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ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

• Ο εμφυλιος πολεμος ειναι πολεμος κατα τον οποιο μερη εντος της ιδιας
κουλτουρας, κοινωνιας η εθνικοτητας πολεμουν το ενα το αλλο διεκδικωτας τον
ελεγχο της πολιτης εξουσιας. Μερικοι εμφυλιοι πολεμοι χαρακτηριζονται ως
επαναστασεις οταν ως αποτελεσμα της συγκρουσης συντελειται συμαντικη
κοινωνικη αναδιαρθρωση. Μια εξεργεση, επιτυχης η ανεπιτυχης, πηθανον να
θεωρηθει εμφυλιος πολεμος απο καποιους ιστορικους. Αλλοι ιστορικοι
δηλωνουν οτι το κρητηριο για εναν εμφυλιο πολεμο ειναι οτι πρεπει να υπαρχει
παρατεταμενη βια μεταξυ οργανωμενων φατριων η συγκεκριμενων περιοχων
μιας χωρας.



5 ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΊΚΗΣ

• Πρωτος Μεσσηνιακος πολεμος (743-724 π.Χ.)

• Δευτερος Μεσσηνιακος πολεμος (685-688 π.Χ.)

• Μελιακος πολεμος (περιπου 650 π.Χ.)

• Μιλησιακος πολεμος (624-612/611 π.Χ.)

• Πρωτος ιερος πολεμος (595-585 π.Χ.)



ΛΗΛΑΝΤΙΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

• Ο Ληλαντιος πολεμος διεξηχθει στα τελη του 8ου αι. π.Χ. Μεταξυ τρειων ισχυρων
αρχαιων κρατων της Ευβοιας, της Χαλκιδας και της Ερετριας που την περιοδο εκεινη
βρισκονταν στο απογειο της ακμης τους. Ο πολεμος ηταν προιον του μακροχρονου
ανταγωνισμου των δυο κρατων, που κατα την διαρκεια του 8ου αιωνα π.Χ. Ειχαν
εξελιχθει σε μεγαλες εμπορικες δυναμεις του αρχαιου κοσμου. Αφορμη για το
ξεσπασμα του πολεμου, σταθηκε η διεκδικιση του Ληλαντιου πεδιου, της μεγαλυτερης
πεδιαδας του νησιου που βρισκοταν αναμεσα στις δυο πολεις. Ο πολεμος ηατν
αμφιρροπος και προκαλεσε τεραστιες καταστροφες στισ δυο πολεις και τισ οδηγησε
τελικα στην παρακσμη. Την θεση τους ως εμπορικες δυναμεις του αρχαιου κοσμου
πηραν η Κορινθος, τα Μεγαρα, οι πολεις της Ιωνιας και η Αθηνα.





Ο ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο Σαμιακος πολεμος ηταν η πολεμικη διενεξη μεταξυ Αθηνας και Σαμου, που

ξεσπασε το 440 π.Χ., εξι χρονια μετα τις Τριακονταετεις σπονδες που

εξασφαλισαν την ειρινη μεταξυ Αθηνας και Σπαρτης και ανοιξαν το δρομο για την

μεγαλη ανοδο της αθηναικης δυναμης. Τη χρονια εκεινη η Σαμος και η Μιλητος,

πολεις-μελη της αθηναικης συμμαχιας, οδηγηθηκαν σε πολεμο εξαιτιας

διεκδικησεων που προβαλλαν και οι δυο στην περιοχη της Πριηνης.



Ο ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο Σαμιακος πολεμος σταθηκε η αφορμη να επιβεβαιωθει η ισχυς των συνθηκων

ειρηνης που ειχε υπογραψει η Αθηνα με τους Περσες και τους Πελοποννησιους

μετα το τελος των Περσικων πολεμων, αφου και οι μεν και οι δε αρνηθηκαν να

παρασχουν τελικα ουσιαστικη βοηθεια στους Σαμιους, ενω η συντριπτικη ηττα της

ισχυρης Σαμου επιβεβαιωσε την ηγετικη θεση τησ Αθηνας στο εσωτερικο τησ

Συμμαχιας.





ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

• Ο Πελοποννησιακος πολεμος διηρκησε απο 

το 431-404 π.Χ., αναμεσα στους Σπαρτιατες 

και τους Αθηναιους και διακρινεται σε τεσσερις 

φασεις. 

• Αρχιδαμειος πολεμος (431-421 π.Χ.) 

• [Μεσοπολεμος (421-415 π.Χ.)]

• Σικελικη Εκστρατεια (415-413 π.Χ.)

• Δεκελεικος πολεμος (413-404 π.Χ.)



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

• Η Πελοποννησιακη συμμαχια ειχε

καταφερει να κυριευσει τις πλαταιες να

νικησει παρα την απειρια της σε αρκετες

ναυμαχιες της Αθηνας και να

επικρατησει στο Δηλιο. Στον πολεμο

ειχαν εμπλακει πλεον και οι Μακεδονες

οι οποιοι βρισκονταν σε διαμμαχες

αλλα και ειχαν στηριξει ενεργα την

πελοποννησιακη συμμαχια.

Επιπλεον στις μαχες των τελευταιων

υπηρξαν απωλειες δυο σημαντικων

προσωπων ονοματι Βρασιδας των

Λακεδαιμονιων και ο Κλεων των

Αθηναιων. Αυτο αφηνε ανοιχτο το εδαφος

στην Αθηνα για τον Νικια και για τον

Πλειστοανακτα στη Σπαρτη.





Υπευθυνη Καθηγητρια- Καραγιαννη Αννα

• https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικός_εμφύλιος_πόλεμος_(1946...

• https://el.wikipedia.org/wiki/Πελοποννησιακός_Πόλεμος

• https://rodosreport.gr/lilanteios-polemos-o-protos.

• https://www.slideshare.net/elenliousa/e-44169785
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