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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Στα είκοσι επτά χρόνια που διήρκεσε ο πόλεμος τον
οποίο ο ιστορικός του Θουκυδίδης βάπτισε
Πελοποννησιακό, παρέσυρε ολόκληρο τον ελληνικό
κόσμο. Στο τέλος του, που συμπίπτει περίπου με το
τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα, η Αθήνα, η δύναμη που
άλλαξε το πρόσωπο της Ιστορίας, αναγκάστηκε να
παραδοθεί στο μεγάλο της αντίπαλο, τη Σπάρτη. Έκτοτε
η εμπειρία του Πελοποννησιακού Πολέμου δεν
σταμάτησε να προβληματίζει ανά τους αιώνες και να
επηρεάζει συμπεριφορές και νοοτροπίες. Απ’ την κρίση
της δημοκρατίας ως την αλαζονική συμπεριφορά των
υπερδυνάμεων, τίποτε δεν συνέβη τότε που να μην
αφορά και να μην εξηγεί το τώρα της δική μας εποχής.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ

• Η Αθήνα, αφού κυριαρχούσε στο Αιγαίο, στράφηκε στη
Δύση: Ιόνιο και Αδριατική.

• Έτσι, ήρθε σε σύγκρουση με την Κόρινθο, η οποία έχει
αποικίες σε αυτή την περιοχή και θεωρεί ότι τα
συμφέροντά της πλήττονται.

• Πολιτειακή Διαφορά Αθήνας-Σπάρτης: Πρόκειται για τη
βαθύτερη και ουσιαστικότερη αιτία του χάσματος μεταξύ
αυτών των πόλεων-κρατών. Η Αριστοκρατική Σπάρτη
βλέπει την αυξανόμενη δύναμη της δημοκρατικής Αθήνας
με καχυποψία. Έτσι, ουσιαστικά πρόκειται για μια
αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ δύο αντίθετων
κοσμοθεωριών.
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• Με την Αθήνα συντάχθηκαν οι Πλαταιές, οι περισσότερες
πόλεις της Ακαρνανίας, πόλεις της Θεσσαλίας,
η Ναύπακτος (όπου όμως δεν κατοικούσαν πια Λοκροί,
αλλά Μεσσήνιοι που είχαν διωχθεί από τον τόπο τους και
τους οποίους οι Αθηναίοι κατά κάποιο τρόπο φιλοξενούσαν
εκεί), η Χίος, η Λέσβος (που αποστάτησε αλλά την
επανέφεραν στη συμμαχία) και πολλά νησιά του Αιγαίου,
όπως και πόλεις της Ιωνίας και του Ελλησπόντου. Από τα
νησιά του Ιονίου και τη Μεγάλη Ελλάδα, η Κέρκυρα και
η Ζάκυνθος και μερικές πόλεις της Σικελίας και της Κάτω
Ιταλίας. Ο στρατός τους συνολικά αναφέρεται ότι ήταν ο μισός
και λιγότερος των αντιπάλων (περί τις 32.000 έναντι 60.000 ή
κατ' άλλους 100.000), αλλά ο στόλος των Αθηναίων
αριθμούσε πάνω από 300 τριήρεις, χωρίς μάλιστα τα πλοία
των συμμάχων τους. Επίσης οι Αθηναίοι είχαν πολύ
περισσότερο συγκεντρωμένο χρήμα, αφού είχαν μεταφέρει
στην πόλη τους το ταμείο της Δηλιακής Συμμαχίας.



ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Λίγο μετά τα μέσα καλοκαιριού του 415 π.Χ. οι Αθηναίοι ξεκίνησαν μια
εκστρατεία εναντίον των Συρακουσών. Τους είχε παρακινήσει ο
χαρισματικός αλλά παράτολμος στρατηγός Αλκιβιάδης, ισχυριζόμενος
ότι οι κάτοικοι των Συρακουσών εφοδίαζαν με τρόφιμα τους Σπαρτιάτες
και τους συμμάχους τους. Επιπλέον, υποστήριξε ότι, αν η Αθήνα
εδραίωνε τη θέση της στη Σικελία, θα είχε στρατηγικό πλεονέκτημα σε
μια μελλοντική επίθεση εναντίον της Καρχηδόνας. Τέλος, η κατάκτηση
των Συρακουσών θα την έκανε κυρίαρχη δύναμη της Μεσογείου. Ο Nic
Fields εξετάζει την παράτολμη εκστρατεία στην οποία ενεπλάκη η
Αθήνα, αγνοώντας τις στρατηγικές επιπτώσεις που είχε η επίθεση σε μια
χώρα που απείχε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Έτσι, δύο μεγάλες
ναυτικές δυνάμεις και 60.000 Αθηναίοι με τους σύμμαχούς τους
πολέμησαν δύο χρόνια ενάντια στην άλλη μεγάλη δημοκρατία του
ελληνικού κόσμου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)



ΔΕΚΕΛΕΙΚΟΣ 
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Η τρίτη φάση του πολέμου αρχίζει το 413 π.Χ. 
με τον Δεκελικό πόλεμο και κρατάει μέχρι το 
404 π.Χ, οπότε και οι Αθηναίοι 
συντρίβονται.Κύριο του Δεκελικού πολέμου 
ηταν :

• Η καθοριστική πλέον ανάμιξη των Περσών 
στην ελληνική διαμάχη

• Η ναυτική ήττα των Αθηναίων από τους 
Σπαρτιάτες

• Η απελπισία των Αθηναίων που είχαν 
στερηθεί σημαντικούς πολιτικούς και 
βρίσκονταν σε κατάσταση πανικού



Τα αποτελέσματα του εμφυλίου
• Την άνοιξη του 410 π.Χ., οι Αθηναίοι έπλευσαν στον Ελλήσποντο και αιφνιδίασαν το σπαρτιατικό στό-

λο έξω από την Κύζικο. Η νίκη ήταν συντριπτική, καθώς η Σπάρτη εξαφανίστηκε από τις θάλασσες και
οι Αθηναίοι επανέφεραν στην κυριαρχία τους τις πόλεις του Ελλησπόντου και της Προποντίδος, των ο-
ποίων είχαν χάσει τον έλεγχο. Το 407 π.Χ., ο Αλκιβιάδης αισθανόταν πια πολύ δυνατός και γύρισε στην
Αθήνα, όπου η αποκατάστασή του είχε γίνει με επίσημο ψήφισμα. Του δόθηκε τώρα το αξίωμα του
στρατηγού - αυτοκράτορος, δηλαδή η ανώτατη και ανεξέλεγκτη ηγεσία του πολέμου κατά της Σπάρ-
της. Το Μάρτιο του 406 π.Χ., ένας υποδιοικητής του, που τον είχε αφήσει επικεφαλή του στόλου στο
Νότιον με εντολή να μην εμπλακεί σε μάχη, παρασύρθηκε σε ναυμαχία κατά την οποία χάθηκαν 15
πλοία. Οι αντίπαλοί του στην Αθήνα άδραξαν την ευκαιρία και έστρεψαν την κοινή γνώμη εναντίον
του. Η εκκλησία του δήμου, που είχε αρχίσει να αμφιταλαντεύεται λόγω της τεταμένης κατάστασης, ε-
ξέλεξε νέους στρατηγούς. Ο Αλκιβιάδης αποσύρθηκε σ’ ένα οχυρό της Χερσονήσου και από εκεί παρα-
κολούθησε την κατάρρευση της Αθήνας. Στο προσκήνιο εμφανίζεται ο Λύσανδρος, ένας ευφυής, δυνα-
μικός και αδίστακτος σπαρτιάτης ηγέτης, που πέτυχε εκεί που οι προκάτοχοί του είχαν αποτύχει· να
εξασφαλίσει, δηλαδή, επαρκή οικονομική βοήθεια από την Περσία. Ο Λύσανδρος προχώρησε με το
σπαρτιατικό στόλο προς την Άβυδο, στον Ελλήσποντο, για να απειλήσει τις ζωτικές αρτηρίες της Αθή-
νας, που έρχονταν από τον Εύξεινο. Οι Αθηναίοι υποχρεώθηκαν να τον ακολουθήσουν. Στρατοπέδευ-
σαν κοντά στην εκβολή των Αιγός Ποταμών, απέναντι από την Άβυδο, και προσπάθησαν να συγκρου-
στούν με τους Σπαρτιάτες. Επειδή όμως εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν, χαλάρωσαν τις γραμμές τους και,
έτσι, ο Λύσανδρος τους αιφνιδίασε, σε μια στιγμή που τα περισσότερα από τα πληρώματά τους είχαν
διασκορπιστεί στη στεριά. Μόνο εννέα αθηναϊκά πλοία διέφυγαν του ολέθρου. Η Σπάρτη απέκλεισε
τη σιταγωγό οδό προς την Αθήνα και έτσι η πτώση της πόλης ήταν αναπόφευκτη. Από τους συμμά-
χους, μόνο η Σάμος της έμεινε πιστή και αρνήθηκε να παραδοθεί. Όταν η Αθήνα, λόγω του αποκλει-
σμού, βρέθηκε στα πρόθυρα λιμού, ο Θηραμένης πήγε στη Σπάρτη για να συζητήσει την παράδοσή
της. Οι όροι με τους οποίους επέστρεψε, ήταν μεν ταπεινωτικοί, αλλά τουλάχιστον, η Σπάρτη αρνήθη-
κε να ικανοποιήσει τη Θήβα και την Κόρινθο, που ζήτησαν την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης. Η
Αθήνα υποχρεώθηκε να κατεδαφίσει τα Μακρά της Τείχη, να παραδώσει όλες τις τριήρεις εκτός από
12, να δεσμευθεί για ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της Σπάρτης και να δεχθεί ως κυβερνή-
τες της τους Τριάκοντα Τυράννους, από τους οποίους οι δέκα διορίστηκαν από τον Λύσανδρο. Αυτοί
θα καθόριζαν τις λεπτομέρειες ενός περισσότερο ολιγαρχικού πολιτειακού σχήματος, το οποίο θα α-
ποδεχόταν η Σπάρτη.
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