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Δςσαπιζηίερ 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο Καζεγεηή Ι. Θ. 

Μάδε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα θνηηήζσ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ηεο ζρνιήο παξά ην γεγνλφο φηη ην αθαδεκατθφ κνπ ππφβαζξν νπδεκία ζρέζε είρε 

κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη θπξίσο κε ηελ κέζνδν ηεο γεσπνιηηηθήο αλάιπζεο έηζη 

φπσο ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ν θαζεγεηήο. Η ζπζηεκαηνπνίεζε 

ελλνηψλ θαη ε ρξήζε νξηζκέλεο κεζφδνπ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηζρχνο κε 

ψζεζαλ λα πξνζπαζήζσ λα κειεηψ θαη λα αληηιακβάλνκαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά αλαιπηηθά εξγαιεία, πέξαλ ηεο ακηγνχο ηζηνξηθήο 

θαηαγξαθήο θαη γη‟ απηφ ηνπ είκαη επγλψκσλ. Διπίδσ, σο λένο ζεξάπσλ ηεο 

πζηεκηθήο Γεσπνιηηηθήο Αλαιχζεσο λα ζηαζψ αληάμηνο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ. Έπεηηα, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηνπο δχν επφπηεο κνπ ηφζν γηα 

ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε πνπ είρα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο φζν θαη γηα 

ηελ ππνκνλή πνπ επέδεημαλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην ηκήκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν δξ. Ι. Κσηνχιαο απνηέιεζε θαη ηελ πεγή έκπλεπζεο γηα λα 

επηιέμσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα ηελ δηπισκαηηθή κνπ. Υσξίο ηελ δηθή ηνπ 

αξσγή, παξνρή βηβιηνγξαθίαο θαη δηάζεζε δελ ζα είρα θαηαθέξεη λα θέξσ εηο 

πέξαο κηα ηφζν απαηηεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Παξάιιεια, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ι. σηεξφπνπιν, ν νπνίνο δέρζεθε λα είλαη έλαο εθ ησλ 

επνπηψλ κνπ παξά ηηο ζηηγκέο έληαζεο θαη δηαθσληψλ πνπ είρακε. Απηφ απνηειεί 

ην κεγαιχηεξν δείγκα γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Έλα 

κεγάιν επραξηζηψ νθείισ επίζεο ζηελ γξακκαηέα ηνπ ηκήκαηνο θ. Κνπινχξε. Η 

επηκνλή ηεο, ην ελδηαθέξνλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θνηηνχληεο ζην ηκήκα θαζψο 

θαη ε δέζε κε ηελ νπνία πινπνηνχζε ηα θαζήθνληα ηεο ππήξμαλ θαηαιπηηθά γηα ηελ 

νκαιή θνίηεζε ζην ηκήκα. Πξνζσπηθά ηελ επραξηζηψ γηα φιε ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ζε πνιχ δχζθνιεο ζηηγκέο. Σέινο, ζα ήζεια λα 

κλεκνλεχζσ κε επγλσκνζχλε ηνλ Ν. Μπηξγάιηα, ν νπνίνο εθηφο απφ ην ηεξάζηην 

έξγν πνπ θαηέζεζε σο θαζεγεηήο ζην ηκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α, ππήξμε θαη ν άλζξσπνο πνπ κνπ κεηαιακπάδεπζε ηελ αγάπε γηα ηελ 

κειέηε ηεο Αξραίαο Ιζηνξίαο θαη κε επεξέαζε σο ζπνπδαζηή θαη θαη‟ επέθηαζε σο 

άλζξσπν. 

Η παξνχζα εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ. 
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Διζαγωγή 

  θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ηθειηθήο 

Δθζηξαηείαο σο γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο ζηνλ ειιεληθφ 

θφζκν ηνπ χζηεξνπ 5νπ αηψλα π. Υ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 4νπ αηψλα π. Υ. Γηα λα 

δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηνπ ππφ κειέηε γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα ζην χκπινθν 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ 

Τπνζπζηεκηθψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ Τπεξζπζηεκηθψλ δξψλησλ, νη νπνίνη 

δξνχζαλ, επεξεάζηεθαλ θαη επεξέαζαλ ηνλ γεσπνιηηηθφ παξάγνληα εληφο ηνπ ππφ 

κειέηε πκπιφθνπ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο πζηεκηθήο Γεσπνιηηηθήο Αλάιπζεο.
1
 

  Η ιήμε ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ (490-479 π.Υ.) θαη ε ζηαδηαθή νκαιφηεηα πνπ 

επηθξάηεζε ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ηνπ 5νπ αηψλα, ζπλεηέιεζε ζηελ αλάδεημε ηεο 

Αζήλαο σο ηζρπξνχ δξψληα, ελψ ηζρπξνπνηήζεθε πεξαηηέξσ ε ζέζε ηεο πάξηεο. 

Η Αζήλα θαη ε πάξηε, ηηκήζεθαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο θαηά ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο, αλέπηπμαλ θαη αθνινχζεζαλ 

δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή ε θαζεκία, σο πξνο ηελ ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ηηο άιιεο πφιεηο-θξάηε νη νπνίεο ζπλαζπίζηεθαλ γχξσ ηνπο.
2
 

  Η Αζήλα απνηέιεζε ην θέληξν ηνπ ζπλαζπηζκνχ κεηαμχ πφιεσλ-θξαηψλ νη νπνίεο 

βξίζθνληαλ ππφ ηνλ θίλδπλν επίζεζεο απφ ηνπο Πέξζεο. Σν ζπκκαρηθφ απηφ ζρήκα 

νλνκάζηεθε Γειηαθή πκκαρία θαη παξφηη ηα κέιε ηεο ήηαλ ηζφηηκα, ε Αζήλα 

ζηαδηαθά απέθηεζε ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο κε απνθνξχθσκα ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζπκκαρηθνχ ηακείνπ απφ ηε Γήιν ζηελ Αζήλα κεηαρεηξηδφκελε πξνθάζεηο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ αζθάιεηα, κεηαβάιινληαο ηελ ζε εγεκνλία.
3
 

  Η κνλνκεξήο απηή ελέξγεηα ησλ Αζελαίσλ κεηέβαιε ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

ζπκκαρίαο. Οη πφιεηο-θξάηε θαινχληαλ πιένλ λα απνδίδνπλ εηήζην θφξν ζην 

αζελατθφ ηακείν αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είραλ. Ο 

ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κεηαβιεζείζαο ζε εγεκνλία ζπκκαρίαο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ Αζήλα λα θπξηαξρήζεη νηθνλνκηθά ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ. Δπελδχνληαο ζηε λαπηηθή ππεξνρή θαη ζηε δπλαηφηεηα 

                                                 
1
   Βι. Ι.Θ. Μάδεο, Μεηαζεωξηηηθή θξηηηθή Δηεζλώλ Σρέζεωλ θαη Γεωπνιηηηθήο: Τν λενζεηηθηζηηθό 

πιαίζην, Παπαδήζεο, Αζήλα 2012 
2
   Η αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ δχν αληηκαρφκελσλ δξψλησλ ζα αλαιπζεί παξαθάησ 

3
Η κεηαθνξά ηνπ ηακείνπ απφ ηε Γήιν ζηελ Αζήλα έπεηαη ρξνληθά ηεο απψιεηαο ελφο αζελατθνχ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ζηελ Αίγππην. Βι. R. Meiggs «The Growth of Athenian Imperialism» 

Σhe Journal of Hellenic Studies, vol. 63, 1943, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

https://bit.ly/3CXOb3O (εκεξνκελία πξφζβαζεο 20 Μαΐνπ 2021), 31 
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δηελέξγεηαο λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ αηγηαθνχ θφζκνπ, ε 

Αζήλα ήηαλ ζε ζέζε λα επηηεξεί ηηο ζχκκαρεο πφιεηο θαη λα ειέγρεη ηνπο λαπηηθνχο 

δξφκνπο επηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ηεο άλζηζε.
4
 

  Η πάξηε, σο ν έηεξνο δξψληαο, αθνινχζεζε έλαλ δξφκν ραιαξψλ ζπκκαρηψλ 

απνηειψληαο θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθή θνηλσλία ρσξίο λα παξνπζηάδεη ηελ 

εμσζηξέθεηα πνπ ζπλαληάκε ζηελ πνιηηηθή ηεο Αζήλαο.
5

 Πεξηνξηζκέλε ζηνλ 

πεινπνλλεζηαθφ ρψξν εμαθνινχζεζε λα απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε πφιε-θξάηνο 

φζνλ αθνξά ζηε ρεξζαία ζηξαηησηηθή ηζρχ, παξφηη ζπαλίσο εκπιεθφηαλ ζε 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο.
6
 

  Πξάγκαηη, κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πφιεσλ-θξαηψλ ζρεκαηνπνηείηαη έλα δίπνιν 

πνπ πεξηζηνηρίδεη ηνλ ειιεληθφ θφζκν πξνθαιψληαο έλαλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ 

ηζρχνο κεηαμχ ηεο ρεξζαίαο θαη ηεο λαπηηθήο δχλακεο ν νπνίνο θαη θνξπθψζεθε ην 

431 π. Υ έηνο θαηά ην νπνίν εθθηλεί ν Π. Π, ν νπνίνο δηήξθεζε 27 ρξφληα.
7
 

 Παξά ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, δελ δηελεξγνχληαλ πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο επξείαο θιίκαθαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ. Σφζν ε Αζήλα, φζν θαη 

ε πάξηε αληηκεηψπηδαλ εζσηεξηθά δεηήκαηα, γεγνλφο πνπ επεξέαδε θπξίσο ηελ 

έληαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαδηακφξθσλε ηελ εθάζηνηε ζηξαηεγηθή. Αθελφο ε 

Αζήλα θαινχληαλ λα δηαηεξεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ηα θεθηεκέλα εληφο ηεο Α. Η θαη 

αθεηέξνπ ε πάξηε αληηκεηψπηδε εζσηεξηθά δεηήκαηα αζθάιεηαο θαζψο επίζεο 

θαη νηθνλνκηθή δπζρέξεηα κε απνηέιεζκα λα αδπλαηεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηεο δαπάλεο. 

                                                 
4
Βι. J. Ober, The rise and fall of Classical Greece, 478–404 BCE, Princeton University Press, 

Princeton, 2015, 201 
5
 Η ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο, ηελ νπνία καο αλαθέξεη δηα ζηφκαζηνο ησλ 

Κνξηλζίσλ ν Θνπθπδίδεο, πεξηγξάθεη ηελ γεληθφηεξε θηινζνθία ΄ησλ  δχν πφιεσλ – θξαηψλ σο 

πξνο ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πάξηε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα δχλακε 

ζπληεξεηηθή ε νπνία επαλαπαχεηαη ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε θαη ε νπνία έρεη απέλαληί ηεο έλαλ 

δξψληα ν νπνίνο ιακβάλεη ηαρχηεξα απνθάζεηο, είλαη πην ηνικεξφο θαη νη πνιηηηθή ηνπ είλαη πην 

πξννδεπηηθή. Βι. James V, Morrison « A Key Topos in Thucydides: The Comparison of Cities and 

Individuals». The American Journal of Philology, vol. 115, no. 4, Johns Hopkins University Press, 

1994,  δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα  https://doi.org/10.2307/295484, (εκεξνκελία πξφζβαζεο 4 

Μαξηίνπ 2022), 525–541  
6
Βι. K, Thomas «Thucydides and Spartan Strategy in the Archidamian War» The American 

Historical Review, 1982 δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειηδα https://bit.ly/3I13exB , (εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 20 Απξηιίνπ 2021), 25-27 
7
Βι. J. J. Mearsheimer, Η Τξαγωδία ηωλ Μεγάιωλ Δπλάκεωλ, κηθξ. Κ. Κνιηφπνπινο, Πνηφηεηα, 

Αζήλα 2006, 691 

https://doi.org/10.2307/295484
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Γχν γεγνλφηα θαίλεηαη λα επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ νξηζηηθή έθβαζε ηνπ 

πνιέκνπ. Αξρηθά, ζην αζελατθφ ζηξαηφπεδν θξίζεθε επσθειήο ε δηελέξγεηα 

εθζηξαηείαο καθξηά απφ ηνλ άκεζν ρψξν ειέγρνπ ηεο εγεκνλίαο κε ζηφρν ηελ 

επέθηαζε ηεο εκπνξηθήο ηζρχνο ηεο πφιεσο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ 

φηη ε ηθειία θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πξαθνχζεο δελ απνηεινχζαλ ζηφρν κφλνλ 

εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεσο. Ο Θνπθπδίδεο παξαζέηεη έλα ζπιινγηζκφ 

ζρεηηθά ηηο νκνηφηεηεο ηηο νπνίεο είραλ ε Αζήλα θαη νη πξαθνχζεο. ε απηέο ηηο 

νκνηφηεηεο πεξηιακβαλφηαλ ε νηθνλνκηθή ηζρχο, ε ζηξαηησηηθή ηζρχο ζε ζάιαζζα 

θαη ζηεξηά θαζψο θαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ησλ δχν πφιεσλ θξαηψλ. πλεπψο 

ε Αζήλα θαίλεηαη λα είρε θάζε ιφγν λα ζεσξεί ηηο πξαθνχζεο ελ δπλάκεη θχξην 

αληαγσληζηή ηεο.
8
 

Σαπηφρξνλα, ην νηθνλνκηθφ δήηεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε πάξηε μεπεξάζηεθε κέζσ 

ηεο ζπλδξνκήο ησλ Πεξζψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

ειιεληθφ θφζκν βξήθαλ ρψξν λα αλακεηρζνχλ ζε απηή ηελ δηακάρε, δίδνληαο έηζη 

ηα κέζα ζηνπο παξηηάηεο λα κεηαθέξνπλ ην πεδίν ησλ καρψλ ζηε ζάιαζζα κε 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
Βι. J. Ober, The rise and fall of Classical Greece, 478–404 BCE, Princeton University Press, 

Princeton, 2015, 219-200 
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1.  Δπιζκόπηζη Βιβλιογπαθίαρ 

  Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθε βηβιηνγξαθία πνπ επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηε ζηξαηησηηθή/ζηξαηεγηθή ζθνπηά ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο πνιηηηθέο ησλ εκπιεθνκέλσλ δξψλησλ είηε απηνί ήηαλ 

Τπνζπζηεκηθνί είηε Τπεξζπζηεκηθνί. Σαπηφρξνλα, επεθηάζεθε θαη ζε κειέηεο νη 

νπνίεο αθνξνχλ πην εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζην ηνπ πξνο 

εμέηαζε δεηήκαηνο. Απηφ θξίζεθε απαξαίηεην απφ ηνλ γξάθνληα κε ζηφρν λα 

πεξηγξαθνχλ κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα νη δπλακηθέο θαη νη ηάζεηο κέζα ζην 

χκπινθν. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ν αληίθηππνο ηεο αλαθαηαλνκήο ηζρχνο πνπ 

πξνέθπςε εμαηηίαο ηεο εθζηξαηείαο ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία θξίζεθε απαξαίηεηε 

ε κειέηε βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία κειεηά ηφζν ηα πξηλ ηελ εθζηξαηεία γεγνλφηα φζν 

θαη ηα κεηά απηήο. 

  Υξνληθά, ε βηβιηνγξαθία εζηηάδεηαη ζην β‟ κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα π. Υ, δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν ζπληεινχληαη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ. Παξφηη ε 

ηθειηθή Δθζηξαηεία δηεμήρζε 16 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, νη θάζε 

είδνπο κεηαβνιέο ζηελ αξραηφηεηα ζπληεινχληαλ ζαθψο βξαδχηεξα θαη νη 

θαηαγξαθέο σθέιηκσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ειάρηζηεο.  

  Η βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε είλαη θαηά θχξην ιφγν δεπηεξνγελήο. Αληιεί ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξσηνγελή βηβιηνγξαθία θαζψο επίζεο θαη απφ αλαζθαθηθά 

επξήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα αξραία θείκελα. 

 

1. 1  Ππωηογενείρ Πηγέρ 

  ζνλ αθνξά ζηε πξσηνγελή βηβιηνγξαθία, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζχγρξνλεο ή κεηαγελέζηεξεο ησλ γεγνλφησλ, εθ ησλ 

νπνίσλ αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο νη λεφηεξεο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν σο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ηελ δηεηζδπηηθφηεηα θαη ηελ 

αλαιπηηθή δεμηνηερλία κε θεληξηθφ ζέκα ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν είλαη νη 

“Ιζηνξίαη” ηνπ Θνπθπδίδε. Απφ ην έξγν απηφ αληιεί, θαηά θχξην ιφγν, ε 

δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία. Δληνχηνηο, αθφκα θαη απηφ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη 

κε πξνζνρή γηαηί, παξφηη γεληθψο αμηφπηζηνο, ν Θνπθπδίδεο αληηκεησπίδεη 
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αμηνινγηθά, πξφζσπα θαη γεγνλφηα.
9
 Απηφ φκσο δελ αθαηξεί θαζφινπ απφ ηελ 

ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην έξγν ηνπ. Ο Robert Gilpin ζην βηβιίν ηνπ 

Πόιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Δηεζλή Πνιηηηθή ζεκεηψλεη ην εμήο: 

        « Όκωο εηιηθξηλά ζα πξέπεη λα αλαξωηεζεί θαλείο εάλ νη κειεηεηέο ηωλ 

δηεζλώλ ζρέζεωλ ηνπ 20νπ αηώλα γλωξίδνπλ ή όρη θάηη πνπ ν Θνπθπδίδεο θαη νη 

ζπκπαηξηώηεο ηνπ ηνπ 5νπ αηώλα π. Χ αηώλα δελ γλώξηδαλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηωλ θξαηώλ»
10

 

  Δπίζεο, ζεκαληηθνί αξραίνη ζπγγξαθείο ζηα έξγα ησλ νπνίσλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνλ Π. Π είλαη ν Ξελνθψληαο, ν Έθνξνο, ν Θεφπνκπνο, ν Γηφδσξνο θαη ν 

Πινχηαξρνο. Σα “Ειιεληθά” ηνπ Ξελνθψληα δηαπλένληαη απφ ηε θηινιαθσληθή 

νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα θαη αθνξνχλ ηα ρξφληα απφ ην 411 έσο ην 404 π. Υ.
11

 Απφ 

ην έξγν ηνπ Δθφξνπ ζψδνληαη κφλνλ ειάρηζηα απνζπάζκαηα θαη φζα γλσξίδνπκε 

φηη άληιεζε απφ απηφλ ν Γηφδσξνο.
12

 Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ζηνλ Θεφπνκπν, 

έρνπλ αλαθαιπθζεί αξθεηά απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ. πσο ν Ξελνθψληαο, έηζη 

θη απηφο ζπλέρηζε απφ ην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε ν Θνπθπδίδεο, παξφηη 

κεηαγελέζηεξνο απηνχ.
13

 Σέινο, ν Πινχηαξρνο, γλσξίδνπκε φηη αληιεί δεδνκέλα 

απφ πξνγελέζηεξνπο απηνχ ζπγγξαθείο, ζπλεπψο εχινγα ε αμηνπηζηία ησλ φζσλ 

αλαθέξεη εμαξηψληαη απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ πεγψλ, πνπ ν ίδηνο είρε.
14

 

 

1. 2  Γεςηεπογενείρ Πηγέρ 

  Η δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

αλαθέξεηαη θαη‟ αξράο ζηνλ Π. Π, επεθηείλεηαη φκσο ζηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ 

άκεζα δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε δηελέξγεηα ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Α. Η θαη Π. . 

Η πνιηηηθή ησλ ππεξζπζηεκηθψλ δξψλησλ θαζψο επίζεο θαη κηα ζεηξά απφ άιια 

δεηήκαηα φπσο ε ζηάζε κηθξφηεξσλ πφιεσλ θξαηψλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

                                                 
9
   Βι. Ι.Θ. Μάδεο, Μεηαζεωξηηηθή θξηηηθή Δηεζλώλ Σρέζεωλ θαη Γεωπνιηηθήο: Τν λενζεηηθηζηηθό 

πιαίζην, ν. π. 132 
10

Βι. R. Giplin, Πόιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Δηεζλή Πνιηηηθή, κηθ. Κ. Κνιηφπνπινο, Πνηφηεηα, Αζήλα 

2007, 377 
11

Βι. L. I. Hau, «“Xenophon, Hellenica.” Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus», 

Edinburgh University Press, 2016, 243. 
12

Βι. A. Lesky, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Λνγνηερλίαο, κηθ. Α. Σζνπαλάθεο, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Αδειθψλ Κπξηαθίδε,Θεζζαινλίθε 1990, 862-865, 1068 θ.ε 
13

 Βι. A. Lesky, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Λνγνηερλίαο, φ.π. 858-860 
14

Ο Πινχηαξρνο δελ ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαγξαθή γεγνλφησλ. Μέζσ ησλ βηνγξαθηψλ 

πνπ ζπλέγξαςε, ν εξεπλεηήο αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κε πξνζνρή εμαηηίαο 

ηνπ εζηθνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ έξγσλ ηνπ. Βι. A. Lesky, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, φ.π. 1122-1133 
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κειεηεζνχλ ψζηε λα απνδνζνχλ ελδειερψο νη ηάζεηο ηζρχνο εληφο ηνπ ππφ κειέηε 

πκπιφθνπ. 

  Η βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί ηφζν σο πξνο ηα αίηηα θαη ηηο αθνξκέο ηεο ζχγθξνπζεο 

ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Η πξαγκαηηθή αηηία ηνπ πνιέκνπ εζηηάδεη ζηελ 

απμαλνκέλε αλεζπρία ηεο πάξηεο, σο ηζρπξφηεξεο πφιεσο-θξάηνπο ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ, ζε ζρέζε κε ηελ απμαλνκέλε ηζρχ ηεο Αζήλαο. πλεπψο νη 

παξηηάηεο βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ην δίιεκκα ηεο δηεμαγσγήο ή φρη ελφο 

πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ εηο βάξνο ηνπ αζελατθνχ επεθηαηηζκνχ. 
15

  

  ζνλ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Αζήλαο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

ζηεξηδφκελεο είηε ζηηο εθθξαζζείζεο απφ ηνλ Πεξηθιή ζηνρεχζεηο είηε κέζσ ησλ 

πεπξαγκέλσλ ησλ πξψησλ εηψλ ηνπ πνιέκνπ. Ο A. J. Holladay ζπλνςίδεη απηή ηε 

δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ Αζελαίσλ ζε ηέζζεξα ζεκεία. 

Η πξψηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Αζήλα είρε επηζεηηθφηεξε 

πνιηηηθή, ηελ νπνία φκσο αλαγθάζηεθε λα κεηαβάιεη εμαηηίαο απξφβιεπησλ 

γεγνλφησλ. Η δεχηεξε παξνπζηάδεη ηελ παζεηηθή απηή ζηάζε ηεο Αζήλαο σο 

απνηέιεζκα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Πεξηθιή. Η ηξίηε πξνηείλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ε ζηξαηεγηθή ηεο Αζήλαο ήηαλ ζαθψο επηζεηηθφηεξε αιιά πνηέ δελ εθθξάζζεθε 

ζηνλ Γήκν αλνηρηά γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Σέινο, έρεη επίζεο πξνηαζεί φηη ν 

Πεξηθιήο επεδίσθε κηα πνιηηηθή λίθε παξά κηα ζηξαηησηηθή.
16

     

ρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πάξηεο ν G. L. Cackwell παξαηεξεί φηη 

απνηεινχληαλ απφ δχν ζθέιε, ηελ ζπκβαηηθή πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ρεξζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ξηςνθίλδπλε πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο κηθξνχ 

εχξνπο λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δληνχηνηο δελ δηαθξίλεη θάπνηα κνξθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν αλσηέξσ κεξψλ. Αληηζέησο, ν T. Kelly 

πξνηείλεη ηελ χπαξμε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ζπλεξγαηηθή θχζε κεηαμχ ρεξζαίσλ θαη 

λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαη έηζη δνκνχλ ηνλ πιήξε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ παξηηαηψλ θαη 

ζπκκάρσλ.
17

    

  ζνλ αθνξά ζηελ ηθειία, φπσο πνιχ ζσζηά παξαηεξεί ν S. Hornblower, ε 

δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία νθείιεη ιίγα ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε ηφζν γηα ηηο 

                                                 
15

Βι. R. Giplin, Πόιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Δηεζλή Πνιηηηθή, ν.π., 321 
16

Βι. A. J. Holladay, «Athenian Strategy in the Archidamian War» Historia: Zeitschrift Für Alte 

Geschichte, ηφκνο 27, αξ. 3, 1978, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3I1GTzJ 

(εκεξνκελία πξφζβαζεο 1 Ινπλίνπ 2021), 399. 
17

Βι. K, Thomas «Thucydides and Spartan Strategy in the Archidamian War.» ν. π. 28 
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εμειίμεηο ζηνλ δπηηθφ ειιεληζκφ φζν θαη γηα ηνπο πφξνπο πνπ δηέζεηε.
18

 Παξά 

ηαχηα, αληιψληαο απφ άιιεο πξσηνγελείο πεγέο ε λεφηεξε έξεπλα ζπκθσλεί φηη, 

αξρηθά, ε ηθειία απνηεινχληαλ απφ αθκάδνπζεο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά 

πφιεηο νη νπνίεο παξφηη απνηθίεο είραλ απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο 

απηελέξγεηαο.
19

 

  Ωο πξνο ηελ Καξρεδφλα, δπζηπρψο, δελ έρνπκε εθηελείο πεγέο, ζηηο νπνίεο ζα 

κπνξέζεη λα ζηεξηρζεί κε αζθάιεηα ε δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία. Η πνιηηηθή θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο Καξρεδφλαο αλαθέξεηαη απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ειιεληθφ θφζκν ρσξίο λα δίλεηαη 

βαξχηεηα ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηεο. Οη πιεξνθνξίεο, ινηπφλ, 

πνπ αληινχληαη απφ ηελ πξσηνγελή βηβιηνγξαθία καο επηηξέπνπλ λα γλσξίδνπκε 

γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Καξρεδφλαο, σο πξνο ηε ζρέζε ηεο κε ηηο ηθειηθέο πφιεηο
20

 

θαζψο επίζεο θαη ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ απηή είρε κε ηελ Αζήλα. ε απηφ 

ζπλεηέιεζε θαη ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε, κέζσ ηεο νπνίαο πηζηνπνηήζεθαλ νη 

εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ δχν απηψλ λαπηηθψλ θξαηψλ.
21

 

  ζνλ αθνξά ζηελ Π. Α ε κειέηε ηεο δεπηεξνγελνχο βηβιηνγξαθίαο πεξηνξίδεηαη 

ζηε κειέηε εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα ηε ζρέζε ηεο Πεξζίαο πξνο ηηο 

δχν αληηκαρφκελεο πιεπξέο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα επαλαθαηάιεςε ησλ 

ρακέλσλ - απφ ηα Μεδηθά θαη εληεχζελ – θηήζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ηελ 

λεφηεξε ηζηνξηνγξαθία είρε επηθξαηήζεη ε νπηηθή πνπ είραλ νη Έιιελεο ζπγγξαθείο 

γηα ηνπο Πέξζεο. Δληνχηνηο, ε- κεηά ην νξηεληαιηζηηθφ θίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980
22

 – ηζηνξηνγξαθία επηρεηξεί ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Απηνθξαηνξίαο 

ησλ Αραηκεληδψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε πεξί βαξβάξσλ. 

Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο ε δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία απνθξπζηαιιψλεη 

                                                 
18

Βι. S. Hornblower, The Greek World:479–323 bc , Routledge, London and New York, 2011, 46- 

47 
19

  Βι. F. D. Angelis, «Going against the Grain in Sicilian Greek Economies», Cambridge University 

Press, 2016 δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα, https://bit.ly/3oZnGpO (εκεξνκελία πξφζβαζεο 1 Ινπλίνπ 

2021) 
20

Βι. L. J. Sanders «Punic Politics in the Fifth Century B.C.» Historia: Zeitschrift für Alte 

Geschichte, vol. 37, no. 1, 1988, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3HYKP4o 

(εκεξνκελία πξφζβαζεο 20 Μαΐνπ 2021), 72-73 
21

Βι. N. Pilkigton, «An Archaiological History of Carthaginian Imperialism», Columbia University, 

2013, 199. 
22

Βι. Colburn, Henry P “Orientalism Postcolonialism and the Achaemenid Empire: Meditations on 

Bruce Lincoln‟s Religion, Empire, and Torture.” Bulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 

54, no. 2, Wiley, 2011, δηαζέζηκν ζηε ηζηνζειίδα https://bit.ly/3FY7bRT (εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 24 επηεκβξίνπ 2021) 87–103 

https://bit.ly/3FY7bRT
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ηθαλνπνηεηηθά ηηο βαζηθφηεξεο ζηνρεχζεηο ησλ αηξαπψλ ηεο Πεξζηθήο 

Απηνθξαηνξίαο σο θνξέσλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Μ. Βαζηιηά, αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο 

πξνο επίηεπμε απηψλ.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

  Βι. S. Hornblower, « The Greek World», ν. π. 72 
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2.  Μεθοδολογία 

2. 1.  Πεπιγπαθή εθαπμοζθείζαρ μεθοδολογίαρ 

  Ο θαζ. Ι. Θ. Μάδεο ζην βηβιίν ηνπ Μεηαζεωξεηηθή Κξηηηθή Δηεζλώλ Σρέζεωλ θαη 

Γεωπνιηηηθήο: Τν Νενζεηηθηζηηθό Πιαίζην, εληνπίδεη ηελ έιιεηςε ελφο θνηλψο 

απνδεθηνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ γηα ηε κειέηε ηνπ «δηεζλνύο γίγλεζζαη» θαη 

ηνλίδεη ηελ πνιπζεκία πνπ δηαπλέεη απηφ πνπ θαιείηαη Δηεζλείο Σρέζεηο. 

Οξκψκελνο απφ απηή ηνπ ηελ παξαηήξεζε θαη αληιψληαο απφ έλα επξχ γλσζηηθφ 

θάζκα πξνηείλεη κηα κέζνδν κειέηεο ε νπνία δελ ζηεξίδεηαη ζε ζρνιέο ζθέςεηο, 

ηδενιεςίεο ή ακηγψο ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 

δπλακηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ νη δξψληεο ηνπ δηεζλνύο γίγλεζζαη. χκθσλα κε ηελ 

πξνηαζείζα, απφ ηνλ θαζεγεηή, κέζνδν ηα γεσπνιηηηθά ππνδείγκαηα νθείινπλ λα 

ζηεξίδνληαη πάλσ ζηελ ρξήζε κεηξήζηκσλ ή δπλάκεη κεηξήζηκσλ δεδνκέλσλ κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο.
24

 

  Η πζηεκηθή Γεσπνιηηηθή Αλάιπζε απνηειεί γεσγξαθηθή κέζνδν αλάιπζεο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα
25

 γηα λα εμάγεη γεσπνιηηηθά ππνδείγκαηα κε 

βάζε ηελ πξνθχπηνπζα αλαθαηαλνκή ηζρχνο εληφο ελφο πζηήκαηνο. Αθξηβέζηεξα, 

ζχκθσλα κε ηνλ εηζεγεηή ηεο κεζνδνινγίαο θαζεγεηή Ι. Θ. Μάδε ε .Γ.Α είλαη “ ε 

γεωπνιηηηθή αλάιπζε ελόο γεωγξαθηθνύ Σπζηήκαηνο αληζόξξνπνπ θαηαλνκήο ηζρύνο, 

ε νπνία κειεηά, πεξηγξάθεη θαη πξνβιέπεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο επηπηώζεηο ηωλ 

αληηηηζέκελωλ θαη δηαθξηηώλ πνιηηηθώλ δξάζεωλ αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρύνο θαη ηωλ 

ηδενινγηθώλ κεηαθπζηθώλ πνπ ηηο θαιύπηνπλ, ζην πιαίζην ηωλ γεωγξαθηθώλ 

Σπκπιόθωλ πνπ νη πνιηηηθέο απηέο θαιύπηνπλ”
26

 

  Δπνκέλσο ε .Γ.Α κειεηά έλαλ νξηζζέληα γεσπνιηηηθφ παξάγνληα ν νπνίνο 

νξίδεηαη σο ν παξάγσλ απηφο ν νπνίνο πξνθαιεί ηελ αλαθαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζην 

εθάζηνηε ππφ κειέηε χζηεκα/χκπινθν, επεξεάδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

ελφο ή παξαπάλσ γεσπνιηηηθψλ ππιψλσλ ηζρχνο. πλεπψο, ν γεσπνιηηηθφο 

παξάγνληαο εληνπίδεηαη, δξα θαη επεξεάδεη ην χκπινθν, ην νπνίν ρσξηθά 

δηαθξίλεηαη ζην χζηεκα θαη ηα Τπνζπζηήκαηα.     

  Ωο γεσπνιηηηθφ χκπινθν νξίδεηαη ε επξχηεξε γεσγξαθηθή ελφηεηα εληφο ηεο 

νπνίαο εληνπίδεηαη ην γεσπνιηηηθφ χζηεκα, ην νπνίν απνηειεί ην αθξηβέο 

άζξνηζκα ησλ εδαθηθψλ ελνηήησλ πνπ απνηεινχλ ηα Τπνζπζηήκαηα εληφο ησλ 

                                                 
24

Βι. Ι. Θ. Μάδεο, Μεηαζεωξεηηθή θξηηηθή δηεζλώλ ζρέζεωλ θαη γεωπνιηηηθήο. 
25

Βι. Ι. Θ. Μάδεο, Μεηαζεωξεηηθή θξηηηθή δηεζλώλ ζρέζεωλ θαη γεωπνιηηηθήο, ν. π. 396 
26

Βι. Ι. Θ. Μάδεο, Μεηαζεωξεηηθή θξηηηθή δηεζλώλ ζρέζεωλ θαη γεωπνιηηηθήο. 
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νπνίσλ εληνπίδεηαη ε δξάζε θαη ε επηξξνή ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα. Πξνζνρή 

πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη αλαιφγσο ην πξνο εμέηαζε ζέκα, ην χκπινθν 

κπνξεί είηε λα ζπκπίπηεη κε ην χζηεκα είηε λα ην πεξηέρεη. 

•   Ωο Τπνζχζηεκα νξίδεηαη ε εδαθηθή εθείλε ελφηεηα εληφο 

ηεο νπνίαο ε δξάζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα είλαη 

νκνηνγελήο. 

• Ωο Τπεξζχζηεκα νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πφισλ Γηεζλνχο 

Ιζρχνο πνπ επεξεάδνπλ ηε δξάζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ Τπνζπζηεκάησλ, επνκέλσο ζην ζχλνιν ηνπ γεσπνιηηηθνχ 

πζηήκαηνο. 

• Ωο γεσπνιηηηθνί ππιψλεο ηζρχνο νξίδνληαη νη ππιψλεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ηζρχ θαη ηελ θαηαλνκή ηεο εληφο ελφο γεσπνιηηηθνχ 

πκπιφθνπ. Η .Γ.Α κειεηά ηέζζεξηο ππιψλεο ηζρχνο. Σνλ ππιψλα Άκπλαο 

θαη Αζθάιεηαο, ηνλ ππιψλα Πνιηηηθήο, ηνλ ππιψλα Οηθνλνκίαο θαη ηνλ 

ππιψλα Πνιηηηζκνχ/Πιεξνθνξίαο. Οη γεσπνιηηηθνί ππιψλεο ηζρχνο 

αλαιχνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο απιψλ θαη ζχλζεησλ γεσπνιηηηθψλ δεηθηψλ.
27

 

2. 2.  Ανάλςζη ηος ηίηλος βάζει ηηρ .Γ.Α 

ηελ παξνχζα ελφηεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε βάζε ηελ αλσηέξσ αλαθεξζείζα νξνινγία ηεο .Γ.Α. 

-Ωο γεσπνιηηηθφο παξάγσλ αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο νξίδεηαη ε . Δ. 

-Σν χζηεκα, ζην νπνίν εληνπίδεηαη ε επίδξαζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ 

παξάγνληα, απνηειείηαη απφ δχν εδαθηθέο ελφηεηεο/Τπνζπζηήκαηα. Σν 

πξψην Τπνζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηελ εδαθηθή ελφηεηα ηεο ηθειίαο θαη 

ην δεχηεξν απφ ηελ εδαθηθή ελφηεηα ηεο Α. Η. 

-ζνλ αθνξά ζην χκπινθν ελίνηε κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ην χζηεκα. 

Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα εξγαζία ην χκπινθν ρσξηθά νξίδεηαη σο ην 

ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ ηνπ χζηεξνπ 5νπ αηψλα π. Υ. Ο ειιεληθφο 

θφζκνο γεσγξαθηθά εθηείλεηαη απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ηνλ Διιήζπνλην, 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηηο πφιεηο-θξάηε ηεο Ισλίαο, ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα κέρξη θαη ηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηεο Γχζεο ζηε ηθειία θαη ηελ 

Κάησ Ιηαιία. 

                                                 
27

Βι. Ξ. Μ. Γσκαηηψηε, «Η δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο πζηεκηθήο Γεσπνιηηηθήο Αλαιχζεσο», 

Civitas Gentium 5:4 (2017), 149-157 



15 

 

 

-Ωο Τπεξζπζηεκηθνί δξψληεο νξίδνληαη ε Π. Α, ε Καξρεδφλα θαη ε πάξηε. 

Δθ ησλ ηξηψλ, άκεζε επηξξνή επί ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα άζθεζε 

απνθιεηζηηθά ε πάξηε. Η Π. Α θαζψο θαη ε Καξρεδφλα, παξφηη είραλ 

ηζρπξά ζπκθέξνληα επί ησλ δχν Τπνζπζηεκάησλ εθκεηαιιεχηεθαλ ηνλ 

γεσπνιηηηθφ παξάγνληα πξνο επίηεπμε ήδε νξηζζέλησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ, 

νη νπνίεο είραλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθθξαζζεί θαηά ην παξειζφλ. 

-Ο Ππιψλαο Ιζρχνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα αλαιπζεί ε δξάζε ηνπ 

γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα είλαη απηφο ηεο Άκπλαο/Αζθάιεηαο. 

-Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ Ππιψλα ηεο Άκπλαο/Αζθάιεηαο 

είλαη δχν. Ο πξψηνο δείθηεο είλαη απιφο θαη εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πνπ επηρείξεζαλ ζηε . Δ κεηαμχ ησλ δχν 

αληηκαρφκελσλ δξψλησλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

εθζηξαηεία. Ο δεχηεξνο δείθηεο πνπ επηιέρζεθε είλαη ζχλζεηνο θαη 

απνηειείηαη απφ δχν κεγέζε. Σν πξψην κέγεζνο είλαη ε γεσγξαθηθή έθηαζε 

εθθξαζκέλε ζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, εληφο ηεο νπνίαο νη δξψληεο 

θαινχληαλ λα πξνβάινπλ ηελ ηζρχ ηνπο. Σν δεχηεξν κέγεζνο είλαη ην 

ζχλνιν ηεο ηζρχνο ηνπ ζηξαηεχκαηνο  πξηλ θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο 

εθζηξαηείαο. Μέζσ απηνχ ηνπ δείθηε ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

επίπησζεο ηεο .Δ ζηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηζρχνο ζηα δχν 

Τπνζπζηήκαηα.   

2. 3.  Δπεςνηηικοί Πεπιοπιζμοί 

  Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ν ζεκαληηθφηεξνο 

εξεπλεηηθφο πεξηνξηζκφο εληνπίζηεθε ζηελ έιιεηςε ιεπηνκεξψλ 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ηφζν σο πξνο ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε πεξίνδν ηνπ Π. Π, φζν θαη σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ησλ εθάζηνηε δξψλησλ. Παξφηη ε δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία έρεη πξνζπαζήζεη λα 

θσηίζεη απηέο ηηο πηπρέο ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο, ηα δεδνκέλα 

πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε επηθχιαμε θαη κεηξηνπάζεηα. Η ζπιινγή, ε ζχγθξηζε 

θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ γξάθνληνο κε 

ζηφρν ηελ εμαγσγή, θαηά ην δπλαηφ, αζθαιψλ - κε ππνθεηκεληθψλ - 

ζπκπεξαζκάησλ. 

  Έλαο αθφκα εξεπλεηηθφο πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο 

ζην επηιερζέλ ζέκα ηεο εξγαζίαο. Η .Γ.Α, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, κειεηά, 
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πεξηγξάθεη θαη πξνβιέπεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δξψλησλ εμάγνληαο θαη‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν ζπκπεξάζκαηα (γεσπνιηηηθφ ππφδεηγκα) θαη θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο ππφ 

ηελ κνξθή γεσζηξαηεγηθήο ζχλζεζεο. Απφ ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ηεο .Γ.Α ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ε δηαδηθαζία ηεο πξφβιεςεο είλαη αδχλαηε δεδνκέλεο ηεο ήδε 

γλσζηήο έθβαζεο ηφζν ηεο . Δ φζν θαη ηνπ Π. Π ελ γέλεη. Δληνχηνηο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ κέζσ ηεο γεσπνιηηηθήο αλάιπζεο απνζθνπνχλ 

ζηελ – θαηά ην κάιινλ ή ην ήηηνλ, αλάδεημε ηνπ κεγέζνπο ηεο αλαθαηαλνκήο 

ηζρχνο πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ ηε εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία. 

  Αθφκε, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ ε .Γ.Α είλαη δηεπηζηεκνληθή αλαιπηηθή 

κέζνδνο, ζπλεπψο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη καζεκαηηθά 

θαη γεσγξαθηθά εξγαιεία ψζηε λα αλαδείμεη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηηο ηάζεηο 

αλαθαηαλνκήο ηζρχνο ζηα ππφ κειέηε Τπνζπζηήκαηα. Η βέιηηζηε πξνζέγγηζε ηνπ 

ελ ιφγσ ζέκαηνο επηηάζζεη ηελ χπαξμε νκάδαο επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ. Δληνχηνηο, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο 

πάλσ ζηε ρξήζε καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ, ν γξάθσλ ζα πεξηνξηζζεί ζηε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηάζεσλ αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο. 

  Αθφκε, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 15.000 ιέμεσλ πνπ ηίζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο. Η ηζηνξία ηνπ Π. Π έρεη κειεηεζεί 

εθηελψο θαη ηνπ έρεη απνδνζεί ζεκαίλνπζα ζεκαζία ηφζν γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη φζν θαη γηα ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Θνπθπδίδε ζε απηά. Η 

επξχηεηα, ινηπφλ, θαη ε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ ζαθψο ζα αλαιπφηαλ ζε κηα 

εθηελέζηεξε έξεπλα, γεγνλφο πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ ελ πξνθεηκέλσ. 

  Σέινο, εληνπίδεηαη έλαο εξεπλεηηθφο πεξηνξηζκφο σο πξνο ην κεζνδνινγηθή 

δηαδηθαζία. Οη δχν απφ ηνπο ηξεηο Τπεξζπζηεκηθνχο δξψληεο δελ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηνλ γεσπνιηηηθφ παξάγνληα θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν. χκθσλα κε ηε .Γ.Α, 

νη Τπεξζπζηεκηθνί δξψληεο επεξεάδνπλ ηελ δξάζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα 

επί ησλ Τπνζπζηεκάησλ. ηελ παξνχζα ζεκαηηθή, ε Π. Α θαη ε Καξρεδψλ δελ 

επεξεάδνπλ ηνλ γεσπνιηηηθφ παξάγνληα, επηρεηξνχλ φκσο λα θαξπσζνχλ άκεζα ηα 

νθέιε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ πφιεκν πνπ δηελήξγεζαλ νη Αζελαίνη 

επηδηψθνληαο ηελ επίηεπμε δσηηθψλ, γη‟ απηέο ζπκθεξφλησλ.    
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3.  ςζηημική Γεωπολιηική Ανάλςζη 

 

3.1.  Διζαγωγή 

   Με ην πέξαο ησλ Μεδηθψλ Πνιέκσλ εθθξάζζεθε ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ελφο ζπκκαρηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά ζε 

πεξίπησζε λέσλ επηζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ Πεξζψλ. ηφρνο ήηαλ ε θαηαζθεπή 

ελφο αμηφκαρνπ ζηφινπ ηθαλνχ λα επηηεξεί ην Αηγαίν, ειέγρνληαο ηνπο ζαιάζζηνπο 

δξφκνπο θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ νκαιφηεηα εληφο ζηνλ αηγηαθφ ρψξν. Δθ ησλ δχν 

πξσηνζηαηεζαζψλ ζηα Μεδηθά, πφιεσλ-θξαηψλ, ε πάξηε δελ εληάρζεθε ζε απηφ 

ην ζπκκαρηθφ ζρήκα. Παξφηη ε Πεινπφλλεζνο δελ επιήγε απφ ηνλ πφιεκν, ε 

πάξηε είρε εζσηεξηθά δεηήκαηα ηα νπνία ηελ απέηξεπαλ απφ ην λα ζπκκεηέρεη. Οη 

εχζξαπζηεο ζπκκαρίεο ζηελ Πεινπφλλεζν θαζψο θαη ν ζπλερήο θφβνο εμέγεξζεο 

ησλ εηιψησλ νδήγεζαλ ηνπο παξηηάηεο ζε κηα πην εζσζηξεθή ζηξαηεγηθή 

ζηφρεπζε. Δλδεηθηηθφ ηεο εζσζηξέθεηαο πνπ ραξαθηήξηζε ηελ ζπαξηηαηηθή 

ζηξαηεγηθή ήηαλ ε πξφηαζε πνπ έθαλαλ γηα ηείρηζε ηνπ Ιζζκνχ.
28

 Παξφηη απηή ε 

ηδέα εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ηνπ κάηαηνπ ηνπ ραξαθηήξα απηήο ηεο ελέξγεηαο, ν 

εξεπλεηήο απνθηά κηα επθξηλή εηθφλα γηα ην πσο νξακαηίδνληαλ ηελ κεηά ηα 

Μεδηθά επνρή νη παξηηάηεο θαη πφζν κεγάιε ζεκαζία είρε γη‟ απηνχο σο δσηηθφο 

ρψξνο. 

  Δθηφο απφ ηε ζηξαηεγηθή ζθνπηά ηνπ δεηήκαηνο, πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ θαη ην 

δήηεκα ησλ πφξσλ, ηφζν σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη σο πξνο ην 

νηθνλνκηθφ ηνκέα. Η θαηαζθεπή αμηφκαρνπ ζηφινπ πξνυπέζεηε αθελφο κεγάιεο 

δαπάλεο θαη αθεηέξνπ εκπεηξία σο πξνο ηελ λαππήγεζε ησλ πινίσλ. Η 

ζπαξηηαηηθή νηθνλνκία βαζηδφηαλ ζηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κε ηελ 

ζεηξά ηεο βαζηδφηαλ ζηελ χπαξμε εηιψησλ.
29

 Σαπηφρξνλα, ε ζηξαηησηηθή δχλακε 

ησλ παξηηαηψλ, παξφηη ε ηζρπξφηεξε ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ηεο επνρήο, ήηαλ 

νιηγάλζξσπε δεδνκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ επηβάιινληαλ ψζηε λα κπνξεί 

θάπνηνο λα ππεξεηεί σο νπιίηεο. πλεπψο, απφ νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

απφςεσο ε πάξηε δελ είρε ηελ επρέξεηα λα δηαζέζεη πφξνπο. 

                                                 
28
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29
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C. A. Asins, C. M. Alonso, P. O. Morán (eds. ) XIII Congreso Internacional de Numismática, 

Madrid, 2005, 317-20 
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  Αληηζέησο, ε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Αζήλα ππήξμε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε. 

Παξφηη επιήγε ζθνδξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, εγήζεθε ηνπ ζπκκαρηθνχ 

ζρήκαηνο έρνληαο ήδε εκπεηξία σο πξνο ηε λαππήγεζε πινίσλ θαη έκπεηξα 

πιεξψκαηα, απνηέιεζκα ηεο λαπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Θεκηζηνθιή θαηά ηα Μεδηθά 

θαη εληεχζελ.
30

 Σαπηφρξνλα, ζηνρεχνληαο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο 

πφιεσο πξνρψξεζε ζηελ πεξηηείρηζε απηήο θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ Μαθξψλ 

Σεηρψλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνχξγεζε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο 

ηελ ακπληηθή ηεο ζσξάθηζε. Πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ 

βάζνπο ηεο Αζήλαο απφ ρσξηθήο απφςεσο. Πξνο βνξξά, νη ζρέζεηο ηεο Αζήλαο κε 

ηελ Βνησηία κεηαβάιινληαλ θαη λφηηα ππήξρε πάληα ν θίλδπλνο ελφο 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο απφ ηελ Πεινπφλλεζν.
31

 Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε λαπηηθή 

πνιηηηθή ηεο Αζήλαο εμππεξέηεζε πνιπεπίπεδα ηνλ ζθνπφ ηεο. Αξρηθά, ε πφιε 

απέθηεζε ζσξάθηζε θαη ζηξαηεγηθφ βάζνο ζηε ζάιαζζα. Σαπηφρξνλα, ν ζεκαίλσλ 

ξφινο πνπ είρε εμ αξρήο ζηελ Γ.  ηελ αλήγαγε πνιχ ζχληνκα ζε ξπζκηζηή ησλ 

γεγνλφησλ θαη ηελ σθέιεζε ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. 

Αθφκα θαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζπκκαρηθνχ ηακείνπ, ε Αζήλα ήηαλ ζε ζέζε λα 

ειέγρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ηεο ζπκκαρίαο θαη νη ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηελήξγεζε ζε απηή ηελ πεξίνδν, ηελ σθέιεζαλ ζηξαηησηηθά 

φζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε ζηξαηησηηθήο θαη λαπηηθήο εκπεηξίαο.
32

 

  Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Γ.  κέρξη θαη ην μέζπαζκα ηνπ Π. Π ιακβάλνπλ ρψξα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηθαηνινγνχλ θαη απνθξπζηαιιψλνπλ ην δηπνιηθφ 

ραξαθηήξα εληφο ηνπ πζηήκαηνο Αζήλαο - πάξηεο.
33

 Απφ γεσγξαθηθήο απφςεσο 

ε Αζήλα ζε απηφ ην δηάζηεκα ζεκεηψλεη ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο επηηπρίεο σο πξνο 

ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Καη‟ αξράο θαηαθηά ηα Μέγαξα θαη ηελ Αίγηλα. Η πφιε – 

θξάηνο ησλ Μεγάξσλ βξίζθεηαη λφηηα ηεο Αζήλαο θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

απηήο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπξχλεη ην ζηξαηεγηθφ ηεο 

βάζνο ζηα επεηξσηηθά. Δπίζεο, ε θαηάθηεζε ηεο Αίγηλαο απνηέιεζε εμίζνπ 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο επηηπρία δεδνκέλεο ηεο εγγχηεηαο ηνπ λεζηνχ κε ηνλ 

                                                 
30

Βι. J. Ober, The rise and fall of Classical Greece, 478–404 BCE, 478–404 BCE» ν. π. 201 
31
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Πεηξαηά. Έπεηηα, πεξί ην 450-449 π. Υ, θαίλεηαη φηη ε Αζήλα θαη ε Πεξζία 

έθηαζαλ ζε θάπνηνπ είδνο ζπκθσλία πεξί κε-επηζέζεσο ηνπ ελφο ζηνλ άιιν. Απηφ 

ηηο επέηξεπε λα κεηψζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηέζεηε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο απφ ηα 

αλαηνιηθά θαη λα επηθεληξσζεί ζηελ επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηεο. Αληηζέησο, ε 

απνηπρία θαηάιεςεο ηεο Βνησηίαο, έπεηηα απφ παξέκβαζε ησλ παξηηαηψλ, 

πεξηφξηδε ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Αζήλαο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Αηηηθήο 

( Χάπηηρ 1 ). 

  ηελ Πεινπφλλεζν ε πάξηε αληηκεηψπηδε ηα δηθά ηεο δεηήκαηα αζθάιεηαο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα εληνπηδφηαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιήζνο ησλ εηιψησλ, νη 

νπνίνη ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθά έλαληη ησλ παξηηαηψλ. Έηζη, δηαηεξνχληαλ 

κνλίκσο έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηελ 

Πεινπφλλεζν.
34

 Πξάγκαηη, εθκεηαιιεπφκελνη έλαλ ζεηζκφ, είισηεο νρπξψζεθαλ 

ζην φξνο Ιζψκε θαζηζηψληαο ηνπο παξηηάηεο αλήκπνξνπο λα αληηδξάζνπλ. Η 

αδπλακία ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ κηαο κεγάιεο έθηαζεο επαλάζηαζε γίλεηαη θαλεξή 

απφ ην γεγνλφο φηη αξρηθά δήηεζαλ ηε ζπλδξνκή ησλ Αζελαίσλ, ησλ νπνίσλ ηελ 

ηζρχ επηρεηξνχζαλ λα ππνζθάςνπλ. Σαπηφρξνλα, έλαο αθφκα απνζηαζεξνπνηεηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηνπο παξηηάηεο ζηελ Πεινπφλλεζν απνηεινχζαλ νη Αξγείνη.
35

 

Δληνχηνηο, ζπγθξηηηθά κε ηελ Αζήλα, ε πάξηε είρε κεγαιχηεξν ζηξαηεγηθφ βάζνο 

ζηα επεηξσηηθά ελψ απηφλ ην ξφιν ζα κπνξνχζε λα ηνλ επηηειέζεη θαη ε ηθειία. 

(Χάπηηρ 2)     

  πκπεξαζκαηηθά, ε Αζήλα παξφηη δελ δηέζεηε ζηξαηεγηθφ βάζνο ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα επέλδπζε ζηελ λαπηηθή ηζρχ, ε νπνία ηελ σθέιεζε ζε νηθνλνκηθφ θαη 

ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Η επεθηαηηθή ηεο δξάζε θαη ε επηκνλή ηεο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ησλ θφξσλ ζηα επίπεδα πξν ηεο ζπλζήθεο κε ηνπο Πέξζεο δεκηνχξγεζε 

απνζρηζηηθέο ηάζεηο εληφο ηεο ζπκκαρίαο, νη νπνίεο εθδειψζεθαλ απφ πνιχ 

λσξίο.
36

 Η πάξηε, παξφηη δηέζεηε ζηξαηεγηθφ βάζνο, ήηαλ αληηκέησπε κε 

εζσηεξηθά δεηήκαηα ηα νπνία ππέζθαπηαλ ηφζν ηελ αζθάιεηα ηεο φζν θαη ηελ 

                                                 
34
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νηθνλνκία ηεο. Ωο πξνο ηνλ επεθηαηηζκφ ηεο Αζήλαο αθνινχζεζε κεηξηνπαζή 

πνιηηηθή, αθνχ ε αλάκεημε ηεο επί ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδηαζκψλ ησλ Αζελαίσλ 

πεξηνξηδφηαλ ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κηθξήο έθηαζεο θαη δηπισκαηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

 

3. 2.  Πεπιγπαθή ηος Γεωπολιηικού Παπάγονηα 

  Η εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία δηελεξγήζεθε ην 415 π. Υ ελψ ν Π. Π 

καηλφηαλ. Η απφθαζε ησλ Αζελαίσλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ηφζν απαηηεηηθήο 

επηρείξεζεο ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηα ζηξαηεγηθά θαη εκπνξηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Αζήλαο ζηε Γχζε. Δίρε ήδε επηρεηξήζεη κηα θνξά ην 427 π. Υ λα θάλεη πξνβνιή 

ηζρχνο ζην λεζί θαη παξάιιεια επηδίσθε θαη αλαλέσλε πξνυπάξρνπζεο ζπκκαρίεο 

κε πφιεηο πνπ θαηά θαλφλα δελ είραλ επνηθηζηεί απφ Γσξηείο. Η ίδξπζε ησλ 

Θνπξίσλ, νη ζπκκαρίεο κε πφιεηο ηεο ηθειίαο θαη ε ζεκαζία πνπ απέδσζαλ ζηνλ 

έιεγρν ηεο Κέξθπξαο απνδίδνπλ επθξηλψο ηελ ηάζε ηεο Αζήλαο λα ειέγρεη ηα 

ζαιάζζηα πεξάζκαηα πνπ ζπλδένπλ ηνλ ειιεληθφ ρψξν κε απηφλ ηεο Ιηαιίαο θαη 

ηεο ηθειίαο.
37

 (Χάπηηρ 3i) 

  Ο ζθνπφο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζρεηίδεηαη αθελφο κε δεηήκαηα αζθαιείαο θαη 

αθεηέξνπ κε νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία ζα απνθφκηδε ε Αζήλα ζε πεξίπησζε 

εδξαίσζεο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, ήδε 

απφ ηελ αξρή ηνπ Π. Π νη παξηηάηεο σο κέξνο ηεο Π.  είραλ δεηήζεη ηελ 

ζηξαηησηηθή ζπλδξνκή ησλ πφιεσλ ηεο ηθειίαο.
38

 αθψο ην ελδερφκελν 

ελίζρπζεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ παξηηαηψλ κε λέεο δπλάκεηο απαζρνινχζε ηελ 

αζελατθή ζηξαηεγηθή ζθέςε. Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηα νθέιε γηα ηνπο 

Αζελαίνπο ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξα. Ο έιεγρνο ηνπ εκπνξίνπ απφ ηνλ ειιεληθφ 

ρψξν πξνο ηελ ηθειία ζα επέθηεηλε πεξαηηέξσ ηελ εκπνξηθή ηεο δξάζε. 

Σαπηφρξνλα, εάλ επηηχγραλε λα εληάμεη έλα κέξνο ησλ πφισλ ηεο ηθειίαο ππφ ηελ 

ζθαίξα επηξξνήο ηεο ζα αχμαλε εμαηξεηηθά ηα έζνδα ηεο απφ ηνπο θφξνπο θαζψο 

θαη ηελ επάξθεηα ηεο ζε ζηηάξη. 

  Σν κέγεζνο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο θαηαδεηθλχεη ηε ζνβαξφηεηα κε ηελ 

νπνία πξνεηνηκάζηεθαλ νη Αζελαίνη γη‟ απηφ ηνπο ην εγρείξεκα. ε απηφ 

ζπλεηέιεζε θαη ε πξφηεξε εκπεηξία πνπ είραλ απνθνκίζεη απφ ηελ εθζηξαηεία ηνπ 
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427 π. Υ. Δληνχηνηο, ζηήξημαλ έλα κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο ζε ζαζξέο βάζεηο 

πηζηεχνληαο φηη ζα κπνξέζνπλ εχθνια λα αλαπηχμνπλ έλα δίθηπν ζπκκαρηψλ κε 

πφιεηο – θξάηε ηεο ηθειίαο, ζηφρνο πνπ δελ είραλ θαηαθέξεη λα επηηχρνπλ 

επαξθψο νχηε ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
39

    

  Μπνξεί ε . Δ λα ζεσξείηαη ε κεηνπζίσζε ηνπ εγεκνληθνχ επεθηαηηζκνχ ελφο 

δξψληα αιιά ππφ ην πξίζκα ηεο γεσπνιηηηθήο θαίλεηαη φηη ε Αζήλα, παξάηνικα 

κελ, είρε ζνβαξνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έθξηλε ηελ επέκβαζε ζηε ηθειία ήηαλ 

αλαγθαία. 

   εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ έπαημε ξφιν ζηελ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ 

Αζελαίσλ θαη πξαθνπζίσλ απνηειεί ε ζπζπείξσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζην 

δσξηθφ ζηνηρείν. Η κειέηε εζλνηηθψλ ηαπηνηήησλ θαηά ηελ αξραηφηεηα πξέπεη λα 

πξνζεγγίδεηαη κε πξνζνρή θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ. Δληνχηνηο,  

κέζα απφ ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε αλαδεηθλχεηαη φρη κφλν ε επίγλσζε δσξηθήο ή 

ησληθήο θαηαγσγήο αιιά θαη ε ρξήζε ηνπο ζην πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ ιεμηιφγην. 

Με βάζε ηε δσξηθή θαηαγσγή θαη αλσηεξφηεηα ν Δξκνθξάηεο πξνζπαζεί λα 

πείζεη ηνπο Κακαξίλνπο λα ηαρζνχλ ππέξ ησλ πξαθνπζίσλ ελψ ζε δχν 

πεξηπηψζεηο ηνλίδεηαη πιαγίσο θαη ε ππεξνρή ησλ Γσξηέσλ ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν. 

Παξάιιεια, ζε άιιν ζεκείν ηεο εμηζηφξεζεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ πνιέκνπ ν 

Θνπθπδίδεο αλαθέξεη φηη νη αληηκαρφκελνη δελ επέιεμαλ ζηξαηφπεδα κε βάζε ηε 

μπγγέληα αιιά ηα ζπκθέξνληα ηνπο. 
40

 Έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα 

εμαρζεί εμ απηνχ είλαη φηη ε αλαθνξά ζηε δσξηθή θαηαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ ακπλφκελσλ. Ωζηφζν θαίλεηαη φηη γηα ηελ Αζήλα πνπ 

είλαη έλαο επεθηαηηθφο δξψληαο ε δηπισκαηία ηνπ ζπκθέξνληνο ήηαλ 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ δηπισκαηία ηεο θαηαγσγήο. Καη ζηηο δχν εθζηξαηείεο ζηε 

ηθειία, ε Αζήλα επηρείξεζε λα ζπγθεληξψζεη ζπκκάρνπο απφ δσξηθέο πφιεηο. Δθ 

ηνπ απνηειέζκαηνο, απηή ε αληίιεςε ηεο Αζήλαο απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε παξφηη 

ζπγθέληξσζε κηθξέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θπξίσο απφ ηθεινχο απηφρζνλεο. 

   Σαπηφρξνλα, αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη σο πξνο ηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

αλέιαβαλ ηελ πινπνίεζε απηήο ηνπ πνιέκνπ απφ ηα δχν αληηκαρφκελα κέξε. Η 

αξρεγεία ηνπ αζελαηθνχ ζηξαηεχκαηνο αλαηέζεθε ζε ηξεηο ζηξαηεγνχο. Ο 

Αιθηβηάδεο θαη ν Λάραρνο πξνέθξηλαλ κηα επηζεηηθφηεξε ηαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 
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ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο ζε αληίζεζε κε ηνλ Νηθία ν νπνίνο πξνέθξηλε κηα 

ηαθηηθή, ηελ νπνία ζεψξεζε κηθξφηεξνπ ξίζθνπ ζε αληίζεζε κε απηή ησλ 

ζπζηξαηεγψλ ηνπ.
41

 ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζε ζρέζε 

κε ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ ππάξρεη εηθφλα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα 

θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ πνιχ καθξηά απφ ην πεδίν, θαηά ηελ αξραηφηεηα, κεηά 

ηελ απνκάθξπλζε απφ ηε βάζε δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηαρείαο κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Απηφ είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ν εθάζηνηε ζηξαηεγφο λα θέξεη ηελ 

επζχλε ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ ζρεηηδφληνπζαλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φιεο ηηο λέεο κεηαβιεηέο πνπ 

πξνέθππηαλ. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζηξαηεγνχ 

ζαθψο επεξέαδε ελ κέξεη ηελ έθβαζε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

   Σν ζηξαηησηηθφ δφγκα πνπ αθνινπζνχζε ε Αζήλα, πξν ηεο απνζηνιήο ηνπ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ζηε ηθειία, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ακθίβηα πξνβνιή 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο κε πνιεκηθά πινία λα κεηαθέξνπλ ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην Τπνζχζηεκα Β‟. Με γλψκνλα απηφ 

ην δφγκα επειέγεζαλ ν Αιθηβηάδεο κε ηνλ Λάκαρν. ζνλ αθνξά θαη ηελ επηινγή 

ηνπ Νηθία πξέπεη λα εληνπίζνπκε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζηελ χπαξμε 

ζπληεξεηηθφηεξσλ πνιηηηθψλ απφςεσλ εληφο ηνπ αζελατθνπ πεδίνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ.
42

 Δληνχηνηο, ε αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε ζηελ Αζήλα κεηέβαιε ηηο 

ζπλζήθεο εγεζίαο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο κε ηνλ Νηθία λα αλαιακβάλεη ηελ 

πξσηνθαζεδξία φληαο αξραηφηεξνο. Η κεηαβνιή απηή είρε σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Αζελαίσλ. Παξφηη δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

ππνζηήξημε ηεο άπνςεο φηη ε ήηηα ησλ Αζελαίσλ νθείιεηαη ζηελ αηνικία ηνπ 

Νηθία, απνηειεί δεδνκέλν φηη απηή ε ηαθηηθή ρακειφηεξνπ ξίζθνπ έδσζε ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν ζηνπο πξαθνπζίνπο λα ζπληάμνπλ ηηο δπλάκεηο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφηεξν βαζκφ. 

ζνλ αθνξά ην ζηξαηφπεδν ησλ πξαθνπζίσλ,  αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαίλνπζα 

πξνζσπηθφηεηα ν Δξκνθξάηεο ν νπνίνο είρε γίλεη ζαθέο ήδε απφ ηε χλνδν ηεο 

Γέιαο ην 424. Δπηηπγράλεη λα νξγαλψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ 
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πξαθνπζίσλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ακπλζνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηηο πξψηεο 

κάρεο, εθκεηαιιεπφκελνο θαη ηελ ρξήζε ηνπ ηππηθνχ, ην νπνίν είραλ ππνηηκήζεη σο 

φπιν νη Αζελαίνη εμαηηίαο ηεο κε πξνζαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπο ζηελ ηνπνγξαθία ηεο ηθειίαο θαη - θπξίσο -  πέξημ ηεο πφιεσο ησλ 

πξαθνπζψλ.
43

 Σέινο, ζεκαληηθφο ήηαλ ν αληίθηππνο ηεο παξνπζίαο ηνπ Γπιίππνπ 

ν νπνίνο πέηπρε - κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ - δχν επηηεχγκαηα, απηφ ηεο πεξαηηέξσ 

ζπζπείξσζεο ηνπ δσξηθνχ ζηνηρείν θαη απηφ ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο σο πξνο 

ηελ δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ, ζηηο νπνίεο νη 

παξηηάηεο είραλ κεγαιχηεξε εκπεηξία. 
44

 

Κχξηνο παξάγνληαο ζην πεδίν απνηέιεζε ε γεσκνξθνινγία ηεο ηθειίαο θαη 

θπξίσο ν ρψξνο γχξσ απφ ηηο πξαθνχζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νξεηλψλ 

φγθσλ εληνπίδεηαη ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ. πσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε πνπ 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα, ην πςφκεηξν πέξημ παξαζαιάζζησλ πφιεσλ είλαη 

κέρξη 250 κέηξα θαη θαηαιακβάλεηαη απφ πεδηλέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. 

(Χάπηηρ 3) ε αληίζεζε κε ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ζην Τπνζχζηεκα Β‟, 

ε γεσκνξθνινγία ζην Τπνζχζηεκα Α‟ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο νξεηλνχο 

φγθνπο ζε φιν ην κήθνο ηφζν ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο φζν θαη ησλ λεζηψλ θαη 

ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. (Χάπηηρ 6)  

 

3. 3. Πεπιγπαθή Υπεπζςζηημικών Γπώνηων 

3. 3. 1.  Καπσηδόνα 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ αηψλα π. Υ, ε πφιε ηεο Καξρεδφλαο απνηεινχζε έλαλ 

ηζρπξφ πφιν ηζρχνο ζηε δπηηθή Μεζφγεην δξαζηεξηνπνηνχκελε εκπνξηθά απφ ην 

αλαηνιηθφηεξν έσο θαη ην δπηηθφηεξν άθξν ηεο Μεζνγείνπ. Ιδηαίηεξα ζηελέο ήηαλ 

νη εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ είρε κε ηελ Αζήλα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην 

πιήζνο Αηηηθψλ θεξακηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη 

ηδίσο ζε πεξηνρέο ηεο βνξείνπ Αθξηθήο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ εκπνξηθά ε 
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Καξρεδφλα.
45

 Πξνηεξαηφηεηα ηεο θαξρεδνληαθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε επέθηαζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ν έιεγρνο ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ. 

  Γηα ηελ Καξρεδφλα, ν έιεγρνο κέξνπο ηεο ηθειίαο ζα ιεηηνπξγνχζε 

πνιιαπιαζηαζηηθά σο πξνο ηελ ηζρχ ηεο αθνχ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρεη ην 

ζαιάζζην πέξαζκα πνπ ελψλεη ηελ αλαηνιηθή κε ηε Γπηηθή Μεζφγεην (Χάπηηρ 3ii). 

Παξφηη ε Καξρεδφλα εθζηξάηεπζε ζηε ηθειία ην 480 π.Υ, απέηπρε λα απνθνκίζεη 

ηα νθέιε πνπ επεδίσθε. Η απνηπρία ηεο απηή θαίλεηαη φηη ζηαδηαθά πξνθάιεζε 

πνιηηηθή αιιαγή ζηελ Καξρεδφλα. Παξφηη, δελ γλσξίδνπκε αθξηβή εκεξνκελία, 

ζηε βηβιηνγξαθία είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη κεηαμχ ηεο κάρεο ζηελ Ικέξα θαη ησλ 

λέσλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα ζπλεηειέζζε κηα 

κεηαβνιή ζην πνιίηεπκα απφ βαζηιεία ζε νιηγαξρία. 

  Σν εχξνο ηεο αιιαγήο θαζψο επίζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο ζσκάησλ 

γηα ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ δελ είλαη απφιπηα επθξηλέο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα, ε 

Καξρεδφλα νδεγήζεθε ζηε δηακφξθσζε ελφο κηθηνχ πνιηηεχκαηνο ζην νπνίν ν 

Βαζηιηάο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ελφο ζψκαηνο πνπ απνηεινχληαλ 

απφ ηζρπξνχο νηθνλνκηθά παξάγνληεο. Ωο πξνο ηνπο επεθηαηηθνχο ζρεδηαζκνχο, ε 

Καξρεδφλα έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ θαηάθηεζε πεξηνρψλ επί ηεο Βνξείνπ 

Αθξηθήο, γεγνλφο πνπ αδηακθηζβήηεηα σθεινχζε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηελ άξρνπζα ηάμε ε νπνία έιεγρε ην εκπφξην. Η επηινγή ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο σο 

πεδίν επέθηαζεο θαη ειέγρνπ ππέξ ησλ Καξρεδνλίσλ δελ ζεκαίλεη φηη ε ηθειία 

δελ απνηεινχζε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε γη‟ απηνχο.
46

 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ 

ην αμηφκαρν ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο ηθειίαο θαη ηδίσο ησλ πξαθνπζψλ, ην 

νπνίν, έπεηηα θαη απφ ηελ ήδε απνηπρεκέλε πξψηε απφπεηξα, ιεηηνπξγνχζε 

απνηξεπηηθά. πλεπψο, ην θφζηνο δηελέξγεηαο ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

ηθειία ελδερνκέλσο λα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνπ αθνξνχζε 

ηελ Βφξεηα Αθξηθή. Γεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηεο ηζρχνο κηαο εκπνξηθήο ειίη, 

θαίλεηαη φηη ήηαλ πξνηηκφηεξε ε επέθηαζε πνπ δελ πξνυπέζεηε ηηο ίδηεο δαπάλεο ζε 

πφξνπο. 

  Δληνχηνηο, ε επέθηαζε ζηε ηθειία δελ ήηαλ εθηφο ζρεδίσλ γηα ηνπο 

Καξρεδφληνπο, νη νπνίνη ιίγα ρξφληα κεηά ην πέξαο ηεο . Δ εθζηξάηεπζαλ εθ λένπ 
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ηξεηο θνξέο κεηαμχ ηνπ 409 κε 405 π. Υ. Απηή ε αιιαγή πνιηηηθήο θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο. Αξρηθά, ε Καξρεδφλα επεδίσμε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο ζην Τπνζχζηεκα 

ηεο ηθειίαο. Παξφηη ληθεθφξνο, ν ζηθειηθφο ζπλαζπηζκφο ππφ ηνπο πξαθνχζηνπο 

είρε ζαθψο ηφζν νηθνλνκηθέο δεκίεο φζν θαη ζε επίπεδν έκςπρνπ ζηξαηησηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

  Σαπηφρξνλα, ε εκπινθή ησλ πξαθνπζίσλ ζην Τπνζχζηεκα ηεο Α. Η ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, κείσζε έηη πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο 

ηζρπξφηεξεο πφιεσο ηεο ηθειίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ιακβάλεη ρψξα εθ λένπ 

κεηαβνιή ζην πνιίηεπκα ηεο Καξρεδφλαο. ηνηρεία καο δίλνπλ ηελ εηθφλα 

ελδπλάκσζεο ηνπ βαζηιηθνχ ζεζκνχ, ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε επξεία κάδα 

πνιηηψλ πξνέθξηλε κηα επηζεηηθφηεξε πνιηηηθή κε ζηφρν ηφζν ηελ πεξαηηέξσ 

εδξαίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο πφιεο ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ παξφηη ζηε 

βηβιηνγξαθία πξνθξίλεηαη θαη σο ιφγνο ησλ εθζηξαηεηψλ ε εθδίθεζε γηα ηελ ήηηα 

ησλ Καξρεδνλίσλ ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα.
47

 

 

3. 3. 2. Πεπζία 

  Η Π. Α θαηά ηα εμεηαδφκελα έηε απνηεινχζε κηα πνιπεζλνηηθή νληφηεηα ε νπνία 

απαληνχζε ζηελ αξρή ηνπ ελφο. Ο αλψηαηνο άξρσλ ηεο απηνθξαηνξηθήο απηήο 

δνκήο ήηαλ ν Μ. Βαζηιέαο ζηνλ νπνίν απνδηδφηαλ ζετθή ππφζηαζε. Γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ εδαθψλ ε Απηνθξαηνξία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε εδαθηθέο ελφηεηεο – αηξαπείεο – 

ησλ νπνίσλ ηνλ έιεγρν αλαιάκβαλαλ, νξηζζέληεο απφ ηνλ Μ. Βαζηιέα, δηνηθεηέο. 

(Χάπηηρ 4) Αξκνδηφηεηα ηνπο ήηαλ αθελφο ε αζθάιεηα ησλ εδαθψλ επζχλεο ηνπο 

θαη αθεηέξνπ ε ζπιινγή θαη απφδνζε ησλ θφξσλ.
48

 

  Η ζπλζήθε ηνπ Καιιία κεηαμχ ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Αζήλαο 

ζθξάγηζε ηε ιήμε ησλ ηξηαθνληαεηψλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ Πεξζψλ 

θαη Διιήλσλ. Απφ φζα αληινχκε κέζσ ησλ πεγψλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε 

ζπλζήθε απηή πξνέβιεπε φξνπο κε- επηζέζεσο ηνπ ελφο ζηνλ άιιν.
49

 Γερφκελε ηελ 

απψιεηα ησλ θηήζεσλ ηεο ζηελ Ισλία, ε Πεξζία πξνζππνγξάθεη ηελ ππεξνρή ηεο 
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Αζήλαο εληφο ηνπ Β‟ Τπνζπζηήκαηνο, θαη ε ηειεπηαία είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη 

ηνπο πφξνπο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο γηα άιινπο ζθνπνχο.
50

 

  Οη φξνη πεξί κε επηζέζεσο ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σθεινχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ Πεξζία παξά ηελ Αζήλα. Η 

εμαθνινχζεζε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηζζφηεξν ζα έβιαπηε ηελ Πεξζία 

παξά ηελ Αζήλα ε νπνία είρε λαπηηθή ππεξνρή κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεμάγεη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ππφ κνξθήλ επηδξνκψλ, γεγνλφο πνπ ζα 

απνζηαζεξνπνηνχζε ηελ πξνο δπζκάο πηέξπγα ηεο Απηνθξαηνξίαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Σαπηφρξνλα, νη Αζελαίνη ζα ζπλέρηδαλ λα ρεηξαγσγνχλ ηε Γ.  

δηαηεξψληαο ηελ Πεξζηθή απεηιή σο κέζσ πεηζνχο ππέξ ηνπο. 

  Γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε, ε πνιηηηθή ηεο 

Πεξζίαο σο πξνο ην ειιεληθφ κέησπν πεξηνξίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε. Πξέπεη λα 

ιεθζεί ππ‟ φςηλ φηη ε Πεξζία εθηεηλφηαλ απφ ηελ Μηθξά Αζία κέρξη ηελ Αξαβηθή 

Υεξζφλεζν ηελ Αίγππην θαη ην Ιξάλ. πλεπψο είρε πνιιά κέησπα ζηα νπνία ζα 

έπξεπε λα δηαζέηεη πφξνπο θαη παξφηη δελ καο ζψδνληαη θείκελα πνπ λα 

πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηα ππφινηπα ζχλνξα ηεο 

Απηνθξαηνξίαο, επιφγσο ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε Πεξζία αληηκεηψπηδε 

αληίζηνηρα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. 

  Ο Π. Π θαη δε ε . Δ δεκηνχξγεζε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε ε Πεξζία λα 

εκπιαθεί εθ λένπ ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Ήδε απφ ηελ 

αξρή ηνπ πνιέκνπ νη παξηηάηεο παξφηη πξνέθξηλαλ ηελ ρεξζαία εηζβνιή σο θχξηα 

ζηξαηεγηθή ηνπο, έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηελ Πεξζία δεηψληαο νηθνλνκηθνί ελίζρπζε 

πξνο λαππήγεζε ζηφινπ.
51

 Δληνχηνηο, ε Πεξζία απνθάζηζε λα εκπιαθεί 

νηθνλνκηθά ζηνλ πφιεκν έπεηηα απφ ηελ αλαθαηαλνκή ηζρχνο πνπ πξνέθπςε 

εμαηηίαο ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα. 

  Κχξηνη εθθξαζηέο ηεο πεξζηθήο ζηξαηεγηθήο σο πξνο ην ειιεληθφ δήηεκα 

ππήξμαλ δχν αηξάπεο, νη νπνίνη, φκσο, ιεηηνχξγεζαλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ 

ηνπο.
52

 Ο Σηζζαθέξλεο θαη ν Φαξλάβαδνο δηνηθνχζαλ ηηο αηξαπείεο ηεο Λπδίαο 

θαη ηεο Φξπγίαο αληίζηνηρα θαη επηζπκνχζαλ ηε δηεμαγσγή ησλ πνιεκηθψλ 
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ζπγθξνχζεσλ ζηηο πεξηνρέο επηξξνήο ηνπο πξνο ίδηνλ φθεινο. Υσξηθά, ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή επνπηείαο ηνπ Σηζζαθέξλε ελέπηπηαλ νη πφιεηο – θξάηε ηεο 

Ισλίαο κέρξη θαη ηε Λέζβν. Οη πεξηνρέο απηέο ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Α. Η 

θνξνινγηθά, ζηξαηησηηθά θαη εκπνξηθά. Μεηαμχ ηνπο ήηαλ κεγάια λεζηά φπσο ε 

άκνο, ε Λέζβνο θαη ε Υίνο θαζψο επίζεο θαη αθκάδνπζεο πφιεηο ηεο Ισλίαο φπσο 

ε Μίιεηνο θαη ε Έθεζνο.
53

 Καη‟ αληηζηνηρία, εμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη 

πεξηνρέο νη νπνίεο ππάγνληαλ ζηελ αηξαπεία ηεο Φξπγίαο. Ο έιεγρνο ηνπ 

Διιήζπνληνπ παξείρε ζηελ Α. Η ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ ηεο ζε 

ζηηάξη.
54

 

  ην πξψην ζηάδην εκπινθήο ησλ Πεξζψλ ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ ππεξίζρπζε ε πξφηαζε ηνπ Σηζζαθέξλε ηνπ νπνίνπ ε πνιηηηθή 

κεηαβαιιφηαλ αλαιφγσο κε ηηο εθάζηνηε εμειίμεηο ηνπ πνιέκνπ. Παξφηη ε αξρηθή 

ζηφρεπζε ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ παξηηαηηθνχ κεηψπνπ αξγφηεξα κεηαβιήζεθε ζε 

κηα πνιηηηθή θζνξάο ησλ δχν αληηκαρφκελσλ κεξψλ. Η κεηαβνιή απηή 

ελδερνκέλσο λα νθεηιφηαλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζηε ζέζε ηεο Α. Η ζα 

εγθαζίζηαλην κηα παξηηαηηθή. Σν δηάζηεκα απηφ νη πεγέο αλαθέξνπλ φηη 

ππεγξάθεζαλ ζπλζήθεο κεηαμχ Πεξζψλ θαη αληηπξνζψπσλ ησλ παξηηαηψλ, νη 

νπνίεο ππαγφξεπαλ πξνο φθεινο ηεο Πεξζίαο ηνλ έιεγρν απηήο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηείρε ν Μεγάινο Βαζηιηάο πξηλ ηελ επνρή ησλ Μεδηθψλ Πνιέκσλ. Πέξαλ απηνχ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί ε αδπλακία ηεο Πεξζίαο λα παξνπζηάζεη αμηφκαρεο 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ψζηε λα αλαιάβεη θαη πην έκπξαθην ξφιν ζηνλ πφιεκν. Απφ 

πεξηζηαηηθά πνπ αληινχκε απφ ηελ βηβιηνγξαθία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

ζηξαηησηηθή ηζρχο ηεο Πεξζίαο – ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην Τπνζχζηεκα ηεο Α. Η – 

δελ ήηαλ επαξθήο.
55

 

  Δληνχηνηο, ε πνιηηηθή ηεο Πεξζίαο αιιάδεη εθ λένπ ην 407 π. Υ. Μέζσ ηεο 

αλάζεζεο επξχηεξσλ εμνπζηψλ ζηνλ Κχξν, απνθαζίδεηαη ε πιήξεο ζηήξημε ησλ 

παξηηαηψλ.
56

 

  πκπεξαζκαηηθά, ε Πεξζία δελ ήηαλ ζε ζέζε απφ κφλε ηεο λα δηεθδηθήζεη 

ζηξαηησηηθά φζα απψιεζε θαηά ηα Μεδηθά.
57

 χκθσλα κε ηηο πεγέο ν 
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γεσπνιηηηθφο παξάγνληαο επέδξαζε θαηαιπηηθά ψζηε λα εκπιαθεί εκκέζσο ζηνλ 

πφιεκν. Η δηαθαηλφκελε ζηξαηησηηθή απνδπλάκσζε ηεο Αζήλαο είρε σο ζπλέπεηα 

ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ λαπηηθψλ δξφκσλ ζην εχξνο πνπ κπνξνχζε λα επηρεηξεί 

πξν ηεο . Δ. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ελέηεηλε θαη δηεπθφιπλε ηηο απνζρηζηηθέο 

ηάζεηο, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηελ Πεξζία λα θαιχςεη ην θελφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. 

 

3. 3. 3. πάπηη 

  Δθ ησλ ηξηψλ Τπεξζπζηεκηθψλ δξψλησλ κφλν ε πάξηε γλσξίδνπκε φηη 

επεξέαζε άκεζα ηνλ γεσπνιηηηθφ παξάγνληα. ληαο ν έλαο δξψληαο ηνπ πνιέκνπ ε 

πάξηε ελεπιάθε ζην Α‟ Τπνζχζηεκα κεηξηνπαζψο κελ, απνθαζηζηηθά δε. Γηα ηε 

πάξηε, ε ηθειία απνηεινχζε ζηξαηεγηθφ βάζνο δεδνκέλεο ηεο ππεξνρήο ηνπ 

δσξηθνχ ζηνηρείνπ ζην λεζί θαζψο επίζεο θαη δεδνκέλεο ηεο εμάξηεζεο πνπ είρε 

γηα ζηηεξά απφ εθείλε ηελ πεξηνρή.
58

 Σαπηφρξνλα, ην κέγεζνο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ 

ζψκαηνο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ηέηνην ψζηε ηπρφλ απψιεηα απηνχ ζα έπιεηηε ζθνδξά 

ηφζν ην γφεηξν φζν θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ. 

  Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηεο πάξηεο επί ηνπ γεσπνιηηηθνχ 

παξάγνληα θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ελ γέλεη ζηξαηεγηθή ηεο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Ο ρεξζαίνο ραξαθηήξαο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ παξηηαηψλ θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ πνιέκνπ απνηεινχζε, 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη φρη ην φινλ. Ήδε 

απφ ηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ νη παξηηάηεο δηέγλσζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα λαππήγεζεο 

πινίσλ θαη ελ γέλεη ελδπλάκσζεο ηνπ ζηφινπ.
59

 Παξφηη ε Π. π δελ ήηαλ άκνηξε 

λαπηηθήο ηζρχνο, ππνιεηπφηαλ ηεο Αζελατθήο ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη πνηνηηθά. 

Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηα έηε κέρξη θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Πχινπ ε πάξηε 

πεξηνξηδφηαλ ζην ρεξζαίν κέησπν ρσξίο φκσο νπζηψδε απνηειέζκαηα.
60

 

  Η θαηάιεςε θαη επηηείρηζε ηεο Πχινπ είρε ηξεηο άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

παξηηάηεο. Αξρηθά, ε εγθαηεζηεκέλε αζελατθή θξνπξά ιεηηνπξγνχζε 
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απνζηαζεξνπνηεηηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηδίσο ηεο Μεζζελίαο. 

Δπίζεο, νη φξνη πνπ ππέβαιαλ νη Αζελαίνη ζηνπο παξηηάηεο ήηαλ ηέηνηνη πνπ ηνπο 

ζηέξεζαλ κεγάιν κέξνο ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ. Σέινο, επιήγε ην γφεηξν ηνπ 

παξηηάηε νπιίηε εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξεδφζεζαλ, γεγνλφο 

ζεκαληηθφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.
61

  

  Δπηρεηξεζηαθά, ε κεηαθνξά ηνπ πνιέκνπ ζηελ Πεινπφλλεζν πεξηφξηζε ηαθηηθά 

ηελ πάξηε, ε νπνία θιήζεθε λα ζπγθξνηήζεη κηθξά ζηξαηησηηθά ζψκαηα γηα λα 

θπιάζζνπλ ηα παξάιηα απφ επηδξνκέο ησλ Αζελαίσλ ππφ ηνλ Νηθία. Παξάιιεια, 

ελέηεηλε ηνπο θφβνπο γηα επαλάζηαζε ησλ εηιψησλ. Πξνο αληηζηάζκηζκα ηεο 

αξλεηηθήο έθβαζεο πνπ είρε ιάβεη ν πφιεκνο, νη παξηηάηεο απνθάζηζαλ ηελ 

επάλδξσζε εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ Βξαζίδα κε ζηφρν ηελ δηελέξγεηα 

επηρεηξήζεσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Η ζεκαληηθφηεξε επηηπρία ζε απηή ηε 

θάζε ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε θαηάιεςε ηεο Ακθηπφιεσο, ε νπνία γεσγξαθηθά θαη 

νηθνλνκηθά ήηαλ πνιχηηκε γηα ηελ Αζήλα.
62

 

  Οη επηηπρίεο ηνπ Βξαζίδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζην Γήιην, 

αλέδεημαλ ηελ αδπλακία ηεο Αζήλαο λα επηρεηξεί ζε πνιιά κέησπα ηαπηφρξνλα. 

Βέβαηα, νη ζπλζήθεο θαη γηα ηνπο παξηηάηεο δελ ήηαλ επλντθέο εθείλν ην δηάζηεκα. 

Σν δηαρξνληθφ δήηεκα ησλ εηιψησλ απεηινχζε ηφζν ηελ αζθάιεηα φζν θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο πάξηεο. Σαπηφρξνλα, ην 421 π. Υ έιεγε ε ζπλζήθε πνπ είραλ θάλεη 

κε ην Άξγνο θαη εμαηηίαο ηεο απξνζπκίαο ησλ Αξγείσλ γηα αλαλέσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, ην ελδερφκελν ζπκκαρίαο κεηαμχ Αζήλαο θαη Άξγνπο ζα επηβάξπλε έηη 

πεξαηηέξσ ηελ ήδε δπζκελή ζέζε ηεο πάξηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη παξηηάηεο 

θαη νη Αζελαίνη θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο εηξήλεο, ε νπνία φκσο είρε 

ηππηθφ ραξαθηήξα κηαο θαη νη δχν πφιεηο θξάηε ζπλέρηζαλ λα επηρεηξνχλ εηο 

βάξνπο ηνπ άιινπ θπξίσο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν.
63

 

  Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Δηξήλεο ηνπ Νηθία θαη ηεο . Δ, ε πάξηε επηρείξεζε λα 

επαλαθέξεη ηελ αζθάιεηα ζηα ζχλνξα ηεο θαη ελ γέλεη ζηελ Πεινπφλλεζν. Οη 

εμεγέξζεηο ζηελ Μαληηλεία, ε αληηπαιφηεηα κε ηνπο Ηιείνπο θαη ε δπζαξέζθεηα 

                                                 
61

Βι. S. M. Rusch, Sparta at War: Strategy, Tactics and Campaigns, 550 – 362 B.C, ν. π. 160 
62

Βι. K. Karathanasis, «A Game of Timber Monopoly: Atheno-Macedonian Relations on the Eve of 

    the Peloponnesian War.} ζην J. Sacher (ed), Hesperia: The Journal of the American School of 

Classical Studies at Athens, Princeton, 2019, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3p5HbNp. 

(εκεξνκελία πξφζβαζεο 1 Ινπλίνπ 2021), 712 
63

Βι. J. B. Bury, Russell Meiggs, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Ειιάδαο, Καξδακίηζα, Αζήλα, 1998, Σφκνο Α‟, 

436 - 439 



30 

 

ηεο Κνξίλζνπ εμαηηίαο ηεο εηξήλεο απνζηαζεξνπνίεζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

εζσηεξηθφ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Παξάιιεια, ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο εηξήλεο σο 

πξνο ην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο ηεο Ακθηπφιεσο ζηνπο Αζελαίνπο, αλαδσπχξσζε 

ηελ ηαθηηθή πνπ εθήξκνζαλ νη ηειεπηαίνη θαηά ην πξψην δηάζηεκα θαηνρήο ηεο 

Πχινπ.
64

 

  Η ηζρχο ησλ παξηηαηψλ, ηδίσο ζηελ Πεινπφλλεζν, απνδείρζεθε αξθεηή γηα λα 

απνηξέςεη ηελ πξψηε ζχγθξνπζε πνπ ζα ειάκβαλε ρψξα κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηνπο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ πνπ είραλ ζπλαζπηζηεί γχξσ απφ ηνπο 

Αξγείνπο. Η ζπλζεθνιφγεζε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ εμαηξεηηθά εχζξαπζηε, αθνχ 

κέζσ ηεο παξνπζίαο ησλ Αζελαίσλ πιένλ νη Αξγείνη θαη νη ζχκκαρνη ηνπο 

μεθίλεζαλ εθ λένπ ηηο πνιεκηθέο πξνεηνηκαζίεο. Παξφια απηά, ε ηειηθή 

επηθξάηεζε ησλ παξηηαηψλ έπεηηα θαη απφ ηε δεχηεξε κάρε ηεο Μαληίλεηαο 

επηβεβαίσζε ηελ παξηηαηηθή ππεξνρή εληφο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ κέρξη θαη ηελ . Δ, ε Αζήλα ζπλέρηζε λα εληζρχεη ηνπο Αξγείνπο 

επηδηψθνληαο λα δηαηεξήζεη έλαλ παξάγνληα απνζηαζεξνπνίεζεο εληφο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ.
65

 

  Η δηελέξγεηα ηεο . Δ απνηέιεζε θαηαιχηε γηα ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζαλ 

κεηέπεηηα νη παξηηάηεο. Δπεξεαζκέλνη ηφζν απφ ηελ πξνηξνπή ησλ πξαθνπζίσλ 

φζν θαη απφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ έθπησηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ Αιθηβηάδε, 

απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο ελέξγεηεο. Η πξψηε αθνξνχζε 

ηελ απνζηνιή κηθξνχ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ Γχιηππν ψζηε λα εληζρχζνπλ 

ηνπο πξαθνχζηνπο ελψ ε δεχηεξε αθνξνχζε ηε δηελέξγεηα επηδξνκψλ θαη 

δεκηνπξγία νρπξήο ζέζεο εληφο ηεο Αηηηθήο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ 

ηαθηηθφηεξεο επηδξνκέο πξνο απνζηαζεξνπνίεζε ηεο Αζήλαο.
66

 

  Καη νη δχν απηέο επηρεηξήζεηο ησλ παξηηαηψλ ζηέθζεθαλ κε επηηπρία. ην 

κέησπν ηεο ηθειίαο, νη πξαθνχζηνη θαη ηα ζπκκαρηθά πξνο απηνχο ζηξαηεχκαηα 

πέηπραλ ζπληξηπηηθή λίθε ππέξ ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη έραζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ 

ζηφινπ ηνπο θαζψο επίζεο θαη ην ζχλνιν ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο πνπ εζηάιε 

εθεί. Παξάιιεια, ε αλαβαζκηζκέλε ηαθηηθή δηελέξγεηαο επηδξνκψλ ζηελ Αηηηθή – 

ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηνλ Αξρηδάκεην πφιεκν – θαηάθεξε 

                                                 
64

Βι. Υ. Πειεθίδεο, «Η Σύγθξνπζε ηωλ δύν Μεγάιωλ Ειιεληθώλ Δπλάκεωλ», Ι. Θενδσξαθφπνπινο 

(επίκ. ), Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο 3, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1972, 228 - 242 
65

Βι. J. B. Bury, Russwell Meiggs, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Ειιάδαο, ν. π. 436 - 439 
66

Βι. S. M. Rusch, Sparta at War: Strategy, Tactics and Campaigns, 550 – 362 B.C, ν. π. 195 - 196 



31 

 

φλησο λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ Αζήλα ζε ηξία επίπεδα. Αξρηθά, ε αδπλακία 

ειέγρνπ ηεο ππαίζξνπ πξνθάιεζε εμεγέξζεηο εηιψησλ, νη νπνίνη έβξηζθαλ 

θαηαθχγην ζην νρπξφ ηεο Γεθέιεηαο. Σαπηφρξνλα, ε απψιεηα ησλ κεηαιιίσλ ηνπ 

Λαπξίνπ ζηέξεζε απφ ηελ Αζήλα έλαλ νηθνλνκηθφ πφξν πςίζηεο ζεκαζίαο. Σέινο, 

πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ θαη ν ςπρνινγηθφο παξάγσλ. Οη Αζελαίνη, φληαο ήδε 

απνδπλακσκέλνη θαη πεξηραξαθσκέλνη εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεσο, έπξεπε λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο απφ ηηο επηδξνκέο. 

  Καηά ηα έηε, κεηά ηε ζηθειηθή θαηαζηξνθή, νη κέρξη πξφηηλνο αλελεξγνί Πέξζεο, 

πξνζέγγηζαλ ηνπο παξηηάηεο κε ζηφρν λα ζπκπξάμνπλ ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. 

πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, απφ ηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ νη παξηηάηεο είραλ 

αληηιεθζεί ηε ζεκαζία λαππήγεζεο θαη ζπληήξεζεο αμηφκαρνπ ζηφινπ πξνο 

αληηζηάζκηζκα ηεο Αζελατθήο ππεξνρήο ζηελ ζάιαζζα θαη είραλ ήδε έξζεη ζε 

επαθή κε ηνπο Πέξζεο ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Δληνχηνηο, νη λέεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνέθπςαλ ψζεζαλ ηνπο Πέξζεο λα παξέκβνπλ κε νηθνλνκηθά κέζα πξνο ελίζρπζε 

ησλ παξηηαηψλ, νη νπνίνη δερφκελνη αξρηθά ηελ πξφηαζε ηνπ Σηζζαθέξλε 

ζπκκάρεζαλ κε απηφλ αληηιακβαλφκελνη φηη ε λαππήγεζε, ε επάλδξσζε θαη ε 

ζπληήξεζε ελφο ζηφινπ πξνυπέζεηε κεγάιεο δαπάλεο, ηηο νπνίεο αδπλαηνχζαλ λα 

θέξνπλ εηο πέξαο νη παξηηάηεο κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. 

  Η ηειεπηαία πεξίνδνο ηνπ πνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηαθνξά ηνπ πεδίνπ 

ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ισλία, ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη 

ζηνλ Διιήζπνλην. Πιένλ ε πάξηε ιακβάλνληαο νηθνλνκηθή βνήζεηα κπφξεζε λα 

λαππεγήζεη ηθαλφ αξηζκφ πινίσλ ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνβάιεη ηελ ηζρχ ηεο ζηηο 

αλσηέξσ αλαθεξζείζεο πεξηνρέο εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα απνζρηζηηθά 

θηλήκαηα πφιεσλ. κσο, απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηηο πεγέο 

θαίλεηαη φηη ε πάξηε δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα εκπιαθεί ζε επξείεο λαπηηθέο 

επηρεηξήζεηο εηο βάξνπο ηνπ Αζελατθνχ ζηφινπ, ν νπνίνο παξφηη επιήγε ζηε 

ηθειία, παξέκελε έκπεηξνο θαη ηθαλφο αξηζκεηηθά γηα λα απνηξέπεη κηα επξείαο 

θιίκαθαο λαπηηθή ζχγθξνπζε. 

  Αληί απηνχ, νη παξηηάηεο πξνηίκεζαλ λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή ηαθηηθή. 

Ήδε απφ ην 412 – 411 π. Υ ε Αζήλα είρε απσιέζεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

ππνηειψλ πφιεσλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα φιν θαη πεξηζζφηεξεο πφιεηο λα 

εμεγεξζνχλ, γεγνλφο πνπ ε πάξηε ελέηαμε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. 

Σαπηφρξνλα, εθ ησλ πεγψλ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ 

θνηληθηθνχ ζηφινπ, ν νπνίνο ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ Σηζζαθέξλε θαη ζα αχμαλε ηελ 
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λαπηηθή ηζρχ ησλ παξηηαηψλ εμαηηίαο ηεο ζπλεπαγφκελεο ππεξαξηζκίαο θαη ζα 

επέηξεπε ηελ δηελέξγεηα λαπηηθήο επηρείξεζεο εηο βάξνο ησλ Αζελαίσλ απφ 

πιενλεθηηθή ζέζε.
67

 

  Η εμάξηεζε απφ ηα νηθνλνκηθά κέζα πνπ παξείρε ε Πεξζία δελ επέηξεπε ζηνπο 

παξηηάηεο λα δηαηεξνχλ ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπο ζε πςειφ επίπεδν εμαηηίαο ηεο 

επακθνηεξίδνπζαο ζηάζεο ηνπ Σηζζαθέξλε. Οη ζπλζήθεο φκσο βειηηψζεθαλ ππέξ 

ησλ παξηηαηψλ φηαλ εδφζεζαλ ζηνλ Κχξν επξείεο αξκνδηφηεηεο θαη εληνιή 

πιήξνπο ζχκπιεπζεο κε ην ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφπεδν. Παξάιιεια,   ειήθζε ε 

απφθαζε κεηαθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ βνξεηφηεξα θαη ηδίσο ζηηο αθηέο θαη ηα 

λεζηά πιεζίνλ θαη πέξημ ηνπ Διιεζπφληνπ. Ο επηζηηηζκφο ησλ Αζελαίσλ ελ 

πνιινίο εμαξηηφηαλ απφ ηελ απξφζθνπηε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ πφιεηο ηνπ 

Δχμεηλνπ Πφληνπ πξνο ηελ Αζήλα. Σαπηφρξνλα, ν Λχζαλδξνο, ζηηο ελέξγεηεο ηνπ 

νπνίνη νθείινληαλ πνιιέο επηηπρίεο ηφζν δηπισκαηηθά φζν θαη ζηξαηησηηθά ππέξ 

ησλ παξηηαηψλ, εθήξκνζε ηελ ηαθηηθή απνζηνιήο αηρκαιψησλ Αζελαίσλ ζηε 

Μεηξφπνιε κε ζηφρν λα εληείλεη ηελ αλεπάξθεηα ζε ηξφθηκα. Πξάγκαηη, απηή ε 

ηαθηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λίθεο πνπ θαηήγαγε ν Λχζαλδξνο εμαλάγθαζαλ ηελ 

Αζήλα ζε παξάδνζε. 

  πκπεξαζκαηηθά, ε πάξηε απφ ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ αληηιήθζεθε φηη ηε 

ζεκαζία κηαο κηθηήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα πεξηειάκβαλε εμίζνπ επηρεηξήζεηο δηα 

μεξάο θαη ζαιάζζεο θαη πξνζπάζεζε λα ηελ εθαξκφζεη. Η αδπλακία ηεο λα 

ζπγθεληξψζεη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηαδφηαλ θαζψο θαη ε αλεπάξθεηα λαπηηθήο 

εκπεηξίαο δελ ηεο επέηξεςαλ λα επηρεηξήζεη δξαζηηθά δηα ζαιάζζεο παξά κφλν 

ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ πνιέκνπ. Η επηξξνή ηεο επί ηνπ γεσπνιηηηθνχ παξάγνληα 

ππήξμε θαηαιπηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ηεο 

αλαθαηαλνκήο ηζρχνο ζην Τπνζχζηεκα Β‟, ψζεζαλ ηε πάξηε λα εθαξκφζεη πην 

επηζεηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ζηνρεχζεηο αλαβαζκίδνληαο ηελ ηαθηηθή επηδξνκψλ 

ζηελ Αηηηθή θαη πξνσζψληαο απνζρηζηηθά θηλήκαηα πφιεσλ ππνηειψλ ζηελ Αζήλα. 

 

3. 4. 1  Ανάλςζη ηος Υποζςζηήμαηορ ηηρ ικελίαρ 

  Καηά ηνλ 5ν αηψλα ε ηθειία θαηνηθείηαη απφ εηεξνγελείο κεηαμχ ηνπο 

πιεζπζκνχο. Οη ειιεληθέο πφιεηο – θξάηε, ηδξπζείζεο θαηά ηνλ επνηθηζκφ ηνπ 750 

π. Υ, είραλ αμηφινγε ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη ήηαλ αξθεηά εχπνξεο. Οη 
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ζπλαζπηζζείζεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ απέηξεςαλ ηελ 

εδξαίσζε ησλ Καξρεδνλίσλ ζην λεζί ληθψληαο ζηελ κάρε ηεο Ικέξαο ην 480 π. Υ, 

ελψ ν Ηξφδνηνο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Γέισλα λα πξνζθέξεη επαξθέο 

ζηηάξη θαη ζηξαηεχκαηα ζηνπο Έιιελεο πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν πνιεκνχζαλ ηνπο 

Πέξζεο.
68

 Δίηε ηζρχεη ε πιεξνθνξία πνπ καο δηαζψδεη ν Ηξφδνηνο σο πξνο ηελ 

πξνζθνξά απηή είηε φρη, δείρλεη φηη ε ηθειία ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα 

απνηεινχληαλ απφ πφιεηο – θξάηε πνπ είραλ θαη ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή 

επάξθεηα. 

  Υσξνηαμηθά, ε πιεηνςεθία ησλ πφιεσλ ηεο ηθειίαο ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζηα 

παξάιηα ηνπ λεζηνχ (Χάπηηρ 5). Απηφ εμππεξεηνχζε ηελ αλάπηπμε εκπνξίνπ θαη 

ζπλεπαγφηαλ έιεγρν επί ησλ ζαιάζζησλ δξφκσλ. Παξά ηελ ππεξνρή ηνπ Γσξηθνχ 

ζηνηρείνπ, ζην λεζί δηέκελαλ επίζεο Φνίληθεο, Ίσλεο θαη απηφρζνλεο πιεζπζκνί. 

Δληνχηνηο, ε επηθξάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα θαη ζε κε ειιεληθέο απνηθίεο 

θαλεξψλνπλ ηε δπλακηθή εκπέδσζεο απηψλ ησλ πιεζπζκψλ ζην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ησλ Διιήλσλ.
69

 Αθφκα, νη πφιεηο ηεο ηθειίαο παξνπζίαδαλ κηα 

ηδηνκνξθία ζε ζρέζε κε ηηο πφιεηο ηεο κεηξνπνιηηηθήο Διιάδαο. Οη πιεζπζκνί πνπ 

δηέκελαλ εληφο ησλ πφιεσλ ήηαλ εηεξνγελείο. Σα θχξηα αίηηα απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο εληνπίδνληαη ζε δχν παξακέηξνπο. Αθελφο ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε πνπ γλψξηδαλ νη πφιεηο ηνπ λεζηνχ πξνζέιθπαλ πιεζπζκνχο είηε απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο ηθειίαο είηε θαη απφ άιιεο πεξηνρέο. Αθεηέξνπ, ε πνιηηηθή 

επαλαηνπνζέηεζεο πιεζπζκψλ έπεηηα απφ επηηπρεκέλεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο 

ζπλέηεηλε εμίζνπ ζηε δηακφξθσζε κηαο εηεξνγελνχο πιεζπζκηαθά 

πξαγκαηηθφηεηαο εληφο ησλ πφιεσλ.
70

 

  Κχξηνο εθθξαζηήο απηήο ηεο πξαθηηθήο ήηαλ ε πφιε ησλ πξαθνπζψλ. Έπεηηα 

απφ ληθεθφξεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο νη πξαθνχζηνη εθξίδσλαλ ηνπο 

πιεζπζκνχο πνπ δηέκελαλ ζηελ εθάζηνηε πφιε επαλαηνπνζεηψληαο ηνπο ζηηο 

πξαθνχζεο, θαη ζηε ζέζε ηνπο εγθαζηζηνχζαλ πιεζπζκνχο θηιηθά δηαθείκελνπο 

πξνο απηνχο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν νη πξαθνχζεο επσθεινχληαλ σο πξνο ην 
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δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαζψο επίζεο θαη νηθνλνκηθά. ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζήκαηλε δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ θαιιηεξγεζίκσλ 

εθηάζεσλ θαζψο επίζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ φηη εληφο ησλ λέσλ απηψλ 

πιεζπζκψλ ππήξραλ θαη εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο φπσο θεξακνπνηνί, λαππεγνί 

νπινπξγνί θ.α.
71

 

  Απφ ην έηνο 472 π. Υ θαη εληεχζελ αξρίδνπλ λα αλαηξέπνληαη ηα ηπξαλληθά 

πνιηηεχκαηα πξνεμάξρνληνο ηνπ Αθξάγαληα θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πξαθνπζψλ.
72

 

ηε ζέζε ηνπο εγθαζίζηαληαη δεκνθξαηηθνχ ηχπνπ πνιηηεχκαηα ησλ νπνίσλ φκσο ε 

δνκή δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηα αληίζηνηρα ηεο θιαζηθήο Διιάδαο ηνπ 

5νπ αηψλα. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ S. Hornblower ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ 

απηή ηελ αιιαγή ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο εληνπίδνληαη ζην νηθνλνκηθφ 

πεδίν. Η απμαλφκελε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

ηθειίαο επλννχζαλ ηε ζπγθέληξσζε πινχηνπ ζε πνιίηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο άξρηζαλ λα απαηηνχζαλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε λνκή ηεο εμνπζίαο.
73

 Η 

άπνςε απηή είλαη βάζηκε παξαηεξψληαο φηη παξφκνηα κεηαβνιή ζην πνιίηεπκα 

ζπλεηειέζζε ζηελ Καξρεδφλα κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα κε έλα ζψκα εχπνξσλ 

πνιηηψλ λα ιακβάλεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο εμνπζίαο εηο βάξνο ηνπ Βαζηιηά.
74

 

Έπεηηα απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, νη πξαθνχζεο 

δηελήξγεζαλ ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα επέκβνπλ ζην εζσηεξηθφ άιισλ 

πφιεσλ θαη λα πξνθαιέζνπλ νη ίδηνη ηελ πνιηηηθή κεηαβνιή. 

  Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ ηεο ηθειίαο νθεηιφηαλ αθελφο ζηε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη αθεηέξνπ ζηηο εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο γηα θαιιηέξγεηα 

θπξίσο ζηηαξηνχ. Σν ζηηάξη απνηεινχζε εμαηξεηηθά πνιχηηκν αγαζφ, θαη ηδίσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηθειίαο νη πνζφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαλ ήηαλ πιενλάδνπζεο ησλ 

αλαγθψλ επηζηηηζκνχ ησλ πνιηηψλ, ζπλεπψο έλα κέξνο απηψλ εκπνξεχζηκεο.
75

 Η 
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θαιιηέξγεηα ζηηαξηνχ απνηεινχζε ηε βαζηθή αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά φρη ηε 

κφλε αθνχ γλσξίδνπκε επίζεο φηη παξήγαλ ιάδη θαη νίλν.
76

 

  Η αλάιπζε ηνπ Α‟ Τπνζπζηήκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκν λα εθθηλήζεη απφ ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα, ζην νπνίν εηέζεζαλ νη βάζεηο θπξηαξρίαο ηεο πφιεσο ησλ 

πξαθνπζψλ επ‟ απηνχ. Έηεξνπο δξψληεο επί ηνπ Α‟ Τπνζπζηήκαηνο, θαη‟ απηή ηε 

ρξνληθή πεξίνδν, απνηεινχζαλ ν Αθξάγαληαο, ε πφιε ησλ Σπξξελψλ θαη νη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνί ηεο ηθειίαο. Απφ ην 453 π. Υ κέρξη θαη ην 440/439 π. Υ νη 

πξαθνχζεο δηεμήγαγαλ ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κε επηηπρία εηο βάξνο ησλ 

άιισλ δξψλησλ ηνπ λεζηνχ.
77

 

  Η πξψηε πνιεκηθή επηρείξεζε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηηο πξαθνχζεο απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ελαληίνλ ησλ Σπξξελψλ. χκθσλα κε ηηο πεγέο νη 

Σπξξήληνη έιεγραλ ην Σπξξεληθφ Πέιαγνο γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ λαπηηθή 

ηνπο ηζρχ. Παξφηη δελ ππάξρνπλ αθξηβή δεδνκέλα γηα ην κέγεζνο ηεο ηζρχνο ησλ 

Σπξξελψλ, νη πξαθνχζηνη έζηεηιαλ 60 ηξηήξεηο γηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ 

επηηπρεκέλα δηελεξγψληαο επηρεηξήζεηο ζε παξαιηαθέο θηήζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο. 

  Έπεηηα, αληηκεηψπηζαλ ζπλαζπηζκφ απηνρζφλσλ ηθειψλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

Γνπθέηηνπ. Απηφο, φηαλ έθξηλε φηη είρε ζπγθεληξψζεη ηθαλή ηζρχ, ζηξάθεθε 

ελαληίνλ ειιεληθψλ πφιεσλ πξνθαιψληαο έηζη ηελ αληίδξαζε ησλ πξαθνπζίσλ 

θαη ησλ Αθξαγαληίλσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζηγφληνπζαλ άκεζα. Όζηεξα 

απφ έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα επηηπρηψλ ν ζπλαζπηζκφο κεηαμχ ησλ δχν 

ειιεληθψλ πφιεσλ ππεξίζρπζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Γνπθέηηνπ θαηαιακβάλνληαο 

πεξηνρέο ζηθειηθήο επηξξνήο ζην εζσηεξηθφ ηεο ηθειίαο. Η επθπήο πνιηηηθή 

απφθαζε ησλ πξαθνπζίσλ λα ραξίζνπλ ηε δσή ζηνλ Γνπθέηην ζηφρν είρε ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο. Απφδεημε ηεο 

επηξξνήο ηνπ Γνπθέηηνπ επί ησλ γεγελψλ ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ εληειψο απφ ην 

λεζί θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Κφξηλζν. 

  Υξνληθά, ν επφκελνο δξψληαο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη πξαθνχζηνη ήηαλ ν 

Αθξάγαληαο. Η πφιε ηνπ Αθξάγαληα, δσξηθήο επίζεο θαηαγσγήο, ήηαλ εμαηξεηηθά 

πινχζηα. Δθ ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ αληιείηαη ε πιεξνθνξία φηη ην νηθνδνκηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Αθξάγαληα θαηά ηα ρξφληα ηνπ θιαζηθνχ ειιεληζκνχ ζπγθξηλφηαλ 

κε απηφ ηεο Αζήλαο. Έρνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο πφξνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία 
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ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ αηψλα είλαη δπλαηφ λα αληηπαξαβιεζεί κε ηελ επηθξαηνχζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Αθξάγαληα. Σαπηφρξνλα, ν Αθξάγαληαο είρε ζπλερή 

ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηνπο αληαγσληζκνχο ηζρχνο ηνπ λεζηνχ. Σα πξαγκαηηθά 

αίηηα ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ δελ είλαη γλσζηά πέξαλ ηεο αθνξκήο 

πνπ αληιείηαη απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο. Η πιένλ βάζηκε ππφζεζε σο πξνο ηα 

πξαγκαηηθά αίηηα ζηεξίδεηαη ζηελ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηζρχνο ησλ 

πξαθνπζψλ έλαληη ηνπ Αθξάγαληνο. Οη ζπγθξνχζεηο έιαβαλ ηέινο έπεηηα απφ ηε 

ζπλζεθνιφγεζε πνπ ππέγξαςαλ νη δχν πφιεηο. 

  Η ηειεπηαία κεγάιε πνιεκηθή επηρείξεζε ησλ πξαθνπζψλ απηφ ην δηάζηεκα 

έιαβε ρψξα ην 440 π. Υ ελαληίνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλαζπηζκνχ ηθειψλ, πνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη ζηελ πφιε Σξηλαθίε. Έληεθα ρξφληα κεηά ηελ λίθε ηνπο επί ησλ 

ηθειψλ ηνπ Γνπθέηηνπ, νη πξαθνχζηνη επηρείξεζαλ πνιεκηθά ελαληίνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηζρπξνχ ζχιαθα απηνρζφλσλ κε ζθνπφ λα πξνιάβνπλ ηελ εθ λένπ 

αλάδπζε ελφο ηζρπξνχ γεγελνχο δξψληα.
78

 

  πκπεξαζκαηηθά, κέζα ζε δχν δεθαεηίεο νη πξαθνχζεο είραλ επηβιεζεί επί ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ηθειίαο είηε δηα ησλ φπισλ είηε δηα ησλ ζπλζεθψλ. Οη 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ηεο επέηξεςαλ λα απνδπλακψζεη ηνπο 

αληηπάινπο ηεο ρσξηθά θαη νηθνλνκηθά. Η επηθξάηεζε επί ησλ Αθξαγαληίλσλ ην 

445 θαη επί ησλ απηνρζφλσλ ηθειψλ ην 440 π. Υ επηβεβαίσζε ηελ ππεξνρή ησλ 

πξαθνπζψλ αλάγνληαο ηελ ζε εγεκνληθφ δξψληα. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππ‟ 

φςηλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο ηθειίαο ήηαλ δσξηθέο απνηθίεο. 

Μεηαμχ απηψλ νη πξαθνχζεο ήηαλ ε ηζρπξφηεξε ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

  Η δηεπξπκέλε επηξξνή ησλ πξαθνπζψλ ζηνλ Α‟ Τπνζχζηεκα επέθεξε ηε ζηξνθή 

ηξηψλ πφιεσλ πξνο επίξξσζε ζπκκαρίαο κε ηελ πφιε ησλ Αζελψλ. Η Δγέζηα, ην 

Ρήγην θαη νη Λενληίλνη ζηξάθεθαλ πξνο ηε κεγάιε λαπηηθή δχλακε ηεο 

Μεηξνπνιηηηθήο Διιάδαο, ε νπνία παξφηη δελ είρε εθπεθξαζκέλε πξφζεζε άκεζεο 

αλάκημεο ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο ηθειίαο, ζίγνπξα ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο 

εμειίμεηο ηφζν εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο φζν θαη εμαηηίαο ηνπ 

ππεξηζρχνληνο Γσξηθνχ ζηνηρείνπ.
79

 

  Σν 427 π. Υ απεζηάιε ζηε Αζήλα πξεζβεία απφ ηνπο Λενληίλνπο γηα παξνρή 

ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ελαληίνλ ηνπ ζπλαζπηζκνχ ησλ πξαθνπζίσλ. Οη Αζελαίνη 

απέζηεηιαλ κηθξφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ 20 ηξηήξεηο κε 
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πξννξηζκφ ην Ρήγην. Δθηφο απφ ηνπο Λενληίλνπο θαη ην Ρήγην, ην κέξνο ησλ 

Αζελαίσλ πήξε επίζεο ε Καηάλε, ε Κακαξίλα θαη κέξνο ησλ γεγελψλ πιεζπζκψλ 

ηνπ λεζηνχ. Με ην κέξνο ησλ πξαθνπζίσλ είραλ ηαρζεί ην ζχλνιν ησλ δσξηθψλ 

πφιεσλ κε πξνεμάξρνπζεο ηηο πφιεηο ησλ Δπηδεθχξησλ Λνθξψλ, ηεο Μεζζήλεο, 

ηνπ Αθξάγαληα, ηεο Γέιαο θαη ηεο Ικέξαο. ηα δχν ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ κέρξη 

θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ησλ Αζελαίσλ ζηε Μεηξφπνιε, 

έιαβαλ ρψξα πνιιέο κάρεο κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ κεξψλ ρσξίο φκσο λα 

πξνθιεζεί θάπνηα αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία ηζρχνο πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηα 

κέζα ηνπ αηψλα. 

  Πξνεμαξρνπζψλ ησλ πξαθνπζψλ ζπγθεληξψζεθαλ αληηπξφζσπνη απφ φιεο ηηο 

πφιεηο ηεο ηθειίαο κε αληηθείκελν ζχλαςε εηξήλεο πνπ επαλέθεξε ην λεζί ζηελ 

πξν ζπγθξνχζεσλ θαζεζηεθπία ηάμε. Σαπηφρξνλα, ζε απηή ηε ζπλέιεπζε 

δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε Αζήλα ζα επηρεηξήζεη εθ λένπ λα εθζηξαηεχζεη ζηε 

ηθειία θαη φθεινο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηνπ λεζηνχ ήηαλ λα ζπκκαρήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο.
80

 

 

3. 4. 2.  Υποζύζηημα Αθηναϊκήρ Ηγεμονίαρ 

  Η ζηξαηεγηθή ησλ Αζελαίσλ θαηά ηνλ Π. Π ζηεξηδφηαλ ζηε λαπηηθή ππεξνρή ηεο 

έλαληη ησλ ππφινηπσλ πφιεσλ – θξαηψλ θαη θπξίσο έλαληη ηνπ έηεξνπ δξψληα ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ, ηεο πάξηεο. χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξεη ν Πεξηθιήο – φπσο 

θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε – ε ζηξαηεγηθή ηεο Αζήλαο επηθεληξσλφηαλ ζε 

ηξία ζεκεία. Αξρηθά, νη Αζελαίνη έπξεπε λα απνθχγνπλ ηελ πνιεκηθή αλακέηξεζε 

κε ηνπο παξηηάηεο ζηελ μεξά, έπεηηα λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαηεξήζνπλ αθέξαηα 

εδαθηθά ηελ εγεκνλία ηνπο θαη ηέινο λα απνθχγνπλ παξάηνικεο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο καθξηά απφ ην θέληξν επηξξνήο ηνπο.
81

 

  Δληνχηνηο, φπσο αληιείηαη απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο ε ζηξαηεγηθή ησλ Αζελαίσλ 

φπσο εθθξάδεηαη δηα ζηφκαηνο Πεξηθιή είρε παζεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζίγνπξα δελ 

εγγπφηαλ επηθξάηεζε επί ελφο ηζρπξνχ αληηπάινπ φπσο ε πάξηε. Δμαηηίαο απηνχ 

ηνπ παζεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Αζελαίσλ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ 
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βηβιηνγξαθία φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζηξαηεγηθή ησλ Αζελαίσλ πεξηειάκβαλε 

ηφζν ζρέδηα επηδξνκψλ ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ζπαξηηαηηθήο επηξξνήο φζν θαη 

ζρέδηα επηηεηρηζκνχ.
82

 Σαπηφρξνλα, ε εηζδνρή λέσλ πφιεσλ ππφ ηε ζθαίξα 

επηξξνήο ηεο Αζήλαο δελ θαληάδεη απίζαλε αλάινγα πάληα κε ηνλ ηφπν θαη ηνλ 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν απηή ζα ζπληεινχληαλ. ε θάζε πεξίπησζε ε λαπηηθή 

ππεξνρή ηεο Αζήλαο ηεο εμαζθάιηδε επηζηηηζηηθή επάξθεηα θαη δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο ηζρχνο ζε ζπκκάρνπο θαη αληηπάινπο εμίζνπ. 

  ζνλ αθνξά ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ν δσηηθφο ρψξνο ηεο Αζήλαο πεξηνξηδφηαλ 

ζηε Αηηηθή έρνληαο πξνο Βνξξά λα αληηκεησπίζεη ηελ βνησηηθή απεηιή θαη πξνο 

Νφην ε ξεπζηή ζέζε ησλ Μεγάξσλ ηελ θαζηζηνχζε ηξσηή απφ πεινπνλλεζηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ νη παξηηάηεο 

επέδξακαλ ζηελ Αηηηθή ρσξίο φκσο λα πιήμνπλ νπζησδψο ηελ Αζελατθή ηζρχ.
83

 

Δληνχηνηο, ν αζηάζκεηνο παξάγνληαο ηνπ ιηκνχ επεξέαζε ζαθψο πεξηζζφηεξν ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηεο Αζήλαο εμαηηίαο ησλ απσιεηψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Σαπηφρξνλα, ν ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιή θαίλεηαη φηη δηαηάξαμε ηνλ ζηξαηησηηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ δηεμήγαγαλ 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαίλεηαη φηη δελ ζπλέθιηλαλ ζηελ εθπεθξαζκέλε ζηξαηεγηθή 

ησλ αξρψλ ηνπ πνιέκνπ. 

  Η κεηαθνξά ηνπ πνιέκνπ ζηελ Πεινπφλλεζν κέζσ ηεο θαηάιεςεο ηεο Πχινπ θαη 

ηεο παξάδνζεο ησλ νπιηηψλ ηεο πάξηεο απνζπκθφξεζε ηελ Αηηηθή. Οη φξνη πνπ 

εηέζεζαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο θαζηζηνχζαλ ηελ πάξηε κε ηθαλή λα επηρεηξήζεη 

νπζησδψο ελαληίνλ ηεο.
84

 

  πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ ε Βνησηία θαη ηα Μέγαξα απνηεινχζαλ δσηηθφ ρψξν 

γηα ηελ Αζήλα, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Πχινπ 

κέρξη ηελ Δηξήλε ηνπ Νηθία, επηρείξεζε ζηξαηησηηθά πξψηα ελαληίνλ ησλ Μεγάξσλ 

θαη έπεηηα ελαληίνλ ησλ Βνησηψλ αλεπηηπρψο.
85

 

  Η απφθαζε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο . Δ αληηβαίλεη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ παξέζεζε 

ν Πεξηθιήο ζηελ αξρή ησλ Ιζηνξηώλ ηνπ Θνπθπδίδε. Η απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα 
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Ωο πεηζηήξην ππέξ απηήο ηεο άπνςεο παξαζέηνπλ ηηο επηδξνκέο πνπ δηελήξγεζε ν Πεξηθιήο ζηελ 

Δπίδαπξν ην 430 π. Υ κε ηθαλή ζηξαηησηηθή ηζρχ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ επηηεηρηζκφ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα γεγνλφηα ηεο Πχινπ δελ απνηέιεζαλ παξέθθιηζε απφ ηελ αξρηθή 

ζηξαηεγηθή. 
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ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηαδφληνπζαλ, θαζηζηνχζε ηελ δηεμαγσγή 

εθζηξαηείαο ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλε. Σαπηφρξνλα, ην ζρέδην γηα ελίζρπζε ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο κέζσ ζπκκαρηψλ κε πφιεηο ηνπ λεζηνχ θαη κε γεγελείο δελ ήηαλ 

δεδνκέλε, ηδηαίηεξα εάλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε πξν δσδεθαεηίαο πξψηε επηρείξεζε ζηε 

ηθειία θαηά ηελ νπνία νη Αζελαίνη δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξψζνπλ επηζπκεηφ 

αξηζκφ ζπκκάρσλ. 

  Παξά ηελ αλακθίβνιε θπξηαξρία ησλ Αζελαίσλ ζηε ζάιαζζα, ε απνζηνιή 

κέξνπο ηνπ ζηφινπ ζηε ηθειία ζηεξνχζε κέξνο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Αζήλαο, ε νπνία θαινχληαλ αθελφο λα ζπλερίζεη ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

ελαληίνλ ησλ παξηηαηψλ θαη ζπκκάρσλ θαη αθεηέξνπ λα θαηαζηείιεη απνζρηζηηθέο 

ελέξγεηεο ζχκκαρσλ πξνο απηή πφιεσλ. εκαληηθφ δηαθχβεπκα ήηαλ επίζεο ν 

έιεγρνο ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ, γεγνλφο απαξαίηεην γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηεο 

πφιεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα. 
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4.  Δθαπμογή ηηρ .Γ.Α – Πςλώναρ Αζθάλειαρ 

   πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ νη ε αλάιπζε ηνπ Ππιψλα Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο 

ζα γίλεη κε βάζε έλαλ απιφ θαη έλα ζχλζεην δείθηε.
86

 Ο απιφο δείθηεο απνδίδεη 

πνζνηηθνπνηεκέλα ην κέγεζνο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

εθζηξαηεία εθ κέξνπο ησλ δχν ππνζπζηεκηθψλ δξψλησλ. Ο ζχλζεηνο δείθηεο 

ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο κεηαβνιήο ηεο δπλαηφηεηαο πξνβνιήο ηζρχνο ησλ δχν 

δξψλησλ ζην εθάζηνηε Τπνζχζηεκα έπεηηα απφ ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ. Σα 

δεδνκέλα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε απνηεινχληαη απφ ην ζπλνιηθφ 

εκβαδφ ηνπ Α‟ θαη ηνπ Β‟ Τπνζπζηήκαηνο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ νπιηηψλ θαη 

πινίσλ ησλ δχν δξψλησλ. Ωο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο αιιά θαη ηελ αλαινγία απσιεηψλ κεηαμχ επηηηζέκελνπ θαη 

ακπλφκελνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ Belloch.
87

 

 

4. 1  Υποζύζηημα Α’ : Δδαθική ενόηηηα ηηρ ικελίαρ ( 415-413 π. Χ ) 

  Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αθξηβή ηζρχ ησλ πξαθνπζίσλ θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηνπο ζα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία απφ ηηο δπλάκεηο πνπ παξέηαμαλ ζηελ κάρε 

ζηνλ Αλαπφ πνηακφ. Ο ιφγνο είλαη φηη νη πξαθνχζηνη παξέηαμαλ φζν 

πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο κπνξνχζαλ αθήλνληαο παξάιιεια θξνπξά εληφο ηεο πφιεο. 

ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ Αζελαίσλ αληινχληαη πεξηζζφηεξα 

δεδνκέλα κέζσ ηεο πξσηνγελνχο βηβιηνγξαθίαο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

αθξηβέζηεξε εηθφλα γηα ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηνπο.  

  Καηά ηα έηε πνπ δηεμήρζε ε . Δ ηα δχν αληηκαρφκελα κέξε εληζρχζεθαλ 

ζηξαηησηηθά. Αξρηθά, ππέξ ησλ πξαθνπζίσλ ηάρζεθαλ ηζρπξέο δσξηθέο πφιεηο ηηο 

ηθειίαο ζχκκαρεο απηψλ, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ. 

Σαπηφρξνλα, νη πξαθνχζεο εληζρχνληαη θαη κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο απηνρζφλσλ 

ηθειψλ, απφδεημε ηεο ηζρχνο ηεο πφιεσο ζην λεζί. Σέινο, ν ζπαξηηαηηθφο 

παξάγσλ σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο πφιεσο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν αθελφο 

εμαηηίαο ησλ δπλάκεσλ πνπ έθεξε ζηηο πξαθνχζεο θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο ησλ 

επηηπρεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ.  
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  Αληίζεηα κε ηνπο πξαθνχζηνπο πνπ έιαβαλ επξεία ππνζηήξημε απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο εληφο θαη εθηφο ηθειίαο, νη Αζελαίνη δελ πέηπραλ κηα ζεκαληηθή 

ζηφρεπζε πνπ είραλ απνθαζίζεη θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο 

ζην λεζί. Τπνιφγηδαλ φηη ζα κπνξέζνπλ είηε κέζσ ηεο πξνβνιήο ηζρχνο, είηε κέζσ 

ηεο δηπισκαηίαο λα απμήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ιακβάλνληαο ζηξαηησηηθή ελίζρπζε 

απφ πφιεηο ηεο ηθειίαο.
88

 

  ηελ απγή ηνπ πνιέκνπ νη πξαθνχζηνη απέζηεηιαλ πξεζβεία ζηε Πεινπφλλεζν 

δεηψληαο ζηξαηησηηθέο εληζρχζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Αζελαίνπο θαη ηε 

ζπλέρηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Τπνζχζηεκα ηεο Α. Η. Με απηή ηελ 

θίλεζε ζα απμαλφηαλ ε ηζρχο ησλ πξαθνπζίσλ ζην Α‟ Τπνζχζηεκα ελψ ζα 

κεησλφηαλ ε δπλαηφηεηα ηεο Αζελατθήο ζηξαηησηηθήο κεραλήο λα επηρεηξεί ζε έλαλ 

πνιπκέησπν αγψλα. Πξάγκαηη, νη ελ Διιάδη ζχκκαρνη ησλ πξαθνπζίσλ 

πείζζεθαλ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο έπεηηα απφ 

ζζελαξή επηκνλή ησλ Κνξηλζίσλ.
89

 

  Η πάξηε απνθάζηζε λα ζηείιεη κηθξφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα αλαζέηνληαο ηελ 

αξρεγεία ζηνλ Γχιηππν. Παξφηη νη δπλάκεηο κε ηηο νπνίεο μεθίλεζε απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν δελ ήηαλ ζεκαληηθέο πνζνηηθά, θαηά ηελ άθημε ηνπ κπφξεζε θαη 

ζπγθέληξσζε ηζρπξέο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο απφ δσξηθέο πφιεηο ηεο ηθειίαο θαζψο 

θαη έλα ζψκα γεγελψλ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα έπεηηα απφ λέα ζηξαηνιφγεζε πνπ 

δηεμήγαγε κπφξεζε λα ζπγθεληξψζεη θαη άιια ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα πνπ 

μεπεξλνχζαλ ζε αξηζκφ ηελ δχλακε πνπ ζπγθέληξσζε ην 414 π. Υ.
90

  

  Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν Γσξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ήδε ηζρπξή ζέζε ησλ πξαθνπζψλ ζηε ηθειία ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

απμάλνπλ ζπλερψο ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Αζελαίνπο νη 

νπνίνη είραλ πεξηνξηζκέλα κέζα θαη πνιιέο αλάγθεο ζε πφξνπο. 

  ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ 

επηρείξεζαλ ζηνλ πφιεκν ππέξ ηνπ άμνλα πξαθνπζψλ – πάξηεο. Πεξηγξάθεηαη 

εκεξνινγηαθά ε αξηζκεηηθή αχμεζε ηνπ ησλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ αξρή ηεο 

ζχγθξνπζεο κέρξη θαη ηελ ιήμε απηήο. Σαπηφρξνλα, ε εθάζηνηε αχμεζε 

απνηππψλεηαη πνζνζηηαία σο πξνο ηελ αξρηθή ηζρχ πνπ παξέηαμαλ νη πξαθνχζηνη. 
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Όπλο 

 

Γςνάμειρ 

ςπακοςζί

ων  

(415 π. Χ) 

Γςνάμει

ρ ςπό 

Γύλιππο 

(414 π. Χ) 

Αύξηζη 

ζηπαηεύ

μαηορ  

( 414 π. Χ) 

(%) 

Πεπαιηέ

πω 

ενιζσύζ

ειρ 

(413 π. Χ) 

Αύξηζη  

ζηπαηεύμαη

ορ  

(413 π. Χ) 

(%) 

ςνολική 

αύξηζη 

(415-413 π. 

Χ) (%) 

ύνολ

ο 

δςνάμ

εων(41

5-413 

π. Χ) 

Οπλίηερ 5200 1760 33,84 % 4.500 86,53 % 120,38 % 11.460 

Δλ. ώμ - 1100 - - - - 1100 

Ιππείρ 1220 300 24,59 % 200 16,39 % 40,98 % 1420 

Πλοία 60 18 30% 5 6,4% 36,4 % 83 



43 

 

Πίλαθαο 1 : Η αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ πξαθνπζίσλ απφ ηελ έλαξμε κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή 

θαηάιεμε ηνπ πνιέκνπ.91 

Γεσγξαθηθά, ν ρψξνο ζηνλ νπνίν νη πξαθνχζηνη πξνέβαιαλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο 

ηζρχ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο ηθειίαο. Η ηθειία έρεη εκβαδφλ 25.711 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα.
92

 Η άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ζπλνιηθή 

ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ πξαθνπζίσλ ιακβάλεηαη απφ ηε κάρε πνπ έιαβε ρψξα ζηνλ 

Αλαπφ Πνηακφ ζηνλ νπνίν νη πξαθνχζηνη παξέηαμαλ φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο 

πεξίπνπ ηε κηζή ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ. ζνλ αθνξά ζηελ ηζρχ ηνπ λαπηηθνχ, 

ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηελ εθζηξαηεία ησλ πξαθνπζίσλ ζην Σπξξηληθφ Πέιαγνο 

ζην νπνίν απέζηεηιαλ 60 πνιεκηθά πινία.
93

 Με απηφ σο δεδνκέλν εθηηκάηαη φηη 

ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ λαπηηθνχ πξέπεη λα ήηαλ ηξηπιάζηα ρσξίο φκσο λα 

ππνινγίδεηαη ην αμηφκαρν ζπλνιηθά ηνπ ζηφινπ. Βάζε ησλ πεγψλ γλσξίδνπκε φηη 

νη Αζελαίνη απψιεζαλ ζπλνιηθά 3.400 νπιίηεο ζπλεπψο νη απψιεηεο ησλ 

πξαθνπζίσλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ πεξίπνπ ζηνπο 1133.  

 

 

Όπλο 

 

415 π. Χ 

Αναλογία 

ζηπαηιωηικήρ 

μονάδορ ππορ 

ηεηπ. Χλμη.  

 

413 π. Χ 

Αναλογία 

ζηπαηιωηικήρ 

μονάδορ ππορ 

ηεηπ. Χλμη. 

Μείωζη ιζσύορ 

επί ηοιρ εκαηό 

Χεπζαίερ 

δςνάμειρ 

≥ 10000 1/2,57 ≥  8.867 1/2,89  7,5% 

ηόλορ ≥ 180 1/143 ≥ 120 1/214  33.5% 

 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο αλαδεηθλχεη φηη ε κείσζε ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ησλ 

πξαθνπζίσλ ππήξμε πνιχ κηθξή σο πξνο ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ζην νπνίν 

θαινχληαλ λα πξνβάινπλ ηελ ηζρχ ηνπο. Ωο πξνο ηε κείσζε ηνπ ζηφινπ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ απνηεινχληαλ απφ παιαηφηεξα πινία, 

ζαθψο ιηγφηεξν αμηφκαρα απφ απηά ησλ Αζελαίσλ. 
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4. 2.  Υποζύζηημα Β’ : Δδαθική ενόηηηα ηηρ Α. Η ( 415-413 π. Χ ) 

  Σαπηφρξνλα κε ηε δηεμαγσγή ηεο . Δ, ε Αζήλα ζπλέρηδε λα επηρεηξεί θαη ζηελ 

εδαθηθή ελφηεηα ηεο Α. Η. Η δηεμαγσγή ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα παξάιηα 

ηεο Μαθεδνλίαο εμαλάγθαζε ηνλ Πεξδίθθα, ν νπνίνο είρε ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

παξηηάηεο, ζε ζπλζεθνιφγεζε. Η επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή ηεο Αζήλαο 

πεξηειάκβαλε έιεγρν ησλ ζαιαζζίσλ δξφκσλ θαη ηαπηφρξνλα δηελέξγεηα 

επηδξνκψλ ζε παξαιηαθέο πεξηνρέο θαη πφιεηο. Ωο πξνο ην κέησπν ζηνλ Βνξξά, ε 

πξνζπάζεηα ηεο Αζήλαο λα πξνθαιέζεη πνιηηηθή κεηαβνιή ζηηο Θεζπηέο δελ έθεξε 

απνηειέζκαηα έπεηηα απφ παξέκβαζε ησ Βνησηψλ. Έηζη ζπλερίδεη λα παξακέλεη 

ρσξίο ζηξαηεγηθφ βάζνο πξνο Βνξξά. 

  Η δηεμαγσγή πνιπκέησπσλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ακέιεηα πνπ 

επέδεημε ε Αζήλα σο πξνο ηε θξνχξεζε ηεο Αηηηθήο ζπλεηέιεζαλ ζηελ νρχξσζε 

ηεο Γεθέιεηαο απφ ηνπο παξηηάηεο. Δθκεηαιιεπφκελνη ηελ δηάζπαζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο αλαβάζκηζαλ ηελ ρεξζαία ηαθηηθή ησλ επηδξνκψλ πνπ είραλ 

αθνινπζήζεη κέρξη θαη εθείλν ην ζεκείν ηνπ πνιέκνπ. 

  Σν γεγνλφο απηφ εδξαίσλε ηε παξηηαηηθή παξνπζία ζηελ Αηηηθή πεξηνξίδνληαο 

ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Αζήλαο εληφο ησλ ηεηρψλ. Πέξαλ απηνχ, ε νρχξσζε ζηε 

Γεθέιεηα είρε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο Αζήλαο. Αξρηθά, νη επηδξνκέο 

γηλφληνπζαλ πιένλ ζε ζπρλφηεξε βάζε κε απνηέιεζκα λα είλαη νπζησδέζηεξνο θαη 

ν αληίθηππνο. Παξάιιεια, εμαηηίαο ηεο δηάζπαζεο ηεο αζελατθήο ζηξαηησηηθήο 

ηζρχνο, ε θξνπξά ηεο Αηηηθήο πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηε θξνχξεζε ησλ ηεηρψλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θξνπξά ηεο πφιεσο απνηεινχληαλ απφ θιάζεηο είηε 

λεαξψλ είηε κεγαιχηεξσλ απφ ηελ ηδαληθή – γηα ηνλ εθζηξαηεχνληα νπιίηε – ειηθία. 

Δπηπιένλ, ε θαηάιεςε ηνπ Λαπξίνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξηηαηψλ 

ζηελ Αηηηθή πξνθάιεζε ηελ απψιεηα ελφο ζεκαληηθφηαηνπ πφξνπ γηα ηνπο 

Αζελαίνπο.
94
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Πίλαθαο 2: ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαηαγξάθεηαη εκεξνινγηαθά ε αχμεζε ηνπ ρεξζαίνπ αζελατθνχ 

ζηξαηεχκαηνο απφ ην 415 π. Υ κέρξη θαη ην 413 π. Υ. Παξνκνίσο κε ηνλ Πίνακα 1 απνδίδεηαη, επίζεο, 

πνζνζηηαία ε αχμεζε απηή σο πξνο ηελ αξρηθή ηζρχ ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο. Η αχμεζε ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ δεδνκέλα, εθ ησλ νπνίσλ ζπλάγεηαη ε 

ιαλζαζκέλε αξρηθή εθηίκεζε ησλ ηζπλφλησλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθζηξαηείαο. Σν νπιηηηθφ ζψκα θαζψο θαη 

ην ζχλνιν ησλ Αθξνβνιηζηψλ ( ηνμφηεο, αθνληηζηέο, πειηαζηέο) ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ ελψ ην ηππηθφ παξνπζίαζε ηεξάζηηα πνζνζηηαία αχμεζε αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ έθβαζε 

ησλ καρψλ.95 

ην επφκελν πίλαθα πνπ ζα παξαηεζεί παξνπζηάδεηαη ε αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηζρχνο ησλ Αζελαίσλ αλαιπηηθά σο πξνο ην πιν. 
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Βι. N. Fields, Syracuse 415- 413, Destruction of the Athenian Imperial Fleet, ν. π. 
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Πίλαθαο 3. Σνλ αλσηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αχμεζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο ησλ Αζελαίσλ ρξνλνινγηθά σο 

πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπ εθάζηνηε ζηξαηεχκαηνο.
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Υσξηθά, νη Αζελαίνη γηα λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ εγεκνλία εληφο ηνπ Β‟ 

Τπνζπζηήκαηνο έπξεπε λα πξνβάινπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζε κηα ηεξάζηηα έθηαζε 

εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 384 ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ
97

, θαιχπηνληαο ην 

Αηγαίν θαη κέξνο ηνπ Ινλίνπ καδί κε ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Δμαηηίαο απηνχ ε 

Αζήλα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα δηαηεξεί κεγάιν αξηζκφ ζηφινπ θαη θαιά 

εθπαηδεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα κπνξεί λα επηρεηξεί ζε πνιιά 

κέησπα ηαπηφρξνλα. Τπνινγίδνληαο φηη ην ακηγψο αζελατθφ ζηξάηεπκα 

απνηεινχληαλ απφ 3.400 νπιίηεο, 310 ηππείο θαη 180 πνιεκηθά θαη κεηαγσγηθά 

πινία είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο. Πξάγκαηη, θαη απφ άιιεο πεγέο επηβεβαηψλεηαη φηη ν αζελατθφο 

ζηξαηφο απφ κφλνο ηνπ κπνξνχζε λα δηαζέζεη ην 415 π. Υ εσο θαη 12 ρηιηάδεο 

νπιίηεο θαη 300 πνιεκηθά πινία.
98

  

 

 

Όπλο 

 

415 π. Χ 
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ζηπαηιωηικήρ 
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413 π. Χ 
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μονάδορ ππορ 

ηεηπ. Χλμη. 

Μείωζη ιζσύορ 

επί ηοιρ εκαηό 

Οπλίηερ ≥ 12.000 1/32 ≥ 8.600 1/44,6 30,5% 

ηόλορ ≥ 300 1/1280 ≥ 86 1/4.465  71,5% 

 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο αλαδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα κείσζε ηνπ αζελατθνχ 

ζηξαηεχκαηνο σο πξνο ηελ αλαινγία ηνπ κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ην νπνίν 

θαινχληαλ λα ειέγρνπλ. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη νη Αζελαίνη ηελ επαχξην ηεο 

ζηθειηθήο θαηαζηξνθήο δηέζεηαλ πιένλ ην έλα ηξίην ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη ηα δχν 

ηξίηα ηνπ ζηξαηνχ μεξάο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε πνηνηηθή αμία ησλ ζηξαηεπκάησλ 

πνπ απψιεζαλ νη Αζελαίνη.  

 

 

 

 

 

                                                 
97

 Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά γηα ην εκβαδφλ ηνπ Αηγαίνπ  ειήθζε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

https://www.britannica.com/place/Aegean-Sea (εκεξνκελία πξφζβαζεο 5 Μαξηίνπ 2022). Σν 

αληίζηνηρν γηα ην Ιφλην ειήθζε απφ ηελ ηζηνζειίδα  https://en.wikipedia.org/wiki/Ionian_Sea 

(εκεξνκελία πξφζβαζεο 5 Μαξηίνπ 2022).  
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 Βι. Υ. Πειεθίδεο, «Η Σύγθξνπζε ηωλ δύν Μεγάιωλ Ειιεληθώλ Δπλάκεωλ», ν.π.,  228 - 242 
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5. Γεωπολιηικό Υπόδειγμα 

   Ο παξάγνληαο αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο ζην ππφ κειέηε χκπινθν ππήξμε 

θαηαιπηηθφο σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπ απνδπλακψλνληαο εμαηξεηηθά ηνλ έλα πφιν 

ηζρχνο έλαληη ηνπ άιινπ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ππέξ ησλ Τπεξζπζηεκηθψλ 

δξψλησλ νη νπνίνη έζπεπζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

Αζελαίνη έραζαλ κεγάιν κέξνο ηεο ζηξαηησηηθήο/λαπηηθήο ηνπο ηζρχνο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο επάξθεηαο. Παξφηη ε Αζήλα εμαθνινπζνχζε λα έρεη εκπεηξφηεξα 

πιεξψκαηα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηψζεθε ηφζν ψζηε ν πφιεκνο ζηε ζάιαζζα λα 

γίλεηαη ζρεδφλ επί ίζνηο φξνηο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ζπλαζπηζκέλσλ ππφ ηνπο 

παξηηάηεο αληηπάισλ ηνπο. πλεπψο ε Αζήλα έραζε ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα 

πνπ θαηείρε ζην Τπνζχζηεκα Β‟. Σαπηφρξνλα, εάλ θαη πξνζπάζεζε κε έθηαθηα 

κέηξα λα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο, ήηαλ αληηκέησπε κε νινέλα απμαλφκελα 

θφζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα κεησκέλε εηζξνή εζφδσλ. Η ρξνληθή 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο ζηθειηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο νξηζηηθήο ήηηαο ησλ 

Αζελαίσλ έπεηηα απφ ηνπο Αηγφο Πνηακνχο εμεγείηαη, εάλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ αθελφο 

ε βξαδχηεηα κε ηελ νπνία εμειίζζνληαλ ηα γεγνλφηα θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη 

αθεηέξνπ εμαηηίαο κηαο θαιά δνκεκέλεο θαη αξθνχλησο εδξαησκέλεο θαζεζηεθπίαο 

ηάμεο πνπ είρε επηβάιεη ε Αζήλα ζηνλ ειιεληθφ θφζκν απφ ηα Μεδηθά θαη 

εληεχζελ. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ βξαδεία θαηάιεμε ηνπ Π. Π 

ήηαλ θαη νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο ησλ αληηπάισλ ηεο Αζήλαο, νη νπνίεο 

δελ ζπλέθιηλαλ απφιπηα θαη πξνθαινχζαλ θαζπζηέξεζε ηφζν ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ φζν θαη ζηελ πινπνίεζε απηψλ. 

   Ωο πξνο ην Τπνζχζηεκα Α‟, ν γεσπνιηηηθφο παξάγνληαο δελ επέδξαζε ην ίδην 

θαηαιπηηθά. Η πφιε ησλ πξαθνπζψλ εμαθνινχζεζε λα απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν 

δξψληα γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαλ ιηγφηεξν ηζρπξνί δξψληεο. Πέηπρε ηελ 

νιηθή απνκάθξπλζε ηεο πηζαλφηεηαο λα θαηαβιεζεί ην λεζί απφ ηελ εγεκνληθή 

δχλακε εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ δσξηθφ ραξαθηήξα πνπ επηθξαηνχζε 

ζην Τπνζχζηεκα Α‟. Παξάιιεια, ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν Τπνζπζηεκηθψλ 

δξψλησλ απνηέιεζε ην έλαπζκα λα ζπκκεηέρνπλ νη πξαθνχζεο ζηηο πνιεκηθέο 

δηαδηθαζίεο ζην Τπνζχζηεκα Β‟ απμάλνληαο έηζη ηελ ηζρχ ησλ αληηπάισλ ησλ 

Αζελαίσλ εληφο απηνχ. 

   ζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ησλ Τπεξζπζηεκηθψλ δξψλησλ επί ηνπ γεσπνιηηηθνχ 

παξάγνληα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλνλ ε πάξηε - εθ ησλ ηξηψλ - ηνλ επεξέαζε 

κνινλφηη φληαο ζε επαθέο κε ηελ Πεξζία θαη γλσξίδνληαο ηελ εθπεθξαζκέλε 
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αληηπαιφηεηα κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Αζελαίσλ, αλαβάζκηζε ηνλ ξφιν ηεο θαη 

δηεπθφιπλε ηελ απφθαζε γηα πην ελεξγή αλάκεημε ζην κέησπν ηεο ηθειίαο. Με ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ππέξ ησλ πξαθνπζίσλ, ε πάξηε πέηπρε αθελφο ηελ νιηθή 

θαηαζηξνθή ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ Αζελαίσλ θαη 

αθεηέξνπ λα εδξαηψζεη πεξαηηέξσ ηε επηξξνή ηεο εληφο ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Α‟ 

δεδνκέλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πξαθνπζίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θπξίσο 

Διιάδαο – γεγνλφο πνπ δελ είρε πεηχρεη ζε πξνεγνχκελε ρξνληθά θάζε ηνπ 

πνιέκνπ θαηά ηελ νπνία δήηεζε ηελ ζπλδξνκή ησλ Γσξηέσλ ηεο ηθειίαο εηο κάηελ. 

   Η επακθνηεξίδνπζα πνιηηηθή ηεο Πεξζίαο ηελ εκπφδηζε απφ ην λα απνθνκίζεη 

ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ αλαθαηαλνκή ηζρχνο πνπ πξνέθπςε. Απηφ νθεηιφηαλ 

αθελφο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο κεηαμχ ησλ αηξαπψλ θαη αθεηέξνπ ζηηο 

παιηλσδίεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ παξηηαηψλ, νη νπνίνη λαη 

κελ βξίζθνληαλ ζε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηελ Πεξζία αθεηέξνπ φκσο δξνχζαλ 

κε γλψκνλα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ πνπ βξηζθφηαλ ζε αληηδηαζηνιή κε απηφ ηεο 

Πεξζίαο ε νπνία επηζπκνχζε ηελ επαλαθαηάιεςε πεξηνρψλ ηηο νπνίεο φκσο 

αδπλαηνχζε λα θπιάμεη κε ηηο δηθέο ηεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. 

   Η Καξρεδφλα δελ επεξέαζε άκεζα ηνλ γεσπνιηηηθφ παξάγνληα. Παξά ηελ 

πξφζθιεζε ησλ Αζελαίσλ γηα ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

πξαθνπζίσλ, νη Καξρεδφληνη παξέκεηλαλ νπδέηεξνη, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο 

αξρέο ηνπ αηψλα είραλ επηρεηξήζεη ζηξαηησηηθά ζηε ηθειία. Δληνχηνηο, 

επηρείξεζαλ εθ λένπ ιίγα ρξφληα κεηά ηα γεγνλφηα ηεο . Δ, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη δχν δεδνκέλα. Αξρηθά, ε Καξρεδφλα απνθάζηζε λα ζηξαθεί εθ λένπ 

ζηε ηθειία παξά ηελ αζθαιέζηεξε ζηξαηεγηθή επεθηαηηζκνχ ζηε Β. Αθξηθή πνπ 

αθνινπζνχζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλσηέξσ, ε 

Καξρεδφλα είρε επηιέμεη λα αθνινπζήζεη κηα ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ρακεινχ 

ξίζθνπ ζπγθξηηηθά κε ην ξίζθν πνπ αλαιάκβαλε επηρεηξψληαο ζηελ ηθειία. 

πλεπψο, ε ζηξνθή απηή απφ κηα ζηξαηεγηθή ρακεινχ ξίζθνπ ζε κηα πςειφηεξνπ 

ξίζθνπ δχλαηαη λα δηθαηνινγεζεί εάλ πξνέθπςαλ ζηε ηθειία ζπλζήθεο πνπ 

επέηξεπαλ ηελ αλάιεςε κεγαιχηεξνπ ξίζθνπ. Σν δεχηεξν δεδνκέλν πνπ πξνθχπηεη 

είλαη φηη ε σο ρψξνο ε ηθειία ήηαλ ηφζν πνιχηηκε, ψζηε δχν εθ ησλ ηζρπξφηεξσλ 

λαπηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Μεζνγείνπ εθείλεο ηεο επνρήο απέβιεπαλ ζηελ θαηάιεςε 

ηνπ λεζηνχ ηφζν γηα ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε φζν θαη γηα ηελ επάξθεηα πνπ είρε ην 

λεζί ζε αγξνηηθά πξντφληα. 

. 
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   Σέινο, ε Αζήλα παξφηη δηαηήξεζε έλα κέξνο ηεο ηζρχνο ηεο έπεηηα απφ ηε 

ζηθειηθή θαηαζηξνθή, ην απνηέιεζκα ηνπ Π. Π, κε ηελ ηειηθή λίθε ησλ 

παξηηαηψλ εηο βάξνο ησλ Αζελαίσλ θξίλεηαη αλαπφθεπθηε εμαηηίαο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Η ζπλερήο κείσζε πφξσλ θαη ζπκκάρσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απψιεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ αμηφκαρνπ 

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο ηεο πφιεο θαζηζηνχζε ηελ Αζήλα ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. 

Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ νη Αζελαίνη δελ έραλαλ νξηζηηθά ηνλ πφιεκν ζηνπο 

Αηγφο Πνηακνχο, ε πξσηνθαζεδξία ηεο Αζήλαο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν είρε ραζεί 

νξηζηηθά, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ζεκειηψδε αλαθαηαλνκή ηζρχνο εληφο ηνπο 

πζηήκαηνο.  
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6. ςμπεπάζμαηα 

   εκαληηθφ ξφιν ζηελ νξηζηηθή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ δηαδξακάηηζε ε αιιαγή 

δφγκαηνο ησλ παξηηαηψλ σο πξνο ηελ δηελέξγεηα επηρεηξήζεσλ ζηελ ζάιαζζα. Οη 

παξηηάηεο αληηιακβαλφκελνη ηελ ζεκαζία ειέγρνπ ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ 

αλέπηπμαλ ηθαλφ ζηφιν έπεηηα απφ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πεξζψλ. Μεηαθέξνληαο ην 

πεδίν ηεο κάρεο ζηε ζάιαζζα νη παξηηάηεο πέηπραλ φρη κφλν ηελ παξεκπφδηζε 

ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε απνζρηζηηθψλ ελεξγεηψλ απφ κέξνπο 

ζπκκάρσλ ησλ Αζελαίσλ. Σαπηφρξνλα, ε απψιεηα πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ 

ζηε ηθειία είρε σο απνηέιεζκα ε Αζήλα λα απσιέζεη κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο ηζρχνο. Η αδπλακία ειέγρνπ ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηφζν απφ μεξάο 

φζν θαη δηα ζαιάζζεο ζηνίρεζε ζηελ Αζήλα πνηθηινηξφπσο.  

   Η πνιεκηθή ζχγθξνπζε ζηε ηθειία θαη ε πξνθχπηνπζα κείσζε ηεο ηζρχνο ησλ 

Αζελαίσλ ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο ζηελ πνιηηεηαθή κεηαβνιή πνπ έιαβε ρψξα 

ζηνπο δχν βαζηθνχο δξψληεο ησλ Τπνζπζηεκάησλ. ηηο πξαθνχζεο θαη ζηελ 

Αζήλα ηα δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηπξαλληθφ πνιίηεπκα 

ζηηο πξαθνχζεο θαη νιηγαξρηθφ ζηελ Αζήλα.  

Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ αλαδεηθλχεη σο θπξίαξρν δξψληα εληφο ηνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ ηελ πφιε ηεο πάξηεο. Δληνχηνηο, θαη ε ίδηα πάξηε δελ έκεηλε 

αλεπεξέαζηε απφ ηνλ πφιεκν επεηδή ιίγα ρξφληα αξγφηεξα παξαηεξείηαη ε 

αλάδεημε λέσλ δξψλησλ εληφο ηνπ πκπιφθνπ. 

   πκπεξαζκαηηθά, ε αλαθαηαλνκή ηζρχνο πνπ πξνέθπςε αλαδεηθλχεη λέεο ηάζεηο 

ηζρχνο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν. Η Αζήλα απψιεζε κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο ηεο ζηε 

ζάιαζζα γεγνλφο πνπ έδσζε ηνλ απαξαίηεην ρψξν ζηε πάξηε ψζηε λα πξνβάιεη 

ηελ ηζρχ ηεο ζηνλ θαηεμνρήλ ρψξν ειέγρνπ ησλ Αζελαίσλ. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη 

ζηελ αιιαγή ηνπ δφγκαηνο πνπ πξέζβεπε ν Πεξηθιήο πξνο ράξηλ ελφο πην 

επηζεηηθνχ, ην νπνίν φκσο ε Αζήλα έδεημε φηη δελ κπνξεί λα ην θέξεη εηο πέξαο 

έρνληαο λα δηεμάγεη επηρεηξήζεηο ζε πνιιαπιά κέησπα πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. Παξάιιεια, ε ζχκπξαμε ησλ παξηηαηψλ κε ηνπο Πέξζεο 

θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ειέγρνπ ησλ ζαιαζζψλ ψζηε λα θαηαβιεζεί ε ηζρχο ησλ 

Αζελαίσλ. Δληνχηνηο, ε ζχκπξαμε απηή επαλαθέξεη ηνπο Πέξζεο σο ξπζκηζηηθφ 

παξάγνληα ζηα ειιεληθά δεηήκαηα αθαηξψληαο έηζη ηνλ ηίηιν ηεο πξνζηάηηδαο 

δχλακεο ησλ παξηηαηψλ ππέξ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ.  
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ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ 

 

Χάπηηρ 1ορ 

 

Σα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Α. Η θαηά ην β‟ κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα π. Υ. Ο ράξηεο ειήθζε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα https://bit.ly/3HZlszd ( εκεξνκελία πξφζβαζεο 13 Ινπιίνπ 2021). 
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Χάπηηρ 2ορ 

Η επέθηαζε ηεο πάξηεο θαη ην ζηξαηεγηθφ βάζνο πνπ απέθηεζε ζηελ Πεινπφλλεζν κέρξη θαη 

ηνλ 5ν αηψλα π. Υ. Ο ράξηεο ειήθζε απφ ηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3cVU6Mo (εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 9 Ινπιίνπ 2021). 
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Χάπηηρ 3
ορ

 

 

Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηηο θπξηφηεξεο λαπηηθέο εκπνξηθέο νδνχο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

Φνηλίθσλ. 

(i) Ο εκπνξηθφο δξφκνο πνπ ζπλέδεε ηελ Διιάδα κε ηελ Ιηαιία φπσο θαίλεηαη πεξλνχζε κέζσ 

Κέξθπξαο, εμ‟ νπ θαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ ηεο απέδηδαλ ηφζν νη Κνξίλζηνη φζν θαη νη 

Αζελαίνη. 

(ii) Δμαηηίαο ηεο θνηληθηθήο επέθηαζεο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Καξρεδφλαο εθηεηλφηαλ 

απφ ηε ζεκεξηλή πξία απφ ηα Αλαηνιηθά, ελψ είρε επεθηαζεί θαη πέξαλ ησλ ζηελψλ ηνπ 

Γηβξαιηάξ ζηα Γπηηθά. Ο έιεγρνο ηεο ηθειίαο ζα θαζηζηνχζε ηελ Καξρεδφλα ηθαλή λα ειέγρεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ ζηελ Κεληξηθή Μεζφγεην. Ο ράξηεο ειήθζε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3oZanpm (εκεξνκελία πξφζβαζεο 9 Ινπιίνπ 2021) 
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Χάπηηρ 4
ορ

 

 

Η έθηαζε ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αραηκεληδψλ αθελφο θαζηζηνχζε αδχλαηε ηε θεληξηθή 

δηνίθεζε θαη αθεηέξνπ ηελ εμέζεηε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά κέησπα. Απηφ απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ δηθαηνινγεί ηελ αδπλακία ηεο Πεξζίαο λα εθκεηαιιεπηεί ζηξαηησηηθά ηνλ Π. Π 

θαη ηελ ηθειηθή θαηαζηξνθή θαη παξάιιεια λα κελ εγθαζηζηά θξνπξέο ηθαλέο λα ειέγμνπλ ηηο 

πφιεηο πνπ επαλάθηεζαλ έπεηηα απφ ηελ ζπκκαρία ηνπο κε ηε πάξηε. Ο αλσηέξσ ράξηεο 

ειήθζε απφ ηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3lfbosm ( εκεξνκελία πξφζβαζεο 23 Ινπλίνπ 2021) 
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Χάπηηρ 5
ορ

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ πφιεσλ ρσξηθά εληνπίδνληαλ ζηα παξάιηα ηεο ηθειίαο θπξίσο ζε ζεκεία 

πνπ εμέβαιαλ πνηακνί ζηε ζάιαζζα. Σν βφξεην θαη βνξεηναλαηνιηθφ κέξνο ηνπ λεζηνχ 

θαηαιακβάλεηαη απφ νξεηλνχο φγθνπο νη νπνίνη είλαη αξαηνθαηνηθεκέλνη θαη ζηνπο νπνίνπο 

δηαβηνχλ θαηά θχξην ιφγν γεγελείο πιεζπζκνί. Οη πνηακνί πνπ εμέξξεαλ απφ ην βνξξά 

δηεπθφιπλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζηνλ πεδηλφ φγθν ηνπ λεζηνχ. Ο ράξηεο ειήθζε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα https://bit.ly/3d0Ycm9 (εκεξνκελία πξφζβαζεο 15 Ινπλίνπ 2021) 
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Χάπηηρ 6 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάινπο νξεηλνχο φγθνπο 

ηφζν ζηνλ νξηδφληην φζν θαη ζηνλ θάζεην δηακειηζκφ. Ο ράξηεο ειήθζε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

https://greecemap360.com/greece-geography-map (εκεξνκελία πξφζβαζεο 11 Μαξηίνπ 2022) 
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