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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙ∆ΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Σπάρτη, Αθήνα, Θήβα
404-362 π.Χ.

Η κατάλυση της Αθηναϊκής Ηγεµονίας, δηλαδή η ήττα και η υποταγή της δηµοκρατικής
Αθήνας το 404 π.Χ., έδωσαν το έναυσµα για την µεταβολή της πολιτικής καταστάσεως στις
περισσότερες ελληνικές Πόλεις που βρίσκονταν µέχρι τότε υπό την αθηναϊκή κηδεµονία. Τα
δηµοκρατικά πολιτεύµατα αντικαταστάθηκαν, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστηµα, από
ολιγαρχικά ενώ στο πρώτο τέταρτο του ∆' αιώνα η σπαρτιατική κυριαρχία, µε την υποστήριξη
των Περσών, υπήρξε ολοκληρωτική. Σύντοµα, βέβαια, και µε την παλινόρθωση της
δηµοκρατίας, αντικαταστάθηκε µέχρι το 362 π.Χ. από την ηγεµονία της Πόλεως των Θηβών,
στην Στερεά Ελλάδα, αλλά και την νέα Αθηναϊκή Συµµαχία.
Η περίοδος από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέµου µέχρι την µάχη της
Μαντινείας το 362 ήταν µια εποχή γεµάτη από πολέµους. Αρχικά συγκρούσθηκαν η Σπάρτη,
από την µία πλευρά, και ο µικρός συνασπισµός Αθήνας και Θήβας, από την άλλη. Η Αθήνα,
µάλιστα, ανέλαβε πάλι για µικρό χρονικό διάστηµα την παλιά της ισχύ σχηµατίζοντας την Β'
Αθηναϊκή Συµµαχία. Αργότερα, και δια µέσου συνεχών πολεµικών συρράξεων, η Θήβα
αναδείχθηκε η ισχυρή Πόλη στην Ελλάδα και επέβαλε την εξουσία της µέχρι που ήρθε σε
σύγκρουση µε τον συνασπισµό της Αθήνας στην Μαντινεία το 362. Το αποτέλεσµα, φυσικά,
ήταν η πλήρης αποδυνάµωση των Πόλεων. Οι συνεχείς πολεµικές επιχειρήσεις αυτής της
εποχής αντανακλούν τον διαρκή ανταγωνισµό των µεγάλων ελληνικών Πόλεων αλλά και την
αδυναµία κάποιας από αυτές να κυριαρχήσει στην Ελλάδα στο πρώτο µισό του ∆' αιώνα. Παρ’
όλα αυτά, η δηµοκρατία συνέχισε να λειτουργεί σε πολλές Πόλεις και κυρίως στην Αθήνα και
στην Θήβα, πράγµα που µας επιβεβαιώνει ότι ο ∆' αιώνας δεν πρέπει να θεωρείται περίοδος
πολιτικής παρακµής.
Η Σπαρτιατική Ηγεµονία & η Ελλάδα (404-379 π.Χ.)
Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέµου η Σπάρτη ήταν ο αδιαφιλονίκητος
νικητής της διαµάχης µε την Αθήνα και φυσικά η νέα ηγεµονική δύναµη στην Ελλάδα.
Αποδείχθηκε όµως ότι η Πόλη δεν διέθετε ούτε την στρατιωτική ισχύ ούτε την πολιτική
βούληση για να διαδραµατίσει δραστικό ηγεµονικό ρόλο, τιθέµενη επικεφαλής των Ελλήνων ή
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τουλάχιστον των συµµάχων της. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι Σπαρτιάτες δεν φαίνεται ότι
ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για το µέλλον της συµµαχίας και γι’ αυτό εκµεταλλεύθηκαν στο
έπακρο την νίκη τους παρακρατώντας όλα τα λάφυρα του πολέµου ενώ θα έπρεπε να τα
µοιρασθούν µε τους συµµάχους τους. Πάντως, είναι γεγονός, ότι το 404 η Σπάρτη δεν
επιθυµούσε τον πλήρη αφανισµό της Αθήνας αλλά την πολιτική της εκµηδένιση, µε σκοπό να
την απαλείψει ως εξωτερικό κίνδυνο για τους Σπαρτιάτες. Άλλωστε, δεν θα ήθελε µε κανένα
τρόπο να αφήσει εντελώς ελεύθερο το πεδίο για την Θήβα και την Κόρινθο στην
Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην Στερεά. Η ύπαρξη της Αθήνας εγγυούταν ένα
αντίβαρο στην ισορροπία δυνάµεων στην περιοχή.
Η εφαρµογή της σπαρτιατικής πολιτικής απαιτούσε συγκεκριµένο σχέδιο, αρχιτέκτονας
και εκτελεστής του οποίου ήταν ο Λύσανδρος. Κατ’ αρχάς, η Σπάρτη επέβαλε σε όλες τις
Πόλεις της Αθηναϊκής συµµαχίας φιλολακαιδεµονικά καθεστώτα, φρουρά και Λακεδαιµόνιους
κυβερνήτες. Η κατάσταση υποτέλειας για τα τέως µέλη της Αθηναϊκής συµµαχίας δεν άλλαξε
αφού οι Σπαρτιάτες επέβαλαν φόρους, ίσους µε αυτούς που επέβαλαν µέχρι τότε οι Αθηναίοι,
για την συντήρηση του στόλου των Λακεδαιµονίων. Μόνο στην Αθήνα επετράπη να διοικείται
από επιτροπή 30 Αθηναίων ανδρών, πιστών στην Σπάρτη, πράγµα που δείχνει την επιθυµία των
νικητών να µην υποδουλώσουν την Αθήνα.
Η Αθήνα (404-395 π.Χ.)
Αµέσως µετά την παράδοση των Αθηνών το 404 π.Χ., οι ολιγαρχικοί της Πόλεως βρέθηκαν
διαιρεµένοι. Οι µετριοπαθείς είχαν αρχηγό τον Θηραµένη (451-404) ενώ οι ακραίοι τον Κριτία
(460-403). Οι δύο τάσεις άρχισαν την συζήτηση για την µορφή του νέου αθηναϊκού
πολιτεύµατος όσο ο Λύσανδρος ήταν απασχοληµένος στο Αιγαίο µε τα µέλη της τέως
Αθηναϊκής συµµαχίας, χωρίς όµως να συµφωνήσουν. Όταν συνήλθε η Εκκλησία του δήµου και
οι Αθηναίοι φάνηκε ότι αντιδρούσαν στις προτάσεις για µεταβολή του πολιτεύµατος, ο
Λύσανδρος, που µόλις είχε αφιχθεί, απείλησε τους κατοίκους µε χρήση βίας. Υπό αυτές τις
συνθήκες, όσοι Αθηναίοι δεν αποχώρησαν από την Εκκλησία, δέχθηκαν την πρόταση για
εκλογή 30 πολιτών που θα εκτελούσαν χρέη διοικητών. Τελικά, βέβαια, µόνο 10 εξελέγησαν
διότι οι υπόλοιποι διορίσθηκαν από τις δύο ολιγαρχικές µερίδες. Η περίοδος κατά την οποίαν
διοικούσαν οι τριάντα αυτοί άνδρες έµεινε στην ιστορία ως εποχή των "τριάκοντα τυράννων".1
Οι τριάκοντα τύραννοι εφήρµοσαν ένα πρόγραµµα επαναφοράς του πολιτεύµατος στην
προδηµοκρατική εποχή. Έδωσαν εκτεταµένες εξουσίες στον Άρειο Πάγο, κατήργησαν τα
δικαστήρια των πολιτών µετατρέποντας την βουλή σε δικαστήριο και αποφάσισαν να γίνονται οι
διορισµοί στην βουλή των πεντακοσίων και στις σηµαντικές κυβερνητικές θέσεις από κατάλογο
1.000 εµπίστων πολιτών. Ένα από τα ζητήµατα που προέκυψε, όµως, σχεδόν αµέσως ήταν η
διαφωνία των δύο ολιγαρχικών αρχηγών ως προς τον αριθµό των πολιτών που θα είχαν
δικαίωµα ψήφου. Τελικά, υπερίσχυσε η γνώµη του Κριτία, ο οποίος υποστήριξε πως ο αριθµός
των ψηφοφόρων δεν έπρεπε να υπερβαίνει τους 3.000, δηλαδή όσοι χρειάζονταν για όλα τα
διοικητικά όργανα της πολιτείας. Ο Κριτίας είχε επίσης την υποστήριξη του Καλλίβιου,
εµπίστου του Λύσανδρου και αρχηγού των 700 Πελοποννησίων στρατιωτών που είχαν
εγκατασταθεί στην Ακρόπολη.2 Εκτός από τους 3.000 Αθηναίους που επελέγησαν µε µοναδικό
κριτήριο την πίστη τους στο καθεστώς, οι υπόλοιποι τελούσαν ουσιαστικά υπό διωγµό, ακόµη
και στην περίπτωση που ήταν ολιγαρχικοί αλλά υποστηρικτές του Θηραµένη, του δεύτερου
αρχηγού των ολιγαρχικών στην Αθήνα. Γίνεται άρα κατανοητό ότι οι διώξεις πολιτών που
επακολούθησαν είχαν, σε πολλές περιπτώσεις, προσωπικά ελατήρια.
Η αθηναϊκή ήττα επηρέασε, ως ήταν φυσικό, και την οικονοµική κατάσταση της αττικής
Πόλεως, η οποία ήταν τώρα οικτρή. Οι διοικούντες είχαν βέβαια στερηθεί των συµµαχικών
εισφορών ενώ έπρεπε να πληρώνουν φόρο στους Πελοποννήσιους, να συντηρούν την φρουρά
1
2

∆ιόδ. Ι∆.2.4.
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, ΧΧΧV-XXXVII.
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των νικητών στην Ακρόπολη αλλά και να ξοδεύουν πολλά χρήµατα σε δωροδοκίες για να
διατηρήσουν την εξουσία. Έφθασαν οι ολιγαρχικοί στο σηµείο να θανατώνουν πλούσιους
µετοίκους για να δηµεύουν την περιουσία τους. Ο Θηραµένης, βέβαια, δεν έχανε ευκαιρία να
κατακρίνει τον Κριτία και τις µεθόδους που χρησιµοποιούσε για την διοίκηση της Αθήνας, µέχρι
που ο τελευταίος αποφάσισε να τον εξολοθρεύσει. Ο Κριτίας τον κατηγόρησε ανοικτά στην
βουλή και µε δικτατορικό τρόπο επέτυχε την διαγραφή του αντιπάλου του από τον κατάλογο
των 3.000 αλλά και την θανάτωσή του. Ένδεκα οπλισµένοι και έµπιστοι του Κριτία νέοι
υποχρέωσαν τον Θηραµένη να πιει το κώνειο το φθινόπωρο του 404 π.Χ. Η θανάτωση του
Θηραµένη δεν έλυσε φυσικά τα οικονοµικά προβλήµατα της Αθήνας αλλά, αντιθέτως,
προξένησε µεγάλη αγανάκτηση εναντίον του αντιπάλου του.
Ο µόνος τρόπος διεξόδου για τους αγανακτισµένους πολίτες ήταν η φυγή. Πολλοί ήταν
οι φυγάδες και αρκετοί αυτοί που θανατώθηκαν3 µέχρι την πτώση του καθεστώτος του Κριτία.
Ένας από τους φυγάδες, ο Θρασύβουλος, συγκέντρωσε αρκετούς οπλίτες και κατέλαβε το
φρούριο της Φυλής (στην νοτιοδυτική κλιτύ της Πάρνηθας). Όταν οι ολιγαρχικοί έστειλαν
στρατό εναντίον του, εκείνος αιφνιδίασε τους στρατιώτες και τους ανάγκασε να υποχωρήσουν.
Στην Φυλή άρχισε να συρρέει πλήθος δηµοκρατικών και όταν ήταν περίπου 1000,4 την άνοιξη
του 403, ο Θρασύβουλος τους οδήγησε στον Πειραιά, όπου και συγκρούσθηκαν µε τον στρατό
των τριάκοντα. Στην µάχη σκοτώθηκε ο Κριτίας ενώ οι ολιγαρχικοί αναγκάσθηκαν να
οπισθοχωρήσουν στην Αθήνα. Ο αντίκτυπος της ήττας για τους τριάκοντα τυράννους ήταν
καταλυτικός. Οι Αθηναίοι ανάγκασαν αυτούς και τους οπαδούς τους να καταφύγουν στην
Ελευσίνα ενώ τους αντικατέστησαν µε επιτροπή 10 µετριοπαθών ολιγαρχικών,5 καθ’ ένας εκ
των οποίων εκπροσωπούσε µία από τις δέκα φυλές.
Εν τω µεταξύ, ο Θρασύβουλος και οι δηµοκρατικοί γίνονταν όλο και πιο ισχυροί στον
Πειραιά και άρχισαν σταδιακά να προωθούν πολιορκητικές µηχανές προς την Αθήνα. Τότε, οι
ολιγαρχικοί έστειλαν πρέσβεις να ζητήσουν βοήθεια από την Σπάρτη. Ο Λύσανδρος έπεισε τους
Σπαρτιάτες να δανείσουν στους ολιγαρχικούς 100 τάλαντα6 για τις ανάγκες του πολέµου και να
στείλουν τον ίδιον να τους βοηθήσει από την θάλασσα αποκλείοντας τον Πειραιά και άρα την
τροφοδοσία των δηµοκρατικών. Ο Λύσανδρος εστάλη να αποκλείσει τον Πειραιά µε 40 πλοία
και 1.000 στρατιώτες και έφερε τους δηµοκρατικούς Αθηναίους σε δύσκολη θέση.7
Ταυτοχρόνως, όµως, ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Παυσανίας, που φαίνεται ότι φθονούσε τον
Λύσανδρο για τις επιτυχίες του και την πολιτική δύναµη που αποκτούσε,8 έπεισε τρεις από τους
εφόρους να τον υποστηρίξουν στο να αναλάβει εκστρατεία εναντίον των Αθηναίων
δηµοκρατικών. Ο Παυσανίας επιτέθηκε στους Αθηναίους που βρίσκονταν στον Πειραιά µε
µεγάλο στρατό και, µετά από µερικές σύντοµες µάχες, έγινε φανερό ότι µπορούσε να συντρίψει
τους αντιπάλους του. Τότε ακριβώς µήνυσε κρυφά στους Αθηναίους να στείλουν πρέσβεις µε
αίτηµα την συνδιαλλαγή µε τον ίδιο και τους εφόρους που τον συνόδευαν ενώ, ταυτοχρόνως,
ενεθάρρυνε και τους ολιγαρχικούς να προσέλθουν για συνεννοήσεις. Τελικά, τα δύο αθηναϊκά
µέρη δέχθηκαν να συζητήσουν µε µεσολαβητή την Σπάρτη.
3

Οι τριάκοντα "λίγο ακόµα και θα σκότωναν µέσα σε οκτώ µήνες περισσότερους Αθηναίους απ’ ότι
όλοι οι Πελοποννήσιοι πολεµώντας για δέκα χρόνια" γράφει ο Ξενοφών (Ελληνικά, Β.IV.21). Ο ∆ιόδωρος
(Ι∆.5.7) αναφέρει ότι εξαιτίας της πολιτικής των τριάκοντα τυράννων περισσότεροι από τους µισούς Αθηναίους
αναγκάσθηκαν να φύγουν.
4
Ξενοφών, Ελληνικά, Β.IV.10.
5
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XXXVIII.
6
Ξενοφών, Ελληνικά, Β.IV.28.
7
∆ιόδ. Ι∆.33.5.
8
Είτε διότι ο Παυσανίας εκπροσωπούσε στην Σπάρτη αντίθετη πολιτική µερίδα, που διαφωνούσε µε
την πολιτική του σπαρτιατικού επεκτατισµού και παρεµβατισµού που προωθούσε σε Ελλάδα και Ασία ο
δηµοφιλής Λύσανδρος [δες Charles D. Hamilton, Sparta's Bitter Victories (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1979), pp.
79-85 και Lawrence A. Tritle, ed. The Greek World in the Fourth Century (London: Routledge, 1997), pp. 4748.].
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Η συµφωνία που επετεύχθη περιλάµβανε έναν ιδιότυπο χωρισµό των Αθηναίων
πολιτών. Συµφωνήθηκε να αποτελέσει η Ελευσίνα ανεξάρτητο κράτος, όπου θα ζούσαν όσοι
ολιγαρχικοί ήθελαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα χωρίς να διωχθούν για ό,τι είχαν διαπράξει
στο παρελθόν, ακόµη και εάν αποτελούσαν µέλη της παλιάς ολιγαρχικής διακυβερνήσεως των
Αθηνών. Όσοι όµως επέλεγαν να µείνουν στην Αθήνα θα λογοδοτούσαν για τους φόνους και
τους τραυµατισµούς που είχαν πραγµατοποιηθεί ενώ οι άλλες πράξεις αµνηστεύονταν. Οι
πολίτες των δύο αθηναϊκών κρατών θα µπορούσαν να περάσουν τα σύνορα µόνο όταν επρόκειτο
για τις γιορτές των Ελευσινίων Μυστηρίων ενώ τα δύο κράτη θα κατέβαλαν χωριστά συµµαχικό
φόρο στην Σπάρτη. Με την συµφωνία αυτή λύθηκε η διαµάχη ανάµεσα στους δηµοκρατικούς
και στους ολιγαρχικούς και η Αθήνα επανήλθε σε έναν τύπο δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Η Αθήνα διοικούνταν τώρα από 20 άτοµα τα οποία επανέφεραν τελικά µια µετριοπαθή
δηµοκρατία στα πρότυπα του Εφιάλτη και του Περικλή χωρίς να καταφύγουν σε διώξεις
πολιτών αλλά επιβραβεύοντας τους υποστηρικτές τους (δες Ιστορική Πηγή 21). Το κράτος της
Ελευσίνας γρήγορα αναγκάσθηκε να δεχθεί την ένωση µε την Αθήνα εφ’ όσον δεν
επακολούθησαν διώξεις ολιγαρχικών. Με αυτόν τον τρόπο επήλθε η συµφιλίωση µεταξύ των
πολιτικών µερίδων στην άλλοτε πανίσχυρη αττική Πόλη αν και τα προσωπικά µίση και η
αντιπάθεια για κάθε τι που θεωρούνταν ότι θύµιζε την ολιγαρχία ή παρέπεµπε σ’ αυτήν δεν
έλειψαν τελείως. Άλλωστε, µέσα σ’ αυτό το κλίµα και µε την κατηγορία ότι διέφθειρε
πνευµατικά τους νέους παραπέµφθηκε στο δικαστήριο και καταδικάσθηκε να πιει το κώνειο ο
φιλόσοφος Σωκράτης το 399 π.Χ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 21
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ (401/0 π.Χ.)
Αρχαίο κείµενο αποκαταστηµένο σε Marcus N. Tod, ed. Greek Historical Inscriptions, 2 vols in
1, rpt. of 1946-1948 2-vol ed (Chicago: Ares, 1985), no 100, 2:8.9 Απόδοση στα νεοελληνικά ∆.
Ι. Λοΐζος.
Ο Λυσιάδης ήταν γραµµατεύς, ο Ξεναίνετος ήταν άρχων. Ψήφισαν η βουλή και ο δήµος. Όταν ο
Ιπποθωντίς προήδρευε της πρυτανείας, ο Λυσιάδης ήταν γραµµατεύς, ο ∆ηµόφιλος είχε την
επιστασία, ο Αρχίνος πρότεινε: επειδή αξίζει να ευεργετηθούν οι µέτοικοι,10 όσοι ήρθαν µαζί
µας από την Φυλή ή αυτοί που βοήθησαν όσους ήρθαν για την επάνοδο στον Πειραιά. Γι’
αυτούς ψήφισαν οι Αθηναίοι να γίνουν αυτοί και οι απόγονοί τους πολίτες και να κατανεµηθούν
αµέσως στις δέκα φυλές. Οι αρχές να χρησιµοποιούν γι’ αυτούς τους ίδιους, τους νόµους που
χρησιµοποιούν και για τους άλλους Αθηναίους. Όσοι δεν ήρθαν µαζί µας αλλά πήραν µέρος
στην µάχη στην Μουνιχία11 και έσωσαν µαζί µε τους Αθηναίους τον Πειραιά και ήταν παρόντες
στην πόλη όταν γίνονταν οι συµφιλιώσεις και ήταν πιστοί σε όσα είχαν διαταχθεί, αυτοί να
υπόκεινται στην ίδια φορολογία [µε τους Αθηναίους] όσο µένουν στην Αθήνα, να έχουν το
δικαίωµα γάµου [µε Αθηναίους πολίτες] και να απολαµβάνουν ασφαλείας όπως οι Αθηναίοι και
οι ... [καταστραµµένο τµήµα]
9

Για µια διαφορετική σε πολλά σηµεία αποκατάσταση του κειµένου η οποία, όµως, δεν αλλοιώνει το
γενικό νόηµα της επιγραφής δες Phillip Harding, ed. From the End of the Peloponnesian War to the battle of
Ipsus in the series Translated Documents of Greece and Rome (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985), no
3, pp. 8-9.
10
Χωρίς πολιτικά δικαιώµατα.
11
Τµήµα του σηµερινού Πειραιά µε κεντρικό σηµείο ακρόπολη στον σηµερινό Προφήτη Ηλία
(Καστέλλα).
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[Οι προαναφερθέντες είναι οι εξής:]
Χαιρέδηµος γεωργός
Λεπτίνης µάγειρος
∆ηµήτριος ξυλουργός
Ευφορίων µουλαροβοσκός
Κηφισόδωρος οικοδόµος
Ηγησίας κηπουρός
Επαµείνων γαϊδουροβοσκός
... ωπος λαδάς
Γλαυκίας γεωργός
... ων καρυδοπώλης
∆ιονύσιος γεωργός
Βενδιφάνης σκαφο...
Εµπορίων γεωργός
Παίδικος αρτοπώλης
Σωσίας λευκαντής
Ψάµµις γεωργός
Έγερσις [δεν αναγράφεται επάγγελµα]
Ονα...µης ....
Ευκολίων µισθωτός
Καλλίας αγαλµατοποιός
...
[καταστραµµένο όλο το υπόλοιπο µε πολύ λίγα αναγνώσιµα τµήµατα]
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Στις αρχές του ∆' αιώνα, η Αθήνα είχε χάσει πια την παλιά της αίγλη και δύναµη των
Περσικών Πολέµων και της Αθηναϊκής Ηγεµονίας ανεπιστρεπτί αλλά είχε καταφέρει να
αποφύγει την καταστροφή της πόλεως και να διατηρήσει το δηµοκρατικό της πολίτευµα. Έχει
υποστηριχθεί µάλιστα ότι η Αθήνα έπρεπε, σε τελική ανάλυση, να ευγνωµονεί την Σπάρτη για
την απόφαση να µην καταστραφεί η πόλη, την επέµβαση του Παυσανία που προκάλεσε την
επιστροφή στην δηµοκρατία και το γεγονός ότι µπροστά στον φόβο µιας πανίσχυρης
Σπάρτης επετεύχθη η συµφιλίωση των αντιµαχόµενων πολιτικών µερίδων της Πόλεως.12
Ο Κύρος και η Κάθοδος των Μυρίων (404-400 π.Χ.)
Ενώ στην αρχή του Ε' αιώνα οι Πέρσες βρέθηκαν να µάχονται στην Ελλάδα εναντίον των
Ελλήνων, στο τέλος του αιώνα Έλληνες, υπό την αρχηγία των Σπαρτιατών, πολέµησαν στο
έδαφος της περσικής αυτοκρατορίας ως σύµµαχοι µιας µερίδας Περσών υπό τον Κύρο.
Αφορµή, βέβαια, για τις φιλικές σχέσεις Σπαρτιατών και Περσών υπήρξε η αναγνώριση
της κυριαρχίας των δευτέρων επί των Ιωνικών Πόλεων το 413/2, όταν οι Λάκωνες έλαβαν
οικονοµική ενίσχυση από τους ασιάτες βασιλείς για να συνεχίσουν τον πόλεµο εναντίον των
Αθηναίων στην θάλασσα. Με την λήξη του Πελοποννησιακού Πολέµου οι Σπαρτιάτες ήταν
υποχρεωµένοι να παραδώσουν τις θέσεις που κατείχαν στα µικρασιατικά παράλια στους Πέρσες
και να αποσύρουν τον στόλο τους. Εκ µέρους των Περσών, την περιοχή θα καταλάµβαναν οι
σατράπες Φαρνάβαζος και Τισσαφέρνης. Το ίδιο έτος όµως που έληξε ο πόλεµος στην Ελλάδα,
έγινε και αλλαγή µονάρχη στην Περσία. Ο ∆αρείος Β' (423-404) πέθανε το 404 και στον θρόνο
ανήλθε ο Αρταξέρξης Β' (404-359)13. Λίγο µετά την ενθρόνιση του, ο νέος βασιλιάς
12

Η τελευταία άποψη διατυπώθηκε από την Cynthia Schwenk στο Tritle, pp. 9-12.
Για την βασιλεία του Αρταξέρξη Β' στην Περσία δες J. M. Cook, The Persian Empire (London: Dent,
1983), pp. 210-218
13
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πληροφορήθηκε ότι ο σατράπης και αδελφός του Κύρος συνωµοτούσε εναντίον του. Ο
Αρταξέρξης συνέλαβε τον Κύρο και είχε σκοπό να τον εξοντώσει αλλά, µετά από παρέµβαση
της µητέρας τους Παρυσάτιδος, τον άφησε ελεύθερο. Ο Κύρος, φοβούµενος ότι η θέση του ήταν
επισφαλής, αποφάσισε να συγκρουσθεί ανοικτά µε τον βασιλιά και αδελφό του και, ως ήταν
φυσικό, σκέφθηκε ότι αυτοί που µπορούσαν να τον βοηθήσουν ήταν οι Έλληνες και κυρίως οι
Σπαρτιάτες, τους οποίους θαύµαζε. Οι Έλληνες της Ιωνίας δεν ήθελαν την επικυριαρχία του
Τισσαφέρνη ενώ οι Σπαρτιάτες θα ήταν πρόθυµοι να βοηθήσουν τον Κύρο αφ’ ενός διότι είχαν
υποχρέωση αλλά και διότι δεν θα ήθελαν να παραδώσουν τις Πόλεις της Ιωνίας στους παλιούς
σατράπες. Ο Κύρος προφασίσθηκε ότι συγκέντρωνε στρατό µε την ιδιότητα του σατράπη για να
διεκδικήσει τις Ιωνικές Πόλεις, πράγµα που καθησύχασε τον Αρταξέρξη. Ο Πέρσης βασιλιάς
συνηγορούσε στους πολέµους µεταξύ σατραπών διότι έτσι εφήρµοζε επιτυχώς την πολιτική τού
διαίρει και βασίλευε. Εάν λοιπόν οι Σπαρτιάτες αποδέχονταν την πρόταση του Κύρου για
πόλεµο µε τον Αρταξέρξη, έθεταν αυτοµάτως τέρµα στις φιλικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια µε τους ασιάτες βασιλείς. Από την άλλη πλευρά, εάν ο Κύρος αναδεικνυόταν
νικητής θα είχαν έναν ισχυρό σύµµαχο που θα τους έκανε παντοδύναµους στην Ελλάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 25
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 404-362 π.Χ.
Η Κάθοδος των Μυρίων
Κορινθιακός Πόλεµος
Συµµαχία Βοιωτών-Αθηναίων
Ανταλκίδειος ή Βασίλειος Ειρήνη
Συµµαχία Αθηναίων-Χίων
Β' Αθηναϊκή Συµµαχία
Βοιωτικός Πόλεµος
Μάχη στα Λεύκτρα
Μάχη της Μαντινείας
Ειρήνη

404-400
395-387
395
388-386
384
378/7-338
378-371
371
362
362

Ο Κύρος έβαλε µπροστά τις προετοιµασίες για την σύγκρουση µε τον αδελφό του
συγκεντρώνοντας Έλληνες και ντόπιους στρατιώτες. Άρχισε να προσφέρει µεγάλα χρηµατικά
ποσά για να προσελκύσει Έλληνες µισθοφόρους, κυρίως Πελοποννήσιους, επειδή θεωρούνταν
γενναίοι και πιστοί, ενώ οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να ταχθούν στο πλευρό του και έστειλαν 35
πλοία και 800 πεζούς.14 Ο Κύρος δεν αποκάλυψε αρχικά στους Έλληνες µισθοφόρους του τον
πραγµατικό αντίπαλο τους, παρ’ ότι φαίνεται υπήρχαν πολλές υποψίες, αλλά τους οδήγησε
ανατολικά. Μόνον όταν έφθασαν κοντά στον Ευφράτη ποταµό τους ανακοίνωσε ότι ο
πραγµατικός αντίπαλος ήταν ο Μέγας Βασιλεύς. Οι µισθοφόροι, ευρισκόµενοι πολύ µακριά από
τις πατρίδες τους, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να τον ακολουθήσουν και να πολεµήσουν για
τον Κύρο. Έτσι, ο στρατός διέβη τον Ευφράτη και κατευθύνθηκε προς την Βαβυλώνα
περιµένοντας ότι οι αντίπαλες δυνάµεις του Πέρση βασιλιά δεν θα αργούσαν.
Οι δύο στρατοί συναντήθηκαν κοντά στο χωριό Κούναξα,15 βορειοδυτικά της
Βαβυλώνας. Ο Κύρος διέθετε πολλές χιλιάδες ασιάτες πολεµιστές καθώς και 10.400 οπλίτες
(µύριοι) και 2.500 πελταστές Έλληνες. Αντίστοιχης δυνάµεως στρατό πρέπει να διέθετε και ο
Αρταξέρξης.16 Οι περίπου 13.000 Έλληνες µισθοφόροι µε αρχηγό τον Κλέαρχο παρατάχθηκαν
14

Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Α.IV.2. Ο ∆ιόδωρος (Ι∆.19.5) αναφέρει 25 πλοία και τους πεζούς.
Η θέση του χωριού Κούναξα δεν έχει ακόµη προσδιορισθεί αν και εικάζεται ότι βρίσκεται στο Τελαλ-Κενίσα (Tell-al-Kenisa), βορειοδυτικά της σηµερινής πόλεως Αλ-Χιλά (Al-Hila), 102 χλµ. νότια της
Βαγδάτης.
16
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Α.VII.10 και ∆ιόδ. Ι∆.19.6-7 (13.000). Ο Ξενοφών (Α.VII.10-11)
15
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στην δεξιά πλευρά ενώ ο Κύρος έλαβε θέση στο µέσον την παρατάξεως από όπου µπορούσε να
αντιµετωπίσει τον αδελφό του κατά µέτωπο. Ο Κύρος περίµενε µέχρι το απόγευµα για να φανεί
ο αντίπαλος, που βάδιζε εναντίον του µε πολύ στρατό. Όταν άρχισε η µάχη,17 τα ελληνικά
τµήµατα του Κύρου νικούσαν και ο Κύρος κατάφερε να πλησιάσει τον Αρταξέρξη και να τον
πληγώσει στο στέρνο. Ξαφνικά όµως πληγώθηκε και ο ίδιος στο πρόσωπο και υπέκυψε. Τότε
επικράτησε πανικός ανάµεσα στους ασιάτες στρατιώτες του Κύρου, οι οποίοι τράπηκαν σε
άτακτη φυγή. Ο Τισσαφέρνης επιτέθηκε µε σκοπό να κατατροπώσει και τους Έλληνες αλλά
τελικά οι δικοί του στρατιώτες το έβαλαν στα πόδια. Οι Έλληνες δεν είχαν πληροφορηθεί τον
θάνατο του Κύρου και, αφού καταδίωξαν τους αντιπάλους, περίµεναν κοντά σε κάτι λόφους για
να λάβουν εντολές αλλά δεν φαινόταν κανείς. Όλοι οι ασιάτες, εχθροί και σύµµαχοι, είχαν
εξαφανισθεί. Οι Έλληνες, οι µόνοι νικητές σε αυτήν την µάχη, είχαν ξαφνικά αποµείνει µόνοι,
στην ερηµιά του κόσµου, στην Μεσοποταµία, χιλιόµετρα µακριά από την πατρίδα τους. Αφού
ξεκουράσθηκαν κοντά στους λόφους γύρισαν, βράδυ πια, στο στρατόπεδο για το δείπνο, αλλά
είδαν ότι ο χώρος είχε λεηλατηθεί.
Το επόµενο πρωί έγινε γνωστός ο θάνατος του Κύρου. Οι Έλληνες πρότειναν στον
Πέρση Αριαίο, που εµφανιζόταν ως αρχηγός του στρατού του Κύρου, να τον υποστηρίξουν για
να ανέλθει στον περσικό θρόνο αλλά εκείνος αρνήθηκε. Έτσι, δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή από
το να γυρίσουν πίσω. Από την στιγµή αυτή και µετά άρχισε η κάθοδος των µυρίων, δηλαδή η
πορεία των Ελλήνων προς τον Εύξεινο Πόντο, που θα τους οδηγούσε πίσω στις πατρίδες τους. Ο
Αριαίος τους σύστησε να πάρουν τον δρόµο της επιστροφής κινούµενοι βόρεια (προς Εύξεινο
Πόντο) και όχι βορειοδυτικά, όπως είχαν έλθει, για να αποφύγουν τον στρατό του Μεγάλου
Βασιλέως. Ο Αρταξέρξης πληροφορήθηκε ότι οι Έλληνες ήθελαν να αποχωρήσουν και
σκέφθηκε να τους αιχµαλωτίσει. Τους υποσχέθηκε να τους οδηγήσει στην θάλασσα εάν
εξηγούσαν γιατί εξεστράτευσαν εναντίον του. Αφού οι Έλληνες εξήγησαν ότι ακολούθησαν τον
Κύρο χωρίς να γνωρίζουν τις προθέσεις του, έλαβαν την υπόσχεση ότι δεν θα επιτρεπόταν σε
κανέναν να υπονοµεύσει την πορεία τους προς την Ελλάδα εφ’ όσον και εκείνοι δεν
προξενούσαν ζηµιές στην χώρα. Ο Τισσαφέρνης µάλιστα και ο Αριαίος θα τους συνόδευαν µε
τον περσικό στρατό µέχρι την θάλασσα. Η κατάσταση αυτή έκανε τους Έλληνες πολύ
καχύποπτους και επιφυλακτικούς και γρήγορα αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο να φοβούνται.
Μία µέρα, ο Τισσαφέρνης κάλεσε τον Κλέαρχο και του είπε ότι γνώριζε ποιος
δηµιουργούσε την εχθρική ατµόσφαιρα µεταξύ των Ελλήνων και του περσικού στρατού που
τους συνόδευε. Τον παρακάλεσε µάλιστα να έρθει µε όλους τους Έλληνες στρατηγούς και
λοχαγούς στην σκηνή του. Ο Τισσαφέρνης, του είπαν, θα τους υποδείκνυε αυτούς που
επιβουλεύονταν την επιστροφή του ελληνικού στρατού. Παρά τις αντιρρήσεις πολλών, ο
Κλέαρχος πήγε στον Πέρση σατράπη µε 5 στρατηγούς και 20 λοχαγούς.18 Φυσικά ήταν παγίδα
και οι Έλληνες αξιωµατικοί συνελήφθησαν. Έγινε προσπάθεια να κτυπηθούν και στρατιώτες
αλλά οι Πέρσες απέφυγαν τελικά να πραγµατοποιήσουν µεγάλη επίθεση γιατί ο ελληνικός
στρατός αντελήφθη τις κινήσεις τους. Οι Έλληνες, νοµίζοντας ότι οι στρατηγοί και λοχαγοί
είχαν εκτελεσθεί, αποφάσισαν να εκλέξουν νέους για να συνεχίσουν την πορεία τους. Ανάµεσα
στους νεοεκλεγέντες στρατηγούς ήταν και ο ιστορικός Ξενοφών. Τι απέγιναν όµως ο Κλέαρχος
και οι άλλοι αξιωµατικοί; Ο Τισσαφέρνης τους έστειλε στην αυλή του Αρταξέρξη όπου και
επίσης αναφέρει ότι οι ασιάτες του Κύρου ήταν 100.000 ενώ ο στρατός του Αρταξέρξη 1.200.000 στρατιώτες,
αριθµοί που θεωρούνται υπερβολικοί και αυθαίρετοι (δες ΙΕΕ, 3α:335). Ο ∆ιόδωρος πάλι γράφει ότι οι ασιάτες
του Κύρου ήταν 70.000 (Ι∆.19.7) ενώ, χρησιµοποιώντας τον ιστορικό Έφορο (Ι∆.22.2), πιστεύει ότι ο στρατός
του Αρταξέρξη δεν ήταν λιγότερος από 400.000 άνδρες. Παρόµοιους αριθµούς αναφέρει και ο Πλούταρχος
(Βίοι Παράλληλοι, "Αρτο[α]ξέρξης", 13.3) ο οποίος χρησιµοποιεί τον Κτησία για να υπολογίσει 400.000
στρατό. Πάντως όλοι αυτοί οι αριθµοί θεωρούνται επισφαλείς.
17
∆ες λεπτοµερή σχεδιαγράµµατα σε ∆ηµήτριος Ν. Γαρουφαλής, "Η Μάχη στα Κούναξα",
Στρατιωτική Ιστορία, τευχ. 6 (Ιανουάριος 1997):6-13.
18
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Β.V.30.
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19
εκτελέσθηκαν.
Οι Έλληνες, αφού απαλλάχθηκαν από κάθε σκεύος που θα τους ήταν βάρος και δεν
χρησίµευε στην µάχη, πήραν τον δρόµο της επιστροφής στις εστίες τους. Κατά την διάρκεια της
πορείας αντιµετώπισαν επιθέσεις των Περσών και άλλων εχθρών που ζούσαν κατά µήκος του
Τίγρη ποταµού και βορειότερα από τις πηγές του και υπέστησαν πολλές κακουχίες µέχρι να
φθάσουν κοντά στην Τραπεζούντα (Trabzon), στον Εύξεινο Πόντο. Η περιγραφή από τον
Ξενοφώντα της στιγµής που η εµπροσθοφυλακή αντίκρισε την θάλασσα είναι συγκλονιστική:
[Η αφήγηση γίνεται στο τρίτο πρόσωπο]
Την πέµπτη ηµέρα έφθασαν σε ένα βουνό. Το όνοµα του βουνού ήταν Θήχης.
Επειδή οι πρώτοι ανέβηκαν στο βουνό και είδαν την θάλασσα άρχισαν να
φωνάζουν. Όταν τους άκουσαν ο Ξενοφών και οι οπισθοφύλακες νόµισαν ότι
εκεί µπροστά ήταν κι’ άλλοι εχθροί που τους επιτίθονταν [...] Επειδή η βοή
µεγάλωνε και ακουγόταν κοντύτερα και όσοι έρχονταν έτρεχαν γρήγορα προς
αυτούς που φώναζαν και µεγαλύτερη γινόταν η βοή όσο περισσότεροι έφθαναν
µπροστά, νόµισε ο Ξενοφών ότι κάτι το σοβαρό συµβαίνει και ανέβηκε σε ένα
άλογο και µε τον Λύκιο και τους ιππείς έτρεξε να βοηθήσει. Γρήγορα, όµως,
άκουσε τους στρατιώτες που φώναζαν, θάλασσα θάλασσα, και µεταδιδόταν ο
ήχος. Εκεί έτρεξαν όλοι και οι οπισθοφύλακες σέρνοντας τα υποζύγια και τα
άλογα. Όταν όλοι έφθασαν στην κορυφή αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον και τους
στρατηγούς και τους λοχαγούς και έκλαιγαν.20
Μόνο 8.600 Έλληνες,21 από τους περίπου 13.000 άνδρες που είχαν παραταχθεί στην
παρά τα Κούναξα µάχη, έφθασαν στην θάλασσα. Οι υπόλοιποι άφησαν τα κουφάρια τους στην
Μεσοποταµία και στην Μικρά Ασία. Η πορεία των 1.500 χιλιοµέτρων µέσα από τόσους εχθρούς
και µε τόσους κινδύνους δεν µπορεί παρά να χαρακτηρισθεί άθλος των Ελλήνων στρατιωτών.
Αυτό ακριβώς το κατόρθωµα τους έκανε διάσηµους και ανανέωσε την φήµη τους ως νικητών
των Περσών, γεγονός που θα τους έδινε νέα δύναµη για να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον του
Μεγάλου Βασιλέως.
Σπαρτιάτες εναντίον Περσών (400-387) και ο Κορινθιακός Πόλεµος (395-387 π.Χ.)
Μετά την επιστροφή των µυρίων, οι Σπαρτιάτες επιδόθηκαν σε σειρά πολέµων µε τους Πέρσες
και τους άλλους Έλληνες για να εδραιώσουν πλέον την Σπαρτιατική Ηγεµονία. Ο πρώτος
βασικός σκοπός της σπαρτιατικής πολιτικής ήταν να µην δοθεί η ευκαιρία στους Πέρσες να
καταλάβουν τις Ιωνικές Πόλεις, έτσι ώστε οι Σπαρτιάτες να διατηρήσουν την ελληνική
κυριαρχία στο Αιγαίο και, συνεπώς, στον ελλαδικό χώρο. Ο δεύτερος, ήταν να µην επιτραπεί σε
καµία ελληνική Πόλη στην ηπειρωτική Ελλάδα να αµφισβητήσει την Σπαρτιατική κυριαρχία. Η
διττή αυτή πολιτική συνάσπισε το αντιλακωνικό ρεύµα στην Ελλάδα και είχε ως συνέπεια τον
λεγόµενο Κορινθιακό Πόλεµο (395-387).
Παρ’ ότι λοιπόν οι Σπαρτιάτες είχαν συµφωνήσει ότι οι ελληνικές Πόλεις της Μ. Ασίας
ανήκαν στην δικαιοδοσία των Περσών, δεν µπορούσαν, για λόγους γοήτρου και πολιτικής, να
µην ανταποκριθούν στις εκκλήσεις τους για προστασία. Όταν κατέφθασε ο Τισσαφέρνης και
ζήτησε από τις Πόλεις που είχαν υποστηρίξει τον Κύρο να ανοίξουν τις πύλες τους και να τον
περιµένουν, οι Σπαρτιάτες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να τις ενισχύσουν για να
αντιµετωπίσουν τους Πέρσες. Την περίοδο 400-396, έστειλαν συµµαχικό στρατό που κατάφερε
να κρατήσει τους Πέρσες µακριά από τις Πόλεις της Ιωνίας. Το 396, οι Σπαρτιάτες έστειλαν
στην Μικρά Ασία τον Αγησίλαο. Η ιδέα ήταν του Λύσανδρου, ο οποίος επιδίωκε να
19

∆ιόδ. Ι∆.27.2.
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, ∆.VII.21-25. Απόδοση ∆. Ι. Λοΐζος.
21
Ίδιο, Ε.ΙΙΙ.3. Ο ∆ιόδωρος (Ι∆.31.4) γράφει για 8.300 εναποµείναντες.
20
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ακολουθήσει τον Σπαρτιάτη βασιλιά και να τοποθετήσει δικούς του ανθρώπους στις
µικρασιατικές Πόλεις. Όταν ο Αγησίλαος έφθασε στην Έφεσο, φρόντισε να αρχίσουν
διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ελλήνων και Περσών. Οι Πέρσες ζητούσαν να αποχωρήσει αµέσως
το ελληνικό εκστρατευτικό σώµα γιατί η Ιωνία ανήκε στον Μέγα Βασιλέα ενώ οι Σπαρτιάτες
ζητούσαν πρώτα την διαβεβαίωση των Περσών για την ανεξαρτησία των Πόλεων. Κανείς όµως
από τους αντιπάλους δεν αποφάσιζε να διατάξει κατά µέτωπο επίθεση παρ’ ότι ο Αγησίλαος
άρχισε µε τον στρατό του να λεηλατεί την χώρα και να νικά περσικά τµήµατα σε µικρές µάχες.
Οι Πέρσες τότε αποφάσισαν να εκµεταλλευθούν το αντισπαρτιατικό ρεύµα στην Ελλάδα και να
πετύχουν αντιπερισπασµό για να αναγκάσουν τους Σπαρτιάτες να αποχωρήσουν από την Ιωνία.
Ήδη από το 400 π.Χ. και µετά, οι Σπαρτιάτες είχαν αντιµετωπίσει δυναµικά τις άλλες
ελληνικές Πόλεις. Αυτή τους η στάση είχε δηµιουργήσει αντισπαρτιατικό κλίµα στον Ελλαδικό
χώρο. Ένα καλό παράδειγµα του τρόπου συµπεριφοράς των Σπαρτιατών αυτήν την εποχή είναι
η υποταγή της Ήλιδας. Οι Ηλείοι ήταν παλιοί εχθροί των Λακεδαιµονίων αλλά οι σχέσεις των
δύο Πόλεων ήταν ιδιαίτερα τεταµένες µετά το 421 όταν οι κάτοικοι της Ηλείας συνδέθηκαν µε
τους Αθηναίους και τους Αργείους. Οι Σπαρτιάτες, µετά από δύο εκστρατείες υπό τον Άγι,
κατάφεραν να ταπεινώσουν τους Ηλείους και να τους µετατρέψουν σε ασήµαντους υποτελείς.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Σπαρτιάτες έδειχναν τόσο δυναµικά το ηγεµονικό τους
πρόσωπο στην Ελλάδα και, φυσικά, ξεσήκωσαν πολλές Πόλεις εναντίον τους. Όταν λοιπόν οι
Πέρσες έστειλαν τους δύο Ρόδιους, ∆ωριέα και Τιµοκράτη µε πολλά χρήµατα για να
υποκινήσουν τους Έλληνες εναντίον των Σπαρτιατών, βρήκαν ήδη το αντιλακωνικό κλίµα σε
έξαρση. Οι µεγάλες ελληνικές Πόλεις είχαν θορυβηθεί από τις σπαρτιατικές επιχειρήσεις στην
Μικρά Ασία, όπου ήττα των Περσών και κυριαρχία των Σπαρτιατών επί των Ιωνικών Πόλεων
σήµαινε την πλήρη εδραίωση της λακωνικής κυριαρχία στην Ελλάδα. Οι Πέρσες απεσταλµένοι
δεν δυσκολεύθηκαν καθόλου λοιπόν για να πείσουν τους αντιπάλους των Λακεδαιµονίων να
ξεσηκωθούν εναντίον τους.
Υποκινητές της αντισπαρτιατικής αντιδράσεως ήταν οι Θηβαίοι, που ήταν ενοχληµένοι
από την σπαρτιατική δραστηριότητα στα βόρεια σύνορά τους, στην Θεσσαλία. Οι σπαρτιατικές
ενέργειες µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την κυριαρχία των Θηβαίων επί των Βοιωτικών
Πόλεων αλλά έδιναν και µια εντύπωση σπαρτιατικής περικυκλώσεως της Ανατολικής Στερεάς,
µε τον έλεγχο της Αθήνας και της Θεσσαλίας. Οι Θηβαίοι, λοιπόν, προκάλεσαν σύγκρουση
µεταξύ των Φωκέων και των συµµάχων τους Λοκρών µε σκοπό να σπεύσουν σε βοήθεια των
τελευταίων και να προκαλέσουν πόλεµο.22 Οι Θηβαίοι γνώριζαν ότι οι Σπαρτιάτες ήταν
σύµµαχοι των Φωκέων και άρα οι Λάκωνες θα τους βοηθούσαν. Έτσι, θα άρχιζε η σύγκρουση
µε τους Σπαρτιάτες πριν αυτοί ολοκληρώσουν τις ενέργειές τους στα βόρεια σύνορα του
Βοιωτικού Κοινού. Οι Σπαρτιάτες έστειλαν τον Λύσανδρο να αναλάβει την αρχηγία του
στρατού των Φωκέων και ετοίµαζαν στρατό ενώ οι Θηβαίοι υπέγραψαν συµµαχία µε τους
Αθηναίους το 395 (δες Ιστορική Πηγή 22). Οι Κορίνθιοι δεν αναµείχθηκαν δηλώνοντας ότι θα
παρέµεναν προσωρινά ουδέτεροι αλλά ήταν και αυτοί εναντίον των Σπαρτιατών. Ήταν
χολωµένοι διότι, παρ’ ότι στον Πελοποννησιακό Πόλεµο πολέµησαν στο πλευρό τους, δεν
έλαβαν τίποτα ως ανταµοιβή ενώ είχαν ζηµιωθεί και συνέχιζαν να υφίστανται τις εµπορικές
συνέπειες του τελευταίου πολέµου.
Εν τω µεταξύ, ο Λύσανδρος, αφού κατέλαβε ορισµένες πόλεις στην Βοιωτία, φοβήθηκε
να επιτεθεί στην Αλίαρτο (Καστρί Μάζιου, δυτικά σηµερινής Αλιάρτου) µε τον στρατό που
διέθετε και περίµενε τον Παυσανία, που θα ερχόταν µε ενισχύσεις από την Σπάρτη. Όταν
κατάλαβε ότι Θηβαίοι πλησίαζαν στην πόλη για να βοηθήσουν τους συµµάχους τους,
αποφάσισε να λάβει πρωτοβουλία αλλά ήταν πλέον αργά. Οι Θηβαίοι επιτέθηκαν, κύκλωσαν
τον στρατό του και τον κατατρόπωσαν. Στην µάχη της Αλιάρτου, το καλοκαίρι του 395, έπεσε ο
22

Tritle, pp. 51-52.
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Λύσανδρος και 1.000 στρατιώτες του ενώ οι Θηβαίοι έχασαν 300 δικούς τους.23 Όταν έφθασε ο
Παυσανίας, αποφάσισε πως ήταν πολύ αργά για να κάνει οτιδήποτε και διότι οι Θηβαίοι είχαν
πολύ υψηλό πολεµικό ηθικό αλλά και επειδή εκείνος υστερούσε σε ιππικό. Έτσι, παραχώρησε
στους Θηβαίους ανακωχή για να θάψουν τους νεκρούς και υποσχέθηκε να εκκενώσει την
περιοχή. Η ηττοπαθής στάση του Παυσανία προκάλεσε την σπαρτιατική µήνιν. Ο Σπαρτιάτης
βασιλιάς κατηγορήθηκε για ολιγωρία και ηττοπάθεια και καταδικάσθηκε ερήµην σε θάνατο. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Τεγέα, όπου και πέθανε περίπου το 385. Η νίκη
των Βοιωτών στην Αλίαρτο είχε δυσµενείς συνέπειες για τους Σπαρτιάτες αφ’ ενός διότι µέρος
του στρατού τους νικήθηκε αλλά και διότι οι Κορίνθιοι, οι Μεγαρείς, οι Αργείοι και άλλες
Πόλεις έσπευσαν να συµµαχήσουν µε τους Βοιωτούς.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 22
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΒΟΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (395 π.Χ.)
Αρχαίο κείµενο σε Marcus N. Tod, ed. Greek Historical Inscriptions 2 vols in 1, rpt. of 19461948 2-vol ed (Chicago: Ares, 1985), no 101, 2:14. Απόδοση στα νεοελληνικά ∆. Ι. Λοΐζος.
Θεοί. Συµµαχία Βοιωτών [µε αρχηγούς τους Θηβαίους] και Αθηναίων για πάντα. Εάν κανείς
έρθει εναντίον των Αθηναίων για πόλεµο, είτε από την ξηρά είτε από την θάλασσα, οι Βοιωτοί
να βοηθήσουν µε όλη τους την δύναµη, µε κάθε τρόπο που θα τους ζητήσουν οι Αθηναίοι όσο
είναι δυνατόν και εάν κανείς έρθει εναντίον των Βοιωτών για πόλεµο, είτε από την ξηρά είτε
από την θάλασσα, οι Αθηναίοι να βοηθήσουν µε όλη τους την δύναµη, µε κάθε τρόπο που θα
τους ζητήσουν οι Βοιωτοί, όσο είναι δυνατόν. Εάν κάτι αποφασισθεί, είτε να προστεθεί είτε να
αφαιρεθεί [από αυτήν την συµφωνία], οι Αθηναίοι και οι Βοιωτοί, µε κοινή σύσκεψη ... [το
υπόλοιπο κείµενο κατεστραµµένο]

Καθ’ όσον χρόνο οι Βοιωτοί µάχονταν µε τους Σπαρτιάτες, ο Αγησίλαος συνέχιζε µε
επιτυχία τις επιχειρήσεις του εναντίον των Περσών στην Ασία.24 Μετά από την ήττα στην
Αλίαρτο, όµως, κλήθηκε το 394 να εγκαταλείψει την αποστολή του στην Μ. Ασία και να
επιστρέψει µε το µεγαλύτερο µέρος του στρατού του πίσω στην Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες
χρειάζονταν όλες τις διαθέσιµες δυνάµεις για να αντιµετωπίσουν τον Θηβαϊκό συνασπισµό, ο
οποίος ήδη συγκέντρωνε στρατό στην Κόρινθο. Εν τω µεταξύ, οι Λακεδαιµόνιοι αποφάσισαν να
κινηθούν µε αρχηγό τον Αριστόδαµο και συγκέντρωσαν περίπου 20.000 οπλίτες,25 εκ των
οποίων 6.000 Σπαρτιάτες,26 600 ιππείς27 και αρκετούς ελαφρά οπλισµένους. Ο αντίπαλος
23

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Λύσανδρος", 28.11. Ο Ξενοφών (Ελληνικά, Γ.V.20-21) γράφει ότι
από τους Θηβαίους έπεσαν πάνω από 200 και ο ∆ιόδωρος (Ι∆.81.2) περίπου 200 ενώ και οι δύο αναφέρουν ότι
ο Λύσανδρος έχασε πολλούς άνδρες.
24
Ελληνικά Οξυρύγχια, 14.5-17 & 24-25.4.
25
Ο Ξενοφών (Ελληνικά, ∆.ΙΙ.16) υπολογίζει τον αριθµό των Λακεδαιµονίων οπλιτών σε 13.500 αλλά
δεν περιλαµβάνει στην καταµέτρησή του τους Πελληνείς και τους Τεγεάτες, που τους αναφέρει στην
περιγραφή της µάχης (∆.ΙΙ.18-23). Ο δε ∆ιόδωρος (Ι∆.83.1) αναφέρει 23.000 πεζούς.
26
Ο αριθµός των 6.000 Σπαρτιατών οπλιτών δεν βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε ό,τι ειπώθηκε στο
Κεφάλαιο 7 για την σπαρτιατική στρατιωτική δύναµη διότι λόγω λειψανδρίας οι Σπαρτιάτες κατά την περίοδο
της Σπαρτιατικής Ηγεµονίας χρησιµοποιούσαν νεοδαµώδεις, δηλαδή µια ειδική κατηγορία απελεύθερων
ειλώτων, που τους υποχρέωναν να συµµετέχουν στον σπαρτιατικό στρατό (δες ∆. ∆ηµητράκος, επιµ. Μέγα
Λεξικό όλης της Ελληνικής Γλώσσης, 9 τοµ. (Αθήναι: ∆ηµητράκος, 1953/1964), λέξη "νεοδαµώδης"). Οι
Σπαρτιάτες τους χρησιµοποίησαν σε εκστρατείες µετά το 424/1, προς το τέλος του Ε' και στην αρχή του ∆'
αιώνα, όπως στην Σικελία το 413 (Θουκ. Η.19 & 58), στην Μικρά Ασία το 400 (Ξενοφών, Ελληνικά, Γ.Ι.4) και
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συνασπισµός είχε δύναµη 24.000 οπλιτών και 1.550 ιππέων καθώς και αρκετούς ψιλούς. Στην
µάχη που ακολούθησε το 394 ανατολικά του ποταµού Νεµέα (σηµερινός Ζαπάντης), στο σηµείο
όπου ο ποταµός συναντά την σηµερινή Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών, ο αντιλακωνικός
συνασπισµός ηττήθηκε. Η µάχη αυτή άνοιξε την αυλαία των επιχειρήσεων του Κορινθιακού
Πολέµου, που θα τερµατισθεί µε την ειρήνη του 386.29 Με την νικηφόρα έκβαση της πρώτης
µάχης του νέου πολέµου, οι Σπαρτιάτες είχαν περιορίσει τους εχθρούς τους στην
βορειοανατολική Πελοπόννησο.
Εν τω µεταξύ, στα παράλια της Μικράς Ασίας, έγινε ναυµαχία ανάµεσα στους στόλους
των δύο συνασπισµών. Το 394, στην ναυµαχία της Κνίδου (δυτικά της σηµερινής πόλεως
Yaziköy, στην Μικρασιατική ακτή, νοτιοανατολικά της Κω), αντίπαλοι ήταν στόλος υπό τον
Αθηναίο Κόνωνα (;-389), που µετά την τραγική ήττα στους Αιγός Ποταµούς (404) είχε
καταφύγει στην αυλή του φιλέλληνα βασιλιά Ευαγόρα Α' στην Κύπρο, εναντίον σπαρτιατικού
στόλου. Η δύναµη του Κόνωνα περιλάµβανε κυρίως Έλληνες µισθοφόρους αλλά και Πέρσες, µε
τους οποίους συνεργαζόταν από καιρό ο Αθηναίος στρατηγός και οι οποίοι είχαν
χρηµατοδοτήσει αυτήν του την αποστολή. Οι Σπαρτιάτες ηττήθηκαν. Το σηµαντικότερο
αποτέλεσµα, όµως, ήταν το γεγονός ότι µετά από την ναυµαχία της Κνίδου οι Πέρσες
ξαναεπέστρεψαν στο Αιγαίο µε την συνεργασία Ελλήνων. Ο Κόνων, µάλιστα, συµβούλευσε
τους Πέρσες να υποσχεθούν αυτονοµία στις µικρασιατικές Πόλεις και στο Α. Αιγαίο για να
αποφύγουν στο µέλλον την συνένωση όλων των Ελλήνων εναντίον τους. Η αλήθεια είναι ότι οι
Πόλεις, πιστεύοντας τα περί αυτονοµίας, δέχθηκαν τον Κόνωνα αλλά και τους Πέρσες ως
ελευθερωτές, πράγµα που δείχνει το µίσος των ελλήνων της Μ. Ασίας εναντίον των Σπαρτιατών,
λόγω των καταπιεστικών ολιγαρχικών καθεστώτων που είχαν εγκαταστήσει. Η εσωτερική
πολιτική αντιπάθεια είχε διογκωθεί περισσότερο από τον φόβο του περσικού κινδύνου.
Οι µάχες, βέβαια, δεν σταµάτησαν και οι δύο συνασπισµοί συγκρούσθηκαν για µια
ακόµη φορά στην Κορώνεια, στην Βοιωτία, το 394 όταν κατέφθασε εκεί από την Μικρά Ασία
και µέσω της Βορείου Ελλάδας ο Αγησίλαος. Παρ’ ότι δεν γνωρίζουµε καθόλου την αριθµητική
δύναµη των αντιπάλων, ο Λακωνικός σχηµατισµός είχε φυσικά επικεφαλής τον Αγησίλαο ενώ η
αντιλακωνική παράταξη τον Ηριππίδα. Μετά την µάχη, οι Λακεδαιµόνιοι είχαν 350 νεκρούς ενώ
οι αντίπαλοι περισσότερους από 600.30 Οι Σπαρτιάτες απέδειξαν την ανωτερότητα του στρατού
τους αλλά ο Αγησίλαος τραυµατίσθηκε στην µάχη και επέστρεψε στην Σπάρτη. Για την
εκτίµηση που έτρεφαν οι Σπαρτιάτες προς το πρόσωπό του αλλά και για το ήθος του
Λακεδαιµόνιου βασιλιά ο Πλούταρχος αναφέρει ότι
όταν επέστρεψε στην πατρίδα του έγινε αµέσως αγαπητός στους πολίτες και
εκτιµήθηκε για την διαγωγή του και τον τρόπο που ζούσε. ∆εν γύρισε, όπως οι
περισσότεροι από τους στρατηγούς, από τις ξένες χώρες αλλαγµένος ή
επηρεασµένος από τα ξένα ήθη, δυστροπώντας για τα πατροπαράδοτα έθιµα και
προσπαθώντας να απαλλαγεί απ’ αυτά. Αλλά, σαν [να ήταν απ’] αυτούς που δεν
διέβησαν ποτέ τον Ευρώτα [για να φύγουν από την Σπάρτη], τιµώντας τα
παρόντα έθιµα και αρκούµενος σ’ αυτά, δεν άλλαξε ούτε το δείπνο του, ούτε το
λουτρό του, ούτε τις θεραπαινίδες της γυναίκας του, ούτε τον στολισµό των
όπλων του, ούτε τα της οικίας του και τις πόρτες τις άφησε όπως ήταν, πολύ
προφανώς στην εν προκειµένω µάχη. ∆ες και Paul Cartledge, Agesialus and the Crisis of Sparta (London:
Duckworth, 1987), pp. 39-40 ενώ για την µείωση του σπαρτιατικού στρατού δες λεπτοµερώς σε Ίδιο, pp. 167179.
27
Ο ∆ιόδωρος (Ι∆.83.1), σε αντίθεση µε τον Ξενοφώντα, αναφέρει 500 Λακεδαιµόνιους ιππείς.
28
Ξενοφών, Ελληνικά, ∆.ΙΙ.17.
29
Για τα πολύπλοκα προβλήµατα των αιτιών του Κορινθιακού Πολέµου δες Hamilton, Sparta’s Bitter
Victories, pp. 182-208.
30
∆ιόδ. Ι∆.84.2.
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31

παλιές [...]

Από την άλλη πλευρά, ο νικητής της Κνίδου, Κόνων, ζήτησε χρήµατα από τους Πέρσες
για να ξανακτίσει τα τείχη της Αθήνας, που είχαν γκρεµισθεί το 404 από τον Λύσανδρο, ενώ
ήθελε να τον αφήσουν να διοικεί τον στόλο µε τον οποίο θα επέβαλε την τάξη στο Α. Αιγαίο. Ο
Αθηναίος στρατηγός σκεφτόταν να χρησιµοποιήσει την περσική υποστήριξη για να ανορθώσει
την ισχύ της Αθήνας. Οι Αθηναίοι υποδέχθηκαν τον Κόνωνα µε τιµές προσδοκώντας
τουλάχιστον την σταθεροποίηση των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων σε όσες Πόλεις είχαν
αρνηθεί την λακωνική ολιγαρχία. Οι εποχές όµως που οι Αθηναίοι έπειθαν ή επέβαλαν την
θέλησή τους στους συµµάχους τους είχαν περάσει και η κατάρρευση της σπαρτιατικής ισχύος
στο Αιγαίο και στην Μ. Ασία δεν σήµαινε µε κανένα τρόπο αυτόµατη παλινόρθωση της
Αθηναϊκής ηγεµονίας του Ε' αιώνα. Οι ευσεβείς αυτοί πόθοι, ακόµη και εάν υπήρχαν, δεν
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν από την στιγµή που έλειπε ισχυρός αθηναϊκός στόλος.
Οι Σπαρτιάτες, θορυβηµένοι από την νέα οικοδόµηση µέρους των τειχών στην Αθήνα
και την περσική ενίσχυση του αθηναϊκού στόλου, σκέφθηκαν να µεταβάλουν την ισορροπία
δυνάµεων στρέφοντας την περσική υπεροχή προς το µέρος τους. Για να το πετύχουν αυτό
έπρεπε να αναγνωρίσουν στους Πέρσες µονάρχες την επικυριαρχία των ελληνικών Πόλεων της
Μ. Ασίας. Βέβαια, µε αυτόν τον τρόπο, αποδέχονταν την διπλωµατική τους ήττα αφού από το
400 και µετά οι Σπαρτιάτες είχαν πολεµήσει ακριβώς εναντίον αυτής της θέσεως. Αναγκασµένοι
όµως να σταµατήσουν την εξέλιξη της αθηναϊκής φιλίας µε τον Μέγα Βασιλέα, έστειλαν
αµέσως απεσταλµένο να πείσει τους Πέρσες να διακόψουν την βοήθεια προς τους Αθηναίους.
Όταν η σπαρτιατική προσέγγιση έγινε γνωστή, οι Αθηναίοι, οι Βοιωτοί, οι Κορίνθιοι και οι
Αργείοι έπραξαν ακριβώς το ίδιο για να πείσουν τους Πέρσες για την διατήρηση της βοήθειας.
Το σπαρτιατικό επιχείρηµα βασιζόταν στην άποψη ότι οι ελληνικές Πόλεις έπρεπε να είναι
τελείως αυτόνοµες έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ισχυροί συνασπισµοί. Οι υπόλοιποι Έλληνες
απεσταλµένοι προσπαθούσαν να πείσουν για το αντίθετο διότι η αυτονοµία των Πόλεων ενίσχυε
την σπαρτιατική πολιτική στην Ελλάδα και αποδυνάµωνε αυτούς οι οποίοι βασίζονταν στις
στενές σχέσεις τους µε άλλες Πόλεις. Οι Πέρσες συµβούλευσαν τους Έλληνες να γυρίσουν προς
το παρόν στην πατρίδα τους ενώ έδωσαν κρυφά χρήµατα στους Σπαρτιάτες για να
κατασκευάσουν πλοία που θα έσπρωχναν τους Αθηναίους στο να αποδεχθούν µια συµβιβαστική
λύση.32
Η χαρά των Περσών ήταν απερίγραπτη όταν κατάλαβαν ότι, εάν χρησιµοποιούσαν
έξυπνα την αρχή του διαίρει και βασίλευε που τους πρόσφεραν απλόχερα οι Έλληνες, θα
επικρατούσαν πλήρως στο Α. Αιγαίο και στην Μ. Ασία ενώ, εκ παραλλήλου, θα αποδυνάµωναν
τους Έλληνες µια για πάντα. ∆ιέταξαν λοιπόν την σύλληψη και φυλάκιση του Κόνωνα, που
αντιπροσώπευε τους Αθηναίους, µε το αιτιολογικό ότι έβλαψε τα περσικά συµφέροντα. Στην
πραγµατικότητα, η πρωτοβουλία οφειλόταν στον σατράπη Τιρίβαζο, µε τον οποίον είχαν
συνοµιλήσει οι Έλληνες. Ο Τιρίβαζος συνέλαβε τον Κόνωνα και έσπευσε στον Μέγα Βασιλέα
να του ανακοινώσει τις συζητήσεις του µε τους Έλληνες και τις ενέργειές του και να λάβει
εντολές. Ο Αρταξέρξης όµως είχε διαφορετική γνώµη. ∆ιέταξε αµέσως την απελευθέρωση του
Κόνωνα και αποφάσισε να συνεχίσει την φιλοαθηναϊκή του πολιτική διότι κατάλαβε ότι έπρεπε
περισσότερο να φοβάται τους Λακεδαιµονίους παρά τους Αθηναίους. Ο Κόνων δεν αναµείχθηκε
πλέον στα πολιτικά πράγµατα αλλά κατέφυγε στην Κύπρο όπου πέθανε, µάλλον το 389. Ο
Πέρσης βασιλιάς είχε λάβει την απόφαση να αντιµετωπίσει τους Λακεδαιµονίους.
Το 391, οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να ξαναρχίσουν τον πόλεµο στην Μ. Ασία και
έστειλαν εκστρατευτικό σώµα, που µε την υποστήριξη ορισµένων τοπικών Πόλεων, έφθασε

31
32

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Αγησίλαος", 19.
Ξενοφών, Ελληνικά, ∆.VIII.12-16.
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τους 8.000 άνδρες και άρχισε επιχειρήσεις µικρής εµβέλειας. Εκ παραλλήλου, µικρός στόλος
από 27 τριήρεις34 άρχισε δράση στα µικρασιατικά παράλια. Το 389, οι Αθηναίοι έστειλαν στην
Ρόδο τον Θρασύβουλο τον Στειριέα µε 40 τριήρεις.35 Η µοίρα διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε
κίνδυνος από τους Σπαρτιάτες και έτσι άρχισε να πλέει βόρεια, προς την Προποντίδα, µήπως
αποκοµίσει κάποια οφέλη για την Αθήνα. Πράγµατι, η ιδέα του Θρασύβουλου υπήρξε επωφελής
για την αττική Πόλη. Οι Θάσιοι και οι Σαµοθράκες αλλά και άλλες Πόλεις στην Χερσόνησο
εξαναγκάσθηκαν να συµµαχήσουν µε τους Αθηναίους. Ακόµη, οι περισσότερες από τις Πόλεις
της Λέσβου έδιωξαν τους Λακεδαιµόνιους αρµοστές και προσχώρησαν στους Αθηναίους ενώ ο
Θρασύβουλος επέβαλε φόρο υπέρ των Αθηναίων σε όσα εµπορεύµατα κατέφθαναν από τον
Πόντο στο Αιγαίο. Ο Θρασύβουλος συνέχισε να διοικεί τον στόλο µέχρι που σκοτώθηκε σε
αψιµαχία στην Άσπενδο (Büyükbelkiz ή Belkis, ανατολικά της Αττάλειας ή Antalya) της
Παµφυλίας. Είχε όµως ήδη αποδείξει µε την δυναµικότητά του ότι οι Αθηναίοι θα µπορούσαν
να ανασχηµατίσουν την Αθηναϊκή Συµµαχία και να κυριαρχήσουν πάλι στο Αιγαίο
αποµονώνοντας τους Πέρσες και τους Λακεδαιµονίους.
Η Ανταλκίδειος ή Βασίλειος Ειρήνη (388-386 π.Χ.)
Οι επιτυχίες του Θρασύβουλου έβαλαν σε πολλές σκέψεις τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι θεώρησαν
ότι δεν έπρεπε να αφήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στους Αθηναίους. Έπεισαν λοιπόν
τους Αιγινήτες να αρχίσουν την πειρατεία εναντίον αθηναϊκών πλοίων ενώ τους υποστήριξαν
και µε ναυτική δύναµη. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 389 και του εποµένου, Σπαρτιάτες και
Αθηναίοι συγκρούσθηκαν σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα µέχρι που οι Σπαρτιάτες, βλέποντας
το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι συγκρούσεις, κατέφυγαν πάλι στους Πέρσες. Το 388,
έστειλαν τον ναύαρχο Ανταλκίδα να αρχίσει συνοµιλίες ειρήνης. Ο Ανταλκίδας είχε
συµµετάσχει και σε προηγούµενες αποστολές και ήταν έµπειρος συνοµιλητής. Μετά από ένα
χρόνο, το 387, ο Ανταλκίδας γύρισε έχοντας συνάψει την πολυπόθητη ειρήνη µε τον βασιλιά
των Περσών. Οι Πέρσες ήταν οι αναµφισβήτητοι νικητές από την συµφωνία αυτή, που
ονοµάσθηκε Ανταλκίδειος ή Βασίλειος Ειρήνη. Η συνθήκη υπαγορεύθηκε ουσιαστικά από τον
Πέρση βασιλιά, την στιγµή µάλιστα που οι Πέρσες δεν ήταν σε θέση να επιβάλουν τις θέσεις
τους στρατιωτικώς. Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας, οι Πέρσες κέρδισαν την υπαγωγή
των Ελλήνων της Μ. Ασίας και της Κύπρου στην επικυριαρχία τους και την αυτονόµηση όλων
των άλλων Πόλεων, µε ορισµένες εξαιρέσεις υπέρ των Αθηναίων, ενώ δεν προβλεπόταν η
διατήρηση του Κοινού των Βοιωτών.36 Πρέπει ακόµη να επισηµανθεί ότι, παρ’ όλο που η
Ειρήνη ήταν µεταξύ Περσών και Σπαρτιατών, όλοι οι Έλληνες καλούνταν να σεβαστούν τους
‘όρους της. Σε περίπτωση που αρνούνταν, υπήρχε ειδικός ‘όρος που υποχρέωνε όσους δέχονταν
την συµφωνία να πολεµήσουν, και µάλιστα µε την βοήθεια των Περσών, εναντίον αυτών που θα
διαφωνούσαν.37
Οι Σπαρτιάτες έφεραν το κείµενο της συµφωνίας στην Ελλάδα προς επικύρωση και
κάλεσαν το 387/6 συνδιάσκεψη των ελληνικών Πόλεων. Αρχικά, οι αντιδράσεις ήταν πολλές
αλλά όταν οι Σπαρτιάτες ανακοίνωσαν ότι είχαν σκοπό να συνεχίσουν τον πόλεµο εναντίον των
άλλων Ελλήνων µε την βοήθεια του Μέγα Βασιλέα, οι αντιρρήσεις κάµφθηκαν. Εν τω µεταξύ, ο
Ανταλκίδας είχε καταλάβει τα Στενά του Ελλησπόντου και είχε αποκόψει την τροφοδοσία των
Αθηναίων µε δηµητριακά από τον Πόντο αναγκάζοντας τους να δεχθούν την περσική Ειρήνη.
Οι Βοιωτοί επίσης αναγκάσθηκαν να δεχθούν την αυτονοµία των Πόλεων που αποτελούσαν το
Κοινό τους, οι Αργείοι και οι Κορίνθιοι να διασπάσουν την κοινή πολιτική τους, που είχαν
εγκαινιάσει το 392 και που ίσως απέβλεπε σε πλήρη πολιτική ενοποίηση των Πόλεών τους, ενώ
33
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∆ιόδ. Ι∆.99.2.
∆ιόδ. Ι∆.97.4 και Ξενοφών, Ελληνικά, ∆.VIII.24.
35
Ξενοφών, Ελληνικά, ∆.VIII.25.
36
Ξενοφών, Ελληνικά, Ε.Ι.31.
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Tritle, pp. 73-75.
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οι Σπαρτιάτες συµφώνησαν να αποχωρήσουν από την Μ. Ασία. Αυτό που φοβήθηκαν οι
Έλληνες και αποδέχθηκαν την Ανταλκίδειο Ειρήνη δεν ήταν µια άµεση περσική στρατιωτική
επέµβαση στην Ελλάδα αλλά η πιθανή χρηµατική επιχορήγηση των Σπαρτιατών, που θα τους
καθιστούσε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Το µόνο όπλο που χρησιµοποιούσαν αποτελεσµατικά οι
Πέρσες εναντίον των Ελλήνων µετά το 480 ήταν η χορήγηση χρηµάτων, άλλοτε προς τους
Σπαρτιάτες και άλλοτε προς τους Αθηναίους, για να επιφέρουν την πολιτική και στρατιωτική
αλληλοεξόντωση των Ελλήνων. Το σηµαντικότερο ζήτηµα, όµως, δεν είναι το ότι οι Πέρσες
διέθεταν χρηµατικά ποσά αλλά το ότι οι Έλληνες τα δέχονταν ή και τα ζητούσαν για να
κυριαρχήσουν πάνω σε άλλες ελληνικές Πόλεις, χωρίς να διαισθάνονται τις συνέπειες από το
πολιτικό και στρατιωτικό παιχνίδι που έπαιζαν οι Πέρσες.
Το Τέλος της Σπαρτιατικής Ηγεµονίας (386-379 π.Χ.)
Μετά την Ανταλκίδειο Ειρήνη (387/6), οι Σπαρτιάτες ισχυροποίησαν τόσο την θέση τους ώστε
δεν τήρησαν τους ‘όρους της συµφωνίας περί αυτονοµήσεως για την περιοχή που ήλεγχαν
άµεσα. ∆ηλαδή, δεν δέχθηκαν την αυτονόµηση των ειλώτων και των περιοίκων και δεν
διέλυσαν το Κοινό των Αχαιών που υποστήριζαν. Αντιθέτως, ο βασιλιάς Αγησίλαος επιδόθηκε
στην εξασθένηση όλων των ελληνικών Πόλεων και άρχισε µε επίθεση στους Μαντινείς, τους
οποίους υπέταξε. Επίσης, µε την βοήθεια Θηβαίων ολιγαρχικών, κατέλαβε την θηβαϊκή
Καδµεία και εγκατέστησε σπαρτιατικές φρουρές στις βοιωτικές Πόλεις, διέλυσε το Κοινό των
Χαλκιδέων (Χαλκιδική) και επενέβη στον Φλιούντα ή Φλειούντα (περιοχή σηµερινής πόλεως
της Νεµέας). Με άλλα λόγια, οι Σπαρτιάτες ενεργούσαν λίγο πολύ αυθαίρετα ως τοποτηρητές
στην Ελλάδα και µέχρι το 379 είχαν επιβληθεί πλήρως επί των ελληνικών Πόλεων.38 Την
περίοδο αυτή, οι Αθηναίοι αντέδρασαν µε σηµαντικές µεµονωµένες συµµαχίες µε τους Θράκες
(µάλλον 385) και τους Χίους (384, δες Ιστορική Πηγή 23), πάντα στα πλαίσια της Βασιλείου
Ειρήνης, που προϊδέαζαν όµως για την δηµιουργία της µετέπειτα νέας Αθηναϊκής Συµµαχίας.
Μετά το 379, βέβαια, η ανερχόµενη Θηβαϊκή ισχύς και η Β' Αθηναϊκή Συµµαχία ανάγκασαν την
Σπάρτη να υποχωρήσει.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 23
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΙΩΝ (384 π.Χ.)
Αρχαίο κείµενο σε Marcus N. Tod, ed. Greek Historical Inscriptions 2 vols in 1, rpt. of 19461948 2-vol ed (Chicago: Ares, 1985), no 118, 2:50-51. Απόδοση στα νεοελληνικά ∆. Ι. Λοΐζος.
Συµµαχία Αθηναίων και Χίων. Όταν άρχων ήταν ο ∆ιειτρέφης και ο Ιπποθώντις προήδρευε της
πρώτης πρυτανείας, όπου ... ο γιος του Στεφάνου από το [∆εκελεικό] Οίο ήταν γραµµατεύς ...
αυτά ... [αφού στους Χίους έχουν;] υπενθυµισθεί οι κοινές συµφωνίες που έχουν υπογράψει οι
Έλληνες, ότι θα τις διατηρούν, όπως οι Αθηναίοι, την [Βασίλειο] ειρήνη και την φιλία και τους
όρκους και τις παρούσες συνθήκες στις οποίες έχουν ορκισθεί ο [Μέγας] Βασιλεύς και οι
Αθηναίοι και οι Λακεδαιµόνιοι και οι άλλοι Έλληνες, και έχουν [οι Χίοι] έρθει διαβεβαιώνοντας
για τις καλές προθέσεις τους τον δήµο των Αθηναίων και ολόκληρη την Ελλάδα και τον [Μέγα]
Βασιλέα, ας ψηφισθεί από τον δήµο. Έπαινος να δοθεί στον δήµο των Χίων και στους πρέσβεις
που έχουν αφιχθεί. Να διατηρήσουν την [Βασίλειο] ειρήνη και τους όρκους και τις υφιστάµενες
συνθήκες. Οι Χίοι να γίνουν σύµµαχοι µε ελευθερία και αυτονοµία εάν δεν παραβούν κανέναν
από τους όρους που έχουν σκαλισθεί στις στήλες σχετικά µε την ειρήνη, ούτε, όσο το δυνατόν,
εάν κάποιος άλλος τους παραβεί να παρασυρθούν απ’ αυτόν. Να τοποθετηθεί στήλη στην
ακρόπολη µπροστά στο άγαλµα [της Αθηνάς Προµάχου] και πάνω της να γραφεί: εάν
38

Tritle, pp. 53-54.
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οποιοσδήποτε έρθει εναντίον των Αθηναίων, οι Χίοι να βοηθήσουν µε όλη τους την δύναµη,
όσο είναι δυνατόν. Εάν οποιοσδήποτε έρθει εναντίον των Χίων, οι Αθηναίοι να βοηθήσουν µε
όλη τους την δύναµη, όσο είναι δυνατόν. Να ορκισθούν σε όσους έχουν έρθει από την Χίο η
βουλή [των Αθηναίων] και οι στρατηγοί και οι ταξίαρχοι, στην Χίο δε [να ορκισθούν στους
Αθηναίους] η βουλή και οι άλλοι άρχοντες. Να εκλεγούν πέντε άνδρες, οι οποίοι αφού
ταξιδέψουν στην Χίο, να ορκίσουν την Πόλη των Χίων. Να διαρκέσει η συµµαχία για πάντα. Να
κληθεί η πρεσβεία των Χίων να έρθουν αύριο να φιλοξενηθούν στο Πρυτανείο. Εξελέγησαν
πρέσβεις οι εξής: Κέφαλος Κολυττεύς από την Αλωπεκή, Αίσιµος ... Φρεάρριος, ∆ηµοκλείδης...
Οι εξής ήταν πρέσβεις των Χίων: Βρύων, Απε...ριτος, Αρχέλας.

Η Σπαρτιατική Ηγεµονία που διήρκεσε είκοσι πέντε χρόνια, από το 404 µέχρι το 379,
κατέληξε σε πλήρη ελληνική ήττα έναντι των Περσών και µάλιστα όχι σε στρατιωτικό επίπεδο,
όπου οι Έλληνες υπερτερούσαν, αλλά στο διπλωµατικό και σε µια περίοδο κατά την οποίαν οι
Πέρσες βρίσκονταν σε πλήρη αδυναµία να απειλήσουν στρατιωτικώς τους Έλληνες. Η
παράξενη αυτή κατάληξη των ελληνοπερσικών σχέσεων οφείλεται αποκλειστικά στις έριδες
ανάµεσα στους Έλληνες αλλά και στις προσπάθειες ορισµένων συνασπισµών ή Πόλεων να
επιβληθούν στις υπόλοιπες. Οι Έλληνες οι ίδιοι έγιναν πρόξενοι της ήττας τους από τους
Πέρσες, λόγω της ασυµφωνίας των ελληνικών Πόλεων και εξ αιτίας τοπικών συµφερόντων, σε
µια περίοδο που οι Πέρσες βρίσκονταν στο χαµηλότερο ίσως σηµείο της δυνάµεώς τους. Το
µοναδικό όπλο που είχαν και χρησιµοποιούσαν οι Πέρσες, µετά από πρόσκληση των Ελλήνων,
ήταν το άφθονο χρήµα, που αµέσως έδινε την υπεροχή σε αυτούς που το ελάµβαναν και το
χρησιµοποιούσαν. Η Σπαρτιατική Ηγεµονία του πρώτου τετάρτου του ∆' αιώνα βασίσθηκε
κυρίως στις περσικές επιχορηγήσεις και δεν είχε σχέση µε την Αθηναϊκή Ηγεµονία του Ε' αιώνα
που βασιζόταν στις συνεισφορές, έστω και αναγκαστικές, των ελληνικών συµµαχικών Πόλεων.
Το τελικό αποτέλεσµα ήταν βέβαια το ίδιο: η καταδυνάστευση µέρους των Ελλήνων από την
ισχυρότερη Πόλη που ηγούνταν και του ισχυρότερου συνασπισµού.
Η Θήβα και η Β' Αθηναϊκή Συµµαχία (379-371 π.Χ.)
Το 379, η Σπάρτη φάνταζε η ισχυρότερη δύναµη στον ελληνικό χώρο. Η ισχύς της,
όµως, δεν ήταν ικανή να συγκρατήσει τις δύο άλλες ανερχόµενες ξανά Πόλεις: την Θήβα και
την Αθήνα. Οι αιτίες της σπαρτιατικής αδυναµίας οφείλονται στα εγγενή προβλήµατα της
Σπάρτης, όπως η µείωση του πληθυσµού και άρα του στρατού, οι ακατάλληλοι και ανίσχυροι
βασιλείς, η σύγκρουση βασιλέων και εφόρων και η προσήλωση στις παραδόσεις. Οι συνέπειες
των πολιτικών και στρατιωτικών αυτών αδυναµιών, τις οποίες µέχρι τώρα κατάφερνε να
υπερπηδά η πελοποννησιακή Πόλη, δεν µπορούσαν πλέον να αποφευχθούν αλλά αντιθέτως
είχαν διογκωθεί. Έτσι, παρά την φαινοµενική υπεροχή τους το 379, οι Σπαρτιάτες δεν είχαν
ουσιαστικά λύσει τα εσωτερικά αυτά προβλήµατα, τα οποία εκµεταλλεύθηκαν οι Θηβαίοι και οι
Αθηναίοι για να εγκαθιδρύσουν την ισχύ τους.
Η Απελευθέρωση της Θήβας (379-378 π.Χ.)
Φαίνεται πολύ παράξενο ότι µια κατακτηµένη Πόλη, όπως ήταν η Θήβα, κατάφερε σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα να αποτινάξει εύκολα τον σπαρτιατικό ζυγό και να ανέλθει στο βάθρο
της Ηγεµονίδας Πόλεως. Ακριβώς αυτή η ευκολία της ανατροπής της σπαρτιατικής
καθεστηκυίας τάξεως αποδεικνύει πόσο υποδεέστεροι στρατιωτικά είχαν καταντήσει οι
Λακεδαιµόνιοι.39 Βέβαια, και οι Θηβαίοι δεν θα επιτύγχαναν πολλά πράγµατα την ηµέρα της
απελευθερώσεώς τους αλλά και στην συνέχεια της συγκρούσεώς τους µε την Σπάρτη εάν δεν
39

Η σταδιακή στρατιωτική κατάρρευση της Σπάρτης εξηγείται στο Paul Cartledge, Sparta and Lakonia.
A Regional History 1300-362 BC (London: Routledge & Kegan, 1979), ch. 13.
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είχαν την βοήθεια των Αθηναίων. Η δηµοκρατική αθηναϊκή µερίδα είχε κάθε συµφέρον και όλη
την διάθεση να βοηθήσει τους οµοϊδεάτες τους Θηβαίους για την παλινόρθωση της δηµοκρατίας
στην Πόλη τους, όπως και οι τελευταίοι είχαν συνδράµει τους πρώτους µετά την επικράτηση
των τριάκοντα τυράννων.
Το σχέδιο των δηµοκρατικών Θηβαίων, που είχαν εκδιωχθεί µετά την ολιγαρχική
προδοσία και την εγκατάσταση των Σπαρτιατών στην Καδµεία, ήταν παράτολµο αλλά
εκτελέσθηκε µε απόλυτη επιτυχία.40 Στο τέλος του 379, δηµοκρατικοί Θηβαίοι µπήκαν στην
Πόλη τους µαζί µε τους χωρικούς που επέστρεφαν από τα χωράφια τους στο τέλος της ηµέρας.
Καθώς ήταν µεταµφιεσµένοι, σκότωσαν τους ολιγαρχικούς Θηβαίους που κρατούσαν την αρχή,
απελευθέρωσαν τους πολιτικούς κρατουµένους και κάλεσαν τους πολίτες να τους βοηθήσουν
ενόπλως. Με το ξηµέρωµα, έγινε γνωστό το συµβάν και όλο και περισσότεροι Θηβαίοι
ενώθηκαν µε τους επαναστάτες. Εν τω µεταξύ, κατέφθασε και το στρατιωτικό απόσπασµα από
5.000 οπλίτες και 500 ιππείς που είχαν υποσχεθεί οι Αθηναίοι αλλά και, εκτός αυτών,
προσήλθαν και πολλοί άλλοι από τις βοιωτικές Πόλεις. Τελικά, συγκεντρώθηκε συνολική
δύναµη περίπου 12.000 οπλιτών και 2.000 ιππέων.41 Η σπαρτιατική φρουρά των 1.500 ανδρών42
που βρισκόταν στην Πόλη κλείσθηκε στην Καδµεία και προσπάθησε να διαπραγµατευθεί µε
τους Θηβαίους την αποχώρησή της χωρίς αντίσταση. Η πρωτάκουστη για Λάκωνες πολεµιστές
πρόταση δείχνει την ηθική κατάπτωση στην οποία είχαν περιπέσει οι θεσµοί στην Σπάρτη αν
και, όταν επέστρεψαν στην λακωνική Πόλη, οι αρχηγοί της φρουράς δικάστηκαν και
εκτελέσθηκαν. Οι Θηβαίοι πολιορκητές δέχθηκαν την πρόταση και συµφώνησαν να αφήσουν
τους Σπαρτιάτες να φύγουν χωρίς να τους πειράξουν. Παρ’ ότι όµως αυτοί τήρησαν τον λόγο
τους, οι άλλοι πολίτες, διακρίνοντας ανάµεσα στους αποχωρούντες και Θηβαίους ολιγαρχικούς,
τους επιτέθηκαν και σκότωσαν πολλούς, Σπαρτιάτες και Θηβαίους. Όσοι επέζησαν και µε όλους
τους φιλολάκωνες Θηβαίους κατέφυγαν στην Σπάρτη. Αφού ο σπαρτιατικός στρατός, που
αναµενόταν να επιτεθεί για την ανακατάληψη της Πόλεως, δεν ήρθε αµέσως, οι Αθηναίοι και οι
άλλοι που είχαν προστρέξει προς βοήθεια επέστρεψαν στις Πόλεις τους. Στην Θήβα οι
δηµοκρατικοί ανέλαβαν την εξουσία και οι νέοι πολέµαρχοι ήταν οι πρωτεργάτες του κινήµατος
Μέλων, Πελοπίδας, Χάρων.
Η κατάληψη της Θήβας έπεσε στην Ελλάδα ως κεραυνός εν αιθρία. Οι Σπαρτιάτες, που
λίγο πολύ είχαν υπό τον έλεγχό τους τις περισσότερες περιοχές από την Λακωνική µέχρι την
Μακεδονία, ανατράπηκαν στην Θήβα µέσα σε µία νύχτα από µια χούφτα δηµοκρατικούς
Θηβαίους και ένα καλά οργανωµένο σχέδιο. Και σαν να µην έφθανε αυτό, οι Σπαρτιάτες
πολεµιστές ζήτησαν να τους αφήσουν ελεύθερους να φύγουν για να γλιτώσουν την ζωή τους. Η
τιµή, η υπόληψη και η φήµη της Σπάρτης καταρρακώθηκαν εκείνη την νύχτα στην Θήβα.
Εκείνο το γεγονός σήµανε την αρχή της πτώσεως, διότι "ὁ γὰρ καταλύσας τὸ τῆς Σπάρτης
ἀξίωµα καὶ παύσας ἄρχοντας αὐτούς γῆς τε καὶ θαλάττης πόλεµος ἐξ ἐκείνης ἐγένετο τῆς
νυκτός".43
Αν και ήταν πλέον χειµώνας, οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να εκστρατεύσουν τελικά
εναντίον των Θηβαίων ανοίγοντας την αυλαία του λεγόµενου Βοιωτικού Πολέµου (378-371),
που οδήγησε στην ηγεµονική άνοδο της Θήβας. Όταν ο νέος βασιλιάς Κλεόµβροτος πλησίασε
την επαναστατηµένη Πόλη, οι Θηβαίοι δεν βγήκαν από τα τείχη να πολεµήσουν ενώ και οι
Σπαρτιάτες απέφυγαν να αρχίσουν πολιορκία και αποχώρησαν. Ο Σφοδρίας, όµως, διοικητής
του σπαρτιατικού σώµατος, που είχε µείνει στην περιοχή για να παρακολουθεί τις κινήσεις των
40

Tritle, pp. 77-78.
∆ιόδ. XV.26.1-4. Σηµείωση: Η αρίθµηση των βιβλίων του ∆ιόδωρου από το XV και µετά γίνεται µε
λατινικούς αριθµούς κατά την έκδοση Loeb.
42
∆ιόδ. XV.25.3 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Πελοπίδας", 12.4.
43
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Πελοπίδας", 13.7. "Ο πόλεµος που κατέλυσε την σπαρτιατική
ηγεµονία και έδωσε τέλος στην ισχύ της στην ξηρά και στην θάλασσα άρχισε εκείνη την νύχτα".
41

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Κειµένου, © 2001, ∆. Ι. Λοΐζος

311
ΗΓΕΜΟΝΙ∆ΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ∆' ΑΙΩΝΑ
Θηβαίων, αποφάσισε, µάλλον από προσωπική µαταιοδοξία, να επιτεθεί και να καταλάβει τον
Πειραιά. Η απόπειρά του απέτυχε αλλά έπεισε τους Αθηναίους ότι οι Λακεδαιµόνιοι ετοίµαζαν
την κατάληψη της Αθήνας και άρα οι Αθηναίοι έπρεπε να συµµαχήσουν και να βοηθήσουν τους
Θηβαίους.44 Μετά από αυτά τα γεγονότα, οι Λακεδαιµόνιοι φυσικά δεν θα άφηναν τους
Θηβαίους ατιµώρητους διότι φοβούνταν την ανασύσταση του Βοιωτικού Κοινού, που στο
παρελθόν είχε αποδειχθεί πολύ ισχυρό, αλλά και την συµµαχία των Θηβαίων µε την Αθήνα. Γι’
αυτόν τον λόγο, το καλοκαίρι του 378, έστειλαν τον Αγησίλαο εναντίον της Θήβας µε
περισσότερους από 18.000 πεζούς, εκ των οποίων 2.500 Σπαρτιάτες και 1.500 ιππείς.45 Ο
Αγησίλαος βρέθηκε µπροστά σε χαρακώµατα και ξύλινα φράγµατα των Θηβαίων, τα οποία τον
εµπόδιζαν να συνεχίσει αφού υπερασπίζονταν από τον θηβαϊκό στρατό και από 5.000
Αθηναίους πεζούς και 200 ιππείς.46 Τελικώς, οι Θηβαίοι και οι σύµµαχοί τους αναγκάσθηκαν να
οπισθοχωρήσουν και άφησαν τους Σπαρτιάτες να επιδοθούν σε λεηλασίες στην πεδιάδα
µπροστά από την πόλη των Θηβών. Ο Αγησίλαος δεν προχώρησε σε επίθεση εναντίον των
Θηβαίων, οι οποίοι κρατούσαν στάση αναµονής, µάλλον για να κάνει οικονοµία δυνάµεων αλλά
και οπλιτών, πράγµα που επιβεβαιώνει την σπαρτιατική ολιγανδρία. Στο τέλος, ο Αγησίλαος
αποχώρησε αφήνοντας µικρή δύναµη. Οι Θηβαίοι, βλέποντας το µεγαλύτερο µέρος του στρατού
να αποχωρεί, επιτέθηκαν µε το ιππικό τους και απηλλάγησαν από τους Λάκωνες. Οι Σπαρτιάτες
επέστρεψαν τον επόµενο χρόνο µε νέα εισβολή του Αγησίλαου, χωρίς µεγάλες επιτυχίες αφού
απέφυγαν την γενική σύγκρουση µε τους Θηβαίους.
Οι Θηβαίοι είχαν αποτινάξει τον Σπαρτιατικό ζυγό για πάντα και θα µπορούσαν τώρα να
αντιταχθούν εναντίον των Λακεδαιµονίων, ιδίως εάν διατηρούσαν την συµµαχία τους µε τους
Αθηναίους και συγκροτούσαν ένα ισχυρό µέτωπο εναντίον των αντιπάλων τους. Μια τέτοια
επιχείρηση, όµως, απαιτούσε συµµάχους και συνεισφορές, τις οποίες δεν ήταν εύκολο να
συγκεντρώσουν οι Θηβαίοι χωρίς την βοήθεια των Αθηναίων. Οι κάτοικοι της αττικής Πόλεως
είχαν από καιρό ισχυροποιήσει την θέση τους στο Αιγαίο και δεν ήθελαν παρά ένα µικρό
έναυσµα για να ανασυστήσουν την παλιά αθηναϊκή συµµαχία.
Η Ίδρυση της Β' Αθηναϊκής Συµµαχίας (378/7-376 π.Χ.)
Η όλη σπαρτιατική δραστηριότητα αλλά κυρίως η ηθεληµένη ή υποκινούµενη επίθεση του
Σφοδρία οπωσδήποτε ενόχλησε και παρότρυνε τους Αθηναίους να κινηθούν αποφασιστικά
εναντίον των Λακεδαιµονίων θέτοντας εαυτούς στο πλευρό των Θηβαίων.
Λίγο µετά το 400 π.Χ., η Αθήνα είχε επανέλθει στους δηµοκρατικούς θεσµούς47 και
έκανε µια προσπάθεια να αντεπεξέλθει στα οικονοµικά προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί εξ
αιτίας του Πελοποννησιακού Πολέµου και της µετέπειτα ανωµάλου καταστάσεως. Στην αρχή
του δεύτερου τετάρτου του ∆' αιώνα (378;), οι Αθηναίοι προχώρησαν σε οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις, που συνίσταντο σε µείωση από 200 σε 150 δραχµές του ορίου που χώριζε τους
ζευγίτες από τους θήτες. Το µέτρο αυτό συνεπαγόταν την αύξηση του αριθµού των οπλιτών και
44

Οι λεπτοµέρειες της επιθέσεως του Σφοδρία έχουν ως εξής: οι Αθηναίοι είχαν αποφασίσει να
βοηθήσουν τους Θηβαίους συγκεντρώνοντας 20.000 άνδρες, 500 ιππείς και 200 τριήρεις (∆ιόδ. XV.29.7)
επειδή την άνοιξη του 378 ο Σφοδρίας µε πάνω από 10.000 άνδρες και προτρεπόµενος από τον Κλεόµβροτο
αλλά χωρίς την συγκατάθεση των εφόρων (κατά ∆ιόδωρο XV.29.5-6) ή υποκινούµενος, µετά από δωροδοκία,
από τους Θηβαίους (κατά Ξενοφώντα Ε.IV.20 και Πλούταρχο, Βίοι Παράλληλοι, "Πελοπίδας", 14.3-5 &
"Αγησίλαος", 24.4-8) πείσθηκε να επιτεθεί για να καταλάβει τον Πειραιά, του οποίου δεν είχε ακόµη
ολοκληρωθεί η νέα περιτείχιση. Η προσπάθεια του στέφθηκε µε πλήρη αποτυχία αλλά βοήθησε στο να πεισθεί
η Αθήνα ότι οι Λακεδαιµόνιοι ήθελαν να την καταλάβουν.
45
∆ιόδ. XV.32.1.
46
∆ιόδ. XV.32.2. Ο Πολύβιος (Β.62 εκδ. Γεωργιάδη) αναφέρει, κάπως αόριστα, την αποστολή 10.000
οπλιτών και 100 πλοίων.
47
Η σύγχρονη έρευνα (Tritle, p. 9) απορρίπτει την ιδέα ότι µετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο επήλθε
κατ’ ανάγκην παρακµή των ελληνικών Πόλεων και στην Αθήνα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όπως ίσως
διαφαίνεται από την ανάλυση, π.χ. στο Claude Mossé, Athens in Decline 404-86 BC (London: Routledge &
Kegan, 1973), pp. 21-32.
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των φορολογουµένων. Με τις αλλαγές του 378, οι πολίτες κατετάγησαν σε τρεις νέες
φορολογικές κλίµακες: στους ζευγίτες, µε εισόδηµα από 150 έως 299 δραχµές, στους ιππείς, µε
εισόδηµα από 300 έως 499, και στους πεντακοσιοµέδιµνους, µε εισόδηµα άνω των 500
δραχµών.48 Με τις µεταρρυθµίσεις αυτές, οι Αθηναίοι ισχυροποίησαν την οικονοµική τους θέση
ενώ έµενε πλέον να πραγµατοποιήσουν και την πολιτική και διπλωµατική τους ισχυροποίηση
θέτοντας τα θεµέλια της Β' Αθηναϊκής Συµµαχίας.
Όταν την άνοιξη του 378 οι Αθηναίοι συµµάχησαν µε τους Θηβαίους, αµέσως
προσανατολίσθηκαν στον επίσηµο σχηµατισµό µιας πολυµελούς συµµαχίας µε την δικαιολογία
να σταµατήσουν τις επεκτατικές τάσεις των Σπαρτιατών. Η νέα Αθηναϊκή Συµµαχία δεν
φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσµα µιας απότοµης αποφάσεως αλλά µια σταδιακή διαδικασία
προσελκύσεως Πόλεων,49 που επισηµοποιήθηκε αυτήν την εποχή µε το Ψήφισµα του
Αριστοτέλη ή Καταστατικό Χάρτη της Β' Αθηναϊκής Συµµαχίας (δες Ιστορική Πηγή 24). Το
377 λοιπόν, Αθηναίοι, Χίοι, Μυτιληναίοι, Ρόδιοι και Βυζάντιοι υπέγραψαν σύµφωνο συµµαχίας.
Κύριος σκοπός της συµµαχίας ήταν η προστασία των ελληνικών Πόλεων από τους Σπαρτιάτες
και η διατήρηση της βασιλείου ειρήνης του 386, που διακήρυττε την αυτονοµία των Πόλεων. Η
επιµονή στην βασίλειο ειρήνη εξηγείται µε την προσπάθεια των συµβαλλοµένων µερών να
αποδείξουν ότι σέβονταν τα δικαιώµατα του Μεγάλου Βασιλέως και ότι το σύµφωνο δεν
στρεφόταν εναντίον του. Άλλος ενδιαφέρον ‘όρος ήταν ότι οι σύµµαχοι δεν θα πλήρωναν
φόρους σε κοινό ταµείο. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουµε ότι µετά το 373 κατέβαλαν ένα είδος
εισφοράς για τα κοινά αµυντικά έξοδα. Αµέσως µετά την συνοµολόγηση της, στην συµµαχία
προσχώρησαν οι Θηβαίοι αλλά και πολλές άλλες Πόλεις, που θα αποτελέσουν τελικά την Β'
Αθηναϊκή Συµµαχία. Η συµµαχία αυτή δεν έπραξε ποτέ τις ακρότητες των άλλων ηγεµονίδων
Πόλεων ή και αυτής της Αθηναϊκής Συµµαχίας του Ε' αιώνα.50

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 24
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ή
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (378/7 π.Χ.)
Αρχαίο κείµενο σε Marcus N. Tod, ed. Greek Historical Inscriptions 2 vols in 1, rpt. of 19461948 2-vol ed (Chicago: Ares, 1985), no 123, 2:60-62. Απόδοση στα νεοελληνικά ∆. Ι. Λοΐζος.
Όταν άρχων ήταν ο Ναυσίνικος και γραµµατέας ο Καλλίβιος του Κηφισοφώντος από
την Παιανία, όταν προήδρευε της εβδόµης πρυτανείας ο Ιπποθωντίς, αποφάσισε η βουλή και ο
δήµος, όταν την επιστασία είχε ο Χαρίνος ο Αθµονεύς. Ο Αριστοτέλης πρότεινε:
Για καλή τύχη των Αθηναίων και των συµµάχων των Αθηναίων, για να αφήσουν οι
Λακεδαιµόνιοι τους Έλληνες να είναι ελεύθεροι και αυτόνοµοι, να ζουν µε ησυχία, να έχουν
εξασφαλισµένη όλη την γη τους και για να είναι κυρίαρχη και να διαρκέσει για πάντα η κοινή
ειρήνη που ορκίσθηκαν οι Έλληνες και ο [Μέγας] Βασιλεύς, σύµφωνα µε τις συνθήκες,
ψηφίσθηκε από τον δήµο [το εξής]: εάν κάποιος θέλει από τους Έλληνες ή τους βαρβάρους που
κατοικούν στην ηπειρωτική Ελλάδα ή τους νησιώτες, όσοι δεν ανήκουν στον [Μέγα] Βασιλέα,
να είναι σύµµαχος των Αθηναίων και των συµµάχων τους, να µπορεί να γίνει [σύµµαχος
απολαµβάνοντας] ελευθερία και αυτονοµία, διαλέγοντας το πολίτευµα που επιθυµεί χωρίς να
αποδεχθεί φρουρά, ούτε κυβερνήτη, ούτε σε φόρους να υποβληθεί αλλά [να γίνει σύµµαχος] µε

48

Ψευδο-∆ηµοσθένης, "Προς Μακάρτατον", 54. Όλες οι λεπτοµέρειες σε ΙΕΕ, 3α:393-4 και Gustave
Glotz, Η Ελληνική Πόλις [µετ. του La Cité Grecque 2η εκδ. 1953] (Αθήνα: ΜΙΕΤΕ, 1977), σ. 351-352.
49
Tritle, p. 21.
50
Ίδιο, pp. 19-25 και Claude Mossé, Athens in Decline, pp. 32-42.
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51
52
τους ίδιους ‘όρους [που έγιναν σύµµαχοι] οι Χίοι και οι Θηβαίοι και οι άλλοι σύµµαχοι.
Σε αυτούς που έχουν ήδη συνάψει συµµαχία µε τους Αθηναίους και τους άλλους
συµµάχους, ο δήµος θα επιστρέψει την περιουσία τους. Για όσα τυχαίνει να είναι των Αθηναίων,
ιδιωτικά ή δηµόσια, στις περιοχές αυτών που συµµαχούν, [ο δήµος] θα δώσει υποσχέσεις γι’
αυτά σ’ αυτούς [τους συµµάχους]. Εάν δε τύχει από τις Πόλεις που συµµαχούν µε τους
Αθηναίους να υπάρχουν στήλες [ψηφίσµατα] στην Αθήνα εχθρικές [προς αυτούς], η βουλή που
πάντα λαµβάνει τις αποφάσεις, να έχει το δικαίωµα να τις καταστρέψει.
Από την αρχοντία του Ναυσικίου [και µετά] δεν θα επιτρέπεται, είτε ιδιωτικώς είτε
δηµοσίως, στους Αθηναίους να κατέχουν οτιδήποτε στις περιοχές των συµµάχων, ούτε σπίτι,
ούτε οικόπεδο, ούτε αγορασµένο, ούτε εξ υποθήκης, ούτε µε κανένα άλλο τρόπο. Εάν δε κανείς
αγοράσει ή αποκτήσει ή λάβει εξ υποθήκης µε οποιονδήποτε τρόπο [περιουσία], θα έχουν
δικαίωµα όσοι θέλουν από τους [πολίτες-] συµµάχους να το καταγγείλουν στους αντιπροσώπους
των συµµάχων. Οι δε αντιπρόσωποι, αφού πωλήσουν [την περιουσία], θα αποδώσουν το ήµισυ
[των εισπραχθέντων] στον καταγγέλλοντα ενώ το υπόλοιπο θα αποδοθεί από κοινού στους
συµµάχους.
Εάν κανείς έρθει για πόλεµο εναντίον αυτών που έχουν συνάψει την συµµαχία, είτε από
την ξηρά είτε από την θάλασσα, οι Αθηναίοι και οι σύµµαχοί τους θα τους βοηθήσουν και στην
ξηρά και στην θάλασσα µε όλη τους την δύναµη, όσο είναι δυνατόν.
Εάν κανείς προτείνει ή θέσει σε ψηφοφορία, είτε ως άρχων είτε ως ιδιώτης [απλός
πολίτης], αντίθετα µε αυτό το ψήφισµα [καταστατικό], ότι πρέπει να καταργηθούν όσα
αναφέρονται στο παρόν ψήφισµα [καταστατικό], θα στερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων,
η περιουσία του θα δηµευθεί και το δέκατο θα δοθεί στην θεότητα και θα δικασθεί από τους
Αθηναίους και τους συµµάχους ως επιδιώκων να διαλύσει την συµµαχία και θα τιµωρηθεί µε
θάνατο ή εξορία µακριά από όποιες περιοχές ελέγχουν οι Αθηναίοι και οι σύµµαχοι. Εάν δε
καταδικασθεί σε θάνατο να µην ταφεί στην Αττική ούτε σε γη των συµµάχων.
Αυτό το ψήφισµα [καταστατικό] να φροντίσει ο γραµµατέας της βουλής να γραφεί σε
λίθινη στήλη που θα τοποθετηθεί δίπλα στο άγαλµα του ∆ία του Ελευθερίου. Τα χρήµατα που
θα δοθούν για το σκάλισµα της στήλης θα είναι 60 δραχµές, από τα 10 τάλαντα, και [θα δοθούν]
από τους ταµίες της θεότητας. Στην στήλη θα αναγραφούν όσα ονόµατα Πόλεων έχουν ήδη
συµµαχήσει και όποιας άλλης Πόλεως γίνει σύµµαχος. Αφού αυτά αναγραφούν, τρεις πρέσβεις
θα εκλεγούν από τον δήµο να πάνε αµέσως στην Θήβα να πείσουν τους Θηβαίους να πράξουν
ό,τι καλό είναι δυνατόν.
Οι εξής εξελέγησαν: Αριστοτέλης Μαραθώνιος, Πύρρανδρος Αναφλύστιος,
Θρασύβουλος Κολλυτεύς.
Οι εξής Πόλεις είναι σύµµαχοι των Αθηναίων:
Χίοι, Τενέδιοι, Θηβαίοι, Μυτιληναίοι, Χαλκιδής, Μηθυµναίοι, Ερετριής, Ρόδιοι, Ποιήσσιοι,
Αρεθούσιοι, Βυζάντιοι, Καρύστιοι, Περίνθιοι, Ίκιοι, Πεπαρήθιοι, Παλλ.., Σκάθιοι, ... Μαρωνίται,
... ∆ιής, ... Πάριοι, Ο..., ... Αθηνίται, Π..., ...
[ Στην Στενή πλευρά της Στήλης]
Κερκυραίων ο δήµος, Αβδηρίται, Θάσιοι, Χαλκιδής από Θράκης, Αίνιοι, Σαµοθράκες,
∆ικαιοπολίται, Ακαρνάνες, Κεφαλλήνων, Πρώννοι, Αλκέτας, Νεοπτόλεµος, Ζακυνθίων ο δήµος
ο εν τω Νήλλω.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις και την συνένωση Αθηναίων, Θηβαίων και άλλων Πόλεων
51
52

∆ες Ιστορική Πηγή 23.
∆ες Ιστορική Πηγή 22.
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σε νέα συµµαχία εναντίον των Σπαρτιατών, οι τελευταίοι δεν έµειναν µε σταυρωµένα τα χέρια
και αποφάσισαν να αντιδράσουν σε διπλωµατικό, οργανωτικό και στρατιωτικό επίπεδο.
Έστειλαν πρέσβεις στις φιλικές τους Πόλεις και τις διαβεβαίωσαν ότι είχαν να κερδίσουν εάν οι
ίδιες και άλλες φιλικές τους Πόλεις έµεναν πιστές στην σπαρτιατική συµµαχία. Συγχρόνως,
προσπάθησαν να προετοιµασθούν για µακροχρόνιο και πολυέξοδο αγώνα. Μια από τις
κυριότερες αποφάσεις αφορούσε την διαίρεση της συµµαχίας των Πελοποννησίων σε 10 µέρη53
για να προσδιορισθεί η ακριβής συνεισφορά του κάθε τµήµατος σε στρατιώτες και άλλες
υπηρεσίες στην κοινή προσπάθεια εναντίον των αντιπάλων.
Την άνοιξη του 376, οι Σπαρτιάτες έστειλαν τον άπειρο βασιλιά Κλεόµβροτο εναντίον
των Θηβών, επειδή ο βασιλιάς Αγησίλαος ήταν κατάκοιτος από φλεβίτιδα. Οι Θηβαίοι, οι οποίοι
είχαν ήδη αντιληφθεί την σπαρτιατική τακτική, κατέλαβαν την διάβαση του Κιθαιρώνα και έτσι
ο Κλεόµβροτος αναγκάσθηκε να κηρύξει την λήξη της εκστρατείας. Αφού βέβαια είχε γίνει
γνωστός ο σχηµατισµός της Β' Αθηναϊκής Συµµαχίας, οι Σπαρτιάτες σκέφθηκαν να
αποκλείσουν την Αθήνα από την θάλασσα και έστειλαν 60 πλοία54 αλλά οι Αθηναίοι κίνησαν 83
τριήρεις55 και επιτέθηκαν στην φιλολακωνίζουσα Νάξο. Οι Σπαρτιάτες, ως ήταν φυσικό,
έσπευσαν να βοηθήσουν τους Ναξίους αλλά ηττήθηκαν τον Σεπτέµβριο του 376. Η νίκη αυτή
είναι σηµαντική διότι σηµατοδοτεί το τέλος της µικρής σπαρτιατικής απόπειρας για επικράτηση
στην θάλασσα αλλά και την νέα αθηναϊκή προσπάθεια για αναβίωση της θαλασσοκρατορίας
τους, υπό τους ‘όρους βέβαια που υπαγόρευε η νέα συµµαχία. Οι Αθηναίοι, µετά από αυτήν την
νίκη, προσέλκυσαν πολλές Πόλεις στην συµµαχία τους56 και κατάφεραν να κατασκευάσουν νέο
στόλο, που ήλεγχε το Αιγαίο για σχεδόν όλο το υπόλοιπο του ∆' αιώνα. Ο συνολικός αριθµός
των Πόλεων που προσχώρησαν στην Β' Αθηναϊκή Συµµαχία πρέπει να έφθασε τις 75.57
Η Άνοδος Αθήνας και Θήβας (376-371 π.Χ.)
Μεταξύ των ετών 376 και 371, οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι κυριάρχησαν στον ελλαδικό χώρο.
Οι Θηβαίοι άρχισαν ανενόχλητοι πλέον να υποτάσσουν σταδιακά τις βοιωτικές Πόλεις και να
ανασυστήνουν το Κοινό των Βοιωτών. Οι Αθηναίοι αλώνισαν µε τα πλοία τους το Αιγαίο και το
Ιόνιο υποχρεώνοντας διάφορες Πόλεις να συνδεθούν µε την συµµαχία τους. Οι προσπάθειες
τους επικεντρώθηκαν στα νησιά του Ιονίου για να εµποδίσουν την προσχώρησή Πόλεων στους
Σπαρτιάτες.
Το 374, οι Αθηναίοι είχαν οικονοµικά προβλήµατα λόγω των επιχειρήσεων, ήταν
δυσαρεστηµένοι µε την άρνηση των Θηβαίων να καταβάλουν τα έξοδα της εκστρατείας στο
Ιόνιο ενώ ζηµιώνονταν οικονοµικώς και από την δράση Αιγινητών πειρατών. Την περίοδο 375374, µετά από µακρές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις,58 οι πολίτες της αττικής Πόλεως
αποφάσισαν τελικά να ακολουθήσουν φιλειρηνική πολιτική, πράγµα που φαίνεται επιθυµούσαν
διακαώς και οι αντίπαλοί τους Σπαρτιάτες. Οι τελευταίοι είχαν καταλάβει ότι δεν ήταν δυνατόν
να νικήσουν τον συνασπισµό Αθηναίων και Θηβαίων και επιθυµούσαν την άµεση παύση των
εχθροπραξιών για να ανασυγκροτηθούν. Η ειρήνη υπεγράφη στην Σπάρτη το 374 µεταξύ
εκπροσώπων των Πόλεων της Αθηναϊκής και Σπαρτιατικής Συµµαχίας. Οι ‘όροι της συµφωνίας
δεν διέφεραν πολύ από αυτούς παλαιότερων συνθηκών και βασίζονταν ουσιαστικά στα
προβλεπόµενα από την Ανταλκίδειο ή Βασίλειο Ειρήνη του 386. Για µια φορά ακόµη,
επισηµαίνονταν ότι όλες οι Πόλεις ήταν αυτόνοµες, εκτός από την Αµφίπολη που παραδινόταν
στους Αθηναίους. Επιπλέον, υπήρχε η αµοιβαία αναγνώριση των δύο συµµαχιών και η έµµεση
53

∆ιόδ. XV.31.2.
Ξενοφών, Ελληνικά, Ε.IV.61. Ο ∆ιόδωρος (XV.34.5) αναφέρει 65.
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∆ιόδ. XV.34.5.
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Marcus N. Tod, ed. Greek Historical Inscriptions rpt of 1946-1948 ed. 2-vol ed. (Chicago: Ares,
1985), 2 vols in 1, no 123, 2:66.
57
Αισχίνης, 2 (Περί της Παραπρεσβείας) 70. Ο ∆ιόδωρος (XV.30.2) αναφέρει 70 Πόλεις.
58
Για τις διάφορες πολιτικές µερίδες στην Αθήνα και τις απόψεις του δες Raphael Sealey,
Demosthenes and his Times (N. York: Oxford Univ. Press, 1993), ch. 3.
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αναγνώριση σφαιρών επιρροής µεταξύ των δύο συνασπισµών: η Αθήνα αναγνωριζόταν ως
υπερισχύουσα στην θάλασσα ενώ η Σπάρτη στην Πελοπόννησο.59
Εν τω µεταξύ, οι Θηβαίοι αναθάρρησαν µε την ειρήνη του 374 αλλά και από τις
εχθροπραξίες που κράτησαν απασχοληµένους Αθηναίους και Σπαρτιάτες για δύο χρόνια και
υποχρέωσαν όλες τις σπαρτιατικές φρουρές να αποχωρήσουν από την Βοιωτία. Αυτό το γεγονός
τους έδωσε την ευκαιρία να ανασυστήσουν πλήρως και να αναπτύξουν το Κοινό των Βοιωτών
πάνω σε νέα βάση. Όσες Πόλεις κατελήφθησαν από τους Θηβαίους µε το αιτιολογικό της
εκδιώξεως των σπαρτιατικών φρουρών αναγκάσθηκαν να συµµετέχουν στο Κοινό και έτσι,
χωρίς να γίνει αµέσως αντιληπτό από τους άλλους Έλληνες, άρχισε η ισχυροποίηση των
Θηβαίων στην Βοιωτία. ∆ύο Πόλεις, οι Θεσπιές και οι Πλαταιές, όµως, αρνήθηκαν να
συµπράξουν στο νέο Κοινό. Ως συνέπεια της απορρίψεως της προτάσεως των Θηβαίων, οι
Θεσπιείς έχασαν την ανεξαρτησία τους. Όταν οι Θηβαίοι στράφηκαν στους Πλαταιείς, εκείνοι
επίσης αρνήθηκαν οποιαδήποτε συµµαχία, διότι ποτέ δεν είχαν υπάρξει σύµµαχοι των Θηβαίων
αλλά, αντιθέτως, ήταν προαιώνιοι εχθροί τους. Οι Θηβαίοι δεν κάθισαν µε σταυρωµένα τα χέρια
αλλά επιτέθηκαν ξαφνικά, πολιόρκησαν την πόλη, ανάγκασαν τους κατοίκους να παραδοθούν
και αφού τους έδιωξαν κατέστρεψαν τις Πλαταιές. Οι κατατρεγµένοι Πλαταιείς κατέφυγαν στην
Αθήνα, όπου τους δόθηκαν πολιτικά δικαιώµατα, όπως είχε συµβεί και στο παρελθόν κατά τον
Πελοποννησιακό Πόλεµο και µέχρι το 381. Οι Αθηναίοι φρόντιζαν να βοηθούν πάντα τους
Πλαταιείς διότι αποτελούσαν την αιχµή του αθηναϊκού δόρατος στην Βοιωτία.
Το Βοιωτικό Κοινό ήταν ένα είδος συµµαχίας των Βοιωτικών Πόλεων υπό Θηβαϊκή
κυριαρχία και σχηµατίσθηκε αρχικά κατά τον ΣΤ' αιώνα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε
προηγούµενα κεφάλαια, από τα µέσα του Ε' αιώνα, όταν Θηβαίοι ολιγαρχικοί εκδίωξαν το 447/6
τους υποστηριζόµενους από τους Αθηναίους δηµοκρατικούς, µέχρι την Ανταλκίδειο Ειρήνη του
387/6, οι Θηβαίοι εγκαθίδρυσαν την πλήρη µορφή του Κοινού.60 Η οργάνωση του Βοιωτικού
Κοινού κατά τις αρχές του ∆' αιώνα µας είναι απολύτως γνωστή διότι περιγράφεται λεπτοµερώς
από τον ιστορικό της Οξυρρύγχου.61 Σε τέσσερις από τις Πόλεις δηµιουργήθηκαν τοπικές
βουλές στις οποίες συµµετείχαν µόνο οι πλούσιοι πολίτες. Κάθε µία διοικούσε την Πόλη µε την
σειρά της και πρότεινε νόµους στους οποίους έπρεπε να συµφωνήσουν και οι άλλες για να
κυρωθούν. Αυτές οι βουλές ασχολούνταν µε τις τοπικές υποθέσεις κάθε Πόλεως χωριστά ενώ
για την διοίκηση της Βοιωτίας ακολουθούνταν διαφορετική διαδικασία. Οι βοιωτικές Πόλεις
διαιρούνταν σε 11 περιφέρειες και κάθε µία αντιπροσωπευόταν από έναν Βοιωτάρχη και 60
µέλη της οµοσπονδιακής βουλής, που συνεδρίαζε στην Καδµεία, στην ακρόπολη της Θήβας.
Κάθε περιφέρεια ήταν υποχρεωµένη να πληρώνει τους αντιπροσώπους της και να είναι έτοιµη
να παρέχει 1.000 οπλίτες και 100 ιππείς σε περίπτωση πολέµου.62 Η εξουσία βρισκόταν στα
χέρια της ολιγαρχίας των πλούσιων πολιτών.
Μετά το 379, όταν απελευθερώθηκαν από τους Σπαρτιάτες, και ιδίως µετά το 374 οι
Θηβαίοι προχώρησαν στην επανασύσταση του Βοιωτικού Κοινού σε αντιπροσωπευτικότερη
βάση αλλά υπό τον πλήρη έλεγχο της Θήβας. Το νέο Κοινό είχε Εκκλησία του δήµου που
συνεδρίαζε στην Θήβα και στην οποία λαµβάνονταν αποφάσεις διά ψήφου ενώ οι Βοιωτάρχες
ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Με αυτόν τον τρόπο ήταν πολύ δύσκολο αντιπρόσωποι άλλων
Πόλεων να µετακινούνται συνεχώς προς την µεγάλη βοιωτική Πόλη ενώ οι Θηβαίοι
συµµετείχαν στις συνεδριάσεις ανελλιπώς, πράγµα που έδινε πολιτική υπεροχή στην Πόλη τους.
Ο άρχων, που υπερίσχυε των Βοιωταρχών, είχε µόνο θρησκευτικές εξουσίες ενώ υπήρχε και
59

Οι ‘όροι της ειρήνης συνάγονται από µικρές αναφορές του ∆ιόδωρου (XV.38), του Νέποτα
("Timotheus", 2) και του Ισοκράτη (Αντίδοσις, 109).
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∆ες Κεφάλαιο 7.
61
Πρόκειται για άγνωστο σηµαντικότατο ιστορικό του ∆' αιώνα που τµήµα της Ιστορίας του για τα έτη
396-395 βρέθηκε το 1906 καταγραµµένο σε παπύρους στην αιγυπτιακή πόλη Οξύρρυγχο, το σηµερινό elBahnasa, που κείται δίπλα στον Νείλο, νότια του Al-Fayyum και βόρεια του Al-Minya.
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Ελληνικά Οξυρύγχια, 19.2-4.
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οµοσπονδιακό δικαστήριο µε κληρωτά µέλη για την εκδίκαση εγκληµάτων κατά του Κοινού. Το
Βοιωτικό κοινό αποτελούνταν τώρα από 7 περιφέρειες, 4 από τις οποίες ανήκαν στην Θήβα και
άρα η βοιωτική Πόλη διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία.63 Με αυτόν τον τρόπο η Θήβα θα
ισχυροποιηθεί και θα γίνει σηµαντική αντίπαλος της Αθήνας, που την εποχή αυτή (374)
συγκροτούσε την Β' Αθηναϊκή Συµµαχία και σύναπτε ειρήνη µε την Σπάρτη.
Η ειρήνη του 374 δεν κράτησε πάνω από µερικούς µήνες διότι νέα σύγκρουση ξεκίνησε
µε αφορµή την διαµάχη ολιγαρχικών και δηµοκρατικών στην Ζάκυνθο. Για δύο χρόνια (374372), οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιµόνιοι πολιορκούσαν πόλεις αντιπάλων στο Ιόνιο µέχρι που
επικράτησαν οι Αθηναίοι, οπότε οι Σπαρτιάτες ήταν έτοιµοι να συζητήσουν πάλι για ειρήνη. Η
ιδέα της καταπαύσεως των εχθροπραξιών εξυπηρετούσε όµως και τους Αθηναίους, οι οποίοι
αντιµετώπιζαν πλέον πιεστικά οικονοµικά προβλήµατα µετά τον διετή αγώνα. Το 371 οι
Αθηναίοι, νικητές µεν στο Ιόνιο αλλά εξαντληµένοι οικονοµικά, έστειλαν αντιπροσωπεία στην
Σπάρτη για ειρήνη. Οι Αθηναίοι είχαν επίσης πείσει και τους Θηβαίους να συµµετάσχουν στις
διαπραγµατεύσεις, οπότε η συνάντηση στην Σπάρτη εξελίχθηκε σε γενική συνέλευση Ελλήνων
αλλά και Περσών. Ακόµη και ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης Β' (404-359) έστειλε
απεσταλµένους, µάλλον για να ζητήσει στο τέλος την µισθοφορική βοήθεια των Ελλήνων
εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν ξεσηκωθεί. Από την δική τους πλευρά, οι Σπαρτιάτες
επιθυµούσαν και αυτοί ειρήνη, η οποία συνήφθη µε τους εξής ‘όρους: οι Πόλεις θα ήταν
αυτόνοµες, θα αποσύρονταν οι αντίπαλες φρουρές από διάφορες Πόλεις, σε περίπτωση πολέµου
θα παρεχόταν βοήθεια σε όποια Πόλη το ζητούσε από όποια Πόλη ήθελε να προστρέξει και
χωρίς να είναι αναγκασµένες άλλες Πόλεις µιας συµµαχίας να συµµετάσχουν υποχρεωτικά.64 Ο
τελευταίος ‘όρος ουσιαστικά αποδυνάµωνε στρατιωτικώς τις συµµαχίες και έθετε σε κίνδυνο
την ύπαρξη µικρών Πόλεων, πράγµα που θα εκµεταλλευθούν στο έπακρο οι Θηβαίοι αλλά και
οι Αθηναίοι.
Από πρώτης όψεως φαινόταν ότι η ειρήνη του 371 θα έθετε τέρµα στις διαµάχες µεταξύ
των ελληνικών ηγεµονίδων Πόλεων διατηρώντας λίγο πολύ το υφιστάµενο status quo, κατά το
οποίο η Σπάρτη ήταν ισχυρή στην Πελοπόννησο, η Αθήνα στην θάλασσα και η Θήβα στην
Βοιωτία. Με αφορµή µια λεπτοµέρεια της συνθήκης, όµως, και κυριότερη αιτία την στρατιωτική
αποτυχία της Σπάρτης να επιβληθεί στους Θηβαίους, όλα ανατράπηκαν.
Η Μάχη στα Λεύκτρα (371 π.Χ.)
Μια λεπτοµέρεια κατά την υπογραφή της ειρήνης του 371 προξένησε νέα πολεµική σύρραξη
ανάµεσα στην Σπάρτη και στην Θήβα. Η σύγκρουση αυτή είχε ως συνέπεια την ήττα και την
πλήρη αποδυνάµωση της Λακωνικής Πόλεως, από την µία πλευρά, και την ισχυροποίηση και
στρατιωτική άνοδο της Θήβας, που πλέον έγινε η νέα ηγεµονίδα Πόλη στην Ελλάδα, από την
άλλη.
Η προαναφερθείσα λεπτοµέρεια κατά την υπογραφή της συνθήκης είχε σχέση µε τον
τρόπο µε τον οποίο αναφέρονταν οι Θηβαίοι στο γραπτό κείµενο. Ο Επαµεινώνδας υπέγραψε
αρχικά εκ µέρους των Θηβαίων και µόνο αλλά αµέσως κατάλαβε ότι µε βάση τους ‘όρους της
ειρήνης, που επέµεναν στην αυτονοµία των Πόλεων, θα έπρεπε να διαλυθεί το Βοιωτικό Κοινό.
Ζήτησε τότε να αποσύρει την υπογραφή του ως εκπρόσωπος των Θηβαίων και να υπογράψει ως
αντιπρόσωπος του Κοινού των Βοιωτών αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό. Οι Σπαρτιάτες υπενθύµισαν
στους Θηβαίους ότι έπρεπε να αποδεχθούν και να εφαρµόσουν τους ‘όρους της ειρήνης που
είχαν υπογράψει αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Οι Σπαρτιάτες διέταξαν τότε τον Κλεόµβροτο, που
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Οι πληροφορίες για την επανασύσταση του Κοινού των Βοιωτών µετά το 379 είναι
αποσπασµατικές. ∆ες ενδεικτικά ∆ιόδ. XV.50.4 & 52.1 & XVI.25.1 και σύνοψη στο N. G. L. Hammond,
History of Greece, 2nd ed. pp. 484-485 και ΙΕΕ, 3α:403. ∆ες επίσης συζήτηση σε John Buckler, The Theban
Hegemony, 371-362BC (London: Harvard Univ. Press, 1980), ch. 2.
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Ξενοφών, Ελληνικά, ΣΤ.ΙΙΙ.18.
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65
στάθµευε στην Φωκίδα, να επιτεθεί στην Θήβα.
Τον Ιούλιο του 371, ο Σπαρτιάτης βασιλιάς κατευθύνθηκε προς τις Θεσπιές αλλά οι
Θηβαίοι και οι σύµµαχοί τους Βοιωτοί αποφάσισαν να αποκόψουν τον Κλεόµβροτο και τον
στρατό του στην πεδινή περιοχή των Λεύκτρων. Ο Κλεόµβροτος διέθετε 10.000 οπλίτες, εκ των
οποίων 700 Σπαρτιάτες και 1.000 ιππείς,66 ενώ οι Βοιωτοί αντιπαρέταξαν µικρότερη δύναµη
6.000 ανδρών67 καθώς και ιππείς68 µε αρχηγό τον Επαµεινώνδα. Οι Θηβαίοι δεν µπορούσαν να
αναπτύξουν το ίδιο µέτωπο µε τους Λακεδαιµονίους και γι’ αυτό ο Επαµεινώνδας πύκνωσε το
αριστερό τµήµα της παρατάξεως µε πολλούς στρατιώτες έτσι ώστε να µπορέσει να διασπάσει
την απέναντι τυπικά µικρού βάθους στρατιωτών παράταξη των εχθρών. Η παράταξη των
Σπαρτιατών είχε βάθος δώδεκα στοίχων ενώ οι Θηβαίοι πρέπει να είχαν σχηµατίσει στο
αριστερό κέρας παράταξη βάθους πενήντα ανδρών.69 Η αύξηση του αριθµού των στοίχων στο
ένα άκρο είχε ήδη εφαρµοσθεί από τους Θηβαίους µε επιτυχία, τουλάχιστον στην µάχη του
∆ηλίου (424). Στην µάχη των Λεύκτρων ο Επαµεινώνδας "λοξὴν ποιήσας τὴν φάλαγγα, τῷ
τοὺς ἐπιλέκτους ἔχοντι κέρατι ἔγνω κρίνειν τὴν µάχην",70 δηλαδή χρησιµοποίησε
διαφορετική παράταξη (λοξή) από αυτήν του εχθρού για να νικήσει. Παρά την µικρότερη
αριθµητική τους δύναµη, οι Θηβαίοι ήταν πιο ορµητικοί και το ιππικό τους έκανε το αντίπαλο
ιππικό να οπισθοχωρήσει πέφτοντας πάνω στο Λακεδαιµόνιο πεζικό, που έχασε τους
σχηµατισµούς του και δεν µπόρεσε να εκτελέσει κυκλωτική κίνηση και να επιτεθεί στις εχθρικές
γραµµές. Το ενισχυµένο κέρας των Θηβαίων, που διοικούσε ο Επαµεινώνδας, έπεσε τότε µε
ορµή πάνω στους Σπαρτιάτες και λόγω της διατάξεως του, βάθους πενήντα ανδρών, νίκησε τους
ηρωικώς πολεµούντες αντιπάλους.71 Αυτήν ακριβώς την στιγµή έπεσε ο Κλεόµβροτος ενώ στην
µάχη σκοτώθηκαν 400 από τους 700 Σπαρτιάτες.72
Οι Σπαρτιάτες που υποχώρησαν στα Λεύκτρα παραβαίνοντας τον νόµο να πολεµήσουν
µέχρι θανάτου κανονικά θα έπρεπε να υποβιβασθούν σε "υποµείονες". Αν όµως γινόταν αυτό
δεν θα έµεναν στις τάξεις των "οµοίων" παρά µερικές εκατοντάδες Σπαρτιατών,73 γεγονός που
οδήγησε τις αρχές να δεχθούν πρόταση του Αγησίλαου για παράβλεψη, από την πλευρά της
Πόλεως, του νόµου για τους συγκεκριµένους Σπαρτιάτες. Η νίκη των Θηβαίων στα Λεύκτρα
έδιωξε τους Σπαρτιάτες από την Βοιωτία, τους κατέστησε αδύναµους και τους στέρησε σχεδόν
από τους µισούς τους πολεµιστές. Αντιθέτως, µετέβαλε τους Θηβαίους σε κυρίαρχους της
Βοιωτίας. Μάλιστα, µε την αναγκαστική προσχώρηση του φιλολακωνικού Ορχοµενού, το
Βοιωτικό Κοινό έλαβε την έκταση που είχε πριν το 395.
Η µάχη των Λεύκτρων74 είχε και µια περίεργη συνέπεια: Πόλεις που ήταν είτε σύµµαχοι
των Αθηναίων είτε των Σπαρτιατών συνυπέγραψαν στην Αθήνα το 371 σύντοµη ειρήνη στην
οποία συµφωνούσαν να βοηθήσουν όποια Πόλη κινδύνευε. Φυσικά, ο υπονοούµενος κίνδυνος
ήταν οι Θηβαίοι αλλά και ο Θεσσαλός τύραννος Ιάσων. Όσο ο Ιάσων αποτελούσε κίνδυνο για
τους Αθηναίους και τις άλλες Πόλεις άλλο τόσο αποτελούσε επικίνδυνη δύναµη και για τους
Θηβαίους. Εποµένως, η νίκη στα Λεύκτρα δεν θα µπορούσε από µόνη της να καταστήσει τους
65
66

Ίδιο, ΣΤ.ΙΙΙ.19-20.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Πελοπίδας", 20.1. Τους Σπαρτιάτες αναφέρει ο Ξενοφών, Ελληνικά,
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∆ιόδ. XV.52.2.
Hammond, History of Greece, 2nd ed., append. 6, p. 663.
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Ξενοφών, Ελληνικά, ΣΤ.IV.12.
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∆ίοδ., XV.55.2 "έκανε την φάλαγγα λοξή, διότι ήξερε ότι οι επίλεκτοι στο άκρο θα έκριναν το
αποτέλεσµα της µάχης".
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∆ες λεπτοµερή σχεδιαγράµµατα σε ∆. Ν. Γαρουφαλής, "Η Μάχη στα Λεύκτρα" Στρατιωτική
Ιστορία, τευχ. 9 (Απρίλιος 1997):36-45.
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Ξενοφών, Ελληνικά, ΣΤ.IV.15. ∆ες και Buckler, ch. 3.
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Για τον διαχωρισµό "οµοίων" και "υποµειόνων" δες Ξενοφών, Ελληνικά, Γ.ΙΙΙ.5-6 ενώ για την
ολιγανδρία στην Σπάρτη αυτήν την εποχή δες Cartledge, Sparta and Lakonia, pp. 311-315.
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Tritle, pp. 81-86.
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Θηβαίους, και κατ’ επέκταση το Κοινό των Βοιωτών, την ισχυρότερη δύναµη στον ελλαδικό
χώρο εάν, εν τω µεταξύ, δεν εξέλειπε η ετέρα ισχυρή δύναµη, ο τύραννος των Φερών της
Θεσσαλίας Ιάσων.
Πριν από το 380, ο Ιάσων κληρονόµησε από τον πατέρα του ένα µικρό κράτος γύρω από
τις Φερές (Βελεστίνο Μαγνησίας) και Παγασές (περιοχή Βελεστίνου) και ταυτοχρόνως µεγάλη
περιουσία και έναν ιδιαίτερα αξιόµαχο στρατό. Μέχρι το 373, είχε υποτάξει το µεγαλύτερο
µέρος της Θεσσαλίας και είχε συνάψει φιλικές σχέσεις µε τους Θηβαίους. Οι Θεσσαλοί
πείσθηκαν να εκλέξουν τον Ιάσονα ταγό τους, δηλαδή αρχηγό τους, που αυτοµάτως σήµαινε την
συνένωση των θεσσαλικών Πόλεων υπό τον τύραννο των Φερών έπειτα από πολλά χρόνια,
αφού οι τελευταίοι Θεσσαλοί ταγοί ανάγονταν στην Αρχαϊκή Εποχή. Η ταγεία έδωσε στον
Ιάσονα ισχυρό στρατό 20.000 οπλιτών, 8.000 ιππέων και πολλών πελταστών75 και τον ανέδειξε
σε πρώτη στρατιωτική δύναµη στον ελληνικό χώρο. Το 370, ο Ιάσων ίσως ετοιµαζόταν για
στρατιωτικές επιχειρήσεις νότια της περιοχής που ήλεγχε αλλά δολοφονήθηκε ξαφνικά χωρίς να
είναι διευκρινισµένα τα κίνητρα της πράξεως των δολοφόνων του. Το ζήτηµα είναι ότι ο
θάνατος του Ιάσονος και η διάλυση του Θεσσαλικού Κοινού αλλά και ο σχεδόν ταυτόχρονος
θάνατος του βασιλιά της Μακεδονίας Αµύντα Γ' αποδυνάµωσε όλους τους βόρειους ελληνικούς
λαούς και άνοιξε τον δρόµο για την µοναδική πλέον ισχυρή δύναµη στην Ελλάδα, τους
Θηβαίους και το Βοιωτικό Κοινό.
∆εν ήταν λοιπόν µόνο η βοιωτική νίκη στα Λεύκτρα που οδήγησε στην άνοδο των
Θηβαίων και των άλλων Βοιωτών αλλά και οι συγκυρίες στην γύρω περιοχή. Οι Θηβαίοι δεν
είχαν πλέον κανέναν ισχυρό αντίπαλο στην Ελλάδα και µπορούσαν ανενόχλητοι να
εγκαταστήσουν την ηγεµονία τους.
Η Θηβαϊκή Ηγεµονία (371-362 π.Χ.)
Το έτος 371 αποτέλεσε ορόσηµο για την Πόλη των Θηβών. Οι ηγήτορες του Βοιωτικού
Κοινού άρχισαν να επιβάλλουν την δύναµή τους επί των ελληνικών Πόλεων. Η ισχυροποίηση
της βοιωτικής συµµαχίας ανάγκασε πολλές Πόλεις στα βόρεια και στα ανατολικά της Βοιωτίας
να συµµαχήσουν µε το Κοινό. ∆ηλαδή, πολλές Πόλεις στα όρια µε την Θεσσαλία, Πόλεις της
Ευβοίας αλλά και οι Ακαρνάνες εγκατέλειψαν άλλες συµµαχίες και κυρίως µε την Αθήνα και
συντάχθηκαν µε τους Θηβαίους. Εδώ ακριβώς φαίνεται και η αδυναµία των Αθηναίων να
αντιταχθούν στις αποστασίες.
Επεµβάσεις στην Λακωνία & Αλλού (370-364 π.Χ.)
Η Αθηναϊκή αµηχανία και η Σπαρτιατική στρατιωτική κατάπτωση την εποχή αυτή έδωσε την
ευκαιρία στους Αρκάδες να συνενωθούν το 370 στο Αρκαδικό Κοινό. Ως ήταν φυσικό, η
σπαρτιατική αντίδραση δεν άργησε. Οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να βοηθήσουν τους Τεγεάτες,
πολλοί από τους οποίους δεν ήθελαν το Αρκαδικό Κοινό και αντιδρούσαν, αλλά και τους
κατοίκους του Αρκαδικού Ορχοµενού και µερικών άλλων Πόλεων, που επίσης ήταν αντίθετοι
στην συνένωση των Αρκάδων.
Μπροστά στον κίνδυνο, οι Αρκάδες ζήτησαν αρχικά βοήθεια από τους Αθηναίους, οι
οποίοι αρνήθηκαν διότι δεν ήθελαν µια τελείως εξασθενηµένη Σπάρτη στην Πελοπόννησο.
Μετά, οι Αρκάδες στράφηκαν προς τους Θηβαίους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν µε προθυµία,76
διακρίνοντας µια καταπληκτική ευκαιρία να αποδυναµώσουν ακόµη περισσότερο τους
Λάκωνες. Η εισβολή των βοιωτικών δυνάµεων στην Αρκαδία πέτυχε τον σκοπό της και οι
Σπαρτιάτες οπισθοχώρησαν και κατέφυγαν στα βουνά της περιοχής τους. Οι αρχηγοί των
Θηβαίων, Επαµεινώνδας και Πελοπίδας, αποφάσισαν να εισβάλουν στα σπαρτιατικά εδάφη και
άρχισαν να περικυκλώνουν την Σπάρτη καταλαµβάνοντας και λεηλατώντας τις γύρω περιοχές.
Τελικά διαπίστωσαν πως οι Σπαρτιάτες θα υπερασπίζονταν την Πόλη τους λυσσαλέα και
75
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αποχώρησαν. Η εισβολή αυτή υπήρξε καταστρεπτικότατη για την διπλωµατία των Σπαρτιατών
και την πολιτική τάξη στην Λακωνία. Οι περιοίκιδες Πόλεις αποσκίρτησαν και συντάχθηκαν µε
τους Αρκάδες ενώ οι Μεσσήνιοι άρχισαν να οικοδοµούν το δικό τους κράτος µε την συνδροµή
του Επαµεινώνδα και των Αρκάδων. Βασικός σκοπός της θηβαϊκής πολιτικής ήταν να
στερηθούν οι Σπαρτιάτες των πολύτιµων υπηρεσιών των ειλώτων, από τους οποίους και
εξαρτόνταν για την διατροφή τους. Μάλιστα, κτίσθηκε και οχυρωµένη πρωτεύουσα των
Μεσσηνίων στην πλαγιά του όρους Ιθώµη, που αρχικά ονοµάσθηκε επίσης Ιθώµη αλλά
αργότερα Μεσσήνη.78 Το πλήγµα για τους Σπαρτιάτες ήταν µεγάλο. Όσοι έχασαν τους κλήρους
τους από τις περιοχές που όριζαν πλέον οι Μεσσήνιοι υποβιβάσθηκαν σε υποµείονες και φυσικά
το κοινωνικό κλίµα στην Σπάρτη βάρυνε.
Μετά την φοβερή οικονοµική αλλά και στρατιωτική καταστροφή, οι Σπαρτιάτες δεν
είχαν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν την βοήθεια των Αθηναίων. Αθηναίοι και Σπαρτιάτες
συµµάχησαν το 369 αλλά υπό περίεργη διοίκηση. Αποφασίσθηκε ο στρατός και ο στόλος να
διοικείται ανά πέντε ηµέρες εναλλάξ από έναν Αθηναίο και έναν Σπαρτιάτη. Οι κίνδυνοι αυτής
της αποφάσεως είναι φανεροί, διότι δεν είναι δυνατόν να διοικείται ένας στρατός
αποτελεσµατικά από συνεχώς εναλλασσόµενους στρατηγούς. Παρ’ όλα αυτά, οι Αθηναίοι, οι
Σπαρτιάτες και οι λιγοστοί τους σύµµαχοι συγκέντρωσαν περίπου 20.000 στρατό και έλαβαν
αµυντικές θέσεις στον Ισθµό. Οι Βοιωτοί συγκέντρωσαν 7.000 στρατιώτες και 600 ιππείς καθώς
και ορισµένους βοηθητικούς.79 Παρά την µικρότερη αριθµητική τους δύναµη, οι Βοιωτοί
διέσπασαν τον κλοιό των εχθρών τους στον Ισθµό και πέρασαν για δεύτερη φορά στην
Πελοπόννησο επιχειρώντας εναντίον αντιπάλων Πόλεων. Τότε, όµως, έφθασαν 2.000 Κέλτες
και Ίβηρες µισθοφόροι, που είχε στείλει ο ∆ιονύσιος Α', ο τύραννος των Συρακουσών, για να
βοηθήσει τους συµµάχους του Σπαρτιάτες αλλά και 2.000 µισθοφόροι που είχαν πληρώσει οι
Πέρσες για να βοηθήσουν τους Λακεδαιµονίους.80 Οι Βοιωτοί δεν κατάφεραν να τα βγάλουν
πέρα µαζί τους και αποχώρησαν από την Πελοπόννησο, οπότε απέπλευσαν και οι µισθοφόροι.81
Μετά τις επιχειρήσεις του 368, οι Θηβαίοι διήλθαν µια µικρή κάµψη της επιρροής τους,
την οποία προσπάθησαν να ξαναεπιβάλλουν µε σύντοµες εκστρατείες στην Θεσσαλία και στην
Πελοπόννησο.82 Το 365, όµως, είχε γίνει αντιληπτό από τους Θηβαίους και ιδιαιτέρως τον
Επαµεινώνδα, που ήταν και Βοιωτάρχης, ότι δεν µπορούσαν να ισχυροποιήσουν την θέση τους
και να επιβληθούν εάν δεν διέθεταν στόλο. Ο Βοιωτάρχης Επαµεινώνδας, που είχε εκλεγεί και
στρατηγός, έπεισε την Εκκλησία του Κοινού να δώσει την συγκατάθεσή της για την ναυπήγηση
100 τριήρων, πέρα από τον υπάρχοντα µικρό στολίσκο, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν επιτυχώς
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Buckler, ch. 4A.
Η αρχαία Ιθώµη / Μεσσήνη βρίσκεται στο σηµερινό χωριό Μαυροµµάτι, στο όρος Ιθώµη, ενώ η
σύγχρονη Μεσσήνη κείται κάπου 22 χλµ. νοτιότερα, κοντά στον Μεσσηνιακό Κόλπο.
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∆ιόδ. XV.68.1-2.
80
∆ιόδ. XV.70.1-2.
81
Buckler, ch. 4B-C. Οι Κέλτες ή Γαλάτες ήταν διάφορες φυλές που πρωτοεµφανίσθηκαν πολιτισµικά
στην ∆. Ευρώπη µετά το 1.000 π.Χ. και σιγά-σιγά άρχισαν να εξαπλώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο τόσο ώστε
µέχρι το 230 π.Χ. είχαν καταλάβει µεγάλο µέρος των σηµερινών περιοχών της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών, της
Ιταλίας, της ∆. Ισπανίας, της Βρετανίας, της Κεντρικής Ευρώπης και µικρό µέρος της Τουρκίας. Το 230,
νικήθηκαν στην ∆. Τουρκία από ελληνικά στρατεύµατα της Περγάµου και από τότε η κυριαρχία τους άρχισε να
περιορίζεται. Υπήρξαν δεινοί πολεµιστές και ορισµένες φορές χρησιµοποιήθηκαν ως µισθοφόροι, όπως το 368
εναντίον των Θηβαίων. Για τους Κέλτες δες πρόχειρα Duncan Norton-Taylor & the editors of Time-Life, The
Celts στην Σειρά The Emergence of Man (Nederland: Time-Life, 1975) καθώς και το θεµατικό Celts: Europe’s
People of Iron στην Σειρά Lost Civilizations (Alexandria, Virg.: Time-Life Books, 1994) ενώ για µια πιο
επιστηµονική προσέγγιση δες στο Barry Cunliffe, ed. The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (Oxford:
Oxford Univ. Press, 1994), pp. 358-372 και στο Grahame Clark & Stuart Piggott, Prehistoric Societies
(London: Penguin, 1965), pp. 310-328. Οι Ίβηρες ήταν γηγενείς κάτοικοι της σηµερινής Ιβηρικής χερσονήσου.
∆ες Mary Vincent and R. A. Stradling Cultural Atlas of Spain and Portugal (Amsterdam: Time-Life, 1994), pp.
25-31.
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∆ες λεπτοµέρειες σε Buckler, ch. 5.
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83
οι Αθηναίοι στην θάλασσα. Εξ αιτίας της ναυπηγικής πείρας που διέθεταν, πιθανότατα µε
χρηµατική ενίσχυση από τους Πέρσες αλλά ίσως και µε τεχνική βοήθεια από την Καρχηδόνα, οι
Θηβαίοι είχαν τον στόλο τους έτοιµο µέσα σε ένα χρόνο.84 Έτσι, το 364, αποφάσισαν να
υποκινήσουν αποστασίες µεταξύ των συµµάχων των Αθηναίων. Με διάφορες ενέργειες,
πέτυχαν, τουλάχιστον πρόσκαιρα, να ανατρέψουν τα φιλοαθηναϊκά πολιτεύµατα στην Κω, στην
Νάξο, στην Ρόδο, στην Κείο, στην Χίο, στην Λέσβο, στο Βυζάντιο. Οι Αθηναίοι κατάφεραν να
επανακτήσουν µόνο µερικές από τις Πόλεις αργότερα. Παρά τις εντυπωσιακές αυτές επιτυχίες,
οι Θηβαίοι δεν ξαναχρησιµοποίησαν τον στόλο τους για λόγους που δεν έχουν τελείως
διευκρινισθεί. Πιστεύεται ότι η απουσία επιτυχιών που θα είχαν µακροχρόνια αποτελέσµατα
απογοήτευσε τους Πέρσες χρηµατοδότες, πράγµα που οδήγησε στην αδυναµία επανδρώσεως
και περαιτέρω χρησιµοποιήσεως των τριήρων.85
Εναντίον του Αλεξάνδρου των Φερών (364-362 π.Χ.)
Το 364 π.Χ., ο Πελοπίδας εξεστράτευσε στην Θεσσαλία. Οι Θεσσαλοί υπέφεραν από την
καταπιεστική πολιτική του νέου τυράννου των Φερών, Αλεξάνδρου, και τελικά ζήτησαν την
βοήθεια των Βοιωτών. Στις 13 Ιουλίου 364, όµως, σηµειώθηκε έκλειψη ηλίου και
αποφασίσθηκε ότι η εκστρατεία έπρεπε να µαταιωθεί, µια που το συµβάν θεωρήθηκε κακός
οιωνός. Ο Πελοπίδας, βέβαια, ήθελε οπωσδήποτε να πολεµήσει εναντίον του Αλεξάνδρου, τον
οποίον εχθρευόταν διότι εκείνος τον είχε συλλάβει και φυλακίσει νωρίτερα στην Θεσσαλία. Με
300 εθελοντές ιππείς,86 ο Θηβαίος στρατηγός πέρασε στην περιοχή και ανέλαβε την ηγεσία του
Θεσσαλικού στρατού, που αποτελούνταν από πολλούς άνδρες και ιππείς. Ο τύραννος των
Φερών φαίνεται ότι διέθετε 20.000 άνδρες και ιππικό ενώ περίµενε τους αντιπάλους στην ορεινή
θέση Κυνός Κεφαλαί, κοντά στο σηµερινό χωριό Σιτόχωρο, βορειοανατολικά των Φαρσάλων.87
Το θεσσαλικό ιππικό επιτέθηκε και αιφνιδίασε τον εχθρό ενώ ακολούθησε το πεζικό και
ανάγκασε τους αντιπάλους να οπισθοχωρήσουν. Τότε, ο Πελοπίδας αναθάρρησε και, βλέποντας
τον Αλέξανδρο µπροστά του σε µικρή απόσταση να δίνει διαταγές, όρµησε φωνάζοντας να τον
χτυπήσει. Ο τύραννος όµως κρύφθηκε πίσω από τους στρατιώτες του, οι οποίοι έπεσαν πάνω
στον Πελοπίδα, και, πριν προλάβουν να βοηθήσουν οι δικοί του, τον σκότωσαν. Παρά τον
θάνατο του αρχηγού τους, οι Θεσσαλοί τελικά νίκησαν σκοτώνοντας πάνω από 3.000
αντιπάλους.88 Η νίκη αυτή οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο ο Πελοπίδας χρησιµοποίησε το
ιππικό του στην µάχη. Το ιππικό είχε διαταχθεί, µετά την αναχαίτιση του αντιπάλου ιππικού, να
πλευροκοπήσει το πεζικό, πράγµα που δεν γινόταν µέχρι τότε στις µάχες, αφού µοναδική
αποστολή των ιππέων ήταν να αντιµετωπίζει τους αντίπαλους ιππείς. Αυτή η τακτική
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Πελοπίδα το 364 στις Κυνός Κεφαλές και
επανελήφθη αργότερα από τον Αλέξανδρο Γ' της Μακεδονίας. Οι Θεσσαλοί θρήνησαν τον
Πελοπίδα σωρεύοντας όλα τα λάφυρα εκεί που έπεσε, κόβοντας τα µαλλιά τους και τις χαίτες
των αλόγων τους και αρνούµενοι να λάβουν τροφή το ίδιο βράδυ σε ένδειξη πένθους.
Μετά τον θάνατο του Πελοπίδα, οι Βοιωτοί αποφάσισαν να θέσουν τέρµα στην
κυριαρχία του Αλεξάνδρου των Φερών και εξεστράτευσαν εναντίον του µε 7.000 οπλίτες και
700 ιππείς.89 Το 363, νίκησαν τον τύραννο κατά κράτος και τον υποχρέωσαν να γίνει υποτελής
τους εξασφαλίζοντας τα σύνορά τους από τον βορρά αλλά αποτρέποντας και πιθανή συµµαχία
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∆ιόδ. XV.79.1.
Πρβλ. Buckler, pp. 160-161 και ΙΕΕ, 3α:434. Οι Καρχηδόνιοι χρειάζονταν συµµάχους στην Ελλάδα
γιατί είχαν να αντιµετωπίσουν τον ∆ιονύσιο Β' των Συρακουσών, που ήταν σύµµαχος των Σπαρτιατών και των
Αθηναίων (ΙΕΕ, 3α:434)..
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Buckler, p. 174. Πρβλ. ΙΕΕ, 3α:435.
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Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Πελοπίδας", 31.4.
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∆ιόδ. XV.80.4. Ο αριθµός θεωρείται υπερβολικός (δες σχόλια εκδ Loeb, vol. VII, p. 175, n. 1). ∆ες
χάρτες της µάχης σε ΙΕΕ, 3β, σ. 434-435)
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Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Πελοπίδας", 32.11.
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90
των Θεσσαλών µε άλλες Πόλεις και κυρίως την Αθήνα. Μετά τις θεσσαλικές επιχειρήσεις του
364, οι Βοιωτοί ήλεγχαν όλη την Θεσσαλία, είχαν στην διάθεσή τους τις θεσσαλικές δυνάµεις,
είχαν εξασφαλίσει το Βοιωτικό Κοινό από τον βορρά και είχαν ισχυροποιήσει την θέση τους
στην ∆ελφική Αµφικτιονία αποκτώντας περισσότερους ψήφους. Βέβαια, είχαν χάσει και έναν
από τους ικανότερους στρατηγούς τους.
Η Μάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.)
Την ίδια ακριβώς εποχή, εξελίξεις έλαβαν χώρα στο Αρκαδικό Κοινό, στην Πελοπόννησο, και οι
Θηβαίοι προσκλήθηκαν να επέµβουν. Τα προβλήµατα προκλήθηκαν από τον τρόπο
συµπεριφοράς των Αρκάδων αρχηγών του στρατού οι οποίοι, έχοντας οικονοµικές δυσκολίες
στην πληρωµή των µισθοφόρων, προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν ορισµένους από τους
ιερούς θησαυρούς της Ολυµπίας, δανειζόµενοι χρυσό. Τα χρήµατα αυτά χρειάζονταν για την
συντήρηση του στρατού εναντίον των εχθρών τους Ηλείων, µε τους οποίους όµως µόλις είχαν
υπογράψει ειρήνη. Οι Μαντινείς, που δεν συµφώνησαν µε την πρωτοβουλία των αρχηγών,
αντέδρασαν δυναµικά και, έτσι, ένα τµήµα του διασπασµένου πια Αρκαδικού Κοινού, υπό την
ηγεσία των Τεγεατών, ζήτησε την βοήθεια των Θηβαίων. Οι Θηβαίοι χρησιµοποίησαν την
πρόσκληση ως αφορµή για να ξεκαθαρίσουν την πολιτική κατάσταση στην Πελοπόννησο και να
σταθεροποιήσουν την θηβαϊκή ηγεµονία.91
Το 362, ο Επαµεινώνδας εξεστράτευσε εναντίον της Μαντινείας και των Πόλεων του
παλαιού Κοινού που τάχθηκαν µε το πλευρό τους αλλά και Ηλείων, Αχαιών, Αθηναίων και
Σπαρτιατών, που είχαν συµµαχήσει µαζί τους. Ο Θηβαίος στρατηγός, αφού πέρασε τον Ισθµό
και παρέκαµψε την Πόλη Μαντίνεια (Αρχαία Μαντίνεια), τελικά στρατοπέδευσε νοτιότερα στην
Πόλη Τεγέα (περιοχή χωριών Επισκοπή και Αλέα Αρκαδίας). Έµαθε, όµως, ότι σπαρτιατικός
στρατός προχωρούσε βόρεια από την Σπάρτη για να ενωθεί µε τους υπόλοιπους στην Μαντίνεια
περνώντας, κατά τα φαινόµενα, κοντά από τους Θηβαίους στην Τεγέα. Ο Επαµεινώνδας τότε
σκέφθηκε να τους αφήσει να προσπεράσουν για να τρέξει να καταλάβει την αφύλακτη Σπάρτη.
Μετά από λίγο, ο Επαµεινώνδας, µε µικρό µέρος του στρατού του, προσπάθησε να εισέλθει από
πολλά σηµεία στην Λακωνική Πόλη αλλά ο Αγησίλαος, αρχηγός του Σπαρτιατικού στρατού,
πρόφθασε να γυρίσει πίσω και µε την βοήθεια των αµάχων να απωθήσει το θηβαϊκό
εκστρατευτικό σώµα.
Μετά από την αποτυχία εκπορθήσεως της Σπάρτης, ο Επαµεινώνδας αποφάσισε να
φθάσει γρήγορα πίσω στο στρατόπεδο του στην Τεγέα και να επιτεθεί πρώτος στον εχθρό που
συγκεντρωνόταν στην Μαντίνεια. Ο Επαµεινώνδας είχε να αντιµετωπίσει περισσοτέρους από
20.000 πεζούς και 2.000 ιππείς ενώ ο δικός του στρατός αποτελούνταν από περισσότερους των
30.000 πεζών και περίπου 3.000 ιππείς.92 Το καλοκαίρι του 362, ο στρατός των Μαντινέων και
των συµµάχων τους παρατάχθηκε σε ευθεία διάταξη στο στενό πέρασµα ανάµεσα στα όρη
Μύτικας και Καπνίστρα (δυτικά του Αρτεµισίου όρους) µε µέτωπο προς Νότο και την εξής
διάταξη: από Μύτικα προς Καπνίστρα ήταν παραταγµένοι πρώτα οι Μαντινείς, µετά οι άλλοι
Αρκάδες, δίπλα τους ορισµένοι Λακεδαιµόνιοι,93 διάφορα άλλα τµήµατα και τέλος οι Αθηναίοι.
Οι σύµµαχοι, εποµένως, είχαν ενισχύσει τα δύο άκρα της παρατάξεώς τους ενώ ακριβώς
µπροστά είχαν παρατάξει το ιππικό. Οι σύµµαχοι είχαν ακριβώς από πίσω τους την πόλη
Μαντίνεια, οπότε εάν κινδύνευαν θα µπορούσαν να τρέξουν να προφυλαχθούν πίσω από τα
τείχη.
Αυτήν ακριβώς την πιθανή κίνηση σκέφθηκε να εµποδίσει ο Επαµεινώνδας και
αποφάσισε να χτυπήσει µε το ισχυρότερο τµήµα του στρατού του το δεξί κέρας (προς Μύτικα)
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Tritle, pp. 86-87 & 90-92 και Buckler, ch. 7C.
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∆ιόδ. XV.84.4.
93
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της αντιπάλου παρατάξεως για να παρεµβληθεί ανάµεσα στον εχθρικό στρατό και στο
καταφύγιό τους. Για να παραπλανήσει, όµως, τους εχθρούς και να εφαρµόσει την τακτική της
λοξής φάλαγγας µετακίνησε όλο του τον στρατό βορειοδυτικά, δηλαδή στους πρόποδες του
Μύτικα, παρατάσσοντάς τον έτσι ώστε να δηµιουργείται µια νοητή γωνία µε την αντίπαλη
παράταξη, αντί της συνήθους κατά µέτωπο παράλληλης παρατάξεως που εφαρµοζόταν στις
µάχες. Μπροστά από τους πεζούς τοποθετήθηκαν οι ιππείς και οι άµιπποι (ελαφρά οπλισµένοι
που συνεργάζονταν µε το ιππικό). Μόλις οι στρατιώτες έλαβαν την θέση τους κατά την ανωτέρω
διάταξη, προσποιήθηκαν ότι ήταν έτοιµοι να καταυλισθούν. Αυτό ακριβώς νόµισαν και οι
σύµµαχοι. Ο Επαµεινώνδας βέβαια είχε πετύχει τον σκοπό του. Έφερε το ισχυρότερο και
ενισχυµένο µε µεγαλύτερο βάθος οπλιτών αριστερό τµήµα του στρατού του, αποτελούµενο από
τους Βοιωτούς, κοντά στο δεξί αντίπαλο τµήµα των Μαντινέων, το οποίο επρόκειτο να πλήξουν.
Η υπό γωνία, σχετικά µε τον αντίπαλο στρατό, διάταξη της παρατάξεως του Επαµεινώνδα ήταν
ακριβώς αυτή που ονοµάσθηκε λοξή φάλαγγα. Σκοπός της διατάξεως ήταν να διεξαγάγει το
αριστερό ισχυρό τµήµα την κύρια µάχη ενώ το κεντρικό και δεξιό, όπου ο Επαµεινώνδας είχε
παρατάξει τους Αρκάδες συµµάχους του και διάφορα άλλα στρατεύµατα, να εµποδίσει το
απέναντί του αντίπαλο στράτευµα να βοηθήσει το φίλιο τµήµα που επλήτετο, διότι αυτόµατα θα
υπήρχε κίνδυνος να περικυκλωθεί. Με άλλα λόγια, κύριος στόχος της στρατηγικής της λοξής
φάλαγγας ήταν ο επιτιθέµενος να πλήξει το ένα άκρο του εχθρικού στρατού µε την µεγαλύτερη
δύναµη, κρατώντας το µεγαλύτερο τµήµα του αντίπαλου στρατού απασχοληµένο από το
κεντρικό και δεξιό τµήµα της φάλαγγας, χωρίς άµεση εµπλοκή (αφού λόγω της υπό γωνία
διατάξεως ήταν µακρύτερα από τους αντιπάλους), µέχρι να υποχωρήσει το εχθρικό τµήµα που
πιεζόταν αφόρητα από το αριστερό ενισχυµένο της λοξής φάλαγγας. Η στρατηγική αυτή της
ολοκληρωµένης παρατάξεως αλλά και τακτικής της λοξής φάλαγγας αποδεικνύει την
στρατιωτική ιδιοφυΐα του Επαµεινώνδα.
Με την εφαρµογή της λοξής φάλαγγας, λοιπόν, οι σύµµαχοι παραπλανήθηκαν από την
δήθεν πρόθεση των Βοιωτών να καταυλισθούν και έκαναν να αποθέσουν και εκείνοι τα όπλα
τους. Τότε ο Επαµεινώνδας έδωσε ξαφνική διαταγή στον στρατό του να επιτεθεί (δες Ιστορική
Πηγή 25). Το ιππικό χωρίσθηκε σε δύο τµήµατα και έλαβε θέση µάχης στα δύο άκρα της
φάλαγγας. Το αριστερό τµήµα, µπροστά από το ενισχυµένο πεζικό, προχώρησε σε σχηµατισµό
τριγώνου µε την αιχµή εµπρός και έπεσε µε σφοδρότητα στον απροετοίµαστο εχθρό. Το δεξιό
τµήµα του Επαµεινώνδα µαζί µε τους αµίππους επιτέθηκε στο άλλο άκρο της αντιπάλου
παρατάξεως για να το εµποδίσει να κινηθεί ενώ το µακρύ µέτωπο της παρατάξεως βρισκόταν
ακόµη υπό γωνία µε τον αντίπαλο στρατό, δηλαδή σε σχηµατισµό λοξής φάλαγγας. Το αριστερό
τµήµα των συµµάχων (προς Καπνίστρα), όπου ήταν παραταγµένοι οι Αθηναίοι, άντεξε, ως ήταν
αναµενόµενο, στην επίθεση των συµµάχων του Επαµεινώνδα αλλά το δεξιό (προς Μύτικα),
όπου επιτέθηκε µέρος του βοιωτικού ιππικού και το ενισχυµένο τµήµα του στρατού,
οπισθοχώρησε. Την στιγµή αυτή που η νίκη για τους Θηβαίους ήταν βέβαιη, έπεσε ο
Επαµεινώνδας. Η είδηση του θανάτου του πανικόβαλε τον στρατό του, που άρχισε να
οπισθοχωρεί. Τελικά οι Θηβαίοι νίκησαν στο προς Μύτικα µέτωπο και οι Αθηναίοι στο προς
Καπνίστρα µέτωπο, εφ’ όσον η θηβαϊκή επίθεση δεν ολοκληρώθηκε. Ακριβώς γι’ αυτόν τον
λόγο, ουσιαστικός νικητής της µάχης δεν υπήρξε και οι αντίπαλοι συνήψαν συµφωνία
ανταλλαγής των πεσόντων. Ο µεγάλος χαµένος, όµως, φαίνεται ότι ήταν η Θήβα, η οποία µετά
τον θάνατο του Πελοπίδα έχασε και τον δεύτερο χαρισµατικό της στρατιωτικό ηγέτη, τον
Επαµεινώνδα. Μετά τον θάνατο των δύο στρατηγών, η Θήβα δεν βρήκε άλλους τέτοιους ηγέτες
να την οδηγήσουν σε µελλοντικές επιτυχίες, ακριβώς διότι η ισχύς της βασιζόταν στους δύο
αυτούς και µόνο άνδρες.94

94

Tritle, pp. 92-94 και Buckler, epilogue.

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Κειµένου, © 2001, ∆. Ι. Λοΐζος

ΗΓΕΜΟΝΙ∆ΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ∆' ΑΙΩΝΑ

323

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 25
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ: Η ΕΠΙΘΕΣΗ (362 π.Χ.)
Ξενοφών, Ελληνικά, Ζ.V.21-23. Απόδοση στα νεοελληνικά ∆. Ι. Λοΐζος.
Αφού [ο Επαµεινώνδας] παρέταξε τον στρατό του όπως ήθελε, δεν ακολούθησε την
συντοµότερη πορεία προς τους εχθρούς αλλά οδήγησε τους στρατιώτες του προς τα βουνά, που
βρίσκονται δυτικά και απέναντι από την Τεγέα, έτσι ώστε να νοµίσουν οι εχθροί ότι δεν
επρόκειτο να δώσει µάχη εκείνη την µέρα. Και όταν έφθασε ο στρατός στο βουνό, αφού
ανέπτυξε την φάλαγγά του, ακούµπησε τα όπλα στους πρόποδες ώστε να νοµίσουν ότι είναι
στρατοπεδευµένος. Κάνοντας αυτό καθησύχασε τους περισσότερους εχθρούς ότι δεν θα γίνει
µάχη και χαλάρωσε την παράταξή τους.
Αφού λοιπόν παρέταξε κατά µέτωπο τους λόχους, που βάδιζαν κατά κέρας,
ισχυροποίησε τον στρατιωτικό σχηµατισµό εµβόλου γύρω του. Τότε, δίνοντας διαταγή να
πάρουν τα όπλα, µπήκε επικεφαλής και οι στρατιώτες του ακολούθησαν. Όταν οι εχθροί τούς
είδαν να έρχονται ξαφνικά, φάνηκαν πολύ ανήσυχοι. Άλλοι έτρεχαν στις θέσεις τους, άλλοι
παρατάσσονταν, άλλοι πέρναγαν τα χαλινάρια στα άλογα, άλλοι έβαζαν τους θώρακες, όλοι
φαίνονταν σαν να περίµεναν να πάθουν κάτι παρά να πράξουν κάτι.
Εκείνος [ο Επαµεινώνδας] οδηγούσε τον στρατό του σαν να ήταν τριήρης µε την πρώρα
στον αντίπαλο σκεφτόµενος ότι, αν διέσπαζε τους εχθρούς στο σηµείο που θα χτυπούσε, θα
κατέστρεφε όλον τον εχθρικό στρατό.

Η µάχη της Μαντινείας, µε την οποίαν ο Ξενοφών ολοκληρώνει την εξιστόρηση των
Ελληνικών του, έχει µεγάλη στρατιωτική και πολιτική σηµασία. Από στρατιωτικής απόψεως ο
Επαµεινώνδας έδειξε την ολοκλήρωση µιας νέας επαναστατικής τακτικής µάχης, κατά την οποία
ο συνδυασµός της λοξής παρατάξεως του στρατού και η ενίσχυση του ενός άκρου της φάλαγγας,
που σαν ιδέα είχε εφαρµοσθεί από µόνη της και στο παρελθόν, µπορούσε να επιφέρει σηµαντική
ήττα στον αντίπαλο. Η πολιτική σηµασία της µάχης έγκειται στο γεγονός ότι αποδείχθηκε πως η
Θηβαϊκή Ηγεµονία δεν εδραζόταν σε θεσµική βάση, που θα της επέτρεπε να επιβάλλει την
πλήρη ισχύ της επί των άλλων Πόλεων, αλλά σε πρόσκαιρη στρατιωτική υπεροχή έναντι των
αντιπάλων της. Η µάχη της Μαντινείας απέδειξε ότι, στα µέσα του ∆' αιώνα, ακόµη και οι
µεγάλες ελληνικές Πόλεις της εποχής ήταν στην πραγµατικότητα ανίσχυρες.
Η Ειρήνη του 362 π.Χ.
Τελικά, οι εµπόλεµοι συµφώνησαν να διαπραγµατευθούν και να συνοµολογήσουν ειρήνη,
µάλλον παρόµοια µε αυτές που είχαν συνάψει στο άµεσο παρελθόν. Συνθήκες "κοινής
ειρήνης,"95 βασισµένες στις αρχές και στο πνεύµα της Βασιλείου Ειρήνης του 386, συνήψαν οι
Έλληνες τουλάχιστον το 375, το 371 και τώρα το 362. Οι µόνοι που διαφώνησαν ήταν οι
Σπαρτιάτες, οι οποίοι επέµεναν στην επιστροφή της Μεσσηνίας, και αποχώρησαν από τις
διαπραγµατεύσεις παραµένοντας σε εµπόλεµη κατάσταση µε τους αντιπάλους τους.
Οι ‘όροι της ειρήνης δεν µας έχουν παραδοθεί αλλά πιστεύεται ότι ήταν σε γενικές
γραµµές παρόµοιοι µε τις άλλες κοινές συµφωνίες ειρήνης.96 Νεωτερισµό αυτής της ειρήνης
95

Tod, Greek Historical Inscriptions, no 145, 2:138.
Ορισµένοι ιστορικοί πιστεύουν ότι αυτή ήταν η πρώτη ειρήνη στην οποία δεν αναφερόταν η
ανάµειξη του Πέρση Βασιλιά, δηλαδή δεν παρουσιαζόταν ο ίδιος ως θεµατοφύλακας της ειρήνης µεταξύ των
ελληνικών Πόλεων, όπως είχε συµβεί µε την Βασίλειο Ειρήνη αλλά και τις υπόλοιπες κοινές συµφωνίες
ειρήνης (ΙΕΕ, 3α:445-446). Αντιθέτως, από άλλους απορρίπτεται η ιδέα της µη συµµετοχής του Πέρση Βασιλιά
96

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Κειµένου, © 2001, ∆. Ι. Λοΐζος

324
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
πρέπει να αποτελούσε η παραδοχή ότι οι εµπόλεµοι θα διατηρούσαν ό,τι είχαν αποκτήσει µε
σηµαντικότερη µεταβολή, βέβαια, την ανεξαρτησία της Μεσσηνίας, ζήτηµα το οποίο αποτέλεσε
την αφορµή για την άρνηση υπογραφής της συνθήκης εκ µέρους των Σπαρτιατών. Η
σπουδαιότερη όµως συνέπεια της ειρήνης του 362 ήταν ότι πλέον καµία ελληνική Πόλη δεν είχε
την δύναµη να τεθεί επικεφαλής των άλλων και να ανακηρυχθεί ηγεµονίδα Πόλη. Η ειρήνη του
362 κλείνει τον πολιτικό κύκλο της εποχής των ηγεµονίδων Πόλεων στον ελληνικό χώρο, όπου
η Αθήνα, η Σπάρτη και η Θήβα τέθηκαν, µεταξύ του 404 και του 362, επικεφαλής ορισµένων
Ελλήνων εναντίον άλλων Ελλήνων για να αποδείξουν την υπεροχή τους και να επιβάλουν την
ηγεµονική τους θέληση.
Η Ειρήνη του 362 ολοκληρώνει τον κύκλο της ανόδου και παρακµής των µεγάλων
ελληνικών Πόλεων, που από τις ισχυρές δυνάµεις της Αθήνας και της Σπάρτης του Ε' αιώνα
κατέληξαν στις προσωρινές µικροηγεµονίδες Πόλεις τους ∆' αιώνα. Οι ελληνικές Πόλεις µε την
αντιπαλότητά τους κατάφεραν να εξουδετερώσουν η µία την άλλη, µε αποτέλεσµα η
αποδυνάµωση τους κατά τον ∆' αιώνα να είναι ολοκληρωτική. Οι πόλεµοι δεν είχαν πλέον
ξεκάθαρους νικητές αλλά περισσοτέρους του ενός ηττηµένους, µια που κανένας από τους
αντιπάλους δεν ήταν τόσο ισχυρός ώστε να νικήσει κατά κράτος. Τότε εµφανίσθηκαν οι
Μακεδόνες, νέα στο ελληνικό προσκήνιο και ισχυρότατη ηγεµονική δύναµη του Βορρά, οι
οποίοι θα ενώσουν υπό την πυγµή τους διά της βίας και αναγκαστικά όλους τους Έλληνες υπό
την αρχηγία του βασιλιά Φιλίππου Β', αρχικά, και του διαδόχου του Αλεξάνδρου, µετέπειτα.
Οι Έλληνες της ∆ιασποράς: Σικελία & Κύπρος (410-306 π.Χ.)
Οι Έλληνες που βρίσκονταν διάσπαρτοι σε δύση και ανατολή, στην Σικελία και στην
Κύπρο, δοκίµασαν κατά τον ∆' αιώνα την παρακµή και την στρατιωτική αποδυνάµωση, που
άνοιξε τον δρόµο της κατακτήσεώς τους από γειτονικούς ισχυρότερους στρατιωτικά λαούς.
Αλίµονο, οι Έλληνες της διασποράς του ∆' αιώνα δεν ήταν πλέον η ισχυρή δύναµη που
γνώρισαν οι Αθηναίοι κατά τις εκστρατείες τους στο τέλος του Ε' αιώνα.
Σικελία (410-337 π.Χ.)
Η ήττα των Αθηναίων στην µεγάλη Σικελική Εκστρατεία (415-413) άνοιξε την όρεξη
επεµβάσεων στους Καρχηδονίους, αντιπάλους των ελληνικών Πόλεων στην Σικελία. Το όλο
ζήτηµα άρχισε για µια φορά ακόµη από τους Εγεσταίους. Οι κάτοικοι της σικελικής Πόλεως
φοβούµενοι την εκδίκηση των Συρακουσίων, επειδή ήταν εκείνοι που ζητώντας την βοήθεια των
Αθηναίων τους είχαν φέρει στην Σικελία, αλλά και τους γειτόνους τους Σελινουντίους
(Σελινούς, Selinunte), οι οποίοι είχαν αρχίσει να προσαρτούν εδάφη τους, έστρεψαν τώρα τις
εκκλήσεις τους προς τους Καρχηδονίους. Οι Καρχηδόνιοι, που είχαν να ωφεληθούν εµπορικά
στην Μεσόγειο από την παρακµή των Συρακουσίων, έστειλαν το 410 εκστρατευτικό σώµα να
βοηθήσει τους Εγεσταίους. Οι Σελινούντιοι, που απειλήθηκαν, ζήτησαν την βοήθεια των
Συρακουσίων και έτσι άνοιξε η αυλαία της δεύτερης συγκρούσεως, µετά το 480, µεταξύ
Καρχηδονίων και Ελλήνων της Σικελίας.97
Την άνοιξη του 409, οι Καρχηδόνιοι επιτέθηκαν στον Σελινούντα, τον κατέλαβαν και
τον κατέστρεψαν. Την ίδια µάλιστα τύχη επεφύλαξαν και στην Ιµέρα (Imera). Ο αρχηγός των
Καρχηδονίων Αννίβας του Γέσκωνος, αφού άφησε πίσω στρατό για να προστατεύει τα εδάφη
που είχε κατακτήσει, φόρτωσε τα πλοία του µε λάφυρα και επέστρεψε στην Καρχηδόνα νικητής
και τροπαιούχος. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αντιδράσουν χωρίς όµως σηµαντικές επιτυχίες

στην ειρήνη του 362 ακριβώς διότι αµέσως µετά οι Έλληνες αρνήθηκαν να βοηθήσουν τους επαναστάτες
σατράπες, πράγµα που δείχνει την πραγµατική τους αδυναµία αλλά και την χαώδη κατάσταση στην οποία
βρέθηκε η Ελλάδα µετά την αµφιβόλου εκβάσεως µάχη της Μαντινείας (Bengtson, p. 176 και Ξενοφών,
Ελληνικά, Ζ.5.26-27)
97
Το όλο ζήτηµα αναπτύσσει ο ∆ιόδωρος, ΙΓ.43-44 & 54-62.
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και έτσι οι Συρακούσιοι έστειλαν πρεσβεία για ειρήνη. Οι Καρχηδόνιοι παρέτειναν τις
διαπραγµατεύσεις, διότι φαίνεται ότι ήταν αποφασισµένοι να καταλάβουν ολόκληρη την
Σικελία, και, το 406, συγκέντρωσαν µεγάλο µισθοφορικό στρατό99 και ετοιµάσθηκαν για νέες
πολεµικές επιχειρήσεις. Επιτέθηκαν στον Ακράγαντα (Agrigento), τον πολιόρκησαν, τον
κατέλαβαν και τελικά σύλησαν την Πόλη. Οι Ακραγαντίνοι αλλά και οι άλλοι Έλληνες της
Σικελίας κατηγόρησαν τότε ευθέως τους Συρακουσίους για την επιλογή κακών αρχόντων και
ιδίως στρατηγών που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της Σικελίας. Οι Συρακούσιοι
είχαν στείλει σε βοήθεια του Ακράγαντα 30.000 πεζούς, 5.000 ιππείς και 30 πλοία αλλά οι
επικεφαλής στρατηγοί, αφού νίκησαν προσωρινά τους Καρχηδονίους, δεν κατάφεραν να
προστατεύσουν την Πόλη.100
Την δυσφορία των πολιτών της Πόλεως των Συρακουσών επρόκειτο να εκµεταλλευθεί
στρατιωτικώς ο ∆ιονύσιος, ο οποίος κατάφερε τελικά να γίνει τύραννος της Πόλεως. Ο
∆ιονύσιος είχε αρχικά λάβει το αξίωµα του αρχηγού του εκστρατευτικού σώµατος, που είχε
σταλεί το 405 στην Γέλα (Gela) για να προστατεύσει την Πόλη από ενδεχόµενη επίθεση των
Καρχηδονίων. Στην Γέλα, ο ∆ιονύσιος κέρδισε την αφοσίωση του πληθυσµού αλλά και του
δικού του στρατού προσφέροντας χρήµατα που εξοικονόµησε από την δήµευση των περιουσιών
των πλουσίων της Πόλεως. Μετά, επέστρεψε στις Συρακούσες και έπεισε την Εκκλησία να τον
χρήσει στρατηγό-αυτοκράτορα για να σώσει την Πόλη από τους καταχραστές άρχοντες που δεν
πλήρωναν τους µισθούς των στρατιωτικών. Οι πολίτες πείσθηκαν και ο ∆ιονύσιος παρείχε
µεγάλους µισθούς στους στρατιώτες του αλλά και σε µισθοφόρους που στρατολόγησε για την
θωράκιση τάχα της Πόλεως από τους Καρχηδονίους. Φυσικά όλα αυτά απετέλεσαν προκάλυµµα
για να επιβάλει τυραννία.
Οι Καρχηδόνιοι, βέβαια, παραφύλαξαν την κατάλληλη στιγµή για νέα επέµβαση και το
405 επιτέθηκαν και κατέλαβαν την Γέλα, παρά την βοήθεια που προσέφερε ο ∆ιονύσιος. Η
επιδηµία όµως που έπληξε το στρατόπεδο των νικητών Καρχηδονίων τους ανάγκασε να
ζητήσουν ειρήνη από τις Συρακούσες. Η ειρήνη µπορεί να έδωσε µεγάλο τµήµα της Σικελίας
στην δικαιοδοσία των Καρχηδονίων αλλά παράλληλα εξασφάλισε και εδραίωσε το τυραννικό
καθεστώς του ∆ιονυσίου στις Συρακούσες, παρά την εχθρική στάση µερίδας των κατοίκων
εναντίον του. Μόλις στερέωσε την εξουσία του ο ∆ιονύσιος άρχισε να διανέµει γη σε φίλους του
και γενικά να δωρίζει στον όχλο για να έχει την υποστήριξή του. Οι διορατικοί πολίτες, που
διέκριναν την δηµαγωγική συµπεριφορά του ∆ιονυσίου, αντέδρασαν αλλά νικήθηκαν.
Αφού ο τύραννος πήρε µε το µέρος του το πλήθος στις Συρακούσες, επεξέτεινε την
κυριαρχία του στις ελληνικές Πόλεις της Σικελίας και άρχισε να επιβουλεύεται και τις Πόλεις
που είχαν οι Καρχηδόνιοι. Γνώριζε, βέβαια, πως πριν επιδοθεί σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις
έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει τις Συρακούσες από εχθρική επίθεση και να εξοπλισθεί. Μεταξύ
403 και 398, επιδόθηκε στην κατασκευή σηµαντικών οχυρωµατικών έργων αλλά και στόλου.
Όταν ένοιωσε ότι είχε ισχυροποιήσει αρκετά την θέση του, το καλοκαίρι του 398, εξεστράτευσε
εναντίον των Καρχηδονίων. Ενώ αρχικά οι επιχειρήσεις ήταν νικηφόρες, το 396 οι Καρχηδόνιοι
βρέθηκαν να πολιορκούν τις Συρακούσες. Μετά από τρία χρόνια, όµως, και αφού είχαν υποστεί
βαριές απώλειες, αναγκάσθηκαν το 392 να ζητήσουν συνθηκολόγηση αφήνοντας στον ∆ιονύσιο
πλήρη ελευθερία στην Σικελία και καθιστώντας τον ουσιαστικά τύραννο ολόκληρου του νησιού.
Τα επόµενα χρόνια, ο ∆ιονύσιος επεξέτεινε το κράτος του προς βορρά, στην απέναντι
ακτή της Κάτω Ιταλίας, και ενεθάρρυνε φιλοκαρχηδονιακές Πόλεις να αποστατήσουν από την
προστάτιδά τους. Η πολιτική του αυτή οδήγησε σε νέα σύγκρουση µε τους Καρχηδονίους το
98

∆ιόδ. ΙΓ.79.8.
Ο ∆ιόδωρος (ΙΓ.80.5) γράφει ότι κατά τον ιστορικό Τίµαιο ο στρατός ήταν 120.000 ενώ κατά τον
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Caven, Dionysious I: War Lord of Sicily (New Haven: Yale Univ. Press), p. 31.
100
∆ιόδ. ΙΓ.86.5-91.2.
99

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Κειµένου, © 2001, ∆. Ι. Λοΐζος

326
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
383, η οποία διήρκεσε µέχρι το 368, άλλοτε µε µεγάλες και άλλοτε µε µικρές µάχες. Ενώ οι
Καρχηδόνιοι ετοιµάζονταν για µεγάλη επίθεση, στις αρχές του 367, ο ∆ιονύσιος πέθανε. Ο
τύραννος των Συρακουσών έµεινε στην ιστορία για τα οχυρωµατικά του έργα, τα οποία
περιγράφει ο ∆ιόδωρος.101 Εκτός από τα τείχη, κατασκευάσθηκαν ναύσταθµοι για τα περίπου
300 πλοία αλλά και 140.000 πλήρεις εξαρτήσεις οπλιτών για τον στρατό του, που τουλάχιστον
το 398 στην εναντίον των Καρχηδονίων εκστρατεία αριθµούσε 80.000 πεζούς και 3.000
ιππείς.102
Ο ∆ιονύσιος υπήρξε σηµαντικό πρόσωπο για την ελληνική Ιστορία διότι κατάφερε να
αποκρούσει τους Καρχηδονίους και να εξασφαλίσει για ένα µικρό διάστηµα την κυριαρχία των
Ελλήνων στην Σικελία, παρά το γεγονός ότι επέβαλε την τυραννία σε Πόλεις του νησιού. Ο
∆ιονύσιος είχε προσωπικές φιλοδοξίες και ήταν άνθρωπος των άκρων µε αποτέλεσµα το όνειρό
του, να κάνει τις Συρακούσες κέντρο της Σικελίας, να αποτύχει. Μετά τον θάνατο του ∆ιονυσίου
Α' ανέλαβε ο ∆ιονύσιος Β', γιος του τυράννου των Συρακουσών, και τον ακολούθησαν και άλλοι
τύραννοι µέχρι που ο Τιµολέων εγκαθίδρυσε το 337 ένα ιδιότυπο µεικτό πολίτευµα ολιγαρχίας
και δηµοκρατίας, κατά το οποίο η εκτελεστική εξουσία αποτελούνταν από αιρετούς στρατηγούς
ενώ η Εκκλησία συνερχόταν µόνο για ορισµένα σπουδαία ζητήµατα. Στην συνέχεια, κατά το
τέλος του ∆' αιώνα αλλά και καθ’ όλον τον Γ' αιώνα, οι Έλληνες της Σικελίας έδωσαν
αλλεπάλληλες µάχες για να διατηρήσουν την ελευθερία τους. Η σύγκρουση µε τους
Καρχηδονίους και η εξάπλωση της κυριαρχία των Ρωµαίων έθεσαν τελικά τέρµα στους αγώνες
των κατοίκων της Μεγάλης Ελλάδας για ανεξαρτησία.103
Τον ∆' αιώνα, λοιπόν, οι κάτοικοι της Σικελίας, λόγω των κινδύνων που αντιµετώπισαν
και της ανώµαλης πολιτικής καταστάσεως, δέχθηκαν την διακυβέρνηση των τυράννων µε
σηµαντικότερο τον ∆ιονύσιο Α' των Συρακουσών, που οδήγησε σε πρόσκαιρη ισχυροποίηση
των Ελλήνων στην Σικελία έναντι των αντιπάλων τους Καρχηδονίων.
Το φαινόµενο της εγκαταστάσεως τυραννικών καθεστώτων υπό την καθοδήγηση ενός
ισχυρού ανδρός επαναλήφθηκε και στην Κύπρο.
Κύπρος (411-306 π.Χ.)
Η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο των ελληνικών γεγονότων αµέσως µετά το τέλος των
Περσικών Πολέµων, όταν οι Έλληνες άρχισαν επιθετικό πόλεµο εναντίον των Περσών στην
Ανατολική Μεσόγειο. Οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν το νησί στην τύχη του µετά την Ειρήνη του
Καλλία το 449. Οι Πέρσες, βοηθώντας αρχικά τους Κυπρίους βασιλιάδες και τελικά
υποστηρίζοντας τον Φοίνικα βασιλιά του νησιού, απέκτησαν την κυριαρχία στην Κύπρο µέχρι
που το 411 ο Ευαγόρας Α' κατέλαβε την Σαλαµίνα, την σηµαντικότερη ελληνική Πόλη της
Κύπρου, που βρισκόταν στα ανατολικά του νησιού.
Ο Ευαγόρας δεν ακολούθησε την φιλοπερσική πολιτική των προκατόχων του αλλά
τόνωσε τον ελληνικό προσανατολισµό των κατοίκων του νησιού συνάπτοντας συµµαχία µε τους
Αθηναίους και αποφεύγονταν έτσι την φοινικική εξάπλωση που επιδίωκε ο ανατραπείς Φοίνικας
βασιλιάς.104 Ο Ευαγόρας ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Σαλαµίνας, διατηρώντας έτσι το
πολιτειακό σύστηµα που χρησιµοποιούνταν στην Κύπρο. Μετά την εγκατάστασή του στην
εξουσία άρχισε να πραγµατοποιεί τις επεκτατικές του βλέψεις στο νησί. Η πολιτική αυτή δεν
µπορούσε παρά να παρενοχλήσει τους Πέρσες, οι οποίοι φοβήθηκαν για την ασφάλεια των
νοτιοδυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας. Ανάµεσα στο 390 και στο 380, Κύπριοι και Πέρσες
βρέθηκαν αντιµαχόµενοι µέχρι που ο Ευαγόρας νικήθηκε και τελικά πέθανε το 374/3 π.Χ. Αν µη
τι άλλο, ο Ευαγόρας κατάφερε να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ελληνικό χαρακτήρα της
Κύπρου εισάγοντας το ελληνικό αλφάβητο, που αντικατέστησε σταδιακά την κυπριακή
101
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συλλαβική γραφή.
Τον Ευαγόρα ακολούθησαν βασιλείς που δεν στάθηκαν αντάξιοί του και υποτάχθηκαν
πάλι στους Πέρσες. Το 332, όµως, ο βασιλιάς Πρωταγόρας έστειλε βοήθεια στον Αλέξανδρο της
Μακεδονίας, που είχε αρχίσει την κατάκτηση της Φοινίκης κατευθυνόµενος προς την Αίγυπτο.
Οι Κύπριοι έγιναν πάλι κυρίαρχοι του νησιού χωρίς την επιρροή των Περσών αλλά ο θάνατος
του Αλεξάνδρου ενέπλεξε τους βασιλιάδες της Κύπρου στην διαµάχη των διαδόχων µέχρι που η
Κύπρος κατελήφθη το 306 από τον ∆ηµήτριο τον Πολιορκητή.
Συµπέρασµα
Το πρώτο µισό του ∆' αιώνα υπήρξε µάρτυρας τροµακτικών αλλαγών στην ισορροπία
δυνάµεων στον ελλαδικό χώρο. Την εποχή αυτή έγινε φανερό ότι καµία ελληνική Πόλη δεν
ήταν σε θέση να επιβληθεί πολιτικώς και στρατιωτικώς επί των άλλων. Η εναλλαγή στην
κορυφή των ισχυρών ελλαδικών δυνάµεων ανάµεσα στην Σπάρτη, στην Αθήνα και στην Θήβα
είχε ως συνέπεια την πλήρη αποδυνάµωση των Πόλεων. Επιπλέον, ο πραγµατικός νικητής αυτής
της διαµάχης ήταν οι Πέρσες. Παρά το ότι βρίσκονταν σχεδόν στο ναδίρ της ισχύος τους,
κατάφεραν να παρουσιάζονται ως θεµατοφύλακες της ειρήνης στον ελλαδικό χώρο
χρησιµοποιώντας την τακτική του διαίρει και βασίλευε. Έστρεφαν δηλαδή την µία Πόλη
εναντίον της άλλης, εξασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες δεν θα επιχειρούσαν να τους ενοχλήσουν
στα δυτικά της αυτοκρατορίας τους. Φυσικά, µετά την µάχη της Μαντινείας το 362 π.Χ., την
στρατιωτική παρακµή των Πόλεων στον νότιο ελλαδικό χώρο εκµεταλλεύθηκαν οι Μακεδόνες
και ο βασιλιάς τους Φίλιππος Β'.
Η στρατιωτική παρακµή των ελληνικών Πόλεων και η ασταθής διπλωµατική κατάσταση
κατά τον ∆' αιώνα δεν εµπόδισαν τους απανταχού Έλληνες να συνεχίσουν την πολιτιστική τους
πορεία. Το φαινόµενο του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισµού, που άνθισε στον κυρίως ελλαδικό
αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που κατοικούσαν οι Έλληνες τον Ε' και ∆' αιώνα, δεν
είχε προηγούµενο αλλά ούτε και επαναλήφθηκε, τηρουµένων των αναλογιών, σε ολόκληρη την
Ιστορία της ανθρωπότητας.
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