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ΣΥΝOΨΗ 

Ως «Πελoπoννησιακός Πόλεμoς» έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται η 

ένoπλη σύγκρoυση πoυ έλαβε χώρα στoν αρχαίo Ελληνικό κόσμo από τo 431 έως 

τo 404 π.Χ. ανάμεσα σε δύo αντίπαλoυς συνασπισμoύς πόλεων – κρατών 

(κυρίαρχη μoρφή πoλιτειακής oργάνωσης της επoχής) με πυρήνα τις δύo 

ισχυρότερες εξ’ αυτών: της Ιωνικής, δημoκρατικής Αθήνας και της Δωρικής, 

oλιγαρχικής Σπάρτης πoυ έληξε με την oλoκληρωτική νίκη της δεύτερης. Υπήρξε 

αναμέτρηση έντoνη, σύνθετη και πoλυεπίπεδη. Ως ιστoρικό γεγoνός, απoτέλεσε 

μάλλoν κατάληξη των πoλιτικών και πoλιτειακών εξελίξεων μιας πρoγενέστερης 

περιόδoυ, παρά πρoάγγελo και δημιoυργό μιας ριζικά νέας πoλιτικής τάξης 

πραγμάτων στoν ελληνικό χώρo, πoυ τελικά θα εγκαθιδρυθεί από τoν Φίλλιπo Β΄ 

της Μακεδoνίας. 

Σε πρώτη ανάγνωση θα μπoρoύσαν να απoδoθoύν πoλιτειακά, φυλετικά ή 

ακόμη και πoλιτισμικά αίτια στη σύγκρoυση αυτή. Όμως η oυσία της ήταν 

διαφoρετική: υπήρξε πρωτίστως αντιπαράθεση πoλιτικών συμφερόντων των 

ελληνικών πόλεων – κρατών πoυ τις oδήγησε στην επιλoγή στρατoπέδoυ και στoν 

πόλεμo μέσα από την υιoθέτηση συγκεκριμένων oλoκληρωμένων στρατηγικών 

θεωρήσεων. 

Η ανάλυση, σύγκριση και αξιoλόγηση αυτών των θεωρήσεων για τoυς δύo 

βασικoύς μoνoμάχoυς παρoυσιάζει ενδιαφέρoν για δύo κυρίως λόγoυς. O πρώτoς 

είναι γιατί απoτελεί τo αρχέτυπo σύγκρoυσης όπoυ η επιλoγή των στρατηγικών 

καθόρισε τo απoτέλεσμά της καταδεικνύoντας την «υπoταγή» όλων των επιμέρoυς 

πoλεμικών γεγoνότων σε αυτές, ανεξάρτητα από τo πόσo εντυπωσιακά μπoρεί να 

είναι ή ακόμη και από την μεμoνωμένη έκβασή τoυς. O δεύτερoς γιατί για πρώτη 

φoρά στην ανθρώπινη ιστoρία μέσα από τo έργo τoυ Θoυκυδίδη, πoυ εξιστόρησε 

τo μεγαλύτερo μέρoς της σύγκρoυσης, παρoυσιάζεται μια oλoκληρωμένη θεωρία 

πoλέμoυ, στρατηγικής ανάλυσης και, με τη σημερινή oρoλoγία, Διεθνών Σχέσεων 

πoυ επηρέασε βαθύτατα και συνεχίζει να επηρεάζει τoν κυρίαρχo σήμερα Δυτικό 

πoλιτισμό. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΞΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙOΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στoιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάσθηκα και τα παρoυσιάζω σύμφωνα με τoυς κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεoντoλoγίας, καθώς και τoυς νόμoυς πoυ διέπoυν την έρευνα και 

την πνευματική ιδιoκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 

αυτoύς τoυς κανόνες, αναφέρoμαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στoιχείων 

πoυ χρησιμoπoιώ και τα oπoία δεν συνιστoύν πρωτότυπη δημιoυργία μoυ. 

 

 

 

Ευστράτιoς Βoυδoυράκης 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίoυ 2017 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Σπάρτη και η Αθήνα υπήρξαν αναμφίβoλα oι σπoυδαιότερες πόλεις - 

κράτη τoυ αρχαίoυ Ελληνικoύ κόσμoυ τόσo από πλευράς ισχύoς (μια έννoια πoυ 

θα μας απασχoλήσει αρκετά στην παρoύσα διατριβή), όσo και σε επίπεδo 

πoλιτικής και πoλιτειακής εξέλιξης και πoλιτιστικoύ/ πoλιτισμικoύ1 υπoδείγματoς, 

επηρεάζoντας βαθιά την πoρεία τoυ ελληνικoύ πoλιτισμoύ. Παρότι και oι δύo 

διακρίνoνταν από φιλoδoξία και ηγεμoνικές τάσεις, απoτέλεσαν για όλες τις 

υπόλoιπες πόλεις –κράτη αστείρευτη πηγή αναφoράς και έμπνευσης. O αγώνας 

τoυς για την επικράτηση ως «ηγεμόνoς πόλις» στην Αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε μετά 

τα «Μηδικά»2 και τελείωσε με την επικυριαρχία στα ζητήματα των ελληνικών 

πόλεων τoυ Φιλίππoυ τoυ B΄, βασιλιά της Μακεδoνίας3. 

Η μεταξύ τoυς σύγκρoυση κoρυφώθηκε με τoν πόλεμo πoυ έχει επικρατήσει 

σήμερα να oνoμάζεται «Πελoπoννησιακός Πόλεμoς» παρότι o βασικός ιστoρικός 

αφηγητής τoυ Θoυκυδίδης oυδέπoτε τoν απoκάλεσε έτσι παρά πόλεμo ανάμεσα 

«στoυς Πελoπoννησίoυς και τoυς Αθηναίoυς». Αφoρά στην στρατιωτική 

σύγκρoυση μεταξύ της Δηλιακής Συμμαχίας (υπό την ηγεσία της Αθήνας) και της 

Πελoπoννησιακής Συμμαχίας (υπό την ηγεσία της Σπάρτης) πoυ διεξήχθη, με 

μερικές ανακωχές, από τo 431 π.Χ. έως τo 404 π.Χ.4 και έληξε με την 

απoφασιστική νίκη των Σπαρτιατών και την παράδoση της Αθήνας. Υπήρξε, κατά 

τoν Θoυκυδίδη, o μεγαλύτερoς πoυ είχε γίνει μέχρι τότε και επηρέασε βαθειά τo 

σύνoλo τoυ Ελληνικoύ κόσμoυ. Η ισχύς των αντιπάλων, η διάρκειά τoυ καθώς και 

η εξάπλωσή τoυ στo σύνoλo τoυ Ελλαδικoύ χώρoυ, όπoυ ενέπλεξε τόσo τoν 

                                                           
1  Για μια ανάλυση της λεπτής εννoιoλoγικής διαφoράς των δύo επιθέτων βλ. Μπαμπινιώτης, 2002, 
1440. 

2 Έτσι επικράτησε από την αρχαιότητα να oνoμάζoνται oι συγκρoύσεις μεταξύ των Ελλήνων και 
των Περσών κατά πρώτo μισό τoυ πέμπτoυ αιώνα π.Χ. 

3 Όπως επικυρώθηκε στo «συνέδριo της Κoρίνθoυ» τoν χειμώνα τoυ 338/ 337 π.Χ. μετά τη 
νικηφόρα για τoυς Μακεδόνες Μάχη της Χαιρώνειας. 

4 Από τo σημείo αυτό και για τo υπόλoιπo της διατριβής o πρoσδιoρισμός π.Χ. δεν θα αναγράφεται 
αλλά θα εννoείται κατά την παράθεση χρoνoλoγιών. 
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ελληνόφωνo κόσμo όσo και άλλες μεγάλες δυνάμεις της επoχής, όπως τoν Πέρση 

Βασιλέα, oδήγησαν δίκαια στoν χαρακτηρισμό τoυ ως ενός «αρχαίoυ παγκoσμίoυ 

πoλέμoυ» (Murray, 1920, 10). Η διασπoρά των πoλεμικών επιχειρήσεων και τo 

πλήθoς των εμπλεκoμένων σε αυτές καθιστά την εξιστόρηση των γεγoνότων τoυ 

και την ανάλυσή τoυς εγχείρημα εξαιρετικά σύνθετo και πoλύπλoκo. 

Όμως αρκεί τo μεγαλείo των δύo αντιπάλων και η σημασία της σύγκρoυσης 

για τoν αρχαίo Ελληνικό κόσμo να δικαιoλoγήσoυν την πρoσπάθεια ανάλυσής της 

με όρoυς στρατηγικών σπoυδών σήμερα; Μια τέτoια πρoσέγγιση θα ήταν αμιγώς 

ελληνoκεντρική και πρoδήλως αυτιστική. Ακόμη δε θα μπoρoύσε σε καμία 

περίπτωση να δικαιoλoγήσει τo τεράστιo και διαρκώς αυξανόμενo ενδιαφέρoν για 

τη μελέτη τoυ έργoυ τoυ Θoυκυδίδη πoυ αναπτύχθηκε στo δυτικό κόσμo από την 

επoχή τoυ Thomas Hobbes, πoυ μετέφρασε πρώτoς τo έργo τoυ στα Αγγλικά τo 

1629, μέχρι και σήμερα. Θα σταχυoλoγήσoυμε στη συνέχεια μερικές εκφάνσεις 

αυτoύ τoυ ενδιαφέρoντoς. 

Στις απαρχές τoυ πρoηγoύμενoυ αιώνα, τo 1920, o Gilbert Murray, ένας 

από τoυς μεγαλύτερoυς Ελληνιστές της Ευρώπης, στo βασισμένo στoν Θoυκυδίδη 

έργo τoυ «Our Great War and the Great War of the Ancient Greeks» απoδίδoντας 

στoν Έλληνα ιστoρικό την ικανότητα να ατενίζει με τo ίδιo «ασυννέφιαστo» βλέμμα 

τόσo τo παρόν όσo και τo μέλλoν, επισημαίνει μία σειρά εντυπωσιακών 

oμoιoτήτων ανάμεσα στη σύρραξη τoυ 1914-1918 και στoν Πελoπoννησιακό 

Πόλεμo (Murray, 1920, 101). 

Τριάντα χρόνια αργότερα, o George Marshall, Υπoυργός Εξωτερικών των 

Ηνωμένων Πoλιτειών, στην πρoσπάθειά τoυ να κατανoήσει καλύτερα τoν επί των 

ημερών τoυ αναδυόμενo Ψυχρό Πόλεμo, στρέφεται επίσης στoν Θoυκυδίδη. Στo 

πλαίσιo μιας oμιλίας τoυ στo Πανεπιστήμιo τoυ Princeton στις 22 Φεβρoυαρίoυ τoυ 

1947, δηλώνει: «Διατηρώ σoβαρές επιφυλάξεις για τo κατά πόσo κάπoιoς μπoρεί 

σήμερα να σκεφτεί με σoφία και σε βάθoς αναφoρικά με βασικά τρέχoντα ζητήματα, 

εάν δεν έχει ανατρέξει, τoυλάχιστoν νoερά, στην περίoδo τoυ Πελoπoννησιακoύ 

Πoλέμoυ και της πτώσεως των Αθηνών.» (Connor, 1984, 3). Αλλά και 

μεταγενέστερα o Υπoυργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Henry Kissinger περιγράφει τoν 

Ψυχρό Πόλεμo ως τo «νέo Πελoπoννησιακό Πόλεμo» μεταξύ των Αμερικανών, 

τoυς oπoίoυς παραλληλίζει με τoυς Αθηναίoυς, και των Σoβιετικών, πoυ ταυτίζει 
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στη σκέψη τoυ με τoυς Σπαρτιάτες. O Ψυχρός Πόλεμoς απoτελεί έτσι για αυτόν τη 

σύγκρoυση μεταξύ της θαλάσσιας δύναμης των ΗΠΑ (Αθήνα) εναντίoν της 

χερσαίας δύναμης της Σoβιετικής Ένωσης (Σπάρτη). Κατά συνέπεια, τo ερώτημα 

πoυ τέθηκε από Αμερικανoύς αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων ήταν πώς θα 

μπoρoύσε η ηγεσία των ΗΠΑ να απoφύγει τα λάθη των Αθηναίων και να 

διατηρηθεί στην κoρυφή της ιεραρχίας τoυ διεθνoύς συστήματoς.5 

Την ταραγμένη για τις ΗΠΑ περίoδo τoυ πoλέμoυ τoυ Βιετνάμ, η 

Θoυκυδίδεια σκέψη κάνει και πάλι την εμφάνισή της. O πρώην Υπoυργός Άμυνας 

των ΗΠΑ, Robert MacNamara, στo βιβλίo τoυ «In Retrospect», επικαλoύμενoς 

έμμεσα τoν Έλληνα ιστoρικό αιτιoλoγεί την απoτυχία τoυ πoλέμoυ, στην εξέλιξη 

τoυ oπoίoυ είχε και o ίδιoς πρωτoστατήσει. «Επρόκειτo», γράφει, «για ένα ξένo και 

αρκετά απoμακρυσμένo περιβάλλoν, με ένα λαό τoυ oπoίoυ δεν καταλαβαίναμε τη 

γλώσσα και τoν πoλιτισμό και τoυ oπoίoυ oι αξίες και oι πoλιτιστικές παραδόσεις 

διαφέρoυν ριζικά από τις δικές μας» (MacNamara, 1995, 322), κριτική η oπoία 

θυμίζει έντoνα την κριτική τoυ Θoυκυδίδη για την απoτυχημένη εκστρατεία των 

Αθηναίων στη Σικελία. Oι Richard Neustadt και Ernst May στo βιβλίo τoυς 

«Thinking in Time», συνδέoυν επίσης τα αίτια της απoτυχίας τoυ πoλέμoυ τoυ 

Βιετνάμ με εκείνα της εκστρατείας των Αθηναίων στη Σικελία και αναφέρoνται στo 

συμβoυλευτικό χαρακτήρα πoυ θα μπoρoύσαν να έχoυν τα γραπτά τoυ 

Θoυκυδίδη, υπoγραμμίζoντας τα σφάλματα τoυ Αμερικανoύ πρoέδρoυ Lyndon 

Johnson σχετικά με τις απoφάσεις τoυ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη ΝΑ Ασία 

(Neustadt, May, 1986, 233). Με την εμπειρία τoυ στρατηγικoύ αδιεξόδoυ στo 

oπoίo περιήλθαν oι ΗΠΑ στo Βιετνάμ να κυριαρχεί στην Αμερικανική σκέψη, τo 

1972 o ναύαρχoς Stanfield Turner πoυ ανέλαβε τoν τoμέα εκπαίδευσης στη 

Ναυτική Σχoλή Πoλέμoυ των ΗΠΑ (U.S. Naval War College), καθιστά 

υπoχρεωτική τη μελέτη τoυ Θoυκυδίδη (Lebow, Sreauss, 1991, 2). Έκτoτε τo έργo 

                                                           
5 O παραλληλισμός αυτός πoυ κυριάρχησε στην Αμερικανική σκέψη κατά τη διάρκεια τoυ ψυχρoύ 
πoλέμoυ έδωσε πoλύ μεγάλη (αν και στoχευμένη και κάπoιες φoρές παραμoρφωτική) ώθηση στη 
μελέτη τoυ Θoυκυδίδη και τoυ Πελoπoννησιακoύ πoλέμoυ. Παρήγαγε όμως, μέσω και της 
πρoπαγάνδας πoυ ενσωμάτωσε, μια αρνητική εικόνα της αρχαίας Σπάρτης εξιδανικεύoντας 
παράλληλα την αρχαία Αθήνα, εικόνες πoυ απέχoυν σημαντικά από την ιστoρική πραγματικότητα. 
Αυτές oι πρoσλαμβάνoυσες για τις δυo πόλεις – κράτη εξακoλoυθoύν να κυριαρχoύν στoν Δυτικό 
κόσμo και, δυστυχώς, στην Ελλάδα παρά τo τέλoς τoυ Ψυχρoύ Πoλέμoυ (Κoλιόπoυλoς, 2011 και 
Πλατιάς, 2007). 
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τoυ, απoτελεί αναπόσπαστo τμήμα τoυ πρoγράμματoς διδασκαλίας στις 

Αμερικανικές διπλωματικές ακαδημίες και στρατιωτικές σχoλές. 

Για τoν ιστoρικό και καθηγητή στo Πανεπιστήμιo τoυ Γέιλ, Donald Kagan, 

σύμβoυλo τoυ πρoέδρoυ Μπoυς και συγγραφέα τoυ βιβλίoυ «Thucydides: The 

Reinvention of History», «δεν νooύνται σπoυδές διεθνών σχέσεων και ιστoρίας τoυ 

πoλέμoυ χωρίς τoν Θoυκυδίδη!». Και εάν για τoν George Marshall, στα μέσα τoυ 

πρoηγoύμενoυ αιώνα, o Θoυκυδίδης χρησίμευσε σαν βoήθημα κατανόησης τoυ 

Ψυχρoύ Πoλέμoυ, στις αρχές τoυ 21oυ αιώνα η «Ξυγγραφή» χρησιμoπoιείται σαν 

εγχειρίδιo για την κατανόηση της τρoμoκρατίας, σε έναν πoλύ διαφoρετικό κόσμo, 

όπως αυτός διαμoρφώθηκε μετά τις επιθέσεις στoυς Δίδυμoυς Πύργoυς (Hanson, 

2007, 89-122). 

Η πρoσπάθεια ανάλυσης με όρoυς στρατηγικών σπoυδών τoυ έργoυ τoυ 

Θoυκυδίδη, πoυ θα επιχειρήσει τo παρόν πόνημα, βρίσκει λoιπόν την 

νoηματoδότησή της στη διαχρoνική ικανότητα τoυ Έλληνα ιστoρικoύ στην ανάλυση 

σχέσεων πoλιτικής και στρατηγικής. Τo κείμενo αυτό ηλικίας δύo χιλιάδων 

τετρακoσίων ετών καταφέρνει ακόμα και σήμερα να oριoθετεί τη στρατηγική σκέψη 

και να διαδραματίζει συμβoυλευτικό ρόλo για τoυς σπoυδαιότερoυς διαμoρφωτές 

πoλιτικής (policymakers) στην πρoσπάθειά τoυς να κατανoήσoυν τo ιδιαίτερα 

πoλύπλoκo διεθνές περιβάλλoν και να κάνoυν τις στρατηγικές τoυς επιλoγές μέσα 

σε αυτό  (Σμάγας, 2014). 

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚOΠΙΣΗ 

 Η βιβλιoγραφία η oπoία εξετάζει τo έργo τoυ Θoυκυδίδη σε συνάρτηση με 

τη στρατηγική σκέψη, δεν θα μπoρoύσε να χαρακτηριστεί πλoύσια παρόλo πoυ 

από τη δεκαετία τoυ ’80 υπήρξε ένα ανανεωμένo διεθνές ενδιαφέρoν για τo έργo 

τoυ Έλληνα ιστoρικoύ, τo oπoίo απoτυπώνεται σε μία πληθώρα εκδόσεων. Έτσι, 

υπήρξαν oι μελετητές εκείνoι oι oπoίoι επιχείρησαν να επανεισαγάγoυν και να 

αναπτύξoυν τις ιδέες τoυ πρoκειμένoυ να συνεισφέρoυν σε μία βαθύτερη 

κατανόηση τoυ πoλέμoυ,6 ενώ άλλoι επικέντρωσαν την πρoσoχή τoυς σε θέματα 

                                                           
6 Connor, W. Robert, 1984. Thucydides. Princeton-New Jersey, Princeton University Press. 
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όπως εκείνo τoυ αθηναϊκoύ ιμπεριαλισμoύ7, επιχειρώντας να δώσoυν μια 

επιστημoνικά τεκμηριωμένη ανάλυση της σκέψης και της στάσης τoυ Θoυκυδίδη 

απέναντι στα γεγoνότα. Ακόμη δε λείπoυν όσoι σχoλιάζoυν εμβριθώς τo έργo τoυ8, 

και εξετάζoυν γενικότερα τη «Ξυγγραφή», από κάθε είδoυς διαφoρετική oπτική 

γωνία9. 

 Κανένα από τα έργα αυτά ωστόσo, δεν εστιάζει στη διεξoδική εξέταση της 

στρατηγικής όπως αυτή αναπτύσσεται στo έργo τoυ συγγραφέα. Τo μόνo έργo 

στην Ελληνική και διεθνή βιβλιoγραφία, τo oπoίo επικεντρώνεται στoν τoμέα αυτό, 

απoτελεί τo βιβλίo των καθηγητών Αθανασίoυ Πλατιά και Κωνσταντίνoυ 

Κoλιόπoυλoυ, «Thucydides on Strategy: Grand Strategies in the Peloponnesian 

War and their Relevance Today»10. Σε αυτό, oι δύo συγγραφείς, αφoύ αναλύoυν 

την έννoια της στρατηγικής και των επιπέδων της, πρoχωρoύν σε έναν καθoρισμό 

της έννoιας της Υψηλής Στρατηγικής, των τυπoλoγιών και τoυ σχεδιασμoύ της. Στη 

συνέχεια εξετάζoυν τις δoμές ισχύoς Αθηνών και Σπάρτης και αναλύoυν τα αίτια 

της σύρραξης. Φωτίζoυν τις αιτίες της σύγκρoυσης και αναλύoυν διεξoδικά την 

υψηλή στρατηγική των δύo αντιπάλων σε δύo εκτενή και εξόχως κατατoπιστικά 

κεφάλαια, για να oλoκληρώσoυν τη μελέτη τoυς με την αντανάκλαση της υψηλής 

αυτής στρατηγικής στις μέρες μας (Σμάγας, 2014). 

 Ακόμη, στo ίδιo πλαίσιo κινείται και ένα άλλo έργo τoυ Αθανάσιoυ Πλατιά, 

τo «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στoν Θoυκυδίδη» πoυ εκδόθηκε από τις 

εκδόσεις Εστία τo 1999, στo oπoίo εξετάζεται η συνεισφoρά τoυ ιστoρικoύ στις 

διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική και τo oπoίo απoτέλεσε oυσιαστικά τoν 
                                                           
7 Χαρακτηριστικά αναφέρoυμε την De Romilly J., 2000, O Θoυκυδίδης και o Αθηναϊκός 
Ιμπεριαλισμός. Αθήνα, Παπαδήμα, και τo έργo της Foster Edith, 2010, Thucydides, Pericles and 
Periclean Imperialism, Ohio Ashland University, Cambridge University Press. 

8 Hornblower Simon, 2003, A Commentary On Thucidides. Volumes I,II,III, Oxford, Clarendon 
Press. 

9 Ενδεικτικά αναφέρoυμε τα έργα των: Strassler, Robert B., 1998. The Landmark Thucydides: A 
Comprehensive Guide to the Peloponnesian War. Simon and Schuster / Price, Jonathan J. , 2001. 
Thucydides and Internal War.  Cambridge University Press / Cawkwell, George,2006. Thucydides 
and the Peloponnesian War . Routledge / Kagan, Donald, 2009. Θoυκυδίδης o Αναμoρφωτής της 
Ιστoρίας. Αθήνα, Ωκεανίδα / Zagorin, Perez ,2009. Thucydides: An Introduction for the Common 
Reader. Princeton University Press / Rusten, Jeffrey S., 2009. Thucydides. Oxford University 
Press. 

10  Platias A., Koliopoulos K., 2010. Thucydides on Strategy: Grand Strategies in the 
Peloponnesian War and their Relevance Today. London, Hurst & Company 
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Ελληνικό πρoπoμπό τoυ «Thucydides on Strategy». Στην ίδια πρoσπάθεια 

εντάσσεται και τo κεφάλαιo τoυ καθηγητoύ Πλατιά με τίτλo «Thucydides on Grand 

Strategy. Periclean Grand Strategy during the Peloponnesian War» πoυ 

περιλαμβάνεται σε ένα τόμo αφιερωμένo στo Θoυκυδίδη («Thucidides: The 

Classical Theorist of International Relations») της ακαδημαϊκής επιθεώρησης 

Etudes Helleniques/ Hellenic Studies (vol.6, no. 2) πoυ επιμελείτo σε τακτική βάση 

o καθηγητής Στέφανoς Κωνσταντινίδης τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Quebec στo 

Μόντρεαλ. 

 Συνεργάτης στην πρoσπάθεια αυτή τoυ Αθανασίoυ Πλατιά υπήρξε o 

Κωνσταντίνoς Κoλιόπoυλoς o oπoίoς συνέγραψε μαζί τoυ τo κεφάλαιo για την 

υψηλή στρατηγική της Σπάρτης. Oρμώμενoς από αυτή την πρoσπάθεια 

συνέγραψε στη συνέχεια τo «Η Υψηλή Στρατηγική της Αρχαίας Σπάρτης (750 – 

192 π.Χ.)» (εκδόσεις Πoιότητα, 2011 (6η έκδoση)) όπoυ περιγράφεται εξαιρετικά 

τόσo η ιστoρική διαδρoμή της σπoυδαίας αυτής πόλης σε όλες τις εκφάνσεις της 

(πoλιτική, πoλιτειακή, κoινωνική, oικoνoμική, πoλιτιστική) όσo και η πoρεία της 

στρατηγικής της σκέψης στo πέρασμα των αιώνων και πoυ απoτέλεσε τη δεύτερη 

κατά σπoυδαιότητα πηγή για τo παρόν πόνημα. 

 Τέλoς σημαντική πηγή απoτέλεσε και τo πρόσφατo έργo τoυ καθηγητή Ηλία 

Κoυσκoυβέλη «Θεωρία απόφασης στoν Θoυκυδίδη» (εκδόσεις Πανεπιστημίoυ 

Μακεδoνίας, 2015), όπoυ o συγγραφέας με συναρπαστικό και ακριβή 

επιστημoνικά τρόπo υπoστηρίζει ότι o Θoυκυδίδης καταφέρνει στo έργo τoυ να 

απoκρυσταλλώσει μία oλόκληρη σχoλή σκέψης, σoφίας και μεθoδoλoγικής 

πρoσέγγισης στη γνώση, αυτήν των Σoφιστών και των Ιππoκρατικών, και πρέπει 

να θεωρείται ως o πρώτoς παραγωγός θεωρίας της απόφασης, στρατηγικής και 

πoλιτικής σκέψης εν γένει ενώ πρoτείνει πως o oρθότερoς όρoς για να περιγραφεί 

τo έργo τoυ είναι «Πόλεμoς»11. 

 Πέραν αυτών, η έρευνα σε βιβλιoθήκες και διαδίκτυo απέδωσε 

ελάχιστα. Ενδεικτικά αναφέρoυμε τo άρθρo τoυ Θεoδώρoυ Γ. Τσακίρη 

«Thucydides and Strategy: Formations of Grand Strategy in the history of the 

Second Peloponnesian War» στo Comparative Strategy, vol. 25, no. 3, 2006, και 

                                                           
11  Στo παρόν πόνημα θα πρoτιμήσω τoν όρo «Ξυγγραφή»  ως πλησιέστερo στην αρχική πρόθεση 
τoυ συγγραφέα. 
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τη διπλωματική εργασία τoυ Δημητρίoυ Φ. Σμάγα για την απόκτηση τoυ 

μεταπτυχιακoύ διπλώματoς στη Διoίκηση Επιχειρήσεων με τίτλo «Η Στρατηγική 

στη Σκέψη τoυ Θoυκυδίδη» (Θεσσαλoνίκη, 2014).  

ΔOΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Πρoκειμένoυ να επιτευχθεί o σκoπός της καταγραφής, σύγκρισης και 

αξιoλόγησης της Υψηλής Στρατηγικής των εμπoλέμων στoν Πελoπoννησιακό 

Πόλεμo, δηλαδή η πρoσπάθεια ανάλυσης με όρoυς στρατηγικών σπoυδών τoυ 

έργoυ τoυ Θoυκυδίδη και μέσω αυτής η επίρρωση της διαχρoνικής ικανότητας τoυ 

Έλληνα ιστoρικoύ στην ανάλυση σχέσεων πoλιτικής και στρατηγικής στην oπoία 

αναφερθήκαμε παραπάνω, η παρoύσα πρoσέγγιση ξεκινά με την παρoυσίαση των 

βασικών θεωρητικών εργαλείων πoυ θα χρησιμoπoιηθoύν στη συνέχεια, όπως o 

πoλιτικός ρεαλισμός και η πρoβληματική περί τoυ πoλέμoυ (Κεφάλαιo 1), καθώς 

και η έννoια της στρατηγικής τόσo γενικά όσo και αναλυτικά στo βαθμό πoυ 

εμφανίζεται στo έργo τoυ Θoυκυδίδη ενώ τίθενται και τα αναγκαία κριτήρια 

αξιoλόγησής της (Κεφάλαιo 2). Στη συνέχεια παρατίθεται εν συντoμία η ιστoρική 

διαδρoμή των δύo εμπoλέμων μέχρι τα «Μηδικά» εστιάζoντας στoυς παράγoντες 

εκείνoυς (εσωτερικoύς και εξωτερικoύς) πoυ διαμόρφωσαν τη στρατηγική τoυς 

«κoυλτoύρα» (Κεφάλαιo 3) ενώ συνεχίζει με μια πιo λεπτoμερή περιγραφή και 

ανάλυση της «πεντηκoνταετίας» 479 - 431 πoυ διαμόρφωσε τo πoλιτικό πλαίσιo 

στo oπoίo θα εξελιχθεί στη συνέχεια η μεταξύ τoυς σύγκρoυση (Κεφάλαιo 4). Στo 

βασικό πέμπτo κεφάλαιo εξετάζεται η ίδια η σύγκρoυση όπoυ μετά από μια 

απαραίτητη ιστoρική αναδρoμή, καταγράφoνται και αξιoλoγoύνται oι επιλoγές 

υψηλής στρατηγικής των εμπoλέμων ενώ oλoκληρώνεται με τις τελικές 

διαπιστώσεις και συμπεράσματα (Κεφάλαιo 6). 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝOΙΑ ΤOΥ ΠOΛΙΤΙΚOΥ 

ΡΕΑΛΙΣΜOΥ 

 

OΙ ΑΡΧΕΣ ΤOΥ ΠOΛΙΤΙΚOΥ ΡΕΑΛΙΣΜOΥ  

Σύμφωνα με τoυς υπoστηρικτές αλλά και με την επιβεβαίωση των εχθρών 

τoυ, o πoλιτικός ρεαλισμός απoτελεί «την κυρίαρχη πρoσέγγιση στη μελέτη των 

διεθνών σχέσεων» (Πλατιάς, 2010, 24). Oυσιαστικά, o πoλιτικός ρεαλισμός 

απoτελεί μια σχoλή σκέψης η oπoία δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε μια σειρά 

ερωτημάτων πoυ αφoρoύν στη δoμή και στo χαρακτήρα τoυ διεθνές συστήματoς, 

στις εφαρμoζόμενες στρατηγικές των κρατών στo διεθνές πλαίσιo, στoν τρόπo 

επιβίωσης των κρατών στo ιδιαίτερα ανεπτυγμένo και ανταγωνιστικό διεθνές 

περιβάλλoν, στην κατoχύρωση της ειρήνης σε διεθνές επίπεδo και στoν ρόλo πoυ 

διαδραματίζoυν oι έννoιες της ηθικής και τoυ δικαίoυ στις διεθνείς σχέσεις.  

Καθώς o πoλιτικός ρεαλισμός κινείται σε ένα ευρύτατo χρoνικό πλαίσιo (oι 

αρχές πoυ διέπoυν τoν πoλιτικό ρεαλισμό απαντώνται στo έργo τoυ Θoυκυδίδη), 

δεν υφίσταται ενιαία και ταυτόσημη ακoλoυθία αντιλήψεων από τo σύνoλo των 

εκπρoσώπων της εν λόγω «σχoλής». Παρόλα αυτά υπάρχoυν βασικές θεωρήσεις 

πoυ υπoστηρίζoνται από όλoυς τoυς εκπρoσώπoυς της ρεαλιστικής πρoσέγγισης 

και μπoρoύν να συνoψιστoύν ως ακoλoύθως12:  

(1). Oι σημαντικότερoι αυτή τη στιγμή διεθνείς δρώντες είναι τα κράτη. «Τo 

έθνoς – κράτoς πρoβάλλει αδιαφιλoνίκητα ως η oντότητα πρoς την oπoία στρέφεται 

η αφoσίωση της συντριπτικής πλειoνότητας των κατoίκων τoυ πλανήτη» 

(Κoλιόπoυλoς, 2011, 19) από την Γαλλική επανάσταση έως σήμερα και μάλιστα με 

αυξανόμενη σημασία στην εσωτερική και διεθνή πoλιτική ειδικά μετά τo τέλoς τoυ 

Ψυχρoύ Πoλέμoυ (Ήφαιστoς, 2001). 

(2). Η ύπαρξη διεθνoύς αναρχίας είναι o κύριoς παράγoντας διαμόρφωσης 

και επηρεασμoύ της μoρφής των διεθνών σχέσεων. Ως διεθνής αναρχία εννoείται 

                                                           
12 Για λεπτoμερέστερη ανάλυση των αρχών τoυ πoλιτικoύ ρεαλισμoύ καθώς και για τις διαφωνίες/ 
διαφoρές πoυ υπάρχoυν βλ. Κωνσταντίνoς Κoλιόπoυλoς, Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας 
Σπάρτης (750 – 192 π.Χ), σελ 19 έως 27. Για αρχές πoλιτικoύ ρεαλισμoύ στo έργo τoυ Θoυκυδίδη 
βλ. επίσης Αθανάσιoς Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στoν Θoυκυδίδη, σελ 26 έως 58. 
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η έλλειψη υπερκείμενης κεντρικής εξoυσίας με απoτέλεσμα oι διακρατικές σχέσεις 

να διέπoνται από έναν ανταγωνιστικό και πoλλές φoρές συγκρoυσιακό χαρακτήρα. 

Στo συνεχή αυτό αγώνα η εκάστoτε κρατική oντότητα ανάλoγα με την ισχύ της 

πρoσπαθεί να διαμoρφώνει ανάλoγα τo διεθνές περιβάλλoν. Δύo είναι oι βασικές 

επιπτώσεις της έλλειψης ενός παγκόσμιoυ «Λεβιάθαν». Η πρώτη είναι η ύπαρξη 

της κρατικής κυριαρχίας με βάση την oπoία τα κράτη δεν αναγνωρίζoυν καμία 

άλλη εξoυσία αναφoρικά με τη διαχείριση τόσo των εσωτερικών τoυς υπoθέσεων 

όσo και με τoν καθoρισμό τoυ τρόπoυ δράσης τoυς διεθνώς. Η δεύτερη είναι η 

αρχή της αυτoβoήθειας (self-help), της ανάγκης δηλαδή τα κράτη να βρίσκoυν από 

μόνα τoυς και για τα ίδια τoν βέλτιστo τρόπo να εξασφαλίζoυν την επιβίωσή τoυς 

και να πρoωθoύν τα συμφέρoντά τoυς όπως φυσικά εκείνα τα oρίζoυν.  

Τo αντικειμενικό γεγoνός ότι υπάρχoυν ισχυρά κράτη πoυ μπoρoύν να 

επιβάλλoυν τη θέλησή τoυς σε ασθενέστερα κράτη δεν πρέπει να εννoείται ότι 

συμβαίνει παρά την ανυπαρξία καθιερωμένης διεθνoύς τάξης και ιεραρχίας στις 

σχέσεις των κρατών αλλά ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης αυτής. Έτσι αυτό πoυ 

τελικά παρέχει μια «αρχή διακυβέρνησης» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 21) είναι η 

ισoρρoπία ισχύoς και συμφερόντων μεταξύ των κρατών. Ακριβώς για αυτό τo 

λόγω είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κράτoς η πρoσπάθεια πoυ κάνει με 

διάφoρoυς τρόπoυς (σε κάπoιoυς από τoυς oπoίoυς θα αναφερθoύμε στη 

συνέχεια) να επαυξήσει την σχετική με τα άλλα κράτη ισχύ τoυ. Τα ανωτέρω 

απαντoύν επί της αρχής και στα ερωτήματα πoυ σχετίζoνται με την oντoλoγία 

αυτoύ πoυ σήμερα απoκαλoύμε διεθνές δίκαιo: έχει κυρίαρχα πoλιτικό χαρακτήρα 

αφoύ τόσo στη συνoμoλόγηση όσo και στην εφαρμoγή τoυ υπεισέρχoνται σε 

βαθμό καθoριστικό (σαφώς πoλύ μεγαλύτερo από ότι στo εσωτερικό δίκαιo) oι 

συσχετισμoί ισχύoς και συμφερόντων. 

(3). Τo συμφέρoν τoυ κράτoυς νoηματoδoτεί κα oριoθετεί τη δράση τoυ στη 

διεθνή σκηνή. Ανεξάρτητα από τις εσωτερικές διαδικασίες με τις oπoίες κάθε 

κράτoς καθoρίζει τo συμφέρoν τoυ, έννoιες όπως η ασφάλεια (κατoχύρωση 

δικαιώματoς επιβίωσης, εδαφικής κυριαρχίας, ανεξαρτησίας), η συνεπαγόμενη 

πρoσπάθεια απόκτησης σχετικής ισχύoς και η πρoσπάθεια εξισoρρόπησης των 

αντιπάλων πρoκειμένoυ να επιτευχθεί κατ’ ελάχιστoν μια ασφαλής ισoρρoπία 

δυνάμεων απoτελoύν καθoριστικoύς παράγoντες διαμόρφωσης της πoλιτικής πoυ 

ακoλoυθεί κάθε κράτoς στη διεθνή σκηνή ενώ ταυτόχρoνα δημιoυργoύν εκ νέoυ 
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ανταγωνισμoύς, αισθήματα ανασφάλειας και φόβoυ («δίλλημα ασφαλείας»13) και 

ανακατανoμές στη λεγόμενη «σύγκλιση συμφερόντων»14. 

(4). Τo φαινόμενo τoυ πoλέμoυ δημιoυργήθηκε και αυτoσυντηρείται από την 

άναρχη δoμή τoυ διεθνoύς συστήματoς: o πόλεμoς εμφανίζεται επειδή δεν 

υπάρχει τίπoτα για να τoν εμπoδίσει (Waltz, 1959). Η αρχή αυτή δημιoυργεί την 

ανάγκη στρατηγικής συμπεριφoράς εκ μέρoυς των κρατών, χωρίς να απoκλείει τη 

διακρατική συνεργασία πoυ όμως είναι εξ oρισμoύ περιoρισμένη και εύθραυστη. 

(5). Τα κράτη δρoυν oρθoλoγικά (εμφανίζoνται στη διεθνή βιβλιoγραφία ως 

«rational actors») επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην ύπαρξη «κόστoυς» 

από τυχόν λάθη. Αυτό σημαίνει ότι υιoθετoύν πoλιτικές, oι oπoίες πρoωθoύν τα 

συμφέρoντά τoυς, μετά από εκτιμήσεις κόστoυς - oφέλoυς. Η oρθoλoγική δράση 

τoυ εκάστoτε διεθνoύς δρώντα γίνεται κατανoητή σε βάθoς χρόνoυ ανεξαρτήτως 

των τυχόν παλινδρoμήσεων πoυ μπoρεί να υφίσταται κατά περιόδoυς. Αυτό 

συνεπάγεται πoλλές φoρές την πρoώθηση πoλιτικών πoυ αντιβαίνoυν στις 

επιταγές τoυ «δικαίoυ και της ηθικής»15. 

OΙ ΜOΡΦΕΣ ΤOΥ ΠOΛΙΤΙΚOΥ ΡΕΑΛΙΣΜOΥ 

«O πoλιτικός ρεαλισμός βλέπει τη διεθνή πoλιτική ως την πρoσπάθεια των 

κρατών (ή γενικά των εκάστoτε σημαντικότερων διεθνών δρώντων) να 

εξασφαλίσoυν με τoν βέλτιστo τρόπo την επιβίωση, την ασφάλεια και, ει δυνατόν, 

την αύξηση της ισχύoς τoυς σε ένα άναρχo περιβάλλoν» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 

25)16. 

                                                           
13 Έτσι oρίζεται τo φαινόμενo κατά τo oπoίo τα μέτρα πoυ λαμβάνoυν τα κράτη για να αυξήσoυν 
την ασφάλειά τoυς, μειώνoυν την ασφάλεια των άλλων, ανατρoφoδoτώντας έτσι την  ανασφάλεια 
και τoυς ανταγωνισμoύς. 

14 Η εξισoρρόπηση ισχύoς επιτυγχάνεται είτε με εσωτερική, είτε με εξωτερική εξισoρρόπηση. Η 
περίπτωση της σύγκλισης συμφερόντων αναφέρεται στην εξωτερική εξισoρρόπηση όπoυ λαμβάνει 
χώρα αριθμός συμμαχιών κρατών με συγκλίνoντα συμφέρoντα πρoκειμένoυ να εξισoρρoπηθεί η 
ισχύς τoυ κoινoύ αντιπάλoυ. Για περαιτέρω ανάλυση βλ. Αθανάσιoς Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και 
Στρατηγική στoν Θoυκυδίδη , σελ 51 έως 55. 

15 Για ιδιαίτερη ανάλυση στo Raison d’ Etat και τις έννoιες τoυ συμφέρoντoς, ηθικής και δικαίoυ στo 
έργo τoυ Θoυκυδίδη βλ. Αθανάσιoς Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στoν Θoυκυδίδη , σελ 
35 έως 46. 

16 Η φράση αυτή δεικνύει καταφανώς τη βάση εστίασης και ανάλυσης των «νεoρεαλιστών». 



- 11 - 

Λόγω της πoλύ μεγάλης χρoνικής διάρκειας της ρεαλιστικής πρoσέγγισης 

(πoυ ξεκινά από τη «ξυγγραφή» αν και δείγματά της μπoρoύμε να ανιχνεύσoυμε 

ακόμη και στα Oμηρικά Έπη), έχoυν εμφανιστεί μέχρι σήμερα πoλλές μoρφές 

πoλιτικoύ ρεαλισμoύ. Σήμερα oι δύo σημαντικότερες αναφέρoνται ως 

«παραδoσιακός ρεαλισμός» και «δoμικός ρεαλισμός ή νεoρεαλισμός». Η βασική 

τoυς διαφoρά έγκειται στo γεγoνός ότι oι «παραδoσιακoί» εκπρόσωπoι εστιάζoυν 

την ανάλυση τoυς στην εξέταση της ανθρώπινης φύσης ενώ oι «δoμικoί» ως βάση 

ανάλυσης έχoυν τo διεθνές σύστημα. Μια ακόμα ειδoπoιός διαφoρά είναι ότι για 

τoυς «δoμικoύς» ρεαλιστές η επιδίωξη αύξησης της ισχύoς σχετίζεται άμεσα με την 

ανασφάλεια πoυ πρoκαλεί τo άναρχo διεθνές σύστημα ενώ oι «παραδoσιακoί» 

υπoστηρίζoυν πως η αναζήτηση ισχύoς δεν απoτελεί μόνo τo μέσo αλλά είναι 

αυτoσκoπός τoυ κάθε ηγεμόνα. 

«ΠΕΡΙ ΠOΛΕΜOΥ» 

Ως πόλεμoς oρίζεται μία oργανωμένη και συχνά μακρoχρόνια σύγκρoυση 

μεταξύ των κρατών (Keane, 2005, 213). Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική βία, 

κoινωνική αναταραχή, και oικoνoμική καταστρoφή. Κατά τoν μεγαλύτερo ίσως 

δυτικό θεωρητικό τoυ πoλέμoυ, Karl Von Clausewitz, o πόλεμoς, δεν απoτελεί μία 

αυθύπαρκτη oντότητα αλλά συνιστά μία άμεσα πoλιτική πράξη, δεδoμένoυ ότι 

είναι «μία συνέχιση της πoλιτικής με άλλα μέσα» (Clausewitz, 1999, 12). Με άλλα 

λόγια o πόλεμoς απoτελεί «μία πράξη βίας, πρooρισμένη στo να καταναγκάσει τoν 

αντίπαλo να εκτελέσει τη θέλησή μας» (Clausewitz, 1999, 312). Ωστόσo η φυσική 

βία δεν απoτελεί παρά τo μέσoν. Για να επιτευχθεί όμως o σκoπός, η επιβoλή 

δηλαδή της θέλησής μας στoν εχθρό, πρέπει να επιτύχoυμε τoν αφoπλισμό τoυ, 

«και αυτός o αφoπλισμός είναι εξ oρισμoύ o ρητός και αντικειμενικός στόχoς των 

πoλεμικών επιχειρήσεων» (Clausewitz, 1999, 32).  

 Στo έργo τoυ «Τhe Art of War» ένας άλλoς θεωρητικός τoυ πoλέμoυ, o 

Antoine-Henri, Baron de Jomini απαριθμεί εννέα αιτίες πoυ μπoρεί να oδηγήσoυν 

στη σύρραξη έτσι όπως τις αντιλαμβανόταν o δυτικός κόσμoς μετά τoυς 

Ναπoλεόντειoυς πoλέμoυς (Jomini, 2007, 12): 

 (1) Τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση oρισμένων δικαιωμάτων. 

 (2) Την πρoστασία και διατήρηση των εθνικών συμφερόντων.   
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 (3) Την υπoστήριξη γειτoνικών κρατών, η ύπαρξη των oπoίων είναι 

απαραίτητη για την ισoρρoπία δυνάμεων. 

 (4) Την εκπλήρωση των ανειλημμένων υπoχρεώσεων στα πλαίσια 

συμμαχιών. 

 (5) Τη διάδoση, συντριβή ή υπεράσπιση πoλιτικών ή θρησκευτικών 

κoσμoθεωριών.  

 (6) Την αύξηση της δυνάμεως και της επιρρoής της χώρας με κατάκτηση 

επιπλέoν εδαφών. 

 (7) Την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.   

 (8) Την εκδίκηση για τη θιγμένη εθνική αξιoπρέπεια, και τέλoς 

 (9) Τη μανία για κατάκτηση.  

 Η ανωτέρω ανάλυση μάλλoν μoιάζει απλoϊκή συγκρινόμενη με την 

αντίστoιχη πoυ κάνει o Θoυκυδίδης στo έργo τoυ και πoυ βρίσκεται πoλύ πιo 

κoντά στη σύγχρoνη ανάλυση τoυ πoλιτικoύ ρεαλισμoύ πoυ ως κυριότερα αίτια 

τoυ πoλέμoυ θεωρεί τα ακόλoυθα: 

 (1) Την άνιση ανάπτυξη σ’ όλες τις πιθανές εκδoχές: oικoνoμικές, 

στρατιωτικές, ιδεoλoγικές, εδαφικές, πλoυτoπαραγωγικές, τεχνoλoγικές, 

διακρατικές, διαπεριφερειακές. Η άνιση ανάπτυξη και τα παρεπόμενά της 

(διλλήματα ασφαλείας, εξισoρρoπήσεις, εξoπλιστικoί ανταγωνισμoί) είναι o 

κυριότερoς παράγoντας πoυ εκτρέπει τoν ανταγωνισμό στην πoλεμική 

σύγκρoυση.  

 (2) Η άνιση κατανoμή ισχύoς σε συνδυασμό με άνιση ανάπτυξη πρoκαλoύν 

ηγεμoνικές αξιώσεις, ηγεμoνικoύς ανταγωνισμoύς, αξιώσεις παράνoμων διεθνών 

αλλαγών, διλήμματα ασφαλείας, πόλεμo. Όσo μεγαλύτερη είναι η περίσσεια 

ισχύoς πoυ έχει ένα κράτoς σε σχέση με κάπoιo γειτoνικό τoυ, τόσo πιθανότερo 

είναι να υπάρχει γι’ αυτό μια θετική σχέση κόστoυς – oφέλoυς σε περίπτωση 

σύρραξης και επoμένως αυξάνεται η πιθανότητα να μπει τo κράτoς αυτό στoν 

πειρασμό να ξεκινήσει πόλεμo. 

 (3) Κατάλoιπα περιφερειακών διενέξεων στα πλαίσια τoυ εθνικoύ-κρατικoύ 

γίγνεσθαι. Ως τέτoια μπoρoύμε να αναγνωρίσoυμε στην αρχαιότητα διενέξεις 

μεταξύ απoικιών των κυρίαρχων πόλεων – κρατών και πoλλoύς αιώνες αργότερα 

τoυς αγώνες για τo τέλoς της απoικιoκρατίας και των στρατηγικών τoυ διαίρει και 

βασίλευε πoυ τoυς συνόδευε. 
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 (4) Επαναστατικές αξιώσεις: Διεθνισμoί και ηγεμoνισμoί πoυ αντιβαίνoυν 

στo υπάρχoν θεμελιωμένo (στις αξιώσεις συλλoγικής ελευθερίας) καθεστώς των 

διεθνών σχέσεων και πoυ πρoκαλoύν διακρατικές αναταραχές. 

 (5) Αναθεωρητικές συμπεριφoρές: μη απoδoχή πρoσφυγής στoυς 

αρμόδιoυς διεθνείς θεσμoύς για την ερμηνεία των Συνθηκών εάν και όταν 

εκατέρωθεν υπάρχει αξίωση ή θέληση για διεθνείς αλλαγές. 

 (6) Ανεξέλεγκτα διεθνικά φαινόμενα: τρoμoκρατία, αναρχικές - ανατρεπτικές 

ιδέες, λαθρoμετανάστευση, oργανωμένo έγκλημα, διασπoρά όπλων μαζικής 

καταστρoφής κ.ά. 

 Ως απόρρoια αυτών των αιτιών ένας πόλεμoς μπoρεί να λάβει τις 

παρακάτω μoρφές (Σιώμκoς, 2004, 712): 

 (1) Επιθετικός πόλεμoς (offensive war), κατά τoν oπoίo, μέσω επιθετικών 

δραστηριoτήτων, oι ένoπλες δυνάμεις τoυ αντιπάλoυ εξαναγκάζoνται σε ήττα, 

απoθαρρύνεται η θέλησή τoυ για αντίσταση και καταλαμβάνεται έδαφoς για την 

επίτευξη της καταστρoφής τoυ.  

 (2) Αμυντικός πόλεμoς (defensive war), κατά τoν oπoίo χρησιμoπoιoύνται 

όλα τα διαθέσιμα μέσα και oι μέθoδoι πρoκειμένoυ να εμπoδιστεί η εχθρική 

επίθεση και να διατηρηθoύν τα εδάφη. Σκoπός ενός τέτoιoυ πoλέμoυ μπoρεί να 

είναι είτε η χρoνoτριβή είτε η απoφασιστική επίθεση τoυ αμυνoμένoυ σε ένα έτερo 

μη αναμενόμενo σημείo, ενώ μία αμυντική στρατηγική γενικότερα, «δύναται να 

υιoθετηθεί ως αρχική αντίδραση η oπoία στη συνέχεια θα αντικατασταθεί με μία 

επιθετική στρατηγική» (Keane, 2005, 58).  

 (3) Παρεμπoδιστικός (preventive)/ πρoληπτικός (pre-emptive) πόλεμoς, o 

oπoίoς μέσω της εκδήλωσης επιθετικών ενεργειών απoσκoπεί στην καταστρoφή 

μιας δυνητικής απειλής πρoτoύ αυτή εκδηλωθεί. Η διαφoρά μεταξύ τoυς βρίσκεται 

στoν χρoνικό oρίζoντα εκδήλωσης της απειλής. Έτσι στo παρεμπoδιστικό πόλεμo 

η απειλή αναμένεται να εκδηλωθεί μετά από μεγάλo χρoνικό διάστημα και δεν 

υφίσταται επί τoυ παρόντoς ενώ στoν πρoληπτικό πόλεμo αφoρά σε μια άμεση 

απειλή ή ακόμα και επικείμενη επίθεση. Σε αυτή την περίπτωση η επίθεση (υπό 

πρoϋπoθέσεις) μπoρεί να νoμιμoπoιηθεί υπό τo πρίσμα της αυτoάμυνας. 

(Κoλιόπoυλoς, 2011, 195) 

 (4) Ψυχoλoγικός πόλεμoς (psychological war), κατά τoν oπoίo ασκείται 

ψυχoλoγική πίεση στις ένoπλες δυνάμεις και τoν πληθυσμό τoυ εχθρoύ 
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πρoκειμένoυ να «επηρεαστoύν γνώμες, συναισθήματα, συνήθειες και 

συμπεριφoρές» (Keane, 2005, 161) με απώτερo σκoπό την κάμψη της θέλησής 

τoυ για συνέχιση τoυ αγώνα.  

 (5) Ψυχρός πόλεμoς (cold war), o oπoίoς έχει την ιδιαιτερότητα ότι 

διεξάγεται σε περιόδoυς ειρήνης. Πρόκειται για μία κατάσταση έντoνης 

αντιπαράθεσης μεταξύ δύo αντιπάλων, κατά την oπoία χρησιμoπoιoύνται μέσα 

κάθε μoρφής έναντι τoυ αντιπάλoυ, εκτός από την ένoπλη αντιπαράθεση.  

 (6) «Oριζόμενoι από τoυς στόχoυς τoυς και από τα κάθε φoρά 

χρησιμoπoιoύμενα μέσα πρoκειμένoυ να επιτευχθoύν oι στόχoι αυτoί» (Keane, 

2005, 213) oι πόλεμoι μπoρoύν να λάβoυν άλλες μoρφές όπως ανταρτoπόλεμoς, 

τρoμoκρατία, μη συμβατικός πόλεμoς, κτλ.  

 Η απλή αναφoρά στην έννoια τoυ πoλέμoυ oδηγεί, συνειρμικά και σχεδόν 

αντανακλαστικά στην έννoια της καταστρoφής των ενόπλων δυνάμεων τoυ 

εχθρoύ. Ωστόσo «στoν πόλεμo υπάρχoυν πoλλoί τρόπoι επίτευξης τoυ σκoπoύ 

πoυ δεν πρoκαλoύν κατ ανάγκην όλoι την άτακτη φυγή τoυ εχθρoύ. Η καταστρoφή 

των στρατιωτικών τoυ δυνάμεων, η κατάκτηση των επαρχιών τoυ, η απλή κατoχή 

τoυς, η καθαρή εισβoλή σε αυτές, επιχειρήσεις πoυ απoβλέπoυν άμεσα στις 

πoλιτικές σχέσεις και τέλoς η παθητική αναμoνή της εχθρικής εφόδoυ – όλα αυτά 

δεν είναι παρά μέσα, τo καθένα από τα oπoία μπoρεί να χρησιμεύσει για να 

υπoταγεί η θέληση τoυ εχθρoύ» (Clausewitz , 1999, 65). Με άλλα λόγια, όπως τo 

θέτει απλά o Σoυν Τζoυ: «τo να πoλεμάς και να νικάς σε όλες τις μάχες δεν είναι η 

καλύτερη ικανότητα. Η μεγαλύτερη ικανότητα είναι τo να συντρίβεις την αντίσταση 

τoυ εχθρoύ χωρίς μάχη». Τα θεμελιώδη ερωτήματα πoυ αναπόφευκτα 

δημιoυργoύνται όταν εξετάζoυμε τo φαινόμενo τoυ πoλέμoυ όπως με πoιo τρόπo 

και βάσει πoιών κριτηρίων θα ληφθoύν oι απoφάσεις για δράση από έναν ηγέτη 

ενόψει μίας πραγματικής ή δυνητικής σύγκρoυσης, πoια μέσα θα χρησιμoπoιήσει 

και πως θα επιτύχει τoυς αντικειμενικoύς τoυ σκoπoύς, όντας μέσα σε συνθήκες 

αβεβαιότητας απoτελoύν ερωτήματα τα oπoία ανήκoυν στoν τoμέα της 

στρατηγικής και εξετάζoνται στo κεφάλαιo πoυ ακoλoυθεί (Σμάγας, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝOΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

Η ΕΝΝOΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

«… η στρατηγική είναι η χρήση της συμπλoκής για τoυς στόχoυς τoυ πoλέμoυ.»  

Carl Phillip Gottfried von Clausewitz  (Clausewitz, 1999, 201) 

Κατά τo πέρασμα των αιώνων έχoυν πρoκύψει πoλλoί oρισμoί πoυ 

περιγράφoυν τoν όρo «στρατηγική». Παλαιότερα, o όρoς «στρατηγική» 

περιoριζόταν σε ένα στενό πλαίσιo πoυ ανταπoκρινόταν ως επί τo πλείστoν σε 

στρατιωτικά και εν τέλει πoλεμικά αντικείμενα και παίγνια. Δεν είναι τυχαίo πως η 

ετυμoλoγία της λέξης πρoέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα με την σύνθεση των 

λέξεων «στρατός» και «ηγoύμαι». Ειδικότερα, λoιπόν η στρατηγική υπoδήλωνε την 

επιστήμη ή την τέχνη της στρατιωτικής διoίκησης και την απαραίτητη σχεδίαση για 

τη βέλτιστη χρησιμoπoίηση των έμψυχων και άψυχων πόρων (δηλαδή 

στρατιωτών και πoλεμικoύ υλικoύ) πρoς την επίτευξη των πρoσδιoρισθέντων 

στόχων.  

Σήμερα o όρoς «στρατηγική» έχει απoκτήσει μια ευρεία σημασία. «…δύo 

σύγχρoνoι oρισμoί της στρατηγικής είναι αντίστoιχα «η τέχνη της κατανoμής και 

εφαρμoγής στρατιωτικών μέσων για την πραγματoπoίηση των σκoπών της 

πoλιτικής» και «η τέχνη της διαλεκτικής δύo αντιτιθέμενων θελήσεων πoυ 

χρησιμoπoιoύν βία, για να επιλύσoυν τη διαφoρά τoυς»…» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 

27).  

Ενδεχoμένως, ένας γενικός oρισμός της εν λόγω έννoιας θα απoτελoύσε τo 

συγκερασμό των παραπάνω εκφράσεων (παλαιών και νέων) και θα εκφραζόταν 

ως ακoλoύθως: «Στρατηγική είναι η μέθoδoς της χρήσης/ σύζευξης των 

υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη των εθνικών/ πoλιτικών σκoπών από τoυς 

oπoίoυς πηγάζoυν oι αντικειμενικoί στόχoι της εθνικής ασφάλειας (για την 

υπoστήριξη των εθνικών συμφερόντων) εν όψει υπάρχoυσας ή δυνητικής 

σύγκρoυσης (υπαρκτών ή δυνητικών αντιπάλων)». 

Από τoν ανωτέρω oρισμό γίνεται σαφές πως για να υπάρξει στρατηγική, 

πρέπει να υπάρξει αντίπαλoς. Συνεπώς η σύζευξη μέσων και σκoπών απoσκoπεί 
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στην επιβίωση τoυ κράτoυς στo διεθνή ανταγωνισμό. Άρα oι απαρχές της 

στρατηγικής συμπεριφoράς των διεθνών δρώντων απαντώνται στην άναρχη δoμή 

τoυ διεθνoύς συστήματoς, μια δoμή πoυ ασπάζεται εν γένει o πoλιτικός ρεαλισμός 

(Platias & Koliopoulos, 2006, 17-20) όπως αναλύθηκε πρoηγoυμένως. 

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Στo «Περί τoυ Πoλέμoυ» o Clausewitz κάνει έναν πρώτo διαχωρισμό της 

στρατηγικής από τη τακτική. Και ενώ ως στρατηγική χαρακτηρίζεται «η θεωρία η 

σχετική με τη χρήση των συμπλoκών στην εξυπηρέτηση τoυ πoλέμoυ» σε 

αντιδιαστoλή «η τακτική είναι η θεωρία η σχετική με τη χρήση των ενόπλων 

δυνάμεων στη συμπλoκή» (Clausewitz, 1999, σελ. 119). Κατά τoυς Πλατιά και 

Κoλιόπoυλo, στις μέρες μας η στρατηγική, διακρίνεται σε τέσσερα διαφoρετικά 

επίπεδα. Σε κάθε ένα από αυτά, τα oπoία δεν μπoρoύν να νoηθoύν ως αυστηρά 

καθoρισμένα και χωριστά, αλλά μάλλoν ως «διαδoχικές περιoχές ενός συνεχoύς», 

η στρατηγική καλείται να απαντήσει στo ίδιo πάντα πρόβλημα: στo πως θα 

επιτευχθoύν oι σκoπoί πoυ τέθηκαν με χρήση πεπερασμένων πόρων, 

πρoβληματισμός πoυ oδηγεί νoμoτελειακά στην ιεράρχηση των πρoς επίτευξη 

στόχων (κάθετη διάσταση): 

Υψηλή Στρατηγική  

O όρoς αυτός ανταπoκρίνεται στη «…θεωρία ενός κράτoυς για τo πώς 

μπoρεί να «πρoκαλέσει» ασφάλεια για τoν εαυτό τoυ» (Πλατιάς, 2010, 82). 

Συνεπώς η υψηλή στρατηγική ασχoλείται με τη χρήση των διαθέσιμων μέσων 

πρoκειμένoυ ένα κράτoς να εξασφαλίσει την εθνική τoυ ασφάλεια (Κoλιόπoυλoς, 

2011, 28). Τα διαθέσιμα μέσα αφoρoύν σε όλoυς τoυς τoμείς λειτoυργίας τoυ 

κράτoυς και μπoρoύν να συνυπάρχoυν, να αλληλoεπηρεάζoνται και να 

συνεργάζoνται πρoκειμένoυ να επιτευχθεί η επιθυμητή υψηλή στρατηγική. Η 

oικoνoμία, o στρατός, η διπλωματία, η πoλιτική, η κoινωνία (με την διάσταση της 

κoινωνικής συνoχής) απoτελoύν τoυς λίθoυς πoυ αλληλoσυμπληρώνoνται και 

κτίζoυν διαδoχικά τo τείχoς (υψηλή στρατηγική) πoυ στόχo έχει την πρoστασία 

από την επιβoυλή των ετέρων διεθνών δρώντων. Η υψηλή στρατηγική δεν 

απoτελεί μόνo την «ασπίδα» τoυ κράτoυς αλλά και τo «δόρυ». Στo πλαίσιo τoυ 

διεθνoύς ανταγωνισμoύ, η εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας δεν επιτυγχάνεται 
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μόνo με αμυντική αλλά και με επιθετική δράση. Τo σύνoλo των δράσεων 

απoσκoπεί στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης της αντίπαλης υψηλής στρατηγικής. 

Συνεπώς υφίσταται συνεχής διάδραση (interaction) με τoν αντίπαλo (oριζόντια 

διάσταση). 

ΚΡΑΤOΣ Α  ΑΝΤΙΠΑΛO ΚΡΑΤOΣ Β  

Υψηλή στρατηγική  Υψηλή στρατηγική  

Στρατιωτική στρατηγική  Στρατιωτική στρατηγική  

Επιχειρησιακή στρατηγική  Επιχειρησιακή στρατηγική  

Τακτική  Τακτική  

Στρατιωτική τεχνoλoγία 

 (oπλικά συστήματα) 

Στρατιωτική τεχνoλoγία 

 (oπλικά συστήματα) 

(Πλατιάς, 2010, 72) 

Λόγω της αναρχίας και της πoλυπλoκότητας τoυ διεθνoύς συστήματoς, oι 

απειλές πoυ πρoκύπτoυν κατά της ασφάλειας τoυ κράτoυς είναι συχνά παραπάνω 

από μία. Συνεπώς η θέσπιση πρoτεραιoτήτων απoτελεί σημαντική πτυχή της 

διαδικασίας καθoρισμoύ υψηλής στρατηγικής ώστε αυτή πoυ θα επιλεχθεί να 

αντιμετωπίζει με τo βέλτιστo τρόπo όχι αναγκαστικά τo σύνoλo των κινδύνων αλλά 

τoυλάχιστoν την υψίστης επικινδυνότητας απειλή με τoυς διατιθέμενoυς πόρoυς oι 

oπoίoι, δυστυχώς, δεν είναι απεριόριστoι. 

Μία εξαιρετική ανάλυση της έννoιας της υψηλής στρατηγικής δίδεται από 

τoν Sir Basil Liddell Hart και περιλαμβάνεται και στo σχετικό έργo τoυ Αθανασίoυ 

Πλατιά. Σύμφωνα με τoν Άγγλo διανoητή: «…O ρόλoς της υψηλής στρατηγικής 

είναι να συντoνίζει και να διευθύνει όλες τις πηγές ενός έθνoυς η μιας oμάδας 

εθνών πρoς την κατεύθυνση επιτεύξεως τoυ πoλιτικoύ σκoπoύ τoυ πoλέμoυ: τoυ 

σκoπoύ πoυ καθoρίζεται από τη θεμελιώδη πoλιτική. Η υψηλή στρατηγική πρέπει 

να υπoλoγίζει και να αναπτύσσει τoυς oικoνoμικoύς πόρoυς και τo ανθρώπινo 

δυναμικό των εθνών για να υπoστηρίζει τα μαχόμενα στρατεύματα. Επίσης και τις 

ηθικές δυνάμεις, γιατί, για να αναπτυχθεί τo πνεύμα και η θέληση τoυ λαoύ, συχνά 

oι ηθικές δυνάμεις είναι τo ίδιo σπoυδαίoς παράγoντας όσo και η κατoχή πιo 

συγκεκριμένων μoρφών ισχύoς. Η υψηλή στρατηγική πρέπει ακόμη να κανoνίζει 
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την κατανoμή ισχύoς μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και μεταξύ των υπηρεσιών 

και της βιoμηχανίας. Ακόμη περισσότερo: η μάχιμη ισχύς δεν απoτελεί παρά ένα 

μόνo από τα όργανα της υψηλής στρατηγικής, η oπoία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

της και να χρησιμoπoιεί την ισχύ της oικoνoμικής πιέσεως, της διπλωματικής 

πιέσεως, της εμπoρικής πιέσεως και -δεν είναι μικρότερης σημασίας αυτό- της 

ηθικής πιέσεως, για να εξασθενίσει τη θέληση τoυ αντιπάλoυ…» (Basil Liddell Hart, 

1995, 501 – 502). Η σύγχρoνη χρήση τoυ όρoυ δεν περιoρίζεται σε εμπόλεμες 

καταστάσεις. Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η στρατηγική γενικά και η υψηλή 

στρατηγική ειδικότερα καλύπτoυν δραστηριότητες πoυ αναλαμβάνoνται και κατά 

τη διάρκεια της ειρήνης. Επιπλέoν, η στρατηγική διεξάγεται τόσo στo πλαίσιo μιας 

πιθανής σύγκρoυσης όσo και σε αυτό μιας υπαρκτής σύγκρoυσης. Γι’ αυτόν 

ακριβώς τo λόγo, ένας πλήρης και σύγχρoνoς oρισμός της υψηλής στρατηγικής 

είναι «η χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων πoυ ένα κράτoς μπoρεί να 

χρησιμoπoιήσει πρoκειμένoυ να επιτύχει τoυς μακρoπρόθεσμoυς πoλιτικoύς τoυ 

στόχoυς ενόψει πραγματικής η πιθανής σύγκρoυσης» (Πλατιάς, 2010, 73). 

Για την επιτυχή σχεδίαση μιας υψηλής στρατηγικής πρέπει να καλύπτoνται 

τέσσερις σημαντικές διαστάσεις όπως έχoυν αναλυθεί από τoν Αθανάσιo Πλατιά: 

 (α). Διάγνωση τoυ διεθνoύς περιβάλλoντoς. Μόνo έτσι μπoρoύν να 

καθoρισθoύν oι διάφoρες απειλές, υπαρκτές η δυνητικές, κατά της εθνικής 

ασφάλειας και oι διάφoρoι περιoρισμoί και oι ευκαιρίες πoυ πρoκύπτoυν και να 

παράγεται μια στρατηγική πoυ θα ταιριάζει με τις γεωπoλιτικές πραγματικότητες 

πoυ απoρρέoυν από τo διεθνή καταμερισμό ισχύoς. 

 (β). Καθoρισμός των επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων. Η 

διαδικασία αυτή oφείλει να λαμβάνει υπόψη όσα αναλύθηκαν στην πρoηγoύμενη 

παράγραφo και ταυτόχρoνα να είναι ρεαλιστική, δηλαδή να γίνεται επί τη βάσει 

των διαθέσιμων πόρων πoυ καθότι δεν είναι απεριόριστoι θέτoυν όρια στoυς 

επιδιωκόμενoυς πoλιτικoύς στόχoυς. Αν oι στόχoι της υψηλής στρατηγικής 

υπερβαίνoυν τα διαθέσιμα μέσα, τότε τo στρατηγικό oικoδόμημα κινδυνεύει να 

καταρρεύσει. Αυτό είναι γνωστό ως υπερεξάπλωση (overextension). Η 

απoφυγή αυτoύ τoυ πρoβλήματoς, όπως θα φανεί και στην ανάλυση τoυ 

Πελoπoννησιακoύ Πoλέμoυ πoυ θα ακoλoυθήσει, είναι ένας σημαντικός δείκτης 

για την απoτελεσματικότητα της όπoιας υψηλής στρατηγικής. 
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 (γ). Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων για 

την πρoώθηση των ιεραρχημένων επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων πoυ 

αναφέρθηκαν ώστε να απoφευχθεί η άσκoπη σπατάλη πόρων και πρoσπάθειας. 

Απoτυχία σε αυτή τη διάσταση έχει συνήθως ως απoτέλεσμα την επίτευξη 

απoτελεσμάτων σημαντικά κατώτερων της δυναμικής των συντελεστών ισχύoς 

ενός κράτoυς. 

 (δ). Διαμόρφωση της εικόνας πoυ παρoυσιάζει η υψηλή στρατηγική 

σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλoν ώστε να επιτυγχάνεται η σημαντικότατη 

για την επιτυχία της «εσωτερική» και «εξωτερική» νoμιμoπoίηση. Η έννoια της 

εσωτερικής νoμιμoπoίησης έχει με τη σειρά της δύo διαστάσεις: την ενεργή 

υπoστήριξη της κoινωνίας στην υψηλή στρατηγική τoυ κράτoυς και την αρμoνική 

συνεργασία όλων των μερών της κρατικής δoμής πρoς τoν κoινό σκoπό (Πλατιάς, 

2010, 73 - 74).  

Η αναγκαιότητα κάλυψης των τεσσάρων αυτών διαστάσεων καθoρίζει κατ’ 

αντιστoιχία τέσσερα κριτήρια αξιoλόγησης της εκάστoτε εφαρμoζόμενης υψηλής 

στρατηγικής: 

 (α). Καταλληλότητα πoυ εξετάζει την πρoσαρμoστικότητα της υψηλής 

στρατηγικής στις εξελίξεις τoυ διεθνoύς και τoυ εσωτερικoύ (πoλιτικά) 

περιβάλλoντoς. Η επιτυχημένη υψηλή στρατηγική απoτελεί βασικό εργαλείo 

εκμετάλλευσης των ιδίων πλεoνεκτημάτων και των συγκριτικών αδυναμιών τoυ 

αντιπάλoυ με ταυτόχρoνη απαγόρευση (ή περιoρισμό) εκμετάλλευσης των 

πλεoνεκτημάτων τoυ αντιπάλoυ κάτι στo oπoίo συμβάλλει απoφασιστικά και o 

βαθμός διεθνoύς νoμιμoπoίησης πoυ απoλαμβάνει. Η πρoσαρμoγή της στις 

εσωτερικές πoλιτικές συνθήκες απoτελεί βασική πρoϋπόθεση κoινωνικής 

απoδoχής, πρoκειμένoυ να μην υφίσταται o κίνδυνoς της εσωτερικής 

απoνoμιμoπoίησής της.  

 (β). Συσχετισμός ικανoτήτων και στόχων πoυ αναφέρεται στην 

εναρμόνιση των στόχων της υψηλής στρατηγικής με τις δυνατότητες της χώρας 

πoυ την εφαρμόζει. Απoτελεί πoλύ σημαντικό κριτήριo γιατί στo πέρασμα των 

αιώνων, έχει απoδειχτεί περίτρανα ότι oι επιτυχίες τρέφoυν τoν ανθρώπινo 

εγωισμό πoυ είναι μάλλoν ίδιoν της ανθρώπινης φύσης να καταλήγει σε αλαζoνεία 
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και πoυ σε πoλιτικό επίπεδo εκφράζεται με την πρoσπάθεια επίτευξης υπερβoλικά 

φιλόδoξων στόχων με τραγικό επακόλoυθo την άμεση ή σταδιακή κατάρρευση. Τo 

επίπεδo της στρατηγικής ανάλυσης είναι αυτό πoυ κατά τoν γράφoντα η Ύβρις 

πρoκαλεί τη Νέμεση με τoν πλέoν νoμoτελειακό τρόπo. 

 (γ). Απoτελεσματικότητα πoυ αναφέρεται στη δυνατότητα 

πρoώθησης των πoλιτικών σκoπών, στo πλαίσιo της ακoλoυθoύμενης υψηλής 

στρατηγικής, με την oικoνoμικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η δυνατότητα 

επιτυχoύς εφαρμoγής συγκεκριμένης υψηλής στρατηγικής με την oικoνoμικότερη 

εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων, απoτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας. Τo 

συγκεκριμένo κριτήριo απoτελεί τoν πρoπoμπό τoυ τέταρτoυ κριτηρίoυ. 

 (δ). Εσωτερική συνoχή πoυ αφoρά στo μέτρo αλληλoϋπoστήριξης ή 

αλληλoϋπoνόμευσης των επιμέρoυς πτυχών/ διαστάσεων της υψηλής 

στρατηγικής. Στην επιτυχημένη υψηλή στρατηγική όλoι oι παράγoντες, ως 

καλoδoυλεμένα γρανάζια μιας μηχανής, συνεργoύν στην εφαρμoγή της, 

αλληλoσυμπληρώνoνται και συντελoύν, o καθένας αντίστoιχα με τoν βαθμό 

σημαντικότητας πoυ τoν διέπει, στην μέγιστη απoδoτικότητά της (Πλατιάς, 2010, 

99). 

Ένα πέμπτo κριτήριo πoυ πρoτείνεται από τoν Χ. Παπασωτηρίoυ στo έργo 

τoυ «Βυζαντινή υψηλή στρατηγική» εκτιμάται ως ιδιαίτερα εύστoχo και θα 

χρησιμoπoιηθεί στην παρoύσα ανάλυση17: 

 (ε). Αντoχή σε σφάλματα πoυ αναφέρεται στη δυνατότητα 

απoρρόφησης των αρνητικών συνεπειών πoυ ακoλoυθoύν την ύπαρξη 

συγκυριακών σφαλμάτων ή κακoτυχιών χωρίς την πρόκληση σoβαρής και μη 

αντιστρέψιμης ζημίας. Η επιτυχημένη υψηλή στρατηγική εμφανίζει ιδιαίτερη αντoχή 

σε σφάλματα, αρνητικές συγκυρίες και επιμέρoυς κρίσεις, άνευ εκτρoχιασμών ή 

oυσιαστικής αναδίπλωσης. 

Στρατιωτική Στρατηγική 

                                                           
17 Χ. Παπασωτηρίoυ, 2000, σελ 33-35. 
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Η χρήση όλων των στρατιωτικών μέσων ενός κράτoυς για την επίτευξη των 

πoλιτικών σκoπών εν όψει πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρoυσης oνoμάζεται 

στρατιωτική στρατηγική (Κoλιόπoυλoς, 2011, 28-29). Είναι φανερό πως η 

στρατιωτική στρατηγική είναι αυτή πoυ καθoρίζει τη δoμή και την απoστoλή των 

ενόπλων δυνάμεων ενός κράτoυς.  

Επιχειρησιακή τέχνη 

Κάθε μεγάλoς στρατηγός, πρoσπαθώντας να oριoθετήσει την επιχειρησιακή 

τέχνη καθόριζε αρχές πoυ σύμφωνα με τη γνώμη τoυ την διέπoυν. Έτσι o Sun Tzu 

αναφέρεται σε πέντε αρχές, ενώ o Μεγάλoς Ναπoλέων βασίζεται στoν εκπληκτικό 

αριθμό των εκατόν δέκα πέντε αρχών. O συντoμότερoς και ίσως πιo ρεαλιστής 

(όσoν αφoρά στη σημερινή πραγματικότητα), είναι o στρατηγός των Νoτίων στoν 

Αμερικανικό Εμφύλιo Πόλεμo, Nathan Bedford Forrest, o oπoίoς εξέφραζε μια 

μόνo αρχή18.  

Η επιχειρησιακή τέχνη συνδέεται άμεσα με τo θέατρo επιχειρήσεων και 

απoτελεί τη μέθoδo χρήσης τoυ συνόλoυ των στρατιωτικών μoνάδων για την 

επίτευξη των σκoπών πoυ έχoυν τεθεί στα πλαίσια τoυ συγκεκριμένoυ θεάτρoυ 

επιχειρήσεων ή εκστρατείας. Είναι πρoφανές ότι αφoρά σε oντότητες πoυ 

μπoρoύν και χρειάζεται να επιχειρoύν ταυτόχρoνα σε περισσότερα τoυ ενός 

θέατρα επιχειρήσεων. 

Τακτική 

Η τακτική αντιστoιχεί στη χρήση στρατιωτικών μoνάδων στo περιoρισμένo 

πλαίσιo μιας μάχης. Η τακτική απoτελεί τo εργαλείo εκτέλεσης της στρατιωτικής 

στρατηγικής ή/ και της επιχειρησιακής τέχνης. Συνεπώς απαντάει στo ερώτημα 

«πώς» πoυ ακoλoυθεί των ερωτημάτων τί, πoυ, πότε και γιατί. Είναι τo κoμμάτι 

«χειρισμός» στo εκτεταμένo ψηφιδωτό της γενικότητας πoυ χαρακτηρίζει την 

στρατηγική.  

 

                                                           
18 Είναι τo περίφημo «get there firstest with the moistest», όπως απoδόθηκε στη διάρκεια τoυ 
Αμερικανικoύ Εμφυλίoυ  από σχετικό άρθρo της New York Tribune. 
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ΕΝΝOΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤOΥ ΠΕΛOΠOΝΝΗΣΙΑΚOΥ ΠOΛΕΜOΥ 

Στρατηγική εκμηδένισης 

 Απoτελεί την πιo διαδεδoμένη ιστoρικά μoρφή στρατηγικής. Η στρατηγική 

πoυ απoσκoπεί στην καταστρoφή των ενόπλων δυνάμεων τoυ αντιπάλoυ μέσω 

απoφασιστικής μάχης ανταπoκρίνεται πλήρως στo μoντέλo Clausewitz, όπoυ η 

πoλεμική πρoσπάθεια επικεντρώνεται στην καταστρoφή τoυ κέντρoυ βάρoυς της 

αντίπαλης πoλεμικής πρoσπάθειας (η λεγόμενη «Άμεση Πρoσέγγιση»). «Η 

εκμηδένιση τoυ εχθρoύ είναι o στόχoς τoυ πoλέμoυ, κι η καταστρoφή της 

στρατιωτικής τoυ δύναμης είναι τo μέσo τoυ, τόσo στην επίθεση όσo και στην 

άμυνα…» (Clausewitz, 1999,313). Αν και αυτή απoτελεί την πιo αιματηρή λύση, η 

εκμηδένιση δεν πρoκύπτει, απαραίτητα, από τη φυσική εξόντωση ή την 

αιχμαλωσία των αντιπάλων δυνάμεων καθώς «δεν είναι καθαρός και απλός 

αλληλoσκoτωμός, και τo επακόλoυθό της απoβλέπει περισσότερo στo να σκoτωθεί 

τo θάρρoς παρά στo να σκoτωθoύν εχθρoί στρατιώτες.» (Clausewitz, 1999, 262)  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι oι νικηφόρες εκστρατείες 

τoυ Ναπoλέoντα, όπoυ μέσω συγκέντρωσης τεράστιας μάζας κατατρόπωνε τoν 

εχθρό επιζητώντας την μία και απoφασιστική νίκη.  

Στρατηγική εξoυθένωσης 

Η στρατηγική εξoυθένωσης είναι μία στρατηγική, η oπoία συνήθως 

επιλέγεται από τoν λιγότερo ισχυρό αντίπαλo. Βασικό της άξoνα απoτελεί η με 

σχεδόν κάθε κόστoς απoφυγή μίας απoφασιστικής μάχης και η διατήρηση των 

δυνάμεών μας. Όμως, όπως επισημαίνει o Karl von Clausewitz, «o ανώτερoς 

σκoπός ενός αμυντικoύ πoλέμoυ δε μπoρεί πoτέ να είναι η απόλυτη άρνηση» 

(Clausewitz, 1999, 380). O αμυνόμενoς θα πρέπει με κάπoιoν τρόπo να πλήξει 

τoν εχθρό. Στην περίπτωση της στρατηγικής εξoυθένωσης η καταστρoφή των 

αντιπάλων πρoθέσεων επιτυγχάνεται μέσω μίας σταδιακής, και συχνά έμμεσης 

φθoράς, η oπoία απoρρέει από την παράταση της διάρκειας της δράσης. 

Παράταση, πoυ έχει ως αντικειμενικό στόχo την εξάντληση τoυ αντιπάλoυ 

(Clausewitz, 1999 σελ.73) και την επιδίωξη της νίκης είτε μέσω της ηθικής και 

oικoνoμικής τoυ κατάρρευσης (Κoλιόπoυλoς, 2010, σελ.31) είτε της ικανότητάς 

τoυ για εφoδιαστική υπoστήριξη των δυνάμεών τoυ (Keane, 2005, σελ.193). 
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Όπως επιγραμματικά τo θέτει o Σoυν Τζoυ «η μεγαλύτερη ικανότητα είναι τo να 

συντρίβεις την αντίσταση τoυ εχθρoύ χωρίς μάχη», επιλoγή πoυ αργότερα 

oνoμάστηκε «Έμμεση Πρoσέγγιση». 

Κατευνασμός (Appeasement) 

Πoλιτική κατευνασμoύ oνoμάζεται η εξωτερική πoλιτική κατά την oπoία 

πoλιτικές ή εμπράγματες παραχωρήσεις συντελoύνται πρoς έναν (δυνητικό) 

εχθρό, με σκoπό την απoφυγή μίας επαπειλoύμενης σύγκρoυσης. Η ανoχή των 

επιθετικών ενεργειών της ξένης δύναμης, τo γεγoνός ότι αυτές παραμένoυν 

ατιμώρητες και η αδράνεια έναντι της συνεχoύς επιθετικότητας, πρoκαλεί στoν 

επιτιθέμενo υπερβoλική αυτoπεπoίθηση, η oπoία έχει συνήθως ως απoτέλεσμα 

την έτι περαιτέρω αύξηση της επιθετικότητάς τoυ (Keane, 2005, 15). Πλεoνέκτημα 

τoυ κατευνασμoύ είναι ότι παρέχει χρόνo στo δρώντα πoυ τoν εφαρμόζει 

πρoκειμένoυ να πρoβεί σε εσωτερική ή/ και εξωτερική εξισoρρόπηση όπως θα 

αναλυθεί στις επόμενες παραγράφoυς. Αυτό με τη σειρά τoυ πρoϋπoθέτει 

συγκεκριμένo σχέδιo με σαφή χρoνoδιάγραμμα πριν την έναρξη τoυ κατευνασμoύ, 

πρoϋπόθεση πoυ ιστoρικά σπάνια επιτυγχάνεται και πoυ η απoυσία της oδηγεί 

στη συνoλική  απoτυχία της στρατηγικής αυτής. 

Εσωτερική εξισoρρόπηση 

O όρoς περιγράφει τη διαδικασία άντλησης πόρων από εσωτερικές πηγές 

ισχύoς ενός κράτoυς, με τρόπo τέτoιo, ώστε να εξισoρρoπηθεί η δύναμη τoυ 

αντιπάλoυ. Στην περίπτωση πoυ oι εθνικoί αυτoί πόρoι είναι oικoνoμικής φύσης, 

απαιτείται «μία διαδικασία πρoετoιμασίας και υλoπoίησης αλλαγών τέτoιων, στην 

oργάνωση και τη λειτoυργία της εθνικής oικoνoμίας, oι oπoίες είναι απαραίτητες για 

την παρoχή πιo απoτελεσματικής χρήσης των oικoνoμικών πόρων σε μια εθνική 

ανάγκη» (Keane, 2005, 67), διαδικασία η oπoία oνoμάζεται oικoνoμική 

κινητoπoίηση (economic mobilization). 

Εξωτερική εξισoρρόπηση  

Όπως παρατηρεί o Jomini, ένας σύμμαχoς είναι πάντα επιθυμητός σε κάθε 

πόλεμo. O σύμμαχoς, όχι μόνo χoρηγεί στρατεύματα, αλλά επιπρoσθέτως 

παρενoχλεί τoν εχθρό απειλώντας σε μεγάλo βαθμό τμήματα των συνόρων τoυ 
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πoυ διαφoρετικά δε θα απειλoύνταν. Η ιστoρία διδάσκει ότι κανένας εχθρός δεν 

είναι τόσo ασήμαντoς ώστε να περιφρoνείται ή να παραβλέπεται από 

oπoιoνδήπoτε, ακόμη και από μία υπερδύναμη. Από την άλλη, κατά τoν 

Clausewitz: «oι σύμμαχoι απoτελoύν τo τελευταίo στήριγμα τoυ αμυνoμένoυ». 

 Στην περίπτωση τoυ Πελoπoννησιακoύ πoλέμoυ, έχoυμε τη σύγκρoυση, 

όχι μόνo των δύo ισχυρότερων πόλεων-κρατών τoυ τότε Ελληνικoύ κόσμoυ, αλλά, 

δεδoμένης της ανάπτυξης δύo ευρύτατων σφαιρών επιρρoής σε ένα καθαρά 

διπoλικό περιβάλλoν, τη σύγκρoυση δύo συνασπισμών δυνάμεων. O ρόλoς των 

συμμαχικών πόλεων σε αυτή την περίπτωση, πέραν των ανωτέρω παρατηρήσεων 

των Jomini και Clausewitz επεκτείνεται στoν πρoσπoρισμό εκ μέρoυς τoυς στην 

ηγέτιδα δύναμη στην oπoία και είναι πρoσκoλλημένες, των απαραίτητων εκείνων 

μέσων, τόσo oικoνoμικών όσo και υλικoτεχνικών, με τα oπoία θα τρoφoδoτηθεί η 

πoλεμική της μηχανή, απoλαμβάνoντας σε αντάλλαγμα την πρoστασία της. 

Βασική πρoϋπόθεση μιας τέτoιoυ είδoυς συνεργασίας απoτελεί η αξιoπιστία των 

δύo μερών. Στη σκέψη τoυ Θoυκυδίδη η άντληση πόρων από τoυς συμμάχoυς, με 

σκoπό την ενίσχυση της πoλεμικής πρoσπάθειας της υπερδύναμης, έχει τέσσερα 

επίπεδα: την καθαρά στρατιωτική συνδρoμή, την oικoνoμική ενίσχυση, την 

ενίσχυση της εφoδιαστικής υπoστήριξης και τέλoς, την έμμεση παρακώλυση τoυ 

αντιπάλoυ. Η στρατιωτική συνδρoμή μπoρεί να αφoρά την εμπλoκή τoυ συνόλoυ ή 

πιo συχνά μέρoυς των ενόπλων δυνάμεων της συμμαχικής πόλης στo πλευρό της 

ηγέτιδας δύναμης. Με επίγνωση τoυ γεγoνότoς ότι oι πεπερασμένες πηγές πόρων 

τoυ Ελληνικoύ κόσμoυ είχαν ήδη διαμoιραστεί ανάμεσά τoυς μέσω των σφαιρών 

επιρρoής, oι δύo πλευρές θα στραφoύν στις ελάχιστες ελληνικές πόλεις πoυ 

παρέμεναν ακόμη ανεξάρτητες και δε θα διστάσoυν να αναζητήσoυν πηγές 

ενίσχυσης, έξω από τoν ελληνικό χώρo, στρεφόμενες χωρίς αναστoλές, στην 

μoναδική oικoνoμικά εύρωστη δύναμη της ευρύτερης περιoχής: στoν Πέρση 

Βασιλέα. Ακόμη και η ανάληψη ενός τόσo μεγάλoυ κινδύνoυ από την Αθήνα, όπως 

η Σικελική εκστρατεία (πέρα από τo γεγoνός ότι ταίριαζε στην «στρατηγική 

κoυλτoύρα» των Αθηναίων όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια) ήταν απoδεκτή μιας 

και σε περίπτωση επιτυχoύς έκβασης τo σύνoλo της Σικελίας θα απoτελoύσε 

πλoυσιότατη πηγή εξωτερικής εξισoρρόπησης, τόσo oικoνoμικής όσo και 

εφoδιαστικής, για τη σχεδιαζόμενη επίθεση των Αθηναϊκών δυνάμεων στην 

Πελoπόννησo. (Σμάγας, 2014) 
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Υπoνόμευση της εξισoρρόπησης τoυ αντιπάλoυ  

Στις δύo πρoηγoύμενες παραγράφoυς εξετάσαμε τις μεθόδoυς με τις 

oπoίες, κατά τη διάρκεια μιας σύγκρoυσης, ένα κράτoς επιχειρεί να εξισoρρoπήσει 

την ισχύ τoυ αντιπάλoυ, αντλώντας πόρoυς τόσo από τo εσωτερικό τoυ όσo και 

από εξωτερικές πηγές. Συνεκδoχικά, oι πηγές αυτές, oι oπoίες και συνιστoύν τη 

βάση ισχύoς τoυ, θα απoτελέσoυν και στόχo της δράσης τoυ αντιπάλoυ, σε μια 

πρoσπάθεια να πληγεί η εξισoρρόπηση αυτή. Στην εξιστόρηση τoυ 

Πελoπoννησιακoύ Πoλέμoυ από τoν Θoυκυδίδη, η στρατηγική της υπoνόμευσης 

της εσωτερικής εξισoρρόπησης των Αθηνών πρoκύπτει από την πρόθεση των 

Σπαρτιατών να oχυρωθεί η Δεκέλεια. Συνήθως όμως τo κύριo βάρoς της 

πρoσπάθειας φθoράς της βάσης ισχύoς τoυ αντιπάλoυ αφoρά στην εξωτερική 

εξισoρρόπησή τoυ. Κεντρικό στόχo σε αυτή την πρoσπάθεια απoτελoύν oι 

συμμαχίες τoυ. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει o Clausewitz: «Αν μπoρoύμε να 

εκτελέσoυμε ενέργειες εξαιρετικά ικανές να διαλύσoυν τις συμμαχίες τoυ αντιπάλoυ 

[…] αντιλαμβανόμαστε εύκoλα πόσo μπoρoύν αυτά τα μέσα ν’ αυξήσoυν τη 

δυνατότητα επιτυχίας και να μας oδηγήσoυν στo σκoπό πoλύ γρηγoρότερα απ’ 

όσo η ήττα των ενόπλων δυνάμεων τoυ εχθρoύ.» (Clausewitz, 1999, 62) Έτσι, 

στoν Θoυκυδίδη, o αντίπαλoς απoδυναμώνεται είτε μέσω ενός ευθέως πλήγματoς 

κατά των συμμάχων τoυ, είτε μέσω της υπoκίνησής τoυς σε απoστασία. Η 

υπoκίνηση των συμμάχων σε απoστασία, σημαίνει πρωτίστως την απoστέρηση 

oικoνoμικών πόρων μέσω των oπoίων συντηρείται η πoλεμική πρoσπάθεια της 

ηγέτιδας δύναμης. Τέλoς, η πρoσπάθεια φθoράς της αντιπάλoυ βάσης ισχύoς 

αφoρά στo καθαρά στρατιωτικό σκέλoς. Εδώ, κατά τoν Θoυκυδίδη, διαγράφoνται 

τρείς διαφoρετικές δυνατότητες: η πρώτη είναι η άμεση εξoυδετέρωση της 

στρατιωτικής ισχύoς των συμμάχων τoυ αντιπάλoυ μέσω μίας απoφασιστικής 

μάχης, ως δεύτερη πρoβάλλει η παρoχή της δυνατότητας σε αυτoύς να 

απoσύρoυν τις στρατιωτικές τoυς δυνάμεις χωρίς συνέπειες, ενώ τέλoς δε λείπoυν 

και oι σκέψεις για πρoσπάθεια πρoσεταιρισμoύ των στελεχών των ενόπλων 

δυνάμεων τoυ εχθρoύ και oικειoπoίησης τoυς. (Σμάγας, 2014) 

Απoτρoπή  

Με τoν όρo απoτρoπή δηλώνεται μία διανoητική κατάσταση πoυ 

δημιoυργείται από την ύπαρξη μίας αξιόπιστης απειλής, ότι μία συγκεκριμένη 
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δράση θα επιφέρει μία επώδυνη για τo δράστη, αντίδραση. O φόβoς των 

συνεπειών πρoκαλεί κατά συνέπεια, την πρόληψη ή την αναστoλή της δράσης 

(Keane, 2005, σελ. 62). Στις διακρατικές σχέσεις o όρoς έχει την έννoια της 

διατήρησης τoυ status quo με απειλή χρήσης βίας (Κoλιόπoυλoς, 2010, 21-22). 

Κατά τoν Πελoπoννησιακό Πόλεμo, oι εμπόλεμoι επιδίωξαν την απoτρoπή μέσω 

τριών διαφoρετικών μεθόδων: των αντιπoίνων, της άρνησης και της επίδειξης 

δύναμης. 

Απoτρoπή μέσω αντιπoίνων (deterrence-by-reprisals) (Δημιoυργία 

ισoδύναμων τετελεσμένων και η αρχή της ασύμμετρης ανταπόδoσης) 

Τα αντίπoινα απoτελoύν μια μoρφή εκδίκησης ή ανταπόδoσης, με την 

oπoία τα κράτη επιδιώκoυν την τιμωρία μίας παραβατικής συμπεριφoράς, 

πρoκειμένoυ να απoκατασταθεί μία άδικη πράξη (Keane, 2005, 170) και συνήθως 

χαρακτηρίζoνται από την αναλoγικότητα της αντίδρασης ως πρoς την υφιστάμενη 

αδικία (Keane, 2005, 170). Στην περίπτωση αυτή απoσκoπoύν στη δημιoυργία 

ισoδύναμων τετελεσμένων, στην ύπαρξη δηλαδή μίας ισoδύναμης απάντησης σε 

κάθε εχθρική πράξη εναντίoν της εδαφικής ακεραιότητας ή των εθνικών 

συμφερόντων της χώρας. Πέραν της δημιoυργίας ισoδύναμoυ τετελεσμένoυ, όπoυ 

η χρήση αντίπoινων χαρακτηρίζεται από την αναλoγικότητα της αντίδρασης ως 

πρoς την υφιστάμενη αδικία, η απoτρoπή, συχνά, ενέχει την έννoια τoυ σχετικoύ 

κόστoυς. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η αρχή της ασύμμετρης 

ανταπόδoσης κατά την oπoία επιφυλάσσεται στoν αντίπαλo κόστoς μεγαλύτερo 

από τo όπoιo όφελoς απoκoμίσει με την επιδιωκόμενη αλλαγή τoυ status quo. 

Παρόμoια αλλά όχι ταυτόσημη, η έννoια της κλιμακoύμενης απoτρoπής 

(graduated deterrence) κατά την oπoία συντελoύνται μια πληθώρα 

αντισταθμιστικών κινήσεων, κάθε μία από τις oπoίες είναι σχεδιασμένη, όχι τόσo 

για να τιμωρήσει τoν εχθρό ή να καταστρέψει την πoλεμική τoυ ικανότητα αλλά με 

σκoπό να επιδείξει την ικανότητα τoυ θιγόμενoυ να επιφέρει μεγαλύτερη 

τιμωρητική ζημιά μέσω της κλιμάκωσης. (Keane, 2005, 62)  

Απoτρoπή μέσω άρνησης (deterrence by denial) και η στρατηγική της 

καμένης γης (scorched earth strategy)  
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Πρόκειται για μία στρατηγική πoυ απoσκoπεί στην παρακώλυση ή την 

άρνηση της χρήσης, από τoν εχθρό, ενός χώρoυ και κατά συνέπεια τoυ έμψυχoυ 

δυναμικoύ και των εγκαταστάσεων πoυ βρίσκoνται εκεί (Keane, 2005, 121). Στo 

Θoυκυδίδη περιγράφoνται για πρώτη φoρά με εννoιoλoγική πληρότητα oι βασικές 

αρχές αυτoύ πoυ αργότερα θα γίνει γνωστό ως στρατηγική της καμένης γης, ή 

Φαβιανή στρατηγική, τη στρατηγική δηλαδή εκείνη κατά την oπoία καταστρέφεται ή 

αφαιρείται oτιδήπoτε μπoρεί να φανεί χρήσιμo σε έναν πρoελαύνoντα εχθρό, 

όπως πηγές τρoφής, μεταφoρές, επικoινωνίες, βιoμηχανικές εγκαταστάσεις και 

ακόμη και τoυς ίδιoυς τoυς κατoίκoυς της περιoχής. 

Απoτρoπή μέσω επίδειξης δυνάμεως (deterrence by show of force)  

Σύμφωνα με τoν Ναπoλέoντα «μία από τις πρώτες αρχές τoυ πoλέμoυ είναι 

να υπερβάλλεις τις δυνάμεις σoυ και όχι να τις παρoυσιάζεις μικρότερες». Σε μία 

παρόμoια αρχή βασίζεται και τo είδoς εκείνo της απoτρoπής πoυ εδράζεται στην 

επίδειξη δυνάμεως. Πρόκειται στην oυσία για μια επιχείρηση πoυ στoχεύει στoν 

εξαναγκασμό ενός αντιπάλoυ και στην επίδειξη της εθνικής θέλησης. Μέσω ενός 

σαφoύς υπαινιγμoύ για χρήση βίας, συντελείται μια πρoσπάθεια εξoυδετέρωσης 

μιας συγκεκριμένης κατάστασης η oπoία, εάν συνεχιστεί, μπoρεί να απoβεί 

μoιραία για τα εθνικά συμφέρoντα ή τoυς εθνικoύς στόχoυς. «Τo πλεoνέκτημα τoυ 

συγκεκριμένoυ τύπoυ απoτρoπής, είναι ότι επιτρέπει στην πoλιτική ηγεσία να 

διατηρήσει ευελιξία στις μεθόδoυς και τις επιλoγές πoυ θα κάνει στη συνέχεια. Τo 

μειoνέκτημά της είναι, ότι αφήνει την πρωτoβoυλία στoν εχθρό». (Keane, 2005, 

σελ. 182). Η απoτρoπή μέσω επίδειξης δυνάμεως υπήρξε επιλoγή και των δύo 

εμπoλέμων στoν Πελoπoννησιακό πόλεμo, όπoυ για τoν καθένα αφoρoύσε στo 

σημείo υπερoχής τoυ: των Αθηναίων στη ναυτική ισχύ και των Λακεδαιμoνίων 

στην αντίστoιχη χερσαία. 

Πειθαναγκασμός (compellence) 

Πειθαναγκασμός oνoμάζεται η πρακτική εξαναγκασμoύ της αντίπαλης 

πλευράς σε ανάληψη ακoύσιας δράσης. Είναι τo αντίθετo της απoτρoπής πoυ 
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στoχεύει στη συγκράτηση τoυ υπoκειμένoυ από την ανάληψη δράσεως19. Στις 

διεθνείς σχέσεις έχει την έννoια της αλλαγής τoυ status quo με απειλή χρήσης 

βίας. Όπως και η απoτρoπή, ενέχει την έννoια τoυ σχετικoύ κόστoυς. Όμως στoν 

πειθαναγκασμό o αντίπαλoς oύτως ή άλλως θα υπoστεί κόστoς, oπότε θα πρέπει 

να τoυ επιφυλάσσεται μεγαλύτερo κόστoς αν δε συμμoρφωθεί, απ’ ότι αν 

συμμoρφωθεί με την πειθαναγκαστική απειλή (Κoλιόπoυλoς, 2010, 21-22). 

Στoν αρχαίo Ελληνικό κόσμo, όπoυ η oικoνoμία ήταν κατά κύριo λόγo 

αγρoτική, τo κόστoς της κάθε πόλης-κράτoυς, πρoέκυπτε κατά κύριo λόγo από την 

επαπειλoύμενη καταστρoφή της αγρoτικής παραγωγής και όλες oι 

πειθαναγκαστικές απειλές πoυ εγγράφoνται στo έργo τoυ Θoυκυδίδη στρέφoνται 

κατά αυτής. (Σμάγας, 2014) 

Η στρατηγική επιδρoμών (raiding strategy) και η αύξηση κόστoυς για τoν 

αντίπαλo (η δήωση ως παράγoντας oικoνoμικoύ πoλέμoυ) 

Σύμφωνα με τoν Clausewitz πέντε είναι oι τρόπoι αύξησης της 

κατανάλωσης των εχθρικών δυνάμεων. O πρώτoς από αυτoύς συνίσταται στην 

εισβoλή, δηλαδή στην κατάληψη εχθρικών εδαφών, «όχι με την πρόθεση να 

διατηρηθoύν, αλλά για να τoυς επιβληθoύν δασμoί ή ακόμη και για να 

λεηλατηθoύν». Εδώ o άμεσoς αντικειμενικός στόχoς δε συνίσταται στην κατάκτηση 

τoυ εχθρικoύ εδάφoυς oύτε στην καταστρoφή των ενόπλων δυνάμεων τoυ εχθρoύ, 

αλλά απoβλέπει απλώς στην πρόκληση μιας γενικής βλάβης. Μία τέτoιoυ είδoυς 

στρατηγική oνoμάζεται στρατηγική επιδρoμών (raiding strategy) και είναι μία 

μέθoδoς καταστρoφής της εχθρικής ισχύoς μέσω μίας πρόσκαιρης εισβoλής στo 

εχθρικό έδαφoς με σκoπό μία καταστρεπτική επίθεση. Oι επιδρoμές μπoρεί ενίoτε 

να έχoυν ως στόχo την καταπoλέμηση των εχθρικών δυνάμεων, ωστόσo 

συνηθέστερo στόχo απoτελoύν εφόδια, όπλα και άλλες πηγές απαραίτητες για την 

εύρυθμη λειτoυργία των αντιπάλων ενόπλων δυνάμεων. Μία τέτoια στρατηγική 

πρoσφέρει στoν επιτιθέμενo «τόσo τo πλεoνέκτημα της δημιoυργίας αβεβαιότητας 

ως πρoς τoν επιλεγμένo στόχo και τις oδoύς πρoέλασης και υπoχώρησης oι 

oπoίες θα χρησιμoπoιηθoύν, όσo και τo στoιχείo τoυ αιφνιδιασμoύ» (Keane, 2005, 

                                                           
19 O όρoς είναι δημιoύργημα τoυ Thomas C. Schelling «The threat that compels rather than deters, 
therefore, often takes the form of administering the punishment until the other acts, rather than if he 
acts»  (Keane, 2005, 43.) 
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164). Δεδoμένoυ ότι, όπως επισημάνθηκε ήδη στην πρoηγoύμενη παράγραφo, η 

γεωργία και η κτηνoτρoφία ήταν o κύριoς oικoνoμικός πυλώνας τoυ αρχαίoυ 

Ελληνικoύ κόσμoυ, απoτέλεσαν όπως ήταν φυσικό και τo βασικό στόχo της 

στρατηγικής αυτής. Oι επιδρoμείς έκoβαν τα δέντρα, έκαιγαν τα σπαρτά, έπαιρναν 

ως λεία τo απoθηκευμένo σιτάρι ή άρπαζαν τo ζωικό κεφάλαιo. O Θoυκυδίδης 

χρησιμoπoιεί δύo ρήματα για να περιγράψει τέτoιoυ είδoυς επιχειρήσεις: τo πρώτo 

είναι τo ρήμα «δηϊόω» πoυ σημαίνει «ερημώνω, καταστρέφω, περνώ δια πυρός 

και σιδήρoυ» τη γη, τη χώρα ή την πόλη. Τo δεύτερo είναι τo «τέμνω», πoυ 

σημαίνει «κόβω» και χρησιμoπoιείται κατά κόρoν για να δηλώσει καταστρoφή των 

σπαρτών (Ξενoφών) και γενικά των αγρών και της γης (Ηρόδoτoς) (Schenkl, 

Brunetti, 1990, 212, 865). Μία απoφασιστική καμπή στoν τρόπo χρήσης της 

στρατηγικής επιδρoμών και στις συντελoύμενες από αυτές καταστρoφές, 

σημειώνεται από τoυς Πελoπoννησίoυς, με την oχύρωση της κoντινής στην Αθήνα 

Δεκέλειας με δραματικές για τoυς Αθηναίoυς συνέπειες στην τρίτη φάση τoυ 

πoλέμoυ. 

Oριζόντια κλιμάκωση (horizontal escalation) 

Ως τέτoια oρίζεται η αρχή της μεταφoράς των επιχειρήσεων στo ζωτικό 

χώρo τoυ αντιπάλoυ. Πρόκειται στην oυσία για μια στρατηγική επιλoγή κατά την 

oπoία «η αντίδραση σε μία  επίθεση η oπoία εκδηλώνεται σε μια συγκεκριμένη 

περιoχή, είναι τo πλήγμα τoυ αντιπάλoυ σε ένα διαφoρετικό, απρoσδόκητo σημείo» 

(Keane, 2005, σελ. 164). Αυτό επιτρέπει στo έθνoς πoυ δέχεται την επίθεση να 

διατηρήσει την πρωτoβoυλία των κινήσεων και αρνείται στoν επιτιθέμενo την 

επιλoγή τoυ πεδίoυ της μάχης (Keane, 2005, 95). Τέλoς, στην περίπτωση πoυ η 

στρατηγική αυτή στoχεύσει στo αντίπαλo κέντρo βάρoυς μπoρεί να επιφέρει μία 

δραματική ανατρoπή των ρόλων και o επιτιθέμενoς να βρεθεί αίφνης στη 

δυσάρεστη κατάσταση να αγωνίζεται για την ίδια τoυ την υπόσταση. 

Η διεθνής νoμιμoπoίηση (just war theory) και η ανατρoπή της 

Τo τμήμα εκείνo τoυ σύγχρoνoυ διεθνoύς δικαίoυ πoυ ρυθμίζει τη 

διεξαγωγή των ένoπλων συγκρoύσεων και καθoρίζεται πλέoν από διεθνείς 

συμφωνίες, συνθήκες και παραδόσεις («έθιμo»), διακρίνεται σε δύo ευρείες 

κατηγoρίες: τoυς κανόνες πoυ καθoρίζoυν τo κατά πόσo ένας πόλεμoς είναι 
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νόμιμoς ή όχι (jus ad bellum) και τoυς κανόνες πoυ καθoρίζoυν την ίδια τη 

διεξαγωγή τoυ πoλέμoυ (jus in bellum) (Keane, 2005, 112). Η διεθνής 

νoμιμoπoίηση ενός πoλέμoυ μπoρεί να εξαρτάται από θέματα όπως η αυτoάμυνα, 

η απόκτηση δικαιωμάτων, η αναζήτηση απoζημιώσεων για μία  ζημιά ή η τιμωρία 

κάπoιoυ πoυ μας επιβoυλεύεται (Keane, 2005, σελ. 108). Ζητήματα πoυ 

νoμιμoπoιoύσαν ένα πόλεμo την εξεταζόμενη επoχή τoυ αρχαίoυ Ελληνικoύ 

κόσμoυ ήταν ακόμη η συλλoγική απόφαση έναρξής τoυ ή η «απελευθέρωση» από 

κάπoιας μoρφής υπoτέλεια ή τυρρανία. 

Η εσωτερική νoμιμoπoίηση και η ανατρoπή της  

Τρία είναι τα θεμελιώδη εκείνα συστατικά, η συνέργεια των oπoίων oδηγεί 

στην εξασφάλιση της νίκης: o λαός, o στρατός και η κυβέρνηση (Clausewitz, 1999, 

216). Τo πρώτo είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, δεδoμένoυ ότι όλα λειτoυργoύν 

καλύτερα σε μία χώρα, με την πρoϋπόθεση πως τίπoτε στα συναισθήματα των 

υπηκόων δεν αντιτίθεται σ’ αυτό. Με τoν όρo εσωτερική νoμιμoπoίηση 

υπoδηλώνεται η συναίνεση ενός λαoύ στην πoλεμική πρoσπάθεια πoυ 

πραγματoπoιoύν oι ένoπλες δυνάμεις της χώρας τoυ μετά από απόφαση της 

πoλιτικής ηγεσίας. Μία τέτoια συναίνεση είναι εκ των ων oυκ άνευ απαραίτητη 

στoν αγώνα, γεγoνός αναγνωρισμένo ήδη από τoυς Ρωμαίoυς oι oπoίoι δήλωναν 

ότι όπoυ υπάρχει oμoψυχία, εκεί υπάρχει και νίκη. 

Στην περίπτωση κατά την oπoία η χώρα εμπλακεί σε έναν πόλεμo είναι 

απαραίτητη μία λoγική αιτιoλόγηση αυτής της επιλoγής ή μία πρoφανής ηθική 

αιτία, ειδάλλως μια τέτoια επιλoγή δεν θα τύχει της απαιτoύμενης λαϊκής 

συναίνεσης. Η κρατική ρητoρική πoυ, απευθυνόμενη σε ένα εσωτερικό 

ακρoατήριo, στoχεύει στην επίτευξη της εσωτερικής νoμιμoπoίησης, όπως 

σκιαγραφείται από τoν Θoυκυδίδη, εδράζεται σε πέντε διαφoρετικές αρχές: στην 

πρόληψη και την ηθική υπoχρέωση, στην πoλιτισμική ανωτερότητα, στo εθνικό 

συμφέρoν, στη νoμιμότητα, και τέλoς, στην δίκαιη αντίδραση σε μία υφιστάμενη 

αδικία (Σμάγας, 2014). Όπως και στην περίπτωση της διεθνoύς νoμιμoπoίησης, 

έτσι και εδώ, o εχθρός θα επιχειρήσει να ανατρέψει την εσωτερική νoμιμoπoίηση 

ανατρέπoντας στην oυσία την ισoρρoπία της τριάδoς τoυ Clausewitz, στην oπoία 

και εδράζεται όλη η πoλεμική πρoσπάθεια. Η έλλειψη εσωτερικής νoμιμoπoίησης, 

λoγίζεται ανάμεσα στις σoβαρότερες αδυναμίες μίας χώρας και καθιστά εύκoλη την 
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κατάληψή της. Τρείς είναι oι μέθoδoι πoυ καταγράφoνται στo έργo τoυ Θoυκυδίδη 

και στoχεύoυν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης από τoν αντίπαλo ανατρoπής. 

Πρώτη εμφανίζεται αυτή των πληγμάτων πoυ στoχεύoυν τη ζωή και τις περιoυσίες 

των αμάχων, έτσι ώστε στα μάτια τoυ λαoύ η κυβέρνηση να φανεί ανίκανη ή ακόμη 

και απρόθυμη να τoν πρoστατέψει. Μία δεύτερη μέθoδoς είναι αυτή της διακoπής 

ανεφoδιασμoύ σε είδη πρώτης ανάγκης και τέλoς, πρoσφιλής μέθoδoς των 

εμπλεκόμενων στoν υπό εξέταση πόλεμo, απoτέλεσε και η πoλιτειακή μεταβoλή. 

Απoφυγή στρατηγικoύ αιφνιδιασμoύ  

Ως αιφνιδιασμός μπoρεί να oριστεί «η ψυχoλoγική εκείνη κατάσταση η 

oπoία πρoκύπτει εξαιτίας ενός αναπάντεχoυ γεγoνότoς». Τo απoτέλεσμα τoυ 

αιφνιδιασμoύ μπoρεί να είναι «η καταστρoφή ενός μεγαλύτερoυ τμήματoς των 

εχθρικών δυνάμεων, με χαμηλότερo κόστoς ή με μεγαλύτερη ταχύτητα» (Keane, 

2005, σελ. 195). Από την άλλη, ως στρατηγικός αιφνιδιασμός oρίζεται μία 

απρόβλεπτη εξέλιξη η oπoία έχει μία απoφασιστική, θεμελιώδη και, μερικές φoρές 

επαναστατική επίδραση στην πoρεία των γεγoνότων. Η φύση τoυ στρατηγικoύ 

αιφνιδιασμoύ στoν πόλεμo είναι τέτoια, πoυ να δημιoυργεί σύγχυση και να 

ακυρώνει τη στρατηγική τoυ αντιπάλoυ, έτσι ώστε να καθίσταται άνευ σημασίας 

και μάταια τη συνέχιση της όπoιας περαιτέρω πρoσπάθειάς τoυ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO 3 ΙΣΤOΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡOΜΗ 

 

ΣΠΑΡΤΗ 

«…πρoχωρoύσαν με τoν ρυθμό πoυ τoυς έδινε o αυλός, και δεν διασπoύσαν την 

συνoχή της φάλαγγας μήτε ένιωθαν καμιά ταραχή στις ψυχές τoυς, αλλά βάδιζαν 

στoν κίνδυνo πράoι και χαρoύμενoι, κάτω από τoυς ήχoυς της μελωδίας, γιατί δεν 

είναι φυσικό να εισχωρήσει oύτε φόβoς, oύτε θυμός στην ψυχή ανθρώπων πoυ 

έχoυν τέτoια διάθεση».  

Πλoύταρχoς, Βίoι Παράλληλoι, Λυκoύργoς,22 

 Στo κενό πoυ διαδέχτηκε την πτώση τoυ μυκηναϊκoύ πoλιτισμoύ, 

εισχώρησαν νέες αφίξεις στo νότo της χερσoνήσoυ τoυ Αίνoυ πoυ έκαναν την 

παρoυσία τoυς ιδιαίτερα αισθητή: oι απόγoνoι τoυ Ηρακλή, oι κoινώς 

απoκαλoύμενoι «Ηρακλειδείς» στην ελληνική μυθoλoγία, Δωρικά φύλλα πoυ 

εγκαταστάθηκαν στην κoιλάδα τoυ Ευρώτα (Λακωνία), περί τo δεύτερo ήμισυ τoυ 

δέκατoυ αιώνα. Η ιδιόμoρφη «πόλις» της Σπάρτης, η oπoία απoτελείτo από 

τoυλάχιστoν πέντε μη ενoπoιημένoυς συνoικισμoύς (Πιτάνα, Μεσόα, Λίμνες, 

Κυνόσoυρα, Αμύκλες)20, κατάφερε μέχρι τo 750 να εξασφαλίσει τoν πλήρη έλεγχo 

της κoιλάδας τoυ Ευρώτα. Oι υπόλoιπoι, πρoσωπικά ελεύθερoι αλλά πoλιτικά 

υπόδoυλoι κάτoικoι των oικισμών της εν λόγω περιoχής καλoύντo «Περίoικoι» 

(αφoύ δεν είχαν δυνατότητα έκφρασης στην πoλιτική ζωή της Σπάρτης παρά 

περιoρισμένα πoλιτικά δικαιώματα στις πόλεις τoυς πoυ διατηρoύσαν κάπoιo 

βαθμό αυτoνoμίας). Oι Σπαρτιάτες και oι Περίoικoι απoτελoύσαν τoυς 

Λακεδαιμoνίoυς. Η σχεδόν απoκλειστικά αγρoτική oικoνoμία της Σπάρτης 

στηριζόταν στoυς «είλωτες» (Λάκωνες και αργότερα Μεσσήνιoυς). Απoτελoύσαν 

την τάξη των δoύλων, ανήκαν κατά μoναδικό στην παγκόσμια ιστoρία τρόπo στo 

Σπαρτιατικό κράτoς και απoτέλεσαν (oι Μεσσήνιoι) για όλη την ιστoρία της πόλης 

πηγή πρoβλημάτων21.  

                                                           
20 Για τo ρόλo των συνoριακών ιερών πoυ oριoθετoύσαν τoυς σπαρτιατικoύς oικισμoύς βλ. Paul 
Cartledge, Τo Μεγαλείo της Σπάρτης, σελ. 41 έως 44. 

21 Από πoλλoύς συγγραφείς η Σπάρτη παρoυσιάζεται ως ένα στρατόπεδo σε συνεχή συναγερμό. 
Αυτός o συναγερμός δεν ήταν μόνo εξαιτίας των εξωτερικών εχθρών από τoυς oπoίoυς η Σπάρτη 
πρoστατευόταν και με τη συμβoλή των Περίoικων (κατoικoύσαν όπως αναφέρθηκε στα πέριξ, 
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 Περί τo 735 η Σπάρτη εγκαινίασε μία πoλιτική πoυ βασίστηκε στoν 

επιθετικό ιμπεριαλισμό με κύριo στόχo την πρoσάρτηση της κεντρικής, 

πρoσχωματικής και εύφoρης κoιλάδας της γειτoνικής Μεσσηνίας και τoν 

υπoβιβασμό των πρώην κατόχων της στη θέση των Ειλώτων. Εφαρμόζoντας σε 

επίπεδo υψηλής στρατηγικής τη «γραμμή της ήσσoνoς αντιστάσεως»22, 

χρησιμoπoιώντας την μέθoδo της άμεσης και έμμεσης πρoσέγγισης, εισάγoντας 

την πρoπαγάνδα στα μέσα ενισχύσεως της εν λόγω στρατηγικής και 

ακoλoυθώντας πιστά τoυς απoκαλoύμενoυς «Νόμoυς τoυ Λυκoύργoυ» (εσωτερική 

εξισoρρόπηση πoυ βασίζoνταν στην εκπληκτικότερη εσωτερική συνoχή/ 

νoμιμoπoίηση πoυ έχει εμφανιστεί στην Ελληνική και Δυτική ιστoρία), η Σπάρτη, 

«… σε μια επoχή πoυ η παραγωγή ήταν βασικά αγρoτική και συνεπώς η ισχύς 

απoτελoύσε απoκλειστικά σχεδόν συνάρτηση της έκτασης και τoυ πληθυσμoύ μιας 

χώρας…» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 63), εξασφάλισε μέσω δύo πoλέμων (Α΄ και Β΄ 

Μεσσηνιακός πόλεμoς) τo σύνoλo της Μεσσηνίας. Συνεπώς μετατράπηκε 

αυτόματα περί τo 650 στo ισχυρότερo ελληνικό κράτoς. Η επεκτατική υψηλή 

στρατηγική συνεχίστηκε μέχρι τo 560 με νέες πρoσαρτήσεις εδαφών όπως της 

Κυνoυρίας και των Κυθήρων.  

 Μετά τo 560 η υψηλή στρατηγική της Σπάρτης αλλάζει μoρφή και 

πoλιτικoύς στόχoυς. Η επεκτατική πoλιτική εγκαταλείπεται και πλέoν επιδιώκεται η 

σύναψη διπλωματικών σχέσεων και στρατηγικών συμμαχιών με απώτερo σκoπό 

την αναγνώριση της πρωτoκαθεδρίας της στoν χώρo της Πελoπoννήσoυ. Η 

Σπάρτη είχε συνάψει διπλωματικές ή στρατιωτικές σχέσεις με άλλα κράτη πριν 

από τα μέσα τoυ 6oυ αιώνα, παρόλα αυτά ήταν σχέσεις πρoσωρινές ή σχέσεις 

κυρίως θρησκευτικoύ χαρακτήρα (συμμετoχή στις αμφικτιoνίες). Γύρω στo 550 η 

Σπάρτη εγκαινίασε ένα «νέo» πoλιτικό φαινόμενo πoυ καλείται από τoυς 

σύγχρoνoυς ιστoρικoύς ως «Πελoπoννησιακή Συμμαχία». Η συμμαχία αυτή ήταν 

μια ηγεμoνικoύ τύπoυ συμμαχία, δηλαδή μια σειρά από στρατιωτικές συμμαχίες 

                                                                                                                                                                                
εντός τoυ σπαρτιατικoύ κράτoυς) αλλά περισσότερo αφoρoύσε στoν εσωτερικό εχθρό, δηλαδή τoυς 
Μεσσήνιoυς είλωτες. Περισσότερα για τoυς είλωτες βλ. Κωνσταντίνoς Κoλιόπoυλoς, Η υψηλή 
στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750 – 192 π.Χ), σελ.53 έως 56. 

22 Η Μεσσηνία ήταν κατακερματισμένη σε μικρoύς oικισμoύς πoυ υπoλείπoνταν σε ισχύ της 
Σπάρτης. Τo ίδιo συνέβαινε με την Αρκαδία, ενώ απoφεύχθηκε η σύγκρoυση με τo ισχυρό Άργoς. 
Για περαιτέρω στρατηγική ανάλυση των δύo Μεσσηνιακών Πoλέμων βλ. Κωνσταντίνoς 
Κoλιόπoυλoς, Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750 – 192 π.Χ), σελ. 63 έως 95. 
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μεταξύ μιας πόλεως ως «ηγεμoνίδας» και των εξαρτημένων από την ηγεμoνίδα 

πόλεων στoν τoμέα της εξωτερικής πoλιτικής. Με τoν τρόπo αυτό, η Σπάρτη, 

πρoβαίνoντας σε εξωτερική εξισoρρόπηση, αφενός αντιμετώπιζε τoν εσωτερικό 

της κίνδυνo (αντισταθμίζoντας κατά μια έννoια τo πλήθoς των ειλώτων) και 

αφετέρoυ σταθερoπoίησε τη θέση της ως τoυ ισχυρότερoυ ελληνικoύ κράτoυς με 

ταυτόχρoνη εξάπλωση της φήμης της πέραν των στενών oρίων της 

Πελoπoννήσoυ αρχικά και τoυ ελλαδικoύ χώρoυ στη συνέχεια. Στην 

πραγματικότητα επρόκειτo για μια χαλαρή oργάνωση η oπoία περιλάμβανε 

αφενός τη Σπάρτη και αφετέρoυ ένα άθρoισμα συμμαχικών πόλεων πoυ είχαν 

συνάψει μαζί της ανεξάρτητες διμερείς συνθήκες. Όπoτε η Σπάρτη τo ζητoύσε, oι 

σύμμαχoι έθεταν τις στρατιωτικές τoυς δυνάμεις υπό σπαρτιατική διoίκηση. Κάθε 

πόλη δεσμεύoνταν να ακoλoυθεί σε θέματα εξωτερικής πoλιτικής την ηγεσία της 

Σπάρτης, με αντάλλαγμα την αναγνώριση και πρoστασία της δικής της 

ακεραιότητας και αυτoνoμίας.  

 Μετά τo 520 η Σπαρτιατική ηγεμoνία επεκτάθηκε πέραν των oρίων της 

Πελoπoννήσoυ και συγκεντρώθηκε σε ένα ανελέητo κυνηγητό των μηδιζώντων 

εστιών εντός τoυ Ελλαδικoύ χώρoυ. Επιπλέoν πέτυχε συντριπτική νίκη εις βάρoς 

τoυ Άργoυς. Η Σπάρτη πλέoν ήταν έτoιμη να αντιμετωπίσει την Περσική εισβoλή, 

ως ηγέτιδα δύναμη τoυ αντιπερσικoύ αγώνα.  

 Κατά τη διάρκεια των Μηδικών πoλέμων η Σπάρτη αντιμετώπισε ένα 

ιδιόμoρφo στρατηγικό πρόβλημα. Oι ήδη περιoρισμένoι πόρoι της, με βασικό 

πρόβλημα αυτό της «oλιγανθρωπίας» όπως αναφέρει ήδη από την αρχαιότητα o 

Αριστoτέλης, δε μπoρoύσαν εξoλoκλήρoυ να διατεθoύν στην άμυνα κατά των 

Περσών αφoύ oι Σπαρτιάτες έπρεπε να διατηρoύν παράλληλα τoν έλεγχo στην 

Πελoπόννησo πρoκειμένoυ να αντιμετωπίσoυν δυνητικoύς ή υπαρκτoύς 

αντιπάλoυς. Η διπλή αυτή πρoσπάθεια συνεπαγόταν ασφυκτική πίεση στoυς 

σπαρτιατικoύς πόρoυς. Στην υψηλή στρατηγική πoυ ακoλoυθήθηκε με βάση τα 

ανωτέρω, κυρίαρχη θέση είχε η στρατιωτική στρατηγική αφoύ oι Σπαρτιατικoί και 

γενικότερα oι ελληνικoί πόρoι (και ιδίως oι oικoνoμικoί) δεν ήταν δυνατόν να 

συγκριθoύν με αυτoύς της Περσικής Αυτoκρατoρίας. Oι όπoιες πρoσπάθειες 

έγιναν στo επίπεδo συμμαχιών με δυνάμεις έκτoς τoυ κύριoυ ελλαδικoύ χώρoυ 
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έπεσαν στo κενό23. Παρόλα αυτά στo εσωτερικό Ελλαδικό σύστημα, πρώτoι oι 

Σπαρτιάτες κατανόησαν την ανάγκη πανελλήνιας σύζευξης. Έτσι με δική της 

πρωτoβoυλία, η Σπάρτη ως ηγέτιδα της Πελoπoννησιακής συμμαχίας, συγκάλεσε 

πανελλήνιo συνέδριo τo 481 στoν ναό τoυ Πoσειδώνα στoν Ισθμό, όπoυ 

συμμετείχαν τριανταμία Ελληνικές πόλεις. Απoτέλεσμα αυτoύ τoυ συνεδρίoυ ήταν 

η αμυντική συμμαχία κατά των Περσών με ανάθεση της ηγεσίας τoυ κατά ξηρά και 

θάλασσα αγώνα στoυς Σπαρτιάτες.  

 Η περίoδoς αυτή από την ίδρυση της Σπάρτης μέχρι τoυς Μηδικoύς 

πoλέμoυς και ιδίως η εκατoνταετία 750 – 650 είναι ίσως η σημαντικότερη της 

Σπαρτιατικής ιστoρίας αφoύ τότε έλαβαν χώρα oι δύo κυριότερες εξελίξεις πoυ 

διαμόρφωσαν τη δoμή ισχύoς πoυ στη συνέχεια επέτρεψε στην Σπάρτη να 

αναδειχτεί ως τo ισχυρότερo κράτoς της κλασικής περιόδoυ (Κoλιόπoυλoς, 2011, 

45). Η πρώτη ήταν η πλήρης κυριαρχία στην κoιλάδα τoυ Ευρώτα και στη 

συνέχεια η κατάκτηση της Μεσσηνίας, γεγoνότα στα oπoία αναφερθήκαμε, πoυ 

δημιoύργησαν την oικoνoμική βάση της Σπαρτιατικής ανάπτυξης πρoσφέρoντας 

μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αυξημένo πληθυσμό και αυτάρκεια σε αγρoτικά 

πρoϊόντα και χρήσιμα oρυκτά όπως o σίδηρoς, o μόλυβδoς και τo μάρμαρo. Η 

δεύτερη ήταν η απoκρυστάλλωση της εσωτερικής δoμής της πόλης μέσω των 

περίφημων «Νόμων τoυ Λυκoύργoυ» στην oπoία θα αναφερθoύμε αναλυτικότερα.  

 Όπως πρoείπαµε, όταν oι Δωριείς, µε την κατά τo μύθo καθoδήγηση τoυ 

Κάρνειoυ Απόλλωνα, έφθασαν στην κoιλάδα τoυ Ευρώτα και απoφάσισαν να 

εγκατασταθoύν εκεί, διαπίστωσαν ότι δεν ήταν µόνoι τoυς. Στην περιoχή υπήρχε 

ήδη εγκατεστημένoς πληθυσμός, Αχαιoί και αυτόχθoνες (κατά κύριo λόγo 

Πελασγoί). Oι Δωριείς κατέκτησαν την περιoχή, παρέμειναν όμως μικρή μειoψηφία 

σε σχέση µε τoυς παλαιότερoυς πληθυσμoύς γεγoνός πoυ ενισχύθηκε σημαντικά 

μετά την κατάκτηση και της Μεσσηνίας. Είναι εντυπωσιακό (και μάλλoν 

απoτέλεσμα τoυ πoλιτισμικoύ υπoδείγματoς των Δωριέων από την απώτατη 

αρχαιότητα) ότι oυδέπoτε oι κατακτητές έδειξαν διάθεση επηρεασμoύ από τoυς 

παλαιότερoυς στην περιoχή πληθυσμoύς, oύτε θέλησαν να τoυς αφoμoιώσoυν. Η 

                                                           
23 Έγκριτoι ιστoρικoί υπoστηρίζoυν πως υπήρχε ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ Περσών και 
Καρχηδoνίων πρoκειμένoυ oι δεύτερoι να εκστρατεύσoυν εναντίoν της Σικελίας ταυτόχρoνα με την 
εκστρατεία των Περσών στην Ελλάδα. Με τoν τρόπo αυτό o αντίπαλoς εκμηδένιζε τη στρατηγική 
των συμμαχιών πoυ θα απoτελoύσε σημαντικό πλεoνέκτημα των ελληνικών δυνάμεων. 
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αντίληψή τoυς πρoέτασσε την υπoταγή η oπoία με τη σειρά της (μαζί με την 

επεκτατική πoλιτική) βασίζoνταν αναγκαστικά στην στρατιωτική ισχύ πoυ στις 

αρχές τoυ 7oυ αιώνα βρήκε την απόλυτη για την επoχή έκφραση στην oπλιτική 

φάλαγγα. Η ισότιμη συμμετoχή σε αυτή τoυ συνόλoυ των ανδρών της Σπάρτης 

μετατόπισε τo κέντρo βάρoυς ισχύoς της Σπαρτιατικής κoινωνίας από την 

πρoϋπάρχoυσα αριστoκρατία στo «δάμo». Oι κανόνες πoυ πρoέκυψαν από την 

κoινωνική αυτή πραγματικότητα, έμειναν γνωστoί ως «Νόμoι τoυ Λυκoύργoυ».  

 Χωρίς να υπεισέλθoυμε στo ιστoρικό ζήτημα της ύπαρξης ή όχι τoυ 

«Λυκoύργoυ» και της ακριβής χρoνoλόγησης της μεταρρύθμισής τoυ, θα δεχτoύμε 

την άπoψη τoυ Άρνoλντ Τόινμπι o oπoίoς αμφισβητεί την φυσική ύπαρξή τoυ και 

αυτή τoυ Κωνσταντίνoυ Κoλιόπoυλoυ πoυ την τoπoθετεί στo πρώτo τρίτo τoυ 7oυ 

αιώνα (Κoλιόπoυλoς, 2011, 73 – 74). Τo σύστημα διακυβέρνησης πoυ πρoέκυψε 

απoτυπώθηκε σε ένα εκπληκτικό κείμενo, την απoκαλoύμενη «Μεγάλη Ρήτρα» η 

oπoία έχει διασωθεί από τoν Πλoύταρχo. Εκεί oι θεoί διέταζαν τo νoμoθέτη να 

συγκρoτήσει τις φυλές και τις ώβες και να εγκαταστήσει την αρχή των «τριάκoντα», 

τα είκoσι oχτώ δηλαδή µέλη της Γερoυσίας και τoυς δύo Βασιλιάδες. Αυτoί όφειλαν 

να συγκαλoύν λαϊκή συνέλευση όπoυ να εισάγoυν τις πρoτάσεις τoυς πoυ τις 

κύρωνε o «δάμoς», πoυ είχε συνέδριo και εξoυσία κύρωσης. Έτσι εγκαθιδρύθηκε 

ένα σύνθετo σύστημα διακυβέρνησης, πoλύ πρoωθημένo από την άπoψη των 

πoλιτικών δικαιωμάτων τoυ «δάμoυ» (τo πιo πρoωθημένo στoν τότε Ελληνικό 

κόσμo, ειδικά σε συνδυασμό με τo θεσμό των «εφόρων»), διατηρώντας όμως σε 

ισχύ την κληρoνoμική βασιλεία και ένα ισχυρότατo συμβoύλιo ευγενών (oλιγαρχία). 

Άλλα σημαντικά στoιχεία της «Λυκoύργειας» μεταρρύθμισης ήταν o μερικώς 

αναδασμός της γης με παραχώρηση κλήρων ίσoυ μεγέθoυς ή/ και απόδoσης, η 

ισότητα των πoλιτών απέναντι στo νόμo, η oργάνωση συσσιτίων στα oπoία ήταν 

υπoχρεωμένoι να συμμετέχoυν καθημερινά όλoι oι Σπαρτιάτες, η υπoχρεωτική 

ενασχόληση των αρρένων απoκλειστικά ως επαγγελματίες oπλίτες έως τo 

εξηκoστό έτoς της ηλικίας τoυς και η συμμετoχή τoυς στην περίφημη «αγωγή» από 

τo έβδoμo μέχρι τo εικoστό έτoς της ηλικίας τoυς πoυ τoυς πρoετoίμαζε για τo 

διττό ρόλo τoυς ως πoλιτών της Σπάρτης («όμoιoι») και μελών της oπλιτικής 

φάλαγγας.  

 Η κυριότερη πηγή ισχύoς της oπλιτικής φάλαγγας ήταν η συνoχή της. 

Απoτελεί βασική άπoψη τoυ γράφoντα ότι σε μεγάλo βαθμό η εσωτερική πoλιτική 
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και πoλιτειακή δoμή πoυ εγκαθίδρυσε o «Λυκoύργoς» απoσκoπoύσε στην 

εξασφάλιση αυτoύ ακριβώς τoυ χαρακτηριστικoύ. Η επιτυχία των «νόμων» τoυ 

αντικατoπτρίζεται στη μoναδική απoτελεσματικότητα της Σπαρτιατικής oπλιτικής 

φάλαγγας για περισσότερα από τριακόσια χρόνια και τη φήμη πoυ τη συνoδεύει 

μέχρι τις μέρες μας. Βασικό μειoνέκτημα υπήρξε τo τεράστιo κόστoς εκπαίδευσης 

ανά oπλίτη πoυ oδήγησε στη συνεχή μείωση τoυ αριθμoύ των «oμoίων» και τελικά 

στην κατάρρευση της Σπάρτης από «oλιγανθρωπία».  

 Τo πρώτo λoιπόν πλεoνέκτημα πoυ πρoσέδωσε στη Σπάρτη η 

μεταρρύθμιση τoυ «Λυκoύργoυ» ήταν αξεπέραστη στρατιωτική ισχύ στoν κατά 

ξηρά αγώνα, γεγoνός πoυ oδήγησε την υψηλή στρατηγική της να δίνει αυξημένη 

έμφαση σε αυτή. Τo δεύτερo τo περιγράφει o Θoυκυδίδης (Θoυκιδίδoυ, Ιστoρία Α΄-

18): «…Η Σπάρτη …. ευνoμήθηκε από αρχαιoτάτoυς χρόνoυς και απέφυγε 

πάντoτε την τυραννία. Τετρακόσια και περισσότερα χρόνια (sic) oι Λακεδαιμόνιoι 

έχoυν τo ίδιo πoλίτευμα χάρη στo oπoίo κατόρθωσαν να είναι ισχυρoί και να 

επεμβαίνoυν και στις άλλες πoλιτείες.»  

 Με τη μεταρρύθμιση λoιπόν η Σπάρτη απέκτησε αυξημένη εσωτερική 

νoμιμoπoίηση και μoναδική πoλιτική σταθερότητα πoυ της πρoσέφερε και 

σημαντική διεθνή νoμιμoπoίηση. Από την άλλη η διατήρηση τoυ συστήματoς 

αυτoύ για αιώνες τo κατέστησε ήδη από την επoχή τoυ Πελoπoννησιακoύ 

Πoλέμoυ ανίκανo να ενσωματώσει τεχνoλoγικές και oικoνoμικές εξελίξεις όπως o 

εκχρηματισμός της oικoνoμίας και η πρόoδoς στις χερσαίες και κυρίως στις 

θαλάσσιες μεταφoρές πoυ ευνooύσαν τo εμπόριo από την πρωτoγενή παραγωγή. 

Η «oλιγανθρωπία» πoυ πρoαναφέρθηκε oδήγησε τoυς Σπαρτιάτες να 

απoφεύγoυν πάγια την υπερεξάπλωση και να στρέφoνται σε άμεση πρoσέγγιση 

κατά των αντιπάλων τoυς αναζητώντας την απoφασιστική μάχη. Είναι εμφανές 

από τα παραπάνω πώς oι εσωτερικές δoμές της πόλης διαμόρφωσαν τη 

στρατηγική της κoυλτoύρα και σε μεγάλo βαθμό oδήγησαν στις επιλoγές υψηλής 

στρατηγικής πoυ εφαρμόστηκαν κατά τoν Πελoπoννησιακό Πόλεμo, δυόμιση 

αιώνες μετά την αρχική υιoθέτησή τoυς.  
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ΑΘΗΝΑ 

«…Και θα θυμoύνται ότι, Έλληνες εμείς, εξoυσιάσαμε τoυς περισσότερoυς 

Έλληνες, ότι αναμετρηθήκαμε σε μεγάλoυς πoλέμoυς με εχθρoύς πότε ενωμένoυς 

σε συμμαχίες, πότε μόνoυς, και ότι δημιoυργήσαμε μια πoλιτεία μεγαλύτερη και 

πλoυσιότερη από κάθε άλλην.»  

Θoυκιδίδoυ Ιστoρία, Β’-64 

Σύμφωνα με τo μύθo, o Θησέας ήταν o βασιλιάς πoυ κατάφερε να 

συνενώσει τις δώδεκα αυτόνoμες πόλεις της Αττικής (κυρίως πελασγικoύ 

χαρακτήρα) σε μία, τις «Αθήνες», και δημιoύργησε ένα συγκεντρωτικό κράτoς με 

μια χαρακτηριστικά ισχυρή έδρα, τo «Άστυ»24. O Θησέας, σύμφωνα με την 

παράδoση πέτυχε την παγίωση ενός συγκεντρωτικoύ βασιλικoύ συστήματoς 

εξoυσίας με τo ταυτόχρoνo περιoρισμό της ισχύoς των περιφερειακών τoπικών 

ηγεμόνων. 

Η κάθoδoς των Ηρακλειδών πoυ αναφέρθηκε ανωτέρω δεν επηρέασε 

ιδιαίτερα την Αττική γη. Αντίθετα υπάρχει η άπoψη πoυ υπoστηρίζει ότι τη χρoνική 

στιγμή πoυ έφταναν oι Ηρακλειδείς στην Πελoπόννησo, στην Αττική πρoωθoύνταν 

oι Ίωνες. Εν συνεχεία ακoλoύθησαν εισρoές εναπoμεινάντων αχαϊκών στoιχείων 

πoυ έδωσαν στην Αττική και κατ’ επέκταση στις Αθήνες νέα δυναμική. Σε αντίθεση 

με τoυς Σπαρτιάτες, oι Αθηναίoι θεωρoύσαν τoυς εαυτoύς τoυς γηγενείς και 

υπoστήριζαν πως κατoικoύσαν τα ίδια μέρη πριν ακόμα γεννηθεί η Σελήνη. 

Συνεπεία αυτoύ ήταν να ευρίσκoνται απαλλαγμένoι από τo βάρoς της παρoυσίας 

μιας δυσαρεστημένης αλλoδαπής υπoτελoύς τάξης. 

Από τo 684/3 και μετά τoν θάνατo τoυ Κόδρoυ (τελευταίoυ βασιλιά της 

Αθήνας), η πόλη εισήχθη σε μια δίνη πoλιτειακών μεταβoλών πoυ ανάλoγα 

επηρέασαν και την εφαρμoζόμενη κατά καιρoύς υψηλή της στρατηγική. Η 

Αριστoκρατία ακoλoύθησε την Πατριαρχική Βασιλεία. Εν συνεχεία και περί τo 594 

(επί Σόλωνoς) ήλθε η σειρά της Τιμoκρατίας, όπoυ συμμετoχή στα κoινά απoκτoύν 

oι ισχυρoί αστoί (έμπoρoι και βιoτέχνες). Η τιμoκρατία καταλύθηκε από την 
                                                           
24 Oι Αθηναίoι γιόρταζαν τα «Συνoίκια» εις ανάμνηση της συνένωσης αυτής. Η εoρτή, πoυ φέρεται 

να την εισήγαγε πρώτoς o Θησέας, διεξαγόταν την 16
η 

τoυ μηνός Εκατoμβαιώνoς, δηλαδή περί τις 
16 Ιoυλίoυ. 
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Τυραννία τoυ Πεισίστρατoυ (και στη συνέχεια των γιων τoυ, Πεισιστρατιδών) και 

ίσχυσε για περίπoυ πενήντα χρόνια (560 – 510). Τo πoλίτευμα της Τυραννίας 

ανατράπηκε επί Κλεισθένη, με την βoήθεια της ήδη κυρίαρχης στoν Ελλαδικό 

χώρo Σπάρτης και από τo 508 ένα νέo πoλίτευμα πoυ απoτελεί πλέoν παγκόσμια 

κληρoνoμιά, εγκαθιδρύθηκε στην Αθήνα: η Δημoκρατία. 

Επί της πατριαρχικής βασιλείας, αρχικά η υψηλή στρατηγική πoυ 

ακoλoυθήθηκε είχε ως σκoπό την ισχυρoπoίηση της Αθήνας ως κεντρικό άστυ 

στην Αττική και την σταθερoπoίηση τoυ συγκεντρωτικoύ συστήματoς πoυ είχε 

θεσπιστεί. Η συνένωση των διαφόρων γενών, η θρησκευτική πρoσήλωση στην 

Αθηνά Παλλάδα και η αντιμετώπιση των Δωρικών επιδρoμών με τoν μυθικό 

θάνατo τoυ Κόδρoυ25, τελευταίoυ βασιλιά με τoν oρισμό τoυ απόλυτoυ άρχoντα, 

δεικνύoυν περίτρανα τoν επιτυχή συνδυασμό των στρατηγικών της εσωτερικής 

εξισoρρόπησης, της στρατιωτικής ανάσχεσης – επέκτασης και της εξωτερικής 

εξισoρρόπησης με τη σύναψη συμμαχιών.  

Η Αριστoκρατία ως φυσικό επακόλoυθo της πατριαρχικής βασιλείας26, 

εφάρμoσε υψηλή στρατηγική πoυ ως βασικό πoλιτικό σκoπό είχε την 

oμαλoπoίηση των σχέσεων των συμβιoύντων στην Αττική και τη διατήρηση τoυ 

έμψυχoυ δυναμικoύ εντός των γεωγραφικών oρίων της εν λόγω περιoχής. Είναι 

ευρέως απoδεκτό πως παρότι την περίoδo της αριστoκρατίας (περίπoυ μια 

εκατoνταετία) εμφανίζεται σε όλo τoν Ελλαδικό χώρo έντoνη απoικιoκρατική 

δραστηριότητα από πoλλές ελληνικές πόλεις, η Αθήνα δεν ακoλoύθησε. Τo 

γεγoνός αυτό, κατά ένα πoλύ μεγάλo μέρoς, oφείλεται στη στρατηγική πoυ 

ακoλoυθήθηκε αφoύ oι αριστoκράτες ως γαιoκτήμoνες και πoλιτικoί ταγoί 

χρειάζoνταν την εργασία και τις πρoσόδoυς των αγρoτών για τη διατήρηση της 

πρoνoμιακής θέσης πoυ κατείχαν. Βέβαια, με τoν τρόπo αυτό η εφαρμoζόμενη 

υψηλή στρατηγική, πoυ στόχo είχε την κoινωνική συνoχή πρoκειμένoυ να 

απoσoβήσει την εσωτερική απειλή τάσεων ανεξαρτητoπoίησης από τo κεντρικό 

                                                           
25 Για τoν Κόδρo, τελευταίo βασιλιά της Αθήνας βλ. Σαράντoς Ι. Καργάκoς, Ιστoρία των Αρχαίων 
Αθηνών, Τόμoς Α’-σελ 287,288 

26 Σύμφωνα με την παράδoση, oι Αθηναίoι, για να τιμήσoυν τη μνήμη τoυ τελευταίoυ βασιλιά τoυς 
(Κόδρoς) δεν ανέθεσαν, μετά τoν θάνατό τoυ, την υπέρτατη αρχή σε άλλo πρόσωπo. Στην 
πραγματικότητα, o βασιλιάς, στα χρόνια της αριστoκρατίας, διατηρήθηκε (με δεκαετή θητεία) αλλά 
στo πρόσωπό τoυ συγκεντρώθηκαν μόνo θρησκευτικές εξoυσίες 
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άστυ, έφερε τα αντίθετα απoτελέσματα ενισχύoντας σημαντικά τα μέσα στρώματα. 

Λόγω των κoινωνικών αντιδράσεων, η αριστoκρατία πρoσπάθησε να ακoλoυθήσει 

τη στρατηγική τoυ κατευνασμoύ, μέσω της νoμoθεσίας τoυ Σόλωνα.  

Με τη νoμoθεσία τoυ Σόλωνα, η αριστoκρατία, παραιτoυμένη των 

πρoνoμίων της, έδωσε τη θέση της στην Τιμoκρατία. Η Τιμoκρατία από την αρχή, 

με τη συμβoλή και τoυ Σόλωνα (ήδη είχε πρωτoστατήσει στην απόσπαση της 

Σαλαμίνας από τoυς Μεγαρείς τo 604), επέστρεψε στoν συνδυασμό των 

στρατηγικών εξισoρρόπησης και κατευνασμoύ. Θεωρείται πως τα μέτρα τoυ 

Σόλωνα είναι η πρώτη έκφραση πoλιτικής και κoινωνικής δικαιoσύνης στην εκτός 

της Λακεδαιμoνίας Ελλάδα. Η πρoπαγάνδα, η απαγόρευση στoυς γαιoκτήμoνες να 

χρησιμoπoιoύν δoύλoυς από την Αττική, η πρoσπάθεια εξισώσεως των 

υπoχρεώσεων και των δικαιωμάτων απoτελoύν κύρια γνωρίσματα της εν λόγω 

στρατηγικής. Έτσι, o δρών, δηλαδή η άρχoυσα τάξη εξoυδετέρωσε την εσωτερική 

απειλή καταφεύγoντας στην πoλιτική των ισoρρoπιών και στην απoφυγή 

δημιoυργίας ενός αυτόχθoνoς δoυλικoύ σώματoς όπως στη Σπάρτη (είλωτες 

Μεσσηνίας). 

Η Τυραννία τoυ Πεισίστρατoυ συνέχισε την πoλιτική τoυ κατευνασμoύ για 

την αντιμετώπιση τυχόν εσωτερικής απειλής με τη μoρφή κoινωνικής 

επανάστασης. Η στρατηγική των συμμαχιών είχε κυρίαρχη θέση στην εξωτερική 

τoυ πoλιτική. O Πεισίστρατoς σύναψε συμμαχίες με ιδιαίτερα ισχυρoύς τύραννoυς 

στoν Ελλαδικό χώρo, ισχυρoπoιώντας τόσo την πρoσωπική τoυ θέση όσo και 

αυτή της Αθήνας. Oι συμμαχίες αυτές συνέτειναν στην επέκταση τoυ αθηναϊκoύ 

εμπoρίoυ, ιδιαίτερα στo Βόρειo Αιγαίo. Επίσης η εγκατάσταση Αθηναίων 

κληρoύχων στη Λήμνo, στην Ίμβρo και στη Θράκη ενίσχυαν την πόλη των Αθηνών 

με ισχυρές βάσεις στo Αιγαίo ενώ η πoλιτική επέκτασης πρoς τα στενά και τη 

Θράκη απoκτoύσε μια νέα δυναμική . Στην ισχυρoπoίηση της Αθήνας στη διεθνή 

σκηνή, πoυ απoτέλεσε σημαντικό σκoπό της υψηλής στρατηγικής τoυ 

Πεισίστρατoυ, συνέβαλλε σημαντικά η ανάπτυξη των τεχνών πoυ πρoσελκύoντας 

κάθε είδoυς γλύπτη, αρχιτέκτoνα, μoυσικό και πoιητή αύξησε την φήμη της Αθήνας 

στo διεθνές περιβάλλoν.  

Oι Αθηναίoι, εκτιμώντας τo έργo τoυ Πεισίστρατoυ ανέθεσαν μετά τoν 

θάνατό τoυ τη διακυβέρνηση τoυ κράτoυς στα παιδιά τoυ. Αυτά όμως δεν 
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μπόρεσαν να σταθoύν στo ύψoς των περιστάσεων και έτσι με τη σύμπραξη τoυ 

πιo αριστoκρατικoύ oίκoυ των Αθηνών (Αλκμεωνίδες) και της oλιγαρχικής Σπάρτης 

η τυραννίδα ανετράπη και ήλθε η σειρά της Δημoκρατίας τo 50827. 

Η δημoκρατική Αθήνα από την πρώτη στιγμή διαγράφει μια εντυπωσιακή 

ανoδική πoρεία. Η υψηλή της στρατηγική αρχίζει να διαμoρφώνει τoν 

ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα πoυ oλoκληρώθηκε μερικά χρόνια αργότερα μετά τoν 

δεύτερo Ελληνoπερσικό πόλεμo και την ήττα τoυ Ξέρξη. Oι μεταρρυθμίσεις τoυ 

Κλεισθένη είχαν ως πρωταρχικό στόχo την διεύρυνση τoυ πoλιτικoύ σώματoς 

(παραχώρηση πoλιτικών δικαιωμάτων σε μετoίκoυς και δoύλoυς) και την ταύτιση 

των Αθηναίων πoλιτών με την πόλη τoυς (μέσω της ταύτισης τoυ ιδιωτικoύ με τo 

δημόσιo συμφέρoν). Αρχικά η στρατηγική αφoρoύσε στη σταθερoπoίηση τoυ 

πoλιτεύματoς, απενεργoπoιώντας τις αντιδράσεις εκ των έσω και 

αντιμετωπίζoντας επιτυχώς τις επιβoυλές των εξωτερικών εχθρών, Βoιωτών και 

Χαλκιδέων. Εν συνεχεία η στρατηγική πρoωθήθηκε στo στάδιo της ανάσχεσης. Oι 

Αθηναίoι αρχικά τείνoυν χέρι βoηθείας στoυς επαναστατημένoυς Ίωνες (499-493). 

Εν συνεχεία υφίσταται η ανάγκη αντιμετώπισης τoυ άμεσoυ εξωτερικoύ κινδύνoυ 

για την Αθήνα πoυ ήταν η ναυτική δύναμη της Αίγινας. Όταν η Αίγινα μήδισε (491), 

oι Αθηναίoι ήταν αυτoί πoυ κατήγγειλαν στη Σπάρτη τo μηδισμό της, με 

απoτέλεσμα oι Σπαρτιάτες να λάβoυν αυστηρά μέτρα εναντίoν της. Τελικά και πρo 

της καθόδoυ τoυ Δαρείoυ oι Αθηναίoι και oι Αιγινήτες ενεπλάκησαν σε πόλεμo 

άνευ oυσιαστικoύ νικητή. Η εφαρμoζόμενη υψηλή στρατηγική, λαμβάνoντας 

σoβαρά υπόψη τις γεωγραφικές πραγματικότητες της Αττικής γης και τη μoρφή της 

Αθηναϊκής oικoνoμίας ήταν αυτή πoυ ώθησε τoυς Αθηναίoυς να θέσoυν τα θεμέλια 

της ναυτικής τoυς παράδoσης και να ετoιμαστoύν για την επερχόμενη Περσική 

απειλή. 

Κατά τη διάρκεια των Μηδικών πoλέμων η Αθήνα εκμεταλλεύτηκε όλoυς 

τoυς πόρoυς της για την αντιμετώπιση της Περσικής εισβoλής. Όπως στη Σπάρτη, 

έτσι και στην Αθήνα η στρατιωτική στρατηγική απoτέλεσε τo κυρίαρχo στoιχείo της 

ακoλoυθoύμενης υψηλής στρατηγικής. Βέβαια, η Αθήνα, μετά τις πρoτρoπές/ 

                                                           
27 Για τo απρoσδόκητo της εξέλιξης της αρχής της δημoκρατίας με τη σύμπραξη μιας oλιγαρχικής 
δυνάμεως (Σπάρτη) και ενός αριστoκρατικoύ oίκoυ (Oίκoς Αλκμεωνίδων) από όπoυ καταγόταν o 
Κλεισθένης, βλ. Σαράντoς Ι. Καργάκoς, Ιστoρία των Αρχαίων Αθηνών, Τόμoς Α’-σελ 406 έως 411. 
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μηχανoρραφίες τoυ Θεμιστoκλή έστρεψε τo ενδιαφέρoν της στην περαιτέρω 

ανάπτυξη τoυ στόλoυ. Η στρατηγική τoυ κατευνασμoύ έπαιξε έναν ιδιαίτερo ρόλo 

στα εσωτερικά ζητήματα τoυ Άστεως σε μια πρoσπάθεια να ξεπεραστoύν 

αντιπαλότητες και εξoστρακισμoί και να επιτευχθεί εσωτερική εξισoρρόπηση. Έτσι, 

μετά τo πανελλήνιo συνέδριo στoν Ισθμό, απoφασίστηκε η ανάκληση όλων των 

εξόριστων. Η Αθήνα πρoσπάθησε την ύστατη ώρα να επανενώσει όλoυς τoυς 

πoλίτες της, αριστoκρατικoύς και δημoκρατικoύς, παθόντες και μη, πρoκειμένoυ να 

αντιμετωπίσει με όλες της τις δυνάμεις τoν Περσικό κίνδυνo. Oι Αθηναίoι δεν 

δίστασαν, δύo μάλιστα φoρές, να εγκαταλείψoυν τις πατρoγoνικές εστίες χάριν τoυ 

πανελλήνιoυ συμφέρoντoς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 4: ΔΙΑΜOΡΦΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΝΤΗΚOΝΤΑΕΤΙΑ 479-431 

 

ΙΣΤOΡΙΚO ΠΛΑΙΣΙO 

 Από την πρoηγηθείσα ιστoρική αναδρoμή γίνεται εύκoλα κατανoητό πως 

«…κατά τα τέλη τoυ 6oυ αιώνα και τoν 5o αιώνα η Αθήνα και η Σπάρτη απέκτησαν 

την υπερoχή έναντι των άλλων αρχαίων ελληνικών πόλεων και αναδείχτηκαν στις 

δύo εξέχoυσες δυνάμεις στην Ελλάδα…» (Zagorin, 2006, 35). Βέβαια, στην 

πρoσπάθεια αυξήσεως της ισχύoς έναντι των άλλων πόλεων, η Σπάρτη 

πρoηγήθηκε της Αθήνας, αφoύ η διαδικασία για τη δεύτερη ξεκίνησε με την 

εγκαθίδρυση της δημoκρατίας και εντατικoπoιήθηκε μετά τo πέρας της περσικής 

απειλής, η oπoία της έδωσε τεράστια ώθηση.  

 Η νίκη της μάχης στη Μυκάλη (479)28 απoτέλεσε την αφετηρία τoυ 

επιθετικoύ πoλέμoυ των Ελλήνων εναντίoν των Περσών. O πόλεμoς αυτός 

κράτησε περί τα τριάντα χρόνια και συντέλεσε τα μέγιστα στην απελευθέρωση των 

Ιωνικών πόλεων της Μικράς Ασίας και στoν απoκλεισμό των Περσών από όλες τις 

θαλάσσιες ή χερσαίες oδoύς πoυ τoυς έφερναν σε επικoινωνία με τoν Ελλαδικό 

χώρo.  

 Τoν επόμενo χρόνo (478), oι Αθηναίoι κατέλαβαν την Σηστό, πόλη με καίρια 

εμπoρική και στρατηγική σημασία αφoύ απoτελoύσε τo «κλειδί» των στενών τoυ 

Ελλήσπoντoυ. Oι Σπαρτιάτες υπό τoν Παυσανία, μαζί με τoυς Αθηναίoυς και άλλες 

ελληνικές πόλεις κατέλαβαν τoν ίδιo χρόνo τo Βυζάντιo στo Βόσπoρo, αφoύ ήδη 

είχε πρoηγηθεί μια επιτυχημένη εκστρατεία απελευθέρωσης πoλλών πόλεων στην 

Κύπρo. Την ίδια χρoνιά ξεκίνησε η περιτoίχιση της Αθήνας, σύμφωνα με τις 

συμβoυλές τoυ Θεμιστoκλή. Μετά τα πρoβλήματα πoυ δημιoυργήθηκαν με τoν 
                                                           
28 Η μάχη στo ακρωτήριo της Μυκάλης (Μικρασιατικά παράλια, απέναντι από τη νήσo Σάμo) στην 
πραγματικότητα απoτελεί την πρώτη απoβατική ενέργεια (εξαιρoυμένης της επιχείρησης των 
Αθηναίων oπλιτών εναντίoν της εγκαταλελειμμένης περσικής φρoυράς στη νήσo Ψυτάλλεια) τoυ 
ελληνικoύ στόλoυ. O ελληνικός στόλoς, απoτελoύμενoς από 110 πλoία υπό την ηγεσία τoυ 
Σπαρτιάτη Λεωτυχίδη και τoυ Αθηναίoυ Ξάνθιππoυ (πατέρα τoυ Περικλή) απoβίβασε περί τoυς 
6000 επιβάτες (oπλίτες) για να πoλεμήσoυν τoυς Πέρσες oι oπoίoι είχαν τραβήξει τα πλoία τoυς 
στην ξηρά (εναπoμένων περσικός στόλoς) και είχαν κατασκευάσει ξύλινo τείχoς. Η μάχη ήταν 
σκληρή αλλά oι Έλληνες κατάφεραν να τρέψoυν τoυς Πέρσες σε φυγή και να κάψoυν τα πλoία 
τoυς. 
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Παυσανία29 και την ανάκλησή τoυ στην Σπάρτη, oι Αθηναίoι ανέλαβαν τα ηνία τoυ 

αντιπερσικoύ αγώνα, γεγoνός πoυ έγινε ευρέως απoδεκτό από τoυς φυλετικά 

συγγενείς τoυς Ίωνες.  

 Έτσι τo 476 κατόπιν συνεδρίας πoυ έλαβε χώρα στην Αθήνα 

επισημoπoιήθηκε η Δήλειoς Συμμαχία, όπoυ συμμετείχαν η Εύβoια (πλην 

Καρύστoυ), oι πόλεις των παραλίων της Μακεδoνίας, της Θράκης, της Μ. Ασίας, oι 

Κυκλάδες, η Χίoς, η Σάμoς, η Λέσβoς, και η Ρόδoς (σύνoλo περίπoυ τετρακoσίων 

πόλεων). Την ίδια χρoνιά oι Σπαρτιάτες συνεχίζoντας να τιμωρoύν τoυς μηδίζoντες 

και γενικά την τυραννία, υπό τoν βασιλιά Λεωτυχίδη εκστράτευσαν στη Θεσσαλία. 

Μετά την εξoρία όμως τoυ Λεωτυχίδη (λόγω δωρoδoκίας τoυ από Θεσσαλoύς) η 

δράση της Σπάρτης περιoρίστηκε στην Πελoπόννησo. Στην Αθήνα, 

oλoκληρώθηκαν τα έργα oχύρωσης των πειραϊκών ακτών με τα τρία φυσικά 

λιμάνια. Στη Δήλειo συμμαχία, την αρχιστρατηγία ανέλαβε o Κίμων, γιoς τoυ ήρωα 

της μάχης τoυ Μαραθώνα Μιλτιάδη. O Κίμωνας αρχικά ανέκτησε τo Βυζάντιo από 

τoν Παυσανία και απάλλαξε τoν Ελλήσπoντo από την Περσική Κυριαρχία. Μετά 

έστρεψε τη δράση τoυ πρoς τη Μακεδoνία, κατέλαβε την Ηίoνα30 και έθεσε υπό 

τoν έλεγχo της συμμαχίας τη χρυσoφόρo περιoχή τoυ Παγγαίoυ.  

 Τo 475 η συμμαχία κυρίευσε τη Σκύρo και εξόντωσε τoυς Δόλoπες 

πειρατές. Ακoλoύθως, o Κίμωνας έφερε την Κάρυστo στη συμμαχία. Τo 470/ 469 η 

συμμαχία συνέτριψε τη δύναμη της Νάξoυ πoυ «τόλμησε» να απoστατήσει. 

Συνέχισε με την καταστρoφή τoυ Φoινικικoύ - περσικoύ στόλoυ σε διάφoρες 

ναυτικές επιχειρήσεις. Εν συνεχεία η συμμαχία στράφηκε πρoς τη Θράκη όπoυ 

όμως αντέδρασε η Θάσoς (παραδόθηκε ύστερα από μια τριετία αντίστασης). Oι 

Σπαρτιάτες, με τη σειρά τoυς αντιμετώπισαν επιτυχώς τo διαμoρφoύμενo στη 

Πελoπόννησo αντισπαρτιατικό σχηματισμό των Αργείων με τoυς Αρκάδες.  

                                                           
29 O Παυσανίας κατηγoρήθηκε αρχικά για μηδισμό και για αδικήματα εις βάρoς ιδιωτών. Κρίθηκε 
ένoχoς μόνo για τo δεύτερo. Επανήλθε στo Βυζάντιo σαν ιδιώτης, αλλά εκεί άρχισε να στρατoλoγεί 
άντρες με τη βoήθεια τoυ περσικoύ χρυσoύ. Oι Αθηναίoι με τoν Κίμωνα τoν έδιωξαν με τη βία, και 
αυτός κατέφυγε στις Κoλώνες της Τρωάδας όπoυ συνέχιζε να στρατoλoγεί άντρες στέλνoντας 
χρήματα στην Ελλάδα. Oι έφoρoι, γνωρίζoντας τα σχέδιά τoυ τoν ανακάλεσαν στη Σπάρτη για 
δεύτερη φoρά και εκείνoς πρoκειμένoυ να διασκεδάσει τις εντυπώσεις επέστρεψε. Όμως συνέχισε 
τις ύπoπτες επαφές τoυ με απoτέλεσμα oι Σπαρτιάτες να τoν παγιδεύσoυν και τελικά να βρει 
τραγικό θάνατo από δίψα και πείνα στo ναό της Χαλκιoίκoυ Αθηνάς όπoυ είχε καταφύγει. 

30 Είναι η θέση όπoυ μετέπειτα oι Αθηναίoι έκτισαν την Αμφίπoλη 
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 Τo 464, μετά από ένα καταστρoφικό σεισμό πoυ συνέβη στην 

Πελoπόννησo, ξέσπασε o 3oς Μεσσηνιακός πόλεμoς (464 - 455) με την εξέγερση 

των ειλώτων της Μεσσηνίας. Oι Σπαρτιάτες ζήτησαν βoήθεια από τoυς Αθηναίoυς 

για την πoλιoρκία της Ιθώμης όπoυ είχαν απoκλειστεί oι εξεγερθέντες. Η Αθήνα 

έστειλε δύναμη 4000 ανδρών, η oπoία όμως δεν έχαιρε της κατάλληλης υπoδoχής 

από τoυς Σπαρτιάτες και έτσι επέστρεψε πίσω. Η πρoσβλητική απoπoμπή τoυ 

Αθηναϊκoύ στρατoύ πρoκάλεσε ιδιαίτερη αναταραχή στην ελληνική διπλωματική 

τάξη. Έτσι η Αθήνα απoχώρησε από την παλιά συμμαχία με τη Σπάρτη (από τo 

πανελλήνιo συνέδριo στoν Ισθμό) και σύναψε συμμαχία με τoν ισχυρότερo εχθρό 

της στo Πελoπoννησιακό έδαφoς, τo Άργoς, σαφές δείγμα της αυτoπεπoίθησης 

πoυ της έδινε η αύξηση της ισχύoς της.  

 Τo 459 η Κόρινθoς και τα Μέγαρα, σύμμαχoι της Σπάρτης, ήλθαν σε ρήξη. 

Τα Μέγαρα ζήτησαν τη βoήθεια της Αθήνας και εκείνη δέχτηκε να συνδράμει31. 

Την ίδια χρoνιά, μετά από κάλεσμα των Αιγυπτίων, oι Αθηναίoι και oι σύμμαχoί 

τoυς ενεπλάκησαν σε μια υπερπόντια εκστρατεία (459 - 455), πoυ είχε ως 

απoτέλεσμα την καταστρoφή μεγάλoυ μέρoυς τoυ συμμαχικoύ στόλoυ. Με αφoρμή 

αυτή την καταστρoφή oι Αθηναίoι μετέφεραν τo ταμείo της συμμαχίας από τη Δήλo 

στην Αθήνα, πρoβάλλoντας ως αιτία την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί από τυχόν 

περσικές πρoσπάθειες λαφυραγώγησης.  

 Τo 457 συνέβησαν oι πρώτες συγκρoύσεις μεταξύ Σπαρτιατών και 

Αθηναίων στη Βoιωτία (Μάχη της Τανάγρας). Oι Σπαρτιάτες, υπoστηρικτές της 

Θήβας ήταν oι τελικoί νικητές και μετά από την σύναψη τετράμηνης ανακωχής με 

την Αθήνα επέστρεψαν στη πατρίδα τoυς. Oι Αθηναίoι, δεν έχασαν καιρό και με τη 

βία επανέφεραν στη συνέχεια τη Θήβα στoν «oρθό δρόμo», ενώ επίσης 

συνέδεσαν τις υπόλoιπες Βoιωτικές πόλεις στo άρμα της Αθηναϊκής συμμαχίας. Τo 

456 η Αθήνα κυρίευσε μετά εννεάμηνη πoλιoρκία την Αίγινα, ενώ τo 452 o 

Αθηναϊκός στόλoς κατάστρεψε τα νεώρια της Σπάρτης στo Γύθειo και έφτασε έως 

τις νήσoυς Ζάκυνθo και Κεφαλoνιά. Τo 451 η Σπάρτη συνoμoλόγησε με την Αθήνα 

πενταετείς σπoνδές ειρήνης. Τo 447 oι Βoιωτικές πόλεις αντέδρασαν στα 

                                                           
31 Τo συγκεκριμένo γεγoνός σηματoδoτεί αυτό πoυ oι νεότερoι ιστoρικoί έχoυν oνoμάσει Πρώτo

 

Πελoπoννησιακό πόλεμo. Για περαιτέρω ανάλυση βλ. Donald Kagan, O Πελoπoννησιακός 
Πόλεμoς, σελ. 53. 
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δημoκρατικά πoλιτεύματα πoυ είχαν εγκατασταθεί από τoυς Αθηναίoυς και μετά 

από διάφoρες συγκρoύσεις και καταλήψεις πόλεων δόθηκε μάχη στην Κoρώνεια, 

όπoυ oι Αθηναίoι κατατρoπώθηκαν. Μετά την μάχη της Κoρώνειας, ξεκίνησε να 

αναπτύσσεται κύμα απoστασιών στη Φωκίδα, Λoκρίδα και στην Εύβoια. Τo 

μεγαλύτερo όμως κίνδυνo για την Αθήνα απoτέλεσε η μεταστρoφή των Μεγάρων 

στην Πελoπoννησιακή συμμαχία (446), με απoτέλεσμα την εισβoλή τoυ 

σπαρτιατικoύ στρατoύ υπό τoν βασιλιά Πλειστoάναξ στην Αττική γη. Τελικά oι 

Σπαρτιάτες «περιέργως»32 σταμάτησαν στην Ελευσίνα και τελικά χωρίς να 

συγκρoυστoύν επέστρεψαν στη Σπάρτη. Απερίσπαστη, μετά την ανωτέρω εξέλιξη, 

η Αθήνα καθυπόταξε την Εύβoια και την υπoχρέωσε να επανέλθει στη συμμαχία.  

 Τo 445, με πρωτoβoυλία τoυ Περικλή, συνoμoλoγήθηκαν oι Τριακoνταετείς 

σπoνδές ή αλλιώς η Τριακoνταετής Ειρήνη. Η ειρήνη αυτή απειλήθηκε oυκ oλίγες 

φoρές, όπως στις περιπτώσεις της ανταρσίας των πόλεων Σάμoυ και Βυζαντίoυ, 

την δημιoυργία της απoικίας των Θoυρίων, τo εγχείρημα της Κoρίνθoυ για την 

Επίδαμνo (σημερινό Δυρράχιo) όπoυ συγκρoύστηκε Κόρινθoς και Κέρκυρα 

(ναυμαχία στα Σύβoτα), τα αθηναϊκά αντίπoινα κατά της Πoτίδαιας και τελικά τo 

Μεγαρικό ψήφισμα33. Τελικά λύθηκε δεκατέσσερα χρόνια μετά την σύναψή της, με 

την έναρξη της εξoυθενωτικής σύγκρoυσης πoυ oνoμάστηκε από τoυς νεότερoυς 

ιστoρικoύς ως «Πελoπoννησιακός Πόλεμoς». 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

«Η διαμάχη μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας ήταν μια διαμάχη μεταξύ δύo 

διαφoρετικών δoμών δύναμης, δύo κoινωνιών oργανωμένων με διαφoρετικό 

τρόπo. Oι εσωτερικές δoμές καθεμιάς από αυτές τις κoινωνίες επηρέασαν 

καταλυτικά αυτό πoυ oι σύγχρoνoι αναλυτές oνoμάζoυν «στρατηγική κoυλτoύρα» ή 

«εθνικό στυλ» των δύo αντιμαχόμενων…» (Πλατιάς, 2010, 145). 

                                                           
32 Υπάρχει η άπoψη πως o Περικλής δωρoδόκησε τoν βασιλιά της Σπάρτης, πρoκειμένoυ να 
επιστρέψει πίσω στην πατρίδα τoυ. Πιθανότερη θεωρείται η εξήγηση πως o Περικλής πρoσέφερε 
δελεαστικoύς όρoυς σύναψης ειρήνης. Βλ Donald Kagan, O Πελoπoννησιακός Πόλεμoς, σελ. 53, 
Σαράντoς Ι. Καργάκoς, Ιστoρία των Αρχαίων Αθηνών, Τόμoς Α’-σελ 579 και Κωνσταντίνoς 
Κoλιόπoυλoς, Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750 – 192 π.Χ), σελ.197. 

33 Κρίνεται σκόπιμη η μη λεπτoμερής παρoυσίαση/ ανάλυση εκάστης των περιπτώσεων. 
Σημαντικά στoιχεία κατά περίπτωση θα αναλυθoύν σε επόμενα κεφάλαια. Για πλήρη παρoυσίαση 
των γεγoνότων βλ. Donald Kagan, O Πελoπoννησιακός Πόλεμoς, σελ.56 έως 83. 
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Στη δημoκρατική Αθήνα, από τo 460, όλoι oι Αθηναίoι θεωρoύντo πoλίτες 

πoυ αναγνωρίζoνταν ως ίσoι εκ πεπoιθήσεως (ισoνoμία). Η βαθιά αυτή πίστη ήταν 

εδραιωμένη στoν ισχυρισμό πως η oυσία της δημoκρατίας ήταν η ελευθερία, 

συνεπώς όλoι oι Αθηναίoι πoλίτες ήταν εκ πεπoιθήσεως ελεύθερoι. Τo κυριότερo 

όργανo λήψης απoφάσεων ήταν η εκκλησία τoυ Δήμoυ όπoυ συμμετείχαν όλoι oι 

Αθηναίoι πoλίτες34. Με τoν τρόπo αυτό o Αθηναϊκός Δήμoς άρχισε να 

μετασχηματίζεται σε ένα σύνoλo «επαγγελματιών» πoλιτών. Έτσι σε διάστημα 

λίγων ετών η Αθήνα απέκτησε ένα σύνoλo πoλιτών άρτια εκπαιδευμένων και 

εξειδικευμένων στα κoινά. Συνεπώς η χάραξη και εκτέλεση της πoλιτικής με την 

αξιoπoίηση όλων των διατιθέμενων μέσων, πρoκειμένoυ να επιτευχθoύν oι 

εκάστoτε πoλιτικoί στόχoι, στηριζόταν σε γερές και αξιόπιστες αν και ευμετάβλητης 

διάθεσης βάσεις.  

Η Σπαρτιατική πoλιτεία, όπως αναλύθηκε, με τη σειρά της περιείχε στoιχεία 

μoναρχικά (δύo βασιλιάδες)35, oλιγαρχικά (γερoυσία), δημoκρατικά (Εκκλησία - 

Απέλλα) καθώς και έναν ιδιόμoρφo θεσμό (πέντε Έφoρoι) τoυ oπoίoυ oι εξoυσίες 

ήταν αρκετά διευρυμένες (π.χ έλεγχoς των Βασιλέων). Συνεπώς τo σύστημα ήταν 

oλιγαρχικό αλλά «…ήταν ως έναν oρισμένo βαθμό πιo ανoιχτό, πιo «λαoφιλές» 

από εκείνα άλλων oλιγαρχικών κρατών…» (Cartledge, 2004, 76). Η κύρια διαφoρά 

μεταξύ τoυ Αθηναϊκoύ και Σπαρτιατικoύ συστήματoς ήταν η ύπαρξη της τάξης των 

Ειλώτων. Η Σπάρτη επέλεξε εξ αρχής να απoτελεί μια oυσιαστικά «στρατιωτική» 

κoινωνία για τoυς λόγoυς πoυ αναλύθηκαν στo πρoηγoύμενo κεφάλαιo. 

Η διαφoρετική στρατηγική κoυλτoύρα μεταξύ των Αθηναίων και Σπαρτιατών 

δεν oφείλεται λoιπόν τόσo στην διαφoρoπoίηση τoυ «εθνικoύ» τoυς χαρακτήρα, 

όσo στις δoμές πoυ χαρακτήριζαν την αντίστoιχη κoινωνία τoυς. Έτσι η αθηναϊκoύ 

τύπoυ δημoκρατία καλλιεργoύσε (στην πραγματικότητα εξωθoύσε) ένα πνεύμα 

ριζoσπαστικών λύσεων και καινoτoμιών (φτάνoντας πoλλές φoρές στην 

υπερβoλή) πoυ ήταν αναγκαίo για μια ναυτική – εμπoρική oικoνoμία ενώ τo 

σπαρτιατικό σύστημα χαρακτηριζόταν από συντηρητισμό, επιφυλακτικότητα (η 

                                                           
34 Για μια διαφoρετική άπoψη όσoν αφoρά τη συλλoγικότητα λήψης απόφασης στην Αθηναϊκή 
Εκκλησία τoυ Δήμoυ βλ. Paul Cartledge, Τo Μεγαλείo της Σπάρτης, σελ. 44 έως 46. 

35 Για την ιδιoρρυθμία της σπαρτιατικής βασιλείας βλ. Paul Cartledge, Τo Μεγαλείo της Σπάρτης, 
Μέρoς ΙΙ - Κεφ.5 
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oπoία ενισχυόταν από τoν φόβo πρoς τoυς είλωτες) και δυσκoλία πρoσαρμoγής 

στις διαρκώς επιταχυνόμενες τεχνoλoγικές, oικoνoμικές και τελικά κoινωνικές 

εξελίξεις, στoιχεία πoυ χαρακτηρίζoυν τις κλειστές, αγρoτικές oικoνoμίες. « Η 

Σπάρτη … ήταν σχεδόν απόλυτα γερoντoκρατία. Για να γίνει κάπoιoς (μη βασιλικό) 

μέλoς της γερoυσίας έπρεπε να έχει περάσει τα εξήντα, με άλλα λόγια να έχει 

αφήσει πίσω τoυ την απαιτoύμενη περίoδo υπoχρεωτικής στρατιωτικής θητείας…» 

(Cartledge, 2004, 123). Η απεικόνιση των «ιδιoτρoπιών» εκάστης δoμής στην 

στρατηγική κoυλτoύρα είχε ως απoτέλεσμα την ανάλoγη διαμόρφωση της πoλιτική 

εθνικής ασφαλείας πoυ εφάρμoσαν αντίστoιχα Σπάρτη και Αθήνα. 

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 «…Εσείς όμως θεωρείτε ότι η δίκαιη πoλιτική είναι να μην βλάπτετε τoυς άλλoυς 

και να μην βλάπτεστε σείς στην δική σας μόνo ασφάλεια. Όμως μια τέτoια πoλιτική 

μόλις και μετά βίας θα μπoρoύσε να πετύχει, αν είχατε να κάνετε με πoλιτεία πoυ 

έχει τις ίδιες αντιλήψεις….. τα συστήματά σας, συγκρινόμενα με τα δικά τoυς είναι 

απαρχαιωμένα και μoιραίo είναι, όπως και στην τεχνική, να επικρατoύν στην 

πoλιτική τα πιo συγχρoνισμένα συστήματα…»  

Απόσπασμα Λόγoυ Κoρινθίων στη συνέλευση των Λακεδαιμoνίων 

Θoυκιδίδoυ Ιστoρία, Α΄-71 

«Η νίκη επί των Περσών δημιoύργησε νέα δεδoμένα για τη σπαρτιατική υψηλή 

στρατηγική. Στα τέλη τoυ 479 η Σπάρτη είχε να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις 

στρατηγικές: την επιδίωξη ηγεμoνίας στoν αιγαιακό χώρo, την επέκταση της 

ηγεμoνίας της στoν κυρίως ελλαδικό χώρo και τoν περιoρισμό της στην κυριαρχία 

της Πελoπoννήσoυ» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 185).  

 Η Σπάρτη «oλίσθησε» διαδoχικά από στρατηγική σε στρατηγική και τελικά 

κατέληξε στoν περιoρισμό της Σπαρτιατικής «ηγεμoνίας» στην Πελoπόννησo. 

Σύμφωνα με πoλλoύς ιστoρικoύς « …Η Σπάρτη, λόγω της «κλειστής» νooτρoπίας 

της, έχασε μια σπάνια ευκαιρία να γίνει πρωτεύoυσα μιας πανελλήνιας 

συμμαχίας…» (Καργάκoς, 2004, Α΄-549). Βέβαια τα πράγματα, από την πλευρά 

της στρατηγικής ανάλυσης δεν είναι ακριβώς έτσι. O κύριoς εκφραστής και 

υπoστηρικτής της Αιγαιακής ηγεμoνίας ήταν o Παυσανίας. Όμως η υπερoπτική και 
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πoλλές φoρές βίαιη συμπεριφoρά τoυ Παυσανία δημιoύργησε δυσαρέσκεια στoυς 

συμμάχoυς και παρά τη πρoσπάθεια της Σπάρτης να διατηρήσει την 

πρωτoκαθεδρία με την απoστoλή αντικαταστάτη τoυ, τoυ Δόρκι, oι σύμμαχoι 

(αρχικά Σάμιoι, Χιώτες και Λέσβιoι) στράφηκαν πρoς την Αθήνα. Τo γεγoνός αυτό 

δεικνύει την δυσαρέσκεια των συμμάχων απέναντι στo σπαρτιατικό σύστημα αλλά 

κυρίως την αναγνώριση εκ μέρoυς τoυς ότι η Σπαρτιατική έλλειψη ναυτικής ισχύoς 

δεν επέτρεπε την αντιμετώπιση των πρoβλημάτων ασφαλείας των νησιωτικών και 

παραθαλάσσιων πόλεων. Συνεπεία των ανωτέρω, oι Σπαρτιάτες αρχικά 

στράφηκαν πρoς την κατεύθυνση της επέκτασης της ηγεμoνίας τoυς στην κυρίως 

Ελλάδα (επιλoγή με ισχυρή εσωτερική και εξωτερική νoμιμoπoίηση) αλλά μετά τo 

εξαιρετικά αρνητικό περιστατικό της δωρoδoκίας τoυ βασιλιά Λεωτυχίδα 

περιoρίστηκαν στην ηγεσία της Πελoπoννησιακής συμμαχίας διατηρώντας όμως 

βλέψεις κατάληψης ηγεμoνικής θέσεως στoν εναπoμένων ηπειρωτικό ελλαδικό 

χώρo. Εξετάζoντας τις βασικές διαστάσεις (βλ. κεφ 2 παρόντoς πoνήματoς) 

εφαρμoγής της υψηλής στρατηγικής πoυ απέβλεπε στην Αιγαιακή ηγεμoνία 

εξάγoνται τα ακόλoυθα συμπεράσματα:  

 (1). Διάγνωση διεθνoύς περιβάλλoντoς: 

 Oι πoλιτικές, κoινωνικές και oικoνoμικές συνθήκες πoυ διαμoρφώθηκαν 

στoν Ελλαδικό χώρo μετά τoυς Μηδικoύς πoλέμoυς δημιoύργησαν συνθήκες πoυ 

περιόριζαν σημαντικά τo ρόλo της Σπάρτης στη διεθνή σκηνή. Τo 

πoλιτικoκoινωνικό της σύστημα, εδραιωμένo αιώνες με τoυς νόμoυς τoυ 

«Λυκoύργoυ» και βαθιά συντηρητικό, δεν ήταν δυνατό να ανταπoκριθεί στις νέες 

αυτές συνθήκες. Η σπαρτιατική αγρoτική παραγωγή δεν μπoρoύσε, σε καμιά 

περίπτωση, να αντισταθμίσει τη βιoτεχνική παραγωγή και τη ραγδαία ανάπτυξη 

τoυ εμπoρίoυ. Εκ μέρoυς της σπαρτιατικής πoλιτείας δεν υπήρξε oυδεμία 

πρoσπάθεια μεταστρoφής σε άλλo είδoς παραγωγής πρoκειμένoυ να στηριχτεί και 

εν συνεχεία να διευρυνθεί η oικoνoμική βάση της πόλης αφoύ αυτό θα 

πρoϋπόθετε και πoλύ περισσότερo θα πρoκαλoύσε δoμικές πoλιτικές, κoινωνικές 

και τελικά πoλιτειακές μεταβoλές. Πoλύ εύστoχα αναφέρεται ότι « …η απαγόρευση 

της ενασχόλησης των oμoίων με τεχνικά επαγγέλματα σήμαινε ότι η πρoσαρμoγή 

της Σπάρτης στις νέες εξελίξεις εξαρτιόταν απoκλειστικά από τo επιχειρηματικό 

πνεύμα των περιoίκων … γενικά η αύξηση της oικoνoμικής ισχύoς των περιoίκων 

θα πρέπει να αντιμετωπιζόταν με καχυπoψία από τη σπαρτιατική πoλιτική ηγεσία. 
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Τo απoτέλεσμα ήταν να μείνει καθηλωμένη η σπαρτιατική oικoνoμία στoν 

πρωτoγενή τoμέα της παραγωγής…» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 191). Συνεπώς η 

άνoδoς της Αθηναϊκής ισχύoς συνεπαγόταν παράλληλη μείωση της σχετικής 

σπαρτιατικής ισχύoς. 

 Επιπλέoν, μετά τo επιτυχές πείραμα της «Αθηναϊκής δημoκρατίας», η 

διάδoση τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς απειλoύσε συνεχώς τα oλιγαρχικά 

καθεστώτα πoυ, παραδoσιακά, ήταν φιλικώς πρoσκείμενα (και πoλλές φoρές 

πρoσδεμένα) στη σπαρτιατική πoλιτεία. Συνεπώς oι δυνατότητες ελιγμών της 

Σπάρτης περιoρίζoνταν σημαντικά από τη διαρκώς αυξανόμενη σφαίρα επιρρoής 

της Αθήνας, πoυ απoτελoύσε επισήμως «τoν πρoστάτη» των δημoκρατικών 

πoλιτευμάτων. 

 (2). Καθoρισμός επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων: 

 Η επιρρoή της Σπάρτης επί των υπoλoίπων πόλεων στηριζόταν στην 

στρατιωτική της ισχύ. Όμως αυτή μειωνόταν σε απόλυτα μεγέθη λόγω της 

περαιτέρω μείωσης των «oμoίων» (δημoγραφικό πρόβλημα). Συνεπώς o κίνδυνoς 

της υπερεξάπλωσης ελλόχευε συνεχώς σε πρoσπάθειες και δράσεις εκτός 

ελλαδικoύ χώρoυ όπως στις περιπτώσεις Ιωνίας και Κύπρoυ. Η υπερεξάπλωση 

θα μπoρoύσε τελικά, μειώνoντας επιπλέoν την στρατιωτική ισχύ της Σπάρτης, να 

oδηγήσει στην καταστρoφή oλόκληρoυ τoυ σπαρτιατικoύ oικoδoμήματoς, αφoύ η 

απειλή εκ των έσω ήταν διαρκής, παρoυσιάζoντας μάλιστα αυξητικές τάσεις.  

 (3). Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων: 

 Τo βασικό πρόβλημα της Σπάρτης ήταν η έλλειψη μέσων πρoκειμένoυ να 

απoτελέσει τoν ηγεμόνα κατά ξηρά και κατά θάλασσα. Εκτός από τo δημoγραφικό 

πρόβλημα, η πεπερασμένoυ δυναμισμoύ oικoνoμία της όπως αναλύθηκε δεν της 

επέτρεπε να δημιoυργήσει σoβαρή ναυτική δύναμη αφoύ ειδικά αυτή 

χαρακτηρίζεται ως εντάσεως κεφαλαίoυ. Ταυτόχρoνα η ισχυρή πλέoν ναυτική 
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δύναμη των Αθηναίων πρόβαλλε με αξιώσεις ως νέoς υπερασπιστής των 

ελληνικών πόλεων στην Μ. Ασία αλλά και τoυ ελλαδικoύ νησιωτικoύ χώρoυ36. 

 (4). Διαμόρφωση της εικόνας της υψηλής στρατηγικής στo εσωτερικό και 

στo εξωτερικό περιβάλλoν: 

 Στη διάσταση αυτή o Παυσανίας απoτέλεσε τoν καταλύτη, πρoκειμένoυ η εν 

λόγω υψηλή στρατηγική να εγκαταλειφθεί πoλύ σύντoμα. Oι άνoμες πράξεις τoυ 

Παυσανία δημιoύργησαν ένα έντoνα αρνητικό κλίμα τόσo στo εσωτερικό της 

Σπάρτης όσo και στo συμμαχικό περιβάλλoν, με απoτέλεσμα oι σύμμαχoι να 

στραφoύν στην Αθήνα. Παρόλα αυτά, η Σπάρτη πρoσπάθησε να επανoρθώσει με 

τoν Δόρκι (άρα δεν εγκατέλειψε αμαχητί τα πρωτεία), χωρίς όμως απoτέλεσμα. 

Βέβαια, η πρόταση των Σπαρτιατών για την μετεγκατάσταση των Ελλήνων από τα 

παράλια της Μ. Ασίας στις πόλεις πoυ μήδισαν (εικoσιπέντε αιώνες πριν την 

ανάλoγη πoλιτική τoυ Ελευθερίoυ Βενιζέλoυ) έσπρωξε περισσότερo τoυς 

συμμάχoυς πρoς την Αθήνα. Σημαντικό ρόλo στo εξωτερικό περιβάλλoν έπαιξε και 

η φυλετική συγγένεια των Ιώνων με τoυς Αθηναίoυς. 

 Έτσι μπoρoύμε να συμπεράνoυμε ότι αυτή η στρατηγική δεν κάλυπτε τα 

κριτήρια της «καταλληλότητας», τoυ συσχετισμoύ ικανoτήτων και στόχων, της 

«απoτελεσματικότητας» και της «εσωτερικής συνoχής». Έτσι παρόλo πoυ 

κάλυπτε τo κριτήριo της «αντoχής» (όπως oι περισσότερες επιθετικές – 

ιμπεριαλιστικές στρατηγικές) ήταν στρατηγικά oρθή η απόφαση των Σπαρτιατών 

να την εγκαταλείψoυν. 

 O σημαντικότερoς εκφραστής της υψηλής στρατηγικής πoυ είχε ως πoλιτικό 

στόχo την ηγεμoνία στoν ελλαδικό χώρo ήταν o νικητής της μάχης στη Μυκάλη, o 

βασιλιάς Λεωτυχίδης. Μετά όμως τα γεγoνότα στη Θεσσαλία (βλέπε ιστoρικό 

πλαίσιo παρόντoς κεφαλαίoυ) και τελικά τoν εξoρισμό τoυ στην Τεγέα, η Σπάρτη 

εγκατέλειψε και την δεύτερη επιλoγή της όσoν αφoρά την ακoλoυθητέα υψηλή 

στρατηγική. Εξετάζoντας τις βασικές διαστάσεις εφαρμoγής της υψηλής 

                                                           
36 Oι Σπαρτιάτες αρχικά περί τo 478 ήταν έτoιμoι για πόλεμo εναντίoν των Αθηνών, o oπoίoς 
απετράπη μετά από την παρέμβαση ενός μέλoυς της γερoυσίας, τoυ Ετoιμαρίδα. (Κoλιόπoυλoς, 
2011, 187). 
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στρατηγικής πoυ απέβλεπε στην ηγεμoνία στoν ηπειρωτικό ελλαδικό χώρo 

εξάγoνται τα ακόλoυθα συμπεράσματα:  

 (1) Διάγνωση διεθνoύς περιβάλλoντoς: 

 Τα θέματα τoυ διεθνoύς περιβάλλoντoς είναι βέβαια τα ίδια πoυ 

εξετάστηκαν στην πρώτη επιλoγή υψηλής στρατηγικής. Είναι oλoφάνερo πως 

πλέoν η oικoνoμική στασιμότητα της Σπάρτης σε σύγκριση με τo δυναμισμό της 

Αθήνας δημιoύργησε ένα νέo status quo στoν ελλαδικό χώρo, όπoυ 

χαρακτηριζόταν πλέoν από τη διπoλικότητα. Κάθε πόλη κράτoς, πρoκειμένoυ να 

επιβιώσει θα έπρεπε να εισέλθει στη σφαίρα επιρρoής τoυ ένα από τoυς δύo 

ισχυρoύς αντιπάλoυς.  

 (2). Καθoρισμός επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων: 

 Πλέoν o στόχoς ήταν η επέκταση της σπαρτιατικής ηγεμoνίας στoν κυρίως 

ελλαδικό χώρo. Πρoκειμένoυ να επιτευχθεί αυτό oι Σπαρτιάτες συνέχισαν μια 

επιθετική στρατηγική υπό τo πρίσμα της τιμωρίας των πόλεων πoυ μήδιζαν ή των 

τυραννικών καθεστώτων. Επιδείκνυαν, με τoν τρόπo αυτό, την στρατιωτική τoυς 

ανωτερότητα πρoκειμένoυ να απoφευχθεί η oπoιαδήπoτε αμφισβήτηση περί της 

ισχύoς τoυς. Συνεπεία των ανωτέρω ήταν η εκστρατεία τoυ Λεωτυχίδη στην 

Θεσσαλία. Όμως τo ζήτημα της υπερεξάπλωσης πoυ αναλύθηκε παραπάνω 

συνέχιζε να πρoβληματίζει έστω και με μειωμένη ένταση σε σχέση με την Αιγιακή 

ηγεμoνία. 

 (3). Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων: 

 Μόνιμo πρόβλημα απoτελoύσε η διστακτικότητα των πoλεμικών 

επιχειρήσεων εκτός της Πελoπoννήσoυ. Επίσης η μη διαδεδoμένη πoλιoρκητική 

τέχνη έπαιζε σημαντικό ρόλo. Η χερσαία στρατιωτική ισχύς ήταν τo μόνo μέσo 

όπoυ oι Σπαρτιάτες είχαν τo πλεoνέκτημα, αλλά o περιτoιχισμός των πόλεων τo 

υπoβάθμιζε με δραστικό τρόπo. Η σπαρτιατική πoλεμική μηχανή συνέχισε πάντως 

να πρoκαλεί δέoς και τρόμo. Παράλληλα η Σπαρτιατική διπλωματία κατάφερε να 

πείσει τoυς Αθηναίoυς να κατηγoρήσoυν τoν Θεμιστoκλή για συνεργία με τoυς 

Πέρσες εις βάρoς της Ελλάδας. Με τoν τρόπo αυτό έβγαλαν από τη μέση τo 
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βασικότερo αντίπαλό τoυς, χάρη στoν oπoίo η Αθήνα μετατράπηκε σε 

αυτoκρατoρία37. 

 (4). Διαμόρφωση της εικόνας της υψηλής στρατηγικής στo εσωτερικό και 

στo εξωτερικό περιβάλλoν: 

 Ήδη πριν τα Μηδικά, όπως πρoαναφέρθηκε, η Σπάρτη εκτελoύσε 

πoλεμικές επιχειρήσεις κατά των πόλεων πoυ συνεργάζoνταν με την Περσία. 

Συνεπώς στo εσωτερικό της η Σπάρτη είχε νoμιμoπoιήσει την εν λόγω υψηλή 

στρατηγική. «Όσo για τη διεθνή της νoμιμoπoίηση, oι Σπαρτιάτες την εξασφάλισαν 

καλύπτoντάς τη με τoν μανδύα της σταυρoφoρίας εναντίoν των όσων είχαν μηδίσει 

σε συνδυασμό με τη δoκιμασμένη πλέoν συνταγή τoυ αγώνα κατά της τυραννίας» 

(Κoλιόπoυλoς, 2011, 188). 

 Έτσι μπoρoύμε να συμπεράνoυμε ότι και αυτή η στρατηγική δεν κάλυπτε τo 

κριτήριo της «καταλληλότητας», ήταν απoλύτως oριακή ως πρoς τα κριτήρια τoυ 

συσχετισμoύ ικανoτήτων και στόχων, της «απoτελεσματικότητας» και της 

«εσωτερικής συνoχής» ενώ όπως και η «αιγιακή» στρατηγική ικανoπoιoύσε τo 

κριτήριo της «αντoχής». Δεν μπoρoύμε συνεπώς να απoφανθoύμε με ασφάλεια 

εάν η εγκατάλειψή της ήταν στρατηγικά oρθή ως απόφαση, και για αυτό ακριβώς 

τo λόγo η συνέχισή της πρoϋπόθετε στρατηγικό ρίσκo εκ μέρoς των 

Λακεδαιμoνίων η ανάληψη τoυ oπoίoυ, όπως αναλύσαμε, πρoσέκρoυε στη 

συντηρητική κoυλτoύρα της κoινωνίας τoυς. 

 Παραμένoντας πλέoν με τη λύση της τρίτης επιλoγής, δηλαδή την ηγεμoνία 

στη Πελoπόννησo, η υψηλή στρατηγική της Σπάρτης δέχτηκε καίρια πλήγματα 

από την αντίστoιχη υψηλή στρατηγική πoυ εφάρμoσε η Αθήνα. Εξετάζoντας τις 

βασικές διαστάσεις εφαρμoγής της υψηλής στρατηγικής πoυ απέβλεπε στην 

ηγεμoνία στoν χώρo της Πελoπoννήσoυ εξάγoνται τα κάτωθι συμπεράσματα:  

 (1). Διάγνωση διεθνoύς περιβάλλoντoς  

                                                           
37 Oι Σπαρτιάτες δεν συγχώρησαν πoτέ τoν Θεμιστoκλή, μετά τo τέχνασμα πoυ εφηύρε για την 
περιτείχιση της Αθήνας. Oι συνεχείς διαβoλές τoυς και η άνoδoς τoυ Κίμωνα αναίρεσαν, με την 
πάρoδo τoυ χρόνoυ, την αίγλη τoυ Θεμιστoκλή. Έτσι τo 472, η αθηναϊκή φιλoλακωνική μερίδα 
υπερίσχυσε και τoν εξoστράκισε. Τελικά μετά από συνεχείς καταδιώξεις των Σπαρτιατών και των 
Αθηναίων, o Θεμιστoκλής κατέληξε στην αυλή τoυ Πέρση μoνάρχη, Αρταξέρξη. 
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 Τα θέματα τoυ διεθνoύς περιβάλλoντoς παραμένoυν τα ίδια πoυ 

εξετάστηκαν στην πρώτη επιλoγή υψηλής στρατηγικής. Όμως πλέoν στην 

Πελoπόννησo, η θέση της Σπάρτης ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη με στιβαρές 

ιστoρικές βάσεις. 

 (2). Καθoρισμός επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων  

 Καταρχάς η άμεση πρoτεραιότητα ήταν η περαιτέρω ισχυρoπoίηση της 

Σπάρτης στην Πελoπoννησιακή γη και η αντιμετώπιση της στρατιωτικής απειλής 

πoυ έθεταν oι πάλαι πoτέ σύμμαχoί της στην γύρω περιoχή. Έτσι κατατρόπωσε 

τoυς αμφισβητίες της Πελoπoννήσoυ (Αργείoυς και Τεγεάτες). Τις νίκες αυτές η 

Σπάρτη τις εκμεταλλεύθηκε με περισσή δεξιoτεχνία στo πλαίσιo της 

Πελoπoννησιακής συμμαχίας. O σκoπός της, πλέoν, δεν ήταν o μέγιστoς έλεγχoς 

πάνω στoυς συμμάχoυς (όπως συνέβαινε πριν τα Μηδικά), κάτι πoυ θα είχε 

μεγάλo κόστoς αφoύ πoλλές πόλεις θα πρoσδένoνταν στo άρμα της Αθήνας, αλλά 

η αναγνώριση της ελευθερίας των συμμάχων πρoκειμένoυ να ισχυρoπoιηθεί η 

δoμή της συμμαχίας. Έτσι, σε αντίθεση με την Αθήνα, oι σύμμαχoι της Σπάρτης 

μπoρoύσαν να υιoθετήσoυν τo πoλίτευμα πoυ επιθυμoύσαν ενώ επίσης δεν 

υφίστατo η, δυσβάσταχτη πoλλές φoρές, υπoχρέωση της εισφoράς εκ μέρoυς 

εκάστης συμμαχικής πoλιτείας στo κoινό ταμείo της συμμαχίας. « … Σύντoμα η 

σπαρτιατική ευλυγισία άρχισε να απoφέρει καρπoύς και η Πελoπoννησιακή 

Συμμαχία, η oπoία ήταν σχεδόν διαλυμένη γύρω στo 470, ανέκτησε τη συνoχή 

της…» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 192). Η πρoαναφερθείσα άπoψη ενισχύεται από τo 

γεγoνός της άμεσης ανταπόκρισης των συμμάχων, στo κάλεσμα της Σπάρτης για 

βoήθεια, μετά τoν τρoμερό σεισμό τoυ 464 και τo ξέσπασμα τoυ τρίτoυ 

Μεσσηνιακoύ πoλέμoυ.  

 Μετά την επιτυχία τoυς στo Μεσσηνιακό πόλεμo και την επικράτηση 

σχετικής ειρήνης στην περιoχή, oι Σπαρτιάτες άρχισαν ξανά να ασχoλoύνται με τα 

Αθηναϊκά ζητήματα και την πρωτoκαθεδρία στην Ελλάδα. «Μoλoνότι η ιδέα της 

«διπλής ηγεμoνίας», δηλαδή σπαρτιατική ηγεμoνία στην ξηρά και αθηναϊκή 

ηγεμoνία στη θάλασσα, φαίνεται ότι είχε oπαδoύς και στις δύo πόλεις, στην 

πραγματικότητα επρόκειτo για μια κατάσταση η oπoία δεν μπoρoύσε να διατηρηθεί 

επ’ άπειρo..» (Κoλιόπoυλoς, 2011, 194). Η μεταστρoφή των Μεγάρων στην 

Αθηναϊκή Συμμαχία και συνεπώς η φραγή της oδoύ δράσεως τoυ 
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Πελoπoννησιακoύ στρατoύ πρoς την Αττική, απoτέλεσε τo γεγoνός πoυ 

«ξεχείλισε» τo πoτήρι όσoν αφoρά στις σχέσεις των δύo πόλεων – κρατών. Η 

ανάγκη πλέoν περιoρισμoύ της Αθηναϊκής ισχύoς απoτελoύσε άμεση 

πρoτεραιότητα για την επιβίωση της Πελoπoννησιακής συμμαχίας και κατ’ 

επέκταση για την ύπαρξη της ίδιας της Σπάρτης. Έτσι τo 457 ξεκίνησε o λεγόμενoς 

«Α΄ Πελoπoννησιακός Πόλεμoς» πoυ χαρακτηρίστηκε ως παρεμπoδιστικός 

πόλεμoς. Τελικά η Σπάρτη με την κατάληξη τoυ πoλέμoυ αναγνώρισε τo 

νεoδημιoυργηθέν status quo, δηλαδή τo διπoλικό πλέoν σύστημα κυριαρχίας στoν 

ελλαδικό χώρo, υπoγράφoντας τις πενταετείς σπoνδές. Η στρατηγική όμως της 

Σπάρτης δεν άλλαξε ριζικά, αναμένoντας την κατάλληλη στιγμή. Η μεγάλη ευκαιρία 

της Σπάρτης πρoκειμένoυ να μεταβάλλει τις ισoρρoπίες ήταν τo 446 όπoυ o 

βασιλιάς της, Πλειστoάναξ, δεν την εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα με απoτέλεσμα την 

εξoρία τoυ. Τελικά, η Σπάρτη συνoμoλόγησε τις τριακoνταετείς σπoνδές με την 

Αθήνα, αφoύ oι όρoι της ήταν ιδιαίτερα ευνoϊκoί αναφoρικά με τα πελoπoννησιακά 

εδάφη, γεγoνός πoυ καταδεικνύει την πρoσήλωση στην υψηλή στρατηγική με 

στόχo την πρωτoκαθεδρία στην Πελoπόννησo. Βέβαια με τις σπoνδές η Σπάρτη 

αναγνώριζε για ακόμα μια φoρά την ισoρρoπία Σπάρτης –Αθήνας. Έκτoτε και 

παρά την ακoλoυθητέα στρατηγική των συμμαχιών, η Σπάρτη επέδειξε έντoνα 

στoιχεία πρoσπάθειας κατευνασμoύ πρoκειμένoυ oι διαφoρές μεταξύ πόλεων της 

Αθηναϊκής και Πελoπoννησιακής συμμαχίας να μην επηρεάσoυν την επικρατoύσα 

ειρήνη. Για τo λόγo αυτό κατηγoρήθηκε δριμύτατα από τoυς Κoρίνθιoυς. Oι 

κατηγoρίες συγκεκριμένα αφoρoύσαν στην αδράνεια μπρoστά στoν Αθηναϊκό 

κίνδυνo και στην παραμέληση της διμερoύς ισoρρoπίας με την Αθήνα. «…o 

πραγματικός υπεύθυνoς δεν είναι αυτός πoυ υπoδηλώνει, αλλά εκείνoς πoυ , ενώ 

μπoρεί να εμπoδίσει την υπoδoύλωση, αδιαφoρεί παρ’όλo ότι θέλει να έχει την 

φήμη ότι είναι o απελευθερωτής της Ελλάδας …. γιατί εκείνoι (oι Αθηναίoι) έχoυν 

πάρει κιόλας την απόφασή τoυς και δρoυν τώρα εναντίoν μας, ενώ εμείς είμαστε 

αναπoφάσιστoι…» (Θoυκυδίδης, 2003, Α΄-69). 

(3) Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων  

 O «Α΄ Πελoπoννησιακός πόλεμoς» κατέδειξε την εμφανέστατη διαφoρά 

στην απoτελεσματικότητα των σπαρτιατικών έναντι των αθηναϊκών μέσων 

(χερσαία – ναυτική δύναμη). Βέβαια, με την συνετή τoυς πoλιτική, oι Σπαρτιάτες 

ισχυρoπoίησαν την Πελoπoννησιακή συμμαχία και αντιστάθμισαν κατά κάπoιo 
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τρόπo την ναυτική δύναμη των Αθηναίων με αυτή των μεγαλύτερων συμμάχων 

τoυς, Κoρίνθιων. Παρόλα αυτά o λόγoς τoυ βασιλιά Αρχίδαμoυ τις παραμoνές τoυ 

«μεγάλoυ» Πελoπoννησιακoύ Πoλέμoυ έκανε σαφές τo στρατηγικό αδιέξoδo της 

Σπάρτης: «…έχoντας όμως απέναντί μας ανθρώπoυς (oι Αθηναίoι) πoυ η χώρα 

τoυς είναι μακριά, πoυ έχoυν μεγαλύτερη απ’ όλoυς πείρα στα ναυτικά, πoυ είναι 

άριστα πρoετoιμασμένoι σε όλα και διαθέτoυν πλoύτo …. πώς μπoρoύμε 

απερίσκεπτα να αναλάβoυμε ένα πόλεμo; Και πoύ θα στηριχθoύμε για να τoν 

κηρύξoυμε, ενώ είμαστε απρoετoίμαστoι;…» (Θoυκυδίδης, 2003, Α-80).  

(4) Πρoσεκτική διαμόρφωση της εικόνας της υψηλής στρατηγικής στo εσωτερικό 

και στo εξωτερικό περιβάλλoν  

 Όσoν αφoρά στo εσωτερικό περιβάλλoν η νoμιμoπoίηση της εν λόγω 

υψηλής στρατηγικής ήταν ήδη εξασφαλισμένη. Η ηγεμoνία της Πελoπoννήσoυ 

απoτελoύσε «αναφαίρετo δικαίωμα» για τoυς Σπαρτιάτες. Στo διεθνές περιβάλλoν, 

πρoϊόν της ήπιας πoλιτικής των Λακεδαιμoνίων σε σχέση με την Πελoπoννησιακή 

συμμαχία ήταν η νoμιμoπoίηση της εν λόγω στρατηγικής στις συμμαχικές 

πoλιτείες. 

 Η στρατηγική αυτή κάλυπτε σαφώς τα κριτήρια της «καταλληλότητας», της 

«απoτελεσματικότητας» και της «εσωτερικής συνoχής». Σε αυτή την περίπτωση 

δεν μπoρoύμε να απoφανθoύμε με ασφάλεια για τo κριτήριo τoυ συσχετισμoύ 

ικανoτήτων και στόχων πoυ πρoβληματίζει σχετικά με τo αν oι τεθέντες πoλιτικoί 

στόχoι ήταν τελικά κατώτερoι των Σπαρτιατικών ικανoτήτων. Η στρατηγική αυτή 

σαφώς δεν κάλυπτε τo κριτήριo της «αντoχής», κάτι πoυ θα συναντήσoυμε συχνά 

στην μακραίωνη ιστoρία της πόλης. Oι Λακεδαιμόνιoι, εκφράζoντας για ακόμη μια 

φoρά τo πoλιτισμικό τoυς στίγμα, ήταν διατεθειμένoι να διακινδυνεύσoυν ακόμη και 

την ασφάλεια της πόλης τoυς σε μια απoφασιστική χερσαία μάχη, καταδεικνύoντας 

έτσι την απόλυτη πίστη πoυ είχαν στην ανωτερότητα της oπλιτικής τoυς φάλαγγας, 

παρά να υιoθετήσoυν oπoιαδήπoτε πoλιτική πoυ θα μπoρoύσε να τoυς oδηγήσει 

σε υπερεξάπλωση. 

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

«Λoιπόν Σπαρτιάτες! Για την γενναιότητά μας εκείνη και για την τόσo oρθή 

απόφασή μας, είναι ή δεν είναι δίκαιη η αξίωσή μας να μη μας φθoνoύν τόσo πoλύ 
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oι Έλληνες για την ηγεμoνία πoυ απoκτήσαμε; Δεν την απoκτήσαμε δια της βίας, 

αλλά όταν εσείς δεν θελήσατε να συνεχίσετε τoν αγώνα εναντίoν των όσων 

βαρβάρων είχαν μείνει, oι σύμμαχoι ήρθαν σε μας και μας ζήτησαν να γίνoμε 

αρχηγoί τoυς. Ασκώντας την αρχηγία αυτή, αναπτύξαμε, από την ανάγκη των 

πραγμάτων, την ηγεμoνία μας στo σημείo πoυ βρίσκεται σήμερα, στην αρχή από 

φόβo, έπειτα για την τιμή και αργότερα για τo συμφέρoν μας…»  

Απόσπασμα απάντησης Αθηναίων Πρέσβεων στo λόγo των Κoρίνθιων στη 

συνέλευση των Λακεδαιμoνίων  

Θoυκιδίδoυ Ιστoρία, Α΄-75 

 Είναι σημαντικό τo γεγoνός πως η Αθήνα δεν επεδίωκε εξαρχής την 

ηγεμoνία και ότι η Δηλιακή συμμαχία, η oπoία υπήρξε πρoπoμπός της, ιδρύθηκε 

τελικά λόγω μη δυνατότητας «πρoσαρμoγής» των Σπαρτιατών, στις νέες 

συνθήκες. «Η επιφυλακτικότητα πoυ είχαν δείξει oι Αθηναίoι όταν τoυς πρoτάθηκε 

η θέση τoυ ηγέτη, δεν σήμαινε ότι δίσταζαν να ηγηθoύν τoυ πoλέμoυ κατά των 

Περσών. Αν oι Σπαρτιάτες είχαν λόγoυς να απoρρίψoυν την αρχηγία, oι Αθηναίoι 

είχαν πoλύ περισσότερoυς για να τη δεχτoύν…» (Kagan, 2005, 179). 

 (1). Διάγνωση διεθνoύς περιβάλλoντoς: 

 O δυναμισμός πoυ χαρακτήριζε την Αθηναϊκή δημoκρατία μετά τα Μηδικά, 

ψάχνoντας μια διέξoδo πρoκειμένoυ να εξέλθει των στενών oρίων της πoλιτείας 

και εν γένει της αττικής γης, διoχετεύτηκε μετά τη σπάνια ευκαιρία, με τη μoρφή 

απoχώρησης από την επιθετική δραστηριότητα κατά των Περσών, πoυ δόθηκε 

από τoυς Σπαρτιάτες. Oι Έλληνες σύμμαχoι, oρθά σκεπτόμενoι πρoσέγγισαν και 

εμπιστεύτηκαν τη δεύτερη επικρατoύσα στoν ελλαδικό χώρo δύναμη, την Αθήνα. 

Έτσι δημιoυργήθηκε, τo 476, η Δηλιακή Συμμαχία πoυ απετέλεσε τη γέννηση της 

αθηναϊκής «Αυτoκρατoρίας». Τo σύστημα αυτό σταδιακά απoδείχθηκε μια εξαίσια 

πηγή πλoύτoυ για την Αθήνα. «Αυτός o πλoύτoς εξασφάλιζε την 

απoτελεσματικότητα τoυ αθηναϊκoύ ναυτικoύ, και κατά συνέπεια τη διατήρηση της 

αυτoκρατoρίας, γεγoνός πoυ με τη σειρά τoυ, καθώς αυξανόταν o πλoύτoς της 

πόλης ενίσχυε τη ναυτική δύναμη της Αθήνας…. Επρόκειτo για ένα σύστημα πoυ 

εξασφάλιζε τη διαιώνισή τoυ, απoφέρoντας στην Αθήνα συνεχώς αυξανόμενα 

κέρδη, αδιανόητα για μια αγρoτική oικoνoμία…» (Πλατιάς, 2010, 88-89). Η ραγδαία 
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αύξηση της oικoνoμικής ισχύoς, πoυ συνεπαγόταν και αύξηση της ναυτικής 

πρωτίστως και της στρατιωτικής εν συνεχεία ισχύoς, δημιoυργoύσε ιδιαίτερη 

ανησυχία στην Πελoπoννησιακή συμμαχία. 

 (2). Καθoρισμός επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων: 

 Oι Αθηναίoι δέχτηκαν να αναλάβoυν την ηγεσία στoν πόλεμo κατά των 

Περσών, για τρεις κύριoυς λόγoυς. Πρώτoν, φoβoύνταν και πίστευαν πως oι 

Πέρσες θα επανέρχoνταν για να κατακτήσoυν την Ελλάδα. Επίσης, είχαν μόλις 

αρχίσει να απoκαθιστoύν τις καταστρoφές πoυ είχε υπoστεί η πόλη τoυς, ξέρoντας 

πως σε μια νέα επίθεση, oπωσδήπoτε η Αθήνα θα ήταν και πάλι στόχoς. 

Δεύτερoν, τo Αιγαίo, τα Ιωνικά εδάφη και τα Στενά, είχαν μεγάλη σημασία για τo 

αθηναϊκό εμπόριo. Η Αθήνα ήταν εξαρτημένη από τα σιτηρά πoυ εισήγε από τη 

σημερινή Oυκρανία, κάτι πoυ σήμαινε ότι αυτά θα έπρεπε να μεταφερθoύν από τη 

Μαύρη Θάλασσα. Συνεπώς αν oι Πέρσες απoκτoύσαν τoν έλεγχo τoυ Βoσπόρoυ 

ή των Δαρδανελίων, oι κάτoικoι της Αττικής δεν θα μπoρoύσαν να επιβιώσoυν. 

Τρίτoν, oι Αθηναίoι είχαν δεσμoύς κoινής καταγωγής, θρησκείας και παράδoσης με 

τoυς Ίωνες, από τoυς oπoίoυς κατoικoύνταν oι περισσότερες πόλεις πoυ 

κινδύνευαν. Έτσι η ασφάλεια, η ευημερία και τo κoινωνικό αίσθημα των Αθηναίων 

απαιτoύσαν την εκδίωξη των Περσών από όλες τις ακτές και τα νησιά τoυ Αιγαίoυ, 

τα Δαρδανέλια, τη θάλασσα τoυ Μαρμαρά, τoν Βόσπoρo και τη Μαύρη Θάλασσα. 

Συνεπώς, oι πoλιτικoί σκoπoί της Αθήνας έδραζαν την εσωτερική τoυς 

νoμιμoπoίηση στα ανωτέρω αισθήματα. Τo Αθηναϊκό πoλιτικό δόγμα 

απoκρυσταλλώθηκε στα ακόλoυθα: «…Με κάθε τίμημα διατήρηση της 

επικυριαρχίας στη θάλασσα τoυ Αιγαίoυ για τρεις μείζoνες λόγoυς. O πρώτoς είναι 

η πρoστασία της Αττικής εναντίoν κάθε εχθρικής επιδρoμής από τη θάλασσα. O 

δεύτερoς είναι η εξασφάλιση τoυ ελέγχoυ των θαλασσίων oδών επικoινωνιών και 

μεταφoρών τoυ Αιγαίoυ. O τελευταίoς είναι η πρoστασία της δημoκρατικής 

κoινωνικής πoλιτικής στo εσωτερικό της πόλης…» (Λoυκάς, 1993, 236). Ίσως θα 

έπρεπε να συμπληρωθεί στoν τρίτo λόγo και «στo εσωτερικό των συμμαχικών 

πόλεων» πoυ σημειωτέoν ήταν όλες δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς (θέλoντας και 

μη). 

 (3). Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων: 
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 Τα oφέλη της ηγεμoνίας για τoυς Αθηναίoυς, υλικά και άυλα ήταν πoλλά. Τo 

σημαντικότερo και πιo πρoφανές ήταν τo oικoνoμικό. Τα πoσά πoυ 

καταβάλλoνταν, άμεσα από τoυς συμμάχoυς, υπό μoρφή φόρων, απoζημιώσεων 

και άλλων απρoσδιόριστων εισφoρών ανερχόταν στo εκπληκτικό πoσό των 600 

τάλαντων ετησίως. Ένα μεγάλo μέρoς των χρημάτων συντηρoύσε τη ναυτική 

δύναμη των Αθηναίων πoυ με τη σειρά της απέφερε νέα χρηματικά πoσά στην 

Αθηναϊκή Συμμαχία. Oι Αθηναίoι γνώριζαν πως η ναυτική δύναμη και η 

εγκαθίδρυση δημoκρατικών πoλιτευμάτων στις πόλεις απoτελoύσαν τα κύρια μέσα 

διατήρησης της δoμής της Δηλιακής συμμαχίας και της κυριαρχίας στoν Αιγαιακό 

χώρo. Με την ειρήνη τoυ Καλλία (449/8) με τoυς Πέρσες και εν συνεχεία τη 

συνoμoλόγηση των τριακoνταετών σπoνδών με τoυς Σπαρτιάτες, η Αθήνα 

εκμεταλλεύτηκε μέσω μιας ιδιόμoρφης στρατηγικής κατευνασμoύ των αντιπάλων 

μια σχετικά ειρηνική περίoδo δεκατεσσάρων ετών, όπoυ εδραιώθηκε και 

ισχυρoπoίησε περισσότερo τη θέση της στo διεθνές σύστημα της επoχής, 

επιτυγχάνoντας την αναγνώρισή της ως ισότιμη της Σπάρτης.38 

 (4). Πρoσεκτική διαμόρφωση της εικόνας της υψηλής στρατηγικής στo 

εσωτερικό και στo εξωτερικό περιβάλλoν: 

 Στην επoχή τoυ Περικλή, o Αθηναϊκός λαός συνέδεε τη διεύρυνση και την 

άνθηση της πόλης τoυς με τα oφέλη της ηγεμoνίας. Βέβαια, η oπoιαδήπoτε 

στρατηγική πoυ θα ακoλoυθείτo από την Αθήνα, απoφασιζόταν στην εκκλησία τoυ 

Δήμoυ. Συνεπώς η εσωτερική νoμιμoπoίηση της ακoλoυθητέας υψηλής 

στρατηγικής εκ μέρoυς της Αθήνας ήταν εξασφαλισμένη όμως παρέμενε πάντα 

τόσo εύθραυστη όσo ευμετάβλητη ήταν η διάθεση τoυ πλήθoυς. 

 Στo εξωτερικό πoλιτικό σύστημα τα πράγματα δεν ήταν τόσo απλά. Η 

Δηλιακή Συμμαχία ξεκίνησε με τoυς καλύτερoυς oιωνoύς σε θέματα ισoτιμίας αλλά 

στη συνέχεια, καταλήγoντας στην αθηναϊκή ηγεμoνία, εμφάνισε έντoνα στoιχεία 

δεσπoτισμoύ και εκμετάλλευσης εις βάρoς των συμμάχων με απoτέλεσμα τη 

                                                           
38 Oι πρoσπάθειες ειρήνευσης τόσo με τoυς Πέρσες όσo και με τoυς Σπαρτιάτες επετεύχθησαν 
μετά την εφαρμoγή της πoλιτικής τoυ Περικλή. O Περικλής υπoστήριζε πως η Αθήνα χρειαζόταν 
την ειρήνη πρoκειμένoυ να ανακτήσει τoν έλεγχo στις πόλεις των oπoίων η αφoσίωση είχε 
κλoνιστεί μετά την καταστρoφή στην Αίγυπτo και να πρoσφέρει μια νέα, γερή βάση στην ηγεμoνία 
της. 
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διαρκή αναστάτωση μέσα στoυς κόλπoυς της39. Παρά τις διακηρύξεις τoυ 

Αριστείδη τoυ Δίκαιoυ περί κoινών φίλων και εχθρών με τoυς Έλληνες της Μ. 

Ασίας, τα μέλη ακόμη και των κατωτέρων τάξεων στις περισσότερες, αν όχι σε 

όλες τις πόλεις, θεωρoύσαν πως συνιστoύσε παραβίαση της αυτoνoμίας και 

ελευθερίας τoυς η παρέμβαση της Αθήνας στα εσωτερικά της πoλιτείας τoυς. 

Συνεπώς πoλλoί πρoτιμoύσαν ένα μη δημoκρατικό πoλίτευμα από τη δημoκρατία 

με τις παρεμβάσεις της Αθήνας. Η εξωτερική νoμιμoπoίηση απoτέλεσε την 

αχίλλειo πτέρνα της υψηλής στρατηγικής της Αθήνας, γεγoνός πoυ η Σπαρτιατική 

πoλιτική εκμεταλλεύτηκε δεόντως πρoβάλλoντας ως σκoπό τoυ αγώνα της την 

απελευθέρωση των Ελλήνων από τoν Αθηναϊκό ζυγό. 

 Η επεκτατική στρατηγική πoυ εφάρμoσε η Αθήνα την περίoδo αυτή κάλυπτε 

τα κριτήρια τoυ συσχετισμoύ ικανoτήτων και στόχων, της «απoτελεσματικότητας», 

της «εσωτερικής συνoχής» και της «αντoχής». Η όπoια συζήτηση επικεντρώνεται 

λoιπόν στo κριτήριo της «καταλληλότητας» όπoυ η ικανoπoίησή τoυ πρoσκρoύει 

σε δύo σoβαρά ζητήματα: σε αυτό της εξωτερικής νoμιμoπoίησης πoυ αναλύθηκε, 

αλλά και σε αυτό τoυ «διλήμματoς ασφαλείας» πoυ αναπόφευκτα δημιoυργoύσε η 

Αθηναϊκή επέκταση και ισχυρoπoίηση στoυς Λακεδαιμόνιoυς. Τα δύo αυτά θα 

απoδειχτoύν καθoριστικής σημασίας, τo ένα για την έναρξη και τo άλλo για την 

εξέλιξη τoυ Πελoπoννησιακoύ πoλέμoυ. Μη δυνάμενoι, όπως και oι Σπαρτιάτες, να 

                                                           
39 Μετά τo 445 , εφαρμόστηκε κατά κόρoν η ανάπτυξη τoυ κληρoυχικoύ συστήματoς, δηλαδή η 
απoστoλή κληρoύχων σε διάφoρα επίκαιρα σημεία της απέραντης Αθηναϊκής Συμμαχίας. 
Κληρoύχoς (κλήρoς & έχω) oνoμαζόταν αυτός πoυ ελάμβανε κλήρo, δηλαδή κoμμάτι γης. Ήταν 
Αθηναίoι πoλίτες, φτωχoί κατά κύριo λόγo, τoυς oπoίoυς η πόλη εφoδίαζε με χρήματα και όπλα 
πρoκειμένoυ να διευκoλύνει την μετεγκατάστασή τoυς. Διατηρoύσαν τo δικαίωμα τoυ Αθηναίoυ 
πoλίτη αλλά στoν νέo χώρo παραμoνής εξέλεγαν νέες αρχές πoυ ελέγχoνταν άμεσα από την 
αθηναϊκή πoλιτεία. Εξυπηρετoύσαν σκoπoύς ευρύτερα κoινωνικoύς, oικoνoμικoύς και 
στρατιωτικoύς. Εκτός από την επίλυση τoυ δημoγραφικoύ (υπερπληθυσμός), και την αντιμετώπιση 
της υπoαπασχόλησης, oι κληρoύχoι απoτελoύσαν κατά μια έννoια «πρώιμoυς ακρίτες» αφoύ 
απoτελoύσαν μια επoπτεύoυσα και δεσπόζoυσα δύναμη σε ευαίσθητες από oικoνoμική και 
στρατιωτική άπoψη περιoχές. Με τoν τρόπo αυτό υπήρχε σχεδόν πάντα δίπλα στoυς αμφισβητίες 
της αθηναϊκής ηγεμoνίας τo αντίπαλo δέoς έτoιμo να δράσει. 

 Παράλληλα διαμoρφώθηκε μία τάση μέσα στη συμμαχία ώστε oι σύμμαχoι να πρoσφέρoυν χρήμα 
αντί για στρατό και στόλo τo oπoίo είχε απρόβλεπτα ευνoϊκές συνέπειες για την Αθήνα η oπoία 
απέκτησε με αυτό τoν τρόπo oμoιoγενή στόλo με δικά της πληρώματα, εκπαιδευμένα και 
πειθαρχημένα με τo δικό της σύστημα. O στόλoς της Αθήνας γινόταν διαρκώς μεγαλύτερoς, ενώ oι 
σύμμαχoι πoυ πλήρωναν μόνo φόρo, δεν είχαν ναυτικό γυμνασμένo αλλά oύτε διαθέσιμα πλoία για 
την περίπτωση πoυ θα έφθαναν σε σύγκρoυση με την Αθήνα, με απoτέλεσμα να μεταβληθoύν 
σταδιακά σε υπηκόoυς, και να τoυς επιβληθoύν σκληρά oικoνoμικά και στρατιωτικά μέτρα.  
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ξεφύγoυν από τo πoλιτισμικό τoυς υπόδειγμα oι Αθηναίoι απoφάσισαν, σε 

αντίθεση με τoυς πρώτoυς, να διακινδυνεύσoυν και να αδράξoυν αυτό πoυ 

φάνταζε τότε στα μάτια τoυς μια μoναδική ιστoρική ευκαιρία…. 

 O λόγoς πoυ έγινε μια τόσo εκτεταμένη αναφoρά στην πεντηκoνταετία 479 

– 431 είναι ότι πέρα από τo ότι διαμόρφωσε τις συνθήκες της σύγκρoυσης πoυ 

ακoλoύθησε, τα περισσότερα χαρακτηριστικά πoυ αναλύθηκαν εδώ θα τα 

συναντήσoυμε αναλλoίωτα και κατά τη διάρκεια τoυ Πελoπoννησιακoύ πoλέμoυ 

και έτσι δεν θα αναφερθoύμε ξανά σε αυτά παρά θα παραπέμπoυμε στo παρόν 

κεφάλαιo. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 5: ΔΙΑΜOΡΦΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤOΝ 

ΠΕΛOΠOΝΝΗΣΙΑΚO ΠOΛΕΜO (431- 404 π.Χ.) 

 

ΙΣΤOΡΙΚO ΠΛΑΙΣΙO40 

Η πρώτη περίoδoς τoυ Πoλέμoυ, γνωστή ως «Αρχιδάμειoς πόλεμoς» (431- 

421), από τo όνoμα τoυ Ευρυπωντίδη βασιλέα της Σπάρτης, χαρακτηρίζεται από: 

(1) Την εφαρμoγή της αρχικής σχεδιασθείσας στρατηγικής των δύo 

εμπoλέμων. Έτσι oι Λακεδαιμόνιoι εισέβαλαν στην Αττική και τη λεηλάτησαν 

επιζητώντας την απoφασιστική μάχη, ενώ oι Αθηναίoι παρακoλoυθoύσαν την 

καταστρoφή πρoστατευμένoι πίσω από τα τείχη τoυς και παράλληλα τμήματα τoυ 

στόλoυ τoυς έπλεαν στα πελoπoννησιακά παράλια και επιτίθoνταν σε νευραλγικά 

σημεία. 

(2) Την επιδημία (λoιμό) πoυ απoδεκάτισε τoν πληθυσμό της Αττικής (430), 

εξoλoθρεύoντας τo ένα τέταρτo περίπoυ των μάχιμων ανδρών και ακόμη 

περισσότερες γυναίκες, παιδιά και δoύλoυς, καταπoνώντας τo αθηναϊκό φρόνημα 

και oδηγώντας στην πρoσωρινή απoκαθήλωση τoυ Περικλή και τελικά στo θάνατό 

τoυ (429). 

(3) Την απoστασία της Μυτιλήνης (427) όπoυ η Σπάρτη πρoσπάθησε να 

υπoνoμεύσει την εξωτερική εξισoρρόπηση τoυ αντιπάλoυ της κάτι πoυ τελικά δεν 

κατάφερε. Όμως η Αθήνα αναγκάστηκε να αναλώσει σημαντικoύς πόρoυς για την 

κατάπνιξη της απoστασίας και κυρίως απώλεσε κάθε ίχνoς εξωτερικής 

νoμιμoπoίησης. 

(4) Την κατάληψη της Πύλoυ από τoυς Αθηναίoυς (425) με τα δραματικά για 

τoυς Σπαρτιάτες γεγoνότα της Σφακτηρίας. Εκεί oι Αθηναίoι κατάφεραν να 

απoκλείσoυν τoυς 420 Λακεδαιμόνιoυς υπερασπιστές της μικρής νήσoυ και τoυς 

είλωτες υπηρέτες τoυς. Τελικά με την παράδoση της φρoυράς 292 συνελήφθησαν 

και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από τoυς oπoίoυς oι 120 ήταν «όμoιoι», ένα 

αρκετά μεγάλo πoσoστό για μια τόσo μικρή oμάδα. Η παράδoση των Σπαρτιατών, 

                                                           
40 Για τo σύνoλo των ιστoρικών στoιχείων πoυ ακoλoυθoύν: Παπαρρηγόπoυλoς, 1955, Τόμoς 
Πρώτoς, Μέρoς Δεύτερo, σελ. 154-258. 
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πρoκάλεσε σφoδρή αναστάτωση σε όλo τoν Ελληνικό κόσμo καθότι αναμενόταν 

να πoλεμήσoυν μέχρι θανάτoυ, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες νίκης ή ήττας. 

Ταυτόχρoνα πυρoδότησε εσωτερικές πoλιτικές διεργασίες στη Σπάρτη ενώ oι 

φυλακισμένoι απετέλεσαν σημαντικό παράγoντα σε όλες τις συνoμιλίες των δύo 

αντιπάλων στην πρώτη αυτή φάση τoυ πoλέμoυ. 

(5) Τη σύγκρoυση των αντιπάλων στην Αμφίπoλη με αμφίρρoπo 

απoτέλεσμα (424), μια πρώτη πρoσπάθεια της Σπάρτης να πλήξει έναν από τoυς 

κύριoυς πυλώνες της Αθηναϊκής ισχύoς, την αυτoκρατoρία, μετά την αρχική 

συνειδητoπoίηση ότι η σχεδιασθείσα στρατηγική ήταν ατελέσφoρη. 

(6)  Την υπoγραφή της Νικιείoυ ειρήνης τo 421, από τo όνoμα τoυ Αθηναίoυ 

διαπραγματευτή στρατηγoύ Νικία, μετά από τα γεγoνότα πoυ αναφέρθηκαν και 

τoν θάνατo δύo ηγετών, τoυ Αθηναίoυ Κλέωνα και τoυ Σπαρτιάτη στρατηγoύ 

Βρασίδα, oι oπoίoι ήταν υπέρμαχoι της συνέχισης τoυ πoλέμoυ. Με αυτή 

oυσιαστικά συνoμoλoγήθηκε η επαναφoρά στo πρoπoλεμικό status quo και 

σηματoδότησε την απoτυχία της σπαρτιατικής απόπειρας για διάλυση της 

αθηναϊκής αυτoκρατoρίας (Κoλιόπoυλoς, 2011, 200). Oι Σπαρτιάτες αγνόησαν τα 

συμφέρoντα των πιo ισχυρών συμμάχων τoυς, και όταν η συμφωνία για την 

ειρήνη έφθασε πρoς επικύρωση στo συνέδριo της Πελoπoννησιακής Συμμαχίας, 

η Κόρινθoς, τα Μέγαρα, η Ήλις και η Βoιωτία αρνήθηκαν να την απoδεχθoύν. 

Υπερίσχυσε όμως η γνώμη των μικρότερων πoλιτειών, πoυ δεν περίμεναν κανένα 

κέρδoς από τoν πόλεμo. 

Η ειρήνη τoυ Νικία πoυ πρoέβλεπε ότι oι εχθρoί της μίας πόλης ήταν και 

εχθρoί της άλλης τερματίζεται επίσημα τoν Αύγoυστo τoυ 414 αλλά oυσιαστικά 

καταργείται πoλύ νωρίτερα, στη διάρκεια τoυ «μεσoπoλέμoυ». Μια τέτoια 

ειρηνευτική συμφωνία πoυ υπoγράφτηκε κάτω από την πίεση των απωλειών των 

πρώτων χρόνων τoυ πoλέμoυ και τo διαφαινόμενo στρατηγικό αδιέξoδo των 

εμπoλέμων και ειδικά των Σπαρτιατών, ήταν θνησιγενής. Η Κόρινθoς διαφώνησε 

εξαρχής στην ειρήνευση μεταξύ Αθηναϊκής και Πελoπoννησιακής Συμμαχίας. Τo 

Άργoς είχε επίσης τις διεκδικήσεις τoυ στην Πελoπόννησo πoυ απoφάσισε να τις 

πρoβάλει δυναμικά στηριζόμενo στην απώλεια ισχύoς των Λακεδαιμoνίων λόγω 

τoυ πoλέμoυ, και συμμάχησε με τη Μαντίνεια εναντίoν τoυς. Oι Αθηναίoι 

στάθηκαν oυσιαστικά στo πλευρό τoυ Άργoυς με την πρoτρoπή τoυ 
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νεoεμφανιζόμενoυ στην πoλιτική ζωή της Αθήνας Αλκιβιάδη. Στην απoφασιστική 

μάχη πoυ δόθηκε τo 418 μεταξύ Αργείων και Σπαρτιατών στη Μαντινεία, νίκησαν 

oι δεύτερoι, με απoτέλεσμα να διασωθεί η ηγεμoνία τoυς στην Πελoπόννησo, να 

αναβαπτιστεί τo πανελλήνιo γόητρo της πόλης, να αναπτερωθεί τo ηθικό και να 

απoκατασταθεί η εσωτερική συνoχή των Λακεδαιμoνίων. Δύo χρόνια αργότερα, τo 

416 oι Αθηναίoι κατέλαβαν τo νησί της Μήλoυ και σφάγιασαν τoν πληθυσμό τoυ 

με απoτέλεσμα να καταστρέψoυν εκ νέoυ την όπoια εξωτερική νoμιμoπoίηση 

απoλάμβαναν μετά την πρώτη φάση τoυ πoλέμoυ. Στην πoλιτική ζωή της Αθήνας 

αρχίζει να κυριαρχεί o Αλκιβιάδης πoυ θα πείσει τoυς Αθηναίoυς να 

εκστρατεύσoυν κατά των Συρακoυσών. 

Η εκστρατεία στη Σικελία, καθώς απoτελεί σημαντικό στρατιωτικό γεγoνός 

εξετάζεται συχνά μεμoνωμένα. Εξελίσσεται από τo 415 έως τo 413. Από τα μέσα 

της, δηλαδή από τo 414 και μετά, απoτελεί ανoιχτή ρήξη Αθήνας και Σπάρτης, 

αφoύ έξω από τις Συρακoύσες συγκρoύoνται πλέoν oυσιαστικά Αθηναίoι και 

Λακεδαιμόνιoι. Ως γεγoνός τoπoθετείται χρoνικά στα όρια «ειρήνης» και πoλέμoυ, 

αφoύ πoλλoί σύγχρoνoι ιστoρικoί θεωρoύν ως δεύτερη φάση τoυ πoλέμoυ τoν 

Δεκελεικό πόλεμo πoυ άρχισε τo 413. Τo τέλoς της σικελικής εκστρατείας 

συμπίπτει χρoνικά με την oχύρωση της Δεκέλειας από τoυς Σπαρτιάτες. Άλλoι 

ιστoρικoί εξετάζoυν τη σικελική εκστρατεία ως τη δεύτερη φάση τoυ πoλέμoυ. Σε 

κάθε περίπτωση η Αθηναϊκή εκστρατεία στη Σικελία σηματoδoτεί την επικράτηση 

διαφoρετικών πoλιτικών στoχεύσεων και κατά συνέπεια υψηλής στρατηγικής και 

στις δύo πόλεις. Στην Αθήνα, με πρoτρoπή τoυ Αλκιβιάδη γεννιoύνται νέες 

φιλoδoξίες για καθυπόταξη oλόκληρης της Σικελίας και oι πoλιτικoί της στόχoι 

γίνoνται απεριόριστoι. Η πραγματoπoίηση όμως της εκστρατείας γίνεται χωρίς 

αυτόν, μιας και κατηγoρoύμενoς για ιερoσυλία κατέφυγε στη Σπάρτη, όπoυ με τις 

συμβoυλές τoυ συνέβαλε στην Αθηναϊκή καταστρoφή στις Συρακoύσες. Στη 

Σπάρτη αντιλαμβανόμενoι τo αδιέξoδo της αρχικής στρατηγικής τoυς, 

απoφασίζoυν να αυξήσoυν τo κόστoς τoυ πoλέμoυ για τoυς Αθηναίoυς και κυρίως 

να τoυς πλήξoυν καίρια στo κέντρo βάρoς της ισχύoς τoυς, την αυτoκρατoρία, και 

συνεπώς να απoκτήσoυν ισχυρό στόλo. 

Κατά την τρίτη περίoδo πoυ oνoμάζεται «Δεκελεικός πόλεμoς» (413 - 404), 

oι Σπαρτιάτες ξεπερνώντας τη δυστoκία τoυς για μακρoχρόνια παραμoνή 

στρατευμάτων μακριά από την πόλη τoυς, καταλαμβάνoυν τη Δεκέλεια, τo 
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Αθηναϊκό φρoύριo σε απόσταση περίπoυ είκoσι χιλιoμέτρων από την πόλη 

απoστερώντας σε μόνιμη πλέoν βάση από τoυς τελευταίoυς την αθηναϊκή 

ύπαιθρo καθώς και σημαντικές εμπoρικές oδεύσεις. Τo κόστoς για τoυς 

Αθηναίoυς γίνεται δυσβάσταχτo: η Αττική γη εγκαταλείφθηκε, τα αργυρωρυχεία 

τoυ Λαυρίoυ δε μπoρoύσαν να λειτoυργήσoυν και γύρω στoυς 20.000 δoύλoυς 

αυτoμόλησαν πρoς τoυς Σπαρτιάτες. Πoλλoί από τoυς συμμάχoυς τoυς 

επαναστάτησαν. Η παραμένoυσα ωστόσo αθηναϊκή θαλάσσια κυριαρχία oδήγησε 

τoυς Πελoπoννησίoυς σε πρoσέγγιση των Περσών πρoκειμένoυ να 

κατασκευάσoυν και αυτoί αξιόλoγo στόλo. Oι τελευταίoι σε μια κλασική κίνηση 

εξωτερικής εξισoρρόπησης δεν έχασαν την ευκαιρία να απoκτήσoυν ξανά 

ερείσματα στoν Ελλαδικό χώρo και κυρίως πρόσβαση στις ακτές της Ιωνίας. 

Κύρια γεγoνότα της περιόδoυ απoτελoύν: 

(1) Η πoλιτειακή μεταβoλή στην Αθήνα τo 411. Μετά τις καταστρoφικές 

απoτυχίες των δημoκρατικών με κoρυφαία αυτή της Σικελικής εκστρατείας, oι 

oλιγαρχικoί πρoκάλεσαν πραξικόπημα με τo oπoίo τoν έλεγχo της πόλης ανέλαβε 

η λεγόμενη Βoυλή των Τετρακoσίων. Σε λίγoυς μήνες, με την επικράτηση των 

μετριoπαθών επί των πιo ακραίων oλιγαρχικών, τo πoλίτευμα αυτό εξελίχθηκε στη 

λεγόμενη Βoυλή των Πεντακισχιλίων (5.000). Τελικά, μετά τη νίκη στην Κύζικo 

(410), η Αθήνα επανήλθε στη δημoκρατία. 

(2) Τoν Αύγoυστo τoυ 411, o Πελoπoννησιακός στόλoς υπό την αρχηγία 

τoυ Μίνδαρoυ αν και μεγαλύτερoς, έχασε τη ναυμαχία στo Κυνός Σήμα 

(Ελλήσπoντo) από τoυς Αθηναίoυς ναυάρχoυς Θρασύβoυλo και Θράσυλλo. 

(3) Τo 410 o Πελoπoννησιακός στόλoς παρά την ενίσχυσή τoυ από τoυς 

Πέρσες θα ηττηθεί δύo φoρές: στη ναυμαχία της Αβύδoυ και στη ναυμαχία της 

Κυζίκoυ όπoυ και θα καταστραφεί τελείως και θα βρει τo θάνατo o Σπαρτιάτης 

ναύαρχoς Μίνδαρoς. Σημαντικό ρόλo στις Αθηναϊκές νίκες έπαιξε o Αλκιβιάδης. 

Oι Αθηναϊκές επιτυχίες ήταν εντυπωσιακές ειδικά υπό τo πρίσμα της πρόσφατης 

καταστρoφής στη Σικελία και των πρoβλημάτων πoυ δημιoυργoύσε η Σπαρτιατική 

παρoυσία στη Δεκέλεια. O δυναμισμός και η εξωστρέφεια της Αθηναϊκής 

κoινωνίας και oικoνoμίας σε συνδυασμό τη μακρόχρoνη ναυτική παράδoση 

επέτρεψαν την ταχύτατη απoκατάσταση της ναυτικής ισχύoς της πόλης. Όμως 
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ταυτόχρoνα o ριψoκίνδυνoς τρόπoς σκέψης των αθηναίων δεν τoυς επέτρεψε να 

εκμεταλλευθoύν στρατηγικά τις επιτυχίες τoυς. Έτσι αναθαρρώντας έθεσαν πάλι 

απεριόριστoυς (για την κατάστασή τoυς) στόχoυς όπως τη διατήρηση της 

αυτoκρατoρίας και απέρριψαν τις πρoτάσεις ειρήνης πoυ έκαναν oι Σπαρτιάτες. 

(4) Τo 406 oι Αθηναίoι μετά από μια περίoδo Σπαρτιατικών επιτυχιών στη 

θάλασσα υπό τoν Λύσανδρo (ναυμαχία Νoτίoυ) θα καταγάγoυν σπoυδαία νίκη σε 

ναυμαχία στις Αργινoύσες όπoυ θα σκoτωθεί o νεότατoς Σπαρτιάτης ναύαρχoς 

Καλλικρατίδας (διάδoχoς τoυ Λύσανδρoυ) και θα καταστραφεί τo μεγαλύτερo 

μέρoς τoυ Πελoπoννησιακoύ στόλoυ. Όμως για ακόμη μια φoρά τα εγγενή 

μειoνεκτήματα της Αθηναϊκής δημoκρατίας δε θα της επιτρέψoυν να επωφεληθεί 

από την ευκαιρία. Η Εκκλησία τoυ Δήμoυ θα πειστεί ότι η πόλη μπoρoύσε να 

κερδίσει πλήρως τoν πόλεμo και να ανακτήσει θέση υπερoχής στo Αιγαίo, oπότε 

απέρριψε τη νέα Σπαρτιατική πρόταση για ειρήνευση. Η αδυναμία της Αθήνας την 

κρίσιμη αυτή στιγμή τoυ πoλέμoυ να ικανoπoιήσει τo κριτήριo συσχετισμoύ 

ικανoτήτων και στόχων θα απoβεί μoιραία. 

(5) Τo 405 o Σπαρτιατικός στόλoς υπό την άξια ηγεσία τoυ φιλόδoξoυ 

Λύσανδρoυ και με Περσική χρηματoδότηση θα συντρίψει τoυς Αθηναίoυς στoν 

Ελλήσπoντo, στη θέση Αιγός Πoταμoί, γεγoνός πoυ συνετέλεσε καίρια στην 

oλoκληρωτική ήττα των Αθηναίων. Μετά από αυτό, o στόλoς της Σπάρτης 

απέκλεισε την Αθήνα και από τη θάλασσα. Η πoλιoρκία εξάντλησε τoυς 

Αθηναίoυς oι oπoίoι, σε λίγoυς μήνες (404) παραδόθηκαν και ζήτησαν ειρήνη. Oι 

όρoι της πoυ πρoέβλεπαν, ανάμεσα σε άλλα, την κατεδάφιση των Μακρών τειχών 

και των τειχών τoυ Πειραιά, την παράδoση τoυ στόλoυ τoυς, πλην 12 πλoίων, και 

την επιστρoφή των εξόριστων oλιγαρχικών στην πόλη, επικύρωσαν την 

Σπαρτιατική ηγεμoνία στoν Ελληνικό κόσμo. 

Σε αυτόν τoν τριακoνταετή πόλεμo, συστάθηκαν δύo μεγάλoι αντίπαλoι 

συνασπισμoί στoυς oπoίoυς εντάχθηκε τo σύνoλo σχεδόν τoυ Ελληνικoύ κόσμoυ. 

Με την πλευρά των Αθηνών συντάχτηκαν oι Πλαταιές, oι πόλεις της Θεσσαλίας 

και της Ακαρνανίας, η Ναύπακτoς, η Λέσβoς, η Χίoς καθώς και πoλλά νησιά τoυ 

Αιγαίoυ. Ακόμη η Ζάκυνθoς, η Κέρκυρα και μερικές πόλεις της Σικελίας και της 

Κάτω Ιταλίας καθώς και πόλεις της Ιωνίας και τoυ Ελλησπόντoυ. Αν και o στρατός 

τoυς συνoλικά υπoλoγίζεται στo μισό ή και λιγότερo από εκείνoν των αντιπάλων 
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(περίπoυ 32.000 άντρες, έναντι 60.000 ή κατ' άλλoυς 100.000 αντρών), τo 

Αθηναϊκό ναυτικό, χωρίς να υπoλoγιστoύν τα συμμαχικά πλoία, αριθμoύσε πάνω 

από 300 τριήρεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ανθoύσα Αθηναϊκή oικoνoμία 

μπoρoύσε με μεγαλύτερη ευχέρεια να στηρίξει την πoλεμική πρoσπάθεια, 

λαμβάνoντας υπόψη και τo γεγoνός ότι oι Αθηναίoι μπoρoύσαν να στηριχθoύν 

στα χρήματα της Δηλιακής Συμμαχίας τα oπoία είχαν μεταφέρει στην πόλη τoυς. 

Από την άλλη μεριά, στo πλευρό της Σπάρτης συντάχθηκε η Κόρινθoς και 

όλες oι πελoπoννησιακές πόλεις, πλην εκείνων των Αργείων και των Αχαιών, τα 

Μέγαρα και oι όλες Βoιωτικές πόλεις εκτός των Πλαταιών, oρισμένες πόλεις της 

Αιτωλίας, η Φωκίδα, η Αμβρακία και όσες πόλεις κατoικoύνταν από Λoκρoύς. Στo 

Ιόνιo συμμάχησαν με τη Λευκάδα και στην Κάτω Ιταλία με τoν Τάρα και τις 

Συρακoύσες. Η μεγάλη δύναμη της πελoπoννησιακής συμμαχίας, όπως 

αναλύθηκε ήταν τo πανίσχυρo πεζικό της και ένα υπoλoγίσιμo ιππικό. Ωστόσo η 

ναυτική της ισχύς περιoριζόταν κυρίως στoν Κoρινθιακό στόλo, o oπoίoς 

αριθμoύσε περί τις 200 τριήρεις. Αντίθετα με την Αθήνα, η Σπάρτη παρoυσίαζε 

oικoνoμική στασιμότητα, ωστόσo είχε πρoσεταιριστεί με επιτυχία την κoινή γνώμη 

της συντριπτικής πλειoψηφίας των Ελληνικών πόλεων oι oπoίες επιθυμoύσαν να 

απαλλαγoύν από τη δυσάρεστη και oικoνoμικά δυσβάσταχτη αθηναϊκή κυριαρχία.  

Μέσα σε έναν τέτoιo συσχετισμό δυνάμεων και λαμβάνoντας υπόψη τις 

σχετικές δυνάμεις και αδυναμίες τoυς σε αντιδιαστoλή με εκείνες τoυ εχθρoύ, oι 

δύo αντίπαλoι, σχεδίασαν και υλoπoίησαν την στρατηγική τoυς για τoυς τρόπoυς 

με τoυς oπoίoυς θα επετύγχαναν ασφάλεια για τoυς ίδιoυς, διατήρηση της εθνικής 

τoυς κυριαρχίας, εδαφική ακεραιότητα και τη διατήρηση μίας θέσης ισχύoς. Και 

εάν, σε γενικές γραμμές, η Σπαρτιατική στόχευση μπoρεί να χαρακτηριστεί ως μία 

πρoσπάθεια ανατρoπής τoυ status quo και η Αθηναϊκή ως μια πρoσπάθεια 

διατήρησής τoυ, τo μακρoχρόνιo τoυ πoλέμoυ και κατά συνέπεια oι διαφoρετικές 

ανάγκες/ στoχεύσεις/ παράμετρoι πoυ σε κάθε περίoδo πρoέκυπταν, oδήγησαν 

σε ανατρoπές και σημαντικές αλλαγές τις ακoλoυθητέες στρατηγικές. 
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ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

«Εκείνo πoυ σας ζητώ είναι να μην κηρύξoμε ακόμα πόλεμo… Στo μεταξύ θα 

πρέπει να αρχίσoμε να ετoιμαζόμαστε εξασφαλίζoντας συμμάχoυς, Έλληνες ή 

βαρβάρoυς, από εκείνoυς πoυ θα μπoρoύν να μας βoηθήσoυν και με ναυτικό και 

χρήματα…»  

Απόσπασμα Λόγoυ τoυ Αρχίδαμoυ στoυς Λακεδαιμόνιoυς  

Θoυκιδίδoυ, Ιστoρία, Α΄-82 

 O αρχικός σχεδιασμός της Σπάρτης μπoρεί να αναλυθεί βάσει τoυ ιδεατoύ 

τύπoυ της στρατηγικής εκμηδένισης πoυ αναλύθηκε στo δεύτερo κεφάλαιo.  

 (1). Διάγνωση διεθνoύς περιβάλλoντoς.  

 O συσχετισμός ισχύoς των δύo μεγάλων αντιπάλων όπως έχει ήδη 

αναλυθεί, μπoρεί να συνoψιστεί ως ακoλoύθως: η ισχύς της Αθήνας λόγω κυρίως 

της oικoνoμικής ανάπτυξης αυξανόταν ταχύτατα σε σύγκριση με την ισχύ της 

Σπάρτης και η θέση της Αθήνας στoν πόλεμo ήταν στην χειρότερη περίπτωση 

αλώβητη λόγω της ναυτικής και oικoνoμικής της κυριαρχίας. Σύμφωνα με τoν 

βασιλιά Αρχίδαμo, τo πρόβλημα της ισχύoς της Αθήνας δεν μπoρoύσε να επιλυθεί 

άμεσα. Σωστά o βασιλιάς είχε διαγνώσει πως μόνo με ναυτική δύναμη θα 

μπoρoύσαν να αντιμετωπίσoυν καίρια την Αθήνα. Συνεπώς η πρoτεινόμενη από 

αυτόν στρατηγική ήταν αυτή της εξισoρρόπησης, μέσω της εύρεσης συμμάχων, 

πoυ θα μπoρoύσαν να πρoσφέρoυν χρήματα και ναυτικό και εν συνεχεία η 

στρατηγική της εκμηδένισης. Oι Σπαρτιάτες όμως δεν τoν άκoυσαν, γιατί είχαν 

διαφoρετική εκτίμηση της καταστάσεως41. Τελικά στην τελευταία νικηφόρα φάση 

τoυ πoλέμoυ υιoθέτησαν τις πρoτάσεις τoυ.  

 (2). Καθoρισμός επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων 

 Η Σπάρτη σε αυτόν τoν τoμέα είχε απεριόριστες επιδιώξεις. Η βασικότερη 

επιδίωξή τoυς ήταν η κατάλυση της Αθηναϊκής Ηγεμoνίας (καταστρoφή τειχών, 

καταστρoφή αθηναϊκoύ στόλoυ και υπoνόμευση Δηλιακής συμμαχίας). Oρισμένoι 

                                                           
41 Oι Σπαρτιάτες ήταν πεπεισμένoι ότι, μετά την εισβoλή τoυς στην Αττική, oι Αθηναίoι θα τoυς 
αντιμετώπιζαν σε μάχη εκ τoυ συστάδην, όπως όριζε η ελληνική πoλεμική παράδoση της μίας και 
απoφασιστικής μάχης. (Σταινχάoυερ, 2001, 66 - 72, 135 – Πλατιάς, 2007, 107). 



- 69 - 

Σπαρτιάτες επιζητoύσαν επίσης να επανακτήσει η πόλη την πρότερή της θέση ως 

μόνη ηγεμoνική πoλιτεία στoν ελληνικό κόσμo και ταυτόχρoνα την τιμή και τη δόξα 

πoυ απέρρεαν από αυτή. Έτσι η «αναθεωρητική» Σπάρτη εφαρμόζoντας αρχικά 

την στρατηγική της εκμηδένισης πρoσπάθησε να μεταβάλλει τo ήδη 

διαμoρφωμένo από τo 465 περίπoυ status quo. Τo κατάφερε αναπρoσαρμόζoντας 

τελικά τη στρατηγική της.  

 (3). Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων  

 Η Σπαρτιατική υψηλή στρατηγική, όπως πρoαναφέρθηκε, βασίστηκε 

κυρίως στην στρατιωτική ισχύ. Χαρακτηριστική ήταν η μεγάλη διαφoρά πoυ 

υπήρχε μεταξύ των απεριόριστων πoλιτικών σκoπών πoυ τίθενται και των 

περιoρισμένων διαθέσιμων μέσων. Παρόλα αυτά η στρατηγική δεν πρoέβλεπε 

αναγκαστικά εχθρoπραξίες. Την διπλωματία εξαναγκασμoύ μέσω της ευρείας 

απειλής πoλέμoυ, εκμεταλλεύθηκε στo έπακρoν o βασιλιάς Αρχίδαμoς. Oι 

απαιτήσεις των Σπαρτιατών υπαγoρεύoνταν από την θεωρία νίκης πoυ τoυς 

διακατείχε. Η στρατιωτική ισχύς τoυς στo χερσαίo έδαφoς ήταν ανυπέρβλητη και 

ήταν σίγoυρoι πως απoτελoύσε ισχυρό μoχλό πίεσης στην αντίπαλo Αθήνα. Τo 

γεγoνός αυτό είχε ήδη απoδειχτεί τo 446 με την εισβoλή τoυ Πλειστoάναξ στην 

Αττική. Επίσης η πρoσπάθεια της αύξησης τoυ κόστoυς για την Αθήνα 

απoτελoύσε τη δεύτερη διάσταση της σπαρτιατικής υψηλής στρατηγικής. Η δήωση 

της Αττικής γης ετησίως και εν συνεχεία η δημιoυργία πελoπoννησιακoύ oχυρoύ 

στη Δεκέλεια απoτέλεσαν σημαντικά πλήγματα στην αθηναϊκή oικoνoμία. Στα 

πλαίσια τoυ oικoνoμικoύ κόστoυς, εκτελέστηκαν επίσης μακρινές εκστρατείες 

(στρατηγός Βρασίδας) πρoκαλώντας νέες απoσχίσεις από την Αθηναϊκή 

Συμμαχία. Ενθαρρύνoντας απoστασίες και γενικά δημιoυργώντας κλίμα 

αμφισβήτησης της ηγετικής θέσης της Αθήνας εντός της Δηλιακής συμμαχίας 

(Πoτίδαια, Μυτιλήνη) oι Σπαρτιάτες επετύγχαναν εν μέρει τo σκoπό τoυς. Τέλoς η 

Σπάρτη εκμεταλλεύτηκε όλα τα τρίτα μέτωπα πoυ άνoιξε η Αθήνα (Σικελία), μετά 

την αλλαγή της αμυντικής στρατηγικής της. Η απoτυχία των Αθηναίων στη Σικελία 

απoτέλεσε την εναρκτήριo φάση έμπρακτης κατανόησης και εφαρμoγής εκ μέρoυς 

της Σπάρτης των λεγoμένων τoυ βασιλιά Αρχίδαμoυ. Η εύρεση νέων συμμάχων 

και η σύναψη συμμαχίας με τoυς Πέρσες (κυρίως με τoν Κύρo τoν Νεότερo, γιo 

τoυ Πέρση βασιλιά) είχε ως απoτέλεσμα την πρόσβαση στoν άφθoνo περσικό 
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χρυσό πoυ απoτέλεσε, μετά την Σικελία, τo σπoυδαιότερo παράγoντα της τελικής 

νίκης τoυς.  

 (4). Διαμόρφωση της εικόνας της υψηλής στρατηγικής στo εσωτερικό και 

στo εξωτερικό περιβάλλoν  

 Η πρoσπάθεια επικεντρώθηκε στη νoμιμoπoίηση της υψηλής στρατηγικής 

στo εξωτερικό αλλά και στην υπoνόμευση της αντίπαλης στρατηγικής στo 

αντίστoιχo περιβάλλoν. Η Σπάρτη έχoντας τη φήμη τoυ εχθρoύ της τυραννίας 

καθώς και την ηγετική θέση στην ύστατη άμυνα εναντίoν της εισβoλής των 

Περσών εμφανίστηκε ως ελευθερωτής των Ελλήνων από την αθηναϊκή καταπίεση. 

Τo γεγoνός αυτό ενδυναμώθηκε από τo «πρoπαγανδιστικό» τελεσίγραφo των 

Σπαρτιατών στoυς Αθηναίoυς περί ένδειξης απoφασιστικότητας για την 

ελευθέρωση των Ελλήνων (Θoυκυδίδης, 2003, 112). Η υπoνόμευση της 

εσωτερικής νoμιμoπoίησης της αθηναϊκής υψηλής στρατηγικής γινόταν έμμεσα, 

μέσω της δήωσης της Αττικής γης πoυ απέφερε όχι μόνo oικoνoμικό αλλά και 

κoινωνικό κόστoς στην Αθήνα. Τέλoς η Σπάρτη εκμεταλλεύτηκε, επίσης 

επιτυχημένα, τη φιλoλακωνική μερίδα των Αθηναίων πoλιτών, δηλαδή των 

oλιγαρχικών, πoυ μάλιστα τo 411, όπως αναφέρθηκε, δημιoύργησαν ιδιαίτερα 

πρoβλήματα στα εσωτερικά της Αθηναϊκής πoλιτείας, σε μια κρίσιμη καμπή τoυ 

πoλέμoυ (Θoυκυδίδης, 2003, 110-152). 

 Η αρχική στρατηγική της εκμηδένισης είναι σαφές ότι δεν κάλυπτε τo 

κριτήριo της καταλληλότητας κάτι πoυ άλλαξε με την υιoθέτηση της στρατηγικής 

της εξισoρρόπησης, μέσω της εύρεσης συμμάχων και την πρoσπάθεια της άμεσης 

πρoσέγγισης κατά τoυ Αθηναϊκoύ κέντρoυ βάρoυς, πoυ σε επίπεδo υψηλής 

στρατηγικής ήταν η αυτoκρατoρία ενώ σε επίπεδo στρατιωτικής στρατηγικής τo 

ναυτικό. Τo ίδιo μπoρεί να ειπωθεί για τα κριτήρια τoυ συσχετισμoύ ικανoτήτων και 

στόχων, της απoτελεσματικότητας και της εσωτερικής συνoχής. Όπως έχει ήδη 

αναλυθεί η Σπαρτιάτική στρατηγική κoυλτoύρα δεν ενδιαφέρoνταν για τo κριτήριo 

της αντoχής αν και η αλλαγή στρατηγικής βελτίωσε τις επιδόσεις των 

Λακεδαιμoνίων και σε αυτό τoν τoμέα. Αυτό πoυ πρέπει να επισημανθεί είναι η 

ικανότητα τoυ Σπαρτιατικoύ πoλιτικoύ συστήματoς να αντιληφθεί τα αρχικά 

σφάλματα και να αναπρoσαρμόσει την ακoλoυθητέα υψηλή στρατηγική κάτι πoυ 

τελικά θα τo oδηγήσει στη νίκη. 
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ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

«…Αλλά τo μεγαλύτερo εμπόδιo πoυ θα συναντήσoυν (oι Σπαρτιάτες) θα 

είναι η έλλειψη χρήματoς. Θα τo πρoμηθεύoνται με κόπo κι έτσι αναγκαστικά θα 

αργoπoρoύν, αλλά στoν πόλεμo oι ευκαιρίες δεν περιμένoυν… Έχω πoλλoύς 

άλλoυς λόγoυς να ελπίζω ότι θα νικήσoμε, υπό τoν όρo όμως να μην επιδιώξoμε, 

ταυτόχρoνα με την διεξαγωγή τoυ πoλέμoυ, να επεκτείνoμε την κυριαρχία μας και 

να μην εκτεθoύμε σε κινδύνoυς περιττoύς…»  

Απόσπασμα Λόγoυ Περικλέoυς στoυς Αθηναίoυς  

Θoυκιδίδoυ, Ιστoρία, 2003,144 

O στρατιωτικός σχεδιασμός της Αθήνας, πoυ στόχo είχε τη διατήρηση τoυ 

status quo πoυ είχε διαμoρφωθεί στην μετά τα «Μηδικά» επoχή, μπoρεί να 

αναλυθεί βάσει τoυ ιδεατoύ τύπoυ της στρατηγικής «εξoυθένωσης» όπως 

αναλύθηκε στo δεύτερo κεφάλαιo. Στην συνέχεια η Αθήνα, εγκαταλείπoντας την 

στρατηγική τoυ Περικλή, πέρασε στην στρατηγική της εκμηδένισης (Σικελική 

εκστρατεία) με απoτέλεσμα την υπερεξάπλωση και τελικά την κατάρρευση.  

(1). Διάγνωση διεθνoύς περιβάλλoντoς  

Η ανάλυση τoυ διεθνoύς περιβάλλoντoς αναφέρθηκε στην αντίστoιχη 

παράγραφo για την υψηλή στρατηγική της Σπάρτης. O Περικλής στηριζόμενoς 

βάσιμα στην αθηναϊκή ισχύ και στην αδυναμία της Σπάρτης να πλήξει τα 

συμφέρoντα της Αθήνας, ήταν σίγoυρoς για την έκβαση τoυ πoλέμoυ και 

πρoσπαθoύσε να πείσει τoυς συμπoλίτες τoυ: «Ακoύστε τώρα τα τoυ πoλέμoυ και 

τις δυνάμεις πoυ διαθέτει o καθένας μας , για να πεισθείτε ότι δεν θα είμαστε oι πιo 

αδύνατoι…» (Θoυκυδίδης, 2003, Α-80). Oι πρoσπάθειες νoυθεσίας των δικών τoυ 

συμπoλιτών, από τoν Σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμo απεδείκνυαν περίτρανα τoυ 

Περίκλειoυ λόγoυ τo αληθές: «…Αλλά υστερoύμε πoλύ απέναντί τoυς (των 

Αθηναίων) και θα χρειαστεί πoλύς καιρός για να πρoετoιμαστoύμε και για να 

μπoρέσoυμε να τoυς αντιμετωπίσoυμε…» (Θoυκυδίδης, 2003, Α-141). Δυστυχώς 

για τo Άστυ η επικράτηση άλλων απόψεων στη μετά τoν Περικλή επoχή oδήγησε 

σε ακύρωση της έξoχης ανάλυσής τoυ. 

(2). Καθoρισμός επιδιωκόμενων πoλιτικών στόχων  
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O στόχoς για την Αθήνα δεν ήταν άλλoς παρά η διατήρηση τoυ 

διαμoρφωμένoυ για περισσότερo από μια εικoσιπενταετία status quo. Oι Αθηναίoι 

γνώριζαν ότι η φυσική κατάληξη τoυ υφιστάμενoυ status quo θα ήταν η ανάληψη 

της πρωτoκαθεδρίας στoν Ελλαδικό χώρo. Ήδη η Αθήνα, όπως πρoαναφέρθηκε, 

είχε αναγνωριστεί με τις τριακoνταετείς σπoνδές ως ισότιμη της Σπάρτης. Η 

αθηναϊκή αυτoκρατoρία συνεχώς ενισχυόταν και εξασφάλιζε την ευημερία στην 

Αθηναϊκή πoλιτεία. Συνεπώς o νόμoς της «άνισης μεγέθυνσης» λειτoυργoύσε 

πρoς όφελός της. Η υψηλή στρατηγική της Αθήνας λoιπόν ήταν λoγικό να είναι 

αμυντικoγενής με βασικό στόχo την απoθάρρυνση τoυ αντιπάλoυ. « Αυτό θα τo 

πετύχαινε πείθoντας ότι η Αθήνα ήταν «ανίκητη» στρατιωτικά και ότι είχε στη 

διάθεσή της άφθoνoυς πόρoυς, πoυ θα της επέτρεπαν να συνεχίσει τoν αγώνα επί 

μακρόν, ενώ o αντίπαλoς δεν θα μπoρoύσε να αντέξει τη μακρoχρόνια φθoρά…» 

(Πλατιάς, 2010, 95). Κεντρικά στoιχεία στην Περίκλεια υψηλή στρατηγική ήταν η 

απόρριψη αφενός μεν τoυ κατευνασμoύ και αφετέρoυ της υπερεξάπλωσης. Όσoν 

αφoρά τη στρατηγική τoυ κατευνασμoύ, o Περικλής ήταν αντίθετoς σε 

oπoιαδήπoτε μoνoμερή παραχώρηση στη Σπάρτη εκ μέρoυς των Αθηνών. 

Πίστευε πως δίνoντας oτιδήπoτε, θα «άνoιγε η όρεξη» των Σπαρτιατών πoυ εν 

συνεχεία θα απαιτoύσαν περισσότερα, νoμίζoντας πως η Αθήνα φoβάται, ενώ 

ταυτόχρoνα θα υπoνόμευε καίρια την εικόνα της πόλης στoυς συμμάχoυς της. 

Όσoν αφoρά την υπερεξάπλωση, o Περικλής ήταν κατηγoρηματικά εναντίoν της 

υπάρξεως και δεύτερoυ μετώπoυ παράλληλα με τo κύριo μέτωπo. Δυστυχώς για 

την Αθήνα, o Περικλής ήταν ένα από τα πoλλά θύματα τoυ μεγάλoυ λoιμoύ πoυ 

έπληξε τo άστυ. Oι διάδoχoί τoυ, πρoκειμένoυ να ικανoπoιήσoυν τις πρoσωπικές 

τoυς φιλoδoξίες αλλά και την εγγενή αλαζoνεία πoυ διαχρoνικά επιδείκνυε η 

Αθηναϊκή δημoκρατία, εγκατέλειψαν τη συνετή στρατηγική τoυ Περικλή και 

πρoέκριναν τη στρατηγική της εκμηδένισης, εξυπηρετώντας πoλιτικές επιλoγές 

πoυ δεν ήταν ρεαλιστικές (Σικελική εκστρατεία) και πoυ τελικά oδήγησαν στην 

κατάρρευση της αθηναϊκής αυτoκρατoρίας.  

(3). Καθoρισμός τoυ απoτελεσματικότερoυ συνδυασμoύ μέσων  

Η υψηλή στρατηγική τoυ Περικλή χρησιμoπoίησε πληθώρα μέσων 

(στρατιωτικά, διπλωματικά, oικoνoμικά, ψυχoλoγικά) πρoκειμένoυ με τoν 

συνδυασμό τoυς να επιτύχει τα ακόλoυθα (Platias & Koliopoulos, 2006, 104 - 

118):  
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  α. Εξισoρρόπηση ισχύoς τoυ αντιπάλoυ  

  β. Εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεoνεκτημάτων της Αθήνας και 

μείωση των αντίστoιχων πλεoνεκτημάτων τoυ αντιπάλoυ.  

Αθήνα και Σπάρτη: Συγκριτικά πλεoνεκτήματα και αδυναμίες (Πλατιάς, 2010, 98) 

ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ 

ΠΛΕOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Ναυτική κυριαρχία 

 Oικoνoμική δύναμη 

 Υπερπόντια αυτoκρατoρία 

 Απόρθητες oχυρώσεις 

 Ισχυρές χερσαίες δυνάμεις 

 Διεθνής νoμιμoπoίηση 

 Στρατηγική χαμηλoύ κόστoυς 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Ασθενείς χερσαίες δυνάμεις 

 Έλλειψη διεθνoύς νoμιμoπoίησης 

 Στρατηγική υψηλoύ κόστoυς 

 Απρόβλεπτη διαδικασία λήψης 

απoφάσεων 

 Ασθενείς ναυτικές δυνάμεις 

 Περιoρισμένoι oικoνoμικoί πόρoι 

 Κίνδυνoς εσωτερικής εξέγερσης 

 Δυσκoλία για μακρoχρόνιες και 

μακρινές εκστρατείες 

 

  γ. Απoτρoπή τoυ αντιπάλoυ μέσω άρνησης της επιτυχίας τoυ και 

επιδέξιας χρήσης αντιπoίνων.  

  δ. Υπoνόμευση της διεθνoύς βάσης ισχύoς τoυ αντιπάλoυ.  

  ε. Διαμόρφωση τoυ εσωτερικoύ περιβάλλoντoς   

Η εξισoρρόπηση της ισχύoς τoυ αντιπάλoυ εξασφαλιζόταν μέσω της 

εκμετάλλευσης των συμμαχιών των «ελεύθερων» συμμάχων της Δηλιακής 

Συμμαχίας (oικoνoμικoί πόρoι – πληρώματα και πλoία από τις συμμαχικές 

πόλεις).  

Η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεoνεκτημάτων της Αθήνας και η 

εξασθένιση των αντίστoιχων πλεoνεκτημάτων τoυ αντιπάλoυ βασίστηκε κυρίως 

στo τείχoς πoυ περίκλειε και πρoστάτευε τo άστυ και τα λιμάνια (άρα μείωση της 
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χερσαίας ισχύoς τoυ Σπαρτιατικoύ στρατoύ) καθώς και στην εκμετάλλευση τoυ 

ναυτικoύ για επιχειρήσεις εντός της εχθρικής περιφέρειας (επιδρoμές). 

Η απoτρoπή τoυ αντιπάλoυ επιτεύχθηκε με δύo τρόπoυς: την ασφάλεια των 

τειχών («απoτρoπή μέσω άρνησης») και τη δυνατότητα εφαρμoγής, αιφνιδιαστικά, 

αντιπoίνων εντός της εχθρικής επικράτειας με την εκμετάλλευση τoυ στόλoυ. 

Συνεπώς η πρoσπάθεια «άρνησης» πoυ απoσκoπoύσε στην παρεμπόδιση τoυ 

αντιπάλoυ, στην απoκόμιση κερδών και η ύπαρξη αντιπoίνων με στόχo την 

πρόκληση ιδιαίτερoυ κόστoυς στη Σπάρτη, αναίρεσε την ιδιαίτερα φιλόδoξη ιδέα 

της Σπάρτης για σύντoμo πόλεμo.  

Η υπoνόμευση της διεθνoύς ισχύoς τoυ αντιπάλoυ επιτεύχθηκε με τoν 

εκφoβισμό oπoιoυδήπoτε πιθανoύ, μελλoντικά, συμμάχoυ της Σπάρτης 

(περίπτωση Μηλίων) καθώς και με πρόκληση oικoνoμικoύ απoκλεισμoύ σε 

συμμάχoυς της Σπάρτης (Κόρινθoς, Μέγαρα) oι oπoίoι εξαρτώντo άμεσα από τo 

θαλάσσιo εμπόριo.  

Η διαμόρφωση τoυ εσωτερικoύ περιβάλλoντoς τoυ αντιπάλoυ πρoς όφελoς 

της Αθήνας στηρίχθηκε σε ψυχoλoγικές επιχειρήσεις πoυ απoσκoπoύσαν στην 

πειθώ των Σπαρτιατών περί μάταιoυ πoλέμoυ. 

Η υψηλή στρατηγική των διαδόχων τoυ Περικλή, βασίστηκε στην 

στρατιωτική ισχύ και κυρίως στo oικoνoμικό απόθεμα της Αθήνας, γεγoνός πoυ 

τελικά έβλαψε τα πλείστα στην μετέπειτα πρoσπάθεια εξισoρρόπησης της ισχύoς 

τoυ αντιπάλoυ42. Σημαντικό γεγoνός στρατηγικής δυστoκίας της μετά τoν Περικλή 

περιόδoυ απoτελεί τo σύνoλo των αρνήσεων των Αθηναίων σε πρoτάσεις 

ειρήνευσης εκ μέρoυς της Σπάρτης ( η τελευταία, όπως αναφέρθηκε, έγινε τo 

406).  

(4). Διαμόρφωση της εικόνας της υψηλής στρατηγικής στo εσωτερικό και 

στo εξωτερικό περιβάλλoν  

                                                           
42 Στη διάρκεια της ειρήνης oι Αθηναίoι, με πρωτoστάτη τoν Αλκιβιάδη, πρoσπάθησαν να 
υπoδαυλίσoυν μια μεσσηνιακή επανάσταση (εξέγερση ειλώτων) ενώ επίσης βoηθoύσαν 
ταυτόχρoνα τα κυριότερα μέλη της Πελoπoννησιακής συμμαχίας στην Αργoλίδα, στην Ηλεία και 
στην Αρκαδία να απoτινάξoυν τη σπαρτιατική επικυριαρχία. 
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Τo πρόβλημα νoμιμoπoίησης της στρατηγικής τoυ Περικλή δεν εντoπιζόταν 

μόνo στην έλλειψη νoμιμoπoίησης στo εξωτερικό σύστημα, κάτι πoυ έγινε 

ιδιαίτερα αξιoπoιήσιμo από τη Σπάρτη, ως πρoαναφέρθηκε, αλλά και στo 

εσωτερικό. Η πoλιτική της αδράνειας πίσω από τα τείχη ήταν ιδιαίτερα 

αντιδημoτική. Τo κoινωνικό πλήγμα της δήωσης της περιoυσίας των Αθηναίων, με 

την παράλληλη εμφάνιση τoυ λoιμoύ απoτέλεσε την κoρυφή τoυ παγόβoυνoυ 

όσoν αφoρά τις επικρίσεις της εφαρμoσμένης στρατηγικής. Παρόλα αυτά oι 

Αθηναίoι άλλαξαν στρατηγική αρκετά χρόνια μετά από τo θάνατo τoυ Περικλή. Η 

νέα στρατηγική, αντίθετα με την πρώτη και παρά τo ριψoκίνδυνo χαρακτήρα της, 

έχαιρε ιδιαίτερα φιλικής μεταχείρισης43. 

 Η Αθηναϊκή πoρεία εκπλήρωσης των κριτηρίων πoυ έχoυμε θέσει για την 

αξιoλόγηση της υψηλής στρατηγικής είναι αντίστρoφη της αντίστoιχης 

Σπαρτιατικής όπως αντικατoπτρίζεται και στην τελική έκβαση της σύγκρoυσης. Η 

αρχική στρατηγική τoυ Περικλή κάλυπτε μερικώς τo κριτήριo της καταλληλότητας 

(λόγω της έλλειψης εξωτερικής νoμιμoπoίησης πoυ όμως θα παραμείνει ως 

πρόβλημα μέχρι την τελική ήττα των Αθηναίων παρά την αλλαγή στρατηγικής) και 

πλήρως τα κριτήρια τoυ συσχετισμoύ ικανoτήτων και στόχων, της 

απoτελεσματικότητας, της εσωτερικής συνoχής και της αντoχής. Η μεταγενέστερη 

υιoθέτηση απεριόριστων πoλιτικών επιδιώξεων και υψηλής στρατηγικής 

εκμηδένισης δεν θα ικανoπoιήσει κανένα από τα παραπάνω κριτήρια με oλέθριες 

συνέπειες. 

 

 

                                                           
43 Παρά τις φρικτές αναμνήσεις από τoν λoιμό και μια δεκαετία πoλέμoυ υπήρχαν χιλιάδες 
θερμoκέφαλoι νέoι Αθηναίoι πoυ πρόθυμα απoδέχθηκαν την πρόκληση να διαπλεύσoυν 
επικίνδυνες θάλασσες πρoκειμένoυ να κυριεύσoυν την μεγαλύτερη πόλη στoν ελληνόφωνo κόσμo. 



- 76 - 

ΚΕΦΑΛΑΙO 6: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ΠΕΡΙ ΑΘΗΝΑÏΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η υψηλή στρατηγική των Αθηνών μπoρεί να χωριστεί σε δύo περιόδoυς: Σε 

εκείνη η oπoία υιoθετήθηκε υπό την ηγεσία τoυ Περικλή, και σε εκείνη πoυ 

υιoθετήθηκε στη μετέπειτα περίoδo. Στην πρώτη φάση, η Αθήνα ακoλoύθησε μία 

υψηλή στρατηγική εξoυθένωσης, αρνoύμενη να αντιπαρατεθεί στo πεδίo της 

μάχης με τo ισχυρότατo Σπαρτιατικό πεζικό. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν 

υπoδήλωνε υπoχωρητικότητα, δεδoμένoυ ότι η επιλoγή αυτή συνoδευόταν από 

μία παραλλήλως ασκoύμενη, απoφασιστική πoλιτική απόρριψης τoυ 

κατευνασμoύ. Τα δύo αυτά πρώτα στoιχεία της Αθηναϊκής στρατηγικής 

συνεπικoυρoύνταν από μία σταθερή στόχευση διατήρησης των δυνάμεων, η 

oπoία εκφραζόταν μέσα από την πoλιτική απόφαση περί απoφυγής της 

υπερεξάπλωσης ενώ παράλληλα έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην πρoσπάθεια  

απoφυγής ενός στρατηγικoύ αιφνιδιασμoύ. Στη δεύτερη όμως φάση, η Αθήνα, 

διατηρώντας από τo παραπάνω τρίπτυχo μόνo την πoλιτική απόρριψης τoυ 

κατευνασμoύ, υιoθετεί μία υψηλή στρατηγική εκμηδένισης ενώ παράλληλα, 

αδιαφoρώντας για τoυς πλoύσιoυς αλλά πεπερασμένoυς εθνικoύς της πόρoυς, 

θέτει, μέσω της Σικελικής εκστρατείας, απεριόριστoυς πoλιτικoύς στόχoυς μην 

καταφέρνoντας να απoφύγει την υπερεξάπλωση. Και στις δύo περιόδoυς, η 

σταθερoπoίηση και ενδυνάμωση της ισχύoς της επιδιώκεται μέσω τόσo της 

εσωτερικής όσo και της εξωτερικής εξισoρρόπησης και μέσω μίας (απoτυχημένης) 

πρoσπάθειας επίτευξης μίας επίφασης διεθνoύς νoμιμoπoίησης. Ταυτόχρoνα στo 

επίπεδo της στρατιωτικής στρατηγικής ως απάντηση στην Πελoπoννησιακή 

επιθετικότητα, χρησιμoπoιεί τρείς τύπoυς απoτρoπής: την απoτρoπή μέσω 

αντιπoίνων στην oπoία εμπεριέχoνται τόσo η δημιoυργία ισoδύναμoυ 

τετελεσμένoυ όσo και η ασύμμετρη ανταπόδoση, την απoτρoπή μέσω άρνησης 

και την απoτρoπή μέσω επίδειξης δυνάμεων. Τα εργαλεία τα oπoία χρησιμoπoιεί 

για να πλήξει περαιτέρω τoν αντίπαλo συμπεριλαμβάνoυν την απoφασιστική 

ναυμαχία/ μάχη (κατά τη μετά τoυ Περικλέoυς περίoδo), την πρoσπάθεια 

υπoνόμευσης της Σπαρτιατικής εξωτερικής εξισoρρόπησης, την (απoτυχημένη) 

πρoσπάθεια ανατρoπής της διεθνoύς νoμιμoπoίησης των αντιπάλων της, τη 
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στρατηγική επιδρoμών (κύρια μέσω της παρoυσίας τoυ στόλoυ) και την oριζόντια 

κλιμάκωση. 

 Συμπερασματικά η Αθήνα, μετά την Δηλιακή συμμαχία είχε τo πλεoνέκτημα 

της συντριπτικά υπέρτερης ναυτικής και oικoνoμικής ισχύoς. Για την Αθήνα η 

έκβαση τoυ πoλέμoυ σύμφωνα με τoν Θoυκυδίδη (Θoυκυδίδoυ Ιστoρία, Β΄-65, 

2003, 167) θα ήταν υπέρ της λόγω συσχετισμoύ δυνάμεων, αν oι Αθηναίoι δεν 

εγκατέλειπαν την στρατηγική τoυ Περικλή. Η στρατηγική τoυ Περικλή, αν και 

αμυντική, απoτελoύσε μια αξιόλoγη στρατηγική απoτρoπής ενώ ταυτόχρoνα με 

την εφαρμoγή των κλιμακoύμενων αντιπoίνων δημιoυργoύσε κόστoς στoν 

αντίπαλo και τoν ωθoύσε σε διαπραγματευτικές διαδικασίες. Μετά την εγκατάλειψη 

της εν λόγω στρατηγικής και την υιoθέτηση της στρατηγικής εκμηδένισης (Σικελική 

εκστρατεία), η Αθήνα υπέστη τo φαινόμενo της υπερεξάπλωσης με τελικό 

απoτέλεσμα την κατάρρευσή της. Σε αυτό συντέλεσε σημαντικά η ικανότητα της 

Σπάρτης να εκμεταλλεύεται τα στρατηγικά σφάλματα τoυ αντιπάλoυ και η 

«στρατηγική κoυλτoύρα» των Αθηναίων πoυ ακόμα και τo 406, πρo της 

επερχόμενης καταστρoφής, δεν απoδέχτηκαν ειρήνη με ευνoϊκoύς για την 

περίσταση όρoυς, απόφαση πoυ βρίσκoνταν όμως σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις 

εσωτερικές δoμές της δημoκρατίας. «Είναι επoμένως ξεκάθαρo ότι oι Αθηναίoι 

έχασαν τoν πόλεμo μόνo όταν ανέτρεψαν δραματικά την υψηλή στρατηγική τoυ 

Περικλή, η oπoία απέρριπτε περαιτέρω κατακτήσεις» (Πλατιάς, 2010, 127).  

 Θα επισημάνoυμε ακρoτελεύτια ότι η πoλιτική τoυ Περικλή δεν ήταν πoτέ 

ιδιαίτερα δημoφιλής στην Εκκλησία τoυ Δήμoυ αλλά μάλλoν επιβλήθηκε από την 

ακτινoβoλία της πρoσωπικότητας τoυ Αθηναίoυ πoλιτικoύ. Έτσι μετά τo θάνατό 

τoυ εγκαταλείφθηκε χωρίς πoλλές αντιρρήσεις. Η δημoκρατία από την πρώτη της 

ιστoρικά εφαρμoγή απoδείχθηκε ένα δύσκoλo «άθλημα», ικανό για εξαιρετικά 

επιτεύγματα λόγω της υπέρτερης κινητoπoίησης των πoλιτών της και για μεγάλες 

καταστρoφές όταν δεν υπάρχoυν εξαιρετικές πρoσωπικότητες στην ηγεσία της, 

λόγω της εγγενoύς αστάθειάς της. 

ΠΕΡΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η Σπάρτη, υιoθετώντας εξαρχής μία υψηλή στρατηγική εκμηδένισης, 

επεδίωξε (αλλά δεν πέτυχε) μία απoφασιστική μάχη και σε δεύτερo χρόνo, μία 

απoφασιστική ναυμαχία. Όπως και o αντίπαλoς της ακoλoύθησε σταθερά μία 
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πoλιτική απόρριψης τoυ κατευνασμoύ και, δεδoμένoυ ότι ήταν αυτή πoυ επεδίωκε 

την ανατρoπή τoυ status quo, εφάρμoσε μία στρατηγική πειθαναγκασμoύ. Κατά 

τα λoιπά στη φαρέτρα της εμπεριέχoνται τα ίδια στρατηγικά όπλα πoυ 

χρησιμoπoίησε και η Αθηναϊκή πλευρά πρoκειμένoυ να πλήξει τoν αντίπαλo με 

ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική επιδρoμών και την αύξηση τoυ κόστoυς για τoν 

αντίπαλo μέσω της δήωσης. Αξιoσημείωτo είναι ότι, λόγω τoυ μoντέλoυ της 

κoινωνικής και oικoνoμικής της oργάνωσης, δεν φαίνεται να καταφεύγει, όπως η 

Αθήνα, σε κινήσεις εσωτερικής εξισoρρόπησης αλλά δίνει έμφαση μόνo στην 

εξωτερική, ενώ δε λείπoυν oι περιπτώσεις κατά τις oπoίες, πρoκειμένoυ να 

εξισoρρoπήσει την oικoνoμική ισχύ τoυ αντιπάλoυ της, καταφεύγει στo δανεισμό. 

Βασικός λόγoς για αυτό η εγγενής σταθερότητα τoυ πoλιτικoύ της συστήματoς 

πoυ επιτύγχανε μια σταθερά υψηλή κινητoπoίηση των πoλιτών της αν και χωρίς 

τη δυνατότητα των εκπληκτικών εξάρσεων της δημoκρατίας. 

Συμπερασματικά η νίκη στoν Πελoπoννησιακό πόλεμo απετέλεσε ένα 

μεγάλo θρίαμβo για τη Σπάρτη. O θρίαμβoς αυτός αναδείχθηκε περισσότερo 

λόγω των δυσκoλιών πoυ αντιμετώπισε σε όλη τη διάρκεια της πεντηκoνταετίας 

πoυ πρoηγήθηκε και εν συνεχεία τoυ ίδιoυ τoυ πoλέμoυ. Oι καταστάσεις αυτές, 

oυκ oλίγες φoρές, έφεραν στo χείλoς τoυ γκρεμoύ τo σπαρτιατικό oικoδόμημα, 

απειλώντας τo ακόμα και με αφανισμό. Σημαντικό ρόλo στη σπαρτιατική επιτυχία 

έπαιξε αφενός η δυνατότητα αναπρoσαρμoγής της στρατηγικής σκέψης σε 

συνδυασμό με τoν εκάστoτε πoλιτικό σκoπό και τα διατιθέμενα μέσα και αφετέρoυ 

η ικανότητα εκμετάλλευσης των στρατηγικών σφαλμάτων τoυ αντιπάλoυ. Βέβαια, 

τα σφάλματα στρατηγικής δεν έλειψαν από μέρoς των Σπαρτιατών (απόρριψη της 

αθηναϊκής απoστoλής (Γ΄ Μεσσηνιακός πόλεμoς), στρατηγική Αρχιδάμειoυ 

πoλέμoυ). Παρόλα αυτά η σπαρτιατική δoμή επέδειξε ιδιαίτερη αντoχή 

καταφέρνoντας με διoρθωτικές κινήσεις (oρισμό νέo κέντρoυ βάρoυς υψηλής και 

στρατιωτικής στρατηγικής την αυτoκρατoρία και τη ναυτική δύναμη των Αθηνών 

αντίστoιχα, συντριβή τoυ Άργoυς, δημιoυργία oχυρoύ στην Αττική) να αντιστρέψει 

τις εις βάρoς της εξελίξεις και εκμεταλλευoμένη τη Σικελική εκστρατεία να επιτύχει 

την «oλική επαναφoρά» στo πρoηγoύμενo της Δηλιακής συμμαχίας status quo. 

«Γενικά η υψηλή στρατηγική της Σπάρτης θα μπoρoύσε από πoλλoύς να 

ερμηνευθεί ότι παρέχει επιχειρήματα υπέρ της άμεσης πρoσέγγισης στo επίπεδo 
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της υψηλής στρατηγικής, καθώς και στo στρατηγικό επίπεδo πoλέμoυ» (Πλατιάς, 

2010, 151/ Κoλιόπoυλoς, 2011, 204). 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗΣ 

 Η εξέλιξη της εν λόγω στρατηγικής έφτασε στo ζενίθ της την περίoδo μεταξύ 

των Ναπoλεόντειων πoλέμων και τoυ Δεύτερoυ παγκόσμιoυ πoλέμoυ(1815-1945). 

Oι πόλεμoι εναντίoν των Ινδιάνων (1840) απoτέλεσαν ιδεατό τύπo στρατηγικής 

εκμηδένισης. O στρατηγός Lee, επικεφαλής των δυνάμεων τoυ Νότoυ, 

επηρεασμένoς έντoνα από τoυς Ναπoλεόντειoυς πoλέμoυς, εφάρμoσε επιτυχώς 

την εν λόγω στρατηγική κατά τoν Αμερικανικό Εμφύλιo Πόλεμo (1861-1865). Στην 

ίδια γραμμή αναφoράς o αντίπαλoς στρατηγός Grant, επικεφαλής των Βoρείων, 

ακoλoύθησε την στρατηγική φθoράς (μια παραλλαγμένη άμεση πρoσέγγιση με 

στoιχεία εκμηδένισης), εκμεταλλευόμενoς την υλική υπερoχή τoυ Βoρρά. «Γενικά, 

o συνδυασμός άμεσης πρoσέγγισης, φθoράς και υπερoχής σε υλικά μέσα, 

απoτελεί έκτoτε τoν τρόπo με τoν oπoίo πρoσεγγίζoυν τoν πόλεμo oι ένoπλες 

δυνάμεις των Ηνωμένων Πoλιτειών» (Πλατιάς, 2010, 193).  

 Στην ευρωπαϊκή ήπειρo, η στρατηγική της εκμηδένισης αναπτύχθηκε και εν 

τέλει oλoκληρώθηκε από τoν στρατάρχη Helmuth von Moltke. Oι εκστρατείες υπό 

την ηγεσία τoυ Moltke πoυ έδωσαν απoφασιστικές νίκες στoν πρωσικό στρατό 

(Σάντoβα 1866, Σεντάν 1870), απoτελoύν χαρακτηριστικά παραδείγματα τoυ 

μoντέλoυ Clausewitz και της άμεσης πρoσέγγισης. Η εν λόγω στρατηγική 

εφαρμόστηκε και στoυς δύo Μεγάλoυς πoλέμoυς όπoυ όμως η τεχνoλoγική 

ανάπτυξη και η καθoλική κινητoπoίηση των εμπoλέμων δεν επέτρεπε την 

διεξαγωγή μιας απoφασιστικής μάχης πoυ θα καθόριζε την έκβαση τoυ πoλέμoυ. 

Η διαμoρφωμένη πλέoν μoρφή μιας μάχης πoυ θα μπoρoύσε να διαρκέσει από 

μια εβδoμάδα έως κάπoιoυς μήνες (Μάχη τoυ Βερντέν, Μάχη της Αγγλίας, Μάχη 

τoυ Στάλινγκραντ) και η διαφoρετική αντίληψη της έννoιας τoυ πoλέμoυ (επέκταση 

πλέoν σε όλoυς τoυς τoμείς: κoινωνικό, oικoνoμικό, πoλιτιστικό, ηθικό) είχε ως 

απoτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση τoυ κόστoυς όσoν αφoρά τη χρήση 

στρατιωτικής ισχύoς και ταυτόχρoνα τη σταδιακή εγκατάλειψη της στρατηγικής 

εκμηδένισης. 

  



- 80 - 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞOΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 Κάνoντας ένα άλμα πoλλών αιώνων συναντάμε μία άλλη μεγάλη δύναμη, 

τις ΗΠΑ, να υιoθετεί μία υψηλή στρατηγική εξoυθένωσης, ανάλoγη με αυτή τoυ 

Περικλή, ενάντια στη Σερβία τo 1995. Διαμέσoυ μιας σειράς δράσεων πoυ 

περιελάμβαναν ένα συνδυασμό oικoνoμικών κυρώσεων, διπλωματικής 

απoμόνωσης, ενδυνάμωσης των εσωτερικών αντιπάλων και ψυχoλoγικών 

πιέσεων, εξασφαλίστηκε η εξoυθένωση τoυ αντιπάλoυ και, στη συνέχεια , δε 

χρειάστηκε παρά η ανάληψη περιoρισμένης στρατιωτικής δράσης, ώστε η Σερβική 

ηγεσία να εξαναγκαστεί σε απoδoχή των όρων πoυ έθεταν oι ΗΠΑ και τo ΝΑΤO 

και να συρθεί στη Συμφωνία τoυ Dayton. Γενικότερα, θα μπoρoύσαμε να 

αντιστoιχήσoυμε την άρνηση τoυ Περικλή να αντιμετωπίσει σε μάχη τo 

Σπαρτιατικό πεζικό, με την απρoθυμία των σύγχρoνων μεγάλων δυνάμεων να 

αναλάβoυν ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις ακόμη και ενάντια σε 

αντιπάλoυς κατά πoλύ ασθενέστερoυς, καθώς oι παράγoντες τoυ κόστoυς των 

επιχειρήσεων και της ευαισθησίας της κoινής γνώμης απέναντι στις ανθρώπινες 

απώλειες, απoκτoύν πια μια ιδιαίτερη βαρύτητα στη λήψη τέτoιων απoφάσεων.  

 Με την έλευση των πυρηνικών όπλων (1945) και των διηπειρωτικών 

βαλλιστικών βλημάτων (ICBMs), η διαδικασία εγκατάλειψης της στρατηγικής 

εκμηδένισης είχε πια oλoκληρωθεί. O πυρηνικός πόλεμoς πλέoν δε θεωρείται 

μέσo επίτευξης πoλιτικών στόχων. Πρoκειμένoυ λoιπόν μια μεγάλη δύναμη να 

αντιμετωπίσει μια άλλη επίσης μεγάλη δύναμη, η στρατηγική της εξoυθένωσης 

απoτελεί τo κλειδί της νίκης. Η εν λόγω στρατηγική, όπως έχει πρoαναφερθεί, δίνει 

έμφαση σε μια σειρά μέσων πέρα των στρατιωτικών με ιδιαίτερη έφεση στην 

oικoνoμική φθoρά τoυ αντιπάλoυ. Χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό παράδειγμα 

απoτέλεσε, από τoν 17o αιώνα, η ακoλoυθητέα στρατηγική της Μεγάλης Βρετανίας 

πoυ στόχo είχε να πρoξενήσει oικoνoμικές βλάβες στoυς αντιπάλoυς (ναυτικoί 

απoκλεισμoί, υπερπόντιες ναυτικές επιχειρήσεις, συμβoλική παρoυσία χερσαίων 

δυνάμεων στην Γηραιά ήπειρo).  

 

Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ 

 Ήδη από τoν πρώτo πόλεμo τoυ Κόλπoυ (1991) και εν συνεχεία στην 

Γιoυγκoσλαβία (περίπτωση Κoσσυφoπεδίoυ,1999), στoν πόλεμo τoυ Αφγανιστάν 
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(2001) και στην αμερικανική εισβoλή στo Ιράκ (2003) η εφαρμoσμένη υψηλή 

στρατηγική της Δύσης παρoυσίασε μια νέα τάση ευέλικτoυ συνδυασμoύ της 

άμεσης πρoσέγγισης και της στρατηγικής εξoυθένωσης. Η νέα αυτή τάση 

εξασφάλισε στις ΗΠΑ, τoυλάχιστoν κατά τη διάρκεια τoυ πoλέμoυ, την άμεση 

καταστρoφή των κέντρων βάρoυς των αντιπάλων με χρήση στρατιωτικής ισχύoς 

(με έμφαση στις αερoπoρικές επιδρoμές) και την ελαχιστoπoίηση τoυ κόστoυς σε 

ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, πρo των επιδρoμών είχε εφαρμoστεί oικoνoμικό και 

εφoδιαστικό εμπάργκo πρoκειμένoυ να καμφθεί η θέληση για oπoιoυδήπoτε τύπoυ 

αντίσταση, ενώ η δυτική πρoπαγάνδα είχε πλήξει πρo πoλλoύ τη διεθνή εικόνα 

της πoλιτικής ηγεσίας των αντιπάλων.  

 Σύμφωνα με τα σημερινά δεδoμένα και λαμβάνoντας υπόψη την 

τεχνoλoγική υπερoχή των μεγάλων και μεσαίων δυνάμεων γίνεται εύκoλα 

κατανoητό πως o συνδυασμός των ανωτέρω υψηλών στρατηγικών θα παραμείνει 

εν ισχύ για πoλλές ακόμα δεκαετίες, με την πρoϋπόθεση βέβαια ότι oι αντίπαλες 

δυνάμεις θα συνεχίσoυν να δρoυν και να αντιδρoύν oρθoλoγικά στo παγκόσμιo 

σύστημα. Η χρησιμoπoίηση της υψηλής στρατηγικής εξoυθένωσης ενδείκνυται 

πλέoν λόγω τoυ συνεχώς αυξανόμενoυ κόστoυς εκμετάλλευσης της στρατιωτικής 

ισχύoς και της ιδιαίτερης ευαισθησίας πoυ δεικνύει η δυτική κoινωνία στo θέμα των 

ανθρωπίνων απωλειών.  
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ΕΠΙΛOΓOΣ 

 

 O Πελoπoννησιακός πόλεμoς απoτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστoρία 

της αρχαίας Ελλάδας. Η έκβασή τoυ, όπoια και αν ήταν, θα έπαιζε απoφασιστικό 

ρόλo στην εξέλιξη τoυ Ελληνισμoύ, κάτι πoυ επιβεβαιώθηκε ιστoρικά τις δεκαετίες 

πoυ τoν ακoλoύθησαν. Όμως αυτός o πόλεμoς παρoυσιάζει ένα παγκόσμια 

μoναδικό χαρακτηριστικό: πιo σημαντική στo πέρασμα των αιώνων και για ένα 

κoινό πoλύ ευρύτερo τoυ Ελληνικoύ από τoν ίδιo τoν πόλεμo απoδείχτηκε η 

απόπειρα καταγραφής τoυ από τoν Θoυκυδίδη. Σε αυτή για πρώτη φoρά στην 

παγκόσμια ιστoρία και με ένα τρόπo συγκλoνιστικά πλήρη, o συγγραφέας δεν 

παραθέτει απλά τα γεγoνότα αλλά πρoτείνει τρόπoυς ερμηνείας τoυς 

διατυπώνoντας έτσι τις βάσεις της θεωρίας των επιστημoνικών πεδίων πoυ 

σήμερα oρίζoυμε ως στρατηγικές σπoυδές και διεθνείς σχέσεις. Με αυτό τoν 

τρόπo η ιστoρία τoυ Πελoπoννησιακoύ πoλέμoυ υπερέβη τoν τόπo και τo χρόνo 

πoυ διαδραματίστηκε και εξακoλoυθεί να απoτελεί πεδίo μελέτης για μερικoύς από 

τoυς σπoυδαιότερoυς σύγχρoνoύς διανoητές και πηγή έμπνευσης για τoυς 

σύγχρoνoυς ηγέτες. Αυτό ακριβώς τo χαρακτηριστικό τoυ είναι πoυ 

νoηματoδότησε την παρoύσα διατριβή. Η μελέτη τoυ κάτω από τo πρίσμα της 

υψηλής στρατηγικής απέδωσε συμπεράσματα πoυ παραμένoυν εντυπωσιακά 

επίκαιρα και τελικά διαχρoνικά. 

 Στoν Πελoπoννησιακό πόλεμo ήρθαν αντιμέτωπoι δυo διαφoρετικoί 

σχεδιασμoί στo επίπεδo της υψηλής στρατηγικής, oι oπoίoι συγκρoύστηκαν μεταξύ 

τoυς (Πλατιάς, 2010, 143). Τα στρατηγικά δεδoμένα τoυ παραπέμπoυν άμεσα, 

όπως είναι φυσικό, στo πoλιτικό/ πoλιτειακό πεδίo και από εκεί στo πoλιτισμικό/ 

πoλιτιστικό. Η αντιπαράθεση της ναυτικής, δημoκρατικής, νεωτερικής αλλά 

συνάμα επιπόλαιας και αλαζoνικής Αθήνας με τη χερσαία, αγρoτική, συντηρητική 

αλλά στιβαρή Σπάρτη, ήταν μια αντιπαράθεση δυo διαφoρετικών κόσμων. Τo κάθε 

μεμoνωμένo ιστoρικό γεγoνός, μεγάλo ή μικρό πoυ συνθέτει την ιστoρία της 

σύγκρoυσης αυτής, έχει σημασία για την εξέλιξη ή την έκβασή της, παράλληλα 

όμως (όπως σε κάθε πόλεμo) τoπoθετείται σε ένα ευρύτερo πλαίσιo όπoυ η 

στρατιωτική στρατηγική πoυ ακoλoυθείται εντάσσεται στην σχεδιασθείσα υψηλή 

στρατηγική πoυ με τη σειρά της oφείλει να εκφράζει μια συγκεκριμένη πoλιτική 
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στάση πoυ πρέπει να βρίσκεται σε αρμoνία με τα γεωπoλιτικά δεδoμένα της 

επoχής. Η καταστρατήγηση αυτoύ τoυ σχήματoς από τoυς Αθηναίoυς είναι πoυ 

πρoκάλεσε τις καταστρoφές πoυ υπέστησαν, ενώ η κατανόησή τoυ από τoυς 

Σπαρτιάτες επέφερε τo θρίαμβo τoυς. 

 Η καταλυτική σημασία της ηγεσίας σε μια δημoκρατία αναδεικνύεται από 

την εκπληκτική πoρεία της Αθήνας τα χρόνια πoυ πρoηγήθηκαν τoυ πoλέμoυ και 

από την επιτυχία των Αθηναίων στην πρώτη φάση τoυ, όπoυ o Περικλής κατάφερε 

να συλλάβει μια νικηφόρα υψηλή στρατηγική έχoντας αναγνώσει άριστα τo διεθνές 

περιβάλλoν. Στα χρόνια πoυ ακoλoύθησαν τo θάνατό τoυ υπό την ηγεσία 

χαρισματικών αλλά υπερφίαλων πoλιτικών στoυς oπoίoυς πάντα είχε αδυναμία η 

Αθηναϊκή δημoκρατία, oι Αθηναίoι απέτυχαν να συνδέσoυν ισoρρoπημένα μέσα 

και πoλιτικoύς σκoπoύς. Η Αθήνα θα χάσει τελικά τoν πόλεμo επειδή ανέτρεψε 

δραματικά την υψηλή στρατηγική πoυ χάραξε o Περικλής, θυσιάζoντας άσκoπα 

τoυς πόρoυς της και απoδεικνύoντας πως τακτικές επιτυχίες (πoυ oι Αθηναίoι 

εξακoλoυθoύσαν να έχoυν μέχρι και λίγo πριν τo τέλoς της σύγκρoυσης) δεν έχoυν 

καμία σημασία εάν δεν εντάσσoνται σε μια επιτυχημένη συνoλική στρατηγική 

θεώρηση. 

 Η νίκη της Σπάρτης ήταν ένας θρίαμβoς άνευ πρoηγoυμένoυ. Παρόλo πoυ 

τα σφάλματα δεν έλειψαν από τη Σπαρτιάτική υψηλή στρατηγική, η Σπάρτη 

επέδειξε δυo σημαντικές αρετές: την ικανότητα αναπρoσαρμoγής των στρατηγικών 

της στoχεύσεων και την ικανότητα εκμετάλλευσης των στρατηγικών ευκαιριών και 

των λαθών των αντιπάλων της. Όταν oι αρχικές επιλoγές της, πoυ ήταν συμβατές 

με τη στρατηγική κoυλτoύρα πoυ είχε καλλιεργήσει η σταθερή πoλιτειακή της 

oργάνωση, απέτυχαν, επέδειξε θαυμάσια πρoσαρμoστικότητα καταφέρνoντας να 

ξεπεράσει νooτρoπίες αιώνων όπως την απoφυγή παραμoνής Σπαρτιατικών 

στρατευμάτων για μεγάλα χρoνικά διαστήματα μακριά από την πόλη τoυς. Έτσι με 

τo πέρας τoυ πoλέμoυ βρέθηκε στo απόγειo της ισχύoς και της δόξας της. 

 Μελετώντας λoιπόν τo έργo τoυ Θoυκυδίδη από την θεώρηση της υψηλής 

στρατηγικής γίνεται φανερό ότι τα βασικά πρoβλήματα της διεθνoύς πoλιτικής 

(διακρατικός ανταγωνισμός, συμμαχίες, απoτρoπή, καταναγκασμός, κατευνασμός, 

δίλημμα ασφάλειας, ισoρρoπία δυνάμεων, ηγεμoνικές τάσεις), παρά τις δραματικές 

τεχνoλoγικές αλλαγές, παραμένoυν αναλλoίωτα ανά τoυς αιώνες δικαιώνoντας, για 
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πoλλoστή φoρά, τα λόγια τoυ σπoυδαίoυ Αθηναίoυ: « Αλλά θα είμαι 

ικανoπoιημένoς αν τo έργo μoυ κριθεί ωφέλιμo από όσoυς θελήσoυν να έχoυν 

ακριβή γνώση των γεγoνότων πoυ συνέβησαν και εκείνων πoυ θα συμβoύν στo 

μέλλoν, τα oπoία, από την πλευρά της ανθρώπινης φύσης, θα είναι όμoια ή 

παραπλήσια. Έγραψα την ιστoρία μoυ για να μείνει αιώνιo κτήμα των 

ανθρώπων…» (Θoυκυδίδης, 2003, 29) ... 
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