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3. Η ΗΓΔΜΟΝΙΑ ΣΗ ΠΑΡΣΗ: ΜΙΑ ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ Δ ΑΜΦΙΒΗΣΗΗ  

(ζει. 89-91). 

 

 

 

 Οη Σπαξηηάηεο κεηά ηε λίθε ηνπο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν (404 π.Χ.) 

πξνζπάζεζαλ λα επηβάινπλ ζηηο ειιεληθέο πόιεηο νιηραξρηθά πνιηηεύκαηα 

ώζηε λα ηηο έρνπλ ππό έιεγρν.  

 

 Σηελ Αζήλα επέβαιαλ έλα ζθιεξό νιηγαξρηθό θαζεζηώο πνπ απνηεινύληαλ 

από ηξηάληα θηινζπαξηηάηεο Αζελαίνπο (Σξηάθνληα Σύξαλλνη). Οη 

δεκνθξαηηθνί πνιίηεο έπεζαλ ζύκαηα ηεο βίαο ησλ νιηγαξρηθώλ, αιιά κε 

αξρεγό ηνλ Θξαζύβνπιν θαηόξζσζαλ λα επαλαθέξνπλ ηε δεκνθξαηία ην 

403 π.Χ..  

 

 Οη Έιιελεο πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηε δηακάρε ηνπ Πέξζε βαζηιηά 

Αξηαμέξμε κε ηνλ αδεξθό ηνπ Κύξν γηα ηνλ ζξόλν. Έζηεηιαλ ζηξαηησηηθή 

βνήζεηα 13.000 αλδξώλ ζηνλ Κύξν, ε νπνία όκσο αλαγθάζηεθε λα γπξίζεη 

πίζσ ζηελ Διιάδα κεηά ην ζάλαην ηνπ Κύξνπ ην 401 π.Χ. ζηα Κνύλαμα. Η 

επηζηξνθή ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ κέζα από έλα ερζξηθό θξάηνο ήηαλ πνιύ 

δύζθνιε θαη έκεηλε γλσζηή σο «Κύξνπ Αλάβαζηο».  

 

 Καζώο νη Πέξζεο ήζειαλ ηελ ππνηαγή ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ ηεο Μ.Αζίαο, 

νη Σπαξηηάηεο απνθαζίδνπλ λα ζηείινπλ εθζηξαηεπηηθό ζώκα κε αξρεγό ηνλ 

Αγεζίιαν (395 π.Χ.)  

 

 Οη Πέξζεο, όκσο, δσξνδνθνύλ ηνπο ππόινηπνπο Έιιελεο (Αζελαίνπο, 

Θεβαίνπο, Κνξίλζηνπο), ώζηε λα επηηεζνύλ ζηελ Σπάξηε, θαη έηζη ν 

Αγεζίιανο αλαγθάδεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα.  

 

 Ο Αγεζίιανο ληθά ηνλ αληηζπαξηηαηηθό ζπλαζπηζκό ην 394 π.Χ. ζηελ 

Κνξώλεηα, αιιά ηνλ ίδην ρξόλν νη Αζελαίνη (πάιη κε πεξζηθή βνήζεηα) 

ζπληξίβνπλ ηνλ ζπαξηηαηηθό ζηόιν ζηελ Κλίδν κε αξρεγό ηνλ Κόλσλα.  

 

 Οη ερζξνπξαμίεο (νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ θαη Βνησηηθόο ή Κνξηλζηαθόο 

πόιεκνο) ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ην 386 π.Χ., όηαλ νη Σπαξηηάηεο δήηεζαλ 

από ηνπο Πέξζεο λα πξνηείλνπλ έλα ζρέδην εηξήλεο πνπ ζα έζεηε ηέξκα 

ζηνπο πνιέκνπο.  

 

 Απηή ε ζπλζήθε εηξήλεο έκεηλε γλσζηή σο Αληαιθίδεηνο Δηξήλε θαη έδηλε 

ζηνπο Πέξζεο ην δηθαίσκα λα επεκβαίλνπλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ Διιήλσλ.  

 

 Παξά ηελ εηξήλε, πνιιέο λαπηηθέο θαη λεζησηηθέο πόιεηο έβιεπαλ αθόκα κε 

ζπκπαζεηα ηελ Αζήλα θαη έηζη ην 378 π.Υ. ηδξύζεθε ε Β΄ Αζελατθή 

πκκαρία, ε νπνία ρώξηδε θαη πάιη ηνπο Έιιελεο ζε δύν ζηξαηόπεδα.  
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4. Η ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ ΣΗ ΘΗΒΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (ζει. 92-94) 

 

 

 Η Θήβα από ηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 π.Χ. αηώλα άξρηζε λα απνκαθξύλεηαη από ηελ 

παξαδνζηαθή ζύκκαρό ηεο, ηελ πάξηε. Έηζη ζην εζσηεξηθό ηεο είραλ 

θνπληώζεη νη δηακάρεο κεηαμύ ησλ νιηγαξρηθώλ θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ.  

 

 Γύν μερσξηζηέο πξνζσπηθόηεηεο από ηνλ δεκνθξαηηθό ρώξν, ν Πεινπίδαο 

θαη ν Δπακεηλώλδαο, θαηόξζσζαλ λα νδεγήζνπλ ηε Θήβα ζε θπξίαξρε ζέζε 

ζηελ Διιάδα ηνλ 4
ν
 π.Χ. αησλα.  

 

 Ο Πεινπίδαο ην 379 π.Χ. αλέηξεςε ην νιηγαξρηθό θαζεζηώο ηεο Θήβαο θαη 

δεκηνύξγεζε έλαλ αμηόκαρν ζηξαηό κε ππξήλα ηνπ ηνλ Ιεξό Λόρν, έλα ζώκα 

300 επίιεθησλ λεαξώλ Θεβαίσλ, νη νπνίνη είραλ ζηελνύο δεζκνύο θηιίαο 

κεηαμύ ηνπο.  

 

 Οη Θεβαίνη ζπγθξνύζηεθαλ ζηξαηησηηθά πνιιέο θνξέο κε ηνπο Σπαξηηάηεο.  

 

 Σν 371 π.Υ. ζηα Λεύθηξα νη Θεβαίνη ζπλέηξηςαλ ηνπο Σπαξηηάηεο 

εθαξκόδνληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηαθηηθή ηεο ινμήο θάιιαγνο πνπ είρε 

επηλνήζεη ν Δπακεηλώλδαο.  

 

 Μεηά ηε λίθε ζηα Λεύθηξα ν Δπακεηλώλδαο εθζηξάηεπζε ζηελ 

Πεινπόλλεζν αιιά θαη ζηε Θεζζαιία πξνζπαζώληαο λα επεθηείλεη ηελ 

θπξηαξρία ηεο Θήβαο.  

 

 Τειηθά ζηε κάρε ηεο Μαληίλεηαο ην 362 π.Υ. νη Θεβαίνη λίθεζαλ, αιιά 

ζθνηώζεθε ν Δπακεηλώλδαο θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

Πεινπόλλεζν.  

 

 Μεηά ην ζάλαην ηνπ Δπακεηλώλδα θαη ηνπ Πεινπίδα (ζηε Θεζζαιία) ε Θήβα 

έπαςε λα είλαη θπξίαξρε ζηελ Διιάδα θαη έηζη θακηά από ηηο ηξεηο 

ηζρπξέο πόιεηο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηεθδηθήζεη μαλά ηελ εγεκνλία ηεο 

Διιάδαο. Τόζν ε Αζήλα όζν θαη ε Σπάξηε θαη ε Θήβα βξίζθνληαλ ζε 

παξαθκή.  

 

 Απηό ην θελό εμνπζίαο ζα ην εθκεηαιιεπηεί κηα λέα θαη άθζαξηε ειιεληθή 

δύλακε από ηνλ Βνξξά: ην βαζίιεην ηεο Μαθεδνλίαο.  


