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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΗΓΔΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ (431-362 π.Χ.) 

 

 

1. ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕ ΣΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ – 

Ο ΑΡΥΙΔΑΜΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (431-421 π.Υ.)    (ζει. 83-85)  

 

 

Τα αίηια ηος Πελοποννηζιακού πολέμος  

 

 Η ζύγκποςζη ηηρ Αθήναρ και ηηρ Κοπίνθος (ζπκκάρνπ ηεο πάξηεο) γηα ηα 

οικονομικά ζςμθέπονηα ζην Ιόλην θαη ηελ Αδξηαηηθή.  

 Η δηαθνξά Αζήλαο θαη πάξηεο σο πξνο ην πολίηεςμα (δεκνθξαηία – 

αξηζηνθξαηία).  

 

Οι αθοπμέρ ηος Πελοποννηζιακού πολέμος 

 

 Η αλάκεημε ησλ Αζελαίσλ ζηε δηακάρε ηεο Κέπκςπαρ (αζελατθήο ζπκκάρνπ) 

κε ηελ Κόπινθο.  

 Η θίλεζε ηεο Κνξίλζνπ λα νδεγήζεη ζε απνζηαζία ηελ Ποηίδαια από ηελ 

Αζελατθή πκκαρία.  

 Η απαγόξεπζε ηνπ Πεξηθιή ζηνπο Μεγαπείρ (ζπκκάρνπο ηεο πάξηεο) λα 

αγθπξνβνινύλ ζε ιηκάληα ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο. 

 Οη παξηηάηεο απνθαζίδνπλ καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο λα θεξύμνπλ ηνλ 

πόιεκν ζηελ Αζήλα ην 431 π.Υ.  

 

Οι θάζειρ ηος Πελοποννηζιακού πολέμος  

 

 Αξρηδάκεηνο πόιεκνο: 431-421 π.Υ.  

 ηθειηθή εθζηξαηεία: 415-413 π.Υ.  

 Δεθειεηθόο πόιεκνο: 413-404 π.Υ.  

 

Τα κςπιόηεπα γεγονόηα ηος Απσιδάμειος πολέμος 

 

 431 π.Υ.: Εηζβνιή ησλ παξηηαηώλ ζηελ Πλάηαια (ζύκκαρν ηεο Αζήλαο).  

 430 – 429 π.Υ.: Μνιπζκαηηθή αζζέλεηα (λοιμόρ) απνδεθαηίδεη ηνλ πιεζπζκό 

ηεο Αζήλαο θαη πεθαίνει και ο ίδιορ ο Πεπικλήρ ηο 429 π.Χ. ηελ πνιηηηθή 

ηεο Αζήλαο θπξηαξρνύλ πιένλ δηάθνξνη θαηξνζθόπνη.  

 428 π.Υ.: Η Λέζβορ απνζηαηεί από ηελ Αζελατθή πκκαρία.  

 425 π.Υ.: Οη Αζελαίνη θαηαιακβάλνπλ ην λεζί Σθακηηπία απέλαληη από ηελ 

Πύιν ηεο Μεζζελίαο θαη ζπιιακβάλνπλ πνιινύο παξηηάηεο.  

 424 – 422 π.Υ.: Οη παξηηάηεο θαηαιακβάλνπλ ηελ Αμθίπολη (πόιε ηεο 

Μαθεδνλίαο ζύκκαρν ηεο Αζήλαο) κε ζηξαηεγό ηνλ Βπαζίδα. Οη Αζελαίνη 

ζηέιλνπλ ζηξαηό κε ζηξαηεγό ηνλ Κλέυνα θαη ην 422 π.Υ. ζθνηώλνληαη θαη 

νη δύν ζηξαηεγνί ζε κάρε.  

 421 π.Υ.: Μεηά ην ζάλαην θαη ησλ δύν εγεηώλ ππνγξάθεηαη εηξήλε κεηαμύ 

Αζήλαο θαη πάξηεο γηα πελήληα ρξόληα (Νικίειορ Διπήνη).  
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2. Η ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΣΗ ΙΚΕΛΙΑ (415 π.Υ.-413 π.Υ.) – Ο ΔΕΚΕΛΕΙΚΟ 

ΠΟΛΕΜΟ (413-404 π.Υ.)    (ζει. 86-88)  

 

Τα κςπιόηεπα γεγονόηα ηηρ Σικελικήρ εκζηπαηείαρ (415-413 π.Χ.)  

 

 ηελ Αζήλα θπξηαξρεί έλαο θηιόδνμνο λεαξόο πνιηηηθόο, ν Αλκιβιάδηρ, ν 

νπνίνο πείζεη ηνπο Αζελαίνπο ην 415 π.Υ. λα ζηείινπλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα 

ζηελ πόιε Έγεζηα ηεο ηθειίαο (ζύκκαρν ηεο Αζήλαο) πνπ βξηζθόηαλ ζε 

πόιεκν κε ηνλ Σελινούνηα (ζύκκαρν ησλ παξηηαηώλ).  

 Η Αζήλα νξγαλώλεη κεγάιε εθζηξαηεία κε ηξεηο ζηξαηεγνύο (Αλκιβιάδη, 

Νικία, Λάμασο).  

 Ελώ ν ζηξαηόο βξίζθεηαη ζηε ηθειία, ζηελ Αζήλα θαηεγνξνύλ ηνλ 

Αιθηβηάδε όηη διέππαξε ιεποζςλία πξηλ αλαρσξήζεη ν ζηόινο (όηη έκοτε ηιρ 

επμαφκέρ ζηήλερ ζηελ Αζήλα) θαη ηνλ αλαθαινύλ.  

 Ο Αιθηβηάδεο αξλείηαη λα επηζηξέςεη θαη καηαθεύγει ζηη Σπάπηη, όπνπ 

πξνηξέπεη ηνπο παξηηάηεο να βοηθήζοςν ηον Σελινούνηα θαη να οσςπώζοςν 

ηην Γεκέλεια ηηρ Αηηικήρ ώζηε λα απνθόςνπλ ηνλ αλεθνδηαζκό ηεο 

Αζήλαο.  

 ηε ηθειία νη Αζελαίνη νδεγνύληαη ζε ολοκληπυηική καηαζηποθή κεηά 

ηελ άθημε ηνπ ζπαξηηαηηθνύ ζηξαηνύ κε αξρεγό ηνλ Γύλιππο. Η ζηθειηθή 

εθζηξαηεία κεηαηξέπεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή ηπαγυδία για ηην Αθήνα.  

 

Τα κςπιόηεπα γεγονόηα ηος Γεκελεικού πολέμος (413-404 π.Χ.)  

 

 Ο απνθιεηζκόο ηεο Δεθέιεηαο από ηνπο παξηηάηεο νδεγεί ηελ Αζήλα ζε 

κεγάιε έλλειτη ππομηθειών.  

 Οη Πέξζεο κε παξόηξπλζε ηνπ Αιθηβηάδε εθκεηαιιεύνληαη ηελ εκθύιηα 

δηακάρε ησλ Ειιήλσλ θαη σπημαηοδοηούν ηοςρ Σπαπηιάηερ για ηην 

ναςπήγηζη ζηόλος.  

 Με ζηξαηεγό ηνλ Λύζανδπο νη παξηηάηεο ληθνύλ ηνλ αζελατθό ζηόιν ην 407 

π.Υ. ζηε Σάμο, αιιά έλα ρξόλν κεηά, ην 406 π.Υ., νη Αζελαίνη κε ζηξαηεγό 

ηνλ Κόνυνα ηνπο ληθνύλ ζηηο Απγινούζερ.  

 Οη παξηηάηεο ληθνύλ ηειηθά ζηνπο Αιγόρ Ποηαμούρ (ζηνλ Ειιήζπνλην) ην 

405 π.Υ. θαη αλαγθάδνπλ ηνπο Αζελαίνπο ην 404 π.Υ. λα δεηήζνπλ εηξήλε.  

 Οη παξηηάηεο θαη νη ζύκκαρνί ηνπο δέρνληαη ηελ εηξήλε ππό ηνπο εμήο όξνπο:  

 λα παξαδώζνπλ όια ηα πινία ηνπο νη Αζελαίνη εθηόο από 12 

 λα θαηεδαθηζηνύλ ηα Μαθξά Σείρε θαη ηα ηείρε ηνπ Πεηξαηά 

 λα επηζηξέςνπλ νη πνιηηηθνί εμόξηζηνη 

 νη Αζελαίνη λα αθνινπζνύλ ηνπο παξηηάηεο ζε όιεο ηηο απνθάζεηο 

ηνπο 

 

Τα αποηελέζμαηα ηος Πελοποννηζιακού Πολέμος 

 

 Η πάξηε ζξηάκβεπζε θαη ε Αζήλα ηαπεηλώζεθε.  

 Όιε ζρεδόλ ε Ειιάδα εξεηπώζεθε θαη απνδεθαηίζηεθε ν πιεζπζκόο ηεο.  

 Οη εζηθέο αμίεο θαηέξξεπζαλ, ε θνηλσληθή ζπλνρή ράζεθε θαη ε ζξεζθεπηηθή 

πίζηε αηόλεζε.  

 Οη Πέξζεο βξήθαλ ηελ επθαξία λα αλακεηρζνύλ ζηα ειιεληθά πξάγκαηα.  


