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ΑΙΤΙΑ

Ο Θουκυδίδης μέσα από αρκετά χωρία
της Ιστορίας του, διατυπώνει την άποψη
ότι ο πόλεμος είναι το χειρότερο δεινό,
που γεννάει τη βία, τον ηθικό ξεπεσμό
και το πολιτικό χάος. Η καλύτερη
έκφραση της αντίληψης αυτής
αποτυπώνεται στην περιγραφή του
κερκυραϊκού εμφυλίου σπαραγμού το
427 π.Χ. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, οι
αιτίες του Πελοποννησιακού πολέμου
ήταν τρεις: Α) τα Κερκυραϊκά, Β) η
περίπτωση της Ποτίδαιας και Γ) το
Μεγαρικό ψήφισμα. Και οι τρεις αιτίες
έφεραν σε σύγκρουση την Αθήνα με την
Κόρινθο. Ο Θουκυδίδης αναφέρεται
εκτενώς στις δύο πρώτες αιτίες, ενώ δίνει
ελάχιστες πληροφορίες για την τρίτη.
Ίσως, γιατί η αντιπαράθεση μεταξύ
Αθηναίων και Πελοποννησίων ήταν πιο
σοβαρή για τα ζητήματα της Κέρκυρας
και της Ποτίδαιας. Η διαμάχη λοιπόν
Κερκυραίων και Κορινθίων είναι η πρώτη
και βασικότερη αιτία για την έναρξη του
Πελοποννησιακού Πολέμου. Όμως η
διαμάχη μεταξύ των δύο πόλεων έχει τις
ρίζες της παλαιότερα. Όσον αφορά τα
Κερκυραϊκά τα κυριότερα αίτια της
αδελφοκτονίας στο νησί είναι τα εξής:

• Οι ξένες επεμβάσεις: τόσο οι
Αθηναίοι, όσο και οι
Πελοποννήσιοι, προσπάθησαν
να δημιουργήσουν έριδες στην
Κέρκυρα, με σκοπό να τη
σφετεριστούν. Η γεωγραφική
θέση της Κέρκυρας ήταν πολύ
σημαντική για την επικοινωνία
και το εμπόριο της Ελλάδας με τη
Δύση, ενώπαράλληλα το νησί
ήταν εξαιρετικά εύφορο και
διέθετε αξιόλογη ναυτική
δύναμη. Για τους λόγους αυτούς,
τόσο οι Αθηναίοι όσο και οι
Κορίνθιοι δεν έπαψαν ποτέ να
δείχνουν το ενδιαφέρον τους για
τα πολιτικά ζητήματα της
Κέρκυρας.

• Οι εσωτερικές ταραχές στην
Επίδαμνο (Δυρράχιο) –
προκάλεσαν την ανάμειξη της
Κέρκυρας και της Κορίνθου,
πράγμα που στάθηκε αφορμή
για μακροχρόνιες συγκρούσεις
μεταξύ τους και εμπλοκή σε
αυτές των Αθηναίων και
Πελοποννησίων.



• Η καταπίεση, που ασκούσαν οι Κερκυραίοι γαιοκτήμονες, καθώς και οι
έμποροι – πλοιοκτήτες στον κερκυραϊκό λαό, που είχε συγκεντρωθεί κυρίως
στην πόλη και ζούσε κάτω από δύσκολες συνθήκες, ήταν μεγάλη.

• Οι χιλιάδες δούλοι στην Κέρκυρα, που ασχολούνταν με τη γεωργία στα
χωράφια των γαιοκτημόνων ή επιβιβάζονταν στα πλοία και εργάζονταν ως
κωπηλάτες, ζούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στη διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου στην Κέρκυρα, κυρίως οι δημοκρατικοί, και σε μικρότερο
βαθμό οι ολιγαρχικοί, προσπαθούσαν να προσεταιριστούν τους δούλους
υποσχόμενοι σε αυτούς την ελευθερία τους.

• Το ολιγαρχικό πολίτευμα της Κέρκυρας,
που λειτουργούσε κατά το πρότυπο της Κορίνθου, ήταν αφόρητα
πιεστικό για τη μεγάλη μάζα του λαού. Έτσι δεν έπαψαν
ποτέ οι εσωτερικές συγκρούσεις. Στα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου,
με την επιρροή της Αθηναϊκής πολιτικής, άρχιζε ο δήμος (ο λαός) να
αποκτά κυριαρχικά δικαιώματα και να μετέχει στη βουλή και ιδίως στην αλία
(σώμα σαν την εκκλησία του δήμου της Αθήνας). Πέρα
από τις εσωτερικές όμως αντιθέσεις, ένα γεγονός,
που πυροδότησε τον εμφύλιο, ήταν ότι από το 433 π.Χ. και μετά, η Αθήνα
μπόρεσε να διεισδύει έντονα στην πολιτική ζωή του νησιού και
να δημιουργήσει μια ισχυρή φιλοαθηναϊκή παράταξη,
που εργαζόταν για την προσάρτηση της Κέρκυρας στην Αθηναϊκή συμμαχία.



Οι ξένες δυνάμεις ήταν 
ασφαλώς ένας σοβαρότατος παράγοντας της
αδελφοκτονίας, που έλαβε χώρα στο νησί. 
Παρ’ όλα αυτά, 
αν οι ίδιοι οι Κερκυραίοι έδειχναν ψυχραιμία,
νηφαλιότητα, διαλλακτικότητα και πατριωτισμό, 
και τις ξένες επεμβάσεις θα αποδυνάμωναν 
και το εσωτερικό μέτωπο του νησιού θα
διατηρούσαν ενιαίο και αρραγές, κυρίως όμως θα 
απέφευγαν τη φοβερή εκείνη εμφύλια 
ανθρωποσφαγή.



• Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν ένας πόλεμος ύβρεως.Συνοψίζοντας, ο
Πελοποννησιακός Πόλεμος έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι η δύναμη των
Αθηναίων γινόταν όλο και πιο μεγάλη, πράγμα που φόβισε τους Λακεδαιμόνιους
και τους ανάγκασε να πολεμήσουν. Οι λόγοι όμως, τους οποίους τα δυο μέρη
πρόβαλαν ανοικτά και που είχαν ως αποτέλεσμα να διαλύσουν την ειρήνη και να
αρχίσει ο πόλεμος, ήταν πρώτον τα Κερκυραϊκά και τα Ποτιδεατικά κατά
δεύτερον. Έτσι, Αθηναίοι και Κερκυραίοι έκαναν αμυντική συμμαχία (ἐπιμαχία),
ώστε να βοηθά ο ένας τον άλλον, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με τους
Πελοποννησίους ήταν αναπόφευκτος. Οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να αφήσουν την
Κέρκυρα, που είχετόσο ισχυρή ναυτική δύναμη, ενώ έβλεπαν ακόμη πως η
Κέρκυρα βρισκόταν σε πολύ κατάλληλη θέση για ένα παράκτιο αρμένισμα προς
την Ιταλία και τη Σικελία. Οι Αθηναίοι δηλαδή από την αρχή κιόλας του πολέμου
είχαν στον νου τους την εκστρατεία στη Σικελία. Αυτό το γνώριζε ο Περικλής και
προσπάθησε να τους αποτρέψει, χωρίς αποτέλεσμα: «[…]συνωμολόγησαν όμως
αμυντικήν συμμαχίαν, όπως βοηθήσουν αμοιβαίως, προς υπεράσπισιν του
εδάφους των, εις περίστασιν που άλλος ήθελεν επιτεθή κατά της Κερκύρας ή των
Αθηνών, ή των συμμάχων του ενός ή του άλλου. Διότι εθεώρουν τον πόλεμον
προς τους Πελοποννησίους ως εις κάθε περίπτωσιν αναπόφευκτον, και διά τούτο
ήθελαν να μη εγκαταλείψουν εις χείρας των Κορινθίων την Κέρκυραν, η οποία
είχεν ισχυρόν στόλον, αλλά να επιτείνουν όσον το δυνατόν την σύγκρουσιν των
μεν προς τους δε, ώστε εάν αναγκασθούν να περιέλθουν εις πόλεμον προς τους
Κορινθίους και τας άλλας ναυτικάς πόλεις να εύρουν αυτάς εξησθενημένας.
Εφαίνετο, άλλωστε, συγχρόνως εις αυτούς ότι η Κέρκυρα κείται προσφορώτατα
διά την ακτοπλοϊκήν μετάβασιν εις Σικελίαν και Ιταλίαν.»



ΟΙ 
ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ

• Με μια άλλη λογική, διακρίνονται τρεις φάσεις: ο Αρχιδάμειος πόλεμος, η Σικελική
εκστρατεία, και ο Δεκελεικός πόλεμος. Σύμφωνα με αυτήν ο πόλεμος χωρίζεται σε τρεις
φάσεις ανάλογα με την ένταση των συγκρούσεων και όντως οι συγκρούσεις των
εμπλεκομένων ήταν σαφώς εντονότερες κατά την πρώτη δεκαετία, στη συνέχεια κατά τη
σικελική εκστρατεία και, τέλος, κατά τον Δεκελεικό Πόλεμο.

• Η πρώτη φάση του πολέμου ονομάζεται Αρχιδάμειος Πόλεμος και χαρακτηρίζεται:

• από τις εισβολές των Σπαρτιατών στην Αττική,

• τις λεηλασίες των παραλίων της Πελοποννήσου από τις Αθηναϊκές δυνάμεις

• τον λοιμό των Αθηνών που αποδεκάτισε την πόλη

• Η πρώτη φάση έληξε με την εύθραυστη Ειρήνη του Νικία με την Αθήνα να έχει φαινομενικά
κάποια υπεροχή και να μπορεί να υποστηρίζει ότι ήταν η κερδισμένη του δεκαετούς πολέμου
σε σύγκριση με τη Σπάρτη. Η Ειρήνη του Νικία τερματίζεται επίσημα τον Αύγουστο του 414
π.Χ. αλλά ουσιαστικά καταργείται πολύ νωρίτερα, στη διάρκεια του μεσοπολέμου.

• Στο μεσοπόλεμο, οι εχθροπραξίες αλλά και ο ψυχρός πόλεμος συνεχίστηκαν με
αποκορύφωμα την εκστρατεία στη Σικελία, που προκάλεσε και την οριακή ρήξη. Βασικά
γεγονότα και χαρακτηριστικά του μεσοπολέμου είναι:

• η εκστρατεία των Αθηναίων για την ανάκτηση της Αμφίπολης

• Η προσπάθεια Αθηναίων και Σπαρτιατών να προσεταιρισθούν κάθε πόλη για λογαριασμό της
τον ηγέτη της Μακεδονίας Περδίκκα ώστε να αποδυναμωθεί η συμμαχία του αντιπάλου της

• οι συχνές ληστρικές επιθέσεις των Αθηναίων στη Μεσσηνία με ορμητήριο την Πύλο

• οι σποραδικές ναυμαχίες μεταξύ Κορινθίων και Αθηναίων

• η επέμβαση των Αθηναίων στη Μήλο

• η συμμαχία των Αθηναίων με τους Αργείους (ουσιαστικά εναντίον της Σπάρτης)

• η εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία



• Η εκστρατεία στη Σικελία, καθώς αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό γεγονός εξετάζεται συχνά μεμονωμένα. Εξελίσσεται από το 415 π.Χ.
έως το 413π.Χ. Από τα μέσα, δηλαδή από το 414 π.Χ. και μετά, αποτελεί ανοιχτή ρήξη Αθήνας και Σπάρτης, αφού έξω από τις
Συρακούσες συγκρούονται πλέον ουσιαστικά Αθηναίοι και Σπαρτιάτες. Ως γεγονός τοποθετείται χρονικά στα όρια «ειρήνης» και
πολέμου, αφού πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ως δεύτερη φάση του πολέμου τον Δεκελεικό πόλεμο που άρχισε το 413 π.Χ. Το
τέλος της σικελικής εκστρατείας συμπίπτει χρονικά με την οχύρωση της Δεκέλειας από τους Σπαρτιάτες. Άλλοι ιστορικοί εξετάζουν τη
σικελική εκστρατεία ως τη δεύτερη φάση του πολέμου. Σημαντικότερα γεγονότα στη διάρκεια της σικελικής εκστρατείας είναι:

• η αναποφασιστικότητα και η ασθένεια του Νικία

• η αυτομόληση του Αλκιβιάδη στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών και οι εισηγήσεις του προς αυτούς

• η παρουσία (μετά το 414 π.Χ.) στο πλευρό των Συρακουσίων ενός ικανού Λακεδαιμονίου στρατηγού, του Γύλιππου

• ο θάνατος εκεί αρχικά του στρατηγού Λαμάχου και μετέπειτα του Νικία, αλλά και του στρατηγού Δημοσθένη, δηλαδή προσώπων που
ήταν σημαντικά όχι μόνον για τη στρατιωτική, αλλά και για την πολιτική ζωή της Αθήνας

• Η συντριβή του αθηναϊκού ναυτικού, αλλά και η απώλεια χιλιάδων μαχίμων Αθηναίων στα ορυχεία στα οποία οδηγήθηκαν από τους
νικητές για καταναγκαστικά έργα και στα οποία οι περισσότεροι πέθαναν από τις κακουχίες.

• Η δεύτερη και κατ' άλλους τρίτη φάση του πολέμου τυπικά αρχίζει το 413 π.Χ. με το Δεκελεικό Πόλεμο και κρατάει μέχρι το 404 π.Χ.,
οπότε και οι Αθηναίοι συντρίβονται. Κύριο χαρακτηριστικό του Δεκελεικού πολέμου ήταν:

• η καθοριστική πλέον ανάμειξη των Περσών στην ελληνική διαμάχη

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

• η ναυτική ήττα των Αθηναίων από τους Σπαρτιάτες



ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
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