ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΛΟΪΖΟΣ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέρος Πρώτο
Η Εποχή των Αγαλμάτων
(Αρχαίοι Κόσμοι)

ΤΟΜΟΣ 2

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ & ΡΩΜΑΪΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
1000 - 78 π.Χ.

ΜΕΡΟΣ 2
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ & Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
(323-78 π.Χ.)
http://www.anistor.gr/ellas/Europe-Greece.htm

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6-7-8
ΑΘΗΝΑ
2019

2 – Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ – Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ISBN 978-960-91873-3-1
© Δημήτρης Ι. Λοΐζος, 2020.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 3

6
Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Προϊστορία της Χερσονήσου του Αίμου
7000-1000 π.Χ.
Οι Θράκες, οι Σκύθες & ο Πόντος
1000-323 π.Χ.

Στο τέλος του Δ᾽ αιώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Γ’ αιώνα π.Χ., κοσμογονικά γεγονότα συνέβησαν στον ελλαδικό χώρο, το Αιγαίο, την Μικρά Ασία, την Αρχαία Εγγύς Ανατολή, την δυτική Ασία και την Αίγυπτο εξαιτίας του θανάτου του Αλεξάνδρου Γ’ της Μακεδονίας. Σταδιακά, η αλεξανδρινή αυτοκρατορία διαλύθηκε και δια
των πολέμων των Διαδόχων και των Επιγόνων του Αλεξάνδρου δημιουργήθηκαν μεγάλα βασίλεια με κυριότερα των Σελευκιδών στην δυτική Ασία, των Πτολεμαίων στην
Αίγυπτο και των Μακεδόνων στην βόρεια Ελλάδα. Το νέο πνευματικό κέντρο των Ελλήνων έγινε η Αίγυπτος των Πτολεμαίων. Γυρνώντας, όμως, πίσω στον χρόνο, τα νοτιοανατολικά όρια της γεωγραφικής Ευρώπης, οι περιοχές του Ευξείνου Πόντου, μπήκαν στο άπλετο φως της Ιστορίας όταν οι Έλληνες εγκατέστησαν τις εμπορικές τους
αποικίες. Πριν, όμως, από αυτήν την εποχή, είχαν εγκατασταθεί εκεί οι Σκύθες. Αντιστοίχως, στην ανατολική πλευρά της Χερσόνησο του Αίμου και βόρεια του ελλαδικού
χώρου είχαν εγκατασταθεί οι Θράκες. Και οι Σκύθες και οι Θράκες δημιούργησαν αξιοθαύμαστα έργα τέχνης. Στα νότια παράλια της Αρχαίας Θράκης, από την σημερινή
Χαλκιδική μέχρι τον Ελλήσποντο, οι Έλληνες εγκατέστησαν νέες αποικίες. Οι λόγοι
της ιδρύσεως όλων αυτών των αποικιών στην Θράκη και κυρίως στα παράλια του
βόρειου Ευξείνου Πόντου ήταν εμπορικοί, έτσι ώστε οι μεγάλες Πόλεις του ελλαδικού
Νότου να προμηθεύονται κυρίως δημητριακά. Η Χερσόνησος του Αίμου έχει μια πολύ
ενδιαφέρουσα προϊστορία πριν την αρχή της ιστορικής της περιόδου.
Η Προϊστορία της Χερσονήσου του Αίμου
Εξετάσαμε ήδη την μεγάλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Προϊστορίας (κεφ. 4) με
ορισμένες αναφορές και σε αρχαιολογικές θέσεις στην Χερσόνησο του Αίμου (Βαλκάνια). Πριν, όμως, αναφερθούμε στις φυλές που έζησαν στα βόρεια Βαλκάνια και ήρΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020
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θαν σε επαφή με τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, είναι απαραίτητο να δούμε από πιο
κοντά τους ανθρώπους εκείνους που έζησαν στην περιοχή κατά την Νεολιθική Εποχή
και πέρασαν αργότερα στην Εποχή του Ορειχάλκου και στην Εποχή του Σιδήρου. Η
χρονολογική περίοδος στην οποία εντάσσονται οι αρχαιολογικές θέσεις στις οποίες θα
αναφερθούμε είναι από το 7000 μέχρι το 1000 π.Χ. Βέβαια, η χρονολόγηση αυτή δεν
ταυτίζεται με την χρονολόγηση της Ελληνικής Προϊστορίας, μια που η δεύτερη είχε μεγαλύτερη χρονική επιτάχυνση σε σχέση με την πρώτη. Αυτός είναι και ένας από τους
λόγους που εξετάζουμε εδώ χωριστά αλλά συνολικά την Βαλκανική Προϊστορία, βορείως του ελλαδικού χώρου.
Οι πρώτοι, λοιπόν, νεολιθικοί γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έφθασαν
στην σημερινή Βουλγαρία από την Αρχαία Εγγύς Ανατολή δια θαλάσσης αλλά αργότερα, κυρίως κατά την Δ’ χιλιετία π.Χ., έφθασαν νέες ομάδες από τα ανατολικά, από τις
ρωσικές στέπες, πιθανόν εξαιτίας κλιματολογικών αλλαγών βόρεια και βορειοδυτικά
του Ευξείνου Πόντου. Σταδιακά, άρχισε και η χρήση του χαλκού ενώ στους τελευταίους αιώνες της Β’ χιλιετίας, η κοινωνική διαστρωμάτωση αλλά και οι επικοινωνία
ανάμεσα στους οικισμούς ήταν ιδιαίτερα έντονη. Χαρακτηριστικό φαινόμενο στην βορειοανατολική Βουλγαρία και στην περιοχή της βουλγαρικής Θράκης είναι τα ερείπια
οικισμών που τα επάλληλα στρώματα τους έχουν σχηματίσει τύμβο. Οι τύμβοι αυτοί
μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μέχρι και 40 οικισμούς, να έχουν ύψος μέχρι 18 μ. και
διάμετρο μέχρι 300 μ. Στην βορειοδυτική Βουλγαρία, οι «υψηλοί οικισμοί» βρίσκονται
σε φυσικά οχυρωμένες θέσεις και ημιορεινές περιοχές αλλά και σε ορισμένα σπήλαια.
Με την αύξηση του πληθυσμού δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα οχυρώσεως των οικισμών με τάφρο και ανάχωμα ή και σε ορισμένες περιπτώσεις με σειρά πασσάλων. Αργότερα, γύρω από τους οικισμούς στην βουλγαρική Θράκη εμφανίζονται πέτρινα τείχη
ενώ κτίζονται και οχυρωμένοι οικισμοί σε υψηλές τοποθεσίες. Ανάμεσα στις κατοικίες
υπήρχε ελεύθερος χώρος, ο οποίος μπορεί να ήταν στρωμένος με βότσαλα, όστρακα ή
οστά ζώων. Ο ξύλινος σκελετός των οικιών ήταν επιχρισμένος με πηλό ενώ πηλός τοποθετούνταν στο πάτωμα, ακόμη και πάνω σε ξυλοδεσιά, για προστασία από την υγρασία. Στην βορειοανατολική Βουλγαρία έχουν παρατηρηθεί και τοίχοι οικιών στηριγμένοι σε λίθινη βάση. Η ξύλινη στέγη καλυπτόταν από άχυρα ή καλάμια. Οι οικίες
διέθεταν έναν ή μέχρι τρεις χώρους, οι οποίοι ορισμένες φορές αποτελούσαν ξεχωριστό
δωμάτιο εργασίας ή λατρείας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η κατασκευή των 117 τ.μ.
στον οικισμό Slatina-Sofia, στην Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία διέθετε δύο χώρους.
Ο μεγάλος χώρος περιείχε εστία, κλίβανο, πέτρινο χειρόμυλο, ιπνούς (φούρνους),
κάθετο αργαλειό, υπερυψωμένο χώρο για την προπαρασκευή της τροφής, αγγεία και
μικρό λάκκο για θυσίες ενώ ο μικρός χώρος χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή εργαλείων. Στην νοτιοανατολική γωνιά του μεγάλου χώρου υπήρχε εσοχή όπου είχαν τοποθετηθεί δύο πήλινα ειδώλια, καθισμένη γυναίκα (Μητέρα θεά;) και ταύρος (ο θεός
Ουρανός;). Ενώ το πολύ μεγάλος πλήθος των οικίσκων στους οικισμούς της νεολιθικής
Βουλγαρίας είναι μονώροφοι, υπάρχουν και ελάχιστοι διώροφοι, γεγονός που δείχνει
τις τεχνικές γνώσεις και επιδεξιότητες ορισμένων τουλάχιστον προϊστορικών τεχνιτών.
Προς το τέλος της προϊστορικής εποχής, παρατηρείται λατρεία σε ιερά που βρίσκονται
σε κορυφές βουνών ενώ σε ιερό κοντά στο Ντοσιτέεβο (Dositeevo), στο βουνό Σακάρ
(Sakar),1 βρέθηκε μεγάλο βωμός κατασκευασμένος από πηλό σε σχήμα διπλού πέλεκυ.
Επίσης, στην σπηλιά Μάγκουρα (Magura), στο χωρίο Ράβισα (Rabisha), 190 χλμ.
βόρεια της Σόφιας, υπάρχουν τοιχογραφίες με φαλλικές σκηνές που αναπαριστούν τον
1

Περίπου 130 χλμ. νοτιοανατολικά του Plovdiv (Φιλιππούπολη).
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γάμο της Μητέρας θεάς με τον αρχηγό-ιερέα της φυλής. Με αυτόν τον τρόπο, ο αρχηγός της θρακικής φυλής γινόταν και αρχιερέας της. Κατά την Νεολιθική Εποχή, οι
κάτοικοι των οικισμών κατασκεύαζαν εργαλεία από λίθο, πυριτόλιθο, οστό και κέρατα
ενώ την Εποχή του Χαλκού και από χαλκό. Βέβαια, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα χάλκινα εργαλεία φθείρονταν εύκολα, τα υπόλοιπα βρίσκονταν συνεχώς σε χρήση, όπως
αποδεικνύουν τα ευρήματα στα διάφορα αρχαιολογικά στρώματα. Προς το τέλος της
Εποχής του Ορειχάλκου εμφανίσθηκαν ξίφη και εγχειρίδια, ορισμένα από τα οποία
μοιάζουν με μυκηναϊκά πρότυπα. Τα αγγεία, στην αρχή της Νεολιθικής Εποχής, είναι
συνήθως απλά, σφαιρικά και άωτα. Αργότερα, φέρουν γραπτή διακόσμηση συνήθως με
ρόμβους (γυναικείο σύμβολο γονιμότητας) και τρίγωνα (ανδρικό σύμβολο εξουσίας),
τα οποία υποθέτουμε ότι αντανακλούν τον τρισδιάστατο Κόσμο του νεολιθικού γεωργού: ουρανός, ορατός κόσμος, κάτω κόσμος. Σπείρες και μαίανδροι ίσως συμβολίζουν
την αιώνια εναλλαγή των εποχών του έτους, την ανατολή και δύση του ήλιου, την γέννηση, την ζωή και τον θάνατο. Προς το τέλος της Νεολιθικής Εποχής, τα αγγεία έγιναν
πιο περίτεχνα, με λαβές, λευκή διακόσμηση πάνω σε σκούρο στίλβωμα, εγκοπές και
συχνά γραμμικές αυλακώσεις. Κατά την Εποχή του Χαλκού, τα αγγεία είχαν διάφορα
σχήματα και η διακοσμητική τους στην Βουλγαρία βασίσθηκε στον γραφίτη, η πηγή
του οποίου βρίσκεται στην ανατολική βουλγαρική Θράκη. Αρχικά, η διακόσμηση γινόταν με την ζωγραφική γραμμών («θετική διακόσμηση») ενώ αργότερα την διακόσμηση αποτελούσαν τα κενά που άφηνε ο χρωματισμός της επιφάνειας με γραφίτη («αρνητική διακόσμηση»). Υπάρχουν, επιπλέον, ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία. Κατά
την Εποχή του Ορειχάλκου, η σημασία των διαφόρων σχημάτων και η διακόσμηση των
αγγείων υποχώρησε. Χαρακτηριστικό της προϊστορικής ειδωλοπλαστικής είναι η στεατοπυγία των άφθονων γυναικείων ειδωλίων (Μητέρα-θεά;) και τα σπάνια ανδρικά ειδώλια (αρχηγός-αρχιερέας;), που όμως αργότερα πολλαπλασιάζονται, όλα με στοιχειώδη χαρακτηριστικά προσώπου. Τα περισσότερα είναι από πηλό, λιγότερα από οστό
ζώου και σπανιότατα από μάρμαρο. Το σημαντικότερο προϊστορικό εύρημα στην Βουλγαρία είναι, βέβαια, η νεκρόπολη της Βάρνας και ο μεγάλος αριθμός χρυσών αντικειμένων που περιείχαν οι τάφοι (κεφ. 4).2
ΠΙΝΑΚΑΣ 23
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ
Εποχή
Παλαιολιθική Εποχή

Υποπερίοδος
Αρχαιότερη και Μέση Παλαιολιθική
Νεώτερη Παλαιολιθική

περ. Χρονολογία π.Χ.3
1,7 εκατ. ετών – 35.000
35.000 – 10.000

Μεσολιθική Εποχή
Μεσολιθική

10.000 – 7000

Νεολιθική Εποχή
Πρώιμη Νεολιθική
Ύστερη Νεολιθική
Εποχή Χαλκού (ή Χαλκολιθική)

6200 – 5500
5500 – 5000/4900

2

Vassil Nikolov, «Απόψεις από τη νεότερη Προϊστορία της Βουλγαρίας (Νεολιθική, Χαλκολιθική και εποχή του Χαλκού)» στο Τα Βαλκάνια στην Προϊστορία, σ. 17-30.
3
Απόλυτες και διορθωμένες (calibrated) χρονολογίες. Δες και Παράρτημα 1.
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Πρώιμη Εποχή Χαλκού
Ύστερη Εποχή Χαλκού
Τελική Εποχή Χαλκού

5000/4900 – 4500
4500 – 4000
4000 – 3600

Εποχή Ορειχάλκου
Πρώιμη Εποχή Ορειχάλκου I
Πρώιμη Εποχή Ορειχάλκου II
Πρώιμη Εποχή Ορειχάλκου III
Μέση Εποχή Ορειχάλκου
Ύστερη Εποχή Ορειχάλκου

3600 – 3000
3000/2500/2400
2500/2400 – 2000
2000/1900 – 1600/1500
1600/1500 – 1200/1100

Πηγή:
Balkan Prehistory: Periodization, chronology, cultures and sites. Οι ακριβείς χρονολογίες διαφέρουν από
περιοχή σε περιοχή και από οικισμό σε οικισμό.
http://www.iianthropology.org/balkanprehistory.html

Στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, από την Βόρεια
Μακεδονία (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας), στον Νότο, μέχρι
την Σλοβενία, στον Βορρά, οι πεδιάδες και οι κοιλάδες αποτελούσαν δρόμους επικοινωνίας φυλών και ανθρώπων, που άλλοτε αποτελούσαν οδούς μετακινήσεως οπλοφόρων για πολεμικές συγκρούσεις και σε περιόδους ειρήνης «υπήρχε ανταλλαγή αγαθών, εμπειριών και ιδεών». Η περιοχή συνέδεε την Κεντρική με την Νοτιοανατολική
Ευρώπη αλλά αποτελούσε και σημείο συναντήσεως στοιχείων από τις ανατολικές Άλπεις, τις ρωσικές στέπες, την Ανατολή και την Μικρά Ασία. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης
δραστηριότητας χρονολογούνται από την Παλαιολιθική Εποχή με ιδιαίτερο σημείο επιστημονικού ενδιαφέροντος το λατομείο πυριτόλιθου στο Κρέμενατς (Kremenac),
βόρεια της Νίκαιας (Niš), στην Σερβία. Ο Λεπίνσκι Βιρ (Lepenski Vir), υλικός πολιτισμός της Μεσολιθικής περιόδου, εντοπίσθηκε κοντά στο χωριό Boljetin της Σερβίας,
στον Δούναβη. Ήταν η εποχή που οι πρωτόγονοι άνθρωποι ήταν ψαράδες, κυνηγοί και
τροφοσυλλέκτες. Στην περιοχή βρέθηκαν ίχνη από 148 οικίες σε σχήμα τραπεζίου και
δάπεδα στρωμένα με θρυμματισμένο ασβεστόλιθο. Στο εσωτερικό τους, λίθοι σχημάτιζαν εστίες ενώ υπήρχαν και βωμοί. Η ξύλινη ανωδομή τους είχε σχήμα κόλουρου κώνο
ή πολυεδρικό. Τις διαστάσεις των πλευρών κάθε οικίας διείπε μαθηματική σχέση που
υποθέτουμε ότι είχε μαγικές ιδιότητες για την κοινότητα. Οι νεκροί θάβονταν κάτω από
τα δάπεδα σε συσπειρωμένη ή ύπτια θέση. Ο Λεπίνσκι Βιρ της Πρώιμης Νεολιθικής
χαρακτηρίζεται από λίγα και μεγάλα ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα ειδώλια από αμμόλιθο σε απροσδιόριστα ή αφηρημένα σχήματα διακοσμημένα με γεωμετρικά σχέδια.
Μαζί με την λατρεία των βότσαλων του ποταμού, εικάζεται ότι τα παλαιότερα ειδώλια
παριστάνουν τα πρώτα όντα που γεννήθηκαν στο νερό. Παρόμοια πολιτισμικά στοιχεία
βρέθηκαν και σε άλλους συνοικισμούς αλλά φαίνεται ότι η θέση Lepenski Vir αποτελούσε το κέντρο του υλικού αυτού πολιτισμού με μάγους και ιερείς που ίσως ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν το μυστικό της γεννήσεως και της δημιουργίας του κόσμου. Κατά
την Νεολιθική Εποχή με την ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία και τα πρώτα αγγεία, έκανε την εμφάνισή του ο υλικός πολιτισμός Στάρτσεβο (Starčevo), ο οποίος αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου πολιτισμού Λεπίνσκι Βιρ. Το χωριό Στάρτσεβο βρίσκεται κοντά στο χωριό Πάνσεβο (Pancevo), στον Δούναβη, στην Σερβία αλλά ο πολιτισμός εξαπλώθηκε σε άλλες κυρίως παραποτάμιες περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι οικίσκοι ήταν υπόγειοι ή ισόγειοι και οι κάτοικοι κατασκεύασαν μεγάλο αριθμό
λίθινων και οστέινων εργαλείων, στρογγυλά ή ημισφαιρικά αγγεία και ειδώλια. Το πιο
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ενδιαφέρον ειδώλιο είναι η ονομαζόμενη «πυρρόξανθη ή κοκκινομάλλα θεά» (Βαλκάνια στην Προϊστορία, εικ. σ. 48) ερυθρού χρώματος, με μακρύ λαιμό, μακριά μαλλιά,
στητά στήθη, και σφαιρικά διογκωμένη στεατοπυγία. Στο τέλος της Ύστερης Νεολιθικής εμφανίσθηκε ο πολιτισμός Βίντσα (Vinča), στον Δούναβη, στην Σερβία, που αντικατέστησε τον Στάρτσεβο και αποτελεί ανάμειξη εκείνου με νέα στοιχεία. Κατά μία θεωρία, η αιτία υπήρξε η έλευση νέων αποίκων από την Ανατολή. Τα χωριά βρίσκονταν
είτε κοντά σε όχθες ποταμών είτε σε πλαγιές λόφων. Τα σπίτια ήταν συνήθως υπόγεια
με λίγα ισόγεια, κανονικού σχήματος, και μερικά χωρισμένα σε δωμάτια. Οι τοίχοι
ήταν από πλεγμένα κλαδιά ενισχυμένα με πηλό και ορισμένες φορές στηριγμένοι σε λίθινη βάση. Το δάπεδο ήταν από πατημένο χώμα ή στρωμένο με πηλό σε ξύλινο υπόβαθρο και οι εσωτερικοί τοίχοι ορισμένες φορές διακοσμημένοι με γεωμετρικά ή άλλα
σχέδια. Στην εστία υπάρχουν ίχνη μεταλλουργικής δραστηριότητας ενώ υπήρχαν και
ταφές με τους νεκρούς σε συσπειρωμένη θέση. Τα κτερίσματα αποτελούνταν από όπλα
και εργαλεία από λειασμένο λίθο, οστά και κέρατα ζώων. Η κεραμική ήταν απλή, μονόχρωμη, στιλβωμένη, σε μαύρο χρώμα, με γεωμετρικά σχέδια ενώ βρέθηκαν και αγγεία με μορφή πουλιών, βοοειδών και άλλων ζώων. Τα εξελιγμένα ειδώλια χαρακτηρίζονται από τριγωνικά κεφάλια, είναι κυρίως γυναικεία, αναπαριστούν συνήθως θεότητες της γονιμότητας και του θανάτου. Η πρώιμη φάση του πολιτισμού Βίντσα ανήκει
στην Νεολιθική Εποχή ενώ η ύστερη στην αρχή της Εποχής του Χαλκού, οπότε παρατηρείται επεξεργασία χαλκού για την κατασκευή εργαλείων και κοσμημάτων. Η Εποχή
του Χαλκού χαρακτηρίζεται από νομαδική κτηνοτροφία. Οι νομάδες ήρθαν από τα
βόρεια και τα ανατολικά και κατέλυσαν την νεολιθική τάξη. Η κεραμική, η ειδωλοπλαστική, τα όπλα και τα εργαλεία, που είναι ακόμη λίθινα και οστέινα, άλλαξαν. Το ίδιο
συνέβη και στις ταφές, πάνω από τις οποίες τώρα σχηματίζονταν τύμβοι, χαρακτηριστικό γνώρισμα των κτηνοτροφικών ομάδων. Προς το τέλος της Εποχής του Χαλκού, εμφανίσθηκε ο πολιτισμός Βούτσεντολ (Vučedol), κοντά στην πόλη Βούκοβαρ
(Vukovar), στην Κροατία, που με βάση την κτηνοτροφία επεκτάθηκε στα δυτικά Βαλκάνια και βόρεια μέχρι και την Τσεχία. Οι κτηνοτρόφοι του προτιμούσαν φυσικές οχυρές θέσεις κοντά σε ποταμούς. Οι οικίες ήταν χωρισμένες σε πολλά δωμάτια και είχαν
κυκλική εστία. Η κεραμική ήταν λεπτή, απλή, σε διάφορα σχήματα, διακοσμημένη με
λευκό χρώμα και διάφορα γεωμετρικά σχέδια. Τα όπλα και τα εργαλεία ήταν κατασκευασμένα κυρίως από μέταλλο αλλά υπήρχαν ακόμη λίθινα και οστέινα. Το μέταλλο
χυνόταν μέσα σε διπλές πήλινες μήτρες, πράγμα πρωτόγνωρο για την περιοχή. Χαρακτηριστικό εύρημα της εξαπλώσεως του πολιτισμού είναι ο τάφος του πρίγκηπα με τον
χρυσό πέλεκυ και το εγχειρίδιο στο Μαυροβούνιο (στη θέση Mala Gruda, νότια της
πόλεως Tivat). Ο σταδιακός μετασχηματισμός του πολιτισμού Βούτσεντολ είχε ως αποτέλεσμα την Εποχή του Ορειχάλκου. Τα πλούσια κοιτάσματα χαλκού των Καρπαθίων
Ορέων στην Τρανσυλβανία (βορειοκεντρική Ρουμανία) και οι περιορισμένες αλλά σημαντικές ποσότητες κασσίτερου και αρσενικού στην Σερβία έδωσαν τις πρώτες ύλες
για την ώθηση των βαλκανικών κοινωνιών στην Εποχή του Ορειχάλκου. Οι οικισμοί
κτίσθηκαν σε λόφους και όχθες ποταμών, και οι ταφές γίνονταν σε νεκροπόλεις ή σε
τύμβους ενώ παρατηρούνται και καύσεις νεκρών με τοποθέτηση της στάχτης σε αγγείο.
Η διακόσμηση των αγγείων, των κοσμημάτων και των όπλων είναι τώρα περίτεχνη.
Κατά τον Η’ αιώνα π.Χ., όταν πια οι πόλεις στον ελλαδικό χώρο βρίσκονταν στην Αρχαϊκή Εποχή, στα Βαλκάνια συγκεκριμένη διακόσμηση κεραμικής εξαπλώθηκε από τις
Άλπεις μέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν νέοι υλικοί πολιτισμοί πιθανόν από ομάδες ανθρώπων που ήρθαν από τα ανατολικά και νοτιοανατολικά
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και ενώθηκαν με τους τοπικούς πληθυσμούς. Η συνένωση αυτή έφερε την Εποχή του
Σιδήρου και μαζί της την συνένωση κοινοτήτων με επικεφαλής ισχυρή στρατιωτικά
αριστοκρατία.4
Παρότι ο νεολιθικός πολιτισμός στην περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας (Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων) σχετίζεται με εκείνον του Σέσκλου και
του Δημινίου5 στην Θεσσαλία και του Βίντσα στην Σερβία, υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες. Ο καλύτερα διατηρημένος οικισμός της Πρώιμης νεολιθικής
Εποχής αποκαλύφθηκε στην τούμπα Ματζάρι (Madjari), κοντά στα Σκόπια. Τα σπίτια
που έχουν ερευνηθεί ήταν κοντά το ένα με το άλλο με περάσματα και ελεύθερους
χώρους ανάμεσά τους. Ήταν πασσαλόπηκτες, τετράγωνες ή παραλληλόγραμμες κατασκευές με συνήθως δίκλινη σκεπή. Είχαν διαστάσεις από 60-100 τ.μ. και οι τοίχοι τους
ήταν επικαλυμμένοι με πηλό. Ήταν χωρισμένα σε πολλά δωμάτια και διέθεταν φούρνο
στηριγμένο στον τοίχο ή εστία. Διέθεταν, επίσης, μικρούς βωμούς και τράπεζες προσφορών για τη τέλεση θρησκευτικών τελετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα
κεντρικό μονόχωρο κτίσμα, πάνω από 100 τ.μ., το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιερό,
και περιείχε κινητούς και σταθερούς μικρούς βωμούς με πληθώρα αγγείων γύρων τους.
Παρά την κτηνοτροφία κυρίως προβάτων, αιγών, χοίρων και αγελάδων, η οικονομία
βασιζόταν στην γεωργία. Με βάση την κεραμική, η εποχή αυτή στο Ματζάρι συμπίπτει
με την περίοδο του Σέσκλου στην Θεσσαλία. Στην νεολιθική αυτή θέση, εικάζεται ότι η
Μητέρα θεά παρουσιάζεται ως μεγάλη καμινάδα σε ομοιώματα οικίσκων. Η κεραμική
προς το τέλος της Νεολιθικής Εποχής παρομοιάζει με αυτή του υλικού πολιτισμού Βίντσα. Από την Εποχή του Χαλκού έχουν βρεθεί πολλές μήτρες για την έγχυση χαλκού σε
ράβδους για την κατασκευή αξινών, πελέκεων, καρφιών και σμιλών. Την Ύστερη Εποχή του Ορειχάλκου άρχισαν οι επαφές με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και με το Αιγαίο
γενικότερα και κυρίως η αποδοχή των νέων στοιχείων (εισηγμένη κεραμική, τοπικές
απομιμήσεις, οικίες μυκηναϊκού τύπου, μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων στους οικισμούς) που οδήγησαν τελικά στην Εποχή του Σιδήρου. Η περιοχή ήταν πλούσια σε
χαλκό, σίδηρο, χρυσό και άργυρο, συνύπαρξη την οποία εκμεταλλεύθηκαν μυκηναίοι
τεχνίτες και έμποροι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μυκηναϊκό ξίφος από το
Τέτοβο (Tetovo), πάνω στο οποίο διαπιστώνουν οι αρχαιολόγοι την συνύπαρξη αιγαιακών και τοπικών στοιχείων. Η σχεδόν διακοπή των επαφών με το Αιγαίο από τον ΙΑ’
αιώνα μέχρι τον Η’ αιώνα π.Χ. είχε ως αποτέλεσμα τον οικονομικό και πολιτισμικό μαρασμό κατά την αρχή της Εποχής του Σιδήρου αλλά και την μείωση του πληθυσμού. Οι
εμπορικοί δρόμοι προς τον Βορρά είχαν πια πολύ λιγότερη κίνηση και η ευμάρεια των
περιοχών αυτών δεν θα ανακάμψει ποτέ σε μεγάλο βαθμό.6
Στην περιοχή της Κορυτσάς, στην Αλβανία, είναι καθαρότερες όλες οι φάσεις
της Νεολιθικής Εποχής, που διαχωρίζονται η μία από την άλλη από τις διαφορές στην
διακόσμηση των αγγείων. Τα αγγεία ήταν αρχικά απλά, γκριζόχρωμα και με περιορισμένη διακόσμηση. Μετά αναπτύχθηκαν τα ερυθρόχρωμα στιλπνά αγγεία, η γραπτή
κεραμική με λευκό χρώμα σε ερυθρή επιφάνεια, και η εμπίεστη κεραμική. Στη επόμενη
χρονολογική φάση χαρακτηριστικά είναι τα γκριζόχρωμα αγγεία με στιλπνή ή τραχεία
επιφάνεια ενώ κατόπιν κατασκευάσθηκαν αγγεία σε νέα σχήματα με εγχάρακτη, εμπίε4

Rastko Vasié «Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας» στο Τα Βαλκάνια στην Προϊστορία, σ. 45-

58.
5

Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 130-131.
Dragi Mitrevski, «Η Προϊστορία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας»
στο Τα Βαλκάνια στην Προϊστορία, σ. 71-86.
6
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στη, ραβδωτή διακόσμηση. Σε αυτή την φάση υπάρχουν ομοιότητες με την πρώιμη περίοδο του Δημινίου ενώ στην επόμενη, τα αγγεία με εγχάρακτες γραμμές σχετίζονται με
εκείνα πολιτισμού των ακτών της Αδριατικής Θάλασσας. Στην μέση της Νεολιθικής
Εποχής, έκαναν την εμφάνισή τους αγγεία ρυτά με τέσσερα πόδια, μεγάλο ωοειδές
στόμιο, ευμεγέθη λαβή και ερυθρή διακόσμηση (Βαλκάνια στην Προϊστορία, εικ. σ.
104), τα οποία πολλοί αρχαιολόγοι θεωρούν ότι συνδέονταν με την λατρεία της γονιμότητας της γης, της γυναίκας και των ζώων. Είναι ενδιαφέρον ότι ρυτά παρομοίων
σχημάτων και διαστάσεων με ερυθρή ή εγχάρακτη διακόσμηση έχουν βρεθεί από το
Σπλιτ της Κροατίας στα βόρεια μέχρι την Ελάτεια στην Φθιώτιδα και από την κεντρική
Βοσνία μέχρι την Θεσσαλία. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι υπήρχε κοινή λατρεία στα δυτικά
Βαλκάνια και μέχρι την κεντρική Ελλάδα. Ενδείξεις των επαφών με την Θεσσαλία είναι η εισηγμένη κεραμική αλλά και η τοπική παραγωγή ρυτών και ανθρωπόμορφων ειδωλίων. Καθ’ όλη την διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, παράγεται βελτιούμενη η μελανόχρωμη στιλπνή κεραμική παράλληλα με την ανάπτυξη της μεταλλουργίας, όπως
μαρτυρούν οι μήτρες που έχουν βρεθεί. Στην μέση της Εποχής του Ορειχάλκου, βρέθηκαν εισηγμένα μυκηναϊκά όπλα που δείχνουν την ύπαρξη κοινωνικών στρωμάτων αλλά
δείχνουν και τις ανταλλαγές της περιόδου. Χαρακτηριστικό είδος του τέλους της Εποχής του Ορειχάλκου είναι η κατασκευή πελέκεων, η οποία συνεχίζεται και στην Εποχή
του Σιδήρου, σε σχήματα γνωστά από τον ελλαδικό χώρο αλλά και με τοπικά στοιχεία.
Την περίοδο αυτή κτίσθηκαν τειχισμένοι οικισμοί, όπως αυτός στην περιοχή της Αυλώνας, σε λόφους και οχυρές θέσεις με τείχη σχηματισμένα από ακατέργαστους λίθους
χωρίς συνδετική ύλη. Αυτού του τύπου οι οικισμοί κυριάρχησαν στην Αλβανία την
Εποχή του Σιδήρου.7
Οι νεοφερμένοι από την Εγγύς Ανατολή μέσω Μικράς Ασίας και νότιας Βαλκανικής νεολιθικοί κάτοικοι της Ρουμανίας συνάντησαν τους λιγοστούς προηγούμενους
Μεσολιθικούς κυνηγούς της περιοχής. Δεν γνωρίζουμε εάν τους αφομοίωσαν ή τους
ανάγκασαν να απομονωθούν σε λιγότερο κατοικημένες περιοχές της ηπείρου. Πάντως,
οι αποξηραμένοι καρποί και τα οστά από εξημερωμένα αιγοπρόβατα που έχουν βρεθεί
προέρχονται από την Αρχαία Εγγύς Ανατολή. Οι νεολιθικοί άποικοι εγκαταστάθηκαν
στην Ρουμανία και άρχισαν να καλλιεργούν την γη και να εκτρέφουν κοπάδια ζώων. Τα
αρχαιότερα αγγεία φέρουν γραπτή διακόσμηση με γεωμετρικά σχέδια και λευκές στιγμές πάνω σε ερυθρή ή καστανή επιφάνεια. Η διακόσμηση αυτή είναι ανάλογη με την
πρώιμη φάση του πολιτισμού του Σέσκλου στην Θεσσαλία. Τα εργαλεία στους οικισμούς της Πρώιμης Νεολιθικής Εποχής είναι από λειασμένο λίθο και οψιδιανό ενώ
υπάρχουν και ορισμένα πήλινα ή λίθινα ειδώλια. Στην δεύτερη και σημαντικότερη
φάση της Πρώιμης Νεολιθικής έκανε την εμφάνισή του ο πολιτισμός Στάρτσεβο-Κρις
(Starčevo-Criș), με κεραμική ανάλογη του Σέσκλου, ο οποίος, κατά μία θεωρία, είναι
αποτέλεσμα εισόδου στην ρουμανική γη νέων πληθυσμών από τον Νότο. Η κεραμική
φέρει γραπτή διακόσμηση με σκούρες ή λευκές ταινίες σε ερυθρή επιφάνεια ή σκούρες
ταινίες σε λευκή επιφάνεια αλλά και σπείρες. Ο πολιτισμός Στάρτσεβο-Κρις είχε μεγάλη διάρκεια και αποτέλεσε τον κορμό πάνω στον οποίον εξελίχθηκε η Νεολιθική
Εποχή στην περιοχή. Το ζήτημα της εισβολής νέων πληθυσμών που επηρέασαν τον τοπικό πολιτισμό ή της απλής εξελίξεως ή διαφοροποιήσεως των νεολιθικών πολιτισμών,
όπως αυτές αποτυπώνεται στα αρχαιολογικά ευρήματα, φαίνεται ότι είναι άλυτο. Παρότι παρατηρούνται συνεχείς μετακινήσεις των νεολιθικών ομάδων, από αρχαιολογικής
7

Με πολλές λεπτομέρειες για την αγγειογραφία σε Muzafer Korkuti, «Η Νεολιθική εποχή και η
εποχή του Χαλκού στην Αλβανία» στο Τα Βαλκάνια στην Προϊστορία, σ. 101-114.
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απόψεως, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως ειρηνική. Προς το τέλος της Νεολιθικής
Εποχής παρατηρείται σε ορισμένους οικισμούς μεγάλη συγκέντρωση κατοίκων. Και
στην Ρουμανία, η κατασκευή των νεολιθικών οικιών ακολουθεί όμοια πρότυπα με αυτά
των άλλων βαλκανικών περιοχών: οι τοίχοι ήταν κατασκευασμένοι από αχυροπηλό
πάνω σε ξύλινο πλέγμα και στηρίζονταν σε όρθιους πασσάλους. Στο εσωτερικό υπήρχε
εστία, φούρνοι και πολλά αγγεία. Ορισμένα ήταν διακοσμημένα με σπείρες και μαιάνδρους αλλά και με παραστάσεις ανθρώπων και ζώων. Αυτά τα αγγεία πρέπει να είχαν
τελετουργική χρήση. Ανάμεσα στους τρόπους διακοσμήσεως περιλαμβάνεται και αυτή
με γραφίτη που πραγματοποιείται με μεγάλη ακρίβεια σε θερμοκρασίες μέχρι 1050
βαθμών Κελσίου πριν την όπτηση του αγγείου (Βαλκάνια στην Προϊστορία, εικ. σ. 132).
Η τεχνική αυτή έδινε μεταλλική όψη στις σπείρες και στους μαιάνδρους που κοσμούσαν τα αγγεία. Στην νεκρόπολη της Βάρνας, στην Βουλγαρία, χρησιμοποιήθηκε η ίδια
τεχνική για την διακόσμηση ορισμένων αγγείων με χρυσόσκονη. Η μεγάλη ποικιλία
των έργων ειδωλοπλαστικής στην Ρουμανία περιλαμβάνει κυρίως γυναικεία ειδώλια
της ονομαζόμενης Μητέρας θεάς, ανδρικά ειδώλια, ειδώλια που παρουσιάζουν ζευγάρια (Βαλκάνια στην Προϊστορία, εικ. σ. 133), ομοιώματα οικιών αλλά και ομοίωμα
διώροφου ιερού (Βαλκάνια στην Προϊστορία, εικ. σ. 134). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητικής απόψεως παρουσιάζει το ειδώλιο που έχει ονομασθεί «ο στοχαστής» και παρουσιάζει άνδρα καθισμένο σε σκαμνί που στηρίζει το κεφάλι του με τα δύο του χέρια
στα μάγουλα (Βαλκάνια στην Προϊστορία, εικ. σ. 133). Το αρχαιολογικό ερώτημα που
επεδέχθη διαφορετικές απαντήσεις κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα μ.Χ. ήταν πόσο
απότομο υπήρξε το τέλος της Νεολιθικής Εποχής ή πόση διάρκεια είχε η αλλαγή από
την μία Εποχή στην άλλη. Αρχικά η απάντηση φαινόταν απλή. Νέοι νομαδικοί λαοί που
εισήλθαν στην Ρουμανία από τις κοντινές στέπες του Πόντου και της Κασπίας ή από τις
ρωσικές στέπες στα βορειοανατολικά, οι οποίοι κατά την τότε υπόθεση ήταν τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα που κατέκτησαν την ανατολική Ευρώπη, άλλαξαν άρδην το πολιτισμικό τοπίο της νεολιθική νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πολιτισμική οπισθοδρόμηση των
νεοφερμένων ήταν άμεσα διακριτή. Έκτισαν λίγους οικισμούς, δημιούργησαν χαμηλής
ποιότητας κεραμική διακοσμημένη με εγκοπές, χαρακιές ή εμπιέσεις με σκοινί. Έθαβαν
τους νεκρούς τους από την ίδια πατριαρχική οικογένεια κάτω από τύμβους. Η χρονολογική διάρκεια της αλλαγής από το τέλος της Χαλκολιθικής στην Εποχή του Ορειχάλκου
οριζόταν αρχαιολογικά σε μόλις διακόσια με τριακόσια χρόνια. Στην αρχή του 21ου
αιώνα μ.Χ., όμως, τα αρχαιολογικά δεδομένα έχουν αλλάξει. Ήδη η μεταβατική περίοδος από την μια Εποχή στην άλλη (περίοδος Πρώιμης Εποχής Ορειχάλκου) μπορεί να
φθάσει και τα χίλια πεντακόσια χρόνια (Πίνακας 23) και παρότι σε γενικές γραμμές οι
αντιθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω υφίστανται, η μεταβολή από την μία κατάσταση
στην άλλη είναι μακροχρόνια και άρα η υπόθεση ή και η επίδραση μιας εισβολής νέων
λαών έχει αρχίσει να ξεθωριάζει. Συνεπώς, «το τέλος της νεολιθικής εποχής δεν ήταν
απότομο και πρέπει να ερμηνευθεί διαφορετικά για τον κάθε πολιτισμό. Ό,τι φαινόταν
ως διείσδυση νομαδικών φυλών μπορεί να θεωρηθεί σήμερα [21ο αιώνα μ.Χ.] ως μια
κοινωνικοοικονομική μεταβολή του παλαιού πληθυσμού, με την ενίσχυση της κτηνοτροφικής ενασχόλησης σε βάρος της γεωργικής, γεγονός που θα εξηγούσε και την μεγαλύτερη κινητικότητα των φύλων και την προτίμηση σε νέους τύπους οικισμών». 8
Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να αποκλεισθούν μετακινήσεις λαών από τα ανατολικά και
τοπικές μεταναστεύσεις ομάδων ανθρώπων.
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Την Εποχή του Ορειχάλκου, οι επιδράσεις από τον Νότο περιλαμβάνουν τα μυκηναϊκού τύπου ξίφη τοπικής παραγωγής, τα οποία, μαζί με απομιμήσεις άλλων βιοτεχνικών προϊόντων, δείχνουν ότι υπήρχε μια στενότερη σχέση ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς, πέρα από την εισαγωγή προϊόντων. Τον ίδιο ρόλο πρέπει να έπαιζαν και τα
θέματα με σπείρες και μαιάνδρους που εμφανίζονται στην κεραμική, οι οστέινοι δίσκοι-σφραγγίδες αλλά και τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως πελέκεις, ξίφη, εγχειρίδια,
με παρόμοια διακόσμηση, τα περισσότερα από τα οποία ήταν για τους κατόχους τους
πολύτιμα τελετουργικά αντικείμενα ή επιδείξεως. Το συμπέρασμα που θα μπορούσε να
εξαχθεί από αυτές τις παρατηρήσεις, είναι ότι την Εποχή του Ορειχάλκου υφίστατο μία
κοινωνία πολεμιστών, σε μικρές ομάδες, με αρχηγό τον άριστο πολεμιστή –ίσως απλώς
τον πρώτο μεταξύ ίσων (primus inter pares)–, που ζούσε σε οχυρωμένο οικισμό, όπου
το σύστημα οχυρώσεως (ανάχωμα, πάσσαλοι, πρωτόγονο λίθινο τείχος) αποτελούσε
και στοιχείο στρατιωτικού και κοινωνικού γοήτρου. Επίσης, στην πολυθεϊστική θρησκεία των κατοίκων της ρουμανικής γης διαφαίνεται να ξεχωρίζει μια ηλιακή θεότητα,
όπως δείχνουν οι σπείρες και οι εμπλεκόμενοι σταυροί με ελικοειδείς απολήξεις. Είναι
τόσες οι απορίες, οι ασάφειες και τα αναπάντητα ερωτήματα των αρχαιολόγων ώστε
ορισμένες φορές εγκαταλείπουν την μία θεωρία για να υποστηρίξουν την άλλη χωρίς
να είναι βέβαιοι ούτε για την πρώτη ούτε για την δεύτερη. Τέτοια περίπτωση είναι το
ζήτημα της αποθέσεως μεταλλικών και άλλων αντικειμένων σε αποθέτες που αρχικά
είχε ερμηνευθεί ως απόκρυψη θησαυρών από τις κοινότητες σε περιόδους αναταραχών.
Όμως, όλο και περισσότερο, υπερισχύει η άποψη ότι η πρακτική αυτή ήταν αποτέλεσμα τελετουργίας. Αναθηματικό χαρακτήρα πρέπει να είχαν οι αποθέσεις θραυσμάτων
ή τμημάτων αντικειμένων που ερμηνεύονται ως «αποτέλεσμα ενδοκοινοτικών πλειοδοσιών». Αντιθέτως, οι απορρίψεις εκατοντάδων ή χιλιάδων μεταλλικών αντικειμένων μεγάλου συνολικού βάρους, κυρίως θραυσμάτων, μαζί με μάζες ακατέργαστου χαλκού,
έχουν ερμηνευθεί ως αποθέσεις ιερών. Οι αποθέσεις χρονολογήθηκαν στον ΙΒ᾽ και ΙΑ᾽
αιώνα π.Χ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόθεση 5812 αντικειμένων συνολικού
βάρους 1100 κιλών που βρέθηκε στην Uioara de Sus, Alba. Δικό μας τολμηρό ερώτημα
είναι εάν οι αποθέσεις αυτές μεταλλικών θραυσμάτων σχετίζονται με τα μεταλλικά
«απορρίμματα» που μετέφεραν τα ναυάγια του τέλους της Β᾽ χιλιετίας π.Χ. κοντά στο
ακρωτήριο Ulu Burun και κοντά στο ακρωτήριο Χελιδωνία Άκρη (κεφ. 4). Το έθιμο
των αποθέσεων εγκαταλείφθηκε απότομα τον Η᾽ αιώνα π.Χ. σε μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου και η εξήγηση των αρχαιολόγων είναι ότι οι λόγοι υπήρξαν θρησκευτικοί. Εικάζεται ότι μια θρησκευτική μεταρρύθμιση οδήγησε στην εγκατάλειψη
της αποθέσεως μεταλλικών αντικειμένων. Από τον ΙΓ᾽ έως τον Θ᾽ αιώνα π.Χ. φαίνεται
ότι υπήρξε στην Ρουμανία μια περίοδος σχετικής ευημερίας και σταθερότητας. Την
εποχή αυτή, η επικράτηση της κεραμικής με αυλακωτή διακόσμηση είναι αποτέλεσμα
της επιδράσεως από την κατασκευή ορειχάλκινων και χρυσών αγγείων και δεν οφείλεται σε παρουσία ξένων προς την περιοχή στοιχείων. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρουσία οικισμών οχυρωμένων με αναχώματα και πασσάλους, η διάμετρος των οποίων
μπορεί να έφθανε και το 1 χλμ. Την ίδια εποχή, η αυλακωτή διακόσμηση εντάσσει τις
ομάδες της Τρανσυλβανίας και του Μπανάτ (κεντρική και δυτική Ρουμανία) κοντύτερα
στους υλικούς πολιτισμούς του Μέσου Δούναβη ενώ περί το 1000 π.Χ., η προερχόμενη
από τα κεντρικά Βαλκάνια εμπίεστη κεραμική άρχισε να κυριαρχεί στην νότια και νοτιοανατολική Ρουμανία.
Ένα από τα παλαιότερα σιδηρά αντικείμενα που βρέθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη χρονολογήθηκε στον ΙΓ᾽ αιώνα π.Χ. και προέρχεται από την Ρουμανία ενώ η
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Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (περ. 1200-100 π.Χ.) εντάσσονται στην Χάλλσταττ Α και
Β ευρωπαϊκή εποχή (Πίνακας 16). Βέβαια, η επικράτηση των σιδηρών αντικειμένων
δεν επήλθε πριν από τον Η᾽ αιώνα π.Χ. Από το 800 μέχρι το 650 π.Χ., επικράτησε από
την Βοϊβοντίνα, στην βόρεια Σερβία, μέχρι τον Μέσο Δνείστερο, ανατολικά της Ρουμανίας, στα βορειοανατολικά σύνορα της σημερινής Μολδοβίας (Moldova), ο ομοιογενής
υλικός πολιτισμός Βασαράβι (Basarabi). Η χαρακτηριστική διακόσμηση των αγγείων
αυτού του πολιτισμού περιλαμβάνει σχέδια ανάγλυφα, εμπίεστα ή εγχάρακτα και γεμισμένα με λευκό χρώμα. Η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι θεωρείται έκφανση
μιας αρχικής εκδηλώσεως του γετο-δακικού πολιτισμού των ιστορικών χρόνων. 9Απλοποιώντας σύνθετα ζητήματα, θα μπορούσε κανείς να προτείνει ότι οι θρακικές φυλές
που κατοικούσαν την ρουμανική γη και ονομάζονταν Γέτες από τους Έλληνες και, αργότερα, Δάκες από τους Ρωμαίους, αποτέλεσαν από τον Ε᾽αιώνα π.Χ. και μετά την κρίσιμη ανθρώπινη μάζα της ρουμανικής εθνογενέσεως.
Συνοψίζοντας τις αρχαιολογικές μας γνώσεις αλλά και τις απόψεις των αρχαιολόγων για την Προϊστορία στα Βαλκάνια, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένα
προσωρινά συμπεράσματα, τα οποία όμως δεν φαίνεται ότι θα ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν απόλυτα στο μέλλον. Οι Παλαιολιθικοί και Μεσολιθικοί κάτοικοι της νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν λίγοι και διάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Νεολιθικοί
κάτοικοι ήρθαν σε μεγάλους αριθμούς από την Αρχαία Εγγύς Ανατολή είτε δια θαλάσσης είτε μέσω της Μικράς Ασίας και εποίκησαν την Χερσόνησο του Αίμου. Κατά την
διάρκεια της Νεολιθικής Εποχής υπήρξε περιορισμένη είσοδος νομάδων από τα ανατολικά αλλά και μετακινήσεις άλλων εντός της Βαλκανικής Χερσονήσου που επηρέασαν
την εξέλιξη των υλικών πολιτισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, νέες διακοσμητικές εκφάνσεις που παρατηρούνται σε βαλκανικούς υλικούς πολιτισμούς πρέπει να αποδοθούν
σε τοπικές νέες ιδέες και όχι κατ᾽ ανάγκην σε εισβολή νέων ομάδων/λαών. Κάποιες μεταβολές εικάζεται ότι οφείλονται και σε αλλαγή των θρησκευτικών αντιλήψεων και
εθίμων. Παρ᾽ όλα αυτά, η Νεολιθική Εποχή αρχίζει ταυτοχρόνως σε ολόκληρη την
Βαλκανική με τα ίδια γνωρίσματα (διακόσμηση αγγείων, εργαλεία, ειδώλια). Στην
εξέλιξή του, ο Νεολιθικός Πολιτισμός αποκτά τρεις βαλκανικές εκφάνσεις. Στην νότια
Βαλκανική, στην Θεσσαλία, αναπτύσσεται ο υλικός πολιτισμός του Σέσκλου, στην κεντρική Βαλκανική, στις κοιλάδες των ποταμών Αξιού και Μοράβα και γύρω από τον
Δούναβη, εμφανίζεται ο υλικός πολιτισμός του Σταρτσέβο, και στην ανατολική Βαλκανική, κατά μήκος του ποταμού Μαρίτσα/Έβρου εξελίσσεται ο υλικός πολιτισμός του
Καράνοβο. Επίσης, στα βόρεια όρια του βαλκανικού χώρου εντοπίζεται ο υλικός πολιτισμός του Κρις. Καθώς εναλλάσσονται οι Εποχές, αναπτύσσονται και διάφοροι υλικοί
πολιτισμοί μέχρι που στην Γ᾽ και στην Β᾽ χιλιετία π.Χ. κρούει ο κώδων των ελλαδικών
πολιτισμών (Μινωικού, Κυκλαδικού, Μυκηναϊκού) και εμφανίζονται οι πρώτες αστικές
κοινότητες στα Βαλκάνια. Από την στιγμή εκείνη και μετά, η πολιτισμική απόσταση
ανάμεσα στον ελλαδικό χώρο και στα βόρεια Βαλκάνια μεγαλώνει συνέχεια. Κατά την
Εποχή του Ορειχάλκου, στα βόρεια Βαλκάνια παρατηρείται ένα κοινό πλαίσιο αναπτύξεως με χαρακτηριστικό γνώρισμα τις μυκηναϊκές επιδράσεις. Μετά το 1000 π.Χ., ενώ
τα βόρεια Βαλκάνια συνεχίζουν την προϊστορική τους πορεία μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια,
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ο ελλαδικός χώρος εισέρχεται στο φως της Ιστορίας. 10 Βέβαια, την περίοδο αυτή σχηματίσθηκαν σταδιακά οι βαλκανικοί λαοί που θα συναντήσουν κατά την Προχριστιανική Αρχαιότητα οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι: οι Ιλλυριοί στα Δυτικά Βαλκάνια, οι
Γέτες/Δάκες (Βόρειοι Θράκες) στα βορειοανατολικά Βαλκάνια και οι Θράκες στα νοτιοανατολικά Βαλκάνια.
Οι Μυκηναίοι στην Χερσόνησο του Αίμου & στον Εύξεινο Πόντο
Οι θαλασσοπόροι Μυκηναίοι εξερεύνησαν ολόκληρη την Μεσόγειο Θάλασσα
και το Αιγαίο αλλά μπήκαν και στον Εύξεινο Πόντο. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει σε
προηγούμενες αναφορές μας στο έργο αυτό, η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από την
κεραμική που έχει ανασκαφεί σε διάφορες παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές στην δυτική και στην ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία τους δεν έλειψε καθόλου από τις περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, τις Μικρασιατικές Ακτές, την Χερσόνησο του Αίμου και τον
Εύξεινο Πόντο. Σε ορισμένες θέσεις είναι έντονη και αρχαιολογικά βεβαιωμένη ενώ σε
άλλες ίσως αβέβαιη αλλά πιθανή.
Τα πρωιμότερα δείγματα μυκηναϊκής παρουσίας υπό την μορφή οστράκων αγγείων στην Βόρεια Ελλάδα έχουν βρεθεί στην Τορώνη, στο νοτιοδυτικό άκρο της Σιθωνίας στην Χαλκιδική, και έχουν χρονολογηθεί στον ΙΣΤ’ και στον ΙΕ’ αιώνα π.Χ. Στα
μικρασιατικά παράλια, την ίδια εποχή, τα ελάχιστα δείγματα από την Μίλητο, την
Τροία και αλλού επιβεβαιώνουν την ουσιαστική απουσία των Μυκηναίων σε αυτήν την
περιοχή. Τους αμέσως δύο επόμενους αιώνες, όμως, τον ΙΔ’ και τον ΙΓ’, οι Μυκηναίοι
έφθασαν στην Κρήτη και κυριάρχησαν πλέον και στο Αιγαίο. Στην Τροία, στην Μίλητο
και αλλού, η μυκηναϊκή παρουσία είναι πλέον βεβαία αν και οι οικισμοί διατηρούν το
τοπικό τους χρώμα. Βέβαια, η έλευση των «λαών της θάλασσας» και η καταστροφή
των ανακτόρων στην αρχή του ΙΒ’ αιώνα π.Χ. επέφεραν μεγάλη επιβράδυνση στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση των Μυκηναίων μέχρι τον ΙΑ’ αιώνα π.Χ., χωρίς να
την σταματήσουν τελείως. Η Μίλητος παρέμεινε σημαντικό μυκηναϊκό εμπορικό
κέντρο αν και οι απομιμήσεις της μυκηναϊκής κεραμικής και στην δυτική Μικρά Ασία
φαίνεται ότι κυριάρχησαν στις αγορές. Τα πρωιμότερα δείγματα από την Αλβανία χρονολογήθηκαν στον ΙΓ’ αιώνα π.Χ. ενώ μεγάλη ποσότητα μυκηναϊκής κεραμικής έχει
βρεθεί στην Μακεδονία (Καστανάς και Άσσηρος, βορειοδυτικά και βόρεια της Θεσσαλονίκης) και χρονολογήθηκε στον ΙΔ’ αιώνα. Αντιθέτως, δεν υπάρχει ούτε ένα δείγμα
βόρεια της οροσειράς της Ροδόπης και στον Εύξεινο Πόντο, παρά τις μεγάλες ποσότητες κεραμικής στην Τροία VI και VII. Η μόνη εξήγηση για την Τροία είναι ότι αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό των πλοίων πού από την Γ’ χιλιετία π.Χ. πέρναγαν τον Ελλήσποντο προς τον Εύξεινο Πόντο. Πιθανή επιβεβαίωση αυτής της υποθέσεως να αποτελεί η μυκηναϊκή κεραμική (ΙΔ’-ΙΓ’ αιώνας) που βρέθηκε μαζί με χετταϊκή και κυπριακή στην πόλη Μασάτ (Masat), στην βορειοκεντρική Τουρκία, 200 χλμ, νοτιοδυτικά
της Τραπεζούντας, με μόνη εξήγηση ότι μεταφέρθηκε από την νότια παραλία του
Πόντου.
Παρά την έλλειψη κεραμικής, την βεβαιότητα των επαφών του Μυκηναϊκού
Κόσμου με τα Βαλκάνια και την Μαύρη Θάλασσα μάς την προσφέρουν τα μεταλλικά
αντικείμενα. Διαφόρων ειδών μυκηναϊκά ξίφη, αιχμές, και διπλοί πελέκεις, χρονολογη-
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Ιωάννης Ασλάνης, «Επίλογος» στο Τα Βαλκάνια στην Προϊστορία, σ. 155-160.
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μένα από τον ΙΣΤ’ μέχρι τον ΙΔ’ αιώνα, που βρέθηκαν στην Αλβανία, στην Βουλγαρία
και στην κεντρική Ρουμανία, πρέπει να αποτελούσαν εισαγωγές από το Αιγαίο για να
χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα για τοπικές κατασκευές. Ορισμένα παρόμοια δείγματα
διπλών πελέκεων έχουν βρεθεί και κοντά στις ακτές του Ευξείνου Πόντου στην Ουκρανία. Για τα μυκηναϊκά ταξίδια στον Πόντο, η ελληνική μυθολογία συνηγορεί με την αρχαιολογία, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, εάν θελήσουμε πραγματικά να
μην περιορίσουμε τον επιστημονικό μας εαυτό στον στεγνό αρχαιολογικό ορίζοντα και
μόνο. Το ταξίδι του Ιάσονα και των Αργοναυτών, 11 λοιπόν, προς την άγνωστη χώρα
Αιαία (Aea), η οποία έχει ταυτιστεί με την Κολχίδα, και προς την οποία επέστρεψαν
λογοτεχνικά οι Έλληνες της Κλασσικής Εποχής, μπορεί να ήταν μια ανάμνηση μυκηναϊκών ταξιδιών στην δυτική και νότια Μαύρη Θάλασσα. Πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι τα ταξίδια, το εμπόριο και γενικά η παρουσία των Μυκηναίων στην Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και του Εύξεινου Πόντου,
είναι μια περιπεπλεγμένη πραγματικότητα και δεν επιδέχεται απλοϊκές αρχαιολογικές
εξηγήσεις. Είναι βέβαιο πως οι Μυκηναίοι δεν επιδίωξαν αποικισμό ούτε εμπορική αυτοκρατορία και τα πιθανά ταξίδια στον δυτικό και νότιο Εύξεινο Πόντο αποτελούσαν
αναγνωριστικές και εξερευνητικές αποστολές. Ό,τι εμπόριο ήταν πιθανό να διεξαχθεί
γινόταν τυχαία όταν τα πλοία άραζαν προσωρινά στην ακτή και χωρίς την δημιουργία
μονίμων εμπορικών σταθμών.12 Ίσως αυτό επιβεβαιώνεται από τις αναφορές του Ομήρου ότι οι Μυκηναίοι έφερναν από την Θράκη κρασί, ξίφη, τόξα και πολύτιμα κύπελλα,13 προφανώς σε πολύ μικρές ποσότητες. Αλλά οι Θράκες, μας εξηγεί ο ποιητής, ήταν
σύμμαχοι των Τρώων στον πόλεμο των τελευταίων με τους Έλληνες, 14 πληροφορία η
οποία μπορεί να δείχνει την εμπορική διάσταση του Τρωικού Πολέμου.
Στην Αρχαϊκή Εποχή, βέβαια, ακόμη και εάν ακολούθησαν τους ίδιους θαλάσσιους δρόμους, οι Έλληνες άποικοι δεν είχαν παρά μια μακρινή και πολύ θολή εικόνα
των μυκηναϊκών ταξιδιών προς τις διάφορες περιοχές του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τον Εύξεινο Πόντο. Αυτό το γεγονός δεν τους εμπόδισε να δημιουργήσουν
ισχυρές οικονομικά αποικίες που έπαιξαν μεγάλο οικονομικό και στρατιωτικό ρόλο
στην ελληνική Αρχαιότητα.
H Αρχαία Θράκη, οι Έλληνες, οι Θράκες και η Τέχνη τους
Τα γεωγραφικά όρια της Αρχαίας Θράκης είναι ουσιαστικά απροσδιόριστα. Σε
γενικές γραμμές, ως βόρεια Αρχαία Θράκη προσδιορίζεται η περιοχή της Ρουμανίας,
βόρεια του Δούναβη, που περιλαμβάνει την Τρανσυλβανία αλλά και τις ανατολικά των
Καρπαθίων περιοχές μαζί με την Μολδοβία, μέχρι τον Δνείστερο. Στην Τρανσυλβανία,
η οποία θεωρείται το λίκνο των Θρακικών λαών, ζούσαν οι Δάκες ενώ στην ανατολική
περιοχή ζούσαν οι Γέτες, που είχαν να αντιμετωπίσουν τους Σκύθες στα ανατολικά
τους. Τελικά, οι Γέτες απορροφήθηκαν από τους Δάκες και εξαφανίστηκαν από την
Ιστορία. Η νότια Αρχαία Θράκη περιελάμβανε κυρίως την σημερινή Βουλγαρία, νότια
του Δούναβη ενώ τμήμα της ήταν και η περιοχή νότια της Ροδόπης, η σημερινή τουρκι11

Όμηρος, Οδύσ., Λ.70-71 και Ησίοδος, Θεογονία, 992-1002. Δες και Δέσποινα Κ. Παπαγεωργίου, «Τα 'Αργοναυτικά' κι οι θαλάσσιοι δρόμοι στο προϊστορικό Αιγαίο,» στο Αργοναύτης. Τιμητικός
Τόμος στον Χρίστο Γ. Ντούμα (Αθήνα: Η Καθημερινή, 2003), σ. 85-99.
12
Jacques Vanschoonwinkel, «Mycenaean Expansion,» in Greek Colonisation. An Account οf
Greek Colonies and Other Settlements Overseas, Mnemosyne supplement, 2 vols, ed. Gocha R.
Tsetskhladze (Leiden: Brill, 2006), 1:41-113.
13
Όμηρος, Ιλιάδα, Ι.71–72 & Ν.576–577; Ψ.807–808; Ω.234–325.
14
Ενδεικτικά δες Όμηρος, Ιλιάδα, Β.835–850 & Δ.517–538 & Λ.218–230 & ΙΣΤ.287-294.
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κή Ανατολική Θράκη μαζί με την ελληνική Δυτική Θράκη αλλά μέχρι και την Χαλκιδική. Η νότια Αρχαία Θράκη κατοικούνταν από αυτούς που οι Έλληνες ονόμαζαν
Θράκες. Σταδιακά, η νοτίως της Ροδόπης Αρχαία Θράκη εξελλινήσθηκε με την βοήθεια
της παρουσίας των ελληνικών αποικιών.15
Από τις αναφορές των αρχαίων συγγραφέων, από τον Ε᾽ αιώνα π.Χ. και μετά, η
Αρχαία Θράκη ήταν μια περιοχή πυκνοκατοικημένη και κατοικούνταν από τουλάχιστον
30 θρακικές φυλές. Ήταν, όμως, ένα έθνος; Το ίδιο ερώτημα ετέθη και για τους Ιλλυριούς, στα δυτικά Βαλκάνια, σε προηγούμενο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, και τότε
χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό του Ηροδότου ή των Αθηναίων ή και των Ελλήνων της
Κλασσικής Εποχής για να εξηγήσουμε τι εννοούσαν εκείνοι με την έννοια ομόεθνον
για τους Έλληνες: την κοινή εθνική συνείδηση των Ελλήνων, παρά την διαβίωσή τους
σε διαφορετικές Πόλεις και την ταύτισή τους με διαφορετικά φύλλα (Ίωνες, Δωριείς,
Αιολείς, Αχαιοί). Στις περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, νότια
της Πίνδου και της Ροδόπης, ο εξελληνισμός των ντόπιων φυλών υπήρξε τόσο έντονος,
που οι ίδιοι οι Μολοσσοί, οι Μακεδόνες, και οι Θράκες θέλησαν να ταυτισθούν με το
ελληνικό έθνος. Είναι πλέον επιστημονικά αποδεκτό αυτό που τονίσαμε στον πρώτο
τόμο αυτού του έργου,16 ότι δηλαδή ένα άτομο ή και ένας λαός μπορεί εθελοντικά να
ταυτισθεί με ένα έθνος χωρίς να χρειάζονται γενετικές ή πολιτισμικές αποδείξεις. 17 Η
μεγάλη απόδειξη σήμερα είναι εκείνοι οι στην καταγωγή Αλβανοί που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα, πήγαν σε ελληνικό σχολείο και ίσως και σε πανεπιστήμιο και ακόμη και
εάν μεταναστεύσουν εκτός Ελλάδας προτιμούν να λένε ότι είναι Έλληνες παρά Αλβανοί. Αυτή η παρατήρηση, φυσικά, δεν θέλει να μειώσει σε τίποτα το σημερινό αλβανικό
έθνος. Η επιστημονική κοινότητα δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στα πώς και στα
γιατί της εθνικής ταυτότητας ανθρώπων και λαών παρά στα ποιος, πού και γιατί. Στην
προκειμένη περίπτωση, οι έννοια Θράκες, στην αρχαιοελληνική αντίληψη, προσδιόριζε
την για τους Έλληνες περιοχή χωρίς σαφή γεωγραφικά όρια, στην οποίαν ζούσαν οι
θρακικές φυλές. Όμως, ένας από τους ηγεμόνες της Θράκης του Δ᾽ αιώνα π.Χ. μπορούσε να εκδώσει διάταγμα που ρύθμιζε ζητήματα μεταξύ Ελλήνων και Θρακών υπηκόων
του, όπως διαφαίνεται από την επιγραφή από την Πίστιρον (Βουλγαρία). Έτσι, ενεργών
ως ηγεμόνας διευθετούσε όλα τα θέματα της περιφέρειάς του ανεξαρτήτως της εθνικότητας των προσώπων που βρίσκονταν εντός αυτής. Συνεπώς, αυτήν ήταν η αντίληψη
της ηγεμονίας που είχαν οι Θράκες ηγεμόνες.18 Ήταν και αυτό άραγε μέρος του εξελληνισμού τους τον Δ᾽ αιώνα π.Χ.;
Η επιγραφή από την Πίστιρον19 του 359-339 π.Χ. που βρέθηκε στην θέση Assar
15

Jan Bouzek and Denver Graninger, «Geography» in A Companion to Ancient Thrace, ed. Julia
Valeva, Emil Nankov, and Denver Graninger (Oxford: Wiley Blackwell, 2015), ch. 2.2.
16
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 541.
17
Denver Graninger, «Ethnicity and Ethne» in A Companion to Ancient Thrace, ed. Julia Valeva,
Emil Nankov, and Denver Graninger (Oxford: Wiley Blackwell, 2015), p. 23.
18
Denver Graninger, «Ethnicity and Ethne» in A Companion to Ancient Thrace, ed. Julia Valeva,
Emil Nankov, and Denver Graninger (Oxford: Wiley Blackwell, 2015), pp. 22-23 & 30.
19
Η Πίστιρος στην Βουλγαρία είτε ήταν συνώνυμη της ελληνικής παραθαλάσσιας Πόλεως Πίστυρος (Pistyros, BAGROW, 51:D3, μάλλον ανάμεσα στα χωριά Ποντολίβαδο και Πετροπηγή, 10 χλμ.
δυτικά της Χρυσουπόλεως, κοντά στην Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας) είτε αντικατέστησε την δεύτερη
μετά την ελληνική διείσδυση στην θρακική ενδοχώρα. Η Πίστυρος βρισκόταν στην θρακική ακτή
(Ηρόδ., VII.109) και βρισκόταν πιθανότατα στην θέση οχυρωμένης εγκαταστάσεως του τέλους του ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ. που έχει έρθει στο φως κοντά στην σημερινή Χρυσούπολη. Οι ανασκαφές έχουν φέρει στο
φως τείχη κατασκευασμένα με το τρόπο των Θασίων, αμφορείς με σφραγίδα από την Θάσο, κεραμίδια
στέγης με την σφραγίδα ΘΑΣΙΩΝ, ίχνη μεταλλουργίας αργύρου, ίχνη οικοδομών του Β᾽ αιώνα π.Χ. και
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Dere αλλά πρέπει να σμιλεύθηκε στην κοντινή θέση Adzhiyska Vodenitsa (Ε᾽-Δ᾽
αιώνας π.Χ.), κοντά στην πόλη Βέτρεν (Vetren), 75 χλμ. βορειοδυτικά του Πλόβντιβ
(Φιλιππούπολη) στην Βουλγαρία, έχει ιδιαίτερη σημασία για την σχέση Θρακών και
Ελλήνων. Παρά το γεγονός ότι η κατανόηση των επιμέρους σημείων της επιγραφής είναι ατελής έτσι ώστε να επιδέχεται διάφορες αποδόσεις του κειμένου της, είναι βέβαιο
ότι αναφέρεται σε Έλληνες μετοίκους εμπόρους που δρούσαν στην Πίστιρον αλλά και
σε τοπικό ηγεμόνα και την δραστηριότητα και τα δικαιώματα των οποίων προσπαθεί να
ρυθμίσει ο εκδότης των όρων που περιγράφονται στην στήλη. Στην πιθανή απόδοση
του σωζόμενου κειμένου παρακάτω, μια πολιτική αρχή στην Θράκη ενημερώνει στην
ελληνική για τις αποφάσεις της τους εμπλεκόμενους μετοίκους εμπόρους αλλά και τους
Θράκες αξιωματούχους (;) και υπηκόους της (;).
[Α᾽ ΤΜΗΜΑ]... ΙΚΙ [πρόσωπο;] ... ΔΕΝΝΥ..Η [πρόσωπο;] εάν... ορκίζεται
στον Διόνυσο και ... [πίστη;] οφείλει. Εάν κάποιος μέτοικος20 έμπορος κατηγορήσει άλλον μέτοικο έμπορο, θα κριθούν αυτοί όπως κρίνονται οι όμοιοί
τους και με τον τρόπο που τους οφείλουν οι Θράκες αλλά δεν θα χαρισθούν
τα χρέη τους. Η (καλλιεργήσιμη) γη και τα λιβάδια που ανήκουν στους μετοίκους εμπόρους δεν θα τους αφαιρεθούν. Οι ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων21 δεν θα στέλνονται (να παρενοχλούν) τους μετοίκους εμπόρους. Καμία φρουρά δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί στην Πίστιρον ούτε από αυτόν
ούτε από άλλον. Κλήρους από την Πίστιρον να μην παίρνει ούτε να επιτρέπει σε άλλον (να παίρνει). Η γη των μετοίκων δεν θα τους αφαιρεθεί
ούτε από από αυτόν ούτε από τους δικούς του. Φόροι καθ᾽ οδόν δεν θα εισπράττονται για εμπορεύματα που εισάγονται στην Μαρώνεια από την Πίστιρον και από τα εμποριά ή (καθ᾽ οδόν) για αυτά (τα εμπορεύματα που
στέλνονται) από την Μαρώνεια στην Πίστιρον και στα εμποριά Βέλανα των
Πρασέ(;)ων, από τους μετοίκους (θα εισπράττονται φόροι καθ᾽ οδόν;) μία
φορά ... και όταν ανοίγουν και όταν κλείνουν. Το ίδιο συνέβαινε και στην
εποχή του Κότυος [Α᾽, διοίκ. 383/2-359 π.Χ.). [Β᾽ ΤΜΗΜΑ] Δεν θα συλλάβω κανέναν Μαρωνίτη ούτε θα σκοτώσω ούτε θα του πάρω τα χρήματα
είτε είναι εν ζωή είτε πεθαμένος ούτε εγώ ο ίδιος ούτε κανένας από τους δικούς μου. Ούτε από τους Απολλωνίτες 22 ούτε από τους Θάσιους, όσοι βρίσκονται στην Πίστιρον, θα σκοτώσω κανέναν ούτε θα συλλάβω ούτε θα του
πάρω τα χρήματα είτε είναι εν ζωή είτε πεθαμένος ούτε εγώ ο ίδιος ούτε κανένας από τους δικούς μου. Εάν κάποιος από τους αποίκους...23

νομίσματα του τέλους του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. Δες Hansen & Nielsen, no 638, «Pistyros», pp. 866-867.
20
Για την ερμηνεία της λέξεως «εμπορίται» της επιγραφής δες Δημητράκος, λμ. «εμπορίτης».
21
Για την ερμηνεία της λέξεως «επαυλιστάς» της επιγραφής χρησιμοποιήθηκαν τα λήμματα Δημητράκος, λμ. «έπαυλα», αρ. 2 και «έπαυλις» αρ. 2.
22
Ίσως πρόκειται για την Απολλωνία του Πόντου (δες παρακάτω).
23
Για την δημοσίευση του κειμένου της επιγραφής μαζί με συζήτηση ζητημάτων δες Véronique
Chankowski and Lidia Domaradzka, «Réédition de l'inscription de Pistiros et problèmes d'interprétation,»
Bulletin de correspondance hellénique 123 (1999): 246-258 και Denver Graninger, «Documentary
Contexts For The ‘Pistiros Inscription’,» Electrum 19 (2012): 99–110.
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Κατά την δική μας πιθανή ανάγνωση της επιγραφής και από το πρώτο της τμήμα, συμπεραίνουμε ότι η Πίστιρος υπήρξε ένα σημαντικό εμποριό στην θρακική γη. Στην δικαιοδοσία του δικού της περιφερειακού ηγεμόνα ήταν η γαιοκτησία των Ελλήνων μετοίκων εμπόρων, οι Θράκες κτηματίες αλλά και η φορολογία των εμπορευματικών μεταφορών από την Πίστιρο και τα άλλα εμποριά προς και από συγκεκριμένες ελληνικές
πόλεις με λιμάνια. Οι όροι της λειτουργίας όλων αυτών καθώς και η δικαιοδοσία του
τοπικού ηγεμόνα επιβεβαιώνεται από τον βασιλιά του δεύτερου τμήματος της επιγραφής ότι πρέπει να είναι οι ίδιοι, όπως συνέβαινε υπό τον προηγούμενο βασιλιά των
Θρακών, τον Κότυ. Στο δεύτερο τμήμα της επιγραφής, ένας από τους βασιλείς της
Θράκης, στην δικαιοδοσία του οποίου ήταν η Πίστιρος, τα εμποριά και ένας ευρύτερος
θρακικός χώρος, ανακοινώνει προνόμια για τους Μαρωνίτες, τους Απολλωνίτες και
τους Θάσιους σχετικά με την ασφάλεια την προσωπική τους και των χρημάτων τους.
Με άλλα λόγια, ο βασιλιάς προστατεύει το ελληνικό εμπόριο στην περιοχή της Θράκης
που διοικεί. Είναι φανερό ότι ο συντάκτης του κειμένου ήταν γνώστης της ελληνικής
νομοθετικής ορολογίας αλλά, σημαντικότερο, είναι ότι μπόρεσε να την προσαρμόσει
από συνήθη απόφαση ελληνικού νομοθετικού σώματος (βουλή) σε απόφαση ηγεμόνα.
Το ύφος είναι επίσημο και τυπικό αλλά τα ερωτήματα γύρω από την βασιλική αυλή και
τις αυλές των αριστοκρατών και τον τρόπο λειτουργίας της ηγεμονίας παραμένουν αναπάντητα.24 Πάντως, πέρα από μια στοιχειώδη διοικητική δομή του θρακικού βασιλείου,
η επιγραφή δείχνει την μεγάλη ελληνική εμπορική διείσδυση στο εσωτερικό της νότιας
Αρχαίας Θράκης κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., τον θρακικό εξελληνισμό αλλά και την
ανάγκη συνεργασίας των Θρακών ηγεμόνων με τους Έλληνες εμπόρους.
Εκτός από την επιγραφή από την Πίστιρον, υπάρχει πληθώρα αντικειμένων που
προέρχονται από την κεντρική Αρχαία Θράκη και φέρουν ελληνικά γράμματα ή σύμβολα και έχουν χρονολογηθεί πριν από το μέσο του Ε’ αιώνα π.Χ., όταν ο Φίλιππος Β’ της
Μακεδονίας κατέκτησε το βασίλειο των Οδρυσών (δες παρακάτω). Οι λέξεις περιλαμβάνουν ονόματα ή αρχικά Θρακών που ήταν οι ιδιοκτήτες των αντικειμένων, όπως
Σεύθης, Σπόκης, Δήλιος, Φιλιππίδης, ή ονόματα θεών: Απόλλων, Ζευς, Διόνυσος, Ηρακλής, Μήτηρ. Ελληνικά ακροφωνικά σύμβολα μέτρων βάρους ή όγκου είναι χαραγμένα
σε αγγεία αλλά και διπλοί πελέκεις, καράβι, και βέλος. Το ίδιο συμβαίνει και σε τοπικά
νομίσματα. Τα ευρήματα από το Βέτρεν υποδεικνύουν ότι μερικοί Θράκες της περιοχής
γνώριζαν την ελληνική γραφή ενώ δεν αποκλείεται, φυσικά, και η περιστασιακή ή και
μόνιμη παρουσία Ελλήνων στα εμποριά της κεντρικής Θράκης αλλά, όπως και εάν
έχουν τα πράγματα, όλοι αυτοί αποτελούσαν μία ελάχιστη μειονότητα. Βέβαια, δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η επιγραφή από την Πίστιρον έχει χαραχθεί από ελληνικό χέρι
σε απόλυτη στοιχηδόν διάταξη. Η χρήση ελληνικών συμβόλων, γραφής και γλώσσας,
ακόμη και εάν απευθύνονταν στο μη ελληνικό κοινό, μπορεί να αποτελούσαν για την
τοπική θρακική κοινωνία και την διοικητική της δομή έναν «ψευδο-μαγικό συμβολισμό» πολιτικής και κοινωνικής ισχύος.25
Γυρνώντας πίσω στον χρόνο, ανακαλύπτουμε ότι η Ιστορία της Θράκης είναι

24
25

Z. H. Archibalt, The Odrysian Kingdom of Thrace (Oxford: Clarendon Press, 1998), p. 229.
Archibalt, pp. 229-231.
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από την αρχή άρρηκτα δεμένη με τον ελληνικό αποικισμό και τις ελληνικές δραστηριότητες στο Αιγαίο. Οι Θράκες και η Ιστορία τους διαφαίνονται μόνο μέσα από τις συναντήσεις τους με τους Έλληνες και από τα αρχαιολογικά δεδομένα μια που δεν υπάρχουν ευρήματα σε θρακική γραφή. Τα ιστορικά τεκταινόμενα στην θρακική ενδοχώρα
μάς είναι σχετικά άγνωστα. Γι᾽ αυτόν τον λόγο μια επιγραφή, όπως η παραπάνω, μπορεί να έχει τεράστια σημασία για την Ιστορία της Θράκης και των θρακικών φυλών. Η
ελληνική γλώσσα, η γραφή και το περιεχόμενο της επιγραφής από την Πίστιρον στην
Βουλγαρία αποκαλύπτουν την ισχυρή επίδραση των ελληνικών αποικιών των θρακικών
παραλίων του Αιγαίου στους Θράκες της ενδοχώρας.
Οι Ελληνικές αποικίες στα θρακικά παράλια του Αιγαίου και το εμπόριο σιτηρών
Η Ιστορία ολόκληρης της Αρχαίας Θράκης, όπως την ορίσαμε παραπάνω, ξεκινάει ουσιαστικά με τις ελληνικές αποικίες στα θρακικά παράλια του Αιγαίου, κατά την
Αρχαϊκή Εποχή. Το αρχικό κίνητρο φαίνεται ότι ήταν η εξεύρεση γης και η εκμετάλλευση της και όχι το εμπόριο, το οποίο αναπτύχθηκε αργότερα εξαιτίας των τοπικών
συνθηκών. Σε αναζήτηση εύφορης γης, οι νησιώτες έπρεπε να υπερκεράσουν την Θεσσαλία και να εξερευνήσουν βορειότερες περιοχές. 26 Έφθασαν σε τοποθεσίες, ορισμένες
από τις οποίες δεν τους ήταν ιστορικά άγνωστες μια που πιστεύουμε ότι είχαν διατηρήσει μια μακρινή και θολή εικόνα των μυκηναϊκών ταξιδιών προς το Βόρειο Αιγαίο. Οι
εγκαταστάσεις τους έγιναν με κριτήριο την θέση ως προς την επικοινωνία της με την
ενδοχώρα και όχι ως προς το λιμάνι της, μια που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν
καλά λιμάνια στις παράκτιες περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Οι πρώτες αποικίες ιδρύθηκαν στις ακτές της Χαλκιδικής, η οποία συμπεριλαμβανόταν στην ελληνική αντίληψη της αρχαίας ελληνικής Θράκης.
Οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν, λοιπόν, στις αρχαίες θρακικές ακτές
(από την Χαλκιδική μέχρι και την σημερινή τουρκική Θράκη) του Αιγαίου ήταν Ευβοείς. Η Μένδη (σημερ. Καλάνδρα στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής) ήταν μία από τις
αρχαιότερες αποικίες στην περιοχή. Αποικίσθηκε από την Ερέτρια27 τον Η᾽ αιώνα π.Χ.
αλλά υπάρχουν σοβαρές αρχαιολογικές ενδείξεις ότι στην περιοχή είχαν φθάσει Ευβοείς πολύ πριν τον αποικισμό. Το 480 π.Χ., οι Μενδαίοι έδωσαν στρατιώτες και πλοία
στον Ξέρξη.28 Η Μένδη ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και πλήρωνε συμμαχικό
φόρο. Το 423 π.Χ., κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, η Πόλη βρέθηκε στο πλευρό των Σπαρτιατών όταν πιθανότατα η γνώμη της ολιγαρχικής φατρίας επικράτησε. Ως ήταν φυσικό, το πολίτευμα έγινε ολιγαρχικό και σπαρτιατική φρουρά
εγκαταστάθηκε στην πόλη. Ο επικεφαλής του σπαρτιατικού στρατού Βρασίδας έστειλε
τα γυναικόπαιδα στην Όλυνθο για να τα προστατεύσει αλλά και ως ομήρους. Οι Αθηναίοι δεν άφησαν την πρόκληση αναπάντητη. Έστειλαν 50 τριήρεις, 1000 οπλίτες και
περισσότερους από 1000 ελαφρά οπλισμένους εναντίον της Μένδης, την οποίαν γρήγορα κατέλαβαν. Η δημοκρατική μερίδα της Πόλεως ξεσηκώθηκε με όπλα εναντίον των
ολιγαρχικών και της σπαρτιατικής φρουράς και άνοιξε τις πύλες για να μπουν οι Αθη-
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Boardman, The Greeks Overseas, p. 229.
Θουκ., IV.123.
28
Ηρόδ., VII.123.
27
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ναίοι. Ολιγαρχικοί και φρουρά κλείσθηκαν στην ακρόπολη ενώ οι Αθηναίοι άφησαν
την δική τους φρουρά και εντολές για την παλινόρθωση του δημοκρατικού πολιτεύματος.29 Τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., φαίνεται ότι η Μένδη δεν καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β᾽
αλλά έχασε την αυτονομία της ως Πόλη. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει στο
φως τείχος της Γεωμετρικής Εποχής που περιέβαλε την ακρόπολη. Η ανασκαφή δύο οικιών έδειξε ότι η κατοίκηση ήταν συνεχής από τον Η᾽ μέχρι τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. ενώ
κάτω από την οικία Θ βρέθηκαν και άλλα στρώματα κατοικήσεως, το αρχαιότερο των
οποίων χρονολογήθηκε στο μέσο του Θ᾽ αιώνα π.Χ. 30 Το 315 π.Χ., η πόλη εγκαταλείφθηκε διότι οι κάτοικοί της, μαζί με άλλων Χαλκιδικών πόλεων, αναγκάσθηκαν να μετακομίσουν στην νέα πόλη, στην Κασσάνδρεια, που έκτισε ο Κάσσανδρος της Μακεδονίας στην θέση της Ποτίδαιας.
Εκτός από την Μένδη, σημαντική αποικία στην νοτιοδυτική ακτή της Σιθωνίας
υπήρξε η Τορώνη. Παρά την κοινή πίστη ότι η Τορώνη ήταν αποικία των Χαλκιδέων
του Η᾽ αιώνα π.Χ., οι ανασκαφές δείχνουν ότι η περιοχή είχε πρωτοκατοικηθεί αρκετούς αιώνες πριν από τον Η᾽ και χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για την ευβοϊκή καταγωγή των αποίκων της. Το 480 π.Χ., η Τορώνη παρείχε στρατιώτες και πολεμικά στον
Ξέρξη.31 Πλήρωνε συμμαχικό φόρο ως μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Ενώ ο Βρασίδας βρισκόταν στην Χαλκιδική, το 423 π.Χ., ορισμένοι Τορωναίοι τον προσκάλεσαν να
καταλάβει την πόλη, η οποία βρισκόταν στα χέρια των Αθηναίων. Ο στρατός του Βρασίδα πλησίασε μέσα στην νύχτα τα τείχη της πόλεως χωρίς να εντοπισθεί. Με εσωτερική βοήθεια, ορισμένοι άνδρες του σπαρτιατικού στρατού μπήκαν μέσα και αρχικά
άνοιξαν μια μικρή πύλη και κατόπιν την πύλη κοντά στην Αγορά, από τις οποίες μπήκε
σιγά-σιγά όλος ο στρατός. Πολλοί από τους Αθηναίους και οι Τορωναίοι υποστηρικτικές τους κατάφεραν να κλειστούν σε κοντινή οχυρωμένη θέση. Γρήγορα, όμως, ο Βρασίδας την κατέλαβε όταν εξαιτίας παρεξηγήσεως οι Αθηναίοι και οι υποστηρικτικές
τους εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και διέφυγαν με πλεούμενα και πολεμικά πλοία.32 Το
επόμενο έτος, όμως, το 422 π.Χ., ο Αθηναίος Κλέων κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό
του την πόλη. Συνέλαβε και έστειλε στην Αθήνα 700 Τορωναίους και Πελοποννήσιους
ενώ εξανδραπόδισε τις γυναίκες και τα παιδιά. Με την ειρήνη Πελοποννησίων και Αθηναίων, οι Πελοποννήσιοι αφέθησαν ελεύθεροι. Οι Τορωναίοι εξαγοράσθησαν και απελευθερώθηκαν από τους Ολυνθίους.33 Η πόλη υπήρξε μέλος του Κοινού των Χαλκιδέων (Χαλκιδική). Το Κοινό των Χαλκιδέων, συνομοσπονδία των Χαλκιδικών αποικιών στην Χαλκιδική, ιδρύθηκε περί το 430 π.Χ. και διαλύθηκε από τον Φίλιππο Β᾽ της
Μακεδονίας το 348 π.Χ. Το 432 π.Χ., πολλές Χαλκιδικές Πόλεις αποχώρησαν από την
αθηναϊκή Συμμαχία της Δήλου και λίγο αργότερα μαζί με την μεγάλη Πόλη της Ολύνθου δημιούργησαν το Κοινό των Χαλκιδέων, μια συμπολιτεία με ίδιο πολίτευμα και
νόμους.34 Η Ειρήνη του Νικία μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων το 421 π.Χ. 35 προ29

Θουκ., IV.123 & 129-130.
Δες Hansen & Nielsen, no 584, «Mende», pp. 831-833 και για νομίσματα ΟΑΕΝ, αρ. 125 και
GCTV, nos 1278-1281, 1:132 & nos 1406-1414, 1:143-144.
31
Ηρόδ., VII.122.
32
Θουκ., IV.110-116.
33
Θουκ., V.2-3.
34
Ξενοφών, Ελληνικά, V.2.12. Δες και J. A. O. Larsen, Greek Federal States. Their Institutions
and History (Oxford: Clarendon Press, 1968), pp. 58-78 με παραπομπές στις πηγές.
35
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., Ιστορική Πηγή 19, σ.
279-280.
30
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έβλεπε την ανεξαρτητοποίηση των Πόλεων και την διάλυση του Κοινού των Χαλκιδέων, γεγονός που φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε. Η συμπολιτεία, άλλοτε με χαλαρότερη και άλλοτε με πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στις Πόλεις, διατηρήθηκε
μέχρι τον Ολυνθιακό Πόλεμο (349-348 π.Χ.), όταν ηττήθηκε η Όλυνθος από τον Φίλιππο Β᾽ της Μακεδονίας.36 Το 380 π.Χ., όμως, κατά την διάρκεια των σπαρτιατικών επιχειρήσεων στην Χαλκιδική, η Τορώνη κατελήφθη από τον στρατό των Λακεδαιμονίων.37 Το 364 π.Χ., την εποχή της Θηβαϊκής Ηγεμονίας, την πόλη κατέλαβε ο Αθηναίος
στρατηγός Τιμόθεος κατά την διάρκεια επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο 38 και το 349
την κατέλαβε ο Φίλιππος Β᾽ της Μακεδονίας. Οι ανασκαφές στην Τορώνη έχουν αποδείξει ότι η περιοχή κατοικούνταν συνεχώς από την Νεολιθική Εποχή μέχρι και την
Μετα-Βυζαντινή Εποχή. Έχει ανασκαφεί νεκροταφείο της Εποχής του Σιδήρου. Η κεραμική των τάφων χρονολογήθηκε περίπου από το 1125 μέχρι το 850 π.Χ. Κατά την
Κλασσική και Ελληνιστική Εποχή θεωρείται ότι η πόλη είχε δύο λιμάνια, το δεύτερο
περίπου τρία χιλιόμετρα νοτιότερα, ενώ έχουν αποκαλυφθεί τείχη που ανήκουν και στις
δύο περιόδους. Η ανασκαφή ενός σπιτιού αποκάλυψε ότι δεν ανήκει στην αρχιτεκτονική με «παστάδας», όπως τα σπίτια στην Όλυνθο39 αλλά μοιάζει με τον ονομαζόμενο
τύπο Herdraum (Herdraumhäuse) του Δ᾽ αιώνα π.Χ., γνωστός από την Ήπειρο. Ο ένοικος έμπαινε από την είσοδο σε μικρό ανοικτό προθάλαμο χωρίς διάδρομο και κιονοστοιχία και από εκεί στους υπόλοιπους χώρους του οίκου. 40 Η αρχαία Τορώνη κατοικούνταν μέχρι τον 17ο αιώνα μ.Χ. όταν οι κάτοικοι την εγκατέλειψαν και έκτισαν δίπλα της την νέα πόλη που υπάρχει μέχρι και σήμερα.41
Στην αρχή του πορθμού του Άθω, στον Κόλπο της Ιερισσού, στην Χαλκιδική,
ιδρύθηκε η Άκανθος (σημερινή Ιερισσός). Είναι πιθανό, η αποικία να ιδρύθηκε από κατοίκους της Άνδρου42 στην αρχή του Ζ᾽ αιώνα π.Χ. Αν και επιγραφή σε γραφή της Άνδρου πάνω σε ταφικό αγγείο μπορεί να επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό, τα
υπόλοιπα ευρήματα του τάφου δεν συνάδουν. Η Άκανθος ήταν μέλος της Συμμαχίας
της Δήλου και πλήρωνε τον συμμαχικό φόρο. Το 424 π.Χ., κατά την διάρκεια των
σπαρτιατικών επιχειρήσεων ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας μαζί με στρατιωτικό
σώμα έφθασε στην Άκανθο. Η παρουσία του προκάλεσε «στάση» ανάμεσα στους κατοίκους διότι κάποιοι ήθελαν να τον δεχθούν στην πόλη ενώ άλλοι όχι. Δέχθηκαν,
όμως, να τον ακούσουν και εκείνος προσπάθησε να τους πείσει ότι έπρεπε να τον δε-
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 422-425.
Ξενοφών, Ελληνικά, V.3.18. Γενικότερα για την περίοδο αυτή δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 314-316.
38
Δ.Σ., XV.81.5 και για το ιστορικό πλαίσιο Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 327.
39
Παστάς ονομαζόταν στην Αρχαία Ελλάδα ο κεντρικός διάδρομος του οίκου ο οποίος έφερε
συνήθως κιονοστοιχία και παρείχε πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους. Για παράδειγμα δες Nicholas
Cahill, Household and City Organization at Olynthus (New Haven: Yale Univ. Press, 2002), pp. 75-81 &
fig. 12 και Lisa C. Nevett, House and Society in the Ancient Greek World (Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1999), ch. 4.
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Nevett, pp. 81-82 & 103-107.
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Δες γενικά για την πόλη Hansen & Nielsen, no 620, «Torone», pp. 847-848 και για νομίσματα
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Θουκ., IV.84 και Στράβων, VII.fr.30 και Ψευδο-Σκύμνος, 647.
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χθούν ειρηνικά στην πόλη τους. Κατόπιν, οι Ακάνθιοι ψήφισαν μυστικά να εγκαταλείψουν τους Αθηναίους και να αφήσουν τον Λακεδαιμόνιο να εισέλθει στην πόλη διότι η
πλειοψηφία είχε πεισθεί από τα επιχειρήματα του αλλά φοβούνταν και για την απώλεια
της σοδειάς τους σε περίπτωση πολιορκίας. 43 Βρασίδας και Ακάνθιοι διατηρούσαν θησαυρό στους Δελφούς. 44 Όταν αποκαλύφθηκε η στάση τους απέναντι στους Λακεδαιμονίους, τους ακολούθησαν αμέσως και οι Σταγιρίτες, οι πολίτες της κοντινής πόλεως
Στάγιρα. Η χρήση της μυστικής συμφωνίας προϋποθέτει ότι το πολίτευμα ήταν δημοκρατικό. Στην Ειρήνη του Νικία (421), η Άκανθος ήταν ανάμεσα στις αυτόνομες
Πόλεις.45 Στην αρχή του Δ᾽ αιώνα π.Χ. (393-382), η πόλη δεν ήταν μέλος του Κοινού
των Χαλκιδέων, όπως δείχνει η συμφωνία μεταξύ Αμύντα Γ᾽ της Μακεδονίας (πεθ. 370
π.Χ.) και Χαλκιδέων: «[...] Με τους Αμφιπολίτες, τους Βοττιαίους, τους Ακανθίους,
τους Μενδαίους δεν θα συμμαχήσουν ούτε ο Αμύντας ούτε οι Χαλκιδαίοι, ο καθένας
ξεχωριστά αλλά μόνο με την σύμφωνη γνώμη και των δύο, εάν και οι δύο συμφωνήσουν ταυτοχρόνως να συμμαχήσουν μαζί τους [με τις παραπάνω Πόλεις]».46 Την εποχή
αυτή, η Πόλη ήταν πολύ σημαντική και αναφερόταν, μαζί με την Απολλωνία, ως η μεγαλύτερη Πόλη κοντά στην Όλυνθο που ήθελε να διατηρήσει τους πατρογονικούς της
νόμους και να είναι αυτόνομη.47 Παρότι περί το 349/8 π.Χ., η Άκανθος έστειλε πρεσβεία στην Αθήνα για να ζητήσει βοήθεια εναντίον του Φιλίππου Β᾽,48 ο Μακεδόνας
βασιλιάς δεν την κατέστρεψε. Η ακρόπολη της πόλεως ήταν κτισμένη σε ύψωμα, πάνω
από την θάλασσα, ενώ το νεκροταφείο στο οποίο υπήρχαν περί τις 9000 ταφές και το
οποίο χρησιμοποιούνταν συνεχώς από την Αρχαϊκή έως την Ρωμαϊκή, βρισκόταν κοντά
στην ακτή. Την ακρόπολη περιέκλειε τείχος, από το αρχαιότερο τμήμα του οποίου
σώζονται 30 μ. με ύψος 8 μ., ενώ διατηρείται και τμήμα από αυτό της Κλασσικής και
Ελληνιστικής Εποχής. Μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλεως έχει σήμερα υπερκαλυφθεί
από την σημερινή Ιερισσό.49
Ο Στάγιρος ή τα Στάγιρα ή Στάγειρα (Stageira) Χαλκιδικής βρισκόταν στο σημερινό χωριό Ολυμπιάς (όχι στο σημερινό χωριό Στάγιρα), 36 χλμ. βορειοανατολικά
του Άκανθα. Ήταν είτε αποικία της Άνδρου 50 είτε της Χαλκίδας.51 Η Πόλη ήταν μέλος
της Συμμαχίας της Δήλου και πλήρωνε τον συμμαχικό φόρο. Το 424 π.Χ. ακολούθησε
την Άκανθο και συμμάχησε με τον Βρασίδα ενώ το 422 ο Κλέων δεν κατάφερε να την
καταλάβει.52 Στην Ειρήνη του Νικία (421) ήταν ανάμεσα στις αυτόνομες Πόλεις. 53 Εί-
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Θουκ., IV.84-88. Για την συμμαχία αυτή δες και την αναφερόμενη επιγραφή στους Δελφούς:
«Βρασίδας καί Ακάνθιοι ἀπ᾽ Ἀθηναίων», SIG, no 79.
44
Ανδρόνικος, Δελφοί, σχέδιο σ. 30-31, αρ. 37 & ανάπτυγμα, αρ. 37.
45
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., Ιστορική Πηγή 19, σ.
279-280.
46
SIG, no 135 = Tod, GHI, no 111.
47
Ξενοφών, Ελληνικά, V.2.12-14.
48
PHI Greek Inscriptions, # PH2428, IG II2 210 & # PH347245, IG II3 1, 388.
49
Hansen & Nielsen, no 559, «Akanthos», pp. 823-824 και για νομίσματα ΟΑΕΝ, αρ. 120-121
και GCTV, nos 1270-1274, 1:131 & nos 1352-1372, 1:39-140.
50
Θουκ., IV.88.
51
Δ.Α., Προς Αμμαίον Επιστολή, Ι.5.
52
Θουκ.,V.6.
53
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., Ιστορική Πηγή 19, σ.
279-280.
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ναι πιθανόν να ανήκε στο Κοινό των Χαλκιδέων [«μία τῶν τῆς Ὀλύνθου»]. 54 Κατά την
επικρατούσα εκδοχή, τα Στάγειρα καταστράφηκαν από τον Φίλιππο Β᾽ της Μακεδονίας
το 348 π.Χ.55 αλλά φαίνεται ότι ξανακτίστηκαν και ο πληθυσμός επανήλθε. 56 Η Πόλη
είχε θεωροδόκο στην Επίδαυρο57 ενώ περί το 334 π.Χ., η Δελφική Αμφικτιονία τίμησε
δύο πολίτες, ο ένας από τους οποίους ήταν ο φιλόσοφος Αριστοτέλης: «[...] επεί Αριστοτέλης Νικομάχου Σταγιρίτης [...] επαινέσαι Αριστοτέλην και Καλλισθένην και στεφανώσαι [...].58 Η πόλη βρισκόταν σε ακρωτήριο με δύο λόφους. Στην αρχή κατοικήθηκε ο βόρειος λόφος αλλά η επέκταση της πόλεως στην Κλασσική Εποχή περιέλαβε και
τον νότιο λόφο. Τείχος που ξεκίνησε να κτίζεται περί το 500 π.Χ., είχε μήκος περίπου 2
χλμ. και διακοπτόταν από τετράγωνους και στρογγυλούς πύργους περιέκλειε και τους
δύο λόφους. Έχουν, επίσης, βρεθεί τμήμα του τείχους του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. αλλά και
τμήμα τείχους που πιστεύεται ότι ήταν αυτό που κτίσθηκε με την επανεποίκηση της
πόλεως μετά την καταστροφή της από τον Φίλιππο. Τρία ιερά της Αρχαϊκής Εποχής
ανασκάφηκαν στον βόρειο λόφο. Το ένα μάλλον ανήκε στην Δήμητρα, το άλλο, στρογγυλό κτήριο διαμέτρου 11 μ., ήταν πιθανόν Θεσμοφόριον (ιερό της Δήμητρας όπου τελούνταν τα θεσμοφόρια) και ένα τρίτο αγνώστου θεότητας. Ανάμεσα στους δύο λόφους
υπήρχε Αγορά που περιελάμβανε στοά του Δ᾽ αιώνα π.Χ. διαστάσεων 6 επί 26 μ. αλλά
και καταστήματα και αποθήκες. Στην κορυφή του νότιου λόφου υπήρχε τειχισμένη τριγωνική ακρόπολη με τείχος τόσο καλά διατηρημένο που διασώζει και τις εσωτερικές
σκάλες και περιελάμβανε πύργο και μικρή πύλη. Σαράντα περίπου αγωγοί υδάτων διατηρούνται in situ (επί τόπου).59
Η Ποτείδαια ή Ποτίδαια υπήρξε σημαντικότατη ιστορικά και στρατιωτικά Πόλη
της Χαλκιδικής με χώρα που έχει υπολογισθεί στα 65 τ.χλμ. Αποικίσθηκε περί το 600
π.Χ. από την Κόρινθο60 με οικιστή τον Ευαγόρα, γιο του τυράννου Περίανδρου. 61 Αν
και η Κόρινθος έστελνε ετησίως στην Ποτίδαια τους «επιδημιουργούς», επώνυμους άρχοντες,62 δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι την διοικούσε. Στο τέλος
του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ., η Ποτίδαια έστειλε αφιερώματα στους Δελφούς, 63 όπου διατηρούσε και Θησαυρό.64 Το 480 π.Χ., η πόλη διέθεσε στρατό και πλοία στον Ξέρξη 65 ενώ είχε
στείλει 300 οπλίτες στις Πλαταιές.66 Ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και πλήρωνε συμμαχικό φόρο από το 446/5 π.Χ. Θεωρείται ότι μέχρι τότε συνεισέφερε σε πλοία.
Το 432 π.Χ., στην αρχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, η Ποτίδαια έγινε ένα από τα
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Θουκ., I.56 & Ι.66.
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Θουκ., I.56.
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SIG, no 15.
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πρώτα θέατρα του πολέμου.67 Πολιορκήθηκε και κατελήφθη το 430 π.Χ. Με βάση την
συμφωνία παραδόσεως τους στους Αθηναίους, οι κάτοικοί της υποχρεώθηκαν να την
εγκαταλείψουν, παίρνοντας μόνο μαζί τους, οι γυναίκες δύο ιμάτια και οι άνδρες μόνο
ένα και λίγα χρήματα για το ταξίδι. 68 Οι Αθηναίοι έστειλαν 1000 κληρούχους να εγκατασταθούν εκεί.69 Μετά από αίτηση της φιλοαθηναϊκής μερίδας το 362/1 π.Χ., οι Αθηναίοι έστειλαν νέους κληρούχους στην πόλη.70 Οι κληρούχοι εξυπηρετούσαν και την
εσωτερική και την εξωτερική πολιτική των Αθηναίων της εποχής. Κατ᾽ αρχάς, ανακούφιζαν την εσωτερική κοινωνική, οικονομική και πολιτική πίεση στην δημοκρατία από
την έλλειψη διαθέσιμης γης ενώ εξακολουθούσαν να πληρώνουν φόρους και να στρατεύονται ως Αθηναίοι πολίτες. Επιπλέον, εκτελούσαν και χρέη στρατιωτικών τοποτηρητών στις περιοχές που εγκαθίσταντο.71 Το 356 π.Χ., ο Φίλιππος υποχρέωσε την Ποτίδαια να τους παραδοθεί αλλά άφησε τους Αθηναίους να φύγουν ενώ εξανδραπόδισε
τους υπόλοιπους κατοίκους της. Την πόλη και την περιοχή της παρέδωσε στους Ολυνθίους.72 Περί το 316 π.Χ., ο Κάσσανδρος ίδρυσε την πόλη Κασσάνδρεια στην θέση της
Ποτίδαιας και εγκατέστησε εκεί όσους Ολυνθίους είχαν επιβιώσει.73 Εάν η επιγραφή
του πρώτου μισού του Δ᾽ αιώνα π.Χ., που βρέθηκε στον Άγιο Μάμα, ανάμεσα στην Ποτίδαια και στη Όλυνθο, ανήκει όντως στην πρώτη, τότε την εποχή αυτή η Πόλη είχε πολίτευμα δημοκρατικό. Στην επιγραφή υπάρχει αναφορά σε βουλή, σε εκκλησία του δήμου και σε ταμία.74 Η πόλη πρέπει να περιτριγυριζόταν από ισχυρό τείχος μια που το
479 π.Χ. άντεξε περσική πολιορκία τριών μηνών,75 και από το 432 και μετά την αθηναϊκή πολιορκία των δυόμισι ετών.76 Οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως θραύσματα
του τείχους του ΣΤ᾽ αιώνα και τμήματα του τείχους του Ε᾽ αιώνα π.Χ. Δεν υπάρχουν
σημαντικά κατάλοιπα από την Ποτίδαια διότι χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό
σε κατοπινές κατασκευές.77
Ανάμεσα στο 710 και στο 680 π.Χ., ή στο μέσο του Ζ᾽ αιώνα π.Χ., Πάριοι εποίκησαν την Θάσο με οικιστή τον Τελεσικλή, πατέρα του ποιητή Αρχίλοχου. 78 Στο τέλος
του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ., οι Σπαρτιάτες έδιωξαν τον τύραννο Σύμμαχο από την Θάσο. 79 Στις
αρχές του Ε᾽ αιώνα π.Χ. πρέπει το πολίτευμα της Πόλεως να ήταν ολιγαρχικό ενώ περί
το 500 π.Χ. συγκέντρωναν –ανάλογα με την απόδοση κάθε χρονιάς– ετήσιο εισόδημα
μεταξύ 200 και 300 ταλάντων80 από την εκμετάλλευση των μεταλλίων πάνω στο νησί
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 261-262 & 272.
«ξὺν ἑνὶ ἱματίῳ, γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν», Θουκ., II.70.
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Θουκ., II.70 και Διοδ., XII.46.
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71
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Διόδ., XIX.52.
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PHI Greek Inscriptions, # PH153115, SEG 38:662.
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Θουκ., IV.104 και Στέφανος Βυζάντιος, λμ. «Θάσος».
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Πλούταρχος, Ηθικά, «Περί της Ηροδότου κακοηθείας», 21 (859D).
80
Από περίπου 5000 έως 8000 κιλά ασήμι, AMCD.
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αλλά και από αυτών που βρίσκονταν στην απέναντι στο νησί ηπειρωτική γη. 81 Μεταξύ
492 και 479 π.Χ., το νησί βρισκόταν υπό περσική κατοχή. 82 Οι Θάσιοι συμμετείχαν
στην Συμμαχία της Δήλου με την υποχρέωση να συνεισφέρουν σε πλοία αλλά αποστάτησαν το 466/5 π.Χ. και ανάγκασαν τους Αθηναίους να πολιορκήσουν το νησί μέχρι
να το αναγκάσουν να παραδοθεί.83 Έτσι, οι Θάσιοι άρχισαν να πληρώνουν συμμαχικό
φόρο σε χρήμα. Το 411 π.Χ., ο Αθηναίος στρατηγός Διειτρέφης, έφθασε στην Θάσο,
κατέλυσε την δημοκρατία και εγκαθίδρυσε ολιγαρχία.84 Λίγο αργότερα., η αντι-Αθηναϊκή μερίδα, με την βοήθεια των 11 τριήρων που διοικούσε ο Τιμόλαος ο Κορίνθιος
όταν κατέπλευσε στο νησί, αποστάτησε από τους Αθηναίους. 85 Ο Τιμόλαος μαζί με
έναν ακόμη Κορίνθιο πολιτικό είχαν δωροδοκηθεί από τους Πέρσες με την μεσολάβηση του Τιμοκράτη του Ρόδιου για να υποκινήσουν πόλεμο της Πόλεως τους με την
Σπάρτη, έτσι ώστε να αναγκασθούν οι δεύτεροι να αποσύρουν τον Αγησίλαο που είχαν
στείλει με στρατό στην Μικρά Ασία.86 Στην Θάσο, αφού επέτρεψαν στην ολιγαρχία,
έκτισαν πάλι τα τείχη της πόλεως, επανέκτησαν τον στόλο τους και δέχθηκαν Λακεδαιμόνιο αρμοστή, τιμώρησαν τους υποστηρικτές των Αθηναίων. 87 Στα επόμενα χρόνια η
Πόλη άλλαζε χέρια ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και στους Αθηναίους μέχρι που το 407
π.Χ. ο Θρασύβουλος με τους Αθηναίους και 30 πολεμικά πλοία πολιόρκησε την πόλη
και εγκαθίδρυσε δημοκρατία.88 Μετά την επικράτηση των Σπαρτιατών στο τέλος του
Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Ετεόνικος ή ο Λύσανδρος με 10 τριήρεις κατέλαβε την
Θάσο για λογαριασμό των Σπαρτιατών.89 Οι Λάκωνες κράτησαν την Πόλη μέχρι το
389/8 π.Χ. όταν η φιλο-Αθηναϊκή μερίδα βοήθησε πάλι τους Αθηναίους να την επανακτήσουν90 ενώ περί το 375 π.Χ. η Θάσος έγινε μέλος της Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας.91
Τέλος, το 340/9, την κατέλαβε ο Φίλιππος Β᾽ της Μακεδονίας. Στην Θάσο λατρεύονταν
μία πληθώρα θεοτήτων, οι κυριότερες των οποίων ήταν η Άρτεμις, ο Ηρακλής, ο Απόλλων και η Αθηνά. Κάθε μία είχε και το ιερό της στο νησί. Η αρχαία πόλη της Θάσου
βρισκόταν στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και υψωνόταν σιγά-σιγά από την
θάλασσα μέχρι την ακρόπολη της. Η κάτω πόλη είχε αναπτυχθεί γύρω από το λιμάνι
και την Αγορά ενώ η άνω πόλη είχε το κέντρο της στην ακρόπολη. Στο τέλος του ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ., τείχος περιέκλειε την πόλη και μαζί μια έκταση 0,7 τ.χλμ. Τα τείχη γκρεμίστηκαν και ξανακτίσθηκαν μέχρι το 411 π.Χ. Τα ερείπια αυτών των τειχών σώζονται με
πύργους και πύλες σήμερα γύρω από την αρχαία πόλη. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύ-
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σ. 309.
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Θουκ., VIII.64 και Ξενοφών, Ελληνικά, I.1.32 και PHI Greek Inscriptions, # PH79452, IG
XII.8 263 και SGHI, no 83.
88
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ψει ένα πρυτανείο του τέλους του Ε᾽ αιώνα π.Χ. καθώς και Αγορά. Κατά τον Δ᾽ αιώνα
π.Χ., η Αγορά περιβαλλόταν από στοές και ειδικό κτήριο για τους άρχοντες ενώ από
επιγραφές μαθαίνουμε ότι υπήρχε και ειδικό κτήριο, Αργυραµοιβίον, όπου αξιωματούχοι της Πόλεως επέβλεπαν την ανταλλαγή και κυκλοφορία του χρήματος. Η Θάσος
διέθετε δύο λιμάνια ενώ μέχρι το 500 περίπου π.Χ. υπήρχαν και ναυτικές στρατιωτικές
εγκαταστάσεις. Σε ολόκληρο το νησί υπάρχουν κατάλοιπα κατασκευών που αφορούν
στα μεταλλεία, στα λατομεία μαρμάρου, σε εργαστήρια κατασκευής αμφορέων αλλά
και σε αγροικίες.92
Το πιο σπουδαίο κατάλοιπο, όμως, της Θάσου στην παγκόσμια πνευματική κληρονομιά είναι η ποίηση του Αρχίλοχου (περ. 680-645 π.Χ.). Ο Θάσιος ποιητής περιγράφει στο ιαμβικό του ποίημα την ερωτική πράξη με απαράμιλλο λυρισμό:
[...]
Πήρα την παρθένα και την έγειρα κάτω στα ολάνθιστα λουλούδια.
Με μαλακιά χλαίνη την σκέπασα, τον λαιμό της είχα στην αγκαλιά μου ...
ήρεμη σαν νιογέννητο ελαφάκι ... στα χέρια μου απαλά κράτησα τα στήθη της ...
[τεντώθηκε]93 η νεανική της σάρκα, πρόβαλε η ήβη.
Ολόκληρο το ωραίο της κορμί χαϊδεύοντας ...
άφησα το [λευκό]94 μου μένος, ελαφρά αγγίζοντας τις ξανθές της τρίχες. 95

Η Νεάπολις βρισκόταν ακριβώς απέναντι από την Θάσο και έχει αρχαιολογικά
ταυτισθεί με την Καβάλα, όπου έχουν βρεθεί τμήματα πολυγωνικού τείχους. Ήταν
αποικία των Θασίων αλλά ανεξάρτητη Πόλη, όπως διαφαίνεται από τις οικονομικές εισφορές της στην Συμμαχία της Δήλου και το γεγονός ότι εισέπραττε τέλη ελλιμενισμού.96 Παρά την αποστασία των Θασίων από τη Αθήνα το 411 π.Χ., η Νεάπολις έμεινε πιστή στην φιλο-Αθηναϊκή της πολιτική και ανάγκασε τους ολιγαρχικούς της να καταφύγουν στην Θάσο. Η Πόλη άντεξε πολιορκία των Θασίων και κατόπιν συμμετείχε
στην πολιορκία της Θάσου μαζί με τους Αθηναίους. 97 Το 375/4 π.Χ., η Πόλη συμμετείχε στην Β᾽ Αθηναϊκή Συμμαχία ενώ το 355 π.Χ. έστειλε πρεσβεία στην Αθήνα για να
προστατευθεί από τον Φίλιππο Β᾽ της Μακεδονίας.98 Η απουσία νομισμάτων της Πόλεως μετά από αυτήν την εποχή υποδηλώνει την προσάρτησή της στο μακεδονικό κράτος
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Hansen & Nielsen, no 598, «Thasos», pp. 778-782 και για νομίσματα ΟΑΕΝ, αρ. 168-170 και
GCTV, nos 1356-1361, 1:138-139 & nos 1746-1765, 1:173-174.
93
Η υποθετική λέξη είναι δική μας. Έχουν προταθεί επίσης «άφησε να φανεί», «έλαμψε», «θρόιζε» και άλλες.
94
Σπέρμα; Δες στο τόμο Greek Iambic Poetry, έκδ. Loeb, p. 215 n. 8.
95
Αρχίλοχος, fr. 196a, 42-53, απόδοση Δ. Ι. Λοΐζος. Μείναμε πιστοί στο διασωθέν κείμενο και
αποφύγαμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες υποθετικές λέξεις που έχουν προταθεί για τα χάσματα στον
πάπυρο, εκτός από τις δύο περιπτώσεις που περικλείονται από αγκύλες. Δες συζήτηση για το ποίημα σε
Sharon L. James, «Sex and the Single Girl: The Cologne Fragment of Archilochus,» in A Companion to
Women in the Ancient World , ed. Sharon L. James and Sheila Dillon (Oxford: Wiley-Blackwell, 2012),
pp. 81-83.
96
PHI Greek Inscriptions, # PH103, IG I3 101.27-28.
97
PHI Greek Inscriptions, # PH103, IG I3 101.
98
PHI Greek Inscriptions, # PH2346, IG I2 128.
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του Φιλίππου Β᾽. Η θεά προστάτιδα της Νεαπόλεως ήταν η Αθηνά Παρθένος και το
ιερό της ο μεγάλος δωρικός ναός του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. μέσα στην ακρόπολη. Στον ναό
βρέθηκε κεραμική από την Θάσο, την Κόρινθο, την Μικρά Ασία και την Αττική, που
χρονολογήθηκε από το μέσο του Ζ᾽ αιώνα π.Χ.99
Τα σημερινά Άβδηρα, νότια της Ξάνθης, βρίσκονται στην θέση των αρχαίων
Αβδήρων. Ήταν παραθαλάσσια πόλη, ανατολικά του Νέστου ποταμού, σε μια ελώδη
περιοχή που τροφοδοτούνταν από την υπερχείλιση των νερών του ποταμού. 100 Παρά τα
έλη, η γη ήταν εύφορη και ευδοκιμούσαν τα αμπέλια 101 ενώ υπήρχαν άφθονα ψάρια.102
Η πόλη διέθετε το καλύτερο φυσικό λιμάνι της περιοχής και από εκεί ξεκινούσε οδός
επικοινωνίας των θρακικών ακτών του Αιγαίου με την θρακική ενδοχώρα στην σημερινή Βουλγαρία και τον Δούναβη ποταμό, πιθανόν μέσω της σημερινής διόδου Νυμφαίας
της Ανατολικής Ροδόπης.103 Αρχικά, η περιοχή ανήκε σε θρακική φυλή104 αλλά περί το
650 π.Χ. Έλληνες από τις Κλαζομενές με οικιστή τον Τιμήσιο προσπάθησαν ανεπιτυχώς να εγκαταστήσουν αποικία.105 Τελικά, το 544 π.Χ., οι κάτοικοι από την Πόλη Τέως
(κεφ. 6) της Μικράς Ασίας, εκδιωγμένοι από τον περσικό ζυγό, εγκαταστάθηκαν στα
Άβδηρα.106 Η Πόλη έγινε γρήγορα μεγάλη οικονομική δύναμη, ίσως εξαιτίας της προσβάσεώς της σε μεταλλεία αργύρου στην Θράκη. Την εποχή του Δαρείου Α᾽, η Πόλη
είχε φιλικές σχέσεις με τους Πέρσες. Όταν το 491 π.Χ., γείτονες ενημέρωσαν ψευδώς
τον Πέρση βασιλιά ότι η Θάσος ετοίμαζε εξέγερση, εκείνος ανάγκασε τους Θάσιους να
γκρεμίσουν τα τείχη τους και να παραδώσουν τον στόλο τους στα Άβδηρα.107 Σε χρόνο
που δεν γνωρίζουμε, η Πόλη έγινε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου ενώ μετά την πτώση
της Θάσου, το 463/2 π.Χ., ο πλούτος της αυξήθηκε, όπως δείχνουν νομισματικά ευρήματα. Οι Αβδηρίτες ήταν οι πρώτοι που συνήψαν σχέσεις με τους Οδρύσες Θράκες (δες
παρακάτω)108 και ο λόγος φαίνεται ότι ήταν η εξασφάλιση της εκμεταλλεύσεως των
πλουτοπαραγωγικών πηγών της Θράκης. Τα Άβδηρα πλήρωναν κανονικά τον συμμαχικό τους φόρο όταν το 425 π.Χ. εκλήθησαν να καταβάλουν μαζί με την γειτονική Δίκαια
το υπερβολικό πόσο των 75 ταλάντων109 (περ. 2000 κιλά ασήμι, AMCD) για λόγους
που δεν γνωρίζουμε. Όταν το 411 π.Χ., οι Θάσιοι αποχώρησαν από την Αθηναϊκή Συμμαχία και πιθανόν λόγω της μεγάλης δυσαρέσκειας των συμμάχων στο βόρειο Αιγαίο,
την ακολούθησαν και τα Άβδηρα. Το 407 π.Χ., βέβαια, ο Θρασύβουλος ανάγκασε την
Πόλη να συνταχθεί και πάλι στο πλευρό της Αθήνας. 110 Το 376/5 π.Χ., οι Τριβαλλοί
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Hansen & Nielsen, no 634, «Neapolis», pp. 862-864 και για νομίσματα GCTV, nos 13031309, 1:134 & nos 1416-1418, 1:144.
100
Στράβων, VII.33(34).
101
Πίνδαρος, Ωδαί, fragments, «Παιάνες», ΙΙ (Αβδηρίτες), 25-26.
102
Αρχέστρατος/Archestratus Parodius, fr. 44 = Αθήναιος, VII.77 (307b) και Αρχέστρατος
/Archestratus Parodius, fr. 56 = Αθήναιος, VII.124 (324b).
103
Θουκ., II.97.
104
Στράβων, XII.3.20.
105
Ηρόδ., I.168 και Αιλιανός, Π.Ι., XII.9.
106
Ηρόδ., I.168-169
107
Ηρόδ., VI.46.
108
Ηρόδ., VII.137 και Θουκ., II.29.
109
PHI Greek Inscriptions, # PH72, IG I3 71.col.III.153-154.
110
Δ.Σ., XIII.72 και Ξενοφών, Ελληνικά, I.4.9.
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Θράκες εισέβαλαν στην νότια Θράκη διότι υπέφεραν από έλλειψη τροφίμων. Περίπου
30.000 λεηλάτησαν την «χώραν» των Αβδήρων. Στην μάχη που ακολούθησε οι Αβδηρίτες νικήθηκαν αλλά την τελευταία στιγμή εμφανίσθηκε ο Αθηναίος Χαβρίας με στρατό
και έδιωξε τους Θράκες ενώ άφησε φρουρά στην πόλη.111 Τα Άβδηρα έγιναν μέλος της
Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας112 αλλά τελικά κατελήφθησαν από τον Φίλιππο Β᾽.113 Η Πόλη
διατηρούσε στενές σχέσεις με την μητρόπολή της, την Τέως, μέχρι και την Ρωμαϊκή
Εποχή, όπως φαίνεται από τις ίδιες θρησκευτικές γιορτές. Επιπλέον, τα νομίσματα και
οι σφραγίδες των αμφορέων έφεραν ως σύμβολο τον γρύπα, ενώ ορισμένα ψηφίσματα
αφορούσαν και στις δύο Πόλεις.114 Κατά τον Ε᾽ αιώνα π.Χ., το πολίτευμα της Πόλεως
πρέπει να ήταν δημοκρατικό διότι και οι δύο Πόλεις φαίνεται ότι είχαν παρόμοιους θεσμούς. Προστάτης της πόλεως πρέπει να ήταν ο Διόνυσος ενώ σημαντική θεωρείται και
η λατρεία του Απόλλωνα, της Αθηνάς, της Εκάτης αλλά και την Περσεφόνης και
Κόρης. Επίσης, πιστοποιείται ότι εορτάζονταν τα Θεσμοφόρια, τα Ανθεστήρια, τα
Ηράκλεια και οι γιορτές προς τιμήν του Δία. Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει
στο φως κατάλοιπα τειχών από τον Ζ᾽ μέχρι και τον Ε᾽ αιώνα, που προστάτευαν τις λιμενικές εγκαταστάσεις (νεωσοίκους;) της πόλεως και δημόσιο κτήριο. Επίσης, βρέθηκαν σπίτια (ΣΤ᾽-Δ᾽ αιώνας π.Χ.) αλλά και νεκροταφεία. Όμως, στο μέσο του Δ᾽ αιώνα
π.Χ., η αρχική θέση της πόλεως εγκαταλείφθηκε και η νέα πόλη, εκτάσεως 1,1 τ.χλμ.,
ιδρύθηκε νοτιότερα. Εκεί, έχουν αποκαλυφθεί τμήματα τείχους, πύλη, ίχνη κατοικιών
μέσα σε ορθογώνιο πολεοδομικό σχέδιο και θέατρο.115
Η παραθαλάσσια Μαρώνεια (Maroneia, BAGROW, 51:F3, κοντά στο χωριό Αγ.
Χαράλαμπος, στον νομό Ροδόπης) ήταν μια πολύ μεγάλη και πλούσια πόλη. Έχει υπολογισθεί ότι στο δεύτερο μισό του Ε᾽ αιώνα π.Χ. μπορεί να κατοικούνταν και από
15.000-20.000 ανθρώπους. Πρέπει να ήταν αποικία των Χίων116 που ιδρύθηκε πριν από
το μέσο του Ζ᾽ αιώνα π.Χ., όταν οι Μαρωνίτες πολέμησαν με τους Θάσιους για τον
εμπορικό σταθμό στο νησί της Στρύμης.117 Στην αρχή του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ., κατελήφθη
από τον Πέρση στρατηγό Μεγάβαζο που συνόδευε τον Δαρείο Α᾽ στην εκστρατεία του
εναντίον των Σκυθών. Τον Ε᾽ αιώνα π.Χ., η Πόλη έγινε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και κατέβαλλε συμμαχικό φόρο. Τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. έγινε μέλος της Β᾽ Αθηναϊκής
Συμμαχίας. Από νομίσματα που βρέθηκαν στην πόλη συμπεραίνουμε ότι είχε στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με το βασίλειο των Οδρυσών Θρακών (δες παρακάτω)
ενώ περί το 400 π.Χ. ένας Μαρωνίτης, ο Ηρακλείδης,118 διετέλεσε σύμβουλος στην
αυλή του βασιλιά των Θρακών Σεύθη Β᾽ (διοίκ. περ. 405-391 π.Χ.). Όπως αποκαλύπτε-
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Δ.Σ., XV.36 και Αινείας Τακτικός, XV.8-10.
PHI Greek Inscriptions, # PH2261, IG II2 43.B3 = Tod, GHI, no 123.
113
Πολύαινος, IV.2.22.
114
Δες. λ.χ., Maria S. Youni, «An Inscription From Teos Concerning Abdera,» in Η Θράκη στον
Ελληνο-Ρωμαϊκό Κόσμο, Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη, 18-23 Οκτωβρίου 2005 (Αθήνα: 2007), σ. 724-736.
115
Hansen & Nielsen, no 640, «Abdera», pp. 872-875 και για νομίσματα ΟΑΕΝ, αρ. 160-161
και GCTV, nos 1335-1342, 1:137 & nos 1529-1560, 1:155-157.
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Ψευδο-Σκύμνος, 676-678.
117
Αρχίλοχος, fr. 291.
118
Ξενοφών, Ανάβασις, VII.16.
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ται από την επιγραφή από την Πίστιρο (Βουλγαρία), στα μέσα του Δ᾽ αιώνα π.Χ., οι
Μαρωνίτες έχαιραν ιδιαιτέρων εμπορικών προνομίων στο θρακικό βασίλειο των Οδρυσών. Τους Οδρύσες Θράκες νίκησε ο Φίλιππος Β᾽ της Μακεδονίας και κατέλυσε το βασίλειό τους. Η πόλη, στην πλευρά της θάλασσας, προστατευόταν από τείχος μήκους
10,5 χλμ. που διακοπτόταν από πύργους. Τα ίχνη της ίδιας της πόλεως δεν έχουν βρεθεί
αλλά έχει ανασκαφεί ιερό (Δ᾽ αιώνας π.Χ.) του Διονύσου, που πρέπει να ήταν ο προστάτης της πόλεως, και άλλο ιερό αιγυπτιακών θεοτήτων. Έχει, όμως, υποστηριχθεί ότι
η εγκατάσταση των Αρχαϊκών και Κλασσικών χρόνων είχε γίνει στην σημερινή περιοχή
της Παραλίας Μολυβωτής, νότια της Κομοτηνής, και η πόλη μεταφέρθηκε αργότερα
ανατολικότερα στον Αγ. Χαράλαμπο.119
Στις εκβολές του Έβρου ποταμού, στην ανατολική όχθη, ιδρύθηκε η αποικία Αίνος (Ainos, BAGROW, 51:G3, σημερ. Enez, Τουρκία). Η πόλη διέθετε προστατευμένο
λιμάνι,120 πιθανό λιμάνι εντός του Έβρου ποταμού, και άρα αποτελούσε σημείο επικοινωνίας και με το Αιγαίο αλλά και με το εσωτερικό της Θράκης, διότι ο Έβρος ήταν
πλωτός. Στην περιοχή, βέβαια, υπήρχε μεγάλη αφθονία σε ψάρια. 121 Η έκταση της
«χώρας» της Αίνου δεν μας είναι γνωστή αλλά πρέπει να υπήρχαν φρούρια της πόλεως
στην Θράκη: «τείχη Αινίων ἐν τῇ Θρᾴκη».122 Στην «Ιλιάδα» αναφέρεται ότι ο αρχηγός
των Θρακών καταγόταν από την Αίνο123 ενώ ο Ιππώναξ αναφέρει τον μυθικό Ρήσο ως
βασιλιά της πόλεως.124 Ήταν αιολική αποικία125 που ιδρύθηκε περί το 700 π.Χ. από κατοίκους της Αλωπεκοννήσου126 και σύντομα ενισχύθηκε με αποίκους από την Μυτιλήνη
και την Κύμη.127 Στο τέλος του ΣΤ᾽ αιώνα, όμως, κατελήφθη από τους Πέρσες μέχρι
και λίγο μετά το 480 π.Χ. ενώ αργότερα έγινε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Περί το
425 π.Χ., ο στρατός της Αίνου περιελάμβανε πελταστές που χρησιμοποίησαν οι Αθηναίοι.128 Το 375, η Πόλη συμμετείχε στην Β᾽ Αθηναϊκή Συμμαχία. 129 Από την αρχή του
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A Companion to Ancient Thrace, p. 36. Δες Hansen & Nielsen, no 646, «Maroneia», pp. 878879 και για νομίσματα ΟΑΕΝ, αρ. 158-159 & 166 και GCTV, nos 1343-1344, 1:138 & nos 1625-1640,
1:162-164.
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Σκύλαξ, 67.
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Αρχέστρατος/Archestratus Parodius, fr. 7 = Αθήναιος, III.44 (92d) και Αρχέστρατος/
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Όμηρος, Ιλιάδα, Δ.517-526.
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Ηρόδ., VII.58.
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Η Αλωπεκόννησος (Alopekonnesos, BAGROW, 51:G4, στην σημερ. θέση Anafarta Liman,
στο νοτιοδυτικό άκρο της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως/Gelibolu Yarimadasi) είχε ιδρυθεί από Αιολείς
πριν από τον αποικισμό της Χερσονήσου από τους Αθηναίους τον ΣΤ᾽αιώνα π.Χ. Φαίνεται ότι αρχικά η
Πόλη είχε ενταχθεί στην ένωση Πόλεων που είχε δημιουργήσει ο Μιλτιάδης μετά την κατάληψη της
Χερσονήσου αλλά αργότερα συμμετείχε στην Συμμαχία της Δήλου. Την εποχή της συγκρούσεως του
Μιλτιάδη με τους Οδρυσούς Θράκες στην Χερσόνησο, η Πόλη πολιορκήθηκε από τους Αθηναίους το
360/359 π.Χ. διότι θεωρήθηκε ότι φιλοξενούσε ληστές και πειρατές [Δημοσθένης, 23 (Κατ᾽ Αριστοκράτους), 166-168]. To 344/3, η Πόλη, μαζί με άλλες Πόλεις, προσέφερε χρυσό στεφάνι στην Αθήνα
(PHI Greek Inscriptions, # PH3660, IG II2 1443.96-97). Δες Hansen & Nielsen, no 659,
«Alopekonnesos», p. 904 και για νομίσματα GCTV, nos 1576, 1:159.
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Στράβων, VII.fr.51(52).
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Θουκ., IV.28.
129
PHI Greek Inscriptions, # PH2261, IG II2 43.B7 = Tod, GHI, no 123.
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Δ᾽ αιώνα π.Χ., όπως δείχνουν νομισματικά ευρήματα, παρατηρείται μια οικονομική
κάμψη στην Αίνο, η οποία εντάθηκε από το 365 π.Χ. και μετά εξαιτίας των πιέσεων
από τους Οδρυσούς Θράκες. Το 359 π.Χ., δύο πολίτες της Αίνου, ο Πύθων και ο Ηρακλείδης, σκότωσαν τον βασιλιά των Θρακών, Κότυ Α᾽ (διοίκ. 383-359 π.Χ.), και ανταμείφθηκαν γενναία από τους Αθηναίους. 130 Αλλά η πρόσκαιρη αυτή ευφορία διακόπηκε
από την βελτίωση των σχέσεων των διαδόχων του Κότυ με τους Αθηναίους και την
επέμβαση του Φιλίππου Β᾽ στην Θράκη. Η εκ νέου επιθετικότητα των Οδρυσών Θρακών και η επιβολή βαριάς χρηματικής εισφοράς από τους Αθηναίους βοήθησε την φιλο-Μακεδονική μερίδα να επικρατήσει στην Αίνο από το 344/3 π.Χ. και μετά. Τελικά,
περί το 342 π.Χ., η Αίνος προσχώρησε στο πλευρό του Φιλίππου Β᾽. 131 Ο Ερμής ήταν ο
προστάτης της Πόλεως αλλά υπάρχουν ενδείξεις για λατρεία του Πάνα και των Νυμφών, του Διονύσου, του Ασκληπιού και του μυθικού Ρήσου. Η αρχαία Αίνος βρίσκεται
κάτω από την σύγχρονη τουρκική πόλη, η οποία περιβάλλεται από έλη και λιμνοθάλασσες. Τα χρυσά, ασημένια και μπρούτζινα νομίσματα που έκοψε η Αίνος είναι ιδιαίτερης
καλλιτεχνικής αξίας. Η κεφαλή του Ερμή εν κατατομή ή κατ᾽ ενώπιον στον εμπροσθότυπο αλλά και τα ζώα στον οπισθότυπο είναι σχεδιασμένα με εξαιρετική λεπτομέρεια και λεπτότητα.132
Χερσόνησος ή Χερρόνησος ήταν το όνομα που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαιότητα για την Χερσόνησο της Καλλιπόλεως/Gelibolu Yarimadasi, στην Ευρωπαϊκή
Τουρκία. Με μέγιστο ύψος 300 μ., και έκταση περί τα 900 τ.χλμ. εύφορης γης, 133 η περιοχή ήταν και είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας. Ο Ελλήσποντος ή πορθμός των
Δαρδανελλίων/Çanakkale Boğazi ενώνει το Αιγαίο Πέλαγος με την Θάλασσα του Μαρμαρά και χωρίζει την Χερσόνησο της Καλλιπόλεως από την απέναντι ασιατική ακτή
της σημερινής Τουρκίας. Στο νοτιότερο τμήμα του, ο πορθμός έχει πλάτος 1,2 χλμ. και
η ζεύξη των δύο οχθών είναι εφικτή. Το βόρειο τμήμα της Χερσονήσου ενώνεται με
την θρακική γη με ισθμό πλάτους 3 χλμ. στο στενότερο σημείο του. Το παλαιότερο τείχος που είχε κτισθεί στο στενό σημείο του ισθμού για να προστατεύσει την Χερσόνησο
από τις επιδρομές των θρακικών φυλών ανήκει στο δεύτερο μισό του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.134
Τα πρωιμότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην Χερσόνησο ανήκουν στο τέλος του Ζ᾽
αιώνα π.Χ. από τον Ελεούντα (Ελαιούς ή Ελεούς, Elaious, BAGROW, 51:G4, μάλλον
στο σημερινό Eski Hissarlik, Τουρκία), στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής. Στο μέσο
του ΣΤ᾽ αιώνα ο Ελαιούς αποικίστηκε από Αθηναίους με επικεφαλής οικιστή που ονομαζόταν Φόρβας/Φόρβοων ή Φρύνων.135 Ακόμη και εάν αυτός δεν ήταν παρά ένας μύθος για να δικαιολογήσει την παρουσία των Αθηναίων εκεί, στις αρχές του Ε᾽ αιώνα
π.Χ., η πόλη βρισκόταν υπό αθηναϊκό έλεγχο. 136 Ο Ελεούς πλήρωνε φόρο στο ταμείο
της Συμμαχίας της Δήλου ενώ ήταν η μόνη Πόλη της Χερσονήσου που έγινε μέλος της
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Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας.137 Διέθετε ασφαλές λιμάνι και πρέπει να ήταν τειχισμένη
αφού υπέστη πολιορκία το 411 π.Χ. 138 και το 360 π.Χ.139 Οι αρχαιολογικές ανασκαφές
στο νεκροταφείο απέδειξαν την ίδρυση της πόλεως στο τέλος του Ζ᾽ αιώνας ως αθηναϊκή ή αιολική αποικία αλλά και τον αδιαμφισβήτητο αθηναϊκό χαρακτήρα της μετά
το 550 π.Χ.140
Οι Αθηναίοι, λοιπόν, από πολύ νωρίς αντελήφθησαν την στρατηγική και οικονομική σημασία της Χερσονήσου, η οποία ήλεγχε την είσοδο και την έξοδο από την
Θάλασσα του Μαρμαρά, και φρόντισαν με τον Ελαιούντα να έχουν υπό τον έλεγχό
τους το νοτιότερο τμήμα της. Αλλά την ίδια εποχή που ιδρύθηκε ο Ελαιούς, οι Αθηναίοι πολιόρκησαν και κατέλαβαν στην απέναντι ασιατική ακτή, στην είσοδο του Ελλησπόντου, την αποικία των Μυτιληναίων Σίγειον (Sigeion, BAGROW, 51:G5). Επικεφαλής του στρατού ήταν ο Αθηναίος ολυμπιονίκης Φρύνων. 141 To Σίγειο έγινε μέλος της
Συμμαχίας της Δήλου αλλά καταστράφηκε προς το τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ.142 Από της
ιδρύσεώς της φαίνεται ότι η πόλη διοικούνταν από ηγεμόνες ή τυράννους, όπως ο Φρύνων, πιθανόν ο Ιππίας το 510 π.Χ., ο Ηγησίστρατος περί το 520 π.Χ., 143 ο Χάρης μεταξύ περίπου 335 και 354 π.Χ.144 Μόνο στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., το Σίγειον έκοψε αργυρά και μπρούτζινα νομίσματα.145
Το αθηναϊκό ενδιαφέρον για την Χερσόνησο συνεχίσθηκε και εντάθηκε κατά
τον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. με πρωταγωνιστή τον Μιλτιάδη τον Πρεσβύτερο, θείο του Μιλτιάδη της μάχης του Μαραθώνα. Κατά την αθηναϊκή παράδοση, οι Θράκες Δόλογκοι
που είχαν τον έλεγχο της Χερσονήσου παρενοχλούνταν πολεμικά από τους Θράκες
Αψίνθιους και ζήτησαν χρησμό από το Μαντείο των Δελφών. Εκείνο τους υπέδειξε να
συμμαχήσουν με την πρώτη Πόλη που θα δεχθεί να τους φιλοξενήσει. Αφού περιπλανήθηκαν για λίγο στην Κεντρική Ελλάδα, στράφηκαν στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη,
την Αθήνα διοικούσε ο Πεισίστρατος αλλά σημαντικός και ισχυρός άνδρας ήταν ο πολιτικός αντίπαλός του Μιλτιάδης ο Πρεσβύτερος. Αυτός φιλοξένησε τους απεσταλμένους των Δολόγκων και έμαθε όλες τις λεπτομέρειες για την αποστολή τους στην Ελλάδα και τα συμβαίνοντα στον τόπο τους. Ο Μιλτιάδης, που ήθελε να απομακρυνθεί
από την Αθήνα λόγω της αντιπαλότητάς του με τον Πεισίστρατο, αφού επιβεβαίωσε
τον χρησμό του Μαντείου, και συγκέντρωσε όλους τους Αθηναίους που ήθελαν να
συμμετάσχουν στην αποστολή, απέπλευσε το 555 π.Χ. μαζί με τους Δόλογκες απεσταλμένους για την Χερσόνησο. Όταν έφθασε εκεί, ίδρυσε ή επανίδρυσε διάφορες αποικίες
και έκτισε τείχος μήκους 36 σταδίων (περ. 6,5 χλμ, AMCD) στο στενότερο σημείο της
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χερσονήσου, στα βόρεια, για να προστατεύσει την περιοχή από τους Αψίνθιους
Θράκες. Το τείχος αυτό επισκευαζόταν και ξανακτιζόταν για πολλούς αιώνες μετά το
αρχικό έργο του Μιλτιάδη και ίχνη του υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Ο Μιλτιάδης έγινε
ηγεμόνας της περιοχής και ετιμάτο ως οικιστής της. Οι διάδοχοί του Στησάγορας και
Μιλτιάδης ο Νεώτερος, ανιψιός του Μιλτιάδη του Πρεσβύτερου και νικητής στον Μαραθώνα, συνέχισαν την αθηναϊκή ηγεμονία ή τυραννία στην Χερσόνησο. Οι ιστορικοί
πιστεύουν ότι υπήρχαν και διατηρήθηκαν τοπικές ηγεμονίες στις πόλεις που είχε ιδρύσει ο Μιλτιάδης ο Πρεσβύτερος παράλληλα με μια κεντρική ηγεμονία που φαίνεται ότι
ασκούσε την διοίκηση.146 Η Πολιτεία των Χερσονησίων εξέδωσε περίπου μεταξύ του
515-493 π.Χ. αργυρά νομίσματα με λέοντα και περιγεγραμμένη σε τετράγωνο κεφαλή
Αθηνάς ή τετράγωνο χωρισμένο σε τέσσερα τεταρτημόρια στον οπισθότυπο.147
Με την αποτυχία της Ιωνικής Εξεγέρσεως, ο Μιλτιάδης ο Νεώτερος εγκατέλειψε την Χερσόνησο, η οποία το 493 π.Χ. κατελήφθη από τους Φοίνικες, τους συμμάχους των Περσών, με τον στόλο τους. 148 Περί το 466 π.Χ., ο Κίμων την απελευθέρωσε149 και πρέπει να ήταν τότε που έγινε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Το 454/3 π.Χ.,
οι Χερσονήσιοι κλήθηκαν να πληρώσουν ένα τεράστιο ποσό στο συμμαχικό Ταμείο
ενώ μετά το 447/6 η συνεισφορά τους ελαττώθηκε δραματικά και διαμοιράσθηκε
ανάμεσα στις διάφορες πόλεις. Το γεγονός αυτό έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους
ιστορικούς, οι οποίοι έχουν προτείνει διάφορες ερμηνείες σε σχέση με την διατήρηση ή
διάσπαση του συστήματος των πόλεων που είχε εγκαθιδρυθεί στην Χερσόνησο στον
ΣΤ᾽ αιώνα. Κατά μία ερμηνεία, η διαφορά και η διαφοροποίηση αυτή υποδεικνύουν μια
προσωρινή πολιτική ή θρησκευτική οντότητα των πόλεων της Χερσονήσου ενώ, κατά
άλλη, υπήρξε μια αρχική συμπολιτεία ανεξαρτήτων πόλεων. Για ορισμένους ιστορικούς, αρχικά, οι πόλεις συνεισέφεραν στην Αθηναϊκή Συμμαχία πλοία και αργότερα
άρχισαν να πληρώνουν φόρο σε χρήμα ενώ για άλλους η μεταβολή που αναφέραμε παραπάνω οφειλόταν στην εγκατάσταση νέων αποίκων. 150 Όντως, ο Περικλής ενίσχυσε
την αθηναϊκή παρουσία και τον έλεγχο στην Χερσόνησο όταν περί το 447 π.Χ. αύξησε
τον πληθυσμό της με 1000 Αθηναίους αποίκους και ξανάκτισε το τείχος στον βορρά.151
Στο τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ., το αθηναϊκό ενδιαφέρον για την Χερσόνησο αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν το εμπόριο σιτηρών με τον Εύξεινο Πόντο απέκτησε
πολύ μεγάλη σημασία για την Αθήνα. Το 410 π.Χ., οι Πελοποννήσιοι προσπάθησαν να
αποκλείσουν τους Αθηναίους από τις γαίες τους για να τους λυγίσουν αλλά οι δεύτεροι
έφερναν σιτηρά από τον Εύξεινο Πόντο και έτσι διέσωσαν την πόλη. 152 Δοθείσης αυτής
της ευκαιρίας κατά την εξέταση της στρατηγικής σημασίας της Χερσονήσου για την
Αθήνα, είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε αλλά και σημαντικό να κατανοήσουμε την
παραγωγή και το εμπόριο των σιτηρών στον ελλαδικό χώρο. Στην Ελλάδα, λόγω της
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ιδιομορφίας του εδάφους, η καλλιέργεια και η παραγωγή του σίτου ήταν αρκετή μόνο
για να θρέψει τον τοπικό πληθυσμό, όπως στην Βοιωτία, ο οποίος, όμως, στις ορεινές
περιοχές του ελλαδικού χώρου κατέφευγε στην καλλιέργεια του κριθαριού. Συνεπώς,
το εμπόριο του σταριού ήταν πολύ μεγάλης σημασίας για την επιβίωση των κατοίκων
στις ελληνικές Πόλεις, όταν υπήρχε πρόβλημα στην παραγωγή του. Στην ανατολική
Μεσόγειο, οι σιτοπαραγωγές περιοχές που μπορούσαν να εξάγουν σίτο βρίσκονταν
στην Κιλικία (νοτιοανατολική Μικρά Ασία), στην νοτιοδυτική Συρία, στην Αίγυπτο
αλλά και στην Θράκη και στην ακτές του Ευξείνου Πόντου. Οι πολεμικές συρράξεις
ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο η εμπορική δραστηριότητα της μεταφοράς σίτου
μπορούσε να εμποδισθεί ή να διακοπεί, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο αλλά και με τον Φίλιππο Β᾽ της Μακεδονίας αργότερα, οι οποίοι
κατάφεραν να σταματήσουν την τροφοδοσία της Αθήνας. Η πειρατεία στο Αιγαίο ήταν
η άλλη κύρια αιτία της μειωμένης τροφοδοσίας Πόλεων με σίτο. Αλλά ενώ το εμπόριο
του σίτου άφηνε κάποιο περιθώριο κέρδους, ήταν στην πραγματικότητα επισφαλές. Σε
γενικές γραμμές, τα εμπορικά πλοία ήταν μικρά σε μέγεθος, το πλήρωμα για να κωπηλατήσει το σκάφος αρκετό σε αριθμό και άρα ακριβό, τα ταξίδια ήταν αργά και έπαιρναν χρόνο ενώ ο τόκος στο δανειζόμενο κεφάλαιο για τέτοιες δραστηριότητες έφθανε
στην Αθήνα μέχρι και το τριάντα τοις εκατό. 153 Στην Αθήνα, σίτος καλλιεργούνταν σε
ορισμένες περιοχές κατά μήκος του Κηφισού, στην πεδιάδα της Ελευσίνας και στον
Μαραθώνα ενώ στα Μεσόγεια κριθάρι. Η μέση αναλογία παραγωγής μεταξύ σιταριού
και κριθαριού στην Αθήνα το 329/8 π.Χ. ήταν πολύ μεγαλύτερη υπέρ του δευτέρου. 154
Ήδη από το τέλος του ΣΤ᾽αιώνα π.Χ., η Αθήνα προσπάθησε να εκμεταλλευθεί γειτονικές της εύφορες γαίες. Το 506 π.Χ., προσάρτησε από την Χαλκίδα το Ληλάντιο Πεδίο
και έστειλε 2000 αποίκους ενώ την ίδια εποχή απέσπασε από την Ερέτρια τον Ωρωπό,
την περιοχή γύρω από τις εκβολές του Ασωπού ποταμού. Αυτές ήταν οι δύο περιοχές
από τις οποίες μπορούσε η Αθήνα να προμηθευτεί σιτηρά. Αλλά όταν το 413 π.Χ. οι
Λακεδαιμόνιοι κατέλαβαν την Δεκέλεια, απέκλεισαν την επίγεια οδό τροφοδοσίας της
αττικής Πόλεως. Η εξάρτηση της Αθήνας από το εισαγόμενο σιτάρι ήταν τέτοια ώστε
το 411 π.Χ. ο Αλκιβιάδης παρότρυνε τους Αθηναίους να εκστρατεύσουν στην Σικελία
με όφελος την μεγάλη παραγωγής της σε δημητριακά. Σε σχέση με το βοιωτικό σιτάρι
που ήταν το βαρύτερο σε όλη την Μεσόγειο, το αθηναϊκό ήταν πολύ ελαφρύ, γεγονός
που μείωνε σημαντικά την διατροφική του αξία. Το αμέσως βαρύτερο σιτάρι των περιοχών της Μεσογείου ήταν αυτό της Σικελίας ενώ και το σιτάρι από τον Πόντο ήταν
ελαφρύ.155 Οι Αθηναίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και μέσο να εξασφαλίσουν την
επάρκλεια σίτου για την πόλη.
Από το τέλος του ΣΤ᾽ ή την αρχή του Ε᾽ αιώνα π.Χ., η Αθήνα εισήγε φαίνεται
σιτάρι κυρίως από την Θράκη και τον Πόντο αλλά μόνο περιστασιακά. Τα σιτηρά από
την Θράκη μάλλον προέρχονταν από την εύφορη περιοχή του Στρυμόνα. Οι Αθηναίοι
είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή διότι, εκτός από τα σιτηρά, από τις
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Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας, VIII.4 και Semple, pp. 56-60.
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εκβολές του ποταμού είχαν πρόσβαση σε ναυπηγική ξυλεία και στα χρυσωρυχεία του
Παγγαίου. Έτσι εξηγείται και το ενδιαφέρον Αθηναίων και Λακεδαιμονίων για την
Πόλη Αμφίπολη κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Είναι πιθανόν, οι Αθηναίοι να
δέχονταν και σιτηρά από τις περιοχές της σημερινής Ανατολικής Θράκης (Τουρκία), τις
οποίες καλλιεργούσαν οι ντόπιοι Θράκες.156 Όμως, μαζί με την Αίγυπτο και την Εύβοια, οι βόρειες ακτές του Ευξείνου Πόντου πρέπει να ήταν οι περιοχές από όπου οι
Αθηναίοι προμηθεύονταν σιτηρά. Ίσως, μάλιστα, ήταν ο Περικλής αυτός που έπεισε ή
ανάγκασε περί το 430 π.Χ. δια της αθηναϊκής ναυτικής δυνάμεως τις Ποντιακές Πόλεις
να συναλλαγούν εμπορικά με την Πόλη του.157 Παρ᾽ όλες αυτές τις διαπιστώσεις, υπάρχει έντονη αμφισβήτηση ως προς το πόσο συχνό και μεγάλο σε όγκο ήταν το εμπόριο
των σιτηρών από τον Πόντο προς την Αθήνα κατά τα τρία πρώτα τέταρτα του Ε᾽ αιώνα
π.Χ. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι σιτηρά έφθαναν στην αττική Πόλη
και σε άλλες ελληνικές Πόλεις από τον Εύξεινο Πόντο αλλά δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητα τεκμήρια ότι τα σιτηρά έφθαναν στην Αθήνα διότι υπήρχε σιτοδεία. Έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι δημητριακά μπορεί να έφθαναν στην Αθήνα αλλά για να εξαχθούν
σε άλλες Πόλεις. Συνεπώς, κατά τα τρία πρώτα τέταρτα του Ε᾽αιώνα π.Χ., δεν μπορεί
να υπήρχε μια «οδός σιτηρών» («grain-route») από την Μαύρη Θάλασσα προς το Αιγαίο και την Αθήνα αλλά ωποσδήποτε υπήρχε θαλάσσια εμπορική διαδρομή πάνω στην
οποία μεταφέρονταν διάφορα εμπορεύματα και άνθρωποι. Φυσικά, δεν θα πρέπει να
περιορισθούμε σε μια μονοδιάστατη αντίληψη του εμπορίου μεταξύ δύο μόνο Πόλεων
ή περιοχών. Αντιθέτως, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένα εμπορικό πλοίο θα έπιανε
διάφορα λιμάνια στις ακτές του Αιγαίου, στον Ελλήσποντο και στον Εύξεινο Πόντο,
πραγματοποιώντας και κυκλικά ταξίδια και μεταφέροντας διάφορα εμπορεύματα από
την μία πόλη ή περιοχή στην άλλη.158
Ένα τέτοιο πλοίο πρέπει να ήταν και αυτό που ναυάγησε κοντά στο νησί Περιστέρα, ανατολικά της Αλοννήσου, μεταξύ 425 και 415 π.Χ., όπως υποδεικνύουν η ραδιοχρονολόγηση πολύ μικρών τεμαχίων ξύλου από το σκαρί και μέρος της κεραμικής
του. Ο βυθός γύρω από τις Βόρειες Σποράδες είναι γεμάτος από αρχαία ναυάγια, γεγονός που δείχνει ότι τα νησιά βρίσκονταν πάνω σε μια ρότα που την προτιμούσαν τα
εμπορικά που ταξίδευαν από τα παράλια της Αρχαία Θράκης και του Ευξείνου Πόντου
προς τα δυτικά παράλια του Αιγαίου και αντιστρόφως. Μετέφεραν κυρίως σιτηρά και
κρασί. Επειδή, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί πλοίο του οποίου το κύριο φορτίο
να ήταν δημητριακά, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι συνήθως υπήρχε μία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνταν στο θαλάσσιο εμπόριο του Αιγαίου και του Πόντου. Το
ναυάγιο της Περιστέρας ανευρέθη σε επικλινή βυθό βάθους 22 έως 33 μ. Το εμπορικό
της Περιστέρας μετέφερε αμφορείς με κρασί από την Μένδη και την γειτονική Σκόπε-
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David Braund, «Black Sea Grain for Athens? From Herodotus to Demosthenes,» in The Black
Sea in Antiquity. Regional and Interregional Economic Exchanges, Black Sea Studies no 6 (Denmark),
ed. Vincent Gabrielsen & John Lund (Aarhus: Aarhus University Press 2007), pp. 40-41.
157
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Περικλής», XX – Semple, pp. 60-63 και Thomas S. Noonan,
«The Grain Trade of the Northern Black Sea in Antiquity,» The American Journal of Philology 94 (Autumn
1973): 231-242.
158
Braund, pp. 41-51.
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λο. Κοντά στους αμφορείς βρέθηκε μολύβδινο περιλαίμιο άγκυρας, μέσα από τις τρεις
οπές του οποίου σε σχήμα κεφαλαίου Ψ διέρχονταν τα τρία ξύλινα στελέχη της αλλά
και μολύβδινος στύπος άλλης άγκυρας. Επιπλέον ανάμεσα στο έρμα του σκάφους που
αποτελούνταν από μικρές λίθινες πέτρες, άμμο και θαλάσσια όστρακα, ανασύρθηκαν
τριάντα αντικείμενα, αθηναϊκές κύλικες, κύπελλο με λαβή, σκύφος, πινάκια, χύτρα, λεκανίδα, λύχνοι, και δύο χάλκινοι κάδοι ενώ σε άλλο σημείο βρέθηκαν 18 λεκανίδες νοτιοϊταλικής ή αθηναϊκής προελεύσεως, όλα σκεύη συμποσίου και μέρος του φορτίου.
Στο κυρίως φορτίο, ο όγκος των ορατών αμφορέων είχε διαστάσεις 25 επί 12 μ. και το
ανώτερο στρώμα του αποτελούνταν από τουλάχιστον 1000 αμφορείς. Έχει υπολογισθεί
ότι το εμπορικό, που πρέπει να είχε μήκος 30 μ. και πλάτος 10 μ., μετέφερε περισσότε ρους από 4000 αμφορείς, πράγμα που το αναγάγει στο μεγαλύτερο αρχαίο εμπορικό
πλοίο που έχει ανακαλυφθεί στην Μεσόγειο, και είχε χωρητικότητα τουλάχιστον 126
τόνων. Το σκάφος είναι πιθανόν να ανήκε στην κατηγορία κέρκουρος 159 και πρέπει είχε
πλήρωμα 30 ανδρών. Εικάζεται ότι βυθίστηκε είτε λόγω υπερφορτώσεως και/ή κακών
καιρικών συνθηκών είτε μετά από φωτιά, όπως ίσως υποδεικνύουν τα υπολείμματα
στάχτης στο κάτω μέρος ορισμένων από τις λεκανίδες. Σε αυτό το ταξίδι και από το
εμπόρευμά του υπολογίζουμε ότι το εμπορικό της Περιστέρας είχε φορτώσει σε μεγάλες ποσότητες κρασί από την Μένδη της Χαλκιδικής αλλά και από την Σκόπελο και
μάλλον κεραμική από την Αθήνα. Να έφερνε όλο αυτό το κρασί στην Αθήνα; Πάντως
σιτηρά δεν είχε στο φόρτωμά του. Η αρχαιολογική ανασκαφή του ναυαγίου δεν τελείωσε και έτσι δεν γνωρίζουμε περισσότερα για αυτό. Αλλά η σημασία της ανακαλύψεως
του είναι ότι ήδη από τον Ε᾽ αιώνα π.Χ. πολύ μεγάλα εμπορικά πλοία έπλεαν στο Αιγαίο και ήταν ικανά να μεταφέρουν πολύ μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων.160
Λίγο πριν το τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ., λόγω των εξελίξεων στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η κατάσταση άλλαξε τελείως. Οι Λακεδαιμόνιοι απέκλεισαν τον Πειραιά
διότι η Αθήνα μπορούσε να προμηθευθεί σιτηρά από πολλές περιοχές της Μεσογείου.
Όμως αμέσως μετά το τέλος του πολέμου και ιδίως κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., μεγάλες
ποσότητες σιτηρών συνέχιζαν να φθάνουν στην Αθήνα από τον Εύξεινο Πόντο. Στο
μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η μισή ποσότητα σιτηρών που εισαγόταν στην Αθήνα, προερχόταν από τον Πόντο, δηλαδή 400.000 μέδιμνοι161 (περ. 21 εκατ. λίτρα, AMCD). Οι
Αθηναίοι αγόραζαν από την μεγάλη αγορά σιτηρών της αποικίας Θεοδοσίας, στην Κριμαία, την οποίαν, την εποχή αυτή, είχε κατακτήσει ο Κιμμέριος Λεύκων Α᾽(389-349
π.Χ.),162 αλλά και από την αγορά της Ολβίας 163 διότι το σιτάρι αυτό ήταν απόλυτα κατάλληλο για την παρασκευή ψωμιού. Βέβαια, δεν θα πρέπει να γενικεύσουμε την αναφορά συγκεκριμένης ποσότητας σιτηρών που προερχόταν από τον Πόντο σε συγκεκρι-
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Δες DRGA, λμ. «cercurus».
Elpida Hadjidaki, «Underwater Excavations of a Late Fifth Century Merchant Ship at
Alonnesos, Greece: the 1991-1993 Seasons, Bulletin de correspondance hellénique 120 (1996): 561-593
και Ελπίδα Χατζηδάκη, «Το ναυάγιο της Περιστέρας» στο [«Αλόννησος»], Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες,
31 Αυγούστου 1997, σ. 25-26.
161
Δημοσθένης, 20 (Περί της ατελείας προς Λεπτίνην), 32.
162
Στράβων, VII.4.4-6 (C309-C311).
163
Semple, pp. 60-63 και Thomas S. Noonan, «The Grain Trade of the Northern Black Sea in
Antiquity,» The American Journal of Philology 94 (Autumn 1973): 231-242.
160
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μένο χρόνο για να εξάγουμε συμπεράσματα για ολόκληρο τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. ούτε να
παραβλέψουμε τα τοπικά αλλά και διεθνή πιθανόν συμφέροντα του Λεύκωνα και των
απογόνων του σε σχέση με την Αθήνα. Οι μεγάλες διευκολύνσεις και εκπτώσεις του τοπικού βασιλιά προς Αθηναίους μπορεί να σχετίζονται με την ναυτική παράδοση και τεχνογνωσία που θα μπορούσε να προσφέρει η Αθήνα στα πιθανά παραθαλάσσια συμφέροντα του.164 Αν θεωρήσουμε αυτές τις απόψεις αρκετά θεωρητικές δεν μπορούμε
παρά να παραδεχθούμε ότι απονέμονταν τιμές στους εμπόρους και στους ηγεμόνες της
Κριμαίας,165 οι οποίοι με την σειρά τους κολακεύονταν πολύ να γνωρίσουν και να συσχετισθούν με μια διάσημη Πόλη, μια ισχυρή οικονομία και έναν μεγάλο πολιτισμό. 166
Η Αθήνα, όμως, ήταν και μια σταθερή αγορά απορροφήσεως των σιτηρών του Πόντου
και άρα πηγή πλουτισμού για τους ηγεμόνες στην Κριμαία και τους εμπόρους. 167 Το ζήτημα, λοιπόν, των σιτηρών που έφθαναν στην Αθήνα από τον Πόντο κατά τον Ε᾽ και Δ᾽
αιώνα π.Χ. είναι περίπλοκο και πολυδιάστατο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάγκη για
τροφοδοσία των Αθηναίων ήταν μεγάλη αλλά οι ποσότητες πρέπει να αυξομειώνονταν
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πόλεως. Οι πόλεμοι και η εξωτερική πολιτική
των Σπαρτιατών (τελευταία περίοδος Πελοποννησιακού Πολέμου), των Αθηναίων αλλά
και των ηγεμόνων της Κριμαίας έπαιξαν τεράστιο ρόλο στις κατά χρόνους σχέσεις τους
με κύριους πρωταγωνιστές, όμως, τους δύο τελευταίους. Άρα, για να επανέλθουμε στην
συζήτηση περί Ελλησπόντου, οι Αθηναίοι είχαν κάθε συμφέρον να διασφαλίσουν τον
έλεγχο της Χερσονήσου.
Στο τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ., οι Οδρυσοί Θράκες πίεζαν όλο και περισσότερο
τις αποικίες στην Χερσόνησο και κατάφεραν να καταλάβουν μεγάλα τμήματα της
βόρειας ενδοχώρας. Τα πράγματα περιεπλάκησαν περισσότερο όταν την εποχή αυτή
αναμείχθηκαν στην περιοχή τυχοδιώκτες όπως ο Αθηναίος Αλκιβιάδης και ο Σπαρτιάτης Κλέαρχος, οι οποίοι κατέλαβαν φρούρια στην βορειοανατολική Χερσόνησο και
στις γειτονικές ακτές του Πόντου και επικεφαλής μισθοφόρων προστάτευαν επ’ αμοιβή
τους κατοίκους από τους Θράκες. Το 398 π.Χ., οι Χερσονησιώτες ζήτησαν την βοήθεια
των Σπαρτιατών εναντίον των Θρακών που τους εμπόδιζαν να καλλιεργούν την γη
τους. Ένα εγκάρσιο τείχος, είπαν, θα έλυνε το πρόβλημα. Έτσι, οι Σπαρτιάτες έστειλαν
τον Δερκυλίδα με στρατό να αναλάβει την επιχείρηση. Εκείνος, έκτισε ταχύτατα τείχος
στα βόρεια της Χερσονήσου και προστάτευσε 11 πόλεις και λιμάνια καθώς και μεγάλα
τμήματα εύφορης γης, όπου καλλιεργούνταν δημητριακά και υπήρχαν πολλά οπωροφόρα δένδρα αλλά και βοσκοτόπια. Αφού είχε ηττηθεί η Αθήνα στον Πελοποννησιακό
Πόλεμο, φαίνεται ότι η Χερσόνησος βρέθηκε στο πλευρό των Λακεδαιμονίων, δέχθηκε
αρμοστές και άτομα στα οποία παραχωρήθηκε από τους Σπαρτιάτες γη.168 Όμως το
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Δημοσθένης, 20 (Περί της ατελείας προς Λεπτίνην), 31 και εάν ερμηνεύεται σωστά ο ρόλος
των ανδρών που αιτούνται οι γιοι του Λεύκωνος για «υπηρεσίας» στην επιγραφή PHI Greek Inscriptions,
# PH347155, IG II3 1 298 και δες και # PH2430, IG II2 212 = SIG, no 206 = Tod, GHI, no 167, ως βοηθών των τριηραρχών [R&O, GHI, p. 324] αντί για απλών κωπηλατών (Tod, GHI, 2:197).
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Δημοσθένης, 20 (Περί της ατελείας προς Λεπτίνην), 30 και PHI Greek Inscriptions, #
PH347319, IG II3 1 462.
166
Ισοκράτης, 17 (Τραπεζιτικός), 5 & διάσπαρτα και PHI Greek Inscriptions, # PH347155, IG
3
II 1 298 και δες και # PH2430, IG II2 212 = SIG, no 206 = Tod, GHI, no 167.
167
Braund, pp. 52-64.
168
Ξενοφών, III.2.8-10 & IV.8.5 και Δ.Σ., XIV.38.6-7.
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378/7 π.Χ. το μεγαλύτερο μέρος της Χερσονήσου πρέπει να είχε καταληφθεί από τους
Πέρσες μια που μία μόνο Πόλη, ο Ελεούς, αναφέρεται στον κατάλογο των συμμάχων
στην Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία.169 Σταδιακά και προς το μέσο του Δ’ αιώνα π.Χ., η Χερσόνησος πέρασε στον έλεγχο των Θρακών. Το 357 π.Χ., όμως, οι Αθηναίοι συνεννοήθηκαν με τους διαδόχους του βασιλιά Κότυ Α’ της Θράκης για την από κοινού επίβλεψη των Πόλεων της Χερσονήσου και των φόρων που πλήρωναν αυτές. Η συμφωνία
αυτή αποτυπώθηκε επισήμως σε στήλη, απόσπασμα της οποίας μόνο έχει διασωθεί:
[κατεστραμμένο τμήμα]
... να βοηθούν ...
... και οι σύμμαχοι ...
... ο Μηδόδοκος [;] ...
... για αυτές τις Πόλεις, όσες ανεγράφησαν στις στήλες και πληρώνουν
φόρους στον Βηρισάδη ή στον ῾Αμαδόκο ή στον Κερσοβλέπτη170 αλλά και
στους Αθηναίους, εάν αυτές οι Πόλεις δεν αποδώσουν τους φόρους τους
στους Αθηναίους, ο Βηρισάδης, και ο ῾Αμαδόκος και ο Κερσοβλέπτης θα
πράξουν ό,τι είναι δυνατόν [για να τους εισπράξουν]. Και εάν οπουδήποτε
[στην Χερσόνησο] στον Βηρισάδη ή στον ῾Αμαδόκο ή στον Κερσοβλέπτη
δεν αποδώσουν τον φόρο οι Πόλεις, θα πράξουν οι Αθηναίοι και οι άρχοντες
που θα έχουν τότε την εξουσία ό,τι είναι δυνατόν [για να τους εισπράξουν].
Οι ελληνικές Πόλεις της Χερσονήσου που πληρώνουν στον Βηρισάδη και
στον ῾Αμαδόκο και στον Κερσοβλέπτη τον πατροπαράδοτο φόρο και στους
Αθηναίους την χρηματική συνεισφορά τους 171 θα είναι ελεύθερες και αυτόνομες, μια που είναι σύμμαχες των Αθηναίων, όπως έχουν ορκισθεί, και
προς τον Βηρισάδη και τον ῾Αμαδόκο και τον Κερσοβλέπτη. Εάν κάποια
από τις Πόλεις εξεγερθεί εναντίον των Αθηναίων, θα βοηθήσουν [εναντίον
της] και ο Βηρισάδης και ο Αμαδόκος και ο Κερσοβλέπτης σε ό,τι τους ζητήσουν οι Αθηναίοι. Εάν ... [κατεστραμμένο τμήμα].172
Η διάσπαση του βασιλείου του Κότυ Α’ σε τρία τμήματα αποδυνάμωσε τους
Οδρυσούς Θράκες και έδωσε την ευκαιρία στον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας να επέμβει
στην Θράκη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε τους Αθηναίους, οι οποίοι με την συμφωνία
του 357 π.Χ. είχαν βρει ένα modus vivendi (τρόπο συμβιώσεως) με τα θρακικά βασίλεια, και έστειλαν αμέσως στρατό στην Χερσόνησο. Το 353/2 π.Χ., ο στρατηγός Χάρης
έφθασε στον Ελλήσποντο με στόλο, κατέλαβε την Σηστό, σκότωσε τους ενήλικες και
κατέλαβε την πόλη. Οι Θράκες φοβούμενοι ότι θα είχαν να πολεμήσουν σε δύο μέτωπα, παραχώρησαν την Χερσόνησο στον Χάρη και στους Αθηναίους, οι οποίοι έστειλαν
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«Ελαιόσιοι», όπως φαίνεται από τον πλήρη κατάλογο των συμμάχων στην επιγραφή PHI
Greek Inscriptions, # PH2261, IG II2 43 line B27.
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Διάδοχοι του βασιλιά της Θράκης Κότυ Α’ (διοίκ. 383-359 π.Χ.) που μοιράστηκαν το βασίλειο του αλλά είχαν και οι τρεις δικαιοδοσία επί της Χερσονήσου.
171
«σύνταξιν», δες Δημητράκος, λμ. «σύνταξις», αρ. 19.
172
PHI Greek Inscriptions, # PH2344, IG II2 126 = Tod, GHI, no 151. Απόδοση Δ. Ι. Λοΐζος.
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αποίκους.173 Με την Φιλοκράτειο Ειρήνη του 346 π.Χ., ο Φίλιππος επέτρεψε στους
Αθηναίους να κρατήσουν την Χερσόνησο174 και νέοι άποικοι κατευθύνθηκαν προς τον
Ελλήσποντο. Υποθέτουμε ότι το 338/7 π.Χ., οι Πόλεις της Χερσονήσου συμμετείχαν
στην ειρήνη που συνομολόγησε ο Φιλίππος Β’ με τους άλλους Έλληνες στην Κόρινθο.175
Στην Χερσόνησο, γνωρίζουμε τα ονόματα από 24 εγκαταστάσεις της Αρχαϊκής
και Κλασσικής Εποχής, εκ των οποίων μόνο 3 έχουν εντοπισθεί με απόλυτη βεβαιότητα. Μία από αυτές τις Πόλεις είναι η Ελεούς. Αν και για τρεις ακόμη (Χερσόνησο/Αγορά, Καρδία και Σηστό) έχουν υποδειχθεί πιθανές τοποθεσίες, η θέση των υπολοίπων 18
μας είναι άγνωστη. Αιτία αυτού του γεγονότος είναι η απουσία συστηματικών αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή.176 Παρ’ όλα αυτά, η Χερσόνησος αποτελεί την ανατολικότερη γεωγραφική περιοχή ελληνικών εγκαταστάσεων στην Θράκη.
Οι αποικίες στην Αρχαία Ελληνική Θράκη, από την Χαλκιδική μέχρι και την
Χερσόνησο, εξυπηρετούσαν κυρίως τις οικονομικές ανάγκες των Αθηναίων. Όμως
εκείνες που βρίσκονταν δυτικά αποτελούσαν και αγκάθια στο μαλακό υπογάστριο της
Μακεδονίας του Φιλίππου Β’. Έτσι, ο Μακεδόνας βασιλιάς έκανε ό,τι μπορούσε για να
τις υποτάξει και να τις αποσπάσει από την αθηναϊκή κηδεμονία. Οι κεντρικές αποικίες
αποτέλεσαν το σημείο επαφής των Θρακικών φυλών με τους Έλληνες ενώ στα δυτικά,
στην Χερσόνησο, οι Αθηναίοι κατάφεραν για αρκετές δεκαετίες να διασφαλίσουν τον
έλεγχο του Ελλησπόντου αλλά και την ασφαλή διέλευση των πλοίων που μετέφεραν
δημητριακά από τον Εύξεινο Πόντο προς την Αθήνα και το Αιγαίο.
Τι έτρωγαν και τι έπιναν οι Έλληνες
Η συζήτηση παραπάνω περί σιτηρών αλλά και η τροφοδοσία από τον Εύξεινο
Πόντο εγείρει το ερώτημα της διατροφής των Αθηναίων και γενικά των Ελλήνων. Τι
έτρωγαν και τι έπιναν οι Αρχαίοι στην καθημερινότητά τους αλλά και στις γιορτές και
στα συμπόσια στην Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή. Σε γενικές γραμμές, έτρωγαν και
έπιναν ό,τι και οι σημερινοί Έλληνες, αυτά τα προϊόντα που παράγει η ελληνική γη για
αιώνες.
Η μακραίωνη ενασχόληση των Ελλήνων με την κτηνοτροφία φαίνεται και στην
κατανάλωση εξημερωμένων ζώων, όπως το πρόβατο, ο χοίρος και η κατσίκα. Η αίγα
ήταν πιο σημαντική για την παραγωγή τυριού αλλά και για βρώση σε μικρή ηλικία. Οι
Έλληνες γνώριζαν σε πια ηλικία ήταν πιο νόστιμο και μαλακό το κρέας των παραπάνω
ζώων. Το αρνάκι του γάλακτος και το κατσικάκι ήταν ακριβά εδέσματα κατάλληλα για
ακριβά συμπόσια. Το βοδινό και το μοσχαρίσιο κρέας αναφέρονται σπανιότατα ως
βρώσιμα κρέατα, το σκυλίσιο και το γαϊδουρινό συνιστάτο για συγκεκριμένη διατροφή
ενώ οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για το κρέας του αλόγου. Η ακούσια ανθρωποφαγία δεν ήταν απίθανη διότι το ανθρώπινο κρέας δεν διαφέρει «ούτε στην γεύ-
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Δ.Σ., XVI.34.
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 426-429.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., Ιστορική Πηγή 30, σ.
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452.
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Hansen & Nielsen, pp. 900-902.
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ση ούτε στην οσμή»177 από αυτό του χοίρου και μπορεί η κατανάλωσή του να μην γίνει
αντιληπτή. Ο αγριόχοιρος (κάπρος), ο όναγρος και η αλεπού βρίσκονταν σπάνια σε ένα
ελληνικό τραπέζι αλλά έχαιραν ιδιαίτερης γευστικής εκτιμήσεως. Σπανιότατα, οι Έλληνες έτρωγαν αρκούδες και λιοντάρια που βρίσκονταν στην Ήπειρο και στην Μακεδονία
ενώ το ελάφι ήταν ευκολότερο να συλληφθεί και είχε την πιο ωραία γεύση το καλοκαίρι. Τα σαλιγκάρια, γνωστό αφροδισιακό, καταναλώνονταν συνεχώς από την εποχή των
προϊστορικών κατοίκων του σπηλαίου Φράγχθι στην Αργολίδα. Ο λαγός παρουσιάζεται
στην ελληνική αγγειογραφία ως δώρο αγάπης (π.χ. MvWMUW, no 32) και αποτελούσε
θήραμα κυνηγιού. Μαζί με τα διάφορα πουλιά, ήταν έδεσμα ακριβού και εξεζητημένου
δείπνου για να δώσει μια ιδιαίτερη γευστική νότα. Οι Αθηναίοι, που αγόραζαν τα πουλιά στη Αγορά των ορνέων, είχαν δοκιμάσει μεγάλη ποικιλία πουλιών στα τραπέζια συμποσίων, από τα οποία δεν έλλειπαν τα ορτύκια, οι τσίχλες, τα κοτσύφια, οι σπίνοι, οι
καρακάξες, οι κάργιες, τα σπουργίτια αλλά και οι πέρδικες, οι σουσουράδες, οι χήνες,
οι κότες (όρνιθες) και οι κόκορες. Άλλο προϊόν που πωλούνταν την αθηναϊκή αγορά
ήταν το εξαιρετικό μέλι Υμηττού που διατίθετο στην μορφή της κερήθρας και χρησιμοποιούνταν στην ζαχαροπλαστική ως γλυκαντικό. Πηγμένο μέλι, το μελίπηκτον, συνόδευε λαγό και πουλιά σε γεύματα. Τα αυγά από ορτύκια και από κότες, μελάτα ή σφιχτά βρασμένα, σερβίρονταν μαζί με το επιδόρπιο ενώ είτε ο κρόκος είτε το ασπράδι
χρησιμοποιούνταν σε ορισμένα πιάτα. Ούτε το γάλα ούτε το βούτυρο χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή φαγητών ή γλυκών. Το γάλα το έπιναν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή όσοι ζούσαν στην ύπαιθρο και αποτελούσε χαρακτηριστικό της ζωής
και της καταγωγή τους. Αντί για βούτυρο, οι Έλληνες στην μαγειρική χρησιμοποιούσαν
ελαιόλαδο. Για αυτούς, η κατανάλωση βουτύρου χαρακτήριζε τους Θράκες, λαούς οι
οποίοι εξέτρεφαν αγελάδες και όχι πρόβατα και κατσίκες. Η πυριάτης ήταν το πηγμένο
γάλα ζώου, κάτι σαν το σημερινό γιαούρτι. Κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., το πραγματικό
γιαούρτι καταναλωνόταν σκέτο ή με μέλι. Από το γάλα των προβάτων και των αιγών
φτιαχνόταν το τυρί, το οποίο τρωγόταν με ψωμί, με μέλι, με σύκα, με ελιές και με λαχανικά. Χρησιμοποιούνταν στην μαγειρική ενώ όταν ψηνόταν μαζί με ψωμί γινόταν
μια πρωτόγονη σημερινή πίτσα.178
Τα ψάρια ήταν σημαντικό μέρος της διατροφής των Ελλήνων ενώ σε ορισμένες
περιοχές αποτελούσαν μέρος μιας θυσίας. 179 Τα οστρακοειδή, ο τόνος, ο λούτσος, ο κυπρίνος, εξαιτίας του ότι τα κελύφη και τα κόκαλά τους διατηρήθηκαν στον χρόνο, αποτελούν αρχαιολογικές αποδείξεις της καταναλώσεώς τους από τους Έλληνες για χιλιάδες χρόνια. Αναφορές για πολλά άλλα ψάρια που καταναλώνονταν από τους Έλληνες βρίσκονται στα αρχαία κείμενα και κυρίως στην στήλη του τέλους του Γ᾽ αιώνα
π.Χ. από την βοιωτική Πόλη Ακραίφια.180 Η στήλη αυτή αποτελεί έναν κατάλογο ονο177

Γαληνός, Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, Ι.3.6.
Dalby, 57-66 με παραπομπές στις αρχαίες πηγές.
179
Αθήναιος, VII.50 (297d-f).
180
Η Ακραίφια/Ακραίφιαι/Ακραίφνιον βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωρίο Ακραίφνιον, (προηγούμενη ονομασία Καρδίτσα) βόρεια της λίμνης Υλίκης και η ίδρυσή του ανάγεται στον Η᾽ αιώνα π.Χ.
Στην αρχή του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η Ακραίφια μαζί με την Χαιρώνεια και τις Κώπες/Κώπαι (σημερινό χωριό
Κάστρο Βοιωτίας) έστελναν έναν «βοιωτάρχην» (άρχοντα) από τους ένδεκα που εξέλεγαν οι βοιωτικές
Πόλεις στην ομοσπονδιακή βουλή. Στην τοπική βουλή συμμετείχαν μόνο οι πλούσιοι (Ελληνικά Οξυρύγχια, 19.2-4). Προστάτης της Πόλεως ήταν μάλλον ο Δίας ενώ τέσσερα χλμ. μακριά, στο όρος Πτώον,
βρέθηκε μαντικό ιερό από το μέσο του Ζ᾽ αιώνα π.Χ. αφιερωμένο στον Απόλλωνα, το οποίο ελεγχόταν,
κατά το μεγαλύτερο διάστημα, από την Πόλη. Το ιερό του τέλους του Δ᾽ αιώνα π.Χ. είχε περίβολο, κοντινή σπηλιά και ναό, ο οποίος ήταν κτισμένος πάνω σε προγενέστερο. Η ακρόπολη ήταν περιτειχισμένη
από τον Γ᾽ αιώνα μέχρι το 196 π.χ., οπότε καταστράφηκε, με τείχος διπλής όψεως: η εξωτερική πλευρά
178
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μάτων ψαριών της θάλασσας με τις τιμές τους και έναν ακόμη με ψάρια του γλυκού νερού.181 Στην Αθήνα, η ποικιλία των ψαριών περιελάμβανε από πολύ μεγάλα ψάρια
μέχρι και πολύ μικρά. Οι Έλληνες ψάρευαν σε όλο το Αιγαίο, στα παράλια του Ευξείνου Πόντου, στον Βόσπορο, στα παράλια της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας και σε
γλυκά νερά. Στα μεγάλα ψάρια, τα οποία σερβίρονταν σε τεμάχια, περιλαμβάνονται ο
τόνος, ο κέφαλος, ο λούτσος, ο γαλέος, το σαλάχι, ο κυπρίνος, ο οξύρρυγχος, ο ξιφίας.
Άλλα ψάρια που καταναλώνονταν ήταν το λαβράκι, η πέρκα, το σκουμβρί, ο ροφός, ο
σκάρος, και πολλά μικρά ψάρια. Επίσης, το θαλασσινό πιάτο των Ελλήνων συμπλήρωναν με χταπόδια, καβούρια, αστακούς και οστρακοειδή. Ο γάρος ήταν έμβαμμα (σάλτσα) που παρασκευαζόταν από μικρά ψάρια και αλάτι ή παστωμένα εντόσθια σκόμβρων (σκουμπριά ή κολιοί).182 Η ποικιλία των ψαριών που αναφέρονται στις αρχαιοελληνικές πηγές είναι πολύ μεγάλη και πολλά ψάρια αναφέρονται με ονόματα που δεν είναι δυνατόν να ταυτισθούν με τα είδη των ψαριών που γνωρίζουμε σήμερα.183
Ποτέ στην Ελλάδα, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι Έλληνες δεν συνήθιζαν να μαγείρευαν τα καθημερινά τους πιάτα με φρούτα ούτε να τρώνε τα φρούτα μαζί
με ψωμί. Εξαίρεση αποτελούν οι ελιές και σήμερα οι τομάτες. Ορισμένα φρούτα καταναλώνονταν πριν το γεύμα ενώ τα γλυκά, τα αποξηραμένα και οι ξηροί καρποί συνόδευαν την οινοποσία στα συμπόσια. Το κρασί το έπιναν μετά το κυρίως γεύμα ή σε
άλλες ώρες. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι περί το 2000 π.Χ. ζύθος
(μπύρα) παραγόταν στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.184 Πριν από το φαγητό, οι Έλληνες έτρωγαν μήλα και κυδώνια, τα οποία μπορούσαν να προσφερθούν και ως ένδειξη
αγάπης, αλλά και κεράσια που καλλιεργούνταν στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας.
Τον καρπό της ελιάς χρησιμοποιούσαν κυρίως για την παραγωγή λαδιού αλλά έτρωγαν
και ελιές πριν από το γεύμα. Κάποια ποικιλία καρπουζιού και πεπονιού δεν ήταν άγνωστη στον Αιγαίο ούτε και το αγγούρι, που στον αρχαιοελληνικό κόσμο κατατασσόταν
ανάμεσα στα φρούτα που χρησιμοποιούνταν ως ορεκτικά. Το ίδιο συνέβαινε και με τα
σύκα και την κολοκύθα. Τα φύλλα της συκιάς, αφού βυθίζονταν σε κάποιο ξινό υγρό
για να χάσουν την πικράδα τους, χρησιμοποιούνταν ως περιτύλιγμα για τροφή, όπως τα
κληματόφυλλα στα σημερινά ντολμαδάκια. Τρώγονταν επίσης τα αχλάδια, τα ρόδια,
και τα σταφύλια, τα οποία προσφέρονταν ως επιδόρπιο μαζί με το κρασί. Τα καρύδια
και τα αμύγδαλα ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλή ως επιδόρπιο και το αμυγδαλέλαιο χρησι-

ήταν κτισμένη με τραπεζοειδείς ογκόλιθους σκληρού πωρόλιθου ενώ η εσωτερική με απλό πωρόλιθο. Το
τείχος περιέκλειε έκταση 0,17 τ.χλμ. ενώ έξω από αυτό έχουν αποκαλυφθεί οικίες και οδοί στην δυτική
πλευρά του οικισμού, του οποίου δεν γνωρίζουμε την έκταση. Το νεκροταφείο της πόλεως περιελάμβανε
περισσότερους από 2000 τάφους. Δες Hansen & Nielsen, no 198, «Akraiphia», pp. 437-438 και για νομίσματα GCTV, nos 1791-1792, 1:178 & no 2417, 1:228.
181
Για την ολοκληρωμένη έκδοση της στήλης και ανάλυσή της δες Ephraim Lytle, «Fish Lists in
the Wilderness: The Social and Economic History of a Boiotian Price Decree,» Hesperia 79 (April-June
2010): 253-303.
182
Για την βυζαντινή έκδοση της παρασκευή του δες Γεωπονικά, XX.46. Δες και Dalby, p. 75.
183
Dalby, pp. 66-76.
184
Soultana Maria Valamoti, «Brewing beer in wine country? First archaeobotanical indications
for beer making in Early and Middle Bronze Age Greece,» Vegetation History and Archaeobotany 27
(2018): 611-625.
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μοποιούνταν στην αρωματοποιία. Από τα μαστιχόδεντρα έπαιρναν την μαστίχα, την
οποία μασούσαν για να καθαρίσουν τα δόντια και να αρωματίσουν την αναπνοή. Η πιο
ξακουστή ήταν η μαστίχα Χίου. Οι χουρμάδες εισάγονταν από την Αρχαία Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο σε μεγάλες ποσότητες και προσφέρονταν αποξηραμένοι μαζί με
αποξηραμένα σύκα ως επιδόρπιο σε ακριβά γεύματα ή συμπόσια.185
Στους ελληνικούς κήπους φύτρωνε ή καλλιεργούνταν μια μεγάλη ποικιλία λαχανικών, για τα περισσότερα από τα οποία δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ίχνη αλλά μόνο
φιλολογικές αναφορές. Τεύτλα, λάχανα, κάρδαμο, μαρούλια, βασιλικός, σκόρδα, κρεμμύδια, θυμάρι, σέλινο, σπαράγγια, καρότα, είδος αγκινάρας, άνηθος, βολβοί, μολόχα
ήταν ορισμένα από τα λαχανικά που έβαζαν στο πιάτο τους οι Έλληνες. Επίσης, χρησιμοποιούσαν ορισμένα είδη στα φαγητά τους ως αρωματικά, μπαχαρικά και συνοδευτικά χορταρικά, όπως σουσάμι, σταφίδες, μάραθο, κρεμμύδια, κάππαρη, πράσο, μέλι,
μούστο, ξύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, αυγά, τυρί. Το σίλφιο που εισαγόταν από την Κυρήνη
τριβόταν μαζί με τυρί, ξύδι και ελαιόλαδο και περιχυνόταν πάνω από πουλιά που
επρόκειτο να ψηθούν. Επίσης, με τυρί, ξύδι και ελαιόλαδο συνόδευε ψάρι. Τα φασόλια,
ο αρακάς, τα ρεβίθια μαγειρεύονταν φρέσκα ενώ αλλά όσπρια αποξηραίνονταν, αποθηκεύονταν και όταν ήταν να φαγωθούν βράζονταν σε νερό. Ένα από τα πιο συνήθη
όσπρια που κατανάλωναν οι Έλληνες ήταν οι φακές. Τα ρεβίθια τρώγονταν ως κυρίως
πιάτο αλλά και ως επιδόρπιο αφού ψήνονταν και γίνονταν στραγάλια. Η φασολάδα, η
ρεβιθόσουπα και η φακόσουπα, το φαγητό του φτωχού, ήταν συνήθη ελληνικά γεύματα. Όλα αυτά τα φαγητά συνοδεύονταν από ψωμί, το οποίο γινόταν από κριθάρι, κριθαρόψωμο, ή από αλεύρι σίτου. Το ψωμί τρωγόταν άζυμο («άρτος») αλλά και ψημένο,
μάλλον σε σχήμα καρβελιού, που φούσκωνε με την χρήση «νίτρου» και προζύμι οίνου.
Γλύκισμα από πεπλατυσμένη ζύμη το οποίο συχνά περιχυνόταν με μέλι ήταν ο πλακούς. Προσφερόταν με κρασί, φρούτα και ξηρούς καρπούς μετά το κυρίως πιάτο.186
Σε γενικές γραμμές, το φαγητό που έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, οι απλοί Αθηναίοι πολίτες, μπορεί να ήταν ψωμί, κρεμμύδι, ελιές και λίγες φακές σούπα ή ψάρια και
συνοδευόταν από λίγο κρασί και νερό. Στα ακριβά συμπόσια, όμως, προσφέρονταν
πολλά εκλεκτά εδέσματα, όπως πουλιά (κυνήγι), ποικιλία ψαριών, οίνων και γλυκισμάτων. Εκλεκτό κρασί ερχόταν από την Μένδη της Χαλκιδικής και άλλα προϊόντα
από τις θρακικές ακτές του Αιγαίου, περιοχή στην οποία ζούσαν κατά βάσει οι θρακικές φυλές. Συνεπώς, η καθημερινή διατροφή του μέσου πολίτη των ελληνικών πόλεων
ήταν λιτή και ανάλογη με το περιβάλλον στο οποίο ζούσε εκτός από τις μεγάλες γιορτές και τα ιδιωτικά συμπόσια, οπότε καταναλώνονταν εκλεκτά εδέσματα και οίνοι.
Το βασίλειο των Οδρυσών Θρακών
«Θουκυδίδην τὸν Ὀλόρου»,187 γράφει ο ιστορικός Θουκυδίδης δίνοντάς μας το
όνομα του πατέρα του, Αθηναίου πολίτη, αλλά προσδιορίζοντας και την μακρινή καταγωγή του, ίσως από την πλευρά της μητέρας (;) τού πατέρα του, από την Θράκη. Το
όνομα Ολόρος είναι θρακικό αλλά ο Θουκυδίδης ήταν Αθηναίος και εξελέγη στρατηγός
το 424 π.Χ. Είχε κληρονομήσει μεταλλεία χρυσού στην Θράκη και το γεγονός αυτό
μαζί με τις γνωριμίες του από την περιοχή φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
εκλογή του.188 Στην αρχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο νέος στρατηγός έπλευσε
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με επτά πλοία από την Θάσο στην Αμφίπολη για να αντιμετωπίσει τον Σπαρτιάτη Βρασίδα. Να, λοιπόν, πόσο κοντά βρέθηκαν οι Θράκες με έναν διάσημο σήμερα Αθηναίο
του Ε’ αιώνα π.Χ., γεγονός που μας δείχνει ήδη τους δεσμούς που είχαν δημιουργηθεί
ανάμεσα στους Θράκες και στους Έλληνες.
Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι Θράκες δεν μας άφησαν γραπτά μνημεία στην
θρακική γλώσσα αλλά η Ιστορία τους είναι γνωστή σε εμάς από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τις αναφορές των αρχαίων ιστοριογράφων και λογοτεχνών και την τέχνη τους.
Η πρώτη ιστορική αναφορά για τους θρακικούς λαούς ανάγεται στο τέλος του ΣΤ’
αιώνα π.Χ., όταν δημιουργήθηκε το βασίλειο των Οδρυσών Θρακών. Η ηγεμονία αυτή,
υπό διάφορες μορφές και έκταση, διατηρήθηκε μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Ρωμαϊκής Εποχής και η συμβολή της στην διαμόρφωση του μη ελληνικού χαρακτήρα της
νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Αρχαιότητα έχει χαρακτηρισθεί ως «αποφασιστικής
σπουδαιότητας».189 Κατά τον Ε’ αιώνα π.Χ., εκτεινόταν από τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο, δηλαδή η σημερινή Βουλγαρία και η ελληνική και τουρκική Θράκη και χαρακτηριζόταν από την χρήση της ελληνικής γλώσσας στην διοίκησή του και την αποδοχή ελληνικών εθίμων και συνηθειών. Με δόση ιστορικού αναχρονισμού αλλά και υπό μία
έννοια, έχει χαρακτηρισθεί ως το πρώτο υποτυπώδες κράτος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, υπεράνω της φυλετικής κοινωνικής διαμορφώσεως, αν και δεν περιελάμβανε
όλες τις θρακικές φυλές. Χαρακτηριστικό του ήταν ότι μέσα στους αιώνες, η βασιλική
εξουσία μεταλλασσόταν ανάλογα με την γεωγραφική έκταση της δικαιοδοσίας της, την
σχέση της με την κοινωνία αλλά και τις εκάστοτε περιστάσεις.
Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίον η βασιλική εξουσία και οι λειτουργίες
της δεν μας είναι γνωστές σήμερα είναι διότι δεν υφίστανται σημαντικά γραπτά κατάλοιπα στην θρακική γλώσσα. Στην πραγματικότητα, τα όσα ελάχιστα υπάρχουν είναι
μέχρι σήμερα πολύ δύσκολο να κατανοηθούν πέραν κάθε αμφισβητήσεως. Έχουν βρεθεί, λοιπόν, δύο πολύ σύντομα κείμενα στη θρακική γλώσσα αλλά καταγεγραμμένα με
ελληνικούς χαρακτήρες. Η επιγραφή από το χωριό Kyolmen, στην βορειοανατολική
Βουλγαρία, δυτικά της Βάρνας, ανάγεται στο τέλος του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. και είναι χαραγμένη σε τρεις ομάδες γραμμάτων, οι οποίες θα μπορούσαν να διαβασθούν και με
διαφορετική σειρά. Συνεπώς, επιδέχεται και διαφορετικές αναγνώσεις.
ΕΒΑΡΟΖΕΣΑΣΝΗΝΕΤΕΣΑΙΓΕΚΟΑ
ΝΒΛΑΒΑΗΓΝ
ΙΛΑΣΝΛΕΤΕΔΝΛΕΔΝΕΝΙΔΑΚΑΤΡΟΣΟ
ή
ΙΛΑΣΝΛΕΤΕΔΝΛΕΔΝΕΝΙΔΑΚΑΤΡΟΣΟ
ΕΒΑΡΟΖΕΣΑΣΝΗΝΕΤΕΣΑΙΓΕΚΟΑ
ΝΒΛΑΒΑΗΓΝ
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Κατά μία άποψη η επιγραφή ήταν χαραγμένη πάνω σε επιτύμβια στήλη και αναφερόταν
στον νεκρό και στους περαστικούς από τον τάφο του. Η ανάγνωση της παρακάτω είναι
πιθανή αλλά απόλυτα αμφισβητήσιμη.
Ο 'Εβρος είμαι, ο γιος του Ζέσα, (και) 58 χρόνια μέτρησα [έζησα].
Μην προξενήσεις κακό (!) [στον τάφο μου]
Κανένα ταφικό αγγείο να μην αφεθεί εδώ.190
Από αρχαιολογικής απόψεως, πρόκειται για λίθινη επιγραφή της αρχαίας θρακικής ενδοχώρας που χαράχθηκε από Θράκα επί τόπου, στην θρακική γλώσσα με ελληνικούς
χαρακτήρες και υποδηλώνει ότι ελληνικά γράμματα χρησιμοποιούνταν ήδη από τον
ΣΤ᾽ αιώνα για την καταγραφή κειμένων της θρακικής γλώσσας. Η μελέτη των χαραγμένων χαρακτήρων δείχνει ότι ο χαράκτης είχε μεγάλη δυσκολία για να χαράξει τα
γράμματα, γεγονός που δείχνει την απειρία του. Η ανάγνωσή της είναι πολύ δύσκολη
έως αδύνατη διότι εξαρτάται από το πώς θα χωρίσει ο μελετητής τις λέξεις και τι ερμηνεία θα δόση στην κάθε μία. Μήπως στην αρχή της δεύτερη γραμμής παραπάνω μπορούμε να διαβάσουμε το όνομα Εβρυζένης (ΕΒΑΡΟΖΕΣ);
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι μελετητές για την επιγραφή πάνω στο δαχτυλίδι από το Ezerovo, στην νότια Βουλγαρία, νότια του Plovdiv (Φιλιππούπολη).
Πρόκειται για επιγραφή σε scriptio continua (συνεχούς κειμένου), χαραγμένη πάνω σε
χρυσό δαχτυλίδι του Ε᾽ αιώνα π.Χ. Αν και χωρισμένη σε τμήματα λόγω της φύσεως της
επιφανείας πάνω στην οποία χαράχθηκε, πρέπει πάλι οι μελετητές να αποφασίσουν πώς
θα χωρίσουν τις λέξεις στο παρακάτω κείμενο:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ
ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ
ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ
ΡΑ ΖΕΑΔΟΜ
ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ
ΠΤΑΜΙΗΕ
ΡΑΖ
ΗΛΤΑ
Συνεπώς, οι αναγνώσεις και ερμηνείες που επιδέχεται το κείμενο ποικίλουν σε τέτοιο
βαθμό που να είναι τελείως διαφορετικές:
Είμαι ο Ρωλίστενος, γιος του Νερενέα, Τίλτεος (Τιλαταίος), από την περιοχή του ποταμού Ήσκα (Οσκίου). [Κάποιος] Κάτοικος της Τιλέζυπτα με έφτιαξε [έφτιαξε το δαχτυλίδι].191
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Robert Schmitt-Brandt, «Die thrakischen Inschriften,» Glotta, vol. 45, no 1-2 (1967): 40-60.
Αλλά δες και Peter A. Dimitrov, Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy (Newcastle
upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009), pp. 3-13.
191
D. Detschew, «Die thrakische Inschrift auf dem Goldringe von Ezerovo (Bulgarien),» Glotta,
vol. 7, no 2-3 (1916): 81-86.
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[Ω,] Ρωλίστενε, εγώ, η Νερένια Τίλτια [των Τιλτέων/Τιλαταίων], πεθαίνω ήσυχα δίπλα
στον δικό μου [άνδρα] που κοιμήθηκε [πέθανε], (εγώ) που του έφερα [γέννησα, μεγάλωσα] τα παιδιά του.192
Είμαι ο Ρωλίστενος, γιος του Ερένιου, Τίλτεος (Τιλαταίος) [από την Τιλάτη].
Ο Ήσκος, γιος του Αράζιου, από την Δύμη, έφτιαξε το ξύλο του τάφου (και) με σκέπασε με χώμα.193
Επειδή το δαχτυλίδι βρέθηκε ανάμεσα σε άλλα πολύτιμα αντικείμενα, έχει προταθεί και
ανάγνωση του κειμένου με αποτρεπτικό χαρακτήρα:
Στον Ρωλίστενο (ανήκω). Μην πάρεις, ούτε να μετακινήσεις τα χρυσά (αντικείμενα)
που είναι ιερά για μένα, με πίστη αφημένα.194
Είναι, λοιπόν, προφανές πως τα στοιχεία για την θρακική γλώσσα είναι πολύ λίγα και,
εκτός από την επιγραφή από την Πίστιρον, δεν βοηθούν στην κατανόηση της Ιστορίας
των Θρακών.
Στην πραγματικότητα, οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκε το
θρακικό βασίλειο των Οδρυσών ήταν οι ελληνικές Πόλεις και η περσική αυτοκρατορία.
Ήταν η εποχή που και οι δύο αυτοί ισχυροί πολιτικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί
πόλοι εξαπλώνονταν. Οι Έλληνες με τις αποικίες τους και οι Πέρσες με στρατιωτικές
εκστρατείες. Το βασίλειο των Οδρυσών, όμως, επιβίωσε και συνηλλάγη με επιτυχία και
με τους δύο όταν Έλληνες και Πέρσες προσπάθησαν να επιτύχουν τους σκοπούς για
τους οποίους ήρθαν σε επαφή με την Θράκη. Οι ηγεμόνες του εδραίωσαν την θέση
τους ανάμεσα στους Θράκες, ακριβώς λόγω των σχέσεών τους με τις εξωτερικές δυνάμεις αλλά και με την απόκτηση εξεζητημένων και ακριβών προϊόντων εισαγωγής.
Ελληνικά κρασιά, αγγεία και ασημένια δοχεία ελληνικής και περσικής προελεύσεως
έβρισκαν τον δρόμο τους προς την θρακική χώρα και την βασιλική αυλή. Εικάζεται ότι
από τον Ε’ αιώνα, τουλάχιστον ορισμένα μέλη της βασιλικής αυλής μιλούσαν ελληνικά
και το ελληνικό αλφάβητο χρησιμοποιούνταν για να αποτυπώσει ελληνικές και θρακικές λέξεις, ονόματα της θρακικής γλώσσας, όπως φαίνεται από κατοπινά νομίσματα,195
ονόματα χαραγμένα πάνω σε αργυρά δοχεία αλλά και την επιγραφή από την Πίστιρον
(δες παραπάνω). Δεν γνωρίζουμε τι μέρος του θρακικού πληθυσμού γνώριζε να γράφει
και να διαβάζει. Οι αποδείξεις αυτές ανήκουν στον Δ’ αιώνα π.Χ. και οι αρχαιολόγοι
υποθέτουν ότι είτε ζούσαν πολλοί περισσότεροι Έλληνες από ό,τι μπορούσαν να περιμένουν στα ανατολικά Βαλκάνια είτε η ελληνική αλλά και η θρακική γραφή είχαν αρχί-
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σει de facto (εκ των πραγμάτων) να χρησιμοποιούνται από τους Θράκες. Επίσης, μπορεί κανείς να υποθέσει, χωρίς βέβαια αποδείξεις, ότι ήταν αυτή ακριβώς την εποχή που
έγινε και η διείσδυση και αποδοχή της ελληνικής αντιλήψεως της έννοιας του νόμου,
της κοινότητας αλλά και των θρησκευτικών εθίμων και συνηθειών. Ήδη από το δεύτερο μισό του Ε’ αιώνα π.Χ., ελληνικές τεχνικές οικοδομήσεως χρησιμοποιούνταν ακόμη
και στην κεντρική Θράκη (Βέτρεν/Vetren και Κάρλοβο/Karlovo, στην σημερινή κεντρική Βουλγαρία) στην οικοδόμηση ταφικών κτισμάτων της βασιλικής οικογένειας και
των ευγενών αλλά και για αμυντικές και άλλες κατασκευές. Ενώ στην αρχή φαίνεται
ότι τα εργατικά χέρια για αυτές τις κατασκευές ήταν ελληνικά και μικρασιατικά, μέχρι
το τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ, οι ντόπιοι τεχνίτες είχαν μάθει τις ελληνικές τεχνικές και τις
χρησιμοποιούσαν ακόμη και σε νέα υλικά, όπως οι οπτόπλινθοι. Στην καθημερινή ζωή,
υιοθετήθηκαν οι ελληνικές συνήθειες στην γυναικεία ένδυση, στον στρατιωτικό εξοπλισμό των ευγενών ανδρών πολλών θρακικών φυλών αλλά και στην τέχνη μαζί με την
προηγουμένως άγνωστη στην Θράκη μεσογειακή παράδοση της τοιχογραφήσεως των
ταφικών κτισμάτων. Από τα ανωτέρω στοιχεία, οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί είναι
βέβαιοι ότι υπήρξαν και βαθείς «δομικές μεταβολές» στις τοπικές κοινωνίες οι οποίες
είναι δύσκολο να διαπιστωθούν σε όλο τους το βάθος και την έκταση.196
Την εποχή της βασιλείας του Δαρείου Α’ (διοίκ. 521-486 π.Χ.), οι Πέρσες επεξέτειναν την κυριαρχία τους βορειοδυτικά του βασιλείου τους καταλαμβάνοντας την
Αρχαία Θράκη και τα δυτικά παράλια του Εύξεινου Πόντου (513-512 π.Χ.). Έχει υποστηριχθεί ότι πριν από τον Μέγα Βασιλέα, ο στρατηγός του Μεγάβαζος ήταν αυτός που
είχε πρώτος εισβάλει στην Ευρώπη και είχε καταλάβει την περιοχή του Ελλησπόντου.197 Σκοπός της εκστρατείας του Δαρείου, στην οποία συμμετείχαν ως υποτελείς και οι Ίωνες της Μ. Ασίας, ήταν η υποταγή των Σκυθών και η εκμετάλλευση του
πλούτου της περιοχής σε σιτηρά και χρυσό. Ο περσικός στρατός κινήθηκε βόρεια, κατέκτησε θρακικούς λαούς στην ανατολική Αρχαία Θράκη, έφθασε μέχρι τον Δούναβη,
διέβη τον ποταμό και συνεπλάκη με τους Σκύθες. Τελικά, όμως, οπισθοχώρησε, έφθασε
στην δυτική πλευρά των εκβολών του Έβρου και κατασκεύασε το φρούριο Δορίσκος,
με το οποίο ήλεγχε την περιοχή από τον Έβρο μέχρι τις νοτιοδυτικές ακτές του
Πόντου.198 Το 510 π.Χ., όμως, εξεστράτευσε δυτικά κατά μήκος των θρακικών ακτών
του Αιγαίου και υπέταξε τις θρακικές φυλές αλλά και τις ελληνικές Πόλεις μέχρι τον
ποταμό Στρυμόνα. Ήταν τότε ακριβώς που οι Πέρσες συναντήθηκαν με την φυλή των
Οδρυσών («Οδρυσέων»)199 Θρακών και η πρώτη φορά που αυτοί αναφέρονται στην
Ιστορία. Η περιοχή αυτή της Αρχαίας Θράκης έμεινε υπό τους Πέρσες μέχρι την αποχώρηση του Ξέρξη από τον ελλαδικό χώρο το 480 π.Χ. Συνεπώς, οι εισβολές του Δαρείου Α’ και του Ξέρξη (διοίκ. 486-465 π.Χ.) έφεραν σε επαφή τους Θράκες με τον περσικό πολιτισμό. Στην αρχή του Ε’ αιώνα π.Χ., ασημένια είδη περσικής προελεύσεως
χρησιμοποιούνταν στην θρακική αυλή.200
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Οι πρώτες ελληνικές αναφορές στους Θράκες ανάγονται στην «Ιλιάδα» αλλά
και στην Αττική Κωμωδία και Τραγωδία. Περισσότερες πληροφορίες, όμως, αντλούμε
από τους αρχαίους Έλληνες ιστοριογράφους. Ο Τήρης Α’ ήταν ο ιδρυτής του βασιλείου
των Οδρυσών, την επέκταση του οποίου βόρεια και νότια των περιοχών που κατείχε η
φυλή ολοκλήρωσε ο γιος του Σιτάλκης (Ε’ αιώνα π.Χ.), ο οποίος ήταν γενναίος πολεμιστής, στρατηγικός νους και καλός διαχειριστής των κρατικών προσόδων. Μπορούσε να
έχει υπό τις διαταγές του μέχρι και 120.000 πεζούς και 50.000 ιππείς. Όσο και υπερβολικοί να είναι οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του θρακικού βασιλείου των Οδρυσών
προς το τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ. Τελικά, προς Βορρά, οι Οδρυσοί επεξέτειναν το
κράτος τους μέχρι τον Δούναβη και προς Νότο μέχρι τα Άβδηρα. 201 Είναι πιθανό οι
αξιωματικοί του ιππικού να είχαν στρατιωτικό αλλά και πολιτικό ρόλο, ορισμένοι από
τους οποίους να αποτελούσαν την αριστοκρατία του βασιλείου, αυτοί που αναφέρονται
ως «τοῖς παραδυναστεύουσί τε καὶ γενναίοις Οδρυσών».202 Ο βασιλιάς και οι ευγενείς
του πρέπει να είχαν έσοδα που ελάμβαναν από τους υπηκόους τους και πιθανόν να
ήταν και γαιοκτήμονες, στα κτήματα των οποίων εργάζονταν Θράκες γεωργοί, ενώ οι
ίδιοι ήταν πολεμιστές.203 Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πρωτεύουσα του βασιλείου και
έτσι υποθέτουμε ότι οι ηγεμόνες μετακινούνταν από φρούριο σε φρούριο. Περί το 512
π.Χ., την εποχή της εκστρατείας του Δαρείου Α’, Θράκες και Σκύθες ήρθαν σε συμφωνία και μάλιστα ο βασιλιάς των πρώτων νυμφεύθηκε κόρη του Τήρη. Οι Σκύθες αναγνώρισαν την κυριαρχία των Θρακών μέχρι τον Δούναβη και μάλιστα ο Σιτάλκης δεν
διακινδύνευσε να την παραβεί όταν προέκυψε ζήτημα ανάμεσα στους δύο βασιλικούς
οίκους.204 Έτσι, εξασφάλισε τα βόρεια σύνορά του. Μόνο από το τέλος του Δ’ αιώνα
και μετά παρατηρούνται εγκαταστάσεις Σκυθών μέχρι τον Δούναβη.205
ΠΙΝΑΚΑΣ 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ / ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΟΔΡΥΣΩΝ ΘΡΑΚΩΝ
Βασιλιάς / Ηγεμόνας
Τήρης Α’
Σιτάλκης
Σεύθης Α’
Αμαδόκος Α’ / Μηδόκος
῾Εβριζέλμης
Κότυς Α’
Κερσοβλέπτης
Αμαδόκος Β’
Τήρης Β’
Σεύθης Γ᾽

Χρονολογίες (συμβατικές)
Διοικήσεως (π.Χ.)206
450 – 431
431 – 424
405 – 391
396 – 390
390 – 384
384 – 359
359 – 341
359 – 351
351 – 342
341 – 300

Το βασίλειο του Σιτάλκη, το 429 π.Χ., ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος
των Οδρυσών Θρακών. Στα δυτικά, στην περιοχή του άνω Στρυμόνα, είχε υποτάξει φυ201

Θουκ., II.29 και Δ.Σ., XII.50.
Θουκ., ΙΙ.97.3.
203
Ηρόδ., V.6.
204
Ηρόδ. IV.80.
205
Archibalt, pp. 94-107.
206
Αναγράφονται μόνο όσοι αναφέρονται στο κείμενο. Δες πλήρη πίνακα σε Archibalt, fig. 4.1,
p.
104.
Οι
χρονολογίες
προέρχονται
από
το
The
History
Files
<http://www.historyfiles.co.uk/KingListsEurope/GreeceThrace.htm>.
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λές των Παιόνων. Για να φτάσει μέχρι εκεί είχε διανοίξει στρατιωτικούς δρόμους
ανάμεσα στα πυκνά δάση και έτσι μπορούσε να έχει άμεσο έλεγχο των δυτικών περιοχών του βασιλείου του, όταν αυτό ήταν αναγκαίο. Αυτή η μέθοδος της ταχείας στρατιωτικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο περιοχές για άμεση επέμβαση εφαρμόσθηκε σε
όλους τους αιώνες από στρατιωτικούς διοικητές και στρατηγούς και ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ρωμαίους με τους στρατιωτικούς δρόμους στην Ιταλία αλλά και στον
19ο αιώνα π.Χ., την ευρεία χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου της πρωσικής πλευράς
κατά τον Αυστρο-Πρωσικό Πόλεμο, το οποίο υπήρξε καθοριστικός παράγων για την
νίκη των Πρώσων. Στα βορειοδυτικά του βασιλείου κατοικούσαν οι Τριβαλλοί Θράκες
και στα βορειοανατολικά οι Γέτες.207 Ο Σιτάλκης σκοτώθηκε το 424 π.Χ. σε μάχη εναντίον των Τριβαλλών. Τον διαδέχθηκε ο ανιψιός του Σεύθης Α’.208 Ο Σεύθης αύξησε
κατά πολύ τον φόρο που του πλήρωναν οι ελληνικές Πόλεις. 209 Ο πλούτος του φαίνεται
από τα αργυρά νομίσματα που έκοψε, τα οποία στην μία όψη φέρουν την επιγραφή
«ΣΕΥΘΑ ΑΡΓΥΡΙΟΝ» ή «ΣΕΥΘΑ ΚΟΜΜΑ» και στην άλλη καλπάζοντα ιππέα. 210 Η
συμφωνία με την Αθήνα διατηρήθηκε για αρκετό καιρό, όπως συμπεραίνει κανείς και
από τις αναφορές του Αριστοφάνη στον Σιτάλκη, το 425 π.Χ., στους Αχαρνής. Περί το
410 π.Χ., ο Μήδοκος είχε διαδεχθεί τον Σεύθη Α’. Σύντομα, φαίνεται ότι ο νέος βασιλιάς έχασε τον έλεγχο του ανατολικού θρακικού κράτους, τον οποίο ανέλαβε ο Σεύθης
Β’. Ο Σεύθης Β’ ήταν γιος του Μαισάδη, ηγεμόνα θρακικών φυλών, ο οποίος έχασε την
ηγεμονία του και πέθανε στην εξορία και έτσι ο γιος του μεγάλωσε στην αυλή του Μηδόκου.211 Επί τη βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε, δεν είναι δυνατόν να διευκρινισθεί απολύτως εάν το βασίλειο των Οδρυσών είχε διασπασθεί σε δύο ή περισσότερα
τμήματα ή ο Σεύθης Β’ ήταν υποτελής του Μηδόκου. 212 Παρ’ όλα αυτά, η σχέση και
των δύο με τους Αθηναίους του 389 π.Χ. είναι αποκαλυπτική. Το έτος εκείνο, οι Αθηναίοι έστειλαν με στόλο τον Θρασύβουλο τον Στειριέα στην Ρόδο για να επιτηρήσει πιθανή δραστηριότητα των Σπαρτιατών. Εκείνος, αφού δεν βρήκε κάτι ανησυχητικό στην
περιοχή έπλευσε προς τον Ελλήσποντο σε μια προσπάθεια να αποκομίσει κάποιο όφελος για την Αθήνα.213 Όταν έφθασε στα θρακικά παράλια του Αιγαίου ενημερώθηκε ότι
ο βασιλιάς των Οδρυσών Θρακών Μήδοκος (ή Αμήδοκος) και ο ηγεμόνας της ανατολικής παραθαλάσσιας Θράκης Σεύθης Β’ βρίσκονταν σε διένεξη. 214 Ο Θρασύβουλος
φρόντισε να ενεργήσει ως επιδιαιτητής για να επιτύχει συμφωνία για την Αθήνα και με
τους δύο. Επίσης, η συμμαχία με τους Θράκες θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τις
ελληνικές Πόλεις των νότιων θρακικών παραλίων να στραφούν προς την Αθήνα. 215
Όντως, η συμμαχία με τον Σεύθη αλλά και με τον Μήδοκο έχουν καταγραφεί σε επιγραφές216 και υποδεικνύουν ότι οι Αθηναίοι αναγνώρισαν την εξουσία των δύο ηγεμόνων ξεχωριστά αλλά το ίδιο φαίνεται συνέβαινε και μεταξύ των Θρακών αρχηγών. 217
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A Companion to Ancient Thrace, p. 44.
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Εικάζεται ότι ο Μήδοκος/Αμήδοκος πέθανε λίγο μετά το 389 π.Χ. ενώ επιγραφή του
386/5 π.Χ. αναφέρει τον «῾Εβρύζελμιν, τον βασιλέα των Οδρυσών»,218 ο οποίος πρέπει
να ήταν ο διάδοχος του Μηδόκου αλλά δεν γνωρίζουμε εάν συνδεόταν με τον βασιλικό
οίκο ή σφετερίσθηκε την εξουσία.219 Το 387 π.Χ., όμως, γεγονότα συνέβησαν στην ανατολική Αρχαία Θράκη, εκεί όπου ηγεμών ήταν ο Σεύθης Β’.
Το 387/6 π.Χ., η Ανταλκίδειος ή Βασίλειος Ειρήνη 220 ανάγκασε τους Αθηναίους
να αποχωρήσουν από τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο και έδωσε την ευκαιρία
στον Αθηναίο στρατηγό Ιφικράτη να τεθεί στις υπηρεσίες του Σεύθη Β’. Ο Ιφικράτης
(περ. 415-353 π.Χ.) είχε από πολύ νωρίς δείξει τις στρατιωτικές του ικανότητες αλλά
έγινε πολύ γνωστός το 393 π.Χ. όταν δημιούργησε τους πελταστές. Το στρατιωτικό
τμήμα ήταν εξοπλισμένο με μικρότερες και ελαφρύτερες ασπίδες από τις συνήθεις μεγάλες και βαριές, με μακρύτερα ξίφη και ακόντια ενώ οι στρατιώτες προφύλασσαν τον
κορμό τους με ελαφρείς θώρακες επενδυμένους με λινό ύφασμα αντί τους βαρείς χάλκινους ή δικτυωτούς. Την νέα τους ένδυση συμπλήρωναν ελαφρά υποδήματα. Με τον
εξοπλισμό αυτό, ο Ιφικράτης θέλησε να δώσει ένα νέο ρόλο στο σώμα που δημιούργησε: να είναι γρήγορο, ευκίνητο αλλά και καλά οπλισμένο έτσι ώστε να επιφέρει καίρια
πλήγματα στον εχθρό ταχύτατα επιτιθέμενο και αποχωρούν. Την εποχή αυτή, ο Αθηναίος στρατηγός βρισκόταν επικεφαλής στρατιωτών σε μάχες που γίνονταν περί την
Κόρινθο και είχαν καταλήξει σε συνεχείς παρενοχλήσεις μεταξύ των εμπολέμων, δηλαδή γρήγορες προσβολές και αποχωρήσεις. 221 Αυτή η ανάγκη για ένα ταχύ και ευέλικτο
στρατιωτικό σώμα γέννησε την ιδέα των πελταστών, οι οποίοι από τότε χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα σε μάχες στον Ελληνιστικό Κόσμο. Το 389 π.Χ., ο Ιφικράτης εστάλη
στον Ελλήσποντο και είχε σημαντικές επιτυχίες αλλά δεν κατάφερε να επιβάλει την
Αθηναϊκή εξουσία. Όταν συνομολογήθηκε η Ανταλκίδειος Ειρήνη το 387 αντί να επιστρέψει στην Αθήνα, ενεπλάκη στα θρακικά πράγματα και βοήθησε τον σύμμαχο των
Αθηναίων Σεύθη Β’ να επανακτήσει τον έλεγχο της ανατολικής Αρχαίας Θράκης. 222 Οι
δεσμοί των δύο ανδρών έγιναν συγγενικοί όταν ο Αθηναίος στρατηγός νυμφεύθηκε την
εγγονή του βασιλιά και κόρη του διαδόχου του Κότυ Α’ και έτσι ο Αθηναίος πολεμούσε
δια ίδιον συμφέρον. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε εάν στην πραγματικότητα η απόφαση του
Ιφικράτη ήταν εντολή της Αθήνας ή το αποτέλεσμα προσωπικής του φιλοδοξίας. Από
τα πενιχρά ιστορικά στοιχεία συμπεραίνουμε ότι ο Ιφικράτης πρέπει να πολέμησε εναντίον του ῾Εβρύζελμη στα τελευταία έτη της βασιλείας του Σεύθη ενώ η αττική επιγραφή που τιμά τον ῾Εβρύζελμη, χωρίς να κάνει μνεία στρατιωτικής συνεργασίας, υπονοεί
ότι ο βασιλιάς ζήτησε βοήθεια από τους Αθηναίους και εκείνοι του παρείχαν πλοία. Εξ
αυτού συμπεραίνουμε ότι οι Αθηναίοι συνδιαλέγονταν με τους βασιλείς στην κεντρική
Αρχαία Θράκη και όχι με τους ηγεμόνες στην ανατολική, οι οποίοι άλλωστε παρενοχλούσαν και την Χερσόνησο.223
Το 383 π.Χ., βασιλιάς των Οδρυσών Θρακών έγινε ο Κότυς Α’ (διοίκ. 383-359
π.Χ.), ο οποίος έμελλε να ισχυροποιήσει το βασίλειο και μάλιστα, μετά τον θάνατο του
῾Εβρύζελμη και με την βοήθεια του Ιφικράτη, να επιτύχει την προσάρτηση του ανατο218
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λικού τμήματος της Αρχαίας Θράκης. Ο Ιφικράτης, λοιπόν, πρέπει γρήγορα να συντάχθηκε με το μέρος του Κότυ. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, είχε πολλά να
κερδίσει. Την ίδια εποχή, βασιλιάς στην Μακεδονία ήταν ο Αμύντας Γ’ (393-370 π.Χ.),
ο οποίος είχε σοβαρά προβλήματα με τους Ιλλυριούς 224 και κάλεσε τον Ιφικράτη να τον
βοηθήσει. Μάλιστα, φαίνεται ότι του είχαν παραχωρηθεί ιδιαίτερα δικαιώματα στον
μακεδονικό θρόνο διότι μετά τον θάνατο του βασιλιά προστάτευσε με όλες του τις δυνάμεις την χήρα του Ευρυδίκη και τα δυο παιδιά του, Περδίκκα Γ᾽ και Φίλιππο Β᾽. 225
Αλλά αυτή η συνεργασία του Αθηναίου στρατηγού με τους Μακεδόνες δεν μπορεί
παρά είχε τις ευλογίες του Κότυ. Ίσως και οι δύο επιδίωκαν την συνεργασία και την
σταθερότητα στην περιοχή, την εποχή που οι Αθηναίοι βρίσκονταν επιχειρησιακά μακριά από τις θρακικές ακτές. Ο Ιφικράτης έμεινε πιστός στο πλευρό του βασιλιά της
Θράκης για περισσότερα από είκοσι χρόνια και, εάν πιστέψουμε μια αποστροφή του
Δημοσθένη,226 αποχώρησε μόνο όταν περί το 362 π.Χ. τα συμφέροντα Κότυ και Αθηναίων για την Χερσόνησο επρόκειτο να συγκρουσθούν. Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι η
δραστηριότητα του Ιφικράτη ήταν συμβατή με τα αθηναϊκά συμφέροντα αλλά, φυσικά,
δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κατά πόσο ενεργούσε αφ’ εαυτού του ή κατ’ εντολή
των Αθηναίων. Η δημιουργία της Δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας (378/7-338 π.Χ.) και
η συμμετοχή σε αυτή ελληνικών Πόλεων της θρακικής ακτής του Αιγαίου μπορεί να
αποτελούσε πιθανή αιτία τριβών ανάμεσα στον Κότυ και τους Αθηναίους αλλά ο βασιλιάς είχε να αντιμετωπίσει την εισβολή των 30.000 πεινασμένων Τριβαλλών, οι οποίοι
έφθασαν μέχρι τις ακτές του Αιγαίου και επιτέθηκαν στα Άβδηρα (δες παραπάνω). Οι
σχέσεις του Κότυ με τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας και οι επεμβάσεις του στην Χερσόνησο είναι για εμάς σήμερα απλώς θολές κηλίδες στην διαδρομή της διακυβερνήσεώς του. Οι αποσπασματικές πηγές μαζί με τις αινιγματικές αναφορές του Δημοσθένη
κάνουν αδύνατη την εξακρίβωση των γεγονότων και την ερμηνεία τους σε ό,τι αφορά
στα τελευταία έτη της βασιλείας του βασιλιά των Οδρυσών Θρακών.227
Μετά τον θάνατο του Κότυ Α’, η ηγεμονία διαιρέθηκε σε τρία μέρη 228 και την
εξουσία ανέλαβαν ο γιος του Κερσοβλέπτης (διοίκ. 359-347) μαζί με τους αδελφούς
του Βηρισάδη και ῾Αμαδόκο229 αλλά το βασίλειο των Οδρυσών δεν άντεξε στην πίεση
των Μακεδόνων υπό τον Φίλιππο Β’, ο οποίος τελικά το κατέκτησε. Οι τρεις γιοί μοιράστηκαν το θρακικό βασίλειο και ο Κερσοβλέπτης ανέλαβε το ανατολικό τμήμα, ο
῾Αμαδόκος το κεντρικό και ο Βηρισάδης το δυτικό. Αν και οι τρεις φαίνεται ότι είχαν
δικαιοδοσία επί της Χερσονήσου είναι αδιευκρίνιστο ποιος ήλεγχε την εύφορη πεδιάδα
του Άνω Έβρου ποταμού. Την περίοδο αυτή, οι διενέξεις των Θρακών με τους Αθηναίους λύθηκαν με την συμφωνία του 357 π.Χ., που αφορούσε στην Χερσόνησο, ενώ ο
Φίλιππος Β’ μόλις είχε τελειώσει τις μεταρρυθμίσεις στον μακεδονικό στρατό και ήταν
έτοιμος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του εναντίον γειτόνων του. Πολιόρκησε και κατέλαβε, λοιπόν, την αθηναϊκών συμφερόντων Αμφίπολη αφού εξασφάλισε την απραξία της
224

Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 404.
Αισχίνης, 2 (Περί της παραπρεσβείας), 26-29 και Nepos, XI.3 =
Θεόπομπος
Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr. 289.
226
Δημοσθένης, 23 (Κατ᾽ Αριστοκράτους), 130.
227
Archibalt, pp. 219-222 με πλήρεις παραπομπές στις αρχαίες πηγές.
228
Δημοσθένης, 23 (Κατ᾽ Αριστοκράτους), 8.
229
Κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι μόνο ο Κερσοβλέπτης ήταν γιος του Κότυ ενώ ο ῾Αμάδοκος
ήταν γιος του Μηδόκου και ο Βηρισάδης χωρίς βέβαιη καταγωγή (A Companion to Ancient Thrace, p.
49).
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Αττικής Πόλεως.230 Το ίδιο έτος πρέπει να πέθανε ο Βηρισάδης και το δυτικό βασίλειο
να πέρασε στα χέρια του γιου του Κετρίπορη και των αδελφών του. Οι Μακεδόνες είχαν γίνει πολύ απειλητικοί αλλά οι ξεχωριστές ηγεμονίες των Θρακών και η έλλειψη
συνεργασίας μεταξύ τους απέτρεψε τον νέο ηγεμόνα από το να συμμαχήσει μαζί τους.
Όμως, συμμάχησε με τον Λύππειο, ηγεμόνα των Παιόνων, και τον Γράβον, ηγεμόνα
των Ιλλυριών, οι οποίοι ένοιωθαν και εκείνοι την ζεστή ανάσα των Μακεδόνων στον
αυχένα τους. Την συμφωνία αυτή υπέθαλψαν με κάθε τρόπο οι Αθηναίοι (Ιστορική
Πηγή 20) με στόχο να βρουν και άλλους συμμάχους που θα αντιστέκονταν στον Φίλιππο Β’ και στις επεκτατικές του τάσεις στην Αρχαία Θράκη. Ο Μακεδόνας βασιλιάς
μόλις είχε καταλάβει τις Κρηνίδες, πόλη που ήταν πολύ κοντά στα μεταλλεία χρυσού
του Παγγαίου. Τα συμφέροντα των Αθηναίων στην περιοχή ήταν μεγάλα αλλά η
ανάγκη του Φιλίππου να προστατεύσει το βασίλειό του μεγαλύτερη. Έτσι, την ίδια περίοδο που οι Αθηναίοι συμμαχούσαν με τους Θράκες, τους Παίονες και τους Ιλλυριούς
και οι τελευταίοι συγκέντρωναν στρατό για να αντιμετωπίσουν τον Μακεδόνα, εκείνος
έδρασε αμέσως. Πριν οι εχθροί του προετοιμασθούν για μάχη, ο Φίλιππος τους επιτέθηκε και τους ανάγκασε να του δηλώσουν υποταγή.231
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 20
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΘΡΑΚΕΣ, ΠΑΙΟΝΕΣ & ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ
(356/5 π.Χ.)
PHI Greek Inscriptions, # PH2345, IG II2 127 = Tod, GHI, no 157. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Ο γραμματέας Λυσίας γιος του Λυσ... [συμφωνήθηκε (;)] συμμαχία των Αθηναίων με
τον Κετρίποριν τον Θράκα [από την Θράκη] και τους αδελφούς του, τον Λύππειον τον
Παίωνα [των Παιώνων], και τον Γράβον τον Ιλλυριό. Όταν άρχοντας ήταν ο Ελπίνης,
κατά την πρώτη πρυτανεία της ῾Ιπποθωντίδος232 και κατά την ενδέκατη ημέρα, ο εκ των
προέδρων Μνήσαρχος έθεσε σε ψηφοφορία ... αποφάσισε η βουλή και ο δήμος και ο
Καλλισθένης είπε: Καλότυχα ο δήμος των Αθηναίων δέχεται την συμμαχία για την
οποία λέει ο Μονούνιος, ο αδελφός του Κετριπορίου [Κετρίπορη], ότι συμφώνησαν ο
αδελφός του με τον απεσταλμένο από τον δήμο των Αθηναίων στον Κετρίπορη και
στους αδελφούς του και στον Λύππειο τον Παίωνα και στον Γράβον τον Ιλλυριό. Οι
εκλεγμένοι ως πρόεδροι, στην πρώτη συνεδρίαση της εκκλησίας (του δήμου) θα οδηγήσουν μπροστά στον δήμο τον Μονούνιο, τον αδελφό του Κετρίπορη, και τον Πεισιάνακτα και τις πρεσβείες που έχουν έρθει από τον Λύππειο και τον Γράβο και ... τον
απεσταλμένο του Χάρη.233 Η βουλή θα εκφράσει την γνώμη στον δήμο να αποδεχθεί
την συμμαχία επειδή ... [μεγάλο τμήμα κατεστραμμένο] ... ο Χάρης ... Αθηναίων ... σε
περίπτωση πολέμου ... Λύππειο ... τα χρήματα. Να επαινέσει τον Κετρίπορη και τους
αδελφούς του διότι διάκεινται ευμενώς προς τους Αθηναίους. Να επαινέσει τον Μονούνιο, τον αδελφό που ήρθε σταλμένος από τον Κετρίπορη, για την αρετή του και την
230

Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 408-409.
Δ.Σ., XVI.22.3.
232
Μία από τις φυλές στην Αθήνα.
233
Ο Αθηναίος στρατηγός Χάρης δραστηριοποιούνταν αυτήν την εποχή στα παράλια της
Θράκης του Αιγαίου και στην Χερσόνησο.
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ευνοϊκή του διάθεση [προς τους Αθηναίους] και να τον καλέσει αύριο στο πρυτανείο
για δείπνο. Να επαινέσει και τον Πεισιάνακτα και να τον καλέσει αύριο για δείπνο στο
πρυτανείο. Να καλέσει αύριο για δείπνο στο πρυτανείο και τους πρέσβεις που έχουν
έρθει από τους άλλους ηγεμόνες. Εάν χρειασθεί κάτι να προστεθεί σε αυτό το ψήφισμα, θα είναι στην δικαιοδοσία της βουλής. Εξελέγησαν ως πρέσβεις: ο Λυσικράτης
από την Οινόη, ο Αντίμαχος ... ο Θράσων από την Ερχία.234
Ορκίζομαι στον Δία και στην Γη και στον Ήλιο και στον Ποσειδώνα και στην Αθηνά
και στον Άρη ότι θα είμαι φίλος του Κετρίπορη και των αδελφών του Κετρίπορη και
σύμμαχος και θα πολεμήσω μαζί με τον Κετρίπορη στον πόλεμο εναντίον του Φιλίππου (Β’) ειλικρινώς και με όλες μου τις δυνάμεις και με κάθε δυνατό τρόπο και δεν θα
σταματήσω τον πόλεμο πρώτος χωρίς τον Κετρίπορη και τα αδέλφια, (δηλαδή τον
πόλεμο) εναντίον του Φιλίππου (Β’) και τις άλλες περιοχές που κατέχει ο Φίλιππος θα
τις καταλάβουμε μαζί με τον Κετρίπορη και τους αδελφούς του και τις Κρηνίδες 235 θα
κυριεύσω μαζί με τον Κετρίπορη και τα αδέλφια του και θα επιστρέψω τα ...
Όταν το 355 π.Χ. κηρύχθηκε ο Γ’ Ιερός Πόλεμος (355-346 π.Χ.),236 που αφορούσε στους Δελφούς και στο Μαντείο και στον οποίον ενεπλάκη και ο Φίλιππος Β’
της Μακεδονίας, ο Κερσοβλέπτης πήρε θέση στο πλευρό των Δελφών, όπως αποκαλύπτει επιγραφή του 355 π.Χ. που βρέθηκε στους Δελφούς. Τα παιδιά του Κερσοβλέπτη
και οι απόγονοί τους τιμήθηκαν με «προξενίαν», δηλαδή με δημόσια προστασία και
ασφάλεια από την Πόλη, με «προμαντείαν», το δικαίωμα να έχουν προτεραιότητα όταν
ρωτούσαν το μαντείο, «προεδρίαν», τιμητική θέση σε αγώνες στους Δελφούς, «προδικίαν», να έχουν προτεραιότητα σε πιθανή δικαστική διένεξη τους στους Δελφούς, αλλά
και «ατέλειαν πάντων», δηλαδή δεν υπέκειντο σε οποιονδήποτε φόρο.237 Μάλιστα τα
προνόμια αυτά πρέπει να διατηρήθηκαν τουλάχιστον μέχρι το 276/5 π.Χ. 238 Οι Οδρυσοί
δεν αναμείχθηκαν καθόλου στον Ιερό Πόλεμο ενώ συνέχισαν να έχουν φιλικές σχέσεις
με τον Φίλιππο. Δεν είναι διευκρινισμένο γιατί ο Κερσοβλέπτης αναγκάσθηκε να πάρει
το μέρος της Πόλεως των Δελφών αλλά πιθανολογείται ότι ο λόγος ήταν η φιλία με Έλληνα ή Έλληνες με μακεδονικά συμφέροντα αντίθετα από αυτά του Φιλίππου.239
Ο Κερσοβλέπτης για να διαφυλάξει το δικό του βασίλειο, προσπαθούσε να έρθει σε συμφωνία με τους Αθηναίους και με τον Φίλιππο ενώ οι δύο του συνομιλητές
επιθυμούσαν να εμποδίσουν ο ένας τον άλλον να έρθει σε συνεννόηση με τους Θράκες.
Το 354/3 π.Χ. Φίλιππος και Κερσοβλέπτης διαπραγματεύονταν κάποια συμφωνία ενα234

Αρχαίος δήμος της Αττικής, στα σημερινά Σπάτα.
Οι Κρινήδες (BAGROW, 51:C2, κοντά στο σημερινό χωριό Κρηνίδες, στους Φιλίππους, 16
χλμ. βορειοδυτικά της Καβάλας) ίσως πήραν το όνομά τους από πηγές που ανέβλυζαν στους πρόποδες
της ακροπόλεώς (Απ. ΡΕ, IV.105). Αποικίσθηκε από Θάσιους (Δ.Σ., XVI.3.7) περί το 360/359 π.Χ. Κοντά στην πόλη βρίσκονταν τα ορυχεία χρυσού του Παγγαίου (Στράβων, VII. fr.34). Φοβούμενη τις επιδρομές των Θρακών, η Πόλη κάλεσε τον Φίλιππο Β’ να την προστατεύσει. Εκείνος την κατέλαβε το 356
π.Χ., την τείχισε και την μετονόμασε σε Φιλίππους (Δ.Σ., XVI.3.7 & 8.6. και Απ. ΡΕ, IV.105 και Αρτεμίδωρος Εφέσιος, fr. 15). Δες και Hansen & Nielsen, no 632, «Krenides», pp. 861-862.
236
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 416-422.
237
PHI Greek Inscriptions, # PH239040, Central Greece (IG VII-IX) Delphi, Fouilles de
Delphes [FD], III 1:392 = SIG, no 195.
238
PHI Greek Inscriptions, # PH240644, Central Greece (IG VII-IX) Delphi, Fouilles de
Delphes [FD], III 4:414 = SIG, no 438.
239
Archibalt, p. 231.
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ντίον του ῾Αμαδόκου και των αθηναϊκών συμφερόντων στην Χερσόνησο.240 Φαίνεται
ότι οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν διότι αμέσως μετά αναγκάσθηκε να παραχωρήσει
την Χερσόνησο στον Αθηναίο στρατηγό Χάρη και να δώσει την δυνατότητα στους
Αθηναίους να στείλουν εκεί αποίκους.241 Λίγο μετά, ο Κερσοβλέπτης επιτέθηκε στον
῾Αμαδόκο και στις ελληνικές Πόλεις Πέρινθο και Βυζάντιο, στο ανατολικό άκρο της
σημερινής Ανατολικής Θράκης της Τουρκίας. Τότε, το 352 π.Χ., ο Φίλιππος βρήκε την
ευκαιρία να συμμαχήσει με τους αμυνόμενους, να επιτεθεί στον Κερσοβλέπτη, να τον
αναγκάσει να συνθηκολογήσει και να πάρει τον γιο του ως όμηρο. 242 Η επιτυχία αυτής
της επιχειρήσεως για τον Μακεδόνα βασιλιά σε βάθος χρόνου είναι αμφίβολη. Μπορεί
να εμπόδισε την συμμαχία Αθηναίων και Κερσοβλέπτη, να απέκτησε νέους συμμάχους
στην Αρχαία Θράκη, ακόμη και να αντικατέστησε τον ῾Αμαδόκο με τον γιο του Τήρη
Β’ (διοίκ. 351-342 π.Χ.) αλλά δεν φαίνεται ότι εξουδετέρωσε τον Κερσοβλέπτη. 243 Η
σταθερότητα της διευθετήσεως των θρακικών πραγμάτων υπό του Φιλίππου διεκόπη
πέντε χρόνια αργότερα, το 347/6 π.Χ., όταν φαίνεται ότι υπήρξε μια νέα προσέγγιση
μεταξύ Αθηναίων και Θρακών και οι πρώτοι συμφώνησαν να εγκαταστήσουν φρουρές
σε οχυρωμένες θέσεις στην θρακική ακτή του Αιγαίου. 244 Ο Φίλιππος δεν επρόκειτο να
επιτρέψει κάτι τέτοιο. Έστειλε τον στρατηγό του Αντίπατρο στην Άπρο, σε επιχειρήσεις
βαθιά στο βασίλειο των Οδρυσών.245 Λίγο αργότερα και πριν η Αθήνα αντιδράσει,
έδιωξε τις αθηναϊκές φρουρές από τις θρακικές θέσεις και για μία φορά ακόμη απέτρεψε οποιοδήποτε rapprochement μεταξύ Αθηναίων και Θρακών. Από το 342 π.Χ. μέχρι
το 340 π.Χ., καλοκαίρι και χειμώνα, ο Μακεδόνας βασιλιάς επιδόθηκε σε πραγματικό
πόλεμο με τον Κερσοβλέπτη. Ο σκοπός αυτής της εκστρατείας δεν είναι ευδιάκριτος
αλλά δεν είχε σχέσει με οποιαδήποτε προετοιμασία του για πόλεμο εναντίον των Περσών.246 Από τις λίγες και αποσπασματικές πηγές μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Φίλιππος έφθασε μέχρι την Καρδία, στον λαιμό της Χερσονήσου, όπου εκτίμησε και προσέλαβε στην υπηρεσία του τον νεαρό τότε Ευμένη (δες παρακάτω). Μαζί του κινήθηκε
βόρεια, στο εσωτερικό της Θράκης, κατά μήκος του Έβρου ποταμού. Τον πρώτο χρόνο,
αν και είχε καταλάβει διάφορες οχυρωμένες θέσεις, η κατάσταση ήταν δύσκολη και
υπέστη τουλάχιστον μία ήττα ενώ είναι πιθανόν ότι αρρώστησε ή τραυματίσθηκε. Ζήτησε, λοιπόν, επιπλέον ενισχύσεις από την Μακεδονία και την Θεσσαλία και μέχρι το
καλοκαίρι του 340 π.Χ. είχε υποτάξει το βασίλειο των Οδρυσών Θρακών. Ήταν τότε
που ίδρυσε την Φιλιππούπολη, σημερ. Plovdiv, στην Βουλγαρία.247
Τις μακεδονικές επιχειρήσεις εναντίον Ιλλυριών, Τριβαλλών και άλλων Θρακών
συνέχισε το 335 π.Χ. ο Αλέξανδρος Γ᾽ πριν ξεκινήσει για την Ασία. Κινούμενος και πολεμώντας προς τα βορειοανατολικά, έφθασε και διέβη τον Ίστρο (Δούναβη) ποταμό,
στα σύνορα Βουλγαρίας Ρουμανίας, τρομοκρατώντας τους Γέτες. Στην συνέχεια,
στράφηκε εναντίον των Ιλλυριών στα βορειοδυτικά της Μακεδονίας και τους νίκησε
κατά κράτος. Οι επιχειρήσεις αυτές διαφύλαξαν την Μακεδονία αλλά και τον ελλαδικό
240

Δημοσθένης, 23 (Κατ᾽ Αριστοκράτους), 183.
Δ.Σ., XVI.34.3-4.
242
Schultz, Aeschinis Orationes, «Scholia Περί της παραπρεσβείας,» 81, p. 297.
243
A Companion to Ancient Thrace, pp. 49-50.
244
Οι πολλές και διάσπαρτες αναφορές του Δημοσθένη στο A Companion to Ancient Thrace, p.
241

50.
245

Θεόπομπος Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr. 160 = Στέφανος Βυζάντιος, λμ.

«Απρος».
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 439-440.
A Companion to Ancient Thrace, pp. 50-51 με παραπομπές στις πηγές.
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χώρο από τις επιθέσεις των κελτικών αυτών φυλών, 248 αν και δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν
το καθεστώς που τους είχε επιβληθεί (υποταγή ή συμμαχία). Αλλά όταν ο Αλέξανδρος
έφυγε με τον στρατό του από την Μακεδονία είχε μαζί του 7000 Ιλλυριούς, Οδρυσούς
και Τριβαλλούς Θράκες,249 οι οποίοι πρέπει να είχαν ενταχθεί στον μακεδονικό στρατό
ως εθελοντές ή μισθοφόροι και όχι ως υποχρεωτικά στρατολογημένοι. 250 Άλλωστε, το
τμήμα της Θράκης που είχε κατακτηθεί από τον Φίλιππο Β᾽ και τον Αλέξανδρο Γ᾽ (χάρτης σε ΙΕΕ, 3β:92) αποτέλεσε μετά το 340 π.Χ. ιδιαίτερη διοικητική περιφέρεια υπό τον
στρατηγό Αλέξανδρο τον Αερόπου, τον οποίο είχε διορίσει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Αυτός ο στρατηγός πρέπει να ήταν υπεύθυνος για την συγκέντρωση των θρακικών στρατευμάτων που ακολούθησαν τον Μακεδόνα βασιλιά στην Ασία. Το 331 π.Χ., αναφέρεται ως «στρατηγός της Θράκης» κάποιος Μέμνων, ο οποίος επαναστάτησε προσπαθώντας να ιδρύσει το δικό του θρακικό βασίλειο. Όμως, ο Αντίπατρος, τον οποίο είχε
αφήσει ο Αλέξανδρος τοποτηρητή στην Ελλάδα με σημαντικό στρατό, επενέβη αμέσως
στην Θράκη. Δεν πρόλαβε να επιχειρήσει, όμως, σημαντικά διότι η ταυτόχρονη εξέγερση στην Ελλάδα υπό τον βασιλιά Άγι Γ᾽ της Σπάρτης (διοίκ. 338-331 π.Χ.) τον ανάγκασε να συνθηκολογήσει με τον Μέμνονα και να αποχωρήσει. 251 Ο τρίτος που αναφέρεται
ως στρατηγός της Θράκης ενόσω ο Αλέξανδρος Γ᾽ ήταν στην Ασία είναι ο Ζωπυρίον, ο
οποίος φέρεται ως διοικητής της Θράκης (315 π.Χ.;) ή τοποτηρητής του Πόντου
(331/330 π.Χ.;). Ο Ζωπυρίον εξεστράτευσε με 30.000 στρατιώτες εναντίον των Γετών
ή Σκυθών αλλά σκοτώθηκε ο ίδιος και εξοντώθηκε ο στρατός του. Ίσως κατά την διάρκεια της εκστρατείας του να επιτέθηκε στην Ολβία, στον βορειοδυτικό Εύξεινο
Πόντο.252 Όμως, η χρονολόγηση της δράσεως του Ζωπυρίονος είναι αμφισβητήσιμη
και τοποθετείται είτε περί το 315 π.Χ., μετά τον Μέμνονα, είτε λίγο πριν το 330 π.Χ. 253
Αυτή η δραστηριότητα στα βορειοανατολικά της Θράκης έδωσε την ευκαιρία στον
Σεύθη Γ᾽ (διοίκ. 341-300 π.Χ.) να εξεγερθεί και να τεθεί επικεφαλής των Οδρυσών
Θρακών. Αν και μας λείπουν πολλές λεπτομέρειες για να έχουμε έστω και κάποια εικόνα της καταστάσεως για τους Θράκες, είναι γεγονός ότι με τον διορισμό των στρατηγών της Θράκης, οι Μακεδόνες προσπάθησαν να ελέγξουν την περιοχή της σημερινής
Βουλγαρίας.
Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και με την διανομή διοικητικών περιοχών της
αυτοκρατορίας στους στρατηγούς του, η Θράκη παραδόθηκε στον Λυσίμαχο (δες παρακάτω). Αν και δεν είναι βέβαια ότι αποτέλεσε μια νέα σατραπεία του μετά-αλεξανδρινού κράτους, είναι γεγονός ότι αποσπάσθηκε από το κυρίως σώμα της Μακεδονίας
και των ευρωπαϊκών κτήσεων που διοικούσε ο Αντίπατρος. Το 323 π.Χ., ο Λυσίμαχος
έφθασε με τον στρατό του στην Θράκη αλλά εκεί βρήκε να τον περιμένει η εξέγερση
του βασιλιά Σεύθη Γ᾽, ο οποίος διέθετε 20.000 πεζούς και 8000 ιππείς. Η δύναμη του
Μακεδόνα στρατηγού ήταν υποδεέστερη αριθμητικά, μια που είχε μαζί του μόνο 4000
πεζούς και 2000 ιππείς, αλλά υπέρτερη ποιοτικά. Η μάχη που συνήφθη ήταν αμφίρροπη
και παρά τις αναλογικά βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές, δεν υπήρξε ξεκάθα248

Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 474-476. Η έννοια
κελτικές φυλές χρησιμοποιείται εδώ με την ευρύτερη έννοια των φυλών που κατοικούσαν στον κεντρικό
ευρωπαϊκό χώρο.
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Δ.Σ., XVII.17.4.
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A Companion to Ancient Thrace, p. 52.
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Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, I.25.2 και Δ.Σ.,XVII.62.5.
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Πρβλ. Justinus, XII.1-2 και Curtius, X.1.44. Macrobius, Saturnalia, I.11.3.
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A Companion to Ancient Thrace, pp. 53-54.
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ρος νικητής.254 Φαίνεται, όμως, ότι τελικά συνήφθη ανακωχή και κάποιου είδους πολιτικός συμβιβασμός. Παρότι δεν γνωρίζουμε τους όρους της συμφωνίας, ο Σεύθης
πρέπει να παρέμεινε κύριος της θρακικής ενδοχώρας ενώ ο Λυσίμαχος να είχε υπό την
διοίκησή του τις θρακικές ακτές του Αιγαίου και την Προποντίδα.255 Το 313 π.Χ., όμως,
αντιμετώπισε εξέγερση των Πόλεων του δυτικού Πόντου, οι οποίες δέχθηκαν βοήθεια
από Γέτες και Σκύθες. Ο Λυσίμαχος εξεστράτευσε βόρεια για να αντιμετωπίσει την
ανταρσία και υπήρξε επιτυχής (δες παρακάτω). Στην αρχή του Γ᾽ αιώνα π.Χ., ο Λυσίμαχος ενεπλάκη σε πολέμους με τους Γέτες που ζούσαν στον Δούναβη, στα σύνορα
Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Πρέπει να βρισκόταν με τον στρατό του κοντά στον Δούναβη
και σε επαφή με του Γέτες όταν περί το 294 π.Χ., οι τελευταίοι συνέλαβαν τον γιο του,
Αγαθοκλή, που συμμετείχε στην εκστρατεία. Γρήγορα τον έστειλαν πίσω στον πατέρα
του με δώρα ως ένδειξη καλής γειτονίας αλλά και ίσως εντυπωσιασμένοι με το ότι οι
Μακεδόνες κυριαρχούσαν στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ασία και ελπίζοντας
να αποφύγουν την σύγκρουση μαζί τους. Αλλά το 292 π.Χ., πιθανόν πιεζόμενος από έλλειψη τροφίμων, ο Μακεδόνας διέβη τον Δούναβη και βρέθηκε αντιμέτωπος με τους
έμπειρους και πολυπληθείς πολεμιστές Γέτες. Συνελήφθη μαζί με ολόκληρο τον στρατό
του και ο ηγεμόνας τους Δρομιχαίτης, τηρώντας προφανώς επιφυλακτική θέση, όταν
τον έφεραν μπροστά του τον φίλησε, τον αποκάλεσε «πατέρα» και έφερε τον Λυσίμαχο
και τα παιδιά του στην πρωτεύουσά του Ἧλιν (μάλλον στην σημερινή αρχαιολογική
θέση Sveshtari, BAGROW, 22:D5, Βουλγαρία). Εκεί, οι πολεμιστές επέμεναν ότι ο
αντίπαλος στρατηγός έπρεπε να εκτελεσθεί αλλά ο Δρομιχαίτης τους υπενθύμισε ότι
εάν γινόταν αυτό ισχυρότεροι στρατηγοί θα έπαιρναν την θέση του Μακεδόνα ενώ εάν
του χάριζε την ζωή εκείνος θα ήταν ευγνώμων και θα τους παρέδιδε τις οχυρές θέσεις
που είχε καταλάβει. Αφού έπεισε την πλειοψηφία, παρέθεσε ο ίδιος μαζί με σημαντικούς Θράκες γεύμα στον Λυσίμαχο και στους αξιωματικούς του. Μάλιστα, έστρωσε τα
καθίσματα των αντιπάλων του με το βασιλικό σκέπασμα που είχε μόλις πάρει ως λάφυρο από τους Μακεδόνες ενώ ο ίδιος και οι Γέτες κάθισαν πάνω σε γυμνή στοιβάδα κλαδιών. Στους φιλοξενούμενους προσφέρθηκε ποικιλία ιδιαιτέρων εδεσμάτων πάνω σε
ασημένιο τραπέζι αλλά και κρασί σε χρυσά και ασημένια ποτήρια ενώ οι Γέτες αρκέσθηκαν σε απλά μαγειρεμένα χόρτα και κρέας πάνω σε συνηθισμένο ξύλινο τραπέζι
και σε κρασί σε ποτήρια από κέρατο ή ξύλο. Αφού είχαν φάει και πιει, ο Δρομιχαίτης
ρώτησε τον Λυσίμαχο ποιο νόμιζε από τα δύο ότι ήταν «δεῖπνον βασιλικώτερον, τό
Μακεδονικόν ἡ τό Θρᾴκιον». Όταν εκείνος απάντησε το μακεδονικό, τότε ο Γέτης ηγεμόνας τον ερώτησε γιατί θέλησε να έρθει στην αφιλόξενη χώρα του. Ο Λυσίμαχος
απάντησε ότι δεν γνώριζε από πριν την περιοχή αλλά ήταν πλέον διατεθειμένος να συμμαχήσει με τους Γέτες. Ο Μακεδόνας στρατηγός είχε αντιληφθεί ότι οι Γέτες ήταν
πολύ έμπειροι πολεμιστές και διέθεταν στρατό αριθμητικά υπέρτερο του δικού του ενώ
ο Γέτης βασιλιάς δεν ήθελε να προκαλέσει τους Μακεδόνες στρατηγούς του Αλεξάνδρου που διοικούσαν μια αυτοκρατορία. Έτσι, συνήφθη συμφωνία κατά την οποία οι
Γέτες θα είχαν πλήρη κυριαρχία στις περιοχές βορείως του Ίστρου (Δουνάβεως), αλλά
και γάμος της κόρης του Λυσιμάχου με τον Δρομιχαίτη.256
Ο Λυσίμαχος υπήρξε ο καταλύτης στην κατάρρευση του βασιλικού οίκου των
Οδρυσών Θρακών. Πρέπει να ανέλαβε την εξουσία σε ολόκληρο το βασίλειο όταν
254

Δ.Σ., XVIII.14.2-4 και Αρριανός/Αρριανός Νικομηδεύς/Arrianus Bithynius (Flavius) [εφεξής
Αρριανός], FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 1(10).
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A Companion to Ancient Thrace, p. 54.
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Δ.Σ., XXI.11-12 και Παυσανίας, I.9.6.
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πέθανε ο Σεύθης Γ᾽και έτσι η Αρχαία Θράκη πέρασε σε ελληνική διοίκηση. Η εικόνα
που έχουμε για τους Αρχαίους Θράκες σχηματίζεται μόνο από την συνάντησή τους με
τους Μακεδόνες και τους άλλους Έλληνες, όπως αυτή παρουσιάζεται από τους ιστοριογράφους. Συνεπώς, η Ιστορία των Αρχαίων Θρακών περιορίζεται στην άποψη των
Ελλήνων για αυτούς. Η αρχαιολογία, όμως, εμπλουτίζει την άποψη μας για τους αρχαίους κατοίκους της σημερινής Βουλγαρίας και τελικά προκύπτει μια εικόνα ηγεμόνων
και ανθρώπων που ήθελαν να συμβιώσουν ειρηνικά με τους Έλληνες που τους πλησίασαν για εμπορικούς σκοπούς. Έξυπνα και για το δικός του όφελος, ορισμένοι υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα και γραφή ενώ θαύμαζαν αλλά και φοβούνταν τους Έλληνες
και τον πολιτισμό τους. Αν και η ιστορία της συναντήσεως του Λυσιμάχου με τον Δρομιχαίτη μπορεί να περιέχει δόση υπερβολής, δεν παύει να δείχνει την αντίληψη των
Θρακών για τους Έλληνες. Έστω και από υπολογισμό, οι Θράκες τονίζουν τον ελληνικό πλούτο σε αντίθεση με την δική τους ταπεινότητα αλλά και τον φόβο τους ότι η
εκτέλεση ενός Μακεδόνα στρατηγού θα έφερνε στην πόρτα τους πλήθος ικανών πολεμιστών και στρατηγών που θα τους ανάγκαζαν να εγκαταλείψουν τις γαίες τους ή να
υποταχθούν. Παρ᾽ όλα αυτά, οι Οδρυσοί Θράκες ήταν εξαιρετικοί τεχνίτες και παρήγαν
αντικείμενα που οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί τέχνης σήμερα εκτιμούν ως σημαντικά
έργα τέχνης.
Ο μυθολογικός Κόσμος και η τέχνη των Θρακών
Θρακικό ορφισμό ονομάζουμε το προφορικό θρησκευτικό σύστημα των Θρακών, το οποίο αποκρυσταλλώθηκε μέχρι το τέλος του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ ή και νωρίτερα.
Γνώστες και μύστες του υπήρξαν ο βασιλιάς/ηγεμόνας και οι αξιωματικοί του ενώ δεν
φαίνεται ότι αυτό είχε ενστερνισθεί από τους θρακικούς πληθυσμούς των πολεμιστών.
Αν και δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις λόγω της ελλείψεως γραπτών κειμένων, φαίνεται ότι αρχέγονες θρακικές θρησκευτικές παραδόσεις αναμείχθηκαν τελικά με ελληνικά
θρησκευτικά στοιχεία και αποτέλεσαν την θεματολογία των απεικονίσεων στην θρακική μεταλλουργία. Η συνύπαρξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία των σημερινών
μελετητών να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις ως προς τις θρησκευτικές δοξασίες
των Θρακών. Κατά μία θεωρία, η Μεγάλη Μητέρα Θεά υπήρξε η αρχέγονη θεότητα
και αντιπροσώπευε την αρχική ήρεμη κατάσταση του Κόσμου. Από αυτήν γεννήθηκε
με παρθενογένεση γιος που αντιπροσώπευε το αρσενικό στοιχείο του αρχικού Κόσμου.
Ο άρρεν αυτός ταυτιζόταν με τον ήλιο ως ουράνιος θεός και παρουσιαζόταν ως βράχος
ενώ συγχρόνως ταυτιζόταν και με το πυρ ως χθόνιος θεός, του Κάτω Κόσμου, και παρουσιαζόταν με την μορφή ταύρου. Η διαιώνιση του Κόσμου των θεοτήτων ήταν αποτέλεσμα του ιερού γάμου μεταξύ της Μητέρας Θεάς και του γιου της. Καρπός της
ενώσεως ήταν ένας γιος, ο οποίος έγινε ο πρώτος βασιλιάς αρχιερέας και αντιπροσώπευε την πολιτική διάσταση του κόσμου των θρακικών θεοτήτων. Με την γέννησή
του, ο φυσικός κόσμος αλλά και η ανθρώπινη κοινωνία απέκτησαν υπόσταση και επήλθε η τάξη στον Κόσμο. Από τον Ε᾽ αιώνα και μετά, οι ελληνικές θεότητες και οι μύθοι
για αυτές παρουσιάζονται όλο και περισσότερο σε αντικείμενα καθημερινής χρήσεως.257
Αρχέγονοι Ινδο-Ευρωπαϊκοί μύθοι αλλά και ελληνικές θεότητες με ιδιαίτερα
μυθολογικά χαρακτηριστικά, συγκροτούσαν τον θρησκευτικό Κόσμο των Θρακών, ο
257

A Companion to Ancient Thrace, pp. 444-448 και Alexander Fol, «The Thracian Cosmos» in
Ivan Mazarov, ed., Ancient Gold. The Wealth of the Thracians (N. York: Harry N. Abrams, 1998), pp. 8691.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 55
οποίος έλαβε ποιο συγκεκριμένη μορφή κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή. Ο
Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Θράκες λάτρευαν τον Άρη, τον Διόνυσο και την Αρτέμιδα
ενώ σημαντική θέση ανάμεσα στους θεούς είχε και ο Ερμής. 258 Ο Έλληνας ιστοριογράφος προφανώς χρησιμοποιεί τα ονόματα των ελληνικών θεοτήτων για να παρουσιάσει στους αναγνώστες του τις θρακικές θεότητες που είχαν παρόμοιες ιδιότητες.
Όμως, οι γνώσεις μας για το θρακικό πάνθεον και τις θρησκευτικές παραδόσεις και
αντιλήψεις των Θρακών βασίζονται μόνο σε όσα έχουν γράψει Έλληνες και Ρωμαίοι
συγγραφείς και στα τεχνουργήματα που μας άφησαν οι Θράκες. Συνεπώς, η εικόνα για
την πραγματική διάσταση της θρακική θρησκείας είναι τουλάχιστον ατελής. Στην συζήτηση μας, λοιπόν, αποφύγαμε, στο μέτρο του δυνατού, να βασιστούμε άκριτα στις ελληνο-ρωμαϊκές παραδόσεις και έτσι η περιγραφή και η ανάλυση είναι αποσπασματικές.
Ο μύθος του δράκου, ο θρακικός Άρης, Διόνυσος και Απόλλων και η σχέση των
Θρακών με την λατρεία των Καβείρων είναι όσα μπορούν να συζητηθούν για την θρησκεία των Θρακών. Ο δράκος, λοιπόν, παρουσιάζεται με την μορφή φιδιού με τρία κεφάλια ή και με τρία σώματα, με φτερά ή πόδια ενώ υπάρχουν και παραστάσεις του με
σώμα ψαριού και κεφάλι αγριόχοιρου ή με παρόμοιους συνδυασμούς άλλων ζώων.
Αντιπροσωπεύει το κακό και τα επακόλουθά του αλλά και την αταξία στον θρακικό
Κόσμο. Αυτός που σκότωσε τον δράκο και αποτέλεσε μείζονα θρακική θεότητα δεν
ήταν άλλος από τον ουράνιο θεό που διηύθυνε την καταιγίδα και τον κεραυνό. Ο ελληνικός θεός του πολέμου Άρης βρίσκει την θρακική του προσωποποίηση στην Ινδο-Ευρωπαϊκή παράδοση για τον πολεμιστή λύκο, τον οποίο προσπαθεί να νικήσει ο μοναχικός ήρωας της θρακικής μυθολογίας. Η μάχη είναι η δοκιμασία του νεαρού ήρωα για
να δείξει την ανδρεία του και να εισέλθει στις τάξεις των πολεμιστών. Ο Διόνυσος της
Θράκης απεικονιζόταν σε βασιλικά σύμβολα και εθεωρείτο ο ιδρυτής της βασιλείας.
Εισέρχεται στους ανθρώπους για να τους ξεσηκώσει εσωτερικά και να προκαλέσει την
εκστατική λατρεία του. Οι άλλες ιδιότητές του πρέπει να ήταν όμοιες με αυτές που
γνώριζαν οι Έλληνες. Ο Απόλλων δεν αναφέρεται από τον Ηρόδοτο αλλά η παρουσία
του σε κείμενα και επιγραφές υπό διάφορες ιδιότητες όπως και οι απεικονίσεις του είναι πολλές. Ενδιαφέρουσα είναι η επιγραφή «ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΙΣ» πάνω σε
αργυρή πρόχου του Δ’ αιώνα π.Χ. με επίχρυσα μέρη, ύψους 17,9 εκ. (εικ. AG, no 167),
που σημαίνει ότι ο βασιλιάς Κότυς Α’ αναφέρεται είτε ως γιος του θεού Απόλλωνα είτε
ως δούλος του. Με την επιγραφή στο χείλος του δοχείου τονίζεται η μυστηριακή σχέση
του βασιλιά με τον θεό παρά η συγγένειά του.259
Οι Κάβειροι λατρεύονταν στην Λήμνο, στην Θήβα, και στην Σαμοθράκη. Η λατρεία στην Σαμοθράκη πρέπει να ξεκίνησε στον Η’ αιώνα π.Χ. αλλά από τον Ε’ αιώνα
π.Χ., η λατρεία των Καβείρων της Σαμοθράκης ξεπέρασε τα τοπικά όρια και έφθασε
μέχρι την Αθήνα ενώ έλαβε την μεγαλύτερη της λάμψη επί Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας και καθ’ όλη την Ελληνιστική Εποχή. Συνεχίσθηκε και μέχρι την Εποχή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου στην αρχή του 4ου αιώνα μ.Χ. Διεξάγονταν ετήσιες γιορτές
αλλά οι επισκέπτες μπορούσαν να μυηθούν στα Καβείρια μυστήρια καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η μύηση λάμβανε χώρα την νύχτα. Πριν την μύηση, ο μυούμενος
πρέπει να γδυνόταν και να πλενόταν διότι τύλιγε το σώμα του με πορφυρό ένδυμα.
Κατά την μύηση, ο μύστης ρωτούσε τον μυούμενο να του αποκαλύψει ποια ήταν η χειρότερη πράξη που είχε διαπράξει στην ζωή του. Ο σκοπός της ερωτήσεως δεν αφορούσε στην αποκάλυψη αμαρτιών για κάποιο σκοπό, όπως στην χριστιανική εξομολόγηση,
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αλλά στο να δημιουργηθεί μια σχέση συνενοχής. Δηλαδή εάν ο μυούμενος αποκάλυπτε
κάποιο μυστικό της μυήσεως κινδύνευε να αποκαλυφθεί κάποια άνομή του πράξη.
Μετά την ολοκλήρωση της μυήσεως, ο νέος μυημένος φορούσε σιδερένιο δαχτυλίδι
στην υπόλοιπη ζωή του. Σκοπός της μυήσεως ήταν ο μυημένος να προστατεύεται όταν
ταξιδεύει και να αποφύγει θάνατο από πνιγμό. Κατά την παράδοση, πριν ξεκινήσουν
το ταξίδι τους στον Εύξεινο Πόντο, οι Αργοναύτες μυήθηκαν στα Καβείρια μυστήρια
στην Σαμοθράκη. Οι θεοί της Σαμοθράκης δεν είχαν ονόματα ή τα ονόματά τους ήταν
μυστικά. Όλες οι αφιερώσεις στο ιερό των Καβείρων αναφέρονται στους θεούς χωρίς
να τους ονομάζουν. Εν τούτοις, μπορούμε να αναγνωρίσουμε λατρεία της Δήμητρας,
της Περσεφόνης, του Άδη, της Αφροδίτης, της Εκάτης, του Ερμή και μάλλον της Κυβέλης Μητέρας.260 Ορισμένοι θεοί είναι γνωστοί με τα θρακικά τους ονόματα, Αξίερος
(Δήμητρα), Αξιόκερσος (Άδης), Αξιόκερσα (Περσεφόνη), Κασμίλος (Ερμής). 261 Η σκηνή με θεό, θεά και έρωτα, που απεικονίζονται στο κάτω διάζωμα ασημένιας πρόχου,
ύψους 18,2 εκ. (εικ. AG, no 173 & no 10) έχει ερμηνευθεί ως ιερός γάμος, μυστηριακή
τελετουργία των Καβείρων. Κάποιοι επιστήμονες, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, θεωρούν ότι υπήρχε σχέση των Θρακών με τα Καβείρια μυστήρια και την λατρεία των
Καβείρων.262 Άλλοι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτή η σχέση περιοριζόταν στην βασιλική αυλή και δεν αφορούσε στην «αγράμματη» μάζα των Θρακών πολεμιστών και των
οικογενειών τους.263 Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζουν ό,τι ουσιαστικά γνωρίζουμε για
τους θεούς και τις θρησκευτικές δοξασίες των Θρακών.264
Η θεματολογία των Θρακών μεταλλουργών συνοψίζεται σε διάφορες απεικονίσεις της θεάς και του ήρωα-πολεμιστή, οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο όνομα. Κεφαλή γυναίκας σε διάφορα τεχνουργήματα έχει ερμηνευθεί ως παρουσίαση της θεάς
αλλά υπάρχουν και ολόσωμες αναπαραστάσεις. Μερικές φορές μοιάζει με την Αρτέμιδα, άλλες με Αμαζόνα, άλλες πάλι ως θεά της εστίας και άλλες ως παντρεμένη μητέρα.
Ο σκύλος που εμφανίζεται ορισμένες φορές δίπλα της είναι ο σύντροφος της άγαμης
θεάς ενώ ο λέων της παντρεμένης. Ο ήρωας-πολεμιστής εκφράζει την ενηλικίωση του
νέου, την οποία περιβάλει μια ολόκληρη μυθολογία που παρουσιάζεται στα μεταλλικά
τεχνουργήματα. Αποτυπώνεται η μύηση, που περιλαμβάνει δοκιμασίες, και διάφορες
εκδοχές του αποτελέσματός της (αρχιερέας, πολεμιστής). Όπως ο σκοπός της ζωής μιας
κόρης ήταν να γίνει σύζυγος, έτσι και ο νέος άνδρας έπρεπε να μεταμορφωθεί σε πολεμιστή. Όμως, ήταν καταδικασμένος σε τελετουργικό θάνατο από θηρίο εάν στο τέλος
της δοκιμασίας δεν τα κατάφερνε διότι για να να γίνει ανδρείος άνδρας έπρεπε να υπερβεί το κατώφλι της μεταβάσεως από την μία κατάσταση στην άλλη. Η μεταμόρφωσή
του κατέληγε σε ζωομορφική αναπαράσταση, όπως λύκος, αρκούδα, κένταυρος. Κατ᾽
επέκταση, ο μυημένος άνδρας μπορούσε να γίνει και βασιλιάς. Βέβαια, ο βασιλιάς σε
αυτήν την κοινωνία ήταν αρχιερέας, αρχηγός των πολεμιστών αλλά και αυτός που
έπρεπε να φροντίσει για την γη και τα ζώα της φυλής. 265 Η ποικιλία των σκηνών και
των πρωταγωνιστών των μύθων στα αντικείμενα της θρακικής μεταλλουργίας είναι μεγάλη.
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Οι αρχαιογνώστες επιστήμονες θεωρούν ότι οι Θράκες ήταν εξαιρετικοί τεχνίτες και εκτιμούσαν τα ωραία αντικείμενα αλλά δεν τα κατασκεύαζαν ως έργα τέχνης
per se. Επιθυμούσαν να ικανοποιήσουν αυτούς από τους οποίους έπαιρναν παραγγελίες
αλλά δεν είχαν την αίσθηση του ωραίου ούτε αντιλαμβάνονταν, όπως για παράδειγμα
οι Έλληνες, την κοινωνική διάσταση της τέχνης. Τα αντικείμενα που έφτιαχναν θεωρείται ότι αποτελούσαν οπτικές αναπαραστάσεις των μύθων τους και της μυθολογικής παραδόσεώς τους, γεγονός που ίσως αναπλήρωνε μέχρι ενός ορίου την έλλειψη γραπτής
παραδόσεως. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι χρυσοχόοι, οι αργυροχόοι και οι άλλοι
τεχνίτες δεν διηγούνται στα έργα τους τον μύθο αλλά απλώς απεικονίζουν ορισμένους
πρωταγωνιστές μυθολογικών ή ηρωικών παραδόσεων. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν
και οι Έλληνες και οι Θράκες γνωρίζονταν καλά μεταξύ τους διότι πολεμούσαν ο ένας
τον άλλον και είχαν εμπορικές σχέσεις, στην πραγματικότητα ζούσαν σε διαφορετικές
ιστορικές εποχές. Την εποχή που οι Έλληνες έθεταν τα πρώτα θεμέλια της δυτικής φιλοσοφικής σκέψεως, οι Θράκες συνέχιζαν να πιστεύουν στις παραδοσιακές θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες των Ινδο-Ευρωπαίων. Χωρίς καμία πρόθεση υποβιβασμού του
θρακικού υλικού πολιτισμού, έχουμε ήδη σημειώσει προηγουμένως το πολιτισμικό
χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες, στους Ρωμαίους και στους άλλους Ευρωπαίους. Με
άλλα λόγια, Έλληνες και Θράκες ζούσαν σε διαφορετικούς Κόσμους. Οι Έλληνες,
λόγου χάριν, είχαν κατανοήσει την εξελικτική πορεία της Ιστορίας ενώ οι Θράκες έμεναν προσκολλημένοι στις μυθολογικές παραδόσεις τους. Συνεπώς, η κατανόηση της
θρακικής τέχνης πρέπει να είναι συνάρτηση της αντικειμενικής μας αντιλήψεώς της
αξίας του θρακικού υλικού πολιτισμού και όχι μιας ελληνοκεντρικής απόψεως για αυτόν.266 Η θρακική τέχνη έχει την δική της μοναδική θέση στην τέχνη της Ευρώπης των
μεταλλουργών.
Η μεταλλουργία στην Αρχαία Θράκη επηρεάσθηκε από την επαφή των Θρακών
με την Περσική Αυτοκρατορία αλλά και με τις ελληνικές Πόλεις. Η επίδραση από την
Ανατολή ήταν αφενός αποτέλεσμα δώρων από την περσική αυλή, όπως το ασημένιο
ρυτό ύψους 27 εκ. του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. (εικ. AG, no 117), αλλά και μιμήσεων περσικών
έργων τέχνης. Η μεταλλουργία περιορίσθηκε σε μικρά αντικείμενα, διότι αυτά εξυπηρετούσαν την θρακική αυλή, και γρήγορα επηρεάσθηκε από τα ελληνικά εργαστήρια.
Χαρακτηριστικό δείγμα είναι ασημένιος κάνθαρος του Ε᾽ αιώνα π.Χ., ύψους 25,5 εκ.
μαζί με τις λαβές, που στηρίζεται σε πόδι και είναι διακοσμημένος με μάσκες γενειοφόρων σιληνών, συνάντηση Διονύσου με βακχίδα και μεθυστικό χορό σατύρου με βακχίδα (εικ. AG, no 77). Ελληνικές επιδράσεις υπάρχουν και στην ασημένια φιάλη με επιχρυσωμένα μέρη,267 διαμέτρου 13,6 εκ. Του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η οποία είναι στην πραγματικότητα ρηχό πινάκιο,268 και στην οποία απεικονίζεται με έκτυπες μορφές ο μύθος της
αποπλανήσεως της Αυγής από τον Ηρακλή (εικ. AG, no 107).269 Η λέξη ΑΥΓΗ είναι χαραγμένη πάνω από το κεφάλι της γυναικείας μορφής και δίπλα στην λέξη ΔΗΛΑΔΗ,
που εδώ ερμηνεύεται ως το προφανές. Στο χείλος της φιάλης είναι χαραγμένο το όνομα
του Θράκα ιδιοκτήτη, ΔΙΔΥΚΑΙΜΟ, με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο καθισμένος Ηρακλής αρπάζει με τον δεξί του χέρι το δεξί χέρι της Αυγής που του αντιστέκεται πριν γί266
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νει δική του. Μόλις έχει χάσει το αριστερό της σανδάλι. Καθώς η νεαρή γυναίκα τραβιέται προς τα πίσω, το ιμάτιό της ανοίγει και αποκαλύπτει την γυμνή της πλάτη και τα
καλοσχηματισμένα της γυμνά οπίσθια και πόδια. Ο ημίθεος είναι έτοιμος να την τραβήξει επάνω του. Η δύναμη της στιγμής επιτείνεται από την ένταση του γυμνασμένου
σώματος του Ηρακλή αλλά και την σωματική αντίσταση που προβάλλει η Αυγή. Την
απεικόνιση μιας τέτοιας σκηνής θα εκτιμούσαν οι ισχυροί άνδρες της Θράκης.
Η θρακική μεταλλοτεχνία ποικίλει ανάλογα με την περιοχή κατασκευής των
αντικειμένων. Μεγάλος αριθμός έργων κατασκευάσθηκε στα εργαστήρια των Τριβαλλών, στην βορειοδυτική Αρχαία Θράκη. Τα μεταλλικά αντικείμενα χαρακτηρίζονται
από έκτυπες μορφές παρομοίων μορφών. Στην ασημένια πρόχου ή οινοχόη 270 του Δ᾽
αιώνα π.Χ., ύψους 11,5 εκ. (εικ. AG, no 80), απεικονίζεται το μυθολογικό θέμα της
απαγωγής της νύφης. Στο κέντρο του άνω μεγάλου διαζώματος, η φτερωτή θεά-νύφη
κρατά από τα μπροστινά του πόδια ένα σκυλί σε κάθε πλευρά της ενώ την πλησιάζει
κένταυρος και από δεξιά και από αριστερά. Στο κάτω μικρό διάζωμα, γονατισμένος
ταύρος δέχεται επίθεση από λιοντάρια που βρίσκονται στις δύο πλευρές του. Ο εχθρός
της θεάς νύφης, ο ταύρος, έχει ήδη ηττηθεί από τους λέοντες-φύλακες της. Ο θάνατος
του ταύρου νικά την αταξία και αποκαθιστά την ισορροπία στον Κόσμο, η οποία έχει
διαταραχθεί με τους επιθετικούς κενταύρους.271 Άλλα μεταλλικά αγγεία από την ίδια
περιοχή είναι διακοσμημένα με έκτυπες μορφές γυναικών, όπως η αργυρή φιάλη διαμέτρου 11,7 εκ. (εικ. AG, no 82) του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η ασημένια πρόχους ή οινοχόη με
επιχρυσωμένα μέρη, ύψους 12,5 εκ., του Δ᾽ αιώνα π.Χ. με γυναικεία μορφή, αγριόχοιρο, άλογα, ανδρικές μορφές (εικ. AG, no 83), ο ασημένιος σκύφος ύψους 8,9 εκ. του Δ᾽
αιώνα π.Χ. με γυναικείες μορφές και κεφαλές κριαριών (εικ. AG, no 88), και η επίχρυση ασημένια πρόχους ύψους 13,5 εκ. του Δ᾽ αιώνα π.Χ. με θεές-βασίλισσες πάνω σε
λέαινες (εικ. AG, no 123).
Στην σημερινή βόρεια Βουλγαρία αναπτύχθηκε κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. η μεταλλοτεχνία των επιθεμάτων (appliqués),272 δηλαδή η κατασκευή μικρών σε μέγεθος
εκτύπων τα οποία διακοσμούσαν μεγαλύτερα μεταλλικά έργα. Ζεύγος ασημένιων επιθεμάτων με επιχρυσωμένα μέρη και με διαστάσεις 8,3 επί 7,4 επί 0,8 εκ. παρουσιάζει
ιππέα με ακόντιο που επιτίθεται σε λιοντάρι (εικ. AG, no 43). Το σύμπλεγμα έχει μία
ορμή προς τα εμπρός, οι κεφαλές των αλόγων είναι φτιαγμένες με λεπτομέρεια αλλά οι
κεφαλές των λεόντων και τα πρόσωπα των ιππέων μόλις σχηματοποιημένα. Άλλο ζεύγος επιθεμάτων με επιχρυσωμένα μέρη, διαστάσεων 9,2 επί 5,5 επί 0,5 εκ., παρουσιάζει
λιοντάρι να δαγκώνει στην ράχη καθιστό ελάφι. Τα σώματα και οι κεφαλές των ζώων
είναι κτυπημένα με λεπτομέρεια αλλά τα κεφάλια των ελαφιών είναι τυποποιημένα χωρίς ίχνος εκφράσεως πόνου (εικ. AG, no 44). Σε άλλο επίθεμα με επιχρυσωμένα μέρη,
ύψους 5 εκ., όρθια παρθένα με μακρύ ένδυμα και με καθρέπτη στο δεξί χέρι, τεντώνει
το αριστερό χέρι και δείχνει προς τρικέφαλο φίδι. Το επίθεμα αυτό ανήκει σε σειρά
πέντε επιθεμάτων, τα οποία διηγούνται τον Ινδο-Ευρωπαϊκό μύθο του πολεμιστή που
σκοτώνει τον δράκο και έχει φθάσει μέχρι σήμερα στην απεικόνιση του καβαλάρη χριστιανού Άϊ Γιώργη που σκοτώνει με το ακόντιό του τον κακό δράκο. Κατά τον αρχέγονο μύθο, ο δράκος στερεύει τις πηγές και τα ποτάμια, κλέβει ζώα και προκαλεί ξηρασία
και πείνα. Για να κατευνάσουν το θηρίο, κάθε χρόνο οι κάτοικοι του προσφέρουν για
270
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νύφη μία παρθένα και εκείνο επιτρέπει στην ανθρωπότητα να επιβιώσει. Η παρουσία
του καθρέπτη υποδηλώνει τον επικείμενο γάμο (εικ. AG, no 90).273 Εάν, όμως, ο ήρωας-πολεμιστής νικήσει τον δράκο, τότε σώζει την παρθένα και την νυμφεύεται. Ο γάμος
αυτός παρουσιάζεται σε μία περίπλοκη σκηνή με τρία πρόσωπα και δύο αντικείμενα σε
αργυρό επίθεμα με επιχρυσωμένα μέρη, ύψους 5 εκ (εικ. AG, no 92). Γυναίκα καθισμένη με τα πόδια ανοιχτά πάνω σε άνδρα δέχεται το πέος του στον κόλπο της. Η συνουσία αυτή δεν είναι παρά αναπαράσταση του γάμου του νικητή ήρωα με την παρθένα
που έσωσε, η οποία είναι κόρη της Μεγάλης Μητέρας Θεάς αλλά ταυτοχρόνως και η
ενσάρκωση του βασιλείου ως χώρου. Πίσω από την γυναίκα βρίσκεται η Μητέρα Θεά,
η οποία σείει κλαδί δένδρου πάνω από το ζευγάρι. Εικάζεται ότι είναι πιθανόν να το
είχε πριν βουτήξει στο υγρό που περιείχε το δοχείο που βρίσκεται μπροστά της. Ενδιαφέρουσα είναι η λεπτομέρεια ότι ο άνδρας έχει μαζέψει τα μακριά του μαλλιά σε κοτσιδάκι στην κορυφή του κεφαλιού του. Η σειρά των ανωτέρω επιθεμάτων περιλαμβάνει
και επιθέματα που παρουσιάζουν τον ιππέα ήρωα σε διάφορες σκηνές που σχετίζονται
με τον μύθο αυτό (εικ. AG, nos 93-100). Επίσης, έχει βρεθεί και ποικιλία μικρών ασημένιων επιθεμάτων με λέοντες, μορφές, άλογα, δίσκους (εικ. AG, nos 46, 47, 50 &
p.128) .
Σε αντίθεση με ό,τι χαρακτηρίζει τις άλλες περιοχές, στο βασίλειο των Οδρυσών κατασκευάζονταν τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. συνήθως ασημένια σκεύη, δηλαδή πρόχοι,
φιάλες, ρυτά. Ορισμένα φέρουν τα ονόματα βασιλέων. Σε μία υπάρχει χαραγμένη η μεγαλύτερη ελληνική επιγραφή σε σκεύος: ΚΟΤΥΟΣ ΕΓ [ΕΞ] ΒΕΟ ΔΙΣΛΟΙΑΣ ΕΡΟΙΣΕ
[ΕΠΟΙΗΣΕ] (εικ. AG, no 119), ανήκει στον Κότυ από το Βέο και το έφτιαξε ο Δισλοίας. Σε άλλη αναγράφεται ότι ανήκει στον ΚΕΡΣΕΒΛΕΠΤΟ ΕΞ ΕΡΓΙΣΚΕΣ (εικ. AG,
no 121), στον Κερσοβλέπτη από την Εργίσκες ενώ σε τρίτη στον ΚΟΤΥΟ ΕΤ [ΕΞ]
ΒΕΟΥ (εικ. AG, no 122), στον Κότυ από το Βέο. Σε ασημένια πρόχου με επίχρυσα
μέρη είναι χαραγμένη η επιγραφή ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΙΣ (εικ. AG, no 168).
Από την συλλογή ξεχωρίζουν αργυρή πρόχους, ύψους 18,2 εκ., με διακόσμηση σε δύο
ζώνες (εικ. AG, no 173). Στην κάτω ζώνη, έρως παρατηρεί καθισμένη θεά, δίπλα από
την οποία κάθεται στεφανωμένος θεός με γενειάδα και μακριά μαλλιά. Στα υψωμένα
του χέρια κρατάει ρυτό και φιάλη ενώ δίπλα του υπάρχει άλλος θεός με γενειάδα και
μουστάκι που κρατάει στα χέρια του φιάλη και ρυτό. Στο άνω διάζωμα, είναι χαραγμένες δύο Βακχίδες και ανάμεσά τους Σιληνός, Στην συνέχεια φαίνεται ένας σάτυρος
με μια ακόμη Βακχίδα, ένα αγκαλιασμένο ζευγάρι άνδρα και γυναίκα, Βακχίδα και Σιληνός που χορεύουν. Στο λαιμό του αγγείου είναι χαραγμένη η επιγραφή ΚΟΤΥΟΣ ΕΞ
ΒΕΟ, ανήκει τον Κότυ από το Βέο. Εκτός από την πρόχου, δύο ασημένια ρυτά σε σχήμα κεράτου με επιχρυσωμένα μέρη ξεχωρίζουν από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο
βασίλειο των Οδρυσών Θρακών. Το κάθε ένα έχει ύψος 20,2 εκ. αλλά το πρώτο απολήγει σε κεφαλή αλόγου (εικ. AG, no 174) ενώ το άλλο σε σφίγγα. Το άνω ανοικτό μέρος
του ρυτού με την κεφαλή αλόγου είναι διακοσμημένο με ζώνη αμπελιών που διατρέχουν το κάτω μέρος του χείλους του. Το δεύτερο κερατοειδές ρυτό φέρει την επιγραφή ΚΟΤΥΟΣ ΕΞ ΒΕΟ.
Παρότι αναφερόμαστε σε θρακικά τεχνουργήματα και Θράκες τεχνίτες, δεν είναι καθόλου βέβαιο ως προς το πού και ποιοι κατασκεύασαν τα αγγεία που συζητήσαμε. Αντιθέτως, όμως, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ορισμένα από αυτά είναι εισαγωγές από την Περσική Αυτοκρατορία αλλά και κάποια από τις ελληνικές Πόλεις. Μάλιστα, φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν πολλαπλά αντίγραφα μεταλλικών
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πολυτελών αγγείων, τα οποία διοχετεύθηκαν στην θρακική αυλή ενώ η εύρεση εργαλείων μεταλλοτεχνίας και άλλα στοιχεία βεβαιώνουν και την τοπική παραγωγή. Εκτός από
τα ασημένια, χρυσά και επιχρυσωμένα αγγεία κατασκευαζόταν μεγάλη ποικιλία ορειχάλκινων αγγείων και δοχείων, όπως κάδοι, υδρίες αλλά και ποδονυπτήρες, για τον καθαρισμό και την ξεκούραση των ποδιών. Η τιμή αυτών των αγγείων πρέπει να ήταν αρκετά υψηλή διότι χρησιμοποιούνταν μόνο από τους ευκατάστατους Θράκες. Κάποια
από αυτά είναι εισαγωγές από την Ιωνία, ίσως την Κόρινθο και την Αθήνα ενώ φαίνεται ότι κατασκευάζονταν μαζικά για την Θράκη και την Σκυθία. Μήτρες για την κατασκευή ορειχάλκινων αντικειμένων έχουν βρεθεί στην Θράκη και επιβεβαιώνουν και τοπική παραγωγή. Συνεπώς, όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε τοπική μεταλλουργία χρυσών, ασημένιων και ορειχάλκινων αγγείων βασισμένων σε περσικά και ελληνικά πρότυπα αλλά και παράλληλη εισαγωγή τους από την Περσία και τον
ελλαδικό χώρο.274
Τα αγγεία που συζητήσαμε παραπάνω είναι μόνο ορισμένα από τα τεχνουργήματα που μας έχει αποκαλύψει η θρακική γη, πολλά από τα οποία έχουν βρεθεί σε
τάφους. Οι Θράκες έκαιγαν αλλά και έθαβαν τους νεκρούς τους σε απλούς λάκκους
στο χώμα (λακκοειδείς ταφές), μέσα σε πήλινες ή λίθινες σαρκοφάγους αλλά και σε
μνημειακής κατασκευής θολωτούς τάφους. Οι 200 περίπου μνημειακής κατασκευής
τάφοι που έχουν ανασκαφεί και μελετηθεί είναι μη τυποποιημένες κατασκευές διαφόρων μεγεθών, σχεδίων και μορφών, κτισμένοι με ποικίλες τεχνικές, υλικά και εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση αλλά και υπόγειοι. Αν και κάποιοι χρονολογούνται από
τον Ε’ αιώνα π.Χ., η συντριπτική πλειοψηφία έχει χρονολογηθεί από το μέσο του Δ’
μέχρι το μέσο του Γ’ αιώνα π.Χ. Οι περισσότεροι τάφοι είναι κατασκευασμένοι στο
ίδιο επίπεδο με το έδαφος και βρίσκονται κάτω από τύμβους που σχηματίσθηκαν από
την συσσώρευση χώματος από πάνω τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τάφος αποτελείται από ανοικτό ή σκεπαστό δρόμο που καταλήγει σε θολωτό θάλαμο ποικίλων γεωμετρικών σχημάτων. Η διακόσμηση της προσόψεως του θαλάμου περιλαμβάνει από
απλά ελληνικά ιωνικά ή δωρικά διακοσμητικά περιθώρια της εισόδου μέχρι και κίονες.275 Η αρχιτεκτονική των τάφων έχει αδιαμφισβήτητα επηρεασθεί από την Ιωνία, τον
ελλαδικό χώρο και την Μακεδονία. Η διακόσμηση των ταφικών οικοδομών περιλαμβάνει σκηνές από συμπόσια, κυνήγι, εκφορά νεκρού, μυθολογικές σκηνές και σκηνές
μάχης. Σε μία περίπτωση υπάρχουν και ανάγλυφες καρυάτιδες ύψους 1,2 μ. που στηρίζουν με τα χέρια τους επιστύλιο ελληνικού ναού (εικ. AG, figs 35-37 & 39 και Α
Companion to Ancient Thrace, figs 13.1-13.3).
Οι τάφοι των πλουσίων, σε περιοχές κατά μήκος του ποταμού Μαρίτσα/Έβρου
στο βασίλειο των Οδρυσών αλλά και στην σημερινή βορειοανατολική Βουλγαρία, περιείχαν εξαιρετικής τέχνης χρυσά κοσμήματα του Δ᾽ αιώνα π.Χ.. Από τους τάφους κοντά στην σημερινή πόλη Σίπκα (Shipka) στην Βουλγαρία, 100 χλμ. βορειοανατολικά
της Φιλιππουπόλεως/Plovdiv, ξεχωρίζει χρυσό περιδέραιο με δέκα αμφικωνικές ψήφους διαμέτρου 0,5 εκ. που συνδέονται με δέκα σφαιρικές ψήφους διαμέτρου 1,7-1,6
εκ. (εικ. AG, no 1). Από άλλο τάφο στην ίδια περιοχή ανασύρθηκε χρυσό περιδέραιο
από αλυσίδα με κούμπωμα, μήκους 40, 8 εκ., και με δύο χρυσά εξαρτήματα. Το μεγάλο
εξάρτημα μήκους 3,6 εκ. σε σχήμα αμφορέα ήταν διακοσμημένο με ρόδακες. Το μικρό
εξάρτημα αμφικωνικού σχήματος και μήκους 1,6 εκ. κρέμεται από την μεγάλη αλυσίδα
με μικρή αλυσίδα, η οποία διακόπτεται από μικρό γοργόνειο. Το όλο κόσμημα είναι πε274
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ρίπλοκο και οι τεχνικές κατασκευής του περιλαμβάνουν χύτευση, συρματοποιία, τεχνική έκκρουστης πιέσεως (repoussé), κοκκίδωση, συγκόλληση, τεχνική φιλιγκράν
(filigree) και σμίλευση (εικ. AG, no 3). Πιθανότατα κατασκευάσθηκε σε θρακικό εργαστήριο στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Χρυσά ενώτια διαμέτρου 3 εκ. που βρέθηκαν σε
ταφή κοντά στο χωριό Rupite (πρώην Muletarovo ή Shirbanovo), 75 χλμ. νότια του
Blakoevgrad στην Βουλγαρία, καταλήγουν σε κάλυκες άνθους. Μέσα από τους κάλυλες προβάλουν ευμεγέθεις λεοντοκεφαλές, φτιαγμένες με θαυμαστή λεπτομέρεια. Αποτελούν συνήθη τύπο ελληνιστικών ενωτίων (εικ. AG, no 35). Χρυσό ωοειδές δαχτυλίδι
από την περιοχή της Φιλιππουπόλεως/Plovdiv, που χρονολογήθηκε στο πρώτο μισό του
Ε᾽ αιώνα π.Χ., έχει χαραγμένο γυμνό ιππέα να καλπάζει σε λεπτόγραμμο και λεπτομερές σχέδιο (εικ. AG, no 113). Φέρει την επιγραφή ΕΚΥΘΟΔΟΚΟ, δηλαδή ανήκε στον
κατά τα άλλα άγνωστό μας ηγεμόνα Σκυθόδοκο. Της ιδίας εποχής είναι και το στρογγυλό χρυσό δαχτυλίδι από το Ezerovo στην περιοχή του Plovdiv με την θρακική επιγραφή
με ελληνικούς χαρακτήρες (εικ. AG, no 125). Χρυσό δαχτυλίδι μήκους 4 εκ. βρέθηκε
στο Nesebar/Nessebar/Nesebur (ελληνική Μεσημβρία), 37 χλμ. βορειοανατολικά του
Burgas στην Βουλγαρία. Χρονολογήθηκε στον Γ᾽ αιώνα π.Χ. και η μία πλευρά του
σπειροειδούς στελέχους του καταλήγει σε σώμα κουλουριασμένου φιδιού με το κεφάλι
να προεξέχει (εικ. AG, no 127). Η άλλη πλευρά της σπείρας καταλήγει στην ουρά του
φιδιού. Τυπικό δαχτυλίδι αυτής της εποχής με μορφή ζώου. Το χρυσό κόσμημα (parure)
που συνδυάζει εξαρτήματα από βελανίδια, απιοειδή (σαν αμφορείς) και κεφαλή κριαριού, βρέθηκε στο Veliko Tarnovo, ανάμεσα σε Σόφια και Βάρνα, και χρονολογήθηκε
στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. (εικ. AG, no 139). Τέσσερις αλυσίδες σαν κλαδιά φυτού
κρέμονται από κεντρικό στέλεχος σε σχήμα οκτώ, διακοσμημένο με ροζέτα, και καταλήγουν σε εξαρτήματα ενώ κατά μήκος τους συνδέονται άλλες μικρότερες αλυσίδες
που επίσης καταλήγουν σε εξαρτήματα. Το κόσμημα βρέθηκε στο επάνω μέρος θρακικού τύμβου.
Όλα τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία που έχουν οι επιστήμονες στην
διάθεσή τους δείχνουν ότι οι θρησκευτικές αντιλήψεις των Αρχαίων Θρακών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο βασίλειο των Οδρυσών, και όσο αυτές αντανακλώνται στην
τέχνη τους είναι βαθιά επηρεασμένες από τις σχέσεις τους με τους Έλληνες. Όμως, η
κρίση μας αφορά περισσότερο στους ηγεμόνες και στην αριστοκρατία των Θρακών και
όχι, κατ᾽ ανάγκην, στο πλήθος των κατοίκων. Οι περιγραφές των τεχνουργημάτων αλλά
και τα είδη καθημερινής χρήσεως μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο από όσους
διέθεταν την οικονομική δυνατότητα να τα παραγγείλουν ή να τα αγοράσουν. Μάλιστα,
εκτιμάται ότι τα πολύτιμα αντικείμενα αλλά κυρίως τα κοσμήματα κατασκευάζονταν
ως μία προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν ως εμβλήματα εξουσίας που θα «αναγνωρίζονταν από υπηκόους, συμμάχους αλλά και εχθρούς».276 Τα χαρακτηριστικά ελληνικά
στοιχεία των κοσμημάτων υποδεικνύουν πως Έλληνες τεχνίτες και αργυροχρυσοχόοι
ήταν εγκατεστημένοι στο βασίλειο των Οδρυσών, στην βασιλική αυλή, και επηρέαζαν
τον τρόπο και την θεματολογία της κατασκευής αυτών των πολυτίμων αντικειμένων. Η
θρακική μεταλλουργία από τον Ε᾽ μέχρι τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. φαίνεται πως όφειλε πάρα
πολλά στις ελληνικές της επιρροές και στους Έλληνες τεχνίτες στην Θράκη.
Ορισμένοι Έλληνες τεχνίτες διείσδυσαν στο εσωτερικό της Θράκης, ο Αλέξανδρος Γ᾽ της Μακεδονίας έφθασε μέχρι τους Γέτες, στον Ίστρο (Δούναβη) ποταμό αλλά
η επίδραση των Ελλήνων στους λαούς που ζούσαν γύρω από τις δυτικές και βόρειες περιοχές του Ευξείνου Πόντου έγινε μέσω των ελληνικών αποικιών στην περιοχή. Οι Έλ276
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ληνες που έφθασαν δια θαλάσσης στα βορειοανατολικά Βαλκάνια συνάντησαν φυλές
των Αρχαίων Θρακών ενώ εκείνοι που έφθασαν στις βόρειες ακτές του Πόντου συνάντησαν τους Σκύθες.
Οι Κιμμέριοι, οι Σκύθες γύρω από τον Εύξεινο Πόντο & η Τέχνη τους
Οι Κιμμέριοι και οι Σκύθες είχαν φθάσει στις ακτές του Ευξείνου Πόντου πολύ
πριν οι Έλληνες αποπειραθούν να εγκαταστήσουν αποικίες στην περιοχή. Οι Κιμμέριοι
αναφέρονται από τον Όμηρο ενώ την εποχή του Ηροδότου οι Σκύθες ζούσαν στις περιοχές βορείως του Κάτω Ίστρου (Δούναβη) ποταμού, στον βόρειο Εύξεινο Πόντο,
βόρεια της Μαιώτιδος Λίμνης (Θάλασσα του Αζόφ). Και οι δύο ομάδες ανήκαν στους Ι
νδο-Ευρωπαϊκούς νομαδικούς λαούς που διαβίωναν στο κεντρικό τμήμα της Ευρασίας
που ορίζεται από τον Κίτρινο ποταμό στην Κίνα μέχρι τον Κάτω Δούναβη και στην
αρχή της Α᾽ χιλιετίας π.Χ. εισέβαλαν στην ανατολική Ευρώπη και στην Μικρά Ασία.
Οι γνώσεις μας για τους νομάδες της Ευρασίας είναι πολύ περιορισμένες και
βασιζόμενες σε αρχαιολογικά δεδομένα μια που δεν άφησαν γραπτά μνημεία. Οι αρχαιολόγοι, λοιπόν, υπολογίζουν ότι περί το 3500 π.Χ., αυτές οι φυλές που ζούσαν στην
κεντρική Ασία εξημέρωσαν το άλογο και μέχρι την Α᾽ χιλιετία π.Χ. είχαν οργανωθεί σε
ισχυρές πολεμικές ομάδες ιππέων νομάδων. Ο δυτικότερος νομαδικός λαός ήταν οι
Κιμμέριοι, οι οποίοι εισέβαλαν στην βορειοανατολική Ευρώπη και έφθασαν μέχρι τις
ουγγρικές πεδιάδες, στον Δούναβη. Είχαν καταλάβει ολόκληρη την περιοχή βόρεια και
ανατολικά του Ευξείνου Πόντου μέχρι τον Καύκασο. Τους αναφέρει για πρώτη φορά ο
Όμηρος στην «Οδύσσεια».277 Αργότερα, εισέβαλαν στην Μικρά Ασία και το 696/5 π.Χ.
κατέλαβαν το Γόρδιο αλλά, λίγα χρόνια αργότερα, το 679/8 π.Χ., την κάθοδο τους προς
την Μεσοποταμία ανέκοψαν οι Ασσύριοι. Γυρνώντας πίσω στην Μικρά Ασία, συγκρούσθηκαν με τους Λυδούς, σκότωσαν τον βασιλιά τους Γύγη και κατέλαβαν την
πρωτεύουσα Σάρδεις (περ. 652). Συνέχισαν με την λεηλασία της Ιωνίας και περί το 640
π.Χ. κατέλαβαν την Έφεσο. Δέκα χρόνια αργότερα, το 630 π.Χ., ηττήθηκαν από τους
Σκύθες, που είχαν και αυτοί εισβάλει στην Μικρά Ασία. Τελικά, οι Κιμμέριοι εκδιώχθηκαν από την Μικρά Ασία από τον βασιλιά της Λυδίας Αλυάττη Β᾽ (διοίκ. 617561 π.Χ.)278
Λίγο μετά τους Κιμμερίους, κατά την Α’ χιλιετία π.Χ., οι Σκύθες κινήθηκαν από
περιοχές της Σιβηρίας προς τα δυτικά, κατέκλυσαν την βορειοανατολική Ευρώπη και
σταδιακά υπέταξαν ή έδιωξαν τους Κιμμερίους. Κατά τον Ζ’ αιώνα π.Χ., οι Σκύθες κινήθηκαν νότια, κατέλαβαν την χώρα του Μήδου Κυαξάρη Α’ (700 π.Χ.;) και έφθασαν
προ της Αιγύπτου. Εκεί ο Ψαμμήτιχος Β’ (595-589) της Αιγύπτου κατάφερε να τους
απωθήσει προσφέροντάς τους πολύτιμα δώρα. Το 514 π.Χ., απωθήθηκαν ακόμη μακρύτερα εξ αιτίας της περσικής εκστρατείας εναντίον τους. Τελικά, αφού αποχώρησαν
προς τα βόρεια, εγκαταστάθηκαν στο γεωγραφικό τόξο ανάμεσα στον Δούναβη και
στον ποταμό Δον. Από την σκυθική μυθολογία συμπεραίνουμε ότι υπήρχε κοινωνική
ιεραρχία που βασιζόταν στον καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στα μέλη των
ομάδων. Στην κορυφή βρισκόταν η αριστοκρατία, μετά οι πολεμιστές, κατόπιν οι οδηγοί των κοπαδιών και τέλος οι εγκατεστημένοι καλλιεργητές της γης. Οι Σκύθες ήταν
νομάδες εκτός από όσους ζούσαν κοντά στην Δνείπερο ποταμό και καλλιεργούσαν την
γη.279 Τα σκυθικά φύλα του Πόντου υπέταξε το 66 π.Χ. ο βασιλιάς Μιθριδάτης ΣΤ’ Ευ277
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πάτωρ (132-63 π.Χ.).
Για αυτούς που γνωρίζουμε περισσότερα είναι οι Σκύθες του Πόντου. Η τέχνη
τους έχει αποτυπώσει και την μορφή τους. Ήταν άνθρωποι με μακριά ίσια, ξανθά ή πυρόξανθα μαλλιά, συνήθως με γένια και μουστάκια, ωοειδές πρόσωπο, λευκή επιδερμίδα, και χαρακτηριστική έντονη ευθεία μύτη. Εξέτρεφαν κοπάδια βοοειδών και προβάτων ενώ χρησιμοποιούσαν το άλογο για κάθε είδους εργασία. Ο κτηνοτρόφος το
χρησιμοποιούσε για να ελέγχει γρήγορα το κοπάδι του, το χειμώνα βοηθούσε με το ποδοβολητό του στην εύρεση χορταριού κάτω από το χιόνι αλλά και στην ταχεία μετακίνηση του αναβάτη του, όταν αυτό ήταν αναγκαίο. Λόγω της πολύ μεγάλης χρησιμότητάς του, η θυσία του θεωρούνταν η ύψιστη τιμή για τον νεκρό. Οι οικίες των Σκυθών
ήταν τετράτροχες ή εξάτροχες άμαξες που τις έσερναν δύο ή τρία βόδια. Τα οχήματα
ήταν χωρισμένα σε δύο ή τρία δωμάτια και ήταν επενδυμένα με δέρματα προβάτων
έτσι ώστε να προφυλάσσονται οι επιβάτες από την βροχή, το χιόνι και τους ανέμους
διότι ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς και το χιόνι έπεφτε πολύ πυκνό. 280 Μέσα στα οχήματα βρίσκονταν οι γυναίκες, δίπλα τους ίππευαν οι άνδρες ενώ ακολουθούσαν τα κοπάδια προβάτων, βοοειδών αλλά και άλογα.281
Ο Ηρόδοτος συσχετίζει τις θεότητές τους με ορισμένους ελληνικούς θεούς και
εξηγεί τα έθιμά τους. Οι Σκύθες λάτρευαν την Ταβιτί (Εστία), τον Παπαίο (Δία), την
Απί (Γη), τον Γοιτόσυρο (Απόλλωνα), την Αργίμπασα (Αφροδίτη), τον Θαγιμασάδα
(Ποσειδώνα) αλλά και τον Άρη. Η Απί ήταν σύζυγος του Παπαίου. Είχαν και μάντεις,
τους Ενάρεις («Ενάρεες»), που ήταν οι θηλυπρεπείς («ανδρόγυνοι») της φυλής και χρησιμοποιούσαν βέργες από ιτιά και φλοιούς από φιλύρα για τις μαντείες τους. Τα πολεμικά τους έθιμα ήταν άγρια. Όταν ο Σκύθης σκοτώσει τον πρώτο του εχθρό πρέπει να
πιει από το αίμα του. Κόβει τα κεφάλια των εχθρών του και τα παρουσιάζει στον αρχηγό για να πάρει το ανάλογο μέρος από τα λάφυρα. Για να αφαιρέσει το δέρμα του κρανίου, κάνει μία κυκλική τομή πάνω από τα αυτιά και μετά το τραβάει από τα μαλλιά.
Αφού καθαρίσει το δέρμα από την σάρκα με κόκαλο από τα πλευρά βοδιού, το χρησιμοποιεί ως πετσέτα και το κρεμάει στα χαλινάρια του αλόγου του ως τρόπαιο και ένδειξη γενναιότητας. Κάποιοι ράβουν πολλά μαζί και τα χρησιμοποιούν ως χλαίνες, άλλοι
αφού γδάρουν το χέρι του εχθρού και πάρουν τα νύχια, επενδύουν με αυτά τις φαρέτρες τους ενώ πολλοί γδέρνουν όλον τον εχθρό, τεντώνουν το δέρμα του πάνω σε
ξύλα, και το περιφέρουν πάνω στα άλογά. Το κρανίο των εχθρών που μισούν τα πριονίζουν γύρω-γύρω κάτω από τα φρύδια και το καθαρίζουν. Οι φτωχοί απλώς το ντύνουν
από έξω με δέρμα βοδιού και το χρησιμοποιούν ενώ οι πιο πλούσιοι χρυσώνουν και το
εσωτερικό του και το μετατρέπουν σε κύπελλο για να πίνουν. Όσοι Έλληνες ελάμβαναν γνώση των συνηθειών αυτών, ονόμαζαν τους Σκύθες βάρβαρους με την γλωσσική
και πολιτισμική έννοια της λέξεως. Οι νομάδες αυτοί, για να καθαριστούν, πυράκτωναν
πέτρες και τις έβαζαν μέσα σε σκηνές σκεπασμένες με μαλλί προβάτου και αφού πέταγαν επάνω τους σπόρους από κάποιο φυτό και έβγαιναν ατμοί, έκαναν έτσι ένα είδος
ατμόλουτρου χωρίς να χρειασθεί να πλυθούν με νερό. Οι γυναίκες τους έριχναν σε
νερό ξύλο από κυπαρίσσι, κέδρο, και λιβάνι για να μουλιάσει και αφού το έξυναν, δημιουργούσαν μία μάζα που την άπλωναν σε όλο τους το σώμα και το πρόσωπο για μία
μέρα. Όταν η μάζα έβγαινε, το σώμα τους είχε καθαρίσει, είχε αφήσει πάνω τους μια
ευχάριστη μυρωδιά και το δέρμα τους γυάλιζε. Ο Ηρόδοτος περιγράφει και την ιστορία
280
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του Ανάχαρση για να δείξει πως δεν αξίζει ο κόπος να προσπαθήσει κανείς να εκπολιτί σει τους Σκύθες. Ο Ανάχαρσις, αφού γύρισε πολλές περιοχές και πέρασε από την Κύζικο θέλησε γυρίζοντας στην πατρίδα του Σκυθία να θεσμοθετήσει γιορτή παρόμοια με
αυτή που είχε δει στην μικρασιατική πόλη. Αλλά όταν ο αρχηγός διαπίστωσε ότι θυσίαζε με ξενικά έθιμα, τον σκότωσε. Σε άλλη περίπτωση, περιγράφει ο Ηρόδοτος, ο αρχηγός που ακολουθούσε τις ελληνικές συνήθειες και γνώριζε και ελληνικά, τελικά αποκεφαλίστηκε.282 Η ιστορία αυτή ίσως υπονοεί και το γεγονός ότι κάποιοι «βάρβαροι» να
ήταν δεκτικοί στο ελληνικό πολιτισμό ενώ άλλοι πολέμιοι. Παρ’ όλα αυτά, το εμπόριο
των Σκυθών με τους Έλληνες ήκμασε τόσο πολύ που οι δεύτεροι εγκατέστησαν σημαντικές αποικίες στα παράλια του Ευξείνου Πόντου.
Οι νομάδες των στεπών και η νομαδική τους ζωή σήμαινε ότι οι άνθρωποι αυτοί ακολουθούσαν κυκλικές πορείες, πηγαίνοντας σε συγκεκριμένες τοποθεσίες τον
χειμώνα και επιστρέφοντας σε άλλες θέσεις το καλοκαίρι, γεγονός που δεν μπορούσε
παρά να επηρεάσει και την τέχνη τους. Βέβαια, πριν από αυτήν την περιοδικότητα, οι
Σκύθες ακολούθησαν μια μακρά πορεία από την κεντρική Ευρασία, στην Μηδία και
μέχρι την Αίγυπτο για να φθάσουν ή να επιστρέψουν τελικά στον Πόντο, όπου άρχισαν
να εκτελούν αυτές τις κυκλικές διαδρομές. Συνεπώς, η τέχνης τους έπρεπε να είναι και
αυτή μεταφερόμενη και εξειδικευμένη χωρίς να χάνει τίποτα από το μεγαλείο της, όπως
τόνισε και ο Αντρέ Μαλρώ.283 Η τέχνη των Σκυθών εφαρμόζεται σε αντικείμενα χρήσιμα και λειτουργικά: ενδύματα, κύπελλα, κοσμήματα, έπιπλα, όπλα. Στην εξέταση της,
θα περιορισθούμε σε καλλιτεχνήματα των Σκυθών της Μαύρης Θάλασσας.
Τον Ζ’ π.Χ. αιώνα, λοιπόν, εμφανίσθηκε μια ισχυρή στρατοκρατούμενη κοινωνική τάξη που επεδίωξε να ξεχωρίσει και έτσι εκδηλώθηκε η πρώτη φάση της σκυθικής
τέχνης με σκαλισμένα οστά, χάλκινα χυτά αντικείμενα και έργα τορευτικής. Η επαναλαμβανόμενη χρήση ζώων στα καλλιτεχνήματα οδήγησε τους ιστορικούς της τέχνης να
την ονομάσουν Εποχή του Ζωόμορφου Ρυθμού. Η Πρώιμη Σκυθική ή Αρχαϊκή περίοδος (Ζ’-ΣΤ’ αιώνας π.Χ.) χαρακτηρίζεται από αυτόν τον ζωόμορφο ρυθμό με περιορισμένη θεματολογία και αυστηρή απόδοσή του. Ελάφια, αίγαγροι, αιλουροειδή ή φανταστικά ζώα, όπως ο γρύπας, είναι τα τυπικά ζωικά πρότυπα που χρησιμοποιούν οι δημιουργοί. Τα ζώα της πρώιμης τέχνης διαθέτουν ρεαλισμό αλλά δεν αποτελούν αντίγραφα της φύσεως. Αντιθέτως, η σχηματοποίηση και η υπερβολή είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Η χρυσή επένδυση φαρέτρας ύψους 40,5 εκ. από το Κελερμές με τα ελάφια και τους πάνθηρες (Schiltz, εικ. 1 & 75) μαγνητίζει το βλέμμα του θεατή. Το εικοσιτέσερις φορές επαναλαμβανόμενο μοτίβο του ζώου που τρέχει με μεγάλη
ταχύτητα δίνει μια αίσθηση κινήσεως στο αντικείμενο. Την ίδια εντύπωση δίνει ο χρυσός πάνθηρας μήκους 32,6 εκ. και βάρους 735 γρ. (Schiltz, εικ. 13) από την ίδια περιοχή αλλά και το 41 εκ. μήκους χρυσό ψάρι (Schiltz, εικ. 16), που ίσως αποτελούσαν διακοσμητικό ασπίδων. Από το Κελερμές πάλι χρυσή θήκη και λαβή ξίφους αλλά και χρυσός πέλεκυς (Schiltz, εικ. 60 & 63-67) διακοσμημένα με ζώα κάνουν τον παρατηρητή
να ξεχάσει την φονική χρήση των όπλων. Ασημένιο κάτοπτρο, επενδυμένο με τριγωνικά φύλλα χρυσού και διακοσμημένος με ζώα και φτερωτές ανθρωπόμορφες μορφές
(Schiltz, εικ. 73-74) αποτελεί τυπικό δείγμα της τέχνης των στεπών.
Από τον ΣΤ’ στον Ε’ αιώνα π.Χ., η θεματολογία των τεχνημάτων αλλάζει. Από
το μοτίβο του κουλουριασμένου ζώου σε σύνδεσμο φαρέτρας από την Ολβία φθάνουμε
282
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στην ορειχάλκινη επίστεψη με κωδωνίσκους (Schiltz, εικ. 76 & 78) αλλά δεν λείπει και
το χρυσό τριγωνικό επίθεμα ύψους 9,8 εκ. από τα Επτά Αδέλφια, στο οποίο αναπαρίσταται επίθεση φτερωτού αιγάγρου σε πάνθηρα (Schiltz, εικ. 81). Όμως, την ίδια εποχή, κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση. Σε ρυτό από επιχρυσωμένο άργυρο ύψους 37,7 εκ. υπάρχουν σκηνές γιγαντομαχίας (Schiltz, εικ. 91). Αμέσως μετά, βέβαια, κατά την περίοδο της Μέσης Σκυθικής
ή Ελληνοσκυθικής τέχνης (Ε’-Δ’ αιώνα π.Χ.), τα ελληνικά θέματα κυριαρχούν. Ενώ τα
τεχνουργήματα κατασκευάσθηκαν στην Σκυθία είναι φανερή η παρέμβαση του Έλληνα
τεχνίτη. Η θεματολογία πια είναι ανθρωποκεντρική. Σε χρυσή επένδυση ξιφοθήκης μήκους 16,5 εκ. από το Τσερτομλίκ υπάρχει χαρακτηριστική σκηνή μάχης ανάμεσα σε
Έλληνες και βαρβάρους (Schiltz, εικ. 2). Το αντικείμενο, όμως, που εντυπωσιάζει από
ολόκληρο τον σκυθικό Κόσμο είναι η χρυσή χτένα ύψους 12, 6 εκ. (Schiltz, εικ. 8789). Η σύνθεση αποτελείται από τρία επίπεδα. Στο κάτω μέρος υπάρχουν οι ακίδες τις
χτένας, αμέσως από πάνω τους και ανάμεσα σε δύο παράλληλα επίπεδα, πέντε καθιστοί
λέοντες και στην κορυφή η σκηνή της μάχης. Στο ένα άκρο πεζός ασκεπής πολεμιστής
με ξίφος και ασπίδα, στο κέντρο ιππέας με δόρυ και κορινθιακή περικεφαλαία, και στο
άλλο άκρο πεζός πολεμιστής με κράνος. Κάτω από τα ανασηκωμένα πόδια του αλόγου
του ιππέα κείται πεσμένο το πληγωμένο ή σκοτωμένο άλογο του πολεμιστή με το
κράνος. Το έργο έχει δουλεμένες και τις δύο όψεις του, είναι πιθανότατα έργο Έλληνα
τεχνίτη των αποικιών του Ευξείνου Πόντου κατά παραγγελία Σκύθη ευγενή. Το ίδιο
πρέπει να είναι και η χρυσή επένδυση φαρέτρας με σκηνές από την ζωή του Αχιλλέα
(Schiltz, εικ. 92). Τα ελληνοσκυθικά αντικείμενα είναι τα πιο εντυπωσιακά και καλοδουλένα από τον Δ’ αιώνα π.Χ. της σκυθικής τέχνης.
Στο τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ., οι Σκύθες ηττήθηκαν από τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας και αναδιπλώθηκαν στις περιοχές τους. Κατά τον Γ’ αιώνα π.Χ., οι εχθροί
τους τούς πίεζαν από παντού και έτσι εγκατέλειψαν σταδιακά την νομαδική ζωή και
εγκαταστάθηκαν σε μία περιοχή μέχρι που στο τέλος του Β᾽ αιώνα π.Χ. τους νίκησε ο
Μιθριδάτης ΣΤ’ (διοίκ. 120-63 π.Χ.). Η τέχνη τους έχασε την αίγλη που είχε αποκτήσει
υπό την ελληνική επιρροή. Κατά την εποχή της Ύστερης Σκυθικής τέχνης (Γ’-Β’ αιώνα
π.Χ.), η θεματολογία επέστρεψε στα ζωομορφικά πρότυπα, τα οποία δεν τα είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει και ποτέ. Μερικά δείγματα είναι ορειχάλκινη επίστεψη ύψους 29
εκ. σε σχήμα τρίαινας με τρία πτηνά που στο ράμφος του κρατούν κωδωνίσκους (ΣΘ,
εικ. 33), ορειχάλκινη επίστεψη ύψους 15,5 εκ. με γρύπα σε τετράπλευρο πλαίσιο από
το οποίο κρέμονται δύο κωδωνίσκοι (ΣΘ, εικ. 34) καθώς και χρυσή επένδυση αντικειμένου με παράσταση ιππέα να κτυπά με δόρυ πεζό πολεμιστή που φέρει τόξο, βέλη, και
φαρέτρα. Μια απόλυτα σχηματική παράσταση που δεν έχει καμία σχέση με τις πολεμικές σκηνές σε φαρέτρες της προηγούμενης περιόδου (ΣΘ, εικ. 38).284
Η πιο σημαντική στιγμή της πολιτισμικής Ιστορίας των Σκυθών ήταν η συνάντησή τους με τους Έλληνες. Οι Έλληνες τεχνίτες του Ευξείνου Πόντου είχαν
φθάσει εκεί όταν οι μικροί εμπορικοί σταθμοί έγιναν πλούσιες αποικίες. Οι Σκύθες είχαν χρυσό αλλά είχαν και τους δικούς τους τεχνίτες οι οποίοι ήξεραν να δουλεύουν το
μέταλλο. Η θεματολογία των έργων τους, όμως, ήταν περιορισμένη σε αναπαραστάσεις
ζώων. Οι Έλληνες τεχνίτες ήταν αυτοί που δίδαξαν στους ντόπιους πώς να δίνουν πνοή
σε ένα άψυχο μεταλλικό αντικείμενο. Τα πραγματικά κομψοτεχνήματα, όμως, ανήκουν
στην ονομαζόμενη ελληνοσκυθική τέχνη, όταν οι Έλληνες τεχνίτες των αποικιών
284

Veronique Schiltz, Σκύθες στην σειρά Μεγάλοι Πολιτισμοί, 2η έκδ. (Αθήνα: RCS/Καθημερινή, 2005/2008) και Σκυθικοί Θησαυροί (Αθήνα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο/ΤΑΠΑ, 1981).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 66
έφτιαχναν αριστουργήματα για τους Σκύθες ευγενείς. Όλα, βέβαια, ξεκίνησαν κατά την
Αρχαϊκή Εποχή όταν οι Έλληνες θαλασσοπόροι έφθασαν με τα πλοία τους στις ακτές
του Πόντου και εγκατέστησαν τις αποικίες τους.
Οι Έλληνες στον Εύξεινο Πόντο
Για τους κατοίκους των ελληνικών Πόλεων της κυρίως Ελλάδος, όσοι Έλληνες
έμεναν στα παράλια του Ευξείνου Πόντου αποτελούσαν ένα σώμα. «Ἕλληνων δε οἱ
τὸν Πόντον οἰκέοντες»,285 γράφει ο Ηρόδοτος αλλά και «[πόλεις] εκ του Ευξείνου»
αναφέρεται στην επιγραφή286 του Συμμαχικού Φόρου του 425 π.Χ. Ο Εύξεινος Πόντος
για τους Έλληνες θαλασσοπόρους ήταν μια αχανής θάλασσα χωρίς νησιά και στην
αρχή οι τρικυμίες και το δριμύ ψύχος τους τρόμαξε. Πιο επικίνδυνοι, όμως, ήταν οι
λαοί που ζούσαν στα παράλιά της, οι Θράκες, οι Σκύθες και οι Σαρμάτες. Αλλά η
απώλεια γαιών των Μιλησίων στην Μικρά Ασία και των Μεγαρέων στην Αττική, οι αρρώστιες που αποδεκάτιζαν τους πληθυσμούς, «στάσεις» και εξορίες υπήρξαν οι αιτίες
και του προς τον Εύξεινο Πόντο αποικισμού των Ελλήνων.
Στην αρχή, οι ναυτικοί εξερεύνησαν τα παράλια του και αρχικά τις περιοχές
όπου μεγάλοι ποταμοί χύνονταν στην θάλασσα, δηλαδή τις εκβολές του Ίστρου ποταμού (Istros, BAGROW, 23:C3&C4, σημερ. Δούναβης), στον δυτικό Πόντο, του Τύρα
ποταμού (Tyras, BAGROW, 23:D2, σημερ. Δνείστερος), στον βορειοδυτικό Πόντο, του
Υπάνιος (Hypanis, BAGROW 23:E, σημερ. Bug), στον βόρειο Πόντο, του Βορυσθένη
(Borysthenes, BAGROW 23:F1, σημερ. Δνείπερος), στον βόρειο Πόντο, του Τανάιδος
(Tanais, BAGROW, 84:F1, σημερ. Δον), στον βορειοανατολικό Πόντο, και στις νότιες
περιοχές της Μαιώτιδος λίμνης (Maeotis/Maiotis, BAGROW, 84, σημερ. Θάλασσα του
Αζόφ). Εκεί συναντήθηκαν με τους λαούς που ζούσαν στις στέπες της σημερινής παρευξείνιας Ουκρανίας και Ρωσίας, εγκατέστησαν εμπορικούς σταθμούς (εμποριά) και
αγόρασαν δέρματα ζώων, γούνες, σκλάβους. Ανακάλυψαν επίσης ότι στις εκβολές των
ποταμών και στις ακτές μπορούσαν να βρουν άφθονα ψάρια, οξύρρυγχους, ρέγγες,
τόνους αλλά και αλάτι από φυσικές αλυκές. Το εμπόριο των σιτηρών αναπτύχθηκε αργότερα ενώ και το εμπόριο των μετάλλων δεν ήταν αμελητέο. Από τον Ε’ αιώνα μεταφερόταν στην Ελλάδα από τον Πόντο χαλκός και χρυσός. Οι σκλάβοι θεωρούνταν ως
ένα ακόμη προϊόν και οι Έλληνες τους προμηθεύονταν σε μεγάλους αριθμούς. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν Παφλαγόνες από την βόρεια σημερινή Τουρκία, Θράκες, Γέτες
(Σκύθες της Θράκης), Σκύθες, Κόλχοι (από την σημερινή Γεωργία). Μήπως τέτοια
ήταν τα εμπορεύματα που μετέφερε το σκαρί που βυθίστηκε γύρω στο 400 π.Χ. στα
ανοιχτά του Πύργου/Μπουργκάς (Burgas) στην Βουλγαρία;287 Μέχρι το τέλος της
Κλασσικής Εποχής, οι Έλληνες είχαν δημιουργήσει στις ακτές του Ευξείνου Πόντου
περί τις 30 Πόλεις ενώ ακόμη 20 ήταν μάλλον εξαρτώμενες πόλεις. Οι πολεμικές διαμάχες μεταξύ τους ήταν αμελητέες ή και τελείως ανύπαρκτες. Η πολιτική οργάνωση
των Πόλεων ακολουθούσε αυτή των μητρικών τους στην Μίλητο και στα Μέγαρα: άρχοντες, συμβούλια, συνελεύσεις, ημερολόγια, θρησκευτική λατρεία. Σταδιακά, τα εσωτερικά προβλήματα των δύο μεγάλων πόλεων αντιγράφηκαν και στις αποικίες τους:
αναδυόμενες ανισότητες πλούτου, νέες αριστοκρατίες που βασίζονταν στις πρώτες οι285

Ηρόδ., IV.8.
PHI Greek Inscriptions, # PH72, IG I3 71 (col. IV.126).
287
Το 23 μέτρων άθικτο και ολόκληρο ελληνικό εμπορικό πλοίο του τέλους του Ε᾽ αιώνα π.Χ.
βρέθηκε
το
2018
σε
βάθος
περίπου
2000
μέτρων.
Δες
<https://www.southampton.ac.uk/news/2018/10/oldest-intact-shipwreck-found.page>.
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κογένειες των αποίκων, σχετικός υπερπληθυσμός, «στάσεις» και τυραννίες με πρωταγωνιστές τους αρίστους και τον δήμο. Οι μεγάλες και σημαντικές Πόλεις ήταν η Απολλωνία, ο Ίστρος, η Μεσαμβρία, η Ολβία, η Χερσόνησος, το Παντικάπαιον, η Φαναγόρια και η Τάναϊς, η Ηράκλεια, η Σινώπη, οι οποίες είχαν εκδώσει τα δικά τους νομίσματα μέχρι και τις αρχές του Δ’ αιώνα π.Χ. Είχαν Αγορά, ναούς, ιερά αλλά και διάφορα δημόσια κτήρια. Κάθε μία περιτριγυριζόταν από την «χώρα» της, η οποία περιελάμβανε και μικρότερες πόλεις, πολίχνια, κατοικίες, χωριά, και φρούρια, όπως τα ονόμαζαν οι κάτοικοι. Ορισμένες είχαν και λιμάνι με εμποριό.288 Ας τις μελετήσουμε, όμως,
μία-μία ξεχωριστά ξεκινώντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά παράλια του βόρειου
Ευξείνου Πόντου και μετά όσες βρίσκονταν στα παράλια του νότιου Πόντου, στις
βόρειες ακτές της σημερινής Τουρκίας.
Η Απολλωνία του Πόντου («ἐν Εὐξείνῳ Πόντῳ») βρίσκεται σήμερα στην Σωζόπολη (Sozopol) της Βουλγαρίας (Apollonia Pontica, BAGROW, 22:E5), νοτιοανατολικά του σημερινού Burgas. Τα αρχαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογούνται
στο τέλος του Ζ’ αιώνα π.Χ. και η πρώτη επιγραφή τον ΣΤ’ αιώνα: «μνῆμα τόδε Ἀσπασίης Ἐργίνο».289 Η Απολλωνία αποικίστηκε περί το 610 π.Χ. από την Μίλητο της Μικράς Ασίας (BAGROW, 61:E2)290 με πιθανό αποικιστή το φιλόσοφο Αναξίμανδρο,291 αν
και αυτό αμφισβητείται λόγω της προχωρημένης του ηλικίας. Η Απολλωνία ήταν μέλος
της Συμμαχίας της Δήλου292 και η αθηναϊκή επιρροή φαίνεται από το ημερολόγιο που
χρησιμοποιούσαν και περιείχε τον αθηναϊκό μήνα Μουνιχιώνα. 293 Το 341 π.Χ., η Πόλη
συμμάχησε με τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας μάλλον ως υποτελής294 ενώ το 313
πρέπει να συμμάχησε με άλλες Πόλεις του δυτικού Πόντου εναντίον του Λυσιμάχου,
διαδόχου του Αλεξάνδρου Γ’, παρότι το όνομά της δεν αναφέρεται ρητώς.295 Τον ΣΤ’
αιώνα, η έλευση νέων αποίκων προκάλεσε «στάση» και μάλλον εγκαθιδρύθηκε ολιγαρχικό πολίτευμα ενώ άλλη «στάση» αργότερα φαίνεται ότι βελτίωσε τους υπάρχοντες
θεσμούς.296 Οι κάτοικοι λάτρευαν φυσικά τον Απόλλωνα, την Γη Χθονία, την Αρτέμιδα
Πυθεία των Μιλησίων και την Αφροδίτη. Η πόλη πρέπει να ήταν τειχισμένη και στην
Ελληνιστική Εποχή διέθετε δύο λιμάνια.297
Η Μεσαμβρία/Μεσημβρία (Mesambria/Mesembria, BAGROW, 22:E6, σημερ.
Nesebâr στην Βουλγαρία) βρίσκεται βόρεια του σημερινού Burgas. Έχει υπολογισθεί
ότι την Κλασσική Εποχή η πόλη κατελάμβανε έκταση 3,4 τ.χλμ., μέρος της οποίας σήμερα βρίσκεται ακόμη κάτω από το νερό. Κατοικούνταν από περίπου 4000 κατοίκους,
800 από τους οποίους πρέπει να ήταν οπλίτες ενώ πρέπει να μπορούσε να επανδρώσει
50 πολεμικά πλοία. Είχε αποικισθεί από την Χαλκηδόνα (κοντά στην Κωνσταντινούπολη) και τα Μέγαρα περί το 513/2 π.Χ., όταν ο Δαρείος πολεμούσε εναντίον των Σκυθών, ή, κατά άλλη εκδοχή, από την Χαλκηδόνα και το Βυζάντιο (απέναντι από την
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Hansen & Nielsen, pp. 924-928.
PHI Greek Inscriptions, # PH168440, (IG X) IGBulg I2 404.
290
Ανώνυμος, Περίπλους Ε.Π., 85-86.
291
Αιλιανός, Π.Ι., III.17.
292
PHI Greek Inscriptions, # PH72, IG I3 71 (col. IV.128).
293
PHI Greek Inscriptions, # PH168518, (IG X) IGBulg I2 469(2).
294
Justinus, IX.2.
295
Δ.Σ., ΧΙΧ.73.
296
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1303b (V.2.11) & 1306a (V.5.7).
297
Hansen & Nielsen, no 682, «Apollonia», pp. 931-932. Για νομίσματα δες GCTV, nos 16541658, 1:165.
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Χαλκηδόνα), το 493 π.Χ.298 Η αρχαιολογική σκαπάνη, όμως, υποστηρίζει την πρωιμότερη ημερομηνία, δηλαδή το τέλος του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. Σε άγνωστη χρονολογία, η
Μεσημβρία ίδρυσε λίγο βορειότερα το «πολίχνιον» Ναύλοχος (Naulochos, BAGROW,
22:E6, σημερινή πόλη Obzor στην Βουλγαρία). Η πόλη διέθετε θέατρο και ιερά του
Απόλλωνα και του Διονύσου ενώ υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα για την ύπαρξη
τείχους του Ε’ αιώνα π.Χ. Η λατρεία του Διός Υπερδέξιου και της Αθηνάς Σωτείρας
δείχνουν την μεγαρική τους προέλευση.299
Μία από τις παλαιότερες επιγραφές της Πόλεως, χρονολογημένη στο τέλος του
Γ’ αιώνα π.Χ., περιέχει έπαινο και ανταμοιβές για έναν δάσκαλο που έδινε τον εαυτό
του ολόκληρο στην φροντίδα των μαθητών του.
Αποφάσισε η βουλή και ο δήμος και ο Τυνδάριχος του Καλλισθένη είπε:
επειδή ο Γλαυκίας του Αριστομένη, δάσκαλος από την Κάλλατιν, που διαμένει στην πόλη εδώ και πολύ καιρό, σε όλα έδειξε την πρέπουσα συμπεριφορά και πρόθυμα έδωσε τον εαυτό του ολόκληρο φροντίζοντας τους μαθητές, δέχθηκαν η βουλή και ο δήμος να τον επαινέσουν για το έργο του, να
δοθούν σε αυτόν και στους απογόνους του η δημόσια φιλοξενία, πολιτικά
δικαιώματα, ίση φορολόγηση με τους άλλους πολίτες, ελεύθερη είσοδος και
έξοδος από το λιμάνι [και την πόλη] και στην ειρήνη και στον πόλεμο απολαμβάνοντας ασυλία και δικαιώματα χωρίς περιορισμούς 300 και χωρίς διαιτησίες, δικαίωμα γαιοκτησίας και εσόδων [από την γη], και θέση στις συνελεύσεις της βουλής και του δήμου ώστε να είναι πρώτος μετά τα ιερά. Ο ταμίας να καταγράψει αυτό το ψήφισμα σε στήλη και να αφιερωθεί στο ιερό
του Απόλλωνα.301
Τι μεγαλύτερη τιμή για έναν δάσκαλο από την αναγνώριση του έργου του από την πολιτεία!
Ο αρχαία ελληνική Οδησσός (Odessus, BAGROW, 22:E5) βρισκόταν στην σημερινή Βάρνα, στην Βουλγαρία. Η σημερινή Οδησσός (Odesa/Odessa) ήταν στην Αρχαιότητα ο Ισιακών και ο Ιστριανών Λιμήν, ένα λιμάνι (Isiakon Limen, Istrianon Limen
BAGROW, 23:D2) που κατοικήθηκε από τον 2ο αιώνα μ.Χ. 302 Σύμφωνα με τις γραπτές
μαρτυρίες,303 η αρχαία ελληνική Οδησσός πιστεύεται ότι εποικίσθηκε από την Μίλητο
μεταξύ 593 και 560 π.Χ. ενώ τα πρώτα αρχαιολογικά δεδομένα ανήκουν στο δεύτερο
τέταρτο του ΣΤ’ αιώνα. Στα μέσα του Δ’ αιώνα π.Χ. κατελήφθη από τους Γέτες και
απελευθερώθηκε από τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας το 341 π.Χ. Ενώ οι Μακεδόνες
ήταν παρατεταγμένοι για μάχη, ιερείς των Γετών άνοιξαν τις πύλες και βγήκαν να τους
καλωσορίσουν. Οι Μακεδόνες έμειναν εμβρόντητοι και «ab inermibus terrentur
armati».304 Οι φυλές που αναφέρονται σε επιγραφή του 3ου αιώνα μ.Χ., με εξαίρεση
298

Πρβλ. Ψευδο-Σκύμνος, 738-742 και Ανώνυμος, Περίπλους Ε.Π., 84 και Ηρόδ., VI.33.
Hansen & Nielsen, no 687, «Mesambria», pp. 935-936. Για νομίσματα δες GCTV, nos 16731677, 1:166.
300
Είναι τυπική η φράση επιγραφών του Πόντου «εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν εἰράνας καὶ πολέμου
ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ».
301
PHI Greek Inscriptions, # PH168255, (IG X) IGBulg I2 307(2).
302
Αρριανός, Περίπλους Ευξείνου Πόντου, 31.
303
Ψευδο-Σκύμνος, 748-750 και Στράβων, VII.6.1 (C319).
304
«οι οπλισμένοι τρομοκρατήθηκαν από τους άοπλους», Jordanes, De Origine Actibusque
Getarum, X.65.
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αυτής των Ρωμαίων, πρέπει να ανάγονται στην εποχή ιδρύσεως της Πόλεως: «τῶν φυλῶν Οἰνώπων, Βορέων, Ῥωμαίων. Γελεόντων, Ἀργαδέων, Αἰγικορέων, Ὁπλέων
[...]».305 Λατρευόταν ο Απόλλων και χρησιμοποιούνταν το ημερολόγιο των Μιλησίων.306
Η Κάλλατις (Kallatis/Callatis, BAGROW, 22:F5, σημερ. Mangalia, Ρουμανία),
νότια της σημερινής Constanța, είχε αποικισθεί από την Ηράκλεια (Heraclea,
BAGROW, 86:B2) που ήταν αποικία των Μεγαρέων και βρισκόταν στην απέναντι
βόρεια ακτή της σημερινής Τουρκίας. Η αναφορά307 ότι εποικίσθηκε την εποχή του
Αμύντα, τοποθετεί την ίδρυση της αποικίας στον ΣΤ’ αιώνα εάν πρόκειται για τον Αμύντα Α’ της Μακεδονίας (διοίκ. 540-498 π.Χ.) ή για την αρχή του Δ’ αιώνα εάν πρόκειται
για τον Αμύντα Β’ (διοίκ. 394-393 π.Χ.) ή Γ’ (διοίκ. 393-390 π.Χ.) αλλά τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν συνηγορούν στην πρώιμη χρονολόγηση. Ο Λυσίμαχος κατέλαβε την
πόλη το 313 μετά από την ήττα της συμμαχίας των πόλεων του Πόντου εναντίον του.
Σε επιγραφές, από τον Γ’ αιώνα π.Χ. και μετά, αναφέρονται διάφοροι αξιωματούχοι: ο
βασιλεύς (επώνυμος άρχων), οι πρόβουλοι για κάθε μήνα, ο πραισιμνών, που προήδρευε των συνελεύσεων της εκκλησίας του δήμου. 308 Η πόλη περιβαλλόταν από τείχος
ενώ υπάρχουν επιγραφικές αναφορές για βουλευτήριο, πρυτανείο, και θέατρο. Η πρωιμότερη κεραμική χρονολογήθηκε στην αρχή του Δ’ αιώνα π.Χ. Οι κάτοικοι λάτρευαν
τον Δία, την Αθηνά, τον Διόνυσο Πατρώο και άλλες θεότητες μεγαρικής καταγωγής.309
Η πόλη Ίστρος (Istros/Histria, BAGROW, 22:F4, Istria, Ρουμανία), βόρεια της
σημερινής Constanța, ιδρύθηκε το 567 π.Χ. από την Μίλητο, 310 πληροφορία που επιβεβαιώνεται και αρχαιολογικά. Το 313 π.Χ. συμμάχησε με την πόλη Κάλλατιν εναντίον
του Λυσιμάχου.311 Στον Δ’ αιώνα π.Χ., η Μίλητος αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα για τους
Ίστριους πολίτες: «[...] ἐπειδὴ Ἰστριανοὶ, φίλοι καὶ συγγενεῖς ὄντες του δήμου, διαφυλάσσοντες τὴν προϋπάρχουσαν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν οἰκειότητα καὶ φιλίαν,[...]».312 Ο
παρόμοιος με την Μίλητο διαχωρισμός των πολιτών σε τέσσερεις φυλές πρέπει να υφίστατο πολύ πριν από τον 3ο αιώνα μ.Χ. που επιβεβαιώνουν οι επιγραφές. 313 Το αρχικό
ολιγαρχικό πολίτευμα πρέπει να έγινε δημοκρατικό μετά από «στάση»314 και ίσως υπό
την επιρροή της εκστρατείας του Περικλή (438-436; π.Χ.) στον Εύξεινο Πόντο. Το τείχος της αρχαϊκής πόλεως καταστράφηκε στο τέλος του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. ενώ το τείχος
των κλασσικών χρόνων γκρεμίστηκε από τον Λυσίμαχο το 313 π.Χ., όπως έχουν έρθει
στο φως από τις ανασκαφές. Η αρχαϊκή πόλη κάλυπτε επιφάνεια 0.6 τ.χλμ. και διέθετε
Αγορά, το ιερό του Απόλλωνα Ιατρού, ναό του Διός και ναό της Αφροδίτης ενώ επιγρα305

PHI Greek Inscriptions, # PH167919, (IG X) IGBulg I2 47(2).
Hansen & Nielsen, no 689, «Odessos», p. 936. Για νομίσματα δες ΟΑΕΝ, αρ. 167 και GCTV,
nos 1659-1663, 1:165.
307
Ψευδο-Σκύμνος, 761-764.
308
PHI Greek Inscriptions, # PH173570, (IG X) IScM III 2 και PHI Greek Inscriptions, #
PH173571, (IG X) IScM III 3 και PHI Greek Inscriptions, # PH173574, (IG X) IScM III 6 και PHI
Greek Inscriptions, # PH173578, (IG X) IScM III 10.
309
Hansen & Nielsen, no 686, «Kallatis», pp. 933-934. Για νομίσματα δες GCTV, nos 16781680, 1:167.
310
Ευσέβιος, Χρονικοί κανόνες, II:86Hn & 86VA, line n. & 87Hier., line n. [Helm, p. 95 line b)].
311
Δ.Σ., ΧΙΧ.73.
312
PHI Greek Inscriptions, # PH172728, (IG X) IScM I 62.
313
PHI Greek Inscriptions, # PH173002, (IG X) IScM I 333 και PHI Greek Inscriptions, #
PH173003, (IG X) IScM I 334 και PHI Greek Inscriptions, # PH172763, (IG X) IScM I 97.
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Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1305b (V.5.2).
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φή του τέλους του Γ’ αιώνα π.Χ. αναφέρει την ύπαρξη θεάτρου.315 Η πόλη ακολουθούσε το ημερολόγιο των Μιλησίων.316
Η Ολβία (ή Βορυσθένης, BAGROW, 23:E2, σημερ. Parutyne/Parutino, Ουκρανία), βορειοανατολικά της σημερινής Οδησσού, πρέπει να ήταν αποικία των Μιλησίων
που ιδρύθηκε το 647/6 π.Χ.317 Δεν έχει διευκρινισθεί επακριβώς γιατί ορισμένες αρχαίες αναφορές χρησιμοποιούν το όνομα Βορυσθένης και άλλες Ολβία. Υποθέτουμε ότι
περί το 480 π.Χ. το αρχικό ολιγαρχικό πολίτευμα αντικαταστάθηκε από τυραννία διότι
εμφανίζεται σε ορισμένα νομίσματα το όνομα κάποιου Παυσανία. Στην αρχή του Δ’
αιώνα π.Χ., όμως, η τυραννία και κάποιου είδους αναγκαστική προστασία που είχε επιβληθεί από τον Σκύθη βασιλιά Σκύλη καταλύθηκαν. Το 331 π.Χ., πιεζόμενοι από την
επίθεση του Μακεδόνα στρατηγού Ζωπυρίωνα, οι πολίτες προχώρησαν σε σημαντικές
πολιτικές αποφάσεις: απελευθέρωσαν τους σκλάβους, έδωσαν στους ξένους πολιτικά
δικαιώματα, χάρισαν τα δάνεια.318 Οι επώνυμοι άρχοντες ονομάζονταν αισυμνήτες ή αισιμνήτες319 οι Μολποί320 και αγορανόμοι ενώ υπήρχε βουλή και εκκλησία του δήμου.
Λατρεύονταν κυρίως ο Απόλλων Δελφίνιος, ο Απόλλων Ιατρός, η Άρτεμις, ο Δίας, η
Αθηνά, ο Διόνυσος Βάκχος, η Αφροδίτη, και ο Ερμής. Η Ολβία είναι χωρισμένη σε δύο
τομείς: στην άνω πόλη, με την Αγορά και δύο τεμένη, που έχει έκταση 165.000 τ.μ., και
στην κάτω πόλη, που κατοικήθηκε από το τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ., με το λιμάνι που
σήμερα είναι βυθισμένο. Στο τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ. και τα δύο τμήματα της πόλεως
είχαν έκταση περί τα 0,47 τ.χλμ. Αν και ίχνη του πρώιμου τείχους δεν έχουν βρεθεί, πιστοποιείται η επισκευή του από επιγραφή του 325-300 π.Χ.: «τειχοποίαι ἐπεμελήθησαν
τοῦ τείχους καὶ τῶν πύργων».321 Επιγραφές και αρχαιολογικές ανασκαφές μας αποκαλύπτουν ότι υπήρχε εκκλησιαστήριο για τις συνελεύσεις του δήμου, δικαστήριο, γυμνάσιο, θέατρο, ίσως εστιατόριο. Τα αρχαιότερα ίχνη της Αγοράς χρονολογούνται στον
ΣΤ’ αιώνα π.Χ. Στο κεντρικό (ή ανατολικό) τέμενος της άνω πόλεως του 530 περίπου
π.Χ. που περιελάμβανε τον κύριο βωμό και τον ναό του Απόλλωνα Δελφινίου μαζί με
θησαυρό και κάποια άλλα κτίσματα, λατρεύονταν ο Απόλλων, η Αθηνά και ο Δίας. Στο
δυτικό τέμενος του μέσου του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. που περιελάμβανε τον ναό του Απόλλωνα Ιατρού, βωμούς, και ίσως και δεύτερο ναό λατρεύονταν ο Απόλλων, ο Ερμής, η
Αφροδίτη και η Κυβέλη ενώ υπήρχε και στοά.322
Η Χερσόνησος323 (ή Χερσόνασος ή Χερρόνησος, Chersonesos, BAGROW,
23:G4, 3 χλμ. δυτικά από την σημερ. Σεβαστούπολη/Sevastopol της Κριμαίας) φαίνεται ότι ήταν αρχικά και εμποριό και Πόλις. Η πρώτη αποίκηση έγινε από την Ηράκλεια
που βρισκόταν στην απέναντι βόρεια ακτή της σημερινής Τουρκίας μαζί με αποίκους
315
316

PHI Greek Inscriptions, # PH172731, (IG X) IScM I 65 = SIG, no 707.
Hansen & Nielsen, no 685, «Istros», pp. 932-933. Για νομίσματα δες GCTV, nos 1669-1672,

1:166.
317

Ψευδο-Σκύμνος, 805-812 και Ηρόδ., IV.78 και Ευσέβιος, Χρονικοί κανόνες, II:88Hc &
89Hier., line c. [Helm, p. 95 line g)].
318
Macrobius, Saturnalia, I.11.33 και PHI Greek Inscriptions, # PH338886, SEG 32:794.
319
Για το αξίωμα αυτό δες Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1285a (III.9.5) και Αριστοτέλης, Πολιτικά,
1295a (IV.8.2) και DGRA, λμ. «aesymnetes».
320
Εάν ερμηνεύουμε σωστά την αναφορά στην επιγραφή PHI Greek Inscriptions, # PH185020,
(IG X) I.Olbia 58.
321
PHI Greek Inscriptions, # PH338887, SEG 32:795.
322
Hansen & Nielsen, no 690, «Olbia/Borysthenes», pp. 936-940. Για νομίσματα δες GCTV, nos
1681-1688, 1:167-168.
323
Η σημερινή Kherson/Cherson της Ουκρανίας ιδρύθηκε το 1778 από την Αικατερίνη της Ρωσίας.
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από την Δήλο, αφού έλαβαν σχετικό χρησμό.324 Δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους
αρχαιολόγους για το πότε έγινε η εγκατάσταση και έτσι κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν
το 528 π.Χ. ενώ άλλοι περί το 500 π.Χ. ή λίγο αργότερα. Στο μέσο του Δ’ αιώνα π.Χ.
κατελάμβανε έκταση 120 τ.χλμ. ενώ οι ντόπιοι Ταύροι Σκύθες είχαν είτε ενσωματωθεί
στην νέα πόλη ή εργάζονταν στα κτήματα ή απομονωθεί σε μικρά χωριά στην περιφέρεια. Το 350 περίπου π.Χ., 110 τ.χλμ. γης στην σημερινή χερσόνησο της Κριμαίας
χωρίσθηκαν σε 2400 μικρά κτήματα και δόθηκαν (;) για καλλιέργειες. Επίσης, προς το
τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ., η Χερσόνησος ήλεγχε την βορειοδυτική Κριμαία με μία σειρά
από φρούρια. Η Χερσόνησος είχε δημοκρατικό πολίτευμα και εφήρμοζε τον εξοστρακισμό. Υπάρχουν αναφορές για διάφορους επώνυμους άρχοντες, όπως ο βασιλεύς, οι αισυμνάται, οι δαμιοργοί, οι νομοφύλακες, οι αστυνόμοι, οι αγορανόμοι. 325 Η βουλή αποτελούνταν από 24 μέλη και η εκκλησία ήταν χωρισμένη σε εκατοστύες. Στην βουλή
υπήρχαν πέντε άρχοντες, ο πρόδικος, ο γραμματεύς, ο ιερεύς, και τρεις νομοφύλακες
και το ημερολόγιο ήταν το μεγαρικό. Τα αρχαιότερα κατάλοιπα της πόλεως χρονολογήθηκαν περί το 500 π.Χ. σε μία έκταση 0,12 τ.χλμ. αλλά η πόλη έζησε για περισσότερα
από 1700 χρόνια μέχρι και τον 14ο αιώνα. Ευρήματα κεραμικής, τμήματα από γλυπτά,
ερείπια κτηρίων, ταφές και νομίσματα, όλα σε μεγάλες ποσότητες και αριθμούς ανήκουν στον Δ’ αιώνα π.Χ. με πολύ λιγότερα τον Ε’ αιώνα.
Πολύ κοντά στην Χερσόνησο αλλά λίγο νοτιότερα βρισκόταν η «ἡ παλαιά Χερρόνησος» (Palaia Chersonesos, BAGROW, 23:G4), η οποία ήταν «κατεσκαμμένη».326
Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή απέδειξαν ότι υπήρχε ένας οικισμός, ο οποίος
προστατευόταν από δύο παράλληλα τείχη μήκους 900 μ., εκτάσεως 0,18 τ.χλμ. Τα τείχη
διακόπτονταν από πύργους. Στα βόρεια, η γη είχε χωρισθεί σε 100 χωράφια εκτάσεως
40.000-45.000 τ.μ. Ο οικισμός ήταν πιθανότατα ένα φρούριο που είχε κατασκευασθεί
πριν από τον κυρίως οικισμό της Χερσονήσου.327
Μία από τις σημαντικότερες επιγραφές που προέρχονται από τις ελληνικές
αποικίες του Ευξείνου Πόντου είναι ο όρκος των πολιτών της Χερσονήσου (Ιστορική
Πηγή 21) των αρχών του Γ’ αιώνα π.Χ. Είναι πιθανόν ο όρκος να σηματοδοτεί το τέλος
μιας στάσεως κατά την οποία εγκαθιδρύθηκαν δημοκρατικοί θεσμοί στην πόλη. Ο όρκος υποδεικνύει ότι η Χερσόνησος είχε υπό τον έλεγχό της τουλάχιστον τμήματα της
δυτικής Κριμαίας (Κερκινίτης και Καλός Λιμήν) και ότι αυτές ήταν οι σιτοπαραγωγές
περιοχές που ήταν εξαιρετικά σημαντικές για την οικονομία της πόλεως. Οι πολίτες, με
την συμμετοχή τους στο αξίωμα του άρχοντα δαμιουργού και στην εκκλησία του δήμου, καλούνται να προστατεύσουν με κάθε τρόπο το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και
την οικονομία της πόλεως. Είναι υποχρέωσή τους να καταγγείλουν όσους συνωμοτούν
εναντίον της δημοκρατίας αλλά και να λάβουν αποφάσεις μετά από ψηφοφορία και
σύμφωνα με τους νόμους. Ένα μοναδικό τεκμήριο που δείχνει την προσπάθεια μια
πόλεως να αποτρέψει οποιαδήποτε πολιτειακή αλλαγή που θα μπορούσε να είχε επιπτώσεις στην ζωή της πόλεως αλλά και στην ίδια την ύπαρξή της. Δεν γνωρίζουμε, φυσικά, για πόσο διήρκεσε η περίοδος κατά την οποία ίσχυε με επιτυχία ο όρκος των πολιτών.
324

Ψευδο-Σκύμνος, 822-827.
PHI Greek Inscriptions, # PH184380, IosPE I2 187 και PHI Greek Inscriptions, # PH184597,
2
IosPE I 402 και PHI Greek Inscriptions, # PH184618, IosPE I2 423 και.
326
Στράβων, VII.4.2 (C308).
327
Hansen & Nielsen, no 695, «Chersonesos», pp. 941-944. Για νομίσματα δες GCTV, nos
1664-1668, 1:165-166.
325
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 21
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
(300-280 π.Χ.)
PHI Greek Inscriptions, # PH184596, IosPE I2 401 = SIG, no 360. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Ορκίζομαι στον Δία, στην Γη, στον Ήλιο, στην Παρθένο, στους Ολύμπιους θεούς και
στις Ολύμπιες θεές, και σε όσους ήρωες προστατεύουν την πόλη και την χώρα και την
τείχιση των Χερσονησιωτών. Θα συνεπικουρήσω τους άλλους συμπολίτες μου στην
σωτηρία και στην ελευθερία της πόλεως και των πολιτών της και δεν θα προδώσω ούτε
σε Έλληνα ούτε σε βάρβαρο την Χερσόνησο, την Κερκινίτιν, 328 τον Καλόν Λιμένα,329
τα άλλα τείχη ή τις περιοχές που είναι ή ήταν στην κατοχή των Χερσονησιωτών αλλά
θα διαφυλάξω τον δήμο των Χερσονησιωτών. Δεν θα καταλύσω την δημοκρατία ούτε
θα επιτρέψω ή συγκαλύψω αυτόν που θα προδώσει ή θα καταλύσει την δημοκρατία
αλλά θα τον καταγγείλω στους άρχοντες δαμιοργούς της πόλεως. Και θα αντιπαλέψω
όποιον επιβουλεύεται ή προδίδει ή αποστατεί από την Χερσόνησο ή την Κερκινίτιν,
τον Καλό Λιμένα ή τα τείχη ή την χώρα των Χερσονησιωτών. Και από το αξίωμα του
δαμιοργού θα προσπαθήσω να επιτύχω ό,τι είναι καλύτερο και σωστότερο για την πόλη
και τους πολίτες. Θα διαφυλάξω για τον δήμο τον ΣΑΣΤΗΡΑ 330 και δεν θα αποκαλύψω
σε Έλληνα ή βάρβαρο τα μυστικά που θα μπορούσαν να βλάψουν την πόλη. Ούτε θα
δώσω αλλά ούτε και θα δεχθώ δώρο που θα μπορούσε να βλάψει την πόλη ή τους πολίτες. Ούτε θα επιχειρήσω κάτι κακό και με κανέναν τρόπο εναντίον των πολιτών που
δεν έχουν αποστατήσει, ούτε θα επιτρέψω σε όσους επιβουλεύονται [την δημοκρατία]
ούτε θα συγκαλύψω κανέναν και με οποιοδήποτε τρόπο αλλά θα καταγγείλω και θα
λάβω απόφαση μετά από ψηφοφορία και σύμφωνα με τους νόμους. Ούτε να συμμετάσχω σε συνωμοσία κατά του κοινού των Χερσονησιωτών ή κάποιου εκ των πολιτών
που έχει αποδειχθεί ότι είναι εχθρός του δήμου. Εάν συνωμοτήσω με κάποιον και αποποιηθώ του όρκου ή της κατάρας με την οποία έχω δεσμευθεί, θα είναι το καλύτερο για
μένα και την δική μου περιουσία να συμβιβασθώ [με τους νόμους της πόλεως] αλλά το
αντίθετο εάν επιμείνω να συνωμοτώ. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μου ότι προετοιμάζεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη συνωμοσία, να την καταγγείλω στους δαμιοργούς.
Ούτε θα πωλήσω σιτηρά που προέρχεται από την πεδιάδα και μπορούν να σταλούν
[στην Χερσόνησο], ούτε θα στείλω σιτηρά από την πεδιάδα [σε οποιοδήποτε άλλη
πόλη] εκτός από την Χερσόνησο. Ο Δίας και η Γη και ο Ήλιος και η Παρθένος και οι
Ολύμπιοι θεοί να φυλάνε [από κάθε κακό] εμένα, τους δικούς μου και την περιουσία
μου όσο εγώ μένω πιστός στα παραπάνω. Αλλά εάν δεν είμαι πιστός στα ανωτέρω, τότε
κακό να πέσει σε εμένα, στους δικούς μου και στα υπάρχοντά μου. Ούτε από την γη,
ούτε από την θάλασσα να πλουτίσω, ούτε οι γυναίκες [της οικογένειάς μου] να έχουν
καλές γέννες, ούτε ...
328

Βορειοδυτικά
της
Χερσονήσου,
Kerkinitis,
BAGROW,
23:G3,
σημερ.
Eupatoria/Yevpatoriya/Jevpatorija, στην δυτική Κριμαία.
329
Βορειοδυτικά της Κερκινίτιδος, Kalos Limen, BAGROW, 23:F3, σημερ. Chernomorskoye,
στην δυτική Κριμαία.
330
Δεν υπάρχει ερμηνεία της λέξεως, δες Δημητράκος, λμ. «σαστήρ».
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Το Παντικάπαιον ή Βόσπορος (Pantikapaion ή Bosp(h)orus, BAGROW, 87:K2,
σημερ. Kerč, ανατολική Κριμαία), που ιδρύθηκε από Μιλησίους331 περί το 575 π.Χ.,
σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες ταυτίζεται με τον οικισμό Κρημνοί που ήταν
εμποριό.332 τα αρχαιολογικά ευρήματα συμφωνούν ότι ή εγκατάσταση έγινε στην αρχή
του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. Περί το 480 π.Χ.,333 το Παντικάπαιον έγινε η πρωτεύουσα του Βασιλείου του Βοσπόρου (Ε’-Δ’ αιώνας π.Χ.),334 σκοπός της ιδρύσεως του οποίου ήταν να
συγκρατήσει την σκυθική πίεση στις ελληνικές πόλεις της Ταυρίδας, στον Κιμμέριο
Βόσπορο, δηλαδή στην περιοχή των χερσονήσων με την θαλάσσια δίοδο (Πορθμός
Κερτς) στην Θάλασσα του Αζόφ. Το Βασίλειο του Βοσπόρου αρχικά και για σαράντα
δύο χρόνια διοικούνταν από τους Αρχαινακτίδες, 335 τύραννοι με καταγωγή μάλλον από
την Μίλητο. Όλες οι πόλεις της περιοχής ήταν αυτοδιοικούμενες αλλά υπό την εξουσία
του Παντικαπαίου. Η δυναστεία των Σπαρτακιδών που ανέβηκε στην εξουσία το 438
βασίλεψε μέχρι το 109 π.Χ. Η κύρια προσπάθεια των δυναστών ήταν να αναγκάσουν
τις ελεύθερες πόλεις Θεοδοσία (Theodosia, BAGROW, 87:I2, σημερ. Feodosiya), στην
νοτιοανατολική Κριμαία, Νυμφαίο (Nymphaio, BAGROW, 87:K2, σημερ. Geroyevka),
στην ανατολική Κριμαία, και Φαναγόρια (Phanagor(e)ia, BAGROW, 87:L2, σημερ.
Sennoy απέναντι από την Κερτς), στην Ρωσία, να ενσωματωθούν στο βασίλειό τους.
Στις αρχές του Δ’ αιώνα π.Χ. το Βασίλειο κατάφερε να εγκαταστήσει εμποριά στην
χερσόνησο του Ταμάν (απέναντι από το Κερτς) και έτσι να ελέγξει ειρηνικά τα ντόπια
χωριά. Στα μέσα του Δ’ αιώνα το βασίλειο του Βοσπόρου ήλεγχε το μεγαλύτερο τμήμα
της Κριμαίας και την ανατολική και νότια ακτή της Θάλασσας του Αζόφ. Την ίδια εποχή συμμάχησε και με την Πόλη της Ολβίας:
Για καλή μας τύχη. Συμφωνούν οι πολίτες της Ολβίας και ο [βασιλιάς του
Βοσπόρου] Λεύκων [Α’, 389-349 π.Χ.], απόγονος του Σπαρτάκου, να είναι
φίλοι μεταξύ τους και εάν κάποιος είτε Έλληνας είτε βάρβαρος [επιτεθεί
στην Ολβία να βοηθήσει ο Λεύκων με όλες του τις δυνάμεις ... ]336
Η ίδρυση της πόλεως το 575 π.Χ. έγινε επάνω σε προηγούμενο οικισμό ντόπιων
ενώ το τείχος που την περιέβαλε χρονολογείται στην αρχή του Ε’ αιώνα π.Χ. Κατά την
περιγραφή του Στράβωνα του τέλους του Α’ αιώνα π.Χ., το Παντικάπαιον ήταν λόφος
κατοικημένος σε όλες τις πλευρές του. Στα ανατολικά του είχε λιμάνι, ναυτικές εγκαταστάσεις για τριάντα πλοία και ακρόπολη.337 Τον Δ’ αιώνα, η πόλη κατελάμβανε έκταση
0,1 τ.χλμ. και στην πρώτη της οικοδομική περίοδο περιλαμβάνεται θόλος και ίσως ιερό
του Απόλλωνα. Στο μέσο του Ε’ αιώνα π.Χ. κατασκευάσθηκε μεγάλος ναός του Απόλλωνα ενώ τον Δ’ αιώνα, περίοδο μεγάλης οικονομικής ακμής, μεγάλα δημόσια κτήρια
με ψηφιδωτά πατώματα όπως το λεγόμενο «άνδρον» αλλά και ναοί. Ναοί, βωμοί και
ιερά στην ακρόπολη ήταν αφιερωμένοι στην Εφεσία Αρτέμιδα, στον Απόλλωνα Προστάτη, στην Αφροδίτη, στον Δία, και στην Δήμητρα ενώ γύρω στο 300 π.Χ. κτίσθηκε
331

Στράβων, VII.4.4 (C309).
Ηρόδ., IV.20.
333
Δ.Σ., XII.31.1.
334
Έφορος Κυμαίος/Ephorus Cumaeus, FGrH, 70, fr. 158 = Ανώνυμος, Περίπλους Ε.Π., 49.
335
Δ.Σ., XII.31.1.
336
PHI Greek Inscriptions, # PH339738, SEG 45:1000, lines 8-13.
337
Στράβων, VII.4.4 (C309-310).
332
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και το βασιλικό ανάκτορο. Στην βόρεια κλιτύ του λόφου και στα δυτικά του λόφου
βρέθηκαν πολλά μεταλλουργικά εργαστήρια αλλά η πόλη παρήγε ακόμη διακοσμημένη
κεραμική, πήλινα βάρη για το ζύγισμα και πήλινα ειδώλια. Η έκταση γης που ήλεγχε το
Παντικάπαιον είναι δύσκολο να υπολογισθεί διότι με την ίδρυση του Βασιλείου του
Βοσπόρου υπήρχαν τριών ειδών γαιοκτησίες: η κοινοτική, η βασιλική, και η των
ναών.338
Η Φαναγόρια (ή Φαναγόρεια ή Φαναγόρειον, Phanagoria, BAGROW, 87: L2,
σημερ. Sennoy, Ρωσία, απέναντι από την Κερτς της Κριμαίας), ήταν πόλη του ασιατικού Κιμμερίου Πόντου, δηλαδή απέναντι από την ανατολική Κριμαία. Ιδρύθηκε το
545-540 π.Χ. από Τηίους,339 από την Μικρά Ασία και οικιστής ήταν ο Φαναγόρας ο Τήιος.340 Η χρονολογία ιδρύσεως επιβεβαιώνεται από ιωνική και αττική κεραμική της εποχής. Κατά τον Δ’ αιώνα είναι πιθανόν η Πόλη να αναγκάσθηκε να ενσωματωθεί στο
Βασίλειο του Βοσπόρου είτε υπό τον βασιλιά Λεύκωνα Α’ (389-349 π.Χ.) είτε υπό τον
Σπάρτακο Β’ (349-344 π.Χ.). Η «χώρα» της Φαναγορίας δεν έχει σταθεί δυνατόν αν
εντοπισθεί και το ίδιο συμβαίνει για όλες τις ελληνικές Πόλεις στην Χερσόνησο του
Ταμάν. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει 237 αγροτικούς οικισμούς της ελληνικής, ρωμαϊκής και μεσαιωνικής περιόδου με περισσότερους από 500 τύμβους και 150 χιλιόμετρα αρχαίων δρόμων, που κάνουν αδύνατη την ταυτοποίησή τους με συγκεκριμένες αρχαίες πόλεις. Η πόλη ήταν κτισμένη στην παραλία της Χερσονήσου του Ταμάν σε δύο
επίπεδα. Η πόλη του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. βρισκόταν στο άνω επίπεδο και είχε ορθογώνιο
πολεοδομικό σχέδιο και έκταση 0,25 τ.χλμ. Τα σπίτια ήταν κτισμένα με πλίνθους χωρίς
λίθινη βάση. Τα σπίτια αυτά καταστράφηκαν στο τέλος του ΣΤ’ αιώνα από φωτιά. Στην
αρχή του Ε’ αιώνα, η πόλη επεκτάθηκε και στο δεύτερο επίπεδο, προς την θάλασσα. Το
τείχος της κτίσθηκε στο τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ. όταν η πόλη κάλυπτε έκταση 0,75
τ.χλμ., εκ των οποίων σήμερα το ένα τρίτο βρίσκεται κάτω από την θάλασσα. Στους
λόφους που βρίσκονται γύρω από την πόλη υπάρχουν τρία μεγάλα νεκροταφεία. Στην
αρχή του Δ’ αιώνα π.Χ., το τείχος καταστράφηκε εξαιτίας πολιορκίας. Κατά την νέα
επέκταση της πόλεως τον Δ’ αιώνα π.Χ. προς τα ανατολικά τα σπίτια κτίζονταν από
ασβεστόλιθο και άλλες πέτρες αντί για πλίνθους. Υπήρχαν δύο ναοί της Αφροδίτης μαζί
με άλλα ιερά και ναούς. Στα εργαστήρια της πόλεως παραγόταν διακοσμημένη κεραμική από το τέλος του ΣΤ’ αιώνα μέχρι και τον Ε’ αιώνα ενώ έχουν βρεθεί φούρνοι κεραμικής του Δ’ αιώνα π.Χ. Υπήρχαν εργαστήρια για την παραγωγή διακοσμητικής κεραμικής κτισμάτων, ορειχάλκινων και σιδηρών αντικειμένων, και αγαλμάτων φυσικού μεγέθους. Επίσης, βρέθηκαν εισηγμένη κεραμική συμπεριλαμβανομένων αμφορέων, και
νομίσματα από άλλες Πόλεις που βεβαιώνουν ότι η Φαναγόρια ήταν κέντρο εμπορίου.341
Η Τάναις (Tanais, BAGROW, 84:E1, σημερ. Nedvigovka, Ρωσσία) βρισκόταν
πολύ κοντά στο σημερινό Ροστόφ του Δον (Rostov-na-Donu), στο βορειότερο άκρο της
Μαιώτιδος Λίμνης (Θάλασσας του Αζόφ) και στον Τάναϊ ποταμό (Δον). Η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες του Κιμμερίου Βοσπόρου (από τις δύο πλευρές του Πορθμού του
Κερτς) στις αρχές του Γ’ αιώνα π.Χ. Αρχικά ήταν εμποριό όπου Έλληνες και ντόπιοι
338

Hansen & Nielsen, no 705, «Pantikapaion/Bosporos», pp. 949-950. Για νομίσματα δες
ΟΑΕΝ, αρ. 172 και GCTV, nos 1689-1707, 1:168-169.
339
Ψευδο-Σκύμνος, 886-887.
340
Αρριανός, FGrH, 156, fr. 71.
341
Hansen & Nielsen, no 706, «Teos», pp. 950-951. Για νομίσματα δες GCTV, nos 3610-3618,
2:337.
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λαοί αντάλλασσαν προϊόντα. Οι ντόπιοι έδιναν κυρίως σκλάβους και δέρματα και
έπαιρναν ενδύματα και κρασί. Οι κάτοικοι της Τανάιδος είχαν καταφέρει να έχουν υπό
τον έλεγχό τους τούς ντόπιους νομάδες αλλά οι βασιλείς του Κιμμερίου Βοσπόρου
ήλεγχαν την Τανάιδα μέχρι που ο βασιλιάς Πολέμων κατέστρεψε τμήμα της το 8 π.Χ. 342
αλλά η πόλη επιβίωσε μέχρι τα μέσα του 5ου αιώνα μ.Χ. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει
αποκαλύψει το κύριο τμήμα της, που έχει έκταση 0,06 τ.χλμ., το τείχος που κατάστρεψε ο Πολέμων, δρόμους καθώς και κατασκευές σύμφωνα με την ντόπια αλλά και την
ελληνική παράδοση. Σήμερα, είναι αρχαιολογικά ορατά τα τείχη και η βαθειά τάφρος
της περιτειχισμένης πόλεως από τον Β’ π.Χ. μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα.343 Η πόλη υπήρξε
το βορειανατολικότερο σημείο επιρροής του αρχαίου ελληνισμού αλλά και το σημείο
επικοινωνίας του ελληνικού πολιτισμού με τους νομάδες των ασιατικών στεπών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 25
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ
Αποικία
Απολλωνία
Αμισός
Ηράκλεια
Θεοδοσία
Ίστρος
Κάλλατις
Κερασούς
Κρώμνα
Κοτύωρα
Κύτωρος
Μεσ(σ)α(η)μβρία
Οδησσός (Βάρνα)
Ολβία
Παντικάπαιον/Βόσπορος
Σήσαμος/Άμαστρις
Σινώπη

Σημερινή Χώρα ή Περιοχή
Βουλγαρία
Τουρκία
Τουρκία
Κριμαία
Ρουμανία
Ρουμανία
Τουρκία
Τουρκία
Τουρκία
Τουρκία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Ουκρανία
Κριμαία

Τάναϊς
Τίειον/Τίον
Τραπεζούς
Φαναγόρια
Χερσόνησος

Ρωσία
Τουρκία
Τουρκία
Ρωσία
Κριμαία

Τουρκία
Τουρκία

Χρονολογία π.Χ.344
610
560
550
570
567
Μεταξύ 540-390
Ε’ αιώνας; & Β’ αιώνας
Συνένωση 300-290;
Δ’ αιώνας;
Συνένωση 300-290;
Μεταξύ 513-493
Μεταξύ 593-560
647
575
Συνένωση 300-290;
Μεταξύ τέλους Η’ αιώνα και αρχών ή τέλους
Ζ’ αιώνα
Περίπου 300;
Συνένωση 300-290;
Ε’ αιώνας;
Μεταξύ 545-540
Μεταξύ 528-500

Εκτός από τις πόλεις του βόρειου Πόντου, οι Έλληνες εγκατέστησαν σημαντικές αποικίες και στα παράλια του νότιου Πόντου, κατά μήκος των σημερινών βόρειων
τουρκικών ακτών. Σημαντική Πόλη υπήρξε η Ηράκλεια (Herakleia/Heraclea,
BAGROW, 86:B2, σημερ. Ereğli) που βρισκόταν στα βορειοδυτικά παράλια της Τουρκίας. Η θέση της πόλεως είχε μεγάλη σημασία, διότι βρισκόταν σε απόσταση ταξιδιού
342

Στράβων, XI.2.3 (C493) & XI.2.11 (C495).
«The archeological site of Tanais», <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5422/>.
344
Η χρονολογία ιδρύσεως είναι βασισμένη στις διάφορες πηγές, όπως αυτές αναφέρονται στο
343

κείμενο.
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μιας ημέρας με τριήρη από την είσοδο του Ευξείνου Πόντου.345 Ιδρύθηκε περί το 550
π.Χ και ήταν αποικία των Μεγαρέων με συμμετοχή Βοιωτών και οικιστή τον Γνησίωχο.346 Οι άποικοι αναγκάσθηκαν στην αρχή να πολεμήσουν με τους ντόπιους Μαριανδυνούς για να προστατεύσουν την εγκατάσταση.347 Το 400 π.Χ. βοήθησαν τον Ξενοφώντα και τον στρατό του να ταξιδέψει με πλοία από την Τραπεζούντα στην
Ηράκλεια.348 Τον Δ’ αιώνα π.Χ, ο τύραννος Κλέαρχος, εκτός από τους μισθοφόρους,
κάλεσε στα όπλα όλους τους άνδρες από 16 έως 65 ετών για να πολιορκήσουν γειτονική πόλη.349 Σε σχέση με το μέγεθός της, η πόλη διέθετε σημαντικό πολεμικό ναυτικό,
το οποίο στο τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ. αποτελούνταν από 40 τριήρεις.350 Ακόμη, είχε
στην υπηρεσία της και πολλούς μισθοφόρους. 351 Συνεισέφερε στο συμμαχικό φόρο των
Αθηναίων του 425/4 π.Χ. Περί το 333 π.Χ., οι Αθηναίοι τίμησαν δύο Ηρακλειώτες για
την παράδοση δημητριακών στην πόλη.
[...] [ο Μμήμων και ο Καλλίας από την Ηράκλεια] παρέδωσαν στον δήμο
[των Αθηναίων] 4000 μεδίμνους σικελικού σίτου 352 προς 9 δραχμές353 και
όλο το κριθάρι που έφερε προς 5 δραχμές. Αποφάσισε ο δήμος, επειδή ο
Μνήμων και ο Καλλίας από την Ηράκλεια δείχνουν την καλή τους θέληση
και κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν για τον δήμο των Αθηναίων, να επαινέσει τον Μνήμονα και τον Καλλία από την Ηράκλεια και να στεφανώσει
τον κάθε ένα με στεφάνι για την εύνοια που δείχνουν προς τον δήμο των
Αθηναίων ...354
Η πόλη παρήγε ψάρια, καρύδια, ξυλεία αλλά κυρίως κρασί που μεταφερόταν σε δικούς
τους αμφορείς. Οι αμφορείς αυτοί ήταν σημαδεμένοι με ειδικές σφραγίδες και διανέμονταν σε ολόκληρο τον Εύξεινο Πόντο, ιδίως κατά τον Δ’ αιώνα π.Χ. Η Ηράκλεια είχε
μεγάλη επιρροή στην Χερσόνησο και στην Κάλλατιν, που ήταν δικές της αποικίες,
αλλά και σε άλλες αποικίες του Πόντου, όπως η Φαναγόρια και η Θεοδοσία 355 ενώ είχε
345

Ξεν., Ανάβασις, VI.4.2.
Ξεν., Ανάβασις, VI.2.1 και Ψευδο-Σκύμνος, 972-975 και Έφορος Κυμαίος/Ephorus Cumaeus,
FGrH, 70, fr. 44A & 44b.
347
Justinus, XVI.3.
348
Ξενοφών, Ανάβασις, V.5-6.
349
Πολύαινος, II.30.3.
350
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1327b (VII.5.7) και Ψευδο-Αριστοτέλης, Οικονομικών, 1347b
(II.2.8).
351
Αινείας Τακτικός, XII.5 και Πολύαινος, II.30.3.
352
Περίπου 175.000 λίτρα.
353
Για την δραχμή της εποχής δες GCTV, no 2538, 1:237. Δες και Πίνακα 27.
354
PHI Greek Inscriptions, # PH347196, IG II3 1 339, lines 11-21. Πρβλ. PHI Greek
Inscriptions, # PH2626, IG II2 408.
355
Η Θεοδοσία (Theodosia, BAGROW, 87:I2, σημερ. Feodosija/Feodosya) στην ανατολική
Κριμαία ιδρύθηκε από την Μίλητο (Αρριανός, Περίπλους Ευξείνου Πόντου, 30 και Ανώνυμος, Περίπλους
Ε.Π., 51) περί το 570 π.Χ. Η Πόλη αρχικά αντιστάθηκε και δεν ενσωματώθηκε στο βασίλειο του Κιμμερίου Πόντου αλλά περί το 370 π.Χ. ο Λεύκων Α’ (389-349 π.Χ.) την κατέκτησε. Είναι πιθανόν το 438/7
π.Χ., όταν η Θεοδοσία ήταν ακόμη ανεξάρτητη, πολίτες από το Παντικάπαιον (Βόσπορος) να κατέφυγαν
ως πρόσφυγες στην πόλη (Ανώνυμος, Περίπλους Ε.Π., 51). Η πόλη είχε θαυμάσιο λιμάνι, εύφορη γη, και
εξήγε σιτηρά στην Αθήνα [Στράβων, VII.4.4-6 (C309-C311)]. Η ανασκαφή της πόλεως είναι περιστασιακή και η «χώρα» της δεν μας είναι γνωστή αν και είναι βέβαιο ότι κατοικούνταν και από Έλληνες και από
ξένους. Δες Hansen & Nielsen, no 707, «Theodosia», pp. 951-952. Για νομίσματα δες
<https://www.museum.com.ua/en/nauch_isled/editing/v9/3.html>
και
346
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πολύ καλές σχέσεις με την Ολβία.
Με πολύ αμυδρές γραμμές μπορούμε να ανασυνθέσουμε την πολιτειακή Ιστορία της Ηράκλειας. Φτωχοί μάλλον άποικοι από τα Μέγαρα μαζί με λίγους πρόσφυγες
από την Βοιωτία με επικεφαλής έναν οικιστή, που έψαχναν έναν κλήρο γης, έφθασαν
στις ακτές του νότιου Πόντου για να εγκαταστήσουν μια δημοκρατική πολιτεία. Με το
πέρασμα του χρόνου, η οικονομική ευμάρεια έφερε κοινωνικές ανισότητες, διαφωνίες
και «στάση». Οι δύο αρχηγοί της στάσεως που μάλλον αναφέρονται ως τύραννοι, ο Ευρυτίων και ο Ευώπιος, ανέλαβαν την εξουσία μέχρι που αντικαταστάθηκαν από δημαγωγούς αλλά σύντομα ανέτρεψαν τους πολλούς. Στο τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ., η πολιτειακή διαίρεση των τριών φυλών διευρύνθηκε από 4 «εκατοστύες»356 σε 60 «εκατοστύες» ή 600 πολίτες έτσι ώστε και οι πλούσιοι να συμμετέχουν σε υποχρεωτικές υπηρεσίες της Πόλεως. Τη εποχή αυτή έχει υπολογισθεί ότι οι άνδρες της Πόλεως, οι πολίτες, ήταν περί του 6000. Το 364 π.Χ., όμως, ο τύραννος Κλέαρχος εγκαθίδρυσε την δυναστεία του που κράτησε για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια.357 Φαίνεται ότι ο τύραννος είχε περάσει κάποια από τα νεανικά του χρόνια στην Αθήνα ως ακροατής του
Πλάτωνα και για τέσσερα χρόνια μαθητής του Ισοκράτη. Αυτή η θητεία του, όμως, δίπλα σε φιλοσόφους και ρήτορες δεν τον απέτρεψε από το να ισχυρίζεται που και που
ότι ήταν γιος του Δία αλλά και να συμπεριφέρεται ως τυπικός δυνάστης. Στην εξωτερική του πολιτική, όμως, είχε καταφέρει να έχει καλές σχέσεις και με την Αθήνα και με
την Μέγα Βασιλέα της Περσίας. Παρ’ όλα αυτά, αν και πολλές φορές γλύτωσε από
απόπειρες κατά της ζωής του, τελικά δολοφονήθηκε από τον συγγενή του Χίωνα το 352
π.Χ. και αντικαταστάθηκε στην τυραννία από τον αδελφό του Σάτυρο ως επίτροπο των
ανηλίκων παιδιών του, του Τιμόθεου και του Διονυσίου. Ο Σάτυρος τιμώρησε τους δολοφόνους του αδελφού του αλλά και πολλούς άλλους πολίτες που ήταν αθώοι. Μετά
από επτά χρόνια στην εξουσία, το 345 π.Χ., παρέδωσε την εξουσία στον Τιμόθεο και
αργότερα πέθανε από αρρώστια. Ο Τιμόθεος υπήρξε εξαιρετικά επιεικής τύραννος.
Απελευθέρωσε από τις φυλακές τους αθώους πολίτες αλλά και άλλους που ίσως είχαν
διαπράξει ήσσονος βαρύτητας αδικήματα. Εξόφλησε τα δάνεια των πολιτών προς τους
δανειστές τους και παρείχε άτοκα δάνεια σε όσους χρειάζονταν χρήματα για να εμπορευθούν και γενικά υπήρξε πολύ ήπιος στην διακυβέρνηση της Πόλεως. Όρισε τον
αδελφό του Διονύσιο διάδοχό του την εποχή της εκστρατείας του Αλεξάνδρου Γ’ της
Μακεδονίας στην Περσία. Οι προσπάθειες των εξορίστων Ηρακλειωτών να επιστρέψουν στην εξουσία με την βοήθεια των Μακεδόνων απέτυχαν. Βοήθησε τον Αντίγονο όταν βρισκόταν σε πόλεμο και τα κατάφερε έτσι ώστε ο γιος του βασιλιά Πτολεμαίος να νυμφευθεί την κόρη του. Πέθανε περί το 304 π.Χ. και την τυραννία του συνέχισαν τα παιδιά του. Τους επόμενους δύο αιώνες ενεπλάκη στους πολέμους των ισχυρών της περιοχής μέχρι που κατελήφθη και πυρπολήθηκε από τους Ρωμαίους το 72
π.Χ.358
Στο δεύτερο μισό του Ε’ αιώνα π.Χ., η Ηράκλεια ήταν περιτειχισμένη359 ενώ τον
<http://www.museum.com.ua/editing/period1/big/15.
Jpg>
και
<http://www.kwintocoins.com/GreekCoins2.html#anchor_563>.
356
Εκατό, υποδιαίρεση κοινότητας ή φυλής (Δημητράκος, λμ. «εκατοστύς»).
357
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1304b (V.4.2) & 1306a (V.5.10) & 1305b (V.5.2) και Αινείας Τακτικός, XI.10 και Λεξικόν Σούδα, λμ. «Κλέαρχος» και Justinus, XVI.4.
358
Justinus, XVI.5 και Μέμνων Ηρακλείδης/Memnon Heracleota, FGrH, 434, fr. 1 = Φώτιος,
Βιβλιοθήκη, 224.
359
Ξεν., Ανάβασις, VI.2.8.
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Δ’ αιώνα διέθετε θέατρο360 και βουλευτήριο την εποχή του Κλεάρχου. 361 Η πόλη ήταν
κτισμένη σε ορθογώνιο πολεοδομικό σχέδιο. Μετά την επικράτησή τους επί των
ντόπιων Μαριανδυνών, οι Ηρακλειώτες αφιέρωσαν στην Ολυμπία αγάλματα που παρουσίαζαν ορισμένους από τους άθλους του Ηρακλή και άγαλμα του Απόλλωνα στους
Δελφούς.362
Στο μέσο του Δ’ αιώνα π.Χ., η Πόλη της Σινώπης (δες παρακάτω) συνομολόγησε συμμαχία με τους εκπροσώπους της Ηράκλειας (Ιστορική Πηγή 22). Ήταν η εποχή
που μετά την δολοφονία του Κλεάρχου, την εξουσία είχε αναλάβει ο αδελφός του
Σάτυρος ενώ η συμμαχία δέσμευε και τα ανήλικα παιδιά του πεθαμένου τυράννου. Τα
δύο μέρη υπόσχονται να βοηθήσουν το ένα το άλλο σε περίπτωση συρράξεως εκτός
εάν ο επιτιθέμενος είναι ο Πέρσης Βασιλιάς. Σε περίπτωση που ο επιτιθέμενος υποστηρίζεται από τον Πέρση μονάρχη, οι συμβαλλόμενες Πόλεις θα προσπαθήσουν να έρθουν σε συνεννόηση μαζί του και με τον Βασιλιά. Εάν αποτύχει η διαπραγμάτευση, θα
πολεμήσουν. Διφορούμενο είναι το σημείο της επιγραφής που αφορά όσους αποφασίσουν να φύγουν από τις δύο Πόλεις λόγω του πολέμου. Η ανάγνωση του κειμένου μπορεί να σημαίνει ότι είτε μπορούν να διαμείνουν ανενόχλητοι στην άλλη πόλη από εκείνη που έφυγαν ή σε οποιαδήποτε πόλη που θα τους δεχθεί αλλά χωρίς να θεωρηθεί ότι
εγκατέλειψαν τα δικαιώματά τους στην πόλη που έμεναν. Στην δεύτερη περίπτωση έχει
υποστηριχθεί ότι οι συμφωνίες που υπέγραφαν είτε η Ηράκλεια είτε η Σινώπη
δέσμευαν και άλλες εξαρτώμενες από αυτές Πόλεις. Επιπλέον, η μία Πόλη θα συνέδραμε την άλλη σε περίπτωση που υπήρχε προσπάθεια καταλύσεως του υφιστάμενου πολιτειακού καθεστώτος.363 Η συμμαχία πρέπει να έγινε με πρωτοβουλία της Σινώπης, η
οποία είχε και Πόλεις δορυφόρους.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 22
ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΚΑΙ ΣΑΤΥΡΟΥ & ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
(353-346 π.Χ.)
PHI Greek Inscriptions, # PH312295, IK Sinope 1. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι.
Λοΐζος.
Με αυτήν εδώ [την συμφωνία] όρκο έδωσαν και συμμαχία έκαναν οι Σινωπείς 364 και ο
Σάτυρος και τα παιδιά του Κλεάρχου. Εάν κάποιος εκστρατεύσει εναντίον του Σατύρου
ή των παιδιών του Κλεάρχου ή εναντίον της Ηράκλειας ή της «χώρας» της, εκτός από
τον Μέγα Βασιλέα,365 θα βοηθήσουν [τους αμυνόμενους] οι Σινωπείς με όλη τους την
δύναμη και όσο είναι δυνατόν. Και εάν κάποιος εκστρατεύσει εναντίον των Σινωπέων
ή της «χώρας» τους, εκτός από τον Μέγα Βασιλέα, θα βοηθήσουν ο Σάτυρος και τα
παιδιά του Κλεάρχου με όλη τους την δύναμη και όσο είναι δυνατό. Εάν αυτός που θα
εκστρατεύσει εναντίον του Σατύρου ή των παιδιών του Κλεάρχου ή εναντίον της
360

Δ.Λ., «Ηρακλείδης», V.91 (κεφ. 6)
Πολύαινος, II.30.2.
362
Παυσανίας, V.26.7 & Χ.15.1.
363
Hansen & Nielsen, no 715, «Herakleia», pp. 955-958. Για νομίσματα δες GCTV, nos 37663790, 2:352-354.
364
Πολίτες της πόλεως Σινώπη.
365
Τον Πέρση βασιλιά.
361
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Ηράκλειας ή της «χώρας» της ή εναντίον της Σινώπης ή της «χώρας» της ανακοινώσει
ότι εκστρατεύει μαζί με τον Μέγα Βασιλέα, τότε θα σταλούν αγγελιαφόροι μαζί με αγγελιαφόρους αυτού που εκστρατεύει [εναντίον μας] στον Μέγα Βασιλέα και θα του ζητήσουν να αποχωρήσει [ο επιτιθέμενος στρατός] από την περιοχή μας. Εάν αυτός που
έχει εκστρατεύσει εναντίον μας δεν θέλει να στείλει αγγελιαφόρους και να αποσυρθεί
από την περιοχή μας, τότε θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον με όλη μας την δύναμη και
όσο είναι δυνατόν. Όσοι υπηρετήσουν στην στρατιωτική αυτή δύναμη θα λάβουν μισθό το ένα τρίτο μισού στατήρα 366 κάθε μήνα. Θα προκαταβληθεί στους υπηρετούντες
μισθός ενός μηνός. Την προκαταβολή αυτή θα χρεωθούν αυτοί που θα ικετεύσουν για
ειρήνη μέσα σε έξι μήνες. Όσοι [πολίτες] εγκαταλείψουν την Σινώπη ή την Ηράκλεια
μπορούν να μείνουν στις Πόλεις χωρίς να έχουν υποπέσει σε αδίκημα. Εάν σκεφτούν
να πράξουν κάτι κακό από τότε που ο όρκος ανακοινώθηκε, πρέπει να αποπεμφθούν.
Και εάν αποφασίσουν οι Σινωπείς και ο Σάτυρος και τα παιδιά του Κλεάρχου, να τους
αποπέμψουν. Σε αυτήν την συμμαχία μπορούν να συμμετέχουν οι Κρωμνίτες 367 και οι
Σησαμηνοί,368 εάν το θέλουν. Θα θεωρηθεί ότι τήρησαν και οι δύο πλευρές την συμμαχία εάν κηρυχθεί επιστράτευση μέσα σε είκοσι ημέρες από την στιγμή που θα το ανακοινώσουν οι υπεύθυνοι. Εάν κάποιος από αυτούς που θα βρίσκονται στην πόλη προσπαθήσει να καταλύσει την πολιτεία των Σινωπέων ... ή επιτεθεί εναντίον του Σατύρου
ή των παιδιών του Κλεάρχου, θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον με όλη τους την δύναμη
και όσο είναι δυνατόν μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα ενημερώσουν οι υπεύθυνοι ... [στο τέλος της επιγραφής λείπουν πολλές λέξεις και το νόημα είναι ασαφές].
Οι Σησαμηνοί που αναφέρονται στην συμμαχία μεταξύ Σινώπης και του τυράννου της Ηράκλειας (Ιστορική Πηγή 22) ήταν πολίτες της Σησάμου. Η Σήσαμος ή Άμαστρις (Sesamos/Amastris, BAGROW, 86:C2, σημερ. Amasra) βρισκόταν δυτικά της Σινώπης. Ιδρύθηκε από την σύζυγο του τυράννου της Ηράκλειας Διονυσίου και κόρης
του Οξυάρθη, αδελφού του Δαρείου Γ’ της Περσίας (διοίκ. 336-330 π.Χ.), η οποία συνένωσε (300-290 π.Χ.) τέσσερις συνοικισμούς κατά μήκος της σημερινής βορειοδυτικής τουρκικής ακτογραμμής, την Σήσαμο, την Κύτωρο,369 την Κρώμνη και το Τίειο.370
Φαίνεται ότι υπήρξε μία ωραία πόλη με δύο λιμάνια.371
Η Σινώπη (Sinope, BAGROW, 87:A2, σημερ. Sinop, Τουρκία) βρισκόταν ανα366

Εικόνα αργυρού στατήρα της Ηράκλειας (352-345 π.Χ.) σε GCTV, no 3773, 2:352. Το βάρος
του στατήρα αυτού ήταν περίπου 12 γρ. και συνεπώς η αμοιβή του κάθε στρατιώτη ήταν μισή αργυρή
δραχμή (2 γρ.), το νόμισμα GCTV, no 3775, 2:352.
367
Οι Κρωμνίτες κατοικούσαν στην Κρώμνα (Kromna, BAGROW, 86:C2, σημερ. Tekkeönü),
παράλια πόλη ανατολικά της Ηράκλειας. Αποτελούσε μία εκ των τεσσάρων «κατοικιών» (συνοικισμών)
της Πόλεως Σήσαμος/Άμαστρις το 300-290 π.Χ. (Στράβων, XII.3.10). Δες Hansen & Nielsen, no 723,
«Kromna», p. 959. Για νομίσματα δες GCTV, nos 3678-3679, 2:344.
368
Δες παρακάτω.
369
Η Κύτωρος (Kytoros, BAGROW, 86:C2, σημερ. χωριό Kalafat, δυτικά της Cide) υπήρξε
εμποριό της Σινώπης (Στράβων, XII.3.10). Η περιοχή μπορούσε να προμηθεύσει ξυλεία για την επιπλοποιεία και σκλάβους. Δες Hansen & Nielsen, no 724, «Kytoros», p. 959.
370
Το Τίειον/Τίον ή η Τίος (Tieion/Tion/Tios, BAGROW, 86:C2, σημερ. Hisarönü) βρισκόταν
νότια της Σησάμου και αρχικά ανήκε στην συνένωση των τεσσάρων συνοικισμών υπό την Σήσαμο αλλά
σύντομα έγινε ανεξάρτητη Πόλη. Για την ίδρυσή του γράφει ο Στέφανος Βυζάντιος, λμ. «Τίος». Δες
Hansen & Nielsen, no 733, «Tieion», pp. 963-964.
371
Hansen & Nielsen, no 728, «Sesamos/Amastris», p. 960. Για νομίσματα δες GCTV, nos 36833686, 2:344.
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τολικά της Ηράκλειας σε απόσταση μιας ημέρας ταξιδιού με πολεμικό πλοίο. Την ίδρυσαν οι Μιλήσιοι αλλά μας έχει παραδοθεί πλούσιο μυθολογικό παρελθόν. Η πόλη έφερε το όνομα μιας μυθικής Αμαζόνας και την κατοικούσαν ευγενείς Σύριοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τρεις Θεσσαλούς Ήρωες που μάλλον ακολουθούσαν τον Ηρακλή εναντίον των Αμαζόνων. Μετά, ήρθε ο ῾Αβρώνδας από την Μίλητο, τον οποίον σκότωσαν
οι Κιμμέριοι, και μετά τους Κιμμερίους, ο Κώος και ο Κρητίνης, που ήταν εξόριστοι
από την Μίλητο.372 Για την διαδοχή αυτή μυθολογικών στοιχείων υπάρχουν φιλολογικό-ιστορικές ερμηνείες. Η Πόλη μπορεί να ιδρύθηκε ανάμεσα στο τέλος του Η’ αιώνα
και στις αρχές ή το τέλος του Ζ’ αιώνα π.Χ. Το 400 π.Χ., όταν ο Ξενοφών έφθασε κοντά της από τα βάθη της Μικράς Ασίας ήταν μια πολύ ισχυρή Πόλη και ναυτική δύναμη.373 Είχε ιδρύσει τρεις αποικίες, την Κοτύωρα,374 την Τραπεζούντα, και την Κερασούντα.375 Μετά την ίδρυσή της η Σινώπη αναφέρεται πάλι στην Ιστορία όταν ο Περικλής
έπλευσε με πολεμικά στον Εύξεινο Πόντο το 436 για να θέσει Πόλεις υπό τον αθηναϊκό έλεγχο. Την εποχή εκείνη η Πόλη κυβερνιόταν από τον τύραννο Τιμησίλεω, από
τον οποίο ο Περικλής αφαίρεσε την εξουσία και μοίρασε τα οικήματα και την γη του σε
600 εθελοντές Αθηναίους που εγκαταστάθηκαν στην πόλη.376 Οι Αθηναίοι αυτοί πρέπει
να έφυγαν το 411 ή το 405, η Σινώπη ανεξαρτητοποιήθηκε αλλά πρέπει να υπέκυψε
στις εντολές και στην ισχύ του Πέρση βασιλιά. Κατά τον Δ’ αιώνα, το πολίτευμα ήταν
δημοκρατικό και η Πόλη είχε βουλή και εκκλησία του δήμου. Η εύρεση μπρούτζινου
κλήρου ηλιαστή (δικαστή) με το όνομά του υποδηλώνει την ύπαρξη εκλεγμένου δικαστηρίου. Οι επώνυμοι άρχοντες ήταν πρυτάνεις, αγορανόμοι, στρατηγοί, νομοφύλακας
και επιστάτες και ο γραμματεύς της βουλής. 377 Εκτός από την λατρεία των θεών της
Μιλήτου, Απόλλων Ιατρός, Απόλλων Δελφίνιος και Ποσειδών Ελικώνιος, οι Σινώπιοι
λάτρευαν και τον Δία. Στην «χώρα» της Σινώπης υπήρχαν ελαιόδενδρα, σφένδαμνοι, 378
καρυδιές, με το ξύλο των οποίων έφτιαχναν έπιπλα, αλλά και δένδρα κατάλληλα για
την ναυπήγηση πλοίων. Άλλο κύριο προϊόν της πόλεως ήταν το ψάρεμα της παλαμίδας.379 Εντυπωσιάζει η απόφαση σε μια ημικατεστραμμένη επιγραφή του Δ’ αιώνα π.Χ.
για την φοροαπαλλαγή κάποιου άγνωστου άνδρα, η οποία αναφέρει τα εξής:
[Ο ....] απαλλάσσεται από φόρους μέχρι εκατό στατήρων χρυσού 380 από την στιγμή που
θα φθάσει στην πόλη, έχει ελεύθερη είσοδο και έξοδο από το λιμάνι απολαμβάνοντας
372

Ψευδο-Σκύμνος, 941-952.
Πολύαινος, VII.21.2.
374
Η Κοτύωρα ή τα Κοτύωρα (Kotyora, BAGROW, 87:C4, σημερ. Ordu) ήταν παράλια πόλη
ανάμεσα στην Σαμψούντα και την Τραπεζούντα. Ήταν τειχισμένη αλλά ο στρατός του Ξενοφώντα περίμενε 45 ημέρες έξω από τα τείχη της μέχρι να έρθουν τα εμπορικά πλοία από την Σινώπη και την
Ηράκλεια να τον παραλάβουν. Για την εκμετάλλευση της «χώρας», η Κοτύωρα πλήρωνε δασμό στην Σινώπη, που σημαίνει ότι ήταν εξαρτώμενη Πόλη. (Ξενοφών, Ανάβασις, V.5). Δες Hansen & Nielsen, no
722, «Kotyora», p. 959.
375
Ξενοφών, Ανάβασις, IV.8.22 & V.3.2 & V.5.3.
376
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Περικλής», XX.
377
PHI Greek Inscriptions, # PH312297, IK Sinope 3 & # PH312299, IK Sinope 5 & #
PH312301, IK Sinope 7.
378
Γένος φυτών της οικογένειας ακερίδες που περιλαμβάνει περί τα 120 είδη. Είναι υψηλά δένδρα αλλά και σπάνια θάμνοι, φυλλοβόλα αλλά και σπάνια αειθαλή. Δες Υδρία Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια, 49:383.
379
Στράβων, XII.3.11-12 (C545-C546).
380
Ο χρυσός δαρικός/δαρεικός (περσικός) στατήρας του Δ’ αιώνα π.Χ. ζύγιζε 8,34 γρ. (OHGRC,
fig. 4.6 & 4.7 & 4.11 & 4.17) και Πίνακας 27.
373
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ασυλία και δικαιώματα χωρίς περιορισμούς.381
Η Σινώπη βρισκόταν πάνω σε χερσόνησο η οποία ενώνεται με την βόρεια τουρκική ακτή με ισθμό πλάτους 400 μ. Από το 370 π.Χ. ήταν περιτειχισμένη ενώ διέθετε
από ένα λιμάνι σε κάθε πλευρά του ισθμού. Οι περιστασιακές ανασκαφές της αρχαίας
πόλεως έχουν φέρει στο φως κεραμική που χρονολογείται από το τέλος του Ζ’ και τις
αρχές του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. αλλά και επιτύμβιες στήλες χρονολογημένες από τον Ε’ έως
τον Γ’ αιώνα π.Χ. Από τα μέσα του Δ’ αιώνα π.Χ., η πόλη παρήγε σε μεγάλες ποσότητες αμφορείς μεταφοράς ελαιολάδου και οίνου που χρησιμοποιούνταν σε όλο τον Εύξεινο Πόντο μέχρι το 200 π.Χ. ή και λίγο αργότερα.382
Ανατολικά
της
Σινώπης
βρισκόταν
η
Αμισός
ή
Πειραιεύς
(Amisus/Amisos/Peiraieus, BAGROW, 87:B2, σημερινή Samsun), κατοπινή Σαμψούντα. Ήταν αποικία των Φωκαέων και ιδρύθηκε περί το 560 π.Χ. αλλά ίσως πρωτοϊδρύθηκε από την Μίλητο. Η Αμισός ήταν αρχικά μάλλον Πόλη εξαρτώμενη από την Σινώπη μέχρι την εμφάνιση των Αθηναίων. Φαίνεται ότι περί το 436 π.Χ., κατά την εκστρατεία του Περικλή στον Πόντο έλαβε Αθηναίους αποίκους και μετονομάσθηκε σε
Πειραιάς.383 Τα κύρια προϊόντα της ήταν ο σίδηρος, 384 ελαιόλαδο και ελιές.385 Η δημοκρατία που έφεραν οι Αθηναίοι άποικοι κράτησε λίγο διότι σύντομα η Πόλη έπεσε στα
χέρια των Περσών μέχρι την εκστρατεία του Αλεξάνδρου Γ’ της Μακεδονίας. Κατόπιν,
ενσωματώθηκε στο Βασίλειο του Πόντου υπό τον Μιθριδάτη Β’ (Γ’ αιώνα π.Χ.).386 Αν
και δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές διότι η περιοχή της πόλεως είναι στρατιωτική ζώνη, έχουν βρεθεί περιστασιακά ευρήματα, όπως κοσμήματα του Ε’ και του Δ’
αιώνα π.Χ., επιτύμβια στήλη αλλά και εισηγμένη κεραμική από τον ΣΤ’ μέχρι τον Δ’
αιώνα π.Χ. Σε φρούριο κοντινής περιοχής (Ak Alan) ανασκάφηκαν πήλινα διακοσμητικά κτηρίων ιονικού και αιολικού ρυθμού, ντόπια κεραμική, και θραύσματα από οινοχόες του τέλους του Ζ’ αιώνα π.Χ. Προφανώς, η κεραμική αυτή υποδεικνύει την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή πριν από την ίδρυση της Αμισού. Το ίδιο μπορεί να
συμβαίνει και με τον μύθο της συγκρούσεως με τις Αμαζόνες που περιγράφει ο Ηρόδοτος.387
Ανατολικά της Αμισού βρίσκονταν δύο άλλες σημαντικές ελληνικές Πόλεις, η
Κερασούς και η Τραπεζούς, οι οποίες ήταν αποικίες της Σινώπης, εξαρτώμενες από αυτήν και της πλήρωναν φόρο.388 Η Κερασούς (Kerasus, BAGROW, 87:E3) της Κλασσικής Εποχής ίσως βρισκόταν δίπλα στο σημερινό χωριό Gelida Kale, 39 χιλιόμετρα δυτικά της Τραπεζούντας. Κατά τον Β’ αιώνα π.Χ., ο Φαρνάκης Α’ του Πόντου μετέφερε
τον πληθυσμό στην θέση της σημερινής Κερασούντας (Giresun).389 Το έτος ιδρύσεως
της Τραπεζούντος (Trapezous, BAGROW, 87:E4, σημερ. Trabzon) μας είναι άγνωστο
και μια πληροφορία για το έτος 757/6 π.Χ. είναι καταφανώς λανθασμένη. Το 400 π.Χ.,
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PHI Greek Inscriptions, # PH312298, IK Sinope 4.
Hansen & Nielsen, no 729, «Sinope», pp. 960-963. Για νομίσματα δες GCTV, nos 36873713, 2:344-347.
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Πρβλ. Ψευδο-Σκύμνος, 917-918 και Θεόπομπος Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr.
389 = Στράβων, XII.3.14 (C517).
384
Αριστοτέλης, Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων, 48 (833b).
385
Στράβων, XII.3.30 (C556).
386
Απ. Μιθρ., XII.83.
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Ηρόδ., IV.110.
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Ξενοφών, Ανάβασις, V.5.10.
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Hansen & Nielsen, no 719, «Kerasous», p. 958.
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ο Ξενοφών στρατοπέδευσε έξω από τα τείχη της Τραπεζούντας και οι κάτοικοι παρείχαν αγορά για τον στρατό του ενώ τους έδωσαν και δωρεάν βόδια, κριθαρόψωμο και
κρασί. Επίσης τους έδωσαν δύο πλοία, μία πεντηκοντόρο και μία τριανκοντόρο, για να
οδηγήσουν τα μεταγωγικά που θα μετέφεραν τους στρατιώτες προς τα δυτικά.390 Η
πόλη άνθισε κατά τα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια και έπεσε στους Οθωμανούς το
1461 μ.Χ.391
Πέρα από τις τετριμμένες αιτίες του αρχαίου ελληνικού αποικισμού, η στενότητα γης, οι πολιτικές συγκρούσεις, η έλλειψη τροφίμων, υπήρχε και η περιέργεια του
Έλληνα να δει τι είναι πέρα, μακριά, πίσω από τα βουνά, στην άκρη της θάλασσας.
Έτσι μπήκε στον Εύξεινο Πόντο για πρώτη φορά τον Ζ’ αιώνα π.Χ. και εξερεύνησε τα
δυτικά παράλια. Κατόπιν, σιγά-σιγά και αφού ξεπέρασε τον τρόμο του για την ανοιχτή
θάλασσα του Πόντου, έφθασε σε όλες του της ακτές, πέρασε τον Πορθμό του Κερτς
και έφθασε στο βορειότερο άκρο της Θάλασσας του Αζόφ, στο Ροστόφ του Δον
(Τάναϊς). Τέλος, εξερεύνησε και εγκατέστησε αποικίες στην βόρεια Μικρά Ασία, στις
τουρκικές ακτές. Οι αποικίες του Ευξείνου Πόντου εμπορεύονταν κυρίως, ξυλεία, σιτηρά, ντόπιο κρασί, δέρματα ζώων και σκλάβους.
Οι εμπορικοί σταθμοί και οι αποικίες είχαν μια ανοδική οικονομική πορεία, άλλοτε ελεύθερες, άλλοτε εξαρτώμενες από άλλες αποικίες του Πόντου ή την Αθήνα και
άλλοτε σε τοπικούς συνασπισμούς υπό ντόπιο βασιλιά. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου Γ’
της Μακεδονίας επηρέασε τις Πόλεις του Ευξείνου Πόντου, όπως και ολόκληρη την οικουμένη, στα μάτια των Ελλήνων της Μεσογείου Θαλάσσης.

Συμπέρασμα
Οι βόρειοι βαλκάνιοι λαοί πέρασαν με πολύ αργότερους ρυθμούς τις ίδιες
προϊστορικές περιόδους που πέρασαν και οι Έλληνες και για αυτόν τον λόγο εισήλθαν
πολύ αργά στο φως της Ιστορίας, σε σχέση με τους τελευταίους. Πέρα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, η Ιστορία των βαλκανικών λαών άρχισε όταν αυτοί ήρθαν σε επαφή
με τους Έλληνες, οι οποίοι κατέγραψαν τις εμπειρίες τους με αυτούς τους λαούς.
Ανάμεσα στους διάφορους λαούς της Χερσονήσου του Αίμου, οι Οδρυσοί Θράκες ήταν
αυτοί με τους οποίους συνηλλάγησαν διπλωματικά, οικονομικά και πολιτισμικά οι Έλληνες. Οι πρώτοι που ταξίδεψαν βόρεια στην θάλασσα, οι Μυκηναίοι, είχαν φθάσει
μέχρι τα βόρεια παράλια του Αιγαίου. Οι κατοπινοί Έλληνες, όμως, πέρασαν τον Ελλήσποντο, εισήλθαν στον Εύξεινο Πόντο και εγκατέστησαν στα παράλια του αποικίες. Οι
ελληνικές αυτές αποικίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην μεταφορά κυρίως δημητριακών
στις Πόλεις του νότιου ελλαδικού χώρου και στα νησιά του Αιγαίου.
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7
Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (323-272 π.Χ.)
Ο Λαμιακός Πόλεμος
Μακεδόνες Διάδοχοι & Επίγονοι
Η Ρόδος
Η Αχαϊκή Συμπολιτεία και η Αιτωλική Συμπολιτεία
Ο θάνατος του Αλεξάνδρου Γ’ της Μακεδονίας είχε ως αποτέλεσμα αποτυχημένες προσπάθειες ορισμένων στρατηγών του να τον αντικαταστήσουν. Αμέσως άρχισαν οι στρατιωτικές συγκρούσεις ανάμεσα στους Διαδόχους του αλλά και με τα παιδιά
τους, τους ονομαζόμενους Επιγόνους. Η είδηση του θανάτου του στις ελληνικές Πόλεις
προκάλεσε αναταραχή και εξέγερση εναντίον των Μακεδόνων, η οποία κατέληξε στον
Λαμιακό Πόλεμο και επικράτηση των τελευταίων. Στην Ασία, όμως, συνεχίσθηκαν οι
μάχες και οι μηχανορραφίες ανάμεσα στους ανταπαιτητές του θρόνου. Σε αυτές ενεπλάκησαν η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Αλεξάνδρου, αλλά και άλλοι συγγενείς του πεθαμένου βασιλιά. Σιγά-σιγά, οι μνηστήρες σκοτώνονταν, με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο, και ο αριθμός τους μειωνόταν. Προς το τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ., οι επιζήσαντες
στρατηγοί αυτοανακηρύχθηκαν βασιλείς των περιοχών που ήλεγχαν. Το σημαντικότερο
ίσως γεγονός της περιόδου υπήρξε η πολιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Το αμέσως επόμενο σημαντικό γεγονός κατά τον Γ’ αιώνα ήταν η πρόσκαιρη
κατάρρευση της μακεδονικής βασιλείας και η εισβολή των Γαλατών/Κελτών αρχικά
στον ελλαδικό χώρο και αργότερα στην Μικρά Ασία. Η συνένωση των Ελλήνων έδιωξε
τους Κέλτες προς τα βόρεια Βαλκάνια και το στρατιωτικό κενό που δημιουργήθηκε
έδωσε την ευκαιρία στον Αντίγονο Β’ Γονατά να αναρριχηθεί στον θρόνο της Μακεδονίας. Τον ίδιο θρόνο, όμως, εποφθαλμιούσε και ο Πύρρος της Ηπείρου, ο οποίος είχε
επιστρέψει από την εκστρατεία του στην Ιταλία. Συνέχισε να υπερέχει σε μάχες και
στην Ελλάδα και μάλιστα νίκησε και τον Αντίγονο Β’ Γονατά. Όμως, ο Πύρρος σκοτώθηκε σε μάχη στο Άργος και άφησε ελεύθερο το πεδίο επικρατήσεως στην Μακεδονία και στην Ελλάδα στον αντίπαλό του. Στην Ελλάδα, όμως, είχαν αρχίσει να κυριαρχούν η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία, τοπικές ενώσεις Πόλεων με σημαντική
προηγούμενη της εποχής αυτής Ιστορία. Οι Συμπολιτείες αυτές έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στα μετέπειτα γεγονότα του Γ' αιώνα π.Χ. Από πολιτικής και στρατιωτικής
απόψεως, λοιπόν, ο θάνατος του Αλεξάνδρου Γ' προκάλεσε πλήρη αναστάτωση σε όλη
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του την αυτοκρατορία, στην ελληνική χερσόνησο και στο Αιγαίο.
Η αχανής αυτοκρατορία μετασχηματίζεται σε βασίλεια (323-276 π.Χ.)
Για την διευκόλυνση των μαθητών και των φοιτητών μας αλλά και των μελετητών της Ιστορίας, εμείς οι ιστορικοί, από τον Ηρόδοτο και την Παλαιά Διαθήκη, από
τον 16ο αιώνα μ.Χ. και μετά, αλλά κυρίως κατά τον 19ο αιώνα μ.Χ., χωρίσαμε την
Ιστορία σε περιόδους. Μελετάμε και γράφουμε για κάθε περίοδο ξεχωριστά και τις περισσότερες φορές ξεχνάμε πώς υπήρξαν άνθρωποι που έζησαν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου, όπως την έχουμε ορίσει, και στην αρχή της επομένης στην οποία αναφερόμαστε. Οι μεγάλοι κύκλοι της ιστορίας, δηλαδή κάθε «μια 'πραγματική' ιστορική
περίοδος έχει συνήθως μεγάλη διάρκεια, γνωρίζει μεταβολές, επειδή η κίνηση της ιστορίας δεν σταματά ποτέ» και συνήθως πηγάζει από την προηγούμενη και διαχέεται στην
επόμενη. Στην μετάβαση από την μία περίοδο στην επόμενη «το παρελθόν δεν είναι
παρά η κληρονομιά που επιτρέπει το άλμα προς την νέα εποχή».392 Υπάρχουν, όμως και
γεγονότα που σηματοδοτούν την αλλαγή της ιστορικής εποχής στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Θέλαμε, λοιπόν, οι ιστορικοί, να ορίσουμε το τέλος της εποχής
των αυτόνομων ελληνικών Πόλεων, την άνοδο των Μακεδόνων ως ισχυρή δύναμη
στην Ελλάδα αλλά κυρίως να ορίσουμε ότι από το τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ. και μετά,
κάτι το ελληνικό διαχύθηκε σε όλο τον νοτιοδυτικό ασιατικό χώρο αλλά και στην βορειοανατολική Αφρική, δηλαδή από την Αίγυπτο μέχρι και την Ινδία. Την ενωτική αυτή
ουσία του ελληνισμού –με ό,τι αυτό σημαίνει για την εποχή– σε αυτήν την μεριά της
υδρογείου διαπίστωσε τον 19ο αιώνα μ.Χ. ο Γερμανός ιστορικός Ιωάννης Γουστάβος
Δρόυζεν393 στο πολύτομο έργο του Η Ιστορία του Ελληνισμού,394 που καλύπτει την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και των Επιγόνων του, στο τέλος του Γ’ αιώνα
π.Χ., και ονόμασε την Ιστορία της Ελληνιστική Εποχή. Στις σημερινές Ιστορίες όπως
και στην παρούσα, βέβαια, η Ελληνιστική Εποχή τελειώνει με την ναυμαχία στο Άκτιο
το 31 π.Χ. Το γεγονός που θεωρούν οι ιστορικοί ότι αποτελεί την αφετηρία για την νέα
ιστορική περίοδο είναι ο θάνατος του Αλεξάνδρου Γ’ της Μακεδονίας στην Βαβυλώνα
και οι πολεμικές συγκρούσεις για την επικράτηση κάποιου από τους στρατηγούς του
που ήθελε να τον διαδεχθεί.
Το ζήτημα της διαδοχής του Αλεξάνδρου (323 π.Χ.)
Στις 28 Δαισίου (13 Ιουνίου) του 323 π.Χ., ο Αλέξανδρος Γ’ της Μακεδονίας
άφησε την τελευταία του πνοή στο ανάκτορο στην Βαβυλώνα. Στην ερώτηση που του
είχαν υποβάλει λίγο πριν πεθάνει οι έμπιστοί του φίλοι, σωματοφύλακες και Εταίροι,
σε ποιον την «βασιλείαν απολείπειν» είχε ήδη απαντήσει ειρωνικά και σιβυλλικά: «τω
κρατίστω»,395 καθώς έδινε το δαχτυλίδι σφραγίδα του στον Περδίκκα. Εκείνο το σούρουπο του Ιουνίου, ο Αλέξανδρος ξεψύχησε. Βρισκόταν τώρα εκεί στην νεκρική του
κλίνη, μπροστά στους έμπιστούς του στρατηγούς, στο μυαλό των οποίων πρέπει να
υπήρχε μόνο μία σκέψη: και τώρα ποιος; Αν και ο Περδίκκας ήταν στην αρχή διστακτικός, οι παριστάμενοι τον αναγνώρισαν αμέσως ως «επιμελητήν της βασιλείας».396 Δεν
392

Jacques Le Goff, Πρέπει, αλήθεια, να κόβουμε την ιστορία σε φέτες; μετ. του Faut-il vraiment
découper l'histoire en tranches? (Βριλήσσια Αττικής: angelus novus, 2016), σ. 125.
393
Green, Actium, p. xv.
394
Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus (1836 και ακολούθως) και στην ελληνική γλώσα, 6 τόμοι, 3η ελληνική έκδοση, Αθήνα: Τράπεζα Πίστεως/Alpha Τράπεζα, 1999-2011).
395
Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, VII.26.3.
396
Δ.Σ., XVIII.2.4. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς αρμοδιότητες προσέδιδε στον κάτοχο του αυτός
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γνωρίζουμε ακριβώς τι σήμαινε αυτή η θέση αλλά ως ο πρώτος τη τάξη στρατηγός της
αλεξανδρινής αυτοκρατορίας έπρεπε φαίνεται να λειτουργήσει ως μια τυπική συνέχεια
της ανωτάτης αρχής μέχρι να συμφωνήσουν όλοι τι θα έκαναν. Ήδη από το τέλος των
κατακτήσεων του Αλεξάνδρου πρέπει να υπήρχαν δύο απόψεις για το μέλλον της αυτοκρατορίας, αν και, ως ήταν φυσικό, δεν είχαν μέχρι τότε εκφρασθεί ανοιχτά. Κάποιοι,
λοιπόν, πίστευαν ότι έπρεπε η αυτοκρατορία να διοικείται από έναν βασιλιά αλλά και
να υπάρξει μόνο ένας διάδοχος αλλά και εκείνοι που επέμεναν ότι επειδή ήταν αχανής
έπρεπε, ακόμη και εάν υπήρχε ένας βασιλιάς, να διαιρεθεί και να διοικηθεί από πολλούς στρατηγούς. Τώρα, μετά τον θάνατο του βασιλιά, όσοι υποστήριζαν την πρώτη
άποψη γνώριζαν ότι ο φυσικός και νόμιμος διάδοχος του Αλεξάνδρου βρισκόταν στην
κοιλιά της μητέρας του Ρωξάνης, που ήταν ήδη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, και μετά
την γέννησή του θα έπρεπε να ακολουθήσει μια μακρά περίοδος αντιβασιλείας. Αλλά
το παιδί που θα γεννιόταν θα ήταν μισός Μακεδόνας και μισός Βακτριανός, γεγονός
που θα δημιουργούσε ερωτηματικά ως προς την καταλληλότητά του ως βασιλιά. Σύμφωνα με την μακεδονική παράδοση και πρακτική περί διαδοχής, ο στρατός ήταν αυτός
που έπρεπε να επιλέξει και να εγκαταστήσει τον νέο βασιλιά. Την στιγμή του θανάτου
του Αλεξάνδρου, όμως, ο μακεδονικός στρατός ήταν διασκορπισμένος σε τρία τμήματα: το ένα στάθμευε στην Μακεδονία, ένα δεύτερο βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Μακεδονία και το τρίτο ήταν στην Βαβυλώνα, και άρα ήταν αδύνατον να υπάρξει απόφαση του στρατού. Εν τούτοις, πώς θα το εξελάμβανον οι Μακεδόνες μαχητές ότι θα γινόταν βασιλιά τους ένας με αίμα εξ αυτών που είχαν κατακτήσει. Υπήρχε, βέβαια και η
επιλογή του ετεροθαλούς αδελφού του Αλεξάνδρου, του Αριδαίου, που ήταν γιος του
Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας με την Φίλιννα/Φιλίνη από την Λάρισα. Όμως, ήταν διανοητικά βραδύς, άρρωστος και επιληπτικός και παρότι ήταν στον στρατό μαζί του ο
Αλέξανδρος δεν του είχε αναθέσει κανένα αξίωμα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η
επιλογή ενός νόμιμου διαδόχου εξ αίματος δεν υπήρχε ενώ ακόμη και αυτή η ίδια η
επιλογή αμφισβητούνταν διότι δεν ήταν βέβαιο πως και ο ίδιος ο Αλέξανδρος θα διατηρούσε την αρχή της αυτοκρατορίας του μόνος του χωρίς να διανείμει την διοίκησή της
στους στρατηγούς του. Αλλά υπήρχαν και αυτοί που φοβούνταν ότι η οποιαδήποτε διανομή ανάμεσα στους διαδόχους του μπορεί να σήμαινε ατέλειωτες αιματηρές συγκρούσεις, ανάλογα με το πόσο θίγονταν τα συμφέροντα του κάθε νέου βασιλιά. Υπήρχαν
και οι 60.000 μισθοφόροι του Αλεξάνδρου και του Δαρείου που ήταν έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όποιον πλήρωνε τα περισσότερα ενώ και ο ίδιος ο μακεδονικός στρατός δεν θα ήταν αμέτοχος σε τέτοιες αποφάσεις, όπως απέδειξαν αμέσως
τα γεγονότα.
Στο συμβούλιο των στρατιωτικών που έγινε αμέσως μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, οι γνώμες για το μέλλον της αυτοκρατορίας ήταν πολλές και διαφορετικές. Ο
Περδίκας και ορισμένοι άλλοι στρατηγοί από τους Εταίρους επιθυμούσαν να περιμένουν την γέννηση του παιδιού από την Ρωξάνη. Εάν ήταν αγόρι θα ανακηρυσσόταν
βασιλιάς υπό αντιβασιλεία. Ο ναύαρχος Νέαρχος πρότεινε την άμεση ανακήρυξη του
Ηρακλή, νόθου γιου του Αλεξάνδρου από την Περσίδα πριγκίπισσα Βαρσίνη που ήταν
και πεθερά του, ως διαδόχου αλλά η άποψή του αντικρούσθηκε με το επιχείρημα ότι
ένα νόμιμο παιδί είναι καλύτερο από ένα νόθο. Ο Πτολεμαίος πρότεινε την ανάθεση
της εξουσίας σε Συμβούλιο των φίλων, σωματοφυλάκων και Εταίρων του Αλεξάνδρου
αλλά η άποψη αυτή θεωρήθηκε χειρότερη από την αναμονή για την γέννηση του παιδιού. Ο Μελέαγρος αρνήθηκε να αποδεχθεί τον Περδίκκα ως αντιβασιλέα του παιδιού
ο τίτλος [Peter Green, Alexander to Actium (Berkeley: Univ. of California Press, 1990), p. 3].
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της Ρωξάνης και πρότεινε ουσιαστικά τον Αρριδαίο, που ήταν ήδη εκεί στο στρατόπεδό, διότι ένας Μακεδόνας ήταν πολύ καλύτερος από έναν μισό ξένο. Η μακεδονική
φάλαγγα των πεζών επιθυμούσε κάποιον από την γενιά του Φιλίππου Β’ και εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό ο Μελέαγρος δεν έχασε ευκαιρία να τεθεί επικεφαλής του
στρατού και να επιτέθηκε στο ανάκτορο για να επιβάλει την γνώμη του. Μετά βίας ο
Περδίκκας και οι ιππείς κατάφεραν να διαφύγουν την σύλληψη και να στρατοπεδεύσουν έξω από την πόλη. Ενώ, όμως, ο Μελέαγρος νόμιζε ότι ήλεγχε την κατάσταση, οι
ιππείς απέκλεισαν την τροφοδοσία της πόλεως και τον ανάγκασαν να συμβιβασθεί. Ο
Αρριδαίος ανακηρύχθηκε βασιλιάς ως Φίλιππος Γ’ και όταν γεννιόταν το παιδί της Ρωξάνης και ήταν αγόρι θα ανακηρυσσόταν συμβασιλέας με τον όνομα Αλέξανδρος Δ’.397
Έτσι, ο Περδίκκας παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης ως ουσιαστικός αντιβασιλέας
των δύο νομίμων βασιλέων και, προς το παρόν, κατάφερε να διατηρήσει την συνοχή
της αυτοκρατορίας.
Μετά την ανάδειξη του Φιλίππου Γ’ Αρριδαίου ως βασιλιά, ο Περδίκκας, με την
αποδοχή του ως επιμελητή της βασιλείας αλλά και έχοντας στην κατοχή του το δαχτυλίδι σφραγίδα του Αλεξάνδρου, δηλαδή την πραγματική αρχή, συγκάλεσε νέο συμβούλιο στην Βαβυλώνα για να ανακοινώσει τους διορισμούς που είχαν ήδη αποφασισθεί. 398
Οι τρεις στρατηγοί που δεν έλαβαν κανένα αξίωμα σε ό,τι αφορούσε στην διοίκηση της
ασιατικής αυτοκρατορίας ήταν ο Αντίπατρος που βρισκόταν ως αντιβασιλέας του Αλεξάνδρου στην Πέλλα αλλά είχε στείλει τον γιο του Κάσσανδρο στην Βαβυλώνα, ο Κρατερός που όδευε προς την Μακεδονία με 10.000 παλαίμαχους στρατιώτες για να αντικαταστήσει τον Αντίπατρο, αλλά και ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος που από την αρχή
της αλεξανδρινής εκστρατείας βρισκόταν στην Φρυγία με την εντολή να διαφυλάξει τις
οδούς επικοινωνίας με την Μακεδονία. Οι νέες θέσεις που ανακοίνωσε ο Περδίκκας
αντανακλούσαν το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην Βαβυλώνα μετά τον θάνατο του
Αλεξάνδρου. Ανάμεσα στους κυριότερους διορισμούς, ο Αντίπατρος παρέμενε αντιβασιλέας στην Μακεδονία, γεγονός που άφηνε τον Κρατερό που είχε την εντολή του Αλεξάνδρου να τον αντικαταστήσει χωρίς αξίωμα. Ως αντίβαρο της χαμένης αντιβασιλείας,
διόρισαν τον Κρατερό «προστάτην της Αρριδαίου βασιλείας» ενώ τον Μελέαγρο τοποθέτησαν «ύπαρχον Περδίκκου»,399 δηλαδή δεύτερο στη αρχηγία μετά τον Περδίκκα.
Και οι δύο θέσεις ήταν μόνο τιμητικές μια που την επιμελητεία της βασιλείας είχε ο
ίδιος ο Περδίκκας. Πολύ σύντομα, όμως, ο Μελέαγρος δολοφονήθηκε και έτσι ο Περδίκκας έμεινε μόνος ισχυρός ανήρ. Ο Πτολεμαίος ζήτησε και έλαβε την Αίγυπτο διότι
φαίνεται αντελήφθη αμέσως ότι για να αποφύγει να εμπλακεί σε διαμάχες με τους άλλους στρατηγούς ήταν καλύτερο να είναι μακριά από την Ασία και σε μία περιοχή της
οικουμένης στην οποία θα μπορούσε να αυτονομηθεί. Ο Λυσίμαχος ανέλαβε την διοίκηση της Θράκης ενώ ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος παρέμεινε διοικητής της περιοχής
που ήδη ήλεγχε στην κεντροδυτική Μικρά Ασία (Παμφυλία, Λυκία, Φρυγία). Ο Ευμένης διορίσθηκε διοικητής της κεντρικής Μικράς Ασίας (Καππαδοκίας και Παφλαγονίας) και όφειλε ουσιαστικά να την κατακτήσει από τον τοπικό ηγεμόνα Αριαράθη. Ο
Λεοννάτος έλαβε την βορειοδυτική Μικρά Ασία (Φρυγία του Ελλησπόντου). Οι άλλες
397

Justinus, XIII.2-3 και Δ.Σ. XVIII.2 και Curtius, X.6-9 και Δέξιππος Αθηναίος/Dexippus
Atheniensis, FGrH, 100 fr. 8 (1) = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 82 και Αρριανός, Τα Μετά Αλέξανδρον, FGrH,
156, fr. 1 (1) = Roos, fr. 1.1 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Αλέξανδρος»,
LXXVII.
398
Πίνακας της τελικής διανομής του Αλεξάνδρου Γ᾽ και του Περδίκκα σε ΙΕΕ, 4:244.
399
Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 1 (2)-(3) = Roos, fr. 1.2-3 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92.
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περιοχές δόθηκαν σε άλλους αξιωματικούς ενώ παρέμειναν και οι ντόπιοι σατράπες
που είχε διορίσει ο Αλέξανδρος στην ανατολική αυτοκρατορία του. 400 Οι νέοι διοικητές
έφυγαν για τις επαρχίες τους ενώ ο Περδίκκας έμεινε στην Βαβυλώνα με τον Φίλιππο
Γ’ Αρριδαίο και τον νεογέννητο Αλέξανδρο Δ’. Προς το παρόν, είχε εξασφαλίσει την
ανώτατη αρχή της αυτοκρατορίας για τον εαυτό του, είχε τον έλεγχο των δύο νέων βασιλέων αλλά είχε αποχωρισθεί και τους πρώην συναδέλφους του. Θεωρητικά ήταν η
ανώτατη αρχή στην αλεξανδρινή αυτοκρατορία αλλά φαίνεται ακριβώς λόγω της εξουσίας που είχε «ὕποπτος ἐς πάντας ἦν καὶ αὐτὸς ὑπώπτευεν».401
Ο Λαμιακός Πόλεμος & η Επικράτηση των Μακεδόνων στην Ελλάδα (323-322 π.Χ.)
Μετά τον θάνατο του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας, οι Πόλεις της κυρίως Ελλάδος είχαν υποθέσει ότι θα απελευθερώνονταν πια από τους Μακεδόνες. Ο νεαρός
τότε Αλέξανδρος δεν φαινόταν ότι είχε το στρατιωτικό και διοικητικό παράστημα του
πατέρα του. Ήταν ακόμη και οι βόρειοι γείτονες των Μακεδόνων, οι Ιλλυριοί και οι
Θράκες, που τον κράτησαν αρχικά απασχολημένο και έκαναν τους Αθηναίους να αναθαρρήσουν. Αλλά ο Αλέξανδρος απέδειξε αμέσως ότι είχε άλλους σκοπούς. Το 336
π.Χ., με αστραπιαία στρατιωτική κίνηση υπέταξε τους Θεσσαλούς και ανάγκασε Θηβαίους και Αθηναίους να ζητήσουν συμφιλίωση μαζί του. Στο Συνέδριο της Κορίνθου,
όπου συναντήθηκαν οι ελληνικές Πόλεις και ο Αλέξανδρος, επιβεβαιώθηκε η εσωτερική διοικητική αυτονομία των πρώτων αλλά και η ηγεμονία του Μακεδόνα βασιλιά επί
αυτών.402 Δεν υπήρχε αμφιβολία, λοιπόν, ότι με την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξάνδρου, η Αθήνα και οι άλλες Πόλεις θα προσπαθούσαν να ανακτήσουν την πλήρη
ελευθερία τους και η συνέπεια αυτού δεν μπορούσε παρά να ήταν πόλεμος.
Το 323 π.Χ., οι ελληνικές Πόλεις κήρυξαν τον ονομαζόμενο Λαμιακό Πόλεμο
(323-322 π.Χ.) εναντίον του Κρατερού, του Αντιπάτρου και του Λεοννάτου, οι οποίοι
εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν την εξέγερση. Αυτό που είχε ξεσηκώσει τις ελληνικές
Πόλεις εναντίον του Αλεξάνδρου ήταν το διάταγμα για την επιστροφή των 20.000 εξορίστων (Ιστορική Πηγή 23).403 Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 324 π.Χ.,404 ο Αλέξανδρος ανακοίνωσε με κήρυκα πώς όλοι οι εξόριστοι από τις Πόλεις, εκτός από τους
εγκληματίες, μπορούσαν να επιστρέψουν και ότι θα ανάγκαζε τις Πόλεις τους να τους
δεχθούν.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 23
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ (324 π.Χ.)

400

Justinus, ΧΙΙΙ.4 και Δ.Σ. XVIII.3-4 και Curtius, X.10.1-8 και Δέξιππος Αθηναίος/Dexippus
Atheniensis, FGrH, 100 fr. 8 (2) = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 82 και Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 1 (4)-(8) = Roos, fr. 1.4-8 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», III και Nepos, XVIII.1-2. Πίνακας των διοικητικών περιοχών με τους διοικητές τους όπως είχαν
διανεμηθεί από τον Αλέξανδρο και τον Περδίκκα σε ΙΕΕ, 4:244.
401
«τον υποπτεύονταν όλοι και εκείνος υποπτευόταν όλους», Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά
Αλέξανδρον, fr. 1 (5) = Roos, fr. 1.5 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92. Για την διαδοχή του Αλεξάνδρου δες και
N. G. L. Hammond, et al., A History of Macedonia, 3 vols. (Oxford: Oxford Univ. Press, 1972-1988), 3:
ch. V.2.
402
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 472-474.
403
Orosius, III.23.
404
Δ.Σ., XVII.109.1.
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Δ.Σ., XVIII.8.4. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Ο βασιλιάς Αλέξανδρος προς τους εξόριστους των ελληνικών πόλεων: Δεν υπήρξαμε
εμείς οι υπαίτιοι για την εκδίωξή σας. Εμείς, θα σας επιστρέψουμε να επανέλθετε στις
πόλεις σας, εκτός από εκείνους που ενέχονται σε βαριά εγκλήματα. 405 Έχουμε για αυτό
ειδοποιήσει εγγράφως τον Αντίπατρο ώστε να αναγκάσει όσες πόλεις αρνηθούν, να σας
δεχθούν.406
Οι Αθηναίοι αντιστάθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το διάταγμα του Αλεξάνδρου υπό
την ιδιότητα του ως ηγεμόνα των Ελλήνων, όπως είχε αποφασισθεί στο Συνέδριο της
Κορίνθου. Στην εκκλησία του δήμου οι πλούσιοι κτηματίες ήταν αντίθετοι στον πόλεμο αλλά τελικά υπερίσχυσαν οι πολλοί («τα πλήθη»), οι φιλοπόλεμοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να κερδίσουν τα προς το ζην μόνον ως μισθοφόροι. 407 Συνεπικουρούμενοι από
τους ρήτορες, πίστευαν ακράδαντα ότι δεν υπάρχει ευδαιμονία χωρίς αυτονομία. 408 Δεν
ήθελαν με κανέναν τρόπο να επιστρέψουν αυτοί που τους είχαν εκδιώξει για πολιτικούς
λόγους και πιθανόν να έβαζαν σε κίνδυνο την δημοκρατία τους. Αλλά ίσως αυτός ακριβώς να ήταν και ο σκοπός του Αλεξάνδρου. Με την απόφασή του αυτή ήθελε να αποκτήσει συμμάχους στις Πόλεις για να εμποδίσει μελλοντικές «στάσεις». Επιπλέον, οι
Αθηναίοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τις κληρουχίες που είχαν εγκαταστήσει στην
Σάμο (δες παρακάτω). Τώρα, όμως, με τον θάνατο του Αλεξάνδρου ήταν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμα των δικών τους πολιτικών αποφάσεων και μάλιστα διέθεταν και τους πόρους για αυτόν τον σκοπό. Μεταξύ άλλων, είχαν στην διάθεσή
τους και τα 5000 αργυρά τάλαντα (περ. 130.000 κιλά, AMCD) που είχε φέρει μαζί του
στην Αθήνα ο Άρπαλος, ο φυγάς θησαυροφύλακας του Αλεξάνδρου. 409 Έτσι, ζήτησαν
από τον Λεωσθένη να συγκεντρώσει 8000 μισθοφόρους από το ακρωτήριο Ταίναρο,
όπου στάθμευαν όλοι οι άνεργοι στρατιωτικοί μετά την λήξη της αλεξανδρινής εκστρατείας,410 τον τοποθέτησαν επικεφαλής του στρατού και τον ενίσχυσαν με 5000 Αθηναίους πεζούς, 500 ιππείς και 2000 επιπλέον μισθοφόρους. Αποφάσισαν, ακόμη, να ετοιμάσουν στόλο από 40 τετρήρεις και 200 τριήρεις και να επιστρατεύσουν όλους τους
άνδρες μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Άλλη λύση δεν υπήρχε παρά πόλεμος.
Η Αθήνα ήταν αποφασισμένη να ηγηθεί αυτού του πολέμου διότι «τοὺς μὲν κακοὺς κολάζουσα, τοῖς δὲ δικαίοις βοηθοῦσα, τὸ δὲ ἴσον ἀντὶ τῆς ἀδικίας ἅπασιν ἀπονέμουσα, τοῖς δὲ ἰδίοις κινδύνοις καὶ δαπάναις κοινὴν ἄδειαν τοῖς Ἕλλησιν παρασκευάζουσα».411 Η αττική Πόλη είχε αναλάβει για την Ελλάδα τον ρόλο που έπαιζε η Ρώμη
405

Δηλαδή οι ενεχόμενοι εις άγος, όσοι θεωρούνταν μολυσμένοι εξαιτίας φόνου ή ανοσιουργήματος (Δημητράκος, λμ. «εναγής»).
406
«Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος τοῖς ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων φυγάσι. τοῦ μὲν φεύγειν ὑμᾶς οὐχ
ἡμεῖς αἴτιοι γεγόναμεν, τοῦ δὲ κατελθεῖν εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας ἡμεῖς ἐσόμεθα πλὴν τῶν ἐναγῶν. γεγράφαμεν δὲ Ἀντιπάτρῳ περὶ τούτων, ὅπως τὰς μὴ βουλομένας τῶν πόλεων κατάγειν ἀναγκάσῃ».
407
Δ.Σ., XVIII.10.1.
408
Όσο μπορεί κανείς να συνάγει από την φράση με το ενδιάμεσο χάσμα: «φέρει γὰρ πᾶσαν
εὐδαιμονίαν ... ἄνευ τῆς αὐτονομίας», Υπερείδης, «Επιτάφιος», 25.
409
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 536 και Δ.Σ.,
XVII.108.6-8.
410
Δ.Σ., XVII.111.1-2.
411
«τους κακούς τιμωρεί, όσους έχουν δίκαιο τους βοηθά, αποδίδει σε όλους το δίκαιο αντί του
αδίκου, και θέτοντας τον εαυτό της σε κίνδυνο και με δικές της δαπάνες για την κοινή ασφάλεια των Ελ λήνων φροντίζει», Υπερείδης, «Επιτάφιος», 5.
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στην Δύση: τιμωρούσε όσους πίστευε ότι αδικούσαν τους άλλους, βοηθούσε όσους πίστευε ότι είχαν δίκαιο και πάνω από όλα φρόντιζε με δικές της θυσίες για την ασφάλεια
όλων των Ελλήνων. Με ψήφισμα, λοιπόν, υπέρ «τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων
ἐλευθερίας»412 έθεσαν οι Αθηναίοι εαυτούς επικεφαλής 413 των ελληνικών Πόλεων και
κοινών που ήθελαν να τους ακολουθήσουν διότι φυσικά σε αυτόν τον πόλεμο χρειάζονταν συμμάχους. Όντως, μαζί τους συντάχθηκαν 7000 Αιτωλοί, οι Φωκείς (από την
Φωκίδα) και οι Θεσσαλοί μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες αλλά και ορισμένοι Ιλλυριοί, Θράκες και Μολοσσοί και όλοι μαζί οι σύμμαχοι, 30.000 στρατιώτες, 414 κατέλαβαν τις Θερμοπύλες. Μετά από την πρώτη σύγκρουση, οι Μακεδόνες, που υστερούσαν
αριθμητικά και βρέθηκαν χωρίς διόδους διαφυγής, αναγκάσθηκαν να καταφύγουν
στην φιλική τους Λαμία. Ως ήταν φυσικό, οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους άρχισαν
την πολιορκία της Λαμίας, όπου είχε καταφύγει ο Αντίπατρος με 13.000 Μακεδόνες πεζούς και 600 ιππείς. Μαζί του βρίσκονταν οι Βοιωτοί, οι οποίοι είχαν φοβηθεί ότι νίκη
των Αθηναίων θα επέτρεπε εγκατάσταση των Θηβαίων στην περιοχή τους και απώλεια
των κτημάτων τους, οι Ευβοείς και άλλοι σύμμαχοι των Μακεδόνων αλλά με συνολική
δύναμη μικρότερη από αυτήν των αντιπάλων τους.
Είχαν αρχίσει οι αψιμαχίες και όλα έδειχναν ότι οι νικητές θα ήταν οι Αθηναίοι
όταν σκοτώθηκε ο Λεωσθένης από πέτρα σφενδόνης που είχε εκτοξευθεί από τα τείχη,
γεγονός που έδωσε στον Αντίπατρος πολύτιμο χρόνο για να δεχθεί ενισχύσεις από άλλους Μακεδόνες στρατηγούς. Ο Λυσίμαχος και ο Κρατερός, στους οποίους απευθύνθηκε, τον ειδοποίησαν ότι λόγω τοπικών προβλημάτων δεν μπορούσαν να φύγουν από
την Θράκη και από την Μικρά Ασία αντιστοίχως. Αντιθέτως, ο Λεοννάτος, 415 που είχε
λάβει ειδοποίηση από την αδελφή του Αλεξάνδρου, Κλεοπάτρα, ότι ήθελε να τον παντρευτεί, θεώρησε πώς ήταν μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τον θρόνο της Μακεδονίας. Έτσι, αφού συγκέντρωσε στην Μακεδονία 20.000 πεζούς και 1500 ιππείς βάδισε
προς την Θεσσαλία. Οι αντίπαλοί του έσπευσαν να τον συναντήσουν πριν ενωθεί με
τον Αντίπατρο και παρέταξαν στην μάχη 22.000 πεζούς και 3500 ιππείς. Όμως παρά τα
σχέδιά του, ο Λεοννάτος σκοτώθηκε στην ιππομαχία εναντίον των επίλεκτων Θεσσαλών ιππέων, που είχαν ταχθεί στο πλευρό των αθηναϊκών δυνάμεων. Εν τω μεταξύ, ο
Κρατερός, με μια κίνηση μεγάλης στρατηγικής συμμαχίας, έστειλε το 322 π.Χ. τον
αξιωματικό του Κλείτο να τεθεί επικεφαλής του στόλου των 240 πολεμικών και να
θέσει υπό τον έλεγχο των Μακεδόνων το Αιγαίο. Ο αθηναϊκός στόλος περιπολούσε στο
Αιγαίο παρακολουθώντας από την μία πλευρά τις επιχειρήσεις στην Λαμία και στην
Θεσσαλία και από την άλλη πιθανές κινήσεις στρατευμάτων στον Ελλήσποντο με κατεύθυνση προς την Μακεδονία. Η προνοητική σκέψη του Μακεδόνα στρατηγού αλλά
και η αποφασιστικότητα του νέου ναυάρχου έφεραν αποτέλεσμα. Σε δύο ναυτικές συγκρούσεις, ο μακεδονικός στόλος καταναυμάχησε τον αθηναϊκό πρώτα στην Άβυδο και
τέλος έξω από την Αμοργό.416 Μετά από αυτές τις δύο ναυμαχίες, η Αθήνα έπαψε πια
να είναι ναυτική δύναμη. Συνεπώς, με την ασφάλεια που παρείχε πλέον στους Μακεδόνες ο έλεγχος του Αιγαίου, ο Κρατερός πέρασε με τον στρατό του στην Θεσσαλία
και ένωσε τις δυνάμεις του με αυτές του Αντιπάτρου, οι οποίες είχαν συγκροτηθεί πάλι
412

Δ.Σ., XVIII.10.2. Δες και SIG, no 317.
Πρβλ. Καστοριάδης, Η Ελληνική ιδιαιτερότητα, 3:35.
414
Orosius, III.23.
415
Λεξικόν Σούδα, λμ. «Λεόννατος».
416
PHI Greek Inscriptions, # PH2711, IG2 493 και Πάριον Χρονικόν/Marmor Parium, FGrH,
239, fr. B9 (110).
413
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σε σημαντικό στρατιωτικό σώμα. Όταν ήρθε η ώρα της αναμετρήσεως, οι Μακεδόνες
παρέταξαν μια ισχυρή δύναμη από 40.000 πεζούς, 5000 ιππείς και 3000 τοξότες και
σφενδονήτες. Μετά την νίκη τους επί του Λεοννάτου, οι συμμαχικές Πόλεις είχαν θεωρήσει πως οι εχθροί τους ήταν πλέον εύκολος αντίπαλος και έτσι οι δυνάμεις πολλών
είχαν αποχωρήσει. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να μπορούν να παραβρεθούν στο πεδίο της μάχης μόνο 25.000 πεζοί και 3500 ιππείς με αμυδρές φυσικά πιθανότητες νίκης. Μετά την νίκη του, ο Αντίπατρος απαίτησε κάθε Πόλη να συνάψει μαζί
του ειρήνη ξεχωριστά έτσι ώστε να διασπάσει την συμμαχία αλλά όταν εκείνες φάνηκε
να μην συμφωνούν, άρχισε να τις καταλαμβάνει. Ο κύριος στόχος του, φυσικά, ήταν η
Αθήνα, την οποία ήθελε να υποτάξει πολιτικά και ψυχολογικά αλλά να μην καταστρέψει. Παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις και διαφωνίες, η ήττα των Αθηναίων και
των συμμάχων τους στην Κραννώνα, το 322 π.Χ. ανάγκασε την Αθήνα για να αποφύγει
πολιορκία να παραδοθεί. Η πρώτη ενέργεια του Αντιπάτρου στην παραδομένη Πόλη
ήταν να εγκαθιδρύσει ολιγαρχία. Όρισε πως στην εκκλησία του δήμου θα μετείχαν
μόνο οι 9000 πολίτες που διέθεταν περιουσία μεγαλύτερη από 2000 δραχμές 417 και θα
κυβερνούσαν με βάση τους νόμους του Σόλωνος. Οι υπόλοιποι 12.000 μπορούσαν, εάν
το επιθυμούσαν, να εγκατασταθούν στην Θράκη. Οι Αθηναίοι διατήρησαν τις περιουσίες τους στην πόλη αλλά έχασαν τις κληρουχίες στην Σάμο (δες παρακάτω) ενώ υποχρεώθηκαν να δεχθούν μακεδονική φρουρά. Την ίδια μέθοδο μειώσεως του σώματος
των πολιτών ακολούθησαν οι Μακεδόνες και για άλλες ελληνικές Πόλεις που παραδόθηκαν ενώ επέτρεψαν στους Σάμιους να επιστρέψουν στην γη τους μετά από 43
χρόνια.418 Η ιδέα αλλά και η προσπάθεια για την ελευθερία των ελληνικών Πόλεων είχε
αποτύχει ενώ και ο Αντίπατρος χρησιμοποίησε την καταπίεση για να την συντρίψει.
Οποιαδήποτε σκέψη συνδιαλλαγής μεταξύ τους είχε πια εξανεμισθεί. Ο Αντίπατρος
αποφάσισε να θέσει πια υπό τον άμεσο έλεγχό του τις ελληνικές Πόλεις αντί να περιμένει να συμφωνήσουν με την δική του πολιτική.
Ο άλλος ηττημένος της αθηναϊκής δημοκρατίας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης, ο
οποίος είχε εμπλακεί στο οικονομικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Μακεδόνα Άρπαλο. Μετά την άφιξη του στην Αθήνα το 324 π.Χ. με τους θησαυρούς του Αλεξάνδρου, ο Άρπαλος συνάντησε τον ρήτορα και εξαγόρασε την συγκατάθεσή του να παραμείνει στην Αθήνα δωροδοκώντας τον με μια χρυσή κύλικα.419 Όταν αποκαλύφθηκε η
δωροδοκία, ο Δημοσθένης δικάσθηκε και καταδικάσθηκε αλλά για να αποφύγει την φυλάκιση αυτοεξορίσθηκε. Όταν, όμως, έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323
π.Χ., ο Δημοσθένης συμμετείχε στην πρεσβεία των Αθηναίων που γύριζε από πόλη σε
πόλη προσπαθώντας να τις ξεσηκώσει εναντίον των Μακεδόνων. Στην αρχή του επετράπη να γυρίσει στην Αθήνα αλλά μετά την ήττα των Αθηναίων και των συμμάχων
τους στην Κραννώνα ήταν βέβαιο ότι κινδύνευε από την φιλο-μακεδονική μερίδα της
Πόλεως. Όντως, οι Αθηναίοι τον καταδίκασαν σε θάνατο και εκείνος επιβιβάσθηκε σε
καράβι που τον πήγε στο νησί του Πόρου. Εκεί κατέφυγε ικέτης στον ναό του Ποσειδώνα και όταν τον πλησίασαν οι κυνηγοί του, ήπιε δηλητήριο. Οι Αθηναίοι κυνήγησαν
και άλλους δημοκρατικούς και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο ρήτορας Υπερείδης, του
417

Περίπου 8,6 κιλά ασήμι (Πίνακας 27).
Δ.Σ., XVIII.8-18 και Υπερείδης, «Επιτάφιος», 10-13 και Justinus, XIII.5 και Αρριανός, FGrH,
156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 1 (9)-(12) = Roos, fr. 1.9-12 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και Πλούταρχος,
Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», III και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», XXVI-XXX και Λεξικόν
Σούδα, λμ. «Λεωσθένης».
419
Για το αγγείο δες <http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/aggeia.htm
#κύλιξ>.
418
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οποίου έκοψαν την γλώσσα όταν τον συνέλαβαν.420
Λίγους μήνες νωρίτερα, όμως, και μέσα στην ευφορία της προσωρινής νίκης επί
του Λεοννάτου, οι Αθηναίοι είχαν ακούσει τον Υπερείδη στον επιτάφιο λόγο του για
τον νεκρό Λεωσθένη και τους άλλους συμπολίτες τους να παραλληλίζει τους πεσόντες
με διάσημους πολίτες της Αθήνας που βρίσκονταν ήδη στον Άδη. Η εικόνα που ξεδιπλώνει μπροστά στα μάτια των Αθηναίων πολιτών ο ρήτορας δεν είναι παρά ένας χριστιανικός παράδεισος της αρχαίας ελληνικής πολιτείας.
Αξίζει να αναλογισθείτε [Αθηναίοι], ποιοι θα υποδεχθούν στον Άδη τον
στρατηγό [Λεωσθένη] τούτων των πεσόντων; Άραγε δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι θα δούμε να δέχονται με θαυμασμό τον Λεωσθένη αυτοί που
ονομάζουμε ημίθεους και εξεστράτευσαν εναντίον της Τροίας διότι με ηρωισμό ενήργησε και αυτός όταν βρέθηκε σε παρόμοια με την δική τους θέση;
Εκείνοι, μαζί με όλη την Ελλάδα, κατέλαβαν μία μόνο πόλη ενώ αυτός, μαζί
μόνο με τους συμπολίτες του, ταπείνωσε την ισχυρότερη δύναμη της Ευρώπης μαζί και της Ασίας. Και εκείνοι αμύνθηκαν για την τιμή μας γυναίκας ενώ αυτός αποσόβησε την ατίμωση που επιφυλασσόταν για όλες τις Ελληνίδες, μαζί με τους άλλους άνδρες που θάβονται μαζί του. Αυτοί μάλιστα
που γεννήθηκαν μετά τους [παλαιότερους] ήρωες, έπραξαν ισάξια με την
αρετή εκείνων. Αναφέρομαι σε αυτούς που ήταν μαζί με τον Μιλτιάδη και
τον Θεμιστοκλή και σε όλους τους άλλους, οι οποίοι ελευθερώνοντας την
Ελλάδα, τίμησαν την πατρίδα τους και δόξασαν τους εαυτούς τους και τους
οποίος αυτός [ο Λεωσθένης] ξεπέρασε σε ανδρεία και φρόνηση διότι ενώ
εκείνοι απέκρουσαν τους ισχυρούς βαρβάρους, εκείνος τους καθήλωσε.
Εκείνοι είδαν τους εχθρούς να μάχονται στην δική τους γη ενώ αυτός νίκησε τους αντιπάλους του στην περιοχή στων εχθρών του. Έχω μάλιστα την
γνώμη ότι και αυτοί που απέδειξαν την αμοιβαία αφοσίωσή τους στο δήμο
μας [στην πολιτεία μας], και αναφέρομαι στον Αρμόδιο και στον Αριστογείτονα,421 [τους οποίους όλοι σας γνωρίζετε πολύ καλά] όπως και τον Λεωσθένη και τους συναγωνιστές του. Ούτε υπάρχει και κανένας άλλος με τον
οποίον αυτοί θα συνομιλούσαν στον Άδη. Αληθώς. Δεν έκαναν και μικρότερες πράξεις από εκείνους αλλά, θα μπορούσε κανείς να πει, και μεγαλύτερες. Εκείνοι κατέλυσαν τους τυράννους της πατρίδας αλλά αυτοί [τους τυράννους] όλης της Ελλάδας. Ω, με πόσο ανιδιοτελή αλλά και αναπάντεχη
τόλμη έπραξαν αυτοί οι άνδρες, πόση δόξα και μεγαλοπρέπεια εμπεριείχε η
επιλογή που έκαναν, με υπερβάλλοντα ζήλο σε αρετή και ανδραγαθία την
ώρα του κινδύνου, την οποία αφιέρωσαν για την κοινή ελευθερία των Ελλήνων ... [το υπόλοιπο τμήμα του λόγου μέχρι την έναρξη του νέου νοήματος
είναι χαμένο].422
Ο Υπερείδης υπερβάλει. Αλλά αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει την ώρα εκείνη της μεγάλης στιγμής για την αθηναϊκής δημοκρατία. Να ανυψώσει στον υπέρτατο βαθμό την
υπερηφάνεια των Αθηναίων που εσφαλμένα πίστευαν πως θα γίνονταν πάλι οι ηγέτες
420

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημοσθένης», XXV-XXX. Δες και Hammond, History of
Macedonia, 3:ch.V.3.
421
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 192.
422
Υπερείδης, «Επιτάφιος», 35-40. Απόδοση Δ. Ι. Λοΐζος.
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του ελληνικού κόσμου. Να τονίσει πώς η θυσία του Λεωσθένη και των άλλων Αθηναίων πολιτών ήταν για μια ακόμη φορά για το κοινό καλό των Ελλήνων: την ελευθερία
τους απέναντι στην βασιλική τυραννία. Βέβαια, αμέσως μετά, τα γεγονότα τον διέψευσαν. Παρ’ όλα αυτά ο λόγος του παραμένει στους αιώνες ένα μνημείο ρητορικής τέχνης
αλλά και αθηναϊκού ενθουσιασμού και υπερηφάνειας, που στην πραγματικότητα κλείνει δύο αιώνες μεγαλύτερης ή μικρότερης αθηναϊκής κυριαρχίας στην Ελλάδα.
Περδίκκας, Αντίπατρος, Ευμένης, Πολυσπέρχων και Ολυμπιάδα (322-316 π.Χ.)
Οι Μακεδόνες είχαν εδραιώσει την κυριαρχία τους επί των ελληνικών Πόλεων
της κυρίως Ελλάδος αλλά δεν είχαν ακόμη ξεκαθαρίσει το ζήτημα της διαδοχής του
Αλεξάνδρου. Η λύση που είχε συμφωνηθεί με τον Περδίκκα κυριολεκτικά δίπλα στην
νεκρική κλίνη του πεθαμένου βασιλιά δεν μπορούσε παρά να ήταν προσωρινή. Φυσικά
και ο Αντίπατρος δεν ήταν ευχαριστημένος μόνο με την Μακεδονία, βεβαίως και ο Ευμένης δεν ήταν ικανοποιημένος με ένα μικρό κομματάκι της Μικράς Ασίας, και οπωσδήποτε ο Πτολεμαίος δεν θα παρέμενε ένας αδύναμος ηγεμόνας στην Αίγυπτο. Αναμφίβολα, ο Περδίκκας ήταν αυτός που πίστευε ότι έπρεπε να δράσει προς πάσα κατεύθυνση για να επιβεβαιώσει ότι εκείνος ήταν ο μοναδικός διάδοχος του Αλεξάνδρου.
Τον Περδίκκα, συνεπώς, διάλεξε η Ολυμπιάδα, μητέρα του νεκρού βασιλιά
Αλεξάνδρου Γ’, για να επανακτήσει την χαμένη της βασιλική δύναμη στην Μακεδονία.
Ο αντιβασιλέας Αντίπατρος ήταν πολύ εχθρικός μαζί της και έτσι εκείνη είχε αναγκασθεί το 331 π.Χ. να επιστρέψει στην Ήπειρο, στο πατρογονικό βασίλειο των Μολοσσών. Είχε τολμήσει μία πρώτη προσπάθεια για να επανέλθει στην Μακεδονία χρησιμοποιώντας την κόρη της Κλεοπάτρα, η οποία είχε μηνύσει στον Λεοννάτο ότι εάν έφθανε στην Μακεδονία ήταν έτοιμη να τον παντρευτεί. Η Κλεοπάτρα ήταν σύζυγος του
βασιλιά Αλεξάνδρου των Μολοσσών, ο οποίος είχε σκοτωθεί το 331 στην Κάτω Ιταλία
όταν είχε δεχθεί την πρόσκληση του Τάραντα να πολεμήσει εναντίον των ντόπιων
εχθρών τους (κεφ. 2). Ο θάνατος του Λεοννάτου, όμως, ματαίωσε το σχέδιο της Ολυμπιάδας. Τώρα, σκέφθηκε να χρησιμοποιήσει την κόρη της για να προσελκύσει τον
ισχυρό άνδρα του Μακεδονικού στρατού, τον Περδίκκα, και την έστειλε σε αυτόν στις
Σάρδεις. Ο Περδίκκας, όμως, στην προσπάθειά του να κερδίσει με το μέρος του τον
αντιβασιλέα της Μακεδονίας Αντίπατρο, του είχε υποσχεθεί ότι θα νυμφευόταν την
κόρη του Νίκαια. Έτσι, ο στρατηγός βρέθηκε ξαφνικά με δύο υποψήφιες νύφες, η κάθε
μία από τις οποίες είχε τα δικά της προσόντα στην πορεία για την διαδοχή του Αλεξάνδρου. Η Νίκαια του προσέφερε την συμμαχία του τωρινού ισχυρού άνδρα της Μακεδονίας ενώ η Κλεοπάτρα την απευθείας γραμμή συγγένειας με τον Αλέξανδρο. Επειδή η
ανάγκη συνεννοήσεως με τον Αντίπατρο ήταν άμεση, νυμφεύθηκε την Νίκαια αν και
δεν απέκλεισε τελείως την Κλεοπάτρα.423
Ο Περδίκκας είχε αναλάβει δράση για να υποτάξει τον Αριαράθη, τον τοπικό
ηγεμόνα της κεντρικής Μικράς Ασίας, τον οποίο ο Αλέξανδρος είχε αγνοήσει ενόσω κινούνταν ανατολικά προς την καρδιά της περσικής αυτοκρατορίας. Ο Περδίκκας μαζί
με τον Φίλιππο Γ’ Αρριδαίο νίκησαν τον τοπικό ηγεμόνα424 και η περιοχή (σατραπεία)
δόθηκε στον Ευμένη, όπως ακριβώς είχε αρχικά σχεδιασθεί. Εν τω μεταξύ, η παρουσία
των δύο γυναικών στην Μικρά Ασία έβαλε σε υποψίες τον Αντίγονο που είχε καλές
423

Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 9 (21) = Roos, fr. 1.20 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη,
92 και Δ.Σ., XVIII.23.1-3 και Justinus, XIII.6. Ο Ιουστίνος ισχυρίζεται ότι ο Περδίκκας είχε και τις δύο
γυναίκες αλλά δεν νυμφεύθηκε καμία.
424
Ιερώνυμος Καρδιανός / Hieronymus Cardianus, FGrH, 154, fr. 4.
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σχέσεις με τον Αντίπατρο, ιδίως όταν ο Περδίκκας άρχισε να τον κατηγορεί αδίκως για
διοικητικές και οικονομικές ατασθαλίες. Τότε, το 321 π.Χ., ο Αντίγονος μαζί με τον γιο
του Δημήτριο –τον μετέπειτα Πολιορκητή– πέρασαν μυστικά από την Φρυγία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όμως, από το προηγούμενο έτος (322), ο Αντίπατρος και ο Κρατερός πολεμούσαν εναντίον των Αιτωλών, οι οποίοι είχαν αρνηθεί τον συμβιβασμό του
Λαμιακού Πολέμου. Ο Αντίπατρος είχε προσφέρει την κόρη του Φίλα στον Κρατερό
ως σύζυγό του και έτσι είχε συσφίξει τις σχέσεις του μαζί του. Η άφιξη του Αντιγόνου,
ο οποίος ενημέρωσε τον Αντίπατρο για τα σχέδια του Περδίκκα να νυμφευθεί την Κλεοπάτρα και να διεκδικήσει τον θρόνο της Μακεδονία, άλλαξε την ροή των πραγμάτων.
Στο συμβούλιο των δύο στρατηγών αποφασίσθηκε να συνομολογηθεί ειρήνη με τους
Αιτωλούς και να εκστρατεύσουν μαζί στην Ασία εναντίον του Περδίκκα. Εκ παραλλήλου, στην Αφρική, ο Πτολεμαίος ενεπλάκη μέσω του αξιωματικού του Οφέλλα σε
πόλεμο στην Κυρηναϊκή (η αφρικανική ακτή δυτικά της Αιγύπτου), όπου τελικά νίκησε
και προσάρτησε την περιοχή στην διοικητική του περιφέρεια. Αυτή η εξέλιξη αλλά και
το γεγονός ότι ο Πτολεμαίος είχε νυμφευθεί την Ευρυδίκη, άλλη κόρη του Αντιπάτρου,
έβαλαν σε μεγάλες υποψίες τον Περδίκκα, ο οποίος αποφάσισε να εκστρατεύσει πρώτα
εναντίον του Πτολεμαίου και μετά να ασχοληθεί με την Μακεδονία. Έστειλε, λοιπόν,
τον Ευμένη να φυλάει τον Ελλήσποντο για να εμποδίσει τους στρατηγούς στην Ελλάδα
να περάσουν στην Ασία. Ο Ευμένης, όμως, ήταν απασχολημένος στις Σάρδεις, όπου
είχε πάει για να δώσει δώρα του Περδίκκα στην Κλεοπάτρα. Έτσι, δεν μπορούσε να
αντιληφθεί τον ερχομό του Αντιπάτρου και του Αντιγόνου στην Μικρά Ασία. Επίσης,
εναντίον του Περδίκκα είχε στραφεί και ο Λυσίμαχος, ο οποίος αφού είχε εισβάλει
στην Θράκη το 323 και είχε πολεμήσει εναντίον του βασιλιά των Οδρυσών Θρακών
Σεύθη Γ᾽, είχε συνάψει μαζί του ανακωχή. Έτσι, ενώ ο Περδίκκας ήταν έτοιμος να κινηθεί εναντίον του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο, είχε τους στρατηγούς Αντίπατρο, Κρατερό, Αντίγονο και Λυσίμαχο παρατεταγμένους εναντίον του στην Μικρά Ασία. Τότε, ο
Μακεδόνας στρατηγός έστειλε με στρατό τον Νεοπτόλεμο να ενισχύσει τον Ευμένη για
να αντιμετωπίσει τον συνασπισμό των άλλων Μακεδόνων στρατηγών. Όμως ο Νεοπτόλεμος θεώρησε πως είχε πιο πολλές πιθανότητες με τους αντιπάλους του παρά με
τον Ευμένη και αυτομόλησε με μεγάλο μέρος του στρατού του στο αντίπαλο στρατόπεδο. Στο πολεμικό συμβούλιο των συμμάχων που ακολούθησε, αποφασίσθηκε ο Κρατερός και ο Νεοπτόλεμος να πολεμήσουν με τον Ευμένη ενώ ο Αντίπατρος με τον
υπόλοιπο στρατό θα αντιμετώπιζε τον Περδίκκα. Στην Μάχη του Ελλησπόντου, λοιπόν,
ανάμεσα στον Κρατερό και στον Νεοπτόλεμο, από την μία πλευρά, και τον Ευμένη,
από την άλλη, χρησιμοποιήθηκε τακτική της μακεδονικής φάλαγγας. Κατά την επίθεση
του αντίπαλου ιππικού, το πεζικό των συμμάχων πύκνωσε την τάξη του ενώ οι ελαφρά
οπλισμένοι έβαλαν κατά του επιτιθέμενου αντίπαλου ιππικού καλυμμένοι πίσω από το
πεζικό.425 Στην μάχη, έπεσε τελικά ο Κρατερός αλλά σε λίγο έπεσε και ο Νεοπτόλεμος.
Το 321 π.Χ., ο Ευμένης είχε κερδίσει στην βορειοδυτική Μικρά Ασία την πρώτη σύγκρουση των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.426
425

A. B. Bosworth, «Eumenes, Neoptolemus and PSI XII 1284,» Greek, Roman, and Byzantine
Studies 19 no 3 (1978): 227-237.
426
Δ.Σ., XVIII.14.2-4 & XVIII.16.1-3 & XVIII.18.7 & XVIII.19-21 & Δ.Σ., XVIII.23.4 &
XVIII.24-25 & XVIII.29-32 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», III και Αρριανός, FGrH,
156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 1 (11) & fr. 9 (20) = Roos, fr. 1.21 & fr. 9 (24) = Roos, 1.24 & fr. 9 (26) =
Roos, 1.26 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και Απ. Συρ., X.62. Στην εποχή αυτή πρέπει να ανήκει και το δυσνόητο λόγω πολλαπλών χασμάτων απόσπασμα Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 10Α-Β =
Roos, fr. *24-*25.
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Όσο χρόνο, όμως, οι ανταπαιτητές του μακεδονικού θρόνου έκαναν οτιδήποτε
δυνατόν για να επικρατήσουν, το σώμα του βασιλιά Αλεξάνδρου έμενε άταφο. Ο μύθος
του Αλεξάνδρου άρχισε αμέσως μετά τον θάνατό του. Κατά την παράδοση, επτά
ημέρες μετά τον θάνατό του, το πτώμα του δεν είχε υποστεί σήψη και έμενε ουσιαστικά ανέπαφο. Οι άνθρωποι που πήγαν να το ταριχεύσουν είδαν ότι παρά την ζέστη δεν
υπήρχε καμία επίδραση του χρόνου επάνω του και δεν είχε χάσει καθόλου το χρώμα
του. Αφαίρεσαν όλα τα εντόσθια για να το ταριχεύσουν και γέμισαν το χρυσό φέρετρο
με αρωματικά. Την αποστολή της προετοιμασίας του νεκρού και την μεταφορά του
στην Μακεδονία, είχε αναλάβει ο στρατηγός του Αλεξάνδρου, Αρριδαίος. 427 Το 321,
δύο χρόνια μετά τον θάνατο του βασιλιά, είχε ετοιμασθεί το χρυσό όχημα που θα μετέφερε το χρυσό φέρετρο με τον Αλέξανδρο από την Βαβυλώνα στις Αιγές, την πρωτεύουσα των Μακεδόνων.428 Όταν ο Πτολεμαίος πληροφορήθηκε ότι η πομπή είχε ξεκινήσει, για να τιμήσει τον Αλέξανδρο, όπως διέδωσε, κινήθηκε και συνάντησε το όχημα
και την συνοδεία του στην Συρία. Εκεί, κατάφερε να το αποσπάσει από τον Αρριδαίο
με σκοπό να μεταφέρει την σωρό στην Αίγυπτο και να την αποθέσει στον ναό του Άμμωνα/Δία στην όαση της Σίουα. Τον ναό αυτό είχε επισκεφθεί ο Αλέξανδρος όταν κατέκτησε την Αίγυπτο,429 και ίσως, όντως, επιθυμούσε να ταφεί εκεί. Ο Πτολεμαίος,
όμως, πήγε αρχικά τον Αλέξανδρο στην Μέμφιδα ενώ μετά από λίγα χρόνια τον μετέφερε στην Αλεξάνδρεια, όπου είχε κατασκευάσει μεγαλοπρεπή ναό για να θάψει τον
νεκρό βασιλιά του. Οι μετέπειτα μαρτυρίες βεβαιώνουν ότι οι Αιγύπτιοι είχαν διαφυλάξει μία μούμια, την οποία παρουσίαζαν ως αυτή του Αλεξάνδρου. Το 30 π.Χ., μετά
την ήττα του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στο Άκτιο, ο Οκταβιανός Αύγουστος έφθασε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί, του έφεραν να δει το σώμα του Αλεξάνδρου μέσα στη σαρκοφάγο του. Τον άγγιξε στην μύτη και εκείνη έπεσε. Ζήτησε να γεμίσουν την σαρκοφάγο με λουλούδια και έβαλε στον Αλέξανδρο ένα χρυσό στεφάνι. 430 Τελικά, αναρωτιόμαστε σήμερα, από όλα αυτά, τι είναι αλήθεια και τι μύθος; Πράγματι, η μόνη ίσως
που μπορεί να μας δώσει την απάντηση είναι η αρχαιολογία διότι από όλες τις επιθυμίες και τα σχέδια για το μέλλον που γνωρίζουμε του Αλεξάνδρου, 431 ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος απέδειξε το 1977 μ.Χ. και τα επόμενα χρόνια ότι όντως είχε κατασκευασθεί μεγαλοπρεπής τάφος του Φιλίππου Β’, του πατέρα του, στις Αιγές (σημερινή Βεργίνα).432 Πάντως ο Πτολεμαίος, είχε κάθε λόγο να υποκλέψει το σώμα του Αλεξάνδρου έτσι ώστε να υπερηφανεύεται αλλά και να θέλει να γνωρίζει η οικουμένη ότι
ήταν εκείνος που είχε υπό την φύλαξή του τον νεκρό βασιλιά μαζί με τον μύθο που τον
περιέβαλε.
Στην αρχή του καλοκαιριού του 321 π.Χ., ο Περδίκκας αποφάσισε να θέσει
έναν φραγμό στον πιο, κατά την γνώμη του, απειλητικό αντίπαλό του, τον Πτολεμαίο
της Αιγύπτου, και εξεστράτευσε εναντίον του. Ο Αιγύπτιος στρατηγός είχε τοποθετήσει
φρουρές κοντά στον Νείλο και έτσι ο Περδίκκας σταμάτησε στο ποτάμι αλλά τον στα427

Δ.Σ., XVIII.3.5. Όχι ο Αρριδαίος βασιλιάς Φίλιππος Γ’, όπως γράφει ο Justinus, XIII.4.
Δ.Σ., XVIII.26-28.1.
429
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 504.
430
Πρβλ. Curtius, X.10.9-13 & 20 και Δ.Σ., XVIII.28.3-6 και Παυσανίας, I.6.3 & Ι.7.1 και Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 9 (25) = Roos, fr. 1.25 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και
Στράβων, XVII.1.8 (C794) και Ψευδο-Καλλισθένης, III.34 και Suetonius, Vita Caesarum, II.18 και Δίων,
LI.16.5 και Αιλιανός, Π.Ι., XII.64.
431
Δ.Σ., XVIII.4.
432
Μανόλης Ανδρόνικος, Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1984/1993),
σ. 96-197 & 221-234.
428
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μάτησε και το ρεύμα του ποταμού. Ο Μακεδόνας στρατηγός έδωσε εντολή να περάσει
ο στρατός σε ένα νησί που σχημάτιζε ο Νείλος απέναντι από την Μέμφιδα. Κατά την
διάβαση των αλόγων και των ελεφάντων, όμως, η άμμος ανακατεύτηκε και παρασύρθηκε και η κοίτη βάθυνε με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να περάσει ο υπόλοιπος
στρατός. Έτσι, όσοι είχαν περάσει στο νησί έπρεπε να επιστρέψουν στην όχθη του Νείλου. Όσοι γνώριζαν καλό κολύμπι τα κατάφεραν αλλά 2000 παρασύρθηκαν από το ρεύμα και πολλούς τους κατασπάραξαν οι κροκόδειλοι. Μετά από αυτήν την αποτυχία,
πολλοί αξιωματικοί του Περδίκκα στράφηκαν εναντίον του και στασίασαν με αρχηγό
τον Πίθωνα, έναν από τους φίλους του Αλεξάνδρου. Οι στασιαστές πήγαν στην σκηνή
του στρατηγού και τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου. Την επομένη, ο Πτολεμαίος επισκέφθηκε το στρατόπεδο και προμήθευσε τον στρατό του Περδίκκα με ό,τι ήταν απαραίτητο από τρόφιμα και άλλα είδη που είχαν χαθεί κατά την διάβαση του ποταμού.
Σύμφωνα με την μακεδονική παράδοση, οι στρατιώτες μπορούσαν να τον εκλέξουν
στρατηγό τους αλλά και να του αναθέσουν την επιτροπεία των δύο συμβασιλέων εκεί
επί τόπου. Όμως, στην συνέλευση του στρατού, όπου συζητήθηκε το θέμα, ο Πτολεμαίος προτίμησε να παραχωρήσει τα αξιώματα αυτά στον Πίθωνα και τον Αρριδαίο
που συνόδευε τον νεκρό Αλέξανδρο. Ο στρατός επικρότησε την απόφαση αυτή και έτσι
έντεχνα ο Πτολεμαίος περιόρισε διοικητικά τον εαυτό του στην Αίγυπτο και απέφυγε
να εμπλακεί άμεσα σε οποιαδήποτε διένεξη επρόκειτο να συμβεί στην Ελλάδα ή στην
Ασία. Επίσης, η συνέλευση του στρατού καταδίκασε τον Ευμένη και τους υποστηρικτές του σε θάνατο.433 Ο θάνατος του Περδίκκα απελευθέρωσε τον Πτολεμαίο από
οποιαδήποτε υποχρέωσή του έναντι των άλλων στρατηγών του Αλεξάνδρου, τον απομόνωσε ουσιαστικά από τις διαμάχες των διαδόχων αλλά και επιβεβαίωσε ότι ήταν
μάλλον αδύνατον σε κάποιον άλλον να αμφισβητήσει την κυριαρχία του στην βορειοανατολική γωνιά της Αφρικής.
Στο θάνατο του Περδίκκα θα ταίριαζε το «Επιτύμβιο»:
Λυπηθήκαμε, ίσως, που θα ᾽φευγες μια μέρα από κοντά μας
Απρόσιτος, έστω, χειρονομούσε με κινήσεις ανέλπιδες
Ίσως αξιαγάπητος, ίσως –ή μάλλον– συμπαθητικός
Μέσα σ᾽ εναντιότητες, σ᾽ αβλεψίες, μ᾽ αξιοπρέπεια
Με μια χλαμύδα οδύνης ανιστόρητης
[...]
Λυπηθήκαμε, ίσως, που θα ᾽φευγες μια μέρα από κοντά μας
Τόσο μονήρης, άψογος, κύριος μέσα σε κάθε αποτυχία
Μ᾽ έναν ήχο αναπότρεπτο –ολέθριος επίλογος–
Ο τελευταίος, αναντίρρητα, μιας παρακμής.434
Το καλοκαίρι του 320 π.Χ., λοιπόν, τέσσερις από τους πιθανούς διεκδικητές της
βασιλικής μακεδονικής εξουσίας, ο Περδίκκας, ο Κρατερός, ο Λεοννάτος και ο Νεοπτόλεμος, είχαν απομακρυνθεί για πάντα από την σκηνή. Αυτό το γεγονός, όμως, άφησε κενά στην στρατιωτική διοίκηση της αυτοκρατορίας τα οποία έπρεπε να αναπληρωθούν. Εν τω μεταξύ, οι στρατιώτες του Περδίκκα που επέστρεψαν από την Αίγυπτο και
433

Δ.Σ., XVIII.29-36 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», III-VIII και Αρριανός,
FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 9 (26)-(29) = Roos, fr. 1.26-29 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και
Justinus, XIII.8 και Nepos, XVIII.3-4. Δες και Hammond, History of Macedonia, 3:ch.V.4.
434
Μανώλης Αναγνωστάκης, «Επιτύμβιον» από την συλλογή Παρένθεσις, 1956.
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έφθασαν στον Τριπαράδεισο435 της άνω Συρίας φαίνεται ότι δεν είχαν πληρωθεί και
στασίασαν. Τους υποκίνησε η Ευρυδίκη, σύζυγος του Φιλίππου Γ’ Αρριδαίου, και έτσι
ανάγκασε τους δύο επιμελητές της βασιλείας Πίθωνα και Αρριδαίο να παραιτηθούν. Ο
στρατός εξέλεξε ως επιμελητή τον Αντίπατρο, ο οποίος δεν είχε φθάσει και δεν ήταν
καν παρόν στα γεγονότα. Με την άφιξή του, οι αγριεμένοι στρατιώτες του επιτέθηκαν
προσωπικά με τις απαιτήσεις τους αλλά χάρις στους στρατηγούς Αντίγονο και Σέλευκο,
τα πνεύματα στον στρατό ηρέμησαν και ο Αντίπατρος κατάφερε να περιορίσει την επιρροή της Ευρυδίκης. Έτσι, οι στρατηγοί συνεδρίασαν στον Τριπαράδεισο και αναδιένειμαν τις περιοχές (σατραπείες) της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας. 436 Ο Πτολεμαίος
κράτησε την Αίγυπτο, την οποία είχε καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό του, ενώ ο
Αντίγονος διορίσθηκε επικεφαλής του μακεδονικού στρατού στην Ασία με στόχο να νικήσει τον Ευμένη. Ίσως αυτήν ακριβώς την στιγμή ο Αντίπατρος πάντρεψε την κόρη
του Φίλα –χήρα του Κρατερού– με τον Δημήτριο, τον γιο του Αντιγόνου. Στην Ελληνιστική Εποχή, οι γάμοι χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές για να δημιουργήσουν συμμαχίες και να συσφίξουν πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, για να ελέγξει τις προθέσεις του Αντιγόνου ως προς την χρησιμοποίηση
του στρατού στην Ασία, διόρισε δίπλα του χιλίαρχο τον γιο του Κάσσανδρο. Κατόπιν,
επέστρεψε στην Μακεδονία.437
Στην Ελλάδα είχε επέλθει πάλι η ειρήνη. Μετά το τέλος του Λαμιακού Πολέμου
και αφού ο Αντίπατρος είχε περάσει στην Ασία, οι Αιτωλοί υπακούοντας στην συμμαχία τους με τον Περδίκκα είχαν εισβάλει στην Θεσσαλία. Κατάφεραν να νικήσουν τον
μακεδονικό στρατό αλλά δέχθηκαν επίθεση από τους Ακαρνάνες και αποχώρησαν. Τότε
βρήκαν την ευκαιρία οι Μακεδόνες να ανακαταλάβουν την Θεσσαλία. 438 Η επιστροφή
του Αντιπάτρου στην Μακεδονία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στην Ιστορία των διαδόχων του Αλεξάνδρου. Ο επιμελητής της βασιλείας μαζί με τους βασιλείς εγκατέλειψε
το κέντρο της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας, την Βαβυλώνα, όπως το είχε ορίσει τουλάχιστον με την εκεί διαμονή του ο ίδιος ο Αλέξανδρος, και γύρισε πίσω στο μακεδονικό βασίλειο «κατάξων τοὺς βασιλεῖς ἐπὶ τὴν πατρίδα».439 Παρά την ανταρσία του στρατού με αίτημα την πληρωμή των μισθών τους, με την βοήθεια του Λυσιμάχου, ο Μακεδόνας στρατηγός έφθασε στην Μακεδονία.440 Με την απόφαση και την κίνησή του
αυτή ο Αντίπατρος διαχώρισε την αλεξανδρινή αυτοκρατορία σε τρεις μεγάλους γεωγραφικούς χώρους: στην ευρωπαϊκή, στην ασιατική και στην αφρικανική. Ενώ την Μακεδονία και την Αίγυπτο διοικούσε από ένας στρατηγός, η Ασία διαχωρίσθηκε σε πολλές σατραπείες. Μία από αυτές, η σατραπεία της Βαβυλώνας δόθηκε στον Σέλευκο,
πρώην ίππαρχο, διοικητή του ιππικού. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των επομένων ετών
θα ήταν ο Αντίγονος, ο Λυσίμαχος, ο Κάσσανδρος, ο Πτολεμαίος και ο Σέλευκος αλλά
και άλλοι, όπως ο Ευμένης και ο Νεοπτόλεμος.
Ο Ευμένης ο Καρδιανός, που καταγόταν από την Καρδία στην θρακική χερσόνησο,441 ήταν και έμεινε πιστός στην βασιλική οικογένεια του Αλεξάνδρου. Ο Φίλιπ435

Η θέση αυτή δεν έχει μέχρι τώρα εντοπισθεί.
Πίνακας των διοικητικών περιοχών με τους νέους διοικητές τους σε ΙΕΕ, 4:244.
437
Δ.Σ., XVIII.39 και Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 9 (30)-(38) = Roos, fr.
1.30-38 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92 και Πολύαινος, IV.6.4.
438
Δ.Σ., XVIII.38.
439
«για να οδηγήσει τους βασιλείς στην πατρίδα τους», Δ.Σ., XVIII.39.7.
440
Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 11 (40)-(45) = Roos, fr. 1.40-45 = Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 92.
441
Kardia, BAGROW, 51:H3, περιοχή σημερ. Bolayir, στην αρχή της θρακικής Χερσονήσου,
436
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πος Β’ τον είχε επιλέξει από όταν ήταν νεαρός να είναι μαζί του στην μακεδονική αυλή.
Ήταν πολύ πιστός στον Αλέξανδρο και παρότι είχε ονομασθεί μόνο «αρχιγραμματεύς»
έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως. Μάλιστα, κατά την αλεξανδρινή επιχείρηση στην Ινδία
είχε τοποθετηθεί στρατηγός επικεφαλής δικού του στρατιωτικού σώματος ενώ αργότερα προήχθη σε ίππαρχο, δηλαδή διοικητή του ιππικού. Παρόλα αυτά, μετά τον θάνατο
του Αλεξάνδρου, ο Νεοπτόλεμος τον κορόιδεψε μπροστά στους άλλους στρατηγούς
λέγοντας ότι στην εκστρατεία εκείνος έφερε «ἀσπίδα καὶ λόγχην» ενώ ο Ευμένης «γραφεῖον ἔχων καὶ πινακίδιον ἠκολούθει».442 Δηλαδή, ο ένας ήταν μάχιμος και ο άλλος
γραφιάς. Εξαιτίας της αφοσιώσεώς του στον μακεδονικό βασιλικό οίκο, δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που ο Ευμένης έμεινε πιστός στον Περδίκκα, ως τον φυσικό, έστω και
προσωρινό διάδοχο, του Αλεξάνδρου αλλά ούτε και η απόφαση του Νεοπτόλεμου να
αλλάξει στρατόπεδο στην αντιπαράθεση των διαδόχων. Η νίκη του Ευμένη επί του Νεοπτόλεμου και του Κρατερού ξεσήκωσε τους συμμάχους στρατηγούς εναντίον του. Η
καταδίκη του πρώτου σε θάνατο από τον μακεδονικό στρατό έστρεψε τον Αντίπατρο
και τον Αντίγονο εναντίον του και έτσι εκείνος αποτραβήχτηκε στην Καππαδοκία.
Πριν, είχε περάσει από τις Σάρδεις, όπου βρισκόταν η αδελφή του Αλεξάνδρου Κλεοπάτρα, σε μια προσπάθεια να νομιμοποιήσει στα μάτια των αξιωματικών του τις πολεμικές του επιλογές. Αλλά ο Αντίγονος ήταν αυτός που τελικά θα τον κυνηγούσε στην
Μικρά Ασία. Ο Μακεδόνας στρατηγός είχε στην διάθεσή του 10.000 πεζούς, οι μισοί
από τους οποίους ήταν έμπειροι Μακεδόνες, 2000 ιππείς και 30 ελέφαντες ενώ ο Καρδιανός αντίπαλός του 20.000 πεζούς και 5.000 ιππείς. Η αριθμητική υπεροχή του στρατού του Ευμένη ήταν εμφανής. Όμως, ο Καρδιανός στρατηγός αντιμετώπισε στρατιωτική ανταρσία και προδοσία από τον επικεφαλής του ιππικού του, τον Απολλωνίδη. Ο
Αντίγονος είχε πείσει τον άνδρα αυτόν με υποσχέσεις και έτσι κατά την διάρκεια της
μάχης, ο Απολλωνίδης με το ιππικό του αποχώρησαν αφήνοντας τον Ευμένη στο έλεος
του αντιπάλου του. Ο Καρδιανός έχασε 8000 άνδρες αλλά και όλες τις προμήθειες
του.443
Ο Ευμένης προσπάθησε να κινηθεί βορειοανατολικά, προς την Αρμενία, για να
βρει ενισχύσεις αλλά οι αυτομολήσεις των στρατιωτών του προς τον Αντίγονο ήταν συνεχείς. Έτσι, εγκαταλείποντας τον κύριο όγκο του στρατού του και το θησαυροφυλάκιό
του, αποφάσισε να κλειστεί στο φρούριο Νώρα (Nora, BAGROW, 63:E4;). Η θέση του
Νώρα δεν έχει επακριβώς προσδιορισθεί αλλά είναι πολύ πιθανόν να βρισκόταν στην
θέση του σημερινού λόφου Gelintepe, περ. 40 χλμ. ανατολικά της πόλεως Bingöl, στην
ανατολική Τουρκία. Το φρούριο ήταν πολύ μικρό αλλά βρισκόταν πάνω σε υψηλό λόφο
και ήταν καλά οχυρωμένο. Οι αποθήκες του ήταν γεμάτες με σίτο, ξυλεία θερμάνσεως
και αλάτι, σε τέτοιες ποσότητες ώστε να φιλοξενηθεί ο στρατηγός και οι 600 444 στρατιώτες του για χρόνια. Ο Αντίγονος, από την άλλη πλευρά, είχε ενώσει τον στρατό του
Καρδιανού στρατηγού με τον δικό του, μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που
είχε αφήσει πίσω του ο Ευμένης ενώ ήλεγχε και τις σατραπείες του αντιπάλου του. Συνεπώς, σκέφθηκε ότι είχε ισχυροποιήσει την θέση του τόσο πολύ που την κατάλληλη
στιγμή θα μπορούσε να ανεξαρτητοποιηθεί από τον Αντίπατρο. Την δεδομένη, στιγμή,
όμως, έπρεπε να απαλλαγεί από τον Ευμένη. Στην αρχή έκτισε διπλό τείχος, έσκαψε
τάφρους και με πασσάλους προσπάθησε να εμποδίσει την διαφυγή των εγκλείστων
στην Ευρωπαϊκή Τουρκία.
442
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», I.
443
Δ.Σ., XVIII.40.
444
Ο ακριβής αριθμός ποικίλει. Πρβλ. Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», Χ.
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αλλά και την τροφοδοσία τους. Κατόπιν, θέλησε να βρει έναν φιλικό τρόπο συνεννοήσεως με τον Καρδιανό στρατηγό αλλά ο Ευμένης είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι
μπορούσε να δικαιολογήσει η παρούσα του στρατιωτική θέση. Ζητούσε να του δοθούν
πίσω οι σατραπείες που του είχαν αρχικά διατεθεί και να απαλλαγεί από κάθε κατηγορία. Ο Αντίγονος ζήτησε την γνώμη του Αντιπάτρου, που σημαίνει ότι τον θεωρούσε
ανώτερό του, αλλά και ο Ευμένης έστειλε πρέσβεις στον Αντίπατρο για να διαπραγματευθεί απευθείας. Είχε ήδη διαπιστώσει ότι οι βασιλείς Φίλιππος Γ’ Αρριδαίος και
Αλέξανδρος Δ’ δεν ήταν σε θέση να λάβουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή απόφαση ενώ
μία πλειάδα από παλαιούς στρατηγούς εναλλάσσονταν στην εξουσία αλλά στην πραγματικότητα δρούσαν για το δικό τους προσωπικό συμφέρον και μόνο. Ήταν, λοιπόν,
πεπεισμένος ότι πολλοί από αυτούς τον είχαν ανάγκη εξαιτίας της ορθής του κρίσεως,
της πολεμικής του πείρας αλλά και της υπερβολικής αφοσιώσεώς του. Όντως, ένα
χρόνο μετά, στο τέλος του 319 π.Χ., ο Αντίγονος έμαθε ότι στην Μακεδονία είχε πεθάνει ο Αντίπατρος και υπήρχε αναταραχή και θέλησε να λύσει το ζήτημα με τον Ευμένη φιλικά. Το καλοκαίρι του 218 π.Χ., ο στρατηγός υποχρεώθηκε να δώσει όρκο πίστεως στον Αντίγονο445 και έτσι λύθηκε η πολιορκία στο φρούριο Νώρα και ήταν ελεύθερος να φύγει.
Στην Μακεδονία, όμως, μετά τον θάνατο του Αντιπάτρου, την επιμελητεία είχε
αναλάβει ο Πολυσπέρχων ή Πολυπέρχων, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο
οποίος είχε έρθει σε αντίθεση με τον Κάσσανδρο, γιο του Αντιπάτρου. Είχε μάλιστα
δώσει την άδεια στην Ολυμπιάδα, μητέρα του Αλεξάνδρου, να επιστρέψει στην Μακεδονία και εκείνη, πριν γυρίσει, καλούσε τώρα τον Ευμένη να πάει στην Μακεδονία για
να προστατέψει την ζωή του Αλεξάνδρου Δ’, γιου του Αλεξάνδρου. Αλλά ο Πολυσπέρχων και ο Φίλιππος Γ’ Αρριδαίος του ζητούσαν να μείνει στην Μικρά Ασία και να πολεμήσει τον Αντίγονο. Ο Ευμένης, μένοντας πιστός στην οικογένεια του Αλεξάνδρου δεν
δίστασε να υπακούσει στην επιθυμία της Ολυμπιάδας να πολεμήσει για το δίκιο του
ανήλικου βασιλιά.446 Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η συμφωνία στον Τριπαράδεισο δεν
ίσχυε πια, μια που είχε ήδη πεθάνει ένας ακόμη διάδοχος, ο Αντίπατρος. Ένας νέος
πόλεμος θα ξεκινούσε στο ανταγωνισμό για την επικράτηση κάποιου διαδόχου.
Ο πόλεμος αυτός είχε στην πραγματικότητα δύο μέτωπα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο πρωταγωνιστής ήταν ο επιμελητής της βασιλείας Πολυσπέρχων και στο ασιατικό ο
Ευμένης. Στην Μακεδονία, ο Κάσσανδρος είχε παραμεριστεί και την θέση του πατέρα
του είχε αναλάβει ο Πολυσπέρχων, γεγονός που ανάγκασε τον πρώτο να φύγει μυστικά
από την χώρα και να φθάσει στον Αντίγονο στην Ασία αναζητώντας βοήθεια. Ανενόχλητος, λοιπόν, ο Πολυσπέρχων και συμβουλευόμενος τους ισχυρούς φίλους του
σκέφθηκε το 318 π.Χ. να κερδίσει τις ελληνικές Πόλεις με το μέρος του διότι φοβόταν
ότι ο Κάσσανδρος χρησιμοποιώντας τις φρουρές που είχε εγκαταστήσει ο Αντίπατρος
αλλά και τις φιλικές σχέσεις που είχε αναπτύξει με τις ολιγαρχίες, θα τις έστρεφε εναντίον του. Πίστευε, ακόμη, ότι και ο Πτολεμαίος και ο Αντίγονος θα στρέφονταν εναντίον του. Η πρόσκληση («διάγραμμα») προς τις ελληνικές Πόλεις, όμως, περιείχε επιστροφή στο καθεστώς πριν από τον Λαμιακό Πόλεμο (323-322 π.Χ.) και όχι σε αυτό
πριν από την μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.).447 Δηλαδή, δεν αναφερόταν στην πλήρη
445

Δεν είναι πιθανό ότι ο όρκος περιελάμβανε την Ολυμπιάδα και τον Αλέξανδρο Δ’ (Green,
Actium, p. 18 & p. 745 n. 100.
446
Δ.Σ., XVIII.41-42 & 53 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», VIII-ΧΙΙΙ και Nepos,
XVIII.5-6 και Justinus, XIV.1-2.
447
Δες συζήτηση σε ΙΕΕ, 4:258-259.
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αυτονομία τους, γεγονός που δεν βρήκε απήχηση. Επίσης, οι Αθηναίοι έχαναν τον έλεγχο του Ωρωπού, τον οποίον κατείχαν καθ’ όλην σχεδόν την Ιστορία του και ο οποίος
πρέπει να είχε αυτονομηθεί μετά το τέλος του Λαμιακού Πολέμου. Εν τω μεταξύ, ο
Πολυσπέρχων κάλεσε πάλι την Ολυμπιάδα, που βρισκόταν ακόμη στην Ήπειρο, να επιστρέψει στην Μακεδονία και να αναλάβει την επιμέλεια του μικρού Αλεξάνδρου Δ’
μέχρι να ενηλικιωθεί και να γίνει βασιλιάς.448 Η Ολυμπιάδα θα συνέχιζε να επεμβαίνει
στα μακεδονικά και ελληνικά πράγματα από μακριά.
Οι Αθηναίοι, φυσικά, δεν έμειναν αδιάφοροι στην πρόσκληση του Πολυσπέρχοντος, με κύριους πρωταγωνιστές τον Φωκίωνα και τον Δημάδη. Γυρνώντας λίγα χρόνια
πίσω συναντάμε στην Αθήνα τον δεύτερο πρωταγωνιστή των γεγονότων αυτής της περιόδου, τον ρήτορα και πολιτικό Δημάδη (περ. 380-318 π.Χ.), που είχε συνταχθεί με
την φιλο-μακεδονική πολιτική μερίδα. Ο Δημάδης έκανε στην Αθήνα ό,τι πέρναγε από
το χέρι του υπέρ του Αντιπάτρου και των Μακεδόνων ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να τον
συγχωρέσουν διότι διοικούσε πολιτικά «τα ναυάγια της πόλεως»,449 ανάξιους πολιτικά
πολίτες. Ο Δημάδης δεν φαίνεται να είχε ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση μέχρι την
μάχη της Χαιρώνειας (338), όταν και συνελήφθη από τους Μακεδόνες. Τότε ήρθε στην
Αθήνα ως απεσταλμένος του Φιλίππου Β’ και μετά μαζί με τον Φωκίωνα και τον Αισχίνη διαπραγματεύθηκαν την ειρήνη που φέρει το όνομά του (Ειρήνη του Δημάδη, 338
π.Χ.) μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων.450 Την επόμενη δεκαετία, έλαμψε στην πολιτική σκηνή προασπίζοντας τα συμφέροντα της Αθήνας αλλά και της φιλο-μακεδονικής
αθηναϊκής μερίδας. Το 335 π.Χ., αφού ο Αλέξανδρος Γ’ κατέλαβε την Θήβα, ζήτησε
από τους Αθηναίους να του παραδώσουν δέκα πολιτικούς τους άνδρες. Ο Δημάδης με
την βοήθεια του Φωκίωνα κατάφερε να πείσει πρώτα τους Αθηναίους και μετά τον
Αλέξανδρο να μην του παραδώσουν τους πολιτικούς αλλά και να δεχθούν τους Θηβαίους που είχαν φύγει από την πόλη τους. Μεταξύ 334 και 329 π.Χ. ή και λίγο αργότερα,
ο Φωκίων και ο Δημάδης ασχολούνταν με τα εξωτερικά ζητήματα της Αθήνας. Το 323
π.Χ., όταν ο Αντίπατρος βρισκόταν προ των πυλών της Αθήνας εστάλη μαζί με τον Φωκίωνα να διαπραγματευθεί μαζί του την παράδοση της Πόλεως. Το 318 εστάλη από
τους Αθηναίους στον Αντίπατρο να ζητήσει την αποχώρηση της μακεδονικής φρουράς
από την Αθήνα αλλά εκείνος είχε πληροφορηθεί ότι, λίγο καιρό νωρίτερα, ο Δημάδης
είχε καλέσει τον Περδίκκα να έρθει στην Ελλάδα εναντίον του Αντιπάτρου και έτσι τον
έστειλε πίσω στην Αθήνα όπου καταδικάσθηκε και εκτελέσθηκε.451
Μετά την ανακοίνωση του «διαγράμματος» του Πολυσπέρχοντος, οι Αθηναίοι
θέλησαν να απαλλαγούν από την μακεδονική φρουρά. Επικεφαλής της φρουράς ήταν ο
Νικάνωρ, τον οποίο είχε διορίσει ο Κάσσανδρος μετά τον θάνατο του Αντιπάτρου αντικαθιστώντας τον προηγούμενο φρούραρχο. Όταν ο Μακεδόνας αντελήφθη ότι οι Αθηναίοι θα προσπαθούσαν να τον εκδιώξουν από την Μουνιχία (ή Μουνυχία), δηλαδή τον
λόφο της σημερινής Καστέλλας, φρόντισε να καταλάβει τα τείχη του Πειραιά και να
ελέγξει το λιμάνι. Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι η Ολυμπιάδα είχε ζητήσει από τον
448

Δ.Σ., XVIII.54-57.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», I – Τηρουμένων των αναλογιών, ίσως κάτι παρόμοιο με το «I am governing a country of corruption» (George Papandreou) του 2010 μ.Χ. Δες Lara
Marlowe, «Euro zone chief says currency too strong» The Irish Times, Saturday, 9 October, 2010 στο
<https://www.irishtimes.com/business/euro-zone-chief-says-currency-too-strong-1.661453> αλλά και
<https://www.youtube.com/watch?v=NS90TlfMFDs>.
450
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 448-449.
451
Δ.Σ., XVI.87 & XVII.15 & XVIII.18 & XVIII.48 και Ψευδο-Δημάδης, «Υπέρ της δωδεκαετίας», 8-17 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», IX & XVI-XVII & XXX
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Νικάνορα να παραδώσει ό,τι είχε καταλάβει πίσω στους Αθηναίους. Ο Νικάνωρ χρονοτριβούσε μέχρι που έφθασε ξαφνικά στην πόλη ο Αλέξανδρος, γιος του Πολυσπέρχοντος, με στρατό. Ο Φωκίων και ορισμένοι Αθηναίοι που τον πλησίασαν επειδή φοβήθηκαν ότι θα τιμωρούνταν για την στάση που είχαν κρατήσει κατά την περίοδο της ολιγαρχίας που είχε στηριχθεί από τον Αντίπατρο, του σύστησαν να κρατήσει την πόλη
υπό τον έλεγχό του μέχρι να ηττηθεί ο Κάσσανδρος. Εκείνος, όμως, ήρθε σε συνεννόηση με τον Νικάνορα και προέτρεψε τους Αθηναίους να εφαρμόσουν το Διάγραμμα με
ανατροπή των προηγούμενων πολιτευμάτων. Έτσι, οι Αθηναίοι άλλαξαν τους άρχοντες
με δημοκρατικούς, καταδίκασαν σε θάνατο ορισμένους από τους προηγούμενους και
σε εξορία και δήμευση περιουσιών άλλους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Φωκίων. Ο
Φωκίων μαζί με άλλους κατέφυγαν στον Αλέξανδρο του Πολυσπέρχοντος, ο οποίος
τους έστειλε με συστατική επιστολή στον πατέρα του. Αλλά και οι Αθηναίοι έστειλαν
δικούς τους πρεσβευτές στην Φωκίδα, όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Πολυσπέρχων, κατηγορώντας τον Φωκίωνα για την ολιγαρχική του στάση αλλά ζητώντας και την παράδοση της Μουνιχίας, των τειχών και του λιμανιού και γενικά την πλήρης τους αυτονομία. Όμως, ο Πολυσπέρχων χρειαζόταν το λιμάνι του Πειραιά για πολεμικούς σκοπούς και ήθελε να το καταλάβει οπωσδήποτε με φρουρά. Για να μην φανεί ανακόλουθος με τις εξαγγελίες του περί δημοκρατικών πολιτευμάτων, άκουσε με ενδιαφέρον
τους απεσταλμένους των Αθηναίων αλλά συνέλαβε τον Φωκίωνα και τους δικούς του
και τους έστειλε δεμένους στην Αθήνα με την εντολή να αποφασίσει ο δήμος για την
τύχη τους. Οι Αθηναίοι επέτρεψαν σε όσους ήθελαν, να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη εκκλησία του δήμου, δηλαδή στους δούλους, στους ξένους αλλά και σε όσους
είχαν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα. Εκεί, παρά την προσπάθεια του Φωκίωνος να
υπερασπισθεί τον εαυτό του, οι πρώην εξόριστοι δημοκρατικοί τον έκανα να σωπάσει.
Εκείνος φώναξε να καταδικάσουν μόνο τον ίδιο αλλά ο δήμος ολόκληρος αποφάσισε
την καταδίκη όλων σε θάνατο. Έτσι, την άνοιξη του 318 εκτελέσθηκαν ο Φωκίων και
οι σύντροφοί του.452
Σε αυτήν την περίοδο της παλινορθώσεως της δημοκρατίας υπήρξαν και άλλα
θύματα τα οποία ήταν σημαίνοντα πρόσωπα στην Αθήνα, όπως ο ρήτορας Δείναρχος. Ο
Δείναρχος (περ. 361 -291 π.Χ.) γεννήθηκε στην Κόρινθο και ήρθε στην Αθήνα γύρω
στο 330 π.Χ. για να σπουδάσει φιλοσοφία αλλά αναμείχθηκε ενεργά στην πολιτική
αμέσως μετά τον θάνατο του Αντιπάτρου, το 327/6 π.Χ. Υπήρξε φίλος του Κασσάνδρου στα δεκαπέντε χρόνια (317-302 π.Χ.) που εκείνος διοικούσε την Αθήνα. Κέρδιζε
τα προς το ζην από τις υψηλές αμοιβές που εισέπραττε για να γράφει λόγους σε όσους
του το ζητούσαν. Αν και δεν μπορούσε να ομιλήσει στην εκκλησία του δήμου διότι δεν
ήταν Αθηναίος πολίτης, έγραψε λόγους εναντίον εκείνων που είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν δωροδοκηθεί από τον Άρπαλο. Μετά το 307 π.Χ., όμως, κατηγορήθηκε ότι είχε
σχέσεις με τον Αντίπατρο και τον Κάσσανδρο σε ό,τι αφορούσε στην κατάληψη της
Μουνιχίας. Τότε πούλησε την περιουσία του και αυτοεξορίσθηκε στην Χαλκίδα αλλά
αργότερα, το 292 π.Χ., του επετράπη να επιστρέψει στην Αθήνα. Όταν του ζήτησαν να
βοηθήσει την φιλο-μακεδονική μερίδα των Αθηναίων έσπευσε να συναντήσει τον Πολυσπέρχοντα, στο οποίον είχαν ήδη καταφύγει ο Φωκίων και οι σύντροφοί του. Εκεί,
όμως, αντί να βρει ευήκοον ους συνάντησε τους εκτελεστές του. Ο Πολυσπέρχων, που
δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να φανεί ότι συνομιλούσε ή, ακόμη χειρότερο, υποστήριζε
τους υποστηρικτές του Αντιπάτρου, διέταξε να συλλάβουν τον Δείναρχο, να τον βασα452

Δ.Σ., XVIII.64-67 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», XXXI-XXXVII.
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νίσουν και να τον εκτελέσουν.453
Στην Αθήνα, τα πράγματα περιεπλάκησαν περισσότερο όταν έφθασε ο Κάσσανδρος αλλά τελικά η σύγκρουση με τις αντίπαλες δυνάμεις έλαβε χώρα στον Ελλήσποντο. Με 35 πολεμικά και 4000 στρατιώτες που πήρε από τον Αντίγονο, ο Κάσσανδρος
έπλευσε στον Πειραιά, όπου ο Νικάνωρ συμφώνησε να του επιτρέψει να καταλάβει το
λιμάνι ενώ εκείνος κράτησε την Μουνιχία. Η άφιξη του Κασσάνδρου έφερε στην Αθήνα και τον Πολυσπέρχοντα. Ο Μακεδόνας ηγεμόνας μαζί με τους δύο βασιλείς βρισκόταν στην Φωκίδα αλλά στο άκουσμα της ειδήσεως ότι ο Κάσσανδρος ήταν στον
Πειραιά εισέβαλε στην Αττική με 24.000 πεζούς, 1000 ιππείς και 65 ελέφαντες. Σύντομα, όμως, αντελήφθη πως δεν είχε τις απαραίτητες δυνάμεις για να αρχίσει πολιορκία
και έτσι με τον κύριο όγκο του στρατού του κατευθύνθηκε προς την Μεγαλόπολη, στην
Αρκαδία. Παρά την στενή πολιορκία της αρκαδικής πόλεως το 318 π.Χ. δεν μπόρεσε
να την καταλάβει ενώ ξαφνικά ειδοποιήθηκε ότι εχθρικός στρατός επρόκειτο να εισβάλει από την Ασία. Έτσι, έστειλε τον ναύαρχό του Κλείτο με τον στόλο στον Ελλήσποντο. Το ίδιο, όμως, έπραξε και ο Κάσσανδρος, που έστειλε στην περιοχή τον Νικάνορα με 100-130454 πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Αντιγόνου. Η ναυμαχία διεξήχθη ανοικτά του Βυζαντίου και ο Κλείτος κατάφερε να βυθίσει
70 εχθρικά πολεμικά και να συλλάβει 40 αύτανδρα πριν διαφύγουν τα υπόλοιπα. Ο Νικάνωρ, όμως, με την στρατιωτική βοήθεια του Αντιγόνου εκδίωξε τον Κλείτο από την
στεριά όπου είχε στρατοπεδεύσει αλλά και με νέα πολεμικά έπεσε πάνω στον αντίπαλό
του. Κατάφερε να εμβολίσει και να αχρηστεύσει ορισμένα από τα αντίπαλα πλοία ενώ
τελικά τα συνέλαβε όλα μαζί με τα πληρώματά τους. Μόνο ο Κλείτος διέφυγε αλλά
στην Μακεδονία έπεσε σε στρατιώτες του Λυσιμάχου και σκοτώθηκε. 455 Η νίκη αυτή
άνοιξε τον δρόμο στον έλεγχο του Αιγαίου από τον Αντίγονο.
Η πόλη του Βυζαντίου (Byzantion, BAGROW, 52:D2, σημερ. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία), είχε κτισθεί στην είσοδο του πορθμού του Βοσπόρου από την Προποντίδα και ήλεγχε την είσοδο προς και την έξοδο από τον Εύξεινο Πόντο. Η γεωγραφική
της θέση είχε μεγάλη στρατηγική και οικονομική σημασία. 456 Εκτός από την δυτική της
πλευρά, η πόλη βρεχόταν από την θάλασσα ενώ θαλάσσια ρεύματα και άνεμοι ανάγκαζαν όλα τα πλοία που έρχονταν από τον Εύξεινο Πόντο να πλέουν κάτω από τα τείχη
της, γεγονός που επέτρεπε στην πόλη να ελέγχει την ναυσιπλοΐα που προερχόταν από
τον Πόντο.457 Επίσης, για τον ίδιο λόγο η πόλη τροφοδοτούνταν με μεγάλες ποσότητες
ψαριών, ιδίως σκουμβριά, ξιφίες και παλαμίδες, 458 ενώ αποτελούσε την μεγαλύτερη
αγορά προϊόντων από τον Πόντο.459 Η «χώρα» του Βυζαντίου καταλάμβανε έκταση
1500 τ.χλμ. Οι ιστορικές και γεωγραφικές μας πηγές για την πόλη παραδίδουν διάφορες πόλεις ως την μητρόπολη του Βυζαντίου αλλά το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι άποικοι προέρχονταν από τα Μέγαρα.460 Φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή επιβε453

Πλούταρχος, Ηθικά, Ψευδο-Πλούταρχος, «Βίοι δέκα ρητόρων», Ι᾽ Δείναρχος», (850C-E) και
Δ.Α., Περί Δεινάρχου, 1-4 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», XXXIII.
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Πολύαινος, IV.6.8.
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Δ.Σ. XVIII.68-72 και Πολύαινος, IV.6.8.
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Πολύβιος, IV.38 και Ηρόδ., IV.144.
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Πολύβιος, IV.44.
458
Αρχέστρατος/Archestratus Parodius, fr. 39 = Αθήναιος, III.85 (116f) και
Αρχέστρατος/Archestratus Parodius, fr. 40 = Αθήναιος, VII.21 (284e) και Αρχέστρατος/Archestratus
Parodius, fr. 41 = Αθήναιος, VII.96 (314e).
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Dalby, p. 120 & 128
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Δες τις αναφορές στις διάφορες αρχαίες πηγές σε Hansen & Nielsen, no 674, «Byzantion», p.
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βαιώνεται από το γεγονός ότι αργότερα, μάλλον κατά την Αρχαϊκή Εποχή, νέοι άποικοι
που πήγαν στο Βυζάντιο εκδιώχθηκαν από τους παλαιούς.461 Επίσης, η δωρική διάλεκτος που χρησιμοποιούσαν οι πολίτες, οι θεοί που λάτρευαν, τα ονόματά τους, ο διαχωρισμός τους σε εκατοστύες462 και η χρήση του τίτλου του ιερoμνάμονος463 ως επωνύμου
άρχοντος, όλα δείχνουν καταγωγή από τα Μέγαρα. Παρά τα προβλήματα με την χρονολόγηση της εγκαταστάσεως, υπολογίζεται ότι η αποικία ιδρύθηκε περί το 660 π.Χ. 464
Από την ίδρυσή της, όμως, οι άποικοι έπρεπε να πολεμήσουν με τους Θράκες για να
διασφαλίσουν την κοινότητά τους. Οι πόλεμοι αυτοί κράτησαν τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ.465
Μετά την αποτυχία της εξεγέρσεως των Πόλεων στην Ιωνία, πολλοί Βυζαντινοί
ίδρυσαν ή συμπλήρωσαν τον εποικισμό στην Μεσαμβρία, στον δυτικό Πόντο, το 493
π.Χ. Το Βυζάντιο ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και αρχικά συνεισέφερε πλοία,
όπως δείχνει ο κατάλογος με ονόματα πεσόντων ναυτών του 465 π.Χ.466 Εισέφεραν σε
χρήμα από το 454/3467 μέχρι το 428/7468 πληρώνοντας μεγάλα ποσά. Το Βυζάντιο αποστάτησε από την συμμαχία για πρώτη φορά το 441/0 συντασσόμενο στο πλευρό της
Σάμου, στην διένεξή της με την Αθήνα. 469 Επέστρεψε στην Συμμαχία το 439 και αποχώρησε πάλι το 411, μετά το τέλος της Β’ Σικελικής Εκστρατείας, όταν πήγε με το
μέρος των Λακεδαιμονίων.470 Οι τελευταίοι εγκατέστησαν φρουρά στην πόλη, την
οποία πολιόρκησαν οι Αθηναίοι το 409. Οι γυναίκες και τα παιδιά υπέφεραν από την
πείνα και οι κάτοικοι άρχισαν να πεθαίνουν διότι τα τρόφιμα δίνονταν μόνο στους
στρατιώτες της φρουράς. Τότε, ορισμένοι Βυζαντινοί συνωμότησαν, άνοιξαν τις πύλες
και άφησαν τους Αθηναίους να μπουν μέσα και να καταλάβουν την πόλη. Μετά την
ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς το 404 π.Χ.471 και την ήττα των Αθηναίων, ο ναύαρχος του σπαρτιατικού στόλου Λύσανδρος κατευθύνθηκε στο Βυζάντιο, το οποίο για μία
φορά ακόμη παραδόθηκε στους Σπαρτιάτες. 472 Η πόλη υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Β’
Αθηναϊκής Συμμαχίας473 και συνήψε ιδιαίτερη συμμαχία με την Αθήνα (Ιστορική Πηγή
24). Το όνομά της (Βυζάντιοι) αναφέρεται στον καταστατικό χάρτη της Β’ Αθηναϊκής
Συμμαχίας.474 Το 352 ή λίγο αργότερα, το Βυζάντιο συνήψε συνθήκη με τον Φίλιππο Β’
της Μακεδονίας αλλά όταν εκείνος το πολιόρκησε το 340, επέστρεψε στην φιλία του
με την Αθήνα.475
915.
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Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1303a (V.2.10).
PHI Greek Inscriptions, # PH170841, (IG X) IK Byzantion, 1.61 = SIG, no 645.
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Δ.Σ., XIV.12 και Πολύβιος, IV.45.
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PHI Greek Inscriptions, # PH270, IG3 259 col. III.7.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 260-261.
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Θουκ., VIII.80 και Δ.Σ., XIII.34.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 298.
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Ξεν., Ελληνικά, I.3 & II.2.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 318-321.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., Ιστορική Πηγή 24, σ.
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319-320.
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Δημοσθένης, 8 (Περί των εν Χερρονήσωι), διάσπαρτα και 18 (Περί στεφάνου), 87-89 &

διάσπαρτα.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 24
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ (378/7 π.Χ.)
PHI Greek Inscriptions, # PH2259, IG2 41 = Tod, GHI, no 121. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
[κατεστραμμένο τμήμα] [Επειδή οι Βυζαντινοί συνεχίζουν να διατίθενται ευνοϊκώς] 476
προς τους Αθηναίους και τώρα, όπως είχαν πράξει και στο παρελθόν, ο δήμος ψήφισε
τα εξής: οι Βυζαντινοί θα είναι σύμμαχοι των Αθηναίων και των άλλων συμμάχων (των
Αθηναίων). Η συμμαχία αυτή θα είναι με τους ίδιους όρους, όπως και αυτή με τους Χίους. [Οι Βυζαντινοί] θα ορκισθούν στην βουλή και στους στρατηγούς και στους ιππάρχους ... Οι πρέσβεις τους θα προσκληθούν να προσέλθουν στο πρυτανείο για να τους
υποδεχθούμε (επισήμως) την επαύριον. Ο γραμματέας της βουλής θα φροντίσει για την
αναγραφή (του ψηφίσματος) σε στήλη. Επελέγησαν ως πρέσβεις [δικοί μας] οι εξής: ο
Ορθόβολος από τον Κεραμεικό, ο Εξηκεστίδης από την Παλλήνη, ο Ξενόδικος από τις
Αχαρνές, ο Πύρρανδρος από την Ανάφλυστο,477 ο Αλκίμαχος από την Αγγελή.478 Οι πρεσβευτές από το Βυζάντιο ήταν ο Κύδων, ο Μενέστρατος, ο Ηγήμων, ο Εστιαίος, ο Φιλίνος.
Το αρχικό πολίτευμα του Βυζαντίου μάς είναι άγνωστο αλλά γνωρίζουμε ότι το
513, όταν ο Δαρείος A’ εξεστράτευσε εναντίον των Σκυθών, την πόλη διοικούσε o τύραννος Αρίστων.479 Μήπως είχε δημοκρατικό πολίτευμα όταν έγινε μέλος της συμμαχία
της Δήλου; Μεταξύ 411-408, οι Σπαρτιάτες είχαν διορίσει αρμοστή. Μετά το 405 ο αρμοστής επέβλεπε και την τήρηση του ολιγαρχικού πολιτεύματος που είχαν επιβάλει οι
Λακεδαιμόνιοι. Το 390/389, Αθηναίοι με επικεφαλής τον Θρασύβουλο έφθασαν στην
πόλη και με την βοήθεια της φιλο-αθηναϊκής μερίδας εγκατέστησαν δημοκρατία.480
Ο προστάτης θεός της πόλεως πρέπει να ήταν ο Απόλλων, όπως συνέβαινε στα
Μέγαρα και σε άλλες μεγαρικές αποικίες, αλλά και όπως συνάγεται από νομίσματα του
Δ’ αιώνα π.Χ. Ίσως διεξάγονταν και αγώνες προς τιμήν του θεού. 481 Υπήρχαν ναοί της
Ήρας, του Πλούτωνα και του Ποσειδώνα. Η ευμάρεια της πόλεως φαίνεται από το γεγονός ότι το Βυζάντιο διατηρούσε Θησαυρό στην Ολυμπία. 482 Η ακρόπολη βρίσκεται
σήμερα κάτω από το Topkapi Saray και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Ισχυρότατο ψηλό τείχος περιέβαλε την πόλη. Οι εξωτερικοί ογκώδεις τετράγωνοι λίθοι συνδέονταν μεταξύ τους με μεταλλικούς δεσμούς ενώ το εσωτερικό του τείχους ήταν ενισχυμένο με επιχωματώσεις και οικοδομές. Στο πάνω μέρος του τείχους υπήρχε σκεπασμένος και καλά προστατευμένος διάδρομος για τους φρουρούς ενώ στο εξωτερικό
μέρος είχαν κατασκευασθεί πολλοί πύργοι με ανοίγματα για την διευκόλυνση των υπερασπιστών στρατιωτών. Τα λιμάνια προφυλάσσονταν από αλυσίδες που εμπόδιζαν τα
476

Πιθανή αποκατάσταση με βάση παρόμοιες συνθήκες.
Ανάβυσσο.
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Μαρκόπουλο.
479
Ηρόδ., IV.138.
480
Ξεν., Ελληνικά, IV.8.27.
481
Συνάγεται από την λέξη «σταδιοδρ[ομέων(;)] σε PHI Greek Inscriptions, # PH170883, (IG
X) IK Byzantion, 42.3.
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Παυσανίας, VI.19.9 και Mallwitz, p. 170.
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εχθρικά πλοία να εισέλθουν και τα άκρα τους από πύργους. 483 Από δημόσια κτήρια
υποθέτουμε ότι υπήρχε γυμνάσιο και στάδιο ενώ υπήρχε και ένας πολύ μεγάλος κενός
χώρος, το Θράκιον, το οποίο υποθέτουμε ότι φιλοξενούσε τον αγροτικό πληθυσμό σε
καιρό πολέμου. Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, οι Βυζαντινοί φορολογούσαν τα
πλοία με σιτηρά που έρχονταν από τον Εύξεινο Πόντο και κατευθύνονταν προς
Νότον.484 Στο τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ., το Βυζάντιο συνέχιζε να παίζει σημαντικό ρόλο
ανάμεσα στο Αιγαίο και στον Πόντο.485
Στον νότιο ελλαδικό χώρο, με τις αποτυχίες του στην Αθήνα και στην Μεγαλόπολη αλλά και με την ναυτική του ήττα, ο Πολυσπέρχων έδειξε την πολιτική και
στρατιωτική του αδυναμία και έτσι πολλές ελληνικές Πόλεις άρχισαν να υποστηρίζουν
τον Κάσσανδρο. Το ίδιο συνέβη και στην Αθήνα, όπου με την υπόδειξη κάποιου πολίτη
στην εκκλησία του δήμου, οι Αθηναίοι έστειλαν αντιπροσωπία και διαπραγματεύθηκαν
ειρήνη με τον Κάσσανδρο. Σύμφωνα με τους όρους της ειρήνης του 317, 486 στην Αθήνα
οι πολίτες θα διατηρούσαν την διοίκηση της Πόλεως και της «χώρας» της, τις προσόδους τους και τα πλοία τους ενώ θα είχαν φιλικές και συμμαχικές σχέσεις με τον
Κάσσανδρο. Προς το παρόν, η Μουνιχία θα έμενε στην κατοχή του Κασσάνδρου μέχρι
το τέλος του πολέμου με τους βασιλείς της Μακεδονίας. Στην διακυβέρνηση της Πόλεως λάβαιναν μέρος μόνο όσοι πολίτες διέθεταν περιουσία τουλάχιστον 10 μνων (περ.
4,3 κιλά ασήμι, AMCD). Τον «επιμελητήν» της Πόλεως θα τον διόριζε ο Κάσσανδρος
και για την θέση αυτή επελέγη ο Δημήτριος Φαληρεύς (περ. 345-280 π.Χ.). Όταν ο Νικάνωρ επέστρεψε με τον στόλο από τον Ελλήσποντο και προσπάθησε να θέσει υπό τον
έλεγχό του την Μουνιχία προκάλεσε υποψίες για προδοσία στον Κάσσανδρο, ο οποίος
έβαλε να τον δολοφονήσουν.487
Στην Μακεδονία, στο ζήτημα της διοικήσεως από τους δύο βασιλείς ενεπλάκησαν δύο γυναίκες: η Ευρυδίκη και η Ολυμπιάδα. Η Ευρυδίκη, σύζυγος του Φιλίππου Γ’
Αριδαίου, πρέπει να είχε επιστρέψει στην Μακεδονία μαζί με τους δύο βασιλείς. Μετά
τον θάνατο του Αντιπάτρου συντάχθηκε με το μέρος του Κασσάνδρου ευελπιστώντας
ότι έτσι θα εμπλεκόταν άμεσα στην μακεδονική βασιλεία. Όταν η Ευρυδίκη έμαθε ότι ο
Πολυσπέρχων επέστρεφε από την Αθήνα στην Μακεδονία και εκμεταλλευόμενη την
φυσική αβουλία του συζύγου της, του έγραψε εκ μέρους του βασιλιά Αριδαίου και του
ζήτησε να παραδώσει τον στρατό στον Κάσσανδρο διότι σε αυτόν είχε εμπιστευθεί ο
βασιλιάς την διακυβέρνηση του βασιλείου. Παρόμοια επιστολή έστειλε και στον Αντίγονο στην Ασία. Το κίνητρό της ήταν οι πληροφορίες ότι η Ολυμπιάδα θα επέστρεφε
στην Μακεδονία για να διαφυλάξει τα δικαιώματα του εγγονού της Αλεξάνδρου Δ’
στον θρόνο, πράγμα που ήθελε με κάθε τρόπο να εμποδίσει. Ο Πολυσπέρχων φυσικά
όχι μόνο δεν ακολούθησε την εντολή της Ευρυδίκης αλλά συμμαχώντας με το βασίλειο
των Ηπειρωτών διακήρυξε ότι ο νόμιμος βασιλιάς ήταν ο Αλέξανδρος Δ’ υπό την αντιβασιλεία της Ολυμπιάδας και έτσι έπρεπε να αντιμετωπίσει τον στρατό της Ευρυδίκη.
Στο πεδίο της μάχης, πριν συγκρουσθούν τα μακεδονικά στρατεύματα μεταξύ τους,
όμως, όλοι οι στρατιώτες συντάχθηκαν στο πλευρό της Ολυμπιάδας και του μικρού
Αλεξάνδρου Δ’. Έτσι, χωρίς την προστασία του στρατού τους, συνελήφθησαν και φυ483

Δίων, LXXV.10.
PHI Greek Inscriptions, # PH62, IG I3 61.34-40.
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Hansen & Nielsen, no 674, «Byzantion», pp. 915-918 και για νομίσματα ΟΑΕΝ, αρ. 162-163
και GCTV, nos 1579-1597, 1:159-160.
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Πάριον Χρονικόν/Marmor Parium, FGrH, 239, fr. B13 (114).
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λακίσθηκαν ο Φίλιππος Γ’ Αριδαίος και η σύζυγός του Ευρυδίκη. Η Ολυμπιάδα διέταξε
την εκτέλεση του Φιλίππου ενώ επέτρεψε στην Ευρυδίκη να αυτοκτονήσει. 488 Διέταξε,
επίσης, την σύλληψη και εκτέλεση του Νικάνορα αλλά και εκατό ευγενών Μακεδόνων
που ήταν φίλοι του Κασσάνδρου.489 Λέγεται ότι ο Αντίπατρος, καθώς πέθαινε, συμβούλευσε τους παρισταμένους «μηδέποτε συγχωρῆσαι γυναικὶ τῆς βασιλείας προστατῆσαι».490 Ίσως ο στρατηγός να είχε υπόψιν του την Ευρυδίκη και την Ολυμπιάδα, τους
χαρακτήρες τους και τις φιλοδοξίες τους.
Ο Κάσσανδρος βρισκόταν στην Πελοπόννησο προσπαθώντας να υποτάξει ελληνικές πόλεις. Επιτέθηκε σε διάφορες ελληνικές πόλεις και ήταν τόσο επιτυχής που
ανάγκασε τους Σπαρτιάτες για πρώτη φορά στην Ιστορία τους να οχυρώσουν την πόλη
τους. Ενώ πολιορκούσε την Τεγέα, ενημερώθηκε για τα συμβάντα στην Μακεδονία και
εγκαταλείποντας την εκστρατεία ξεκίνησε να επιστρέψει. Εν τω μεταξύ, προετοιμαζόμενη για την μάχη με τον Κάσσανδρο, η Ολυμπιάδα έφθασε στην Πύδνα μαζί με τον
Αλέξανδρο Δ’ και την μητέρα του Ρωξάνη, την κόρη του Φιλίππου Β’ Θεσσαλονίκη και
άλλες γυναίκες συγγενείς της. Στρατός σημαντικός δεν υπήρχε και δεν ήταν βέβαιο ότι
η πόλη θα άντεχε πολιορκία αλλά η Ολυμπιάδα ήλπιζε ότι οι Ηπειρώτες, κάποιοι Μακεδόνες αλλά και άλλοι Έλληνες θα έρχονταν προς βοήθειά της. Σύντομα, όμως, έφθασε εκεί και ο Κάσσανδρος και άρχισε την πολιορκία της πόλεως. Ενώ αρχικά οι Ηπειρώτες ήθελαν να στείλουν στρατό και να βοηθήσουν την βασίλισσα, ορισμένοι αριστοκράτες κατέλαβαν την εξουσία και συμμάχησαν με τον Μακεδόνα στρατηγό. Ο μόνος
που μπορούσε πια να την βοηθήσει ήταν ο Πολυσπέρχων αλλά οι Μακεδόνες που είχαν
στρατοπεδεύσει κοντά στον στρατό του εξαγόρασαν πολλούς από τους στρατιώτες του
εναντίον της Ολυμπιάδας. Στην Πύδνα, ο αποκλεισμός της πόλεως άρχισε να εξοντώνει
τους πολιορκούμενους. Τα τρόφιμα σώθηκαν και οι έγκλειστοι σκότωσαν τα μεταγωγικά ζώα και τα άλογα ενώ ορισμένοι μη Έλληνες τράφηκαν με τις σάρκες των νεκρών.
Οι Μακεδόνες στρατιώτες που ήταν ακόμη ζωντανοί ζήτησαν από την Ολυμπιάδα να
φύγουν από την πόλη. Ο Κάσσανδρος τους δέχθηκε ευχαρίστως και τους έστειλε στις
διάφορες πόλεις για να εξηγήσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Ολυμπιάδα.
Όταν οι περισσότεροι υποστηρικτές της την εγκατέλειψαν, η Ολυμπιάδα προσπάθησε
να επιβιβασθεί σε πολεμικό πλοίο και να διαφύγει αλλά απέτυχε. Τότε, διαπραγματεύθηκε με τον Κάσσανδρο την παράδοση της πόλεως με αντάλλαγμα της προσωπικής της
ασφάλεια ενώ, λίγο μετά, παραδόθηκαν η Πέλλα και η Αμφίπολις, που είχαν πάρει το
μέρος της. Στην συνέλευση του μακεδονικού στρατού, η Ολυμπιάδα κατηγορήθηκε και
καταδικάσθηκε σε θάνατο και το 316 δολοφονήθηκε. Αφού ο Κάσσανδρος απηλλάγη
από την Ολυμπιάδα, νυμφεύθηκε την Θεσσαλονίκη για να αποκτήσει δεσμό αίματος με
τον μακεδονικό θρόνο και έθεσε τον Αλέξανδρο Δ’ και την Ρωξάνη υπό κράτηση στην
Αμφίπολη. Επίσης, για να υπογραμμίσει περισσότερο τον δεσμό του με την βασιλική
οικογένεια φρόντισε για την ταφή της Ευρυδίκης και του Φιλίππου Γ’ Αρριδαίου στις
Αιγές.491
Ο νέος κύκλος μονομαχιών για την διαδοχή στην Ευρώπη είχε θύματα τον Αντίπατρο, τον Φίλιππο Γ’ Αρριδαίο, την σύζυγό του Ευρυδίκη, και την μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ολυμπιάδα, ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η δολοφονία
488

Αιλιανός, Π.Ι., XIII.36.
Δ.Σ., XIX.11 και Justinus, XIV.5.
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«μην επιστρέψετε ποτέ σε γυναίκα να αναλάβει το βασίλειο», Δ.Σ., XIX.11.9.
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Δ.Σ., XIX.35-36 & 49-51 και Justinus, XIII.5-6. Δες και Hammond, History of Macedonia,
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της Ολυμπιάδας και η εκτέλεση του ενός βασιλιά, άφησε τον άλλον, τον μικρο Αλέξανδρο Δ’, ως τον μόνον εξ αίματος διεκδικητή του μακεδονικού θρόνου. Όμως στην
πραγματικότητα, εκείνοι που διεκδικούσαν την εξουσία ήταν ο Κάσσανδρος και ο Πολυσπέρχων. Η ισχύς των ελληνικών Πόλεων και των Κοινών είχε πλέον εξουδετερωθεί
και το καλύτερο που μπορούσαν να περιμένουν ήταν μια καλή συμφωνία ημιεξαρτήσεως με όποιον Μακεδόνα στρατηγό θα επικρατούσε. Από την μάχη της Χαιρώνειας το
338 π.Χ. και μετά η Αθήνα αλλά και οι άλλες Πόλεις ακολουθούσαν μια πορεία εξαρτήσεως από τον βασιλιά της Μακεδονίας, παρά το πρόσχημα της συμμαχίας μαζί του.
Η αρχή, λοιπόν, της Ελληνιστικής Εποχής, για τις ελληνικές Πόλεις ανάγεται στο τέλος
του Δ’ αιώνα π.Χ. και συνίσταται στην απώλεια της αυτονομίας τους. Από πολιτικής,
οικονομικής και κοινωνικής απόψεως βυθίστηκαν σταδιακά στο παρασκήνιο του μακεδονικού βασιλείου. Παρ’ όλα αυτά, η Ελληνιστική τους Ιστορία θα συνεχισθεί μέχρι
την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ.
Γυρνώντας τώρα πίσω στον χρόνο, το 318 π.Χ. και ταυτοχρόνως με τα γεγονότα
στην Ελλάδα, ένα διαφορετικό μέτωπο σχετιζόμενο με την διαδοχή στον θρόνο εξελισσόταν στην Ασία με πρωταγωνιστή τον Ευμένη. Πιστός στον μακεδονικό βασιλικό
οίκο, ο στρατηγός αποφάσισε να πάρει το μέρος αυτών που υποστήριζαν την Ολυμπιάδα. Για να τον δελεάσει, όμως, ο Πολυσπέρχων τον ενημέρωσε με επιστολή του
ότι για την απόλυτη πίστη του, οι βασιλείς του προσέφεραν 500 τάλαντα ασήμι (περ.
13.000 κιλά, AMCD) και επιπλέον χρήματα για να συγκεντρώσει μισθοφόρους. Επίσης, θα βρίσκονταν υπό τις διαταγές του οι 3000 αργυράσπιδες, επίλεκτο μακεδονικό
στρατιωτικό σώμα επί Αλεξάνδρου Γ’, οι οποίοι παρά την ηλικία τους ήταν πολύ εμπειροπόλεμοι. Σπουδαιότερο, όλων, ο στρατηγός τοποθετούνταν επικεφαλής του στρατού
στην Ασία (στρατηγός αυτοκράτωρ). Η προσφορά αυτή συνοδεύθηκε και από γράμμα
της Ολυμπιάδας από την Ήπειρο που τον ικέτευε να βοηθήσει τους δύο βασιλείς. Ο Ευμένης δεν σκέφθηκε πολύ αλλά εγκατέλειψε την συμφωνία που είχε συνάψει με τον
Αντίγονο και τάχθηκε με τον εξ αίματος διεκδικητή του μακεδονικού θρόνου Αλέξανδρο Δ’. Γνώριζε, όμως, ότι δεν ήταν Μακεδόνας και οι Μακεδόνες αξιωματικοί και
οπλίτες δεν θα τον δέχονταν εύκολα ως επικεφαλής στρατηγό. Έτσι σκαρφίστηκε ένα
τέχνασμα. Διηγήθηκε στους άλλους αξιωματικούς ότι είδε ένα όνειρο στο οποίο ο
Αλέξανδρος Γ’ ο ίδιος προήδρευε στρατιωτικού συμβουλίου και έδινε διαταγές.
Πρέπει, λοιπόν, τους είπε, να στήσουμε ένα θρόνο στην σκηνή που θα συνεδριάσουμε
και να βάλουμε επάνω του τα σύμβολα εξουσίας του νεκρού βασιλιά, έτσι ώστε θα είναι σαν να παίρνουμε αποφάσεις παρόντος του Αλεξάνδρου και στο όνομά του. Όλοι
το δέχθηκαν ενώ ο Καρδιανός έδειξε ταπεινότητα μπροστά στους άλλους διοικητές μονάδων χειριζόμενούς τους ως ίσους στην λήψη των αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο,
συγκέντρωσε την «εύνοιαν» των παρισταμένων αξιωματικών αλλά και την πλήρη υποστήριξη των αργυράσπιδων, των πιστών και γενναίων πολεμιστών του Αλεξάνδρου. Σε
πολύ λίγο χρόνο και με τα χρήματα που είχε στην διάθεσή του, συγκέντρωσε 10.000
πεζούς και 2000 ιππείς μισθοφόρους.492
Η ξαφνική στρατιωτική ενδυνάμωση του Ευμένη δεν μπορούσε παρά να προξενήσει το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία του Αντιγόνου του Μονόφθαλμου, ο οποίος δεν θα επέτρεπε με κανέναν τρόπο την παρουσία στην Ασία ισχυρής δυνάμεως που
θα υποστήριζε την Ολυμπιάδα ή τον Πολυσπέρχοντα και τα συμφέροντά τους στον μακεδονικό θρόνο. Ο Μακεδόνας στρατηγός προσπάθησε, λοιπόν, να διαβάλει τον Καρ492

Δ.Σ., XVIII.58-61 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», ΧΙΙΙ και Nepos, XVIII.7
και Πολύαινος, IV.8.2.
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διανό στρατηγό στους αργυράσπιδες και στους άλλους Μακεδόνες με την ελπίδα πως
θα τους έστρεφε εναντίον του. Την ώρα, όμως, που οι Μακεδόνες συζητούσαν μυστικά
την επιστολή του Αντιγόνου, ήρθε ο Ευμένης και αφού διάβασε το γράμμα του είπε ότι
έπρεπε να υπακούσουν στις εντολές των βασιλέων και όχι στις παραινέσεις ενός «αποστάτη» στρατηγού. Με αυτόν τον αποφασιστικό τρόπο κέρδισε τους Μακεδόνες αξιωματικούς με το μέρος του και απέτρεψε την συνωμοσία εναντίον του. Αμέσως μετά,
οδήγησε τον στρατό στην Φοινίκη για να βρει τα πλοία που χρειαζόταν για τον ναυτικό
του. Εν τω μεταξύ, όταν ο Αντίγονος ενημερώθηκε για την αποτυχία του σχεδίου του
αλλά και μετά τις επιτυχίες του μακεδονικού στόλου στο Αιγαίο εναντίον των Αθηναίων που του έδωσαν τον έλεγχο της θάλασσας, αποφάσισε τώρα να κινηθεί εναντίον του
Ευμένη στην Ασία. Ο Ευμένης νοιώθοντας την πίεση που εξασκούσε στον στρατό του
ο Πτολεμαίος της Αιγύπτου με τον στόλο του αλλά και με τον έλεγχο που είχε εξασφαλίσει της Φοινίκης, εγκατέλειψε την ιδέα συγκροτήσεως στόλου και κινήθηκε ανατολικά προς την Βαβυλώνα. Απομονωμένος, ο Ευμένης ζήτησε την βοήθεια του Σελεύκου,
που με την διανομή στον Τριπαράδεισο είχε αναλάβει την σατραπεία της Βαβυλώνας,
αλλά και του Πίθωνα, που είχε αναλάβει την Μηδία. Ο Σέλευκος του μήνυσε ότι ήταν
πρόθυμος να υπηρετήσει τους βασιλείς αλλά δεν θα θα υπάκουε ποτέ σε κάποιον που
τον είχε καταδικάσει ο μακεδονικός στρατός σε θάνατο. Ο Ευμένης, όμως κατάφερε να
εξασφαλίσει την υποστήριξη ορισμένων σατραπών αλλά συμφώνησε μαζί τους η διοίκηση του στρατού να γίνεται από το συμβούλιο των στρατηγών εμπρός στον θρόνο του
Αλεξάνδρου, όπως είχε πρωτύτερα προτείνει ο ίδιος στους Μακεδόνες αξιωματικούς.
Η επικοινωνία μάλιστα με μακρινές σατραπείες γινόταν με την μετάδοση φωνητικών
μηνυμάτων. Η διαδρομή του μηνύματος ήταν διηρημένη σε αποστάσεις «φωνής ακοήν», με ανθρώπους που το παρελάμβαναν ακουστικά και το μετέδιδαν αμέσως φωνητικά στον επόμενο σταθμό μέχρι τον τελικό του προορισμό. Όσο καιρό ο Ευμένης κινούνταν ανατολικά, ο Αντίγονος τον ακολουθούσε και τελικά έφθασε στα Σούσα. Αμέσως,
ανέθεσε αυτήν την σατραπεία στον Σέλευκο, του έδωσε στρατό και του ζήτησε να πολιορκήσει την πόλη.493
Στην συνέχεια, προχώρησε μέχρι τον Κοπράτη ποταμό (Koprates/Coprates,
BAGROW, 92:D4 & 93:E1-2, σημερ. (;) Ab-i Diz, στα σύνορα Ιράν και Ιράκ), ανατολικά από τα Σούσα. Για να διαβεί το γρήγορο ρεύμα του ποταμού χρειαζόταν είτε βάρκες
είτε μια γέφυρα. Με λίγα πλεούμενα που βρήκε, πέρασε ορισμένους στρατιώτες απέναντι για να δημιουργήσουν θύλακα στην απέναντι όχθη και να βοηθήσουν στην διάβαση
του υπόλοιπου στρατού. Όταν ο Ευμένης έμαθε τι είχε συμβεί, επιτέθηκε με πολύ
στρατό και συνέλαβε 4000 αντιπάλους του, γεγονός που ανάγκασε τον Αντίγονο να
υποχωρήσει προς τα Εκβάτανα (Ecbatana, BAGROW, 92:D2, σημερ. λόφος
Hagmatana στην πόλη Hamadan, Ιράν) για ανασυγκρότηση. Ο αντίπαλός πήγε στην
Περσέπολη (Persepolis, BAGROW, 94:C4, 60 χλμ. βορειοανατολικά της πόλεως
Shiraz, στο Ιράν). Σύντομα, όμως, έγινε γνωστό ότι ο Αντίγονος κατευθυνόταν εναντίον
του και έτσι και ο Ευμένης αναγκάστηκε να προχωρήσει προς το μέρος εκείνου. Οι δύο
στρατοί στρατοπέδευσαν σε απόσταση τριών σταδίων (περ. 550 μ., AMCD), λεηλατούσαν την γύρω περιοχή για να τραφούν και παρακολουθούσαν ο ένας τις κινήσεις του
άλλου. Την τέταρτη ημέρα, ο Ευμένης πληροφορήθηκε από αυτόμολους ότι ο Αντίγονος επρόκειτο να φύγει μέσα στη νύχτα για την Γαβηνή/Γαβιηνή (Gabene, BAGROW,
92:G4, ίσως στην σημερ. επαρχία Isfahan Shahristan του Ιράν), όπου θα έβρισκε προμήθειες για τον στρατό του. Ο Ευμένης διέδωσε ότι επρόκειτο να του επιτεθεί εκείνη
493

Δ.Σ., XVIII.43 & 62-63 & 73 & XIX.12-17.
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την ίδια νύχτα και έτσι τον ανάγκασε να περιμένει επίθεση. Ο Καρδιανός στρατηγός
έφυγε με τον στρατό του την ίδια νύχτα προς την Γαβηνή για να προλάβει να την κατα λάβει πρώτος και να οικειοποιηθεί τις προμήθειες. Όμως ο Αντίγονος κατάφερε να τον
προλάβει και να ετοιμασθεί για μάχη, την οποία πια δεν μπορούσε να αποφύγει ο αντίπαλός του. Το 317 π.Χ., λοιπόν, οι στρατοί βρέθηκαν αντιμέτωποι στην περιοχή της
Παραιτακήνης (Paraitacene/Paraitakene, BAGROW, 92), στην σημερινή επαρχία
Lorestan/ Luristan/Lurestan/Loristan του δυτικού Ιράν. Στην αριστερή πλευρά της παρατάξεως, ο Ευμένης τοποθέτησε τις διάφορες μονάδες ιππικού και μπροστά τους 45
ελέφαντες σε τοξοειδή γραμμή με τοξότες και σφενδονήτες ανάμεσά τους. Δίπλα στο
ιππικό τοποθέτησε το πεζικό: πρώτα τους 6000 μισθοφόρους, μετά 5000 οπλισμένους
με τον μακεδονικό τρόπο από διάφορα έθνη, δίπλα τους τούς 3000 αργυράσπιδες, και
τέλος 3000 βαριά οπλισμένους πεζούς. Μπροστά από το πεζικό τοποθέτησε 40 ελέφαντες με τοξότες και σφενδονήτες. Στο δεξιό πλευρό υπήρχε πάλι ιππικό και μπροστά
τους 40 ελέφαντες. Το σύνολο του στρατού του Ευμένη ήταν 35.000 πεζοί, και 6100 ιππείς.494 Ο στρατός του Αντιγόνου βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο και η παράταξή του
ήταν διαφορετική. Απέναντι στο ισχυρό δεξιό κέρας του αντιπάλου του τοποθέτησε
ελαφρά οπλισμένο ιππικό αλλά και τακτικό ιππικό με σκοπό να συγκρατήσουν την
αντίπαλη επίθεση. Το πρώτο σώμα πεζικού αποτελούνταν από 9000 πεζούς μισθοφόρους ενώ δίπλα τους βρίσκονταν 3000 από την Λυκία και Παμφυλία της Μικράς
Ασίας. Αμέσως μετά, 8000 πεζοί με μακεδονικό οπλισμό και μετά 8000 Μακεδόνες. Το
δεξιό κέρας αποτελούσαν ιππείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και οι 1000 Εταίροι με επικεφαλής τον γιο του Αντιγόνου, Δημήτριο. Μπροστά στην παράταξη είχε τοποθετήσει σε τοξοειδή γραμμή τους 65 ελέφαντες μαζί με ψιλούς. Το σύνολο του στρατού του ήταν 28.000 πεζοί και 10.600 ιππείς. 495 Όταν τα στρατεύματα πλησίασαν κοντά,
ο κάθε στρατός φώναξε την πολεμική του ιαχή μερικές φορές και οι σαλπιγκτές ήχησαν
την επίθεση. Το ιππικό του Αντιγόνου στην αριστερή του πλευρά παρέκαμψε τους
απέναντί του ελέφαντες και άρχισε να πλευροκοπεί τους αντιπάλους του προξενώντας
απώλειες αλλά και παγιδεύοντας τα ζώα που δεν μπορούσαν να κινηθούν. Η επέμβαση
του Ευμένη με ελαφρά οπλισμένες δυνάμεις και με την βοήθεια των ελεφάντων είχε ως
αποτέλεσμα την απώθηση της συγκεκριμένης δυνάμεως του Αντιγόνου. Αλλά και το
πεζικό του Καρδιανού στρατηγού με την βοήθεια των ηλικιωμένων αλλά εμπειροπόλεμων αγρυράσπιδων νικούσε το αντίπαλο πεζικό. Ο Αντίγονος έβλεπε ότι παρά την υποχώρηση της αριστερή του πτέρυγας και των πεζών, διατηρούσε υπό τον έλεγχό του
ολόκληρη την παράταξη. Οι αργυράσπιδες και το υπόλοιπο πεζικό, όμως, είχαν επιδοθεί στο κυνήγι των αντιπάλων τους και είχαν διασπασθεί από το κέντρο του Ευμένη.
Τότε, ο Αντίγονος χρησιμοποίησε το ιππικό του στην δεξιά πλευρά, επιτέθηκε και καταδίωξε την αριστερή πτέρυγα του αντιπάλου του. 496 Ήδη είχε φθάσει η ώρα «περί λύχνων αφάς», είχε πέσει σκοτάδι, αλλά η λαμπρή πανσέληνος φώτιζε τους δύο στρατούς
που προσπαθούσαν να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους για μια ακόμη επίθεση. Η
σύγκρουση σώμα με σώμα και ίππου με ίππο κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε οι
στρατοί εξαντλημένοι τελείως οπισθοχώρησαν στα στρατόπεδά τους. Ο Αντίγονος,
494

Το άθροισμα των επιμέρους δυνάμεων του Ευμένη δεν συμφωνεί με το άθροισμα που δίνει ο
Διόδωρος στο Δ.Σ., XIX.28.4.
495
Το άθροισμα των επιμέρους δυνάμεων του Αντιγόνου που παρατίθεται εδώ δεν συμφωνεί με
το άθροισμα που δίνει ο Διόδωρος στο Δ.Σ., XIX.27.1. Δες και Diodorus of Sicily, vol. IX, Loeb ed., p.
309 n. 2.
496
Δες σχεδιάγραμμα μάχης σε ΙΕΕ, 4: 264.
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όμως, κατάφερε να πείσει τους άνδρες του να στρατοπεδεύσουν δίπλα στους σκοτωμένους και να ισχυρισθεί κατόπιν ότι ήταν νικητής διότι είχε υπό την κατοχή του τους
πεσόντες.497 Οι περισσότερες απώλειες μετρήθηκαν από τον στρατό του Αντιγόνου, ο
οποίος αφού έθαψε τους νεκρούς αποχώρησε μακριά από το πεδίο της μάχης για να ξεκουράσει σε ασφαλή περιοχή τον στρατό του. Οι εξαντλημένοι στρατιώτες του Ευμένη
δεν είχαν το κουράγιο να τους ακολουθήσουν.498
Ο Ευμένης προχώρησε τελικά στην Γαβηνή για να περάσει ο στρατός του τον
χειμώνα του 317-316 π.Χ. αλλά η τελευταία σύγκρουση με τον Αντίγονο δεν είχε
ακόμη πραγματοποιηθεί. Μετά από μικρή ανάπαυλα, ο Αντίγονος τον ακολούθησε και
η τελευταία μάχη μεταξύ τους έγινε στην Γαβηνή το 316 π.Χ. Ο Μακεδόνας στρατηγός
τοποθέτησε στην μέση το πεζικό, στα άκρα το ιππικό και τους ελέφαντες μαζί με ελαφρά οπλισμένους μπροστά από όλη την παράταξη. Διέθετε 22.000 πεζούς, 9000 ιππείς
και 65 ελέφαντες. Απέναντί του, ο Ευμένης τοποθέτησε στη αριστερή του πλευρά τους
καλύτερους ιππείς του, κατόπιν το βαριά οπλισμένο πεζικό και τους αργυράσπιδες, τους
μισθοφόρους και τους υπόλοιπους πεζούς. Στην δεξιά πλευρά είχε το ελαφρύ ιππικό και
ορισμένους ελέφαντες ενώ μπροστά τοποθέτησε τους υπόλοιπους ελέφαντες με ελαφρά
οπλισμένους. Διέθετε 36.700 πεζούς, 6000 ιππείς και 114 ελέφαντες. Η σύγκρουση άρχισε με ελεφαντομαχία και ιππομαχία αλλά ο Αντίγονος είχε ένα ιδιαίτερο σχέδιο. Το
σύννεφο σκόνης που σηκώθηκε από τα ζώα κάλυψε τις δυνάμεις που έστειλε ο Μακεδόνας στρατηγός για να συλλάβουν τις αποσκευές των αντιπάλων, οι οποίες βρίσκονταν πέντε στάδια μακριά (περ. 920 μ., AMCD). Οι αποσκευές δεν είχαν σημαντική
φρουρά και περιελάμβαναν όλες τις προμήθειες αλλά και τα γυναικόπαιδα των Μακεδόνων του Ευμένη μαζί με άλλους αμάχους. Το ιππικό του Ευμένη σκόρπισε και το
ισχυρό ιππικό των αντιπάλων έπεσε πάνω τους αργυράσπιδες. 499 Οι δυνάμεις του Ευμένη αποτραβήχτηκαν και μόλις έπεσε το σκοτάδι έγινε συνέλευση των αξιωματικών.
Στην συνέλευση δεν υπήρξε συμφωνία για το τι έπρεπε να κάνουν στην συνέχεια και οι
Μακεδόνες αξιωματικοί αποφάσισαν να συλλάβουν τον Ευμένη και να τον παραδώσουν στον Αντίγονο. Συνεννοήθηκαν μυστικά μαζί του να τον παραδώσουν στον
Μακεδόνα στρατηγό με αντάλλαγμα να παραλάβουν τις αποσκευές τους και τους ανθρώπους τους αλλά και να ενταχθούν στον στρατό του Αντιγόνου. Ο Μακεδόνας θα
ήθελε πάρα πολύ να έχει έναν έμπειρο στρατηγό μαζί του αλλά πώς μπορούσε να εμπιστευθεί τον Ευμένη που είχε επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στην Ολυμπιάδα και στους βασιλείς. Ακόμη, μετά την Νώρα είχε συμφωνήσει μαζί του και τον
είχε αφήσει να φύγει για να χρειασθεί να τον κυνηγήσει μετά για δύο ολόκληρα χρόνια.
Αυτά σκέφθηκε και χωρίς δισταγμό διέταξε να τον σκοτώσουν.500
Από το ασιατικό μέτωπο της διαδοχής είχε τελικά αποχωρήσει ο Ευμένης αφήνοντας ισχυρό διεκδικητή τον Αντίγονο τον Μονόφθαλμο μαζί με τον γιο του δευτέρου
Δημήτριο αλλά και τον Λυσίμαχο. Η ασιατική αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, αχανής,
διοικούμενη από διάφορους Έλληνες και ντόπιους σατράπες με κέντρο αναφοράς την
Βαβυλώνα, παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες σε όποιον ήθελε να την θέσει υπό τον
έλεγχό του. Μέχρι τον θάνατό του, ο Ευμένης υπήρξε στρατηγός που είχε αποδείξει ότι
497

Η εγκατάλειψη των νεκρών θεωρούνταν παραδοχή ήττας. Δες Δ.Σ., XVII.68.4 και Justinus.
VI.6 και Ξεν., Ελληνικά, VII.5.26.
498
Δ.Σ., XIX.18-32 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», ΧΙV-XV και Nepos,
XVIII.8-9. Για την μάχη δες ASB, ch. 3.2.1.
499
Δες σχεδιάγραμμα μάχης σε ΙΕΕ, 4: 265.
500
Δ.Σ., XIX.34 & 37-44 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Ευμένης», XVI-ΧΙΧ και Nepos,
XVIII.10-13 και Πολύαινος, IV.6.13. Για την μάχη δες ASB, ch. 3.2.2.
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θα μπορούσε να διευθετήσει τα στρατιωτικά πράγματα εάν, δυστυχώς για τον ίδιο, δεν
είχε διαλέξει να συνταχθεί με την λάθος πλευρά, όπως απέδειξαν τα γεγονότα, την μακεδονική βασιλική οικογένεια. Εξαιτίας αυτών των ιδιαίτερών του στρατιωτικών και
πολιτικών ικανοτήτων, ο Αντίγονος σκέφθηκε πάρα πολύ πριν διατάξει να τον σκοτώσουν. Την στιγμή, όμως που πέθανε ο Ευμένης, ο Αντίγονος ήταν ο μόνος διεκδικητής του μακεδονικού θρόνου που είχε στην δικαιοδοσία του τον μακεδονικό στρατό της
Ασίας και θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αποκτήσει τον πλήρη πολιτικό, οικονομικό, και στρατιωτικό έλεγχο της ασιατικής αλεξανδρινής αυτοκρατορίας. Όμως
τώρα του δινόταν η ευκαιρία να διεκδικήσει τον θρόνο.
Οι στρατηγοί που φόρεσαν το ελληνιστικό βασιλικό διάδημα (316-306 π.Χ.)
Ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος δεν μπορούσε επίσημα να παρουσιάσει τον εαυτό
του ως βασιλιά της Ασίας και συνεπώς δήλωνε ακόμη ότι ενεργούσε στο όνομα του βασιλιά της Μακεδονίας. Όμως μετά τον θάνατο του Ευμένη, θεωρούσε ότι ήταν ο ηγεμόνας της αλεξανδρινής Ασίας και έπρεπε μα κάθε τρόπο να εδραιώσει την εξουσία
του. Φυσικά, ο μόνος τρόπος με τον οποίον μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό ήταν ο
πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός θα διαρκούσε για δεκαπέντε χρόνια, θα διεξαγόταν στην
Ασία, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και θα είχε ως αποτέλεσμα την ήττα του Αντιγόνου.
Πρώτα, όμως, έπρεπε να ξεκαθαρίσει το τοπίο από όσους εκείνος πίστευε ότι
τον απειλούσαν, να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω στρατιωτική δραστηριότητά του
και να διορίσει στις σατραπείες έμπιστούς του ηγεμόνες. Πληροφορήθηκε ότι ο Πείθων
έχαιρε της μεγάλης εκτιμήσεως των στρατιωτών του, τους οποίους τους είχε γεμίσει με
υποσχέσεις και τους είχε προσφέρει δώρα, και σκόπευε να επαναστατήσει. Προφασίσθηκε, λοιπόν, ότι επρόκειτο να διορίσει τον Πείθωνα στρατηγό στις άνω σατραπείες
και τον κάλεσε να συζητήσουν τις λεπτομέρειες. Όταν εκείνος έφθασε, τον κατηγόρησε
μπροστά στο στρατιωτικό συμβούλιο, το οποίο τον καταδίκασε σε θάνατο. Αμέσως
μετά, πήγε με τον στρατό του στα Εκβάτανα και έλαβε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο ασήμι 5000 ταλάντων (περ. 130.000 κιλά, AMCD). Κατόπιν, βεβαιώθηκε ότι σε
όλες τις σατραπείες υπήρχαν φιλικοί προς εκείνον ηγεμόνες και βάδισε στα Σούσα για
να λάβει από το εκεί θησαυροφυλάκιο αλλά και από ολόκληρη την Μηδία θησαυρούς
αξίας 25.000 ταλάντων (περ. 650.000 κιλά ασήμι, AMCD). Ετοίμασε άμαξες και καμήλες και μετέφερε με την συνοδεία του στρατού του τους θησαυρούς στην Βαβυλώνα,
σατράπης της οποίας ήταν ο σύμμαχός του Σέλευκος. Εκεί ζήτησε από τον Σέλευκο να
του δώσει λογαριασμό των εσόδων του αλλά εκείνος αρνήθηκε διότι του είπε ότι είχε
διορισθεί ηγεμόνας από τους Μακεδόνες ως αναγνώριση των υπηρεσιών του στο βασίλειο. Όμως, φοβούμενος ότι ο Αντίγονος θα τον πλήρωνε με το ίδιο νόμισμα που είχε
πληρώσει τον Πείθωνα, έφυγε από την πόλη μαζί με 50 ιππείς και κατεύθυνση προς την
Αίγυπτο, όπου πίστευε ότι ο Πτολεμαίος θα τον δεχόταν ευμενώς. Στην αρχή ο Αντίγονος ευχαριστήθηκε διότι είχε απαλλαγεί από τον παλιό του φίλο χωρίς να λερώσει τα
χέρια του με αίμα και είχε και την διοίκηση της σατραπείας αλλά μετά πρέπει να
σκέφθηκε ότι ο Σέλευκος θα ήταν στο μέλλον εν δυνάμει διεκδικητής της ασιατικής αυτοκρατορίας και έβαλε να τον κυνηγήσουν αλλά χωρίς επιτυχία.501
Το 315 π.Χ, ο Σέλευκος κατάφερε να φθάσει στην Αίγυπτο σώος και να ενημερώσει τον Πτολεμαίο. Κατηγόρησε τον Αντίγονο ότι σκοπός του ήταν να απαλλαγεί
από όλους τους σατράπες και ιδίως από όσους είχαν υπηρετήσει υπό τον Αλέξανδρο Γ’,
όπως ο Πείθων. Τον ενημέρωσε, επίσης, για το μέγεθος του στρατού του και του είπε
501
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ότι έπρεπε να προετοιμάζεται για πόλεμο. Ενημέρωσε, ακόμη, με απεσταλμένους τον
Λυσίμαχο και τον Κάσσανδρο. Εν τω μεταξύ, ο Αντίγονος βρήκε σε μία πόλη και πήρε
10.000 τάλαντα ενώ από τον ετήσιο φόρο συνέλεξε και άλλα 11.000, δηλαδή ένα σύνολο 21.000 ταλάντων (περ. 550.000 κιλά ασήμι, AMCD). Ενώ ο Αντίγονος είχε φθάσει
στην Άνω Συρία, έφθασαν απεσταλμένοι εκ μέρους των τριών άλλων στρατηγών, οι
οποίοι απαιτούσαν η Καππαδοκία και η Λυκία να δοθούν στην δικαιοδοσία του Κασσάνδρου, η Ελλησπόντια Φρυγία στον Λυσίμαχο, ολόκληρη η Συρία στον Πτολεμαίο
και η Βαβυλωνία στον Σέλευκο αλλά και να μοιρασθούν ανάμεσά σε όλους τα χρήματα
που είχε συλλέξει ο Αντίγονος από την ήττα του Ευμένη και μετά. Οι απαιτήσεις των
στρατηγών είχαν στόχο να περικυκλώσουν και να εξουδετερώσουν την ισχύ του Αντιγόνου ενώ αυτή του Λυσιμάχου τον απέκλειε τελείως από τον Ελλήσποντο. 502 Ήταν
πλέον εμφανές πως είχε σχηματισθεί ένας ισχυρός συνασπισμός εναντίον του Αντιγόνου. Ο Αντίγονος αποφάσισε να δεχθεί την πρόσκληση και προσπάθησε να βρει συμμάχους στέλνοντας απεσταλμένους στην Κύπρο, στην Ρόδο και στον Πολυσπέρχοντα,
στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι σκοπός του ήταν να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μικράς
Ασίας και των παραλίων της, να εμποδίσει την είσοδο εχθρικών του στρατευμάτων από
τον Ελλήσποντο αλλά και να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στην Ελλάδα, έτσι ώστε να
κρατήσει τον Κάσσανδρο απασχολημένο και μακριά του. Εάν πετύχαινε το σχέδιο ίσως
τελικά στρεφόταν εναντίον του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο. 503 Επίσης, για να μην χάσει
τη επαφή του με τις περιοχές της Ασίας έθεσε πάλι σε λειτουργία το σύστημα μηνυμάτων με φωτιές και γραμματοκομιστές που χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες για γρήγορη
αποστολή ειδήσεως σε όλη τους την επικράτεια. Ο Αντίγονος έφθασε στην Τύρο και
άρχισε την πολιορκία της πόλεως που βρισκόταν πάνω στο νησί ενώ ταυτοχρόνως άρχισε να κατασκευάζει μεγάλο στόλο. Για να νομιμοποιήσει τον πόλεμο εναντίον των
άλλων Μακεδόνων στρατηγών, κάλεσε συνέλευση του στρατού και κατηγόρησε τον
Κάσσανδρο για τον φόνο της Ολυμπιάδας και την τύχη του Αλεξάνδρου Δ’ και της Ρωξάνης και ότι είχε νυμφευθεί την Θεσσαλονίκη χωρίς την θέλησή της, με σκοπό να καταλάβει τον θρόνο της Μακεδονίας. Επίσης, ότι είχε εγκαταστήσει τους Ολυνθίους,
τους εχθρούς των Μακεδόνων, σε νέα πόλη που έφερε το όνομά του, Κασσάνδρεια
(στην θέση της παλιάς Ποτείδαιας), αλλά και ότι είχε ξανακτίσει την Θήβα, που είχαν
καταστρέψει οι ίδιοι οι Μακεδόνες. Με αυτά τα λόγια, έπεισε γρήγορα τους στρατιώτες
ότι ο Κάσσανδρος ήταν ο κύριος εχθρός τους και γιαυτό θα πολεμούσαν εναντίον του,
εκτός εάν επανόρθωνε. Επίσης, συμφώνησαν στην διακήρυξη του Αντιγόνου ότι όλοι
οι Έλληνες έπρεπε να ήταν ελεύθεροι, αυτόνομοι και χωρίς ξένες φρουρές. Αυτή η τελευταία φράση αποτελούσε την κύρια αντίθεση με το Διάγραμμα του Πολυσπέρχοντος.
Ο Αντίγονος επιχειρούσε να θρέψει τις ελπίδες των ελληνικών Πόλεων ότι θα αποκτούσαν πλήρη ελευθερία και αυτονομία σε αντίθεση με το προηγούμενο του Λαμιακού
Πολέμου καθεστώς που υποσχόταν ο ανταγωνιστής του. Αν και δεν γνωρίζουμε σε πιο
βαθμό είχε σκοπό να εφαρμόσει την υπόσχεσή του, η εξαγγελία αυτή και μόνο υπήρξε
τονωτική ένεση στις προσδοκίες των Πόλεων. Τώρα ήταν πιο πρόθυμες να αποδώσουν
τον φόρο αλλά και οι πολίτες τους έτοιμοι να συνεργαστούν. Άλλωστε, αυτονομία σήμαινε διευθέτηση των εσωτερικών τους υποθέσεων και όχι απαλλαγή από την φορολογία.504 Είναι ενδιαφέρον, πάντως, ότι το κύριο ενδιαφέρον του Αντιγόνου επικεντρωνόταν στις ελληνικές Πόλεις, πράγμα που δείχνει ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τα
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τεκταινόμενα στην Ελλάδα και στο Αιγαίο πριν εδραιώσει την εξουσία του έστω και σε
ένα τμήμα της ασιατικής αυτοκρατορία. Ίσως γιατί για τον Αντίγονο όλη την δόξα την
είχε ο μακεδονικός θρόνος παρά η διοίκηση των «βαρβάρων» της Ασίας, σε αντίθεση
με τον Πτολεμαίο που ενδιαφέρθηκε κυρίως για την εξουσία του στην Αίγυπτο και την
συμμαχία του με τους Μακεδόνες ηγέτες στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά και ο Πτολεμαίος απηύθυνε παρόμοια διακήρυξη περί αυτονομίας τους στις ελληνικές Πόλεις με πιθανό σκοπό να δείξει ότι υπήρχε και άλλος ηγεμόνας που ενδιαφερόταν για την ελευθερία
τους και στην περίπτωση ήττας του Αντιγόνου θα μπορούσαν να βασισθούν σε αυτόν.
Είχε την Αίγυπτο αλλά ενδιαφερόταν και για καλές σχέσεις με τις Πόλεις, ίσως αποσκοπώντας σε εμπορικά οφέλη.505 Σύντομα, οι απεσταλμένοι του τον ειδοποίησαν ότι
ενώ στην Κύπρο ο βασιλιάς της Σαλαμίνας Νικοκρέων και οι ισχυρότεροι ηγεμόνες
των πόλεων είχαν συμμαχήσει με τον Πτολεμαίο από το 321, οι ηγεμόνες του Κιτίου
θα έπαιρναν το δικό του μέρος. Στην Πελοπόννησο στρατολόγησαν 8.000 μισθοφόρους
και ο Πολυσπέρχων διορίσθηκε διοικητής ολόκληρης της Πελοποννήσου. Με τον
στόλο που ναυπήγησε πολιόρκησε την Τύρο που ήταν στα χέρια του Πτολεμαίου και
από την θάλασσα, με αποτέλεσμα να την καταλάβει το 314 π.Χ.506
Στην Πελοπόννησο, η προσπάθεια του Αντιγόνου να κρατήσει απασχολημένο
τον Κάσσανδρο με την βοήθεια του Πολυσπέρχοντος στέφθηκε αρχικά με επιτυχία
αλλά στο τέλος οι όροι αντεστράφησαν. Πολυσπέρχων και Κάσσανδρος έθεσαν ο κάθε
ένας ορισμένες πελοποννησιακές πόλεις υπό τον έλεγχό τους μέχρι που ο δεύτερος κατάφερε να προσεταιρισθεί τον γιο του πρώτου. Ο Αλέξανδρος, γιος του Πολυσπέρχοντος, ήταν στο πλευρό του πατέρα του και με το μέρος του Αντιγόνου έχοντας σημειώσει σημαντικές πολεμικές επιτυχίες στην Πελοπόννησο. Είχε καταφέρει να εκδιώξει από ορισμένες πόλεις τις φρουρές που είχε εγκαταστήσει ο Κάσσανδρος. Όταν ο
Κάσσανδρος προσπάθησε να εξαγοράσει τον Πολυσπέρχοντα και εκείνος αρνήθηκε
στράφηκε προς τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος δέχθηκε να συμμαχήσει μαζί του και
να διορισθεί στρατηγός της Πελοποννήσου. 507 Έτσι, σε γενικές γραμμές, ο νότιος ελλαδικός χώρος συνέχισε να ελέγχεται από τον Κάσσανδρο, γεγονός που έκανε τον Αντίγονο να δημιουργήσει αντίβαρο της καταστάσεως στα νησιά. Παρά την ανακοίνωση του
δόγματός του για ελευθερία και αυτονομία των ελληνικών Πόλεων, ο Αντίγονος εργαζόταν δια ίδιον όφελος. Οι εξαγγελίες του βρήκαν γόνιμο έδαφος στις Κυκλάδες και ο
Αντίγονος βρήκε την ευκαιρία να συνασπίσει τους κατοίκους τους στο Κοινό των Νησιωτών. Το Κοινόν μάλλον σχηματίσθηκε το 314 π.Χ. με κέντρο το ιερό νησί της Δήλου αν και αμφισβητείται εάν το ίδιο το νησί αποτελούσε μέρος του συνασπισμού,
παρά το γεγονός ότι έμεινε υπό τον Αντίγονο μέχρι το 286 π.Χ. 508 Το Κοινόν αντιστάθηκε στους αντιπάλους του Αντιγόνου και χρησιμοποιήθηκε ως εμπόδιο στην ελεύθερη
ναυτική πρόσβαση του Κασσάνδρου στο Αιγαίο και στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Με την ανακοίνωση του συνασπισμού των στρατηγών εναντίον του, ο Αντίγονος αντελήφθη ότι έπρεπε μα κάθε τρόπο να προστατεύσει τις περιοχές της Ασίας που κατείχε.
Θεώρησε πώς θα ήταν εύκολο για τον Κάσσανδρο να περάσει από τον Ελλήσποντο
προς την Μικρά Ασία ενώ φοβόταν ότι ο Πτολεμαίος θα επιχειρούσε στις ακτές της Συρίας. Έτσι, άφησε τον εικοσιδιάχρονο γιο του Δημήτριο στην Συρία με στρατό και τέσσερις έμπειρους στρατιωτικούς συμβούλους και αφού πέρασε ο χειμώνας του 314/3
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π.Χ. κατευθύνθηκε προς τις ακτές της Συρίας, όπου συνέλαβε αύτανδρα πολεμικά του
Πτολεμαίου.509
Το 313, όμως, ο Λυσίμαχος κλήθηκε να αντιμετωπίσει εξεγέρσεις στην Θράκη.
Στον δυτικό Πόντο, η Κάλλατις, η Ίστρος και άλλες γειτονικές Πόλεις έδιωξαν τις
φρουρές που είχε εγκαταστήσει ο Λυσίμαχος και στράφηκαν εναντίον του συμμαχώντας με Θράκες και Σκύθες των γειτονικών περιοχών. Όταν ο Λυσίμαχος ενημερώθηκε για τα τεκταινόμενα, έσπευσε με τον στρατό του να ανακαταλάβει τις πόλεις
ενώ κατάφερε να πείσει τους Θράκες να συμμαχήσουν μαζί του. Αφού νίκησε και τους
Σκύθες, άρχισε την πολιορκία της Καλλάτιδος όταν τον ειδοποίησαν ότι στρατός και
στόλος του Αντιγόνου ερχόταν να βοηθήσει τους εξεγερμένους. Αφού άφησε στρατό να
συνεχίσει την πολιορκία, η οποία πρέπει να διήρκεσε για τουλάχιστον άλλα τρία
χρόνια, κινήθηκε νότια για να περάσει τα θρακικά βουνά της χερσονήσου του Αίμου
και να συναντήσει τον εχθρό. Ο βασιλιάς των Θρακών Σεύθης, όμως, είχε προσχωρήσει στον Αντίγονο. Μετά από αλλεπάλληλες μάχες κατάφερε να νικήσει τους Θράκες
ενώ αμέσως μετά νίκησε και το στρατιωτικό σώμα που είχε στείλει ο Αντίγονος.510
Ο Αντίγονος δεν είχε περιορισθεί μόνο στο να βοηθήσει Πόλεις στον δυτικό
Πόντο. Έστειλε στρατό και ναυτικό στην Πελοπόννησο για να βοηθήσει τις ελληνικές
Πόλεις, στην Εύβοια αλλά και σε Πόλεις στα μικρασιατικά παράλια θέλοντας να αποδείξει στην πράξη το δόγμα του περί ελευθερίας και αυτονομίας των Πόλεων. Είχε,
όμως, επιτυχίες και στην Μικρά Ασία. Ο ηγεμόνας της Καρίας που είχε συμμαχήσει με
τον Κάσσανδρο, μην μπορώντας να αντεπεξέλθει στον πόλεμο με τον Κάσσανδρο σύναψε μαζί του ειρήνη και συμφωνία. Του παρέδωσε τον στρατό του, αποχώρησε από
τις ελληνικές πόλεις στις οποίες είχε εγκαταστήσει φρουρά, του παραχώρησε την σατραπεία του, και του έδωσε τον αδελφό του ως όμηρο. Στο τέλος, όμως, αθέτησε τον
λόγο του και, αφού απέσπασε τον αδελφό του από την ομηρία, ζήτησε την βοήθεια του
Πτολεμαίου και του Σελεύκου. Όμως ο Αντίγονος έστειλε τον στόλο του και έθεσε υπό
τον έλεγχό του τις ελληνικές Πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας.511
Ο πρωταγωνιστής, όμως, των γεγονότων του καλοκαιριού του 313 π.Χ. ήταν ο
Πτολεμαίος, ο οποίος επενέβη στην Κυρήνη και στην Κύπρο για να επαναφέρει την
τάξη. Το καλοκαίρι του 313 π.Χ., η Κυρήνη, που είχε περιέλθει στον έλεγχο του Πτολεμαίου, εξεγέρθη. Οι κάτοικοι εισέβαλαν στην ακρόπολη και προσπάθησαν να εκδιώξουν την φρουρά ενώ σκότωσαν τους απεσταλμένους του Πτολεμαίου. Ο Μακεδόνας στρατηγός έστειλε αμέσως στρατό και στόλο για να ελέγξει την κατάσταση και
όντως η πόλη ανακατελήφθη. Αφού έθεσε πάλι υπό τον έλεγχό του την δυτική της Αιγύπτου περιοχή της βορειοαφρικανικής ηπείρου, ήταν καιρός να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και στην Κύπρο για να μην απειληθεί. Έστειλε, λοιπόν στρατό στο νησί για να
υποτάξει και τους βασιλείς εκείνων των πόλεων που δεν είχαν πάει με το μέρος του.
Ενημερώθηκε ότι ο Πυγμαλίων του Κιτίου βρισκόταν σε συνεννοήσεις με τον Αντίγονο
και διέταξε να τον σκοτώσουν. Συνέλαβε τον βασιλιά της Λαπήθου Πράξιππο και αυτόν της Κυρήνειας, διότι νόμιζε ότι ήταν εναντίον του, αλλά και τον Στασίοικο Β’ του
Μαρίου, αφού κατέστρεψε την πόλη και μετέφερε τους κατοίκους στην Πάφο (Παλαίπαφο). Τελικά, διόρισε στρατηγό της Κύπρου τον βασιλιά Νικοκρέοντα της Σαλαμίνας,
στου οποίου την δικαιοδοσία ήταν τώρα και οι πόλεις της Κύπρου αλλά και οι πρόσο509
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δοί τους. Κατόπιν, πραγματοποίησε ορισμένες επεμβάσεις στην νότια Μικρά Ασία και
στα παράλια της Συρίας, από όπου συνέλεξε λάφυρα, και, τέλος, επέστρεψε στην Κύπρο.512
Η Κυρήνη (BAGROW, 38:C1, σημερ. Shahhat ή Shahat, Λιβύη), την οποία είχε
πια προσαρτήσει στο βασίλειό του ο Πτολεμαίος Α᾽, είχε εποικίσθηκε περί το 631 π.Χ.
από κατοίκους της Θήρας και κάποιους άλλους.513 Ο πληθυσμός της Πόλεως αυξήθηκε
στο πρώτο μισό του ΣΤ᾽ αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν και άλλοι άποικοι από την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά.514 Οι Έλληνες συνήψαν από την αρχή επιγαμίες με
τους ντόπιους Λίβυους, όπως επιβεβαιώνεται και επί Πτολεμαίου Α᾽ της Αιγύπτου.515
Παρά τις επιγαμίες και την επίδραση των ντόπιων στους Έλληνες, τις περιόδους συνεργασίας και πολέμων μεταξύ τους,516 η Κυρήνη διατήρησε τον ελληνικό της χαρακτήρα,
όπως φαίνεται και από τα ονόματα των πολιτών της. Σταδιακά, έγινε η μεγαλύτερη σε
μέγεθος Πόλη της περιοχής, όπως αποδεικνύει η αναφορά ότι στο μέσο του ΣΤ᾽ αιώνα
π.Χ. έχασε σε τοπική μάχη 7000 οπλίτες.517 Κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., ο συνολικός πληθυσμός της Πόλεως έχει υπολογισθεί σε 300.000 άτομα. Μέχρι το μέσον του Ε᾽ αιώνα
π.Χ., επικεφαλής της πολιτείας υπήρχε βασιλιάς που προερχόταν από την οικογένεια
του Θηραίου οικιστή Βάττου.518 Σύμφωνα με το ονομαζόμενο Διάγραμμα του Πτολεμαίου Α᾽ της Αιγύπτου,519 το 322/1 π.Χ., η Κυρήνη διοικούνταν από ένα σώμα 1000 πολιτών («χίλιοι») το οποίο αντικαταστάθηκε από άλλο 10.000 («μύριοι»). Είναι πιθανόν,
οι Κυρηναίοι να διαιρούνταν εξ αρχής στις τρεις δωρικές φυλές, όπως συνέβαινε και
στην πατρίδα τους την Θήρα. Ο Δημώναξ ο Μεσσήνιος, όμως, τον οποίο κάλεσαν κατ᾽
εντολή του Μαντείου των Δελφών για να τους δώσει λύση σε εσωτερική πολιτική διαμάχη, χώρισε τους πολίτες σε τρεις φυλές (μοίρες). Η πρώτη αποτελούνταν από όσους
είχαν έρθει από την Θήρα και τους περιοίκους, η δεύτερη από τους Πελοποννήσιους
και τους Κρήτες, και η τρίτη από τους νησιώτες 520 αλλά οι πραγματικές τους λειτουργίες δεν είναι σε μας φανερές. Η Κυρήνη βρισκόταν σε καλά υδρευόμενο οροπέδιο, γεγονός που έκανε την περιοχή πολύ εύφορη. Οι Έλληνες απώθησαν τους ντόπιους που
ζούσαν στην περιοχή και εκμεταλλεύθηκαν την μεγάλη έκταση που είχαν στην διάθεσή
τους για καλλιέργεια. Συντηρητικοί υπολογισμοί ανεβάζουν την διαθέσιμη για καλλιέργεια γη σε 16.100 τ.χλμ. αν και η πραγματικά έκταση εξαρτιόταν από την βροχόπτωση.
Η περιοχή που βρισκόταν στον άμεσο έλεγχο της Πόλεως υπολογίζεται σε 1750 τ.χλμ.
Η Κυρήνη φαίνεται ότι έπαιζε τον ρόλο της κυρίαρχης Πόλεως στην περιοχή μια που
ήταν η μητρόπολη των υπολοίπων. Συχνά, όμως, είχε διενέξεις με τις άλλες και σε μία
από αυτές, τον ΣΤ᾽αιώνα π.Χ., ζήτησε την βοήθεια των Περσών521 αν και διατηρούσε
σχέσεις με τις Πόλεις του ελλαδικού χώρου και το Αιγαίο. Οι πολιτειακές σχέσεις της
Κυρήνης με τις υπόλοιπες αλλά και η υποστηριζόμενη συνομοσπονδία των ελληνικών
Πόλεων της Κυρηναϊκής (Λιβύης) κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. είναι αμφίβολες.
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Η Κυρήνη ήταν κτισμένη στην ενδοχώρα, μακριά από την Βόρεια αφρικανική
ακτή σε λόφο με φυσική οχύρωση στα νότια και στα βόρεια και δύο κορυφές ύψους
620 μ. στα δυτικά και στα ανατολικά του. Το λιμάνι της ονομαζόταν Απολλωνία και
απείχε 12,5 χλμ. ενώ μεγάλα νεκροταφεία περιέβαλλαν την πόλη. Η ακρόπολη βρισκόταν στην δυτική κορυφή, δεν είχε δημόσια κτήρια και οι αρχαιολόγοι δεν είναι
βέβαιοι ότι αποτελούσε βασιλική κατοικία. Κάτω από την ακρόπολη, η Αγορά περιελάμβανε πολλά δημόσια κτίσματα. Μέχρι τον Δ’ αιώνα π.Χ., η πόλη διέθετε τέσσερις
στοές, ηρώον του ιδρυτή Βάττου, βουλευτήριον, γεροντείον (όπου συνεδρίαζε η Γερουσία), πρυτανείο, και ιερά του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, και άλλα κτήρια τα οποία
δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν από τους αρχαιολόγους. Τον Δ’ αιώνα π.Χ. κτίσθηκε στην Αγορά μνημειώδης βωμός του Απόλλωνα. Στην ανατολική κορυφή ήταν κτισμένος ναός του Δία αλλά είναι πιθανόν η αρχική του θέση να βρισκόταν εκτός της
πόλεως. Στο τέλος του ΣΤ’ αιώνα π.Χ., ο βασιλιάς Βάττος Δ’ (διοίκ. 515-465 π.Χ.) ταύτισε τον Αιγύπτιο θεό Άμμωνα με τον Δία και εισήγαγε την λατρεία του στην Κυρήνη,
από την οποία ο θεός και η λατρεία του εξαπλώθηκαν στον ελληνικό κόσμο. Ο ναός
του Άμμωνος (ΣΤ’ ή Ε’ αιώνας π.Χ.) ήταν κτισμένος από τοπικό πωρόλιθο και ήταν το
μεγαλύτερο θρησκευτικό κτίσμα στην Κυρηναϊκή, όμοιο σε διαστάσεις με τον Παρθενώνα και τον Ναό του Διός στην Ολυμπία. Στρωμένος δρόμος οδηγούσε από την
ακρόπολη και διαμέσου της Αγοράς σε χαμηλότερο επίπεδο, σε σημείο όπου βρισκόταν
ο ναός του Απόλλωνα. Ο ναός του Βάττου του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. μαζί με βωμό στην
εμπρόσθια πλευρά του κτίσθηκε μεγαλύτερος τον Δ’ αιώνα π.Χ. Ναός της Αρτέμιδας
και βωμός της του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. βρισκόταν βόρεια του ναού του Απόλλωνα και κτίσθηκε πάλι τον Δ’ αιώνα π.Χ. Μικρός θησαυρός είχε κατασκευασθεί από τους στρατηγούς για τις νίκες τους επί των Λιβύων. Υπήρχε και θέατρο στον λόφο, το οποίο έχει
μερικώς ανασκαφεί. Λίγο μακρύτερα από την Αγορά υπήρχε ιερό της Δήμητρας και της
Κόρης που κτίσθηκε στην αρχή του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. και λειτούργησε μέχρι και την Ρωμαϊκή Εποχή. Το τείχος της πόλεως κτίσθηκε σταδιακά αλλά η ανασκαφή έφερε στο
φως αυτό που υπήρχε κατά τον Δ’ αιώνα π.Χ. Κατά την Ελληνιστική Εποχή, το τείχος
περιέκλειε και τις δύο κορυφές, μια έκταση 7,5 τ.χλμ. και είχε μήκος 5560 μ. Μόνο το
ένα τρίτο της εντός των τειχών περιοχής ήταν κατοικημένο αλλά οι υποθέσεις για τον
πληθυσμό που έμενε στην πόλη ποικίλουν από 30.000-100.000 άτομα.522
Από την ίδρυσή της, στην Πόλη εγκαθιδρύθηκε βασιλεία, μια που και η μητρική
Θήρα είχε βασιλιά. Ο οικιστής, πρώτος βασιλιάς και αρχιερέας της λατρείας του Απόλλωνα, Βάττος Α᾽ (πεθ. 600 π.Χ.), λατρευόταν ως ήρωας, μετά τον θάνατό του. Αλλά ο
θεσμός της βασιλείας άρχισε να κλονίζεται από την εποχή του Βάττου Β᾽ (διοίκ. 583560) με την έλευση νέων αποίκων, οι οποίοι άλλαξαν τις πολιτικές ισορροπίες στην
Πόλη. Κατά την εποχή του Αρκεσίλα Β᾽ (διοίκ. 560-550 π.Χ.) υπήρξαν εσωτερικές διαμάχες στην βασιλεία, γεγονός που ανάγκασε τον Βάττη Γ᾽ (διοίκ. 550-530 π.Χ.) να καλέσει τον Δημόνακα ως επιδιαιτητή. Ο Μεσσήνιος έδωσε την πολιτική εξουσία στον
δήμο και άφησε στον βασιλιά μόνο την θρησκευτική. Οι βασιλικές διενέξεις συνεχίσθηκαν μέχρι τον θάνατο του βασιλιά Αρκεσίλαου Δ᾽ (διοίκ. 464-440 π.Χ.) περί το 440
π.Χ.523 Από το μέσον του Ε᾽ αιώνα π.Χ., δηλαδή μετά την πτώση της βασιλείας των
Βαττιάδων, η Πόλη η ίδια διατήρησε δημοκρατικούς θεσμούς 524 μέχρι την εποχή του
Αλεξάνδρου Γ᾽ της Μακεδονίας αλλά υπό την επίβλεψη μιας ισχυρής αριστοκρατίας.
522
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Ενδείξεις δημοκρατικής πολιτείας είναι οι 101 «Γέροντες» που αναφέρονται για πρώτη
φορά το 322 π.Χ.525 και οι οποίοι είναι πιθανόν να συνεδρίαζαν σε κτίριο στην δυτική
πλευρά της Αγοράς. Πέντε Έφοροι αναφέρονται την ίδια εποχή αλλά και στρατηγοί και
λοχαγοί. Βουλή 500 ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών και εκλεγόμενη με κλήρο αναφέρεται για το έτος 322.526 Οι εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις, όπως η
«στάση» του Αρίστωνος το 401 π.Χ.,527 συνεχίσθηκαν και υπάρχουν ενδείξεις ότι στο
τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ. χρησιμοποιήθηκε ο οστρακισμός. Όταν το 331 π.Χ. ο Αλέξανδρος Γ᾽ έφθασε στην Αίγυπτο, δέχθηκε αντιπροσωπία των Κυρηναίων που του προσέφεραν στεφάνι και πλούσια δώρα και με τους οποίους συνήψε συνθήκη φιλίας και
συμμαχίας.528 Το 322 π.Χ., ο Άρπαλος με τους θησαυρούς του (δες παραπάνω) και 7000
μισθοφόρους κατέφυγε στην Κρήτη, όπου δολοφονήθηκε από τον έμπιστό του Θρίβωνα. Ο Θρίβων, πήρε τα χρήματα του Άρπαλου, επιβίβασε τους μισθοφόρους σε πλοία
και κατευθύνθηκε προς την Κυρήνη. Χρησιμοποίησε εξόριστους Κυρηναίους ως καθοδηγητές, νίκησε σε μάχη τους ντόπιους, κατέλαβε το λιμάνι και τους ανάγκασε να συνθηκολογήσουν. Παρά την επιτυχία του δεν στάθηκε δυνατόν να ελέγξει την περιοχή της
Κυρήνης και έστειλε να προσλάβει και άλλους μισθοφόρους από το Ταίναρο της Πελοποννήσου. Παρά τις μάχες και τις πολιορκίες, οι Κυρηναίοι άντεξαν και τελικά ζήτησαν
την βοήθεια του Πτολεμαίου Α᾽ της Αιγύπτου, ο οποίος έστειλε τον στρατηγό του
Οφέλλα με στόλο και στρατό στην Κυρηναϊκή. Ο Οφέλλας νίκησε τον Θρίβωνα και
κατέλαβε την Κυρήνη και την Κυρηναϊκή στο όνομα του Πτολεμαίου. 529 Βέβαια, το
313 π.Χ., ο Πτολεμαίος χρειάσθηκε να επέμβει πάλι στην Κυρήνη για να επιβεβαιώσει
την εξουσία του στην περιοχή.530
Τώρα που είχε εξασφαλίσει την ισχύ του στην βορειοανατολική Αφρική και στο
νησί της Κύπρου, ο Πτολεμαίος, συνεπικουρούμενος από τον Σέλευκο, αποφάσισε να
επαναδραστηριοποιηθεί στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Το εμπόδιο σε αυτό το
σχέδιό του ήταν ο γιος του Αντιγόνου, Δημήτριος, και ο στρατός του στην Συρία. Ο
στρατός του αποτελούνταν από Μακεδόνες, μισθοφόρους αλλά και πολλούς Αιγύπτιους, μάχιμους και βοηθητικούς. Η συνολική του δύναμη ήταν 18.000 πεζοί και 4000
ιππείς. Το 312 π.Χ., φεύγοντας από την Αίγυπτο και προχωρώντας βορειοανατολικά,
κατά μήκος της ακτής, έφθασε στην Γάζα (el Ghazze/Gaza, BAGROW, 70:E2), όπου
και στρατοπέδευσε. Εκεί, όμως, είχε καταφθάσει και ο Δημήτριος. Παρά το νεαρό της
ηλικίας του –ήταν μόλις εικοσιτεσσάρων ετών–, δεν φοβήθηκε τους μεγάλους και
έμπειρους στρατηγούς του Αλεξάνδρου με τις υπέρτερες δυνάμεις. Αψηφώντας τις παραινέσεις των φίλων του, αποφάσισε να τους αντιμετωπίσει (χάρτης ΙΕΕ, 4:276). Στην
αριστερή πτέρυγα της παρατάξεως, της οποίας θα ηγούνταν ο ίδιος, τοποθέτησε τους
επίλεκτους ιππείς της φρουράς του μαζί με προωθημένο μπροστά και πλάι ιππικό ενώ
μακρύτερα από την παράταξη ελαφρύ ιππικό. Στην κύρια παράταξη, στην συνέχεια της,
τοποθέτησε το ιππικό των εταίρων και άλλους ιππείς. Μπροστά από ολόκληρη την παράταξη του ιππικού τοποθέτησε 30 ελέφαντες και ανάμεσά τους ακοντιστές, τοξότες
και σφενδονήτες. Στο κέντρο τοποθετήθηκε το πεζικό που αποτελούνταν από Μακεδόνες, Ασιάτες και μισθοφόρους και πάλι μπροστά τους 13 ελέφαντες με ελαφρά οπλι525
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σμένους ενώ στην δεξιά πλευρά πάλι ιππικό. Το ιππικό αυτό διατάχθηκε να είναι παραταγμένο λοξά, προς τα πίσω, έτσι ώστε να αποφύγει την σύγκρουση μέχρι να εξελιχθεί
η μάχη στην αριστερή πλευρά. Το σύνολο των δυνάμεών του, λοιπόν, υπολογίζεται σε
4400 ιππείς, 11.000 πεζούς, 3000 ελαφρά οπλισμένους και 43 ελέφαντες. Ο Πτολεμαίος
και ο Σέλευκος παρέταξαν τις δυνάμεις τους ανάλογα με την παράταξη του αντιπάλου
τους. Μπροστά από την παράταξή τους, στο σημείο που βρισκόταν η μεγάλη δύναμη
των ελεφάντων του Δημητρίου, έβαλαν τους χειριστές των κινητών ξύλινων σανίδων
με τα μεγάλα σιδερένια καρφιά. Οι σανίδες αυτές πρέπει να ήταν ενισχυμένες με σιδερένιο πλαίσιο και ενωμένες ανά ομάδες μεταξύ τους με σιδερένιες αλυσίδες 531 έτσι
ώστε να μετακινηθούν από τους χειριστές τους στο σημείο όπου θα επέλαυναν οι αντίπαλοι ελέφαντες. Μπροστά από αυτούς, τοποθέτησαν τους ελαφρά οπλισμένους με την
εντολή να ρίχνουν κατά την διάρκεια της μάχης οι ακοντιστές ασταμάτητα εναντίον
των ελεφάντων και των αναβατών τους. Κατά την παράταξη μάχης, η αριθμητική υπεροχή του στρατού των Πτολεμαίου και Σελεύκου αλλά και οι χειριστές των σανίδων
έδειχναν να υπερέχουν εναντίον του Δημητρίου.532
Στο ανοιχτό πεδίο της περιοχής της Γάζας, η μάχη άρχισε με ορμή στα ισχυρά
πλευρά κάθε παρατάξεως αλλά η συνέχειά της υπήρξε απρόβλεπτη για τον Δημήτριο
και ίσως αναμενόμενη για τους Πτολεμαίο και Σέλευκο. Στην αρχή ρίχθηκε μεγάλος
αριθμός ακοντίων και οι τραυματίες υπήρξαν πολλοί ενώ αμέσως μετά οι άνδρες αναμετρήθηκαν σώμα με σώμα με τα ξίφη τους. Ταυτοχρόνως, διεξήχθη μεγάλη ιππομαχία
με επικεφαλής τους στρατηγούς των δύο πλευρών. Ενώ συνεχιζόταν η ιππομαχία, οι Ινδοί αναβάτες των ελεφάντων του Δημητρίου οδήγησαν τα ζώα στην μάχη για να προκαλέσουν τρόμο. Όμως τα ζώα σταμάτησαν μπροστά στους ψιλούς οι οποίοι τα πλήγωναν με τα ακόντιά τους και τα βέλη τους. Ορισμένοι ελέφαντες, υποφέροντας από τις
πληγές τους που είχαν προξενηθεί από τις βολές αλλά και από τις σιδερένιες ακίδες και
παρά την προσπάθεια των οδηγών τους να προχωρήσουν, άρχισαν να σαλπίζουν και να
μην υπακούουν σε εντολές. Έτσι όπως παγιδεύθηκαν οι ελέφαντες, οι αναβάτες τους
σκοτώθηκαν και τα ζώα αιχμαλωτίσθηκαν από τον στρατό του Πτολεμαίου. Η εξέλιξη
αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τρομοκρατηθεί το ιππικό του Δημητρίου και μεγάλο τμήμα του να φύγει από την μάχη, γεγονός που ανάγκασε τον στρατηγό να αποχωρήσει με
τα υπολείμματα του στρατού του. Έφθασε στην Γάζα αλλά και η αναστάτωση που προκάλεσε ο στρατός του εκεί ήταν τέτοια που, πριν προλάβουν να κλείσουν τις πύλες, ο
Πτολεμαίος κατάφερε να εισέλθει στην πόλη και να την καταλάβει. Έτσι, ο Δημήτριος
κινήθηκε βόρεια πολύ γρήγορα και έφθασε τα μεσάνυχτα στην πόλη Άζωτος
(Azotus/Azotos, BAGROW, 70:F2, σημερ. Ashdod), περ. 40 χλμ. από την Γάζα ή 50
χλμ. από το σημείο της μάχης. Κατά την μάχη, ο Δημήτριος έχασε πολλούς εκ των «φίλων» του (στενών του αξιωματικών) και τον πιστό του Πίθωνα ενώ οι συνολικές του
απώλειες ήταν 500 νεκροί,533 κυρίως ιππείς, και 8000 αιχμάλωτοι. Η ήττα του άφησε
ελεύθερο το πεδίο της Φοινίκης για τον Πτολεμαίο αλλά άνοιξε και τον δρόμο για την
επιστροφή του Σελεύκου στην Βαβυλώνα.534
Η δραστηριότητα του Πτολεμαίου στην Ασία μετά την νίκη του επί του Δημη531

«χάρακα σεσιδηρωμένον καί δεδεμένον ἁλύσεσιν», Δ.Σ., XIX.83.2. Για επεξήγηση της
φράσεως σε στρατιωτική χρήση δες Diodorus of Sicily, vol. X, Loeb ed., p. 60 n. 1.
532
Δ.Σ., XIX.80-83.
533
Για 5000 νεκρούς γράφει ο Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», V αλλά δες και
Green, Actium, p. 747 n. 28.
534
Δ.Σ., XIX.84-86. Για την μάχη δες ASB, ch. 3.2.3.
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τρίου κατέληξε το 311 π.Χ. σε εκεχειρία και ειρήνη με τον πατέρα του τελευταίου,
Αντίγονο. Την εποχή αυτή, όμως, ο Αντίγονος βρισκόταν στην Μικρά Ασία και έτσι ο
Σέλευκος με μικρή δύναμη που του έδωσε ο Πτολεμαίος κατευθύνθηκε προς την Μεσοποταμία και κατάφερε να επανακτήσει τον έλεγχο της Βαβυλώνας. Γρήγορα, νίκησε
τοπικό στρατό και έθεσε υπό τον έλεγχό του την Μηδία και την Περσία. Στην νοτιοδυτική Ασία, την πορεία του Πτολεμαίου βόρεια προς την Μικρά Ασία σταμάτησε ήττα
τμήματος του στρατού του από τον Δημήτριο, ο οποίος με την βοήθεια του Αντιγόνου
είχε ανασυγκροτήσει τον στρατό του. Εν τω μεταξύ, ο Αντίγονος έφθασε στο στρατόπεδο του γιού του και ο συμμαχικός αυτός στρατός αποτελούσε πλέον σημαντική δύναμη
στην περιοχή. Ο Πτολεμαίος κάλεσε συμβούλιο των αξιωματικών του και εκείνοι τον
συμβούλευσαν να μην δώσει μάχη με τον αντίπαλο στρατό στην Συρία διότι ήταν πολυπληθέστερος και διέθετε πολλούς ελέφαντες. Επιπλέον, ο Αντίγονος ήταν μέχρι τότε
αήττητος. Έτσι, με λάφυρα από τις πόλεις που είχε κατακτήσει, όπως η Γάζα, επέστρεψε με τον στρατό του στην Αίγυπτο.535 Πριν όμως αποχωρήσει, συνήφθη το 311 π.Χ.
ειρήνη, η οποία διευθέτησε τις σφαίρες ελέγχου στην αλεξανδρινή αυτοκρατορία διατηρώντας ουσιαστικά την υπάρχουσα παγιωμένη κατάσταση. Σύμφωνα με τους όρους, ο
Κάσσανδρος διοριζόταν στρατηγός του ευρωπαϊκού τμήματος της αυτοκρατορίας και
ουσιαστικά αντιβασιλεύς, μέχρι την ενηλικίωση του μικρού Αλεξάνδρου, γιου της Ρωξάνης, ο Λυσίμαχος παρέμενε διοικητής στην Θράκη και ο Πτολεμαίος κύριος της Αιγύπτου και των πόλεων στην Λιβύη και στην Αραβία ενώ ο Αντίγονος «ἀφηγεῖσθαι τῆς
Ἀσίας πάσης»,536 δηλαδή θα ηγούνταν, θα ήταν ο ηγεμόνας, σε ολόκληρη την Ασία.
Ηχηρές απουσίες της συμφωνίας ήταν ο Σέλευκος, ο οποίος είχε ήδη επανακτήσει
εδάφη και εξουσία στην ανατολική αλεξανδρινή αυτοκρατορία, αλλά και ο Πολυσπέρχων, ο οποίος είχε παραμερισθεί από τον γιο του στην Ελλάδα.
Η συνθήκη όριζε ότι οι Έλληνες θα ήταν αυτόνομοι ενώ γνωρίζουμε ότι έπρεπε
να ορκισθούν πως η μία Πόλη θα προστάτευε την άλλη εάν χρειαζόταν. Η επιστολή του
Αντιγόνου προς την ασήμαντη Πόλη Σκέψις (Scepsis/Skepsis BAGROW, 56:D2, σημερ. θέση Kurşunlu Köyü, κοντά στην πόλη Bayramiç, περ. 37 χλμ. σε ευθεία γραμμή
νότια του Çanakkale, στην Τρωάδα, δυτική Τουρκία), υπογραμμίζει την αναγκαιότητα
της αλληλοβοηθείας των ελληνικών Πόλεων, όπως αυτή ορίζεται από την συναφθείσα
συνθήκη. Είναι βέβαιο πώς ίδιες επιστολές είχαν σταλεί και σε άλλες σημαντικότερες
ελληνικές Πόλεις με συγκεκριμένο σκοπό προς όφελος του στρατηγού της Μακεδονίας
και της Ευρώπης. Έχει υποστηριχθεί ότι ο Αντίγονος πρέπει να σκεφτόταν ότι χρησιμοποιώντας τον όρο της αλληλοβοηθείας των ελληνικών Πόλεων θα μπορούσε να τις
αναγκάσει να τον βοηθήσουν στην περίπτωση που εκείνος θα ήθελε να υποστηρίξει ότι
κάποιος από τους εχθρούς του είχε παραβεί την ειρήνη και να στραφεί εναντίον του.
Επιπλέον, θα κινούνταν εναντίον οποιασδήποτε Πόλεως θα στρεφόταν εναντίον του. 537
Στο κατωτέρω απόσπασμα από την επιστολή, ο Μακεδόνας στρατηγός προσπαθεί να
πείσει την Σκέψιν για την ανάγκη της αλληλοβοήθειας, που θα διαφύλαττε την ελευθερία και αυτονομία των ελληνικών Πόλεων.
[Η αρχή της επιγραφής είναι κατεστραμμένη]
[... στην ειρήνη που υπογράψαμε] δώσαμε μεγάλη προσοχή στην ελευθερία
των Ελλήνων.
535

Δ.Σ., XIX.90-93.
Δ.Σ., XIX.105.
537
Green, Actium, pp. 27-28.
536
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[...]
Έχουν, λοιπόν, σταματήσει οι εχθροπραξίες και έχει γίνει ειρήνη. Έχει γραφεί δε στην συμφωνία ότι θα ορκισθούν όλοι οι Έλληνες ότι θα διαφυλάττουν μαζί ο ένας για τον άλλον την ελευθερία και την αυτονομία [τους]. [Για
τώρα] θα βοηθήσουμε εμείς να διαφυλαχθεί ό,τι είναι δυνατόν να σκεφθεί
[κανείς] ότι μπορεί να προστατευθεί από αυτά τα πράγματα αλλά στο μέλλον εάν όρκοι δέσμευαν όλους τους Έλληνες και αυτούς που έχουν εξουσία,
ασφαλέστερη θα ήταν η ελευθερία για τους Έλληνες. Και ο όρκος που
δώσαμε όλοι μαζί να διαφυλάττουμε αυτά που συμφωνήσαμε, βλέπουμε ότι
δεν είναι ούτε ανυπόληπτος ούτε ασύμφορος για τους Έλληνες.
[...]538
Στην πραγματικότητα και εκ των κατοπινών γεγονότων, η ειρήνη του 311 π.Χ.
δεν ήταν παρά μια χίμαιρα συναρχίας και συνοχής της αυτοκρατορίας. Συν τω χρόνω,
αποδείχθηκε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είχε επέλθει ο χωρισμός της αλεξανδρινής
αυτοκρατορίας σε πέντε χωριστές ηγεμονίες: του Αντιγόνου σε περιοχές του ελλαδικού
χώρου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Μικρά Ασία, του Λυσιμάχου στην Θράκη, του
Πτολεμαίου στην Αίγυπτο, στην Κυρηναϊκή, στην Ρόδο και στην Κύπρο, του Κασσάνδρου στην Μακεδονία και κυρίως Ελλάδα, και του Σελεύκου στην Μεσοποταμία, Μηδία και Περσία. Κανένας από τους ηγεμόνες δεν θα επέτρεπε ελευθερία και αυτονομία
στην περιοχή του ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους όρους της συναφθείσας ειρήνης ως δικαιολογία για πόλεμο. Βέβαια, ο Αντίγονος, ο Λυσίμαχος και ο Σέλευκος
έτρεφαν ακόμη την ελπίδα ότι θα μπορούσε να συνενωθεί και να συνδιοικηθεί το βασίλειο υπό τον Αλέξανδρο Δ᾽, τον γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και με την κρυφή ελπίδα ότι ένας από αυτούς θα ήταν ο πραγματικός ηγεμόνας πίσω από τον θρόνο. Μέσα
στα άμεσα σχέδια του Πτολεμαίου ήταν η κατάκτηση της Συριο-Φοινίκης, έτσι ώστε
μαζί με την κατοχή της Ρόδου και της Κύπρου να μετατρέψει την ανατολική Μεσόγειο
σε πτολεμαϊκή λίμνη. Όμως, το εμπόδιο που έπρεπε να υπερπηδήσει ήταν η συνεχώς
αυξανόμενη ισχύς του Δημητρίου στην περιοχή της Συρίας. Από την άλλη πλευρά, ο
Αντίγονος ήθελε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην δυτική μακεδονική αυτοκρατορία
έτσι ώστε να ασχοληθεί με τον Σέλευκο χωρίς, όμως, να εγκαταλείψει και την αντιπαράθεση με τον Πτολεμαίο για την ανατολική Μεσόγειο. Ο Αντίγονος πρέπει να πίστευε
βαθιά μέσα του ότι ήταν αυτός που έπρεπε να κυβερνήσει ολόκληρη την αυτοκρατορία.539 Το 310 π.Χ., ο Πτολεμαίος κατηγόρησε τον Αντίγονο ότι είχε τοποθετήσει φρουρές σε ελληνικές Πόλεις στην Κιλικία (κεντρική νότια Τουρκία) και ετοιμαζόταν για
πόλεμο παραβιάζοντας τον όρο της ειρήνης του 311 για την ανεξαρτησία και αυτονομία
των ελληνικών Πόλεων. Έτσι, έστειλε στρατιωτικό απόσπασμα στις παραπάνω Πόλεις
και απέκτησε τον έλεγχό τους ενώ μήνυσε και σε άλλες Πόλεις που ήταν υπό τον Κάσσανδρο και τον Λυσίμαχο ζητώντας τους να συνεργασθούν μαζί του και να εμποδίσουν
την στρατιωτική και πολιτική επέκταση του Αντιγόνου. Αλλά ο Αντίγονος απάντησε με
στρατό στον Ελλήσποντο υπό τον γιο του Φίλιππο και στην Κιλικία υπό τον Δημήτριο
και αφού εκδίωξε το απόσπασμα του Πτολεμαίου, ανακατέλαβε τις Πόλεις. 540 Κανένας,
λοιπόν, από τους ανταπαιτητές της αλεξανδρινής εξουσίας δεν επρόκειτο να τηρήσει
την ειρήνη του 311 διότι οι προσδοκίες τους για τον ελέγχο της αυτοκρατορίας ολόκλη538

OGIS, no 5.
Πρβλ. Green, Actium, p. 28.
540
Δ.Σ., XX.19.3-5.
539
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ρης ήταν μεγάλες.
Το γεγονός που έθεσε τέρμα στην ιδέα της επανενώσεως της αυτοκρατορίας υπό
τον κληρονόμο του Αλεξάνδρου Γ᾽ήταν η δολοφονία του. Ο γιος του κατακτητή της
Ασίας και γιος της Ρωξάνης, Αλέξανδρος Δ᾽, είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας
του και είχαν αρχίσει ήδη οι ψίθυροι στην Μακεδονία ότι ήταν καιρός το παιδί να αναλάβει την αυτοκρατορία του πατέρα του. Ο Κάσσανδρος, που είχε υπό την εποπτεία
του τον μικρό Αλέξανδρο, ανησύχησε πολύ για τον εαυτό του εάν δινόταν η εξουσία
στον Αλέξανδρο Δ᾽ ώστε διέταξε τον επικεφαλής της φρουράς του παιδιού και της
μάνας του να απαλλαγούν από την Ρωξάνη και τον γιο της με δηλητήριο, να κρύψουν
τα πτώματά τους και να κρατήσουν το γεγονός μυστικό. Με αυτόν τον τρόπο και πολύ
ξαφνικά ο Κάσσανδρος έθεσε το 311 π.Χ. τέρμα σε οποιαδήποτε ιδέα επανενώσεως της
εξουσίας στην αυτοκρατορία υπό νόμιμο απόγονο του Αλεξάνδρου Γ᾽. 541 Ο υποτιθέμενος, λοιπόν, ισχυρότερος υποψήφιος για τον θρόνο είχε φύγει από την μέση και άρα η
σύγκρουση των στρατηγών αφορούσε πλέον αυτούς τους ίδιους και τον γεωγραφικό
χώρο που θα κατάφερναν να καταλάβουν για να διοικήσουν.
Μέχρι εκείνη την στιγμή, όμως, κανείς δεν είχε λάβει υπόψιν του τον ξεχασμένο
Πολυσπέρχοντα, ο οποίος φαίνεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια είχε μείνει σιωπηλός
στην Πελοπόννησο. Το 310 π.Χ., ο Πολυσπέρχων αποφάσισε να διεκδικήσει και εκείνος την εξουσία στην αλεξανδρινή αυτοκρατορία. Είχε εξάλλου σοβαρά και σημαντικά
παράπονα εναντίον του Κασσάνδρου επειδή τον είχε παραμερίσει (δες παραπάνω). Η
ιδέα του ήταν να προβάλει ως διάδοχο του θρόνου της αυτοκρατορίας τον Ηρακλή,
νόθο γιο του Αλεξάνδρου Γ᾽ από την πριγκίπισσα Βαρσίνη (κόρη του Πέρση στρατηγού Αρτάβαζου), o οποίος έμενε στην Πέργαμο και ήταν είτε 17 είτε 15 ετών. Ο στρατηγός έγραψε σε όσες Πόλεις βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τον Κάσσανδρο αλλά
και στο Κοινό των Αιτωλών παρακινώντας τους να αποδεχθούν τον Ηρακλή ως νόμιμο
διάδοχο του Αλεξάνδρου Γ᾽. Οι προσπάθειές του είχαν αποτέλεσμα και αφού συγκεντρώθηκε στρατός από 20.000 πεζούς και 1000 ιππείς αλλά και χρήματα που κατάφερε
να μαζέψει ο ίδιος, έφερε στην Ελλάδα και τον νεαρό βασιλιά. Στρατοπέδευσε στην
Ήπειρο κοντά στο στρατόπεδο του Κασσάνδρου έχοντας μαζί του τον Ηρακλή. Ο Κάσσανδρος, φοβούμενος ότι η παρουσία του Ηρακλή μπορεί να ξεσήκωνε τους Μακεδόνες υπέρ του υποψήφιου βασιλιά και να τους παρέσυρε σε ομαδική αυτομόληση,
σκέφθηκε αντί για ξίφη και λόγχες να χρησιμοποιήσει πονηρή διπλωματία. Έστειλε
πρεσβεία στον γέρο στρατηγό και του έκανε προτάσεις προς κοινόν όφελος. Εάν ο
Ηρακλής γινόταν βασιλιάς, ο Πολυσπέρχων θα ήταν αναγκασμένος να υπακούσει στις
διαταγές άλλων αλλά εάν τον σκότωνε θα του δινόταν ο τίτλος του στρατηγού και η
διοίκηση της Πελοποννήσου ενώ θα γινόταν και συνεταίρος του Κασσάνδρου στο βασίλειό του. Ο γέρος στρατηγός τελικά υπέκυψε στην ιδέα του Κασσάνδρου αφού του
δόθηκαν και άλλες πολλές υποσχέσεις που δεν τις γνωρίζουμε και όλα αυτά κατεγράφησαν σε μυστική συμφωνία. Η μοναδική του υποχρέωση ήταν να δολοφονήσει
τον Ηρακλή. Αφού ο νόθος γιος του Αλεξάνδρου Γ᾽ δολοφονήθηκε, 542 ο Πολυσπέρχων
έλαβε τα δώρα που τους είχαν υποσχεθεί μαζί με στρατό και το 309 π.Χ. κίνησε να
φθάσει στην Πελοπόννησο μέσω της Βοιωτίας. Κατά την κάθοδό του, όμως, εμποδίσθηκε από Βοιωτούς και Πελοποννήσιους και κατέφυγε στους Λοκρούς. 543 Κατόπιν τα
541

Δ.Σ., XIX.105 και Justinus, XV.2 και Παυσανίας, IX.7.2. Δες και Hammond, History of
Macedonia, 3:ch.VII.1.
542
Για τις λεπτομέρειες της δολοφονίας δες Πλούταρχος, Ηθικά, «Περί Δυσωπίας», 4 (530C-D).
543
Δ.Σ., XX.20 & 28 και Justinus, XV.2.
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ίχνη του από την Ιστορία χάνονται αλλά πρέπει να πέθανε πριν από το 302 π.Χ.
Το 308 π.Χ. ήταν και το έτος που θανατώθηκε ένα ακόμη μέλος της βασιλικής
οικογένειας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα ήταν κόρη
του Φιλίππου Β᾽ και αδελφή του Αλεξάνδρου Γ᾽ της Μακεδονίας και είχε παντρευτεί
τον Αλέξανδρο της Ηπείρου που είχε εκστρατεύσει στην Ιταλία. Μετά τον θάνατο του
συζύγου της το 326 π.Χ., είχε παντρευτεί τον Λεοννάτο και μετά τον θάνατό του παντρεύτηκε τον Περδίκκα, ο οποίος πέθανε το 321 π.Χ. Λόγω της καταγωγής της, όσοι
ορέγονταν τον θρόνο της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας επιδίωκαν και να την παντρευτούν για να έχουν σοβαρές αξιώσεις στην εξουσία. Η Κλεοπάτρα, όμως, μάλωσε με τον
Αντίγονο και σκέφτηκε να καταφύγει στην αυλή του Πτολεμαίου. Όταν προσπάθησε,
όμως, να φύγει από τις Σάρδεις προς Νότον, εμποδίσθηκε από τον κυβερνήτη της πόλεως και τελικά θανατώθηκε. Ο Αντίγονος, για να καλύψει την σχέση του με την δολοφονία, ζήτησε να γίνει βασιλική κηδεία και τιμώρησε ορισμένες γυναίκες που εμπλέκονταν στον φόνο.544
Ο θάνατος του Αλεξάνδρου Δ᾽, του νόθου Ηρακλή και της Κλεοπάτρας ολοκλήρωσε την γραμμή των συγγενών του Αλεξάνδρου Γ᾽. Δεν υπήρχε πλέον κανένας άμεσος συγγενής για να διεκδικήσει τον θρόνο της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας. Οι μόνοι
που μπορούσαν τώρα να διεκδικήσουν ολόκληρη την αχανή έκταση ήταν οι στρατηγοί
του Αλεξάνδρου Γ᾽. Αλλά, όπως αποδείχθηκε πολύ σύντομα, κανένας τους δεν είχε την
στρατιωτική δύναμη που θα του επέτρεπε κάτι τέτοιο. Άρα, ήδη από το 308 π.Χ., φαινόταν ότι η αυτοκρατορία θα χωριζόταν σε βασίλεια.
Το ίδιο έτος, ο Αντίγονος έκανε μια προσπάθεια να υποτάξει τον Σέλευκο και να
προσαρτήσει τις περιοχές που διοικούσε. Ο στρατηγός του πρώτου, Νικάνωρ, συγκέντρωσε στην Μηδία 10.000 πεζούς και 7.000 ιππείς και στράφηκε εναντίον του Σελεύκου. Εκείνος με 3.000 πεζούς και 400 ιππείς έσπευσε να τον συναντήσει. Του έστησε ενέδρα, τον αιφνιδίασε και, μετά τον θάνατο του αρχηγού των Περσών στρατιωτών,
κατάφερε να αυτομολήσει το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του Νικάνορος προς εκείνον. Ο Νικάνωρ και οι λίγοι στρατιώτες που του είχαν μείνει δεν είχαν άλλη επιλογή
από το να εγκαταλείψουν το πεδίο της μάχης για να σωθούν. Ο νικητής Σέλευκος κατέλαβε εύκολα τις περιοχές που είχαν επαναστατήσει και μπορούσε πλέον να διακρίνεται ως ηγεμόνας της Μεσοποταμίας και της Περσίας. 545 Η ήττα του Αντιγόνου ήταν
αποφασιστική για το μέλλον των σχεδίων του προς τα ανατολικά. Φαίνεται ότι αποδέχθηκε το γεγονός πως δεν υπήρχε τρόπος να νικήσει τον Σέλευκο και πρέπει να ήρθε
σε μονομερή συμφωνία μαζί του εγκαταλείποντας τα σχέδια του για ένωση των ανατολικών περιοχών της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας με τις δυτικές που ήλεγχε ο ίδιος. Η
συμφωνία επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο Σέλευκος το 308 π.Χ. ενεπλάκη σε
πόλεμο με τους Ινδούς, ο οποίος σταμάτησε το 303 π.Χ. όταν ο Μακεδόνας στρατηγός
αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει ανατολικές περιοχές του βασιλείου του στους Ινδούς με
αντάλλαγμα επιγαμίες και 500 ελέφαντες.546
Την ίδια περίοδο ο ανταγωνισμός αλλά και η σύντομη συνεργασία Αντιγόνου
και Πτολεμαίου μεταφέρθηκε στον ελλαδικό χώρο. Τα γεγονότα από τις αποσπασματικές αρχαίες πηγές είναι συγκεχυμένα. Φαίνεται ότι μετά την ειρήνη του 311 π.Χ., ο
Πτολεμαίος βρισκόταν σε διπλωματική συνεννόηση με τον Σέλευκο 547 και το 310 κατη544

Δ.Σ., XX37.
Δ.Σ., XIX.92.
546
Justinus, XV.4 και Στράβων, XV.2.9 (C724) και Green, Actium, p. 29.
547
Αρριανός, Ινδική, 43.4.
545
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γόρησε τον Αντίγονο ότι παρά τους όρους της συνθήκης έστελνε φρουρές σε ελεύθερες
ελληνικές Πόλεις. Βέβαια, το ίδιο έπραττε και εκείνος στην Κω. Ήδη από το 315 π.Χ.,
ο Αντίγονος ναυπηγούσε στόλο, ο οποίος υπολογιζόταν τότε στα 500 πλοία, και ετοιμαζόταν για ναυτική αντιπαράθεση με τον Πτολεμαίο στην ανατολική Μεσόγειο. 548 Όμως,
το 308 π.Χ., ο στόλος του Πτολεμαίου έφθασε ανενόχλητος στην Άνδρο, στην Κόρινθο,
στην Σικυώνα και στα Μέγαρα και με την δικαιολογία της αυτονομίας και ελευθερίας
των ελληνικών Πόλεων, εξεδίωξε τις φρουρές αντικαθιστώντας τες με δικές του. 549 Το
κέρδος του πριν επιστρέψει στην Αίγυπτο ήταν ότι είχε αποκτήσει τον έλεγχο ορισμένων Πόλεων γύρω από τον Ισθμό της Κορίνθου.
Το αμέσως επόμενο έτος, 307 π.Χ., ο Αντίγονος έστειλε από την Έφεσο τον γιο
του Δημήτριο με στρατό, στόλο και πολιορκητικές μηχανές «ἐλευθεροῦν πάσας μὲν τὰς
κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεις» και πρώτη την Αθήνα, στην οποία είχε εγκατασταθεί φρουρά
του Κασσάνδρου. Ο Δημήτριος έφθασε στον Πειραιά και ανακοίνωσε την πρόθεσή του
να απελευθερώσει την Πόλη αλλά συνάντησε σθεναρή αντίσταση. Ο επικεφαλής της
φρουράς («φρούραχος») προστάτευε τον Πειραιά και ο Δημήτριος Φαληρεύς, που είχε
διορισθεί από τον Κάσσανδρο στρατιωτικός διοικητής («επιμελητής»), είχε συγκεντρώσει στρατό στα τείχη και ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τον εισβολέα. Με βοήθεια
από το εσωτερικό των τειχών στον Πειραιά, οι στρατιώτες του Δημητρίου κατέλαβαν
το λιμάνι και έτσι ο φρούραρχος κατέφυγε στην Μουνυχία (Καστέλα) και ο Φαληρεύς
αποτραβήχθηκε προς την Αθήνα. Την επομένη, ήρθε σε συνεννόηση με τον Δημήτριο,
παρέδωσε την πόλη και έλαβε την άδεια να φύγει σώος. Τελικά, κατέφυγε στον Πτολεμαίο στην Αίγυπτο. Όμως η φρουρά είχε οχυρωθεί στην Μουνυχία και ο Δημήτριος
ήταν αναγκασμένος να την πολιορκήσει. Ο ψηλός βράχος της Μουνυχίας με τα ισχυρά
του τείχη έμοιαζε απόρθητος αλλά βέβαια ο Δημήτριος υπερείχε και σε άνδρες και σε
πολιορκητικές μηχανές. Ο γιος του Αντιγόνου επετίθετο και σφυροκοπούσε τα τείχη επί
δυο συνεχείς ημέρες χωρίς καμία διακοπή εναλλάσσοντας τους άνδρες του. Οι πολιορκούμενοι, χωρίς εφεδρείες να τους αντικαταστήσουν και με σοβαρές ζημιές στα τείχη
από τις βολές των καταπελτών, αναγκάσθηκαν να παραδοθούν. Οι Αθηναίοι θεώρησαν
πως ο δήμος είχε πάλι την εξουσία με το καθεστώς που είχε επιβληθεί μετά το τέλος
του Λαμιακού Πολέμου (323-322 π.Χ.) και τίμησαν τον Δημήτριο, τον ονομαζόμενο
τώρα Πολιορκητή, και τον Αντίγονο δεόντως. Ο Δημήτριος, μάλιστα, νυμφεύθηκε την
Αθηναία Ευρυδίκη,550 χήρα του Οφέλλα της Κυρήνης (κεφ. 3), που ήταν συγγενής του
στρατηγού Μιλτιάδη, νικητή των Περσών στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. Οι γάμοι ισχυρών ανδρών στην Ελληνιστική Εποχή χρησιμοποιούνταν ως μέσο αναρριχήσεως ή παραμονής στην εξουσία αλλά και ως τρόπος επεκτάσεως της γεωγραφικής και πολιτικής
εξουσίας του ηγεμόνα. Όταν ο Αντίγονος ήθελε να πείσει τον νεαρό Δημήτριο να νυμφευθεί την κατά πολύ μεγαλύτερή του Φίλα, του είπε: «ὅπου τὸ κέρδος, παρὰ φῦσιν γαμητέον».551 Όταν πρεσβεία Αθηναίων έφθασε στον Αντίγονο για να τον ενημερώσει για
τα τιμητικά ψηφίσματα του δήμου, εκείνος πρόθυμα τους υποσχέθηκε δημητριακά για
να καλυφθεί η έλλειψη που υπήρχε στην Αθήνα αλλά και ναυπηγική ξυλεία για 100 πολεμικά πλοία. Επίσης, επέστρεψε την Ίμβρο στους Αθηναίους, αφού απέσυρε την
φρουρά που είχε εγκαταστήσει. Μετά την αποχώρηση του διορισμένου κυβερνήτη Δη548

Δ.Σ., XIX.58.
Δ.Σ., XX.37.
550
Για τις πολλές συζύγους και φιλενάδες του Δημητρίου γράφει ο Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XIV.
551
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XIV.
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μητρίου Φαληρέα, λοιπόν, άρχισε να λειτουργεί και πάλι η αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά
υπό το άγρυπνο βλέμμα του Δημητρίου και του Αντιγόνου. Εν τω μεταξύ, ο στρατός
του Δημητρίου είχε πολιορκήσει, είχε καταλάβει τα Μέγαρα και είχε εκδιώξει την
φρουρά.552
Η αντιπαράθεση Αντιγόνου και Πτολεμαίου συνεχίσθηκε στην Κύπρο. Μετά
την επιτυχία του στην Αθήνα και κατόπιν εντολής του πατέρα του, ο Δημήτριος Πολιορκητής έσπευσε με στρατό στην Κύπρο για να εκδιώξει από εκεί τις δυνάμεις του
Πτολεμαίου. Ζήτησε την βοήθεια των Ροδίων αλλά εκείνοι προτίμησαν την ουδετερότητα και, συνεπώς, την εχθρότητα του Δημητρίου και του Αντιγόνου. Συμπλήρωσε
τις δυνάμεις του στην Κιλικία (νότια κεντρική Τουρκία) και έπλευσε στην Κύπρο με
15.000 πεζούς, 400 ιππείς, 110 τριήρεις, 53 βαριά πολεμικά πλοία 553 (πεντήρεις, εξήρεις
και επτήρεις), και πάρα πολλά μεταγωγικά. Οι δυνάμεις του Πτολεμαίου στο νησί αριθμούσαν 12.000 πεζούς και 800 ιππείς και η σύγκρουση έγινε κοντά στην πόλη Σαλαμίνα. Η νίκη του Δημητρίου στην μάχη ανάγκασε τους αντιπάλους να κλειστούν στην
πόλη, οπότε ο γιος του Αντιγόνου κατέφυγε στην προσφιλή του μέθοδο καταλήψεως
πόλεων, στην πολιορκία. Για να επιτύχει την κατάληψη της πόλεως κατασκεύασε έναν
πελώριο πολιορκητικό πύργο, την ελέπολιν («ἑλέπολιν»),554 τον πορθητή των πόλεων.
Έφερε ειδικευμένους τεχνίτες από την Ασία και σίδηρο ενώ συγκέντρωσε μεγάλη ποσότητα ξυλείας και άλλα απαραίτητα για την κατασκευή του. Από όσο μπορούμε να
συνάγουμε από τις περιγραφές στις πηγές, επρόκειτο για μια τεράστια μηχανή που οι
διαστάσεις της και ο όγκος της φαίνεται ότι ήταν μακριά από την πραγματικότητα της
εποχής. Κάθε πλευρά του πύργου είχε μήκος 45 πήχεις (περ. 22 μ., AMCD), το ύψος
του έφθανε τους 90 πήχεις (περ. 43 μ., AMCD), στηριζόταν σε τέσσερις συμπαγείς τροχούς διαμέτρου 8 πήχεων (περ. 3,9 μ., AMCD) και αποτελούνταν από εννέα ορόφους.
Η ελέπολις μετέφερε, καταπέλτες, μεγάλους πολιορκητικούς κριούς καθώς και δύο
κριοφόρους πολιορκητικές χελώνες και την επάνδρωναν 200 χειριστές των μηχανών.
Στα κατώτερα πατώματα τοποθετήθηκαν κάθε είδους καταπέλτες, οι μεγαλύτεροι από
τους οποίους ήταν τριταλαντιαίοι, στα μεσαία πατώματα μεγάλοι οξυβελείς καταπέλτες, και στα υψηλά πατώματα μικροί οξυβελείς και πολλοί λιθοβόλοι. Η ελέπολις πλησίασε στο τείχος της πόλεως και οι πολιορκητές με τις συνεχείς βολές εμπόδιζαν τους
αντιπάλους να πολεμούν από τις επάλξεις ενώ με τους κριούς προσπαθούσαν να διανοίξουν τα τείχη. Τις πρώτες μέρες, οι αμυνόμενοι κατάφεραν να αποκρούσουν τις επιθέσεις και να εξουδετερώσουν τις πολιορκητικές μηχανές με τις δικές τους. Αλλά όταν
έφθασε η στιγμή που το τείχος φαινόταν πως θα γκρεμιζόταν, έπεσε η νύχτα και η επίθεση σταμάτησε. Τότε, οι αμυνόμενοι κατάφεραν να βάλουν φωτιά με εμπρηστικές βολές που έριχναν από το τείχος και να κάψουν τις μεγαλύτερες μηχανές. Εν τω μεταξύ,
στόλος του Πτολεμαίου έπλευσε στην Κύπρο αλλά στην ναυμαχία που επακολούθησε,
νίκησε ο Δημήτριος. Ο Πτολεμαίος αναγκάσθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να
εγκαταλείψει την Κύπρο στον Δημήτριο, ο οποίος κατέλαβε τελικά την Σαλαμίνα και
σταδιακά όλες τις πόλεις του νησιού. Όταν ενημερώθηκε ο Αντίγονος για την επιτυχία
του γιου του, άρχισε να προετοιμάζει επιχείρηση επιθέσεως στην Αίγυπτο παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη στα ογδόντα του. Όντως, το 306 π.Χ., με στόλο που διοικούσε ο
552

Δ.Σ., XX.45-46.4 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», VIII-XIII.
Παρότι στο κείμενο του Διόδωρου Σικελιώτη (XX.47.1) γίνεται λόγος για βαριά μεταφορικά
πλοία («βαρυτέρων στρατιωτίδων»), στην ναυμαχία που ακολούθησε υπάρχει αναφορά για βαριά πολεμικά πλοία. Δες Beloch, GG, 4.1:154 note 1.
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Από το απαρέμφατο αορίστου β' (ἑλεῖν) του ρήματος αἱρῶ = κυριεύω και την «πόλιν».
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γιος του Δημήτριος και με στρατό, του οποίου ηγείτο ο ίδιος, έφθασε μέχρι τις όχθες
του Νείλου ποταμού. Εκεί, όμως, λόγω του πλάτους του ποταμού, του εχθρικού στρατού που είχε καταλάβει το δέλτα του ποταμού και της ελλείψεως τροφίμων για τους
στρατιώτες και τα ζώα, αναγκάσθηκε να οπισθοχωρήσει στην Συρία. Η αποτυχία αυτή
του Αντιγόνου και του γιου του εδραίωσε στις περιοχές τους τους υπόλοιπους στρατηγούς. Μετά την νίκη στην Κύπρο, ο Αντίγονος άρχισε να φοράει το διάδημα των βασιλέων της Ελληνιστικής Εποχής και άρχισε να συμπεριφέρεται ως βασιλιάς και το ίδιο
έπραξε και ο γιος του Δημήτριος, χωρίς μάλιστα να έχει δικό του βασίλειο. Το βασιλικό
διάδημα αποτελούνταν από λευκή πλεκτή μεταξωτή κορδέλα που δενόταν πίσω στο κεφάλι σε κόμπο και κατέληγε σε δύο κροσσωτές λωρίδες. Λίγο αργότερα και ίσως μέχρι
και το 305/4 π.Χ.,555 μετά την αποτυχημένη εκστρατεία του Αντιγόνου στην Αίγυπτο, το
ίδιο διάδημα άρχισε να το φοράει και ο Πτολεμαίος και να συμπεριφέρεται ως βασιλιάς. Την ίδια εποχή, άρχισαν να φορούν το διάδημα και οι άλλοι στρατηγοί, ο Σέλευκος, ο Λυσίμαχος, και ο Κάσσανδρος, και να ονομάζονται βασιλείς στις περιοχές που
διοικούσαν.556
Η ήττα του Πτολεμαίου στην Κύπρο και του Αντιγόνου στην Αίγυπτο σηματοδοτούν το τέλος της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας ως ενιαίας πολιτικής οντότητας. Ο
θάνατος του νεαρού Αλεξάνδρου Δ᾽ της Μακεδονίας δίνει ένα τέλος σε κάθε ελπίδα
διακυβερνήσεως της αυτοκρατορίας από βασιλιά, απόγονο του Αλεξάνδρου Γ᾽. Το γεγονός μάλιστα ότι οι στρατηγοί του γιου του Φιλίππου Β᾽ άρχισαν ο καθένας να αυτοαποκαλείται βασιλιάς και να φορά το ελληνιστικό διάδημα, δείχνει ότι κάτι είχε αλλάξει
ανεπιστρεπτί στον αχανή Ελληνιστικό Κόσμο: είχαν πια δημιουργηθεί τα ελληνιστικά
βασίλεια με βασιλείς ορισμένους από τους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
αφού είχαν σιγά-σιγά πεθάνει, σκοτωθεί ή δολοφονηθεί όλοι οι άλλοι ανταγωνιστές για
τον αλεξανδρινό θρόνο, συστρατιώτες του βασιλιά ή συγγενείς του. Η χρονική απόσταση μεταξύ του θανάτου του Αλεξάνδρου Δ᾽ και της ανακηρύξεως των χωριστών βασιλείων μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι χρειάσθηκε χρόνος και συγκεκριμένα πολεμικά γεγονότα μέχρι να αρχίσει να γίνεται κατανοητό από τους στρατηγούς ότι δεν
θα ήταν εύκολη η ανάληψη του θρόνου τηε αυτοκρατορίας από έναν αντικαταστάτη
του Αλεξάνδρου Γ᾽. Στην πραγματικότητα, για αρκετό καιρό μετά, ακόμη και εάν ενδιαφέρονταν άμεσα για το βασίλειο που διοικούσαν, κάποιοι από τους νέους βασιλείς
κρατούσαν ζωντανή μέσα τους την φλόγα και την ελπίδα πως μπορεί στο τέλος να διοικούσαν μεγαλύτερο μέρος ή και ολόκληρη την πρώην αυτοκρατορία. Ο Δημήτριος,
τουλάχιστον, αρεσκόταν να ακούει να αποκαλούν κοροϊδευτικά και υποτιμητικά τον
Σέλευκο αντί για βασιλιά, ελεφάνταρχο (αρχηγό των ελεφάντων), τον Πτολεμαίο, ναύαρχο (πλοίων διοικητή), και τον Λυσίμαχο, γαζοφύλακα (ευνούχο ταμία) αλλά και τον
Αγαθοκλή της Σικελίας, νησίαρχο (διοικητή νησιών). Αλλά και ο Λυσίμαχος έλεγε για
τον Δημήτριο ότι πρώτη φορά έβλεπε πόρνη να θέλει να παίξει σε τραγωδία. 557 Με
άλλα λόγια, κανείς τους δεν πίστευε ότι ο άλλος άξιζε να ονομάζεται και να είναι βασιλιάς, ακόμη και του δικού του βασιλείου.558 Στο τέλος, όμως, πρέπει όλοι να αποδέχθηκαν την πραγματικότητα, όπως φαίνεται από επιγραφή που υπήρχε στην βάση αγάλματος του Κασσάνδρου αφιερωμένου στον Ολύμπιο Δία και βρέθηκε στο Δίον: ΒΑΣΙ555

Πάριον Χρονικόν/Marmor Parium, FGrH, 239, fr. B23 (124).
Δ.Σ., XX.46.5-53 & 73-76 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XV-XIX.
557
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXV.
558
Πρβλ. Green, Actium, pp. 30-31.
556
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ΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΔΙΙ ΟΛΥΜΠΙΩΙ.559 Έγινε τελικά κατανοητό και αποδεκτό από όλους τους στρατηγούς ότι ο βασιλιάς μπορούσε να
κατακτήσει την βασιλική εξουσία όχι πια λόγω καταγωγής αλλά δια των όπλων. Έτσι,
για αιώνες αργότερα επικρατούσε η άποψη ότι ο ορισμός της βασιλείας περιελάμβανε
και τον τρόπο με τον οποίον την είχαν κατακτήσει οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου: «[...]τοῖς δυναμένοις ἡγεῖσθαι στρατοπέδου καὶ χειρίζειν πράγματα
νουνεχῶς[...]»560 και χωρίς να έχουν βασιλική καταγωγή ή νομικά δικαιώματα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, άρχισαν να σχηματίζονται σταδιακά τα ελληνιστικά βασίλεια
και οι νέες δυναστείες στην ανατολική Μεσόγειο και μέχρι την Ινδία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ)
Απόλυτη Χρονολογία
π.Χ.
χαμηλή (υψηλή)561
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Η Ρόδος και η πειρατεία στο Αιγαίο
Σημαντικό γεγονός στην Πρώιμη Ελληνιστική Εποχή υπήρξε η πολιορκία της
Ρόδου από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Πριν, όμως, συζητήσουμε την επικείμενη
για την περίοδο που εξετάζουμε πολιορκία, πρέπει να συνοψίσουμε την σημαντική και
559
Δημήτριος Παντερμαλής, Δίον. Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο (Αθήνα: Αδάμ, 1997), σ.
72. Δες και άλλη αναφορά κατά την βασιλεία του Κασσάνδρου σε επιγραφή σε SIG, no 332, «βασιλεύς
Μακεδόνων Κάσσανδρος».
560
«σε όσους μπορούν να διοικήσουν στρατό και να χειρισθούν καταστάσεις με σύνεση», Λεξικόν Σούδα, λμ. «βασιλεία» [ορισμός β'].
561
Οι χαμηλές και υψηλές χρονολογίες προέρχονται από την ιστοσελίδα του καθηγητή John
Younger στην <http://people.ku.edu/~jyounger/aegeanchron.html>. Για γενική χρονολόγηση της Ελληνικής Χαλκοκρατίας δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., Πίνακας
13, σ. 131-132.
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πολυποίκιλη Ιστορία του νησιού και των Πόλεών του κατά την Αρχαιότητα. Το νησί
της Ρόδου έχει ιδιαίτερη ιστορική παρουσία στο Αιγαίο από την Μινωική και Μυκηναϊκή Εποχή μέχρι και την ενσωμάτωσή του στο νεοελληνικό κράτος τον 20ο αιώνα
μ.Χ.
Στην αρχή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού562 (Πίνακας 26), Μινωίτες έφθασαν
στην Ρόδο και εγκαταστάθηκαν στην ήδη κατοικημένη Ιαλυσό (τα Τριάνδα/Trianda/Triandha), στην βορειοδυτική άκρη του νησιού, ενώ πολύ σύντομα, έφθασαν και Μυκηναίοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην ίδια περιοχή, πολύ κοντά στον μινωικό οικισμό. Στην αρχή, οι σχέσεις των δύο οικισμών ήταν φιλικές ή οι Μυκηναίοι
με τα ξίφη που βρέθηκαν στους τάφους τους γρήγορα υπέταξαν τους Μινωίτες και συν
τω χρόνω κατέλαβαν όλο το νησί. Έτσι, η μινωική κοινότητα εξαφανίσθηκε μέχρι την
ΥΜ-ΙΙΙΑ1. Η Ιαλυσός φαίνεται ότι πρωτοκατοικήθηκε κατά την ΠΜ-ΙΙΙ περίοδο και
μέχρι την ΜΜ-ΙΙΙ περίοδο ο υλικός πολιτισμός των κατοίκων της απέπνεε έντονο τοπικό χαρακτήρα. Με τον ερχομό των Μινωιτών ή την αποδοχή του μινωικού πολιτισμού
από τους ντόπιους στην ΥΜ-ΙΑ, άρχισε ο εκμινωισμός του οικισμού αλλά και η ευμάρειά του. Ο μινωικός χαρακτήρας του διακρίνεται στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες
κτισμάτων και στην κεραμική. Ο οικισμός έλαβε την μεγαλύτερή του ανάπτυξη κατά
την ΥΜ-ΙΑ περίοδο και κάλυπτε έκταση περίπου 0.18 τ.χλμ. Η αρχαιολογική σκαπάνη
έχει αποκαλύψει πολύθυρα και δίθυρα κτίρια που μοιάζουν αρχιτεκτονικά με αυτά στο
Ακρωτήρι της Θήρας καθώς και πλακόστρωτες οδούς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει
να οδηγούσαν στο λιμάνι. Κάποιες άλλες στενωποί είχαν αχρηστευθεί διότι είχαν καλυφθεί από την τέφρα που έπεσε από την έκρηξη της Θήρας κατά την ΥΜ-ΙΑ περίοδο. Οι
τοίχοι των πρώτων οικιών της ΥΜ-ΙΑ περιόδου κτίσθηκαν πάνω στα ερείπια των τοίχων της ΜΜ-ΙΙΙ περιόδου. Έχει υποστηριχθεί ότι μετά την τέφρα που έπεσε, το νότιο
τμήμα του οικισμού εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του, οι οποίοι όμως κατοίκησαν το βόρειο τμήμα μέχρι την αρχή της ΥΕ-ΙΙΙΒ1. Η ανασκαφή έφερε στο φως κλίβανο κοντά σε εγκατάσταση αργαλειού που δείχνει τον βιοτεχνικό χαρακτήρα του οικισμού κατά την ΥΕ-ΙΙΙΑ2/ΥΕ-ΙΙΙΒ1. Η ευμάρεια στην Ρόδο είναι εμφανής κατά την ΥΕΙΙΙΑ2 όταν ο αριθμός των οικισμών στο νησί αυξάνει δραματικά.
Κατά την Ύστερη Εποχή του Ορειχάλκου, οι θαλάσσιοι δρόμοι μεταφοράς
εμπορευμάτων προς την Κύπρο και την Συριο-Φοινίκη αλλά και αντιστρόφως πέρναγαν από την Ρόδο, γεγονός που διαφαίνεται στην εισηγμένη κεραμική που βρέθηκε στο
νησί. Η τοπική ανοιχτόχρωμη καστανή κεραμική, τύπου Α, είχε μια συνέχεια από την
ΠΕ και την ΜΕ μέχρι την αρχή της ΥΕ περιόδου και χρησιμοποιούνταν για μικρού μεγέθους αγγεία. Η ερυθροκαστανή τοπική κεραμική, τύπου Β, χρησιμοποιούνταν για μεγαλύτερα αγγεία, πίθους και αμφορείς, αλλά και μικρότερα, ασκούς και πρόχους. Η εισηγμένη κεραμική στην ΥΜ-ΙΑ/ΥΕ-Ι προερχόταν από την Κω και την Κρήτη. Από την
αρχή της ΥΜ-ΙΒ παρατηρείται η εγκατάσταση του μυκηναϊκού οικισμού αλλά και ο
αυξανόμενος μυκηναϊκός χαρακτήρας της Ιαλυσού. Έχουν βρεθεί δίχωρη οικία αλλά
και τετράγωνα κτίσματα. Από την ΥΜ-ΙΒ μέχρι και την ΥΜ-ΙΙΙΒ, η μυκηναϊκή κεραμική που βρέθηκε στην Ιαλυσό ήταν εισαγόμενη και προερχόταν από την ηπειρωτική Ελ562

Στην εξέταση της Εποχής του Ορειχάλκου (Χαλκοκρατία) στην Ρόδο αποφύγαμε την χρήση
απολύτων χρονολογιών εντός του κειμένου διότι η όλο και πιο βέβαιη χρονολόγηση της εκρήξεως του
ηφαιστείου στην Θήρα περί το 1625 π.Χ. έχει αναθεωρήσει την χρονολόγηση στο Αιγαίο (υψηλή χρονολόγηση) και έτσι θεωρήσαμε προτιμότερη την χρήση των αρχαιολογικών περιόδων με τις εξής συντομογραφίες: ΠΜ = Πρώιμη Μινωική, ΠΕ=Πρώιμη Ελλαδική, ΜΜ= Μέση Μινωική, ΜΕ=Μέση Ελλαδική,
ΥΜ=Ύστερη Μινωική, ΥΕ=Ύστερη Ελλαδική.
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λάδα (κυρίως Αργολίδα), την Κρήτη, και την Κύπρο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η
εισαγόμενη κεραμική είναι δείγμα της μεγάλης ευμάρειας που απολάμβανε η Ιαλυσός
και το λιμάνι της κατά την εποχή της μυκηναϊκής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Υπήρχε,
όμως, και τοπική παραγωγή ως συνέχεια της ΥΜ-ΙΑ κεραμικής αλλά και τοπική παραγωγή μιμούμενη τα πρότυπα της εισαγόμενης.563
Τα αρχαιολογικά ερωτήματα για τους κατοίκους της Ιαλυσού ξεκινούν με την
καταστροφή των μυκηναϊκών κέντρων στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και έχουν
σχέση με την επίδραση που είχε αυτό το γεγονός κατά την ΥΜ-ΙΙΙC περίοδο στην Ιαλυσό και στην Ρόδο γενικότερα. Μετά την εποχή της μυκηναϊκής επεκτάσεως στο νησί,
από την ΥΕ-ΙΙΙΒ περίοδο παρατηρείται μείωση του αριθμού των αγγείων στους τάφους
στην Ιαλυσό αλλά και στο υπόλοιπο νησί εκτός από την νοτιοανατολική πλευρά, όπου
παρατηρείται αύξηση, χωρίς να διαφαίνεται οικονομική παρακμή. Σε αντίθεση με την
προηγούμενη περίοδο, στην ΥΕ-ΙΙΙC η χρήση των τάφων, όπως αυτό φαίνεται από την
χρησιμοποιούμενη κεραμική, αυξάνει δραματικά. Η επίδραση από την ηπειρωτική Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται πάνω σε μία πολύ λεπτή γραμμή ενώ η διακόσμηση της
τοπικής κεραμικής συνεχίζει να γίνεται με απεικόνιση χταποδιών. Κατά μία θεωρία, η
αυξημένη τοπική παραγωγή κεραμικής στην Ιαλυσό οφείλεται στην μετανάστευση μυκηναϊκού πληθυσμού από την ηπειρωτική Ελλάδα στο νησί. 564 Κατά μία άλλη θεωρία, η
μεγάλη αύξηση της χρήσεως των τάφων στην Ιαλυσό, η εγκατάλειψη οικισμών σε τμήματα του υπόλοιπου νησιού και η αύξηση της χρήσεως τοπικής κεραμικής υποδεικνύει
εσωτερική μετανάστευση. Το φαινόμενο του αρχαιολογικού συνοικισμού εμφανίζεται
σε περιοχές όπου οικισμοί εγκαταλείπονται, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται σε έναν ή σε
λιγότερους οικισμούς και έτσι εμφανίζεται αύξηση του πληθυσμού στους τελευταίους.
Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού κατά την ΥΕ-ΙΙΙC, στην Ιαλυσό παρατηρείται
και μεγαλύτερη ευμάρεια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όπως δείχνουν η αύξηση και η ποικιλία στην κτέριση των τάφων σε συνδυασμό με το εύρος των εισηγμένων αγαθών. Προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι δεν εξαγόταν ροδιακή κεραμική. Εκτός από ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν βρέθηκαν ροδιακά αντικείμενα σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.565 Αυτή η αβεβαιότητα για το τι συνέβη στην
ΥΕ-ΙΙΙC, κατά τον ΙΒ᾽ αιώνα π.Χ., στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα σχετικά με την ξαφνική αύξηση του πληθυσμού έχει οδηγήσει στην πολυπολιτισμική (acculturation) θεωρία. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, τουλάχιστον κατά την προαναφερθείσα περίοδο, ο/
Μυκηναίος/Μυκηναία και η/το μυκηναϊκή/μυκηναϊκό ήταν μια κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα (socio-cultural identity), η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους
και μπορεί να έχει κοινούς τόπους με άλλες κοινωνικές, πολιτικές ή εθνικές ταυτότητες.
Συνεπώς, η κτέριση των τάφων που περιγράφηκε παραπάνω είναι μοναδική απόδειξη
ότι η κοινωνικο-πολιτισμική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών και των ανθρώπων που
τις αποτελούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο είναι μυκηναϊκή αλλά δεν ανήκε μόνο στους
563

Δες συνοπτικά Taylour, pp. 148-149. Richard E. Jones and
Christopher Mee,
«Spectrographic Analyses of Mycenaean Pottery from Ialysos on Rhodes: Results and Implications,»
Journal of Field Archaeology, vol. 5, no 4 (Winter 1978): 461-470 και Toula Marketou et al., «Pottery
Wares from the Prehistoric Settlement at Ialysos (Trianda) in Rhodes,» The Annual of the British School
at Athens 101 (2006): 1-55.
564
C. B. Mee, Rhodes in the Bronze Age (Warminster: Aris & Philips, 1982).
565
Colin Macdonald, «Problems of the Twelfth Century BC in the Dodecanese,» The Annual of
the British School at Athens 81 (1986): 125-151 και Mario Benzi, «Mycenaean Rhodes: A Summary in
Archaeology,» in The Dodecanese, ed. Seren Dietz and Ioannis Papachristodoulou (Copenhagen: The
National Museum of Denrnark, 1988): 59-72.
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Μυκηναίους. Δηλαδή, αφήνεται να εννοηθεί ότι άνθρωποι από διάφορα νησιά και παράκτιες περιοχές, εγκαταστάθηκαν στην Ρόδο και αποδέχθηκαν τον μυκηναϊκό πολιτισμό (culture) και την μυκηναϊκή ταυτότητα, χωρίς κατ᾽ ανάγκην να προέρχονται από
την Αργολίδα, την Πελοπόννησο ή άλλα μυκηναϊκά κέντρα στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Δεν ήταν αποκλειστικά Μυκηναίοι.566 Λαμβάνοντας υπόψιν την κεραμική και άλλα ευρήματα, κάποιοι άλλοι επιστήμονες πιστεύουν ότι στο Ανατολικό Αιγαίο είχε δημιουργηθεί μια υβριδική κοινωνία που συνδύαζε στοιχεία μινωικού, μυκηναϊκού και ανατολικού πολιτισμού (culture). Υποστηρίζουν πως ήταν μια απολύτως πολυπολιτισμική
(acculturated) κοινωνία που διατήρησε ντόπια στοιχεία αλλά δέχθηκε έντονες επιρροές
από την Κύπρο και την Ανατολή. Ένα αμάλγαμα πολιτισμών χωρίς μοναδική ταυτότητα.567 Μία άλλη άποψη που θεωρεί ότι όσο απομακρυνόμαστε από την καρδιά του Μυκηναϊκού Κόσμου, την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, είναι όλο και πιο βέβαιο
–αλλά σε διάφορους βαθμούς– ότι μειώνονται οι γεννημένοι Μυκηναίοι –όσοι είχαν
γεννηθεί στις Μυκήνες αλλά ζούσαν αλλού–, δίνει σημασία σε μια αμοιβαία πολυπολιτισμικότητα μεταξύ γεννημένων Μινωιτών και Μυκηναίων στην Κρήτη και στην Θεσσαλία, με αποτέλεσμα τον εκμυκηναϊσμό των δύο περιοχών. Επισημαίνει, όμως, ότι σε
πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα νησιά του Αιγαίου, οι γεννημένοι Μυκηναίοι
ήταν λίγοι ή ανύπαρκτοι και συνεπώς ο εκμυκηναϊσμός ήταν μικρότερου βαθμού ενώ η
πολυπολιτισμικότητα ήταν διαφόρων βαθμών, όπως διαφαίνεται κυρίως από την κεραμική. Στην περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου και λόγω της υπάρξεως των διαφόρων
εθνοτήτων, υπήρχε η επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθεί και να διατηρηθεί οτιδήποτε
διέκρινε την μυκηναϊκή ταυτότητα.568 Όλες αυτές οι αρχαιολογικές θεωρίες προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατον να
απαντηθούν λόγω της διαθεσιμότητας περιορισμένων τεκμηρίων, όπως η κεραμική και
η αρχιτεκτονική. Με απλά λόγια, δηλαδή, μπορεί κυρίως η ύπαρξη άφθονης μυκηναϊκής κεραμικής στην Ρόδο να αποδείξει ότι το νησί κατοικούνταν από Μυκηναίους
που είχαν έρθει από την Πελοπόννησο; Η τυπική αρχαιολογική απάντηση είναι ναι.
Εάν, όμως, ο μελετητής συνυπολογίσει την εισαγόμενη κεραμική κυρίως από Κύπρο
μαζί με την τοπική κεραμική και την τοπική κεραμική που μιμούνταν κυρίως μυκηναϊκά και κυπριακά πρότυπα, τότε ίσως αρχίσει να αμφιβάλει. Νομίζουμε ότι με βάσει
τα διαθέσιμα αρχαιολογικά τεκμήρια, μπορούμε συντηρητικά να συμπεράνουμε ότι η
Ρόδος κατοικούνταν από ντόπιους, από ορισμένους Μινωίτες, από ορισμένους Μυκηναίους, από ορισμένους ανθρώπους από τα γύρω νησιά και από άλλες κοντινές περιοχές. Όλοι αυτοί είχαν δεχθεί τον μυκηναϊκό υλικό πολιτισμό σε ό,τι αφορούσε στην
κτέριση και στην κατασκευή των τάφων. Πέρα από αυτό το δεδομένο, όμως, και με τα
διαθέσιμα στοιχεία, είναι αδύνατον να διαπιστώσουμε το μέγεθος της πολυπολιτισμικότητας των οικισμών στο νησί. Μήπως, όλη αυτή η πληθώρα των αγγείων από διάφορα μέρη είναι μόνο μία απόδειξη του εμπορίου τον ΙΒ᾽ αιώνα στην περιοχή, όπως ίσως
δείχνει και το φορτίο του Ulu Burun (κεφ. 4); Αλλά, όπως έγινε και με τους Ετρούσκους, μήπως είναι επιστημονικά πιο ουσιώδες να ασχοληθούμε με τον ροδιακό (μυκηναϊκό) πολιτισμό της Εποχής του Ορειχάλκου επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε πε566
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ρισσότερες ανασκαφές στο νησί από το να αναλωθούμε επιστημονικά στο από που ήρθαν οι κάτοικοι της Ιαλυσού και οι άλλοι Ροδίτες του ΙΒ᾽ αιώνα π.Χ.;
Κατά την Αρχαϊκή Εποχή αλλά και νωρίτερα, στην Ρόδο υπήρχαν τρεις σημαντικές Πόλεις: η Ιαλυσός, η Κάμειρος/Κάμιρος, και η Λίνδος. 569 Το 408 π.Χ., όμως,
πολλοί κάτοικοι των τριών πόλεων τις εγκατέλειψαν και συγκεντρώθηκαν (συνώκισαν,570 δημιούργησαν συνοικισμό) στην νέα πόλη της Ρόδου ενώ, παράλληλα, οι άλλες
πόλεις συνέχισαν να κατοικούνται. Αυτό το γεγονός ήταν τελείως ασυνήθιστο για την
ελληνική πρακτική. Παρά την ύπαρξη διαφόρων πόλεων στο νησί, κατά τον Δ᾽ αιώνα
π.Χ., στις εξωτερικές της σχέσεις η Ρόδος (Ρόδιοι)571 παρουσιάζεται ως μία Πόλη. Αν
και υποθέτουμε ότι η αναφορά αυτή οφείλεται στον συνοικισμό του 408, υπάρχουν
αναφορές στους Ρόδιους ως μία Πόλη και πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία.572 Συνεπώς, πρέπει να συμπεράνουμε ότι κατά τον ΣΤ᾽ και Ε᾽ αιώνα π.Χ. υπήρξε
ένα κίνημα παν-ροδιακής ενότητας. Φαίνεται, όμως, ότι στο μέσο του Ε᾽ αιώνα π.Χ., οι
τρεις Πόλεις, Ιαλυσός, Κάμειρος, Λίνδος, ήταν τόσο σημαντικές ώστε αυτές μαζί με
την Κω και την Κνίδο (Cnidus, BAGROW, 61:E4) στην Μικρά Ασία να δημιουργήσουν την Δωρική Πεντάπολη.573
Η Ιαλυσός βρισκόταν στο βορειότερο σημείο του νησιού και μαζί με την
«χώρα» της κάλυπταν έκταση περίπου 345 τ.χλμ. Τμήμα της περιοχής αυτής απετέλεσε
αργότερα την πόλη της Ρόδου. Επιφανειακά ευρήματα κεραμικής δείχνουν ότι εντός
της «χώρας» υπήρχαν διάσπαρτα μικροί οικισμοί. Στο χωριό Θεολόγος, νοτιοδυτικά της
Ιαλυσού, ανεσκάφη δωρικός ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Είχε κατασκευασθεί
περί το 400 π.Χ. με διαστάσεις βάσεως 7,8 επί 13,1 μ. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε
θέατρο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Ο ναός του Απόλλωνα στην Κνίδο αποτελούσε τον κοινό
τόπο της Δωρικής συμμαχίας με ιερούς κανόνες της Εξαπόλεως (έξι Πόλεων): Αλικαρνασσός, Κνίδος, Κώς, Ιαλυσός, Κάμειρος, Λίνδος. Η αποπομπή της Αλικαρνασσού
μετά από παραβίαση των ιερών κανόνων μετέτρεψε την συμμαχία σε Δωρική Πεντάπολη.574 Η Ιαλυσός ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου αλλά στην τελευταία φάση του
Πελοποννησιακού Πολέμου συντάχθηκε με τους Σπαρτιάτες. Το 412/1 π.Χ., πλούσιοι
Ρόδιοι προσκάλεσαν τουw Λακεδαιμόνιους να έρθουν στο νησί. Οι τελευταίοι προσδοκούσαν στο γεγονός ότι η Ρόδος διέθετε μεγάλο αριθμό ναυτών και στρατιωτών και
έτσι θα ενισχύονταν σημαντικά στον πόλεμο κατά των Αθηναίων αλλά και στο γεγονός
ότι θα μπορούσαν πλέον να χρηματοδοτήσουν την συντήρηση του στόλου τους χωρίς
να πρέπει να καταφύγουν στην χρηματοδότηση των Περσών. Όντως, 94 πολεμικά των
Λακεδαιμονίων έφθασαν από την Κνίδο (στην τουρκική ακτή απέναντι από την Νίσυρο) στην Κάμειρο και τρομοκράτησαν τους κατοίκους, οι οποίοι μην γνωρίζονταν για
την συμφωνία έφυγαν από την ατείχιστη πόλη. Γρήγορα, όμως, Ιαλυσός, Κάμειρος, και
Λίνδος συμφώνησαν να αποσχιστούν από τους Αθηναίους και να συμμαχήσουν με τους
Σπαρτιάτες. Η αντίδραση των Αθηναίων ήταν επιδρομές εναντίον των Ροδίων από την
Χάλκη (νησί δυτικά της Ρόδου), την Κω και την Σάμο αλλά και μια επέμβαση με 13
πλοία υπό τον εξόριστο Ρόδιο Δωριέα.575 Το 408 π.Χ., μέρος των κατοίκων μετοίκησε
στην νέα πόλη της Ρόδου αλλά η Ιαλυσός συνέχισε να υπάρχει ως πόλη μικρότερης ση569
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μασίας από πριν ενώ διέθετε και δικό της ναυτικό. 576 Η ακρόπολη ήταν κτισμένη στην
κορυφή του όρους Φιλέρημος (274 μ. ύψος) και περιελάμβανε ναό της Αθηνάς και του
Δία. Ο πρώτος ναός πρέπει να κτίσθηκε τον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. αλλά τα σημερινά κατάλοιπα ανήκουν στο τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Κοντά στον ναό βρέθηκε αποθέτης προσφορών με αντικείμενα που χρονολογήθηκαν από τον Θ᾽ μέχρι τον Ε᾽ αιώνα π.Χ. Τα αρχαιολογικά ευρήματα γύρω από το βουνό για την ίδια την πόλη είναι ελάχιστα. Στο
τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ., η οικογένεια των Διαγοριδών με πρώτο τον Διαγόρα ήταν φημισμένη για τις νίκες της σε Ολυμπιακούς αγώνες αλλά τα μέλη της αναφέρονταν ως
Ρόδιοι και όχι ως Ιαλύσιοι.577
Η Κάμειρος και η «χώρα» της είχαν έκταση περίπου 265 τ.χλμ. Από την διασπορά των νεκροταφείων σε όλη την περιοχή, οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι υπήρχαν και
μικρότεροι οικισμοί. Παραθαλάσσιο νεκροταφείο περιείχε 260 τάφους που χρονολογήθηκαν από τον Ζ᾽ μέχρι τον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. και μπορεί να ήταν μέρος της πόλεως στην
Κάμειρο. Μέχρι το τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η Κάμειρος ήλεγχε και το νησί της Χάλκης,578 απέναντι από την πόλη. Είχε γίνει ένας από τους δήμους της. 579 Βέβαια, στο
μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., ως κάπως ανεξάρτητη Πόλη, η Χάλκη, συνομολόγησε με την
Κνίδο μια συνθήκη ισοπολιτείας κατά την οποία δινόταν το δικαίωμα στους πολίτες της
Χάλκης να κατέχουν γη στην περιοχή της Κνίδου και να έχουν πολιτικά δικαιώματα, να
συμμετέχουν στην πολιτεία της μικρασιατικής Πόλεως. Κατά πάσα πιθανότητα, το ίδιο
προβλεπόταν και για τους Κνίδιους στην Χάλκη.
Οι [πολίτες] της Χάλκης ευεργετήθηκαν από τους Κνίδιους.
Επέτρεψαν οι Κνίδιοι στους [πολίτες] της Χάλκης ελεύθερη είσοδο και έξοδο από το λιμάνι [και την πόλη] και στην ειρήνη και στον πόλεμο απολαμβάνοντας ασυλία και δικαιώματα χωρίς περιορισμούς.580 Ενώσαμε τους
τόπους μας και τις πολιτείες μας.
Οι Κνίδιοι ευεργετήθηκαν από τους [πολίτες] της Χάλκης.
... 581

Η Κάμειρος ήταν μέλος της Δωρικής Εξαπόλεως που έγινε κατόπιν Πεντάπολη. Ήταν
μέλος της Συμμαχίας της Δήλου αλλά το 412/11 π.Χ. αποσκίρτησε από την Αθηναϊκή
Συμμαχία μαζί με την Λίνδο και την Ιαλυσό και συντάχθηκε με τους Σπαρτιάτες. Το
408 π.Χ., κάτοικοί της μετοίκησαν στην νέα πόλη της Ρόδου, η πόλη συνέχισε να υφίσταται αλλά σταδιακά τον Β᾽ αιώνα π.Χ. είχε γίνει μια φυλή (Καμιρίς) 582 της Πόλεως
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Στην ακρόπολή της κτίσθηκε κατά τον 14ο/15ο αιώνα μ.Χ. κάστρο των Ναϊτών Ιπποτών. Το τείχος του
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της Ρόδου. Πάντως στο τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ. διέθετε δικό της ναυτικό. 583 Μέχρι το
τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ., υποστηρίζουν οι αρχαιολόγοι, η Κάμειρος ήταν χωρισμένη σε
δήμους, όπως φαίνεται από τα ονόματα πολιτών που τον Β᾽ αιώνα π.Χ. προσέθεταν στο
όνομά τους και τον δήμο τους584 αλλά δεν γνωρίζουμε τον ρόλο που έπαιζαν στην λειτουργία της Πόλεως. Τον Ε᾽ αιώνα αναφέρεται το αξίωμα του πρυτάνεως ως υπεύθυνου για την κατασκευή κτηρίου.585 Κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., υπήρχε εκκλησία του δήμου, ο επώνυμος άρχων ονομαζόταν δαμιουργός, το Συμβούλιο της Πόλεως μαστροί
ενώ αναφέρονται και αξιώματα επιστατών,586 ιεροποιών και ταμία.587 Η μέχρι τώρα
ανασκαφείσα περιοχή στην αρχαία Κάμειρο έχει αποκαλύψει την ακρόπολη, την Αγορά
και κατοικίες, που όλα ανήκουν στην Ελληνιστική Εποχή. Η οικιστική περιοχή δεν φαίνεται ότι ήταν κτισμένη με πολεοδομικό σχέδιο. Τα λίγα κατάλοιπα του ναού της Αθηνάς και του Δία στην ακρόπολη είναι ελληνιστικά αλλά έχει βρεθεί αρχαϊκό και κλασσικό υπόστρωμα. Στην Πόλη λατρευόταν η Αθηνά, ο Δίας, ο Απόλλων. Παραλληλόγραμμη δεξαμενή νερού της Αρχαϊκής Περιόδου στην ακρόπολη έχει χωρητικότητα 600
κ.μ.588 Σε απόσταση 300 μ. από την πόλη υπάρχει παραθαλάσσιος οικισμός που πρωτοκατοικήθηκε στην Αρχαϊκή Εποχή και πρέπει να ήταν το λιμάνι της Καμείρου. Η Πόλη
έκοψε τα πρώτα της νομίσματα από ήλεκτρο και ασήμι τον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.589
Η Λίνδος και η «χώρα» της είχαν έκταση περίπου 790 τ.χλμ. Εντός της περιοχής
αυτής υπήρχαν πολλοί μικρότερης σημασίας οικισμοί. Ο σημαντικότερος όσων από αυτούς τους οικισμούς έχουν ανασκαφεί είναι ο παραθαλάσσιος στα Βρουλιά, στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, βορειοδυτικά από το Πρασονήσι. Τείχος χωρίζει τον οικισμό
από το νεκροταφείο και περικλείει δύο σειρές ανασκαμμένων σειρών από σπίτια και μικρό ιερό με ναΐσκο. Η εγκατάσταση εγκαταλείφθηκε στην αρχή του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.
Ήδη από τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. (περ. 325) η «χώρα» της Λίνδου εκτεινόταν και στην ροδιακή Περαία (στην βορείως απέναντι της Ρόδου μικρασιατική ακτή), όπως φαίνεται από
τον δήμο των «Φυσκίων» (Φύσκος/Physkos, BAGROW, 61:G4, σημερ. Marmaris,
Τουρκία) σε επιγραφή.590 Η Λίνδος ήταν μέλος της Δωρικής Εξαπόλεως και αργότερα
Πενταπόλεως. Το 490 π.Χ., φαίνεται ότι η πόλη πολιορκήθηκε από περσικό στρατό υπό
τον Δάτιν αλλά η αποτυχία των Ασιατών να την καταλάβουν κατέληξε σε συμμαχία
(«φιλίαν») με την ροδίτικη Πόλη.591 Ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου αλλά το
412/11 π.Χ. αποσκίρτησε από την Αθηναϊκή Συμμαχία μαζί με την Λίνδο και την Ιαλυσό και συντάχθηκε με τους Σπαρτιάτες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πολύ κατεστραμμένη
επιγραφή που μπορεί να χρονολογηθεί πριν ή και μετά το 411 και αναφέρει κάποια
συμμαχία με την κρητική Πόλη Λύκτο.592 Παρά το γεγονός ότι το 408 π.Χ. κάτοικοί της
μετοίκησαν στην νέα πόλη της Ρόδου, η πόλη συνέχισε να υφίσταται αλλά μέχρι τον Β᾽
583
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Hansen & Nielsen, no 996, «Kamiros», pp. 1200-1202 και νομίσματα σε GCTV, nos 35483553, 2:330.
590
PHI Greek Inscriptions, # PH190745, IG XI-[XIII], Lindos II 51.col. II.I.17.
591
Χρονικόν Ναού Λινδίων, D.1-55 = Τιμαχίδης Ρόδιος/Timachidas Rhodius (Anagraphe
Lindia), FGrH, 532, fr.D1.
592
PHI Greek Inscriptions, # PH190705, IG XI-[XIII], Lindos II 13.
584

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 133
αιώνα π.Χ. είχε μετατραπεί σε φυλή («Λινδία»)593 της Πόλεως της Ρόδου. Προς το
τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ., γνωρίζουμε ότι η Λίνδος διέθετε δικό της ναυτικό, 594 διέθετε
στρατό οπλιτών που πληρωνόταν καθώς και στρατηγούς. 595 Τουλάχιστον στον Δ᾽ αιώνα
π.Χ., η Λίνδος αποτελούνταν από δήμους, όπως μας πληροφορούν οι επιγραφές, 596 και
υποδιαιρέσεις τους, αλλά δεν γνωρίζομε τις λειτουργίες τους. Πριν από το 411 π.Χ., η
Πόλη είχε εκκλησία του δήμου, βουλή, πρυτάνεις με διορισμό για έναν μήνα, γραμματέα και αξιωματούχους επιστάτες.597
Κατά τον ΣΤ᾽ αιώνα, την Λίνδο κυβερνούσε ο τύραννος Κλεόβουλος, ο οποίος
εξεστράτευσε στην Λυκία, στην νοτιοδυτική Τουρκία, απέναντι από την Ρόδο και νίκησε.598 Ήταν δυνατός, όμορφος, είχε γνώση της αιγυπτιακής «φιλοσοφίας» και ένας από
τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας. Η κόρη του Κλεοβουλίνη συνέθετε αινίγματα
σε εξάμετρο. Ο ίδιος είχε συνθέσει 3000 στίχους με γρίφους και τραγούδια. Λέγεται ότι
ένα από τα αινίγματα στα Υπομνήματα της Παμφίλης599 ήταν δικό του:
Ένας πατέρας, δώδεκα παιδιά. Το καθένα από δυο φορές τριάντα κόρες έχει,
διαφορετικές. Άλλες λευκές, άλλες μαύρες. Αθάνατες είναι αλλά πεθαίνουν.
Είναι το έτος.600
Ανάμεσα σε άλλα, υποστήριζε πώς έπρεπε να μορφώνονται και τα κορίτσια, να ασκούμαστε σωματικά, να ακούμε με προσοχή παρά να μιλάμε πολύ, να δίνουμε στην Πόλη
(στους πολίτες) τις καλύτερες συμβουλές, να μην παρασυρόμαστε από την ηδονή, να
μην ασκούμε βία. Το απόφθεγμα του ήταν: «μέτρον άριστον».601
Η αρχαία Λίνδος βρίσκεται ακριβώς κάτω από την σημερινή πόλη και έτσι η
ανασκαφή της είναι πολύ δύσκολη. Παρ᾽ όλα αυτά έχει βρεθεί θέατρο, μάλλον του Δ᾽
αιώνα π.Χ., κομμένο στον βράχο και με χωρητικότητα 1800-2000 θεατών. Στην κορυφή απότομου βράχου ήταν κτισμένη η ακρόπολη, η οποία απετέλεσε καταφύγιο και πολιορκήθηκε κατά την επίθεση των Περσών το 490 π.Χ. 602 Το σημαντικότερο στοιχείο
της είναι ο ναός της Αθηνάς, η λατρείας της οποίας υπολογίζεται ότι είχε αρχίσει κατά
τον Θ᾽ αιώνα π.Χ. Ο παλαιότερος ναός ανάγεται στον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. αλλά τα σημερινά κατάλοιπα είναι της Ελληνιστικής Εποχής. Ο αρχαϊκός ναός ήταν δωρικός αμφιπρόστυλος με τέσσερις κίονες σε κάθε στενή του πλευρά αλλά κάηκε τον Δ᾽ αιώνα π.Χ.
Κτίσθηκε πάλι στην ίδια θέση και προστέθηκαν προπύλαια, μπροστά από τα οποία
υπήρχε μνημειακή κλίμακα πλάτους 21 μ. με 34 αναβαθμούς (σκαλοπάτια). 603 Το ιερό
της Αθηνάς είχε παν-ροδιακή σημασία διότι εναποθέτονταν σε αυτό τα επίσημα έγγραφα της Πόλεως αλλά και αυτά της Καμείρου. Εκτός από την Αθηνά, στην Λίνδο
593

PHI Greek Inscriptions, # PH193192, IG XI-[XIII], Suppl. Epig. Rodio, 18.
Δ.Σ., XIII.70.
595
PHI Greek Inscriptions, # PH282994, Asia Minor: IK Rhod. Peraia, 251.
596
PHI Greek Inscriptions, # PH190745, IG XI-[XIII], Lindos II 51.
597
PHI Greek Inscriptions, # PH190709, IG XI-[XIII], Lindos II 16, appendix και PHI Greek
Inscriptions, # PH282994, IK Rhod. Peraia, 251.
598
Χρονικόν Ναού Λινδίων, C.XXIII = Τιμαχίδης Ρόδιος/Timachidas Rhodius (Anagraphe
Lindia), FGrH, 532, fr.C23.
599
Για την ιστορικό Παμφίλη (1ος αιώνα μ.Χ.) από την Επίδαυρο δες DGRBM, λμ. «Pamphila».
600
Δ.Λ., «Κλεόβουλος», I.91 (κεφ. 6).
601
Δ.Λ., «Κλεόβουλος», I.89-93 (κεφ. 6).
602
Χρονικόν Ναού Λινδίων, D.1-55 = Τιμαχίδης Ρόδιος/Timachidas Rhodius (Anagraphe
Lindia), FGrH, 532, fr.D1.
603
Αναπαράσταση και σχέδιο του ιερού της Αθηνάς σε Tataki, figs 19-20, pp. 47-48.
594
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λάτρευαν τον Δία, τον Απόλλωνα, τον Ενυάλιο 604 και τον Ερμή. Η Λίνδος εξέδιδε νομίσματα από τον ΣΤ᾽ αιώνα μέχρι τουλάχιστον το 408 π.Χ.605
Σύμφωνα με ό,τι έχει παρατεθεί για την Ιαλυσό, την Κάμειρο και την Λίνδο παραπάνω, η πόλη και η Πόλη της Ρόδου δημιουργήθηκαν όταν το 408 π.Χ. κάτοικοι από
τις τρεις πόλεις μετακόμισαν και ίδρυσαν την Ρόδο. Όμως, οι αρχαιολόγοι δεν είναι
απολύτως βέβαιοι ότι την κτίση της πόλεως ακολούθησε αμέσως και εσωτερική μετανάστευση. Εν τούτοις, το 411 π.Χ. δεν υφίστατο η πόλη της Ρόδου 606 αλλά η δημοκρατική επανάσταση του 395 π.Χ. εναντίον των Λακεδαιμονίων έγινε στην πόλη της
Ρόδου. Η πόλη του 395 π.Χ. διέθετε λιμάνι για μεγάλα πολεμικά πλοία και Αγορά όπου
γίνονταν συνελεύσεις.607 Εκατό χρόνια αργότερα, την εποχή των μεγάλων πλημμυρών
του 316 π.Χ., η πόλη διέθετε διάφορα δημόσια κτήρια ενώ όταν την πολιόρκησε ο Δημήτριος Πολιορκητής το 305 π.Χ. κατοικούνταν από πολλές χιλιάδες ανθρώπους. 608 Συνεπώς, μέχρι την αρχή του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η πόλη της Ρόδου και η «χώρα» της κατελάμβανε τελικά όλο το νησί, με τους κατοίκους των τριών άλλων πόλεων (Ιαλυσός, Κάμειρος, και Λίνδος) να αποτελούν φυλές της νέας Πόλεως. Μάλιστα, η Περαία της Ρόδου
εκτεινόταν στην βορείως απέναντι μικρασιατική ακτή. Η Ρόδος υπήρξε μέλος της Β᾽
Αθηναϊκής Συμμαχίας αλλά το 357/6 π.Χ. μαζί με την Χίο, την Κω και το Βυζάντιο
εξεγέρθηκαν εναντίον των Αθηναίων. Η εξέγερση οδήγησε στον ονομαζόμενο Συμμαχικό Πόλεμο (357/5-355 π.Χ.),609 που οδήγησε σε αποδυνάμωση της Β᾽ Αθηναϊκής
Συμμαχίας μετά από την αποχώρηση μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ρόδου. 610
Το 340 π.Χ., η Ρόδος αλλά και η Χίος μαζί με την Κω έστειλαν ναυτική δύναμη να
υποστηρίξει το Βυζάντιο που πολιορκούνταν από τον Φίλιππο Β᾽ της Μακεδονίας. Τελικά, μετά από την εμπλοκή και των Αθηναίων, ο Μακεδόνας βασιλιάς έλυσε την πολιορκία.611 Το 332 π.Χ., οι Μακεδόνες εγκατέστησαν φρουρά στην Ρόδο, η οποία είχε
βοηθήσει με τριήρεις τους Τύριους όταν ο Αλέξανδρος Γ᾽ πολιόρκησε την Τύρο.612
Όμως, το 323 π.Χ., οι Ρόδιοι κατάφεραν να διώξουν την μακεδονική φρουρά. 613 Κατά
την ίδρυσή της, η Πόλη της Ρόδου φαίνεται ότι είχε πολίτευμα ολιγαρχικό, όπως κατανοούμε από την δημοκρατική «στάση» του 395 π.Χ.614 Όμως, τα έτη 391/0 και 390/89
ολιγαρχικές και δημοκρατικές στάσεις εναλλάχτηκαν, ίσως δύο φορές, με τους ολιγαρχικούς να υποστηρίζονται από σπαρτιατικές ναυτικές μοίρες και τους δημοκρατικούς
από αθηναϊκά πολεμικά.615 Η Ρόδος συμμετείχε στην Β᾽ Αθηναϊκή Συμμαχία αλλά λίγο
μετά τον Συμμαχικό Πόλεμο και με την βοήθεια του σατράπη της Καρίας (νοτιοδυτική
Μικρά Ασία) Μαύσωλου (διοίκ. 377-353 π.Χ.), οι ολιγαρχικοί ανέλαβαν την εξου604

Θεός του πολέμου που ορισμένες φορές ταυτιζόταν με τον Άρη. Δες Υδρία Μεγάλη Γενική
Εγκυκλοπαίδεια, λμ. «Ενυάλιος», αρ. 1, 23:330 με παραπομπές στις αρχαίες πηγές.
605
Hansen & Nielsen, no 997, «Lindos», pp. 1202-1204 και νομίσματα σε GCTV, nos 35543558, 2:330-331.
606
Θουκ., VIII.44.
607
Δ.Σ., XIV.79.6 και Ελληνικά Οξυρύγχια, 18.
608
Δ.Σ., XIX.45 & XX.84.
609
Social War, στην αγγλική του απόδοση, Δ.Σ., XVI.73.
610
Δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 413-414.
611
Δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 440-442.
612
Δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 501.
613
Δ.Σ., XVIII.8.1 και (P. van Dessel and) Hans Hauben, «Rhodes, Alexander and the Diadochi
from 333/332 to 304 B.C.,» Historia 26, no 3 (1977): 307-311.
614
Ελληνικά Οξυρύγχια, 18.
615
Ξεν., Ελληνικά, IV.8.20-25 και Δ.Σ., XIV.97.
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σία.616 Οι εκκλήσεις των δημοκρατικών από την Ρόδο και ο λόγος του Δημοσθένη 617
στην Αθήνα έπεσαν στο καινό και έτσι η Ρόδος έμεινε υπό την κηδεμονία του ηγεμόνα
της Καρίας μέχρι την παράδοσή της στους Μακεδόνες το 332 π.Χ. Ο επώνυμος άρχων
ήταν ο ιερέας του Ήλιου ενώ υπήρχαν και άλλοι άρχοντες, πρυτάνεις, βουλή, εκκλησία
του δήμου. Η ακρόπολη βρίσκεται στο οροπέδιο πάνω από την αμφιθεατρική πόλη και
περικλειόταν στο τείχος της πόλεως. Τα ευρήματα είναι της Ελληνιστικής Εποχής αλλά
ο ναός της Αθηνάς και του Δία και ο ναός του Απόλλωνα πρέπει να είχαν και προηγούμενα ιερά της Κλασσικής Εποχής. Το αρχαίο ελληνιστικό στάδιο βρίσκεται ανατολικά
του ναού του Απόλλωνα αλλά έχει κτισθεί πάνω σε προηγούμενο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., το
οποίο είχε αντίθετη φορά (από ανατολικά προς δυτικά) από το υφιστάμενο. Το τείχος
του 407 π.Χ. περιέκλειε έκταση περίπου 3 τ.χλμ ενώ το νεώτερο του, των αρχών του Γ᾽
αιώνα π.Χ., έκταση περίπου 4,3 τ.χλμ. Το τείχος του Γ᾽ αιώνα ήταν πολύ ισχυρότερη
κατασκευή από το προηγούμενο τείχος και σε ορισμένα σημεία έφθανε σε πλάτος τα
3,5 αλλά και τα 4,1 μ. Το πολεοδομικό σχέδιο ήταν ορθογώνιο και οι οδοί είχαν κατά
μέσο όρος πλάτος 5,5 μ. με εξαίρεση μία οδό στα ανατολικά με πλάτος 16 μ. και μία
στα δυτικά με πλάτος 16,5 μ. Υπήρχε κύριος αποχετευτικός αγωγός, που έχει αποκαλυφθεί σε μήκος 200 μ. Το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες συστηματικές ανασκαφές στην Αρχαία Ρόδο μας εμποδίσει να έχουμε μία ακριβή εικόνα της
ακροπόλεως και της πόλεως της ίδιας. Από περιγραφές σε αρχαία κείμενα ή μικρής κλίμακας αρχαιολογικές ανασκαφές συνάγουμε ότι κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. τα σπίτια ήταν
κατασκευασμένα με λίθους, υπήρχαν αποχετευτικοί αγωγοί (οχετοί),618 υπήρχε Δείγμα619 για την επίδειξη και πώληση εμπορευμάτων που δεν γνωρίζουμε εάν αποτελούσε
τμήμα της Αγοράς, Αγορά που βρισκόταν κοντά στο λιμάνι και σήμερα μάλλον εντός
της μεσαιωνικής πόλεως, ιερό του Διονύσου κοντά στην Αγορά, Ασκληπιείο στο νοτιοδυτικό όριο της μεσαιωνικής πόλεως, θέατρο που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, ιερό
της Δήμητρας του τέλους του Ε᾽ ή του Δ᾽ αιώνα π.Χ, που έχει έρθει στο φως στην
βόρεια πλευρά της πόλεως και αποτελούνταν από οκτώ ορθογώνιες κατασκευές και
υπόγειο διαμέρισμα, και, τέλος, πρέπει να υπήρχε και γυμναστήριο της Κλασσικής
Εποχής.620 Στην αρχή του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η Ρόδος διέθετε λιμένες, 621 πέντε από τους
οποίους έχουν επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά. Ο μικρότερος πρέπει να ήταν στο σημερινό
Μανδράκι, όπου έχουν βρεθεί νεώσοικοι του τελευταίου τετάρτου του Γ᾽ αιώνα π.Χ.
Νότια και βόρεια του μικρού λιμένα βρίσκονταν και τα άλλα λιμάνια. Άλλο μέτρο της
οικονομικής ευμάρειας της Ρόδου ήταν το χρήμα. Η Πόλη εξέδιδε νομίσματα, χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η απεικόνιση της κεφαλής του Ηλίου.622
Η Ρόδος είναι σημαντική ως νησί συνολικά αλλά και για κάθε μία από τις
Πόλεις της ξεχωριστά. Αδυνατώντας να απαντήσουμε με βεβαιότητα ποιοι ακριβώς
ήταν οι κάτοικοί της στους μυκηναϊκούς χρόνους, επικεντρωθήκαμε στην πορεία του
νησιού και των Πόλεών του κατά την Αρχαιότητα και μέχρι την αρχή της Ελληνιστικής
Εποχής. Η Ιαλυσός, η Κάμειρος, η Λίνδος και τέλος η Ρόδος υπήρξαν πλούσιες και
616
Δημοσθένης, 15 (Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας), 3 & 14-15 & 19 & 27-28 και Θεόπομπος
Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr. 121 = Αθήναιος, X.63 (444e-445a).
617
Δημοσθένης, 15 (Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας).
618
Δ.Σ., XIX.45.
619
Ελληνικά Οξυρύγχια, 18. Για την λέξη δες Δημητράκος, λμ. «δείγμα», αρ. 3.
620
Vitruvius, VI.Preface.1.
621
Δ.Σ., XIV.79.7.
622
Hansen & Nielsen, no 1000, «Rhodos», pp. 1205-1208 και νομίσματα σε ΟΑΕΝ, αρ. 313-314
και GCTV, nos 5029-5095, 2:456-462.
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ισχυρές Πόλεις που ενεπλάκησαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, έλαβαν θέση άλλοτε
με την μία και άλλοτε με την άλλη πλευρά, αντιστάθηκαν στους ολιγαρχικούς και
στους δημοκρατικούς αλλά τελικά βρέθηκαν υπό την εξουσία του σατράπη Μαύσωλου.
Εκτός, όμως, από τις τακτικές του μάχες, τις εκστρατείες, τις πολιορκίες και τις ναυμαχίες, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος έπαιρνε σε ορισμένες περιστάσεις την μορφή πειρατείας. Το νησί της Ρόδου, τα γύρω νησιά αλλά και η περιοχή αυτή του Αιγαίου έπεσαν
πολλές φορές θύμα πειρατών κατά την διάρκεια του πολέμου. Η πειρατεία στην Αρχαιότητα είχε τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Η λέξη πειρατεία είναι συνυφασμένη με ληστρική πολεμική ενέργεια στο υγρό
στοιχείο και λεξικολογικά ορίζεται ως «η εν θαλάσση ή εκ θαλάσσης ληστεία». 623 Οι
πειρατές δεν αυτοπροσδιορίζονταν. Αντιθέτως μάλιστα, πολλές φορές, δεν θεωρούσαν
ότι έπρατταν πειρατεία, ασχέτως εάν έτσι προσδιόριζαν τις πράξεις τους οι παθόντες ή
οι αντίπαλοί τους. Η συζήτησή μας για ορισμένα αρχαία ναυάγια έθιξε και την πιθανότητα να έχουν προκληθεί από πειρατές. Παρ᾽ όλα αυτά, όλες μας οι σημαντικές πληροφορίες για την πειρατεία προέρχονται από φιλολογικές και μόνο πηγές. Ο Όμηρος
αναφέρει τους πειρατές ως ληστές ενώ η λέξη πειρατεία για τις θαλάσσιες επιδρομές
αναγράφεται σε επιγραφές και σε αρχαιοελληνικά κείμενα από τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. και
μετά. Αναφορές ναυμαχιών στην θάλασσα ή πιθανών επιθέσεων στις ακτές της ΣυριοΦοινίκης και της Αιγύπτου, κατά την λεγόμενη Μινωική και Μυκηναϊκή θαλασσοκρατορία, δεν περιέχουν ψήγμα ιστορικού τεκμηρίου που να προσδιορίζει πειρατεία και όχι
πολεμική σύγκρουση. Συνεπώς, μέχρι την Αρχαϊκή Εποχή δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις για πειρατεία και δράση πειρατών στην θάλασσα. 624 Εάν δεχθούμε όμως ότι τα
έπη του Ομήρου αντικατοπτρίζουν και την εποχή που συνεγράφησαν, δηλαδή το τέλος
του Η᾽ αιώνα π.Χ., τότε μπορούμε να εντοπίσουμε τις πρώτες αναφορές στην πειρατεία
κατά την Αρχαϊκή Εποχή. Βέβαια, δεν μπορεί παρά η πειρατεία να άρχισε νωρίτερα,
δηλαδή από την εποχή που άρχισε το θαλάσσιο εμπόριο, και ίσως οι πρώτοι πειρατές
να ήταν αποτυχημένοι ή χρεοκοπημένοι έμποροι ή άνεργοι στρατιώτες. Εν τούτοις, μη
διαθέτοντας ιστορικές μαρτυρίες, στρεφόμαστε στον Όμηρο. Ο Νέστορας χαιρετίζει
τον γιο του Οδυσσέα Τηλέμαχο και τους συντρόφους του στην Πύλο και αφού δεν τους
έχει αναγνωρίσει ρωτά: «Ξένοι, ποιοι είστε; Από πού ταξιδεύετε στο νερό; Έχετε έρθει
για δουλειά ή άσκοπα τριγυρίζετε ως ληστές [πειρατές] που περιπλανώνται βάζοντας σε
κίνδυνο τη ζωή τους και προξενώντας κακό στους κατοίκους άλλων περιοχών;».625 Οι
ίδιες ακριβώς φράσεις επαναλαμβάνονται από τον Πολύφημο προς τον Οδυσσέα και
τους συντρόφους του, όταν ο πρώτος προσπαθεί να καταλάβει ποιοι είναι οι ξένοι. 626
Και στις δύο περιπτώσεις, οι ερωτώντες δεν απαντούν διότι οι ακροατές/αναγνώστες
γνωρίζουν ποιοι είναι. Κατά μία άποψη, οι ήρωες στην «Οδύσσεια» και οι ληστές/πειρατές ταυτίζονται και στο έπος πράττουν ανάλογα με τις επιθυμίες των θεών. Ίσως
αυτό οφείλεται στην ομηρική επική ιδέα ότι ο ήρωας που είναι νικητής πρέπει και στο
τέλος να αμείβεται με λεία που την παίρνει από τους αντιπάλους του. Η ιδέα του ήρωα,
του εθνικού ήρωα και του πειρατή δεν είναι καθόλου ξένη στην ιστορική παράδοση της
νεώτερης Ευρώπης. Ο ήρωας ενός λαού μπορεί να είναι πειρατής για άλλον λαό: ο
Φράνσις Ντρέικ (Francis Drake), ο Λάμπρος Κατσώνης, οι Έλληνες καραβοκύρηδες
623

Δημητράκος, λμ. «πειρατεία».
Philip de Souza, Piracy in the Greco-Roman World (Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1999), pp. 1-17.
625
Όμηρος, Οδύσ., Γ.71-74.
626
Όμηρος, Οδύσ., Ι.252-255.
624
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στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα μ.Χ. Στην ομηρική γλώσσα, βέβαια,
υπάρχει μόνο η λέξη ληστής. Η πρώτη φορά που στον γραπτό λόγο υπάρχει σαφής διαχωρισμός ληστών και πειρατών είναι στην ονομαζόμενη κατάρα της Τέω. Στην επιγραφή του Ε᾽ αιώνα π.Χ. από την Πόλη Τέως της Μικράς Ασίας (Ιστορική Πηγή 25), οι πολίτες της καταριούνται τρεις φορές τον χρόνο κατά την διάρκεια εορτών όσους επιβουλεύονται την ευημερία των κατοίκων της. Η πόλη πρέπει να υπέφερε από την δράση
των πειρατών, όπως και άλλες πόλεις στον ελλαδικό χώρο.627
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 25
Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΕΩ: ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ (περ. 470 π.Χ.)
PHI Greek Inscriptions, # PH256651, Teos 261 = SIG, no 37.38 = SGHI, no 30 = Tod,
GHI, no 23. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Όποιος φτιάχνει φαρμάκια, δηλητήρια για (να βλάψει) όλους τους Τηίους ή και έναν
μόνο, αυτός να πεθάνει και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όποιος εμποδίζει την εισαγωγή σίτου στην Πόλη των Τηίων είτε με τέχνασμα είτε με μηχάνημα είτε από την θάλασσα είτε από την ξηρά, είτε αφού τον εισάγει [τον σίτο] μετά (αμέσως) τον εξάγει, αυτός
να πεθάνει και ο ίδιος και η οικογένειά του.
... σε αυτό ... όποιος [...] ό,τι ανήκει στους Τηίους από κοινού ή σε αισυμνήτη 628 ... ή γίνει επαναστάτης ή ..., αυτός να πεθάνει και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όποιος στο
μέλλον γίνει αισυμνήτης στην Τέω ή σε περιοχή (που ανήκει) στην Τέω, ... συνειδητά
προδώσει την Τέω και την περιοχή της Τέω ή τους άνδρες στο νησί 629 ή (όσους είναι)
στην θάλασσα, στο μέλλον, ή στο Άροιο [;] φρούριο ή (όποιος) στο μέλλον προδώσει ή
ληστέψει ή προστατεύσει ληστές630 ή πειρατεύσει ή προστατεύσει πειρατές631 συνειδητά, αυτούς που φέρνουν (την λεία τους) από την περιοχή της Τέω ή από την θάλασσα ή
όποιος σκέφτεται να προξενήσει κακό σε όλους του Τηίους συνειδητά είτε μαζί με Έλληνες είτε με βάρβαρους [υπονοεί Πέρσες;], αυτός να πεθάνει και ο ίδιος και η οικογένειά του. Εάν όσοι υπηρετούν ως τιμούχοι 632 δεν ανακοινώσουν την κατάρα όταν στο
άγαλμα της Δυνάμεως είναι συγκεντρωμένοι όλοι (για τις γιορτές) κατά τους μήνες του
Ανθεστηριώνος, του Ηρακλεώνος [Ηρακλή], και του Διός, θα υποστούν την κατάρα.
Όποιος (αφαιρέσει) τις στήλες πάνω στις οποίες είναι καταγεγραμμένη η κατάρα ή τις
καταστρέψει ή πειράξει τα γράμματα ή τα αφανίσει, 633 αυτός να πεθάνει και ο ίδιος και
η οικογένειά του.
Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο υπήρχαν οι τακτικές μάχες και ναυμαχίες
αλλά και οι πειρατικές επιδρομές αλλά είναι δύσκολο ο μελετητής να διακρίνει τις δεύτερες εάν δεν παρέχονται αρκετά στοιχεία από τον Θουκυδίδη. Προς το τέλος του πο627

de Souza, pp. 17-30.
Εκλεγμένος αξιωματούχος με απολυταρχικές εξουσίες (αιρετός τύραννος, Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1285a (III.9.5).
629
Ίσως πρόκειται για κάποιο από τα νησάκια στα ανοιχτά της πόλεως.
630
Κιξάλλης = ληστής (Δημητράκος, λμ. «κιξάλλης»).
631
Ληστής = πειρατής (Δημητράκος, λμ. «ληστής»).
632
Πιθανόν να πρόκειται για συγκεκριμένους άρχοντες.
633
Στην κυριολεξία, «σβήσει το χρώμα τους».
628
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λέμου, οι Αθηναίοι έψαχναν πηγές χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεών τους και έτσι
κατέφυγαν σε πειρατικές επιδρομές σε πόλεις της Μικράς Ασίας και του Ελλησπόντου.
Ο Αθηναίος Αλκιβιάδης υπήρξε χαρακτηριστική περίπτωση στρατηγού που μεταλλάχθηκε σε πειρατή. Το 410/9 π.Χ., λεηλάτησε την περιοχή του Πέρση σατράπη Φαρνάβαζου και επιτέθηκε στην παραλιακή Πόλη της Βιθυνίας, Χαλκηδόνας (Chalkedon,
BAGROW, 53:B3, σημερ. Kurbağa, Κωνσταντινούπολη), απέναντι από το Βυζάντιο. Η
Χαλκηδόνα είχε αποστατήσει από τους Αθηναίους και είχε δεχθεί φρουρά των Λακεδαιμονίων. Σκοπός του ήταν να αρπάξει τις περιουσίες των κατοίκων. Όταν έμαθε ότι
εκείνοι τα είχαν στείλει στο εσωτερικό της Βιθυνίας, τους ακολούθησε με τον στρατό
του. Ο απεσταλμένος του, ο οποίος προηγούνταν, τους έπεισε να παραδώσουν τα πολύτιμά τους και να συνάψουν σύμφωνο φιλίας με τον Αλκιβιάδη. 634 Το 408 π.Χ., επιτέθηκε στην Άνδρο και μετά από μάχη ανάγκασε τους κατοίκους και την φρουρά των Λακεδαιμονίων να παραδοθούν. Κατόπιν έπλευσε προς την Κω και την Ρόδο, λεηλάτησε τα
νησιά και συγκέντρωσε τα απαραίτητα για την διαβίωση των στρατιωτών του. 635 Την
ίδια χρονιά έφθασε στην Κύμη (Cyme/Kyme, BAGROW, 56:D4, σημερ. παράλια περιοχή Nemrut Limanı, δίπλα στην πόλη Aliağa) της Μικράς Ασίας, την σύμμαχο των
Αθηναίων. Χρησιμοποίησε «ψευδείς αιτίας» εναντίον των κατοίκων της για να λεηλατήσει την περιοχή. Συγκέντρωνε αιχμαλώτους και τους έφερνε στα πλοία του μέχρι που
του επιτέθηκαν οι Κυμαίοι «πανδημεί»636 για να γλυτώσουν τους δικούς τους. Μην
μπορώντας να αντιμετωπίσουν το πλήθος αυτό εναντίον τους, ο Αλκιβιάδης και οι
στρατιώτες του αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τους αιχμαλώτους και να επιστρέψουν στα πλοία τους. Τους προκάλεσε σε πόλεμο, φέρνοντας τους στρατιώτες του
μπροστά στα τείχη, αλλά οι Κυμαίοι δεν του απάντησαν και εκείνος λεηλάτησε την
ύπαιθρο και έπλευσε για την Μυτιλήνη. Οι Κυμαίοι έστειλαν πρεσβεία στην Αθήνα για
να διαμαρτυρηθούν για την συμπεριφορά του Αθηναίου στρατηγού εναντίον μιας συμμαχικής Πόλεως.637 Επειδή κατά την εμπόλεμη κατάσταση δεν υπάρχει συνήθως έλεγχος των στρατιωτικών πράξεων και γίνονται αποδεκτές οι φίλιες απώλειες, από την
πλευρά των Αθηναίων ο Αλκιβιάδης δεν υπήρξε πειρατής. Αλλά από την πλευρά των
υπολοίπων Πόλεων χρησιμοποίησε πειρατικές πρακτικές και προς ίδιον όφελος.
Η πρακτική αυτή εμπολέμων να ενεργούν ως πειρατές συνεχίσθηκε και κατά
τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. και μάλιστα ορισμένες φορές υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Το 355 π.Χ.,
Αθηναίοι πρέσβεις ταξίδευαν με τριήρη για να συναντήσουν τον σατράπη Μαύσωλο
της Καρίας. Κατά την διαδρομή, οι πλοίαρχοι συνέλαβαν πλοίο από την Ναύκρατη της
Αιγύπτου και κατέσχεσαν περιουσία επί του πλοίου αξίας εννέα και μισών ταλάντων
(περ. 232 κιλά ασήμι, AMCD). Όταν το θέμα έφθασε στην εκκλησία του δήμου στην
Αθήνα για να αποφασισθεί η τύχη των χρημάτων από την πώληση των συλληφθέντων
αγαθών, ψηφίσθηκε ότι καλώς κρατήθηκε η περιουσία διότι ανήκε σε εχθρούς και
έπρεπε να παραδοθεί στην πολιτεία. Το δέκατο μάλιστα της αξίας έπρεπε να παραδοθεί
στον ναό της Αθηνάς και το δύο τοις εκατό στους άλλους θεούς. 638 Παρότι, Αθήνα και
Αίγυπτος δεν ευρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση αλλά η Αίγυπτος είχε επαναστατήσει εναντίον του Πέρση μονάρχη, επειδή η Αθήνα είχε καλές σχέσεις με τους Πέρσες,
634

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Αλκιβιάδης», XXIX.
Δ.Σ., XIII.69.
636
Όλοι οι κάτοικοι μαζί: άνδρες, γυναίκες, παιδιά.
637
Δ.Σ., XIII.73. Για την τύχη του Αλκιβιάδη δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι
Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 297.
638
Δημοσθένης, 24 (Κατά Τιμοκράτους), 11-14 & 120.
635
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δικαιολογούνταν η κατάσχεση. Η αξία των αγαθών που είχαν πειρατεύσει οι δύο πλοίαρχοι ήταν πολύ μεγάλη για να ακολουθήσει η Αθήνα τον δρόμο της νομιμότητας. Παρόμοια περιστατικά επανελήφθησαν πολλές φορές από Αθηναίους πλοιάρχους. Μάλιστα, οι πειρατικές ενέργειες κατά την εποχή της διενέξεων Φιλίππου Β᾽ της Μακεδονίας και Αθηναίων ήταν συχνές και από τις δύο πλευρές και δεν ήταν παρά ζήτημα ερμηνείας από το κάθε εμπλεκόμενο μέρος τι αποτελούσε πειρατεία και τι όχι. Έτσι, έγινε
μέλημα της μακεδονικής βασιλείας και της αθηναϊκής πολιτείας να εξαλείψουν την πειρατεία του αντιπάλου στο Αιγαίο. 639 Αργότερα, το 336 π.Χ., όταν επιβεβαιώθηκε η κοινή ειρήνη μεταξύ Αλεξάνδρου Γ᾽ και ελληνικών Πόλεων, ορίσθηκε ότι τα πλοία όλων
των μερών θα έπλεαν με ασφάλεια στις θάλασσες. 640 Ήταν μια προσπάθεια να περιορίσει την πειρατεία που είχε στοιχειώσει το Αιγαίο τα προηγούμενα εκατό χρόνια αλλά
χωρίς επιτυχία. Η κορύφωση της πειρατείας κατά την διάρκεια πολεμικής επιχειρήσεως
στο Αιγαίο παρουσιάζεται ανάγλυφα στην πολιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο τον
Πολιορκητή το 305/4 π.Χ. Η άριστη διακυβέρνηση και το ισχυρό ναυτικό της δεν
απέτρεψαν τον γιο του Αντιγόνου από το σχέδιό του να καταλάβει την Πόλη και το
νησί.
Η πολιτεία και η Οικονομία της Ρόδου
Αντίθετα από ό,τι πίστευαν οι ισχυροί στην Αρχαιότητα, η Ρόδος δεν ήταν εύκολος στόχος. Τα πλεονεκτήματά της σε σύγκριση με άλλες Πόλεις της ίδιας περιόδου
ήταν το πολίτευμά της, ο οικονομικός και πολεμικός της στόλος και, αποτέλεσμα αυτών, η οικονομική της ανάπτυξη. Η Πολιτεία της, η οποία περιλάμβανε και γύρω νησιά
και περιοχή της μικρασιατικής ακτής, λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε εξασφάλιζε
την πολιτειακή συνέχεια και την ειρήνη στην διακυβέρνηση της. Οι ναύτες και αξιωματικοί του πολεμικού της στόλου ήταν τόσο καλά εκπαιδευμένοι ώστε ήταν πολύ αποτελεσματικοί στην θάλασσα και έτσι διατηρούσαν την εμπορική ναυσιπλοΐα των ροδιακών πλοίων ασφαλή, ιδίως από πειρατικές ενέργειες. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η
οικονομική ευρωστία της Πόλεως.
Στο τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η Ρόδος διέθετε «ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και το
καλύτερο πολίτευμα ανάμεσα στους Έλληνες».641 Η επιτυχία της Πόλεως και του νησιού στις διεθνείς σχέσεις οφειλόταν στην λειτουργία του ροδιακού πολιτεύματος αλλά
και στην μετριοπάθεια των κυβερνητών της. Η Πόλη κυβερνιόταν από βουλή, τα μέλη
της οποίας εκλέγονταν από την εκκλησία του δήμου για να υπηρετήσουν θητεία έξι μηνών. Η κύρια λειτουργία της βουλής ήταν να προετοιμάζει τα νομοθετήματα που θα
συζητούνταν και θα ψηφίζονταν στην εκκλησία του δήμου, να φροντίζει για την καθημερινή διοίκηση της Πόλεως αλλά και να την εκπροσωπεί. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό
των μελών της βουλής αλλά ούτε και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της, ιδίως ως
προς τις δικαστικές της αρμοδιότητες. Εκτός από την βουλή, η εκκλησία εξέλεγε πέντε
πρυτάνεις που προήδρευαν των συνεδριάσεών της αλλά μάλλον και των συνεδριάσεων
της ίδιας της εκκλησίας και είχαν την αρμοδιότητα να διορίζουν πρέσβεις της Πόλεως
με συγκεκριμένη αποστολή. Ένας από τους πρυτάνεις επιλεγόταν ως κυβερνήτης της
ροδιακής πολιτείας αλλά η σχέση του με τους υπόλοιπους είναι ακαθόριστη. Όλες οι
αποφάσεις λαμβάνονταν και επικυρώνονταν από την εκκλησία του δήμου, η οποία αποτελούνταν από όλους τους πολίτες και συνεδρίαζε τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Η
639

de Souza, pp. 35-36.
Δημοσθένης, 17 (Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών), 19.
641
Δ.Σ., XX.81.2.
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εκκλησία συζητούσε και αποφάσιζε επί των προτάσεων που καταθέτονταν από την
βουλή και τους πρυτάνεις αλλά, όπως συνέβαινε στις ελληνικές Πόλεις, δεν είχε το δικαίωμα να προτείνει θέματα προς ψήφιση. Η δημοκρατικότητα του ροδιακού πολιτεύματος έχει αμφισβητηθεί, ιδίως εάν συγκριθεί με αυτό της Αθήνας του τέλους του Ε᾽
αιώνα π.Χ., αλλά το κομβικό σημείο αναγνωρίσεως του ως δημοκρατικού είναι το γεγονός ότι η εκκλησία είχε την δυνατότητα να μεταβάλει την σύνθεση της βουλής και
των πρυτάνεων δύο φορές τον χρόνο και έτσι να περιορίσει την πρόσκαιρη ευρεία
εξουσία που έδινε στα δύο όργανα. Ενώ η ομοιότητα, κατ᾽ αρχήν αλλά και ως ιδέα, μεταξύ του ρωμαϊκού λαού και της Συγκλήτου (Senatus Populusque Romanus ή S.P.Q.R),
από την μία πλευρά, και του ροδιακού δήμου και της βουλής του, από την άλλη, μπορεί
να μοιάζει πολύ μεγάλη, υπάρχει, όμως, μια σημαντική διαφορά. Στην ρωμαϊκή πολιτεία, οι Συγκλητικοί εκλέγονταν/επιλέγονταν εφ᾽ όρου ζωής αλλά στην ροδιακή τα
μέλη της βουλής μόνο για έξι μήνες. Συνεπώς, ακόμη και εάν δεχθούμε ότι στην Ρόδο
αυτές τις θέσεις κατελάμβανε η αριστοκρατία, δια της συχνότητας της εκλογής των, ο
δήμος είχε την δυνατότητα να προλαμβάνει την πιθανή κατάχρηση εξουσίας. Στην καθημερινή διεκπεραίωση των ζητημάτων της ροδιακής πολιτείας βοηθούσε και πληθώρα
άλλων αξιωματούχων αλλά και στρατιωτικοί. Επίσης, η πολιτειακή διακυβέρνηση της
Ιαλυσού, της Καμείρου και της Λίνδου συνέχισε να υφίσταται παράλληλα με την πολιτεία της Πόλεως της Ρόδου. Οι τρεις παλαιές Πόλεις διέθεταν η κάθε μία την δική της
βουλή και εξέλεγαν τους δικούς της αξιωματούχους, οι οποίο είχαν κατά βάσει κοινωνικές και θρησκευτικές αρμοδιότητες. Παρότι η κάθε Πόλη αποτελούσε δήμο της
Πόλεως της Ρόδου, δεν φαίνεται ότι οι δήμοι έπαιζαν ρόλο στην διακυβέρνηση της
νέας Πόλεως. Μέχρι το τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η ροδιακή πολιτεία περιελάμβανε και
τα γειτονικά νησιά Κάρπαθος, Χάλκη, Σύμη, Μεγίστη, Κάσος, Νίσυρος και μάλλον Τήλος (τέλος Γ᾽ αιώνα π.Χ.) μαζί με μικρές βραχονησίδες. Τέλος, η βορείως απέναντι της
Ρόδου μικρασιατική ακτή, η Περαία, ήταν αναπόσπαστο τμήμα της Ρόδου. Φαίνεται
ότι μέχρι το 408 π.Χ., η Περαία εκτεινόταν σε όλη την χερσόνησο (σημερ. Bozburun
Yarimadasi) στα Λώρυμα (πόλη Loryma, BAGROW, 61:G4), νοτιοδυτικά της πόλεως
Φύσκος (Physkos, BAGROW, 61:G4, σημερ. Marmaris, Τουρκία) ενώ κατά τον Δ᾽
αιώμα π.Χ. επεκτάθηκε δυτικά της σημερινής Bencik, στην χερσόνησο (σημερ.
Reşadiye Yarimadasi) της Κνίδου, 30 χλμ. βόρεια του Φύσκου μέχρι την σημερινή
Çetibeli, και ανατολικά του Φύσκου (Maramaris) μέχρι τα Δαίδαλα (Daedala/Daidala,
BAGROW, 65:A4), νότια της σημερινής παραλιακής Göcek. Δηλαδή, η ροδιακή Περαία κάλυπτε μία έκταση περί τα 2000 τ.χλμ. 642 Οι πολίτες των νησιών και της Περαίας
είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του μεγάλου νησιού και αποτελούσαν διοικητικά τμήμα του δήμου μιας από των παλαιών Πόλεων της νήσου Ρόδου. Οποιαδήποτε
άλλη περιοχή απετέλεσε τμήμα της Ρόδου μετά τον Μέγα Αλέξανδρο δεν ενσωματώθηκε πολιτειακά στην ροδιακή πολιτεία.
Το άλλο σημαντικό στοιχείο στην διοίκηση της Ρόδου ήταν το πολεμικό της
ναυτικό. Οι Ρόδιοι ήταν γνωστοί στην Αρχαιότητα για την επίδοσή τους στην ναυτοσύνη και στις ναυτικές τέχνες. Ο εμπορικός τους στόλος, λοιπόν, χρειαζόταν προστασία
που του την παρείχαν ελαφρά πολεμικά πλοία, κυρίως τριήρεις και τριημιολίες, 643 με
642

Δικοί μας υπολογισμοί με την χρήση γεωγραφικού χάρτη.
Η τριημιολία, πληθ. τριημιολίαι, είχε σε κάθε πλευρά δύο και μισή σειρές κωπηλατών, Οι δύο
ανώτερες σειρές χρησιμοποιούσαν το ίδιο προεξέχον άνοιγμα ανά κωπηλάτη στο σκαρί για τον χειρισμό
των κουπιών ενώ η τρίτη μισή σειρά το κατώτερο άνοιγμα ανά κωπηλάτη. Δες Morrison, Greek and
Roman Oared Warships, pp. 219-222 & 266-267 & figs 74 & 76.
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μια τετρήρη για ναυαρχίδα. Ο επιχειρησιακά έτοιμος στόλος των Ροδίων ήταν περί τα
σαράντα πολεμικά αλλά η πραγματική τους ναυτική ισχύς βρισκόταν στην δυνατότητα
των ναυπηγείων τους να κατασκευάσουν πολύ γρήγορα πολλά πλοία. Παρ᾽ όλα αυτά,
και ενώ σε σύγκριση με το αθηναϊκό ναυτικό, η αριθμητική δύναμη του στόλου ήταν
μικρή, η υπεροχή των Ροδίων βρισκόταν στην ανώτερη επιδεξιότητά τους στην θάλασσα, ιδίως στον διέκπλουν και στον εμβολισμό αντιπάλων πολεμικών. Παρότι δεν διέθεταν πολεμικά μεγαλύτερα από τετρήρη, η επιδεξιότητά τους στους ναυτικούς ελιγμούς
και η ταχύτητα που μπορούσαν να αναπτύξουν οι τριήρεις και οι τριημιολίες εξισορροπούσαν την έλλειψη μεγάλων σκαφών. Τα περισσότερα από τα πολεμικά διοικούνταν
από τριήραρχο, ο οποίος εξόπλιζε το σκάφος και πλήρωνε τους ναύτες προσδοκώντας
να ανταμειφθεί από την Πόλη. Εάν δεν ήταν ο ίδιος πλοίαρχος του σκάφους του ή σε
περίπτωση που τριηραρχούσε σε περισσότερα από ένα σκάφη, την ευθύνη του σκάφους
αναλάμβανε ο επίπλοος,644 κυβερνήτης (υποπλοίαρχος) αντί του τριηράρχου. Σε πολεμικές περιόδους, ολόκληρο τον στόλο διοικούσε ο ναύαρχος, ο οποίος είχε και την δικαιοδοσία να συνάπτει συνθήκες ενώ σε περιόδους ειρήνης μπορούσε να του ανατεθεί
υψηλή διπλωματική αποστολή ως εκπροσώπου της Πόλεως. Τα ναυπηγεία φυλάσσονταν με μεγάλη επιμέλεια για να μην διαρρεύσουν ορισμένα μυστικά της ναυπηγικής
τέχνης των Ροδίων αλλά και για την προστασία τους από κακόβουλες πράξεις. Τα πληρώματα των πλοίων ήταν σχεδόν αποκλειστικά Ρόδιοι πολίτες και η θητεία τους στο
ναυτικό είναι καταγεγραμμένη σε επιγραφές. Ήταν τέτοια η σημασία της ναυτικής θητείας ώστε απόμαχοι αξιωματικοί του ναυτικού ή άνδρες από το ίδιο πολεμικό σχημάτιζαν συνδέσμους για να διατηρήσουν τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει κατά την διάρκεια
της θητείας τους. Οι Ρόδιοι δεν παραμέλησαν και την συγκρότηση στρατού, στον οποίον όμως έδιναν μικρή σημασία. Οι αξιωματικοί του στρατού ήταν Ρόδιοι αλλά οι στρατιώτες μισθοφόροι από την Κρήτη και την Μικρά Ασία και ο κύριος ρόλος τους ήταν η
προστασία της Περαίας. Ο στρατός διοικούνταν από δέκα στρατηγούς, σημαντικότεροι
των οποίων ήταν ο στρατηγός της νήσου Ρόδου για την προστασία του νησιού του
ίδιου και ο στρατηγός της Περαίας και οι οποίοι είχαν υπό τις διαταγές τους μια
πλειάδα αξιωματικών. Στην Περαία, η στρατιωτική ιεραρχία εκτελούσε και χρέη διοικητικών αξιωματούχων. Αν και δεν γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες των υπολοίπων στρατηγών, είναι βέβαιο πως ο αποκλειστικός ρόλος του στρατού ήταν να φρουρεί κατά κύριο λόγο την Περαία από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Η προστασία του νησιού της Ρόδου αλλά και των ροδιακών εμπορικών και ναυτικών συμφερόντων εναπέκειντο στο αποτελεσματικό της ναυτικό.645
Ο πλούτος του νησιού, το οποίο προστάτευε το ναυτικό, οφειλόταν φυσικά στο
επικερδές εμπόριο που διεξήγαν οι Ρόδιοι. Η Ρόδος εξήγε φρούτα, μέλι, κρασί,
ελαιόλαδο και ελιές, ψάρια και μέταλλα αλλά χρειαζόταν μεγάλες ποσότητες δημητριακών για την διατροφή των κατοίκων της και ναυπηγική ξυλεία για τον στόλο της. Η
θέση του νησιού ήταν προνομιακή διότι βρισκόταν πάνω στην ρότα των εμπορικών
πλοίων από το Αιγαίο προς την Κύπρο, την Συριο-Φοινίκη και την Αίγυπτο αλλά και
αντιστρόφως, και η οποία βρισκόταν σε λειτουργία καθ᾽ όλη την διάρκεια του χρόνου.
Έχει υπολογισθεί ότι με ούριο άνεμο από την Μαιώτιδα Λίμνη (Θάλασσα του Αζόφ),
στον βόρειο Πόντο, μέχρι την Ρόδο, εμπορικό πλοίο με υπολογιζόμενη σταθερή ταχύ644

Liddell & Scott, λμ. «επίπλοος», III.a = PHI Greek Inscriptions, # PH323194, IG XI-[XIII]:
IG XII,8), SEG 29:799 («επίπλοι τριήραρχοι», σε επιγραφή από την Σαμοθράκη).
645
Richard M. Berthold, Rhodes in the Hellenistic Age (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1984), pp.
38-47 με παραπομπές στις αρχαίες πηγές.
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τητα 3,9 κόμβων χρειαζόταν 9 και μισή ημέρες για να φθάσει στην Ρόδο (880 ναυτικά
μίλια). Εμπορικό από την Ρόδο μέχρι την Αλεξάνδρεια, χρειαζόταν υπό τις ίδιες συνθήκες 3 και μισή ημέρες για να διανύσει απόσταση 325 ναυτικών μιλίων. Από το Βυζάντιο μέχρι την Ρόδο χρειάζονταν 5 ημέρες για απόσταση 445 ναυτικών μιλίων και με
ταχύτητα 3,7 κόμβων. Όμως, οι επιστροφές των σκαριών που γίνονταν με αντίθετο
άνεμο χρειάζονταν διπλάσιο χρόνο. Από την Ρόδο μέχρι το Βυζάντιο χρειάζονταν τώρα
10 ημέρες με ταχύτητα 1,8 κόμβων. Επίσης, με αντίθετους ανέμους, η διαδρομή από
την Ρόδο μέχρι την Γάζα (400 ναυτικά μίλια) γινόταν σε 7 ημέρες με 2,4 κόμβους και
από την Καισάρεια μέχρι την Ρόδο (400 ναυτικά μίλια), 10 ημέρες με 1,7 κόμβους. 646
Οι Ρόδιοι, όμως, ατρόμητοι ναυτικοί, δημιούργησαν τον δικό τους εμπορικό στόλο και
απέκτησαν ευρεία εμπορική δραστηριότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Περί το 330
π.Χ., είχαν ήδη αποκτήσει την φήμη ότι έπλεαν σε όλη «την οικουμένην» για να εμπορευθούν.647 Όταν ο Αλέξανδρος Γ᾽ της Μακεδονίας επέβαλε το αττικό νομισματικό σύστημα βάρους σε ασήμι, η Ρόδος ήταν η μόνη Πόλη που διατήρησε το δικό της νομι σματικό σύστημα, γεγονός που σημαίνει ισχυρή οικονομία. Προς το τέλος του Δ᾽ αιώνα
π.Χ., η Ρόδος είχε γίνει το νησί μέσω του οποίου διακινούνταν τα σιτηρά από την Αίγυπτο ενώ, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου Γ᾽, το εμπόριο αυτό που βρισκόταν στα
χέρια Ροδίων έφερε μεγάλα κέρδη στο νησί. 648 Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, τα δημητριακά που ήρθαν από την Κυρήνη και μοιράσθηκαν σε 41 ελληνικές Πόλεις και ηγεμόνες –συμπεριλαμβανομένης και της Ρόδου– κατά την εποχή μεγάλης σιτοδείας μεταξύ 330 και 327 π.Χ. να ήταν φορτωμένα σε πλοία που πέρασαν από την Ρόδο ή την
Κρήτη και την Ρόδο. Η Κυρήνη μπορούσε να θρέψει την Ελλάδα μέσω Ρόδου ή Κρήτης και Ρόδου με σιτηρά που μετέφεραν και ροδιακά πλοία.649
Η Ρόδος ενεπλάκη στους πολέμους των Διαδόχων και υπέστη την πολιορκία του
305-304 π.Χ. από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή ακριβώς λόγω της οικονομικής της
ευρωστίας. Η πολιορκία της Πόλεως και οι μετέπειτα εξελίξεις είχαν και οικονομική
διάσταση. Η διαφύλαξη του ροδιακού εμπορίου και του εμπορικού στόλου απαιτούσε
θάλασσες ασφαλείς από πειρατές αλλά και εμπολέμους. Κατά την διάρκεια της πολιορκίας, για να δελεάσει τους Ρόδιους εμπόρους, ο Αντίγονος διακήρυξε ότι παρείχε πλήρη
ασφάλεια σε όσους θα αποφάσιζαν να αυτομολήσουν αλλά και προστασία στην θάλασσα σε όσους καραβοκύρηδες έπλεαν στα ανοιχτά της νότιας Μικράς Ασίας και στην
Συριο-Φοινίκη, αρκεί να μην επέστρεφαν στην Ρόδο. 650 Τους έδινε δηλαδή το δικαίωμα
να εμπορεύονται ανενόχλητοι στις παλιές ροδιακές εμπορικές ρότες. Μισό αιώνα αργότερα, περί το 258 π.Χ., ένα σημείωμα για κάποια αγαθά ή δώρα που έφθασαν από
την Ρόδο, δείχνει τις εμπορικές σχέσεις του νησιού και των εγκατεστημένων εκεί
εμπόρων με την Αίγυπτο των Ελλήνων Πτολεμαίων.
[Σημείωμα Ζήνωνος προς Νικάνορα ή Νικάνορα προς Ζήνωνα]651
Έφθασαν για σένα,652 μαζί με τα δώρα για τον Απολλώνιο, από τον Αβδη646
Lionel Casson, Ships And Seamanship in The Ancient World (Princeton: Princeton Univ.
Press, 1971), pp. 287-291.
647
Λυκούργος, «Κατά Λεωκράτους», 15.
648
Berthod, pp. 47-49.
649
SEG 9:2 = R&O, GHI, no 96 και σχόλια = Tod, GHI, no 196 και σχόλια.
650
Πολύαινος, IV.6.16.
651
Και οι δύο εργάζονταν για τον Απολλώνιο, διοικητή των οικονομικών υποθέσεων του Πτολεμαίου Β’ Φιλάδελφου (διοίκ. 282-246 π.Χ.). Δες Rostovtzeff, SEHHW, 1:226.
652
Δεν είναι κατανοητό ποιος γράφει το σημείωμα προς ποιον.
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μούντα τον Σιδώνιο, αυτά [αγαθά ή δώρα;] που έστειλε ο Ζήνων, ο αδελφός
του [Αβδημούντα] από την Ρόδο, των οποίων τους δασμούς [εισαγωγής]
κατέβαλε ο Αριστεύς ... [μη αναγνώσιμο τμήμα του σημειώματος].653
Τους αλλοδαπούς εμπόρους στο νησί υποδεικνύει και η δίγλωσση αναθηματική επιγραφή του Ιταλού εμπόρου στην Λίνδο (κεφ. 2) ενώ την σημασία της Ρόδου για την Σικελία μας θυμίζει η απλόχερη βοήθεια που προσέφερε ο Ιέρων Β᾽ μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 227 π.Χ. (κεφ. 5). Το νησί ήταν τόσο σημαντικό από πολιτική και οικονομική άποψη για την σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο που έπρεπε να του παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια ήταν αναγκαία για να ορθοποδήσει γρήγορα. 654 Η οικονομική σημασία της Πόλεως φαίνεται από την μεγάλη διασπορά των νομισμάτων που
έκοβε αλλά κυρίως από την πληθώρα των αμφορέων που έχουν βρεθεί στα ναυάγια της
Ελληνιστικής Εποχής και στις πόλεις της Μεσογείου. Η Ρόδος, όμως, εμπορευόταν κυρίως με τις Πόλεις στον Εύξεινο Πόντο και την Αίγυπτο και το κυριότερο προϊόν που
διακινούσαν ήταν τα δημητριακά. Ο μεγαλύτερος αριθμός οστράκων από ροδιακούς
αμφορείς ή χειρολαβών αμφορέων έχουν βρεθεί στις δύο αυτές περιοχές. Παρότι γνωρίζουμε ότι τα δημητριακά από τον Πόντο κατέληγαν κατευθείαν σε διάφορα ελληνικά
λιμάνια, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος του εμπορίου αυτού βρισκόταν σε ροδιακά χέρια. Το ίδιο συνέβαινε τουλάχιστον τον Γ᾽ αιώνα για τα δημητριακά που έρχονταν από την Σικελία, όπως δείχνουν οι διευκολύνσεις του Ιέρωνος Β᾽ προς τους
Ρόδιους εμπόρους.655 Στον Γ᾽ και στον Β᾽ αιώνα π.Χ., μέρος των συναλλαγών για την
προμήθεια δημητριακών που γίνονταν στην Δήλο βρισκόταν υπό των έλεγχο των Ροδίων εμπόρων.656 Οι Ρόδιοι, εκτός από δημητριακά, εμπορεύονταν σκλάβους και πολύτιμα αντικείμενα από την Ανατολική Μεσόγειο εξήγαν και τα δικά τους προϊόντα, κυρίως
κρασί. Οι εξαγωγές, όμως, αποτελούσαν μικρός μέρος του συνολικού ροδιακού εμπορίου και, συνεπώς, πρέπει να υποθέσουμε ότι στον πολύ μεγάλο αριθμό αμφορέων που
υποδεικνύουν τα θραύσματα που έχουν βρεθεί μεταφέρονταν και προϊόντα από άλλες
περιοχές. Στην αρχή του Β᾽ αιώνα π.Χ., ο φόρος ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ρόδου
απέδιδε ετησίως 1.000.000 δραχμές (περ. 3000 κιλά ασήμι),657 πράγμα που υπονοεί την
πολύ μεγάλη αξία εμπορευμάτων που διακινούνταν μέσω της Ρόδου από ντόπιους και
αλλοδαπούς εμπόρους. Επίσης, λίγο πριν το μέσο του Β᾽ αιώνα π.Χ., δύο Πόλεις στην
Περαία, η Καύνος (Caunus/Kaunos, BAGROW, 65:A4, σημερ. παράλια Dalyan, Τουρκία)658 και η Στρατονίκεια (Stratonikeia, BAGROW, 61:G3, σημερ. Eskihisar
653

P.Ryl., CGLP, vol. IV, no. 554.
Η βοήθεια αυτή προς την Ρόδο θυμίζει τους λόγους για την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς την Ελλάδα (2010-2018).
655
Δες και Πολύβιος, XXVIII.2.
656
PHI Greek Inscriptions, # PH63538, IG XI-[XIII], IG XI.4 1055 = SIG, no 493 και PHI
Greek Inscriptions, # PH62921, IG XI-[XIII] and ID, ID [Inscriptions de Délos], 442.100.
657
Πολύβιος, XXX.31.12. Υπολογίζοντας την ασημένια δραχμή μεταξύ 304-167 π.Χ. με βάρος
περίπου 3 γρ. (GCTV, nos 5050-5051, 2:458).
658
Τα πρωιμότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην Καύνο ανάγονται στο 700 περίπου π.Χ. Τον
ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ., η Καύνος κατελήφθη από τον Μήδο στρατηγό Άρπαγο (Harpagos/Harpagus) κατά την
εκστρατεία του στην Μικρά Ασία (Ηρόδ., I.176). Το 497 π.Χ., η Πόλη συμμετείχε στην Ιωνική Εξέγερση
(Ηρόδ., V.103) ενώ αργότερα έγινε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Το 333 π.Χ., η πόλη κατελήφθη
από τους Μακεδόνες (Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, II.5.7). Η Καύνος διέθετε λιμάνι («λιμήν κλειστός», Σκύλαξ, 99) και το 309 π.Χ. δύο ακροπόλεις, που ονομάζονταν Ηράκλειον και Περσικόν και τις
οποίες κατέλαβε ο Πτολεμαίος της Αιγύπτου (Δ.Σ., XX.27.2). Για την ίδια εποχή αναφέρεται ότι υπήρχε
και το φρούριο Σάσανδα, που απείχε 150 στάδια (περ. 28 χλμ., AMCD) από την Καύνο (Δ.Σ., XIV.79.4).
654
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Mahallesi, 30 χλμ. ανατολικά της πόλεως Milas προς Yatagan) απέδιδαν στην Ρόδο ετήσιο εισόδημα 120 ταλάντων (περίπου 4300 κιλά ασήμι, AMCD). Επίσης, εντύπωση μας
κάνει το γεγονός ότι κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ., οι Ρόδιοι είχαν την δυνατότητα να δανείσουν «τάλαντα εκατόν659 άτοκα»660 στους Αργείους, που σημαίνει ότι διατηρούσαν μεγάλα αποθεματικά σε χρήμα. Όλα αυτά δείχνουν πόσο πλούσια Πόλη ήταν η Ρόδος από
τον Δ᾽ αιώνα μέχρι και τουλάχιστον τον 1ο αιώνα μ.Χ., όταν οι Ρόδιοι χαρακτηρίζονταν
ακόμη ως οι πλουσιότεροι των Ελλήνων.661
Ένα χαρακτηριστικό της ροδιακής κοινωνίας ήταν η παρουσία μεγάλου αριθμού
ξένων. Το 305 π.Χ., στην αρχή της πολιορκίας, 6000 Ρόδιοι πολίτες μπορούσαν να πολεμήσουν και μαζί τους επιπλέον 1000 πάροικοι και ξένοι. 662 Έχει υπολογισθεί, όμως,
ότι λίγο πριν την αρχή της πολιορκίας θα πρέπει να ζούσαν στην Πόλη περί τους 8000
πολίτες, ντόπιοι και ξένοι, που μπορούσαν να φέρουν όπλο. Υπολογίζοντας κατά μέσο
όρο τρία άτομα ανά οικογένεια, ο ελεύθερος πληθυσμός των ενόπλων πολιτών πρέπει
να ανερχόταν σε 24.000 και ο συνολικός αριθμός των κατοίκων μαζί με τους ηλικιωμένους σε περισσότερα από 30.000 άτομα. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός σκλάβων της
Πόλεως πρέπει να ανέβαζε τον συνολικό πληθυσμό στα 100.000 άτομα χωρίς να υπολογίζουμε πόσοι άλλοι άνθρωποι έμεναν στο υπόλοιπο νησί και στην Περαία. 663 Οι
ξένοι είχαν φθάσει στο νησί εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας. Είχαν
έρθει από όλη την Μεσόγειο, την Αθήνα και τα νησιά αλλά κυρίως από την Μικρά
Ασία, την Συριο-Φοινίκη και την Αίγυπτο. Για τον ίδιο λόγο αυξήθηκε σταδιακά και ο
αριθμός των σκλάβων, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από την Εγγύς
Ανατολή και τον Εύξεινο Πόντο. Όπως μαρτυρούν επιγραφές από τον Γ᾽ αιώνα π.Χ.
μέχρι και τον 3ο αιώνα μ.Χ., οι Ρόδιοι αλλά και οι ξένοι σχηματίζουν πολλούς συνδέσμους, κάθε ένας από τους οποίους ονομάζεται «κοινόν». Τα ονόματά τους προέρχονται, για παράδειγμα, από θεούς και ήρωες, ιδρυτές και επικεφαλής κοινών, σχετιζόμενα με το είδος του συνδέσμου και τα μέλη των κοινών, από τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα, από ενώσεις κοινών. Υπήρχαν τα θρησκευτικά κοινά, γύρω από μια λατρεία,
τα κοινά των αριστοκρατικών οικογενειών ανάλογα με την καταγωγή και την περιοχή
αλλά και τα κοινά των φτωχών και των ξένων. Οι σκοποί αυτών των κοινών είχαν
σχέση με την φροντίδα που έδειχνε η ροδιακή πολιτεία για τους αδύναμους αλλά και το
ενδιαφέρον των πολιτών για το εμπόριο στην Μεσόγειο. Από τα κοινά της αριστοκρατίας αποκλείονταν οι Ρόδιοι των κατωτέρων στρωμάτων αλλά και οι ξένοι. Πολλά είναι
αυτά που δεν γνωρίζουμε για τα κοινά των Ροδίων εκτός από το ότι έπαιζαν σημαντικό
Η πρώιμη πόλη βρισκόταν σε ακρόπολη, πάνω από το λιμάνι. Τα τείχη της Ελληνιστικής Εποχής περιέκλειαν έκταση 1,9 τ.χλμ. Χάρις σε δίγλωσση επιγραφή (καρικά και ελληνικά) του Δ᾽ αιώνα π.Χ. που
βρέθηκε στην Καύνο, έγινε δυνατή η αποκρυπτογράφηση των καρικών επιγραφών και των συμβόλων σε
νομίσματα. Το καρικό όνομα των πολιτών είναι kbiḍṇ (Καυνίοις) και kbdùnⱤ (Καυνίων), που δείχνει ότι
η λέξη Καύνος είναι ελληνική και όχι μεταγραφή από την καρική γλώσσα [Peter Frei and Christian
Marek, «Die Karisch-Griechische Bilingue von Kaunos,» Kadmos 36 (1997): 1-89 και Peter Frei and
Christian Marek, «Die Karisch-Griechische Bilingue von Kaunos. Ein neues Textfragment,» Kadmos 37
(1998): 1-18 και για την καρική γλώσσα δες Woodard, ch. 7]. Η πόλη κατοικούνταν κατά κύριο λόγο από
Κάρες μέχρι που κυριάρχησαν οι Έλληνες, από τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. Δες Hansen & Nielsen, no 898,
«Kaunos», pp. 1120-1121 και νομίσματα σε GCTV, nos 4817-4825, 2:439-440.
659
Περίπου 2600 κιλά ασήμι.
660
Guilielmus Vollgraff, «Novae Inscriptiones Argivae,» Mnemosyne 44 (1916): 219-238.
661
Δ.Χ., XXXI.55 & 100.
662
Δ.Σ., XX.84.2.
663
Beloch, Bevölkerung, pp. 226-227.
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ρόλο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωής της Πόλεως.664
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κύριος σκοπός των Ροδίων ήταν να χρησιμοποιήσουν τον πλούτο που αποκόμιζαν από το εμπόριο για την προστασία, την ανεξαρτησία
και την περαιτέρω ευημερία της Πόλεως, του νησιού ολόκληρου και της Περαίας. Οι
έμποροι κατασκεύασαν ασφαλή λιμάνια, έκτισαν όμορφα σπίτια και τα προστάτευσαν
με ισχυρότατο τείχος. Η ανάπτυξη του εμπορίου ήταν αυτή που καθόριζε την στρατηγική της Πόλεως σε σχέση με τους γείτονές της, το Αιγαίο, και την Ανατολική Μεσόγειο.
Δηλαδή, η προστασία από τους πειρατές, η ειρήνη στην περιοχή και η ισορροπία
ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής ήταν οι απαραίτητες παράμετροι που μπορούσαν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εμπορική δραστηριότητα των Ροδίων. Μετά
τον θάνατο του Αλεξάνδρου Γ᾽ της Μακεδονίας, η Ρόδος επιδόθηκε σε ανελέητο πόλεμο εναντίον των πειρατών ενώ παράλληλα ακολούθησε μια πολιτική ουδετερότητας για
να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή στους πολέμους των Διαδόχων. Η Ρόδος τα κατάφερε πάρα πολύ καλά να επιτύχει όλους τους στόχους της μέχρι την έλευση των ρωμαϊκών λεγεώνων στον ελλαδικό χώρο.665 Το πρώτο πείραμα στην ανθεκτικότητα των
τειχών της, στην ψυχραιμία των κυβερνητών της και στην αποφασιστικότητα των πολιτών της να υπερασπίσουν την Πόλη και τα συμφέροντά της έγινε με την πολιορκία της
από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή.
Η πολιορκία της Ρόδου (305-304 π.Χ.)
Στην σύγκρουση των στρατηγών Διαδόχων στο Αιγαίο, η Ρόδος είχε μείνει ουδέτερη για πολλά χρόνια. Είχε καταφέρει να κρατήσει ίσες αποστάσεις από τις αντίπαλες δυνάμεις και να ισχυροποιήσει το ναυτικό της. Μάλιστα ήταν αυτή που τα είχε
βάλει με τους πειρατές των θαλασσών και τους είχε απομακρύνει. Επίσης, είχε αποκτήσει και ένα είδος ιερότητας για τους Μακεδόνες. Κατά την παράδοση, 666 ο Αλέξανδρος
είχε εναποθέσει στην Ρόδο τα σχέδια του για το μέλλον, την «βασιλείας διαθήκην»,667
όπως την αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης. Ίσως αυτές να ήταν οι γραπτές εντολές που
είχε λάβει ο Κρατερός από τον Αλέξανδρο πριν τον θάνατο του βασιλιά και που
επρόκειτο να μεταφέρει μαζί με τους 10.000 απόμαχους Μακεδόνες πίσω στην Μακεδονία.668 Ο Αλέξανδρος, όμως, πέθανε κατά την διάρκεια του ταξιδιού του Κρατερού
προς την γενέτειρά του μέσω Κιλικίας και ίσως οι εντολές του βασιλιά έμειναν για
ασφάλεια στο νησί του Αιγαίου. 669 Ούτως ή άλλως, οι εμπόλεμοι επικεντρώθηκαν σε
χερσαίες επιχειρήσεις για να αποκτήσει ο κάθε ένας τον δικό του ζωτικό χώρο στην
αχανή αλεξανδρινή αυτοκρατορία και η Ρόδος έμεινε στο παρασκήνιο μέχρι το 321
π.Χ.
Την χρονιά εκείνη υπήρξε η πρώτη παρενόχληση και σταδιακά η Ρόδος ενεπλάκη στα γρανάζια των εμπολέμων με κατάληξη την πολιορκία της το 305 π.Χ. Μετά
τον θάνατο του Περδίκκα το 321 π.Χ., ο γαμπρός του Άτταλος, κινήθηκε βόρεια με
10.000 πεζούς, 800 ιππείς και στόλο. Μάλλον είχε ως σκοπό να καταλάβει την Καύνο,
την Κνίδο και την Ρόδο για να αποκτήσει ναυτικές βάσεις και να ελέγξει την ναυσι664

G. Pugliese Carratelli, “Per la storia delle associazioni in Rodi antica,” Amuario [vol. 17-18]
(nuova serie, vol. I-II, 1939-1940): 147-200.
665
Δ.Σ., XX.81 και Berthold, pp. 57-58.
666
Δες συζήτηση σε Hauben, pp. 311-316.
667
Δ.Σ., XX.81.3
668
Δ.Σ., XVIII.4.
669
Ο Berthold, p. 37 n. 58 και ο Green, Actium, p. 749 n. 65 πιστεύουν ότι η διαθήκη του Αλεξάνδρου δεν ήταν παρά ροδιακή προπαγάνδα.
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πλοΐα από το βόρειο Αιγαίο προς την ανατολική Μεσόγειο. Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη
στις δύο μικρασιατικές πόλεις αλλά οι Ρόδιοι διόρισαν ναύαρχο τον Δημάρατο και
απέκρουσαν τον εισβολέα.670 Εκείνος, άφησε τα νησιά και στράφηκε προς την μικρασιατική ενδοχώρα. Παρότι η απόκρουσή του ήταν εύκολη για το ροδιακό ναυτικό, η
επίθεσή του ήταν μια ένδειξη ότι σύντομα ο πόλεμος θα πλησίαζε το νησί του Αιγαίου.
Το 315 π.Χ., απεσταλμένοι του Αντιγόνου ζήτησαν από τους Ρόδιους να κατασκευάσουν για τον Μακεδόνα στρατηγό πολεμικά πλοία σε νέο ναυπηγείο με ξυλεία
που θα τους προμήθευε από την Συριο-Φοινίκη που ήλεγχε. Εκείνος, είχε ήδη εγκαταστήσει τέσσερα άλλα ναυπηγεία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αντίγονος, χρησιμοποίησε ροδιακά πλοία μαζί με τα ροδιακής κατασκευής πλοία που εξόπλισε εναντίον της
Τύρου. Βέβαια, η συμμετοχή και ροδιακών πλοίων εγείρει την υποψία συμφωνίας βοηθείας, αν όχι συμμαχίας, Ρόδου και Αντιγόνου, εγκατάλειψη της ουδετερότητας από
μέρους των Ροδίων, εφόσον η Τύρος προστατευόταν από φρουρά του Πτολεμαίου,
αλλά και το ερώτημα του κατά πόσο μετριοπαθής υπήρξε η ροδιακή διακυβέρνηση
στην προσπάθειά της να αποφύγει την επέμβαση στο νησί. Ήταν το άμεσο οικονομικό
όφελος από την κατασκευή των πλοίων και ο φόβος επεμβάσεως του Αντιγόνου στην
Περαία και στην Συριο-Φοινική, όπου θα έβλαπτε τα εμπορικά συμφέροντα της Ρόδου,
αυτά που βάρυνα περισσότερο εναντίον της διατηρήσεως της ουδετερότητας υπέρ του
Πτολεμαίου;671 Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η Ιστορία είναι περισσότερο αμφιβολία παρά βεβαιότητα. Πάντως ο Αντίγονος, χρησιμοποίησε τα ροδιακής κατασκευής πλοία που είχε παραγγείλει και σε άλλες επιχειρήσεις στο Αιγαίο. 672 Λίγα χρόνια αργότερα, το 312 π.Χ., οι Ρόδιοι φαίνεται ότι αποφάσισαν να πάρουν φανερά θέση υπέρ
του Αντιγόνου και συμμάχησαν μαζί του για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, που βέβαια έβλαπταν τους συμμάχους του Πτολεμαίου. Τον προμήθευσαν με 10
πολεμικά πλοία πλήρως εξοπλισμένα «πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἐλευθέρωσιν».673 Για τα
επόμενα έξι χρόνια, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την διπλωματική ή
στρατιωτική δραστηριότητα της Ρόδου. Όμως το 306 π.Χ., ο Αντίγονος μήνυσε στον
γιο του Δημήτριο να συγκεντρώσει τον στρατό του και να πλεύσει με τον στόλο προς
την Κύπρο για να απωθήσει τις εκεί δυνάμεις του Πτολεμαίου. Όταν o Δημήτριος ζήτησε από τους Ρόδιους να βοηθήσουν, εκείνοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά λέγοντας πως
προτιμούσαν «κοινήν ειρήνην» προς όλους. Παρότι οι Ρόδιοι προσπαθούσαν να μην
δώσουν εμφανή αφορμή για σύγκρουση με τους Διαδόχους και να αποφύγουν επέμβαση των τελευταίων στα εσωτερικά τους, είχαν φαίνεται τώρα μεγαλύτερο συμφέρον να
διατηρήσουν τις καλές σχέσεις με τον Πτολεμαίο, διότι οι εμπορικές τους σχέσεις με
την Αίγυπτο ήταν πολύ προσοδοφόρες. Από την άλλη πλευρά, σε αυτή την φάση των
πολέμων των Διαδόχων, ο Αντίγονος ήθελε οπωσδήποτε η Ρόδος να είναι με το μέρος
του διότι επιθυμούσε πλέον να χρησιμοποιήσει τον στόλο της και τα ναυπηγεία της
στον ανταγωνισμό του με τον Πτολεμαίο στο Αιγαίο. Με τα ελάχιστα στοιχεία που
έχουμε στην διάθεσή μας, δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε την εξωτερική πολιτική της
Ρόδου ανάμεσα στο 323, όταν έδιωξε την μακεδονική φρουρά, και στο 306 π.Χ., όταν
αποφάσισε να αρνηθεί την συμμετοχή της στον πόλεμο του Αντιγόνου εναντίον του
Πτολεμαίου. Περισσότερο μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην προσπάθειά της να κρα670

Αρριανός, FGrH, 156, Τα Μετά Αλέξανδρον, fr. 11 (39) = Roos, fr. 1.39 = Φώτιος, Βιβλιοθή-

κη, 92.
671

Πρβλ. Hauben, pp. 326-327 και Berthold, pp. 63-65.
Δ.Σ., XIX.57.4 & 58.5 & 61.5 & 62.7 & 64.5-7.
673
Δ.Σ., XIX.77.3.
672
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τήσει τους εμπολέμους μακριά της αναγκάσθηκε να προβεί σε παραχωρήσεις προς τον
Αντίγονο, που ήταν στρατιωτικά κοντύτερα της, και το 315 και το 312 π.Χ. Ίσως φοβόταν περισσότερο τον Αντίγονο από τις στρατιωτικές και οικονομικές κυρώσεις του
Πτολεμαίου που μπορεί να επέφερε η πολιτική της. Τα ζωτικά της οικονομικά συμφέροντα στο τελευταίο τέταρτο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. αφορούσαν στην εμπορική ναυσιπλοΐα από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι κυρίως την Συριο-Φοινίκη, δηλαδή μέσα στην πιθανή σφαίρα ελέγχου του Αντιγόνου αλλά όχι του Πτολεμαίου. Όμως, στα τελευταία
χρόνια πριν την στροφή του αιώνα, τα οικονομικά της οφέλη από τις εμπορικές συναλλαγές με την Αίγυπτο είχαν αυξηθεί δραματικά. Συνεπώς, το 306 π.Χ., η Ρόδος έπρεπε
με κάθε τρόπο να αποφύγει την απευθείας σύγκρουση με τον Πτολεμαίο αλλά και με
την άρνησή της να βοηθήσει τον Αντίγονο, τα αντίποινα του. Την ίδια χρονιά, όσο ο
Αντίγονος πολεμούσε τον Πτολεμαίο στην Κύπρο, ζήτησε πάλι674 από τους Ρόδιους να
συμμαχήσουν στον πόλεμο εναντίον του Πτολεμαίου και να στείλουν πλοία τους στον
στόλο του Δημητρίου αλλά εκείνοι αρνήθηκαν για μια ακόμη φορά. Αν και δεν γνωρίζουμε τον τρόπο, οι Ρόδιοι επέμεναν να επαναλαμβάνουν στον Δημήτριο και στον Αντίγονο ότι δεν επιθυμούσαν να λάβουν θέση στον πόλεμο διότι είχαν συνάψει συμμαχίες
με όλους τους Διαδόχους. Όμως, η τελική αποτυχία Αντιγόνου και Δημητρίου στην εκστρατεία τους εναντίον του Πτολεμαίου το 306 π.Χ. έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη
διακοπής των εμπορικών σχέσεων Ρόδου και Αιγύπτου. Με αυτόν τον τρόπο, πατέρας
και γιος ανέμεναν να πλήξουν οικονομικά τον Πτολεμαίο.675
Η πολιορκία της Ρόδου είχε δύο συνιστώσες. Πρώτα έπρεπε να πληγεί ο ροδιακός εμπορικός στόλος που βρισκόταν στις θάλασσες και μετά η ίδια η Πόλη να εξαναγκασθεί να συμμαχήσει με τον Αντίγονο και τον Δημήτριο. Ο επικεφαλής στρατηγός
και τα πλοία που έστειλε ο Αντίγονος εναντίον των ροδιακών πλοίων με την εντολή να
εξαναγκασθούν να πιάσουν στο κοντινότερο λιμάνι και να κατασχεθούν τα εμπορεύματα που μετέφεραν απέτυχαν να σταματήσουν την ναυσιπλοΐα από την Ρόδο στην Αίγυπτο. Τότε, ο Αντίγονος τους κατηγόρησε ότι ήταν οι υπαίτιοι «αδίκου [...] πολέμου» και
τους απείλησε ότι θα πολιορκούσε την Ρόδο με μεγάλες δυνάμεις. Στην αρχή, οι Ρόδιοι
δέχθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό του Αντιγόνου αλλά όταν ο Δημήτριος ζήτησε 100 επιφανείς πολίτες ως ομήρους και να ελλιμενίσει τα πολεμικά του στα
λιμάνια της Ρόδου θεώρησαν ότι όλα αυτά ήταν πρόφαση για να καταλάβει την πόλη
και αποφάσισαν να πολεμήσουν. Ο Δημήτριος συγκέντρωσε την δύναμή στο λιμάνι
στα Λώρυμα (πόλη Loryma, BAGROW, 61:G4), στην Καρία, στην περαία, απέναντι
από την Ρόδο. Ο στόλος του αποτελούνταν από 200 πολεμικά διαφόρων μεγεθών και
170 μεταγωγικά πλοία. Τα πλοία αυτά μετέφεραν 40.000 στρατιώτες, ιππικό, πολιορκητικές μηχανές και εφόδια. Σύμμαχοί του ήταν πειρατές. Μαζί του ήταν και 1000 ιδιωτικά εμπορικά σκάφη με σκοπό να λεηλατήσουν το νησί της Ρόδου μετά την κατάληψή
του από τον Δημήτριο. Ο πολιορκητής έβαλε μπροστά τα πολεμικά με τους καταπέλτες
και μετά τα μεταγωγικά με τους άνδρες και τους ίππους ρυμουλκούμενα ενώ στο τέλος
της νηοπομπής ήταν τα εμπορικά και τα πειρατικά. Λόγω της αμφιθεατρικής κατασκευής της πόλεως, οι Ρόδιοι, οι στρατιώτες από τα τείχη και οι ηλικιωμένοι πολίτες και οι
γυναίκες από τα σπίτια τους, που κοίταζαν εκείνο το πρωινό προς την Περαία, έβλεπαν
μιαν ατέλειωτη σειρά από πολεμικά, πλοιάρια, και εμπορικά να έχουν γεμίσει το στενό.
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Μπορεί, όμως, να επρόκειτο για μία και μοναδική πρεσβεία προς τους Ρόδιους και όχι δύο
(Hauben, p. 328).
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Δ.Σ., ΧΧ.46.6 & 81 και Berthold, pp. 59-69 και Hauben, pp. 328-329.
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Ως είναι φυσικό, το θέαμα δεν μπορούσε παρά να τους τρομοκρατήσει.676
Αφού ο Δημήτριος αποβιβάσθηκε στην βορειοδυτική 677 πλευρά του νησιού και
κατασκεύασε το στρατόπεδό του νότια της πόλεως (χάρτης ΙΕΕ, 4:284), άφησε τους
πειρατές και τους άλλους άμαχους που τον ακολουθούσαν να λεηλατήσουν το νησί και
από την ξηρά και από την θάλασσα. Με τα ξύλα από τα δένδρα που έκοψε και τις
αγροικίες που κατεδάφισε, ο Δημήτριος περιέφραξε το στρατόπεδό του με ισχυρό τριπλό τείχος που είχε πυκνή την διάταξη των ξύλων. Χρησιμοποιώντας όλο τον στρατό
και τους ναύτες, μέσα σε λίγες ημέρες, κατασκεύασε μώλο έτσι ώστε να δημιουργήσει
μεγάλο λιμάνι για τα πλοία του στον όρμο της Ιαλυσού (σημερινό Όρμο Τριάντα). 678
Στην αρχή, οι Ρόδιοι έστελναν αντιπρόσωπους στο στρατόπεδο του Δημητρίου για να
μάθουν τις προθέσεις τους αλλά δεν έπαιρναν καμία απάντηση. Τότε, έστειλαν
πρέσβεις στον Πτολεμαίο, στον Λυσίμαχο, και στον Κάσσανδρο ζητώντας να τους βοηθήσουν, διότι έλεγαν ότι τελικά πολεμούσαν για εκείνους εναντίον του Αντιγόνου και
του Δημητρίου. Άφησαν όσους ξένους και μετοίκους δεν ήθελαν να πολεμήσουν μαζί
τους να φύγουν και για να εξοικονομήσουν τρόφιμα αλλά και για να αποφύγουν προδοσίες από τους δυσαρεστημένους. Η καταμέτρηση έδειξε ότι έμειναν στην πόλη 6000
πολίτες και 1000 ξένοι, οι οποίοι ανάμεσα στους υπόλοιπους πολίτες αποτελούσαν την
αφρόκρεμα των πολεμιστών679 και ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν. Για να έχουν και τους
υπόδουλους με το μέρος του, ψήφισαν, ακόμη, ότι η Πόλη θα αγόραζε από τους ιδιοκτήτες τους όσους σκλάβους πολεμούσαν γενναία, θα τους απελευθέρωνε και θα τους
έδινε δικαιώματα πολιτών. Η Πόλη θα φρόντιζε για την κηδεία όσων έπεφταν στην
μάχη, θα συντηρούσε τις οικογένειές τους με χρήματα από το δημόσιο θησαυροφυλάκιο, θα φρόντιζε για τις ανύπαντρες κόρες να προικιστούν από τον δήμο, και θα στεφάνωνε στο θέατρο κατά την γιορτή των Διονυσίων τους γιους τους όταν θα γίνονταν
άνδρες και θα ελάμβαναν πανοπλία δημοσία δαπάνη, δηλαδή ό,τι χρειαζόταν ένας
στρατιώτης για να πολεμήσει. Με αυτά τα ψηφίσματα έδωσαν κουράγιο στους Ρόδιους
για να πολεμήσουν. Υπήρχε, μάλιστα, τέτοια σύμφωνη γνώμη («ομονοούντες») εμπρός
στον κοινό κίνδυνο ώστε οι πλούσιοι συνεισέφεραν αμέσως τα χρήματα που χρειάζονταν και οι διάφοροι τεχνίτες φρόντισαν αμέσως να παράσχουν τις υπηρεσίες τους για
την προετοιμασία του οπλισμού και την άμυνα της πόλεως. Εν τω μεταξύ, έστειλαν
τρία από τα γρηγορότερα πλοία τους εναντίον των εχθρών. Αυτά, κατάφεραν να βυθίσουν πολλά από τα εμπορικά που είχαν έρθει να λεηλατήσουν και τραβώντας άλλα
στην ακτή να τα κάψουν. Έπιασαν, μάλιστα, αιχμαλώτους όσους βεβαιώθηκαν ότι μπορούσαν να πληρώσουν λύτρα διότι είχαν συμφωνήσει με τον Δημήτριο ότι θα πλήρωνε
η κάθε πλευρά 1000 δραχμές680 για κάθε ελεύθερο και 500 για κάθε σκλάβο.681 Έτσι
πέρασαν οι πρώτες μέρες της εμφανίσεως και αποβάσεως του Δημητρίου στην Ρόδο.
Ήταν όταν έγινε γνωστό ότι ο Δημήτριος αποβιβάσθηκε στην Ρόδο που ο Κύπριος τεχνίτης Ζωίλος έφθασε στο νησί με τα κατασκευάσματά του. Έφερε μαζί του
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Τον ίδιο τρόμο ένιωσε και η οικογένεια της Μαρίας Ανδρέου, που κοιμόταν στην ταράτσα
του σπιτιού της στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας, το ξημέρωμα της 20ης Ιουλίου 1974, όταν είδαν τον
τουρκικό αποβατικό στόλο να έχει φθάσει στην Κύπρο (προσωπική αφήγηση, Μαρία Ανδρέου σε Δημήτρη Λοΐζο, Kent State University, Ohio, USA, 20 Μαΐου 1982).
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Berthold, p. 68.
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Berthold, p. 68.
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Berthold, p. 68.
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Περίπου 3,5 κιλά ασήμι, με βάρος αργυρής ροδιακής δραχμής περ. 3,5 γρ. (GCTV, no 5041,
2:457).
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Δ.Σ., ΧΧ.81-84 και Hauben, pp. 329-
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δύο σιδερένιους θώρακες, βάρους μόνο 40 μνών (περ. 17 κιλά, AMCD), για να τις
δώσει στον στρατηγό. Για να αποδείξει, μάλιστα, την αντοχή τους, ζήτησε να βληθούν
με βέλος καταπέλτη από απόσταση 20 βημάτων (16 μ., AMCD). Το αποτέλεσμα ήταν
μια μόνο γρατζουνιά. Έτσι, ο Δημήτριος αποφάσισε να τον φοράει ενώ τον άλλον τον
έδωσε στον Άλκιμο τον Ηπειρώτη, ο οποίος έπεσε στην κατοπινή μάχη στο ροδιακό
θέατρο.682
Σε κάποια από τις επιδρομές των στρατιωτών του Δημητρίου στα περίχωρα, συνελήφθη ο ζωγράφος Πρωτογένης από την Καύνο την στιγμή που τελείωνε τον πίνακά
του για τον ήρωα Ιάλυσο. Οι Ρόδιοι αμέσως τον παρακάλεσαν να μην καταστρέψει τον
πίνακα, για τον οποίον ο καλλιτέχνης είχε χρειασθεί επτά χρόνια για να τον ολοκληρώσει. Ο Δημήτριος, ο οποίος εκτιμούσε την τέχνη, τον κόπο των καλλιτεχνών αλλά
και την ελληνική δημιουργία, τους απάντησε ότι «τὰς τοῦ πατρὸς εἰκόνας ἂν ἐμπρῆσαι
μᾶλλον ἢ τέχνης πόνον τοσοῦτον».683 Ήταν τέτοια η ομορφιά του πίνακα και τόσο μεγάλη η προσπάθεια του καλλιτέχνη, ώστε ο διάσημος ζωγράφος της εποχής Απελλής,
όταν αντίκρισε το έργο δεν μπορούσε για ώρα να αρθρώσει λέξη μέχρι που αναφώνησε: «Μέγας ὁ πόνος καὶ θαυμαστὸν τὸ ἔργον».684 χωρίς να παραλείψει βέβαια να προσθέσει πως δεν είχε την ουράνια χάρη που είχαν τα δικά του. Το έργο διασώθηκε και
την εποχή του Αυτοκράτορα Αυγούστου, ο Κικέρων 685 το είδε και το θαύμασε στην
Ρόδο αλλά δύο αιώνες αργότερα είχε μεταφερθεί στην Ρώμη, στον ναό της Ειρήνης
(Pacis).686 Ορισμένοι στρατηγοί λύγιζαν εμπρός στην ομορφιά της τέχνης.
Ο κύριος στόχος, όμως, του Δημητρίου ήταν να πολιορκήσει την πόλη για να
την εξαναγκάσει σε παράδοση και σκέφθηκε ότι ο μόνος τρόπος για να το επιτύχει ήταν
να αποκλείσει την τροφοδοσία της Ρόδου από το λιμάνι της. Με τα υλικά που είχε, άρχισε να κατασκευάζει δύο στρατιωτικές χελώνες (προστατευτική κατασκευή, στέγαστρο) για να στεγάσει από κάτω τους, στην μεν πρώτη τους πετροβόλους καταπέλτες
και στην άλλη τους οξυβελείς. Και τις δύο στρατιωτικές χελώνες θα στερέωνε σε φορτηγά πλοία, τα οποία θα ζεύγνυε έτσι ώστε να κινούνται μαζί. Επίσης, κατασκεύαζε
δύο πολιορκητικούς πύργους τεσσάρων ορόφων ο κάθε ένας, οι οποίοι θα ξεπέρναγαν
σε ύψος τους πύργους των τειχών της πόλεως στο λιμάνι και θα τους στερέωνε σε δύο
πλοία που θα τα ζεύγνυε. Μπροστά από τα πλοία με τις πολιορκητικές μηχανές, θα
έπλεε με την βοήθεια άλλων πλοιαρίων μεγάλο ξύλινο φράγμα με καρφιά 687 για να
εμποδίσει τα αντίπαλα πλοία να εμβολίσουν αυτά με τις μηχανές. Μέχρι να τελειώσουν
αυτές οι κατασκευές, συγκέντρωσε τα πιο καλά από τα ελαφρά σκαριά, τα ενίσχυσε με
σανίδες και θυρίδες που έκλειναν, και τοποθέτησε επάνω τους τούς οξυβελείς καταπέλτες με την μεγαλύτερη ακτίνα βολής καθώς και το προσωπικό που τους χειριζόταν μαζί
με Κρήτες τοξότες. Στόχος του ήταν οι άνδρες που ψήλωναν το ροδιακό τείχος κατά
μήκος του λιμανιού.688 Όταν οι Ρόδιοι αντελήφθησαν ότι ο στόχος του εχθρού τους
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Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXI.
«θα έκαιγε ομοιώματα του πατέρα του αλλά όχι τέτοιον κόπο τέχνης», Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXII και Πλούταρχος, Ηθικά, «Αποφθέγματα Βασιλέων και Στρατηγών», Δημητρίου, 1 (183A-B). Δες και Aulus Gellius, Noctes Atticae, XV.31.
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«Πολύ μεγάλος ο κόπος και (το αποτέλεσμα) ένα θαυμάσιο έργο!», Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXII.
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Cicero, Orator, 5.
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Plinius, XXXV.101-103.
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Αλλά ίσως και κατ᾽ άλλη ανάγνωση: πλωτό τείχος στηριγμένο με καρφιά σε πεπλατυσμένους
κορμούς δένδρων (Diodorus of Sicily, vol. X, Loeb ed., p. 367 n. 1).
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Δεν γνωρίζουμε σε πιο από τα λιμάνια αναφέρεται ο Διόδωρος Σικελιώτης στην περιγραφή
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ήταν το λιμάνι, έστησαν δύο στέγαστρα689 πάνω στον μώλο και άλλα τρία πάνω σε φορτηγά πλοία, που τα έφεραν κοντά στα κλείθρα690 του μικρού λιμανιού. Κάτω από τα
στέγαστρα εγκατέστησαν πολλούς οξυβελείς και πετροβόλους καταπέλτες όλων των
μεγεθών για να εμποδίσουν απόβαση των εχθρών τους στο λιμάνι. Αλλά τοποθέτησαν
και σε φορτηγά πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι εξέδρες που θα δέχονταν πάνω τους
καταπέλτες.691
Μια νύχτα με καλό καιρό, ο Δημήτριος κατέλαβε τον μώλο του Μεγάλου Λιμένος, τον οχύρωσε με ξύλα και πέτρες και αποβίβασε 400 στρατιώτες. Το πρωί, έφερε
μέσα στο λιμάνι τα πλοία με τους καταπέλτες και άρχισε να βάλει κατά αυτών που εργάζονταν στο τείχος κατά μήκος του λιμανιού. Αλλά και οι πολιορκούμενοι έβαλαν με
τους δικούς τους καταπέλτες μέχρι να πέσει η νύχτα. Την επομένη και για οκτώ ημέρες,
ο Δημήτριος έκανε επιθέσεις στην πόλη και από ξηρά και από θάλασσα και με τους τα λαντιαίους πετροβόλους καταπέλτες του κατέστρεψε τις πολεμικές μηχανές των Ροδίων στον μώλο αλλά και το διατείχισμα που είχαν κτίσει. Κοντά στο τείχος, άρχισε μάχη
σώμα με σώμα ενώ οι στρατιώτες του Δημητρίου έβαζαν σκάλες για να ανέβουν στο
τείχος αλλά απωθούνταν από τους πολιορκούμενους. Μετά την αποτυχημένη του προσπάθεια, ο Δημήτριος αποσύρθηκε στο λιμάνι που είχε φτιάξει εκείνος και για επτά
ημέρες ασχολήθηκε με τις επισκευές που απαιτούνταν σε πλοία και πολεμικές μηχανές.
Κατόπιν, επιτέθηκε πάλι εναντίον των ροδιακών πλοίων, των τειχών του λιμανιού και
των υπερασπιστών του αλλά οι Ρόδιοι τον απώθησαν και με τρία από τα καλύτερά τους
πλοία κατάφεραν να διασπάσουν το φράγμα με το οποίο προστάτευε τα πλοία με τις
πολιορκητικές μηχανές και να εμβολίσουν δύο από αυτά κατακρημνίζοντας τις μηχανές
που έφεραν επάνω τους. Λίγο αργότερα, κατά την διάρκεια μίας θύελλας που εμπόδιζε
τον Δημήτριο να στείλει ενισχύσεις στους δικούς του στον μώλο, οι πολιορκούμενοι
κατάφεραν να αναγκάσουν τους στρατιώτες του Δημητρίου σε εκείνο το σημείο να παραδοθούν. Η επιτυχία αυτή τους επέτρεψε να δεχθούν ενισχύσεις 150 ανδρών που είχαν έρθει από την Κνωσσό και 500 που είχε στείλει ο Πτολεμαίος. 692 Έτσι έκλεισε το
305 π.Χ., με τον Δημήτριο να έχει βρει μεγάλη αντίσταση στην Ρόδο και παρά τους πολεμικούς του πύργους και τους καταπέλτες να έχει αποτύχει να καταλάβει την πόλη. Οι
Ρόδιοι είχαν καταφέρει να τον εμποδίσουν να καταλάβει το μεγάλο τους λιμάνι και έτσι
να συνεχίσουν να τροφοδοτούνται με δημητριακά.
Μετά τις αποτυχημένες του προσπάθειες, ο Δημήτριος αντελήφθη ότι δεν ήταν
δυνατόν να καταλάβει την Ρόδο από την θάλασσα και αποφάσισε να δοκιμάσει από την
ξηρά με τις πολιορκητικές μηχανές που είχε στην διάθεσή του αλλά και με την κατασκευή μιας νέας. Η ελέπολις που κατασκευάσθηκε σε σχέδια του Αθηναίου αρχιτέκτονα Επιμάχου693 ήταν ο μεγαλύτερος πολιορκητικός πύργος από κάθε προηγούμενο. Είχε
για βάση εσχάρα σχήματος τετραγώνου με μήκος πλευράς 50 πήχεων 694 (περ. 24 μ.,
AMCD), που αποτελούνταν από τετραγωνισμένες δοκούς. Οι δοκοί συνδέονταν μεταξύ
της πολιορκίας της Ρόδου.
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«μηχανάς» γράφει ο Δ.Σ., XX,85.4, χωρίς άλλη επεξήγηση αλλά από τα συμφραζόμενα φαίνεται ότι επρόκειτο για στέγαστρα (στρατιωτικές χελώνες).
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Κλείθρα ονομάζονταν οι προβλήτες που εκτείνονταν μέσα στην θάλασσα από τις δύο πλευρές της εισόδου του λιμανιού (Δημητράκος, λμ. «κλείθρον», αρ. 2).
691
Δ.Σ., XX.85.
692
Δ.Σ., ΧΧ.86-88.
693
Αθήναιος, Περί μηχανημάτων, στο Wescher, p. 27 και Vitruvius, X.16.4.
694
Για 48 πήχεις (23 μ.) πλάτος και 62 (30 μ.) ύψος, γράφει ο Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι,
«Δημήτριος», XXI.
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τους με σίδερα. Το εσωτερικό της διέτρεχαν δοκοί που απείχαν η μία από την άλλη περίπου 0,5 μ. (1 πήχης), έτσι ώστε να υπάρχει χώρος να σταθούν αυτοί που ωθούσαν την
μηχανή, κατά την αρχαιοελληνική ορολογία. Ο πύργος στηριζόταν σε οκτώ συμπαγείς
τροχούς, που ο κάθε ένας είχε πάχος πέλματος 2 πήχεων (περ. 1 μ., AMCD). Τα πέλματα ήταν καλυμμένα με σιδερένια στεφάνη. Για να μετακινείται προς όλες τις κατευθύνσεις είχαν φτιαχτεί μοχλοί στρέψεως. Από κάθε πλευρά της βάσεως υψώνονταν δοκοί
με μήκος περί τους 100 πήχεις (48 μ., AMCD)695 και με κλίση προς τα μέσα. Ο πύργος
χωριζόταν σε εννέα ορόφους, το πρώτο πάτωμα είχε επιφάνεια περίπου 430 τ.μ. 696 και
το τελευταίο 90 τ.μ. Οι δύο πλάγιες και η πίσω πλευρά της ελεπόλεως είχαν καλυφθεί
εξωτερικά με σιδηρές πλάκες για να προφυλαχθούν από εμπρηστικές βολές ενώ μπορούσαν να αντέξουν βολή λίθου βάρους 360 ρωμαϊκών λιβρών (περ. 120 κιλών,
AMCD).697 Στο μπροστινό μέρος, αναλόγως του είδους των καταπελτών που θα έβαλαν
από αυτές, είχαν κατασκευασθεί θυρίδες με σκέπαστρα που στηρίζονταν με μηχανικό
τρόπο. Τα σκέπαστρα ήταν κατασκευασμένα από ραμμένα τομάρια ζώων παραγεμισμένα με μαλλί για να τινάζονται αμέσως προς τα έξω μόλις τα κτυπούσε η πέτρα από
τους λιθοβόλους καταπέλτες. Οι όροφοι επικοινωνούσαν εσωτερικά με φαρδιές
σκάλες. Η μία χρησιμοποιούνταν για να ανεβαίνουν οι στρατιώτες και να ανεβάζουν τα
απαιτούμενα και η άλλη για να κατεβαίνουν και να κατεβάζουν ό,τι έπρεπε να απορριφθεί. Η ελέπολις είχε βάρος 360.000 ρωμαϊκών λιβρών ή 120 τόνων (περ. 120.000
κιλά, AMCD)698 και απαιτούσε 3400 δυνατούς άνδρες για να την μετακινούν. Άνδρες
βρίσκονταν εντός, στην βάση του πύργου, για να τον σπρώχνουν, ενώ άλλοι ήταν έξω,
στο πίσω μέρος, και ωθούσαν την μηχανή. Στο πύργο κατασκεύασε χελώνες (σκέπαστρα), για όσους άνδρες θα έριχναν χώμα για την κάλυψη της τάφρου μπροστά από το
τείχος αλλά και άλλες που έφεραν πολιορκητικούς κριούς. Η μηχανή έφερε και σκεπασμένες στοές για να μη πλήττονται οι στρατιώτες που κυκλοφορούσαν επάνω της. 699
Με τις πληροφορίες που έχουν διασωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε λεπτομερή εικόνα
της πολιορκητικής μηχανής για να την αναπαραστήσουμε με ακρίβεια. Για την εύκολη
κίνηση της ελεπόλεως και των άλλων πολιορκητικών μηχανών μπροστά από το ροδιακό τείχος, έβαλε τα πληρώματα των πλοίων να καθαρίσουν μία έκταση πλάτους τεσσάρων σταδίων (740 μ., AMCD) για να έχουν πρόσβαση σε μήκος τείχους επτά πύργων. Για όλες τις κατασκευές και τα έργα της προετοιμασίας για την πολιορκία χρησιμοποίησε 30.000 τεχνίτες και εργάτες.700
Οι Ρόδιοι, τρομοκρατημένοι από τις προετοιμασίες του Δημητρίου αλλά και την
κακή κατάσταση της οχυρώσεως, δεν είχαν επιλογή από το να ενισχύσουν το τείχος της
πόλεως. Άρχισαν, λοιπόν, να κτίζουν ένα δεύτερο εσωτερικό τείχος, παράλληλο με το
υπάρχον χρησιμοποιώντας λίθους από τον εξωτερικό τοίχο του θεάτρου και τα κοντινά
σπίτια που κατεδάφισαν αλλά και από ναούς που ορκίσθηκαν να τους κτίσουν καλύτερους μετά από την διάσωση της πόλεως. Εν τω μεταξύ, έστειλαν 9 από τα πολεμικά
τους σε τρεις μοίρες να βρουν πλοία του Δημητρίου και να τα αιφνιδιάσουν. Όντως,
695
Ο Βιτρούβιος (X.16.4) δίνει το ύψος σε 125 ρωμαϊκούς πόδες (37 μ.) και το πλάτος σε 60
(περ. 18 μ.) ενώ κατά το χειρόγραφο στο Αθήναιος, Περί μηχανημάτων, στο Wescher, p. 27, σχόλια 4 &
5, το ύψος ήταν 90 πήχεις (περ. 43 μ.) και το πλάτος 60 πήχεις (29 μ.)
696
«ακαινών τεσσαράκοντα τριών», γράφει ο Δ.Σ., XX.91.4. Η άκαινα ισούτο με 100 τετραγωνικά πόδια (Δημητράκος, λμ. «άκαινα») = περ. 10 τ.μ. και επί 43 = 430 τ.μ.
697
Vitruvius, X.16.4.
698
Vitruvius, X.16.4.
699
Δες πιθανές αναπαραστάσεις σε Connolly, p. 284 και Ηλιόπουλος, πίνακας XI, σ. 179.
700
Δ.Σ., ΧΧ.91.
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μία μοίρα βρήκε στην Κάρπαθο αντίπαλα πολεμικά και τα εμβόλισε ή τα έκαψε ενώ
παρόμοιες επιτυχίες κατέγραψαν και οι άλλες δύο μοίρες σε κοντινά νησιά και ακτές.
Το αποτέλεσμα της καταδρομικής αυτής επιδρομής των Ροδίων ήταν να συλλάβουν και
να φέρουν πίσω στο νησί πληρώματα πολεμικών, φορτηγά πλοία γεμάτα προμήθειες
και εξαρτήματα για τις πολεμικές μηχανές του Δημητρίου αλλά και 11 έμπειρους τεχνίτες των καταπελτών. Φαίνεται ότι την συγκεκριμένη στιγμή, ο Δημήτριος δεν είχε αρκετά επανδρωμένα πολεμικά για να ελέγξει τις θάλασσες γύρω από την Ρόδο και να
προφυλάξει την γραμμή τροφοδοσίας του, μάλλον διότι τα πληρώματα του μαζί με τον
στρατό ήταν απασχολημένα στην προετοιμασία για την πολιορκία από την ξηρά.
Βέβαια, παρά τις επιτυχίες τους, οι πολιορκούμενοι γνώριζαν ότι τα τείχη της πόλεως
δεν θα άντεχαν για πολύ αλλά δεν είχαν πλήρη αντίληψη για την υπόγεια δραστηριότητα των ανδρών του Δημητρίου. Όμως, αυτόμολος τους ενημέρωσε ότι οι εργάτες του
αντιπάλου τους που έσκαβαν κάτω από τα τείχη ήταν έτοιμοι να βρεθούν μέσα στην
πόλη. Τότε, έσκαψαν βαθιά κατά μήκος του εσωτερικού τμήματος του τείχους και ανακάλυψαν τις στοές των εχθρών τους και τους εμπόδισαν να συνεχίσουν το σκάψιμο.701
Ο κύριος στόχος του Δημητρίου, όμως, ήταν η κατάρρευση του τείχους για να
μπορούν οι στρατιώτες του να εισέλθουν σε μεγάλους αριθμούς μέσα στην πόλη και να
την καταλάβουν. Στο κέντρο της επιθετικής γραμμής των πολεμικών του μηχανών έβαλε την ελέπολη, σε κάθε επίπεδο της οποίας τοποθέτησε πετροβόλους και οξυβελείς
καταπέλτες διαφόρων μεγεθών. Την μεγάλη μηχανή περιέβαλε από αριστερά και δεξιά
με τέσσερις χελώνες συνδεόμενες με στοές για την προστασία των εργατών που θα
υπονόμευαν το τείχος. Επίσης, παρέταξε και δύο χελώνες, κάθε μία από τις οποίες έφερε πολιορκητικό κριό μήκους 120 πήχεων (περ. 58 μ., AMCD), και ενισχυμένο με σίδηρο αλλά και κρούση παρόμοια με έμβολο πλοίου. Οι χελώνες κινούνταν με την βοήθεια
τροχών και με την δύναμη 1000 ανδρών. Ο στρατός κατανεμήθηκε σε όσα τμήματα του
τείχους ήταν ευάλωτα και το ναυτικό έλαβε θέσεις για να επιτεθεί στα λιμάνια. Επιτέθηκε με όλες του τις δυνάμεις ταυτοχρόνως αλλά τότε έφθασαν πρέσβεις από την
Κνίδο, στην απέναντι μικρασιατική ακτή, που πρέπει να είχαν επηρεασθεί οικονομικά
από τον αποκλεισμό της Ρόδου,702 και του ζήτησαν να σταματήσει την επίθεση διότι θα
έπειθαν τους Ρόδιους να δεχθούν τους κύριους όρους του. Οι Ρόδιοι κέρδισαν χρόνο
κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων αλλά τελικά αρνήθηκαν να υποταγούν στους
αντιπάλους τους.703
Όλες αυτές τις εβδομάδες, οι προσπάθειες του Δημητρίου να γονατίσει την πόλη
και τους υπερασπιστές της απέβησαν άκαρπες διότι η τροφοδοσία της συνεχίσθηκε χωρίς προβλήματα και έτσι η αντίσταση των πολιτών υπήρξε σθεναρή. Ο Πτολεμαίος
έστειλε με φορτηγά πλοία στους Ρόδιους φορτίο 300.000 αρταβών 704 (περ. 11.900.000
λίτρα) σίτου και οσπρίων, τα οποία κυνήγησαν τα πλοία του Δημητρίου αλλά δεν
μπόρεσαν να τα συλλάβουν διότι φύσηξε ευνοϊκός άνεμος για τα αιγυπτιακά πλοία. Ο
Κάσσανδρος έστειλε 10.000 μεδίμνους (περ. 526.000 λίτρα, AMCD) κριθάρι και ο Λυσίμαχος 40.000 (περ. 2.100.000 λίτρα, AMCD) μεδίμνους σιτάρι και 40.000 (περ.
2.100.000 λίτρα, AMCD) μεδίμνους κριθάρι. Όταν όλες αυτές οι ποσότητες τροφίμων
έφθασαν στην Ρόδο έδωσαν μεγάλο κουράγιο στους πολιορκημένους, οι οποίοι απο701

Δ.Σ., ΧΧ.93-94.
Berthold, p. 74 n. 32.
703
Δ.Σ., ΧΧ.95.
704
Η αρτάβη (DGRA, λμ. «artaba») ήταν αιγυπτιακό μέτρο χωρητικότητας που ισούτο με 4,5
ρωμαϊκούς μόδιους/modii (=39,4 λίτρα).
702
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φάσισαν να αντεπιτεθούν. Συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό βελών με εύφλεκτες αιχμές
και τοποθέτησαν όλους τους πετροβόλους και οξυβελείς καταπέλτες στο τείχος. Αφού
έπεσε για τα καλά η νύχτα, άρχισαν να βάλουν την ελέπολη με εμπρηστικές βολές και
με τους καταπέλτες κτυπώντας μαζί και όποιον έτρεχε προς την μηχανή και στα σημεία
όπου είχαν ήδη γίνει πολιορκητικά έργα. Οι πύρινες βολές φώτιζαν την ασέληνη νύχτα
αλλά οι αόρατες βολές των καταπελτών σκότωσαν πολλούς. Κάποιες από τις σιδερένιες
πλάκες από το περίβλημα της ελεπόλεως αποκολλήθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχει
κίνδυνος να αρπάξει φωτιά η μηχανή. Οι στρατιώτες έτρεξαν αμέσως να σβήσουν τις
φωτιές που είχαν ανάψει ρίχνοντας στις πλευρές της μηχανής νερό που είχαν αποθηκεύσει σε κάθε επίπεδο ενώ συγκεντρώθηκαν γρήγορα και όσοι ήταν επιφορτισμένοι
με την κίνησή της και την έσπρωξαν πίσω, εκτός βολής. Ροδιακά πλοία που έπλεαν
προς την Περαία συναντήθηκαν με πειρατικά, τα οποία συνέλαβαν αύτανδρα μαζί με
τον αρχιπειρατή Τιμοκλή. Συνάντησαν και εμπορικά γεμάτα με σιτάρι, αρκετά από τα
οποία κατέλαβαν και μαζί με τα πειρατικά τα έστειλαν νύχτα, για να μείνουν απαρατήρητα από τον εχθρό, στο λιμάνι της Ρόδου. Τις επόμενες ημέρες, ο Δημήτριος επιτέθηκε πάλι με όλες του τις δυνάμεις στο ροδιακό τείχος και γκρέμισε δύο μεσοπύργια, τμήματα ανάμεσα σε δύο πύργους, αλλά η άμυνα της πόλεως κράτησε τους στρατιώτες του
μακριά. Εν τω μεταξύ, ο Πτολεμαίος έστειλε στους Ρόδιους τις ίδιες ποσότητες τροφίμων που είχε στείλει και προηγουμένως μαζί με 1500 στρατιώτες. Την ίδια στιγμή, διπλωματική διαμεσολάβηση Αθηναίων και άλλων ελληνικών Πόλεων για την διακοπή
της πολιορκίας, έπεσε στο κενό.705
Μετά την πτώση μικρού τμήματος του τείχους, ο Δημήτριος ήταν αποφασισμένος να εισβάλει στην πόλη. Επέλεξε 1500 από τους καλύτερους στρατιώτες του και
τους έστειλε να πλησιάσουν αθόρυβα μέσα στη νύχτα στο σημείο του τείχους που είχε
καταρρεύσει. Όντως, οι στρατιώτες του Δημητρίου πέρασαν μέσα στην πόλη και κατέλαβαν την περιοχή του θεάτρου. Όμως, οι Ρόδιοι υπερασπιστές έμειναν στα τείχη
προσέχοντας τους εχθρούς που καραδοκούσαν για να τα καταλάβουν ενώ τμήμα του
στρατού με τους 1500 στρατιώτες από την Αίγυπτο επιτέθηκαν σε αυτούς που βρίσκονταν στο θέατρο. Σιγά-σιγά, με το φως της επόμενης ημέρας και μετά τον θάνατο των
επικεφαλής αξιωματικών, όσοι είχαν καταλάβει το θέατρο οπισθοχώρησαν. Οι Ρόδιοι
είχαν κερδίσει μια μεγάλη μάχη και την δεδομένη στιγμή είχαν γλυτώσει την πόλη
τους. Καθώς ο Δημήτριος προετοιμαζόταν για νέα φάση της πολιορκίας έλαβε επιστολή
από τον πατέρα του που τον προέτρεπε να έρθει σε συμφωνία με τους Ρόδιους αλλά και
οι τελευταίοι παροτρύνθηκαν από τον Πτολεμαίο να συνάψουν ειρήνη. Ο χρόνος που
είχε δώσει ο πατέρας του στον Δημήτριο για μια γρήγορη κατάληψη της Ρόδου είχε τελειώσει. Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο είχε αλλάξει, ο Σέλευκος ήταν απειλητικός
στα ανατολικά, ο Πτολεμαίος, ο Κάσσανδρος και ο Λυσίμαχος είχαν καταφέρει να διασπάσουν τον αποκλεισμό και να βοηθήσουν τους Ρόδιους ενώ ο Δημήτριος και οι δυνάμεις του έμεναν απασχολημένες εκεί και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Αιγύπτου και του ελλαδικού χώρου. Όμως και ο Πτολεμαίος ενώ τους είχε αρχικά υποσχεθεί και άλλες ενισχύσεις, τελικά προτίμησε να τους πείσει για ειρήνη. Παρά
την θέλησή του να βοηθήσει στρατιωτικά, από την μία δεν μπορούσε να διασπάσει τις
δυνάμεις του –ιδίως μετά την ήττα του στην Σαλαμίνα της Κύπρου– ενώ από την άλλη
προτιμούσε μια Ρόδο που θα είχε συνθηκολογήσει μετά από διαπραγματεύσεις από μια
Ρόδο απολύτως στα χέρια του Δημητρίου και του Αντιγόνου. Έτσι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν το 304 π.Χ. στα εξής: η Πόλη της Ρόδου θα ήταν αυτόνομη και χωρίς φρουρά
705

Δ.Σ., ΧΧ.96-98.
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ενώ θα διαχειριζόταν μόνη της τα οικονομικά της. Οι Ρόδιοι θα ήταν σύμμαχοι με τον
Αντίγονο εκτός εάν ο δεύτερος βρισκόταν σε πόλεμο με τον Πτολεμαίο. Η Πόλη θα
επέτρεπε στον Δημήτριο να διαλέξει 100 πολίτες που δεν ήταν αξιωματούχοι και να
τους κρατήσει ομήρους.706
Κάνοντας μία ανασκόπηση της θέσεως και της αντιδράσεως της ροδιακής Πολιτείας μεταξύ 315 και 305 π.Χ., εγείρεται το ερώτημα γιατί οι Ρόδιοι αντιστάθηκαν στον
Αντίγονο και στον Δημήτριο κατά την τελευταία περίοδο και όχι δέκα χρόνια πριν.
Γνωρίζουμε ότι ο Αντίγονος ήταν μεγαλύτερη απειλή το 305 παρά το 315, όταν δεν είχε
σημαντικό στόλο. Επίσης, οι Ρόδιοι περίμεναν λιγότερα από τον Πτολεμαίο κατά την
πολιορκία παρά μια δεκαετία πριν διότι είχε αποδυναμωθεί από την ήττα του στην Κύπρο. Έχει, ακόμη, υποστηριχθεί ότι οι δεσμοί Πτολεμαίου και Ρόδου είχαν στον εν τω
μεταξύ συσφιγχθεί, ιδίως μετά τα γεγονότα το 309/308 π.Χ., όπως εξηγούμε στην συνέχεια. Συγκεκριμένα, μετά την ειρήνη του 311 π.Χ., το βασίλειο του Αντιγόνου ήταν
ισχυρότερο από ποτέ και η ροδιακή Πολιτεία, παρά την τήρηση ίσων αποστάσεων από
όλους του Διαδόχους, δεν μπορεί παρά να το ένοιωθε. Η αντιπαράθεση Αντιγόνου και
Σελεύκου το 309 π.Χ., έδωσε ανάσα στην Ρόδο ενώ η πρόσκαιρη συμμαχία Πτολεμαίου και Δημητρίου707 το ίδιο έτος, έδωσε στον Αιγύπτιο βασιλιά την δυνατότητα να πλησιάσει στην Ρόδο. Δεν μπορεί παρά να αντηλλάγησαν πρεσβείες, αν και δεν συνήφθη
επίσημη συμμαχία, και να συσφίχθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις εξαιτίας των στενών
οικονομικών σχέσεων.708
Σε τι όμως συνίστατο ακριβώς αυτή η στενή εμπορική σχέση Ρόδου και πτολεμαϊκής Αιγύπτου; Φυσικά στο εμπόριο των δημητριακών. Αλλά ας ρίξουμε μια πιο
προσεκτική ματιά σε αυτό το εμπόριο και ιδίως στην ρότα Αίγυπτος-Ρόδος κατά τον Δ᾽
αιώνα π.Χ.. Η θαλάσσια μεταφορά δημητριακών επιτελούνταν από τρία πρόσωπα: τον
ιδιοκτήτη του πλοίου (ναύκληρο), τον έμπορο που δανειζόταν το κεφάλαιο για την αγορά του φορτίου και την ενοικίαση του σκάφους και τον κεφαλαιούχο που διέθετε το κεφάλαιο στον έμπορο. Συνήθως, βέβαια, ο πλοιοκτήτης και ο έμπορος ταυτίζονταν. Για
τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., οι αρχαίες πηγές μας βεβαιώνουν ότι η Ρόδος και η Δήλος ήταν οι
δύο αγορές όπου μπορούσε κανείς να αγοράσει δημητριακά. Οι κύριοι αγοραστές ήταν
η Αθήνα και ορισμένες περιοχές του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου, τα νησιά του Αιγαίου και οι παράλιες Πόλεις της Μικράς Ασίας. Οι κύριες περιοχές που προμήθευαν
τα σιτηρά ήταν η Σικελία, ο βόρειος Εύξεινος Πόντος και η Αίγυπτος ενώ οι αγοραστές
τα αντήλλασαν με προϊόντα τους: η Αθήνα με ελαιόλαδο, μέλι, κεραμική και συναφή
ήδη, άλλες ελλαδικές Πόλεις με κρασί, η Μακεδονία με ξυλεία και πίσσα, οι Ιωνικές
Πόλεις με ελαιόλαδο, κρασί και έρια, η Ρόδος, η Σάμος και η Χίος με διάφορες ποικιλίες οίνου, η Πάρος με μάρμαρα, η Κίμωλος με «γη Κιμωλία»,709 η Κίος με μίλτον,710 η
Κύθνο με τυριά (257 π.Χ.)711 ενώ η Δήλος πρέπει να αγόραζε με τα έσοδα από τον ελλιμενισμό των πλοίων αλλά και από τα Δήλια προς τιμήν του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος που ήταν θρησκευτική αλλά και εμπορική γιορτή. Μετά το 330 π.Χ., η Ρόδος αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο σημείο στο εμπόριο δημητριακών στην Μεσόγειο. Το
κλειδί για αυτήν την εξέλιξη στο τελευταίο τρίτο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. υπήρξε ο Κλεο706

Δ.Σ., ΧΧ.99. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν το 302 π.Χ. όταν ο Λυσίμαχος κατέλαβε την Έφεσο (Δ.Σ., XX.107.4).
707
Σούδα, λμ. «Δημήτριος ο Αντιγόνου».
708
Hauben, pp. 335-337.
709
P.Cair.Zen., 4 59704 line 18 at <http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;4;59704>.
710
Δημητράκος, λμ. «μίλτος».
711
P.Cair. Zen. 1 59110 line 25 at <http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;1;59110>,
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μένης από την Ναύκρατη, τον οποίον είχε αφήσει ο Αλέξανδρος ο Μέγας διοικητή και
εισπράκτορα των φόρων στην Αίγυπτο. Όταν έπεσε μέγας λιμός στον ελλαδικό χώρο
και στο Αιγαίο, ο Κλεομένης περιόρισε κατά πολύ τις εξαγωγές από την Αίγυπτο και
επέβαλε και εξαγωγικό δασμό με σκοπό να επιτύχει την αύξηση της τιμής τους. Σε
άλλη περίπτωση, αγόρασε όλη την συγκομιδή των δημητριακών σε συγκεκριμένη τιμή
και δημιουργώντας τεχνητό μονοπώλιο την πούλησε στο τριπλάσιο. Στην διακίνηση
των σιτηρών από την Αίγυπτο, ο φοροεισπράκτορας είχε τους ανθρώπους του και το
κέντρο επιχειρήσεών του στην Ρόδο. Τον Κλεομένη σκότωσε το 323 π.Χ. ο Πτολεμαίος, όταν έφθασε στην Αίγυπτο. Ήταν τόσο επιτυχημένη η οικονομική πολιτική του φοροεισπράκτορα Κλεομένη, ώστε ο Πτολεμαίος βρήκε 8000 τάλαντα (περ. 207.000 κιλά
ασήμι) στο ταμείο του.712 Η Ρόδος, λοιπόν, λίγο πριν την πολιορκία της είχε γίνει η κύρια αγορά δημητριακών διότι ήταν στην μέση της ναυτικής διαδρομής και από την Αίγυπτο και από τον Εύξεινο Πόντο, πολύ κοντά στους αγοραστές του προϊόντος, και
διέθετε σημαντικά κεφάλαια που μπορούσε να επενδύσει σε αυτό το εμπόριο. Μπορούμε, λοιπόν, να υποθέσουμε με αρκετή βεβαιότητα ότι ροδιακά πλοία ταξίδευαν με κρασί προς την Κριμαία και την Αίγυπτο και επέστρεφαν με το αμπάρι τους γεμάτο δημητριακά.713
Η αποτυχία του Δημητρίου και κατ᾽ επέκταση και του Αντιγόνου να την καταλάβουν, η συμφωνία που προέβλεπε την πολιτική και οικονομική αυτονομία της Πόλεως, η διάσωση του εμπορικού στόλου και των κεφαλαίων της οδήγησαν στην μεγάλη
εμπορική ανάπτυξη της Ρόδου κατά τον Β᾽ αιώνα π.Χ. Από τότε ξεκίνησε η πολιτική
και οικονομική Aufschwung714 (ανοδική πορεία) της Ρόδου. Αμέσως μετά το τέλος της
πολιορκίας, η Πόλη φρόντισε να τιμήσει όσους είχαν δείξει ανδρεία στην μάχη και να
απελευθερώσει τους σκλάβους που είχαν δείξει γενναιότητα. Ακόμη, έστησαν αγάλματα του Κασσάνδρου και του Λυσιμάχου ενώ, μετά από την σύμφωνη γνωμοδότηση του
μαντείου του Δία-Άμμωνα, κοντά στην όαση της Σίουα (Αίγυπτος), ανήγειραν τετράγωνο κτίσμα (Πτολεμαίον) με στοά σε κάθε πλευρά ενός σταδίου (185 μ.) για να τιμήσουν τον Πτολεμαίο ως θεό. Φρόντισαν φυσικά να επισκευάσουν το θέατρο, τα κατεστραμμένα τμήματα των τειχών και τα κτήρια που είχαν πάθει ζημιές. 715 Η πραγματική νικήτρια της πολιορκία της ήταν η Ρόδος. Οι περισσότεροι Ρόδιοι μπορεί να μην πίστεψαν ποτέ στην θεοποίηση του Πτολεμαίου αλλά η πράξη αυτή υπήρξε πολύ συμφέρουσα στο διπλωματικό και στο οικονομικό πεδίο, για περισσότερο από έναν αιώνα.
Ο Πτολεμαίος Α᾽ του Λάγου έγινε εύστοχα Πτολεμαίος Α᾽ Σωτήρ, υπήρχε στην πόλη
ιερέας της λατρείας του716 ενώ η βοήθειά του προς την Πόλη κατεγράφη μέχρι και στο
Χρονικό της Λίνδου.717 Όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν ότι οι Ρόδιοι δεν θα
κατάφερναν μόνοι τους, χωρίς τις πολύ μεγάλες ποσότητες σιτηρών αλλά και τους άν712

Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, III.5 & VII.23 και Ψευδο-Αριστοτέλης, Οικονομικών,
1252a-1252b (II.2.33) και Δημοσθένης, 56 (Κατά Διονυσοδώρου), 7-10 και Παυσανίας, I.6.2-3 και Δ.Σ.,
XVIII.14.1.
713
Lionel Casson, «The Grain Trade of the Hellenistic World,» Transactions and Proceedings of
the American Philological Association 85 (1954): 168-174.
714
Hauben, p. 339.
715
Δ.Σ., XX.100.1-4.
716
M. Segré, «Epigraphica VII. 11 culto rodio di Alessandro e dei Tolemei,» Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie (Alexandria) 34 (1940): 29-30 = PHI Greek Inscriptions, # PH192007,
IG XI-[XIII], BSAAlex 34 (1940) 29,VI lines 16 & 18.
717
Χρονικόν Ναού Λινδίων, D.95-115 = Τιμαχίδης Ρόδιος/Timachidas Rhodius (Anagraphe
Lindia), FGrH, 532, fr.D(3).95-115.
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δρες που τους έστειλε ο Πτολεμαίος. Άλλωστε ήταν αυτοί μαζί με τους Ρόδιους πολεμιστές που κράτησαν τους εχθρούς τους κοντά στο τείχος όταν εκείνο έπεσε και τελικά
κατάφεραν να τους διώξουν από την πόλη τελείως.
Η αποτυχία του Δημητρίου να λυγίσει την Ρόδο οφειλόταν κατά κύριο λόγο
στην αδυναμία του να επιτύχει ναυτικό αποκλεισμό και να εμποδίσει την τροφοδοσία
των πολιορκημένων αλλά και την είσοδο και έξοδο των πολεμικών της από τα λιμάνια
της. Κατά δεύτερο λόγο, η καλή οχύρωση της πόλεως, η γενναιότητα των υπερασπιστών της, η χρήση των πολυάριθμων καταπελτών και οι στρατιωτικές ενισχύσεις που
έλαβε την έκαναν τελικά απόρθητη. Η καλή στρατιωτική οργάνωση, η πειθαρχία και η
στρατηγική των ηγετών της όταν οι στρατιώτες του Δημητρίου μπήκαν στην πόλη δείχνει την αποφασιστικότητα και πίστη των υπερασπιστών της ότι νικά ο πιο ψύχραιμος.
Η ψυχραιμία και η απόφαση τους να κρατήσουν στην πόλη μόνο όσους ήθελαν να πολεμήσουν, να υποσχεθούν και να κρατήσουν την υπόσχεσή του για ελευθερία σε όσους
σκλάβους θα μάχονταν γενναία στο πλευρό των πολιτών και οι κατά παράδοση καλές
διπλωματικές σχέσεις με τους Διαδόχους πιστώνονται στους εκλεγμένους άρχοντες της
Ρόδου την διετία 305-304 π.Χ. Από την άλλη πλευρά, ο ηττημένος ουσιαστικά Δημήτριος μας αφήνει με πολλές απορίες ως προς την στρατηγική του. Βέβαια για να την
εξηγήσουμε μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις. Μπορούσε να είχε αποκλείσει την
είσοδο των λιμανιών με πλοία ή με κάποιο φράγμα εκτός εάν τον εμπόδιζε ο καιρός και
η θαλασσοταραχή, όπως έγινε στην τελευταία του αποτυχημένη προσπάθεια να επιτεθεί από το λιμάνι. Ίσως, όμως, με την σφοδρή επιθυμία του να τελειώσει γρήγορα με
την κατάληψη της Ρόδου, προτίμησε να επικεντρωθεί στην χερσαία επιχείρηση και να
παραμελήσει τον έλεγχο στα λιμάνια. Και όντως, αυτή η προσπάθεια μόλις απέτυχε
χάρις στην καλή και επιμελημένη αντίδραση και αντίσταση των Ροδίων πολεμιστών,
των συμμάχων τους και των επικεφαλής της Πόλεως. Η δίχρονη απασχόληση του Δημητρίου στην Ρόδο και η αποτυχία του επηρέασαν τελικά ολόκληρη την εξωτερική πολιτική του Αντιγόνου διότι του στέρησαν δυνάμεις από επιχειρήσεις στον ελλαδικό
χώρο και στην Μικρά Ασία. Αλλά και η συμμαχία του με τους Ρόδιους δεν θα προσθέσει ούτε ένα πολεμικό ούτε έναν στρατιώτη στις πολεμικές του επιχειρήσεις στο
μέλλον. Οι Ρόδιοι αναδείχθηκαν νικητές και στο πεδίο των εντυπώσεων. Ήταν μια μεγάλη πλούσια και διάσημη πόλη σε νησί αλλά τώρα και μια ελληνική Πόλη που είχε
αντισταθεί στις άπειρες πολεμικές μηχανές και στην μυθική στρατιωτικά ελέπολη του
Δημητρίου. Αυτός ο πολιορκητής είχε ταπεινωθεί από μία ελληνική Πόλη. Επλήγη το
γόητρο και του πατέρα και του γιου ανάμεσα στις ελληνικές Πόλεις. 718 Η φήμη της
Ρόδου απλώθηκε στην Μεσόγειο και για να γίνει πιο σπουδαία, οι Ρόδιοι πούλησαν ότι
πολεμικό υλικό εγκατέλειψε πίσω του ο Δημήτριος μαζί με την αποσυναρμολογημένη
ελέπολη και κατασκεύασαν μέσα σε έντεκα χρόνια το θαυμαστό άγαλμα του θεού
Ήλιου (δες κεφ. 5), στην είσοδο του μεγάλου λιμανιού της πόλεως. 719 Η οικονομική άνθηση της Ρόδου, που το 306 π.Χ. είχε προσπαθήσει να επεκταθεί και δυτικά μέχρι την
Ρώμη, συνεχίσθηκε υπό το βλέμμα του στεφανωμένου Ήλιου.
Ρόδος και Ρώμη: η πρώτη ελληνο-ρωμαϊκή πολιτειακή επαφή (306 π.Χ.);
Το 306 π.Χ., Ρωμαίοι και Καρχηδόνιοι συμφώνησαν στην ονομαζόμενη «Φιλίνου» ειρήνη (κεφ. 2) και χώρισαν την κεντρική Μεσόγειο σε σφαίρες αποκλειστικών
επιχειρήσεων. Οι Ρωμαίοι δεν επιτρεπόταν να επέμβουν οπουδήποτε νότια της Ιταλίας
718
719

Hauben, p. 338.
Δες και Berthold, pp. 78-80.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 157
και οι Καρχηδόνιοι σε οποιοδήποτε σημείο της ιταλικής χερσονήσου. Οι Ρόδιοι ναυτικοί που ταξίδευαν στην Μεσόγειο έμαθαν αμέσως για αυτήν την συμφωνία και ανησύχησαν. Μήπως αυτή η ειρήνη επέτρεπε στους Καρχηδόνιους να επιχειρούν και να
εμπορεύονται και στην ανατολική Μεσόγειο εις βάρος τους; Οι Έλληνες στην Νεάπολη
της Νότιας Ιταλίας είχαν γνωρίσει το 327 π.Χ. την επέμβαση των Ρωμαίων στα πλαίσια
του ξεκινήματος του Β᾽ Σαυνιτικού Πολέμου ενώ ορισμένοι Έλληνες Σικελιώτες
γνώριζαν και τους Καρχηδόνιους και τους Ρωμαίους, αν κρίνουμε από την ειρήνη που
κατέγραψε ο ιστορικός Φιλίνος. Το 306 π.Χ., λοιπόν, οι Ρόδιοι έπρεπε να γνωρίσουν
τους Ρωμαίους, να διαπιστώσουν την εμπορική τους δραστηριότητα και ίσως να έρθουν σε κάποια συμφωνία μαζί τους, εμπορική ή και διπλωματική για να διαφυλάξουν
τα συμφέροντά τους στην ανατολική Μεσόγειο. Έστειλαν μια ανεπίσημη πρεσβεία
στην Ρώμη για να γνωρίσει τους Ρωμαίους, να εξετάσει την κατάσταση μετά την «Φιλίνου» ειρήνη επί τόπου και μετά την επιστροφή της να ενημερώσει σχετικά την Πόλη.
Όντως, η ροδιακή πρεσβεία συνάντησε Ρωμαίους αξιωματούχους και από την συζήτηση που είχε μαζί τους διαπίστωσε ότι η «Φιλίνου» ειρήνη αφορούσε μόνο στις σχέσεις
των δύο λαών στην κεντρική Μεσόγειο. Ενημέρωσε τους Ρωμαίους για την ροδιακή
εμπορική δραστηριότητα, διατύπωσε τις φιλικές διαθέσεις της ροδιακής Πολιτείας προς
την Ρώμη, συμφώνησε σε μελλοντική συνεργασία και αποχώρησε. Με την επιστροφή
της στη Ρόδο, περιέγραψε ό,τι είδε, ό,τι άκουσε και ό,τι έπραξε στην Ιταλία και καθησύχασε τους άρχοντες και τους εμπόρους σχετικά με την ροδιακή εμπορική δραστηριότητα. Αλλά το αμέσως επόμενο έτος, εμφανίσθηκε εναντίον της Πόλεως απειλητικός
ο Δημήτριος και έτσι ξεχάστηκε τελείως το ταξείδι των πρέσβεων δυτικά και η πιθανή
συνεργασία με την Ρώμη. Εν τούτοις, η ξεχωριστή δραστηριότητα Ρόδου και Ρώμης
και εξ αιτίας αυτής η μη σύγκρουση συμφερόντων απέφερε για περίπου εκατόν σαράντα χρόνια εξαιρετικούς εμπορικούς καρπούς και για τις δύο πόλεις. Λοιπόν, η
ωραιότατη αυτή διήγηση δεν είναι παρά μια φανταστική λεπτομερής ανασύνθεση της
πιθανής πρώτης διπλωματικής επαφής μιας ελληνικής Πόλεως με την Ρώμη αλλά βασίζεται, όμως, στην περιστασιακή αναφορά του Πολύβιου για κοινές δραστηριότητες Ροδίων και Ρωμαίων το 306 π.Χ.
Ο Πολύβιος εξετάζει την ροδιακή πρεσβεία του 167 π.Χ. στην Ρώμη, όταν οι
Ιταλοί είχαν εμπλακεί στα ελληνικά πράγματα, και ανάμεσα στα άλλα, που αφορούσαν
τα γεγονότα του Β᾽ αιώνα π.Χ., γράφει:
Ήταν τόσο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα το πολίτευμα των Ροδίων
ώστε για σχεδόν εκατόν σαράντα χρόνια, αν και η Πόλη μαζί με τους Ρωμαίους επιδόθηκαν σε ενδοξότατα και λαμπρότατα (στρατιωτικά;) έργα, δεν
συνήψαν μ᾽ αυτούς συμμαχία. Ο λόγος χάριν του οποίου οι Ρόδιοι ενεργούσαν με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να παραληφθεί. Θέλοντας να μην στερήσουν την ελπίδα σε κανέναν από τους βασιλείς και τους άρχοντες ως προς
(το να κερδίσουν) την βοήθεια και την συμμαχία τους, δεν επιθυμούσαν να
συνάψουν δεσμούς (με κανέναν) ούτε να δεσμευτούν αυτοί οι ίδιοι με συμμαχίες και συνθήκες αλλά παραμένοντας αδέσμευτοι να μπορούν να κερδίζουν από τις ελπίδες που έτρεφε ο κάθε ένας (από τους άλλους για πιθανή
συνεργασία μαζί τους).720
Τις δυσνόητες για εμάς αυτές φράσεις του Πολύβιου έρχονται να επιβεβαιώσουν αλλά
720

Πολύβιος, XXX.5.6-8.
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χωρίς να προσθέσουν κάτι το ουσιαστικό ο Λίβιος 721 και ο Δίων.722 Δηλαδή, ότι υφίστατο για πάρα πολλά χρόνια μια συνεννόηση ή σύμπλευση μεταξύ Ροδίων και Ρωμαίων
χωρίς να υπάρχει επίσημη συμμαχία. Από τον 19ο αιώνα μ.Χ., οι ιστορικοί αποδέχθηκαν την πρώτη αυτή επαφή Ελλήνων και Ρωμαίων ως «εμπορική συμφωνία»723 μέχρι
που κατά τον 20ο αιώνα μ.Χ. απορρίφθηκε τελείως από άλλους ως αβάσιμη. 724 Ο ιστορικός M. Cary έδωσε μια ευφυή απάντηση 725 γράφοντας ότι ο Πολύβιος συνένωσε λεκτικά και μόνο τα παράλληλα γεγονότα που συνέβαιναν στην κεντρική Μεσόγειο
(Ρώμη) και στην ανατολική Μεσόγειο (Ρόδο) με την λέξη «μαζί» («κεκοινωνηκώς»)
απορρίπτοντας726 ουσιαστικά την ύπαρξη οποιασδήποτε συνεννοήσεως ή συμμαχίας
των δύο μερών το 306 π.Χ. 727 Ως είναι φυσικό, δεν υπάρχει τρόπος να αποκρυπτογραφήσουμε τις φράσεις του Πολύβιου αλλά η εξήγηση του Cary μοιάζει πολύ πιθανή.728
Από την άλλη πλευρά, εάν απορρίψουμε την κοινή συνεργασία Ροδίων και Ρωμαίων
για 140 χρόνια, όπως επιφανειακά αναφέρει ο Πολύβιος, δεν υπάρχει λόγος να απορρίψουμε και μια πρώτη διπλωματική επαφή των δύο μερών, όπως την περιγράψαμε πιο
πάνω.729 Συνεπώς, είναι πιθανόν, η πρώτη ανεπίσημη ίσως διπλωματική συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων να έγινε το 306 π.Χ. με πρωτοβουλία των Ροδίων.
Ο Δημήτριος στην Ελλάδα και ο θάνατος του Αντιγόνου στην Ιψό (301 π.Χ.)
Η αδυναμία του Δημητρίου να καταλάβει γρήγορα της Ρόδο, ανάγκασε τον
Αντίγονο να τον συμβουλεύσει να διαπραγματευθεί ειρήνη και να φύγει γρήγορα για
την Ελλάδα. Από την Εύβοια, ο Κάσσανδρος έκανε επιδρομές στην Αθήνα και στα περίχωρα. Κάποιος έπρεπε να τον σταματήσει πριν γίνει απειλητικότερος. Το 303 π.Χ., 730
ο Δημήτριος έπλευσε προς τον ελλαδικό χώρο με 330 πολεμικά και στρατό. Κατέλαβε
την Χαλκίδα από τους συμμάχους του Κασσάνδρου Βοιωτούς, τους οποίους ανάγκασε
να συμμαχήσουν μαζί του, αλλά και όλη την περιοχή μέχρι τις Θερμοπύλες. Κατόπιν,
εισήλθε στην Πελοπόννησο, όπου κατέλαβε την Αρκαδία, εκτός από την Μαντινεία
αλλά δεν προχώρησε καθόλου προς την Σπάρτη. Πήρε και την Σικυώνα από τους φρουρούς του Πτολεμαίου, οι οποίοι διέφυγαν και επέστρεψαν στην Αίγυπτο. Ο επόμενος
στόχος του ήταν η Κόρινθος, η οποία φυλασσόταν από στρατό του Κασσάνδρου. Την
κατέλαβε εύκολα και σύντομα και έθεσε υπό τον έλεγχό του και τον Ακροκόρινθο.
Στον Ισθμό, όπου συγκεντρώθηκαν διάφοροι εκπρόσωποι Πόλεων, ονομάσθηκε ηγεμών της Ελλάδος, όπως είχε γίνει με τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο της Μακεδονίας,
πριν από αυτόν, με την διαφορά ότι ο Δημήτριος σκόπευε σε μια συμμαχία με ελληνι721

Livius, XLV.25.9, ο οποίος μάλλον αντιγράφει τον Πολύβιο. Χρησιμοποιεί, όμως, την έκφραση «amicitia fuerant» σαν να είχαν συνάψει Ρωμαίοι και Ρόδιοι συμμαχία τύπου amicitia, η οποία δεν
προκύπτει από κανένα άλλο στοιχείο.
722
Δίων, XX. fr.68 και Ζωναράς. IX.24.
723
Droysen, Ιστορία Διαδόχων, 2:477 και Mommsen, Rome, 2:3.
724
Beloch, GG, 4.1:290 n. 2 και Holleaux, pp. 30-46.
725
M. Cary, «The Early Roman Treaties with Tarentum and Rhodes,» The Journal of Philology,
vol. 35 (1920): 170-173.
726
CS, p. 598 n. 36.
727
«The sane imperialism which he [Polybius] detected in the general policy of Rome and
Rhodes thus appeared to him as a link between the two republics, and it is on this ground that he
described their concurrent policy in the third and second centuries as 'a partnership in noble and glorious
deeds.'», Cary, ό.π.
728
Δες συζήτηση της βιβλιογραφίας για το θέμα αυτό σε Walbank on Polybius, XXX.5.6.
729
Berthold, pp. 233-237.
730
Χάρτης των βασιλείων των Διαδόχων του 303 π.Χ. σε ΙΕΕ, 4:294-295.
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κές Πόλεις εναντίον των Μακεδόνων.731 Σκοπός της πολιτικής αυτής ήταν να δημιουργηθεί μια πολιτικο-στρατιωτική ένωση που θα προετοίμαζε και θα εκτελούσε επίθεση
εναντίον του Κασσάνδρου και των Μακεδόνων. Από την εποχή του Φιλίππου Β’ της
Μακεδονίας πάγια πολιτική των Μακεδόνων βασιλέων ήταν η οργάνωση των ελληνικών Πόλεων, της Ελλάδας, έτσι ώστε να μπορούν να αμυνθούν εναντίον εξωτερικών
εχθρών.732 Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη της Συμμαχία της Κορίνθου του 302
π.Χ., οι Πόλεις αναγνώριζαν ως αρχηγούς της «τους βασιλείς Αντίγονον και Δημήτριον» ενώ εξασφαλιζόταν η εδαφική ακεραιότητα των Πόλεων και απαγορεύονταν οι
μεταξύ τους πόλεμοι. Οι Πόλεις όφειλαν να συνεισφέρουν στις κοινές επιχειρήσεις
στρατιώτες ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών τους και να στέλνουν αντιπροσώπους
(«Συνέδρους») στις συνεδριάσεις («Συνέδριον») της Συμμαχίας. Εάν δεν τηρούσαν
τους όρους αυτούς υπέκειντο σε βαριά πρόστιμα. Την στρατιωτική εξουσία είχε στρατηγός διοριζόμενος από τους δύο βασιλείς ενώ την πολιτική οι πέντε εκλεγμένοι πρόεδροι, αντιπρόσωποι Πόλεων στο Συνέδριον της Συμμαχίας από πέντε διαφορετικές
Πόλεις. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου υπείχαν ισχύ νόμων και οι συνεδριάσεις ήταν
έγκυρες μόνο εάν συμμετείχαν περισσότεροι από τους μισούς Συνέδρους. Βέβαια, διατυπωνόταν ρητά ότι μέχρι την λήξη του κοινού πολέμου, δηλαδή εναντίον του Κασσάνδρου, την προεδρία θα είχαν εκπρόσωποι των βασιλέων.733
Το 302 π.Χ., με τον αέρα του ηγεμόνα της Ελλάδας, ο Δημήτριος άρχισε να κινείται προς την Μακεδονία για να συναντηθεί στρατιωτικά με τον Κάσσανδρο. Ο Μακεδόνας στρατηγός και βασιλιάς τρομοκρατήθηκε. Με την φήμη του Δημητρίου και
την βοήθεια των ελληνικών Πόλεων του Νότου έβλεπε ότι το βασίλειο του κινδύνευε.
Αποφάσισε να απευθυνθεί στον Αντίγονο, στην Μικρά Ασία, και να ζητήσει συμβιβασμό. Ο Αντίγονος ήταν ανένδοτος. Η μόνη επιλογή του Κασσάνδρου ήταν να δεχθεί
πλήρη παράδοση. Εκ των υστέρων, αποδεικνύεται ότι ο Αντίγονος ίσως έχασε μια ευκαιρία να διευθετήσει το ελληνικό ζήτημα ειρηνικά. Όμως, προφανώς πίστευε ότι ο
Κάσσανδρος δεν είχε καμία ελπίδα. Ως ήταν φυσικό, ο βασιλιάς της Μακεδονίας ζήτησε αμέσως βοήθεια από τον γείτονα του στην Θράκη Λυσίμαχο και οι δύο μαζί επικοινώνησαν με τον Πτολεμαίο στην Αίγυπτο και τον Σέλευκο στην Ασία. Το επιχείρημα
των δύο βασιλέων για συνένωση δυνάμεων εναντίον του Αντιγόνου και του Δημητρίου
ήταν ότι αποτελούσαν απειλητικό κίνδυνο για όλους τους άλλους Διαδόχους. Εάν πατέρας και γιος έθεταν υπό τον έλεγχό τους την Μακεδονία, θα την χρησιμοποιούσαν
για να διεκδικήσουν και τα άλλα βασίλεια. Και οι δύο βρήκαν την πρόσκληση μια εξαιρετική ευκαιρία που θα χρησιμοποιούσαν ως πρόφαση για να θέσουν τέλος στο βασίλειο του Αντιγόνου και να εκδιώξουν τον Δημήτριο από την Ελλάδα. Φαίνεται ότι το
στρατηγικό σχέδιο των συμμάχων ήταν να διεξάγουν τον κύριο πόλεμο στην Ασία δημιουργώντας αντιπερισπασμό στην Ελλάδα. Όντως, ο Κάσσανδρος έστειλε μέρος του
στρατού του να ενωθεί με εκείνον του Λυσιμάχου ενώ τον υπόλοιπο οδήγησε ο ίδιος
στην Θεσσαλία για να συναντήσει τον Δημήτριο και τους Έλληνες συμμάχους του.
Ταυτοχρόνως, ο Λυσίμαχος πέρασε στην Μικρά Ασία και έθεσε υπό την κατοχή του
την Ελλησπόντια Φρυγία. Κατόπιν, κατέλαβε την Έφεσο και απελευθέρωσε τους 100
Ρόδιους ομήρους που είχε ζητήσει και πάρει ο Δημήτριος μετά την ειρήνη με την Ρόδο.
Προσπάθησε να καταλάβει και άλλες μικρασιατικές Πόλεις στα δυτικά παράλια αλλά
ενισχύσεις από τον Δημήτριο που ήλεγχε το Αιγαίο απέτρεψε αυτήν την προοπτική.
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Δ.Σ., XX.100.5 & 102-103 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXIII & XXV.
Green, Actium, p. 34.
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PHI Greek Inscriptions, # PH28497, IG IV-[VI], IV 1 68.
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Έτσι, ο Λυσίμαχος έφυγε για τις Σάρδεις, την οποία κατέλαβε εκτός από την ακρόπολη.
Όταν ο Αντίγονος ενημερώθηκε για τις κινήσεις του Λυσιμάχου, έφυγε από την Συρία
και έφθασε στην Ταρσό της Κιλικίας (BAGROW, 67), στην ηπειρωτική χώρα του Κόλπου της Αλεξανδρέττας). Εκεί, πλήρωσε προκαταβολικά τους στρατιώτες του για τρεις
μήνες ενώ είχε στο θησαυροφυλάκιό του άλλες 3000 τάλαντα (περ. 78.000 κιλά ασήμι,
AMCD) ως αποθεματικό. Κατόπιν, προχώρησε βόρεια στην Καππαδοκία για να συναντηθεί με τον Λυσίμαχο, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει κοντά στο Δορύλαιο (Dorylaion,
BAGROW, 62:E2, σημερ. Şarhüyük, 3 χλμ. βορειοανατολικά του Eskişehir). Όμως,
απειλούμενος από τον εχθρό του, ο Λυσίμαχος έφυγε. Ο Αντίγονος απέτυχε να τον ακολουθήσει διότι στις καταρρακτώδεις βροχές που ακολούθησαν έχασε μεγάλο μέρος από
τις προμήθειές του στην λάσπη. Όταν, μάλιστα, ενημερώθηκε ότι τον πλησίαζε ο
Σέλευκος με στρατό, κάλεσε αμέσως τον Δημήτριο να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να
έρθει προς βοήθειά του.734
Εν τω μεταξύ, ο Δημήτριος προσπαθούσε να εδραιώσει την πολιτική και στρατιωτική του θέση στην Ελλάδα. Ζήτησε να μυηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια αλλά επειδή η ημερομηνία που θα διεξάγονταν τα Ελευσίνια αργούσε, έπεισε τον δήμο να τον
μυήσουν παράτυπα για να αναχωρήσει με σκοπό να συναντήσει τον Κάσσανδρο. Μυήθηκε παράνομα και στα τρία στάδια των Μυστηρίων μαζί (μικρά, μεγάλα, εποπτικά),
τα οποία κανονικά διεξάγονταν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο έτος. Μάλιστα, άλλαξαν και την ονομασία του τρέχοντα μήνα δύο φορές για να συνάδει με τους
μήνες που διεξάγονταν κανονικά οι φάσεις των Μυστηρίων. Εμπρός, λοιπόν, στην
απειλή της στρατιωτικής ισχύος και στην πολιτική σκοπιμότητα, ο δήμος και οι ιερείς
συμφώνησαν να συμπυκνώσουν ένα χρόνο σταδιακής μυήσεως σε μερικές ήμερες για
να αγιασθεί ο Δημήτριος ο Πολιορκητής.735 Μετά από την σύντομη τελετή, πήρε τον
στρατό και τον στόλο του από τη Χαλκίδα και έπλευσε προς τον όρμο της Λάρισας
Κρεμαστής (σημερινό όρμο Πελασγίας) στην Φθιώτιδα, διότι έμαθε ότι ο Κάσσανδρος
φύλαγε όλες τις διαβάσεις. Ο Δημήτριος κατέλαβε την πόλη και την ακρόπολη στην
Λάρισα Κρεμαστή ή Πελασγικόν Άργος και κινήθηκε για να συναντήσει τον Κάσσανδρο. Ο Κάσσανδρος είχε μαζί του 29.000 πεζούς και 2000 ιππείς ενώ ο Δημήτριος
διέθετε 8000 Μακεδόνες πεζούς, 15.000 μισθοφόρους, 25.000 πεζούς από τις ελληνικές
Πόλεις, 1500 ιππείς και 8000 που συνόδευαν τον στρατό ως ελαφρά οπλισμένοι ή
απλώς έτοιμοι να λεηλατήσουν τους ηττημένους. Περιμένοντας κάποιος από τους δύο
να κάνει την επιθετική κίνηση πρώτος, ο Δημήτριος έλαβε πρόσκληση από την Πόλη
των Φερών και αφού εξεδίωξε την φρουρά του Κασσάνδρου, απέδωσε την διοίκηση
της Πόλεως στον δήμο της. Τότε ήταν που έλαβε το μήνυμα του πατέρα του να σπεύσει
με τον στρατό του στην Ασία. Διαπραγματεύθηκε με τον Κάσσανδρο μια ειρήνη που
δεν θα έδειχνε υποχώρηση από μέρους του και ο κύριος όρος της όριζε ότι οι ελληνικές
Πόλεις και στην Ελλάδα και στην Ασία θα ήταν ελεύθερες. Βέβαια, εκ των πραγμάτων
πρέπει να αναγνώριζε ως βασιλέα της Μακεδονίας τον Κάσσανδρο. Μετά, έπλευσε με
όλο του τον στρατό προς την Έφεσο, όπου αποβιβάσθηκε, διαπραγματεύθηκε με την
φρουρά του Λυσιμάχου και κατέλαβε την ακρόπολη. Στην συνέχεια, έφθασε στον Ελλήσποντο για να ξεχειμωνιάσει. Μετά την αποχώρηση του Δημητρίου, ο Κάσσανδρος
έθεσε υπό τον έλεγχό του τις Πόλεις της Θεσσαλίας και έστειλε ενισχύσεις στον Λυσίμαχο, 12.000 πεζούς και 500 ιππείς, αλλά μικρό μέρος έφθασε στον προορισμό του
διότι ο Ελλήσποντος ελεγχόταν από τον Δημήτριο. Ο Πτολεμαίος έφθασε με στρατό
734

Δ.Σ., XX.106-109 και Orosius, III.23.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXVI.
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και στόλο στην Σιδώνα αλλά κατά την πολιορκία της πόλεως πίστεψε πληροφορίες ότι
οι σύμμαχοί του είχαν ηττηθεί σε μάχη. Έτσι, συνθηκολόγησε με τους Σιδώνιους, άφησε φρουρά στις πόλεις που είχε κατακτήσει και επέστρεψε στην Αίγυπτο. Στην πραγματικότητα, όμως, ο Σέλευκος μόλις είχε φθάσει στην Καππαδοκία με 20.000 πεζούς,
12.000 ιππείς μαζί με τους ιπποτοξότες, 480 ελέφαντες και 100 δρεπανηφόρα ῾άρματα.736
Η μεγάλη μάχη δόθηκε στην Ιψό της Φρυγίας (BAGROW, 62:E4, σημερ.
Çayırbağ και πρώην Sipsin, 10 χλμ. βόρεια του Afyon στην Τουρκία) το 301 π.Χ. Ο
Αντίγονος παρέταξε 70.000 πεζούς, 10.000 ιππείς και 75 ελέφαντες ενώ οι σύμμαχοι
64.000 πεζούς, 10.500 ιππείς, 400 ελέφαντες και 120 ῾άρματα. Στην μάχη που ακολούθησε, ο Δημήτριος με το ιππικό συγκρούσθηκε με τον Αντίοχο, γιο του Σελεύκου, τον
οποίο ανάγκασε να οπισθοχωρήσει ατάκτως. Κυνηγώντας τον με ορμή και ταχύτητα
απομακρύνθηκε από το πεζικό του ενώ στο κενό που δημιουργήθηκε άρχισαν να τον
ακολουθούν οι εχθρικοί ελέφαντες. Ο Δημήτριος απομακρύνθηκε τόσο πολύ που
στάθηκε αδύνατον να επιστρέψει στο κύριο πεδίο της μάχης. Εν τω μεταξύ, ο Αντίγονος μόνος του μαχόταν με τους πεζούς όταν δέχθηκε βροχή ακοντίων, κτυπήθηκε θανάσιμα και έπεσε. Ήταν ογδόντα ενός ετών. Με τον θάνατο του βασιλιά, η μάχη τελείωσε με νικητές τους συμμάχους.737 Όμως, ο Δημήτριος κατάφερε να διαφύγει και με
5000 πεζούς και 4000 ιππείς να φθάσει στην Έφεσο μέσω Κύπρου, την οποία ήλεγχε,
και γρήγορα να πλεύσει προς την Ελλάδα. Κατευθυνόταν στην Αθήνα διότι εκεί είχε
αφήσει πίσω πλοία, χρήματα και την σύζυγό του Δηιδάμεια. Αλλά όταν έφθασε στις
Κυκλάδες, συνάντησε πρεσβεία των Αθηναίων που τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε
να πάει στην πόλη διότι ο δήμος είχε ψηφίσει να μην δεχθεί κανέναν από τους βασιλείς.
Η Διηδάμεια είχε σταλεί στα Μέγαρα. Μη έχοντας άλλη επιλογή εξ αιτίας των μικρών
δυνάμεων που διέθετε, ζήτησε να του δοθούν τα πλοία του και τα χρήματά του και κατευθύνθηκε προς τον Ισθμό. Εκεί, διαπίστωσε ότι οι φρουρές του από τις πόλεις είχαν
αποβληθεί και αφήνοντας τον νεαρό Πύρρο, που είχε πολεμήσει μαζί του στην Ιψό
(κεφ. 2), στην Ελλάδα έπλευσε προς την Χερσόνησο στην Θράκη.738
Ο θάνατος του Αντιγόνου εξουδετέρωσε έναν ακόμη Διάδοχο του Αλεξάνδρου
Γ’ της Μακεδονίας αν και άφησε, προς στιγμήν, ανέπαφο τον γιο του Δημήτριο μαζί με
τμήμα του στρατού. Την εποχή αυτή ο Δημήτριος ήλεγχε την Τύρο, την Σιδώνα, την
Κύπρο και ορισμένες Πόλεις στα μικρασιατικά παράλια. Οι εναπομείναντες, λοιπόν,
νέοι βασιλείς της πρώην αλεξανδρινής αυτοκρατορίας μπορούσαν τώρα να μοιρασθούν
τα εδάφη που ήλεγχε ο νεκρός βασιλιάς στην Ασία. Όμως, η κατανομή των νέων εδαφών προξένησε τριβές ανάμεσα τους. Συγκεκριμένα, ο Σέλευκος δεν ήταν ικανοποιημένος από τα λίγα εδάφη που ήταν να του δοθούν. Το παράπονο του Σελεύκου ήταν ότι
ως νικητής εναντίον του Αντιγόνου έπρεπε να λάβει τμήμα της δυτικής Μικράς Ασίας
αλλά και δεν κατανοούσε γιατί ο Πτολεμαίος έπρεπε να λάβει εδάφη την στιγμή που
δεν είχε πολεμήσει καθόλου. Ο Πτολεμαίος, από την δική του πλευρά, δεν κατανοούσε
γιατί έπρεπε ο Σέλευκος να λάβει τμήμα της Συριο-Φοινίκης που ανήκε προηγουμένως
στον ίδιο αλλά και γιατί οι νικητές δεν έλαβαν τμήμα από όλα τα εδάφη που είχαν κατακτηθεί.739 Η κύρια αντιδικεία, λοιπόν, ήταν ανάμεσα στον Σέλευκο και στον Πτολε736

Δ.Σ., XX.110-113.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXVIII-XXIX και Ιερώνυμος Καρδιανός /
Hieronymus Cardianus, FGrH, 154, fr. 8.
738
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXX-XXXI.
739
Δ.Σ., XXI.1.5
737
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μαίο. Οι νικητές σύμμαχοι συμφώνησαν, τελικά, να λάβει ο Λυσίμαχος το μεγαλύτερο
μέρος της δυτικής Μικράς Ασίας, την κεντρική και δυτική Τουρκία, ο Πτολεμαίος τμήμα της νοτιοδυτικής Τουρκίας και της νότιας Συριο-Φοινίκης και ο Σέλευκος την ανατολική Μικρά Ασία και την βόρεια Συριο-Φοινίκη. Με τη κατανομή αυτή δεν πρέπει να
πιστεύουμε ότι οι νέοι βασιλείς είχαν αποποιηθεί τελείως του ονείρου για επανασύσταση της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας υπό έναν μονάρχη. Αυτός που ίσως το πίστευε περισσότερο πρέπει να ήταν ο Σέλευκος, ο οποίος ίσως πια να ήθελε να επανενώσει μόνο
το ασιατικό τμήμα της πρώην αυτοκρατορίας. Αλλά και ο Λυσίμαχος ίσως επιθυμούσε
την επανένωση τουλάχιστον του ελλαδικού και του μικρασιατικού χώρου υπό το στέμμα του. Ο μόνος που φαίνεται οτι είχε εξαρχής αποδεχθεί ότι το κυρίως βασίλειό του
αποτελούσε η Αίγυπτος ήταν ο Πτολεμαίος. 740 Βέβαια, η πολιτική του δείχνει ότι προσπαθούσε να δημιουργήσει στην ανατολική Μεσόγειο μια αιγυπτιακή λίμνη θέτοντας
υπό τον έλεγχό του την Συριο-Φοινίκη, την οποία χρειαζόταν και για τις προμήθειες
που ελάμβανε από αιώνων η Αίγυπτος. Τα γεγονότα που επακολούθησαν επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις μας παραπάνω.
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
(όπως ορίζονται από σημερινούς ιστορικούς)
Διάδοχοι (πατέρας του Επιγόνου → )
Αντίπατρος (397-319 π.Χ.)
Αντίγονος Α᾽ Μονόφθαλμος (382-301 π.Χ.)
Ευμένης (362-316 π.Χ.)
Κρατερός (370-321 π.Χ.)
Λυσίμαχος (360-281 π.Χ.)
Περδίκκας (365-321 π.Χ.)
Πτολεμαίος (367-282 π.Χ.)
Σέλευκος (358-281 π.Χ.)
–

Επίγονοι ( ← γιος του Διαδόχου)
Κάσσανδρος (350-297 π.Χ.)
Δημήτριος Πολιορκητής (337-283 π.Χ.)
–
–
–
–
Πτολεμαίος Κεραυνός (318-279 π.Χ.)
–
Αντίγονος Β᾽ Γονατάς (319-239 π.Χ.)
γιος του Δημήτριου Πολιορκητή

Η αλληλοεξόντωση των Διαδόχων του Αλεξάνδρου Γ᾽ & ο Πτολεμαίος (301-281 π.Χ.)
Ένα ενδιαφέρον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτηριστικό των Ελληνιστικών
Χρόνων ήταν οι πολλαπλοί γάμοι που συνήπταν οι βασιλείς για να εξυπηρετήσουν τα
στρατιωτικά και πολιτικά τους συμφέροντα. Μετά την μάχη στην Ιψό και την συμφωνία για την κατανομή των εδαφών του Αντιγόνου, οι γάμοι σφράγισαν νέες συμμαχίες
που αποτέλεσαν και τους νέους εμπολέμους στο μέλλον. Οι γάμοι και οι συγγενικές
σχέσεις που δημιούργησαν ανάμεσα στους Διαδόχους και τα παιδιά τους επέσπευσαν
και επέτειναν τον ανταγωνισμό για την εξουσία στην αυτοκρατορία σε τέτοιο σημείο
που επέδρασαν καταλυτικά στην αλληλοεξόντωση των πρώην στρατηγών του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Ο πρώτος που χρησιμοποίησε στον υπερθετικό βαθμό τις γυναίκες προς ίδιον
όφελος ήταν ο Δημήτριος,, ο οποίος συναγωνίσθηκε τον Πύρρο στην πρακτική της πολιτικής γάμων (Hieratspolitik).741 Είχε αρχικά νυμφευθεί την Φίλα, κόρη του Αντιπάτρου και χήρα του Κρατερού και δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτερή του, μετά από προτροπή του πατέρα του, που ήθελε να πλησιάσει τον μακεδονικό θρόνο. Κατόπιν, νυμ740
741

Δες και Green, Actium, p. 119.
Green, Actium, p. 763 n. 10.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 163
φεύθηκε την Αθηναία Ευρυδίκη, χήρα του Οφέλλα της Κυρήνης, για να εξυπηρετήσει
τις ελλαδικές του αλλά ίσως και βορειοαφρικανικές του φιλοδοξίες. Στην συνέχεια, η
αδελφή του Πύρρου Διηδάμεια υπήρξε η επόμενη σύζυγος. Συνδεόταν συγγενικά με
τον Αλέξανδρο τον Μέγα αλλά πέθανε το 298 στην Κιλικία. Προτελευταία, η Λάνασσα,
κόρη του Αγαθοκλή της Σικελίας αλλά και πρώην σύζυγος του Πύρρου, του έδωσε ως
προίκα την Κέρκυρα και την Λευκάδα. Τέλος, το 287 π.Χ., νυμφεύθηκε την Πτολεμαΐδα, κόρη του Πτολεμαίου Α’, υπό περίεργες συνθήκες. Συνεχιστής της ελληνιστικής
Hieratspolitik υπήρξε ο Πτολεμαίος. Φρόντισε να δημιουργήσει δεσμούς συγγενείας
και με τον Λυσίμαχο και με τον Κάσσανδρο. Ο γηραιός Λυσίμαχος χώρισε την σύζυγό
του Άμαστρη (Άμαστρις), χήρα του τυράννου Διονυσίου της Πόλεως Ηράκλεια του
Πόντου και ανιψιά του Πέρση βασιλιά Δαρείου Γ’, την οποία είχε νυμφευθεί το 302
π.Χ., μετά τον θάνατο της συζύγου του Νικαίας. Ο λόγος ήταν για να νυμφευθεί το
300/299 π.Χ. την κόρη του Πτολεμαίου, την Αρσινόη, που ήταν αδελφή της Λυσάνδρας, συζύγου του γιου του.742 Είχε, δηλαδή, φροντίσει να νυμφεύσει τον γιο του Αγαθοκλή με την Λυσάνδρα, κόρη του Πτολεμαίου και της Ευριδίκης 743 και χήρα του Αλεξάνδρου, γιου του Κασσάνδρου. Προηγουμένως, είχε κανονισθεί ο γάμος του Αλεξάνδρου, γιου του Κασσάνδρου, με την Λυσάνδρα. Ο Πτολεμαίος Α᾽ είχε νυμφευθεί την
κόρη του Αντιπάτρου της Μακεδονίας Ευρυδίκη μάλλον το 321 π.Χ. αλλά το 317 π.Χ.
την εγκατέλειψε για την Βερενίκη. Τώρα, με τους γάμους των θυγατέρων του, έγινε
φανερό πως ο Πτολεμαίος απομόνωνε διπλωματικά τον Σέλευκο, ο οποίος θορυβημένος από τις κινήσεις του βασιλιά της Αιγύπτου έσπευσε να συμμαχήσει με τον Δημήτριο,744 τον πρώην εχθρό του. Ο γηραιός βασιλιάς νυμφεύθηκε την κόρη του Δημητρίου, Στρατονίκη. Είχε ήδη αποκτήσει ένα γιο, τον Αντίοχο, από την Περσίδα Απάμα.
Μια κίνηση που ήταν «ανέλπιστος ευτυχία» για τον γιο του Αντιγόνου διότι τον έφερε
πάλι στην ελληνιστική πολιτική σκηνή. Θα ήταν απίστευτα ευτυχισμένος όταν με
ολόκληρο τον στόλο έφερε την κόρη του στην Συρία για τον γάμο. Όταν έφθασε εκεί, ο
Σέλευκος τον δέχθηκε στην βασιλική του σκηνή, στο στρατόπεδο που είχε στηθεί, ενώ
μετά, ο Δημήτριος τον δέχθηκε στην ναυαρχίδα του. Στην συνέχεια, συναντήθηκαν
πολλές φορές κατ’ ιδίαν και πέρασαν πολλές μέρες μαζί χωρίς όπλα και φρουρούς αλλά
ο Δημήτριος αρνήθηκε να του παραχωρήσει την Τύρο και την Σιδώνα, μέχρι που ο
Σέλευκος πήρε την Στρατονίκη και έφυγε για την Αντιόχεια. 745 Φαίνεται, όμως, ότι την
μικρή ερωτεύθηκε σφόδρα ο γιος του Αντίοχος, ο οποίος δεν μπορούσε, βέβαια, να το
ομολογήσει στον πατέρα του. Από το πάθος του αρρώστησε και εξομολογήθηκε την αιτία στον γιατρό που προσπαθούσε να διαγνώσει τι είχε. Ο γιατρός αναγκάσθηκε να πει
στον Σέλευκο την αλήθεια: «ἔρως ἔστὶ τὸ πάθος, καὶ ἔρως γυναικὸς, ἀλλ᾽ ἀδύνατος».746
Ο Σέλευκος, όμως, αντι να θυμώσει τους πάντρεψε και έχρισε τον γιο του βασιλιά των
άνω σατραπιών του βασιλείου του.747 Τα παραμύθια είναι καμιά φορά βγαλμένα από
την Ιστορία. Με όλους αυτούς τους γάμους, λοιπόν, δημιουργήθηκαν οι νέες συμμαχίες
στην μετα-αλεξανδρινή αυτοκρατορία.
Στο ξεκίνημα του Γ’ αιώνα π.Χ., το 298/7 π.Χ., ένας ακόμη θάνατος, αυτή την
φορά από φυσικά αίτια, απομάκρυνε οριστικά έναν ακόμη μετα-Αλεξανδρινό ηγεμόνα,
742

Μέμνων Ηρακλείδης / Memnon Heracleota, FGrH, 434, fr. 1 (4) (9), έτος 300 και fr. 1 (5)
(4), έτος 289/8.
743
Παυσανίας, I.9.6 & I.10.3.
744
OGIS, no 10.
745
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXXI-ΧΧΧΙΙ.
746
Απ. Συρ., X.59.
747
Απ. Συρ., X.59-61.
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τον βασιλιά της Μακεδονίας, και προκάλεσε κρίση. Ο Κάσσανδρος πέθανε από υδρωπικία748 ή φυματίωση αλλά και ο γιος του Φίλιππος Δ’ που τον διαδέχθηκε αρρώστησε
και αυτός από φυματίωση749 και απεβίωσε σύντομα. Οι νεώτεροι γιοι του, Αντίπατρος
και Αλέξανδρος, έγιναν αντίπαλοι στην διεκδίκηση του θρόνου υπό το άγρυπνο μάτι
της μητέρας τους Θεσσαλονίκης, χήρας του Κασσάνδρου και κόρης του Φιλίππου Β’.
Η Θεσσαλονίκη επέμενε ότι έπρεπε να μοιρασθεί το βασίλειο ανάμεσα στους δύο αδελφούς παραβλέποντας την σειρά διαδοχής, στην οποία πρώτος ήταν ο Αντίπατρος. Κατά
την αντιπαράθεση, ο Αντίπατρος δολοφόνησε την μητέρα του ενώ ο Αλέξανδρος ζήτησε την βοήθεια του Πύρρου της Ηπείρου και του Δημητρίου από την νότια Ελλάδα. Ο
Δημήτριος καθυστέρησε από την εμπλοκή του στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο,
όμως ο Πύρρος ανταποκρίθηκε αμέσως. Ζήτησε, φυσικά, τμήμα της Μακεδονίας, της
Αμβρακίας και της Ακαρνανίας για να τον βοηθήσει, τα οποία έλαβε και φρούρησε. Με
την μεσολάβησή του και αυτήν του Λυσιμάχου που δεν ήθελε τον Δημήτριο στην Μακεδονία συνομολογήθηκε ειρήνη. Ο Δημήτριος, όμως, δεν θα έχανε αυτήν την μεγάλη
ευκαιρία να αναμειχθεί στα μακεδονικά θέματα και έφθασε όταν είχε ήδη συναφθεί ειρήνη. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του δεν ήταν πλέον αναγκαίες, συναντήθηκε
με τον Αλέξανδρο, διαφώνησαν, τον σκότωσε και αυτοανακυρήχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας. Η πράξη του αυτή τον έφερε σε απευθείας σύγκρουση με τον Πύρρο (κεφ. 2).
Τώρα που είχε φθάσει στην Μακεδονία και δεν επρόκειτο να υποχωρήσει, ο φόβος του
Δημητρίου πρέπει να ήταν η πιθανή συνεννόηση δυνάμεων μεταξύ των δύο αδελφών
και η επίθεση εναντίον του για να τον απωθήσουν μακριά από τα μακεδονικά εδάφη.
Άλλωστε η μοναδική επιδίωξη του Λυσιμάχου, ο οποίος είχε πάρει το μέρος του νεαρού Αντιπάτρου, ήταν ακριβώς αυτή. Ο Δημήτριος, βέβαια, χρειαζόταν την σύμφωνη
γνώμη του μακεδονικού στρατού για να γίνει αποδεκτός ως βασιλιάς στην Μακεδονία.
Κάλεσε, λοιπόν, τους Μακεδόνες στρατιώτες και τους μίλησε. Τους είπε ότι ο Αλέξανδρος είχε προσπαθήσει πρώτος να τον δολοφονήσει και η πράξη του πρόλαβε τα χειρότερα διότι ο καταλληλότερος βασιλιάς για την Μακεδονία ήταν ο ίδιος. Είχε μεγάλη
πείρα στην διοίκηση ως γηραιότερος, είχε ακολουθήσει πιστά τον Φίλιππο Β’ και τον
Αλέξανδρο Γ’ σε όλες τις εκστρατείες τους, είχε υπάρξει φύλακας των παιδιών του
Αλεξάνδρου και πρωτοστατήσει στην τιμωρία εκείνων που επιβουλεύονταν τον μακεδονικό θρόνο μετά τον θάνατο του βασιλιά. Αναφέρθηκε στην βίαιη διοίκηση του Αντιπάτρου (παππού των νεαρών ανταπαιτητών) αλλά και στην εξολόθρευση της βασιλικής
οικογένειας από τον Κάσσανδρο. Συνεπώς, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος δεν θα ήθελαν
να αναλάβει τον θρόνο απόγονος των δολοφόνων τους αλλά κάποιος που είχε υπερασπισθεί τους ίδιους και την δυναστεία τους. Οι μεγάλοι στρατιωτικοί ηγέτες έπρεπε να
είναι και δεινοί ρήτορες με πειθώ για να επιβάλουν την γνώμη τους στους στρατιώτες.
Ο Δημήτριος εκείνη την στιγμή ζητούσε την ψήφο εμπιστοσύνης αυτών των οποίων θα
ηγείτο και την κέρδισε. Οι μαχητές πείσθηκαν και το 294 π.Χ. τον ονόμασαν δια βοής
βασιλιά της Μακεδονίας. Την ίδια εποχή απέφυγε σύγκρουση με τον Λυσίμαχο, ο
οποίος απειλούνταν από τους Θράκες και προτίμησε να κλείσει ειρήνη με τον Δημήτριο. Του παραχώρησε, μάλιστα, και το τμήμα της Μακεδονίας που ήλεγχε ο νεαρός
Αντίπατρος και είχε καταλάβει με την βοήθειά του.750
748

Παυσανίας. IX.7.2. Ο Ευσέβιος, Χρονικοί κανόνες, I:231 lines 15-17, γράφει ότι απεβίωσε
από φθισική νόσο (λατ. tabido morbo), την οποία ο Green, Actium, p. 764 n. 25, θεωρεί πιθανότερη αιτία
θανάτου.
749
«νόσος φθινώδης», Παυσανίας. IX.7.3.
750
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXXVI και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι,
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Εκεί, λοιπόν, που πρωταγωνιστές των αρχών του Γ’ αιώνα π.Χ. ήταν οι βασιλείς
των μεγάλων βασιλείων της πρώην αλεξανδρινής αυτοκρατορίας, Σέλευκος, Πτολεμαίος, και Λυσίμαχος, ο Δημήτριος, που θεωρούνταν ο ηττημένος της Ιψού, κατάφερε να
γίνει ηγεμόνας του σημαντικότερου από ιστορικής απόψεως ελληνιστικού βασιλείου,
της Μακεδονίας. Σκέφτηκε πως έπρεπε να συμπεριφέρεται ως διάδοχος του Αλεξάνδρου Γ’ ως προς την μεγαλοπρέπεια κατά την άσκηση της εξουσίας και εμφανιζόταν με
μεγάλη θεατρικότητα, ως μέγας ηθοποιός επί σκηνής. Φορούσε μια μεγάλη ποικιλία
από ενδύματα και διαδήματα στολισμένα με πορφύρα και χρυσή κλωστή αλλά και πορφυρά υποδήματα. Ο πολυτελής τρόπος της ζωής του ήταν ξένος για τα μακεδονικά ήθη
ενώ ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να τον πλησιάσει κανείς ή να του μιλήσει. Πρεσβείες
από ελληνικές Πόλεις αναγκαζόντουσαν να περιμένουν πολύ καιρό για να τον συναντήσουν. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τον συνάντησε στον δρόμο και του φώναξε πολλές φορές ότι ήθελε να του μιλήσει. Εκείνος της είπε ότι δεν είχε χρόνο και η γριά του
απάντησε: «μή βασίλευε».751 Ο βασιλιάς έπρεπε να έχει τον χρόνο να ακούσει τους
υπηκόους του αλλιώς δεν μπορούσε να ήταν βασιλιάς. Ο Δημήτριος πρέπει να ήταν και
ο πρώτος ηγεμόνας που αποτύπωσε την μορφή του σε νομίσματα (εικ. ΙΕΕ, 4:296) όσο
βρισκόταν εν ζωή. Αυτή η θεατρικότητα είχε ως σκοπό να αναδείξει την μεγαλοπρέπεια
του βασιλιά της Μακεδονίας σε σύγκριση με τους άλλους ελληνιστικούς βασιλείς. Ότι
ο Δημήτριος, δηλαδή, όχι μόνο δεν ήταν υποδεέστερος τους αλλά και ο μεγαλοπρεπέστερος των βασιλέων.
Ο Δημήτριος, πριν κινηθεί προς την Μακεδονία, είχε ήδη θέσει υπό τον έλεγχό
του το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου, τον Ισθμό, τα Μέγαρα και την Αθήνα.
Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, είχε κληθεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που είχε ξεφύγει από τον έλεγχο της Πόλεως. Το 297 π.Χ., ο στρατηγός των οπλιτών Χάρις ή Χαρίας είχε καταλάβει την ακρόπολη αλλά τελικά ο Λάχαρης, επικεφαλής των μισθοφόρων που είχε προσλάβει η Πόλη, τον εκδίωξε και κατέλαβε την εξουσία. Φίλος και
υποκινητής του Λάχαρη φαίνεται ότι ήταν ο Κάσσανδρος. Ο Δημήτριος δεν μπορούσε
φυσικά να ανεχθεί έναν τέτοιο ηγέτη που θα υποστήριζε τον εχθρό του. Έτσι, το 297/6
π.Χ., έπλευσε προς την Αθήνα για να καταλάβει την πόλη και να εκδιώξει τον Λάχαρη.
Η μεγάλη ναυτική και στρατιωτική δύναμη που είχε συγκεντρώσει έπεσε σε καταιγίδα
καθώς έπλεε παράλληλα με την αττική ακτή και μόλις μπόρεσε να γλυτώσει ο ίδιος με
λίγα πλοία και λίγους στρατιώτες. Συγκεντρώνοντας νέο στρατό άρχισε την πολιορκία
της Μεσσήνης στην Πελοπόννησο και μάλιστα εκεί κινδύνεψε να χάσει την ζωή του.
Μία βολή από καταπέλτη τον κτύπησε στο πρόσωπο και διαπέρασε το σαγόνι του.
Αφού ανάρρωσε, επέστρεψε στην Αττική και κατέλαβε τα Μέγαρα και τον Ραμνούντα.
Συνέλαβε ένα πλοίο με δημητριακά για την Αθήνα και αποθάρρυνε όσους πλοιάρχους
σκόπευαν να τροφοδοτήσουν την πόλη, στην οποία ήταν σε έλλειψη πολλά είδη άμεσης
ανάγκης. Σύντομα εμφανίσθηκε στόλος 150 πολεμικών που είχε στείλει ο Πτολεμαίος
για να βοηθήσει την Αθήνα αλλά ο Δημήτριος συγκέντρωσε από πελοποννησιακές
Πόλεις και την Κύπρο 300 πολεμικά. Ο στόλος από την Αίγυπτο έφυγε ενώ και ο Λάχαρης δραπέτευσε από την Αθήνα για να γλυτώσει την ζωή του. Οι Αθηναίοι δεν είχαν
άλλη επιλογή από το να δεχθούν τον Πολιορκητή, ο οποίος διέταξε να συγκεντρωθούν
όλοι οι πολίτες στο θέατρο. Εκείνος, με θεατρικό τρόπο μπήκε από μια πλαϊνή είσοδο
στην ορχήστρα που ήταν γεμάτη από τους σωματοφύλακές του και απευθύνθηκε με μαλακή φωνή στο κοινό του. Τους προσέφερε δημητριακά που είχαν ανάγκη και παρέδω«Πύρρος», VI-VII και Justinus, XVI.1. Δες και Hammond, History of Macedonia, 3:ch.IX.2.
751
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XLI-XLII.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 166
σε την Πόλη στους άρχοντες που ήθελε ο λαός. Εκείνοι του επέτρεψαν ευχαρίστως να
εγκαταστήσει φρουρά στο Μουσείον (Λόφο των Μουσών ή Φιλοπάππου). Η υποταγή
της Αθήνας επέτρεψε στον Δημήτριο να επιστρέψει στην Πελοπόννησο και να κατευθυνθεί στην Σπάρτη. Προσπάθησε δύο φορές να την καταλάβει και είχε νικήσει στην
τελευταία μάχη αλλά τότε πληροφορήθηκε γεγονότα που τον ανάγκασαν να διακόψει
τις επιχειρήσεις εκεί. Ο Λυσίμαχος είχε θέσει υπό τον έλεγχό του τις πόλεις του στην
Μικρά Ασία και ο Πτολεμαίος είχε καταλάβει την Κύπρο εκτός από την Σαλαμίνα,
όπου ήταν εγκλωβισμένοι η μητέρα του και τα παιδιά του. 752 Έτσι, εγκατέλειψε την
προσπάθειά του να επιβληθεί στην Σπάρτη και κατευθύνθηκε προς την Μακεδονία. Τα
υπόλοιπα γεγονότα κατέληξαν τελικά στην ανακήρυξή του ως βασιλιά της Μακεδονίας
το 294 π.Χ.
Λίγο αργότερα, το 293 π.Χ., τώρα που είχε εδραιώσει την θέση του στην Μακεδονία, επέστρεψε νότια, υπέταξε εύκολα την Θεσσαλία ενώ στράφηκε και εναντίον των
Βοιωτών. Σε βοήθεια των Βοιωτών έφθασε στρατός από την Σπάρτη αλλά ο Δημήτριος
ακολούθησε την στρατηγική που γνώριζε να υπηρετεί καλύτερα: άρχισε την πολιορκία
της Θήβας φέρνοντας κοντά στα τείχη τις πολιορκητικές του μηχανές. Αυτό αρκούσε
για να τρομοκρατήσει τους Σπαρτιάτες που εγκατέλειψαν τους συμμάχους τους και
έφυγαν και τους Θηβαίους να παραδώσουν την πόλη. Ο Δημήτριος εγκατέστησε φρουρές στις βοιωτικές Πόλεις, πήρε πολλά χρήματα από τα θησαυροφυλάκιά τους και
διόρισε «επιμελητήν και αρμοστήν» της περιοχής τον ιστορικό Ιερώνυμο τον Καρδιανό
(περ. 354-250 π.Χ.).753 Οι Θηβαίοι επαναστάτησαν πάλι και ανάγκασαν τον Δημήτριο
να επέμβει για μία ακόμη φορά το 291 π.Χ. αλλά πέρα από τους πρωτεργάτες της
στάσεως δεν πείραξε την πόλη,754 ίσως ενθυμούμενος τι συνέβη στον Αλέξανδρο
Γ᾽όταν κατέστρεψε την Θήβα το 335 π.Χ.755 Κατόπιν, ενεπλάκη σε πολέμους με τον
Πύρρο της Ηπείρου, ο οποίος εποφθαλμιούσε την Μακεδονία, ηττήθηκε και έχασε την
Μακεδονία που μοιράσθηκε ανάμεσα στον Πύρρο και στον Λυσίμαχο. Το 287 ή 286
π.Χ., προσπάθησε να πολιορκήσει την Αθήνα που ήταν εχθρική απέναντί του αλλά
όταν έμαθε ότι ερχόταν ο Πύρρος να την βοηθήσει, έλυσε την πολιορκία και έφυγε για
την Ασία (κεφ. 2).756
Ο Δημήτριος, όμως, δεν έφυγε κυνηγημένος για την Ασία. Αντιθέτως διαπραγματεύθηκε την συνθηκολόγηση και φρόντισε να εξασφαλίσει τις περιοχές που ήλεγχε
στην Ελλάδα.757 Τον φόβισε η κάθοδος του Πύρρου, τον φόβισε ο στόλος του Πτολεμαίου,758 που έκανε πάλι την εμφάνισή του την κατάλληλη στιγμή, αλλά τον έπεισε και
ο Αθηναίος φιλόσοφος Κράτης, απεσταλμένος των Αθηναίων, που του απέδειξε ότι το
φρονιμότερη ήταν να μην τα βάλει με τους δύο βασιλείς αλλά να διαπραγματευθεί ειρήνη και να αποχωρήσει. Η μεγάλη επιθυμία του Δημητρίου ήταν να φθάσει στην Ασία
και να πολεμήσει τον Λυσίμαχο759 Οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά ανάμεσα στον απεσταλμένο του Πτολεμαίου, στους αντιπροσώπους του Δημητρίου και στους εκπροσώπους των Αθηναίων, τον Καλλία και τον
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Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXXIII-XXXV.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XXXIX.
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Δ.Σ., XXI.14.
755
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 476-480.
756
Δες και Green, Actium, pp. 123-128 και Hammond, History of Macedonia, 3:ch.X.2.
757
Χάρτης των ελληνιστικών κρατών το 290 π.Χ. σε ΙΕΕ, 4:300-301.
758
PHI Greek Inscriptions, # PH347776, IG ΙΙ3 1 863 = # PH 2869, IG ΙΙ2 650, ψήφισμα των
Αθηναίων του 286/5 π.Χ. υπέρ του Ζήνωνος, πλοιάρχου σταλμένου από τον Πτολεμαίο.
759
Green, Actium, p. 128.
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αδελφό του Φαίδρο από τον Σφηττό (οικισμό της Αττικής), μάλλον ως απλούς παρατηρητές. Δεκαεπτά χρόνια μετά την ειρήνη, οι Αθηναίοι τίμησαν με ειδικό ψήφισμα την
συμβολή του Καλλία και αφηγήθηκαν λεπτομερώς σε χαραγμένη στήλη τα γεγονότα
του 287 ή 286 π.Χ. (Ιστορική Πηγή 26). Η αφηγηματική αυτή επιγραφή είναι μια καταγραφή, σύμφωνα με την αντίληψη των Αθηναίων, της προστριβής τους με τον Δημήτριο Πολιορκητή και των πατριωτικών πράξεων του Καλλία για να βοηθήσει την Πόλη
του στην δύσκολη αυτή στιγμή. Μερικά χρόνια νωρίτερα, για τις δικές του υπηρεσίες
στην Αθήνα, είχε τιμηθεί και ο αδελφός του Φαίδρος (Ιστορική Πηγή 26). Μετά το
τέλος των διαπραγματεύσεων με τον Πολιορκητή το 286/6 π.Χ., αποφασίσθηκε να κρατήσει ο Δημήτριος τις οχυρές θέσεις στην Κόρινθο, Χαλκίδα, Πειραιά, Ελευσίνα, Σαλαμίνα, Αττική ενώ η Αθήνα επέστρεψε σε ελεύθερο και ανεξάρτητο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν ήταν, όμως, μόνο το γόητρο του Δημητρίου που επλήγη με την ανεξάρτητη
Αθήνα αλλά πολύ περισσότερο ότι άφηνε τον έλεγχο των θαλασσών στον Πτολεμαίο.
Αν και κατά πάσα πιθανότητα ο Δημήτριος διατήρησε την ναυτική του βάση στην Έφεσο, ο Αιγύπτιος βασιλιάς διέθετε ναυτική βάση στην Άνδρο, τον έλεγχο της Κύπρου
αλλά και τις καλές του σχέσεις με τους νησιώτες, με επίκεντρο την Ρόδο.760
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 26
ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΤΙΜΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΦΑΙΔΡΟ
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΑ (270/269 π.Χ.)
T. Leslie Shear, Jr., Kallias of Sphettos and the Revolt of Athens in 286 B. C., Hesperia
Supplements, vol. 17 (The American School of Classical Studies at Athens, 1978), pp.
2-4. Απόδοση στην νεοελληνική και σχόλια Δ. Ι. Λοΐζος.
Ο δήμος (των Αθηναίων τιμά) τον Καλλία (γιο) του Θυμοχάρου από τον Σφηττό.761
Όταν άρχων ήταν ο Σωσίστρατος, κατά την έκτη πρυτανεία της Πανδιονίδος [φυλής],
στην οποίαν ήταν γραμματεύς ο Αθηνόδωρος (γιος) του Γοργίππου από τις Αχαρνές, την
δεκάτη ογδόη ημέρα του Ποσιδεώνος [μηνός], την εικοστή πρώτη ημέρα της πρυτανείας,
στην κύρια συνεδρίαση της εκκλησίας (του δήμου), εκ των προέδρων έφερε για έγκριση
αυτό το ψήφισμα ο Επιχάρης ο γιος του Φειδοστράτου από την Ερχία 762 και οι συμπρόεδροι.
Αποφάσισε η βουλή και ο δήμος, εισηγήθηκε ο Ευχάρης (γιος) του Ευάρχου από την
Κονθύλη:763 επειδή ο Καλλίας, όταν έγινε η επανάσταση από τον δήμο εναντίον αυτών
που κατείχαν την πόλη και εξεδίωξαν από το άστυ764 τους στρατιώτες,765 και ενώ το φρούριο στο Μουσείο [Λόφο των Μουσών] ήταν ακόμη υπό την κατοχή (των στρατιωτών) και
(οι στρατιώτες) από τον Πειραιά πολεμούσαν ακόμη στην ύπαιθρο («χώρα»), και ο Δημήτριος (Πολιορκητής) ερχόταν από την Πελοπόννησο με τον στρατό του εναντίον του
760

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XLVI και Green, Actium, p. 129.
Δήμος της Αττικής, βορειοδυτικά του σημερινού Κορωπίου.
762
Δήμος της Αττικής, κοντά στα σημερινά Σπάτα.
763
Δήμος της Αττικής, μάλλον νοτιοανατολικά των Σπάτων.
764
Η αστική περιοχή της Αθήνας σε αντίθεση με την ύπαιθρο «χώρα».
765
Ανάγκασε την μακεδονική φρουρά να καταφύγει στον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) το
761

286 π.Χ.
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άστεως, ο Καλλίας έχοντας κατανοήσει τον κίνδυνο που διέτρεχε η Πόλη, αφού επέλεξε
χίλιους στρατιώτες από αυτούς που ήταν μαζί στην Άνδρο, τους πλήρωσε τους μισθούς
τους και τους έδωσε προμήθειες, έφθασε γρήγορα στο άστυ για να βοηθήσει τον δήμο,
πράττοντας σύμφωνα με την ευμενή διάθεση που έχει δείξει προς τον δήμο ο βασιλιάς
Πτολεμαίος (Α᾽ της Αιγύπτου). Αφού οδήγησε τους στρατιώτες που ήταν μαζί του στην
ύπαιθρο, προστάτευσε την συγκομιδή του σίτου766 καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεταφερθεί στην πόλη όσο το δυνατόν περισσότερος σίτος.767 Επειδή όταν
έφθασε ο Δημήτριος, κύκλωσε το άστυ και άρχισε την πολιορκία του, ο Καλλίας αγωνιζόμενος υπέρ του δήμου και εξορμώντας μαζί με τους στρατιώτες, ακόμη και τραυματισμένος, δεν υπολόγισε κανέναν κίνδυνο σε καμία περίσταση για την σωτηρία του δήμου.
Όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος768 απέστειλε τον [πρέσβη] Σώστρατο για να διασφαλίσει τα
συμφέροντα της πόλεως και ο Σώστρατος ζήτησε να του σταλεί πρεσβεία στον Πειραιά
με την οποία θα διαπραγματευόταν εκ μέρους της πόλεως (των Αθηναίων) την ειρήνη με
τον Δημήτριο, ο Καλλίας υπακούοντας στις εντολές των στρατηγών και της βουλής επήγε
ως πρεσβευτής του δήμου και πάντα πράττοντας προς το συμφέρον της πόλεως, παρέμεινε στο άστυ με τους στρατιώτες τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για
την ειρήνη. Κατόπιν, έπλευσε προς τον βασιλέα Πτολεμαίο μαζί με τους πρέσβεις που είχαν σταλεί από την πόλη δείχνοντας ενδιαφέρον για κάθε ζήτημα και συνεργαζόμενος για
τα συμφέροντα της πόλεως. Όταν ανέλαβε την βασιλεία 769 ο Πτολεμαίος [Β᾽] ο νεώτερος
βασιλεύς, ο Καλλίας έφθασε στο άστυ και οι στρατηγοί τον κάλεσαν και τον ενημέρωσαν
για ό,τι συνέβαινε στην πόλη και τον παρακάλεσαν να σπεύσει να ενεργήσει υπέρ της
πόλεως στον βασιλέα Πτολεμαίο για να βοηθήσει όσο το δυνατόν συντομότερα την πόλη
με σιτηρά και χρήματα. Και ο Καλλίας έπλευσε με δικά του έξοδα στην Κύπρο και από
εκεί απευθύνθηκε με πειθώ στον βασιλιά και με μεγάλη προσπάθεια έφερε στον δήμο πενήντα αργυρά τάλαντα770 και είκοσι χιλιάδες μεδίμνους771 σιτηρών δωρεάν, οι οποίοι καταμετρήθηκαν στην Δήλο στους εκπροσώπους του δήμου. Όταν ο βασιλιάς πρώτη φορά
διοργάνωσε τα Πτολεμαία, δηλαδή θυσίες και αγώνες προς τιμήν του πατρός του, και
όταν ψήφισε ο δήμος να σταλεί ιερή αντιπροσωπεία772 και αξίωσε να τεθεί επικεφαλής ο
Καλλίας και να οδηγήσει εκ μέρους του δήμου την αντιπροσωπία, δέχθηκε προθύμως ο
Καλλίας και τις πενήντα μνας773 που είχαν ψηφισθεί για (τα έξοδα) της πρεσβείας δεν τις
δέχθηκε και τις παρέδωσε στον δήμο και με δικά του έξοδα οδήγησε την αντιπροσωπεία
καλώς και όπως αξίζει στον δήμο (των Αθηναίων) και φρόντισε για την θυσία υπέρ της
πόλεως και όλων των άλλων πραγμάτων και όπως άρμοζε μαζί με τους πρέσβεις. Και
εκείνη την εποχή, που επρόκειτο για πρώτη φορά 774 ο δήμος να διοργανώσει τα Παναθήναια προς τιμήν της Αρχηγέτιδάς μας [της Αθηνάς] από τότε που ανακτήσαμε την
Πόλη,775 ο Καλλίας συζήτησε με τον βασιλιά [Πτολεμαίο Β᾽] για τα εξαρτήματα του πλοί-
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Για να μην λιμοκτονήσει η Αθήνα.
Οι Αθηναίοι τίμησαν και τον αδελφό του Φαίδρο που τον βοήθησε, όπως φαίνεται από την
δεύτερη επιγραφή που παραθέτουμε.
768
Ως σύμμαχος και προστάτης (!) της Αθήνας.
769
Το 282 π.Χ.
770
Περίπου 1300 κιλά αργύρου, AMCD.
771
Περισσότερα από 1 εκατομμύρια λίτρα, AMCD.
772
Για να τιμήσει με την παρουσία της στις γιορτές τον νεκρό πια Πτολεμαίο Α᾽.
773
Περίπου 21,5 κιλά αργύρου. Δες και Πίνακα 27.
774
Στα Παναθήναια του 278 π.Χ.
775
Ανέλαβε πάλι ο δήμος την δημοκρατική εξουσία στην Αθήνα.
767
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ου που χρειάζονταν να ετοιμασθούν για να (στηρίξουν) τον πέπλο 776 και τα οποία ο βασιλιάς δώρησε στην Πόλη, και φρόντισε να κατασκευασθούν αυτά με τον καλύτερο τρόπο
για την θεά και οι πρέσβεις που είχαν επιλεγεί να πάνε μαζί του [στην Αίγυπτο], αμέσως
να μεταφέρουν τα εξαρτήματα εδώ σε εμάς. Τώρα, ο Καλλίας έχει εγκατασταθεί από τον
βασιλιά Πτολεμαίο στην Αλικαρνασσό και συνεχίζει με ζήλο (να βοηθά) τις πρεσβείες και
τις ιερές αντιπροσωπείες που στέλνει ο δήμος προς τον βασιλιά Πτολεμαίο [Β᾽] και ιδιαιτέρως φροντίζει με κάθε επιμέλεια για κάθε πολίτη που φθάνει σε εκείνον και για τους
στρατιώτες που είναι εκεί μαζί του, ενεργώντας με τον καλύτερο τρόπο προς το συμφέρον
και το καλό της Πόλεως [Αθήνας] ... [χάσμα 16-17 γραμμάτων] ... για την πατρίδα ο Καλλίας ουδέποτε υπέμεινε ... [χάσμα 1-2 λέξεων] ... όταν (η δημοκρατία) στον δήμο είχε καταλυθεί αλλά και την περιουσία του τού επετράπη να συνεισφέρει [να παραδώσει υποχρεωτικά] στην ολιγαρχία777 ώστε να μην πράξει τίποτα αντίθετο με τους νόμους ή τους δημοκρατικούς θεσμούς όλων των Αθηναίων. Για να γνωρίζουν (λοιπόν) όλοι όσοι θελήσουν να πράξουν κάτι καλό για την Πόλη ότι ο δήμος πάντα ενθυμείται όσους τον ευεργέτησαν και ευχαριστεί κάθε έναν.
Καλότυχα αποφάσισε η βουλή ότι οι πρόεδροι που θα κληρωθούν να προεδρεύσουν στην
εκκλησία (του δήμου) ως ορίζει ο νόμος για αυτά τα θέματα, να παρουσιάσουν την
απόφαση της βουλής προς τον δήμο, ότι (δηλαδή) νομίζει η βουλή ότι πρέπει να επαινεθεί
ο Καλλίας (γιος) του Θυμοχάρου από τον Σφηττό λόγω της αρετής του και της καλής προθέσεως που επιδεικνύει προς τον δήμο των Αθηναίων και να τον στεφανώσει με χρυσό
στέφανο ως ορίζει ο νόμος και να αναγγείλει τον στέφανο [την απονομή του] στον διαγωνισμό των τραγωδιών στα Μεγάλα Διονύσια. Την κατασκευή του στεφάνου και την αναγγελία θα επιμεληθούν όσοι είναι στην διοίκηση. Θα στήσει μάλιστα ο δήμος στην Αγορά
δικό του χάλκινο άγαλμα ενώ θα του παραχωρείται και θέση ανάμεσα στους προέδρους
[στην πρώτη σειρά] σε όλους τους αγώνες που διοργανώνει η Πόλη και ο διορισμένος
υπεύθυνος για τις ιερές εορτές θα φροντίσει να του παραχωρηθεί αυτή η θέση. Διορίσθηκαν ήδη από τον δήμο τρεις άνδρες από όλους τους Αθηναίους, οι οποίοι θα φροντίσουν
για την κατασκευή του αγάλματος και την τοποθέτησή του. Οι θεσμοθέτες θα εισηγηθούν
την εξέταση αυτής της δωρεάς στην Ηλιαία778 αφού έχουν παρέλθει οι ημέρες που ορίζει ο
νόμος. Για να διατηρηθεί στο μέλλον μία καταγραφή των εξαιρετικών πράξεων του Καλλία, να αναγράψει αυτό το ψήφισμα ο γραμματέας της πρυτανείας σε λίθινη στήλη και να
την στήσει δίπλα στο άγαλμα. Όσοι είναι στην διοίκηση θα μοιράσουν τα έξοδα που θα
γίνουν για την αναγραφή και την στήλη.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΙΔΡΟ (276/5 π.Χ.)
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
SIG, no 409 = PHI Greek Inscriptions, # PH2901, IG II2 682. Απόδοση στην νεοελληνική
και σχόλια Δ. Ι. Λοΐζος.
[Η επιγραφή, όπως έχει διατηρηθεί σήμερα, αρχίζει με απόσπασμα κειμένου που αναφέρεται στην πολεμική δράση του πατέρα του Φαίδρου και του Καλλία]
776

Στην πομπή των Παναθηναίων, ο υφασμένος πέπλος ήταν το ιστίο (πανί) τροχοφόρου πλοί-

ου.
777

Το καθεστώς που κυβερνούσε τη Αθήνα όταν την είχε καταλάβει ο Δημήτριος ο Πολιορκητής
(294-287 π.Χ.).
778
Στο αθηναϊκό δικαστήριο.
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Ο Φαίδρος ο ίδιος έχοντας τις ίδιες προτιμήσεις με τους προγόνους του, υποδείκνυε τον
εαυτό τους ως έχοντα ισάξια (με εκείνους) καλή πρόθεση προς τον δήμο. Όταν άρχων
ήταν ο Νικίας [296/5 π.Χ.], δύο φορές εξελέγη από τον δήμο στρατηγός για την (στρατιωτική) προετοιμασία και για όλα φρόντισε όπως έπρεπε φιλότιμα και με τον καλύτερο
τρόπο. Εξελέγη πολλές φορές υπεύθυνος (στρατηγός) για την ύπαιθρο [«χώραν»] και
υπηρέτησε τρεις φορές στο εξωτερικό και φρόντισε για όλα ώστε οι στρατιώτες να εξοπλισθούν με τον καλύτερο τρόπο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον δήμο.
Εστάλη ως πρεσβευτής στον βασιλιά Πτολεμαίο τον πρεσβύτερο [Α᾽ Σωτήρ, 305-282
π.Χ.] και έφερε στον δήμο σιτηρά και χρήματα. Εξελέγη από τον δήμο στρατηγός οπλιτών την περίοδο που άρχων ήταν ο Κίμων [288/7 π.Χ.] και αγωνίσθηκε για την σωτηρία
μας779 και όταν η Πόλη περιήλθε σε δύσκολη κατάσταση διαφύλαξε την ειρήνη στην
ύπαιθρο και λαμβάνοντας πάντα τις καλύτερες αποφάσεις κατάφερε να μεταφερθούν από
την ύπαιθρο τα σιτηρά και τα άλλα αγαθά στην πόλη. Συμβούλευσε τον δήμο να πραγματοποιήσει [χάσμα] παρέδωσε [στον διάδοχό του] μια ελεύθερη, αυτόνομη, δημοκρατική
Πόλη με κυρίαρχους νόμους [χάσμα] και έλεγε και έπραττε όσο μπορούσε το καλό για
τον δήμο [χάσμα]. Εξελέγη πρώτος στρατηγός των οπλιτών την περίοδο που άρχων ήταν
ο Ξενοφών [287/6 π.Χ.] και έπραττε πάντα αυτά που όριζαν οι νόμοι, η βουλή και τα ψηφίσματα του δήμου
[χάσμα]
Εξελέγη αγωνοθέτης780 από τον δήμο την περίοδο που άρχων ήταν ο Νικίας [282/1 π.Χ.]
και φρόντισε ώστε οι θυσίες να γίνουν κατά τα πατροπαράδοτα και οι αγώνες να τελεσθούν με τον καλύτερο τρόπο, ισάξιοι της φιλοδοξίας του δήμου. [...] Και όλα του τα
άλλα καθήκοντα φιλότιμα εξετέλεσε και συμμετείχε σε όλες τις εθελοντικές εισφορές που
πραγματοποιήθηκαν από τον δήμο και για όλα αυτά στεφανώθηκε [τιμήθηκε] από την
βουλή και τον δήμο.
Επειδή, λοιπόν, πρέπει να φαίνεται ότι ο δήμος τιμά τους καλούς άνδρες και όσους είναι
αξιομνημόνευτοι, καλότυχα, αποφάσισε η βουλή ότι οι πρόεδροι, αυτοί που θα τύχει να
προεδρεύουν στον δήμο όταν έρθουν εκείνες οι ημέρες που ορίζει ο νόμος, θα αναφερθούν σε αυτά, ότι προτείνει η βουλή στον δήμο ότι αποφάσισε η βουλή να επαινέσει τον
Φαίδρο, (γιο) του Θυμοχάρου από τον Σφηττό και να τον στεφανώσει με χρυσό στεφάνι,
όπως ορίζει ο νόμος, εξ αιτίας της αρετής που επέδειξε και της καλής του προθέσεως προς
τον δήμο των Αθηναίων. Να του απονεμηθεί το στεφάνι στον διαγωνισμό των τραγωδιών
στα Μεγάλα Διονύσια και στους γυμνικούς αγώνας κατά τα Μεγάλα Παναθήναια.
[στο τέλος της επιγραφής αναφέρεται ότι θα κατασκευασθεί ορειχάλκινο άγαλμα του Φαίδρου που θα στηθεί στην Αγορά, θα έχει τιμητική θέση σε όλους τους αγώνες ενώ εκείνος
και οι γηραιοί απόγονοί του θα τρέφονται δωρεάν στο πρυτανείο]
Ο Δημήτριος άφησε τον γιο του Αντίγονο Γονατά (319 π.Χ. – 239 π.Χ.) να φροντίζει για τις οχυρές πόλεις και θέσεις που του είχαν μείνει πια στην Ελλάδα μετά την
ειρήνη του 287 και με 11.000 στρατιώτες και όλο τον στόλο του άνοιξε πανιά για την
Μίλητο. Ήθελε να ξεκινήσει από εκεί για να αντιμετωπίσει τον Λυσίμαχο. Πριν, όμως,
ξεκινήσει νυμφεύθηκε την Πτολεμαΐδα, κόρη της Ευρυδίκης με τον Πτολεμαίο. Η Ευρυδίκη ήταν αδελφή της πρώην συζύγου του Φίλας και η πρόταση για τον γάμο είχε γίνει από το 301 π.Χ. με την συνδρομή του Σελεύκου. Παρότι δεν είναι διευκρινισμένη η
779
780

«υπέρ της κοινής σωτηρίας».
Δες DGRA, λμ. «agonothetae».
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αιτία αυτού του γάμου, είναι πιθανό να ήταν μία ακόμη προσπάθεια του Δημητρίου να
χρησιμοποιήσει τον γάμο για πολιτικούς σκοπούς σε σχέση με τον Πτολεμαίο. Στην
συνέχεια, κατέλαβε τις Σάρδεις και ορισμένοι στρατηγοί του Λυσίμαχου συμμάχησαν
μαζί του αλλά όταν εμφανίσθηκε με στρατό ο Αγαθοκλής, ο γιος του Λυσίμαχου, εκείνος προχώρησε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην Φρυγία. Στόχος του ήταν να ξεσηκώσει τις ανατολικές σατραπείες σε επανάσταση. Έτσι, βάδιζε με τον στρατό του
προς την Αρμενία και την Μηδία ενώ τον κυνηγούσε ο Αγαθοκλής. Ήρθε, όμως, κάποια
στιγμή που ο Δημήτριος άρχισε να έχει έλλειψη προμηθειών ενώ εξαιτίας κάποιου
λάθους έχασε πολλούς άνδρες κατά την διάβαση ενός ποταμού. Στο τέλος, η απώλεια
8000 ανδρών, η αφόρητη πείνα και ο αποκλεισμός του Αγαθοκλή τον ανάγκασαν να λυγίσει. Έγραψε μακρύ γράμμα στον Σέλευκο εξηγώντας τις ατυχίες του και με ικεσίες
επιζητούσε τον οίκτο του. Ο Σέλευκος συγκινήθηκε και μήνυσε στους στρατηγούς της
περιοχής που βρισκόταν ο Δημήτριος να τον προμηθεύσουν με ό,τι χρειαζόταν ο ίδιος
ως βασιλιάς και τον στρατό του με τρόφιμα. Αλλά, ταυτοχρόνως, ακούγοντας έναν
σύμβουλό του που του εξήγησε πόσο επικίνδυνος μπορεί να γινόταν ο Δημήτριος, προχώρησε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη προς την περιοχή. Παρά τις παρακλήσεις του
Δημητρίου για τρόφιμα προς τους στρατιώτες, ο Σέλευκος του ζήτησε ως εχέγγυο ομήρους τους στενότερούς του συμπολεμιστές. Τότε, σαν «θηρίον» ο Δημήτριος επιτέθηκε
παντού στην περιοχή που βρισκόταν. Σε όσες επιθέσεις έκανε ο Σέλευκος εναντίον του
ηττήθηκε αλλά δεν ήθελε να ζητήσει την βοήθεια του Λυσιμάχου, τον οποίο δεν εμπιστευόταν αλλά και φοβόταν. Γνώριζε ότι εάν τον καλούσε σε βοήθεια είτε θα αναγκαζόταν να μοιρασθεί τμήμα του βασιλείου του μαζί του είτε εκείνος θα συνωμοτούσε
εναντίον του. Και οι δύο εποφθαλμιούσαν την ασιατική αυτοκρατορία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Τελικά, μετά από πολύ κυνηγητό, απώλειες και αυτομολήσεις στρατιωτών, ο Δημήτριος παγιδεύθηκε και πείσθηκε πως έπρεπε να παραδοθεί στον Σέλευκο.
Τον έθεσε σε περιορισμό σε κάποιο φρούριο στην Συρία, όπου έμεινε από το 286/5
μέχρι το 283 π.Χ. Στο τέλος, αρρώστησε από την απραξία, την πολυφαγία και το κρασί
και πέθανε σε ηλικία 54 ετών.781
Θλιβερό τέλος για έναν στρατηγό που ήταν συνηθισμένος να πολεμά συνέχεια,
να πολιορκεί για ημέρες και μήνες σε όλο το Αιγαίο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την
Μικρά Ασία. Ο θάνατος του Δημητρίου οριστικοποίησε την δεδομένη στιγμή την κυριαρχία των δύο γηραιών Διαδόχων του Αλεξάνδρου, του Σελεύκου και του Λυσιμάχου,
στην ασιατική αλεξανδρινή αυτοκρατορία και εδραίωσε πια την βασιλεία του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο. Έμενε να διευθετηθεί η πολιτική εξουσία στην Ελλάδα και στην
Μακεδονία, εκεί όπου υπήρχαν πλέον απόγονοι των Διαδόχων του Αλεξάνδρου Γ᾽. Αυτοί είναι που θα παίξουν τον κύριο ρόλο στις δυτικές ακτές του Αιγαίου. Αλλά ο Λυσίμαχος και ιδίως ο Σέλευκος ποτέ δεν έπαψαν να εποφθαλμιούν ο ένας το βασίλειο του
άλλου. Είχαν, όπως και ο Δημήτριος, αυτή την «παραπλανητική αυταπάτη»782 και για
αυτόν τον λόγο οι πόλεμοι μεταξύ τους συνεχίσθηκαν.
Στα πρώτα χρόνια μετά την εξορία του Δημητρίου, ο Λυσίμαχος ασχολήθηκε με
την Μακεδονία. Το 285 π.Χ., ο Λυσίμαχος κινήθηκε δυτικά, απώθησε τον Πύρρο προς
την Ήπειρο και κατέλαβε και το υπόλοιπο τμήμα της Μακεδονίας (κεφ. 2). Ο γιος του
Κασσάνδρου, Αντίπατρος, ως νόμιμος διάδοχος, ανέμενε ότι το βασίλειο θα του παραδινόταν αλλά φυσικά ο νέος βασιλιάς δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. Αντιθέτως, όταν
781
782

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XLVI-LIII και Παυσανίας, I.10.
Green, Actium, p. 130.
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διαμαρτυρήθηκε και απαίτησε το βασίλειό του, ο Λυσίμαχος τον σκότωσε. 783 Με αυτόν
τον τρόπο, ο Λυσίμαχος έθεσε τέρμα στην γραμμή των διεκδικητών του θρόνου από
την πλευρά του Κασσάνδρου. Την ίδια εποχή, αλλά και λίγο μετά τον θάνατο του Δημητρίου, ο γιος του Αντίγονος Γονατάς, είχε την εξουσία στην νότια Ελλάδα, σε ένα
σκόρπιο βασίλειο με πολλά προβλήματα. Πρώτα-πρώτα είχε τα πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα στην Αθήνα, τις οχυρωμένες πόλεις Κόρινθο, Χαλκίδα, Δημητριάδα (την
οποία είχε δημιουργήσει ο πατέρας του λίγο έξω από τον σημερινό Βόλο), και ένα
σώμα μισθοφόρων. Τους μισθοφόρους πλήρωνε φορολογώντας τις πόλεις που ήλεγχε.
Όμως, αυτός ο φαινομενικά αδύναμος ηγεμόνας επρόκειτο να κυβερνήσει την Μακεδονία για περίπου τέσσερις δεκαετίες.
Αλλά το 285 π.Χ., οι τρεις ισχυροί άνδρες της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας
ήταν οι γηραιοί πλέον Λυσίμαχος, Σέλευκος και Πτολεμαίος. Κανείς από τους τρεις δεν
είχε λόγο να δώσει σημασία στον Αντίγονο Γονατά. Ο Πτολεμαίος μάλιστα υπήρξε αυτός που επωφελήθηκε απολύτως από την ανέλπιστη για αυτόν επιτυχία της πολιτική
του «άπραγος και νικητής».784 Όταν έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Δημήτριος, ο διοικητής
του στόλου του στην Μίλητο και ηγεμόνας της Σιδώνας Φιλοκλής 785 οδήγησε όλα τα
πλοία στην Αλεξάνδρεια και παρέδωσε ουσιαστικά την Τύρο και την Σιδώνα στον Αιγύπτιο βασιλέα. Αυτό, όμως, που περιέπλεξε τα πράγματα στις αυλές του Πτολεμαίου
και του Λυσιμάχου ήταν οι πολλαπλοί τους γάμοι. Ο Πτολεμαίος ήταν ο πρώτος που
αντιμετώπισε το δίλημμα σχετικά με τον εάν έπρεπε να προτιμήσει τα παιδιά που
απέκτησε με την Ευρυδίκη ή τα τα παιδιά που είχε με την Βερενίκη στην διαδοχή του
θρόνου. Λέγεται ότι ο Δημήτριος Φαληρεύς, ο οποίος είχε καταφύγει στην αυλή του
Πτολεμαίου, τον συμβούλευσε να προτιμήσει τα παιδιά της Ευρυδίκης για τον θρόνο
του. Όμως εκείνος παρέδωσε την διαδοχή στον γιο του από την Βερενίκη, τον Πτολεμαίο Β᾽ Φιλάδελφο786 (διοίκ. 282-246 π.Χ.), ίσως διότι δεν του άρεσε καθόλου η συμβουλή του φιλοσόφου να διαβάσει βιβλία «περί βασιλείας και ηγεμονίας»787 για να
μάθει όσα οι φίλοι του δεν τολμούσαν να του πουν. Παρενθετικά, ο Πτολεμαίος Β᾽ δεν
του το συγχώρεσε πότε και όταν ανέλαβε την εξουσία του απαγόρευσε να φύγει από
την Αίγυπτο μέχρι που κάποια ημέρα του 280 π.Χ. όταν κοιμόταν τον δάγκωσε φίδι και
πέθανε.788 Η επιλογή του Πτολεμαίου Β᾽ για την διαδοχή άφησε στο περιθώριο τον «βίαιο, επικίνδυνο και απολύτως φιλόδοξο»789 γιο της Ευρυδίκης Πτολεμαίο Κεραυνό.
Όταν η απόφαση του γηραιού ηγεμόνα έγινε γνωστή, ο Κεραυνός απευθύνθηκε στον
Σέλευκο, ο οποίος για να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή την δεδομένη στιγμή του
υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθούσε να πάρει τον θρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Ο ανυπόμονος νεαρός προσέγγισε τον Σέλευκο αλλά μόλις πέθανε ο Πτολεμαίος Α᾽
εκείνος πολύ διπλωματικά προσπάθησε να διαπραγματευθεί με τον επίσημο διάδοχο,
Πτολεμαίο Β᾽ και του προσέφερε μια κόρη του για γάμο. Τότε, ο Κεραυνός σκέφθηκε
να διεκδικήσει τον Μακεδονικό θρόνο πηγαίνοντας στην αυλή του Λυσιμάχου αλλά,
783

Justinus, XVI.2.
«never had Ptolemy's gift for sitting still and waiting paid off better», Green, Actium, p. 131.
785
Για τα ιστορικά προβλήματα γύρω από αυτό το πρόσωπο δες Jakob Seibert, «Philokles, Sohn
des Apollodoros, König der Sidonier,» Historia, 19 (July 1970): 337-351 και Irwin L. Merker, «The
Ptolemaic Officials and the League of the Islanders,» Historia 19 (April 1970): 141-160.
786
Εραστής της αδελφής του, νυμφεύθηκε την αδελφή του Αρσινόη για πολιτικούς λόγους.
787
Πλούταρχος, Ηθικά, «Αποφθέγματα Βασιλέων και Στρατηγών», Δημητρίου Φαληρέως, 1
(189D).
788
Δ.Λ., «Δημήτριος», V.78 (κεφ. 5). Ο Green, Actium, p. 88, πιστεύει ότι αυτοκτόνησε.
789
Green, Actium, p. 131.
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όπως ήδη γνωρίζουμε, δεν ήταν ο μόνος διεκδικητής. Άλλοι υποψήφιοι ήταν ο Αγαθοκλής του Λυσιμάχου, ο Αντίγονος Γονατάς του Δημητρίου, ο Πύρρος αλλά και οι τρεις
γιοι της Αρσινόης από τον Λυσίμαχο. Η Αρσινόη φοβούμενη ότι όταν πέθαινε ο Λυσίμαχος ο Αγαθοκλής θα εξολόθρευε τα παιδιά της, φρόντισε να τον πλευρίσει. Πιθανότατα, θέλησε να του παραστήσει την ερωτευμένη ή ήταν όντως ερωτευμένη μαζί του,
αλλά όταν εκείνος απέκρουσε τον έρωτά της αποφάσισε να τον εξοντώσει με την βοήθεια του Κεραυνού. «Το ερωτικό γατάκι είχε πολύ κοφτερά νύχια». 790 Ο Αγαθοκλής δηλητηριάσθηκε το 283/2, ίσως και με την ανοχή ή προτροπή του πατέρα του Λυσιμάχου.791 Η αδυναμία του Λυσιμάχου να σταματήσει την Αρσινόη ή η συνενοχή του
στην δολοφονία του γιου του, οδήγησε την Λυσάνδρα, αδελφή της και σύζυγο του Αγαθοκλή, να πάρει τα παιδιά της και μαζί με άλλους συγγενείς του σκοτωμένου να καταφύγει στην αυλή του Σελεύκου. Ο Πτολεμαίος Κεραυνός έμεινε, βέβαια, στο πλευρό
του Λυσιμάχου με μοναδικό στόχο τον μακεδονικό θρόνο.
Οι βασιλικοί συγγενείς του Λυσιμάχου αλλά και άλλοι που διαφωνούσαν με την
δολοφονία του Αγαθοκλή και έφθασαν στην αυλή του Σελεύκου αποτέλεσαν ωραιότατη
δικαιολογία για τον τελευταίο να επιτεθεί στον παλιό του συμπολεμιστή. Το 281 π.Χ.,
άρχισε την επέλαση στην Μικρά Ασία και η μία Πόλη μετά την άλλη υποκλίθηκαν στην
στρατιωτική του ισχύ. Ο Λυσίμαχος δεν είχε παρά να αντεπιτεθεί. Εν τω μεταξύ, όμως,
είχε ήδη χάσει σημαντικούς συμμάχους στην Ανατολία (Τουρκία). Η σημαντικότερη
απώλεια ήταν του διοικητή της Περγάμου Φιλεταίρου (δες παρακάτω), ο οποίος τρομοκρατημένος από την εκτέλεση του Αγαθοκλή και φοβούμενος την ισχύ της Αρσινόης,
παρέδωσε αυτοβούλως την οχυρή πόλη στον Σέλευκο μαζί με 9000 τάλαντα (περίπου
232.700 κιλά ασήμι, AMCD) από το θησαυροφυλάκιο του βασιλιά του.792 Ο Λυσίμαχος
πια δεν είχε παρά να αντιμετωπίσει τον εχθρό του σε μάχη εκ παρατάξεως. Οι δύο
στρατοί συναντήθηκαν στο Κόρου Πεδίον / Κορουπέδιον (Korou pedion / Corupedion /
Curupedion / Corupedium, BAGROW, 56:F4, σημερ. περιοχή Kasaba ovası, 50 χλμ.
ανατολικά της Σμύρνης και βόρεια της πόλεως Turgutlu). Οι δύο αντίπαλοι στρατηγοί
και βασιλείς ήταν παραπάνω από 70 ετών. Στην μάχη έπεσε ο Λυσίμαχος. 793 Η Αρσινόη
μαζί με τα παιδιά της κατάφερε μεταμφιεσμένη να φύγει από την Έφεσο 794 και να
φθάσει στην Μακεδονία, στην Κασσάνδρεια (στην θέση της παλιάς Ποτείδαιας). Ο Κεραυνός συνάντησε τον Σέλευκο αλλά γρήγορα κατάλαβε πως ο νικητής, ακόμη και σε
αυτήν την προχωρημένη ηλικία, είχε την φιλοδοξία να κατακτήσει και να βασιλεύσει
και στην Μακεδονία και καμία πρόθεση να την δώσει στον ίδιο. Ούτε ενδιαφερόταν για
να τον βοηθήσει να ανέβει στον θρόνο της Αιγύπτου. Όταν, λοιπόν, το 281/0 π.Χ., ο
Σέλευκος ετοιμάσθηκε να προχωρήσει προς την Μακεδονία, εκείνος τον μαχαίρωσε και
τον σκότωσε.795 Έτσι σκοτώθηκε και ο Σέλευκος, όπως και οι περισσότεροι στρατηγοί
του Αλεξάνδρου Γ᾽, ενώ ο μοναδικός από τους Διαδόχους που είχε φυσικό θάνατο ήταν
ο Πτολεμαίος της Αιγύπτου.
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«The sex kitten had sharp claws», Green, Actium, p. 122.
Οι πηγές μας δεν συμφωνούν για τον δολοφόνο του Αγαθοκλή. Δες και πρβλ. Παυσανίας,
I.10 και Μέμνων Ηρακλείδης / Memnon Heracleota, FGrH, 434, fr. 1 (5) (6), έτος 289/8 και Justinus,
XVII.1.
792
Στράβων, XIII.4.1 (C623).
793
Απ. Συρ., X.62 και Justinus, XVII.1 και Μέμνων Ηρακλείδης / Memnon Heracleota, FGrH,
434, fr. 1 (5) (7), έτος 281.
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Πολύαινος, VIII.57.
795
Απ. Συρ., X.62-64 και Μέμνων Ηρακλείδης / Memnon Heracleota, FGrH, 434, fr. 1 (8) (1)(3), έτος 281/0 και Στράβων, XIII.4.1 (C623) και Παυσανίας, I.16
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Ο Πτολεμαίος Κεραυνός, αφού δολοφόνησε τον Σέλευκο, με την βοήθεια ορισμένων στρατιωτών αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας. Κατόπιν, για να
δώσει υπόσταση στο στέμμα του, μήνυσε στην Αρσινόη που βρισκόταν στην Κασσάνδρεια να τον νυμφευθεί και εκείνος θα την έκανε βασίλισσα της Μακεδονίας, θα υιοθετούσε τα παιδιά της και θα έχριζε διάδοχό του τον μεγαλύτερο, τον Πτολεμαίο. Όντως,
ο γάμος της Αρσινόης με τον Κεραυνό τελέσθηκε αλλά ο γιος της Πτολεμαίος. Ο οποίος διαφώνησε με τον γάμο, διέφυγε στην Ιλλυρία. Ο Κεραυνός δεν έχασε καιρό αλλά
σκότωσε τα δύο άλλα παιδιά της συζύγου του και θα εξόντωνε και την ίδια εάν εκείνη
δεν προλάβαινε να φύγει για την Σαμοθράκη,796 πριν τελικά καταφύγει στην αυλή του
αδελφού της Πτολεμαίου Β᾽ της Αιγύπτου. Εκεί όμως που ήταν έτοιμος να γευθεί τους
καρπούς όλων των κόπων του για την εξουσία, τον συνάντησαν οι Κέλτες/Γαλάτες που
εισέβαλαν στα Βαλκάνια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 27
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(επιλογή)
Περιοχές ΘεσπίσεΣημειώσεις797
ως
Αίγινα, ΠελοπόννηΟ Φείδων ο Αργείος (περ. 700 π.Χ.;) με
Αιγινητικό (Φείδωνος)
σος (ορισμένες
αυτό το σύστημα αντικατέστησε το πα(όλα AR)
Πόλεις), Βοιωτία,
λαιότερο που βασιζόταν στον σίδηρο, κατά
1 μνα = 60 δραχμές = 366 γρ.
Θεσσαλία, Φωκίς,
το οποίο 1/2 μνα = 72,5 κιλά Fe
1 τετράδραχμο = 24, 4 γρ.
Λοκρίς, νότιο Αιγαίο,
1 δίδραχμο = 12, 2 γρ.
Κρήτη, Κνίδος
1 δραχμή = 6,1 γρ.
1 τάλαντο = 60 μναι = 3000 στατήρες = 6000 δραχμές = 37 κιλά.
Νομισματικό Σύστημα

Αττικό
(όλα AR)
1 τάλαντο = 60 μναι =25,8 κιλά
1 μνα = 100 δραχμαί = 430 γρ.

1 τετράδραχμο = 17,2 γρ.
1 δίδραχμο = 8,6 γρ.
1 δραχμή = 4,3 γρ.
1 τετρώβολον = 2,87 γρ.
1 τριώβολον* = 2,15 γρ.
1 διώβολον = 1,40 γρ.
1 τριημιωβόλιον = 1,08 γρ.
1 οβολός = 0,72 γρ.
1 ημιωβόλιον = 0,36 γρ.
Αχαϊκό
(Αχαιών Μεγάλης Ελλάδος)

Αθήνα, Κόρινθο, Κυρήνη, Εύβοια (μετά
το 500 π.Χ.), Χαλκιδική, Σικελία, Ρήγιον,
Δήλος

Μακεδονία
1 AV διστατήρ = 17,2
γρ.
1 AV στατήρ = 8,6
γρ.
.= 1 AV ημιστατήρ

Καυλωνία, Μεταπόντιον, Ποσειδωνία

Το θέσπισε ο Σόλων το 594 π.Χ. αφού είχε
ήδη χρησιμοποιηθεί στην Κυρηναϊκή και
στην Κόρινθο

Αλεξάνδρου Γ᾽ Μακεδονίας
Αλεξάνδρου Γ᾽ Μακεδονίας
Αλεξάνδρου Γ᾽ Μακεδονίας

Σύστημα Κρότωνος

796

Justinus, XXIV.prologue, I & XXIV.2-3.
ΟΑΕΝ, σ. 42-45 με διορθώσεις και συμπληρώσεις και εικόνες νομισμάτων με βάρη σε
OHGRC. Πλήρης κατάλογος των αθηναϊκών νομισμάτων στο John N. Svoronos, Corpus of the Ancient
Coins of Athens (Chicago: Ares, 1975), plates and notes.
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(όλα AR)
1 διστατήρ = 16,32 γρ.
1 στατήρ = 8,16 γρ.
1 τρίτη (1/3 στατήρος) = «δραχμή»
= 2,72 γρ.
1 έκτη (1/6 στατήρος) = «τριώβολον» = 1.36 γρ.
1 ημιέκτη (1/12 στατήρος) = 0,68 γρ.

(από το 480 π.Χ.),
Σύβαρις, Τέρινα,
Θούριοι
1 δραχμή (1/2 στατήρος) = 4,80 γρ.
1 διώβολον (1/6 στατήρος) = 1,36 γρ.
1 οβολός (1/12 στατήρος) = 0,68 γρ.

Ευβοϊκό
(όλα AR)
1 στατήρ = 17,2 γρ.
1 τρίτη (1/3 στατήρος) = 5,73 γρ.
1 έκτη (1/6 στατήρος) = 2,87 γρ.
1 ημιέκτη (1/12 στατήρος) = 1,43 γρ.

Εύβοια (έως το 500
π.Χ.), ευβοϊκές αποικίες σε Χαλκιδική και
Σικελία

Καμπανικό (Κάτω Ιταλία)
(όλα AR)
1 στατήρ = 7,5 γρ.
1 δραχμή = 3,75 γρ.
1 οβολός = 0,625 γρ.

Κύμη, Νεάπολις, Ποσειδωνία (έως το
500 π.Χ.), Υέλη,
Τάρας (ορισμένες
σειρές 300 π.Χ.)

Λιδυκό-Μιλησιακό
Α = ΗΛ
Β = AR

Α: Νότια Ιωνία (Μίλητος, Έφεσος, Χίος
κλπ), Λυδία
Β: Λίνδος, Μήλος
.= 1 AV διπλός σίκλος των 10,72 γρ.=
20 AR παλαιοί σίκλοι
των 7,15 γρ
Νέος 3/4 AV διπλού
σίκλου των 8,04 γρ.
= 10 νέοι AR διπλοί
σίκλοι των 10,72 γρ.
= 20 νέοι AR σίκλοι
των 5,36 γρ.
4 νέοι σίκλοι = 5 αττικές δραχμές

1 στατήρ (διπλός σίκλος) = 14,16
γρ.
1 σίκλος (1/2 στατήρ) = 7,1 γρ.

1 τρίτη (1/3 στατήρος) = 4,72 γρ.

Κρότων
Κρότων
Κρότων

Λυδικό Σύστημα
Μεταρρύθμιση Κροίσου (ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.)
Λυδικό Σύστημα
Μεταρρύθμιση Κροίσου (ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.)

Λυδικό Σύστημα
Μεταρρύθμιση Κροίσου (ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.)

1 έκτη (1/6 στατήρος) = 2,36 γρ.
1 ημιέκτη (1/12 στατήρος) = 1,18 γρ.
Χιακό ή Ροδιακό

1 τετράδραχμο = 15,6 γρ.
1 δίδραχμο = 7,8 γρ.
1 δραχμή = 3,9 γρ.
Περσικό
Α: AV
Β: AR
1 AV δαρεικός στατήρ = 8,34 γρ. =

Χίος (Δ᾽ αιώνας
π.Χ.), Αίνος (Δ᾽
αιώνας π.Χ.), Μικρά
Ασία (μετά το 400
π.Χ.)
.= 1/40 αιγινητικής
μνας
3 δραχμές = 2 περσικοί σίκλοι
Α: Λυδίας Περσία,
Λάμψακος
Β: Λυδία, Περσία,
Ταρσός, Κύπρος (δι-

1 AV στατήρ του Κύρου Α᾽ (ΣΤ᾽ αιώνας
π.Χ.) = 10.72 γρ. διότι υιοθέτησε το σύστημα του Κροίσου = περσικός κανών
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20 AR σίκλοι των 5,35 γρ (τον Ε᾽
αιώνα π.Χ. των 5,55 γρ) = 25 AR
αττικές δραμές
1 AV ημιδαρεικόν (ημιστατήρ) = 5,35
γρ.
1 AR στατήρ (Ε᾽ αιώνας π.Χ.) = συνήθως 15 γρ.
1 AR στατήρ (Δ᾽-Γ᾽ αιώνας π.Χ.) =
συνήθως 11,5 ή10,5 γρ.

πλοί σίκλοι), Άβδηρα, Μαρώνεια, δυτική Μικρά Ασία

Φοινικικό
1 διπλό σίκελ (σίκλος) = 14 γρ
1 σίκελ (σίκλος) = 7 γρ.
1/2 σίκελ (σίκλος) = 3,5 γρ.

Φοινίκη

Φοινικικού τύπου
1 τετράδραχμο = 14,4 γρ.
1 AV στατήρ = 8,75 γρ. = αθηναϊκός
AV στατήρ = 24 αττικές δραχμές
όταν αναλογία AV:AR=1:12
1 AR δραχμή = 3,65 γρ.
1 AV στατήρ = 8,75 γρ. = 24 AR
δραχμές των 3,65 γρ.
1 νέος στατήρ = 2 δραχμές = ονομαζόμενος «φοινικικός»

Κυρίως Κοινό Χαλκιδέων, Φίλιππος Β᾽
Επί Φιλίππου Β᾽
αναλογία
AV:AR=1:10
Επί Φιλίππου Β᾽
Επί Φιλίππου Β᾽

Ονομασία
Δεκάδραχμο (10 δραχμές)
Τετράδραχμο (4 δραχμές)
Δίδραχμο (2 δραχμές)
Δραχμή
Τετρώβολον
Τριώβολον* (ημίδραχμον)
Διώβολον
Τριημιωβόλιον
Οβολός
Ημιοβίλιον
Στατήρας

Ο δαρεικός στατήρ (περ. 500 π.Χ.) θεσπίσθηκε από τον Δαρείο Α᾽

ΚΥΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Υποδιαιρέσεις
Μέσο βάρος (Αττική)
60 οβολοί
43,75 γρ
24 οβολοί
17,50 γρ.
12 οβολοί
8,75 γρ.
6 οβολοί
4,37 γρ
4 οβολοί
2,92 γρ.
3 οβολοί
2,19 γρ.
2 οβολοί
1,46 γρ.
1 και 1/2 οβολού
1,10 γρ.
1 οβολός
0,73 γρ.
1/2 οβολού
0.36 γρ.
Ονομασία νομίσματος που αναλογούσε σε διαφορετικά βάρη νομισμάτων (δες στον παρόντα Πίνακα). Την χρησιμοποιούσαν κυρίως
ελληνικές αποικίες στην Μεγάλη Ελλάδα για να ονομάσουν το δίδραχμο.

Υπόμνημα
ΗΛ = ήλεκτρο
AR = άργυρος
AV = χρυσός
AE = χαλκός (μπρούτζος)
Fe = σίδηρος
* Για την εσφαλμένη γραφή «τριόβολον» δες Δημητράκος, λμ. «τριόβολον».

Οι Κέλτες/Γαλάτες στην Ελλάδα και στην Μικρά Ασία (Γ᾽ αιώνας π.Χ.)
Την τελευταία φορά που συναντήσαμε στην αφήγησή μας τους Κέλτες/Γαλάτες
ή Γέτες, στην προκειμένη περίπτωση, είχαν ηττηθεί από τον Αλέξανδρο Γ᾽ της Μακεδονίας το 334 π.Χ. στον Ίστρο ποταμό (Δούναβη) και είχαν αναγκασθεί να συνάψουν
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συμφωνία ειρήνης (κεφ. 5). Μερικά χρόνια αργότερα, το 323 π.Χ., όταν ο Αλέξανδρος
γύριζε από μία μάχη, συνάντησε στην Βαβυλώνα αντιπροσωπείες από όλα τα μέρη του
κόσμου, δηλαδή την Μεσόγειο και την Ευρώπη, που είχαν μάθει για την φήμη του και
έρχονταν να του ζητήσουν να επέμβει υπέρ τους σε διάφορα τοπικά ζητήματα. Του είπαν ότι ήρθαν σε αυτόν διότι τον θεωρούσαν «γῆς τε ἁπάσης καὶ θαλάσσης κύριον».798
Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και Κέλτες και Ίβηρες. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Μακεδόνας βασιλιάς συναντούσε ορισμένες από τις ευρωπαϊκές φυλές. Μήπως ήταν τότε
που οι Κέλτες, τουλάχιστον, θαμπώθηκαν από τον χρυσό, το ασήμι και όλα τα άλλα πολύτιμα που είδαν στην Ανατολή;799 Ίσως έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί επέστρεψαν στην Ασία μετά από μερικές δεκαετίες (δες παρακάτω). Εκείνη την εποχή, όμως, ο
Αλέξανδρος ήταν ο κατακτητής του κόσμου και κανείς στρατός δεν τολμούσε να τον
αντιμετωπίσει αλλά μετά τον θάνατό του τα πράγματα άλλαξαν τελείως.
Η διάσπαση της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας μετά τον θάνατο του βασιλιά και
οι πόλεμοι των Διαδόχων και Επιγόνων αποδυνάμωσαν την Μακεδονία, η οποία κυρίως
από την εποχή του Φιλίππου Β᾽ αποτέλεσε τον κυματοθραύστη της καθόδου των βαλκανικών φύλων στην Ελλάδα. Το 298 π.Χ., Κέλτες υπό τον αρχηγό τους Καμβαύλη
(Cimbaules/Cambaules) έφθασαν μέχρι τις παρυφές της Μακεδονίας αλλά μη μπορώντας να αντιμετωπίσουν τον πολυάριθμο μακεδονικό στρατό σταμάτησαν. Την
επόμενη φορά, όμως, το 281 π.Χ., είχαν συγκεντρώσει τον στρατό που χρειαζόταν για
να έχουν ελπίδες να διαπεράσουν το μακεδονικό ανθρώπινο τείχος. Τρεις κελτικοί
στρατοί με επικεφαλής τρεις αρχηγούς επιτέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα: ο Κερέθριος
(Cerethrius) στους Τριβαλλούς και στους Θράκες, ο Βρέννος (Brennus) και ο Ακιχώριος (Acichorius) στους Παίονες και ο Βόλγιος (Bolgius) εναντίον των Ιλλυριών και
των Μακεδόνων. Ο Βόλγιος συγκρούσθηκε με τον στρατό του Πτολεμαίου Κεραυνού,
ο οποίος έπεσε σε μία μάχη ενώ ο στρατός του είχε μεγάλες απώλειες. 800 Παρ᾽ όλα
αυτά, οι Κέλτες εξουθενώθηκαν και δεν συνέχισαν την πορεία τους προς την νότια Ελλάδα. Όμως ο Κεραυνός ίσως είχε νικήσει. Όταν η επιθετική παρουσία των Κελτών
στα Βαλκάνια έγινε αισθητή, οι Δάρδανοι, πολεμικός λαός που ζούσε ανάμεσα στους
Ιλλυριούς και στους Θράκες, προσέφεραν στον Κεραυνό 20.000 πολεμιστές για να
αντιμετωπίσει τους Κέλτες. Εκείνος τους αρνήθηκε με αλαζονεία λέγοντας πως οι
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα καταδέχονταν ποτέ βοήθεια από τους Δαρδάνους για να υπερασπισθούν την χώρα τους. Την ίδια στιγμή, αντιπροσωπεία των
Κελτών του Βολγίου του ζήτησε να εξαγοράσει την ειρήνη μαζί τους. Ο Κεραυνός,
όμως, υποστήριξε στους αξιωματικούς του ότι οι Κέλτες επιζητούσαν ειρήνη διότι φοβούνταν να πολεμήσουν και ανακοίνωσε στην αντιπροσωπία τους ότι θα παραχωρούσε
ειρήνη μόνο εάν παρέδιδαν τους αρχηγούς τους ως ομήρους και τα όπλα τους. Όμως,
δεν ήταν ο Αλέξανδρος Γ᾽ εναντίον των Γετών και έτσι, αφού σκοτώθηκε, του έκοψαν
το κεφάλι, το στήριξαν πάνω σε λόγχη και το περιέφεραν για να τρομοκρατήσουν τους
Μακεδόνες. Η Μακεδονία σώθηκε μόνο χάρις στον Σωσθένη, Μακεδόνα αξιωματικό, ο
οποίος το 279 συγκρότησε στρατό και εξεδίωξε τους Κέλτες.801
Η διάσωση της μακεδονικής γης, όμως, ήταν μόνο προσωρινή, διότι οι Κέλτες
επανήλθαν το 278 π.Χ. και μάλιστα έφθασαν μέχρι τους Δελφούς. Ο Βρέννος, πληροφορημένος από τον Βόλγιο και τους στρατιώτες του για την πλούσια λεία που τους πε798

«κυρίαρχο κάθε γης και κάθε θάλασσας», Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, VII.15.5.
Cunliffe, Celts, p. 80.
800
Παυσανίας, X.19.
801
Justinus, XXIV.4-5.
799
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ρίμενε στην Μακεδονία συγκέντρωσε μεγάλη δύναμη στρατού 802 και επιτέθηκε. Ο Σωσθένης με μικρότερη στρατιωτική δύναμη από αυτή των Κελτών δεν κατάφερε να τους
σταματήσει και οι Κέλτες ανάγκασαν τους κατοίκους της Μακεδονίας να κλειστούν
στις πόλεις τους. Αφού λεηλάτησαν την μακεδονική γη, οι Γαλάτες πληροφορήθηκαν
για το μαντείο των Δελφών και τους θησαυρούς του και άρχισαν να κατευθύνονται
προς τα εκεί. Μετά από μάχες κατάφεραν να περάσουν τα στενά των Θερμοπυλών που
φύλαγαν οι Αθηναίοι, οι Λοκροί, οι Φωκείς και άλλοι Έλληνες από τον δρόμο του
Εφιάλτη.803 Στην διαδρομή προς τους Δελφούς, οι Κέλτες ανακάλυψαν το καλό κρασί
και άρχισαν να πίνουν ανεξέλεγκτα σε σημείο που έχασαν το ενδιαφέρον τους για τα
πλούτη που τους είχε υποσχεθεί ο αρχηγός τους. Όταν όμως εκείνος τους έδειξε τα
αγάλματα που φαίνονταν από μακριά και τους είπε ότι πολλά από αυτά ήταν ολόκληρα
από χρυσό, θαμπώθηκαν. Οι χιλιάδες,804 λοιπόν, Κέλτες θα επιτίθεντο στους 4000 υπερασπιστές των Δελφών με επικεφαλής τους Αιτωλούς για να τους νικήσουν και να λεηλατήσουν τους θησαυρούς του μαντείου. Αλλά μόλις είχε αρχίσει η μάχη και εξ αιτίας
σεισμού βράχοι άρχισαν να αποκολλώνται από το βουνό και να πέφτουν πάνω στους
Κέλτες, οι οποίοι πάντα φοβούνταν να μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι (κεφ. 2).
Την ίδια ημέρα, καταιγίδα με βροντές και κεραυνούς τους τρόμαξε ενώ το βράδυ η χιονοθύελλα («τας λευκάς κόρας») και το πολύ κρύο άρχισε να σκοτώνει τους τραυματίες.
Οι υπερασπιστές του μαντείου τους αιφνιδίασαν και οι Κέλτες πάνω στον πανικό τους,
ιδίως όταν έπεσε το σκοτάδι, άρχισαν να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Ο τραυματισμένος Βρέννος μη μπορώντας να υποφέρει τους πόνους των τραυμάτων του αλλά
ίσως και εξαιτίας της ήττας του αυτοκτόνησε. Μετά, δόθηκε διαταγή να σκοτώσουν
τους τραυματίες805 και να φύγουν. Αλλά και όσοι σώθηκαν μαζί με τους χιλιάδες τραυματίες806 που επέστρεφαν τρομαγμένοι βόρεια, υπέφεραν από συνεχείς βροχές, χιόνι,
πάγο, πείνα, κούραση, έλλειψη εφοδίων και το κυνήγημα των Ελλήνων. 807 Φυσικά, το
μαντείο απέδωσε το θαύμα της διασώσεώς του στον προστάτη του Απόλλωνα.
Η Κελτική επίθεση πρέπει να τρόμαξε τους Έλληνες πολύ. Η φήμη των Κελτών
ως αγρίων πολεμιστών αλλά και οι ειδήσεις που έρχονταν από αυτά που είχαν γίνει
στην Μακεδονία, ανάγκασαν τους Έλληνες να κατανοήσουν ότι η αντίσταση τους θα
εμπόδιζε την λεηλασία και την καταστροφή της γης και των Πόλεών τους. Δεν επρόκειτο απλώς να εμποδίσουν μία στρατιωτική και πολιτική κατάσταση, όπως συνέβη με
τους Πέρσες τους περασμένους αιώνες. Επρόκειτο για την ίδια την ύπαρξη τους ως πολιτισμός και φυλή. Ήταν απελπισμένοι. Αυτό εξηγεί το γεγονός γιατί οι Έλληνες έθεσαν τους Αθηναίους επικεφαλής των δυνάμεών τους –αυτούς που είχαν επιτυχημένα
αποκρούσει τις εισβολές των Περσών στο παρελθόν– αλλά και η βοήθεια που έστειλε ο
Αντίγονος Β᾽ Γονατάς (διοίκ. Μακεδονία, 276-239 π.Χ.) με επικεφαλής Μακεδόνα
αξιωματικό αλλά και τους στρατιώτες που απέστειλε ο Αντίοχος Α᾽ Σωτήρ (διοίκ. 281261 π.Χ.), γιος του Σελεύκου, από την Ασία. Η αποτυχία των Κελτών φαίνεται ότι
εντοπίζεται στην αδυναμία του Βρέννου να συντονίσει έναν στρατό που μάλλον αποτε802
Για 150.000 πεζούς και 10.00 ιππείς γράφει ο Δ.Σ., XXII.9, για 150.000 πεζούς και 15.000 ιππείς γράφει ο Justinus, XXIV.6 και για 152.000 πεζούς και 20.400 ιππείς ο Παυσανίας, X.19.9, αλλά οι
αριθμοί αυτοί δεν μπορεί παρά να είναι υπερβολικοί (Cunliffe, Celts, p. 80).
803
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 219.
804
Για 65.000 στρατιώτες γράφει ο Justinus, XXIV.7 αλλά μάλλον δεν ήταν περισσότεροι από
30.000 (ΙΕΕ, 4:370).
805
Για 20.000 τραυματίες που σκοτώθηκαν γράφει ο Δ.Σ., XXII.9.
806
Για 10.000 τραυματίες γράφει ο Justinus, XXIV.8.
807
Justinis, XXIV.6-8 και Παυσανίας, I.4 & X.19-23.
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λούνταν από ετερόκλητες ομάδες Κελτών που μιλούσαν διαφορετικές διαλέκτους ή και
μη-Κέλτες συμμάχους.808 Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι εάν βασιζόμασταν μόνο στην αρχαιολογική σκαπάνη, αυτή δεν θα είχε τίποτα να μας πει για την
γαλατική επιδρομή στους Δελφούς. Εάν οι Κέλτες είχαν την δυνατότητα να καταγράψουν το γεγονός, το πιο πιθανό ήταν ότι θα αναφερόταν ως ένα ακόμη επεισόδιο
στην μακρά Ιστορία των πολέμων και μαχών τους με άλλους λαούς. Είχαν όμως την
τύχη ή την ατυχία να επιτεθούν στους Έλληνες, εγγράμματο λαό που κατέγραφε τα
συμβάντα του βίου του από την δική του έποψη: αγριότητα των Κελτών, ηρωισμός των
Ελλήνων, θεϊκή διάσωση του ιερού χώρου και των θησαυρών του.809 Η Αρχαία Ιστορία,
τουλάχιστον, γράφηκε από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους που την παρουσίασαν από
την δική τους πλευρά και όχι, στην προκειμένη περίπτωση, από τους αγράμματους
Κέλτες. Για πόσα αλήθεια γεγονότα μπορεί να είχαμε τελείως διαφορετική αντίληψη
εάν διαθέταμε και την αφήγηση των ηττημένων; Αλλά η συγγραφή της Ιστορίας δεν
μπορεί να βασισθεί στα «εάν», παρά μόνο στα υπάρχοντα αρχαιολογικά, ιστορικά, φιλολογικά τεκμήρια.
Την χρονιά που ο Αντίγονος Β᾽ Γονατάς έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας, το 276
π.Χ. (δες παρακάτω), η περιοχή απειλήθηκε για μια φορά ακόμη από τους Κέλτες. Οι
Κέλτες που είχε αφήσει πίσω ο Βρέννος πριν την επιδρομή στην Ελλάδα δύο χρόνια
πριν, 15.000 πεζοί και 3000 ιππείς, έστειλαν αντιπροσώπους και ζήτησαν από τον Αντίγονο Γονατά, που είχε φθάσει από την Ελλάδα στην ανατολική παράλια περιοχή της αιγαιακής Θράκης, να τους πληρώσει για να εξασφαλίσει την ειρήνη μαζί τους. Αυτοί οι
πρέσβεις, όμως, ενεργούσαν και ως κατάσκοποι στο στρατόπεδό του. Ο βασιλιάς τούς
κάλεσε σε γεύμα με χρυσά και ασημένια σκεύη και τους έδειξε τους ελέφαντές του
προσπαθώντας να τους φοβίσει με τον πλούτο και την στρατιωτική του ισχύ. Εκείνοι,
όμως, γύρισαν και ενημέρωσαν τους αρχηγούς τους ότι στο μακεδονικό στρατόπεδο
υπήρχε αφθονία χρυσού και αργύρου ενώ η προστασία του ήταν στοιχειώδης. Όντως,
οι Κέλτες επιτέθηκαν την νύχτα αλλά βρήκαν το στρατόπεδο άδειο και χωρίς τα πολύτιμα αντικείμενα μια που, μετά από εντολή του Γονατά, είχαν αποσυρθεί μαζί με τις αποσκευές σε κοντινό δάσος. Όταν έφθασαν στην παραλία, αιφνιδιάσθηκαν από την επίθεση των ναυτών του Μακεδόνα βασιλιά και αποδεκατίσθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό
ανάγκασε τους Κέλτες και άλλους παρόμοιους λαούς στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας να ζητήσουν ειρήνη από τον νέο Μακεδόνα βασιλιά. 810 Τελικά, κάποιες κελτικές
φυλές εγκαταστάθηκαν στον Μέσο Δούναβη, άλλες σε μικρό τμήμα της Θράκης, κοντά
στο Βυζάντιο,811 και άλλες έμειναν στην Μακεδονία και στην Ελλάδα για να υπηρετήσουν ως μισθοφόροι, όπως όσοι ήταν μαζί με τον Αντίγονο Γονατά το 274 π.Χ. όταν
ηττήθηκε από τον Πύρρο. Ένας μεγάλος αριθμός Κελτών πέρασε από τον Ελλήσποντο
στην Μικρά Ασία για να πολεμήσει στο πλευρό τοπικού ηγεμόνα στην Ανατολία.
Τρεις φυλές Κελτών μετακινήθηκαν από την Ευρώπη στην Μικρά Ασία για να
ενταχθούν στον στρατό του Νικομήδη Α᾽ της Βιθυνίας (διοίκ. 278-250 π.Χ.). Είχαν χωρισθεί από τους Κέλτες του Βρέννου πριν εκείνος με τον στρατό του εισβάλει στην Ελλάδα. Αριθμούσαν περί τους 20.000 ανθρώπους, 812 ήταν πολεμιστές που είχαν μαζί τις
808

Δες εκτενή συζήτηση για την δραστηριότητα των Κελτών στην Ελλάδα στο Rankin, pp. 87-

97.
809

Cunliffe, Celts, p. 80.
Justinus, XXV.1-2.
811
Για αυτούς τους Κέλτες δες Otto Hermann Frey and Miklós Szabó, «The Celts in the Balkan
Area,» in The Celts, ed. Venceslas Kruta et al. (Milan: Bompiani/Rizzoli, 1991/7), pp. 503-508.
812
Για 10.000 στρατιώτες και 10.000 αμάχους γράφει ο Livius, XXXVIII.16.
810
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γυναίκες, τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους, ήταν ολόκληρες οικογένειες που έψαχναν
κατάλληλη περιοχή για να εγκατασταθούν. Δέχθηκαν να πολεμήσουν εναντίον του Ζιποίτη, αδελφού του Νικομήδη, και εναντίον του Αντιόχου Α᾽, γιου του Σελεύκου. Ηττήθηκαν στην λεγόμενη «μάχη των ελεφάντων» το 275/4 π.Χ. αλλά εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή που ονομάσθηκε Γαλατία (GABROW, 86), νότια της Βιθυνία. Από εκεί άρχισαν να λεηλατούν τις γύρω περιοχές και έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων,
όταν δεν υπηρετούσαν ως μισθοφόροι. Μόνο το 232 π.Χ., μετά από μάχες και πολέμους με τους γειτονικούς ηγεμόνες ηττήθηκαν απολύτως και με την ειρήνη που συμφωνήθηκε τους αποδόθηκε επίσημα η Γαλατία για να μείνουν. Νικητής των Κελτών
και ονομαζόμενων πλέον Γαλατών ήταν ο Άτταλος Α᾽ της Περγάμου (διοίκ. 241-197
π.Χ.). Μετά την νίκη του, ο βασιλιάς έστησε μνημείο στην ακρόπολη της Περγάμου,
ορισμένα από τα ορειχάλκινα αγάλματα του οποίου έχουν διασωθεί σε μαρμάρινα ρωμαϊκά αντίγραφα. Ο αυτόχειρας Γαλάτης έχει ήδη σκοτώσει την γυναίκα του για να μην
πέσει στα χέρια του εχθρού και πουληθεί ως σκλάβα ενώ τώρα, όρθιος, είναι έτοιμος
να βυθίσει το κοντό του ξίφος στο στέρνο του και να αυτοκτονήσει (ATA, 5-80). Άλλη
εκδοχή του Γαλάτη που πεθαίνει (Γαλάτης θνήσκων) είναι ο σαλπιγκτής, που έχει καθίσει πάνω στην ακουμπισμένη στο έδαφος ασπίδα του ενώ το αίμα τρέχει από την πληγή
στο στήθος του (ATA, 5-81). Η νίκη του μικρασιατικού στρατού εκφραζόταν μέσω της
ήττας και του γαλατικού πόνου που παρουσιάζουν τα αγάλματα που περιγράψαμε. Τους
επόμενους αιώνες, οι Γαλάτες της Μικράς Ασίας ενεπλάκησαν σε τοπικούς πολέμους
μέχρι που τους συνάντησε ο ρωμαϊκός στρατός που έφθασε στην περιοχή.813
Η διέλευση των Γαλατών/Κελτών από την Μακεδονία και την Θράκη και η κατάληξη ορισμένων στην Μικρά Ασία είχε σημαντικά επακόλουθα και για τους ίδιους
αλλά και για τις ελληνιστικές ηγεμονίες. Τον Γ᾽ αιώνα π.Χ., λοιπόν, διαφορετικές φυλές Ευρωπαίων της δυτικής και κεντρικής ευρωπαϊκής ηπείρου, αυτούς που ονόμασαν
οι αρχαίοι ιστοριογράφοι Γαλάτες ή Κέλτες, έφθασαν μέχρι τα ανατολικά γεωγραφικά
όρια της Ευρώπης. Συνεπώς, από γεωγραφικής απόψεως, ο ευρωπαϊκός χάρτης ήταν
σχηματικά χωρισμένος σε τρεις ζώνες. Στην βόρεια ζώνη, βορείως των Άλπεων και του
Δούναβη, ζούσαν οι ονομαζόμενοι από τους Αρχαίους Υπερβόρειοι, δηλαδή γηγενείς
κυρίως της σημερινής Γερμανίας και των Σκανδιναβικών χωρών. Στην μεσαία ζώνη,
από την Ιρλανδία και την Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Γαλλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Βόρεια Ιταλία αλλά και στα βόρεια Βαλκάνια ζούσαν οι Γαλάτες/Κέλτες μαζί
με άλλους λαούς, όπως οι Θράκες. Στην νότια ζώνη, στα βόρεια παράλια της Μεσογείου, στην κεντρική και νότια Ιταλία, στα νησιά της Μεσογείου, στον ελλαδικό χώρο και
στην δυτική Μικρά Ασία, σε ό,τι αφορά βέβαια τον ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο, ζούσαν κυρίως Έλληνες και Ρωμαίοι, χωρίς να παραβλέπουμε την ύπαρξη και άλλων
λαών, όπως οι εκρωμαϊσμένοι της Ιταλίας. Βέβαια, η ανενόχλητη επέλαση των Γαλατών/Κελτών στα Βαλκάνια και στην Μικρά Ασία έδειξε την αδυναμία των ελληνιστικών ηγεμόνων να σταματήσουν επιδρομείς που σε προηγούμενες εποχές θα είχαν
αμέσως εκδιωχθεί από την Χερσόνησο του Αίμου. Πέραν από την οικονομική ζημία
που προξένησαν οι νεοφερμένοι στην Μακεδονία, στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, αλλά
κυρίως στην Θράκη είχαν τελικά και οικονομικό όφελος διότι χρησιμοποιήθηκαν ως μισθοφόροι πριν και μετά την εγκατάστασή τους στην Μικρά Ασία. Παρ᾽ όλα αυτά δεν
κατάφεραν να παραμείνουν στον κυρίως ελλαδικό χώρο ενώ ο νέος Μακεδόνας βασιλιάς, Αντίγονος Β᾽ Γονατάς ενδυνάμωσε το κράτος του και απέκλεισε άλλες εμφανίσεις
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Μέμνων Ηρακλείδης / Memnon Heracleota, FGrH, 434, fr. 1 (11) (1)-(7), έτος 279 και λεπτομερής αφήγηση και συζήτηση σε Rankin, ch. 9.
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τέτοιων φυλών.
Ο Αντίγονος Β᾽ Γονατάς στον θρόνο της Μακεδονίας (276 π.Χ.)
Μπορεί η Μακεδονία και η Ελλάδα να κινδύνεψαν να καταστραφούν υλικά τελείως από τις επιδομές των Κελτών αλλά υπήρξε ένας στρατηγός που επωφελήθηκε
από όλη αυτήν την αναταραχή. Ήταν η διορατικότητά του, ήταν η αποφασιστικότητά
του, ήταν η στρατηγική του ή απλώς ένα ιστορικό γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η
τύχη; Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα.
Η κατάσταση που αντιμετώπιζε ο Αντίγονος Γονατάς το 279 π.Χ. στην νότια
Ελλάδα τον είχε τουλάχιστον προβληματίσει. Μόλις και διατηρούσε τον έλεγχο στην
Κόρινθο, στον Πειραιά, στην Χαλκίδα και στην Δημητριάδα (Βόλος). Η επίθεση των
Σπαρτιατών εναντίον των Αιτωλών είχε προκαλέσει την συσπείρωση τεσσάρων Πόλεων σε ανάμνηση της παλιάς Αχαϊκής Συμπολιτείας που στράφηκε εναντίον της Σπάρτης.814 Στην Αθήνα την εξουσία είχε αναλάβει μια ακραίως δημοκρατική μερίδα με αρχηγό τον Δημοχάρη.815 Στην Μακεδονία, ο θρόνος δεν είχε μόνιμο κάτοικο. Μετά τον
θάνατο του Πτολεμαίου Κεραυνού προσπάθησαν ορισμένοι να αναλάβουν την ηγεσία
αλλά χωρίς επιτυχία μέχρι που ο Σωσθένης κατάφερε να συγκεντρώσει στρατό και να
σταματήσει τους Κέλτες (δες παραπάνω). Αλλά δύο χρόνια μετά την επιτυχία του, το
277 π.Χ., πέθανε μάλλον πολεμώντας τους Κέλτες. Κατόπιν, ακολούθησε «αναρχία».816
Ήταν τότε ακριβώς που ο Γονατάς έπλευσε προς την Θράκη με ναυτική και ισχυρή μισθοφορική δύναμη. Τα κίνητρά του άγνωστα. Ίσως ήθελε να εκμεταλλευθεί τον θάνατο
του Λυσιμάχου και τον θάνατο του Σωσθένη και να καταλάβει κάποιο τμήμα γης. 817
Πάντως για τα γεγονότα που επακολούθησαν υπήρξε ο κατάλληλος άνθρωπος, την κατάλληλη στιγμή, στον σωστό χώρο. Όταν αποβιβάσθηκε στην Θράκη συναντήθηκε με
τις 18.000 Κέλτες που όδευαν μέσω Θράκης προς την Χερσόνησο και τον Ελλήσποντο.
Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η νίκη του εναντίον των Κελτών ήταν απόλυτη. Αυτό το
γεγονός τον έκανε διάσημο και του έσωσε στο πιάτο την εκλογή του ως βασιλιά της
Μακεδονίας, έναν θρόνο για τον οποίο είχε τόπο πολύ αγωνισθεί και είχε τόσο πολύ
ποθήσει ο παππούς του, Αντίγονος ο Μονόφθαλμος. Πολύ γρήγορα εκκαθάρισε τους
πιθανούς ανταπαιτητές, τον Αντίπατρο «Ετησίαν»818 (ανιψιό του Κασσάνδρου) και τον
Πτολεμαίο, τον μοναδικό επιζώντα γιο της Αρσινόης. Έφερε πάλι στο βασίλειο της
Μακεδονίας την Θεσσαλία και κατέλαβε την Κασσάνδρεια. Πρωτεύουσα του ήταν η
Πέλλα. Αφού νικήσει (δες παρακάτω) τον Πύρρο της Ηπείρου θα γίνει ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της Μακεδονίας για περισσότερο από τριάντα πέντε χρόνια.
Το 276 π.Χ., μισό αιώνα περίπου μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το
αχανές βασίλειό του των τριών ηπείρων είχε επιτέλους χωρισθεί και είχε βρει τους ηγεμόνες διαδόχους του. Στην Μακεδονία βασίλευε ο Αντίγονος Β᾽ Γονατάς, στην Ασία οι
Σελευκίδες (απόγονοι του Σελεύκου Α᾽) και στην Αίγυπτο οι Πτολεμαίοι (απόγονοι του
Πτολεμαίου Α᾽). Όπως έγραψε ένας σημερινός ιστορικός της περιόδου, επιτέλους οι
επιτάφιοι τιμητικοί αγώνες μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου Γ᾽ είχαν λάβει τέλος. 819 Η
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Ευσέβιος, Χρονικοί κανόνες, I:236 και Δ.Σ., XXII.4.
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Green, Actium, p. 134.
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Ονομάσθηκε έτσι διότι διοίκησε την Μακεδονία για μόνο 45 ημέρες (Ευσέβιος, ό.π. Και
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ισορροπία δυνάμεων στην πρώην αλεξανδρινή αυτοκρατορία είχε επέλθει και ο ελληνιστικός πολιτισμός μπορούσε τώρα να ακμάσει.
Οι μεγάλες Πόλεις των Μικρασιατικών Παραλίων και του Αιγαίου
Μετά από το πέρασμα των Λυδών και των Περσών από την δυτική ακτή της
Μικράς Ασίας, οι ελληνικές Πόλεις ήκμασαν πάλι κατά την Ελληνιστική Εποχή. Μεγάλες πόλεις στην δυτική Μικρά Ασία υπήρξαν η Έφεσος, οι Ερυθρές, η Τέως, οι Κλαζομενές, ο Κολοφών, η Μαγνησία, η Μίλητος, η Φώκαια, η Πριήνη, η Σμύρνη. Εκτός
από τις πόλεις των παραλίων, ορισμένα από τα νησιά στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου υπήρξαν σημαντικοί φάροι στην μακραίωνη Ιστορία της ελληνικής Αρχαιότητας.
Η Σάμος και η Χίος συνδέονταν με την μικρασιατική ακτή με την περαία τους, δηλαδή
τμήμα της απέναντι ηπειρωτικής ακτής το οποίο ήλεγχαν, και έτσι οι Πόλεις αυτές αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της μικρασιατικής Ιστορίας. Η Χίος υπήρξε μία από τις
παλαιότερες ελληνικές εγκαταστάσεις σε νησί του Αιγαίου.
Η Πόλη της Χίου περιελάμβανε την δική της «χώρα», στο υπόλοιπο νησί, την
περαία, στην απέναντι μικρασιατική ακτή, αλλά και τις Οινούσες. Στην θέση του σημερινού Εμποριού υπήρχε κοινότητα, η οποία όμως δεν μπορεί να ταυτισθεί με συγκεκριμένο αρχαίο τοπωνύμιο. Ο οικισμός της Αρχαϊκής Εποχής περιελάμβανε περιτειχισμένη ακρόπολη του Ζ᾽ αιώνα π.Χ., λιμάνι, τουλάχιστον δύο ιερά και οικιστική περιοχή με μεγάλη πυκνότητα. Ο ανασκαφέας έχει υπολογίσει τουλάχιστον 50 σπίτια σε μια
περιοχή 40.000 τ.μ. Αν και ο οικισμός είχε εγκαταλειφθεί ήδη από τον Ζ᾽ αιώνα, υπάρχουν ίχνη κατοικήσεως κατά την Κλασσική και Ελληνιστική Εποχή. Είναι πολύ πιθανό
η Χίος να έχασε την περαία της στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Είναι αδύνατον να υπολογισθεί ο αριθμός των πολιτών της Χίου μια που το μόνο τεκμήριο που διαθέτουμε είναι
το μέγεθος του στόλου της και υποθέσεις για τους πόσους πολίτες είχε το κάθε πλοίο
ενώ τουλάχιστον για το 412 π.Χ. είχαν επανδρώσει πλοία και με σκλάβους. 820 Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι η Χίος ήταν η μεγαλύτερη συμμαχική Πόλη στην Αθηναϊκή Συμμαχία και ότι διέθετε πολύ πλούσιους κατοίκους. 821 Ήδη από την αρχή του Ε᾽ αιώνα
π.Χ., η Χίος ήταν ισχυρή ναυτική δύναμη, όπως δείχνει η συνεισφορά των 100 πολεμικών πλοίων στον ηνωμένο ιωνικό στόλο του 494 π.Χ. 822 Αργότερα, η Χίος συνέχισε να
συνεισφέρει πολεμικά σε διάφορες αποστολές, όπως το 440/439 π.Χ. με 25 (μαζί με
την Λέσβο) για τις αθηναϊκές επιχειρήσεις στην Σάμο, 823 το 430 π.Χ. με 50 (μαζί με την
Λέσβο) για επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο.824 Σε πολλές άλλες περιστάσεις μέχρι και
την Δεύτερη Σικελική Εκστρατεία το 415-413 π.Χ. συνεισέφερε τα πληρώματα για την
επάνδρωση πολεμικών. Όταν η Χίος αποχώρησε από την Αθηναϊκή Συμμαχία και προσέγγισε τους Σπαρτιάτες το 412 π.Χ. ισχυρίσθηκε ότι μπορούσε να συνεισφέρει μέχρι
και 60 πλοία.825 Στο τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ. ή στην αρχή του Δ᾽ αιώνα π.Χ., ο στρατός
της Χίου αποτελούνταν από ομάδες που αναφέρονται ως «δεκάς» ενώ σε κάποιες από
αυτές συμμετείχαν και σκλάβοι ή απελεύθεροι.826 Η Χίος ήταν μέρος της ιωνικής Δωδε820
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καπόλεως.827
Κατά την μυθολογία, ο Ποσειδών συνευρέθη με μία νύμφη στο ακατοίκητο
νησί. Όταν εκείνη ήταν έτοιμη να γεννήσει, άρχισε να πέφτει χιόνι («χιών») και έτσι ο
θεός ονόμασε τον γιο του «Χίον». Αργότερα, έπλευσε στο νησί ο Οινοποίωνας από την
Κρήτη μαζί με τους πέντε γιους του. Όσο διοικούσε εκείνος, έφθασαν και άλλοι κάτοικοι από την Μικρά Ασία και την Εύβοια. 828 Στην ιστορική εποχή και πριν το 600 περίπου π.Χ., η Χίος και η Μίλητος υπήρξαν σύμμαχες Πόλεις και η τελευταία υποστήριξε
την πρώτη στον πόλεμος της εναντίον των Ερυθρών. Την ίδια εποχή, η Χίος υποστήριξε την Μίλητο στον πόλεμο εναντίον του Αλυάττη Β᾽ της Λυδίας. 829 Η Πόλη έγινε
μέλος της Συμμαχία της Δήλου συνεισφέροντας πλοία παρά χρήματα και άρα παρέμεινε αυτόνομη.830 Όταν το 412 π.Χ., η Χίος συμμάχησε με την Σπάρτη, οι Σπαρτιάτες
έστειλαν στρατό στο νησί. Υπάρχει η υπόνοια ότι ο ναύαρχος Παιδάριτος ενεπλάκη
στην πολιτική διοίκηση της Πόλεως.831 Το ίδιο φαίνεται ότι συνέβη και λίγο αργότερα,
το 409/8 π.Χ., όταν ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Κρατησιππίδας επανέφερε εξόριστους ολιγαρχικούς και κατέλαβε την ακρόπολη. 832 Η πολιτεία ήταν στα χέρια των ολιγαρχικών
μέχρι το 394 π.Χ. όταν μετά την νίκη των Αθηναίων στην Κνίδο, 833 οι Χίοι έδιωξαν την
σπαρτιατική φρουρά. Το 384/3 π.Χ., οι Χίοι συμμάχησαν με την Αθήνα επί ίσοις όροις:
«[...] η υπάρχουσα σήμερα ειρήνη, οι όρκοι και οι συμμαχίες θα συνεχίσουν να υφίστανται. Σύμμαχοί μας θα γίνουν οι Χίοι διατηρώντας την ελευθερία και την αυτονομία
τους».834 Η Χίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας το 378/7 π.Χ. Το
357 π.Χ., όμως, αποχώρησε από την Συμμαχία και σχημάτισε αντι-Αθηναϊκή συμμαχία
με την Κω, το Βυζάντιο και την Ρόδο. Τελικά, ο Αλέξανδρος Γ᾽απαίτησε από τους Χίους 20 επανδρωμένες τριήρεις για τον στόλο του και εγκατέστησε μακεδονική φρουρά
στο νησί.835
Εκτός από την Πόλη της Χίου υπήρχαν αρκετές διάσπαρτες κοινότητες σε όλο
το νησί και μάλιστα ορισμένες ήταν σημαντικού μεγέθους. Έχει υποστηριχθεί, με βάση
συγκεκριμένη αλλά αρκετά κατεστραμμένη επιγραφή, ότι η πόλη της Χίου αποτελούσε
το αστικό κέντρο της Πόλεως της Χίου, που περιελάμβανε συνοικισμούς σε ολόκληρο
το νησί. Εάν δεχθούμε ότι η επιγραφή αφορά στην Χίο και όχι στις Ερυθρές, τότε η
αναφορά σε «βουλήν την δημοσίαν» που αποτελούνταν από πενήντα μέλη από κάθε
φυλή836 –ο αριθμός των οποίων μας είναι άγνωστος– πρέπει να σημαίνει ότι η διοίκηση
του νησιού είχε συγκεντρωτική δομή με κέντρο την πόλη της Χίου. Επίσης, το γεγονός
ότι περί το 600 π.Χ., ο οικισμός στο σημερινό Εμποριό εγκαταλείφθηκε δεν αποκλείει
την διαδικασία κάποιου είδους συνοικισμού, δηλαδή συγκεντρώσεως των κατοίκων
στην πόλη της Χίου. Παρ᾽ όλα αυτά, άλλοι οικισμοί στο νησί συνέχισαν να κατοικούνται μέχρι και την Κλασσική Εποχή, συνεπώς είναι πιθανόν η διαδικασία του συνοικισμού να περιελάμβανε μόνο ορισμένες κοινότητες. Η συνεχής κατοίκηση της πόλεως
της Χίου μέχρι και σήμερα έχει εμποδίσει το συστηματικό ανασκαφικό έργο και άρα
827
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την αποκάλυψη της οικιστικής εξελίξεως της αρχαίας πόλεως, κατά την Αρχαϊκή και
Κλασσική Εποχή. Κατά τον Ε᾽ αιώνα π.Χ. και μέχρι το 412 π.Χ., η Χίος φαίνεται ότι
είχε μετριοπαθές πολίτευμα το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ούτε δημοκρατικό
ούτε ολιγαρχικό. Στο μέσο περίπου του Ε᾽ αιώνα π.Χ. υπήρχε ομάδα 15 αξιωματούχων
που αναφερόταν στην βουλή. Είχαν το δικαίωμα να καταλογίζουν πρόστιμα σε άλλους
αξιωματούχους. Υπήρχε δικαστικό σώμα από 300 δικαστές ενώ ο άρχων που ονομαζόταν βασιλιάς ανακοίνωνε το εκάστοτε δημόσιο ανάθεμα (κατάρα). Η απευθείας συνεννόηση της βουλής με τους Σπαρτιάτες το 412 π.Χ. υποδεικνύει ότι το σώμα είχε ευρείες αρμοδιότητες χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της εκκλησίας του δήμου.837 Την χρονιά εκείνη, το πολίτευμα έγινε ολιγαρχικό και οι Αθηναίοι φρόντισαν να
καταπνίξουν οποιαδήποτε αντίδραση στο νέο καθεστώς. 838 Οι ολιγαρχικοί επικράτησαν
μέχρι το 394 π.Χ. αλλά από εκεί και μετά μέχρι το 355 π.Χ. οι πληροφορίες μας είναι
ελάχιστες. Στο ψήφισμα για την συμμαχία Αθηναίων και Χίων του 384/3 π.Χ., ο όρκος
των Χίων λαμβανόταν από την βουλή και τους άρχοντες χωρίς αναφορά στην εκκλησία
(δήμο) και συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι επανήλθε το δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά το
355 π.Χ., το πολίτευμα ήταν με βεβαιότητα ολιγαρχικό 839 χωρίς να γνωρίζουμε πότε
ακριβώς και με ποιο τρόπο έγινε η πολιτειακή μεταβολή. Βέβαια, κατά τον Ε᾽ και τον
Δ᾽ αιώνα, διατηρήθηκε το αξίωμα του πρυτάνεως840 αλλά περί το 330 π.Χ. ο ένας άρχων αντικαταστάθηκε από σώμα πρυτάνεων. 841 Κατόπιν εντολής του Αλεξάνδρου Γ᾽ το
πολίτευμα έγινε δημοκρατικό842 και συνεπώς η κατοπινή αναφορά στην εκκλησία του
δήμου και στα αξιώματα των πρυτάνεων, ταμίων, εξεταστών πρέπει να ήταν αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής. Κατά τον Ε᾽ αιώνα, οι επικείμενες δίκες, μάλλον για περιουσιακές διαφορές, ανακοινώνονταν με κήρυκες στην πόλη και στην «χώρα» μαζί με τις
χρηματικές ποινές που θα επιβάλλονταν. Στον κατάλογο των Ολυμπιονικών περιλαμβάνονται τρεις Χίοι.843 Χίοι εποίκισαν την Μαρώνεια στην θρακική ακτή.844
Η Έφεσος (Ephesus, BAGROW, 61:E2, κοντά στην σημερ. Selçuk) βρισκόταν
στην μικρασιατική ακτή, βορειοανατολικά της Σάμου. Στην πίσω πλευρά της πόλεως
υπήρχε περιοχή που ονομαζόταν «Εφέσου Σμύρνα».845 Υπήρχε λιμάνι αλλά αναφέρεται
και λιμήν Κορησσός,846 ο οποίος δεν είναι βέβαιο ότι ήταν το ίδιο λιμάνι. Ως οικιστής
της Εφέσου αναφέρεται ο Άνδροκλος, ο οποίος ενεπλάκη σε πόλεμο με την Πριήνη με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο ίδιος και οι περισσότεροι Εφέσιοι. Οι υπόλοιποι Εφέσιοι
στασίασαν εναντίον των απογόνων του Ανδρόκλου και ζήτησαν βοήθεια από την Τέω
και την Καρήνη,847 οι οποίες έστειλαν αποίκους (περ. 555-550 π.Χ.). Δύο από τις φυλές
837

Θουκ., VIII.9.
Θουκ., VIII.24 & 38.
839
Δημοσθένης, 15 (Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας), 19.
840
PHI Greek Inscriptions, # PH246379, (IG IV-[VI]), Chios, [PEP] 2 και PHI Greek
Inscriptions, # PH246460, (IG IV-[VI]), Chios, [PEP] 75 και PHI Greek Inscriptions, # PH246465, (IG
IV-[VI]), Chios, [PEP] 80 και PHI Greek Inscriptions, # PH246412, (IG IV-[VI]), Chios, [PEP] 32.
841
PHI Greek Inscriptions, # PH246392, (IG IV-[VI]), Chios, [PEP] 12.
842
PHI Greek Inscriptions, # PH246412, (IG IV-[VI]), Chios, [PEP] 32.
843
Moretti, Olympionikai, nos 950, 863-864, 867.
844
Δες Hansen & Nielsen, no 840, «Chios», pp. 1064-1069 και νομίσματα σε GCTV, nos 3455
& 3507-3508 & 4593-4619, 2:323 & 327 & 420-421.
845
Ιππώναξ, fr. 50.
846
Ηρόδ., V.100.
847
Η Καρήνη βρισκόταν κοντά στην μικρασιατική ακτή στα δυτικά της Περγάμου (Karene,
BAGROW, 56:D3) και απέναντι από την πόλη της Μυτιλήνης. Η θέση της δεν έχει επακριβώς προσδιορισθεί. Η Πόλη ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου ενώ είναι πιθανόν να συμπεριλαμβανόταν στην πε 838
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των Εφεσίων ονομάσθηκαν από τις Πόλεις των νεοφερμένων. 848 Η Έφεσος συμμάχησε
με τον Κροίσο της Λυδίας,849 ο οποίος της εγγυήθηκε «ελευθερίας ασφάλειαν», αλλά
μάλλον του ήταν υποτελής. Η Πόλη ανήκε στην ιωνική δωδεκάπολη. 850 Ήταν μέλος της
Συμμαχίας της Δήλου και συνεισέφερε στο ταμείο της από το 454/3 μέχρι το 415/4 π.Χ.
Οι Εφέσιοι αποσχίστηκαν από τους Αθηναίους και συμμάχησαν με τους Σπαρτιάτες
πριν από το 414 π.Χ. και μέχρι το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου. Παρ᾽ όλα
αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Εφέσιοι αντικατέστησαν ποτέ το δημοκρατικό
τους πολίτευμα με ολιγαρχικό. Μόνο το 334 π.Χ. επικράτησαν οι ολιγαρχικοί, όταν ο
Μέμνων ο Ρόδιος στην υπηρεσία των Περσών κατέλαβε την πόλη. Η επικράτηση του
Αλεξάνδρου Γ᾽ στην Ασία μετά τον Γρανικό, όμως, επανέφερε τους δημοκρατικούς, οι
οποίοι κατεδίωξαν τους ολιγαρχικούς.851 Επώνυμος άρχων κατά τον Δ᾽ αιώνα ήταν ο
πρύτανης852 ενώ υπάρχουν αναφορές στην βουλή και στην εκκλησία του δήμου (δήμος)
για δημόσια έργα.853 Οι πρόεδροι ήταν υπεύθυνοι για να ορίζουν σε ποια δια κλήρου
«φυλήν και χιλιαστύν» θα κατατάσσονταν οι νέοι πολίτες. 854 Άλλοι αξιωματούχοι που
αναφέρονταν ήταν οι εσσήνες,855 ο αγωνοθέτης, οι νεωποίοι.856 Οι περιορισμένες ανασκαφές στην Έφεσο έχουν φέρει στο φως τον ναό της Μητέρας Θεών, το Αρτεμίσιον
αφιερωμένο στην θεά Αρτέμιδα, και ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Ο παλαιότερος
ναός της Αρτέμιδος χρονολογήθηκε στον Η᾽ αιώνα π.Χ. Η καταστροφή του ναού κατά
το μέσο του Δ᾽ αιώνα έχει αποδοθεί σε κάποιον πυρομανή Ηρόστρατο αλλά, κατά την
αρχαιολογική άποψη, ήδη από την εποχή της κατασκευής του ναού, τα θεμέλια του βυθίζονταν στο σαθρό έδαφος ενώ οι αποθέσεις του γειτονικού ποταμού ανύψωναν το
έδαφος. Η πυρκαγιά έδωσε την ευκαιρία στους Εφεσίους να ξανακτίσουν τον ναό με
υψηλότερη κρηπίδα, σε ασφαλέστερη βάση. Το υφιστάμενο ανασκαφέν θέατρο ανήκει
στην Ελληνιστική Εποχή αλλά πρέπει να υπήρχε και προγενέστερη κατασκευή. 857 Η
πόλη ήταν περιτειχισμένη από τον ΣΤ᾽ αιώνα αλλά τα σημερινά κατάλοιπα του τείχους
χρονολογήθηκαν γύρω στο 500 π.Χ. Στον κατάλογο των Ολυμπιονικών αναγράφονται
δέκα Εφέσιοι με νίκες και ορισμένοι με πολλαπλές νίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες 858
αλλά και άλλοι στα Πύθια και στα Νέμεα.859 Η Έφεσος έκοψε νομίσματα από το τέλος
του Ζ᾽ αιώνα π.Χ.860
Οι Ερυθρές (Ερυθραί, Erythrai, BAGROW, 56:C5, στην μικρασιατική ακτή
απέναντι από την Χίο, σημερ. Lidir, βορειοανατολικά του Çeşme), τουλάχιστον για μία
ραία της Χίου ή της Λέσβου διότι οι Καρηναίοι δεν αναγράφονται στους διασωθέντες καταλόγους συνεισφορών της Συμμαχίας. Δες Hansen & Nielsen, no 813, «Karene», p. 1043.
848
Έφορος Κυμαίος/Ephorus Cumaeus, FGrH, 70, fr. 126 = Στέφανος Βυζάντιος, λμ. «Βέννα
(φυλή εν Εφέσω)».
849
Πολύαινος, VI.50 και Αιλιανός, Π.Ι., III.26.
850
Ηρόδ., I.142.
851
Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, I.17.
852
PHI Greek Inscriptions, # PH247729, Asia Minor: Ionia, Ephesos 22 = IEphesos 1421.
853
PHI Greek Inscriptions, # PH247742, Asia Minor: Ionia, Ephesos 35 = IEphesos 1419.
854
PHI Greek Inscriptions, # PH247807, Asia Minor: Ionia, Ephesos 101 = IEphesos 1438.
855
PHI Greek Inscriptions, # PH247728, Asia Minor: Ionia, Ephesos 21 = IEphesos 1443.
856
PHI Greek Inscriptions, # PH247823, Asia Minor: Ionia, Ephesos 117 = IEphesos 1440.
857
Ίδιο.
858
Moretti, Olympionikai, nos 916, 438, 892, 777, 736 & 739, 800 & 802 & 804 & 810 & 816,
822, 877, 431, 844.
859
PHI Greek Inscriptions, # PH247824, Asia Minor: Ionia, Ephesos 118 = IEphesos 1416.
860
Δες Hansen & Nielsen, no 844, «Ephesos», pp. 1070-1073 και νομίσματα σε GCTV, nos
3430-3438 & 3513-3517 & 4359-4415, 2: 321 & 327 & 400-405.
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περίοδο της Ιστορίας τους συμπεριελάμβαναν και άλλες εξαρτώμενες ή δορυφόρους
Πόλεις, όπως συμπεραίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο πλήρωναν την συνεισφορά
τους αλλά και από την αναγραφή «Ερυθραίοι και συντελείς» στους πίνακες συνεισφορών που διατηρούσαν οι Αθηναίοι για το έτος 433/2. 861 Η Πόλη ανήκε στην ιωνική δωδεκάπολη862 αλλά πριν το μέσον του Ε’ αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι αποστάτησε από την
Συμμαχία της Δήλου. Οι Αθηναίοι δεν άργησαν να την επαναφέρουν στην τάξη το
353/2 και το 450 π.Χ. με σκληρούς όρους. 863 Το 412 π.Χ., η Πόλη συντάχθηκε με τους
Λακεδαιμόνιους.864 Μετά την ναυμαχία της Κνίδου, το 394 π.Χ., οι Ερυθρές συμμάχησαν με την Αθήνα865 ενώ υπάρχει ένδειξη το 366/5 π.Χ. για διπλωματικές τους
σχέσεις.866 Περί το 350 π.Χ. συμμάχησαν με τον Ερμία τον Αταρνέα (Πόλη
Αταρνεύς/Atarneus, BAGROW, 56:D3, κοντά στο σημερ. τουρκικό Dikili, απέναντι
από την Λέσβο).867 με υπόσχεση για αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια, όπως διαφαίνεται
από ψήφισμα.868 Το πολίτευμα ήταν αρχικά απόλυτα ολιγαρχικό υπό τους Βασιλίδες, 869
μετά μετριοπαθές ολιγαρχικό, για μικρό διάστημα φιλοπερσικό ολιγαρχικό, το 453/2 οι
Αθηναίοι επέβαλαν δημοκρατικό πολίτευμα870 ενώ το 357 π.Χ. πάλι ολιγαρχικό αφού
δεν υφίσταται βουλή.871 Στον κατάλογο των Ολυμπιονικών αναγράφεται ένας Ολυμπιονίκης με δύο νίκες.872 Το πρυτανείο, η Αγορά, η στοά και το θέατρο αναφέρονται μόνο
σε επιγραφές καθώς και μεγάλος αριθμός από οδούς επικοινωνίας με γειτονικές πόλεις.
Ο πρώτος ναός της Αθηνάς κτίσθηκε τον Η’ αιώνα π.Χ., επισκευάσθηκε τον ΣΤ’ αιώνα,
καταστράφηκε περί το 545 π.Χ. και ξανακτίσθηκε αμέσως μετά. Επιγραφές αναφέρουν
την κατασκευή αλλά και την κατεδάφιση της ακροπόλεως. Το τείχος του τέλους του Δ’
αιώνα π.Χ. περιέκλειε έκταση 1,35 τ.χλμ. Πολλά από τα νομίσματα που έκοψαν οι Ερυθρές φέρουν τα αρχικά ΕΡΥΘ ή ΕΡΥ.873
Η Πόλη Τέως (Teos/Teios, BAGROW, 56: D5, σημερ. παράλια Siğacik, Τουρκία) ή Αθαμαντίς βρισκόταν νοτιοδυτικά της Σμύρνης. Στο τέλος του Δ’ αιώνα π.Χ.
υπήρχαν 600 πλούσιοι Τήιοι που μπορούσαν να φορολογηθούν άμεσα 874 σε ένα σύνολο
2000-3000 πολιτών. Ο οικιστής ονομαζόταν Αθάμας 875 και η Πόλη ανήκε στην ιωνική
δωδεκάπολη.876 Όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την πόλη το 544 π.Χ., οι κάτοικοί της την
εγκατέλειψαν και ίδρυσαν τα Άβδηρα, στην Θράκη.877 Αργότερα, κάποιοι επέστρεψαν
και έτσι Άβδηρα και Τέως ήταν σαν μία Πόλη χωρισμένη στα δύο. Στην Ιωνική Εξέγερ861

PHI Greek Inscriptions, # PH290, IG I3 279 = IG I2 212.
Ηρόδ., I.142.
863
PHI Greek Inscriptions, # PH15, IG I3 15 = IG I2 10 (προηγούμενη αποκατάσταση) και PHI
Greek Inscriptions, # PH14, IG I3 14.
864
Θουκ., VIII.14 & 16.
865
Δ.Σ., XIV.84.3.
866
PHI Greek Inscriptions, # PH2326, IG IΙ2 108.
867
Δες Hansen & Nielsen, no 803, «Atarneus», pp. 1039-1040.
868
Tod, GHI, no 165.
869
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1285b (V.5.4).
870
PHI Greek Inscriptions, # PH14, IG I3 14.
871
Tod, GHI, no 155.
872
Moretti, Olympionikai, nos 610 & 612.
873
Για νομίσματα δες GCTV, nos 3504-3506, 2:326 & nos 4416-4451, 2:405-407. Δες Hansen &
Nielsen, no 845, «Erythrai», pp. 1073-1076.
874
SIG, no 344 lines 115-119.
875
Φερεκύδης Αθηναίος/Pherecydes Atheniensis, FGrH, 3, fr. 102.
876
Ηρόδ., I.142.
877
Ηρόδ., I.168.
862
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ση του 499 π.Χ., η Τέως συνεισέφερε με 15 πλοία.878 Η Πόλη ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και συμμετείχε στον συμμαχικό φόρο από το 451 μέχρι το 430. Κατά την
διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, παραδόθηκε το 412 στις αντι-Αθηναϊκές δυνάμεις αλλά φαίνεται είχε επιστρέψει στην αθηναϊκή πλευρά πριν από το 406 π.Χ. όταν
την κατέλαβε ο Καλλικρατίδας.879 Από τότε παρέμεινε στο πλευρό των Σπαρτιατών
μέχρι το 394 π.Χ. Το πολίτευμα ήταν πιθανότατα δημοκρατικό και στο τέλος του Δ’
αιώνα π.Χ. ο επώνυμος άρχων ήταν ο πρύτανις. 880 Τον Ε’ αιώνα, όμως, οι αξιωματούχοι
ήταν οι αισυμνήτες, οι τιμούχοι, 881 ο ταμίας και ο φοινικογραφεύς. Οι πολίτες ήταν
υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους για διάφορες λειτουργίες της Πόλεως, για την
εκτροφή προβάτων αλλά και, μεταξύ άλλων, για την πώληση ξυλείας, φαρμάκων, μαλλιού και ενδυμάτων.882 Η ακρόπολή ήταν περιτειχισμένη και περιελάμβανε ένα μακρύ
κτίσμα διαστάσεων περ. 38,5 με 7,3 μ. Το αρχικό τείχος του ΣΤ’ αιώνα που περιέκλειε
τον οικισμό κατεδαφίσθηκε το 494, ξανακτίσθηκε και τελικά γκρεμίστηκε το 411 π.Χ.
Από την αρχή της Ελληνιστικής Εποχής υπήρχε νέο τείχος που περιέκλειε έκταση 0,8
τ.χλμ.883
Οι Κλαζομενές (Κλαζομεναί, Klazomenai, BAGROW, 56:D5, βόρεια της πόλεως Urla) βρισκόταν στα δυτικά της Σμύρνης, στην Τουρκία. Είναι πιθανόν ότι περιελάμβανε περιοχή που ονομαζόταν Λάμψος884 αλλά και το «πολίχνιον» Σκυφία.885 Η αρχαιολογική σκαπάνη επιβεβαίωσε ότι στο μέσο του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. οι κάτοικοι μετακίνησαν το κέντρο της πόλεώς τους στο διπλανό νησί. Οι Κλαζομενές ήταν μέλος της ιωνικής δωδεκαπόλεως886 και μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και συνεισέφερε από το
454/3 π.Χ. μέχρι το 416/5 π.Χ. Μετά το 412 π.Χ. υπήρξαν επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών, οι οποίες σταμάτησαν προσωρινά το
407 π.Χ. με ειρήνη με τους Αθηναίους 887 και οριστικά το 387/6 π.Χ. με την Πόλη να
έχει γίνει υποτελής της Αθήνας.888 Η Πόλη διατηρούσε Θησαυρό στους Δελφούς. 889 Ο
κατάλογος των Ολυμπιονικών περιλαμβάνει έναν ολυμπιονίκη. 890 Τα τείχη του ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ. που έχουν βρεθεί γύρω από την ακρόπολη στο μικρασιατικό τμήμα της
πόλεως μαρτυρούν ότι πρέπει να ήταν τειχισμένη από την Αρχαϊκή Εποχή. Το τμήμα
της πόλεως στο νησί δεν ήταν τειχισμένο το 411 π.Χ. 891 αλλά υπήρχε τείχος στον Δ᾽
αιώνα π.Χ.892
Ο Κολοφών (Kolophon, Colophon, BAGROW, 56:E5 και 61:E1) βρισκόταν κο878

Ηρόδ., VI.8.
Δ.Σ., XIII.76.
880
PHI Greek Inscriptions, # PH256428, Teos 39.
881
PHI Greek Inscriptions, # PH256651, Teos 261.b4 & b29 = SIG, no 37.38 (B5 & B30) =
SGHI, no 30 (B4 & B29) = Tod, GHI, no 23 (B5 & B30).
882
PHI Greek Inscriptions, # PH256428, Teos 39.
883
Δες Hansen & Nielsen, no 868, «Teos», pp. 1101-1102. Για νομίσματα δες GCTV, nos 34523453 & 3509-3512 & 4576-4592, 2:322 & 327 & 418-419.
884
Έφορος Κυμαίος/Ephorus Cumaeus, FGrH, 70, fr. 25 = Στέφανος Βυζάντιος, λμ. «Λάμψος».
885
Έφορος Κυμαίος/Ephorus Cumaeus, FGrH, 70, fr. 26 = Στέφανος Βυζάντιος, λμ. «Σκυφία».
886
Ηρόδ., I.142.
887
PHI Greek Inscriptions, # PH122, IG I3 119.
888
SIG, no 136 = Tod, GHI, no 114.
889
Ηρόδ., I.51.
890
Moretti, Olympionikai, no 528.
891
Θουκ., VIII.31.
892
Δες Hansen & Nielsen, no 847, «Klazomenai», pp. 1076-1077. Για νομίσματα δες GCTV, nos
3501-3503 & 4309-4340, 2:326 & 395-398.
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ντά στην μικρασιατική ακτή, βορειοδυτικά της Εφέσου και βορειοδυτικά της Σάμου. Η
«χώρα» της πόλεως περιελάμβανε τον οικισμό της Κλάρου και το λιμάνι Νότιον
(BAGROW, 61:E1).893 Το πρώτο γνωστό γεγονός στην Ιστορία του Κολοφώνα είναι μία
«στάσις» του 700 περίπου π.Χ. ανάμεσα σε δύο πολιτικές μερίδες που είχε ως αποτέλεσμα οι υποστηρικτές της μίας να φύγουν για την Σμύρνη. Εκεί, κατάφερε να εκδιώξει
τους κατοίκους και να μετατρέψει την Πόλη από Αιολική σε Ιωνική. 894 Ο Κολοφών
ανήκε στην ιωνική δωδεκάπολη895 και πρέπει να ήταν υπό περσική κυριαρχία από το
μέσο του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. Τον Ε᾽ αιώνα π.Χ., ο Κολοφών ανήκε στην Συμμαχία της Δήλου. Το 430 π.Χ., μία «στάσις» προκάλεσε την επέμβαση των Περσών και οι κάτοικοι
της πόλεως κατέφυγαν στο Νότιον, όπου πάλι υπήρξε «στάσις» ανάμεσα στις μερίδες
και έτσι ο οικισμός μοιράσθηκε σε δύο τμήματα με ενδιάμεσο τείχος (διατείχισμα). Το
ένα τμήμα κατοικούνταν από την φιλο-περσική μερίδα των Κολοφωνίων και κάποιους
κατοίκους του Νοτίου ενώ το άλλο από τους υπόλοιπους Κολοφώνιους και κατοίκους
του Νοτίου. Το 427 π.Χ., όμως, η φιλο-αθηναϊκή μερίδα κάλεσε μοίρα του αθηναϊκού
στόλου, η οποία επενέβη, κατέλαβε το διατείχισμα και εξεδίωξε του φιλο-περσικούς.
Αθηναίοι άποικοι έφθασαν στο Νότιον αφού είχαν φθάσει και Κολοφώνιοι που ζούσαν
διασκορπισμένοι σε διάφορες Πόλεις.896 Αυτές οι μεταβολές αντικατοπτρίζονται και
στο ύψος καταβολής του συμμαχικού φόρου από τον Κολοφώνα και το Νότιον. Συνθήκη του Ε᾽ αιώνα π.Χ. με την Αθήνα υπέρ των Αθηναίων αποίκων δείχνει τον Κολοφώνα να είναι Πόλις υποτελής. Ο Κολοφώνας έμεινε υπό περσική κυριαρχία μέχρι το
409 π.Χ., όταν απελευθερώθηκε από τους Αθηναίους.897 Αρχικά το πολίτευμα ήταν ολιγαρχικό αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι όσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής με βάση την
περιουσία τους ήταν περισσότεροι από όσους δεν συμμετείχαν.898 Όταν, όμως, κατέφθασαν οι Αθηναίοι άποικοι στο τελευταίο τέταρτο του Ε᾽ αιώνα π.Χ. έγινε δημοκρατικό. Υποθέτουμε ότι κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. ήταν ολιγαρχικό και έγινε πάλι δημοκρατικό με τον Αλέξανδρο Γ᾽ της Μακεδονίας.899 Σε επιγραφές του Γ᾽ αιώνα αναφέρονται
ο πρύτανις ως επώνυμος άρχων, βουλή, εκκλησία του δήμου αλλά και οι αξιωματούχοι
επιμήνιοι και πρόεδροι, που σχετίζονται με την βουλή, καρπολόγος και πωληταί. 900 Ο
κατάλογος των Ολυμπιονικών αναφέρει τρεις νικητές. 901 Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα
της πόλεως είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευθούν με βάση τις μέχρι τώρα ανασκαφές
διότι η πόλη των Κλασικών Χρόνων πρέπει να κτίσθηκε πάρα πολύ κοντά στην Αρ-

893

Το Νότιον ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου αλλά, τουλάχιστον για μια περίοδο της Ιστορίας του (Θουκ., III.34), ήταν υποτελές στον Κολοφώνα. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στην πόλη και στο λιμάνι και η ιδιαιτερότητα του εδάφους προκάλεσαν «στάση»
[Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1303b (V.2.9)], η οποία δημιούργησε πρόβλημα στην ενότητα της Πόλεως. Άλλοτε, λοιπόν, το Νότιον ήταν ενωμένο πολιτικά με τον Κολοφώνα και άλλοτε όχι. Κατά τον Δ᾽ αιώνα
υπήρχε ιερό που μπορεί να ανήκε στην Αθηνά αλλά δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τείχους. Δες
Hansen & Nielsen, no 858, «Notion», pp. 1089-1090.
894
Ηρόδ., I.16 & 150.
895
Ηρόδ., I.142.
896
Θουκ., III.34.
897
Ξεν., Ελληνικά, I.2.4.
898
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1290b (IV.3.8).
899
PHI Greek Inscriptions, # PH251919, Asia Minor: Ionia, Kolophon 6.
900
PHI Greek Inscriptions, # PH251914, Asia Minor: Ionia, Kolophon 1 και # PH251917, Asia
Minor: Ionia, Kolophon 4 και # PH251919, Asia Minor: Ionia, Kolophon 6 και # PH251921, Asia Minor:
Ionia, Kolophon 8.
901
Moretti, Olympionikai, nos 557, 475, 602.
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χαϊκή πόλη. Η νεώτερη πόλη κατελάμβανε έκταση τουλάχιστον 0,8 τ.χλμ.902
Από τον Κολοφώνα καταγόταν ο ελεγειακός ποιητής Μίμνερμος, ο οποίος φαίνεται ότι γεννήθηκε και έζησε στην Σμύρνη (δες παρακάτω). Ήκμασε ως ποιητής μεταξύ περίπου 634 και 600 π.Χ. Ήταν μάλλον ερωτευμένος με την αυλητρίδα Ναννώ, στην
οποία αφιέρωσε ποιήματά του. Αρκετά από τα αποσπάσματα που έχουν διασωθεί αναφέρονται στην Ναννώ. Υπήρξε ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ελεγεία σε ερωτικά
ποιήματα αλλά η θεματολογία του έργου του αναφερόταν στην εφήμερη ευτυχία, στα
βάσανα της ζωής, στα γερατειά. Ήταν αυτός που πρώτος αναφέρθηκε σε έκλειψη του
ηλίου ως κακό οιωνό.903
Γλύκα η ζωή μας χωρίς τη χρυσήν Αφροδίτη δεν έχει.
Κάλλιο η ζωή μου ας σβηστεί, ξένα σα θα ᾽ναι για με
ο έρωτας, τα ηδονικά του σμιξίματα, οι κρύφιες χαρές του,
που είναι της νιότης οι ανθοί, μα τόσο εφήμεροι, αλί,904
και για γυναίκες και για άντρες. Τα έρμα905 ως πλακώσουνε γέρα,906
που κάθε αξιότη907 του αντρός λιώνουν και κάθε ομορφιά,
του τυραννούν ακατάπαυστα πια την ψυχή μαύρες έγνοιες,
δίχως καμιά πια χαρά του ήλιου αντικρίζει το φως·
δεν τον ψηφούν οι γυναίκες, κι οι νιοι τον σιχαίνονται. Τόσα
στα γερατειά απανωτά βάσανα ρίχνει ο θεός.908
[Από την Ναννώ]
[Λείπουν οι τρεις πρώτοι στίχοι, η πατρότητα των οποίων αμφισβητείται]
μα σύντομη ᾽ναι ως όνειρον η νιότη η θαλερή·
γοργά το γήρας τ᾽ άχαρο και τ᾽ άσχημο μάς φθάνει
κι απάνω στο κεφάλι μας φορτώνεται βαρύ,
που μισητό τον άνθρωπο και αγνώριστο τον κάνει
και του χαλάει και μάτια του και νουν άμα χυθεί.909
[Από την Ναννώ]
Η αλήθεια ας βρίσκεται ανάμεσα σε μένα και σε σένα,
το πιο δίκαιο από κάθε (είδους) περιουσία910
Η Μαγνησία της Ιωνίας στην Μικρά Ασία (Magnesia, BAGROW, 61:E2, κοντά
902

Δες Hansen & Nielsen, no 848, «Kolophon», pp. 1077-1080. Για νομίσματα δες GCTV, nos
4341-4358, 2:399-400.
903
DGRBM. λμ. «Mimnermus». Για την ποίησή του δες E. W. Handley, «Elegy and iambus,» in
The Cambridge History of Classical Literature. I. Greek Literature, eds P. E. Easterling and B. M. W.
Knox (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985), ch. 5.2.
904
αλίμονο
905
έρημα
906
γεράματα
907
ό,τι αξίζει
908
Μίμνερμος, fr. 1 = Στοβαίος, IV.20.16 (ΞΓ.16). Λογοτεχνική απόδοση Θρασύβουλου Σταύρου στο <http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/browse.html?
text_id=64>.
909
Μίμνερμος, fr. 5 = Στοβαίος, IV.50.69 (ΡΙΣΤ.34). Απόδοση Σίμου Μενάρδου στο Ανθολόγιο
Λυρικής Ποιήσεως Γ᾽ Γυμνασίου (Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1981), σ. 35.
910
Μίμνερμος, fr. 8 = Στοβαίος, III.11.12 (ΙΑ.1). Απόδοση Δ. Ι. Λοΐζος.
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στην σημερ. Söke) βρισκόταν νοτιοανατολικά της Εφέσου. Η Πόλη ιδρύθηκε από Θεσσαλούς και ενεπλάκη σε πόλεμο με τους Εφέσιους τον Ζ᾽ αιώνα π.Χ. Τον ίδιο αιώνα
φαίνεται ότι καταστράφηκε από επιδρομή των Κιμμερίων. Η Μίλητος προσάρτησε την
πόλη, η οποία όμως είχε ξανακτιστεί μέχρι το 547/6 π.Χ. όταν υπετάγη στους Πέρσες.911 Ήταν υπό περσική κυριαρχία μέχρι και το 400 π.Χ. όταν ο Σπαρτιάτης Θίβρων
την βρήκε ατείχιστη και αποφάσισε να την μεταφέρει σε κοντινό λόφο. 912 Αυτή η δεύτερη πόλη είναι η Μαγνησία που γνωρίζουμε αρχαιολογικά σήμερα. Η Μαγνησία ίσως
είχε αρχικά ολιγαρχικό πολίτευμα βασιζόμενο στους ιππείς 913 αλλά στο τέλος του Δ᾽
αιώνα π.Χ. ήταν δημοκρατία. Στις επιγραφές αναφέρονται η εκκλησία του δήμου (δήμος), η βουλή και ο γραμματεύς της ενώ επώνυμος άρχων ήταν ο πρύτανις. 914 Από τον
Δ᾽ αιώνα αναφέρεται ο διαχωρισμός σε φυλές και στο τέλος του Γ᾽ αιώνα π.Χ. αναγράφονται πέντε φυλές με ονόματα προερχόμενα από θεούς (Άρης, Αφροδίτη, Ερμής,
Εστία, Ζευς).915 Στο κατάλογο των Ολυμπιονικών αναγράφονται εννέα νικητές από την
Μαγνησία, ορισμένοι με πολλαπλές νίκες.916 Θεμέλια κτηρίων των αρχών του ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ. βρέθηκαν κάτω από το ιερό της Αρτέμιδος στην νέα της (;) θέση.917
Η Μίλητος (Miletos, Miletus, BAGROW, 61:E2 σημερ. Balat) βρισκόταν νότια
της Μαγνησίας και νοτιοανατολικά της Σάμου. Έχει υπολογισθεί ότι η ευρύτερη πόλη
της Μιλήτου κάλυπτε επιφάνεια 400 τ.χλμ ενώ η «χώρα» της μπορεί να κάλυπτε έκταση μέχρι 2000 τ.χλμ. και περιελάμβανε την χερσόνησο πάνω στην οποία ήταν κτισμένη
η πόλη, την ορεινή περιοχή στα ανατολικά της, την κοιλάδα του γειτονικού ποταμού
αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί και τα μικρά Λάδη και Φαρμακονήσι. Η αρχαϊκή πόλη της Μιλήτου πρέπει να είχε πάνω από 2000 και μέχρι και 4000
σπίτια. Τα πρωιμότερα ίχνη κατοικήσεως ανάγονται περίπου στο 1050 π.Χ. και ανήκουν σε Ίωνες Έλληνες με το πρωιμότερο οικιστικό κέντρο να χρονολογείται περίπου
στο 700 π.Χ. Η Πόλη ανήκε στην ιωνική δωδεκάπολη. 918 Ο κύριος εχθρός της και οικονομικός της ανταγωνιστής ήταν η Σάμος και για αυτόν τον λόγο η Μίλητο συμμετείχε
σε διάφορους στρατιωτικούς σχηματισμούς εναντίον συμμαχιών στις οποίες συμμετείχε η Σάμος. Κατά τον Ζ᾽ αιώνα π.Χ., η Μίλητος δεχόταν για πολλά χρόνια επιθέσεις
των Λυδών και τελικά περί το 600 π.Χ. ο βασιλιάς Αλυάττης Β᾽ και ο τύραννος της Μιλήτου Θρασύβουλος συμφώνησαν σε συμμαχία919 με όρους οι οποίοι φαίνεται διατηρήθηκαν και επί βασιλιά Κροίσου (διοίκ. 596-546 π.Χ.). Όταν ο Κύρος Β᾽ κατέλαβε την
Λυδία, φαίνεται ότι διατήρησε τα προνόμια μόνο για την Μίλητο από όλες τις ιωνικές
911

Καλλίνος, fr. 1 = Στράβων, XIV.1.40 (C647-648) και Ηρόδ., I.161.
Δ.Σ., XIV.36.
913
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1289b (IV.3.2).
914
PHI Greek Inscriptions, # PH260538, Asia Minor: Caria, Magnesia 97 = I.Magnesia 1 και
PHI Greek Inscriptions, # PH260525, Asia Minor: Caria, Magnesia 84 = I.Magnesia 2. Επιγραφές και σε
Otto Kern, ed., Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin: Spemann, 1900).
915
PHI Greek Inscriptions, # PH260525, Asia Minor: Caria, Magnesia 84 = I.Magnesia 2 και #
PH260527, Asia Minor: Caria, Magnesia 86 = I.Magnesia 5 και # PH260534, Asia Minor: Caria,
Magnesia 93 = I.Magnesia 6 και # PH260532, Asia Minor: Caria, Magnesia 91 = I.Magnesia 9 και #
PH260536, Asia Minor: Caria, Magnesia 95 = I.Magnesia 11.
916
Moretti, Olympionikai, nos 838, 753 & 756 & 759, 449 & 454, 329, 742, 666-667, 500 &
511, 912, 507 & 521.
917
Δες Hansen & Nielsen, no 852, «Magnesia», pp. 1081-1082. Για νομίσματα δες GCTV, nos
4474-4499, 2:409-411.
918
Ηρόδ., I.142.
919
Ηρόδ., I.14-22.
912
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Πόλεις.920 Εικάζεται ότι η προνομιακή θέση της Μιλήτου οφειλόταν στο γεγονός ότι
Λυδοί και Πέρσες ήθελαν να διασπάσουν ένα πιθανό κοινό ιωνικό μέτωπο εναντίον
του. Όντως, η ισχυρότερη στρατιωτικά ιωνική Πόλη δεν συμμετείχε σε προσπάθειες
συνενώσεως εναντίον των Περσών μετά το 546 π.Χ. Μετά τον τύραννο Θρασύβουλο
ακολούθησαν δύο άλλοι τύραννοι, ο Θόας και ο Δαμασήνωρ. Αυτοί εκδιώχθηκαν μετά
από «στάση» και την Πόλη ανέλαβαν δύο αντίπαλες μερίδες, η μία από τις οποίες ονομαζόταν Πλουτίς και η άλλη Χειρομάχα. Όταν οι εκπρόσωποι της πρώτης ανέλαβαν
την εξουσία και ήθελαν να συζητήσουν σημαντικά θέματα, επέβαιναν στα πλοία τους,
ανοίγονταν στο πέλαγος και επέστρεφαν μόνο όταν είχαν λάβει αποφάσεις. Εξ αιτίας
αυτού του γεγονότος ονομάζονταν αειναύτες. 921 Η «στάσις» αυτή, που είχε αρκετή
διάρκεια, λύθηκε με την μεσολάβηση πολιτών από την Πάρο και την εγκαθίδρυση ολιγαρχίας.922 Μέχρι το 513 π.Χ., η ολιγαρχία είχε αντικατασταθεί από τον τύραννο
Ιστιαίο, ο οποίος είχε την υποστήριξη των Περσών.923 Όταν ο Ιστιαίος προσκλήθηκε
στα Σούσα ως σύμβουλος του Πέρση βασιλιά, άφησε στην θέση του στην Μίλητο τον
συγγενή του Αρισταγόρα, ο οποίος ενεπλάκη στην Ιωνική Εξέγερση του 499 π.Χ. 924
Στην αποφασιστική ναυμαχία της Λάδης το 494 π.Χ., μεταξύ των ιωνικών Πόλεων και
των Περσών, οι Μιλήσιοι είχαν συνεισφέρει 80 τριήρεις στον ενωμένο στόλο των 353
πολεμικών.925 Η ήττα των Ελλήνων οδήγησε σε κατάληψη της Μιλήτου και εξανδραποδισμό των κατοίκων που επέζησαν. Η πόλη της Μιλήτου ερημώθηκε ενώ οι Πέρσες κατέλαβαν την γύρω περιοχή.926 Παρ᾽ όλα αυτά, οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να βεβαιώσουν ότι η Μίλητος είχε κατοικηθεί πάλι μέχρι το τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ. Μετά
την ήττα των Περσών στην Μυκάλη το 478 π.Χ., όμως, η Μίλητος έγινε μέλος της
Συμμαχίας της Δήλου και από το 454/3 π.Χ. καταγράφονταν οι συνδρομές της στο συμμαχικό ταμείο. Οι Μιλήσιοι παρείχαν οπλίτες στην επίθεση της Αθήνας εναντίον της
Κορίνθου το 425/4 π.Χ.927 αλλά και στην Β᾽ Σικελική Εκστρατεία των Αθηναίων το 415
π.Χ.928
Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πολίτευμα της Μιλήτου κατά τον Ε᾽ αιώνα π.Χ. Εικάζεται ότι μεταξύ 479 και περίπου 450 π.Χ. είχαν επικρατήσει οι ολιγαρχικοί αλλά ότι και το ψήφισμα 929 που χρονολογείται μεταξύ 470-440
π.Χ. αναφέρεται σε επικήρυξη ορισμένων ολιγαρχικών από δημοκρατικούς ή επιφανών
μελών της πολιτείας, ίσως μετά από «στάση». Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι κατά τον
Ε᾽ αιώνα π.Χ. στην Μίλητο υπήρξε «στάση», η οποία ανάγκασε τους Αθηναίους να
επέμβουν τουλάχιστον για μία φορά. Υποστήριξαν τους «βελτίστους» ολιγαρχικούς, οι
οποίοι σε λίγο καιρό ξεσηκώθηκαν και κατέσφαξαν «τον δήμον» (τους
δημοκρατικούς).930 Ίσως το γεγονός συνέβη το 450/49 π.Χ., όταν οι Αθηναίοι ψήφισαν
διάφορα μέτρα για την Μίλητο συμπεριλαμβανομένης και αθηναϊκής φρουράς. 931 Η
920

Ηρόδ., I.141.
Πλούταρχος, Ηθικά, «Αίτια Ελληνικά», 32 (298C).
922
Ηρόδ., V.28-29.
923
Ηρόδ., IV.137-139.
924
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 210-211.
925
Ηρόδ., VI.8.
926
Ηρόδ., VI.18-20.
927
Θουκ., IV.42.
928
Θουκ., VII.57.
929
PHI Greek Inscriptions, # PH252155, Asia Minor: Ionia, Miletos 50 = SIG, no 58 = SGHI, no
921

43.
930
931

Ψευδο-Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία, III.10-11.
PHI Greek Inscriptions, # PH21, IG I3 21.
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ενέργεια αυτή έχει ερμηνευθεί ως υποστήριξη της διοικούσας ολιγαρχίας, η οποία αφού
κατέσφαξε τους δημοκρατικούς είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή δημοκρατίας από την
Αθήνα. Πάντως, η δημοκρατία επικράτησε στην Μίλητο πριν από το 430 π.Χ. Παρά
την εξέγερση των Μιλησίων εναντίον των Αθηναίων το 412 π.Χ., 932 η δημοκρατία διήρκεσε μέχρι το 405 π.Χ., όταν αντικαταστάθηκε από ολιγαρχικό πολίτευμα.933 Στο μέσο
του Δ᾽ αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι η Μίλητος διοικούνταν από τους ηγεμόνες της Καρίας.
Οι επιγραφές αναφέρουν την ύπαρξη εκκλησίας του δήμου και βουλής αλλά και την
λειτουργία τους να μοιάζει πολύ με αυτή των Αθηναίων. Οι επώνυμοι άρχοντες ονομάζονταν αισυμνήτες («μολπών ηισύμνησαν»),934 στρατηγοί, τειχοποιοί, ταμίαι,935 επιμήνιοι,936 πράκτορες,937 Η πολιτειακή οργάνωση της Μιλήτου ήταν κατά φυλές. Κατά
τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., η Μίλητος είχες συμφωνίες ισοπολιτείας με την Ολβία, 938 την Κύζικο,939 τα Πύγελα ή Φύγελα.940
Από την Γεωμετρική Εποχή, λόφος στα νότια της Μιλήτου είχε οχυρωθεί και
αποτελούσε είδος ακροπόλεως. Άλλος λόφος στον οποίο κτίσθηκε βυζαντινό φρούριο
δεν μπορεί να διευκρινισθεί εάν αποτελούσε εναλλακτική θέση για την αρχαία ακρόπολη. Η θέση της πόλεως και ο έλεγχος της θαλάσσιας περιοχής από τους Μιλησίους, δημιουργούσε ανυπέρβλητα προβλήματα σε πιθανή πολιορκία μόνο από την θάλασσα. 941
Για αυτόν τον λόγο, οι Πέρσες, για να την κατακτήσουν, την πολιόρκησαν και από
ξηρά και από θάλασσα.942 Κατά την Αρχαϊκή Εποχή, τείχος περιέκλειε την ακρόπολη, η
οποία προστατευόταν και από δεύτερο τείχος στην κορυφή της, αλλά δεν είναι διευκρινισμένο εάν το τείχος προστάτευε και μέρος της πόλεως. Πρέπει, όμως, να ήταν προστατευμένο με τείχος το λιμάνι και μέρος της πόλεως πλησίον του. Ο Αλέξανδρος Γ᾽
πολιόρκησε και κατέλαβε την Μίλητο το 334 π.Χ.943 Το μέγεθος της αρχαϊκής Μιλήτου
μαζί με την «χώρα» της έχει υπολογισθεί σε 1,1 τ.χλμ. Κατά την ανοικοδόμηση της
πόλεως μετά το 479 π.Χ., το τείχος κτίσθηκε πάνω στο παλιό ενώ το πολεοδομικό
932

Θουκ., VIII.17.
Δ.Σ., XIII.104.5.
934
PHI Greek Inscriptions, # PH252207, Asia Minor: Ionia, Miletos 103.
935
PHI Greek Inscriptions, # PH252134, Asia Minor: Ionia, Miletos 30 = SIG, no 273.
936
PHI Greek Inscriptions, # PH252155, Asia Minor: Ionia, Miletos 50 = SIG, no 58 = SGHI, no
933

43.
937

PHI Greek Inscriptions, # PH252109, Asia Minor: Ionia, Miletos 5.
PHI Greek Inscriptions, # PH252163, Asia Minor: Ionia, Miletos 57 = SIG, no 286 = Tod,
GHI, no 195.
939
PHI Greek Inscriptions, # PH252136, Asia Minor: Ionia, Miletos 32.
940
PHI Greek Inscriptions, # PH252135, Asia Minor: Ionia, Miletos 31. Η Πόλη Πύγελα ή Φύγελα [P(y)gela, BAGROW, 61:E2, σημερ. Kuşadası] ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Πριν από την
ισοπολιτεία με τους Μιλησίους φαίνεται ότι οι Μιλήσιοι που έμεναν στα Πύγελα απολάμβαναν κάποιων
πολιτειακών προνομίων, όπως δείχνει η παραπάνω επιγραφή. Οι Πυγελείς που έμεναν στην Μίλητο θα
διαμοιράζονταν στις φυλές από τους πρυτάνεις. Τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., η εκκλησία στα Πύγελα αποφάσιζε
δια ψήφου σε ποια φυλή θα κατανεμόταν ένα νέο μέλος της πολιτείας (PHI Greek Inscriptions, #
PH247718, Asia Minor: Ionia, Ephesos 11). Η ελευθερία της Πόλεως φαίνεται ότι απειλούνταν διαρκώς
από τις ισχυρότερες Πόλεις Σάμο και Έφεσο και μάλιστα κάποια στιγμή στην αρχή της Ελληνιστικής
Εποχής οι Πυγελείς θεωρούνταν ότι ανήκαν στον δήμο των Εφεσίων, σαν να είχε η Πόλη προσαρτηθεί (
PHI Greek Inscriptions, # PH247772, Asia Minor: Ionia, Ephesos 66). Η πολιτειακή διαίρεση γινόταν σε
φυλές και γένη. Τα Πύγελα ήταν τειχισμένα στο τέλος του Ε᾽ αιώνα π.Χ, όπως απέδειξε η αρχαιολογική
ανασκαφή. Δες Hansen & Nielsen, no 863, «Pygela», pp. 1094. Για νομίσματα δες HN, p. 590 και BMC,
(xvi), p. 228.
941
Ηρόδ., Ι.17.
942
Ηρόδ., VI.18.
943
Δ.Σ., XVII.22.
938
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σχέδιο ήταν ορθογώνιο. Η Μίλητος διέθετε Αγορά και ιερά του Απόλλωνος, του Ποσειδώνα, της Αθηνάς, και του Διονύσου. Το Μαντείο του Απόλλωνα στα Δίδυμα, κοντά
στην Μίλητο, πρέπει να είχε κάποια σχέση με την ίδρυση της Ολβίας στον Εύξεινο
Πόντο όπως αποκαλύπτει επιγραφή σε οστού: «Ἀπόλλωνι Διδυμ(αίωι) Μιλησίωι».944 Ο
κατάλογος των Ολυμπιονικών περιλαμβάνει δέκα επτά νικητές από την Μίλητο, ορισμένοι με πολλαπλές νίκες.945 Οι Μιλήσιοι συμμετείχαν σε πολλές αποικισμούς μικρών
και μεγάλων Πόλεων, κυρίως στον Εύξεινο Πόντο και στην Μικρά Ασία, με κυριότερους αυτούς της Λέρου, της Απολλωνίας, της Οδησσού, της Ολβίας, του Παντικάπαιου, της Θεοδοσίας, της Αμισού, της Σινώπης, της Κίου, της Κυζίκου, της Αρτάκης, της Αβύδου.946
Η Φώκαια (Phokaia, Phocaea, BAGROW, 56:D4 σημερ. Foça, Τουρκία) βρισκόταν βορειοδυτικά της Σμύρνης, στην Τουρκία. Οι Φωκαείς εποίκησαν την Μασσαλία, στην δυτική Μεσόγειο με τον ισχυρό στόλο 947 που διέθεταν περί το 600 π.Χ. Μετά
την κατάληψη του Λυδικού κράτους από τους Πέρσες, οι περισσότεροι Φωκαείς εγκατέλειψαν το 546 π.Χ. την πόλη τους αλλά λίγο αργότερα πολλοί από αυτούς επέστρεψαν.948 Η εγκατάλειψη και καταστροφή της πόλεως στο μέσο περίπου του ΣΤ᾽ αιώνα
π.Χ. έχει επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά. Η Φώκαια ανήκε στην ιωνική δωδεκάπολη 949 και
ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Από επιγραφή του πρώτου μισού του Δ᾽ αιώνα
π.Χ. μαθαίνουμε ότι λειτουργούσε «δικαστήριον», το οποίο επέβαλε θανατική ποινή
και πρόστιμα ενώ επώνυμος άρχων ήταν ο πρύτανις. Άλλοι αξιωματούχοι αναφέρονται
ως «ταις αρχαίς».950 Το αρχαϊκό τείχος του μέσου του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. που είχε περιγράψει ο Ηρόδοτος βρέθηκε από την αρχαιολογική σκαπάνη και ίσως περιέκλειε έκταση 0,5 τ.χλμ. Ίχνη καύσεως σε μία από τις πύλες της πόλεως και οικοδομικά απορρίμματα του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. αποδεικνύουν την περσική πολιορκία του 546 π.Χ. Οι ανασκαφές έχουν επίσης φέρει στο φως αρχαϊκό ναό της θεάς Αθηνάς που είχε κτισθεί
ξανά κατά την Ελληνιστική Εποχή, αρχαϊκό ιερό της Κυβέλης και θέατρο του Δ᾽ αιώνα
π.Χ. Οι Φωκαείς ίδρυσαν την Λάμψακο, την Μασσαλία, την Αλαλία (κεφ. 1), την Υέλη
(κεφ. 1), και ίσως την Αμισό ενώ οι Μασσαλιώτες Φωκαείς το Εμπόριον στην δυτική
Μεσόγειο.951
Η Πριήνη (Priene, BAGROW, 61:E2, κοντά στο σημερ. Güllübahçe, Τουρκία)
βρισκόταν πάνω στην χερσόνησο της Μυκάλης (Dilek Daği) απέναντι από την Σάμο αν
και η ακριβής θέση του αστικού κέντρου της αρχαϊκής και κλασσικής πόλεως δεν είναι
προσδιορισμένη. Η Πόλη ήταν μέλος της ιωνικής δωδεκαπόλεως 952 και ήταν υπεύθυνη
για την διοργάνωση των Πανιονίων γιορτών953 στο όρος Μυκάλη. Μετά την περσική εισβολή του 546 π.Χ. και την κατάληψη της πόλεως, οι κάτοικοι της εξανδραποδίστη944

PHI Greek Inscriptions, # PH339001, SEG 36:694.
Moretti, Olympionikai, nos 921, 749, 488, 518, 385, 839, 470 & 474 & 479, 953, 726 & 729
& 731, 681-683, 882, 735, 79, 641, 225, 728, 1028.
946
Hansen & Nielsen, no 854, «Miletos», pp. 1082-1088. Για νομίσματα δες GCTV, nos 34393447 & 3531-3533 & 4500-4521, 2:322 & 328 & 411-413.
947
Θουκ., I.13.
948
Ηρόδ., I.164-165.
949
Ηρόδ., I.142.
950
PHI Greek Inscriptions, # PH149460, (IG XI-[XIII]), IG XII, 2 1 = Tod, GHI, no 112.
951
Hansen & Nielsen, no 859, «Phokaia», pp. 1090-1091. Για νομίσματα δες GCTV, nos 34483453 & 3495-3500E, 2:322 & 2:326.
952
Ηρόδ., I.142.
953
PHI Greek Inscriptions, # PH252890, Asia Minor: Ionia, Priene 10.
945
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καν954 αλλά μέχρι το 495/4 π.Χ. η πόλη είχε πάλι κατοικηθεί διότι συνεισέφερε 12
πλοία στην νικηφόρα για τους Ίωνες ναυμαχία της Λάδης. 955 Η Πριήνη ήταν μέλος της
Συμμαχίας της Δήλου. Μετά το 398/7 π.Χ., οπότε και έχουμε την τελευταία αναφορά
στο αστικό κέντρο της πόλεως,956 οι κάτοικοι μετακόμισαν για μισό περίπου αιώνα στο
λιμάνι Ναύλοχον.957 Δεν υπάρχει συμφωνία των αρχαιολόγων ως προς την χρονολογία
ιδρύσεως της ελληνιστικής Πριήνη, στην οποία γύρισαν οι κάτοικοι της, παρά μόνο
απροσδιόριστα η περίοδος μεταξύ περίπου του 350 και του 334 π.Χ. Δεν γνωρίζουμε το
πολίτευμα της Πριήνης πριν από το 334 π.Χ. αλλά κατά τις τρεις δεκαετίες του Δ᾽
αιώνα π.Χ. πρέπει να ήταν δημοκρατικό. Σε επιγραφή του 334 π.Χ. αναφέρονται η βουλή και ο δήμος, η εκκλησία του δήμου («κυρίου συλλόγου») και ο επώνυμος άρχων
πρύτανις.958 Αλλού αναφέρονται επίσης ο στεφανηφόρος, ο γραμματεύς της εκκλησίας
του δήμου,959 οι τιμούχοι.960 Την εποχή του Αλεξάνδρου Γ᾽ της Μακεδονίας υπήρχε διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση για όσους πολίτες της Πριήνης ήταν ιδιοκτήτες γης
και για όσους διέθεταν γη αλλά δεν ήταν πολίτες. 961 Το αστικό κέντρο της Πριήνης περιβαλλόταν από τείχος που χρονολογήθηκε στον Δ᾽ αιώνα π.Χ. και περιέκλειε έκταση
0,37 τ.χλμ., εκ των οποίων μόνο τα 0,15 τ.χλμ. αποτελούσαν οικιστική περιοχή. Το κυριότερο ιερό ήταν αυτό της Αθηνάς Πολιάδος που είχε αρχίσει να κατασκευάζεται περί
το 330 π.Χ. αλλά ολοκληρώθηκε τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. Υπήρχε ακόμη ιερό της Δήμητρας
και μεγάλο θέατρο ενώ το πολεοδομικό σχέδιο από τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. ήταν ορθογώνιο.962
Η Σάμος πρέπει να είχε στην δικαιοδοσία της και κάποιο τμήμα της απέναντι μικρασιατικής ακτής. Ο συνολικός πληθυσμός της έχει υπολογισθεί σε 30.000-50.000 ανθρώπους μαζί με τα γυναικόπαιδα, τους ξένους και τους σκλάβους. Στον πόλεμο (περ.
700 π.Χ.) μεταξύ Ερετριέων και Χαλκιδέων για το Ληλάντιο Πεδίο στην Εύβοια, η
Σάμος ήταν στο πλευρό των Χαλκιδέων ενώ η Μίλητος μαζί με τους Ερετριείς. 963
Σάμιοι βοήθησαν τους Σπαρτιάτες μάλλον στον Β᾽ Μεσσηνιακό Πόλεμο (669-657
π.Χ.).964 Τον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ., Σάμιοι πολέμησαν μαζί με άλλες δυνάμεις εναντίον Περσών και Φοινίκων στην μάχη της Σαλαμίνας στην Κύπρο. 965 Πρέπει να θεωρήσουμε
υπερβολική την αναφορά του Ηροδότου ότι περί το 517 π.Χ. οι Πέρσες σκότωσαν
όλους τους κατοίκους της Σάμου και ερήμωσαν τελείως από ανθρώπους το νησί. 966 Η
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Ηρόδ., I.161.
Ηρόδ., VI.8.
956
Ξεν., Ελληνικά, IV.8.17.
957
Το Ναύλοχον (Naulochos, Naulochon, BAGROW, 61:E2) βρισκόταν νοτιοδυτικά της Πριήνης και ήταν το λιμάνι της. Φαίνεται ότι για μια περίοδο κατά τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. αποτελούσε ξεχωριστή
κοινότητα, ίσως όταν οι Πριηνείς μετακόμισαν εκεί. Αλλά το γεγονός ότι τον Ναύλοχον εξέδιδε νομίσματα παράλληλα με την Πριήνη έχει περιπλέξει την συζήτηση. Δες παρακάτω για την πολεοδομική Ιστορία
της πόλεως. Δες Hansen & Nielsen, no 857, «Naulochon», p. 1089. Για νομίσματα δες GCTV, no 4525,
2:413.
958
PHI Greek Inscriptions, # PH252916, Asia Minor: Ionia, Priene 36 = SIG, no 278.
959
PHI Greek Inscriptions, # PH252917, Asia Minor: Ionia, Priene 37.
960
PHI Greek Inscriptions, # PH252942, Asia Minor: Ionia, Priene 62.
961
PHI Greek Inscriptions, # PH253012, Asia Minor: Ionia, Priene 132 = Tod., GHI, no 185 =
OGIS, no 1.
962
Hansen & Nielsen, no 861, «Priene», pp. 1091-1093. Για νομίσματα δες GCTV, nos 45444554, 2:415.
963
Ηρόδ., V.99.
964
Ηρόδ., III.47.
965
Ηρόδ., V.112.
966
Ηρόδ., III.147-149.
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Σάμος ανήκε στην ιωνική δωδεκάπολη και συμμετείχε στην Ιωνική Εξέγερση του 499
π.Χ. Στην ναυμαχία της Λάδης το 494 π.Χ. συμμετείχε με 60 τριήρεις.967 Μετά την αποτυχία της εξεγέρσεως, Σάμιοι έφυγαν από το νησί και εγκαταστάθηκαν στην Ζάγκλη,
στην Κάτω Ιταλία (κεφ. 3), την οποίαν κατέλαβαν. Ενώ το 480/479 π.Χ. αναγκάσθηκαν
να πολεμήσουν στο πλευρό των Περσών,968 το 479 συντάχθηκαν με τους Έλληνες στην
ναυμαχία της Μυκάλης969 και αμέσως μετά έγιναν μέλη της Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας.970 Το 441/0 π.Χ., Σάμιοι και Μιλήσιοι ενεπλάκησαν σε πόλεμο γύρω από την κατοχή της Πριήνης. Οι Μιλήσιοι, που έχασαν στον πόλεμο, παραπονέθηκαν στην Αθήνα
συνεπικουρούμενοι από Σάμιους που επιθυμούσαν την επιβολή δημοκρατικού πολιτεύματος. Έτσι, με 40 πλοία, οι Αθηναίοι έπλευσαν στο νησί και εγκαθίδρυσαν δημοκρατία. Σύντομα, όμως αποχώρησαν αφήνοντας φρουρά αλλά οι εξόριστοι επανήλθαν με
ενισχύσεις εναντίον των Αθηναίων. Η Αθήνα έστειλε νέο στόλο με τον Περικλή εναντίον της Σάμου. Στην ναυμαχία Αθηναίων και Σαμίων που ακολούθησε, οι δεύτεροι ηττήθηκαν αλλά τελικά οι νησιώτες κράτησαν τον έλεγχο των θαλασσών της περιοχής. Σε
λίγους μήνες και με την βοήθεια ενισχύσεων, ο Περικλής κατάφερε να τους νικήσει
στην θάλασσα και να καταλάβει μετά από πολιορκία την πόλη. Οι Σάμιοι υποχρεώθηκαν να κατεδαφίσουν τα τείχη, να παραδώσουν ομήρους αλλά και τον στόλο τους και
να πληρώσουν σε δόσεις τα έξοδα των Αθηναίων για την πολιορκία τους. 971 Έτσι, οι
Σάμιοι επανήλθαν στην Β᾽ Αθηναϊκή Συμμαχία.972 Καθ᾽ όλη την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, η Σάμος παρέμεινε σύμμαχος των Αθηναίων παρά δύο προσπάθειες των αριστοκρατών, το 412 και το 411 π.Χ., να αποσχισθούν. 973 Μετά την αθηναϊκή ήττα στους Αιγός Ποταμούς το 405 π.Χ., οι Σάμιοι δημοκρατικοί κατέσφαξαν
όσους ολιγαρχικούς δεν πρόλαβαν να φύγουν και διατήρησαν την συμμαχία με τους
Αθηναίους,974 οι οποίοι για να τους ανταμείψουν τους έχρισαν Αθηναίους πολίτες αλλά
τους έδωσαν και την αυτονομία τους.975 Την αυτονομία τους, δηλαδή την αυτοδιοίκηση
της πολιτείας τους και την διατήρηση της εξουσίας τους επί όσων διοικούσαν, είχαν για
πρώτη φορά αποκτήσει οι Σάμιοι μαζί με τους Χίους και τους Λέσβιους, όταν έγιναν
μέλη της Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας.976 Αλά με το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου,
το 404 π.Χ., οι Σπαρτιάτες πολιόρκησαν και κατέλαβαν την πόλη και ανάγκασαν τους
πολίτες να φύγουν παίρνοντας μαζί τους «ἕν ἱμάτιον» μόνο από τα υπάρχοντά τους. Με
την επιστροφή των ολιγαρχικών, οι Σπαρτιάτες όρισαν 10 «άρχοντες» να φυλάνε το νέο
πολίτευμα.977 Πολλοί δημοκρατικοί που είχαν εκδιωχθεί βρήκαν καταφύγιο στο Νότιον
και στην Έφεσο.978 Η Σάμος πρέπει να έμεινε με την Σπάρτη μέχρι την ναυμαχία της
Κνίδου (394 π.Χ.),979 όπου ηττήθηκαν οι Σπαρτιάτες, αλλά να αναγκάσθηκε να συμμα967

Ηρόδ., VI.8.
Ηρόδ., VIII.85.
969
Ηρόδ., IX.90.
970
Ηρόδ., IX.106.
971
Θουκ., I.107-109.
972
PHI Greek Inscriptions, # PH48, IG I3 48.
973
Θουκ., VIII.21 & 63.
974
Ξεν., Ελληνικά, II.2.6.
975
PHI Greek Inscriptions, # PH130, IG I3 127.
976
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XXΙV. Αλλά πρβλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1284a (III.8.4).
977
Ξεν., Ελληνικά, II.3.6-7.
978
PHI Greek Inscriptions, # PH2219, IG II2 1 lines 48-49 = Tod, GHI, no 97 lines 8-9 = SIG,
no 116 and no 117, lines 8-9.
979
Παυσανίας, VI.3.16.
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χήσει πάλι με την λακωνική Πόλη το 391 π.Χ. 980 Το 366/5 π.Χ., η Σάμος κατελήφθη
από τους Αθηναίους και έγινε αθηναϊκή κληρουχία (δες παρακάτω). 981 Η Σάμος ήταν
γνωστή στον Αρχαίο Κόσμο ως μεγάλη ναυτική δύναμη. Ήδη από την εποχή του τυράννου της Πολυκράτη (διοίκ. περ. 545-522 π.Χ.) λέγεται ότι διέθετε 100 πεντηκοντόρους και 1000 τοξότες.982 Την ναυτική της ισχύ απέδειξε η Πόλη και στην ναυμαχία
της Λάδης (494 π.Χ.)983 αλλά και το 440-439 π.Χ. όταν εξεγέρθηκαν οι Σάμιοι εναντίον
των Αθηναίων.984
Ο πρώτος επώνυμος Σάμιος που αναφέρεται στην Ιστορία ήταν ο Αμφικράτης, ο
οποίος πρέπει να ήταν άρχων παρά βασιλεύς.985 Κατά την παράδοση, τον Ζ᾽ αιώνα π.Χ.
την Σάμο κυβερνούσε ο μονάρχης Δημοτέλης. Μετά την δολοφονία του, την εξουσία
έλαβαν οι ιδιοκτήτες γης «γεωμόροι». Οι Σάμιοι επενέβησαν στον πόλεμο μεταξύ Μεγαρέων και Περινθίων (πόλη στην Χερσόνησο του Ελλησπόντου), η οποία ήταν αποικία των Σαμίων, με στόλο υπό τις διαταγές 9 στρατηγών. Μετά την νίκη τους επί των
Μεγαρέων, οι στρατηγοί σε συνεννόηση με τους Μεγαρείς αιχμαλώτους επέστρεψαν
στην Σάμο με σκοπό να ανατρέψουν τους γεωμόρους, πράγμα το οποίο επέτυχαν. 986
Από την διήγηση αυτή μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι ο Δημοτέλης δεν ήταν παρά
ένα τύραννος ο οποίος διέκοψε για λίγο χρόνο την ολιγαρχία των γεωμόρων. Η ύπαρξη
των γεωμόρων βεβαιώνεται για το 412 π.Χ., όταν ο δήμος εξεγέρθη εναντίον της ολιγαρχίας και οι Αθηναίοι απένειμαν στους δημοκρατικούς αυτονομία. Οι Σάμιοι δεν
έδωσαν πια κανένα άλλο προνόμιο στους ολιγαρχικούς και απαγόρευσαν οποιονδήποτε
γάμο των μελών του δήμου (δημοκρατικών) με τους γεωμόρους. 987 Στην αρχή του ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ., ο Συλοσών που είχε εκλεγεί στρατηγός των Σαμίων κατάφερε με την βοήθεια των ναυτών των τριήρων να γίνει τύραννος.988 Στην συνέχεια, στο μέσο του ίδιου
αιώνα, την τυραννία ανέλαβε ο Πολυκράτης (διοίκ. περ. 545-522 π.Χ.). Στην αρχή μοιραζόταν την εξουσία με τους αδελφούς του Παντάγνωτο και Συλοσώντα Β᾽ αλλά σύντομα δολοφόνησε τον πρώτο και εξόρισε τον δεύτερο. Συνήψε συμμαχία και αντάλλαξε δώρα με τον φαραώ Άμαση (διοίκ. 570-526 π.Χ.) της Αιγύπτου. Τα 100 πολεμικά
του, οι 1000 τοξότες του και οι επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του τον έκαναν
διάσημο και πλούσιο.989 Μετά την δολοφονία του από τον Πέρση Οροίτη990 τον αντικατέστησε ο Μαιάνδριος, ο οποίος όμως γρήγορα αντικαταστάθηκε από τον Συλοσώντα
Β᾽ με την υποστήριξη των Περσών.991 Μέχρι το 514 π.Χ., τον τελευταίο είχε αντικαταστήσει στην τυραννία ο γιος του Αιάκης,992 ο οποίος ανατράπηκε από την εξουσία το
499 π.Χ. από τον Αρισταγόρα της Μιλήτου.993 Επανήλθε στην εξουσία από το 494
μέχρι το 492 π.Χ. με την υποστήριξη των Περσών μέχρι που, αφού έδιωξε όλους τους
980

Δ.Σ., XIV.97.
Ισοκράτης, 15 (Περί Αντιδόσεως), 111 και Δημοσθένης, 15 (Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας), 9.
982
Ηρόδ., III.39 και Θουκ., I.13.
983
Ηρόδ., VI.8.
984
Θουκ., I.116-117.
985
Ηρόδ., III.59.
986
Πλούταρχος, Ηθικά, «Αίτια Ελληνικά», 57 (303E-304C).
987
Θουκ., VIII.21.
988
Πολύαινος, VI.45.
989
Ηρόδ., III.39-47. Ο μαρξιστής Κορδάτος, Α2:κεφ. ΚΖ', θεωρεί ότι ο Πολυκράτης στηρίχθηκε
στην «εμποροναυτική τάξη και στις λαϊκές μάζες» και τον εκθειάζει για το έργο του.
990
Ηρόδ., III.120-125.
991
Ηρόδ., III.143-144.
992
Ηρόδ., IV.138.
993
Ηρόδ., VI.13.
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τυράννους, «ὁ Μαρδόνιος δημοκρατίας κατίστα ἐς τὰς πόλιας» της Ιωνίας. 994 Τελευταίος τύραννος υπήρξε ο Θεομήστωρ, που ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες που προσέφερε
στους Πέρσες στην μάχη της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Κατόπιν, το πολίτευμα ήταν ολιγαρχικό με μικρά δημοκρατικά διαλείμματα, μέχρι το 365 π.Χ. που οι Αθηναίοι εγκατέστησαν τους κληρούχους. Ελάχιστα είναι γνωστά για τις λειτουργίες της πολιτείας
μέχρι το τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Οι υποδιαιρέσεις του σώματος των πολιτών μετά την
εκδίωξη των Αθηναίων κληρούχων το 322/1 π.Χ. ήταν φυλή, χιλιαστύν, εκατοστύν,
γένος.995
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η ακρόπολη της Σάμου ήταν τειχισμένη κατά τον ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ.996 Η αρχαιολογική ανασκαφή βεβαιώνει την ύπαρξη τριών φάσεων οικοδομήσεως του τείχους της πόλεως: τον ΣΤ᾽ αιώνα, τον Δ᾽ αιώνα, και το κατοπινό τείχος.
Το αρχαϊκό τείχος του ΣΤ᾽ αιώνα αναφέρεται από τον Ηρόδοτο 997 και η πόλη πρέπει να
ήταν τειχισμένη μέχρι το 439/8 π.Χ. όταν οι Σάμιοι αναγκάσθηκαν από τους Αθηναίους
να γκρεμίσουν τα τείχη.998 Το 411 π.Χ., οι Αθηναίοι τείχισαν όπως όπως την πόλη διότι
περίμεναν σπαρτιατική επίθεση.999 Η Σάμος καταλάμβανε έκταση περίπου 1 τ.χλμ.
Υπήρχε Αγορά, βουλευτήριο, θέατρο ενώ έχει επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά ο μώλος στο
λιμάνι της Σάμου και φυσικά έχει βρεθεί το Ευπαλίνιο όρυγμα. 1000 Το πιο σπουδαίο
ιερό ήταν το Ηραίο, που βρισκόταν έξω από την οικιστική περιοχή. Ο πρωιμότερος
ναός χρονολογήθηκε στον Η᾽ αιώνα π.Χ. και αντικαταστάθηκε τον Ζ᾽ αιώνα π.Χ. Τον
ναό των αρχών του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. έκτισαν οι αρχιτέκτονες Ροίκος και Θεόδωρος, ο
οποίος όμως αντικαταστάθηκε από μεγάλο μνημειακό ναό του τέλους του αιώνα. Επτά
ολυμπιονίκες κατάγονταν από την Σάμο.1001 Η Σάμος έκοψε νομίσματα από ήλεκτρο,
ασήμι και χρυσό.1002
Εκτός από την Σάμο των Σαμιωτών, σημαντικό ρόλο στην Ιστορία του νησιού
τον Δ᾽ αιώνα έπαιξε η κληρουχία των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι κληρούχοι έμειναν στην
Σάμο από το 366/5 μέχρι το 322 π.Χ. Το 366/5 π.Χ., ο Αθηναίος στρατηγός Τιμόθεος,
γιος του Κόνωνα και μαθητής του Ισοκράτη, επικεφαλής 30 τριήρων με 8000 ψιλούς
και σε ναυτική αποστολή των Αθηναίων, κατέλαβε τελικά το νησί μετά από πολιορκία
δέκα μηνών1003 και εξεδίωξε τους κατοίκους.1004 Κατόπιν, οι Αθηναίοι έστειλαν τρεις
αποστολές κληρούχων, στους οποίους έδωσαν γη (κλήρο) να καλλιεργήσουν. Η πρώτη
έφθασε στο νησί αμέσως μετά την κατάληψή του (366/5), 1005 η δεύτερη το 361/0
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Ηρόδ., VI.43. Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, τι είδους δημοκρατίες εγκατέστησε ο Μαρδόνιος.
PHI Greek Inscriptions, # PH254177, (IG XI-[XIII]): Samos (IG XII,6), Samos 17 = #
PH343881, (IG XI-[XIII]): IG XII,6 1:120.
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Ηρόδ., III.143-146.
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Ηρόδ., III.39 & 54.
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Θουκ., I.117.
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Θουκ., VIII.51.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 194.
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Moretti, Olympionikai, nos 636, 471, 123, 591, 88, 226, 399.
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Hansen & Nielsen, no 864, «Samos», pp. 1094-1098. Για νομίσματα δες GCTV, nos 34443447 & 3518-3533 & 4624-4676, 2:322 & 327-328 & 422-426.
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Ισοκράτης, 15 (Περί Αντιδόσεως), 111 και Δημοσθένης, 15 (Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας), 9
και Nepos, ΧΙΙΙ.1.
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Δ.Σ., VIII.18.9 και Ηρακλείδης Λέμβος, 35 = Αριστοτέλης, Fragmenta, fr. 611.35 = Αριστοτέλης, Fragmenta varia, fr. 8.45.611.35 στο TLG.
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π.Χ.1006 και η τρίτη το 352/1.1007 Οι εκδιωγμένοι Σάμιοι εγκαταστάθηκαν σε διάφορες
ελληνικές Πόλεις από την Ηράκλεια στην Σικελία μέχρι την Έφεσο αλλά πολλοί βρήκαν καταφύγιο στην περαία (ιδίως στην Άναια) της Σάμου.1008 Οι Αθηναίοι κληρούχοι
στην Σάμο οργάνωσαν την πολιτεία τους ως μικρογραφία της Αθήνας. Η κοινότητα
αυτή ήταν αυτόνομη αλλά ίσως μπορούμε να την θεωρήσουμε και ως εξαρτώμενη
Πόλη της Αθήνας. Ενδιαφέρουσα είναι η λεπτομέρεια ότι οι Αθηναίοι της Σάμου αναφέρονται ως «ὁ δῆμος ὁ ἐν Σάμῳι»1009 αντί του δήμος Σαμίων. Σε επιγραφές αναφέρεται η εκκλησία του δήμου των Αθηναίων στην Σάμο, η βουλή του, 1010 ονόματα βουλευτών και αξιωματούχων, οι εννέα άρχοντες, ο γραμματεύς, πέντε στρατηγοί, ο γραμματεύς δήμου, ο γραμματεύς βουλής, ο αξιωματούχος «επί τοις νόμοις», ο κήρυξ δήμου,
και ο αντιγραφεύς.1011 Το 322/1 π.Χ., μετά την εφαρμογή του διατάγματος του Αλεξάνδρου Γ᾽ (Ιστορική Πηγή 23) οι Αθηναίοι κληρούχοι εκδιώχθηκαν και το νησί αποδόθηκε πάλι στους Σαμίους.1012
Η Σμύρνη (BAGROW, 56:E5, σημερ. Izmir, Τουρκία) πρωτοαποικήθηκε από
Αιολείς, οι οποίοι όμως εκδιώχθηκαν από Ίωνες που είχαν εξορισθεί από τον Κολοφώνα. Κατά την παράδοση, επετράπη στους Αιολείς να πάρουν τις περιουσίες τους πριν
φύγουν.1013 Το γεγονός αυτό πρέπει να συνέβη πριν το 688 π.Χ., οπότε αναφέρεται ότι ο
ολυμπιονίκης Ονόμαστος1014 καταγόταν από την Σμύρνη των Ιώνων.1015 Ο Στράβων
γράφει ότι μετά την καταστροφή της πόλεως από τους Λυδούς το 585 π.Χ., 1016 οι κάτοικοι ζούσαν σε κώμες («οικουμένη κωμηδόν»).1017 Την καταστροφή της πόλεως την ίδια
εποχή επιβεβαιώνει ο ελεγειακός ποιητής Θέογνις. 1018 Οι αρχαιολόγοι, όμως, υπολογίζουν ότι η πόλη καταστράφηκε περί το 545 π.Χ., όταν η Ιωνία κατελήφθη από τους
Πέρσες, και κατοικήθηκε πάλι τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. Στην «χώρα» της Σμύρνης έχουν βρεθεί αρκετοί μικρότερης σημασίας οικισμοί, οι οποίοι χρονολογήθηκαν από τον Δ᾽
αιώνα π.Χ. και μετά. Στην Σμύρνη την ίδια έχουν βρεθεί οικοδόμημα που στέγαζε πηγάδι και χρονολογήθηκε στο τέλος του Ζ᾽ αιώνα π.Χ., πηγάδι του 600-630 π.Χ., πηγάδια του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Επίσης, έχουν έρθει στο φως κατάλοιπα του ναού της Αθηνάς
που χρονολογήθηκαν από τον Ζ᾽ αιώνα π.Χ. και μετά αλλά και κεντρική αρτηρία της
Σμύρνης (640-600 π.Χ.) πλάτους 4 μ. μαζί με παράπλευρες οδούς. Έχει υπολογισθεί
ότι την περίοδο 630-545 π.Χ. στην Σμύρνη κατοικούσαν περί τους 3000 ανθρώπους σε
500-600 οικήματα. Το αμφισβητούμενο από ορισμένους αρχαιολόγους πρώτο τείχος
της πόλεως (τείχος Ι) φαίνεται ότι κτίσθηκε περί το 850 π.Χ. αν και τα πρώτα βέβαια
κατάλοιπα τείχους (τείχος ΙΙ) ανήκουν στο μέσο του Η᾽ αιώνα π.Χ. Το τείχος II καταστράφηκε από σεισμό περί το 700 π.Χ. και αντικαταστάθηκε στο τέλος του Ζ᾽ αιώνα
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Schultz, Aeschinis Orationes, «Scholia Κατά Τιμάρχου,» 53, p. 264.
Φιλόχορος/Philochorus Atheniensis, FGrH, 328, Fr. 154 = Δ.Α., Περί Δεινάρχου, 13.
1008
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π.Χ. από το τείχος III. Ο ανασκαφέας έχει συμπεράνει ότι αυτό το τείχος υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση του βασιλιά της Λυδίας Αλυάττη Β᾽ (διοίκ. 617-561 π.Χ.)
και έτσι κατά τον ΣΤ᾽ αιώνα η πόλη ήταν ατείχιστη. Η εύρεση αιολικής κεραμικής μαζί
με ορισμένα τετράγωνα κτίσματα υποδεικνύει ότι η πόλη είχε πρωτοκατοικηθεί το
1050 π.Χ. Ο Πρωτογεωμετρικός οικισμός είχε ζωή από το 1000 μέχρι το 875 π.Χ. και
περιελάμβανε το «Ovalhaus», κάποιο ελλειπτικού σχήματος κτίσμα, που χρονολογήθηκε από την κεραμική του μεταξύ 925-900 π.Χ. Πρέπει να ήταν αυτήν την εποχή που η
πόλη περιήλθε στα χέρια των Ιώνων. Ο οικισμός της Πρώιμης και Μέσης Γεωμετρικής
Εποχής κατοικήθηκε από το 875 μέχρι το 825 π.Χ. και αντιπροσωπεύεται από οικιστικό
σύμπλεγμα. Από την επόμενη Ύστερη Γεωμετρική οικιστική φάση, από το 750 έως το
675/650 π.Χ., τα αρχαιολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν θόλο, μεγάλο οικοδομικό σύμπλεγμα και οικία με δύο δωμάτια και προθάλαμο. Τα ευρήματα του Υπογεωμετρικού
οικισμού (675-640 π.Χ.) είναι πολύ πτωχά. Ο οικισμός της Ανατολίζουσας εποχής
(640-600 π.Χ.) περιελάμβανε ένα διπλό κτίσμα τύπου μεγάρου, το οίκημα με την οινοχόη, και οικοδομικό σύμπλεγμα με λουτρό. Η Αρχαϊκή περίοδος που ακολούθησε (ΣΤ᾽
αιώνα π.Χ.) αντιπροσωπεύεται με αρκετά οικοδομικά κατάλοιπα αλλά και επισκευές
των προηγουμένων κτισμάτων. Οι ελλιπείς ανασκαφές μας εμποδίζουν να αναγνωρίσουμε σημαντικά κατάλοιπα του Ε᾽ αιώνα αλλά ο Δ᾽ αιώνας αντιπροσωπεύεται από πυκνό οικιστικό δίκτυο. Παρ᾽ όλα αυτά, η πόλη εγκαταλείφθηκε στο τέλος του Δ᾽ αιώνα
π.Χ., παρά το γεγονός ότι δυτικά του οικιστικού της κέντρου υπάρχουν ενδείξεις συνέχειας της κατοικήσεως στην Ελληνιστική Εποχή. Στο κατάλογο των Ολυμπιονικών
αναφέρονται 5 νικητές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ρωμαϊκής Εποχής. 1019 Η
Σμύρνη έκοψε νομίσματα από ήλεκτρο στο τέλος του ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ.1020
Οι Πόλεις της Ιωνίας υπήρξαν εγκαταστάσεις του φύλου των Ιώνων που σταδιακά αναπτύχθηκαν εμπορικά λόγω των σημαντικών λιμανιών που διέθεταν. Δέχθηκαν
επιθέσεις από τους γείτονές τους Λυδούς και ορισμένες κατελήφθησαν και υπέστησαν
καταστροφές ενώ τελικά περιήλθαν στους Πέρσες. Συμμετείχαν στην Ιωνική Εξέγερση
της αρχής του Ε᾽ αιώνα π.Χ. και αφού ηττήθηκαν υπέστησαν τον περσικό έλεγχο. Ορισμένες συμμετείχαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο άλλοτε με την μία και άλλοτε με
την άλλη πλευρά και τέλος ήρθαν στην δικαιοδοσία των Μακεδόνων του Αλεξάνδρου
Γ᾽ αλλά και των Απογόνων και Επιγόνων του. Παρά τα λίγα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα σήμερα δεν μπορεί κανείς παρά να διαπιστώσει ότι επρόκειτο για μεγάλες
πόλεις με άνετους οικιστικούς χώρους και πολλά και μνημειακής αρχιτεκτονικής κτήρια. Ο έλεγχος της Μικράς Ασίας από τους Έλληνες της Ελληνιστικής Εποχής, τους
έδωσε νέα πνοή μέχρι την ρωμαϊκή κατάκτηση.
O Πύρρος, η Μακεδονία και οι μεγάλες Συμπολιτείες του Γ᾽ αιώνα π.Χ.
Στον Γ’ αιώνα, στην ανατολική Μεσόγειο και στην νοτιοανατολική Ευρώπη, κυριάρχησαν η συγκρότηση της Αιγύπτου ως το πρώτο στιβαρό ελληνιστικό κράτος με
εξελιγμένη διοικητική δομή και λειτουργίες, οι αγώνες της Αχαϊκής και της Αιτωλικής
Συμπολιτείας στον κυρίως ελλαδικό χώρο, αλλά και οι αγώνες στρατηγών για το βασίλειο της Μακεδονίας. Οι Μακεδόνες στρατηγοί ήταν εξοικειωμένοι με την πνευματική
κίνηση που είχε ενθαρρύνει αρχικά ο Φίλιππος Β’ και κατόπιν ο Αλέξανδρος Γ’ στην
μακεδονική αυλή. Ο στρατηγός Πτολεμαίος που έγινε ηγεμόνας της Αιγύπτου και οι
1019

Moretti, Olympionikai, nos 29, 872, 808, 616, 891.
Hansen & Nielsen, no 867, «Smyrna», pp. 1099-1101. Για νομίσματα δες GCTV, nos 3454 &
4555-4575, 2:323 & 416-418.
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απόγονοι του έδωσαν μεγάλη σημασία στην πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων που
εγκαταστάθηκαν εκεί. Έτσι, χρηματοδότησαν την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αλλά
και την παρουσία σημαντικών ανθρώπων του πνεύματος στην αυλή τους. Οι επενδύσεις στον πολιτισμό ήταν αποτέλεσμα της εμπορικής αναπτύξεως στην οποία βοήθησε
το λιμάνι της Αλεξάνδρειας και η οικοδόμηση του Φάρου, ο οποίος θεωρούνταν ένα
από τα κατασκευαστικά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Στον κυρίως ελλαδικό χώρο
εμφανίσθηκαν και πάλι ως στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία. Η αντιπαλότητά τους, η σύγκρουσή τους και οι σχέσεις τους με την
Μακεδονία που επέτρεψε την περαιτέρω αποδυνάμωση των ελληνικών Πόλεων θα επιτρέψουν, σε βάθος χρόνου, την επικράτηση των Ρωμαίων στην Ελλάδα τον Β’ αιώνα
π.Χ. Το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του Γ’ αιώνα στην νοτιοανατολική Ευρώπη
υπήρξε η ανασυγκρότηση του μακεδονικού βασιλείου. Μετά την αποτυχία του Πύρρου
να αναλάβει την εξουσία, επικράτησε τελικά ο Αντίγονος Β’ Γονατάς και έγινε το αντίπαλο δέος στις προσπάθειες επεμβάσεως των Πτολεμαίων και κυρίως του Πτολεμαίου
Β’ στην Ελλάδα.
Ο Πύρρος διεκδικεί το βασίλειο της Μακεδονίας (274-272 π.Χ.)
Το 274 π.Χ., ο Πύρρος εγκατέλειψε τον Τάραντα και την Μεγάλη Ελλάδα και
επέστρεψε στην Ήπειρο (κεφ. 2). Τι ακριβώς είχε συμβεί στην Ήπειρο κατά την διάρκεια της απουσίας του μας είναι άγνωστο. Οι γείτονές του δεν τον είχαν ενοχλήσει όσο
το άστρο του έλαμπε στην Ιταλία. Οι Κέλτες δεν είχαν περάσει από το βασίλειό του
διότι κατευθύνονταν ανατολικά αλλά ίσως, κάποια χρονική στιγμή να είχε υπάρξει
εσωτερική αναταραχή στο βασίλειο των Μολοσσών. 1021 Επίσης, είναι αμφίβολο εάν
είχε χάσει κάποια εδάφη στα βόρεια σύνορά του, την Κέρκυρα και την Ακαρνανία. 1022
Πάντως, ό,τι και εάν είχε συμβεί, ο Πύρρος είχε επιστρέψει για να διεκδικήσει τον
θρόνο που θεωρούσε ότι του ανήκε. Ήταν πολεμιστής και δεν ικανοποιούνταν με την
ευμάρεια και ησυχία του βασιλείου της Ηπείρου. Έπρεπε να γίνει βασιλιάς της Μακεδονίας.1023
Είχε επιστρέψει στην Ήπειρο με 8000 πεζούς και 500 ιππείς και πρόσθεσε στον
στρατό του μικρή δύναμη Κελτών/Γαλατών. Εισήλθε στην Μακεδονία του Αντιγόνου
Γόνατά και άρχισε να λεηλατεί την περιοχή. Βεβαίως και χρειαζόταν προμήθειες για
τους στρατιώτες του1024 και φυσικά η αφορμή που χρησιμοποίησε ήταν ότι ο Αντίγονος
του είχε αρνηθεί χρήματα και στρατιωτική βοήθεια όταν ήταν να αντιμετωπίσει τους
Ρωμαίους στον Τάραντα.1025 Εάν ευοδώνονταν τα σχέδιά του στην Ελλάδα ίσως γύριζε
να συνεχίσει τον αγώνα του εναντίον των Ρωμαίων, ο οποίος δεν φαινόταν να είχε ελπίδες (κεφ. 5). Την δεδομένη στιγμή φαίνεται ότι ο κύριος στόχος του πλέον ήταν η
Μακεδονία και όχι η Ιταλία.1026 Τα πρώτα δείγματα της συναντήσεως του με τους Μακεδόνες ήταν ενθαρρυντικά: οι πόλεις, η μία μετά την άλλη, άνοιγαν τις πύλες του για
να τον υποδεχθούν ενώ 2000 Μακεδόνες στρατιώτες ήρθαν να ενισχύσουν τον στρατό
του. Η φήμη του και η δόξα του μπορούσαν ακόμη να συνεπάρουν τους γείτονές του.
Βάδιζε, λοιπόν, νοτιοανατολικά και με απόλυτη σιγουριά για να συναντήσει τον αντί1021

Απ. Σαυν., XI.1.
Πρβλ. Droysen, Ιστορία Επιγόνων, 1:110 και Γαρουφαλιάς σ. 490 υποσ. 2.
1023
Mommsen, Rome, 2:8.
1024
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Πύρρος», XXVI.
1025
Παυσανίας Ι.13.
1026
Δες αντίθετη, υπερβολική άποψη, σε Γαρουφαλιάς, σ. 490-491), ότι ήθελε να κατακτήσει
την Μακεδονία και Ελλάδα για να αντλήσει δυνάμεις εναντίον της Ρώμης
1022
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παλό του. Ο Γονατάς αποφάσισε να μην τον αφήσει να μπει στην κυρίως Μακεδονία
και όδευσε βορειοδυτικά να τον συναντήσει σε στενό πέρασμα. Αν και έχουν εκφρασθεί διάφορες απόψεις για το που βρισκόταν αυτό το πέρασμα, 1027 η γεωγραφία της περιοχής δείχνει το στενό της Κλεισούρας ή τα Στενά του Αώου ποταμού (Aoi Stena,
BAGROW, 49:C3, σημερ. Këlcyrë, Αλβανία), 18 χλμ. ανατολικά του Τεπελενίου
(Tepelenë). Εκεί, όμως, ο στρατός του Μακεδόνα βασιλιά αιφνιδιάσθηκε και κατελήφθη από σύγχυση. Παρά την λυσσαλέα αντίσταση που προέβαλε η πολυπληθής οπισθοφυλακή του, οι δικοί του Κέλτες/Γαλάτες, ο στρατός του ηττήθηκε κατά κράτος. Οι Γαλάτες του σφαγιάσθηκαν και οι αναβάτες των ελεφάντων παραδόθηκαν στον Πύρρο
μαζί με τα ζώα τους αλλά ο κυρίως στρατός του Γονατά έμενε εκεί σαστισμένος, μη
γνωρίζοντας τι έπρεπε να κάνει: να πολεμήσει ή να το βάλει στα πόδια. Τότε, ο Πύρρος
έκανε κάτι απόλυτα παράτολμο. Αψηφώντας την βεβαιότητα ότι ένας οποιοσδήποτε
στρατιώτης του Αντιγόνου μπορούσε να τον σκοτώσει, προχώρησε μπροστά ανάμεσα
στους αντιπάλους του και υψώνοντας το δεξί του χέρι κάλεσε τους Μακεδόνες στρατηγούς και τους άλλους αξιωματικούς να πάρουν τις μονάδες τους και να έρθουν με το
μέρος του. Η φήμη του και η επιτόπια νίκη του ήταν καταλυτικές για να λάβουν οι Μακεδόνες την απόφασή τους. Λίγοι θα έκανα στην αρχή το πρώτο βήμα αλλά πολύ γρήγορα το πεζικό του Μακεδόνα βασιλιά κινήθηκε ως ένα σώμα και πέρασε στο μέρος
του βασιλιά της Ηπείρου. Ο Αντίγονος Γονατάς απόλυτα σαστισμένος από αυτή την
εξέλιξη, έφυγε με μερικούς ιππείς για να σωθεί. Ο Πύρρος φάνταζε στα μάτια των Μακεδόνων σαν θεός του πολέμου και το ίδιο περήφανο ύφος είχε και η επιγραφή 1028 με
την οποία αφιέρωσε τα όπλα των σκοτωμένων Γαλατών στην Αθηνά:
Τις ασπίδες, ο Μολοσσός, δώρισε στην Αθηνά την Ιτωνίδα,1029
ο Πύρρος αφιέρωσε αυτές που πήρε από τους γενναίους Γαλάτες,
αφού νίκησε όλο τον στρατό του Αντιγόνου, τίποτα το σπουδαίο,
γιατί και πριν και τώρα οι Αιακίδαι1030 είναι γενναίοι ακιδοφόροι.1031
Με άλλο επίγραμμα αφιέρωσε τις ασπίδες των Μακεδόνων στον ναό του Διός στην
Δωδώνη. Μία εξ αυτών ευρέθη στις ανασκαφές του 1968 από τον Σωτήριο Ι. Δάκαρη,
ο οποίος επί τη βάση άλλης παρόμοιας επιγραφής συμπληρώνει την διάστικτη επιγραφή του μεταλλικού ελάσματος ως εξής: «Βα[σι]λεύς [Πύρρος και Ηπειρώται από Μακεδόνων Διί Ναΐωι]».1032 Με την νίκη του αυτή, ο Πύρρος, έγινε κύριος της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Πήρε και τις Αιγές και άφησε φρουρά από Γαλάτες, οι οποίοι
άρχισαν την τυμβωρυχία στους τάφους των Μακεδόνων βασιλέων για να πάρουν τα
πολύτιμα αντικείμενα που είχαν θαφτεί μαζί τους ενώ διασκόρπισαν τα υπολείμματα
των σορών. Ο Πύρρος αδιαφόρησε για να μην τα βάλει με τους μισθοφόρους του, τους
οποίους χρειαζόταν για τις επόμενες επιχειρήσεις του, αλλά οι Μακεδόνες αγανάκτησαν μαζί του. Τότε ήταν που κάλεσε τον γιο του Έλενο και τον στρατό του στον Τάρα1027

Γαρουφαλιάς, σ. 496 υποσ. 7. Πρβλ. Hammond, History of Macedonia, 3:ch.XII.1.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Πύρρος», XXVI και Παυσανίας, I.13.2-3 και Δ.Σ.,
XXII.11.1 και AP., VI:130, όπου και αποδίδεται στον Λεωνίδα τον Ταραντίνο..
1029
DGRBM, λμ. «ΙΤ'ΟΝΙΑ», 2:634.
1030
Πατέρας του Πύρρου ήταν ο βασιλιάς της Ηπείρου Αιακίδης.
1031
Αυτοί που φέρουν δόρυ, δηλαδή μεταλλική αιχμή («αιχμηταί»).
1032
Σωτήριος Ι. Δάκαρης, «Ανασκαφή του ιερού της Δωδώνης,» Πρακτικά της εν Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1968, σ. 58-59 & εικ. 2 & πίνακας 42γ.
1028
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ντα να επιστρέψουν στην Ελλάδα.1033 Ήταν αυτήν ακριβώς την εποχή που έγινε η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ του Ηπειρώτη βασιλιά και των Μακεδόνων και πάλι ο στρατός του Γονατά ηττήθηκε.1034
Παρά την δεύτερη ήττα του, ο Γονατάς δεν είχε εκμηδενισθεί αλλά στο τέλος
ήταν ο Πύρρος αυτός που έπρεπε να πάρει την σημαντική απόφαση και να απομακρυνθεί από την Μακεδονία για να επέμβει στην Πελοπόννησο. Ίσως δεν είχε πλήρη αντίληψη της ισχύος και των δυνατοτήτων του Μακεδόνα αντιπάλου του. Άλλωστε δεν είναι
βέβαιη η έκταση της κυριαρχίας του Πύρρου σε σχέση με το τμήμα που είχε ακόμη υπό
την κατοχή του ο αντίπαλός του. Επίσης, πέρα από τον έλεγχο των παραλίων και τον
στόλο του, ο Γονατάς είχε ακόμη υπό την κατοχή του θέσεις στην Ελλάδα με στρατό
που διοικούσε ο γιος του.1035 Όμως αυτήν την στιγμή εμφανίσθηκε ο Λακεδαιμόνιος
Κλεώνυμος, που ήταν από βασιλική γενιά και επιθυμούσε τον θρόνο της Σπάρτης. Βασιλιάς ήταν ο Αρεύς/Αρεύς1036 (διοίκ. 309-265 π.Χ.) και αδελφός του ο Ακρότατος, ο
οποίος είχε σχέση με την Χιλωνίδα/Χειλωνίδα, σύζυγο του Κλεωνύμου. Η σχέση αυτή
ήταν γνωστή στην Σπάρτη.1037 Ο Κλεώνυμος, λοιπόν, είχε και προσωπική και πολιτική
δυσαρέσκεια εναντίον των Σπαρτιατών και του Αρέως. Έτσι, το 272 π.Χ., πλησίασε τον
Πύρρο και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο Πύρρος σκεφτόταν πώς θα εξουδετερώσει
τελείως τον Γονατά από την Μακεδονία και την Θεσσαλία αλλά η πρόσκληση αυτή
πρέπει να του έδωσε νέες ιδέες. Με την επιστροφή του Ελένου πρέπει να συμπεράνουμε ότι είχε πλέον εγκαταλείψει το σχέδιο κατακτήσεως της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας
και άρα μπορούσε να επικεντρωθεί στην κατάκτηση της Ελλάδας. Δεν μπορούσε να
βρει καλύτερη δικαιολογία και ευκαιρία από αυτή που του έδινε ο Κλεώνυμος, ο οποίος
φέρεται να του είπε ότι έχει κανονίσει και «στάσεις» να εκραγούν σε ορισμένες Πόλεις
της Πελοποννήσου.1038 Να περάσει όλη την σημερινή Στερεά Ελλάδα και όλη την Πελοπόννησο για να φθάσει στην Σπάρτη κατακτώντας και τις Πόλεις που ήλεγχε ο Μακεδόνας βασιλιάς. Ίσως ενθαρρύνθηκε και από τις Αχαϊκές Πόλεις που αποτίναξαν τον
ζυγό των φρουρών που είχε επιβάλει ο Αντίγονος Γονατάς. 1039 Η ιταλική του εμπειρία
ίσως τον διαβεβαίωνε ότι κατακτώντας μερικές μεγάλες Πόλεις, οι υπόλοιπες θα του
παραδίδονταν αμέσως και άρα θα γινόταν εύκολα κύριος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι
Πόλεις, όμως, στην κυρίως Ελλάδα δεν ενεργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να κατακτηθούν μία μία. Μετά την διπλή του νίκη στην Μακεδονία και τον έλεγχο της Ελλάδας, ο Γονατάς δεν θα είχε παρά να πάρει τα πλοία του και να φύγει. Ίσως τα όνειρά
του Πύρρου έφθαναν μέχρι και την Ασία. 1040 Βέβαια, σήμερα κάνουμε μόνο εικασίες
μια που οι αρχαίες πηγές δεν είναι διαφωτιστικές σχετικά με τους λόγους της αποφάσεως του Πύρρου να εκστρατεύσει στην Πελοπόννησο.1041
Την άνοιξη του 272 π.Χ., ο Πύρρος με τους δύο γιους του, Πτολεμαίο και Έλε1033

Ίσως έμεινε στον Τάραντα ο Μίλων με μικρή δύναμη αλλά το παράθυρο επιστροφής του
Πύρρου στην Ιταλία είχε μικρύνει πάρα πολύ. Δες συζήτηση και αντίθετη άποψη σε Γαρουφαλιάς, σ. 510
υποσ. 20.
1034
Justinus, XXV.3 και Γαρουφαλιάς, σ. 506.
1035
Γαρουφαλιάς, σ. 503 υποσ. 13 & 507.
1036
Ο Άρης στην αιολική διάλεκτο (Δημητράκος, λμ «Άρης» και Liddell & Scott, λμ. «Άρης»).
Κλίση: Αρεύς, Αρέως, Αρέα, Άρευ.
1037
Δες λεπτομέρειες σε Γαρουφαλιάς, σ. 512-514.
1038
Παρθένιος, Περί ερωτικών παθημάτων, ΚΓ᾽ «Περί Χειλωνίδος».
1039
Πολύβιος, II.41.
1040
Justinus, XXV.4.
1041
Δες διάφορες εικασίες και θεωρίες των σημερινών ιστορικών σε Γαρουφαλιάς, σ. 507 υποσ.
17.
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νο, και με 25.000 πεζούς, 2000 ιππείς και 24 ελέφαντες ξεκίνησε για την Πελοπόννησο.
Η δύναμη που είχε μαζί του ήταν τέτοια που σήμαινε ότι στόχος του δεν ήταν μόνο η
Σπάρτη. Άλλωστε, όταν ρωτήθηκε από τους Σπαρτιάτες απεσταλμένους στην Μεγαλόπολη τους είπε ότι είχε έρθει να απελευθερώσει τις Πόλεις που είχε υπό την κατοχή
του ο Αντίγονος Γονατάς. Για να διασκεδάσει τις υποψίες τους, τους εξήγησε ότι
σκόπευε επίσης να στείλει τους νεώτερους γιους του στην Σπάρτη για να λάβουν λακωνική αγωγή. Κατόπιν, άρχισε να λεηλατεί την περιοχή και όταν διαμαρτυρήθηκαν οι
Σπαρτιάτες ότι τους επιτίθεται χωρίς να τους έχει πρώτα κηρύξει πόλεμο, εκείνος
απάντησε ότι και οι Σπαρτιάτες δεν έλεγαν σε κανέναν τι επρόκειτο να κάνουν πριν το
πράξουν. Οι Σπαρτιάτες τώρα αντιλαμβάνονταν τους όρους του πολέμου που
πρέσβευαν οι βασιλείς και ηγεμόνες του Βορρά. Οι Σπαρτιάτες, με Μεσσηνίους και
Αργείους που έτρεξαν να τους βοηθήσουν, πρέπει να έδωσαν μια μάχη με τον Πύρρο
μπροστά στην πόλη για να τον αναχαιτίσουν. 1042 Η Σπάρτη, που είχε οχυρωθεί από την
εποχή του Δημητρίου του Πολιορκητή με βαθιές τάφρους, ισχυρά τείχη με πασσάλους,
και στα ευπρόσβλητα μέρη κτίσματα, ήταν έρημη, με λίγους άνδρες να την υπερασπισθούν διότι ο βασιλιάς Αρεύς ήταν στην Κρήτη με στρατό για να βοηθήσει τους Γορτυνίους (Γόρτυνα Κρήτης) που πολεμούσαν αλλά μπορεί να είχε φθάσει και μέχρι τους
Ισραηλίτες.1043 Ο Πύρρος δεν ακολούθησε την συμβουλή του Κλεωνύμου να επιτεθεί
αμέσως την νύχτα. Δεν γνώριζε τι τον περιμένει και ήθελε να βλέπει στο φως της
ημέρας. Στην Σπάρτη, οι γυναίκες αρνήθηκαν να φύγουν για την Κρήτη και έμειναν για
να βοηθήσουν στην άμυνα της πόλεως. Το σχέδιο που προκρίθηκε ήταν να διανοίξουν
τάφρο1044 παράλληλα με το εχθρικό τους στρατόπεδο και να βάλουν τα αμάξια τους
στις δύο πλευρές της με τις ρόδες χωμένες μέσα μέχρι την μέση. Έτσι θα δημιουργούνταν ένα στέρεο τείχος που θα εμπόδιζε την διέλευση των ελεφάντων. Ίσως εκεί ήταν
το ασθενέστερο σημείο της οχυρώσεως. Την δουλειά αυτή την ανέλαβαν οι γυναίκες
και οι ηλικιωμένοι μια που οι μαχητές, Σπαρτιάτες με Μεσσηνίους και Αργείους που είχαν σπεύσει για να τους βοηθήσουν, έπρεπε να είναι ξεκούραστοι για την επερχόμενη
μάχη. Το θέαμα των γερόντων, των παρθένων και των άλλων γυναικών που έσκαβαν
πρέπει να ήταν συγκινητικό. Τα κορίτσια με τα ιμάτιά τους (πανωφόρια) και τους κοντούς χιτώνες (εσώρουχα) στηριγμένους στην μέση τους και οι άλλες γυναίκες με έναν
μόνο χιτώνα κατάφεραν να σκάψουν το ένα τρίτο της τάφρου. Το πλάτος της ήταν 6
πήχεις (περ. 2,9 μ., AMCD), το βάθος της 4 πήχεις (περ. 1,9 μ., AMCD) και το μήκος
της περί τα 8 πλέθρα (περ. 250 μ., AMCD) ή λιγότερο. Ο Πύρρος επιτέθηκε αλλά τον
σταμάτησε η παράταξη των σπαρτιατικών με τις ασπίδες τους. Ο γιος του Πτολεμαίος
με 2000 Γαλάτες παρέκαμψαν τους Λακεδαιμόνιους και προσπάθησαν να υπερβούν τις
άμαξες αλλά αυτό στάθηκε αδύνατον. Άρχισαν τότε οι Γαλάτες να βγάζουν τις ρόδες
από την τάφρο και να κυλάνε τις άμαξες προς το ποτάμι. Ο Ακρότατος, όμως, αντελήφθη τον άμεσο κίνδυνο να περάσουν οι Γαλάτες μέσα στην πόλη και με 300 άνδρες κατάφερε να βρεθεί πίσω από τον Πτολεμαίο και να τραβήξει την μάχη μακριά από τις
άμαξες και να πετσοκόψει του Γαλάτες. Όταν μετά την μάχη γύρισε στην πόλη με το
αίμα των εχθρών επάνω του αλλά υπερήφανος νικητής, οι (αιώνιες) γυναίκες που λι1042

Πολύαινος, VIII.49. Πρβλ. Γαρουφαλιάς, σ. 521-524 & υποσ. 42-43.
Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Α᾽», 12:19-23 και Ιώσηπος, Ι.A., XII.225-227. Η αποστολή
στους Ισραηλίτες ίσως είχε ανατεθεί στους Σπαρτιάτες από τον Πτολεμαίο Β᾽ (Γαρουφαλιάς, σ. 521
υποσ. 41).
1044
Από την περιγραφή του μεγέθους της τάφρου και τον χρόνο κατασκευής της μίας νύχτας
ίσως πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή βελτιώθηκε κατά πολύ και όχι ότι κατασκευάσθηκε εξ αρχής.
1043
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γώνονται από τον άνδρα κατακτητή, τον έβλεπαν, γράφει ο Πλούταρχος, ψηλότερο και
ομορφότερο από ποτέ και ζήλευαν που ήταν ο εραστής της Χιλωνίδας. Η μάχη σταμάτησε όταν έπεσε η νύχτα αλλά ο Πύρρος δεν είχε νικήσει. Την άλλη μέρα αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση από τους Σπαρτιάτες αλλά και τις Σπαρτιάτισσες που έφερναν στους στρατιώτες πολεμοφόδια, μοίραζαν φαγητό και υγρά σε όσους τα χρειάζονταν και φρόντιζαν τους τραυματίες. Ο Πύρρος πίεσε πολύ τους Σπαρτιάτες για να μπει
στην πόλη μέχρι που το τραυματισμένο του άλογο τον έριξε κάτω. Τώρα ήταν βέβαιος
πως οι λαβωμένοι Σπαρτιάτες θα παραδίδονταν και έτσι θα γινόταν εάν δεν έφθαναν
ενισχύσεις, μισθοφόροι του Αντιγόνου Γονατά, αλλά και ο βασιλιάς Αρεύς από την
Κρήτη με 2000 στρατιώτες. Η μη αναφορά του άλλου βασιλιά της Σπάρτης μας κάνει
να πιστέψουμε πώς ήταν είτε σωματικά είτε διανοητικά ανάπηρος. 1045 Ο Πύρρος προσπάθησε μια φορά ακόμη να καταλάβει την πόλη αλλά απέτυχε και αποτραβήχθηκε για
να λεηλατήσει την Πελοπόννησο αλλά τότε έλαβε πρόσκληση να επιτεθεί στο Άργος
και κίνησε αμέσως για εκεί. Επειδή ο Αρεύς τού έστηνε συνέχεια ενέδρες κατά την πορεία του και κτυπούσε την οπισθοφυλακή του, ανάθεσε στον γιο του Πτολεμαίο να
αναλάβει την προστασία της και εκείνος κίνησε ταχέως εμπρός. Όμως ο γιος του σκοτώθηκε. Εν τω μεταξύ, είχε φθάσει στο Άργος ο Γονατάς με τον στρατό του από την
Μακεδονία για να εμποδίσει τα σχέδια του Ηπειρώτη. Ο Μακεδόνας βασιλιάς προσπαθούσε να προλάβει κατάληψη των πόλεων της Πελοποννήσου από τον Πύρρο διότι
μετά θα είχε να τον αντιμετωπίσει ισχυρότερο στην Μακεδονία. Μάλλον, λοιπόν, μετά
από μάχη που διεξήχθη έξω από τα τείχη της πόλεως, μέρος του στρατού του Αντιγόνου Γονατά αναγκάσθηκε να μπει μέσα στην πόλη. Ο Πύρρος, με βοήθεια από μέσα,
μπήκε ο ίδιος νύχτα στο Άργος και άφησε τμήμα του στρατού έξω υπό τον γιο του Έλενο. Μέσα στην πόλη, οι οδομαχίες ήταν συνεχείς αλλά και η σύγχυση μεταξύ των
εμπολέμων μεγάλη λόγω της νύχτας. Όταν ξημέρωσε, ο Ηπειρώτης βασιλιάς αντελήφθη πώς ο νυκτερινός του αιφνιδιασμός είχε αποτύχει και αποφάσισε να οπισθοχωρήσει, να βγει από την πόλη και να επιστρέψει στο στρατόπεδό του. Την κίνησή του αυτή,
όμως, σταμάτησε το τμήμα του στρατού του υπό τον Έλενο, ο οποίος είχε λάβει λανθασμένες εντολές από τον αγγελιαφόρο του Πύρρου. Ο γιος του βασιλιά ενημερώθηκε ότι
έπρεπε να μπει στην πόλη για να ενισχύσει την επίθεση αντί του να βοηθήσει στην οπισθοχώρηση του στρατού και του πατέρα του. Αποτέλεσμα ήταν να επέλθει συνωστισμός στρατιωτών στις στενωπούς της πόλεως και απόλυτη σύγχυση ως προς το τι έπρεπε να γίνει. Ως ήταν φυσικό, η οπισθοχώρηση του Ηπειρώτη βασιλιά σταμάτησε και ο
στρατός του εγκλωβίσθηκε στην πόλη μια που και οι ελέφαντες εμπόδιζαν τις κινήσεις
του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει τώρα ο Πύρρος ήταν να προχωρήσει πάλι μπροστά. Έβγαλε από την περικεφαλαία του την στεφάνη του αρχηγού και επιτέθηκε στους
εχθρούς που ήταν μπροστά του. Ένας νεαρός Αργείος τον είδε και τον κτύπησε στον
θώρακα με το δόρυ του. Ο βασιλιάς πληγώθηκε ελαφρά αλλά ενώ γύρισε προς τον νεαρό για να εκδικηθεί την βολή του βρέθηκε πολύ κοντά στην στέγη ενός σπιτιού. Η μάνα
του παιδιού που είχε κτυπήσει τον βασιλιά και βρισκόταν επάνω στην στέγη, πήρε ένα
κεραμίδι και το έριξε ίσα πάνω στην περικεφαλαία του Ηπειρώτη βασιλιά. Το βαρύ κεραμίδι τού έσπασε τους σπονδύλους στην βάση του τραχήλου, 1046 ο Πύρρος έπεσε από
το άλογο και ένας στρατιώτης τού έκοψε το κεφάλι και έβαλε τέλος στην ζωή του, το
272 π.Χ.1047
1045

Γαρουφαλιάς, σ. 537 υποσ. 55.
Για την ιατρική εξήγηση του τραύματος και του θανάτου δες Γαρουφαλιάς, σ. 559 υποσ. 90.
1047
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Πύρρος», XXVI-XXXIV και Παυσανίας, I.13 και Δ.Σ.,
1046
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Οι Αργείοι αφιέρωσαν τις ασπίδες των εχθρών τους σε ιερά. Το 1965 μ.Χ.
βρέθηκε ενεπίγραφο τμήμα μίας εκ των ασπίδων των στρατιωτών του Πύρρου που είχε
αφιερωθεί στο ιερό της σημερινής θέσεως Ασπροχώματα, περί το ένα χιλιόμετρο
βόρεια της ακροπόλεως των Μυκηνών. Η επιγραφή «ΤΟΙ ΑΡΓΕΙΟΙ ΘΕΟΙΣ ΑΠΟ
Β[ασιλέως] ΠΥΡΡΟ[υ]» ήταν χαραγμένη σε τρεις σειρές πάνω στην χάλκινη ασπίδα
διαμέτρου 0,70 μ.1048
Ο Πύρρος γεννήθηκε πολεμιστής, στρατιωτικός ηγέτης, βασιλιάς στον πόλεμο.
Ήταν παράτολμος, αψηφούσε την ζωή του, ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο, να γίνει
και εκείνος Μέγας Αλέξανδρος. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιτύχει το όραμά του.
Άδραξε της ευκαιρίας και εγκατέλειψε την κατάκτηση της Μακεδονίας για να βοηθήσει
τους Ταραντίνους, με απώτερο σκοπό να κατακτήσει την Νότια Ιταλία. Σήκωσε την
πρόκληση της Σικελίας και πέρασε στην ιταλική μεγαλόνησο για να την κατακτήσει
αλλά γύρισε πίσω στον Τάραντα όταν οι Ρωμαίοι απειλούσαν την Πόλη. Επέστρεψε
πίσω στην Ήπειρο και θεώρησε ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον θρόνο της
Μακεδονίας. Αλλά δεν του έφθανε, ήθελε να κατακτήσει την Ελλάδα για να περάσει
μετά στην Ασία. Νίκησε πάρα πολλές φορές και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, κέρδισε
τις μάχες αλλά τυφλώθηκε από το όραμα του. Δεν ήταν ο ηγέτης που αρκούνταν στα
λίγα και καλά. Δεν σκέφθηκε ποτέ να περιορίσει τις φιλοδοξίες του, να διοικήσει έναν
λαό, να συγκροτήσει ένα κράτος. Επειδή νικούσε, δεν έβλεπε ότι το όραμά του δεν θα
πραγματοποιούνταν. Δεν έκανε ποτέ έναν αναλογισμό του τι είχε επιτύχει, πόσα ακόμη
μπορούσε να επιτύχει και πότε έπρεπε να σκεφθεί μήπως ήταν καιρός να αλλάξει το
όραμά του και να προσγειώσει τις φιλοδοξίες του. Άφησε τα πάντα στην τύχη. Μέχρι
και στην τελευταία του αναγκαστική επίθεση στο Άργος, πήγε μπροστά ανυπεράσπιστος, χωρίς συντρόφους πολεμιστές, λες και θα κατακτούσε την πόλη μόνος του!
Η Αχαϊκή Συμπολιτεία και η Αιτωλική Συμπολιτεία
Ο Αντίγονος Γονατάς ήταν το ακριβώς αντίθετο του Πύρρου. Τον ενδιέφερε να
εδραιώσει την εξουσία του στην Μακεδονία, να εξασφαλίσει τα σύνορα της επικράτειάς του, να προάγει την πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Ήταν ο ηγεμόνας
που ήθελε να διοικήσει την Μακεδονία ως κράτος. Όμως, για να το επιτύχει αυτό έπρεπε να ελέγχει την Ελλάδα. Επειδή οι ελληνικές Πόλεις ήταν πλέον αδύναμες στρατιωτικά, πολιτικά, και οικονομικά, αποτελούσαν εν δυνάμει κίνδυνο για την Μακεδονία.
Όποιος έθετε ορισμένες και αρκετές υπό τον έλεγχό του μπορούσε ίσως να τις χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στην Μακεδονία. Συνεπώς, η Μακεδονία δεν ήταν ασφαλής εάν
ο Γονατάς δεν ήλεγχε τις Πόλεις. Όμως, οι Πόλεις επιθυμούσαν την ανεξαρτησία τους
και ο μόνος τρόπος για να το επιτύχουν ήταν να αντιδράσουν στα σχέδια του Μακεδόνα βασιλιά. Οι ιστορικές μας πληροφορίες για το τι συνέβαινε μέχρι και τον θάνατο
του Γονατά το 239 π.Χ. είναι πολύ αποσπασματικές, με πολλά ιστορικά κενά και πολλές υποθέσεις.
Οι κύριοι πολιτικοί πρωταγωνιστές την περίοδο που μελετάμε στον ελλαδικό
χώρο ήταν η Αχαϊκή Συμπολιτεία, η Αιτωλική Συμπολιτεία και οι Μακεδόνες υπό τον
Αντίγονο Γονατά. Ας εξετάσουμε λεπτομερώς την πολιτική οργάνωση των δύο Συμπολιτειών. Οι γνώσεις μας για τις Συμπολιτείες στην Αρχαία Ελλάδα είναι πολύ περιοριXXII.11-12 και Justinus, XXV.3-5 και Πολύαινος, VIII.68. Δες και Hammond, History of Macedonia,
3:ch.XII.1.
1048
Γεώργιος Ε. Μυλωνάς, «Ανασκαφή Μυκηνών,» Πρακτικά της εν Αθήνας Αρχαιολογικής
Εταιρείας του έτους 1965, σ. 95-96 & πίνακας 110α και εικ. σε ΙΕΕ, 4:375.
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σμένες διότι προέρχονται από φιλολογικές πηγές και επιγραφές. Γνωρίζουμε περισσότερα για τον ρόλο που έπαιξαν στην Ιστορία παρά για τον τρόπο λειτουργίας τους ως
θεσμός. Επίσης, δεν υπήρξαν όλες οι ενώσεις Πόλεων (π.χ. οι ονομαζόμενες Κοινόν ή
Έθνος) και Συμπολιτείες. Συμπολιτεία σήμαινε την ένωση ορισμένων Πόλεων, οι οποίες συμφωνούσαν σε κοινή εξωτερική πολιτική, κοινές στρατιωτικές ενέργειες, και κοινή αντιμετώπιση υποθέσεων προδοσίας. Με άλλα λόγια, η κάθε Πόλη διαχειριζόταν σε
τοπικό επίπεδο όλες τις άλλες υποθέσεις της εκτός από τις τρεις που προαναφέραμε, τις
οποίες ανέθετε σε κοινά όργανα της Συμπολιτείας. Ο πολίτης κάθε Πόλεως ασκούσε τα
πολιτικά του δικαιώματα στην Πόλη του αλλά είχε και επιπλέον πολιτικά προνόμια στις
άλλες Πόλεις.
Σημαντική Συμπολιτεία με ιδιαίτερο ρόλο κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. ήταν η
Αχαϊκή. Ξεχώριζε από τις άλλες παρόμοιες ενώσεις διότι ήδη από τις αρχές του Δ᾽
αιώνα π.Χ. δεχόταν μη-Αχαιούς ως πολίτες της. Ίσως η ιδιαιτερότητα αυτή προερχόταν
από την αρχική ανάμειξη Ιώνων και Αχαιών και αργότερα Δωριέων κατοίκων στην
νότια Ελλάδα. Η δημιουργία της ήταν το αποτέλεσμα της σταδιακής μεταβάσεως από
ένα ηνωμένο βασίλειο πόλεων σε μια ομοσπονδιακή ένωση Πόλεων. Πρέπει μάλλον να
θεωρούμε βέβαιη μία περίοδο αριστοκρατίας ή ολιγαρχίας πριν εμφανισθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί τύπου Αθήνας της εποχής του Περικλή. Η αρχική Συμπολιτεία δεν
αποτελούνταν από πλήρως ανεπτυγμένες Πόλεις αλλά και από περιοχές που δεν είχαν
την μορφή Πόλεως. Κατά την εποχή του ελληνικού Αποικισμού, η Σύβαρις και ο
Κρότων ιδρύθηκαν στην Κάτω Ιταλία από Αχαιούς χωρίς οι πηγές μας να αναφέρουν
συγκεκριμένες Πόλεις. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά τον Η᾽ αιώνα
π.Χ. η Αχαϊκή Συμπολιτεία υφίστατο είτε ως βασιλική είτε ως ομοσπονδιακή ένωση
πόλεων και ανασυστήθηκε πάλι από τέσσερις Πόλεις το 280 π.Χ. Στο τέλος του Δ᾽
αιώνα π.Χ., η Αχαϊκή Συμπολιτεία διέθετε ομοσπονδιακή βουλή και άρχοντες που ονομάζονταν δαμιουργοί, όπως φαίνεται από αποσπασματική επιγραφή. 1049 Μετά την αρχική ολιγαρχική περίοδο, η Συμπολιτεία πέρασε κατά τον Ε᾽ αιώνα στην δημοκρατία ενώ
από το 417 π.Χ και για μισό αιώνα, μέχρι το 367 π.Χ., έγινε πάλι ολιγαρχική και συνεργάστηκε με την Σπάρτη. Κατόπιν, φαίνεται ότι υπήρξε εναλλαγή πολιτευμάτων και
μετά από μία δημοκρατική περίοδο, η νέα ολιγαρχική Συμπολιτεία συνεργάστηκε πάλι
με την Σπάρτη. Οι εναλλαγές αυτές, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς περιελάμβαναν, δείχνουν ότι η ένωση λειτουργούσε ανεξαρτήτως της μορφής του πολιτεύματος που επικρατούσε. Δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες για την λειτουργία της
δημοκρατίας και την συμμετοχή των πολιτών στην ομοσπονδιακή εκκλησία αλλά υποθέτουμε ότι λόγω των αποστάσεων που έπρεπε να διανυθούν για τις συνεδριάσεις μόνο
οι πλούσιοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Συνεπώς, ακόμη και στις δημοκρατικές περιόδους, οι αποφάσεις στην εκκλησία πρέπει να λαμβάνονταν από τους πλουσίους.
Κατά την ολιγαρχική περίοδο που άρχισε το 417 π.Χ. πρέπει να υποθέσουμε με κάποια
βεβαιότητα ότι περιελάμβανε περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου και εκλογής, όπως η
συμπλήρωση της ηλικίας των τριάντα ετών και η κατοχή περιουσίας συγκεκριμένης
αξίας. Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο περιορισμοί που εισήχθησαν στο τέλος του Ε᾽ αιώνα
π.Χ. διατηρήθηκαν καθ᾽ όλη την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή.1050
Η Αχαϊκή Συμπολιτεία διαλύθηκε ως λειτουργόν σώμα κάποια στιγμή στην
1049

PHI Greek Inscriptions, # PH343503, (IG IV-[VI]), Athanasios D. Rizakis, Achaïe III. Les
cités achéennes: épigraphie et histoire, Meletēmata (Kentron Hellenikēs kai Romaikēs Archaiotētos), 55
(Athens 2008), no 120.
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Πολύβιος, II.41.1-8 και Larsen, pp. 80-89 με παραπομπές στις πηγές.
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αρχή του Γ᾽ αιώνα π.Χ. και ανασυστήθηκε το 280 π.Χ. Κατά τα πρώτα είκοσι χρόνια
του τρίτου αιώνα π.Χ., Πόλεις της είχαν φρουρά τοποθετημένη από τον Δημήτριο τον
Πολιορκητή ενώ άλλες τυράννους υποστηριζόμενους από τον γιο του Αντίγονο Γονατά.
Αυτή η περίοδος ελέγχου της Αχαϊκής Συμπολιτείας πρέπει να άρχισε λίγο μετά το 294
π.Χ., όταν ο Δημήτριος εγκατέστησε φρουρά στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα, η
ένωση δεν διαλύθηκε ποτέ επισήμως, απλώς για ορισμένα χρόνια δεν συνεδρίαζαν τα
όργανά της, πράγμα που έκανε την επαναλειτουργία της ευκολότερη. Τέσσερις Πόλεις,
ανάμεσα στις οποίες και η Πάτρα, πρωτοστάτησαν στην επανέναρξη της λειτουργίας
της. Το 275 π.Χ., το Αίγιο έδιωξε την φρουρά που του είχε επιβληθεί και ενώθηκε με
την Συμπολιτεία ενώ το ίδιο έτος δύο ακόμη Πόλεις απηλλάγησαν από τους τυράννους
και επανήλθαν στην ένωση. Μέχρι το 250 π.Χ., στα όργανα της Συμπολιτείας συμμετείχαν εκπρόσωποι από πολλές αχαϊκές Πόλεις και μέχρι το 255 π.Χ. εξέλεγαν έναν
ομοσπονδιακό γραμματέα και δύο στρατηγούς. Λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές αλλά οι
συνεδριάσεις γίνονταν κοντά στο Αίγιο και αργότερα στην ίδια την πόλη του Αιγίου. Το
255 π.Χ., όμως, αποφάσισαν να εκλέγουν έναν και μόνο ανά έτος στρατηγό και να του
εμπιστεύονται την γενική διοίκηση. Ο πρώτος που εξελέγη ήταν ο Μάργος από την Κερύνεια/Καρύνεια (Ceryneia/Keryneia/Caryneia/Karyneia, BAGROW, 58:C1, σημερ.
Μαμουσιά Αχαΐας). Το σημαντικότερο γεγονός υπό την διοίκησή του συνέβη το 251
π.Χ. όταν ο Άρατος από την Σικυώνα ξεκίνησε με στρατό από το Άργος, όπου είχε καταφύγει, και ελευθέρωσε την Πόλη από τον τύραννο της και την έκανε μέλος της
Αχαϊκής Συμπολιτείας.1051 Ήταν η πρώτη φορά στην Ιστορία της που η ένωση επεκτεινόταν πέραν της Αχαΐας. Όταν ο Άρατος έγινε στρατηγός, απελευθέρωσε το 243 π.Χ.
τον Ακροκόρινθο, που είχε καταληφθεί από τον Γονατά, γεγονός που ενέταξε την
Αχαϊκή Συμπολιτεία στο αντι-Μακεδονικό στρατόπεδο. Ακολούθησαν και άλλες πόλεις
μέχρι που το 229 π.Χ. μέλος της Συμπολιτείας έγινε το Άργος, η μακρύτερη σε απόσταση πόλη που εντάχθηκε στην ένωση. Λίγα χρόνια μετά, το 224 π.Χ., η Συμπολιτεία
υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα μέλη της Συμμαχίας των Πόλεων που στράφηκε
εναντίον της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Η σύγκρουση των δύο Συμπολιτειών το 220-217
υπήρξε καταστροφική για την Ελλάδα. Όταν, μάλιστα, η Αχαϊκή Συμπολιτεία συμμάχησε με τους Ρωμαίους που εμφανίσθηκαν στην Ελλάδα το 198 π.Χ. στην ουσία τους βοήθησε να επέμβουν στα ελληνικά πράγματα.1052
Για την λειτουργία των οργάνων της Αχαϊκής Συμπολιτείας, οι πηγές μας σιωπούν. Υπάρχουν, όμως γενικές αναφορές στην ενότητα των Πελοποννησίων. Είχαν,
γράφει ο Πολύβιος, τους ίδιους νόμους, τα ίδια μέτρα και σταθμά, το ίδιο νόμισμα, κοινά μέλη στην ομοσπονδιακή βουλή και στα δικαστήρια. Όλη η Πελοπόννησος ήταν ένα
«έθνος». Τελικά, κατά την Ρωμαϊκή Εποχή, η λέξη Αχαΐα περιελάμβανε οποιαδήποτε
πόλη στον ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο ενώ κατά την Βυζαντινή (14ος αιώνας μ.Χ.),
ολόκληρη η Πελοπόννησος αποτελούσε το Πριγκιπάτο της Αχαΐας. Παρά την απόλυτη
ενότητα της Πελοποννήσου υπό την Αχαϊκή Συμπολιτεία, οι Πόλεις κατά καιρούς έκοψαν και δικά τους νομίσματα ενώ πάντα υφίσταντο οι τοπικοί ανά Πόλη άρχοντες.
Εκτός από τον ομοσπονδιακό στρατηγό, εκλεγόταν ένας ίππαρχος, ο δεύτερος στην ιεραρχία αξιωματούχος της ομοσπονδιακής ενώσεως, αλλά και ένας ναύαρχος, για τον
οποίον δεν γνωρίζουμε πολλά.1053 Επίσης, οι δέκα δαμαουργοί (ή γερουσία;) ήταν σημαντικοί άρχοντες της ενώσεως και είχαν σχέση με την σύγκλιση της ομοσπονδιακής
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εκκλησίας και με την εξωτερική πολιτική της Συμπολιτείας αλλά και ένας υποστράτηγος, ο οποίος διοικούσε το στράτευμα τμήματος της Συμπολιτείας με κέντρο την
Πάτρα. Μέχρι το 255 π.Χ., ο γραμματέας της Συμπολιτείας πρέπει να είχε χάσει την δικαιοδοσία του στην διακυβέρνηση της ενώσεως μια που δεν υπάρχει καμία αναφορά σε
αυτόν. Κρίνοντας από πληροφορίες για άλλες Συμπολιτείες, πρέπει να θεωρήσουμε
βέβαιο ότι η ομοσπονδιακή βουλή περιελάμβανε έναν μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων,
οι οποίοι πρέπει να εκλέγονταν από κάθε Πόλη ανάλογα με τον πληθυσμό της. Δεν
ξέρουμε, όμως, ούτε το πόσες φορές συνεδρίαζε μέσα στο έτος ούτε την διάρκεια των
συνεδριάσεων, παρότι γνωρίζουμε ότι τα μέλη της βουλής δεν αμείβονταν. Είναι,
βέβαιο, επίσης ότι συγκαλούνταν και έκτακτες συνεδριάσει όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Το 185 π.Χ., στην τακτική σύνοδο της Αχαϊκής Συμπολιτείας στην Μεγαλόπολη ήταν παρόντες και μίλησαν πρέσβεις από τον βασιλιά Ευμένη της Περγάμου
και από τον Σέλευκο Δ᾽ Φιλοπάτορα (διοίκ. 187-175 π.Χ.) ενώ μίλησαν πρέσβεις που
είχε στείλει η Συμπολιτεία στον Πτολεμαίο Ε᾽ Επιφανή (διοίκ. 204-180 π.Χ.) και στην
Ρώμη. Αφού ακούγονταν οι προτάσεις και οι αναφορές πρεσβειών, βαρύνουσα γνώμη
στις αποφάσεις είχε ο στρατηγός. Υπήρχε επίσης και το σώμα των νομογράφων με δικό
του γραμματέα.1054 Η παρουσία και λειτουργία ομοσπονδιακής βουλής και εκκλησίας
υπονοεί φυσικά δημοκρατικό πολίτευμα. Παρ᾽ όλα αυτά, η δημοκρατία των Ελληνιστικών Χρόνων δεν ήταν ίδια με την δημοκρατία της Αθήνας του Περικλή. Το αντίθετο
μάλιστα. Μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν μια ολιγαρχία. Η ηλικία των τριάντα
ετών για να μπορεί ένας πολίτης να ψηφίσει και η μη αποζημίωση των αρχόντων ή
όσων συμμετείχαν στις συνεδριάσεις μπορούσε να θέσει τον έλεγχο της Συμπολιτείας
στα χέρια των πλουσίων και μόνο.1055
Λόγω της ελλείψεως τεκμηρίων, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τα δημόσια οικονομικά της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Υπήρχε ομοσπονδιακός θησαυροφύλακας
που συντηρούσε ταμείο με χρήματα για μικρά έξοδα άμεσης ανάγκης. Το ποσό πρέπει
να συγκεντρωνόταν από εισφορές των Πόλεων. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη τεκμηρίωση για φόρο τον οποίο επέβαλε και συνέλεγε η Συμπολιτεία. Μπορεί οι Πόλεις να συνέλεγαν κάποιον φόρο για το ομοσπονδιακό ταμείο αλλά το πιο πιθανό είναι ότι οι
Πόλεις έστελναν χρήματα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τουλάχιστον το 219 π.Χ.
και το 217 π.Χ., έπρεπε οι Πόλεις να πληρώσουν εισφορές για την συντήρηση μισθοφορικού στρατού. Οι πληρωμές γίνονταν στο κοινό νόμισμα, το οποίο όμως δεν ήταν
πανομοιότυπη έκδοση σε όλες τις Πόλεις. Δεν υπήρχε ομοσπονδιακό νομισματοκοπείο
αλλά στον οπισθότυπο των κοινών νομισμάτων υπήρχε η λέξη ΑΧΑΙΩΝ ή το μονόγραμμα (ΑΧ) των Αχαιών και το μονόγραμμα ή σύμβολο της εκδίδουσας Πόλεως, 1056
όπως συνέβαινε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τέλος 20ου και αρχές 21ου αιώνα μ.Χ.)
του κοινού νομίσματος ευρώ. Αρκετές Πόλεις συνέχιζαν να εκδίδουν τα δικά τους νομίσματα ή να χρησιμοποιούν όσα είχαν εκδοθεί πριν από την ένταξή τους στην Συμπολιτεία, πρακτική η οποία ήταν αποδεκτή από την ένωση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μεγαλοπόλεως, η οποία εξέδιδε τα δικά της νομίσματα, νομίσματα ως
μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας αλλά και νομίσματα χαρακτηρισμένα ως Αρκαδικά,
διότι ήθελαν να παρουσιάζονται ως η σημαντικότερη Πόλη της Αρκαδίας. 1057 Επειδή το
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σύστημα φορολογίας και η κοπή νομισμάτων ήταν υπόθεση των Πόλεων, δεν μπορεί
παρά να συμπεράνουμε ότι και η νομοθεσία και οι νομοθέτες ήταν κυρίως τοπική διαδικασία. Εν τούτοις, η ύπαρξη ομοσπονδιακών νομογράφων υποδηλώνει την ύπαρξη
ορισμένων τουλάχιστον διαφορών ανάμεσα στο δίκαιο των Πόλεων και της Συμπολιτείας. Οι διαφορετικοί νόμοι πρέπει να αφορούσαν τα ομοσπονδιακά όργανα, λόγου
χάριν, τις συνεδριάσεις της ομοσπονδιακής εκκλησίας. Τα δικαστήρια της Συμπολιτείας
πρέπει να είχαν δικαιοδοσία σε υποθέσεις προδοσίας και συναφών αδικημάτων. Είχαν
το δικαίωμα να επιβάλουν πρόστιμα αλλά και θανατικές καταδίκες, όπως φαίνεται από
την απόφαση με την οποία έγινε ο Αρκαδικός Ορχομενός δεκτός στην ένωση. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια είχαν το δικαίωμα να εκδικάζουν ορισμένες υποθέσεις που αφορούσαν στην Πόλη.1058 Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως και δικαστών
που δεν ήταν πολίτες της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Για παράδειγμα, σε μία δίκη που αφορούσε στις τιμές που απονέμονταν στον Ευμένη της Περγάμου, οι δικαστές ήταν
Ρόδιοι.1059 Φαίνεται ότι ορισμένες φορές η βουλή ή η εκκλησία εκτελούσαν χρέη δικαστηρίου.1060
Μετά την ανασύστασή της στις αρχές του Γ᾽ αιώνα π.Χ., αλλά αφού πέρασαν
αρκετά χρόνια και ιδίως κατά τον Β᾽ αιώνα π.Χ., η Αχαϊκή Συμπολιτεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα και στις σχέσεις των Πελοποννησιακών Πόλεων με
τους Μακεδόνες και τους Ρωμαίους. Ήταν η εξωτερική της πολιτική που χαρακτήρισε
μια περίοδο των Ελληνιστικών Χρόνων και ιδίως η αντιπαλότητά της με την Αιτωλική
Συμπολιτεία. Η δεύτερη εξέφραζε την εξωτερική πολιτική του βορείως της Πελοποννήσου δυτικού ελλαδικού χώρου μέχρι την Ήπειρο.
Η Αιτωλική Συμπολιτεία υπήρξε αρχικά, κατά τον Ε᾽ αιώνα π.Χ., παράδειγμα
φυλετικής ενώσεως και μέχρι τον Πελοποννησιακό Πόλεμο είχε αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και έλεγχο του ομοσπονδιακού στρατού. Έτσι, σταδιακά, αμέσως μετά,
εξελίχθηκε σε πλήρη Συμπολιτεία με κάθε μία από τις Πόλεις να ασκούν και τον εσωτερικό τους πολιτικό τοπικό έλεγχο. Αρχικά, λοιπόν, οι Αιτωλοί συγκροτούνταν σε
τρεις φυλές και υποομάδες τους με την φυλετική τους διοίκηση, ζούσαν διασκορπισμένοι στα ανοχύρωτα χωριά τους αλλά ήταν ικανοί πολεμιστές. 1061 Πρέπει να υποθέσουμε ότι την πρώτη αυτή περίοδο, η ένωση διέθετε ομοσπονδιακή εκκλησία την
οποία αποτελούσαν όλοι οι πολίτες των φυλών και ότι η ψηφοφορία διεξαγόταν με καταμέτρηση ατόμων και όχι ομάδων. Η εκκλησία συναντιόταν σε τακτική συνεδρίαση
δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη, πριν την αρχή της πολεμικής περιόδου, και το φθινόπωρο, μετά την λήξη της και φυσικά αποτελούνταν από τους πολεμιστές της ενώσεως μαζί με τους άμαχους ηλικιωμένους. Το σχήμα αυτό δείχνει δημοκρατικούς θεσμούς
και πρέπει να θεωρήσουμε ότι η εκκλησία των Αιτωλών ανάγεται στην εποχή που εγκαταστάθηκαν οι ελληνικές φυλές σε αυτό το τμήμα του ελλαδικού χώρου και σταδιακά
απέκτησε μεγάλη σημασία όταν έπρεπε να πολεμήσουν με τους γείτονές τους. Δεν είναι
βέβαιο ότι αυτήν την πρώιμη εποχή της λειτουργίας της η ένωση διέθετε βουλή, αν και
αυτό θεωρείται πολύ πιθανό. Μέχρι το 367 π.Χ., οι Αιτωλοί είχαν συγκροτήσει την Συμπολιτεία τους με Πόλεις ή περιοχές που αποτελούνταν από μερικά χωριά 1062 και η
(April-June 1939): 116-154.
1058
PHI Greek Inscriptions, # PH32492, (IG IV-[VI]), IG V, 2 344 = SIG, no 490.
1059
Πολύβιος, XXVIII.7.8-9 και Walbank on Polybius, XXVIII.7.9.
1060
Larsen, pp. 232-240 με παραπομπές στις πηγές.
1061
Θουκ., III.94-98.
1062
Larsen, pp. 78-80 με παραπομπές στις πηγές.
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πρώτη αναφορά στην ομοσπονδιακή βουλή έγινε το 333/332 π.Χ. σε αποσπασματική
αθηναϊκή επιγραφή.1063
Η πλήρης πολιτική ανάπτυξη της Συμπολιτείας συντελέσθηκε μεταξύ 335-314
π.Χ. αλλά οι πηγές που διαθέτουμε και κυρίως οι επιγραφές σε άλλα σημεία φωτίζουν
την λειτουργία της ενώσεως και σε άλλα την συσκοτίζουν. Αν και γνωρίζουμε ότι η Συ μπολιτεία διέθετε βουλή (ή συνέδριον) και εκκλησία, σε καμία επιγραφή δεν αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη και από τα δύο σώματα, όπως συμβαίνει συχνά σε αποφάσεις άλλων Συμπολιτειών, αλλά ότι ελήφθη από τους Αιτωλούς. Από την ανάγνωση
των επιγραφών είναι βέβαιο πώς το συνέδριον (βουλή), το οποίο συγκροτούνταν από
τους συνέδρους, όπως αναφέρονται, ελάμβανε εντολές από ένα μεγαλύτερο και ανώτερο σώμα που δεν μπορεί παρά να ήταν η ομοσπονδιακή εκκλησία. Εικάζεται ότι ο
λόγος για τον οποίο δεν αναφέρονται μαζί η βουλή και η εκκλησία είναι διότι τα νομοθετήματα διαμορφώνονταν κατά τις συνεδριάσεις της εκκλησίας και δεν ετοιμάζονταν
εκ των προτέρων από το συνέδριο. Η συνεδρίαση της ανοίξεως, τα Παναιτωλικά, ελάμβανε χώρα σε διαφορετική τοποθεσία κάθε έτος και ήταν έτσι σχεδιασμένη ώστε να
διεξάγεται συνεδρίαση αλλά και να αποτελεί κινητοποίηση του στρατού για την επερχόμενη πολεμική περίοδο. Το φθινόπωρο, όμως, στο τέλος της περιόδου, η συνεδρίαση
διεξαγόταν πάντα στο Θέρμο (Αιτωλοακαρνανίας, ανατολικά της λίμνης Τριχωνίδας),
το οποίο ήταν περισσότερο ιερό παρά πόλη. Ως είναι φυσικό, συγκαλούνταν και έκτακτες συνεδριάσεις εάν αυτό θεωρούνταν αναγκαίο. Στην βουλή, η οποία πρέπει να υπερέβαινε τα 1000 μέλη, η αντιπροσώπευση των πόλεων ήταν ανάλογη με τον πληθυσμό
τους. Οι ονομαζόμενοι απόκλητοι πρέπει να αποτελούσαν ένα μικρότερο σώμα, το
οποίο εξελέγετο ανάμεσα στα μέλη της βουλής και οι συνεδριάσεις του ήταν μυστικές.
Ήταν αυτό ακριβώς το σώμα που εξέδιδε την απόφασή του επί θεμάτων στα οποία ο
στρατηγός και άλλοι αξιωματούχοι της Συμπολιτείας δεν είχαν το δικαίωμα να αποφασίσουν. Δεν είναι, όμως, διευκρινισμένο το εύρος της δικαιοδοσίας του. Οι απόκλητοι,
τα μέλη του ομοσπονδιακού συνεδρίου και οι αξιωματούχοι του υπηρετούσαν για έναν
χρόνο. Αν και οι αποφάσεις για πόλεμο και ειρήνη λαμβάνονταν από την ομοσπονδιακή
εκκλησία, η εκτέλεσή τους φαίνεται ότι συνήθως ανατίθετο στους απόκλητους. Τα γεγονότα του 191 και του 190 π.Χ. δείχνουν τις αρμοδιότητες και τους ρόλους που καλούνταν να παίξουν ο στρατηγός, οι απόκλητοι και η εκκλησία. Το 191 π.Χ., λοιπόν, οι
Αιτωλοί αποφάσισαν να παραδοθούν άνευ όρων στους Ρωμαίους. Όταν ο Αιτωλός
στρατηγός και οι πρέσβεις έφθασαν στο ρωμαϊκό στρατόπεδο και άρχισαν να συζητούν
τελικά με τον Ρωμαίο στρατηγό την παράδοσή τους, διατύπωσαν και ορισμένες αντιρρήσεις για τους όρους της συμφωνίας βασιζόμενοι στην «Ρωμαίων πίστιν». Ο Ρωμαίος
δεν αργοπόρησε καθόλου να τους αλυσοδέσει για να κατανοήσουν τι σήμαινε η συνθήκη εθελοντικής παραδόσεως (fides με deditio, δες κεφ. 5). Τότε ο Αιτωλός στρατηγός
είπε ότι ο ίδιος και οι απόκλητοι θα δέχονταν εκεί τους όρους στους οποίους επέμεναν
οι Ρωμαίοι, αλλά αυτοί, για να έχουν ισχύ, έπρεπε να γίνουν αποδεκτοί από την ομοσπονδιακή εκκλησία.1064 Η εκκλησία φυσικά δεν τους έκανε αποδεκτούς. Το 190 π.Χ.,
οι απόκλητοι διαπραγματεύθηκαν ανακωχή έξι μηνών με τους Ρωμαίους, γεγονός που
σημαίνει ότι είχαν αυτό το δικαίωμα αν και δεν είχαν την δικαιοδοσία να κηρύξουν
πόλεμο ή να διαπραγματευθούν ειρήνη, το οποίο ήταν προνόμιο της εκκλησίας. 1065 Το
1063

«[...] το κοινόν των Αιτωλών [χάσμα] και βουλαρχησα- [χάσμα]», PHI Greek Inscriptions, #
PH2575, IG II2 358.
1064
Πολύβιος, XX.9-10 και Livius, XXXVI.27-28.
1065
Πολύβιος, XXI.4-5 και Livius, XXXVII.6-7.
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γεγονός ότι τα μέλη της ομοσπονδιακής εκκλησίας που ψήφιζαν ήταν οι στρατιώτες
των Αιτωλών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, πέραν από την ενηλικίωση, την υποχρέωση στρατεύσεως δηλαδή, δεν υπήρχε άλλο ηλικιακό όριο για το δικαίωμα της ψήφου, όπως στην Αχαϊκή Συμπολιτεία.1066
Αρκετές κοινότητες συνδέθηκαν με την ένωση αφού τους απονεμήθηκε ισοπολιτεία, δηλαδή αν και δεν είχαν το δικαίωμα εκπροσωπήσεως στο Αιτωλικό Συνέδριον
ούτε οι πολίτες τους μπορούσαν να ψηφίσουν στην ομοσπονδιακή εκκλησία, απολάμβαναν προνομιακής θέσεως στην Αιτωλία. Συγκεκριμένα, οι πολίτες τους που μετακόμιζαν σε Πόλη της Συμπολιτείας ελάμβαναν αμέσως πολιτικά δικαιώματα και αποκτούσαν το δικαίωμα ψήφου. Εν τούτοις, δεν είναι ευκρινές στις λεπτομέρειές του το
πολιτικό καθεστώς των κοινοτήτων συνδεδεμένων με ισοπολιτεία και ιδίως αυτών που
είχαν δεχθεί αιτωλική φρουρά. Η αρχαιότερη αναφορά σε ισοπολιτεία μεταξύ δύο
Πόλεων βρίσκεται καταχωρημένη σε επιγραφή που χρονολογήθηκε περί το 240 π.Χ.
ανάμεσα στην Μεσσήνη και στην Φιγαλεία (πλησίον σημερ. Φιγάλειας Ηλείας) με
διαιτητές τους Αιτωλούς (Ιστορική Πηγή 27). Σύμφωνα με την επιγραφή, η Φιγαλεία
ήταν ήδη συνδεδεμένη με τους Αιτωλούς και η Μεσσήνη ήταν η Πόλη η οποία συνδεόμενη με την Φιγαλεία ερχόταν κοντύτερα στην ένωση των Αιτωλών. Ιδιαίτερα περίπλοκη είναι η περίπτωση πολίτη από την Όαξο [(W)Axos/Vaxos, σημερ. Αξός Ρεθύμνου)] της Κρήτης για τον οποίον είχε στείλει επιστολή η Πόλη του στην Αιτωλική Συμπολιτεία. Η επιστολή μαζί με την απόφαση των Αιτωλών αναγράφεται σε επιγραφή
του 185-175 π.Χ. Ο γιος του πολίτη από την Όαξο και η μητέρα του αιχμαλωτίσθηκαν
στην Κύπρο και πουλήθηκαν σκλάβοι στην Άμφισσα. Εκεί, ο γιος εξαγοράζει την ελευθερία του και «κατοικεί» μαζί με τους δύο του γιους και την κόρη του αλλά η Όαξος
ενημερώνει τους Αιτωλούς ότι είναι πολίτης της και αυτός και τα παιδιά του. Στην επιστολή της, η πατρική του Πόλη ζητάει η «κοινοπολιτεία» αυτών των πολιτών της να
αναγραφεί σε στήλη. Γνωρίζουμε από άλλη επιγραφή ότι υπήρχε ισοπολιτεία ανάμεσα
στην Όαξο και στην Αιτωλία, η οποία μπορεί να εξηγήσει την αίτηση της κρητικής
Πόλεως. Αλλά τι παραπάνω προνόμια θα είχε ο πολίτης της Οάξου που θα γινόταν και
πολίτης της Αιτωλικής Συμπολιτείας και γιατί δεν απευθυνόταν στην Πόλη που έμενε;
Ερωτήματα αναπάντητα, τα οποία οι πηγές δεν μας επιτρέπουν να εξηγήσουμε. 1067
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 27
Η ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
SIG, no 472. Δες και PHI Greek Inscriptions, # PH32567, IG V, 2 419. Απόδοση στην
νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
I. Επειδή έφθασαν ο Τίμαιος και ο Κλεόπατρος [χάσμα] ως πρεσβευτές και διαιτητές από τους Αιτωλούς και (μας) επέδωσαν το ψήφισμα των Αιτωλών και έλεγαν τα ίδια που έλεγε το ψήφισμα, δηλαδή να έρθουμε σε συμφωνία με τους Φιγαλείς, αλλά και με παρόντες από την Φιγαλεία τους (εξής): Θαρυκίδας,
Ονόμανδρος, Ανφίμαχος, [χάσμα], Ορθολαΐδας, Κραταιμένης, [χάσμα], Δαμάρετος, με την ίδια αξίωση, αποφάσισε η Πόλη των Μεσσηνίων ότι θα υπάρχει ισοπολιτεία ανάμεσα στους Μεσσήνιους και στους Φιγαλείς και επιγαμία
1066
1067

Larsen, pp. 195-202 με παραπομπές στις πηγές.
Larsen, pp. 202-205 με παραπομπές στις πηγές.
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ανάμεσα στους δύο. Θα κάνουν και συμφωνία, εάν βέβαια αποφασίσουν και οι
δύο Πόλεις. Η κάθε μία ξεχωριστά, και οι Μεσσήνιοι και οι Φιγαλείς, θα
δρέπουν τους καρπούς [θα εκμεταλλεύονται] της περιοχής τους, όπως τους
δρέπουν και τώρα. Σε όσα δε άλλα συμφωνήσουν μεταξύ τους, θα ορκισθούν
και οι δύο και θα στήσουν (αναθηματικές) στήλες στους ναούς, όπου αποφασίσουν οι δύο Πόλεις. Αλλά εάν οι Φιγαλείς δεν τηρήσουν την συμμαχία με τους
Μεσσηνίους και τους Αιτωλούς, άκυρη θα είναι αυτή η συμφωνία.
II. Αποφάσισαν και οι Φιγαλείς να πράξουν ό,τι ψήφισαν οι Μεσσήνιοι.
III. Όρκος Μεσσηνίων. Ορκίζομαι στον Δία (από το όρος) της Ιθώμης, στην Ήρα ...
και σε όλους τους θεούς για να διατηρηθεί ... στις υπάρχουσες παντοτινές συμμαχίες των Αιτωλών και των Φιγαλέων ...
Οι Αιτωλοί είχαν διπλωματικούς δεσμούς με διάφορες Πόλεις στην περιφέρειά
τους, με απομακρυσμένες Πόλεις από την περιοχή τους αλλά και με τους Ακαρνάνες. Η
Ναύπακτος και η Άμφισσα, για παράδειγμα, δεν ήταν αρχικά Αιτωλικές Πόλεις. Αυτό
το γεγονός, όμως, δεν εμπόδιζε τους Αιτωλούς να χρησιμοποιήσουν μη αιτωλικές
Πόλεις που είχαν ενταχθεί στην Αιτωλική Συμπολιτεία ως αντιπροσώπους τους στην
Δελφική Αμφικτιονία. Μάλιστα, οι Αιτωλοί δεν είχαν ποτέ αντιπροσώπους με το όνομά
τους στους Δελφούς. Οι διπλωματικές τους σχέσεις με τους γείτονές τους Ακαρνάνες
ήταν χαλαρές, όπως τις διαπραγματεύθηκαν στο μέσο του Γ᾽ αιώνα π.Χ. Το 245 π.Χ.,
σε μάχη στην Χαιρώνεια, νίκησαν τους Βοιωτούς, πριν φθάσει σε βοήθειά τους με
στρατό η Αχαϊκή Συμπολιτεία, και έτσι οι Βοιωτοί συνδέθηκαν (ίσως με ισοπολιτεία)
με την Αιτωλική Συμπολιτεία αν και διατήρησαν την ελευθερία τους, όπως συμπεραίνουμε από το γεγονός ότι διατήρησαν την ανεξάρτητη εκπροσώπησή τους στην Αμφικτιονία. Την ίδια περίοδο οι Φωκείς είχαν αποκτήσει στην Αμφικτιονία και τρίτο ιερομνήμονα,1068 πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ήταν ο εκπρόσωπος της ανατολικής Λοκρίδας την οποία είχαν προσαρτήσει. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός ιερομνημόνων
που διέθεταν στην Αμφικτιονία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Φωκείς βρίσκονταν
σε πολύ καλές σχέσεις με τους Αιτωλούς και άρα συνδεδεμένοι με την Συμπολιτεία
αλλά όχι πλήρη μέλη της. Η σχέση των Ακαρνάνων, των Βοιωτών, και των Φωκέων με
τους Αιτωλούς πρέπει να είχε την μορφή ισοπολιτείας. Υπήρχαν και Πόλεις στην Πελοπόννησο αλλά και νησιά τα οποία ήταν συνδεδεμένα με την Συμπολιτεία. Ιδιαίτερη
ήταν η σχέση με την Λυσιμάχεια, την Χαλκηδόνα και την Κίο, στον Ελλήσποντο, στον
Βόσπορο και στην Προποντίδα αντίστοιχα, στις οποίες φαίνεται ότι υπήρχε φρουρά με
Αιτωλό αξιωματικό επικεφαλής και, συνεπώς, οι Πόλεις ήταν μάλλον υποτελείς. Οι πηγές μας υποδεικνύουν ότι η κύρια ασχολία της Αιτωλικής Συμπολιτείας ήταν οι εξωτερικές σχέσεις. Αρχικά, η ένωση είχε έναν γραμματέα αλλά τουλάχιστον από το 207
π.Χ. απέκτησε και αποκλειστικό γραμματέα του συνεδρίου (βουλής) αν και ο σημαντικότερος ήταν ο πρώτος γραμματέας. Η σπουδαιότητά του φαίνεται από το γεγονός ότι
στην συνθήκη με την Ρώμη αναφέρεται μαζί με τον στρατηγός και τον ίππαρχο ως οι
τρεις αξιωματούχοι που δεν μπορούσαν να κρατηθούν ως όμηροι. Η Αιτωλική Συμπολιτεία διέθετε νομογράφους που ήταν υπεύθυνοι για την νομοθεσία και οι οποίοι
1068

Έτσι ονομάζονταν εκπρόσωποι των Πόλεων στην Δελφική Αμφικτιονία (DGRA, λμ.
«Amphictyones» και Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 417), ιερείς στα Μέγαρα και επώνυμοι άρχοντες σε μεγαρικές αποικίες και στην Θάσο (DGRA, λμ.
«hieromnemones»).
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φρόντιζαν για την περιοδική αναθεώρησή της.1069
Το Συνέδριον (βουλή) είναι το μόνο όργανο που αναφέρεται στις πηγές μας ότι
εκτελούσε χρέη ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Όταν αναφέρονται δικαστές ως διαιτητές
εκ μέρους Πόλεων, πρέπει να υποθέσουμε ότι εκτελούσαν το λειτούργημά τους ως εκπρόσωποι του Συνεδρίου. Επίσης, φαίνεται ότι η Αιτωλική Συμπολιτεία δεν είχε εκ του
νόμου δικαιοδοσία διαιτησίας ανάμεσα σε Πόλεις εκτός εάν ελάμβανε τέτοια πρόσκληση από τις ίδιες τις Πόλεις. Η δικαιοδοσία των Συνέδρων (βουλής) αναφέρεται στις περιπτώσεις παραχωρήσεως «ασυλίας» και στην κατάσχεση παρανόμων προϊόντων στα
χέρια προσώπων στο εξωτερικό. Ενώ ο στρατηγός είχε το δικαίωμα να κατάσχει ό,τι
βρισκόταν στα χέρια των λαθρεμπόρων την στιγμή της συλλήψεώς τους («εμφανῆ»), το
Συνέδριον είχε δικαιοδοσία σε ό,τι δεν μπορούσε να βρεθεί («τῶν ἀφανέων»).1070 Μάλιστα, αυτοί οι όροι αναφέρονται σε συνθήκες Πόλεων με παραχώρηση ισοπολιτείας από
τους Αιτωλούς αλλά και για άλλες, στις οποίες είχε παραχωρηθεί ασυλία, όπως στην
Τέω (Ιστορική Πηγή 28). Συνεπώς, στην περίπτωση κατασχέσεως παρανόμων προϊόντων, οι πολίτες των συνδεδεμένων Πόλεων υπέκειντο στις ίδιες νομικές διαδικασίες
ανεξαρτήτως εάν αυτές με την ισοπολιτεία είχαν θεωρητικώς περισσότερα δικαιώματα
σε ό,τι αφορούσε στην σύνδεσή τους με την Συμπολιτεία. Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία αυτή αφορούσε κατασχέσεις προϊόντων εκτός της αιτωλικής επικράτειας. Για όλες
τις άλλες περιπτώσεις παραπτωμάτων, την δικαιοδοσία είχαν τα τοπικά δικαστήρια των
Πόλεων. Πάντως, οι πολίτες των Πόλεων της Συμπολιτείας είχαν πολιτικά δικαιώματα,
το δικαίωμα αποκτήσεως περιουσίας, και το δικαίωμα να καταφύγουν σε δικαστήριο σε
οποιαδήποτε Πόλη της ενώσεως.1071
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 28
Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΩ
(204/3 π.Χ.)
PHI Greek Inscriptions, # PH43028, IG IX 12 1 192 = SIG, no 563. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Όταν στρατηγός των Αιτωλών ήταν ο Αλέξανδρος Καλυδωνίου, στα Παναιτωλικά.
Επειδή οι Τήιοι έστειλαν πρεσβευτές τον Πυθαγόρα και τον Κλείτον για να ανανεώσουν τους στενούς δεσμούς και συμμαχία και να παρακαλέσουν τους Αιτωλούς να
αποδεχθούν ότι η Πόλις τους και η ύπαιθρος είναι ιερή και άσυλο 1072 του Διονύσου,
αποφάσισαν οι Αιτωλοί να διατηρήσουν την υφιστάμενη συμμαχία και στενούς δεσμούς προς τους Τηίους και τα προηγούμενα ψηφίσματα για όλα τα προνόμια τους να
διατηρηθούν. Παραχωρείται μάλιστα σε αυτούς από τους Αιτωλούς στην Πόλη τους
και στην ύπαιθρο καθιέρωση1073 και ασυλία, όπως είχαν ζητήσει οι πρεσβευτές. Κανένας από τους Αιτωλούς και όσους κατοικούν στην Αιτωλία θα συλλάβει Τηίους ή κατοικούντες στην Τέω, από όπου και εάν προέρχονται, αλλά ασφάλεια και ασυλία θα
1069

Larsen, pp. 205-209 με παραπομπές στις πηγές.
PHI Greek Inscriptions, # PH43004 & # PH43005, IG IX 12 1 169A&169Β και # PH43025,
2
IG IX 1 1 189.
1071
Larsen, pp. 209-210 με παραπομπές στις πηγές.
1072
Δες Δημητράκος, λμ. «άσυλος» αρ. 3.
1073
Αναγνωρίζεται ως ιερός τόπος.
1070

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 214
έχουν αυτοί από τους Αιτωλούς και όσους κατοικούν στην Αιτωλία. Εάν κάποιος συλλάβει αυτούς ή την περιουσία τους στην πόλη ή στην ύπαιθρο, όσοι/όσα βρεθούν
αμέσως1074 θα κατάσχει ο στρατηγός [των Αιτωλών] και οι Σύνεδροι που θα έχουν την
εξουσία, αλλά για όσους/όσα δεν εντοπισθούν, υπόδικοι θα είναι αυτοί που θα τους
έχουν προσαγάγει. Θα δίδονται στους Τηίους δικαστικές και άλλες διευκολύνσεις,
όμοιες με αυτές που ορίζει ο νόμος για τους τεχνίτες του Διονύσου. Για να καταγραφεί
στους νόμους η καθιέρωση και η ασυλία, οι διορισμένοι νομογράφοι θα καταγράψουν
στους νόμους, όποτε ετοιμασθούν νόμοι.

Από τις αποσπασματικές πηγές και τις περισσότερες από συνήθως υποθέσεις
που κάνουν οι ιστορικοί για την Αιτωλική Συμπολιτεία, μπορεί ο μελετητής να συμπεράνει ότι αυτή η ένωση δεν ήταν παρά ένα «παράδοξο» φαινόμενο. Οι Πόλεις και οι περιοχές της είχαν μεγάλη ελευθερία. Όταν μεγάλες ομάδες, όπως οι Δυτικοί Λοκροί και
οι Ακαρνάνες, απορροφήθηκαν από την Συμπολιτεία, οι Πόλεις του διατήρησαν την
την δική τους διακυβέρνηση σε πολιτειακό αλλά και εθνικό (φυλετικό) επίπεδο. Φαίνεται ότι η δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών οργάνων εξαντλούνταν στις εξωτερικές
σχέσεις και σε αδικήματα που τελούνταν κατά παράβαση των προνομίων (ισοπολιτεία
ή ασυλία) που είχαν δοθεί σε άλλες Πόλεις ή ομάδες. Το μόνο ομοσπονδιακό δικαστήριο ήταν το Συνέδριον ή οι Σύνεδροι (βουλή) της Συμπολιτείας. Παρότι δεν έχουμε καμία σχετική πληροφορία, πρέπει να συμπεράνουμε ότι η ένωση είχε κάποιου είδους
πρωτεύουσα Πόλη ή περισσότερα από ένα διοικητικά κέντρα, όπου φυλάσσονταν τα
νομοθετικά της αρχεία, το θησαυροφυλάκιο. Πιθανή πόλη ήταν το Θέρμο, το σημείο
της φθινοπωρινής συναντήσεως της εκκλησίας, όπου o Φίλιππος Ε᾽ είχε βρει το 218
π.Χ., κατά την διάρκεια του Συμμαχικού Πολέμου, στρατιωτικό υλικό 1075 ενώ η ανασκαφή έφερε στο φως και πολλές από τις επιγραφές της Συμπολιτείας. Αλλά και πάλι
το Θέρμο εμφανίζεται ως σημαντικό σημείο συγκεντρώσεως μόνο κατά την συγκέντρωση το φθινόπωρο.1076
Η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία επρόκειτο να παίξουν σημαντικό ρόλο
στην Ελλάδα σε σχέση με την μακεδονική πίεση για περιορισμό των ελευθεριών των
ελληνικών Πόλεων κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. Αναπόφευκτα, η ανάγκη της μακεδονικής
πολιτικής του Αντιγόνου Γονατά για έλεγχο των ελληνικών Πόλεων σε σχέση με την
ασφάλεια του κράτους του αλλά και η αντίδραση των ενώσεων των Πόλεων στον νότιο
ελλαδικό χώρο, οι οποίες επιθυμούσαν διακαώς να κρατήσουν τους Μακεδόνες μακριά
από τις περιοχές τους, έφερε τις αντίρροπες αυτές δυνάμεις σε σύγκρουση.

Συμπέρασμα
Οι ελληνικές Πόλεις του ελλαδικού χώρου είχαν ήδη αισθανθεί τις στρατιωτικές, πολιτικές, και οικονομικές επιπτώσεις της πολιτικής του Φιλίππου Β’ και του Αλεξάνδρου Γ’ και προς στιγμήν αναρίγησαν. Νόμισαν ότι ο θάνατος του τελευταίου θα τις
απελευθέρωνε. Όμως, οι στρατιωτικές ισορροπίες είχαν αλλάξει από την Κλασσική
Εποχή και οι αντίρροπες δυνάμεις δεν ήταν πια ανάμεσα στις Πόλεις αλλά ανάμεσα σε
στρατηγούς οι οποίοι διέθεταν και μισθοφορικό στρατό και μετακινούνταν γρήγορα
1074

«τα μεν εμφανή», δηλαδή όσα άτομα είναι παρόντα ή/και τα αγαθά που έχουν μαζί τους.
Πολύβιος, V.8.
1076
Larsen, pp. 214-215.
1075
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ανάμεσα στην Αίγυπτο, στην Ασία και στην Ελλάδα και τελικά αλληλοεξοντώνονταν.
Έτσι, το τελευταίο τέταρτο του Δ’ αιώνα και το πρώτο του Γ’ αιώνα υπήρξαν εποχές
πολιτικού μετασχηματισμού στην ανατολική Μεσόγειο και στην δυτική Ασία. Άρχισε
να εξαπλώνεται ο ελληνισμός στην Ασία και στην Αφρική, γεγονός που σηματοδότησε
την αρχή της Ελληνιστικής Εποχής. Αυτός, όμως, δεν ήταν ο ελληνισμός των μικρών
Πόλεων αλλά ήταν ο ελληνισμός των νέων βασιλέων, των οποίων τα βασίλεια εξαπλώθηκαν από την Ασία και επηρέασαν και τον ελλαδικό χώρο. Η εποχή αυτή, όμως,
ήταν και περίοδος δημιουργίας νέων μεγάλων πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η Αντιόχεια. Η νέα ελληνιστική πόλη έφερε μαζί της και μια ελληνική πνευματική αναγέννηση. Είναι αυτή η αναγέννηση που δεν επιτρέπει στους σημερινούς μελετητές να δουν την Ελληνιστική Εποχή ως παρακμή. Αλλά συνέβη και ένα άλλο σημαντικό γεγονός που οδήγησε τα βήματα της Ρώμη στον ελλαδικό και μικρασιατικό χώρο.
Με την βοήθεια του βασιλιά της Περγάμου, η Ρώμη εισήλθε επισήμως στρατιωτικά και
πολιτικά στην ελληνιστική σκηνή. Αυτό το τοπικό, μικρασιατικό, μικρής σημασίας γεγονός θα έχει τεράστιες επιπτώσεις κατά την διάρκεια του Γ᾽ και του Β᾽ αιώνα π.Χ. για
τον ελλαδικό χώρο, το Αιγαίο και την Μικρά Ασία. Θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο
για το άλμα που θα πραγματοποιήσει η Ρώμη στον ελλαδικό χώρο και ανατολικότερα,
για την κατάκτηση την ανατολικής Μεσογείου και της Δυτικής Ασίας.
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8
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
Κοινωνία & Πνευματική Ζωή
Εβραίοι και Έλληνες
Βασίλειο της Περγάμου, Ευβοϊκές Πόλεις και Ωρωπός
Κατά την εκστρατεία του στην Ασία, ο Αλέξανδρος Γ’ ίδρυσε μία σειρά από
νέες πόλεις, Αλεξάνδρειες, για να μπορεί, στο μέτρο του δυνατού, να ελέγχει την αυτοκρατορία του. Την επαύριο του θανάτου του, ορισμένες από αυτές, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η Αντιόχεια, και η Πέργαμος, έγιναν σημαντικές πόλεις τοπικών
βασιλείων. Επίσης, πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας, που είχαν ιδρυθεί από την
Αρχαϊκή Εποχή, ήκμασαν οικονομικά εξαιτίας της ανθήσεως του εμπορίου. Οι Ελληνιστικές Πόλεις, όλες αυτές που ιδρύθηκαν από τους Μακεδόνες ανατολικά του Αιγαίου
και της Ανατολικής Μεσογείου, διέθεταν τελείως διαφορετικά πολιτικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά από τις Πόλεις του ελλαδικού χώρου. Άλλες είχαν βουλή και άλλες βασιλέα επικεφαλής της πολιτικής οργανώσεως τους και το κύριο διαφορετικό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι οι πληθυσμοί που τις κατοικούσαν ήταν ανάμεικτοι: Μακεδόνες,
Έλληνες, ντόπιοι. Άλλο χαρακτηριστικό ήταν η υψηλή θέση και επιρροή που κατείχαν
οι βασίλισσες των Ελληνιστικών Βασιλείων, μια παράδοση που φαίνεται ότι πήγαζε
από τις βασίλισσες της Αρχαίας Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου των φαραώ. Χαρακτηριστικό του πληθυσμού ορισμένων, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η
Αντιόχεια, ήταν η παρουσία Εβραίων, οι οποίοι μετανάστευσαν από την ιουδαϊκή κοιτίδα, το Ισραήλ. Άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, οι Ελληνιστικές πόλεις ανέπτυξαν μια ελληνική πνευματική ζωή, στην οποία ενσωματώθηκαν και οι εβραϊκοί πληθυσμοί, ενώ επί Αντιγόνου Γονατά, δεν έμεινε πίσω ούτε η μακεδονική αυλή. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική αντιπαράθεση των Διαδόχων και Επιγόνων στον ελλαδικό χώρο συνεχιζόταν.
Η πνευματική αυλή του Αντίγονου Γονατά & των πρώτων Πτολεμαίων
Ορισμένοι από τους Επιγόνους ακολούθησαν την πολιτική της πνευματικής αυλής που είχαν εισαγάγει στην Μακεδονία οι πρόγονοι του Αλεξάνδρου Γ’ και ο πατέρας
του. Δηλαδή, κάλεσαν Έλληνες στοχαστές ως δασκάλους των παιδιών τους αλλά και
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για να συζητούν μαζί τους φιλοσοφικά και άλλα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Ο
Αντίγονος Γονατάς στην Μακεδονία και οι πρώτοι Πτολεμαίοι στην Αίγυπτο υποστήριξαν την δημιουργία πνευματικής αυλής με φιλοσόφους, ιστορικούς και επιστήμονες.
Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν και η συγκρότηση της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας.
Η ενασχόληση με τον κόσμο της φιλοσοφίας, βέβαια, προϋπέθετε στερέωση της
εξουσίας των βασιλέων στις περιοχές τους. Ήταν το έτος 276 π.Χ., όταν ο Αντίγονος
Γονατάς νίκησε τους Κέλτες/Γαλάτες και έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας. Το ίδιο αυτό
έτος νυμφεύθηκε την Φίλα, συγγενή του Αντιόχου Α᾽ των Σελευκιδών, και έτσι είχε δεδομένη την συμμαχία μαζί του. Ο Γονατάς είχε διδαχθεί στα νιάτα του στωική φιλοσοφία από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα (334-262 π.Χ.), από το Κίτιο της Κύπρου. Η φιλοσοφική σχολή του στωικισμού είχε ιδρυθεί στην Αθήνα, στην Ποικίλη Στοά, από τον Ζήνωνα και δίδασκε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ζει σύμφωνα με την φύση του, που στον άνθρωπο οδηγεί στην αρετή. Η ανθρωπινη ευημερία εξαρτάται μόνο από την αρετή ενώ
οτιδήποτε άλλο δεν έχει καμία αξία στην ζωή. Ο Αντίγονος Γονατάς έκανε πρωτεύουσά
του βασιλείου του την Πέλλα και δημιούργησε αυλή με κέντρο τον ελληνικό πολιτισμό.
Αν και ο Ζήνων αρνήθηκε να συμμετάσχει λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, έστειλε τον μαθητή του Περσαίο για να διδάξει τον γιο του βασιλιά Δημήτριο αλλά και να
τον συμβουλεύσει ως προς την διακυβέρνηση του βασιλείου. 1077 Η άποψη του Γονατά
ότι «τὴν βασιλείαν ἡμῶν ἔνδοξον εἶναι δουλείαν»,1078 πρέπει να είναι επηρεασμένη από
τον στωικισμό.
Αυτούς που θα ονομάζαμε σήμερα ψευδο-επιστήμονες αλλά και άλλοι στοχαστές συγκροτούσαν την πνευματική του αυλή. Ο πιο γνωστός από τον πνευματικό περίγυρο του βασιλιά ήταν ο Άρατος ο Σολεύς (περ. 315/0-240 π.Χ.), ο οποίος καταγόταν
από τους Σόλους Κιλικίας. Στο κυριότερό του έργο το πρώτο μέρος ονομαζόταν Φαινόμενα και το δεύτερο Διοσημεία. Στα Φαινόμενα και σε ποιητική μορφή εξηγεί την
ανατολή και την δύση των αστερισμών και αναγνωρίζει τον Γαλαξία μας (αυτό που στα
αγγλικά ονομάζεται Milky Way) αλλά οι παρατηρήσεις του δεν είναι επιστημονικές.
Στο ποιητικό του Διοσημεία παρουσιάζει προβλέψεις του καιρού βασισμένες σε αστρονομικά φαινόμενα. Δεν ασχολήθηκε με την αστρολογία ούτε ήταν αστρονόμος. 1079 Πίστευε στην κοσμική τάξη, την οποία έπρεπε να μιμηθεί ο βασιλιάς στην άσκηση των
καθηκόντων του. Ο Άρατος έγραψε για τον Αντίγονο Γονατά ένα εγκώμιο για να τον
κολακέψει αλλά και τον ύμνο που τραγουδήθηκε στον γάμο του. Άλλο σημαντικό
πρόσωπο της αυλή του ήταν ο γηραιός ιστορικός Ιερώνυμος Καρδιανός (περ. 360-260
π.Χ.), ο οποίος είχε συμμετάσχει στα γεγονότα της αλεξανδρινής διαδοχής, είχε τραυματισθεί και αιχμαλωτισθεί (316 π.Χ.) από τον Αντίγονο Μονόφθαλμο. Αυτός τον χρησιμοποίησε σε διοικητικές θέσεις ενώ το ίδιο έπραξε και ο γιος του Δημήτριος Πολιορκητής. Τελικά κατέληξε στην αυλή του γιου του Δημητρίου, Αντίγονου Γονατά. Ο Ιερώνυμος έγραψε την Ιστορία των γεγονότων που έζησε, την Ιστορία των Διαδόχων και
των Επιγόνων του Αλεξάνδρου. Το χαμένο του έργο διαφαίνεται μέσα από τις Ιστορίες
του Διόδωρου Σικελιώτη και του Πλούταρχου, οι οποίοι τον χρησιμοποίησαν για να
συντάξουν τα δικά τους έργα.1080 Ο κυνικός φιλόσοφος της αυλής ήταν ο Βύρων ο Βορυσθένης (περ. 325-250 π.Χ.) που καταγόταν από την Ολβία στον βόρειο Εύξεινο
1077

Δ.Λ., «Ζήνων», VII.6-9 (κεφ. 1).
«η βασιλεία μας δεν είναι παρά ένδοξη δουλεία», Αιλιανός, Π.Ι., II.20.
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Πόντο. Σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα και υπήρξε αρνητής της υπάρξεως των
θεών.1081 Ένα από τα αποφθέγματά του ήταν ότι «δεν μπορείς να πιάσεις το μαλακό
τυρί με το αγκίστρι».1082 Ορισμένα από τα διδάγματα των πνευματικών του καλεσμένων
ακολούθησε ο Αντίγονος Γονατάς, ο οποίος δεν επεδίωξε την θεοποίησή του είτε για
την προσωπική του προβολή είτε ως μοχλό πολιτικής προπαγάνδας, σε αντίθεση με
τους προκατόχους του Φίλιππο Β᾽ και Αλέξανδρο Γ᾽.1083
Περίπου την ίδια εποχή που ο Αντίγονος Γονατάς βασίλευε στην Μακεδονία,
την Αίγυπτο διοικούσε ο Πτολεμαίος Β᾽ Φιλάδελφος. Όταν ήταν παιδί και έφηβος, ο
Αιγύπτιος βασιλιάς είχε διδαχθεί από τους καλύτερους δασκάλους της εποχής του.
Μέχρι τότε, υπήρχε μια μακρά παράδοση στον ελληνικό κόσμο κατά την οποία τύραννοι και βασιλείς καλούσαν στην αυλή τους και υποστήριζαν διανοούμενους και καλλιτέχνες για να διδάξουν τα παιδιά τους και να διδαχθούν οι ίδιοι αλλά και περισσότερο
ως σύμβολα κύρους της τυραννίας ή βασιλείας τους. Το λαμπρότερο παράδειγμα,
υπήρξε φυσικά ο δάσκαλος του Αλεξάνδρου Γ᾽, ο Αριστοτέλης. O φιλόσοφος, όμως,
δεν δίδαξε μόνο τον νεαρό πρίγκηπα αλλά και μια μικρή ομάδα συνομηλίκων του,
ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Πτολεμαίος Α᾽.1084 Από τις τότε σπουδές του, μάλλον, ο Πτολεμαίος αντελήφθη την αξία της φιλοσοφικής, φιλολογικής και επιστημονικής γνώσεως για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του ηγέτη, για τους πολίτες
αλλά και την ανθρωπότητα την ίδια. Ακόμη και η ανάπτυξη της γνώσεως χωρίς άμεσα
προσωπικά η οικονομικά οφέλη για τον ηγέτη που την χρηματοδοτεί ή την υποστηρίζει,
παρά μόνο ως συμβολή στην περαιτέρω εξέλιξη της γνώσεως, μπορεί να ήταν το κίνητρο για να γίνει η Αλεξάνδρεια το κέντρο του πνευματικού Ελληνισμού της Ελληνιστικής Εποχής. Αυτή, η ίσως και όχι απολύτως συνειδητή, αντίληψη του Πτολεμαίου είχε
καταιγιστικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πέρα από την μέσα στους αιώνες υποστήριξη της παραγωγής γνώσεως
από διάφορους μεμονωμένους ηγέτες ή μαικήνες, η χορηγία έχει φθάσει μέχρι τις
ημέρες μας με υποτροφίες για σπουδές έρευνα σε διάφορα ιδρύματα του κόσμου.
Ακόμη και οι με σκοπό το κέρδος μεγάλες διεθνείς εταιρίες έχουν αντιληφθεί ότι η χρηματοδότηση μιας τυπικά μη χρησιμοποιήσιμης έρευνας σε πανεπιστήμια σήμερα μπορεί να γίνει το εφαλτήριο ενός άλματος στο μέλλον. Φαίνεται ότι αυτό το κατανόησε
πρώτος ο Πτολεμαίος Α᾽, στο τέλος του Γ᾽ αιώνα π.Χ. βασιζόμενος σε μια γενική θεώρηση και αξιολογική κρίση του ελληνικού πνευματικού κόσμου. Για να προαχθεί,
όμως, η γνώση στο μέλλον έπρεπε να διατηρηθεί όλη η υφιστάμενη ελληνική γνώση. Ο
Πτολεμαίος Α᾽, λοιπόν, αξιολογεί ότι η προηγούμενη ελληνική φιλολογική, επιστημονική και καλλιτεχνική γνώση είναι τόσο υψηλού πνευματικού επιπέδου που πρέπει να
διατηρηθεί έτσι ώστε οι νέοι μελετητές να την χρησιμοποιήσουν ως πηγή εμπνεύσεως
για την παραγωγή νέας γνώσεως. Έπρεπε, συνεπώς, να διατηρηθούν γραπτά και υλικά
μνημεία του ελληνικού πολιτισμού. Πρότυπο του δεν μπορεί παρά να υπήρξε η Ακαδημία του Πλάτωνα αλλά κυρίως το Λύκειο του Αριστοτέλη ως ερευνητικό κέντρο στην
Αθήνα αλλά και ο Αριστοτέλης ο ίδιος ως παν-επιστημονική προσωπικότητα. Παίρνει,
λοιπόν, ο βασιλιάς της Αιγύπτου την ιδέα ότι η μελέτη της προηγούμενης γνώσεως για
την παραγωγή νέας είναι ένα επαναλαμβανόμενο και αέναο γεγονός και ρίχνει στην
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Αλεξάνδρεια τον σπόρο του παν-επιστημίου που αποτελείται από ένα μουσείο, μια βιβλιοθήκη και σωρεία φοιτητών/μελετητών και καθηγητών/μελετητών. Το μουσείο δεν
ήταν αρχικά παρά το ιερό των Μουσών, που στην περίπτωση του Αριστοτέλη έγινε
χώρος μελέτης και παραγωγής γνώσεως, κοινής διαβιώσεως και σπουδής των μελετητών από κοινά συγγράμματα (βιβλιοθήκη), συζητήσεων κατά την διάρκεια περιπάτων
(Περιπατητική φιλοσοφία). Για να συγκροτήσει το δικό του παν-επιστήμιο, ο Πτολεμαίος προσπάθησε να προσελκύσει από την ταραγμένη πολιτικά, στρατιωτικά, και κοινωνικά Αθήνα τον Θεόφραστο (περ. 371-287 π.Χ.), πατέρα της βοτανικής, μαθητή του
Αριστοτέλη και διάδοχό του στο Λύκειο και στην Περιπατητική Σχολή της Αθήνας.
Εκείνος, όμως, του έστειλε τον δικό του μαθητή Δημήτριο Φαληρέα. Επίσης, η γενική
κατάσταση στις ελληνικές Πόλεις αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό κόσμο στο τέλος
του Γ᾽ αιώνα π.Χ. δεν ήταν ευνοϊκή για στοχαστές και καλλιτέχνες. Η πρόσκληση του
Πτολεμαίου, η οποία εμπεριείχε και την ιδέα της πνευματικής ελευθερίας ήταν περισσότερο από δελεαστική. Συνεπώς, το πνευματικό υπόστρωμα του μουσείου, της βιβλιοθήκης, και της μετέπειτα πνευματικής Αλεξάνδρειας ήταν μια συνέχεια της περιπατητικής φιλοσοφίας του Λυκείου του Αριστοτέλη αλλά και των ανά τον τότε κόσμο ελληνικών ιδεών.1085
Σιγά-σιγά, λοιπόν, άρχισαν να συρρέουν στην Αλεξάνδρεια Έλληνες στοχαστές,
ορισμένοι από τους οποίους έγιναν οι δάσκαλοι του μικρού Πτολεμαίου Β᾽. Πρώτος
του δάσκαλος ήταν ο Φιλίτας/Φιλήτας ο Κώος (περ. 340-285 π.Χ.). Λεξικογράφος και
ποιητής, του οποίου το έργο έχει χαθεί. Ό,τι γνωρίζουμε γι᾽ αυτόν προέρχεται από σύντομα αποσπάσματα και αναφορές άλλων, τα οποία δείχνουν ότι στο έργο του Άτακτοι
γλώσσαι, ενδιαφέρεται για ανώμαλες, από πλευράς σημασίας, λέξεις, λέξεις του λεκτικού περιθωρίου και παράξενα έθιμα. Ίσως αυτή ήταν μια αντίδραση στην τάση επικρατήσεως της κοινής ελληνικής ως διοικητικής γλώσσας της Ελληνιστικής Εποχής. Η ποίησή του αποπνέει το ίδιο άρωμα παραδοξολογίας: «θα βγάλει φωνή το ελαφάκι που
έχασε την ζωή του / έχοντας φυλαχτεί από το τσίμπημα του μυτερού κάκτου». 1086 Άλλος
δάσκαλος που κατέφθασε στην Αλεξάνδρεια για να διδάξει τον μικρό διάδοχο ήταν ο
Στράτων ο Λαμψακηνός (περ. 335-269 π.Χ.) από την Λάμψακο, ο οποίος αργότερα
αντικατέστησε τον Θεόφραστο ως διευθυντής της Περιπατητικής Σχολής στην Αθήνα.
Είχε μαθητεύσει δίπλα στον Θεόφραστο πριν φθάσει στην Αίγυπτο. Ο Στράτων, που
χαρακτηριζόταν ως φυσικός, είχε παρατηρήσει την επιτάχυνση και το αποτέλεσμα της
πτώσεως των σωμάτων στο έδαφος από διαφορετικό ύψος. 1087 Ασχολήθηκε επίσης και
με την ψυχή υποστηρίζοντας ότι οι επιθυμίες, οι λύπες, οι φόβοι, ο φθόνος, ο πόνος, η
ηδονή αλλά και όλα τα άλλα αισθήματα πηγάζουν από αυτήν.1088 Δάσκαλος αλλά και ο
πρώτος που διορίσθηκε υπεύθυνος («προΐστη») της συγκροτήσεως της βιβλιοθήκης της
Αλεξάνδρειας ήταν ο Ζηνόδοτος ο Εφέσιος. Υπήρξε μαθητής του Φιλίτα και ασχολήθηκε με την κριτική έκδοση («διόρθωσις»), που πρέπει να περιελάμβανε εκτενή σχόλια,
των έργων του Ομήρου, του Πινδάρου και της Θεογονίας του Ησιόδου. Ίσως έγραψε
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Δες και Green, Actium, pp. 84-85.
«γηρύσαιτο δὲ νεβρὸς ἀπὸ ζωήν ὀλέσασα / ὀξείης κάκτου τύμμα φυλαξαμένη». Peter Bing,
«The Unruly Tongue: Philitas of Cos as Scholar and Poet,» Classical Philology 98 (October 2003): 330348.
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[Simplicius] Simplicii in Aristotelis Physicorum Libros Quattuor Posteriores Commentaria,
Hermannus Diels, ed. (Berlin: Reimer, 1895), p. 916.
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και επική ποίηση.1089 Τα μαθήματα που παρέδιδαν οι δάσκαλοι ήταν περιστασιακά και
σε μορφή συζητήσεων. Στην ακαδημαϊκή αυτή κοινότητα των ερευνητών και μελετητών που χρηματοδοτούνταν από τον βασιλιά με δωρεάν σίτιση και υπηρέτες, υψηλούς
μισθούς, μηδενική φορολόγηση, ευχάριστο περιβάλλον μελέτης και διαβιώσεως, δεν
έλειπαν η ακαδημαϊκή καχυποψία, η ζήλια και το μίσος.1090
Στην Αλεξάνδρεια, όπου ήταν εγκατεστημένος ο βασιλιάς και η βασιλική διοίκηση, επικρατούσε ένας ελεύθερος αέρας υπό την βασιλική εποπτεία. Ο Πτολεμαίος
διόριζε τους κρατικούς υπαλλήλους, είχε πλήρη έλεγχο των οικονομικών και είχε επιβάλει βασιλικό μονοπώλιο στο ελαιόλαδο, στον πάπυρο και στα αρώματα. Κρατικοί
υπάλληλοι φρόντιζαν για την επιβολή των υψηλών εισαγωγικών δασμών που είχαν
αποφασισθεί από τον βασιλιά. Οι εξαγωγές περιελάμβαναν δημητριακά, πάπυρο, φάρμακα, προϊόντα υαλουργίας, αρώματα, και πολύτιμα αντικείμενα από χρυσό, ασήμι,
φαγεντιανή (φαγιάνς). Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό και τα έσοδα εισέρρεαν στο
βασιλικό θησαυροφυλάκιο, με τα οποία ο βασιλιάς χρηματοδοτούσε την πνευματική
ζωή της Αλεξάνδρειας, μισθοφορικό στρατό, την βασιλική διασκέδαση. 1091 Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της χρηματοδοτήσεως ήταν, βέβαια, η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
Η συγκρότηση της Βιβλιοθήκης, που πρέπει να είχε αρχίσει από τον Πτολεμαίο
Α᾽, ήταν απολύτως μεθοδική υπό τον Πτολεμαίο Β᾽ και τον Πτολεμαίο Γ᾽. Ο Πτολεμαίος ζήτησε από όλους τους ηγεμόνες της εποχής του να του στείλουν οποιοδήποτε
γραπτό έργο είχαν στην κατοχή τους, έστειλε ανθρώπους του στην Ελλάδα και αλλού
να αγοράσουν περγαμηνές ενώ οι υπάλληλοί του Πτολεμαίου Γ᾽ είχαν εντολές να αντιγράφουν οποιοδήποτε έργο έβρισκαν πάνω σε πλοίο που ελλιμένιζε στην Αλεξάνδρεια,
να κρατούν το πρωτότυπο και να παραδίδουν αντίγραφο στον ιδιοκτήτη του. Επίσης, ο
Δημήτριος Φαληρέας, που γνώριζε για την συγκρότηση της Βιβλιοθήκης, ενημερώθηκε
για την ύπαρξη του ιουδαϊκού νόμου και πρότεινε στον Πτολεμαίο την συλλογή των
περγαμηνών του. Τον έπεισε ότι περιείχε ιερή νομοθεσία αλλά το εβραϊκό κείμενο
έπρεπε να μεταφρασθεί για να είναι προσβάσιμο στο ακαδημαϊκό κοινό της Αλεξάνδρειας. Στην πόλη, όμως, υπήρχε εβραϊκή παροικία που κατοικούσε στο καλύτερό της
σημείο. Ορισμένοι Εβραίοι ήταν απολύτως εξελληνισμένοι και στην γλώσσα και στον
πολιτισμό τους και μάλιστα είχε τεθεί μεταξύ τους το ερώτημα μήπως η γλώσσα στην
Συναγωγή έπρεπε να είναι η ελληνική. Ένας, από αυτούς, ο Αριστέας/Αρισταίος, που
παρουσιαζόταν ως Έλληνας Αλεξανδρινός και που ενδιαφερόταν για τους άλλους λαούς της περιοχής αλλά ήταν Εβραίος, μπορεί να ήταν αυτός ο ίδιος που έπεισε τον Δημήτριο για την αξία συλλογής των εβραϊκών κωδίκων. Ήταν και ο Αριστέας ανάμεσα
στην αποστολή που έστειλε ο Πτολεμαίος στην Ιερουσαλήμ για ικανούς μεταφραστές.
Άλλες μεταφράσεις περιελάμβαναν τα βιβλία του Πέρση Ζωροάστρη και γενικά οτιδήποτε άξιο λόγου μπορούσε να μεταφρασθεί στην ελληνική. Ο ίδιος «πόθος» που είχε
καταλάβει τον Αλέξανδρο για την κατάκτηση της Ασίας, είχε καταλάβει τώρα και τον
Πτολεμαίο για την απολύτως ολοκληρωμένη συλλογή της Βιβλιοθήκης του. Τρανό παράδειγμα της μεταφράσεως αιγυπτιακών κειμένων στην ελληνική είναι η αιγυπτιακή
Ιστορία του Μανέθωνα. Αλλά η συλλογή και μετάφραση κειμένων των κατακτημένων
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από τους Έλληνες λαών στην Αφρική και στην Ασία υπήρξε και εργαλείο πολιτικής
διακυβερνήσεως. Οι Έλληνες κατακτητές ήθελαν να γνωρίσουν την Ιστορία και να κατανοήσουν τον πολιτισμό των κατακτημένων λαών για να μπορέσουν να τους διοικήσουν αποτελεσματικά. Είναι αυτό που πρέπει να πράξει σήμερα ο κάθε νέος Διευθυντής. Πρώτα πρέπει να γνωρίσει τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργασθεί και
μετά να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα τους διοικήσει. Στην Αρχαιότητα, ιδίως η γνώση
των ιερών θρησκευτικών βιβλίων των κατακτημένων λαών από τους Έλληνες που ήθελαν να τους διοικήσουν αποτελεσματικά αποτελούσε «a kind of gateway to their souls».
Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να κινήθηκε και η πρόταση του Αριστέα που έγινε δεκτή από
τον Πτολεμαίο να απελευθερώσει όλους τους φυλακισμένους Εβραίους από τις εκστρατείες στην Παλαιστίνη. Έτσι συνδέθηκε ο Πτολεμαίος με τους Ισραηλίτες και τον
αρχιερέα Ελεάζαρ στην Ιερουσαλήμ και αντήλλαξαν επιστολές όταν ο βασιλιάς έστειλε
πλούσια δώρα. Πολύ σύντομα, εβδομήντα δύο1092 μορφωμένοι Εβραίοι μαζί με τις γραφές τους έφθασαν στην αυλή του Πτολεμαίου για να αναλάβουν το έργο της μεταφράσεως και διατηρήσεως των ιερών τους κειμένων. 1093 Ο βασιλιάς τούς παρέθετε γεύμα για αρκετές ημέρες και τους έκανε διάφορες ερωτήσεις για την διοίκηση του
κράτους, την άσκηση της εξουσίας, την προσωπική του εξέλιξη ως μονάρχης και έλαβε
σοφές απαντήσεις. Στην ερώτηση, με τι πρέπει να ασχολούνται περισσότερο οι βασιλείς, η απάντηση ήταν, «Ἐν ταῖς ἀναγνώσεσι»,1094 να μελετούν.1095 Εκατό χρόνια αργότερα, η Βιβλιοθήκη της Περγάμου θα γίνει ο κύριος ανταγωνιστής στην συλλογή
περγαμηνών της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας με μία συλλογή 200.000 περγαμηνών.
Στο απόγειο της λειτουργίας της η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αποτελούνταν από περισσότερες από 500.000 περγαμηνές, πολλές από τις οποίες ήταν αντίγραφα. Συνεπώς
δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των μοναδικών έργων που περιείχε. Πάντως ήταν
ταξινομημένα σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του ονόματος του συγγραφέα, γεγονός
που αποτελεί ορόσημο για την αρχή της ταξινομήσεως στις βιβλιοθήκες. Επίσης, υπήρχε και εκτενής κατάλογος με τους συγγραφείς και τα έργα τους. Μέχρι το 48 π.Χ., όταν
η Βιβλιοθήκη καταστράφηκε τελείως ή μερικώς, υπήρξε το πνευματικό κέντρο του Ελληνιστικού Κόσμου. Μπορεί κάποιες από τις παραπάνω παραδόσεις για την συγκρότηση της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας να είναι υπερβολικές ή να εξυπηρετούσαν και
κάποιους φυλετικούς ή άλλους σκοπούς, όπως έχει διατυπωθεί από διάφορους μελετητές, αλλά η σημασίας της για τον ευρωπαϊκό, τουλάχιστον, πολιτισμό υπήρξε εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας.1096
Από την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, της Περγάμου και των Σελευκιδών, με
την χρηματοδότηση των ηγεμόνων, για την συγκέντρωση, την διατήρηση, και την
ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσεως, φθάσαμε σήμερα, μετά από 2300 χρόνια, στις δημόσιες, κρατικές, και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες του κόσμου, οι οποίες συντηρούνται από κυβερνήσεις και ιδιώτες για τον ίδιο σκοπό. Η ιδέα είναι ακριβώς η ίδια. Αυτό
που άλλαξε στον 21ο αιώνα μ.Χ. είναι η ευκολία που παρέχεται στον κάθε άνθρωπο για
1092
Ο Ιώσηπος στρογγυλεύει τον αριθμό σε 70, από όπου προέρχεται και η τυπική αναφορά
στην ονομαζόμενη μετάφραση των εβδομήκοντα για την Παλαιά Διαθήκη.
1093
Ιώσηπος, Ι.A., XII.1-118.
1094
H. St. J. Thackeray, ed., The Letter of Aristeas, 283.
1095
Luciano Canfora, The Vanished Library (Berkeley: Univ. of California Press, 1990), ch. 5 &
7 & 9, είναι μια γραφική περιγραφή της αρχής και του τέλους της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Δες και
Green, Actium, pp. 88-91.
1096
Lionel Casson, Libraries in the Ancient World (New Haven: Yale Univ. Press, 2001), ch. 4 &
5.
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την πρόσβασή του στην γνώση. Το γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο πολλά παιδιά (κυρίως αγόρια) μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν είχε αυξήσει κατά την Ελληνιστική Εποχή τον αριθμό των ανδρών που είχαν λάβει μια βασική μόρφωση, τουλάχιστον
μέσω της μελέτης των ομηρικών έργων. Επίσης, είχαν δημιουργηθεί και τοπικές βιβλιοθήκες, όπως στην Κω, στην Ρόδο, στην Αθήνα, οι οποίες συντηρούνταν και με συνεισφορές κατοίκων και παρείχαν την δυνατότητα περαιτέρω μορφώσεως στους ενδιαφερόμενους. Πλούσιοι αναγνώστες μπορούσαν να παραγγείλουν και να παραλάβουν
αντίγραφα συγκεκριμένων έργων.1097 Η επί πληρωμή αντιγραφή στην Αρχαιότητα και η
αντιγραφή των κωδίκων, αργότερα, από τους Άραβες και στα μεσαιωνικά μοναστήρια
διατήρησε την γνώση του παρελθόντος. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των αντιγράφων ανήκουν στην ανθρωπότητα. Αιώνες μετά, η ίδια ιδέα της προσβάσεως στην
γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη έγινε πραγματικότητα κυρίως στις Η.Π.Α. Από
τον 19ο αιώνα μ.Χ. με την ανάπτυξη των τοπικών βιβλιοθηκών σε κάθε πόλη αλλά και
από τον 20ο αιώνα μ.Χ. με τον μεταξύ βιβλιοθηκών δανεισμό (interlibrary loan), κάθε
Αμερικανός πολίτης ή φοιτητής, οπουδήποτε και εάν βρισκόταν στη ήπειρο, είχε
πρόσβαση σε κάθε αμερικανική βιβλιοθήκη. Τα βιβλία που παράγγελνε του έρχονταν
στο σπίτι. Στην Ευρώπη και αλλού, η ιδέα της ελεύθερης προσβάσεως στην γνώση
ήταν περιορισμένη. Στον 21ο αιώνα μ.Χ., η προθυμία κυρίως των αμερικανικών πανεπιστημίων αλλά και η χρηματοδότηση από συγκεκριμένες εταιρείες/πάτρωνες οδήγησαν στην ψηφιοποίηση εκατομμυρίων εντύπων τόμων –και όχι μόνο– που διατίθενται
δωρεάν μέσω του Διαδικτύου για μελέτη στον κάθε πολίτη του κόσμου. Η παρούσα
συγγραφή θα ήταν αδύνατη χωρίς την πρόσβαση από το σπίτι στις ψηφιακές συλλογές
των αμερικανικών πανεπιστημίων και οργανισμών. Η ιδέα για την συλλογή της ανθρώπινης γνώσεως και η συλλεκτική μανία των Πτολεμαίων στους τρεις τελευταίους
προ Χριστού αιώνες υπήρξε ο σπόρος για την σημερινή συνεχιζόμενη προσπάθεια στην
ελεύθερη παγκόσμια πρόσβαση στην γνώση.
Εκτός από την διάσωση του ελληνικού γραπτού πολιτισμού, οι Πτολεμαίοι συνειδητά και ασυνείδητα συνέβαλαν στην διάσωση της εβραϊκής παραδόσεως. Ήταν οι
ελληνομαθείς Εβραίοι αυτοί που συνειδητοποίησαν ότι για την διάσωση της δικής τους
παραδόσεως έπρεπε να πείσουν τον υπεύθυνο της συλλογής αλλά και τον ίδιο τον Πτολεμαίο για την αντιγραφή και μετάφραση των γραπτών τους ιερών νόμων. Συνειδητοποίησαν ότι για να επιζήσουν ως πνευματικός λαός στην αιωνιότητα έπρεπε να ενταχθούν στο ελληνικό σχέδιο διατηρήσεως της γνώσεως. Αλλά ήταν και οι Πτολεμαίοι
που αναγνώρισαν την σημασία διατηρήσεως αυτής της γνώσεως και διότι, εκτός από
τους Αιγυπτίους, οι Ισραηλίτες ήταν αρχαιότατος λαός στην νοτιοανατολική Μεσόγειο
αλλά και επειδή η κατανόηση του πολιτισμού των κατακτημένων λαών θα βοηθούσε
στην διοίκησή τους και στην αποφυγή επαναστάσεων. Ήταν μια σημαντική επιτυχία
και των δύο πλευρών, ένα πραγματικό win-win. Η ελληνική μετάφραση της εβραϊκής
Βίβλου ή Παλαιάς Διαθήκης συνέδεσε τον ιουδαϊσμό με την ελληνική γλώσσα και στην
συνέχεια τον ιουδαϊσμό με τον χριστιανισμό με μέσω την ελληνική γλώσσα διατηρώντας την εβραϊκή παράδοση, από πολιτισμικής πλευράς, στους αιώνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, η εύρεση όλο και περισσοτέρων τεκμηρίων στην εβραϊκή γλώσσα, όπως
οι πάπυροι από τα σπήλαια στην Νεκρά Θάλασσα, επιβεβαιώνει την ακρίβεια της μεταφράσεως των εβδομήκοντα αλλά δίνει και νέα διάσταση στην εβραϊκή παράδοση την
ίδια. Αποδεικνύει, μάλιστα, ότι πολλά από τα τεκμήρια της Αρχαιότητας που θεωρούμε
χαμένα, τελικά υπάρχουν και περιμένουν να βρεθούν. Οι Εβραίοι είχαν το ίδιο πάθος
1097
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με τους Έλληνες για την διατήρηση της παραδόσεως στους αιώνες αλλά τον Γ᾽ αιώνα
π.Χ, αναγνώρισαν επιτυχώς ότι το μέσον για την επιτυχία αυτού του σκοπού ήταν η ελληνική γλώσσα.
Η γυναίκα στην Αίγυπτο και οι βασίλισσες της Μεσοποταμίας
Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, δεν ήταν όμως το σημαντικότερο έργο του
Πτολεμαίου Β᾽. Η ανάρρηση του στον θρόνο το 282 π.Χ. σημάδεψε την Ιστορία της
πτολεμαϊκής δυναστείας στην Αίγυπτο. Μεταξύ 289 και 281 π.Χ. νυμφεύθηκε την Αρσινόη Α᾽ της Αιγύπτου, κόρη του Λυσιμάχου για πολιτικούς σκοπούς. Ο γάμος επισφράγισε την συμμαχία Πτολεμαίου Β᾽ και Λυσιμάχου εναντίον του Σελεύκου. Όμως,
μεταξύ 279 και 274/3 έφθασε στην Αίγυπτο η οκτώ χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του βασιλιά, η μετέπειτα Αρσινόη Β᾽ της Αιγύπτου, κόρη του Πτολεμαίου Α᾽, τελευταία σύζυγος και χήρα του Λυσιμάχου αλλά και χήρα του Πτολεμαίου Κεραυνού της Μακεδονίας. Η παρουσία των δύο γυναικών δημιούργησε νέα δυναμική πολιτικών δυνάμεων
στην πτολεμαϊκή αυλή και στην βασιλική εξουσία.
Η Αρσινόη Β᾽ είχε χρηματίσει σύζυγος βασιλέων και δεν θα δεχόταν την απλή
θέση της αδελφής του βασιλιά. Επιπλέον, από τους προηγούμενους γάμους της έφερνε
μαζί της και βασιλικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Μακεδονία. Ήταν εξαιρετικά
έμπειρη στις δολοπλοκίες και έτσι δεν άργησε να συλλάβει το σχέδιο εξοντώσεως της
βασιλικής συζύγου ώστε να γίνει η ίδια βασίλισσα της Αιγύπτου και να συμβασιλεύσει
με τον αδελφό της. Εξ αιτίας αυτού του γάμου, ο Πτολεμαίος Β᾽ ονομάσθηκε Φιλάδελφος.1098 Ο γάμος αυτός εξυπηρετούσε δύο στόχους του Πτολεμαίου: πρώτα-πρώτα η
Αρσινόη Β᾽ ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα και δεύτερον, κατά την αιγυπτιακή παράδοση, ο Πτολεμαίος Α᾽ είχε ήδη θεοποιηθεί και η θεοποίηση του ίδιου και της βασίλισσάς του ταίριαζε στο πρότυπο διακυβερνήσεως των φαραώ. Οι Έλληνες φυσικά δεν
συμφωνούσαν με τον ανόσιο γάμο αλλά ο ποιητής Σωτάδης που τόλμησε να γράψει
καυστικά για τον βασιλιά, «σε απαγορευμένη τρύπα σπρώχνεις το πουλί σου»,1099 το
πλήρωσε ακριβά με την ζωή του. Η αιχμηρή του γλώσσα, που είχε περιλάβει και άλλους βασιλείς της Πρώιμης Ελληνιστικής Εποχής, σώπασε όταν τον συνέλαβαν, τον
έβαλαν σε μολυβένιο δοχείο, και τον πέταξαν στο πέλαγος για να πνιγεί. 1100 Παρά τις
υπερβολές που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για τον ρόλο και την επιρροή της στην
εξωτερική πολιτική του πτολεμαϊκού κράτους, η Αρσινόη παρέμεινε στην σκιά της
εξουσίας. Στην προσπάθεια ορισμένων ιστoρικών του 20ου μ.Χ. αιώνα να ανυψωθεί ο
ιστορικός ρόλος των γυναικών στο ίδιο επίπεδο με αυτόν των ανδρών στην Αρχαιότητα, δόθηκαν υπερβολικές ερμηνείες στις σκέψεις, στην επιρροή, στις πράξεις γυναικών
και, στην προκειμένη περίπτωση, στην Αρσινόη Β᾽.1101 Πιο νηφάλιες ιστορικές φωνές,
όμως αποδέχονται ότι «οι αρχαίες πηγές παραδίδουν λίγες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Αρσινόης στα πέντε χρόνια που ήταν βασίλισσα» και, συνεπώς, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τον πραγματικό της ρόλο. Πάντως, είναι βέβαιο ότι άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην Ελληνιστική Ιστορία της εποχής της.1102
Κοιτώντας την Προϊστορία και Αρχαία Ιστορία του ανθρώπινου γένους από το
1098
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Παυσανίας, I.7.
«εἰς οὐχ ὁσίην τρυμαλιὴν τὸ κέντρον ὠθεῖς», Πλούταρχος, Ηθικά, «Περί παίδων αγωγής»,

14 (11A).
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Αθήναιος, XIV.13 (620f-621a).
Green, Actium, pp. 145-146.
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Sara B. Pomeroy, Women in Hellenistic Egypt. From Alexander to Cleopatra (New York:
Schocken, 1984), pp. 13-20.
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ύψος του 21ου αιώνα μ.Χ. και με τις σημερινές κοινωνικές και επιστημονικές αντιλήψεις και παραδοχές, δεν μπορεί παρά να αποδεχθούμε ότι ο ρόλος της γυναίκας στην
διαμόρφωση της ανθρώπινης κοινωνικής εξελίξεως ήταν ίσος με αυτόν του άνδρα. Σε
γενικές γραμμές, η γυναίκα είχε αναλάβει τον ρόλο της μητέρας, της διαχειρίστριας της
οικιακής οικονομίας, των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στις οικογένειες, δηλαδή της
κοινωνικής ισορροπίας και ειρήνης στα χωριά και στις πόλεις. Επίσης, κάποιες γυναίκες έπαιρναν τον ρόλο του ελεύθερου και ανεξάρτητου θηλυκού που στεκόταν στο
πλευρό ισχυρών ανδρών ως ερωμένη ή σύζυγος και φρόντιζε με κάθε τρόπο να μοιρασθεί την εξουσία με το αρσενικό φύλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή της Κλεοπάτρας Ζ᾽ της Αιγύπτου, μία γυναίκα έπαιξε όλους τους ρόλους μαζί, δηλαδή του ηγεμόνα, της μητέρας, της ερωμένης. Διοίκησε μόνη της ένα ολόκληρο κράτος. Το επιστημονικό ζήτημα για τον ακριβή ρόλο της γυναίκας έγκειται στο γεγονός ότι τα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία είναι πολύ λίγα ή θολά για να μας οδηγήσουν σε ασφαλή
συμπεράσματα. Συνεπώς, πρέπει ο αρχαιολόγος και ο ιστορικός να είναι πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε ούτε να ανυψώσουν υπερβολικά τον ρόλο της γυναίκας στην Ιστορία
αλλά ούτε και να τον μειώσουν αδίκως.
Πολλά αρχαιολογικά και ιστορικά παραδείγματα από την Αρχαία Εγγύς Ανατολή δείχνουν την αγάπη, την στοργή και την αιώνια μνήμη με την οποία περιέβαλαν
ισχυροί ηγεμόνες τις συντρόφους τους στην ζωή. Το ίδιο πιστεύουμε ότι συνέβαινε και
από την πλευρά των γυναικών συντρόφων. Στο βασιλικό νεκροταφείο της Ουρ, 1103 στην
Μεσοποταμία, ο κυρίως θάλαμος του τάφου αριθμός 800 του μέσου της Γ᾽ χιλιετίας
π.Χ. (περ. 2550-2400) ανήκει στην Ερεσ/νιν Πουαβί (ERESH/NIN Puabi). Η Πουαβί
ήταν 40 περίπου ετών, 1,5 μ. ύψος και είχε ταφεί με έναν θησαυρό από χρυσά, ασημένια και με πολύτιμους λίθους κοσμήματα, που περιελάμβαναν δαχτυλίδια, περικάρπια, περιβραχιόνια, περιλαίμια αλλά και κόσμημα γύρω από τον δεξιό της μηρό. Γύρω
της είχαν ταφεί οι τρεις προσωπικοί της συνοδοί, από τους οποίους έχουν αναγνωρισθεί
ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στον προθάλαμο του ταφικού θαλάμου βρέθηκαν θαμμένοι τέσσερις άνδρες με εγχειρίδια και δόρυ που συνόδευαν άμαξα, δέκα γυναίκες με
μουσικά όργανα αλλά και πέντε άνδρες με εγχειρίδια στην είσοδο του θαλάμου. Όλοι
είχαν θυσιασθεί με τον θάνατο της Πουαβί και οι ταφές τους πλαισιώνονταν από μια
πληθώρα χρηστικών αντικειμένων. Η Πουαβί, λοιπόν, ανήκε στην ηγεμονική οικογένεια της Ουρ, δεκαέξι μέλη της οποίας, άνδρες και γυναίκες, είχαν ταφεί στους βασιλικούς τάφους. Η Πουαβί είχε την ίδια πλούσια σε αντικείμενα και μεγαλοπρεπή ταφή
όπως κάθε άλλο πρόσωπο στους βασιλικούς τάφους. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι για την κοινωνική της θέση εν ζωή, όμως, φαίνεται ότι της απονέμονταν οι
ίδιες τιμές με τα άλλα μέλη της ηγεμονικής οικογένειας της Ουρ.
Χίλια χρόνια μετά, την Β᾽ χιλιετία π.Χ., μεταξύ 1350-1200 π.Χ., μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τάφος αριθμός 45 στην ασσυριακή πόλη Ασούρ. Ο ταφικός θάλαμος περιελάμβανε ταφές εννέα ενηλίκων και ενός παιδιού, που όλες είχαν γίνει σταδιακά, σε περίοδο πολλών ετών. Οι πιο πρόσφατες ταφές ήταν δύο γυναικών –όπως αποδείχθηκε αργότερα– που κείτονταν ανάσκελα, δίπλα δίπλα και πάνω από όλες τις άλλες
σωρούς. Πληθώρα χρυσών και από ημιπολύτιμους λίθους κοσμημάτων πλαισίωναν τις
δύο ταφές μαζί με χρηστικά αντικείμενα. Οι αρχαιολόγοι συνεπέραναν ότι επρόκειτο
για ιέρειες ή μέλη ηγεμονικής οικογένειας. Ορισμένα από τα αντικείμενα είναι αποκλειστικά μεσοποταμιακά ενώ άλλα έχουν μεσογειακές, αιγυπτιακές, και συριο-φοινικικές
1103
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επιδράσεις. Τα τελευταία αυτά αντικείμενα υποδεικνύουν διεθνείς και κοσμοπολίτικες
φιλοδοξίες των κατόχων τους, που αξιολογούνται ως μέλη τοπικής ηγεμονικής ομάδας.
Το αρχείο με τις δέλτους που βρέθηκε στο αμέσως προηγούμενο από αυτό του τάφου
45 αρχαιολογικό στρώμα με επιστολές που αφορούσαν εμπόριο με την Ανατολική Μεσόγειο επιβεβαιώνουν τον προηγούμενο ισχυρισμό. Παρότι και πάλι δεν γνωρίζουμε
τον ρόλο των δύο συγκεκριμένων γυναικών του τάφου 45 εν ζωή, από τον τρόπο ταφής
και τα κτερίσματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι και τα θήλεα ηγεμονικά μέλη της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας συμμετείχαν στην διαμόρφωση της «ασσυριακής αυτοκρατορικής ταυτότητας». Χωρίς, λοιπόν, να συμμετέχουν άμεσα στα ασσυριακά τεκταινόμενα
του δεύτερου μισού της Β᾽ χιλιετίας π.Χ., υπολογίζουν οι αρχαιολόγοι ότι πρέπει να είχαν και αυτές, μαζί με τους άρρενες ηγεμόνες, τις συμπεριφορές και αντιλήψεις της ασσυριακής ηγεμονίας περί διεθνών πολιτικών και εμπορικών σχέσεων με τους δυτικούς
γείτονές της.
Μερικές εκατοντάδες χρόνια αργότερα, μεταξύ 750-625 π.Χ., Ασσύριοι έθαψαν
μέλη ηγεμονικών οικογενειών στο Τάφο των Βασιλισσών στην Νεμρώδ. Μόλις στο
τέλος του 20ου αιώνα μ.Χ. αποκαλύφθηκαν τέσσερα ταφικά συγκροτήματα με πολλαπλές ταφές και παρά πολλά κτερίσματα. Όπως αποδεικνύουν επιγραφές στον ταφικό
χώρο, οι τάφοι περιείχαν υψηλά ιστάμενους άρρενες ή ευνούχους ηγεμονικής αυλής,
παιδιά, αλλά και θήλυ μέλη ανακτορικής αυλής, δηλαδή πιθανόν βασιλομήτορες, βασιλικές συζύγους, αδελφές και κόρες του ηγεμόνα. Επιγραφή σε σήραγγα που ένωνε τους
τάφους με τον κόσμο των ζωντανών, δείχνει ότι οι δεύτεροι έφερναν στους πρώτους
νερό, μπύρα, κρασί, και αλεύρι. Η παράδοση αυτή να ταΐζουν οι ζωντανοί τους νεκρούς
που είναι βεβαιωμένη αρχαιολογικά στην Μεσοποταμία, στην Ουρ, από την Γ᾽ χιλιετία
π.Χ., είχε ως σκοπό να διατηρήσει την μνήμη των νεκρών αλλά και να επιβεβαιώσει
την θέση τους στην βασιλική ιεραρχία. Στον τάφο II βρέθηκαν σε σαρκοφάγο δύο γυναίκες ηλικίας 30-40 ετών και όπως μας πληροφορούν οι επιγραφές επρόκειτο για την
Ατάλια (Atalia), σύζυγος του Σαργώνος Β᾽, και την Γιάβα (Yaba), σύζυγο του Τιγλάθ-Πιλεσέρ Γ᾽.1104 Ο τάφος II περιείχε τα βασιλικά διαδήματα μαζί με χρυσά κοσμήματα και άλλα χρυσά αντικείμενα βάρους δεκατεσσάρων κιλών. Ακόμη, βρέθηκαν εκατοντάδες άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων δοχεία από ορεία κρύσταλλο, αργυρούς
και ελεφαντοστέινους καθρέπτες καθώς και πολύ μεγάλος αριθμός κοσμημάτων. Από
τα ανακτορικά κείμενα μαθαίνουμε ότι οι βασιλικοί σύζυγοι και θήλεις συγγενείς βασιλέων διαχειρίζονταν μεγάλα κερδοφόρα κτήματα, δάνειζαν κεφάλαιο, και αναλάμβαναν
το κόστος μεγάλων αρχιτεκτονικών έργων. Η περιουσία τους αυτή, λοιπόν, μπορεί να
προερχόταν από την προίκα τους ή τις αποδώσεις των κτημάτων τους. Πολλά από τα
αντικείμενα αναπαριστούν επίσημα εικονογραφικά στοιχεία της νεο-ασσυριακής βασιλείας, όπως αναπαράσταση δένδρου που μάλλον συμβόλιζε την αιωνιότητα της αυτοκρατορίας. Οι γυναίκες αυτές, συνεπώς, ελάμβαναν μέρος οι ίδιες στην ανάπτυξη της
οικονομικής ευρωστίας της αυτοκρατορίας.
Οι άλλες γυναίκες, οι απλές, οι καθημερινές, δεν ξεχωρίζουν στον αρχαιολογικό
ορίζοντα. Είναι βέβαιο πώς και αυτές τις οικοκυρές ή και εργαζόμενες τις τιμούσαν
στον θάνατο οι σύζυγοί τους με ένα απλό ταπεινό κόσμημα. Είχαν και αυτές παίξει σημαντικό και ισάξιο του ανδρός τους ρόλο στην οικογένεια, στην καθημερινή διαβίωση,
στην διαχείριση του σπιτικού. Είχαν και αυτές ένας είδος τοπικής εξουσίας. Και αυτές
αγάπησαν και αγαπήθηκαν πολύ. Η αγάπη, όμως, είναι αόρατο συναίσθημα, δεν είναι
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Για τους βασιλείς δες Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ.,

σ. 95-97.
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απτή για να την δούμε και όλες μας οι ανωτέρω παρατηρήσεις παραμένουν εικασίες με
τα μάτια του 21ου αιώνα μ.Χ. Κρίνοντας, όμως, από τις πλούσιες, με τους φανταχτερούς τάφους, πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο ρόλος της γυναίκας από ηγεμονική οικογένεια στη Μεσοποταμία, για τουλάχιστον τρεις χιλιάδες χρόνια, υπήρξε εξ ίσου σημαντικός με αυτόν των ανδρών και σε ορισμένες περιπτώσεις και πρωταγωνιστικός.1105
Στην προ-πτολεμαϊκή Αίγυπτο, οι πληροφορίες για τον τρόπο διαβιώσεως και
την θέση των γυναικών είναι ουσιαστικά κρυμμένες σε αποσπάσματα κειμένων και
στην εικονογραφία. Από τα κείμενα με διδαχές του Μέσου Βασιλείου μαθαίνουμε ότι η
θέση της γυναίκας ήταν στο σπίτι: μητέρα, σύζυγος, και μέσο ερωτικής απολαύσεως
του άνδρα. Γράφει ο Πταχχοτέπ (Ptahhotep) στις διδαχές του:
Όταν γίνεις πλούσιος και φτιάξεις σπιτικό,
και αγαπήσεις την γυναίκα σου με πάθος,
γέμισε την κοιλιά της, ντύσε την πλάτη της,
αλοιφή (άπλωσε) να μαλακώσεις το κορμί της,
ευχαρίστησε την καρδιά της όσο ζεις.
Είναι γόνιμος αγρός για τον κύριό της.
Μην βρεθείς αντίδικός της στο δικαστήριο.
Μην της αφήσεις εξουσία, περιόρισέ την.
Το μάτι της είναι θύελλα.
Να είναι η καρδιά της μαλακωμένη, σε ό,τι αφορά εσένα.
Έτσι θα σου μείνει στο σπίτι.1106
Το τέλος της αναφοράς στην σύζυγο είναι ιδιαίτερα δυσνόητο εκτός εάν σκεφτούμε ότι
η διδαχή του Πταχχοτέπ περιέχει και πολύ πρακτικές συμβουλές πώς ο σύζυγος να αποφύγει τους καθημερινούς καυγάδες με την σύζυγό του και να την κρατήσει κοντά του.
Σε άλλα, όμως κείμενα, η γυναίκα φαίνεται να έχει θέση ιέρειας, εργάτριας στον
ναό, διοικητική θέση αλλά και παραγωγός λινών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επιστολή του 1800 περίπου π.Χ. (Ιστορική Πηγή 29) από αρχαία πόλη κοντά στην σημερινή πόλη Λαχούν (Lahun) της Αιγύπτου. Είναι καταγεγραμμένη σε πάπυρο και έχει σταλεί από γυναίκα με το όνομα Ιρέρ επικεφαλής ομάδας υφαντριών προς τον προϊστάμενό της. Οι γυναίκες που έχει στην δούλεψή της δεν μπορούν να υφάνουν και έτσι
στάθηκε αδύνατον να παραδώσει την ποσότητα λινού που της είχε ορισθεί. Δεν γνωρίζουμε εάν το γράμμα έγραψε η Ιρέρ η ίδια ή το υπαγόρευσε σε γραφέα διότι ο τρόπος
γραφής δείχνει κάποιον που δεν έχει εκπαιδευθεί να γράφει.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 29
Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΙΡΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ
(Αίγυπτος, περίπου 1800 π.Χ.)
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Amy R. Gansell, «Women in Ancient Mesopotamia,» in A Companion to Women in the
Ancient World , ed. Sharon L. James and Sheila Dillon (Oxford: Wiley-Blackwell, 2012), pp. 11-24.
1106
«The Instruction of Ptahhotep,» 21 (325-338) in Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian
Literature, 3 vols (Berkeley: University of California Press, 1975-1980), 1:69 και ANET, p. 413. Για την
απόδοση στην νεοελληνική χρησιμοποιήσαμε τις δύο παραπάνω μεταφράσεις διότι οι μεταφράσεις του
κειμένου ποικίλουν. Το ιερογλυφικό κείμενο είναι ιδιαίτερα δυσνόητο (Lichtheim, ό.π., pp. 61-62).
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Edward F. Wente, Letters from Ancient Egypt (Atlanta: Scholars Press, 1990), no 101,
pp. 82-83 και «The letter of lady Ir, UC 32203» at <https://www.ucl.ac.uk/museumsstatic/digitalegypt/lahun/uc32203.html>. Επίσης στο Mark Collier and Stephen Quirke,
The UCL Lahun papyri: letters, British Archaeological Report international series 1083
(Oxford: 2002), pp. 114-117. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Ό,τι στέλνει η επικεφαλής του οίκου Ιρέρ:1107
Αυτή είναι επιστολή προς τον κύριο, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία, 1108 ότι όλες
οι επιχειρηματικές υποθέσεις του κυρίου, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία, όπου
κι εάν είναι ακμάζουν και ευημερούν, υπό την προστασία του βασιλιά της Άνω και
Κάτω Αιγύπτου Χαχεπέρρε [Σέσωστρης Β᾽, 1897-1878, ΙΒ᾽ Δυναστεία], που έχει πεθάνει, και όλων των θεών, (όπως επιθυμώ εγώ, η ταπεινή σου υπηρέτρια).
(Είναι) ενημέρωση προς τον κύριο, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία, για την
αμέλεια του κυρίου, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία.
Είσαι καλά; Οι παρακλήσεις μας ξεχάστηκαν αφού ολοκλήρωσες όλες σου τις υποχρεώσεις. Μακάρι τα νέα [από εσένα] να είναι καλά.
Αυτή [η επιστολή] είναι ενημέρωση προς τον κύριο, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία, για τις σκλάβες [ή υπηρέτριες του κυρίου] που είναι εδώ και δεν μπορούν να
υφάνουν ρούχα. Τα νήματα ήταν (ακόμη) πάνω στον αργαλειό όταν (εγώ), αυτή η ταπεινή υπηρέτρια, επέστρεψα. Διότι, εγώ, (αυτή) η ταπεινή υπηρέτρια, είχα μπει στον
ναό την εικοστή ημέρα ως ιέρεια για καθαρμό. (Έτσι), ο κύριος, (μακάρι να έχει) ζωή,
πλούτο, ευτυχία, δεν μπόρεσε (να παραλάβει ρούχα [;]).
Προσοχή χρειάζεται στην νεαρή Χερεμχέμπ όταν φθάνει ο Κεμάου (Qemau). Ο κύριος,
(μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία, πρέπει να μείνει για λίγο εδώ (για να δει) ότι
(δεν φτιάχνονται) ρούχα όσο δίνω την προσοχή μου (στα καθήκοντά μου) στον ναό και
τα νήματα είναι ακόμη πάνω στον αργαλειό χωρίς να μπορούν να υφανθούν.
Αυτή είναι ενημέρωση προς τον κύριο, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία.
Μακάρι ο κύριος, (μακάρι να έχει) ζωή, πλούτο, ευτυχία, να μας ακούσει.
Το γράμμα δείχνει ότι αναμφισβήτητα η Ιρέρ είχε κάποια εξουσία, ήταν υπεύθυνη και
επικεφαλής ομάδας άλλων γυναικών, κατωτέρων στην κοινωνική διαστρωμάτωση, οι
οποίες ήταν οι εργάτριες της παραγωγικής μονάδας. Επίσης, είχε και κάποια θέση στον
ναό. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες επιστολές από γυναίκες που είχαν θέση υπεύθυνη
στην διαχείριση κτήματος ή μέρους της παραγωγής.
Συμπεράσματα για τους ρόλους των γυναικών στην αιγυπτιακή οικονομία μπορούν να εξαχθούν και από την εικονογραφία των τάφων, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν μία ιδεαλιστική κατάσταση προσώπων και καταστάσεων. Για παράδειγμα, δεν
υπάρχουν εικόνες ηλικιωμένων, αρρώστων ή για οτιδήποτε δεν ανήκει στα παραδεκτά
της εποχής. Βρίσκουμε, όμως, σκηνές γυναικών και κοριτσιών να εργάζονται στους
αγρούς. Εκτός από τις τοιχογραφίες, υπάρχουν και ιχνογραφήματα πάνω σε όστρακα
(κεραμικά θραύσματα), σε ένα από τα οποία παρουσιάζεται τροφός ή μητέρα να θηλάζει βρέφος και σε άλλο σκηνή ερωτικής πράξεως. Αυτά, όμως, δεν ήταν για ευρεία
1107

Το αιγυπτιακό κείμενο είναι ιδιαίτερα δυσνόητο με αποτέλεσμα οι διάφορες μεταφράσεις να
διαφέρουν σε ορισμένα σημεία πάρα πολύ. Συνδυάζοντας τις δύο μεταφράσεις που αναφέραμε προσπαθήσαμε να αποδώσουμε την επιστολή έτσι ώστε ως σύνολο να έχει κάποιο νόημα για τον αναγνώστη.
1108
Τυπική αιγυπτιακή αποστροφή αναφοράς προς ανώτερο ιεραρχικά πρόσωπο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 229
κυκλοφορία παρά μόνο για τα μάτια του καλλιτέχνη τους και στενών του φίλων. Η μελέτη μιας αρχαίας κοινωνίας προϋποθέτει πολύ καλή γνώση των αρχών λειτουργίας της
και των συμβόλων που χρησιμοποιεί, πράγμα που είναι μάλλον αδύνατον να επιτευχθεί
με τα τεκμήρια που διαθέτουμε σήμερα και ιδίως για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, η
ένδυση ή η γύμνια των μορφών στις τοιχογραφίες και το μέγεθος της θηλής των γυναικών έχουν ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους αλλά, στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε τον συμβολισμό που εκπέμπουν οι εικόνες και ο οποίος ήταν κατανοητός την
εποχή που ζωγραφίστηκαν, Επίσης, η πρώιμη ηλικία γάμου των νεαρών κοριτσιών που
βασιζόταν στην άποψη ότι παντρεύονταν μόλις εμφανιζόταν η έμμηνος ρήσης έχει προσκρούσει στο γεγονός ότι ιατροδικαστικού τύπου εξετάσεις σε σωρούς αρχαίων Αιγυπτίων κοριτσιών και γυναικών απέδειξαν ότι διατρέφονταν πάρα πολύ άσχημα, γεγονός
που πρέπει, τουλάχιστον σε έναν αριθμό από αυτές, να καθυστερούσε την έμμηνο ρήση
τους και άρα την ηλικία γάμου. Για μία φορά ακόμη, συνεπώς η έλλειψη ασφαλών
στοιχείων μας εμποδίζει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για ορισμένους τουλάχιστον τομείς της ζωής των γυναικών στην Αρχαία Προ-πτολεμαϊκή Αίγυπτο.1109
Κορωνίδα, βέβαια, της συζητήσεως για τον ρόλο των γυναικών στην Αίγυπτο
αποτελεί η θέση και ο ρόλος των γυναικών κατά την Ελληνιστική Εποχή. Πριν, όμως,
φθάσουμε εκεί πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πιο πίσω και να εξετάσουμε τις βασιλικές
συζύγους στην Μακεδονία. Συνδετικός κρίκος των δύο βασιλικών αυλών υπήρξε η Αρσινόη Β᾽, η οποία από βασιλική σύζυγος στην Μικρά Ασία, Θράκη και Μακεδονία έγινε τελικά βασίλισσα της Αιγύπτου, στο πλάι του αδελφού της Πτολεμαίου Β᾽. Στην
Μακεδονία, η μητέρα ή σύζυγος του βασιλιά έπαιζε σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο
στην διακυβέρνηση του βασιλείου, σε αντίθεση με την τυπική γυναίκα των ελληνικών
Πόλεων που περιοριζόταν στον οίκο και στα καθήκοντά της εκεί. Όταν, κατά την Ελληνιστική Εποχή, οι μοναρχίες έγιναν από εξαίρεση ο κανόνας, ο ρόλος των βασιλικών
συζύγων τις ακολούθησε. Ως είναι φυσικό, τα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια για
τις βασιλικές συζύγους είναι περιορισμένα αλλά για ορισμένες από αυτές έχουμε αρκετά για να σκιαγραφήσουμε τον ρόλο τους στην μακεδονική μοναρχία.
Η Ευρυδίκη, η μητέρα του Φιλίππου Β᾽ της Μακεδονίας, είναι η πρώτη που ξεχωρίζει από τις βασιλικές συζύγους και μητέρες βασιλέων. Ήταν σύζυγος του Αμύντα
Γ᾽ (393-370 π.Χ.) σε μια εποχή που ο βασιλιάς κόντεψε να χάσει το βασίλειό του από
τους Ιλλυριούς. Μόλις κατάφερε να επανακτήσει το βασίλειό του, όμως, πέθανε από
φυσιολογικά αίτια αλλά δημιούργησε μεγάλη κρίση στην διαδοχή. Εκείνος που κατάφερε να επιβιώσει των ανταπαιτητών του θρόνου ήταν ο Φίλιππος Β᾽.1110 Αλλά πριν
από αυτό, τον είχε σώσει η μητέρα του Ευρυδίκη μαζί με την διατήρηση του θρόνου
για τα παιδιά της. Φαίνεται ότι μετά τον θάνατο του συζύγου της και του διαδόχου Αλεξάνδρου Β᾽, η Ευρυδίκη συνεννοήθηκε με τους Αθηναίους για την διάσωση του θρόνου
υπέρ των μικρών της γιων. Ήταν τότε που ο Αθηναίος στρατηγός Ιφικράτης, εξυπηρετώντας φυσικά και τα αθηναϊκά συμφέροντα στην Θράκη και στην Μακεδονία, κατάφερε να διατηρήσει τον μακεδονικό θρόνο για τα παιδιά της. 1111 Όσο υπερβολική και
να είναι η αθηναϊκή περιγραφή, δεν μπορεί παρά να αντανακλά και την πολιτική προ1109

Kasia Szpakowska, «Hidden Voices: Unveiling Women in Ancient Egypt,» in A Companion
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σπάθεια της Ευρυδίκης. Επιγραφές, επίσης, δείχνουν μια γυναίκα που αποφάσισε, όταν
ακόμη τα παιδιά της ήταν μικρά, να μάθει «γράμματα».1112 Επιγραφές σε βάσεις αγαλμάτων με το όνομά της δείχνουν ότι τα είχε αφιερώσει σε ιερό του οποίου μπορεί να
ήταν και ιέρεια. Την αιωνιότητά της, όμως, διαφύλαξε ο βασιλικός «τάφος της Ευρυδίκης», που αποκάλυψε το 1987 ο Μανόλης Ανδρόνικος στην Βεργίνα. Παρά τις διάφορες ενστάσεις για την απόδοση του τάφου στην Ευρυδίκη, μητέρα του Φιλίππου Β᾽, η
πίστη του ανασκαφέα εδράζεται στις παραπάνω επιγραφές που αναφέρουν ότι ήταν
αφιερώματα της ιδίας. Ο βασιλικός τάφος που ανακάλυψε ο Ανδρόνικος ήταν συλημένος στην Αρχαιότητα αλλά διατηρεί ακόμη το μεγαλείο του αναλλοίωτο. Ο τάφος
αποτελείται από προθάλαμο διαστάσεων διαστάσεων 2,5 επί 4,48 μ. και θάλαμο 5,51
επί 4,50 μ. Το ύψος του καμαρωτού τάφου φθάνει τα 5,80 μ. Ανάμεσα στους δύο
χώρους βρέθηκε μαρμάρινη θύρα ύψους 3,01 μ., μισάνοιχτη από τους τυμβωρύχους. Ο
σκελετός ενός από αυτούς βρέθηκε πρηνής στον προθάλαμο και ενός άλλου στην οροφή, εκεί όπου είχαν αφαιρέσει τους λίθους για να μπουν στον τάφο. Με χρονολόγηση
γύρω στο 340 π.Χ., ο τάφος αυτός είναι ο αρχαιότερος από όλους τους μέχρι σήμερα
γνωστούς μακεδονικούς τάφους αλλά και ο μεγαλύτερος. Ο πίσω τείχος του θαλάμου
παρουσιάζει μία πρόσοψη με τέσσερις ημικίονες ιωνικού ρυθμού με κόκκινα και μπλε
χρωματισμένα κιονόκρανα. Οι ημικίονες στηρίζουν επιστύλιο, πάνω στο οποίο υπάρχει
ζωγραφισμένη με έντονα χρώματα ζωφόρος. Η ζωφόρος αποτελείται κυρίως από λευκά
σχέδια που εναλλάσσονται πάνω σε βαθύ κυανό βάθος Η θήρα και τα παράθυρα της
προσόψεως είναι απλές ζωγραφικές αναπαραστάσεις στις εσοχές τους. Είναι τόσο
πραγματική η αναπαράσταση ώστε οι τυμβωρύχοι άφησαν τα σημάδια τους στο κέντρο
όταν κτύπησαν τον πωρόλιθο για να παραβιάσουν την ψεύτικη θύρα. Κάτω από το ένα
ψεύτικο παράθυρο ήταν τοποθετημένος μαρμάρινος θρόνος ύψους 2 μ., διακοσμημένος
σε όλες τις πλευρές του και με απαράμιλλα ζωγραφισμένη πλάτη. 1113 Ο μακεδονικός
«τάφος της Ευρυδίκης», λοιπόν, που όπως όλα δείχνουν ανήκε στην μητέρα του Φιλίππου, αποδεικνύει τον μεγάλο σεβασμό και αγάπη που έτρεφε ο Μακεδόνας βασιλιάς
για την γηραιά δέσποινα.1114 Εκείνη, όμως, που έπαιξε έντονο ρόλο στην βασιλική αυλή
ήταν η Ολυμπιάδα, σύζυγος του Φιλίππου και μητέρα του Αλεξάνδρου. Όπως έχουμε
ήδη συζητήσει εκτενώς, προάσπισε με κάθε τρόπο το δικαίωμα του γιους της στον
θρόνο αλλά και μετά τον θάνατό του έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ενισχύσει την
εξουσία της στην μακεδονική αυλή.1115
Η Αρσινόη Β᾽, όπως είδαμε παραπάνω, από βασιλική σύζυγος του Σελεύκου και
του Πτολεμαίου Κεραυνού της Μακεδονίας, έγινε βασίλισσα της Αιγύπτου. Οι επιγραφές και οι πάπυροι που έχουν διασωθεί στην Αίγυπτο, μας δίνουν μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για τις γυναίκες την Ελληνιστική Εποχή στην Αίγυπτο. Σε αυτούς, μας
αποκαλύπτεται η βασίλισσα, οι γυναίκες της αριστοκρατίας, η ιέρεια αλλά και οι απλές
γυναίκες που ζούσαν στην Αίγυπτο. Η Βερενίκη Α᾽ (περ. 340-274 π.Χ.), σύζυγος του
Πτολεμαίου Α᾽, η Αρσινόη Β᾽ (316-268 π.Χ.), αδελφή και σύζυγος του Πτολεμαίου Β᾽,
η Βερενίκη Β᾽ (267/6-221 π.Χ.), εξαδέλφη και σύζυγος του Πτολεμαίου Γ᾽αλλά κυρίως
η Κλεοπάτρα Ζ᾽ (69-30 π.Χ.) υπήρξαν βασιλικές σύζυγοι και βασίλισσες με μεγάλη
1112
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προσωπική περιουσία, κτήματα τα οποία διηύθυναν οι ίδιες ενώ δώριζαν σε ιερά και
υποστήριζαν τις τέχνες, διέθεταν πολιτική επιρροή και φυσικά η τελευταία ήταν και αρχιστράτηγος. Χρησιμοποιώντας την ιδέα της θεοποιήσεως του Αλεξάνδρου Γ᾽ που βασιζόταν στην προηγούμενη θεοποίηση των φαραώ, ο Πτολεμαίος Α᾽ θεοποίησε τον
εαυτό του και τους απογόνους του. Έτσι, ο Πτολεμαίος Β᾽ θεοποίησε τον εαυτό του
αλλά και την σύζυγό του και βασίλισσα Αρσινόη Β᾽. Οι Πτολεμαίοι, λοιπόν, εγκαθίδρυσαν την λατρεία του βασιλιά στην Αίγυπτο και έτσι νομιμοποίησαν την βασιλική
εξουσία και έδωσαν κύρος στην δυναστεία τους, που έγινε αποδεκτό και από τους Αιγυπτίους και από τους Έλληνες στην ίδια την Αίγυπτο αλλά και στις κτήσεις τους (λ.χ.
Κύπρος). Το 272 π.Χ. ήταν το έτος που ο Πτολεμαίος Β᾽ και Αρσινόη Β᾽ άρχισαν να
λατρεύονται ως «θεοί αδελφοί»1116 ενώ όταν πέθανε η βασίλισσα θεοποιήθηκε και λατρευόταν σε ιδιαίτερο ιερό με κανηφόρο1117 ιέρεια ενώ ανακηρύχθηκε και ισόθεα, ίση
ανάμεσα στους θεούς. Ο Πτολεμαίος Γ᾽ θεοποίησε τον εαυτό του και την σύζυγό του
Βερενίκη Β᾽ έτσι ώστε αναφέρονται και οι δύο ως «θεοί ευεργέται» 1118 ενώ εισήγαγε
και την λατρεία τους στους αιγυπτιακούς ναούς. 1119 Έτσι, οι Ελληνίδες βασίλισσες της
πτολεμαϊκής δυναστείας έγιναν και Αιγύπτιες θεές.1120
Η Αλεξάνδρεια, η έδρα της πτολεμαϊκής διοικήσεως της Αιγύπτου, ήταν μια
πόλη που κατοικούνταν από Έλληνες, πολλοί από τους οποίους ήταν Μακεδόνες, αλλά
προέρχονταν και από διάφορα μέρη του δυτικού Αρχαίου Κόσμου. Οι Έλληνες αποτελούσαν την αριστοκρατία, μέσω της οποίας οι Πτολεμαίοι διοικούσαν την χώρα που
κατοικούσαν οι Αιγύπτιοι. Η αριστοκρατία αυτή περιελάμβανε τις συζύγους και τις θυγατέρες των αξιωματούχων του κράτους και ο κανόνας ήταν οι μεταξύ των Ελλήνων
γάμοι. Δεν είναι βέβαιο εάν για να ανήκει κανείς στους Έλληνες έπρεπε και οι δύο γονείς του να ήταν Έλληνες. Πάντως, οι Ελληνίδες υπάγονταν στον νομικό κώδικα των
Πτολεμαίων. Από ένα μοναδικό ταφικό μνημείο στην Κυρήνη του Δ᾽ αιώνα π.Χ.
αντλούμε ορισμένες πληροφορίες για την ζωή των Ελληνίδων. Ένα από τα συμπεράσματα των αρχαιολόγων βασισμένο σε μία από τις μετόπες είναι ότι τα κορίτσια είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα. Μάλιστα εάν δεν πρόκειται για
μητέρα και κόρη, τότε είναι μία από τις πρώτες απεικονίσεις στην Ιστορία στην οποία
κορίτσι διδάσκεται από δασκάλα. Κατά άλλη ερμηνεία πρόκειται για θρησκευτική τελετή μυήσεως. Σε άλλη μετόπη γυναίκα κλώθει ενώ περπατά, γεγονός που ερμηνεύεται
ως σκηνή γάμου αλλά και ως η καθημερινή της απασχόληση. Σε άλλη μετόπη, μία γυναίκα βρίσκεται σε κούνια ενώ άλλη την παρακολουθεί, εικόνα που ερμηνεύεται ως
παιχνίδι αλλά πολύ πιθανότερο ως διονυσιακή λατρεία. Στην τελευταία μετόπη, ο
Χάρων βοηθάει την γυναίκα να μπει στην βάρκα του. Συντηρητικά, λοιπόν, σκεπτόμενοι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι σημαντικές στιγμές στην ζωή μιας γυναίκας
ήταν η μύησή της, ο γάμος της, η συμμετοχή της σε θρησκευτικές τελετές, και ο θάνατός της.
Κάποιες γυναίκες είχαν διαφορετική ζωή από τις υπόλοιπες Ελληνίδες. Οι ερωμένες των βασιλέων επιτρεπόταν να φέρουν στην ζωή παιδιά και τα αγόρια μπορούσαν
να αναλάβουν σημαντικές θέσεις στην διοίκηση. Επίσης, άλλες γυναίκες διορίζονταν
1116
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επίσημα επώνυμες ιέρειες, όπως η κανηφόρος της Αρσινόης Β᾽ή η αθλοφόρος της Βερενίκης Β᾽. Επίσης, η συμμετοχή γυναικών σε θρησκευτικές γιορτές προϋπέθετε ότι
ορισμένες έπρεπε να μπορούν να διαβάζουν λέξεις αλλά και μουσική για να τραγουδούν ομαδικά. Γνωρίζοντας ότι οι βασιλικές σύζυγοι ή βασίλισσες, ήδη από την μακεδονική αυλή, είχαν κάποιου είδους μόρφωση και το γεγονός ότι ορισμένες ήταν χορηγοί της ποιήσεως (η Αρσινόη Β᾽ υποστήριξε τον ποιητή Θεόκριτο και η Βερενίκη Β᾽
τον ποιητή Καλλίμαχο), πρέπει να συμπεράνουμε ότι και τα νεαρά κορίτσια της βασιλικής αυλής μορφώνονταν. Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, εάν υπήρχαν σχολεία για αγόρια και
κορίτσια πιο κάτω στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Πήλινα αγαλματίδια μαζικής παραγωγής, όμως, δείχνουν κορίτσια και γυναίκες να κρατούν δίπτυχα που έχουν στα πόδια
τους και, άρα, να διαβάζουν. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για δύο κόρες ζωγράφων,
οι οποίες ζωγράφιζαν αλλά και για κόρες επιστημόνων και φιλοσόφων που ακολουθούσαν τις μελέτες των πατέρων τους αλλά έχουν διασωθεί ελάχιστες πληροφορίες για τα
έργα τους.1121
Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία της Μεσοποταμίας, της Μακεδονίας και της Αιγύπτου διέφεραν πολύ από ό,τι συνέβαινε στις ελληνικές Πόλεις του
ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου στην Κλασσική Εποχή. Η διαφορά πήγαζε από το γεγονός πως επρόκειτο για γυναίκες που ζούσαν σε ηγεμονίες, βασιλείες ή αυτοκρατορίες
στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή, στην Μακεδονία και στην Αίγυπτο. Οι τάφοι τους δείχνουν ότι έχαιραν μεγάλης εκτιμήσεως από τους συζύγους τους, τους γιους τους και
τους ανθρώπους της αυλής. Ορισμένες είχαν παρασκηνιακή εξουσία και κινούσαν ορισμένα νήματα της κρατικής διπλωματίας. Άλλες είχαν άμεση εμπλοκή σε πολιτικά και
στρατιωτικά γεγονότα. Μερικές υπήρξαν χορηγοί της ποίησης και άλλων τεχνών. Όλες
είχαν μια θέση σεβαστή στην κοινωνία της εποχής τους. Μόνο για την αιγυπτιακή κοινωνία γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες για τις γυναίκες της αριστοκρατίας και
των πιο κάτω κοινωνικών στρωμάτων. Φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές, οι ελεύθερες
γυναίκες που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την θέση που κατείχαν για να συμμετάσχουν στην κρατική εξουσία είχαν την δυνατότητα να το πράξουν και υπό την ανοχή
ή και την προτροπή των ανδρών που τις περιέβαλαν. Ορισμένες γυναίκες πιο κάτω από
το στρώμα της αριστοκρατίας είχαν υπεύθυνες θέσεις στην παραγωγή. Ως είναι κατανοητό, την θέση και τον ρόλο της γυναίκας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο πρέπει να
την θεωρήσουμε σε σχέση με τα μέτρα της εποχής. Φυσικά και δεν υπήρχε ισότητα ανδρών γυναικών αλλά, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, οι γυναίκες είχαν την δυνατότητα να διακριθούν. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η δυνατότητα τους
παρεχόταν κυρίως στα πλαίσια της ιερότητας των γυναικών ως φορέα συνέχειας της
ζωής. Έτσι, δεν υπάρχουν τα τεκμήρια που θα εδραιώσουν την αυθύπαρκτη παρουσία
των γυναικών στην ανθρώπινη Αρχαία Ιστορία, πιθανότατα διότι αυτή δεν υπήρξε ποτέ.
Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως της Κλεοπάτρας Ζ᾽, οι γυναίκες για τις οποίες
διαθέτουμε αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες είναι αυτές που έλαμπαν στο
πλάι των συζύγων τους, των εραστών τους, των γιων τους, των αδελφών τους, των
προϊσταμένων τους.
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας
Η ζωή των Ελλήνων και των Αιγυπτίων στην Αλεξάνδρεια φωτιζόταν τον Γ᾽
αιώνα π.Χ. από τα θαυμάσια έργα των Πτολεμαίων. Το μουσείο και η βιβλιοθήκη ενδιέφεραν τους διανοούμενους αλλά ο φάρος στο λιμάνι ήταν ορατός από όλους. Πέρα
1121
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από την άμεση χρησιμότητά του να καθοδηγεί τους ναυτικούς για την ασφαλή τους είσοδο στο πολυσύχναστο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ήταν και ένα οικοδομικό έργο που
όμοιό του δεν υπήρχε στην οικουμένη των Ελλήνων.
Μπροστά από το λιμάνι, υπήρχε μικρό νησί που είχε προφανώς δημιουργηθεί
από τα φερτά υλικά του Νείλου στις εκβολές του. Το νησί αυτό με το όνομα Φάρος
ήταν γνωστό στους Έλληνες θαλασσοπόρους και αναφέρεται για πρώτη φορά στην
Οδύσσεια.1122 Στο τέλος του Α᾽ αιώνα π.Χ., ο Στράβων το περιέγραψε λεπτομερώς.
Ήταν μακρόστενο, κοντά και παράλληλα με την ακτή, έτσι ώστε δημιουργούνταν δύο
είσοδοι για το λιμάνι που σχηματιζόταν από πίσω του. Στην ανατολική είσοδο υπήρχαν
ύφαλοι και σκόπελοι που δυσκόλευαν την ναυσιπλοΐα αλλά η δυτική ήταν περισσότερο
προσβάσιμη. Επάνω στο νησί είχε κτισθεί φάρος και ενώ προηγουμένως κατοικούσαν
ντόπιοι, ο Ιούλιος Καίσαρας το είχε ερημώσει αφού οι κάτοικοί του αντιστάθηκαν κατά
την επίθεσή του εναντίον της Κλεοπάτρας Z᾽. Τώρα πια έμεναν μόνο λίγοι ναυτικοί.1123
Ο Φάρος κτίσθηκε είτε το 299 π.Χ., στην αρχή της βασιλείας του Πύρρου (δηλαδή επί
Πτολεμαίου Α᾽),1124 είτε το 283/2 π.Χ. επί Πτολεμαίου Β᾽ Φιλάδελφου1125 και στοίχισε
800 τάλαντα (περ. 21.000 κιλά ασήμι, AMCD).1126 Οι περιγραφές για το ύψος του ποικίλουν μέσα στα κατοπινά από την κατασκευή του χρόνια διότι φαίνεται ότι από σεισμούς έχασε το υψηλότερό του τμήμα. Ο μοναχός Επιφάνιος Αγιοπολίτης που τον είδε
περί το 760 μ.Χ. γράφει στο οδοιπορικό του ότι είχε ύψος περί τα 113 μ. (306 οργιές,1127). Από τον Πέρση γεωγράφο Αχμαντ Ιμπν Ρυστάχ (Ahmad ibn Rustah) που
έγραψε περί το 903 μ.Χ. μαθαίνουμε ότι είχε ύψος 140 μ. (300 πήχεις, AMCD)1128 Την
πληροφορία αυτή επιβεβαιώνει κατά το μάλλον ή ήττον ο Άραβας ιστορικός ΑλΜασ῾υντί (Al-Mas‘udi), ο οποίος έγραψε στο πρώτο μισό του 10ου αιώνα μ.Χ., και
αναφέρει ότι ενώ το αρχικό του ύψος ήταν περί τα 180 μ. (400 πήχεις, AMCD), μετά
από τους σεισμούς και άλλες καταστροφές που είχε υποστεί ήταν πια μόνο 108 μ. (230
πήχεις, AMCD). Ο Φάρος αποτελούνταν από τρεις ορόφους, εκ των οποίων ο πρώτος
ήταν τετράγωνος, ο δεύτερος οκτάγωνος και ο τρίτος κυλινδρικός. Στην κορυφή υπήρχε άγαλμα του Δία Σωτήρα. Το πρώτο τμήμα είχε ύψος περίπου 52 μ. (110 πήχεις,
AMCD), το δεύτερο 28 μ. (60 πήχεις, AMCD) και το τρίτο 28 μ. (60 πήχεις,
AMCD).1129 Η πληρέστερη περιγραφή, στην οποία περιλαμβάνονται και ακριβείς μετρήσεις, διατυπώνεται από τον περιηγητή Ελ-Μπαλαουί από την Ανδαλουσία (Abou
Haggag Youssef Ibn Mohammed el-Balawi el-Andaloussi). Ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια
το 1166 μ.Χ. και έφθασε από ξηράς στον Φάρο, που ήταν στην άκρη του ομώνυμου νησιού. Η βάση του κτίσματος ήταν τετράγωνη με πλευρά περίπου 8,5 μ., δηλαδή κάλυ1122

Όμηρος, Οδύσ., Δ.351-359.
Στράβων, XVII.1.6-10 (C791-795).
1124
Σούδα, λμ. «φάρος».
1125
Ευσέβιος, Χρονικοί κανόνες, I:119 line 1733 & I:118 Hl.
1126
Plinius, XXXVI.83.
1127
Επιφάνιος Μοναχός Αγιοπολίτης, Διήγησις, PG, 120: 265B. Ο Hermann Thiersch, Pharos.
Antike Islam Und Occident. Ein Beitrag Zur Architekturgeschichte (Leipzig: Teubner, 1909), p. 52 υποστηρίζει ότι εδώ η οργιά αναφέρεται σε αραβικό μέτρο μήκους (0,3696 μ.) που βασίζεται στο ρωμαϊκό
palmipes (παλάμη και πους) με το ίδιο μήκος.
1128
Πηγή αρ. 6 (Ibn Rustah) στο Thiersch, Pharos, p. 40 και Πηγή αρ. 9 (Ibn Hauqal, περίπου
960 μ.Χ.) στο Thiersch, Pharos, p. 42. Εκτός εάν το 300 πρέπει να υπολογισθεί με την αραβική μονάδα
ίση με 0,3696 μ. (Thiersch, Pharos, p. 55).
1129
Πηγή αρ. 7B (Al-Mas‘udi) στο Thiersch, Pharos, p. 41 και Πηγή αρ. 16 (Abd-Allatif) στο
Thiersch, Pharos, p. 44 και Πηγή αρ. 22 (Abu-Abdallah Mohammed of Damaskus) στο Thiersch, Pharos,
p. 46. Αλλά δες και σχόλια σε Thiersch, Pharos, pp. 55-56.
1123
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πτε επιφάνεια 72,25 τ.μ. Η είσοδος στον Φάρο γινόταν μέσω κεκλιμένου διαδρόμου
μήκους 183 μ. που στηριζόταν σε 16 αψιδωτές βάσεις με άνοιγμα, κατ᾽ εκτίμησή μας,
μεγαλύτερο από 1,70 μ. και ίσως μέχρι 2 μ. και όλο και μεγαλύτερου ύψους. Μέσα στο
κτήριο υπήρχαν διάδρομοι με δωμάτια δεξιά και αριστερά μέχρι που κεκλιμένος ανηφορικός διάδρομος οδηγούσε στον πρώτο εξώστη του κτίσματος. Η απόσταση από το
έδαφος μετρήθηκε και ήταν 57,73 μ. ενώ το προστατευτικό κιγκλίδωμα του εξώστη
είχε ύψος 1,83 μ. Σε απόσταση 3,45 μ. από το κιγκλίδωμα υπήρχε ο δεύτερος, ο οκταγωνικού σχήματος όροφος, ο οποίος μετρήθηκε και είχε ύψος 27,45 μ. Σε απόσταση
2,19 μ. από το κιγκλίδωμα του δευτέρου επιπέδου ξεκινούσε ο τρίτος, ο κυλινδρικός
όροφος. Ανεβαίνοντας 31 σκαλοπάτια ο επισκέπτης έφθανε στον τρίτο εξώστη, ο οποίος απείχε σε ύψος από τον δεύτερο 7,32 μ. Στον τρίτο εξώστη είχε κτισθεί τζαμί με
ύψος 5,49 μ. Το συνολικό ύψος του Φάρου ήταν 97,99 μ. μαζί με το τζαμί ή 92,5 μ χωρίς αυτό. Εάν, όμως, υπολογίσουμε 15 επιπλέον μέτρα για το άγαλμα του Διός στην κορυφή και το ύψος της βάσεως στην οποία στηριζόταν ο Φάρος, το συνολικό του ύψος
αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του πρέπει να έφθανε τα 107,5 μ. 1130 Η λάμψη από την
φωτιά που έκαιγε στην βάση του Φάρου και ανακλούσε σε καθρέπτες μέρα και νύχτα
φαινόταν από πολύ μεγάλη απόσταση.1131 Ο Φάρος καταστράφηκε ολοκληρωτικά μέχρι
την αρχή του 14ου αιώνα μ.Χ. από σεισμούς.
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας ήταν ένα από τα μνημεία για τα οποία η πόλη του
Πτολεμαίου Β᾽ έγινε γνωστή τον Β᾽ αιώνα π.Χ. στην ελληνική οικουμένη. Το ενδιαφέρον του βασιλιά της Αιγύπτου ήταν, όπως και η ακτινοβολία του φάρου του, στον
Βορρά, στον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο. Δεν ήταν, όμως, ο μόνος που ενδιαφερόταν
για τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο Μακεδόνας βασιλιάς Αντίγονος Γονατάς έδειχνε ακριβώς το ίδιο έντονο ενδιαφέρον για την ίδια ακριβώς περιοχή.
Πτολεμαίος Β᾽ και Αντίγονος Γονατάς (272 -239 π.Χ.)
Κατά το μεγαλύτερο μέρος του Γ᾽ αιώνα π.Χ., συνέπεσε η βασιλεία του Πτολεμαίου Β᾽ στην Αίγυπτο και του Αντίγονου Γονατά στην Μακεδονία. Το πεδίο αντιπαραθέσεώς τους, όμως, ήταν ο ελλαδικός χώρος. Ο Πτολεμαίος επιχειρούσε από τον Νότο
ενώ ο Γονατάς από τον Βορρά. Αντικείμενο της αντιπαραθέσεώς τους ήταν οι ελληνικές Πόλεις, οι οποίες προσπαθούσαν να επανακτήσουν την παλιά τους αυτονομία σε
εποχές όταν τα ισχυρά βασίλεια και οι αυτοκρατορίες είχαν ήδη επικρατήσει. Οι ελληνικές Πόλεις, βέβαια, διέθεταν ακόμη πνευματική αίγλη αλλά και συνασπισμούς, όπως
η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία.
Ο Πτολεμαίος Β᾽ γνώριζε πολύ καλά πως η οικονομική του ευμάρεια εξαρτιόταν από το κατά πόσο θα μπορούσε να ελέγχει το εμπορικό δίκτυο στην ανατολική
Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Ακόμη, ενδιαφερόταν και για τα θαλάσσια περάσματα προς
τον Εύξεινο Πόντο. Ο οικονομικός του στόχος ήταν να διαχειρισθεί την μεταφορά και
το εμπόριο των δημητριακών από την Αίγυπτο μέχρι τις Πόλεις του Πόντου. Ο θάνατος
του Σελεύκου του έδωσε προβάδισμα στο βόρειο Αιγαίο ενώ ήδη από το 278/8 π.Χ.
1130

Η περιγραφή του Abou Haggag Youssef Ibn Mohammed el-Balawi el-Andaloussi στο Peter
A. Clayton, «The Pharos at Alexandria» in Peter A. Clayton and Martin J. Price, eds, The Seven Wonders
of the Ancient World (London: Routledge, 1988), pp. 153-155. Τα αθροίσματα του Clayton δεν είναι σωστά.
1131
Πηγή αρ. 13 (Idrisi/Edrisi) στο Thiersch, Pharos, p. 43 και Ιώσηππος, Ιστορία Ιουδαϊκού
Πολέμου προς Ρωμαίους, IV.613.
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είχε δημιουργήσει ένα οικονομικό προγεφύρωμα στην Έφεσο. Η φωνή του αυλικού
ποιητή Θεόκριτου μας θυμίζει ότι το 272 π.Χ., εκτός από την Αίγυπτο, ο Πτολεμαίος
Β᾽ είχε ανακτήσει την Συριο-Φοινίκη και είχε υπό τον έλεγχό του περιοχές της Μικράς
Ασίας και νησιά των Κυκλάδων.1132 Έστειλε και πρεσβεία στην Ρώμη με την οποία πιθανολογείται ότι υπέγραψε συμφωνία (κεφ. 2). Όμως, οι φιλοδοξίες του βασιλιά της
Αιγύπτου προσέκρουαν στην παραδοσιακή πολιτική της Μακεδονίας, κατά την οποία
το Αιγαίο έπρεπε να είναι μακεδονική θάλασσα για την προστασία της χώρας αλλά και
τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας. Ως ήταν φυσικό, ο Αντίγονος Γονατάς δεν επρόκειτο να
αποποιηθεί αυτής της πολιτικής, γεγονός που τον έφερνε σε ευθεία σύγκρουση με τον
Πτολεμαίο Β’. Συνεπώς, ο τελευταίος έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ενισχύσει και να
υποστηρίξει τους εχθρούς των Μακεδόνων στον ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο, όπως
η Αθήνα. Η Αθήνα έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του διότι φαίνεται ότι υπήρχε
αμοιβαίο συμφέρον. Η Πόλη εισήγε πολύ μεγάλο μέρος των σιτηρών που χρειαζόταν
από την Αίγυπτο ενώ, κατά μία ιστορική άποψη, φαίνεται ότι ο Πτολεμαίος ήθελε να
την καταστήσει το κέντρο διακομιδής του αιγυπτιακού εμπορίου δημητριακών. 1133 Επίσης, ήξερε πώς να παροτρύνει και να θωπεύει την αθηναϊκή επιθυμία για ελευθερία και
αυτονομία αλλά και την πιθανή ανάκτηση του Πειραιά και άλλων χαμένων οχυρών
στην Αττική.1134 Περί το 266 π.Χ., χρησιμοποιώντας το όπλο της αιγυπτιακής υποστηρίξεως και την αντι-μακεδονική συμμαχία ορισμένων πελοποννησιακών Πόλεων, έπεισε την Αθήνα να κηρύξει πόλεμο εναντίον του Αντιγόνου Γονατά. Η πρόταση προήλθε
από τον μαθητή του Ζήνωνα, τον στωικό Χρεμωνίδη, ο οποίος έπεισε Αθηναίους, Λακεδαιμόνιους και συμμάχους τους ότι με την υποστήριξη του Πτολεμαίου Β᾽ θα μπορούσε η Αθήνα και άλλες ελληνικές Πόλεις να αντιμετωπίσουν τον Αντίγονο Γόνατά,
«να σώσουν τις Πόλεις», και να διατηρήσουν την ελευθερία και αυτονομία τους (Ιστορική Πηγή 30).
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 30
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΜΩΝΙΔΗ (266/5 π.Χ.)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΌΝΑΤΑ
PHI Greek Inscriptions, # PH2906, IG II2 687 = SIG, no 434/5. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Θεοί.
Όταν άρχων ήταν ο Πειθίδημος, κατά την δεύτερη πρυτανεία της Ερεχδείδος [Ερεχθηίδος φυλής], την ενάτη ημέρα του Μεταγειτνιώνος1135 (μηνός), την ενάτη ημέρα της
πρυτανείας, κατά την κύρια συνεδρίαση της εκκλησίας (του δήμου), ετέθη προς ψήφιση από τον πρόεδρο Σώστρατο, (γιο) του Καλλιστράτη, από την Ερχία 1136 και τους συμπροέδρους. Αποφάσισε ο δήμος. Ο Χρεμωνίδης, (ο γιος) του Ετεοκλή, από (τον δήμο)

1132

Θεόκριτος, Ειδύλλια, αρ. 17 «Εγκώμιον εις Πτολεμαίον», 85-95.
Green, Actium, p. 771 n. 58.
1134
Πρβλ. Hammond, History of Macedonia, 3:ch.XII.3.
1135
Δεύτερος μήνας του αττικού ημερολογίου, 24 Ιουλίου-22 Αυγούστου.
1136
Δήμος της Αττικής, κοντά στα σημερινά Σπάτα.
1133
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των Αιθαλιδών1137 πρότεινε: επειδή πριν από καιρό οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι
και οι σύμμαχοί τους είχαν συνάψει κοινή φιλία και συμμαχία μεταξύ τους και είχαν
αγωνισθεί πολλές φορές μαζί και για καλό σκοπό εναντίον αυτών που είχαν επιχειρήσει
να υποδουλώσουν τις ελληνικές Πόλεις, και εξ αυτών (των πολέμων) απέκτησαν δόξα
και για τους άλλους Έλληνες εξασφάλισαν την ελευθερία. Και τώρα που σε όλη την
Ελλάδα υπάρχουν οι ίδιες καταστάσεις εξαιτίας αυτών που θέλουν να καταπατήσουν
τους νόμους και τις πατρογονικές παραδόσεις της κάθε πολιτείας, ο βασιλιάς Πτολεμαίος [Β᾽], σύμφωνα με την πολιτική των προγόνων του και της αδελφής του [Αρσινόης Β᾽] και με εμφανή ενδιαφέρον για την κοινή ελευθερία των Ελλήνων, και αφού ο
δήμος των Αθηναίων συνήψε μαζί του συμφωνία, ας ψηφίσουν να έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες την ίδια πολιτική. Παρομοίως, και οι Λακεδαιμόνιοι, που είναι φίλοι και
σύμμαχοι του Πτολεμαίου, και έχουν ήδη ψηφίσει συμμαχία με τον δήμο των Αθηναίων μαζί με τους Ηλείους και τους Αχαιούς και τους Τεγεάτες και τους Μαντινείους και
τους Ορχομένιους και τους Φιγαλείς και τους Καφυείς και τους Κρήτες, όσοι έχουν
συμμαχήσει με τους Λακεδαιμόνιους και (τον βασιλιά) Αρέα1138 και των άλλων συμμάχων και έχουν στείλει πρέσβεις των Συνέδρων [εκπροσώπων της Συμμαχίας] προς
τον δήμο και οι πρέσβεις που είναι παρόντες έδειξαν την καλή προδιάθεση που έχουν
οι Λακεδαιμόνιοι και ο Αρεύς και οι άλλοι σύμμαχοι προς τον δήμο (των Αθηναίων)
και την αποδοχή της συμμαχίας που φέρνουν μαζί τους. Επειδή έτσι έχουν τα πράγματα
και για να υπάρχει συνέργεια των Ελλήνων προς εκείνους που έχουν τώρα φερθεί άδικα και έχουν παραβεί τις συμφωνίες με τις Πόλεις [δηλαδή ο Αντίγονος Γονατάς], είναι
πρόθυμοι να πολεμήσουν μαζί με τον Πτολεμαίο και τους άλλους (εναντίον τους) και
με κοινές ενέργειες στο μέλλον να σώσουν τις Πόλεις. Καλότυχα αποφάσισε ο δήμος
ότι η φιλία και η συμμαχία των Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων και των βασιλέων
των Λακεδαιμόνιων και των Ηλείων, Αχαιών, Τεγεατών, Μαντινέων, Ορχομενίων, Φιγαλείων, Καφυέων, και Κρητών, όσοι έχουν συμμαχία με τους Λακεδαιμόνιους και τον
(βασιλιά) Αρέα, αλλά και τους άλλους συμμάχους να ισχύει για πάντα, αυτή που έχουν
φέρει οι πρέσβεις. (Αυτή η συμφωνία) να αναγραφεί από τον γραμματέα της πρυτανείας σε χάλκινη στήλη και να στηθεί στην Ακρόπολη, δίπλα στον ναό της Αθηνάς Πολιάδος. Να ζητήσουν οι άρχοντες να δώσουν οι πρέσβεις που έχουν φθάσει εδώ τον
όρκο για την συμμαχία σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα. Και εκείνοι που έχουν εκλεγεί
από τον δήμο ως πρέσβεις, να σταλούν για να λάβουν τους όρκους από τους υπόλοιπους Έλληνες. Να εκλεγούν και δύο Σύνεδροι αμέσως ανάμεσα σε όλους τους Αθηναίους, οι οποίοι μαζί με τον (βασιλιά) Αρέα και τους Συνέδρους που έχουν σταλεί από
τους συμμάχους, να συσκεφθούν για το κοινό συμφέρον. Να διαμοιρασθούν μάλιστα,
από αυτούς που έχουν την οικονομική διοίκηση σε αυτούς που θα εκλεγούν, χρήματα
και τρόφιμα για όσο χρόνο θα βρίσκονται σε άλλον τόπο, όσα θα αποφασισθούν από
τον δήμο. Να επαινεθούν μάλιστα οι Λακεδαιμόνιοι έφοροι και ο (βασιλιάς) Αρεύς και
οι σύμμαχοι και να στεφανωθούν με χρυσό στεφάνι, όπως ορίζει ο νόμος. Να επαινέσουν και τους πρέσβεις που έχουν έρθει από εκείνους, τον Θεομ [... χάσμα] τον Λακεδαιμόνιο, τον Αργείο (γιο του) Κλεινία από την Ηλεία και να στεφανώσουν κάθε
έναν από αυτούς με χρυσό στεφάνι, όπως ορίζει ο νόμος, για την φιλοτιμία και την
καλή πρόθεση που διαθέτουν για τους άλλους συμμάχους και τον δήμο των Αθηναίων.
Μπορεί μάλιστα να δοθούν στον κάθε ένα και άλλα αγαθά εάν αποφασίσει η βουλή και
ο δήμος ότι είναι άξιοι να λάβουν. Να προσκληθούν μάλιστα αυτοί αύριο στο πρυτα1137
1138

Βρισκόταν σε άγνωστη για εμάς σήμερα περιοχή των Μεσογείων της Αττικής.
Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αρεύς.
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νείο για να τους παρατεθεί γεύμα. Να αναγραφεί αυτό το ψήφισμα από τον γραμματέα
της πρυτανείας σε λίθινη στήλη μαζί με την συνθήκη και να τοποθετηθούν στην
Ακρόπολη. Για την αναγραφή και την τοποθέτηση της στήλης, αυτοί που έχουν την οικονομική διοίκηση να διαθέσουν το ποσό που θα απαιτηθεί. Οι εξής επελέγησαν ως
Σύνεδροι: ο Κάλλιπος από την Ελευσίνα [... χάσμα].
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συνθήκη και συμμαχία των Λακεδαιμονίων και των συμμάχων των Λακεδαιμονίων με
τους Αθηναίους και τους συμμάχους των Αθηναίων για πάντα. Και οι δύο πλευρές θα
διατηρήσουν την ελευθερία και την αυτονομία τους και θα διαχειρίζονται τα πολιτικά
του πράγματα σύμφωνα με τις παραδόσεις τους. Εάν κάποιος επιτεθεί με σκοπό τον
πόλεμο εναντίον των Αθηναίων και (εισβάλει) στην περιοχή των Αθηναίων ή προσπαθήσει να καταλύσει τους νόμους τους ή επιτεθεί με σκοπό των πόλεμο εναντίον των
συμμάχων τους, θα βοηθήσουν οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων
με όλη τους την δύναμη και όσο είναι δυνατόν. Εάν κάποιος επιτεθεί με σκοπό τον
πόλεμο στην περιοχή των Λακεδαιμονίων ή προσπαθήσει να καταλύσει τους νόμους
τους ή επιτεθεί με σκοπό των πόλεμο εναντίον των συμμάχων τους, θα βοηθήσουν οι
Αθηναίοι και οι σύμμαχοι των Αθηναίων με όλη τους την δύναμη και όσο είναι δυνατόν.
[χάσμα]
... οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοι τους προς τους Αθηναίους και τους συμμάχους
τους. Θα ορκισθούν από τους Αθηναίους οι Λακεδαιμόνιους και οι (εκπρόσωποι) από
κάθε Πόλη από τους στρατηγούς και την βουλή των 500 και τους άρχοντες και τους
φυλάρχους και τους ταξιάρχους και τους ιππάρχους. Ορκίζομαι στον Δία, στην Γη,
στον Ήλιο, στον Άρη, στην Αθηνά Αρεία, στον Ποσειδώνα, στην Δήμητρα να παραμείνω πιστός στην συμφωνημένη συμμαχία. Όσοι τηρήσουν τον όρκο τους να έχουν πολλά αγαθά, οι επίορκοι το αντίθετο. Τα ίδια θα ορκισθούν οι Αθηναίοι από τους Λακεδαιμόνιους, τους βασιλείς και τους εφόρους και την Γερουσία. Με τον ίδιο τρόπο θα
δοθεί ο όρκος και στις άλλες Πόλεις από τους άρχοντες. Εάν μάλιστα αποφασισθεί από
τους Λακεδαιμόνιους και τους συμμάχους και τους Αθηναίους ότι χρειάζεται να προστεθεί κάτι και για το καλό της συμμαχίας αυτό που θα αποφασισθεί και από τις δύο
πλευρές, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον όρκο. Να αναγραφεί η συνθήκη από τις
Πόλεις σε στήλες και να τοποθετηθεί σε όποιο ιερό επιθυμεί η κάθε μία.
Οι αντίπαλοι στον πόλεμο του Χρεμωνίδη (266-261 π.Χ.), όπως ονομάσθηκε
από τους ιστορικούς, είχαν συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους. Ο Αντίγονος Γονατάς έπρεπε με κάθε τρόπο να διατηρήσει την ισχύ του στην Ελλάδα και οι Αθηναίοι
με την βοήθεια των Λακεδαιμονίων και συμμάχων αλλά βασιζόμενοι και στην αναμενόμενη υποστήριξη του Πτολεμαίου Β᾽ να διατηρήσουν την ελευθερία και αυτονομία
τους μαζί με την στήριξη της εξουσίας τους σε Αττική και Πελοπόννησο αντίστοιχα.
Κατά την διάρκεια του 266 π.Χ., ο Γονατάς κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της
Κορίνθου και να αποκρούσει επιτυχώς τις επιθέσεις των εχθρών του ενώ το 265 σε
μάχη που διεξήχθη έξω από την Κόρινθο σκότωσε τον βασιλιά Αρέα.1139 Έχοντας το πεδίο ελεύθερο άρχισε την πολιορκία της Αθήνας χωρίς να φοβάται την αντίδραση του
Πτολεμαίου, ο οποίος αν και υποκινητής του πολέμου έδωσε λίγη βοήθεια. Ίσως ο βα1139

Παυσανίας, III.6 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Άγις», ΙΙΙ.4.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 238
σιλιάς της Αιγύπτου ήταν απασχολημένος στο Αιγαίο. Η κατοχή της Εφέσου είχε προκαλέσει την αντίδραση του Αντιγόνου και φαίνεται ότι σε ναυμαχία που έγινε έξω από
την Κω το 261 π.Χ. (;) νίκησε τον αιγυπτιακό στόλο. 1140 Όπως και εάν έχουν τα πράγματα, η Αθήνα πολιορκήθηκε και από ξηρά και από θάλασσα, οι ενισχύσεις δεν κατάφεραν να πλησιάσουν και τα αιγυπτιακά πολεμικά δεν βοήθησαν, οι αντοχές των πολιτών εξαντλήθηκαν και έτσι η πολιορκία κατέληξε σε παράδοση της πόλεως (262/1
π.Χ.). Ο Γονατάς έβαλε φρουρά στον Λόφο των Μουσών, την οποία αργότερα απέσυρε, αλλά διοικούσε την πόλη όπως ήθελε εκείνος με τους δικούς του Μακεδόνες άρχοντες.1141 Η Αθήνα δεν είχε πια το δικαίωμα να κόβει νομίσματα 1142 ούτε οι πολίτες να
εκλέγουν τους άρχοντες της. Ο απόλυτος νικητής στον πόλεμο του Χρεμωνίδη ήταν ο
Αντίγονος Γονατάς, ο οποίος είχε αφαιρέσει από την Αθήνα οποιαδήποτε ελπίδα να τεθεί επικεφαλής των ελληνικών Πόλεων για την ελευθερία και την αυτονομία τους.
Πέραν από την Μακεδονία, είχε πλέον στην κατοχή του σημαντικές οχυρές θέσεις, την
Χαλκίδα, την Ερέτρια, την Αθήνα, την Κόρινθο.1143 Μετά την νίκη του επί των Αθηναίων, ο Γονατάς ήταν πια ο «αδιαμφισβήτητος κύριος της Ελλάδας».1144
Αλλά ο Μακεδόνας βασιλιάς δεν υπολόγισε την επανεμφάνιση της Αχαϊκής Συμπολιτείας (δες παραπάνω) ως ισχυρής δυνάμεως στην Νότια Ελλάδα. Η αμφισβήτηση
της κυριαρχίας του στην περιοχή ξεκίνησε όταν ο στρατηγός Άρατος της Αχαϊκής Συμπολιτείας κατέλαβε το 243 π.Χ. τον Ακροκόρινθο 1145 και την Κόρινθο. Πλησίασε την
Κόρινθο μια νύχτα το κατακαλόκαιρο και με 100 άνδρες που αναρριχήθηκαν στα τείχη
χωρίς να εντοπισθούν και 300 άλλους που κατάφεραν να περάσουν από την πύλη, κατέλαβε την ακρόπολη ενώ οι Κορίνθιοι τελικά δέχθηκαν τον αχαϊκό στρατό χωρίς αντίσταση και έγιναν μέλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Πολύ σύντομα, τα Μέγαρα, η Τροιζήνα, και η Επίδαυρος ήρθαν στην Συμπολιτεία. 1146 Έτσι, η Αχαϊκή Συμπολιτεία είχε πια
κοινά όρια με την Αθήνα, την οποία θα ήθελε πάρα πολύ να αποσπάσει από τα μακεδο νικά χέρια, και ο Άρατος έκανε την πρώτη του αναγνωριστική επιδρομή την άνοιξη του
242 π.Χ. Η ένταξη της Κορίνθου στην Αχαϊκή Συμπολιτεία την έφερε αναπόφευκτα
αντιμέτωπη με τον Αντίγονο Γονατά. Για να αντιμετωπίσει τον ανίκητο Άρατο μαζί με
τις ενισχύσεις που όπως υπολόγιζε θα έστελνε ο Πτολεμαίος Β᾽, ο Μακεδόνας βασιλιάς
έπρεπε να βρει συμμάχους στην περιοχή. Ως ήταν φυσικό, δεν θα μπορούσε να στραφεί
αλλού παρά στην Αιτωλική Συμπολιτεία (δες παραπάνω), το αντίπαλο δέος της Αχαϊκής
Συμπολιτείας. Η ιδέα ότι οι Αιτωλοί έψαχναν ευκαιρία για να εξολοθρεύσουν τους
Αχαιούς είχε ήδη διαπιστωθεί από την Αρχαιότητα.1147 Εν τω μεταξύ, ο Άρατος έκανε
κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλάβει το Άργος. Ήταν τραυματισμένος στον μηρό
από λόγχη όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί από την πόλη αλλά να λεηλατήσει την
«χώρα» της. Παρά το γεγονός ότι νίκησε τον τύραννο του Άργους σε μάχη στις Κλεω1140

Πλούταρχος, Ηθικά, «Αποφθέγματα Βασιλέων και Στρατηγών», Αντιγόνου του Δευτέρου, 2
(183C-D) και Πλούταρχος, Ηθικά, «Περί του ευατόν επαινείν ανεπιφθόνως», 16 (545B) και Αθήναιος,
V.44 (209e). Δες και Hammond, History of Macedonia, 3:ch.XIII.
1141
Παυσανίας, III.6.5-6 και Απολλόδωρος Αθηναίος/Apollodorus Atheniensis, FGrH, 244, Fr.
44.
1142
Green, Actium, p. 147.
1143
Πολύαινος, IV.6.1.
1144
«the undisputed master of Greece», Rostovtzeff, SEHHW, 1:37. Δες και Hammond, History
of Macedonia, 3:ch.XII.4-5.
1145
Πολύαινος, VI.5.
1146
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Άρατος», XVI-XXV και Πολύβιος, II.43.
1147
Πολύβιος, II.43.10 & IX.34.6 & XVIII.4-5.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 239
νές, κοντά στην Νεμέα, το Άργος δεν έπεσε. Σύντομα, όμως, κατάφερε να έρθει σε
συμφωνία με τον τύραννο της Μεγαλοπόλεως και να προσχωρήσει η Πόλη στην
Αχαϊκή Συμπολιτεία. Επιθυμούσε, βέβαια, μια μεγαλύτερη επιτυχία: την απελευθέρωση
της Αθήνας. Αλλά πριν βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του, Αχαιοί και Μακεδόνες συμφώνησαν σε ανακωχή (242 π.Χ.). Εκείνος, απτόητος επιχείρησε να καταλάβει τον Πειραιά αλλά χωρίς αποτέλεσμα.1148 Τελικά, η Αθήνα δεν έγινε μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας και έτσι έμεινε ουδέτερη στην αντιπαράθεση Αχαϊκής Συμπολιτείας, Αιτωλικής
Συμπολιτείας και Μακεδόνων. Η πτώση της, όμως, ως ισχυρής δυνάμεως στην Ελλάδα
είχε πλέον συντελεσθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 28Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Αγιάδες)
Βασιλιάς
(κύριο γεγονός της βασιλείας του)
Άγις Α' (υπέταξε τους είλωτες)
Αλκαμένης (κήρυξη Α᾽ Μεσσηνιακού Πολέμου)
Πολύδωρος (κήρυξη Β᾽ Μεσσηνιακού Πολέμου)
Κλεομένης Α᾽ (αρχή Περσικών Πολέμων)
Λεωνίδας (Μάχη Θερμοπυλών)
Πλειστοάναξ (Πελοποννησιακός Πόλεμος)
Αγησίπολις Α᾽ (κήρυξη Κορινθιακού Πολέμου)
Κλεομένης Β᾽ (κήρυξη Γ᾽ Ιερού Πολέμου)
Αρεύς Α᾽
Λεωνίδας Β᾽

Χρονολογίες
(διοίκησε περ. π.Χ.)
930 – 900
758 – 741
741 – 665
520 – 490
490 – 480
459 – 409
395 – 380
369 – 309
309 – 265
254 – 242

ΠΙΝΑΚΑΣ 28Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Ευρυποντίδες)
Βασιλιάς
(κύριο γεγονός της βασιλείας του)
Προκλής
Νίκανδρος (Α᾽ Μεσσηνιακός Πόλεμος)
Θεόπομπος (Β᾽ Μεσσηνιακός Πόλεμος)
Δημάρατος (αρχή Περσικών Πολέμων)
Αρχίδαμος Β᾽ (Πελοποννησιακός Πόλεμος)
Άγις Β᾽ (Σπαρτιατική Ηγεμονία)
Αγησίλαος Β᾽ (κήρυξη Κορινθιακού Πολέμου)
Αρχίδαμος Γ᾽ (κήρυξη Γ᾽ Ιερού Πολέμου)
Άγις Δ᾽

Χρονολογίες
(διοίκησε περ. π.Χ.)
930
750 – 725
725 – 675
514 – 491
469 – 427
427 – 401
401 – 360
360 – 338
245 – 241

Την ίδια εποχή, την ίδια μοίρα είχε και η Σπάρτη. Οι δύο βασιλείς 1149 της Σπάρτης προέρχονταν από δύο διαφορετικές οικογένειες, από τους Αγιάδες και τους Ευρυποντίδες (Πίνακας 28Α&Β). Μετά τον θάνατο του βασιλιά Αρέως Α᾽ που προερχόταν από
την οικογένεια των Αγιαδών υπήρξαν γεγονότα που οδήγησαν στην ανάληψη της εξουσίας από τον βασιλιά Άγι Δ᾽ (διοίκ. 245-241 π.Χ.) από την οικογένεια των Ευρυποντιδών. Στα τέσσερα χρόνια της βασιλείας του, ο Άγις επιδίωξε δραστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις προτείνοντας δύο φορές την διαγραφή των χρεών των πολιτών και αναδασμό της γης με σκοπό να επανακτήσει η Σπάρτη την παλιά της ισχύ ως Πόλις δια της
1148
1149

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Άρατος», XXVII-XXX & XXXIII.
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 171.
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ισχυροποιήσεως της βασιλικής εξουσίας. Η μειοψηφία των εκατό περίπου πλουσίων
και μεγάλων γαιοκτημόνων, όμως, αντέδρασε δυναμικά με επικεφαλής τον βασιλιά Λεωνίδα Β᾽των Αγιαδών, τον οποίον ο Άγις κατάφερε να κατηγορήσει, να εκθρονίσει, και
να εξορίσει. Ο Λεωνίδας είχε πράξει ό,τι ήταν δυνατόν για να πείσει την γερουσία να
απορρίψει τις προτάσεις του Άγι. Άλλοτε οι έφοροι ήταν υπέρ και άλλοτε κατά των μεταρρυθμίσεων, γεγονός που περιέπλεξε την κατάσταση. Όταν ο Άγις εξεστράτευσε
στον Ισθμό για να βοηθήσει την Αχαϊκή Συμπολιτεία στην αναμενόμενη επίθεση των
Αιτωλών μέσω των Μεγάρων, ο Λεωνίδας κατάφερε να καταλάβει την εξουσία. Αλλά
όταν η σύγκρουση ματαιώθηκε και ο Άγις επέστρεψε στην Σπάρτη, συνελήφθη και
μετά από συνοπτική δίκη καταδικάστηκε σε θάνατο.1150
Προς το τέλος του Γ᾽ αιώνα π.Χ, η Αθήνα και η Σπάρτη βρίσκονταν σε παρακμή, για την οποία εν μέρει και ως στρατιωτικός τους αντίπαλος ήταν υπεύθυνος και ο
Αντίγονος Β᾽ Γονατάς. Την εποχή αυτή, ο αντικειμενικός του στρατιωτικός στόχος
ήταν ο έλεγχος του νότιου ελλαδικού χώρου για να ολοκληρώσει την μακεδονική κυριαρχία στο Αιγαίο. Όμως αν και φαίνεται ότι κατάφερε να εξουδετερώσει τους Αθηναίους, να σταματήσει τον Άρατο της Αχαϊκής Συμπολιτείας προ των αθηναϊκών πυλών, να απομακρύνει την σπαρτιατική επέμβαση, η τελική του στρατιωτική συγκομιδή
ήταν μικρή μια που η μακεδονική κυριαρχία στο Αιγαίο δεν ήταν καθόλου βέβαιη. Ήδη
ο Γονατάς ήταν πολύ μεγάλος για να επιτύχει οτιδήποτε άλλο στην βασιλική του σταδιοδρομία. Πέθανε το 239 π.Χ. σε ηλικία ογδόντα ετών.
Η ελληνιστική πόλη και τα βασίλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
Στην ιστορική μας αφήγησή ξεχωρίσαμε την πόλη ως γενική αστική κοινότητα
από την Πόλη ως ελληνική πολιτική οντότητα. Αυτές που ονομάσαμε πόλεις στην Μεσοποταμία, οι φαραωνικές αιγυπτιακές πόλεις, οι πρωτεύουσες των μεγάλων αυτοκρατοριών της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: διοικούνταν από
έναν ηγεμόνα. Στην ιστορικής τους πορεία, οι ελληνικές Πόλεις και το δημοκρατικό
τους πολιτικό σύστημα δεν ήταν παρά «μια θαυμάσια ανωμαλία».1151 Στην δημοκρατική
τους διάσταση, λοιπόν, αυτές οι Πόλεις, διοικούνταν από τους πολλούς και όχι από τον
έναν, σε αντίθεση με την διοίκηση του απόλυτου ηγεμόνα που επικρατούσε στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή. Παρότι κατά την Ελληνιστική Εποχή οι ελληνικές Πόλεις συνέχισαν να υφίστανται αλλά με παρηκμασμένους δημοκρατικούς θεσμούς, ο ηγεμόνας έγινε ο κατά κόρον κυρίαρχος των μεγάλων κρατών και πόλεων. Στην Ανατολική Μεσόγειο, το ιστορικό διάλειμμα των δημοκρατικών ελληνικών Πόλεων είχε τελειώσει
και οι βασιλείς είχαν επιστρέψει στους θρόνους τους. Σιγά σιγά, αναδύθηκαν δύο νέοι
τύποι πολιτικής διοικήσεως: του ελληνιστικού κράτους και της ελληνιστικής πόλεως.
Προς το τέλος του Γ᾽ αιώνα π.Χ. υπήρχαν τρία μεγάλα κράτη: η Μακεδονία των
Αντιγονιδών, η Συρία των Σελευκιδών και η Αίγυπτος των Πτολεμαίων, και δύο μεγάλες και ισχυρές πόλεις: η Ρόδος και η Πέργαμος. Τα ελληνιστικά κράτη κατελάμβαναν μεγάλες εκτάσεις γης και ήταν έτοιμα να πολεμήσουν μεταξύ τους για λίγη περισσότερη γη ή απόλυτη κυριαρχία στην περιοχή τους. Οι πόλεμοι μεταξύ τους διεξάγονταν με μισθοφορικούς στρατούς, οι οποίοι συμμετείχαν στις μάχες για το οικονομικό
τους όφελος. Ο στρατός των πολιτών που με αυτοθυσία υπερασπιζόταν την Πόλη του
είχε εκλείψει ανεπιστρεπτί. Η Μακεδονία είχε παραμείνει μια φυλετική κοινωνία, στην
οποία ο Αντίγονος Β᾽ Γονατάς επηρεασμένος από την στωική φιλοσοφία είχε δώσει το
1150
1151

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Άγις», ΙΙΙ-XX και Green, Actium, p. 250.
Green, Actium, p. 155.
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χαρακτηριστικό μιας ήπιας ηγεμονίας. Η δύναμή του κράτους και του ηγεμόνα της
οφειλόταν στον ομοιογενή πληθυσμός της, στην αφοσίωση των στρατιωτών στον βασιλιά τους, και στους φυσικούς της πόρους: ξυλεία, σιτηρά, χρυσός. Παρά το γεγονός ότι
ο βασιλιάς έπρεπε να σταθμεύει σημαντική στρατιωτική δύναμη στην χώρα για να έχει
εξασφαλισμένα τα βόρεια και ανατολικά σύνορα από τους γειτονικούς λαούς, ο Γονατάς είχε καταφέρει να ελέγχει και την Μακεδονία και σημαντικά φρούρια στην Ελλάδα
μέχρι τον Ισθμό. Ο επίμονος σκοπός των βασιλέων της ήταν η ναυτική κυριαρχία στο
Αιγαίο.
Το βασίλειο των Σελευκιδών εκτεινόταν το 240 π.Χ. από την Συρία μέχρι την
Ινδία και περιελάμβανε πληθώρα ετερόκλιτων φυλών. Συνεπώς, η συνοχή του κράτους
βασιζόταν στην ισχυρή προσωπικότητα του ηγεμόνα που θα μπορούσε να δαμάσει τις
πολλές φυλές με τις διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς και να εμποδίσει τους τοπικούς αρχηγούς που θα επιθυμούσαν εξέγερση. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι
Σελευκίδες διατήρησαν την ελληνικότητά τους και βασίσθηκαν σε ελληνικά και μακεδονικά μισθοφορικά στρατεύματα για να διατηρήσουν την εξουσία στην χώρα. Ήταν
αυτοί που προσπάθησαν να στείλουν ελληνικούς πληθυσμούς να ιδρύσουν και να εγκατασταθούν σε νέες πόλεις στην επικράτειά τους ενώ ενεθάρρυναν και τον εξελληνισμό
των ντόπιων. Οι εξελληνισμένοι είχαν την δυνατότητα να εγκατασταθούν στις νέες
πόλεις αλλά και να αναρριχηθούν στην διοίκηση του κράτους.
Η πρωτεύουσα του αιγυπτιακού βασιλείου των Πτολεμαίων ήταν η Αλεξάνδρεια. Εκτός από την Αίγυπτο, οι βασιλείς της Αιγύπτου διοικούσαν της Κυρηναϊκή,
στα δυτικά της Αιγύπτου, την Κύπρο, την Αρχαία Παλαιστίνη και την Φοινίκη ενώ ο
στόλος τους έπλεε στο νότιο Αιγαίο. Οι άνδρες της ελληνικής κοινότητας δεν νυμφεύονταν Αιγύπτιες ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι βασιλείς νυμφεύονταν τις αδελφές
τους, κατά την φαραωνική παράδοση. Ο ελληνιστικός βασιλιάς είχε θεοποιηθεί και παρουσιαζόταν ως αυτός που διασφάλιζε την ειρήνη και την ευημερία προσθέτοντας συχνά στο όνομα του τα επίθετα σωτήρ και ευεργέτης. Για τους ντόπιους Αιγυπτίους, ο
βασιλιάς της Ελληνιστικής Εποχής δεν ήταν παρά ένας ακόμη φαραώ, ο οποίος είχε την
απόλυτη πολιτική και οικονομική εξουσία. Οι Έλληνες και οι Μακεδόνες είχαν εγκατασταθεί σε όλη την χώρα, στις παραχωρημένες από τον βασιλιά γαίες, και εκτός από
γαιοκτήμονες αποτελούσαν και την διασκορπισμένη φρουρά του βασιλιά στην χώρα.
Οι εργάτες της γης ήταν φυσικά οι Αιγύπτιοι.
Οι Αντιγονίδες, οι Σελευκίδες και οι Πτολεμαίοι με τα βασίλειά τους αποτελούσαν τις τρεις μεγάλες δυνάμεις που διατηρούσαν την στρατιωτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν τούτοις, εκτός από τα μεγάλα βασίλεια υπήρχαν και δύο μεγάλες
και ισχυρές πόλεις: η Ρόδος και η Πέργαμος. Η Ρόδος, λόγω της γεωγραφικής της
θέσεως, της σταθερής της πολιτικής διοικήσεως, του ελέγχου του εμπορίου στην περιοχή της, και του ισχυρού της ναυτικού είχε διατηρήσει την κυριαρχία της στο Αιγαίο. Η
Πέργαμος, στην βορειοδυτική Μικρά Ασία, έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου των Ατταλιδών (281-133 π.Χ.) και μεγάλο πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού. Αρχικά, η κυριαρχία των ηγεμόνων της περιοριζόταν στην πόλη την ίδια αλλά μετά το μέσο του Γ᾽
αιώνα π.Χ, επεκτάθηκε κυρίως μέχρι την μικρασιατική ακτή. Η μεγαλύτερη στρατιωτική επιτυχία της ήταν η νίκη επί των Γαλατών, γεγονός που ανέδειξε την πόλη ως ισχυρή δύναμη στην περιοχή.
Η ανωτέρω σύνοψη της πολιτικής καταστάσεως στην Ανατολική Μεσόγειο
κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. δείχνει ότι είχε επέλθει το τέλος των κλασσικών ελληνικών
Πόλεων ως κυρίαρχων και ισχυρών διοικητικών μονάδων. Από την άλλη πλευρά, όμως,
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οι ελληνιστικές πόλεις στην οικιστική τους διάσταση επεκτάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, άλλαξαν μορφή και θα ήταν άδικο να τις χαρακτηρίσουμε ελάσσονος σημασίας σε
σύγκριση με αυτές της Κλασσικής Εποχής. Μπορεί αυτές της ηπειρωτικής Ελλάδας να
έχασαν την αυτονομία τους κυρίως ως προς τις διεθνείς τους σχέσεις αλλά στον ελληνιστικό κόσμο συνέχισε να υπάρχει το ενδιαφέρον του πολίτη για την τοπική διοίκηση
και την πρόνοια για τους φτωχότερους συμπολίτες τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
στην τοπική διοίκηση επικράτησαν οι πλούσιοι αριστοκράτες ενώ οι άλλοι πολίτες που
δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην διακυβέρνηση ασχολήθηκαν με τοπικές οικονομικές επιχειρήσεις ή με το τοπικό και διεθνές εμπόριο. Στην πραγματικότητα, οι κάτοικοι των παλιών αυτόνομων ελληνικών Πόλεων προσαρμόστηκαν σιγά σιγά στην νέα
κατάσταση χωρίς καλά καλά να αντιληφθούν την μεταβολή στον χαρακτήρα της διακυβερνήσεως, τον οποίον βλέπουμε εμείς σήμερα στην διάσταση του ιστορικού χρόνου.
Επίσης, οι νέες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου αναπτύχθηκαν επάνω σε νέα βάση
και ορισμένες έγιναν οι μεγαλουπόλεις της Ελληνιστικής Εποχής. Βέβαια, οι άνθρωποι
που ζουν γεγονότα που αργότερα οι ιστορικοί αποφαίνονται ότι άλλαξαν τον ρου της
Ιστορίας σπάνια αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές κατά την διάρκεια του βίου
τους.1152 Γι᾽ αυτόν τον λόγο οι ιστορικοί γράφουν Ιστορίες. Για να κατανοήσουν τις συνέχειες και τις ασυνέχειες μέσα στον ιστορικό χρόνο. Να ερμηνεύσουν το ιστορικό γίνεσθαι.
Τα χαρακτηριστικά των πόλεων κατά την Ελληνιστική Εποχή είναι ότι ιδρύθηκαν πολλές νέες πόλεις στην επικράτεια των Σελευκιδών, στην δυτική Ασία, ορισμένες
πόλεις γιγαντώθηκαν, υπήρξε ιδιαίτερη οικιστική ανάπτυξη ως προς το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους, ορισμένοι πολιτειακοί θεσμοί έγιναν κοινοί σε πολλές από
αυτές, η ελληνική κοινή διάλεκτος –ελάχιστα διαφοροποιημένη από την αττική διάλεκτο– επικράτησε επί των τοπικών ιωνικών, δωρικών, αιολικών και άλλων γλωσσικών
διαλέκτων, είχαν ως πολιτισμικό πρότυπο την κλασσική Αθήνα. Μπορεί η Αθήνα να
μην ήταν πια η σπουδαία και ισχυρή Πόλη της Ελλάδας αλλά έγινε το πρότυπο της κοινής ελληνιστικής πόλεως. Ένας οικισμός θα μπορούσε να ονομασθεί πόλη εάν διέθετε
κυβερνητικά κτήρια, γυμναστήριο (γυμνάσιο), θέατρο, κτήρια Αγοράς, στοές και κρήνες,1153 τα οποία φυσικά θα βρίσκονταν εντός τειχών. Επίσης, υπάρχει πληθώρα ψηφισμάτων, με τα οποία ένα πολίτης μιας πόλεως ή μία άλλη πόλη τιμώνται για τις καλές
υπηρεσίες που συνεισέφεραν σε άλλες ελληνικές πόλεις. Οι φιλικές σχέσεις, λοιπόν,
που διαφαίνονται από αυτές τις ενέργειες δημιούργησαν στους Έλληνες της Ελληνιστικής Εποχής την ιδέα της πολιτισμένης (ελληνικής) οικουμένης. Σε αυτήν την οικουμένη, πολίτες μίας πόλεως καλούνταν ως μεσολαβητές να λύσουν εσωτερικά ζητήματα
άλλων πόλεων ενώ πόλεις συμφωνούσαν να σέβονται τους ναούς και τα ιερά άλλων ελληνικών πόλεων αλλά και να συνεργάζονται σε διάφορα ζητήματα. Παρ᾽ όλα αυτά, ως
ήταν φυσικό, οι πόλεμοι δεν έλλειπαν.1154
Οι δύο ελληνικοί αποικισμοί από τον Η᾽ μέχρι και τον ΣΤ᾽ αιώνα ακολούθησαν
τους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου. Στα παράλια του βορείου Αιγαίου, του Εύξεινου Πόντου, και της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου οι Έλληνες ίδρυσαν περισσότερες από εκατόν πενήντα αποικίες. Η ιδέα, λοιπόν, του αποικισμού δεν ήταν καθόλου ξένη στους Έλληνες της Ελληνιστικής Εποχής. Όμως η κύρια αιτία του αποικι1152

Hammond, The City in the Ancient World, ch. XVI.
Δ.Χ., XLVIII.9 και Παυσανίας, X.4.1.
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Richard Billows, «Cities,» in A Companion to the Hellenistic World, ed. Andrew Erskine
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σμού, ο υπερπληθυσμός, δεν είχε εκλείψει. Παρά τους πολέμους, σταδιακά από τον
ΣΤ᾽ μέχρι τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., οι ελληνικές πόλεις είχαν αποκτήσει πάλι πληθυσμό ο
οποίος έπρεπε να βρει στέγη σε άλλη πόλη: πολιτικοί εξόριστοι, τυχοδιώκτες, απάτριδες, εξαθλιωμένοι άνθρωποι και άλλοι που δεν είχαν μόνιμη στέγη συγκροτούσαν ένα
ενοχλητικό και επικίνδυνο συνονθύλευμα. Η απάντηση του Αθηναίου ρήτορα Ισοκράτη
σε αυτό το ζήτημα στην αρχή του Δ᾽ αιώνα π.Χ. ήταν η πρόταση για επίθεση των Ελλήνων εναντίον των Περσών, έτσι ώστε να αποκτηθεί νέος γεωγραφικός χώρο για να
εγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι.1155 Στο μέσο περίπου του Δ᾽ αιώνα π.Χ., ο Ισοκράτης προέτρεψε τον Φίλιππο Β᾽ της Μακεδονίας να καταλάβει την Μικρά Ασία και
να κτίσει πόλεις για να εγκατασταθούν όσοι Έλληνες θα έφευγαν από την Ελλάδα αλλά
και εκείνοι που περιφέρονταν στην Μικρά Ασία και δημιουργούσαν προβλήματα. 1156 Ο
Ισοκράτης, λοιπόν, ήταν αυτός που πρώτος παρότρυνε έναν ιδιότυπο ηπειρωτικό αποικισμό στην Ανατολή με την ίδρυση νέων πόλεων για την εγκατάσταση υπεράριθμων ή
περιπλανώμενων Ελλήνων. Ο πρώτος που έβαλε σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο ήταν ο
Αλέξανδρος όταν όρισε την ίδρυση της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο αλλά και κατόπιν
όταν ίδρυσε στην Ασία περί της δώδεκα άλλες πόλεις με το όνομα Αλεξάνδρεια. Την
ίδια πολιτική ακολούθησαν ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος και ο Σέλευκος. Οι περισσότερες από αυτές τις πόλεις ιδρύθηκαν στην θέση ντόπιων οικισμών, όπου εγκαταστάθηκαν Έλληνες και επέβαλαν τους δικούς τους θεσμούς. Ο εξελληνισμός των
ντόπιων διήρκεσε για δύο γενιές και εν τω μεταξύ οι Έλληνες μεταμόρφωσαν το φυσικό περιβάλλον των πόλεων, το νομικό τους σύστημα, την κοινωνική, πολιτισμική και
θρησκευτική ζωή των κατοίκων. Με αυτόν τον τρόπο, τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας
ελληνικής πόλεως ήταν πλέον αναγνωρίσιμα από τις αποικίες στην Δύση, στην κυρίως
Ελλάδα, στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή και στην υπόλοιπη δυτική Ασία. Πολλές από αυτές τις πόλεις έφεραν βασιλικά ονόματα, Αλεξάνδρεια, Σελεύκεια, Αντιόχεια, Λαοδίκεια, Στρατονίκεια, Απάμεια. Για τις πόλεις αυτές δεν διαθέτουμε, βέβαια, στοιχεία για
τον πληθυσμό τους και την έκτασή τους ενώ οι ελλιπείς ανασκαφές και τα ρωμαϊκά κατάλοιπα δυσκολεύουν τους αρχαιολόγους. Αλλά, παρ᾽ όλα αυτά, επρόκειτο για πόλεις
μεγαλύτερες από αυτών της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πόλεις, μάλιστα, όπως η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια και η Σελεύκεια κατοικούνταν από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Είναι σημαντική η διαπίστωση ότι οι περισσότεροι Έλληνες της δυτικής Ασίας
λόγω της ευκολίας μετακινήσεώς τους και της ασφάλειας στις μεταφορές είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν μία μεγάλη πόλη και συνεπώς να έχουν την εμπειρία της
αστικής ζωής σε αντίθεση με την ζωή στην μικρή πόλη.1157 Μια τέτοια μικρή πόλη ήταν
και η Πριήνη, στην μικρασιατική ακτή, απέναντι από την Σάμο.
Σε γενικές γραμμές, ο πολεοδομικός ιστός των νέων ελληνιστικών πόλεων ακολούθησε το ήδη χρησιμοποιημένο σε άλλες ελληνικές πόλεις ιπποδάμειο ή ορθογώνιο
σχέδιο. Τα πλεονεκτήματά του ήταν ότι ήταν πολύ απλό στην εφαρμογή του και οι
κάτοικοι και επισκέπτες μπορούσαν να μετακινηθούν από το ένα τμήμα της πόλεως σε
κάποιο άλλο γρήγορα και εύκολα. Το ίδιο σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε
επεκτάσεις ή νέες πόλεις μέχρι τις μέρες μας. Παρά την σχετική ομοιομορφία τους, οι
ελληνιστικές πόλεις δεν ήταν πανομοιότυπες η μία με την άλλη διότι οι Έλληνες πολεοδόμοι τις είχαν προσαρμόσει στην γεωγραφία της περιοχής. Το κοινό τους στοιχείο,
όμως, το βασικό ορθογώνιο πλέγμα, έδινε σε κατοίκους και περαστικούς αίσθηση οι1155
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κείου περιβάλλοντος, γεγονός που έκανε τις μετακινήσεις από πόλη σε πόλη ψυχολογικά πιο εύκολες. Αλλά και η εγκατάσταση νέου κατοίκου ήταν εύκολη διότι ήξερε που
ακριβώς θα έκτιζε το δικό του σπίτι, σε συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, κατά μήκος κάποιου ήδη σχεδιασμένου δρόμου, δίπλα από κάποιο ήδη υπάρχον κτίσμα. Από
πολεοδομικής απόψεως, λοιπόν, είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε τέσσερις χαρακτηριστικές πόλεις της δυτικής Μικράς Ασίας, οι οποίες έχουν ανασκαφεί επαρκώς και μας
αποκαλύπτουν την νέα ελληνιστική πόλη και τις λειτουργίες της. Από πλευράς μεγέθους και λειτουργίας, η Πέργαμος υπήρξε βασιλική πρωτεύουσα, η Έφεσος και η
Μίλητος ήταν μεγάλες πόλεις και η Πριήνη μια χαρακτηριστικά μικρή πόλη της Μικρής Ασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 29
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ (323 π.Χ. - 324 μ.Χ.)
Εποχή και Περίοδος
Ελληνιστική Εποχή
- Πρώιμη Ελληνιστική Περίοδος
- Μέση Ελληνιστική Περίοδος
- Ύστερη Ελληνιστική Περίοδος
Ρωμαϊκή Εποχή
- Ρεπουμπλικανική Περίοδος
- Αυτοκρατορική Περίοδος

Χρονολογίες
323 – 275 π.Χ.
275 – 150 π.Χ.
150 – 31 π.Χ.

148 – 31 π.Χ.
31 π.Χ. – 324 μ.Χ.

Πριήνη, η μικρή ελληνιστική πόλη στην Μικρά Ασία
Η Πριήνη θα μπορούσε να αποτελέσει για εμάς σήμερα το πρότυπο της νέας μικρής ελληνιστικής πόλεως, που οικοδομήθηκε μετά το μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η συγκεκριμένη πολεοδομίας της και η καθημερινή της
ζωή που την έκαναν ιδιαίτερη εξαιτίας του τρόπου με τον οποίον είχε κτισθεί και στο
σημείο στο οποίο είχε οικοδομηθεί.
Η Πριήνη (Priene, BAGROW, 61:E2, κοντά στο σημερ. Güllübahçe) που γνωρίζουμε σήμερα και βρίσκεται στην ενδοχώρα απέναντι από την Σάμο ανήκει στον Δ᾽
αιώνα π.Χ. Σε βαθύτερα, όμως, αρχαιολογικά στρώματα δεν βρέθηκε η αρχαϊκή Πριήνη και, συνεπώς σύμφωνα με την αναφορά του Σκύλακα, οι αρχαιολόγοι συμπεραίνουν
ότι βρισκόταν σε παραθαλάσσιο μέρος και διέθετε δύο λιμάνια.1158 Κατά μία θεωρία, είναι πιθανόν να επρόκειτο για το Ναύλοχον (δες παραπάνω), το οποίο μετονομάσθηκε
έτσι μετά την κτίση της ηπειρωτικής Πριήνης.1159 Η επιγραφή με την επιστολή του Αλεξάνδρου Γ᾽1160 που βρέθηκε στον ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη και αναφέρεται στους κατοίκους του Ναυλόχου και της Πριήνης υποδεικνύει ότι μπορεί ο Αλέξανδρος να είχε κάποια σχέση με την ίδρυση της νέας πόλεως. Η νέα πόλη είχε ιδιαιτερότητες. Συνοπτικά, μπορεί κανείς να αναφερθεί στα εξής. Τα απόκρημνα όρια της
εμπόδιζαν την επέκτασή της ενώ οι κατοικίες ήταν ταπεινής κατασκευής. Η πρόσβαση
1158

Σκύλαξ, 98.
W. Hoepfner, «Η Παλαιά και η Νέα Πριήνη-Πύθεος και Αριστοτέλης,» στο Πριήνη (Αθήνα:
Ίδρυμα Μείζονος Πολιτισμού), σ. 12-15.
1160
PHI Greek Inscriptions, # PH253012, Asia Minor: Ionia, Priene 132 = Tod., GHI, no 185 =
OGIS, no 1.
1159
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σ᾽ αυτήν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη διότι, όπως ήταν κτισμένη σε υψηλό επίπεδο, έπρεπε
κανείς να ανέβει πολλά σκαλοπάτια μέχρι να την πλησιάσει. Η πόλη μπορεί να ήταν
σχεδιασμένη από τον Πύθεο,1161 ο οποίος σχεδίασε και το σημαντικότερο κτίσμα της
πόλεως, τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος.1162 Το ιερό φαίνεται ότι ήταν ενταγμένο στο πολεοδομικό σχέδιο και αποτελούσε από μόνος του οικοδομικό τετράγωνο. Ο σχεδιασμός
της πόλεως είναι βασισμένος στα πολεοδομικά τετράγωνα με συγκεκριμένη σχέση
πλευρών. Τα οικοδομικά τετράγωνα των κατοικιών (ιδιωτικός χώρος) έχουν αναλογία
πλευρών 3:4, της Αγοράς (δημόσιος χώρος) έχει αναλογία 2:3 1163 και ο ναός έχει αναλογία 1:2. Στα οικόπεδα με μεσημβρινό προσανατολισμό, ο προθάλαμος των οικιών που
στηριζόταν σε κίονες προσέφερε σκιά το καλοκαίρι ενώ τον χειμώνα οι ακτίνες του
ήλιου εισέδυαν βαθιά μέσα στον οίκο, το κύριο δωμάτιο του οικήματος. Στο ισόγειο
βρισκόταν η παστάδα (ημιυπαίθριος προθάλαμος) που οδηγούσε στον οίκο, δηλαδή
στον χώρο καθημερινής διαβιώσεως των ενοίκων, στον μικρό ανδρώνα τριών κλινών
και στον χώρο του υφαντηρίου ή λουτρού. Στον επάνω όροφο υπήρχε υπνοδωμάτιο,
γυναικωνίτης, ίσως λουτρό αλλά και εξώστης. Κατά μία θεωρία, η εστία, σε όσα οικήματα υπήρχε, πρέπει να καταλάμβανε μεγάλο χώρο και να είχε το ύψος των δύο
ορόφων για την εξαγωγή του καπνού. Οι ιδιοκτήτες ορισμένων κατοικιών έκτισαν εκ
των υστέρων μεγαλύτερους ανδρώνες. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι ο επιπλέον κατασκευασμένος ανδρώνας δέκα κλινών στην οικία αρ. 25, δίπλα στον οποίο υπήρχε και
αποχωρητήριο.1164 Έχει υπολογισθεί ότι ο αρχικός πληθυσμός της Πριήνης που ήταν
κυρίως αγροτικός δεν ήταν παραπάνω από 5000 άτομα (κάτοικοι, πάροικοι, και
δούλοι), εκ των οποίων περίπου οι 1500 ήταν πολίτες. Μόνο το σαράντα τοις εκατό της
τειχισμένης πόλεως αποτελούσε την οικιστική περιοχή ενώ ο υπόλοιπος κενός χώρος
μπορούσε σε περιπτώσεις κινδύνου να φιλοξενήσει τις οικογένειες των κατοίκων της
γύρω περιοχής και τα ζώα τους. Δεν αποκλείεται, βέβαια, ο κενός χώρος να αποτελούσε
πεδίο επεκτάσεως και για την οικιστική περιοχή της πόλεως.1165
Ας ρίξουμε, όμως, μια πιο κοντινή και λεπτομερειακή ματιά στην πόλη. Η Πριήνη αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μικρών και μεσαίων ελληνιστικών πόλεων με συγκεκριμένους χώρους και κτήρια. Η τελική διαμόρφωση της Αγοράς χρονολογήθηκε
στην Ύστερη Ελληνιστική Εποχή και οι διαστάσεις του εσωτερικού ορθογώνιου υπαίθριου χώρου της ήταν 75,63 μ. επί 46,35 μ., δηλαδή δύο οικοδομικά τετράγωνα. Η Αγορά βρισκόταν στο κέντρο της πόλεως αλλά νότια του κεντρικού οδικού άξονα της Πριήνης και, όπως συνέβαινε σε κάθε ελληνική πόλη, αποτελούσε θρησκευτικό, πολιτικό
και εμπορικό κέντρο. Εκεί διεξάγονταν θρησκευτικές εορτές, γίνονταν ιδιωτικές πολιτικές συζητήσεις αλλά και εμπορικής φύσεως συναντήσεις. Στην Πριήνη υπήρχε και δεύτερος καθαρά εμπορικός χώρος τροφίμων και ενδυμάτων, στα δυτικά της Αγοράς. Η
θέση της Αγοράς πρέπει να είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό της πόλεως του Δ᾽
αιώνα π.Χ., διότι αν και το έδαφος στο σημείο εκείνο είναι επίπεδο, κατασκευάσθηκαν
ειδικά έργα για την κατάλληλη διαμόρφωσή του. Ο ανοικτός χώρος περιβαλλόταν από
κτίσματα. Στα βόρεια υπήρχε η Ιερή Στοά, το Άνω Γυμνάσιο (γυμναστήριο), το Εκκλησιαστήριο ή Βουλευτήριο, το Πρυτανείο. Στα νότια υπήρχε η Νότια Στοά με τρία κτήρια σε σχήμα Π και στα ανατολικά ναός αφιερωμένος στον Ασκληπιό (Ασκληπιείο) ή
1161

Πυθεύς ή Πυθεός.
Vitruvius, I.1.12 & VII.12.
1163
Αλλά δες και Πριήνη, σ. 54.
1164
Hoepfner, σ. 17-20 & 23-24.
1165
Πριήνη, σ. 44
1162

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 246
στον Δία αλλά και η αψιδωτή Πύλη για την Αγορά. Στο κέντρο του υπαίθριου χώρου
μάλλον υπήρχε βωμός ενώ ανατολικότερα είχε αφιερωθεί μνημείο μάλλον βασιλικό. Η
Ιερή Στοά πρέπει να κατασκευάσθηκε περί το 150 π.Χ., έχει συνολικό μήκος 116,46 μ.,
και έξι αναβαθμοί (σκαλοπάτια) διατρέχουν όλο το μήκος της. Η εξωτερική κιονοστοιχία αποτελείται από 49 δωρικούς κίονες ενώ η εσωτερική, η οποία την χωρίζει σε δύο
κλίτη, από 24 ιωνικούς κίονες. Στο πίσω μέρος της στοάς υπήρχαν 15 δωμάτια, τα περισσότερα από το οποία έκλειναν με θύρα. Μεταξύ 130-50 π.Χ., στην Ιερή Στοά φυλασσόταν το αρχείο της πόλεως, το οποίο προηγουμένως βρισκόταν στον ναό της Αθηνάς. Η Νότια Στοά, η οποία έχει σχήμα Π, αποτελείται από τρία τμήματα: το δυτικό, το
νότιο και το ανατολικό αλλά και προέκταση προς τα ανατολικά, κάθετη στο ανατολικό
τμήμα. Κιονοστοιχία δωρικού ρυθμού διατρέχει όλο το μήκος της στοάς, πίσω από την
οποία υπάρχει διάδρομος με δωμάτια. Το δυτικό και το ανατολικό τμήμα έχουν από 18
κίονες το κάθε ένα ενώ το νότιο έχει 30. Η ανατολική προέκταση αποτελείται από δωρική κιονοστοιχία 16 κιόνων, την συνέχεια του διαδρόμου και δωμάτια. Το νότιο τμήμα
της Νότιας Στοά χωρίζεται μερικώς σε δύο κλίτη από κιονοστοιχία 8 δωρικών
κιόνων.1166
Το Εκκλησιαστήριο ή μάλλον Βουλευτήριο βρισκόταν πίσω από το ανατολικό
τμήμα της Ιερής Στοάς και ήταν ενωμένο με εκείνη. Τα καμένα κεραμίδια που βρέθηκαν υποδεικνύουν καταστροφή του από πυρκαγιά. Στον χώρο αυτό συνεδρίαζε η βουλή
και οι βουλευτές κάθονταν σε 640 μαρμάρινα έδρανα σε διάταξη Π στις εσωτερικές
πλευρές του κτηρίου, Τα έδρανα ήταν διαμορφωμένα σε κερκίδες, οι οποίες κατέληγαν
στο χαμηλότερο επίπεδο σε ορθογώνιο χώρο διαστάσεων 5 επί 3,65 μ., στο κέντρο του
οποίου υπήρχε βωμός. Το ανατολικό και δυτικό τμήμα είχε 10 κερκίδες ενώ το βορινό
16. Η πρόσβαση στα έδρανα των κερκίδων γινόταν από τέσσερις κλίμακες που ξεκίναγαν από τις γωνίες του ορθογώνιου κατώτερου χώρου και κατέληγαν σε περιμετρικό
διάδρομο πίσω από τις τελευταίες κερκίδες ενώ οι βουλευτές έμπαιναν στο χώρο του
Βουλευτηρίου από τρεις εισόδους.1167
Το Πρυτανείο βρισκόταν ακριβώς δίπλα και ανατολικά του Βουλευτηρίου.
Όπως κάθε άλλο κτίσμα ελληνικής πόλεως που είχε το ίδιο όνομα ήταν δημόσιο κτήριο
με λειτουργία ιδιωτικής οικίας. Εκεί κατοικούσαν οι επιστάτες των πρυτάνεων, γινόταν
η σίτιση των πρυτάνεων και επίλεκτων πολιτών, φιλοξενούνταν σημαντικοί ξένοι επισκέπτες, και γίνονταν οι θυσίες της πόλεως. Οι πρυτάνεις ήταν οι εκπρόσωποι των φυλών στις οποίες ανήκαν οι πολίτες της Πριήνης και οι επιστάτες αυτοί που προΐσταντο
των πρυτάνεων για μία ημέρα. Επίσης, εκεί φυλάσσονταν τα μέτρα και τα σταθμά της
πόλεως. Η σημερινή μορφή του κτηρίου που πιθανολογείται ότι ήταν το Πρυτανείο
στην Πριήνη έχει σήμερα την διαμόρφωση που έλαβε στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, η οποία όμως πρέπει να βασιζόταν σε αυτήν της Ελληνιστικής Εποχής.
Ενωνόταν με το ανατολικότερο τμήμα της Ιερής Στοάς και είχε μία νότια είσοδο.
Πρέπει να ήταν ένα περίστυλο κτίσμα με χώρους γύρω από μία αυλή. Στα δεξιά της εισόδου του υπήρχε εστία όπου έκαιγε η ιερή φλόγα της πόλεως ενώ στα δυτικά και στα
βόρεια υπήρχαν δωμάτια, των οποίων δεν γνωρίζουμε την χρήση. Στο κέντρο της αυλής
πρέπει να υπήρχε τετράγωνο περίστυλο με τρεις κίονες ανά πλευρά, στο βόρειο τμήμα
του οποίου διακρίνονται δεξαμενή για την συγκέντρωση ομβρίων υδάτων (;) με λεκάνη
υπερχειλίσεως ακριβώς μπροστά της, και τράπεζα-βωμό.1168
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Πριήνη, σ. 54-67 & σχέδια.
Πριήνη, σ. 68-75 & σχέδια.
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Πριήνη, σ. 76-79 & σχέδια.
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Στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από το πίσω μέρος της ανατολικής
πτέρυγας της Νότιας Στοάς και την ανατολική προέκτασή της βρίσκεται το Ασκληπιείο
ή Ιερό του Διός. Αρχικά, το ιερό ήταν αφιερωμένο στον Ασκληπιό ενώ αργότερα αναφέρεται και ως ιερό του Ολυμπίου Διός, όπου λατρευόταν και η Ήρα. Η είσοδος στον
ιερό χώρο ήταν από τα ανατολικά ενώ o ναός βρίσκεται απέναντι της, στην δυτική
πλευρά του τετραγώνου. Ο ναός κτίσθηκε κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. και είναι εν παραστάσι με πρόναο και σηκό. Αριστερά και δεξιά του ναού, στην βόρεια και νότια πλευρά
του υπάρχουν επιμήκεις στοές χωρίς δωμάτια, με κιονοστοιχία σε όλο το μήκος των
πλευρών τους.1169
Το ιερό της Αθηνάς Πολιάδος, έργο του Πύθεου, βρίσκεται βορειοδυτικά της
Αγοράς σε περίοπτη θέση και διαχωρίζεται από τα γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα κατοικιών. Η πρόσβαση γινόταν από τα ανατολικά με αμφιπρόστυλο πρόπυλο. Εκτός από
το πρόπυλο, ο χώρο του ιερού περιελάμβανε τον ναό, την δωρική στοά, θησαυρό και
βωμό, η ολοκλήρωση των οποίων απαίτησε μεγάλη διάρκεια χρόνου. Το πρόπυλο, που
τελικά δεν ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά, μάλλον κτίσθηκε στο τέλος του Α᾽ αιώνα
π.Χ. ή στην αρχή του 1ου αιώνα μ.Χ. Κλίμακα έξι αναβαθμών οδηγούσε από το επίπεδο της οδού στο επίπεδο του στυλοβάτη του αμφιπρόστυλου προπύλου, το οποίο έφερε
από τέσσερις κίονες στις δύο στενές πλευρές του.1170
Στον υπαίθριο χώρο ανάμεσα στο πρόπυλο και στον πρόναο του ναού της Αθηνάς Πολιάδος υπάρχει μεγάλος βωμός διαστάσεων 13,20 επί 7,12 μ. του Δ᾽ αιώνα π.Χ.
αλλά ο οποίος κατασκευάσθηκε αμέσως μετά τον ναό. Οι επιγραφές που φέρει από την
τελευταία φάση ανήκουν στην εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αυγούστου (Α᾽ αιώνα
π.Χ.). Ο πιο χαμηλός αναβαθμός του (σκαλοπάτι) βρίσκεται σε απόσταση 12,35 μ. από
τον πρόναο και σε απόλυτη ευθυγράμμιση μαζί του. Ανάμεσα στα δύο κτίσματα κατασκευάσθηκε πλακόστρωτο από διάφορες μαρμάρινες πλάκες διαμορφωμένες σε άνισες
ζώνες. Η όλη κατασκευή του βωμού περιβάλλεται στην βάση της από έναν αναβαθμό,
επί του οποίου ίσως εδραζόταν υψηλό πόδι σχήματος Π. Είτε επάνω στον αναβαθμό
είτε επάνω στο πόδι (εάν υπήρχε), υπάρχει κτίσμα. Το κτίσμα αυτό που έχει πλήρη θριγκό περιβάλλει ιερή τράπεζα. Το κτίσμα σε σχήμα Π σχηματίζεται από τοίχο, τον οποίο
διατρέχει ελεύθερη κιονοστοιχία και από τις δύο πλευρές του εκτός από την εσωτερική
που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την τράπεζα. Ανάμεσα σε κάθε ζεύγος εξωτερικών
κιόνων υπάρχει ανάγλυφη μεγάλη ολόσωμη γυναικεία μορφή.1171
Η κατασκευή του ναού άρχισε στο μέσο περίπου του Δ᾽ αιώνα π.Χ. και από την
Αρχαιότητα θεωρούνταν πρότυπο ιωνικού ρυθμού.1172 Το σύγγραμα του Πυθέου για την
κατασκευή του ναού μελέτησε ο Ρωμαίος Μάρκος Βιτρούβιος (Marcus Vitruvius
Pollio, περ. 80-15 π.Χ.), ο οποίος επηρέασε τις αρχιτεκτονικές απόψεις της Ρωμαϊκής
Εποχής και η μελέτη του έργου του De Architectura (Περί Αρχιτεκτονικής) έχει επηρεάσει αρχιτέκτονες και πολεοδόμους μέχρι της μέρες μας. Ο Πυθεύς φαίνεται ότι ενδιαφερόταν για μια αρχιτεκτονική σύνθεση με καθαρή σχέση των μερών και βασισμένη σε
ακέραια πολλαπλάσια της μονάδας βάσεως, η οποία έγινε τελικά το πρότυπο του ιωνικού ρυθμού. Στον ναό της Αθηνάς χρησιμοποίησε ως εμβάτη 1173 τον αττικό πόδα με συ1169

Πριήνη, σ. 98-100 & 106-113 & σχέδια.
Πριήνη, σ. 96-97 & σχέδια.
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Πριήνη, σ. 92-95 & σχέδια.
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Για τον αρχαιοελληνικό ναό από αρχιτεκτονικής απόψεως δες Kostof, pp. 120-129 & 1681170

170.
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 358.
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γκεκριμένο μήκος στην Πριήνη 0,2946 μ. Οι μαθηματικές σχέσεις της κατασκευής είναι συγκεκριμένες και εμφανείς στην κάτοψη και στην όψη του ναού. Το υλικό κατασκευής ήταν ασβεστόλιθος από το κοντινό όρος Μυκάλη πάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε θεμέλια σκληρού λίθου. Ο περίπτερος ναός ιωνικού ρυθμού είχε 11 κίονες
στην μακρά πλευρά και 6 στην στενή. Το μήκος του σηκού είναι 29,48 μ., δηλαδή 100
πόδες, όπως και ο σηκός και του Αρχαϊκού Ναού αλλά και του Παρθενώνα στην
Ακρόπολη των Αθηνών. Διαθέτει οπισθόδομο (30 επί 12 πόδες) και πρόναο (30 επί 32
πόδες), στον οποίο οδηγούν τρεις αναβαθμοί. Ο πρόναος με τον σηκό επικοινωνούν με
άνοιγμα που πρέπει να έκλειναν δύο θύρες. Στον σηκό βρισκόταν το άγαλμα της θεάς
Αθηνάς, ενώ ο οπισθόδομος δεν επικοινωνούσε με τον σηκό. Ο πρόναος και ο οπισθόδομος είχαν δύο κίονες εν παραστάσι. Στον πρόναο υπήρχαν εντοιχισμένες επιγραφές, ένα δημόσιο αρχείο, με κυριότερη εκείνη του Αλεξάνδρου Γ᾽ του 334-320 π.Χ.
[Διάταγμα] βασιλέως Αλεξάνδρου.
Όσοι κατοικούν στον Ναύλοχο και είναι Πριηνείς είναι αυτόνομοι και ελεύθεροι.
[...]
Όσοι είναι στην Πριήνη ... [...]1174
Δεν γνωρίζουμε πώς ήταν το αρχικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς αλλά αυτό που τοποθετήθηκε στα μέσα του Β᾽ αιώνα π.Χ. ήταν απομίμηση του χρυσελεφάντινου αγάλματος
της Αθηνάς από την Ακρόπολη των Αθηνών, όπως φαίνεται σε ρωμαϊκά νομίσματα, 1175
και με μέγεθος ενός τρίτου του αθηναϊκού.1176
Νοτιοδυτικά του προπύλου και νότια του ναού βρίσκεται στοά που κατασκευάσθηκε στα μέσα του Β᾽ αιώνα π.Χ. Η επιμήκης αυτή στοά ξεκινάει από την προέκταση του τοίχου του προπύλου και φθάνει μέχρι τον κάθετο τοίχο που ξεκινάει από
το πίσω μέρος του ναού και σε απόσταση 6,15 μ. από αυτόν. Ο τοίχος της εμποδίζει
την θέα από τον ναό προς την κοιλάδα του ποταμού Μαιάνδρου, την οποία επιτρέπει το
άνοιγμά της που στηρίζεται σε 32 κίονες δωρικού ρυθμού. Ο θησαυρός, όπου φυλάσσονταν πολύτιμα αφιερώματα, βρίσκεται βορειοανατολικά του ναού. Έχει δύο αναβαθμούς περιμετρικά ενώ χωριζόταν σε πρόδομο εν παραστάσι και σηκό. 1177 Από την επιγραφή «βασιλεὺς Ἀλέξανδρος | ἀνέθηκε τὸν ναὸν | Ἀθηναίηι Πολιάδι»1178 συνάγεται ότι
ο Αλέξανδρος Γ᾽ χρηματοδότησε τουλάχιστον μέρος της ολοκληρώσεως του ναού της
Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη.
Η Πριήνη περιελάμβανε ακόμη, ιερό της Δήμητρας και Κόρης, τον Ιερό Οίκο,
ιερό της Κυβέλης, και ιερό των Αιγυπτίων Θεών. Το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης
βρίσκεται βόρεια, έξω από τα όρια του ορθογώνιου πολεοδομικού σχεδίου, στο υψηλότερο σημείο της πόλεως, κοντά στην ακρόπολη. Ο ιερός χώρος περικλείεται από περιμετρικό τοίχο με είσοδο στα ανατολικά. Ο ναός βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ιερού
χώρου και αποτελείται από ένα προστώο με δύο δωρικούς κίονες εν παραστάσι στην
ανατολική του πλευρά, σηκό και δύο μικρές αίθουσες στην βόρεια πλευρά του. Η είσοδος στην μία αίθουσα γίνεται από το προστώο και στην άλλη από τον σηκό. Οι δύο αί1174
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θουσες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Μακριά από το προαναφερθέν ιερό, κοντά στην
Δυτική Πύλη της πόλεως, εντός οικοδομικού τετραγώνου και δίπλα στην οικία αρ. 23,
βρίσκεται ο ονομαζόμενος Ιερός Οίκος. Η αρχική χρήση του κτίσματος ήταν αυτή της
κατοικίας αλλά αργότερα μετατράπηκε σε ιερό χώρο αφιερωμένο σε άγνωστη θεότητα.
Κατά μία άποψη ήταν αφιερωμένος στον Αλέξανδρο Γ᾽ της Μακεδονίας.1179 Το ιερό
κάλυπτε επιφάνεια διαστάσεων 20,50 μ. επί 35,40 μ. και είχε στεγασμένη είσοδο στην
δυτική του πλευρά. Κατά τον Γ᾽ αιώνα π.Χ., η είσοδος οδηγούσε σε περίστυλη υπαίθρια αυλή με δωμάτια στα βόρεια και στα νότια αλλά αργότερα κατασκευάσθηκαν και
χώροι στην ανατολική πλευρά της αυλής. Το νοτιότερο δωμάτιο εντός της αυλής
μοιάζει με ρωμαϊκής εποχής τρικλίνιο για συμπόσια ενώ το βορειότερο έχει τράπεζα
θυσιών με περιμετρικό χείλος, που ίσως υποδηλώνει αιματηρές θυσίες. Ο χώρος βόρεια
της αυλής είναι δίκλιτος και χωρίζεται στα δύο κλίτη από τρεις κίονες ενώ περιλαμβάνει και τράπεζα θυσιών. Αυτός πρέπει να ήταν ο χώρος του ιερού. Στο νότιο τμήμα
της αυλής υπήρχαν δύο διώροφα δωμάτια. Πολύ κοντά στον Ιερό Οίκο ήταν και το ιερό
της Κυβέλης, εντός του πρώτου οικοδομικού τετραγώνου, κοντά στην Δυτική Πύλη, επί
της κεντρικής οδού. Παρόμοια ιερά αφιερωμένα σε θεούς υπήρχαν και στις άλλες πύλες της πόλεως. Στο συγκεκριμένο ιερό βρέθηκε άγαλμα της ένθρονης θεάς Κυβέλης.
Η λιτότητα του ιερού αλλά και τα πολλά μικρά πήλινα και λίθινα αγαλματίδια που
βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλεως υποδηλώνουν ότι ήταν δημοφιλής θεότητα
ανάμεσα στους απλούς κατοίκους της. Το ιερό των Αιγυπτίων Θεών βρίσκεται βορειοανατολικά της Αγοράς και καλύπτει ένα οικοδομικό τετράγωνο της πόλεως. Η επιγραφή
«Ἴσιδος | Σαράπιδος | Ἀνούβιδος»,1180 που βρέθηκε εκεί, αλλά και άλλη που ορίζει τον
τρόπο λατρείας αυτών των θεών1181 υποδεικνύει ότι ανήκει σε Αιγύπτιους θεούς και η
κατασκευή του τοποθετείται στον Γ᾽ αιώνα π.Χ., δηλαδή σύγχρονη της πτολεμαϊκής
Αιγύπτου. Υψηλός τοίχος περιέβαλε τον χώρο και εντός του υπήρχε μεγάλος ορθογώνιος υπερυψωμένος βωμός, στον οποίον οδηγούσαν επτά βαθμίδες (σκαλοπάτια).
Αργότερα, κτίσθηκε στοά στην δυτική πλευρά του περιβόλου.1182
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό δημόσιο κτίσμα της Πριήνης είναι το θέατρο. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλεως και καταλαμβάνει δύο οικοδομικά τετράγωνα. Είναι αρμονικά ενταγμένο στον πολεοδομικό ιστό και η φυσική κλίση του εδάφους στο
σημείο κατασκευής του δίνει την δυνατότητα στους θεατές των άνω κερκίδων να έχουν
θέα προς την πόλη και την πεδιάδα. Η αρχική διαμόρφωση του κοίλου πρέπει να έγινε
τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. ενώ τον Γ᾽ αιώνα κατασκευάσθηκε το προσκήνιο και η σκηνή. Περί
τον Β᾽ αιώνα π.Χ. κατασκευάσθηκαν τα μαρμάρινα έδρανα και ο βωμός. Κατά την
Πρώιμη Ελληνιστική Περίοδο, η ορχήστρα ήταν από πατημένο χώμα ενώ στην πρώτη
σειρά του κοίλου υπήρχαν πέντε μαρμάρινοι θρόνοι, οι τιμητικές θέσεις. Στο κέντρο
αυτής της σειράς υπάρχει βωμός αφιερωμένος στον Διόνυσο, προς τιμήν του οποίου
διεξάγονταν οι θεατρικές παραστάσεις. Λίθινος διάδρομος, πλάτους 1,8 μ., πίσω από
την πρώτη κερκίδα και στρωμένος με ακανόνιστες πλάκες οδηγούσε τα όμβρια ύδατα
σε υπόγειους αγωγούς και έξω από το θέατρο. Το προσκήνιο, το οποίο μάλλον κατασκευάσθηκε τον Β᾽ αιώνα π.Χ., ορίζεται από 12 ημικίονες δωρικού ρυθμού και είχε
ύψος 2,70 μ. Η σκεπή του ήταν ξύλινη και άντεχε το βάρος των ηθοποιών, όταν έπαιζαν πάνω σε αυτήν, στις σκηνές που εμφανιζόταν ο από μηχανής θεός. Τα ανοίγματα
1179
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ανάμεσα στους ημικίονες προς την πλευρά της ορχήστρας ήταν φραγμένα με ζωγραφικούς πίνακες ενώ και οι τρεις θύρες προς το κοινό είχαν ζωγραφισμένα θυρόφυλλα. Στο
αρχαίο ελληνικό θέατρο ήταν παραδεκτό ότι στις παραστάσεις η κεντρική θύρα οδηγούσε στα ανάκτορα, η δυτική στην εξοχή και η ανατολική στο λιμάνι. Συνεπώς, είχε
σημασία από ποια θύρα θα έβγαιναν οι ηθοποιοί που ερμήνευαν μία δεδομένη σκηνή
του έργου. Ακριβώς πίσω από το προσκήνιο βρίσκεται η σκηνή. Ήταν διώροφο ορθογώνιο κτίσμα διαστάσεων 18,41 επί 5,82 μ. Το ισόγειο αποτελείται από τρία δωμάτια
που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά έχουν άνοιγμα προς την ορχήστρα. Μεταξύ
του κεντρικού και του δυτικού χώρου υπήρχε κλίμακα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, ο οποίος ήταν επίσης χωρισμένος σε τρία δωμάτια. Η συνολική χωρητικότητα του
θεάτρου υπολογίζεται σε 5000 άτομα, αριθμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τον συνολικό
πληθυσμό της Πριήνης.1183
Τα κτίσματα που ολοκληρώνουν την ξενάγησή μας στους δημόσιους χώρους
της πόλεως είναι τα Γυμνάσια και το Στάδιο. Στα γυμνάσια, τα οποία αποτελούσαν χαρακτηριστικό κάθε ελληνικής πόλεως, οι νέοι αθλούνταν αλλά και μορφώνονταν. Αρχικά ήταν ανοικτοί χώροι εντός της πόλεως ή κοντά στην Αγορά αλλά από το πρώτο μισό
του Δ᾽ αιώνα π.Χ. άρχισαν να κτίζονται κλειστές παλαίστρες. Η τυπική ελληνική παλαίστρα ήταν τετράγωνη ή ορθογώνια, με περιστύλιο και περιμετρικό διάδρομο (δίαυλο)
συνολικού μήκους περίπου δύο σταδίων (370 μ., AMCD). Στις τρεις πλευρές, οι στοές
είχαν μονή κιονοστοιχία ενώ στην τέταρτη διπλή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άθληση
όταν είχε άσχημο καιρό και να προστατεύονται οι αθλητές από την βροχή και τους
ανέμους. Στις άλλες τρεις πλευρές υπήρχαν δωμάτια με περιμετρικά έδρανα (εξέδρες),
όπου φιλόσοφοι, φιλόλογοι, δάσκαλοι ρητορικής, μουσικής και άλλοι διανοούμενοι
κάθονταν και συζητούσαν. Η σημαντικότερη αίθουσα, με αναλογίες μήκους προς
πλάτος 3:2, ονομαζόταν εφηβείο και εκεί διδάσκονταν οι νέοι. Διπλανό δωμάτιο ήταν
το κωρυκείον, όπου οι πυγμάχοι ασκούνταν με κωρύκους, 1184 δηλαδή με δερμάτινους
σάκους γεμάτους με σπόρους από σύκα, αλεύρι ή άμμο. Άλλος χώρος ήταν το κονιστήριον (κονίστρα), βαθύ σκάμμα με λεπτή άμμο, όπου οι αθλητές πάλευαν. Επίσης, υπήρχε το ελαιοθέσιον για να αλείφονται οι αθλητές με λάδι αλλά και λουτρό για να πλένονται μετά την άσκηση. Αναφέρονται ακόμη ένα δωμάτιο που αποτελούσε προθάλαμο
για να εισέλθει ο αθλητής στο θερμό δωμάτιο, όπου ίδρωνε, αλλά και δωμάτιο λουτρού
με ζεστό νερό.1185 Στην Πριήνη είχε αρχικά κτισθεί το Άνω Γυμνάσιο, που βρισκόταν
πίσω από το εκκλησιαστήριο και το πρυτανείο και νότια του θεάτρου. Καταλάμβανε
ένα οικοδομικό τετράγωνο. Το Άνω Γυμνάσιο υπέστη πολλές μετατροπές κατά την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Εποχή και, συνεπώς, ελάχιστα στοιχεία του αρχικού κτίσματος
έχουν διασωθεί. Το αρχικό του σχέδιο που ανάγεται στον Γ᾽ αιώνα π.Χ. περιελάμβανε
ένα μεγάλο ορθογώνιο περιστύλιο και δωμάτια στην βόρεια πλευρά του. Το Κάτω Γυμνάσιο, που ανάγεται στο τέλος του Β᾽ αιώνα π.Χ., βρίσκεται δυτικά του σταδίου, στα
νότια της πόλεως και εκτός του πολεοδομικού της σχεδιασμού. Αποτελείται από μία τετράγωνη περίστυλη αυλή, που λειτουργούσε ως παλαίστρα, με στοές σε όλες της τις
πλευρές. Στην βόρεια και στην δυτική πλευρά και πίσω από τις στοές υπάρχουν δωμάτια. Η είσοδος στον χώρο γινόταν από την δυτική πλευρά μέσω δωρικού προπύλου.
Δίπλα και βόρεια της εισόδου, υπάρχει εξέδρα, χώρος ανοικτός προς την αυλή με στήριξη δύο κιόνων. Στην βόρεια πλευρά και πίσω από την στοά και τον επιπλέον διάδρο1183
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μο (47,61 επί 4,90 μ.), από τα αριστερά προς τα δεξιά, υπάρχουν τα εξής δωμάτια: λουτρό, κονιστήριον, εφηβείο (ανοικτό προς την στοά με στήριξη δύο κιόνων), ελαιοθέσιον, κωρυκείον. Στους τοίχους του εφηβείου, οι νεαροί μαθητές χάραζαν τα ονόματα τους. Η είσοδος στο Στάδιο, που κατασκευάσθηκε την ίδια εποχή με το Κάτω Γυμνάσιο, γίνεται από την ανατολική πλευρά της βόρειας στοάς. Στον δρόμο του Σταδίου,
ο οποίος βρίσκεται 6 μ. χαμηλότερα, οδηγεί κλίμακα πλάτους 3,5 μ. Το Στάδιο αποτελούνταν από τον δρόμο που γίνονταν οι αγώνες, τις κερκίδες και μία στοά από πίσω
τους. Το μήκος του δρόμου από την άφεση μέχρι τον τερματισμό πρέπει να ήταν 178 ή
185 μ. ενώ το πλάτος του 20 μ., γεγονός που πρέπει να έχει σχέση με την στενότητα
χώρου στο σημείο κατασκευής. Εξαιτίας της ελλείψεως χώρου, κερκίδες υπήρχαν μόνο
στην βόρεια πλευρά του δρόμου. Στο κεντρικό τμήμα υπήρχαν μαρμάρινες κερκίδες για
τους κριτές και τους επισήμους ενώ οι υπόλοιποι θεατές κάθονταν είτε στο πρανές εκατέρωθεν των κεντρικών κερκίδων είτε σε ξύλινες κερκίδες. Πίσω από τις κερκίδες και
μετά από υπαίθριο διάδρομο πλάτους 6 μ., υπάρχει επιμήκης στοά ανοικτή προς τον
δρόμο και στηριγμένη σε 85 αρράβδωτους δωρικούς κίονες. Είναι υπερυψωμένη κατά
δύο αναβαθμούς, έχει βάθος 7,8 μ., οι τοίχοι της είναι επενδυμένοι με ορθομαρμάρωση
και ανάγεται στο τέλος του Β᾽ αιώνα π.Χ.1186
Η ζωή, όμως, μιας πόλεως βρίσκεται στις κατοικίες της. Στην Πριήνη πρέπει να
διαχωρίσουμε τις κατοικίες που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή ότι ανήκουν στον Β᾽
αιώνα π.Χ. και σε εκείνες όπου διαφαίνεται ο αρχικός τους σχεδιασμός του Δ᾽ αιώνα
π.Χ. Έχουν μέχρι σήμερα ανασκαφεί τα μισά περίπου οικοδομικά τετράγωνα της πόλεως1187 και το ένα τρίτο των κατοικιών της 1188 και συνεπώς μπορούν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα για την πολεοδομία και την οικιστική κατάσταση και για τον Δ᾽ αιώνα
π.Χ. Η πόλη είναι χωρισμένη σε 62 οικοδομικά τετράγωνα συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που περιελάμβαναν δημόσια κτίσματα, εκτός από το Κάτω Γυμνάσιο και το
Στάδιο.1189 Το μέγεθος του κάθε οικοδομικού τετραγώνου είναι 120 επί 160 αττικούς
πόδες, δηλαδή με αττικό πόδα 29,46 εκ. είναι 35,35 μ. επί 47,13 μ. Η αρχαιολογική και
πολεοδομική μελέτη της πόλεως έδειξε ότι παρατηρήσεις που αφορούν στην χωροθέτηση της οικίας αρ. 25 αφορούν σε ολόκληρη την πόλη. Συγκεκριμένα, λίθινοι τοίχοι χωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο σε τέσσερα ίσα τμήματα. Επίσης, το γεγονός ότι το
βορειοανατολικό τμήμα χωρίζεται σε δύο άλλα ίσα μέρη υποδεικνύει ότι κάθε ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο περιελάμβανε 8 κατοικίες. Ο αριθμός ιδιοκτησιών ανά τετράγωνο επιβεβαιώθηκε σε ολόκληρη την ανασκαμμένη Πριήνη αλλά δεν έχει δοθεί
εξήγηση γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ανομοιογένεια στα μεγέθη των οικοπέδων αν και μπορεί οι διαστάσεις τους να είναι τελικά ίσες. Οι οικίες βρίσκονταν στο
βόρειο τμήμα του οικοπέδου, μπορεί να ήταν διώροφες και έβλεπαν σε εσωτερική
αυλή. Στο νότιο τμήμα του οικοπέδου υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και καταστήματα,
ανάλογα με την θέση του οικοπέδου στην πόλη. Τα καταστήματα είχαν πρόσοψη σε κεντρική οδό της πόλεως. Στο ισόγειο, η είσοδος στην κατοικία γίνεται από προστώο
(προστάδα), δηλαδή ημιυπαίθριο χώρο, ανοικτό προς Νότο, ο οποίος στηριζόταν σε ένα
ή δύο λίθινα ή ξύλινα υποστυλώματα. Στο βόρειο και ανατολικό του τμήμα υπάρχουν
είσοδοι στους ισόγειους χώρους. Η ανατολική είσοδος οδηγεί στον ανδρώνα και η
βόρεια στον οίκο, το καθημερινό δωμάτιο. Αν και ο ανδρώνας ήταν μικρός σε δια1186

Πριήνη, σ. 154-173 & σχέδια.
Πριήνη, σχέδιο σε σ. 175.
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Πριήνη, σ. 186.
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Πριήνη, σχέδιο σε σ. 175.
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στάσεις, η έκκεντρη τοποθέτηση της θύρας και η κατάλληλη τοποθέτηση των ανακλίντρων έδιναν την δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 6 ατόμων. Στα ανατολικά του οίκου
υπάρχει σκοτεινό δωμάτιο, πιθανόν χώρος υφάνσεως ή υγιεινής. Η ανυπαρξία αποχωρητηρίου, όπως και σε κατοικίες προηγουμένων εποχών σε άλλα σημεία του ελλαδικού
χώρου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι φορητά πήλινα σκεύη (π.χ. λεκάνες, λεκανίδες, πινάκια, κύλικες, σκύφοι) χρησιμοποιούνταν ως ουροδοχεία ή σκεύη κοπράνων. Το δάπεδο ήταν χωμάτινο. Το μέγιστο ύψος των δωματίων ήταν 3,60 μ. Στο νότιο τμήμα υπήρχαν δύο ανισομερή βοηθητικά δωμάτια με ύψος τουλάχιστον 2,40 μ., τα οποία χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια σχετιζόμενα με την απασχόληση της οικογένειας, αποθήκες, στάβλοι ή κατοικίες δούλων. Οι πρώτες βαθμίδες από κλιμακοστάσια που έχουν
βρεθεί σε αρκετές οικίες υποδηλώνουν την ύπαρξη δευτέρου ορόφου, ο οποίος πρέπει
να κατελάμβανε ίσως και ίση με το ισόγειο επιφάνεια. Ο άνω όροφος διέθετε και
εξώστη, πάνω από το προστώο του ισογείου. Από την μία εστία που έχει βρεθεί στην
κατοικία αρ. 3 και βρίσκεται σε γωνία, γεγονός που διευκόλυνε την έξοδο του καπνού,
συμπεραίνουμε ότι εάν το οίκημα ήταν διώροφο, η καπνοδόχος συνεχιζόταν και στον
επάνω όροφο. Στην ιδιωτική κατοικία, έκαιγε στην εστία η ιερή φλόγα, όπως και στα
δημόσια κτήρια. Η στέγη ήταν από ξύλο και ήταν καλυμμένη με κεραμίδια. Σε γενικές
γραμμές, το οικόπεδο έχει εμβαδόν 208,30 τ.μ. ενώ το σύνολο των στεγασμένων
χώρων 73,44 τ.μ. Αναλυτικά, η προστάς είναι 14,54 τ.μ., ο ανδρών 9,17 τ.μ., ο οίκος
21,62 τ.μ., ο βοηθητικός χώρος (υφαντήριο;) 11,86 τ.μ. και η αυλή 88,40 τ.μ. Αντίστοιχα στον δεύτερο όροφο, ο γυναικωνίτης, για τον καλλωπισμό των γυναικών, 9,17 τ.μ.,
ο θάλαμος (υπνοδωμάτιο) 21,62 τ.μ., ο χώρος υγιεινής ή λουτρώνας 11,86 τ.μ. Η αυλή
αποτελούσε το πρώτο σημείο προσβάσεως του οικοπέδου από τον δημόσιο χώρο. Δίφυλλη εξώθυρα πλάτους από 1,20-1,80 μ. οδηγούσε από τον δημόσιο δρόμο στην
αυλή. Οι εξώθυρες στις δύο πλευρές του δρόμου δεν ήταν ποτέ αντικριστές. Στις εσωτερικές οικίες, σε όσες δεν είχαν άμεση πρόσβαση από την δημόσια οδό, οδηγούσε
διάδρομος πλάτους 1,40 μ. που κατέληγε σε εξώθυρα, η οποία άνοιγε στην αυλή. Καταστήματα έχουν ανασκαφεί μόνο στην βόρεια πλευρά της κεντρικής οδού που οδηγούσε
στην Δυτική Πύλη. Τα καταστήματα υπολογίσθηκαν σε 40,66 τ.μ. το κάθε ένα και πιθανολογείται ότι είναι χώροι παραγωγής, εμπορίου και κατοικίας. Εκεί, οι τεχνίτες
διέμεναν, κατασκεύαζαν και πωλούσαν τα προϊόντα τους.1190 Αυτή ήταν η όψη της Πριήνης του Δ᾽ αιώνα π.Χ., όπως μας την αποκαλύπτει η αρχαιολογική ανασκαφή.
Μέχρι τον Β᾽ αιώνα π.Χ., όμως, εξαιτίας του υπερπληθυσμού και της οικονομικής διαφοροποιήσεως των κατοίκων, η οικιστική περιοχή της πόλεως άλλαξε όψη. Οι
περισσότερες κατοικίες χωρίσθηκαν για να φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα ενώ εκείνες των πλουσίων διευρύνθηκαν. Πολλά οικόπεδα διχοτομήθηκαν και οι νότιοι βοηθητικοί χώροι έγιναν νέες κατοικίες, οι οποίες δεν εκπλήρωναν βέβαια όλες τις ανάγκες
των ενοίκων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω μεταβολών υπήρξε η κατοικία αρ. 33, η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλεως. Το νότιο τμήμα
του οικοπέδου έχει πρόσοψη επί της οδού που οδηγεί στο Θέατρο. Η αρχική είσοδος
του Δ᾽ αιώνα π.Χ. ήταν από τον δρόμο, στην δυτική πλευρά του οικοπέδου, και η διαρρύθμιση των χώρων, όπως περιγράφεται παραπάνω. Στην επόμενη φάση κατασκευής,
δημιουργήθηκε νέα είσοδος από την οδό που οδηγεί προς το Θέατρο και δίπλα στους
παλαιούς βοηθητικούς χώρους, προστέθηκαν δωμάτια στην δυτική πλευρά της αυλής,
εκεί όπου βρισκόταν η προηγούμενη είσοδος. Στην τελευταία κατασκευαστική φάση,
1190

Δες και Ekrem Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, 8th ed. (Istanbul: NET,
1993), «Priene».
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του Β᾽ και Α᾽ αιώνα π.Χ., η οικία διπλασιάστηκε επεκτεινόμενη προς τα ανατολικά καταλαμβάνοντας ή συμπεριλαμβάνοντας και το διπλανό χώρο ή κτίσμα. Στην τελική της
μορφή, κατελάμβανε μισό οικοδομικό τετράγωνο.1191
Η Πριήνη ήταν μια απλή μεσαία ελληνιστική πόλη που την κατοικούσαν απλοί
άνθρωποι. Πώς να ήταν άραγε η ζωή εκεί;1192 Μήπως να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και
να κοιτάξουμε μέσα από την κλειδαρότρυπά του; Να! Ξημερώνει μια ανοιξιάτικη
ηλιόλουστη μέρα στην όμορφη Πριήνη με τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές των δίπατων
σπιτιών της. Η νιόπαντρη γυναίκα σηκώθηκε ήδη. Σιγά-σιγά, να μην ξυπνήσει τον σύζυγό της. Έτρεξε στο διπλανό δωμάτιο, στον γυναικωνίτη, να πλυθεί, να φτιάξει και να
δέσει με πλεχτή ταινία τα μαλλιά της στον αυτοσχέδιο καθρέφτη, να πιάσει το στήθος
της με το στρόφιον (υφαντή ταινία που λειτουργούσε ως στηθόδεσμος), να βάλει μερικές σταγόνες άρωμα, να βαφτεί λιγάκι, να είναι όμορφη όταν σηκωθεί ο άντρας της. Ο
σύζυγος, κτηματίας ή έμπορος, σηκώθηκε και εκείνος, πλύθηκε και σκουπίστηκε στο
υφαντό που είχε φτιάξει η γυναίκα του. Μετά την σύζυγό του, είχε πάει και εκείνος στο
δωμάτιο υγιεινής. Αφού είχαν και οι δύο χαϊδέψει τα κεφαλάκια των παιδιών τους που
κοιμούνταν ακόμη, κατέβαιναν τώρα στο ισόγειο, στον οίκο, να φάνε λίγο ψωμί, πριν
αρχίσουν τις δουλειές τους. Ο σύζυγος φόρεσε τα σανδάλια του και βγήκε στην προστάδα, τον χτύπησε στο πρόσωπο ο ανοιξιάτικος πρωινός ήλιος, τέντωσε το σώμα του
και τράβηξε για την αυλόπορτα. Πήγε στην αγορά της πόλης για να ψωνίσει τρόφιμα,
να τα φέρει πίσω στο σπίτι για το καθημερινό φαγητό. Η ποικιλία μεγάλη: ξερά κρεμμύδια, σκόρδα, γογγύλια, φασόλια, φακές, ρεβίθια, αγκινάρες, σύκα, χουρμάδες, ρόδια,
μήλα, σταφύλια, αχλάδια, ροδάκινα, κεράσια και άλλα φρούτα και λαχανικά αλλά και
μέλι. Ανύπαρκτες ήταν φυσικά οι τομάτες και οι πατάτες, που έφθασαν στην Ευρώπη
τον 16ο αιώνα μ.Χ. Υπήρχαν, επίσης, ψάρια και πουλιά (κυνήγι). Η γεωργία και το
εμπόριο είχαν δώσει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στην Πριήνη. Αφού διαπραγματεύθηκε λίγο με τους εμπόρους, αγόρασε ό,τι χρειαζόταν και τα παρέδωσε στην σύζυγο.
Σήμερα ήταν η μέρα που έπρεπε να πάει στο κτήμα στο ποτάμι, στον Μαίανδρο, ή στο
λιμάνι, στον Ναύλοχο, για τις δουλειές του. Η Πριήνη ήταν κτισμένη σε επικλινές έδαφος στον πόδα ψηλού βράχου και έπρεπε να κατεβεί πολλά σκαλιά και να περάσει από
την Δυτική Πύλη. Βγήκε έξω από την πόλη και ανέβηκε στο τροχοφόρο που τό ‘σερνε
ζώο και άρχισε το ταξίδι προς τον προορισμό του. Αρκετές φορές, όταν ήταν καλός ο
καιρός, περπάταγε με τα πόδια τα έξι περίπου χιλιόμετρα που χώριζαν την πόλη από το
λιμάνι ή πήγαινε στα κτήματα του κοντά στο ποτάμι.1193 Στο σπίτι, η σύζυγος άνοιγε τα
ξύλινα μικρά παραθυρόφυλλα του επάνω ορόφου, την θύρα του εξώστη και την θύρα
του οίκου και του ανδρώνα στο ισόγειο για να μπει ο ήλιος, να ζεστάνει τα δωμάτια, να
γεμίσει χαρά το σπίτι. Η Πριήνη προφυλασσόταν από τον Βορρά από μεγάλο βράχο και
τα σπίτια της ήταν προσανατολισμένα προς τον Νότο. Πολλά από αυτά μπορεί να μην
χρειάζονταν ούτε εστία να καίει συνέχεια φωτιά για να ζεσταθούν τον χειμώνα. Να αρκούσε άραγε μόνο ο ήλιος και ο ζεστός νότιος άνεμος; Ο οίκος, το υφαντήριο και ο ανδρώνας ήταν τα πιο ζεστά δωμάτια αφού προφυλάσσονταν από τα γύρω σπίτια και το
ξύλινο πάτωμα του επάνω ορόφου. Κάποια στιγμή, η μητέρα άκουγε από τον επάνω
όροφο τα ξύλα του πατώματος να τρίζουν. Τα μικρά παιδιά της είχαν ξυπνήσει. Τα
φώναζε να κατέβουν κάτω στον οίκο. Τους έδινε λίγο ψωμί να φάνε και μετά τα άφηνε
1191

Πριήνη, σ. 174-189 & σχέδια.
Γενικά για τον ιδιωτικό βίο των Αρχαίων Ελλήνων δες Robert Garland, Daily Life of the
Ancient Greeks, 2nd ed. (London: Greenwood, 2009), ch. 5.
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Πριήνη, σ. 43.
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να παίξουν εκεί δίπλα της. Μέσα στον θάλαμο, με μικρά ξυλάκια ή υφαντά που έμοιαζαν με ανθρωπάκια (πλαγγόνες, δηλαδή κούκλες) ή ξύλο τυλιγμένο με υφαντά που
έμοιαζε με μακρόστενο τόπι ή και υφαντό τόπι, τα μικρά παιδιά πέρναγαν την ώρα τους
φωνάζοντας, μαλώνοντας, χτυπώντας το ένα το άλλο από την παιδική οργή του παιχνιδιού. Αν ο πατέρας είχε οικονομική άνεση μπορεί να είχε αγοράσει για το κορίτσι μια
πήλινη πλαγγόνα με πόδια και χέρια που κουνιόνταν (νευρόσπαστο) ή μικρό πήλινο ειδώλιο και για το αγόρι ένα πήλινο αμάξι ή πήλινο πολεμιστή. Ίσως και τα δύο μικρά
παιδιά να έπαιζαν με μικρούς πήλινους κόκορες, περιστέρια ή σκύλους. 1194 Τα λίγο μεγαλύτερα αγόρια έβγαιναν στην αυλή. Ίσως έρχονταν και συνομήλικοί τους από διπλανά σπίτια και άρχιζαν να τρέχουν και να παίζουν πετώντας ή κλωτσώντας κόκαλα από
απομεινάρια φαγητού, υφαντά τόπια ή μικρές πέτρες. Άλλοτε, μπορεί να έπαιζαν πόλεμο με μυτερά ξύλα, τρυπώντας το ένα το άλλο και αναπαριστώντας τις πολεμικές ιστορίες που τους είχε διηγηθεί ο πατέρας. Στο παιχνίδι τους μπορεί να συμμετείχαν και
σκύλοι ή κόκορες ή και γάτες. Τα πιο μεγάλα παιδιά, μάλλον και τα κορίτσια μέχρι την
εφηβεία, πήγαιναν στο σχολείο και οι έφηβοι, τα αγόρια, στο εφηβείο, 1195 να μορφωθούν για να γίνουν άξιοι πολίτες της Πριήνης, σαν τους παππούδες και τους πατεράδες
τους, αλλά και να λάβουν την βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση. Οι επιμελείς μαθητές άκουγαν με προσοχή τους δασκάλους φιλοσοφίας, ρητορικής, φιλολογίας, 1196
μουσικής που τους μιλούσαν για τον άνθρωπο, τον κόσμο, τις Πόλεις, την αρετή και
την ηθική, μέσα από τα έργα του Ομήρου, του Ευριπίδη, ρητόρων και φιλοσόφων,
αλλά τους μάθαιναν και μουσική. Οι μέτριοι και οι κακοί βαριούνταν. Στριφογύριζαν
στα έδρανα και δεν έβλεπαν την ώρα να τελειώσει το μάθημα, να τρέξουν μέσα στο Γυμνάσιο, να δουν τους αθλητές της πάλης και της πυγμαχίας να ασκούνται, να ασκηθούν
και να διαγωνισθούν σε αθλητικούς αγώνες και οι ίδιοι. 1197 Να ανοίξουν την θύρα που
οδηγούσε στο στάδιο, να ρίξουν μια ματιά, να βγουν έξω στον καθαρό αέρα, να εκπαιδευτούν στα όπλα. Όσοι ενδιαφέρονταν για τα γράμματα νικούσαν σε «ἀγῶνας τῶν τε
ἐκ φιλολ[ο]γίας μαθημάτων».1198 Ως ανάμνηση της φοιτήσεως τους η πολιτεία τους
επέτρεπε να σκαλίζουν στους τοίχους του εφηβείου το όνομά τους, εκεί όπου κάθονταν.1199
Η μητέρα καθάριζε το σπίτι, φρόντιζε το χώμα στο πάτωμα του ισογείου να είναι καλά πατημένο για να μη σηκώνεται σκόνη, τακτοποιούσε τα απαραίτητα και μετά
1194

Δες ευρήματα από το αρχαίο Πάριον, στην βορειοδυτική Μικρά Ασία, και ανάλυση τους στο
Hasan Kasapoğlu, «XII. Statuettes and Figurines,» in The Flourishing City of Ancient Troad: Parion, ed.
Cevat Başaran (Istanbul: Ege Yayinlari, 2015), pp. 177-231 και περισσότερες εικόνες στο «2,000 year old
toys
discovered
inside
children's
tombs
in
ancient
city
of
Parion»
at
<https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2017/09/2000-year-old-toys-discoveredinside.html#03jdGfWBkcIC7HDB.99>.
1195
Για τα ελληνιστικά εφηβεία δες Nigel M. Kennell, «The Ephebeia in the Hellenistic Period»
in A Companion to Ancient Education, ed. W. Martin Bloomer (Oxford: Wiley Blackwell, 2015), pp.
172-198.
1196
PHI Greek Inscriptions, # PH252912, Asia Minor: Ionia, Priene 32 line XXIV.74.
1197
PHI Greek Inscriptions, # PH252913, Asia Minor: Ionia, Priene 33 lines XXVIII.29 και PHI
Greek Inscriptions, # PH252912, Asia Minor: Ionia, Priene 32 line XXIV.82-83.
1198
PHI Greek Inscriptions, # PH252913, Asia Minor: Ionia, Priene 33 lines XXVIII.28-29
αλλά δες και PHI Greek Inscriptions, # PH252912, Asia Minor: Ionia, Priene 32 line XXIV.83-84.
1199
Για παράδειγμα: «ο τόπος Αιόλου», «ο τόπος Αίσχρωνος», «ο τόπος Αισχρίωνος του β'» σε
PHI Greek Inscriptions, # PH253182, Asia Minor: Ionia, Priene 301 μέχρι PHI Greek Inscriptions, #
PH253978, Asia Minor: Ionia, Priene 1093 = Friedrich Hiller von Gaertringen, Inschriften von Priene
(Berlin: Reimer, 1906), no 313.
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καθόταν στον αργαλειό. Ύφαινε τα ρούχα για την ίδια, τον άντρα της και τα παιδιά της
μέχρι που έφτανε το μεσημέρι και ετοίμαζε το φαγητό για την οικογένεια. Ο σύζυγος
επέστρεφε από τις δουλειές του και όταν ερχόταν από τον Ναύλοχο ίσως έφερνε και
κάποιο δώρο στην γυναίκα και στα παιδιά του. Μόλις επέστρεφε σπίτι, το μεσημέρι,
στο μεσουράνημα του ήλιου, κάθονταν όλοι μαζί στον οίκο για να φάνε. Έτρωγαν χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα των χεριών τους ή κάποιο κουτάλι. Χρησιμοποιούσαν μαχαίρι όταν χρειαζόταν αλλά το πιρούνι τούς ήταν άγνωστο. Το φαΐ τους, μεσημεριανό και
δείπνο, ήταν λιτό: ψωμί, ελιές, λαχανικά, σούπα, αυγά, ψάρια, χόρτα, και συνοδευόταν
από λίγο κρασί και νερό. Αραιά και πού έτρωγαν πουλιά (κυνήγι) ενώ ψητό κρέας μόνο
σε μεγάλες γιορτές, που συνήθως ετοιμαζόταν από την πολιτεία. Για επιδόρπιο, ίσως
λίγα σύκα και σπάνια αρτογλυκίσματα με μέλι. Ορισμένες ημέρες της εβδομάδας λούζονταν και καθαρίζονταν. Το νερό ήταν άφθονο. Από την πηγή στο βουνό συγκεντρωνόταν σε μεγάλη δεξαμενή, πάνω από την πόλη, και μέσα από πήλινους υδραγωγούς
έφθανε σε όλα τα σπίτια.1200 Έτρεχε συνεχώς και από τις πέντε κρήνες που ήταν διασκορπισμένες μέσα στην πόλη.1201 Το απομεσήμερο, ιδίως το καλοκαίρι, ίσως όλοι
ξάπλωναν στα κρεβάτια τους μέχρι να περάσει η κάψα του μεσημεριού. Μετά, μέχρι να
σκοτεινιάσει, ο άνδρας έβγαινε στην Αγορά, να συνομιλήσει με τους συμπολίτες του,
να μιλήσουν για τα κτήματά τους αλλά και για τα νέα που έμαθαν από τους ναυτικούς
και τους εμπόρους του λιμανιού, για τα ψηφίσματα της βουλής, για τους επώνυμους
άρχοντες εκείνης της χρονιάς, για τις νίκες των αθλητών τους, για τον πόλεμο που γινόταν, για τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, για την μεγάλη γιορτή της θεάς Αθηνάς
που πλησίαζε, για τους δούλους που είχαν στην δούλεψή τους ή έπρεπε να αγοράσουν,
για τις νέες πόρνες που είχαν μόλις φθάσει στον Ναύλοχο. Αν άντρας πήγαινε με πόρνη,
μπορούσε να εξαγνισθεί για οποιαδήποτε ιερουργία τρεις μέρες μετά την ερωτική επαφή.1202 Η γυναίκα του συμμάζευε πάλι το σπίτι και ετοιμαζόταν για την επιστροφή του
συζύγου και τις βραδινές ασχολίες τους. Τάιζε και έβαζε τα παιδιά στα κρεβάτια τους
να κοιμηθούν αλλά εκείνα δυσανασχετούσαν, μα στο τέλος κοιμούνταν. Όταν ο σύζυγος επέστρεφε σπίτι, η σύζυγος είχε έτοιμο το βραδινό φαγητό, το δείπνο. Κάθονταν
στον οίκο και έτρωγαν μαζί ενώ ο άνδρας έλεγε στην γυναικά του, ό,τι χρειαζόταν να
γνωρίζει από τα νέα που είχε δει ή μάθει εκείνη την μέρα: την παραγωγή τους, το
εμπόριό, νέα προϊόντα στην αγορά, νέοι πωλητές, πόσο πόναγε η γυναίκα του συμπολίτη του, γέννες, θανάτους, αλλά ίσως και για μεγάλους πολέμους που μπορεί να απειλούσαν την ζωή στην Πριήνη. Εκείνη του διηγούνταν την μέρα της με τα παιδιά και
του έδειχνε τα υφαντά που μόλις είχε τελειώσει ή τι άλλο σκεπτόταν να φτιάξει ή και
επισκευές που μπορεί να χρειαζόταν το σπίτι ή και τι καλλυντικά να της αγοράσει ή την
δούλα ή δούλο που χρειαζόταν πια για το σπίτι με τόσα παιδιά. Είχε πια πέσει το βράδυ
όταν ανέβαιναν στον επάνω όροφο. Πριν κοιμοιθούν φρόντιζαν να πάνε στο δωμάτιο
υγιεινής για την φυσική τους ανάγκη. Η νεαρή γυναίκα πήγαινε στον γυναικωνίτη, έλυνε τα μαλλιά της και έβαζε στον λαιμό της λίγο άρωμα από βρασμένα πέταλα λουλουδιών. Έπλεναν και οι δύο τα χέρια τους και ξάπλωναν. 1203 Τα παιδιά κοιμούνταν ήσυχα.
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PHI Greek Inscriptions, # PH253027, Asia Minor: Ionia, Priene 147.
Πριήνη, σ. 44 & 47 & 52.
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Σε ό,τι αφορά τον ναό στην Πόλη Μητρόπολις (Metropolis, BAGROW, 56:E5), νότια της
Σμύρνης, τον Δ᾽ αιώνα π.Χ.: «Μπορεί να εξαγνισθεί κανείς [για ιερουργία] δώδεκα ημέρες μετά από κηδεία, δύο ημέρες μετά από [συνεύρεση] με την δική του γυναίκα, τρεις ημέρες μετά από [συνεύρεση] με
εταίρα [...]», PHI Greek Inscriptions, # PH251990, Asia Minor: Ionia, Metropolis 1.
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Δες γενικά James Allan Evans, Daily Life In The Hellenistic Age (London: Greenwood,
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Ορισμένες νύχτες, αντάλλασσαν όρκους αγάπης και έκαναν έρωτα.
Όταν τα παιδιά ή ο σύζυγος ήταν άρρωστοι και η ασθένεια αργούσε να περάσει,
η γυναίκα φόραγε τα σανδάλια της και πήγαινε στο μαγαζί του τεχνίτη που ήταν στον
δρόμο του θεάτρου και αγόραζε ένα μικρό ειδώλιο ή το μέρος του σώματος που ήταν
ασθενές. Μετά, κατευθυνόταν στον ναό του Ασκληπιού, στην Αγορά, και το αφιέρωνε
με την ελπίδα πως η αρρώστια θα περνούσε γρήγορα με την βοήθεια του θεού. Το ίδιο
έκανε και όταν ο ασθενής πια θεραπευόταν. 1204 Το ίδιο μπορεί να έκανε και ο σύζυγος
σε ανάλογες περιπτώσεις. Πρέπει να συνοδευόταν από κάποιον άνδρα συγγενή της ή
γυναίκα. Αν και η Πριήνη δεν ήταν μεγάλη πόλη, η θέση της συζύγου ήταν στο σπίτι,
να φροντίζει τον άνδρα της και τα παιδιά της. Ορισμένοι άνδρες, όμως, εκτός από τις
καθημερινές τους ασχολίες, είχαν και πολιτικές ευθύνες. Ο επώνυμος άρχων, ο πρύτανις, είχε την ευθύνη του πρυτανείου και των υποχρεώσεών του εκεί. 1205 Οι βουλευτές
συγκεντρώνονταν στο βουλευτήριο για να λάβουν αποφάσεις για θέματα εξωτερικής
πολιτικής,1206 να εκδώσουν διάφορα ψηφίσματα για σημαντικά ζητήματα, όπως αποστολές,1207 πρόσωπα1208 ή και βασιλείς,1209 που αφορούσαν στην Πόλη τους. Μια στο τόσο,
οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν στο θέατρο, όπου περιοδεύοντες θίασοι έδιναν παραστάσεις ή η πόλη ολόκληρη έπρεπε να ενημερωθεί για κάτι πολύ σημαντικό. Άλλες φορές, οι άντρες παρακολουθούσαν στο στάδιο αγώνες και ζητωκραύγαζαν υπέρ των
αθλητών που υποστήριζαν. Η Πριήνη ήταν μια μικρή τυπική πόλη με καθημερινούς ανθρώπους. Αρχικά βρισκόταν υπό την πολιτική επιρροή της Αθήνας, μετά πέρασε στην
δικαιοδοσία του βασιλείου της Περγάμου και τέλος παρήκμασε σιγά-σιγά μέχρι το
τέλος της Ρωμαϊκής Εποχής. Θα μπορούσε να ήταν απλώς ασήμαντη. Αυτό, όμως, που
την κάνει πολύ σημαντική για εμάς σήμερα είναι ότι διασώθηκε εξ ολοκλήρου ως πόλη
της Ελληνιστικής Εποχής μέχρι τις μέρες μας, παρά τις ρωμαϊκές και βυζαντινές επεμβάσεις. Εκτός από την μεγαλοπρέπεια του ιερού της Αθηνάς Πολιάδος, δεν βρέθηκαν
ούτε ψηφιδωτά δάπεδα, ούτε ζωγραφική στους τοίχους, ούτε εξεζητημένα αγάλματα ή
αντικείμενα στα σπίτια της. Ήταν απλώς και μόνο η πόλη Πριήνη, στην μικρασιατική
ακτή, απέναντι από την Σάμο. Μπορεί η περιήγησή μας στην ελληνιστική Πριήνη να
μην βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αρχαιολογικά ή ιστορικά μνημεία, να έχει και μια δόση
φαντασίας, αλλά πόσο διαφορετική στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν η ζωή των
ανθρώπων που περιγράψαμε;
Έφεσος, Μίλητος, Πέργαμος, οι σπουδαίες ελληνιστικές πόλεις
Εάν στην Μικρά Ασία της Ελληνιστικής Εποχής η Πριήνη δεν ήταν παρά μια
όχι και πολύ σημαντική πόλη, η Έφεσος, η Μίλητος και η Πέργαμος υπήρξαν σπουδαιότατες πόλεις, από πολεοδομικής απόψεως.
Η Έφεσος ήταν κτισμένη πάνω στην μικρασιατική ακτογραμμή, βορειοδυτικά
της Σάμου, σε πολλά επίπεδα, στους πρόποδες βουνού και γύρω από φυσικό λιμάνι.
Σήμερα, ο αρχαιοελληνικός αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει και κτίσματα κατοπινών εποχών, όπως το ρωμαϊκό γυμνάσιο (γυμναστήριο) του Ρωμαίου Πόπλιου Βήδιου
Αντονίνου (Publius Vedius Antoninus), του 2ου αιώνα μ.Χ., την εκκλησία του Αγίου
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Ιωάννου, του 6ου αιώνα μ.Χ., το τζαμί του Ίσα Μπέυ, του 14ου αιώνα μ.Χ., και άλλα
ρωμαϊκά, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία. Το πιο σημαντικό κτίσμα της Ελληνιστικής Εποχής είναι φυσικά ο Ναός της Αρτέμιδος. Μεγαλειώδες και μνημειακών διαστάσεων έργο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Στο ίδιο σημείο και πριν
οι Έλληνες κατασκευάσουν τον πρώτο Αρχαϊκό ναό, οι ντόπιοι κάτοικοι της Ανατολίας
(Τουρκία) λάτρευαν την θεά Κυβέλη. Η ανασκαφή αποκάλυψε βωμό και ναΐσκο περίπου του 700 και του 600 π.Χ. αντιστοίχως. Όταν οι Εφέσιοι αποφάσισαν να κτίσουν
τον Αρχαϊκό ναό (περ. 560-550 π.Χ.), θέλησαν να συναγωνισθούν τους Σάμιους, οι
οποίοι έκτιζαν την ίδια εποχή τον μεγαλοπρεπή ναό αφιερωμένο στην Ήρα. Έτσι ενώ ο
στυλοβάτης του Ηραίου στην Σάμο έχει διαστάσεις 52,5 μ. επί 105 μ., ο στυλοβάτης
του Αρτεμισίου στην Έφεσο έχει διαστάσεις 55,10 μ. επί 115,14 μ. Είναι ο μεγαλύτερος
ναός που κατασκευάσθηκε στον ελληνικό κόσμο και μάλιστα από μάρμαρο. Ο ναός
ήταν δίπτερος, δηλαδή περιβαλλόταν από διπλή εξωτερική κιονοστοιχία, και είχε συνολικά 127 κίονες με τους 36 να φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις, μια ανατολίζουσα αρχιτεκτονική επιρροή. Το ύψος του κάθε κίονα ήταν 60 ρωμαϊκοί πόδες (17,76 μ.,
AMCD).1210 Η καταστροφή του ναού στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ. έχει αποδοθεί στον
άσημο πυρομανή κάτοικο της Εφέσου, Ηρόστρατο, και μάλιστα την ημέρα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Γ᾽ της Μακεδονίας1211 αλλά η απόφαση για την κατεδάφισή του
μάλλον οφείλεται και στην αστάθεια του ναού εξαιτίας του σαθρού υπεδάφους. Ο νέος
ναός (334-250 π.Χ.) κτίσθηκε πάνω σε πλατύτερη και υψηλότερη κρηπίδα, ύψους 2,68
μ. με 13 αναβαθμίδες, πράγμα που του έδινε μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια. Η κατασκευή
του ήταν επηρεασμένη από το έργο του Πυθέου, αρχιτέκτονα στην Πριήνη, και έτσι
έχει υποστηριχθεί ότι μπορεί να είχε και οπισθόδομο. Κατά πάσα πιθανότητα, ήταν
απλώς λίγο μεγαλύτερο αντίγραφο του Αρχαϊκού ναού. Ο στυλοβάτης του είχε διαστάσεις 225 επί 425 ρωμαϊκούς πόδες (75,50 μ. επί 125,80 μ., AMCD) και ο κάθε κίονας ύψος 60 πόδες (17,76 μ., AMCD).1212 Το άλλο μεγάλο ελληνιστικό κτήριο της
Εφέσου ήταν το θέατρο. Αν και η κατασκευή του άρχισε στην Ελληνιστική Εποχή, το
θέατρο επεκτάθηκε την εποχή των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Κλαυδίου (διοίκ. 41-54
μ.Χ.), Νέρωνα (διοίκ. 54-68 μ.Χ.) και Τραϊανού (διοίκ. 98-117 μ.Χ.). Κατά την Ρωμαϊκή Εποχή διέθετε 24.000 θέσεις και οι τελευταίες κερκίδες του υψώνονταν 30 μ.
από το έδαφος. Εδώ δίδαξε και ο Απόστολος Παύλος, στο μέσο του 1ου αιώνα μ.Χ.,
όταν έμεινε για μερικά χρόνια στην πόλη. Άλλα ελληνιστικά κτίσματα, των οποίων σήμερα έχουν εναπομείνει τα ρωμαϊκά τους κατάλοιπα, είναι το πρυτανείο και το βουλευτήριο με 1400 θέσεις. Σήμερα, εντυπωσιάζει στην Έφεσο η εναπομείνασα πρόσοψη της
βιβλιοθήκης του Κέλσου, που κατασκευάσθηκε μεταξύ 110-135 μ.Χ. και εμπλουτίσθηκε με συγγράμματα προς τιμήν του Γαΐου Ιουλίου Κέλσου Πολεμαίνιου Ακύλα (Gaius
Julius Celsus Polemainus Aquila) από τον ύπατο γιο του Γάιο Ιούλιο Ακύλα. Η βιβλιοθήκη καταστράφηκε το 262 μ.Χ. από σεισμό ή/και φωτιά. 1213 Η μετατροπές που
υπέστησαν πολλά κτήρια κατά την Ρωμαϊκή Εποχή δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια
καλή εικόνα της ελληνιστικής πόλεως της Εφέσου.
Η Μίλητος είναι κτισμένη σε χερσόνησο μήκους 2,5 χλμ., στην μικρασιατική
ακτή, νοτιοανατολικά της Σάμου. Ο επισκέπτης που ερχόταν από την θάλασσα εντυπωσιαζόταν από τα τέσσερα λιμάνια της. Το ένα βρισκόταν στον ανατολικό όρμο και τα
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άλλα τρία στην δυτική πλευρά. Το πρώτο ελληνιστικό κτίσμα που συναντά κανείς στην
δυτική πλευρά της πόλεως είναι το θέατρο, στην δυτική ακτή της πόλεως. Κατά την Ελληνιστική Εποχή, το θέατρο μπορούσε να φιλοξενήσει 5300 θεατές ενώ μετά την ρωμαϊκή του επέκταση15.000. Στο κέντρο της πόλεως βρίσκεται η Αγορά, την οποία περιβάλλουν διάφορα κτήρια. Στην ανατολική πλευρά βρίσκεται το Γυμνάσιο, το οποίο
αποτελείται από πρόπυλο, με πρόστυλο τεσσάρων κιόνων, παλαίστρα και 5 δωμάτια.
Στην διαρρύθμισή του, μοιάζει πολύ με το Κάτω Γυμνάσιο στην Πριήνη. Το εφηβείον
ήταν το μεσαίο δωμάτιο και άνοιγε με δύο κίονες προς τον διάδρομο που σχημάτιζε η
κιονοστοιχία της αυλής. Οι κίονες του περιστυλίου της αυλής που βρίσκονταν στην
πλευρά των δωματίων ήταν σε αραιότερη διάταξη από ό,τι οι κίονες στις άλλες τρεις
πλευρές, όπως και στην Πριήνη. Με αυτόν τον τρόπο, τα δωμάτια μπορούσαν να δεχθούν περισσότερο φως κατά την διάρκεια της ημέρας. Η προσήλωση στην συμμετρία
των αξόνων κατά την οικοδόμηση και η ομοιότητά του με αυτό της Πριήνης το χρονολογούν στον Β᾽ αιώνα π.Χ. Στην νοτιοδυτική πλευρά της Αγοράς βρίσκεται το Βουλευτήριο, το οποίο το συνθέτουν πρόπυλο με κίονες κορινθιακού ρυθμού, αυλή με τρεις
στοές και χώρος συνεδριάσεων. Το πρόπυλο είχε τρεις εισόδους. Όλες οδηγούσαν σε
στοά που σχηματιζόταν από δωρική κιονοστοιχία, κατά πλάτος του κάτω τμήματος της
αυλής. Παρόμοιες στοές στις άλλες δύο πλευρές της αυλής οδηγούσαν σε εισόδους του
χώρου συνεδριάσεων. Η ημικυκλική διάταξη των θέσεών του, παρόμοια με αυτή θεάτρου, μπορούσε να φιλοξενήσει τα 1500 μέλη της βουλής. Η κατασκευή του χρονολογείται στο πρώτο μισό του Β᾽ αιώνα π.Χ. Η Νότια Αγορά, που κατασκευάσθηκε την
ίδια περίοδο, οριζόταν από στοές που στηρίζονταν σε δωρικές κιονοστοιχίες και όριζαν
έναν μεγάλο εσωτερικό ορθογώνιο χώρο με διαστάσεις 164 μ. επί 196 μ. Πίσω από την
κιονοστοιχία στην ανατολική στοά, υπήρχαν 39 ζεύγη καταστημάτων κατασκευασμένα
το ένα στην πλάτη του άλλου. Η δυτική σειρά είχε είσοδο από την ανατολική στοά της
Νότιας Αγοράς ενώ η ανατολική σειρά από τον δρόμο που βρισκόταν πίσω από την
ανατολική στοά της Νότιας Αγοράς. Σειρά 19 καταστημάτων υπήρχε και στην νότια
στοά της Νότιας Αγοράς, εκ των οποίων άλλα είχαν είσοδο από το εσωτερικό της Αγοράς και άλλα από τον δρόμο, πίσω από την νότια στοά. Το Στάδιο κατασκευάσθηκε στο
μέσο του Β᾽ αιώνα π.Χ. και υπέστη ορισμένες μεταβολές κατά την Ρωμαϊκή Εποχή.
Είχε μήκος 191 μ., πλάτος 29,5 μ. και 15.000 θέσεις.1214
Σε απόσταση 17 περίπου χιλιομέτρων νότια της Μιλήτου, υπήρχε το ιερό των
Διδύμων. Εκεί οδηγούσε Ιερά Οδός που ξεκινούσε από το νοτιοανατολικό άκρο της
πόλεως. Το πρώτο ιερό χρονολογούνταν από το τέλος του Η᾽ ή την αρχή του Ζ᾽ αιώνα
π.Χ. αλλά τα Δίδυμα ως ιερός τόπος έγιναν πολύ γνωστά τον ΣΤ᾽ αιώνα π.Χ. Το μεγαλύτερο τμήμα του ναού του Απόλλωνα στα Δίδυμα ολοκληρώθηκε μέχρι το 550 π.Χ.
και η κατασκευή του είχε επηρεασθεί από τους αρχαϊκούς ναούς στην Σάμο και στην
Έφεσο. Ο Αρχαϊκός Ναός ήταν δίπτερος, ο στυλοβάτης του είχε διαστάσεις 87,65 μ. επί
40,89 μ. και η εξωτερική του κιονοστοιχία αποτελούνταν από 21 κίονες σε κάθε μακρά
πλευρά, 8 στην ανατολική στενή πλευρά και εννέα στην δυτική στενή πλευρά. Μαζί με
τους κίονες στον πρόναο, ο ναός είχε ένα σύνολο 112 κιόνων. Μετά το τέλος της Ιωνικής Εξεγέρσεως και την νίκη των Περσών, η Μίλητος κατελήφθη από τους Πέρσες, τα
κτήρια της πόλεως και ο ναός στα Δίδυμα υπέστησαν ζημιές ενώ οι κάτοικοί της εκδιώχθηκαν. Μετά την έλευση του Αλεξάνδρου Γ᾽ και την επανάκτηση της ανεξαρτησίας των μικρασιατικών πόλεων, άρχισε η οικοδόμηση του νέου ναού του Απόλλωνα στα
Δίδυμα. Ο ελληνιστικός ναός ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αρχαϊκό. Είχε στυλοβάτη
1214

Akurgal, «Miletos».
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διαστάσεων 109,34 μ. επί 51,13 μ. και έτσι πλησίαζε σε μέγεθος το Αρτεμίσιον της
Εφέσου και το Ηραίον της Σάμου. Η εξωτερική κιονοστοιχία του δίπτερου ναού είχε
από 21 κίονες στις μακρές και 10 στις στενές ενώ μαζί με τους κίονες του πρόναου, ο
ναός αποτελούνταν από 120 ιωνικούς κίονες. Ολόκληρος ο ναός στηριζόταν σε κρηπίδα ύψους 3,5 μ. με 7 αναβαθμούς προς τον ναό αλλά στην πλευρά της εισόδου του
υπήρχε κλίμακα με 14 αναβαθμούς. Παρότι η κατασκευή του συνεχιζόταν μέχρι και
τους ρωμαϊκούς χρόνους, ορισμένοι εξωτερικοί κίονες στην νοτιοδυτική και στην
βόρεια πλευρά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Φαίνεται ότι ο σηκός δεν είχε οροφή αλλά
περιελάμβανε πρόστυλο ναΐσκο διαστάσεων 14,23 μ. επί 8,24 μ. με τέσσερις ιονικούς
κίονες. Εικάζεται ότι μετά το 300 π.Χ., ο ναΐσκος στέγαζε το χάλκινο άγαλμα του
Απόλλωνα. Στην ανατολική πλευρά του σηκού, προς τον πρόναο, υπάρχει κλίμακα μήκους 15,20 μ. με 24 αναβαθμούς που οδηγούσε στο χρησμογραφείον. Εδώ δινόταν ο
χρησμός, τον οποίο άκουγε ο ενδιαφερόμενος από έξω, από τον πρόναο, χωρίς να
υπάρχει απευθείας επικοινωνία των δύο χώρων. Νότια του ναού υπήρχε Στάδιο, στο
οποίο πρέπει να τελούνταν οι ιεροί αγώνες προς τιμήν του Απόλλωνα. 1215 Η Μίλητος
και ο ναός στα Δίδυμα αποτελούσαν ένα εντυπωσιακό οικοδομικό δίδυμο στην ελληνιστική Αρχαιότητα.
Η Πέργαμος (Pergamum, BAGROW, 56:E3, κοντά στην σημερ. Bergama),
απέναντι από την Λέσβο στην μικρασιατική ενδοχώρα, αναδείχθηκε ως πόλη με θαυμαστά κτήρια από την εποχή του ηγεμόνα της Ευμένη Β᾽ (197-159 π.Χ.). Το παράδειγμά
του ακολούθησαν ο αδελφός του Άτταλος Β᾽ (159-138 π.Χ.) και ο γιος του τελευταίου,
Άτταλος Γ᾽ (138-133 π.Χ.), ενώ η Πέργαμος υπήρξε σημαντική πόλη κατά την Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή Εποχή, μέχρι την κατάληψή της πρώτα από τους Άραβες και
κατόπιν από τους Οθωμανούς. Ο μεγάλος αριθμός των κτηρίων που κατασκευάσθηκαν
είχαν ως κύριο σκοπό να εξυπηρετήσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ακόμη
και τα ιερά κτίσματα είχα ως στόχο να εξυμνήσουν ανθρώπινες επιτυχίες μαζί με την
θρησκευτική τους χρήση σε αντίθεση με την Ακρόπολη των Αθηνών που ήταν ένας καθαρά ιερός χώρος. Κατά τον Β᾽ αιώνα π.Χ., η Πέργαμος ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά κέντρα της Ελληνιστικής Εποχής με κυριότερο πόλο έλξεως την θαυμαστή της βιβλιοθήκη, η οποία περιείχε 200.000 βιβλία καταγεγραμμένα σε περγαμηνές.1216 Η πόλη ήταν κτισμένη σε διάφορα επίπεδα με υψηλότερο αυτό της ακροπόλεως
ή άνω πόλεως. Στην ακρόπολη, ακολουθώντας την μορφολογία του εδάφους, τα κτήρια
ήταν κτισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να βρίσκεται λίγο ψηλότερα από το άλλο.
Ήταν όλα στραμμένα δυτικά, προς την πεδιάδα, και διακρίνονταν ευχερώς από μακριά.
Παρότι είχαν κτισθεί σε διαφορετικές χρονολογίες, τα κτήρια ακολουθούσαν συγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με το θέατρο, το κέντρο της πνευματικής ζωής της πόλεως,
στο μέσον του άξονα Βορρά-Νότου. Με αυτόν τον τρόπο, «η πόλη παρουσιαζόταν στα
μάτια του κόσμου ως ένα θαυμαστό αρχιτεκτονικό σύνολο».1217
Καθώς ο επισκέπτης ανερχόταν από την πόλη προς την είσοδο της ακροπόλεως,
συναντούσε στα αριστερά του το Ηρώον, όπου λατρεύονταν ως θεοί οι ηγεμόνες της
Περγάμου Άτταλος Α᾽ (269-197 π.Χ.) και Ευμένης Β᾽ (197-159 π.Χ.). Το κτίσμα της
Ελληνιστικής Εποχής αποτελούνταν από περιστύλιο διαστάσεων περίπου 18 επί 21 μ.
μαζί με επτάστυλη στοά στα ανατολικά του συνδεόμενη με χώρο λατρείας, ο οποίος
1215

Akurgal, «Didyma».
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Αντώνιος», LVIII. Η λέξη περγαμηνή προέρχεται από την
λέξη Πέργαμος.
1217
Akurgal, p. 74.
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ήταν περίπου 6 επί 12 μ. Κατά την Ρωμαϊκή Εποχή, ο χώρος λατρείας διευρύνθηκε και
προστέθηκαν και άλλοι χώροι. Ο ναός της Αθηνάς βρισκόταν ακριβώς πάνω από το
θέατρο, είχε στυλοβάτη 12,72 μ. επί 21,77 μ. και 6 επί 10 κίονες. Φαίνεται ότι στην Δυτική Μικρά Ασία, η Αθηνά ήταν η κύρια θεότητα των πόλεων, όπως διακρίνεται από
τους ναούς σε διάφορες πόλεις της περιοχής. Μάλιστα, ο ναός της Αθηνάς στην Πέργαμο είχε άμεση σχέση με τον Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο ναός στην Πέργαμο ήταν δωρικού ρυθμού και πρέπει να κατασκευάσθηκε στην αρχή του Γ᾽ αιώνα π.Χ. ενώ λίγο αργότερα κατασκευάσθηκαν και οι διώροφες Στοές που βρίσκονται στα ανατολικά και
βόρεια του χώρου όπου βρίσκεται ο ναός. Η είσοδος στις στοές και στον υπαίθριο χώρο
στα ανατολικά του ναού γινόταν μέσω διώροφου προπύλου με τέσσερις δωρικούς κίονες στο ισόγειο και τέσσερις ιωνικού ρυθμού στον πρώτο όροφο. Στο επιστύλιο υπάρχει η επιγραφή «Βασιλεὺς Εὐμένης Ἀθηνᾶι Νικηφόρωι»1218 για να θυμίζει τις νίκες του
Ευμένη Β᾽ εναντίον των Σελευκιδών, των Γαλατών και των Μακεδόνων. Η στενή ζωφόρος, πάνω από τους ιωνικούς κίονες, είναι διακοσμημένη με ταινίες από άνθη που
διακόπτονται από κεφαλές βοδιών και αετούς ενώ υπάρχουν ακόμη φιάλες και κουκουβάγιες. Στο κιγκλίδωμα του πρώτου ορόφου, ανάγλυφα αναπαριστούν τα όπλα που
πήρε ως λάφυρα ο Ευμένης: οι στρογγυλές ασπίδες ανήκουν στους Μακεδόνες και οι
ωοειδείς στους Γαλάτες. Παρόμοια κατασκευή και διακόσμηση έφεραν και οι Στοές.
Στον χώρο του ιερού πρέπει να υπήρχαν μπρούτζινα και μαρμάρινα αγάλματα αφιερωμένα στις νίκες του Αττάλου Α᾽ και του Ευμένη Β᾽ εναντίον των Γαλατών, όπως υποδεικνύουν αρχαιολογικά κατάλοιπα και φιλολογικές πηγές. 1219 Αυτό, επίσης, μαρτυρούν
και ρωμαϊκά αντίγραφα με σκηνές Γαλατών που αυτοκτονούν ή πεθαίνουν μετά την
μάχη (Γαλάτης θνήσκων, δες παραπάνω). Ίσως, μάλιστα, ο ηρωισμός των Γαλατών που
αναδύεται από τα αγάλματα να μεγέθυνε την δόξα των ηγεμόνων της Περγάμου.
Από την βόρεια Στοά εισερχόταν ο επισκέπτης και μελετητής στην Βιβλιοθήκη,
την οποία είχε κτίσει ο Ευμένης Β᾽. 1220 Εξαιτίας της διαμορφώσεως του εδάφους, η είσοδος βρισκόταν στο επίπεδο του επάνω ορόφου της Στοάς. Το αναγνωστήριο είχε διαστάσεις 13,53 μ. επί 15,95 μ. και διατηρούνται οι δύο από τους τοίχους του σε ύψος 3,5
μ. Σε αυτούς τους τοίχους υπάρχουν οπές διαστάσεων 7,5 εκ. πλάτος επί 4,5 εκ. ύψος
και με βάθος 14 εκ. Μπροστά από αυτές και σε απόσταση 50 εκ. από τον τοίχο υπήρ χαν ξύλινα ράφια, πάνω στα οποία στηρίζονταν οι κύλινδροι των περγαμηνών, η μία
άκρη των οποίων μπορεί να εισερχόταν και στον τοίχο. Το κενό ανάμεσα στον τοίχο και
στα ξύλινα ράφια επέτρεπε την κυκλοφορία του αέρα και απέτρεπε την καταστροφή
των περγαμηνών από την υγρασία. Παρόμοιο σύστημα προφυλάξεως έχει διαπιστωθεί
και στην βιβλιοθήκη της Μιλήτου. Όπως έχει υπολογισθεί, τα ράφια του αναγνωστηρίου μπορούσαν να φιλοξενήσουν μέχρι και 20.000 περγαμηνές ενώ οι υπόλοιπες πρέπει
να βρίσκονταν στις άλλες τρεις αίθουσες της Βιβλιοθήκης ή και αλλού. Το ανάκτορο
του Αττάλου Α᾽ και του Ευμένη Β᾽ βρίσκονται πίσω από την ανατολική Στοά. Και τα
δύο έχουν περίστυλη αυλή, γύρω από την οποία υπάρχουν δωμάτια. Το θέατρο είναι
κτισμένο σε λόφο με μεγάλη κλίση, έτσι ώστε η τελευταία σειρά κερκίδων έχει υψομετρική διαφορά 36 μ. από το επίπεδο της ορχήστρας. Διαθέτει 80 σειρές κερκίδων, χωρισμένες σε τρεις ζώνες από δύο διαζώματα και θέσεις για 10.000 θεατές. Στο κέντρο,
ακριβώς επάνω από το πρώτο διάζωμα υπήρχε μαρμάρινο θεωρείο για τον ηγεμόνα και
1218

«Ο βασιλιάς Ευμένης στην νικηφόρο Αθηνά», PHI Greek Inscriptions, # PH301778, Asia
Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, IvP I 149.
1219
Plinius, XXXIV.84.
1220
Στράβων, XIII.4.2 (C624).
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την συνοδεία του. Η σκηνή ήταν λυόμενη, από ξύλο, και τοποθετούνταν πριν από κάθε
παράσταση. Φαίνεται ότι υπήρχε η ανάγκη οι θεατές να μην χάνουν την επαφή με το
περιβάλλον κατά την διάρκεια της παραστάσεως αλλά κυρίως κατά τα Διονύσια, όταν
διεξάγονταν οι ανάλογες γιορτές που κρατούσαν για ημέρες, να υπάρχει η άμεση επικοινωνία με την φύση αλλά και η θέα προς την πόλη, τον ποταμό Κάικο (Caicus /
Kaikos, BAGROW, σημερ. Bakır Çay) και την πεδιάδα. Το σημείο όπου στηνόταν η κινητή στέγη αποτελούσε τμήμα ενός εξώστη, μήκους 250 περίπου μέτρων, ο οποίος είχε
στην νότια πλευρά του είσοδο με διπλή αψίδα και κατέληγε, στην βόρεια πλευρά του,
στον ναό του Διονύσου. Στην δυτική πλευρά του εξώστη και ανοικτή προς αυτόν και
προς τον γκρεμό υπήρχε δωρική στοά μήκους 246,50 μ. ενώ υπήρχε στοά και στην
ανατολική πλευρά του εξώστη από την είσοδο σε αυτόν μέχρι περίπου το θέατρο, μήκους 75 μ. Ήταν, λοιπόν, για τους κατοίκους της Περγάμου ένας ωραίος περίπατος με
θέα τον Κάικο και την πεδιάδα του κάτω από τις στοές ή κατά μήκος του εξώστη,
μπροστά από το θέατρο και μέχρι τον ναό του Διονύσου. Ο μικρός αλλά επιβλητικός
αυτός ναός βρισκόταν πάνω σε βάθρο ύψους 4,5 μ., στο οποίο έφθανε ο επισκέπτης
αφού ανέβαινε 25 αναβαθμούς. Ο στυλοβάτης του ήταν 11,80 μ. επί 20,22 μ. Ήταν
πρόστυλος με τέσσερις κίονες στην όψη και από έναν κίονα δεξιά και αριστερά πριν
την είσοδο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν ένας ανοικτός πρόναος που οδηγούσε
στην είσοδο του κυρίως ναού, του σηκού. Ο ναός του Διονύσου στην Πέργαμο, που
κτίσθηκε τον Β ᾽αιώνα π.Χ. και επενδύθηκε με μάρμαρο τον 2ο αιώνα μ.Χ. αλλά και η
κυρίαρχη θέση του σε μία πόλη, θεωρείται το πρώτο βήμα προς μια ρωμαϊκή καλλιτεχνική αισθητική αλλά και η πολεοδομική άποψη για την ανάδειξη θρησκευτικών κυρίως κτηρίων κατά τον 17ο μ.Χ. αιώνα στην Ευρώπη. Το κτήριο αυτό με την ιδιαίτερή
του πρόσοψη και την συμμετρία του αποτελεί σημαντικό δείγμα της ύστερης ελληνιστικής αρχιτεκτονικής.
Το θαμαστότερο, όμως, αρχιτεκτόνημα της Περγάμου ήταν ο μεγαλειώδης Βωμός του Διός. Στα νότια του θεάτρου και του ναού της Αθηνάς βρισκόταν ο βωμός, σε
επίπεδο χαμηλότερο κατά 25 μέτρα. Κατασκευάσθηκε από τον Ευμένη Β᾽ ως μια απλή
αλλά μεγάλη μαρμάρινη τράπεζα μέσα σε ένα τεράστιο οικοδόμημα. Το γενικό σχέδιο
του μνημείου μοιάζει με μεγάλο πέταλο, το οποίο αποτελείται από παραλληλόγραμμη
στο σχήμα ανοικτή στοά με προεκτάσεις στα δύο άκρα της. Κλίμακα με είκοσι αναβαθμούς, ανάμεσα από τις δύο προεκτάσεις, οδηγούσε στην μακρά δυτική στοά και στον
ανοικτό παραλληλόγραμμο χώρο, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ο μαρμάρινος βωμός. Από το επίπεδο του εδάφους, το κτήριο του Βωμού ανυψωνόταν σε τέσσερα επίπεδα. Το χαμηλότερο επίπεδο ήταν κρηπίδα με πέντε αναβαθμούς διαστάσεων 36,44 μ.
επί 34,20 μ., επάνω στην οποία στηριζόταν βάση που ακολουθούσε το σχήμα του πετάλου. Το επόμενο επίπεδο ήταν η μεγάλη ανάγλυφη ζωφόρος και επάνω σε αυτήν
υπήρχε η πεταλοειδής στοά που αποτελούνταν από κιονοστοιχίες. Τοίχος διέτρεχε τις
τρεις πλευρές του πετάλου, εσωτερικά από τις κιονοστοιχίες, εκτός από την πλευρά της
μνημειακής κλίμακας. Εκτός από τον όγκο του κτίσματος που εντυπωσίαζε και εντυπωσιάζει (στο Βερολίνο) τον επισκέπτη, η μεγαλοπρέπεια του μνημείου αναδεικνυόταν
από την εντυπωσιακή για το μέγεθος και την τέχνη της ανάγλυφη ζωφόρο. Η ζωφόρος,
συνολικού μήκους 120 μ. και ύψους 2,30 μ., που παρουσιάζει γιγαντομαχία και διέτρεχε το κτήριο είναι εφάμιλλη σε τέχνη με αυτές του ναού του Διός στην Ολυμπία και του
Παρθενώνα. Ο τοίχος μέσα από τις κιονοστοιχίες ήταν και αυτός διακοσμημένος με
ανάγλυφα που παρουσίαζαν την μυθολογική ζωή του Τήλεφου,1221 γιου του Ηρακλή. Η
1221

Δες Κακριδής, 5:24-27.
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δυναστεία των Ατταλιδών, η οποία συνέδεε την καταγωγή της με την Τροία και έναν
ημίθεο, θεωρούσε τον Τήλεφο ιδρυτή της Περγάμου. Ο βωμός εξυπηρετούσε και πολιτικούς σκοπούς διότι «κάθε έργο τέχνης είναι παιδί της εποχής του».1222
Την άνω πόλη ή ακρόπολη επισκέπτονταν περισσότερο οι ανώτεροι αξιωματικοί
του στρατού, η αριστοκρατία και οι βασιλείς, οι οποίοι βέβαια κατοικούσαν εκεί. Οι
συναντήσεις γίνονταν στην Αγορά, η οποία βρίσκεται κάτω από τον Βωμό του Διός στο
νοτιοανατολικότερο σημείο της άνω πόλεως. Η ανατολική και η νότια πλευρά της περικλείονται από δωρικές στοές. Στην δυτική πλευρά υπήρχε βωμός και στην δυτική άκρη
του χώρου της Αγοράς ναός με διαστάσεις 12,30 μ. επί 6,70 μ. Ήταν πρόστυλος με τέσσερις κίονες αλλά αναμεμειγμένα δωρικά και ιωνικά στοιχεία και συνεπώς κατασκευασμένος κατά τον Β᾽ αιώνα π.Χ. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν στην Αγορά, εικάζεται
ότι ανήκε στον Δία ή στον Ερμή. Στον χώρο της Αγοράς στην ακρόπολη συζητούνταν
κρατικά θέματα. Οι εμπορικές και επιχειρηματικές συναντήσεις αλλά και οι συζητήσεις
των απλών κατοίκων γίνονταν στην Αγορά της κάτω πόλεως.
Η κάτω πόλη ήταν ο χώρος στον οποίο συναντιόνταν οι απλοί άνθρωποι, οι
κάτοικοι της Περγάμου. Εκεί βρίσκονταν και οι ναοί των θεών που λάτρευαν περισσότερο οι απλοί άνθρωποι. Κατεβαίνοντας από την ακρόπολη, ο επισκέπτης συναντούσε πρώτα τον ναό της Ήρας, ο οποίος δέσποζε στο υψηλότερο σημείο της κάτω πόλεως. Η πρόσβαση στο ναό γινόταν με 11 αναβαθμούς εμπρός στην είσοδό του και του
έδινε μεγαλοπρέπεια, όπως στον ναό του Διονύσου στην ακρόπολη. Ο δωρικός ναός
είχε διαστάσεις περίπου 7 μ. επί 11,80 μ. και ήταν πρόστυλος με τέσσερις κίονες. Από
τον πρόναο ο πιστός εισερχόταν στον σηκό (5,80 μ. επί 6,80 μ.). Ο ναός κτίσθηκε επί
εποχής Αττάλου Β᾽ (159-138 π.Χ.).1223 Στα δυτικά του ναού της Ήρας, βρίσκεται ο ναός
της Δήμητρας –αργότερα και Κόρης–, ο οποίος περιβάλλεται από έναν ορθογώνιο χώρο
διαστάσεων 100 μ. επί 50 μ. Κτίσθηκε στην αρχή του Γ᾽ αιώνα π.Χ. και αποτελούνταν
από πρόπυλο με δύο δωρικούς κίονες και σηκό. Το ιερό διευρύνθηκε αργότερα από την
βασίλισσα Απολλωνίδα, σύζυγο του Αττάλου Α᾽ (241-197 π.Χ.), η οποία πρέπει να
έκτισε τις στοές που περιβάλουν τον ιερό χώρο και τα δωμάτια («οίκοι») που περιελάμβαναν.1224 Από τις στοές, οι κάτοικοι της πόλεως μπορούσαν να παρακολουθούν τις
γιορτές που γίνονταν μπροστά από τον ναό και τον βωμό. Εκτός από τον μεγάλο βωμό,
υπήρχαν και άλλοι τέσσερις εντός του ιερού χώρου. Νοτιότερα του ναού της Δήμητρας
και Κόρης υπήρχε ο ναός του Ασκληπιού με στυλοβάτη 9 μ. επί 16 μ. Όταν κτίσθηκε
τον Γ᾽ αιώνα π.Χ. ήταν δωρικός αλλά κατόπιν αναστηλώθηκε στο τέλος του Β᾽ αιώνα
π.Χ. κατά τον ιωνικό ρυθμό. Ήταν πρόστυλος με τέσσερις κίονες εμπρός και έναν στο
πλάι από κάθε πλευρά και σηκό. Τα κτήρια που δέσποζαν στο μέσο της κάτω πόλεως
ήταν τα Γυμνάσια, που ήταν κτισμένα σε τρία επίπεδα, το ένα κάτω από το άλλο. Στο
υψηλότερο γυμνάζονταν οι άνδρες, στο αμέσως πιο κάτω οι έφηβοι και στο χαμηλότερο οι παίδες. Στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή, η ομορφιά και η μεγαλοπρέπεια
των Γυμνασίων εντυπωσίαζε τον επισκέπτη που ερχόταν στην Πέργαμο, αλλά το ίδιο
συμβαίνει και σήμερα με τα κατάλοιπά τους. Το άνω Γυμνάσιο είχε αναγερθεί σε επίπεδο χώρο διαστάσεων 200 μ. επί 45 μ. και αποτελούνταν από ορθογώνιο ανοικτό χώρο
1222

Βασίλυ Καντίνσκυ, Το πνευματικό στην τέχνη (Αθήνα: Νεφέλη, 1981), σ. 35.
«[βασι]λεὺς Ἄτταλοσ[ς βασιλέως Ἀττ]άλου Ἥραι β[ασιλείαι]», PHI Greek Inscriptions, #
PH316906, Asia Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung [MDAI(A)], MDAI(A) 33 (1908) 402,27+ .
1224
«βασίλισσα Ἀπολλωνὶς Δήμητρσι σ κ[α]ὶσ Κσόσρηι Θεσμοφόροις χαριστήριον τὰς στοὰς καὶ τοὺς
οἴκους», PHI Greek Inscriptions, # PH316971, Asia Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, Mitteilungen des
deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung [MDAI(A)], MDAI(A) 35 (1910) 439,24.
1223
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(74 μ. επί 36 μ.), τον οποίο περιέβαλαν δωρικές στοές. Κατά την ανακατασκευή του
στην Ρωμαϊκή Εποχή (2ο αιώνα μ.Χ.), οι στοές ακολούθησαν τον κορινθιακό ρυθμό.
Το μέσο Γυμνάσιο, στο αμέσως πιο κάτω επίπεδο, κατελάμβανε χώρο 150 μ. επί 36 μ.
και στην μακριά του βόρεια πλευρά υπήρχε στοά σε όλο το μήκος, η οποία περιελάμβανε σειρά από δωμάτια. Ένα από τα δωμάτια, το ονομαζόμενο από τους ανασκαφείς
ως «εξέδρα» ήταν αφιερωμένο στην λατρεία του Ερμή και του Ηρακλή, θεών και της
σωματικής ασκήσεως. Σε ναό του Β᾽ αιώνα π.Χ. που υπήρχε στην ανατολική πλευρά
αυτού του επιπέδου βρέθηκαν χαραγμένα τα ονόματα εφήβων. 1225 Το κάτω Γυμνάσιο,
των παίδων, είχε μήκος 80 μ. και στην βόρεια πλευρά του έχουν διασωθεί ορισμένα
δωμάτια. Τα ονόματα παίδων εγγεγραμμένα σε στήλη του 145/4 π.Χ. που επελέγησαν
να ενταχθούν στους εφήβους1226 αλλά και τα ονόματα εφήβων από τους παίδες στο
μέσο Γυμνάσιο μαρτυρούν την χρήση του κάτω και του μέσου Γυμνασίου στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Πλακόστρωτη οδός πλάτους 5 μ. οδηγούσε από το
κάτω Γυμνάσιο στην οικιστική περιοχή, αφού πέρναγε από την Αγορά της κάτω πόλεως.
Η Αγορά της κάτω πόλεως πρέπει να ιδρύθηκε επί εποχής Ευμένη Β᾽, όταν διευρύνθηκε η πόλη. Έχει διαστάσεις 64 μ. επί 34 μ. και περιβάλλεται από στοές και στις
τέσσερις πλευρές της. Ήταν δυο ορόφων, δωρικού ρυθμού, δύο διαδρόμους και διακοσμημένες με μετόπες. Κατά μήκος του πίσω διαδρόμου υπήρχαν καταστήματα. Την
εποχή του Ευμένη Β᾽ ολόκληρη η πόλη περικλειόταν με τείχος και μία από τις εισόδους
της ήταν η ονομαζόμενη Νότια Πύλη, η οποία οδηγούσε αρχικά σε χώρο 20 μ. επί 20 μ.
με περίβολο. Τον περίβολο και την εσωτερική αυλή προστάτευαν και ήλεγχαν τρεις
πύργοι. Κατά την Ρωμαϊκή Εποχή, η πόλη υπέστη μετατροπές και πολλές προσθήκες.1227
Οι τρεις πόλεις της Μικράς Ασίας που περιγράψαμε από αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής απόψεως δείχνουν το υψηλό επίπεδο στο οποίο είχαν φθάσει οι Έλληνες
πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες και μηχανικοί της δυτικής Μικράς Ασίας κατά τον Β᾽ αιώνα
π.Χ. Και ακόμη δεν έχουμε περιγράψει τα επιτεύγματα στις τέχνες, στις άλλες θετικές
επιστήμες και στα γράμματα γενικώς. Είναι πολύ άδικο, συνεπώς, για την ευρωπαϊκή
Ιστορία, για τον Ελληνισμό της Ανατολής αλλά και για την παγκόσμια Ιστορία να θεωρούμε ότι η Ελληνιστική Εποχή δεν ήταν παρά μια περίοδος παρακμής και μόνο.
Η Ελληνιστική Εποχή ως «παρακμή»
Από τον 18 αιώνα μ.Χ., πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι το θαύμα του ελληνικού
πολιτισμού και μαζί του η ελληνική Ιστορία τελειώνει με την άνοδο στον θρόνο της
Μακεδονίας του Φιλίππου Β᾽ ή ακόμη και με τον θάνατο του Αλεξάνδρου Γ᾽. Οι κύκλοι της Ιστορίας που έχουμε περιγράψει νωρίτερα σε αυτό το έργο απλώς δείχνουν ότι
ο Αρχαίος Κόσμος μετά τον Αλέξανδρο άλλαξε. Οι προηγούμενες πολιτικές ιδέες και
πρακτικές των μικρών Πόλεων σιγά-σιγά εξαφανίσθηκαν και αντικαταστάθηκαν με
ηγεμόνες σε ισχυρά ή ασθενή βασίλεια αλλά ο πολιτισμός συνέχισε τον δικό του νέο
δρόμο. Εάν η Αθήνα είχε τον θαυμαστό Παρθενώνα, η Πριήνη, η Μίλητος και ιδίως η
1225

PHI Greek Inscriptions, # PH302229-302233 & 302240-302246 & 316452-316467, Asia
Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, IvP II 562-565 & IvP II 568-574 & MDAI(A) 27 (1902) 126,145MDAI(A) 27 (1902) 133,160.
1226
PHI Greek Inscriptions, # PH316585, Asia Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, Mitteilungen
des deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung [MDAI(A)], MDAI(A) 29 (1904) 170,14.
1227
Akurgal, «Pergamon».
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Πέργαμος είχαν να επιδείξουν μια σειρά από θαυμάσια έργα. Εντυπωσίαζαν τον επισκέπτη τα τρία επίπεδα της πόλεως στην Πέργαμο και οι τεχνικές δυσκολίες που είχαν
υπερπηδηθεί για την κατασκευή των κτηρίων το ίδιο με την θέα του αναδυόμενου Παρθενώνα από τα Προπύλαια. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει
ότι η ζωή των ανθρώπων άλλαξε. Για παράδειγμα, ο εχθρός των ελληνικών Πόλεων της
Κλασικής Εποχής ήταν συγκεκριμένος: η διπλανή Πόλη ή Συνασπισμός Πόλεων, οι
Πέρσες, και οι πολίτες όφειλαν να πράξουν με συγκεκριμένο τρόπο. Κατά την Ελληνιστική Εποχή, τους Πολέμους των Διαδόχων και μετά, η ζωή των κατοίκων στις ελληνικές πόλεις άλλαξε. Έγινε πιο απρόσμενη. Ο εχθρός ήταν μάλλον απροσδιόριστος: ένας
στρατηγός/βασιλιάς που είχε μεγάλη στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από μισθοφόρους και μπορούσε σε πολύ λίγο χρόνο να κατακτήσει μία πόλη. Πολλές φορές, οι
πολίτες δεν ήξεραν από πια πλευρά του ορίζοντα θα έρθει. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, και μαζί με τους δημοκρατικούς ή ολιγαρχικούς θεσμούς του κλασικού παρελθόντος υπήρξε η παρακμή των ελληνικών Πόλεων την οποίαν έζησαν, για παράδειγμα,
οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι, οι Αθηναίοι. Οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας είχαν
ήδη την εμπειρία του ισχυρού ηγέτη που κληρονόμησαν από την Περσική Αυτοκρατορία αλλά και τους πολέμους των Διαδόχων και η δημοκρατία ή η ολιγαρχία δεν είχαν
στεριώσει εκεί.
Αλλά αυτή η ιδέα της ελληνιστικής παρακμής είχε ξεκινήσει ήδη από την Αρχαιότητα. Η δημοκρατική Αθήνα είχε ακτινοβολήσει στο παρελθόν στο πανελλήνιο.
Πώς μπορούσε τώρα να συγκριθεί με τις πόλεις των ηγεμόνων; Πολύ αργότερα, επανήλθε πάλι στο ιστοριογραφικό προσκήνιο αλλά υπήρξαν και αντίθετες γνώμες. Πρέπει
να δεχθούμε, έλεγαν ορισμένοι ιστορικοί του 19ου αιώνα μ.Χ., ότι οι κατακτήσει του
Αλεξάνδρου Γ᾽ βοήθησαν στην διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Δυτική Ασία
και στην Αίγυπτο. Άλλοι, όμως, αντέτειναν, ότι ο ελληνικός πολιτισμός αντί να κατακτήσει, κατακτήθηκε, και αναμείχθηκε με ανατολικά στοιχεία και τελικά έγινε ένας ελληνικός ανατολίζων πολιτισμός. Η Ιστορία των ευρωπαϊκών κρατών του 19ου αιώνα
μ.Χ., εξηγεί αυτές τις αντιθέσεις. Η βρετανική κοινοβουλευτική παράδοση και η Γαλλική Επανάσταση και οι δημοκρατικές της ιδέες φυσικά έκαναν το μνημειώδες πολύτομο
έργο του George Grote, History of Greece (έκδοση 1846-1856), το απόλυτο ευπώλητο
του αιώνα. Αυτό το έργο έδειχνε το ελληνικό μεγαλείο μέχρι τον θάνατο του Αλεξάνδρου Γ᾽ και τελείωνε εκεί. Στην συνέχεια, σε άλλα ιστορικά έργα, τα ηνία της δημοκρατικής παραδόσεως έπαιρνε η Ρώμη της Δημοκρατίας. Όταν, όμως, ήρθε η ώρα του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού των νεοφυών πολιτισμένων αυτοκρατοριών, το έργο Johann
Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus (έκδοση 1833-1843 και αναθεωρημένη
1877-1878), στο οποίο αναπτυσσόταν ο ελληνισμός των ελληνιστικών βασιλείων και
το εκπολιτιστικό τους έργο, γνώρισε μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Βέβαια, τον εκπολιτιστικό ρόλο του ελληνισμού στην Ασία είχε ήδη χρησιμοποιήσει ως πρότυπο η Βρετανική Αυτοκρατορία στην κατάκτηση της Ινδίας από το τέλος του 18ου αιώνα. Αλλά και η
κατάκτηση της Αιγύπτου τον 19ο αιώνα έφερε την Βρετανία στα βήματα των Ελλήνων
Πτολεμαίων στην χώρα των Αιγυπτίων.
Στον αιώνα μας, όμως, δεν χρειάζεται να ανατρέψουμε όλες τις απόψεις του παρελθόντος και να θεωρήσουμε ότι στα ελληνιστικά βασίλεια και στις πόλεις επικρατούσαν, για παράδειγμα, η δημοκρατία, το κοσμοπολίτικο περιβάλλον, και το πολυπολιτισμικό πνεύμα, έτσι ώστε να δούμε μόνο ορισμένες θετικές πλευρές των αλλαγών στον
νέο ιστορικό κύκλο. Τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου δείχνουν καταστροφές πόλεων
και βασιλείων, εξανδραποδισμούς, εμφανίσεις νέων συνασπισμών και νέων βασιλείων
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με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι συνέβαινε στην Κλασική Εποχή. Βλέποντας
τον Β᾽ αιώνα π.Χ. με τα μάτια του σήμερα και με τις φιλολογικές, αρχαιολογικές, ιστορικές και άλλες πηγές που διαθέτουμε τώρα, η Ελληνιστική Εποχή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αναρχία ανάμεσα στα κράτη της Μεσογείου, τα οποία απειλούμενα
εξαιτίας της αστάθειας των κρατών και της ανασφάλειας των ηγετών τους, επιτίθεντο
το ένα στο άλλο αναφανδόν. Αποτέλεσμα της όλης καταστάσεως που επικρατούσε ήταν
η κατάκτηση των ελληνιστικών κρατών από την Ρώμη. Η Ρώμη της Δημοκρατίας ήταν
αυτή που επανέφερε την τάξη και τον νόμο, την «ιεραρχία», στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.1228
Η Ελληνιστική Εποχή, λοιπόν, είναι περίοδος κατά την οποία ο ελληνισμός μεταλλάχθηκε. Στην εξέταση της ελληνικής μακρο-Ιστορίας δεν μπορεί παρά να δει κανείς την διαφορετικότητα του αρχαϊκού με τον κλασικό και με τον ελληνιστικό ιστορικό
κύκλο. Ο τελευταίος μπορεί να εμπεριέχει το στοιχείο της παρακμής, αφού κατέληξε
στην πολιτική κατάκτηση του ελληνιστικού κόσμου από την Ρώμη, στην οποία όμως
τελικά εκείνος αντεπιτέθηκε πολιτισμικά. Αλλά στην ιστορική μας αφήγηση η Ελληνιστική Εποχή δεν πρέπει να χάσει καθόλου από την πολιτισμική λάμψη και αίγλη που
διέθετε.
ΠΙΝΑΚΑΣ 30
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Οι βασιλείς της Περγάμου, οι Ευβοϊκές Πόλεις και ο Ωρωπός
Η Πέργαμος ήταν κτισμένη στην πλαγιά του βουνού και στα μάτια του πρωτοερχόμενου επισκέπτη η περιοχή ήταν «επιβλητική, εντυπωσιακή, και απαγορευτική».1229
Αυτήν ακριβώς την εντύπωση ήθελαν να δώσουν οι ηγεμόνες της Περγάμου σε όσους
επισκέπτονταν την πόλη τους. Δεν ήταν εξαρχής σημαντικοί. Η δυναστεία τους ήταν
ταπεινής καταγωγής και ανέλαβε την εξουσία τυχαία σε μια μικρή και ασήμαντη πόλη
Γρήγορα, όμως, κατάφερε να κάνει την Πέργαμο μεγάλη και ισχυρή με κύριο όπλο την
«ομόνοιαν και συμφωνίαν».1230 Σιγά-σιγά οι ηγεμόνες της έγιναν πλούσιοι, κυριάρχησαν στην περιοχή και εκμεταλλεύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο την «διεθνή» τους εικόνα για να οικοδομήσουν μια ισχυρή πολιτικά και στρατιωτικά πόλη, ένα κράτος που
άφησε τελικά το στίγμα του στην Ελληνιστική Εποχή.
Ο Φιλέταιρος, ιδρυτής της δυναστείας των Ατταλιδών, όπως ονομάσθηκε, γεννήθηκε στην πόλη Τίειον του Ευξείνου Πόντου. Ήταν γιος του Αττάλου και την Βόας,
αυλητρίδας και εταίρας. Κατά την παράδοση, ήταν ευνούχος από νήπιο, όταν από τον
1228

Πρβλ. Aneurin Ellis-Evans, «Four Attitudes to Decline in the Hellenistic Period,» in Decline
and Decline-Narratives in the Greek and Roman World, ed. Takashi Minamikawa (Kyoto, Kyoto
University, 2017): 19-28.
1229
Green, Actium, p. 164.
1230
Πολύβιος, XXIII.11.7.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ © Δ. Ι. ΛΟΪΖΟΣ, 2015-2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – 266
συνωστισμό στα δρώμενο μια κηδείας συμπιέστηκαν πολύ τα γεννητικά του όργανα
πάνω στην τροφό που τον μετέφερε στην αγκαλιά της. 1231 Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για την καταγωγή του πατέρα του με το όνομα Άτταλος που παραπέμπει σε μακεδονική ρίζα στο Τίειον αλλά χωρίς άλλα στοιχεία ενώ έχει διατυπωθεί και η υποθετική
άποψη ότι πρόκειται για άνδρα με εξελληνισμένο όνομα στην Πέργαμο. Εάν αποκλείσουμε τελείως την ελληνική καταγωγή του Φιλεταίρου, πρέπει να δεχθούμε ότι τουλάχιστον του εδόθη από τους γονείς του ελληνικό όνομα, όπως ίσως γινόταν στην Μικρά Ασία.1232 Ακόμη και η ιστορία ότι ήταν ευνούχος μπορεί να κρύβει προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικά ελατήρια. Οι Πέρσες βασιλείς συνήθιζαν να εμπιστεύονται τους
ευνούχους, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν πιστοί στον ηγεμόνα τους διότι δεν είχαν προσωπικές φιλοδοξίες για πολιτική ανέλιξη εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν επρόκειτο να
έχουν απογόνους για να δημιουργήσουν δυναστεία. Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.1233
Ο Φιλέταιρος έγινε αρχικά αξιωματικός στον στρατό του Αντιγόνου του Μονόφθαλμου υπό τον στρατηγό Δόκιμο. Όταν ο τελευταίος, όμως, συντάχθηκε το 302
π.Χ. με τον στρατό του Λυσιμάχου, ο νεαρός στρατιωτικός πήγε μαζί του και έφθασε
τελικά στην Πέργαμο.1234 Εκεί, με την πρακτική που ακολουθούνταν για τους ευνούχους, του εμπιστεύθηκαν την φύλαξη της πόλεως αλλά και του θησαυροφυλακίου της
με 9000 τάλαντα (περίπου 232.700 κιλά ασήμι, AMCD). Όταν, όμως, προκλήθηκε το
επεισόδιο με την δολοφονία του Αγαθοκλή, γιου του Λυσιμάχου, ο Φιλέταιρος βρήκε
την ευκαιρία να ανεξαρτητοποιηθεί. Παρέδωσε την πόλη στο Σέλευκο, ο οποίος αντιμετώπισε τον Λυσίμαχο στην μάχη του Κόρου Πεδίον το 281 π.Χ., τον σκότωσε και τον
νίκησε. Εκείνος, κατάφερε, όμως, με υποσχέσεις, φιλοφρονήσεις και κολακείες προς
τους ισχυρούς να διατηρήσει την εξουσία του στην Πέργαμο πρώτα υπό το βλέμμα του
Σελεύκου Α᾽ (358-281 π.Χ.) και έπειτα του γιου και διαδόχου του Αντιόχου Α᾽ (διοίκ.
281-261 π.Χ.). Εκμεταλλευόμενος την αναταραχή για τον θρόνο της Μακεδονίας και
την στρατιωτική κατάρρευση της Θράκης κατάφερε να επιβιώσει ανάμεσα σε μεγάλα
βασίλεια και ισχυρούς ηγέτες κάνοντας τον εαυτό του και την πόλη του ορατούς μόνο
όταν έπρεπε. Όταν δολοφονήθηκε ο Σέλευκος από τον Πτολεμαίο Κεραυνό, ο Φιλέταιρος φρόντισε πληρώνοντας αδρά να αγοράσει το πτώμα από τον Κεραυνό, να το κάψει
με τιμές και να στείλει την στάχτη στον γιο του Αντίοχο, ο οποίος την τοποθέτησε σε
ναό με το όνομα του πατέρα του. 1235 Φαίνεται ότι για τις υπηρεσίες του έλαβε την άδεια
από τον τελευταίο να εκδώσει νομίσματα με την προτομή του Σελεύκου. 1236 Ανέπτυξε
σχέσεις καλής γειτονίας με άλλες πόλεις, όπως η Κύζικος, στην οποία προσέφερε χρήματα και άλλα είδη από το 280/279 π.Χ. ενώ το 276/5 π.Χ., όταν εκείνοι πολεμούσαν
τους Γαλάτες, τους έδωσε τρόφιμα.1237 Ακόμη, έστειλε αφιερώματα στον ναό του Απόλ-

1231

Λουκιανός, Μακρόβιοι, 12 και Αθήναιος, XIII.38 (577b) και Στράβων, XIII.4.1 (C623).
Δες το παράδειγμα του Λυδού με το όνομα Πυθέας (Ηρόδ., VII.27).
1233
Ηρόδ.VIII.105 & IV.43 και Ξεν., Κύρου Παιδεία, VII.60-65 και ανάλυση σε Elizabeth
Kosmetatou, «The Attalids of Pergamon,» in A Companion To The Hellenistic World, ed. Andrew Erskine
(Oxford: Blackwell, 2003), p. 160.
1234
Παυσανίας, I.8.1.
1235
Απ. Συρ., X.63.
1236
BMC, (xiv), p. 114 & plate XXIII.12.
1237
OGIS, no 748.
1232
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λωνος, στις Αιγές1238 της Μυσίας.1239 Προσπάθησε, λοιπόν, με οποιονδήποτε τρόπο να
έχει καλές σχέσεις με τους γύρω του έτσι ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε στρατιωτική
εμπλοκή. Προφανώς γνώριζε πως η ευημερία έρχεται χέρι χέρι με την ειρήνη. Παρ᾽
όλα αυτά, όπως δείχνουν κατοπινές πηγές, δεν είχε παραλείψει να προσλάβει μισθοφόρους αλλά και να ιδρύσει στρατιωτική αποικία, την Φιλεταίρεια. 1240 Μετά τον θάνατο του, ανάθημα στην Δήλο επαινεί τις αρετές του.1241
O Φιλέταιρος, εφόσον δεν είχε γιο για την διαδοχή στην εξουσία, στράφηκε
προς τον ανιψιό του, Ευμένη, που ήταν γιος του ενός εκ των δύο αδελφών του και είχε
το ίδιο όνομα με τον γιο του. Έτσι, όταν έφθασε η ώρα, ο ανιψιός αντικατέστησε τον
θείο στην εξουσία χωρίς προβλήματα. Αλλά φρόντισε και να συσφίξει τις σχέσεις του
με τον νέο βασιλιά των Σελευκιδών Αντίοχο Α᾽ κανονίζοντας να νυμφευθεί ο άλλος
ανιψιός του, Άτταλος, την ανιψιά του βασιλιά, Αντιοχίδα. Ο Ευμένης Α᾽ ακολούθησε
σοφά την πολιτική του προκατόχου του και ενίσχυσε τον μισθοφορικό στρατό και τις
στρατιωτικές αποικίες.1242 Γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα κάποιος από τους ισχυρούς θα
εποφθαλμιούσε την ωραία και οχυρή του πόλη και την περιοχή που ήλεγχε. Όντως,
στρατός του Αντιόχου Α᾽ που κινήθηκε εναντίον του περί το 261 π.Χ. νικήθηκε. 1243
Αμέσως, ένοιωσε έναν άνεμο ανεξαρτησίας και για να τιμήσει τον προκάτοχό του Φιλέταιρο εξέδωσε νομίσματα με την μορφή του. 1244 Μέχρι το τέλος της ηγεμονίας του
Ευμένη Α᾽, η Πέργαμος αναγνωριζόταν από τις περιφερειακές σε αυτήν πόλεις ως σημαντικό φρούριο, πλούσια πόλη και στρατιωτικά ισχυρή αλλά δεν είχε ακόμη αποκτήσει λάμψη στον Ελληνικό Κόσμο.
Την αναγνώρισή της ως υπολογίσιμης δυνάμεως στην περιοχή αλλά και την
ακτινοβολία της στην ελληνική οικουμένη έλαβε υπό τον επόμενο ηγεμόνα της, τον Άτταλο, τον γιο του ανιψιού του Φιλεταίρου και της Αντιοχίδας. Αυτός ήταν που περί το
237 π.Χ. νίκησε τους Γαλάτες στην Μικρά Ασία1245 και πρώτος φόρεσε το ελληνιστικό
διάδημα του βασιλιά ως Άτταλος Α᾽ Σωτήρ. Ήταν τόσο σημαντική η νίκη του που ξεχώρισε και εκείνος ανάμεσα στους ηγεμόνες της εποχής του. Δεν έπαψε, όμως, να τιμά
τον Φιλέταιρο ως τον ιδρυτή της δυναστείας με αφιερώματα στην Δήλο 1246 και χορηγίες
σε γιορτές.1247 Προφανώς έτσι διατηρούσε την υποστήριξη και τον στενό του σύνδεσμο
1238

Οι Αιγαί της Μυσίας (Aegae/Aigai, BAGROW, 56: E4, σημερ. περιοχή Nemrut Kale, ανατολικά της σημερ. πόλεως Aliaga), νοτιοανατολικά της Λέσβου, στην μικρασιατική ενδοχώρα, ανήκε στην
αρχική Αιολική δωδεκάπολη (Ηρόδ. I. 149). Η πόλη δεν ήταν μέλος της συμμαχίας της Δήλου αλλά τον
Ε᾽ και Δ᾽ αιώνα π.Χ. πρέπει να διατηρούσε κάποια ανεξαρτησία («οὐχ ὑπήκοοι ὄντες βασιλέως», Ξεν.,
IV.8.5) παρά το γεγονός ότι οι Πέρσες πρέπει να είχαν έστω και στοιχειώδη έλεγχο της περιοχής. Το τεί χος της προ-Ελληνιστικής Εποχής είχε μήκος περίπου 1 χλμ. και περιέκλειε μία μικρή περιοχή. Το
κέντρο της πόλεως ξανακτίσθηκε το 17 μ.Χ. αφού είχε καταστραφεί από σεισμό. Δες Hansen & Nielsen,
no 801, «Aigai», pp. 1038-1039. Για νομίσματα δες GCTV, nos 4163-4170, 2:383-384.
1239
OGIS, no 312.
1240
PHI Greek Inscriptions, # PH301604, Asia Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, IvP I 13 =
OGIS, no 266.
1241
PHI Greek Inscriptions, # PH63588, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]), IG XI,4
1105.
1242
PHI Greek Inscriptions, # PH301604, Asia Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, IvP I 13 =
OGIS, no 266.
1243
Στράβων, XIII.4.2 (C623) και Kosmetatou, p. 161.
1244
BMC, (xiv), p. 115 & plate XXIII.13.
1245
Παυσανίας, VIII.1 και Πολύαινος, IV.20.
1246
PHI Greek Inscriptions, # PH63588-63593, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]), IG
XI,4 1105- IG XI,4 1110.
1247
Δες «Φιλεταιρείων» σε PHI Greek Inscriptions, # PH62817, Aegean Islands, incl. Crete (IG
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με τους κατοίκους της Περγάμου. Απέφυγε να συμμαχήσει αμέσως με τους μεγάλους
βασιλείς της εποχής του διατηρώντας ουδετερότητα που θα του επέτρεπε να εκμεταλλευθεί τις αδύναμες στιγμές τους. Στον πόλεμο που διεξήχθη στην Συρία για το βασίλειο των Σελευκιδών συμμετείχε μόνο όταν απειλήθηκε η πόλη του και η περιοχή της.
Ήταν, όμως, πολύ καλά προετοιμασμένος και κατέκτησε το μεγαλύτερο τμήμα από το
βασίλειο των Σελευκιδών στην Μικρά Ασία 1248 ενώ συνομολόγησε συνθήκες με μεγάλες πόλεις, όπως η Σμύρνη και η Φώκαια αλλά και με άλλες στην βορειοδυτική Μικρά Ασία. Πολύ γρήγορα, όμως, η κατάσταση ανετράπη και αναγκάσθηκε να οπισθοχωρήσει πίσω στην Πέργαμο. Στην συνέχεια των πολέμων στο βασίλειο των Σελευκιδών, συμφώνησε σε συνεργασία («κοινοπραγία») με τον Αντίοχο Γ᾽ των Σελευκιδών
(241-187 π.Χ.) και νόμισε ότι διασφάλισε το δικό του βασίλειο. 1249 Όμως, η συνεργασία
αυτή για τον Αντίοχο σήμαινε μόνο πρόσκαιρη εκεχειρία διότι το σχέδιό του ήταν να
ανακαταλάβει όλες τις περιοχές που ανήκαν στους Σελευκίδες από την εποχή του Σελεύκου Α᾽ και μετά.
Αλλά ο Άτταλος Α᾽ είχε να αντιμετωπίσει και τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε᾽ (διοίκ. 221-179 π.Χ.), ο οποίος εποφθαλμιούσε το βασίλειό του αλλά και μια
καλή θέση στην Μικρά Ασία. Προσπάθησε, λοιπόν, να ενθαρρύνει τους εχθρούς του
Φιλίππου Ε᾽ στην Ελλάδα, την Αθήνα και την Αιτωλία, αλλά και να πλησιάσει την
Ρώμη ως αντίπαλο δέος στα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια. Οι φιλικές του σχέσεις με
την Ρώμη ξεκίνησαν το 211 π.Χ. όταν συμμάχησε μαζί της ως σύμμαχος της Αιτωλικής
Συμπολιτείας.1250 Συμμετείχε στον Α᾽ Μακεδονικό Πόλεμο (214-205 π.Χ.) στο πλευρό
των Ρωμαίων και εναντίον του Φιλίππου Ε᾽ της Μακεδονίας αλλά χωρίς σημαντική
συμβολή. Οι σχέσεις του με τους Ρωμαίους, όμως, συσφίχθηκαν σημαντικά όταν μεσολάβησε για την μεταφορά της λατρείας της Κυβέλης, της Μεγάλης Θεάς, και του ιερού
της λίθου από την Μικρά Ασία στην Ρώμη. Το 205 π.Χ., προς το τέλος του Καρχηδονιακού τους Πολέμου, οι Ρωμαίοι βρέθηκαν προς στιγμήν να πρέπει να αντιμετωπίσουν
δύο καρχηδονιακούς στρατούς, έναν στον Βορρά υπό τον Μάγωνα και τον άλλον στον
νότο υπό τον Αννίβα (κεφ. 5), γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Τότε, τυχαία,
βρέθηκε προφητεία κατά την οποία ο εχθρός θα νικιόταν και θα έφευγε από την Ιταλία
μόνο εφόσον έφερναν το άγαλμα (στην πραγματικότητα ένας λίθος) της θεάς Κυβέλης
από την Μικρά Ασία. Υπήρχαν και άλλες συγκυρίες που έπεισαν τους Συγκλητικούς ότι
έπρεπε να πράξουν ό,τι έλεγε η προφητεία: το μαντείο των Δελφών τους είχε πει ότι
έπρεπε να περιμένουν μεγαλύτερη νίκη από αυτές που είχαν επιτύχει και ο Πόπλιος
Σκιπίων προεξοφλούσε την επερχόμενη νίκη (μάχη στην Ζάμα, 202 π.Χ.) ζητώντας να
του ανατεθεί ως στρατιωτική ζώνη επιχειρήσεων η Αφρική. Ανησυχώντας λοιπόν πολύ
για την εξέλιξη των γεγονότων, αποφάσισαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να φέρουν την
Κυβέλη από την Μικρά Ασία και απευθύνθηκαν στον Άτταλο Α᾽ της Περγάμου. Ο βασιλιάς ή μάλλον αντιπρόσωποί του συνόδευσαν πρόθυμα τους Ρωμαίους πρέσβεις στην
πόλη Πεσσινούς ή Πισσινούς,1251 όπου τους παρέδωσαν τον ιερό λίθο, την προσωποXI-[XIII]): Delos (IG XI and ID), ID 346 και PHI Greek Inscriptions, # PH62838, Aegean Islands, incl.
Crete (IG XI-[XIII]): Delos (IG XI and ID), ID 366.
1248
OGIS, no 274 και Ευσέβιος, Χρονικοί κανόνες, I:253a line 4-7.
1249
Πολύβιος, IV.48 & V.77-78 & V.107.
1250
Livius, XXVI.24.
1251
Οι Πεσσινοί (Pessinus/Pessinous, BAGROW, 62:G3, σημερ. Ballıhisar, 100 χλμ. ανατολικά του
Eskişehir), ήταν σε περιοχή όπου είχαν εγκατασταθεί οι Γαλάτες περί το 270 π.Χ. (Παυσανίας, Ι.4.5 & VII.9-11). Η
φρυγική πόλη διοικούνταν από τους πέντε Φρύγες και τους πέντε Γαλάτες ιερείς του ναού της τής Μεγάλης Μητέρας των θεών ή Μεγάλης Μητέρας, της Κυβέλης, με επικεφαλής αρχιερέα. Το ιερό είχαν ξανακτίσει και επεκτείνει
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ποίηση της Μητέρας των Θεών των Φρυγών. 1252 Τον λίθο, το άγαλμα της θεάς, τοποθέτησαν οι Ρωμαίοι στον ναό της Νίκης στον Παλατίνο Λόφο. Έχει υποστηριχθεί ότι η
ανησυχία («anxiety») στην Ρώμη για το μέλλον του Καρχηδονιακού τους Πολέμου και
η επιμονή για την μεταφορά της Μεγάλης Θεάς στην πόλη τους είχε και πολιτικές διαστάσεις διότι συνέσφιξε την φιλία τους («amicus») με τους Ατταλίδες, αν και την δεδομένη στιγμή δεν υπήρχαν άλλες φιλοδοξίες από την πλευρά της ιταλικής πόλεως.1253
Ο Άτταλος Α᾽, βέβαια, φρόντισε να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία που του παρουσιαζόταν με τον καλύτερο τρόπο, να υποχρεώσει δηλαδή απέναντί του τους Ρωμαίους.
Από το 205 π.Χ. και μετά, όμως, ο Φίλιππος, o οποίος είχε μόλις υπογράψει ειρήνη με
την Ρώμη και τους συμμάχους της,1254 προσπάθησε να επιβάλει την ισχύ του στο Αιγαίο, κυρίως εναντίον της ροδιακής ναυτιλίας, και στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Έτσι, το 201 π.Χ., βρέθηκε να πρέπει να αντιμετωπίσει την Πέργαμο. Ο Άτταλος είχε
φροντίσει να μην τον αφήσει να πάρει προμήθειες από την ύπαιθρο και έτσι ο Φίλιππος
ξέσπασε πάνω στα ιερά και στους ναούς όχι μόνο καταστρέφοντάς τα αλλά και σπάζοντας τους ίδιους τους λίθους σε κομμάτια, για να μην μπορούν να κτισθούν ξανά.
Πάντως, η Πέργαμος άντεξε και δεν κατελήφθη. 1255 Αλλά ο Φίλιππος, παρά την ειρήνη,
επιτέθηκε στην ροδιακή περαία, στην Μικρά Ασία, και μετά στην Αθήνα, την οποία πολιόρκησε. Υπήρχε μάλιστα η φήμη ότι θα συνεργαζόταν με τον Αντίοχο Γ᾽, ο οποίος θα
επετίθετο στην Αίγυπτο. Τότε οι σύμμαχοι και μαζί τους και ο Άτταλος διαμαρτυρήθηκαν στην Ρώμη και οι Ρωμαίοι ανέλαβαν διαιτητές στα ελληνικά πράγματα. Η ιταλική
πόλη ήταν πια μια από τις ισχυρότερες και πιο υπολογίσιμες στην Μεσόγειο. Η Ρώμη
μήνυσε με πρέσβεις, πρώτα στον Αντίοχο να μην επιτεθεί στην Αίγυπτο αλλά και στον
Φίλιππο να μην ενοχλεί τους φίλους της Ρόδιους, Αθηναίους, Άτταλο, και έστειλε
στρατό και στόλο στην Ελλάδα.1256 Έτσι ξεκίνησε ο Β᾽ Μακεδονικός Πόλεμος των Ρωμαίων (200-196 π.Χ.). Από τον Άτταλο ζητήθηκε να συμμετάσχει στον ναυτικό αγώνα
εναντίον του Φιλίππου. Ο ρωμαϊκός στόλος θα συναντούσε τον δικό του στην Αίγινα
ενώ ζητήθηκε και η βοήθεια των Ροδίων.1257 Εν τω μεταξύ, ο Φίλιππος είχε αρχίσει να
καταλαμβάνει πόλεις στην Θράκη μέχρι που έφθασε στην Άβυδο, στην βορειοδυτική
Μικρά Ασία, απέναντι από την Σηστό της Χερσονήσου. Οι κάτοικοι, όχι μόνο δεν παραδόθηκαν αμέσως αλλά έκλεισαν και τις πύλες της πόλεως έτοιμοι να δεχθούν πολιορκία.1258
Η Άβυδος (Abydos, BAGROW, 51:G4, βόρεια και πολύ κοντά στο σημερ.
Çanakkale) αποικίσθηκε στην αρχή του Ζ᾽ αιώνα π.Χ. από την Μίλητο.1259 Στην «χώρα»
οι Ατταλίδες της Περγάμου. Προς το τέλος του Γ᾽ αιώνα π.Χ., είχε πέσει στην πόλη μικρός μετεωρίτης (A.M.,
XII.9.7), τον οποίο οι κάτοικοι είχαν ονομάσει ιερή λίθο και πίστευαν ότι ήταν σταλμένος από την θεά. Στο τελευ ταίο τέταρτο του Α᾽ αιώνα π.Χ., η πόλη πέρασε στους Ρωμαίους και το 362 μ.Χ. λατρευόταν εκεί ο αυτοκράτορας
Ιουλιανός. Στους Πεσσινούς έχει ανασκαφεί ναός του 1ου αιώνα μ.Χ. με ελληνικά χαρακτηριστικά και με περίσταση
6 επί 11 κιόνων. Κατά τον ανασκαφέα, οι πολλοί αναβαθμοί στην μία του πλευρά μέχρι τον ναό χρησίμευαν ως κερκίδες θεάτρου. Οι τρεις ανοικτές στοές κοντά στον ναό θυμίζουν χώρο ελληνικής Αγοράς Οι τάφοι του 3ου και του
4ου αιώνα μ.Χ. στο ρωμαϊκό νεκροταφείο έχουν θύρες, όπως οι όμοιοί τους φρυγικοί. Δες Akurgal, «Pessinus». Για
νομίσματα δες GCTV, nos 5684-5686, 2:518.
1252

Livius, XXIX.10-11
Paul J. Burton, «The Summoning of the Magna Mater to Rome (205 B.C.),» Historia 45
(1996): 36-63.
1254
Απ. Μακ., III.2.
1255
Πολύβιος, XVI.1 και Δ.Σ., XXVIII.5.
1256
Απ. Μακ., IV και Livius, ΧΧΧΙ.2-3 & 14.
1257
Livius, XXXI.28.
1258
Livius, XXXI.16.
1259
Θουκ., VIII.61.
1253
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της υπήρχαν χρυσωρυχεία.1260 Η πόλη ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και συνεισέφερε από το 454/3 π.Χ. μέχρι το 418/7 π.Χ. Το 411 π.Χ. εγκατέλειψε την Αθήνα και
το 399 π.Χ. αλλά και αργότερα (394) δέχθηκε Σπαρτιάτη αρμοστή.1261 Την εποχή αυτή,
το πολίτευμά της ήταν ολιγαρχικό αν και οι άρχοντες εκλέγονταν ανάμεσα στους οπλίτες και στους πολίτες. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε πολιτική αστάθεια και αιτία για
«στάση»1262 έτσι ώστε περί το 360 π.Χ. επιβλήθηκε τυραννία υπό τον Ιφιάδη. 1263 Ο Αριστοτέλης αναφέρει και τα πρόσκαιρα μάλλον αποτελέσματα αυτής ή άλλης στάσεως,
όταν εξαιτίας της ανώμαλης καταστάσεως η γη έμεινε ακαλλιέργητη. Οι μέτοικοι αρνήθηκαν να δανείσουν άλλο την πόλη και κατ᾽ επέκτασιν τους αγρότες. Τότε, ψηφίσθηκε
νόμος κατά τον οποίο όποιος δάνειζε χρήματα για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες θα
ήταν ο πρώτος που θα είχε οικονομικό δικαίωμα στην σοδειά τους. 1264 Τα σημερινά κατάλοιπα της πόλεως είναι ελάχιστα αλλά γνωρίζουμε ότι είχε θέατρο 1265 και ήταν τειχισμένη.1266 Τις πύλες των τειχών της, λοιπόν, έκλεισε η Άβυδος στον στρατό του Φιλίππου Ε᾽ της Μακεδονίας. Ούτε στους πρέσβεις του βασιλιά δεν καταδέχθηκε να μιλήσει.
Η πολιορκία ήταν μακρά και καθυστέρησε τον Φίλιππο στην υπόλοιπες επιχειρήσεις
του. Αλλά ο Άτταλος και οι Ρόδιοι καθυστέρησαν πολύ να ανταποκριθούν στην έκκληση για βοήθεια και ο βασιλιάς της Περγάμου έστειλε μόνο 300 στρατιώτες για την
φρουρά και οι νησιώτες μόνο μία τετρήρη από τον στόλο τους, ο οποίος βρισκόταν
πολύ κοντά. Τελικά η Άβυδος υπέκυψε.1267
Κατά την διάρκεια του Β᾽ Μακεδονικού Πολέμου, το 200 π.Χ., οι ενωμένοι
στόλοι του Αττάλου και των Ρωμαίων έφθασαν στην Άνδρο και έδιωξαν την μακεδονική φρουρά. Οι Ρωμαίοι κράτησαν τα λάφυρα και ο Άτταλος το ίδιο το νησί. 1268 Κατόπιν, επιχείρησαν στην Εύβοια και κυρίως εναντίον του οχυρού Ωρεού, στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η πόλη ήταν τειχισμένη και φυλασσόταν από ισχυρή μακεδονική φρουρά και έπρεπε να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο. Τελικά, οι Ρωμαίοι επιτέθηκαν στο τείχος από την θάλασσα με πολιορκητικές καλύπτρες («vineis»), χελώνες,
και κριούς και ο Άτταλος από την ξηρά με βέλη, τεράστιους λίθους που εκτοξεύονταν
από καταπέλτες, και υπονομεύοντας την οχύρωση με υπόγειες στοές. Στο τέλος, η
φρουρά εξαντλήθηκε, το τείχος κατέρρευσε σε ορισμένα σημεία, και κατελήφθη. Τους
αιχμαλώτους πήραν οι Ρωμαίοι και την πόλη ο Άτταλος.1269
Ο Ωραιός ήταν πόλη με σημαντική Ιστορία. Ονομαζόταν αρχικά Ιστιαία και αργότερα Ωρεός1270 και βρισκόταν στην περιοχή των σημερινών Ωρεών (Histiaia /Oreos,
BAGROW, 55:E3). Από το μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η «χώρα» του κατελάμβανε
ολόκληρη της Βόρεια Εύβοια, δηλαδή έκταση 850 τ.χλμ., και συνόρευε με αυτήν της
1260

Καλλισθένης Ολύνθιος / Callisthenes Olynthius, FgrH, 124, fr. 54 και Ξενοφών, Ελληνικά,

IV.8.37.
1261

Θουκ., VIII.62 και Ξενοφών, Ελληνικά, III.1.9 & IV.8.3-5
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1305b (V.5.5).
1263
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1306a (V.5.9) και PHI Greek Inscriptions, # PH258795, Asia Minor:
Caria, Iknidos, I 603 και PHI Greek Inscriptions, # PH259728, Asia Minor: Caria, Κnidos 3 = SIG, no
187.
1264
Αριστοτέλης, Οικονομικών, 1349a (ΙI.2.18).
1265
Αριστοτέλης, Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων, 31 (832b).
1266
Θουκ., VIII.63. Για την Άβυδο δες Hansen & Nielsen, no 765, «Abydos», pp. 1002-1003.
Για νομίσματα δες GCTV, nos 4002-4022, 2:372-373.
1267
Livius, XXXI.16-18.
1268
Livius, XXXI.45.
1269
Livius, XXXI.46.
1270
Παυσανίας, VIII.26.4.
1262
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Χαλκίδας. Αριθμός επιγραφών δείχνει ότι κατά την Ελληνιστική Εποχή ο Ωραιός αποτελείτο από μέχρι και τριάντα δήμους.1271 Κατά τον Ε᾽ αιώνα π.Χ., η πόλη ήταν μέλος
της Συμμαχίας της Δήλου αλλά το 446 π.Χ., μαζί με άλλες Ευβοϊκές πόλεις, αποσκίρτησε από την Αθήνα αλλά πολύ γρήγορα αθηναϊκός στρατός υπό τον Περικλή την κατέλαβε, έστειλε τους κατοίκους της στην Μακεδονία και την αποίκησε με 2000 Αθηναίους.1272 Ο αθηναϊκός κανονισμός για την λειτουργία της νέας αποικίας όπως έχει αποτυπωθεί σε επιγραφή του 446/5 π.Χ. αναφέρει βουλή, δικαστήριο, άρχοντα αλλά και την
ύπαρξη ορισμένων από τους ντόπιους κατοίκους της πόλεως. 1273 Στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου οι άποικοι επέστρεψαν στην Αθήνα και οι αρχικοί κάτοικοι στην
πόλη τους.1274 Μεταξύ του 394 και του 377 π.Χ., η πόλη άλλαζε στρατόπεδα μεταξύ
Λακεδαιμόνιων και Αθηναίων μέχρι που το 375 εντάχθηκε στην Β᾽ Αθηναϊκή Συμμαχία.1275 Το 340 π.Χ., ο Ωρεός ακολούθησε τον Καλλία από την Χαλκίδα και μαζί με την
Ερέτρια και την Χαλκίδα σχημάτισαν μία βραχύβια ένωση.1276 Μετά τους Περσικούς
Πολέμους, το πολίτευμα ήταν ολιγαρχικό1277 και, με εξαίρεση την περίοδο της αθηναϊκής αποικίσεως και καταλήψεων οπότε ήταν δημοκρατικό, διατηρήθηκε έτσι μέχρι
το 395 π.Χ. Τότε, ο Ηρακλεόδωρος, χωρίς «στάση», «ἐξ ὀλιγαρχίας πολιτείαν καὶ δημοκρατίαν κατεσκεύασεν».1278 Το 357 π.Χ., η Ιστιαία/ο Ωρεός είχε χωρισθεί σε δύο
αντιμέτωπα πολιτικά μέρη από την «στάση» μεταξύ της φιλοθηβαϊκής και της φιλοαθηναϊκής μερίδας1279 ενώ, μετά το 345 π.Χ., οι αντίπαλοι ήταν η φιλομακεδονική και η
αντιμακεδονική μερίδα. Τελικά, επικράτησε η πρώτη και το 342 π.Χ. ο Φίλιππος Β᾽ της
Μακεδονίας διόρισε τον Φιλιστίδη τύραννο. Αλλά έναν χρόνο μετά και με την προτροπή του ρήτορα Δημοσθένη, οι Αθηναίοι έστειλαν στρατό εναντίον της πόλεως, σκότωσαν τον τύραννο και επανέφεραν την δημοκρατία. 1280 Τον Δ᾽ π.Χ. αιώνα, οι πολίτες της

1271

Για παράδειγμα δες PHI Greek Inscriptions, # PH81774, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI[XIII]): Euboia (IG XII,9), 1187.
1272
Θουκ., I.114 & VII.52 και Θεόπομπος Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr. 387 =
Στράβων, X.1.3 (C445) και Δ.Σ., XII.7 & XX.22 (1000 αποίκους).
1273
PHI Greek Inscriptions, # PH41, IG I3 41 faceB.
1274
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Λύσανδρος», XIII.
1275
PHI Greek Inscriptions, # PH2261, IG II2 43 faceB line 18.
1276
Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 94.
1277
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1303b (V.3.1).
1278
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1303a (V.2.9).
1279
Δ.Σ., XVI.7.2.
1280
Δημοσθένης, 9 (Κατά Φιλίππου Γ᾽), 33 & 59-62 και Δημοσθένης, 18 (Περί του Στεφάνου),
71 και Θεόπομπος Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr. 387 = Στράβων, X.1.3 (C445) και Χάραξ
Περγαμηνός / Charax Pergamenus, FGrH, 103, Fr. 19 = Στέφανος Βυζάντιος, λμ. «Ωρεός» και Schultz,
Aeschinis Orationes, «Scholia Κατά Κτησιφώντος,» 86 p. 329.
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Ιστιαίας είχαν συνάψει ισοπολιτεία με τους πολίτες της νήσου Κέας,1281 στις Κυκλάδες.1282 Στο μέσο του Γ᾽ αιώνα π.Χ., η πόλη διέθετε ένα σώμα έξι επωνύμων αρχόντων.1283 Το αρχικό αστικό κέντρο της πόλεως πρέπει να βρισκόταν στην περιοχή της
σημερινής Ιστιαίας (Ξηροχώρι) ενώ μετά το 446 π.Χ. μεταφέρθηκε στο σημερινό
Κάστρο των Ωρεών και οι δύο πόλεις ενώθηκαν με συνοικισμό. 1284 Τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα είναι πολύ λίγα αλλά από φιλολογικές πηγές γνωρίζουμε ότι η πόλη διέθετε
ακρόπολη1285 και λιμάνι.1286 Στο σεισμό του 426 π.Χ., που έχει υπολογισθεί ότι ήταν μεγέθους 7,1/10 ή 10/12,1287 κατέρρευσε το τείχος στην πλευρά της θάλασσας αλλά και
700 σπίτια.1288 Βέβαια, το τείχος επισκευάσθηκε αλλά υπέστη πάλι σημαντικές ζημιές
κατά την πολιορκία των Ρωμαίων και του Αττάλου το 200 π.Χ.1289
Νότια του Ωρεού βρισκόταν η Χαλκίδα. Η Πόλη συνόρευε στα βόρεια με την
«χώρα» του Ωρεού και στα νότια με την Ερέτρια. Τον Δ’ αιώνα π.Χ., η «χώρα» της
κάλυπτε έκταση 825 τ.χλμ. Βορειοδυτικά της πόλεως της Χαλκίδας, τουλάχιστον κατά
τον Ε’ αιώνα π.Χ., υπήρχε περιοχή που ονομαζόταν Διακρία και αποτελούνταν από δύο
κοινότητες, η μία εκ των οποίων ονομαζόταν «Διακρεες ἀπ[ὸ] Χαλκιδέον»1290 και η άλλη
«Διά[κρ]ιοι ἐν Ε[ὐβ]οία[ι]»,1291 και διαχωριζόταν από τους «Χαλκι[δεες]»1292
(Χαλκιδείς). Πάντως η Πόλη της Χαλκίδας χωριζόταν σε δήμους. Το μόνο γεγονός που
γνωρίζουμε για την Χαλκίδα πριν από το 506 π.Χ. είναι η εμπλοκή της σε πόλεμο (περ.
1281

Η νήσος Κέα (Κέως/Keos/Ceos, BAGROW, 58:G2) είχε τέσσερις πόλεις (Σκύλαξ, 58). Οι
Κείοι ήταν Ίωνες που είχαν φθάσει στο νησί από την Αθήνα (Ηρόδ., VIII.46 και Θουκ., VII.57) με οικιστή τον Θερσιδάμαντα (Διονύσιος περιηγητής, Bernhardy, ed., Scholia, 525). Ήταν μέλη της Συμμαχίας
της Δήλου και συνεισέφεραν στο κοινό ταμείο από το 451/0 μέχρι το 416/5 π.Χ. Τον Δ᾽ αιώνα π.Χ., οι
Κείοι έγιναν μέλη της Β᾽ Αθηναϊκής Συμμαχίας (PHI Greek Inscriptions, # PH2261, IG II 2 43 faceB lines
23-26 & 82). Περί το 364 π.Χ., συνήψαν ισοπολιτεία με την Ιστιαία (PHI Greek Inscriptions, #
PH81774, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]): Cyclades, excl. Delos, IG XII,5 594 = Tod, GHI, no
141) και με την Ερέτρια (PHI Greek Inscriptions, # PH322519, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI[XIII]): Cyclades, excl. Delos, (IG XII,5): SEG 14:530). Την ίδια χρονιά αποσκίρτησαν από την Β᾽ Αθηναϊκή Συμμαχία αλλά ο Αθηναίος στρατηγός Χαβρίας με ναυτική μοίρα τους ανάγκασε να διαλύσουν την
τετράπολίν τους (PHI Greek Inscriptions, # PH2329, IG II2 111 = Tod, GHI, no 142). Έτσι, η Ιουλίς, η
Κάρθαια, η Κορησία, και Ποιήσσα ενεργούσαν ως αυτόνομες Πόλεις. Οι πολίτες των Πόλεων της Κέας
χωρίζονταν σε φυλές, τριττύες, και χώρους με κοινή βουλή, θεσμοφύλακες, προβούλους, και αστυνόμους. Φαίνεται ότι υπήρχε νόμος που δεν επέτρεπε σε άγαμους άνδρες και γυναίκες να πίνουν οτιδή ποτε άλλο παρά μόνο νερό μέχρι να παντρευτούν (Ηρακλείδης Λέμβος, 28 = Αριστοτέλης, Fragmenta, fr.
611.28 = Αριστοτέλης, Fragmenta varia, fr. 8.45.611.28 στο TLG). Γνωρίζουμε αρκετά στοιχεία για
κάθε μία από τις Πόλεις των Κείων. Δες Hansen & Nielsen, «Keos», pp. 747-748 και no 491, «Ioulis», no
492, «Karthaia», no 492, «Koresia», no 493, «Poiessa», pp. 748-751. Για νομίσματα δες GCTV, nos
3049-3054, 1:279-280.
1282
PHI Greek Inscriptions, # PH81774, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]): Cyclades,
excl. Delos, IG XII,5 594 = Tod, GHI, no 141.
1283
PHI Greek Inscriptions, # PH81774, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]): Euboia (IG
XII,9), 1187 lines 1-5.
1284
Στράβων, X.1.4 (C446).
1285
Ξενοφών, Ελληνικά, V.4.56.
1286
Σκύλαξ, 58.
1287
NOAA, database τιμές στο Earthquake Parameters, Beginning=-426, Ending=-426.
1288
Δημήτριος Καλλατιανός / Demetrius Callatianus, FGrH, 85, Fr. 6 = Στράβων, I.3.20 (C60).
1289
Δες και Hansen & Nielsen, no 372, «Histiaia/Oroes», pp. 656-658. Για νομίσματα δες GCTV,
nos 2494-2503, 1:233-234.
1290
PHI Greek Inscriptions, # PH72, IG I3 71 lines 83-84.
1291
PHI Greek Inscriptions, # PH72, IG I3 71 lines 93-94.
1292
PHI Greek Inscriptions, # PH72, IG I3 71 lines 71.
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700 π.Χ.) με την Ερέτρια για το εύφορο Ληλάντιο Πεδίο στην Εύβοια. 1293 Το 506 π.Χ.,
οι Χαλκιδείς μαζί με Βοιωτούς και Πελοποννήσιους επιτέθηκαν στους Αθηναίους. 1294
Στην συνέχεια, η Αθήνα εισέβαλε στην Εύβοια, νίκησε την Χαλκίδα και άφησε 4000
κληρούχος στην περιοχή των «ιπποβοτέων», των πλουσίων Χαλκιδέων. 1295 Το 480 π.Χ.,
στην ναυμαχία του Αρτεμισίου, οι Χαλκιδείς είχαν επανδρώσει είκοσι τριήρεις που
τους είχαν εμπιστευθεί οι Αθηναίοι 1296 ενώ χρησιμοποίησαν τα ίδια πολεμικά εναντίον
των Περσών και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. 1297 Η Πόλη τους αναφέρεται στον Τρικάρηνο Όφι (Ιστορική Πηγή 31), την αναθηματική ορειχάλκινη στήλη των Ελλήνων
που πολέμησαν τους Πέρσες τον Ε’ αιώνα π.Χ. και είχε στηθεί στους Δελφούς ως
αφιέρωμα στον Απόλλωνα το 478 π.Χ. (εικ. ΙΕΕ, 2:351). 1298 Η Χαλκίδα ήταν μάλλον
ιδρυτικό μέλος της Συμμαχία της Δήλου και πλήρωνε φόρο από το 448/7 μέχρι το
416/5 π.Χ. Το 446 π.Χ., η Χαλκίδα προσπάθησε να αποσχισθεί από την Αθήνα αλλά
την επανέφερε πολύ σύντομα ο Περικλής, o οποίος εισέβαλε στο νησί επικεφαλής
στρατού.1299 Είναι πιθανόν να υπήρξε και δεύτερη απόσχιση της Πόλεως μαζί με άλλες
Ευβοϊκές Πόλεις το 424/3 π.Χ.1300 Η συνθήκη ειρήνης με την Αθήνα μπορεί να ανήκει
σε οποιαδήποτε από τις δύο αποσχίσεις αλλά είναι χαρακτηριστική για την πολιτική
των Αθηναίων εναντίον των συμμάχων που προσπαθούσαν να αποσχισθούν.
[...] Με αυτόν τον όρκο θα ορκισθούν η βουλή των Αθηναίων και οι δικαστές. Δεν θα εκδιώξω τους Χαλκιδείς από την Χαλκίδα ούτε θα καταστρέψω
την πόλη ούτε θα στερήσω σε κανέναν πολίτη τα πολιτικά του δικαιώματα
ούτε θα καταδιώξω κανέναν ούτε θα φυλακίσω κανέναν ούτε θα σκοτώσω
κανέναν ούτε θα κατασχέσω την περιουσία κανενός που δεν έχει καταδικασθεί και χωρίς την έγκριση του δήμου των Αθηναίων ούτε ως πρύτανις θα
θέσω σε ψηφοφορία [κάτι] μεροληπτώντας υπέρ οποιουδήποτε ατόμου ή
κοινότητας και όποια πρεσβεία έρθει θα την παρουσιάσω στην βουλή και
στον δήμο μέσα σε δέκα ημέρες εφόσον είναι δυνατόν. Θα τα τηρήσω αυτά
όσο οι Χαλκιδείς είναι πιστοί στον δήμο των Αθηναίων. Πρεσβεία που θα
έρθει από την Χαλκίδα με τους ορκωτούς 1301 θα ορκίσει τους Αθηναίους και
θα αναγράψει σε κατάλογο όσους ορκίσθηκαν. [Της διαδικασίας] θα επιμεληθούν οι στρατηγοί.
Οι Χαλκιδείς θα ορκισθούν ως εξής:
Δεν θα αποσχισθώ από τον δήμο των Αθηναίων ούτε με τέχνασμα ούτε με
μηχανορραφία ούτε με λόγο ούτε με έργο ούτε θα υπακούσω σε όσους το
πράξουν. Εάν κάποιος αποσχισθεί θα τον καταγγείλω στους Αθηναίους και
θα καταβάλλω στους Αθηναίους την εισφορά [φόρο], που θα πείσω τους
1293

Ηρόδ., V.99.
Ηρόδ., V.74.
1295
Ηρόδ., V.77.
1296
Ηρόδ., VIII.1.
1297
Ηρόδ., VIII.46.
1298
Ηρόδ., IX.81. Η στήλη αποτελείται από τρεις συστραμμένους μαζί ορειχάλκινους όφεις και
σήμερα είναι στημένη στον ιππόδρομο των βυζαντινών χρόνων, στην πλατεία Atmeidan, στην Κωνσταντινούπολη. Δες και PHI Greek Inscriptions, # PH241929 = SIG, no 31 = SGHI, no 27.
1299
Θουκ., I.114.
1300
Φιλόχορος/Philochorus Atheniensis, FGrH, 328, Fr. 130.
1301
Ο ορκωτής ήταν αυτός που όρκιζε όσους θα ορκίζονταν (Δημητράκος, λμ. «ορκωτής»).
1294
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Αθηναίους [να δεχθούν], και θα είμαι όσο είναι δυνατόν ο καλύτερος και
πιο δίκαιος σύμμαχος και θα βοηθήσω και θα αμυνθώ μαζί με τον δήμο των
Αθηναίων εάν κάποιος προσπαθήσει να βλάψει τους Αθηναίους και θα είμαι
πιστός στον δήμο των Αθηναίων. Θα ορκισθούν όλοι οι Χαλκιδείς στρατεύσιμης ηλικίας. [...]1302
Η συνθήκη περιελάμβανε επίσης την παράδοση ομήρων από την πλευρά της
Χαλκίδας ενώ οι Χαλκιδείς δεν είχαν το δικαίωμα να δικάσουν περιπτώσεις που αφορούσαν σε εξορία από την πόλη, θανατώσεως ατόμου ή στερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων. Τις περιπτώσεις αυτές ήταν υποχρεωμένοι να τις παραπέμψουν στο αθηναϊκό
δικαστήριο.
Η Χαλκίδα παρέμεινε πιστή στην Αθήνα μέχρι το 411 π.Χ. αλλά αποσχίσθηκε
αμέσως μετά, όταν η δεύτερη νικήθηκε από την Ερέτρια. 1303 Κατά την εποχή των
«τριάκοντα τυράννων» (404-401 π.Χ.)1304 πολλοί δημοκρατικοί Αθηναίοι κατέφυγαν
στην Χαλκίδα.1305 Η Πόλη υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας και συνήψε συμμαχία με την Αθήνα το 378/7 π.Χ.: «ότι νομίζει η βουλή [των Αθηναίων] να
γίνει δεκτή η συμμαχία με τους Χαλκιδείς [...] να είναι οι Χαλκιδείς ελεύθεροι και αυτόνομοι και αυτοδιοίκητοι [;] χωρίς να [υποχρεωθούν] να δεχθούν φρουρά από Αθηναίους ούτε να καταβάλλουν εισφορά ούτε οι άρχοντες τους να συμφωνούν με τις απόψεις
των συμμάχων».1306 Όμως, το 371 π.Χ. μαζί με Θήβα και άλλες ευβοϊκές Πόλεις, Η
Χαλκίδα αποχώρησε από την συμμαχία1307 και βρέθηκε μαζί με άλλους Ευβοείς αντιμέτωπη με τους Αθηναίους στην Μαντινεία το 362 π.Χ. 1308 Το 357 π.Χ., στην Πόλη, η
πολιτική μερίδα που υποστήριζε την Θήβα και εκείνη που υποστήριζε την Αθήνα
βρέθηκαν ανοικτά ή μία εναντίον της άλλης. Την «στάση» αυτή εκμεταλλεύθηκαν οι
εξόριστοι που βρίσκονταν στην Ερέτρια και κατέλαβαν την πόλη με αποτέλεσμα να εισβάλουν στην Εύβοια και οι Θηβαίοι και οι Αθηναίοι. 1309 Στο τέλος, οι Θηβαίοι απωθήθηκαν από την Εύβοια με ανακωχή και οι Χαλκιδείς συμμάχησαν πάλι με τους Αθηναίους και έγιναν πάλι μέλη της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας.1310 Παρόμοιο γεγονός συνέβη
και το 349/8 π.Χ. όταν συγκρούσθηκαν και πάλι η Χαλκίδα και η Αθήνα και η πρώτη
επέστρεψε για μία ακόμη φορά στην Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία.1311 Το 340 π.Χ., υπήρξε
βραχύβια ένωση των Ιστιαίας/Ωρεού, Ερέτριας και Χαλκίδας με κοινό «συνέδριον»
στην Χαλκίδα και υπό την ηγεσία του Καλλία από την Χαλκίδα,1312 για την οποία δεν
γνωρίζουμε κάτι άλλο.
Στην Αρχαϊκή Εποχή η πολιτεία της Χαλκίδας πέρναγε από τυραννίδα σε ολιγαρχία και πάλι σε τυραννία ενώ στο τέλος του ΣΤ’ αιώνα π.Χ. η Πόλη κυβερνιόταν
από ολιγαρχία υπό τους ιππείς, πιθανότατα προγόνων των μετέπειτα πλουσίων «ιππο1302

Απόσπασμα από την επιγραφή PHI Greek Inscriptions, # PH40 IG I3 40.
Θουκ., VIII.95.
1304
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 302-304.
1305
Λυσίας, 24 (Περί του μη διδόσθαι τωι αδυνατωι αργύριον), 25.
1306
Απόσπασμα από την επιγραφή PHI Greek Inscriptions, # PH2262 IG II2 44.
1307
Ξενοφών, Ελληνικά, VI.5.23.
1308
Δ.Σ., XV.85.
1309
Δ.Σ., XVI.7.2 και Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 85-86 και Αινείας Τακτικός, IV.1-4.
1310
Δημοσθένης, 23 (Κατ' Ανδροτίωνος), 14 και PHI Greek Inscriptions, # PH2342, IG II2 124
και PHI Greek Inscriptions, # PH2365, IG II2 147.
1311
Δημοσθένης, 21 (Κατά Μηδείου), 132 και Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 86-88.
1312
Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 89 και Staatsverträge, no 342 = Αισχίνης, III.94.
1303
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βοτέων».1313 Μετά την ήττα του 506 π.Χ., οι γαίες των «ιπποβοτέων» δόθηκαν σε 4000
Αθηναίους κληρούχος αλλά επανήλθαν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους το 490, όταν
έφθασαν στην Εύβοια οι Πέρσες. 1314 Οι ιππείς βρίσκονταν ακόμη στην εξουσία το 446
π.Χ. όταν ο Περικλής εισέβαλε στην Εύβοια. 1315 Μετά την νίκη του επί της Χαλκίδας οι
Αθηναίοι διένειμαν «την Ιππόβοτον καλουμένην χώραν». Η γη των «ιπποβοτέων» κατασχέθηκε, χωρίσθηκε σε 2000 κλήρους και μοιράσθηκε σε Χαλκιδείς και άλλους
ξένους.1316 Η συνθήκη που συνομολογήθηκε μεταξύ Αθηναίων και Χαλκιδέων υποδεικνύει ότι το πολίτευμα της Ευβοϊκής πόλεως ήταν πλέον δημοκρατικό. 1317 Η Χαλκίδα
ήταν μέλος της Δελφικής Αμφικτιονίας και για ορισμένη περίοδο διόριζε έναν από τους
δύο ιερομνήμονες1318 ενώ ανέδειξε δύο Ολυμπιονίκες.1319 Στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η
Χαλκίδα ήταν περιτειχισμένη και διέθετε Αγορά. Η ακρόπολη της βρισκόταν στο όρος
Βαθροβούνι, νοτιοανατολικά της πόλεως. Τείχος των αρχών του Δ᾽ αιώνα, μήκους περίπου 2 χλμ., περιέκλειε την ακρόπολη και τμήμα της πόλεως, συνολικού εμβαδού 0,125
τ.χλμ. Το 411 π.Χ., η Χαλκίδα ήταν συζευγμένη με την Στερεά Ελλάδα με γέφυρα ενώ
το 334 π.Χ. κτίσθηκε φρούριο σε λόφο κοντά στην Αυλίδα, δυτικά της πόλεως. Σε κανένα από τα φυσικά λιμάνια στην Χαλκίδα δεν έχουν βρεθεί αρχαία κατάλοιπα. Οι
Χαλκιδείς ίδρυσαν πολλές αποικίες στην Ιταλία (Νάξος, Ζάγκλη, Κύμη, Νεάπολις, Πιθηκούσαι, Ρήγιο) αλλά και στην Χαλκιδική.1320
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 31
Ο Τρικάρηνος Όφις
Οι νικητές των Περσών αφιέρωσαν στον Απόλλωνα των Δελφών, 478 π.Χ.
(Κωνσταντινούπολη, πλατεία Atmeidan)1321
PHI Greek Inscriptions, # PH241929 = SIG, no 31 = SGHI, no 27.
τσοίδε τὸν
πόλεμον ἐπολέμεον·
Λακσεδσαιμόνιοι
Ἀθαναῖοι
Κορίνθιοι
Τεγεᾶται
Σικυόνιοι
Αἰγινᾶται
Μεγαρεες
Ἐπιδαύριοι
1313

Αριστοτέλη, Πολιτικά, 1316a (V.10.3) & 1289b (IV.3.2).
Ηρόδ., V.77 & VI.100.
1315
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Περικλής», XXIII.
1316
Αιλιανός, Π.Ι., VI.1.
1317
PHI Greek Inscriptions, # PH40 IG I3 40.
1318
PHI Greek Inscriptions, # PH238361, Central Greece (IG VII-IX) Delphi, CID 2:32 line 44
και PHI Greek Inscriptions, # PH238413, Central Greece (IG VII-IX) Delphi, CID 2:74 col. I line 34-35.
1319
Moretti, Olympionikai, nos 121 & 459.
1320
Hansen & Nielsen, no 365, «Chalkis», pp. 647-649. Για νομίσματα δες GCTV, nos 18161819 & 2481-2493, 1:180 & 232-233.
1321
Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, η στήλη αναφέρεται ως Serpent Column.
1314
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Ἐρχομένιοι
Φλειάσιοι
Τροζάνιοι
Ἑρμιονεες
Τιρύνθιοι
Πλαταιεες
Θεσπιεες
Μυκανεες
Κεῖοι
Μάλιοι
Τένιοι
Νάξιοι
Ἐρετριεες
Χαλκιδεες
Στυρεες
Ϝαλεῖοι
Ποτειδαιᾶται
Λευκάδιοι
Ϝανακτοριεες
Κύθνιοι
Σίφνιοι
Ἀμπρακιοεται
Λεπρεᾶται.

Νότια της Χαλκίδας, κατά μήκος της παραλίας, βρίσκεται η Ερέτρια, τόπος παιδικών μου αναμνήσεων, όπως και η Χαλκίδα, αλλά και καλοκαιρινός προορισμός, διασχίζοντας τον Νότιο Ευβοϊκό με το φέρυ. Στο μέσο του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η «χώρα» της
Ερέτριας κάλυπτε έκταση περίπου 1500 τ.χλμ. Και ήταν χωρισμένη σε πέντε περιφέρειες που ονομάζονταν χώροι1322 και εκ των οποίων μόνο το όνομα της μίας μάς είναι
γνωστό, Μεσόχωρος.1323 Ο κάθε χώρος υποδιαιρούνταν σε δήμους με επικεφαλής δήμαρχο.1324 Έχει υπολογισθεί ότι υπήρχαν 55-60 δήμοι, όπως αποτυπώνονται στις επιγραφές. Μερικοί δήμοι ήταν πρώην Πόλεις, οι οποίες είχαν υποβιβασθεί και ενσωμα-

1322

«χώρους» και «χώρων» σε PHI Greek Inscriptions, # PH80770, Aegean Islands, incl. Crete
(IG XI-[XIII]) IG XII,9 189 lines 27-28 & 32.
1323
PHI Greek Inscriptions, # PH80822, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII,9 241
line 37.
1324
ό.π., IG XII,9 189 και IG XII,9 241.
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τωθεί στην Ερέτρια. Τέτοιες ήταν τα Στύρα,1325 οι Γρύγχαι,1326 και ο Δύστος.1327 Οι πολίτες της Ερέτριας ήταν χωρισμένοι σε έξι φυλές και κάθε μία συγκροτούνταν από δήμους διαφόρων χώρων.1328 Η συγκρότηση σε φυλές πρέπει να έγινε περί το 500 π.Χ. ή
νωρίτερα αλλά ο διαχωρισμός σε χώρους έγινε προς το τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Η
στρατιωτική δύναμη της Πόλεως αναφέρεται στην Αρχαιότητα ότι ήταν 3000 οπλίτες,
600 ιππείς και 60 ῾άρματα.1329 Έχει υπολογισθεί ότι στο τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ., η
Πόλη είχε 6000 ενήλικες άνδρες πολίτες.
Η παλαιότερη ιστορική αναφορά στην Ερέτρια αφορά στον πόλεμο για το Ληλάντιο πεδίο με την Χαλκίδα.1330 Συνοψίζοντας την Ιστορία της, τo 499 π.Χ., η Ερέτρια
συνεισέφερε 5 τριήρεις στην Ιωνική Εξέγερση, το πλήρωμα των οποίων συμμετείχε
στην κατάληψη των Σάρδεων αλλά σκοτώθηκε ο επικεφαλής στρατηγός τους Ευαλκίδης στην μάχη της Εφέσου που ακολούθησε.1331 Όταν έφθασε η στιγμή να επιτεθούν οι
Πέρσες στις ελληνικές Πόλεις, ο Δάτις ξεκίνησε από την Εύβοια και την Ερέτρια. Λεηλάτησε την ύπαιθρο και μετά πολιόρκησε την Ερέτρια αναγκάζοντάς την να παραδοθεί
μετά από προδοσία. Οι Πέρσες έκαψαν τα ιερά και εξανδραπόδισαν τους κατοίκους,
τους οποίους έστειλαν οικογενειακώς να ζήσουν σε συνοικία στα Σούσα. 1332 Παρ᾽ όλα
1325

Η ακριβής θέση των αρχαίων Στύρων δεν έχει εντοπισθεί αλλά εικάζεται ότι ήταν κοντύτερα
στα σημερινά Νέα Στύρα παρά στα σημερινά Στύρα, στην Νότια Εύβοια. Αν και η έκταση της «χώρας»
δεν μας είναι γνωστή, γνωρίζουμε ότι η Πόλη είχε στην δικαιοδοσία της το νησί Αιγλείη (Ηρόδ., VI.102),
Aigilia ή Aiglea, το οποίο μάλλον μπορεί να ταυτισθεί με το σημερινό νησί Στύρα (BAGROW, 55:G4),
ανάμεσα στην Εύβοια και στην Αττική. Στην κορυφή Αγιος Νικόλαος ή Διακόφτι, στο όρος Κλιόσι, ανα τολικά των Στύρων, είχε κτισθεί φρούριο (σημερ. Κάστρο των Αρμένων ή Λαρμένων ή Στύρων) για να
προστατεύσει τα αρχαία Στύρα από τον Νότο και αργότερα την «χώρα» της Ερέτριας. Το 480 π.Χ., τα
Στύρα συνεισέφεραν δύο τριήρεις στην ναυμαχία του Αρτεμισίου (Ηρόδ., VIII.1) και τις ίδιες στην ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ηρόδ., VIII.46) ενώ στην μάχη των Πλαταιών συγκρότησαν μαζί με την Ερέτρια
σώμα 600 οπλιτών (Ηρόδ., IX.28). Το όνομα της πόλεως είναι χαραγμένο στον Τρικάρηνο Όφι (Ιστορική
Πηγή 31). Τα Στύρα ήταν ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και συνεισέφερε στο ταμείο από το
450/49 μέχρι το 413 π.Χ. Οι 464 μολύβδινες πινακίδες με ονόματα πολιτών (PHI Greek Inscriptions, #
PH80171, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII,9 56,1-56,464) που χαράχθηκαν στο τέλος
του Ε’ αιώνα π.Χ. εικάζεται ότι χρησιμοποιούνταν για κάποιου είδους ταξινόμηση τους. Περί το 500
π.Χ., τα Στύρα έγιναν δήμος της Ερέτριας στον δεύτερο χώρο. Κατά τον Λαμιακό Πόλεμο, τα Στύρα κα τελήφθησαν και καταστράφηκαν από την Αθήνα [Στράβων, X.1.6 (C446)]. Δες Hansen & Nielsen, no
377, «Styra», pp. 660.
1326
Οι Γρύγχαι ή Γρύνχαι βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Κριεζά, ανατολικά του Αλιβερίου. Υπήρξε μάλλον ένα από τα αρχικά μέλη της Συμμαχίας της Δήλου και συνεισέφερε στο κοινό ταμείο
από το 451/0 π.Χ. μέχρι το 416/5 π.Χ. Στο τέλος του Ε’ αιώνα π.Χ. έγινε δήμος του τρίτου χώρου της
Ερέτριας. Δες Hansen & Nielsen, no 371, «*Grynchai», pp. 655.
1327
Ο Δύστος, νοτιοανατολικά του Αλιβερίου, ήταν αρχικά Πόλη αλλά μάλλον στο τέλος του Ε’
αιώνα π.Χ. έγινε δήμος της Ερέτριας. Η επιφάνεια της «χώρας» του μάς είναι άγνωστη. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε στους προϊστορικούς χρόνους, μετά η περιοχή εγκαταλείφθηκε και νέοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πάλι κατά την Aρχαϊκή Eποχή. Κατά τον Δ’ αιώνα π.Χ., ήταν δήμος της Ερέτριας που ανήκε
στον δεύτερο χώρο. Η ακρόπολη και ο οικισμός βρίσκονταν πάνω σε λόφο και τον Δ’ αιώνα π.Χ. περιβάλλονταν από τείχος με πύργους και πύλη στην ανατολική πλευρά. Το τείχος περιέκλειε μία περιοχή
0,05 τ.χλμ. Στο βόρειο τμήμα της πόλεως υπήρχε Αγορά ενώ ορισμένα από τα σπίτια είχαν δύο πατώμα τα. Ο οίκος Κ χρονολογήθηκε στον ΣΤ’ αιώνα π.Χ. ενώ ο οίκος J στον Δ’ αιώνα π.Χ. Την ακρόπολη περιέβαλε ιδιαίτερο τείχος ενώ νεκροταφεία βρέθηκαν στους πρόποδες του λόφου. Δες Hansen & Nielsen,
no 369, «Dystos», pp. 651.
1328
PHI Greek Inscriptions, # PH80826, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII,9 245.
1329
Στράβων, X.1.11 (C448).
1330
Ηρόδ., V.99 και Staatsverträge, no 102.
1331
Ηρόδ., V. 99-102.
1332
Ηρόδ., VI. 98-101 & 119.
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αυτά, οι Ερετριείς πολέμησαν στην ναυμαχία του Αρτεμισίου και στην Σαλαμίνα με 7
τριήρεις.1333 Στην μάχη των Πλαταιών συμμετείχαν μαζί με τους άνδρες από τα Στύρα
με συνολική δύναμη 600 οπλιτών.1334 Η Ερέτρια περιλαμβάνεται στον κατάλογο Πόλεων που είναι χαραγμένος στον Τρικάρηνο Όφι (Ιστορική Πηγή 31). Η Ερέτρια ήταν πιθανότατα ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και συνεισέφερε στο κοινό ταμείο
από το 448/7 μέχρι το 430/9 π.Χ. Όταν η Πόλη αποστάτησε από τους Αθηναίους το 446
π.Χ. μαζί με την Χαλκίδα, ο Περικλής επανέφερε την τάξη και οι όροι που επεβλήθησαν ήταν παρόμοιοι με αυτούς που είχαν επιβληθεί στην Χαλκίδα. Δεν υπάρχει αναφορά για Αθηναίους κληρούχους.1335 Το 411 π.Χ. και μετά την ήττα του αθηναϊκού στόλου
στον Ευβοϊκό, μπροστά στο λιμάνι της Ερέτριας, η Ερέτρια αποστάτησε από την Αθήνα για μία φορά ακόμη.1336 Μεταξύ 411 και 400 π.Χ., η Ερέτρια συνήψε συμμαχία με
την Ιστιαία/Ωρεό1337 και το 394 π.Χ. με την Αθήνα. 1338 Η Πόλη υπήρξε ιδρυτικό μέλος
της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας αλλά αποστάτησε μαζί με την Θήβα το 371 π.Χ. ή λίγο
αργότερα. Αλλά εξαιτίας της αντιπαλότητας της πολιτικής μερίδας που υποστήριζε τους
Αθηναίους και εκείνης που υποστήριζε τους Θηβαίους, στρατοί και από τις δύο Πόλεις
εισέβαλαν στο νησί το 357 π.Χ. πολέμησαν μεταξύ τους μέχρι που νίκησαν οι πρώτοι.
Τότε, οι Ευβοϊκές Πόλεις αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν στην Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία.1339 Το 349/8 π.Χ., μετά από πρόσκληση του Πλουτάρχου, τυράννου της Ερέτριας,
έφθασε αθηναϊκός στρατός υπό τον Φωκίωνα για να σώσει την πόλη από την κατακτητική μανία του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας. Όμως, η πρόσκληση ήταν ενέδρα την
οποία είχε μηχανευθεί ο Πλούταρχος, ο οποίος επιτέθηκε με τους μισθοφόρους του
στον Αθηναίο στρατηγό. Αλλά τελικά ο Φωκίων τον νίκησε και η Πόλη επέστρεψε
στην Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία.1340 Μέχρι το 342 π.Χ., όμως, οι υποστηρικτές του Φιλίππου της Μακεδονίας είχαν αναλάβει την εξουσία στην Ερέτρια, γεγονός που ανάγκασε
τους Αθηναίους να τους εκδιώξουν και να συνάψουν νέα συμμαχία με την Πόλη. 1341 Το
340 π.Χ., υπήρξε βραχύβια ένωση της Ιστιαίας/Ωρεού, Ερέτριας και Χαλκίδας με κοινό
«συνέδριον» στην Χαλκίδα και υπό την ηγεσία του Καλλία από την Χαλκίδα, 1342 για την
οποία δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο.
Κατά την Αρχαϊκή Εποχή, το πολίτευμα της Ερέτριας ήταν ολιγαρχικό και βασιζόταν στους πλούσιους ιππείς αλλά το δεύτερο μισό του ΣΤ’ αιώνα ανατράπηκε από
κάποιον Διαγόρα1343 και αντικαταστάθηκε από δημοκρατικό (;), όπως δείχνει επιγραφή
των αρχών του Ε’ αιώνα π.Χ.: «ἔδοχσεν τεει βολεει καὶ τοει [δέμοι]».1344 Για τον προχωρη1333

Ηρόδ., VIII.1 & 46.
Ηρόδ., IX.28.
1335
PHI Greek Inscriptions, # PH39 IG I3 39.
1336
Θουκ., VIII.95.
1337
PHI Greek Inscriptions, # PH80769, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII,9 188
= Staatsverträge, no 205.
1338
PHI Greek Inscriptions, # PH2234 IG II2 16 = Staatsverträge, no 229.
1339
Δ.Σ., XVI.7 και Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 85 και Δημοσθένης, 8 (Περί των εν Χερρονήσωι), 74.
1340
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», XII-XIII και PHI Greek Inscriptions, # PH2343
2
IG II 125 (όχι για το έτος 357/6 π.Χ., όπως έχει χρονολογηθεί η επιγραφή).
1341
PHI Greek Inscriptions, # PH2448 IG II2 230 = Staatsverträge, no 340.
1342
Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 89 και Staatsverträge, no 342 = Αισχίνης, III.94.
1343
Αριστοτέλη, Πολιτικά, 1289b (IV.3.2) & 1306a (V.5.10) και Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XV.2.
1344
PHI Greek Inscriptions, # PH81891, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII
Suppl. 549.
1334
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μένο Δ’ αιώνα π.Χ. αναφέρονται διάφοροι τύραννοι: από το 366 ή νωρίτερα μέχρι το
357 ο Θεμίσων,1345 το 352 ο Μενέστρατος,1346 ο Πλούταρχος από το 350 ή νωρίτερα
μέχρι το 348,1347 οπότε ανετράπη από τον δήμο υπό τον Κλείταρχο. 1348 Μετά από μία
περίοδο δημοκρατικής διακυβερνήσεως, το 342 π.Χ., ο Φίλιππος Β’ εγκατέστησε τον
Κλείταρχο μαζί με τους Ίππαρχο και Αυτομέδοντα τυράννους της Ερέτριας 1349 αλλά την
επόμενη χρονιά οι Αθηναίοι υπό τον Φωκίωνα πολιόρκησαν, κατέλαβαν την Ερέτρια
και εκδίωξαν τους τυράννους. Στην πόλη εγκαθιδρύθηκε δημοκρατία 1350 και οι Ερετριείς ψήφισαν εναντίον της τυραννίας: «[...] ἄτι]μσον εἶναι το[ῦτον — — — — — —]
[— — — — — — — — ὃς ἂν] τυραννίδι ἐπι<θ>ῆται οσ[— — — — — — —] [ὃς δ’
ἂν ἀποκτείνηι τὸ]ν τ[ύ]ραννον [...]».1351 Οι επώνυμοι άρχοντες ήταν μια επιτροπή από
τρεις άρχοντες1352 ενώ υπήρχε και επιτροπή στρατηγών1353 μαζί με επιτροπή πέντε ταξιάρχων,1354 πιθανότατα επικεφαλής στρατού από κάθε έναν από τους πέντε χώρους.
Υπήρχαν, επίσης, 500 ιππείς,1355 μάλλον 100 από κάθε χώρο. Η Ερέτρια ήταν μέλος της
Δελφικής Αμφικτιονίας και για ορισμένη περίοδο διόριζε έναν από τους δύο ιερομνήμονες ή ταμία.1356 ενώ ανέδειξε και έναν ολυμπιονίκη.1357
Η πόλη της Ερέτριας βρέχεται στα νότια από την θάλασσα, στα δυτικά υπάρχει
ρυάκι και στα βόρεια λόφο, στον οποίο είχε κτισθεί η ακρόπολη. Αν και δεν γνωρίζουμε
πότε κτίσθηκε το πρωιμότερο τείχος, η πόλη περιβαλλόταν από ισχυρό τείχος τον Ε’
αιώνα διότι οι Πέρσες χρειάσθηκε να την πολιορκήσουν το 490 π.Χ. και παραδόθηκε
μόνο μετά από προδοσία.1358 Το τείχος κατεδαφίσθηκε.1359 Τον Δ’ αιώνα π.Χ., η πόλη
περιβαλλόταν από υψηλό τείχος ανοικτό προς την θάλασσα. Το λιμάνι προστατευόταν
από άλλο τείχος με πύργους. Υπήρχε η δυτική πύλη και η ανατολική, που δεν έχει βρεθεί. Το συνολικό μήκος του τείχους ήταν 4.260 μ. και περιέβαλε έκταση 0.815 τ.χλμ. Η
ακρόπολη βρισκόταν σε λόφο ύψους 123 μ., ο οποίος πρωτοκατοικήθηκε την Β’ χιλιετία π.Χ. Κατάλοιπα της Μεσοελλαδικής Εποχής (2000-1600 π.Χ.) βρέθηκαν κοντά
στην μελλοντική Αγορά της πόλεως. Η ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας κατά την Πρω1345

Δ.Σ., XV.76.1 και Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 85 και Δημοσθένης, 18 (Περί του Στε-

φάνου), 99.
1346

Δημοσθένης, 23 (Κατ’ Αριστοκράτους), 124.
Δημοσθένης, 5 (Περί της ειρήνης), 5 & 9 (Κατά Φιλίππου Γ), 57 & 21 (Κατά Μηδείου), 110
& 200 και Αισχίνης, 3 (Κατά Κτησιφώντος), 86 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Φωκίων», XII-XIII.
1348
Demosthenes et Aeschinis, Quae Exstant Omnia, Scholia, «Ad orationem de pace,» 6:295
παρ. P. 138.
1349
Δημοσθένης, 9 (Κατά Φιλίππου Γ), 58-59.
1350
Φιλόχορος/Philochorus Atheniensis, FGrH, 328, Fr. 130 και Δ.Σ., XVI.74 και Schultz,
Aeschinis Orationes, «Scholia Κατά Κτησιφώντος,» 85, p. 330.
1351
Απόσπασμα από την αρκετά κατεστραμμένη επιγραφή PHI Greek Inscriptions, # PH80771,
Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII,9 190.
1352
PHI Greek Inscriptions, # PH323462, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) Euboia (IG
XII,9) SEG 34:898.
1353
PHI Greek Inscriptions, # PH80772, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) IG XII,9 191
line 44.
1354
PHI Greek Inscriptions, # PH2448, IG II² 230 lines B12-17.
1355
PHI Greek Inscriptions, # PH2448, IG II² 230 line Α5.
1356
PHI Greek Inscriptions, # PH238448, Central Greece (IG VII-IX) Delphi, CID 2:102 col. I
line A9 και PHI Greek Inscriptions, # PH238413, Central Greece (IG VII-IX) Delphi, CID 2:74 col. I
line 47.
1357
Moretti, Olympionikai, no. 177.
1358
Ηρόδ., VI.101.
1359
Στράβων, Χ.1.10 (C448).
1347
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τογεωμετρική Εποχή (Θ’ αιώνας π.Χ.) μαρτυρείται μόνο από τάφους. Οι πρώτοι άποικοι εγκαταστάθηκαν τον Η’ αιώνα π.Χ. και υπάρχουν ενδείξεις κοντά στο λιμάνι, στους
πρόποδες της ακροπόλεως και στην περιοχή του μετέπειτα ιερού του Απόλλωνα. Στην
τελευταία περιοχή τα κτήρια ήταν αυγοειδή ή αψιδωτά με εισόδους στην στενή τους
πλευρά. Τάφοι της ιδίας περιόδου περιείχαν πλούσια κτέριση: μεγάλους ορειχάλκινους
λέβητες, χρυσά κοσμήματα, σιδηρά όπλα, και ίσως αποτελούσαν ηρώον. Τα παλιότερα
κτήρια στην περιοχή του μετέπειτα ιερού του Απόλλωνα αντικαταστάθηκαν από εκατόμπεδο ναό με αψίδα αφιερωμένο στον Απόλλωνα, όπως μαρτυρούν βωμός και ευρήματα προσφορών και κεραμικής. Ο επόμενος ναός με παραλληλόγραμμο σχήμα πρέπει
να ήταν ιωνικού ρυθμού ενώ αυτός που κατέστρεψαν οι Πέρσες το 490 π.Χ. ήταν
εξάστυλος δωρικός και είχε κατασκευασθεί στο τέλος ου ΣΤ’ αιώνα π.Χ. Βόρεια του
ναού του Απόλλωνα βρέθηκε θυσιαστήριο μάλλον γυναικείας θεότητας με αποθέτη,
όπου είχαν ριχθεί διάφορα αντικείμενα. Τα παλαιότερα χρονολογήθηκαν στον Η’ αιώνα
π.Χ. και ορισμένα προέρχονταν από την Αρχαία Εγγύς Ανατολή, την Αίγυπτο αλλά και
την Δύση. Ιερό σε βράχο βρέθηκε στην ακρόπολη με προσφορές όμοιες με αυτές του
αποθέτη στην πεδιάδα και εικάζεται ότι ανήκε και αυτό σε γυναικεία θεότητα. Ο ναός
του Διονύσου, κοντά στο θέατρο, χρονολογήθηκε στην αρχή του Δ’ αιώνα π.Χ. Ενδείξεις υπάρχουν για ιερό του Ασκληπιού κοντά στον ονομαζόμενο «Οίκο με τα ψηφιδωτά». Δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλεως, στην «χώρα» της Ερέτριας βρίσκεται το ιερό
της Αρτέμιδος, του οποίου, παρά τις χωροταξικές ενδείξεις, δεν έχει ανασκαφεί ακόμη
ο κυρίως ναός. Αν και γνωρίζουμε την θέση της Αγοράς των Αρχαϊκών και Κλασσικών
χρόνων δεν έχουν βρεθεί ακόμη δημόσια κτήρια. Αντιθέτως , έχουν εντοπισθεί οι είσοδοι στις τέσσερις πλευρές της και θόλος στην ανατολική της πλευρά, του οποίου δεν
γνωρίζουμε την χρήση. Δημόσια πηγή βορείως της Αγοράς παρείχε νερό στους κατοίκους, όπως δείχνουν υδραγωγοί σε μεγάλο μήκος. Κάτω από ορισμένες οδούς έχουν
αποκαλυφθεί αγωγοί ακαθάρτων λυμάτων αλλά και υδραγωγοί. Η κεντρική οδός ένωνε
την δυτική με την ανατολική πύλη και διερχόταν νοτίως του θεάτρου και της νότιας
πλευράς της ακροπόλεως. Στην μέση περίπου της κεντρικής οδού υπήρχε διακλάδωση
που κατευθυνόταν προς την Αγορά αφού πέρναγε πρώτα από τον ναό του Απόλλωνα.1360
Η πόλη διέθετε μεγάλο θέατρο, του οποίου οι πρώτες φάσεις κατασκευής
ανάγονται στο τρίτο τέταρτο του Δ’ αιώνα π.Χ. Η θέση κατασκευής του στον πολεοδομικό ιστό της πόλεως δείχνει την σημασία που του έδιναν οι Ερετριείς. Έχει κατασκευασθεί κάτω από την ακρόπολη, όπου βρίσκονταν τα ιερά της Αθηνάς και της Δήμητρας, και δίπλα ακριβώς στην αρχαιότερη από όλες Δυτική Πύλη. Επίσης, ήταν τοποθετημένο πολύ κοντά στην Δυτική Συνοικία, περιοχή κατοικίας πλουσίων Ερετριέων,
και στο γυμνάσιο. Στα νότια του θεάτρου και πολύ κοντά του υπήρχε ναός του Διονύσου, σε παρόμοια δηλαδή θέση με αυτή που είχε ανεγερθεί ναός αφιερωμένος στον
Διόνυσο στο θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα. Ο ναός του θεού και η θέση του σε
σχέση με το θέατρο δείχνει την ευλάβεια με την οποία οι κάτοικοι περιέβαλλαν την λειτουργία του θεάτρου, το οποίο μπορούσε να φιλοξενήσει 6000 θεατές. Κατά την μετασκευή του κτίσματος περί το 300 π.Χ., για την κατασκευή του κοίλου δημιουργήθηκε
τεχνητό ανάχωμα ενώ στην κατώτερη βαθμίδα του πρέπει να υπήρχαν μαρμάρινοι
θρόνοι –που δεν σώζονται– για τους άρχοντες. Οι παραστάσεις διεξάγονταν σε κυκλική
1360

Hansen & Nielsen, no 370, «Eretria», pp. 651-655. Για νομίσματα δες GCTV, nos 1820-1825
& 2463-2493, 1:180-181 & 1:231-233.
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ορχήστρα διαμέτρου 18,36 μ. ανάμεσα στην οποία και στο κοίλο υπήρχε ο εύριπος, 1361
ρηχή τάφρος. Με δύο υπόγειους αγωγούς γινόταν η απορροή των ομβρίων υδάτων που
συγκεντρώνονταν στον εύριπο. Η κατασκευή υπερυψωμένου προσκηνίου, πιθανόν για
την ανάγκες των έργων της Νέας Κωμωδίας, απομόνωνε τους ηθοποιούς από τον χορό,
ο οποίος παρέμενε στην ορχήστρα. Από το υπερυψωμένο προσκήνιο είχε κατασκευασθεί υπόγεια δίοδος, η οποία οδηγούσε στο μέσο της ορχήστρας. Η κατασκευαστική
αυτή καινοτομία, η ονομαζόμενη Χαρώνια δίοδος, που αντίστοιχή της υπάρχει σε
ελάχιστα ελληνικά θέατρα, όπως σε αυτό της Σικυώνας, εξυπηρετούσε στην εμφάνιση
ηθοποιών οι οποίοι υποδύονταν θεότητες του Κάτω Κόσμου. Μετά το 198 π.Χ. και την
καταστροφή από τους Ρωμαίους, το θέατρο υπέστη ορισμένες μετατροπές αλλά στα
μάτια του σημερινού επισκέπτη παραμένει η λάμψη της ελληνικής του περιόδου.1362
Η ελληνιστική Ερέτρια, όμως, λάμπει περισσότερο στον Οίκο των Ψηφιδωτών.
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα», έγραψε ο ανασκαφέας για την στιγμή που το λίγο
νερό που χύθηκε στο χώμα πάνω από τα βότσαλα αποκάλυψε ένα λιοντάρι και μία
σφίγγα, τμήματα εξαιρετικά καλοδιατηρημένων ψηφιδωτών του Δ᾽ αιώνα π.Χ. Τα
ωραιότερα ψηφιδωτά στόλιζαν την αίθουσα συμποσίων με τις τρεις κλίνες και την αίθουσα συμποσίων με τον προθάλαμο και τις επτά κλίνες, στο βορειοδυτικό και βόρειο
τμήμα πολυτελώς διακοσμημένης οικίας. Η οικοδομή ήταν τοποθετημένη σε κεντρικό
σημείο της πόλεως της Ερέτριας. Η μονώροφη οικία, που είχε εξωτερικές διαστάσεις
25 επί 26 μ. και συνολικό εμβαδόν 625 τ.μ., κατασκευάσθηκε περί το 370 π.Χ. και καταστράφηκε από φωτιά λίγο μετά το 270 π.Χ. Μοιραζόταν σε δημόσιο και ιδιωτικό
χώρο. Ο δημόσιος χώρος της βρισκόταν γύρω από το κεντροδυτικό σημείο της οικίας,
στο οποίο βρισκόταν αυλή με τετράγωνο περίστυλο τριών κιόνων ανά πλευρά και περιλάμβανε δωμάτια για δημόσια χρήση στο δυτικό και βόρειο τμήμα της. Το δάπεδο της
αυλής, που είχε διαστάσεις 7,80 μ. επί 7,80 μ., ήταν στρωμένο με βότσαλα χωρίς συγκεκριμένη διακόσμηση ενώ ο χώρος περιείχε βωμό αφιερωμένο στον Δία και πηγάδι
στην νοτιοδυτική του πλευρά. Στα δυτικά της αυλής υπήρχε στεγασμένος χώρος (Δωμάτιο 3), το δάπεδο του οποίου ήταν στρωμένο με βότσαλα επί λίθινου υποστρώματος
και περιείχε το μεγαλύτερο πηγάδι του οίκου. Βορειότερα και δίπλα στο Δωμάτιο 3, το
δάπεδο του μικρού Δωματίου 4 ήταν επίσης καλυμμένο από μαύρα και λευκά βότσαλα.
Το διπλανό Δωμάτιο 5, διαστάσεων 3 μ. επί 2,9 μ., το δωμάτιο συμποσίου ή ανδρώνας
με τις τρεις κλίνες, ήταν διακοσμημένο με θαυμαστό ψηφιδωτό από μαύρο και λευκό
βότσαλο. Το παραλληλόγραμμο ψηφιδωτό διαστάσεων 2,20 μ. επί 1,36 μ., είναι χωρισμένο κατά πλάτος σε δύο τμήματα. Στο κέντρο του ενός τμήματος υπάρχει γοργόνειο
με γύρω του φυτική διακόσμηση ενώ στο άλλο ρόδακας με επτά πέταλα που περιβάλλεται από διαφορετική φυτική διακόσμηση. Τα πιο όμορφα ψηφιδωτά, όμως, βρίσκονται στα Δωμάτια 8 και 9, στο βόρειο τμήμα του οίκου. Το πρώτο αποτελεί προθάλαμο
του δεύτερου, με πλάτος 4,68 μ. και βάθος 1,65 μ., και είναι διακοσμημένο με ψηφιδω τό δαπέδου που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειά του και παρουσιάζει δύο σφίγγες και
δύο πάνθηρες αντικριστά ανά ζεύγη. Ο προθάλαμος αυτός οδηγεί σε αίθουσα συμποσίου, ανδρώνα, υπερυψωμένη κατά 3 εκατοστά, επτά κλινών, χωρίς να μεσολαβεί θύρα
και με τοίχους ύψους μόνο 50 εκ., έτσι ώστε το φως να εισέρχεται μέχρι το βάθος του
δωματίου. Τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο καλωσόριζε ψηφιδωτό που παρουσιάζει
την μητέρα του Αχιλλέα, Νηρηίδα Θέτιδα, να ιππεύει θαλάσσιο θηρίο, το μπροστινό
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Για την λέξη δες Δημητράκος, λμ. «εύριπος», αρ. 3.
Αθανασία Ψάλτη και Sylvian Fachard, «Το θέατρο της Επιδαύρου,» στο Ερέτρια. Ματιές σε
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μέρος του οποίου είναι άλογο και το πίσω ουρά θαλάσσιου όντος. Η Θέτις ιππεύει και
με τα δύο πόδια προς τον θεατή, έχει στραμμένο το σώμα της προς την ουρά του θηρίου, και φέρει δόρυ και ασπίδα. Οι επισκέπτες έγειραν στα ανάκλιντρα τους πίνοντας,
τρώγοντας και συνομιλώντας ενώ σε ολόκληρο το ακάλυπτο δάπεδο αναπτυσσόταν ένα
μεγάλο τετράγωνο ψηφιδωτό. Το ψηφιδωτό του Δωματίου 9 έχει στο κέντρο του δεκαεξάκτινο αστέρι, το οποίο περιβάλλεται από ανθέμια και λωτούς. Την φυτική αυτή κυκλική ζώνη περιγράφει τετράγωνο, στις τέσσερις γωνίες του οποίου υπάρχουν βουκράνια και αετοί. Το τετράγωνο περιτρέχει εξωτερικά ζωφόρος που απεικονίζει στο
άνω και στο κάτω διάζωμα επεισόδια από την μάχη των μονόφθαλμων πολεμιστών
Αριμασπών (εδώ υπό μορφήν Θρακών Αμαζόνων) εναντίον γρυπών που φύλασσαν τον
χρυσό των βορείων χωρών1363 και στην αριστερή και δεξιά ζώνη λέοντες που μόλις
έχουν αρπάξει και καθηλώσει τα άλογα των μαχητών. Μαίανδρος περιβάλλει ολόκληρη
την ζωφόρο. Ο ιδιωτικός χώρος βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα με τα ιδιωτικά δωμάτια των ενοίκων, αυλή με το τρίτο πηγάδι και κήπο, χώρο προετοιμασίας του φαγητού και λουτρό. Η αποχέτευση του νερού στο λουτρό γινόταν από το στεγανωτό με
βότσαλα δάπεδο και μέσω μίας οπής στο τοίχο, προς τον αγωγό ομβρίων του δρόμου.
Όλα τα δωμάτια είχαν δάπεδα στρωμένα με ψηφιδωτά, που εκτός από τα παραπάνω δεν
παρουσίαζαν κάποια συγκεκριμένη σκηνή. Η σημασία του Οίκου με τα ψηφιδωτά
δάπεδα έγκειται στην χρονολογική τους πρωιμότητα (Δ᾽ αιώνας π.Χ.), στην ποιότητα
τους και στο γεγονός ότι είναι κατασκευασμένα από φυσικές ψηφίδες, βότσαλα. Τα
άτομα και τα ζώα δεν είναι τυπικά ή ίδια. Ο καλλιτέχνης έχει προσέξει να δώσει σε
κάθε σκηνή το ατομικό της στοιχείο. Στο ψηφιδωτό με τις σφίγγες, η δεξιά έχει ξανθά
μαλλιά και φοράει κόκκινο περιλαίμιο και σκουλαρίκι ενώ η αριστερή έχει πυρόξανθα
μαλλιά. Στο ψηφιδωτό του Δωματίου 9, στην μία σκηνή μάχης ο πολεμιστής αμύνεται
εναντίον του γρύπα με ασπίδα και κοντό σπαθί ενώ στην άλλη είναι μισοπεσμένος στο
έδαφος και προσπαθεί να σωθεί από τον επιτιθέμενο γρύπα. Στις άλλες πλευρές, τα δύο
λιοντάρια έχουν χρυσή χαίτη αλλά δεν είναι όμοια. Στην μία σκηνή το κεφάλι του λέοντα κοιτάζει κατά μέτωπο τον θεατή ενώ στην άλλη παρουσιάζεται μόνο η πλάγια όψη
του κεφαλιού του. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία δείχνουν πώς πρόκειται για μια οικία
πλούσιας εμπορικής οικογένειας που διέθετε πολλούς ιδιαίτερους χώρους για συμπόσια
με πολιτικές, οικονομικές και καλλιτεχνικές συζητήσεις και ήταν διακοσμημένη με
πολλά έργα τέχνης. Ήταν, με βεβαιότητα, κάποιου σημαίνοντος μέλους την κοινωνίας
της Ερέτριας του Δ᾽ αιώνα π.Χ.1364
Ακριβώς απέναντι από την Ερέτρια, στην στεροελλαδίτικη ακτή βρίσκεται ο
Ωρωπός, στην περιοχή της σημερινής Σκάλας Ωρωπού. Εκεί, κοντά στην θάλασσα,
περνάει τα καλοκαίρια του ο συγγραφέας αυτού του έργου. Η Πόλη συνδέεται ιστορικά
με την Χαλκίδα, την Ερέτρια και κυρίως την Αθήνα και δεν μπορεί κανείς παρά να συζητήσει την Ιστορία της σε αυτό το χρονικό σημείο της παρούσας ιστορικής και αρχαιολογικής αφηγήσεως. Σύμφωνα με μαρτυρία του ιστορικού Νικοκράτη από την
Βοιωτία, ο Ωρωπός υπήρξε αποικία της Ερέτριας. 1365 Ο ισχυρισμός αυτός δικαιώνεται
από γλωσσολογική μελέτη που αποδεικνύει ότι η τοπική διάλεκτος των Ωρωπίων ήταν
ιωνική και πολύ κοντά σε αυτή των Ερετριέων ενώ δεν σχετιζόταν ούτε με την βοιωτι1363

Για τον μύθο δες Ηρόδ., III.116 & IV.13 &27.
Pierre Ducrey, Eretria. A Guide to the House with the Mosaics (Eretria: Swiss School of
Archaeology in Greece, 1991) και Pierre Ducrey, «Η Οικία με τα Ψηφιδωτά,» στο Ερέτρια. Ματιές σε μια
αρχαία πόλη (Αθήνα: Καπόν, 2010), σ. 129-138.
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Νικοκράτης/Nikokrates, FGrH, 376, Fr. 1.
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κή ούτε με την αττική.1366 Ο Ωρωπός περιήλθε στην αθηναϊκή κυριαρχία λίγο πριν από
το 490 π.Χ.1367 και κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του Ε᾽ αιώνα π.Χ. ήταν πόλη εξαρτώμενη από την Αθήνα («Ἀθηναίων ὑπήκοοι»).1368 Το 412/1 π.Χ., όμως, Βοιωτοί με την
βοήθεια ορισμένων Ωρωπίων ανέλαβαν την εξουσία και η Πόλη έμεινε ανεξάρτητη
μέχρι το 402 π.Χ.1369 Την χρονιά εκείνη, μετά από «στάση», φυγάδες από τον Ωρωπό
ζήτησαν την βοήθεια των Θηβαίων και τελικά κατέλαβαν την πόλη. Οι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να μετακομίσουν επτά στάδια (1300 μ., AMCD) μακριά από την θάλασσα.
Αν και αρχικά τους άφησαν αυτόνομους, σύντομα τους έδωσαν πολιτικά δικαιώματα
στην Θήβα και προσάρτησαν την περιοχή τους στην Βοιωτία. 1370 Μετά την σύναψη το
387/6 π.Χ. της Ανταλκίδειας ή Βασίλειας Ειρήνης1371 μεταξύ Περσών και Σπαρτιατών,
το Βοιωτικό Κοινό (δες παρακάτω) διαλύθηκε και ο Ωρωπός πρέπει να έγινε πάλι ανεξάρτητος. Μέχρι το 372 π.Χ., όμως, η Πόλη είχε συνταχθεί με την Αθήνα για να απο φύγει να συμμετάσχει στην υπό την Θήβα νέα Βοιωτική Συμπολιτεία. 1372 Αλλά το 366
π.Χ., ο τύραννος Θεμίσων της Ερέτριας κατέλαβε τον Ωρωπό. Οι Αθηναίοι έτρεξαν να
τον αντιμετωπίσουν αλλά εν τω μεταξύ εκείνος είχε καλέσει τους Θηβαίους και τους
είχε δώσει την πόλη. Οι Θηβαίοι τοποθέτησαν φρουρά και άρχισαν διαπραγματεύσεις
οι οποίες απέβησαν άκαρπες ενώ οι Αθηναίοι ανέμεναν την βοήθεια των συμμάχων
τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, η Θήβα προσάρτησε την Πόλη. 1373 Εν τούτοις, εάν
δύο προξενικά (τιμητικά) ψηφίσματα προς Μακεδόνες θεωρηθεί ότι ανήκουν στην περίοδο 359/8 π.Χ.,1374 τότε η εκκλησία των Ωρωπίων είχε ακόμη δικαίωμα αποφάσεων
και συνεπώς ο Ωρωπός ήταν ακόμη Πόλη και όχι μία απλώς προσαρτημένη περιοχή.
Είτε από τον Φίλιππο Β᾽είτε από τον Αλέξανδρο Γ᾽ της Μακεδονίας, ο Ωρωπός επεστράφη στη δικαιοδοσία της Αθήνας, το αργότερο μέχρι το 335 π.Χ. και διοικούνταν
από δήμαρχο.1375 Φαίνεται, όμως, η πόλη έγινε πάλι ανεξάρτητη ως αποτέλεσμα του
Λαμιακού Πολέμου (323-322 π.Χ.) και η αυτονομία της επιβεβαιωνόταν με το
Διάγραμμα του Πολυσπέρχοντος το 319 π.Χ. (δες παραπάνω). 1376 Αλλά το 313 π.Χ., ο
Ωρωπός έπεσε στα χέρια του Μακεδόνα Κασσάνδρου. Εν τω μεταξύ, ο αντίπαλος του
στον έλεγχο των ελληνικών Πόλεων Αντίγονος ο Μονόφθαλμος κατάφερε με τον στρατό και στόλο που είχε στείλει στην Εύβοια να πολιορκήσει και να καταλάβει τον Ωρωπό και να τον αναγκάσει να επιστρέψει στην Θηβαϊκή Συμπολιτεία και στην κυριαρχία
της Θήβας για την περίοδο 312-304 π.Χ.1377
Εκτός από μικρό τμήμα τείχους που περιέβαλλε την ακρόπολη δεν υπάρχουν
κατάλοιπα της πόλεως του Ωρωπού. 1378 Σημαντικό είναι το ιερό του Αμφιάρειου που
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Hansen & Nielsen, p. 449.
Ηρόδ., VI.100-101.
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Θουκ., II.23.
1369
Θουκ., VIII.60 και Λυσίας, 31 (Κατά Φίλωνος δοκιμασίας), 9.
1370
Δ.Σ., XIV.17.1-2 και Θεόπομπος Χίος/Theopompus Chius, FGrH, 115, Fr. 12 = Στέφανος
Βυζάντιος, λμ. «Ωρωπός».
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 313-314.
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Ισοκράτης, 14 (Πλαταϊκός), 20 & 37.
1373
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PHI Greek Inscriptions, # PH3897, IG II² 1672 lines 272-273.
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Δ.Σ., XVIII.56.
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βρισκόταν νοτιοδυτικά της σημερινής Σκάλας Ωρωπού, ήταν αφιερωμένο στον Αμφιάραο και ήταν ιατρομαντείο, δηλαδή θεραπευτήριο και μαντείο. Διάσημο στην ελληνική Αρχαιότητα, ιδρύθηκε το δεύτερο μισό του Ε᾽ αιώνα π.Χ. και ήταν τόπος τελέσεως ιερών αγώνων: τα Μικρά Αμφιάρεια διοργανώνονταν κάθε έτος ενώ τα Μεγάλα Αμφιάρεια κάθε πέντε χρόνια. Το ιερό διοικούνταν από ιερέα 1379 και «νεωκόρον»1380 Οι
αναφορές στις επιγραφές που βρέθηκαν αλλά και οι ανασκαφές αποκαλύπτουν ότι στην
περιοχή του ιερού υπήρχε ιερή πηγή, βωμός, αμφιθεατρικός χώρος για την παρακολούθηση των θυσιών, ναός του θεού, ξεχωριστά ανδρικά και γυναικεία λουτρά για τον
απαραίτητο καθαρμό, μεγάλη δωρική στοά για την φιλοξενία των ασθενών και επισκεπτών του ιερού, στάδιο και θέατρο. Οι ασθενείς κοιμούνταν στην στοά, πάνω στην προβιά του κριαριού που μόλις είχαν θυσιάσει και το όνειρό τους ερμήνευε ο ιερέας.
Απέναντι από τον ιερό χώρο υπήρχε Αγορά, ξενώνες, κλεψύδρα (υδραυλικό ρολόι) και
διάφορα κτήρια ενταγμένα σε πολεοδομικό ιστό. 1381 Τα Μεγάλα Αμφιάρεια, με πανελλήνιους αθλητικούς και μουσικούς αγώνες, ιδρύθηκαν από τους Αθηναίους, οι οποίοι
είχαν τον έλεγχο του Ωρωπού, το 329/8 π.Χ.1382 Κατά την ελληνική Αρχαιότητα, ο
Ωρωπός ως Πόλη βρισκόταν ανάμεσα στην Αθήνα, στους Βοιωτούς και στην Ερέτρια.
Η θάλασσα ένωνε τον Ωρωπό με την Εύβοια και τις Πόλεις της.
Εκτός από την Χαλκίδα και την Ερέτρια, σημαντική Πόλη της Ευβοίας ήταν και
η Κάρυστος. Η Κάρυστος ή Αιγαία, στο νοτιότερο άκρο της Εύβοιας, είχε «χώρα» που
συνόρευε τον Δ’ αιώνα π.Χ. αρχικά με τα Στύρα και όταν τα τελευταία απετέλεσαν
δήμο της Ερέτριας με την «χώρα» της Ερέτριας. Η κύρια παρούσα αρχαιολογική θέση
στην Κάρυστο είναι το λιμάνι στον Γεραιστό (Καστρί, Όρμος Καστρίου), νοτιοανατολικά της σημερινής Καρύστου, με το ιερό του Ποσειδώνα. Νομίσματα του μέσου του ΣΤ’
αιώνα και η αναφορά σε έναν ολυμπιονίκη είναι ό,τι γνωρίζουμε για την Πόλη πριν από
τους περσικούς πολέμους. Το 490 π.Χ., οι περσικές δυνάμεις πολιόρκησαν την Κάρυστο, λεηλάτησαν την «χώρα» της και ανάγκασαν την Πόλη να ταχθεί στο πλευρό
τους.1383 Το 480 π.Χ., η Κάρυστος συνέπραξε με τους Πέρσες εναντίον των άλλων Ελλήνων αλλά μετά την ήττα στην Σαλαμίνα ο Θεμιστοκλής τους υποχρέωσε να πληρώσουν αποζημίωση ενώ ελληνικός στρατός λεηλάτησε την «χώρα».1384 Παρ’ όλα αυτά,
για να εξιλεωθούν, οι πολίτες αφιέρωσαν στους Δελφούς ορειχάλκινο ταύρο φτιαγμένο
από περσικά λάφυρα πολέμου.1385 Μετά από ήττα τους από τους Αθηναίους μεταξύ
476-469 π.Χ., υποχρεώθηκαν να γίνουν μέλη της Συμμαχίας της Δήλου. 1386 οι πολίτες
της Καρύστου κατέβαλλαν την εισφορά τους μεταξύ 454/3 και 410/9 π.Χ. Φαίνεται ότι
δεν συμμετείχαν στην απόσχιση των Ευβοϊκών Πόλεων από την Συμμαχία της Δήλου
το 446 π.Χ.,1387 το οποίο επιβεβαιώνεται από την μείωση της συμμαχικής εισφοράς
αλλά και από το γεγονός ότι στο μέσο του Ε’ αιώνα π.Χ. μία από τις αθηναϊκές κληρουΘεσσαλίας, 2003).
1379
Πετράκος, αρ. 276.
1380
Πετράκος, αρ. 277.
1381
Ελένη Παριανού, «Οι αρχαιότητες του Ωρωπού» (Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, 2003), σ. 32-35 & σχετικοί πίνακες.
1382
Πετράκος, αρ. 298 & αρ. 520 αλλά και αρ. 521-534. Για τον Ωρωπό δες Hansen & Nielsen,
no 214, «Oropos», pp. 448-449. Για νόμισμα του Β᾽ αιώνα π.Χ. δες BMC, (xi), p. 115 & plate XX.5.
1383
Ηρόδ., VI.99.
1384
Ηρόδ., VIII.66 & 112 & 121.
1385
Παυσανίας, X.16.6.
1386
Θουκ., I.98 και Ηρόδ., IX.105.
1387
Παρότι ο Θουκ., I.114, αναφέρεται γενικώς στις Ευβοϊκές Πόλεις.
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χίες εγκαταστάθηκε στην Κάρυστο. Το πολίτευμα της Πόλεως άλλαξε σε ολιγαρχικό
μετά τα γεγονότα του 411 π.Χ. στην Αθήνα. 1388 Η Πόλη υπήρξε ένα από τα αρχικά μέλη
της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας αλλά μάλλον αποχώρησε μαζί με την Θήβα το 371 π.Χ. ή
λίγο αργότερα.1389 Το 357 π.Χ., η αντιπαλότητα της φιλοαθηναϊκής με την φιλοθηβαϊκή
μερίδα συγκλόνισε την Πόλη, όπως και άλλες Ευβοϊκές Πόλεις, 1390 μέχρι που οι Αθηναίοι έδιωξαν τους Θηβαίους από την Εύβοια και Αθήνα και Κάρυστος συνήψαν νέα
συνθήκη: «[...] και θα σταλούν πέντε άνδρες στην Κάρυστο, οι οποίοι θα πάνε για να
λάβουν τους όρκους από τους πολίτες της Καρύστου. Αυτοί θα ορκίσουν τους ταξιάρχους και τους στρατηγούς και την βουλή [...]».1391 Το 323/2 π.Χ., η Κάρυστος ήταν η
μόνη ευβοϊκή Πόλη που συνέπραξε με την Αθήνα στον Λαμιακό Πόλεμο. 1392 Κατά τον
Δ’ αιώνα π.Χ., υπήρχε επώνυμος άρχων με τον τίτλο άρχων, επιτροπή αρχόντων, ταμίαι, στρατηγοί, ταξίαρχοι.1393 Την εποχή της μεγάλης σιτοδείας, 330-326 π.Χ., η Κάρυστος έλαβε 15.000 μεδίμνους σίτου (περ. 790.000 λίτρα, AMCD) από την Κυρήνη.1394
Η Πόλη ήταν μέλος της Αμφικτιονίας της Δήλου και διατηρούσε Θησαυρό στο νησί
της Δήλου.1395
Κατά την Αρχαϊκή Εποχή και μέχρι και τον Ε’ αιώνα π.Χ., το οικιστικό κέντρο
της Αρχαίας Καρύστου βρισκόταν στον παράλιο λόφο Πλακαρή, στην περιοχή Ζαρμπουταίικα, νοτιοδυτικά της σημερινής Καρύστου ενώ από τον Δ’ αιώνα ή και νωρίτερα, το κέντρο μετακινήθηκε στην Κάρυστο (Παλαιά Χώρα). Το 490 π.Χ., όταν οι Πέρσες την πολιόρκησαν, η πόλη ήταν τειχισμένη1396 ενώ το 198 π.Χ. όταν πολιορκήθηκε
από τον στόλο του Αττάλου Α’ της Περγάμου,1397 οι κάτοικοι κατέφυγαν στην τειχισμένη ακρόπολη για να σωθούν. Εκτός από μεγάλο νεκροταφείο και πιθανό ιερό του
Διονύσου υπάρχουν λίγα κατάλοιπα της αρχαίας πόλεως. Ο σημαντικότερος πολίτης
της Καρύστου ήταν ο πυγμάχος Γλαύκος, ο οποίος νίκησε στους Ολυμπιακούς αγώνες
του 520 π.Χ.,1398 δύο φορές στα Πύθια, οκτώ στα Νέμεα και οκτώ στα Πύθια. Κατά την
παράδοση, καθώς ο Γλαύκος όργωνε, έφυγε το υνί 1399 από το άροτρο και για να το
βάλει στην θέση του χρησιμοποίησε τις γροθιές του σαν σφυρί. Ο πατέρας του, που
ήταν μάρτυρας του γεγονότος, τον έφερε να αγωνισθεί στην πάλη στην Ολυμπία. Στους
Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή ήταν άμαθος τραυματίσθηκε αρκετές φορές από τους
αντιπάλους του αλλά κατάφερε να φθάσει στον τελικό. Εκεί, για μια στιγμή, όλοι νόμισαν πως θα λιποθυμήσει από τα τραύματά του και θα χάσει τον αγώνα αλλά τότε ο πατέρας του του φώναξε: «ὦ παῖ, τὴν ἀπ’ ἀρότρου».1400 Και με μια ισχυρή γροθιά, ο Γλαύκος ξάπλωσε τον αντίπαλό του στο έδαφος. Μεταξύ, περίπου του 550 και 445 π.Χ., η
1388

Θουκ., VIII.64 & 69.
Ξενοφών, Ελληνικά, VI.5.23.
1390
Δ.Σ., XVI.7.2.
1391
PHI Greek Inscriptions, # PH2342, IG II² 124.
1392
Δ.Σ., XVIII.11.2 και Παυσανίας, I.25.4.
1393
PHI Greek Inscriptions, # PH2342, IG II² 124 και PHI Greek Inscriptions, # PH80122,
Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]), IG XII,9 7.
1394
SEG 9:2 = R&O, GHI, no 96 = Tod, GHI, no 196.
1395
PHI Greek Inscriptions, # PH62525, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]), Delos (IG
XI and ID), ID 98 line B10 = PHI Greek Inscriptions, # PH3857, IG II² 1635 line 120 και PHI Greek
Inscriptions, # PH62525, Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]), IG XI,2 144 line A88.
1396
Ηρόδ., VI.99.
1397
Livius, XXXII.16.
1398
Moretti, Olympionikai, no. 134.
1399
Η σιδερένια αιχμηρή απόληξη του αρότρου που μπαίνει στην γη κατά το όργωμα.
1400
«Παιδί μου! Αυτή στο άροτρο», Παυσανίας, VI.10.2.
1389
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Κάρυστος έκοψε αργυρά νομίσματα και μεταξύ περίπου 411 και 336 π.Χ. αργυρά και
χάλκινα (μπρούτζινα) χρησιμοποιώντας συντομογραφίες με γράμματα από το απλό Κ
μέχρι το πλήρες όνομα ΚΑΡΥΣΤΙΟ[Ν].1401
Οι Πόλεις της Ευβοίας έπαιξαν δευτερεύοντα αλλά σημαντικό ρόλο στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία από τους περσικούς Πολέμους μέχρι την κατάκτηση του Αιγαίου από τους Ρωμαίους. Υπήρξαν ο κυματοθραύστης αλλά συνήθως χωρίς επιτυχία των
Ελλήνων για όσους εχθρούς έρχονταν από τα ανατολικά. Έτσι έγινε και το 198 π.Χ.,
όταν μαινόταν ο Β᾽ Μακεδονικός Πόλεμος μεταξύ Ρώμης και Φιλίππου Ε᾽ στην Μακεδονία. Ήταν τότε που έπρεπε να υποταγούν και οι φιλομακεδονικές πόλεις του ελλαδικού χώρου. Επειδή η κατάκτηση της Εύβοιας δεν είχε ολοκληρωθεί, ο σύμμαχος των
Ρωμαίων Άτταλος Α’ έπλευσε με 24 πεντήρεις και μαζί με 20 ροδιακά πολεμικά στο
νησί. Λεηλάτησαν την «χώρα» της Καρύστου αλλά δεν τόλμησαν να επιτεθούν στην
καλά φρουρούμενη πόλη και έπλευσαν βόρεια προς την Ερέτρια, όπου συνάντησαν και
μοίρα του ρωμαϊκού στόλου που είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά. Τα πλοία και των
τριών στόλων μετέφεραν καταπέλτες αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για την πολιορκία της πόλεως και προσπάθησαν να την καταλάβουν. Όταν το τείχος υπέστη ζημιές, οι κάτοικοι ήθελαν να παραδοθούν αλλά ο επικεφαλής της μακεδονικής φρουράς,
ο οποίος ανέμενε ενισχύσει από την Χαλκίδα δεν υποχωρούσε στην απόφασή του να
κρατήσει την πόλη. Αλλά οι ενισχύσεις δεν ήρθαν και οι κάτοικοι ζήτησαν από τον Άτταλο να τους συγχωρέσει και να τους προστατέψει. Αλλά οι Ρωμαίοι βρήκαν κάποιο
αφύλακτο σημείο του τείχους και ανεβαίνοντας με κλίμακες κατάφεραν να καταλάβουν
την πόλη. Στην Ερέτρια βρήκαν και απέσπασαν σημαντικό αριθμό έργων τέχνης αλλά
μικρή ποσότητα χρυσού και αργύρου.1402 Όπως έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες
εποχές, η τακτική των Ρωμαίων ήταν να συλλέγουν χρυσό, ασήμι και έργα τέχνης από
τους ηττημένους αντιπάλους τους και να τα στέλνουν ως λάφυρα πίσω στην Ρώμη. Το
ίδιο θα επαναληφθεί πολλές φορές κατά τον Β᾽ αιώνα και όσο περισσότερο θα
εμπλέκονται οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα και στην κατάκτησή της. Μετά στράφηκαν στην
Κάρυστο, οι κάτοικοι της οποίας κλείστηκαν στην ακρόπολη και έστειλαν πρέσβεις
στους Ρωμαίους. Ο επικεφαλής Ρωμαίος τους εξασφάλισε «vita ac libertas»1403 αλλά ζήτησε 300 αργυρά νομίσματα1404 ανά κεφαλή για τους μακεδόνες φρουρούς μαζί με τα
όπλα τους πριν τους αφήσει να αποχωρήσουν. Κατόπιν, οι σύμμαχοι προσπάθησαν να
καταλάβουν την Κόρινθο αλλά χωρίς επιτυχία και έτσι οι Ρωμαίοι έπλευσαν προς την
Κέρκυρα και ο Άτταλος στον Πειραιά.1405 Το 197 π.Χ., οι Ρωμαίοι κάλεσαν τον Άτταλο
στην Θήβα για να συζητήσουν την συμμετοχή των Βοιωτών στον πόλεμο. Όταν ο Άτταλος άρχισε να μιλάει στο συνέδριο, κατέρρευσε και σε λίγο έγινε γνωστό ότι είχε παραλύσει από την μία του πλευρά, πιθανότατα λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Μεταφέρθηκε στην Πέργαμο, όπου πέθανε.1406 Οι αρχαίοι συγγραφείς σημειώνουν την σοφή διαχείριση του πλούτου που κατείχε, την αποφασιστική του νίκη επί των Γαλατών, την
απόλυτη «fidem» του στους συμμάχους του Ρωμαίους, λέει ο Λίβιος, και στο ότι άφησε
1401
Hansen & Nielsen, no 373, «Karystos», pp. 658-659. Για νομίσματα δες GCTV, nos 18261828 & 2504-2515, 1:181 & 234-235.
1402
Livius, XXXII.16.
1403
«την ζωή και την ελευθερία τους».
1404
Ο Λίβιος χρησιμοποιεί την λέξη nummi (εν. nummus/numus) = αργυρά νομίσματα (Τσακαλώτος, λμ. «numus»). Εάν πρόκειται για το ρωμαϊκό νόμισμα σηστέρτιο (sestertius) = 1 γρ. περίπου ασήμι, τότε πρόκειται για 300 γρ. ασήμι ανά κεφαλή. Δες RRC, pp. 630-632.
1405
Livius, XXXII,19-23.
1406
Livius, XXXIII.1-2 & 21.
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στους απογόνους του ένα πολύ ισχυρό και σταθερό βασίλειο. Τελικά πέθανε, γράφει ο
Πολύβιος, «ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας».1407 Ο Άτταλος, φαίνεται ότι υπήρξε ο καθοριστικός συμμαχικός παράγων τον οποίον υπολόγισαν οι Ρωμαίοι
και για να εμπλακούν αρχικά στους Μακεδονικούς Πολέμους στην Ελλάδα αλλά και
για να επιμείνουν μέχρι τον θάνατο του Μικρασιάτη βασιλιά. Το όφελός τους ήταν η
στρατιωτική και ναυτική γνώση της ελλαδικής γεωγραφίας, η αντίληψη της τοπικής
ισορροπίας δυνάμεων αλλά και τα πολύτιμα λάφυρα που αποκόμιζαν σχεδόν μετά από
κάθε τους νίκη μαζί με τον Άτταλο. Ο βασιλιάς είχε κυρίως προσωρινά εδαφικά οφέλη,
την ύψωση του γοήτρου της Περγάμου στην Αθήνα και στην Ελλάδα και κυρίως την
συμμαχία με την Ρώμη.
Το 197 π.Χ., στον θρόνο της Περγάμου ανέβηκε ο γιος του Αττάλου Α᾽, ο Ευμένης Β᾽, ο οποίος συνέχισε απολύτως της εξωτερική και εσωτερική πολιτική του πατέρα του. Πρωταρχικός του σκοπός ήταν οι φιλικές συμμαχικές σχέσεις με την Ρώμη
ως παράγων ασφαλείας του βασιλείου στην Μικρά Ασία. Όντως, το 196 π.Χ., στην ειρήνη που υπεγράφη για την λήξη του Β᾽ Μακεδονικού Πολέμου ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι Μακεδόνες δεν θα επιτίθεντο στο βασίλειο της Περγάμου και όλες οι ελληνικές πόλεις σε Ασία και Ευρώπη θα ήταν ανεξάρτητες. 1408 Με άλλα λόγια, ο Ευμένης
Β᾽ είχε εξασφαλίσει την άμεση επέμβαση των συμμάχων του σε περίπτωση μακεδονικής επεμβάσεως αλλά και επιδρομής από τον Αντίοχο Γ᾽, στην Μικρά Ασία αν και έχασε τελικά της Ευβοϊκές πόλεις που ανακηρύχθηκαν ανεξάρτητες. Ως πιστός σύμμαχος,
συμμετείχε το 195 π.Χ. στις επιχειρήσεις των Ρωμαίων εναντίον του τυράννου της
Σπάρτης.1409 Ο Ευμένης Β᾽, όπως και ο πατέρας του, είχε σταθερά στραμμένο το βλέμμα του προς την Δύση, στην Ρώμη. Οι Ρωμαίοι είχαν συγκεκριμένους και σταθερούς
νόμους και αντιλήψεις ως προς τους υποτελείς λαούς, τους συμμάχους τους, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, της ελληνικές πόλεις, και τους τηρούσαν. Ο Ευμένης Β᾽ μπορεί
να μην κράτησε καμία από τις πόλεις της Ευβοίας που του είχαν δοθεί διότι η Σύγκλητος αποφάσισε πως όλες οι ελληνικές πόλεις θα είναι ανεξάρτητες 1410 αλλά γνώριζε ότι
οι Ρωμαίοι θα τον βοηθούσαν οπωσδήποτε εάν τους χρειαζόταν. Είναι ίσως η πρώτη
φορά στην ελληνο-ρωμαϊκή ή ελληνο-ευρωπαϊκή Ιστορία που ένας Έλληνας ηγεμόνας
ή αρχηγός κράτους αντελήφθη ότι η ελληνική ανεξαρτησία και ίσως επιβίωση εξαρτιόταν από τις καλές σχέσεις ανάμεσα στο ελληνικό πολιτικό στοιχείο και στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Η Ανατολή (δυτική Ασία) του Αντιόχου Γ᾽ και η Αίγυπτος του Πτολεμαίου Ε᾽ Επιφανούς (210-180 π.Χ.) ήταν ένα πολιτικό και στρατιωτικό σκιάδι πάνω
από τις τοπικές κοινωνίες της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Η πολιτική στρατηγική και των
δύο επικεντρωνόταν στην εδαφική επέκταση και έλεγχο των ελληνικών πόλεων. Για να
μπορέσει, συνεπώς, να επιβιώσει το μικρό βασίλειο-πόλη της Περγάμου κυριολεκτικά
μπροστά στα δόντια του αδηφάγου Αντιόχου Γ᾽ έπρεπε να έχει την υποστήριξη των Ρωμαίων, της Δύσεως. Η επιβεβαίωση της ορθότητας της συγκεκριμένης πολιτικής στρατηγικής για την αρχή του Β᾽ αιώνα π.Χ. ήρθε πολύ γρήγορα.
Το 193 π.Χ., ο Αντίοχος Γ᾽ είχε τον Καρχηδόνιο στρατηγό Αννίβα στην αυλή
του (κεφ. 5) και σχεδίαζε να επιτεθεί στους Ρωμαίους και να θέσει υπό τον έλεγχό του
την δυτική Μικρά Ασία και τον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο. Ακολουθώντας την προσφιλή τακτική των συμμαχιών δια των γάμων, έστειλε στον Πτολεμαίο Ε᾽ της Αιγύ1407

Livius, XXXIII.21 and Πολύβιος, XVIII.41.
Livius, XXXIII.30 and Πολύβιος, XVIII.44.
1409
Livius, XXXIV.26-40 και Ζωναράς, IX.18.
1410
Livius, XXXIII.34.
1408
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πτου την κόρη του Κλεοπάτρα Σύρα δίνοντας της ως προίκα την Κοίλη Συρία (νότια
Συρία). Στην πραγματικότητα επέστρεφε στους Πτολεμαίους την περιοχή που είχε καταλάβει από αυτούς παλαιότερα. Στον Αριαράθη Δ᾽ (διοίκ. 220-163 π.Χ.) της Καππαδοκίας έστειλε την κόρη του Αντιοχίδα ενώ πρότεινε την τελευταία του κόρη στον Ευμένη Β᾽ της Περγάμου. Εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά και είπε στους αδελφούς
του που τον πίεζαν να δεχθεί: «Εάν επικρατήσουν οι Ρωμαίοι, θα στερεώσω την εξουσία μου [στην Πέργαμο] αλλά εάν νικήσει ο Αντίοχος, θα μου τα πάρει όλα ο γείτονας
ενώ και να με αφήσει να βασιλεύσω, θα είμαι υποτελής του». 1411 Έτσι, ο βασιλιάς έμεινε πιστός φίλος της Ρώμης. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι φοβούνταν ότι ο στόλος του
Αντιόχου Γ᾽ μπορεί να έφθανε μέχρι την Σικελία, ανησύχησαν ακόμη περισσότερο
όταν ο αδελφός του βασιλιά Ευμένη, Άτταλος, τους ενημέρωσε ότι ο στρατός του
Αντιόχου είχε διαβεί τον Ελλήσποντο προς την Ελλάδα και οι Αιτωλοί ετοιμάζονταν για
πόλεμο.1412 Στις εχθροπραξίες που ακολούθησαν συμμετείχε σταθερά στο πλευρό των
Ρωμαίων και τους βοήθησε να περάσουν στον στρατό τους από τον Ελλήσποντο προς
την Ασία.1413 Εν τω μεταξύ, είχε κινδυνέψει η Πέργαμος από επίθεση του Σελεύκου,
γιου του Αντιόχου Γ᾽, αλλά σώθηκε από την επέμβαση σώματος των Αχαιών, οι οποίοι
ήταν σύμμαχοι του Ευμένη.1414 Τέλος, το 190/189 π.Χ., έλαβε μέρος στην καθοριστική
μάχη της Μαγνησίας (Μαγνησία Σιπύλου, Magnesia ad Sipylum, BAGROW, 56:E4,
σημερ. Manisa, 31 χλμ. βορειοανατολικά της Σμύρνης), κοντά στο όρος Σίπυλος (σημερ. Manisa Dağı). Ο Ευμένης διοικούσε την συμμαχική πτέρυγα της ρωμαϊκής παρατάξεως εναντίον του στρατού του Αντιόχου Γ᾽ και κατάφερε να εξουδετερώσει τα
απέναντί του σκυθικά ῾άρματα. Ο Αντίοχος νικήθηκε (κεφ. 5) και το 189 π.Χ. στην ειρήνη της Απάμειας (της Φρυγίας, Apamea, BAGROW, 65:D1 & 62:D5, σημερ. Dinar,
περ. 100 χλμ. νότια του Afyonkarahisar), μεταξύ άλλων, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει
οποιεσδήποτε βλέψεις είχε για τον ελλαδικό χώρο και την Ευρώπη αλλά και την δυτική
Μικρά Ασία ενώ ο Ευμένης θα ελάμβανε 400 ευβοϊκά τάλαντα (14.360 κιλά ασήμι,
AMCD) ως αποζημίωση, τα σιτηρά που όφειλε να παραδώσει ο Αντίοχος στον πατέρα
του από παλαιότερη συμφωνία ενώ θα ήταν κύριος και περιοχών που πριν ανήκαν στον
Αντίοχο Γ᾽.1415
Ο Ευμένης συνέχισε τις αγαστές του σχέσεις με την Ρώμη μέχρι τον Γ᾽ μακεδονικό Πόλεμο (171-168 π.Χ.). Ο πόλεμος διεξήχθη ανάμεσα στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία
και τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα (διοίκ. 179-168 π.Χ.). Κατά την διάρκεια των
εχθροπραξιών, ο Περσέας διαπραγματευόταν με τον Ευμένη Β᾽ της Περγάμου αλλά
και με τον Αντίοχο για να συμμαχήσουν μαζί του εναντίον των Ρωμαίων. Το κύριο επιχείρημά του ήταν ότι οι Ρωμαίοι έστρεφαν τον ένα βασιλιά εναντίον του άλλου για να
εξουδετερώσουν την αντίστασή τους και να καταλάβουν πρώτα την Μακεδονία και
μετά την Μικρά Ασία, στην οποία είχαν ήδη επιρροή με το πρόσχημα των ελευθέρων
ελληνικών πόλεων. Κατόπιν, θα επεκτείνονταν στην Συρία του Αντιόχου. Πρότεινε,
λοιπόν, ο Μακεδόνας βασιλιάς είτε να ασκήσουν πίεση οι άλλοι βασιλείς για να σταματήσει ο πόλεμος είτε να στραφούν όλοι μαζί εναντίον της Ρώμης. Ο Ευμένης δεν ήθελε
με κανένα τρόπο να επιτρέψει στον Περσέα να νικήσει αυτόν τον πόλεμο και να επι1411
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βληθεί στην Ελλάδα ενώ σκέφθηκε να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία που του δινόταν και
να του αποσπάσει χρήματα για να προσπαθήσει να πείσει τους Ρωμαίους να σταματήσουν τον πόλεμο. Γνώριζε, επίσης, ότι οι Ρωμαίοι δεν ήταν σε θέση την δεδομένη στιγ μή να νικήσουν στον Γ᾽ Μακεδονικό Πόλεμο και ίσως θα μπορούσε να ενεργήσει ως
μεσολαβητής σε αμοιβαία συμφωνία για ειρήνη και να πληρωθεί για τις υπηρεσίες του
από τον Μακεδόνα βασιλιά. Τελικά, η καχυποψία και των δύο βασιλέων οδήγησε τις
διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο αλλά και τους Ρωμαίους να υποψιασθούν τον βασιλιά
της Περγάμου, τον οποίον όχι μόνο δεν δέχθηκαν στην Ρώμη αλλά του ζήτησαν και να
φύγει από την Ιταλία. Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, το 167 π.Χ., ο Ευμένης προσπάθησε να φθάσει πάλι στην Ρώμη και τότε οι Ρωμαίοι ανακοίνωσαν ότι απαγόρευαν
σε οποιονδήποτε βασιλιά να μπει στην πόλη.1416
Εκείνο το έτος, οι σχέσεις της Περγάμου με την Ρώμη παρέμειναν τεταμένες
μέχρι που οι Γαλάτες της Μικράς Ασίας έγιναν απειλητικοί. Ενώ ο Περσέας είχε νικηθεί στον Γ᾽ Μακεδονικό Πόλεμο και η απειλή των Μακεδόνων για την Ασία είχε εξουδετερωθεί, το βασίλειο του Ευμένη δέχθηκε επίθεση από τους Μικρασιάτες Γαλάτες.
Παρότι ο αδελφός του Άτταλος προσπάθησε να ζητήσει την συνδρομή της Ρώμης, αποκρούσθηκε ευγενικά από την Σύγκλητο. Τελικά, το βασίλειο της Περγάμου σώθηκε από
τον μισθοφορικό στρατό που συγκέντρωσε ο βασιλιάς του. Το 165 π.Χ., πρεσβείες από
την Ελλάδα και την Μικρά Ασία έφθασαν στην Ρώμη και ενημέρωσαν την Σύγκλητο
ότι ο Ευμένης Β᾽, αποδυναμώνοντας πόλεις, ενισχυόταν στην Μικρά Ασία ενώ άφηνε
τους Γαλάτες να ισχυροποιούνται. Επίσης, υπήρχαν υποψίες ότι είχε έρθει σε συνεννόηση με τον Αντίοχο Δ᾽ τον Επιφανή (διοίκ. 175-164 π.Χ.) των Σελευκιδών. Ο Ευμένης Β᾽ αναγκάσθηκε να στείλει το αδελφό του Άτταλο στην Ρώμη για να υπερασπισθεί τον εαυτό του και την βασιλεία του. Οι Συγκλητικοί τον άκουσαν προσεκτικά
αλλά είχαν ήδη τις αμφιβολίες τους και για τον βασιλιά της Περγάμου αλλά και για τον
Αντίοχο Δ᾽ των Σελευκιδών. Έτσι, έστειλαν απεσταλμένους στην Ελλάδα και στην Μικρά Ασία για να μελετήσουν τα τοπικά προβλήματα και να εξετάσουν την πραγματική
κατάσταση με τους δύο βασιλείς στην Μικρά Ασία. Το ίδιο σκηνικό επανελήφθη και το
159 π.Χ. με τους Ρωμαίους να προσπαθούν για μία φορά ακόμη να αντιληφθούν τι
ακριβώς συμβαίνει στην Μικρά Ασία.1417 Αλλά το επόμενο έτος, ο Ευμένης Β᾽ απεβίωσε. Το οικοδομικό του έργο στην Πριήνη είναι πολύ μεγάλο και περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τις επεκτάσεις του ναού της Αθηνάς και της Βιβλιοθήκης της πόλεως καθώς και
την αρχή οικοδομήσεως του μεγάλου βωμού. Από τις λίγες και μικρές πόλεις που ήλεγχε ο πατέρας του, εκείνος κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό και μεγάλο βασίλειο
και να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολεμική ή διπλωματική τις μεγάλες δυνάμεις της
εποχής του.1418 Παρά την εξάρτησή του από την ρωμαϊκή βοήθεια και πολιτική, ο Ευμένης «διεξήγε τους δικούς του πολέμους με δική του πρωτοβουλία, έκανε τις δικές του
διαπραγματεύσεις και συνήψε τις δικές του συμμαχίες».1419 Επιτυχία του Ευμένη Β᾽
ήταν το γεγονός ότι διείδε την σημασία συμμαχία με την Ρώμη για το βασίλειό του και
το γεγονός ότι δια της εσωτερικής πολιτικής του και προς τους αδελφούς του απέφυγε
οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εξουσίας του.
Τον νεκρό βασιλιά διαδέχθηκε στον θρόνο ο αδελφός του Άτταλος Β᾽ Φιλάδελφος (διοίκ. 158-138 π.Χ.), ο οποίος είχε και την απαραίτητη πείρα για να διακυβερνή1416
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σει το βασίλειο της Περγάμου. Για παραπάνω από είκοσι χρόνια, ο Ευμένης Β᾽ είχε ως
σύμβουλο και εκπρόσωπό του τον Άτταλο, ο οποίος έτρεφε τα ίδια φιλορωμαϊκά αισθήματα, όπως και ο αδελφός του. Ως ήταν φυσικό, η Ρώμη επικρότησε την ανάρρησή
του στον θρόνο της Περγάμου. Μία από τις πρώτες διπλωματικές πράξεις του νέου βασιλιά ήταν να υποστηρίξει τον γείτονα Αριαράθη Ε᾽ (διοίκ. 164/3-159 & 157/6-130
π.Χ.) της Καππαδοκίας, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα αναγνωρίσεώς του στον
θρόνο.1420 Όταν ο Αριαράθης στερέωσε την εξουσία του, ζήτησε από την Πριήνη να του
επιστρέψει το δάνειο των 400 ταλάντων (περ. 14300 κιλά ασήμι, AMCD), που της είχε
παραχωρήσει ο σφετεριστής του θρόνου της Καππαδοκίας Οροφέρνης ανάμεσα στο
159 και στο 157 π.Χ. Οι Πριηνείς ισχυρίσθηκαν ότι το δάνειο ήταν από την προσωπική
περιουσία του Οροφέρνη και θα το επέστρεφαν μόνο στον ίδιο ενώ ο Αριαράθη υποστήριξε ότι το ποσόν ανήκε στο κράτος της Καππαδοκίας και έπρεπε να επιστραφεί σε
εκείνον. Αποτέλεσμα της διαφωνίας ήταν Αριαράθης και Άτταλος να στείλουν τον
στρατό τους εναντίον της Πριήνης. Όταν Ρόδιοι και Ρωμαίοι αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν και οι Πριηνείς υπέφεραν από τον συμμαχικό στρατό που σκότωσε πολλούς
σκλάβους και ζώα ενώ κατέστρεψε κτήρια κοντά στην πόλη, υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν το δάνειο στον Αριαράθη.1421 Η δεύτερή του διπλωματική εμπλοκή αφορούσε
στο βασίλειο της Βιθυνίας (BAGROW, 86), στην νοτιοδυτική πλευρά του Ευξείνου
Πόντου. Πίσω στον χρόνο, μετά την ήττα του Αντιόχου Γ᾽, δυσαρεστημένος από την
συνθήκη της Απάμειας, το 189 π.Χ., ο βασιλιάς Προυσίας Α’ Χωλός (διοίκ. 228-182
π.Χ.) της Βιθυνίας τα έβαλε με τον Ευμένη Β᾽ της Περγάμου. Ο Προυσίας είχε δεχθεί
στην αυλή του τον Καρχηδόνιο στρατηγό Αννίβα, ο οποίος βρέθηκε εκεί κατά τις περιπλανήσεις του στην Μικρά Ασία. Το 184 π.Χ., ο Καρχηδόνιος τον βοήθησε να νικήσει
στην θάλασσα τον Ευμένη Β᾽ της Περγάμου (κεφ. 5) και να τον αναγκάσει σε ειρήνη.
Το 156 π.Χ., ο Προυσίας Β᾽ (διοίκ. 182-149 π.Χ.) της Βιθυνίας κινήθηκε κατά του Αττάλου, τον νίκησε και κατέστρεψε ιερά κοντά στην πόλη της Περγάμου αφού πήρε τα
αγάλματα των θεών. Ο Άτταλος έστειλε τον αδελφό του Αθήναιο να ενημερώσει την
Ρώμη και η Σύγκλητος προσπάθησε με απεσταλμένους να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί
και γιατί. Ο Προυσίας Β᾽ αντιμετώπισε με «καταφρόνησιν» τις υποδείξεις της Συγκλήτου να τερματίσει τον πόλεμο και έτσι οι Ρωμαίοι αναγκάσθηκαν με δέκα απεσταλμένους να μηνύσουν στον βασιλιά της Βιθυνίας ότι έπρεπε να σταματήσει αμέσως τον
πόλεμο και να αποζημιώσει τον σύμμαχό τους Άτταλο της Περγάμου. Μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και πολεμικές ενέργειες των δύο αντιπάλων, η μεσολάβηση των
Ρωμαίων υποχρέωσε τους δύο αντιμαχόμενους σε ειρήνη το 154 π.Χ. Σύμφωνα με τους
όρους της, ο Προυσίας Β᾽ υποχρεώθηκε να παραδώσει στον Άτταλο Β᾽ 20 πολεμικά
πλοία και να τον αποζημιώσει με 500 τάλαντα (περ. 14.300 κιλά ασήμι, AMCD) μέσα
στα επόμενα είκοσι χρόνια ενώ αποζημίωσε με 100 τάλαντα (περ. 3500 κιλά ασήμι,
AMCD) και άλλες πόλεις για τις ζημιές που είχε προξενήσει. Οι δύο αντίπαλοι περιορίσθηκαν στις περιοχές που ήλεγχαν πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.1422
Το 152 π.Χ., συνασπισμός κρατών ανέτρεψε τον Δημήτριο Α᾽ (διοίκ. 162-150
π.Χ.) των Σελευκιδών. Στον συνασπισμό συμμετείχαν ο Πτολεμαίος ΣΤ᾽ Φιλομήτωρ
της Αιγύπτου (διοίκ. 181-145 π.Χ.), ο Άτταλος Β᾽ της Περγάμου, ο Αριαράθης Ε᾽ της
Καππαδοκίας. Για να εξυπηρετήσει δικά του συμφέροντα, ο Δημήτριος είχε εμπλακεί
στην διαμάχη Αριαράθη και Οροφέρνη για τον θρόνο της Καππαδοκίας. Τα κράτη που
1420
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βρέθηκαν απέναντί του διότι δεν ήθελαν την ενίσχυση των Σελευκιδών στην περιοχή
τους υποστήριξαν κάποιον Βάλα, ο οποίος προέβαλε κληρονομικά δικαιώματα στον
θρόνο. Σε μάχη που έγινε το 150 π.Χ., έπεσε ο Δημήτριος των Σελευκιδών. 1423 Το 149
π.Χ., ο Άτταλος Β᾽ εισέβαλε στην χώρα του Προυσία Β᾽ της Βιθυνίας υποστηρίζοντας
τον γιο του αντιπάλου του Νικομήδη. Ο Προυσίας υποπτευόταν την υποστήριξη των
πολιτών του στο πρόσωπο του γιου του, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε όταν ο λαός συντάχθηκε με το μέρος του Νικομήδη διαμαρτυρόμενος για την σκληρότητα της διακυβερνήσεως του πατέρα του. Όταν ο Προυσίας απευθύνθηκε στους Ρωμαίους, εκείνοι
υποστήριξαν σιωπηλά τον Νικομήδη και τον Άτταλο και έτσι ο βασιλιάς της Βιθυνίας
αναγκάσθηκε να καταφύγει στην ακρόπολη της Νίκαιας στην Βιθυνία (Nicaea,
BAGROW, 52:F4, σημερ. İznik). Μπροστά στην κωλυσιεργία των Ρωμαίων να βοηθήσουν τον Προυσία, εκείνος κατέφυγε βορειότερα, στην Νικομήδεια
(Nicomedia/Nikomedeia, BAGROW, 52:F3, σημερ. Kocaeli/İzmit). Οι κάτοικοι της
πόλεως, όμως άνοιξαν τις πύλες τους στον στρατό του Νικομήδη και ο Προυσίας κατέφυγε στον ναό του Διός, όπου τον σκότωσαν άνθρωποι του γιου του. Με αυτόν τον
τρόπο, ο Νικομήδης έγινε βασιλιάς της Βιθυνίας. Η Ρώμη αμέσως αναγνώρισε το δικαίωμά του στον θρόνο.1424 Ο Άτταλος Β᾽, ο βασιλιάς της Περγάμου, πέθανε τελικά το
138 π.Χ. αφήνοντας τον θρόνο στον ανιψιό του Άτταλο Γ᾽.1425
Ο Άτταλος Γ᾽ Φιλομήτωρ (διοίκ. 138-133 π.Χ.) ήταν γιος του Ευμένη Β᾽. 1426 Το
154/3 π.Χ., όταν ήταν ακόμη βασιλόπαις, είχε πάει στην Ρώμη και είχε γίνει δεκτός με
τιμές που άρμοζαν στην ηλικία του.1427 Όταν, όμως, μετά τον θάνατο του θείου του,
ανέλαβε την εξουσία, παρουσίασε περίεργη συμπεριφορά. Βέβαια, ίσως αυτό εξηγείται
από το γεγονός ότι, μετά τον θάνατο του πατέρα του Ευμένη, ο θείος του Άτταλος νυμφεύθηκε την μητέρα του Στρατονίκη, για την οποία ο νεαρός έτρεφε παθολογική
αγάπη. Εν πάση περιπτώσει, η προσωπική του ανάγκη να προστατεύσει την μητέρα του
Στρατονίκη και την σύζυγό του Βερενίκη τον έκανε να είναι τόσο καχύποπτος ώστε να
φθάσει στο σημείο να εκτελέσει συγγενείς του και να δολοφονήσει φίλους του. Όταν
αντελήφθη το λάθος του ένοιωσε την ανάγκη να εξιλεωθεί φορώντας πολύ απλά ρούχα,
αφήνοντας τα μαλλιά του και τα γένια του να μακρύνουν, σαν να ήταν φυλακισμένος,
αποφεύγοντας να ταξιδεύσει, να παρουσιασθεί στον λαό, να διοργανώσει γιορτές στο
ανάκτορο του και έμοιαζε σαν να ήταν τρελός. Αυτοτιμωρείτο για τα εγκλήματα που
είχε διαπράξει. Αδιαφορώντας για τις κρατικές υποθέσεις ασχολούνταν προσωπικά με
την κηπουρική, την βοτανολογία, και την φαρμακολογία πειραματιζόμενος με ακίνδυνα
και δηλητηριώδη φυτά και την ανάμειξη των χυμών τους. Επίσης, ασχολούνταν με το
να φτιάχνει μήτρες από κερί για να χύνει ορειχάλκινα αγάλματα και μάλιστα ετοίμαζε
ένα μεγάλο για την μητέρα του όταν αρρώστησε από ηλίαση και πέθανε. 1428 Το έργο
του περί φαρμακολογίας ήταν φημισμένο στην Αρχαιότητα.1429 Φαίνεται ότι το πιο
σπουδαίο πολιτικό του έργο ήταν η επιθυμία του να κληροδοτήσει της πόλη της Περγάμου και το βασίλειό του στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία (Ιστορική Πηγή 32). Οι λόγοι για
την απόφαση αυτή δεν είναι διασαφηνισμένοι αλλά μπορεί να συμβαδίζουν με ολόκλη1423

Justin, XXXV.1.
Απ. Μιθρ., I.4-7.
1425
Πλούταρχος, Ηθικά, «Αποφθέγματα Βασιλέων και Στρατηγών», Ευμένους, (184B)
1426
Στράβων, XIII.4.2.
1427
Πολύβιος,XIII.18.
1428
Justinus, XXXVI.4 και Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, «Δημήτριος», XX.2. και Δ.Σ., ΧΧΧIV/XXXV, 3.
1429
Γαληνός, Περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά γένη, 13: 416.
1424
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ρη την παράξενη ζωή του και την πενταετή βασιλεία του. Οι αρχαίες πηγές σιωπούν.
Υποθέσεις ιστορικών περιλαμβάνουν την πιθανή απόφασή του να μην δώσει την βασιλεία στον Αριστόνικο αν και ο ίδιος δεν είχε κανένα παιδί εν ζωή. Η πιθανότητα να
ήθελε να προφυλαχθεί από δολοφονικές απόπειρες, εάν υποθέσουμε ότι την «διαθήκη»
του την είχε κοινοποιήσει πριν από τον θάνατό του αλλά αυτό αμφισβητείται. Από την
άλλη πλευρά δεν είναι βέβαιο ότι η διαθήκη εξέφραζε την τελική απόφαση του Αττάλου Γ᾽. Απλώς ετέθη σε ισχύ μετά τον ξαφνικό του θάνατο.1430 Όπως και εάν έχουν τα
πράγματα, η διαθήκη του ήταν μια επίσημη πρόσκληση προς την Ρώμη να αναλάβει
την εξουσία σε ένα σημαντικό σε μέγεθος και σπουδαιότητα βασίλειο στην Μικρά
Ασία, λίγο δεξιότερα από την καρδιά της Ελλάδας.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 32
Η ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (266/5 π.Χ.)
(Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ Γ᾽)
PHI Greek Inscriptions, # PH301891, Asia Minor: Mysia [Kaïkos], Pergamon, IvP I 249
= OGIS, no 338. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Όταν ήταν ιερέας ο Μενέστρατος, γιος του Απολλοδώρου, την δεκάτη ενάτη ημέρα του
μηνός Ευμενείου,1431 αποφάσισε ο δήμος, μετά από πρόταση των στρατηγών, 1432 επειδή ο
βασιλιάς Άτταλος (Γ᾽), ο φιλομήτωρ και ευεργέτης, έφυγε (από την ζωή) 1433 αλλά άφησε
την πόλη μας ελεύθερη αφού προσάρτησε σε αυτήν και την «χώρα» της, όπως την όρισε,
και πρέπει να επικυρώσουν την διαθήκη (του) οι Ρωμαίοι, διότι απαραίτητο είναι για την
κοινή ασφάλεια όλων να συμμετέχουν στην πολιτεία και τα υποδεέστερα μέλη (της κοινωνίας) εξαιτίας της απολύτως καλής προθέσεως που έχουν δείξει προς τον δήμο. Καλότυχα αποφάσισε ο δήμος να δοθούν πολιτικά δικαιώματα στους εξής: σε όσους αναγράφονται στους απογραφικούς καταλόγους των παροίκων [ξένων], στους στρατιώτες
που κατοικούν στην πόλη και στην «χώρα» και ομοίως στους Μακεδόνες και στους Μυσούς1434 και σε όσους αναφέρεται ότι βρίσκονται στο φρούριο και στους παλαιούς κατοίκους της πόλεως και στους Μασδυηνούς 1435 και ... και στους χωροφύλακες1436 και στους
άλλους φρουρούς που κατοικούν ή διαθέτουν περιουσία στην πόλη ή στην «χώρα», ομοίως και στις γυναίκες και στα παιδιά τους. Στην ίδια κατηγορία με τους παροίκους θα μεταταγούν οι απόγονοι ελευθέρων (ανδρών ) και οι βασιλικοί (σκλάβοι), οι ηλικιωμένοι και
1430

Michael Austin, ed. The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A
Selection of Ancient Sources in Translation, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p.
430.
1431
Μήνας που είχε ονομασθεί προς τιμήν του Ευμένη Α᾽ ή Β᾽.
1432
Όπως υποδεικνύουν οι επιγραφές, οι στρατηγοί διορίζονταν από τον βασιλιά, είχαν την κυβερνητική επιμέλεια της πόλεως και το αποκλειστικό δικαίωμα να εισάγουν νομοθετήματα στην βουλή
εκτός εάν υπήρχε απευθείας εντολή του ίδιου του βασιλιά, όπως σε αυτήν την περίπτωση.
1433
«μεθιστάμενος ἐξ ἀνθρώπων».
1434
Από την Μυσία (BAGROW, 56), στην βορειοδυτική σημερινή Τουρκία.
1435
Οι Μασδυηνοί ήταν μάλλον στρατιωτικοί έποικοι σε περιοχή κοντά στην Πέργαμο. Δες Νικόλαος Ηλίας Λεμονής, «Ομαδικές πολιτογραφήσεις στρατιωτών στην Ελληνιστική Μ. Ασία και τον Εύξεινο Πόντο: Οι περιπτώσεις της Ασπένδου, της Σμύρνης, της Περγάμου και της Φαναγόρειας,» (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018), διάσπαρτα.
1436
«παραφυλακίτες», δες Λεμονής, διάσπαρτα.
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οι νεώτεροι (άνδρες), και οι γυναίκες εκτός από όσους είχαν αγορασθεί επί βασιλείας φιλαδέλφου [Αττάλου Β᾽] και φιλομήτορος [Αττάλου Γ᾽] και όσους ήταν από περιουσίες
που έγιναν βασιλικές, το ίδιο και με τους δημόσιους (σκλάβους). Όσοι από τους κατοίκους έχουν φύγει από τότε που πέθανε ο βασιλιάς [Άτταλος Γ᾽] ή εγκαταλείπουν την πόλη
ή την «χώρα», αυτοί και αυτές χάνουν τα δικαιώματά τους και οι περιουσίες τους περιέρχονται στην πόλη.
Την τέταρτη ημέρα από το τέλος του μήνα, αποφάσισε ο δήμος με την σύμφωνη γνώμη
των στρατηγών, επειδή στην ψηφισθείσα απόφαση για να δοθούν πολιτικά δικαιώματα
στους προαναφερθέντες, σε όσους ήταν καταγεγραμμένοι στις απογραφές των παροίκων
και στους άλλους που αναφέρονται στο ψήφισμα και σχετικά με την μετάταξη στην κατηγορία των παροίκων των απογόνων ελευθέρων (ανδρών), βασιλικών και δημοσίων
σκλάβων ... [η υπόλοιπη επιγραφή είναι κατεστραμμένη].
Αν και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την βασιλεία του, φαίνεται ότι οι
αγαθές σχέσεις της Περγάμου με την Ρώμη συνεχίσθηκαν ενώ δεν υπήρξαν εσωτερικές
ταραχές.1437 Πριν, όμως, η Ρώμη ενημερωθεί για την κληρονομικά δικαιώματα που
αποκτούσε στην Πέργαμο,1438 εμφανίσθηκε ανταπαιτητής του θρόνου. Ο Αριστόνικος,
γιος αυλητρίδας από την Έφεσο, εμφανίσθηκε ως νόθος γιος του Ευμένη Β᾽ και διεκδικητής του θρόνου. Μετά από μάχες που κέρδισε με τα γειτονικά του κράτη ανέλαβε τον
θρόνο της Περγλαμου ως Ευμένης Γ᾽ (διοίκ. 133-129 π.Χ.). Το 131 π.Χ., οι Ρωμαίοι
έστειλαν τον ύπατο Λικίνιο Κράσσο (Licinius Crassus Mucianus)1439 με στρατό για να
επιβάλει την τάξη και να διεκδικήσει την ρωμαϊκή περιουσία στην Μικρά Ασία αλλά
εκείνος ηττήθηκε και σκοτώθηκε στην μάχη. Το επόμενο έτος, 130 π.Χ., ο ύπατος
Μάρκος Περπέρνα (Marcus Perperna) πολιόρκησε τον Ευμένη Γ᾽ Αριστόνικο στην
πόλη Στρατονίκεια και τον ανάγκασε να παραδοθεί. Συνέλεξε και έστειλε τους θησαυρούς του Αττάλου Γ᾽ μαζί με τον Ευμένη Γ᾽ στην Ρώμη με πλοία. Τελικά, μετά από
απόφαση της Συγκλήτου, ο Ευμένης Γ᾽ στραγγαλίσθηκε. 1440 Οι Ρωμαίοι οργάνωσαν σιγά-σιγά το πρώην βασίλειο της Περγάμου σε ρωμαϊκή επαρχία.
Για εκατόν πενήντα χρόνια οι Ατταλίδες κυβέρνησαν επιτυχημένα ένα σημαντικό σε μέγεθος βασίλειο στην βορειοδυτική Μικρά Ασία. Με σοφή και ήπια διακυβέρνηση, την οποία ακολούθησαν πιστά όλα τα μέλη της δυναστείας, με τον πλούτο να
συσσωρεύεται στα θησαυροφυλάκιά τους από το εμπόριο και με το οικοδομικό
(ακρόπολη) και πολιτισμικός τους έργο (βιβλιοθήκη) προέβαλαν στον ελληνιστικό
κόσμο μια επιτυχημένη δυναστεία και μια ευτυχισμένη και ευημερούσα πόλη. Ακόμη,
η προβολή της βασιλικής συζύγου και της βασιλομήτορος ως συνδετικών κρίκων της
βασιλικής δυναστείας έκτισαν την εικόνα της σεπτής βασιλικής οικογένειας με την
οποία μπορούσε να ταυτισθεί ο απλός πολίτης. Επίσης, η επιλογή τους να πλησιάσουν
φιλικά την Ρώμη αντί για την Μακεδονία ή το βασίλειο των Σελευκιδών τους έδωσε
μια σημαντική και σταθερή στην πολιτική της σύμμαχο, η οποία στάθηκε πλάι τους ως
το αντίπαλο δέος, όταν απειλούνταν από τους γείτονές τους. Η μυθολογία για την καταγωγή τους αλλά και την σύνδεση των δύο λαών που φρόντισαν να καλλιεργήσουν οι
Ατταλίδες έδωσε την προφανή δικαιολογία γιατί προτιμούσαν να συνταυτισθούν με
1437

Kosmetatou, p. 165.
Orosius, V.8.4.
1439
FC, p. 72, έτος 131.
1440
Florus, I.ii.20 (XXXV.15) και V.P., II.4.1 και Justinus, XXXVI.4 και Orosius, V.10.1-5.
1438
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τους Ρωμαίους αντί με τους άλλους Έλληνες.1441 Η συμμαχία με την Ρώμη ήταν μια συνειδητή επιλογή από όλους τους Ατταλίδες, η οποία αποδείχθηκε πολύ ωφέλιμη για την
διατήρηση του βασιλείου τους ενώ εξυπηρετούσε και τα ρωμαϊκά συμφέροντα και
στόχους στον ελλαδικό χώρο. Σε τελική ανάλυση, η Πέργαμος υπήρξε ένα λαμπρό παράδειγμα επιτυχημένου ελληνιστικού βασιλείου, το οποίο για να διασωθεί λόγω ελλείψεως διαδόχου κληροδοτήθηκε στην ισχυρή του σύμμαχο Ρώμη.
Η Αντιόχεια
Η Αντιόχεια (BAGROW, 62:C4, σημερ. Hatya ή Αντακυα στην Τουρκία), πόλη
ελληνική στην βορειοδυτική Συρία, ήκμασε κατά την Ελληνιστική Εποχή αλλά και την
Βυζαντινή, μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ. Τότε, μεγάλη πυρκαϊά, καταστρεπτικοί σεισμοί, λεηλασία από τους Πέρσες και μια επιδημία πανώλης, όλα αυτά, μέσα σε λίγα χρόνια,
έπληξαν την ευμάρεια της πόλεως. Όμως το τελειωτικό κτύπημα ήρθε τον 7ο αιώνα,
όταν η Αντιόχεια κατελήφθη από τους Άραβες και οι περισσότεροι κάτοικοι έφυγαν
από την πόλη.
Η πόλη ιδρύθηκε από τον Σέλευκο, τον στρατηγό του Αλεξάνδρου Γ᾽ της Μακεδονίας, το 300 π.Χ., νοτιοανατολικά του Κόλπου της Αλεξανδρέττας/Iskenderum, σε
γεωγραφική θέση με πολλά πλεονεκτήματα. Η πεδιάδα στην οποία κτίσθηκε η
Αντιόχεια είναι πολύ εύφορη, με εύκρατο κλίμα και διασχίζεται από τον ποταμό
Ορόντη (σημερ. Nahr el-Asi ή Asi Nehri). Πριν από την αρχή της Ελληνιστικής Εποχής
ήταν τόπος διελεύσεως νομάδων αλλά και εγκαταστάσεως πληθυσμών. Από την περιοχή διέρχονταν οι εμπορικοί και στρατιωτικοί δρόμοι από την βορειοδυτική Συρία προς
την Μικρά Ασία αλλά και από την βόρεια Μεσοποταμίας προς τις ακτές της Μεσογείου
ενώ ο ποταμός ήταν πλωτός από την Μεσόγειο μέχρι και την Αντιόχεια. 1442 Η πόλη οικοδομήθηκε σε επίπεδη περιοχή, στην αριστερή πλευρά του Ορόντη, ανάμεσα στον ποταμό και στα βουνά. Η ομαλή εναλλαγή των εποχών και ο ζέφυρος που φύσαγε τις απογευματινές και βραδυνές ώρες από την θάλασσα προς την πόλη, Μάιο έως Οκτώβριο,
δρόσιζε τους κατοίκους και έκανε την κατοίκηση πολύ ευχάριστη ενώ βοηθούσε και
την σοδειά του καλοκαιριού. Το σιτάρι και το χαμηλότερης θρεπτικής αξίας κριθάρι
χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή ψωμιού, με το δεύτερο να καταναλώνεται μόνο
από τους φτωχούς. Οι κάτοικοι συνόδευαν το ψωμί τους με ελιές, ελαιόλαδο, και οίνο
που παράγονταν σε πολύ μεγάλες ποσότητες.1443 Τα καλύτερα αγγούρια μεγάλωναν
στην Αντιόχεια1444 ενώ η πόλη εξήγε το σε μεγάλη ζήτηση στην Αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες έλαιο κρίνου.1445 Στην περιοχή της υπήρχαν πυκνά δάση, η ξυλεία των οποίων χρησιμοποιούνταν για τις στέγες των σπιτιών και άλλες κατασκευές,
την θέρμανση του νερού στο λουτρό και το ψήσιμο στους φούρνους ενώ οικοδομικούς
λίθους έφερναν από κοντινά λατομεία.1446 Οι κάτοικοι εξέτρεφαν κοπάδια από πρόβατα
και κατσίκες, αλλά και χοίρους, χήνες, πουλερικά. 1447 Υπήρχαν επίσης και ψάρια σε μεγάλη αφθονία, από την λίμνη, το ποτάμι και την θάλασσα, τα οποία πωλούσαν πλανόδιοι ψαράδες. Οι πλούσιοι αγόραζαν τα ακριβά θαλασσινά ενώ οι φτωχοί τα υπόλοι1441

Δες λεπτομέρειες για την πολιτική εικόνα των Ατταλίδων σε Kosmetatos, pp. 166-174.
Στράβων, XVI.2.7 (C751) και Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 260.
1443
Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 29 & 222-226 και Ιουλιανός, Μισοπώγων, 369A και
Glanville Downey, Ancient Antioch (Princeton: Princeton Univ. Press, 1963), pp. 17-18.
1444
Αθήναιος, II.53 (59b).
1445
Plinius, ΧΧΙ.24 & 127 & XXIII.95.
1446
Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 19-28.
1447
Ιουλιανός, Μισοπώγων, 350C & 362B.
1442
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πα.1448 Για τις αγροτικές εργασίες και τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν άλογα,
καμήλες και γαϊδούρια1449 ενώ εξέτρεφαν και άλογα για ιπποδρομίες, οι οποίες ήταν δημοφιλές άθλημα στην Αντιόχεια.1450 Η Αντιόχεια, λοιπόν, ήταν κτισμένη σε ιδανική τοποθεσία για την διαβίωση των κατοίκων της και την οικονομική της ανάπτυξη. Δικαίως, τον 4ο αιώνα μ.Χ., είχε ονομασθεί «orientis apicem pulcrum».1451
Η αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή δείχνει ότι η ενδοχώρα του Κόλπου της
Αλεξανδρέττας ήταν περιοχή μετακινήσεως πληθυσμών. Ευρήματα κεραμικής δείχνουν
ότι κατά την Γ᾽ χιλιετία π.Χ., ομάδες ανθρώπων μετακινήθηκαν από την Ανατολία
(Τουρκία) προς την Αρχαία Παλαιστίνη. Η διαδρομή που ακολουθήθηκε είναι τμήμα
του κεντρικού άξονα οδικής επικοινωνίας μεταξύ Αιγύπτου και Ανατολίας (Τουρκία),
το βόρειο τμήμα του οποίου θα ήλεγχε η Αντιόχεια με μεγάλο οικονομικό όφελος. Σημαντικοί εμπορικοί σταθμοί στην περιοχή είχαν ιδρυθεί από το 2000 π.Χ. ενώ η αποικία
των Ευβοέων στην Αλ Μίνα χρονολογείται από τον Η᾽ αιώνα π.Χ.1452 Η παρουσία μυκηναϊκής και κυπριακής κεραμικής στην περιοχή δείχνει το μακρόχρονο και σημαντικό
εμπόριο που διεξαγόταν ανάμεσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από την
μία πλευρά, και την Συρία, από την άλλη. Η περιοχή βρέθηκε υπό την κυριαρχία των
Ασσυρίων και των Περσών, όταν αυτοί δημιούργησαν τις αυτοκρατορίες τους, 1453 αλλά
πολλοί μύθοι, που δεν έχουν αποδειχθεί αρχαιολογικά, μιλούν για την παρουσία Ελλήνων στην περιοχή.1454 Ο σημαντικότερος μύθος, βέβαια, αναφέρει την διέλευση από την
περιοχή και την εντολή του Αλεξάνδρου Γ᾽ για την ίδρυση της πόλεως.1455 Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι πολλές πόλεις στην Ασία –πόσο μάλλον η σπουδαία Αντιόχεια– θα ήθελαν να αναφέρεται στον μύθο ιδρύσεώς τους την παρουσία και την εντολή του ίδιου
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρ᾽ όλα αυτά δεν είναι απίθανο η παράδοση να είναι και
ιστορικό γεγονός1456 αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί αρχαιολογικά.
Ο θάνατος του Αντιγόνου το 301 π.Χ. στην μάχη της Ιψού επέτρεψε στον
Σέλευκο να καταλάβει την βορειοδυτική Συρία και να αποφασίσει να ιδρύσει την
Αντιόχεια, στον ποταμό Ορόντη και κοντά στην έξοδό του στην Μεσόγειο. Πρώτα έγινε θυσία και επελέγη ο συγκεκριμένος χώρος, μετά συγκεντρώθηκαν οι τεχνίτες και οι
εργάτες, οι απαραίτητοι οικοδομικοί λίθοι και η ξυλεία αλλά υπολογίσθηκαν και τα
έξοδα που θα καταβάλλονταν από το ταμείο του Σελεύκου. Για να ορίσει τα όρια της
πόλεως τοποθέτησε ελέφαντες εκεί όπου θα υψώνονταν οι πύργοι των τειχών και με τεμνόμενα στάχυα, από αυτά που είχαν φέρει πλοία μέσω του ποταμού, όρισε το μήκος
και το πλάτος των στοών και οδών. Έτσι, γρήγορα κτίσθηκε και εποικίσθηκε η
Αντιόχεια.1457 Το ορθογώνιο πολεοδομικό σχέδιο της πόλεως είναι και σήμερα ορατό
στα άκτιστα σημεία με τα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν διαστάσεις 112 επί 58 μ.
Όμως, οι οδοί δεν είχαν σχεδιασθεί παράλληλα με το ποτάμι αλλά ο προσανατολισμός
τους είχε σχέση με την θέση του ήλιου και την διεύθυνση των ανέμων, έτσι ώστε να
1448

Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 258-259 & Ιουλιανός, Μισοπώγων, 350B-C.
Downey, p. 20 & Figs. 45-59.
1450
Λιβάνιος, Λόγοι, 49 (Προς τον βασιλέα υπέρ των βουλών), 10.
1451
«ωραίο διάδημα της Ανατολής», A.M., XXII.9.14.
1452
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 175.
1453
Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 59-65.
1454
Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 44-52 & 56. Πρβλ. Μαλαλάς, σ. 28-30 & σ. 201B-202C
και Downey, pp. 23-26.
1455
Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 72-76 και Μαλαλάς, σ. 234B.
1456
Downey, pp. 27-28.
1457
Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 85-93 και Μαλαλάς, σ. 198A-202C.
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δέχονται ήλιο τον χειμώνα και να είναι σκιεροί το καλοκαίρι αλλά και να είναι ευθυγραμμισμένες με τον ζέφυρο που φυσούσε από την θάλασσα προς την πόλη. Εικάζεται
ότι τα στοιχειώδη δημόσια κτήρια είχαν κτισθεί εξ αρχής μαζί με θέατρο, η ακρόπολη
βρισκόταν στην κορυφή του βουνού πίσω από την πόλη, δύο υδραγωγεία τροφοδοτούσαν με νερό την πόλη και οι νέοι κάτοικοι είχαν λάβει οικονομική βοήθεια για να κτίσουν στα οικόπεδα που τους είχαν παραχωρηθεί. 1458 Οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν
απόστρατοι Μακεδόνες από τον στρατό του Σελεύκου, Έλληνες από την Κρήτη, την
Κύπρο, το Άργος και την Αθήνα που έμεναν σε κοντινούς συνοικισμούς, Εβραίοι συμπεριλαμβανομένων και αποστράτων από τον στρατό του Μακεδόνα Στρατηγού,
σκλάβοι αλλά και οι ντόπιοι Σύριοι που έμεναν σε δική τους συνοικία. 1459 Πάντως οι
κατοπινοί Αντιόχειοι υπερηφανεύονταν για την αθηναϊκή τους παρά για την μακεδονική τους καταγωγή.1460 Η Αντιόχεια θεωρείται το τυπικό παράδειγμα ιδρύσεως πόλεως
σε στρατηγικό σημείο στην αλεξανδρινή αυτοκρατορία με συγκατοίκηση Μακεδόνων,
Ελλήνων και ντόπιων, για να επιβλέπει την ασφάλεια στην περιοχή της. 1461 Η πόλη είχε
πληθυσμό 5300 άνδρες,1462 ο οποίος μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά θα πρέπει να
έφθανε τους 17.000-25.000 κατοίκους,1463 χωρίς να είναι δυνατόν να υπολογίσουμε
τους σκλάβους και τους ντόπιους κατοίκους. Παρά τις πληροφορίες των πηγών μας για
την ίδρυση και την εποίκηση της Αντιοχείας, η πόλη δεν υπήρξε εξ αρχής η πρωτεύουσα του κράτους των Σελευκιδών και, στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε πότε ορίσθηκε ως πρωτεύουσα. Όταν πέθανε ο Σέλευκος το 281 π.Χ., η Σελεύκεια εν Πιερία
(Seleucia Pieria/Seleukeia Pieria, BAGROW, 67:B4, σημερ. Samandağ), το λιμάνι της
Αντιοχείας, θεωρείτο η σημαντικότερη πόλη στην βορειοδυτική Συρία, ακριβώς διότι
εκεί είχε θαφτεί ο βασιλιάς. Όταν στον θρόνο ανήλθε ο γιος του Σελεύκου, Αντίοχος
Α᾽, η Αντιόχεια άρχιζε να παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο, ιδίως όταν ο βασιλιάς
άρχισε να εμφανίζεται στην πόλη όλο και πιο συχνά. Ένα από τα χαρακτηριστικά των
μεγάλων ελληνιστικών βασιλείων ήταν η πνευματική κίνηση στις αυλές τους. Όπως
έχουμε ήδη διαπιστώσει, οι τέχνες και οι επιστήμες υποστηρίζονταν στην Αίγυπτο των
Πτολεμαίων, στην Πέργαμο των Ατταλιδών, στην Μακεδονία των Αντιγονιδών αλλά
και στην Αντιόχεια των Σελευκιδών. Εξαιτίας των συνεχών πολέμων στους οποίους
συμμετείχαν οι βασιλείς, η Αντιόχεια δεν απέκτησε θαυμαστή βιβλιοθήκη όπως η Αλεξάνδρεια και η Πέργαμος αλλά συντηρούσε σημαντική πνευματική ζωή. Τον Γ᾽ αιώνα
π.Χ., βρέθηκε στην αυλή των Σελευκιδών ο Άρατος ο Σολεύς (περ. 315/0-240 π.Χ.), ο
οποίος προηγούμενος ήταν στην αυλή της Μακεδονίας (δες παραπάνω). Ο ποιητής
εγκατέλειψε τον Αντίγονο Γονατά όταν ο τελευταίος ενεπλάκη σε πόλεμο με τον Πύρρο της Ηπείρου αλλά έμεινε με τους Σελευκίδες μόνο δύο χρόνια (274-272 π.Χ.) πριν
επιστρέψει στην Μακεδονία. Εξαιτίας δυναστικών εμπλοκών στην διαδοχή του θρόνου
των Σελευκιδών και την επέμβαση της Αιγύπτου, την περίοδο 246-244 π.Χ., η πόλη
1458

Οι ιστορικοί είναι επιφυλακτικοί για ορισμένες πληροφορίες που προέρχονται από την αραβική πηγή που περιγράφει την πόλη και την ίδρυσή της: William F. Stinespring, «The Description of
Antioch in codex Vaticanus Arabicus 286,» Ph.D. Dissertation, Yale University, USA, 1932 και η
μετάφραση σε <https://sites.google.com/site/demontortoise2000/description_of_antioch> . Δες και
Downey, pp. 33-35.
1459
Μαλαλάς, 210B-202C και Λιβάνιος, Λόγοι, 11 (Αντιοχικός), 91-93 και Ιώσηπος, CA/ΠΑΙ,
II.38 και Ιώσηπος, Ι.Α., XII.119 και Ιώσηπος, Ι.Π., VIII.43-44.
1460
Μαλαλάς, 211D.
1461
Downey, p. 39.
1462
Μαλαλάς, 201B.
1463
Downey, p. 40 βασιζόμενος στον Beloch, Bevölkerung, p. 54.
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ήταν υπό αιγυπτιακή κατοχή ενώ το λιμάνι, η Σελεύκεια εν Πιερία, είχε καταληφθεί
μέχρι το 219 π.Χ. Την εποχή του Αντιόχου Δ᾽ Επιφανούς (διοίκ. 175-164 π.Χ.), προστέθηκε στην πόλη η νέα συνοικία Επιφάνεια, 1464 και η πόλη άρχισε να ανταγωνίζεται
την Αλεξάνδρεια. Τον Α᾽ αιώνα π.Χ., όμως, κατελήφθη από τους Ρωμαίους.1465
Η Αντιόχεια ήταν η αντιπροσωπευτική πόλη του βασιλείου των Σελευκιδών με
όλα τα χαρακτηριστικά, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό, των
μεγάλων ελληνιστικών πόλεων. Ήταν κτισμένη σε οικονομικό σταυροδρόμι και στρατηγική θέση στην ανατολική Μεσόγειο με μελετημένο πολεοδομικό σχέδιο. Πρέπει να
διέθετε όλα τα κυβερνητικά κτήρια αλλά και μεγαλοπρεπή τάφο του Σελεύκου Α᾽, είχε
πνευματική ζωή και μικτή κατοίκηση. Την διοίκηση της πόλεως ασκούσαν οι Έλληνες
ενώ οι μειονότητες, κυρίως Σύριοι και Εβραίοι, διαβίωναν σε δικές τους συνοικίες. Η
Αντιόχεια, μαζί με την Έφεσο, την Πέργαμο και την Αλεξάνδρεια, ήταν ανάμεσα στις
σημαντικές ελληνιστικές πόλεις του ανατολικού Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου που αποτέλεσαν την πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και καλλιτεχνική καρδιά των
ελληνιστικών βασιλείων.
Η Συνάντηση Ελληνισμού και Ιουδαϊσμού, Ελλήνων και Εβραίων
Στην ιστορική πραγματικότητα, οι Έλληνες ή καλύτερα οι Μακεδόνες και οι
Εβραίοι έμειναν μεταξύ τους δύο άγνωστοι μέχρι την αρχή της Ελληνιστικής Εποχής.
Δύο πολιτισμοί, δύο αρχαίες παραδόσεις, που ζούσαν πολύ κοντά στην Οικουμένη, δεν
είχαν ποτέ συναντηθεί μέχρι που ο Αλέξανδρος με τους Μακεδόνες του ξεκίνησαν την
εκστρατεία τους προς τα ανατολικά, εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Όταν, τελικά η συνάντηση των δύο πολιτισμών συντελέσθηκε στο τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ, οι
επιπτώσεις της στον Ιουδαϊσμό ήταν τόσο μεγάλες που συγκλόνισαν και σημάδεψαν
την Εβραϊκή Ιστορία μέχρι σήμερα. Αλλά όσο σημαντική ήταν η ελληνιστική επίδραση
στον Ιουδαϊσμό και στο εβραϊκό λαό, τόσο καταλυτική ήταν και η επιρροή που άσκησε
η εβραϊκή παράδοση στην ελληνισμό και κατόπιν στον χριστιανισμό και τελικά στην
διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Η αρχή της Ελληνιστικής Εποχής είναι το
κομβικό σημείο στο οποίο η ώσμωση μεταξύ των δύο πολιτισμών θα έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη διασύνδεση του Ελληνικού, και κατ᾽ επέκταση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, με την Ιουδαϊκή παράδοση και τον Εβραϊκό Πολιτισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή.
Παρά την μακρόχρονη Ιστορία των χιλίων πεντακοσίων χρόνων, το μεγαλύτερο
μέρος της οποίας περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, οι Εβραίοι, παρέμεναν ένα μικρό βασίλειο στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή. Μετά την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία και
την επικράτηση των Περσών στην Δυτική Ασία, το 539 π.Χ., επετράπη στους Εβραίους
να επιστρέψουν στην Αρχαία Παλαιστίνη.1466 Από τότε, επικεφαλής του λαού ήταν ο
Αρχιερέας. Όταν ο Αλέξανδρος Γ᾽ της Μακεδονίας κατέλαβε την Τύρο, βάδισε χωρίς
καθυστέρηση στην Αίγυπτο για να μπορεί με την κατοχή της να ελέγξει την ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου ενώ αμέσως μετά επέστρεψε για πολύ λίγο στην Τύρο και μετά
κινήθηκε ανατολικά για να συναντήσει τον Δαρείο.1467 Σε καμία περίπτωση δεν ασχολήθηκε προσωπικά με την περιοχή της Αρχαίας Παλαιστίνης και τους Εβραίους. Όμως, η
εβραϊκή παράδοση δεν μπορούσε παρά να συνδέσει την μακρόχρονη εβραϊκή Ιστορία
1464

Στράβων, XVI.2.4 (C75).
Downey, ch. 3 & 4.
1466
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 78-86.
1467
Δημήτρης Ι. Λοΐζος, Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 499-505.
1465
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με το μεγαλύτερο κοσμοϊστορικό γεγονός της Αρχαιότητας, την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Εγγύς Ανατολή.1468 Αν και δεν έγινε ποτέ η συνάντηση του
Αλεξάνδρου με τον Αρχιερέα στην Ιερουσαλήμ, κατά την Ελληνιστική Εποχή, η επίδραση της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πνεύματος στην ιουδαϊκή Ιστορία και στον πολιτισμό υπήρξαν κεφαλαιώδους σημασίας. Οι Έλληνες της εποχής ποτέ
δεν το αντελήφθησαν αλλά ο Ιουδαϊσμός άλλαξε και η επίδρασή τους «έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση της Ιουδαϊκής αυτογνωσίας».1469
Υπό τους Πέρσες, οι πρωτεύουσες του κράτους ήταν πολύ μακριά από την γη
των Εβραίων και η επίδραση των κατακτητών στους Εβραίους ανύπαρκτη. Αλλά οι
Μακεδόνες Διάδοχοι εγκατέστησαν τα στρατιωτικά και πολιτικά αρχηγεία τους στις
πόλεις της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής και ο ελληνικός τους πολιτισμός κυριάρχησε δια
της άρχουσας αριστοκρατίας. Οι Πτολεμαίοι της Αιγύπτου, υπό τους οποίους βρέθηκε
πρώτα η Αρχαία Παλαιστίνη και οι Εβραίοι, δεν είχαν κανένα λόγο να αναμειχθούν
στην τοπική διακυβέρνηση της περιοχή όσο δεν υπήρχε αναταραχή και εισέπρατταν
κανονικά τους φόρους. Συνεπώς, ο Αρχιερέας και η εβραϊκή αριστοκρατία αφέθηκαν
να ασχοληθούν ελεύθερα με την διακυβέρνηση των Εβραίων και της Αρχαίας Παλαιστίνης. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν επιβλήθηκε στους Εβραίους αλλά η διήθησή του
πραγματοποιήθηκε στις νεοφυείς ή παλαιές πόλεις με μικτούς πληθυσμούς γηγενών και
Ελλήνων. Επίσης, το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων βοήθησε στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας στον ελληνιστικό κόσμο. Οι Εβραίοι μισθοφόροι και υπάλληλοι του πτολεμαϊκού κράτους αλλά και οι επιγαμίες με τους Έλληνες μετέτρεψαν την Αρχαία Παλαιστίνη από κλειστή εβραϊκή περιοχή σε τμήμα του απέραντου ελληνιστικού κόσμου.
Περί το 204 π.Χ., ο Αντίοχος Γ᾽ κατάφερε τελικά να εκδιώξει τους Πτολεμαίους
από την Αρχαία Παλαιστίνη και να γίνει δεκτός με τιμές ως ελευθερωτής. Το 198 π.Χ.,
με την βοήθεια του Αντιόχου, οι Εβραίοι εξεδίωξαν την πτολεμαϊκή φρουρά από την Ιερουσαλήμ και ο Αντίοχος τους υποσχέθηκε να τους βοηθήσει να κτίσουν πάλι κατεστραμμένα σημεία της πόλεως και να ολοκληρώσουν οικοδομικά τον δεύτερο Ναό του
Σολομώντος. Επίσης, τους προμήθευσε με τρόφιμα, ζώα για θυσίες και άλλα αναγκαία
και, μεταξύ άλλων παροχών,τους απήλλαξε από την φορολογίας για τρία χρόνια και
τους επέτρεψε να διατηρήσουν τους νόμους τους. 1470 Όλα αυτά συμφωνήθηκαν με εκπρόσωπο των Εβραίων1471 για να εξυπηρετήσουν τους άμεσους πολιτικούς στόχους του
Αντιόχου: την ειρήνη στην Αρχαία Παλαιστίνη και την υποστήριξη των Σελευκιδών
αντί των Πτολεμαίων από τους κατοίκους.1472 Όντως, η θέση του Αρχιερέα παρέμεινε
στην οικογένεια των Ονιάδων ενώ οι Σελευκίδες συνέχισαν να επιδοτούν την πραγματοποίηση των θυσιών στον Ναό και να τον τιμούν. 1473 Αλλά η αγαστή αυτή συνεργασία
και η ομόνοια Εβραίων και Ελλήνων διαταράχθηκε στο τέλος της βασιλείας του Σελεύκου Δ᾽ Φιλοπάτορα (διοίκ. 187-175 π.Χ.) και στην αρχή της βασιλείας του Αντιόχου Δ᾽
Επιφανούς (διοίκ. 175-164 π.Χ.). Όλα ξεκίνησαν από εσωτερική αντιδικία ανάμεσα
στους Εβραίους με σύγκρουση του Αρχιερέα Ονία Γ᾽ και του «προστάτη» του Ναού,
Σίμωνος. Και οι δύο απευθύνθησαν στον Σέλευκο Δ᾽ για να τους δώσει δίκιο αλλά εκείνος κράτησε αποστάσεις. Όταν, όμως, ο νέος Αρχιερέας, Ιάσων, προσέφερε στον Αντίο1468

Ιώσηπος, Ι.A., XI.304-347.
Erich S. Gruen, «Jews and Greeks,» in A Companion To The Hellenistic World, ed. Andrew
Erskine (Oxford: Blackwell, 2003), p. 264.
1470
Ιώσηπος, Ι.A., XII.138-144.
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Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Β᾽», 4:11.
1472
Gruen, p. 266.
1473
Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Β᾽», 3:1-3.
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χο Δ᾽ αυξημένες προσόδους για τους Σελευκίδες με αντάλλαγμα την υποστήριξή του, η
κατάσταση άλλαξε. ΄Για να αποδείξει την πίστη του στο ελληνικό καθεστώς, ο Ιάσων
υποστήριξε τον ελληνικό τρόπο ζωής. Με την βοήθεια του Σελευκίδη βασιλιά, ο Ιάσων
ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο και έκτισε γυμνάσιο και εφηβείο ενώ οι άνδρες που ζούσαν
στην Ιερουσαλήμ αναγνωρίσθηκαν ως πολίτες της Αντιόχειας.1474 Η όλη διευθέτηση του
εβραϊκού ζητήματος εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές: οι μεν Αρχιερείς είχαν στο
πλευρό τους έναν ισχυρό εξωτερικό σύμμαχο για να υπερισχύουν στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις ενώ ο Αντίοχος Δ᾽ ήθελε τους Εβραίους και την περιοχή τους υπό τον έλεγχό του για να προετοιμάσει την επίθεσή του εναντίον της Αιγύπτου των Πτολεμαίων.
Αν και η αποδοχή των ελληνικών ηθών και εθίμων έχει εκληφθεί ως αναγκαστικός
εξελληνισμός των Εβραίων, στην ιστορική πραγματικότητα ήταν οι Εβραίοι αυτοί που
το ζήτησαν ενώ δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις αντιδράσεως στην εφαρμογή του.
Αντιθέτως, φαίνεται ότι ψήγματα του ελληνικού τρόπου εκπαιδεύσεως (γυμνάσιο) είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται από τους Εβραίους, ελληνικά ονόματα όπως
Ιάσων, Μενέλαος, Αντίγονος είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται από την αριστοκρατία και ο ελληνικός πολιτισμός είχε ήδη διεισδύσει στην εβραϊκή κοινωνία αλλά
χωρίς να υπάρξει «σύγκρουση μεταξύ Ελληνισμού και Ιουδαϊσμού».1475 Σε γενικές
γραμμές, οι Εβραίοι επιθυμούσαν να συνταυτισθούν με τους Έλληνες και διότι αυτό
εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους αλλά και διότι έτσι γίνονταν μέρος του ελληνιστικού συστήματος. Διέσπασαν, δηλαδή, την εθνική τους απομόνωσή δεχόμενοι τον πολιτισμό των ισχυρών της εποχής. Αυτή η ιδέα της εκούσιας ή ακούσιας εβραϊκής προσαρμογής στο εκάστοτε ισχυρό πολιτικό σύστημα που έφθασε και μέχρι τις μέρες μας βοήθησε τον εβραϊσμό να αποκτήσει μια οικουμενική διάσταση, διατηρώντας παράλληλα
την αρχή του ανήκειν.
Ο Αντίοχος Δ᾽ πραγματοποίησε δύο εκστρατείες εναντίον της Αιγύπτου του
Πτολεμαίου ΣΤ᾽ Φιλομήτορος (διοίκ. 181-145 π.Χ.), την πρώτη το 170/169 και την
δεύτερη το 168 π.Χ. Επειδή υπήρξε εβραϊκή διαμάχη για την ανώτατη εξουσία και
υπήρχαν Εβραίοι που υποστήριζαν τον Πτολεμαίο, παρακινούμενος από μερίδα Εβραίων, ο Αντίοχος εισέβαλε στην Ιερουσαλήμ, σκότωσε πολλούς από τους υποστηρικτές
του Πτολεμαίου, λεηλάτησε την πόλη και με την ανοχή του Αρχιερέα Μενέλαου πήρε
από τον Ναό όλα τα χρυσά και ασημένια σκεύη και τα χρήματα ενώ απαγόρευσε τις θυσίες για τρία χρόνια και έξι μήνες.1476 Με αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησε το 168 π.Χ.
την δεύτερη εκστρατεία του, η οποία, όμως, είχε άσχημη κατάληξη. Οι Ρωμαίοι είχαν
ήδη νικήσει στον Γ᾽ Μακεδονικό Πόλεμο και κατέφθασαν στην Αίγυπτο μη ανεχόμενοι
την δραστηριότητα του Σελευκίδη στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο βασιλιάς αναγκάσθηκε να οπισθοχωρήσει μέσω της Αρχαίας Παλαιστίνης, οι Εβραίοι της οποίας
βρίσκονταν σε αναβρασμό εξαιτίας πάλι εσωτερικών διαφορών. Φοβούμενος εξέγερση,
ο Αντίοχος διέταξε σφαγιασμό των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Το 167 π.Χ., ο βασιλιάς
προέβη σε δραστικότερα μέτρα απαγορεύοντας εβραϊκές θυσίες στον Ναό και μετατρέποντάς τον σε ναό του Διός, διατάσσοντας την ανέγερση βωμών για την λατρεία άλλων θεών και απαγορεύοντας την περιτομή.1477 Μέχρι το 164 π.Χ., με πολεμικές νίκες
εναντίον του στρατού του Αντιόχου, οι Εβραίοι κατάφεραν να επανακτήσουν την Ιε1474

Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Β᾽», 3 & 4:1-22.
Gruen, p. 267.
1476
Ιώσηπος, Ι.Π., I.31-33 και Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Α᾽», 1:16-28 & Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Β᾽», 5:15-21.
1477
Ιώσηπος, Ι.Π., I.34-35 και Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Β᾽», 5.
1475
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ρουσαλήμ και να επαναφέρουν τις εβραϊκές παραδόσεις. 1478 Τελικά, τα εσωτερικά προβλήματα στο βασίλειο των Σελευκιδών οδήγησαν σε μία συμβίωση Ελλήνων και
Εβραίων, κατά την οποία ο Αρχιερέας διοικούσε υπό την ανοχή του βασιλιά. Τώρα, οι
Σελευκίδες επιζητούσαν την εβραϊκή φιλία και ονόμασαν τον Αρχιερέα «φίλον βασιλέως».1479 Την εποχή αυτή, η επικυριαρχία των Σελευκιδών επί των Εβραίων είχε χαλαρώσει τόσο που οι δεύτεροι θεώρησαν ότι είχαν αποτινάξει τον ελληνικό ζυγό. 1480 Αλλά
στην πραγματικότητα, ο Δημήτριος Β᾽ Νικάτωρ (διοίκ. 146-139 & 129-125 π.Χ.) ήταν
αυτός που συνήψε ειρήνη με τους Εβραίους, αναγνώρισε τον διορισμό του Αρχιερέα
τους, τους επέτρεψε να διαχειρίζονται τα φρούρια που είχαν κτίσει, τους προσέφερε
φοροαπαλλαγές, το δικαίωμα να υπηρετούν στον στρατό των Σελευκιδών και συγχώρεσε τα «αγνοήματα και τα αμαρτήματα» τους.1481
Η σταδιακή κατάρρευση του κράτους των Σελευκιδών έδωσε την δυνατότητα
στους Εβραίους να ισχυροποιηθούν στην περιοχή υπό τον Ιωάννη Υρκανό (διοίκ. 135104 π.Χ.), ο οποίος στο πρόσωπό του ένωνε την «ἀρχὴν τοῦ ἔθνους καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ προφητείαν», δηλαδή ήταν και αρχιερέας και ηγεμόνας-στρατηγός και είχε
και το χάρισμα της προφητείας. Πρώτα-πρώτα, ο Υρκανός απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της Ιερουσαλήμ και μετά τον έλεγχο γειτονικών περιοχών αλλά χωρίς να ενοχλήσει
σημαντικές πόλεις των Σελευκιδών.1482 Η εδαφική τους αυτή επέκταση έδωσε το δικαίωμα στον Αρχιερέα Αριστόβουλο, μεγαλύτερο γιο του Υρκανού, να μετατρέψει την
εβραϊκή διοίκηση σε βασιλεία. Ακολουθώντας το παράδειγμα των ελληνιστικών βασιλέων φόρεσε και αυτός το διάδημα1483 και ίσως ονόμασε και τον εαυτό του «Φιλέλλην».1484 Στην βασιλεία τον αντικατέστησε ο αδελφός του Αλέξανδρος Ιανναίος (διοίκ.
103-76 π.Χ.). Ο Ιανναίος επιτέθηκε σε πόλεις στα παράλια της Αρχαίας Παλαιστίνης
και δεν δίστασε να αντιμετωπίσει και τους Σελευκίδες βασιλείς. Οι συνεχείς τριβές και
συγγενικές αντιπαραθέσεις στο βασίλειο των Σελευκιδών έδωσαν την δυνατότητα στον
Εβραίο αρχηγό να μπορεί να ανασαίνει χωρίς να φοβάται τους Έλληνες βασιλείς. Με
τους πολέμους του κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του τμήματα της Συριο-Φοινίκης1485 χωρίς να απειληθεί σοβαρά από τους Έλληνες βασιλείς. Παρά τις σημαντικές νίκες, την εβραϊκή εδαφική εξάπλωση και την ενίσχυση του εβραϊκού εθνικισμού, ιστορική πεποίθηση είναι ότι οι Εβραίοι συνέχιζαν να δρουν στα πλαίσια του ελληνιστικού
κόσμου, «σε αυτόν στον οποίον είχαν προσαρμοστεί παρά σε αυτόν που είχαν αποκηρύξει».1486 Το γυμνάσιο και το εφηβείο χρησιμοποιούνταν συνεχώς από την στιγμή που
καθιδρύθηκαν και τα ελληνικά ονόματα επιμένουν στην αποδοχή του ελληνικού πολιτισμού προσαρμοσμένη στις εβραϊκές παραδόσεις, όπως και το πορφυρό ένδυμα του Αρχιερέα που θυμίζει τις ελληνιστική αυλή των Σελευκιδών. Ο Αρχιερέας Σίμων οικοδόμησε οικογενειακό τύμβο που αντέγραφε την ελληνική πρακτική και ο Υρκανός
εξέδωσε νομίσματα με ελληνιστικά σύμβολα ενώ στα νομίσματα του Ιανναίου υπήρχαν
επιγραφές στα εβραϊκά και στα ελληνικά, «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».1487 Από την
1478

Ιώσηπος, Ι.Π., I.36-40.
Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Α᾽», 10:20.
1480
Ιώσηπος, Ι.A., XIII.213-214.
1481
Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Α᾽», 13:33-42 και 14:25-49.
1482
Ιώσηπος, Ι.Π., I.61-69.
1483
Ιώσηπος, Ι.A., XIII.301 και Ιώσηπος, Ι.Π., I.70.
1484
Ιώσηπος, Ι.A., XIII.318.
1485
Ιώσηπος, Ι.A., XIII.320-404.
1486
Gruen, p. 269.
1487
GCTV, nos 6086-6087, 2:559-560.
1479
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άλλη πλευρά, ο εβραϊκός χαρακτήρας της κοινωνίας και των εθίμων παρέμεινε αναλοίωτος. Ο Υρκανός πρώτος χρησιμοποίησε μισθοφόρους, όπως έπρατταν και οι ελληνιστικοί ηγεμόνες, αλλά ο στρατός του παρέμεινε στο μεγαλύτερο μέρος του εβραϊκός.1488
Αλλά και ο Αριστόβουλος, ο «Φιλέλλην», που φόρεσε το ελληνιστικό διάδημα, δεν δίστασε να επεκτείνει εδαφικά το βασίλειό του ή να επιμείνει στην πρακτική της περιτομής.1489 Όλα αυτά μάλλον δείχνουν ότι «ο Ελληνισμός διεύρυνε και ενίσχυσε την ταυτότητα» των Εβραίων χωρίς να τους απορροφήσει. 1490 Κατά τον Α᾽ αιώνα π.Χ., δυναστικοί πόλεμοι ανάμεσα στον Υρκανό Β᾽ και στον Αριστόβουλο Β᾽ προκάλεσαν την
επέμβαση της Ρώμης.
Η επαφή Ελληνισμού και Ιουδαϊσμού δεν περιορίσθηκε στην πατρογονική γη
των Εβραίων αλλά και στον ελλαδικό χώρο, στο Αιγαίο και στην υπόλοιπη Ανατολική
Μεσόγειο. Εβραίοι βρέθηκαν στην Κυρήνη, στην Αίγυπτο, στην Συρία, στην Μεσοποταμία, σε πόλεις και βασίλεια της Μικράς Ασίας, στην Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στην Κύπρο.1491 Αυτό δείχνουν οι σωζόμενες επιγραφές, όσες είναι βέβαιο ότι αναφέρονται σε Εβραίους (Ιστορική Πηγή 33).
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 33
ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (Γ᾽-Α᾽ αιώνας π.Χ.)
Α. Η απελευθέρωση του Μόσχου Μοσχίωνος Ιουδαίου στον Ωρωπό (300-250 π.Χ.)
CIJG 96 = IJudO I Arch45. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
[Η αρχή της επιγραφής είναι κατεστραμμένη]
... υπό την οποία [απόφαση] ο Μόσχος θα υπηρετεί τον Φρυνίδα (για ένα χρόνο/κάποιο
χρονικό διάστημα;), και θα είναι ελεύθερος, χωρίς να ανήκει σε κανέναν. Εάν κάτι
πάθει ο Φρυνίδας πριν περάσει ο χρόνος [της υποχρεωτικής παραμονής του Μόσχου
μαζί του], (τότε) ελεύθερος θα φύγει ο Μόσχος για όπου θέλει εκείνος, καλότυχα.
Μάρτυρες (είναι) ο Αθηνόδωρος (γιος) του Μνασικώντα από τον Ωρωπό, ο Βίοττος
(γιος) του Ευδίκου από την Αθήνα, ο Χαρίνος (γιος) του Αντιχάρμου από την Αθήνα, ο
Αθηνάδης (γιος) του Επιγόνου από τον Ωρωπό, ο Ίππων (γιος) του Αισχύλου από τον
Ωρωπό. Ο Μόσχος (γιος) του Μοσχίωνος από την Ιουδαία είδε όνειρο στο οποίο τον
πρόσταξε ο θεός Αμφιάραος και (η θεά) Υγεία [και] όπως όρισαν ο Αμφιάραος και η
Υγεία να αναγράψει σε στήλη (την απόφαση) και να την στήσει δίπλα στον βωμό.
Β. Επιτύμβια στήλη της Ηράκλειας με αρά,1492 από την νήσο Ρήνεια1493 (Β᾽-Α᾽ αιώνας
π.Χ.)
CIJG 62 = IJudO I Arch70 = SIG, no 1181. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Επικαλούμαι και αξιώνω1494 από τον Θεό τον Ύψιστο, τον Κύριο των πνευμάτων και
1488

Ιώσηπος, Ι.A., XIII.249 & 374-378.
Ιώσηπος, Ι.A., XIII.318.
1490
Gruen, p. 269-270.
1491
Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Α᾽», 15:23.
1492
Προσευχή ή κατάρα.
1493
Νησί απέναντι από την Δήλο (BAGROW, 61:A3).
1494
Ίσως και με την έννοια «ικετεύω».
1489
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κάθε σάρκας, [να είναι] εναντίον αυτών που σκοπίμως σκότωσαν ή φαρμάκωσαν 1495
την ταλαιπωρημένη και πρόωρα (χαμένη) Ηράκλεια, χύνοντας άδικα το αθώο της αίμα,
για να συμβεί το ίδιο και σ᾽ αυτούς που την σκότωσαν ή την φαρμάκωσαν (αλλά) και
στα παιδιά τους. Κύριε, εσύ που επιτηρείς τα πάντα, και οι άγγελοι Κυρίου, στον οποίον [sic] κάθε ψυχή την σημερινή ημέρα υποκλίνεται ζητώντας βοήθεια, 1496 για να εκδικηθείς (για) το αθώο αίμα [της Ηράκλειας], για να τους βρεις (τους ενόχους) και γρήγορα.
Γ. Τιμητική Στήλη για τον Σεραπίωνα από την Δήλο (150-50 π.Χ.)
CIJG 56 = IJudO I Arch67. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Οι Ισραηλίτες στην Δήλο που έρχονται με προσφορές στον ναό [ή στο ιερό] Αργαριζίν1497 στεφανώνουν με χρυσό στέφανο τον Σαραπίωνα (γιο) του Ιάσονα από την Κνωσσό για τις ευεργεσίες του [καλές του πράξεις] προς αυτούς.1498
Δ. Αναθηματικός κιονίσκος του Λυσιμάχου από την Δήλο (Α᾽ αιώνας π.Χ.
CIJG 55 = IJudO I Arch63. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Ο Λυσίμαχος προσέφερε (αυτόν τον κιονίσκο) στον Ύψιστο Θεό για την βοήθεια του
προς αυτόν.
Λυσίμαχος ὑπὲρ ἑαυτοῦ Θεῷ Ὑψίστῳ χαριστήριον1499
Ε. Αναθηματική βάση Αγαθοκλή και Λυσιμάχου από την Δήλο (Α᾽ αιώνας π.Χ.
CIJG 54 = IJudO I Arch65. Απόδοση στην νεοελληνική Δ. Ι. Λοΐζος.
Ο Αγαθοκλής και ο Λυσίμαχος προσευχόμενοι (για την πραγματοποίηση της ευχής τους;)
Ἀγαθοκλῆς καὶ Λυσίμαχος ἐπὶ προσευχῇι1500
Η πρώτη αυτή εβραϊκή διασπορά οφειλόταν σε αναγκαστική μετακίνηση ανθρώπων αλλά και σε εκούσιο αποικισμό. Οι Εβραίοι που μετοίκησαν αναγκαστικά από
την γη τους στην Αίγυπτο ήταν οι αιχμάλωτοι πολέμου επί Πτολεμαίου Α᾽ αλλά και άλλοι που λόγω της εμφύλιας διαμάχης αναγκάστηκαν να αλλάξουν τόπο διαμονής.
Όμως, οι περισσότεροι Εβραίοι έφυγαν από την Αρχαία Παλαιστίνη διότι κατετάγησαν
ως μισθοφόροι, συμμετείχαν σε τακτικούς στρατούς ή στρατιωτικές αποικίες αλλά και
πολλοί ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με επιχειρηματικές δραστηριότητες, το εμπόριο ή
την γεωργία. Οι νεοφυείς πόλεις στην αλεξανδρινή αυτοκρατορία απετέλεσαν μεγάλους
πόλους έλξεως για όλες αυτές τις κατηγορίες Εβραίων.1501
1495

Αντί για «δηλητηρίασαν», εδώ έχει μάλλον την έννοια «της έκαναν μάγια» (Δημητράκος, λμ.
«φαρμακεύω», αρ. 5.
1496
Ίσως «προσεύχεται».
1497
Δες Υδρία Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια, λμ. «Γαριζίν», 16:446-447 και Encyclopaedia
Judaica, λμ. «Gerzim, Mount», 7:507-509.
1498
Η επιγραφή βρέθηκε στο κτήριο GD 80, στην Συναγωγή. Δες CIJG, σ. 138-143.
1499
Η επιγραφή βρέθηκε στο κτήριο GD 80, στην Συναγωγή.
1500
Η επιγραφή βρέθηκε στην συνοικία GD 79, οικία IIA και η φράση «ἐπὶ προσευχῇι» συνδέεται με την ύπαρξη Συναγωγής στην Δήλο. Δες IJudO 1:226-227.
1501
Gruen, p. 272.
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Ο θεσμός που κράτησε τους Εβραίους της Διασποράς ενωμένους ήταν η Συναγωγή, η οποία έχει διαπιστωθεί αρχαιολογικά, επιγραφικά αλλά και από φιλολογικές
πηγές σε πολλές πόλεις. Είναι διαπιστωμένο ότι Συναγωγή υπήρχε στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου, στην Αντιόχεια της Συρίας,1502 στην Κύπρο, στην Δήλο, στην Σάμο, στην
Κω στην Ρόδο, σε πολλές πόλεις στην Μικρά Ασία και στον Εύξεινο Πόντο αλλά και
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εβραίοι είχαν φθάσει μέχρι την Όστια και την Ρώμη, στην
Ιταλία. Παρότι οι Εβραίοι δεν απομονώθηκαν σε κλειστή εθνική ομάδα από τους
υπόλοιπους κατοίκους των πόλεων, ξεχώριζαν από την ιδιαίτερη θρησκευτική τους πίστη και τις παραδόσεις τους. Μιλούσαν και έγραφαν για τον ένα, μοναδικό, και Ύψιστο Κύριο και Θεό, εόρταζαν το Σάββατο, είχαν ιδιαίτερη διατροφή και τελούσαν την
περιτομή στα άρρενα βρέφη. Η Συναγωγή ήταν χώρος προσευχής, τελέσεως της περιτομής και άλλων θρησκευτικών τελετών αλλά και μελέτης των γραφών. Δεν ήταν μυστικός ή κρυφός θρησκευτικός χώρος αλλά αναγνωρίσιμος μέσα σε μία πόλη.1503
Η πρώτη μαρτυρία για την εγκατάσταση Εβραίων μακριά από την Αρχαία Παλαιστίνη αφορά στην Αίγυπτο. Με μεγάλη δόση υπερβολής στους αριθμούς αναφέρεται
ότι κατά τις εκστρατείες του στην Συριο-Φοινίκη, ο Πτολεμαίος Α᾽ μετήγαγε από την
Αρχαία Παλαιστίνη στην χώρα του 100.000 Εβραίους, 30.000 από τους οποίους
εξόπλισε και διέσπειρε ως φρουρούς στα διάφορα φρούρια της περιοχής που ήλεγχε. 1504
Πάντως, η παρουσία στρατιωτών στον πτολεμαϊκό στρατό είναι αναμφισβήτητη και
μάλιστα είχαν όλα τα δικαιώματα που απέρρεαν από την υπηρεσία τους, δηλαδή προαγωγή σε θέση αξιωματικού και παραχώρηση γης, όπως γινόταν και με όσους άλλους
υπηρετούσαν στον ίδιο στρατό. Οι πηγές μας δείχνουν ότι οι Εβραίοι υπέκειντο πλήρως
στα δικαστήρια και σε όλους τους νόμους του πτολεμαϊκού κράτους σε ό,τι αφορούσε
σε δίκες, δάνεια, γαιοκτησίες ή συμφωνίες μεταξύ τους. 1505 Ενδιαφέρον παρουσιάζει
πράξη δανείου επί υποθήκη μεταξύ δύο Εβραίων που συνομολογήθηκε στην Κροκοδειλόπολη (Krokodilopolis, BAGROW, 75:D2, σημερ. Medinet el-Fayyum) στις 4 Νοεμβρίου 182 π.Χ. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με σημερινή παρόμοια συμβολαιογραφική πράξη.
Κατά το εικοστό τέταρτο έτος της βασιλείας του Πτολεμαίου [E᾽]1506 (γιου)
του Πτολεμαίου [Δ᾽]1507 και της Αρσινόης [Γ᾽] [...] στην Κροκοδειλόπολη,
στον Αρσινόιτο νομό, δάνεισε ο Απολλώνιος (γιος) του Πρωτόγερου, Ιουδαίους της Επιγονής,1508 στον Σώστρατο (γιο) του Νεοπτόλεμου, Ιουδαίου
της Επιγονής, δύο τάλαντα (χάλκινα) και τρεις χιλιάδες δραχμές χάλκινες
άτοκα (και) για ένα έτος από τον προαναφερόμενο χρόνο με υποθήκη την
υφιστάμενη οικία του, την αυλή και όλα τα υπόλοιπα (τμήματα του κτίσμα-

1502

Την Αντιόχεια (BAGROW, 62:C4, σημερ. Hatya ή Αντακυα) επί του ποταμού Ορόντη (σημερ. Nahr el-Asi ή Asi Nehri) στα βορειοδυτικά σύνορα της Συρίας με τον Τουρκία, στην τουρκική πλευρά.
1503
Gruen, p. 273-274.
1504
H. St. J. Thackeray, ed., The Letter of Aristeas, 12-13 & 35-36.
1505
CPJ, nos 18-32.
1506
Πτολεμαίος Ε᾽, διοίκ. 204-180 π.Χ.
1507
Πτολεμαίος Δ᾽, διοίκ. 222-204 π.Χ.
1508
Δηλαδή, Εβραίος δεύτερης γενιάς στην Αίγυπτο, απόγονος στρατιωτικού εποίκου (δες Δημητράκος, λμ. «επιγονή», αρ. 4).
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τος), που όλα βρίσκονται στην Απιάδα,1509 στην επαρχία Θέμιστο,1510 με διαστάσεις από Νότο προς Βορρά είκοσι πήχεις, από την Δύση προς την Ανατολή είκοσι (πήχεις), που συνορεύει στα νότια με την οικία του Σωπάτρα,
στα βόρεια και ανατολικά με οδούς, στα δυτικά με το σπίτι του Άρπαλου
και του Σώστρατου ...[χάσμα] [που ανήκε;] σε αυτούς τον προαναφερόμενο
χρόνο. Το δάνειο θα το αποπληρώσει ο Σώστρατος στον Απολλώνιο μέσα
σε ένα χρόνο. Εάν δεν το αποπληρώσει όπως αναγράφεται (εδώ), ο Απολλώνιος θα έχει το δικαίωμα να κατασχέσει την υποθήκη, σύμφωνα με (αυτήν) την πράξη. Ο Σώστρατος εγγυάται στον Απολλώνιο την υποθήκη αυτή
και την παρέχει ολόκληρη, χωρίς να είναι ενεχυριασμένη, χωρίς να επιβαρύνεται από άλλο δάνειο, και ελεύθερη χρεών. Εάν δεν την εγγυηθεί ή δεν
την παραδώσει όπως αναγράφεται (εδώ) ή κίνδυνος απειλήσει την υποθήκη
αυτή, ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, με οποιονδήποτε τρόπο, ο
Σώστρατος θα αποπληρώσει το δάνειο αυτό στον Απολλώνιο αμέσως εντός
του έτους. Εάν δεν το αποπληρώσει όπως αναγράφεται (εδώ), θα απαιτήσει
ο Σώστρατος από τον Απολλώνιο αμέσως το δάνειο επαυξημένο κατά το
ήμισυ και με τόκο υπερημερίας δύο δραχμές ανά μνα για κάθε μήνα. Η
πράξη αυτή ισχύει παντού. [...]1511
Οι Εβραίοι είχαν ενταχθεί πλήρως στην ελληνιστική κοινωνία της Αιγύπτου. Ήταν
στρατιώτες και αξιωματικοί του στρατού, εισπράκτορες φόρων, έμποροι και τραπεζίτες, μεταφορείς εμπορευμάτων, καταστηματάρχες, αγρότες, τεχνίτες και αστυνόμοι.1512
Σημαντικό στοιχείο για την ένταξη των Εβραίων στον ελληνιστικό κόσμο αποτελεί η συμμετοχή τους στην ελληνιστική παιδεία, όπως αυτή αποδεικνύεται από τους
καταλόγους εφήβων στα εφηβεία. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα εφηβεία αποτελούσαν τον κολοφώνα της εκπαιδεύσεως, παιδείας, και ελληνικής αγωγής στις ελληνιστικές πόλεις. Με τα σημερινά εκπαιδευτικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως λύκεια και πανεπιστήμια. Ορισμένα ονόματα Εβραίων εφήβων από την Κυρήνη (δυτικά της Αιγύπτου) και την πόλη Ίασο 1513 της Μικράς Ασίας, περί τον Α᾽ αιώνα
1509

Για την Απιάδα δες Apias at <https://www.trismegistos.org/place/240>.
Θεμίστου μερίς, δες Themistou Meris at <https://www.trismegistos.org/place/2366>.
1511
Απόσπασμα από τον πάπυρο στο CPJ, no 23 = P. Tebt. 817 =
<http://www.papyri.info/ddbdp/p.tebt;3.1;817>.
1512
Gruen, p. 274.
1513
Η Ίασος ή Ιασός (Iasos, BAGROW, 61:F3, κοντά στο σημερ. Kıyıkışlacık, Τουρκία) βρισκόταν κοντά στα μικρασιατικά παράλια, απέναντι από την Λέρο και το Φαρμακονήσι. Το 405 π.Χ. ο
Λύσανδρος έπλευσε με τον στόλο του στην Ίασο και κατέλαβε την πόλη. Σκότωσε και τους 800 άνδρες
που ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία, πούλησε τα γυναικόπαιδα ως λάφυρα πολέμου και «κατέσκαψε την
πόλιν» (Δ.Σ., XIII.104.7). Με βάση αυτή την πληροφορία, ο αστικός πληθυσμός της πόλεως έχει υπολογισθεί σε περίπου 3000 άτομα. Η Ίασος ήταν μέλος της Συμμαχίας της Δήλου και κατέβαλλε εισφορά
από το 450/449 μέχρι το 415/414 π.Χ. Το 412 π.Χ., κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, οι Σπαρτιάτες
κατέλαβαν την πόλη αλλά μέχρι το 405 πρέπει να είχε επιστρέψει στην Αθηναϊκή Συμμαχία αφού κατελήφθη για μια φορά ακόμη από Σπαρτιάτες. Η Ίασος είχε βουλή και εκκλησία του δήμου, η οποία συνεδρίαζε μηνιαίως υπό την προεδρία του επιστάτη (PHI Greek Inscriptions, # PH258856, Asia Minor:
Caria, Iasos 3). Τα νομοθετήματα εισήγαν οι πρυτάνεις (PHI Greek Inscriptions, # PH258885, Asia
Minor: Caria, Iasos 29). Στο τέλος του Δ᾽ αιώνα π.Χ., όσοι πολίτες προσέρχονταν πρώτοι στην μηνιαία
συνεδρίαση της εκκλησίας του δήμου αμείβονταν με ειδικό επίδομα («εκκλησιαστικόν») [PHI Greek
Inscriptions, # PH258934, Asia Minor: Caria, Iasos 77 και Philippe Gauthier, «L'inscription d'Iasos relative à l'ekklesiastikon (I.Iasos 20),» Bulletin de Correspondance Hellénique 114 (1990) 417-443]. Ο
επώνυμος άρχων ονομαζόταν «στεφανηφόρος» (Iasos 3). Από ψήφισμα του μέσου του Δ᾽ αιώνα π.Χ. μα1510
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π.Χ., δείχνουν την αναμφισβήτητη συμμετοχή τους στην ελληνική παιδεία: Ιησούς
(γιος) του Αντιφίλου,1514 Σίμων (γιος) του Διογένη,1515 Ιούδας (γιος) του Ευόδου.1516 Τα
στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας προέρχονται από ορισμένες και συνεπώς τα συμπεράσματά μας δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένης εμβέλειας. Παρ᾽ όλα αυτά, η
επίδραση της ελληνικής παιδείας ήταν καταλυτική: Εβραίοι συγγραφείς υιοθέτησαν την
ελληνική γλώσσα, στην οποία συνέγραψαν τα έργα τους, μετέφρασαν ή προσάρμοσαν
την γραπτή τους παράδοση. Τέτοια παραδείγματα είναι η μετάφραση των εβδομήκοντα
της Εβραϊκής Πεντατεύχου (τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης) στην ελληνική (τέλος Δ᾽ αιώνα π.Χ.), τα έργα (σήμερα μόνο αποσπάσματα) του Δημητρίου Ιουδαίου Χρονικογράφου (τέλος Γ᾽ αιώνα π.Χ.),1517 έργα ιστοριογραφικού χαρακτήρα
όπως η Επιστολή του Αριστέα1518 και το βιβλίο Μακκαβαίων Γ᾽ της Παλαιάς Διαθήκης.
Επίσης, η πρώτη τραγωδία Εβραίου συγγραφέα, το έργο Έξαγωγή του Εζεκιήλ του
Ποιητή (100 π.Χ.;),1519 έργα του Εβραίου φιλοσόφου Αριστόβουλου του Πανέα (Β᾽
αιώνας π.Χ.)1520 και του Αρτάπανου (Β᾽ αιώνας π.Χ.).1521 Το αναγνωστικό κοινό αυτών
των έργων δεν μπορεί παρά να ήταν κυρίως εξελληνισμένοι, από πλευράς παιδείας και
γλώσσας, Εβραίοι.
Οι Εβραίοι πρέπει να είχαν ενστερνισθεί και το ελληνικό αθλητικό ιδεώδες ή
τουλάχιστον να συμμετείχαν συνειδητά σε αθλητικούς αγώνες. Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς1522 περιγράφει στα έργα του αθλητές, αθλήματα και αγώνες για τους αναγνώστες
του που ήταν κατά κύριο λόγο Εβραίοι και ενδιαφέρονταν για αυτά. Εκτός από τους
Εβραίους της Διασποράς που ζούσαν σε πόλεις με ελληνικούς πληθυσμούς και συμμετείχαν σε αγώνες, ο Ηρώδης της Ιουδαίας (37-4 π.Χ.) διοργάνωσε αθλητικούς αγώνες
και έκτισε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αρχαία Παλαιστίνη, και τα δύο ξένα προς την
προηγούμενη εβραϊκή παράδοση.1523
Στην Κυρήνη, στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια και σε αρκετές πόλεις στην
Μικρά Ασία, οι Εβραίοι απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα και υψηλές θέσεις στην διοίθαίνουμε ότι υπήρχαν επίσης «άρχοντες», «ταμίαι», «αστυνόμοι», «συνήγοροι», «ιερείς» (PHI Greek
Inscriptions, # PH258935, Asia Minor: Caria, Iasos 78) ενώ αλλού αναφέρονται οι προστάτες («προστατών», Iasos 77). Οι πολίτες χωρίζονταν σε φυλές και πατρίες (PHI Greek Inscriptions, # PH258880, Asia
Minor: Caria, Iasos 47). Πιθανότατα υπήρχαν έξι φυλές και επικεφαλής κάθε μίας ήταν ένας νεοποίης
(Iasos 77). Υπήρχε ναός του Δία. Η λατρεία του Δία και της Ήρας χρονολογείται από τον ΣΤ᾽ αιώνα
μέχρι και την Ελληνιστική Εποχή. Τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. λατρευόταν η Άρτεμις και ο Απόλλων. Στην Αρχαιότητα, η πόλη ήταν κτισμένη σε μικρό νησί και περιβαλλόταν από τείχος μήκους 2,4 χλμ., το οποίο
περιέκλειε έκταση 0,26 τ.χλμ. Στην ξηρά που ήταν απέναντι από το νησί της Αρχαιότητας είχε κατασκευασθεί τον Δ᾽ αιώνα π.Χ. ισχυρό τείχος με πύργους μήκους 3,6 χλμ., ο σκοπός του οποίου πρέπει να
ήταν αποκλειστικά στρατιωτικός. Δες Hansen & Nielsen, no 891, «Iasos», pp. 1117-1119. Για νομίσματα
δες GCTV, nos 4894-4903, 2:445-446.
1514
PHI Greek Inscriptions, # PH324496, Egypt, Nubia and Cyrenaïca: Cyrenaïca, SEG 20:740.
1515
PHI Greek Inscriptions, # PH259042, Asia Minor: Caria, Iasos 184.
1516
PHI Greek Inscriptions, # PH259049, Asia Minor: Caria, Iasos 191.
1517
Encyclopaedia Judaica, λμ. «Demetrius», 5:549 και τα σωζόμενα αποσπάσματα σε
Demetrius Judaeus Alexandrinus, FGrH, 722.
1518
Encyclopaedia Judaica, λμ. «Aristeas, Letter of», 2:456 και H. St. J. Thackeray, ed., The
Letter of Aristeas.
1519
Encyclopaedia Judaica, λμ. «Ezekiel the Poet», 6:649 και σωζόμενο απόσπασμα σε Κλήμης
Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, I.155-157 (κεφ. 22-23).
1520
Encyclopaedia Judaica, λμ. «Aristobulus of Paneas», 2:459-460.
1521
Encyclopaedia Judaica, λμ. «Artapanus», 2:521-522.
1522
Encyclopaedia Judaica, λμ. «Philo Judaeus», 16:59-64 & 75-76.
1523
Ιώσηπος, Ι.A., XV.267-271 & 341 & XVII.194.
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κηση. Βέβαια, δεν είναι εξακριβωμένο εάν οι Εβραίοι είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα
ή εάν και τα επιθυμούσαν, σε πολλές πόλεις.1524 Σε κάθε περίπτωση, οι Εβραίοι της διασποράς (από την Ιταλία μέχρι το Ιράν) –οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν
καν επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ– δεν ήταν καθόλου αποκομμένοι από την πατρίδα
τους. Την ύπαρξή της τους υπενθύμιζε ο Ναός, η εβραϊκή διοίκηση στην Αρχαία Παλαιστίνη αλλά και η ίδια η Ιερουσαλήμ. Η θρησκευτική σημασία της Ιερουσαλήμ αναφερόταν πολύ συχνά σε εβραϊκά γραπτά, «ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει»1525 και «ίερόπολιν»,1526 ενώ
η ασέβεια προς τον Θεό ισοδυναμούσε με ασέβεια προς τα ιερότερα σύμβολα του
εβραϊσμού, τους γονείς, την πατρίδα, τους ευεργέτες: «τῷ μὴ σέβειν θεὸν ἕπεται τὸ
μήτε γονεῖς μήτε πατρίδα μήτ εὐεργέτας τιμᾶν».1527 Η ελληνική αξία του να τιμά ο πολίτης την Πόλη του και η ελληνιστική αξία του να τιμά κανείς την πατρίδα του επαναλαμβάνεται ως εβραϊκός σεβασμός ίσος προς τον Θεό, πράγμα που δείχνει το πόσο βαθιά είχε επηρεάσει ο ελληνισμός τον εβραϊσμό. Ο προσανατολισμός αυτός προς την Ιερουσαλήμ, όμως, δεν υπονοούσε και αυτόματη επιθυμία για επιστροφή. Άλλωστε οι
Εβραίοι, όπως και οι Έλληνες, είχαν φύγει από την πατρογονική τους γη για μόνιμη
εγκατάσταση σε άλλες περιοχές. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να συνεισφέρουν οικονομικά ετησίως στον Ναό αλλά και να επισκεφθούν
το εβραϊκό Πάσχα (Πεσάχ)1528 την ιερή γη για να προσκυνήσουν στον Ναό.1529 Ο στενός
δεσμός των Εβραίων της διασποράς με την Αρχαία Παλαιστίνη και την Ιερουσαλήμ συνεχίσθηκε και κατά την Ρωμαϊκή Εποχή. Προορισμός της φυλής ορίσθηκε να κατοικούν πάντα στην γη Χανναάν, οι απόγονοί τους να εποικίσουν σε όλο τον κόσμο και να
είναι πιο πολλοί και από τα αστέρια του ουρανού, «καὶ τὸ πλῆθος ὑμῶν ἔν τε νήσοις
καὶ κατ' ἤπειρον βιοτεύσετε ὅσον ἐστιν οὐδ' ἀστέρων ἀριθμὸς ἐν οὐρανῷ».1530
Οι Εβραίοι της Ελληνιστικής Εποχής ήταν ο λαός ο οποίος συνταυτίσθηκε με
τους Μακεδόνες, Έλληνες, στο ανατολικό Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, σε
αντίθεση με άλλους λαούς στην Δυτική Ασία που προτίμησαν την απομόνωσή τους.
Υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα, την lingua franca, της εποχής και οι φιλόσοφοι και
ιστορικοί τους έγραψαν θρησκευτικά, φιλοσοφικά, και ιστορικά κείμενα σε αυτήν την
γλώσσα. Μετανάστευσαν από την Ιταλία μέχρι το Ιράν και εγκαταστάθηκαν και σε ελληνικές πόλεις αλλά το βλέμμα τους ήταν πάντα στραμμένο προς την Ιερουσαλήμ και
την Αρχαία Παλαιστίνη. Μπορεί ορισμένοι Εβραίοι να ανήλθαν σε σημαντικές θέσεις
στην διοίκηση των ελληνιστικών βασιλείων, να προσαρμόσθηκαν και να υιοθέτησαν
τον ελληνιστικό τρόπο ζωής και παιδείας αλλά παρέμειναν πιστοί στην θρησκεία και
στις παραδόσεις τους. Το βλέμμα τους έμεινε προσηλωμένο στην Ιερουσαλήμ και στην
πατρογονική τους γη ενώ η σκέψη τους στην επιταγή της φυλής, να πληθύνουν και να
εγκατασταθούν παντού στην Γη.

Συμπέρασμα

1524

Gruen, p. 275.
Αγία Γραφή, «Μακκαβαίων Β᾽», 1:12.
1526
Φίλων (Αλεξανδρεύς) Ιουδαίος, Της αυτού πρεσβείας προς Γάιον, 225.
1527
Φίλων (Αλεξανδρεύς) Ιουδαίος, Περί του βίου Μωυσέως, II.198.
1528
Κατά το Πεσάχ εορταζόταν η επιστροφή των Εβραίων από την Αίγυπτο (Δημήτρης Ι. Λοΐζος,
Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί, 3η έκδ., σ. 78-79).
1529
Gruen, pp. 275-277.
1530
Ιώσηπος, Ι.A., IV.116.
1525
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦIΕΣ, ΕΠΕΞΗΓHΣΕΙΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η Αρχαία Ευρωπαϊκή Ιστορία και η Δημοσίευση των Πηγών της
Οι πηγές της Αρχαίας Ευρωπαϊκής Ιστορίας αποτελούν ένα σύνολο αρχαιολογικών, ιστορικών,
φιλολογικών, επιγραφικών, νομισματικών συλλογών που βρίσκονται καταγεγραμμένες σε κώδικες,
παπύρους, λίθους, μέταλλα. Οι πηγές αυτές έχουν δημοσιευθεί σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
κυρίως σε συλλογές και σειρές. Ένας πλήρης οδηγός (των μέχρι το 1969) εντύπων εκδόσεων όλων των
πηγών παρατίθεται στο Hermann Bengston, Einführung in die Alte Geschichte, 6th ed. (München: Beck,
1969) / Introduction to Ancient History (Berkeley: Univ. of California Press, 1970), στο οποίο
παραπέμπουμε ως Bengston, IAH.
Α. Γενικές Συντομογραφίες
Γενικές συντομογραφίες που βρίσκονται κυρίως στις υποσημειώσεις.
<>
|
=

& άλ.

περικλείει διευθύνσεις διαδικτύου (Internet)
δείχνει το τέλος σειράς κειμένου σε επιγραφή
ίσον (το ίδιο κείμενο σε άλλη έκδοση)
ισοδύναμο
και άλλοι

αγγλ.
αιτ.
αρχ.

στην αγγλική γλώσσα
αιτιατική πτώση (στην γραμματική)
γραμματικός αρχαϊσμός/αρχαϊκή λέξη

ch., chs
col.

chapter, chapters
column, σε σελίδα

γεν.
γρ.

γενική πτώση (στην γραμματική)
γραμμάρια

ed., Ed.
έγχρ.
εικ.
εκ.
εκατ.
εκδ.,
έκδ., Έκδ.
εν.
επιμ., Επιμ.
ΕΙΡ
ΕΡΤ

Editor
έγχρωμο
εικόνα, εικόνες
εκατοστά του μέτρου
εκατομμύρια
εκδόσεις, εκδότης
έκδοση, Έκδοση
ενικός αριθμός (γραμματική)
Επιμελητής
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
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et. al.

et alia [και άλλοι]

fig.
Fr.

Figure
Fragment

ιταλ.

στην ιταλική γλώσσα

κ. αλ.
κ.ε.
κ.μ.
κ. εξ.
κεφ., Κεφ.
κλπ
κ.ο.κ.
κυβ.

και αλλού
κυβικά εκατοστά
κυβικά μέτρα
και εξής
Κεφάλαιο (εντός κειμένου αναφέρεται στον παρόντα τόμο)
και τα λοιπά
και ούτω καθ’ εξής
κυβέρνησε (για βασιλείς, τυράννους, στρατηγούς)

λ.
λατ.
λμ.

λεπτά ώρας
στην λατινική γλώσσα
λήμμα

μ.
Μετ. ή μετ.
μ.Χ.

μέτρα (μονάδα μήκους)
μετάφραση
μετά Χριστό

n.
n.d.
no, Nos

note
no date
numero, number, numbers

ό. π.
ονομ.

όπως παραπάνω
ονομαστική πτώση (στην γραμματική)

p., pp.
π.Χ.
π.χ.
Παν.
par.
περ., Περ.
πληθ.
Πρβλ.

page, pages
προ Χριστού
παραδείγματος χάριν
Πανεπιστήμιο
paragraph
περίπου
πληθυντικός αριθμός (γραμματική)
παράβαλε

ρ.ε., Ρ.Ε.
rev.
rpt.

ραδιοφωνική εκπομπή
revised
reprinted

σ.
σημ.
σημερ.
sic
St.
στιχ.
συγγ.
συμπλ.
supp.
σχεδ., σχ.

σελίδα, σελίδες
σημείωση
σημερινός/σημερινή
(το λατινικό οὕτω), γραμμένο ή τυπωμένο κείμενο που συνήθως περιέχει κάποιο λάθος
Saint
στίχος
συγγενές
συμπληρωμένη
supplement
σχέδιο

ΤΑΠ ή ΤΑΠΑ
Τ.Ε., τ.ε.
τ.μ.

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Υπουργείο Πολιτισμού)
τηλεοπτική εκπομπή
τετραγωνικά μέτρα
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τ.χλμ.
τευχ.
τομ.

τετραγωνικά χιλιόμετρα
τεύχος
τόμος, τόμοι

Univ., Un.
υποσ.

University
υποσημείωση

χλμ.

χιλιόμετρα

vol., vols

volume, volumes

Β. Συντομογραφίες Αρχαίων Συγγραφέων
Οι Αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται με το πλήρες όνομα και έργο τους εκτός από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
A.M.
Αιλιανός, Π.Ι.
Αιλιανός, ΠΖΙ
Ανώνυμος, Περίπλους Ε.Π.
Απ. Αννιβ.
Απ. Ιβηρ.
Απ. Ιλλ.
Απ. Ιτάλ.
Απ. Κελτ.
Απ. Λιβ.
Απ. Μακ.
Απ. Μιθρ.
Απ. ΡΕ
Απ. Σαυν.
Απ. Σικ.
Απ. Συρ.
Αριστοτέλης, Fragmenta
Γαληνός
Δ.Α., Προς Αμμαίον Επιστολή
Δ.Α.
Δ.Α. ΠΑΡ.
Δ.Α. Περί Δεινάρχου
Δ.Λ.
Δίων
Δ.Σ.
Δ.Χ.
Ευσέβιος
Ηρόδ.
Θουκ.
Ι.Α.
Ι.Π.
CA/ΠΑΙ
Ξεν.
Ξεν. Λ.Π.
Ovidius, Met.
S.I.
Tac. Ann.
V.M.
V.P.

Ammianus Marcellinus
Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία
Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος
Ανώνυμος, Περίπλους Ευξείνου Πόντου
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Αννιβαϊκή (Book VII)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Ιβηρική (Book VI)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Ιλλυρική (Book Χ)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Εκ της Ιταλικής (Book ΙΙ)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Εκ της Κελτικής (Book IV)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Λιβυκή (Book VIII)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Εκ της Μακεδονικής (Book ΙX)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Μιθριδάτειος (Book XII)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Ρωμαϊκών Εμφυλίων
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Εκ της Σαυνιτικής (Book ΙΙΙ)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Εκ της Σικελικής και Νησιωτικής (Book V)*
Αππιανός, Ρωμαϊκά, Συριακή (Book XI)*
Αριστοτέλης. Qui ferebantur librorum fragmenta
Γαληνός, Κλαύδιος****
Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Προς Αμμαίον Επιστολή
Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία
Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περί των Αρχαίων Ρητόρων
Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περί Δεινάρχου
Διογένης Λαέρτιος
Δίων Κάσσιος
Διόδωρος Σικελιώτης
Δίων Χρυσόστομος
Ευσέβιος, Χρονικοί Κανόνες**
Ηρόδοτος
Θουκυδίδης
Ιώσηπος (Josephus). Ιουδαϊκή Αρχαιολογία
Ιώσηπος (Josephus). Ιστορία Ιουδαϊκού Πολέμου προς Ρωμαίους
Ιώσηπος (Josephus). Contra Apionem ή Περί Αρχαιότητος Ιουδαίων
Ξενοφών
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία
Ovidius, Metamorphosen
Silius Italicus
Tacitus, Annales
Valerius Maximus ***
Velleius Paterculus

Επεξηγήσεις Παραπομπών
Οι παραπομπές στα έργα των αρχαίων συγγραφέων έγιναν με συγκεκριμένη μέθοδο αναφοράς
ανεξαρτήτως του τρόπου αριθμήσεως του έργου στην έκδοση που χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή, ο πρώτος
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αριθμός (λατινικός) αναφέρεται στο βιβλίο, ο δεύτερος αριθμός (αραβικός) στο τμήμα του βιβλίου και ο
τρίτος αριθμός (αραβικός), εάν υπάρχει, σε συγκεκριμένη παράγραφο του τμήματος του βιβλίου. Για
παράδειγμα, η παραπομπή Δ.Α., ΧΙΧ.9.4 παραπέμπει στο έργο του Διονύσιου Αλικαρνασσέως
(παρατίθεται στην Γενική Βιβλιογραφία), στο βιβλίο 19 (XIX o λατινικός αριθμός), στο τμήμα 9
(αραβικός αριθμός) του βιβλίου 19 και στην παράγραφο 4 (αραβικός αριθμός) του τμήματος 9 του
βιβλίου 19. Επίσης, η έκδοση του αρχαίου κειμένου που χρησιμοποιήθηκε αναγράφεται στην Γενική
Βιβλιογραφία.
Αριθμοί σε παρένθεση που ακολουθούν την παραπομπή στο έργο αρχαίου συγγραφέα αφορούν σε
διαφορετική αρίθμηση των παραγράφων ή τμημάτων του ιδίου κειμένου. Παραδείγματος χάριν, η
παραπομπή «Στράβων, V.4.13 (C251)» σημαίνει κατά μία αρίθμηση κεφάλαιο 5, τμήμα 4, παράγραφος
13 ενώ κατά άλλη το τμήμα C251 που περιλαμβάνει ή αντιστοιχεί στο ίδιο κείμενο με αυτό της πρώτης
αριθμήσεως.
Η παραπομπή Florus, I.12 (VI) σημαίνει στο πρώτο βιβλίο, το τμήμα 12 του κεφαλαίου VI.
Όσων έργων αμφισβητείται ο συγγραφέας σημειώνονται με το πρόθεμα Ψευδο- ή Pseudo-.
* Η αναφορά στα έργα του Αππιανού έγινε με παραπομπή κατευθείαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο (με
λατινικό αριθμό) και παράγραφο του κειμένου χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ο αριθμός του βιβλίου (π.χ.
Book III, που αναγράφεται εδώ στις Συντομογραφίες) αλλά μόνο ο τίτλος του (π.χ. Σαυν. = Εκ της
Σαυνιτικής). Δηλαδή, η παραπομπή Απ. Σαυν., VI.2 αναφέρεται στο βιβλιο «Εκ της Σαυνιτικής» (βιβλίο
3 από την αρίθμηση σε όλα τα έργα του Αππιανού, όπως φαίνεται μόνο στις Συντομογραφίες εδώ), στο
κεφάλαιο 6, παράγραφος 2. Εξαιρείται το έργο «Ρωμαϊκών Εμφυλίων» του Αππιανού, το οποίο
ακολουθεί τον κανόνα βιβλίο, κεφάλαιο, παράγραφος.
** Ευσέβιος, ο Παμφίλου, Καισαρείας της Παλαιστίνης. Χρονικοί κανόνες και επιτομή παντοδαπής ιστορίας
Ελλήνων τε και βαρβάρων. Από το έργο έχουν διασωθεί το αρχικό ελληνικό κείμενο σε αποσπάσματα,
αρμενική μετάφραση του πλήρους έργου, η οποία έχει μεταφρασθεί στα λατινικά, και αποσπάσματα της
λατινικής μεταφράσεως του ελληνικού κειμένου από τον Ιερώνυμο. Το έργο αποτελείται από δύο Βιβλία.
Στο πρώτο Βιβλίο (I) ο Ευσέβιος παραθέτει επιτομή της παγκόσμιας Ιστορίας και στο δεύτερο (II)
χρονολογικούς πίνακες διαφόρων ημερολογίων της Αρχαιότητας με την διαδοχή βασιλέων και σημαντικών
ιστορικών γεγονότων. Οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση του Alfred Schoene, όπου είναι συγκεντρωμένα
τα αποσπάσματα στην ελληνική γλώσσα (συντομογραφία Η της στήλης Eusebius), η αρμενική μετάφραση
από το ελληνικό πρωτότυπο σε λατινική μετάφραση (συντομογραφία VA της στήλης Versio Armenia) και η
λατινική μετάφραση του Ιερωνύμου (συντομογραφία Hier. της στήλης Hieronymus). Ο Ευσέβιος βασίσθηκε
στον Πορφύριο Τύριο / Porphyrius Tyrius, FGrH, 260.
*** Ext. = Externa Exempla. Κάθε κεφάλαιο βιβλίου στο έργο του Βαλέριου Μάξιμου χωρίζεται σε δύο
τμήματα: το πρώτο αναφέρεται σε παραδείγματα από την ζωή των Ρωμαίων ενώ το δεύτερο σε
παραδείγματα από το εξωτερικό. Οι παραπομπές στις παραγράφους του δεύτερου μέρους κάθε
κεφαλαίου γίνονται με την προσθήκη της συντόμευσης Ext.
**** Οι βιβλιογραφικές αναφορές στο έργο του Γαληνού γίνονται στον τόμο και στην σελίδα της
εκδόσεως του Kühn.
Στο έργο του Pompeius Festus χρησιμοποιείται διπλή αρίθμηση σελίδων [π.χ. Festus, 492 L. (359 M.)]
ανάλογα με την έκδοση του αρχαίου κειμένου που έχει χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή
L= ed. W. M. Lindsay
M = ed. Karl Otfried Müller
Στις μεταφράσεις από τα αρχαία κείμενα, οι αγκύλες [ ] περικλείουν επεξηγήσεις ενώ οι παρενθέσεις ( )
αναγκαία συμπληρωματική λέξη ή λέξεις που δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο αλλά πρέπει να προστεθούν
για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.
Γ. Αποσπάσματα Έργων Αρχαίων Συγγραφέων
Αποσπάσματα έργων αρχαίων συγγραφέων που έχουν χαθεί μπορεί να έχουν εντοπισθεί σε έργα άλλων
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αρχαίων συγγραφέων. Όπου ήταν αυτό δυνατόν, αναφέρουμε και το απόσπασμα του χαμένου έργου
αλλά και το έργο του αρχαίου συγγραφέα όπου αναφέρεται. Δηλαδή, η παραπομπή AR:FP, fr. 10 = Δ.Α.,
II.38-40 (δες συντομογραφίες αρχαίων συγγραφέων για επεξήγηση των αρχικών) σημαίνει ότι ο
Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (μετά το ίσον) αναφέρει ότι μια συγκεκριμένη πληροφορία την ανέγνωσε στο
έργο του Fabius Pictor (πριν το ίσον) το οποίο είναι για μας χαμένο. Κύρια πηγή αποσπασμάτων
ιστοριογραφικών και ιστορικών συγγραφών είναι το σημερινό έργο με την συντομογραφία FGrH.
Οι παραπομπές στα αποσπάσματα λογοτεχνικών και μη ιστορικών έργων γίνονται συνήθως στις
συλλογές που εξεδόθησαν κυρίως κατά τον 19ο ή τις αρχές του 20ου αιώνα μ.Χ. Επειδή, όμως, από το
μέσο του 20ου αιώνα και μετά ανακαλύπτονται κάθε τόσο πάπυροι με νέα αποσπάσματα έργων, καλό θα
είναι ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να ερευνήσει και τις νεώτερες εκδόσεις αποσπασμάτων.
Δ. Λατινικές Επιγραφές
Bengston, IAH., ch. 4.
Οι λατινικές επιγραφές είναι συγκεντρωμένες στο Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby. EDCS
<http://manfredclauss.de/gb/index.html>. Η εύρεση συγκεκριμένης επιγραφής μπορεί να γίνει από την
επιλογή “Issuing by corpora.” Αναγράφουμε την έκδοση στην οποία έχει δημοσιευθεί από τον πίνακα
συντομογραφιών (Abbreviations) χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα και την βοήθεια (advice).
Προτείνουμε να χρησιμοποιείται την έκδοση CIL=Corpus Inscriptionum Latinarum για τις παλαιότερες
επιγραφές μέχρι τον 20ο αιώνα μ.Χ. αλλά τις συγκεκριμένες εκδόσεις για όσες έχουν δημοσιευθεί κατά
τον 20ο αιώνα και μετά. Στην επιλογή “Search Database” μπορούν οι επιγραφές να διερευνηθούν με
διάφορους τρόπους και επιλογές.
Για να βρείτε την αντιστοίχηση των επιγραφών που έχουν δημοσιευθεί στην Inscriptiones Latinae Selectae
(ILS) με τις δημοσιευμένες στους τόμους της Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) πρέπει να
συμβουλευθείτε το αρχείο στην διεύθυνση <http://cil.bbaw.de/pdf/ILS.pdf >.
Για να βρείτε μια λατινική επιγραφή και τις άλλες πηγές δημοσιεύσεώς της στην ηλεκτρονική βάση του
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) <http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/datenbank_eng.php> πρέπει να
καταχωρίσετε τον αριθμό της σύμφωνα με την έντυπη έκδοση. Δηλαδή η επιγραφή 1763 που βρίσκεται
στον τόμο Ι της δευτέρας εκδόσεως του CIL (Ι 2 1763) πρέπει να αναγραφεί στο σχετικό σημείο της
ιστοσελίδας ως Ι2 1763.
Ε. Ελληνικές Επιγραφές
Bengston, IAH., ch. 4.
Οι ελληνικές επιγραφές είναι συγκεντρωμένες στις εκδόσεις Inscriptiones Graecae (IG) και
Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG). Μεγάλη συλλογή των ελληνικών επιγραφών
(αρχαιοελληνικά κείμενα) είναι διαθέσιμη στο Packard Humanities Institute (PHI), Greek Inscriptions.
(previously available on CD-ROM PHI 7.0).
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/
Οι συντομογραφίες και η βιβλιογραφία των επιγραφών στην διεύθυνση
https://epigraphy.packhum.org/biblio.html
Σημείωση: Για να εντοπίσετε μία συγκεκριμένη επιγραφή στο PHI, ψάξτε την με έναν φυλλομετρητή
διαδικτύου (Internet browser) όπως οι Internet Explorer, Firefox ή Google Chrome χρησιμοποιώντας την
διεύθυνση: <http://epigraphy.packhum.org/text/χχχ> όπου θα αντικαταστήσετε τα χχχ με τον αριθμό της
επιγραφής μετά το PH. Για παράδειγμα, για να βρείτε την επιγραφή με αριθμό PH329634 ψάξτε την
στην διεύθυνση <http://epigraphy.packhum.org/text/329634>.
Η παραπομπή σε συγκεκριμένο στοίχο(ους) μια επιγραφής γίνεται με την αρίθμηση των στοίχων και
παρουσιάζεται με τους αριθμούς που χωρίζονται από την τελεία μετά τον αριθμό της επιγραφής. Π.χ.,
PHI Greek Inscriptions, # PH193424, IG XI-[XIII], Tit. Cam. 110.1-3.
Για την αντιστοίχηση των διαφόρων εκδόσεων των ελληνικών επιγραφών στην έκδοση Inscriptiones
Graecae [από IG – IG2 – IG3 και μέχρι το IG XIV] και μεταξύ των εκδόσεων Inscriptiones Graecae και
Supplementum Epigraphicum Graecum [IG – SEG] δες
http://ig.bbaw.de/konkordanzen
ή
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http://www.ig.uni-muenster.de/
Για την αντιστοίχηση διαφόρων εκδόσεων ελληνικών επιγραφών χρησιμοποιείστε τον ιστότοπο
CLAROS. CONCORDANCE OF GREEK INSCRIPTIONS
http://www.dge.filol.csic.es/claros/2claros.htm
Τα εξής σύμβολα χρησιμοποιούνται στις παραθέσεις πηγών:
Αγκύλες [ ]
περικλείουν επεξηγήσεις που δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο
Παρενθέσεις ( )

περικλείουν αναγκαία συμπληρωματική λέξη ή λέξεις που δεν
υπάρχουν στο πρωτότυπο αλλά πρέπει να προστεθούν για την
καλύτερη κατανόηση του κειμένου

Απλά αποσιωπητικά ...

σημειώνουν χάσματα (κατεστραμμένα μέρη του κειμένου)

Αποσιωπητικά μέσα σε αγκύλες [...]

σημειώνουν δικές μας ηθελημένες παραλήψεις του αρχικού
κειμένου

Τρία ερωτηματικά μέσα σε αγκύλες [;;;] σημειώνουν μη αναγνώσιμα τμήματα του αρχικού κειμένου
ΣΤ. Πάπυροι
Bengston, IAH., ch. 4.
Τα αρχαία λογοτεχνικά, ιστορικά, νομικά, ιδιωτικά (αλληλογραφία) κλπ κείμενα που έχουν βρεθεί στην
Αίγυπτο, στην Ελλάδα και στην Ρώμη, έχουν διασωθεί και είναι καταγεγραμμένα σε παπύρους
μελετώνται από τους παπυρολόγους και η επιστήμη της αναγνώσεως, μεταφράσεως, και σχολιασμού
τους ονομάζεται παπυρολογία.
Μεγάλο μέρος των κειμένων των παπύρων διατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
http://papyri.info/
και
https://www.trismegistos.org/
Ζ. Νομίσματα
Bengston, IAH., ch. 4.
Ελληνικά Νομίσματα
Η σειρά αναφοράς για τα ελληνικά νομίσματα είναι οι εκδόσεις του Βρετανικού Μουσείου, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στην διεθνή βιβλιογραφία με την συντομογραφία BMC.
A catalog of the Greek Coins in the British Museum
(i) Italy (Poole, Head and Gardner, 1873). [Reprint, Forni, 1960s]
(ii) Sicily (Poole, Head and Gardner, 1876). [Reprint, Forni, 1960s]
(iii) The Tauric Chersonese, Sarmatia, Dacia, Moesia, Thrace, &c (Head and Gardner, 1877). [Reprint, Forni, 1960s]

(iv) Seleucid Kings of Syria (Gardner, 1878). [Reprints: Forni, 1960s; Durst?]
(v) Macedonia (Head, 1879). [Reprint, Forni, 1960s]
(vi) The Ptolemies, Kings of Egypt (Poole, 1883). [Reprint, Forni, 1960s]
(vii) Thessaly to Aetolia (Gardner, 1883). [Reprints: Forni, 1960s; Elibron 2004]
(viii) Central Greece (Head, 1884). [Reprint, Forni, 1960s]
(ix) Crete and the Aegean Islands (Wroth, 1886). [Reprint, Forni, 1960s; Elibron 2004]
(x) Peloponnesus (Gardner, 1887). [Reprints: Forni, 1960s; Elibron 2004]
(xi) Attica, Megaris, Aegina (Head, 1888). [Reprint, Forni, 1960s]
(xii) Corinth and Colonies (Head, 1889). [Reprints: Forni, 1960s; Elibron 2002]
(xiii) Pontus, Paphlagonia, Bithynia and Kingdom of Bosporus (Wroth, 1889).[Reprints: Forni, 1960s; Elibron 2002]

(xiv) Mysia (Wroth, 1892). [Reprint, Forni, 1960s]
(xv) Alexandria and the Nomes (Poole, 1892). [Reprint, Forni, 1960s]
(xvi) Ionia (Head, 1892). [Reprints: Forni, 1960s; Elibron 2002]
(xvii) Troas, Aeolis and Lesbos (Wroth, 1894). [Reprint, Forni, 1960s; Elibron]
(xviii) Caria and the Islands (Head, 1897). [Reprint, Forni, 1960s; Elibron]
(xix) Lycia, Pamphylia and Pisidia (Hill, 1897). [Reprint, Forni, 1960s]
(xx) Galatia, Cappadocia and Syria (Wroth, 1899). [Reprint, Forni, 1960s; Elibron]
(xxi) Lycaonia, Isauria and Cilicia (Hill, 1900). [Reprint, Forni, 1960s]
(xxii) Lydia (Head, 1902). [Reprint, Forni, 1960s]
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(xxiii) Parthia (Wroth, 1903). [Reprint, Forni, 1960s; Elibron]
(xxiv) Cyprus (Hill, 1904). [Reprint, Forni, 1960s]
(xxv) Phrygia (Head, 1906). [Reprint, Forni, 1960s]
(xxvi) Phoenicia (Hill, 1910). [Reprint, Forni, 1960s]
(xxvii) Palestine (Hill, 1914). [Reprint, Forni, 1960s]
(xxviii) Arabia, Mesopotamia, Persia (Hill, 1922) [Reprint, Forni, 1960s]
(xxix) Cyrenaica (ESG Robinson, 1927) [Reprint, Forni, 1960s]
Άλλες εύχρηστες εκδόσεις:
 Head, Barclay V. Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics. 2nd Ed. Oxford:
Clarendon, 1911.
 Kroll, John H. The Athenian Agora. Vol. XXVI. The Greek Coins. Princeton, NJ.: The American
School of Classical Studies at Athens, 1993.
 Sear, David R. Greek Coins and their Values. 2 Vols. London: Seaby, 1978-1979.
 Svoronos, John N. Corpus of the Ancient Coins of Athens. Chicago: Ares, 1975.
Ρωμαϊκά Νομίσματα
Η σειρά αναφοράς για τα ρωμαϊκά νομίσματα είναι οι εκδόσεις του Βρετανικού Μουσείου, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στην διεθνή βιβλιογραφία με την συντομογραφία BMC.
A catalog of the Roman Coins in the British Museum
A. Coins of the Roman Republic. 3 Vols (Grueber, 1910).
B. Coins of the Roman Empire
(i) Augustus to Vitellius (Mattingly, 1923).
(ii) Vespasian to Domitian (Mattingly, 1930).
(iii) Nerva to Hadrian (Mattingly, 1936).
(iv) Antoninus Pius to Commodus (Mattingly, 1940).
(v) Pertinax to Elagabalus. 2 Vols (Mattingly, 1950).
(vi) Severus Alexander to Balbinus and Pupienus (Carson, 1962).
Άλλες εύχρηστες εκδόσεις:
 Crawford, M. H. Roman Republican Coinage. 2 Vols. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1974.
 Roman Imperial Coinage
(i) From 31 BC to AD 69 (Sutherland, Revised, 1984).
(ii) Vespasian to Hadrian (Mattingly & Sydenham, 1926).
(iii) Antoninus Pius to Commodus (Mattingly & Sydenham, 1930).
(iv part i) Pertinax to Geta (Mattingly & Sydenham, 1936).
(iv part ii) Macrinus to Pupienus (Mattingly & Sydenham & Sutherland, 1938).
(iv part iii) Gordian III to Uranius Anroninus (Mattingly & Sydenham & Sutherland, 1949).
(v part i) Valerian I to Interregnum (Mattingly & Sydenham & Webb, 1927).
(v part ii) Probus to Galerius Max. & Gallic, British, Usurpers (Mattingly & Sydenham & Webb, 1933).





(vi) Diocletian to Maximinus (Sutherland, 1967).
(vii) Constantine & Licinius (Bruun, 1966).
(viii) Family of Constantine I (Kent, 1981).
(ix)Valentinian I to Theodosius I (Pearce, 1951).
(x) AD 395-491 (Kent, 1994).
Sear, David R. Roman Coins and their Values. 5 Vols. London: Spink, 2000-2014.
(i) From 280 BC to AD 96
(ii) From 96 to 235
(iii) From 235 to 285
(iv) From 284 to 337
(v) From 337 to 491
Sear, David R. Greek Imperial Coins and their values. The Local Coinage of the Roman
Empire. London: Seaby, 1982.

Η. Ονομασία και αρίθμηση βιβλίων Παλαιάς Διαθήκης
Χρησιμοποιήσαμε την έκδοση
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Αγία Γραφή. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp
Η ονομασία και αρίθμηση ορισμένων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης στις μεταφράσεις της μπορεί να
είναι διαφορετική από το Ελληνο-Ορθόδοξο πρωτότυπο ανωτέρω.
Σημειώστε τις κυριότερες αντιστοιχίες:
Βασιλειών Α’=Σαμουήλ Α’=1 Samuel
Βασιλειών B’=Σαμουήλ B’=2 Samuel
Βασιλειών Γ’=Βασιλέων Α’=1 Kings
Βασιλειών Δ’=Βασιλέων Β’=2 Kings
Παραλειπομένων Α’=Χρονικών Α’=1 Chronicles
Παραλειπομένων Β’=Χρονικών Β’=2 Chronicles
Εσδράς Α’=Ezra
Εσδράς Β’=Ezra
Δες για παράδειγμα την Ρωμαιο-Καθολική έκδοση στην αγγλική της μετάφραση στο
https://www.biblegateway.com/versions/Revised-Standard-Version-Catholic-Edition-RSVCEBible/#booklist
Θ. Συντομογραφίες Βιβλίων
Σε όσες παραπομπές αναγράφονται οι παρακάτω συντομογραφίες, η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά
γίνεται στην Γενική Βιβλιογραφία και στην Επιλογή Βιβλιογραφίας κάθε κεφαλαίου.
AAB
AAW
ΑΕΤ
AI
AIMS
AG
ΑΚ
AMCD
ANET
AP
Απ.Ρόδ.
ARAB
AR:FP
ARE
ASB
ASG
ASIA
ΑΤΑ
Badian, SGRH
BAGROW
BMC
CAF
CAH
CAWH
CGF
CMURR
CID
CIL
CIJG
CJC
CMG

Kromayer, Johannes and Georg Veith. The Atlas of Ancient Battlefields
Whitehouse, Archaeological Atlas of the World
Boardman, Αρχαία Ελληνική Τέχνη
«Archaic Inscriptions» in vol 4 of Remains of Old Latin
Ridgway, David et al, eds, Ancient Italy in its Mediterranean Setting
Marazov, Ancient Gold
Καραγιώργης, Αρχαία Κύπρος
Ancient Measures Converter Diophant
http://www.anistor.gr/history/diophant.html
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament
Anthologia Palatina
Απολλώνιος Ρόδιος
Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia
L’Annalistique Romain, Fabius Pictor
Breasted, Ancient Records of Egypt
Kromayer, Johannes and Georg Veith. Antike Schlachtfelde. Bausteine zu einer antiken
Kriegsgeschichte
Kromayer, Johannes. Antike Schlachtfelder in Griechenland
Kromayer, Johannes and Georg Veith. Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika
Kleiner, Art through the Ages
Badian, Studies in Greek and Roman History
Talbert, Richard J. A. Barrington Atlas of the Greek and Roman World [Οι αριθμοί που
ακολουθούν την συντομογραφία BAGROW αναφέρονται στον χάρτη και στο τετράγωνο
του χάρτη όπου βρίσκεται η πόλη ή το φυσικό στοιχείο, inset = ένθετος χάρτης]
Δες τμήμα ΣΤ. Νομίσματα
Kock, Theodorus. Comicorum Atticorum Fragmenta
The Cambridge Ancient History
The Cassell Atlas of World History [1.01L = φύλλο 1.01 Αριστερό ή 1.01R=φύλλο 1.01
Δεξιό].
Kaibel, Comicorum Graecorum Fragmenta
Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic
Corpus des inscriptions de Delphes
Corpus Inscriptionum Latinarum
Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae
Justinianus, Corpus Juris Civilis
The Capitoline Museums Guide
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CPJ
CS
DAGR
DRGA
DGRA
DGRG
DGRBM
DK
ΕΙΕ
ELA
ESS
ΕΤ.ΑΑ
ΕΤ.ΑΕΤ
ΕΤ.ΑΝ
EUMA
FC
FCG
FHG
FGrH
FPLEL
FT
GA
GCTV
GDGHC
GG
GLK
HACW
Historia
HH
HN
HRA
HRR
HW
IAH
ΙΕΓ
ΙΕΕ

IG
IGCH
IGDS
IJudO
ILLRP
ILS
IPArk
ΙΤΛ
Knapp, NEAT
LE
Loeb
LSAG
ΜΙΕΤΕ/ΜΙΕΤ
MvWMUW
ΝΟΑΑ
ΟΑΕΝ
OCD
OGIS
OGR

Corpus Papyrorum Judaicarum
Carry and Scullard
Daremberg & Saglio, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines
Rich, Dictionary of Roman and Greek Antiquities
Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities*
Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography
Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology
Diels & Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Bonifante, Etruscan Life and After Life
Leighton, Robert, Early Societies in Sicily
Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία
Ελληνική Τέχνη. Η Αυγή της Ελληνικής Τέχνης
Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Νομίσματα
Delgado, British Museum Encyclopaedia of Underwater & Maritime Archaeology
«Fasti Consulares» στο Degrassi, Fasti Capitolini
Meineke, Augustus. Fragmenta Comicorum Graecorum.
Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum
Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker
Blänsdorf, Fragmenta Poetarvm Latinorvm Epicorvm et Lyricorvm
«Fasti Triumphales» στο Degrassi, Fasti Capitolini
Greek Anthology
Sear, Greek Coins and their Values
Bruzen de la Martiniere, Le grand dictionnaire géographique historique et critique
Beloch, Griechische Geschichte
Keil, Grammatici Latini
Barnes, Historical Atlas of the Celtic World
Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte [ιστορικό περιοδικό]
History of Humanity
Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics
Henig, Handbook of Roman Art
Hermannus, Historicorum Romanorum Reliquiae
Leisering, Historischer Weltatlas
Bengston, Einführung in die Alte Geschichte / Introduction to Ancient History
Χριστίδης, Α.-Φ. επιμ., Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών [Οι αριθμοί των τόμων δεν
ακολουθούν την αρίθμηση της εκδόσεως με γράμματα (Α έως ΙΕ) αλλά χάριν
ομοιομορφίας με τα υπόλοιπα πολύτομα έργα τα γράμματα έχουν αντικατασταθεί με
αριθμούς (1-15). Επίσης, οι τόμοι Γ1 και Γ2 της αρχικής αριθμήσεως έγιναν 3α και 3β]
Inscriptiones Graecae
Inventory of Greek Coin Hoards
Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile
Inscriptiones Judaicae Orientis
Degrassi, Attilio. Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae
Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae
Thür
Chatelet, Ιστορία της Τέχνης Larousse
Knap, Near Eastern and Aegean Texts
Gordon, Latin Epigraphy
The Loeb Classical Library, Harvard University Press
Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
Sin, Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg
National Oceanic and Atmospheric Administration
Οδηγός Αρχαίων Ελληνικών Νομισμάτων
The Oxford Classical Dictionar (1st & 3rd eds).
Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae
De Origine Gentis Romanae
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OHGRC
PAE
PCG
PECS
PEP
PHI Greek
PNAS
P.Oxy.
P.Ryl., CGLP
PSI
R&O, GHI
RIG
RRC
SEHHW
SGDI
SGHI
ΣΘ
SIG
Staatsverträge
TGF
Tod, GHI
TorEtr
TLG
VIUR

Metcalf, The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage
Sandars, Prehistoric Art of Europe
Meineke, Poetarum Comicorum Graecorum Fragmenta
Princeton Encyclopedia of Classical Sites
Princeton Epigraphical Project
Packard Humanities Institute, Greek Inscriptions
Proceedings of the National Academy of Sciences [USA]
The Oxyrhynchus Papyri
Catalog of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library
Papiri Greci et Latini [della Societa Italiana]
Rhodes & Osborne, Greek Historical Inscriptions 404-323 BC.
Recueil des inscriptions gauloises
Crawford, Roman Republican Coinage
Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World
Collitz, Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften
Meiggs & Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions
Σκυθικοί Θησαυροί
Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum
Die Staatsverträge des Altertums [Vol. 2 & Vol. 3]
Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta
Tod, Greek Historical Inscriptions
Torelli, The Etruscans
Thesaurus Linguae Graecae
De viris illustribus urbis Romae

* Η ανάγνωση των λημμάτων και από τις δύο εκδόσεις του DGRA δίνει μια πλήρη περιγραφή του
λήμματος της παραπομπής.
Ι. Συντομογραφίες Παραπομπών
Σε όποια σημεία των υποσημειώσεων γίνεται αναφορά στην αμέσως προηγούμενη πηγή,
χρησιμοποιείται η λέξη Ίδιο. Στα πολύτομα έργα, η συντομογραφία 2:348 αναφέρεται στον δεύτερο
τόμο, στην σελίδα 234. Το ίδιο συμβαίνει και στις αναφορές σε άρθρα περιοδικών όπου η παραπομπή 48
(January 1997) : 34-38 αναφέρεται στον τόμο 48 και στις σελίδες 34-38 του τεύχους Ιανουαρίου 1997.
ΙΑ. Αρχαιολογική & Ιστορική Χρονολόγηση
Bengston, IAH., ch. 3.1.
John Bintliff, ed., A Companion to Archaeology (Oxford: Blackwell, 2004).
Η μελέτη της Προϊστορίας και της Ιστορίας εξαρτάται απόλυτα από την αρχαιολογική και την ιστορική
χρονολόγηση. Η αρχαιολογική χρονολόγηση χρησιμοποιεί πολλές φορές την ραδιοχρονολόγηση
(διάφορες τεχνικές και μέθοδοι), η οποία βοηθάει την στρωματογραφική χρονολόγηση ή άλλη
χρονολόγηση (π.χ. παρατήρηση δακτυλίων κορμών δένδρων) φθαρτών υλικών. Η αρχαιολογική
χρονολόγηση, όμως, βασίζεται κυρίως στην στρωματογραφική χρονολόγηση για να εκτιμηθεί η ηλικία
των ευρημάτων. Πολύ μεγάλη σημασία στην στρωματογραφική χρονολόγηση παίζει η κεραμική, εφόσον
υπάρχει, διότι συγκρίνοντας την τεχνοτροπία των ευρεθέντων αγγείων (και όχι μόνον) μιας ανασκαφής
με άλλα όμοια και ήδη χρονολογημένα, μπορούν οι αρχαιολόγοι να χρονολογήσουν τα νέα και το
στρώμα στο οποίο ευρέθησαν. Σκοπός της αρχαιολογικής χρονολογήσεως είναι να τοποθετήσει τα
ευρήματα πάνω στην γραμμή του χρόνου. Πόσο μακριά στο παρελθόν είναι από εμάς σήμερα (απόλυτη
χρονολόγηση) ή πώς συσχετίζονται με άλλα στην ίδια ή άλλη αρχαιολογική θέση (σχετική
χρονολόγηση). Οι χρονολογίες εκφράζονται πολλές φορές σε έτη πριν από τώρα ή (στην αγγλική) Before
Present ή στο σύστημα προ Χριστού/προ κοινής εποχής και μετά Χριστόν/κοινής εποχής.
Τους ίδιους σκοπούς έχει και η ιστορική χρονολόγηση, η οποία βασίζεται σε χρονολογικούς πίνακες
απόλυτους και συσχετίσεως ιστορικών γεγονότων, που έχουν συνταχθεί μέσα στους αιώνες. Αν και δεν
υπάρχει ένα σωστό σύστημα ιστορικής χρονολογήσεως από τον 6o αιώνα μ.Χ., μετά περί το 1600 μ.Χ.
και τέλος συστηματικά από τον 18ο αιώνα μ.Χ., οι ιστοριογράφοι και ιστορικοί χρησιμοποιούν το
σύστημα προ Χριστού (γεννήσεως), π.Χ., και μετά Χριστόν (μ.Χ.) χρησιμοποιώντας την γέννηση του
Χριστού ως ένα χρονολογικό ορόσημο για τον προσδιορισμό του τρέχοντος και του παρελθόντος
χρόνου. Ήδη από τον 18ο αιώνα μ.Χ., μη Χριστιανοί ιστορικοί και ιστοριογράφοι αντί του προ Χριστού
και μετά Χριστόν. χρησιμοποίησαν τους ορισμούς (εδώ στην αγγλική) Before the Common/Current Era
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(BCE) και Common/Current Era (CE) ή μεταγραμμένοι στην ελληνική προ κοινής εποχής (π.κ.ε) και κ.ε.
(κοινής εποχής). Στα δύο προαναφερθέντα συστήματα, που ουσιαστικά είναι ένα και το αυτό, δεν
υπάρχει το έτος 0 (μηδέν) αλλά από το 1 π.Χ./π.κ.ε. μεταβαίνουμε στο 1 μ.Χ./κ.ε.
Οι κατάλογοι βασιλέων και ηγεμόνων που έχουν συνταχθεί ήδη από τους πρώτους αιώνες της
καταγεγραμμένης Ιστορίας, η σειρά των ολυμπιάδων και ολυμπιονικών, η θητεία των Αθηναίων
πρυτάνεων (που συνήθως αποδίδεται με διπλή χρονολογία, π.χ. 275/4 π.Χ.) και των Ρωμαίων υπάτων, οι
χρονολογικοί πίνακες που συντάχθηκαν κατά την Μεσαιωνική και Βυζαντινή Εποχή αποτελούν
σημαντικά βοηθήματα για την απόλυτη ή σχετική χρονολόγηση γεγονότων. Όταν η χρονολόγηση δεν
είναι δυνατόν να είναι απόλυτη χρησιμοποιούμε την λέξη περίπου.
Χρονολογικές Περίοδοι Αιώνων και Εποχές Ελληνικής Ιστορίας (π.Χ.)
Αιώνας π.Χ. Αριθμητικά Έτη (π.Χ.)

Ελληνική Εποχή Έτη (π.Χ.)

Ι’

10

1000-901

Γεωμετρική

1100-800

Θ’

9

900-801

Η’

8

800-701

Αρχαϊκή

800-500

Ζ’

7

700-601

ΣΤ’

6

600-501

Ε’

5

500-401

Κλασική

500-323

Δ’

4

400-301

Γ’

3

300-201

Ελληνιστική

323-146

Β’

2

200-101

Α’

1

100-1

Ρωμαϊκή

146-330 μ.Χ.

ΙΒ. Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία
John Bintliff, ed., A Companion to Archaeology (Oxford: Blackwell, 2004).
Η μελέτη της Προϊστορίας του ανθρώπου ως πρελούδιο της Ιστορίας του απαιτεί την καταφυγή στην
Ανθρωπολογία ως βιολογική και κοινωνική επιστήμη. Επίσης, η μελέτη κυρίως ηθών και ταφικών
εθίμων αλλά και πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών μεθόδων απαιτεί την χρήση της αρχαιολογίας ως
κοινωνικής επιστήμης. Πολλές φορές, η αρχαιολογία μας βοηθάει να συμπληρώσουμε κενά στα ιστορικά
τεκμήρια. Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν είχαν αυτόν ακριβώς τον σκοπό, δηλαδή να δώσουν μια
πληρέστερη εικόνα της αρχαίας κοινωνίας και οικονομίας.
ΙΓ. Τέχνη, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Τεχνολογία
Ιστορία είναι το σύνολο του καταγεγραμμένου παρελθόντος, όλες οι εκφάνσεις του πνευματικού
πολιτισμού. Η τέχνη, η φιλολογία, η φιλοσοφία, οι επιστήμες και η τεχνολογία βρήκαν την θέση τους
στην Ιστορίας μας μέσα από σύντομες περιγραφές και αναλύσει έργων τέχνης, αποσπάσματα
φιλολογικών έργων, σύντομες περιγραφές και αναλύσεις φιλοσοφικών και επιστημονικών ιδεών,
τεχνολογικών εφαρμογών και επιτευγμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν βασικά εγχειρίδια ώστε να
περιγραφούν και να αναλυθούν οι πνευματικοί πολιτισμοί όσο το δυνατόν πιο σύντομα αλλά περιεκτικά.
ΙΔ. Γεωγραφία
Bengston, IAH., ch. 3.2.
O.A.W. Dilke, Greek and Roman Maps (Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1985/1998).
Οι αρχαίοι ιστοριογράφοι προσδιόρισαν τον τόπο στον οποίον συνέβησαν τα γεγονότα που περιέγραψαν.
Οι αρχαίοι γεωγράφοι που συνήθως περιέγραψαν στον περίπλου τους τούς τόπους που συνάντησαν
έχουν διασώσει πολύτιμες πληροφορίας αλλά και ονόματα θέσεων και πόλεων που δεν υφίστανται
σήμερα και είναι έργο της αρχαιολογίας να τους βρει και να τους ταυτίσει.
Οι γεωγραφικές μας αναφορές έγιναν στο σημερινό έργο με την συντομογραφία BAGROW.
ΙΕ. Ελληνικοί Αριθμοί
Σε όλες τις χρονολογίες που αναφέρονται σε αιώνες ή χιλιετίες προ Χριστού, χρησιμοποιούνται οι
αρχαίοι ελληνικοί αριθμοί, αλλά με κεφαλαία γράμματα:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

α'
β'
γ'
δ'
ε'
Ϛ' (στ')
ζ'
η'
θ'

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ι'
ια'
ιβ'
ιγ'
ιδ'
ιε'
ιϚ' (ιστ') 80
ιζ'
ιη'
ιθ'

20
30
40
50
60
70
π'
90

κ'
λ'
μ'
ν'
ξ'
ο'
Ϟ'

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000

ρ'
σ'
τ'
υ'
φ'
χ'
ψ'
ω'
Ϡ'
͵α
͵β
͵γ

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000

C
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
CM
M
MM
MMM

ΙΣΤ. Ρωμαϊκοί Αριθμοί
Οι παραπομπές σε εδάφια αρχαίων συγγραφέων γίνονται με ρωμαϊκούς αριθμούς:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

20
30
40
50
60
70
80
90

XX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC

ΙΖ. Ο Ιστότοπος του Παρόντος Έργου
Ο ιστότοπος του παρόντος έργου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.anistor.gr/ellas/Europe-Greece.htm
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(Έντυπη και Ηλεκτρονική)
Στην Γενική Βιβλιογραφία παρατίθενται μόνο έργα στα οποία έγιναν βιβλιογραφικές παραπομπές στις
υποσημειώσεις. Όλα τα έργα έχουν αναγνωσθεί προσωπικά από τον συγγραφέα του παρόντος έργου από
τις έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις που παρατίθενται στην βιβλιογραφία. Αντίτυπα όλων των έργων
βρίσκονται στην έντυπη ή ηλεκτρονική προσωπική βιβλιοθήκη του συγγραφέα. Οι ηλεκτρονικοί
σύνδεσμοι στο διαδίκτυο διατίθενται μόνο για την διευκόλυνση του αναγνώστη που θέλει να ελέγξει
παραπομπές στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση, όπου αυτό είναι εφικτό.
Η Αρχαία Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγές, Οδηγοί
Bengston, Hermann. Einführung in die Alte Geschichte, 6th Ed. München: Beck, 1969 / Introduction to
Ancient History. Berkeley: Univ. of California Press, 1970.
Norton, Mary Beth. Ed. Guide to Historical Literature. 3rd Ed. 2 Vols. N. York: Oxford Univ. Press,
1995.
Emory Libraries and Information Technology. Ancient History Research Guide at
<https://guides.main.library.emory.edu/ancienthistory>.
Iowa State University Library. History Research Guide at <http://instr.iastate.libguides.com/c.php?
g=49226&p=317648>.
University of Newcastle Library guides. Ancient History and Classical Languages: What's in this guide
at <https://libguides.newcastle.edu.au/classics>.
University of Oregon Libraries. Ancient History at <https://researchguides.uoregon.edu/ancient-history>.
Γενικά Συλλογικά Έργα
The Cambridge Ancient History. 2nd (ορισμένοι τόμοι) & 3rd Ed. 14 Vols. Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1970-2005. [Ορισμένες παραπομπές στις οποίες αναφέρεται και το έτος εκδόσεως αφορούν
στην 1st & 2nd έκδοση (ορισμένοι τόμοι) της The Cambridge Ancient History. 11 Vols. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1924-1936].
The Cassell Atlas of World History. 3 Vols. Vol. 1: «The Ancient & Classical Worlds.» London:
Cassell/Andromeda, 2000.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 16 Τόμοι. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1970-2000.
JSTOR. [Πλήρεις σειρές διεθνών περιοδικών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών]
http://www.jstor.org/ [με συνδρομή ή μέσω βιβλιοθήκης]
Persée (Πλήρεις σειρές γαλλικών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων)
http://www.persee.fr/web/guest/home
Gallica [Γαλλική ψηφιακή βιβλιοθήκη]
http://gallica.bnf.fr/
Deutsche Digitale Bibliothek [Γερμανική ψηφιακή βιβλιοθήκη]
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
Europeana [Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη]
https://www.europeana.eu/portal/en
I. Αρχαίες Πηγές: Γενικά
Α. Ελληνικές
1. Ολόκληρη η αρχαία ελληνική γραμματεία (αρχαιοελληνικά κείμενα)1 είναι συγκεντρωμένη στο
Thesaurus Linguae Graecae by the University of California, Irvine (previously available on CD-ROM
#C, #D, #E)
http://www.tlg.uci.edu/ (με συνδρομή)
http://www.tlg.uci.edu/demoinfo/demoauthors.php (δωρεάν, ορισμένοι συγγραφείς)
1

Έργα από την αρχαία ελληνική γραμματεία κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από τις εκδόσεις
Πάπυρος, Γεωργιάδης, Κάκτος, Ζήτρος.
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2. Τα αποσπάσματα των έργων των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών, όσων δηλαδή τα πλήρη έργα έχουν
χαθεί, είναι συγκεντρωμένα από τον Jacoby, Felix. Die Fragmente der griechischen Historiker. 15 Vols.
Berlin: Weidmann, 1923-1926 και Leiden: Brill, 1940-1958 και πλήρης έκδοση σε 1 CD-ROM. Leiden:
Brill, 2004.
http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby (με συνδρομή)
3. Συλλογή που περιλαμβάνει ποικίλα έργα χρήσιμα στον ιστορικό του Αρχαίου Κόσμου: Migne,
Jacques Paul. Ed. Patrologiae Cursus Completus. Series Graecae. [Αναφέρεται και ως Patrologiae
Graecae. Συντομογραφία PG]. 161 Vols. Paris: 1857-1866.
http://patristica.net/graeca/
http://www.roger-pearse.com/weblog/patrologia-graeca-pg-pdfs/
4. Μεγάλη συλλογή των ελληνικών επιγραφών (αρχαιοελληνικά κείμενα) είναι διαθέσιμη στο Packard
Humanities Institute, Greek Inscriptions. (previously available on CD-ROM PHI 7.0).
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=bib
Σημείωση: Για να εντοπίσετε μία συγκεκριμένη επιγραφή από παραπομπή του έργου μας, ψάξτε μέσω
μιας μηχανής αναζήτησης του διαδικτύου (π.χ. Google) για τον κωδικό της επιγραφής όπως στο
παράδειγμα: PHI # PH329634.
Για τις επιγραφές δες και Βραχυγραφίες, Επεξηγήσεις & Πληροφορίες στην αρχή αυτού του τόμου.
Β. Λατινικές
1. Η λατινική ιστορική και φιλολογική γραμματεία παρατίθεται στους ιστότοπους:
PHI. Classical Latin Texts. A Resource Prepared by the Packard Humanities Institute (previously
available on CD-ROM PHI 5.3).
http://latin.packhum.org/about
The Latin Library
http://www.thelatinlibrary.com/
Corpus Scriptorum Latinorum
http://www.forumromanum.org/literature/index.html
2. Συλλογή που περιλαμβάνει ποικίλα έργα χρήσιμα στον ιστορικό του Αρχαίου Κόσμου:
Migne, Jacques Paul. Ed. Patrologiae Cursus Completus. [Series Latina. Αναφέρεται και ως Patrologiae
Latinae. Συντομογραφία PL]. 221 Vols. Paris, 1844-1864.
http://patristica.net/latina/
http://www.roger-pearse.com/weblog/patrologia-latina-pl-volumes-available-online/
3. Όλες (σχεδόν) οι λατινικές επιγραφές είναι συγκεντρωμένες στο
Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby. EDCS.
http://manfredclauss.de/gb/index.html
Για τις επιγραφές δες και Βραχυγραφίες, Επεξηγήσεις & Πληροφορίες στην αρχή αυτού του τόμου.
Γ. Ελληνικές & Λατινικές
1. Μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας είναι ελεύθερα προσβάσιμο στα
πρωτότυπα κείμενα και με αγγλική μετάφραση στους ιστότοπους του Περσέα (Perseus).
Perseus Digital Library. Perseus Collection. Greek & Roman Materials
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
Perseus under Philologic
http://perseus.uchicago.edu/
2. Τα έργα πολλών αρχαίων συγγραφέων μπορούν να εντοπισθούν σε παλαιές στερεότυπες εκδόσεις στα
αρχαία ελληνικά και λατινικά αλλά και σε μεταφράσεις κυρίως στα αγγλικά και γαλλικά στον ιστότοπο
Intenet Archive και/ή στον ιστότοπο Open Library.
https://archive.org/details/texts
https://openlibrary.org/
Δ. Μεταφράσεις
1. Μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας είναι ελεύθερα προσβάσιμο με
αγγλική μετάφραση στους ιστότοπους του Περσέα (Perseus).
Perseus Digital Library. Perseus Collection. Greek & Roman Materials
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
Perseus under Philologic
http://perseus.uchicago.edu/
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2. Μεταφράσεις στα αγγλικά επιλεγμένων αττικών επιγραφών στο Attic Inscriptions Online
https://www.atticinscriptions.com/
3. Μεταφράσεις στα αγγλικά ποικιλίας αρχαίων πηγών για εκπαιδευτικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνονται
στις εξής εκδόσεις (επιλογή):
* Ομάδα 1
Fornara, Charles W. Editor and Translator. Archaic Times to the End of the Peloponnesian War.
Vol. 1 in the series Translated Documents of Greece and Rome. 2nd Ed. Cambridge
Univ. Press, 1983.
Harding, Phillip. Editor and Translator. From the End of the Peloponnesian War to the Battle of
Ipsus. Vol. 2 in the series Translated Documents of Greece and Rome. Cambridge Univ.
Press, 1985.
Burstein, Stanley M. Editor and Translator. The Hellenistic Age from the Battle of Ipsos to the
Death of Kleopatra VII. Vol. 3 in the series Translated Documents of Greece and Rome.
Cambridge Univ. Press, 1985.
Sherk, Robert K. Editor and Translator. Rome and the Greek East to the Death of Augustus. Vol.
4 in the series Translated Documents of Greece and Rome. Cambridge Univ. Press,
1984.
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Google Earth Pro. <https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html>.
Head, Barclay V. Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics. 2nd Ed. Oxford: Clarendon, 1911.
Inventory of Greek Coin Hoards at <http://coinhoards.org/> and at <http://coinhoards.org/browse>. The
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Berlin: Weidmann, 1912.
Kromayer, Johannes and Georg Veith. Antike Schlachtfelder. Bausteine zu einer antiken
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χάρτες και πίνακες. Λογισμικό.
http://www.bronzeage.org.uk/gazetteer.aspx
Whitehouse, David and Ruth. Archaeological Atlas of the World. London: Thames and Hudson, 1975.
VII. Αρχαίες Γλώσσες
Arbuckle, Stuart. Arbuckle Latin Software
[Latin verb conjugator, adjective, noun declinator, translator]. Λογισμικό.
http://arbucklesoftware.weebly.com/index.html
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Δημητράκος, Δ. Επιμ. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. 9 τόμοι. Αθήνα: Δημητράκος, 1964.
Ανατύπωση Εκδόσεως 1953.
Lexigram. [Κλίσεις και λεξικά Αρχαίας, Νέας Ελληνικής και Λατινικής]
http://www.lexigram.gr/
Liddell, Henry George and Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford Univ. Press, 1940
and additions, 1996.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057 (έκδοση 1940)
http://perseus.uchicago.edu/Reference/LSJ.html (έκδοση 1940)
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http://www.inrebus.com/assistant.php
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Aegean Prehistoric Archaeology. Lesson 2: The Neolithic Cultures of Thessaly, Crete, and the Cyclades
http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/?page_id=424
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Barzun, Jacques and Henry F. Graff. The Modern Researcher. 6th Ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2004.
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Kratz, Bernd
History Calendar AD 1-2700. Λογισμικό.
http://www.anistor.gr/anistor/software/HC.html
Κάδμος. Πολυτονικὸν πληκτρολόγιον διὰ τὸ Microsoft Word. proteuss@sdf.lonestar.org. Λογισμικό.
Loizos, Demetris I.
Ancient Measures Converter Diophant. Λογισμικό.
http://www.anistor.gr/history/diophant.html
Lipson, Charles. Cite Right. A Quick Guide to Citation Styles. Chicago: The Univ. of Chicago Press,
2006.
Madison, Joshua F.
Convert [unit conversions]. Λογισμικό.
http://joshmadison.com/convert-for-windows/
National Oceanic and Atmospheric Administration [US]. Natural Hazards. Global Significant Earthquake
Database at https://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1
Oxford Biblical Studies Online. Tools and Resources.
http://www.oxfordbiblicalstudies.com/resource/ToolsAndResources.xhtml
Oxford Radiocarbon Accelerator Unit. OxCal v.4.2 με την χρήση του IntCal13. Λογισμικό.
https://c14.arch.ox.ac.uk/
The Chicago Manual of Style. 13th. Ed. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1982.
The History Files. «King Lists».
http://www.historyfiles.co.uk/
Turabian, Kate L. et al. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 8th Ed.
Chicago: The Univ. Of Chicago Press, 2013.
Χουρδάκης, Μιχαήλ.
Γράφω Πολυτονικά. Λογισμικό
http://www.michaelchourdakis.com/sch/
Χ. Τηλεοπτικές & Ραδιοφωνικές Εκπομπές, ψηφιακές (DVD) ταινίες
Κύπρος
«Θαλάσσιοι Δρόμοι. Κύπρος». Τ.Ε. Ίδρυμα μείζονος Ελληνισμού, 2002. 47 λεπτά. Έγχρωμο.
«Το Πλοίο της Κυρήνειας». Τ.Ε. Στην σειρά Αρχαιολογικές Ξεναγήσεις. ΕΡΤ, 1987-1988. 30 λεπτά.
Έγχρωμο.
«With Captain Sailors Three. The Ancient Kyrenia Ship.» Τ.Ε. Cyprus Broadcasting Corporation & Τhe
National Geographic Society, 1978. 56 min. Color.
Λογοτεχνία
«Μίμοι». Mε τη Λήδα Δημητρίου. Ρ.Ε. 4 Μέρη των 30 λεπτών. ΕΡΤ. Τρίτο Πρόγραμμα. 2007-2008.
«Ρωμαϊκό Θέατρο. Πλαύτος». Mε τη Λήδα Δημητρίου. Ρ.Ε. 2 Μέρη των 30 λεπτών. ΕΡΤ. Τρίτο
Πρόγραμμα. 2007-2008.
«Ρωμαϊκό Θέατρο. Τερέντιος». Mε τη Λήδα Δημητρίου. Ρ.Ε. 4 Μέρη των 30 λεπτών. ΕΡΤ. Τρίτο
Πρόγραμμα. 2007-2008.
Πλαύτος. Αμφιτρύων. Θεατρική Ρ.Ε. 1 ώρα & 27 λεπτά. Λογοτεχνική απόδοση Κατερίνα ΑγγελάκηΡουκ. ΕΙΡ. 196;
Τερέντιος. Πεθερά. Θεατρική Ρ.Ε. 1 ώρα & 7 λεπτά. Μετάφραση Θεόδουλος Μωρέας. ΕΙΡ. 197;
Φοίνικες
«Οι Δρόμοι της Πορφύρας [Φοινίκη]». Τ.Ε. Ίδρυμα μείζονος Ελληνισμού, 2002. 47 λεπτά. Έγχρωμο.
XII. Μουσεία
Τα μουσεία, Ελληνικά και ξένα, που παρατίθενται κατωτέρω, περιλαμβάνουν σημαντικές ή και εκτενείς
συλλογές έργων τέχνης, αρχιτεκτονικής και καθημερινής ζωής των Ρωμαίων, των Ελλήνων της Μεγάλης
Ελλάδας και των ελληνικών αποικιών στην Μεσόγειο Θάλασσα, των άλλων Ευρωπαίων, των Φοινίκων
και των Καρχηδονίων.
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Ρωμαίοι
Έλληνες της Αρχαίας Διασποράς
Προϊστορικοί Ευρωπαίοι
Φοίνικες και Καρχηδόνιοι
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
[αυστηρή επιλογή]
Α. Πηγές
Αγία Γραφή. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp
Ancient Texts (λατινικά και αγγλικά)
http://www.csun.edu/~hcfll004/textindx.html
Attalus (αγγλικά)
http://www.attalus.org/translate/index.html
http://www.attalus.org/docs/index.html
Bibliotheca Augustana (λατινικά, αρχαία ελληνικά, κλπ)
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_summa.html
Christian Classics Ethereal Library (αγγλικά)
http://www.ccel.org/index/author/A
Corpus Scriptorum Latinarum (λατινικά, αγγλικά, γαλλικά)
http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html
De Imperatoribus Romanis Historical Source Index
http://www.luc.edu/roman-emperors/histsou.htm
Early Church Fathers-Additional Texts (αγγλικά)
http://www.ccel.org/ccel/pearse/morefathers/files/home.html
Fathers of the Church (αγγλικά)
http://www.newadvent.org/fathers/
Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG) Digital Project
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/dfhg/
Gallica
http://gallica.bnf.fr/ (αρχαία ελληνικά, λατινικά)
Internet Ancient History Sourcebook (αγγλικά)
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbookfull.asp
Internet Archive (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
https://archive.org/details/texts
Internet Christian Library. Early Church Documents (αγγλικά)
http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html
Internet Classics Archive (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά)
http://classics.mit.edu/Browse/index.html
LACE Greek OCR (αρχαία ελληνικά)
http://heml.mta.ca/lace/catalog
Lacus Curtius (λατινικά, αγγλικά)
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html
LATO-Library of Ancienbt Texts online (αρχαία ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά)
https://sites.google.com/site/ancienttexts/
Loebolus [ορισμένα Loeb edition texts free pdfs] (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά)
http://ryanfb.github.io/loebolus/
Loeb. The digital Loeb Classical Library [πλήρης σειρά] (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά) [με
συνδρομή]*
http://www.hup.harvard.edu/features/loeb/digital.html
Open Library (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
https://openlibrary.org/
Papyri.info
http://papyri.info/
Perseus (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
Perseus under Philologic (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά)
http://perseus.uchicago.edu/
The Latin Library (λατινικά)
http://www.thelatinlibrary.com/
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Thesaurus Linguae Graece Abridged Edition (αρχαία ελληνικά)
http://www.tlg.uci.edu/demoinfo/demoauthors.php
Thesaurus Linguae Graece (αρχαία ελληνικά) [με συνδρομή]*
http://www.tlg.uci.edu/
Trismegistos [papyri]
http://www.trismegistos.org/
Β. Μελέτες
Collections de l'Ecole française d'Athènes en ligne
http://cefael.efa.gr/site.php
Digital Book Index (αγγλικά)
http://www.digitalbookindex.com/_search/search010hstancienta.asp
Forum Romanum (αγγλικά)
http://www.forumromanum.org/index2.html
Internet Archive (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
https://archive.org/details/texts
JSTOR (κυρίως αγγλικά) [με συνδρομή]*
http://www.jstor.org/
Open Library (αρχαία ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
https://openlibrary.org/
Persée (γαλλικά)
http://www.persee.fr/web/guest/home
* Οι πηγές με συνδρομή μπορεί να είναι δωρεάν διαθέσιμες μέσω ακαδημαϊκής ή άλλης βιβλιοθήκης.
***
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Δημήτρης Ι. Λοΐζος
Ο καθηγητής Δημήτρης Ι. Λοΐζος, αρχαιολόγος και ιστορικός, με καταγωγή από την
Ζάκυνθο και την Ιθάκη, συνεισφέρει επί τριάντα συνεχή χρόνια στην αμερικανική ανωτάτη εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Είναι μέλος του
Academic Council (Ακαδημαϊκού Συμβουλίου) στο Deree College-The American
College of Greece, όπου επί σειρά ετών (1990-1998) δίδαξε Ελληνική, Ευρωπαϊκή και
Αμερικανική Ιστορία, διετέλεσε ιδρυτής και είναι διευθυντής (από το 2010) του
Validation Office (Κολλεγιακού Γραφείου Διοικητικής Διασφαλίσεως της Ποιότητας
στην Ανωτάτη Εκπαίδευση), και ιδρυτής και επικεφαλής (1998-2010) του Academic
Advising Office (Κολλεγιακού Γραφείου Φοιτητικής Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής).
Είναι ο πρώτος (από το 1990) ιστορικός στην Ελλάδα, ειδικός στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities) και στην Ιστορική Πληροφορική (Historical
Computing/History and Computing) και από τους ελάχιστους παγκοσμίως ιστορικούς
με εμπειρία σε εφαρμοσμένο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Προγραμματιστής Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών/Digital
Humanities Programming). Έχει ασχοληθεί με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη εφαρμογών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ολοκληρωμένο προγραμματισμό
βάσεων δεδομένων, εφαρμογές πολυμέσων) για την διερεύνηση, την μελέτη και την διδασκαλία της Ιστορίας. Ο Δ. Ι. Λοΐζος σπούδασε Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νεώτερη Ιστορία και Οικονομικά στο Deree College. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Διπλωματική και Κοινωνική Ιστορία στο
Kent State University της Πολιτείας Οχάιο των Η.Π.Α. με καθηγητές τους Lawrence S.
Kaplan (US diplomatic), S. Victor Papacosma (Greece, Balkans), Harold Schwartz
(historiography) ενώ ασχολήθηκε και με την ανάπτυξη εφαρμογών για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη του Αρχαίου Κόσμου, την Αρχαιολογία και Ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης από τους
προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.
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Ο πρόγονός του Δημήτριος Λοΐζος, το 1868, ανακάλυψε στο σημερινό Σπήλαιο
Λοΐζου στην Ιθάκη, όπου κατοικούσε (οικισμός Καλύβια Σταυρού), αρχαιοελληνική
ταφή που περιείχε ένα μαχαίρι, ξίφος και νομίσματα τα οποία έδειξε στον H.
Schleimann (Ithaka, 45-48) και έτσι ακούσια άνοιξαν μαζί το μεγάλο κεφάλαιο της
Μυκηναϊκής Ιστορίας. Συγγενής του είναι και ο Διονύσιος Λοΐζος, φωτογράφος στην
Ζάκυνθο τον 19ου αιώνα.
Σύνδεσμοι Εργογραφίας
http://acg.academia.edu/DemetrisLoizos
https://www.researchgate.net/profile/Demetris_Loizos
Digital Humanities. Diophant Ancient Measures Converter
http://www.anistor.gr/history/diophant.html
FotoArchive
http://www.anistor.gr/anistor/software/fotoarchive.htm
Classical Opus
http://www.anistor.gr/anistor/classical/classical_opus.htm
History Calendar (by Prof. Bernd Kratz)
http://www.anistor.gr/anistor/software/HC.html
Anistoriton/Ανιστόρητον
http://www.anistor.gr/index.html
Προσωπική ιστοσελίδα
http://www.anistor.gr/loizos.htm
***
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