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Οι Φοίνικες είχαν αναπτύξει εμπορικές 

σχέσεις με τους κατοίκους της Ισπανίας, η 

οποία είχε τότε το εμπόριο του χρυσού και 

του κασσίτερου 

Μεγαλύτερη αποικία των Φοινίκων ήταν η 

Καρχηδόνα, η οποία εξουσίαζε πολλές 

περιοχές στη βόρεια Αφρική, την Ισπανία 

και τη Σικελία 

Αυτό το γεγονός την έκανε την πιο 

πλούσια πόλη του κόσμου 
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Η δύναμη και η αίγλη της Καρχηδόνας 

έκανε τους Ρωμαίους που ήθελαν να είναι 

η μόνη ισχυρή δύναμη της εποχής, να 

συγκρουστούν μεταξύ τους και να 

πολεμήσουν με πείσμα μεταξύ τους 

 

Οι πόλεμοι αυτοί κράτησαν διακόσια 

χρόνια περίπου 
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Ο Αννίβας, Καρχηδόνιος στρατηγός, 

έμεινε στην ιστορία για την μεγάλη 

εκστρατεία που έκανε εναντίον της Ρώμης 
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Η δύναμη του στόλου των Ρωμαίων και το 

ότι είχαν κατακτήσει πολλές περιοχές, 

έκανε δύσκολο να τους επιτεθεί κανείς 

από τη θάλασσα 

 

Γι΄ αυτό και ο Αννίβας σκέφτηκε να 

μεταφέρει τον πόλεμο στην ίδια την Ιταλία 

από την ξηρά 
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Με πολύ στρατό, ιππικό και ελέφαντες 

πέρασε από την Ισπανία, τα Πυρηναία 

όρη, τις Άλπεις και εισέβαλε στην Ιταλία 



Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη 

Ρώμη 

Οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να 

σταματήσουν την εκστρατεία του Αννίβα 

προς τη Ρώμη με πολύ στρατό, αλλά 

νικήθηκαν 

Ο Αννίβας πανικόβαλε τους Ρωμαίους 

φτάνοντας έξω από τη Ρώμη, όμως δεν 

στάθηκε πολύ εκεί και προτίμησε να 

κατακτήσει τη νότια Ιταλία 



Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη 

Ρώμη 

Για να σταματήσουν τη φόρα του Αννίβα οι 

Ρωμαίοι αποφάσισαν να κάνουν απόβαση 

στην ίδια την Καρχηδόνα 

 

Έτσι οι Καρχηδόνιοι βλέποντας τον 

κίνδυνο, αναγκάστηκαν να καλέσουν πίσω 

τον Αννίβα 
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Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Σκιπίωνα 

νίκησαν τους Καρχηδόνιους στη Ζάμα κι 

έτσι για πρώτη φορά νικήθηκε ο Αννίβας 

 

Οι Καρχηδόνιοι αναγκάστηκαν να 

πληρώσουν πολλά χρήματα στους 

Ρωμαίους και να διαλύσουν το στόλο τους 
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Οι συγκρούσεις Ρωμαίων και Καρχηδονίων 
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Αργότερα η Καρχηδόνα άρχισε πάλι να 

αναπτύσσεται 

 

Αυτό δεν άρεσε στους Ρωμαίους και με 

κάποια αφορμή έστειλαν στρατό και την 

κατέστρεψαν από τα θεμέλια 
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