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Ας έρθουμε στο θέμα μας. Ποιές είναι οι αλλαγές στο
στερέωμα των ελληνικών πόλεων, που μας δίνουν το
δικαίωμα να μιλάμε για τον επαναστατικό χαρακτήρα
του Πελοποννησιακού πολέμου;
Η γεωγραφική διαίρεση του ελληνικού, χερσαίου
και νησιωτικού, χώρου είχε, όπως ξέρουμε, απαρχής
ευνοήσει τη δημιουργία ενός μικροκόσμου από χίλιες
(στην πράξη γνωστές είναι περίπου εκατό) αυτόνομες
πόλεις με γεωργική κτηνοτροφική βάση, με ένα αστικό
κέντρο και την απαραίτητη για τη συντήρηση της
κοινότητας χώρα, η οποία, με εξαίρεση την Αθήνα και
τη Σπάρτη, δεν ξεπέρασε τα συνήθως ορεινά όρια του
κάμπου. Έτσι, λίγο έξω από την Ελευσίνα βρίσκουμε
τα εχθρικά Μέγαρα, και απέναντι από τον Πειραιά
την απειλητική Αίγινα.
Τις πόλεις αυτές συναντάμε σε διαρκή μεταξύ τους
πόλεμο. Είναι εν τούτοις ένας πόλεμος με κανόνες,
που καθορίζονται από την ίδια τη φύση της αρχαίας
πόλης, την κοινή καταγωγή (τα Ελλήνων νόμιμα) και
την ανάγκη ισορροπίας των δυνάμεων μέσα σ’ αυτό
το μικρόκοσμο. Σκοπός του δεν είναι η εξόντωση του
αντιπάλου (κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει αυτή
την ισορροπία), αλλά ο εξαναγκασμός του να δεχθεί τις
θέσεις του νικητή πάνω στο αντικείμενο της διαμάχης.
Η διάρκεια του πολέμου είναι μικρή, λίγες εβδομάδες το πολύ. Η στρατηγική απλή. Την εισβολή κατά
την εποχή της ωρίμανσης του καρπού, ακολουθεί η
προσωρινή κατάληψη του κάμπου και η καταστροφή
της σοδειάς, από την οποία εξαρτάται η επιβίωση της
πόλης, που εξαναγκάζεται, έτσι, να αποδεχθεί την
αναμέτρηση. Η σύγκρουση σύμφωνα με την αγωνιστική παράδοση των Ελλήνων, που δεν άφηνε περιθώρια
για συμβιβαστικές λύσεις, δίνεται σε μια μόνο μάχη,
σε συμπεφωνημένο χώρο και χρόνο. Πρόκειται για μια
σχεδόν τελετουργική αναμέτρηση που θα ειρωνευτεί
ο Μαρδόνιος, ένα είδος μονομαχίας (ας μη ξεχνάμε
ότι η μονομαχία των επιλέκτων ήταν ένας αρχαίος
τρόπος πολέμου) για τη λύση βασικά εδαφικών διαφορών ανάμεσα σε γείτονες. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι κοινότητες των ελεύθερων Ελλήνων πολιτών
θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό τύπο παράταξης,
την αποτελεσματικότητα του οποίου θα διαπιστώσει

πόλεμος δεν είναι βέβαια ένα ευχάριστο ή
Ο ψυχαγωγικό
(με την παλαιά έννοια της λέξεως)
θέμα. Πολύ περισσότερο όταν δεν πρόκειται για ένα
Μαραθώνα, αλλά για έναν καταστροφικό εμφύλιο.
Θα μπορούσε κανείς ακόμα να αναρωτηθεί, ποιό το
ενδιαφέρον σήμερα, την εποχή της ατομικής βόμβας,
για την πολεμική τέχνη ενός αιώνα που δεν γνώριζε
ακόμα τον καταπέλτη. Ισχύει όμως εδώ αυτό που
γενικά χαρακτηρίζει τη σχέση μας με την αρχαιότητα.
Η επικαιρότητα της ιστορίας του Πελοποννησιακού
πολέμου έγκειται στον παραδειγματικό χαρακτήρα
του (είναι αυτό που αναδεικνύει ο Θουκυδίδης) ως
του μεγάλου πολέμου που σηματοδότησε την αρχή
του τέλους της αρχαίας Ελλάδας, όπως, τηρουμένων
των αναλογιών, ο Μεγάλος Πόλεμος –που ακριβώς
πριν από εκατό χρόνια τελείωσε– σημάδευσε το τέλος
της ευρωπαϊκής εποχής της ανθρωπότητας.
Το ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον ενός ολοκληρωτικού
πολέμου είναι ότι αυτός, όπως ο πυρετός στον άνθρωπο, αποτελεί την εκδήλωση της βαθύτερης κρίσης
ενός ξεπερασμένου από τα πράγματα συστήματος.
Επιπλέον, στο βαθμό που απαιτεί την επιστράτευση
όλων των ηθικών, πνευματικών και υλικών δυνατοτήτων των αντιπάλων, οδηγεί αναπόφευκτα στην
επαναστατική ανατροπή σε όλα τα επίπεδα, με την
ανάπτυξη νέων, προσαρμοσμένων στις αλλαγμένες
κοινωνικές συνθήκες, τεχνικών και νέων μέσων, μιας
νέας μορφής πολέμου και μιας νέας ειρήνης.
Έτσι το Azincourt (1415) είδε το τέλος της φεουδαλικής ιπποσύνης· και ο Goethe, παρών στη μάχη του
Valmy, (1792) αναγνώρισε στη νίκη του στρατού της
επανάστασης, το τέλος των δυναστικών μισθοφορικών
πολέμων και τη γένεση της νέας εποχής των εθνικών
στρατών – χωρίς βέβαια να μπορεί να προβλέψει την
πορεία του εθνικισμού στις εκατόμβες και στις βίαιες
εθνοκαθάρσεις του 20ού αι. Με παρόμοιο τρόπο,
στους δύο μεγάλους πολέμους του περασμένου αιώνα,
θα δούμε να οδηγούνται σε παροξυσμό και σε κάποιες
προσωρινές λύσεις, όλες οι συσσωρευμένες εθνικές,
οικονομικές, κοινωνικές και οι μεταξύ των φύλων
ανισότητες, που η προϊούσα παγκοσμιοποίηση είχε
φέρει στο προσκήνιο.
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σύντομα ο ίδιος ο Μαρδόνιος και θα αποδείξει η
μακροβιότητα του μέσα από αλλαγές και προσαρμογές
έως το Μεγάλο Πόλεμο του, 1914-18.
Ο λόγος είναι για τη φάλαγγα και τη μάχη της παράταξης (εικ. 1). Το στρατιωτικό σώμα της φάλαγγας
εκφράζει την άρρηκτη ενότητα των ίσων πολιτώναγροτών και τη σταθερή θέληση για την υπεράσπιση
της γης τους, που ταυτίζεται με το έδαφος της πόλης.
Η παράταξη μοιάζει πιο πολύ με μια αθλητική συνάντηση, ένα συγκλονιστικό και αιματηρό ματς ανάμεσα στις αντίπαλες φάλαγγες, η κάθε μία από τις
οποίες εμφανίζεται ως ένα
κινούμενο αρραγές τείχος
από ασπίδες που επαναλαμβάνεται σε βάθος τουλάχιστον 4 και έως 8 σειρών, μέσα από το οποίο
προβάλλουν τα δόρατα. Το
παν εξαρτάται από τη διατήρηση της συνοχής –χάρη στην απόλυτη πειθαρχία και την αλληλεγγύη με
το διπλανό– κατά την αποφασιστική στιγμή της σύγκρουσης των δύο μετώπων, τον ωθισμό, όταν κάτω από τη φυσική πίεση
που ασκείται από το συσσωρευμένο βάρος των σωμάτων που πέφτει βίαια
πάνω στον αντίπαλο, τον
υποχρεώνει να κάνει πίσω.
Ακολουθεί η μάχη σώμα με σώμα ώσπου να διασπασθεί
η αντίπαλη φάλαγγα, η οποία κάτω από τον κίνδυνο
της κύκλωσης τρέπεται σε φυγή. Η καταδίωξη μετά τη
μάχη είναι σπάνια (Θουκ. Ε, 73), η πολιορκία της
αντίπαλης πόλης αποκλείεται, γιατί είναι πολύ δαπανηρή και όχι πάντα αποτελεσματική. Χαρακτηριστικά,
ακόμα και η ναυμαχία, για μια ναυτική πόλη όπως η
Κόρινθος και η Κέρκυρα, έχει τη μορφή πεζομαχίας των
οπλιτών από τα καταστρώματα των αντιπάλων πλοίων.

Το πρότυπο –και το ακραίο δείγμα– της αρχαίας
πόλης είναι η Σπάρτη, την παραμονή των Μηδικών η
μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και ο εγγυητής κατά
κάποιο τρόπο του πολιτικού, όπως και του κοινωνικού
καθεστώτος των πόλεων· το δείχνει ο ρόλος της στην
ανατροπή των προοδευτικών τυραννικών και δημοκρατικών καθεστώτων. Στη Σπάρτη η τέχνη του πολέμου
προσδιορίζει την οργάνωση της πολιτείας και τη ζωή
του πολίτη, η οποία, όπως θα πει ο Περικλής, είναι
μια συνεχής προετοιμασία για τον πόλεμο.
Η επανάσταση σ’ αυτή την
παραδοσιακή τέχνη του
πολέμου υπήρξε, όπως και
ο ίδιος ο Πελοποννησιακός πόλεμος, το αποτέλεσμα της ανατροπής στον
5ο αι. του συστήματος των
ελληνικών πόλεων-κρατών
που περιγράψαμε παραπάνω. Ο λόγος, η δημιουργία
ενός νέου πόλου ισχύος,
της αθηναϊκής ναυτικής
αυτοκρατορίας.
Την ιστορική αφετηρία
αποτέλεσαν οι περσικοί
πόλεμοι: η αυτοπεποίθηση
και το κύρος των Αθηνών
από τις νίκες στο Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα και
το κενό εξουσίας από την
υποχώρηση των Περσών
και από την απροθυμία
των Πελοποννησίων για
τη συνέχιση του πολέμου. Η ολοκλήρωσή της συμπίπτει με την αποφασιστική στροφή στη θάλασσα, έργο
των διαδοχικών από το Θεμιστοκλή, στον Περικλή,
ηγετών του αθηναϊκού δήμου. Όπως θα περηφανευθεί
ο Περικλής στον Επιτάφιο λόγο του για τους πρώτους
νεκρούς του πολέμου (Θουκ. 2, 41.4): Με την τόλμη
μας αναγκάσαμε κάθε γη και θάλασσα να μας ανοίξουνε τους δρόμους τους «πᾶσαν μὲν θάλατταν και γῆν
ἐσβατὸν τῇ ἡμετέρᾳ τόλμῃ καταναγκάσαντες γενέσθαι».
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Η αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Σπάρτη, εγγυήτρια
της παλαιάς τάξης πραγμάτων, θα αποτελέσει την
αιτία και συγχρόνως θα δώσει το γεωγραφικό πλαίσιο και θα προδιαγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά
του πολέμου. Ο πόλεμος αυτός θα είναι ένας γενικός
(πανελλήνιος) και ολοκληρωτικός πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα αφορά πλέον σε απλές συνοριακές
διαφορές, ούτε βέβαια θα κριθεί σε μια μάχη. Το διακύβευμα (για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του συρμού)
θα είναι η κυριαρχία στον ευρύτερο ελληνικό χώρο,
στόχος της σύγκρουσης η εξόντωση του αντιπάλου.
Η διεύρυνση της σκηνής, ο πολλαπλασιασμός και η
διαφοροποίηση των μετώπων σε ξηρά και θάλασσα,
που η αθηναϊκή ματαιοδοξία από το Αιγαίο, το Ιόνιο
και την Προποντίδα θα επεκτείνει έως τη Σικελία, θα
επιβάλλουν αναγκαστικά την αλλαγή των στρατηγικών, των όπλων και γενικά του τρόπου διεξαγωγής
και τελικά την αλλοίωση του αρχαίου αγωνιστικού
πνεύματος του παραδοσιακού πολέμου.
Πώς εξελίσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική των αντιπάλων; Η στρατηγική του Περικλέους,
έχει δύο σκέλη. Με την κατασκευή των Μακρών Τειχών (εικ. 2) η Αθήνα ενώνεται με τον Πειραιά σε μια
νησίδα απόρθητη από τις ετήσιες –στο παραδοσιακό
στυλ– επιδρομές των Πελοποννησίων, η οποία μπορεί
απρόσκοπτα να επικοινωνεί μέσω του Πειραιώς με
τη ναυτική αυτοκρατορία της. Το σύστημα αυτό, που
εφαρμόσθηκε πρώτα στα Μέγαρα, θα επεκταθεί στη
συνέχεια και στις εκάστοτε συμμάχους πόλεις. Συγχρόνως με μια ευρεία κυκλωτική κίνηση του στόλου,
συνδυασμένη με τον επιτειχισμό των παραλίων της
Πελοποννήσου, την οχύρωση π.χ. των Κυθήρων και
της Πύλου, με λεηλασίες και με την υποκίνηση σε αποστασία των ειλώτων της Μεσσηνίας, αλλά και με την
εκστρατεία κατά των εχθρικών κορινθιακών αποικιών
στην ενδοχώρα της φιλικής Ναυπάκτου, επιδιώκεται η
φθορά των αντιπάλων και ο εξαναγκασμός τους στην
αναγνώριση της αθηναϊκής αυτοκρατορίας.
Η καμπή θα έρθει όταν η Σπάρτη, υιοθετώντας τη
στρατηγική και τα όπλα του αντιπάλου, θα μεταφέρει
το κέντρο των επιχειρήσεων στο σώμα της αυτοκρατορίας, στην περιοχή των συμμάχων πόλεων, από τη
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φορολογία των οποίων η Αθήνα αντλεί την οικονομική
ισχύ της· πρώτα με την εκστρατεία του Βρασίδα στη
Θράκη, στη συνέχεια –μετά την εξασθένηση των Αθηνών από την ήττα στη Σικελία– με τη συνεχή παρουσία ενός πελοποννησιακού στόλου στο Αιγαίο και τη
συστηματική ενθάρρυνση της αποστασίας στις πόλεις.
Η στρατηγική αυτή συνδυάζεται με τον επιτειχισμό
της ίδιας της Αττικής, για την οποία η εγκατάσταση
μόνιμης πελοποννησιακής φρουράς στη Δεκέλεια,
σημαίνει την παράλυση της γεωργικής παραγωγής
και της εξορυκτικής δραστηριότητος στη Λαυρεωτική.
Η φάλαγγα κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει παύσει
να αποτελεί όπως πριν το αποκλειστικό όπλο του
πολέμου. Η έκβαση του πολέμου φαίνεται όλο και
περισσότερο ότι θα κριθεί στη θάλασσα. Είναι πάνω
στο στόλο που ο Περικλής στηρίζει την στρατηγική
της μεγαλόπρεπης απομόνωσης της Αθήνας πίσω
από τα Τείχη, όπως και την εξουσία πάνω στις νησιω
τικές και παράλιες πόλεις, οι οποίες τροφοδοτούν
τον πόλεμο οικονομικά, οργανώνονται μάλιστα τώρα
σε ένα είδος «φορολογικών περιφερειών» (εικ. 3),
προμηθεύουν τις πρώτες ύλες για τη συντήρηση του
αθηναϊκού στόλου και χρησιμεύουν ως βάσεις για τον
ελλιμενισμό του.
Μονάδα του στόλου είναι η τριήρης, (εικ. 4) μια

πολεμική μηχανή, την κινητήρια δύναμη της οποίας
αποτελούν 170 κωπηλάτες, κατά κανόνα θήτες και
μέτοικοι. Την ατομική ανδρεία και το ομαδικό πνεύμα
των Μαραθωνομάχων αντικαθιστά εδώ η συστηματική
άσκηση στην απόλυτη πειθαρχία που απαιτεί ο κωπηλατικός μηχανισμός. Αποτέλεσμα είναι η τελειοποίηση
των ναυτικών ελιγμών, όπως ο διέκπλους και ο περίπλους που εφάρμοσε αριστοτεχνικά ο Φορμίων στη
ναυμαχία της Πάτρας, και της τέχνης του εμβολισμού,
που έδωσαν στη Αθήνα την αδιαμφισβήτητη υπεροχή
στο ναυτικό πόλεμο.
Η αθηναϊκή στρατηγική της αποφυγής της σύγκρουσης
στην Αττική, η πρακτική των αμφιβίων επιχειρήσεων
και των εκστρατειών στην ενδοχώρα των κορινθιακών
αποικιών της «Άγριας Δύσης» στην Αιτωλία και την
Ακαρνανία, καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή του
τρόπου διεξαγωγής του πολέμου σε πρωτόγνωρες
συνθήκες, ξένες στις συμβάσεις της παράταξης.
Οι απαιτήσεις της νέας στρατηγικής επιβάλλουν την
αλλαγή της τακτικής της οπλιτικής φάλαγγας, την
αποδέσμευσή της από τους άκαμπτους κλασικούς
κανόνες, τη διαφοροποίηση της σύνθεσης και την
αύξηση της ευκινησίας της. Απαιτείται τώρα η προσαρμογή της στη μορφή του εδάφους, στην ανάγκη
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ελέγχου των ορεινών περασμάτων και της κατόπτευσης του χώρου για την επιλογή της πιο ευνοϊκής
θέσης. Με την ανάγκη μεγαλύτερης ευκινησίας της
φάλαγγος συνδέεται η αλλαγή στον αμυντικό οπλισμό
των οπλιτών, η κατάργηση ουσιαστικά του θώρακος
και η αντικατάσταση της βαρειάς κορινθιακής ή αθηναϊκής περικεφαλαίας από τον πίλο (εικ. 5), τέλος, η
στενότερη συνεργασία της φάλαγγας με σώματα όπως
οι ιππείς και οι πελταστές.
Ο ρόλος που καλούνται να
παίξουν τώρα, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, τα δύο
αυτά ευκίνητα σώματα συνδέεται με την ανάπτυξη των
νέων τακτικών του αιφνιδιασμού, της εφόδου και
της ενέδρας που χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τις πολεμικές επιχειρήσεις του Πελοποννησιακού (όπως και του επομένου Κορινθιακού) πολέμου.
Ενδιαφέρον από την πλευρά της κοινωνιολογίας του
πολέμου είναι το γεγονός,
ότι πρόκειται για δύο όπλα
που συνδέονται παραδοσιακά με τις δύο άκρες της
κοινωνικής κλίμακας – την
αριστοκρατία των ιππέων,
που βλέπουμε να παρελαύνουν περήφανα στη ζωφόρο του Παρθενώνα (εικ. 6)
και τους θήτες ή ξένους
πελταστές (εικ. 7), που έως τότε ήταν περιορισμένοι
σε περιθωριακό ρόλο στην παράταξη των πολιτώνοπλιτών. Χαρακτηριστική είναι η απουσία και των δύο
στο Μαραθώνα.
Η ταχύτητα και η αντοχή κάνουν το ιππικό κατάλληλο
κυρίως για επιχειρήσεις εκτός παρατάξεως, επιδρομές,
αναγνώριση του πεδίου και καταδίωξη του εχθρού. Σε
τούτο συνίσταται ο κύριος ρόλος του στον Πελοπον-

νησιακό πόλεμο, όπως π.χ. στην άμυνα της Αττικής.
Πράγματι είναι το ιππικό που το 428 και από το
413 έως το 404 συνεχώς κατορθώνει με καθημερινές
εξόδους να εξασφαλίσει την αγροτική παραγωγή του
λεκανοπεδίου της Αθήνας, όπως υπογραμμίζει ο Θουκυδίδης (Η, 27.5) και όπως περηφανεύεται ο χορός
των Ιππέων του Αριστοφάνη.
Ενεργότερο επιχειρησιακό ρόλο αποκτά το ιππικό και
στην παράταξη, συγκεκριμένα στην κάλυψη των πλευρών, ιδιαίτερα του ακάλυπτου από την ασπίδα δεξιού και των νώτων της φάλαγγος από το ενδεχόμενο
ξαφνικής επίθεσης του εχθρικού ιππικού ή της πλευροκόπησης από την εχθρική φάλαγγα. Σπανιότερη
από την αμυντική είναι η
επιθετική χρήση του ιππικού στη πλευρά της εχθρικής φάλαγγας, η οποία μπορεί να είναι αποφασιστική
για την πορεία της μάχης,
όπως στο Δήλιον το 424.
Ο πολεμικός ρόλος των ψιλών (ελαφρά οπλισμένων),
όπως οι λιθοβόλοι, σφενδονήται, τοξόται, ακοντισταί
και πελτασταί, ήταν, όπως
είπαμε, σημαντικά περιορισμένος στην εποχή της
ακμής της φάλαγγος. Όπως
και στην περίπτωση των
ιππέων, οι λόγοι είναι κοινωνικοί, ιδεολογικοί και τακτικοί. Η ηθική υποβάθμιση των τηλεβόλων όπλων είναι φανερή ήδη στον
Όμηρο, ενώ, όπως παραδίδεται, η χρήση τους στον
πόλεμο του Ληλαντίου πεδίου, το 700 π.Χ., είχε απαγορευτεί με κοινή απόφαση των αντιπάλων. Η αρχαία
δημοκρατία ήταν η δημοκρατία των τα όπλα παρεχομένων. Οι φτωχοί, που αποτελούσαν και τη μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού, ήταν υποχρεωμένοι να
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τηρουμένων των αναλογιών και εκείνη του στόλου– στην
απόλυτη ακρίβεια των ελιγμών, που ο Ιφικράτης καταφέρνει χάρη στο συνδυασμό σκληρής πειθαρχίας και
καλής αμοιβής, καθώς και στο συντονισμό με τα άλλα
σώματα, το ιππικό και τους οπλίτες, που χρησιμοποιούνται απλώς ως κάλυψη των επιθέσεων των πελταστών, αποτρέποντας με την παρουσία τους τη καταδίωξή τους από τους σπαρτιάτες οπλίτες και το ιππικό. Η τάση γίνεται σαφέστερη στη διάρκεια του
4ου αι., καθώς ο πολλαπλασιασμός των οχυρών
και η παράλληλη εξέλιξη
της πολιορκητικής οδήγησαν στην όλο και συχνότερη χρησιμοποίηση οπλιτών σε συνεργασία με τοξότες και πελταστές, ιδιαίτερα κατά την έφοδο σε
οχυρές θέσεις.
Πράγματι, είναι κατά τη
διάρκεια του πολυμέτωπου
Πελοποννησιακού πολέμου που διαμορφώθηκαν
οι προϋποθέσεις για την κορύφωση της οχυρωματικής
τέχνης τον 4ο αι. Είναι τότε που αναπτύσσονται και
βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή οι στρατηγικές του
αποκλεισμού τόσο της χώρας, με την εγκατάσταση
φρουρίων σε επίκαιρα σημεία της, όσο και της πόλης, με τη συστηματική περιτείχησή της. Ας θυμηθούμε
την περιγραφή από το Θουκυδίδη της πολιορκίας της
Πλάταιας. Ωστόσο, καθώς οι πολιορκίες εξελίσσονται
κατά κανόνα σε μακρόχρονες και εξαιρετικά δαπανηρές επιχειρήσεις, ο επιτιθέμενος θα προσπαθήσει να
καταλάβει την πόλη με έφοδο. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν μηχανισμοί, όπως οι εμπρηστικές μηχανές που
περιγράφει ο Θουκυδίδης στην πολιορκία του Δηλίου

ακολουθούν τη φάλαγγα με ό,τι είδους όπλα ήταν σε
θέση να προμηθευτούν. Η δύναμη τους ως σώμα βρισκόταν στην ικανότητα διεξαγωγής πολέμου σε δύσβατα εδάφη και κάτω από ειδικές συνθήκες. Όσο για
τους τοξότες και σφενδονήτες, κατά κανόνα ήταν
ξένοι μισθοφόροι, συνήθως από την Κρήτη και τη
Ρόδο αντίστοιχα.
Η αποτελεσματικότητά τους αποκαλύφθηκε ήδη στην
αρχή του πολέμου. Το καλοκαίρι του 429, στην εκστρατεία στη Σπάρτωλο
της Χαλκιδικής (Θουκ. Β,
79), όπου οι Χαλκιδείς πελταστές με τα ακόντια, σε
συνεργασία με το ιππικό,
έσπειραν τον πανικό στους
Αθηναίους σκοτώνοντας
430 οπλίτες και 3 στρατηγούς. Μετά από δύο χρόνια, ο στρατηγός Δημοσθένης μετά την καταστροφική ήττα του από τους Αιτωλούς τοξότες, θα καταφέρει –ακολουθώντας σε συνεργασία με τους Ακαρνάνες του Αμφιλοχικού Άργους την ίδια τακτική των
ενεδρών και των τεχνασμάτων– να εξοντώσει τη δύναμη της κορινθιακής αποικίας της Αμπρακίας (Θουκ.
Γ, 97- 113). Η τακτική αυτή, που συνίσταται συγκεκριμένα στη σύμπραξη των
πελταστών με μικρό σώμα ιππέων και ψιλών (τοξοτών
και σφενδονητών), θα διαμορφωθεί οριστικά στην
εκστρατεία των Μυρίων. Μεγάλη αίγλη στο σώμα
αυτό θα δώσουν οι επιτυχίες των Αθηναίων πελταστών
υπό τον Ιφικράτη στην ανακατάληψη των οχυρών του
Ισθμού και κατά κύριο λόγο στην εξόντωση της σπαρτατικής μόρας στο Λέχαιο. Μια νέα πολεμική τεχνική
γεννιέται έτσι, η επιτυχία της οποίας στηρίζεται –όπως
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(Θουκ. Δ, 100) και οι πρώτοι κυλιόμενοι πύργοι και
σκάλες που συναντάμε στον αθηναϊκό εμφύλιο του
403 (Ξεν. Ελλ. Β, ΙV, 27). Η εξέλιξη της πολιορκητικής είχε με τη σειρά της ως απάντηση τη δημιουργία
μιας νέας αμυντικής στρατηγικής και την παράλληλη
εξέλιξη κατάλληλων αμυντικών έργων. Τα μαθήματα
από την πολιορκία των Συρακουσών από τους Αθηναίους, όπως και αυτά του Καρχηδονιακού πολέμου,
οδήγησαν το Διονύσιο στην πρώτη οχύρωση του Ευρυήλου στο υψίπεδο των Επιπολών, η οποία θα εξελιχθεί
συν τω χρόνω σε ένα μοναδικό στην αρχαιότητα φρούριο (εικ. 8). Αντίστοιχα, το μάθημα από το σπαρτατικό
επιτειχισμό της Αττικής στη Δεκέλεια, θα οδηγήσει την
Αθήνα, μετά την κατάρρευση του αυτοκρατορικού
οικοδομήματος, στην εγκατάλειψη της περίκλειας στρατηγικής και τη συστηματική επέκταση της θωράκισης
της χώρας με τη δημιουργία μιας αμυντικής ζώνης που
απλώνεται πέρα από τα στενά όρια της πόλεως έως
τα φυσικά σύνορα της χώρας (εικ. 9). Η εξασφάλιση
των συνόρων με την οργάνωση ενός συστήματος οχυρών στα στρατηγικού ενδιαφέροντος περάσματα και
στο εσωτερικό, κατά μήκος των προσβάσεων στην
πόλη, θα αποτελέσει χαρακτηριστική μέριμνα όλων
των μεγάλων πόλεων τον 4ο αι.
Η εφαρμογή των στρατηγικών του Πελοποννησιακού
πολέμου προϋποθέτει, όπως είδαμε, παρατεταμένες
(πολύ μακρύτερες από τις τριήμερες κλασικές) εκστρατείες, τη μόνιμη επάνδρωση φρουρίων σε ξένο έδαφος
και την τελειοποίηση της τεχνικής της μάχης και της
πολιορκίας. Τούτο σημαίνει την ύπαρξη μονίμων,
επαγγελματικών, δηλαδή μισθοφορικών, στρατών,
αλλά και μιας επαγγελματικής στρατιωτικής διοίκησης. Έχει περάσει η εποχή του πολιτικού, που,
όπως ο Κλέων, εγκαταλείπει το βήμα για να ηγηθεί
του στρατού. Ήδη ο Δημοσθένης είναι ένας επαγγελματίας στρατηγός. Επαγγελματισμός και μισθοφορία
θα έχουν, λόγω του διαχωρισμού πλέον της πολιτικής
από τη στρατιωτική ηγεσία, σημαντικές επιπτώσεις
στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά
και δυσβάστακτες οικονομικές και σοβαρές κοινωνικές
και ιδεολογικές επιπτώσεις στη ζωή της πόλης. Ο
Αλκιβιάδης είναι μια διάνοια στα στρατιωτικά, έχει

όμως χάσει τη συνείδηση της πατρίδος. Οι διάδοχοί
του, οι στρατηγοί των αρχών του 4ου αι., από τον
Ιφικράτη και τον Κόνωνα, έως τον Τιμόθεο και το
Χάρη, λειτουργούν συχνά ανεξάρτητα από την πόλη,
προαναγγέλλοντας τον τύπο του κοντοτιέρου.
Συνέπεια όλων αυτών, όπως και της παράτασης της
γενικευμένης και ολοκληρωτικής σύγκρουσης, υπήρξε
η αλλαγή στην ηθική του πολέμου: Τις αρχές του δίκαιου πολέμου (τα Ελλήνων νόμιμα) αντικαθιστά τώρα
η διαλεκτική της βίας, που φθάνει σε ακρότητες, όπως
οι αποφάσεις για τους Μυτιληναίους και τους Μηλίους, τις οποίες δικαιολογεί η κυνική επιχερηματολογία
του δικαίου του ισχυροτέρου. Την ηθική της φάλαγγας
και τους κανόνες του fair play της παράταξης, η απίστευτη (αδιανόητη άλλοτε) συχνότητα των φαινομένων της προδοσίας, της αποστασίας, και οι πρακτικές
της εξαπάτησης, των τεχνασμάτων, του αιφνιδιασμού
κ.λπ. Χαρακτηριστικά δείγματα προσφέρουν η περίπτωση πάλι του Αλκιβιάδη και, από την άλλη πλευρά,
λογικές όπως αυτή του Λυσάνδρου (Ξεν. Ελλ. A, V,
1-6), που ισχυρίζεται ότι μπορεί με την αύξηση για
λίγους οβολούς του ημερομισθίου να πετύχει την αυτομολία των Αθηναίων ναυτών. Χαρακτηριστικό είναι
επίσης το γεγονός, ότι οι δύο μάχες που έκριναν τον
πόλεμο, αυτή του λιμένος των Συρακουσών και η τελική μάχη των Αιγός Ποταμών, δεν κρίθηκαν χάρη
στην τέχνη ή τη γενναιότητα των αντιπάλων, αλλά με
τον αιφνιδιασμό την ώρα του γεύματος.
Υπάρχουν ωστόσο, πέρα από τα τεχνικά θέματα, δύο
σημεία στα οποία ο Πελοποννησιακός πόλεμος φέρνει
μια πραγματική ανατροπή –ουσιαστικά μπορούμε να
μιλάμε εδώ για μια επανάσταση– που θα σημαδέψει τη
φύση του πολέμου έως τα νεώτερα χρόνια. Το πρώτο
αφορά στην εμφάνιση στο προσκήνιο τού κοινωνικού
παράγοντα και της εμφύλιας σύγκρουσης, το δεύτερο
στη βαρύτητα που αποκτά ο οικονομικός παράγων και
στις συνέπειές του ως προς την εξάρτηση από τρίτες
δυνάμεις, εν προκειμένω την Περσία.
Η κλασική φάλαγγα ήταν βασικά ένας στρατός μεσαίων και μεγάλων γαιοκτημόνων οπλιτών. Η δημιουργία
και ο κεντρικός ρόλος του στόλου στην Αθήνα μετά τα
Μηδικά θα οδηγήσει στην ανατροπή του συσχετισμού
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Χίος το 412/11 (Θουκ. Θ, 9), Σάμος το 411 (Θουκ.
Θ, 21 κ.λπ.). Την ευκαιρία δίνει παντού η σύμπραξη
των ολίγων με τη Σπάρτη, που υποστηρίζει την αποστασία από την Αθήνα. Το mot d’ ordre είναι χαρακτηριστικά η ελευθερία των πόλεων, ένα αμφιλεγόμενο σύνθημα με μεγάλο μέλλον στην ελληνιστική και
τη ρωμαϊκή περίοδο.
Η οικονομία δεν έπαυσε ποτέ να αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στον αρχαίο πόλεμο· συχνά είναι το άμεσο
κίνητρο του πολέμου: ως το οικονομικό όφελος από
τη λαφυραγώγηση, την
επιβολή φόρου υποτελείας
ή από την –σπάνια στην
κλασική εποχή– προσάρτηση εδαφών και υποδούλωση πληθυσμών· ας μη
ξεχνάμε ότι για τον Αριστοτέλη ο πόλεμος αποτελεί
μια κτητική πρακτική. Ή,
πάλι ως αποθετικό όφελος
από την υλική ζημία του
αντιπάλου, και ως μέσο οικονομικού εκβιασμού, όπως
στην περίπτωση της καταστροφής της σοδειάς, ή
του αποκλεισμού του κ.λπ.
Από την άλλη πλευρά ήταν
άγνωστη στην αρχαία πόλη η οικονομική επιβάρυνση για τον εξοπλισμό και
τη διεξαγωγή του πολέμου.
Όσο αυτός περιοριζόταν
στην παράταξη της φάλαγγας, ο οπλισμός ήταν
υπόθεση των πολιτών, αποτελούσε μάλιστα προϋπόθεση του πολιτεύματος, ενώ λόγω της μικρής διάρκειας της εκστρατείας δεν υπήρχε ανάγκη οργάνωσης
επιμελητείας. Οι τυχόν έκτακτες πολεμικές ανάγκες
αντιμετωπίζονταν με έκτακτες εισφορές των πολιτών.
Το νέο στοιχείο, το οποίο θα αποτελέσει ένα από τους
βασικούς όρους που θα καθορίσουν από τώρα και στο
εξής (και έως σήμερα) την πορεία του πολέμου, είναι

των δυνάμεων στο πολίτευμα, που σηματοδοτούν οι
μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη και του Περικλή. Ο
πόλεμος θα βαθύνει το ρήγμα στην ενότητα του πολιτικού σώματος (το επισημαίνει ήδη το 420 ο «παλαιός ολιγαρχικός» συγγραφέας της Αθηναίων Πολιτείας)
ανάμεσα, αφενός, στο δημοκρατικό πλήθος των ναυτών και των ψιλών, που κυριαρχεί πλέον στην πολιτική σκηνή και στα δικαστήρια, και, αφετέρου, στην
ολιγαρχία των περίπου 3.000 πλουσίων πολιτών, από
όπου προέρχονται οι τα όπλα παρεχόμενοι και οι ιππείς, οι περισσότεροι από
οποίους δεν κρύβουν εξάλλου τα φιλολακωνικά αισθήματά τους. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο αρχηγός τους Κριτίας (Ξεν.
Ελλ. Β, ΙΙΙ, 12, 23): ο λαός
ποτέ δεν θα γίνει φίλος των
Λακεδαιμονίων που μας έσωσαν, ενώ οι εκλεκτοί τους είναι πάντα πιστοί και παρακάτω, στ. 32: είναι γνωστό
ότι το πολίτευμα των Λακεδαιμονίων θεωρείται το τελειότερο από όλα. Η ρήξη
θα εκδηλωθεί στην Αθήνα
με αφορμή τη δυσάρεστη
τροπή του πολέμου το 411,
και πάλι το 404. Η επέκταση της αντιπαράθεσης στο
εσωτερικό των φίλων και
συμμάχων πόλεων, όπου,
καθώς συμπληρώνει ο γνωστός μας αθηναίος ολιγαρχικός το 420: οἱ χρηστοὶ Ἀθηναίων τοὺς χρηστοὺς ἐν
ταῖς συμμαχίσι πόλεσι σώζουσι, θα οδηγήσει στον εμφύλιο, που, καμιά φορά, όπως στην Κέρκυρα ήδη το
427-426, εκδηλώνεται με πρωτοφανή αγριότητα
(Θουκ. Γ, 70-82, 85). Τα παραδείγματα είναι πολλά:
Πλάταια ήδη στην αρχή του πολέμου (Θουκ. Γ, 65),
Μυτιλήνη το 428/7 (Θουκ. Γ, 27), Μέγαρα το 424/3
(Θουκ. Δ, 65-73), Μένδη το 421/20 (Θουκ. Δ, 130),
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η τεράστια αύξηση των πολεμικών δαπανών, που
επιβλήθηκε από την αλλαγή στον τρόπο και στην
κλίμακα, αλλά και από τη διάρκεια του σχεδόν τριακονταετούς αυτού πολέμου: Αρκεί να αναφερθεί ότι
η κατασκευή και ο εξοπλισμός των περίπου 400 τριήρων του στόλου κόστισε 800 τάλαντα, οι νεώσοικοι κατά τον Ισοκράτη (7. 66) 1.000 τάλαντα, και
τα Μακρά Τείχη 800-1.000 τάλαντα. Στα παραπάνω πρέπει να
προστεθούν οι ετήσιες δαπάνες
για μισθούς κ.λπ., οι οποίες σε
καιρό ειρήνης υπολογίζονται σε περίπου 300 τάλαντα ετησίως. Πολλαπλάσιες ήταν φυσικά οι δαπάνες σε καιρό πολέμου. Ας σκεφτούμε μόνο το ρυθμό αποκατάστασης
των απωλειών του στόλου. Επίσης, χάρη στο συνδυασμό φιλολογικών και επιγραφικών πληροφοριών, γνωρίζουμε ότι η πολιορκία
της Σάμου κόστισε 1.277 τάλαντα, αυτή της Ποτίδαιας 2.000
τάλαντα, η εκστρατεία της Σικελίας 4.500-5.000 τάλαντα, ενώ
το κόστος του Πελοποννησιακού
πολέμου υπολογίζεται σε 35.000
(Beloch) έως 47.000 (Francotte)
τάλαντα. Και αυτά χωρίς να υπολογίζουμε τις απώλειες σε ανθρώπους, γεωργική παραγωγή, υλικές
ζημιές κ.λπ.
Πολεμικές δαπάνες αυτού του μεγέθους ήταν αδύνατον να σηκώσει
η ελληνική πόλη, με εξαίρεση ίσως
την Αθήνα, και αυτή για ορισμένο
χρόνο και χάρη στο συμμαχικό
φόρο που κάλυπτε το 60% (600
από τα 1.000 τάλαντα (βλ. [Ξεν.] Αθην. Πολ.) των
εσόδων της. Έτσι, αν κατά την έναρξη του πολέμου
το κεντρικό ταμείο (το ταμείο της Αθηνάς) διέθετε
ένα αποθεματικό 6.000 ταλάντων, τα ψηφίσματα του

Καλλία προέβλεπαν τη διατήρηση ενός μόνιμου αποθεματικού 3.000 ταλάντων, το οποίο όμως ήδη το 428
είχε μειωθεί σε 945 τάλαντα. Την κατάσταση δείχνει η
επιβολή νέων μέτρων για την είσπραξη του συμμαχικού
φόρου (εικ. 10) καθώς και έκτακτης εισφοράς, δηλαδή
ενός φόρου επί του κεφαλαίου.
Έτσι, που και αυτή η Αθήνα αναγκάστηκε, στην τελευταία φάση
του πολέμου, να καταφύγει στο
έσχατο μέτρο της ρευστοποίησης
της χρυσής αμφίεσης της Αθηνάς.
Πολύ πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα για τη Σπάρτη. Το παράδειγμα της οικονομικής προετοιμασίας των Σπαρτιατών για τον Πελοποννησιακό πόλεμο είναι χαρακτηριστικό δείγμα της πολεμικής
οικονομίας της παραδοσιακής ελληνικής πόλης, που δεν διαθέτει
κεντρικό ταμείο. Το πρόβλημα
που επισημαίνεται ήδη στην αρχή
του πολέμου θα αντιμετωπισθεί
αρχικά με τις έκτακτες εισφορές
μεμονωμένων και ομάδων ιδιωτών
ή πόλεων (εικ. 11).
Ωστόσο, η παράταση και η μετατόπιση του κέντρου βάρους του
πολέμου στις δαπανηρές θαλάσσιες επιχειρήσεις θα υποχρεώσουν σύντομα στην προσφυγή σε
μια –μακροπρόθεσμα καταστροφική για τον Ελληνισμό– συμμαχία με τους Πέρσες σατράπες,
από τους οποίους οι εξαντλημένοι
αντίπαλοι –κατά κύριο λόγο οι
Λακεδαιμόνιοι– θα εξαρτώνται
πλέον για τη συντήρηση και επάνδρωση του στόλου τους. Δεν χρειάζεται (ούτε έχουμε γι’ αυτό χρόνο) να επεκταθούμε
στο ντροπιαστικό παζάρι –που αρχίζει με τη μεσολάβηση του Αλκιβιάδη– το οποίο θα καταλήξει στη φιλία
και συμμαχία του Κύρου με το Λύσανδρο και θα δώσει
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τέλος στον πόλεμο. Σ’ αυτό, θα αντιδράσει μόνον ο
Καλλικρατίδας σαν γνήσιος Σπαρτιάτης. Έτσι, εκείνο
που δεν πέτυχε η Περσία ενός Δαρείου και ενός Ξέρξη
στο πεδίο της μάχης, θα το πετύχει στην παρακμή
της εξαγοράζοντας τους Έλληνες. Η εξάρτηση, πρακτικώς η υποταγή της Ελλάδος στα κελεύσματα των
Σούσων, θα ολοκληρωθεί στις επόμενες δεκαετίες. Τα
βήματα είναι γνωστά: η εκστρατεία του Αγησιλάου
στη Μικρά Ασία αντιμετωπίζεται με την υποκίνηση
(το αντίτιμο είναι μόλις ένα
τάλαντο χρυσού) Βοιωτών, Αργειτών, Κορινθίων
και Αθηναίων σε ένα μεγάλο αντιλακωνικό συνασπισμό, την χρηματοδότηση
του στόλου με τον οποίο ο
Κόνων θα εξουδετερώσει
τη σπαρτιατική ναυτική δύναμη στην Κνίδο, το 394,
όπως και της ανοικοδόμησης της οχύρωσης των Αθηνών και του Πειραιώς και
των Μακρών Τειχών. Θα
ακολουθήσει η περίφημη ειρήνη του Βασιλέως και οι
συνέπειές της έως την άνοδο της Μακεδονίας.
		
Επίλογος
Οι επαναστατικές αλλαγές
στον τρόπο άσκησης του
πολέμου που διαπιστώνονται στον Πελοποννησιακό
πόλεμο θα πάρουν, όπως
είδαμε, ολοκληρωμένη μορφή τον 4ο αι. Τούτο ισχύει
τόσο για το μετασχηματισμό της φάλαγγας ως προς
τον οπλισμό και τη σύμπραξη με νέα όπλα, όπως οι
πελταστές και το ιππικό. Τα μαθήματα αυτά και η
ιδιοφυΐα στρατηγών, όπως ο Επαμεινώνδας, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, θα αποκρυσταλλωθούν στη
διάταξη, τον οπλισμό και τον τρόπο μάχης της μακεδονικής φάλαγγος (εικ. 12), που θα βάλει τέλος στην

εξάρτηση της ελληνικής πόλης από την Περσία, αλλά
και στην ίδια την ελεύθερη ελληνική πόλη.
Ένα ιστορικό ανάλογο στην εξέλιξη των τεχνικών και
των μέσων αλλά και των αποτελεσμάτων του Πελοποννησιακού, που περιγράψαμε προηγουμένως, δίνουν
οι δύο σύγχρονοί μας παγκόσμιοι πόλεμοι. Αν στα
πρώτα τανκς και στην ακόμα ερασιτεχνική δράση της
αεροπορίας του Πρώτου Παγκοσμίου, διακρίνεται η
ανάγκη να ξεπεραστεί η παραδοσιακή από παρατάξεως μάχη, που είχε βαλτώσει στα ματοβαμμένα
χαρακώματα εκείνου, είναι αυ τά τα ίδια όπλα που
θα παίξουν αποφασιστικό
ρόλο στο Δεύτερο Πόλεμο.
Πίσω από την αμυντική
γαλλική στρατηγική της
γραμμής Μαgineot, από
το γερμανικό μηχανοκίνητο Blitzkrieg, ή την αμερικανική τακτική της αφ’
υψηλού απρόσωπης ισοπέδωσης (από τη Δρέσδη έως
τη Χιροσίμα) πόλεων και
αμάχων, έχουμε τώρα μια
διαφορετική ανάγνωση των
μαθημάτων του προηγουμένου πολέμου. Όπως, αντίστοιχα, στον Keynes και
το Νew Deal έχουμε την
απάντηση στην πρόκληση
της Οκτωβριανής επανάστασης του 1917. Η ειρήνη και οι συμμαχίες που
υπογράφτηκαν πάνω στα ερείπια της Ευρώπης σήμαναν –όπως τηρουμένων των αναλογιών η ειρήνη και
η συμμαχία της Κορίνθου– το τέλος ενός πολιτισμού.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς όμως σπάνια
διδάσκει.
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