγμα που 
προστάτευε την Αθήνα από ήττα. Οι Σπαρτιάτες έχοντας αντιληφθεί πως δε θα μπορούσαν να 
επικρατήσουν των Αθηναίων με χερσαία επιχείρηση μόνοι τους, έστρεψαν τη προσοχή τους στην 
δημιουργία ναυτικού, και στη τελική φάση του πολέμου αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στη προσπάθεια 
να επικρατήσουν των Αθηναίων από θαλάσσης. 

• Η τελική τους επιτυχία, στους Αιγός Ποταμούς, απέκοψε τους Αθηναίους από τις θαλάσσιες διαδρομές 
προμηθειών και τους εξανάγκασε να υποταχθούν. Ένας από τους σημαντικότερους όρους αυτής της 
υποταγής ήταν η καταστροφή των Μακρών Τειχών τα οποία αποσυντέθηκαν το 404 π.χ.. Η ειρηνευτική 
συνθήκη που συμφωνήθηκε την ίδια χρονιά προέβλεπε επίσης τη διάλυση της ναυτικής δύναμης της 
Αθήνας. Ο Ξενοφών αναφέρει πως τα Μακρά Τείχη κατεδαφίστηκαν με πολλή αγαλλίαση και εν μέσω 
τραγουδιών φλάουτου.





Επανακατασκευή των Μακρών Τειχών

• Μετά την ήττα τους το 404 π.χ., οι Αθηναίοι γρήγορα ανέκτησαν μέρος από την ισχύ 
και την αυτονομία τους, και μέχρι το 403 π.χ. είχαν ανατρέψει τους ηγέτες που τους 
είχαν επιβάλλει οι Σπαρτιάτες. Μέχρι το 395 πχ, οι Αθηναίοι ήταν αρκετά ισχυροί για 
να εισέλθουν στον Κορινθιακό Πόλεμο ως σύμμαχοι με το Άργος, την Κόρινθο και τη 
Θήβα. Για τους Αθηναίους, το πλέον σημαντικό γεγονός αυτού του πολέμου ήταν η 
επανακατασκευή των Μακρών Τειχών. 

• Μέχρι το 395 π.χ. είχε ξεκινήσει η επανακατασκευή της οχύρωσης και σύμφωνα με 
τον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα, η κατασκευή των τειχών είχε φτάσει στα τελικά της 
στάδια μέχρι το 391 π.χ.. Το 394 π.χ. Αθηναϊκός στόλος υπό του Κόνωνος επικράτησε 
αποφασιστικά των Σπαρτιατών στην Κνίδο, και, αμέσως μετά από αυτή τη νίκη, 
έφερε το στόλο πίσω στην Αθήνα, όπου παρείχε βοήθεια και προστασία ενόσω τα 
Μακρά Τείχη χτιζόταν ξανά. 

• Έτσι, μέχρι το τέλος του πολέμου, οι Αθηναίοι είχαν επανακτήσει την ασυλία τους 
από χερσαία επέμβαση που τους είχαν πάρει οι Σπαρτιάτες στο τέλος του 
Πελοποννησιακού Πολέμου. Τα ανακατασκευασμένα τείχη παρέμειναν για πολλά 
χρόνια, και δεν αναφέρθηκε ποτέ πως είχαν ενσωματωθεί στον αμυντικό σχεδιασμό 
της Αθήνας μέχρι μετά τη δεκαετία του 340 π.χ.



Τα Μακρά Τείχη κατά τον 4ο αιώνα π.χ.
• Από τον Κορινθιακό Πόλεμο μέχρι την τελική ήττα της πόλης από τον Φίλιππο τον Μακεδόνα, τα 

Μακρά Τείχη συνέχισαν να έχουν κεντρικό ρόλο στην στρατηγική των Αθηναίων. Το Διάταγμα 
του Αριστοτέλη το 377 π.χ. επανεγκαθίδρυσε μια Αθηναϊκή συμμαχία η οποία περιελάμβανε 
πολλά πρώην μέλη της Δηλιακής Συμμαχίας. Μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., η Αθήνα ήταν 
ξανά η διαπρέπουσα ναυτική δύναμη του Ελληνικού κόσμου, και είχε καθιερώσει ξανά τις 
προμηθευτικές διαδρομές που θα της επέτρεπαν να αντέξει ακόμη και σε μακροχρόνια 
πολιορκία. 

• Τα Μακρά Τείχη έγιναν απαρχαιωμένα και το μήκος και η τοποθεσία των τειχών, τα καθιστούσε 
εξαιρετικά ευάλωτα στις προηγμένες τεχνικές πολιορκίας της εποχής. Οι Αθηναίοι ξεκίνησαν να 
ενισχύουν τα αστικά αμυντικά συστήματα τους μέσω της ανακατασκευής των Μακρών Τειχών 
ξανά για να έχουν τη δυνατότητα αντοχής σύγχρονων μεθόδων επιθέσεων το 337 π.χ.. Τα νέα 
τείχη περιελάμβαναν χαρακτηριστικά όπως υποκτίσματα χτισμένα από κομμένα τμήματα και 
πιθανώς ακόμη και οροφές πάνω από τα περάσματα. Όμως, οι Αθηναίοι δεν χρησιμοποίησαν τα 
νέα Μακρά Τείχη μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.χ..

• Μέχρι αυτή τη περίοδο το ναυτικό της Αθήνας είχε συντριβεί στη Μάχη της Αμοργού, στο 
Λαμιακό πόλεμο και έγινε υποδεέστερο των Μακεδόνων, και η χρήση των Μακρών Τειχών στη 
ναυτική στρατηγική αποκλείστηκε. Οι Μακεδόνες ηγέτες έλεγχαν πόλεις και στις δύο πλευρές 
των Μακρών Τειχών και χρησιμοποίησαν ελάχιστα αυτή την οχύρωση, έτσι τα Μακρά Τείχη των 
μέσων του 4ου αιώνα π.χ. δε χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.



Μεταγενέστερη Ιστορία

• Τα τείχη διατηρούνταν ακόμη στις αρχές του 1ου αιώνα π.χ. Όμως κατά τη διάρκεια του Πρώτου Μιθριδατικού Πολέμου, 
την Πολιορκία της Αθήνας και του Πειραιά (87-86 π.χ.) επικράτησε ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας και κατέστρεψε τα 
Μακρά Τείχη.

• Η ανέγερση των Μακρών Τειχών που ολοκληρώθηκε σε 17 χρόνια κόστισε συνολικά 6.000 τάλαντα, δηλαδή περίπου 
36.000.000 αρχαίες δραχμές

• Τα Μακρά Τείχη καλούνταν επίσης και «σκέλη».

Λίτσα Γιαννακάκου.



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Ελληνικα, Βιβλιο 2ο



Πελοποννησιακός 
πόλεμος

Η ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς



Οι Αιγός Ποταμοί

Οι Αιγός ποταμοί είναι αρχαία
κωμόπολη στην ανατολική Θράκη στη
χερσόνησο της Καλλίπολης απέναντι
από τη Λάμψακο και ομώνυμος
ποταμός διέρχεται στην περιοχή, κοντά
στις εκβολές του οποίου, στον όρμο
των Αιγός ποταμών όπου είχαν
προσορμίσει οι Αθηναίοι, έλαβε χώρα η
σημαντικότατη ναυμαχία.



Γεγονότα πριν την ναυμαχία 

Αθηναίοι Σπαρτιάτες ακολουθούσαν μια πα-νηλη πορεία συγκρούσεων και 
επιθετικών κινήσεων και λεηλασιών κατά μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας. 

Προχωρούσαν σταδιακά από το νότο προς το βορρά. Και οι δυο αντιμαχόμενες 
πλευρές διέθεταν και συμμαχικά στρατεύματα.

• Οι Αθηναίοι, έχοντας ήδη πετύχει θρίαμβο 
έναντι των Σπαρτιατών στη ναυμαχία των 
Αργινουσών (406 π.Χ.), προετοιμάζονταν 
για ναυμαχία. Για να ικανοποιήσουν αυτή 
τους την πρόθεση πρόσθεσαν στους 
υπάρχοντες στρατηγούς τους Κόνωνα, 
Φιλοκλή και Αδείμαντο, απ’ τους οποίους ο 
πρώτος είχε την αρχηγία, και τους 
Μένανδρο, Τυδέα και Κηφισόδοτο. Έχοντας 
ως ορμητήριό τους τη Σάμο έκαναν 
επιδρομές στην περιοχή της Μικράς Ασίας 
που ανήκε στον Πέρση βασιλιά, όντας 
εχθρικές οι σχέσεις τους με το βασιλιά.

• Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Λύσανδρος που 
είχε αναλάβει το αξίωμα του στρατηγού για 
δεύτερη φορά, τυπικά λόγω σπαρτιατικού 
νόμου την αρχηγία την είχε ο Άρατος, ο 
οποίος ουσιαστικά υπάκουε στις διαταγές 
του Λύσανδρου, εξέπλεε από τη Ρόδο προς 
τον Ελλήσποντο. Επέλεξε αυτήν την κίνηση 
του στόλου του για να αποτρέψει να 
περνούν τα εμπορικά πλοία που 
τροφοδοτούσαν με σιτηρά προερχόμενα 
από την περιοχή του Εύξεινου Πόντου την 
Αθήνα, που βρισκόταν σε συνθήκες 
πολιορκίας από ξηράς, και για να εμποδίσει 
την αποστασία των πόλεων – κρατών.



Οι Αθηναίοι

Χαρακτηρισμος των Αθηναίων

• Προβλέψιμοι, περιφρονούσαν τον 
Λύσανδρο

• Συνεχές κατασκοποίες

• Αλαζόνες

• Υποτιμούσαν τους Σπαρτιάτες 



Προετοιμασίες 

Για κάποιες μέρες και οι δυο αντίπαλοι ακολουθούσαν τις δικές τους τακτικές. Οι Αθηναίοι με την 
ανατολή ξανοίγονταν και παρατάσσονταν με τα πλοία τους για ναυμαχία μπροστά στο λιμάνι της 
Λαμψάκου.

Ο Λύσανδρος, όμως, ο ναύαρχος και στρατηγός της Σπάρτης καθόλου δεν ανταποκρίνονταν 
στην καθημερινή πρόκληση των Αθηναίων, αλλά, αντιθέτως παρέμενε στο λιμάνι 
προετοιμασμένος για ναυμαχία, καλύπτοντας τα πλάγια των πλοίων με παραπετάσματα από 
παλιά δέρματα ή από χοντρά υφάσματα για προστασία των στρατιωτών από τα βέλη των εχθρών 
και τηρώντας το στόλο του σε εγρήγορση και αναμονή. Στους στρατιώτες και τους αξιωματικούς 
του είχε δώσει διαταγή κανείς να μην κινηθεί από τις τάξεις και να μην ξανοιχτεί στη θάλασσα, 
ανταποκρινόμενος με τέτοια τακτική στην εκβιαστική τακτική του εχθρού για άμεση αναμέτρηση 
σε ναυμαχία. 

Με τη δύση οι Αθηναίοι επέστρεφαν στη βάση τους και ο Λύσανδρος παρακολουθούσε με τα πιο 
γρήγορα πλοία του τις κινήσεις τους. Κι όταν οι τριήρεις που είχαν πεμφθεί για να εποπτεύσουν 
τους εχθρούς, επέστρεφαν με την πληροφορία ότι οι Αθηναίοι είχαν αποβιβαστεί και οι 
κατάσκοποί του, όπως τους είχε διατάξει, έφταναν από το αντίπαλο στρατόπεδο και τον 
ενημέρωναν για το τι γινόταν εκεί, τότε μόνο ο Λύσανδρος διέταζε τους ναύτες του να 
αποβιβαστούν από τα πλοία και να χαλαρώσουν.



Αντεπίθεση του Λυσάνδρου

• Την πέμπτη μέρα ο Λύσανδρος εφάρμοσε 
την τακτική του αιφνιδιασμού με απόλυτη 
επιτυχία.

• Συγκεκριμένα, επειδή γνώριζε πως οι 
Αθηναίοι επιστρέφοντας στους Αιγός 
ποταμούς συνεχώς και όλο και 
περισσότερο σκορπίζονταν στην περιοχή 
της Χερσονήσου αφήνοντας τα πλοία τους 
απροστάτευτα γιατί αναζητούσαν εφόδια 
και τρόφιμα.

• Οι στρατιώτες του Λύσανδρου 
ακολούθησαν πιστά τις διαταγές του 
αρχηγού τους και του έδωσαν σημα με την 
ασπίδα.

• Τότε ο Λύσανδρος πρόσταξε να πλεύσουν 
ο στόλος του όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η 
στρατηγική του ικανότητα φάνηκε στο 
σχέδιο αιφνιδιασμού του εχθρικού 
στόλου.



Ο Λύσανδρος πέτυχε να συλλάβει το μεγαλύτερο 
μέρος του στόλου και των στρατιωτών στην ξηρά, 
ενώ κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν σε κάποια 
οχυρά.

Ο Κόνωνας βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων 
και την καταστροφή των Αθηναίων, μαζί με τα 
εννέα υπόλοιπα πλοία από το σύνολο των 180 τριη-
ρών του αθηναϊκού πολεμικού στόλου, έπλευσε 
στην Αβαρνίδα στο ακρωτήριο της Λαμψάκου.

Από την Αβαρνίδα ο Κόνωνας πήρε τα μεγάλα ιστία 
των πλοίων του Λύσανδρου για να μην μπορέσει ο 
Σπαρτιάτης στρατηγός να τους ακολουθήσει. Στη 
συνέχεια και από την τοποθεσία της Αβαρνίδας, 
αυτός με οκτώ πλοία έπλευσε για το βασιλιά 
Ευαγόρα στην Κύπρο, σύμμαχο των Αθηναίων, ενώ 
η Πάραλος απέπλευσε για την Αθήνα για να 
αναγγείλει τα νέα.

Η νίκη και η πλήρης επικράτηση των Λακεδαιμονίων και των συμμαχικών στρατευμάτων τους έναντι 
της ναυτικής υπερδύναμης της εποχής ήταν γεγονός. Ο Λύσανδρος για να αναγγείλει τα ευχάριστα νέα 
στη Σπάρτη έστειλε τον πειρατή Θεόπομπο τον Μιλήσιο, ο οποίος έφτασε και διεμήνυσε τη νίκη στους 

Σπαρτιάτες τρεις μέρες μετά.



Κριτίας & Θηραμένης



 Ο Κριτίας (460 π.Χ. - Μάιος 403 π.Χ.) ήταν Έλληνας πολιτικός, 
φιλόσοφος, ποιητής ρήτορας της αρχαίας Αθήνας και ο 
βιαιότερος από τους Τριάκοντα Τυράννους της Αθήνας. 

 Η μεγάλη του ευφυΐα και η παιδεία που πήρε, τον έκαναν έναν 
από τους ικανότερους πολιτικούς και μορφωμένους άνδρες της 
εποχής του. 



 Ο Θηραμένης (451 π.Χ. – Οκτώβριος 404 π.Χ.) ήταν Αθηναίος πολιτικός, 
σημαντικό πρόσωπο στην τελευταία δεκαετία του Πελοποννησιακού 
Πολέμου. Ήταν ένας μετριοπαθής ολιγαρχικός που συχνά βρισκόταν 
παγιδευμένος μεταξύ των δημοκρατών από τη μια πλευρά και από τους 
ακραίους ολιγαρχικούς από την άλλη πλευρά.

 Παρά την επιτυχία του στην αντικατάσταση της στενής ολιγαρχίας με 
ευρύτερη το 411 π.Χ, απέτυχε να καταφέρει το ίδιο το 404 π.Χ, και 
εκτελέστηκε από τους εξτρεμιστές που οι πολιτικές τους ήταν αντίθετες.



 Τύραννοι

 Ολιγαρχικόι

 Πολιτικοί



 Κριτίας: Πίο σκληρός από τον Θηραμένη

 9 χρόνια διαφοράς

 Ο κριτίας ήταν και ποιητής, φιλόσοφος και συγγραφέας ενώ ο θηραμένης 
ήταν και στρατηγός



 Ο Κριτίας και ο Θηραμένης ήταν 
φίλοι μέχρι που ο Κριτίας 
καταδίκασε τον Θηραμένη σε 
θάνατο.



;



Επιχειρήματα 
Θρασύβουλου
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Σε αυτήν την παρουσίαση θα γίνει η ανάλυση των επιχειρημάτων του 
Θρασύβουλου στην ομιλία του, η αξιολόγησή τους, από πόσα μέρη 

αποτελούνται, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να εγκαρδιώσει τους 
συναγωνιστές του, τις βασικές αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εκείνος 

στήριζε τη ζωή του, όπως και τον χαρακτηρισμό του, με βάση τις 
σημειώσεις που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο 

μάθημα των αρχαίων.



Τα επιχειρήματα και οι σκοποί 
τους

1ο : Αναφέρεται στις συμφορές που υπέστησαν από τους Τριάκοντα (Όπως εξορία, προγραφή αγαπημένων) 

Σκοπός: Να εμψυχώσει τους Δημοκρατικούς για να αντεπιτιθούν 

2ο : Στην παραβίαση της προσωπικής ζωής των Δημοκρατικών από τους Τριάκοντα

Σκοπός: Οι Τριάντα διατάραζαν την οικογενειακή γαλήνη χωρίς να υπάρχει έτσι σεβασμός

3ο : Αναφέρεται στη συμπαράσταση θεών

Σκοπός: α)Την τόνωση ηθικού των Δημοκρατικών

β)Ανώτατη δύναμη

γ)Οι Τριάντα είναι ασεβής

δ)Να δείξει πως είναι ηθικά σωστοί οι Δημοκρατικοί 

4ο : Πλεονέκτημα θέσης Δημοκρατικών 

Σκοπός: Εύκολη νίκη



Αξιολόγηση επιχειρημάτων

Τα επιχειρήματα είναι:

•Λογικά 

•Αποδεικτικά

•Σωστά

•Δομημένα

• Επιτυγχάνουν τον σκοπό τους  να εμψυχώσουν και να δώσουν θάρρος

•Τονίζουν την προσωπική ευφήνη και το ατομικό χρέος κάθε στρατιώτη 

•Χρησιμοποιούν τη λογική και το συναίσθημα ( Προστακτική, !), για να 
πείσουν



Χαρακτηρισμός Θρασύβουλου 

Αρχικά στο πρώτο του επιχείρημα ο Θρασύβουλος αναφέρεται στα δεινά που 
υπέστησαν οι Δημοκρατικοί από τους Τριάντα και για να τους εμψυχώσει φαίνεται 
πως είναι έξυπνος έχοντας πειθώ. 

Στο δεύτερο του επιχείρημα μιλάει για την παραβίαση της προσωπικής ζωής των 
Δημοκρατικών από τους Τριάντα και συγκεκριμένα αναφέρεται στην διατάραξη της 
της οικογενειακής γαλήνης λόγω έλλειψης σεβασμού και εκεί τον βλέπουμε να είναι 
εύστροφος και λογικός.

Στο τρίτο του επιχείρημα αναφέρεται στη συμπαράσταση των θεών με σκοπό να 
τονώσει τους Δημοκρατικούς διότι οι θεοί είναι ανώτατη δύναμη, επίσης για να πει 
πως οι Τριάντα είναι ασεβής και τέλος να δείξει πως οι Δημοκρατικοί είναι σωστοί και 
ηθικοί και εκεί φαίνεται πως είναι αποφασιστικός.

Στο τελευταίο του επιχείρημα μιλάει για τα πλεονεκτήματα της θέσης των 
Δημοκρατικών για ευκολότερη νίκη όπου εκεί τον βλέπουμε πως είναι εύστοχος.



Συνοψίζοντας τον χαρακτηρισμό

Τα επιχειρήματα του Θρασύβουλου φαίνονται να είναι λογικά και έτσι θα τον 
χαρακτηρίζαμε:

•Ικανό στρατηγό

•Δυναμικό 

•Σωστό

•Έχει ορθολογική σκέψη

Επίσης να αναφερθεί πως τα επιχειρήματα του είναι δομημένα,

•Επιτυγχάνοντας τον σκοπό τους, 

•Τονίζουν την προσωπική ευθύνη και το ατομικό χρέος κάθε στρατιώτη

• Χρησιμοποιούν τη λογική και το συναίσθημα για να πείσουν.



Τα μέρη οπού αποτελείται η ομιλία του 

Ο λόγος του Θρασύβουλου αποτελείται από τρία μέρη:

•Πρόλογος που είναι η εισαγωγή στο θέμα και η προσπάθεια κίνησης του 
ενδιαφέροντος των ακροατών.

•Υπόθεσηπου είναι και το κύριο μέρος του λόγου όπου βλέπουμε την 
επιχειρηματολογία του ρήτορα εφόσον αναπτύσσονται οι απόψεις του, παρουσιάζονται 
οι αποδείξεις του και εξάγονται με πειστικότητα τα συμπεράσματά του.

•Επίλογοςπου είναι η ανακεφαλαίωση των προηγούμενων μαζί με το συμπέρασμα.



Ο τρόπος που προσπαθεί να 
εγκαρδιώσει τους συναγωνιστές του
Ο Θρασύβουλος προκειμένου να ενθαρρύνει τους συναγωνιστές του χρησιμοποιεί 
διάφορα επιχειρήματα και τονίζει με έμφαση:

•Την προηγούμενη νίκη τους πριν από τέσσερις μέρες

•Τις εγκληματικές ενέργειες των Τριάκοντα 

•Την ευκαιρία που τους παρουσιάζεται για να λάβει εκδίκηση

η οργή του παρελθόντος

•Την εύνοια των θεών 

•Τη μειονεκτική θέση των αντιπάλων 

•Την αισιοδοξία για την έκβαση της μάχης



Οι βασικές αξίες πάνω στις οποίες ο 
αρχαίος Έλληνας στήριζε τη ζωή του

Οι βασικές αξίες πάνω στις οποίες ο αρχαίος Έλληνας στήριζε τη ζωή του και 
τονίζονται στην αγόρευση του Θρασύβουλου, είναι τα γνωστά ιδεώδη, όπως: 

•η οικογένεια

•η αξιοπρέπεια

•η υστεροφημία

•το χρέος

•ο ηρωισμός

•η αυτοθυσία 

•πατρίδα

που κατακτώνται στο πεδίο της μάχης και δεν δωρίζονται.  



Ευχαριστώ πολύ …
ΤΕΛΟΣ



{

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι



 Οι γυναίκες δεν υπομένουν συνήθως εύκολα τους 
πολεμικούς κινδύνους. Έχουν δηλαδή αντοχή αμυντική και 
όχι ορμή επιθετική. Εντούτοις, όταν απειλούνται τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα ή, όπως συμβαίνει εδώ, η 
πατρίδα τους, δείχνουν τόλμη που υπερβαίνει τη γυναικεία 
τους φύση (παραγ.74).

Ενεργός ρόλος των γυναικών



 Ο ιστορικός δίνει έμφαση στην
συμμετοχή των γυναικών στην μάχη,
διότι τα στερεότυπα εκέινης της εποχής
ήθελαν την γυναίκα να μην βγαίνει έξω
από το σπίτι και να ασχολείται μόνο με
τις δουλειές του σπιτιού, καθώς και να
μην εκφράζει την γνώμη της, πόσο
μάλλον να πάρει μέρος σε μια μάχη.

Γυναίκες και πόλεμος

Πριγκίπισσα 
Αρχιδάμεια



 Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, οι 
γυναίκες της πόλης έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη μάχη, καθώς, 
ανεβασμένες στις στέγες των 
σπιτιών, έδιναν με τις ιαχές τους 
θάρρος στους συμπατριώτες τους, 
πετώντας παράλληλα κεραμίδια 
στους επιτιθέμενους. Το 
αποτέλεσμα ήταν η εξουδετέρωση 
του Θηβαϊκού εκστρατευτικού 
σώματος.

Στην πτώση των Πλαταιών



 Ένα αντίστοιχο γεγονός, κατά 
τη διάρκεια του τοπικού 
εμφυλίου, από τον Θουκυδίδη 
πληροφορούμαστε ότι οι 
γυναίκες της πόλης 
συμμετείχαν άμεσα στη 
διαμάχη, ανεβαίνοντας στις 
στέγες και πετώντας πέτρες 
και κεραμίδια στους 
αντιπάλους. Το γεγονός έκανε 
εντύπωση στο Θουκυδίδη, ο 
οποίος αναφέρει 
χαρακτηριστικά πως οι 
γυναίκες πολεμούσαν «παρά 
τη φύση τους»

Κέρκυρα


