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                                                       Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ βαζηιέσλ ηεο πάξηεο απφ ην 244 π.Υ. έσο ηελ 

νξηζηηθή ππνηαγή ηεο πφιεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ ζηελ Ρψκε ην 

146 π.Υ. Σν 244 π.Υ. νξίδεη ηελ άλνδν ζην ζξφλν ηνπ Άγηδνο Γ΄ θαη ηελ αξρή ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, ελψ ρξνληθά ην δήηεκα πνπ εμεηάδνπκε 

νινθιεξψλεηαη ην 146 π.Υ. Βέβαηα ε εξγαζία επεθηείλεηαη θαη ζηελ ξσκατθή πεξίνδν ζε 

κία πξνζπάζεηα λα γίλεη πην νινθιεξσκέλε θαη πην ζθαηξηθή ε πξνζέγγηζε καο, αιιά ην 

δήηεκα πνπ καο αθνξά θαιχπηεη ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζην 244 π.Υ. θαη ην 146 π.Υ.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο αθνξά ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

βαζηιέσλ ηεο πάξηεο, ηνπ Άγηδνο Γ΄, ηνπ Κιενκέλε Γ΄ θαη ηνπ Νάβη, κε ζηφρν ηελ 

επαλαθνξά ηεο πφιεο ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην χζηεξα απφ κία κεγάιε πεξίνδν παξαθκήο. 

Ζ κεηαξξπζκηζηηθή απηή πξνζπάζεηα ππήξμε φρη κφλν ε ηειεπηαία αλαιακπή ηεο 

πάξηεο, αιιά θαη ε ηειεπηαία απφπεηξα κίαο πφιεο- θξάηνπο λα αλαθηήζεη ηελ ρακέλε 

ηεο αίγιε θαη λα δηεθδηθήζεη κε αμηψζεηο ηελ εγεκνλία ζηελ Πεινπφλλεζν ζηα ηέιε ηνπ 

3
νπ

 π.Υ. αηψλα. 

Οξηζκέλνη ζχγρξνλνη κειεηεηέο έρνπλ δψζεη ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία ησλ ηξηψλ 

βαζηιέσλ ηελ νλνκαζία «επαλαζηαηηθφ θίλεκα». Υξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν απηφ γηα δχν 

ιφγνπο. Πξψηνλ, γηα λα δειψζνπλ ηελ επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη ηελ 

ξηδνζπαζηηθή θχζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ. πσο ζα εμεηάζνπκε θαη ζηα επφκελα 

θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ππήξμαλ ηδηαίηεξα ξεμηθέιεπζεο γηα ηελ 

επνρή ηνπο θέξλνληαο ζε ζχγθξνπζε θαη ηνπο ηξεηο βαζηιείο ηεο πάξηεο κε ηελ 

ζπληεξεηηθή παξάηαμε ηεο επνρήο.  

Απηφ καο νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηνπ ζην δεχηεξν ιφγν, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ «θηλήκαηνο». Ο φξνο «θίλεκα» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα δειψζεη ηελ εμάπισζε θαη  

ην εχξνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ φρη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο, αιιά θαη ζε 

πνιιέο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Απηφ ζα θαλεί ηδηαίηεξα ζην θεθάιαην φπνπ ζα γίλεη ε 

πεξηγξαθή ηεο βαζηιείαο ηνπ Κιενκέλε Γ΄, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ, είραλ σο  

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νπαδψλ ηνπ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ νη νπνίεο 

ήζειαλ λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ.  

Δπίζεο φ φξνο «θίλεκα» αθνξά θαη ηελ ίδηα ηελ θχζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ 

αθνχ απηέο, μεθηλψληαο απφ ηνλ Άγη Γ΄, ζπλερίζηεθαλ απφ ηνλ Κιενκέλε Γ΄, θαη 
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νινθιεξψζεθαλ απφ ηνλ Νάβη. Ζ ζπλεηδεηή ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη απφ ηνπο 

δχν άιινπο βαζηιείο απνηειεί επίζεο έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο δηθαηνινγψληαο, κέρξη ελφο ζεκείνπ, θαη ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ. 

Ο φξνο, ινηπφλ, «επαλαζηαηηθφ θίλεκα» ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα 

λα δειψζεη ηηο ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ βαζηιέσλ ηεο 

πάξηεο κε ζηφρν ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο πφιεο ζην εζσηεξηθφ ηεο, θαη έπεηηα ηελ 

δπλακηθή είζνδν ηεο ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο επνρήο ηεο. Μία απφ ηηο βαζηθέο 

δηαθεξχμεηο ηνπ «επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο» ήηαλ ε επηζηξνθή ζηηο παξαδφζεηο ηεο 

πάξηεο θαη ζηηο «ιπθνχξγεηεο» αμίεο νη νπνίεο θαηά ηνλ 3
ν
 π.Υ. αηψλα είραλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ππνβαζκηζηεί. Πξνθεηκέλνπ λα ηηο απνθαηαζηήζνπλ, νη εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο 

πξνρψξεζαλ ζε κία ζεηξά ξηδνζπαζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ νη νπνίεο 

είραλ θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πάξηε. Σν αδηέμνδν ησλ ηξηψλ απηψλ βαζηιέσλ ήηαλ 

ην γεγνλφο φηη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαζψζνπλ ηηο αμίεο ηηο νπνίεο ππεξαζπίδνληαλ, 

βξέζεθαλ, ηνπιάρηζηνλ απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα, ζηελ αλάγθε λα ηηο θαηαπαηήζνπλ. 

Απηφ απνηειεί θαη έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο ησλ 

ζχγρξνλσλ ηζηνξηθψλ γη’ απηφ θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα απάληεζεο ηνπ κέζα απφ απηή ηελ 

εξγαζία. Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί ε θαηαγξαθή φισλ ησλ θάζεσλ 

ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα κε ηνλ Άγη Γ΄, ηελ δπλακηθή 

επηθξάηεζε ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο δχν βαζηιείο, ηελ επηηπρία ηνπ ζε νιφθιεξε ηελ 

Πεινπφλλεζν, θαη ηέινο ηελ νξηζηηθή ζπληξηβή θαη απαμίσζε ηνπ.  

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο δελ θαιχπηεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά απφ ηηο πεγέο, ελψ ζε πνιιά δεηήκαηα νη απφςεηο ησλ ηζηνξηθψλ δηίζηαληαη 

θαη ζε νξηζκέλα άιια επηθξαηεί ζχγρπζε. Απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ είλαη, φπσο είπακε παξαπάλσ, ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο, ηνπ βαζκνχ επαλαζηαηηθφηεηαο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ 

ζπαξηηαηηθή παξάδνζε. Απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ έξεπλα καο νη 

βηνγξαθίεο ηνπ Πινπηάξρνπ
1
, ηδηαίηεξα ηνπ Άγηδνο Γ΄ θαη ηνπ Κιενκέλε Γ΄, θαη ε Ιζηνξία 

ηνπ Πνιχβηνπ. Οη βηνγξαθίεο ησλ δχν εγεηψλ απφ ηνλ Πινχηαξρν είλαη βέβαηα αξθεηά 

κεηαγελέζηεξεο θαη επίζεο κέρξη ελφο ζεκείνπ κπζηζηνξεκαηηθέο, εκπεξηέρνπλ φκσο 

                                           
1
 Οη Παξάιιεινη Βίνη ηνπ Πινπηάξρνπ πεξηιακβάλνπλ είθνζη ηξεηο βηνγξαθίεο ελφο Έιιελα θαη ελφο 

Ρσκαίνπ, ηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο παξαβάιιεη κεηαμχ ηνπο. ηφρνο ηνπ Πινπηάξρνπ είλαη νη αλαγλψζηεο 

λα αλαγλσξίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε πξνζσπηθφηεηεο πνπ έδεζαλ ζε δηαθνξεηηθά 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ βι. 

Αιεμίνπ 2007, 15-24. 
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πνιιά αιεζηλά ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ αλαζχζηαζε ηεο δσήο ηνπο θαη ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Ο ίδηνο ν Πινχηαξρνο κπνξεί λα κελ ππήξμε 

ηζηνξηθφο αιιά νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί ζεσξνχλ φηη κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζε απηφλ γηα 

πνιιά ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ζχγρξνλε έξεπλα
2
.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Πνιχβηνο αλ θαη γξάθεη πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή πνπ ζπκβαίλνπλ 

ηα γεγνλφηα πνπ καο απαζρνινχλ, εληνχηνηο ηα αλαιχεη απφ ηελ νπηηθή ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο ε νπνία ππήξμε, φπσο ζα δνχκε, ν κεγάινο πνιηηηθφο αληίπαινο ηεο πάξηεο 

κε ηελ νπνία ελ ηέιεη ζπγθξνχζηεθε αλνηρηά κε ζηφρν λα αλαθφςεη ηελ εμάπισζε ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζηηο ππφινηπεο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. κσο ν Πνιχβηνο 

δελ παχεη λα απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή καο γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν πάλσ ζηνλ 

νπνίν βαζίζηεθαλ ν Πινχηαξρνο θαη ηδίσο ν ξσκαίνο Σίηνο Λίβηνο. Ο Πνιχβηνο ππήξμε 

έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηζηνξηθνχο ηεο αξραηφηεηαο δηαζέηνληαο κεηαμχ άιισλ 

                                           
2
 Ο Hodkinson. ζεσξεί φηη ε εηθφλα ηεο πάξηεο, φπσο καο έξρεηαη απφ ηνλ Πινχηαξρν, απνηειεί 

επηλφεζε ηνπ ηδίνπ. Θεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ εζηθνινγίαο ηνπ 4
νπ

 π.Υ. αη., πξψηκεο 

ειιεληζηηθήο θηινζνθίαο θαη επαλαζηαηηθήο πξνπαγάλδαο (Hodkinson 2000, 60). Ζ άπνςε απηή είλαη σο 

έλα βαζκφ ζσζηή αιιά επίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη βηνγξαθίεο ησλ δχν εγεηψλ ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, παξνπζηάδνπλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

δείρλνληαο καο φηη θαη ν Πινχηαξρνο είρε ηηο δηθέο ηνπ πεγέο πάλσ ζην ζέκα θαη φηη απηά πνπ γξάθεη δελ 

απνηεινχλ απνθπήκαηα ηεο θαληαζίαο ηνπ. Δπίζεο ε ηζηνξηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη ν Πινχηαξρνο απνηειεί 

έγθπξε πεγή πιεξνθνξηψλ, παξά ην κπζηζηνξεκαηηθφ χθνο πνπ πνιιέο θνξέο πξνηηκά, θαη παξά ηελ 

εμηδαλίθεπζε πνπ πνιιέο θνξέο δείρλεη απέλαληη ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο .Απηή είλαη θαη ε άπνςε ηνπ 

Mac Dowell, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν Πινχηαξρνο είρε θαιέο πεγέο ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ηε πάξηε ηνπ 5
νπ

 

π.Υ. αη. θαη 4
νπ

 π.Υ. αη. θαζψο θαη ηνπ 3
νπ

 π.Υ. αη. θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα λνκίδνπκε φηη έθαλε θαθή ρξήζε 

ηνπο. Ζ άπνςε φηη νη αλαθνξέο ηνπ ζηνπο λφκνπο ηεο πάξηεο βαζίδνληαη ζε κπζνπιαζίεο πξέπεη, θαηά ηνλ 

Mac Dowell, λα απνξξηθζεί. Ζ θξίζε ηνπ Πινπηάξρνπ  γηα ηηο πεγέο ηνπ ήηαλ θαιή θαη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, κε ηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο, ην πιηθφ πνπ είρε ν ίδηνο αληιήζεη απφ απηέο (Mac 

Dowell 1988, 41-43).  

Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ν Figueira, ν νπνίνο ζεσξεί αβάζηκε ηελ ππφζεζε φηη νη ηζηνξηθνί ηεο 

ειιεληζηηθήο πάξηεο παξαπνηνχζαλ ζπζηεκαηηθά ηηο καξηπξίεο πνπ δηαζψδνπκε γηα ηελ αξρατθή θαη 

θιαζηθή πνιηηεία θαη θνηλσλία ηεο πάξηεο (Figueira 2007, 143-158). Ο ίδηνο ηζηνξηθφο ακθηζβεηεί ηελ 

άπνςε φηη γεληθφηεξα νη θηιφζνθνη θαη νη ηζηνξηθνί ηνπ 3
νπ

 αηψλα επεξεάζηεθαλ απφ ηηο επαλαζηαηηθέο 

ηδέεο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θηλήκαηνο. Δμεηάδνληαο αλαιπηηθά φινπο ηνπο ειιεληζηηθνχο ζπγγξαθείο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε πάξηε, ζπκπεξαίλεη φηη θαλείο απφ απηνχο δελ είρε επεξεαζηεί απφ ην ζπαξηηαηηθφ 

θίλεκα. Καηαιήγνληαο επηζεκαίλεη φηη ε ηειεπηαία ηάζε ησλ ηζηνξηθψλ λα ζεσξνχλ θαζνξηζηηθή ηελ 

επηξξνή ηεο ειιεληζηηθήο πξνπαγάλδαο πάλσ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνηειέζεη πξφζρεκα γηα λα παξαηηεζνχλ νη κειινληηθνί εξεπλεηέο απφ 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζε θάζε ζθνηεηλφ δήηεκα ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζηνξίαο πνπ ζπλαληάκε (Figueira 2007). 
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εθπιεθηηθή αλαιπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο θαη δηεζλνχο πνιηηηθήο. Γελ 

θαηνξζψλεη φκσο πάληνηε λα δηαηεξήζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαη δπζηπρψο ε 

πάξηε ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ ήηαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα ηεο πξνθαηάιεςεο 

ηνπ. Γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Άγηδνο Γ΄ θαη ηνπ Κιενκέλε Γ΄ ηα πξάγκαηα βειηηψλνληαη 

εμαηηίαο ηνπ έξγνπ ηνπ Πινπηάξρνπ ην νπνίν εκπεξηέρεη νξηζκέλεο πεγέο ζεηηθά 

δηαθείκελεο πξνο ηνπο δχν παξηηάηεο βαζηιείο. Γηα ηελ πεξίνδν φκσο κεηά ην 222 π.Υ. 

φιεο νη ππάξρνπζεο πεγέο είλαη απξνθάιππηα ερζξηθέο πξνο ηε πάξηε. Παξφια απηά απφ 

ηηο πξσηνγελείο πεγέο κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε αθξίβεηα ε πνιηηηθή ηνπ Άγηδνο Γ΄ θαη ηνπ 

Κιενκέλε Γ΄, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Νάβη. Σν 

δήηεκα ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ ζα ην επεμεξγαζηνχκε θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο 

εξγαζίαο. 

ε ζρέζε κε ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ πάξηε νη 

εξγαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν πνπ καο απαζρνιεί, δειαδή ηελ πεξίνδν αλάκεζα 

ζην 244 π.Υ. έσο ην 146 π.Υ., είλαη ιίγεο. Σν πξφβιεκα φκσο δελ ζηακαηά εδψ αθνχ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ε πεξίνδνο απηή εμεηάδεηαη σο ηκήκα κίαο επξχηεξεο ηζηνξηθήο 

πεξηφδνπ φπσο ε «ειιεληζηηθή πάξηε», ή ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο ηζηνξίαο ηεο 

πάξηεο. Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθφ είλαη ην έξγν ηνπ P. Oliva, Sparta and her social 

problems, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Βεβαίσο πνιχ 

ζεκαληηθφ είλαη ην έξγν ηνπ Paul Cartledge, Hellenistic Sparta, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 

πεξίνδν απφ ην 371 έσο ην 146. O Paul Cartledge αλ θαη αθηεξψλεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, παξφια απηά θξαηά ζπζηεκαηηθά απνζηάζεηο απφ 

πνιιά βαζηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ηα νπνία 

απνηεινχλ ζεκεία ηξηβήο ησλ ηζηνξηθψλ. Απφ ηνπο Έιιελεο κειεηεηέο πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη ην έξγν ηνπ Μηιηηάδε Μηραιφπνπινπ, Δηο ην όλνκα ηνπ Λπθνύξγνπ- Η άλνδνο θαη ε 

πηώζε ηνπ επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο (243- 146π.Χ.), ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη 

δηεμνδηθά ηελ πεξίνδν πνπ καο απαζρνιεί παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο έξεπλαο. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. Μεηά απφ ηνλ «Πξόινγν» αθνινπζεί ην 

θεθάιαην κε ηίηιν «Πεξηγξαθή ηνπ ζπαξηηαηηθνύ πνιηηεύκαηνο κέρξη ηνλ 3ν π.Χ. 

αηώλα» ην νπνίν εκπεξηέρεη κία πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο κέζα ζηνπο αηψλεο ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο κε έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο πνπ είρε, ελψ 

παξάιιεια εκπεξηέρεη θαη έλα γεληθφ ηζηνξηθφ πεξίγξακκα ηεο πάξηεο κέρξη ηνλ 4
ν
 θαη 

ηνλ 3
ν
 π.Υ. αηψλα. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηε πάξηε πξηλ απφ ηελ επνρή πνπ καο 



5 

απαζρνιεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλαηξνπέο ζηηο νπνίεο λα 

αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ νη βαζηιείο ηνπ 3
νπ

 αη. πξνθείκελνπ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία 

ηεο πφιεο. Βέβαηα, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ πάξηε ησλ θιαζηθψλ 

ρξφλσλ θαη ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία 

θαη εμέιημε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.  

Μεηά ην θεθάιαην απηφ αθνινπζνχλ ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξεηο βαζηιείο κε 

θάζε έλα θεθάιαην λα αθνξά ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο απηνχο. ηα θεθάιαηα απηά, κε 

αθνξκή ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα εμεηάδεηαη ε θχζε θαη ν ραξαθηήξαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

απηψλ θαη ηνπ βαζκνχ επαλαζηαηηθφηεηαο ηνπο. Δπηπιένλ ειέγρεηαη ε έλλνηα ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε ηελ νπνία 

ππνηίζεηαη φηη επηρείξεζε λα αλαβηψζεη. ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηνλ Άγη Γ΄, 

πεξηγξάθεηαη ε άλνδνο ηνπ λεαξνχ βαζηιηά ζηελ εμνπζία θαη νη πξψηεο ηνπ ελέξγεηεο γηα 

ηελ αξρή κίαο κεηαξξχζκηζεο κε ζηφρν ηελ έμνδν ηεο πφιεο απφ ην πνιηηηθφ αδηέμνδν θαη 

ηελ παξαθκή. Οη ελέξγεηεο ηνπ απηέο ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αξρή ελφο πνιηηηθνχ 

ξεχκαηνο ην νπνίν ζα γηγαλησζεί κε ηελ βαζηιεία ηνπ Κιενκέλε Γ΄. Σε δσή ηνπ θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ηελ αλαιχνπκε ζην επφκελν θεθάιαην ην νπνίν είλαη 

αθηεξσκέλν ζε απηφλ. ηελ επνρή ηνπ Κιενκέλε Γ΄ ε πάξηε αλαδχεηαη ζαλ κία αμηφινγε 

δχλακε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ λφηηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. Ζ άλνδνο ηεο, ζα ηελ 

θέξεη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Αρατθή πκπνιηηεία, ε νπνία,  κε εγέηε ηεο ηνλ Άξαην ζα 

αληηηαρζεί ζην ζπαξηηαηηθφ θίλεκα θαη ζηα ηδαληθά ηα νπνία εθείλν πξεζβεχεη.  

Έπεηηα αθνινπζεί ην θεθάιαην γηα ηνλ ηειεπηαίν βαζηιηά ηεο πάξηεο, Νάβη. Με ηνλ 

Νάβη ε πάξηε, εκθαλψο αλαγελλεκέλε, ζα ζπγθξνπζηεί φρη κφλν κε ηελ Αρατθή 

πκπνιηηεία, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηε Ρψκε. Παξάιιεια, ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα θαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζα επεθηαζνχλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, εθηφο πάξηεο. Έπεηηα απφ 

απηά ηα ηξία βαζηθά θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί ν «Δπίινγνο» ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη κία γεληθή αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θηλήκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ελφηεηα φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο νξηζκέλεο «Δηθόλεο» νη 

νπνίεο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επνρήο κέζσ ραξηψλ θαη λνκηζκάησλ.  

ην επφκελν θεθάιαην, ινηπφλ, ζα πεξηγξάςνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ απηφ είρε κέρξη ηνλ 3
ν
 π.Υ. αηψλα.  
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       Πεξηγξαθή ηνπ ζπαξηηαηηθνύ πνιηηεύκαηνο κέρξη ηνλ 3
ν
 π.Χ. αηώλα 

 

Σν ζπαξηηαηηθό πνιίηεπκα 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή κία κειέηε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 3
νπ 

π.Υ. αη., 

νθείιεη λα εκπεξηέρεη κία αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Σν ηδηαίηεξν 

απηφ πνιίηεπκα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ πνιιψλ 

ηζηνξηθψλ, φρη κφλν ζε ζρέζε κε απηά πνπ καο απνθαιχπηεη, φζν ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

καο απνθξχπηεη. ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε κηα βαζηθή πεξηγξαθή 

ηνπ πνιηηεχκαηνο, πάληνηε αλαινγηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο πάξηεο. 

Σν ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα
3
 δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ 7

ν
 π.Υ. αη. κέζα απφ έλα ζχλνιν 

κεηαξξπζκίζεσλ
4
 πνπ απνζθνπνχζαλ ζην λα δηαησλίζνπλ ηελ θπξηαξρία ησλ παξηηαηψλ 

πάλσ ζηνλ πνιιαπιάζην πιεζπζκφ κίαο πεξηνρήο πνπ θάιππηε ηα 2/5 πεξίπνπ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Ο πιεζπζκφο απηφο ρσξηδφηαλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηνπο 

πεξηνίθνπο, δειαδή ηνπο ειεχζεξνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ πνπ βξίζθνληαλ γχξσ απφ ηε 

πάξηε, θαη ηνπο είισηεο, δειαδή ηνπο ππνδνπισκέλνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ πνπ είρε 

θαηαθηήζεη ε πάξηε θαηά ηελ επέθηαζε ηεο, αξρηθά ζηελ ιαθσληθή πεδηάδα
5
 θαη απφ ηα 

ηέιε ηνπ 8
νπ

 π.Υ. αη. ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο. Ζ θαηάθηεζε ηεο Μεζζελίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ έλαλ εηθνζάρξνλν πφιεκν, ηνλ ιεγφκελν Πξψην 

Μεζζεληαθφ Πφιεκν. Με ην ηέινο απηνχ ηνπ πνιέκνπ, ε εχθνξε γε ηεο Μεζζελίαο 

πέξαζε νινθιεξσηηθά ζηελ θαηνρή ηεο πάξηεο. Οη θάηνηθνη ηεο Μεζζελίαο 

κεηαηξάπεθαλ θαη απηνί ζε είισηεο θαη ππνρξεψζεθαλ λα θαιιηεξγνχλ ηε γε γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ παξηηαηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο ζπλέπεηα ηνπ Πξψηνπ Μεζζεληαθνχ 

Πνιέκνπ ήηαλ φηη ε πάξηε κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Μεζζελίαο, 

                                           
3
 Μηραιφπνπινο 2008, 18-19. 

4
 Ζ ρξνλνιφγεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν ηνπ Λπθνχξγνπ, έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν πνιιψλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ. Ζ επηθξαηέζηεξε ζεσξία είλαη εθείλε πνπ ζέιεη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ

 π.Υ. αη. , είηε ζηηο 

αξρέο (π.ρ. Jones 1967 ζ. 31-33, Forrest 1980 ζ. 55-58)  είηε ζηα κέζα ηνπ, κεηά ηνλ Γεχηεξν Μεζζεληαθφ 

Πφιεκν ( Toynbee 1969 ζ. 260, Cartledge 2004 ζ. 18).  

5
 Ζ πάξηε δελ ήηαλ κία παξαδνζηαθή πφιηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άζηεσο. Απνηειείην απφ πέληε θψκεο: ηελ 

Πηηάλα, ηηο Λίκλεο, ηελ Κπλφζνπξα, ηελ Μεζφα, θαη αξθεηά αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ θαη νη Ακχθιεο. ε 

αληίζεζε κε ηηο άιιεο πφιεηο ε πάξηε δελ είρε ηείρνο, πξνηηκψληαο λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα θαιά νξγαλσκέλν 

ζηξαηφπεδν. ηφρνο ήηαλ νη δπλάκεηο ηεο λα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα επέκβνπλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ ηεο επηθξάηεηαο ηεο (Κνπξίλνπ 2000, 243- 246).  
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κεηαηξάπεθε ζε κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο θαη πινπζηφηεξεο πφιεηο ηηο Διιάδαο. Απηή φκσο 

ε ηζρπξνπνίεζε, είρε θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηίκεκα: ηελ ζπλερή απεηιή ηεο εμέγεξζεο 

ησλ θαηαπηεζκέλσλ εηιψησλ, ηδηαίηεξα βέβαηα ησλ εηιψησλ ηεο Μεζζελίαο, νη νπνίνη δελ 

ζηακάηεζαλ πνηέ λα αλαδεηνχλ επθαηξία γηα λα εμεγεξζνχλ, θάζε θνξά πνπ ε πάξηε 

αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο. Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη ήηαλ αξθεηά επκεηάβνιε θαη ην 669, 

φηαλ ε πάξηε ζα ληθεζεί απφ ην Άξγνο ζηηο Τζηέο, νη είισηεο ηεο Μεζζελίαο 

εμεγέξζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα μεζπάζεη έλαο καθξφρξνλνο θαη θαηαζηξνθηθφο πφιεκνο, 

ν νπνίνο έπαημε ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο: ν Γεχηεξνο Μεζζεληαθφο Πφιεκνο
6
.  

Ο Γεχηεξνο Μεζζεληαθφο Πφιεκνο ππήξμε θαη απηφο ληθεθφξνο ηειηθά γηα ηελ πάξηε 

ζθξαγίδνληαο ηελ θπξηαξρία ηεο ζε φιε ηε λφηηα Πεινπφλλεζν. κσο ην δηαξθέο 

ελδερφκελν ηεο εμέγεξζεο ησλ εηιψησλ ζα ππνρξέσλε ηελ πφιε λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

εηνηκφηεηα γηα ηνπο επφκελνπο αηψλεο. Ήηαλ απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ νδήγεζε ηελ 

πάξηε ζην ζθεπηηθφ φηη έπξεπε λα έρεη αλάγθε ηνλ θάζε πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηαγσγή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά έπξεπε ην πνιηηηθνθνηλσληθφ 

ζχζηεκα λα είλαη κε ηέηνην ηξφπν δνκεκέλν ψζηε λα επλνείηαη ε ελφηεηα θαη ε ζχκπλνηα 

φισλ ησλ παξηηαηψλ, νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβίσζε ηεο 

πφιεο. Ζ ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο αξηζηνθξάηεο θαη ηνλ ιαφ δελ άξγεζε λα έξζεη. Ζ 

αλεμέιεγθηε εμνπζία ησλ αξηζηνθξαηψλ έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα πεξηνξηζηεί αθνχ 

πιένλ θαη ν ιαφο ηεο πφιεο, ν νπνίνο είρε πνιεκήζεη γηα λα επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο, 

έπξεπε λα έρεη ιφγν ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ ηχρε ηεο πφιεο. ε απηή 

ηελ θαηλνχξηα, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, αληίιεςε, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη 

λέεο ηαθηηθέο κάρεο ηεο νπιηηηθήο θάιαγγαο, νη νπνίεο απφ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 π.Υ. αη. 

άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζε επξεία θιίκαθα φρη κφλν ζηε πάξηε αιιά θαη ζε νιφθιεξε 

ηελ Διιάδα. Δλψ νη παιαηφηεξεο ηαθηηθέο κάρεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ραιαξέο νπιηηηθέο 

παξαηάμεηο, θαη πξνζσπηθέο κνλνκαρίεο ησλ αξηζηνθξαηψλ, νη νπιίηεο ηεο θάιαγγαο 

πνιεκνχζαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν ζε θιεηζηνχο ζρεκαηηζκνχο, επηδηψθνληαο καδηθά ηελ 

ζχγθξνπζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο
7
. 

ε απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ πνιηηηθή χπαξμε ηεο πφιεο θαη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ ηηο θαηαθηήζεηο, 

                                           
6
 Μηραιφπνπινο 2008, 20. 

7
 Μηραιφπνπινο 2008, 20. 
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εκθαλίζηεθε ε κνξθή ηνπ λνκνζέηε Λπθνχξγνπ
8
. Οη «Λπθνχξγεηεο» κεηαξξπζκίζεηο 

ήξζαλ θαη έδσζαλ ηελ ιχζε ζην κεγάιν απηφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε
9
. Με ηηο λέεο 

απηέο κεηαξξπζκίζεηο ε γε δηαλεκήζεθε μαλά, απηή ηε θνξά αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

παξηηάηεο, ελψ απνδπλακψζεθε, πιένλ, θαη ε παιηά αξηζηνθξαηία αθνχ ε πνιηηηθή 

εμνπζία πεξηήιζε ζην «δάκν», ζην ζψκα δειαδή ησλ πνιηηψλ, ησλ ιεγφκελσλ «νκνίσλ». 

Δίλαη απηνλφεην φηη νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο δελ ζπληειέζηεθαλ εηξεληθά. Αληηζέησο 

θαίλεηαη φηη ε πάξηε ζπληαξάρηεθε απφ εζσηεξηθέο δηακάρεο κε αθνξκή απηή αθξηβψο 

ηελ δηαλνκή ησλ θαηαθηεκέλσλ εδαθψλ, θαζψο φινη φζνη ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπο απαηηνχζαλ λα πάξνπλ κεξίδην. κσο, κέζα απφ ηηο έληνλεο εζσηεξηθέο δηακάρεο 

θαίλεηαη φηη ήξζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηηο ηνικεξέο αιιαγέο ζηηο νπνίεο έπξεπε λα 

πξνρσξήζεη ε πφιε
10

. 

ην λέν πνιίηεπκα πνπ δεκηνπξγήζεθε έγηλε πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ ησλ παιαηψλ 

αξρατθψλ ζηνηρείσλ κε ηα λέα δεδνκέλα. Έηζη ηα βαζηθά φξγαλα ηνπ λένπ πνιηηεχκαηνο 

ήηαλ ηα εμήο: Οη δχν βαζηιείο (κε ζηξαηησηηθά θπξίσο θαζήθνληα), ην ζπκβνχιην ηεο 

Γεξνπζίαο (απνηειείην απφ 28 κέιε, πνπ καδί κε ηνπο δχν βαζηιείο απνηέιεζαλ ηελ 

ηξηαθνληακειή Γεξνπζία), νη πέληε έθνξνη (εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ, θαη ε 

Απέιια (ε ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα 

                                           
8
 Θα αλαθεξζνχκε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνδίδνληαη ζην πξφζσπν ηνπ Λπθνχξγνπ  ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ φξν «Λπθνχξγεηεο» κεηαξξπζκίζεηο. Γηα ην δήηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ Λπθνχξγνπ βι. Cartledge(a) Οη 

παξηηάηεο, 75- 79. Οη ρξνλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξάζε ηνπ Λπθνχξγνπ θηλνχληαη ζε έλα 

εθπιεθηηθά επξχ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, θάζκα. Ζ απψηεξε ηνλ ηνπνζεηεί πέξα απφ ην 

900 π.Υ. θαη ε εγγχηεξε γχξσ ζην 550 π.Υ. Ζ πην έγθπξε ρξνλνινγηθή ππφζεζε φκσο εληάζζεη ην λνκνζέηε 

ζην ηέινο ηνπ 8
νπ

 π.Υ. αη. ή ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 π.Υ. αη., ακέζσο κεηά ηνλ πξψην κεζζεληαθφ πφιεκν. Ζ 

έιιεηςε πάλησο ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ ζην έξγν ηνπ Λπθνχξγνπ εληζρχεη ηελ ππφζεζε φηη ε 

αβεβαηφηεηα γχξσ απφ ην πξφζσπν, πξαγκαηηθφ ή κπζηθφ δελ ήηαλ ηπραία αιιά απνηεινχζε κεζνδνινγηθή 

επηινγή ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεζίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα βι. 

ηεθαλφπνπινο 2004, 348, 349. 

9
 Ο Robin Osborne ζην έξγν ηνπ, Η Γέλεζε ηεο Διιάδαο (1200-479π.Χ.), ζει. 268  ζεσξεί φηη ην πιένλ 

θξίζηκν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πάξηεο ηνλ 7
ν
 π.Υ. αη. ήηαλ απνηέιεζκα 

ζπλεηδεηψλ αιιαγψλ ή είρε ηε κνξθή κε ηελ νπνία επέδεζε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηνχζε γεληθά 

θαηά ηνπο θνηεηλνχο Υξφλνπο θαη ην νπνίν είρε εμαθαληζηεί αιινχ. Πάλησο, είηε επηιέμνπκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ζηε πάξηε έιαβε ρψξα κία ξηδηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αιιαγή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή ηνπ χζηεξνπ 8
νπ

 π.Υ. αη., είηε κία ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πνπ κεηέβαιαλ ηφζν ηελ πνιηηηθή φζν θαη 

ηελ θνηλσληθή δνκή, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη ψζηε λα ζεσξήζνπκε φηη ε πάξηε ζην 

δηάζηεκα κεηαμχ 725 αη. π.Υ. θαη 625 π.Υ. κεηαζρεκαηίζηεθε.  

10
 Μηραιφπνπινο 2008, 21. 
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δεκηνπξγήζεθε εμαξρήο σο έλαο θνηλσληθφο ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζην ιαφ αθελφο, θαη 

ζηελ αξηζηνθξαηία (θαη ηνπο βαζηιείο), αθεηέξνπ
11

. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα απηνχ ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ απνηειεί ν φξθνο πνπ αληάιιαζαλ θάζε κήλα βαζηιείο θαη έθνξνη. Οη 

πξψηνη νξθίδνληαλ φηη ζα ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο πφιεο θαη νη έθνξνη νξθίδνληαλ, 

εθ κέξνπο ηεο πφιεο, φηη ζα ζηεξίμνπλ ην αμίσκα ησλ βαζηιέσλ, φζν βέβαηα εθείλνη 

ηεξνχζαλ ηνλ φξθν ηνπο
12

. Οη δχν βαζηιείο ηεο πάξηεο παξέκεηλαλ αξρεγνί ηνπ ζηξαηνχ, 

φκσο πιένλ ν ξφινο ηνπο ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο πεξηνξίζηεθε. Αληίζηνηρα 

πεξηνξίζηεθαλ θαη νη εμνπζίεο ησλ επγελψλ. Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο 

θαζνξίζηεθε απζηεξά ζε 28 κέιε. Ζ ζεηεία ησλ γεξφλησλ ηεο Γεξνπζίαο ήηαλ ηζφβηα, 

φκσο εθιέγνληαλ θαηεπζείαλ απφ ηελ «Δθθιεζία ηνπ Γάκνπ». Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζηα 

πνιηηηθά δεηήκαηα ε Γεξνπζία δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη απνθάζεηο, αιιά κφλν 

λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο, ηηο ιεγφκελεο πξνβνπιεχζεηο, νη νπνίεο γηα λα ηεζνχλ ζε ηζρχ 

έπξεπε λα ςεθηζηνχλ απφ ηελ Δθθιεζία ηνπ Γάκνπ. 

Ο ξφινο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γάκνπ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο απμήζεθε 

ζεκαληηθά. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε πάξηε λα γίλεη ε πξψηε πφιε φπνπ ε εμνπζία, 

κέζσ απηψλ ησλ ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κεηαθέξζεθε απφ ηνπο επγελείο ζην ιαφ. Απηφ, 

ζα ιέγακε ππήξμε θαη ην θιεηδί ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Σν γεγνλφο φηη θαηάθεξε 

θαη κεηαηφπηζε ηελ θπξηαξρία ηεο ζπαξηηαηηθήο πνιηηείαο ζηνλ ζπαξηηαηηθφ «Γάκν», 

δειαδή ζην πνιίηεπκα πνπ απαξηηδφηαλ απφ ηνπο παξηηάηεο «νκνίνπο»
13

. Σα δηθαηψκαηα 

ηνπ «Γάκνπ», ηα πξνζηάηεπαλ νη πέληε εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη ηνπ, νη έθνξνη. Οη 

έθνξνη ππήξμαλ επίζεο έλαο πνιχ παιαηφο ζεζκφο, ν νπνίνο απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αη. θαη 

έπεηηα , απέθηεζε θαζνξηζηηθή ζεκαζία δείρλνληαο καο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ «Γάκνπ». Έθνξνο κπνξνχζε λα εθιεγεί νπνηνζδήπνηε 

παξηηάηεο αλαδεηθλπφηαλ κέζα απφ ηελ ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ. Ο ξφινο ησλ Δθφξσλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα θξίζηκνο, αθνχ φθεηιαλ λα επνπηεχνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο, 

ειέγρνληαο παξάιιεια θαη ηελ εμνπζία ησλ βαζηιέσλ.  

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πξσηνπνξηαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ φηη ζηηο αξρέο ην 

6
νπ

 αηψλα, φηαλ νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ππέθεξαλ απφ εζσηεξηθή αζηάζεηα θαη εζσηεξηθέο 

δηακάρεο( πνιιέο απφ ηηο νπνίεο έιεγαλ κε ηελ επηβνιή  ηπξαλλίαο), ε πάξηε είρε 

                                           
11

 Μηραιφπνπινο 2008,. 22-23. 

12
 Ξελνθψληνο  Λαθεδ. Πνι. 15.7. 

13
 Toynbee 1969, 228. 



10 

θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα, δηαζέηνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

ηζρπξφηεξε πνιεκηθή κεραλή ηεο επνρήο ηεο
14

. 

 

Ο ξόινο ησλ Οκνίσλ 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε θαξδηά ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ήηαλ ν δάκνο, ε ηάμε 

ησλ παξηηαηψλ πνιηηψλ, ησλ νκνίσλ
15

. Ο ίδηνο ν φξνο «φκνηνη» καο απνθαιχπηεη ηε 

δηακφξθσζε, πιένλ,  λέσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ππνδειψλνληαο παξάιιεια θαη 

ηελ χπαξμε αληζνηήησλ πξηλ απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Οη φκνηνη ήηαλ εθείλνη πνπ 

πνιεκνχζαλ γηα ηελ θπξηαξρία ηεο πφιεο ηνπο, θαη εθπαηδεχνληαλ κέζα απφ ηελ 

ζπαξηηαηηθή αγσγή ε νπνία είρε σο θχξην ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζπιινγηθνχ 

πλεχκαηνο. Σν ζπιινγηθφ πλεχκα απηφ ζηνπο παξηηάηεο νκνίνπο εκθπζνχληαλ κφληκα 

απφ ηελ θνηλνηηθή νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο
16

. Παξά ηελ ζθιεξή εθπαίδεπζε 

ηνπο φκσο ην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ηεο πφιεο παξέκεηλε αλαιινίσην θαη ηαπηφρξνλα δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα εμαιεηθζεί θαζψο ήηαλ ζπλπθαζκέλν κε ηελ ίδηα ηεο ηελ δνκή. Σν 

πξφβιεκα ήηαλ φηη νη παξηηάηεο παξέκεηλαλ κία κηθξή κεηνςεθία ηξηγπξηζκέλνη απφ 

ηνπο θαηαπηεζκέλνπο είισηεο, δψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε κία θαηάζηαζε ε νπνία 

πνιιέο θνξέο απνδεηθλπφηαλ ηδηαίηεξα έθξπζκε. Πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη απηή ηελ 

έθξεμε, ε πάξηε κεηαηξάπεθε ζε ζηξαηφπεδν.  

Οη φκνηνη εμειίρζεθαλ ζε κία θιεηζηή θνηλσλία πνιεκηζηψλ- γαηνθηεκφλσλ, αθνχ ηα 

εηζνδήκαηα ηνπο πξνέξρνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο
17

. 

Κάζε έλαο απφ ηνπο παξηηάηεο δηέζεηε έλα κεξίδην γεο, ηνλ θιήξν, ν νπνίνο ηνπ 

εμαζθάιηδε έλα ζρεηηθά άλεην εηζφδεκα, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Σνπο θιήξνπο ηνπο θαιιηεξγνχζαλ νη είισηεο, ελψ νη παξηηάηεο δελ αζρνινχληαλ νχηε 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, αιιά νχηε θαη κε άιινπ είδνπο βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εμαζθνχζαλ ηελ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ, ε νπνία, φπσο είπακε, απαηηνχζε 

δηαξθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη εηνηκφηεηα. Ωο φκνηνη κνηξάδνληαλ εμίζνπ κία ιηηή 

δσή ε νπνία μεθηλνχζε απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θηάλνληαο κέρξη ην ζάλαην ηνπο. Ζ 

δσή ηνπο ραξαθηεξηδφηαλ απφ απιφηεηα ζηελ εκθάληζε, θνηλή δσή ζε ζηξαηψλεο, ελψ ηα 

θνηλά ζπζζίηηα απνζθνπνχζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πλεχκαηνο νκαδηθνχ θαη 

                                           
14

 Andrewes 1992, 23. 

15
 Ξελνθψληνο  Λαθ. Πνι. 10.7, 13.1. 

16
Vernant 1996, 116.  

17
 Μηραιφπνπινο 2008, 22-23. 
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ζηξαηησηηθνχ
18

. Γελ πξέπεη βεβαίσο λα ηα ζεσξήζνπκε φια ηδαληθά. Κνηλσληθέο δηαθνξέο 

ππήξραλ θαη δελ έπαςαλ πνηέ λα ππάξρνπλ, αιιά ακβιχλνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

γεγνλφο φηη φινη ρσξίο εμαηξέζεηο, νη φκνηνη, είραλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ παηξίδα ηνπο. Καη, απφ φηη θαίλεηαη ζε απηά ηα ζηνηρεία 

έδεηρλαλ φινη ηνπο απφιπηε ππνηαγή
19

. 

Ο θίλδπλνο απφ κία εμέγεξζε ησλ εηιψησλ νδήγεζε θαη ζηελ αλάδεημε ελφο άιινπ 

ζπαξηηαηηθνχ γλσξίζκαηνο: ηεο μελνθνβίαο. Ζ πάξηε απφ έλα ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα 

θαίλεηαη φηη πεξηραξαθψζεθε γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο θαη πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ έμσ θφζκνπ
20

. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ φιεο νη άιιεο πφιεηο είραλ πηνζεηήζεη 

ηα αξγπξά λνκίζκαηα εθείλε παξέκεηλε ζπλεηδεηά θιεηζηή ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε 

άιιεο πφιεηο. Δπηπιένλ απνζάξξπλε ηα ηαμίδηα ησλ πνιηηψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ ελψ θαηά 

δηαζηήκαηα επέβαιιε θαη ηελ μελειαζία, ηελ απνπνκπή δειαδή ησλ μέλσλ απφ ηελ πφιε 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηεο
21

.  

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ ε χπαξμε κίαο θνηλήο ηδενινγίαο ε νπνία δεκηνπξγείην 

κέζα απφ απηφλ ηνλ θνηλφ ηξφπν δσήο. ην ζεκείν απηφ, ν ξφινο ηεο αγσγήο, ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηελ νπνία πεξλνχζε ν θάζε λένο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο 

ζην ζψκα ησλ πνιηηψλ, ππήξμε απνθαζηζηηθφο. Μέζα απφ κία ζεηξά δνθηκαζηψλ θαη 

κπήζεσλ, απφ ζθιεξή θπζηθή άζθεζε, αληαγσληζηηθά παηρλίδηα, εζηζκφ ζηελ ππαθνή θαη 

ζηελ απζηεξή ηεξαξρία, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ λένπ παξηηάηε δηακνξθσλφηαλ αλάινγα 

                                           
18

 Θνπθπδίδνπ 1.6, Ξελνθψληνο  Λαθ. Πνι. 5, Πνιπβίνπ 6.45.3-4, Πινπηάξρνπ Λπθ. 10. 

19
 Γηα ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ησλ παξηηαηψλ ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζηνπο αξραίνπο 

ζπγγξαθείο: Ζξνδφηνπ 6.70, 7.134.2., Θνπθπδίδνπ 1.6.4, 4.108.7, 5.15.1. Ξελνθψληνο Λαθ. Πνι. 5.3, 6.4, 

Ξελνθψληνο  Διι. 6.4, 10, 11. 

20
 Έλα απφ ηα ζθνηεηλά ζεκεία ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζηνξίαο είλαη ε πεξίνδνο γχξσ ζηα κέζα ηνπ 6

νπ
 π.Υ. 

αη. Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα δείρλνπλ κία νπηζζνδξφκεζε ηεο πάξηεο ζην πεδίν ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, 

ησλ ηερλνπξγεκάησλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ηερλψλ. Οη εξεπλεηέο είλαη δηραζκέλνη ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία απηψλ ησλ επξεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα φηαλ ε πάξηε 

κεηείρε ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη απνιάκβαλε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, είλαη εκθαλήο. Καηά ηνλ 

Paul Cartledge (Cartledge 2002a, 133- 134.), δελ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ 

μαθληθφ «ζάλαην» ησλ ηερλψλ νη νπνίεο εμαθνινπζνχζαλ λα αλζνχλ αθφκε θαη κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 6
νπ

 

αη., ζηε πάξηε θαη γεληθφηεξα ζηε Λαθσλία. Αλαγλσξίδεη φκσο θαη ν ίδηνο ηε ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Απηή ηελ ππνρψξεζε ηελ απνδίδεη ζε κία πνιχπινθε θαη βαζκηαία 

κεηακφξθσζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ εηιψησλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζηξαηεχκαηνο. Απηέο νη αλάγθεο θαίλεηαη φηη ζεσξήζεθαλ σο βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα κε απνηέιεζκα φιεο νη ππφινηπεο λα απνθηήζνπλ δεπηεξεχνληα ραξαθηήξα. 

21
 Μηραιφπνπινο 2008, 26. 
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κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θξάηνπο. Ο θνηλφο ηξφπνο δσήο θαη ε 

ζθιεξή εθπαίδεπζε εμαζθάιηδε δχν πξάγκαηα: φηη ν παξηηάηεο ζα γηλφηαλ έλαο άξηζηνο 

πνιεκηζηήο, θαη φηη δελ ζα ακθηζβεηνχζε πνηέ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ε πάξηε εμαζθάιηζε εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηειψληαο 

ππφδεηγκα «επλνκνχκελεο» πφιεο απαιιαγκέλεο απφ ηηο βίαηεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο 

θαη ηηο ηπξαλλίεο πνπ απνηεινχζαλ κάζηηγα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ειιεληθέο πφιεηο. 

Οη παξηηάηεο, ινηπφλ, είραλ γίλεη επαγγεικαηίεο ηνπ πνιέκνπ ζε έλα θφζκν εξαζηηερλψλ, 

αθνχ ήηαλ νη κφλνη απφ ηηο ειιεληθέο πφιεηο πνπ δηαηεξνχζαλ κφληκν ζηξαηφ
22

. Πίζσ 

φκσο απφ απηή ηελ ζπαξηηαηηθή επλνκία θξπβφηαλ ε αλάγθε ηεο πάξηεο γηα ηάμε θαη 

ζηαζεξφηεηα, αθξηβψο επεηδή ήηαλ ηέηνην ην πνιηηηθνθνηλσληθφ ηεο ζχζηεκα ψζηε ε πφιε 

λα κελ έρεη πεξηζψξηα γηα εζσηεξηθέο ακθηηαιαληεχζεηο. Ζ θάζε απφθιηζε απφ απηφ ην 

ζχζηεκα ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηεο πφιεο. 

Απηφ ην πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ ζηέξεζε θάζε δπλαηφηεηαο 

εμέιημεο ηνπ πνιηηεχκαηνο ψζηε απηφ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο. Ζ πάξηε ζα παξακείλεη εγθισβηζκέλε κέζα ζε έλα άθακπην ζχζηεκα ην 

νπνίν ήηαλ κε ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλν ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο. Απηφ ελ ηέιεη ήηαλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ πνιηηηθνθνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 7
νπ

 θαη ηνπ 6
νπ

 π.Υ. 

αη. ππήξμε έλα ζχζηεκα πξσηνπνξηαθφ, δχν φκσο αηψλεο αξγφηεξα ήηαλ εληειψο 

μεπεξαζκέλν θαη φκσο εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη ζρεδφλ ακεηάβιεην
23

. Σνλ 4
ν
 π.Υ.αη. ζα 

έξζεη πιένλ ε ζηηγκή πνπ ε πάξηε ζα βηψζεη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηδηαίηεξα έληνλα.  

 

Η παξαθκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ αηηία ηεο παξαθκήο ηνπ πνιηηηθνθνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πάξηεο είρε ζαλ 

αθεηεξία ην ζεζκφ ησλ ζπζζηηίσλ
24

. Γηα λα κπνξεί θαλείο λα παξακείλεη ζηελ πξνλνκηαθή 

                                           
22

 Cartledge 2008, 121. 

23
 Μηραιφπνπινο 2008, 27. 

24
 Ο ζεζκφο ησλ ζπζζηηίσλ δελ ήηαλ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο πάξηεο, θαζψο ίζρπε θαη ζηελ Κξήηε 

(Αξηζηνηέινπο Πνι. 1271b10-20). Βέβαηα ππήξρε κία βαζηθή δηαθνξά. Ζ δηαθνξά ήηαλ φηη ζηελ Κξήηε ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζζηηίσλ ηα αλαιάκβαλε ε πνιηηεία. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο πάξηεο θάηη ηέηνην 

δελ κπνξνχζε λα γίλεη αθνχ ε πφιε αδπλαηνχζε λα αληηκεησπίζεη ην νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ ζπζζηηίσλ. Απηφ 

ζπλέβαηλε δηφηη κεηά ηηο «ιπθνχξγεηεο» κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ δηαλνκή ηεο θαηαθηεκέλεο γεο αλάκεζα 
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ηάμε ησλ νκνίσλ έπξεπε λα θάλεη δχν πξάγκαηα ππνρξεσηηθά
25

. Πξψηνλ, βεβαίσο, λα 

κπνξεί λα εθπιεξψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Γεχηεξνλ λα ζπκκεηέρεη ζηα 

ζπζζίηηα, έλαλ αξραίν δσξηθφ ζεζκφ κε μερσξηζηή ζεκαζία ζηελ ζηξαηησηηθή νξγάλσζε 

ηεο πφιεο. Ζ ζπληήξεζε ησλ ζπζζηηίσλ απηψλ γηλφηαλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπο. ινη 

φζνη ζπκκεηείραλ ζε απηά ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ θάζε κήλα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζε είδνο, θαη αλ θάπνηνο αδπλαηνχζε λα ην θαηαβάιεη ηφηε έραλε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ παξηηάηε πνιίηε
26

. Πξέπεη λα γίλεη εδψ θαηαλνεηφ φηη ε ππνρξεσηηθή 

εηζθνξά ζηα ζπζζίηηα ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, αθνχ 

νη πνιίηεο- νπιίηεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνδείθλπαλ φηη αλήθαλ ζηελ αλψηεξε θνηλσληθή 

ηάμε ησλ νκνίσλ. Βέβαηα είλαη απηνλφεην φηη νη πην εχπνξνη παξηηάηεο πξνζέθεξαλ θαη 

πεξηζζφηεξα αγαζά ζηα ζπζζίηηα απηά
27

. 

Ζ κεγάιε εηξσλεία ήηαλ ινηπφλ  φηη ε πάξηε, ε πφιε ε νπνία πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε είρε αλάγθε ηε ζπλνρή θαη ηελ νκνςπρία ησλ πνιηηψλ ηεο, ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη 

απηή πνπ ππνλφκεπε ηε ζέζε ηνπο. Απηή ήηαλ θαη ε κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ειιεληθέο πφιεηο, ηδηαίηεξα βέβαηα κε απηέο πνπ είραλ δεκνθξαηηθά 

πνιηηεχκαηα. Δλψ ζε απηέο αθφκα θαη νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη εμαθνινπζνχζαλ λα 

έρνπλ ιφγν ζηα δεηήκαηα ηεο πφιεο ηνπο, ζηε πάξηε θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ φξην θαη έπεηηα, νη θησρνί απνβάιινληαλ απφ ηελ αλψηεξε ηάμε ησλ νκνίσλ
28

. 

Απηφ ζε βάζνο ρξφλνπ νδήγεζε ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο γεο ζηα ρέξηα ιίγσλ εχπνξσλ 

πνιηηψλ θαη ζηε ζηαζεξή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νκνίσλ
29

. Σν θαηλφκελν εμειίρζεθε κε 

αξγνχο ξπζκνχο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δελ ήηαλ εκθαλή. κσο φηαλ ε πάξηε 

πξσηαγσλίζηεζε ζηνπο πνιέκνπο ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αη. θαη άξρηζε λα κεηψλεηαη ζπλερψο ν 

πιεζπζκφο ηεο εμαηηίαο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, ηφηε νη ζπλέπεηεο άξρηζαλ λα γίλνληαη 

εκθαλήο. Ο ηδηαίηεξνο ζεζκφο ησλ ζπζζηηίσλ, θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ 

εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ, άξρηζαλ λα νδεγνχλ ηελ πφιε ζε κία αδηφξαηε, αξρηθά, παξαθκή. 

                                                                                                                                
ζηνπο νκνίνπο, ε πνιηηεία δελ είρε ηαθηηθά εηζνδήκαηα θαη βαζηδφηαλ ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ησλ 

πνιηηψλ ηεο. 

25
 Γηα ην δήηεκα ηεο ζηξαηνιφγεζεο ζηε πάξηε βι. Amouretti θαη Ruze 2004, 42- 44. 

26
 Μηραιφπνπινο 2008,. 28. 

27
 Ξελνθψληνο  Λαθ. Πνι. 5.3. 

28
 Σν πξφβιεκα θαίλεηαη φηη δελ είρε πεξάζεη απαξαηήξεην απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηελ απζηεξή θξηηηθή 

πνπ ππέβαιιε ην ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα βι. Αξηζηνηέινπο Πνι. 1271a 26-37. 

29
 Μηραιφπνπινο 2008, 30-32. 



14 

Ζ πάξηε αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ηελ πξφθιεζε ησλ πεξζηθψλ πνιέκσλ, ελψ ην 431 

π.Υ. πξσηαγσλίζηεζε ζηνλ «κεγαιχηεξν θαη ζπνπδαηφηεξν απφ φινπο ηνπο παιαηφηεξνπο 

πνιέκνπο
30

» ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ν νπνίνο ζα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πνιχηηκν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Ο Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο έιεμε ην 404 π.Υ. κε ηελ νξηζηηθή 

ζπληξηβή ηεο Αζήλαο απφ ηελ πάξηε. Ζ εηξσλεία είλαη φκσο φηη ππήξμε ην ίδην 

θαηαζηξνθηθφο γηα ηελ ληθήηξηα πάξηε, φζν θαη γηα ηελ ληθεκέλε Αζήλα. Ζ θαηάζηαζε 

δελ κεηαβιήζεθε νχηε χζηεξα απφ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Ζ πάξηε κπνξεί πιένλ λα 

ππήξμε ε ηζρπξφηεξε πφιε ηεο Διιάδαο, φκσο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο, ζα 

είλαη κφληκα κπιεγκέλε ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ην 404 π.Υ. έσο ην 369 π.Υ., κε 

απνηέιεζκα ηελ ζπλερή θζνξά ησλ πνιεκηζηψλ ηεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα, ε πάξηε ήδε πξηλ απφ ην 

ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο «νκνίνπο» πξνζεθηηθά θαη κε 

θεηδψ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δπλάκεσλ πνπ ζηέιλνληαλ ζε καθξηλέο εθζηξαηείεο 

απνηειείην απφ πεξηνίθνπο, λενδακψδεηο θαη βέβαηα, κηζζνθφξνπο. Μεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, ν ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο αλαδηνξγαλψζεθε ζε έμη κφξεο, απνηεινχκελνο απφ 

παξηηάηεο θαη πεξηνίθνπο καδί
31

. κσο αθφκε θαη έηζη, νη παξηηάηεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζε αηκαηεξέο κάρεο (φπσο νη κάρεο ηνπ πνηακνχ Νεκέα θαη ηεο Κνξψλεηαο ην 394 π.Υ.) 

δελ απέθπγαλ ηηο απψιεηεο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξμαλ ηδηαίηεξα πςειέο, 

φπσο ε θαηαζηξνθή κίαο νιφθιεξεο κφξαο ζην Λέραην ην 390 π.Υ. πλνιηθά 35 αλψηαηνη 

παξηηάηεο αμησκαηνχρνη έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο ζην δηάζηεκα 404-371 π.Υ., 

αλάκεζα ηνπο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Λχζαλδξνο θαη επηά πνιέκαξρνη, δειαδή δηνηθεηέο 

κνξψλ. Απηφ ην γεγνλφο απνηειεί ζαθή έλδεημε γηα ην κέγεζνο ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ 

ησλ ππφινηπσλ παξηηαηψλ ζην ίδην δηάζηεκα
32

. 

 

Η πάξηε θαηά ηνλ 4
ν
 π.Χ. αη. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ε πάξηε πξνζπάζεζε λα ζθξαγίζεη 

ηελ εγεκνλία ηεο ζηελ Διιάδα. Δίρε ληθήζεη ηελ ηζρπξφηεξε πφιε-θξάηνο ηεο επνρήο ηεο 

θαη κεηά απφ ηελ λίθε απηή είρε θαξπσζεί ηηο απνηθίεο θαη ηηο θηήζεηο ηεο Αζήλαο ζε 

νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη ζηελ Μ.Αζία. Ζ λίθε ηεο φκσο επί ηεο Αζήλαο 

είρε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο. Ζ πάξηε γλψξηζε κία απφηνκε 

                                           
30

 Θνπθπδίδνπ 1.1. 

31
 Μηραιφπνπινο 2008, 33. 

32
 Cavaignac 1948, 118-119. 
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εηζξνή ρξήκαηνο πξσηνθαλή γηα ηελ ζπαξηηαηηθή θνηλσλία ε νπνία πξνθαλψο δελ είρε 

ηελ ππνδνκή λα ηελ απνξξνθήζεη
33

. Ζ ζπγθέληξσζε πινχηνπ ζε ιίγνπο ε νπνία, φπσο 

είπακε είρε ήδε μεθηλήζεη, ηψξα πιένλ έιαβε αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. ηελ πξνζπάζεηα 

λα ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο έιεγρνο ςεθίζηεθε λφκνο πνπ απαγφξεπε επί πνηλή ζαλάηνπ 

ηελ θαηνρή απφ ηδηψηεο ρξπζψλ θαη αξγπξψλ λνκηζκάησλ
34

. Φαίλεηαη φηη απηφο ν λφκνο 

αλαθιήζεθε ή έπεζε ζε αρξεζηία, φκσο ην θαηλφκελν ζπλερίζηεθε. Σν θαηλφκελν πξέπεη 

λα ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλν αθνχ επηθξάηεζε θαη ε αληίζηνηρε θήκε φηη νη πινχζηνη 

παξηηάηεο ήηαλ θαη νη πινπζηφηεξνη ζε φιε ηελ Διιάδα
35

.  

Ζ απφηνκε θαη καδηθή εηζξνή ρξήκαηνο ήηαλ ην έλα πξφβιεκα πνπ είρε ε πάξηε κεηά 

ηελ λίθε ηεο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν. Σν άιιν ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε δηαηήξεζε ηεο 

παλειιήληαο εγεκνλίαο απαηηνχζε ηελ απνζηνιή φιν θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

παξηηαηψλ πξνο ηηο λέεο πεξηνρέο πνπ είρε θαηαθηήζεη ε πφιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

παξηηάηεο ήξζαλ ζε επαθή κε λένπο ηξφπνπο δσήο, άγλσζηνπο κέρξη ηφηε. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πιένλ άιιαμε θαη πνιινί απφ απηνχο δελ ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ ζηε 

ιηηή θαη απζηεξή δσή ηεο παηξίδαο ηνπο
36

. Πιένλ θαίλεηαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 π.Υ. αη. 

ην θαηλφκελν είρε γίλεη πνιχ έληνλν, αθνχ αθφκε θαη ν Ξελνθψληαο, έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηρηέο ησλ παξηηαηψλ, λα παξαδερζεί κε πηθξία ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ παξηηαηψλ απφ ηνπ λφκνπο ηνπ Λπθνχξγνπ
37

. Σα λέα απηά δεδνκέλα δεκηνχξγεζαλ 

θαη λέεο θνηλσληθέο εληάζεηο κε απνηέιεζκα λα αξρίζεη λα ράλεηαη ε νκνηνγέλεηα πνπ 

ππήξρε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή κέζα ζηελ πφιε. ηηο αξρέο ηνπ 397 π.Υ. ν Ξελνθψληαο 

αλαθέξεη ηελ ζπλσκνζία ηνπ Κπλάδσλα κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο
38

. Δίλαη 

αιήζεηα φηη ε ζπλσκνζία ηειηθά θαηεζηάιε, φκσο θαη κφλν ην πεξηζηαηηθφ απηφ απφ κφλν 

ηνπ δείρλεη φηη νη θνηλσληθέο εληάζεηο είραλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Ζ παξαθκή ησλ ζπαξηηαηηθψλ εζψλ επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

Πινχηαξρν ν νπνίνο ζπλδέεη μεθάζαξα ηελ θαηάιπζε ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο κε ηελ 

αξρή ηεο παξαθκήο ηεο πάξηεο
39

.  

                                           
33

 Γηα κία αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ ζπαξηηαηηθψλ ζεζκψλ ζην ηέινο ηεο θιαζηθήο επνρήο βι. Mosse 

2002, 152-155. 

34
 Πινπηάξρνπ Λύζ. 17. 

35
 Πιάησλνο  Αιθ. 122e- 123a. 

36
 Αξηζηνηέινπο  Πνι. 1333b 10- 35. θαη Πινπηάξρνπ Ηζ. 239F.  

37
 Ξελνθψληνο Λαθ. Πνι. 14.1-5.  

38
 Ξελνθψληνο. Διι. 3.3.4- 11. 

39
 Πινπηάξρνπ Άγηο 3.1. 5.1. 
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Σνλ 4
ν
 π.Υ. αη. ππήξμε επίζεο ζπλήζεο ε πξαθηηθή λα δίλνληαη κεγάιεο πξνίθεο ζηηο 

θφξεο
40

. Σν θαηλφκελν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαζεξή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξηηαηψλ, νδήγεζε ζηελ ζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο γεο ζε γπλαίθεο. 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 αη. ηα 2/5 ηεο γεο αλήθαλ ζε γπλαίθεο
41

. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ ζπαξηηαηηθή θνηλσλία. Πιένλ ε 

ζπαξηηαηηθή θνηλσλία είρε κεηαηξαπεί ζε κία πινπηνθξαηηθή θνηλσλία κε ιίγνπο 

παξηηάηεο θαη παξηηάηηζζεο πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο κεγάιε πεξηνπζία
42

.  

Παξά ηα εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα ε πάξηε θαηάθεξε επί ηξεηο δεθαεηίεο λα 

θπξηαξρήζεη ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο θαη λα αζθήζεη ηελ εγεκνλία ηεο ζε φιεο ηηο 

ππφινηπεο πφιεηο
43

. Αιιά απφ ην 379 π.Υ. θαη θπξίσο απφ ην 377 π.Υ., ε πάξηε βιέπεη 

ηελ εγεκνλία ηεο λα ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Αζήλα θαη ηε Θήβα
44

. Σν εληππσζηαθφ 

νηθνδφκεκα ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θξάηνπο δελ είρε γεξά ζεκέιηα θαη κε ην πξψην δπλαηφ 

ρηχπεκα άξρηζε λα γθξεκίδεηαη. Σν 371 π.Υ. ν ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο δηαιχζεθε απφ ηνλ 

                                           
40

 Γηα ην ζέκα ηεο θξίζεο ησλ ζπαξηηαηηθψλ θιήξσλ βι. Ζodkinson Stephen, «Female property 

ownership and empowerment in classical and Hellenistic Sparta», ζην Thomas J. Figueira (επηκ.), Spartan 

Society, ζει. 126- 129).  

41
 Αξηζηνηέινπο Πνι. 1270a 24- 25. 

42
 Ο Paul Cartledge αλαιχνληαο ηελ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ζπαξηηαηηθή θνηλσλία, θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη «νη γπλαίθεο ζηε πάξηε κπνξνχζαλ λα έρνπλ θνηλσληθή επηθάλεηα θαη νηθνλνκηθή επηξξνή 

παξά ηελ ηππηθή πνιηηηθή αδπλακία ηνπο θαη ηελ επίζεκε ππνηαγή ζηνπο ζπδχγνπο ηνπο» (Cartledge 

2002(c), 123-124). 

43
 Έλα απφ ηα παξάδνμα ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζηνξίαο είλαη φηη θαηά ηνλ 4

ν 
π.Υ. αη. δηακνξθψλεηαη ε 

εμηδαλίθεπζε ηεο πάξηεο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηνραζηέο ηεο επνρήο. Γηα ηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο 

εμηδαλίθεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εχρξεζηε έθθξαζε «ζπαξηηαηηθή ρίκαηξα» (le mirage spartiate). Ζ 

έθθξαζε απηή επηλνήζεθε ζηα 1930 απφ ηνλ Γάιιν κειεηεηή Φξαλζνπά Οιηέ. Δπί ηεο νπζίαο ππήξμε κία 

πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί ε εμηδαλίθεπζε ηεο πάξηεο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα κέζα απφ κία πιαζηή ή 

δηαζηξεβισκέλε γξακκαηεηαθή παξάδνζε. Απηή ε εηθφλα αξρηθά πξνβιήζεθε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

παξηηάηεο φπσο ήηαλ θπζηθφ, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο εζσηεξηθνχο ιφγνπο θαη ήηαλ απηή ζηελ νπνία 

επέζηξεθαλ φηαλ ρξεηαδφηαλ. Δλ ηνχηνηο, ζε φ,ηη αθνξά ζηηο γξαπηέο καο καξηπξίεο (νη νπνίεο απνηεινχζαλ 

θαη ην κνλαδηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Οιηέ), ε ρίκαηξα κεηαδφζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ κε παξηηάηεο: απφ 

ηνλ Αζελαίν νιηγαξρηθφ Κξηηία, πξνο ην ηέινο ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αη., έσο ηνπο Ναδηζηέο θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα. 

Γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ηζηνξηθνχο ηεο πάξηεο απνηειεί κία κεγάιε πξφθιεζε ε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πίζσ απφ ηνλ ζξχιν ηεο ζπαξηηαηηθήο ρίκαηξαο. Γηα κία αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο βι. 

Cartledge 2004 (α), 322-324. 

44
 Γηα κία αλάιπζε ηεο πεξηφδνπ απφ ην 377 π.Υ. κέρξη ηελ κάρε ησλ Λεχθηξσλ ην 371π.Υ. βι. (Carlier 

2005, 60-67).  
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Θεβατθφ ζηα Λεχθηξα ηεο Βνησηίαο
45

. Υίιηνη Λαθεδαηκφληνη είραλ πέζεη ζην πεδίν ηεο 

κάρεο αλάκεζα ηνπο θαη ν βαζηιηάο Κιεφκβξνηνο
46

. Γηα πξψηε θνξά ν ζπαξηηαηηθφο 

ζηξαηφο κπξνζηά ζε ερζξνχο θαη ζπκκάρνπο είρε ηξαπεί ζε θπγή
47

. Οη ζπλέπεηεο ηεο ήηηαο 

ήηαλ άκεζεο θαη νδπλεξέο. Οη πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ νη νπνίεο ζπγθξνηνχζαλ ηελ 

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία θαη ήηαλ δεκέλεο κε ηελ πάξηε (ήδε απφ ηνλ 6
ν
 π.Υ. αη.), 

άξρηζαλ λα απνρσξνχλ θαη λα απηνλνκνχληαη. Ζ ίδηα ε πάξηε έραζε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο επηθξάηεηαο ηεο. Ζ πεδηάδα ηεο Μεζζελίαο έγηλε αλεμάξηεηε θαη αθφκε 

ρεηξφηεξν επαληδξχζεθε σο πξσηεχνπζα ηνπ λένπ θξάηνπο ε πφιε ηεο Μεζζήλεο. Ζ 

πάξηε πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε κε απνδερφκελε ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο Μεζζελίαο
48

. κσο πιένλ δελ κπνξνχζε λα κεηαηξέςεη ηελ ζέιεζε ηεο ζε πξάμε. 

Μεηά ηα Λεχθηξα ε ηζρπξφηεξε πφιε- θξάηνπο ηνπ 4
νπ

 π.Υ. αη., είρε κεηαηξαπεί ζε κία 

δχλακε δεχηεξεο θαηεγνξίαο
49

. Ο κχζνο ηνπ αήηηεηνπ ζηξαηνχ δηαιχζεθε απεπζείαο, 

πιήγκα νδπλεξφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη εθεί βαζηδφηαλ ε ηζρχο θαη ε θήκε ηεο κεηαμχ ησλ 

ππνινίπσλ πφιεσλ- θξαηψλ. Σν θφζηνο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ππήξμε επίζεο ηεξάζηην. 

Απφ ηνπο ρίιηνπο Λαθεδαηκφληνπο πνπ πνιέκεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο, νη ηεηξαθφζηνη 

ήηαλ παξηηάηεο φκνηνη θαη ε πφιε δελ είρε πιένλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπιεξψζεη άκεζα 

ηφζν κεγάιεο αλζξψπηλεο απψιεηεο
50

. αλ απνηέιεζκα, ε πάξηε δελ πξνθαινχζε θαλέλα 

δένο ζηνπο αληηπάινπο ηεο θαη νη ίδηνη νη παξηηάηεο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα 

πξνζηαηέςνπλ νχηε ηελ ίδηα ηελ επηθξάηεηα ηνπο απφ ηηο επηδξνκέο.  

Σν πιήγκα ηεο κάρεο ησλ Λεχθηξσλ ήηαλ αλεπαλφξζσην
51

. Σηο επφκελεο δεθαεηίεο ε 

πφιε ζα παξακείλεη ζηελ αθάλεηα. Σν 338 π.Υ. αςεθψληαο ηνλ Φίιηππν Β΄ ηεο 

                                           
45

Γηα κία αλάιπζε ηεο κάρεο ζηα Λεχθηξα βι. Tarn 1998, 13. 

46
 Πινπηάξρνπ Αγεζ. 28.5. 

47
 Πινπηάξρνπ Πει. 23.4. 

48
 Γηα ηελ εκθάληζε θαη εμέιημε ηεο Μεζζεληαθήο θνπιηνχξαο θαη ηαπηφηεηαο βι. Figueira 2007, 211- 

235. 

49
 Ο Simon Hornblower επηζεκαίλεη φηη ν Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο ζηελ Ιζηνξία ηνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν 

γηα ηξία θαηλφκελα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ην επίζεην «αλίθεηνο»: γηα ηνλ Αιέμαλδξν, γηα ηνπο 

αξγπξάζπηδεο (ην καθεδνληθφ ζψκα ησλ επίιεθησλ ηεο πξψηκεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ) θαη γηα ηνπο 

παξηηάηεο κέρξη ηελ ήηηα απφ ηνπο Θεβαίνπο ζηα Λεχθηξα ην 371 π.Υ. Έλαο άιινο ραξαθηεξηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ν Γηφδσξνο γηα ηε πάξηε είλαη ην επίζεην απφξζεηνο, δηφηη ε πφιε δελ είρε θπξηεπζεί 

πνηέ, θαηλφκελν αξθεηά αζπλήζηζην γηα κία ειιεληθή πφιε (Hornblower 2005, 214). 

50
 Γηα κία αλάιπζε ησλ απσιεηψλ ηεο πάξηεο ζηα Λεχθηξα βι. Ξελνθψληνο  Διι. 6.1.1., 6.4.15, 6.4.17. 

51
 Καηά ηνλ Paul Cartledge, ζην έξγν ηνπ, Μέγαο Αιέμαλδξνο, ε αλαδήηεζε ελόο λένπ παξειζόληνο, ζει. 

81, ε ήηηα ησλ παξηηαηψλ ήηαλ ζπληξηπηηθή θαη πνηέ δελ κπφξεζαλ λα επαλέιζνπλ απφ εθείλν ην ρξνληθφ 
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Μαθεδνλίαο ν νπνίνο, κεηά ηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο είρε θαηαζηεί ν εγεκφλαο φισλ ησλ 

Διιήλσλ, αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην ζπλέδξην ηεο Κνξίλζνπ. Ο ιφγνο ήηαλ φηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν αλαγλψξηδε άκεζα ηελ εγεκνλία ηεο Μαθεδνλίαο. Σν ηίκεκα απηήο ηεο 

αιαδνληθήο πνιηηηθήο ήηαλ κία εηζβνιή ζηε Λαθσλία απηή ηε θνξά απφ ηνλ ηζρπξφηεξν 

ζηξαηφ ηεο επνρήο
52

. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πφιε έραζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θξάηνπο 

ηεο, ν Φίιηππνο απνρψξεζε ρσξίο λα θαηαιάβεη ηελ ίδηα ηελ πφιε. Ζ πάξηε δηαηήξεζε 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη έκεηλε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πσο ήηαλ ε κφλε ειιεληθή πφιε ε 

νπνία αξλήζεθε λα ηεζεί θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά ζηελ παλειιήληα 

εθζηξαηεία ηνπ ελαληίσλ ησλ Πεξζψλ. ηαλ ν γηφο ηνπ Φηιίππνπ, Αιέμαλδξνο, ζα 

ζπλερίζεη ηελ εθζηξαηεία ηνπ παηέξα ηνπ ζηελ Αζία, ε πάξηε ζα παξακείλεη ζηελ 

αθάλεηα. Θα μεθηλήζεη, παξφια απηά, κία δηαδηθαζία πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ην ρακέλν έδαθνο. Σα θηιφδνμα ζρέδηα ηεο φκσο δελ ζα έρνπλ 

νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ο ειιεληθφο θφζκνο έρεη 

εμαπισζεί πξνο ηελ Αλαηνιή θαη νη πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο πνπ ίζρπαλ παιαηφηεξα, κεηά ηηο 

εθζηξαηείεο ηνπ Αιέμαλδξνπ, θαηαξξένπλ νξηζηηθά. Μέζα ζηελ θαηλνχξηα επνρή πνπ 

αθνινπζεί ηνλ ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ ην 323 π.Υ., ν ξφινο ηεο πάξηεο ζηηο ειιεληθέο 

ππνζέζεηο ζα είλαη αζήκαληνο
53

. Ζ πφιε ζα παξαθκάζεη αξγά αιιά ζηαζεξά θαη θαηά ηνλ 

3
ν
 αη. ηα πξάγκαηα ζα εμειηρζνχλ αθφκε ρεηξφηεξα

54
.  

 

Η πάξηε θαηά ηνλ 3
ν
 π.Χ. αη.  

Ζ πάξηε πιένλ ζηα κέζα ηνπ 3
νπ

 π.Υ. αη. είρε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πφιεο ε νπνία βξηζθφηαλ ζε βαζηά εζσηεξηθή θξίζε. Σα ζηνηρεία ηνπ πνιηηεχκαηνο πνπ 

                                                                                                                                
ζεκείν θαη έπεηηα. Ζ κεηέπεηηα ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ηεο πάξηεο, φκσο, θαηά ηνλ 3

ν
 π.Υ. αη. 

έδεημε φηη αλ θαη ή ήηηα ζηα Λεχθηξα αξρηθά ζεσξήζεθε σο ζπληξηπηηθφ πιήγκα ελ ηέιεη ε πφιε θαηφξζσζε 

λα αλαξξψζεη απφ απηφ. Ίζσο, ινηπφλ, ζα έπξεπε λα ζεσξήζνπκε φηη ε ήηηα απηή καθξνπξφζεζκα δελ είρε 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ππέζεηαλ παιαηφηεξα νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί.  

52
 Μηραιφπνπινο 2008, 41-42. 

53
 ηελ άπνςε απηή ζπλεγνξεί θαη ν G.E.M de Ste Croix, ν νπνίνο ζεσξεί φηη επί ηεο νπζίαο, κέρξη ηελ 

άλνδν ησλ κεηαξξπζκηζηψλ βαζηιέσλ Άγηδνο Γ’ θαη Κιενκέλε Γ’, ε πάξηε κφλν κία θνξά έπαημε ξφιν 

ζηηο ειιεληθέο ππνζέζεηο θαη απηή ήηαλ ζηε δηάξθεηα ηεο κάηαηεο εμέγεξζεο ηεο ελαληίνλ ηεο καθεδνληθήο 

εμνπζίαο ην 331 π.Υ., ή ην 330 π.Υ.. Ο παξηηάηεο ν νπνίνο εγήζεθε ηεο εμέγεξζεο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν κνλαδηθφο παξηηάηεο πνπ αλαθέξεηαη φηη έπαημε ξφιν ζε απηή, είλαη ν βαζηιηάο Άγηο Γ΄. 

Οιφθιεξν απηφ ην επεηζφδην είλαη γλσζηφ σο «εμέγεξζε ηνπ Άγηδνο» (Ste Croix 2005, 235-236). 

54
 Γηα ηελ αληίζηαζε ηεο πάξηεο πξψηα απέλαληη ζηνλ Φίιηππν θαη έπεηηα απέλαληη ζηνλ Αιέμαλδξν βι. 

Amouretti θ.ά. 2005, 304-311. 
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θάπνηε ιεηηνπξγνχζαλ ελσηηθά ηψξα πιένλ είραλ ζε κεγάιν βαζκφ ππνβαζκηζηεί. Ζ δσή 

ησλ παξηηαηψλ είρε πάςεη πιένλ λα είλαη απιή θαη ιηηή, ηα ζπζζίηηα είραλ κεηαηξαπεί ζε 

ρψξνπο επίδεημεο γηα ηνπο πινπζίνπο, θαη ε ζπαξηηαηηθή αγσγή, ν ππξήλαο ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο είρε ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί. Ζ πάξηε είρε πιένλ κεηαηξαπεί 

ζε κία πινπηνθξαηηθή θνηλσλία κεξηθψλ εθαηνληάδσλ πξνλνκηνχρσλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο 

απηνί κεηψλνληαλ ζπλερψο, απμάλνληαο παξάιιεια ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ράζκα 

κε ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο πφιεο. Καηά ηνλ Πινχηαξρν ζηα κέζα ηνπ 3
νπ

 

π.Υ. αη. δελ ππήξραλ πάλσ απφ επηαθφζηνη παξηηάηεο φκνηνη θαη απφ απηνχο πεξίπνπ νη 

εθαηφ είραλ γε θαη θιήξν
55

. Οη άλζξσπνη ησλ ππφινηπσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κπξνζηά ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε πεξίκελαλ ηελ επθαηξία γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θνηλσληθνχ 

θαηεζηεκέλνπ
56

. 

Σν ζψκα ησλ νκνίσλ ήηαλ δηαζπαζκέλν θαη κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Καηά ηνλ 

Πινχηαξρν ππήξραλ δχν θαηεγνξίεο. Οη 600 παξηηάηεο πνπ είραλ κφλν θιήξν, θαη νη 100 

πξνλνκηνχρνη πνπ είραλ γε θαη θιήξν. Απφ ηνπο 600 νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ θησρνί θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζην ζψκα ησλ νκνίσλ, είραλ θαηαθχγεη ζηελ ππνζήθεπζε 

ησλ θιήξσλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά βεβαίσο ππήξραλ θαη νη 100 πεξίπνπ πξνλνκηνχρνη 

παξηηάηεο πνπ δηέζεηαλ γε εθηφο απφ ηνλ αξρηθφ ηνπο θιήξν
57

 θαη νη νπνίνη απνηεινχζαλ 

κία νιηγαξρία κέζα ζηελ νιηγαξρία. Απηνί νη παξηηάηεο είραλ ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα 

ηνπο ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο γεο. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ε ζπαξηηαηηθή νηθνλνκία 

ήηαλ θαηά βάζε αγξνηηθή, θαζψο ε έλλνηα ηνπ παξηηάηε νκνίνπ πξνυπέζεηε ηελ θαηνρή 

γεο θαη φρη ηελ θαηνρή ρξήκαηνο. Έηζη, ε θαηνρή γεο εμαθνινπζνχζε λα έρεη κεγάιε 

ζπνπδαηφηεηα γηα φινπο, απνηειψληαο παξάιιεια θαη ηελ θαιχηεξε επέλδπζε γηα φζνπο 

δηέζεηαλ ρξήκαηα. Βέβαηα ζηελ πξνλνκηνχρν απηή κεηνςεθία ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε θαη έλα κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, πνπ ήδε απφ ηελ επνρή 

ηνπ Αξηζηνηέιε
58

 θαηείρε ηα δχν πέκπηα ηεο γεο. ηα κέζα ηνπ 3
νπ

 π.Υ. αη. θαίλεηαη πιένλ 

φηη νη εχπνξεο παξηηάηηζζεο θαηείραλ ζηε Λαθσλία ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πινχηνπ
59

. 

                                           
55

 Πινπηάξρνπ Άγηο 5.6. 

56
 Πινπηάξρνπ Άγηο 5.7. 

57
 Πινπηάξρνπ Άγηο 13.2-4. 

58
 Αξηζηνηέινπο  Πνι. 1270a, 24-27. 

59
 Πινπηάξρνπ Άγηο 7.5-6. 
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Δίλαη θαλεξφ φηη κε βάζε φια απηά ηα δεδνκέλα ππήξραλ πιένλ ζηελ πφιε φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο γηα κία θνηλσληθή επαλάζηαζε
60

. Σν ινγηθφ ζα ήηαλ ε επαλάζηαζε απηή λα 

μεθηλνχζε απφ ηε βάζε. κσο θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε. Απηφ απνηειεί έλα αθφκα απφ ηα 

παξάδνμα ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζηνξίαο. Σν γεγνλφο δειαδή φηη ν άλζξσπνο πνπ πξνζπάζεζε 

λα αιιάμεη απηή ηελ πνξεία ηεο παξαθκήο, απνηεινχζε θνκκάηη απηήο ηεο εχπνξεο 

ζπαξηηαηηθήο κεηνςεθίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζηιηά Άγη Γ΄ απφ ηνλ βαζηιηθφ νίθν ησλ 

Δπξππσληηδψλ.  

                                           
60

 Σν δήηεκα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ αξραία πάξηε θαη ηεο χπαξμεο ή κε ηεο πεξίθεκεο 

ζπαξηηαηηθήο θνηλνθηεκνζχλεο έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο ηζηνξηθνχο. Ζ θαιχηεξε αλάιπζε απηνχ ηνπ 

ζέκαηνο έρεη γίλεη απφ ηνλ Hodkinson 2007, 417- 433. 
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                                                               Άγηο Γ΄ 

                                      Η αξρή ηεο κεηαξξύζκηζεο 

 

Οη πεγέο ζρεηηθά κε ηνλ Άγη Γ΄ 

ηαλ εξρφκαζηε λα εξεπλήζνπκε ηε δσή θαη ηα έξγα ηνπ Άγηδνο Γ΄ εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε ηα πξνβιήκαηα ησλ πεγψλ. Οπζηαζηηθά ε κφλε αξραία πεγή ε νπνία 

αθεγείηαη ηελ δσή ηνπ Άγη είλαη ε νκψλπκε βηνγξαθία ηνπ Πινχηαξρνπ, βαζηζκέλε ζην 

ρακέλν έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ Φχιαξρνπ. Ο Φχιαξρνο ππήξμε έλαο ηζηνξηθφο ν νπνίνο 

έγξαςε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 3
νπ

 αηψλα
61

. Ζ ηζηνξία ηνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηελ 

εηζβνιή ηνπ Πχξξνπ ζηελ Πεινπφλλεζν, ην 272 π.Υ., κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ Κιενκέλε 

ζηελ Αίγππην, ην 219 π.Υ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Φχιαξρνο ήηαλ ζχγρξνλνο ηνπ Άγηδνο 

θαη ηνπ Κιενκέλε, ε αμηνπηζηία ηνπ έρεη ακθηζβεηεζεί ζεκαληηθά αθφκα θαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Πινχηαξρν, ν νπνίνο ηνλ ραξαθηεξίδεη κεξνιεπηηθφ (Άξαηνο 38.12) θαη ηνλ θαηεγνξεί 

φηη, ζέινληαο λα ζπγθηλήζεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, πξνζδίδεη έλα κεινδξακαηηθφ χθνο 

ζηελ αθήγεζε ηνπ ζε βάξνο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο (Θεκηζηνθιήο 32.4). Πνιχ πξηλ απφ 

ηνλ Πινχηαξρν είρε επηηεζεί ζηνλ Φχιαξρν ν Πνιχβηνο θαη κάιηζηα κε πνιχ νμχηεξν 

ηξφπν. Ο Πνιχβηνο θαηεγνξνχζε ηνλ Φχιαξρν γηα πξνρεηξφηεηα ζηελ ηζηνξηνγξαθία ηνπ, 

γηα κεινδξακαηηθφ χθνο αλάινγν ησλ ηξαγσδηνγξάθσλ, θαζψο θαη γηα παξαπνίεζε ηεο 

ηζηνξηθήο αιήζεηαο (Πνιπβίνπ 2.56). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε θξηηηθή ηνπ 

Πνιχβηνπ πξνο ηνλ Φχιαξρν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζσζηή. κσο δελ ζα ιέγακε φηη είλαη 

θαη ακεξφιεπηε. πσο απέδεημε χζηεξα απφ δηεμνδηθή δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ν 

Africa(1961), ε ζθιεξή θξηηηθή ηνπ Πνιχβηνπ πξνο ηνλ Φχιαξρν δελ πήγαδε 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ απέρζεηα ηνπ πξνο ηηο ηζηνξηθέο κεζφδνπο ηνπ ηειεπηαίνπ, αιιά είρε 

θπξίσο πνιηηηθά θίλεηξα. Σν ζπαξηηαηηθφ θίλεκα ην νπνίν εγθσκηάδεη ν Φχιαξρνο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ, ζηξεθφηαλ ελάληηα ζε φιεο ηηο αμίεο ηνπ Μεγαινπνιίηε, εππαηξίδε θαη 

θηιναραηνχ Πνιχβηνπ.  

Θεσξνχκε, φκσο, φηη παξά ηηο ππεξβνιέο θαη ηηο εκθαλείο πξνθαηαιήςεηο ζην έξγν πνπ 

αλακθίβνια ππάξρνπλ ζην έξγν ηνπ Φχιαξρνπ θαη παξά ην κεινδξακαηηθφ ηνπ χθνο, ν 

Φχιαξρνο δελ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί αλαμηφπηζηνο σο ηζηνξηθφο
62

. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη αθφκα θαη ν Πνιχβηνο, παξά ηελ νμεία θξηηηθή ηνπ, δελ δίζηαζε λα 

                                           
61

 Μηραιφπνπινο 2008, 65. 

62
 Africa 1961, 40 θαη 49, θαζψο θαη Walbank 1990, 37. 
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βαζηζηεί ζηνλ Φχιαξρν ζε θάπνηα εδάθηα ησλ Ιζηνξηώλ ηνπ
63

. Άιισζηε θαη ζηνλ Πνιχβην 

έρεη ζπρλά αζθεζεί θξηηηθή απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ ζπλήζεηα ηνπ άιισηε λα 

παξαβηάδεη ηνπο λφκνπο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη άιισηε λα ηνπο ηεξεί
64

. πλερίδνληαο 

πάλσ ζην δήηεκα απηφ ζα πξνζζέηακε φηη έρεη επηζεκαλζεί φηη ν Πινχηαξρνο, παξφηη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο αληηγξάθεη ηνλ Φχιαξρν, δελ ηνλ αθνινπζεί πάληα ηπθιά, αιιά 

αλαδεηά επηπιένλ ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξψζεη ηελ πεγή ηνπ
65

. ηελ βηνγξαθία 

ηνπ Άγηδνο πνπ καο αθνξά, εθηφο απφ ηνλ Φχιαξρν, ν Πινχηαξρνο είρε ππ’φςε ηνπ ηα 

απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Άξαηνπ θαη ηνπιάρηζηνλ άιιε κία πεγή, ηνλ Βάησλα απφ ηε 

ηλψπε (Άγηο 15.4.). Θα πξέπεη, ελ ηέιεη, λα ηνληζηεί φηη κπνξεί ην έξγν ηνπ Φχιαξρνπ λα 

ειέγρεηαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ, φκσο νη βηνγξαθίεο ηνπ Άγη θαη ηνπ Κιενκέλε, 

φπσο ηηο αθεγείηαη ν Πινχηαξρνο παξακέλνπλ ε πξσηαξρηθή πεγή γηα θάζε ζνβαξή 

κειέηε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ ειιεληζηηθή πάξηε
66

.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Πινχηαξρνο ζπγθξίλεη ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην ησλ 

δχν βαζηιέσλ ηεο πάξηεο κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ξσκαίσλ αξηζηνθξαηψλ αδεξθψλ 

Γξάθρσλ, ηνπ Σηβέξηνπ θαη ηνπ Γάηνπ
67

. Υξεκάηηζαλ θαη νη δχν δήκαξρνη ηνπ ιανχ (ην 

133 π.Υ. θαη ην 123-122 π.Υ. αληίζηνηρα) θαη δνινθνλήζεθαλ θαη νη δχν ελ κέζσ ζθνδξήο 

εκθχιηαο δηακάρεο, επεηδή πξνζπάζεζαλ λα εηζαγάγνπλ ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζε 

έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζην νπνίν θπξηαξρνχζε αθφκα κία βαζηά ζπληεξεηηθή θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζπκπαγήο χγθιεηνο
68

. Βέβαηα ν παξαιιειηζκφο ηνπ Πινπηάξρνπ αλ θαη 

εκπεξηέρεη πνιιέο νκνηφηεηεο ζε νξηζκέλα ζεκεία δελ είλαη θαη ηδηαίηεξα αθξηβήο θαζψο  

ν Άγηο θαη ν Κιενκέλεο δελ ήηαλ αδέξθηα θαη ηε ζπγγέλεηα πνπ είραλ ηελ απέθηεζαλ κεηά 

ζάλαηνλ: φπσο ζα αθεγεζνχκε ν Κιενκέλεο παληξεχηεθε ηε ρήξα ηνπ Άγηδνο, ηελ 

Αγηάηηδα. Οχηε ήηαλ ν Άγηο θαη ν Κιενκέλεο επίζεκνη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ ηεο πάξηεο 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Σηβέξηνο θαη ν Γξάθρνο εθιέρηεθαλ δήκαξρνη ηνπ ξσκατθνχ ιανχ κε 

ηελ εηηθέηα ησλ κεηαξξπζκηζηψλ.  

Άιιεο πεγέο ζρεηηθά κε ηνλ Άγη νπζηαζηηθά δελ ππάξρνπλ. Έρνπκε κνλάρα ηξεηο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ Άγη θαη ην θίλεκα ηνπ ζηε πάξηε
69

. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαηξηβή 

                                           
63

 Πνιπβίνπ Ιζηνξ. 2.47.11, 2.70.6, 5.35-39. 

64
 Africa 1961, 36. 

65
 Africa 1961, 41. 

66
 Oliva 1971, 219. 

      
67

 Πινπηάξρνπ Άγηο. 4.1,4.2. 

 

      
68

  Cartledge 2011, 233. 

69
 Μηραιφπνπινο 2008, 66 
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ηνπ θπληθνχ θηινζφθνπ ηνπ 3
νπ

 π.Υ. αηψλα Σέιε, κε ηίηιν « Πεξί θπγήο», κία αλαθνξά 

ηνπ Κηθέξσλα ζην έξγν ηνπ De officiis (2.78-80) θαη θάπνηνη ππαηληγκνί ζηνλ Πνιχβην
70

. 

Απηέο νη αλαθνξέο φκσο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη καο πξνζθέξνπλ θάπνην θαηλνχξην 

δεδνκέλν ζε φζα ήδε γλσξίδνπκε απφ ηελ βηνγξαθία ηνπ Πινπηάξρνπ γηα ηνλ Άγη
71

.  

Αθνχ αλαιχζακε δηεμνδηθά ην δήηεκα ησλ πεγψλ ζρεηηθά κε ηνλ Άγη Γ΄, ζα 

πξνρσξήζνπκε ηψξα ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δσήο ηνπ κε ζηφρν λα εξεπλήζνπκε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα ην μεθίλεκα ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

ηνπ πξνζπάζεηαο. 

 

Η αξρή ηνπ «επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο» 

Ο Άγηο Γ΄ αλέβεθε ζην ζξφλν ην 244 π.Υ. φηαλ αθφκα δελ είρε αγγίμεη ηα είθνζη ηνπ 

ρξφληα. Ο παηέξαο ηνπ, ν Δπδακίδαο Β΄ είρε πεζάλεη φηαλ ν Άγηο ήηαλ αθφκα αλήιηθνο θαη 

κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ παξέκεηλε θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ ζείνπ ηνπ, Αγεζίιανπ. 

Αλαηξάθεθε κέζα ζηηο αλέζεηο θαη ηελ πνιπηέιεηα απφ ηελ κεηέξα ηνπ Αγεζηζηξάηα θαη 

ηελ γηαγηά ηνπ, Αξρηδάκηα πνπ ήηαλ πινπζηφηεξεο απφ πνιινχο άιινπο παξηηάηεο
72

. Γελ 

γλσξίδνπκε αλ πέξαζε απφ ηελ ππνηππψδε, εθείλε ηελ επνρή, ζπαξηηαηηθή αγσγή, αιιά 

σο δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ δελ είρε θαη ηέηνηα ππνρξέσζε
73

. Καηά ηνλ Πινχηαξρν φκσο, ν 

Άγηο Γ΄ δελ ήζειε λα παξακείλεη ακέηνρνο αιιά είρε ηε θηινδνμία λα απνθηήζεη φλνκα θαη 

θήκε αληάμηα ελφο κεγάινπ βαζηιηά
74

. Βέβαηα ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πφιε 

ηνπ δελ βνεζνχζε ζε απηφ ην ζθνπφ. Ζ πφιε πιένλ απνηειείην απφ επηαθφζηνπο 

παξηηάηεο πνιίηεο θαη ήηαλ θησρή θαη απνδπλακσκέλε. Ζ κνξθή ηεο πάξηεο σο ηεο 

ηζρπξφηεξεο πφιεο ηεο Διιάδαο, θάληαδε καθξηλφ παξειζφλ γηα ηνπο ζχγρξνλνπο 

παξηηάηεο. Φαίλεηαη φηη ν Άγηο φκσο είρε δηακνξθψζεη κία μεθάζαξε άπνςε ζρεηηθά κε 

ηελ αηηία παξαθκήο ηεο πφιεο ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα έβγαηλε απφ ηελ 

θαηάζηαζε απηή. Κχξηα αηηία ηεο παξαθκήο ήηαλ θαηά ηνλ Άγη, ε απνκάθξπλζε ησλ 

παξηηαηψλ απφ ηνπο παηξνπαξάδνηνπο λφκνπο πνπ είρε ζεζπίζεη ν κεγάινο ηεο 

λνκνζέηεο Λπθνχξγνο. ζν νη παξηηάηεο ηεξνχζαλ ηνπο λφκνπο απηνχο, κε επίθεληξν 

ηελ ηζφηεηα, ηε ιηηή δσή θαη ηελ θαη ηελ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ηφηε ε πάξηε ήηαλ ε 

ηζρπξφηεξε πφιε ηεο Διιάδαο. Δπνκέλσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μαλαγίλεη απηφ 
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ήηαλ ε επηζηξνθή ζηηο αξραίεο παξαδφζεηο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ απιντθή απηή 

ζεσξία φκσο πξέπεη, πξψηα, λα ηελ εληάμνπκε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επνρή ηεο.  

Ο 3
νο

 αη. ήηαλ κία επνρή θνηλσληθήο θξίζεο θαη κεγάισλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αληηζέζεσλ ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ. 

Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή πνπ αθνινχζεζε ηελ επνρή ησλ δηαδφρσλ ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ησλ ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ. Οη ηξνκεξέο αιιαγέο 

πνπ βίσζαλ νη άλζξσπνη, ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, νδήγεζαλ ζε κία έληνλε 

αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ
75

. Μπξνζηά ζε απηή ηελ 

αδπλακία ησλ αλζξψπσλ λα επεξεάζνπλ ηηο εμειίμεηο γχξσ ηνπο, πνιινί πξνρψξεζαλ 

ζηελ εμηδαλίθεπζε πνιηηεηψλ ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απνηεινχζαλ θαη πξνβνιή ησλ επζεβψλ ηνπο πφζσλ
76

. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλήθε θαη ε 

πάξηε ηνπ καθξηλνχ παξειζφληνο. Ζ παιηλφξζσζε ηεο πφιεο κέζα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο, 

θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εγεκνλίαο ηεο ζηελ Πεινπφλλεζν ήηαλ έλα φξακα πνπ νη 

παξηηάηεο δελ είραλ εγθαηαιείςεη. Αθξηβψο γηα ράξε ηνπ νξάκαηνο απηνχ δελ είραλ 

δηζηάζεη λα αςεθήζνπλ ηνλ Φίιηππν θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλακεηξεζνχλ κε ηνλ 

Αιέμαλδξν θαη ηνπο Δπηγφλνπο, παξακέλνληαο άθακπηνη ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο παξά ηηο 

απαλσηέο ήηηεο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θάζε θνξά πνπ κία λέα 

γεληά παξηηαηψλ απνθάζηδε λα πνιεκήζεη, ν πφιεκνο γηλφηαλ αθξηβψο γηα ηελ 

εθπιήξσζε απηνχ ηνπ νλείξνπ
77

.  

Έρνληαο απηά ππφςε καο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε επθνιφηεξα ηε ζηάζε ηνπ λεαξνχ 

βαζηιηά Άγη Γ΄, ν νπνίνο νλεηξεχηεθε λα δψζεη ζηελ πφιε ηνπ ηελ ρακέλε ηεο ιάκςε. 

Πξνθαλψο δελ ήηαλ ν κφλνο πνπ είρε απηφ ην φξακα. πσο θάλεθε αξγφηεξα ππήξραλ 

πνιινί ζηελ πφιε πνπ ζπλέδεαλ ηελ παξαθκή ηεο πφιεο κε ηα θνηλσληθά ηεο πξνβιήκαηα 

θαη νλεηξεχνληαλ ηε ζηηγκή πνπ ε πφιε, έρνληαο ζεξαπεχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο, ζα 

κπνξνχζε λα μαλαβξεί ηελ ρακέλε ηεο ηζρχ θαη δφμα. κσο ν Άγηο, φπσο θάλεθε ζηε 

ζπλέρεηα, δελ είρε απιά έλα φξακα, αληηζέησο ήηαλ απνθαζηζκέλνο θαη είρε θαη έλα 

αξθεηά μεθάζαξν ζρέδην δξάζεο. Γηα λα μαλαγίλεη ε πάξηε κεγάιε έπξεπε λα 

μαλαθηηάμεη έλαλ ηζρπξφ ζηξαηφ. Πξψηα φκσο έπξεπε λα επηιπζνχλ ηα θνηλσληθά ηεο 

πξνβιήκαηα. Ζ ιχζε ήηαλ παξαγξαθή ησλ ρξεψλ, ηα νπνία είραλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 
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πνιηηψλ, θαη έπεηηα αλαδηαλνκή ηεο γεο, ψζηε λα εμεπξεζνχλ θιήξνη γηα ηνπο λένπο 

παξηηάηεο. Ζ ιχζε απηή δελ ήηαλ θάπνηα πξσηνηππία ηνπ λεαξνχ βαζηιηά, αιιά ήηαλ έλα 

γεληθφηεξν αίηεκα ηεο επνρήο ηνπ 3
νπ

 αη. πνπ είρε εκθαληζηεί θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο 

επνρήο εθείλεο.  

Ο Άγηο μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή αλαδεηψληαο ππνζηεξηρηέο φρη κφλν 

αλάκεζα ζηνπο παξηηάηεο αιιά θαη έμσ απφ απηνχο
78

. Παξάιιεια απνθάζηζε λα 

απνηειέζεη θαη ν ίδηνο δσληαλφ παξάδεηγκα ηεο επηζηξνθήο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δσήο. Πεξηθξνλνχζε θάζε είδνπο πνιπηέιεηα θαη επηηήδεπζε θαη θπθινθνξνχζε θνξψληαο 

επηδεηθηηθά ηνλ απιφ ζπαξηηαηηθφ ρηηψλα, ην ηξηβψλην, έηξσγε ιηηά θαη δηαθήξπζζε φηη 

δελ επηζπκνχζε κε ηίπνηα ηελ βαζηιεία αλ κε απηήλ δελ κπνξνχζε λα επαλαθέξεη ηνπο 

λφκνπο θαη ηελ παηξνπαξάδνηε ζπαξηηαηηθή αγσγή
79

. Φξφληηζε λα ζπγθεληξψζεη γχξσ 

ηνπ έλαλ θχθιν θίισλ θαη ππνζηεξηρηψλ ηνπ νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ ηηο θαιχηεξεο 

νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο
80

. Μπξνζηά ζε απηή ηελ νκάδα, ινηπφλ, ε λενιαία αληαπνθξίζεθε 

ζεηηθά θαη κε ελζνπζηαζκφ, ελψ αληηζέησο, ε παιαηφηεξε γεληά εκθαλίζηεθε ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ερζξηθή πξνο ηηο λέεο ηδέεο
81

. Αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ 

Άγηδνο ήηαλ θαη ν ζείνο ηνπ, Αγεζίιανο, άλζξσπνο κε ηζρπξή πεξηνπζία θαη δηαζπλδέζεηο 

κέζα ζηε πάξηε ν νπνίνο, θαηά ηνλ Πινχηαξρν, αθνινχζεζε ηνλ Άγη θπξίσο ιφγν ηεο 

παξαγξαθήο ησλ ρξεψλ πνπ είρε ππνζρεζεί ν λεαξφο βαζηιηάο. Ζ αηηία ήηαλ φηη ν 

Αγεζίιανο φθεηιε κεγάια πνζά θαη είρε ππνζεθεπκέλε ηελ πεξηνπζία ηνπ. Με ηελ 

κεζνιάβεζε ηνπ ζείνπ ηνπ ν Άγηο πέηπρε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ θαη ηελ κεηέξα ηνπ ε 

νπνία ζηελ αξρή, φπσο θαη φιεο νη πινχζηεο γπλαίθεο ηεο πφιεο, ήηαλ αληίζεηε ζε θάζε 

αιιαγή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. 

Ο ππνζηεξηρηήο ηνπ Άγηδνο, Λχζαλδξνο, θαηέζεζε ξήηξα κε θαηάινγν φισλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σα αηηήκαηά ήηαλ ηα εμήο: Πξψηνλ, δηαγξαθή φισλ ησλ 

ρξεψλ. Γεχηεξνλ αλαδηαλνκή ηεο γεο ζε 4.500 θιήξνπο νη νπνίνη ζα αληηζηνηρνχζαλ ζε 

ηζάξηζκνπο παξηηάηεο. Απηφ ζήκαηλε άλνηγκα ηεο θιεηζηήο ζπαξηηαηηθήο θνηλσλίαο γηα 
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πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ 700 πνιηηψλ ζα απμαλφηαλ κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ πεξίπνπ 2000 ππνκεηφλσλ, θαζψο θαη 1.800 επηιεγκέλσλ πεξηνίθσλ θαη 

μέλσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ήηαλ πγηείο θαη βξίζθνληαλ ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε
82

. 

Σέινο έπξεπε ε αγσγή, κε ηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή, λα επαλέιζεη ζε ηζρχ θαη ηα 

ζπζζίηηα λα απνθηήζνπλ μαλά ηνλ απζηεξφ θαη ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα ηνπο. Απηά φκσο 

ηα αλαλεσκέλα ζπζζίηηα είραλ κία κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα. Οη 4500 

λένη παξηηάηεο ζα ζπκκεηείραλ εθεί ζε νκάδεο φρη ησλ δεθαπέληε, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη 

ηφηε, αιιά ησλ δηαθνζίσλ θαη ησλ ηεηξαθνζίσλ αλδξψλ
83

. Ο Άγηο ζεσξνχζε θαη 

δηθαηνινγνχζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ κε ην ζθεπηηθφ φηη ε πφιε κέζσ απηψλ ζα 

επαλέιζεη ζηελ επνρή φπνπ ηεξνχληαλ νη λφκνη ηνπ Λπθνχξγνπ. Βέβαηα θάηη ηέηνην δελ 

ήηαλ απφιπηα αιεζηλφ. Ζ επαλαζχζηαζε ησλ ζπζζηηίσλ θαη ε πιήξεο επαλαθνξά ηεο 

αγσγήο, πξάγκαηη επηβεβαίσλαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, δελ ζπλέβαηλε φκσο ην ίδην θαη κε 

ηηο ππφινηπεο κεηαξξπζκίζεηο. Σφζν ε εμίζσζε ησλ πνιηηψλ, φζν θαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ έληαμε πεξηνίθσλ θαη μέλσλ, έξρνληαλ ζε θαηάθσξε 

αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Λπθνχξγνπ. 

Πσο εμεγείηαη απηή ε αληίθαζε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Άγηδνο; Ο ίδηνο ν λεαξφο βαζηιηάο 

πίζηεπε πξάγκαηη φηη ελεξγνχζε ζην πλεχκα ησλ λφκσλ ηνπ Λπθνχξγνπ ή κήπσο 

ρξεζηκνπνηνχζε ην φλνκα ηνπ κεγάινπ λνκνζέηε γηα λα πξνσζήζεη επθνιφηεξα ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ; Ίζσο ην πξψην δελ απνθιείεη ην δεχηεξν. Ίζσο ζα πξέπεη λα 

ζθεθηνχκε φηη ν λεαξφο βαζηιηάο πνπ ήζειε λα μαλαθάλεη ηελ πάξηε κεγάιε, πίζηεπε 

πσο ελεξγνχζε ζην πλεχκα ηνπ Λπθνχξγνπ φπσο ηζρπξηδφηαλ φηη έθαλε. Πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο φηη γηα θάζε παξηηάηε ή έλλνηα ηεο πάξηεο ήηαλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηεξφ λνκνζέηε ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκήλεπε 

ηελ λνκνζεζία ηνπ
84

.  
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7
ν 

αηψλα φπνπ ην φλνκα ηνπ Λπθνχξγνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ επίιπζε κίαο ζεκαληηθήο πνιηηηθήο 

θξίζεο. πσο αλαθέξακε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν θεθάιαην (ζ.15), ε εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο πάξηεο, κε 

ηελ κνξθή πνπ πιένλ είρε απνθηήζεη ζηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αηψλα, ήηαλ ε εμέιημε κίαο πνιχ παιαηφηεξεο 

αληίιεςεο, ε νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηελ βαζηθή ηεο αληίπαιν, ηελ Αζήλα. Απφ ηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηψλα, θαζψο 

αξρίδεη λα δηαγξάθεηαη ε ήηηα ηεο Αζήλαο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν, νη λένη ηεο αζελατθήο 

αξηζηνθξαηίαο ζέινληαο λα δείμνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζην θαζεζηψο ηεο πφιεο, «ειαθσλνκάλνπλ» 

(Αξηζηνθάλνπο. Όξληζεο 1281-1283). Δίραλ δειαδή απνθηήζεη ηελ ζπλήζεηα κέζσ ηνπ ληπζίκαηνο, ηεο 

θφκκσζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, λα επηδεηθλχνπλ ηα θηινζπαξηηαηηθά ηνπο αηζζήκαηα.  Ο 
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Ζ νκάδα ησλ κεηαξξπζκηζηψλ ζε κία έμππλε θίλεζε πέηπρε λα εμαζθαιίζεη ηελ ζετθή 

επηθχξσζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο. ε κία θνηλσλία φπσο ε ζπαξηηαηηθή, ε νπνία ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζξεζθφιεπηε, θάηη ηέηνην είρε ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν 

Λπθνχξγνο, ζχκθσλα κε ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε, είρε δεηήζεη επηθχξσζε ησλ δηθψλ 

ηνπ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ην καληείν ησλ Γειθψλ. Γηα ηνλ Άγη φκσο ν επλντθφο ρξεζκφο 

δελ ήξζε απφ ηνπο Γειθνχο, αιιά απφ ην καληείν ηεο Ηλψο- Παζηθάεο ζηηο Θαιάκεο, κία 

πεξηνρή ζηελ αλαηνιηθή παξαιία ηνπ Μεζζεληαθνχ θφιπνπ. χκθσλα κε ηνλ ρξεζκφ, νη 

παξηηάηεο ζα έπξεπε λα γίλνπλ φινη ίζνη, φπσο φξηδε ν λφκνο πνπ είρε ζέζεη αξρηθά ν 

Λπθνχξγνο. Έρνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο ν Άγηο πιένλ 

παξνπζηάζηεθε ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη ηνπο κίιεζε αλνηρηά γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζθφπεπε λα εθαξκφζεη. Με κία ζεακαηηθή ρεηξνλνκία θαηέζεζε πξψηνο ζηελ πφιε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ, θαζψο θαη εμαθφζηα ηάιαληα ζε κεηξεηά. ηελ θίλεζε ηνπ απηή ηνλ 

                                                                                                                                
ραξαθηεξηζηηθφο εθπξφζσπνο απηήο ηεο ηάζεο ήηαλ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

ν Κξηηίαο, έλαο απφ ηνπο κεηέπεηηα Σξηάθνληα Σπξάλλνπο (Μηραιφπνπινο 2008, 67).  

Ζ ζπαξηηαηηθή εγεκνλία πνπ αθνινχζεζε ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ επέδξαζε θαη ζηελ 

ειιεληθή γξακκαηεία ηνπ 4
νπ

 π.Υ. αηψλα θαη γεληθφηεξα ζηνλ πλεπκαηηθφ βίν ηεο επνρήο. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ λα εκθαληζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ πνπ εμέηαδαλ ηνπο ζεζκνχο ηεο πάξηεο θαη ηα νπνία 

απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ην πεηπρεκέλν ζπαξηηαηηθφ 

πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα (Rawson 2002, 33). Αλάκεζα ζηα έξγα απηά βεβαίσο μερσξίδεη ε 

Λαθεδαηκνλίσλ Πνιηηεία ηνπ Αζελαίνπ Ξελνθψληα, ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο απνδίδεη ηελ ηζρχ θαη ηελ 

θήκε ηεο πάξηεο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζην πνιίηεπκα ηεο. Ο Πιάησλ φκσο θαίλεηαη δελ ζπκκεξηδφηαλ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ Ξελνθψληα, νχηε θαη ηελ «ιαθσλνκαλία» ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ. Γηα ηνλ Πιάησλα φια ηα 

ηζρχνληα πνιηηεχκαηα ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αηειή. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

ζεσξνχζε φηη ήηαλ ην θαιχηεξν απφ ηα ηζρχνληα, παξάιιεια φκσο εχξηζθε ζε απηφ ζνβαξέο αδπλακίεο. Ζ 

ζθνδξφηεξε θξηηηθή ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο έγηλε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε 

φηη νη αδπλακίεο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ήηαλ εγγελείο θαη νδεγνχζαλ αλαπφθεπθηα ζηελ παξαθκή 

ηνπ. Ωζηφζν αθφκα θαη ν Αξηζηνηέιεο αλαγλψξηδε φηη ην ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα είρε πνιιά ζεηηθά 

ζηνηρεία. Οη καζεηέο ηφζν ηνπ Πιάησλα, φζν θαη ηνπ Αξηζηνηέιε δελ ζπκκεξίδνληαλ ηηο επηθπιάμεηο θαη ηελ 

θξηηηθή ησλ δαζθάισλ ηνπο απέλαληη ζηελ πάξηε. χκθσλα κε ηνλ καζεηή ηνπ Αξηζηνηέιε, Γηθαίαξρν, ην 

ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα ήηαλ έλα κεηθηφ πνιίηεπκα ην νπνίν ζπλδχαδε κε ηδαληθφ ηξφπν ηνπο ηξεηο βαζηθνχο 

πνιηηεηαθνχο ηχπνπο: ηελ βαζηιεία, ηελ δεκνθξαηία, θαη ηελ νιηγαξρία (Μηραιφπνπινο 2008, 68).  

Πιένλ, ζηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 π.Υ. αηψλα, φηαλ ε πφιε-θξάηνο είρε ζηακαηήζεη λα απνηειεί ην πνιηηεηαθφ 

πξφηππν πνπ ππήξμε ηνλ θαηξφ ην Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κία ηάζε λα 

εξκελεπζεί ε παξαθκή ηεο πάξηεο σο απνηέιεζκα ηεο δηαθζνξάο ησλ πνιηηψλ ηεο απφ ηελ εηζξνή 

ρξήκαηνο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ιηηνχ ηξφπνπ δσήο.    
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κηκήζεθαλ νη θίινη ηνπ, νη κεηέξεο ηνπο θαη νη ζπγγελείο ηνπο, πνπ θαηά ηνλ Πινχηαξρν 

ήηαλ νη πινπζηφηεξνη απφ φινπο ηνπο παξηηάηεο
85

. 

Βέβαηα κία ηέηνηα ελέξγεηα δελ κπνξνχζε λα πεξάζεη αλαπάληεηε απφ ην αληίπαιν 

πνιηηηθφ ζηξαηφπεδν. Δθπξφζσπνο ηνπ ήηαλ ν Αγηάδεο βαζηιηάο Λεσλίδαο Β΄. Ο 

Λεσλίδαο ήηαλ απφ ηελ αξρή αληίζεηνο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη γεληθφηεξα ζηηο 

επαλαζηαηηθέο ηδέεο πνπ πξφηεηλε ν λεαξφο βαζηιηάο. Φαίλεηαη φκσο φηη βιέπνληαο ηελ 

δεκνηηθφηεηα ηνπ δελ επηρείξεζε λα ηνπ αληηπαξαηεζεί αλνηρηά θαη πεξηνξηδφηαλ λα ηνλ 

ζπθνθαληεί, ιέγνληαο φηη νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο απνζθνπνχζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξηηαηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηζζνθφξσλ. Ο ζηφρνο, θαηά ηνλ Λεσλίδα, 

ήηαλ ε επηβνιή ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηπξαλλίαο ζηε πάξηε
86

. Καηά ηνλ Πινχηαξρν ε 

αληίζεζε ηνπ Λεσλίδα πξνο ηνλ Άγη δελ είρε κφλν πνιηηηθά θίλεηξα. Ο Αγηάδεο βαζηιηάο 

γλψξηδε φηη αλ απνδερφηαλ ην πξφγξακκα ηνπ Άγηδνο ηφηε ζα έβαδε ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ 

άραξε ζέζε ηνπ απνδέθηε ησλ κέηξσλ πνπ είρε εκπλεπζηεί έλαο άιινο. αλ απνηέιεζκα, ε 

δφμα θαη ε αλαγλψξηζε αλ πεηχραηλαλ απηέο νη επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζα 

πήγαηλαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ Άγη
87

. Ο Πινχηαξρνο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο ησλ 

δχν αληηπάισλ κπξνζηά ζηε Γεξνπζία φπνπ είρε θαηαηεζεί ην ςήθηζκα κε ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο. Ο Άγηο πέηπρε αλακθίβνια λα εληππσζηάζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, αιιά 

δελ κπφξεζε λα κεηαηξέςεη ππέξ απηνχ ηελ Γεξνπζία. Έηζη φηαλ ηειηθά ε ξήηξα 

ππνβιήζεθε ζ’ απηήλ, θαηαςεθίζηεθε κε πιεηνςεθία ελφο
88

.  

 

Η δεύηεξε θάζε ηνπ «θηλήκαηνο» 

Πξάγκαηη, ήηαλ αλακθίβνια κία ήηηα, φκσο ν Άγηο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ηελ 

απνδερζεί. Απηή είλαη κία θαζνξηζηηθή θάζε ηνπ θηλήκαηνο. Φαίλεηαη φηη ν Άγηο εθείλε ηε 

ζηηγκή αληηιήθζεθε φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θηλήκαηνο ζα 

έπξεπε λα θχγνπλ απφ ην πιαίζην ηεο λνκηκφηεηαο. Σν θίλεκα ινηπφλ πέξαζε ζε κία λέα 

θάζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί λνκηκνθαλήο παξαλνκία. Απφ εθεί θαη πέξα 

νη ελέξγεηεο ησλ κεηαξξπζκηζηψλ ζα νδεγήζνπλ ζε απηφ πνπ απνθαινχκε αλαίκαθην 

πξαμηθφπεκα. Δίλαη αιήζεηα φηη ν Πινχηαξρνο απνθεχγεη επηκειψο λα αλαθεξζεί ζε 

αηκαηνρπζίεο θαη ζε άζθεζε βίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαξξπζκηζηψλ. Φαίλεηαη φκσο 
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απφ νξηζκέλα ζεκεία φηη ππήξρε ηνπιάρηζηνλ άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ κεηαξξπζκηζηψλ πνπ ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ηξνκνθξαηίαο πξνο 

ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Δλ ηέιεη ν Άγηο θαηάθεξε λα αλαηξέςεη βίαηα ηελ λφκηκε εμνπζία 

ηεο πάξηεο κε ηελ βνήζεηα ησλ νπαδψλ ηνπ, αιιά ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ. Έηζη, 

θαζαίξεζαλ ηνπο εθφξνπο θαη απνκάθξπλαλ απφ ηνλ ζξφλν, ηνλ Αγηάδε βαζηιηά Λεσλίδα. 

Ζ πξψηε ελέξγεηα ηνπ κεηαξξπζκηζηή βαζηιηά ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ ρξεψλ. Σν κέηξν 

απηφ εθαξκφζηεθε κε ζεακαηηθφ ηξφπν ζηελ αγνξά
89

. Ωζηφζν ε ζεκαληηθφηεξε 

δηαθήξπμε ηνπ Άγηδνο έκεηλε απξαγκαηνπνίεηε. Μηιάκε βέβαηα γηα ηνλ αλαδαζκφ ηεο 

γεο, ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ πξνζδνθνχζαλ φρη κφλν νη παξηηάηεο αιιά θαη νη 

ππνκείνλεο, αιιά θαη έλαο αξηζκφο πεξηνίθσλ. Ο Πινχηαξρνο ζεσξεί ππεχζπλν γη’ απηφλ 

ηνλ ζείν ηνπ Άγηδνο, Αγεζίιαν. Σν θχξην επηρείξεκα ηνπ Αγεζίιανπ ήηαλ φηη αλ ν 

αλαδαζκφο ηεο γεο εθαξκνδφηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ρξεψλ, ηφηε ζα 

δεκηνπξγνχζε κεγάιε αλαηαξαρή θαη αλαζηάησζε ζηελ πφιε. Γεγνλφο είλαη φηη ε κε 

εθαξκνγή ηνπ αλαδαζκνχ ηεο γεο απνγνήηεπζε ηηο πξνζδνθίεο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ, δεκηνπξγψληαο έλα δπζάξεζην θιίκα. 

Ζ θξίζηκε θακπή γηα ην θίλεκα ήξζε ην 241 π.Υ., φηαλ νη έθνξνη, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο ήηαλ θαη ν ίδηνο ν Αγεζίιανο, δήηεζαλ απφ ηνλ λεαξφ βαζηιηά λα ζπεχζεη ζε 

βνήζεηα ηεο ζπκκάρνπ Αρατθήο πκπνιηηείαο, ε νπνία αληηκεηψπηδε ηελ εηζβνιή ησλ 

Αηησιψλ. Ο Άγηο ζπγθέληξσζε ηνλ ζηξαηφ ηνπ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απνηεινχκελν απφ 

ηνπο πην έλζεξκνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ, θαη αλαρψξεζε. Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ λένη, 

απφγνλνη θησρψλ νηθνγελεηψλ. Δίραλ αθνινπζήζεη ηνλ Άγηδνο κε ηελ ειπίδα φηη 

επηζηξέθνληαο ζα γηλφηαλ αλαδαζκφο θαη ζα έπαηξλαλ ηελ γε πνπ ρξεηάδνληαλ 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζηελ ηάμε ησλ νκνίσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απφθαζε 

ηνπ Άγηδνο λα αλαρσξήζεη απφ ηε πάξηε καδί κε ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ δηεπθφιπλε ηα 

ζρέδηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ πνπ δελ ήηαλ θαη ιίγνη. Γηζηάδνληαο ή μερλψληαο λα 

ιάβεη κέηξα ελαληίσλ ηνπο, ν Άγηο ηνπο άθελε ειεχζεξνπο γηα λα ζρεδηάζνπλ ηελ 

αλαηξνπή ηνπ. Ζ εθζηξαηεία ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Πινχηαξρν
90

 ήηαλ άθαξπε. 

Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο άθαξπεο εθζηξαηείαο ππήξμαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ Άγη θαη 

γηα ην θίλεκα. Ο Άγηο είρε παξαζπξζεί ζε κία άζθνπε θηλεηνπνίεζε ηνπ ζηξαηνχ καθξηά 

απφ ηε πάξηε, ζε κία πεξίνδν εμαηξεηηθά θξίζηκε. Οξηζκέλνη ηζηνξηθνί ζεσξνχλ φηη ίζσο 

απηφ λα πξνθιήζεθε ζθφπηκα απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ, κε ζηφρν λα ληθεζεί ην θίλεκα, 
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πξάγκα πνπ έγηλε ζηε ζπλέρεηα
91

. Έηζη απνπζηάδνληαο απφ ηε πάξηε άθεζε ρψξν ζηνπο 

αληηπάινπο ηνπ γηα λα ζρεδηάζνπλ ηελ εμφλησζε ηνπ. ηαλ επέζηξεςε ζηε πάξηε 

βξέζεθε κπξνζηά ζε κία απξφζκελε θαηάζηαζε ε νπνία είρε μεθχγεη εληειψο απφ ηνλ 

έιεγρν. Οη αληίπαινη ηνπ είραλ θαηαθέξεη λα αλαηξέςνπλ ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ θαη λα 

επαλαθέξνπλ ηνλ πξνεγνχκελν βαζηιηά, ηνλ βαζηιηά Λεσλίδα. Δίλαη αμηνπξφζερην φηη 

θαλείο απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ πνπ πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ηνλ είραλ αθνινπζήζεη κε 

ελζνπζηαζκφ δελ θηλήζεθε γηα λα ηνλ ππεξαζπηζηεί. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν ήηαλ 

απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Άγηδνο λα πξνηηκήζεη λα ζπζηαζηεί επηιέγνληαο λα ππαθνχζεη ηελ 

λέα λφκηκε εμνπζία πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αηκαηνρπζία. Σν πηζαλφηεξν 

είλαη φηη ν ελζνπζηαζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ νπαδψλ ηνπ εμαλεκίζηεθε κε ηελ δηάςεπζε 

ησλ ειπίδσλ ηνπο γηα απφθηεζε πεξηνπζίαο
92

. ε απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ν Άγηο δελ 

θαηάθεξε λα αληηδξάζεη. Απφ εθεί θαη έπεηηα μεθηλά ε θαηάξξεπζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Άγηδνο. 

 

Σν ηέινο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Άγηδνο Γ΄ 

Απνκνλσκέλνη θαη ρσξίο ππνζηήξημε νη εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο θπλεγήζεθαλ απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο, φ έλαο κεηά ηνλ άιιν. Άιινη εγθαηέιεηςαλ άκεζα ηε πάξηε, ελψ άιινη 

δήηεζαλ άζπιν κέζα ζε απηή. Ο Άγηο δήηεζε άζπιν κέζα ζην λαφ ηεο Υαιθηνίθνπ 

Αζελάο. Ο βαζηιηάο Λεσλίδαο άξρηζε λα κεζνδεχεη ηελ θπζηθή εμφλησζε ηνπ επηθίλδπλνπ 

πνιηηηθνχ ηνπ αληηπάινπ. Σξεηο έθνξνη, φινη ηνπο άλζξσπνη ηνπ Λεσλίδα, ν Αξθεζίιανο, 

ν Ακθάξεο, θαη ν Γεκνράξεο, πέηπραλ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ λεαξνχ βαζηιηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ ζπιιάβνπλ θαη λα ηνλ θιείζνπλ ζηε θπιαθή
93

. Παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο φκσο ησλ αληηπάισλ ηνπ ν Άγηο αξλήζεθε λα απνθεξχμεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη 

απνθάζηζε λα πάξεη ν ίδηνο ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπ θηλήκαηνο, ρσξίο λα ξίμεη ην 

θηαίμηκν ζε άιια πξφζσπα. Οη αληίπαινη ηνπ, έπεηηα απφ απηφ απνθάζηζαλ λα ηνλ 

θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην. 

κσο ε ζχιιεςε θαη ε επηθείκελε εθηέιεζε ελφο βαζηιηά ηεο πάξηεο δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα πεξάζεη ρσξίο αληίδξαζε. Πξνο ην ηέινο ηεο ίδηαο κέξαο άξρηζαλ νξηζκέλνη 

νπαδνί ηνπ λα θηλεηνπνηνχληαη θαη αθνχ καδεχηεθαλ κπξνζηά ζην θξαηεηήξην, δεηνχζαλ 
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λα επηηξαπεί ζηνλ βαζηιηά ησλ παξηηαηψλ λα κηιήζεη θαη λα δηθαζηεί ελψπηνλ ησλ 

πνιηηψλ
94

. Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Άγηδνο απφ ην πιήζνο, ν 

Ακθάξεο θαη νη άιινη έθνξνη απνθάζηζαλ λα ηειεηψλνπλ καδί ηνπ ην ζπληνκφηεξν. 

Δπηζπεχδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πξνρψξεζαλ ακέζσο ζηνλ απαγρνληζκφ ηνπ λεαξνχ 

βαζηιηά.  

Σα γεγνλφηα φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Πινχηαξρν, ζπκίδνπλ αξραία ηξαγσδία.  

Άγηο κε γαιήλε θαη γελλαηφηεηα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη 

ππεξαζπίδεηαη ηηο ζέζεηο εηο ην φλνκα ηνπ Λπθνχξγνπ θαη ηηο ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο. 

ην ηέινο βάδεη ν ίδηνο ην θεθάιη ηνπ κέζα ζηε ζειηά. Ζ Αγεζηζηξάηα θαη ε Αξρηδάκηα, 

πηζηεχνληαο ζηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Ακθάξε φηη ν Άγηο είλαη δσληαλφο, παξαζχξνληαη 

κέζα ζην δεζκσηήξην, γηα λα ππνζηνχλ θαη απηέο ην ηέινο ηνπ Άγηδνο. Ζ δξακαηηθή 

αθήγεζε θνξπθψλεηαη κε ηελ Αγεζηζηξάηα λα αλαθσλεί φηη « Μαθάξη φια απηά λα 

σθειήζνπλ ηελ πάξηε». Έπεηηα, ηα ηξία απαγρνληζκέλα πηψκαηα εθηίζεληαη κπξνζηά ζε 

έλα ζαζηηζκέλν θαη ζιηκκέλν πιήζνο. Ζ αθήγεζε ηνπ Πινπηάξρνπ θιείλεη κε ηελ 

δηαπίζησζε φηη απφ ηελ θάζνδν ησλ Γσξηέσλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη έπεηηα, δελ είρε 

μαλαγίλεη θνβεξφηεξε θαη αζεβέζηεξε πξάμε
95

. Δίλαη πάλησο αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη 

παξά ηελ εθδήισζε ηεο ζιίςεο ηνπο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο ηνπο, νη ζπγθεληξσκέλνη δελ 

έθαλαλ θακία άιιε θίλεζε
96

. Καλείο δελ πξνζπάζεζε λα εθδηθεζεί γηα ηνλ ζάλαην ηνπ 

λεαξνχ βαζηιηά. Φαίλεηαη φηη ε απψιεηα ηνπ εγέηε ηνπ θηλήκαηνο θαη ν θφβνο ησλ 

αληηπνίλσλ απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, πνπ είραλ εδξαησζεί ζηελ εμνπζία, ζπληέιεζαλ ψζηε 

νη νπαδνί ηνπ Άγη θαη ησλ θίισλ ηνπ λα θξχςνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο θαη λα ππνηαρηνχλ 

ζηε λέα θαηάζηαζε. 

Απηή, ινηπφλ, ήηαλ ε θαηάιεμε ηνπ λεαξνχ βαζηιηά Άγη. Ο Πινχηαξρνο ζεσξεί φηη ε 

απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Άγηδνο νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο: Πξψηνλ, ζηελ εππηζηία 

ηνπ πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη δεχηεξνλ,
97

 ζηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ πξνο ηνπο ερζξνχο 

ηνπ. Πξάγκαηη ε εθηίκεζε ηνπ Πινπηάξρνπ θαίλεηαη φηη είλαη ζσζηή. Ο Άγηο έδεημε 

ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζε πξφζσπα πνπ αξγφηεξα πήγαλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ αληηπάισλ. ηελ ζπλνιηθή απνηπρία  πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ κε εθαξκνγή 
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 Πινπηάξρνπ Άγηο 19.10. 
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 Πινπηάξρνπ Αγηο 21.1. 
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 Πινπηάξρνπ Άγηο 21.5. 



32 

ηνπ αλαδαζκνχ ηεο γεο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ν Άγηο δελ θξφληηζε λα απαιιαγεί απφ 

ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο.  

Θα πξέπεη φκσο λα αλαξσηεζνχκε θαη γηα ηελ ίδηα ηελ εηθφλα ηνπ Άγηδνο φπσο απηή 

πξνβάιιεηαη απφ ηνλ Πινχηαξρν, σο ελφο λεαξνχ ηδεαιηζηή ν νπνίνο αγσλίδεηαη γηα ην 

θαιφ ηεο παηξίδαο ηνπ. Ζ εηθφλα απηή πξέπεη λα είλαη σο θάπνην βαζκφ ππεξβνιηθή. Δίλαη 

αιήζεηα φηη αξρηθά ν Άγηο πξνζπάζεζε λα επηβάιιεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ κέζα απφ 

λφκηκεο δηαδηθαζίεο ζηε ζπλέρεηα φκσο δελ δίζηαζε λα ηηο παξαβηάζεη θαη λα πξνρσξήζεη 

ζε πξαμηθφπεκα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ. Ζ εμηδαληθεπκέλε πνπ έρνπκε γη’ 

απηφλ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη δνινθνλήζεθε κφιηο ζηα είθνζη ηνπ ρξφληα ρσξίο λα 

πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ. 

Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Άγηδνο θξάηεζε δχν ρξφληα. Μεηά απφ ηε 

δνινθνλία ηνπ θαη κεηά απφ ηα ηαξαγκέλα απηά δχν ρξφληα, ε πάξηε κπνξνχζε 

ζεσξεηηθά λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ, κε ηελ παιηά νιηγαξρία λα 

έρεη αλαθηήζεη πιήξσο ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα πξάγκαηα 

δελ ζα μαλαγίλνπλ πνηέ φπσο πξηλ. Ο Άγηο κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ είρε ηαξάμεη ηελ 

πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο κηα γηα πάληα. Μέρξη ηελ ζηηγκή πνπ έθαλε ην πξαμηθφπεκα  ηνπ, 

ην πνιίηεπκα ηεο πάξηεο δελ είρε πνηέ ακθηζβεηεζεί αλνηρηά θαη θαλέλαο ζεζκφο δελ 

είρε θαηαιπζεί. Μεηά ην ηέινο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ, ην ζψκα ησλ εθφξσλ είρε αλαηξαπεί 

βίαηα δχν θνξέο, έλαο βαζηιηάο είρε εθζξνληζηεί, έλαο άιινο είρε ζαλαησζεί απφ ηνπο 

εθφξνπο θαη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο πνιηηψλ είρε εμνξηζηεί απφ ηελ πφιε.  

Ο Άγηο είρε ηαξάμεη ηα λεξά θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην θίλεκα ηνπ έραζε ηελ κάρε, δελ 

είρε ράζεη ηνλ πφιεκν, θαζψο πιένλ ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηεο πφιεο πεξλνχζε ζε κία 

λέα θάζε, πην βίαηε θαη πην αλαηξεπηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε. ε απηφ ην ζεκείν 

βξίζθεηαη θαη έλα ζεκαληηθφ παξάδνμν πνπ αθνξά ην ζπαξηηαηηθφ θίλεκα. Απηφο πνπ ζα 

ζπλέρηδε θαη ζα νινθιήξσλε ηελ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Άγηδνο ζα είλαη ν γηνο 

ηνπ κεγαιχηεξνπ ερζξνχ ηνπ, ηνπ βαζηιηά Λεσλίδα, ν Κιενκέλεο Γ΄. 
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                                                      Κιενκέλεο Γ΄ 

                          Η αλάθακςε ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζρύνο 

 

Η θαηάζηαζε ζηε πάξηε 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Άγηδνο θαη γηα ηα επφκελα έμη ρξφληα ν Λεσλίδαο Β΄ βαζίιεςε 

νπζηαζηηθά ρσξίο ζπκβαζηιέα. Διάρηζηα είλαη γλσζηά γηα ην δηάζηεκα ηεο βαζηιείαο ηνπ. 

Φαίλεηαη φκσο φηη ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα κεηά απφ ην θίλεκα ηνπ Άγηδνο, 

επηβιήζεθε έλα θαζεζηψο ηξνκνθξαηίαο θαη έληνλεο ινγνθξηζίαο ζηελ πάξηε ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Άγη θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ
98

. Σν ζθεπηηθφ ησλ 

ληθεηψλ ήηαλ ε επαλαθνξά ηεο παιηάο ηάμεο πξαγκάησλ κέζα ζηελ πφιε. ην πιαίζην 

απηφ ηα ζπζζίηηα θαη ε αγσγή πνπ απνηεινχζαλ ηνπο ζεκειηψδεηο ζεζκνχο ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο αθέζεθαλ ζπλεηδεηά ζε παξαθκή θαη ζε μεπεζκφ πξνθεηκέλνπ 

λα ράζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο
99

. 

χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν
100

, ε εηθφλα ηεο πάξηεο κεηά ηελ παιηλφξζσζε ηνπ 

παιαηνχ θαζεζηψηνο ήηαλ ε εηθφλα κίαο πφιεο ζε θαηάζηαζε εζσηεξηθήο δηάιπζεο. Ο 

βαζηιηάο Λεσλίδαο Β΄ πεξηγξάθεηαη λα δεη κέζα ζηελ πνιπηέιεηα, ηνπο πινχζηνπο πνιίηεο 

λα ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, θαη ηνλ ιαφ λα 

αδηαθνξεί γηα ηα δεκφζηα δεηήκαηα ρσξίο παξάιιεια λα έρεη θακία δηάζεζε λα αγσληζηεί 

γηα ηελ παηξίδα ηνπ. Απηή είλαη ε πεξηγξαθή πνπ καο έξρεηαη απφ ηνλ Πινχηαξρν. Ίζσο 

λα θαίλεηαη ππεξβνιηθή θαη απηφ λα γίλεηαη ζπλεηδεηά απφ ηνλ Πινχηαξρν γηα λα γίλεη 

έθδειε ε δηαθνξά κε ηελ αλαγελλεκέλε πάξηε ηεο επνρήο ηνπ Κιενκέλε Γ΄ ε νπνία ζα 

έξζεη ακέζσο κεηά. Απηφ, απφ ηελ άιιε κεξηά δελ ζεκαίλεη φηη ν Αγηάδεο βαζηιηάο 

Λεσλίδαο Γ΄ ππήξμε θάπνηα ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ε νπνία καο δηαθεχγεη. Σα κφλα 

γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ βαζηιεία ηνπ είλαη ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ Άγηδνο θαη 

κία εθηεηακέλε επηδξνκή θαη ιεειαζία ηεο Λαθσλίαο απφ ηνπο Αηησινχο ηελ νπνία ν 

Λεσλίδαο δελ επηρείξεζε θαζφινπ λα αληηκεησπίζεη
101

. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη πξφθεηηαη 
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γηα κία επηδξνκή ιεζηξηθνχ ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα κία επίδεημε δχλακεο πξνο ηνπο 

Αραηνχο, ακθηζβεηψληαο ηηο εγεκνληθέο ηνπο βιέςεηο ζηελ Πεινπφλλεζν
102

.  

Μεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Άγηδνο θαη ηελ θαηάπλημε ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ, 

ν βαζηιηθφο νίθνο ησλ Δπξππσληηδψλ έκεηλε πξνζσξηλά ρσξίο εθπξφζσπν. Ο γηνο ηνπ 

Άγηδνο, ν Δπδακίδαο Γ΄ ήηαλ αθφκε βξέθνο, θαη ν αδειθφο ηνπ, ν Αξρίδακνο είρε δηαθχγεη 

ζηελ Μεζζήλε. Ο Λεσλίδαο Β΄ είρε απνκείλεη ν απφιπηνο θπξίαξρνο ηεο πφιεο. Δίλαη 

πηζαλφ φηη βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε δηάιπζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ νίθν ησλ 

Δπξππσληηδψλ απνθάζηζε λα ηελ εθκεηαιιεπηεί βιέπνληαο κία αθφκε ζαπκάζηα επθαηξία 

γηα λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ. Γη’ απηφ ην ιφγσ έζπεπζε λα παληξέςεη ηελ ρήξα 

ηνπ Άγηδνο, Αγηάηηδα, κε ηνλ λεαξφ γηφ ηνπ Κιενκέλε, ψζηε λα ηνλ θαηαζηήζεη θεδεκφλα 

ηνπ Δπδακίδα Γ΄. Ο γάκνο απηφο φκσο δελ είρε κφλν πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα αιιά θαη 

νηθνλνκηθή δηφηη ν Λεσλίδαο Β΄ είρε βιέςεηο θαη ζηελ κεγάιε πεξηνπζία πνπ είρε ε 

Αγηάηηδα θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ παηέξα ηεο, Γχιηππν
103

. Καηά ηνλ Πινχηαξρν ν 

Κιενκέλεο εξσηεχηεθε ακέζσο ηελ ζχδπγν ηνπ ελψ εθείλε έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηδενινγίαο. Ο Κιενκέλεο ηεο δεηνχζε ζπρλά λα ηνπ 

αθεγεζεί ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ Άγη θαη γηα ηα γεγνλφηα πνπ είραλ ζπληαξάμεη ηελ πφιε 

κφιηο πξηλ ιίγν θαηξφ. 

Απηά αλαθέξεη ν Πινχηαξρνο. Δίλαη φκσο κία αξθεηά απιντθή εμήγεζε γηα λα ηελ 

δερηνχκε σο κνλαδηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην θίλεκα ηνπ Άγηδνο θαη νη ηαξαρέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ζηελ πφιε, ζα πξέπεη λα βξήθαλ ηνλ Κιενκέλε γχξσ ζην ηέινο ηεο 

εθεβείαο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βηψζεη ηα δξακαηηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα 

άκεζα
104

. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππήξραλ θαλαηηθνί ερζξνί αιιά θαη ππνζηεξηρηέο ησλ 

κεηαξξπζκηζηψλ αθφκε θαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αιιά απηά είλαη 

θαζαξέο ππνζέζεηο, θαζψο ε αιήζεηα είλαη φηη νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα 

ηνλ ίδην ηνλ Κιενκέλε κέρξη ην 235 π.Υ., δειαδή ηελ ρξνληά πνπ πέζαλε ν Λεσλίδαο Β΄ 

θαη αλέβεθε ζην ζξφλν ν ίδηνο. Παξά ηε ζησπή ησλ πεγψλ, ζα ήηαλ αζθαιέο λα 

ππνζέζνπκε φηη ν Κιενκέλεο, φπσο θαη φινη νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ, βίσζε πνιχ έληνλα, φρη 

κφλν ηα ηξαγηθά γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ηνπ Άγηδνο, αιιά 
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θαη ηελ ηαπείλσζε ηεο πάξηεο απφ ηελ επηδξνκή ησλ Αηησιψλ. Φαίλεηαη φηη ν 

ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ ήηαλ πνπ ηνλ έπεηζε γηα ηελ αλάγθε ξηδηθψλ 

αιιαγψλ κε ζηφρν ηελ αλφξζσζε ηεο παηξίδαο ηνπ. 

 

Σν δήηεκα ηνπ θηινζόθνπ θαίξνπ 

Έλα απφ ηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπ Κιενκέλε ζε απηή 

ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ είλαη θαη ε επηξξνή πνπ είρε πάλσ ηνπ ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη 

ηδέεο ηνπ θηινζφθνπ θαίξνπ ηνπ Βνξπζζελίηε
105

. Ζ ζρέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηινζφθνπ κε ηνλ Κιενκέλε έρεη πξνβιεκαηίζεη φζν θαη δηράζεη ηνπο ηζηνξηθνχο. Ο 

θαίξνο ήηαλ ζηστθφο θηιφζνθνο θαη φπσο νη πεξηζζφηεξνη ζησηθνί, ππήξμε ζαπκαζηήο 

ηεο πάξηεο. Ο Πινχηαξρνο κεηαθέξεη σο αλεπηβεβαίσηε πιεξνθνξία («ιέγεηαη») φηη ν 

θαίξνο ελδηαθεξφκελνο λα κειεηήζεη ηελ αγσγή ησλ λέσλ ηεο πάξηεο, παξέκεηλε έλα 

αδηεπθξίληζην δηάζηεκα ζηε πάξηε θαη φηη ζηηο δηαιέμεηο ηνπ ζπκκεηείρε σο αθξναηήο 

θαη ν λεαξφο Κιενκέλεο
106

. Σν δήηεκα ηεο παξνπζίαο ηνπ θαίξνπ ζηελ πάξηε 

πεξηπιέθεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Πινχηαξρνο θάλεη θαη κία δεχηεξε αλαθνξά ζε 

απηφλ, ηζρπξηδφκελνο φηη ν ζησηθφο θηιφζνθνο αλέιαβε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αγσγήο 

ησλ λέσλ ζηελ πάξηε κεηά ηελ πιήξε εδξαίσζε ηνπ Κιενκέλε ζηελ εμνπζία
107

. 

Απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Πινπηάξρνπ θαίλεηαη φηη ν θαίξνο επηζθέθζεθε ηελ πφιε 

δχν θνξέο, πξψηα θαηά ηελ λεαληθή ειηθία ηνπ Κιενκέλε θαη έπεηηα αθφηνπ ν παξηηάηεο 

βαζηιηάο είρε ηζρπξνπνηήζεη πιήξσο ηελ εμνπζία ηνπ. Απηφ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνηειεί πεξηζζφηεξν κία εηθαζία αθνχ πέξα απφ ηηο ζχληνκεο αλαθνξέο ηνπ 

Πινπηάξρνπ, δελ ππάξρνπλ αιιά ζηνηρεία πνπ λα ην επηβεβαηψλνπλ. Άπνςε καο είλαη φηη 

ηα ζσδφκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ν θαίξνο ζηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 

Κιενκέλε θαη ηε ζρέζε πνπ είρε κε απηφλ είλαη αξθεηά ζνιά. Σν δήηεκα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζθέςεσλ ηνπ θαίξνπ ζηελ πάξηε αιιά θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηνλ Κιενκέλε 

παξακέλνπλ εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελα θαη δχζθνια κπνξεί λα πξνθχςεη θάπνην 

ζπκπέξαζκα.
108

.  

Θεσξνχκε επίζεο ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ε επίζθεςε ηνπ θαίξνπ ζηε 

πάξηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ Κιενκέλε δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο απφδεημε 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 2.2.-6. 

106
 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 2.2. 

107
 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 11.4. 

108
 Ο Rostovtzeff 1941, 1367, παξαηεξεί: «ηα ζσδφκελα ζηνηρεία είλαη ειάρηζηα θαη ν ξφινο ηνπ θαίξνπ 

ζηελ κεηαξξχζκηζε, αλ φλησο έπαημε θάπνην ξφιν, είλαη ζνιφο». 
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φηη ν Κιενκέλεο επεξεάζηεθε απφ ηελ ζησηθή θηινζνθία. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα 

απνδεηρζεί θαη λα κειεηεζεί αλεμάξηεηα. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία καο δείρλνπλ φηη αθφκα 

θαη αλ ν θαίξνο ππήξμε δάζθαινο ηνπ Κιενκέλε ( θάηη πνπ φπσο είπακε δελ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί) είλαη απίζαλν λα ηνλ επεξέαζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

πξνθχπηεη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο θαζψο θακία απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Κιενκέλε δελ απερεί 

ζην ειάρηζην ηηο αληηιήςεηο ησλ ζησηθψλ. Αληηζέησο φπσο έρεη πνιχ εχζηνρα 

επηζεκαλζεί, ε βίαηε αλαηξνπή ηεο εμνπζίαο πνπ επηρείξεζε ν Κιενκέλεο ζηε ζπλέρεηα 

ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο, ππήξμε ζεκειηαθά αληίζεηε κε ηελ δηδαζθαιία 

ηεο ηνάο
109

. Καηά ηελ άπνςε καο ζεσξνχκε φηη ην πηζαλφηεξν πνπ ζπλέβε είλαη φηη ν 

θαηξφο ήξζε ζηε πάξηε κεηά ηελ πιήξε επηθξάηεζε ηνπ Κιενκέλε γηα λα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν θαζεζηψο. Ίζσο λα ιεηηνχξγεζε ζαλ φξγαλν ηνπ Κιενκέλε θαη λα 

ππήξμε πξνπαγαλδηζηήο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ, ή αθφκα θαη λα επεξέαζε ηνπο λένπο 

παξηηάηεο ζπκβάιινληαο κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηεο αγσγήο
110

. Παξφια 

απηά ε επίδξαζε πνπ είρε ζην ίδην ηνλ Κιενκέλε πξνζσπηθά φπσο θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

πξέπεη λα ήηαλ αζήκαληε
111

.  

 

Άλνδνο ηνπ Κιενκέλε 

Ζ πνξεία ηνπ Κιενκέλε ήδε απφ ηα πξψηα ηνπ ρξφληα έδεημε φηη ήηαλ έλαο άλζξσπνο 

ηεο δξάζεο θαη παξάιιεια έλαο άλζξσπνο απνθαζηζκέλνο λα βγάιεη ηελ πφιε ηνπ απφ ην 

πνιηηηθφ αδηέμνδν θαη ηελ θνηλσληθή παξαθκή ζηελ νπνία είρε θαηαπέζεη. Αλεμάξηεηα 
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 Μπαιφγινπ 2003, 503. 

110
 Kennell 1995, 58-59. 

111
 Ο Paul Cartledge ζεσξεί πηζαλή ηελ επηξξνή ηνπ θαίξνπ ζηνλ Κιενκέλε. Θεσξεί φηη ν Κιενκέλεο 

δελ ππήξμε απιά έλαο ξηδνζπάζηεο κεηαξξπζκηζηήο αιιά θαη έλαο θνηλσληθφο επαλαζηάηεο κε ηδενινγηθά, 

αθφκα θαη θηινζνθηθά, θίλεηξα. Σν γεγνλφο φηη δπν νπαδνί ηεο ησηθήο ρνιήο θηινζνθίαο, ν θαίξνο θαη 

ν Πεξζαίνο, έγξαςαλ γηα ηελ πάξηε ηνλ 3
ν
 αη. π.Υ., γηα ηνλ Cartledge, ππνδειψλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πηζαλφηεηα άκεζεο επηξξνήο ησλ ησηθψλ. πλερίδνληαο ν Cartledge, ζεσξεί φηη ν θαίξνο ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεθε ζηελ έκπξαθηε αλάκεημε ηνπ κε ηα πξάγκαηα ηεο πάξηεο θαη απφ ην ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ 

ηδξπηή ηεο ησηθήο ρνιήο, ηνπ Εήλσλα, ν νπνίνο θαίλεηαη φηη δηαηχπσζε κία δηθή ηνπ νπηνπία κε εκθαλή 

ζπαξηηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηζεκαίλεη επίζεο, φηη νχηε ζα ήηαλ αλαθφινπζν κε ηηο καδηθέο πνιηηηζηηθέο 

αιιαγέο πνπ έδεζε ε πάξηε απφ ηελ επνρή ηεο αθκήο ηνπ βαζηιηά Αγεζίιανπ Β΄ (πεξ. 445-360π.Υ.), γηα 

παξάδεηγκα, αλ έλαο ζπλεηδεηά θαηλνηφκνο παξηηάηεο βαζηιηάο φπσο ν Κιενκέλεο είρε πξαγκαηηθά 

θηινζνθηθά θίλεηξα θαη έκπλεπζε. ε θάζε πεξίπησζε ν Cartledge ζεσξεί φηη κε ηελ ηειηθή ήηηα ηνπ 

Κιενκέλε ηειείσζε έλα αμηνζεκείσην θαη αλεπαλάιεπην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πείξακα (Cartledge 2011, 

240-241). 
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απφ ηηο επηξξνέο ηεο Αγηάηηδαο θαη ηνπ θαίξνπ, θαίλεηαη φηη ν ίδηνο απνθάζηζε λα 

επηιχζεη ην πνιηηηθν- θνηλσληθφ αδηέμνδν κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είρε επηρεηξήζεη θαη 

παιαηφηεξα ν Άγηο Γ΄. κσο, θαη απηφ απνηειεί απφδεημε ηεο πνιηηηθήο αληίιεςεο, 

θξφληηζε λα απνθχγεη λα θάλεη ηα ίδηα ιάζε πνπ είρε θάλεη ν Άγηο. Σν θιίκα ηξνκνθξαηίαο 

πνπ επηθξαηνχζε κέζα ζηελ πφιε ηεο πάξηεο απφ ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ θαζεζηψηνο δελ 

άθελε πεξηζψξηα γηα επηδείμεηο ζπαξηηαηηθήο απιφηεηαο φπσο απηέο πνπ έθαλε ζηελ αξρή 

ηεο αλφδνπ ηνπ ζην ζξφλν ν Άγηο Γ΄. Ο Κιενκέλεο απέθπγε ηέηνηεο επηδείμεηο πνπ ζα 

πξνθαινχζαλ ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ θαζεζηψηνο βάδνληαο ηνλ ζην ζηφραζηξν ηνπο. 

Αληηζέησο πξνηίκεζε λα θηλεζεί πξνζερηηθά, απνθεχγνληαο λα απνθαιχςεη ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ. Φξφληηζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θχθιν ππνζηεξηρηψλ απφ εμέρνληεο παξηηάηεο, 

φπσο ν πινχζηνο θαη ηζρπξφο Μεγηζηφλνπο
112

. Ο Κιενκέλεο έπεηζε ηελ κεηέξα ηνπ, 

Κξαηεζίθιεηα, λα παληξεπηεί ηνλ Μεγηζηφλνπ, ψζηε λα ελσζεί ε πεξηνπζία ηεο κε απηή 

ηνπ λένπ παηξηνχ ηνπ, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επηξξνή ηνπ. Ο Πινχηαξρνο 

αλαθέξεη θαη νλφκαηα άιισλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ, φπσο ν Θεξπθίσλ, ν Παληέαο, ν Φνίβηο, 

θαη ν Ηππίηαο, ρσξίο φκσο λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. 

Δθηφο απφ απηφ φκσο, αλαδεηνχζε θαη άιινπο ηξφπνπο νη νπνίνη ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα 

απμήζεη ηελ ηζρχ ηνπ. Ο βαζηθφηεξνο ήηαλ λα αλαδεηρζεί κέζσ ηνπ πνιέκνπ
113

. Ζ εγεζία 

ηνπ ζηξαηνχ ζε θαηξφ πνιέκνπ δελ ζα ηνλ βνεζνχζε κφλν ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ γνήηξνπ, αιιά ζα ηνπ εμαζθάιηδε θαη αθνζησκέλνπο κηζζνθφξνπο, ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηνπο απψηεξνπο ζθνπνχο ηνπ. Απηφ φκσο δελ ήηαλ ηφζν εχθνιν φζν 

θαηλφηαλ. Ο ίδηνο δελ είρε αξκνδηφηεηα λα μεθηλήζεη θαλελφο είδνπο πφιεκν, αθνχ ζηηο 

ζεκαληηθά απνδπλακσκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ παξηηαηψλ βαζηιέσλ δελ αλήθε ε θήξπμε 

πνιέκνπ. Απηή ε αξκνδηφηεηα είρε πεξάζεη ζηνπο εθφξνπο θαη απηνί δελ απνθάζηδαλ 

εχθνια λα μεθηλήζνπλ πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ πάξηε δελ είρε νχηε ηζρπξφ ζηξαηφ, 

νχηε θαη ηα ςπρηθά απνζέκαηα γηα λα μεθηλήζεη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ο Κιενκέλεο 

ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλεη έμη νιφθιεξα ρξφληα, κέρξη ην 229 π.Υ., ρξνληά πνπ νη έθνξνη ηνπ 

αλέζεζαλ ηελ πξψηε ηνπ απνζηνιή. Ζ απνζηνιή ήηαλ λα θαηαιάβεη κε ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο θαη λα νρπξψζεη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν κεηαμχ πάξηεο θαη Μεγαιφπνιεο, ην 

Αζήλαηνλ. 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 6.2. 

113
 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 3.6.  
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Πξώηε ζύγθξνπζε κε ηελ Αρατθή πκπνιηηεία 

Ζ μαθληθή απφθαζε ηεο πάξηεο λα εκπιαθεί ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη 

θαζφινπ ηπραία νχηε πξέπεη λα ζεσξεζεί έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ. Αληηζέησο 

απνηεινχζε ηελ θιηκάθσζε κίαο ζεηξάο γεγνλφησλ πνπ εμειίζζνληαλ ζηελ Πεινπφλλεζν 

γηα πεξηζζφηεξν απφ κία δεθαεηία. Σα γεγνλφηα απηά αθνξνχζαλ ηνπο πνιηηηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο πνπ είραλ αλαπηπρζεί ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Άγη. 

Μεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Άγη Γ΄ ε πάξηε φπσο είπακε, επαλήιζε ζην παιαηφ πνιηηηθφ 

θαζεζηψο ηεο παξαθκήο θαη ηεο απξαμίαο ην νπνίν εμππεξεηνχζε ηνπο πην πινχζηνπο 

αξηζηνθξάηεο ηεο πφιεο. Ζ ήδε φκσο απνδπλακσκέλε ζέζε ηεο έγηλε πεξηζζφηεξν 

επηζθαιήο εμαηηίαο ηεο ηζρπξνπνίεζεο ησλ γεηηνληθψλ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα 

ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο
114

. Γελ είλαη θαζφινπ αζήκαλην ην γεγνλφο φηη ηελ ρξνληά πνπ 

ν Κιενκέλεο γίλεηαη βαζηιηάο, ην 235 π.Υ., ε Μεγαιφπνιε, ε νπνία ήηαλ ε θαηεμνρήλ 

αληηζπαξηηαηηθή πφιε, πξνζρψξεζε θαη απηή ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία
115

, έπεηηα απφ 

απφθαζε ηνπ ηπξάλλνπ ηεο πφιεο, Λπδηάδε. Ζ ελέξγεηα απηή ζεκαηνδφηεζε κία θακπή 

ζηελ πνιηηηθή ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο θαζψο απηή απνηεινχζε, καδί κε ηελ 

Μεγαιφπνιε, ην πξνπχξγην ηεο ερζξφηεηαο πξνο ηελ πάξηε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

νληφηεηα. Σν πφζν ηζρπξή ππήξμε ε επηξξνή ηεο Μεγαιφπνιεο ζηελ πνιηηηθή ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην 235 π.Υ. θαη έπεηηα νη πεξηζζφηεξνη 

ζηξαηεγνί ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο ήηαλ Μεγαινπνιίηεο. Ζ ηζρχο ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο ηα επφκελα ρξφληα ζα απμαλφηαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Αμίδεη λα πάκε ιίγα 

ρξφληα πξηλ γηα λα δνχκε ην ζεκείν θακπήο απφ ην νπνίν μεθίλεζε ε πνιηηηθή θξίζε ζηελ 

Πεινπφλλεζν.  

Σν 229 π.Υ. ε καθεδνληθή δπλαζηεία γλψξηδε ζηηγκέο θξίζεο. Ο βαζηιηάο Γεκήηξηνο 

πέζαλε θαη ν γηνο θαη δηάδνρνο ηνπ, ν Φίιηππνο ( κεηέπεηηα γλσζηφο σο Φίιηππνο Δ΄) ήηαλ 

                                           
114

 Σα νκφζπνλδα θξάηε ήηαλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνιηηεηαθφ θαηλφκελν ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Σα 

θξάηε απηά πξνέξρνληαλ είηε απφ έζλε, φπσο ε αηησιηθή ζπκπνιηηεία, είηε απφ ζπζπείξσζε γεηηνληθψλ 

πφιεσλ, φπσο ε αρατθή ζπκπνιηηεία. Οη ζεζκνί ησλ θξαηψλ  απηψλ δελ καο είλαη ηδηαίηεξα μεθάζαξνη. Πνιχ 

ζεκαληηθφο θαίλεηαη φηη ήηαλ ν ξφινο ησλ αμησκαηνχρσλ θαη θπξίσο ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρεγψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο, πνπ καο απαζρνιεί, γλσζηνί είλαη νη δχν αραηνί ζηξαηεγνί ηεο, ν 

Άξαηνο θαη ν Φηινπνίκελ. Απηέο νη λέεο κνξθέο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχζαλ 

λα ζψζνπλ ηελ Διιάδα απέλαληη ζηηο ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο θαη κεηέπεηηα απέλαληη ζηε Ρψκε. κσο 

απνηεινχλ δείγκα ησλ αιιαγψλ πνπ είραλ ζπληειεζηεί κεηά ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Αιεμάλδξνπ αθφκα θαη 

ζηνλ θπξίσο ειιαδηθφ ρψξν. Γηα κία αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο βι. Mosse θαη Schnapp- Gourbeillon 2002, 440-

441.  

115
 Μηραιφπνπινο 2008, 105. 
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αλήιηθνο, ζαλ απνηέιεζκα,  ηελ θεδεκνλία αλέιαβε ν Αληίγνλνο, γλσζηφο σο Γψζσλ
116

. 

ρεδφλ ακέζσο ν λένο εγέηεο βξέζεθε κε πξνβιήκαηα εμεγέξζεσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Μαθεδφλεο είραλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηάζεσλ απνζθίξηεζεο απφ ηελ καθεδνληθή ζθαίξα επηξξνήο πνπ ππήξραλ ζε πνιιέο 

πφιεηο ηεο λνηίνπ Διιάδαο. Γηα ηελ Αρατθή πκπνιηηεία θαη ηνλ εγέηε ηεο, ηνλ Άξαην, 

ήηαλ ε ηδαληθή επθαηξία γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ αιιά θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ 

ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν
117

. ηα ηέιε ηεο άλνημεο ηνπ 229 π.Υ., ην Άξγνο κε 

απφθαζε ηνπ ηπξάλλνπ ηεο πφιεο, Αξηζηφκαρνπ, ζπκθψλεζε θαη απηφ λα εληαρζεί ζηελ 

Αρατθή πκπνιηηεία. Σν γεγνλφο απηφ είρε αληίθηππν ζηηο κηθξφηεξεο θαη πνιηηηθά 

αδχλακεο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ νη νπνίεο πξνζπαζνχζαλ λα κείλνπλ αλεμάξηεηεο. 

Πιένλ φιεο έλησζαλ ηελ ζθηά ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο ε έθηαζε ηεο νπνίαο είρε πιένλ 

απμεζεί εληππσζηαθά. Ήηαλ πιένλ θαλεξφ φηη είρε ζπληειεζηεί κία αλαηξνπή ζην 

πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο επνρήο, κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε απνδπλάκσζε ηεο καθεδνληθήο θπξηαξρίαο. Πιένλ ε επηθξάηεηα ησλ Αραηψλ 

εθηεηλφηαλ απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν κέρξη ηνλ αξσληθφ, πεξηιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο Αξθαδίαο θαη φιε ηελ Αξγνιίδα
118

. 

κσο ε εδαθηθή ζπλέρεηα ηεο δηαθνπηφηαλ απφ ηέζζεξηο αξθαδηθέο πφιεηο, ε έθηαζε 

ησλ νπνίσλ εθηεηλφηαλ ζην αξθαδηθφ νξνπέδην αλάκεζα ζην Μαίλαιν θαη ην Αξηεκίζην 

φξνο ζε έλαλ άμνλα απφ λφην πξνο βνξξά. Οη πφιεηο ήηαλ ε Σεγέα, ε Μαληίλεηα, ν 

Οξρνκελφο θαη νη Καθπέο. Ζ πξνζρψξεζε ηνπ Άξγνπο δελ πξνκήλεπε ηίπνηα θαιφ γηα ηηο 

πφιεηο απηέο νη νπνίεο βξέζεθαλ μαθληθά πεξηθπθισκέλεο απφ εδάθε ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο
119

. Οη αξθαδηθέο απηέο πφιεηο, αλαδήηεζαλ έλαλ πξνζηάηε θαη γη’ απηφ ην 

ιφγσ ζηξάθεθαλ ζηε πάξηε. Σελ ίδηα ρξνληά πνπ ην Άξγνο πξνζρψξεζε ζηελ Αρατθή 

πκπνιηηεία (229), νη ηέζζεξηο απηέο πφιεηο ζχλεςαλ ζπκκαρία κε ηελ πάξηε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε πάξηε βξέζεθε λα ειέγρεη ηέζζεξηο πφιεηο πνπ εηζρσξνχζαλ βαζηά ζηελ 

θαξδηά ηνπ αξθαδηθνχ νξνπεδίνπ ζρεκαηίδνληαο έλαλ ζηελφ δηάδξνκν ν νπνίνο 
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παξεκβαιιφηαλ αλάκεζα ζε πφιεηο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο. Ζ άζθεζε επηξξνήο φκσο 

γηα λα κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθή ζήκαηλε γηα ηελ πάξηε λα κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ 

ζηξαηησηηθή ηεο παξνπζία ζηελ επηθξάηεηα ησλ αξθαδηθψλ πφιεσλ. Γειαδή λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ ηελ απεηιή ηεο 

Μεγαιφπνιεο απφ ηα δπηηθά θαη ηνπ Άξγνπο απφ ηα αλαηνιηθά, πφιεηο ερζξηθέο, κε ηηο 

νπνίεο φκσο είρε θνηλά ζχλνξα.  

ηαλ ινηπφλ ην 228 π.Υ. νη έθνξνη αλέζεζαλ ζηνλ Κιενκέλε κε έλα ζηξαηησηηθφ 

απφζπαζκα 300 αλδξψλ θαη ιίγσλ ηππέσλ, λα θαηαιάβεη θαη λα νρπξψζεη ην Αζήλαηνλ, 

ηνπ δεηνχζαλ νπζηαζηηθά λα θξαηήζεη αλνηρηή ηελ είζνδν πξνο ηελ Αξθαδία, θαη απφ εθεί 

ηελ πξφζβαζε πξνο ηνλ αξθαδηθφ δηάδξνκν ησλ ηεζζάξσλ πφιεσλ. Έηζη ηππηθά ε 

ελέξγεηα απηή ηνπ Κιενκέλε ζηξεθφηαλ έκκεζα θαηά ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο. Οη 

Αραηνί δελ κπνξνχζαλ λα αλερζνχλ λα πεξάζνπλ νη παξαπάλσ πφιεηο ζηνλ έιεγρν ηεο 

πάξηεο θαη λα εμαζθαιίζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε πφιε απηή άκεζε πξφζβαζε κέζα ζηελ 

θαξδηά ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο
120

. Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία είρε 

δηακνξθσζεί ήηαλ ε θιηκάθσζε κίαο ζεηξάο «επεηζνδίσλ» θαη γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηνλ πφιεκν αλάκεζα ζηελ πάξηε θαη ηελ Αρατθή πκπνιηηεία, πφιεκν πνπ ν Πνιχβηνο 

νλνκάδεη «Κιενκεληθφ», επεηδή ζεσξνχζε ππεχζπλν γηα ηελ έλαξμε ηνπ ηνλ Κιενκέλε Γ΄. 

 

Ο Κιενκεληθόο Πόιεκνο 

Αξρηθά ν πφιεκνο απηφο δελ είρε κία εληαία κνξθή, αιιά ήηαλ κία ζεηξά απφ 

κεκνλσκέλεο κάρεο. Ο Κιενκέλεο μεθίλεζε κε απνθαζηζηηθφηεηα λα θαηαιάβεη ην 

Αζήλαηνλ, θαη πξάγκαηη, φρη κφλν ην θαηέιαβε αιιά θαη ην νρχξσζε βηαζηηθά. Απφ εθεί 

θαη έπεηηα αθνινπζεί κία ζεηξά απφ ζπγθξνχζεηο θαη αςηκαρίεο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο 

αλάκεζα ζηνλ Κιενκέλε θαη ηελ ςπρή ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο, ηνλ Άξαην
121

. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε ζηηγκή απφ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο ππήξμε ηειηθά ε κάρε κεηαμχ ησλ 

ζηξαηψλ ηνπ Κιενκέλε θαη ηνπ Άξαηνπ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Λπθαίνπ, θνληά ζηε 

ζεκεξηλή Καξχηαηλα. Ζ ζχγθξνπζε νδήγεζε ζε κεγάιε λίθε ηνπ Κιενκέλε θαη ηνπ 

ζηξαηνχ ηνπ, ελψ ν Άξαηνο θαη νη Αραηνί αλαγθάζηεθαλ λα ηξαπνχλ ζε θπγή
122

. Τπήξμε ε 

θήκε φηη ν Άξαηνο είρε ζθνησζεί ζηε κάρε, αιιά δπζηπρψο γηα ηνλ Κιενκέλε απηφ ήηαλ 
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απιά κία θήκε. Ο Άξαηνο θξφληηζε λα ηελ εθκεηαιιεπηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη κία 

αηθληδηαζηηθή θίλεζε θαηέιαβε ηελ Μαληίλεηα θαη έπεηηα απέθιεηζε θαη ηνλ Οξρνκελφ
123

. 

Ζ θαηάιεςε ηεο Μαληίλεηαο ππήξμε έλα ηζρπξφ πιήγκα γηα ην γφεηξν ηνπ Κιενκέλε θαη 

είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αλαθιεζεί άκεζα απφ ηνπο εθφξνπο ζηε πάξηε
124

. 

Ο Κιενκέλεο αληηιήθζεθε φηη ν κφλνο ηνκέαο απφ ηνλ νπνίν κπνξνχζε λα απμήζεη ην 

θχξνο ηνπ θαη λα εληζρχζεη πνιηηηθά ηε ζέζε ηνπ, ήηαλ ν ηνκέαο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Τπνβνεζνχκελνο απφ ηηο ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο ηνπ θαη ίζσο δσξνδνθψληαο 

θαη ηνπο εθφξνπο, πέηπρε λα ηνπ αλαηεζεί κία λέα εθζηξαηεία
125

. Έηζη ην θαινθαίξη ηνπ 

227 π.Υ., επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ, εηζέβαιε μαλά ζηελ Αξθαδία κε ζηφρν λα εηζβάιεη 
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 ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ εθεί ζπλέβε έλα ζθνηεηλφ πεξηζηαηηθφ ελδεηθηηθφ παξφια απηά ηεο 

εζσηεξηθά ηεηακέλεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πφιε. Πξφθεηηαη γηα ηελ δνινθνλία ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ Άγη Γ΄, ηνπ Αξρίδακνπ, ν νπνίνο κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ Άγη είρε θαηαθχγεη ζηελ Μεζζελία. Ο 

Κιενκέλεο ηνπ είρε δεηήζεη λα επηζηξέςεη ζηελ πάξηε κε ζθνπφ λα ηνλ αλεβάζεη ζηνλ θελφ ζξφλν ησλ 

Δπξππσληηδψλ. Φαίλεηαη φηη ν Κιενκέλεο απνζθνπνχζε ζηελ απνδπλάκσζε ηεο εμνπζίαο ησλ εθφξσλ κέζα 

απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηπιήο βαζηιείαο. αλ απνηέιεζκα, ζην πξφζσπν ηνπ αδειθνχ ηνπ 

κεηαξξπζκηζηή βαζηιηά, Άγη Γ’, έβιεπε έλαλ ηζρπξφ ζχκκαρν ζηηο θηινδνμίεο ηνπ. Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη 

φηη ν Αξρίδακνο δνινθνλήζεθε ακέζσο κφιηο επέζηξεςε ζηελ πάξηε απφ εθείλνπο νη νπνίνη είραλ 

δνινθνλήζεη θαη ηνλ ίδην ηνλ Άγη θαη νη νπνίνη θνβήζεθαλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ε επάλνδνο ηνπ 

αδειθνχ ηνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηπιήο βαζηιείαο. κσο ν Πινχηαξρνο ζρνιηάδνληαο ηελ δνινθνλία ηνπ 

Αξρίδακνπ, θαηαιήγεη ζηελ άπνςε φηη ν ίδηνο ν Κιενκέλεο παξέκεηλε ακέηνρνο κεηά ηε δνινθνλία 

αξλνχκελνο αθφκα θαη λα ςάμεη λα βξεη ηνπο ππαίηηνπο απηήο (Πινπηάξρνπ Κιενκ. 5.3-4). 

Απηφ δελ ζα πξέπεη λα καο νδεγήζεη ηελ άπνςε φηη ν Κιενκέλεο βξηζθφηαλ πίζσ απφ ηελ δνινθνλία ηνπ 

Αξρίδακνπ. Ο Κιενκέλεο δελ είρε ηίπνηα λα θεξδίζεη απφ ηελ δνινθνλία ηνπ Αξρίδακνπ. Αληίζεηα ε 

επάλνδνο ηνπ βνεζνχζε ηνλ Κιενκέλε λα πξνζεηαηξηζηεί φινπο φζνπο ππνζηήξηδαλ ζησπεξά ηνλ Άγη Γ΄ θαη 

ηαπηφρξνλα έδεηρλε θαζαξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ Κιενκέλε απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ παηέξα ηνπ, Λεσλίδα 

Β’. Ζ δνινθνλία ηνπ Αξρίδακνπ εμππεξεηνχζε κφλν ηνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο ηνπ Κιενκέλε θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο εθφξνπο. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο ν Κιενκέλεο δελ επζπλφηαλ γηα ηελ 

δνινθνλία ηνπ. κσο ν Πινχηαξρνο ηνπ πξνζάπηεη ηελ θαηεγνξία φηη παξέκεηλε ακέηνρνο κπξνζηά ζε φιε 

απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ θαηεγνξία απηή πξάγκαηη είλαη βάζηκε αιιά ν Κιενκέλεο πξέπεη λα είρε ηνπο 

ιφγνπο ηνπ θαη απηνί κπνξνχλ λα θαλνχλ μεθάζαξα. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ν Κιενκέλεο δελ είρε 

θαηαθέξεη αθφκε λα απνθηήζεη κία ηζρπξή ζέζε κέζα ζηελ πφιε, θαη γλψξηδε θαιά φηη ε αλνηρηή 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο εθφξνπο, γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα, ζα απέβαηλε ζε βάξνο ηνπ. Ζ ηξαγηθή θαηάιεμε 

ηνπ Άγη Γ΄ πξέπεη λα ππήξμε ηδηαίηεξα δηδαρηηθή γηα ηνλ ίδην. Γελ πξέπεη, ινηπφλ, λα καο πξνθαιεί έθπιεμε 

ην γεγνλφο φηη πξνηίκεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή λα αδηαθνξήζεη κπξνζηά ζε έλα ηφζν ζνβαξφ 

πεξηζηαηηθφ. 
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ζηελ πεδηάδα ηεο Μεγαιφπνιεο. Ο Άξαηνο, εθιεγκέλνο γηα δέθαηε θνξά ζηξαηεγφο ησλ 

δπλάκεσλ ηεο πκπνιηηείαο ηνλ πεξίκελε κπξνζηά ζηε Μεγαιφπνιε. Ζ κάρε ζηε 

Μεγαιφπνιε ππήξμε γηα κία αθφκε θνξά ληθεθφξα γηα ηνλ Κιενκέλε θαη ηνλ ζπαξηηαηηθφ 

ζηξαηφ. Ο Άξαηνο ζεσξήζεθε ππεχζπλνο γηα ηελ ήηηα ηεο πκπνιηηείαο θαη ζηελ επφκελε 

ζχλνδν πνπ έγηλε ζην Αίγην ςεθίζηεθε λα κελ ηνπ δνζεί ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε.  

Ζ ήηηα ησλ Αραηψλ ζηελ Μεγαιφπνιε πξέπεη λα έδεημε ζηνλ Κιενκέλε φηη δελ ήηαλ 

ηφζν δχζθνινη αληίπαινη φζν λφκηδε. Παξάιιεια είρε απνθηήζεη ην γφεηξν θαη ηε θήκε 

ηνπ ζξηακβεπηή ζην πεδίν ηεο κάρεο. Απηή ηε θήκε ζα θξφληηδε λα ηελ αμηνπνηήζεη κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν. Μπνξνχζε ηψξα λα πξνρσξήζεη ζηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηνπ πνπ ήηαλ ε 

αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ πφιε ηνπ. Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη φηη αλαγθάζηεθε λα 

επηζπεχζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ γηαηί θνβήζεθε φηη ηα ζρέδηα ηνπ είραλ γίλεη αληηιεπηά απφ 

ηνπο αληηπάινπο ηνπ κέζα ζηελ πφιε. Πέηπρε λα ηνπ αλαηεζεί κία ηέηαξηε εθζηξαηεία, 

μαλά ζηελ Αξθαδία κε κεγάιε ζηξαηησηηθή δχλακε. Έρνληαο κάζεη φκσο ην κάζεκα ηνπ 

απφ ηνλ Άγη, θξφληηζε λα θχγεη παίξλνληαο καδί ηνπ απηνχο πνπ πίζηεπε φηη ήηαλ 

αληίζεηνη κε ηελ αλαηξνπή πνπ ζθφπεπε λα θάλεη
126

. Ζ ήηηα ησλ Αραηψλ ζηε Μεγαιφπνιε 

ήηαλ αθφκε αξθεηά πξφζθαηε κε απνηέιεζκα ν ίδηνο θαη ν ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο ηνπ λα 

έρνπλ πιήξε ειεπζεξία θηλήζεσλ κέζα ζηελ Αξθαδία. Πξαγκαηνπνίεζε κία ζεηξά 

ειηγκψλ θαηά κήθνο ηεο πεξηνρήο ζπλαληψληαο ηελ αληίδξαζε ησλ ζηξαηησηψλ νη νπνίνη 

θνπξαζκέλνη απφ  ηηο πνιιέο πνξείεο κέζα ζηηο δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο, ηνπ δήηεζαλ 

λα ζηακαηήζνπλ. Υσξίο λα ην  γλσξίδνπλ έθαλαλ απηφ αθξηβψο πνπ ήζειε. Αθνχ άθεζε, 

ινηπφλ, φινπο εθείλνπο πνπ ήμεξε φηη ήηαλ ελαληίνλ ηνπ, έθπγε παίξλνληαο καδί ηνπ 

ιίγνπο έκπηζηνπο θίινπο, ηνπο κηζζνθφξνπο θαη δχν κφζαθεο
127

. ηφρνο ηνπ ήηαλ ε 

πάξηε. Γελ απνθάιπςε ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηνπ νχηε θαη ζε απηνχο παξά κνλάρα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ πξνο ηελ πφιε. Μέζα ζηελ πάξηε ζα ζπλαληνχζε ηνπο 

ππνζηεξηρηέο ηνπ κε ζηφρν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο, κέζα 

απφ ην δηθφ ηνπο πξαμηθφπεκα. 

 

Σν πξαμηθόπεκα 

ε αληίζεζε κε ηνλ Άγη Γ΄ θαη ηε πξνζπάζεηα ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλαηξνπή 

ηνπ θαζεζηψηνο κέζα ζε, φζν ην δπλαηφλ, λφκηκα πιαίζηα ν Κιενκέλεο πνηέ δελ κπήθε ζε 

απηή ηελ ινγηθή. Σν δηθφ ηνπ πξαμηθφπεκα δελ ζα ήηαλ αλαίκαθην. Ο ίδηνο θαη ε νκάδα 
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ηνπ κπήθαλ λχρηα κέζα ζηελ πάξηε θαη επηηέζεθαλ αηθληδηαζηηθά ζηνπο εθφξνπο ηελ 

ψξα ηνπ βξαδηλνχ ζπζζηηίνπ. θνηψζεθαλ  νη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε εθφξνπο θαη καδί 

ηνπο φζνη βξίζθνληαλ εθεί θαη πξνζπάζεζαλ λα ηνπο ππεξαζπηζηνχλ. Ο πέκπηνο έθνξνο, ν 

Αγχιαηνο, θαηάθεξε λα ζπξζεί ηξαπκαηηζκέλνο ζην ηεξφ ηνπ Φφβνπ γηα λα ζσζεί
128

. Ο 

Κιενκέλεο απνθάζηζε λα ηνπ ραξίζεη ηε δσή, αθνχ ν ζξίακβνο ηνπ κέρξη εθείλε ηελ 

ζηηγκή ήηαλ απφιπηνο επηηξέπνληαο ηνπ λα είλαη θαη κεγαιφςπρνο αλ θαη φπνηε ην 

επηζπκνχζε. Οη έθνξνη απνηεινχζαλ, φπσο έρνπκε αλαιχζεη, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

παιηάο νιηγαξρίαο, ε δνινθνλία ηνπο απνηεινχζε ζηαζκφ ζηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο 

κέζα ζηελ πφιε, ηελ νπνία νξακαηηδφηαλ ν Κιενκέλεο. Απηφ φκσο δελ ήηαλ απφ κφλν ηνπ 

αξθεηφ. Γη’ απηφ ηελ επφκελε κέξα ν λεαξφο βαζηιηάο δεκνζίεπζε ηα νλφκαηα 80 

πινχζησλ παξηηαηψλ νη νπνίνη ζα εμνξίδνληαλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν μεθαζάξηζε απφ ηελ 

πφιε νιφθιεξε ηελ παιηά νιηγαξρία. Έπεηηα ήξζε ε ζεηξά ηνπ ιανχ. Εήηεζε λα ζπγθιεζεί 

ε Δθθιεζία ηνπ Γάκνπ ησλ παξηηαηψλ (γλσζηή σο Απέιια) θαη ζηελ ζπγθέληξσζε 

κίιεζε αλνηρηά κπξνζηά ζην ιαφ, πξνζπαζψληαο αζθαιψο πξψηα απφ φια, λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ ζθαγή ηελ νπνία είρε δηαπξάμεη.  

Ζ νκηιία ηνπ Κιενκέλε, φπσο καο ηελ παξαζέηεη ν Πινχηαξρνο, απνηειεί έλα πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έβιεπε ν βαζηιηάο ην πνιίηεπκα θαη ην 

θαζεζηψο πνπ είρε ε πφιε. Τπνζηήξημε φηη νη έθνξνη ήηαλ αξρηθά ππεξέηεο ησλ βαζηιέσλ 

θαη ν ξφινο ηνπο ήηαλ αξρηθά λα ιεηηνπξγνχλ σο αληηθαηαζηάηεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Μεζζεληαθνχ Πνιέκνπ. Με ηελ πάξνδν φκσο ηνπ ρξφλνπ νη έθνξνη πέηπραλ λα 

επηβάιινπλ παξάλνκα ηελ εμνπζία ηνπο ζηε πάξηε
129

. Μάιηζηα δελ δίζηαζαη λα 

επηθαιεζηεί θαη ηνλ ίδην ηνλ Λπθνχξγν
130

. Δίπε, ινηπφλ πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ φηη 

αθφκα θαη ν Λπθνχξγνο έθαλε ρξήζε ηεο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ φηαλ ρξεηάζηεθε λα 

αλακνξθψζεη ην ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα. κσο νη Λαθεδαηκφληνη ζψζεθαλ κέζα απφ 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 8.9. 

129
 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 10.6-7. 

130
 Δληχπσζε πξνθαιεί πάλησο ην γεγνλφο φηη ν ιφγνο ηνπ Κιενκέλε είλαη επηθξηηηθφο πξνο ηνπο 

εθφξνπο θαη ην ζεζκφο ηνπο, αιιά δελ αλαθέξεηαη ζε θαλελφο είδνπο κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα δηθφ ηνπ. 

Ο Κιενκέλεο δελ θαηαζέηεη θαλελφο είδνπο κεηαξξπζκηζηηθή ξήηξα φπσο είρε θάλεη ζηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε ν Άγηο. Ζ πηζαλφηεξε εμήγεζε είλαη φηη ζεψξεζε ηε ξήηξα ηνπ Άγη σο δεδνκέλε θαη απιά 

πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα είρε ηφζνπο ππνζηεξηρηέο νχηε θαη ζα κίιαγε 

κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ν Κιενκέλεο αθνινχζεζε ηελ ξήηξα 

ηνπ Άγη δείρλεη κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν θαη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ησλ δχν βαζηιέσλ. Ο Κιενκέλεο 

ζπλεηδεηά απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη θαη λα εθαξκφζεη ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Άγη  θάλνληαο 

ην κε ηνλ πιένλ απνθαζηζηηθφ θαη άκεζν ηξφπν.  
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απηέο ηηο δχν κεζφδνπο θαη έγηλαλ ηζρπξφ θξάηνο
131

. χκθσλα επίζεο κε ηνλ Κιενκέλε νη 

έθνξνη ήηαλ έλαο κε ιπθνχξγεηνο ζεζκφο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ πάηξηνπ πνιηηεχκαηνο
132

. Ο βαζκφο αιήζεηαο απηήο ηεο άπνςεο είλαη 

έλα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ δήηεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη έθνξνη ηεο πάξηεο ήηαλ, 

φπσο έρνπκε πεξηγξάςεη, έλαο ζεζκφο παλάξραηνο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ήηαλ αζθαιψο 

παξάλνκε, ηδηαίηεξα κάιηζηα κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε.  

Ο βαζηιηάο φκσο δελ ζηακάηεζε εθεί ηηο αιιαγέο ηνπ. Μεηά ηνπο εθφξνπο ζεηξά είρε ην 

ζψκα ηεο Γεξνπζίαο. Απνδπλάκσζε ηηο εμνπζίεο ηνπ ζψκαηνο απηνχ θαη έπεηηα 

πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ εμακεινχο ζψκαηνο, ησλ παηξνλφκσλ
133

. Σν ζψκα 

απηφ είρε σο κνλαδηθή αξκνδηφηεηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ λφκσλ
134

. Ζ επφκελε αιιαγή 

ηνπ Κιενκέλε έκειε λα είλαη επίζεο ξηδνζπαζηηθή. Με πξφζρεκα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δηπιήο βαζηιείαο, ηνπνζέηεζε ζηνλ θελφ ζξφλν ησλ Δπξππσληηδψλ ηνλ αδειθφ ηνπ, 

Δπθιείδα, κε απνηέιεζκα, φπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Πινχηαξρνο, νη 

παξηηάηεο γηα πξψηε θνξά λα έρνπλ δχν βαζηιείο πνπ αλήθαλ ζην ίδην βαζηιηθφ γέλνο
135

.  

Σν γεγνλφο φηη δνινθφλεζε ηνπο εθφξνπο, κείσζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεξνπζίαο, 

δεκηνχξγεζε ην ζψκα ησλ παηξνλφκσλ θαη ηνπνζέηεζε ζηνλ έηεξν βαζηιηθφ νίθν ηεο 

πφιεο ηνλ αδειθφ ηνπ, δείρλεη φηη πιένλ φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ζηελ πάξηε ζα 

απνηεινχληαλ απφ αλζξψπνπο ηεο απνιχηνπ εκπηζηνζχλεο ηνπ Κιενκέλε. Γελ πξέπεη λα 

καο μαθληάδεη ην γεγνλφο ινηπφλ φηη ν Πνιχβηνο ηνλ απνθαιεί ηχξαλλν
136

. 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 10.9-11.  

132
 Ζ άπνςε απηή δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη θαζψο είρε θαη ζην παξειζφλ αθνπζηεί. Σν 395/394 π.Υ. 

ν εμφξηζηνο βαζηιηάο Παπζαλίαο είρε θαη απηφο θαηεγνξήζεη ηνπο εθφξνπο σο έλαλ αληηιπθνχξγεην ζεζκφ 

(ηξάβ.).  

133
 Σν ζψκα ησλ παηξνλφκσλ έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο ηζηνξηθνχο (βι. Oliva1971, 53) θαζψο ίζσο λα 

ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο έθηεο θψκεο ηεο πάξηεο, ησλ Νενπνιηηψλ νη νπνία πξέπεη λα ηδξχζεθε 

θαηά ηνπο χζηεξνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο ή ηνπο πξψηκνπο απηνθξαηνξηθνχο. Σν φλνκα ηεο θψκεο 

δειψλεη απφ κφλν ηνπ κία θαηλνηνκία κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Καηά ηνλ P. Cartledge ε θψκε 

απηή πξέπεη λα ήηαλ δεκηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ Κιενκέλε (Cartledge 2002b ζ.53). κσο ην γεγνλφο φηη ν 

ζεζκφο απηφο αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ Παπζαλία ππνδειψλεη φηη ίζσο ην δήηεκα ησλ παηξνλφκσλ θαη ηνπ 

ξφινπ ηνπο δελ είλαη θαη εληειψο αιεζηλφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη μεθάζαξν. 

134
 Παπζαλίνπ 2.9.1. 

135
 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 11.5. 

136
 Πνιπβίνπ 2.47.3, 9.23.3. 
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Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε 

Μεηά ηελ βίαηε αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο ν Κιενκέλεο απφ έλαο βαζηιηάο 

ηεο πάξηεο κε θπξίσο θαζήθνληα ζηξαηησηηθά, θαηέιεμε λα γίλεη ν απφιπηνο κνλάξρεο 

ηεο πφιεο. Μεηά απφ φια απηά κπνξνχζε άλεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπ κεηαξξπζκίζεσλ, θάηη πνπ έθαλε ην Φζηλφπσξν ηνπ 227 π.Υ. Σν 

κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα παξέκεηλε ην ίδην κε απηφ ηνπ Άγη θαη είρε θαη πάιη δχν 

βαζηθέο παξακέηξνπο. Ζ κία ήηαλ ε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ θαη ε άιιε ν αλαδαζκφο ηεο 

γεο.  Άγηο φπσο αλαιχζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ελψ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

παξαγξαθή ησλ ρξεψλ δελ ηφικεζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ αλαδαζκφ ηεο γεο αθνχ απηφ ζα 

ήηαλ έλα κέηξν πνιχπινθν πνπ ζίγνπξα ζα παξνπζίαδε πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία. 

Ο Κιενκέλεο φκσο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα ζηακαηήζεη ηελ αιιαγή πνπ νξακαηηδφηαλ 

παξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλαληνχζε. 

Πξψηα έθαλε ηελ ίδηα ρεηξνλνκία πνπ είρε θάλεη θαη ν Άγηο ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή 

ζηηγκή. Έζεζε πξψηα φ ίδηνο ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηε δηάζεζε ηνπ ιανχ , χζηεξα νη ζηελνί 

ηνπ θίινη θαη ζπλεξγάηεο, έπεηηα νη ππνζηεξηρηέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νιφθιεξνο ν ιαφο. 

Ξεθίλεζε ινηπφλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ε αλαδηαλνκή νιφθιεξεο ηεο ρψξαο απφ ηελ αξρή ζε 

θιήξνπο
137

. Ζ κφλε καο πεγή
138

 γη’ απηή ηελ πεξίθεκε αλαδηαλνκή ηεο γεο είλαη ν 

Πινχηαξρνο ν νπνίνο αλαθέξεη φηη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ν Κιενκέλεο 

ζπγθξφηεζε ζψκα απφ ηέζζεξηο ρηιηάδεο νπιίηεο. Πιένλ θαη νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί 

δέρνληαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θιήξσλ κεηά ηελ αλαδηαλνκή ζα πξέπεη λα αλήιζε 

ζε 4000
139

. κσο ν αξηζκφο ησλ θιήξσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαδηαλνκή ηεο γεο ζα 

πξέπεη λα ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 4000 αθνχ εθηφο απφ ηνπο 80 θιήξνπο πνπ θξαηήζεθαλ 

ζε εμφξηζηνπο
140

, έλα κέξνο ησλ θιήξσλ ζα πξέπεη λα αλήθε θαη ζε πνιίηεο πνπ είραλ 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 11.1. 

138
 Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν Πνιπβηνο ζηελ Ιζηνξία ηνπ δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζην 

κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν ηνπ Κιενκέλε. Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη απηφ ζπλέβε επεηδή ν Πνιχβηνο 

εθπξνζσπνχζε ηελ πιεπξά ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο θαη άξα ηνλ δηαθαηείρε θαη κία απνζηξνθή φρη κνλάρα 

πξνο ηνλ ίδην ηνλ Κιενκέλε αιιά θαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απηφο πξαγκαηνπνηνχζε.  

139
 Cartledge θαη Spawforth 2002, 52, θαζψο θαη Forrest 1980, 146, Green1993, 257, Jones 1967, 154, 

Oliva 1971, 244. 

140
  Μνηξάζηεθαλ θαη κεξίδηα γηα ηνπο νγδφληα πνιίηεο πνπ είρε εμνξίζεη ν Κιενκέλεο ζηελ αξρή ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο ηνπ, κε ηελ ππφζρεζε φηη απηνί νη εμφξηζηνη πνιίηεο ζα επαλέξρνληαλ ζηελ πφιε αξγφηεξα 

φηαλ ε θαηάζηαζε ζα ήηαλ πην ήξεκε. Μάιινλ φκσο ήηαλ κία θίλεζε εληππσζηαζκνχ παξά θάηη 

πεξηζζφηεξν αθνχ θαλείο απφ ηνπο εμφξηζηνπο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα επηζηξέςεη ζηελ πάξηε κεηά ηελ 

απψιεηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  
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πάςεη λα είλαη νπιίηεο επεηδή είραλ ππεξβεί ην εμεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

πγθεληξσηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζην ήδε ππάξρνλ πνιηηηθφ ζψκα ηεο 

πάξηεο πξνζηέζεθαλ 3.500 λένη πνιίηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 2.000 πξνέξρνληαλ απφ ηνπο 

ππνκείνλεο, θαη νη 1.500 απφ πεξηνίθνπο θαη μέλνπο
141

.  

Δπφκελνο ζηφρνο ηνπ Κιενκέλε ήηαλ ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ζπαξηηαηηθήο αγσγήο ε 

νπνία πεξλνχζε πεξίνδν παξαθκήο. Σν εγρείξεκα απηφ ην αλέζεζε φρη ζε θάπνηνλ 

παξηηάηε αιιά, φπσο έρνπκε ήδε πεη, ζηνλ ζησηθφ θηιφζνθν θαίξν ηνλ Βνξπζζελίηε, ν 

νπνίνο αλέιαβε ηελ αλαζχζηαζε ηεο σο θεληξηθφ άμνλα ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θξάηνπο, θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ ίδηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ παξηηαηψλ
142

. Αζθαιψο καδί κε 

ηελ αγσγή επαλήιζε θαη ν ιηηφο ηξφπνο δσήο, ελψ ηα ζπζζίηηα απέθηεζαλ μαλά ηνλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ είραλ θαη ζην παξειζφλ. Οη λένη φκνηνη πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ήηαλ πνιηηηθά ίζνη αθνχ 

κνηξάδνληαλ έλαλ θνηλφ ηξφπν δσήο, απηφο ήηαλ άιισζηε θαη ν ζθνπφο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Αθφκα φκσο πην ζεκαληηθφ ήηαλ ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ηζφηεηαο 

απηψλ ησλ «λέσλ» παξηηαηψλ. 

 

Η νηθνλνκηθή ηζόηεηα ησλ «λέσλ» Οκνίσλ 

Σν δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ηζφηεηαο ησλ παξηηαηψλ πνπ πξνέθπςε κεηά απφ απηέο ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ην πξνζεγγίδνπκε μερσξηζηά αθνχ απνηειεί ην πην πξνβιεκαηηθφ δήηεκα 

ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Κιενκέλεο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε αλεπάξθεηα ησλ 

πεγψλ λα καο δηαθσηίζνπλ μεθάζαξα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αθήλνληαο πνιιά 

εξσηήκαηα αλαπάληεηα. ήκεξα πιένλ ε ζεσξία πνπ επηθξαηεί είλαη φηη ν Κιενκέλεο 

επηρείξεζε, φπσο είρε πξνζπαζήζεη θαη ν Άγηο, λα επηβάιεη πιήξε ηζφηεηα φρη κφλν ζηελ 

πνιηηηθή αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο. Φαίλεηαη φηη πξάγκαηη νη «λένη» 

παξηηάηεο πνπ πξνήιζαλ απφ απηέο ηηο αιιαγέο δελ ζα είραλ νηθνλνκηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο φπσο νη παξηηάηεο παιαηφηεξσλ επνρψλ. Αλ πξάγκαηη φκσο έηζη έγηλαλ 

ηα πξάγκαηα, ηφηε καδί κε ηελ αλαδηαλνκή ηεο γεο ζα πξέπεη λα θαηαζρέζεθε ή έζησ λα 

αλαδηαλεκήζεθε θαη ν πινχηνο ησλ πνιηηψλ. Γξαπηέο καξηπξίεο θαη πεγέο γη’ απηφ δελ 

ππάξρνπλ, κνλάρα ελδείμεηο πνπ καο ππνδεηθλχνπλ ην αληίζεην.  

Απφ φηη θαίλεηαη ν Κιενκέλεο έθνςε λνκίζκαηα, ζηα νπνία ν ίδηνο απεηθνλίδεηαη 

αγέλεηνο θαη κε βαζηιηθφ δηάδεκα θαηά ηα πξφηππα ησλ άιισλ ειιεληζηηθψλ εγεκφλσλ. 
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Βέβαηα ε θνπή θαη ε θπθινθνξία λνκηζκάησλ, γηα πξψηε θνξά ζηε ζπαξηηαηηθή ηζηνξία, 

δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Ο Κιενκέλεο κπνξεί 

λα είρε ηελ πξφζεζε λα επηβάιεη ηελ πιήξε ηζφηεηα ζηελ ζπαξηηαηηθή θνηλσλία αιιά 

αθφκα θαη έηζη δελ είλαη απαξαίηεην φηη πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο. Σν κέιινλ ηεο 

πάξηεο ζα  έδεηρλε φηη νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, επαλεκθαλίδνληαλ θάηη 

πνπ ζεκαίλεη φηη νχηε ν Κιενκέλεο θαηάθεξε ή ελ ηέιεη αξλήζεθε λα ηηο εμαθαλίζεη 

πιήξσο. ηνλ Κιενκέλε απνδίδνληαη επίζεο θαη νξηζκέλα άιια λνκίζκαηα πνπ έρνπλ 

βξεζεί, φπσο νξηζκέλα αζεκέληα ηεηξάδξαρκα πνπ θέξνπλ ηε κνξθή ηνπ ζηελ πξφζζηα 

φςε ηνπο θαη ζηελ νπίζζηα ηελ Αξηέκηδα Οξζία, ηε ζεά- πξνζηάηηδα ηεο ζπαξηηαηηθήο 

αγσγήο. Δθηφο απφ απηά ζηνλ Κιενκέλε απνδίδνληαη επίζεο θαη νξηζκέλα ράιθηλα 

λνκίζκαηα, ηα νπνία θπθινθφξεζαλ ιίγν αξγφηεξα θαη ζηα νπνία ε κνξθή ηνπ είρε 

αληηθαηαζηαζεί απφ πηνιεκατθά ζχκβνια, πξνθαλψο σο έλδεημε αλαγλψξηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ηνπ Πηνιεκαίνπ Γ΄
143

. Βέβαηα, νξηζκέλνη ηζηνξηθνί δηαηεξνχλ ηηο 

επηθπιάμεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θνπή λνκηζκάησλ απφ ηνλ Κιενκέλε. Ο ηζρπξηζκφο ηνπο 

ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ν ηειεπηαίνο παξνπζηαδφηαλ σο αλακνξθσηήο ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ θξάηνπο θαη κέζα ζηα πιαίζηα απηά επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηελ 

αλαζχζηαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο. Λακβάλνληαο ππφςε απηφ ην ζθεπηηθφ ήηαλ 

κάιινλ απίζαλν λα έθνςε λνκίζκαηα ηα νπνία δελ είραλ θαλέλα δεζκφ κε ηελ ζπαξηηαηηθή 

παξάδνζε θαη λννηξνπία
144

. Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζακε λα αληηηάμνπκε ζε 

απηή ηελ ζέζε ηελ άπνςε φηη ν Κιενκέλεο δελ ππήξμε πνηέ ν παξαδνζηαθφο ηχπνο ηνπ 

παξηηάηε βαζηιηά, νχηε θαη πνηέ πξνζπάζεζε λα παξνπζηαζηεί σο ηέηνηνο. 

Παξνπζηαδφηαλ σο αλακνξθσηήο ηεο ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο ρσξίο φκσο απηή λα 

απνηειεί γηα ηνλ ίδην απηνζθνπφ. Σελ ζεβφηαλ επηιεθηηθά θαη δελ δίζηαδε λα ηελ 

παξαβηάδεη θαηάθσξα φηαλ έθξηλε φηη απηφ εμππεξεηνχζε ηνπο ζθνπνχο ηνπ.  

Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Κιενκέλεο ππήξμε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

βαζηιείο πνπ πξνζπάζεζαλ λα θξαηήζνπλ ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο ηηο θιαζηθήο επνρήο 

ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, αιιά παξάιιεια δψληαο ζηελ ειιεληζηηθή επνρή κνηξαία 

επεξεάζηεθε θαη απφ ηνπο ειιεληζηηθνχ ηχπνπ απφιπηνπο κνλάξρεο ησλ κεγάισλ 

βαζηιείσλ ηεο Αλαηνιήο. ιε ηνπ ε δσή ππήξμε κία πξνζπάζεηα λα θξαηήζεη απηέο ηηο 

ηζνξξνπίεο. ηελ απφθαζε επνκέλσο λα θφςεη θαη λα θπθινθνξήζεη λνκίζκαηα, ην κφλν 

πνπ δελ πξέπεη λα ηνλ απαζρφιεζε ήηαλ ε ηήξεζε ηεο ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο, αθνχ ηελ 
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ειιεληζηηθή επνρή ηα λνκίζκαηα έρνπλ πιένλ πξσηεχνληα ξφιν ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ην 

εκπφξην. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ζηα λνκίζκαηα απεηθνλίδεηαη 

αγέλεηνο θφληξα ζηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε πνπ ήζειε ηνπο πνιεκηζηέο λα έρνπλ γέλη 

θνληά  φκσο ζηα πξφηππα ησλ κνλαξρψλ ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Σν δηάδεκα ζην θεθάιη 

ηνπ επίζεο θαηά ηα ειιεληζηηθά πξφηππα δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αθνινπζήζεη ην 

ξεχκα ηεο επνρήο πνπ δνχζε θαη έδξαζε, ηεο επνρήο φπνπ θπξηαξρνχζε ε απφιπηε 

κνλαξρία ησλ ειιεληζηηθψλ εγεκφλσλ.  

Ξαλαγπξίδνληαο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο πάξηεο πνπ πξνέθπςε κεηά απφ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πνιιά ζεκεία ηνπ 

παξακέλνπλ εληειψο ζθνηεηλά, αθήλνληαο πνιιά εξσηήκαηα αλαπάληεηα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο πάξηεο κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κφλν 

εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ Οκνίσλ παξέκελε ζηαζεξφο ή ηνπιάρηζηνλ είρε κία νκαιή 

αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ πνπ κνηξαία ζα πξνέθππηαλ κέζα ζην ρξφλν. Σα εξσηήκαηα 

φκσο πξνθχπηνπ είλαη θξίζηκα. Πσο ζα ιεηηνπξγνχζε ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα φηαλ ν αξηζκφο ησλ Οκνίσλ, αληί λα κεησλφηαλ ζα απμαλφηαλ; Κάηη ηέηνην 

κάιηζηα πξέπεη λα ήηαλ θαη ινγηθφ αθνχ απφ ηνλ Πινχηαξρν καζαίλνπκε φηη νη κεηά ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηφρνο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, νη «λένη» πνιίηεο λα είλαη 

λένη θαη ζηελ ειηθία έρνληαο παξάιιεια άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε
145

. Πσο, ινηπφλ, ζα 

αληηκεησπηδφηαλ ην πξφβιεκα ηεο παξνρήο πξφζζεησλ θιήξσλ ζηνπο λένπο πνιίηεο πνπ 

ζα πξνέθππηαλ; Πξέπεη ίζσο λα ππνζέζνπκε φηη ππήξρε επηπιένλ γε ζηελ δηθαηνδνζία ηεο 

πνιηηείαο, ψζηε λα θαιχπηεη απηή ηελ πεξίπησζε; Έπεηηα, πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε θαη 

γηα ηνλ ηξφπν κεηαβίβαζεο ησλ θιήξσλ απηψλ. Ο ηξφπνο κεηαβίβαζεο ήηαλ απφ ηελ 

πνιηηεία ζηνπο πνιίηεο ή απφ ηνπο γνλείο ζηνπο απνγφλνπο; Αιιά θαη πάιη ζε φινπο ηνπο 

απνγφλνπο, ζηνπο γηνπο, ή κφλν ζηνλ πξσηφηνθν γην; 

πσο είπακε ππάξρνπλ πνιιά ζθνηεηλά ζεκεία θαη πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ θχζε, ηελ θιεξνδφηεζε θαη ηνλ ξφιν ησλ θιήξσλ ηεο πάξηεο κεηά απφ 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε. Πάλησο, φπνηα θαη αλ ήηαλ ε ζρέζε ησλ λέσλ 

ηδηνθηεηψλ κε ηνπο θιήξνπο ηνπο, ε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Οκνίσλ ζα 

δεκηνπξγνχζε κνηξαία θάπνηα ζηηγκή ηελ αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ θιήξσλ. Ζ ιχζε ζε 

απηφ ην πξφβιεκα ζα γηλφηαλ κε λέεο θαηαθηήζεηο. Γηα αθφκε κία θνξά φπσο θαη ζηα 

θιαζηθά ρξφληα ε πάξηε ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη επεθηαηηθή πνιηηηθή ε νπνία ζα 
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εξρφηαλ φρη απφ επηινγή αιιά απφ αλάγθε. Ο Κιενκέλεο πιένλ ζα ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα 

αζθεί δηαξθψο επεθηαηηθή πνιηηηθή πξνο αλαδήηεζε λέαο γεο γηα ηνπο λένπο πνιίηεο ηνπ.  

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε ππήξμαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κέζα ζηε πάξηε 

εμπςψλνληαο ηνλ ίδην ζρεδφλ ζηα πξφηππα εξσηθψλ κνξθψλ ηνπ παξειζφληνο. Μεηά ηηο 

αιιαγέο ν Κιενκέλεο ήηαλ ν αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο ηεο πάξηεο απνιακβάλνληαο 

παξάιιεια ηελ απφιπηε ζηήξημε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. 

ια απηά εληζρχνληαλ απφ ηελ πξνζσπηθή αθηηλνβνιία ηνπ ίδηνπ, φπσο καζαίλνπκε κέζα 

απφ ηα ζρεηηθά εδάθηα ηνπ Πινπηάξρνπ
146

. ηα εδάθηα απηά πεξηγξάθεηαη ε ραξηζκαηηθή 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Κιενκέλε θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ λα αθνινπζήζεη ηελ ζπαξηηαηηθή 

παξάδνζε κέζα απφ ηελ ιηηφηεηα ζηνλ ηξφπν δηαηξνθήο θαη έλδπζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ απιφηεηα θαη επγέλεηα ελ αληηζέζεη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ 

ειιεληζηηθψλ κνλαξρψλ θάλνληαο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ γλψξηδαλ λα ελζνπζηάδνληαη 

απφ ηνλ εγθάξδην θαη απιφ ραξαθηήξα ηνπ θαη απφ ηελ απιφηεηα ηνπ. Δκθαλίδεηαη επίζεο 

σο έλαο απνθαζηζηηθφο θαη δξαζηήξηνο άληξαο εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ 

ζαπκαζκφ θαη ηελ αθνζίσζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ. Ζ πξνζσπηθή 

αθηηλνβνιία θαη ε ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλαγλσξίδνληαη αθφκα θαη απφ ηνλ 

ερζξηθά δηαθείκελν Πνιχβην
147

, ν νπνίνο παξά ηελ ζθιεξή θξηηηθή πνπ αζθνχζε πξνο ηνλ 

Κιενκέλε σο πνιηηηθφ εγέηε, παξφια απηά αλαθέξεηαη κε ζαπκαζκφ ζηνλ βαζηιηά θαη 

άλζξσπν Κιενκέλε. 

Βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα καο μεγειάλε απηέο νη απινπζηεπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ 

Πινπηάξρνπ. Πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ν Κιενκέλεο ππήξμε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ηδηαίηεξα ζθιεξφο θαη αδίζηαρηνο αθφκα θαη απέλαληη ζε δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο. Ζ 

απιφηεηα, ε ιηηφηεηα θαη ε ζσθξνζχλε ππήξμαλ πάλσ απφ φια ηα πην απνηειεζκαηηθά 

φπια ελφο βαζηιηά πνπ απφ φηη θαίλεηαη ήμεξε λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια αλαιφγσο 

ησλ πεξηζηάζεσλ.   

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ πνιηηεία ήηαλ άκεζα. Με ηηο 

επαλαζηαηηθέο ηνπ θαηλνηνκίεο ν βαζηιηάο θαηάθεξε κέζα ζε ιίγνπο κήλεο λα εμαιείςεη ηα 

ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο, λα αλαλεψζεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηεο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν ζηξαηφ πνιηηψλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο δελ ήηαλ παξά κνλάρα ηνλ 
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κέζνλ γηα λα επηηχρεη ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο πφιεο. Ο ηνκέαο ηεο 

ηζρπξνπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο αμηφκαρνπ ζηξαηνχ. ε 

απηφ ηνλ ηνκέα πξνρψξεζε επίζεο ζε κία ηδηαίηεξα επαλαζηαηηθή θαηλνηνκία. 

Απνκάθξπλε απφ ηνλ ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφ ηνλ παξαδνζηαθφ νπιηζκφ ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ 

απαξραησκέλνο θαη ηνλ αληηθαηέζηεζε απφ ηνλ καθεδνληθφ
148

 ν νπνίνο ζεσξείην ν πιένλ 

εμειηγκέλνο ηε επνρή εθείλε
149

.  

Ο Κιενκέλεο φκσο δελ ζηακάηεζε εθεί. Έιαβε επίζεο κέηξα θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

πφιεο νρπξψλνληαο εμαξρήο ή εληζρχνληαο ηηο νρπξψζεηο θάπνησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

ζέζεσλ
150

. Αδηαθνξψληαο γηα ηελ παξάδνζε πνπ ήζειε ηελ πάξηε αηείρηζηε, πξνρψξεζε 

ζηελ θαηαζθεπή ηείρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Απηφ ην έθαλε γηαηί πιένλ σο έκπεηξνο 

πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο εγέηεο αληηιήθζεθε φηη ε θχξηα ακπληηθή γξακκή ηεο πάξηεο 

δελ ηαπηηδφηαλ κε ηελ κνλίκσο αζηαζή ζπλνξηαθή ηεο γξακκή
151

. πσο είπακε φ 

Κιενκέλεο πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη θαη ηηο ηάζεηο ησλ ειιεληζηηθψλ εγεκφλσλ ηεο 

επνρήο ηνπ. Γη’ απηφ ην ιφγσ αλακφξθσζε ηελ πφιε θνζκψληαο ηελ κε αγάικαηα 

πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ 

αιιαγψλ ήηαλ κέζα ζε ιίγνπο κήλεο ε πφιε λα έρεη ηζρπξνπνηεζεί θαη δηαζέηνληαο έλαλ 

επίζεο ηζρπξφ ζηξαηφ λα έρεη μαλαθεξδίζεη ηελ ρακέλε ηεο αμηνπξέπεηα, ιάκςε, θαη 

απηνλνκία. 

ια απηά ήηαλ αξθεηά ψζηε ε άιινηε παξεθκαζκέλε πφιε, λα κπνξεί πιένλ λα ζηαζεί 

κε αμηνπξέπεηα αλάκεζα ζηηο άιιεο πφιεηο ηνπιάρηζηνλ ηνπ θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ. ε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηα κεγέζε πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα 

ειιεληζηηθά βαζίιεηα ηεο Αλαηνιήο, αιιά παξφια απηά ε πξφνδνο πνπ είρε θάλεη ήηαλ 

αμηνζεκείσηή. Πάλσ απφ είρε δείμεη φηη ηα πνιιά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο, ηα νπνία θάπνηε 

ζεσξνχληαλ άιπηα, θάησ απφ κία εκπλεπζκέλε θαη δξαζηήξηα δηαθπβέξλεζε κπνξνχζαλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ.  
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καθεδνληθέο ηαθηηθέο κάρεο κε θαζπζηέξεζε ελφο πεξίπνπ αηψλα. Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη απνθαιππηηθφ 

γηα ην πφζν πίζσ είρε κείλεη ε ζπληεξεηηθή πάξηε ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο.  

149
 Γηα κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην ζηξάηεπκα νη ηξεηο 

βαζηιείο ηεο πάξηεο, βι. Lazenby 1985, 171-173. 

150
 Μηραιφπνπινο 2008, 140- 141. 

151
 Κνπξίλνπ 2000, 60. 
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Ο Κιενκέλεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ εθεί. Αιιά έλα 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο εμαθνινπζνχζε λα ιείπεη. Ζ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο ζηελ Πεινπφλλεζν. Μπνξεί λα αθνχγεηαη 

ππεξβνιηθά θηιφδνμν έλα ηέηνην ζρέδην ηφζν γηα ηνλ Κιενκέλε, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ 

πάξηε γεληθφηεξα, αιιά δελ ζα πξέπεη λα ην δνχκε κφλν απφ κία ηέηνηα νπηηθή. Ζ 

ζπαξηηαηηθή εγεκνλία ζηελ Πεινπφλλεζν ήηαλ ζπλεθαζκέλε κε ηελ ζπαξηηαηηθή 

παξάδνζε εδψ θαη αηψλεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα κε ηελ αθκή ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θξάηνπο θαηά 

ηελ θιαζηθή επνρή. Απηή ε ζπαξηηαηηθή εγεκνλία απερνχζε επνρέο δφμαο θαη κεγαιείνπ 

πνπ πιένλ είραλ πεξάζεη. Απηή ηε δφμα ήζειε λα επαλαθέξεη ν Κιενκέλεο θαη ζεψξεζε 

φηη πιένλ κεηά ηηο αιιαγέο κέζα ζηελ πφιε, κπνξνχζε ηψξα λα αζρνιεζεί κε ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο. Ήηαλ πξάγκαηη έλα ζρέδην πξαγκαηνπνηήζηκν ή πεξηζζφηεξν έλα 

φξακα βαζηδφκελν ζε πξνζσπηθέο θηινδνμίεο;  

ε θακία πεξίπησζε ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηνπ 3
νπ

 αη δελ ήηαλ ην ίδην κε ην αληίζηνηρν 

ηεο θιαζηθήο επνρήο. Οχηε ε πάξηε ήηαλ ε ίδηα πφιε, παξά ηηο αιιαγέο θαη ηελ 

αλαλέσζε πνπ είρε επηηεπρζεί. κσο νη πξνυπνζέζεηο πιένλ ππήξραλ. ηελ νπζία ε κφλε 

δχλακε πνπ κπνξνχζε λα αληηηαρζεί ζην ζρέδην ηεο ήηαλ ε Αρατθή πκπνιηηεία. Οη κέρξη 

ηψξα ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δχν δπλάκεσλ είραλ δείμεη φηη ν ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο ήηαλ 

μεθάζαξα αλψηεξνο απφ απηφλ ηεο πκπνιηηείαο. Ο ζηφρνο ηνπ Κιενκέλε, αλ θαη ιίγα 

ρξφληα πξηλ ζα θαηλφηαλ αδχλαηνο, πιένλ ήηαλ ξεαιηζηηθφο. Μία ηζρπξή θαη ζηέξεα λίθε 

επί ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο ζην πεδίν ηεο κάρεο ζα ηζνδπλακνχζε κε ηελ θπξηαξρία ηεο 

πάξηεο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ εμέιημε ηεο ζηελ ηζρπξφηεξε δχλακε ζηελ λφηηα 

Διιάδα. Ζ πάξηε ήηαλ έηνηκε λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηνπ 

θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ. Ζ κφλε ζνβαξή απεηιή κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο ζηα λφηηα ζα ήηαλ ε Μαθεδνλία ζην βνξξά. Αιιά ην 227 ε απεηιή 

ηεο Μαθεδνλίαο δελ θαηλφηαλ νξαηή. Ο άκεζνο ζηφρνο ήηαλ ε Πεινπφλλεζνο θαη ε 

επίηεπμε ηνπ ζα πεξλνχζε κέζα απφ ηελ ζχγθξνπζε κε ηνπο Αραηνχο. 

 

Γεύηεξε ζύγθξνπζε κε ηελ Αρατθή πκπνιηηεία 

Ζ εζσηεξηθή θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε ηεο πάξηεο δελ πέξαζε απαξαηήξεηε απφ ην 

ζηξαηφπεδν ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ εγέηε ηεο, ηνλ Άξαην. Ζ 

εκθάληζε θαη ε θπξηαξρία ελφο απνδεδεηγκέλα ηθαλνχ θαη δξαζηήξηνπ ζηξαηησηηθνχ εγέηε 

ζηελ πάξηε έζεηε ζε θίλδπλν φρη κφλν ηηο θηινδνμίεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ζέζε ηεο 

πκπνιηηείαο ε νπνία κεηά ηηο πξφζθαηεο ζηξαηησηηθέο ήηηεο ηεο ήηαλ θαλεξφ πσο δελ 

κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηε πάξηε κε ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο. Δίρε αλάγθε απφ ηε 



52 

ζηήξημε ελφο ηζρπξνχ ζπκκάρνπ. Μία επηινγή ζα ήηαλ ε Αηησιηθή πκπνιηηεία. κσο νη 

δχν πκπνιηηείεο είραλ πάςεη απφ θαηξφ λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο θαη ε ζπκκαρία ηνπο είρε 

ζηακαηήζεη λα έρεη νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα
152

. Γχν ήηαλ νη επφκελεο επηινγέο: Σν βαζίιεην 

ησλ Αληηγνληδψλ ζηελ Μαθεδνλία θαη ην βαζίιεην ησλ Πηνιεκαίσλ ζηελ Αίγππην. Ζ 

Αίγππηνο ήηαλ ηαπηφρξνλα ζχκκαρνο ηεο πάξηεο θαη ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο. Ο 

Πηνιεκαίνο πνπ γεληθά απέθεπγε λα εκπιέθεηαη ζε ζηξαηησηηθέο ζπγθξνχζεηο ζηελ λφηηα 

Διιάδα  ήηαλ κάιινλ απίζαλν λα ην επηρεηξνχζε ηψξα, βνεζψληαο ηελ Αρατθή 

πκπνιηηεία ζε κία μεθάζαξε πνιεκηθή ζχξξαμε ελαληίνλ ηεο πάξηεο. Ζ κφλε επηινγή 

πνπ έκελε ήηαλ ε Μαθεδνλία. 

Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε Μαθεδνλία ήηαλ δηαθνξεηηθή. Οη Αληηγνλίδεο είραλ 

πάληνηε βιέςεηο ζηελ λφηην Διιάδα θαη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Πηνιεκαίνπο δελ δίζηαδαλ λα επεκβαίλνπλ ζηξαηησηηθά ππέξ ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Ζ 

Μαθεδνλία ήηαλ, επνκέλσο, ε κφλε αμηφπηζηε δχλακε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα 

απεπζπλζεί ε πκπνιηηεία. Ο Άξαηνο κέζα απφ κηα ζεηξά πξνζεγγίζεσλ θαη ζπλνκηιηψλ 

πέηπρε λα ζηαιεί απνζηνιή πξεζβείαο ζηνλ Αληίγνλν απφ ηελ Μεγαιφπνιε, κία απφ ηηο 

βαζηθέο πφιεηο ηεο πκπνιηηείαο. Σα εξσηήκαηα ήηαλ θξίζηκα γηα ηνπο Αραηνχο. 

Αθνξνχζαλ ηε ζηάζε πνπ ζθφπεπε λα θξαηήζεη ν Αληίγνλνο πξνζσπηθά γηα ηε 

ζχγθξνπζε ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο κε ηε πάξηε. Οη πξέζβεηο ζα πξνζπαζνχζαλ 

επίζεο λα ηνπ ππνδείμνπλ φηη ν Κιενκέλεο θαη νη θηλήζεηο πνπ έθαλε ζηελ Πεινπφλλεζν 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ απεηιή θαη γηα ηνλ ίδην. Γηαηί κία ελδερφκελε ζχκπξαμε 

ηνπ Κιενκέλε κε ηνπο Αηησινχο θαη κία ήηηα ησλ Αραηψλ ζηελ Πεινπφλλεζν ζα έθεξλε 

ηνλ βαζηιηά ηεο πάξηεο ζηε Θεζζαιία. Δθεί πιένλ ν Αληίγνλνο, θνληά ζηα δηθά ηνπ 

εδάθε, ζα αλαγθαδφηαλ λα αληηκεησπίζεη ηηο ελσκέλεο δπλάκεηο ησλ Αηησιψλ, ησλ 

Βνησηψλ, θαη βέβαηα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ
153

. Ζ απεηιή ηεο κνξθήο ηνπ Κιενκέλε έπξεπε 

λα αληηκεησπηζηεί φζν ήηαλ αθφκε λσξίο πξνηνχ πξνθαιέζεη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα θαη 

δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξα εκπφδηα ζην κέιινλ. Απηφ θπξίσο έπξεπε λα γίλεη θαηαλνεηφ 

θαη ζαθέο ζηνλ Άληηγνλν.  

Ο Αληίγνλνο απάληεζε ζεηηθά ζηηο πξνηάζεηο ηεο πκπνιηηείαο. Ζ ζεηηθή απάληεζε ηνπ 

έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκφ ζηνπο Μεγαινπνιίηεο θαη ζηελ χλνδν ηεο πκπνιηηείαο ζην 

Αίγην, ηελ άλνημε ηνπ 226 π.Υ. δήηεζαλ λα θιεζεί επίζεκα θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 

ζε βνήζεηα ν Αληίγνλνο. κσο ν Άξαηνο δήηεζε λα πεξηκέλνπλ αθφκε θαζψο δελ ήμεξε ηη 
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 Μηραιφπνπινο 2008, 144. 

153
 Πνιπβίνπ 2.49. 
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αληαιιάγκαηα ζα δεηνχζε ζην κέιινλ ν Αληίγνλνο. Ήμεξε επίζεο φηη κία επέκβαζε ηεο 

Μαθεδνλίαο ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηεο Πεινπνλλήζνπ δελ ζα είρε πξφζθαηξν ραξαθηήξα 

αιιά κφληκν. Δάλ επελέβαηλε ε Μαθεδνλία ζα ήηαλ νξηζηηθή ε ππνηαγή φρη κφλν ηεο 

πάξηεο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Πεινπνλλήζνπ καδί κε ηελ Αρατθή πκπνιηηεία, ζε 

απηήλ. Σνπ αξθνχζε, ινηπφλ, πνπ είρε εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα ηνπ Αληηγφλνπ θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο πκκαρίαο
154

. Πξφηεηλε, αθνχ είραλ εμαζθαιίζεη 

πιένλ ηε βνήζεηα απφ ην βνξξά, λα πξνζπαζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ίδηνη ηε πάξηε. 

Μεηά απφ κία ζεηξά αςηκαρηψλ
155

 πνπ είραλ ζηφρν λα αλαγθάζνπλ ηνλ Κιενκέλε λα βγεη 

απφ ηε πάξηε θαη λα ηνπο αληηκεησπίζεη ηελ άλνημε ηνπ 226 π.Υ. επηρείξεζαλ λα 

αλαραηηίζνπλ ηνλ Κιενκέλε ζην Δθαηφκβαηνλ, έλα νρπξφ πνπ πηζαλφλ βξηζθφηαλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Πχξγνπ
156

. ηε κάρε πνπ έγηλε ε παξάηαμε ηνπ αρατθνχ ζηξαηνχ 

ληθήζεθε νινζρεξψο απφ ηελ θάιαγγα ηνπ Κιενκέλε θαη ππέζηε βαξηέο απψιεηεο
157

.  

Ζ ήηηα ζην Δθαηφκβαηνλ ππήξμε έλα βαξχ πιήγκα γηα ηελ Αρατθή πκπνιηηεία. 

Σέηνηνπ είδνπο θξίζηκεο κάρεο ζηελ Ηζηνξία είλαη εθείλεο θαη μεδηαιχλνπλ ηα πξάγκαηα 

θαη μεθαζαξίδνπλ ην ζνιφ ηνπίν. Έηζη ζπλέβε θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Μεηά 

ηελ λίθε ηνπ απηή ν Κιενκέλεο δηέζεηε πιένλ άθζνλεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηεξψληαο 

απφ ηνπο Αραηνχο θαη ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή. Ζ Αρατθή πκπνιηηεία δελ είρε ηίπνηα λα 

αληηηάμεη απέλαληη ζηελ αλψηεξε πνηφηεηα ηνπ ζπαξηηαηηθνχ ζηξαηνχ θαη ζηελ ηδηνθπία 

ηνπ Κιενκέλε
158

. Ο θαηξφο ινηπφλ ήηαλ ν θαηάιιεινο γηα λα μεθηλήζνπλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζπλζεθνιφγεζε κε ηνλ Κιενκέλε. Δθείλνο δήισζε
159

 φηη ήηαλ 

πξφζπκνο λα ηνπο επηζηξέςεη θαη ηνπο αηρκαιψηνπο θαη ηηο θαηαθηεκέλεο πεξηνρέο κε ηνλ 

φξν λα ηνπ παξαδνζεί ε εγεκνλία. Απηφ ζήκαηλε φηη ν Κιενκέλεο δελ ήζειε λα γίλεη απιά 

έλαο ζηξαηεγφο ηεο πκπνιηηείαο, αιιά λα ηελ ζέζεη θάησ απφ ηελ πςειή θεδεκνλία ηεο 

πάξηεο. αλ απνηέιεζκα ν ραξαθηήξαο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο ζα ραλφηαλ πιήξσο 

αθνχ ζα γηλφηαλ ππνηειήο ζηε πάξηε.  
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Ζ ελφηεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ ζα ήηαλ ην δεηνχκελν έπεηηα απφ ηφζεο ζπγθξνχζεηο θαη 

αςηκαρίεο κεηαμχ ησλ δχν δπλάκεσλ. Οη δχν εγέηεο ηνπο φκσο δελ ζθέθηνληαλ λα 

ππνρσξήζνπλ. Ο Κιενκέλεο ζεσξνχζε φηη ε ελφηεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο ήηαλ έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Ζ έληαμε ηεο 

πάξηεο ζηελ πκπνιηηεία σο ηζφηηκν κέινο ήηαλ επνκέλσο θάηη αδηαλφεην. Ο ίδηνο ν 

Κιενκέλεο δελ κπνξνχζε λα δερζεί απφ ληθεηήο ηνπ πνιέκνπ λα γίλεη έλαο απιφο 

ζηξαηεγφο ηεο πκπνιηηείαο. Απφ ην αληίπαιν βέβαηα ζηξαηφπεδν ππήξρε ν Άξαηνο. Ο 

Άξαηνο δελ ππνρσξνχζε γηα πξνζσπηθνχο αιιά θαη ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Τπήξμε ν 

εγέηεο θαη ε ςπρή απηήο ηεο πκπνιηηείαο θαη ν άλζξσπνο πνπ είρε αθηεξψζεη ηε δσή ηνπ 

ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ. Ζ πκπνιηηεία απηή ήηαλ έλα έξγν 

δσήο γη’ απηφλ. Ο πνιηηηθφο θαη θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο θάησ απφ ηελ εγεκνλία ηεο 

πάξηεο ζα κεηαβαιιφηαλ πιήξσο. Ζ εγεκνλία ηεο Μαθεδνλίαο απφ απηή ηελ άπνςε ήηαλ 

πξνηηκφηεξε αθνχ θαη πην καθξηά απφ ηελ Πεινπφλλεζν ήηαλ θαη θνηλσληθά ήηαλ πην 

θνληά ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία. Αμίδεη λα ζηαζνχκε ιίγν ζε απηφ ην ζεκείν. 

Ζ πάξηε δελ αληηπξνζψπεπε κφλν κία ζηξαηησηηθή απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ 

πνιηηηθή ππφζηαζε ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο. Ζ πξαγκαηηθή απεηιή ηεο πάξηεο ήηαλ νη 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έθεξλε καδί ηεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε είραλ εμειηρζεί 

κέζα ζηελ πφιε ζε έλα θνηλσληθφ ξεχκα. Απηφ ην ξεχκα είρε βξεη εξείζκαηα ζε γεηηνληθέο 

πφιεηο ηδηαίηεξα ζηα θησρά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ απηψλ ηα νπνία 

αλαδεηνχζαλ κεηαξξπζκίζεηο. Ζ πάξηε κε ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ν Κιενκέλεο έθεξλε καδί ηεο ηελ απεηιή ηεο θνηλσληθήο αλαηξνπήο. 

Απηφ ην γλψξηδε ν Άξαηνο γη’ απηφ θαη πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ Μαθεδνλία ε 

νπνία απφ ηελ άιιε κεξηά απνηεινχζε ηνλ πξνκαρψλα ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη μεθάζαξα ηνπο θφβνπο ηνπ Άξαηνπ νη νπνίνη 

εθθξάδνληαλ κε ηελ κνξθή θαηεγνξηψλ πξνο ην πξφζσπν θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

Κιενκέλε
160

. Γηα ηνλ Άξαην ε θαηάξγεζε ηνπ πινχηνπ θαη ε πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο 

θηψρεηαο απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηελ αξηζηνθξαηία ε νπνία δελ έπξεπε λα αλαπηπρζεί. Ζ 

πξννπηηθή κηαο γεληθεπκέλεο εμέγεξζεο ησλ θησρψλ πιεζπζκψλ ησλ πφιεσλ 

πξνθαινχζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, έληνλε αλεζπρία ζηα εχπνξα ζηξψκαηα. Έρνληαο απηέο 

ηηο δηαθνξέο νη δχν δπλάκεηο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα έξζνπλ ζε ζπλζεθνιφγεζε.  

Απφ εθεί θαη έπεηηα μεθηλά έλα έληνλν δηπισκαηηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζηνλ Άξαην θαη 

ηνλ Κιενκέλε. Ο Άξαηνο έςαρλε γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ άιιεο πφιεηο αθνχ ε 
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βνήζεηα ηεο Μαθεδνλίαο απνηεινχζε ηελ έζραηε, αλ θαη ζίγνπξε, ιχζε. Οη δηαιπηηθέο 

ηάζεηο κέζα ζηελ πκπνιηηεία άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη, θαζψο πνιιέο αρατθέο πφιεηο 

πξνηηκνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο πάξηεο θαη κε απηφλ ηξφπν λα 

απνηειέζνπλ θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο ηνπ Κιενκέλε
161

. Ο ιαφο ησλ πφιεσλ 

απηψλ ήιπηδε ζηελ δηαλνκή ηεο γεο θαη ζηελ δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ελψ νη εγέηεο πνιιψλ 

πφιεσλ ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ απφθαζε ηνπ Άξαηνπ λα θαιέζεη ζηελ Πεινπφλλεζν ηνπο 

Μαθεδφλεο θαη ηνλ Αληίγνλν
162

. ινη γλψξηδαλ θαηά βάζνο, ηνλ ηειεζίδηθν ραξαθηήξα 

κηαο ηέηνηαο πξφζθιεζεο θαη ήζειαλ λα ηελ απνθχγνπλ κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. ε δχν 

ηνπιάρηζηνλ κεγάιεο πφιεηο, ζην Άξγνο θαη ζηελ Κφξηλζν ππήξραλ δεισκέλνη 

«θιενκεληζηαί» θαη «ιαθσλίδνληεο»
163

. Δίλαη θπζηθφ λα ζθεθηνχκε φηη πνιινί εγέηεο δελ 

πξνζέγγηδαλ ηε πάξηε κφλν επεηδή ζπκθσλνχζαλ κε ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή πνπ 

πξέζβεπε αιιά θαη εμαηηίαο ησλ θαηξνζθνπηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ έθαλαλ βιέπνληαο ηελ 

απήρεζε ηνπ Κιενκέλε. Αθφκα φκσο θαη απηή ε ζέζε αλαγλσξίδεη φηη νη θνηλσληθέο 

πηέζεηο δηακφξθσζαλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ πνιηηηθή ησλ εγεηψλ ηεο θάζε πφιεο.  

Ο πφιεκνο ινηπφλ ζπλερίζηεθε θαλνληθά. Ο Κιενκέλεο πξαγκαηνπνηνχζε πνιιέο 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο κέζα, πιένλ, ζηα εδάθε ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο αθνχ δελ ππήξρε 

θακία αμηφινγε δχλακε λα ηνλ ζηακαηήζεη. Ζ θαηάζηαζε γηα ηελ πκπνιηηεία είρε απνβεί 

εμαηξεηηθά θξίζηκε, θαζψο ε κία κεηά ηελ άιιε νη πφιεηο ηεο πεξηέρνληαλ ζηελ θαηνρή 

ηνπ Κιενκέλε, ελψ αθφκα θαη κέζα ζηελ παηξίδα ηνπ Άξαηνπ, ηελ ηθπψλα, πνιινί 

εμαθνινπζνχζαλ λα ζέινπλ κία πξνζέγγηζε κε ηνλ βαζηιηά ηεο πάξηεο
164

. Ζ ηειεπηαία 

ζψζεθε κφλν έπεηηα απφ ηηο δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ Άξαηνπ
165

.  

Ζ επφκελε θίλεζε ηνπ Κιενκέλε ππήξμε θαη ε πιένλ θξίζηκε. Με κία αηθληδηαζηηθή 

θίλεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο θηινζπαξηηαηηθήο κεξίδαο ηεο πφιεο, θαηέιαβε ην Άξγνο. 

Οη Αξγείνη δελ ηφικεζαλ λα πξνβάινπλ αληίζηαζε θαη ε πφιε παξαδφζεθε ζηνλ 

Κιενκέλε ν νπνίνο ηνπνζέηεζε ζε απηήλ ζπαξηηαηηθή θξνπξά
166

. Σα ηξνκεξά λέα 

δηαδφζεθαλ ακέζσο ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. Ζ θαηάιεςε ηνπ Άξγνπο ππήξμε ην 

επηζηέγαζκα ηεο ζξηακβεπηηθήο πνξείαο ηεο αλαγελλεκέλεο πάξηεο. Ο Κιενκέλεο κε 

απηή ηνπ ηελ ελέξγεηα πέηπρε φηη δελ είρε πεηχρεη θαλέλαο παξηηάηεο ζην παξειζφλ, 
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αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απφιπηεο αθκήο ηεο πάξηεο. Έζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ηελ κεγάιε αληίπαιν, ηελ πξναηψληα αληαγσλίζηξηα πφιε. ηελ ζπλέρεηα θαηάθεξε λα 

θαηαιάβεη θαη ηελ Κφξηλζν, ελψ ν Άξαηνο μέθπγε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. ην ζεκείν απηφ 

ν Κιενκέλεο πξνζπάζεζε λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Άξαην
167

. κσο ε απάληεζε ηνπ 

Άξαηνπ ππήξμε αξλεηηθή πξνθαιψληαο ηελ αγαλάθηεζε ηνπ παξηηάηε βαζηιηά
168

. Ο 

Άξαηνο κέρξη θαη ηελ έζραηε ζηηγκή δελ ήζειε λα απνδερηεί ηελ ήηηα ηνπ. Απφ ηελ άιιε ή 

ζθηά ηεο Μαθεδνλίαο απισλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ Πεινπφλλεζν.  

Ζ πνιηηηθή ηνπ Κιενκέλε είρε ζξηακβεχζεη. Δίρε θαηαθέξεη λα ληθήζεη ηελ Αρατθή 

πκπνιηηεία θαη κάιηζηα πνιιέο πφιεηο ηηο θαηέιαβε κε ηελ βνήζεηα ησλ θαηνίθσλ. Πξηλ 

ηε βαζηιεία ηνπ Κιενκέλε θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί φηη ε παξεθκαζκέλε 

πάξηε ζα έθηαλε λα επηθξαηήζεη ηεο ηζρπξήο Αρατθήο πκπνιηηείαο. Ζ επηηπρεκέλε 

φκσο απηή πνξεία κνηξαία θάπνπ ζα ζηακαηνχζε. Σν κεγάιν πξφβιεκα ηνπ Κιενκέλε 

ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ. Έπξεπε λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε ησλ Αραηψλ πξνηνχ έιζνπλ 

ζηελ Πεινπφλλεζν νη Μαθεδφλεο. Οη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ λα πξνζεηαηξηζηεί 

ηνλ Άξαην θαη ε εθξεθηηθή ηνπ αληίδξαζε φηαλ απηφο ηηο απέξξηςε δείρλνπλ φηη ν 

παξηηάηεο βαζηιηάο γλψξηδε ην ίδην θαιά κε ηνλ Άξαην πφζν επηζθαιήο ήηαλ ε ζέζε ηνπ. 

Ο ρξφλνο πιένλ ήηαλ ην αδχλαην ηνπ ζεκείν ζε κία θαηά ηα άιια επηηπρεκέλε πνξεία. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Μαθεδφλεο απνθάζηζαλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ Πεινπφλλεζν 

είρε αξρίζεη γη’ απηφλ ε αληίζηξνθε κέηξεζε.  

 

Η επέκβαζε ησλ Μαθεδόλσλ 

Σν Απξίιην ηνπ 224 π.Υ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αίγην ζχζθεςε ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο παξνπζία θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Άξαηνπ
169

. ε απηφλ ν ίδηνο αλαθνίλσζε ηνπο 

φξνπο ηνπ Αληίγνλνπ. Οη φξνη, φπσο αλακελφηαλ, ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξνί. Οη Αραηνί ζα 

έπξεπε λα παξαδψζνπλ ζηνπο Μαθεδφλεο ην θξνχξην ηεο Αθξνθνξίλζνπ, θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνλ Αληίγνλν απηνθξάηνξα- εγεκφλα ζε μεξά θαη ζάιαζζα. Δπίζεο ζα 

έπξεπε ε Αρατθή πκπνιηηεία λα κελ πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα ή δηπισκαηηθή επαθή 

ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Αληίγνλνπ θαη λα επηβεβαηψλεη θάζε ρξφλν έλνξθα ηελ ζπκκαρία 
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ηεο κε ηελ Μαθεδνλία
170

. Σέινο ε πκπνιηηεία ζα αλαιάκβαλε ηα έμνδα γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Αληίγνλνπ
171

. 

Οη φξνη, φπσο είπακε, ήηαλ ζθιεξνί φπσο θαη αλακελφηαλ. Μέζα απφ απηνχο 

νπζηαζηηθά νιφθιεξε ε Αρατθή πκπνιηηεία ππνηαζζφηαλ πιήξσο ζηελ Μαθεδνλία. Οη 

Αραηνί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Αληίγνλνπ. Απνθάζηζαλ, 

ινηπφλ, ηελ πιήξε απνδνρή ηνπο θαη παξάιιεια ηελ απνζηνιή νκήξσλ ζηελ Πέιια, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζνχλ νη φξνη θαη λα επηζπεπζζεί ε έιεπζε ηνπ Αληίγνλνπ ζηελ 

Πεινπφλλεζν
172

. Ο Κιενκέλεο νξγάλσζε κία ηζρπξή ακπληηθή γξακκή ζηνλ Ηζζκφ ηελ 

νπνία ν Αληίγνλνο δελ κπνξνχζε λα δηαζπάζεη ελψ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ζηέλεπαλ 

δεδνκέλνπ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξνκεζεηψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ
173

. Σν θνκβηθφ 

ζεκείν ζηελ γεληθή ζχξξαμε ππήξμε γηα κία αθφκε θνξά ην Άξγνο. 

ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο ππνθηλήζεθαλ εμεγέξζεηο απφ θίινπο ηνπ Άξαηνπ θαηά ηνπ 

Κιενκέλε θαη ηεο πάξηεο. Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη φηη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ εμέγεξζε 

ησλ Αξγείσλ ήηαλ ε δπζαξέζθεηα ηνπ πιήζνπο επεηδή ν Κιενκέλεο δελ ηνπο απάιιαμε 

απφ ηα ρξέε ηνπο φπσο πεξίκελαλ
174

. Απηνί ηελ δπζαξέζθεηα εθκεηαιιεχηεθαλ νη θίινη 

ηνπ Άξαηνπ θαιψληαο ηνλ θφζκν ζε απνζηαζία θαηά ηεο πάξηεο. Ζ είδεζε ηεο 

απνζηαζίαο έθεξε αλαηαξαρή ζηνλ Κιενκέλε θαη ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ Κφξηλζν. Δθείλνο πξνζπάζεζε λα θαζεζπράζεη ηνπο άλδξεο ηνπ αιιά γλψξηδε φηη ε 

αλαθαηάιεςε ηεο πφιεο ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε. Άθεζε εζπεπζκέλα ηελ Κφξηλζν θαη 

θαηεπζχλζεθε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ζην Άξγνο. Καηάθεξε λα εηζβάιεη ζηελ πφιε θαη 

λα ελσζεί κε ηελ ζπαξηηαηηθή θξνπξά πνπ βξηζθφηαλ ζηελ αθξφπνιε. ηελ ζπλέρεηα 

επηρείξεζε λα ζέζεη ηελ πφιε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θαη θαηφξζσζε λα θαηαιάβεη θάπνηα 

ηκήκαηα ηεο. Ο Αληίγνλνο φκσο ζην κεηαμχ είρε θαηαιάβεη ηελ Κφξηλζν θαη πιένλ 

έζπεπζε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο πξνο ην Άξγνο. ηαλ ν Κιενκέλεο είδε ηνλ Αληίγνλν λα 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πφιε θαη ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ, έραζε θάζε ειπίδα φηη 

κπνξνχζε λα ληθήζεη. αλ απνηέιεζκα ζπγθέληξσζε εζπεπζκέλα ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ θαη 

απνρψξεζε απφ ηελ πφιε Ήηαλ Μάηνο ηνπ 224 π.Υ.
175

. 
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Έλα βαζηθφ εξψηεκα είλαη ε απνζηαζία ηνπ Άξγνπο ηελ πιένλ θξίζηκε, γηα ηνλ 

Κιενκέλε, ζηηγκή. Ζ ππνθίλεζε ηεο εμέγεξζεο απφ ζπλεξγάηεο ηνπ Άξαηνπ δελ ήηαλ απφ 

κφλε ηεο αξθεηή. Αηηία ζηάζεθε ε κεηαζηξνθή ησλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ ζηελ πφιε, επεηδή 

εθείλνο δελ εθάξκνζε ηηο αλακελφκελεο κεηαξξπζκίζεηο. Καη εδψ βξίζθεηαη ην θνκβηθφ 

ζεκείν. Ο Κιενκέλεο δελ είρε εθδειψζεη πνηέ ηελ πξφζεζε λα πξνρσξήζεη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θαη ζηηο ππφινηπεο πφιεηο πέξα απφ ηελ πάξηε. Απηφ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ειπίδα ησλ θαηνίθσλ ησλ άιισλ πφιεσλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε αθνξνχζαλ ην πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο ηνπ. Μίαο πφιεο 

πνιεκηζηψλ- γαηνθηεκφλσλ, βαζηζκέλεο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζηνλ ζεζκφ ηεο 

εηισηείαο. Μηαο πφιεο, ινηπφλ, κε εληειψο ηδηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο ππφινηπεο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ ζε άιιεο πφιεηο κε εληειψο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

δνκέο θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα δελ ζα είρε θαλέλα λφεκα . Αληηζέησο, φπσο ζσζηά 

έρεη επηζεκαλζεί, ζα δεκηνπξγνχζε αθφκε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φηη ζα έιπλε
176

. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη αιήζεηα φηη νχηε θαη ν Κιενκέλεο έιαβε ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα 

βαζηθά θηινιατθά κέηξα ζηηο πφιεηο πνπ πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη ν Κιενκέλεο εμαπάηεζε ηνπο θησρνχο πιεζπζκνχο ησλ πφιεσλ απηψλ. Σν πηζαλφηεξν 

είλαη φηη απιά αδηαθφξεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα ηνπο 

πξνζεηαηξηζηεί αθνχ εξρφληνπζαλ απφ κφλνη ηνπο πξνο απηφλ. ηαλ φκσο θαη εθείλνη 

είδαλ ηελ αδηαθνξία ηνπ, ηφηε ηνλ εγθαηέιεηςαλ ην ίδην απζφξκεηα φπσο ηνλ πιεζίαζαλ 

αξρηθά. Σν Άξγνο ππήξμε ε κνηξαία πφιε γηα ηνλ βαζηιηά ηεο πάξηεο θαζψο ε εμέγεξζε 

πνπ έγηλε εθεί ππήξμε απνηέιεζκα ηεο απνγνήηεπζεο ηνπ θφζκνπ πξνο ην πξφζσπν ηνπ. Ζ 

εηξσλεία ηεο Ηζηνξίαο είλαη φηη θάπνηε ππήξμε ε πφιε πνπ ηνλ θαηαμίσζε ζαλ πνιηηηθφ θαη 

ζηξαηησηηθφ εγέηε.  

Καηά ηελ επηζηξνθή πξνο ηε Λαθσλία ν βαζηιηάο έκαζε θαη γηα ηνλ αηθλίδην ζάλαην 

ηεο γπλαίθαο ηνπ, Αγηάηηδαο. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φκσο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

απφηνκε κείσζε ηεο επηθξάηεηαο ηνπ ήηαλ εθείλε ηελ ζηηγκή ζεκαληηθφηεξα. 

Απεπζχλζεθε ακέζσο ζηνλ Πηνιεκαίν δεηψληαο ηνπ νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Φαίλεηαη φκσο 

φηη κεηά ηελ πηψζε ηνπ Άξγνπο θαη ηελ επέιαζε ηνπ Αληίγνλνπ ζε νιφθιεξε ηελ 

Πεινπφλλεζν, ν Πηνιεκαίνο δελ ηνπ είρε θαη ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε. Γη’ απηφ ην ιφγν ηνπ 

δήηεζε ζαλ εγγχεζε ηεο βνήζεηαο, λα ζηαινχλ σο φκεξνη ζηελ Αίγππην ε κεηέξα ηνπ θαη 

ηα παηδηά ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ, Κξαηεζίθιεηα αληαπνθξίζεθε κε ζάξξνο θαη καδί κε ηα 

παηδηά ηνπ αλαρψξεζαλ γηα ηελ Αίγππην σο φκεξνη. Απηφ πνπ ν Κιενκέλεο δελ γλψξηδε 
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είλαη φηη ν Αληίγνλνο είρε ήδε πξνζεγγίζεη δηπισκαηηθά ηνλ Πηνιεκαίν δεηψληαο ηνπ λα 

δηαθφςεη ηελ επηρνξήγεζε πξνο ηελ πάξηε
177

.  

Απφ ηελ άιιε κέξηα ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ θαιχηεξα. Ο Αληίγνλνο θαηεπζχλζεθε ζην 

Αίγην γηα λα παξαζηεί ζηελ θζηλνπσξηλή ζχζθεςε ηεο πκπνιηηείαο. Δθεί εμειέγε 

εγεκφλαο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ αλαθνηλψλνληαο παξάιιεια ηελ ίδξπζε κηαο λέαο 

Παλειιήληαο πκκαρίαο ππφ ηελ αηγίδα ηεο Μαθεδνλίαο
178

. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη απηή 

ε ζπκκαρία ήηαλ ζπκκαρία νκνζπνλδηψλ θαη φρη πφιεσλ, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ησλ λέσλ 

πνιηηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. Βέβαηα, ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκκαρία δελ ήηαλ νχηε θαηά πξνζέγγηζε παλειιήληα. ε απηήλ δελ 

ζπκκεηείραλ ε πάξηε κε ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, νη Μεζζήληνη, νη Ζιείνη, Οη Αζελαίνη, θαη 

νη Αηησινί κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. κσο ζε θάζε πεξίπησζε, ππήξμε έλαο ζξίακβνο ηεο 

Μαθεδνλίαο αθνχ κε απηήλ εμαζθάιηδε ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηεο ζηε λφηηα Διιάδα. Οη 

κεγαιχηεξνη θφβνη ηεο πκπνιηηείαο θαη ηνπ Άξαηνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί.  

Ο Πινχηαξρνο θαηαθξίλεη πξνζσπηθά ηνλ Άξαην ν νπνίνο απφ ςπρή θαη εγέηεο ηεο 

Αρατθήο πκπνιηηείαο ηψξα πιένλ  κεηαηξάπεθε ζε απιηθφ ηνπ Μαθεδφλα κνλάξρε
179

. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ ππήξμε πεξηθξνλεηηθή θαη πξνθιεηηθή φπσο αλακελφηαλ. 

ην Άξγνο ν Αληίγνλνο αλαζηήισζε ηα αγάικαηα ησλ ηπξάλλσλ πνπ είραλ ξίμεη νη Αραηνί 

κεηά ηελ έληαμε ηεο πφιεο ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία. ηελ Κφξηλζν, γθξέκηζε ηα 

αγάικαηα εθείλσλ πνπ θάπνηε είραλ δηψμεη ηελ καθεδνληθή θξνπξά απφ ην θξνχξην ηεο 

Αθξνθνξίλζνπ αθήλνληαο κφλν εθείλν ηνπ Άξαηνπ, ν νπνίνο παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο 

παξαθιήζεηο ηνπ δελ θαηάθεξε λα ηνλ κεηαπείζεη. Ο Άξαηνο πέζαλε δψδεθα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 211 π.Υ., φηαλ πιένλ ε Αρατθή πκπνιηηεία είρε πάςεη λα έρεη νπνηαδήπνηε 

νπζηαζηηθή δχλακε θαη πνιηηηθή ππφζηαζε. Σν ηίκεκα ηεο ζσηεξίαο ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο απφ ηνλ Κιενκέλε απνδείρζεθε ηειηθά πνιχ βαξχ. 

Ο Κιενκέλεο φκσο γηα κία αθφκε θνξά έδεημε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ θαη ηελ 

νμπδέξθεηα ηνπ. Γελ ζηακάηεζε ηηο αςηκαρίεο κε ηνλ Αληίγνλν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζπαζήζεη ηνπιάρηζηνλ λα ηνλ απνδπλακψζεη φζν κπνξνχζε. Αληηιήθζεθε φηη ζηφρνο 

ηνπ Αληίγνλνπ ήηαλ λα ηνλ απνδπλακψζεη, κέζα απφ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηα 

φξηα ηεο Λαθσλίαο. ηφρνο ήηαλ ε εηζβνιή ζε απηή αιιά ν Αληίγνλνο ήμεξε φηη ζα ήηαλ 

δχζθνιν, αθφκε θαη γηα ηνλ παλίζρπξν καθεδνληθφ ζηξάηεπκα λα επηηχρεη κέζα ζηε 
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Λαθεδαίκνλα. Ο παξηηάηεο βαζηιηάο, κπξνζηά ζε απηά ηα δεδνκέλα θαηέθπγε ζε έλα 

κέηξν έζραηεο αλάγθεο. Σελ θηλεηνπνίεζε ησλ εηιψησλ. Ζ απειεπζέξσζε εηιψησλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο δελ ήηαλ θάηη θαηλνχξην, θαζψο είρε 

γίλεη κε επηηπρία θαη ζην παξειζφλ. Δπεηδή φκσο ν Κιενκέλεο είρε άκεζε αλάγθε θαη απφ 

ρξήκαηα δελ δίζηαζε λα βάιεη αληίηηκν ζηελ ειεπζεξία. Πξνρψξεζε δειαδή ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ εηιψησλ εθείλσλ πνπ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμαγνξάζνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπο γηα πέληε αηηηθέο κλέο
180

.  Σν απνηέιεζκα ήηαλ ν Κιενκέλεο λα εμνπιίζεη 

πιένλ 2.000 απειεπζεξσκέλνπο είισηεο θαηά ηα πξφηππα ηεο καθεδνληθήο θάιαγγαο. 

Αιιά θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 4.000 ζίγνπξα έλα κεγάιν κέξνο ζα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ ζηξαηνχ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 223 π.Υ. ε ηζνξξνπία 

δπλάκεσλ είρε αιιάμεη.  

Μεηά απφ κεξηθνχο κήλεο αςηκαρηψλ αλάκεζα ζηηο δχν δπλάκεηο ήξζε θαη ε απάληεζε 

ηνπ Πηνιεκαίνπ πξνο ηνλ Κιενκέλε. Ο Λαγίδεο κνλάξρεο αλαθνίλσλε ζηνλ βαζηιηά ηεο 

πάξηεο ηελ παχζε ηεο κηθξήο επηρνξήγεζεο πνπ ήδε ηνπ έδηλε θαη ηνλ ζπκβνχιεπε λα 

θιείζεη εηξήλε κε ηνλ Αληίγνλν. Ο Κιενκέλεο πξέπεη λα είρε ήδε ράζεη ηηο ειπίδεο ηνπ γηα 

ηελ ζηήξημε ηνπ Πηνιεκαίνπ αθνχ νη θηλήζεηο ηνπ έδεηρλαλ φηη δξνχζε εληειψο κφλνο ηνπ. 

Ζ απάληεζε ηνπ Πηνιεκαίνπ απιά ζα ηνλ έθαλε λα ράζεη θαη ηηο ηειεπηαίεο  ειπίδεο πνπ 

κπνξεί λα είρε. Σν θαινθαίξη ηνπ 222 π.Υ., θαη έπεηηα απφ απηέο ηηο εμειίμεηο απνθάζηζε  

φηη ήηαλ ε ψξα λα δνζεί έλα ηέινο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε
181

. Ήηαλ ε ψξα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ Μαθεδφλα κνλάξρε κέζα ζην έδαθνο ηεο Λαθσληθήο ζε κία ηειηθή 

αλακέηξεζε.  

 

Σν ηέινο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κιενκέλε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη αληίπαινη πνπ ζα έιπλαλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηελ επηθείκελε 

ζχγθξνπζε δελ ήηαλ ν Κιενκέλεο θαη ν Αληίγνλνο αιιά, ν Κιενκέλεο θαη ν Άξαηνο. Ζ 

ηειηθή κάρε ήηαλ ε θνξχθσζε ηνπ αγψλα κεηαμχ απηψλ ησλ δχν αλδξψλ. χκκαρνο ηνπ 

Άξαηνπ ππήξμε ν Αληίγνλνο αιιά ζε απηή ηελ θίλεζε ν Κιενκέλεο δελ είρε λα αληηηάμεη 

θάηη αλάινγν. Οη δχν δπλάκεηο πνπ ππήξρε πεξίπησζε λα βνεζήζνπλ ηνλ παξηηάηε 

βαζηιηά ήηαλ ε Αηησιηθή πκπνιηηεία θαη ν Πηνιεκαίνο ηεο Αηγχπηνπ. Καη νη δχν 

δπλάκεηο φκσο πξνηίκεζαλ λα ηεξήζνπλ ζηάζε νπδεηεξφηεηαο ηειηθά. Ήηαλ πιένλ 

μεθάζαξν φηη  Κιενκέλεο ζα ήηαλ κφλνο ηνπ ζηελ ηειηθή κάρε.  
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Ζ πνξεία ησλ γεγνλφησλ νδεγνχζε κνηξαία πξνο ηελ απνθαζηζηηθή ζχγθξνπζε. Ο 

Αληίγνλνο έρνληαο θαηαιάβεη νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν ζα επηρεηξνχζε απηφ πνπ 

πξνεηνίκαδε κε κεζνδηθφηεηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ηελ εηζβνιή ζηε Λαθσλία. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ν Κιενκέλεο εγθαηαιείπνληαο ηηο ηαθηηθέο αληηπεξηζπαζκνχ, απνθάζηζε 

πσο είρε έξζεη ε ψξα λα αλακεηξεζεί αλνηρηά κε ηνλ Μαθεδφλα βαζηιηά. Θεψξεζε πσο ην 

θαιχηεξν, ζηξαηεγηθά, ζεκείν γηα λα ζηακαηήζεη ηελ πνξεία ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Αληίγνλνπ 

ζα ήηαλ ε πεξηνρή ηεο ειιαζίαο, βφξεηα ηεο πάξηεο. Ζ ειιαζία ήηαλ ην ζηξαηεγηθφ 

ζεκείν- θιεηδί γηα ηελ άκπλα ηεο πφιεο απφ ηα βνξεηναλαηνιηθά. Δπνκέλσο ε κεγάιε 

κάρε πνπ ζα έθξηλε ηελ έθβαζε ηνπ Κιενκεληθνχ Πνιέκνπ ζα δηλφηαλ εθεί. Ο Κιενκέλεο 

δηέζεηε ιηγφηεξνπο απφ 20.000 άλδξεο εθ ησλ νπνίσλ νη 6.000 ήηαλ Λαθεδαηκφληνη
182

. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά ν Αληίγνλνο δηέζεηε κία δχλακε ζπλνιηθά 28.800 αλδξψλ
183

. 

Οη δχν ζηξαηνί ζπγθξνχζηεθαλ ζηε ειιαζία. Ζ κάρε ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξή αιιά ελ 

ηέιεη ε ηζρχο ηεο επίζεζεο ησλ επηηηζέκελσλ απνδείρζεθε ζπληξηπηηθή. Γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο κάρεο θαζψο θαη γηα ηηο νρπξσκέλεο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ 

καζαίλνπκε ηφζν απφ ηνλ Πινχηαξρν φζν θαη απφ ηνλ Πνιχβην. ην ηειεπηαίν ζηάδην ν 

Κιενκέλεο βιέπνληαο ηελ ππεξνρή ηνπ καθεδνληθνχ ζηξαηνχ απνθάζηζε λα θηλεζεί ν 

ίδηνο κε ηελ δηθή ηνπ θάιαγγα ελαληίνλ ηεο καθεδνληθήο θάιαγγαο ηνπ Αληηγφλνπ. Ο 

ζθνδξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο ήηαλ ηέηνηα, ψζηε λα απσζήζνπλ ηελ καθεδνληθή θάιαγγα, 

ε νπνία παξφηη πνιππιεζέζηεξε θαη κε δηπιάζην βάζνο αλδξψλ απφ ηε δηθή ηνπο, 

ππνρξεψζεθε λα αλαδηπισζεί
184

. κσο απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα αλαηξέςεη ηελ 

έθβαζε ηεο κάρεο. Οη Μαθεδφλεο αλαζπληάρζεθαλ θαη αληεπηηέζεθαλ, απσζψληαο κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ηελ ζπαξηηαηηθή θάιαγγα. Ζ κάρε ζπλερίζηεθε ακθίξξνπε, κε ηηο δχν 

θάιαγγεο λα ζπξψρλνπλ ε κία ηελ άιιε θαη ηελ «επςπρία ησλ Λαθεδαηκνλίσλ» λα 

αληηζηαζκίδεη γηα ιίγν ην βάξνο ηεο καθεδνληθήο θάιαγγαο
185

.ην ηέινο φκσο ε πίεζε ηεο 

ηειεπηαίαο απνδείρηεθε πην ηζρπξή απφ ηελ ζπαξηηαηηθή. ε θάπνηα ζηηγκή νη Μαθεδφλεο 

επηηέζεθαλ νξκεηηθά πεηπραίλνληαο λα απσζήζνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη λα ηνπο 

εθηνπίζνπλ πέξα αθφκα θαη απφ ηηο νρπξσκέλεο ζέζεηο ηνπο
186

. Ζ ζπλέρεηα ππήξμε ε 

αλακελφκελε. Ο Κιενκέλεο γλψξηζε ηελ πξψηε θαη ηειεπηαία κεγάιε ηνπ ήηηα ζην πεδίν 

ηεο κάρεο. Αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο ήηαλ ζρεδφλ φινη νη 6.000 Λαθεδαηκφληνη νη νπνίνη 
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έπεζαλ ζρεδφλ φινη ηνπο ζην φλνκα ησλ παξαδφζεσλ ηηο νπνίεο ππεξαζπίδνληαλ θαη ζην 

φλνκα ηεο ειπίδαο ησλ αιιαγψλ ηνπ παξηηάηε βαζηιηά. Τπήξμαλ βέβαηα θαη νξηζκέλνη 

πνπ γιίησζαλ. Αλάκεζα ζε απηνχο θαη ν ίδηνο ν Κιενκέλεο, ν νπνίνο θαηέθπγε 

πιεγσκέλνο κέζα ζηελ πφιε ηεο πάξηεο. Έηζη έλα αθφκε ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο ηνπ 

Λπθνχξγνπ είρε παξαβηαζηεί. Γηα πξψηε θνξά έλαο παξηηάηεο βαζηιηάο πνπ είρε ράζεη 

ηελ κάρε θαη ην ζηξαηφ ηνπ επέζηξεθε ζηελ πφιε ηνπ δσληαλφο. 

Πνιιά πξάγκαηα θαίλεηαη φηη ζα απαζρνινχζαλ ηνλ Κιενκέλε εθείλε ηελ ψξα εθηφο 

απφ έλα, ηελ παξαβίαζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θψδηθα ηηκήο. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη είρε 

ππνινγίζεη ηελ ήηηα ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο θαη είρε ζπληάμεη έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην ην 

νπνίν ζα έβαδε ζε εθαξκνγή ζε απηή ηελ πεξίπησζε. πκβνχιεςε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ 

λα κελ πξνβάιινπλ αληίζηαζε θαη ηνπο δηαβεβαίσζε φηη ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη γηα ηε 

πάξηε. Όζηεξα αλαρψξεζε γηα ηελ πφιε κε κεξηθνχο πηζηνχο ηνπ θίινπο θαη πήγε ζην 

Γχζεην. Απφ εθεί επηβηβάζηεθαλ ζε πινία, ηα νπνία ήηαλ έηνηκα εηδηθά γη’ απηφλ ην ζθνπφ 

θαη αλαρψξεζαλ κε πξννξηζκφ ηελ Αιεμάλδξεηα
187

. 

Ο Κιενκέλεο έκεηλε ζηελ Αίγππην ηξία ρξφληα (222- 219 π.Υ.). Οη θηλήζεηο ηνπ εθεί 

δελ είλαη θαη ηδηαίηεξα μεθάζαξεο θαη απηφ νθείιεηαη θαη ζηελ αδπλακία ησλ πεγψλ καο. 

Οχηε ν Πνιχβηνο, νχηε ν Πινχηαξρνο είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Κιενκέλε ζηελ 

Αιεμάλδξεηα. Ζ ζηάζε ηνπ εθεί, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ελζξφληζε ηνπ Πηνιεκαίνπ 

Φηινπάηνξα παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμήγεηε. Απηά ηα ρξφληα παξακέλεη 

νπζηαζηηθά αδξαλείο, έρνληαο φκσο κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ. Οη εμειίμεηο ζηελ 

Διιάδα θαη ηε πάξηε απαηηνχζαλ ηελ επηζηξνθή ηνπ, αιιά εθείλνο παξέκελε κε ηνπο 

θίινπο ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα.  

χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ πεγψλ ε παξακνλή ηνπ Κιενκέλε ζηελ Αίγππην ήηαλ 

ζπλεηδεηή θαη ζρεηηδφηαλ κε θάπνηα ζπλνκσζία. Καηεγνξήζεθε φηη ήζειε λα θαηαιάβεη 

ηελ Κπξήλε ή αθφκα θαη λα αλαηξέςεη ηνλ Πηνιεκαίν. πνηα πάλησο θαη λα ήηαλ ηα 

ζρέδηα ηνπ έγηλαλ αληηιεπηά απφ αλζξψπνπο ηνπ παιαηηνχ θαη κνηξαία καηαηψζεθαλ. 

Έπεηηα απφ απηφ, ν Κιενκέλεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζπάζεζαλ λα δξαπεηεχζνπλ 

αιιά έγηλαλ αληηιεπηνί θαη εκπνδίζηεθαλ απφ ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ ηνπο θξνπξνχζαλ. Ο 

Κιενκέλεο είρε απάληεζε θαη ζε απηφ ην πξφβιεκα. Ο παξηηάηεο βαζηιηάο θαη νη 

δψδεθα ζχληξνθνη ηνπ απηνθηφλεζαλ ν έλαο κεηά ηνλ άιιν κε ηα εγρεηξίδηα ηνπο
188

. 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 29.4. 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 37.15-16. 
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Αθνινχζεζε ε απηνθηνλία ηεο κεηέξαο ηνπ, Κξαηεζίθιεηαο θαη ησλ παηδηψλ ηνπ
189

. Σν 

ζψκα ηνπ δελ γιίησζε ηελ δηαπφκπεπζε θαζψο ν Πηνιεκαίνο δηέηαμε λα αλαξηεζεί ζε 

ζηαπξφ θαη λα κείλεη εθηεζεηκέλν ζηε ζεά ηνπ φρινπ ηεο Αιεμάλδξεηαο
190

.  

 

Απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κιενκέλε 

Απηφ ήηαλ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κεηαξξπζκηζηή βαζηιηά ηεο πάξηεο, έπεηηα απφ ηνλ 

Άγη Γ, ηνπ Κιενκέλε Γ΄. Ζ πνιπηάξαρε αιιά θαη αηληγκαηηθή δσή ηνπ έρεη απνηειέζεη 

πεγή πνιιψλ εξεπλψλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. Αλακθίβνια, αλ ν Κιενκέλεο είρε πέζεη ζην 

πεδίν ηεο κάρεο ζα είρε έλα ηέινο αληάμην ηεο ζηαδηνδξνκία ηνπ. Αιιά απηφ είλαη 

μεθάζαξα κία εηθαζία. Σν γεγνλφο είλαη φηη ζηε ειιαζία ράζεθαλ ηα πάληα γηα ηνλ 

Κιενκέλε. Γηα ηε πάξηε ε κάρε απηή απνηέιεζε νξφζεκν αθνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαηάιεςε ηεο πφιεο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο.  

Αλακθίβνια ν Κιενκέλεο έθαλε κία ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα επαλαθέξεη ηε πάξηε 

ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο επνρήο ηνπ. ε απηφ ην θνκκάηη πέηπρε. Μέζα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ελέξγεηεο δελ δίζηαζε λα παξαβηάζεη λφκνπο ηνπ Λπθνχξγνπ πνπ 

ππήξραλ επί αηψλεο πξνθεηκέλνπ λα μαλαδψζεη ζηε πάξηε ηελ παιηά ηεο αίγιε θαη 

αθηηλνβνιία. Αιιά δελ ζηακάηεζε εθεί. Αθνχ, κέζα απφ ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ηζρπξνπνίεζε ηελ πφιε ζην εζσηεξηθφ ηεο, έπεηηα μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο 

ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο ζηελ Πεινπφλλεζν. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη: Σειηθά 

ν Κιενκέλεο ππήξμε βαζηιηάο πνπ έδξαζε ζχκθσλα κε ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε ή έλαο 

βαζηιηάο πνπ έδξαζε κε ηελ απνιπηαξρία ελφο ειιεληζηηθνχ κνλάξρε;  

ην εξψηεκα απηφ ζα ιέγακε φηη ηζρχεη ιίγν θαη απφ ηα δχν. Ζ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία 

ηνπ Κιενκέλε δείρλεη φηη ζεβφηαλ ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε επηιεθηηθά, ελψ φηαλ εθείλε 

ζηεθφηαλ εκπφδην ζηα ζρέδηα ηνπ δελ δίζηαδε λα ηελ παξαβηάδεη. Κπβέξλεζε κε ηελ 

απνιπηαξρία πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο ειιεληζηηθνχο κνλάξρεο αιιά νη αμίεο ηηο νπνίεο 

ππεξαζπίζηεθε είραλ ζρέζε πεξηζζφηεξν κε ηηο αμίεο ησλ πφιεσλ- θξαηψλ ηεο θιαζηθήο 

επνρήο παξά ηεο ειιεληζηηθήο. Οη ζηφρνη ηνπ ήηαλ νη ίδηνη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

παξηηαηψλ βαζηιέσλ ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. 

ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο απνθαηάζηεζε ηελ ρακέλε επλνκία κέζα απφ επαλαζηαηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη κέζα απφ ηελ επαλαθνξά ηεο ζπαξηηαηηθήο αγσγήο θαη ησλ 

ζπζζηηίσλ. Έπεηηα αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζηξαηνχ, θαη ηέινο έθαλε 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 38. 
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 Πινπηάξρνπ Κιενκ. 39.2. 
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πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο ζηελ Πεινπφλλεζν. Οη ζηφρνη ηνπ 

απηνί ππήξμαλ απφιπηα ζπλεθαζκέλνη κε ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε, αιιά ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη παξαβίαζε πνιινχο ζπαξηηαηηθνχο λφκνπο. 

ηελ νπζία είρε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ηνπο παξηηάηεο βαζηιείο ησλ πξνεγνχκελσλ 

αηψλσλ, αιιά αθνινχζεζε κία εληειψο δηαθνξεηηθή θαη πξσηφηππε πνξεία. Ζ πην 

αδχλακε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κιενκέλε ήηαλ ε νηθνλνκηθή. Αλ θαη έθνςε 

λνκίζκαηα, παξφια απηά δελ έθαλε θακία νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα λα εθζπγρξνλίζεη ηελ 

νηθνλνκηθή βάζε ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θξάηνπο. Οη εληππσζηαθέο θνηλσληθέο ηνπ 

κεηαξξπζκίζεηο δελ αλαηξνχλ ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη κεηά απφ απηέο ε νηθνλνκία ηεο 

πάξηεο δηέθεξε ειάρηζηα απφ ηελ νηθνλνκία ηεο επνρήο ηνπ «Λπθνχξγνπ», έρνληαο 

κάιηζηα ην κεηνλέθηεκα φηη δελ εθκεηαιιεπφηαλ ηηο εχθνξεο εθηάζεηο ηεο Μεζζελίαο. Ζ 

απνηπρία ηνπ Κιενκέλε λα βγάιεη ηελ πάξηε απφ ηελ νηθνλνκηθή θαζπζηέξεζε είρε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηε ζπαξηηαηηθή ηζρχ. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο πάξηεο δελ ήηαλ 

επαξθείο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ ηεο ελαληίνλ ηνπ Αληηγφλνπ, ε δηαθνπή ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηελ Αίγππην ππήξμε κία βαζηθή παξάκεηξνο ηεο απφθαζεο ηνπ 

Κιενκέλε λα ξηζθάξεη ηα πάληα ζηε κάρε ηεο ειιαζίαο
191

.  

ηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζα ηνικνχζακε λα πνχκε φηη ε εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ ίζσο ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή εάλ ν Κιενκέλεο είρε πάξεη κε ην κέξνο ηνπ 

ηηο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Πξνυπφζεζε φκσο γη’ απηφ ζα ήηαλ ε επέθηαζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπ κεηαξξπζκίζεσλ έμσ απφ ηα φξηα ηεο παηξίδαο ηνπ, θαη απηφ θαίλεηαη φηη 

δελ ήηαλ κέζα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ παξηηάηε βαζηιηά. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν 

Κιενκέλεο έδξαζε πξψηα θαη πάλσ απφ φια ζαλ παξηηάηεο θαη έπεηηα ζαλ θνηλσληθφο 

επαλαζηάηεο
192

. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο πάξηεο 

κε ζηφρν ηελ επηβνιή ηεο εγεκνλίαο ηεο. Αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηελ ζπαξηηαηηθή 

εγεκνλία ηελ είραλ βηψζεη ζην παξειζφλ νη ειιεληθέο πφιεηο θαη ηελ είραλ απνηηλάμεη κε 

αλαθνχθηζε. Καλείο δελ λνζηαιγνχζε ηελ επνρή πνπ ε πάξηε κεηαρεηξηδφηαλ ηηο 

ειιεληθέο πφιεηο σο ππνηειείο ηεο, επηβάιινληαο παξηηάηεο αξκνζηέο θαη 

αλαιακβάλνληαο εθζηξαηείεο ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε δελ ζπκκνξθσλφηαλ κε ηηο 

πξνζηαγέο ηεο. Γελ δεηνχζαλ απηφ νη θησρνί πιεζπζκνί ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ πίζηεςαλ 
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 Ο Κιενκέλεο έρεη ππάξμεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο σο θνηλσληθφο επαλαζηάηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

έξγν ηνπ Ρνδάθε, Π. , Κιενκέλεο Γ΄ ηεο πάξηεο: ε κεγάιε θνηλσληθή επαλάζηαζε. Σν βηβιίν απηφ απνηειεί 

κία κπζηζηνξεκαηηθή, ξνκαληηθή, κεηαθνξά ηεο δσήο ηνπ Κιενκέλε Γ΄ δίλνληαο έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο νπνίεο αλαιχεη κε ζχγρξνλνπο ηαμηθνχο φξνπο (Ρνδάθεο 1974). 
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ηνλ Κιενκέλε. Εεηνχζαλ αλαδαζκφ ηεο γεο θαη παξαγξαθή ησλ ρξεψλ. Ζ εθαξκνγή θαη ε 

επηηπρία πνπ είραλ ζηελ πάξηε ηνπο είρε δεκηνπξγήζεη ηελ πξνζδνθία φηη ζα 

εθαξκφδνληαλ θαη ζηηο πφιεηο ηνπο. Γη’ απηφ θαη ηνλ αθνινχζεζαλ. ηαλ φκσο ε 

πξνζδνθία απηή δηαςεχζηεθε, απιά ηνλ εγθαηέιεηςαλ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε εηξσλεία είλαη φηη απηφο αθξηβψο ν θφβνο, πσο νη θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζα επεθηείλνληαλ θαη έμσ απφ ηε πάξηε, ήηαλ πνπ έζηξεςε ηελ εχπνξε 

εγεζία ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο ελαληίνλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηνλ θαηαζηξνθηθφ πφιεκν 

πνπ πεξηγξάςακε. Ο πφιεκνο απηφο ηειηθά έιεμε κε ηελ επέκβαζε ηνπ Αληίγνλνπ θαη ηελ 

παξνπζία ηεο Μαθεδνλίαο ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηεο Πεινπνλλήζνπ ζε ξφιν ξπζκηζηή. 

Βαζηθή επίζεο αδπλακία ηνπ ζηξαηεγηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηνπ Κιενκέλε ήηαλ φηη αλ θαη ε 

πάξηε ππήξμε απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα, ε ηζρπξφηεξε ειιεληθή δχλακε λνηίσο ηνπ 

Ηζζκνχ θαη πηζαλψο λνηίσο ησλ Θεξκνππιψλ, παξέκελε έλα κηθξφ θξάηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

κεγάιεο δπλάκεηο πνπ επεξέαδαλ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Μαθεδνλία, Αίγππηνο, ειεπθίδεο, 

Πέξγακνο θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη θαη ε Ρψκε). Αλακθίβνια ε αληζνξξνπία απηή ζα 

κεησλφηαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Κιενκέλεο θαηφξζσλε λα επηβάιεη ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηνπ ζηελ Πεινπφλλεζν. Απηφ φκσο δελ κπφξεζε λα επηηεπρζεί
193

.  

Αλ κπνξνχζακε λα θάλνπκε κία ππφζεζε ζα ιέγακε φηη ε κφλε ιχζε βξηζθφηαλ ζηελ 

πξνζέγγηζε κεηαμχ πάξηεο θαη Αρατθήο πκπνιηηείαο. κσο ε ζπαξηηαηηθή εκκνλή ηνπ 

Κιενκέλε λα εμαζθαιίζεη ηελ εγεκνλία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηαιιαμία ηνπ Άξαηνπ θαη 

ηελ απέρζεηα ηνπ πξνο θάζε θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε, έθαλαλ αδχλαηε κία ηέηνηα 

πξννπηηθή. Ζ ιχζε πνπ δφζεθε κε ηελ επέκβαζε ησλ Μαθεδφλσλ ππήξμε θαηαζηξνθηθή 

θαη γηα ηηο δχν δπλάκεηο. Γηα ηελ πάξηε, ε πξνζπάζεηα ζηακάηεζε κε ηελ κάρε ηεο 

ειιαζίαο. Ζ κάρε απηή ππήξμε ηφζν θαηαζηξνθηθή γηα ηε πάξηε ψζηε ε απνηπρία γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ζπαξηηαηηθήο εγεκνλίαο λα θαληάδεη ην ιηγφηεξν θαθφ. Μεηά ηελ κάρε ε 

πάξηε έραζε ηνλ βαζηιηά ηεο, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή ηεο ππφζηαζε. 

Ζ εηπκεγνξία ηεο ειιαζίαο ππήξμε ακεηάθιεηε. Σν εληππσζηαθφ φκσο είλαη φηη ε 

πάξηε, φρη κφλν θαηάθεξε λα επηβηψζεη αιιά λα αλαθηήζεη γηα δεχηεξε θνξά ηελ ηζρχ 

ηεο θαη λα δηεθδηθήζεη, γηα ηειεπηαία θνξά, ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν ζηελ Διιάδα. Απηφ 

νθείιεηαη ζηνλ ηειεπηαίν κεγάιν βαζηιηά ηεο, ηνλ Νάβη, γηφ ηνπ Γεκάξαηνπ. 
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                                                      Νάβηο 

                        Η νινθιήξσζε ηνπ «ζπαξηηαηηθνύ θηλήκαηνο» 

 

Σν πξόβιεκα ησλ «πεγώλ» 

Σν πξψην πξφβιεκα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε εμεηάδνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νάβη είλαη ην δήηεκα ησλ πεγψλ. ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαζψζεθαλ γη’ απηφλ πξνέξρνληαη απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ ερζξψλ ηνπ, νη νπνίνη ππήξμαλ 

θαη νη ληθεηέο. Πξσηαξρηθή καο πεγή απνηειεί ν Πνιχβηνο ην κίζνο ηνπ νπνίνπ πξνο ηνλ 

Νάβη, είλαη δηάρπην ζε θάζε αλαθνξά ηνπ πξνο απηφλ
194

. Αλ είλαη αιήζεηα φηη ε ηζηνξία 

γξάθεηαη απφ ηνπο ληθεηέο ηφηε ν Νάβηο απνηειεί ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ γηα ηνλ Νάβη ν Πνιχβηνο ηνπ απνδίδεη ηα ρεηξφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ιέγνληαο ηνλ αθφκα θαη ηχξαλλν. Γπζηπρψο δελ καο έρεη ζσζεί 

νηηδήπνηε απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Νάβη γηα λα δνχκε ηνλ αληίινγν ηνπ παξηηάηε βαζηιηά 

ζε φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο. ιεο νη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη γη’ απηφλ 

πξνέξρνληαη απφ ηζηνξηθνχο κεηαγελέζηεξνπο ηνπ Πνιχβηνπ, νη νπνίεο πηνζεηνχλ ηηο 

απφςεηο ηνπ, απνθαιψληαο ηνλ θαη απηνί ηχξαλλν
195

. Γελ κπνξνχκε παξά λα 

αλαξσηεζνχκε πνπ νθείιεηαη απηή ε κεξνιεπηηθή ζηάζε πξψηα απφ φια ηνπ βαζηθνχ καο 

ηζηνξηθνχ γηα ηελ βαζηιεία ηνπ Νάβη, ηνπ Πνιχβηνπ. 

Ο Πνιχβηνο θαηαγφηαλ απφ ηελ Μεγαιφπνιε ε νπνία ππήξμε, φπσο έρνπκε πεη, κία 

απφ ηηο βαζηθέο πφιεηο ηηο Αρατθήο πκπνιηηείαο. Απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία έδεζε ηνλ 

πφιεκν ηεο παηξίδαο ηνπ κε ηελ πάξηε θαη απηφ θαίλεηαη φηη ηνλ επεξέαζε έληνλα απφ 
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 Σα ρσξία ηνπ Πνιπβίνπ πνπ δηαζψζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ Νάβη είλαη ηα: 13.6-8, 16.13 θαη 18.17. 

195
 Δθηφο απφ ηνλ Πνιχβην δελ έρνπκε θακία άιιε βηνγξαθία ηνπ Νάβη απφ ηνπο αξραίνπο ηζηνξηθνχο. 

ζεο πιεξνθνξίεο έρνπκε γη’ απηφλ πξνέξρνληαη κφλν απφ αλαθνξέο ζε γεγνλφηα ζηα νπνία ηπραίλεη λα 

εκθαλίδεηαη ή λα εκπιέθεηαη ε κνξθή ηνπ Νάβη. Οη πην εθηεηακέλεο αλαθνξέο πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σίην 

Λίβην θαη ηνλ Παπζαλία. Ο Ρσκαίνο Σίηνο Λίβηνο (59π.Υ.- 17κ.Υ.) έγξαςε ζρεδφλ δχν αηψλεο αξγφηεξα θαη 

γλψξηδε  ειάρηζηα πξάγκαηα απφ ηελ ειιεληζηηθή ηζηνξία. Ο ίδηνο νκνινγεί (Ληβ. 33.10, 36.19) ζε δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ηζηνξία ηεο πεξηφδνπ βαζίζηεθε ζηνλ Πνιχβην, πνπ ηνλ ζεσξεί απφιπηα αμηφπηζην. 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ (Ληβ. 31-38) ν Λίβηνο αληηγξάθεη νπζηαζηηθά ηνλ Πνιχβην θαη 

θαηά ζπλέπεηα κεηαθέξεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ Νάβη. Ο Παπζαλίαο πνπ έγξαςε πνιχ αξγφηεξα, 

αλαθέξεηαη ζηνλ Νάβη απνζπαζκαηηθά. Αλαθνξέο ηνπ γη’ απηφλ ππάξρνπλ ζηα Μεζζεληαθά (4.29.10), ζηα 

Αξθαδηθά (8.50.5, 51.2), θαη ζηα Αρατθά (7.8.5, 7.9.2). Οη ππφινηπεο αλαθνξέο πξνέξρνληαη επίζεο απφ 

ηζηνξηθνχο κεηαγελέζηεξνπο ηνπ Πνιχβηνπ δει. απφ ηνλ Γηφδσξν ηνλ ηθειηψηε (27.1, 28.13), ηνλ 

ηξάβσλα (8.366), ηνλ Πινχηαξρν (Φηινπνίκελ 12.4-6, 13.1-3, 14, 15, Σίηνο 13.1-4). 



67 

εθεί θαη έπεηηα.
196

 Ήηαλ γηνο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζηξαηεγνχ ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο, 

Λπθφξηα, θαη φπσο θαη ν παηέξαο ηνπ, ππήξμε θαλαηηθφο ζαπκαζηήο ηνπ Άξαηνπ θαη ηνπ 

κεηαγελέζηεξνπ ζηξαηεγνχ ηεο πκπνιηηείαο ηνπ Φηινπνίκελα. πσο, ινηπφλ, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κιενκέλε, ε έρζξα ηνπ Πνιχβηνπ πξνο ηνλ Νάβη είλαη εχθνιν λα γίλεη 

θαηαλνεηή, αθνχ αξθνχζε κφλν ην γεγνλφο φηη ήηαλ παξηηάηεο θαη αληίπαινο ηεο 

Αρατθήο πκπνιηηείαο.  

Ζ ερζξφηεηα θαη ε αληηπάζεηα ηνπ Πνιχβηνπ πξνο ηνλ Νάβη είλαη πνιχ πην έληνλε απφ 

ηελ αληίζηνηρε πξνο ηνλ Κιενκέλε. Απηφ ην γεγνλφο δελ πξέπεη λα ην ζεσξήζνπκε 

θαζφινπ ηπραίν. Πέξα απφ Μεγαινπνιίηεο ν Πνιχβηνο ππήξμε θαη ζπλεηδεηφο 

εθπξφζσπνο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ηνπ, δειαδή ηεο εχπνξεο αξηζηνθξαηίαο, ζαλ 

απνηέιεζκα ερζξφο θάζε θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιενκέλε, 

αλ θαη θαηαδηθαζηέεο ελ ηέιεη πεξηνξίζηεθαλ κέζα ζηα φξηα ηεο πάξηεο. κσο ε 

εμάπισζε ελφο επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζε άιιεο πφιεηο κε κεγάιε απήρεζε ζηηο 

κάδεο δελ κπνξνχζε λα γίλεη αλεθηή. Ζ κνξθή ηνπ Νάβη ζα απνηειεί πάληνηε κία απεηιή 

γηα ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ Μεγαινπνιίηε ηζηνξηθνχ
197

. Αμίδεη ινηπφλ λα δνχκε ηελ 

δσή θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο. 

 

Άλνδνο ζην ζξόλν θαη κεηαξξπζκίζεηο 

Απφ φηη θαίλεηαη ν Νάβηο
198

 θαηαγφηαλ απφ ην βαζηιηθφ γέλνο ησλ Δπξππσληηδψλ
199

. Ζ 

γέλλεζε ηνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηα 250 π.Υ. θαη 240 π.Υ., θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

νη πξψηεο δεθαεηίεο ηηο δσήο ηνπ ζεκαδεχηεθαλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ Κιενκέλε θαη 

                                           
196

 Μηραιφπνπινο 2008, 267- 268. 

197
 Γηα ρξφληα ε κνξθή ηνπ Νάβη ζηεξίρηεθε ζηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ Πνιχβηνπ. Μφιηο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, έπεηηα απφ έξεπλεο ησλ ηζηνξηθψλ ην φλνκα ηνπ απνθαηαζηάζεθε. Οη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί 

απαιιαγκέλνη πιένλ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζφληνο απέξξηςαλ ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ Πνιχβηνπ 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ αθφκα θαη «θαζαξή γεινηνγξαθία» (βι. Cartledge θαη Spawforth 2002, 60).  

198
 Παιαηφηεξα ππήξρε κεγάιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο «Νάβηο». Δίραλ 

παξνπζηαζηεί δηάθνξεο ζεσξίεο γηα απηφ ην ζέκα. Ο Baltrusch ακθηβάιιεη θαη απηφο γηα ην φλνκα «Νάβηο», 

ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα φλνκα πνπ δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί αθξηβψο ην ίδην ζε θαλέλαλ άιινλ 

άλδξα ζηε πάξηε (Baltrusch 2003, 123). κσο, νη ηειεπηαίεο έξεπλεο ζεσξνχλ ην φλνκα «Νάβηο» ειιεληθφ 

θαη κάιηζηα ππνθνξηζηηθφ πξνεξρφκελν απφ ζχληκεζε άιινπ νλφκαηνο, φπσο αθξηβψο ην Άγηο είλαη 

ζχληκεζε ηνπ Αγεζίιανο. Ζ πιήξεο κνξθή ηνπ νλφκαηνο «Νάβηο» ζα μεθηλνχζε κε Ναπ-, φπσο Ναπ-άηεο, 

Ναπ-θιείδαο, ή φπσο Ναπ-θιεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ην Ναπ- κεηαηξάπεθε ζε Ναβ-. Γηα κία ζπγθεληξσηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ην φλνκα «Νάβηο» βι. Μηραιφπνπινο 2008, 271. 

199
 Forrest 1980, 148. 
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ίζσο αθφκα θαη λα πνιέκεζε θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ
200

. Γηα ην δηάζηεκα ηεο 

ηαξαγκέλεο δεθαπεληαεηίαο πνπ αθνινχζεζε ηελ κάρε ηεο ειιαζίαο δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ δξάζε ηνπ. Απφ φηη θαίλεηαη πάλησο ηελ πεξίνδν πνπ 

αλέιαβε ηελ εμνπζία είρε ήδε δηακνξθψζεη πιήξσο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ. 

Σν πξψην πξφβιεκα κε ην νπνίν βξέζεθε αληηκέησπνο ν λένο βαζηιηάο ήηαλ ην πξφβιεκα 

ηεο νιηγαλζξσπίαο. Σα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ρηιηάδεο παξηηάηεο είραλ ραζεί ζε 

κάρεο θαη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ κεηαζηξνθή απηήο ηεο θαηάζηαζεο ρξεηάδνληαλ 

ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο φπσο απηέο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζφλ ν πξνθάηνρνο 

ηνπ, ν Κιενκέλεο. ην ζεκείν απηφ ν Νάβηο απνδείρηεθε άμηνο ζπλερηζηήο ηνπ Κιενκέλε. 

ηφρνο ήηαλ θαη πάιη ε ηάμε ησλ πινπζίσλ παξηηαηψλ ε νπνία είρε ζρεκαηηζηεί μαλά 

κεηά ηελ πηψζε ηνπ Κιενκέλε. ινη φζνη μερψξηδαλ γηα ηνλ πινχην ηνπο θαη ηελ 

θαηαγσγή ηνπο εμνξίζηεθαλ θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο θαηαζρέζεθαλ. κσο ν Νάβηο δελ 

ζηακάηεζε εθεί. Μνίξαζε ηηο δεκεπκέλεο πεξηνπζίεο φρη κφλν ζε ππνκείνλεο θαη ζε 

κηζζνθφξνπο αιιά θαη ζε είισηεο πνπ ηνπο έθαλε παξηηάηεο πνιίηεο
201

. Τπνρξέσζε 

επίζεο ηηο γπλαίθεο θαη ηηο θφξεο ησλ εμνξηζκέλσλ λα παληξεπηνχλ κε ηνπο λένπο 

ηδηνθηήηεο γεο, ψζηε λα λνκηκνπνηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ νπαδψλ ηνπ ζηηο πεξηνπζίεο 

ησλ παιηψλ ηδηνθηεηψλ
202

. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο ππήξμαλ ηδηαίηεξα επαλαζηαηηθέο θαη 

αληίζεηεο απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο λφκνπο ηεο πάξηεο. Ηδηαίηεξα ε έληαμε εηιψησλ 

ζην πνιηηηθφ ζψκα ήηαλ κέρξη ηφηε αδηαλφεηε. Αθφκα θαη ε απειεπζέξσζε ηνπο ήηαλ έλα 

έθηαθην κέηξν πνπ γηλφηαλ θάησ απφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο
203

. Απνηέιεζκα πάλησο 

απηνχ ηνπ κέηξνπ ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηεο πνιππιεζνχο ηάμεο ησλ εηιψησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο θαη θπζηθά ν ζηξαηφο ηεο. 

Ή έληαμε ησλ εηιψησλ ζην πνιηηηθφ ζψκα ησλ παξηηαηψλ έρεη πξνθαιέζεη δηάθνξεο 

ζεσξίεο κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ θαζψο εγείξεη κία ζεηξά εξσηεκάησλ. Σν πην ζεκαληηθφ 

                                           
200

 Μηραιφπνπινο 2008, 270. 

201
 Λίβηνπ 34.31.11, 34.31.14., 34.32.9, θαη Πνιπβίνπ. 13.6.3. 

202
 Πνιπβίνπ 13.6.2-4. 

203
 Πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ην 222 π.Υ., πξηλ ηε κάρε ηεο ειιαζίαο, θαη ν Κιενκέλεο είρε 

θαηαθχγεη ζην κέηξν ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εηιψησλ, ρσξίο φκσο λα ηνπο εληάμεη ζην ζψκα ησλ πνιηηψλ. 

Σν κέηξν απηφ ην έιαβε έπεηηα απφ πηεζηηθή αλάγθε λα απμήζεη ηε δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη ηα κέζα γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ Αληίγνλν. Απνηέιεζε ινηπφλ ηελ έζραηε ιχζε γηα ηνλ 

Κιενκέλε, απνθαιχπηνληαο παξάιιεια θαη ηνλ βαζκφ απειπηζίαο ζηνλ νπνίν είρε θηάζεη. Αληίζεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Νάβη ε απειεπζέξσζε εηιψησλ θαη ε έληαμε ηνπο ζην πνιηηηθφ ζψκα θαίλεηαη φηη ππήξμε κία 

ζπλεηδεηή ελέξγεηα ηνπ λένπ βαζηιηά εληαγκέλε κέζα ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ. 

(Μηραιφπνπινο 2008,  274)  
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απφ απηά είλαη εάλ ν Νάβηο απειεπζέξσζε ή αλ αθφκα θαλ αλ ελέηαμε κέζα ζηνπο 

παξηηάηεο φινπο ηνπο είισηεο ή κφλν έλα κέξνο ηνπο. Γεγνλφο είλαη φηη φηαλ ην 195 π.Υ. 

ν Νάβηο έθαλε γεληθή επηζηξάηεπζε, ζπγθέληξσζε 10.000 παξηηάηεο ζηνπο νπνίνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Λίβην πεξηιακβάλνληαλ θαη πξψελ είισηεο
204

. Αθνχ ινηπφλ νη εληαγκέλνη 

είισηεο απνηεινχζαλ κφλν έλα πνζνζηφ απφ ηνπο 10.000 πνιίηεο θαη δεδνκέλνπ φηη ν 

αξηζκφο ηνπο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο απφ 10.000, είλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο δελ είρε εληαρζεί ζηνπο παξηηάηεο. Θα κπνξνχζακε επίζεο λα 

ππνζέζνπκε φηη ε έληαμε ησλ εηιψησλ ζηνπο πνιίηεο ζα πξέπεη λα έγηλε κεηά απφ θάπνηα 

αμηνιφγεζε, κάιινλ κε θξηηήξην ηελ θαιή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαζψο νη λένη πνιίηεο 

ζα έπξεπε πάλσ απφ φια λα είλαη ηθαλνί ζηξαηηψηεο. Αληίζηνηρα θξηηήξηα ππήξραλ θαη 

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Άγη θαη ηνπ Κιενκέλε. Ζ εηξσλεία ηεο ηζηνξίαο έγθεηηαη ζην φηη 

ηψξα πιένλ κε ηελ έληαμε ησλ εηιψησλ ζην θνηλσληθφ ζψκα ησλ πνιηηψλ, ε απεηιή 

επαλάζηαζεο ησλ εηιψησλ, απεηιή ηελ νπνία νη παξηηάηεο είραλ καδί ηνπο επί αηψλεο, 

άξρηζε ζηγά-ζηγά λα εμαθαλίδεηαη αθνχ νη θνηλσληθέο ηάμεηο ηψξα άξρηζαλ λα ράλνπλ ηηο 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ηνπο. πσο κάιηζηα απνδείρζεθε αξγφηεξα ήηαλ νη «λένη» απηνί 

πνιίηεο απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαλ, πνπ ελ ηέιεη ππεξαζπίζηεθαλ ηελ πάξηε κε πάζνο 

θαη απηαπάξλεζε.  

κσο ν Νάβηο δελ ζηακάηεζε εθεί ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο. Αληηιήθζεθε φηη ε 

πάξηε ήηαλ πξνζθνιιεκέλε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία εδψ θαη αηψλεο εμαζθαιίδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή ηεο απηάξθεηα. Απηφ φκσο είρε ζαλ απνηέιεζκα ε πάξηε 

λα κελ απνθηήζεη πνηέ θαη κία εχξσζηε θαη ηζρπξή νηθνλνκία. Ο Νάβηο επηρείξεζε λα 

ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα κε ηνλ αλαδαζκφ ηεο γεο ηνλ νπνίν θαη απηφο πξαγκαηνπνίεζε 

θαη κε ηελ αλαπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο νη νπνίεο δελ βαζίδνληαλ ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ελίζρπζε ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ επξεία 

θπθινθνξία ρξήκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη έθνςε θαη απηφο λφκηζκα φπσο είρε θάλεη 

ν Κιενκέλεο. Σα λνκίζκαηα έθεξαλ ζηελ πξφζζηα φςε ηελ κνξθή ηνπ θαη ην φλνκα ηνπ, 

ελψ ζηελ νπίζζηα έθεξαλ ηε κνξθή ηνπ Ζξαθιή, ην παξαδνζηαθφ ζχκβνιν ηεο 

ζπαξηηαηηθήο ηζρχνο. 

Ζ ειιεληζηηθή επνρή ήηαλ ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο ησλ λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Ο Νάβηο αληηιήθζεθε φηη ε πάξηε έπξεπε επηηέινπο λα βγεη απφ ηελ 

λαπηηθή απνκφλσζε ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη επηηέινπο ζηφιν. Έηζη, ινηπφλ, κεηά απφ 

                                           
204

 Λίβηνπ 34.27.2-3. 
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ελάκηζη αηψλα ε πάξηε απέθηεζε, γηα πξψηε θνξά, αμηφινγν ζηφιν. Σν Γχζεην έγηλε 

λαχζηαζκνο θαη ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θέληξν, ελψ έγηλαλ επαθέο θαη κε άιια εκπνξηθά 

θέληξα ηνπ Αηγαίνπ, φπσο ε Γήινο. Ζ πάξηε απέθηεζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζεκαληηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ Κξήηε, φπνπ αλαπηχρζεθαλ θαη θηιηθέο ζρέζεηο κε δηάθνξεο πφιεηο ηνπ 

λεζηνχ
205

. Οη επαθέο ηνπ Νάβη κε ηελ Κξήηε απνηέιεζαλ θαη κία ζηαζεξή πεγή 

κηζζνθφξσλ, ε νπνία ππήξμε πνιχηηκε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ
206

. ε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή πεξηηείρηζε ηεο πφιεο, 

εληζρπκέλεο θαηά δηαζηήκαηα κε πχξγνπο
207

. Σν λέν ηείρνο ηεο πφιεο πεξηέβαιε ηηο 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε θψκεο ηεο, πξνζδίδνληαο ηεο πεξηζζφηεξν αζθάιεηα. 

πλέπεηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Νάβη ήηαλ ε επηβνιή βαξηάο θνξνινγίαο πξνο 

ηνπο πνιίηεο. Καηά ηνλ Πνιχβην ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο νθεηιφηαλ ζηελ θηινρξεκαηία 

ηνπ «ηπξάλλνπ» Νάβη
208

, φκσο θάηη ηέηνην έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ αξλεηηθή 

πξνπαγάλδα πνπ θάλεη ν Πνιχβηνο, παξά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

φηη ε επηβνιήο βαξηάο θνξνινγίαο ζα πξέπεη λα ήηαλ ε θπζηθή ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζνχζε ν Νάβηο. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ε θαηαζθεπή ησλ 

ηεηρψλ, ν ζηφινο, ε πιεξσκή ησλ κηζζνθφξσλ (νη νπνίνη απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Νάβη), απαηηνχζαλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά θαη ν Νάβηο δελ 

είρε θαλέλα άιιν ηξφπν γηα λα ηα ζπγθεληξψζεη παξά κνλάρα κε ηε βαξηά θνξνινγία. 

Μέζα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Νάβη ηψξα, θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πάξηεο, 

εκθαλίδεηαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πφιεο. Ζ 

θνξνινγία ζπλδέζεθε κε απηή ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πφιεο. 

                                           
205

 Γηα ηηο ζρέζεηο πάξηεο- Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά κηζζνθφξσλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Νάβη, 

βι. Griffith 1984, 105-106. 

206
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Δίλαη γεγνλφο φηη ν Νάβηο απφ ηελ αξρή ηεο βαζηιείαο ηνπ θηλήζεθε δπλακηθά. Σν 

ζθεπηηθφ κε ην νπνίν θηλήζεθε δελ δηέθεξε απφ απηφ ηνπ Άγη Γ΄ θαη ηνπ Κιενκέλε Γ΄. Αλ 

ε πάξηε ήζειε λα επηβηψζεη ζα έπξεπε λα απαξλεζεί βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ 

ηεο ηα νπνία, αλ θαη θνκκάηη ηεο ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο, πιένλ ηελ θξαηνχζαλ πίζσ, 

έρνληαο κεηαηξαπεί ζε πεξηηηφ βάξνο γηα ηελ ίδηα. Οη  κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νάβη, δειαδή, 

ε έληαμε ησλ εηιψησλ θαη ησλ μέλσλ ζηελ ηάμε ησλ παξηηαηψλ, ε  νξγαλσκέλε 

θνξνινγία, ε  αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ζηφινπ, ε  νξγαλσκέλε πεξηηείρηζε ηεο 

πφιεο, άιιαμαλ ηε κνξθή ηεο πάξηεο. ην κεηαμχ βαζηθνί ζεζκνί ηεο πφιεο, φπσο ε 

Γεξνπζία, ε δηπιή βαζηιεία, νη έθνξνη, είραλ είηε θαηαξγεζεί, είηε πέζεη ζε αρξεζηία, 

αθνχ ν  πξαγκαηηθφο θπξίαξρνο ηεο πφιεο ήηαλ ν Νάβηο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε πάξηε ηνπ 

Νάβη έρεη πιένλ ειάρηζηε ζρέζε κε ηε πάξηε ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. Βξίζθεηαη 

πνιχ πην θνληά ζηηο ειιεληζηηθέο πφιεηο ηεο επνρήο ηεο θαη ιηγφηεξν ζηηο αμίεο θαη ηνπο 

ζεζκνχο ηεο θιαζηθήο επνρήο. Δδψ φκσο βξίζθεηαη θαη ε εηξσλεία ηεο φιεο θαηάζηαζεο. 

Γηαηί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε ε πφιε πιένλ απνηεινχζαλ εκπφδην ζηελ ίδηα 

ηεο ηελ εμέιημε. Αλ ε πάξηε ήζειε λα θαηαθέξεη νξηζκέλα νπζηαζηηθά πξάγκαηα έπξεπε 

λα απαξλεζεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηεο.  

Οη ζεζκνί ηεο πάξηεο ηελ επνρή ηνπ Νάβη δελ έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ αμία πνπ 

είραλ ζην παξειζφλ. Ο ίδηνο ν Νάβηο δελ έρεη ζπκβαζηιέα θαη απηφ δελ ζπλεγνξεί ζηελ 

λνκηκφηεηα ηεο εμνπζίαο ηνπ. κσο ήδε κεηά απφ ην πξαμηθφπεκα ηνπ Κιενκέλε νη 

πεξηζζφηεξνη πνιηηεηαθνί ζεζκνί ηεο πφιεο είραλ πιεγεί αλεπαλφξζσηα θαη ζε ηφζν 

κεγάιν βαζκφ ψζηε λα έρνπλ ράζεη θαη ηελ ίδηα ηελ ζεκαζία ηνπο. Βαζηιείο, γέξνληεο θαη 

έθνξνη είραλ εμνξηζηεί, δνινθνλεζεί θαη αλαθιεζεί, ψζηε πιένλ νη ζεζκνί ηνπο νπνίνπο 

εθπξνζσπνχζαλ λα έρνπλ ράζεη ηελ νπζηαζηηθή ηνπο αμία. Ο ίδηνο ν Κιενκέλεο 

θπβέξλεζε επί κία εηθνζαεηία νπζηαζηηθά κφλνο ηνπ. 

 

Η ειιεληζηηθή κνλαξρία ηνπ Νάβη 

Ο Κιενκέλεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ έθαλε πξνζπάζεηα λα θξαηήζεη 

κία ιεπηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ απνιπηαξρηθφ ηξφπν εμνπζίαο ηνπ θαη ηνλ ζεβαζκφ 

ηνπ πξνο ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε. Ο Νάβηο δελ αζπάζηεθε νχηε ζην ειάρηζην απηή ηελ 

αληίιεςε. Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ ήηαλ απνιπηαξρηθή, εξρφκελε θνληά ζηα πξφηππα ηεο 

ειιεληζηηθήο κνλαξρίαο. χκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο ν Νάβηο δηφξηδε ν ίδηνο ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, ηνπο ζπκβνχινπο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ. Πνιινί απφ απηνχο πξνέξρνληαλ 

απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ βαζηιηά, φπσο αληίζηνηρα θαη νη επλννχκελνη, «νη 

θίινί» ησλ ειιεληζηηθψλ κνλαξρψλ. ε αληίζεζε κε ηελ απζηεξφηεηα θαη ηνλ ιηηφ ηξφπν 
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δσήο ηνπ Κιενκέλε, ν Νάβηο επηδείθλπε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

απνιπηαξρηθήο εμνπζίαο ηνπ. Δίρε ζηελ θαηνρή ηνπ ζηάβινπο κε αθξηβά άινγα θαη 

πξνζσπηθή θξνπξά απνηεινχκελε απφ κηζζνθφξνπο. Δπίζεο απφ φηη θαίλεηαη δηέκελε ζε 

πνιπηειέο αλάθηνξν
209

. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ν Νάβηο 

θαηήξγεζε ηα επίζεκα ζεζκηθά φξγαλα, θαίλεηαη πάλησο φηη είρε ηνλ απφιπην έιεγρν 

ηνπο. Πιένλ, αλάκεζα ζηνλ κνλάξρε θαη ην ιαφ δελ κεζνιαβνχζε θακία άιιε εμνπζία. Οη 

λένη πνιίηεο ηεο πάξηεο, ήηαλ πάλσ απφ φια ππνηειείο ηνπ Νάβη. Τπήξμε ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε έλαο άλζξσπνο ηεο επνρήο ηνπ, έλαο ειιεληζηηθφο βαζηιηάο ν 

νπνίνο ζηεξηδφηαλ ζηε δχλακε ησλ κηζζνθφξσλ, αιιά παξάιιεια ήζειε θαη λα 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ ζαλ επεξγέηεο
210

.  

Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ είλαη ην δήηεκα ηεο αλαδηαλνκήο πνπ έθαλε ν βαζηιηάο. Γελ 

γλσξίδνπκε αλ μαλακνηξάζηεθε απφ ηελ αξρή φιε ε γε ηεο ζπαξηηαηηθήο επηθξάηεηαο ή 

κφλν νη κεγάιεο πεξηνπζίεο πνπ θαηαζρέζεθαλ. Σν πηζαλφηεξν φκσο είλαη φηη ε 

αλαδηαλνκή ηεο γεο δελ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο επηζηξνθήο ζηελ παξάδνζε αιιά σο πξψην 

κέηξν πνπ εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο λέαο, ειιεληζηηθνχ ηχπνπ, κνλαξρίαο. Οη λένη 

θιήξνη πξέπεη λα απνηεινχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ αληακνηβή ηνπ κνλάξρε γηα ηηο 

ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο ησλ ππεθφσλ ηνπ, παξά ηελ απνθαηάζηαζε ελφο πνιηηεηαθνχ 

ζεζκνχ ηνπ παξειζφληνο. Με βάζε απηή ηελ νπηηθή νη θιήξνη ησλ λέσλ παξηηαηψλ είραλ 

πεξηζζφηεξε ζρέζε κε ηνπο θιήξνπο πνπ εθρσξνχζαλ νη Πηνιεκαίνη ζηνπο κηζζνθφξνπο 

ηνπο, παξά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ζπαξηηαηηθνχο θιήξνπο
211

. 

Αλ θαη ν Νάβηο θπβέξλεζε ζαλ ειιεληζηηθφο κνλάξρεο παξφια απηά δελ έθνςε ηνπο 

δεζκνχο ηνπ κε ηελ ζπαξηηαηηθή παξάδνζε ηνπο  νπνίνπο κάιηζηα θαη πξνέβαιε. Απηφ 

γίλεηαη εκθαλέο απφ ηα λνκίζκαηα πνπ έθνςε. ε απηά απεηθνλίδεηαη ζηελ πξφζζηα φςε 

γελεηνθφξνο αιιά ρσξίο κνπζηάθη, ζχκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά ζπαξηηαηηθά πξφηππα, 

ελψ ζηελ νπίζζηα φςε πξνβάιιεηαη ν Ζξαθιήο πνπ ππήξμε ην παξαδνζηαθφ ζχκβνιν ηεο 

ζπαξηηαηηθήο ηζρχνο. Απηή ε αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά βεβαίσο, κπνξεί λα εμεγεζεί. Ο 

Νάβηο είλαη γεγνλφο φηη θπβεξλνχζε ζαλ ειιεληζηηθφο κνλάξρεο. Σν κέξνο φκσο πνπ 

θπβεξλνχζε ήηαλ ε πάξηε. Ζ πάξηε δελ ήηαλ ζαλ ηηο πφιεηο ησλ ειιεληζηηθψλ 

βαζηιείσλ θαη γεληθφηεξα ηεο Αλαηνιήο. Γελ δηέζεηε, δειαδή, ηελ πνηθηινκνξθία ηνπο 

νχηε ηελ πνιπζπιιεθηηθφηεηα ηνπο. Αληηζέησο ήηαλ κία πφιε κε κία ηζρπξή θαη 
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παλάξραηα παξάδνζε ε νπνία δηέζεηε ζπγθεθξηκέλα θαη μεθάζαξα ραξαθηεξηζηηθά. Απηά 

είλαη ζηνηρεία ηα νπνία ν Νάβηο δελ κπνξνχζε λα αγλνήζεη, γη’ απηφ ην ιφγν θαη 

εθκεηαιιεχηεθε ηελ παξάδνζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ ιαφ ηνπ. 

Απηφο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπαξηηαηηθήο 

παξάδνζεο, ηα ζπζζίηηα θαη ε ζπαξηηαηηθή αγσγή, δηαηεξήζεθαλ. Βέβαηα έραζαλ ηελ 

απηνλνκία ηνπο θαη πιένλ ειέγρνληαλ άκεζα απφ ην θξάηνο.  

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην θξάηνο πνπ δεκηνχξγεζε ν Νάβηο έπεηηα 

απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ είλαη έλα θξάηνο ην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο 

επαλαζηαηηθέο θαηλνηνκίεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα θαη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπαξηηαηηθήο παξάδνζεο εθφζνλ απηά ζπληεινχζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζρχο ηνπ. 

Φαίλεηαη πάλησο φηη ν βαζηιηάο πξέπεη λα ζπλάληεζε δπζθνιίεο ζηελ εδξαίσζε ηεο 

βαζηιείαο ηνπ θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο, αθνχ ηνπ 

πήξε ηξία ρξφληα γηα λα θαηαθέξεη λα επηβιεζεί. Ο Πνιχβηνο ηνλ θαηεγνξεί φηη πξνέβαηλε 

πνιχ ζπρλά ζε βαζαληζηήξηα, εμνξίεο, εθηειέζεηο θαη δνινθνλίεο φζσλ δηαθσλνχζαλ καδί 

ηνπ
212

. ζν ππεξβνιηθέο θαη αλ θαίλνληαη απηέο νη θαηεγνξίεο ηνπ Πνιχβηνπ, νξηζκέλεο 

απφ απηέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ αιεζηλέο. Ο λένο κνλάξρεο κέζα ζε απηά ηα ηξία 

ρξφληα ζα πξέπεη λα θαηέθπγε ζε ηέηνηεο αθξαίεο «ιχζεηο», πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εμνπζία, θαζψο επίζεο ην θαζεζηψο ηνπ, θαη ηηο 

επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ. 

 

 Η εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Νάβη 

Παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο ν βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Νάβη 

παξέκεηλε ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ Κιενκέλε. ηφρνο θαη ησλ δχν βαζηιηάδσλ ήηαλ ε αχμεζε 

ηεο ηζρχνο ηεο πάξηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγεκνλίαο ηεο. Μηα ηέηνηα 

πνιηηηθή, φπσο έρνπκε μαλαδεί, έθεξλε ηε πάξηε αλαπφθεπθηα ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 

Αρατθή πκπνιηηεία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Νάβηο επηρείξεζε λα εμαζθαιίζεη ηελ ζηήξημε 

κίαο κεγάιεο δχλακεο. Δπεηδή πιένλ ε πάξηε είρε ζηακαηήζεη λα έρεη ηε ζηήξημε ησλ 

Πηνιεκαίσλ, ν Νάβηο ζηξάθεθε ζε κία λέα δχλακε πνπ εκθαληδφηαλ ζην δηεζλέο 

πξνζθήλην, ηε Ρψκε
213

. Δίρε ζπλάςεη καδί ηεο ζπκκαρία ήδε απφ ην 210 π.Υ. κε ηελ 

έθξεμε ηνπ Πξψηνπ Μαθεδνληθνχ Πνιέκνπ, θαη ζηελ ζπλζήθε ηεο Φνηλίθεο ην 205 π.Υ., 

κε ηελ νπνία ν πφιεκνο απηφο ηειείσζε, πεξηιακβαλφηαλ καδί κε ηνπο Αηησινχο, ηνπο 

                                           
212

 Πνιπβίνπ 13.6.7-10. 

213
 Μηραιφπνπινο 2008, 289. 



74 

Ζιείνπο θαη ηνπο Μεζζήληνπο ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο ληθήηξηαο δχλακεο. ην κεηαμχ ν 

πφιεκνο κε ηε πκπνιηηεία μεθίλεζε ην 204 π.Υ. κε αθνξκή ηελ θινπή ελφο αιφγνπ απφ 

ηνπο ζηάβινπο ηνπ Νάβη. Οη θιέθηεο θαηέθπγαλ ζηελ Μεγαιφπνιε, φπνπ ηνπο 

παξαρσξήζεθε άζπιν. Ζ άξλεζε ησλ Μεγαινπνιηηψλ λα παξαδψζνπλ ηνπο ππαίηηνπο 

έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Νάβη λα επηρεηξήζεη ζεηξά επηδξνκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηθξάηεηαο ηνπο. Ο πφιεκνο ζπλερίζηεθε ζηα επφκελα ρξφληα κε κεζνξηαθέο αςηκαρίεο 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Φαίλεηαη φκσο φηη νη ελέξγεηεο ηνπ Νάβη δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζην πιαίζην κίαο ζπγθξνηεκέλεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά είραλ κάιινλ επθαηξηαθφ, ζα 

ιέγακε, ραξαθηήξα
214

. Σν 201 π.Υ. ν Νάβηο επηηέζεθε αηθληδηαζηηθά ζηελ Μεζζήλε θαη 

θαηέιαβε ηελ πφιε εθηφο απφ ηελ αθξφπνιε. Μία ελέξγεηα πνπ είλαη δχζθνιν λα 

εξκελεπζεί, εθφζνλ ε πάξηε θαη ε Μεζζήλε ήηαλ ζχκκαρνη ήδε απφ ην 205 π.Υ., καδί 

κε ηε Ρψκε θαη ηνπο Αηησινχο, θαη είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλζήθε ηεο Φνηλίθεο. 

Φαίλεηαη πάλησο φηη ηελ πεξίνδν εθείλε ε Μεζζήλε αληηκεηψπηδε έληνλα εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη φηη κέζα ζηελ πφιε ππήξραλ έληνλεο δηακάρεο 

κεηαμχ ηεο δεκνθξαηηθήο θαη ηεο νιηγαξρηθήο παξάηαμεο
215

. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ν 

Νάβηο πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο έξηδεο ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ θαηάιεςε ηεο
216

, φκσο ηα ζρέδηα ηνπ καηαηψζεθαλ εμαηηίαο ηεο έγθαηξεο 

επέκβαζεο ηνπ Φηινπνίκελα. Ο Φηινπνίκελ ρσξίο λα πεξηκέλεη λα ιάβεη έγθξηζε απφ ηηο 

ππφινηπεο δπλάκεηο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο, ζπγθέληξσζε κία δχλακε απνηεινχκελε 

απφ Μεγαινπνιίηεο θαη θηλήζεθε απνθαζηζηηθά πξνο ηελ Μεζζήλε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

λα αηθληδηάζεη ηνλ Νάβη ν νπνίνο αλαγθάζηεθε ηειηθά λα απνρσξήζεη
217

. 

 Έλα ρξφλν κεηά (201/200π.Υ.) ν Φηινπνίκελ εμειέγε ζηξαηεγφο ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο θαη ακέζσο επηρείξεζε λα κεηαθέξεη ηνλ πφιεκν ζηε Λαθσλία. Ο Πνιχβηνο 

αλαθέξεηαη κε ζαπκαζκφ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ δηεμαγσγή ηεο εθζηξαηείαο απφ ηνλ 

Φηινπνίκελα. Αλαθέξεη φηη πξνρψξεζε κέρξη ηελ ειιαζία θαη λίθεζε έλα κηζζνθνξηθφ 

απφζπαζκα ηνπ Νάβη θνληά ζηελ Πειιάλα
218

. Αλ θαη ε ελέξγεηεο ηνπ αλέζηεηιαλ ηηο 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ επηρεηξνχζε ν Νάβηο εθείλε ηελ πεξίνδν, δελ θαίλεηαη φηη 

πξνθάιεζαλ θάπνην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ζηε πάξηε.  
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Αμίδεη λα ζηαζνχκε γηα ιίγν ζε απηφ ην ζεκείν. Ο Πνιχβηνο επαηλεί ηνλ Φηινπνίκελα 

επεηδή πέηπρε λα ζπγθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη λα θηλεζεί κε απφιπηε κπζηηθφηεηα 

πξνο ηελ Λαθσλία ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφο απφ ην εθηεηακέλν δίθηπν θαηαζθφπσλ ηνπ 

Νάβη. Φαίλεηαη, ινηπφλ, απφ απηή ηελ αλαθνξά φηη ν Νάβηο δηαηεξνχζε κεγάιν αξηζκφ 

ππνζηεξηρηψλ ηνπ ζε πνιιέο πφιεηο εθηφο Λαθσλίαο, νη νπνίνη ηνλ ελεκέξσλαλ γηα ηηο 

θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ. Αθφκα κία αλαθνξά ηνπ Πνιχβηνπ έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ρξήζε Κξεηψλ δνινθφλσλ γηα ηελ εμφλησζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ κέζα ζηηο 

πφιεηο φπνπ εθείλνη θαηέθεπγαλ
219

. Οη δχν απηέο αλαθνξέο αξθνχλ γηα λα καο νδεγήζνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξρε έλα θαιά νξγαλσκέλν δίρηπν νπαδψλ ηνπ Νάβη, απισκέλν ζε 

νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν
220

. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη θαη ηελ κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ Νάβη θαη ηνλ Κιενκέλε, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα είρε δηαλνεζεί θαλ ηελ δεκηνπξγία 

αληίζηνηρνπ δηθηχνπ. Σνλ επφκελν ρξφλν (200 π.Υ.), φηαλ ν Φηινπνίκελ απνπζίαδε ζηελ 

Κξήηε, ν Νάβηο επαλέιαβε ηηο επηδξνκέο ηνπ. ε κία απφ απηέο επηηέζεθε ζηελ 

Μεγαιφπνιε, αλαγθάδνληαο ηνπο πνιίηεο λα θιεηζηνχλ ζηα ηείρε ηεο πφιεο ηνπο
221

.   

Φηάλνπκε έηζη ζην 200 π.Υ. φπνπ μεζπά ν Γεχηεξνο Μαθεδνληθφο Πφιεκνο. Ζ 

πνιηηηθή ηνπ Φηιίππνπ Δ΄ ζα έθεξλε ηνπο Ρσκαίνπο ζηελ Διιάδα κε ζηφρν λα ληθήζνπλ 

θαζνξηζηηθά ηνπο Μαθεδφλεο. Ο Φίιηππνο ηφηε δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο ζπκκάρνπ ηνπ, ηεο 

Αρατθήο πκπνιηηείαο. Οη Αραηνί ακθηηαιαληεχηεθαλ γηα ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπο θαη 

νπζηαζηηθά απέξξηςαλ ηελ πξφηαζε ηνπ Φηιίππνπ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα νη Αραηνί 

βξέζεθαλ μαλά ζε δίιεκκα. Σψξα φκσο, ήηαλ νη Ρσκαίνη πνπ ηνπο δεηνχζαλ λα ζηξαθνχλ 

ελαληίνλ ηνπ παιηνχ ζπκκάρνπ ηνπο. Μεηά απφ αξθεηνχο δηζηαγκνχο, νη Αραηνί ηειηθά 

απνθάζηζαλ λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο Ρσκαίνπο
222

. Πιένλ κεηά ηελ απφθαζε ησλ Αραηψλ 

φιε ε Πεινπφλλεζνο ήηαλ ερζξηθή πξνο ηνπο Μαθεδφλεο. ιε, εθηφο απφ ην Άξγνο ην 

νπνίν αξλήζεθε λα αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο πκπνιηηείαο θαη ζηξάθεθε πξνο ην 

καθεδνληθφ ζηξαηφπεδν. Ο Φίιηππνο κε ζέινληαο λα αθήζεη ηελ πφιε εθηεζεηκέλε 

ζηξάθεθε ζε βνήζεηα πξνο ηνλ Νάβη θαη ηνπ δήηεζε λα θαηαιάβεη ηελ πφιε γη’ απηφλ. 

Πξάγκαηη, Ο Νάβηο, δηα ηεο βίαο αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ππνζηεξηρηψλ ηνπ κέζα απφ ηελ 

πφιε ηνπ Άξγνπο εηζέβαιιε θξπθά ηελ λχρηα ζ’ απηήλ θαη ην επφκελν πξσί ήηαλ θχξηνο 

ηνπ Άξγνπο
223

. Ο Νάβηο φκσο θαίλεηαη φηη είρε αληιήζεη ζεκαληηθά καζήκαηα απφ ηελ 
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ζηαδηνδξνκία ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, Κιενκέλε. αλ απνηέιεζκα, απέθπγε λα επαλαιάβεη 

ην κνηξαίν ιάζνο ηνπ λα αδηαθνξήζεη γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο. Σελ 

επφκελε κέξα ν Νάβηο ζπγθάιεζε ηελ ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ, φπνπ πξφηεηλε δχν ζρέδηα 

λφκνπ, έλα γηα ηελ λέα ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεψλ θαη άιιν γηα ηελ δηαλνκή ησλ γαηψλ ζηνπο 

πνιίηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν μεζήθσζε ην πιήζνο έλαληη ησλ πινπζίσλ
224

. Δπίζεο φζνη 

απφ ηνπο αξηζηνθξάηεο ηεο πφιεο πξφιαβαλ θαη έθπγαλ έραζαλ δηα παληφο ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο, νη νπνίεο δηαξπάρηεθαλ. 

Μέζα ζηελ πφιε ηεο πάξηεο ν αλαδαζκφο ηεο γεο, αλ θαη επαλαζηαηηθφο, ζπλδεφηαλ 

ζηελά κε ην παξαδνζηαθφ ηεο πνιίηεπκα. Δθηφο πάξηεο φκσο, ην κέηξν απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ρξεψλ δεκηνπξγνχζε ηελ ηδέα κηαο πξαγκαηηθήο 

επαλάζηαζεο. ηελ πάξηε ηνπ 3
νπ

 π.Υ. αηψλα ν αλαδαζκφο ηεο γεο ζήκαηλε ηνλ ζξίακβν 

ησλ θησρψλ πάλσ ζηνπο πινχζηνπο θαη εθηφο πάξηεο ε αίζζεζε απηή ήηαλ αθφκε πην 

έληνλε
225

. Ζ επέθηαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο πνιηηηθήο- επαλάζηαζεο ζην Άξγνο, ήηαλ θπζηθφ 

λα γελλήζεη ειπίδεο θαη λα μεζεθψζεη ηα θησρά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ 

ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ πάξηε έγηλε πφινο έιμεο φισλ ησλ απνγνεηεπκέλσλ θαη ησλ 

θνηλσληθά πεξηζσξηαθψλ
226

. Βεβαίσο γηα ηνλ Πνιχβην φινη απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ 

εγθιεκαηίεο νη νπνίνη είραλ δηαπξάμεη θάπνηνπ είδνπο έγθιεκα ή αζέβεηα κε απνηέιεζκα 

λα θχγνπλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο, θαηαθεχγνληαο ζηνλ «ηχξαλλν», Νάβη θαη ζηελ πφιε ηεο 

πάξηεο
227

. Δίλαη γεγνλφο, πάλησο φηη κε απηή ηνπ ηελ πξάμε ν Νάβηο κεηαβιήζεθε ζηνλ 

εγέηε θαη πξνζηάηε φισλ ησλ επαλαζηαηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη λα ζεσξείηαη σο ε 

κφλε ελαιιαθηηθή κπξνζηά ζηελ ζπληεξεηηθή Αρατθή πκπνιηηεία. Ο Νάβηο πιένλ 

κπνξνχζε λα ζεσξείηαη σο ε ζπλέρεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κεηαξξπζκηζηψλ βαζηιέσλ, 

αιιά θαη εθείλνο πνπ επέθηεηλε νπζηαζηηθά ησλ ζπαξηηαηηθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα εθηφο 

πάξηεο. πσο έδεημαλ ηα γεγνλφηα ζηελ ζπλέρεηα, ε πνιηηηθή ηνπ Νάβη δηθαηψζεθε αθνχ 

ην Άξγνο έκεηλε πηζηφ ζηελ πάξηε κέρξη ην ηέινο. 

Μεηά ην Άξγνο ε επηξξνή ηεο πάξηεο επεθηάζεθε θαη ζηηο άκεζα εμαξηεκέλεο απφ ην 

Άξγνο θψκεο, φπσο ζηηο Μπθήλεο, φπνπ θαη εθεί ν Νάβηο εθάξκνζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

ηνπ
228

. Ο Νάβηο φκσο δελ ζηακάηεζε εθεί. Σν γεγνλφο φηη είρε θαηαιάβεη ην Άξγνο κε ηελ 

ζπγθαηάζεζε ησλ Μαθεδφλσλ δελ ηνλ εκπφδηζε λα πξνζεγγίζεη ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν 
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θάλνληαο ζπκθσλία κε ηνπο Ρσκαίνπο. Ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Ρσκαίν δηνηθεηή 

Σίην, Κντλην Φιακηλίλν ζε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Μπθήλεο 

(Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 197π.Υ.). ηε ζπλάληεζε απηή ζπκθσλήζεθε ε απνζηνιή εθ 

κέξνπο ηεο πάξηεο κίαο δχλακεο απφ 600 Κξήηεο κηζζνθφξνπο ζε ελίζρπζε ηνπ 

ξσκατθνχ ζηξαηνχ θαη ε ζχλαςε ηεηξάκελεο αλαθσρήο κεηαμχ πάξηεο θαη Αραηψλ. 

Έηζη, ζε αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή κίαο αζήκαληεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο, ν Νάβηο 

πέηπρε ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηνρήο ηνπ Αξγνχο, ελψ ε αλαθσρή ησλ ερζξνπξαμηψλ κε 

ηνπο Αραηνχο ηνπ έδσζε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ θπξηαξρία 

ηνπ ζηελ πφιε
229

. Σν γφεηξν ηεο πάξηεο απμήζεθε θαηαθφξπθα.  Σν 197 π.Υ. ε επηξξνή 

ηεο απισλφηαλ απφ ηελ Αξθαδία θαη ηελ Αξγνιίδα κέρξη ην Αηγαίν θαη ηελ Κξήηε
230

. Ο 

Νάβηο αθνινχζεζε κία εμσηεξηθή πνιηηηθή ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ κία πξνζπάζεηα 

λα θξαηεζνχλ ίζεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηελ πάξηε θαη ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο 

επνρήο
231

. Απηή ε ηζνξξνπία ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ππήξμε απνηειεζκαηηθή θαη 

ζηέθζεθε απφ επηηπρία κε επηζηέγαζκα ηελ θαηνρή ηνπ Άξγνπο, θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θαηνρήο ηνπ απφ ηελ ηζρπξφηεξε δχλακε ηεο επνρήο, ηε Ρψκε. Παξάιιεια ε δχλακεο ηεο 

πάξηεο επεθηάζεθε, γηα άιιε κία θνξά, ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. 

Ζ ζηάζε ηνπ Νάβη απέλαληη ζηνπο Μαθεδφλεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

πξνδνζία
232

. κσο, ζαλ δηπισκαηηθή ελέξγεηα ήηαλ ζσζηή, θαζψο θαίλεηαη φηη ν Νάβηο 

ζέιεζε λα δηαζθαιίζεη ηε ζέζε ηνπ απφ κία πηζαλή ήηηα ησλ Μαθεδφλσλ. Ζ ζπλέρεηα ησλ 

δηθαίσζε θαζψο ε κειινληηθή ήηηα ηνπ Φηιίππνπ ζηηο Κπλφο Κεθαιέο ζην Ηνχλην ηνπ 197 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ε πάξηε λα έρεη ήδε εμαζθαιίζεη ηε ζέζε ηεο ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

ληθεηψλ. Οη ζπλέπεηεο ηεο ήηηαο απηή ζα είλαη θαζνξηζηηθέο φρη κφλν γηα ηε πάξηε, αιιά 

θαη γηα νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Ζ νξηζηηθή απνρψξεζε κίαο κεγάιεο δχλακεο, φπσο ε 

Μαθεδνλία, απφ ην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο επνρήο, θαηέζηεζε ηνπο Ρσκαίνπο κνλαδηθνχο 

ξπζκηζηέο ησλ ειιεληθψλ ππνζέζεσλ. Αλ φλησο ν Νάβηο είρε πξνβιέςεη ηελ επηθείκελε 

πνιηηηθή θαηάζηαζε δελ ην γλσξίδνπκε κε ζηγνπξηά. Πάλησο νη ελέξγεηεο ηνπ απηφ 

δείρλνπλ. ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα γηα λα ηελ απνηξέςεη
233

. Σν 

κφλν, πνπ κπνξνχζε λα θάλεη θαη ην νπνίν ηειηθά έθαλε, ήηαλ λα πξνζπαζήζεη λα 

απνθηήζεη ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε γηα ηελ πφιε ηνπ, πξνζέρνληαο ηαπηφρξνλα λα κελ 
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πξνθαιεί ηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα ε πνιηηηθή ηνπ Νάβη ζα ηνλ έθεξλε 

ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο ζηελνχο ζπκκάρνπο ηνπ, ηνπο Ρσκαίνπο. Αιιά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ εμεηάδνπκε ε εμέιημε απηή ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνβιεζεί.  

Η Ρώκε ελαληίνλ ηεο πάξηεο 

Σν 197 π.Υ. ν Φίιηππνο Δ΄ γλψξηζε ζπληξηπηηθή ήηηα απφ ηνπο Ρσκαίνπο ζηηο Κπλφο 

Κεθαιέο. Πιένλ δελ ππήξρε θαλείο λα κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηνπο Ρσκαίνπο. Έλα ρξφλν 

κεηά, ηνλ Ηνχλην ηνπ 196 π.Υ., άξρηζε ζηελ Κφξηλζν ν κεγάινο παλειιήληνο ενξηαζκφο 

ησλ Ηζζκίσλ. Ζ γηνξηή είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα φινπο ηνπο Έιιελεο θαζψο ζε απηήλ ζα 

αθνχγνληαλ νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ηεο ξσκατθήο ζπγθιήηνπ ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ 

Διιεληθψλ πφιεσλ. Σειηθά νη απνθάζεηο απηέο φξηδαλ φηη ε χγθιεηνο ησλ Ρσκαίσλ θαη 

ν ζηξαηεγφο αλζχπαηνο Σίηνο Κντληηνο απνθάζηδαλ λα αθήζνπλ ειεχζεξνπο ρσξίο 

θξνπξέο θαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη κε ην δηθαίσκα λα έρνπλ ηνπο 

παηξνπαξάδνηνπο λφκνπο ηνπο, φινπο ηνπο Έιιελεο
234

. Ζ αιήζεηα φκσο ήηαλ φηη πιένλ νη 

Έιιελεο είραλ ράζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ιχλνπλ νη ίδηνη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Ζ ηχρε ηνπο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηεο ξσκατθήο ζπγθιήηνπ θαη ησλ 

δηαζέζεσλ ηεο. Ζ πάξηε ζα γηλφηαλ ε πξψηε πφιε πνπ ζα έλησζε ην βάξνο ηεο ξσκατθήο 

δχλακεο. 

Οη Ρσκαίνη ρξεηάδνληαλ έλα πξφζρεκα γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηηο 

ειιεληθέο πφιεηο ρσξίο λα θαλεί φηη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ δηαθήξπμε ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ Διιήλσλ. Σελ επθαηξία ηελ έδσζαλ ζηνλ Φιακηλίλν νη Αραηνί νη νπνίνη 

δήηεζαλ λα απνρσξήζεη ν Νάβηο απφ ην Άξγνο. Απηφ έδσζε ζηνλ ξσκαίν δηνηθεηή ηελ 

επθαηξία πνπ πεξίκελε. Κάιεζε φινπο ηνπο Έιιελεο ζπκκάρνπο ζηελ Κφξηλζν (195 π.Υ.) 

φπνπ εθεί έζεζε ην δήηεκα δηπισκαηηθά θάλνληαο έθθιεζε ζηα αηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ 

γηα ηελ θαηνρή ηνπ Άξγνπο
235

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ απνηεινχζε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπγθάιπςεο ελφο σκνχ παξεκβαηηζκνχ κε ην πξφζρεκα ηνπ 

αγψλα γηα ειεπζεξία. Δπί ηεο νπζίαο ν Φιακηλίλνο ζηε ζπλέιεπζε πνπ είρε ζπγθαιέζεη 

απηφ πνπ δεηνχζε ήηαλ νπζηαζηηθά ε λνκηκνπνίεζε ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ελαληίνλ ηνπ 

Νάβη
236

. ινη νη ππφινηπνη ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ Φιακηλίλνπ θαη απνθάζηζαλ 

λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν ζηελ πάξηε. Έηζη ινηπφλ, γηα δεχηεξε θνξά κεηά απφ έθθιεζε 
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ησλ Αραηψλ, κία κεγάιε δχλακε ηεο επνρήο ζα εγείην κίαο κεγάιεο, «παλειιήληαο» 

εθζηξαηείαο, ελαληίνλ ηεο πάξηεο. Ο Πνιχβηνο αθεγείηαη απηφλ ηνλ πφιεκν ηνλ νπνίν 

νλνκάδεη «Λαθσληθφ».  

Ο Φιακηλίλνο θηλήζεθε δπλακηθά απφ ηελ αξρή. Οινθιεξψλνληαο ηηο πξνεηνηκαζίεο 

ηνπ απνθάζηζε λα εηζβάιεη κε ηηο ρεξζαίεο δπλάκεηο ηνπ ζηελ Λαθσλία, ελψ ν ζηφινο ηνπ 

ζα θαηεπζπλφηαλ πξνο ην Γχζεην. Ήηαλ ε κεγαιχηεξε εηζβνιή πνπ είρε αληηκεησπίζεη ε 

πάξηε ζηελ ηζηνξία ηεο. Ο Νάβηο, απφ ηελ άιιε κεξηά, απνθάζηζε θαη απηφο λα ακπλζεί 

δπλακηθά. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηζε ν Νάβηο ην φιν δήηεκα θαίλεηαη θαη φηη ε 

κνξθή ηνπ «κηζεηνχ ηπξάλλνπ» πνπ καο πεξηγξάθεη ν Πνιχβηνο δελ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Αλ ν Νάβηο ήηαλ ηέηνηα πξνζσπηθφηεηα θαη ε εμνπζία ηνπ ήηαλ 

ζεκειησκέλε ζηελ βία ηφηε ζα είρε αληηδξάζεη ζπαζκσδηθά αθνχ δελ ζα είρε ιατθή 

ππνζηήξημε. κσο ν Νάβηο απνθάζηζε λα αληηζηαζεί θαη ηνλ αθνινχζεζε, φπσο ζα δνχκε 

ζηε ζπλέρεηα, θαη ην ζχλνιν ησλ παξηηαηψλ.  

Απφ ηε ζάιαζζα ν ελσκέλνο ζπκκαρηθφο ζηφινο έζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηηο 

πεξηνηθίδεο πφιεηο ηεο Λαθσλίαο
237

. Κάπνηεο απφ απηέο παξαδφζεθαλ ελψ άιιεο 

αληηζηάζεθαλ θαη έπεζαλ έπεηηα απφ έθνδν. Σελ αξρεγία ηνπ ζηφινπ ηελ είρε ν ίδηνο ν 

Λεχθηνο Κφτληηνο Φιακηλίλνο, ν νπνίνο απνθάζηζε λα θαηαιάβεη ηελ ηζρπξφηεξε απφ ηηο 

πφιεηο απηέο ε νπνία ππήξμε θαη ε λαπηηθή βάζε ηεο πάξηεο, ην Γχζεην. Σελ άκπλα ηεο 

πφιεο είραλ αλαιάβεη δχν δηνηθεηέο κε εμίζνπ ίζεο εμνπζίεο, ν Γεμαγνξίδαο θαη ν 

Γνξγψπαο. Αξρηθά νη ερζξηθέο επηζέζεηο αληηκεησπίζηεθαλ κε επηηπρία, αιιά  χζηεξα ε 

θαηάζηαζε άιιαμε πξνο ην ρεηξφηεξν γηα ηνπο ακπλφκελνπο, εμαηηίαο ηεο θαηαιπηηθήο 

παξνπζίαο ησλ πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ. Οη πνιηνξθεηηθνί θξηνί θαη ηα βιήκαηα ησλ 

θαηαπειηψλ πξνθαινχζαλ ζπλερψο πιήγκαηα ζηηο νρπξψζεηο, κέρξη πνπ θάπνηα ζηηγκή 

νδήγεζαλ θαη ζηελ θαηάξξεπζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ ηείρνπο. Οη Ρσκαίνη βιέπνληαο ηελ 

θαηάζηαζε επηρείξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηαπηφρξνλε επίζεζε θαη απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ηείρνπο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ. Φαίλεηαη φκσο φηη ε πξνζπάζεηα 

απνδείρηεθε θαη πάιη αξθεηά δχζθνιε αθνχ ηειηθά ν Ρσκαίνο δηνηθεηήο πξνηίκεζε λα 

ζηακαηήζεη ηελ έθνδν θαη λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Γεμαγνξίδα ζρεηηθά κε ηελ 

παξάδνζε ηεο πφιεο. Ο Γεμαγνξίδαο φκσο είρε θηλεζεί κπζηηθά, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

Γνξγψπα. ηαλ ν ηειεπηαίνο αληηιήθζεθε ηα ζρέδηα ηνπ πξψηνπ, ιίγν πξηλ ηελ επηθείκελε 

παξάδνζε ηεο πφιεο επελέβεη δπλακηθά. Απνθάζηζε λα ζθνηψζεη ηνλ Γεμαγνξίδα θαη λα 
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ζπλερίζεη κφλνο ηνπ θαη κε κεγαιχηεξν πάζνο ηελ αληίζηαζε
238

. Με ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαζνδήγεζε ε πφιε άληεμε ζηηο εθφδνπο ησλ Ρσκαίσλ θαη ρξεηάζηεθε λα επέκβεη 

πξνζσπηθά ν Σίηνο Κντληηνο Φιακηλίλνο, απνζπψληαο κία δχλακε 4.000 επίιεθησλ 

πνιεκηζηψλ απφ ηελ θχξηα δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ θαη ζπεχδνληαο ζε ελίζρπζε ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ ζην Γχζεην. Πιένλ, ε απμεκέλε πίεζε ησλ Ρσκαίσλ φρη κφλν απφ ηε 

ζάιαζζα αιιά θαη απφ ηε ζηεξηά, νδήγεζαλ ηνλ Γνξγψπα ζηελ απφθαζε ηεο παξάδνζεο 

ηεο πφιεο
239

. Οη ακπλφκελνη δελ άληεμαλ ηελ ζπληξηπηηθή επίζεζε πνπ δέρνληαλ θαη ελ 

ηέιεη, αθνχ πξψηα εμαζθαιίζηεθε ε ειεχζεξε απνρψξεζε ηεο θξνπξάο απφ ηελ πφιε, ην 

Γχζεην παξαδφζεθε ζηνπο Ρσκαίνπο
240

. 

Ζ πηψζε ηνπ Γπζείνπ ζήκαηλε φηη ν πφιεκνο είρε θξηζεί αθνχ ε απψιεηα ηνπ ζηεξνχζε 

απφ ηελ πάξηε θάζε δπλαηφηεηα αλεθνδηαζκνχ. Ζ πηψζε ηεο πάξηεο ήηαλ, πιένλ, 

δήηεκα ρξφλνπ. Βιέπνληαο απηή ηελ θαηάζηαζε ν Νάβηο ηειηθά απνθάζηζε λα έξζεη ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη πέηπρε λα θαλνληζηεί κία ζπλάληεζε, ζηελ 

νπνία παξίζηαλην νη αδειθνί Φιακηλίλνη, ν Δπκέλεο ηεο Πεξγάκνπ, ν λαχαξρνο ησλ 

Ρνδίσλ σζχινο θαη ν ζηξαηεγφο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο, Αξίζηαηλνο. Ο Νάβηο 

πξνζπάζεζε λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε πξψηα κε ηνλ Φιακηλίλν θαη καζαίλνπκε απφ ηνλ 

Λίβην γηα ηνλ δηάινγν πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο.  

Ο ιφγνο ηνπ Νάβη πξνο ηνλ ξσκαίν αλζχπαην είλαη ε κνλαδηθή ζσδφκελε πεξίπησζε 

ζχγθξηζεο ηνπ ξσκατθνχ κε ην ζπαξηηαηηθφ πνιίηεπκα
241

. Αξρηθά ν παξηηάηεο βαζηιηάο 

ππνζηήξημε ηελ λνκηκφηεηα ηεο θαηνρήο ηνπ Άξγνπο, ζπκίδνληαο ζηνλ Ρσκαίν ζηξαηεγφ 

ηελ ζπκκαρία πνπ είραλ ζπλάςεη ζηηο Μπθήλεο, φηαλ ν Νάβηο ήηαλ ήδε θάηνρνο ηεο 

πφιεο. Σν κφλν πνπ είρε δεηήζεη ν Φιακηλίλνο ηφηε ήηαλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα, ηελ νπνία 

ν Νάβηο έζηεηιε θαη φρη λα απνζχξεη ηελ θξνπξά ηνπ απφ ηελ πφιε. Σφληζε, ινηπφλ, φηη ην 

Άξγνο ήηαλ κία πφιε ηελ νπνία ηελ είρε θαηαιάβεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζέιεζε ηεο θαη 

φηη ηφζν κε ηε βία. Ήηαλ επίζεο κία πφιε ηελ νπνία νη Ρσκαίνη ηελ είραλ αθήζεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ, ρσξίο λα έρνπλ ηφηε πξφβιεκα
242

. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ίδηα 

απνθαζηζηηθφηεηα, ν Νάβηο ππεξαζπίζηεθε ηελ εγθπξφηεηα ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ απηφο κεηαξξπζκίζεηο. Γελ απνδέρηεθε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ηχξαλλνο», 

αθνχ ζεσξνχζε φηη ήηαλ έλα ηέρλαζκα ην νπνίν νθεηιφηαλ ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ 
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Ρσκαίσλ απέλαληη ηνπ, έλαο ηίηινο ν νπνίνο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ωο πξνο ηηο θνηλσληθέο ηνπ κεηαξξπζκίζεηο, ν Νάβηο ππελζχκηζε ζηνλ Ρσκαίν ζηξαηεγφ 

φηη ηηο είρε ήδε εθαξκφζεη φηαλ είρε θιεηζηεί ε ζπκκαρία κεηαμχ ηνπο, ηνλίδνληαο φηη νη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο ήηαλ εζσηεξηθή ππφζεζε ηεο πάξηεο θαη δελ κπνξνχζαλ, γηα 

θαλέλα ιφγν, λα βιάςνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. ηε ζπλέρεηα επηρείξεζε κία 

ελδηαθέξνπζα ζχγθξηζε ησλ δχν πνιηηεπκάησλ ηνλίδνληαο φηη νη Ρσκαίνη είραλ επηιέμεη 

λα νξγαλψζνπλ ηελ πνιηηεία ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κέζα ζε απηήλ, νη ιίγνη λα έρνπλ 

ππεξβνιηθφ πινχην θαη ν ιαφο λα ππνηάζζεηαη ζε απηνχο, ελψ ζηελ πάξηε ν λνκνζέηεο 

ηεο είρε επηιέμεη ε γε λα κελ αλήθεη ζηα ρέξηα ιίγσλ θαη λα κελ μερσξίδεη θακία 

θνηλσληθή ηάμε κέζα ζηελ πνιηηεία. Δμηζψλνληαο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο, πίζηεπε φηη ηελ θξίζηκε ζηηγκή ζα ππεξαζπηζηνχλ φινη νη πνιίηεο ηελ παηξίδα ηνπο 

απφ νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ θίλδπλν
243

. Κιείλνληαο ηνλ ιφγν ηνπ, ν Νάβηο παξαδέρηεθε 

φηη είρε κηιήζεη αξθεηά πεξηζζφηεξν απ’ φζν φξηδε ε ιαθσληθή παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπ 

ελψ ζα κπνξνχζε λα είρε κηιήζεη αξθεηά πην ιαθσληθά ιέγνληαο φηη είρε θιείζεη κία 

ζπλζήθε θηιίαο καδί ηνπο θαη φηη απφ εθείλε ηελ κέξα θαη έπεηηα δελ είρε δψζεη 

νπνηαδήπνηε αθνξκή κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, ψζηε εθείλνη λα ην 

κεηαληψζνπλ
244

.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν πήξε ηνλ ιφγν ν Ρσκαίνο αλζχπαηνο, Φιακηλίλνο. Μηιψληαο απφ 

ζέζε ηζρχνο, εμαπέιπζε ελαληίνλ ηνπ έλα δξηκχ θαηεγνξεηήξην, ακθηζβεηψληαο, κεηαμχ 

άιισλ αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη νη Ρσκαίνη είραλ θιείζεη ζπκθσλία κε ηνλ Νάβη. πλέρηζε 

ιέγνληαο φηη ν Νάβηο ππήξμε πάλσ απφ φια έλαο ηχξαλλνο θαη φηη νη Ρσκαίνη νη νπνίνη 

είραλ απειεπζεξψζεη ηελ Διιάδα απφ ηνλ Φίιηππν Δ΄ δελ ζα ζπκκαρνχζαλ πνηέ κε έλαλ 

ηχξαλλν. ηε ζπλέρεηα είπε φηη ν Νάβηο είρε θεξζεί πξνθιεηηθά θαη αιαδνληθά κε ηελ 

ελέξγεηα ηνπ λα θαηαιάβεη ηελ Μεζζήλε, αιιά θαη κε ηελ ζπκκαρία ηνπ κε ηνλ ερζξφ 

ηνπο, ηνλ Φίιηππν Δ΄. Αλέθεξε αθφκα θαη ηηο επηδξνκέο  ησλ ζπαξηηαηηθψλ πινίσλ ζε 

ξσκατθά κεηαγσγηθά, ηα νπνία κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθάιεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ 

αλεθνδηαζκφ ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνχ. Σέινο είπε μεθάζαξα ζηνλ Νάβη λα ζηακαηήζεη λα 

κηιά δεκαγσγηθά αιιά λα δείμεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ πξφζσπν, απηφ ηνπ ηπξάλλνπ θαη ηνπ 

ερζξνχ ηεο Ρψκεο
245
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ηε ζπλέρεηα επελέβεη θαη πήξε ηνλ ιφγν ν Αραηφο ζηξαηεγφο Αξίζηαηλνο. Ο 

Αξίζηαηλνο πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ Νάβη, αξρηθά κε ζπκβνπιέο θαη κεηά κε 

παξαθιήζεηο, λα παξαηηεζεί απφ ηνλ ζξφλν ηνπ. Σνπ ζχκηζε φηη θαη άιινη ηχξαλλνη ζηελ 

Πεινπφλλεζν είραλ θάλεη ην ίδην θαη πέηπραλ κε ηελ ππνρψξεζε ηνπο απηή, λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα αμηνπξεπή θαη αζθαιή δσή. Βεβαίσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ Αξίζηαηλνπ 

ήηαλ μεθάζαξα ππνθξηηηθφ θαη άθελε αδηάθνξν ηνλ Νάβη. Ζ ζηάζε ηνπ Φιακηλίλνπ ηνλ 

απαζρνινχζε πνιχ πεξηζζφηεξν. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Ρσκαίνπ αλζχπαηνπ βεβαίσο θαη 

δελ ήηαλ πεηζηηθά. Ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνζπάζεηεο λα δηθαηνινγεζεί ε αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ξσκατθήο πγθιήηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ έπξεπε ν παξηηάηεο βαζηιηάο 

λα ζθηαγξαθεζεί ζαλ κία ηπξαλληθή θαη εγθιεκαηηθή κνξθή, ε εμνπζία ηεο νπνία δελ 

δηεθδηθνχζε θακία λνκηκφηεηα. κσο ε ηζρπξή παξνπζία ησλ ξσκατθψλ ιεγεψλσλ έμσ 

απφ ηε πάξηε δελ άθελε θαη πνιιά πεξηζψξηα επηινγήο. ην ηέινο ν Φιακηλίλνο 

αλαθνίλσζε ηνπο φξνπο ηνπ. Ο Νάβηο κελ έρνληαο άιιε επηινγή αλαγθάζηεθε λα 

ππνηαρζεί ζε απηνχο.  

Οη φξνη ηνπ δφζεθαλ απφ ηνλ Φιακηλίλν γξαπηψο θαη ήηαλ εμαηξεηηθά ζθιεξνί. Μέζα 

ζε δέθα κέξεο ν Νάβηο ζα έπξεπε λα παξαδψζεη ζηνπο Ρσκαίνπο ην Άξγνο θαη ηηο γχξσ 

θψκεο πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ. ινη νη απειεπζεξσκέλνη δνχινη ηνπ Άξγνπο ζα 

επέζηξεθαλ ζηελ εμνπζία ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Δπίζεο ν Νάβηο φθεηιε λα 

επηζηξέςεη ηνπο θπγάδεο θαη ηνπο θπιαθηζκέλνπο ζηνπο ζπκκάρνπο ησλ Ρσκαίσλ θαη λα 

απνδψζεη ζηνπο Μεζζήληνπο φια ηα ιάθπξα πνπ είρε θαηαζρέζεη απφ ηελ πφιε ηνπο. 

Αθφκα λα απνδψζεη ζηνπο Ρσκαίνπο φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κξήηεο πνπ είρε ππφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαη λα κελ αλακηρζεί κε θαλέλα ηξφπν ζηα εζσηεξηθά ηεο Κξήηεο. Οη φξνη φπσο 

είπακε ήηαλ εμαηξεηηθά ζθιεξνί, αιιά άθελαλ φκσο θαη νξηζκέλα πεξηζψξηα. Σα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπο ήηαλ φηη δελ γηλφηαλ πνπζελά αλαθνξά γηα αιιαγή 

θαζεζηψηνο ζηελ πάξηε θαη δελ ηέζεθε δήηεκα επηζηξνθήο ησλ εμφξηζησλ
246

. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ε απψιεηα ηνπ ζηφινπ θαη ησλ παξάιησλ πφιεσλ ήηαλ έλα απνθαζηζηηθφ 

πιήγκα γηα ηελ πάξηε ε νπνία είρε αλαπηχμεη ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ ζάιαζζα. Ο Νάβηο 

ζπδήηεζε ζηελ αξρή ηνπο φξνπο κε ηνπο επηηειείο ηνπ, αιιά ζχληνκα ηα λέα δηαδφζεθαλ 

ζθνξπίδνληαο αλεζπρία κε ηνπο πνιίηεο. Δπηθξάηεζε αλαβξαζκφο κέζα ζηελ πφιε ηεο 

πάξηεο θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νξηζκέλνη λα μεζεθσζνχλ ακέζσο θαηά ησλ 

Ρσκαίσλ.  
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Ο Νάβηο, βιέπνληαο ηελ αλεζπρία ησλ πνιηηψλ δηέηαμε λα ζπγθιεζεί ε εθθιεζία. Δθεί 

αλαθνίλσζε επίζεκα ζηνπο πνιίηεο ηνπο φξνπο ησλ Ρσκαίσλ. Σν πιήζνο αληέδξαζε κε 

νξγή ζηηο αμηψζεηο ησλ θαηαθηεηψλ θαη απνθάζηζε λα αληηζηαζεί ππνζηεξίδνληαο 

έλζεξκα θαη ηνλ ίδην ηνλ Νάβη
247

. Ο Λίβηνο καο ιέεη φηη ην ζέακα πνπ αληίθξηζε ν 

Φιακηλίλνο ήηαλ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πεξίκελε. Αληί λα δεη ηνλ Νάβη θαη ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ λα πξνζέξρνληαη γηα λα επηθπξψζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ, αληίθξηζε 

νξγηζκέλνπο παξηηάηεο λα βγαίλνπλ απφ ηελ πφιε, ξίρλνληαο αθφληηα θαη βέιε ζηνπο 

άλδξεο ηνπ
248

. Ζ εμέιημε ήηαλ πιένλ μεθάζαξε. Ζ πάξηε, αξλνχκελε λα απνδερηεί ηνπο 

φξνπο ησλ Ρσκαίσλ θαη λα παξαδνζεί, απνθάζηζε λα αληηζηαζεί κέρξη ηέινπο. 

Ζ κάρε έιαβε ρψξα έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο, φπνπ ν Φιακηλίλνο πξνζπάζεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ ζπληξηπηηθή ηνπ ππεξνρή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έθεξε ζηε πάξηε θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ λαπηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ απφ ην Γχζεην. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ ζηξαηνχ 

ηνπ έθζαζε, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηνπο 50.000 άλδξεο. Οη δπλάκεηο ηνπ αλαπηχρζεθαλ 

πεξηκεηξηθά, γχξσ απφ ηελ πφιε. θνπφο ηνπ ήηαλ λα εθηειέζεη έθνδν απφ πνιιά ζεκεία 

ηαπηφρξνλα, ψζηε λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ θαη λα ηνπο αλαγθάζεη 

λα κνηξάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνζπνχζαλ ηελ πξνζνρή ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ψζηε λα κπνξέζεη λα εθδεισζεί ε θχξηα επίζεζε. Ζ θχξηα επίζεζε ηελ 

νπνία ζα εθηεινχζαλ νη ξσκατθέο ιεγεψλεο είρε ζηφρν ηηο ηξεηο αηείρηζηεο πεξηνρέο ζηα 

λφηηα ηεο πφιεο: ην Γηθηχλλαηνλ, ηηο Δπηαγσλίεο θαη ην Φνηβαίνλ
249

. Απφ απηέο ηηο 

πεξηνρέο νη Ρσκαίνη ζα πξνζπαζνχζαλ λα εηζβάιινπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο.  

ηαλ ηειηθά μεθίλεζε ε κάρε νη επηηηζέκελνη φξκεζαλ απφ παληνχ, ελψ νη 

ππεξαζπηζηέο πξνζπαζνχζαλ λα απνθξνχζνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο κε θάζε ηξφπν. Ζ 

ζχγθξνπζε θνξπθψζεθε, φπσο αλακελφηαλ ζηηο ηξείο απηέο πεξηνρέο φπνπ ν Φιακηλίλνο 

θαηεχζπλε ηειηθά ηελ θχξηα επίζεζε ηνπ. Ζ επίζεζε ησλ ξσκατθψλ ιεγεψλσλ 

θαζπζηεξνχζε εμαηηίαο ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνχ ζηξαηεπκάησλ ζε 

πεξηνξηζκέλν ρψξν. Απφ έλα ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα, ε πίεζε ησλ επηηηζέκελσλ 

απέδσζε θαξπνχο, αθνχ θαηάθεξαλ λα εηζρσξήζνπλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ πφιε, ζηνπο 

δξφκνπο ηεο, θαζψο θαη ζε αλνηρηέο πεξηνρέο ηεο. ε απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ν Νάβηο 

ζθηαγξαθείηαη σο κία αληηεξσηθή θηγνχξα, θαζψο ν Λίβηνο καο αθεγείηαη φηη ηνλ 

απαζρνινχζε πσο ζα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, φληαο αλίθαλνο λα πάξεη νπνηαδήπνηε 
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απφθαζε
250

. Δίλαη θαλεξφ φηη θαη ζε απηή ηελ πεξηγξαθή βξίζθνπκε ηα ζεκάδηα ηεο 

επηξξνήο ηνπ Πνιχβηνπ, αθνχ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε ηηο αθξηβείο αληηδξάζεηο 

θαη ζθέςεηο ηνπ Νάβη εθείλεο ηηο θξίζηκεο ψξεο
251

. Σειηθά, θάησ απφ ηελ ζπλερή πίεζε 

ησλ Ρσκαίσλ, ν Νάβηο αλαγθάζηεθε λα ζπλζεθνινγήζεη. Μεηά απφ ηελ ζπκθσλία πνπ 

έγηλε κεηαμχ ηνπο, ν Φιακηλίλνο θαηεπζχλζεθε ζην Άξγνο γηα λα παξαζηεί ζηε γηνξηή ησλ 

Νεκέσλ θαη λα δερηεί ηηο ηηκέο ηεο νιηγαξρηθήο παξάηαμεο ηεο πφιεο, ε νπνία, είρε 

θαηαιάβεη, πιένλ, ηελ εμνπζία. Ο Φιακηλίλνο ηηκήζεθε θαη ζε άιιεο πφιεηο, κάιηζηα ζην 

Γχζεην νη πνιίηεο αλήγεηξαλ αδξηάληα πξνο ηηκήλ ηνπ
252

. Βεβαίσο ην Γχζεην είρε ηνπο 

ιφγνπο ηνπ γη’ απηήλ ηελ κεγάιε ηηκή πξνο ηνλ Φιακηλίλν. Υάξε ζηνπο φξνπο πνπ ν ίδηνο 

επέβαιε ζηνλ Νάβη, ην Γχζεην φπσο θαη φιεο νη παξάιηεο πεξηνηθίδεο πφιεηο απέθηεζαλ 

πιήξε αλεμαξηεζία απφ ηελ πάξηε θαη απνηέιεζαλ ην Κνηλφλ ησλ Λαθεδαηκνλίσλ
253

. 

ηαλ ζην ζπλέδξην ησλ Αραηψλ αλαθνηλψζεθε ηειηθά ε είδεζε φηη ν Νάβηο παξέκεηλε 

ζηελ εμνπζία νη ζχκκαρνη δπζαλαζρέηεζαλ. Μάιηζηα νη Αηησινί απνθάιεζαλ ηνπο 

Ρσκαίνπο ππνρείξηα ηνπ Νάβη θαη ηνπ δεζπνηηζκνχ ηνπ
254

. Ο Φιακηλίλνο φκσο δέρηεθε 

θαη επίζεκα ηελ ζπλζεθνιφγεζε κε ηνλ Νάβη θαη παξά ηελ δπζθνξία θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ Αηησιψλ θαη ησλ Αραηψλ, ε ζπλζήθε επηθπξψζεθε απφ ηελ Ρψκε ηνλ ρεηκψλα ηνπ 

195-4 π.Υ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν γηνο ηνπ ήηαλ φκεξνο ζηελ Ρψκε, ν Νάβηο απνθάζηζε λα 

μεθηλήζεη μαλά ηηο ερζξνπξαμίεο κε ηνπο Αραηνχο. Ο πφιεκνο ήηαλ αλαπφθεπθηνο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ησλ παξάιησλ πφιεσλ, πνπ ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πάξηε ήηαλ 

δσηηθή, θαζψο ε πφιε ήηαλ πιένλ εμαξηεκέλε απφ ην εκπφξην θαη ηελ ζάιαζζα. Μεηά ηελ 

απψιεηα ηνπο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ απψιεηα ηνπ Γπζείνπ, ε πάξηε αζθπθηηνχζε 

νηθνλνκηθά. Γηα ηνπο Αηησινχο απφ ηελ άιιε κεξηά, ε παξακνλή ηνπ Νάβη ζηελ εμνπζία, 

αθφκε θαη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, απνηεινχζε κία ζπλερή απεηιή. Οη Αηησινί είραλ 

απνθαζίζεη λα αθνινπζήζνπλ κία ζαθψο, αληηξσκατθή πνιηηηθή θαη ζηα πιαίζηα απηά ν 

Νάβηο ν νπνίνο ήηαλ ππνηειήο ζηνπο Ρσκαίνπο απνηεινχζε κία ζπλερή απεηιή. 

πλέιαβαλ ινηπφλ έλα ζρέδην δνινθνλίαο ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ λα ζέζνπλ ηελ πφιε 

θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπο. Σν εγρείξεκα ην αλέζεζαλ ζηνλ Αιεμακελφ απφ ηελ 

Καιπδψλα. Σνλ έζηεηιαλ ζηελ πάξηε κε κία δχλακε ηππηθνχ ρηιίσλ αλδξψλ. Ο 
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Αιεμακελφο παξνπζηάζηεθε ζηνλ Νάβη σο αληηπξφζσπνο ησλ Αηησιψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζπκκαρίαο θαη ηνλ θάιεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ 

Ρσκαίσλ. Σελ ψξα πνπ νη δχν ηνπο επηζεσξνχζαλ ην ζηξάηεπκα κέζα ζηελ πάξηε ε 

νκάδα ησλ δνινθφλσλ ηνπ Αιεμακελνχ βγήθαλ απφ ηελ παξάηαμε θαη άξρηζαλ λα ηνλ 

ρηππνχλ κε ηηο ιφγρεο ηνπο. Ο ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηεο πάξηεο μεςχρεζε κπξνζηά ζηνλ 

παξαηαγκέλν ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφ
255

. Οη Αηησινί θαηέιαβαλ ηελ πφιε θαη ηελ ιεειάηεζαλ 

ρσξίο νη παξηηάηεο λα πξνιάβνπλ λα αληηδξάζνπλ νξγαλσκέλα. Παξφια απηά 

αληέδξαζαλ. Καηάθεξαλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ Αιεμακελφ θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη λα 

δηψμνπλ έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ηνπο Αηησινχο. Μεηά ηελ απψιεηα ηνπ Νάβη ε πάξηε 

ήηαλ κία πφιε βπζηζκέλε ζηελ ζχγρπζε. Σελ θαηάζηαζε απηή εθκεηαιιεχηεθε ν  

ζηξαηεγφο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο, Φηινπνίκελ. Αληηιακβαλφκελνο φηη φπνηνο θηλεζεί 

δπλακηθά θαη άκεζα ζα γηλφηαλ θχξηνο ηεο θαηάζηαζεο απνθάζηζε θηλεζεί κε ηζρπξέο 

δπλάκεηο εηζβάινληαο ζηελ πφιε. Μέζα ζηελ γεληθή απνδηνξγάλσζε θαη ζχγρπζε 

θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ηελ πάξηε θαη λα ηελ εληάμεη ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία
256

. Απηφ 

πνπ απέηπραλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη Αηησινί θαη πνπ ππήξμε πάληα ην φλεηξν ησλ 

Αραηψλ ην πέηπρε κε κία αηθληδηαζηηθή θίλεζε ν Ρσκαίνο αλζχπαηνο. 

 

Απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Νάβη 

πσο είπακε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Νάβη είλαη ζθνηεηλή 

θαη αηληγκαηηθή θαη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ερζξφηεηα ησλ πεγψλ. Βέβαηα, 

απφ φηη θαίλεηαη θαη ν ίδηνο ν Νάβηο ππήξμε έλαο ζθιεξφο εγεκφλαο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

ηνλ έθεξλε πην θνληά ζηελ επνρή ηνπ, ηελ επνρή ησλ ειιεληζηηθψλ απφιπησλ κνλαξρηψλ. 

Ζ πνιηηηθή ηνπ φκσο καο δείρλεη φηη ηαπηφρξνλα ππήξμε θαη έλαο κεγάινο εγέηεο θαη έλαο 

ηνικεξφο κεηαξξπζκηζηήο. Με ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε πέηπρε λα θάλεη ηελ 

πάξηε κία δχλακε ηεο επνρήο ηεο, απαιιαγκέλε απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ 

παξειζφληνο. Ζ εθαξκνγή ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ κέηξσλ θαη έμσ απφ ηε πάξηε, ε 

δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζηφινπ θαη νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο πνπ θαιιηέξγεζε κε ηελ 

Κξήηε, ηελ Γήιν, θαη ηε Ρψκε δείρλνπλ φηη αληίζεηα κε ηνλ Κιενκέλε, νη επηδηψμεηο ηνπ 

Νάβη δελ πεξηνξίδνληαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εγεκνλίαο ζηελ Πεινπφλλεζν. Ο Νάβηο 

θαίλεηαη φηη θαηέιαβε ζπλεηδεηή θαη ζπλνιηθή πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απνηέιεζκα ήηαλ λα απμεζεί ε ηζρχο 
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ηεο πάξηεο θαη λα δεκηνπξγεζεί κία πάξηε ηζρπξφηεξε απφ φηη πξνεγνπκέλσο
257

. ε 

ζχγθξηζε κε ηελ γνεηεπηηθή κνξθή ηνπ Κιενκέλε, ν Νάβηο παξέκεηλε θαη παξακέλεη κία 

αηληγκαηηθή θαη ζθνηεηλή θπζηνγλσκία. 

Γεγνλφο φκσο είλαη φηη ηελ επνρή πνπ έδεζε, ην κέιινλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

δηαθπβεπφηαλ αλάκεζα ζηηο κεγάιεο ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο θαη ζηε Ρψκε, ηελ 

αλεξρφκελε δχλακε ηεο Γχζεο. Τπφ απηέο ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο δελ ππήξρε πιένλ ζέζε 

γηα πφιεηο- θξάηε κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο. Ζ πάξηε αλήθε ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία. Πιένλ ζηηο αξρέο ηνπ 2
νπ

 αη. ε πξνζπάζεηα ηεο πάξηεο λα δηαδξακαηίζεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηεο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε. Αληίζεηα κε ηε 

πάξηε, νη ζπλαζπηζκέλνη ερζξνί ηεο γίλνληαλ φιν θαη ηζρπξφηεξνη. Δπηπιένλ νη ζπλερείο 

πνιεκηθέο ζπξξάμεηο θαη νη ερζξηθέο επηδξνκέο είραλ θζείξεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φρη 

κφλν ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ θζνξά απηή έγηλε 

εκθαλείο θαη ζην πεδίν ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξνχζε λα αληαγσληζηεί ηελ Ρψκε θαη ηηο ιεγεψλεο ηεο. Ζ δνινθνλία ηνπ ηειεπηαίνπ 

παξηηάηε βαζηιηά ζπκβφιηδε θαη ην ηέινο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

 Η πάξηε κεηαμύ Αρατθήο πκπνιηηείαο θαη Ρώκεο 

Σν ππνθεθάιαην απηφ εμεηάδεη, ζπλνπηηθά, ηελ πεξίνδν απφ ην 192 π.Υ. κέρξη θαη ην 

146 π.Υ., ρξνληά πνπ ζήκαλε ηελ νξηζηηθή ππνηαγή ησλ Διιαδηθψλ πφιεσλ ζηε Ρψκε. Ζ 

έληαμε, ελ ηέιεη, ηεο πάξηεο ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία, δελ είρε άιιεο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

πφιε, εθηφο θπζηθά απφ ηηο πνιηηηθέο. Ο Φηινπνίκελ αξθέζηεθε ζηελ εγθαηάζηαζε 

αλζξψπσλ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ζηελ εμνπζία ηεο πφιεο. Απφ ην 192 π.Υ. κέρξη θαη ην 

189 π.Υ. επέδεημε κεγάιε κεηξηνπάζεηα ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε πξνο ηελ εηηεκέλε 

πφιε. Άθεζε ηνπο παξηηάηεο λα ξπζκίζνπλ νη ίδηνη ηηο ππνζέζεηο ηνπο ρσξίο λα εμνξίζεη 

ηνπο νπαδνχο ηνπ Νάβη, νχηε λα θαηαξγήζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ. Μάιηζηα, ζηε 

δηάξθεηα κίαο απεηιήο γηα απνζθίξηεζε, ξχζκηζε κφλνο ηνπ ην δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ησλ Ρσκαίσλ ή θάπνηνπ άιινπ Αραηνχ
258

. Ζ πνιηηηθή 

φκσο ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ηεο κεηξηνπάζεηαο απέηπρε.  

                                           
257
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Σν 189 π.Υ. εθδειψζεθε θαη άιιε πξνζπάζεηα απφζρηζεο απφ ηελ πκπνιηηεία ε νπνία 

ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ δνινθνλία ηξηάληα θηιναραηψλ απφ ηνπο παξηηάηεο. Ο 

Φηινπνίκελ απηή ηε θνξά αληέδξαζε κε βηαηφηεηα. Σν 188 π.Υ. νη παξηηάηεο παξέδσζαλ 

νγδφληα ππεχζπλνπο γηα ηελ δνινθνλία ησλ θηιναραηψλ νη νπνίνη ζαλαηψζεθαλ φινη απφ 

ηνπο Αραηνχο. κσο ηα αληίπνηλα δελ ζηακάηεζαλ εθεί. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νάβη 

θαηαξγήζεθαλ, θαη νη παξαδνζηαθνί ζεζκνί, φπσο ε Αγσγή, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

αρατθνχο ζεζκνχο θαη αξρέο, ελψ νξηζκέλνη παξηηάηεο νη νπνίνη ζεσξήζεθαλ 

επηθίλδπλνη, εμνξίζηεθαλ ή ζαλαηψζεθαλ
259

. 

Σα επφκελα ρξφληα ε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο πάξηεο ζα έρεη ζαλ θχξην ζέκα ηεο ηελ 

απνζηνιή πξεζβεηψλ πξνο ηε Ρψκε κε ζηφρν ηελ δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ κε ηελ 

Αρατθή πκπνιηηεία. Ζ ηειεπηαία ζεηξά ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο παξηηάηεο θαη 

ηνπο Αραηνχο εθδειψζεθε ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζην 150- 146 π.Υ.. Γηα κία αθφκε θνξά νη 

παξηηάηεο δηαθψλεζαλ κε ηνπο Αραηνχο πάλσ ζε δεηήκαηα εγεκνλίαο θαη πνιηηηθήο ηεο 

ζπκκαρίαο. Οη Αραηνί δελ δίζηαζαλ λα επηηεζνχλ γηα κία αθφκε θνξά ζηε πάξηε ηελ 

νπνία θαη λίθεζαλ ρσξίο φκσο λα ηελ θαηαιάβνπλ θάηη ην νπνίν δελ ζα επέηξεπε ε Ρψκε. 

Βιέπνπκε πιένλ μεθάζαξα φηη ηφζν νη παξηηάηεο φζν θαη νη Αραηνί ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε βάζε ηηο δηαζέζεηο ηεο Ρψκεο, γη’ απηφ θαη ζηέιλνπλ ζπλερψο ζηε χγθιεην 

πξεζβείεο κε ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο
260

. Ζ πάξηε ζθεπηφκελε ζσζηά πξνζπάζεζε λα 

αθνινπζήζεη ηηο απνθάζεηο ηεο Ρψκεο. Ζ εηξσλεία ηεο Ηζηνξίαο θάλεθε απηή ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Σν θαινθαίξη ηνπ 147 π.Υ. αληηπξφζσπνη ηεο πγθιήηνπ 

έθζαζαλ ζηελ Κφξηλζν φπνπ θαη ελεκέξσζαλ ηνπο Αραηνχο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

Ρψκεο. Δθεί αλαθνηλψζεθε ζηνπο Αραηνχο φηη ε χγθιεηνο ησλ Ρσκαίσλ, επη ηεο νπζίαο, 

δηαιχεη ηελ Αρατθή πκπνιηηεία, δίλνληαο ζηηο ππνηειείο πεξηνρέο ηελ ειεπζεξία ηνπο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα άιιν ήηαλ ην πξαγκαηηθφ κήλπκα ηεο αλαθνίλσζεο. Μεηά ηνπο 

Μαθεδφλεο, ηνπο Αηησινχο θαη ηνπο ειεπθίδεο ηψξα είρε έξζεη ε ζεηξά ησλ Αραηψλ λα 

ππνηαρζνχλ ζηελ ζέιεζε ηεο λέαο δχλακεο. Ζ αληίδξαζε ησλ Αραηψλ ήηαλ ζθνδξή θαη 

άκεζε. Οη πξψηνη απνδέθηεο ηεο νξγήο ηνπο, ήηαλ νη παξηηάηεο, νη νπνίνη ζεσξήζεθαλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ επέκβαζε ηεο Ρψκεο. αλ απνηέιεζκα νη Αραηνί μέζπαζαλ πάλσ ηνπο 

ηελ νξγή ηνπο ρσξίο λα ζθεθηνχλ ηηο ζπλέπεηεο. Σν 146 π.Υ. ε Αρατθή πκπνιηηεία 

θήξπμε επίζεκα ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο πάξηεο, έρνληαο επίγλσζε φηη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα πξνθαινχζε θαη ηελ επέκβαζε ηεο Ρψκεο. Ζ ηξαγηθή εηξσλεία ηεο ηζηνξίαο είλαη 
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φηη ζην ηέινο ε Αρατθή πκπνιηηεία, αλέιαβε ην ξφιν ηνπ ππεξαζπηζηή ησλ Διιήλσλ, ελψ 

απφ ηελ άιιε κεξηά ε πάξηε βξηζθφηαλ ήδε θάησ απφ ηελ ζθηά ηεο ξσκατθήο δχλακεο. 

Ζ παξαδνζηαθά ζπληεξεηηθή πκπνιηηεία, πνπ δελ είρε δηαζηάζεη ζην παξειζφλ λα 

απεπζπλζεί αξρηθά ζηνπο Μαθεδφλεο θαη αξγφηεξα ζηνπο Ρσκαίνπο γηα λα αληηκεησπίζεη 

θαη λα αλαραηηίζεη ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ηνπ Κιενκέλε θαη ηνπ Νάβη, θαηέιεμε λα 

ελζσκαηψζεη ηηο ηειεπηαίεο θνηλσληθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο ηεο. 

Αληηζέησο, ε πάξηε ε νπνία ηελ επνρή ηνπ Κιενκέλε ελαληηψζεθε ζηελ Μαθεδνλία, θαη 

ηελ επνρή ηνπ Νάβη ππήξμε ε θνηηίδα ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο επνρήο 

εθείλεο, ηειηθά ππνζηήξημε ηνλ μέλν θαηαθηεηή, δηαβιέπνληαο ηελ ηειηθή λίθε ηνπ. Ζ 

νξηζηηθή ζπληξηβή ηεο πκπνιηηείαο ήηαλ ζέκα ρξφλνπ θαη έγηλε πξαγκαηηθφηεηα καδί κε 

ηελ νξηζηηθή ππνηαγή νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο ζηνπο Ρσκαίνπο θαηαθηεηέο. Πιένλ δελ 

ππήξρε ρψξνο νχηε γηα πκπνιηηείεο αιιά νχηε θαη γηα πφιεηο- θξάηε φπσο ηεο πάξηεο. 

Ζ Ρσκατθή θαηάθηεζε είρε δψζεη ηέινο ζε θάζε κνξθή πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη 

απηνλνκίαο
261

. Σν κήλπκα ηεο ξσκατθήο εμάπισζεο, ηνπιάρηζηνλ εθείλε ηελ πεξίνδν, 

ήηαλ μεθάζαξν. ζνη ηνικνχζαλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο Ρψκεο ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλνη λα αθαληζηνχλ. Οη πεξηπηψζεηο ηεο Καξρεδφλαο θαη ηεο Κνξίλζνπ 

επηβεβαίσλαλ απηή ηελ πεπνίζεζε. 

 

Η πάξηε  κεηά ην 146 π.Χ. 

Ζ νξηζηηθή ήηηα ηεο πάξηεο θαη ε απφθαζε ηεο πνιηηηθήο παξάηαμεο πνπ επηθξάηεζε 

κεηά ηνλ Νάβη λα αθνινπζήζεη ηηο απνθάζεηο ηεο ξσκατθήο πγθιήηνπ, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ε πφιε λα κελ έρεη ηελ ηχρε ησλ δχν άιισλ πεξηνρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Απφ ην 188 αλήθε ζηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ηεο Ρψκεο θαη κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο 

Διιάδαο, είρε επλντθή κεηαρείξηζε. Ζ πφιε δηαηήξεζε ην ηείρνο ηεο, απαιιάρηεθε απφ ηε 

θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη ζε ζρέζε κε άιιεο πφιεηο, θαηάθεξε λα έρεη έλαλ βαζκφ 

απηνλνκίαο, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «ειεχζεξε πφιε
262

». Σηο πεξηνηθίδεο πφιεηο 

ηηο έραζε νξηζηηθά, θαη απηέο ζπλελψζεθαλ ζε κία μερσξηζηή νκνζπνλδία, ζρεκαηίδνληαο 

ην «Κνηλφ ησλ Διεπζεξνιαθψλσλ». Ζ πάξηε απειεπζεξψζεθε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

αρατθή θαηνρή θαη αλέθηεζε ην παηξνπαξάδνην πνιίηεπκα ηεο. Υάξε ζηε ξσκατθή 

θαηάθηεζε ηα ζπζζίηηα, νη παξαδφζεηο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε αγσγή 
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απνθαηαζηάζεθαλ, φζν απηφ βέβαηα ήηαλ δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, κεηά απφ ηφζε 

θζνξά πνπ είραλ ππνζηεί
263

.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ξσκατθή θαηάθηεζε, ε πάξηε, πιένλ αλίζρπξε 

ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά απνδπλακσκέλε, θαηέβαιε έληνλε πξνζπάζεηα λα αλαβηψζεη ηηο 

«ιπθνχξγεηεο» παξαδφζεηο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη παξηηάηεο λα απνζπάζνπλ ηνλ 

ζαπκαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ Ρσκαίσλ. Γηα ηνπο Ρσκαίνπο ε πάξηε ππήξμε κία 

πφιε παξάμελε θαη ηδηφκνξθε. Ζ ηζηνξία ηεο, ην παξειζφλ ηεο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο, πξνθαινχζαλ ηελ πεξηέξγεηα, θάλνληαο ηελ πφιε ηζρπξφ 

πφιν έιμεο γηα έλα ξεχκα επηζθεπηψλ πνπ αλαπηχρζεθε κε ηνλ θαηξφ. Ζ θήκε ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ ηξφπνπ δσήο παξέκεηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ηζρπξή θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πεξηζηαηηθφ ην νπνίν αλαθέξεη 

ν Φηιφζηξαηνο ζηνλ Βίν ηνπ Απνιισλίνπ. Σν 61 κ.Υ. φηαλ ν Απνιιψληνο ν Σπαλεχο 

πξνζθιήζεθε απφ ηνπο εθφξνπο ζηελ πάξηε, ηνπο έζηεηιε κία επηζηνιή φπνπ εμέθξαδε 

ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηελ πνιπηειή ελδπκαζία θαη ηνπο επηηεδεπκέλνπο ηξφπνπο ησλ 

παξηηαηψλ πξεζβεπηψλ. Ο Φηιφζηξαηνο ηζρπξίδεηαη φηη κεηά απφ ηηο πξνηξνπέο ηνπ 

Απνιισλίνπ ηνπ Σπαλέα νη έθνξνη απνθαηέζηεζαλ αθφκα πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρακέλεο 

παξαδφζεηο ηεο πφιεο
264

.  

Ζ εκθάληζε απηνχ ηνπ «ηνπξηζηηθνχ» ξεχκαηνο είρε επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο πφιεο, ελψ ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ πεξηεγεηηζκνχ αχμεζε ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ηελ θήκε ηεο. Ζ πφιε αλαπιάζηεθε θαη νη ζεζκνί ηεο, νη νπνίνη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή 

επέκβαζε ηνπ Φηινπνίκελα είραλ ζε κεγάιν βαζκφ αιινησζεί, επαλεκθαλίζηεθαλ. Ζ πφιε 

δηαηήξεζε κία ηδηαίηεξε πνιηηεηαθή νξγάλσζε, αιιά ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ δηέθεξε απφ ηηο ππφινηπεο ζχγρξνλεο ηεο πφιεηο. Σν ξεχκα ησλ 

πεξηεγεηψλ είρε ζαλ θίλεηξν ηνπ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπαξηηαηηθή ηζηνξία θαη 

ηελ αγσγή, ζπληειψληαο ψζηε ε πάξηε λα θαηαζηεί έλα απφ ηα κεγάια θέληξα ηεο 

ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο, φηαλ ε ξσκατθή απηνθξαηνξία βξηζθφηαλ ζην 

απφγεην ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φηαλ, αξθεηά αξγφηεξα, ην 21 κ.Υ. ν Αχγνπζηνο 

επηζθέθζεθε ηελ πάξηε, ηίκεζε ηνπο παξηηάηεο απνδίδνληαο ηνπο ηα Κχζεξα θαη 

ζπκκεηέρνληαο ζηα ζπζζίηηα ηνπο
265

. Ζ πφιε είρε πιένλ κεηαηξαπεί ζε έλα δσληαλφ 

κνπζείν. Πεξηβαιιφηαλ απφ έλα εληππσζηαθφ ηείρνο, είρε πνιιά αξραία ηεξά θαη κλεκεία 
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θαη ηελ θνζκνχζαλ έξγα ηέρλεο πςειήο πνηφηεηαο. Ζ ζπληεξεηηθή πφιε, πνπ είρε κείλεη 

γηα αηψλεο απξφζηηε θξαηψληαο θιεηζηέο ηηο πχιεο ηεο, πξνζθαινχζε επηηέινπο ηνπο 

επηζθέπηεο λα ηελ γλσξίζνπλ απφ θνληά. ηα πιαίζηα απηά, ηειεηέο θαη ζεάκαηα 

επαλεκθαλίζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην ξεχκα πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί. Οη αζιεηηθνί αγψλεο ησλ εθήβσλ ππήξμαλ πνιχ δεκνθηιήο, φπσο θαη ην 

αξραίν έζηκν ηεο δηακαζηίγσζεο ζην ηεξφ ηεο Οξζίαο Αξηέκηδνο
266

.  

Έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ θαη ε 

επαλεκθάληζε ηεο αξραίαο δσξηθήο δηαιέθηνπ. ιεο ζρεδφλ νη επηγξαθέο ηεο πάξηεο πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηελ πεξίθεκε ζπαξηηαηηθή αγσγή είλαη γξακκέλεο ζε δσξηθή δηάιεθην, 

έρνληαο κάιηζηα κεξηθέο θνξέο θαη αξθεηά ιάζε. Απηφ ην γεγνλφο θαλεξψλεη έλαλ 

εζειεκέλν αξρατζκφ ν νπνίνο φκσο δελ είλαη πάληνηε αθξηβήο
267

. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε 

φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε κία επνρή φπνπ ε θπξηαξρεί παληνχ ε ειιεληζηηθή θνηλή, ε νπνία 

απνηειεί ηελ παλειιήληα εμειηθηηθή κνξθή ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ. ια απηά ζπληέιεζαλ 

ψζηε νη παξηηάηεο λα απνηειέζνπλ ηνπο θιεξνλφκνπο ελφο αξραίνπ θαη έλδνμνπ 

πνιηηηζκνχ, απνιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη έλα ηδηαίηεξν θχξνο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ξσκατθήο επηθξάηεηαο
268

. 

Καηά ηελ αθκή ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ε πάξηε θαηείρε, καδί κε ηελ Αζήλα, κία 

ζεκαληηθή ζέζε σο επίθεληξν ηνπ ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κάιηζηα απφ ηελ ξσκατθή 

άξρνπζα ηάμε. Ο Αδξηαλφο επηζθέθζεθε δχν θνξέο ηελ πάξηε ην 124-5 κ.Υ. θαη ην 128-

9 κ.Υ., φπνπ ηηκήζεθε σο «θηίζηεο» θαη «επεξγέηεο»
269

. Έθαλε πνιιέο δσξεέο ζηελ πφιε 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εδαθηθέο παξαρσξήζεηο. Δμαηηίαο φισλ απηψλ ν Αδξηαλφο έιαβε 

ην αμίσκα ηνπ παηξνλφκνπ. Πνιινί πινχζηνη θαη δηαθεθξηκέλνη μέλνη αθνινχζεζαλ ην 

παξάδεηγκα ηνπ. Μέζσ γελλαηφδσξσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επεδίσμαλ λα 

απνθηήζνπλ απηφ ην ζπαξηηαηηθφ αμίσκα πνπ ηνπο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ ην 

φλνκα ηνπο κε ηελ πεξίθεκε ζπαξηηαηηθή αγσγή. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, ζηελ 

πεξίνδν ηεο δπλαζηείαο ησλ Αλησλίλσλ ε πφιε λα γίλεη ηφπνο επίζθεςε γηα πνιινχο 

δηαθεθξηκέλνπο Ρσκαίνπο αιιά θαη Έιιελεο νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα γλσξίζνπλ απφ 

θνληά ηελ ηζηνξηθή πφιε
270

. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη αλ θαη ε Αζήλα παξέκεηλε ην κεγάιν 

πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο επνρήο, ε πάξηε, επηδεηθλχνληαο κε έκθαζε ην πνιίηεπκα θαη 
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 Spawforth 2002, 113-114. 
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ηνπο ζεζκνχο ηεο, πέηπρε λα εμαζθαιίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζην ξσκατθφ θφζκν, 

απνηειψληαο παξάιιεια θαη πφιν έιμεο ησλ πεξηεγεηψλ ηεο επνρήο. 
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Δπίινγνο 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε πεξηγξαθή ηεο αλφδνπ θαη ηεο πηψζεο ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ φξσλ «επαλαζηαηηθφο» θαη 

«θίλεκα» απνηεινχλ εθθξάζεηο δαλεηζκέλεο απφ ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ θνηλσληθνπνιηηηθέο ηάζεηο ηεο 

αξραηφηεηαο. Παξφια απηά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη γίλεη 

απνδεθηνί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνξηθνχο ζε ζρέζε ηφζν κε ηνπο εγέηεο φζν θαη κε 

ην πνιηηηθνθνηλσληθφ ξεχκα πνπ επηθξάηεζε ζηελ πάξηε ζε απηή ηελ πεξίνδν. 

Σν ζπαξηηαηηθφ θίλεκα ππήξμε γέλλεκα ηεο ζπαξηηαηηθήο θνηλσλίαο θαη γη’ απηφ 

απεπζπλφηαλ πξψηα απφ φια ζε απηήλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ππήξμαλ ζηξαηησηηθήο 

θχζεσο αιιά απηφ δελ αλαηξεί ηελ επαλαζηαηηθή ηνπ θχζε. Μέζα ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία απεπζπλφηαλ, ήηαλ αλαηξεπηηθφ θαη επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο 

δνκέο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ απηή ηελ άπνςε ππήξμε 

πξαγκαηηθά επαλαζηαηηθφ. Ζ εμέηαζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

ηξηψλ βαζηιέσλ ηεο πάξηεο καο θάλεη λα ζεσξνχκε φηη νη ελέξγεηεο απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάησ απφ έλα ζαθέο θαη δηαθξηηφ ηδενινγηθφ πξίζκα. Ο μεθάζαξνο 

θαη δηαθξηηφο ζηφρνο θαη ησλ ηξηψλ βαζηιέσλ ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο 

ηζρχνο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ πεξηιάκβαλε δχν πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ, ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο «παηξίνπ» πνιηηείαο, δειαδή ηελ επηζηξνθή ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο 

ηνπ ιπθνχξγεηνπ πνιηηεχκαηνο. Απηή ε επηζηξνθή, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα γηλφηαλ εθηθηή 

κέζσ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο αγσγήο, ησλ ζπζζηηίσλ, ηνπ ιηηνχ ηξφπνπ δσήο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο νκνςπρίαο ησλ πνιηηψλ. 

Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ελφο θαζεζηψηνο ηζφηεηαο 

κέζα απφ ηελ αλαδηαλνκή ηεο γεο θαη ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεψλ. Οη δχν απηέο 

πξνυπνζέζεηο ζπλδπάζηεθαλ απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα, θαη κε κία απξνθάιππηε 

αληηπαιφηεηα κε ηελ Αρατθή πκπνιηηεία. Ζ ζχγθξνπζε απηή δελ ζρεηηδφηαλ κφλν κε ηελ 

πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ηεο εγεκνλίαο ζηελ Πεινπφλλεζν, αιιά αλέδεημε θαη κία 

ηδενινγηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο δχν δπλάκεηο ηεο επνρήο. Ζ Αρατθή πκπνιηηεία 

αγσληδφηαλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ αξηζηνθξαηηθψλ αμηψλ ηεο εχπνξεο ηάμεο, ελψ 

αληηζέησο ε πάξηε έθεξλε καδί ηεο ηδέεο θαη αιιαγέο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλαηξνπή 

απηήο αθξηβψο ηεο θνηλσληθήο θαζεζηεθπίαο ηάμεσο. 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά ήηαλ εμίζνπ εκθαλή θαη ηα ελνπνηεηηθά ζηνηρεία ζην πνιηηηθφ 

πξφγξακκα φισλ ησλ εγεηηθψλ κνξθψλ ηνπ θηλήκαηνο. Δίλαη θαλεξφ, δειαδή, φηη ν 

Κιενκέλεο εθάξκνζε νπζηαζηηθά ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ Άγηδνο, ελψ 

κε ηε ζεηξά ηνπο νη ηδέεο ηνπ Κιενκέλε θαη ε πνιηηηθή ηνπ εμαθνινπζνχζαλ λα αζθνχλ 

επηξξνή ζηελ πφιε γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ. Οη βαζηθέο ηδενινγηθέο αξρέο 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κιενκέλε ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ αθφκα θαη ζην δηάζηεκα ησλ 

δεθαπέληε ρξφλσλ πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πηψζε ηνπ κέρξη ηελ άλνδν ηνπ Νάβη. 

Φαίλεηαη, δειαδή, φηη νη ηδέεο απηέο εμαθνινπζνχζαλ λα αζθνχλ επηξξνή ζηελ πνιηηηθή 

δσή ηεο πφιεο κέρξη πνπ ν Νάβηο απνθάζηζε λα θάλεη ηελ ηειεπηαία κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα.  

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νάβη, νη ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε απνηεινχλ εμέιημε εθείλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ απφ ηνλ Άγη θαη ηνλ 

Κιενκέλε. Δίλαη μεθάζαξν φηη κεηαξξπζκίζεηο φπσο ν αλαδαζκφο ηεο γεο, ε παξαγξαθή 

ησλ ρξεψλ, ην άλνηγκα ηεο θιεηζηήο ζπαξηηαηηθήο θνηλσλίαο πξνο ηα έμσ θαη ε 

ελζσκάησζε κε παξηηαηψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο, ε αλαγέλλεζε ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζρχνο 

θαη ε έμνδνο ηεο πάξηεο ζην πξνζθήλην ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ήηαλ θνηλνί ζηφρνη ηφζν 

ησλ επηδηψμεσλ ηνπ Άγηδνο θαη ηνπ Κιενκέλε φζν θαη ηνπ Νάβη. Γίλεηαη, ινηπφλ, 

αληηιεπηφ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νάβη δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ σο κεκνλσκέλν 

γεγνλφο αιιά ζηα πιαίζηα κίαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε χπαξμε 

ηνπ Άγηδνο θαη ηνπ Κιενκέλε, ε κνξθή ηνπ Νάβη δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηή. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ θηλήκαηνο φκσο ζα επηδήζνπλ αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Νάβη 

θαη ζα είλαη εκθαλείο θαη ζηηο πνιηηηθέο νκάδεο πνπ ππήξραλ ζηελ πάξηε κεηά απφ ηελ 

είζνδν ηεο ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία. Ζ αλαδήηεζε θαη επαλαθνξά ησλ λφκσλ ηνπ 

Λπθνχξγνπ, ε θνηλσληθή ηζφηεηα, θαη ε ερζξφηεηα πξνο ηελ Αρατθή πκπνιηηεία θαη φια 

απηά πνπ εθείλε αληηπξνζψπεπε, εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ δσληαλά θαη κεηά ην 

192 π.Υ. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ νκάδσλ πξνο ηε 

Ρψκε, αηηήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Απφ απηή ηελ άπνςε ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ησλ ηξηψλ βαζηιέσλ ζπλέρηζε λα 

πθίζηαηαη θαη κεηά ην 192 π.Υ., κφλν πνχ απφ εθεί θαη έπεηηα είρε δηαζπαζηεί ζε 

επηκέξνπο πνιηηηθέο νκάδεο.  

Θα κπνξνχζακε ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζην 

«επαλαζηαηηθφ θίλεκα» πνπ εμεηάζακε θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ αδεξθψλ Γξάθρσλ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Ρσκατθήο Γεκνθξαηίαο ηνλ 2ν αη. π.Υ.  ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δχν 

ζεκαληηθνί πνιηηηθνί ηεο Ρψκεο πξνζπάζεζαλ, κέζα απφ κία ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ, λα 
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νδεγήζνπλ ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ηάμεο ησλ κηθξνθηεκαηηψλ. Πξψηνο ν Σηβέξηνο Γξάθρνο 

μεθίλεζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ην 133 π.Υ. Ζ πξνζπάζεηα φκσο απηή ζπλάληεζε ηελ 

αληίδξαζε ηεο ξσκατθήο νιηγαξρίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ν Σηβέξηνο Γξάθρνο λα 

δνινθνλεζεί ην 131 π.Υ. Ο αδεξθφο ηνπ Γάηνο εβξψληνο Γξάθρνο δέθα ρξφληα αξγφηεξα 

ζπλέρηζε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ αδεξθνχ ηνπ. κσο γηα κία αθφκε θφξα 

νη ξηδνζπαζηηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο ζπλάληεζαλ ηελ αληίδξαζε ηεο ξσκατθήο πγθιήηνπ. 

Σν 121 π.Υ. ζηα πιαίζηα βίαησλ ηαξαρψλ αλάκεζα ζε αληίπαιεο θνηλσληθέο νκάδεο, ν 

Γάηνο Γξάθρνο θαη πεξίπνπ ηξείο ρηιηάδεο νπαδνί ηνπ ζθαγηάζηεθαλ . Δίλαη ελδηαθέξνλ ην 

γεγνλφο φηη θαη ηα δχν απηά αδέξθηα απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ξσκατθήο νιηγαξρίαο, 

σζηφζν ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ κία απνθαζηζηηθή ιχζε ζηελ 

θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ξσκατθή θνηλσλία ηνπ 2νπ αη. Οη νκνηφηεηεο κε ην «επαλαζηαηηθφ 

θίλεκα» ησλ παξηηαηψλ βαζηιέσλ είλαη εκθαλείο
271

. 

Πξνθαλψο ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ησλ ηξηψλ βαζηιέσλ είρε ηελ απνδνρή ελφο 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ ιανχ ηεο πφιεο. Δίλαη επίζεο θαλεξφ φηη ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα δελ 

απεπζχλζεθε πνηέ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λαθσλίαο, αιιά ζηνλ πιεζπζκφ κίαο 

θαη κνλαδηθήο πφιεο, ηεο πάξηεο. κσο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ θαη ζε ζρέζε 

πάληα κε ηελ θιεηζηή θνηλσλία ησλ παξηηαηψλ ζηελ νπνία θαη απεπζπλφηαλ, ππήξμε 

ηδηαίηεξα πξσηφηππν. Ξεθίλεζε ζαλ κία κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα θαη θαηέιεμε λα 

αλαηξέςεη νινθιεξσηηθά ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν ηεο ζπαξηηαηηθήο 

θνηλσλίαο ζε βαζκφ ηέηνην, ψζηε λα δηθαηνινγεί έηζη ηνλ φξν «επαλαζηαηηθφ θίλεκα».  

Μεηά ηελ ξσκατθή θαηάθηεζε ε πάξηε κεηαηξάπεθε ζε κία πφιε- κνπζείν, φπνπ νη 

θάηνηθνη ηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ δφμα ησλ πξνγφλσλ ηνπο γηα λα δηαζθεδάζνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο επηζθέπηεο πνπ έξρνληαλ ζηελ πεξηνρή. Οη πξνζπάζεηεο θαη νη αγψλεο ηνπ 

παξειζφληνο δελ είραλ πιένλ θακία ζεκαζία. Οιφθιεξνο ν ειιεληζηηθφο θφζκνο είρε 

θαηαθηεζεί απφ ηε λέα κεγάιε δχλακε, ηε Ρψκε, θαη καδί ηνπ θαη ε πάξηε είρε ράζεη φια 

εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ έθαλαλ κία μερσξηζηή πνιηηεία αλάκεζα ζηηο 

ππφινηπεο. Ζ ηειεπηαία κεγάιε ηεο αλαιακπή ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ην επαλαζηαηηθφ 

θίλεκα κίαο πφιεο- θξάηνπο  πνπ πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ην ρακέλν κεγαιείν ηνπ 

παξειζφληνο κέζα ζε έλαλ θφζκν πνπ, φκσο, ραλφηαλ νξηζηηθά. 

 

 

 

                                           
271

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ Γξάθρσλ βι. Mackay 2007, 

146-156. 
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                                                        Δηθόλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθ.1. Ζ Πεινπφλλεζνο ην 229π.Υ. (Μηραιφπνπινο 2008, 107). 
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Δηθ.2. Ο Κιενκεληθφο Πφιεκνο, θάζε 2

ε
. (Μηραιφπνπινο 2008, 164). 
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Δηθ.3. Σξίηε θάζε ηνπ Κιενκεληθνχ Πνιέκνπ. (Μηραιφπνπινο 2008, 177). 
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Δηθ.4. Σεηξάδξαρκν ηνπ Κιενκέλε Γ΄, Λνλδίλν, Βξεηαληθφ Μνπζείν. Ο παξηηάηεο Βαζηιηάο παξνπζηάδεηαη 

αγέλεηνο  θαη θέξεη δηάδεκα θαηά ηα ειιεληζηηθά πξφηππα. ηελ πίζσ φςε ηνπ λνκίζκαηνο παξνπζηάδεηαη ε 

Άξηεκηο Οξζία θέξνληαο ηφμν ζην αξηζηεξφ ηεο ρέξη θαη ζην δεμί δφξπ. (Μηραιφπνπινο 2008, 130). 
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Δηθ.5. Σεηξάδξαρκν ηνπ Νάβη. Λνλδίλν, Βξεηαληθφ Μνπζείν. ην λφκηζκα απηφ ν Νάβηο απεηθνλίδεηαη 

ζηεθαλσκέλνο γελεηνθφξνο θαη ρσξίο κνπζηάθη ζχκθσλα κε ηα ζπαξηηαηηθά πξφηππα. ηελ πίζσ φςε ηνπ 

λνκίζκαηνο απεηθνλίδεηαη ν Ζξαθιήο, επίζεο παξαδνζηαθφ ζχκβνιν ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζρχνο. 

(Μηραιφπνπινο 2008, 274). 
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Δηθ.6. Ζ κάρε ηεο πάξηεο. 

Οη ηξεηο θχξηεο επηζέζεηο ηνπ 

Φιακηλίλνπ. 

(Μηραιφπνπινο 2008, 313).
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                                                        Βηβιηνγξαθία 

 

Αξραίεο Πεγέο 

Αξηζηνηέιεο [Αξηζη.] 

Πνιηηηθά [Πνι.] 

Αξξηαλφο  

Αιεμάλδξνπ Αλάβαζηο  

Ζξφδνηνο [Ζξφδ.] 

Θνπθπδίδεο [Θνπθ.] 

Λίβηνο  

Ab urbe condita  

Ξελνθψλ [Ξελ].  

Διιεληθά [Διι.] 

Λαθεδαηκνλίσλ Πνιηηεία [Λαθ. Πνι.] 

Παπζαλίαο [Παπζ.] 

Αξθαδηθά   

Αρατθά 

Κνξηλζηαθά 

Λαθσληθά 

Μεζζεληαθά 

Πιάησλ [Πιάη.] 

 Αιθηβηάδεο [Αιθ.] 

Πνιηηεία   

Νφκνη 

Πινχηαξρνο [Πινχη.] 

Αγεζίιανο [Αγεζ.] 

Άγηο 

Άξαηνο 

Ηζηθά [Ηζ.] 

Κιενκέλεο [Κιενκ.] 

Λπθνύξγνο [Λπθ.] 

Λύζαλδξνο [Λύζ.] 

Πεινπίδαο [Πει.]  

Σίηνο [Σίη.] 
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Φηινπνίκελ [Φηι.] 

Φιακηλίλνο    

Πνιχβηνο [Πνιχβ.] 

ηξάβσλ [ηξάβ.] 

Φηιφζηξαηνο, Βίνο Απνιισλίνπ  
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