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                                         1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Αιτωλική Συμπολιτεία υπήρξε το πλέον εκτεταμένο κράτος της κεντρικής Ελλάδας 

κατά την διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου
1
. Παράλληλα αποτέλεσε τον 

μεγαλύτερο ανταγωνιστή του κραταιού βασιλείου της Μακεδονίας  για τη διεκδίκηση 

της εξουσίας και την κυριαρχία σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο για δύο αιώνες. To 

πλήθος του Αιτωλικού λαού και το πολεμικό του σφρίγος ήταν γνωρίσματα ήδη 

γνωστά από την κλασική εποχή, καθώς ο Θουκυδίδης τα σημειώνει στην Ἱστορία του 

ως προειδοποίηση ενόψει της εισβολής του στρατεύματος των Αθηναίων, της 

μεγάλης δύναμης της εποχής, στην Αιτωλία το 426 π. Χ.: «τὸ γὰρ ἔθνος μέγα μὲν 

εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν καὶ μάχιμον»2.  Η δυναμική παρουσία  της Αιτωλίας στο 

ιστορικό προσκήνιο γίνεται με την ηγετική της εμφάνιση στην απόκρουση των 

εισβολέων Γαλατών το 279 π. Χ.  Η απόκρουση των βάρβαρων εισβολέων, των 

πρώτων εισβολέων στον ελλαδικό χώρο μετά από διακόσια χρόνια και την εισβολή 

των Περσών, παρουσιάζει στα ελληνικά πράγματα τον αιτωλικό λαό ήδη έτοιμο, 

συμπαγή και οργανωμένο για να αναλάβει πανελληνική δραστηριότητα. Το γεγονός 

αυτό δείχνει την ύπαρξη μιας καλά οργανωμένης πολιτικής ένωσης των Αιτωλών ήδη 

από τον 4
ο
 αιώνα π. Χ., εξελισσόμενο νομικά από τη φυλετική πολιτική ένωση του 

5
ου

 αιώνα, όπως φαίνεται από το τρίτο βιβλίο του Θουκυδίδη κατά τη διάρκεια της 

αθηναϊκής εισβολής το 426 π. Χ., έως τη συμπολιτειακή ένωση του τέλους του 4
ου

 

αιώνα, όταν αρχίζει η εδαφική επέκταση και η εισδοχή πόλεων και εθνών στην 

Αιτωλική Συμπολιτεία
3
. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει λοιπόν με την επίγνωση 

ότι η συγκρότηση των Αιτωλών σε μια ενιαία πολιτική οντότητα προϋπήρχε της 

ελληνιστικής εποχής, εξελισσόμενη θεσμικά από φυλετική ένωση σε συμπολιτειακή. 

 Το πολιτικό σύστημα των συμπολιτειών, αποτελούσε κάτι το νέο μέσα στο 

γενικότερο τρόπο διακυβέρνησης των πόλεων-κρατών, όπως είχε διαμορφωθεί επί 

σειρά ετών στον ελληνικό κόσμο. Η γεωγραφική βάση είναι ευρύτερη και 

εξελίσσεται πέραν του στενού τοπικισμού. Ειδικώτερα στην περίπτωση της 

Αιτωλικής Συμπολιτείας, η ύπαρξη μιας ισχυρής, κεντρικής πολιτικής εξουσίας,  που 

επέζησε για περίπου εκατόν πενήντα έτη και δημιούργησε στέρεες πολιτικές, 

οικονομικές και διοικητικές βάσεις αποδεικνύει την ύπαρξη μιας καλά 

συγκροτημένης κρατικής δομής. Οι όροι ‘κράτος’, ‘state’, ‘confederacy’                     

                                                 
1
 Μια σειρά μονογραφιών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει και θίγει ζητήματα του πολιτικού ρόλου 

των Αιτωλών κατά την ελληνιστική, κυρίως, περίοδο με συγγραφείς τους Antonetti, C. (1990), Les 

Etoliens, Grainger, J. D.  (1999), The league of the Aitolians, Scholten, J. (2000), The politics of 

plunder, Aitolians and their Koinon in the early hellenistic era 279-217 B. C. Οι μονογραφίες αυτές 

προστίθενται στις παλαιότερες των Larsen, J. A. O. (1968), Greek federal states: their institutions and 

history, Κατοπώδη, Γ. Σ. (1977,1990), Αιτωλική Συμπολιτεία. 
2
 Θουκ. 3.94.4. 

3
 Οι όροι συμπολιτεία, κοινό και ομοσπονδία που χρησιμοποιούνται θα περιγραφούν και θα οριστούν 

στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για έννοιες που η σημασία της κάθε 

μιας επικαλύπτει το νόημα της άλλης. Οι τύποι συμμαχιών και οι τύποι ομοσπονδιακής ένωσης στην 

αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη θα οριστούν κατά κύριο λόγο με οδηγό το συλλογικό έργο των 

Buraselis, K., Zoumboulakis, K. (2003), The idea of Εuropean community in history: conference 

proceedings/ edited by Evangelos Chrysos, Paschalis M. Kitromilides, Constantine Svolopoulos [vol 

1], (Athens: National and Capodistrian University of Athens, Greek Ministry of Education and 

Religious Afairs.). 
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αποτυπώνουν με ορθό τρόπο την στέρεη πολιτική και νομική εξουσία που ασκεί η 

κεντρική κυβέρνηση σε έναν συγκεκριμένο γεωγαφικό χώρο επί σειρά ετών
4
. 

   Η ιδιαίτερη ομόσπονδη δομή της πολιτικής οργάνωσης των Αιτωλών είναι 

κάτι το νέο, θεμελιώδες και πρωτότυπο ουσιαστικά δεδομένο στον εως τότε γνωστό 

τρόπο διακυβέρνησης των Ελληνικών πόλεων-κρατών ή των Ελληνιστικών 

βασιλείων. Η συμπολιτειακή -πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική - συγκρότησή της 

υπήρξε οργανικά και πολιτικά εν τέλει επιτυχής, καθώς στις αντιπαραθέσεις της με 

τις άλλες κύριες ή περιφερειακές κρατικές δυνάμεις της εποχής όπως η Αχαϊκή 

συμπολιτεία, το Μακεδονικό βασίλειο και η Ρώμη, επέδειξε θαυμαστή αντοχή και 

προσαρμοστικότητα στις δύσκολες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη 

διάρκεια των χρόνων. Τα βασικά ιστορικά προβλήματα που αφορούν το «ἔθνος των 

Αιτωλών» προκύπτουν από τις ανερεύνητες και ελλιπώς φωτισμένες πτυχές της 

ιστορικής του πορείας ως την ομοσπονδιακή του συγκρότηση συνάμα με την ανάγκη 

προσεκτικής εξέτασης της εξιστόρησης των γεγονότων από τις φιλολογικές πηγές. 

Είναι το αποτέλεσμα της ιδιαίτερα ταραγμένης ελληνιστικής εποχής όταν, με αφορμή 

τη διεκδίκηση της πολιτικής ηγεμονίας  από τις αντιμαχόμενες πλευρές, την Αιτωλία, 

την Αχαία, την Μακεδονία και τέλος την Ρώμη, η απουσία ενός Πολύβιου ή ενός 

Λίβιου εκ μέρους των Αιτωλών στην παράθεση των γεγονότων θα επηρεάσει σοβαρά 

την εικόνα του Αιτωλικού Κοινού που θα αποτυπωθεί στην ιστοριογραφία
5
. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες αυτές η προσέγγιση των προβλημάτων θα γίνει με 

την ενδελεχή μελέτη των ιστορικών πηγών, των επιγραφικών ευρημάτων και 

αρχαιολογικών και γεωγραφικών δεδομένων της αιτωλικής επικράτειας. Έχοντας ως 

αφετηρία το σχόλιο του Πολυβίου στο δέκατο τρίτο βιβλίο της ιστορίας του για την 

φυσική τάση των Αιτωλών να προβαίνουν σε αλλαγές στα εσωτερικά τους, 

«…διόπερ οἰκείως διακείμενοι πρὸς καινοτομίαν τῆς οἰκείας πολιτείας…», 

θα παρουσιαστεί η πολιτική οργάνωση της συμπολιτείας
6
. Μιας οντότητας δηλαδή 

που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα πολιτικά ώριμο ομοσπονδιακό κράτος με 

σταθερή δομή διαχρονικά που μπορούσε να προχωρά σε καίριες και εύστοχες 

προσαρμογές των πολιτικών δομών του όταν οι συνθήκες πολιτικής εγρήγορσης και 

επιβίωσης το επέβαλλαν χωρίς να αλλοιώνεται όμως ο χαρακτήρας της συμπολιτείας 

και ισοπολιτείας, τοποθετώντας το σχόλιο του Πολυβίου στην σωστή του διάσταση, 

μακριά από τον γενικότερο αφορισμό για το Αιτωλικό Κοινό που αυτό εκφράζει. Έξ  

άλλου η αντοχή της ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης για 90 χρόνια από τη 

γαλατική εισβολή το 279 π. Χ. έως την εδαφική της συρρίκνωση μετά τον πόλεμο με 

την Ρώμη το 189 π. Χ. και οι μεγάλες της συγκρούσεις με την Μακεδονία για τον 

έλεγχο της κεντρικής Ελλάδας για 150 χρόνια είναι η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό, 

όπως θα αποδειχτεί. Παράλληλα δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, κοινά με 

τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, στα τέλη του 3
ου

 αιώνα. Χωρίς να υποβιβάζεται η 

απώτερη σημασία των παραγόντων αυτών στην τελική της κάμψη, είναι άξια 

παρατήρησης η ευκολία των Αιτωλών στη δημιουργία νέων πολιτικών μορφών 

εξουσίας και δομών προκειμένου να διευκολύνουν την επιβίωση της κρατικής τους 

υπόστασης. 

  

 

                                                 
4
 Ο J. A. O. Larsen το 1968 πρωτοχρησιμοποίησε τον όρο ‘state’, για να περιγράψει την κρατική 

ομοσπονδιακή πολιτική συγκρότηση (federal state) ως μετεξέλιξη της προηγούμενης, της πόλης-

κράτους.  
5
 Οι Scholten 2003, 65-79, και Grainger 1999, εύστοχα σημειώνουν την απουσία της Vox Aetolica 

στην παράθεση των ιστορικών γεγονότων. 
6
 Πολ. 13.1.2. 
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- Η ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η έρευνα όσον αφορά την Αιτωλία και ειδικότερα την οργάνωση της 

συμπολιτειακής της μορφής, τη συμβολή και τη θέση της στα ελληνικά πράγματα της 

αρχαιότητας είναι δυσανάλογη της σπουδαιότητας του ρόλου που διαδραμάτισε. 

Παρότι σώζονται αρχαιογνωστικές πληροφορίες από περιηγητές του 17
ου

 και 18
ου

 

αιώνα, το πρώτο ολοκληρωμένο έργο για την ιστορική τοπογραφία της Αιτωλίας 

είναι προσφορά του Woodhouse το 1897. Κομβικές παραμένουν οι μελέτες των 

Flaceliere (1937), Στεργιόπουλου (1939), Σωτηριάδη, Ρωμαίου (καλύπτοντας το 

χρονικό φάσμα 1900-1950) σχετικά με την ιστορική και αρχαιολογική της 

καταγραφή. Παραμένει όμως έως και σήμερα η Αιτωλία μια πηγή ιστορικής μελέτης 

ανεξάντλητη σχετικά με τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει, όχι μόνο για την 

ιστορική και πολιτική πορεία του αιτωλικού έθνους και κράτους, αλλά και για την 

πολιτική σκέψη της ελληνικής αρχαιότητας. Επίσης, είναι ανεκτίμητη όσον αφορά 

την διαφώτισή μας για μια ιδιαίτερα σημαντική και ταραχώδη περίοδο της ελληνικής 

ιστορίας των ελληνιστικών κυρίως χρόνων. Αν και δε σταμάτησε ποτέ να απασχολεί 

την ιστορική έρευνα η δράση και η οργάνωση των Αιτωλών, αυτό γινόταν κυρίως σε 

συνάρτηση με την εξέταση άλλων θεμάτων όπως της ιστορίας των Μακεδόνων ή των 

Ηπειρωτών και των Ρωμαίων και δευτερευόντως σχετικά με τις ανωτέρω πολιτικές 

δυνάμεις. Μεταπολεμικά ένα διαρκές ενδιαφέρον για τους ομοσπονδιακούς θεσμούς 

και την συμπολιτειακή οργάνωση με αφετηρία τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια 

του ελληνικού κόσμου, έστρεψε τα φώτα πιο προσεκτικά στην Αιτωλία μέσω 

μελετών και άρθρων, με κυριότερους εκφραστές τους Larsen (1968), Sordi (1953), 

Pritchett (1989-1991) Bommelje (1987) και Κατοπώδη (1977-1990) σε τοπικό 

επίπεδο. Την περίοδο αυτή τίθενται προς παρουσίαση και εξέταση οι θεσμοί που 

αποτελούν το Κοινό των Αιτωλών, παρουσιάζονται προβληματισμοί και δίνονται 

απαντήσεις για ζητήματα πολιτικής οργάνωσης, χωρίς όμως να ξεφεύγει η έρευνα 

πάρα πολύ από την στερεότυπη παρουσίαση της αιτωλικής πολιτικής ως μιας 

πειρατικής και τυχοδιωκτικής εξωτερικής πολιτικής που στηριζόταν εν πολλοῖς στην 

εικόνα των Πολύβιου και Λίβιου. Τα τελευταία χρόνια όμως, η σύγχρονη ιστορική 

έρευνα με μια ανανέωση του ενδιαφέροντος για την Αιτωλία παρουσίασε μια σειρά 

άρθρων αλλά κυρίως - μετά από πολλά χρόνια- μελετών αποκλειστικά για την 

ιστορία της Αιτωλίας, όπως της Antonetti (1990 και 2010) και κυρίως των Grainger 

(1999) και Scholten (2000), που δίνουν αφορμή για μια εξέταση του θέματος 

καταρχάς διαφορετική όσον αφορά την θεώρηση της εικόνας των Αιτωλών ως βίαιων 

και άρπαγων τυχοδιωκτών, ξεφεύγοντας δηλαδή από τα στερεότυπα που 

αποκρυσταλλώθηκαν στην εξιστόρηση του Πολυβίου. Τέλος μια σειρά από 

ενδιαφέροντα άρθρα για την ομοσπονδιακή ένωση των Αιτωλών περιέχονται στον 

συλλογικό τόμο των Μπουραζέλη και Ζουμπουλάκη (2003) με αφορμή την ιστορία 

των ομοσπονδιακών θεσμών στην Ευρώπη.  

 Από την καταγραφή της αιτωλικής ιστορίας δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν 

οι επιγραφές Inscriptiones: Αetoliae (= IG IX I
2
, 1932) και Αcarnaniae (=IG IX I

2
, 

1955) του Κlaffenbach, σημείο αναφοράς στις αιτωλικές μελέτες. Από αρχαιολογικής 

άποψης οι σύγχρονες ανασκαφικές έρευνες που αφορούν θέματα οχυρωματικής 

φύσεως, αστικής οργάνωσης και νομισματικής παραγωγής και αποτελούν ενότητες 

αναγκαίες προς εξέταση στην παρούσα μελέτη για την λειτουργία και την δομή του 

αιτωλικού κράτους παρουσιάζονται κυρίως στα πορίσματα των μελετών των Κολώνα 

(2003 για την Πλευρώνα, Οινιάδες), Σερμπέτη (2001-2006 για τις Οινιάδες), 

Σταυροπούλου- Γάτση και Δανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (2011 για την 

Καλυδώνα), Πορτελάνου (1988 για τις αιτωλικές οχυρώσεις), Παπαποστόλου (2008 
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για την ανασκαφή του ιερού στο Θέρμο) και Λιάμπη, Τσαγγάρη, (1995 και 2005  για 

τα νομίσματα). Χρησιμοποιώντας τα έργα αυτά θα επιχειρηθεί να γίνει μια περαιτέρω 

εξέταση του θέματος όσον αφορά την ενίσχυση ή την ανατροπή απόψεων σχετικά με 

την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της συμπολιτείας, συμπεριλαμβάνοντας όπου 

χρειάζεται και τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης για να υποστηρίξουν 

απόψεις κυρίως με τα θέματα των οχυρώσεων, της ανάπτυξης των πόλεων και της 

σημασίας του νομίσματος.  

 

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η διερεύνηση του θέματος της Αιτωλικής Συμπολιτείας επικεντρώνεται: 

α) αφενός στην εσωτερική πολιτική και στρατιωτική της δομή, 

β) αφετέρου όσον αφορά στην εξωτερική της πολιτική, στις σχέσεις της με τις άλλες, 

γειτονικές και μη δυνάμεις της εποχής.                              

 Η όχι ιδιαίτερα κολακευτική εικόνα, που δίνεται από τους αρχαίους ιστορικούς, θα 

επιχειρηθεί να διευκρινιστεί και να απογυμνωθεί από τις όχι και τόσο αντικειμενικές 

και ιδιαίτερα αυστηρές κρίσεις τους για τη δράση της συμπολιτείας: 

α) ερευνώντας καταρχάς με σαφήνεια τη θεσμική δομή της συμπολιτείας και τη 

λειτουργία των κεντρικών πολιτικών οργάνων λήψης των συμπολιτειακών 

αποφάσεων συνάμα με το ποιά και ποιό ήταν το περιεχόμενο των αξιωμάτων που 

κατέχουν οι ηγέτες του πολιτικού αυτού σχηματισμού.                                

β) αφετέρου θα επιχειρηθεί να δοθεί η ιστορική πορεία της όσον αφορά τις σχέσεις με 

τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, τους πολέμους στους οποίους ενεπλάκη και τις 

διπλωματικές σχέσεις που ανέπτυσσε διευρύνοντας την πολιτική επιρροή της.   

 H διάρθρωση της μελέτης είναι διμερής. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται 

πέντε κεφάλαια στα οποία περιγράφεται η πολιτική συγκρότηση των Αιτωλών, από 

τη φυλετική πολιτική ένωση με σαφή ταυτότητα (ἔθνος) ως την ομοσπονδιακή 

(συμπολιτεία), με παρουσίαση των δομικών συστατικών που προσδιορίζουν την 

ομοσπονδιακή συγκρότηση. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται τέσσερα κεφάλαια 

στα οποία αποτυπώνεται η πορεία της από την συγκρότηση στην ακμή και τέλος στην 

κάμψη, μέσα από την συμμετοχή στην πορεία των ιστορικών γεγονότων της 

ελληνικής ιστορίας με αρχή τον 5
ο
 αιώνα π. Χ. Κατάληξη της παρουσίασης αυτής 

είναι η ανατροπή της εικόνας μιας στυγνά επεκτατικής και βίαιης πολιτείας, που 

σκοπό είχε μόνο τη λεηλασία και την καταστροφή, αλλά η εικόνα ενός 

ομοσπονδιακού οργανισμού που ανέπτυξε έναν άρτιο πολιτικό χαρακτήρα με 

εξαίρετη δυνατότητα απορρόφησης αναίμακτα νέων μελών και δημιουργίας στέρεων 

εδαφικών επεκτάσεων χωρίς τη δημιουργία ταραχών απόσχισης που αντιμετώπιζαν 

άλλες μεγάλες δυνάμεις. Παράλληλα θα δοθεί η εικόνα μιας δύναμης που η πολεμική 

της δραστηριότητα γινόταν μετρημένα και στοχευμένα, με σαφείς πολιτικούς 

στόχους, χωρίς βέβαια να αποφεύγονται και επιχειρήσεις που αποσκοπούσαν καθαρά 

στη λαφυραγωγία, κοινό τόπο όλων όμως στα πλαίσια της ταραχώδους ελληνιστικής 

εποχής. 
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Α΄. ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

 

2. Το Κοινό των Αιτωλών 

 

- Η εδαφική επικράτεια  

 
Αναγκαία προϋπόθεση για την πολιτική εξέταση του αιτωλικού λαού είναι ο 

προσδιορισμός των ορίων και η περιγραφή της γεωγραφικής επικράτειας που 

κάλυπτε και αποτέλεσε το λίκνο της μετέπειτα επέκτασής του. Αποτελεί σημαντική 

επισήμανση για να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά που ανέπτυξε στην ιστορική του 

ολοκλήρωση και επέκταση. Άλλωστε στον αντίποδα της εξαπλώσεως, ο Αιτωλικός 

λαός παρέμεινε στην διάρκεια της αρχαιότητας ένας αρκετά σταθερός οργανισμός με 

μια λίγο πολύ καθορισμένη γεωγραφική έκταση
7
. Οι αρχαίοι ιστορικοί είχαν 

επίγνωση της φήμης της Αιτωλίας για το τραχύ έδαφος που αυτή κάλυπτε, ανώμαλο 

και με πολλά βουνά «τοὺς ὀρεινοὺς καὶ τραχεῖς τόπους»8, με φυσικά εμπόδια «ἐν 

τοῖς τόποις ὀχυρότητα» και χώρο δυσκολοδιάβατο και επικίνδυνο για εισβάλοντα 

στρατεύματα «…ἐδόκει γὰρ εἰς τόπους…εἰς οὓς οὐδεὶς ἐτόλμησε πρότερον 

στρατοπέδῳ παρεμβαλεῖν», όπως αποδείχθηκε άλλωστε σε μια σειρά επίμοχθων 

επιδρομών των Αθηναίων (426 π. Χ.), των Μακεδόνων (321 και 218 π. Χ.) και των 

Ρωμαίων (191 π. Χ.)
9
. Ο Στράβων επιχειρεί μια οριοθέτηση της έκτασης της 

Αιτωλίας η οποία αντανακλά την εικόνα της συμπολιτειακής Αιτωλίας του 2
ου

 π. Χ. 

αιώνα. Την χωρίζει σε αρχαία και επίκτητο. Η αρχαία, μητροπολιτική Αιτωλία είναι 

εύφορη και πεδινή στον γεωγραφικό της πυρήνα από την θάλασσα ως την μεγάλη 

λίμνη Τριχωνίδα στην καρδιά της αιτωλικής γης. Καθόλου τυχαίο ότι σε αυτά τα 

μέρη αναπτύχθηκαν οι μεγάλες πόλεις της Αιτωλίας: «…καὶ τὴν μὲν ἀρχαίαν 

λέγεσθαι τὴν δ᾽ ἐπίκτητον: ἀρχαίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ Ἀχελώου μέχρι 

Καλυδῶνος παραλίαν ἐπὶ πολὺ καὶ τῆς μεσογαίας ἀνήκουσαν εὐκάρπου τε 

καὶ πεδιάδος, ᾗ ἐστὶ καὶ Στράτος καὶ τὸ Τριχώνιον ἀρίστην ἔχον γῆν»
10

.  

Περιβάλλεται όμως από ορεινά και δύσβατα μέρη τα οποία συνεχίζονταν γεωγραφικά 

στα εδάφη της επικτήτου Αιτωλίας, της περιφερειακής συμπολιτείας: «ἐπίκτητον δὲ 

τὴν τοῖς Λοκροῖς συνάπτουσαν ὡς ἐπὶ Ναύπακτόν τε καὶ Εὐπάλιον, 

τραχυτέραν τε οὖσαν καὶ λυπροτέραν». Ακόμα και στο εύφορο κεντρικό τμήμα 

όμως υπάρχουν ψηλοί ορεινοί όγκοι: «ὄρος μέγιστον μὲν τὸν Κόρακα…ἐν μέσῳ 

μὲν μᾶλλον τὸν Ἀράκυνθον…ὑπὲρ δὲ τῆς Μολυκρείας Ταφιασσὸν καὶ 

Χαλκίδα, ὄρη ἱκανῶς ὑψηλά»
11

. Η γεωγραφική θέση της Αιτωλίας υπήρξε εξαρχής 

καθοριστικό σημείο του ρόλου που επρόκειτο να διαδραματίσει αφού η σχεδόν ίση 

απόστασή της από τις βόρειες και νότιες ελληνικές περιοχές της επέτρεψε να έχει 

στενές επαφές με βορρά και νότο, αλληλοεπηρεάζοντας την ίδια και τους γείτονές 

της, μόνο που λόγω του κλειστού χαρακτήρα του Πατραϊκού/Κορινθιακού κόλπου ο 

ιστορικός προσανατολισμός της είναι περισσότερο στραμμένος προς τη δύση απ’ ό,τι 

στην ανατολή. Ειδικότερα, οι Αιτωλοί καταλαμβάνουν την δυτική πλευρά της 

                                                 
7
 Bommelje 1985, 16. 

8
 Διοδ. 18.24.2 – 18.25.1. 

9
 Πολ. 5.14.9. 

10
 Στραβ. 10.3.2. 

11
 Στραβ. 10.4.2-3. 
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ελληνικής χερσονήσου και την βόρεια του Κορινθιακού κόλπου. Ζούσαν κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους στα υψίπεδα της νοτιοδυτικής Πίνδου, φτάνοντας ως τα 

πεδινά μέρη και την παράλια ζώνη του σημερινού Αγρινίου και Μεσολογγίου 

αντίστοιχα
12

. Η εικόνα ολοκληρώνεται με την οριοθέτηση της επικράτειας από τα 

υδροφόρα συστήματα που αποτελούν διόδους επικοινωνίας της ορεινής ενδοχώρας με 

την παράλια εύφορη ζώνη. Έν προκειμένω το ρόλο αυτό παίζουν οι ποταμοί Δάφνος 

(Μόρνος) στα ανατολικά, ο Εύηνος με τις μεγάλες λίμνες με κυριότερη την 

Τριχωνίδα στο κέντρο και ο Αχελώος ποταμός στα δυτικά
13

. Οι μεγάλοι αυτοί 

ποταμοί στα ανατολικά και δυτικά και βεβαίως η θάλασσα στα νότια αποτελούν τα 

σύνορα της αιτωλικής γης. Στο βορρά τα σύνορα δεν είναι απόλυτα καθορισμένα, με 

την επικράτεια πάντως των Αγραίων (ενός εκ των φύλων των Αιτωλών) να μην 

υπερβαίνει την κοιλάδα του ποταμού Ίναχου στο σημερινό χωριό Εμπεσός, 

καλύπτοντας από την μέχρι πρότινος σημερινή επαρχία Βάλτου το πεδινό μέρος σε 

σχέση με τον ορεινό (Άνω Βάλτο),  φτάνοντας ως τις παρυφές των κοιλάδων του 

ποταμού Αγραφιώτη και της λίμνης Τατάρνας, περιοχές των Αμφιλόχων και των 

Αθαμάνων
14

.           

 Η περιοχή αυτή, αρκετά εκτεταμένη για τα ελληνικά δεδομένα, καλυπτόταν 

από τον πολυάριθμο λαό των Αιτωλών, «ἔθνος μέγα τῶν Αἰτωλῶν», ο οποίος ήταν 

οργανωμένος κατά φυλές καταλαμβάνοντας συγκεκριμένες εδαφικές μερίδες της 

αιτωλικής γης. Τα φύλα αυτά αποτελούν τα κύτταρα της πολιτικής συγκρότησης τους 

ήδη από την κλασική εποχή χωρίς ουσιαστικά να χάσουν την ταυτότητά τους μέχρι 

και την ελληνιστική. Το 426 π. Χ. ο Θουκυδίδης μας πληροφορεί για τα τρία κύρια 

φύλα που συναποτελούσαν το ἔθνος των Αιτωλών, μέσα από τα λόγια των 

Μεσσηνίων της Ναυπάκτου οι οποίοι παρακινούν τον Αθηναίο στρατηγό Δημοσθένη 

να εισβάλει στην χώρα. Αυτά είναι οι Οφιονείς, οι Αποδωτοί και το πολυπληθέστερο 

οι Ευρυτάνες
15

. Ο Στράβων προσθέτει επίσης τους Αγραίους και Κουρήτες
16

. Το 

ενδιαφέρον είναι ότι, εκτός από τα πέντε εν τέλει μεγάλα φύλα που συναποτελούν το 

ἔθνος των Αιτωλών, από τα αποσπάσματα των δύο ιστορικών προκύπτει, ότι κάθε 

φύλο υποδιαιρείται σε μικρότερες ομάδες
17

. Έτσι στους Οφιονείς συγκαταλέγονται οι 

Βωμιείς και οι Καλλιείς, ενώ ο Στράβων προσθέτει πως εκτός των φυλών αυτών 

υπάρχουν και άλλοι,  οι οποίοι ζούσαν στην χώρα μιας εκ των κύριων αυτών φυλών, 

όπως μας ενημερώνει και αυτός για τους Βωμιείς που ζουν στη χώρα των Οφιονέων. 

Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές, αφενός γιατί ήδη από τον 5
ο
 αιώνα π. Χ., 

μέσα από τα γεγονότα που εξιστορούνται πιστοποιείται η πολιτική ένωση των 

Αιτωλών αρκετά πρώιμα, αφετέρου γιατί δίνονται κάποια χαρακτηριστικά της 

οργάνωσής τους, τα οποία δεν έχασαν την σημασία τους μέχρι και την ελληνιστική 

συμπολιτειακή ένωση. Αυτά είναι η διαίρεση της επικράτειας με βάση τη φυλή, η 

οποία καταλαμβάνει συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και η εξοικείωση με μια μορφή 

πρώιμης ένωσης ομοσπονδιακού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο, με την εγκόλπωση 

εντός μιας κύριας φυλής άλλων μικρότερων, πρακτική η οποία θα βρει την πολιτική 

της ωρίμανση στα ελληνιστικά χρόνια όταν θα προσαρτηθούν εντός της αιτωλικής 

επικράτειας άλλα ελληνικά φύλα και πόλεις.  

                                                 
12

 Bommelje 1985, 16. 
13

 Νεραντζής 2004, 18-19. 
14

 Γκιόλιας 2011, 50-53,  Αntonetti 1990, 26. 
15

 Θουκ. 3.94.4. 
16

 Στραβ. 10.2.5, «ἐκ Βωμιέων τῶν ἐν Ὀφιεῦσιν Αἰτωλικῷ ἔθνει…καθάπερ καὶ οἱ Εὐρυτᾶνες 

καὶ Ἀγραῖοι καὶ Κουρῆτες καὶ ἄλλοι…». 
17

 Θουκ. 3.96.4, Στραβ. 10.2. 5, Woodhouse 1897, 55-87. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=*eu)ruta=nes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29agrai%3Doi&la=greek&can=*%29agrai%3Doi0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=*)agrai=oi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kourh%3Dtes&la=greek&can=*kourh%3Dtes0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=*kourh=tes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Flloi&la=greek&can=a%29%2Flloi0&prior=kai/
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- Η φυλετική ομοσπονδία 

 
Η Παναιτωλική συνείδηση, η βεβαιότητα δηλαδή ότι οι ευρύτερες ή 

στενότερες φυλές των Αιτωλών ανήκαν στο ίδιο έθνος, η οποία ήταν αρκετά πρώϊμα 

εδραιωμένη, βρήκε την έκφρασή της στην πολιτική συνεργασία των ομάδων αυτών. 

Οι δεσμοί των φυλών αυτών είναι ισχυροί, αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης μιας 

κοινής ταυτότητας που απορρέει από το κοινό ηρωικό παρελθόν και την ύπαρξη του 

πιο στέρεου δεσμού που ένωνε τους Αιτωλούς, την συσπείρωση γύρω από τον ιερό 

χώρο του Θέρμου, την κοινή λατρεία, την τέλεση κοινών θυσιών και εορτών. Ο ιερός 

τόπος του Θέρμου ασκεί μακραίωνη επιρροή στην πορεία του ἔθνους αποτελώντας 

την Ακρόπολη της θρησκευτικής και πολιτικής του ιστορίας
18

.   

  Όμως τι είναι η φυλή και σε τι συνίσταται η φυλετική πολιτική ένωση; 

Σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν δοθεί, οι φυλές είναι ανθρώπινα σύνολα που 

απόκτησαν δεσμούς συγγένειας από την κοινή διαβίωσή τους σε συγκεκριμένη 

εδαφική περιοχή, έχουν την ίδια γλώσσα, κοινές θρησκευτικές τελετές και 

μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα που προέκυπτε από την καταγωγή από έναν κοινό 

πρόγονο-γενάρχη
19

. Ο Larsen προσθέτει πως η φυλή αποτελεί ένα αμάγαλμα 

γεωγραφίας και πολιτικής. Δηλαδή μιας ομάδας ανθρώπων που μοιράζονται 

συγκεκριμένο χώρο και υιοθετούν συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης του κόσμου 

που τους περιβάλλει
20

. Η φυλετική πολιτική ένωση αποτελεί λοιπόν τη στενότερη 

πολιτική συνεργασία μεταξύ των φυλών αυτών με τη συγκρότηση πολιτικών 

οργάνων, όπως ενός συμβουλίου ή μιας συνέλευσης, μιας κοινής 

πολιτικοστρατιωτικής κεφαλής σε – τουλάχιστον – κρίσιμες στιγμές για το έθνος και 

την κοινή δράση για την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών-στρατιωτικών στόχων
21

. 

Επίσης η από κοινού συνεργασία για την τέλεση θρησκευτικών εορτών τιμώντας την 

πατρογονική λατρεία. Στην περίπτωση της Αιτωλίας τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

εμφανή σε όλη την διάρκεια του ιστορικού της βίου.    

 Σημείο αναφοράς αναμφισβήτητα αποτελεί ο ιερός χώρος του Θέρμου, με τον 

αρχαϊκό μνημειώδη ναό του Θερμίου Απόλλωνος. Το κατάφυτο οροπέδιο του 

Θέρμου βρίσκεται στην καρδιά της Αιτωλίας, «ἐν τῷ ὁροθεσίω οὕτως εἰπείν 

μεταξύ τῶν τριῶν ὁρεινῶν τῆς Ἀιτωλίας φυλῶν, τῶν Ἀποδωτῶν, τῶν 

Ὁφιονέων καί τῶν Εὐρυτάνων καί ἐν τῇ συνόδω τῶν μεγάλων ὁδῶν αὐτής»
22

. 

Ήταν δηλαδή το σταυροδρόμι η θέση αυτή για τη συνάντηση των Αιτωλών αρκετά 

νωρίς ιστορικά, προκειμένου να κάνουν εμπορικές συναλλαγές και να τελούν κοινές 

λατρείες. Τη σημασία του τόπου φανερώνει η προϊστορική ήδη εγκατάσταση,  με την 

αρχαιολογική σκαπάνη να φέρνει στο φως μεγάλο αψιδωτό κτίριο γνωστό ως 

Μέγαρο Α και κατάλοιπα προϊστορικού οικισμού και ισομεγέθες κτήριο γνωστό ως 

Μέγαρο Β να το διαδέχεται στην διάρκεια της Υστερομηκυναϊκής και Γεωμετρικής 

εποχής
23

. Η συνέχεια της εγκατάστασης αυτής θα ολοκληρωθεί με την οικοδόμηση 

του πρώτου μεγάλου ναού του Θερμίου Απόλλωνος τον 7
ο
 αιώνα π. Χ. γύρω στο 620 

π. Χ. Η περίοδος αυτή μεταξύ του περάσματος από το 8
ο
 στον 7

ο
 αιώνα αποτελεί 

σύμφωνα με τις σύγχρονες ερμηνείες την απαρχή της συνοχής των ομάδων που 

                                                 
18

 Παπαποστόλου 2008, 247-248. 
19

 Ραμού-Χαψιάδη 1982, 20. 
20

 Larsen 1968, 6. 
21

 Ραμού-Χαψιάδη 1982, 21-23, Scholten 2003, 68. 
22

 Σωτηριάδης 1900, 166. 
23

 Σημαντώνη-Μπουρνιά 1997, 111-112, για τις προϊστορικές λατρείες στην Αιτωλία Νεραντζής 2000. 
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αποτέλεσαν το αιτωλικό έθνος
24

. Ο βαθμός του ‘εθνοτισμού’ που επιτεύχθηκε δεν 

είναι προσεγγίσιμος εξαιτίας της απουσίας γραπτών πηγών και ελλιπών ακόμη 

αρχαιολογικών στοιχείων. Η εποχή αυτή θεωρείται σταθμός εξαιτίας του καθορισμού 

του χώρου ως αποκλειστικά ιερού, απουσία πια οικισμού, με την παρουσία βωμού 

ολόκαυστων θυσιών όταν γίνεται τέλεση ευρύτερης λατρείας
25

. Η ανέγερση του ναού 

έγινε, όπως φαίνεται, για να δώσει και θεσμικό χαρακτήρα στο φυλετικό κράτος. Την 

άποψη αυτή ενισχύει η εξήγηση από τον Παυσανία του επιθέτου του ‘Θερμίου’  

Απόλλωνος στην Ολυμπία ως ‘Θέσμιου’
26

. Τονίζεται μάλιστα η άποψη πως ο 

Θέρμιος των Ηλείων είναι θεός θέσμιος, προστάτης δηλαδή των θεσμίων ή του 

δικαίου. Συγκεκριμένα ο Απόλλων του αετώματος της Κενταυρομαχίας, ο οποίος 

επιβάλλεται με την παρουσία του την τάξη και την δικαιοσύνη, θεωρήθηκε εικόνα 

του Θερμίου, διότι το επίθετο θέρμιος (θέρμα) σύμφωνα με την θεωρία του 

Παπαχατζή που στηρίχθηκε στην γλωσσική ερμηνεία του Ησύχιου αποδίδεται μεταξύ 

άλλων ως εκεχειρία. Ο θεσμικός αυτός χαρακτήρας στο φυλετικό κράτος βρίσκει 

αντιπροσώπευση στον ναό του Απόλλωνος στο Θέρμο. Άξιο αναφοράς δε είναι, πως 

δίπλα στον κεντρικό ναό του Απόλλωνα βρίσκονται οι μικρότεροι ναοί του 

Απόλλωνα Λυσείου και της Άρτεμης με την υπόθεση της αντιπροσώπευσης των 

τριών μεγαλύτερων φυλών - Ευρυτάνων, Αποδωτών, Οφιονέων – να καθίσταται 

αρκετά ισχυρή, ανεγείροντας στον ίδιο χώρο το κάθε φύλο το δικό του ναό 

προσδίδοντας ενοποιητικό  χαρακτήρα στην επικράτεια της Αιτωλίας που την 

συναπαρτίζουν
27

. Είναι μάλιστα δεδομένο πως για την ανέγερση των τριών πρώιμων 

αρχαϊκών ναών πολυτελούς μνημειακής ποιότητας απαιτούνταν η οικονομική 

συμμετοχή και συνεργασία και των τριών μερών. Η παρουσία δε του ναού της 

Αρτέμιδας στον ιερό χώρο του Θέρμου δε μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Η Άρτεμις 

λατρεύτηκε ιδιαίτερα στην Αιτωλία
28

. Η παρουσία του ναού της Λαφρίας Αρτέμιδας 

στην Καλυδώνα που τον κοσμούσε το περίφημο άγαλμα της θεάς αποτελούσε τον 

δεύτερο μετά το Θέρμο σε σπουδαιότητα θρησκευτικό χώρο στην Αιτωλία
29

.  

Η κοινή φυλετική συνείδηση, εδραιωμένη στην κοινή θρησκευτική παράδοση, 

την καταγωγή και το ηρωϊκό παρελθόν, μαζί με την συμβίωση στο ίδιο γεωγραφικό 

περιβάλλον, οδήγησε στη δημιουργία της φυλετικής πολιτικής ένωσης, η οποία στα 

μέσα του 5
ου

 αιώνα π. Χ. ήταν αρκετά καλά οργανωμένη για να αντιμετωπίσει την 

μεγάλη δύναμη της εποχής, την Αθήνα. Οι Θουκυδίδης και Ξενοφώντας περιγράφουν 

με αποσπασματικά μεν στοιχεία αλλά αρκετά κατανοητά το οργανωμένο φυλετικά 

κράτος, δηλαδή μια κοινωνία με διαφορετική πολιτειακά δομή από αυτή ενός 

συγκροτημένου πολιτικά Κοινού. Φαίνεται ξεκάθαρα πως τα τρία κύρια αιτωλικά 

‘μέρη - φυλές’ αποτελούσαν ξεχωριστές οντότητες με δική τους ιεραρχία, των οποίων 

οι εκπρόσωποι στο κοινό συμβούλιο εξέφραζαν και τις αποφάσεις του δικού τους 

‘μέρους – φύλου’
30

. Η κεντρική κυβέρνηση που συναποτελούσαν ήταν σε θέση να 

κινητοποιεί τις στρατιωτικές δυνάμεις και να διεξάγει αποτελεσματικά τον πόλεμο. 

                                                 
24

 Παπαποστόλου 2008, 248. 
25

 Παπαποστόλου 2008, 232. 
26

 Παπαχατζής 1981, 273, Παυσ. 5.15.7, «Ἀπόλλωνος πέμπτος Θερμίου…τὸν μὲν δὴ παρὰ 

Ἠλείοις Θέρμιον καὶ αὐτῷ μοι παρίστατο εἰκάζειν ὡς κατὰ Ἀτθίδα γλῶσσαν εἴη 

θέσμιος». Ο Κ. Ρωμαίος (1932, 37-38) προσέγγισε τον Απόλλωνα Θέρμιο ως θεό σχετιζόμενο με το 

πύρ και κατά συνέπεια με την ζωτική και ψυχική θέρμη στη λατρεία «διά πυρῶν καὶ θυσιῶν 

ὁλοκαύστων συμφώνως πρὸς τὴν ἰδίαν ἀυτού φύσιν». 
27

 Ρωμαίος 1932, 34. 
28

 Antonetti 1990, 149-184. 
29

 Croom 1956, 193-220. Για το χρυσελαφάντινο άγαλμα της θεάς:  Παυσ.7.18.10. 
30

 Νεραντζής 2004, 211. 
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Το 426 π. Χ. η εκστρατευτική δύναμη των επιλέκτων Αθηναίων και των συμμάχων 

τους με επικεφαλής των στρατηγό Δημοσθένη προσπάθησε να εισχωρήσει εντός της 

Αιτωλίας. Η προώθησή του Δημοσθένη δεν είχε ως κατάληξη την εύκολη επικράτηση 

που περίμενε. Κατόρθωσε να εισχωρήσει μόλις ως τις παρυφές της κυρίως αιτωλικής 

επικράτειας και στην πόλη Αιγίτιο. Εκεί δοκίμασε συντριπτική ήττα από τις ενωμένες 

δυνάμεις των Αιτωλών. Οι απώλειες ήταν πολλές, ενώ από την πλευρά των Αθηναίων 

χάθηκε ο ανθός του αθηναϊκού στρατού
31

. Είναι η πρώτη εμφατική παρουσία των 

Αιτωλών στην ιστορική εποχή που είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη συντριπτική ήττα 

αθηναϊκής δύναμης στη διάρκεια του μεγάλου πελοποννησιακού πολέμου. Το 

μέγεθος της νίκης δεν ήταν αρκετό ατυχώς για να μνημονευθεί το όνομα του ενός ή 

των περισσοτέρων Αιτωλών αρχηγών που ηγήθηκαν αυτής της επιτυχίας. Όμως η 

αφήγηση του Θουκυδίδη είναι δηλωτική του επιπέδου οργάνωσης του φυλετικού 

τους κράτους. Αυτός χαρακτηρίζεται από τη διάταξη σε κώμες, από την απουσία 

τειχών, δηλαδή τη διάταξη σε τοπικές φυλετικές κοινότητες
32

. Με λίγα λόγια, η βάση 

της κοινωνικής ζωής είναι η κώμη. Οι μικροί και οι ατείχιστοι αυτοί οικισμοί 

μπορούν να αντιστοιχηθούν με την εδαφική επικράτεια μιας τοπικής φυλής. Μπορεί 

δηλαδή να ερμηνευθεί ο τρόπος οργάνωσης με την επικράτεια μιας τοπικής φυλής 

που έχει ως διοικητικό κέντρο την ατείχιστη κώμη. Η απουσία τον 5
ο
 αιώνα μιας 

εγκατάστασης που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πόλη, όπως συμβαίνει με την γείτονα, 

άσπονδο εχθρό Ακαρνανία, στην οποία ο Θουκυδίδης για παράδειγμα αναφέρει την 

Στράτο ως «πόλιν μεγίστην», δηλώνει την απουσία οργανωμένης αστικής 

οργάνωσης με την ύπαρξη τειχών που προστατεύουν την αστική εγκατάσταση
33

. Η 

αναφορά άλλωστε του Θουκυδίδη στην εξιστόρηση στην συνέχεια των γεγονότων 

είναι ενδεικτική του περιεχομένου που δίνει στον όρο πόλη και κώμη. Συγκεκριμένα, 

ενώ χρησιμοποιεί τον όρο πόλη παρόλα αυτά στην συνέχεια για το Αιγίτιο, φαίνεται 

από την περιγραφή της κατάληψής του και της μάχης που ακολούθησε ότι πρόκειται 

για μια κώμη, όπως την εννοεί ο ίδιος, δηλαδή για μια εγκατάσταση χτισμένη σε 

ύψωμα, σε μια προσεγμένη φυσικά οχυρή τοποθεσία, από όπου όμως απουσιάζει η 

οχύρωση με τείχος και η οποία αποτελεί μόνο την διοικητική έδρα της τοπικής φυλής. 

Συγκεκριμένα η αφήγηση των γεγονότων μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Η 

‘πόλη’ καταρχάς καταλαμβάνεται με την πρώτη έφοδο καθώς οι κάτοικοι είχαν 

φροντίσει να φύγουν πριν φτάσει το στράτευμα του Δημοσθένη πιάνοντας τους γύρω 

λόφους στους οποίους είχαν ήδη φτάσει οι υπόλοιποι Αιτωλοί. Στη μάχη δε που 

ακολουθεί οι Αιτωλοί εξορμούν από όλες τις πλευρές από τους λόφους κάνοντας 

επιθέσεις κατά την προσφιλή τους τακτική των καταδρομικών επιθέσεων, όπως 

επιχειρούν οι ελαφρά οπλισμένοι στρατιώτες, εξοντώνοντας τους βαριά οπλισμένους 

και σαστισμένους Αθηναίους οι οποίοι δεν έχουν κανένα σημείο να προφυλαχθούν 

στην ‘πόλη’. Καταλαβαίνουμε άρα την απουσία τείχους, καθώς οι κάτοικοι του 

Αιγιτίου δε στάθηκαν πίσω από αυτό να αμυνθούν και στη συνέχεια οι Αθηναίοι 

δέχονταν τις απανωτές επιθέσεις χωρίς να έχουν την προστασία ενός τείχους για να 

καταφύγουν και να ανασυνταχθούν όταν η μάχη διεξαγόταν μέσα ή γύρω από την 

πόλη, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Θουκυδίδης. Η ατείχιστη λοιπόν κώμη λειτουργεί 

                                                 
31

 Θουκ. 3.98.7, «ἀπέθανον δὲ τῶν τε ξυμμάχων πολλοὶ καὶ αὐτῶν Ἀθηναίων ὁπλῖται περὶ 

εἴκοσι μάλιστα καὶ ἑκατόν. τοσοῦτοι μὲν τὸ πλῆθος καὶ ἡλικία ἡ αὐτὴ οὗτοι βέλτιστοι δὴ 

ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε ἐκ τῆς Ἀθηναίων πόλεως διεφθάρησαν: ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ 

ἕτερος στρατηγὸς Προκλῆς». 
32

 Θουκ. 3.94.4, «οἰκοῦν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, καὶ ταύτας διὰ πολλοῦ». 
33

 Θουκ. 2.80.8, ο Θουκυδίδης αντιπαραβάλλει την οχυρή και μεγάλη πόλη της Στράτου με την 

ατείχιστη ακαρνανική κώμη της Λιμναίας, παρόμοιας με τις αιτωλικές κώμες. 
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ως το διοικητικό κέντρο της τοπικής φυλής. Εδώ βρισκόμαστε εμπρός στο δεύτερο 

συμπέρασμα, δηλαδή της λειτουργίας του Αιγιτίου ως διοικητικού κέντρου της 

περιοχής. Οι κάτοικοι του Αιγιτίου είχαν καταφύγει στους γύρω λόφους στους 

οποίους βρίσκονταν ήδη οι Αιτωλοί που κατοικούσαν γύρω από το διοικητικό τους 

τοπικό κέντρο, με τη συνεπικουρία όμως τώρα όλων των Αιτωλών του φυλετικά 

οργανωμένου κράτους. Από τις ιστορικές μαρτυρίες συμπεραίνουμε ότι το έθνος των 

Αιτωλών ήταν οργανωμένο φυλετικά, με πρώτη δομική οργάνωση τις τοπικές φυλές 

που κατοικούσαν σε διάσπαρτες ατείχιστες κώμες. Τις ανεξάρτητες,  όπως φαίνεται, 

κώμες τις ένωνε καταρχάς η συνειδητοποίηση ότι ανήκουν στο ίδιο έθνος
34

.  

 Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται η Αιτωλία ως 

οργανωμένο κράτος με φυλετική δομή. Η κινητοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων 

και των τριών μεγαλύτερων φυλών εναντίον της αθηναϊκής εισβολής χαρακτηρίζεται 

από ταχύτητα αντίδρασης και αποτελεσματικότητα. Μάλιστα η σημείωση του 

Θουκυδίδη πως η προετοιμασία της εκστρατείας του Δημοσθένη δεν ξέφυγε της 

προσοχής των Αιτωλών ακόμη και όταν προετοιμαζόταν είναι πολύ σημαντική. Η 

απουσία υπερβολής στη σημείωση αυτή πιστοποιείται από τη νικηφόρα εξέλιξη της 

εκστρατείας. Επιπλέον η συστράτευση ακόμη και των πιο απομακρυσμένων τοπικών 

φυλών, των Βομιέων και Καλλιέων που ανήκαν στους Οφιονείς και κατοικούσαν 

κοντά στον μακρινό Μαλλιακό κόλπο, μαζί με τους υπόλοιπους Αιτωλούς δείχνει 

καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη προετοιμασία, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη 

τουλάχιστον ενός κεντρικού πολιτικού οργάνου και διοίκησης που κατευθύνει τις 

εξελίξεις. Θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί ως αίτιο της συνένωσης των Αιτωλών η 

στρατιωτική απειλή στα εδάφη τους και άρα ένα γεγονός πρόσκαιρο και 

αποσπασματικό στην ιστορική τους πορεία. Όμως τόσο ο τρόπος αντιμετώπισης της 

εισβολής όσο και οι μετέπειτα ενέργειες τους αποδεικνύουν το αντίθετο. Σίγουρα η 

νικηφόρα αντιμετώπιση των Αθηναίων έδωσε εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και 

ώθηση στο φυλετικό κράτος των Αιτωλών να διεκδικήσει ενεργότερα τις αξιώσεις 

του στην εξωτερική πολιτική. Το 426 π. Χ., λίγο αργότερα από τη νικηφόρα 

αντιμετώπιση των Αθηναίων, μια αιτωλική πρεσβεία που αποτελούνταν από τους 

τρείς εκπροσώπους των μεγάλων αιτωλικών φυλών αποστέλλεται στην Κόρινθο και 

τη Σπάρτη για να ζητήσουν στρατιωτική βοήθεια για να επιτεθούν στην Ναύπακτο
35

. 

Η κατά έθνη πρεσβεία που ζητά υποστήριξη των ισχυρών δυνάμεων της εποχής στην 

επιδίωξη του αιτωλικού κράτους για επέκταση σημαίνει ότι κατά τον 5
ο
 αιώνα ήδη 

συναντώνται οι πρώτες ενδείξεις για μια βαθμιαία θεσμική οργάνωση του φυλετικού 

κράτους σε μια ομόσπονδη μορφή μεγαλύτερων και μικρότερων φυλών. Στο 

τελευταίο τρίτο του 4
ο
 αιώνα π. Χ. ο Αρριανός αναφέρει μια παρόμοια πρεσβεία των 

Αιτωλών που στάλθηκε στον Μέγα Αλέξανδρο το 335 π. Χ. και συγκροτούνταν 

‘κατὰ ἔθνη’ γεγονός που ανασύρει στη μνήμη μας αυτήν που έναν αιώνα περίπου 

νωρίτερα στάλθηκε στην Πελοπόννησο, απόδειξη ότι πια δε διαπραγματεύεται το 

κάθε έθνος για δικό του λογαριασμό, αλλά ότι όλα από κοινού είναι τα κύρια  

συστατικά του Κοινού
36

. Το φυλετικό κράτος των Αιτωλών είχε προσλάβει την 

ομοσπονδιακή του μορφή ήδη λοιπόν, αρκετά νωρίς τον 5
ο
 π. Χ. αιώνα, βαδίζοντας 

σε όλο και μεγαλύτερη ενδυνάμωση της κρατικής του υπόστασης, που όμως τα 

                                                 
34

 Larsen 1968, 79. 
35

 Θουκ. 3.100.1, «τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους Αἰτωλοὶ προπέμψαντες πρότερον ἔς τε Κόρινθον καὶ 

ἐς Λακεδαίμονα πρέσβεις, Τόλοφόν τε τὸν Ὀφιονέα καὶ Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα καὶ 

Τείσανδρον τὸν Ἀποδωτόν». 
36

 Αρριαν. 1.10.2, «Αἰτωλοὶ δὲ πρεσβείας σφῶν κατὰ ἔθνη πέμψαντες ξυγγνώμης τυχεῖν 

ἐδέοντο». 
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στάδια της είναι δύσκολο να ανιχνευθούν εξαιτίας της έλλειψης επαρκών ιστορικών 

μαρτυριών. Για τα στάδια λοιπόν της εδραίωσης κρατικής δομής στο έθνος των 

Αιτωλών σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις που λαμβάνουν 

χώρα στον ζωτικό χώρο του αιτωλικού έθνους, καθώς η απόκρουση της εισβολής του 

426 π. Χ. επιτάχυνε τις εξελίξεις ενδυνάμωσης της κρατικής υπόστασης. Μόλις 

είκοσι περίπου χρόνια μετά είναι αρκετά ισχυροί ώστε να παίζουν ρόλο στα ελληνικά 

πράγματα αφού στέλνουν στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από σώμα χιλίων 

επίλεκτων στρατιωτών σε βοήθεια των φυλετικά συγγενών τους Ηλείων εναντίον των 

Σπαρτιατών στον λεγόμενο Ηλειακό πόλεμο το 401/400 π. Χ.
37

. Η αναφορά αυτή 

είναι χαρακτηριστική, καθώς εκτός της εξαγωγής οργανωμένου εκστρατευτικού 

σώματος προς βοήθεια σε σύγκρουση εκτός των συνόρων τους για πρώτη φορά - 

δείγμα κυρίαρχου ενιαίου κράτους που αναλαμβάνει δυναμική εξωτερική πολιτική - η 

συγκρότηση αυτής της δύναμης μας οδηγεί σε δομές που χαρακτηρίζουν το ισχυρό 

συμπολιτειακό κράτος των ελληνιστικών χρόνων του 3
ου

 -2
ου

 αιώνα π. Χ. Η παρουσία 

επιλέκτων στρατιωτικών τμημάτων που διοικούνται από αξιωματούχους που 

αποκαλούνταν ‘ἐπιλέκταρχοι’ αποτελεί αναγνωρίσιμο συμπολιτειακό στοιχείο της 

εποχής εκείνης. Η αναγνώριση των σωμάτων αυτών ως επίλεκτων και η σύνδεσή 

τους με το αξίωμα του ἐπιλέκταρχου (όπως θα αποδειχτεί στο κεφάλαιο για το 

στρατό), είναι σημαντική γιατί δείχνει την ικανότητα του κράτους να προχωρά σε 

επιλογή των ικανοτέρων μεταξύ των οπλιτών-πολιτών του που το συναπαρτίζουν, σε 

διαρκή και όχι πρόσκαιρα τμήματα, πράγμα το οποίο προϋποθέτει την εδραιωμένη 

εικόνα του αιτωλικού κράτους που αποτελούν όλες μαζί οι φυλές και όχι αυτήν μιας 

Αιτωλίας που οι φυλές χαρακτηρίζονται από χαλαρές σχέσεις μεταξύ τους. Η εικόνα 

αυτή πιστοποιείται όταν λίγο αργότερα, το 389 π. Χ., ο Σπαρτιάτης βασιλιάς 

Αγησίλαος, αφού λεηλάτησε την Ακαρνανία πέρασε από την Αιτωλία, ζητώντας 

άδεια από την ‘κυβέρνηση’ των Αιτωλών
38

. Είναι πολύ πιθανό ότι πρόκειται πια για 

το νέο ‘Κοινό’ που ήταν ένα συγκροτημένο ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος 

συναποτελούμενο από τις φυλές και τις πόλεις της κεντρικής Αιτωλίας, γύρω από τη 

μεγάλη λίμνη Τριχωνίδα, ενώ η κεντρική κυβέρνηση διαχειριζόταν κυρίαρχα τις 

εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις, καθώς προχώρησε και σε συμφωνία με τον 

Αγησίλαο για τη χορήγηση της βοήθειάς  του για να κυριέψουν την Ναύπακτο. 

Περίπου την ίδια εποχή, το 367 π. Χ., εμφανίζεται η πρώτη επίσημη σωζόμενη 

μαρτυρία για την θεσμική πλέον ύπαρξη του ‘Κοινού’ μέσα από αθηναϊκό ψήφισμα
39

. 

Αυτό  ορίζει την αποστολή Αθηναίου κήρυκα στο ‘Κοινό των Αιτωλών’ για να 

απαιτήσει την απελευθέρωση των σπονδοφόρων που ήλθαν να αναγγείλουν τα 

Μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια και τους οποίους είχαν συλλάβει οι Τριχωνείς, πολίτες 

του Τριχωνίου στη νότια πλευρά της λίμνης Τριχωνίδας, όταν αυτοί έφτασαν να 

αναγγείλουν τα μυστήρια, προφανώς οδεύοντας προς το Θέρμο, την έδρα του Κοινού. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ομόσπονδη εξουσία είναι σε θέση να ζητήσει 

εξηγήσεις από ένα μέλος του Κοινού για την συμπεριφορά του. Είναι εξάλου 

δύσκολο οι Αθηναίοι το 367 π. Χ. να μην ήταν σε θέση να διακρίνουν σωστά τη 

διαφορά μεταξύ της συνεργασίας των φύλων που συγκροτούσαν το ‘έθνος’ που 

περιέγραφε ο Θουκυδίδης τον 5
ο
 αιώνα και του ομόσπονδου Κοινού, του 

κυοφορούμενου συμπολιτειακού πολιτεύματος, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσουν 

                                                 
37

 Διοδ. 14.17.9. 
38

 Ξενοφ. Ελλην. 4.6.14, «(Ἀγησίλαος) ἀπῄει πεζῇ δι᾽ Αἰτωλίας τοιαύτας ὁδοὺς ἃς οὔτε 

πολλοὶ οὔτε ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἂν ἀκόντων Αἰτωλῶν πορεύεσθαι: ἐκεῖνον μέντοι εἴασαν 

διελθεῖν: ἤλπιζον γὰρ Ναύπακτον αὐτοῖς συμπράξειν ὥστ᾽ ἀπολαβεῖν». 
39

 IG II
2
 , 1594/1603, Schweigert 1939, 1-49. 
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λανθασμένο όρο στο κείμενο του ψηφίσματος για να δηλώσουν την αρχή των 

Αιτωλών στην οποία θα απευθύνονταν
40

. Η πρώτη φιλολογική μαρτυρία περί του 

αιτωλικού Κοινού έρχεται από τον ιστορικό Διόδωρο και αφορά στα έτη 314 π. Χ. 

και 304 π. Χ., όταν μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των Διαδόχων του Αλεξάνδρου 

Γ΄του Μεγάλου. Η πρώτη περίπτωση το 314 π. Χ. αφορά την αγόρευση του 

απεσταλμένου του βασιλιά Αντιγόνου, Αριστόδημου, στο κοινό, προφανώς με την 

σημασία της συνέλευσης
41

. Η δεύτερη περίπτωση το 304 π. Χ. έχει να κάνει με την 

αποστολή πρεσβείας από το Κοινό για να μεσολαβήσει μεταξύ των αντιμαχομένων 

Ροδίων και του Δημητρίου Πολιορκητή για τη σύναψη ειρήνης μεταξύ τους
42

. Στην 

περίπτωση αυτή το Κοινό εννοείται ως κεντρικό πολιτικό όργανο, ένα είδος 

κυβέρνησης, που φροντίζει και οργανώνει την αποστολή της πρεσβείας. Ο όρος 

‘κοινό’ στην αρχαία ελληνική γλώσσα έχει μία χρήση πολύ πλατιά και η ελληνική 

βιβλιογραφία παρουσιάζει ποικιλία σημασιών τόσο στους πολιτικούς θεσμούς όσο 

και σε κάθε είδος ενώσεως ατόμων ή ομάδων
43

. Το κοινό των Αιτωλών, δε 

δραστηριοποιείται λοιπόν μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως στην εισβολή των 

Αθηναίων το 426 π. Χ., αλλά και εμφανίζεται ως μια διαρκής πολιτική οργάνωση, 

φυλετικού χαρακτήρα, που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους Πελοποννησίους το 

426 π. Χ. και με τον Αγησίλαο το 389 π. Χ. ως κυρίαρχο κράτος, να συνάψει 

συμφωνία με τους Αθηναίους το 367 π. Χ., να αποστείλει μια ομάδα επιλέκτων 

στρατιωτών στην Ηλεία το 401 π. Χ. και βεβαίως να προσαρτήσει ισχυρές πόλεις 

όπως η Καλυδώνα, η Πλευρώνα και η Ναύπακτος μεταξύ των ετών 366 π. Χ. και 338 

π. Χ.
44

. Οι παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν τη βάσιμη υπόθεση πως από το τέλος του 

5
ου

 αιώνα έως την πρώτη αυτή επίσημη μαρτυρία περί Κοινού το 367 π. Χ., 

μεσολάβησε ένα διάστημα εσωτερικών πολιτικών διεργασιών και μεταρρυθμίσεων 

που αλλοίωναν τη φυλετική δομή του πολιτεύματος χωρίς να φτάσουν όμως ποτέ στο 

σημείο να υπερκεραστούν τα φυλετικά αυτά χαρακτηριστικά της πολιτικής και 

κοινωνικής ζωής τον Αιτωλών. Η Marta Sordi υποστηρίζει προς επίρρωση αυτών πως 

η (πολιτική) πρόοδος πραγματοποιήθηκε με μια φυσιολογική και κανονική εξέλιξη,  

που είχε επιταχυνθεί από την ανάγκη της επίλυσης νέων προβλημάτων, τα οποία 

είχαν τεθεί από την εδαφική εξάπλωση της Αιτωλίας
45

. 

 

- Κοινό και Συμπολιτεία 
 

Ποιο είναι όμως το περιεχόμενο του όρου ‘συμπολιτεία’ που χαρακτηρίζει 

πλέον το ομοσπονδιακό κράτος των Αιτωλών τον 3
ο
 π. Χ αιώνα και διαφέρει από 

αυτόν του ‘κοινού’; Η βασική διαφορά είναι ακριβώς αυτή η αλλαγή της σύστασης 

του Κοινού με τον προβιβασμό ορισμένων κωμών σε πόλεις και την εισδοχή στον 

κρατικό κορμό ορισμένων άλλων. Τα συστατικά μέρη του πλέον είναι κυρίως οι 

πόλεις αλλά δευτερευόντως και οι μικρές τοπικές φυλές, γεγονός το οποίο είναι μια 

                                                 
40

 Νεραντζής 2004, 214. 
41

 Διοδ. 19.66.2, «Ἀριστόδημος…ὡς ἐπύθετο τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος 

ἀπόστασιν, ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῶν Αἰτωλῶν δικαιολογησάμενος προετρέψατο τὰ πλήθη 

βοηθεῖν τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν». 
42

 Διοδ. 20.99.3, «καθ᾽ ὃν δὴ χρόνον τοῦ κοινοῦ τῶν Αἰτωλῶν ἀποστείλαντος πρεσβευτὰς 

περὶ διαλύσεων». 
43

 Για την χρήση της λέξης ‘κοινό’ στην ελληνική πολιτική ορολογία Rjepka 2002, 225-247, 

Κατωπόδης 1990, 502.  
44

 Σε αντίθεση με την θεωρία του Scholten 2003, 65-79 ότι δεν υφίσταται τέτοια οργάνωση. Εδώ 

αντιπαραβάλλεται η θεωρία της Sordi 1953, 419-445 για την αντίθετη άποψη. 
45

 Sordi 1953, 419-445. 
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ειδοποιός διαφορά σε σχέση με άλλους ανάλογους σχηματισμούς στον ελληνικό 

κόσμο
46

. Το άθροισμα των πόλεων και των επικρατειών των μικρών τοπικών φυλών 

συνιστούν πλέον το ευρύτερο πολιτικό μόρφωμα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, που 

μαζί με την επέκταση των ορίων της Αιτωλίας από τα τέλη του 4
ου

 και κυρίως τον 3
ο
 

π. Χ. αιώνα αντικαθιστά πλέον το προηγούμενο γεωπολιτικό σχήμα της τριπλής 

ευρείας φυλετικής υποδιαίρεσης και συνεργασίας, των Ευρυτάνων, Οφιονέων και 

Αποδωτών. Έτσι η τριπλή γεωπολιτική διαίρεση σύμφωνα με τον Θουκυδίδη τον 5
ο
 

αιώνα π. Χ. αντανακλούσε κατά κάποιο τρόπο μια τριπλή ταυτότητα για κάθε 

ελεύθερο Αιτωλό, δηλαδή: μία γενικότερη, την εθνική του Αιτωλού, μια ειδικότερη,  

μιας ευρύτερης φυλετικής υποδιαίρεσης του Ευρυτάνα ή του Οφιονέα ή του 

Αποδωτού και μια τρίτη, ακόμα πιο ειδική, τοπική, αυτή του μέλους μιας τοπικής 

φυλής στην οποία ανήκε π.χ. Καλλιεύς, Βωμιεύς και η οποία αλλάζει στα τέλη 4
ου 

- 

αρχές 3
ου

 αιώνα π. Χ. Προοδευτικά εγκαταλείπεται το τριπλό αυτό σχήμα 

γεωπολιτικής διαβάθμισης/ταυτότητας και έχουμε να κάνουμε με μια διπλή 

διαβάθμιση/ταυτότητα: αυτή του εθνικού Αιτωλού και του μέλους της πόλης ή της 

τοπικής φυλής. Εκλείπει η ενδιάμεση ευρύτερη βαθμίδα δηλαδή, αυτή του Ευρυτάνα, 

του Οφιονέα, του Αποδωτού.  Η νομική παρουσία της ομοσπονδιακής συμπολιτείας 

ως πολιτικού σχηματισμού αποδεικνύεται από την ύπαρξη ενός δικαίου ομόσπονδου 

υπηκοότητας πλησίον του δικαίου μιας ειδικής υπηκοότητας των ιδιαίτερων μελών 

της συμπολιτείας, αυτού που συνηθως αποκαλείται, ‘διπλοῡν ἐθνικόν’, δηλαδή ο 

προσδιορισμός της ταυτότητας του ελεύθερου πολίτη της συμπολιτείας με βάση και 

την διατήρηση του ονόματος της πόλεως καταγωγής του
47

.  Η πρώτη σωζόμενη 

μαρτυρία για το δίκαιο της ομοσπόνδου υπηκοότητας τοποθετείται χρονικά το 329/8 

π. Χ., όταν σε Δελφικό ψήφισμα ένας Αιτωλός πολίτης χαρακτηρίστηκε με το τυπικό 

της υπηκοότητας της συμπολιτείας «Αἰτωλός ἐκ Μακυνὲας», δηλαδή καταγόμενος 

από την πόλη Μακύνεια στην περιοχή της Ναυπάκτου
48

.    

 Οι πόλεις που εντάσσονταν στους κόλπους ενός ευρύτερου κρατικού 

μηχανισμού απέβαλλαν ένα μέρος από τα κυριαρχικά τους δικαιώματα για χάρη του. 

Υποβιβάζονταν λοιπόν ως πόλεις, αλλά γίνονταν ισότιμα μέλη της συμπολιτείας, που 

αναλάμβανε ένα μέρος από τις πολιτικές τους λειτουργίες και τις προστάτευε με τη 

μεγαλύτερη δύναμη που διέθετε
49

. Σεβόταν την εσωτερική κυριαρχία των πόλεων, 

την πατροπαράδοτη αυτονομία μιας πόλης-κράτους, ταυτόχρονα όμως τους παρείχε 

την δυνατότητα με την ομοσπονδοποίηση να συνενώνονται πολιτικά σε μια ανώτερη 

ενότητα που ξεπερνούσε τα στενά όρια της πόλης ως βασικής πολιτικής μονάδας 

ικανοποιώντας την πατροπαράδοτη επίσης αίσθηση της ανεξαρτησίας που ήταν 

αποτέλεσμα της στρατιωτικής ευρωστίας. Στην πρώιμη ελληνιστική εποχή η 

Αιτωλική ομοσπονδία εξελίσσεται νομικά στο πιο προχωρημένο στάδιο ενοποίησης, 

στο σχηματισμό δηλαδή ενιαίας πολιτείας, αυτού που αποκαλείται συμπολιτεία. Μια 

περιγραφή του είδους της ενώσεως αυτής δίνει ο Ξενοφών στις αρχές του 4
ου

 αιώνα 

π. Χ., όταν μέσα από τα λόγια του Ακάνθιου Κλειγένη σημειώνεται το εξελισσόμενο 

σχέδιο των Ολυνθίων προς ανάπτυξη της δυνάμεώς τους, κερδίζοντας άλλες πόλεις 

της Χαλκιδικής χερσονήσου μέσω της υιοθέτησης κοινών νόμων και κοινής 

συμμετοχής σε έναν ενιαίο πολιτικό σχηματισμό «…οὗτοι τῶν πόλεων 

                                                 
46

Νεραντζής 2004, 210-215. Η Αιτωλοακαρνανική συνθήκη (IG IX I2 1, 3a) αποκαλύπτει ότι οι 

Αιτωλοί άρχοντες προσδιορίζονται άλλοι μεν από το όνομα μιας πόλης και άλλοι από το όνομα μιας 

τοπικής φυλής (Καφρεύς, Δαιάν, Ιστώριος, Δεξιεύς). 
47

 Beck 2003, 117-190, Rjepka 2002, 225-247. 
48

 Bourget 1899, 356-357. 
49

 Gehrke 2007, 110. 
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προσηγάγοντο ἐφ᾽ ᾧτε νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν…»50. Η 

λέξη ‘συμπολιτεύειν’ και η ίδια η φράση, ήδη από τον 4
ο
 αιώνα π. Χ., περιγράφουν 

ικανοποιητικά τον όρο συμπολιτεία. Η ύπαρξη ενός δικαίου που εδράζεται σε κοινά 

αποδεκτή νομοθεσία εντός της αιτωλικής επικράτειας και προσφέρει κοινά πολιτικά 

δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της λειτουργεί σε όφελος του διευρυμένου ενιαίου 

κρατικού σχηματισμού και σε βάρος των μεμονωμένων πόλεων και τοπικών φυλών,  

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνουν κάθε ίχνος της αυτόνομης υπόστασής τους
51

. 

Αποτέλεσμα της συμπολιτείας, της ενοποίησης και συγκρότησης ενός ισχυρού 

κεντρικού πολιτικού οργάνου, αποτελεί η ισοπολιτεία, η πλήρης ισότητα των 

πολιτικών δικαιωμάτων που απολάμβαναν όλοι οι πολίτες της συμπολιτείας. Την 

ύπαρξη ενός τέτοιου δικαίου, μιας κοινής νομοθεσίας, συμπεραίνουμε από 

παραπομπές σε επιγραφές και σε φιλολογικές πηγές όπου γίνεται λόγος για τον νομό 

των Αιτωλών, τους αιτωλικούς νόμους και την ύπαρξη των νομογράφων
52

. Αυτοί οι 

Παναιτωλικοί νόμοι πιστοποιούν την νομική συνοχή της συμπολιτείας, χωρίς ακόμη 

να μπορεί να διευκρινιστεί με σαφήνεια πότε ακριβώς τον 3
ο
 π. Χ αιώνα επιβλήθηκε 

το αιτωλικό δίκαιο. Η ισχύς των νόμων αυτών είναι καθολική σε όλη την επικράτεια 

και υπεράνω κάθε τοπικής κοινωνίας. Η σημασία του όρου ‘συμπολιτεία’ συνδέεται 

με την λέξη ‘πολίτης’, που δηλώνει αυτόν που κατοικεί σε μια συγκεκριμένη πόλη 

και απολαμβάνει συγκεκριμένα προνόμια, με κυριότερο τη δυνατότητα να συμμετέχει 

στα κοινά της πόλης του, ψηφίζοντας και αναλαμβάνοντας κάποιο αξίωμα. Σε μια 

τυπική ελληνική πόλη-κράτος το δικαίωμα αυτό περιοριζόταν μέσα στα στενά όρια 

της πόλης. Ο ίδιος όμως πολίτης, όντας μέλος μιας πόλης (ή φυλής) που 

περιλαμβάνεται εντός ενός ευρύτερου κρατικού-πολιτικού σχηματισμού, της 

συμπολιτείας, μπορεί να λάβει μέρος σε διαδικασίες, ψηφοφορίας και εκλογής σε 

κάποιο αξίωμα, που η εμβέλειά τους ξεπερνά τα όρια της πόλης καταγωγής του
53

. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο όλη η επικράτεια της  συμπολιτείας λειτουργούσε ως μία πόλη 

που οι πολίτες της απολάμβαναν ισοπολιτεία και είχαν λόγο στην διοίκηση του ευρύ 

αυτού πολιτικού σχηματισμού, χωρίς να χρειάζονται ειδικές συμφωνίες και 

διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο πόλεων-κρατών για να αναλάβει κάποιος ένα τέτοιο 

δικαίωμα. Στο ερώτημα αν ένας πολίτης μιας πόλης μέλους είχε συγχρόνως πολιτικά 

δικαιώματα και σε άλλες πόλεις του κοινού ικανοποιητική απάντηση δίνει το 

περιστατικό που συνέβη στη συμπολιτευόμενη πόλη της Υπάτης των Αινιάνων το 

174 π. Χ., τα τελευταία χρόνια της παρακμασμένης συμπολιτείας που σπαρασσόταν 

από εμφύλιες έριδες και αφορά την σφαγή 80 οπαδών της παράταξης του Πρόξενου 

στην πόλη. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στην Υπάτη δραστηριοποιούνταν δύο 

παρατάξεις παναιτωλικής εμβέλειας, όπως δείχνει το τοπωνύμιο ενός εκ των 

πολιτικών αρχηγών, του Πρόξενου του Τριχονέως από το Τριχόνιο της 

μητροπολιτικής Αιτωλίας και του Ευπόλεμου του Υπαταίου
54

. Η ισοπολιτεία 

συνοδευόταν και από τα δικαιώματα της ἐπιγαμίας (τη σύναψη γάμου) και της 

ἐγκτήσεως (απόκτηση γης) εντός οποιουδήποτε σημείου της συμπολιτείας κάνοντας 

                                                 
50

 Ξενοφ. Ελλην. 5.2.12. 
51

 Bouraselis 2003, 39-50. 
52

 Beck 2003, 117-190. Αναφορές για κοινό αιτωλικό δίκαιο και νομογράφους: Πολ. 13.1.1-3 και  στις 

επιγραφές ενδεικτικά: IG IX I
2
, 192 «Ὅπως δέ καί εἰς τούς νόμους  καταχωρισθῆι…τούς 

κατασταθέντας νομογράφους καταχωρίξαι…», Fouilles de Delphes 3, 214 «[τούς ἄγοντας 

κατά τούς νόμους] τῶν Αἰτωλῶν…». 
53

 Larsen 1968, 9. 
54

 Τίτ. Λίβ. 41.25.2-3, Κοτσίλης 2013, 322. 
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πράξη την νομική ενότητα του κράτους
55

. Οι πολιτικές αυτές κατακτήσεις και 

προνόμια είναι χαρακτηριστικά μιας ώριμης ομοσπονδιακής οργάνωσης. Κύτταρο 

της ομοσπονδίας είναι το κάθε ομόσπονδο μέλος που διατηρεί την τοπική του 

πολιτική δύναμη και αυτοδιοίκηση χάρη στην αρχή της αντιπροσώπευσης που ισχύει. 

Η μαρτυρία που αντλούμε από επιγραφή αναφερόμενη στα σύνορα μιας νέας πόλης 

που έμελλε να σχηματισθεί από την ένωση δύο Αιτωλικών δήμων, της Μελιταίας και 

της Περαίας της Αχαϊκής Φθιώτιδας (Syll.
3
, 546Β, στ. 16-18) ορίζει ότι ‘εάν οι 

Περαιώτες εγκαταλείψουν την ένωση, εγκαταλείποντάς την θα διατηρήσουν ένα 

βουλευτή’ «εἰ δέ κα ἀποπολιτεύωντι Πηρεῖς ἀπὸ Μελ[ι]ταέων, περὶ μὲν τᾶς χώρας 

ὅροις χρήσθων τοῖς γεγραμμένοις καὶ ἔχοντες ἀποπορευέσθων βουλευτὰν ἕνα »
56

. Το 

απόσπασμα αυτό αποδεικνύει πως η βουλή της αιτωλικής συμπολιτείας 

αποτελούνταν από βουλευτές/αντιπροσώπους που ο αριθμός τους προσδιοριζόταν 

από το πληθυσμιακό μέγεθός της κάθε πόλης που συμμετείχε στην συμπολιτεία. Στην 

προκειμένη περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι πως η κάθε πόλη διατηρεί την 

τοπική πολιτική της ζωή εντός της συμπολιτείας,  δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε 

πολίτη να συμμετέχει στην εκλογή των αντιπροσώπων που θα σταλούν στη βουλή της 

ομοσπονδίας για να εκφράσουν τη θέση της πόλης του στο κεντρικό συμπολιτειακό 

όργανο. Η αυτονομία κάθε πόλεως εντός των ορίων της είναι σεβαστή, έχει όμως 

διακριτά όρια στο βαθμό άσκησής της, όταν υπερβαίνει τον τοπικό της περίγυρο. Οι 

περιπτώσεις των πόλεων της Ναυπάκτου και του Κυτινίου της Δωρίδας είναι 

χαρακτηριστικές
57

. Η Ναύπακτος προχωρά στην παραχώρηση του δικαιώματος της 

ισοπολιτείας στους πολίτες της Κέας, ενώ οι πολίτες του Κυτινίου προχωρούν στην 

σύναψη διπλωματικών σχέσεων με τα ελληνιστικά βασίλεια των Πτολεμαίων και 

Σελευκιδών, στην αναζήτησή τους για συνεισφορές, προκειμένου να καλύψουν το 

κόστος της επιδιόρθωσης των οχυρώσεων της πόλης τους. Τέτοιες ενέργειες έχουν 

ερμηνευθεί ως τυπικά παραδείγματα μιας συμπεριφοράς απόλυτης αυτονομίας, στα 

όρια της ανεξαρτησίας, μεμονωμένων πόλεων που ουσιαστικά θέτουν την ατζέντα 

των κινήσεων που θα ακολουθήσει η συμπολιτεία, εκφράζοντας την επιβολή των 

τοπικών κοινωνιών στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα ήταν λάθος όμως να 

προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαπίστωση. Η ανάληψη πρωτοβουλίας δεν συνεπάγεται 

απόλυτη ανεξαρτησία κινήσεων. Ακόμη και αν η Αιτωλική Συμπολιτεία ευνοούσε 

την ιδέα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, οι τοπικές κοινωνίες δε αισθάνονταν ελεύθερες 

να κινηθούν μόνες τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες βρίσκονται υπό την υψηλή εποπτεία 

του κεντρικού πολιτικού οργάνου, της συμπολιτείας
58

. Πριν από την έναρξη της 

διπλωματικής τους αναζήτησης, οι πολίτες του Κυτινίου εξασφαλίζαν την 

υποστήριξη και οδηγίες δράσης από ειδικούς εντεταλμένους της συμπολιτείας και 

σχετικό ψήφισμα από την γενική συνέλευση. Η ενέργεια δε των Ναυπακτίων για τη 

σύσφιξη των σχέσεών της με την Κέα ακολουθείται από αντίστοιχη ενέργεια της 

συμπολιτείας προς την νήσο, με τους Κείους να απαντούν με ψήφισμα κοινό ευνοϊκό 

προς τους Αιτωλούς γενικά και τους Ναυπάκτιους ειδικά, με την παραχώρηση με την 

                                                 

55 IG IX 12 3a, «…εἶμεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν ποτ’ ἀλλάλους καὶ γᾶς ἔγκτησιν τῶι τε Αἰτωλῶι ἐν 

Ἀκαρνανίαι καὶ τῶι Ἀκαρνᾶνι ἐν Αἰτωλίαι καὶ πολίταν εἶμε-ν τὸν Αἰτωλὸν ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ 

τὸν Ἀκαρνᾶνα ἐν <Α>ἰτωλίαι ἴσογ καὶ ὅμοιον...». 

56
 Scholten 2003, 65-79. 

57
 Για την συνθήκη Ναυπάκτου και Κείων: Μενδώνη 2007, 56. Για την περίπτωση του Κυτινίου: 

Bousquet, 1988, 1. 73-110. 
58

 Scholten 2003, 65-79. 
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σειρά τους δικαιώματος ισοπολιτείας και ἐγκτήσεως και στους δύο. Η ανάγνωση 

τέτοιων κινήσεων δείχνει αφενός την ισχυρή παρουσία της Αιτωλίας, που δεν 

επέτρεπε την ανάληψη ανεξάρτητων μεμονωμένων πρωτοβουλιών που τυχόν θα 

δεσμεύσουν την υπόλοιπη συμπολιτεία, αφετέρου την έντεχνη παρότρυνση ανάληψης 

τοπικών πρωτοβουλιών που θα χρησιμοποιηθούν στην καλλιέργεια διπλωματικών 

σχέσεων διαμέσου μιας πόλης της προς όφελος όλης της συμπολιτείας, 

ικανοποιώντας παράλληλα την αίσθηση τοπικής αυτονομίας των μελών της.   

 

 

- Οι πόλεις 

 
Σημείο καμπής στην εξέλιξη και διαμόρφωση του αιτωλικού κράτους και 

καταλύτη των εσωτερικών πολιτικών διεργασιών την εποχή του 4
ου

 αιώνα αποτελεί η 

ανάδυση των πόλεων ως ρυθμιστικού παράγοντα στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ζωή στην Αιτωλία
59

. Η εμφάνιση των πόλεων έχει διττή προέλευση στην 

αιτωλική πραγματικότητα. Αφενός πρόκειται για τις ανοχύρωτες κώμες του 5
ου

 αιώνα 

που βαθμιαία η ανεξαρτησία τους οδηγούσε στην δημιουργία αυτόνομων οικιστικών 

κέντρων με οχύρωση. Τον 4
ο
 π. Χ. αιώνα αρχίζει να γεννάται μια «ζωή πόλεων» 

αδιαμφισβήτητα, καθώς ενώ ο Θουκυδίδης αναφέρει το 426 π. Χ. για «κατὰ κώμας 

ἀτειχίστους, καὶ ταύτας διὰ πολλοῦ», ο Διόδωρος ένα σχεδόν αιώνα μετά, το 

322 π. Χ. κατά την εισβολή των Αντιπάτρου και Κρατερού, διαχωρίζει τις 

ανοχύρωτες από τις οχυρωμένες πόλεις τις οποίες οι Αιτωλοί υπεράσπισαν με 

επιτυχία «καὶ τὰς μὲν ἀνωχύρους πόλεις ἐξέλιπον, τὰς δὲ ὀχυρότητι 

διαφερούσας φρουραῖς ἀξιολόγοις διαλαβόντες εὐτόλμως ὑπέμενον τὴν τῶν 

πολεμίων ἔφοδον»60. Η ύπαρξη μιας σειράς καλά οχυρωμένων πόλεων, 

τεκμηριώνεται μέσα από τις φιλολογικές και επιγραφικές πηγές, από τον 4
ο
 αιώνα    

π. Χ. Ως επί το πλείστον περιβάλλουν τη ζωοποιό λίμνη Τριχωνίδα και 

καταλαμβάνουν την εύφορη παραλίμνια ζώνη, με κυριότερες το Τριχώνιο, την 

Κωνώπη, την Λυσιμαχεία, το Φύσκιον, το Βουκάτιον, τη Θέστια καθώς και την 

Ποτιδανία στην περιοχή των Αποδοτών
61

. Συνεπώς η εδαφική επικράτεια μιας 

τοπικής φυλής (υποδιαίρεση μιας μεγαλύτερης) με το διοικητικό της κέντρο, την 

κώμη, μετατράπηκε με την πάροδο των ετών σε μια αστική εγκατάσταση που είχε τη 

μορφή μιας οχυρωμένης πόλης, το όνομα της οποίας ήταν και δηλωτικό της χώρας, 

της επικράτειας της άλλοτε φυλής κατά το πρότυπο των ‘πόλεων-κρατών’ της 

υπόλοιπης Ελλάδας. Ο προβιβασμός ορισμένων κωμών των τοπικών φυλών σε 

πόλεις/κέντρα είναι αποτέλεσμα σίγουρα της οικονομικής τους ανάπτυξης
62

. Η 

αρχαιολογική έρευνα δεν έχει προχωρήσει αρκετά, ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη 

εικόνα για τα στάδια αυτής της εξέλιξης. Η πλέον χαρακτηριστική, περίπτωση που 

είναι δηλωτική και της ανάπτυξης των πόλεων στην αιτωλική επικράτεια, έχει να 

κάνει με το Κάλλιον, διοικητικό κέντρο της τοπικής φυλής των Καλλιέων. Από μια 

απλή κώμη, τον 3
ο
 αιώνα μετατρέπεται σε πραγματική πόλη, αποκτώντας ισχυρά 

τείχη και εντυπωσιακά δημόσια κτήρια με την χορηγία του συμμάχου των Αιτωλών 

βασιλέα της Ηπείρου Πύρρου. Λόγω των καταστροφών που υπέστη από την 

επιδρομή των Γαλατών το 279 π. Χ.,  η μετονομασία της σε Καλλίπολη δηλώνει την 

                                                 
59

 Larsen 1968, 78. 
60

 Διοδ. 18.24.2. 
61

 Πορτελάνος 1998, 322-561.  
62

 Grainger 1999, 189. 
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αλλαγή της φυσιογνωμίας της
63

. Το φαινόμενο είναι κατανοητό, με βάση τις 

επιγραφές, στις οποίες άλλοτε υπάρχει το όνομα Καλλιεύς, δηλωτικό της πολιτικής 

φυλής των Καλλιέων και άλλοτε το Καλλιπολίτης, δηλωτικό της πολιτικής 

υπόστασης της πόλης
64

. Στον 3
ο
 αιώνα π. Χ. είναι που αρχίζουν οι οχυρώσεις των 

πόλεων ακόμα και κωμών ή ακόμα να χτίζονται από την αρχή πόλεις με λαμπρά 

οικοδομήματα και ιερά, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης  και κυρίως μιας 

συνειδητής πολιτικής των Αιτωλών  που απέβλεπε στη δημιουργία ενός πλέγματος 

ισχυρών οχυρωμένων θέσεων στο εσωτερικό της, πράγμα που θα προστάτευε 

αποτελεσματικά τους πληθυσμούς και θα πρόσφερε ισχυρή αμυντική δυνατότητα 

αποτροπής με την καθήλωση του αντιπάλου εμπρός στις θέσεις αυτές και την φθορά 

του από τις συνδυασμένες επιθέσεις από δυνάμεις εντός και εκτός των τειχών
65

. Είναι 

η εποχή που το θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο του Θέρμου κοσμείται με πολυτελή 

δημόσια οικοδομήματα και ιδιωτικές δωρεές, όπως τρείς μεγάλες στοές που 

κοσμούνταν με τρόπαια μαχών, βουλευτήριο, εξωραϊσμό ναών και πληθώρα 

αγαλμάτων
66

. Τα διδάγματα από τις διαδοχικές επιθέσεις των Αθηναίων, Γαλατών και 

Μακεδόνων  είχαν γίνει μαθήματα για την καλύτερη προστασία της επικράτειας 

τους
67

. Αφετέρου την ίδια εποχή αρχίζει η εισδοχή σημαντικών πόλεων στο αιτωλικό 

κράτος είτε πρόκειται για ανάκτηση παλαιών ιστορικών πόλεων της αιτωλικής 

ιστορίας είτε για κατάκτηση ή προσχώρηση άλλων από γειτονικές και όχι μόνο 

περιοχές της Ελλάδας. Ήδη στο τελευταίο τέταρτο του 5
ου

 αιώνα είχαν αρχίσει την 

αποκατάσταση της κυριαρχίας τους στην αρχαία αιτωλική παράλια ζώνη του 

Κορινθιακού κόλπου, όταν λόγω της νίκης τους εναντίον των Αθηναίων το 426  π. Χ. 

εξασφάλισαν την κατοχή της  πόλης Πρόσχιον και την ίδια περίπου χρονική περίοδο 

απέκτησαν επαφή με την θάλασσα παίρνοντας το παραλιακό Λοκρικό Μολύκρειον 

σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τον μεγάλο στόχο τους την Ναύπακτο
68

. 

Ολοκληρώνοντας την επανάκτηση το 366 π. Χ. όλης της παράλιας περιοχής της 

αρχαίας Αιτωλίας που ονομαζόταν Αιολίδα και κατείχαν οι Αχαιοί είχαν προσθέσει 

στην επικράτειά τους τις μυθικές πόλεις σύμβολα των Αιτωλών Καλυδώνα και 

Πλευρώνα
69

. Η ολοκλήρωση της επέκτασής τους στην συγκεκριμένη περιοχή 

σημειώνεται το 338 π. Χ., όταν με την βοήθεια του Φιλίππου Β΄ αποσπούν από τους 

Αχαιούς επίσης την Ναύπακτο, που θα μείνει πια αναπόσπαστο τμήμα της Αιτωλίας 

                                                 

63 IG IX 12, 154, «βασιλέα Π]ύρρον βασιλέως Αἰα[κ]ίδα πόλις[Καλλιπολ]ιτᾶν ἀρετᾶς ἕνεκεν καὶ 

[ε]ὐεργεσίας[τᾶς εἰς αὐ]τάν». Για προγενέστερη οχύρωση του Καλλίου και τελειοποίησή της τον 3ο αιώνα    

π. Χ., καθώς και για τα λαμπρά οικοδομήματά του, Πάντος 1985, 551. 

64
 Νεραντζής 2004, 212. Ενδεικτικά οι επιγραφές (Καλλιεύς) IG IX 1

2
 1, 3a, 8, 11- Καλλιπολιτάν IG 

IX 1
2
 1, 18, 59, 154.  
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 Lippman 2004, 497-508. O Lippman χαρακτηρίζει την ίδρυση της νεώτερης Πλευρώνας, της πλέον 

χαρακτηριστικής περίπτωσης πόλης που αποτελεί σύμβολο των οικοδομικής δραστηριότητας στην 

Αιτωλία τον 3
ο
 αιώνα π. Χ., ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης του πληθυσμού σε  μεγάλα αστικά 

κέντρα αυτήν την εποχή μέσω του σχεδιασμού για συνοικισμό μικρών επισφαλών οικισμών σε ένα 

μεγάλο αστικό κέντρο : Στραβ 10.2.4 «συνῴκισαν…τὴν νεωτέραν Πλευρῶνα». 
66

 Πολ. 5.8.9 «καὶ τῶν ὅπλων τῶν ἐν ταῖς στοαῖς ἀνακειμένων…ἦν δὲ ταῦτα πλείω τῶν μυρίων καὶ 
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ὄντα πολυτελῆ ταῖς κατασκευαῖς καὶ πολλῆς ἐπιμελείας ἔνια τετευχότα καὶ δαπάνης. ἀνέτρεψαν 
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σε όλα τα αρχαία χρόνια
70

. Από την στιγμή αυτή και έπειτα, όταν αρχίζει η γοργή 

άνοδος της δύναμης των Αιτωλών αυξάνεται και ο αριθμός των σημαντικών πόλεων 

που προστίθενται στην επικράτειά της με την κατάληψη των Ακαρνανικών πόλεων 

Οινιαδών και Στράτου το 330 π. Χ. και μεταξύ 250 και 240 π. Χ. αντίστοιχα, της 

Ηράκλειας Τραχινίας στον Μαλλιακό κόλπο το 280 π. Χ., της Υπάτης της Αινίδας το 

272 π. Χ. και των πόλεων Αμβρακίας (το 230   π. Χ.) και Αχαϊκής Φθιώτιδας των 

Μαλλιέων  στον Παγασητικό κόλπο (το 229 π. Χ.). Παράλληλα ένας σημαντικός 

αριθμός απομακρυσμένων πόλεων από τα σύνορά της στον ελληνικό χώρο που 

συνδέονται με συνθήκες προξενίας, ασυλίας και συμμαχίας προστίθενται στο άρμα 

της Αιτωλίας. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται κυρίως στο δεύτερο μισό του 4
ου

 αιώνα    

π. Χ. και είναι σημαντική γιατί την περίοδο αυτή το Αιτωλικό κράτος παίρνει πια την 

οριστική μορφή της συμπολιτείας
71

. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η αρχαϊκή 

φυλετική οργάνωση δεν χάνεται εντός του νέου φορέα καθώς ακόμα και τώρα 

τοπικές φυλές στέκονται ισότιμα νομικά πλάι στις πόλεις και όλες μαζί αποτελούν τα 

συστατικά της κραταιάς Αιτωλικής Συμπολιτείας που πήρε μορφή στα πρώιμα 

ελληνιστικά χρόνια.  Η συνένωση κυρίαρχων πόλεων-κρατών κυρίως που υπόκεινται 

πολιτικά σε μια ανώτερη οντότητα, το εξελισσόμενο νομικά Κοινό, σχηματίζουν 

πλέον ένα ώριμο ομοσπονδιακό κράτος, που έχει την μορφή της συμπολιτείας.  

 

- Τα τέλη 
         

Απαραίτητο συστατικό για την διοικητική οργάνωση της Αιτωλίας -και 

ιδιαίτερα της ‘μεγάλης Αιτωλίας’, όπως διαμορφώθηκε πολιτικά και γεωγραφικά, από 

τον 3
ο
 αιώνα π. Χ.- είναι η καθιέρωση από τους Αιτωλούς μιας ιδιάζουσας 

πολιτειακής δομής που επέτρεπε την διοίκηση των εδαφών που προσαρτήθηκαν ή 

εντάχθηκαν στη συμπολιτεία τους. Πρόκειται για τον θεσμό του ‘τέλους’, δηλαδή της 

διαίρεσης των επίκτητων εδαφών σε ευρύτερες γεωγραφικές και πολιτικές 

περιφέρειες. Ο θεσμός είναι γνωστός μέσα από τις επιγραφές, όπου συγκεκριμένα 

αναφέρονται το Στρατικό τέλος και το Λοκρικό τέλος. Η μία επιγραφή αφορά την 

περιοχή της Στρατικής, στην νότια Ακαρνανία,  η οποία προσαρτήθηκε στην Αιτωλία 

μετά την διχοτόμηση της Ακαρνανίας ανάμεσα στους Αιτωλούς και στο βασίλειο της 

Ηπείρου επί Αλεξάνδρου Β΄ και χρονολογείται γύρω στο 234/3 π. Χ. Πρόκειται για 

γεωδαιτική απόφαση μεταξύ των προσαρτηθεισών ακαρνανικών πόλεων Οινιαδών 

και Μητροπόλεως που περιλαμβάνονταν στο ‘τέλος’ με πρωτεύουσα προφανώς την 

σημαντικότερη πόλη της περιφέρειας Στράτο
72

. Οι άλλες δύο επιγραφές που 

αναφέρουν το Λοκρικό τέλος έχουν σχέση με υπόθεση απελευθερώσεως δούλων το 

189/8 π. Χ., όπου οι πωλητές είναι Αμφισσσείς και αναφέρονται ο βούλαρχος του 

Λοκρικού τέλους και ο επώνυμος άρχων των Δελφών βάση των οποίων 

χρονολογείται η επιγραφή
73

. Είναι χαρακτηριστικό και στις δύο περιπτώσεις πως 

έχουμε να κάνουμε με περιφέρειες στις οποίες προϋπήρχε συγκροτημένη πολιτική και 

κρατική ταυτότητα πριν την ενσωμάτωσή τους στην Αιτωλία
74

. Η ενσωμάτωσή τους 

με την μορφή του τέλους φανερώνει το πολιτικό σκεπτικό των Αιτωλών για την 

οργάνωση της συμπολιτείας τους. Η οργάνωση αυτή αντανακλά ένα ευρύ πεδίο 

τοπικής αυτονομίας στις προσαρτηθείσες περιοχές, οι οποίες διατήρησαν την 

                                                 
70

 Merker 303-311, Στραβ 10.4.7.  
71

 Grainger 1999, 106-130, Scholten 2000, 59-95. 
72

 IG IX I
2
 1,3b, ο Πολύβιος ορίζει ως Στρατική όλη την περιοχή νοτιοδυτικά του Αχελώου στα εδάφη 

της Ακαρνανίας, 5.63.8. 
73

 SGDI 2070. 
74

 Scholten 2003, 65-79. 



 21 

πρωταρχική τοπική πολιτική τους συγκρότηση
75

. Τα τέλη εξάλλου δεν δημιούργησαν 

τριγμούς και διενέξεις στην εσωτερική δομή της, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από τα 

μέχρι τώρα στοιχεία
76

. Αξιοπρόσεκτο στοιχείο, όπως δείχνει και η επιγραφή για την 

επιδικία μεταξύ Οινιαδών και Μητρόπολης, είναι πως οι πόλεις - που 

συναποτελούσαν το Αιτωλικό κράτος - τακτοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές 

ειρηνικά, διατηρώντας ένα τοπικό επίπεδο αυτονομίας, όντας κοινωνοί του κοινού 

αιτωλικού νόμου, που είναι και ο καταλύτης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων,  

καθώς όλοι πλέον εντός της συμπολιτείας μοιράζονται τα ίδια πολιτικά δικαιώματα
77

. 

Το γεγονός αυτό όμως δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ερμηνείες περί απόλυτης 

ανεξαρτησίας τους εντός της συμπολιτείας. Η σημασία των τελών ήταν δευτερογενής 

και η στρατιωτική και πολιτικοοικονομική τους δύναμη ήταν εξαρτημένη από την 

συμπολιτειακή. Την ευθύνη για τους δύο αυτούς τομείς στα τέλη είχαν ο 

επιλέκταρχος και ο ταμίας. Με βάση τον τόπο καταγωγής που συνοδεύει το όνομα 

καθενός εκ των αξιωματούχων αυτών στην επιγραφή IG IX I
2
 1 3A, προκύπτει ότι τα 

τέλη δεν διοικούνται από τοπικούς άρχοντες, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε στην 

υιοθέτηση της άποψης πως απολάμβαναν ευρεία αυτονομία που φτάνει στα όρια της 

ανεξαρτησίας
78

. Αντίθετα ο κάθε επιλέκταρχος και ταμίας προέρχεται από 

διαφορετικό τόπο και (κατά πάσα πιθανότητα) οι περισσότεροι εξ αυτών από την 

μητροπολιτική Αιτωλία. Άρα η τοποθέτησή τους γίνεται από τα κεντρικά όργανα της 

συμπολιτείας και μάλιστα από την συνέλευση όπως συμβαίνει για τα ανώτατα και 

ανώτερα αξιώματα του στρατηγού, του ιππάρχου και του γραμματέα
79

. Ο αριθμός 

αυτών των περιφερειών είναι αβέβαιος και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κάθε 

φορά προσαρτήσεις. Η παρουσία στην επιγραφή IG IX Ι
2
 1 3A, που αφορά το 

αιτωλοακαρνανικό σύμφωνο του 271 π. Χ., ενός αριθμού ατόμων που κατέχουν τις 

δύο θέσεις είναι σημαντική ως προς τον αριθμό των τελών την συγκεκριμένη περίοδο 

αλλά και ως προς την διοίκησή τους. Οι επτά ταμίες και οι επτά επιλέκταρχοι που 

αναγράφονται σε αυτήν την επίσημη συνθήκη αντανακλούν των αριθμό των τελών 

της Αιτωλικής συμπολιτείας την συγκεκριμένη χρονική στιγμή; Αν θεωρήσουμε 

σωστή την υπόθεση περί της αντανάκλασης ενός τέλους με μια προσαρτηθείσα 

περιοχή, σύμφωνα με τον αριθμό των ιερομνημόνων που αποστέλλονται στους 

Δελφούς και βάση αυτών ανιχνεύεται η επέκταση της συμπολιτείας, την 

συγκεκριμένη περίοδο μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε τέλος αντανακλά όντως μια 

συγκεκριμένη προσαρτημένη περιοχή. Συγκεκριμένα το 313   π. Χ. έχει καταληφθεί 

το Ακαρνανικό Αγρίνιο, γύρω στο 290-300 π. Χ. προσαρτήθηκαν οι περιοχές της 

δυτικής Λοκρίδας και νότιας Φωκίδας, το 280 π. Χ. η περιοχή των Οιταίων, το 277 π. 

Χ. η Δολοπία, το 272 π. Χ. η Αινίδα και σε λίγα χρόνια περίπου αργότερα η 

Δωρίδα
80

. Ο αριθμός λοιπόν των επτά ταμιών και επιλεκτάρχων αντιπροσωπεύει κάθε 

μια εκ των περιφερειών που ενσωμάτωσε η Αιτωλία έως την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή που φωτογραφίζει η συνθήκη. Ο αριθμός όμως των τελών κατά πάσα 

πιθανότητα παραμένει σταθερός, με την προσάρτηση εντός των ήδη υπαρχόντων 

τελών των νεοαποκτηθέντων εδαφών. Η τακτική αυτή προσαρμόζεται ιδανικά με την  
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στρατιωτική οργάνωση της συμπολιτείας
81

. Στη διοικητική δομή της συμπολιτείας η 

περιφέρεια παρεμβάλλεται ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της μεγαλύτερης 

κεντρικής ομοσπονδιακής εξουσίας και της μικρότερης τοπικής εξουσίας που 

εκφράζουν κυρίως οι πόλεις αλλά και οι τοπικές φυλές. Η ανάγκη για την αρτιότερη 

και ταχύτερη συγκέντρωση και στρατολογία των στρατευομένων σε συνδυασμό με 

την ανάγκη της ευκολίας είσπραξης των οικονομικών προσόδων μετατρέπει τα τέλη 

σε αναγκαίους στυλοβάτες για το οικοδόμημα της συμπολιτείας, καθώς στρατός και 

οικονομία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξή του. Η ίδια η λέξη 

‘τέλος’ παραπέμπει σε στρατιωτικού τύπου οργάνωση δεδομένου ότι χρησιμοποιείται 

από τους αρχαίους συγγραφείς για να δηλώσει στρατιωτικό σώμα
82

. Από την 

επιγραφή του αιτωλοακαρνανικού συμφώνου, προκύπτει ότι η ξεχωριστή αυτή 

περιφερειακή διοίκηση δεν επεκτάθηκε στο μητροπολιτικό έδαφος της παλαιάς 

Αιτωλίας το οποίο κάλυπταν τα τρία ευρύτερα Αιτωλικά φύλα που είχαν συμπτύξει 

στη διάρκεια του 5
ου

 αιώνα την φυλετική ομοσπονδία. Από τις επιγραφές του 3
ου

 και 

2
ου

 π. Χ. αιώνα συμπεραίνουμε ότι οι μεγάλες υποδιαιρέσεις των Αιτωλών, τα ‘μέρη’ 

του 5
ου

 π. Χ. αιώνα, ως θεσμικοί εταίροι που πλαισίωναν την πολιτική ζωή,  

αντιστάθηκαν από τις πόλεις και τις τοπικές φυλές, μιας και οι επιγραφές δηλώνουν 

ότι τα συστατικά για την συμπολιτεία των Αιτωλών δεν αποτελούν πια οι μεγάλες 

φυλές αλλά κυρίως οι πόλεις
83

. Φαίνεται όμως ότι η καθαυτή δημιουργία των τελών 

για τη διοίκηση της ευρύτερης προσαρτηθήσας περιφέρειας έδωσε την δυνατότητα 

στα Αιτωλικά φύλα της παλαιάς Αιτωλίας να διατηρήσουν την συνοχή τους και στην 

διάρκεια της διαμόρφωσης του νέου συμπολιτειακού πολιτεύματος και να συνεχίζουν 

να ασκούν σημαντική επιρροή στα κεντρικά όργανα ακόμα και μετά τον 

μετασχηματισμό τους από τα ευρύτερα μέρη σε πόλεις και σε τοπικές φυλές πλέον. 

Καθοριστικός παράγοντας της συνέχισης της συνοχής των φύλων ήταν ότι αυτά 

εξακολουθούσαν να κατέχουν και να κατοικούν στον ίδιο χώρο όπως και 

προηγουμένως, χωρίς δηλαδή να αναμειχθούν μεταξύ τους και να απολέσουν την 

πρωτοκαθεδρία στα ανώτερα αξιώματα, όπως έγινε για παράδειγμα με την αρχαϊκή 

Αθήνα
84

. Η εθνική συλλογική ταυτότητα που κράτησε ενωμένα τα αιτωλικά φύλα, 

αποτελώντας τον πυρήνα της συμπολιτείας που δημιούργησαν κατόπιν, φαίνεται από 

την περίπτωση ενός ιδιαίτερου αιτωλικού φύλου, αυτό των Αγραίων το οποίο στη 

διάρκεια του 5
ου

 αιώνα π. Χ. αποτελούσε ξεχωριστό βασίλειο. Η είσοδός του στην 

συμπολιτεία κάποια στιγμή προς το τέλος  του 4
ου

 αιώνα π. Χ. έγινε επί βάσεως 

εθνικής και φυλετικής, παρόμοια με τα υπόλοιπα αιτωλικά μέρη/φύλα και όχι με την 

μορφή ξεχωριστής περιφέρειας, έτσι ώστε ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος Ε΄  τον 3
ο
 

αιώνα π. Χ. να το θεωρεί κομμάτι του έθνους των Αιτωλών και όχι ξεχωριστό έθνος 

που προσαρτήθηκε στην συμπολιτεία με την μορφή του τέλους
85

. 
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- Το νόμισμα 

 
Μια άλλη πτυχή της ραγδαίας αύξησης της δύναμης των Αιτωλών που 

αυξάνεται προοδευτικά με την σταδιακή επέκταση της επικράτειάς τους είναι η 

νομισματική ενοποίηση που επιτεύχθηκε στο κράτος τους. Η κοπή νομίσματος για 

πρώτη φορά από τους Αιτωλούς στα τέλη του 4
ου

 αιώνα π. Χ., όπως υποστηρίζουν οι 

Δ. Τσαγγάρη, Κ. Λιάμπη και Σ. Ψωμά με βάση όλα τα στοιχεία που παρέχουν τα 

νομίσματα (εικονογραφία, βάρη, θησαυροί) είναι σε αντιστοιχία με την στιγμή που 

αρχίζει σταδιακά η εδαφική τους επέκταση με την ανάκτηση της παράλιας ζώνης της 

Αιολίδας, και την προσάρτηση της Αγραίας και κυρίως της Ναυπάκτου το 338 π. Χ., 

περίοδο που η Δ. Τσαγγάρη ορίζει ως αρχή της νομισματοκοπίας των Αιτωλών
86

. Η 

περίπτωση της νομισματοκοπίας τους λειτουργεί ως πράξη ανταποκρινόμενη σε 

κάποιες οικονομικές ανάγκες, συνιστά όμως κυρίως την έκφραση μιας εθνικής 

συνείδησης και την προβολή, που ένα κράτος σημαντικό και φιλόδοξο όσο η 

αιτωλική ομοσπονδία ήθελε βεβαίως να εκμεταλλευτεί
87

. Αξιοσημείωτο της 

νομισματοκοπίας τους υπήρξε το γεγονός πως η υιοθέτησή της δεν υπήρξε καθόλου 

βεβιασμένη για τα άλλα μέλη της συμπολιτείας, τουλάχιστον όσον αφορά τα 

μικρότερης αξίας που εξυπηρετούσαν την τοπική οικονομία. Τα μέλη της 

συμπολιτείας εξέδωσαν χάλκινα νομίσματα με την υιοθέτηση των αιτωλικών 

συμβόλων στον οπισθότυπο και του δικού τους ιδιαίτερου εθνικού στον 

εμπροσθότυπο
88

. Το γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη της πολιτικής ενότητας της 

συμπολιτείας και της ύπαρξης μιας κεντρικής διοίκησης που υπαγόρευε μια κοινή 

πορεία εντός των ορίων του κράτους όλων των μελών. Η υιοθέτηση των συμβόλων 

της αιτωλικής μυθολογίας και νομισματοκοπίας (επιδορατίς, γνάθος Καλυδώνιου 

κάπρου) από μια σειρά πόλεων ή εθνών - μελών της συμπολιτείας όπως η Οιάνθεια, η 

Απολλωνία, η Ποτιδανία, η Λοκρίδα και το Θρόνιον, η Τιθορέα και η Άμφισσα στην 

Φωκίδα καθώς και οι Οιταίοι και οι Αινιάνες, προϋποθέτει σίγουρα την άδεια από την 

κεντρική εξουσία για να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια
89

. Είναι σημαντικό ότι οι 

περιοχές αυτές γειτνιάζουν με την Αιτωλία και γεωγραφικά βρίσκονται στην κεντρική 

Ελλάδα καλύπτοντας όλη την έκταση ως τον Μαλλιακό κόλπο και την έξοδο στην 

θάλασσα ανατολικά, ελέγχοντας όλους τους δρόμους από την βόρεια Ελλάδα στην 

νότια. Οι περιοχές αυτές έχοντας ενσωματωθεί εντός της συμπολιτείας περίπου στο 

πρώτο τέταρτο του 3
ου

 αιώνα π. Χ., οπότε και αρχίζει η συγκεκριμένη κοπή 

νομισμάτων, θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν την θέση τους εντός της και με την 

υιοθέτηση μιας κοινής νομισματικής πολιτικής. Η πράξη από τη μια αποτυπώνει την 

φιλελεύθερη πολιτική των Αιτωλών απέναντι στα άλλα μέλη, καθώς τους επιτρέπουν 

την κοπή νομισμάτων σε τοπική κλίμακα με τα δικά τους σύμβολα. Από την άλλη 

όμως, η υιοθέτηση ενός κοινού θέματος που εκφράζει την αιτωλική πρωτοκαθεδρία 

στη μία όψη στα νομίσματά τους δείχνει την θέληση των Αιτωλών για μια στενότερη 

σύνδεση των μελών με τον πολιτικό οργανισμό που έχουν δημιουργήσει, 

διευκολύνοντας τις συναλλαγές των πολιτών και το τοπικό εμπόριο εντός των 

συνόρων της συμπολιτείας παράλληλα με την στενότερη πολιτική σύνδεση που 

υποβοηθήθηκε και από τη νομισματική ένωση
90

. Ο διπλός ρόλος του νομίσματος για 

την Αιτωλία φαίνεται να αντανακλάται στο πλατωνικό απόσπασμα για την εμπειρία 

του ελληνικού κόσμου γενικότερα στο θέμα του χρήματος ήδη από την κλασική 
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εποχή
91

. Το Κοινό των Αιτωλών θα προβεί στην έκδοση χάλκινης νομισματοκοπίας 

στα τέλη του 4
ου

 αιώνα π. Χ. και από το β΄ μισό του 3
ου

 αιώνα π. Χ., ιδίως μετά το 

279 π. Χ., σε αυτήν χρυσής νομισματοκοπίας (στατήρων, δραχμών) και αργυρής 

νομισματοκοπίας (στατήρων, τετραδράχμων, τριωβόλων) στον αιγινήτικο 

σταθμητικό κανόνα και από το τρίτο τέταρτο του 3
ου

 αιώνα π. Χ. σε μειωμένο αττικό 

σταθμητικό κανόνα
92

. Η επιλογή του αιγινήτικου σταθμητικού κανόνα, συγγενούς 

του Κορινθιακού, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην κεντρική και βορειοδυτική 

Ελλάδα, αποτυπώνεται στην συνθήκη μεταξύ των δύο λαών της βορειοδυτικής 

Ελλάδας, Αιτωλών και Ακαρνάνων, στα μέσα του 3
ου

 αιώνα π. Χ.
93

. Ιδιαίτερα η 

κυκλοφορία αργυρών τριοβόλων θα επιταθεί κατά την διάρκεια της ταραγμένης 

περιόδου του β΄ μισού του 3
ου

 αιώνα π. Χ., που χαρακτηρίζεται από συνεχείς 

σκληρούς πολέμους (Δημητριακός 239-229 π. Χ., Συμμαχικός 220-217 π. Χ., α΄ 

Μακεδονικός πόλεμος 215-205 π. Χ.)
94

. Τα εικονογραφικά θέματα των νομισμάτων 

αντανακλούν την διαχρονική δόξα της Αιτωλίας από την ηρωική, μυθική εποχή έως 

την ιστορική, συμπολιτειακή της ολοκλήρωση. Η επιλογή των θεμάτων είναι 

χαρακτηριστικό ότι αφορά γεγονότα πανελλήνιας εμβέλειας προσδίδοντας την 

αρμόζουσα αίγλη στο λαό των Αιτωλών ανάμεσα στους άλλους Έλληνες. Στη μία 

όψη συνήθως εικονίζεται γυναικεία μορφή, η οποία φορά το χαρακτηριστικό 

αιτωλικό κάλυμμα κεφαλής, την καυσία. Κρατά στο αριστερό χέρι της το εθνικό όπλο 

των Αιτωλών το δόρυ και κάθεται πάνω σε ασπίδες γαλατικές και σε μια μακεδονική. 

Η μορφή αυτή ερμηνεύεται ως η προσωποποιημένη Αιτωλία, η οποία δηλώνει με 

εμφατικό τρόπο την λαμπρή νίκη των Αιτωλών κυρίως εναντίον των βαρβάρων 

εισβολέων Γαλατών το 279 π. Χ., αλλά και επί των Μακεδόνων το 314 π. Χ.
95

. Η 

ταύτιση της μορφής με την Αιτωλία είναι δυνατή κυρίως μέσα από την περιγραφή 

του Παυσανία για το άγαλμα που αφιέρωσαν οι Αιτωλοί την επομένη της νίκης τους 

επί των Γαλατών στους Δελφούς σε ανάμνηση της μεγάλης επιτυχίας
96

. Το άλλο 

αγαπημένο θέμα των Αιτωλών, που απεικονίζεται στα νομίσματα είναι ο μύθος του 

Καλυδώνιου κάπρου, ενός από τους γνωστότερους αρχαιοελληνκούς μύθους και ο 

σημαντικότερος που έχει να κάνει με την μυθιστορία των Αιτωλών
97

. Παρουσιάζεται 

λοιπόν ο Καλυδώνιος κάπρος, εθνικό σύμβολο των Αιτωλών, ή η σιαγόνα του 

κάπρου μαζί με την επιδορατίδα, που σύμφωνα με τον μύθο, ήταν το όπλο που 

πλήγωσε θανάσιμα τον κάπρο. Σημαντική επίσης είναι η απεικόνιση που υπάρχει σε 

αργυρό στατήρα που παρουσιάζει τον γενάρχη ήρωα Αιτωλό ως νεαρό ακμαίο 

πολεμιστή οπλισμένο με ξίφος, χλαμύδα και ακόντιο, χαρακτηριστική εικόνα ελαφρά 
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οπλισμένου στρατιώτη
98

. Η στάση του σώματος του άνδρα που στηρίζεται με το δεξί 

του χέρι στο δόρυ με την αιχμή του καρφωμένη στο έδαφος και το δεξί πόδι να 

πατάει πάνω σε βράχο απεικονίζει τον πολεμιστή ως νικητή, κατακτητή της χώρας. Η 

δορίκτητος χώρα, όπως δηλώνεται από το θέμα, από τον πολεμιστή εύκολα μπορεί να 

ταυτιστεί με τον γενάρχη Αιτωλό που σύμφωνα με την μυθολογία επανέκτησε την 

χώρα των προγόνων του ερχόμενος από την Ηλεία
99

. Η επιλογή των θεμάτων που 

επιλέγονται για τα νομίσματα δεν είναι τυχαία. Ενώ τα πρώτα χάλκινα νομίσματα 

παρουσιάζουν στοιχεία μόνο από τον μύθο του Καλυδώνιου κάπρου και απεικονίσεις 

της κεφαλής της Αρτέμιδος, της Αταλάντης (ή της Αιτωλίας), από το δεύτερο τέταρτο 

του 3
ου

 αιώνα π. Χ. με την δύναμη της Αιτωλίας να φτάνει στο απόγειο, εμφανίζονται 

και παραστάσεις που αποτυπώνουν την διαιώνιση της δόξας των Αιτωλών με τις 

στρατιωτικές τους νίκες και τις πολεμικές αρετές τους την περίοδο αυτή μέσω της 

προβολής του εθνικού τους οπλισμού και τρόπου του μάχεσθαι (δόρυ, ελαφρά 

εξάρτυση) και ηρωικών μορφών που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά αυτά (ο 

κατακτητής Αιτωλός, η οπλισμένη Αιτωλία)
100

. Το πιο ενδιαφέρον είναι όμως, πως 

μέσα από τα νομίσματα παρουσιάζεται αφενός η σύνδεση του ηρωικού παρελθόντος 

που συνδέεται με την ομηρική εποχή, τον μύθο του Μελεάγρου και το κυνήγι του 

κάπρου που συμβαίνει στην αρχαία πρωτεύουσα Καλυδώνα, που μόλις το 366 π. Χ. 

ανακτήθηκε και αφετέρου με την δόξα της συμπολιτείας με την επιτυχή αντιμετώπιση 

των Γαλατών και εν συνεχεία των Μακεδόνων, όπως δηλώνεται κυρίως με την 

Αιτωλία να απεικονίζεται ως τροπαιοφόρος. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι το 

άγαλμα αυτό βρίσκεται εκτός των Δελφών και στο θρησκευτικό κέντρο τους, το 

Θέρμο
101

. Γίνεται λοιπόν μια προβολή της ιστορικής ενότητας και συνέχειας των 

Αιτωλών, της αρχαίας πρωτεύουσας Καλυδώνας και των μύθων που την συνοδεύουν 

και του τωρινού πολιτικού οργανισμού, της συμπολιτείας, που φιλοδοξεί να 

κατακτήσει κυρίαρχη θέση στα ελληνικά πράγματα και εδρεύει στο Θέρμο. Αυτή η 

σύνδεση μεταξύ παλιού και νέου επιτυγχάνεται μέσα από την προβολή γεγονότων 

που έχουν πανελλήνια εμβέλεια, την υπενθύμιση από την μια του ομηρικού μύθου 

του Καλυδώνιου κάπρου που λαμβάνουν μέρος ήρωες από όλη την Ελλάδα, υπό την 

αρχηγία του Αιτωλού ήρωα Μελεάγρου και την συντριβή και απομάκρυνση των 

εισβολέων Γαλατών από την άλλη με την συμμετοχή όλων των Ελλήνων υπό την 

ηγεσία ξανά των Αιτωλών. Ποιος είναι όμως ο πραγματικός ρόλος των νομισμάτων 

στην ζωή της συμπολιτείας; Χρησιμοποιώντας  τα τελευταία δεδομένα που 

προκύπτουν με βάση τα άρθρα των Κ. Λιάμπη και Σ. Ψωμά - Δ. Τσαγκάρη για την 

λειτουργία του νομίσματος στο εσωτερικό των ομοσπονδιακών κρατών και 

ειδικότερα στην Αιτωλία, προκύπτει και η πρακτική χρησιμότητά του στους κόλπους 

της συμπολιτείας εκτός των λόγων πολιτικής προπαγάνδας που εξυπηρετεί. Η κοπή 

χάλκινων νομισμάτων αρκετά νωρίς, ήδη από τις αρχές του 3
ου

 αιώνα, αν όχι τα τέλη 

του 4
ου

 αιώνα π. Χ., συνδέεται με την αρχή της επέκτασης του κράτους των Αιτωλών, 

ενώ η συνέχιση της έκδοσης χαλκών νομισμάτων ακόμη και όταν τέθηκαν σε 

κυκλοφορία τα μεγαλύτερης αξίας χρυσά και ασημένια νομίσματα από τα μέσα του 

3
ου

 αιώνα π. Χ. δηλώνει την πρακτική ανάγκη της εξυπηρέτησης των εσωτερικών 

καθημερινών αναγκών των πολιτών της συμπολιτείας
102

. Η κυκλοφορία των χρυσών 
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και αργυρών στατήρων, τετραδράχμων, δραχμών και τριώβολων από τα μέσα 

περίπου του 3
ου

 αιώνα π. Χ. είναι προϊόν της οικονομικής ευημερίας, που με την 

σειρά της είναι αποτέλεσμα της πολιτικής ισχυροποίησης που έφτασε στο μέγιστο 

σημείο την συγκεκριμένη περίοδο. Η χρησιμότητα των νομισμάτων αυτών 

εξυπηρετεί ανάγκες όπως είναι φυσικό μεγαλύτερης σπουδαιότητας από τις 

καθημερινές, που καλύπτουν τα χαλκά νομίσματα. Οι σημαντικότερες αφορούν την 

εξυπηρέτηση των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών που αφορούν μισθοδοσίες 

στρατιωτών και  κατασκευής οχυρωματικών έργων σε πολλές πόλεις στην Αιτωλία 

στο δεύτερο μισό του 3
ου

 αιώνα   π. Χ. και στις αρχές του 2
ου

 αιώνα π. Χ., όταν 

σημειώνονται συνεχείς, μεγάλης κλίμακας πολεμικές αναμετρήσεις στον ελληνικό 

χώρο με πρωταγωνίστρια την Αιτωλία
103

. Η παράλληλη υιοθέτηση του αττικού 

μετρικού συστήματος ερμηνεύεται από τον Scholten ως αναγκαίο μέτρο για να 

αποκτήσει η Αιτωλία επαφές με συμμάχους του ευρύτερου ελληνικού χώρου, όπου το 

αττικό μέτρο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Είναι άλλωστε η εποχή, το δεύτερο 

τέταρτο του 3
ου

 αιώνα π. Χ. που η συμπολιτεία ελέγχει πλήρως την κύρια οδό 

επικοινωνίας μεταξύ βορείου και νοτίου Ελλάδας που εκτός της στρατηγικής 

σημασίας εξυπηρετεί και την εμπορική επικοινωνία
104

. Ο De Laix επισημαίνει τον 

μεγάλο αριθμό αργυρών τριωβόλων που ανακαλύφθηκαν στους νομισματικούς 

θησαυρούς και χρονολογικά τοποθετούνται την συγκεκριμένη περίοδο
105

. Τα 

τριώβωλα ήταν κατά κύριο λόγο το νόμισμα με το οποίο γίνονταν οι πληρωμές των 

μισθών των στρατιωτών, που κάλυπταν τα έξοδα τροφοδοσίας τους, το σιτηρέσιο. 

Χωρίς αμφιβολία, στην κοπή μεγάλης αξίας νομισμάτων συνέβαλε και η ανάγκη της 

πληρωμής των φόρων που καλούνταν τα μέλη της συμπολιτείας να συνεισφέρουν στο 

κεντρικό ταμείο: το ύψος των τελευταίων ήταν ανάλογο με τον αριθμό των 

βουλευτών που κάθε μέλος αντιπροσωπευόταν στο συνέδριο
106

.   
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3. Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ 

 
Κινητήριος μοχλός για να τεθεί σε λειτουργία το πολιτικό οικοδόμημα τις 

συμπολιτείας αποτελούσε η συνέλευση των Αιτωλών. Η αμοιβαία σχέση μεταξύ 

πολίτη και κράτους αποτέλεσε τον βασικό χαρακτήρα των ελληνικών πολιτειακών 

μορφών στην αρχαιότητα. Η σχέση αυτή αποδιδόταν με την συνέλευση του λαού. 

Στην Αιτωλία η συνέλευση αποτελούσε το κυρίαρχο όργανο που αποφάσιζε την 

κατεύθυνση της πολιτικής για τα μεγάλα εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα που 

αφορούσαν την ομοσπονδία. Οι επιγραφές φανερώνουν την πρωτοκαθεδρία της στα 

πολιτικά πράγματα, «[ἔδ]οξε τοῖς Αἰτωλ[οῖς», «δόγμ]α Αἰτωλῶν», «τὸ κοινὸν τῶν 

Αἰτωλῶν»
107

. Η συνέλευση συνεδρίαζε σε δύο τακτικές ημερομηνίες
108

. Την πρώτη 

κατά την διάρκεια της φθινοπωρινής ισημερίας στον ιερό χώρο του Θέρμου 

παράλληλα με την θρησκευτική και αθλητική πανήγυρη προς τιμήν του θεού 

Απόλλωνα, στα λεγόμενα Θερμικά
109

. Η δεύτερη ήταν στην αρχή της άνοιξης, με την 

έδρα της συνέλευσης να αλλάζει κάθε φορά ανάμεσα στις συμπολιτευόμενες πόλεις 

και καλούνταν Παναιτωλική σύνοδος. Η επιλογή των ημερομηνιών έχει να κάνει με 

την αρχή και το τέλος της εκστρατευτικής περιόδου
110

. Παράλληλα, αν οι περιστάσεις 

το απαιτούσαν συγκαλούνταν και έκτακτες συνελεύσεις για την αντιμετώπιση των 

κρίσιμων ζητημάτων που ανέκυπταν. Η συνέλευση, είναι το πρώτο πολιτικό όργανο 

του αιτωλικού κράτους για το οποίο έχουμε ρητή αναφορά στις αρχαίες πηγές και 

δηλώνει ταυτόχρονα την ύπαρξη μιας οργανωμένης πολιτικής υπόστασης
111

. Το 313 

π. Χ. πληροφορούμαστε για την παρουσία του Αριστόδημου του Μιλήσιου στην 

συνέλευση των Αιτωλών, προφανώς στο Θέρμο,  ως απεσταλμένου του βασιλιά 

Αντιγόνου για να εξασφαλίσει την συμμαχία των Αιτωλών στις εξελισσόμενες 

συγκρούσεις των διαδόχων. Από την μαρτυρία αυτή μαθαίνουμε και την αρμοδιότητα 

της συνέλευσης, να αποφασίζει για την σύναψη συμμαχιών και περί πολέμου ή 

ειρήνης. Επίσης αποκαλύπτεται πως οι Αιτωλοί αποφασίζουν κατόπιν της ακρόασης 

των αγορεύσεων που εκφωνούνται ενώπιον της συνελεύσεως.   

 Η συνέλευση που λαμβάνει χώρα στο Θέρμο είναι η σπουδαιότερη σύνοδος 

των Αιτωλών εφόσον,  εκτός του ότι λαμβάνει χώρα παράλληλα με τις εορτές προς 

τιμήν του πολιούχου θεού των Αιτωλών Απόλλωνα προσθέτοντας περισσότερη 

αίγλη, γίνεται η εκλογή των νέων αρχόντων, έχει νομοθετική εξουσία και προφανώς 

γίνεται ο απολογισμός της χρονιάς που τέλειωσε, καθώς η συνέλευση συμπίπτει με το 

τέλος της εκστρατευτικής περιόδου
112

. Σημαντικό, είναι επίσης να τονιστεί ότι η 

φθινοπωρινή σύνοδος ήταν πλήρης, λόγω της φυσικής συρροής του εορτάζοντος 

αιτωλικού λαού εξαιτίας της μεγάλης εορτής του Απόλλωνα. Η προσέλευση από τις 

γειτονικές πόλεις της μητροπολιτικής Αιτωλίας και ιδίως από τις πυκνοκατοικημένες 

παραλίμνιες περιοχές της Τριχωνίδας θα ήταν αθρόα. Λαμβάνοντας υπόψη την 

παράμετρο αυτή είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ο έλεγχος της συμπολιτείας 

βρισκόταν στα χέρια των Αιτωλών και όχι τόσο στις συμπολιτευόμενες πόλεις, καθώς 

η πλειοψηφία στη συνέλευση ευνοούσε το πλήθος των Αιτωλών, ενώ δεν θα πρέπει 

να υποτιμάται για την μετακίνηση από την περιφέρεια της συμπολιτείας προς την 
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μητροπολιτική Αιτωλία και το οικονομικό κόστος που προϋπόθετε ένα τέτοιο ταξίδι, 

συνάμα με το δύσκολο του ταξιδιού σε μια χώρα ορεινή
113

. Η σπουδαιότητα του 

ιερού του Θέρμου και η διαχρονική του παρουσία στην αιτωλική ιστορία με την 

διεξαγωγή θρησκευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων, προϋπάρχει της πολιτικής 

οργάνωσης και προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στην συνέλευση των Θερμικών και 

στην πολιτική ζωή μετέπειτα της συμπολιτείας
114

.     

 Η δεύτερη τακτική συνέλευση, η Παναιτωλική σύνοδος, όπως δηλώνει και το 

όνομά της αφορά στην συγκέντρωση όλων των Αιτωλών
115

. Δεν χωρά αμφιβολία ότι 

πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη συνάθροιση των Αιτωλών. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

φιλολογικές πηγές κυρίως, προκύπτει ότι η συνέλευση αυτή συμβαίνει σε μια σειρά 

διαφορετικών συμπολιτευομένων κάθε φορά πόλεων εκτός των ορίων της 

μητροπολιτικής Αιτωλίας
116

. Έχοντας υπόψη το δεδομένο αυτό μπορεί να 

υποστηριχθεί ισχυρά πως η σύνοδος αυτή είναι μεταγενέστερη των Θερμικών. Ως τα 

τέλη του 4
ου

 αιώνα π. Χ. η ένωση της ηπειρωτικής Αιτωλίας με τα αρχαία εδάφη της 

νότιας παράλιας χώρας μαζί με την προσάρτηση των γειτονικών τους πόλεων των 

Οινιαδών και της Ναυπάκτου, είχε ακόμα ως σημείο αναφοράς το ιερό χώρο του 

Θέρμου, καθώς βρισκόταν γεωγραφικά στο κέντρο της επικράτειας και συνένωνε 

γύρω του τις αιτωλικές πόλεις και φυλές υπό την θρησκευτική και πολιτιστική του 

σπουδαιότητα. Η επέκταση των ορίων της ομοσπονδίας των Αιτωλών σταδιακά από 

το α΄ μισό του 3
ου

 αιώνα π. Χ. και η συνακόλουθη αύξηση των δυνατοτήτων και 

υποχρεώσεων τους καθώς πλέον λαμβάνουν έντονα μέρος στην διαμόρφωση των 

πολιτικών ζυμώσεων στον ελληνικό κόσμο επιβάλλει την σύγκληση και δεύτερης 

τακτικής συνέλευσης
117

. Από την στιγμή μάλιστα που βασικό στοιχείο της 

συμπολιτείας είναι η παραχώρηση του δικαιώματος της ισοπολιτείας στους κατοίκους 

των περιφερειών, Αιτωλός πλέον λογίζεται και ο κάτοικος της Στράτου, Άμφισσας, 

Υπάτης, Λαμίας κ.τ.λ. πράγμα το οποίο αποδεικνύεται και από το μοτίβο της διπλής 

υπηκοότητας και από την πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα (για παράδειγμα οι 

στρατηγοί Τρίχας και Πυρρίας από την Ηράκλεια, Ευπόλεμος από την Υπάτη, 

Φιλλέας Στράτιος). Η ανάγκη διαβούλευσης με τους Αιτωλούς της περιφέρειας 

ικανοποιείται άριστα με την δεύτερη αυτή τακτική συνέλευση στην αρχή της άνοιξης. 

Η εναλλαγή δε της πόλεως που συγκαλείται η συνέλεση διακηρύσσει με τον 

καλύτερο τρόπο και την αρχή της ισότητας εντός της συμπολιτείας, καθώς δεν 

υπάρχει μία πόλη πρωτεύουσα που τυπικά έστω ηγείται της συμπολιτείας. Κατά τον 

τρόπο αυτό η συνέλευση των Θερμικών, η οποία προηγείται ιστορικά και φέρει και 

το όνομα του θρησκευτικού κέντρου της συμπολιτείας, δηλώνει την πρωτοκαθεδρία 

της μητροπολιτικής Αιτωλίας που αποτελεί και το λίκνο της εδαφικής εξάπλωσης, 

ενώ τα Παναιτωλικά  αποτελούν μια μεταρρύθμιση, σίγουρα γύρω στο 280 π. Χ., 

όταν αρχίζει με την είσοδο στην συμπολιτεία της Ηράκλειας και η επέκταση των 

συνόρων
118

. Μια τέτοια ενέργεια δυναμώνει τους δεσμούς των μελών της 

συμπολιτείας, μετατρέποντας κάθε πόλη σε βασικό μέτοχο της διακυβέρνησης ενώ 

λειτουργεί άριστα πολιτικά ως αφετηρία εκκίνησης των πολιτικών αποφάσεων που θα 
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καθορίσουν το πολιτικό-στρατιωτικό έτος που αρχίζει στις αρχές της άνοιξης. 

 Η ραγδαία ανάπτυξη της δύναμης των Αιτωλών από την αρχή της 

ελληνιστικής περιόδου έφερε την συμπολιτεία αντιμέτωπη με την διαρκή δοκιμασία 

και τριβή των πολιτικών της μηχανισμών. Από την δοκιμασία αυτή δεν θα μπορούσε 

να ξεφύγει το ανώτατο θεσμικό όργανο των Αιτωλών, η συνέλευση. Πέρα λοιπόν από 

τις δύο τακτικές συνελεύσεις, η γρήγορη ροή των γεγονότων στα οποία η 

συμπολιτεία καλούνταν να πάρει θέση οδήγησε στην ανάγκη της σύγκλησης και 

έκτακτων συνελεύσεων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων
119

. Όταν 

προκύπτουν θέματα που αφορούν την επιβίωση της συμπολιτείας και έχουν να 

κάνουν με τον πόλεμο και την ειρήνη, η συνέλευση των Αιτωλών είναι αυτή που 

λαμβάνει την τελική απόφαση. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί το δραματικό 

καλοκαίρι του 191 π. Χ., κατά την διάρκεια της σκληρής πάλης των Αιτωλών με τους 

Ρωμαίους: γίνεται μια έκτακτη συνέλευση μέσα σε διάστημα μικρότερο των 10 

ημερών που όριζε η μεταξύ τους εκεχειρία
120

. Με ταχεία δράση ακολουθείται η 

κάτωθι διαδικασία: Οι Αιτωλοί πρεσβευτές επιστρέφουν από το ρωμαϊκό στρατόπεδο 

στα Ύπατα, τον σταθμό αναμονής της εκτελεστικής εξουσίας της συμπολιτείας. Μετά 

την έκθεση των πρεσβευτών διαβουλεύονται οι ἀπόκλητοι, το κεντρικό συμβούλιο, 

και αποφασίζεται η έκτακτη σύνοδος. Αποστέλλονται οι γραμματοφόροι στις 

συμπολιτευόμενες πόλεις για να ειδοποιηθούν οι πολίτες. Συγκαλείται η συνέλευση 

και λαμβάνεται αρνητική απόφαση για την πρόταση ειρήνευσης των Ρωμαίων. Εν 

τέλει, κοινοποιείται καταλλήλως η απόφαση στον Ρωμαίο ύπατο. Η λειτουργία των 

έκτακτων συνελεύσεων εντός της πολιτικής πραγματικότητας της συμπολιτείας 

αποκαλύπτει την ταχύτητα και ευλυγισία με την οποία λειτουργεί ο συμπολιτειακός 

οργανισμός. Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε πως αρμόδιοι για την σύγκληση 

μιας έκτακτης συνέλευσης είναι το μικρό, μα μεγάλης ισχύς συμβούλιο των 

αποκλήτων.           

 Η αρμοδιότητα της συνέλευσης είναι απόλυτη σε ότι αφορά ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής ή σε στρατιωτικά και οικονομικά θέματα
121

. Οι 

συγκεντρωμένοι Αιτωλοί ήταν υποχρεωμένοι να επιλέξουν την μία από τις δύο όψεις 

ενός νομίσματος, την επικύρωση ή την απόρριψη μιας πρότασης. Δεν έχουμε καμία 

ακριβή πληροφορία για τον τρόπο ψηφοφορίας στις συνελεύσεις. Ο καλύτερος 

τρόπος έκφρασης της λαϊκής απόφασης, ώστε να έχει μόνιμο και υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, υποχρεωτικά πρέπει να αναζητηθεί στην αρχή της πλειοψηφίας. Η αρχή 

της πλειοψηφίας η οποία στηρίζεται στην θέληση των πολλών σημαίνει ότι οι ψήφοι 

καταμετρώνται με ακρίβεια. Συνεπώς ισχύει το σύστημα του υπολογισμού της ψήφου 

του καθ’ ενός που ήταν παρών στην συνέλευση
122

.     

 Όμως ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις συνελεύσεις και 

αποφασίζουν για τα κρίσιμα ζητήματα του κράτους; Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

στραφούμε στην αρχαϊκή φυλετική δομή της Αιτωλίας και στο ιστορικό παρελθόν της 

που περιέγραφε ο Θουκυδίδης λίγα χρόνια νωρίτερα, τον 5
ο
 αιώνα π. Χ., όταν 

μιλούσε για τα ‘μέρη’ των Αιτωλών που αποτελούσαν την απαρχή του 

ομοσπονδιακού Κοινού. Έχοντας λοιπόν υπόψη την φυλετική δομή της κοινωνίας 

τους έως και τα τέλη του 4
ου

 αιώνα π. Χ. για να  ορίσουμε την σύνθεση της 

συνέλευσης, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε μια πληροφορία που μας δίνει ο 
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Αριστοτέλης στα Πολιτικά του
123

. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι την πολιτεία, το 

κράτος δηλαδή, πρέπει να αποτελούν οι στρατιώτες καθώς και απόστρατοι, οι οποίοι 

όλοι μαζί αποτελούν και τους πολίτες του κράτους και αποφασίζουν για τα ζητήματα 

που ανακύπτουν. Ως τέτοιο παράδειγμα αναφέρει ένα άλλο έθνος της κεντρικής 

Ελλάδας τους Μαλλιείς, που κατοικούσαν στον άνω ρου του Σπερχειού ποταμού και 

είχαν παραπλήσια φυλετική οργάνωση με τους Αιτωλούς, όπως συνέβαινε ως τα τέλη 

του 4
ου

 αιώνα π. Χ. και οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην συμπολιτεία το 280 π. Χ.: «ἐν 

Μαλιεῦσι δὲ ἡ μὲν πολιτεία ἦν ἐκ τούτων»
124

. Την ταύτιση πολίτη και στρατιώτη 

επιβεβαιώνει ο Θουκυδίδης όταν αναφέρεται στην αρχαϊκή φυλετική οργάνωση που 

χαρακτηρίζει τις κοινωνίες της κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ αυτών και της Αιτωλίας, 

που έχουν διατηρήσει την αρχαία συνήθεια του να οπλοφορούν και να κυκλοφορούν 

με τα όπλα συνεχώς
125

. Τα μέλη της συνέλευσης τα οποία είχαν και δικαίωμα ψήφου 

αποτελούσαν όλοι οι ενήλικοι άνδρες άνω των 18 ετών. Οι πολίτες που απάρτιζαν την 

συνέλευση δεν είναι άλλοι από τους ίδιους πολίτες-στρατιώτες που καλούνταν να 

πάρουν τα όπλα για τα συμφέροντα του κράτους. Άρα όσον αφορά το ηλιακιακό όριο 

συμμετοχής στην συνέλευση, αυτό θα ήταν σίγουρα μεταξύ 18 ή 20 ετών, εφόσον 

υπάρχει μια εξομοίωση ψηφοφόρων και στρατιωτών που ψηφίζουν στις στρατιωτικές 

ή και έκτατες συνελεύσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι γηραιότεροι οι οποίοι 

δεν ήταν σε θέση πλέον να στρατεύονται είχαν χάσει το δικαίωμα ψήφου
126

. Η 

ταύτιση πολίτη και στρατιώτη που περιγράφεται στην κλασική εποχή, επιβιώνει και 

στην ελληνιστική εποχή, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την διατήρηση τη φυλετικής 

παράδοσης στον τρόπο σκέψης των Αιτωλών, ακόμη και την εποχή της εξέλιξης του 

πολιτικού τους οργανισμού στην μορφή της συμπολιτείας.  Ο Πολύβιος μας εξιστορεί 

περί των στρατιωτικών συγκεντρώσεων του 231 π. Χ. στην Μεδεώνα και στην 

Ναύπακτο το 217 π. Χ. Στην πρώτη περίπτωση οι Αιτωλοί θα εκλέξουν στρατηγό και 

στην δεύτερη θα αποφασίσουν για ειρήνη με τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε΄ 

τερματίζοντας τον τριετή Συμμαχικό πόλεμο (220-217 π. Χ.)
127

. Οι δύο περιπτώσεις 

αφορούν το σύνολο του λαού, δεδομένου πως ο αιτωλικός στρατός έχει κινητοποιηθεί 

πανδημεί. Στην Μεδεώνα κατά την διάρκεια της πολιορκίας της ακαρνανικής πόλης ο 

στρατός καλείται να εκλέξει τον νέο στρατηγό, όπως όριζε το πολίτευμα των 

Αιτωλών την συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθούν οι 

αρχαιρεσίες στην έδρα της συνέλευσης στο Θέρμο
128

. Από το γεγονός αυτό, 

συμπεραίνουμε ότι η συνέλευση του στρατού έχει όλες τις αρμοδιότητες των 

Θερμικών. Ο στρατός λοιπόν στρατολογημένος από τον συμπολιτεία, ταυτίζεται με 

το σώμα των πολιτών, τόσο πολύ ώστε ο αιτωλικός στρατός, ενωμένος γύρω από τον 

στρατηγό και τους αξιωματούχους της συμπολιτείας, αποτελούσε ένα περιοδεύον 

αιτωλικό κράτος
129

. Στην συνέλευση της Ναυπάκτου οι Αιτωλοί έχουν αποθέσει τα 

όπλα και προσέρχονται άοπλοι στο σημείο συνάντησης. Όμως δεν είναι μόνο οι δύο 
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αυτές περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στις φιλολογικές πηγές πως έχουμε να 

κάνουμε με στρατιωτικές συνελεύσεις. Το θέρος του 199 π. Χ., σε μια πόλη που δεν 

μας έχει διασωθεί το όνομά της, θα συγκληθεί έκτακτη συνέλευση υπό τον στρατηγό 

Δαμόκριτο. Το μοναδικό προς συζήτηση θέμα είναι η έξοδος ή όχι της Αιτωλίας στον 

(β΄ Μακεδονικό) πόλεμο στο πλευρό της Ρώμης. Οι Αιτωλοί, όπως μας πληροφορεί ο 

Λίβιος (31.40.9-10) «Aetolos Damokritus…proximo consilio ad arma concivent» 

προσέρχονται ένοπλοι για να λάβουν μια τυπική ουσιαστικά απόφαση, καθώς η 

αιτωλορωμαϊκή υπόθεση είχε προετοιμαστεί λεπτομερώς προηγουμένως στην 

διαβούλευση της Ηράκλειας από το συμβούλιο των Αιτωλών. Ο στρατός όμως της 

Αιτωλίας έχει το νόμιμο και παραδοσιακό δικαίωμα να πάρει την τελική απόφαση, 

έστω και τυπικά, για τα μεγάλα και δυσεπίλυτα θέματα και να επικυρώσει τις όποιες 

αποφάσεις. Την άνοιξη του 197 π. Χ. συγκαλείται η Παναιτωλική συνέλευση του 

αιτωλικού κράτους στην πόλη της Ηράκλειας για να αποφασισθεί ποια θα είναι η 

στάση τους απέναντι στην έκκληση των Ρωμαίων για συμμετοχή στην επερχόμενη 

σύγκρουση με τον Φίλιππο Ε΄ στις Κυνός Κεφαλές
130

. Μετά από δύο ημέρες ο 

αιτωλικός στρατός πανδημεί με 6.400 άνδρες, ενώνεται με τους Ρωμαίους στις 

Ξυνίες, στο δρόμο προς την συνάντηση με τον Φίλιππο, δείγμα πως ο στρατός είναι 

αυτός που αποτελεί την συνέλευση των Παναιτωλικών. Το δικαίωμα της τελικής 

απόφασης δεν αφαιρέθηκε από την συνέλευση ούτε σε εποχές που η ταχύτητα και η 

κρισιμότητα των γεγονότων απαιτούσε και τις ανάλογες αποφάσεις. Την περίοδο από 

τα τέλη του 3
ου

 αιώνα έως τις αρχές του 2
ου

 αιώνα π. Χ. όταν η Αιτωλία μπήκε στην 

δίνη συνεχών πολεμικών αναμετρήσεων για μια τριακονταετία, η συνέλευση 

συνέχισε να αποτελεί τον καταλύτη για την επικύρωση των αποφάσεων που λάμβανε 

το κυρίαρχο πια κεντρικό συμβούλιο της συμπολιτείας με αυξημένες αρμοδιότητες, οι 

ἀπόκλητοι. Ο λαός-στρατός της Αιτωλίας καλείται συνεχώς σε τακτικές και έκτακτες 

συνελεύσεις να αποφασίζει περί πολέμου ή ειρήνης, σύναψη ή τερματισμό 

συμμαχιών. Με τον τρόπο αυτό γίνεται απολύτως συνυπεύθυνος με την κεντρική 

κυβέρνηση της συμπολιτείας για τις συνέπειες των αποφάσεών τους. Είναι ενδεικτικό 

ότι ποτέ δεν τέθηκε σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό δικαίωμα της συνέλευσης να 

εκφράσει την έστω και τυπική επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του στις όποιες 

αποφάσεις του κεντρικού πολιτικού συμβουλίου.  
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4. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ       
   

 

- Στρατηγός 

 
Ανώτατος άρχοντας της συμπολιτείας ήταν ο στρατηγός, ο οποίος είχε πολιτικές και 

στρατιωτικές αρμοδιότητες. Οι στρατηγοί εκλέγονταν αρχηγοί του κράτους και σε 

καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου
131

. Η εκλογή των στρατηγών – όπως και των 

άλλων αξιωματούχων – γινόταν στην διάρκεια της μεγάλης συνέλευσης των 

Θερμικών το Φθινόπωρο: Στραβ. 10.3.2 ««…ἐν Θέρμοις τῆς Αἰτωλίας͵ ὅπου τὰς 

ἀρχαιρεσίας ποιεῖσθαι πάτριον αὐτοῖς ἐστιν…». Ο έντονος θρησκευτικός 

χαρακτήρας που είχε η συνέλευση των Θερμικών προς τιμήν του θεού Απόλλωνα, 
δεν ξέρουμε αν προσέδιδε περισσότερη αίγλη στην ανάληψη των καθηκόντων τους, 

περιβάλλοντάς τους με πρόσθετο σεβασμό στα μάτια των Αιτωλών, καθώς γινόταν 

υπό την σκέπη του προστάτη θεού των Αιτωλών. Γεγονός όμως είναι, πως με τα 

μέχρι τώρα δεδομένα, δεν γνωρίζουμε κάποια δυσαρμονία στις απόψεις στρατηγού 

και συνέλευσης στην διάρκεια της αιτωλικής ιστορίας ούτε προστριβές που να 

κατέληξαν σε παύση των καθηκόντων κανενός στρατηγού
132

. Πριν ανατρέξουμε 

όμως σε τέτοιες κοινωνικές ερμηνείες, η λειτουργία του ίδιου του θεσμού στα 

πλαίσια της συμπολιτείας δίνει την εξήγηση. Η θητεία των αρχόντων στην Αιτωλία 

ήταν ενιαύσια και ποτέ δεν καταλύθηκε ο νόμος αυτός
133

. Η ενιαύσια εκλογή 

δημιουργεί περιορισμό του χρόνου εξασκήσεως της εξουσίας, με συνέπεια τον 

ανάλογο περιορισμό της ορέξεως για την κατάλυσή της. Παράλληλα, από τις 

φιλολογικές πηγές και το πλήθος των επιγραφών δεν παρουσιάζεται περίπτωση που 

να επιβεβαιώνει την επανεκλογή κάποιου εν συνεχεία στο αξίωμα του στρατηγού, 

ακόμα και σε αυτά του ιππάρχου και γραμματέως που έπονται στην ιεραρχία. Χωρίς 

λοιπόν να γνωρίζουμε αν υπήρχε ανάλογος νόμος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 

υπήρχε ένας επιπρόσθετος φραγμός για την μονοπώληση της εξουσίας
134

. Ακόμη και 

τις πλέον κρίσιμες στιγμές της αιτωλικής ιστορίας, όποτε ο χρόνος δεν επέτρεπε στον 

στρατηγό να φέρει εις πέρας την αποστολή του και βρισκόταν εν εξελίξει μια 

πολεμική προσπάθεια, οι Αιτωλοί έπρεπε να εκλέξουν νέο στρατηγό, με την 

περίπτωση της Μεδεώνας να χρησιμοποιείται και εδώ ως το καλύτερο παράδειγμα
135

. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός της επανεκλογής των 

στρατηγών μετά την παρέλευση ικανού χρόνου, τουλάχιστον μιας τετραετίας
136

. Αν 

και οι πίνακες των στρατηγών που έχουν καταγραφεί δεν είναι πλήρεις και ακριβείς, 

με βάση την στατιστική, συμπεραίνομε ότι συνήθης χρόνος για την επανεκλογή τους 

ήταν η επταετία ή οκταετία. Το συμπέρασμα δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε 
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σύμπτωση, δεδομένου πως επί 124 μαρτυρούμενων αιτωλικών στρατηγιών που 

αναφέρονται σε 82 Αιτωλούς στρατηγούς μόνο μια εξαίρεση υπάρχει
137

. Αφορά την 

τρίτη στρατηγία του Δωρίμαχου Νικοστράτου Τριχονέως (207/6 π. Χ.) η οποία 

απέχει από την δεύτερη (211/10 π. Χ.) μόνο τέσσερα έτη. Επίσης η τέταρτη 

στρατηγία του ίδιου στρατηγού (202/1 π. Χ.) απέχει της τρίτης πέντε έτη (207/6        

π. Χ.). Προφανώς πρόκειται περί εξαιρέσεων και μάλλον αφορά τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της εποχής, καθώς η Αιτωλία βρίσκεται σε πολεμικό οργασμό εν μέσω του 

Α΄ Μακεδονικού πολέμου (215-205 π. Χ.). Με τις Μακεδονία και Αχαία να έχουν 

στραφεί εναντίον της και με την Ρώμη να προσφέρει ελάχιστα ως σύμμαχός της, 

λαμβάνοντας υπόψη και την φλογερή προσωπικότητα του στρατηγού Δωρίμαχου που 

είναι η ψυχή της αιτωλικής προσπάθειας, είναι πιθανή μια τέτοια ερμηνεία. Η εκλογή 

του από την συνέλευση δηλώνει την στενή σύνδεση του προσώπου αυτού με το 

πολιτικό σώμα των αιτωλικών συνελεύσεων. Άλλωστε η ταύτιση πολίτη και 

στρατιώτη σημαίνει ότι ο αιτωλικός στρατός, ο οποίος πολεμούσε τμηματικά ή 

πανδημεί κάτω από τις διαταγές των διάφορων στρατηγών, ήταν καθ΄ όλα ικανός και 

αρμόδιος να κρίνει τις αρετές ή τις ελλείψεις των ηγητόρων του και να εκτιμήσει την 

συμβολή τους στην πιθανή επιτυχία ή αποτυχία.      

 Σκαλοπάτι για την στρατηγία αποτελούσε συνήθως η προηγούμενη πολιτική 

σταδιοδρομία και προφανώς η θέση σε κάποιο από τα αξιώματα που ακολουθούσαν 

ιεραρχικά αυτό του στρατηγού, όπως του ἱππάρχου, του γραμματέα ή του 

ἐπιλέκταρχου
138

. Ο Σκόπας εκλέγεται στρατηγός για πρώτη φορά το 220 π. Χ. έπειτα 

από την έντονη πολεμική του δραστηριότητα που ανέπτυξε με την εκστρατεία του 

στην Πελοπόννησο το θέρος του αυτού έτους και πρώτο του Συμμαχικού πολέμου 

(220-217 π. Χ.) με την σιωπηρή αποδοχή του στρατηγού Αρίστωνος. Η ενέργεια αυτή 

του Σκόπα, που με βάση τον Πολύβιο εμφανίζεται ως πράξη αυθαίρετη, σχεδόν 

πραξικοπηματική, φαίνεται να έχει παρ’ όλα αυτά την κάλυψη των νομίμων οργάνων 

της συμπολιτείας και ενεργούσε προφανώς σαν ένας από τους στρατιωτικούς 

διοικητές που ονομάζονταν ἐπιλέκταρχοι μαζί με τους Δωρίμαχο και Άγήτα
139

. Η 

επιτυχής έκβαση της επιχείρησης ακολουθείται από την εκλογή του στο αξίωμα του 

στρατηγού το φθινόπωρο του 220 π. Χ. ως επιβράβευση της πρωτοβουλίας με την 

εκλογή του από τον αιτωλικό λαό.        
 Ο Αιτωλός στρατηγός στερείται εντός της συνελεύσεως ενός δικαιώματος που 

παρέχεται για παράδειγμα στον Αχαιό συνάδελφό του στην αχαϊκή συμπολιτεία. Δεν 

μπορεί να παρουσιάσει σχέδιο ψηφίσματος περί πολέμου σε μια γενική συνέλευση. Η 

μαρτυρία του Λίβιου είναι χαρακτηριστική προερχόμενη από τα λόγια του στρατηγού 

Φιλοποίμενα, μιας άλλης συμπολιτείας, της αχαϊκής, που μαρτυρά και την διαφορά 

φιλοσοφίας μεταξύ των δύο άσπονδων εχθρών «apud Aetolos…ne praetor cum de 

bello consuluisset, ipse sententiam diceret…»
140

. Η νομοθεσία προφανώς, ήθελε να 

δώσει στον στρατηγό την θέση του εκτελεστή της λαϊκής εντολής, κρατώντας τον 

μεγαλύτερο άρχοντα της συμπολιτείας μακριά από την προσωπική δόξα σε 

περίπτωση αίσιας κατάληξης της πρότασης του ή ταυτόχρονα παρέχοντάς του την 

προστασία σε περίπτωση δυσμενούς κατάληξης, καθώς δεν επωμιζόταν το βάρος της 

ευθύνης μιας τέτοιας πρότασης. Το βάρος θα μοιραζόταν εξίσου στον λαό της 

συμπολιτείας και ειδικότερα στην παράταξη που εκπροσωπούσε ο κάθε στρατηγός. Η 

πρωτοκαθεδρία του στρατηγού στην πολιτική και στρατιωτική ζωή αντανακλάται και 
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με το δικαίωμα που απολαμβάνει στην διανομή της πολεμικής λείας, των λαφύρων
141

. 

Το ιδιαίτερο μερίδιο του στρατιωτικού αρχηγού είναι έθιμο παμπάλαιο και η 

παράδοση θα μείνει ζωντανή και στην περίπτωση της Αιτωλίας. Παρά τους 

περιορισμούς που επιβάλλει η αιτωλική νομοθεσία στο ανώτατο αξίωμα της 

στρατηγίας και οι οποίοι τηρούνται ευλαβικά από τους κατέχοντες το αξίωμα 

διαχρονικά, τόσο η πολεμική δόξα όσο και τα λάφυρα δεν μπορούν να αφήσουν 

ασυγκίνητο κανέναν πολιτικό-στρατιωτικό ηγέτη σε κανένα κράτος και σε καμία 

εποχή. Έτσι οι νομοθέτες των Αιτωλών δεν παρέκαμψαν το έθιμο αυτό αλλά, παρά 

τους περιορισμούς, το διατήρησαν ως αναφαίρετο δικαίωμα του ανώτατου άρχοντά 

τους. Από τα κυριότερα πολιτικά καθήκοντα ήταν ότι προΐσταται της γενικής 

συνέλευσης
142

. Εισάγει εντός αυτής τους ξένους επίσημους αρχηγούς, απεσταλμένους 

και βασιλείς. Λάμβανε μέρος σε όλες τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, μαζί με τα 

άλλα επίσημα πολιτικά όργανα της συμπολιτείας, με τα άλλα κράτη 

αντιπροσωπεύοντας την πολιτεία.      

 Παρατηρώντας προσεκτικά τον κατάλογο των στρατηγών, προκύπτει πως η 

πλειονότητα αυτών προέρχεται από τον σκληρό πυρήνα θα λέγαμε της συμπολιτείας, 

την λεγόμενη αρχαία Αιτωλία
143

. Η παρατήρηση πως δεν έχουν εκλεγεί ισομερώς από 

όλες τις περιοχές και πόλεις της συμπολιτείας επιβεβαιώνεται από την μερίδα του 

λέοντος που απολαμβάνει στην εκλογή τους η περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας και 

ακολούθως οι πόλεις της Καλυδώνας, της Ναυπάκτου και της Στράτου, σε σχέση με 

τις άλλες συμπολιτευόμενες περιοχές. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με συγκεκριμένους 

λόγους. Αφενός με βάση την γεωγραφική θέση που γίνεται η τακτική συνέλευση των 

Αιτωλών το φθινόπωρο για τις αρχαιρεσίες τους, τα Θερμικά, στο Θέρμο στην 

καρδιά της Αιτωλίας. Η γειτνίαση των πόλεων αυτών με το Θέρμο οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως την περιοχή κατέκλυζαν ασφαλώς ευκολότερα οι πολίτες των 

πλησιόχωρων περιοχών που αποτελούσαν τον πυρήνα της Αιτωλικής γης παρέχοντας 

την απαραίτητη πλειοψηφία που χρειάζεται στην συνέλευση για την εκλογή των 

αρχόντων. Η δυσκολία της μετακίνησης και η τραχύτητα του τόπου συντελούσε στην 

δυσκολία ανάληψης ενός τέτοιου ταξιδιού για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού από 

μακρινές περιοχές της συμπολιτείας
144

. Ασφαλώς συντελεί σε αυτό ο τρόπος 

ψηφοφορίας που λαμβάνει χώρα στη συνέλευση,  δεδομένου πως γίνεται με την 

καταμέτρηση των ψήφων των παρόντων πολιτών και όχι με την κατά πόλεις 

ψηφοφορία που γίνεται στη Αχαϊκή συμπολιτεία
145

. Περισσότερο πειστική όμως και 

πολιτικά λογική ερμηνεία πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Οι Αιτωλοί παρουσιάζονται 

στην ιστορία περισσότερο δραστήριοι πολιτικά από τους όμορους λαούς που 

εντάχθησαν ως ισότιμα μέλη στην συμπολιτεία, όπως οι Λοκροί, οι Αινιάνες, οι 

Οιταίοι και άλλοι. Οι περιοχές που απολαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία στην εκλογή 

των ανώτατων αρχόντων έχουν ζωηρή πολιτικά παράδοση ήδη από τον 5
ο
 αιώνα      

π. Χ., όταν συνέπτυξαν την φυλετική ομοσπονδία που αποτέλεσε το Κοινό που κάνει 

την εμφάνισή του στην ελληνική ιστορία ήδη από την εποχή εκείνη
146

. Συνακόλουθα 

με την μακρά αιτωλική πολιτική παράδοση αναπτύσσονται ταυτόχρονα και ζωηρά 

πολιτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα που η Αιτωλία ακολουθεί στην πολιτική της 

                                                 
141

 Πολ. 2.2.9 «…δίκαιον εἶναι καὶ τὴν οἰκονομίαν τῶν λαφύρων, ἐπὰν κρατήσωσι, καὶ τὴν 

ἐπιγραφὴν τῶν ὅπλων…». Δικαίωμα του Αιτωλού στρατηγού ήταν σύμφωνα με την μαρτυρία, η 

διανομή των λαφύρων και η αναγραφή του ονόματος του στις ασπίδες των ηττημένων αντιπάλων. 
142

 Scholten 2000, 26. 
143

 Scholten 2000, 53, Grainger 1999, 185, Κατοπώδης 1990, 564. 
144

 Scholten 2000, 53. 
145

 Roy 2003, 81-95. 
146

 Scholten 2000, 62-63. 



 35 

αντζέντα ήδη πριν την τελική διαμόρφωση της συμπολιτείας και δεν είναι 

διατεθειμένη να εγκαταλείψει με την διεύρυνση των συνόρων της είτε έχουν να 

κάνουν με την γεωπολιτική ισορροπία και την επιλογή φίλων και συμμάχων είτε με 

τα οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρουν συγκεκριμένες περιοχές εντός της 

συμπολιτείας και συγκεκριμένα τον σκληρό πυρήνα της. Έτσι η περιοχή της 

Τριχωνίδας αποτελούσε την οικονομική βάση της Αιτωλίας, η Ναύπακτος ήταν το 

βασικό εμπορικό λιμάνι της Αιτωλίας και μια ανθούσα, η πρώτη ίσως, οικονομικά 

ισχυρή πόλη, η Καλυδώνα παρέμενε πάντοτε η αρχαιότερη πόλη, κέντρο της 

πανάρχαιας λατρείας των Αιτωλών που χάνεται στα βάθη των χρόνων και η Στράτος 

είναι η ισχυρά οχυρή πόλη, παλαιά πολιτεία και πρωτεύουσα κάποτε των Ακαρνάνων 

που εντάσσεται γεωγραφικά στo ίδιο περιβάλλον με την αρχαία Αιτωλία. Είναι 

λογικό λοιπόν οι περιοχές αυτές να υπερέχουν στην επιλογή των προσώπων για την 

κατάληψη της στρατηγίας
147

. Εξάλλου σε μια εποχή που τα σύνορα των πολιτικών 

οργανισμών ήταν μεταβλητά και ευπαθή, η εμπιστοσύνη των Αιτωλών για το 

πρόσωπο που θα αναλάμβανε την διακυβέρνηση της πολιτείας έχοντας το ύψιστο 

αξίωμα του στρατηγού από μια περιοχή εκτός της μητροπολιτικής Αιτωλίας θα ήταν 

ένας πειραματισμός τον οποίο ο αιτωλικός χαρακτήρας των Θερμικών δεν μπορούσε 

να υιοθετήσει παρά μόνον ως εξαίρεση από έναν κανόνα. Βέβαια η μελέτη της 

αιτωλικής ιστορίας αποδεικνύει την σταθερότητα και την πίστη στην Αιτωλία, για τα 

μέτρα της εποχής, των συμπολιτευομένων πληθυσμών και πόλεων που την 

απαρτίζουν παρά τους τριγμούς που αυτή αντιμετωπίζει κατά καιρούς. Έτσι στην 

υπόθεση πως μπορούσαν να δημιουργηθούν δίκαια ή αβάσιμα παράπονα στους 

κόλπους της συμπολιτείας για την μη εκλογή του στρατηγού κατ’ αναλογία από όλα 

τα περιφερειακά διαμερίσματα/τέλη, η απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι κατά 

βάση απλή. Εκτός δηλαδή των προληπτικών μέτρων που έλαβαν οι Αιτωλοί, όπως ότι 

η επιλογή να γίνεται η εκλογή των αρχόντων μόνο στην συνέλευση του Θέρμου και 

όχι σε αυτή των Παναιτωλικών για τους λόγους που αναφέρθηκαν και  των φραγμών 

που θέσπισαν γενικά για την άσκηση του αξιώματος του στρατηγού, κανένας ορατός 

φραγμός δεν υπάρχει που να αποκλείει την εκλογή στο αξίωμα οπουδήποτε πολίτη 

από οποιαδήποτε περιοχή εντός της συμπολιτείας
148

. Η απάντηση λοιπόν που μπορεί 

να δοθεί είναι πως ακόμη και αν τα υποτιθέμενα παράπονα ευσταθούσαν, αυτά θα 

είχαν βάση αν υπήρχαν οι κατάλληλες προσωπικότητες σε όλες τις περιοχές να 

επωμισθούν τα βάρη της διακυβέρνησης, μια διαβεβαίωση που η εξέταση της 

αιτωλικής ιστορίας δεν μας την παρέχει.  

 

- Ἳππαρχος 
 

Την θέση του στρατηγού στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της 

συμπολιτείας πλαισίωναν αξιωματούχοι οι οποίοι έπονταν ιεραρχικά αυτού, όμως 

μοιράζονταν μέρος των καθηκόντων του στον στρατιωτικό και διοικητικό-οικονομικό 

τομέα. Σύμφωνα με την επιγραφή του αιτωλοακαρνανικού συμφώνου IG IX I 3A, 

όπου μας παρέχεται αναλυτικά η διοικητική ιεραρχία στην πολιτεία των Αιτωλών, ο 

ίππαρχος και ο γραμματέας αποτελούν τα δύο πρόσωπα με σημαντική εξουσία στην 

διοίκηση της πολιτείας μετά από αυτό του στρατηγού. Ο ἵππαρχος προφανώς, ως 

αρχηγός του ιππικού, έχει στρατιωτικές αρμοδιότητες. Ήταν ο αρμόδιος για ζητήματα 

διοίκησης του ιππικού σώματος, οργάνωσής του και στενός συνεργάτης του 
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 Grainger 1999, 185-186. Ενδεικτικά το Τριχώνιο επιδεικνύει 32 στρατηγίες, η Καλυδώνα 17, 12 η 

Αρσινόη, 9 η Ναύπακτος και το Κάλλιο 8 και η Πλευρώνα 7. 
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στρατηγού στην εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αν και δεν έχουμε 

πληροφορίες που να μαρτυρούν την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του και την 

ανάληψη της αρχηγίας όλου του στρατού της συμπολιτείας σε περίπτωση κωλύματος 

του στρατηγού, η εμφάνισή του ως η δεύτερη στρατιωτική μορφή της συμπολιτείας 

δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό. Εξάλλου, η ανάληψη του αξιώματος 

μπορεί να θεωρηθεί ως σκαλοπάτι για την ανάληψη της στρατηγίας. Το παράδειγμα 

της ιππαρχίας του Χαρίξενου το 261 π. Χ., μετέπειτα στρατηγού της συμπολιτείας το 

255 π. Χ. και του Φαινέα (IG IX
2
 1,31), ο οποίος αναλαμβάνει την στρατηγία το 198 

π. Χ. ακολουθώντας το αξίωμα της ιππαρχίας δημιουργεί την εντύπωση αυτή
149

. 

Είναι αναμφισβήτητο όμως πως η αίγλη που απολάμβανε ο ἵππαρχος ως διοικητής 

του ιππικού ήταν μεγάλη λαμβάνοντας υπόψη το αξιόμαχο του αιτωλικού ιππικού, 

αναγνωρισμένο ακόμη και από προσωπικότητες αρνητικά διακείμενες στην Αιτωλία,  

όπως ο Πολύβιος
150

. Δεν θα πρέπει να λησμονείται πως το σώμα του ιππικού 

αποτελούσε στην αρχαία Ελλάδα το αριστοκρατικό στοιχείο του στρατεύματος, 

καθώς αποτελούσε δείγμα ανώτερης κοινωνικής θέσης η εκτροφή και η πολεμική 

προετοιμασία ίππων, κατάλοιπο της αρχαϊκής και ακόμη παλαιότερης της ηρωικής 

εποχής
151

. Η αναγνώριση του ἱππάρχου ως σημαίνοντος εκπροσώπου της 

συμπολιτείας μπορεί να φανεί και από την σημασία που δίνουν οι Ρωμαίοι στο 

αξίωμα αυτό, όταν το 189 π. Χ. εξαιρούν από την εξορία των προσώπων που 

διάκεινται εχθρικά κατά της Ρώμης στην συμπολιτεία μετά από την ήττα της από τους 

τελευταίους, του ἱππάρχου μαζί με τον στρατηγό και τον γραμματέα
152

. Η σημασία 

της τελευταίας αναφοράς δημιουργεί την υπόθεση πως ο ἵππαρχος ακόμη και σε 

περίοδο  ειρήνης αναλάμβανε μια διοικητική και πολιτική αυτονομία ώστε να μπορεί 

να λαμβάνει και πολιτικό ρόλο στις εργασίες της συμπολιτείας. Ελλείψει όμως άλλων 

στοιχείων είναι δύσκολο να περιγραφεί κάτι τέτοιο. Στις φιλολογικές πηγές δεν 

υπάρχουν ικανοποιητικές αναφορές στο αξίωμα της ιππαρχίας, περιοριζόμενες από τα 

χωρία του Πολύβιου και Λίβιου σε πολεμικά γεγονότα του 189 π. Χ. κατά την 

διάρκεια του Συριακού πολέμου και του 170-169 π. Χ. κατά την διάρκεια του Β΄ 

Μακεδονικού πολέμου. Αντιθέτως οι επιγραφές που έχουν διασωθεί παρουσιάζουν 

περισσότερες αναφορές στο αξίωμα αυτό. Από την περιοχή του Θέρμου γνωρίζουμε 

αφιερώσεις, αναγραφείσες σε απολεσθέντα αγάλματα ἱππάρχων που τιμήθηκαν για 

εξαίρετες πράξεις
153

. Με βάση τις χρονολογημένες επιγραφές και την αναφορά του 

ἱππάρχου από τις φιλολογικές πηγές έχει προταθεί πως το αξίωμα δεν υπήρχε αρχικώς 

στην Αιτωλία αλλά δημιουργήθηκε στο δεύτερο μισό περίπου τον 3
ο
 αιώνα π. Χ.

154
. 

Είθισται να υποτιμάται η αναφορά του Παυσανία (10.20.4) στους Αιτωλούς για τα 

γεγονότα του 279 π. Χ. σχετικά με την κάθοδο των Γαλατών στην κεντρική Ελλάδα. 

Παρουσιάζονται δηλαδή, επικεφαλής της ελληνικής άμυνας και στις στρατιωτικές 
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δυνάμεις που παρέταξαν και ήταν αριθμητικά οι περισσότερες μεταξύ των Ελλήνων, 

αναφέρεται η παρουσία του ιππικού πλάι στις πεζικές δυνάμεις τους, «Αἰτωλῶν δὲ 

πλείστη τε ἐγένετο στρατιὰ καὶ ἐς πᾶσαν μάχης ἰδέαν, ἡ μὲν ἵππος οὐ 

λέγουσιν ὁπόση…». Ακόμα και αν υποθέσουμε πως το ιππικό δεν ήταν ακόμα τόσο 

καλά οργανωμένο όσο στα χρόνια που ακολούθησαν, για να αναφέρεται το όνομα 

του ἱππάρχου, μόλις λίγα χρόνια αργότερα το 273 π. Χ., τα επιγραφικά δεδομένα 

μαρτυρούν την πρώτη αναφορά στο αξίωμα του ἱππάρχου, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη και την σημασία του αξιώματος αρκετά νωρίς
155

.  

 

-Γραμματέας 
           

 Η θέση του γραμματέα ήταν το επόμενο αξίωμα στην διοικητική ιεραρχία 

σύμφωνα με την ίδια επιγραφή (αιτωλοακαρνανικό σύμφωνο, IG IX 13A). Ο 

πολιτικός ρόλος των αρχόντων αυτών ήταν σημαντικός δεδομένου πως σε όλη την 

ιστορική διάρκεια της συμπολιτείας τα ονόματα των γραμματέων καταγράφονται 

δίπλα σε αυτά των στρατηγού και ἱππάρχου. Τα καθήκοντά του φαίνεται πως ήταν 

πολιτικά και συγκεκριμένα είχαν να κάνουν με την γραφειοκρατική οργάνωση της 

συμπολιτείας, όμως με βάση τις πηγές δεν φαίνεται αρχικά έστω, να είναι απόλυτο 

ένα τέτοιο συμπέρασμα. Στην παλαιότερη μαρτυρία για το αξίωμα, σε επιγραφή του 

288 π. Χ. αναφέρεται η φράση «Λ]α κ ράτεος γραμματιστᾶ»156
. Λίγα χρόνια 

αργότερα στην διήγηση των γεγονότων του 279 π. Χ. από τον Παυσανία σχετικά με 

την αντιμετώπιση των Γαλατών, το όνομα αυτό αναφέρεται μαζί με τα ονόματα του 

Πολύαρχου και του Πολύφρονα που αποτελούσαν την ηγεσία των αιτωλικών 

δυνάμεων
157

. Είναι ισχυρή λοιπόν η πρόκληση να ταυτίσουμε τον Λακράτη του 288 

π.Χ. με τον ένα εκ των τριών ηγετών του 279 π. Χ. Άλλωστε η απόσταση των εννέα 

χρόνων δεν είναι μεγάλη και με δεδομένο ότι η θητεία των αρχόντων ήταν ενιαύσια η 

επανεκλογή του στο αξίωμα μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος, όπως 

συμβαίνει με το αξίωμα του στρατηγού είναι πιθανή. Η σημασία του αξιώματος στην 

συμπολιτεία όσο και η σημασία της θήτευσης στην θέση αυτή για την πρόκριση στο 

αξίωμα του στρατηγού μπορεί να πιστοποιηθεί και από την θέση του γραμματέα που 

καταλαμβάνουν πριν την ανάληψη της στρατηγίας, προσωπικότητες που 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην συμπολιτεία, όπως ο Σκόπας το 224 π. Χ., ο 

Φαινέας και ο Θόας το 205 π. Χ.
158

. Είναι χαρακτηριστικό, πως η σημασία του 

αξιώματος με την μεγιστοποίηση της επικράτειας των Αιτωλών και την συνακόλουθη 

αύξηση της δύναμής τους κατά την διάρκεια του 3
ου

 αιώνα π. Χ. γίνεται 

σπουδαιότερη, καθώς η αναφορά του στις επιγραφές της εποχής αυτής είναι πολύ 

συχνή, περισσότερο από αυτό του ιππάρχου. Ο Scholten πολύ σωστά θυμίζει στην 

περίπτωση αυτή την φράση, πως όποιος ελέγχει την ροή των πληροφοριών ελέγχει 

και την ροή της δύναμης, εξηγώντας την σημασία του να κατέχει κανείς μια επιτελική 

γραφειοκρατική δημόσια θέση από την οποία διαχειρίζεται θέματα και πληροφορίες 

                                                 

155 IG IX2 1,10 «ἐπὶ   ο ρ κ ί να στρατα γοῦ Ναυπα κ τ ίου,γραμματεύοντος Πολυχάρμου 
  ρ ακλειώτα, ἱππαρχοῦν-τος Ἀντόχου Να[υπακ]τίου». 

156
 IG IX

2
 1,5, Κατοπώδης 1990, 580. 

157
 Scholten 2000, 34. 

158
 Grainger 2000b, 51-52. 



 38 

σχετικά με την οργάνωση της συμπολιτείας σε όλη της την έκταση
159

. Η μοναδική 

φιλολογική πηγή που αναφέρεται στον γραμματέα είναι ο Πολύβιος (και ο Λίβιος που 

τον ακολουθεί), ενώ στις επιγραφές εμφανίζεται με το όνομα «γραμματιστάς» και 

αργότερα με την επωνυμία «γραμματεύων». Με βάση όμως το αξίωμα του 

γραμματέως παρατηρούμε και μια αλλαγή στους κόλπους διοίκησης της συμπολιτείας 

από τα τέλη του 3
ου

 αιώνα π. Χ. και έχει να κάνει με μια σειρά αλλαγών ουσιαστικών 

στην διαχείριση των κοινών θεμάτων εν γένει. Από την εποχή αυτή αρχίζει να κάνει 

την εμφάνισή της στα δημόσια κείμενα των επιγραφών η φράση «γραμματευόντων 

τοῑς Αἰτωλοῑς» δίπλα στα ονόματα των στρατηγών και ἱππάρχου
160

. Ο πληθυντικός 

διαβεβαιώνει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός γραμματέων. Η επιγραφή του 194 

π. Χ. σαφώς αναφέρει την ύπαρξη δύο γραμματέων, ενώ η μοναδική φιλολογική 

μαρτυρία του Πολύβιου και η αντίστοιχη του Λίβιου που αναφέρεται στα γεγονότα 

της ομηρίας των Αιτωλών αρχόντων από τους Ρωμαίους δημιουργεί και την 

πρόσθετη ένδειξη για την ύπαρξη και δευτέρου γραμματέως στην Αιτωλία. Τι άλλο 

θα μπορούσε να εννοούσε άλλωστε ο Πολύβιος γράφοντας «δημόσιος γραμματέας» 

και ο Λίβιος μεταφράζοντάς τον «scriba publicus»; Προφανώς έπρεπε να διαχωρίσει 

τον γραμματέα της συμπολιτείας από έναν άλλο όμοιο τιτλούχο
161

. Επιπροσθέτως ο 

Πολύβιος δεν είχε λόγο να γράψει κάτι παρόμοιο για τον στρατηγό και τον ίππαρχο 

γιατί αυτοί οι δύο δεν θα είχαν δεύτερο όμοιό τους, όπως ο γραμματέας στην 

συμπολιτεία. Ο δεύτερος γραμματέας είναι ο γραμματέας της βουλής, του συνεδρίου 

αλλιώς, του αντιπροσωπευτικού σώματος δηλαδή των μελών της συμπολιτείας και ο 

οποίος διαχωρίζεται από τον γραμματέα της συνέλευσης. Η ύπαρξη και δεύτερου 

γραμματέα μαρτυρά την αύξηση των καθηκόντων του γραμματέα των Αιτωλών και 

την δυσκολία πλέον για την αντιμετώπισή τους από ένα και μόνο άτομο. Δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά αν η δημιουργία μιας νέας θέσης γραμματέα 

σήμαινε και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον δημόσιο γραμματέα της 

συνέλευσης προς όφελος της βουλής και του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα της 

συμπολιτείας εν αντιθέσει με τον κλειστό αιτωλικό μητροπολιτικό χαρακτήρα που 

εξέφραζε η συνέλευση των Θερμικών. Σίγουρα όμως πρόκειται για μια ελάφρυνση 

των καθηκόντων του δημόσιου γραμματέα, καθώς πλέον αναλαμβάνει την διαχείριση 

των θεμάτων της βουλής ο δεύτερος συνάδελφός του. Όμως την αλλαγή αυτή θα 

πρέπει να την τοποθετήσουμε στην κοσμογονία που συντελείται στην Αιτωλική 

Συμπολιτεία την περίοδο από τα τέλη του 3
ου

 αιώνα π. Χ. και στις αρχές του 2
ου

 

αιώνα π. Χ., καθώς αναλαμβάνει το βάρος συνεχών πολεμικών αναμετρήσεων, 

έχοντας ανοιχτά μέτωπα σε κάθε πλευρά των συνόρων της και επιπροσθέτως την 

εμφάνιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων εντός των συνόρων της. Τα θέματα 

που καλείται πλέον να αντιμετωπίσει είναι ποικίλα και διαρκή και χρειάζεται η 

δημιουργία ευέλικτων οργάνων που θα μπορούν να δώσουν άμεσες απαντήσεις 

ενδιάμεσα από τις δύο μεγάλες συνελεύσεις, Θεμικών και Παναιτωλικών. Είναι η 

εποχή που τα σώματα της βουλής και των ἁποκλήτων γίνονται βασικοί εκφραστές 

της αιτωλικής πολιτικής πλάι στην συνέλευση και τον στρατηγό. Ως εκ τούτου ο 

γραμματέας της βουλής καλείται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο, ως πρόσωπο που 

απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των βουλευτών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων 

που προκύπτουν.  
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-Ἐπιλέκταρχος και ταμίας 

 

Τα τελευταία δύο αξιώματα που αναφέρονται στην επίσημη συνθήκη που 

αναγράφεται στην επιγραφή IG IX I 3A αφορούν τις θέσεις των ἐπιλεκτάρχων και 

των ταμιών. Πρόκειται σαφώς για λιγότερο σημαντικές θέσεις, όσον αφορά τις 

αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν σε σχέση με αυτά των στρατηγού, ιππάρχου και 

γραμματέα αλλά καθόλου αμελητέες όσον αφορά την εκτελεστική τους σημασία για 

τα συμφέροντα και την λειτουργία της συμπολιτείας. Ανήκουν και αυτοί στους 

άρχοντες της συμπολιτείας με ενιαύσια θητεία προφανώς και διαχειρίζονται 

οικονομικά και στρατιωτικά θέματα, σημαντικά πεδία για την στήριξη του κρατικού 

οργανισμού. Με βάση την επιγραφή αποκαλύπτεται πως ο αριθμός των ταμιών 

ανερχόταν σε επτά στην συμπολιτεία
162

. Η πληροφορία αυτή συνδεόμενη με την 

διαίρεση της Αιτωλικής Συμπολιτείας σε τέλη, αποκαλύπτει την ύπαρξη κάθε ταμία 

(όπως και ἐπιλέκταρχου) για ένα τέλος. Η αρμοδιότητα του ταμία αφορά την 

διαχείριση των δημοσίων εσόδων και εξόδων. Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος 

θα αποτελούσε την πρόσθετη υποχρέωση των αρχόντων αυτών μαζί με την είσπραξη 

των φόρων και άλλων προσόδων της συμπολιτείας από τα μέλη της. Από την 

επιγραφή της Μελιταίας πληροφορούμαστε ότι η μικρή πόλη της Θεσσαλίας Περαία, 

μέλος της συμπολιτείας, υποχρεούνταν να καταβάλει στο ομοσπονδιακό ταμείο το 

αναλογούν σε αυτήν χρηματικό ποσό που προκύπτει από την πληθυσμιακή της 

δύναμη και την ανάλογη αντιπροσώπευσή της στην ομοσπονδιακή βουλή
163

. 

Παράλληλα, οφείλει να ρυθμίσει τα ‘κοινοτικά’ δάνεια που έχει χρεωθεί σε 

συνεννόηση με την συμπολιτεία. Η μεθόδευση της καταβολής της εισφοράς με βάση 

την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση ήταν το φορολογικό μέτρο του Αιτωλικού 

κράτους για τα μέλη του. Το χρηματικό αντίτιμο δηλαδή για την είσοδο των πόλεων 

στους κόλπους της συμπολιτείας αποτελούσε μέριμνα των ταμιών για την διαχείρισή 

του
164

. Το ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης δεν είναι γνωστό, όμως η απουσία 

μαρτυρίας για πρόκληση δυσφορίας εκ μέρους των μελών ως αφορμή απομάκρυνσης 

από την συμπολιτεία με αφορμή την φορολογία, είναι ενδεικτικό της αποδοχής του 

από τα συμπολιτευόμενα μέλη. Η ύπαρξη ενός ταμία για κάθε τέλος αφορά την 

είσπραξη, τον υπολογισμό και την διευθέτηση των οικονομικών ζητημάτων κάθε 

συμπολιτευόμενου μέλους. Η ενασχόλησή του με την κοπή του τριμεταλλικού 

νομισματικού συστήματος (χρυσά, ασημένια, χάλκινα νομίσματα) από την 

συμπολιτεία αποτελεί ένα πρόσθετο πεδίο των αρμοδιοτήτων του ταμία
165

.  

 Όσον αφορά το άλλο αξίωμα που βρίσκεται στην ίδια κλίμακα ιεραρχικά (με 

βάση την επιγραφή), αυτό του ἐπιλέκταρχου, οι αρμοδιότητες του αφορούν 

στρατιωτικά ζητήματα. Πρόκειται για κατώτερους ιεραρχικά ηγήτορες, σε σχέση με 

τους στρατηγό και ίππαρχο, όμως η συμμετοχή τους στην στρατιωτική δράση της 

συμπολιτείας δεν είναι καθόλου αμελητέας σημασίας ως διοικητές των επιλέκτων 

                                                 

162 Στ. 21-22, «ταμιευόντων Κυδρίωνος Λυσιμαχέος,  ωριμάχου Τριχονίου, Ἀρίστ-ωνος 

 αιᾶνος, Ἀριστέα Ἰστωρίου, Ἁγήσωνος  εξιέος, Τιμάνδρου Ἐριναῖος(!),Ἀγρίου 

 ωσθενέος». 

163
 Walbank 1999, 213. 

164
 Grainger 2000,180. 

165
 Scholten 2003, 65-79. 



 40 

τμημάτων του στρατού
166

. Η ύπαρξη επτά δε τέτοιων διοικητών και η σύνδεσή τους 

με την περιφερειακή διαίρεση κατά τέλη δεν είναι άνευ σημασίας. Ως προς την 

οργάνωση, δράση και σημασία των τμημάτων αυτών έχουν προταθεί από τους 

ερευνητές ποικίλες ερμηνείες
167

. 

       

- Βουλή-συνέδριο          

  Η εκλογή των ομοσπονδιακών αρχόντων από την γενική συνέλευση των 

Θερμικών που λαμβάνει χώρα στον ιερό τόπο των Αιτωλών στο Θέρμο της κεντρικής 

Αιτωλίας αποκαλύπτει την πρωτοκαθεδρία της μητροπολιτικής/αρχαίας Αιτωλίας 

στην επιλογή των αξιωματούχων και ουσιαστικά στην διοίκηση της συμπολιτείας. Η 

μορφή του συγκεντρωτικού σχήματος που διαμορφώνεται στην πολιτική της 

συμπολιτείας με έντονο το αιτωλικό χρώμα θεραπεύεται με την καλλιέργεια ενός 

περισσότερου αντιπροσωπευτικού μοντέλου στους κόλπους της ομοσπονδίας. Η 

τυχόν καλλιέργεια σπόρων δυσαρέσκειας ή δημιουργίας αντιδράσεων από τα 

υπόλοιπα μέλη απέναντι στους ομόσπονδους άρχοντες και την πολιτική της 

Θερμικής, κυρίως, συνέλευσης, αντιμετωπίστηκε από τον πολιτικό μηχανισμό της 

συμπολιτείας με τη λειτουργία της βουλής (ή συνεδρίου)
168

. Πρόκειται για ένα 

μικρότερο αριθμητικά σώμα σε σχέση με την γενική συνέλευση, το οποίο συναντάται 

σε τακτικότερα διαστήματα ή πιο συχνά, έστω, μεταξύ των δύο τακτικών 

συνελεύσεων (Θερμική και Παναιτωλική σύνοδος)
169

. Η λειτουργία της βουλής 

στηρίζεται  σε ένα σύστημα αντιπροσωπευτισμού, εφόσον κάθε πόλη της 

συμπολιτείας συμμετέχει στις εργασίες της με έναν αριθμό αντιπροσώπων αναλόγως 

του πληθυσμιακού της δυναμικού
170

. Εξαιρετικό και ταυτόχρονα αποδεικτικό δείγμα 

της άποψης αυτής αποτελεί η επιγραφή που περιγράφει την διαιτησία μεταξύ δύο 

συμπολιτευομένων πόλεων εντός της ομοσπονδίας, της Μελιταίας και Περαίας, από 

μια ομάδα Καλυδώνιων δικαστών εντεταλμένων από την συμπολιτεία για τα όρια του 

νέου δήμου που θα προκύψει μετά την συνένωση των δύο πόλεων (Syll.
3
, 546B). Από 

την συμφωνία προκύπτει ότι, αν η μικρότερη πόλη Περαία εγκατέλειπε την ένωση, θα 

διατηρούσε τον ένα βουλευτή, όπως δικαιούνταν πριν την ένωση για την 

αντιπροσώπευσή της στην ομοσπονδιακή βουλή, ενώ η μεγαλύτερη, η Μελιταία, θα 

διατηρούσε τους περισσότερους βουλευτές. Προκύπτει λοιπόν ότι η αιτωλική 

ομοσπονδιακή βουλή ήταν αντιπροσωπευτική των μελών που την αποτελούσαν και η 

σύνθεσή της βασιζόταν στην αρχή της πληθυσμιακής ποσόστωσης
171

. Επιπροσθέτως, 

με βάση την επιγραφή συνεπάγεται πως τη δυνατότητα επιλογής των αντιπροσώπων 

βουλευτών είχαν οι ίδιες οι κοινότητες. Η βεβαιότητα αυτή δεν αφήνει περιθώρια 

αμφιβολίας, πως κατά κύριο λόγο η αιτωλική βουλή των αντιπροσώπων 

αντανακλούσε ένα αριστοκρατικής φύσεως πολιτικό σώμα αφού μια κοινότητα θα 

έστελνε τους πιο ικανούς και έμπειρους στην διοίκηση των κοινών αλλά και τους πιο 

οικονομικά εύρωστους για να αντέξουν τις μετακινήσεις προς το τόπο τέλεσης των 
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συνεδριάσεων στην εκτεταμένη συμπολιτεία
172

. Δε μαρτυρείται κάποιος χώρος όπου 

τελούνταν οι συναντήσεις, όμως πιθανό είναι αυτές να λάμβαναν μέρος σε 

διαφορετική κάθε φορά πόλη της συμπολιτείας, ακολουθώντας την τακτική της 

Παναιτωλικής γενικής συνέλευσης
173

. Η βουλή των Αιτωλών υπήρξε ένας πολιτικός 

οργανισμός πολύ ευρύς και πολυμελής σύμφωνα με τα γεγονότα που περιγράφει ο 

Λίβιος το 167 π. Χ. Με βάση την πληροφορία αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε τον 

συνολικό αριθμό των βουλευτών σε περίπου χίλιους, τουλάχιστον κατά την εποχή 

του δεύτερου μισού του 2
ου

 αιώνα π. Χ.
174

. Η αιτωλική βουλή εναλλάσσει το όνομά 

της με τον όρο συνέδριο. Σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες οι δύο όροι είναι 

ταυτόσημοι
175

. Μαρτυρείται η παρουσία του ειδικού γραμματέα του σώματος είτε ως 

γραμματέα της βουλής «Βουλῆς δέ γραμματεύοντος» είτε με την φόρμουλα «Τό 

συνέδριον ᾅπαν τό ἐπί γραμματέος Λύκου» (Syll.
3
, 546B, στ 33-34).  

 Ενώ συναντάται σπανιότατα ο όρος βουλευτής στις επιγραφές τουναντίον ο 

όρος σύνεδρος είναι συνηθέστερος. Αυτό που συναντάται συνήθως στα επίσημα 

κείμενα της συμπολιτείας είναι παράγωγα της λέξης ‘βουλής’, όπως βουλαρχήσασα, 

βουλαρχεῑν, βούλαρχος176
. Η χρήση του όρου βούλαρχος δηλώνει την ύπαρξη ενός 

ή περισσοτέρων αρχηγών ή προέδρων καλύτερα της βουλής. Η συχνή χρήση του 

όρου ‘βούλαρχος’ και η εύρεσή του στα επίσημα κείμενα πλάι σε αυτά των άλλων 

επίσημων αρχόντων αποτελεί απόδειξη της σημασίας του βούλαρχου και 

συνακόλουθα βέβαια και του αντίστοιχου πολιτικού σώματος, της βουλής. Στο 

κείμενο της συνθήκης ειρήνης μεταξύ Αιτωλών και Δημητρίου Πολιορκητή,  

χρονολογημένο ανάμεσα στο 290 π. Χ. και 280 π. Χ., η αναγνώριση της λέξεως 

«βουλάρχους» αφορά μια ομάδα ανθρώπων που αναγνωριζόμενοι με αυτό τον τίτλο,  

εκπροσωπούν την βουλή ως οι ηγέτες της
177

. Σε μια σειρά επιγραφών ο 

μνημονευόμενος αριθμός των βουλάρχων φτάνει τους έξι
178

. Παραλληλίζοντας τις 

μαρτυρίες αυτές με τις αναφορές σε άλλες επιγραφές για τους προστάτες του 

συνεδρίου προκύπτει πως οι προστάτες του συνεδρίου και οι βούλαρχοι ταυτίζονται, 

αποτελώντας το σώμα της βουλής ή του συνεδρίου της συμπολιτείας. Στην επιγραφή 

της Μελιταίας τα ονόματα των πέντε προστατών αφορούν σημαντικά πρόσωπα της 

συμπολιτείας. Μεταξύ αυτών προεξέχει η ισχυρή φυσιογνωμία του Πανταλέοντος 

Πλευρωνίου, ο οποίος διετέλεσε πέντε φορές στρατηγός, ο Νικόστρατος ο οποίος 

διετέλεσε ίππαρχος και ο Δαμόξενος γραμματεύς. Το 213 π. Χ. οπότε και 

χρονολογείται η επιγραφή, κανένας εξ αυτών δεν κατέχει κάποιο ομοσπονδιακό 
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αξίωμα, αλλά προφανώς έχουν εκλεγεί βουλευτές από τις ιδιαίτερες πόλεις τους 

καταλαμβάνοντας την τιμητική θέση των προστατών (ή βουλάρχων) του συνεδρίου 

(ή της βουλής).           

 Ως προς την πολιτική της λειτουργία, η βουλή είχε πλήρες προβουλευτικό 

έργο, ετοιμάζοντας τα σχέδια των ψηφισμάτων τα οποία θα εκτίθονταν προς έγκριση 

ενώπιον της συνέλευσης
179

. Η αρμοδιότητά της επεκτεινόταν και σε υποθέσεις μικρής 

σημασίας, όπως την εποπτεία σε υποθέσεις που αφορούσαν ζητήματα αναφορικά με 

τις σχέσεις των ομόσπονδων πόλεων κατά το παράδειγμα που δίνει η επιγραφή της 

Μελιταίας, με την περίπτωση της διαιτησίας για τα όρια της νέας πόλης που θα 

προκύψει κατά την συνένωση των δύο πόλεων και τον καθορισμό των υποχρεώσεών 

τους στο πλαίσιο της συμπολιτείας. Παράλληλα υποχρέωση της βουλής είναι η 

προστασία των απεσταλμένων από άλλα κράτη
180

. Μέσα από τέτοια ψηφίσματα 

φαίνεται η δικαστική αρμοδιότητα των βουλευτών: «τῶν δὲ ἀφανέων το<ὺ>ς 

συνέδρους καταδικάζοντας ζαμίαν, ἅν κα δοκιμάζωντι, ὡς τὰ κοινὰ 

βλαπτόντων» ή «ὑπόδικο]ν  τ ὸν ἀγαγό  ν]- τα] ἐξ ἐφόδου ἐν τοῖς   συνέδ]ροις 

 σπερ ἐ  ν τοῖς νόμοι]ς  γέγραπται». Το γεγονός της περιβολής των βουλευτών με 

δικαστικές αρμοδιότητες μας επιτρέπει να συνάγουμε το συμπέρασμα πως σε αρκετές 

περιπτώσεις που η πολιτεία έπρεπε να αποφανθεί αμέσως χωρίς την παρεμβολή της 

γενικής συνέλευσης εκδίδονταν αποφάσεις με την ευθύνη, την αρμοδιότητα και την 

κρίση της βουλής, καθώς ενεργούσε αμέσως, αποτελώντας το μόνο συλλογικό 

όργανο της συμπολιτείας που καλούνταν ανάμεσα στις τακτικές συνελεύσεις των 

Αιτωλών. Η επιγραφή όμως που μας πληροφορεί για την σύναψη ειρήνης μεταξύ 

Αιτωλών και Μακεδόνων επί Δημήτριου Πολιορκητή χρονολογημένη μεταξύ 290 π. 

Χ. και 280 π. Χ. αναφέρει την παρουσία των βουλάρχων ανάμεσα στους άρχοντες 

των Αιτωλών που υπογράφουν το κείμενο
181

. Η επισήμανση αυτή φανερώνει το 

κύρος των βουλάρχων το οποίο είναι τόσο σημαντικό, ώστε να έχουν λόγο και σε 

συνθήκες ευρύτερης πολιτικής σημασίας που αφορούν την εξωτερική πολιτική. 

Βέβαια πρόκειται για το μοναδικό παράδειγμα που έχουμε για μια τέτοια παρουσία 

της βουλής. Ο 3
ος

 αιώνας π. Χ. είναι σημαντικός γιατί αναδεικνύει το σώμα της 

βουλής ως καθοριστικό για την πορεία της συμπολιτείας. Η αξία της βουλής ως του 

μόνου συγκροτημένου συλλογικού οργάνου που μπορεί να δράσει και να 

διαβουλευτεί μεταξύ των συνελεύσεων εκτινάσσεται με την ταχύτητα των εξελίξεων 

που συμβαίνουν στην συμπολιτεία την περίοδο αυτή. Καλείται να αποφασίσει για 

ζητήματα πολέμου, ειρήνης, διπλωματικών διαπραγματεύσεων που την αντιμετώπισή 

τους δεν θεραπεύει η σύγκληση των τακτικών γενικών συνελεύσεων, ακόμα και των 

έκτακτων που συγκαλούνται πλέον για να εξυπηρετήσουν την κατάσταση
182

.  

Παράλληλα, η δημιουργία της βουλής αντανακλά την λειτουργία του αιτωλικού 

κράτους με την μορφή της συμπολιτείας στην στροφή από τον 4
ο
 στον 3

ο
 αιώνα π. Χ., 

ενός οργανισμού που αποτελείται κυρίως από πόλεις με την διατήρηση των τοπικών 

πολιτικών τους ελευθεριών
183

. Όμως οι φιλολογικές πηγές στην εξιστόρηση των 
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γεγονότων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο να υποθέσουμε ότι η βουλή παρέκαμψε 

την συνέλευση στην λήψη της τελικής απόφασης. Υποτάσσονταν πλήρως στην 

εξουσία της γενικής συνέλευσης όπως συμβαίνει σε όλη την διάρκεια της πολιτικής 

ζωής της συμπολιτείας. Τα επίσημα έγγραφα εξακολουθούν να εκδίδονται εν ονόματι 

των Αιτωλών, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διακυβέρνηση παρέμεινε 

συγκεντρωτική και όχι αντιπροσωπευτική. Κοινό τόπο των ψηφισμάτων που εκδίδει 

η συμπολιτεία δεν αποτελεί η φράση «ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι» όπως σε 

άλλες ελληνικές πόλεις-κράτη αλλά « ἔδ]οξε τοῖς Αἰτωλ οῖς», «δεδόχθαι τοῑς 

Ἀιτωλοῑς», «δόγμ]α Αἰτωλῶν», προτάσσοντας την πολιτική δύναμη ενός 

μεγαλύτερου πολιτικού θεσμού από τη βουλή, της γενικής συνέλευσης
184

. 

      

- Ἀπόκλητοι  
          

 Η διαρκώς αυξανόμενη ισχύς της Αιτωλίας, όπως διαμορφώνεται σε όλη την 

διάρκεια του 3
ου

 αιώνα π. Χ. μεταφράζεται σε σημαντική διεύρυνση των συνόρων 

της, της πολιτικής επιρροής της και συνακόλουθα των διπλωματικών, πολεμικών και 

εσωτερικών γραφειοκρατικών της υποθέσεων. Η απορρόφηση συνεχώς νέων μελών 

εντός των συνόρων δημιούργησε την ανάγκη διαμόρφωσης ή εξέλιξη νέων μορφών 

που θα μοιράζονταν τα βάρη της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Το πρώτο βήμα 

έγινε με την ανάδειξη της βουλής ως παράγοντα εξισορρόπησης των αυξανόμενων 

υποχρεώσεων της συμπολιτείας μεταξύ των δύο τακτικών συνελεύσεων, καθώς 

αναλαμβάνει την διαβούλευση για ζητήματα εσωτερικής κυρίως πολιτικής. Η 

συμβολή λοιπόν ευέλικτων, μικρότερων σχημάτων σε σχέση με την γενική 

συνέλευση, για την διαχείριση των θεμάτων ενός όλο και ισχυρότερου κράτους, είναι 

καταλυτική και φανερώνει την ύπαρξη μιας πολιτικής ελίτ που παίζει ενεργό ρόλο 

στην διοίκηση και την χάραξη της πολιτικής. Η εικόνα αυτή είναι περισσότερο 

διακριτή στην περίπτωση των ἀποκλήτων, ενός συμβουλίου γνωστού ως ‘ἀποκλησία’. 

Πρόκειται για ένα ολιγομελές σώμα που αποτελείται από την ελίτ της ελίτ της 

συμπολιτείας και δη προερχόμενο από τη βουλή ή το συνέδριο
185

. Η πρώτη τους 

αναφορά καταγράφεται στα προεόρτια του Συμμαχικού πολέμου το 220 π. Χ., «τοῖς 

ἀποκλήτοις συμμεταδόντες» αλλά από το σημείο αυτό και εντεύθεν παίζουν έναν 

ολοένα σημαντικότερο και εντυπωσιακά ανεξάρτητο ρόλο στη διαχείριση των 

εξωτερικών κι στρατιωτικών υποθέσεων
186

.       

 Η διάγνωση της φύσης και της οργανωτικής δομής του σχηματισμού είναι 

δύσκολη, με χαρακτηριστική την παρουσία του μόνο μέσω των φιλολογικών πηγών, 

ενώ είναι αξιοσημείωτη η απουσία του από οποιοδήποτε, επίσημο ή μη, επιγραφικό 

κείμενο των Αιτωλών. Από τον Τ. Λίβιο πληροφορούμαστε ότι αποτελούσαν ένα 

μικρότερο σώμα σε σύγκριση με το πολιτικό σώμα της βουλής, ότι αποτελούνταν από 

εκλεκτούς άνδρες για να λάβουν αυτό το αξίωμά τους και ότι οι συναντήσεις τους 

ήταν μυστικές
187

. Ο Λίβιος προσθέτει στο συμβούλιο τον προσδιορισμό ‘ιερό’ «ita 

vocant sanctius consilium»
188

. Ποια ιερότητα όμως μπορεί να υπάρχει σε ένα καθαρά 

                                                 
184

 Ενδεικτικά μερικές από τις επιγραφές: IG IX I2 4, 16, 136, 176, 179, 189, 190, 192, IG XI 4.1050, F. 

D. III 214. 
185

 Scholten 2003, 65-79. 
186

 Πολ. 4.5.9. 
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 Τίτ. Λίβ. 35.34.2 « ex delectis constat viris », 35.35.4 « in consilio arcano». 
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 Τίτ. Λίβ. 26.24.7. 
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πολιτικό σώμα; Χωρίς να μπορεί να εξακριβωθεί τι ακριβώς είχε  υπόψιν του ο 

ιστορικός, η βεβαιότητα ότι το συμβούλιο αποτελούνταν από λίγους εκλεκτούς 

άνδρες οδηγεί στην ισχυρή υπόθεση ότι αποτελούσαν την αφρόκρεμα των 

προσωπικοτήτων της Αιτωλίας, ως προς τον πλούτο, την πολιτική τους σταδιοδρομία 

και τις αρετές τους. Λαμβάνοντας υπόψη τρείς σημαντικές ημερομηνίες για την 

αιτωλική ιστορία, το 220 π. Χ. και τα προεόρτια του Συμμαχικού πολέμου, το 212     

π. Χ. και τις παραμονές της εισόδου των Αιτωλών στον Α΄ Μακεδονικό πόλεμο και 

το 198 π. Χ. και την διάσκεψη ειρήνης στην Νίκαια της Λοκρίδας εν μέσω του Β΄ 

Μακεδονικού πολέμου, συναντούμαι έναν κοινό παρονομαστή, τους ἀποκλήτους. 

Στη πρώτη περίπτωση ο Πολύβιος (4.5.9) αναφέρει ως καταλυτικό πολιτικό όργανο 

για να επιτρέψει την ανάληψη πολεμικής ενέργειας από τους Αιτωλούς την 

ἀποκλησία μαζί με τη συνέλευση, χωρίς να αναφέρει την βουλή. Στην δεύτερη 

περίπτωση ο Τ. Λίβιος αναφέρει τις μυστικές διαπραγματεύσεις που συνέβησαν 

μεταξύ του Ρωμαίου διοικητή Λαιβήνου και των Αιτωλών πριν τεθεί το θέμα της 

εισόδου στον πόλεμο στην συνέλευση. Ο Larsen επιχειρηματολογεί υπέρ των 

ἀποκλήτων, κάτι που αφήνει να εννοηθεί και η διήγηση του Τ. Λίβιου που αναφέρει 

ανάμεσα σε αυτές τις προσωπικότητες (principes) τους Σκόπα και Δωρίμαχο, 

στρατηγών με σημαντική σταδιοδρομία και φήμη οι οποίοι επανεκλέγησαν στρατηγοί 

στα αμέσως επόμενα χρόνια
189

. Το 198 π. Χ. ο Πολύβιος αναφέρει πως στη διάσκεψη 

της Νίκαιας πήραν μέρος ο στρατηγός Φαινέας και μια ομάδα πολιτικών της 

Αιτωλίας, τους οποίους αργότερα μετά από μια σειρά διασκέψεων που λαμβάνουν 

μέρος, αποκαλεί ἀποκλήτους
190

. Αναμεσά τους  ξεχωρίζει ο Αλέξανδρος ο Ίσιος ως 

προς τις αρετές, το κύρος και την περιουσία του (ἀνὴρ δοκῶν πραγματικὸς εἶναι 

καὶ λέγειν ἱκανός, Πολ. 18.3.2). Η συμμετοχή του στα τεκταινόμενα της εποχής 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα γεγονότα της εποχής. Παρόλ’ αυτά ποτέ δεν 

αναλαμβάνει κάποιο αξίωμα, έστω αυτό του στρατηγού. Λαμβάνοντας υπόψιν τις 

παραμέτρους αυτές προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα είδος ‘γερουσίας’, δηλαδή 

έμπειρων ανδρών στα πολιτικά ζητήματα που κινούν τα νήματα στη συμπολιτεία και 

που δρουν ως ένα είδος σύγχρονης κυβέρνησης τις παραμονές του πολέμου ή στις 

διπλωματικές διασκέψεις με επικεφαλής τον στρατηγό της συμπολιτείας. Ο αριθμός 

τους κυμαινόταν από μερικές δεκάδες ή ίσως κάτι περισσότερους από εκατό, έχοντας 

υπόψη ένα περιστατικό σχετιζόμενο με την παρουσία του Αντίοχου Γ΄ στην Ελλάδα 

το 192 π. Χ., όταν οι ἀπόκλητοι απέσπασαν από το σώμα τους τριάντα από αυτούς για 

να συνοδεύσουν ως σύμβουλοι τον βασιλιά στις πολεμικές του επιχειρήσεις
191

. Η 

θητεία τους, από την στιγμή που προέρχονταν από τα μέλη της βουλής, θα ήταν 

ενιαύσια, όπως και η θητεία όλων των βουλευτών και βέβαια των ομοσπονδιακών 

αρχόντων, όμως μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα
192

. Η 

αναφορά τους στις φιλολογικές πηγές πάντα πριν ή κατά τη διάρκεια των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και κυρίως των διπλωματικών διαπραγματεύσεων όμως 

δεν μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Συγκροτούσαν ένα δραστήριο, εχέμυθο και μυστικό 

                                                 
189

 Τίτ. Λίβ. 26.24.1,7 «secreta conloquia principum… Scopas, qui tum praetor gentis erat, et 

Dorimachus, princeps Aetolorum», Larsen, 1952,1-33. 
190

 Πολ. 18.1.5 και 21.1.1 «..Αἰτωλῶν Φαινέας ὁ στρατηγός, καὶ πλείους δ᾽ ἕτεροι τῶν 

πολιτευομένων.» Στη διάσκεψη της Νίκαιας το 198 π. Χ. έλαβαν μέρος αφενός οι Ρωμαίοι και οι 

Έλληνες σύμμαχοί τους αφετέρου ο Φίλιππος Ε΄ και οι Μακεδόνες με θέμα την λήξη του Β΄ 

μακεδονικού πολέμου. 
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 Πολ. 21.1.1, Λίβ. 35.45.9 « imperatoremque regem appellandum censuerunt et triginta 

principes». 
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 Larsen 1968, 1-33.  
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σώμα. Πρόκειται για πρόσωπα μεγάλου κύρους.      

 Η ουσιαστική παρέμβασή τους στα τεκταινόμενα της συμπολιτείας από τα 

τέλη του 3
ου

 π. Χ. αιώνα προκαλεί μια διαφοροποίηση με την προηγούμενη περίοδο 

στη διακυβέρνησή της. Μια αλλαγή στη συνταγματική δομή της ομοσπονδίας με όλο 

και μεγαλύτερη μετατόπιση της εξουσίας σε ολιγομελή πολιτικά σχήματα για την 

διοίκησή της. Οι υποθέσεις που καλούνται να διαχειρισθούν είναι εξαιρετικής 

σπουδαιότητας και παράλληλα φαίνεται πως η ομάδα των ἀποκλήτων είναι που 

παίρνει την τελική απόφαση για λογαριασμό όλου του συνεδρίου/βουλής. Ακόμη και 

έτσι όμως στα σχετικά ψηφίσματα η απουσία τους είναι αξιοσημείωτη σε αντίθεση με 

την παρουσία της συνέλευσης ή του συνεδρίου. Η τελική απόφαση βέβαια για την 

πολιτική που θα ακολουθήσει η πολιτεία ανήκει στη γενική συνέλευση, όμως από το 

σημείο αυτό και έπειτα η διαχείριση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί με την 

απόφαση της συνέλευσης θα αφεθεί στα χέρια των ἀποκλήτων για την ευόδωσή της. 

Όταν η γενική συνέλευση το 192 π. Χ. ψήφισε να κληθεί ο βασιλιάς Αντίοχος Γ΄ για 

να ελευθερώσει την Ελλάδα από τους Ρωμαίους και οι Αιτωλοί να πάρουν θέση στο 

πλευρό του στην εκστρατεία του, οι ἀπόκλητοι ήταν αυτοί που τους ανατέθηκε η 

δημιουργία των διπλωματικών προϋποθέσεων για την επιτυχία της προσπάθειας
193

. 

Αυτή είχε να κάνει με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των σημαντικών 

πόλεων της Δημητριάδας και της Χαλκίδας και την προσέγγιση με τον βασιλιά της 

Σπάρτης Νάβι. Το 191 π. Χ. όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση των 

εχθροπραξιών μεταξύ Αιτωλών και Ρωμαίων μετά την άρον άρον αποχώρηση του 

Αντίοχου για την Ασία, το βάρος επωμίστηκε ο στρατηγός Φαινέας μαζί με τους 

ἀποκλήτους
194

. Μετά τη θυελλώδη συνάντηση με τον στρατηγό των Ρωμαίων Glabrio 

και την απειλή που πρόβαλε με πολύ παραστατικό τρόπο ο Ρωμαίος στρατηγός στους 

απεσταλμένους των Αιτωλών για αυτό που τους περιμένει, ο Φαινέας με διπλωματικό 

τρόπο για να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση ανέφερε πως αυτός και οι ἀπόκλητοι θα 

έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν. Θα μετέφεραν αυτά που θα έπρεπε να μεταφέρουν για 

όσα ειπώθηκαν στις διαπραγματεύσεις στους υπόλοιπους άρχοντες, όμως την τελική 

απόφαση για σύναψη ειρήνης ή συνέχιση του πολέμου την είχε η γενική 

συνέλευση
195

. Το επεισόδιο αυτό θέτει παράλληλα και τα όρια στην ελευθερία 

κινήσεων στις ενέργειες των ἀποκλήτων.  

 

- Νομογράφοι  

 
 Η ύπαρξη μιας κοινής νομοθεσίας ορίζει την πολιτική συνοχή του κρατικού 

σχηματισμού της συμπολιτείας
196

. Την οργάνωση και  κωδικοποίηση του 

υφιστάμενου νομοθετικού κώδικα αναλαμβάνει μια ειδική ομάδα μελών που είναι 

επιφορτισμένοι με το έργο. Η συμπολιτεία που διαθέτει τους αξιωματούχους αυτούς,  

είναι γνωστοί με το όνομα  Νομογράφοι. Η ύπαρξη ενός μικρού σώματος υπαλλήλων 

στη συμπολιτεία που ασχολείται με την αναθεώρηση ή τροποποίηση ορισμένων 

νόμων ήταν κοινός τόπος και στο αντίπαλο δέος της Αιτωλίας, στο Αχαϊκό κοινό
197

. 

Όσες φορές ψηφίζεται ένας νόμος για να έχει ισχύ συμπολιτειακή έπρεπε να 
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 Τίτ. Λίβ. 35.46.1. 
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 Πολ. 20.10.2-12. 
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Πολ. 20.10.11«(ὁ Φαινέας)· ἔφη γὰρ αὑτὸν καὶ τοὺς ἀποκλήτους ποιήσειν τὰ 

προσταττόμενα, προσδεῖσθαι δὲ καὶ τῶν πολλῶν, εἰ μέλλει κυρωθῆναι τὰ 

παραγγελλόμενα. ». 
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αναγραφεί από τους νομογράφους. Εκτός της αναθεώρησης, η συμπλήρωση ή 

συσχέτιση αυτών με άλλους νόμους έπρεπε να υποβληθεί σε επεξεργασία από τους 

νομογράφους πριν εισαχθούν στην συνέλευση. Από τα επιγραφικά στοιχεία 

προκύπτει ότι οι νομογράφοι ήταν απλοί συντάκτες ή μεταγραφείς νόμων
198

. 

Επιπροσθέτως έθεταν σε κυκλοφορία τη συλλογή των υπαρχόντων νόμων, 

αφαιρούσαν άλλους από τα αρχεία οι οποίοι είχαν καταργηθεί και εισήγαν άλλους 

που είχαν ψηφισθεί. Στα επίσημα κείμενα των Αιτωλών παρουσιάζονται ως απλοί 

εκτελεστές των αποφάσεων της συνέλευσης καταχωρώντας τις αποφάσεις της 

συνέλευσης και των αρχόντων στην ισχύουσα νομοθεσία:«τοὺς κατασταθέντας 

νομογράφους». Η αόριστη αναφορά τους στα επιγραφικά κείμενα δεν επιτρέπει την 

εξακρίβωση του αριθμού των νομογράφων που δρούσαν στα κοινά της συμπολιτείας. 

Η συχνή αναφορά τους όμως σε επίσημες ανακοινώσεις των Αιτωλών δημιουργεί την 

εντύπωση πως πρόκειται για μια τακτική επιτροπή με κύρια ευθύνη την επιμέλεια των 

νομογραφιών σε ορισμένη χρονική στιγμή, όπως διαβεβαιώνει και το ψήφισμα της 

Τέω (IG IX I
2
 1, 192). Μια αναφορά όμως στον Πολύβιο (που είναι και η μοναδική 

περί των νομογράφων σε φιλολογικές πηγές), περιπλέκει την κατάσταση γύρω από το 

αξίωμα αυτό. Πρόκειται για το σημαντικό χωρίο που μας πληροφορεί για την 

κοινωνική και οικονομική κρίση που αρχίζει να βιώνει η Αιτωλία στα τέλη του 3
ου

 

αιώνα π. Χ. και η οποία στα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει εκρηκτικές 

καταστάσεις στο εσωτερικό της. Το 205 π. Χ. έπειτα από δεκαπενταετή συνεχή 

αγώνα απέναντι στους Μακεδόνες και τους συμμάχους τους οι Αιτωλοί βγαίνουν 

εξουθενωμένοι οικονομικά από την προσπάθεια αντιμετωπίζοντας και τριγμούς στην 

κοινωνία τους. Μπροστά στην κατάσταση αυτή η αιτωλική αποφασιστικότητα ωθεί 

τους Αιτωλούς στην εκλογή δύο σημαντικών προσωπικοτήτων στο αξίωμα του 

νομογράφου περιβεβλημένους με έκτακτη εξουσία και με την ευθύνη μιας νέας 

νομοθεσίας ή μεταρρυθμίσεως έστω της υπάρχουσας
199

. Η εκλογή και ανάθεση του 

σημαντικού έργου που καλούνται να διεκπεραιώσουν γίνεται με τον πλέον επίσημο 

τρόπο, στη γενική συνέλευση των Αιτωλών, την Θερμική σύνοδο. Ο νομογράφος 

στην περίπτωση του 205 π. Χ. δεν είναι ένας απλός υπάλληλος στη διοικητική 

ιεραρχία της ομοσπονδίας, αλλά ένας σημαντικός άρχοντας που έχει εκλεγεί για μια 

σημαντική αποστολή, τη σύνταξη νέας νομοθεσίας εντός τακτής προθεσμίας. Αυτό 

γίνεται σαφές και μέσα από τα γεγονότα αλλά και μέσα από το πολύβειο απόσπασμα, 

που υπαινήσεται την μερική ή ολική αναστολή της δικαιοδοσίας των άλλων 

ομοσπονδιακών αρχόντων
200

. Η συνακόλουθη αποτυχία της μεταρρυθμιστικής 

                                                 

198 IG IX I2 1, 192 στ 16-18«…ὅπως δὲ καὶ εἰς τοὺς νόμους καταχωρισθῆι <ἁ> ἀνιέρωσις καὶ ἁ 

ἀσυλία,τοὺς κατασταθέντας νομογράφους καταχωρίξαι, ἐπεί κα αἱ νομογραφίαι 

γίνωνται,ἐν τοὺς νόμους.». 

199 Πολ. 13.1.2-3 «…εἵλοντο νομογράφους  ωρίμαχον καὶ  κόπαν, θεωροῦντες τούτους 

κατά τε τὰς προαιρέσεις κινητικοὺς ὑπάρχοντας καὶ κατὰ τὰς οὐσίας ἐνδεδεμένους εἰς 

πολλὰ τῶν βιωτικῶν συναλλαγμάτων. οἳ καὶ παραλαβόντες τὴν ἐξουσίαν ταύτην 

ἔγραψαν νόμους.». 

200
 Ο Grainger 1999, 345-347, υποστηρίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τα επιγραφικά στοιχεία (Bousquet 

1988, 101) ότι η εκλογή του Σκόπα ως στρατηγού το 205 π. Χ. συνοδεύτηκε από την περιβολή του με 

έκτακτες εξουσίες. Όταν συνάντησε αντίδραση αντικαταστάθηκε από τον Λάτταμο εκ Βουκατίου. Ο 

Walbank 1957-59, 241, υποστηρίζει πως ο Σκόπας είχε μόνο το αξίωμα του νομογράφου. Με βάση 

όμως τον Πολύβιο (13.2.1) προκύπτει ότι ο Σκόπας ενεργούσε και ως στρατηγός « κόπας Αἰτωλῶν 
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προσπάθειας οφείλεται στην αντίδραση που προκάλεσε από μέρους των Αιτωλών η 

κίνηση αυτή και κυρίως η απώτερή της επιδίωξη. Γίνεται σαφές ότι με βάση το 

απόσπασμα ο όρος νομογράφος δεν περιορίζεται στην απλή και συνήθη ερμηνεία 

του, δηλαδή «νόμους γράφειν», αλλά επεκτείνεται η σημασία του στην ερμηνεία του 

«νόμους τιθέναι»
201

. Η μετάλλαξη της σημασίας του αξιώματος στη συμπολιτειακή 

ιεραρχία είναι η καλύτερη ίσως έκφραση του νεωτερικού πολιτικού πνεύματος των 

Αιτωλών την οποία εκφράζει και ο Πολύβιος. Πρόκειται σίγουρα για μια εξαίρεση 

στην θεσμική διαδρομή του αξιώματος στην αιτωλική πολιτεία, καθώς έτσι 

ερμηνεύεται με βάση τις έως τώρα γνωστές φιλολογικές και επιγραφικές πηγές.  

 Στη διοικητική δομή της Αιτωλικής Συμπολιτείας και των αξιωματούχων της 

προστίθενται και οι δικαστές, που ορίζονται από την κεντρική διοίκηση για να 

διευθετηθούν εδαφικές διαφορές μεταξύ των πόλεων- μελών της συμπολιτείας. Οι 

γαοδίκες (γαοδίκαι) είναι ειδικοί δικαστές εντεταλμένοι να φροντίσουν για την 

ομαλή κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των πόλεων για τα όρια της 

δικαιοδοσίας εκάστης εξ αυτών εντός της ομοσπονδίας
202

. Επιλέγονται από μία άλλη 

πόλη μέλος, αποτελώντας την έκτακτη επιβλέπουσα ανώτατη δικαστική αρχή που 

εκφράζει ταυτόχρονα την βαρύνουσα σημασία που έχει η παρουσία της αιτωλικής 

κεντρικής δικαιοδοσίας σε κάθε σημείο της επικράτειάς της. Η παρουσία των 

γαοδικών και άρα της κεντρικής εξουσίας σε τέτοια τοπικά ζητήματα, προφανώς 

είναι σημαντική και για την τοπική και την κεντρική εξουσία. Αφενός οι πόλεις μέλη 

βρίσκουν στο πρόσωπο της ισχυρής συμπολιτείας τον ιδανικό κριτή που μπορεί να 

επιβάλει το δίκαιο στις μεταξύ τους διαφορές αποφεύγοντας τυχόν διαφωνίες,  

αφετέρου η κεντρική διοίκηση επεμβαίνοντας, διαλύει τυχόν σύννεφα από ταραχές 

μεταξύ των μελών εντός των εδαφών της και περιφρουρεί το ισχύον πολιτικό, 

οικονομικό ομοσπονδιακό καθεστώς, καθώς τα όρια κάθε πόλης-μέλους είναι αυτά 

που καθορίζουν την αντιπροσώπευσή τους στη βουλή και την οικονομική 

συνεισφορά προς στο κοινό ταμείο. 

 

 

 

5. ΣΤΡΑΤΟΣ 

 
Η διατήρηση της ανεξαρτησίας κάθε πολιτικού οργανισμού στην αρχαία Ελλάδα 

στηριζόταν πρωτίστως στην ύπαρξη ενός αξιόμαχου στρατιωτικού δυναμικού. Η 

ηρακλείτεια φράση περί της σημασίας του πολέμου ως του απόλυτου ρυθμιστή της 

ζωής των ανθρώπων αποτυπώνει ρητά την αξία που αποδίδεται από τα ελληνικά 

κράτη στην πολεμική προετοιμασία και εκπαίδευση: «πόλεμος πάντων μὲν πατήρ 

ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς…»
203

. Από τη στιγμή μάλιστα που ένας πολιτικός 

οργανισμός φιλοδοξούσε να ισχυροποιήσει την θέση του έναντι των άλλων, 

αυτομάτως φρόντιζε να διαθέτει μια καλοκουρδισμένη στρατιωτική μηχανή, τόσο 

στο πλαίσιο της ατομικής εκπαίδευσης των πολιτών του όσο και στην οργάνωση μιας 

                                                                                                                                            
στρατηγὸς ἀποτυχὼν τῆς ἀρχῆς» . Η παρουσία όμως του συγγενή και ομοϊδεάτη του Δωρίμαχου,  

περιβεβλημένου και αυτού με έκτακτες εξουσίες δηλώνει πως ενεργούσαν από κοινού με απόλυτες 

εξουσίες σε σχέση με τα άλλα ομοσπονδιακά πολιτικά σώματα.  
201

 Κατοπώδης 1990, 615. 
202

 IG IX 1
2
, 3B. Η επιγραφή (235-232 π. Χ.) δηλώνει την απόφαση για τα όρια της χώρας δύο 

συμπολιτευόμενων Ακαρνανικών πόλεων, της Ματρόπολις και των Οινιαδών του στρατικού τέλους, 

που απορρέει  από τους γαοδίκες εκ Θυρρείου της Ακαρνανίας υπό την εποπτεία του στρατηγού 

Χαρίξενου, με την απόφαση να κοινοποιείται στις δύο πόλεις και στον ναό του Απόλλωνα στο Θέρμο.  
203

 Ηρακλ. Fr B 53, Βουδούρης 2004, 119. 
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ικανής στρατηγικής, αποδοτικής τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και της 

επίθεσης
204

. Η ισχυρή Αιτωλική Συμπολιτεία δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση 

στο γενικό κανόνα, καθώς όφειλε πολλά στην στρατιωτική της προπαρασκευή. Η ίδια 

η διοικητική της δομή και οργάνωση φανερώνει την εικόνα ενός οργανισμού που 

διέπεται από στρατιωτικό πνεύμα, κατάλοιπο και των αρχέγονων φυλετικών της 

καταβολών
205

. Στην κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας τοποθετούνταν οι 

στρατηγός και ίππαρχος, ηγέτες των στρατιωτικών τμημάτων του πεζικού και ιππικού 

αντίστοιχα, ενώ οι ἐπιλέκταρχοι, οι διοικητές των επίλεκτων τμημάτων, πλαισιώνουν 

τους δύο προαναφερθέντες ηγέτες. Οι δύο δε γενικές συνελεύσεις των Αιτωλών 

σηματοδοτούν ουσιαστικά την αρχή και το τέλος της εκστρατευτικής περιόδου, με 

τον Αιτωλό πολίτη να ταυτίζεται με τον Αιτωλό στρατιώτη που αποφασίζει για όλα 

τα κρίσιμα ζητήματα της πολιτείας
206

. Οι παλαιότεροι ιστορικοί, στηριζόμενοι κυρίως 

στις κρίσεις του Πολυβίου, δίνουν την εικόνα μιας παραμελημένης στρατιωτικής 

οργάνωσης εκ μέρους των Αιτωλών με ελλιπή εκπαίδευση και αποτελούμενη εν 

συνόλω από ελαφρά οπλισμένα πεζικά τμήματα. Ο Αχαιός ιστορικός είναι ιδιαίτερα 

δηκτικός στις κρίσεις του, κυρίως για το πεζικό της συμπολιτείας
207

. Ανταποκρίνεται 

όμως η εικόνα αυτή στην πραγματικότητα; Εξετάζοντας τα γεγονότα όπως 

περιγράφονται στις φιλολογικές πηγές, ακόμα και από τον ίδιο τον Πολύβιο και όπως 

πληροφορούμαστε, από τις επιγραφικές μαρτυρίες, οδηγούμαστε σε μια αρκετά 

διαφορετική εικόνα. Η επιγραφή IG IX
2
 I, 3A και οι μαρτυρίες των Παυσανία, 

Διοδώρου και Πολυβίου είναι αρκετά κατατοπιστικές. 

 

-Οργάνωση           
 
Όσον αφορά την βασική οργάνωση του στρατού, ακολουθείται η διμερής 

διαίρεση, με το σχήμα ‘πεζικό-ιππικό’ να αποτελεί την συνήθη βασική διαίρεση για 

κάθε στρατό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η ιδιαιτερότητα όμως έχει να κάνει με την 

οργάνωση του πεζικού σώματος: πιο συγκεκριμένα οι Αιτωλοί έχουν τρείς 

κατηγορίες πεζών στρατιωτών: α) αυτούς που φέρουν πλήρη πανοπλία-οπλισμό 

(πανοπλίαν), β) αυτούς που φέρουν ημιθωράκιο (ἡ μιθωράκιον) και γ) τους ψιλούς, 

τους ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες (ψιλῶ ι)208
. Αυτή η τριμερής κατηγοριοποίηση 

που περιγράφεται στην επιγραφή IG IX
2
 I, 3A με κύριο χαρακτηριστικό τον οπλισμό, 

αντανακλά την βασική παρατήρηση πάνω στην στρατιωτική οργάνωση των Αιτωλών. 

Συγκεκριμένα η πεζική δύναμη στηρίζεται αφενός σε ένα κορμό (ημι)επαγγελματιών 

βαριά οπλισμένων και καλά εκπαιδευμένων οπλιτών, τους επιλέκτους, που αποτελούν 

τη ραχοκοκαλιά της στρατιωτικής δύναμης και αφετέρου στο τακτικό 

επιστρατευμένο πεζικό που περιλαμβάνει τους οπλίτες (ή καλύτερα ημιοπλίτες) και 

τους ελαφρά οπλισμένους Αιτωλούς που κινητοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις. Η 

πρώτη αναφορά για τη στρατιωτική αυτή μεταρρύθμιση στην Αιτωλία έρχεται από 

τον Διόδωρο Σικελιώτη στο 14
ο
  βιβλίο του, κατά την αφήγηση των γεγονότων του 

Ηλειακού πολέμου το 402-401 π. Χ. μεταξύ Σπαρτιατών και Ηλείων, την επαύριο του 

                                                 
204

 Σταϊνχάουερ 2001, 26-31. 
205

 Ραμου-Χαψιάδη 1982, 22: «Κάθε φυλή έχει τον αρχηγό της, που εκλέγεται από τους άνδρες που είναι 

ικανοί να φέρουν όπλα και συγκροτούν την συνέλευση των πολεμιστών… Επίσης ο αρχηγός διαλέγει από 

τα λάφυρα το μερίδιό του, πριν η λεία διανεμηθεί». 
206

 Βλ. κεφάλαιο 3: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ. 
207

 Πολ. 18.22.5 «Αἰτωλοὶ γάρ, καθ᾽ ὅσον ἐν τοῖς πεζικοῖς ἐλλιπεῖς εἰσι καὶ τῷ καθοπλισμῷ 

καὶ τῇ συντάξει πρὸς τοὺς ὁλοσχερεῖς ἀγῶνας…». 
208

 Για την σημασία των επιλέκτων πολεμιστών στον ελληνικό κόσμο, Amouretti-Ruze 1999, 88-90. 
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Πελοποννησιακού πολέμου. Στα πλαίσια της παραδοσιακής φιλίας μεταξύ Ηλείων 

και Αιτωλών οι πρώτοι βρίσκουν στο πρόσωπο των δεύτερων τους συμμάχους για 

την αντιμετώπιση των Σπαρτιατών. Η βοήθεια που τους πρόσφεραν μεταφράζεται σε 

ένα εκστρατευτικό σώμα χιλίων επιλέκτων ανδρών, «ἐπιλέκτους ἄνδρας 

χιλίους». Η αίσθηση φόβου που πλημύρισε τους τρομερούς Λακεδαιμόνιους και ο 

συνακόλουθος σφαγιασμός τριάντα εξ αυτών στη θυελλώδη επίθεση των Αιτωλών 

είναι εξαιρετικό επίτευγμα της μονάδας αυτής και αν μη τι άλλο απόδειξη ότι 

πρόκειται για μια καλά εκπαιδευμένη μονάδα
209

. Η λέξη ‘κατεπλήξαντο’ ταιριάζει 

καλά με την εικόνα διεξαγωγής μιας συμβατικής μάχης δύο παρατάξεων φαλαγγιτών. 

Στην κατά μέτωπο αντιπαράθεση των οπλιτών, όταν μία εκ των δύο παρατάξεων 

ηττηθεί αυτή χάνει την αυτοκυριαρχία της και τρομοκρατείται
210

. Οι λέξεις που 

χρησιμοποιεί ο Διόδωρος «ἐξαίφνης-καταπεφρονηκότως» δηλώνουν αφενός την 

ορμητική επίθεση της μονάδας, αφετέρου την ύπαρξη στρατηγικής για την προσβολή 

του αντιπάλου, εν προκειμένω επιλέγουν την χαλάρωση των γραμμών του λόγω της 

περιφρόνησης που επέδειξαν οι Σπαρτιάτες. Το συμπέρασμα που προκύπτει δείχνει 

την ύπαρξη οπλιτικών μονάδων και όχι μόνο ψιλών στην αιτωλική στρατιά, καθώς 

επιτίθενται κατά μέτωπο στους βαριά οπλισμένους Σπαρτιάτες. Το γεγονός αυτό που 

αποτελεί terminus ante quem για την στρατιωτική μεταρρύθμιση είναι και η πρώτη 

ισχυρή ένδειξη της ομοσπονδιακής συγκρότησης του Κοινού των Αιτωλών
211

.             

 Ατυχώς, υπάρχει ένα κενό στις φιλολογικές μαρτυρίες περί ρητής 

διαβεβαίωσης για την ύπαρξη Αιτωλών επιλέκτων από την πρώτη μαρτυρία το 401   

π. Χ. έως και την ελληνιστική εποχή. Όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε με 

βεβαιότητα τη διατήρηση της δύναμης και στην ελληνιστική εποχή και την βασική 

διάκρισή της σε σώματα πεζικού των χιλίων ανδρών. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να 

υποστηριχθεί η συγκρότηση μιας τέτοιας δύναμης επαγγελματιών πολιτων-οπλιτών 

με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, υπερακοντίζοντας την θεωρία του Rjepka
212

. Η 

επιβίωση του σώματος των επιλέκτων την περίοδο της μεγάλης εξάπλωσης της 

Αιτωλίας επιβεβαιώνεται από το πλέον επίσημο κείμενο, την επιγραφή της 

Αιτωλοακαρνανικής συνθήκης, στην οποία αναφέρονται επτά επιλέκταρχοι, διοικητές 

άρα των επιλέκτων. Η χρησιμοποίηση παρόμοιων σωμάτων με αυτό της Ηλείας το 

401 π. Χ. αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό ετοιμότητάς τους και την χρησιμοποίησή 

τους σε ειδικές αποστολές. Το 220 π. Χ. πληροφορούμαστε για ένα παρόμοιο σώμα 

που αποστέλλεται στην Κρήτη με ανάλογα καθήκοντα. Στα πλαίσια της συμμαχίας με 

την Κνωσσό, 1.000 Αιτωλοί στέλνονται να βοηθήσουν τους Κνώσσιους στον 

Κρητικό πόλεμο που μαίνεται στο νησί και αναλαμβάνουν την πλέον δύσκολη 

αποστολή, την επίθεση και την διατήρηση του ελέγχου στην συνέχεια της ακρόπολης 

της μεγάλης αντιπάλου Γόρτυνας
213

. Αν και ο Πολύβιος δεν τους αποκαλεί, όπως ο 

Διόδωρος, επίλεκτους είναι πολύ μεγάλος ο πειρασμός να τους ταυτίσουμε λόγω της 

ομοιότητας των αποστολών. Μάλιστα ο Πλούταρχος θα γίνει και η μόνη φιλολογική 

                                                 
209

 Διοδ. 14.17.10 «Παυσανίου τοῦτον τὸν τόπον πρῶτον ἐπιχειρήσαντος πολιορκεῖν 

καταπεφρονηκότως, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν τολμησάντων Ἠλείων ἐπεξελθεῖν, ἐξαίφνης οἵ τε 

Αἰτωλοὶ καὶ πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἐκχυθέντες ἐκ τῆς πόλεως κατεπλήξαντο τοὺς 

Λακεδαιμονίους, καὶ σχεδὸν τριάκοντα αὐτῶν κατέβαλον». 
210

 Σταϊνχάουερ 2001, 83. 
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 Rjepka 2009, 5-34. 
212

 Rjepka 2009, 5-34. 
213

 Πολ. 4.53.8-9, παρόμοια αποστολή 1.000 Αιτωλών θα επιφορτιστεί με την ηγεσία του Αλεξαμενού, 

να διατηρήσει την Σπάρτη του Νάβι στην αιτωλική σφαίρα επιρροής, εν μέσω εσωτερικών 

αντιδράσεων στην πόλη το 192 π. Χ. (Τίτ. Λίβ 35.35.6-9). 
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πηγή που θα κατανομάσει έναν διοικητή ενός τέτοιου σώματος σε ἐπιλέκταρχο 

(παρόμοια με την επιγραφή), στη νυχτερινή ξαφνική και ορμητική επίθεση στην 

αχαϊκή πόλη της Αιγείρας
214

. Παρόμοιες ενέργειες θα αποτελέσουν την μόνιμη και 

επιτυχημένη πρακτική των Αιτωλών από την περίοδο αυτή και έπειτα, τις παραμονές 

και κατά τη διάρκεια του συμμαχικού πολέμου
215

. Δηλαδή της επιλογής επίθεσης με 

παρόμοια σώματα σε επιλεγμένους στρατιωτικούς στόχους. Ο συνδυασμός δε της 

αναφοράς των επτά ἐπιλεκτάρχων με τους επτά ταμίες προδίδει τη στενή σχέση 

μεταξύ των μονάδων αυτών και του ομοσπονδιακού ταμείου. Στα μέσα του 3
ου

 αιώνα 

π. Χ. οι Αιτωλοί επίλεκτοι συνδέονται με τα επτά τέλη/περιφέρειες της συμπολιτείας 

και αμείβονται για τις υπηρεσίες τους από τους επτά αξιωματούχους επί των 

οικονομικών της κάθε περιφέρειας/τέλους, αριθμώντας μία δύναμη 7.000 καλά 

εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων ανδρών
216

. Με βάση την εξήγηση αυτή, η 

Αιτωλική Συμπολιτεία αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα συμπολιτείας στην οποία το 

στρατιωτικό σύστημα βασίζεται σε επίλεκτους (ημι)επαγγελματίες πολεμιστές. Το 

μοντέλο αυτό ομοιάζει πολύ με το παράδειγμα του Αρκαδικού κοινού του 4
ου

 αιώνα 

π. Χ. και τη δύναμη των ἐπάριτων που αριθμούν 5.000 οπλίτες, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται ως επίλεκτοι και συντηρούνται από το κρατικό ταμείο του κοινού 

των Αρκάδων
217

. Οπωσδήποτε ένα τέτοιο σώμα επιβάρυνε τα οικονομικά της 

συμπολιτείας, αποτελούσε όμως απαραίτητο εργαλείο για τις πολιτικές επιδιώξεις της 

συμπολιτείας ιδιαίτερα την περίοδο της μεγάλης εξάπλωσης. Οι πρώτες πληροφορίες 

για την αριθμητική δύναμη των στρατιωτικών δυνάμεων που παρατάσσουν οι 

Αιτωλοί προέρχονται από την περίοδο του Λαμιακού πολέμου το 322 π. Χ. 

Συγκεκριμένα η δύναμη των Αιτωλών που αποστέλλεται στις Θερμοπύλες για να 

αντιμετωπίσει τους Μακεδόνες  αριθμεί 7.000 άνδρες
218

. Ο ίδιος αριθμός 

επαναλαμβάνεται και το 279 π. Χ., όταν θα τεθούν αντιμέτωποι ξανά στις 

Θερμοπύλες εναντίον των εισβολέων Γαλατών. Ο Παυσανίας, που σημειώνει πως η 

Αιτωλική δύναμη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των Ελλήνων που ενώθηκαν να 

αντιμετωπίσουν τους εισβολείς, προσφέρει και την χαρακτηριστική λεπτομέρεια του 

κύριου σώματος αυτού: ὁπλιτεύοντες
219

. Η ύπαρξη του σώματος επίλεκτων 

πολεμιστών βαριά οπλισμένων στην συμπολιτεία που αριθμεί περίπου 7.000 μπορεί 

να εξακριβωθεί και από την περιγραφή των γεγονότων την ίδια περίπου περίοδο. 

Συγκεκριμένα, την εποχή που ακολουθεί την λήξη του Λαμιακού πολέμου το 322/1  

π. Χ., πραγματοποιείται η εισβολή των Μακεδόνων στην Αιτωλία ως αντίποινα της 

συμμετοχής των Αιτωλών στον πόλεμο εναντίον τους. Η Αιτωλία ενεργώντας όσο πιο 

γρήγορα μπορούσε συνέταξε μια δύναμη προφυλακής 10.000 πολεμιστών, οι οποίοι 

μάλιστα δεν αποτελούσαν το σύνολο των δυνάμεων της, όπως σημειώνει ο Διόδωρος, 

αλλά τους ‘ἀκμάζοντας’, τις νεώτερες κλάσεις, όπως  θα λέγαμε σήμερα. Τα δύο 

αποσπάσματα του Διόδωρου που αφορούν την Αιτωλική δύναμη σε δραστηριότητα 

κατά την εποχή του Λαμιακού πολέμου επιτρέπουν το συμπέρασμα πως η δύναμη 

των 7.000 αποτελούσε ένα σώμα καλά επιλεγμένων πολεμιστών μεταξύ των 
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 Πλουτ. Αρατ. 32.3. 
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 Grainger 1999, 244-296, βλ. Κεφάλαιο 9: Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 
216

 Rjepka 2009, 5-34. 
217

 Για τους ἐπάριτους Διοδ. 15.62.2, 15.67.2, Ξενοφ. Ελλην. 7.4.22, 7.4.33-34, 7.4.36, 7.5.3.  
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 Διοδ. 18.9.5. 
219

 Παυσ.  10.20.3 «Αἰτωλῶν δὲ πλείστη τε ἐγένετο στρατιὰ καὶ ἐς πᾶσαν μάχης ἰδέαν». Η 

πληροφορία είναι σημαντική γιατί αποτελεί την δεύτερη σωζόμενη μαρτυρία μετά την επιγραφή IG 

IX
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 I, 3A, που δείχνει ότι ο αιτωλικός στρατός ήταν οργανωμένος στην βάση συγκερασμού όλων των 

τακτικών μάχης και σωμάτων: οπλιτών, πελταστών , ιππικού «ἐς πᾶσαν μάχης ἰδέαν». 
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Αιτωλών, πιο ‘κλειστό’ σε σχέση με την επιστράτευση των 10.000 ακμαζόντων 

πολεμιστών. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως, αναλογιζόμενοι την ηλικία των 

ακμαζόντων που επιστρατεύτηκαν, ως νεαρών ακμαίων ανδρών γύρω στην ηλικία 

των 30, η επιλογή των επιλέκτων περιλαμβάνει πολεμιστές ακριβώς στην ακμή της 

ηλικίας τους
220

. Η δύναμη που μπορεί να παρατάξει η Αιτωλία επιστρατεύοντας και 

κινητοποιώντας την πολεμική της μηχανή μπορεί να ανέλθει σε αρκετά μεγάλους 

αριθμούς για τα ελληνικά δεδομένα
221

. Στα τέλη του 4
ου

 αιώνα π. Χ. οι Αιτωλοί 

οδηγούν μια δύναμη 12.000 ανδρών και 400 ιππέων στην εισβολή τους στην 

΄Αμφισσα και την Θεσσαλία
222

. Η μεγαλύτερη όμως κινητοποίηση αφορά την 

συγκέντρωση περισσότερων των 20.000 ανδρών και 1.000 ιππέων στην κοινή 

προσπάθεια με τον εξόριστο στρατηγό της Μακεδονίας Πολυπέρχοντα εναντίον του 

Κασσάνδρου στη Μακεδονία
223

.       

 Στην συνθήκη με τους Ακαρνάνες η προσθήκη μιας σημείωσης στους όρους 

της συμφωνίας ενδέχεται να είναι αποκαλυπτική για τον ρόλο των επιλέκτων στη 

στρατιωτική οργάνωση. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η Ακαρνανία έχει να 

αντιμετωπίσει ισχυρότερη απειλή από την προβλεπόμενη από εισβολέα, η 

συμφωνημένη (συμμαχική) δύναμη από τους Αιτωλούς θα αυξηθεί αριθμητικά από 

1.000 σε 3.000 με την σημείωση πως το ένα τρίτο της δύναμης θα είναι οπλίτες. Η 

τελευταία σημείωση εξασφάλιζε την παρουσία ενός σώματος χιλίων επιλέκτων στην 

επικουρική δύναμη. Πρόκειται για τους οπλίτες-επιλέκτους που θα τους πλαισιώσουν 

πια και οι επιστρατευμένοι 2.000 άνδρες του τακτικού πεζικού που φέρουν 

ημιθωράκιο (ἡμιοπλίτες) ή των ελαφρά οπλισμένων (ψιλών) που θα αποτελούν την 

πρώτη δύναμη προς βοήθεια των Ακαρνάνων. Η κλιμάκωση του κινδύνου οδηγεί 

στην χρήση και καλύτερα εκπαιδευμένων μονάδων για την αντιμετώπισή του. Η δε 

επέκταση του χρόνου αποστολής της βοήθειας σε περίπτωση μεγαλύτερου κινδύνου 

από έξι σε δέκα ημέρες και συνακόλουθα και της αποστολής μεγαλύτερης 

συμμαχικής βοήθειας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η μονάδα των επιλέκτων που θα 

συμπεριλαμβάνεται στην συνολική δύναμη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 

ενωθεί με την επιστρατευμένη πεζική δύναμη. Από την στιγμή που η Ακαρνανία είναι 

γειτονική περιοχή, η χρεία ενός χρονικού διαστήματος έξι ημερών για την αποστολή 

των ετοιμοπόλεμων στρατιωτών είναι ενδεικτική του χρόνου που χρειάζεται για να 

κινητοποιηθεί ένα στρατιωτικό σώμα εφέδρων. Παράλληλα η δεύτερη πρόβλεψη για 

την αποστολή των οπλιτών σε τέσσερις ημέρες,  αφενός σημαίνει μικρότερο χρόνο 

καθώς πρόκειται για έτοιμες μονάδες, αφετέρου πως ο χρόνος των τεσσάρων ημερών 

ταυτόχρονα σημαίνει πως η δύναμη αυτή σταθμεύει σε κάποιο από τα τέλη της 

συμπολιτείας και δεδομένου πως η έκταση της είναι αρκετά μεγάλη (15.000 τ. χιλ. 

στην μέγιστη επέκτασή της) είναι ενδεικτική του χρόνου που χρειάζεται μια μονάδα 

για να μετακινηθεί στην Ακαρνανία, στο άκρο δυτικό σύνορο των Αιτωλών
224

. Η 

υιοθέτηση μιας τέτοιας υπόθεσης θέτει το πρόβλημα όμως της ερμηνείας των τελών 

ως περιοχών στρατολόγησης των επιλέκτων. Αν για τα μέσα του 3
ου

 αιώνα π. Χ. που 

αναφέρεται η συνθήκη, η εξήγηση πως οι 7.000 οπλίτες με διοικητές τους 

ἐπιλέκταρχους που στρατολογούνται από τα τέλη και συντηρούνται οικονομικά από 
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τους ταμίες των τελών, αποτελεί μια ερμηνεία που είναι σωστή, πώς μπορεί να 

εξηγηθεί για τον 4
ο
 αιώνα π. Χ.; Την εποχή αυτή η Αιτωλία δεν έχει επεκταθεί τόσο 

εδαφικά, τα τέλη δεν αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που έχει ενσωματώσει η Αιτωλία 

τον 3
ο
 αιώνα π. Χ. και όμως οι 7.000 εμφανίζονται ήδη ως οι οπλίτες και επίλεκτοι 

του κοινού
225

. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι πως με την εδαφική επέκταση 

της συμπολιτείας, επεκτάθηκε και το σύστημα στρατολόγησης στις νεοεισερχόμενες 

περιφέρειες. Η συντήρηση ενός κοινού στρατιωτικού (ημι)επαγγελματικού σώματος 

από την ομοσπονδία σημαίνει και την οικονομική συνεισφορά όλων στο κρατικό 

ταμείο. Ο ορισμός όμως επτά ομοσπονδιακών αρχόντων, ταμιών και επιλεκτάρχων, 

υπεύθυνων για την οργάνωση, συντήρηση και διοίκησή τους σημαίνει πως η Αιτωλία 

είναι αυτή που έχει την πλήρη ευθύνη των σωμάτων αυτών, πράγμα το οποίο 

διαφαίνεται και από τον τόπο καταγωγής των επτά ομοσπονδιακών αρχόντων, όπως 

πληροφορούμαστε από την ίδια επιγραφή. Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 

αξιωματούχων και μιας συγκεκριμένης περιοχής ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε 

και με ακρίβεια ποια είναι τα τέλη που εκπροσωπούνται στην συνθήκη. Η διοίκηση 

των τελών βρίσκεται σε ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται από τα κεντρικά όργανα της 

συμπολιτείας πράγμα το οποίο σημαίνει πως δεν υπάρχει πλήρης αυτοτέλεια στην 

ζωή των περιφερειών της συμπολιτείας, αλλά ελέγχονται άμεσα από τους 

Αιτωλούς
226

. Με την ίδια προϋπόθεση, η στελέχωση των ειδικών αυτών 

στρατιωτικών τμημάτων δεν συνεπάγεται την στρατολόγησή τους αμιγώς από άνδρες 

μιας συγκεκριμένης περιφέρειας. Πρόκειται πιθανώς για μια απλή διεύρυνση των 

εδαφικών ορίων επιλογής των πολεμιστών, πέρα από την κυρίως Αιτωλία και το 

κυριότερο της στάθμευσης των σωμάτων των 1.000 ανδρών σε κάθε τέλος, πράγμα 

το οποίο εξυπηρετούσε και την καλύτερη διασφάλιση των περιφερειών από τυχόν 

εξωτερικές ή εσωτερικές προστριβές αλλά και την καλύτερη συντήρηση των 

επίλεκτων αυτών τμημάτων από τα τέλη, ελαφρύνοντας οικονομικά την κυρίως 

Αιτωλία. Εξάλλου, η συνύπαρξη επτά αυτοτελών στρατιωτικών σωμάτων 

προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές με γηγενείς διοικητές θα προκαλούσε 

περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη σε μια κοινή στρατιωτική συνύπαρξη λόγω της 

ανομοιογένειας του στρατεύματος. Η οικονομική κρίση που έπληττε την Αιτωλία το 

205 π. Χ. αποτυπώθηκε και στην κατάσταση ετοιμότητας του σώματος στις Κυνός 

Κεφαλές το 197 π. Χ., και το σχόλιο του Πολύβιου θα πρέπει να εξηγηθεί ως μια 

εικόνα του πεζικού αιτωλικού στρατού τη δεδομένη στιγμή παρά ως γενικότερο 

αφοριστικό σχόλιο (βλ. σημείωση 202). Οι οικονομικές δυσκολίες της αιτωλικής 

πολιτείας είναι αυτές που οδήγησαν έναν σημαντικό αριθμό αυτών των 

εμπειροπόλεμων πολεμιστών σε αναζήτηση καλύτερης τύχης σε ξένους τόπους που 

θα ανταμείβονταν οι ικανότητές τους. Η «αιμορραγία» σε μάχιμους άνδρες 

αντιμετωπίστηκε από την Αιτωλία με λήψη μέτρων για τον περιορισμό της φυγής των 

επαγγελματιών πολεμιστών-πολιτών της (Τίτ. Λίβ. 35.43.5-7). Το επιστρατευμένο 

πεζικό στράτευμα, των ημιοπλιτών, συμπληρώνουν ελαφρά οπλισμένα σώματα 

πολεμιστών, οι ψιλοί. Οι Αιτωλοί πολεμιστές αυτού του είδους του «τρόπου 

μάχεσθαι» έχαιραν ιδιαίτερης φήμης στον ελληνικό κόσμο για την επιδεξιότητά τους 

στην εξάσκηση της τακτικής αυτής
227

. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ένας λόγος 

για τον οποίο ήταν τόσο διαδεδομένη η φήμη ότι τον στρατό των Αιτωλών 

αποτελούσαν αποκλειστικά πολεμιστές του είδους αυτού. Η τραχύτητα των τόπων 

της Αιτωλίας, με το ορεινό γεωφυσικό ανάγλυφο, επέτρεπε την δράση ελαφρά 
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οπλισμένων ανδρών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας την τακτική των ξαφνικών 

επιθέσεων, ενεδρών και γενικότερα του κλεφτοπολέμου επέφεραν καίρια πλήγματα 

στον αντίπαλο, παρασύροντάς τον σε ορεινά εδάφη. Η φήμη αυτή ήταν καλά 

εδραιωμένη την κλασική εποχή, ενώ η εντύπωση που προκάλεσε η καταστροφή του 

αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος το 426 π. Χ. από πολεμιστές του είδους αυτού 

στην ορεινή αιτωλική γη, συνέβαλε στην περαιτέρω διάδοση της φήμης
228

. Ο 

ευκίνητος πολεμιστής εξοπλισμένος με ακόντιο, ξίφος, μικρή ασπίδα και 

εξοικειωμένος με την χρήση του τόξου, του ακοντίου ή της σφενδόνης, αποτέλεσε 

συμβολική εικόνα σε όλη την διάρκεια της ιστορίας του συμπολιτειακού στρατού. Η 

εικόνα του αποτυπώθηκε στα νομίσματα της συμπολιτείας, ακόμη και στην λατρεία, 

με την θεότητα της Άρτέμιδος κυνηγού που με το χαρακτηριστικό της τόξο διατρέχει 

το ορεινό τοπίο, ομοιάζει με τον Αιτωλό ελαφρά οπλισμένο πολεμιστή κυρίαρχο των 

βουνών
229

. Η ταύτιση των Αιτωλών με αυτόν τον τρόπο μάχης έχει αποτυπωθεί και 

στην ελληνική μυθολογία, αναγνωρίζοντας τους Αιτωλούς ως εφευρέτες του είδους 

της συγκεκριμένης πολεμικής τέχνης
230

.      

 Το πλέον περίφημο σώμα αποτελούσε το ιππικό. O Αιτωλός ιππέας είχε δεχτεί 

τον αχαϊκό έπαινο του Πολυβίου αρκετές φορές
231

. Η αναλογία του ιππικού προς το 

πεζικό ήταν μικρή, όπως σε όλους τους ελληνικούς στρατούς της αρχαιότητας
232

.  Η 

αναλογία στην Αιτωλία ήταν 1 προς 10. Η μόνη τεχνική διαίρεση που γνωρίζουμε 

είναι ότι χωρίζεται σε ουλαμούς των 80-100 ιππέων
233

. Ο Πολύβιος κάνει μια 

αντιπαραβολή για να καταδείξει ότι εκεί που υστερούσαν οι πλέον φημισμένοι ιππείς 

της αρχαιότητας οι Θεσσαλοί, υπερείχαν οι Αιτωλοί. Ήταν στις ανεξάρτητες 

αποστολές, τα αιφνιδιαστικά χτυπήματα και τις μεμονωμένες επιθέσεις. Κι όμως, ο 

ίδιος ο Πολύβιος στην περιγραφή της νικηφόρας μάχης των Αιτωλών εναντίον των 

Αχαιών του Αράτου στις Καφυές το 220 π. Χ. κάνει μια λεπτομερή περιγραφή του 

κεφαλαιώδους ρόλου που διαδραματίζει σε όλες τις φάσεις της μάχης συνεργαζόμενο 

με το ελαφρύ πεζικό. Στην μάχη αυτή, το ιππικό πολεμώντας στην οπισθοφυλακή, 

ελίσσεται υποχωρητικά προς τα ορεινά, συγκεντρώνει τους πεζούς, επιτίθεται κατά 

της πρώτης γραμμής των Αχαιών, τους τρέπει σε φυγή, καθώς και όσους ήρθαν προς 

ενίσχυση των τελευταίων
234

. Όλα αυτά δεν καθιστούν καθόλου κατώτερους τους 

Αιτωλούς ιππείς από τους Θεσσαλούς που πολεμούν «κατ’ ίλη και φαλαγγηδόν», όπως 

ισχυρίζεται ο Πολύβιος. Ο υποχωρητικός ελιγμός είναι μια επικίνδυνη και δύσκολη 

κίνηση, ακόμη και για πεζικά τμήματα. Ο μισθός του ιππέα ήταν μεγαλύτερος του 

πεζικάριου, ένας κορινθιακός στατήρας. Αυτό σημαίνει πως η διατήρηση και η 

εκπαίδευση ενός ίππου απαιτεί οικονομική επιφάνεια
235

. Ο αριθμός των ιππέων είναι 
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σχεδόν σταθερός σε όλη την διάρκεια της συμπολιτείας και κυμαίνεται γύρω στους 

500 ιππείς
236

. Ακόμη και κατά την διάρκεια της κάμψης της δύναμής της 

συμπολιτείας είναι αξιοπρόσεκτο πως η δύναμη του ιππικού παραμένει σταθερή 

στους 500 ιππείς
237

. Μάλιστα εκτός της διατήρησης του αριθμού τους, διατηρούν και 

την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις πεζικές δυνάμεις, 

καθώς η οικονομική κρίση που έπληξε την Αιτωλία στο τέλος του 3
ου

 αιώνα π. Χ. δεν 

αποτέλεσε τροχοπέδη για ένα σώμα που αποτελούνταν από εύπορους άνδρες, οι 

οποίοι διατήρησαν και το αξιόμαχο της μονάδας τους. Σε αντίθεση με την συνήθη 

ελληνική πρακτική της παραμέλησης του ιππικού, στην Αιτωλία υπήρξε αξιόμαχη 

δύναμη σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της, αποδεικνύοντας ότι αποτέλεσε το 

υπερήφανο αντιπροσωπευτικό σώμα μιας ισχυρής αριστοκρατικής τάξης.  

          

- Στρατηγική 
 

 Το εύρος των συνόρων της ομοσπονδίας σε συνδυασμό με την οργάνωση του 

στρατιωτικού της δυναμικού, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες στην υιοθέτηση 

της στρατηγικής που υπηρέτησαν πιστά οι Αιτωλοί καθ’ όλη την διάρκεια της 

ιστορικής τους πορείας. Παρακολουθώντας την εξέλιξη των συγκρούσεων από το 426 

π. Χ. έως το 189 π. Χ., αυτή μπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις, που 

αντικατοπτρίζουν παράλληλα και την πορεία της ομοσπονδίας, από την φυλετική 

στην συμπολιτειακή ομοσπονδιακή της μορφή. Είναι το αποτέλεσμα της ολοένα και 

μεγαλύτερης αύξησης  των αστικών κέντρων στην αγκαλιά της ομοσπονδίας. Ένα 

οργανωμένο αστικό κέντρο προϋποθέτει την ύπαρξη μιας κάποιας οχύρωσης
238

. Στην 

Αιτωλία του 426 π. Χ. και της αθηναϊκής εισβολής, το έδαφός της καταλαμβάνεται 

από ατείχιστες κώμες. Το 322 π. Χ., κατά την διάρκεια της μακεδονικής εισβολής των 

Αντίπατρου και Κρατερού, πληροφορούμαστε από τον Διόδωρο για την ύπαρξη και 

οχυρωμένων πόλεων πλάι σε αυτές, που παραμένουν όμως ακόμη ανοχύρωτες. 

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε αυτές τις οχυρές πόλεις τις πρόσφατα ανακτηθείσες 

πόλεις της νότιας Αιτωλίας, της Καλυδώνας, Πλευρώνας, Ναυπάκτου, όπως και 

κάποιων πόλεων που αρχίζουν να αποκτούν οχύρωση στην κεντρική Αιτωλία όπως το 

Κάλλιον
239

. Στις δύο αυτές επιδρομές στα εδάφη τους, οι Αιτωλοί αντιδρούν με τον 

ίδιο τρόπο: ασφαλίζουν στα βουνά τον άμαχο πληθυσμό και οργανώνουν την 

αμυντική τους τακτική εκμεταλλευόμενοι τα ορεινά και δασώδη εδάφη με την 

υιοθέτηση καταδρομικών επιθέσεων και εξουθένωσης του αντιπάλου με την 

εξάσκηση ενεδρών και πλήξης του σε στιγμή που τα ορεινά αιτωλικά εδάφη 

επιτρέπουν την χαλάρωση της οργάνωσής του
240

. Αν και η τακτική αυτή αποδείχθηκε 

τελικά επιτυχής με την απομάκρυνση των εισβολέων, οι μνήμες ήταν ιδιαίτερα 

σκληρές. Ιδιαίτερα την εποχή της μακεδονικής εισβολής που ο εχθρός ήταν πολύ 
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ισχυρότερος και αποφασισμένος, η μεγάλη παραμονή του στα εδάφη των Αιτωλών 

δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας στον αιτωλικό λαό
241

. Η γαλατική εισβολή το 279   

π. Χ. και τα καταστροφικά αποτελέσματά της στο Κάλλιον επέτεινε το κλίμα 

ανησυχίας για παρόμοιες ενέργειες
242

. Από τη στιγμή μάλιστα που αυτή την εποχή η 

Αιτωλία διεκδικεί έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα, παρόμοιες 

ενέργειες αναμένεται να είναι περισσότερο συχνές, κάτι το οποίο επαληθεύτηκε στο 

μέλλον. Η εμφάνιση της Αιτωλίας στο προσκήνιο την έφερε αντιμέτωπη ήδη από το 

322 π. Χ. με ισχυρούς αντιπάλους και η προστασία των ορεινών εδαφών της δεν 

μπορεί να αποτελέσει την μόνη προστασία της.      

 Η τακτική αυτή μεταβάλλεται με την σταθερή επέκταση των συνόρων από τα 

μέσα του 4
ου

 αιώνα π. Χ. Στις πόλεις που προσαρτώνται στην Αιτωλία, αρχομένης με 

τις αρχαίες αιτωλικές πόλεις των παραλίων και την Ναύπακτο, προστίθεται ως το 280    

π. Χ. το ακαρνανικό Αγρίνιο και ιδιαίτερα η πόλη των Οιταίων Ηράκλεια Τραχινία. 

Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την παρουσία των μεγάλων ή 

μικρότερων αστικών οχυρών κέντρων για να οργανώσει την αμυντική της τακτική 

γύρω από αυτές τις θέσεις, προστατεύοντας τον άμαχο πληθυσμό και αποτελώντας 

δυσκολοδιάβατο εμπόδιο για τον επίδοξο εισβολέα. Η επιτυχής άμυνα των (λίγων) 

οχυρωμένων πόλεων το 322 π. Χ. που παρέμειναν ανέπαφες από την μεγάλη 

μακεδονική δύναμη λειτούργησε ως οδηγός στην νέα πολιτική που υιοθετεί η 

Αιτωλία με terminus ante quem το τέλος του 4
ου

 και τις αρχές του 3
ου

 αιώνα π. Χ. 

Κατά ειρωνικό τρόπο την πολιτική αυτή θα την πληροφορηθούμε από τον Μακεδόνα 

βασιλιά Κάσσανδρο το 313 π. Χ. και τις παραινέσεις του προς τους άσπονδους 

εχθρούς των Αιτωλών τους Ακαρνάνες για τον τρόπο αντιμετώπισης των γειτόνων 

τους
243

. Προφανώς τους καλεί να αντιγράψουν τη νέα τακτική των γειτόνων 

Αιτωλών, όταν τους λέει να συνοικιστούν σε μεγάλες οχυρές πόλεις για να μπορούν 

ευκολότερα να ενώνονται και να αμύνονται ενάντια στους εισβολείς. Η τακτική της 

λυσσαλέας και αποτελεσματικής άμυνας πίσω από τις οχυρές πόλεις θα 

πρωτοαναφερθεί από τον Παυσανία κατά την πολιορκία της συμπολιτευόμενης 

Ηράκλειας από τους Γαλάτες το 279 π. Χ.
244

. Το σχόλιο του Παυσανία για την άμυνα 

που αντιτάσσουν οι Αιτωλοί στην πρόσφατα  προσαρτηθείσα Ηράκλεια φανερώνει 

έκπληξη και θαυμασμό, «οὖν ἠμύνοντο ὡς περὶ πόλεως οὐδέν τι Ἡρακλεώταις 

μᾶλλον ἢ καὶ αὑτοῖς προσηκούσης». Μάχονται σαν να είναι δική τους, απόδειξη 

αφενός του πραγματικού πνεύματος ισότητας και ισοπολιτείας μεταξύ των πόλεων 

που διακρίνει την συμπολιτεία και αφετέρου ένδειξη της νέας πολιτικής για άμυνα 

κάθε εδάφους  (ιδιαίτερα όταν έχει οργανικό ρόλο) στην συμπολιτεία πίσω από τις 

ισχυρά οχυρωμένες πόλεις
245

. Η τακτική αυτή θα κορυφωθεί με την μεγάλη άνοδο 

της αιτωλικής πολιτικής και οικονομικής δύναμης τον 3
ο
 αιώνα π. Χ., όταν η αρχαία 

                                                 
241

 Διοδ. 18.25.1 «…μετὰ δὲ ταῦτα τῶν περὶ Κρατερὸν στεγνὰ κατασκευασάντων καὶ 

συναναγκαζόντων τοὺς πολεμίους μένειν τὸν χειμῶνα καὶ διακαρτερεῖν ἐν τόποις 

χιονοβολουμένοις καὶ τροφῆς ἐνδεέσιν εἰς τοὺς ἐσχάτους ἦλθον κινδύνους». 
242

 Παυσ. 10.22.3-4. 
243

 Διοδ. 19.67.4-5 «…συνεβούλευεν ἐκ τῶν ἀνοχύρων καὶ μικρῶν χωρίων εἰς ὀλίγας πόλεις 

μετοικῆσαι, ὅπως μὴ διεσπαρμένης τῆς οἰκήσεως ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις βοηθεῖν καὶ πρὸς 

τὰς ἀπροσδοκήτους τῶν πολεμίων ἐπιθέσεις δυσχερῶς ἀθροίζωνται.». 
244

 Παυσ.10.20.9 «ἔτει γὰρ πρότερον τούτων οἱ Αἰτωλοὶ συντελεῖν τοὺς  ρακλεώτας 

ἠνάγκασαν ἐς τὸ Αἰτωλικόν: τότε οὖν ἠμύνοντο ὡς περὶ πόλεως οὐδέν τι  ρακλεώταις 

μᾶλλον ἢ καὶ αὑτοῖς προσηκούσης». 
245

 Η Ηράκλεια ανέδειξε την επόμενη δεκαετία, στο ανώτατο αξίωμα της συμπολιτείας τον Τριχά ως 

στρατηγό και παρουσίασε τέσσερις συνολικά στρατηγίες (262, 223, 215, 210 π. Χ.) στην ιστορία της 

συμπολιτείας,  δείγμα πλήρους ενσωμάτωσης της πόλης στο ομόσπονδο συμπολιτειακό σύστημα. 
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Αιτωλία θα γνωρίσει μια έκρηξη οικοδόμησης οχυρωματικών έργων, νέων οχυρών 

πόλεων παράλληλα προς την αυξανόμενη αστική ανάπτυξη και τα έργα καλλωπισμού 

του θρησκευτικού και διοικητικού κέντρου του Θέρμου
246

. Ο Πολύβιος δείχνει 

ανάγλυφα την εικόνα της αρχαίας Αιτωλίας και της τακτικής των Αιτωλών στην 

περιγραφή των δύο εισβολών του βασιλιά Φιλίππου Ε΄ στην  Αιτωλία το 219 και 218 

π. Χ., όταν περιγράφονται μία σειρά μεγαλύτερων ή μικρότερων οχυρωμένων θέσεων 

που δημιουργούν ένα πλέγμα ισχυρών εμποδίων στον επίδοξο εισβολέα: οχυρές 

θέσεις όπως το Έλαος και η Ιθωρία στην νότια παράλια Αιτωλία, επίσης σειρά 

πύργων στην μεθοριακή με την Ακαρνανία, κυρίως, παραχεωλίτιδα χώρα
247

. Τέλος 

μια σειρά οχυρωμένων πόλεων όπως οι Φυτίες, η Μητρόπολη, οι Οινιάδες και η 

Άμβρακος που καταλαμβάνονται μετά από μια μικρή, ορμητική όμως, πολιορκία
248

. 

Αν και ο Φίλιππος Ε΄ επιτυγχάνει την καταστροφή του Θέρμου και την κατάληψη 

αρκετών οχυρών και πόλεων δεν επιχειρεί καν να προσβάλλει καμία μεγάλη πόλη 

των Αιτωλών. Οι Αιτωλοί έχουν ασφαλιστεί πίσω από τις πόλεις και από την άποψη 

αυτή μπορεί να εξηγηθεί και η αποφασιστικότητα των Αιτωλών να συνεχίσουν τον 

πόλεμο ακόμα και μετά το πλήγμα της καταστροφής του Θέρμου
249

. Οι ήττες τους 

στην πολιορκία ορισμένων πόλεων από τον Φίλιππο μοιάζει πολύ περισσότερο με 

ασθενή αντίσταση και σχέδιο εξασθένησης του, παρά για σθεναρή αντίσταση πίσω 

από τις θέσεις αυτές. Η μόνη ίσως παραφωνία στην τακτική τους αυτή είναι η 

κατάληψη των Φυτιών, λόγω ίσως της ξαφνικής επίθεσης του Φιλίππου, που 

φανερώνει όμως παράλληλα και την στρατηγική τους που έχει τεθεί σε λειτουργία 

την εποχή αυτή, καθώς ο Πολύβιος δηλώνει την έκπληξη του μακεδονικού στρατού 

από τη μεγάλη ποσότητα σιτηρών που βρέθηκε αποθηκευμένη στην πόλη
250

. Είναι 

ενδεικτικό της προετοιμασίας για πολιορκία. Η τακτική αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και 

την τελική μάχη επιβίωσης με την Ρώμη τον 2
ο
 αιώνα π. Χ., όταν θα επιδοθεί σε μια 

σειρά επικών πολιορκιών από την προσπάθεια των Ρωμαίων να εισχωρήσουν στην 

Αιτωλία
251

. Οι περιπτώσεις της Ναυπάκτου, της Άμφισσας και της Αμβρακίας είναι 

ενδεικτικές, καθώς δεν κατελήφθησαν ποτέ, παρά την ισχυρή ρωμαϊκή πίεση. 

 Η εξασφάλιση των μετόπισθεν για την εξάσκηση μιας επιθετικής πολιτικής 

για την προστασία των αιτωλικών συμφερόντων, όπως τονίζει ο Scholten ήταν 
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 H δημιουργία της οχυρής Νέας Πλευρώνας (Κολώνας 2008), Lippman (2004 497-512), η   

δημιουργία της Καλλίπολης, IG IX I
2
, 154(Scholten 2000, 79), οι τρείς μεγάλες σε μάκρος στοές και 

τα δημόσια οικοδομήματα του Θέρμου (Παπαποστόλου 1994, 509-522), τα δημόσια οικοδομήματα 

των Οινιαδών (Σερμπέτη 2001, 167 κ΄ 2006, 285-299), τα οχυρά κέντρα Ιθωρία και Έλαος (Πολ 4.64-

65) είναι μόνο μερικές από τις περιοχές που ωφελούνται την περίοδο αυτή. 
247

 Για το εξαιρετικά οχυρωμένο και ασφαλισμένο Έλαος (Πολ. 4.65.6) «χωρίον ὀχυρόν, ὃ 

καλεῖται μὲν Ἔλαος, ἠσφάλισται δὲ τείχεσι καὶ ταῖς λοιπαῖς παρασκευαῖς διαφερόντως, 

Ἀττάλου τὴν περὶ αὐτὸ κατασκευὴν ἀναδεξαμένου τοῖς Αἰτωλοῖς» και την εξαιρετικά 

φυσικά και τεχνητά οχυρωμένη Ιθωρία (Πολ 4.64.9) «τοῦτο δ᾽ ἔστι χωρίον, ὃ κεῖται μὲν ἐπὶ τῆς 

παρόδου κυρίως, ὀχυρότητι δὲ φυσικῇ καὶ χειροποιήτῳ διαφέρει». Για τους πύργους 

παραποτάμια του Αχελώου Πολ (4.64.11) «περὶ τὸν Ἀχελῷον ποταμόν…παραπλησίως δὲ καὶ 

τοὺς λοιποὺς πύργους τοὺς κατὰ τὴν χώραν ἐπέταξε τοῖς προνομεύουσι». Για την ταύτιση 

των τόπων στην σημερινή νότα Αιτωλία Πορτελάνος 1998. 
248

 Πολ. 4.64-65. 
249

 Ο Φίλιππος δεν επιχείρησε να προσβάλλει την Στράτο, την Καλυδώνα, την Κωνώπη, το Τριχώνιο, 

την Θέστια, το Αγρίνιο, την Λυσιμάχεια κατά την εισβολή του στην Αιτωλία το 219 και 218 π. Χ., 

παρότι κινήθηκε κοντά στις πόλεις αυτές και προτίμησε την προσβολή μικρότερων θέσεων. Η μόνη 

μεγάλη πόλη που κατέλαβε ήταν οι Οινιάδες, οι οποίες όμως εγκαταλείφθηκαν, διότι οι οχυρώσεις 

ήταν ελλιπείς, όπως αφήνει να εννοηθεί η ενίσχυση των οχυρώσεων από τον Φίλιππο (Πολ. 4.64.4). 
250

 Πολ. 4.63.10 «πολὺ γὰρ πλῆθος ἐν ταῖς Φοιτίαις εὑρέθη συνηθροισμένον». 
251

 Grainger 1999, 463-498. 
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σημαντικός στόχος στην στρατηγική τους
252

. Το δεύτερο στοιχείο που διακρίνει 

διαχρονικά την στρατηγική τους είναι η αποφυγή συμπλοκής σε μεγάλης κλίμακας 

μάχες, παρά μόνον όταν αισθάνονταν ότι το ευνοούσαν οι συνθήκες ή 

υποχρεώνονταν από τις καταστάσεις. Η δημιουργία ενός κορμού 

(ημι)επαγγελματικού στρατού 7.000 οπλιτών και η συνεπικουρία ενός σχεδόν 

ισοδύναμου επιστρατευμένου αριθμού ημιοπλιτών, ψιλών και ιππικού δεν σημαίνει 

πως θα προσφύγουν στη συνήθη τακτική της μετωπικής κατά παράταξη συμπλοκής. 

Η περίπτωση του 245 π. Χ. που συνέντριψαν τον βοιωτικό στρατό στη Χαιρώνεια 

είναι ίσως κάτι το μοναδικό στην ιστορία της συμπολιτείας
253

. Αφενός γιατί το 

επέλεξαν οι ίδιοι να αντιπαρατεθούν με αυτόν τον τρόπο και αφετέρου γιατί αποτελεί 

από τις ελάχιστες μάχες του είδους που θα δώσουν στην ιστορία τους. Την περίοδο δε 

της προστριβής με την Αχαία (με διαλλείματα) από το 240 έως το 220 π. Χ. που 

αποβιβάζουν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο, οι Αχαιοί δεν 

τολμούν να τους αντιπαρατεθούν και όταν το επιχειρούν στις Καφυές, γνωρίζουν 

ντροπιαστική ήττα οι τελευταίοι 
254

. Στην περίπτωση που κινητοποιούν όλη τους την 

πεζική δύναμη  είναι μόνο για να αντιμετωπίσουν έναν θανάσιμο κίνδυνο 

συνεπικουρούμενοι όμως από πρόσθετες συμμαχικές δυνάμεις (Λαμιακός πόλεμος, 

Οινιάδες, Γαλατική απειλή, Κυνός Κεφαλές). Την μόνη περίοδο που παρατάσσουν 

πεζική δύναμη σε τακτική αναμέτρηση εναντίων των Μακεδόνων είναι την περίοδο 

του Α΄ Μακεδονικού πολέμου (211-206 π. Χ.), όταν και υποχρεώνονται από την 

συνθήκη με τους συμμάχους Ρωμαίους και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό σε δύο 

μάχες
255

. Αμέσως δε, επιστρέφουν στην γνωστή τακτική της άμυνας πίσω από οχυρές 

πόλεις και της χρησιμοποίησης μικρών επίλεκτων ευέλικτων μονάδων. Το 

συμπέρασμα είναι πως η καταφυγή σε αντιπαράθεση σε ανοικτό τακτικό πεδίο είναι 

επιλογή μόνον όταν έχουν εμπιστοσύνη στην επιτυχή έκβαση της μάχης. Δεν 

εκβιάζουν και δεν διακινδυνεύουν το αποτέλεσμα μιας μάχης απέναντι σε αντιπάλους 

που διαθέτουν τις καλύτερες στρατιωτικές μονάδες της εποχής, όπως η Μακεδονία 

και η Ρώμη. Το βάρος των πολεμικών συγκρούσεων σηκώνουν μονάδες επιλέκτων 

πολεμιστών που διοικούνται από τους ἐπιλέκταρχους και χρησιμοποιούνται σε διπλό 

ρόλο. Αφενός προβαίνουν σε στοχευμένες ενέργειες που προκαλούν αναταραχή στον 

αντίπαλο. Ενδεικτικά, στην περίοδο από τα μέσα του 3
ου

 αιώνα π. Χ. μέχρι τον  

συμμαχικό πόλεμο εκδηλώνονται ξαφνικές, παράτολμες ενέργειες, συνήθως 

επιτυχημένες, εναντίον στόχων που αποδιοργανώνουν τον αντίπαλο, όπως στην 

νυχτερινή επίθεση στην Αιγείρα το 240 π. Χ. ή πολύ περισσότερο το 221-220 π. Χ. 

στις επιχειρήσεις στην Μεσσηνία και Αχαϊα, που μικρές ομάδες σπέρνουν τον πανικό 

στο έδαφος τους, αποδιοργανώνοντας την όποια στρατιωτική αντίδρασή τους. 

Συγκρινόμενες με τις στρατιωτικές μονάδες που στάλθηκαν στην Ηλεία το 401 π. Χ. 

και Κρήτη το 220 π. Χ. και αποτελούνται από επιλέκτους, οι μονάδες που δρουν στην 

Πελοπόννησο υπό τους Δωρίμαχο, Σκόπα και Ευριπίδα προφανώς είναι παρόμοιας 

σύνθεσης
256

. Αφετέρου, η τακτική αυτή εξυπηρετούσε την καλύτερη χρησιμοποίηση 

των στρατιωτικών δυνάμεων, εφόσον επέτρεπε την χρησιμοποίηση μικρών σωμάτων 

είτε ως φρουρές στις καλά οχυρωμένες πόλεις είτε για διενέργεια αιφνιδιαστικών 

αντεπιθέσεων στον αντίπαλο. Το 219 π. Χ. αναφέρονται 500 Αιτωλοί ως φρουρά 

στην Αμβρακία, καθώς και 500 στις Φυτίες μαζί με την φρουρά στις Οινιάδες, στο 
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 Scholten 2000, 221-223. 
253

 Πλουτ. Άρατ. 16.1. 
254

 Πολ. 4.9-13. 
255

 Πολ. 9.41.1-42.4. 
256

 Πολ. 4.3-7, 9-13, 19, 57-60. 
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Έλαος και στην Ιθωρία, χωρίς να υπολογίζονται οι μεγάλες πόλεις
257

. Σίγουρα η 

ενίσχυση των φρουρών γινόταν και με τοπικές φρουρές των πολιτών όμως η 

παρουσία μικρών στρατιωτικών ετοιμοπόλεμων σωμάτων σε μια σειρά πόλεων 

κατένειμε την αιτωλική στρατιωτική δύναμη σε όλη την συμπολιτειακή επικράτεια. 

Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούσε δυνάμεις για την αποτελεσματική άμυνα του 

μεγάλου εύρος των συνόρων της από τα νότια και την Αχαϊκή συμπολιτεία, από τα 

βόρεια και την απειλή των Ηπειρωτών και Μακεδόνων, τα ανατολικά την Βοιωτική 

ομοσπονδία (είτε την Μακεδονία ξανά που χρησιμοποιούσε ως βάση την συμμαχική 

της Βοιωτία) είτε βέβαια την πάντα επικίνδυνη άσπονδη εχθρό Ακαρνανία στο δυτικό 

σύνορο του Αχελώου. Παράλληλα, η έξυπνη τακτική αποφυγής, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, κατά μέτωπο οριακών μαχών προστάτευε το ανθρώπινο στρατιωτικό 

δυναμικό από μεγάλες απώλειες
258

. Η τακτική αυτή σίγουρα δεν περνούσε 

απαρατήρητη και από τα μέλη της ομοσπονδίας, τα οποία έβλεπαν την πρακτική αυτή 

σε συνδυασμό με τη σκληρή προάσπιση των πόλεών τους από τους Αιτωλούς σε 

περίπτωση που απειλούνταν, ως ένδειξη μεγάλης αλληλεγγύης από πλευράς των 

Αιτωλών. Η αγκαλιά προστασίας που έτεινε έμπρακτα η Αιτωλία στα 

συμπολιτευόμενα μέλη έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στη συγκράτηση στις τάξεις της 

συμπολιτείας των μελών ακόμα και σε περιόδους που η ίδια η μητροπολιτική  

Αιτωλία δοκιμαζόταν από οριακές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Δεν 

παρατηρείται ντόμινο αποστασίας των μελών εμπρός στην εικόνα κλυδωνισμού της 

αρχαίας Αιτωλίας.  

  

 

 

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ; 

 
Η στελέχωση της συμπολιτείας με άρχοντες ενιαύσιους, αιρετούς από τον λαό και η 

παρουσία μιας, φαινομενικά, παντοδύναμης γενικής συνελεύσεως των 

πολιτών/στρατιωτών έδιναν αναμφίβολα την εντύπωση μιας δημοκρατικής πολιτείας. 

Επιπροσθέτως, η συνέλευση είχε πάντα τον τελευταίο λόγο για την εφαρμογή των 

σημαντικότερων αποφάσεων που αφορούσαν την πορεία της συμπολιτείας, ενώ η 

τελευταία με στήριγμα τον ισχυρό «καταστατικό πολιτειακό χάρτη» της, ο οποίος 

ήταν σεβαστός τόσο από τους άρχοντες όσο και από τους πολίτες, καθώς ουδέποτε 

αμφισβητήθηκε ή ανατράπηκε στον ιστορικό της βίο, ενισχύουν την εικόνα  της 

δημοκρατικά αρχουμένης ομοσπονδίας
259

. Σε αυτό, μπορούμε να προσθέσουμε και 

την συμπεριφορά  που έδειχνε η Αιτωλία στα μέλη της συμπολιτείας. Σέβεται την 

αυτονομία τους, διατηρεί την τοπική τους εξουσία, παραχωρεί αφειδώς το δικαίωμα 

του να είναι κάποιος πολίτης με ίσα δικαιώματα προερχόμενος από ένα 

νεοεισερχόμενο μέλος εντός των συνόρων της. Η μεγάλη σε έκταση συμπολιτεία, δεν 

διέθετε ένα ισχυρό, διοικητικό αστικό κέντρο το οποίο, σε ρόλο πρωτεύουσας πόλης, 
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 Περιστατικά αμφισβήτησης των αιτωλικών πολιτικών θεσμών σημειώθηκαν μόνο στα ταραγμένα 
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ηγεμονεύει έναντι των υπολοίπων. Το ρόλο αυτό, καλούνταν να παίξει, ένας ιερός 

πανάρχαιος χώρος, το Θέρμο, ο οποίος αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο των 

απανταχού Αιτωλών. Οι τελευταίοι συγκεντρώνονταν εκεί για να αποδώσουν τιμές 

μέσω θρησκευτικών τελετών και αθλητικών αγώνων στους προστάτες θεούς τους 

κατά κύριο λόγο. Προοδευτικά, όταν ο χώρος θα ενδυθεί και διοικητικής φύσεως 

αρμοδιότητες, αποτελώντας ουσιαστικά και το διοικητικό κέντρο της συμπολιτείας 

ταυτόχρονα προς το θρησκευτικό, δεν θα αποτελέσει ποτέ μία πόλη, με την έννοια 

της λέξεως, αλλά μόνο έναν τόπο άσυλο και ιερό. Το ομοσπονδιακό κέντρο 

μεταφέρονταν από πόλη σε πόλη, εκεί που ο στρατηγός και οι άλλοι άρχοντες και 

όργανα της συμπολιτείας έκριναν πλέον κατάλληλο για να εγκατασταθεί η έδρα της 

κυβερνήσεως. Με τον τρόπο αυτό όλες οι μεγάλες πόλεις της συμπολιτείας είχαν την 

δυνατότητα και επωμίζονταν περιοδικώς τον ρόλο της πρωτεύουσας, όπως η 

Ναύπακτος, η Λαμία, η Ηράκλεια, η Στράτος, τα Ύπατα
260

… Είναι επαρκείς λόγοι 

για να θεωρήσουμε την Αιτωλική συμπολιτεία ως ένα πολιτικό σχηματισμό αληθινά 

δημοκρατικής φύσεως.        

 Είναι όμως αυτή η πλήρης εικόνα; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα 

πρέπει να έχουμε πρωτίστως υπόψη την εδαφική έκταση ενός τέτοιου πολιτικού 

οργανισμού. Η συμπολιτεία ακόμη και στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της ήταν ένα 

αρκετά εκτεταμένο κράτος για τα ελληνικά δεδομένα
261

. Με αυτό σαν βάση, είναι 

καταρχάς δύσκολο να παρομοιάσουμε την αιτωλική γενική συνέλευση με αυτή μιας 

τυπικής ελληνικής πόλης-κράτους με περιορισμένη έκταση, η οποία είχε την 

δυνατότητα να συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφαίνεται για 

κάθε ζήτημα που ανέκυπτε σε καθημερινή ίσως βάση
262

. Οι δυνάμεις της συνέλευσης 

ενός εκτεταμένου κράτους περιορίζονταν αυτόματα από την ίδια του την έκταση, 

δεδομένου ότι είναι αρκετά δύσκολο να μπορεί να παρουσιαστεί ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα το σύνολο των πολιτών του σε μια συγκέντρωση, λόγω της μεγάλης 

απόστασης. Ως εκ τούτου η σύγκληση των δύο τακτικών συνελεύσεων ετησίως, 

ακόμα και κάποιων έκτακτων όταν το καλούσαν οι περιστάσεις, δε μπορούσε να 

αποτελέσει παράδειγμα συνελεύσεως η οποία είναι παντεπόπτης της πολιτικής ζωής 

της συμπολιτείας. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τη σπουδαιότητα της συνέλευσης εφόσον 

ήταν αυτή η οποία αποφάσιζε για ειρήνη και για πόλεμο, εξέλεγε άρχοντες, δέχονταν 

πρεσβείες, ψήφιζε τους νόμους. Η περιορισμένη όμως (αριθμητικά και χρονικά) 

σύγκληση της συνέλευσης- δύο ή έστω τέσσερις φορές τον χρόνο- αναιρεί τον ρόλο 

της ως διαρκές πολιτικό σώμα που ρυθμίζει την ζωή της συμπολιτείας. Το ρόλο αυτό 

αναλαμβάνει η βουλή/συνέδριο. Είναι το  σώμα που θα επεξεργαστεί τους νόμους 

που θα εκτεθούν προς ψήφιση, θα διαπραγματευτεί τους όρους μιας συνθήκης, θα 

προτείνει τους άρχοντες προς εκλογή. Αν τοποθετήσουμε την λειτουργία της βουλής 

χρονικά στις αρχές του 3
ου

 αιώνα π. Χ., όταν και αρχίζει η σταδιακή εξάπλωση της 

συμπολιτείας άρα και η ανάγκη για ένα σώμα που θα μπορεί να ικανοποιεί την 

αντιπροσώπευση πολιτικά όλων των μελών που απαρτίζουν την συμπολιτεία για να 

διαπραγματεύεται τις προκλήσεις και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εκτεταμένη 

συμπολιτεία στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των δύο συνελεύσεων, αυτομάτως η 

συμπολιτεία αφήνεται στα χέρια ενός ολιγομελούς σε σχέση με την γενική συνέλευση 
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πολιτικού οργάνου
263

. Από την επιγραφή της Μελιταίας (IG IX 1
2
,188), 

πληροφορούμαστε ότι οι πόλεις είναι υπεύθυνες να εκλέξουν τους αντιπροσώπους 

τους μέσω των δικών τους πολιτικών οργάνων. Οι πολιτικοί που θα κληθούν να 

αντιπροσωπεύσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους στη βουλή αναγνωρίζονται από το ίδιο 

το όνομα της πατρίδας τους που συνοδεύει το δικό τους όνομα (π.χ. Δωρίμαχος ο 

Τριχώνιος, Πανταλέων ο Πλευρώνιος κ.τ.λ.). Συνέπεια της λειτουργίας της βουλής ως 

προβουλευτικού οργάνου και ως υπεύθυνου να προτείνει τους υποψήφιους άρχοντες, 

σημαίνει πως αυτοί που θα εκλεγούν ως στρατηγοί, ἵππαρχοι, γραμματείς και στα 

άλλα ομοσπονδιακά αξιώματα προέρχονται από τους αντιπροσώπους των πόλεων
264

. 

Η αναγνώριση πολλών ονομάτων που επαναλαμβάνονται στην κατοχή αξιωμάτων 

στην ομοσπονδία επί σειρά ετών  σημαίνει πως ταυτόχρονα διατηρούν και την θέση 

του αντιπροσώπου (βουλευτή) της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Συνεπώς η διατήρησή 

τους στην πρωτοκαθεδρία της συμπολιτείας προαπαιτεί και την διατήρησή τους στην 

εκπροσώπηση της πόλης τους δημιουργώντας μια ομάδα ατόμων οι οποίοι 

ουσιαστικά αποτελούν την κυβέρνηση της συμπολιτείας. Από την στιγμή μάλιστα 

που δεν έχουμε καμιά πληροφορία περί μισθοδότησης από το κράτος όσων 

ασχολούνται με τα κοινά, μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν 

κάτοχοι κάποιας περιουσίας ώστε κάλλιστα να έχουν την δυνατότητα να ασχολούνται 

απρόσκοπτα με τα κοινά, για σειρά ετών.        

 Η καλύτερη απόδειξη περί αυτού προέρχεται αναμφίβολα από τον κατάλογο 

των στρατηγών, ο οποίος είναι διαφωτιστικός για την ύπαρξη μιας πολιτικής ελίτ, η 

οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πολιτικά δρώμενα της συμπολιτείας. Αυτή 

μεταφράζεται στην πρωτοκαθεδρία ορισμένων πόλεων, οι οποίες προέρχονται από τη 

μητροπολιτική Αιτωλία και την ύπαρξη ενός αριθμού οικογενειών που κατευθύνουν 

την πολιτική της συμπολιτείας
265

. Μεταξύ του 288 π. Χ. και του 136 π. Χ. 

γνωρίζουμε τα ονόματα και την καταγωγή 115 στρατηγών. Από αυτούς 32 

προέρχονται από το Τριχώνιο, 17 από την Καλυδώνα, 12 από την Αρσινόη, 9 από την 

Ναύπακτο και το Κάλλιο και 8 από την Πλευρώνα. Στο σύνολο 87 από 6 μόνο 

πόλεις. Αν προσθέσουμε και τους 7 από την Στράτο, 5 από την Φώλα και 4 από την 

Ηράκλεια, 102 από τους 115 στρατηγούς προέρχονται από 9 μόλις πόλεις, 

απομένοντας 13 μόνο για την υπόλοιπη συμπολιτεία. Την περίοδο δε της μεγάλης 

εξάπλωσης (280-215 π. Χ.), ο κύκλος των πόλεων που εναλλάσσονταν στο ύπατο 

αξίωμα είναι μόνον έξι, μέχρι να σπάσει από τον στρατηγό Λάτταμο, από μια μικρή 

πόλη της Τριχωνίδας, το Βουκάτιο.        

 Όσον αφορά την παρουσία ισχυρών οικογενειών στην πρωτοκαθεδρία της 

συμπολιτείας αρκεί να αναφέρουμε πως 22 από τους 32 στρατηγούς «εκ Τριχωνίου», 

προέρχονται από 4 οικογένειες
266

. Από τους 17 στρατηγούς «εκ της Καλυδώνας», 12 

προέρχονται από 3 οικογένειες. Από τους 8 στρατηγούς του Καλλίου 7 προέρχονται 

από 2 οικογένειες και από την Πλευρώνα και οι 8 στρατηγοί προέρχονται από την 

ίδια οικογένεια. Ενδεικτικά την περίοδο από το 273 π. Χ. ως το 225 π. Χ., που 

σημειώνεται η μεγαλύτερη επέκταση της συμπολιτείας, 7 οικογένειες εκπροσωπούν 

τους 24 από τους 31 στρατηγούς. Την περίοδο δε, από το 224 έως το 188 π. Χ., που 

αποτελεί το απόγειο της αιτωλικής δύναμης και ταυτόχρονα την πλέον ταραγμένη 

περίοδο που χαρακτηρίζεται από σκληρούς πολέμους με Αχαιούς, Μακεδόνες και 

Ρωμαίους 23 από τους 37 στρατηγούς προέρχονται από 10 οικογένειες. Η διαχρονική 

δυναμική των οικογενειών με επιρροή στην συμπολιτειακή πολιτική ζωή βρίσκει το 
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καλύτερο παράδειγμα στην πλέον πλούσια σε δραστηριότητα οικογένεια από το 

Τριχώνιο, των Σκόπα και Δωρίμαχου, η οποία παραμένει ενεργή για πέντε γενιές από 

το 272 π. Χ. ως το 140 π. Χ.
267

.       

 Συμπερασματικά, ο συνδυασμός των φύσει δημοκρατικών θεσμών με ένα 

αριστοκρατικό πνεύμα που διέπει τους ίδιους δεσμούς, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον 

μείγμα για την διακυβέρνηση της συμπολιτείας. Η εξήγηση είναι όμως συνυφασμένη 

με την διαχρονική πορεία της συμπολιτείας η οποία συμπληρώνεται με την φράση 

του Πολύβιου, «…διόπερ οἰκείως διακείμενοι πρὸς καινοτομίαν τῆς οἰκείας 

πολιτείας…». Διαγράφοντας μια διαχρονική επιτυχημένη πολιτική πορεία, 

εξελισσόμενη από μια περιθωριακή περιφερειακή δύναμη σε μια εξαιρετικά 

σημαντικά δύναμη του ελληνικού κόσμου, η διαχείριση της εξουσίας περνά στα χέρια 

ενός μικρού αριθμού σημαντικών οικογενειών, οι οποίες μάλιστα κατά κύριο λόγο 

προέρχονται από την μητροπολιτική Αιτωλία. Η εδαφική, πληθυσμιακή, πολιτική και 

οικονομική ανάπτυξη της Αιτωλίας δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων 

διαχείρισης της νέας πραγματικότητας, καθώς το παλαιό καθεστώς δεν μπορεί να 

ελέγξει τις ταυτόχρονα αυξανόμενες προκλήσεις είτε από το εσωτερικό με την 

εισδοχή στους κόλπους της συμπολιτείας και τον έλεγχο νέων πληθυσμών και 

περιφερειών είτε από το εξωτερικό με την ανάγκη υπεράσπισης των κεκτημένων και 

αντιμετώπισης των ισχυρών γειτόνων, όπως η Μακεδονία και η Αχαία και ισχυρών 

παικτών στην διπλωματική σκακιέρα, όπως η Ρώμη ή τα ελληνιστικά βασίλεια της 

Ανατολής. Με λίγα λόγια, ο αργός ρυθμός που κυλούσε η ζωή στην αρχή στην  

Αιτωλία και συμβάδιζε με την αραιή σύγκληση των δύο συνελεύσεων το χρόνο, 

αλλάζει με ένα φρενήρη ρυθμό που πρέπει να ελεγχθεί για να διατηρηθεί η 

σταθερότητα των επιτυχιών που σημειώθηκαν. Αυτό θα γίνει όχι με την κατάργηση 

του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την συμπολιτεία αλλά με την 

συμπλήρωσή του για να γίνει πιο στέρεο και λειτουργικό. Αποτέλεσμα είναι η 

ενίσχυση ή η δημιουργία νέων πολιτικών σωμάτων μικρότερων και πιο ευέλικτων σε 

σχέση με την γενική συνέλευση, όπως η βουλή και ακόμα περισσότερο η αποκλησία, 

πράγμα που με τη σειρά του θα οδηγήσει στην δημιουργία μιας ελίτ που αναρριχάται 

στα ομοσπονδιακά αξιώματα και η οποία προέρχεται από τα μέλη ενός αριθμού 

σημαντικών οικογενειών που αντλούν την δύναμη της θέσης τους στην αιτωλική 

κοινωνία από τον πλούτο, το κύρος του ονόματος της οικογένειας και βέβαια τις 

ικανότητες που διαθέτουν ή αποκτούν από την συνεχή ενασχόληση με τα κοινά
268

. 

Ξανά όμως αυτή η εικόνα δεν αποτελεί την πλήρη πραγματικότητα, καθώς δεν 

μπορούμε να μιλάμε για έναν κλειστό κύκλο ολιγαρχών που μονοπωλεί την εξουσία. 

Αρκετοί ‘νέοι άνδρες’ αποκτούν την δύναμη και σκαρφαλώνουν στο μέγιστο των 

αξιωμάτων, του στρατηγού, όπως δείχνει ο πίνακας των στρατηγών, δείγμα πως 

έχουμε να κάνουμε με μια ‘ανοιχτή’ αριστοκρατία έτοιμη να δεχτεί όποιον είχε την 

ικανότητα να ξεχωρίσει
269

. Παράλληλα, κάποιες φορές το κριτήριο της καταγωγής 
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δεν παίζει κανένα ρόλο στην συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις, μάλιστα ούτε καν 

στην διεκδίκηση ενός αξιώματος για να επιτύχει κάποιος την παρέμβασή του στα 

δημόσια πράγματα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Αλέξανδρος ο Ίσιος, ο 

πλουσιότερος άνδρας επί των ημερών του στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Πολύβιο 

(21.20.9). Προερχόταν από μια περιοχή εξαιρετικά μικρή, η οποία δεν μπορεί καν να 

ταυτιστεί στην εποχή μας με ένα συγκεκριμένο τόπο, ενώ προφανώς δεν συνδέεται με 

κάποια γνωστή οικογένεια
270

.     

 Ανακεφαλαιώνοντας, η ύπαρξη μιας ομάδας ανθρώπων, μιας αριστοκρατικής 

ελίτ, η οποία διαχειρίζεται τις τύχες της Αιτωλικής Συμπολιτείας δεν έρχεται σε 

αντίθεση με την  εξουσία της μεγάλης συνέλευσης. Σε κανένα σημείο της ιστορίας 

δεν παύει να συγκαλείται ανελλιπώς στην τακτή ημερομηνία ή σε έκτακτη όταν 

απαιτούσε η περίσταση και να αποφασίζει για τα σημαντικά ζητήματα όπως πόλεμο ή 

ειρήνη, συμμαχίες ή ψήφιση νόμων. Οι αγορεύσεις και οι συζητήσεις ήταν μέρος των 

συνελεύσεων, με τον συνηθισμένο ελληνικό τρόπο όπως π.χ. στην Αθήνα, με απόψεις 

υπέρ ή κατά μιας άποψης, η οποία στο τέλος θα τεθεί προς ψήφιση από την 

πλειοψηφία. Στο διάστημα όμως ενδιάμεσα των συνελεύσεων μια ελίτ, η οποία έχει 

στην κατοχή της τα ομοσπονδιακά αξιώματα μπορεί να κατευθύνει την πολιτική και 

να διαχειριστεί τις διαμορφωθείσες συνθήκες, φέρνοντας τη συνέλευση να 

αποφασίσει περί μιας ήδη διαμορφωμένης κατάστασης. Μπορεί να διαπραγματευτεί 

τους όρους μιας συνθήκης ειρήνης, χρησιμοποιώντας την απειλή απόρριψής τους από 

την συνέλευση ως μοχλό τροποποίησης των προσφερόμενων όρων
271

. Μπορεί να 

προβεί σε μεμονωμένες πολεμικές ενέργειες μικρής κλίμακας, διαμορφώνοντας μια 

κατάσταση με απώτερο στόχο την συνέλευση η οποία θα κληθεί να αποφασίσει περί 

της κήρυξης του πολέμου
272

. Ακόμη και αν δε συμφωνήσει η συνέλευση, οι 

μεμονωμένες ενέργειες αυτές δεν καταδικάζονται ή κριτικάρονται καθώς 

εξασφαλίζουν την νομιμότητα εντός του αιτωλικού πολιτικού συστήματος
273

. Η 

συναίσθηση ότι ο απλός πολίτης της Αιτωλίας δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για 

τις διεθνείς συνθήκες, όπως διαμορφώνονται στην γεωπολιτική και την διπλωματία, 

ούτε μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις που εναλλάσσονται με ταχείς ρυθμούς σε 

θέματα που αφορούν την συμπολιτεία και την διαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών 

μέσα από δύο ή περισσότερες συνελεύσεις τον χρόνο, εξισορροπείται από την 

ελευθερία κινήσεων μικρών πολιτικών σωμάτων στα οποία εναλλάσσονται σε θέσεις 

άτομα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη 

πλοήγησης της συμπολιτείας με όλες τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες που μπορεί να 

επιφέρει ένας τέτοιος σχεδιασμός. 
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Β΄. ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

7. Διπλωματία και συμπολιτεία      

           

 
Η οικοδόμηση της «μεγάλης» Αιτωλίας τον 3

ο
 αιώνα π. Χ. αποτελεί δημιούργημα και 

της έντονης διπλωματικής προσπάθειας που ανέπτυξε η συμπολιτεία, εκτός της 

στρατιωτικής συγκρότησης και δραστηριότητας που ανέπτυξε
274

. Η εξόχως επιδέξια 

καλλιέργεια των διπλωματικών-συμμαχικών δεσμών στην οποία επιδόθηκε η 

συμπολιτεία θεωρήθηκε, με βάση την αρχαία ιστοριογραφία πρωτίστως, ως απόρροια 

της πειρατικής πρακτικής των Αιτωλών και της πίεσης που ασκήθηκε με αυτόν τον 

τρόπο στην προσκόλληση στην Αιτωλία συμμάχων, όπως συμπέρανε μέρος της 

σύγχρονης ιστοριογραφίας
275

. Η θεώρηση της πειρατείας ως συνώνυμο των Αιτωλών 

βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην εύρεση ενός μεγάλου μέρους επιγραφών ασυλίας, 

συμφωνιών που συνάπτονται ανάμεσα στους Αιτωλούς και σε μια σειρά πόλεων. 

Αυτές οι συμφωνίες έχουν ερμηνευθεί ως μέτρο προστασίας των πόλεων από την 

πειρατική δραστηριότητα των Αιτωλών
276

. Νεότερες όμως θεωρήσεις έχουν αποδείξει 

πως οι συμφωνίες αυτές είναι διαδεδομένες μεταξύ των κρατών στην ελληνιστική 

εποχή ως αποτέλεσμα της προστασίας των πόλεων εκατέρωθεν σε περιόδους κυρίως 

πολεμικής δραστηριότητας, χωρίς να ενυπάρχει η περίπτωση πειρατείας ως 

παράγοντα σύναψης τέτοιας συνθήκης
277

. Μια σειρά συμφωνιών με νησιωτικές και 

παράλιες πόλεις του Αιγαίου πελάγους μεταξύ 275 και 182 π. Χ. διευρύνουν την 

σφαίρα επιρροής των Αιτωλών σε εντυπωσιακά μεγάλη ακτίνα: Χίος (IG IX 1, 195), 

Δήλος (IG IX 1, 285), Τήνος (IG IX 1, 191), Κέα (IG IX 1, 169), Μυτιλήνη (IG IX 1, 

190) και Τέως της Μικράς Ασίας (IG IX 1, 192), Σμύρνη και Μίλητος
278

. Όλες αυτές 

οι περιοχές θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηρισθούν ως πιθανοί στόχοι πειρατικών 

επιδρομών λόγο της γειτνίασής τους με την θάλασσα. Όμως ποιός ο λόγος ύπαρξης 

τέτοιων συμφωνιών με πόλεις που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα, όπως η Αθήνα 

(IG IX 1, 76), η Μαγνησία του Μαιάνδρου (Syll
3
,554) ή το ιερό στο Πέργαμο που 

γιορτάζονται τα Νικηφόρια (Syll
3
, 679) και αποτελούσαν επιπροσθέτως οι δύο 

τελευταίες, τμήμα των ισχυρών βασιλείων των Ατταλιδών και των Σελευκιδών; 

Επιπλέον η απουσία ανάλογων συμφωνιών με πόλεις ή νησιά που βρίσκονται 

εγγύτερα της σφαίρας επιρροής της επικράτειας των Αιτωλών περιπλέκουν την 

αποδοχή μιας τέτοιας θεώρησης. Δεν παρουσιάζεται καμιά τέτοια ένδειξη από τα 
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 Η φράση ‘μεγάλη Αιτωλία’ χαρακτηρίζει την εδαφική επέκταση της Αιτωλίας από τα μέσα του 3
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αιώνα π. Χ., όπως αποτυπώνεται στην σύγχρονη ιστορική βιβλιογραφία (Grainger 1999, Scholten 

2000). 
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 Περί της αρνητικά χρωματισμένης, στερεότυπης εικόνας των Αιτωλών, όπως αποτυπώνεται στην 
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νησιά ή τις πόλεις του Ιονίου πελάγους ή από το μεγαλύτερο νησί, εγγύτερο στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια. Επίσης, αν η αιτωλική υποτιθέμενη πειρατική 

απειλή έφτανε ως τη Μικρά Ασία, γιατί δεν προχώρησαν σε ανάλογες συμφωνίες 

μικρότερες πόλεις των παραλίων, περισσότερο εκτεθειμένες σε μια τέτοια απειλή, 

αλλά μόνο ισχυρές πόλεις των παραλίων όπως η Σμύρνη και η Μίλητος; Η σιωπή των 

επιγραφών, μολονότι δεν μπορεί να θεωρηθεί καταλυτική για μια τέτοια υπόθεση, 

είναι ισχυρή όμως για να υποστηρίξει την απάντηση στην θεωρία περί πειρατών. Η 

ίδια η γεωγραφική εξάπλωση της συμπολιτείας βοηθά στην αποδοχή της 

διπλωματικής ερμηνείας τέτοιων συμφωνιών ασυλίας παρά μιας πειρατικής 

πρακτικής. Έως το 280 π. Χ. και την προσάρτηση της Ηράκλειας η συμπολιτεία δεν 

είχε πρόσβαση στα παράλια του Αιγαίου, ενώ και ύστερα από την εποχή αυτή η 

παράλια ζώνη που έλεγχε περιλάμβανε μια περιοχή γύρω από τον Μαλλιακό κόλπο. 

Είναι περίεργο λοιπόν γιατί πρωτίστως η άμεσα θιγόμενη Εύβοια δεν αντέδρασε με 

προτάσεις ασυλίας προς την Αιτωλία. Στα δυτικά δε σύνορα, που την ίδια εποχή η 

συμπολιτεία εξουσίαζε όλη την περιοχή βόρεια του Κορινθιακού κόλπου, τον 

Αμβρακικό κόλπο και είχε γενικά υπό τον έλεγχό της μεγάλο μέρος των παραλίων 

του Ιονίου, συν το νησί της Κεφαλληνίας ως μέλος της συμπολιτείας, κάνει ακόμη 

πιο περίεργο το γεγονός της σιωπής περί πειρατικής δράσης των Αιτωλών. Είναι πιο 

βάσιμο λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι η τακτική της υπογραφής συμφωνιών ασυλίας 

ως μέρους μιας ευρύτερης κίνησης των Αιτωλών είχε ως σκοπό την διεύρυνση των 

περιοχών επιρροής της και την διαμόρφωση ενός πλέγματος συμμαχιών που 

μπορούσαν αφενός να ικανοποιήσουν το γόητρό της ως μεγάλη δύναμη του 

ελληνικού κόσμου και αφετέρου να αποτελέσουν αναγκαία ερείσματα για την παροχή 

βοήθειας σε περιπτώσεις που χρειάζονταν η συμπολιτεία. Η εξάπλωση της εξουσίας 

και των συμμαχικών σχέσεων της συμπολιτείας εξάλλου στην Κρήτη είναι το 

καλύτερο παράδειγμα
279

.         

 Η επέκταση του δικαιώματος της ισοπολιτείας σε κάποιες από τις συμφωνίες,  

όπως περιγράφεται, είναι η κινητήρια δύναμη για την επίτευξη τέτοιων συμφωνιών. 

Στην συμφωνία με την Χίο, για παράδειγμα, η πρόβλεψη για προστασία των Χίων 

από ενδεχόμενη λεηλασία περιλαμβάνει λιγότερες από τρείς γραμμές σε σύνολο 

σαράντα εννέα γραμμών που εκτείνεται το κείμενο της επιγραφής, στις οποίες κύριο 

λόγο έχει ο καθορισμός της παροχής του δικαιώματος της ισοπολιτείας και της 

αντιπροσώπευσής τους στο ελεγχόμενο από τους Αιτωλούς αμφικτιονικό συνέδριο
280

. 

Την ίδια διάταξη ακολουθεί και η συμφωνία με την Κέα, καθώς η βασική επιδίωξη 

είναι η παροχή ίσων πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ των δύο κρατών
281

. Συμπέρασμα 

όλων αυτών δεν είναι πως απουσίαζε η πειρατεία από την ελληνική πραγματικότητα, 

στην οποία έπαιρναν μέρος και οι Αιτωλοί, αλλά ότι η Αιτωλική Συμπολιτεία σαν 

κρατικός οργανισμός δεν ήταν μια ‘πειρατική’ πολιτεία που εξασκούσε ανάλογες 

μεθόδους
282

. Παράδειγμα τέτοιου κράτους στον ελληνικό κόσμο ήταν το βασίλειο 

των Ιλλυριών της Τεύτας την περίοδο μεταξύ του 230 και 220 π. Χ., όταν υπέφεραν 

από τις ενέργειές του πολλές ελληνικές πολιτείες μεταξύ αυτών και η Αιτωλία. Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος έληξε με την ανάληψη πολέμου εκ μέρους των 

Ρωμαίων, όπως αρμόζει η διευθέτηση ανάλογων προβλημάτων στις σχέσεις δύο 
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κρατών της εποχής
283

. Αντίθετα στην περίπτωση που η Αιτωλική Συμπολιτεία 

λειτουργούσε με τον τρόπο αυτό, δεν πραγματοποιήθηκε κάποια ανάλογη αντίδραση 

εκ μέρους ελληνικών κρατών ή της Ρώμης αργότερα. Το μόνο που σίγουρα 

καλύπτουν τα ψηφίσματα ασυλίας είναι μεμονωμένες ενέργειες που εξυπηρετούν 

ιδιωτικά κίνητρα και ως τέτοιες και μόνο αντιμετωπίζονται και όχι ως οργανωμένες 

με κεντρική κρατική πρωτοβουλία. Η τακτική αυτή όμως, της πρόκρισης της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε σχέση με την κρατική, φαίνεται ότι καλλιεργήθηκε από 

την συμπολιτεία, σε διαφορετική όμως μορφή από την ωμή πειρατική επιδρομή. Στη 

σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Κέας και της συμπολιτείας, προηγήθηκε η 

σύναψη ανάλογης συμφωνίας ανάμεσα στο νησί και την Ναύπακτο, μια 

συμπολιτευόμενη πόλη, η οποία λειτούργησε ως πρόδρομος της προσέγγισης με τη 

συμπολιτεία (IG IX 1, 169b). Η πρόταξη ανάλογων πρωτοβουλιών από 

μεμονωμένους ιδιώτες, σημαίνοντα στελέχη της συμπολιτειακής ελίτ, ως 

προανάκρουσμα της προσέγγισης μεταξύ των διάφορων πόλεων και της συμπολιτείας 

έχει αποδοθεί από τον Scholten με την όρο ‘διπλωματία της λέμβου’
284

. Ο όρος 

περιγράφει την πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν προσωπικότητες της Αιτωλίας να 

προσεγγίσουν παραθαλάσσιες πόλεις του Αιγαίου με σκοπό το εμπορικό κέρδος και 

την εξάσκηση της πειρατείας (με τις γραμμές που διαχωρίζουν τις δύο ενέργειες να 

είναι ιδιαίτερα λεπτές) χρησιμοποιώντας μικρά ευέλικτα πλοία, τις λέμβους. Αν και ο 

Scholten τονίζει ιδιαίτερα την πειρατική εκδοχή τέτοιων ενεργειών, ως εκ τούτου και 

ο ίδιος όμως δεν μπορεί να είναι κάθετος στην υιοθέτηση μιας τέτοιας ερμηνείας, 

γιατί τα στοιχεία που έχουμε για μια τέτοια ερμηνεία είναι ελάχιστα.   

 Η τακτική αυτή είναι και η μόνη που μπορεί να ακολουθήσει αποτελεσματικά 

η Αιτωλία, καθώς δε μπορεί να επιβάλει ικανοποιητικά τη στρατιωτική της 

πρωτοκαθεδρία όπως στις κοντινές στην ίδια ηπειρωτικές περιοχές ιδιαίτερα μάλιστα 

από την στιγμή που απουσιάζει η συγκρότηση ομοσπονδιακού ναυτικού
285

. Η 

σημασία των συνθηκών ασφαλείας και ασυλίας ως κινήσεων διπλωματικής φύσεως 

και μοχλό επέκτασης της αιτωλικής επιρροής στην ανατολική πλευρά της 

συμπολιτείας μπορεί να υποστηριχθεί και από την παρουσία Αιτωλών στρατιωτικών 

αξιωματούχων και ίσως στρατιωτικής δύναμης σε πόλεις του Αιγαίου οι οποίες 

συνδέονται με παρόμοιες συμφωνίες. Το 202 π. Χ. μαθαίνουμε για την ύπαρξη ενός 

Αιτωλού στρατηγού, ίσως και αιτωλικού στρατιωτικού σώματος στις συμμαχικές 

πόλεις της Κίου και της Λυσιμαχείας στον Ελλήσποντο. Το γεγονός αυτό όμως 

φαίνεται να είναι κάτι που επιβάλλεται από τις συνθήκες της εποχής, καθώς οι πόλεις 

απειλούνταν από τον Φίλιππο Ε΄ και η παρουσία Αιτωλών στρατιωτικών κάλυπτε την 

ανάγκη των κατοίκων για προστασία. Η διαμαρτυρία της συμπολιτείας απέναντι στις 

ενέργειες του Φίλιππου Ε΄ που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάληψη των πόλεων 

αυτών από τον Μακεδόνα βασιλιά δείχνει πως οι πόλεις αυτές συνδέονταν στενά με 

την συμπολιτεία και πως προηγουμένως είχε προηγηθεί μια ανάλογη συμφωνία 

ασφάλειας, όπως με άλλες αιγιακές πόλεις
286

. Η σημασία εν τέλει μιας τέτοιας 

                                                 
283

 Dell 1967, 344-358. H Iλλυρική πειρατική πρακτική την δεκαετία του 230-220 π. Χ. έφερε σε 
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διπλωματικής πολιτικής μπορεί να εκτιμηθεί θετικά και με βάση την ψυχολογία που 

δημιουργεί σε φίλους και εχθρούς:  η επέκταση του δικαιώματος του Αιτωλού πολίτη 

σε κοινότητες σε όλο τον αιγαιακό ελληνικό κόσμο μπορεί να επιδράσει αφενός 

θετικά στην ίδια την Αιτωλία, βλέποντας το πεδίο δράσης της να αυξάνει 

εντυπωσιακά και τα φιλικά της εδάφη να εκτείνονται από τη δύση ως την ανατολή, 

αφετέρου να επιδράσει αρνητικά στους αντιπάλους η ψυχολογική πίεση που μπορεί 

να ασκήσει στη μεγάλη αντίπαλο τους την Μακεδονία για παράδειγμα, η 

περικύκλωση της από Αιτωλούς, έστω κατ’ όνομα, με την παραχώρηση του 

δικαιώματος αυτού κατόπιν συμφωνιών, από την ηπειρωτική ως τη νησιωτική 

χώρα
287

. 

 

 

 

8. Συγκρότηση και σταθεροποίηση του Κοινού (5
ος

-4
ος

 αιώνας π.Χ.)    

 

 
Επιχειρώντας να παρουσιάσουμε την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η Αιτωλία, 

ως συγκροτημένος κρατικός οργανισμός, αναμφίβολα πρώτο σταθμό στην 

προσπάθεια αυτή αποτελούν τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο τελευταίο 

τέταρτο του 5
ου

 αιώνα π. Χ. H περίοδος που αποτελεί το ‘βάπτισμα του πυρός’ των 

Αιτωλών στα ελληνικά πράγματα και περιγράφεται από τις αρχαίες φιλολογικές 

πηγές, οριοθετείται από την αντιμετώπιση της αθηναϊκής εισβολής το 426 π. Χ. 

Χαρακτηρίζεται ως κομβική και άρα απαραίτητη, γιατί παρουσιάζεται η φυσιογνωμία 

του πρώιμου συγκροτημένου φυλετικά Κοινού μέσα από τις ενέργειες που θα προβεί 

για την εδραίωση της παρουσίας του στον ελληνικό κόσμο και οι οποίες θα 

χαρακτηρίσουν την ιστορική του πορεία. Αυτές συνοψίζονται στην διαρκή 

εργατικότητα για εξασφάλιση επωφελών συμμαχιών, στην πεισματώδη προσήλωση 

για την επίτευξη των στόχων και στην ακατάβλητη πίστη για διατήρηση της 

ανεξαρτησίας.          

 Στην διάρκεια του 5
ου

 και 4
ου

 αιώνα π. Χ. η Αιτωλία, έχει προασπίσει την 

επικράτειά της και έχει τη δύναμη να διαπραγματεύεται σε διπλωματικό επίπεδο για 

την σύμπτυξη συμμαχιών και να δρα ως κυρίαρχο κράτος. Η άκρως επιτυχής 

υπεράσπιση των εδαφών της από τους Αθηναίους το 426 π. Χ., η διαπραγμάτευση επί 

ίσοις όροις με τη Σπάρτη και την πελοποννησιακή συμμαχία γενικότερα το 426 π. Χ., 

το βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαο το 389 π. Χ. και τον Μακεδόνα βασιλιά 

Αλέξανδρο Μέγα το 335 π. Χ., αποδεικνύουν έναν συγκροτημένο κρατικό 

οργανισμό, με τη μορφή της φυλετικής ομοσπονδίας (ἔθνος), που είναι ικανό να 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα της επικράτειάς της
288

. Στα μέσα του 4
ου

 αιώνα π. Χ. 

κατάφερε να πραγματοποιήσει την requonquista των αρχαίων εδαφών της είτε με την 

βοήθεια του Θηβαίου Επαμεινώνδα το 366 π. Χ. είτε με τη βοήθεια του Φίλιππου Β΄ 

το 338 π. Χ.
289

. Η επίτευξη της πλήρους κατίσχυσής της στα νότια παράλια εδάφη 

                                                 
287

Βousquet, ‘Stele’ 12-53 στο Scholten 2000, 114, έξοχο παράδειγμα αποτελεί η συμπολιτευόμενη 

πόλη του Κυτινίου στην ηπειρωτική Δωρίδα, όταν οι πολίτες της στην αναζήτηση χορηγιών για την 

επισκευή των τειχών της στα ελληνιστικά βασίλεια των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων, 

προσδιορίζουν τους εαυτούς τους όχι μόνο ως Κυτίνιους και Δωριείς αλλά και ως Αιτωλούς.  
288

 Βλ. κεφάλαιο 2. Το κοινό των Αιτωλών, η φυλετική ομοσπονδία. 
289

 Η επιτυχής εν τέλει προσπάθεια για την ανάκτηση των παράλιων εδαφών που ευημερούσαν οι 

μεγάλες πόλεις της Καλυδώνας, Πλευρώνας και Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε με την επιλογή του 

κατάλληλου συμμάχου στις διπλωματικές ζυμώσεις στον ελληνικό κόσμο του β΄μισού του 4
ου

 αιώνα   

π. Χ. Η ενσωμάτωση των εδαφών έγινε αναίμακτα, όσον αφορά την περιοχή της Καλυδώνας με την 
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ολοκληρώθηκε το 330 π. Χ., όταν κυρίευσαν την ακαρνανική πόλη των Οινιαδών, 

εξαίρετο παραθαλάσσιο και παραποτάμιο κέντρο αντίστοιχα στο δυτικό στόμιο του 

πατραϊκού κόλπου
290

. Με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε την έξοδό της στη θάλασσα 

με την ένωση των αρχαίων εδαφών της καλούμενης Αιολίδας και την προσάρτηση 

των πόλεων της Ναυπάκτου κυρίως αλλά και των Οινιαδών, εδραιώνοντας τη θέση 

της ως υπολογίσιμη δύναμη της κεντρικής Ελλάδας.     

 Η περίοδος από το 323 π. Χ. ως το 280 π. Χ. θα χαρακτηριστεί από την 

ανατολή της αιτωλικής δύναμης ήδη με την ηγετική της θέση στην αντίδραση 

απέναντι στην μακεδονική κυριαρχία, ως βασικός πυλώνας στον συμμαχικό 

συνασπισμό εναντίων των Μακεδόνων στον Λαμιακό πόλεμο (323-322 π. Χ.)
291

. Ο 

πρώτος γενικευμένος πόλεμος που καλείται να λάβει μέρος αποτελεί στην ουσία το 

πρελούδιο της στρατιωτικής ανασυγκρότησης της πολεμικής μηχανής των Αιτωλών 

που της επιτρέπει την υποστηρίζει μια δυναμική εξωτερική πολιτική
292

. Το 

εκστρατευτικό σώμα των 7.000 οπλιτών στις Θερμοπύλες αποτελεί τη κύρια δύναμη 

του συμμαχικού στρατού στην αναμέτρηση με την Μακεδονία και το βαρόμετρο για 

την τελική έκβαση του πολέμου
293

. Η περίοδος που χαρακτηρίζεται από την διαρκή 

διαμάχη των διαδόχων του Αλεξάνδρου θα εμπλέξει την Αιτωλία σε μια σειρά 

συγκρούσεων με Μακεδόνες στρατηγούς που φιλοδοξούν να σταθεροποιήσουν την 

θέση τους στο μακεδονικό βασίλειο
294

. Στη διάρκεια των συγκρούσεων από το 322   

π. Χ. έως το 290 π. Χ., θα καταφέρει να επεκτείνει την επιρροή της το 320 π. Χ. στα 

γειτονικά εδάφη της Λοκρίδας και Φωκίδας, συμπεριλαμβανομένου της περιοχής των 

Δελφών
295

. Στα δυτικά σύνορά της και στην παραχελωίτιδα χώρα με την πλήρη και 

τελεσίδικη επικράτησή της στην πόλη του Αγρινίου το 313 π. Χ., θα επιτύχει την 

πρώτη ρύθμιση των μεθοριακών διαφορών της με την άσπονδο γείτονά της 

Ακαρνανία και την σταθεροποίηση του δυτικού συνόρου του Αχελώου ποταμού
296

. Η 

                                                                                                                                            

βοήθεια του Θηβαίου Επαμεινώνδα Διοδ. 15.57.1 «μετὰ δὲ ταῦτα Φωκεῖς καὶ Αἰτωλοὺς καὶ 

Λοκροὺς φίλους ποιησάμενοι τὴν εἰς Βοιωτίαν ἐπάνοδον ἐποιήσαντο» και 15.75.2 

«Ἐπαμεινώνδας δ᾽ ὁ Θηβαῖος μετὰ δυνάμεως ἐμβαλὼν εἰς Πελοπόννησον τοὺς Ἀχαιοὺς 

καί τινας ἄλλας πόλεις προσηγάγετο,  ύμην δὲ καὶ Ναύπακτον καὶ Καλυδῶνα 

φρουρουμένην ὑπ᾽ Ἀχαιῶν ἠλευθέρωσεν». Η προσάρτηση της Ναυπάκτου έγινε με την βοήθεια 

του Φιλίππου Β΄ , Στραβ. 9.4.7 «ἔστι δὲ νῦν Αἰτωλῶν Φιλίππου προσκρίναντος». Για την 

καλύτερη εξέταση του θέματος βλ. Merker 1989, 303-311. 
290

 Κατοπώδης 1990, 88. 
291

 Οι Αιτωλοί και οι Αθηναίοι ήταν οι βασικοί πυλώνες της συμμαχίας, όπως μαρτυρεί και το 

επιγραφικό σύμφωνο συμμαχίας που είχαν συμπτύξει: Worthington 1984, 139-144.  
292

 Rjepka 2009, 5-34, βλ. κεφάλαιο 5. Στρατός. 
293

 Mendels 1984, 129-180. Η αιτωλική δύναμη των 7.000 ανδρών αποτελεί την μεγαλύτερη δύναμη 

μεταξύ των 30.000 συμμάχων, Διοδ. 18.9.5 «αὐτῷ στρατιώτας ἑπτακισχιλίους». Στην εξέλιξη 

των συγκρούσεων και ενώ έχουν αποκλείσει τον Αντίπατρο στην Λαμία, οι Αιτωλοί ζήτησαν άδεια για 

λόγους «ἐθνικὰς χρείας» για να αποχωρήσουν. Η αποδοχή της από τον Αθηναίο στρατηγό 

Λεωσθένη, επικεφαλής του συμμαχικού στρατού, μείωσε την μαχητική δύναμη του και οδήγησε στην 

ήττα του το 322 π. Χ. Η εθνική χρεία αντανακλά την ακαρνανική εισβολή στα εδάφη της Αιτωλίας,  

καθώς το σκηνικό επαναλήφθηκε το 320 π. Χ. ως κίνηση αντιπερισπασμού στην αιτωλική στρατιά που 

βρισκόταν στο μαλακό υπογάστριο της Μακεδονίας την Θεσσαλία και αποχώρησε: Διοδ. 18.38.4 

«Ἀκαρνᾶνες ἀλλοτρίως ἔχοντες πρὸς Αἰτωλοὺς ἐνέβαλον εἰς τὴν Αἰτωλίαν καὶ τήν τε 

χώραν ἐδῄουν καὶ τὰς πόλεις ἐπολιόρκουν.». Ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί η άποψη περί 

ανάγκης εκλογής των συλλογικών οργάνων για τις αρχαιρεσίες των Θερμικών, καθώς η περίπτωση της 

Μεδεώνας (Πολ 2.2-3) αποδεικνύει την ταύτιση στρατιώτη και πολίτη.  
294

 Mendels 1984, 129-180. 
295

 Διόδ. 18.38.2, Πλουτ Δημ 40.4 « Αἰτωλοὶ τὰ περὶ  ελφοὺς στενὰ κατεῖχον». 
296

 Διοδ. 19.68.1: το 313 π. Χ. μετά από σύντομη πολιορκία της πόλης το Αγρίνιο παραδόθηκε και οι 

υπερασπιστές του υπέστησαν ανηλεή σφαγή. Είχε προηγηθεί η πληθυσμιακή του ενίσχυση ως βάση 
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σταθεροποίηση στον μακεδονικό θρόνο του Αντίγονου Γονατά το 279 π. Χ. θα 

επιφέρει την ηρεμία στα ελληνικά πράγματα που θα επισφραγιστεί με τη συμμαχία με 

τους Αιτωλούς, καθώς η φιλία ή η ανοχή τους ήταν απαραίτητη για την επιτυχία των 

σκοπών του
297

.  

          

   

 

 

9. Η ακμή της συμπολιτείας (3
ος

 αιώνας π. Χ.) 

 
Η απελευθέρωση των δυνάμεων της συμπολιτείας από τη δέσμευσή τους εξαιτίας της 

απειλής των ισχυρών βόρειων γειτόνων, επέτρεψε την καλύτερη διευθέτηση των 

υποθέσεων που αφορούσαν πρώτιστα στην διασφάλιση της ακεραιότητας του 

κράτους των Αιτωλών. Έως τώρα η επέκταση της συμπολιτείας, πέρα από τα 

ιστορικά της εδάφη, αφορούσε κατά μεγάλο μέρος την προσάρτηση της Ναυπάκτου 

και της γύρω περιοχής των δυτικών Λοκρών και μέρος της Φωκίδας
298

. Οι κινήσεις 

αυτές ήταν επιτακτικές για τον έλεγχο των διαβάσεων που οδηγούσαν στην Αιτωλία, 

ενθυμούμενοι το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι Αθηναίοι το 426 π. Χ. από την 

παράλια Λοκρίδα, καθώς και της οδού που οδηγούσε στους Δελφούς, 

εξασφαλίζοντας έτσι μια σημαντική οδό που οδηγούσε στην ‘πόρτα’ της Αιτωλίας
299

.

 Σημαντικό ρόλο όμως στην εξέλιξη των κινήσεων της συμπολιτείας 

διαδραμάτισαν δύο αλλεπάλληλες εισβολές που αποτέλεσαν την τελευταία σοβαρή 

απειλή για την ανερχόμενη αιτωλική δύναμη. Συνάμα επισφράγισαν την εξέλιξή της 

σε μεγάλη δύναμη, καθώς αξιοποίησαν τα διδάγματα που αυτές της πρόσφεραν. Η 

πρώτη απειλή εκδηλώθηκε το 280 π. Χ. Όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ιουστίνος, 

συγκροτήθηκε μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη από ελληνικά κράτη της νότιας 

Ελλάδας με αρχηγό τον βασιλιά της Σπάρτης Άρεα για την αποτίναξη των Δελφών 

από την αιτωλική επιρροή
300

. Η περιγραφή του Ιουστίνου είναι ιδιαίτερα 

προβληματική. Η φύση της εκστρατείας δηλώνει την κήρυξη ενός ιερού πολέμου 

εναντίον των Αιτωλών με πρωτοβουλία των Σπαρτιατών, κάτι καθόλου τυχαίο αν 

αναλογιστούμε τις σχέσεις παραδοσιακά της Σπάρτης με το Μαντείο
301

. Πρόφαση 

υπήρξε η βίαιη κατοχή του ιερού Κρισσαίου πεδίου από τους Αιτωλούς. Ο 

συμμαχικός στρατός όταν έφτασε στους Δελφούς επιδόθηκε στην λεηλασία γύρο από 

τα εδάφη της Κρίσσας, πράγμα το οποίο δε συνάδει με την εξαγγελία περί ιερού 

σκοπού της εκστρατείας εναντίον των βέβηλων Αιτωλών. Ανοργάνωτος και με 

προφανή την κακή προετοιμασία της εκστρατείας δέχτηκε συντριπτικό χτύπημα από 

τους Αιτωλούς. Η αφήγηση του Ιουστίνου αφήνει να φανεί πως η επιχείρηση μοιάζει 

                                                                                                                                            
εξόρμησης(;) εναντίων των Αιτωλών μετά από συμβουλή του Μακεδόνα βασιλιά Κάσσανδρου. 

Έκτοτε η πόλη μετέχει ως πλήρες συμπολιτευόμενο μέλος με τους πολίτες του να αναδεικνύονται ως 

και στο ανώτατο αξίωμα του στρατηγού (πίνακας Αιτωλών στρατηγών). 
297

 Ιουστ. 24.1.3 «Socios eius Aetolos adgredintur…». Μαρτυρείται επίσης η παρουσία 

στρατολογημένων Αιτωλών στρατιωτών στον στρατό του Αντιγόνου, γεγονός αποδεικτικό των καλών 

σχέσεων, Πολύαιν. 4.6.18. 
298

 Η επιβολή των Αιτωλών στην περιοχή άρχισε από το 321 π. Χ., όταν στην κοινή προσπάθεια με τον 

Περδίκκα εναντίον του Κάσσανδρου, προέλασε ο αιτωλικός στρατός στις περιοχές αυτές και 

εξασφάλισε τον έλεγχό τους (Διοδ. 38.18.2). Όπως επισημαίνει και o Scholten (2000,18), τα 

αποτελέσματα είναι εμφανή όταν το 317 και 316 π. Χ. με ευκολία οι Αιτωλοί κλείνουν τα στενά των 

Θερμοπυλών στον Κάσσανδρο, αποτέλεσμα της αβλαβούς διέλευσης από την Λοκρίδα και Φωκίδα.  
299

 Pritchett, 1989, 49-82. Για τον έλεγχο των εδαφών επίσης Πλούτ. Δημ. 40.4. 
300

 Ιουστ. 24.1.1-7. 
301

 Flaceliere 1937, 82-83. 
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πολύ με την επίθεση εναντίον των Αθηναίων το 426 π. Χ., δηλαδή με αιφνιδιαστική 

επίθεση με την χρήση ελαφρά οπλισμένων σωμάτων κατά την προσφιλή πολεμική 

τακτική των ψιλών. Το κυριότερο όμως σε σχέση με την εξιστόρηση του Ιουστίνου, 

είναι πως η επίθεση και η άμυνα που αντέταξαν οι Αιτωλοί που παρουσιάζονται 

κύριοι της όλης περιοχής δηλώνει τον έλεγχο των εδαφών της Φωκίδας και του 

μαντείου των Δελφών ήδη πολύ πριν το 280 π. Χ. που πραγματοποιήθηκε η 

εκστρατεία. Επίσης, η εμφατική νίκη που σημείωσαν κατέστησε την Αιτωλία 

περισσότερο περήφανη και εξάπλωσε το κύρος της στην Ελλάδα. Η παρουσία τους 

γίνεται πλέον αδιαμφισβήτητη στις ελληνικές  πολιτείες, οι οποίες προσανατολίζονται 

πλέον στην παραδοχή του γεγονότος του ελέγχου των Δελφών από τους Αιτωλούς. 

Τα αποτελέσματα της νίκης θα γίνουν σύντομα αισθητά. Ισχυροποιώντας τη θέση 

τους στους Δελφούς επεκτείνουν την κυριαρχία τους στις γύρω περιοχές. Η 

προσάρτηση της Ηράκλειας Τραχινίας, πόλης ιδρυθείσης από τους Σπαρτιάτες, δε 

σημαίνει τίποτα άλλο παρά την ενσωμάτωση ολόκληρου του εδάφους των 

Οιταίων
302

. Τα κριτήρια για την ενσωμάτωσή της είναι και πάλι σχετικά με την άμυνα 

των Αιτωλών. Η Ηράκλεια είναι η κυριότερη πόλη των Οιταίων, καλά οχυρωμένη και 

βρίσκεται πολύ κοντά στο στενό των Θερμοπυλών. Βρίσκεται στους πρόποδες του 

βουνού Οίτη ελέγχοντας την είσοδο στις Θερμοπύλες από το βορρά και την οδό που 

καταλήγει από την Πελοπόννησο και το πέρασμα του Ισθμού στην κεντρική και 

βόρεια Ελλάδα και άρα την κύρια είσοδο για τα εδάφη της Αιτωλίας. Επιπλέον,  

εξασφαλίζει την έξοδο για πρώτη φορά προς το Αιγαίο πέλαγος. Επιτυγχάνεται η 

εξάπλωσή από της από το Ιόνιο έως το Αιγαίο πέλαγος. Ο Παυσανίας, που είναι η 

πηγή της πληροφορίας αυτής, προσθέτει πως για την πόλη χρησιμοποιήθηκε βία για 

να ενσωματωθεί. Το κείμενο στο οποίο γίνεται λόγος για την Ηράκλεια, συσχετίζεται  

με την εμφάνιση των Γαλατών στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στην Μακεδονία 

την εποχή αυτή. Η προσάρτηση λοιπόν τάχιστα της Ηράκλειας ήταν επιτακτική, 

εκτός των άλλων γιατί προσέφερε ακόμη ένα αμυντικό ανάχωμα στην πιθανή κάθοδο 

των γαλατικών ορδών προς το νότο και τη συμπολιτεία. Δείγμα της σπουδαιότητας 

που δίνουν οι Αιτωλοί στην πόλη, αλλά και ένδειξη της αντιμετώπισης που δείχνει 

στα νέα μέλη της, είναι η περιγραφή με θαυμασμό του Παυσανία για τον τρόπο που 

υπερασπίστηκαν την πόλη εναντίον των Γαλατών οι Αιτωλοί, σαν να επρόκειτο για 

δική τους πόλη. Η πόλη συμμετέχει πλήρως και ισότιμα στις υποθέσεις της 

συμπολιτείας, καθώς εμφανίζονται πρόσωπα από την πόλη ως εκλεγμένοι 

αξιωματούχοι στα υψηλά αξιώματα της συμπολιτείας
303

.  

  

- Η επιδρομή των Γαλατών 

 

 Την πλέον κομβική στιγμή για την αιτωλική ιστορία αποτελεί η γαλατική 

εισβολή το 279 π. Χ. και η απειλή που αποτέλεσε για όλο τον ελληνικό κόσμο. Για 

πρώτη φορά μετά το 479 π. Χ. και την εκδίωξη των Περσών ένας βαρβαρικός 

στρατός επιχειρεί να διεισδύσει στην κυρίως Ελλάδα σκορπώντας την ερήμωση και 

την καταστροφή, συνιστώντας μεγαλύτερο κίνδυνο και από τον περσικό, όπως 

ομολογεί ο Παυσανίας
304

. Η απόκρουση των εισβολέων θα λειτουργήσει διπλά θετικά 

για τους Αιτωλούς. Καταρχάς, το κύρος της συμπολιτείας θα απογειωθεί μεταξύ των 

                                                 
302

 Grainger 1995, 313-343, Patterson 2004, 346-352. 
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 Η πόλη ενσωματώνεται στην συμπολιτεία το 280 π. Χ. και ήδη το 273 π. Χ. εκλέγεται από την πόλη 

γραμματέας και το 262 π. Χ. στο ανώτερο αξίωμα του στρατηγός, Grainger, 1995 313-343. 
304

 Παυσ.10.19.12 «ἑώρων δὲ τὸν ἐν τῷ παρόντι ἀγῶνα οὐχ ὑπὲρ ἐλευθερίας γενησόμενον, 

καθὰ ἐπὶ τοῦ Μήδου ποτέ…». Ο κίνδυνος δεν ήταν η απώλεια της ελευθερίας αλλά η ίδια η 

εξασφάλιση της επιβίωσης. 



 70 

Ελλήνων, αναλόγως της συμμετοχής της στην αντιμετώπιση του εισβολέα. Η 

ευγνωμοσύνη για τους Αιτωλούς αλλά και η ολοκληρωτική αποδοχή της αιτωλικής 

υπεροχής θα αναγνωριστεί επίσημα, γεγονός που προηγουμένως μόνο κοντινοί τους 

λαοί είχαν αναγνωρίσει, όπως οι Φωκείς, Λοκροί και Βοιωτοί
305

. Το κυριότερο όμως 

σε σχέση με τον ενθουσιώδη αντίκτυπο της νίκης αφορά στην κατοχή των Δελφών. 

Μέχρι τότε η κυριαρχία στο πανελλήνιο ιερό των Δελφών, δεν στηρίζεται σε κανένα 

ιστορικό δικαίωμα και ούτε υπήρχε η πιθανότητα να νομιμοποιηθεί εύκολα μεταξύ 

του ελληνικού κόσμου. Ήταν νωπές άλλωστε οι μνήμες από την εκστρατεία εναντίον 

τους το 280 π. Χ. Ένα μόλις χρόνο αργότερα, το 279 π. Χ., οι Αιτωλοί θα κερδίσουν 

τον τίτλο της νομιμότητας της κατοχής του ιερού με την ένοπλη προστασία του και 

με την τολμηρή αντίσταση απέναντι στον επελαύνοντα γαλατικό στρατό. Πλέον, η 

προνομιούχος θέση των Αιτωλών στους Δελφούς θα αποτελέσει αποδεκτό γεγονός 

από όλους τους Έλληνες. Επιπροσθέτως όμως, η σοβαρή απειλή θα αποτελέσει το 

καλύτερο μάθημα και συνάμα οδηγό, για την προστασία μελλοντικά της 

συμπολιτείας από παρόμοιο κίνδυνο. Το πρόγραμμα της εδαφικής επέκτασης θα γίνει 

με βάση την προστασία της συμπολιτείας, ελέγχοντας τις διαβάσεις που μπορούν να 

οδηγήσουν σε προσβολή της επικράτειάς της. Η κάθοδος των Γαλατών στην 

ελληνική χερσόνησο ήδη από το 280 π. Χ. είχε δημιουργήσει κλίμα τρόμου, καθώς η 

μόνη δύναμη η οποία θα μπορούσε να τους σταματήσει, όπως και στο παρελθόν, η 

μακεδονική δεν ήταν πλέον εκείνη που αναμένονταν. Το προπύργιο του ελληνικού 

κόσμου είχε καταρρεύσει μετά την μακρόχρονη σκληρή σύγκρουση των διεκδικητών 

του θρόνου της Μακεδονίας
306

. Επιπλέον η διάβαση του Πύρρου στην Ιταλία την ίδια 

χρονιά στέρησε τους Έλληνες από την ισχυρότερη φυσιογνωμία της εποχής και από 

τις ισχυρές δυνάμεις που διέθετε, την κρίσιμη περίοδο της εισβολής
307

. Εμπρός στον 

επερχόμενο κίνδυνο οι Έλληνες θα συνενωθούν και οι Αιτωλοί θα αποστείλουν την 

πλέον ισχυρά δύναμη στην περιοχή των Θερμοπυλών, η οποία επιλέγεται ως η 

προσφορότερη τοποθεσία για άμυνα κατά του εχθρού. Ο αιτωλικός στρατός 

αριθμούσε περί τους 15.000 άνδρες περίπου
308

. Είναι φανερό ότι οι Αιτωλοί θα ήταν 

περισσότεροι από τους 10.000 οπλίτες και τους 500 ιππείς των Βοιωτών, αφού ο 

Παυσανίας(10.20.4) μας πληροφορεί ότι «Αἰτωλῶν δὲ πλείστη τε ἐγένετο 

στρατιά». Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η στρατιωτική ιεραρχία παρούσα σε μια 

επιχείρηση, με το στρατηγό Ευρύδαμο και τους ἐπιλέκταρχους να ηγούνται της 
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 Bouraselis 2003, 39-50. Την δεκαετία 300-290 π. Χ. η Βοιωτία έχει υπογράψει αμυντικό σύμφωνο 

με την Αιτωλία υπό την απειλή του Κάσσανδρου. Η Φωκίδα με βάση τα επιγραφικά δεδομένα της 
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των Αιτωλών με τον Δημήτριο Πολιορκητή λίγα χρόνια αργότερα (292-289 π. Χ.), μέσα σε μια 

δεκαετία έχει προσχωρήσει πλήρως στην συμπολιτεία, IG IX I
2
, 170 (‘συμπολιτευόμενοι μετ’ 

Αἰτωλῶν’). Με τη δυτική Λοκρίδα να έχει προσχωρήσει την ίδια περίοδο στην συμπολιτεία, μέσα σε 

μια δεκαετία, στο πέρασμα από τον 4
ο
 στον 3

ο
 αιώνα π. Χ., τα κυριότερα κράτη της κεντρικής Ελλάδας 

έχουν αναγνωρίσει, είτε ως μέλη της είτε ως σύμμαχοι, τη δύναμή της.  
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 Hammond 1999, 353-356. Της γαλατικής εισβολής προηγήθηκαν σκληρές συγκρούσεις επί σχεδόν 

δεκαπεντετία, μεταξύ Δημητρίου Πολιορκητή, Πύρρου, Πτολεμαίου Κεραυνού και Αντιγόνου Γονατά 

για την κατάληψη του μακεδονικού θρόνου.  
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 Hammond 1967,  
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 Ο Flaceliere 1937, 96 με βάση την πληροφορία του Παυσανία εύλογα υποστηρίζει ότι πρόκειται 

περί λάθους στον αριθμό των ψιλών πολεμιστών στο κείμενο, καθώς ο παραδοσιακός τρόπος πολέμου 

των Αιτωλών βασιζόταν στις τακτικές των ελαφρά οπλισμένων πολεμιστών, συνεπώς ο αριθμός ήταν 

σίγουρα αρκετά μεγαλύτερος των οπλιτών. Σε μια στιγμή γενικού συναγερμού το 279 π. Χ., προφανώς 

ο αριθμός θα ήταν ίσος ή μεγαλύτερος των 12.500 ανδρών που εκστράτευσαν το 321 π. Χ. σε Λοκρίδα 

και Φωκίδα. 
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άμυνας
309

. Η έγκαιρη συγκέντρωση του ελληνικού στρατού στις Θερμοπύλες 

συμπίπτει με την είσοδο των Γαλατών του Βρένου στην Αχαϊκή Φθιώτιδα. Το πρώτο 

φυσικό εμπόδιο μεταξύ των αντιπάλων, ο Σπερχειός ποταμός δεν εμπόδισε τους 

Γαλάτες να επιτύχουν την διάβαση του παρά την καταστροφή των γεφυρών από 

ελληνικής πλευράς
310

. Η προέλαση τους γίνεται ταχύτατα και λεηλατώντας αλλά 

προσκρούει επάνω σε δύο οχυρωμένες πόλεις, τις οποίες υπερασπίζουν οι Αιτωλοί με 

ιδιαίτερη ανδρεία, τις Ερυθρές και την Ηράκλεια. Η υπεράσπιση της Ηράκλειας 

Τραχινίας αποθαρρύνει τους Γαλάτες και η συνακόλουθη ολοήμερη επίθεση τους στα 

στενά θα αποτύχει. Στο σημείο αυτό, οι Γαλάτες επιλέγουν την παράκαμψη του 

στενού μέσο ενός πλευρικού ελιγμού. Ο Βρέννος ήταν πληροφορημένους προφανώς 

από αιχμαλώτους ή αυτόμολους για δύο πράγματα γνωστά από το παρελθόν: πρώτον,  

πως οι Αιτωλοί αποτελούσαν τη σημαντικότερη δύναμη αντίστασης και την κεφαλή 

του ελληνικού στρατεύματος και πως ήδη δύο φορές είχαν εγκαταλείψει την 

παράταξη για να υπερασπίσουν την Αιτωλία και δεύτερον, πως το στενό των 

Θερμοπυλών μπορούσε να πλευροκοπηθεί και να αχρηστευθεί. Έτσι διαμοίρασε τον 

στρατό του σε τρία μέρη. Για να πετύχει την απομάκρυνση των Αιτωλών αποστέλλει 

το ένα τρίτο του στρατού του με τους Ορεστόριο και Κομβούτη να εισβάλλουν στην 

Αιτωλία, ο ίδιος επιλέγει την προσβολή των Δελφών, τη λεηλασία των οποίων 

θεωρούσε βέβαιη, ικανοποιώντας την αρπαχτική μανία των Γαλατών και το άλλο 

τρίτο του στρατού του το άφησε στην περιοχή των Θερμοπυλών με τον υπαρχηγό του 

Ακιχώριο, κρατώντας σε εγρήγορση τους Έλληνες ώστε να διασπάσει τις δυνάμεις 

τους. Η πορεία που ακολούθησαν είναι η βόρεια όχθη του Σπερχειού ποταμού, 

διαμέσου της περιοχής της Υπάτης, της πρωτεύουσας των Αινιάνων, διασχίζοντας 

τους ορεινούς όγκους της Οίτης, συνεχίζοντας διαμέσου της κοιλάδας του Δάφνου 

ποταμού για το εσωτερικό της Αιτωλίας
311

. Το δρομολόγιο αυτό, ήταν το μοναδικό 

που μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος για την είσοδο στην Αιτωλία από την περιοχή 

των Θερμοπυλών κατεβαίνοντας από τον βορρά, όπως είχε πράξει και ο Δημήτριος ο 

Πολιορκητής δέκα χρόνια πριν. Η πρώτη και σπουδαιότερη πόλη που συνάντησαν 

στην πορεία τους οι Γαλάτες ήταν το Κάλλιον, πρωτεύουσα του αιτωλικού φύλου 

των Καλλιέων. Έρημη η πόλη από σημαντική φρουρά και ελλιπώς οχυρωμένη,  

καταλαμβάνεται εύκολα και παραδίδεται σε άγρια λεηλασία και σφαγή. Ο 

αντιπερισπασμός των Γαλατών ήταν επιτυχής, καθώς αγγελιοφόροι μετέδωσαν 

γρήγορα την είδηση της  καταστροφής στο αιτωλικό στράτευμα στις Θερμοπύλες, το 

οποίο έσπευσε να προλάβει τα χειρότερα. Η κατοχή του Καλλίου άφηνε ελεύθερο τον 

δρόμο είτε προς την κεντρική Αιτωλία και την περιοχή του Θέρμου, είτε προς τα 

παράλια και την πόλη της Ναυπάκτου. Η πρωτοφανής καταστροφή του Καλλίου 

προκάλεσε γενικό συναγερμό τόσο στην Αιτωλία με την ανάκληση της στρατιάς και 

με την ενεργοποίηση των φρουρών που είχαν μείνει πίσω  όσο και κτός της 
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συμπολιτείας, καθώς οι Αχαιοί αμέσως διεκπεραίωσαν από το Αντίρριο ένα σώμα 

οπλιτών προς ενίσχυση των Αιτωλών
312

. Οι τελευταίοι, ήταν και οι πρώτοι που 

βρέθηκαν απέναντί τους δίνοντας το πρώτο χτύπημα στους Γαλάτες σε μια σκληρή 

μάχη με αρκετές απώλειες και για τους ίδιους. Οι Γαλάτες ακολούθησαν τον δρόμο 

της επιστροφής προς τις Θερμοπύλες επιλέγοντας αυτή τη φορά διαφορετικό 

δρομολόγιο, λίγο βορειότερο στη διάβαση των όρων Τυμφρηστού-Οξιάς
313

. Στην 

πορεία της επιστροφής τους, οι Αιτωλοί θα τους συναντήσουν για να εκδικηθούν την 

καταστροφή της πόλης τους. Στην τοποθεσία Κοκκάλια, στους πρόποδες του 

Τυμφρηστού, έχει αποδοθεί το πεδίο σύγκρουσης που επέφερε το σοβαρότερο 

πλήγμα στους υποχωρούντες Γαλάτες
314

. Η υποχώρησή τους συνοδεύτηκε κατά 

πόδας από τους Αιτωλούς παρενοχλώντας τους συνεχώς κατά την προσφιλή τακτική 

του κλεφτοπολέμου έως ότου βρεθούν έξω από την επικράτειά τους στην κοιλάδα του 

Σπερχειού. Στο μεταξύ ο Βρέννος πριν αναχωρήσει για τους Δελφούς, μαζί με τον 

Ακιχώριο πετυχαίνουν την διάρρηξη των στενών στις Θεμοπύλες ακολουθώντας το 

αρχαίο δρομολόγιο που ακολούθησε το 480 π. Χ. και ο Υδάρνης των Περσών. Οι 

Έλληνες αποδυναμωμένοι από την αναχώρηση των Αιτωλών και κυρίως 

περικυκλωμένοι από τους Γαλάτες επιβιβάζονται στα πλοία των Αθηναίων που 

περιπολούν στην περιοχή και αποχωρούν αφήνοντας πλέον το πεδίο ανοιχτό στους 

Γαλάτες προς την κεντρική Ελλάδα και τους Δελφούς ιδιαίτερα. Η άμυνα των 

Δελφών θα οργανωθεί πρόχειρα από τους Έλληνες αλλά με ταχύτητα και 

αποφασιστικότητα ανάλογη του Βρέννου, ο οποίος προχωρούσε ακάθεκτος προς τα 

εκεί. Πρώτοι οι Φωκείς οι οποίοι κατοικούν τα μέρη αυτά αντιτάσσουν μια στιβαρή 

άμυνα βοηθούμενοι από μικρό σώμα Αιτωλών που προφανώς παραμένει στην 

ελεγχόμενη από τους ίδιους περιοχή
315

. Την δεύτερη μέρα φτάνει μια αιτωλική 

δύναμη 1.200 Αιτωλών υπό τις διαταγές του ἐπιλέκταρχου Φιλόμηλου. Η ευθύνη του 

ιερού είναι υπόθεση των Αιτωλών και η απελευθέρωση των δυνάμεων από τα άλλα 

μέτωπα ακολούθησε την άμεση υπεράσπιση των Δελφών. Η περιγραφή των μαχών 

προσλαμβάνει από τον Παυσανία ποιητική μορφή, παραμένει αναντίρρητη όμως η 

καταστροφή που υπέστησαν οι Γαλάτες από τους Έλληνες, που πλέον καταφθάνουν 

από κάθε σημείο και από τους Αιτωλούς που αυξάνουν τις δυνάμεις τους, καθώς και 

από την βοήθεια που πρόσφεραν τα δύσβατα εδάφη και οι αντίξοες καιρικές 

συνθήκες
316

. Την τρίτη ημέρα  οι εισβολείς έχουν κυκλωθεί και βάλλονται από τους 

Έλληνες πανταχόθεν. Η μάχη τώρα μεταλλάσει την θέση των επιτεθεμένων σε 

αμυνόμενους. Πλέον η σύγκρουση λαμβάνει την μορφή της διαρκούς παρενόχλησης 

του υποχωρούντος εχθρού μέχρι την αποπομπή του από την Ελλάδα
317

. Η αποτίμηση 

του πολέμου κλείνει με την εξύψωση του ρόλου της Αιτωλικής συμπολιτείας στην 

έκβαση της τελικής νίκης. Η προσφορά του αιτωλικού στρατού ήταν τόσο σημαντική 

ώστε ο Βρέννος επεδίωξε να απαλλαγεί από την παρουσία του με μια ιδιαίτερη 

εισβολή σε μια χώρα ορεινή. Οι Αιτωλοί είναι παντού νικητές, στις Θερμοπύλες, 

στην Αιτωλία, στους Δελφούς, στην άμυνα της Ηράκλειας, στην προέλαση στον 

Σπερχειό. Η νίκη κεφαλοποιήθηκε από τους Αιτωλούς, διαιωνίζοντας την αρετή τους 

και την φήμη τους βάζοντας την σφραγίδα στον χαρακτηρισμό τους ως σωτήρες της 

Ελλάδας σε όλη την κατοπινή τους πορεία, έναν χαρακτηρισμό που με πάθος 
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υποστηρίζουν και θυμίζουν σε όλους
318

. Οι Δελφοί στολίζονται με τρόπαια της νίκης. 

Ο ναός διακοσμήθηκε με αγάλματα των Αιτωλών διοικητών του στρατεύματος που 

ηγήθηκαν της νίκης, άγαλμα που προσωποποιούσε την Αιτωλία σαν γυναίκα 

οπλισμένη που κάθεται ως νικήτρια πάνω σε γαλατικές ασπίδες και πραγματικές 

γαλατικές ασπίδες ως λάφυρα τοποθετημένα απέναντι από τα αντίστοιχα λάφυρα των 

Περσών, αφιερωμένα από τους Αθηναίους στο ναό των Δελφών
319

. Η αντιστοιχία 

είναι εμφανής: η προστασία του θεού και η διάσωση του ναού του από την 

προηγούμενη μεγάλη βαρβαρική εισβολή του Πέρση Ξέρξη εξομοιώνεται με την 

τωρινή σωτηρία από τους Γαλάτες του Βρέννου, κάτι που τονίζεται και μέσα από την 

διήγηση του Παυσανία με γλαφυρό τρόπο. Το μήνυμα είναι σαφές: οι Αιτωλοί είναι 

οι νέοι Αθηναίοι, οι νέοι σωτήρες της Ελλάδας, όπως πρώτευσαν οι τελευταίοι στους 

περσικούς πολέμους έτσι τους μιμήθηκαν οι Αιτωλοί στην γαλατική εισβολή. Τα 

αιτωλικά νομίσματα μέσω της εικονογράφησής τους διαιωνίζουν τον θρίαμβο για τον 

επόμενο αιώνα
320

. Τουλάχιστον άλλη μία ελληνική πόλη, οι Θεσπιές της Βοιωτίας, ως 

ένδειξη ευγνωμοσύνης στον αγώνα των Αιτωλών αφιέρωσαν στην Ολυμπία, τον άλλο 

ιερό χώρο των Ελλήνων, ένα άγαλμα του διοικητή Πλείσταινου, γιου του στρατηγού 

Ευρύδαμου, ανάμεσα στα άλλα αγάλματα των βασιλέων που ήταν στημένα στον 

χώρο
321

. Άλλοι Έλληνες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εξέλιξη της 

σύγκρουσης, έσπευδαν να παρατηρήσουν τον χώρο των συγκρούσεων και να 

ακούσουν τις ιστορίες που τις συνόδευαν, θυσιάζοντας και προσφέροντας τιμές και 

ευχαριστίες στους προστάτες του ιερού και των Ελλήνων, όπως μαρτυρείται από το 

ψήφισμα των Κώων
322

. Στους Δελφούς δε, καθιερώνεται μια γιορτή ως ανάμνηση της 

σωτηρίας του ναού και της ελληνικής νίκης, τα Σωτήρια. Τελούνταν στην αρχή κάθε 

χρόνο και ασφαλώς τονίζεται η αιτωλική, ουσιαστικά, νίκη. Η τέλεσή τους όμως κάθε 

χρόνο σημαίνει πως μένουν στην σκιά των Πυθίων που τελούνται στον ίδιο χώρο και 

καθώς μάλιστα συμπίπτουν μία φορά στα τέσσερα χρόνια η διαφορά αυτή γίνεται 

εντονότερη. Η αναδιοργάνωσή τους θα πραγματοποιηθεί από τους Αιτωλούς το 246 

π. Χ. με την τέλεση τους κάθε τέσσερα χρόνια, στο πρότυπο όλων των μεγάλων 

πανελληνίων αγώνων και η αύξηση της αίγλης τους τεκμηριώνεται με την αποδοχή 

τους από τις ελληνικές πόλεις και μάλιστα και από πόλεις μακρινές από την κεντρική 

Ελλάδα
323

. Η αξιοποίηση των αγώνων ως εργαλείου εξύψωσης του αιτωλικού κύρους 

είναι κάτι που προσπαθούν να επιτύχουν διαρκώς οι Αιτωλοί
324

.    

 Τα γεγονότα των ετών 280-279 π. Χ., έδειξαν την σημασία των Δελφών και 

των γύρω περιοχών για την διατήρηση της ασφάλειας της Αιτωλίας. Τα ερείπια και οι 

σφαγιασθέντες του Καλλίου ήταν μια ισχυρή προειδοποίηση πως η διατήρηση σε 

εχθρικά χέρια των Δελφών έθετε σε αμφισβήτηση την κατοχή της Λοκρίδας και 

Φωκίδας, ενώ άφηνε εκτεθειμένη την ανατολική πλευρά της Αιτωλίας σε σοβαρή 

απειλή. Για το λόγο αυτό η ενεργητικότητά τους στράφηκε, όχι τυχαία, στην 

καλύτερη αξιοποίηση της ευκαιρίας που τους προσέφερε η ανάδειξή τους ως 
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προστατών του ιερού των Δελφών. Η κυριότητά τους στον χώρο θα έπρεπε να γίνει 

με τρόπο που θα αποφεύγονταν αντιδράσεις από τους υπόλοιπους Έλληνες, όπως 

αυτή που εκδηλώθηκε από τον Άρεα το 280 π. Χ. Το αμφικτυονικό συνέδριο των 

Δελφών πρόσφερε την καλύτερη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η ιερή συμμαχία με 

κέντρο τον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, απλωνόταν σε όλα τα έθνη της κυρίως 

Ελλάδας και επιπλέον σε πιο απομακρυσμένα κράτη από τους Δελφούς, αποτελώντας 

την κυριότερη ιερή συμμαχία στον ελληνικό κόσμο
325

. Η είσοδος των Αιτωλών στο 

αμφικτυονικό συμβούλιο με δύο ψήφους λόγω της συμβουλής τους στην εκδίωξη των 

Γαλατών αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων τους
326

. Από 

το σημείο αυτό και έπειτα η μεγάλη εδαφική επέκταση της Αιτωλίας αντανακλάται 

στον έλεγχο των ψήφων στο αμφικτυονικό συμβούλιο που αυξάνονται καθώς ένα 

έθνος κάθε φορά προσαρτάται στην συμπολιτεία
327

. Η ειρηνική προσάρτηση που 

ακολουθήθηκε κατά κύριο λόγο, όπως με τη Φωκίδα και τη Λοκρίδα, συνεχίστηκε με 

βάση πλέον και το αυξημένο κύρος που προσέδιδε η προστασία του ιερού των 

Δελφών, που αποτελούσε την έδρα της αμφικτυονίας. Τα μέλη ένιωθαν οικεία την 

Αιτωλία ως προστάτιδα που εξασφάλιζε και την προστασία του ιερού συμβουλίου. Η 

εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα στα ελληνικά πράγματα κατά τη 

διάρκεια και στην συνέχεια της γαλατικής εισβολής, όταν εξέλιπε η ισχυρή δύναμη 

που θα διασφάλιζε την ακεραιότητα των μικρών εθνών στην κεντρική Ελλάδα 

βοήθησε την προβολή της Αιτωλικής συμπολιτείας ως την μόνη εγγυήτρια δύναμη 

της περιοχής. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που το συμβούλιο χρησιμοποιήθηκε 

για πολιτικούς λόγους. Ο Φίλιππος Β΄, οι Θηβαίοι, οι Θεσσαλοί είχαν στο παρελθόν 

κατά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιήσει τον έλεγχό του συμβουλίου για την επιβολή της 

πολιτικής τους
328

. Η προσοχή των Αιτωλών αναγκαστικά στράφηκε στα βόρεια και 

βορειανατολικά της σύνορα, που καλύπτονταν από τα μικρά έθνη των Αινιάνων στην 

κοιλάδα του Σπερχειού, των Δολόπων στο βορρά, και των Δωριέων στο νότο, στην 

ανατολική πλευρά του όρους Κόρακας. Αναγκαστικά, διότι ήταν επιβεβλημένος ο 

έλεγχος των εδαφών που αποτέλεσαν βάση για τις εισβολές των Δημητρίου 

Πολιορκητή και των Γαλατών στην Αιτωλία το 289 και 279 π. Χ. Αν και 

προτεραιότητα ήταν η κοιλάδα του Σπερχειού που αποτελούσε τμήμα των Αινιάνων, 

οι Δόλοπες ήταν αυτοί που συνδέθηκαν πρώτα με τη συμπολιτεία το 277 π. Χ. 

Αποτελούσαν μια ορεινή φυλή που απλώνονταν στον βόρειο ρου του Σπερχειού
329

. Η 

εισδοχή τους στην συμπολιτεία προέκυψε κατόπιν συμφωνίας, εφόσον ο χρόνος που 

έγινε φανερώνει την ανάγκη εξεύρεσης ενός στηρίγματος σε ενδεχόμενη νέα απειλή 

όπως των Γαλατών. Ο μικρός και αραιοκατοικημένος πληθυσμός τους και η γη τους 

που βρίσκεται σε επίκαιρο σημείο για την είσοδο στην νότιο Ελλάδα ήταν ισχυροί 

λόγοι για την αναζήτηση ισχυρών συμμάχων. Με την είσοδο των Δολόπων στην 

συμπολιτεία, η Αινίδα με την ισχυρή πόλη τους, την Υπάτη, περιβαλλόταν από την 

συμπολιτεία από κάθε πλευρά. Τους Δόλοπες στα βόρεια, την Οίτη και την Ηράκλεια 

στα νότια και την Φωκίδα στα δυτικά. Η προσχώρησή της το 273 π. Χ. ήταν άμεση 

συνέπεια της διαμορφωθείσας κατάστασης
330

. Η επέκταση της συμπολιτείας στην 
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περιοχή συνεχίστηκε το 271 π. Χ. με την ενσωμάτωση της Δωρίδας
331

. Η εισδοχή των 

λαών στην συμπολιτεία έγινε χωρίς να χρησιμοποιηθεί βία, καθώς εύκολα θα 

μπορούσε να κάνει χρήση ης στρατιωτικής της δύναμης για να προσαρτήσει τα εδάφη 

των πιο αδύναμων λαών στα βορειανατολικά της σύνορα. Αντίθετα πέτυχε την 

εισδοχή τους σε μόλις σε διάστημα επτά ετών, παρότι βρισκόταν σε θέση ισχύος. Η 

νέα μέθοδος επέκτασης για τα ελληνικά δεδομένα, κατόπιν ειρηνικών 

διαπραγματεύσεων, εξασφάλιζε στέρεα θεμέλια στην εδαφικά αυξανόμενη 

συμπολιτεία
332

.          

 Την ίδια περίοδο, η εξέλιξη των πραγμάτων στην δυτική Ελλάδα και την 

Πελοπόννησο έστρεψε την προσοχή της συμπολιτείας σε αυτή την κατεύθυνση. Η 

ανάφλεξη της σύγκρουσης μεταξύ του βασιλέα των Ηπειρωτών Πύρρου και των 

Μακεδόνων του Αντίγονου επικεντρώθηκε στην Πελοπόννησο, όπου η κατάληξη 

ήταν ο θάνατος του Πύρρου το 272 π. Χ. στο Άργος
333

. Τον θάνατο του Πύρρου, 

πιστού και ισχυρού συμμάχου των Ακαρνάνων, ακολούθησε η διαδοχή του στην 

εξουσία από τον γιό του τον Αλέξανδρο
334

. Αυτός ήρθε αντιμέτωπος με μια δύσκολη 

κατάσταση, καθώς είχε να αντιμετωπίσει την Ιλλυρική εισβολή που εξαπέλυσαν οι 

γείτονες του βασιλείου μετά τον θάνατο του Πύρρου και την εσωτερική αντιπαλότητα 

για την διεκδίκηση του θρόνου από τον αδερφό του Έλενο που υποστηριζόταν από 

τον αντίπαλό του Αντίγονο. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε λοιπόν στην Ήπειρο, 

αποτελούσε άσχημη εξέλιξη για τους Ακαρνάνες που αποτελούσαν συμμάχους του 

βασιλέα Πύρρου από το 283 π. Χ. Ο διάδοχός  του Αλέξανδρος αντιμετώπιζε σοβαρά 

προβλήματα και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με την παροχή της απαραίτητης 

βοήθειας στην σύμμαχό του, η οποία πλέον έμενε ακάλυπτη απέναντι στην διαρκώς 

αυξανόμενη σε ισχύ γείτονά της Αιτωλία. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην άμεση 

διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των δύο άσπονδων γειτόνων. Το 271 π. Χ. 

υπογράφεται η αιτωλοακαρνανική συνθήκη, όπως μαρτυρά επιγραφή από την 

Ολυμπία (IG IX
2
 I, 3A). Καθορίζεται ο Αχελώος ως σύνορο μεταξύ των δύο. Η 

συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα ισοπολιτείας, έγκτησης, επιγαμίας. Είναι πολύ 

σημαντική η διάσωση της συνθήκης αυτής, για την κατανόηση της αιτωλικής 

πολιτικής. Αν προχωρούν στην παραχώρηση σημαντικών προνομίων σε περίπτωση 

μιας συμμαχικής συνθήκης και μάλιστα έναντι των άσπονδων εχθρών τους, είναι 

εύκολο να συμπεράνουμε την πολιτική που εφαρμόζουν στην εισδοχή εντός της 

συμπολιτείας των νέων μελών. Μέχρι το 270 π. Χ. η συμπολιτεία είχε διασφαλίσει με 

την πολιτική που ακολούθησε την επικράτειά της και τα χερσαία και τα θαλάσσια 

σύνορά της. Η φιλία και η αμυντική συμμαχία με την Ακαρνανία διασφάλιζε την 

προσβολή της από τα δυτικά ενώ η σταθεροποίηση των δεσμών φιλίας με την Ηλεία 

στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο είχε βοηθήσει στην εξασφάλιση και των 

νοτιοδυτικών ακτών της Πελοποννήσου και την δυνατότητα παρέμβασης στις 

διαμορφωθείσες εξελίξεις στην περιοχή. Το 272 π. Χ. η εσωτερική κατάσταση στην 

Ηλεία ήταν σε αναστάτωση με την κατάληψη της εξουσίας από τον τύραννο 

Αριστότιμο
335

. Η ανάληψη της εξουσίας είχε γίνει με την βοήθεια του Αντίγονου 

Γονατά, ο οποίος προσπαθούσε να βρει ερείσματα στην διαμάχη του με τον Πύρρο 

την περίοδο αυτή. Η εξουσία του Αριστότιμου διαρκεί πέντε μήνες έως ότου 
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ανατραπεί και θανατωθεί από τους εξόριστους φυγάδες που κατέφυγαν στην Αιτωλία. 

Η επιλογή της Αιτωλίας δεν είναι τυχαία καθώς οι πανάρχαιοι δεσμοί μεταξύ των δύο 

λαών είναι ισχυροί και μακρόχρονοι
336

. Η επιστροφή δε των φυγάδων προφανώς 

έγινε με την μορφή μιας οργανωμένης ένοπλης εκστρατείας. Η ηθική, έστω, ενίσχυση 

των Αιτωλών στην κίνηση αυτή είναι εμφανής. Αν και η κίνηση αυτή έχει ως 

έναυσμα την πανάρχαιη φιλία και συγγένεια Αιτωλών και Ηλείων, δεν μπορεί παρ’ 

όλα αυτά να αποκλειστεί η γενικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή 

για την σημασία μιας τέτοιας κίνησης. Η πρόσφατα συγκροτημένη (280 π. Χ.) 

Αχαϊκή συμπολιτεία, προεξοφλούσε έναν εν δυνάμει ισχυρό αντίπαλο στα απέναντι 

παράλια του πατραϊκού κόλπου και η ισχυροποίηση της αποτελούσε πιθανό φραγμό 

στην επικοινωνία των Αιτωλών με την Πελοπόννησο. Εξάλλου η παρέμβαση στα 

πράγματα της Πελοποννήσου μπορούσε μόνο να επιτευχθεί με την εξασφάλιση μιας 

βάσης στην περιοχή. Η πατροπαράδοτη φιλία με την Ηλεία αποτελεί την καλύτερη 

επιλογή και έναν πιστό σύμμαχο στα νώτα των Αχαιών, κάτι που θα φανεί τα 

επόμενα χρόνια. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να πιστώσουμε μια τόσο μακρόπνοη 

πολιτική στη διπλωματία των Αιτωλών, η κατοχή των παραλίων της νότιας Αιτωλίας 

από τους Αχαιούς δεν έχει ξεχαστεί και η προστασία τους με τη διασφάλιση ενός 

πολύτιμου συμμάχου ως αντιπερισπασμό στα νώτα τους δεν μπορεί να υποτιμηθεί. 

 

 

- Το πρόβλημα της Ακαρνανίας 

   

 Την πρώτη δεκαετία που ακολούθησε τη γαλατική εισβολή, η συμπολιτεία 

αυξάνει τα σύνορά της αποφεύγοντας τη χρήση βίας. Οι γείτονές της δεν βλέπουν ως 

απειλή την Αιτωλία, αλλά επιδιώκουν την προστασία ενός ισχυρού παράγοντα στην 

περιοχή και την ισότιμη συμμετοχή στα κοινά της συμπολιτείας που τους προσφέρει. 

Την κυριότερη αιτία όμως για την ειρηνική ατμόσφαιρα στην περιοχή της κεντρικής 

Ελλάδας και την απρόσκοπτη εισδοχή νέων μελών στην συμπολιτεία καθ’ όλη την 

διάρκεια των ετών 278-245 π. Χ., αποτελεί η παθητική αντιμετώπιση των εξελίξεων 

στην νότια Ελλάδα από τον βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονο, ο οποίος αρκείται 

στην διασφάλιση της εξουσίας του και την αναδιοργάνωση του βασιλείου μετά τις 

καταστροφές από τις εμφύλιες διαμάχες και τις εισβολές των Γαλατών
337

. Επιπλέον, 

αρκείται στην παρουσία του στην νότια Ελλάδα εξασφαλίζοντας κυρίως τον έλεγχο 

των Αθηνών και της Κορίνθου με την παρουσία φρουρών. Χαρακτηριστική τακτική 

της πολιτικής που ακολουθεί η Αιτωλία είναι η αποφυγή εμπλοκής σε γενικευμένες 

συγκρούσεις που ξεσπούν στην περιοχή της και δε διακυβεύονται συμφέροντα ζωτικά 

για την ίδια. Έτσι στον μεγάλο πόλεμο που ξεσπά μεταξύ των ετών 268-261 π. Χ. τον 

καλούμενο Χρεμωνίδειο, μένει αμέτοχη. Στον πόλεμο συμμετέχουν η Αθήνα και η 

Σπάρτη μαζί με άλλες πόλεις εναντίον των Μακεδόνων και οι συγκρούσεις 

διαδραματίζονται κυρίως στην περιοχή του Ισθμού, στην Αττική και το Αιγαίο, με 

την Αιτωλία να παρακολουθεί διακριτικά
338

. Καμία προσθήκη νέου μέλους δεν 

παρατηρείται την περίοδο αυτή που η ανατολική Ελλάδα συγκλονίζεται από τον 

πόλεμο. Με την λήξη του όμως η πολιτική της επέκτασης συνεχίζεται. Η πολιτική της 

επέκτασης συνεχίζεται με την τακτική των διαπραγματεύσεων και την ειρηνική 

επέκταση να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Το 263/2 π. Χ. η Επικνημίδια Λοκρίδα 
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πιστοποιείται ότι προσχωρεί στη συμπολιτεία,  καθώς μαρτυρείται η παρουσία 

εκπροσώπου της κυριότερης πόλης τους, της Σκάρφειας, στην εκλογή ενός αξιώματος 

της συμπολιτείας και ταυτόχρονα την περίοδο αυτή αυξάνονται οι ψήφοι της 

συμπολιτείας στο αμφικτυονικό συνέδριο των Δελφών
339

. Η ολοκλήρωση της 

επέκτασης στην κεντρική Ελλάδα έγινε με την προσάρτηση των Μαλλιέων ανάμεσα 

στο 262 και 260 π. Χ., με την κυριότερη πόλη τους, τη Λαμία, στον βόρειο ρου του 

Σπερχειού ποταμού, στα σύνορα με τον Μαλλιακό κόλπο. Από αιτωλικής πλευράς ο 

έλεγχος της βόρειας πλευράς της κοιλάδας του Σπερχειού ασφάλισε το πεδίο 

εξόρμησης των δύο εισβολών των προηγούμενων χρόνων (του Δημητρίου και των 

Γαλατών) και αποκτούσε μία καλύτερη αμυντική γραμμή από τον ποταμό Σπερχειό, 

το βουνό Όθρυς
340

.          

 Την πλέον σημαντική εξέλιξη στην εξωτερική πολιτική της συμπολιτείας 

αποτελεί η συμφωνία με τον βασιλέα της Ηπείρου Αλέξανδρο Β΄ για τον διαμελισμό  

της Ακαρνανίας, δεκαπέντε περίπου χρόνια μετά την συνθήκη ειρήνης και συμμαχίας 

μεταξύ των δύο. Οι πηγές που μας πληροφορούν για το γεγονός είναι για άλλη μια 

φορά ‘συζητήσιμες’, εφόσον περιγράφουν το γεγονός από χρονική απόσταση. Ο 

Πολύβιος παρουσιάζει την πληροφορία μέσα από τη δημηγορία ενός Ακαρνάνα, του 

Λυκίσκου, στην οποία οι αναφορές γίνονται πολλά χρόνια αργότερα από το γεγονός,  

με κύριο σκοπό τη λασπολογία σε βάρος των Αιτωλών για την επίτευξη ενός 

πολιτικού σκοπού εκ μέρους των Ακαρνάνων
341

. Σε αυτόν τον ρητορικό λόγο, με τις 

όποιες υπερβολές μπορεί να περιλαμβάνει, ο Πολύβιος φροντίζει να επαναφέρει την 

μόνιμη κατηγορία του για την αρπαχτικότητα των Αιτωλών και τη διαρκή συνομωσία 

τους εναντίον των Αχαιών, καθώς βρίσκεται στο ίδιο κείμενο με τις αναφορές του για 

ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Αιτωλών και Αντιγόνου για την διαμελισμό της 

Αχαϊας
342

. Το μόνο σίγουρο είναι η συμφωνία μεταξύ των Αιτωλών και του 

Αλέξανδρου Β΄. Το ερώτημα είναι, τι κέρδος αποκομίζει η Αιτωλία από την εξέλιξη 

αυτή; Η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των δύο συμπολιτειών εξασφάλιζε την προστασία 

στα δυτικά σύνορα των Αιτωλών και την ειρήνη, εν αντιθέσει προς παλαιότερες 

προστριβές. Μόνο η εμφάνιση μιας νέας απειλής από την πλευρά αυτή των συνόρων 

θα μπορούσε να δικαιολογήσει την πράξη, όμως δεν είναι ορατή μια απειλή ούτε καν 

στην φαντασία των Αιτωλών. Στο παρελθόν δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον οι Αιτωλοί 

(ούτε καν οι Ηπειρώτες) να προσαρτήσουν εντελώς την Ακαρνανία, μια περιοχή 

ορεινή με καλά οχυρωμένες πόλεις. Στο ερώτημα λοιπόν για τον ενδιαφερόμενο να 

διαταράξει την αιτωλοακαρνανική συνθήκη, θα πρέπει να στραφούμε στο εσωτερικό 

της Ακαρνανίας και τον Αλέξανδρο Β΄ . Η συνθήκη του 271 π. Χ. παραχωρούσε 

πολλά δικαιώματα εκατέρωθεν με κυριότερο την πολιτική ισότητα και την 

λεπτομερειακά περιγραφόμενη στρατιωτική αλληλοβοήθεια σε περίπτωση κινδύνου. 

Οι διατάξεις αυτές διαγράφουν ένα κλίμα απεριόριστης φιλίας και εμπιστοσύνης που 

ξεπερνούν την διαχρονική εχθρότητα μεταξύ τους, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη πως 

οι Αιτωλοί αποτελούν τον ισχυρό εταίρο στην συμμαχία και είναι αυτοί που 

προχωρούν σε τόσο γενναιόδωρες παραχωρήσεις. Άμεσο αντίκτυπο του κλίματος που 

διαγράφεται στην Ακαρνανία με την αιτωλοακαρνανική προσέγγιση είναι αφενός η 
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ενόχληση που προκάλεσε στην άλλοτε στενή σύμμαχο των Ακαρνάνων Ήπειρο και 

αφετέρου η δημιουργία ενός κλίματος φιλίας από μια μερίδα πολιτών εντός των 

Ακαρνανικών πόλεων για τη διατήρηση της σχέσης αυτής. Η στενή σύμμαχος των 

Ακαρνάνων, Ήπειρος, με τον βασιλιά της Πύρρο είχε αναλάβει την προστασία τους 

αναγνωρίζοντας τον Ηπειρώτη βασιλιά ως ηγεμόνα τους
343

. Μετά την αναστάτωση 

που προκλήθηκε στην Ήπειρο με τον θάνατο του κραταιού βασιλιά και το κενό 

προστασίας που δημιουργήθηκε στην Ακαρνανία, η τελευταία στράφηκε στην ισχυρή 

γείτονά της Αιτωλία προκιμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητά της
344

. Με τη 

σταθεροποίηση του Αλέξανδρου Β΄ στο θρόνο της Ηπείρου το ενδιαφέρον για την 

Ακαρνανία αναθερμάνθηκε με αποτέλεσμα να μην ευνοεί ο Αλέξανδρος την 

συμφωνία που υπογράφηκε και το θετικό κλίμα που δημιούργησε εντός της 

Ακαρνανίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπολιτεία των Ακαρνάνων αποτελείται 

από την συνένωση των πόλεων που καταλαμβάνουν το έδαφός της, είναι 

αναμενόμενο συμπέρασμα πως, με την υποδαύλιση τάσεων διάρρηξης της συνθήκης,  

προκλήθηκε διαφωνία στους κόλπους της συμπολιτείας των Ακαρνάνων για το 

μέλλον. Είναι προφανές ότι η διαφωνία στην εξωτερική πολιτική βασιζόταν στην 

επιλογή της συμπόρευσης με την Αιτωλία ή την Ήπειρο, ή καλύτερα εναντίον της 

Αιτωλίας ή εναντίον της Ηπείρου. Η ύπαρξη μιας μερίδας που επιθυμούσε την πλήρη 

πολιτική ανεξαρτησία από κάθε σύνδεση και με τους δύο δεν θα πρέπει να 

αποκλείεται. Η διεργασία αυτή προκάλεσε τον διαμελισμό της Ακαρνανίας και αν 

παρατηρήσουμε το γεωγραφική διαίρεσή της, προκύπτει πως η διαφωνία για την 

επιλογή συμμάχου βασιζόταν στην εγγύτητα των Ακαρνανικών πόλεων απέναντι σε 

Αιτωλία και Ήπειρο. Έτσι το βόρειο τμήμα πέρασε στον έλεγχο της Ηπείρου ενώ το 

νότιο προσαρτήθηκε στην Αιτωλία
345

. Η κεντρική κυβέρνηση του Ακαρνανικού 

Κοινού παρέλυσε εμπρός στις εξελίξεις, με την Αιτωλία να ενσωματώνει πλήρως τις 

πόλεις των Οινιαδών, της Στράτου, της Ματρόπολης και των Φυτειών και γενικά όλη 

την περιοχή της νότιας Ακαρνανίας που καλύπτει ο κάτω ρους του Αχελώου και 

τελειώνει με την έξοδό του στη θάλασσα. Προφανώς και θα χρησιμοποιήθηκε βία, 

όμως θα ήταν βραχύβια, καθώς οι συμπαθούντες την Αιτωλία είχαν προειλάνει το 

έδαφος. Άλλωστε η ενσωμάτωση των πόλεων ήταν πλήρης καθώς αποτέλεσαν 

βασικά μέλη της συμπολιτείας για την περίοδο μέχρι το τέλος της συμπολιτείας, με 

την Στράτο ιδιαίτερα και την Ματρόπολη να αποτελούν τις πλέον έμπιστες πόλεις 

στην ιστορία της συμπολιτείας, αποτελώντας μάλιστα και έδρα των αρχών της για 

ορισμένη περίοδο
346

. Πολλοί δε πολίτες των πρώην Ακαρνανικών πόλεων 

αναλαμβάνουν αξιώματα σημαντικά της συμπολιτείας μέχρι και αυτό του στρατηγού.  

  

 

- Η πρόκληση από την Αχαία  

 
Στα μέσα του 3

ου
 π. Χ. αιώνα η άνοδος στο προσκήνιο του Άρατου στην 

συμπολιτεία των Αχαιών θα στρέψει την προσοχή των Αιτωλών στην Πελοπόννησο.  

Γι’ αυτό, θα φροντίσει ο ίδιος ο Αχαιός πολιτικός που θα εγκαινιάσει μια πολιτική 

επιθετική με βασικό συστατικό της τη διενέργεια επιδρομών στα εδάφη των 

αντιπάλων του και την εξύφανση δολοπλοκιών για την επίτευξη των σκοπών του, 
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στοχεύοντας στην επέκταση της Αχαϊκής Συμπολιτείας στην κεντρική Ελλάδα και 

Πελοπόννησο. Η Μακεδονία ήταν ο κύριος αντίπαλός του, όμως η Αιτωλία στεκόταν 

εμπόδιο ως η κύρια δύναμη στα σχέδια του στην περιοχή. Το 245 π. Χ. ο Άρατος 

εκλέγεται για πρώτη φορά στρατηγός της Αχαϊκης Συμπολιτείας και πετυχαίνει την 

προσάρτηση της Κορίνθου στην συμπολιτεία του, αποσπώντας τη από τους 

Μακεδόνες, πράξη που του προσφέρει δόξα και φήμη
347

. Ο έλεγχος του Ισθμού του 

επιτρέπει παράλληλα να προσεταιριστεί την Βοιωτία, διαμορφώνοντας ένα μεγάλο 

αχαϊκό ‘μπλόκ’ που επεκτείνεται στις παρυφές της αιτωλικής επικράτειας στα νότια 

πελοποννησιακά σύνορά της και στα ανατολικά της. Ο στόχος της αχαϊκοβοιωτικής 

συμμαχίας γρήγορα θα γίνει ορατός από τις συντονισμένες ενέργειες των δύο
348

. Ο 

Άρατος θα κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του με τις επιδρομές που θα ξεκινήσει στα 

απέναντι αιτωλικά παράλια στην περιοχή της Καλυδώνας
349

. Πολύ γρήγορα θα φανεί 

όμως ότι η κύρια απειλή για τους Αιτωλούς δεν προέρχεται από την θάλασσα, αλλά 

από την στεριά. Οι επιδρομές δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αντιπερισπασμός για την 

κύρια εισβολή στην Αιτωλία από την πλευρά των συνόρων με την Βοιωτία και την 

συμπολιτευόμενη Λοκρίδα που αποτελεί το ανατολικό σύνορό της. Η κινητοποίηση 

των Αιτωλών είναι άμεση και το σύνολο των δυνάμεων της βαδίζει με ταχύτητα 

εναντίον των Βοιωτών πριν προλάβουν να ενωθούν με την αχαϊκή στρατιά του 

Αράτου. Η μάχη θα συναφθεί στην Χαιρώνεια της Βοιωτίας και θα εξελιχθεί σε 

συντριβή των Βοιωτών με 1.000 νεκρούς στο πεδίο της μάχης και τον στρατηγό τους 

Αβαιόκριτο επίσης νεκρό
350

. Η ολιγωρία του Άρατου να ενωθεί με τους συμμάχους 

του εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο από τους Αιτωλούς, δίνοντας 

συντριπτικό χτύπημα σε οποιαδήποτε φιλοδοξία εναντίον τους. Η ήττα ήταν καίρια, 

καθώς οδήγησε στην κατάρρευση της πολιτικής του Αράτου. Μάλιστα, λίγο 

αργότερα η κατάσταση θα ανατραπεί, με τον Αντίγονο να ανακτά την Κόρινθο και 

τον έλεγχο ξανά του Ισθμού
351

. Είναι η εποχή που οι Αιτωλοί θα επιχειρήσουν την 

ολοκλήρωση της νικηφόρας προσπάθειάς τους που ξεκίνησε στην Χαιρώνεια με την 

εκδικητική εκστρατεία τους στα απέναντι αχαϊκά παράλια, πληρώνοντας με το ίδιο 

νόμισμα τους Αχαιούς και φροντίζοντας να καταστρέψουν τις βάσεις εξόρμησης που 

χρησιμοποίησαν για την αιτωλική παράλια χώρα. Το 243 π. Χ. η αιτωλική στρατιά 

κατάφερε να περάσει τον Ισθμό και να εισβάλει με δυνάμεις επιλέκτων στην παράλια 

Αχαϊα. Παρά την αναπάντεχη ήττα στην Πελλήνη, ο σκοπός στέφθηκε από 

επιτυχία
352

. Οι Αιτωλοί με τον στρατηγό Πανταλέοντα και οι Αχαιοί με τον Άρατο 

συνάπτουν συμμαχία τερματίζοντας την διαμάχη τους. Είναι χαρακτηριστικό πως η 

είσοδος των Αιτωλών από τον Ισθμό έγινε χωρίς να παρενοχληθεί καθόλου από τον 

Αντίγονο που κατείχε τον Ακροκόρινθο. Είναι κάτι που επιβεβαιώνει τις καλές 

σχέσεις των δύο και ίσως και το κοινό μέτωπο που τους ένωνε απέναντι στην 

απειλητική πολιτική των Αχαιών που εκφραζόταν από τον Άρατο
353

. Η κρίση της 

περιόδου 245-243 π. Χ. αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Η αντίδραση της 

συμπολιτείας ήταν ταχύτατη, πραγματοποιήθηκε με ταχεία προέλαση, ανέδειξε την 
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επιτυχία των στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων, πιστοποίησε την πολιτική προστασίας 

των συμμάχων τους καθώς φρόντισαν να μεταφέρουν τον πόλεμο στον χώρο του 

αντιπάλου κρατώντας μακριά τους αντιπάλους από τα εδάφη των μελών της και 

χρησιμοποίησαν μετρημένη βία πραγματοποιώντας στοχευμένες ενέργειες. Μια 

αμυντική εκστρατεία με στόχο τον πυρήνα των δυνάμεων των Βοιωτών και την 

καταστροφή τους και μια τιμωρητική, κατά βάση εκστρατεία, στα αχαϊκά παράλια. 

Το αποτέλεσμα ήταν η πρόσδεση των Βοιωτών στο άρμα της συμπολιτείας το 245     

π. Χ. και η συνθήκη συμμαχίας με τους Αχαιούς το 241 π. Χ.
354

. Η Αιτωλική 

Συμπολιτεία το 245 π. Χ. έφτασε στο ζενίθ της επέκτασής της.   

 Από την στιγμή αυτή όμως και έπειτα αλλάζει και η πολιτική των Αιτωλών. Ο 

Άρατος συνεχίζει να εφαρμόζει την πολιτική της τρομοκρατίας με τις επιδρομές να 

συνεχίζονται στην Αττική για τον εξαναγκασμό της Αθήνας να εισχωρήσει στην 

Αχαϊκή Συμπολιτεία και με τις δολοπλοκίες εις βάρους του Άργους, για να επιφέρει 

το ίδιο αποτέλεσμα κάτι που θα καταφέρει εν τέλει με το Άργος το 229 π. Χ.
355

. Οι 

Αιτωλοί μέσα στο κλίμα αυτό θα υιοθετήσουν τις μεθόδους του για να 

αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ισχύ του μέσα στην ίδια την Πελοπόννησο. Το 240 

π. Χ. θα επιχειρήσουν μια εκστρατεία που ισοδυναμεί με επίδειξη δύναμης και με την 

οποία θα επιβεβαιώσουν την θέσης τους στην Πελοπόννησο μέσω της απόκτησης 

επωφελών συμμαχιών και της επιχείρησης φραγμού της Αχαϊκής επέκτασης και της 

αναδυόμενης σπαρτιατικής δύναμης από τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του Άγη Δ΄. 

Ο Αιτωλός στρατηγός Τίμαιος θα προελάσει ως την Λακωνία και στο ακρωτήριο 

Ταίναρο σκορπώντας τον τρόμο στη Σπάρτη. Η κατάληξη θα είναι επιτυχής, καθώς 

την ίδια εποχή η εσωτερική αντίδραση στη Σπάρτη θα επιφέρει τον θάνατο του Άγη 

και τη διάλυση της συμμαχίας με την Αχαϊα
356

. Παράλληλα στην ίδια περίοδο θα 

πρέπει να τοποθετηθεί η πρόσδεση στο άρμα της Αιτωλικής Συμπολιτείας των 

πόλεων της Αρκαδίας: Ορχομενού, Μαντίνειας, Τεγέας. Άλλωστε μόνο με τον έλεγχο 

των πόλεων αυτών θα μπορούσαν οι Αιτωλοί να εισβάλουν στην Λακωνία. Σε αυτή 

την περίοδο και την εκστρατεία θα πρέπει να εντοπιστούν και οι κατηγορίες που 

προβάλλει ο Πολύβιος εναντίον των Αιτωλών για τη λεηλασία των ιερών του 

Ταινάρου από τον Τίμαιο και των Λουσών στην Αρκαδία από τον Πολύκριτο. Είναι 

πολύ χαρακτηριστικό όμως ότι οι ενέργειες αυτές είναι εντεταγμένες σε πολεμικές 

εκστρατείες και δεν αποτελούν πειρατικές επιδρομές. Είναι χαρακτηριστικό επίσης 

ότι οι πόλεις γίνονται σύμμαχες των Αιτωλών (Πολ 2.46.2 «οὐ μόνον συμμαχίδας 

ὑπαρχούσας, ἀλλὰ καὶ συμπολιτευομένας»)357
. Επιπροσθέτως, ο Τίμαιος 

διαπραγματεύεται με την Φιγαλεία και την Μεσσηνία και εξασφαλίζει για τους 

Αιτωλούς φιλική όλη την δυτική πελοποννησιακή ακτή (μαζί με την παλαιά σύμμαχο 

Ηλεία)
358

. Το 241 π. Χ. συμβατικά αποτελεί μια χρονιά τομή, καθώς μια νέα γενιά 

πολιτικών ανδρών θα γεννηθεί στην πολιτική ζωή της Αιτωλίας που θα εγκαινιάσουν 

μια νέα επιθετική, δυναμική πολιτική ανταγωνιστική προς αυτήν που εξασκούσε ο  

Άρατος και που θα αναμετρηθεί επί ίσοις όροις με την πολιτική μετριοπάθειας και 
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παθητικότητας που επιλεγόταν κατά βάση ως τότε. Στην συνέλευση στο Θέρμο του 

241 π. Χ. το νέο επιθετικό πνεύμα που έφερε ο νεοεκλεγείς Τίμαιος με την υιοθέτηση 

της εκστρατείας στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο και με κύριους στόχους τις 

Μεσσηνία και Σπάρτη το 240 π. Χ., θα αντικαταστήσει το παλιό ειρηνικό και 

παθητικό πνεύμα που εξέφραζε ο Πανταλέων με τη μετρημένη χρήση των πολεμικών 

μέσων και την επίσπευση στην υπογραφή μιας συμμαχίας, όπως στην περίπτωση του 

Αράτου το 241 π. Χ. 

  

- Από τον Δημητριακό στον Συμμαχικό πόλεμο 

 
 Η χρονική περίοδος από το 280 π. Χ. έως το 239 π. Χ. αποτελεί μια 

πεντηκονταετία περίπου, ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ Αιτωλών και Μακεδόνων. 

Στο διάστημα αυτό η Αιτωλία μετατρέπεται στην κυριότερη πολιτική δύναμη στην 

νότια Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί το αντίπαλο δέος της Μακεδονίας που ελέγχει 

την βόρεια Ελλάδα και διατηρεί ορισμένες μόνο φρουρές στην νότια, όπως στην 

Αθήνα και την Κόρινθο. Η ισορροπία δυνάμεων οφείλεται κυρίως στην αποδοχή της 

κατάστασης από τον Μακεδόνα βασιλιά Αντίγονο Γονατά που δεν επιδιώκει την 

επιβολή του σε όλη την ελληνική χερσόνησο
359

. Βεβαίως οφείλεται και στην 

προσεκτική πολιτική της Αιτωλίας, η οποία, ενώ εκμεταλλεύεται το κενό από την 

απόσυρση των Μακεδόνων από την νότια Ελλάδα και πραγματοποιεί μια επέκταση 

των συνόρων της, με τη μέθοδο των διαπραγματεύσεων και της ειρηνικής – ως επί το 

πλείστον – τακτικής, δεν εμπλέκεται σε μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις, όπως ο 

Χρεμωνίδειος πόλεμος (268-263 π. Χ.). Το κυριότερο όμως είναι ότι οι φιλοδοξίες 

της επικεντρώνονται στην κεντρική και νότια Ελλάδα και όχι στα βόρεια σύνορά της,  

πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη αμφισβήτησης του άτυπου status quo που 

έχει διαμορφωθεί. Τα πράγματα αλλάζουν από το 239 π. Χ. και τον θάνατο του 

Αντιγόνου και την άνοδο στον θρόνο του νεαρού γιού του, Δημητρίου Β΄ (239-229   

π. Χ.). Η επάνοδος στο θρόνο ενός βασιλιά ο οποίος επιδιώκει την επανασύσταση της 

μακεδονικής δύναμης στην νότια Ελλάδα θα επαναφέρει την εχθρότητα μεταξύ των 

Αιτωλών και των Μακεδόνων  δυναμικά στο προσκήνιο, σε μια σκληρή σύγκρουση 

που με κάποιες διακοπές θα διαρκέσει ως το 197 π. Χ.
360

. Αυτήν την φορά όμως η 

σύγκρουση δεν αποτελεί μόνο μια πάλη για την διατήρηση της ανεξαρτησίας από 

πλευράς των Αιτωλών, αλλά μια πάλη για την κυριαρχία στην κυρίως Ελλάδα μεταξύ 

των δύο ισχυρότερων κρατών στην περιοχή. Σε αυτό θα συμβάλει και η αλλαγή στα 

πολιτικά πράγματα της συμπολιτείας, που από το 241 π. Χ. μια νέα γενιά πολιτικών 

θα επιδιώξει την δυναμική διεκδίκηση των συμφερόντων της συμπολιτείας και όχι 

την παθητική στάση που τηρούνταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Το κλίμα της εποχής 

επιβάλλει την νέα πολιτική, καθώς με την εμφάνιση στο πολιτικό παιχνίδι παιχτών, 

όπως η Αχαϊκή Συμπολιτεία του Αράτου και η αναδυόμενη σπαρτιατική δύναμη, 

αλλά και με την επανεμφάνιση της επεκτατικής μακεδονικής πολιτικής μαζί με την 

είσοδο των σκληρών Ιλλυριών στο προσκήνιο, εγκαινιάζεται η μέθοδος των βίαιων 

επιδρομών ως λύση για την ικανοποίηση των επιδιώξεων κάθε ενός από τους νέους 

παίχτες. Η Αιτωλία θα κληθεί να αντιπαρατεθεί με τον ίδιο τρόπο.    

 Η αρχή του πολέμου θα γίνει με την κάθοδο του Δημητρίου στη Βοιωτία και 

με την απόσπαση της από την συμμαχία με τους Αιτωλούς που χρονολογείται το 245     

π. Χ. Η εκστρατεία του Δημητρίου τοποθετείται χρονικά το 237/6 π. Χ. και συμπίπτει 
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με την αποκοπή από τη συμπολιτεία και της πόλεως του Οπούντα της Λοκρίδας στην 

ανατολική Ελλάδα
361

. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων στην ανατολική Ελλάδα, σε 

πρώτη φάση, αποδεικνύει πως κύριος στόχος του Δημητρίου είναι η αντιμετώπιση 

των Αχαιών, οι οποίοι συνεχίζουν την τακτική των επιδρομών και απειλούν την 

σύμμαχό του Αθήνα και τα λίγα ερείσματα μακεδονικής δύναμης που έχουν 

απομείνει στην Πελοπόννησο, όπως το Άργος, που απειλούνται με την ίδια 

τακτική
362

. Η διάνοιξη λοιπόν του δρόμου από τον βορρά προς το νότο για τον 

επανέλεγχο, την προστασία και την αντιμετώπιση των Αχαιών είναι η προτεραιότητα 

του Μακεδόνα βασιλιά. Την ίδια περίοδο ο Δημήτριος εκμεταλλεύεται την δυναστική 

κρίση στην Ήπειρο μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Β΄ και επαναφέρει το 

ηπειρωτικό βασίλειο στην σφαίρα επιρροής της Μακεδονίας
363

. Το γεγονός αυτό 

είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για να εξηγηθεί η εμπλοκή της Αιτωλίας στην 

πάλη με την Μακεδονία. Εξηγείται, βάσει του δόγματος που ακολουθεί πιστά η 

συμπολιτεία και έχει να κάνει με την προστασία της επικράτειάς της. Την στιγμή 

αυτή βρίσκεται κυκλωμένη από τη Μακεδονία, από ανατολάς με την απόσπαση των 

Βοιωτών από τον Δημήτριο και από τα βορειοδυτικά της σύνορα εφόσον η 

Μακεδονία με την εξασφάλιση και της Ηπείρου την έχει περιζώσει επικίνδυνα. Το 

πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από την στιγμή που ο άλλοτε σύμμαχος 

βασιλιάς Αλέξανδρος Β΄ της Ηπείρου, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει την 

διαμοίραση της Ακαρνανίας, έχει πλέον πεθάνει και έχει αφήσει το βόρειο κομμάτι 

της Ακαρνανίας που είχε εξασφαλίσει, στον έλεγχο της νέας κατάστασης που 

διαμορφώθηκε στην Ήπειρο και πλέον ελέγχεται από την Μακεδονία. Πλέον, ούτε 

από τα δυτικά της σύνορα μπορεί να αισθάνεται εξασφαλισμένη. Η μόνη πλέον ικανή 

δύναμη που έχει απομείνει εκτός της μακεδονικής επιρροής και γειτονεύει με την 

Αιτωλία είναι η Αχαϊκή Συμπολιτεία. Το 235 π. Χ. θα ανανεωθεί η συμμαχία μεταξύ 

των συμπολιτειών μπροστά στην κοινή απειλή. Την συμφωνία θα διαπραγματευτούν 

ξανά οι στρατηγοί Πανταλέων και Άρατος, όπως το 241 π. Χ. Από την στιγμή αυτή 

αρχίζει να βρίσκεται σε πολεμικό πυρετό η Αιτωλία. Η αντίδραση του Δημητρίου στη 

συμφωνία είναι ταχύτατη: εισβάλλει στην παράλια Αιτωλία και καταστρέφει την 

πόλη της Πλευρώνας. Η επιλογή του στόχου δεν έγινε τυχαία, καθώς πρόκειται για 

την γενέτειρα πόλη του στρατηγού Πανταλέοντα που διαπραγματεύτηκε την 

συμφωνία με τον ΄Αρατο
364

. Εξάλλου δε γνωρίζουμε καμία άλλη συνέπεια της 

εκστρατείας αυτής στην Αιτωλία. Η αντίδραση είναι ανάλογη από πλευράς των 

Αιτωλών. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να τοποθετηθεί η τρομερή επιδρομή του 

Ναυπάκτιου Βουκρί στην Αττική, όπως μνημονεύεται από αττική επιγραφή
365

. 

Χαρακτηρίζεται πειρατική, όμως το ερώτημα είναι ποια η διαφορά μιας τέτοιας 

επιδρομής από τις συνεχιζόμενες επιδρομές του Άρατου στην περιοχή; Εξάλλου 

μοιάζει πολύ ως προς τον στόχο με αυτήν του Τίμαιου λίγα χρόνια πριν το 240 π. Χ. 

στην Λακωνία. Η Αττική είναι σύμμαχος του Δημητρίου και με την κίνηση αυτή 

συνδράμουν την Αχαία στην αποκοπή της Αττικής από την Μακεδονία και τον 

εκφοβισμό του αντιπάλου. Στο ίδιο κλίμα με περισσότερο σαφείς στόχους εντάσσεται 

και η πολιορκία της Μεδεώνος στην Ακαρνανία το 231 π. Χ. Η αναδυόμενη 
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εχθρότητα της Ακαρνανίας στα σύνορα με την Αιτωλία προκάλεσε την πανδημεί 

εκστρατεία για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την ακαρνανική πόλη
366

. Το 

σημαντικό είναι όμως ότι η επιχείρηση αποσκοπούσε στο να προσθέσει την πόλη 

στην συμπολιτεία ως πλήρες μέλος. Η τακτική αυτή μοιάζει πολύ με την τακτική που 

ακολουθήθηκε αρκετά χρόνια πριν με την Ηράκλεια Τραχινία. Είναι η δεύτερη φορά 

που χρησιμοποιείται εξαναγκασμός για την ένταξη μια πόλης στη συμπολιτεία. Τα 

κίνητρα είναι παρόμοια με αυτά του 280 π. Χ., που η επιχείρηση έγινε για την 

εξασφάλιση μιας καλά οχυρωμένης πόλης για να ανακόψει την επέλαση των 

Γαλατών, έτσι και τώρα διέπεται από παρόμοια κίνητρα. Η πόλη βρίσκεται κοντά στο 

Άκτιο και την περιοχή που ενώνει την Ήπειρο με την Ακαρνανία, άρα σε στρατηγικό 

σημείο για την διάβαση ενός στρατού. Δε θα πρέπει όμως να υποτιμάται και η 

επιθυμία των Αιτωλών να τελειώνουν με την Ακαρνανία οριστικά, πετυχαίνοντας την 

προσάρτηση και του υπόλοιπου βόρειου τμήματος με την ευκαιρία της συμμαχίας 

των Ακαρνάνων με τους Μακεδόνες
367

. Είναι εξάλλου ενδεικτικό, ότι το Ακαρνανικό 

κοινό είχε παραλύσει, καθώς καμία κοντινή πόλη δεν προσέτρεξε προς βοήθειά της. 

Η επιχείρηση, όπως και να ’χει, κατέληξε σε αποτυχία λόγο των παραλήψεων των 

Αιτωλών στην διάρκεια της πολιορκίας και της συνδρομής των Ιλλυριών στους 

πολιορκημένους κατόπιν συμφωνίας με τον Δημήτριο που αιφνιδίασαν τους 

πολιορκητές. Είναι ενδεικτικό όμως πως η Ακαρνανία βρισκόταν στο άρμα των 

Μακεδόνων, καθώς ο Δημήτριος ήταν ουσιαστικά αυτός που έσωσε την κατάσταση. 

Την εσωτερική απορρύθμιση στην Ήπειρο, με την δολοφονία του τελευταίου μέλους 

της βασιλικής οικογένειας των Αιακιδών, της Διηδάμειας, ακολουθεί η κατάρρευση 

του Ηπειρωτικού βασιλείου και η αντικατάστασή του από ένα κοινό των Ηπειρωτών 

με τη κυρίαρχη την φυλή των Μολοσσών
368

. Οι πόλεις των νότιων συνόρων του 

βασιλείου αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο νέο σχήμα. Η ευκαιρία για επέκταση, 

που πρόσφερε η συγκυρία δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη από τους Αιτωλούς. Το 

Αμφιλοχικό Άργος και η Αμβρακία στην νότια και βόρεια ακτή του Αμβρακικού 

κόλπου πέρασαν στην κατοχή των Αιτωλών γύρω στο 230 π. Χ.
369

. Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε είναι αυτή των ειρηνικών διαπραγματεύσεων και της 

αλληλοσυμφωνίας για είσοδο στην συμπολιτεία. Είναι χαρακτηριστικό πως 

μικρότερες πόλεις δίπλα στην Αμβρακία, όπως η Πανδοσία, δεν εντάχθηκαν στην 

συμπολιτεία, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είχε γίνει αν είχαν χρησιμοποιήσει 

στρατιωτική πίεση
370

. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Αιτωλών και Μακεδόνων παύει από 

το επεισόδιο της Μεδεώνας το 231 π. Χ. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται στην πράξη για 

πρώτη και τελευταία φορά η συνεργασία των δύο συμπολιτειών, Αιτωλών και 

Αχαιών, επιχειρώντας από κοινού στην Ήπειρο, κατόπιν πρόσκλησης από το βασίλειο 

της Ηπείρου, για βοήθεια από την Ιλλυρική επιθετικότητα, που εκδηλωνόταν όλο και 

πιο έντονα. Το 230 π. Χ. μια έκκληση βοήθειας έφτασε από την Ήπειρο στις δύο 

συμπολιτείες που αποτελούσαν τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις, για να συνδράμουν 

στην ιλλυρική εισβολή που κατέληξε στην κατάληψη της νέας πρωτεύουσας τους, 

Φοινίκης
371

. Η ανταπόκριση υπήρξε θετική και μια στρατιά από την Αιτωλία 

κινήθηκε προς την Ήπειρο. Η επιχείρηση έληξε αναίμακτα αφού δεν δόθηκε μάχη, 

καθώς οι Ιλλυριοί αποχώρησαν λόγω της αστάθειας που προκλήθηκε στην πατρίδα 

τους εξαιτίας του θανάτου του βασιλιά τους Άγρωνα. Οι διαπραγματεύσεις 
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ολοκληρώθηκαν με την επιστροφή της Φοινίκης στους Ηπειρώτες. Η απειλή όμως 

των Ιλλυριών την επόμενη χρονιά (229 π. Χ.), προσέλαβε τη μορφή ναυτικής 

επιδρομής στις παράλιες πόλεις της Ηπείρου και την Κέρκυρα
372

. Η αποδοχή της 

έκκλησης βοήθειας από τους Κερκυραίους, Απολλωνιάτες και Επιδαμνίους βρήκε για 

άλλη μια φορά απήχηση σε Αιτωλία και Αχαϊα. Μια μικτή δύναμη που περιελάμβανε 

δέκα αχαϊκά πλοία και αιτωλική πεζική δύναμη ως επιβάτες συγκρούσθηκε στους 

Παξούς με τους Ιλλυριούς και κατέληξε σε ήττα των συμμαχικών δυνάμεων. Σημασία 

έχει όμως ότι η ναυμαχία σημειώθηκε κοντά στην Κέρκυρα αρκετά μακριά από την 

Αιτωλία, πράγμα που σημαίνει ότι η ιλλυρική απειλή κρατήθηκε μακριά από τα 

εδάφη της συμπολιτείας. Η ήττα καθαυτή δεν απέφερε συνέπειες για κανέναν εκ των 

Αιτωλών, Αχαιών και Ηπειρωτών, καθώς οι Ιλλυριοί πλέον θα περιπλεχτούν σε έναν 

καταδικαστικό για τους ίδιους πόλεμο με τους Ρωμαίους
373

. Μέχρι εδώ η συμμετοχή 

των Αιτωλών στις δραστηριότητες στην Ήπειρο προσέλαβε τον χαρακτήρα 

αμυντικού πολέμου. Μόνο όταν καλούνται από τους Ηπειρώτες βαδίζουν με στρατό 

για να συμμετάσχουν σε πολεμική αναμέτρηση. Ο αιτωλικός στρατός κινητοποιήθηκε 

και ανέλαβε δράση στην Ήπειρο με σκοπό την προστασία των ακτών της επικράτειάς 

τους από ενδεχόμενη απειλή εκ μέρους των Ιλλυριών, ενώ η Ήπειρος που 

αντιμετώπιζε τον κίνδυνο κατάρρευσης εμπρός στην ορμή των Ιλλυριών, 

δημιουργούσε ένα εφιαλτικό σενάριο που προεξοφλούσε ένα επικίνδυνο τρίγωνο 

Ιλλυριών, Ηπειρωτών και Ακαρνάνων στα σύνορα της Αιτωλίας. Η στρατιά που 

βάδιζε στην Ήπειρο είχε ξεκάθαρο διπλωματικό ρόλο, την εξασφάλιση μιας φιλικής 

Ηπείρου στα βορειοδυτικά της σύνορα, κάτι το οποίο επετεύχθη
374

.   

 Ο ξαφνικός θάνατος το 228 π. Χ. του Μακεδόνα βασιλιά Δημητρίου 

προκάλεσε και την κατάρρευση της μακεδονικής πολιτικής στην νότια Ελλάδα
375

. Το 

Άργος προσαρτήθηκε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, κατόπιν συνεννοήσεως του 

τυράννου Αριστόμαχου με τον στρατηγό της συμπολιτείας Λυδιάδη
376

. Ο Άρατος 

βρισκόταν στην Αθήνα, διαπραγματευόμενος την αποχώρηση της μακεδονικής 

φρουράς, ενώ η Βοιωτία φαίνεται πως αποσπάστηκε από τον μακεδονικό έλεγχο 

παράλληλα προς τον θάνατο του Δημητρίου
377

. Η κατάρρευση όμως της Θεσσαλίας 

ήταν ολοσχερής. Οι θεσσαλικές πόλεις εξεγέρθηκαν, καθώς για πρώτη φορά από την 

εποχή του Φιλίππου Β΄, βρίσκουν την ευκαιρία να αποσκιρτήσουν από τον 

μακεδονικό εναγκαλισμό
378

. Το ότι ο πόλεμος με την Αιτωλία που είχε ξεκινήσει ο 

Δημήτριος δεν είχε ακόμη τελειώσει, σε συνδυασμό με τον θάνατό του, πρόσφερε την 

κατάλληλη ευκαιρία για την Αιτωλία να επεκτείνει τα εδάφη της στα βόρεια σύνορά 

της, σταθεροποιώντας τις κτήσεις της Αμβρακίας στον Αμβρακικό κόλπο και τις 

βόρειες διαβάσεις που οδηγούσαν τους Δελφούς. Η εμπλοκή στην επανάσταση στην 

Θεσσαλία έγινε με την ίδια τακτική που είχε γίνει και η επέκταση της συμπολιτείας 

στην κεντρική Ελλάδα. Η τακτική των διαπραγματεύσεων με την πρόσκληση στις 

πόλεις για είσοδο στην συμπολιτεία, συνδυάστηκε προφανώς και με τη μετακίνηση 

στρατευμάτων για την αντιμετώπιση μακεδονικών δυνάμεων που θα μετακινούνταν 

για να ελέγξουν την κατάσταση. Η απουσία για άλλη μια φορά μαρτυριών για βίαιες 
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ενέργειες των Αιτωλών για να πετύχουν τον στόχο  τους, επιβεβαιώνει τη μέθοδό 

τους. Η προθυμία δε των Θεσσαλών να αποσκιρτήσουν από την Μακεδονία, βρήκε 

πρόσφορο έδαφος στην επίσπευση της παρουσίας των Αιτωλών στην περιοχή ως 

αντίβαρου στη μακεδονική παρουσία. Η περιπλοκή στην Θεσσαλία τελείωσε με τη 

νίκη του διαδόχου του Δημητρίου, Αντίγόνου Δώσωνα, επί των Αιτωλών
379

. Η νίκη 

αυτή όμως δε φαίνεται να ήταν ουσιαστικά τίποτα παραπάνω παρά ένας 

διακανονισμός για την κατάσταση στην Θεσσαλία. Η νίκη του Αντιγόνου σήμανε την 

συγκράτηση της βόρειας κυρίως Θεσσαλίας στην μακεδονική σφαίρα επιρροής. Οι 

Αιτωλοί όμως είχαν καταφέρει να ενσωματώσουν μεγάλο τμήμα της νότιας 

Θεσσαλίας οριζόμενο γεωγραφικά βόρεια από το όρος Όθρυς και τον Μαλιακό 

κόλπο. Η περιοχή της Αχαϊκής Φθιώτιδας με την πόλη των Αχαϊκών Θηβών και η 

Φάρσαλος, με την πόλη των Θαυμακών, τη δεκαετία του 220 π. Χ. αναφέρονται στις 

επιγραφικές μαρτυρίες ως κομμάτι της Αιτωλίας
380

. Η συνθήκη ειρήνης μεταξύ 

Αντιγόνου και Αιτωλών διατήρησε το status quo στη Θεσσαλία και πιστοποίησε την 

εμμονή των Αιτωλών στην πολιτική εξασφάλισης της ασφάλειας στην επικράτειά 

τους. Με την εξασφάλιση των θεσσαλικών περιοχών ήλεγχαν τα βόρεια περάσματα 

προς την επικράτειά τους και τις Θερμοπύλες. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν 

ενδιαφέρθηκαν να ενσωματώσουν ξανά τον Οπούντα στην Λοκρίδα και να 

επαναφέρουν την Βοιωτία στη σφαίρα επιρροή τους, καθώς δεν αποτελούσαν ζωτικές 

περιοχές για την ασφάλεια της Συμπολιτείας
381

.  

   

- Η σύγκρουση με την Αχαία  

 
Τα εδαφικά κέρδη των Αιτωλών στην Θεσσαλία και η ανακωχή με τον 

Αντίγονο Δώσωνα μεταξύ των ετών 228 και 227 π. Χ., δημιούργησε κλίμα ηρεμίας 

στις εξωτερικές σχέσεις. Την περίοδο αυτή η Πελοπόννησος και η Αχαϊκή 

συμπολιτεία ιδιαίτερα συγκλονιζόταν από τον λεγόμενο Κλεομενικό πόλεμο, την 

προσπάθεια του μεταρρυθμιστή βασιλιά της Σπάρτης Κλεομένη Γ΄ να αποκαταστήσει 

τη σπαρτιατική ηγεμονία και να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική δύναμη των 

Αχαιών
382

. Σε όλη την περίοδο που ο πόλεμος μαίνεται στην Πελοπόννησο από το 

229 έως το 222 π. Χ η Αιτωλία μένει παρατηρητής των γεγονότων και κρατά 

παθητική στάση. Ακόμη και όταν ο πόλεμος προσλαμβάνει την μορφή γενικευμένης 

ελληνικής σύγκρουσης με τη συμμετοχή του Μακεδόνα βασιλιά και της ελληνικής 

συμμαχίας που συστήνει, η Αιτωλία δεν αλλάζει στάση παρά τις κατηγορίες του 

Πολύβιου πως απεργάζεται την καταστροφή της Αχαϊκής Συμπολιτείας μαζί με τους 

Μακεδόνες
383

. Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονται αρκετά νωρίς, το 227 π. Χ., όταν 

οι Αχαιοί μπροστά στην επέλαση του Κλεομένη αισθάνονται αβοήθητοι από την 
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σύμμαχό τους Αιτωλία. Η θέση αυτή έχει ως βάση κυρίως την προσάρτηση των τριών 

αρκαδικών πόλεων (Ορχομενός, Μαντίνεια, Τεγέα) από τον Κλεομένη, που πριν ήταν 

σύμμαχες των Αιτωλών, χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση από πλευράς τους
384

. Οι 

πόλεις έχουν επίκαιρη θέση γιατί ελέγχουν την οδό από και προς την Αχαϊα και την 

Λακωνία. Με την κατοχή των πόλεων αυτών ο Κλεομένης μπορεί να επιχειρεί εντός 

των εδαφών που ελέγχει η Αχαϊκή Συμπολιτεία. Όμως η αντίδραση αυτή των 

Αιτωλών μοιάζει με την στάση που τήρησαν και στην περίπτωση της πόλεως 

Οπούντα στη Λοκρίδα και σε αυτή της Βοιωτίας το 238 και 237 π. Χ. Η Αιτωλία δεν 

είχε πραγματικό ενδιαφέρον για τα εδάφη αυτά, καθώς δύσκολα μπορούσαν να 

διατηρηθούν λόγω της απόστασης από τα εδάφη της συμπολιτείας, ενώ δεν 

εξυπηρετούσαν κάποιο πραγματικό συμφέρον για την ίδια την συμπολιτεία. 

Αποκτήθηκαν το 240 π. Χ και εξυπηρετούσαν τα σχέδια του Τίμαιου για την εισβολή 

στην Λακωνία. Η κατηγορία του Πολυβίου για συμφωνία μεταξύ Αιτωλών και 

Αντιγόνου πέφτει στο κενό από την άρνηση των Αιτωλών το 224 π. Χ. στο αίτημα 

του Αντιγόνου να του επιτραπεί η είσοδος από το στενό των Θερμοπυλών για να 

κατέβει στην Πελοπόννησο για να ενισχύσει τους Αχαιούς εναντίον του Κλεομένη
385

. 

Η στάση των Αιτωλών είναι ένδειξη ξεκάθαρα μιας πολιτικής αναμονής στην 

εξελισσόμενη σύγκρουση, περιμένοντας το αποτέλεσμα του πολέμου. Μια ισχυρή 

Σπάρτη που θα αντικαταστήσει την Αχαϊα δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στην 

εξωτερική πολιτική της συμπολιτείας, γιατί στα νότια σύνορά της θα εξακολουθεί να 

έχει έναν υπολογίσιμο αντίπαλο. Η Αιτωλία παρά τις διαμαρτυρίες του Πολύβιου δεν 

προσφέρει καμιά βοήθεια στην Σπάρτη, παρά μόνο μια θετική στάση με συμβολικές 

μόνο ενέργειες, όπως η απαγόρευση στον Αντίγονο να διασχίσει τις Θερμοπύλες και 

την χαλαρή στάση στην απόκτηση των αρκαδικών πόλεων από τον Κλεομένη
386

.  

 Το τέλος του πολέμου θα φέρει για πρώτη φορά τόσο έντονα αντιμέτωπη την 

Αιτωλία με την ασφυκτική πίεση του Αντιγόνου από κάθε πλευρά των συνόρων της,. 

Το γεγονός αυτό θα είναι η καθοριστική αιτία μιας σειράς βίαιων επεισοδίων που θα 

οδηγήσουν στον Συμμαχικό πόλεμο. Η ψυχρότητα των σχέσεων με τον Αντίγονο 

Δώσωνα, όπως φάνηκε από την άρνηση στο αίτημά του να περάσει από τις 

Θερμοπύλες, ήταν αρκετή για να μετατραπεί σε τρομακτική απειλή με το τέλος του 

πολέμου. Η Μακεδονία είχε βγει ιδιαίτερα ενισχυμένη από τη σύρραξη, καθώς 

σταθεροποίησε την θέση της στην Πελοπόννησο και ηγούνταν μιας συμμαχίας που 

περιελάμβανε όλα τα Κοινά που υπήρχαν στην Ελλάδα, με προεξέχοντα αυτά των 

Αχαιών και των Μακεδόνων πλην της Αιτωλίας. Ήπειρος, Θεσσαλία, Βοιωτία, 

Φωκίδα, Ακαρνανία μαζί και η ηττημένη Σπάρτη είχαν αναγνωρίσει ως ηγεμόνα τους 

με απόλυτη ελευθερία στην χρησιμοποίηση της συμμαχίας τον Μακεδόνα βασιλιά
387

. 

Η δε Αχαϊα  είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε δορυφόρο των Μακεδόνων με τις 

ενέργειες, αυτές και σε τοποτηρητή των μακεδονικών κτήσεων
388

. Η έξυπνη τακτική 
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του Αντιγόνου δημιουργούσε έναν κλοιό συμμάχων του γύρω από τη μοναδική 

δύναμη που αντιστεκόταν ακόμη στην Μακεδονία, την Αιτωλική Συμπολιτεία. Η 

κατάσταση δεν ξέφυγε της προσοχής των Αιτωλών, οι οποίοι αντιδρούν στην 

διαμορφωθείσα πραγματικότητα. Καταρχάς έχει αντίκτυπο στο εσωτερικό της 

συμπολιτείας, καθώς για πρώτη και μοναδική φορά παρατηρείται το φαινόμενο της 

κατοχής του αξιώματος του στρατηγού από μια οικογένεια προερχόμενη από την ίδια 

πόλη. Από το 221 έως το 218 π. Χ. τρία συγγενικά πρόσωπα που μοιράζονται την ίδια 

άποψη για την πολιτική βρίσκονται στο ανώτατο αξίωμα του στρατηγού από την 

συνέλευση
389

. Στην εξωτερική πολιτική η αντίδραση εντοπίζεται στο διπλωματικό 

καταρχάς πεδίο με πρώτη κίνηση την  ίδρυση αποικίας κατόπιν συμφωνίας στη Σάμη 

της Κεφαλληνίας
390

. Η κίνηση αυτή δημιουργεί πολύ στενούς δεσμούς  με το νησί 

του Ιονίου και τα οφέλη είναι άμεσα ορατά. Καταρχάς αποκτούν έναν πιστό σύμμαχο 

που εποπτεύει τα δυτικά της σύνορα και στέκει ως παρατηρητής των κινήσεων των 

Ακαρνάνων και των Ηπειρωτών που αποτελούν μέλη της Πανελλήνιας συμμαχίας 

του Αντιγόνου. Επιπροσθέτως δίνουν στην Αιτωλία ένα πολύ σημαντικό όπλο, αυτό 

της ναυτικής δύναμης, καθώς το συμμαχικό ναυτικό των Κεφαλλήνων θα είναι 

βασικό στοιχείο στις δραστηριότητες των Αιτωλών, κάτι το οποίο απουσίαζε στην 

προηγούμενη ιστορική ζωή της συμπολιτείας
391

. Μεταξύ 225 και 220 π. Χ. θα 

παρατηρηθεί και μια τάση για σύναψη συμμαχικών δεσμών με πόλεις του Αιγαίου, 

ως αντίβαρο στον αποκλεισμό που της επιβάλλει ο Αντίγονος, όπως με την Μαγνησία 

του Μαιάνδρου και την Τήνο
392

. Κύριο όμως στόχο της εξωτερικής τους πολιτικής θα 

αποτελέσει η διασφάλιση των βάσεων τους στην Πελοπόννησο, καθώς μόνο η Ηλεία 

και η Φιγαλεία παρέμεναν σύμμαχοι των Αιτωλών στην περιοχή, ενώ η Μεσσηνία 

πιέζονταν έντονα να αλλάξει στρατόπεδο και να προστεθεί στην Αχαϊκή 

Συμπολιτεία
393

. Ως εκ τούτου η περίοδος από το 221 ως το 220 π. Χ. θα αποτελέσει 

έναν διαρκή αγώνα για να κρατηθεί η Μεσσηνία στην συμμαχία με τους Αιτωλούς,  

μακριά από την πίεση των Αχαιών. Η χρησιμοποίηση των επιλέκτων στρατιωτικών 

τμημάτων υπό την διοίκηση των ἐπιλέκταρχων θα προβεί καθοριστική για την 

εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ο Πολύβιος, η βασική πηγή πληροφόρησης, ακολουθεί 

μια επιθετική διήγηση στην παράθεση των γεγονότων για την Αιτωλία. Η επιχείρηση 

στη Μεσσηνία με επικεφαλής τον Δωρίμαχο χαρακτηρίζεται ως πραξικοπηματική 

ενέργεια από τον Πολύβιο, χωρίς να έχει την έγκριση των αρμόδιων οργάνων της 

συμπολιτείας. Χαρακτηρίζει επίσης ως ‘πειρατές’ και ‘πειρατική’ επιχείρηση την 

αποστολή του στην Μεσσηνία, ως αναίτια και χωρίς αφορμή την επίθεση στην χώρα 

των Μεσσηνίων
394

. Είναι όμως έτσι; Όσον αφορά στη χαρακτηριζόμενη ως 

πραξικοπηματική ενέργεια δράση του Δωρίμαχου, ο ίδιος ο Πολύβιος στην συνέχεια 
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391

 Πολ. 4.6.8, 4.9.9, τα πλοία των συμμάχων Κεφαλλήνων είναι αυτά που μεταφέρουν το στρατό των 
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της εξιστόρησης των γεγονότων αναιρεί την ίδια του την κατηγορία. Ο Δωρίμαχος 

μπροστά στις αρχές των Μεσσηνίων δηλώνει ότι βρίσκεται σε επίσημη αποστολή
395

. 

Όσον αφορά την πλάνη του Πολύβιου σχετικά με την απείθαρχη στάση του 

Δωρίμαχου για να δράσει στην Μεσσηνία με σκοπό το κέρδος, η εξήγηση είναι απλή. 

Το 221 π. Χ. στην εξουσία ως στρατηγός βρίσκεται ο Πανταλέων, αρχιτέκτων της 

προσέγγισης με τους Αχαιούς και της πολιτικής συγκατάβασης και ειρήνευσης με τον 

Άρατο. Η πολιτική αυτή, η οποία αποτυπώνει τη βασική τακτική της συμπολιτείας 

στα χρόνια της επέκτασης, αναγνωρίστηκε από τον λαό, ο οποίος τον επιβράβευσε με 

τη εκλογή του στην θέση του στρατηγού. Στον μέσον όμως της θητείας του η εξέλιξη 

των πραγμάτων στον περίγυρο της Αιτωλίας και η αρνητική τροπή στα θέματα της 

Πελοποννήσου, απαιτούσε μια νέα δυναμική πολιτική. Αυτή εκφραζόταν από την 

παράταξη των Αρίστονα, Σκόπα και Δωρίμαχου. Η αλλαγή στην πολιτική ήταν 

επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προληφθούν οι εξελίξεις οι οποίες, δεν 

μπορούσαν να περιμένουν μέχρι την αλλαγή του προσώπου του στρατηγού στα 

Θερμικά του 220 π. Χ. τον Σεπτέμβρη. Έτσι η ενεργοποίηση του Δωρίμαχου γίνεται 

στο μέσον της θητείας του Πανταλέοντα που είχε πάρει την εξουσία με εντελώς άλλη 

πολιτική ως πρόγραμμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξηγείται η θέση του Πολύβιου για 

δυσαρμονία της ενέργειας του Δωρίμαχου προς τα όργανα της συμπολιτείας
396

. Όσον 

αφορά την κατηγορία περί ‘πειρατικής’ δύναμης, η προσεκτική ανάγνωση της δράσης 

στην Μεσσηνία προσομοιάζει ιδιαίτερα με την τακτική μιας ομάδας δολιοφθορέων 

που επιβάλλουν κλίμα σύγχυσης στις γραμμές του εχθρού προκειμένου να επιβάλουν 

τον πανικό στην ηγεσία του αντιπάλου και στην συγκεκριμένη περίπτωση στην 

άρχουσα τάξη των Μεσσηνίων, ώστε να καταπνίξουν τις όποιες φιλοδοξίες τους για 

απόσχιση από την Αιτωλία. Άλλωστε η ίδια ‘πειρατική’ δύναμη, που πλέον 

χαρακτηρίζεται απροκάλυπτα ως αιτωλική, θα επιτύχει λίγο αργότερα περιφανείς 

νίκες, ενεργώντας νύχτα και σε δυσκολοδιάβατους τόπους, ιδιαίτερα οχυρούς όπως 

στον οχυρό τόπο Κλάριο στην καρδιά της Αρκαδίας, ενδεικτικό ομάδων που δρουν 

σε δύσκολες συνθήκες, δείγμα πως πρόκειται για μονάδα επιλέκτων κάτω από την 

ηγεσία του επιλέκταρχου Δωρίμαχου
397

. Όσο για την Μεσσηνία, που αποτελεί το 

στόχο της δράσης, είναι ξεκάθαρο πως μαστίζεται από εσωτερική αστάθεια και 

διχόνοια. Υπάρχουν δύο παρατάξεις που επιθυμούν διαφορετικό προσανατολισμό 

στην εξωτερική πολιτική, σύμπραξη είτε με την Αχαϊα είτε με την Αιτωλία
398

. 

Κομμάτι των ‘πειρατών’ που δρουν με τον Δωρίμαχο είναι αναμφίβολα και εξόριστοι 

Μεσσήνιοι που επιθυμούν την ανατροπή της ολιγαρχικής παράταξης που βρίσκεται 

στην εξουσία μετά την ανατροπή του Κλεομένη στην Σπάρτη και του προγράμματος 

που έβρισκε απήχηση στην δημοκρατική παράταξη
399

. Η υποστήριξη της 

συγκεκριμένης παράταξης από την Αχαϊα δημιουργεί την προοπτική προσχώρησης 

στην Αχαϊκή συμπολιτεία. Οι Αιτωλοί δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αντιδράσουν, 

ως σύμμαχοι των Μεσσηνίων και της δημοκρατικής παράταξης που ανατράπηκε, για 

να διατηρήσουν το status quo στην περιοχή. Η πίεση που ασκούν οι Αιτωλοί με το 

Δωρίμαχο φέρνει αποτελέσματα, γι’ αυτό άλλωστε μετά την ανάκλησή του για τις 

αρχαιρεσίες προφανώς στο Θέρμο και την ανάδειξη νέων αρχών, θα επανέλθει τον 
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 Fine 1940, 129-165, Scholten 2000, 211. 
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 Tην στιγμή που ο Δωρίμαχος είχε κληθεί για εξηγήσεις εμπρός στους άρχοντες των Μεσσηνίων 

στην Μεσσήνη, σημειώνονταν επιθέσεις σε επαύλεις αρχόντων στα περίχωρα, Πολ. 4.4.2. 
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επόμενο χρόνο μαζί με τον στρατηγό Αρίστωνα που με κάθε επισημότητα θα 

κινητοποιήσει την αιτωλική στρατιωτική δύναμη (πανδημεὶ) για να δρέψει τους 

καρπούς της προηγούμενης χρονιάς
400

. Προκαλεί όμως εντύπωση η επιλογή του 

σημείου απόβασης του στρατεύματος στο Ρίο της παράλιας Αχαϊας και όχι σε κάποιο 

λιμάνι στη συμμαχική Ηλεία. Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης αποτελούσε σαφές 

μήνυμα προς την αχαϊκή ηγεσία πως η συμμαχία μεταξύ των δύο από το 235 π. Χ.  

είναι ακόμα σε ισχύ. Ως εκ τούτου η διέλευση μέσα από το έδαφος της Αχαίας 

αποτελούσε τμήμα της συμφωνίας και δήλωση προς την ηγεσία των Αχαιών πως η 

ανάληψη της στρατιωτικής προσπάθειας είναι για ένα δικό τους θέμα, τη Μεσσηνία, 

που δεν αφορά την Αχαϊα, άρα δικαιούνται την χρήση του όρου για διέλευση μέσα 

από το έδαφος σύμμαχης χώρας
401

. Αντίδραση άλλωστε δεν υπήρξε εκ μέρους των 

Αχαιών. Η μη αντίδραση όμως των Αχαιών προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό 

τους, το οποίο με την σειρά του δείχνει πως η επιλογή της θέσης ήταν καλά 

μελετημένη από τους Αιτωλούς. Με τον τρόπο αυτό δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά 

των Αχαιών σε μια ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση και παράλληλα καθιστούν 

σαφές ότι μπορούν να αποδιοργανώσουν την Αχαία με μια παρόμοια ενέργεια, αν 

συνεχίσουν την προκλητική πολιτική τους επί ενός συμμάχου τους. Η προσπάθεια 

τους να παραμείνουν εντός των συμφωνημένων και να μην προκαλέσουν την 

αντίδραση των Αχαιών που θα επιφέρει την έκρηξη ενός πολέμου είναι τόσο 

ξεκάθαρη, όσο δηλώνει και η μεγάλη προσοχή που επιδεικνύουν στην αποφυγή 

οποιοδήποτε επεισοδίου με τον αχαϊκό στρατό κατά την επιστροφή στην Αιτωλία. 

Είναι όμως κάτι που επιθυμεί σφόδρα ο Άρατος. Μια οριστική νίκη που θα 

ξεκαθαρίσει μία και καλή την παρουσία των Αιτωλών στην Πελοπόννησο, ενώ 

ταυτόχρονα θα προσφέρει την απαραίτητη πρόφαση για να την χρησιμοποιήσει ως 

κατηγορία κατά των Αιτωλών που θα στρέψει όλη την συμμαχία εναντίον τους. Η 

επιθυμία του ευοδώθηκε στις Καφυές όταν κατάφερε να εγκλωβίσει τον αιτωλικό 

στρατό που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη καθώς 

επέστρεφε στην πατρίδα του
402

. Το μόνο που κατάφερε όμως ο Άρατος είναι να 

υποστεί συντριπτική ήττα που παρέλυσε όποια αχαϊκή αντίδραση στο διάβα των 

Αιτωλών. Πρόσφερε όμως την πρόφαση που επεδίωκε για να κατηγορήσει για 

επιθετικότητα τους Αιτωλούς, κάτι που επαναλαμβάνει ο Πολύβιος. Προσφέρει 

μάλιστα μια σειρά κατηγοριών που δεν ευσταθούν ως κατηγορίες: την πειρατική 

αρπαγή ενός μακεδονικού πολεμικού πλοίου, τη διενέργεια επιδρομών στην Ήπειρο, 

τη νυχτερινή εισβολή στο Θύρρειο της Ακαρνανίας και την επίθεση στο Κλάριο. Όλα 

επενδύονται με την κατηγορία των πειρατικών αρπαχτικών διαθέσεων των 

Αιτωλών
403

. Η προσεχτική εξέτασή τους όμως δεν αποδεικνύει τίποτα. Η αρπαγή από 

πειρατές ενός πλοίου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίτιο πολέμου, μια εποχή 

μάλιστα που η πειρατεία ανθεί στις ελληνικές θάλασσες με την εμφάνιση των 

Ιλλυριών. Ακόμη όμως και αν ήταν επίσημη αιτωλική ενέργεια εύκολα διερωτάται 

κανείς, ποιος ήταν ο ρόλος ενός στρατιωτικού μακεδονικού πλοίου στα Κύθηρα; 

Ήταν τυχαία πολύ κοντά στα παράλια της Μεσσηνίας που εξελίσσεται η αιτωλική 

επιχείρηση; Εύκολα μπορεί να εξηγηθεί ως παρέμβαση σε μια υπόθεση των Αιτωλών 

και άρα ως ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως πολεμικό συμβάν. Στην επίθεση στην 

Ήπειρο και στο Κλάριο εμφανίζονται ξεκάθαρα στοιχεία μιας αντίδρασης των 

Αιτωλών στην περικύκλωσή της από εχθρικά κράτη που ανήκουν στην συμμαχία του 

Αντιγόνου. Η ενέργεια στο Κλάριο ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξεύρεσης ενός 

                                                 
400
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403
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ερείσματος στην Πελοπόννησο μετά την απώλεια των αρκαδικών πόλεων το 229      

π. Χ. από τον Κλεομένη. Η δε επίθεση στο Θύρρειο αποτελεί μια πτυχή της αιτωλικής 

επέκτασης στην Ακαρνανία, που θυμίζει πολύ την περίπτωση της Μεδεώνας. 

Εξάλλου η Ακαρνανία αποτελεί αντίπαλο της Αιτωλίας, ενταγμένη στο αντίπαλο 

στρατόπεδο. Στο συνέδριο της Αχαϊκής Συμπολιτείας που συγκαλείται στην Κόρινθο 

το 220 π. Χ. ο Άρατος εκτοξεύει κατηγορίες ο ίδιος και παροτρύνει και τα μέλη της 

συμμαχίας να κάνουν το ίδιο εναντίον των Αιτωλών, αναμασώντας ουσιαστικά 

γεγονότα που συνέβησαν αρκετά χρόνια πριν
404

. Η κήρυξη του  πολέμου ήταν κάτι το 

οποίο είχε αποφασιστεί από την εποχή που ο Άρατος προκαλούσε την αντίδραση των 

Αιτωλών με τα γεγονότα της Μεσσηνίας και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να 

το πράξει. Ο σκοπός του πολέμου σύμφωνα με την διακήρυξη της συνέλευσης είναι 

τριπλός: η ανάκτηση όλων των εδαφών που αποκτήθηκαν από τους Αιτωλούς μετά 

τον θάνατο του Δημητρίου, η ελευθερία κάθε πόλης που έχει ενταχθεί στη 

συμπολιτεία με τη βία και η απομάκρυνσή τους από το μαντείο των Δελφών, κάτι που 

ουσιαστικά ισοδυναμούσε με κήρυξη ιερού πολέμου
405

. Η προσεχτική ανάγνωση των 

στόχων συνοψίζεται στην αφαίρεση των εδαφών της Θεσσαλίας και της Αμβρακίας 

κυρίως στην Ήπειρο, στην πρόκληση επαναστάσεων στο εσωτερικό της συμπολιτείας 

με την υποδαύλιση αποσχιστικών τάσεων με την εξαγγελία περί ελευθερίας μελών 

που βρίσκονται με τη βία στη συμπολιτεία και στην κάλυψη του αγώνα με 

θρησκευτικό μανδύα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει την ενεργή συμμετοχή όλων στην 

επίθεση εναντίον της Αιτωλίας. Ουσιαστικά θέτουν ως απώτερο στόχο την διάλυση 

της συμπολιτείας και τον περιορισμό των Αιτωλών στα αρχαία σύνορά τους,  

εκμηδενίζοντας τη δύναμή της. Η μόνιμη κατηγορία του Πολυβίου εναντίον των 

Αιτωλών ότι απεργάζονται συνεχώς σχέδια διάλυσης της Αχαϊκής Συμπολιτείας,  

χωρίς να βασίζεται σε κάποια επίσημη εξαγγελία τους, ανατρέπεται καθώς, στην 

περίπτωση αυτή τον συγκεκριμένο ρόλο αναλαμβάνουν οι Αχαιοί, σε συνεργασία 

μάλιστα με τους Μακεδόνες, για την αιτωλική συμπολιτεία.  

 

- Συμμαχικός πόλεμος 

 
Η κήρυξη του λεγόμενου Συμμαχικού πολέμου από τους συμμάχους έγινε στο 

συνέδριο της Κορίνθου το 220 π. Χ. Παρά την ομόφωνη απόφαση για επίθεση κατά 

των Αιτωλών, η στήριξη από τους συμμάχους δεν ήταν αυτή που θα φιλοδοξούσαν οι 

Αχαιοί και ιδίως ο Άρατος. Αντιθέτως οι περισσότεροι εκ των συμμάχων κράτησαν 

ουδέτερη στάση παρά τις κατηγορίες που εκτόξευσαν εναντίον των Αιτωλών. 

Αναμφισβήτητο ρόλο σε αυτό έπαιξε η διπλωματική ευκινησία των Αιτωλών. Το 

γεγονός της κήρυξης του πολέμου από το συμμαχικό συνέδριο, ακολούθησε η 

σύγκληση της γενικής συνέλευσης των Θερμικών για τους Αιτωλούς. Σε αυτό 

επιβράβευσαν την επιτυχή δυναμική πολιτική του Σκόπα, τον οποίο εξέλεξαν 

στρατηγό και αποφάσισαν την αποστολή πρεσβειών στα ελληνικά κράτη για την 

εξεύρεση συμμάχων ή έστω την εξασφάλιση ουδέτερης στάσης κάποιων εξ αυτών
406

. 

Στην προσπάθειά τους αυτή κατάφεραν να προσεταιριστούν την Σπάρτη, η οποία εν 

μέσω εσωτερικής πολιτικής αλλαγής άλλαξε και στρατόπεδο (από το συμμαχικό στο 

αιτωλικό), την διατήρηση της συμμαχίας με την Ηλεία και την Φιγαλεία, ενώ η 

πρεσβεία στην Ήπειρο εξασφάλισε μόνο κάποιες αίολες υποσχέσεις, οι οποίες όμως 

                                                 
404

 Πολ. 4.25.1-5, αναφέρονται γεγονότα που συνδυάζονται με πολεμικές αναμετρήσεις με την Βοιωτία 
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ήταν αρκετές εν τέλει καθώς η συμμετοχή της στον πόλεμο στο πλευρό των 

συμμάχων ήταν κατώτερη του αναμενομένου
407

. Η Μεσσηνία κράτησε στάση 

ουδετερότητας, καθώς χρησιμοποίησε ως πρόφαση τη διατήρηση της αιτωλικής 

παρουσίας στην γειτονική τους Φιγαλεία στην πρόσκληση των Αχαιών, σίγουρα 

όμως ήταν αποτέλεσμα των αιτωλικών προσπαθειών στην περιοχή την προηγούμενη 

χρονιά
408

. Η Φωκίδα δε και η Βοιωτία παρά και τις σφοδρές κατηγορίες των δύο κατά 

των Αιτωλών, παρέμειναν αμέτοχοι στην διάρκεια του πολέμου
409

. Η στάση των 

Αιτωλών μέχρι και τις παραμονές του πολέμου είναι ξεκάθαρα υπέρ μιας ειρηνικής 

διευθέτησης, με μοναδικό τους όρο την απεμπόληση της Μεσσηνίας από την 

ασφυκτική πίεση των Αχαιών
410

. Σε αυτό συνηγορεί και η προσπάθεια του Φιλίππου 

Ε΄ να αποφύγει τον πόλεμο ζητώντας διαπραγματεύσεις με την Αιτωλία ακόμη και 

μετά το συνέδριο της Κορίνθου
411

. Το μόνο που απέφερε η προσπάθεια του 

Μακεδόνα βασιλιά ήταν να φανερώσει την ίδια στιγμή τον κύριο υποκινητή του 

πολέμου, ο οποίος ήταν η αχαϊκή συμπολιτεία. Όπως έδειξε η απόφαση της 

συνέλευσής της που ουσιαστικά εξανάγκασε την Μακεδονία να ηγηθεί του πολέμου 

ως της προστάτιδας της συμμαχίας, μύχιος στόχος ήταν η καταστροφή και η δήωση 

των εδαφών των Αιτωλών
412

.        

 Ο τριετής πόλεμος (220-217 π. Χ.) αποτελεί έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ των 

αντιπάλων. Χαρακτηρίζεται από επιδρομές στο έδαφος του αντιπάλου, επιλογή 

συμβολικών στόχων για να πλήξουν το ηθικό του αντιπάλου, μικρής κλίμακας 

συγκρούσεις, πολιορκίες μικρότερων ή μεγαλύτερων οχυρών κέντρων. Απουσιάζει η 

μεγάλη μάχη που θα κρίνει την έκβαση του πολέμου. Το σημαντικό είναι ότι την 

τακτική αυτή επιβάλλουν οι Αιτωλοί, καθώς αποτελεί την βασική στρατηγική τους 

που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Θα κληθούν να 

διεξαγάγουν έναν διμέτωπο αγώνα εναντίον του ισχυρού μακεδονικού βασιλείου και 

της Αχαϊκής Συμπολιτείας συνεπικουρούμενων από τις δυνάμεις των Ακαρνάνων και 

των Ηπειρωτών. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την χρήση μικρών στρατιωτικών 

δυνάμεων για να αντεπεξέλθει στον πολυμέτωπο αγώνα, καθώς και την επιλογή καλά 

οχυρωμένων πόλεων και μικρότερων στρατηγικών θέσεων προς υπεράσπιση και την 

επιλογή στοχευμένων κινήσεων που θα λειτουργήσουν ως αντιπερισπασμός σε 

επιθετικές κινήσεις του αντιπάλου και καίρια χτυπήματα στο έδαφός του. Δεν 

επιθυμούν με τίποτα να προσφέρουν μια μεγάλη τακτική μάχη στον αντίπαλο,  

καθοριστική για τον πόλεμο, γιατί αφενός γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του 

μακεδονικού στρατού και αφετέρου δεν μπορούν να συναγωνισθούν αριθμητικά το 

μέγεθός του εξαιτίας της ανάγκης να περιφρουρούν σε όλα τα μήκη των συνόρων 

τους για πιθανή επίθεση και άρα να διασπούν τις δυνάμεις τους. Μία ήττα θα φέρει 

την κατάρρευση και δεν είναι  διατεθειμένοι να προσφέρουν στον Φίλιππο Ε΄ μια 

δική του Σελλασία
413

.         

 Αν η Μακεδονία αποτελούσε την στρατιωτική αιχμή της συμμαχίας, η Αχαϊα 

ήταν η πολιτική δύναμη που καθοδηγούσε με την πολεμική ρητορική της την 

                                                 
407

 Πολ. 4.30.7, Grainger 1999, 258-259. 
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 Πολ. 4.31.1-2, Grainger 1999, 258-259. 
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 Fine 1940, 129-165. 
410

 Πολ. 4.15.8-9. 
411

 Πολ. 4.26.3-4. 
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 Πολ. 4.26.7 «εἰς τὴν καθήκουσαν σύνοδον τό τε δόγμα πάντες ἐπεκύρωσαν καὶ τὸ 
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413

 Μιχαλόπουλος 2008, 193, Πολ 2.65-69. Η μάχη της Σελλασίας το 222 π. Χ. σήμανε την 

καθοριστική ήττα των Σπαρτιατών του Κλεομένη Γ΄ από τους Μακεδόνες του Αντιγόνου Δώσωνος 

τερματίζοντας τον Κλεομενικό πόλεμο. 
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συμμαχία εναντίον των Αιτωλών. Οι τελευταίοι το ήξεραν καλά και επέλεξαν την 

Αχαϊα ως κύριο στόχο της δραστηριότητάς τους. Κινήθηκαν πρώτοι και το 220 π. Χ. 

στέλνουν τον Ευριπίδα στην σύμμαχό τους Ηλεία με λίγους στρατιώτες ως στρατηγό 

των ενωμένων τους δυνάμεων
414

. Παράλληλα ένα σώμα επιλέκτων ενεργούν 

νυχτερινή αιφνιδιαστική επίθεση στην παραθαλάσσια πόλη της Αχαίας Αιγείρα, η 

οποία σώζεται την τελευταία στιγμή από την αυτοθυσία των κατοίκων της, μια 

επίθεση καθόλου τυχαία καθώς η θέση της μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την 

εκδήλωση επιδρομών στα αιτωλικά παράλια όπως έγινε από τον Άρατο (Πλουτ. 

Αρατ. 16.1) στο παρελθόν
415

. Η Ηλεία θα αποτελέσει την βάση των επιχειρήσεών 

τους ενάντια στην Αχαϊα στην Πελοπόννησο μέχρι το τέλος του πολέμου. Τα 

πλήγματα που θα προκαλέσουν στην Αχαϊα είναι τόσο καίρια που θα οδηγήσουν την 

τελευταία ένα βήμα πριν την διάλυση της συμπολιτείας της. Αλλεπάλληλες επιθέσεις 

στα εδάφη της θα αναγκάσουν σημαντικές πόλεις της όπως η Δύμη, η Τριταία και οι 

Φαρρές να αποχωρήσουν από την ένωση, ενώ το 219 π. Χ. με ένα φιλόδοξο σχέδιο θα 

επιχειρήσουν να αποκόψουν την Αχαϊα από τα δυτικά ως τα ανατολικά της σύνορα 

από όλες τις συμπολιτευόμενες πόλεις της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της 

Κορινθίας ενώ με την βοήθεια των Σπαρτιατών θα επιφέρουν πλήγματα στην 

Μεσσηνία και την Αρκαδία
416

. Το σχέδιο θα αποτύχει με την ξαφνική εμφάνιση του 

Φιλίππου στην Πελοπόννησο με ισχυρή δύναμη. Το επόμενο βήμα θα είναι η 

δημιουργία μιας λαβίδας γύρω από τις Μεσσηνία και Αρκαδία για να απομονώσει την 

Αχαϊα, με την ένωση Αιτωλών και Ηλείων με τους Σπαρτιάτες με ταυτόχρονη 

επίθεση από διαφορετικές θέσεις το 218 π. Χ. Η προσπάθεια θα αποτύχει και αυτή,  

καθώς δεν συνενώθηκαν οι δύο δυνάμεις με την ολιγωρία των Σπαρτιατών
417

. 

Παρόλη την αποτυχία των προσπαθειών η πληγή που δημιουργήθηκε στους Αχαιούς 

ήταν τόσο μεγάλη, λόγω των καταστρεπτικών επιδρομών από την μεταφορά του 

πολέμου στα εδάφη της που έφερε την Αχαία πολύ κοντά στη διάλυση και έθεσε 

εκτός μάχης την πολεμική της μηχανή. Όλα αυτά βέβαια με τη συμμετοχή ελάχιστων 

αιτωλικών δυνάμεων
418

. Η αιτωλική παρουσία στην Ηλεία, στα νώτα των Αχαιών, 

συνεχίστηκε ως το 217 π. Χ. και το τέλος του πολέμου, παρά την εκκαθαριστική 

επιχείρηση του Φιλίππου το 218 π. Χ. που λεηλάτησε και αδρανοποίησε τις Ηλεία και 

Φιγαλεία
419

.           

 Στο βόρειο μέτωπο προτιμήθηκε η τακτική του αντιπερισπασμού απέναντι 

στον μεγάλο στρατιωτικό αντίπαλο, την Μακεδονία. Πραγματοποιούνται μεγάλης 

κλίμακας εκστρατείες εναντίον Μακεδονίας και Ηπείρου με στόχο τα θρησκευτικά, 

αλλά κυρίως πολιτικά, κέντρα τους το Δίον και την Δωδώνη. Η δήωση των δύο 

                                                 
414

 Πολ. 4.59-60. 
415

 Πολ. 4.56-58. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν όταν ναυτικές επιδομές με στόχο την παράλια Αιτωλία 

εκδηλώθηκαν το 217 π. Χ., Πολ. 5.96.11. 
416
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στράτευμα ως απάντηση στην αδυναμία του Αχαιού στρατηγού να τους προστατέψει. Ο στρατηγός 

Ευριπίδας κατάφερε να φτάσει ως τη Σικυώνα, χωρίς να μας δίνει πολλές πληροφορίες για τις 

ενέργειες του ο Πολύβιος, κατορθώνοντας να κόψει στα δύο την Πελοπόννησο νεκρώνοντας την όποια 

αντίδραση των Αχαιών. Την κατάσταση την τελευταία στιγμή έσωσε η κάθοδος του Φιλίππου,  

(4.60.3, 4.68.1-6). 
417

 Πολ. 5.91-92, ο Πολύβιος ξανά δεν αναφέρει πολλά για τις ενέργειες των Αιτωλών υπό την 

στρατηγία του Πυρρία που με λίγες δυνάμεις κατάφεραν πολλά για την αποσταθεροποίηση της 

Αχαϊας. 
418

 Scholten 2000, 220, Στα γεγονότα της Πελοποννήσου χρησιμοποιήθηκαν 600 Αιτωλοί το 219 π .Χ. 

ενώ το 218 π. Χ., 1.500, όταν την ίδια περίοδο οι Μακεδόνες εκστράτευαν με 5.700 στρατιώτες για να 
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419

 Grainger 1999, 282-284. 
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κέντρων θα προκαλέσει την κατηγορία του Πολύβιου εναντίον των Αιτωλών περί 

βέβηλων
420

. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι οι στόχοι επιλέχθηκαν για το πολιτικό τους 

βάρος, κάτι που δηλώνεται άλλωστε και από τον ίδιο τον Πολύβιο που εκτοξεύει τις 

κατηγορίες
421

. Στην περίπτωση της Μακεδονίας η εκστρατεία είχε ως πρόσθετο 

στόχο τον ξεσηκωμό των πρόσφατα επαναστατημένων θεσσαλικών πόλεων το 229   

π. Χ. Αυτό δηλώνει άλλωστε και το μέτρο που πήρε ο Φίλιππος με την τοποθέτηση 

φρουρών στις θεσσαλικές πόλεις την επόμενη φορά που επιχείρησαν παρόμοιο 

αντιπερισπασμό οι Αιτωλοί
422

. Η επιλογή της Δωδώνης στην Ήπειρο έγινε με σαφή 

στόχο την αποτροπή συμμετοχής της Ηπείρου σε συντονισμένη επίθεση με τους 

Μακεδόνες εναντίον τους, κάτι το οποίο αρχικά δεν κατάφεραν. Η επανάληψη των 

επιδρομών στα παράλια της Ηπείρου το 218 π. Χ. επιβεβαιώνουν τον στόχο τους,  

καθώς αδρανοποιούν και την Ήπειρο από το στρατόπεδο των αντιπάλων και 

σταματούν οι επιχειρήσεις τους σε αυτήν την περιοχή των συνόρων
423

. Οι 

επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εισβολών που διενήργησε ο 

Φίλιππος Ε΄ στην μητροπολιτική Αιτωλία. Δεν μπόρεσαν να τον αποτρέψουν από τον 

στόχο του οι ενέργειες των Αιτωλών, όμως και οι ίδιες οι εισβολές δεν σημείωσαν 

καθοριστικό αποτέλεσμα για την έκβαση του πολέμου. Η πρώτη εισβολή το 219 π. Χ. 

θα γίνει από την περιοχή του Ακτίου Ακαρνανίας και θα καταλήξει σε λεηλασία των 

νότιων εδαφών στην περιοχή του κάτω ρου του Αχελώου ποταμού
424

. Ο μακεδονικός 

στρατός θα επιτύχει την κατάληψη και καταστροφή μικρών οχυρωμένων οικισμών με 

κυριότερο αποτέλεσμα την κατάληψη των Οινιαδών. Η πόλη είναι λιμάνι του Ιονίου 

πελάγους, όμως και στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως ήταν επιλογή των Αιτωλών 

να μην προβάλουν ιδιαίτερη αντίσταση για την πόλη, καθώς ήταν ελλειπώς  

οχυρωμένη. Η δεύτερη εισβολή το 218 π. Χ. προσέλαβε την μορφή κεραυνοβόλας 

επίθεσης με τελικό στόχο το θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο των Αιτωλών στην 

καρδιά της Αιτωλίας το Θέρμο,
425

. Η καταστροφή του που θα γίνει παρουσία του 

Αράτου, ο οποίος είναι βασικός σύμβουλος στο επιτελείο του Φίλιππου, δεν μπορεί 

να κάνει πιστευτούς τους ισχυρισμούς του Πολύβιου πως είναι αμέτοχος στην 

ενέργεια του Μακεδόνα βασιλιά. Οι κατηγορίες του για τις ενέργειες των Αιτωλών 

που χαρακτηρίζει ως βέβηλους, δεν διαφοροποιούνται σε κάτι από τις αντίστοιχες 

ενέργειες των Φιλίππου και Αράτου του συμμαχικού στρατού. Λεηλασία και 

πυρπόληση του Θέρμου θα συνοδεύσει την παρουσία τους εκεί, όπως συνέβη 

νωρίτερα και με την περιοχή της Ηλείας
426

. Οι δύο μακεδονικές εισβολές θα δώσουν 

μια ανάγλυφη εικόνα του μετασχηματισμού της αιτωλικής επικράτειας από μια 
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424
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θηριώδη ζῶσι βίον». 



 94 

ανοχύρωτη έκταση μικρών κωμών σε ένα απέραντο πλέγμα καλά οχυρωμένων 

αστικών κέντρων και μικρών φρουρίων. Είναι ενδεικτικό ότι ο Φίλιππος δεν προέβη 

σε καμιά πολιορκία σημαντικής πόλης, δείγμα της απρόσβλητης θέσης τους. Μόνο 

μικρά φρούρια ή ελλιπώς οχυρωμένες πόλεις κατόρθωσε να καταλάβει, κάτι που εν 

τέλει και οι ίδιοι οι Αιτωλοί επέλεξαν αποσύροντας τις φρουρές κατόπιν συμφωνίας ή 

αφήνοντας αφύλαχτες κάποιες από αυτές τις θέσεις ύστερα από μικρές αψιμαχίες με 

μικρές δυνάμεις
427

. Ακόμη και αν ήταν επιλογή του Φιλίππου Ε΄η αποφυγή μιας 

χρονοβόρας πολιορκίας που θα οδηγούσε σε επιτυχές αποτέλεσμα είναι πολύ 

ριψοκίνδυνο να προέβαινε σε κάτι τέτοιο, απομονωμένος σε μια εχθρική ορεινή κατά 

βάση χώρα, με τους Αιτωλούς συνεχώς τριγύρω του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η πολιορκία του Αμβράκου: κατά την διάρκεια της πρώτης εισβολής το 219      

π. Χ. ο ενωμένος μακεδονικός και ηπειρωτικός στρατός έφτασε στον μυχό του 

Αμβρακικού κόλπου στα βόρεια σύνορα της συμπολιτείας, κοντά στα αρχαία εδάφη.  

Ο Φίλιππος δεν ασχολήθηκε καθόλου με την μεγάλη πολιτεία στην περιοχή, της 

Αμβρακίας αλλά προτίμησε την πολιορκία του επινείου της, Αμβράκου. Η πολιορκία 

κράτησε σαράντα ημέρες και έληξε μετά από συμφωνία για αποχώρηση της 

αιτωλικής φρουράς. Στη θέα μιας καλά οχυρωμένης πόλης προτίμησε την κατοχή 

μιας μικρότερης, η οποία όμως αποδείχτηκε εξίσου σκληρός αντίπαλος
428

. Αν 

λάβουμε υπόψη ότι η πτώση της συμπολιτευόμενης πόλης των Φθιωτικών Θηβών το 

217 π. Χ. στα ανατολικά σύνορα της περιφερειακής συμπολιτείας κράτησε μόλις 

δώδεκα ημέρες, μπορούμε να φανταστούμε τη λυσσαλέα άμυνα πίσω από τις καλά 

οχυρωμένες πόλεις της μητροπολιτικής Αιτωλίας και πόσο θα κόστιζε στον Φίλιππο 

Ε΄. Το τελευταίο περιστατικό όμως ήταν και το πιο δυνατό χτύπημα για τους 

Αιτωλούς που ήρθε ως κορωνίδα στις έως τότε δυσκολίες. Η πόλη, έστω και πολύ 

μακριά από τα σύνορα της αρχαίας Αιτωλίας, αποτελούσε την πρώτη σημαντική πόλη 

της συμπολιτείας που χανόταν και το κυριότερο, τη βάση που ξεκινούσαν οι 

επιδρομές για το μαλακό υπογάστριο του κράτους του Φιλίππου, την Θεσσαλία και 

την καρδιά της Μακεδονίας
429

. Η σκληρότητα που έδειξε ο Φίλιππος Ε΄ στον 

πληθυσμό της πόλης είναι χαρακτηριστική και της σκληρότητας της εποχής
430

.  

 Το τέλος του πολέμου πλέον ήταν κάτι που βόλευε όλους. Η Αιτωλία δεν θα 

άντεχε άλλη μία εισβολή των Μακεδόνων στα εδάφη της. Η Αχαϊα ήταν ήδη 

εξαντλημένη οικονομικά και σε ανθρώπινο κόστος από τις επιδρομές των Αιτωλών 

στην καρδιά των εδαφών της, ενώ η Μακεδονία είχε ήδη σοβαρά προβλήματα στα 

βόρεια σύνορά της και μια συνεχιζόμενη οικονομική και στρατιωτική αιμορραγία δεν 

την εξυπηρετούσε σε έναν πόλεμο που ήταν δύσκολο να οδηγήσει σε άνευ όρων 

επικράτησή της. Η ανάληψη της στρατηγίας στην αιτωλική συμπολιτεία από τον 

Αγέλαο, οπαδό της διαλλακτικής πολιτικής στην ομοσπονδία, βοήθησε στη σύγκληση 

της συνέλευσης και της συμφωνίας για παύση του πολέμου
431

. Η ειρήνη της 

Ναυπάκτου το 217 π. Χ., μετά την μεσολάβηση Ρόδου, Βυζαντίου, Αθήνας και 

Πτολεμαίου, δεν έδωσε στην Αιτωλία το συντριπτικό χτύπημα που επεδίωκαν οι 
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431
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αντίπαλοί της
432

. Κανείς από τους τρείς πρωταρχικούς στόχους τους δεν ευοδώθηκε. 

Σε καμία περίπτωση δεν αναδιπλώθηκαν στα εδάφη τους προ του 229 π. Χ., πόσο 

μάλλον στην αρχική τους κοιτίδα όπως διακήρυξαν οι Αχαιοί: οι μοναδικές εδαφικές 

τους απώλειες ήταν η μικρή πόλη Άμβρακος και κομμάτι μόνο της νεοαποκτηθείσας 

Θεσσαλίας μαζί με την αδρανοποίηση των συμμάχων τους Ηλείας και Φιγαλείας. 

Καμία συμπολιτευόμενη πόλη δεν αποσχίσθηκε από τη Συμπολιτεία, ούτε έδειξε 

σημάδια αποχώρησης: ακόμη και οι πρώην ακαρνανικές πόλεις που είδαν τα 

στρατεύματα του Φιλίππου Ε΄ και των συμμάχων του Ακαρνάνων δίπλα τους το 219 

και 218 π. Χ., έμειναν πιστές. Όσο για την αποτίναξη του ελέγχου τους από τους 

Δελφούς ούτε λόγος. Αν λάβουμε υπόψη ως τέτοια προσπάθεια μια ενέργεια του 

Φιλίππου στην Φωκίδα το 218 π. Χ., που αμυδρώς αναφέρει ο Πολύβιος, ήταν ένα 

ήσσονος σημασίας επεισόδιο που δεν είχε καμια επιτυχία
433

. Αντίθετα η Αιτωλία 

κατόρθωσε να βγει αλώβητη με την κατά γράμμα τήρηση της στρατηγικής της. Αν 

και προσέφυγε σε διαπραγματεύσεις για ειρήνευση δεν έχασε παρά ελάχιστα, μη 

ζωτικά μέρη, της επικράτειάς της. Χρησιμοποίησε μικρές ευέλικτες δυνάμεις σε κάθε 

σημείο των συνόρων της καλά μοιρασμένες, προσπάθησε όσον το δυνατό 

περισσότερο να μεταφέρει τον πόλεμο έξω από τα εδάφη της συμπολιτείας, δεν 

προκάλεσε κάποια μεγάλη μάχη που θα οδηγούσε σε καταδικαστική ήττα, ενώ το 

ευρύ σχέδιο οχυρώσεων της επικράτειας της δημιούργησε ένα πλέγμα φρουρίων που 

δύσκολα μπορούσαν να καμφθούν από τον αντίπαλο. Το αντίτιμο όμως ήταν η 

καταστροφή της υπαίθρου και του ανοχύρωτου πολιτικοοικονομικού και 

θρησκευτικού κέντρου, κάτι που μακροπρόθεσμα θα έφερνε στην επιφάνεια σκληρά 

κοινωνικά προβλήματα.  

 

 

10. Η κάμψη της Συμπολιτείας (2
ος

 αιώνας π. Χ.) 

  

 

Την επαύριο του Συμμαχικού πολέμου, η Αιτωλία προσπαθεί να ανακάμψει από τις 

φθορές του πολέμου που προηγήθηκε. Η μερική απώλεια εδαφών, η σοβαρή 

καταστροφή των εδαφών της και η ήττα των δυνάμεων της είχαν ως αποτέλεσμα την 

αναδίπλωση της επέκτασής της. Δεν έκαμψαν όμως την ζωτικότητα του πνεύματος 

της συμπολιτείας. Στο αξίωμα του στρατηγού εξακολουθούν να εκλέγονται άνδρες 

που βρίσκονταν στην κεφαλή της συμπολιτείας πριν ή κατά την διάρκεια του 

πολέμου. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτοί συνοδεύονται από τη φήμη μιας 

μετριοπαθούς στάσης
434

. Ο Πυρρίας Ηρακλειώτης, στρατηγός το 223 π. Χ. και 

επικεφαλής για ορισμένο διάστημα στρατιωτικής δύναμης στην Ηλεία το 219 π. Χ., 

επανεκλέγεται το 215 π. Χ., ενώ ο γηραιός Πανταλέων Πλευρώνιος, βασική μορφή 

της μετριοπαθούς πολιτικής, επανεκλέγεται στρατηγός για πέμπτη φορά το 214 π. Χ. 

Ο Αγέτας ο Καλλιπολίτης στρατηγός το 218 π. Χ. τιμάται με άγαλμα στη Λαμία. Για 

μια εξαετία, από το 217 π. Χ. έως το 211 π. Χ. και την εμπλοκή σε ένα ακόμα 

πόλεμο, στόχος είναι η ανάκαμψη και η ανασυγκρότηση των δυνάμεων της, καθώς 

δεν παρατηρείται καμία ανάμειξή της συμπολιτείας στα τεκταινόμενα στον ελληνικό 

χώρο.            

 Ο Φίλιππος Ε΄ την ίδια στιγμή εργάζεται για να σταθεροποιήσει τη θέση του 
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στην Ελλάδα και ετοιμάζεται για τη σύγκρουση με τη Ρώμη στα δυτικά του σύνορα, 

στην Ιλλυρία. Η μεσσηνιακή κρίση του 215/4 π. Χ. με την εμπλοκή του Φιλίππου 

στην εσωτερική πολιτική πάλη μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών, συνοδεύεται 

από τρομερή λεηλασία της χώρας. Τα γεγονότα προκαλούν αίσθηση μεταξύ των 

Ελλήνων
435

. Το 215 π. Χ. ξεσπά ο Α΄ Μακεδονικός πόλεμος (215-205 π. Χ.) μεταξύ 

Μακεδόνων και Ρωμαίων με πεδίο διεκδίκησης την περιοχή των Ιλλυριών που 

αποτελεί ζώνη ουδετερότητας μεταξύ τους
436

. Σε αυτές τις εξελίξεις οι Αιτωλοί 

παραμένουν απλοί παρατηρητές. Ο ισχυρισμός του Walbank για συμμετοχή των 

Αιτωλών στην μεσσηνιακή κρίση δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχαίες πηγές
437

. 

Άλλωστε δεν διακυβεύονται πλέο συμφέροντα τους στην περιοχή. Η απώλεια των 

συμμαχικών βάσεων στην Φιγαλεία και το τρομερό χτύπημα του Φιλίππου Ε΄ στην 

Ηλεία το 218 π. Χ. έχει αποκόψει την Αιτωλία από την επαφή με την Μεσσηνία. 

Κίνητρο για την είσοδο στον πόλεμο το 211 π. Χ. εναντίον των Μακεδόνων με την 

παρότρυνση των Ρωμαίων ήταν η ανάγκη περισσότερο για ανάκτηση των εδαφών 

που χάθηκαν στον Συμμαχικό πόλεμο και αποτελούσαν ερείσματα του Φιλίππου Ε΄ 

στην ‘γειτονιά’ της συμπολιτείας. Τα αισθήματα εκδίκησης που ξύπνησαν τα 

γεγονότα της Μεσσηνίας στους Αιτωλούς έδωσαν το έναυσμα για την επικύρωση της 

απόφασης για κήρυξη του πολέμου στη συνέλευση των Θερμικών το 211 π. Χ.
438

. Οι 

Ρωμαίοι αναζητούσαν απεγνωσμένα έναν σύμμαχο στην Ελλάδα για να λειτουργήσει 

ως αγκάθι στην έκταση του χεριού του Φιλίππου Ε΄ στην Ιλλυρία. Ήταν η εποχή 

άλλωστε που η Ρώμη αντιμετώπιζε την απειλή του Καρχηδόνιου Αννίβα στην Ιταλία 

και ένας διμέτωπος αγώνας ήταν δυσβάσταχτος για τους Ρωμαίους
439

. Η Αιτωλία 

ήταν η μόνη σοβαρή δύναμη που μπορούσε να ανταγωνιστεί την Μακεδονία, με την 

αντιπαλότητα μεταξύ των δύο να είναι γνωστή για χρόνια. Επίσης τα περισσότερα 

ελληνικά κράτη αποτελούσαν μέλη της πανελλήνιας συμμαχίας του Φιλίππου. Για 

τους Αιτωλούς ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να αναλάβουν την πρωτοβουλία να 

κινηθούν εναντίον των Μακεδόνων. Ο Φίλιππος ήταν απασχολημένος σε εκστρατεία 

στην Θράκη και οι Ρωμαίοι ήταν η δύναμη που μπορούσε να προσφέρει σημαντική 

στρατιωτική δύναμη στον μελλοντικό αγώνα
440

. Το 212 π. Χ. είχαν αρχίσει μυστικές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των αποκλήτων και του Ρωμαίου ναυάρχου στο Ιόνιο 

πέλαγος Marcus Valerius Laevinus (Μ. Βαλέριου Λαιβήνου). Οι διαπραγματεύσεις 

κατάληξαν στην υπογραφή του αιτωλορωμαϊκού συμφώνου το 211 π. Χ. Οι νύξεις 

του Λίβιου για δύο τουλάχιστον επαφές μεταξύ των δύο, δηλώνουν πως οι δύο 

πλευρές διαπραγματεύονταν αρκετά τους όρους της συνθήκης, καθώς η Θερμική 

σύνοδος το φθινόπωρο του 211 π. Χ. ήταν ο καταλύτης για την οριστική απόφαση της 

κήρυξης ή όχι του πολέμου
441

. Η άνοδος στην εξουσία των εμπειροπόλεμων 

στρατηγών Σκόπα και Δωρίμαχου το 212 και 211 π. Χ., μεταφράζεται ως νίκη της 

ριζοσπαστικής παράταξης στο εσωτερικό των Αιτωλών. Οι Αιτωλοί ψηφίζουν 

πόλεμο και οι όροι αποτυπώνουν ξεκάθαρα την επιθυμία για ανάκτηση των χαμένων 

εδαφών του 217 π. Χ. και για αντίποινα σε βάρος των Μακεδόνων. 

Συναισθηματισμός και ρεαλιστική πολιτική δένονται αρμονικά. Οι όροι της 

συνθήκης,  όπως σώζονται από φιλολογικές πηγές (Λίβιος) και από την επιγραφή του 

Θυρρείου, είναι διαφωτιστικοί: οι Αιτωλοί έχουν ως όριο των δραστηριοτήτων τους 

                                                 
435

 Πολ. 8.8.2-3. 
436

 Hammond 1999, 385-386. 
437

 Walbank 1933, 114. 
438

 Larsen 1952, 1-33. 
439

 Badian 1958, 197-211. 
440

 Hammond 1999, 390-391. 
441

 Τίτ. Λίβ. 26.24.1, Badian 1958, 197-211. 



 97 

το νότιο άκρο της Κέρκυρας, επομένως Ακαρνανία, Θεσσαλία και το παραθαλάσσιο 

τμήμα της Αμβρακίας της Ηπείρου είναι το πεδίο δράσης που επιθυμούν οι Αιτωλοί 

για να επιτύχουν τους στόχους τους. Από την ενδοχώρα της Ηπείρου και βορειότερα 

η περιοχή θα λειτουργήσει ως ουδέτερη ζώνη μεταξύ των δύο. Συμφωνείται επίσης 

πως όποια πόλη καταλαμβάνεται είτε ειρηνικά είτε στρατιωτικά θα αποδίδεται στην 

Αιτωλία ενώ η κινητή περιουσία της (κάτοικοι και υλικά αγαθά) θα αποδίδεται στην 

Ρώμη
442

.           

 Οι Αιτωλοί θα συμμετάσχουν στον πόλεμο με όλη την πεζική τους δύναμη 

ενώ οι Ρωμαίοι θα αναλάβουν τον ναυτικό αγώνα με 25 πλοία ενώ η ειρήνη θα 

υπογραφεί με την συμφωνία και των δύο. Ξεκάθαρα οι όροι αντανακλούν έναν 

πόλεμο με διαφορετικούς στόχους για τους δύο συμμάχους
443

. Οι Ρωμαίοι επιθυμούν 

την απόσπαση της προσοχής του Φιλίππου από την Ιλλυρία ενώ οι Αιτωλοί 

επιδιώκουν την επέκταση της επικράτειάς τους. Η συμφωνία για κινητοποίηση όλης 

της αιτωλικής στρατιωτικής δύναμης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το δοκιμασμένο 

στρατιωτικό δόγμα των Αιτωλών στον προηγούμενο πόλεμο που εκφραζόταν με την 

χρησιμοποίηση μικρών ευέλικτων μονάδων. Ακόμη και αν δεν ήταν άγνωστη στην 

αιτωλική ιστορία η κινητοποίηση όλου του στρατιωτικού μηχανισμού, η εφαρμογή 

ενός νέου δόγματος ανέτρεπε την δοκιμασμένη συνταγή των Αιτωλών και προμήνυε 

ένα εντελώς διαφορετικό είδος πολέμου που ξεκάθαρα έριχνε στις πλάτες των 

Αιτωλών το βάρος της επερχόμενης σύγκρουσης. 

 

- Γ΄ πόλεμος Αιτωλών και Μακεδόνων 

 
 Η είσοδος της Αιτωλίας στον πόλεμο σήμανε την έναρξη της τρίτης 

αιτωλομακεδονικής σύγκρουσης σε διάστημα 25 ετών
444

. Την επαύριο της συνόδου 

των Θερμικών τον Σεπτέμβρη του 211 π. Χ., ο αιτωλικός στρατός εισβάλλει στην 

Ακαρνανία. Η συγκυρία ήταν κατάλληλη, καθώς ο Μακεδόνας βασιλιάς ήταν 

απασχολημένος στην εκστρατεία του στην Θράκη και την πολιορκία μιας πόλης στην 

περιοχή
445

. Η ταυτόχρονη κατάληψη των Οινιαδών μαζί με την ναυτική επίθεση του 

Ρωμαίου ναυάρχου Marcus Valerius Laevinus προκάλεσε πανικό στο Ακαρνανικό 

Κοινό. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η έκπληξή τους, καθώς η συμμαχία Αιτωλών 

και Ρωμαίων δεν ήταν μυστική αλλά δημόσια και άρα αναμενόταν μια εχθρική 

ενέργεια. Η ταυτόχρονη πεζική και ναυτική επίθεση παρέλυσε κάθε αντίδρασή τους. 

Η διείσδυση του αιτωλικού στρατού στην Ακαρνανία αποτελεί την πραγμάτωση του 

πρώτου στόχου των Αιτωλών, την ανάκτηση δηλαδή των χαμένων εδαφών του 217  

π. Χ. Μια επιγραφή που χρονολογείται το 207 π. Χ. και αποτελεί ψήφισμα του 

ακαρνανικού κοινού για αναγνώριση του διεθνούς κύρους χαρακτήρα του ιερού της 

Άρτεμης Λευκοφρύνης στη Μαγνησία κοντά στον Μαίανδρο ποταμό είναι 

ενδεικτική. Στον κατάλογο των πόλεων που συναποτελούν το ακαρνανικό κοινό που 

παραθέτει δεν συμπεριλαμβάνει τις πόλεις Οινιάδες, Ματρόπολη, Φυτίες και 

Αστακό
446

. Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι οι πόλεις αυτές αποτελούσαν μέλη της 

Αιτωλικής Συμπολιτείας έως το 217 π. Χ. και  βρίσκονται γεωγραφικά στο νότιο 

τμήμα της Ακαρνανίας. Το γεγονός αυτό θέτει και τον στόχο της αιτωλικής πολιτικής 

για ανάκτηση του ελέγχου της νότιας Ακαρνανίας που χάθηκε πριν από έξι μόλις 

χρόνια. Η πιθανή προσάρτηση του Αστακού αποτελεί κίνηση στρατηγικού 
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χαρακτήρα, καθώς αποτελεί λιμάνι στο Ιόνιο πέλαγος, άρα στρατιωτικό και εμπορικό 

κόμβο.          

 Δεύτερο στόχο αποτελεί η περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς αποτελεί το 

δεύτερο πεδίο που η Αιτωλία είχε εδαφικές απώλειες στον Συμμαχικό πόλεμο. Εκεί 

ήδη βρίσκεται ως φρουρά μια δύναμη 4.000 ανδρών από τον Φίλιππο, αναγκαίο 

μέτρο για αναχαίτιση ενδεχόμενης απειλής. Η συμφωνία μεταξύ Αιτωλών και 

Ρωμαίων και η επίθεση στην Ακαρνανία ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του 

Φιλίππου Ε΄
447

. Πριν από την επίθεση στην Θεσσαλία θα συμβούν δύο γεγονότα που 

θα βοηθήσουν τους Αιτωλούς να στρέψουν όλη τους την προσοχή στην περιοχή 

αυτή. Το 211 π. Χ. οι Ρωμαίοι μαζί με τον Σκόπα από την ξηρά θα καταλάβουν την 

παραθαλάσσια πόλη της Φωκίδας Αντίκυρα και αργότερα το νησί της Αίγινας
448

. Οι 

δύο περιοχές αποτελούσαν ναυτικές βάσεις του Φιλίππου Ε΄ και οι ενέργειες των 

Ρωμαίων αποσκοπούν στην αποκοπή των βάσεών του ως εφαλτήριό του για 

επέμβαση στη νότια Ελλάδα. Στην περίπτωση της Αντίκυρας συνέπραξε σε κοινή 

επίθεση με τον αιτωλικό στρατό. Βάσει της συμφωνίας του 211 π. Χ. και οι δύο 

περιοχές δόθηκαν στους Αιτωλούς, ενώ η κινητή περιουσία και ο πληθυσμός των 

πόλεων πέρασαν στην κυριότητα των Ρωμαίων. Χαρακτηριστικό των στόχων της 

αιτωλικής πολιτικής είναι ότι κράτησαν μόνο την Αντίκυρα, φυσική προέκταση των 

συνόρων τους και στρατηγικό σημείο, ενώ την Αίγινα την παρέδωσαν στον Άτταλο 

της Περγάμου καθώς δεν εξυπηρετούσε κάποιο συμφέρον τους και βρισκόταν έξω 

από τα σχέδιά τους
449

. Το γεγονός είναι ενδεικτικό για άλλη μια φορά της ανυπαρξίας 

ικανής ναυτικής δύναμης για να ελέγξουν ένα νησί και της απουσίας μιας τυφλής 

επεκτατικής πολιτικής χωρίς φραγμό
450

. Η διασφάλιση των νώτων τους από τον 

Φίλιππο, με την εξουδετέρωση των βάσεών του στη νότια Ελλάδα κοντά στα 

αιτωλικά σύνορα, συνοδεύτηκε από την διπλωματική εκστρατεία εξεύρεσης 

συμμάχων. Το 210 π. Χ. ο Αιτωλός πρέσβης Χλαινέας σε μια ρητορική μάχη με τον 

Ακαρνάνα Λυκίσκο, που εξέφραζε και την θέση των Μακεδόνων συμμάχων του, 

κερδίζει την υποστήριξη της Σπάρτης, ενώ την ίδια εποχή πετυχαίνουν και την 

στήριξη των Μεσσηνίων και Ηλείων. Οι καλές σχέσεις με το βασίλειο της Περγάμου 

και τους Ατταλίδες μετουσιώνονται σε συμμαχία με την αποστολή πρέσβεων στο 

Πέργαμο
451

. Η προσφορά της Αίγινας και η παραχώρηση του τίτλου του στρατηγού-

αυτοκράτορα της συμμαχίας, στον Άτταλο, παρά την τιμητική -και μόνο- σημασία, 

καθώς έχει εκλεγεί στρατηγός των Αιτωλών ο Πυρρίας, λειτουργεί ως δέλεαρ για την 

επιβεβαίωση της συμμαχικής αλληλεγγύης.       

 Στο μέτωπο της Θεσσαλίας όμως θα αποδειχτεί πόσο λανθασμένη ήταν η 

απόφαση για αλλαγή του στρατιωτικού δόγματος των Αιτωλών για ευθεία 

αντιπαράθεση με τον μακεδονικό στρατό σε τακτικό πεδίο. Η κάθοδος του Φιλίππου 

στην Θεσσαλία και η πολιορκία και κατάληψη των συμπολιτευόμενων θεσσαλικών 

πόλεων Λάρισας Κρεμαστής, Εχίνου και Φάλαρων αναγκάζει τους Αιτωλούς να 

αντιπαρατεθούν με τον μακεδονικό στρατό σε δύο μάχες στη Λαμία και τον Εχίνο 

στις οποίες γνωρίζουν ισάριθμες ήττες και το κυριότερο την απώλεια 1.000 ανδρών 

σε κάθε μάχη
452

. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει και η μεταβολή της πολιτικής των 

Αιτωλών. Επιστρέφουν στο δόγμα της προάσπισης των ισχυρών οχυρωμένων πόλεων 
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448

 Πολ. 9.42.2-8, Τίτ. Λίβ. 26.26.3. 
449

 Grainger 1999, 319. 
450

 Grainger 1999, 319. 
451

 Για τη συμμαχία με τη Σπάρτη, Ηλεία, Μεσσηνία και Πέργαμο γίνεται λόγος στη δημηγορία του 

Αιτωλού πρέσβη Χλαινέα στη Σπάρτη, Πολ. 9.28-40. Επίσης  Grainger 1999, 306-308. 
452

 Τίτ. Λίβ. 27.30.2-3. 
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τους με τον στρατό τους, κάτι που συμβαίνει με την Λαμία και την Ηράκλεια. 

Παράλληλα οχυρώνουν τις Θερμοπύλες για να εμποδίσουν κάθοδο του Φιλίππου στα 

νότια
453

. Το μέτρο αποδεικνύεται μερικώς επιτυχημένο γιατί, αφενός ο Φίλιππος 

πετυχαίνει την διάβαση των στενών, αφετέρου η χρήση μικρής δύναμης δείχνει την 

δυσκολία να περάσει μια μεγάλη δύναμη έχοντας στα νώτα του τον αιτωλικό στρατό 

εντός των δύο πόλεων έτοιμο να τον αποκόψει στην νότια Ελλάδα. Μια ενέργεια 

αντιπερισπασμού με τη διενέργεια επιδρομών στα αιτωλικά παράλια σε συνεργασία 

με τους Αχαιούς, με στόχο προφανώς την εγκατάλειψη των δύο οχυρών θέσεων από 

τους Αιτωλούς δεν θα επιτύχει. Η κατάσταση όμως αρχίζει να δυσκολεύει για την 

Αιτωλία, καθώς το 208 π. Χ. ο Άτταλος αποχωρεί από την Ελλάδα μετά την απειλή 

που αντιμετωπίζει στο βασίλειό του από τον Προυσία της Βιθυνίας ενώ οι Ρωμαίοι 

εμφανίζονται αρνητικοί σε δύο εκκλήσεις των Αιτωλών για βοήθεια
454

. Η 

Παναιτωλική σύνοδος που συγκαλείται στην Ηράκλεια δέχεται να συζητήσει 

προτάσεις για ειρήνη με τους μεσολαβητές από τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο και την 

Αλεξάνδρεια και το Βυζάντιο. Καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μια ανακωχή 30 

ημερών και παρά τις δυσκολίες, αποφασίζουν να συνεχίσουν την προσπάθεια, καθώς 

εμφανίστηκε μια ρωμαϊκή ναυτική μοίρα στη Ναύπακτο
455

. Η βοήθεια όμως δεν είναι 

αρκετή και μάλιστα μετά την κατάληψη των Ωρεών στην Εύβοια αποχωρεί ξανά. 

Μένοντας πλέον μόνη απέναντι στην Μακεδονία πληρώνει το αντίτιμο των σοβαρών 

απωλειών στις δύο τακτικές μάχες στην Θεσσαλία. Ένας τακτικός επαγγελματικός 

στρατός που αριθμεί 6.000-7.000 άνδρες με την απώλεια 2.000 ανδρών σε σύντομο 

χρονικό διάστημα δέχεται δυσαναπλήρωτο πλήγμα. Αυτό συνίσταται στην ελλιπή 

φρούρηση των οχυρωμένων πόλεων στα μετόπισθεν. Σε συνδυασμό προς τη 

μετατόπιση του κέντρου βάρους του αιτωλικού στρατού στη Θεσσαλία, όπως 

μαρτυρεί και η συνέλευση στην Ηράκλεια, ένα απρόβλεπτο γεγονός όπως η παροχή 

της ελεύθερης διάβασης του μακεδονικού στρατού από τα εδάφη των Αθαμάνων μετά 

την συμφωνία του βασιλιά τους Αμύνανδρου με τον Φίλιππο οδηγεί στην 

κατάρρευση της πολιτικής που είχε διασφαλίσει τα νώτα των Αιτωλών το 211-210   

π. Χ. με τις επιχειρήσεις στην Ακαρνανία και Φωκίδα (Αντίκυρα)
456

. Ο Φίλιππος Ε΄ 

καταλαμβάνει την Αμβρακία και λεηλατεί τα εδάφη της συμπολιτείας στη Δολοπία 

και τον Ίναχο. Μια σύντομη ανακατάληψη της πόλης θα ακολουθηθεί από εκ νέου 

απώλειά της και με τη σειρά του θα φέρει ένα μεγαλύτερο χτύπημα με τη διείσδυση 

των Μακεδόνων ως το Θέρμο και την καταστροφή του για δεύτερη φορά σε μια 

δεκαετία, το 207 π. Χ.
457

. Την ίδια εποχή η Σπάρτη, που αποτελεί τον μοναδικό εν 

Ελλάδι σύμμαχο ηττάται στη Μαντίνεια από τους Αχαιούς του Φιλοποίμενος και ο 

βασιλιάς Μαχανίδας σκοτώνεται
458

.        

 Αποτέλεσμα είναι η αποδοχή των προτάσεων ειρήνης που φέρνουν οι 

μεσολαβητές στην σύνοδο των Θερμικών το 206 π. Χ.
459

. Η απώλεια της Αμβρακίας 

                                                 
453

 Πολ. 10.41.5, Τίτ. Λίβ. 28.5.8. 
454

 Κατοπώδης 1990, 335. 
455

 Larsen 1952, 1-33. 
456

 Grainger 1999, 327.O Φίλιππος προέλασε διαμέσου της κοιλάδας του Κηφισού και διείσδυσε σε 

Λοκρίδα και Φωκίδα (Τίτ. Λίβ. 28.7.9-13). 
457

 Πολ. 11.7.2. 
458

 Πολ. 11.11-18. 
459

 Τίτ. Λίβ. 29.12.1. Ο Άπ. Μακ. 3.1, που είναι και η μοναδική πηγή που παρουσιάζει μια σύντομη 

διήγηση για την ειρήνευση, παραθέτει την έντονη αποδοκιμασία που συνάντησε ο Ρωμαίος ύπατος 

Γάλβας όταν ανέβηκε στο βήμα για να υποστηρίξει την συνέχιση του πολέμου από το πλήθος στη 

συνέλευση, που αντικατοπτρίζει προφανώς την αντίδραση του στρατεύσιμου δυναμικού της 

συμπολιτείας που είχε γνώση της ασθενούς συνδρομής των Ρωμαίων στις επιχειρήσεις παρά την 
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εξισορροπείται με την προσάρτηση της Ακαρνανίας. Στη Λοκρίδα έχει επίσης 

απώλειες με τις επιχειρήσεις του Φιλίππου Ε΄, όπως συμβαίνει και με εδάφη στην 

κοιλάδα του Σπερχειού. Το ενδιαφέρον όμως είναι στην περιοχή της Θεσσαλίας. 

Φαίνεται πως, παρά τις νίκες του Φιλίππου στην περιοχή, ο Μακεδόνας βασιλιάς 

υποσχέθηκε την επιστροφή των πόλεων Λάρισας Κρεμαστής, Εχίνου και Φθιωτικών 

Θηβών στη συμπολιτεία, κάτι το οποίο δεν τήρησε. Με την κατάρρευση της 

αιτωλικής παρουσίας στην Θεσσαλία, δημιουργούνταν όμως και οι προϋποθέσεις για 

νέα αντιπαράθεση, καθώς ουδέποτε τηρήθηκε η δέσμευση του Φιλίππου Ε΄ για 

επιστροφή των πόλεων που απέσπασε από την Αιτωλία, όπως δηλώνεται από τις 

διαμαρτυρίες των Αιτωλών λίγο αργότερα στη Νίκαια της Λοκρίδας το 198 π. Χ.
460

.  

 

- Κοινωνική κρίση 

 
 Η έξοδος της Αιτωλίας από τον πόλεμο το 206 π. Χ. φαίνεται να συνδέεται 

άμεσα με τις εσωτερικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στην συμπολιτεία την ίδια 

εποχή. Ο Πολύβιος σε ένα μικρό απόσπασμα στο δεκατο τρίτο βιβλίο του αναφέρεται 

στην κοινωνική κρίση που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της Αιτωλίας με οικονομικές 

και κοινωνικές προεκτάσεις, πολύ σοβαρές για το πολιτικό της οικοδόμημα
461

. Αν 

αφαιρέσουμε από το μικρό αυτό απόσπασμα τις ηθικές, διδακτικές προεκτάσεις του 

Πολύβιου για τις ρίζες τις κρίσεις και τις επαναλαμβανόμενες, φορτικές  αιτιάσεις 

του, χωρίς καμιά εξήγηση, για τον χαρακτήρα των Αιτωλών και τους αρχηγούς της 

συμπολιτείας, Σκόπα και Δωρίμαχο, οδηγούμαστε στους βασικούς άξονες του 

προβλήματος. Ο Πολύβιος είναι κατηγορηματικός στα εξής σημεία: 1) οι Αιτωλοί,  

χωρίς να το αντιληφθούν οι ίδιοι αλλά ούτε και οι αντίπαλοί, τους έφτασαν στο 

χείλος της οικονομικής καταστροφής λόγω των συνεχών πολέμων, 2) αποφάσισαν 

την αναδιοργάνωση της πολιτείας για την θεραπεία του προβλήματος, 3) εξέλεξαν ως 

νομογράφους τους Σκόπα και Δωρίμαχο ως τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα για τον 

σκοπό αυτό, εξαιτίας των επαναστατικών διαθέσεων τους και το κυριότερο, γιατί και 

οι δύο ήταν μεταξύ αυτών που είχαν δεσμεύσει τις περιουσίες τους σε πολλές 

ιδιωτικές δεσμεύσεις, 4) όταν ανέλαβαν τις έκτακτες εξουσίες ανέλαβαν αμέσως το 

νομοθετικό έργο.          

 H κλιμάκωση των πολεμικών αναμετρήσεων από το 220 π. Χ. έως και το 206 

π. Χ., συνεχώς επί μια δεκαπενταετία, έφερε την οικονομική εξασθένηση της 

συμπολιτείας και προφανώς του δημόσιου ταμείου. Η στρατιωτική οργάνωση της 

συμπολιτείας βασίζεται σε ένα στρατό πολιτών και όχι σε μισθοφόρους. Μόνο μία 

περίπτωση παραδίδεται στην αιτωλική ιστορία που αναφέρεται σώμα μισθοφόρων 

και αυτή αφορά ένα μικρό σώμα επικουρικό της αιτωλικής δύναμης προς υπεράσπιση 

της Στράτου το 218 π. Χ. κατά την επιδρομή του Φιλίππου Ε΄
462

. Το κυριότερο όμως 

είναι ότι ο στρατός των πολιτών αποτελείται από έναν κορμό επιλέκτων πολεμιστών 

που μάχεται συνεχώς επί δεκαπέντε χρόνια υπό τη διοίκηση ἐπιλεκτάρχων και η 

διαρκής στρατιωτική τους ετοιμότητα συντηρείται από το ομοσπονδιακό ταμείο. Το 

λογικό συμπέρασμα της εξασθένησης του ταμείου συνδυάζεται με την τρομερή 

                                                                                                                                            
συμφωνία του 211 π. Χ. «τὸ δὲ πλῆθος οὐκ ἤκουσεν, ἀλλ᾽ ἐκεκράγεσαν τοὺς πρέσβεις εὖ 

λέγειν». 
460

 Πολ. 18.3.12. 
461

 Πολ 13.1.1-3. 
462

 Πολ. 5.14.1 Αναφέρονται 500 Κρήτες, οι οποίοι προφανώς βρίσκονταν στην Αιτωλία μετά την 

στρατιωτική συμφωνία με την Κνωσσό το 220 π. Χ. και την παράλληλη αποστολή 1.000 Αιτωλών στο 

νησί. 



 101 

δήωση  της αιτωλικής υπαίθρου και του πολιτικού και οικονομικού κέντρου του 

Θέρμου από τους Μακεδόνες το 219, 218 και 207 π. Χ. Τα εύφορα εδάφη της νότιας 

Αιτωλίας και της παραλίμνιας εύφορης ζώνης της Τριχωνίδας δοκιμάστηκαν έντονα,  

οδηγώντας στην οικονομική καταστροφή τον κορμό του πληθυσμιακού δυναμικού 

της Αιτωλίας που αποτελείται κυρίως από αγρότες. Τα χρέη δε που συσσωρεύονται 

αγκαλιάζουν και την ελίτ της αιτωλικής πολιτείας όπως μαρτυρά η μαρτυρία του 

Πολύβιου για τους Σκόπα και Δωρίμαχο: «τὰς οὐσίας ἐνδεδεμένους εἰς πολλὰ 

τῶν βιωτικῶν συναλλαγμάτων». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η πολιτική 

οικογένεια των δύο εξεχόντων προσώπων της συμπολιτείας κατάγεται από το 

Τριχώνιο της Τριχωνίδας, κατεξοχήν πληγείσας περιοχής από τις επιδομές του 

Φιλίππου Ε΄. Οι δύο λοιπόν επαναστάτες πολιτικοί και φημισμένοι στρατιωτικοί 

εξέφραζαν την κραυγή και τις αγωνίες των πολιτών που επιζητούσαν την αποκοπή 

των χρεών και ζητούσαν άμεση λύση. Είναι χαρακτηριστικό ότι δε φαίνεται μέσα από 

το κείμενο του Πολυβίου να επιζητείται και αναδασμός της γης. Αυτό που ταλανίζει 

την οικονομική ζωή των Αιτωλών είναι η συσσώρευση των χρεών, «κατάχρεοι 

γενηθέντες». Η αποτυχία της προσπάθειας των νομογράφων οδηγεί στην παραίτηση 

από την στρατηγία του Σκόπα και από το έκτακτο αξίωμα του νομογράφου και τη 

φυγή του από την Αιτωλία για την Αλεξάνδρεια. Το γεγονός αυτό φανερώνει την 

αντίδραση που υπήρχε στην πολιτική αυτή από τμήμα της αιτωλικής κοινής γνώμης. 

Αποτυπώνεται στο Πολύβειο κείμενο, μέσα από τα λόγια του Αλέξανδρου του 

Καλυδώνιου, ο οποίος είναι εκφραστής μιας πιο ρεαλιστικής πολιτικής. Αυτή 

στηρίζεται στην προσήλωση στο υπάρχον πολιτικό και θεσμικό καθεστώς που υπήρξε 

ο οδηγός για την μεγέθυνση της αιτωλικής δύναμης επί σειρά ετών και την αποφυγή 

πολιτικών που θα ανοίξουν τους ασκούς του Αιόλου καταλήγοντας σε μη 

αναστρέψιμες συνέπειες για την συμπολιτεία «παρ᾽ οἷς ἔφυ τοῦτο τὸ φυτόν, 

οὐδέποτε κατέληξε πρότερον ἢ μεγάλοις κακοῖς περιβαλεῖν τοὺς ἅπαξ 

αὐτῷ χρησαμένους»
463

. Κατά τη γνώμη μου, η διχογνωμία αυτή στο εσωτερικό της 

συμπολιτείας για την πολιτική που θα ακολουθήσει για την ίαση του προβλήματος 

αποτυπώνει στη σωστή του διάσταση το σχόλιο του Πολύβιου, μακριά από τον 

γενικό αφορισμό που εκφράζει, «διόπερ οἰκείως διακείμενοι πρὸς καινοτομίαν 

τῆς οἰκείας πολιτείας». Οι νεωτερισμοί στην πολιτεία των Αιτωλών είναι 

επιτρεπτοί μέχρι ενός σημείου και το σημείο αυτό δεν υπερβαίνει τον Νόμο των 

Αιτωλών, την ανατροπή του υφιστάμενου πολιτικού πλαισίου που διέπει την ζωή της 

συμπολιτείας. Η επαναστατική διάθεση που εξέφραζε η δραστηριότητα των Σκόπα 

και Δωρίμαχου ήταν αποδεκτή μόνο ως το σημείο που δεν υπέσκαπτε τα θεμέλια του 

πολιτικού οικοδομήματος της συμπολιτείας. Στη σκέψη ότι ο Αλέξανδρος εξέφραζε 

μόνο την ελίτ της συμπολιτείας απέναντι στην πολιτική των δύο φημισμένων 

στρατηγών, απαντά η εκλογή του στο αξίωμα του στρατηγού το 204 π. Χ. από την 

συνέλευση, διαδεχόμενου τον Σκόπα. Χωρίς να γνωρίζουμε, ατυχώς, τις διεργασίες 

που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της συμπολιτείας καθώς οι φιλολογικές πηγές δεν 

γίνονται μάρτυρες των εξελίξεων, είναι χαρακτηριστικό  ότι η εκλογή του 

Αλέξανδρου στο αξίωμα του στρατηγού από την γενική συνέλευση αποτυπώνει την 

αποδοχή των λόγων του από την κοινή γνώμη της συμπολιτείας. Ακόμη και αν η 

συνεχώς αυξανόμενη δύναμη των πολιτικών συμβουλίων της αποκλησίας κυρίως και 

της βουλής μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά την ροή των πραγμάτων στα αιτωλικά 

κοινά, δεν προκύπτει καμία αντίδραση από πλευράς των διαφωνούντων προς την 

πολιτική αυτή. Τί καλύτερο δείγμα άρτια συντεταγμένου πολιτικού οργανισμού; Δεν 

                                                 
463

 Πολ. 13.1a. Σχετικά με την κρίση βλ. Grainger 1999, 339-344, Κατοπώδης 1990, 350-365. 
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εμφανίζεται διέξοδος της κρίσης σε επαναστάσεις, ταραχές και γενικότερα 

περιπτώσεις αναρχίας. Ίσως, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακεραιότητας του 

πολιτεύματος εντάσσεται και η φυγή του Σκόπα στην Αίγυπτο, αφήνοντας στη μέση 

τη νομογραφία του. Αντικατοπτρίζει την αντίδραση του πολιτικού σχηματισμού της 

συμπολιτείας σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια επιβολής μιας μορφής τυραννίας από 

τον Σκόπα με την υποστήριξη των δυσαρεστημένων, με αφετηρία την ανάληψη των 

έκτακτων εξουσιών που προέβλεπε η νομογραφία; Θεωρώ ότι είναι μια πιθανή 

απάντηση λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή εκτίμηση που απολάμβανε στην αιτωλική 

κοινωνία και την επιβεβαιώνουν τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν
464

. Η 

αριστοκρατική ελίτ που θα παραμεριζόταν από μια τέτοια εξέλιξη, με την βοήθεια 

των δημοκρατικών θεσμών, όπως η συνέλευση,  πέτυχε την διατήρηση του 

πατροπαράδοτου αιτωλικού νόμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερέβαινε την 

κυριαρχία του κράτους η προβολή των πρόσκαιρων αναγκών ή συμφερόντων ενός 

σημαίνοντος προσώπου της συμπολιτείας ή μιας γενικότερης λαϊκής απαίτησης που 

μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Το σημείο-κλειδί των 

αντεπιχειρημάτων του Αλέξανδρου εναντίον του Σκόπα είναι η στροφή του βλέματος 

στο μέλλον και η πίστη της συνέχειας του κράτους των Αιτωλών που οι σειρήνες της 

ανατροπής μπορούσαν να το καταστρέψουν μονομιάς, κρατώντας το βλέμμα στο 

παρρόν, «διόπερ ἠξίου μὴ μόνον πρὸς τὸ παρὸν ἀποβλέπειν…ἀλλὰ καὶ πρὸς 

τὸ μέλλον». Τα επιχειρηματά του έπεισαν τη συμπολιτεία, εξασφαλίζοντας την 

κραταιή της θέση στα ελληνικά πράγματα για περίπου 25 χρόνια ακόμη, χωρίς όμως 

να δοθεί λύση στα όλο και αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα.   

 Η κοινωνική κρίση δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την εξωτερική 

τους πολιτική, καθώς άμεσα κλήθηκαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους που 

θίγονταν περιμετρικά των συνόρων της συμπολιτείας. Οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης φάνηκαν καταρχάς στη στρατιωτική οργάνωση της συμπολιτείας, ιδιαίτερα 

μέσα από την σύνδεση δύο αποσπασμάτων των Πολύβιου και Λίβιου, ενδεικτικών 

της κατάστασης που βρέθηκε ο βασικός μοχλός για την υλοποίηση των στόχων στην 

εξωτερική πολιτική, ο στρατός: ο Λίβιος αναφέρει την επιθυμία και τον ενθουσιασμό 

της αιτωλικής νεολαίας να υπηρετήσει στις τάξεις του στρατού των Πτολεμαίων το 

199 π. Χ.
465

. Η παρουσία του φημισμένου στρατηγού Σκόπα στην Αιτωλία από την 

Αίγυπτο, που είχε αναλάβει την αρχιστρατηγία των δυνάμεων των Πτολεμαίων,  

λειτούργησε σα μαγνήτης για τον αιτωλικό λαό, καθώς είχε αναλάβει τη 

στρατολόγηση μισθοφόρων για την ενίσχυση του αιγυπτιακού στρατού. Ο Σκόπας 

είχε συγκεντρώσει με την πρόσκλησή του έναν αριθμό μισθοφόρων πρωτοφανή όχι 

μόνο για τα χρονικά της Αιτωλίας, αλλά και της Ελλάδας. Το κάλεσμά του βρήκε 

απήχηση σε 6.000 πεζούς και 500 ιππείς και αν δεν είχε μεσολαβήσει η παρέμβαση 

του στρατηγού της συμπολιτείας Δαμόκριτου για εθνικούς λόγους η ξενολογία θα είχε 

επιφέρει μεγαλύτερο αριθμό. Το γεγονός είναι σημαντικό γιατί αφενός αποκαλύπτει 

τη σοβαρή κρίση που διέπει το στρατιωτικό οικοδόμημα της συμπολιτείας και 

ιδιαίτερα αυτό των επιλέκτων. Η μαζική αναζήτηση μιας προσοδοφόρας 

απασχόλησης από ένα μεγάλο τμήμα επαγγελματιών πολεμιστών-πολιτών αποδίδεται 

στην αναζήτηση καλύτερης τύχης, εξασκώντας την πολεμική του τέχνη, για την 

οποία αμειβόταν από την συμπολιτεία στην πατρίδα του. Η σύνδεση των επιλέκτων 

στρατιωτών της συμπολιτείας με το δημόσιο ταμείο, όπως διαμορφώνεται από τη 

λειτουργία των τελών είχε γίνει προβληματική με την οικονομική κρίση που έπληττε 

                                                 
464

 Βλ. στην δεύτερη παράγραφο της σελίδας.  
465

 Τίτ. Λίβ. 31.43.5-7. 
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την εποχή αυτή τη συμπολιτεία
466

. Οι όροι που χρησιμοποιεί ο Λίβιος, ‘iuventus’ και 

‘iuniores’, για να περιγράψει αυτούς που έσπευσαν να καταταγούν υπό τις οδηγίες 

του Σκόπα αντανακλά το σώμα των επιλέκτων νέων, καθώς παρόμοια λέξη 

(ἀκμάζοντας) χρησιμοποιεί και ο Διόδωρος (18.24.2)), για να περιγράψει τον ανθό 

της αιτωλικής στρατιωτικής δύναμης. Η φυγή ενός μεγάλου και καλά εκπαιδευμένου 

δυναμικού το 199 π. Χ. απαντά στο σχόλιο του Πολυβίου δύο χρόνια αργότερα, το 

197 π. Χ. κατά την μάχη των Κυνών Κεφαλών,  όταν καυστικά σχολιάζει ο ιστορικός 

την ελλιπή εκπαίδευση και οπλισμό της αιτωλικής πεζικής στρατιάς «ἐν τοῖς 

πεζικοῖς ἐλλιπεῖς εἰσι καὶ τῷ καθοπλισμῷ καὶ τῇ συντάξει»467
. Η φυγή 

μέρους των καλά εκπαιδευμένων πολεμιστών και η οικονομική κρίση που επηρέαζε 

την συντήρηση του εξοπλισμού και του αξιόμαχου των ομόσπονδων δυνάμεων, ήταν 

εμφανής, παρά την προσπάθεια των συμπολιτειακών αρχών να περιορίσει τη φυγή 

και να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργήθηκαν στο στράτευμα.   

 Η διαμόρφωση κλίματος προβληματισμού στο εσωτερικό της συμπολιτείας 

δεν οδήγησε σε παραίτηση από την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονταν 

στις διεθνείς σχέσεις της. Δεν υπήρχε περιθώριο για την εξασφάλιση περιόδου 

εφησυχασμού για την πλήρη αντιμετώπιση της εσωτερικής πληγής της κρίσεως. Το 

202 π. Χ. ο Φίλιππος Ε΄ με τους Μακεδόνες του, προχωρά στην κατάληψη και την 

καταστροφή τριών παράλιων πόλεων της Προποντίδας, της Κίου, της Λυσιμαχείας 

και της Χαλκηδόνας, οι οποίες συνδέονται με σχέσεις συμπολιτείας με την Αιτωλία 

και οι δύο πρώτες εξ αυτών διαθέτουν στρατηγό και στρατιωτική δύναμη από την 

Αιτωλία
468

. Η προστασία των πόλεων αυτών από αιτωλική δύναμη και στρατηγό που 

προφανώς διαθέτει και πολιτικές αρμοδιότητες δηλώνει τη σημασία που έδιναν οι 

Αιτωλοί σε μια συμπολιτευόμενη πόλη, ιδίως μάλιστα αν αναλογιστούμε τη 

στρατηγική θέση τους στα στενά του Ελλησπόντου. Μας διαφεύγει βέβαια πότε 

ακριβώς προσχώρησαν οι τρείς πόλεις στην αιτωλική τροχιά, όμως είναι ενδεικτικό 

της ισχύος και του γοήτρου που διαθέτει η συμπολιτεία για να εξασφαλίζει 

υπερπόντια μέλη στη συμπολιτεία της. Η ερώτηση του απευθύνει ο Φαινέας, το 198 

π. Χ. κατά τη διάσκεψη ειρήνης της Νίκαιας, για τις πόλεις στον Φίλιππο Ε΄ είναι 

χαρακτηριστικό της αξίας που έδιναν οι Αιτωλοί στην διατήρηση των πόλεων
469

. Η 

εχθρική ενέργεια του Φιλίππου σε περίοδο ειρήνης δεν αναμενόταν από την αιτωλική 

πλευρά και η οργή τους αναθέρμανε τις παλαιές αιτωλικές μνησικακίες. Το χειμώνα 

του ίδιου έτους συνέχισε ο Φίλιππος τις κατακτήσεις με την άλωση του Εχίνου, της 

Θήβας της Φθίας, των Φαρσάλλων και της Λάρισας στην Θεσσαλία, προσβάλλοντας 

τις αιτωλικές θέσεις και προωθώντας την μακεδονική ισχύ προς την αιτωλική 

μεθόριο, αποτελώντας άμεσο κίνδυνο για την αιτωλική επικράτεια
470

.  Το σημαντικό 

είναι η στάση της συμπολιτείας στις εξελίξεις, καθώς δείχνει αξιοπρόσεκτη 

αυτοσυγκράτηση. Οι εσωτερικές περιπλοκές εμποδίζουν την έκφραση άμεσης 

απάντησης στις προκλήσεις που δέχεται, καθώς προέχει η εξοικονόμηση χρόνου για 

ανασυγκρότηση. Με τον δεύτερο πόλεμο Μακεδόνων και Ρωμαίων να επίκειται, 

απορρίπτουν διαδοχικές προτάσεις των Ρωμαίων και των συμμάχων τους, Αθηναίων 

και Περγαμηνών, για να εισέλθουν στον πόλεμο
471

. Τη διεξαγωγή των συνομιλιών 

ενεργούν για την συμπολιτεία ξεκάθαρα πλέον οι ἀπόκλητοι με επικεφαλής τον 
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Αιτωλό στρατηγό, στην βάση της διαπραγμάτευσης για τα οφέλη και την δράση της 

συμπολιτείας στην συμμετοχή της στον νέο πόλεμο. Το 201 π. Χ. απορρίπτουν την 

πρόταση των Ρωμαίων για εισβολή στην Μακεδονία. Τον επόμενο χρόνο ο πρώην 

στρατηγός Πυρρίας σε συνάντηση στην Ηράκλεια με ρωμαϊκή αντιπροσωπεία και τον 

Άταλλο θα απορρίψει εκ νέου καινούργια πρόταση για συμμαχία, με την απάντηση 

να γίνεται επίσημη στην συνέλευση των Παναιτωλικών στην Ναύπακτο την 

άνοιξη
472

. Ο πόλεμος που αρνούνται οι Αιτωλοί άρχοντες δεν έχει λαϊκό έρεισμα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις οι Ρωμαίοι προσπαθούν να 

πείσουν τους Αιτωλούς αναλαμβάνοντας πολεμική δράση εναντίον των αντιπάλων, 

με την επίθεση στο στρατηγικό λιμάνι της Εύβοιας Ωρεό, δείγμα πως η άρνηση των 

Αιτωλών βασιζόταν στο πάθημα του προηγούμενου πολέμου όταν έμειναν αβοήθητοι 

από τους Ρωμαίους
473

. Η είσοδος στον πόλεμο που θα γίνει το 199 π. Χ. με μια 

έκτακτη συνέλευση για την οποία δεν γνωρίζουμε τον τόπο σύγκλησης είναι 

χαρακτηριστική για δύο λόγους: αφενός είναι προφανές ότι η άρνηση βασιζόταν στην 

ανάγκη ανασυγκρότησης της πολιτείας και της στρατιάς ειδικότερα για να 

αντιμετωπίσει τον Φίλιππο και αφετέρου πως εξοικονομούσαν χρόνο για να 

επιτύχουν παράλληλα την καλύτερη διαπραγμάτευση για τα συμφέροντά τους
474

. Η 

ηγετική φυσιογνωμία των Αιτωλών, ο στρατηγός Δαμόκριτος από την Καλυδώνα, 

παρά τις ανυπόστατες κατηγορίες του Ρωμαίου ιστορικού Λιβίου που εκφράζει τις 

ρωμαϊκές θέσεις, μαζί με το συμβούλιο των ἀποκλήτων που  πρωτοστατεί ο γηραιός 

στρατηγός Πυρρίας καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αριθμητική παρουσία 

των Ρωμαίων στην περιοχή για να κινητοποιηθεί η αιτωλική στρατιά και να 

απαντήσει στην εισβολή του Φιλίππου στην νότια Θεσσαλία. Πράγματι μια αιτωλική 

στρατιά ακολούθως μετά την έκτακτη συνέλευση θα συνενωθεί με τους Αθαμάνες 

και θα εισβάλει στην Πελασγιώτιδα και την Περραιβία, καταλαμβάνοντας μεταξύ 

άλλων τη σημαντική πόλη Κερκύνιον. Παρά την πρόσκαιρη ήττα η εισβολή θα 

επαναληφθεί τον επόμενο χρόνο στην ίδια περιοχή
475

. Είναι προφανές, ότι στόχος των 

Αιτωλών είναι η Θεσσαλία που ο Φίλιππος Ε΄ προκάλεσε την Αιτωλία το 202 π. Χ. 

Οι διαπαραγματεύσεις στη Νίκαια της Λοκρίδας το 198 π. Χ. μεταξύ των εμπολέμων 

θα εξελιχθούν σε μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Αιτωλών και Φιλίππου Ε΄ με την 

επίμονη διεκδίκηση από την αιτωλική αντιπροσωπία των ἀποκλήτων, των χαμένων 

συμπολιτειακών πόλεων της Θεσσαλίας (και της Προποντίδας δευτερευόντως), να 

προσκρούει στην αγέρωχη και ειρωνική συνάμα απόρριψή τους από τον Μακεδόνα 

βασιλιά επιμένοντας στην άρνηση των διεκδικήσεων τους
476

. Τη σταθεροποίηση της 

κατάστασης στην περιοχή θα επιχειρήσουν με την συμμετοχή τους στην καθοριστική 

μάχη των Κυνός Κεφαλών το 197 π. Χ. στο πλευρό των Ρωμαίων εναντίον των 

Μακεδόνων. Στη μάχη που θα αποβεί μοιραία για τους Μακεδόνες, ο αιτωλικός 

στρατός κατάφερε να αποβεί καθοριστικός. Η διαιώνιση της δόξας των Αιτωλών από 

τη συμβολή τους στην νίκη προβάλλει εύγλωττα μέσα από τις τιμές που 

απολαμβάνουν στην Ελλάδα. Οι διθύραμβοι είναι όμοιοι με αυτούς μετά τη γαλατική 

νίκη
477

. Αναμφίβολα ήξεραν να προβάλουν την επιτυχία τους με εξαιρετική 
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ικανότητα κάτι που έντονα ενόχλησε τη ρωμαϊκή πλευρά, που προπαγανδιστικά 

παρουσιάζονταν ως ‘οι ελευθερωτές των Ελλήνων’. Στις προσπάθειες των Πολύβιου 

και Λίβιου, που αναπαράγουν την ρωμαϊκή θέση, να υποβαθμιστεί η συμμετοχή τους,  

απαντά η ανάγνωση των γεγονότων. Την καταρχήν νικηφόρα επίθεση των 

Μακεδόνων, που έφερε σε δύσκολη θέση τον ύπατο Titus Quintius Flamininus (Tίτος 

Kόϊντος Φλαμινίνος), ουσιαστικά ανέτρεψε η πρωτοβουλία ενός ανώνυμου Ρωμαίου 

χιλίαρχου με μικρή δύναμη Ρωμαίων μαζί με την καθοριστική συμβολή των Αιτωλών 

στα δεξιά της παράταξης να χτυπήσουν στα νώτα τη μακεδονική φάλαγγα και να 

προκαλέσουν την κατάρρευσή της. Εάν οι Αιτωλοί που καταδιώκουν την αριστερή 

παράταξη των Μακεδόνων του στρατηγού Νικάνορα, βρίσκονται στον λογικό άξονα 

κατεύθυνσης του αιτωλικού πεζικού προς το στρατόπεδο των Μακεδόνων, τί το 

περίεργο υπάρχει στην ενέργειά τους να σταματήσουν την καταδίωξη και 

αιματοχυσία για να κυριεύσουν το στρατόπεδο του αντιπάλου; Ο Φίλιππος Ε΄ 

άλλωστε έβλεπε την επίθεση τους να φτάνει στα νώτα του
478

. Είναι η βασική 

κατηγορία των δύο ιστορικών, η οποία συνεπώς στερείται λογικών ερεισμάτων
479

. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως καμία από τις αρχαίες πηγές δεν απέδωσε ούτε εύσημα 

στους Αιτωλούς ούτε μάλιστα διέσωσε το όνομα του γενναίου Ρωμαίου αξιωματικού, 

προς δόξα του Ρωμαίου ύπατου και στρατηγού T. Q. Flamininus.  

  

 - Από τον β΄ Μακεδονικό πόλεμο στη σύγκρουση με τη Ρώμη  

  

Η διελκυστίνδα μεταξύ Αιτωλών και Ρωμαίων αμέσως μετά τη νίκη στις 

Κυνός Κεφαλές προεξοφλούσε μια εύθραστη ισορροπία μεταξύ τους. Η αμοιβαία 

καχυποψία εκδηλώνεται ήδη με τα μεθεόρτια της μάχης και τη διχογνωμία για την 

πρωτοκαθεδρία στην τελική νίκη. Τα αίτια όμως είναι πολύ πιο βαθιά από την 

υποτιθέμενη ενόχληση για την τύχη των λαφύρων στις Κυνός Κεφαλές. Η 

συστηματική παράκαμψη των Αιτωλών και των άλλων Ελλήνων συμμάχων, 

συμφωνεί πλήρως με την διαπίστωση του Πολύβιου: «…καθόλου τῇ περὶ τὰ 

λάφυρα πλεονεξίᾳ τῶν Αἰτωλῶν εἴτ᾽ οὐκ ἐβούλετο Φίλιππον ἐκβαλὼν ἐκ 

τῆς ἀρχῆς Αἰτωλοὺς καταλιπεῖν δεσπότας τῶν Ἑλλήνων»
480

. Αν αφαιρέσουμε 

την συνεχιζόμενη ηθική κριτική του ιστορικού για τους Αιτωλούς, στο δεύτερο 

σκέλος της φράσης του αποτυπώνεται η βασική στρατηγική των Ρωμαίων, δηλαδή η 

διαμόρφωση μιας κατάστασης ρευστότητας στον ελληνικό κόσμο, με τη διατήρηση 

της ηττημένης Μακεδονίας ως αντίβαρου προς την Αιτωλία και στην αύξηση του 

γοήτρου της στον ελληνικό κόσμο μετά τις Κυνός Κεφαλές. Στην διάσκεψη ειρήνης 

το 197 π. Χ. αμέσως μετά την μάχη στα Τέμπη, ο T. Q. Flamininus διαπραγματεύεται 

μόνο με τους χιλιαρχούς του την κατάσταση με τον Φίλιππο Ε΄, αφήνοντας 

επιδεκτικά στο περιθώριο τους συμμάχους του
481

. Η τυπική συγκέντρωση των 

αντιπροσώπων των συμμάχων αργότερα υπό τον T. Q. Flamininus ουσιαστικά 

επισημοποίησε τη ρήξη μεταξύ των Ρωμαίων και των κυριοτέρων συμμάχων τους. 

Παράλληλα αποδεικνύεται ότι σκοπός των Αιτωλών με βάση τις διαπραγματεύσεις 

                                                                                                                                            
Ἄκλαυστοι καὶ ἄθαπτοι, ὁδοιπόρε, τῷδ᾽ ἐπὶ νώτῳ Θεσσαλίης τρισσαὶ κείμεθα μυριάδες, 
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Ἠμαθίῃ μέγα πῆμα. τὸ δὲ θρασὺ κεῖνο Φιλίππου πνεῦμα θοῶν ἐλάφων ᾤχετ᾽ 

ἐλαφρότερον.».  
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είναι η ανάκτηση των Θεσσαλικών πόλεων που ανήκαν πρωτύτερα στην συμπολιτεία 

και χάθηκαν το 202   π. Χ. από τον Φίλιππο και ταυτόχρονα η οριστική εκδίωξή του 

από τη νότια Ελλάδα, καθώς ήταν επίφοβος με την κατοχή σημαντικών φρουρίων, τα 

οποία αποτελούσαν τους ‘πέδας’ της Ελλάδας
482

. Είναι προφανής η προσήλωσή τους 

στην περιοχή της Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια του πολέμου, που εξασφάλιζε τα 

μητροπολιτικά τους εδάφη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Φίλιππος συμφωνεί στην 

παραχώρησή τους, ο Φλαμινίνος αντιδρά καταλυτικά
483

. Το επιχείρημα μάλιστα που 

αντιπαραβάλλει ο Ρωμαίος στρατηγός στην επιμονή των Αιτωλών για επιστροφή των 

πόλεων τους, ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία του 212 π. Χ. δημιουργεί υποψίες: 

γιατί να χρησιμοποιήσει ο στρατηγός της συμπολιτείας και βασικός διαπραγματευτής, 

Φαινέας, μια κενού περιεχομένου ρήτρα στην επιχειρηματολογία του; Είναι πολύ 

δύσκολο να πιστέψει κανείς πως καταρχήν ο Φαινέας θα διέπραττε ένα τόσο σοβαρό 

σφάλμα και δεύτερον ότι δεν γνώριζε καλά ότι το σύμφωνο του 212 π. Χ. είχε 

απωλέσει κάθε ισχύ του. Επιπροσθέτως, παραμένουν επιμελώς στο σκοτάδι από τις 

πηγές οι όροι με τους  οποίους συντάχθηκε η νέα αιτωλορωμαϊκή συνθήκη του 199   

π. Χ., ιδιαίτερα μάλιστα μετά την διενέργεια αλλεπάλληλων διαπραγματεύσεων. Η 

κινητοποίηση της συμπολιτείας, από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι η θέση της 

αρχίζει να υποσκάπτεται από τις ρωμαϊκές προθέσεις, καθίσταται εντονότερη με την 

προβολή του ρόλου της προς στους Έλληνες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η συμβολή 

της στη νίκη επί του Φιλίππου είναι εδραιωμένη στη συνείδηση των Ελλήνων. 

Ομολογουμένως η επιχειρηματολογία των Αιτωλών εύρισκε ευρεία  απήχηση στις 

ευρύτερες μάζες του ελληνικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τον αιτωλικό ισχυρισμό, οι 

Έλληνες άλλαξαν απλώς κύριο «εὐθεώρητον ὑπάρχειν πᾶσιν ὅτι μεταλαμβάνουσι τὰς 

Ἑλληνικὰς πέδας παρὰ Φιλίππου Ῥωμαῖοι, καὶ γίνεται μεθάρμοσις δεσποτῶν, οὐκ 

ἐλευθέρωσις τῶν Ἑλλήνων.»
484

. Η σταθερή προσήλωση στην ασφάλεια της αρχαίας 

Αιτωλίας και της διασφάλισης των μελών της συμπολιτείας με την κατοχή των 

απαραίτητων μέσων για τον σκοπό αυτό, διαφαίνεται από την επιμονή για την 

επιστροφή των ισχυρών αμυντικά θεσσαλικών πόλεων, καθώς επίσης και από την 

εκστρατεία που ανέλαβαν λίγα χρόνια αργότερα το 190 π. Χ., με την επανάκτηση των 

βόρειων εδαφών της Αμφιλοχίας, Απεραντίας και Δολοπίας στα βοριεοδυτικά τους 

σύνορα
485

. Η απειλή την συγκεκριμένη στιγμή ήταν υπαρκτή και λεγόταν Μακεδονία. 

Στο πλαίσιο του σταθερού γεωπολιτικού τους προσανατολισμού για ασφάλεια, 

αναντίρρητα η Ρώμη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο για την 

επίτευξη του σκοπού τους. Όταν όμως αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις των Ρωμαίων 

για την ελληνική κατάσταση υπήρξε έντονη αντίδραση. Όπως και οι υπόλοιποι 

Έλληνες, έτσι και οι ίδιοι είχαν λάβει τη ρωμαϊκή συνδρομή ως ένα μέσο για την 

συνέχιση των ‘παιχνιδιών’ μεταξύ τους, όπως σημείωνε προφητικά ο στρατηγός της 

συμπολιτείας Αγέλαος το 217 π. Χ. Το πολιτικό πνεύμα του Αγέλαου φαίνεται ότι 

διακατείχε τμήμα της συμπολιτείας που έβλεπε με καχυποψία την συμπόρευση με την 

Ρώμη
486

.           

 Η εξέλιξη των πραγμάτων επιδεινώνει τη μεταξύ τους σχέση και οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση. Η απόρριψη των εκκλήσεων των Αιτωλών για 
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484

 Πολ. 18.45.6. 
485

 Πολ. 21.25.7 «…ἠσφαλίσθαι τὰ κατὰ τὴν Αἰτωλίαν τοῖς προειρημένοις ἔθνεσι καὶ 
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 Πολ 5.104.11 «…καὶ λίαν ἀγωνιᾶν ἔφη μὴ τὰς ἀνοχὰς καὶ τοὺς πολέμους καὶ καθόλου 

τὰς παιδιάς, ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους, ἐκκοπῆναι…». 
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ικανοποίηση των αιτημάτων τους από τη σύγκλητο οδηγεί σε πυρετό πολεμικής 

προετοιμασίας από τη συμπολιτεία. Στην συνέλευση των Θερμικών το 196 π. Χ. οι 

Ρωμαίοι απεσταλμένοι που διατρέχουν την Ελλάδα, που έχει ερεθιστεί από τις 

διακηρύξεις των Αιτωλών, δε γίνονται ευπρόσδεκτοι και συναντούν ισχυρή 

αντίδραση. Οι Αιτωλοί, που έχουν συναθροιστεί πολυάριθμοι, κατηγορούν τους 

Ρωμαίους ότι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και εκμεταλλεύονται, με τα γνωστά 

αιτωλικά επιχειρήματα, την καθοριστική στρατιωτική τους βοήθεια για να 

επιβληθούν στην Μακεδονία
487

. Το κλίμα γενικής αμφισβήτησης που αρχίζει να 

διαμορφώνεται για τον ρωμαϊκό παράγοντα στην Ελλάδα, αμβλύνεται από τη 

διακήρυξη στα Ίσθμια το 196 π. Χ. περί ελευθερίας των Ελλήνων, κάτω από την 

πίεση απήχησης που είχε η πολιτική των Αιτωλών
488

. Την ίδια στιγμή που οι Ρωμαίοι 

προβαίνουν σε δύο διαδοχικά συνέδρια στην Κόρινθο με σκοπό να 

επαναδιακηρύξουν την απόφαση των Ισθμίων και να συνάψουν μία συμμαχία για 

πόλεμο εναντίον του βασιλιά της Σπάρτης Νάβι, οι Αιτωλοί διαχωρίζουν τη θέση 

τους και ανακηρύσσουν στο αξίωμα του στρατηγού το 194 π. Χ. έναν οπαδό της 

επιθετικής πολιτικής παράταξης, εν αντιθέσει με τη μετριοπαθή παράταξη του 

Φαινέα, τον Θόαντα.  Αμέσως αρχίζει ένας καλπασμός προετοιμασίας  των συνθηκών 

που θα ευνοήσουν την ανάληψη ενός πολέμου απέναντι στην Ρώμη. Πρώτο μέλημα 

είναι η εξεύρεση συμμάχων έτοιμων να συνδράμουν την προσπάθειά τους. Στην 

Παναιτωλική συνέλευση της Ναυπάκτου την άνοιξη του 193 π. Χ. αποφασίζεται η 

αποστολή πρεσβειών στη Μακεδονία με επικεφαλής τον Νίκανδρο, στην Σπάρτη με 

τον Δαμόκριτο και στον Αντίοχο  Γ΄ με τον Δικαίαρχο
489

.  Η προσπάθεια θα ευοδωθεί 

με τον προσεταιρισμό του Αντιόχου και την καταρχήν συμφωνία με τον Νάβι της 

Σπάρτης. Τα γεγονότα όμως στη Σπάρτη θα προσλάβουν αρνητική τροπή, καθώς το 

στρατιωτικό σώμα που στάλθηκε με τον Αλεξαμενό τον επόμενο χρόνο το 192 π. Χ. 

θα συναντήσει αντίδραση από πολιτική μερίδα της Σπάρτης που είχε συνταχθεί με 

την Αχαϊα και οι ταραχές θα οδηγήσουν στη θανάτωση του Νάβι από τους Αιτωλούς, 

βίαια επεισόδια στην πόλη και την τελική ήττα του στρατιωτικού αιτωλικού σώματος 

και το θάνατο του Αιτωλού διοικητή. Η περίεργη αυτή εξέλιξη που έχει αποδοθεί σε 

καθαρά αιτωλική πλεονεξία ξανά, δεν είναι άσχετη προφανώς με την διαπλοκή 

μεταξύ Αχαιών και πολιτικών αντιπάλων του Νάβι στην Σπάρτη. Πώς αλλιώς μπορεί 

να εξηγηθεί η παρουσία του στρατηγού των Αχαιών Φιλοποίμενα στην περιοχή και η 

εξόντωση από αυτόν των Αιτωλών που διασώθηκαν από την ήττα στη Σπάρτη, οι 

οποίοι μάλιστα ανακήρυξαν νέο βασιλιά και συμμάχησαν με την Αχαϊα
490

; 

Επιπροσθέτως την ίδια εποχή στο συνέδριο του Αιγίου το Αχαϊκό Κοινό αποφάσισε 

τη συμπόρευση με την Ρώμη εναντίον Αιτωλών και Αντιόχου.    

 Στον πολεμικό τομέα οι Αιτωλοί υποδέχθηκαν τον Αντίοχο Γ΄ με το ψήφισμα 

της Παναιτωλικής συνέλευσης το 192 π. Χ. ως στρατηγό-αυτοκράτορα της 

συμπολιτείας
491

. Καταλαμβάνοντας το σπουδαίο λιμάνι στον Παγασητικό κόλπο, την 

Δημητριάδα, απέκτησαν μια μεγάλη ναυτική βάση για την επικοινωνία με τις 

δυνάμεις του Αντιόχου Γ΄. Η καταρχήν αποτυχία της κατάληψης της Χαλκίδας θα 
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διορθωθεί με την προσάρτησή της μερικούς μήνες αργότερα με την παρουσία του 

Αντίοχου Γ΄
492

. Στο εσωτερικό της συμπολιτείας όμως παρατηρείται μία όλο και 

αυξανόμενη ανησυχία για τον επερχόμενο πόλεμο. Οι καταρχήν επευφημίες στην 

συνέλευση της Λαμίας για τον Αντίοχο Γ΄, γρήγορα μετατρέπονται σε απογοήτευση, 

καθώς οι δυνάμεις δεν είναι αυτές που προσδοκούσαν ότι θα έφερνε μαζί του
493

. Ο 

Αντίοχος δικαιολογείται ότι μόλις γίνει πλεύσιμη η θάλασσα θα μεταφέρει 

μεγαλύτερες ενισχύσεις. Όμως στην συνέλευση των Θερμικών επιλέγεται για την 

στρατηγία ο μετριοπαθής Φαινέας, μια απόφαση που αντανακλά ένα συμβιβαστικό 

πνεύμα που διαποτίζει ακόμη τον αιτωλικό δήμο. Η βοήθεια που περίμεναν από την 

Ασία δεν ήταν η αναμενόμενη και η εκλογή του Φαινέα έχει αυτή την ανάγνωση. Ο 

Φαινέας προβάλλει την πολιτική των διαπραγματεύσεων με την Ρώμη, ενώ ο Θόας 

αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον επιλογή για πισωγύρισμα. Αποφασίζεται η 

αποστολή τριάντα εκ των ἀποκλήτων στο επιτελείο του Αντίοχου Γ΄ προκειμένου να 

συντονίζουν την πολεμική και διπλωματική προσπάθεια
494

. Το 191 π. Χ. η κυριότερη 

επιτυχία τους είναι η συνδυασμένη εκστρατεία στη Θεσσαλία, στην Πελασγιώτιδα 

και την Ισταιώτιδα, με την κατάληψη ορισμένων πόλεων. Η κάθοδος όμως μιας 

ισχυρής ρωμαϊκής δύναμης υπό τον Manius Acilius Glabrio (Μάνιο Aκίλιο 

Γκλάμπριο) στην Θεσσαλία και οι συντονισμένες επιθέσεις του Φιλίππου Ε΄ στην 

Αμβρακία οδηγούν στην αναδίπλωση και στην επιλογή από τον Αντίοχο Γ΄ του 

χώρου των Θερμοπυλών ως του πλέον κατάλληλου εδάφους για να δοθεί η 

καθοριστική μάχη. Η σύγκρουση θα αποβεί καταδικαστική, με την αξιοποίηση της 

Ἀνοπαίας ἀτραπού σε μια νυχτερινή επίθεση, όταν οι Ρωμαίοι βρέθηκαν στα νώτα 

των Αιτωλών, με συνακόλουθη την φυγή του Αντίοχου Γ΄ για την Ασία
495

. Από το 

σημείο αυτό οι Αιτωλοί παραμένουν μόνοι. Απορρίπτουν τις διαδοχικές προτάσεις 

των Ρωμαίων για άνευ όρων παράδοση (deditio in fidem) και την καταβολή υψηλής 

πολεμικής αποζημίωσης 1.000 ταλάντων
496

. Η ταπεινωτική συμπεριφορά του 

Ρωμαίου στρατηγού M. A. Glabrio προς τους ἀπόκλητους στις διαπραγματεύσεις το 

191 π. Χ. ουσιαστικά σκλήρυνε τη στάση του αιτωλικού δήμου
497

. Από το 191 π. Χ. 

ως το 189 π. Χ. οι Αιτωλοί επιλέγουν την επιτυχημένη αμυντική πολιτική που είχαν 

ακολουθήσει στα χρόνια της μεγάλης εξάπλωσης και πάλης με τους αντιπάλους κατά 

τον 3
ο
 αιώνα π. Χ. Αμύνονται πίσω από τις ισχυρά οχυρωμένες πόλεις της 

συμπολιτείας και καθηλώνουν τις ρωμαϊκές στρατιές των Glabrio, Σκιπιώνων και 

Marcus Fulvius Nobilor (Μάρκου Φούλβιου Νομπίλορ), κατά σειρά στην Ηράκλεια, 

τη Λαμία, την Άμφισσα, τη Ναύπακτο και την Αμβρακία. Ενώ στις δύο πρώτες 

περιπτώσεις οι πόλεις κατελήφθησαν μετά από περίπου δύο μήνες, οι υπόλοιπες 

αμύνονται σθεναρά και δεν καταλαμβάνονται ποτέ
498

. Στην πολιορκία δε της 

Αμβρακίας, ενώ οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες για την εποχή 
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 109 

πολιορκητικές μεθόδους και μηχανές, αποτυγχάνουν παταγωδώς
499

. Η τελική 

συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών συμβαίνει τρία χρόνια αφότου 

ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τον Αντίοχο και δύο αφότου έμειναν μόνοι απέναντι 

στη Ρώμη, το 189 π. Χ. Η συμφωνία επετεύχθη με τη σύμφωνη γνώμη του στρατού, 

στη συνέλευση, μαζί με τις αρχές της συμπολιτείας που είχαν μεταφερθεί στην πόλη 

της Στράτου, στο δυτικό σύνορο της συμπολιτείας που εξελίχθησαν οι πολιορκίες 

τελευταία, στην Ναύπακτο και Αμβρακία, από την Υπάτη όπου είχαν εξελιχθεί οι 

συγκρούσεις τα προηγούμενα δύο χρόνια και την περιοχή των Θερμοπυλών. Η 

συνέλευση επικύρωσε τις προτάσεις των Ρωμαίων: η αποζημίωση περιορίζεται από 

τα 1.000 τάλαντα σε 500, εκ των οποίων τα 200 προκαταβάλλονται, ενώ τα 300 θα 

πληρωθούν σε έξι ετήσιες δόσεις. Προβλέπεται επίσης η παράδοση των αυτομόλων 

και 40 Αιτωλών ομήρων, η παραχώρηση των Οινιαδών στην Ακαρνανία και, το 

κυριότερο, οι Αιτωλοί θα σέβονται την εξουσία και την κυριαρχία του ρωμαϊκού 

λαού «imperium maiestatemque». Βάση του όρου αυτού η Αιτωλία μετατρέπεται σε 

ένα κράτος-ακολούθημα της Ρώμης που ουσιαστικά απεμπολεί την εξωτερική του 

πολιτική και άρα καθίσταται ουσιαστικά υποτελές
500

. Οι εδαφικές ζημίες 

περιλαμβάνουν την αποκοπή των Δελφών, που είχε ήδη ανακηρύξει ελεύθερους και 

αφορολόγητους το 190 π. Χ. ο Μάνλιος, ενώ η πολιορκία και κατάληψη της Σάμης 

της Κεφαλληνίας αφαιρεί και το σύμμαχο νησί του Ιονίου από την Αιτωλία
501

. Ένας 

επιπρόσθετος όρος απαγορεύει στη συμπολιτεία να δεχθεί ή να κρατήσει στους 

κόλπους της μια πόλη που έχει προσχωρήσει εθελοντικά στην φιλία του ρωμαϊκού 

λαού μετά την κάθοδο του Lucius Cornilius Scipio Asiaticus (Λεύκιου Κορνήλιου 

Σκιπίωνα Ασιατικού) στην Ελλάδα. Ο όρος αυτός επιτρέπει να διεκδικήσει την 

επιστροφή πόλεων, οι οποίες είχαν καταληφθεί από τον M. A. Glabrio, όπως η 

Ηράκλεια και η Λαμία. Ο τελευταίος όρος μαζί με τη μείωση της αποζημίωσης, 

χρυσώνει απλά το χάπι στην αρκετά επαχθή συνθήκη.     

 Η παράδοση του αιτωλικού έθνους έγινε μετά από αρκετά σκληρή μάχη, η 

οποία περιείχε εξαρχής ένα στοιχείο ηρωισμού, καθώς κλήθηκε να αντιπαρατεθεί σε 

έναν αρκετά ισχυρότερο αριθμητικά και στρατιωτικά πολιτικό οργανισμό. Η 

εξάντληση των δυνάμεων της συμπολιτείας επί σχεδόν σαράντα χρόνια συνεχούς 

πολεμικής δράσης από την έκρηξη του Συμμαχικού πολέμου το 220 π. Χ. και η 

κοινωνική και οικονομική κρίση που την δοκίμαζε και ξέσπασε πλέον με την μορφή 

ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου μετά την ουσιαστική κατάρρευση της 

ανεξάρτητης πορείας της συμπολιτείας, οδήγησε στην αποδοχή των όρων στην 

Στράτο. Με τον τρόπο αυτό διασώζεται το γόητρο της συμπολιτείας, η οποία δεν 

ηττάται στρατιωτικά αλλά εξασφαλίζει την τιμή των αιτωλικών όπλων, καθώς 

ουδέποτε κατελήφθηκε κάποια από τις ισχυρές πόλεις της στην περίμετρο της 

αρχαίας Αιτωλίας, όπως η Ναύπακτος, η Άμφισσα και η Αμβρακία.    

 Η οριοθέτηση του τέλους της Αιτωλικής Συμπολιτείας το 189 π. Χ. γίνεται με 

βάση την περιστολή του δικαιώματος για εξάσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής 

πολιτικής με την αναγκαστική αποδοχή της deditio in fidem και άρα την ανάμειξη και 

διαμόρφωση και της εσωτερικής πολιτικής από τη ρωμαϊκή δύναμη. Η συμπολιτεία 

εξακολούθησε να αναπνέει και να λειτουργεί ως πολιτικός οργανισμός ως το τέλος 

του 2
ου

 αιώνα π. Χ., όπως αποδεικνύει ο κατάλογος των Αιτωλών στρατηγών που μας 

σώζεται επιγραφικά
502

. Οι θεσμοί της εξακολούθησαν να λειτουργούν, όμως ο 
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ουσιαστικός τερματισμός της πορείας της ως κυρίαρχου ανεξάρτητου κράτους το 189 

π. Χ. άνοιξε τον ασκό του Αιόλου απελευθερώνοντας τα συσσωρευμένα οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση σοβαρά τους θεσμούς με 

αιματηρά επεισόδια
503

. Με την ήττα του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα το 

167 π. Χ. από τους Ρωμαίους αποτυγχάνει και η τελευταία προσπάθεια για 

ανασύσταση της ανεξάρτητης πολιτικής της υπόστασης σε μια προσπάθεια 

συνεννόησης με τον Μακεδόνα βασιλιά
504

. 
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                                            11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ    

 
Ως επιμύθιο στην παρουσίαση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της 

Αιτωλικής Συμπολιτείας θα μπορούσε να αναφερθεί μία φράση του Μακεδόνα 

βασιλιά Φίλιππου Ε΄, την οποία καταγράφει ο Πολύβιος, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων ειρήνης στη Νίκαια της Λοκρίδας το 198 π. Χ. και η οποία 

φανερώνει το πνεύμα που διέπει την αιτωλική πολιτική σκέψη: «…αν πάθει κάτι (ο 

στρατηγός των Αιτωλών ) Φαινέας, πολλοί μπορεί να γίνουν στρατηγοί των Αιτωλών, 

αν όμως χαθεί ο Φίλιππος, δεν υπάρχει κανένας αυτή την στιγμή για να γίνει βασιλιάς 

των Μακεδόνων (=…Φαινέου μὲν γὰρ παθόντος τι πολλοὺς εἶναι τοὺς 

στρατηγήσοντας Αἰτωλῶν, Φιλίππου δ' ἀπολομένου κατὰ τὸ παρὸν οὐκ 

εἶναι τὸν βασιλεύσοντα Μακεδόνων)
505

. Η αλαζονική στάση του Φιλίππου Ε΄, 

φανερώνει την ουσία του πολιτικού πνεύματος των Αιτωλών. Ο ανώτατος πολιτικός 

άρχοντας της συμπολιτείας, ο στρατηγός, δεν είναι παρά ο εκφραστής της θέλησης 

του Αιτωλικού έθνους. Τη θέση του μπορεί να πάρει κάθε Αιτωλός που μπορεί να 

διεκδικήσει με σθένος τα συμφέροντα της συμπολιτείας. Η ύπαρξη μιας 

παντοδύναμης δημοκρατικής συνέλευσης, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη 

ισχύ των αριστοκρατικών  συμβουλίων, της βουλής και των ἀποκλήτων, που 

αποτελούσαν την πολιτκή και κοινωνική ελίτ, θέτουν φραγμό στην δύναμη του 

κορυφαίου της συμπολιτείας, του στρατηγού, ενώ παράλληλα 

αλληλοεξουδετερώνουν οποιαδήποτε κίνηση για μετατροπή της πολιτείας σε ένα 

αμιγώς δημοκρατικό ή αριστοκρατικό σχηματισμό, ισορροπώντας μεταξύ των δύο 

πολιτικών τάσεων. Η ισορροπία έγκειται στο σεβασμό των νόμων που διέπουν την 

εσωτερική συγκρότηση των Αιτωλών, οι οποίοι είναι υπεράνω οποιονδήποτε 

προσωπικών ή λαϊκών φιλοδοξιών και οι οποίοι νόμοι οδήγησαν το αιτωλικό ἔθνος 

από τις κώμες του 5
ου

 αιώνα π. Χ. στην αστική συγκρότηση και σταθερή εξάπλωση 

σε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κόσμου, από τον 3
ο
 αιώνα π. Χ. Ακόμη και όταν 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα προτίμησαν την 

επιβίωση της κραταιάς και ανεξάρτητης κρατικής τους υπόστασης, παρά τον 

επικίνδυνο κλυδωνισμό και τις συμφορές που συνεπαγόταν μια ριζική ανατροπή των 

θεσμών που πιστά ακολουθούσαν επί σειρά ετών. Αυτό αποδεικνύει το αποτέλεσμα 

της συνέλευσης των Θερμικών το 205 π. Χ., εξασφαλίζοντας  μια ανάσα ζωής στην 

ανεξάρτητη και αγέρωχη πολιτεία.      

 Επιστέγασμα της εσωτερικής σταθερότητας των Αιτωλών ήταν η σταδιακή 

επιτυχημένη εξάπλωση των συνόρων της ομοσπονδιακής κρατικής τους υπόστασης η 

οποία τέθηκε πάνω σε στέρεες βάσεις. Ως προέκταση της άποψης του Φιλίππου Ε΄ 

ότι στην Αιτωλία δε δίνει αξία το πρόσωπο που αναλαμβάνει το αξίωμα του 

στρατηγού αλλά το αξίωμα στο πρόσωπο, μπορεί να ερμηνευθεί και η αρχή -της 

τυπικής έστω- ισότητας μεταξύ των μελών της συμπολιτείας. Δηλαδή δεν 

παρατηρείται η ύπαρξη μιας πρωτεύουσας μεταξύ των μελών που συναποτελούν την 

ομοσπονδία και ηγεμονεύει έναντι των άλλων. Κάθε πόλη εκ περιτροπής έχει το 

δικαίωμα να αποτελέσει την προσωρινή πρωτεύουσα της ομοσπονδίας, με τη 

διενέργεια της Παναιτωλικής συνέλευσης και την εγκατάσταση των συμπολιτειακών 

αρχών. Η ισότιμη συμμετοχή των πόλεων στην διακυβέρνηση της συμπολιτείας είναι 

κάτι καινούριο για την ελληνική πολιτική πρακτική. Η έξυπνη και ταυτόχρονα 

λειτουργική υιοθέτηση μιας τέτοιας πρακτικής για έναν κρατικό σχηματισμό που 

επεκτεινόταν διαρκώς, δε θα μπορούσε να σταθεί βέβαια χωρίς την ύπαρξη μιας 
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καλοδουλεμένης στρατιωτικής μηχανής, η οποία με τη σειρά της θα εξασφάλιζε τα 

κεκτημένα και την ασφάλεια των συνόρων της, παράλληλα προς την αντιμετώπιση 

των ισχυρών αντιπάλων της. Η συγκρότηση μιας στρατιωτικής ελίτ, πολιτών – 

επιλέκτων, που συντηρούνταν από το δημόσιο ταμείο και αποτελούσαν την αιχμή της 

συμπολιτειακής δύναμης καταδεικνύει έναν εξαιρετικά συγκροτημένο πολιτικό και 

στρατιωτικό οργανισμό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η παρακμή και παραμέληση 

των δυνάμεων των επιλέκτων συμπίπτει με την κάμψη και της πολιτικής δύναμης της 

συμπολιτείας στις αρχές του 2
ου

 αιώνα π. Χ.       

 Το μεγάλο, εν τέλει, επίτευγμα των Αιτωλών  έχει να κάνει με την ιστορική 

τους διαδρομή από τις παρυφές του ελληνικού κόσμου στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, σταθερά από τα τέλη του 4
ου

 αιώνα π. Χ., ως βασικού παράγοντα 

διαμόρφωσης της ελληνικης πολιτικής πραγματικότητας. Ήταν αποτέλεσμα της 

πολιτικής και πολιτιστικής τους εξέλιξης, από ένα αγροτικό και ποιμενικό ἔθνος σε 

έναν προηγμένο αστικό μηχανισμό. Το αιτωλικό ἔθνος γεννήθηκε στην ύπαιθρο της 

αιτωλικής γης και αγωνίστηκε και πέθανε πίσω από τα ισχυρά τείχη των κραταιών 

πόλεων του.        
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Γ΄.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

12. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ 
(Κατά τον Gunder Klaffenbach

506
) 

 

           ΕΤΟΣ                                                              ΟΝΟΜΑ 

          322/1 π. Χ.                                                    Ἀλέξανδρος 

            288/7                                                             Χαρίξενος Τριχονεὺς (1) 

            281/0                                                             Χαρίξενος Τριχονεὺς (2) 

            279/8                                                             Εὐρύδαμος 

            273/2                                                             Δορκύνας Ναυπάκτιος 

            272/1                                                Σκόπας  Α΄ Τριχονεὺς  

            271/0                                                             Πολύκριτος Καλλιεὺς (1) 

            270/9                                                             Χαρίξενος Τριχονεὺς (3) 

            267/6                                                             Οἰκιάδας 

            266/5                                                             Ἀνάψιος 

            264/3                                                             Ἀρκίσων Α΄ (1) 

            263/2                                                             Πολύκριτος Καλλιεὺς (2) 

            262-1               Τριχάς  ρακλεώτης   

            261/0                                                             Ἀλέξανδρος Τριχονεὺς (1) 

            259/8                                                             Λύκωπος Α΄ Καλυδώνιος (1) 

            257/6                                                             Φύσκος Ναυπάκτιος 

            256/5                                                            Ἀρκίσων Α΄ (2) 

            255/4                                                             Χαρίξενος Β΄ Καλυδώνιος (1) 

            254/3                                                             Πολύκριτος Καλλιεὺς (3) 

            253/2                                                             Ἀλέξανδρος Τριχονεὺς (2) 

            252/1                                                             Λύκωπος Α΄ Καλυδώνιος (2) 

            248/7                                                             Χαρίξενος Β΄ Καλυδώνιος (2) 

            247/6                                                             Πολύκριτος Καλλιεὺς (4) 

            246/5                                                             Νεοπτόλεμος Ναυπάκτιος (1) 

            245/4                                                            Ἀλέξανδρος Τριχονεὺς (3) 

            244/3                                                              Λύκωπος Α΄ Καλυδώνιος (3) 

            242/1                                                              Πανταλέων Α΄ Πλευρώνιος (1) 

            241/0                                                              Χαρίξενος Β΄ Καλυδώνιος (3) 

            240/9                                                               Τίμαιος 

            239/8                                                              Νεοπτόλεμος Ναυπάκτιος (2) 

            238/7                                                              Αἰακίδας Καλλιεὺς 

            237/6                                                             Λύκωπος Α΄ Καλυδώνιος (4) 

            235/4                                                             Πανταλέων Α΄ Πλευρώνιος (2) 

            234/3                                                              Χαρίξενος Β΄ Καλυδώνιος (4) 

            231/0      Ἀγέλαος Α΄ Ναυπάκτιος (1) 

            228/7                                                               Πανταλέων Α΄ Πλευρώνιος (3) 
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 Klaffenbach 1932, Grainger, 1999, 555-558, Κατοπώδης, 1990, 676-677. 
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               226/5                                                       Σύαγρος 

               224/3                                                      Ἀγέλαος Α΄ Ναυπάκτιος (2) 

               223/2                                                      Πυρρίας  ρακλεώτας (1) 

               222/1                                                      Πανταλέων Α΄ Πλευρώνιος (4) 

               221/0                                                      Ἀρίστων Τριχωνεὺς 

               220/9                                                      Σκόπας Β΄ Τριχονεὺς (1) 

               219/8                                                      Δωρίμαχος Α΄ Τριχονεὺς (1) 

               218/7                                                     Ἀγήτας Καλλιπολίτας (1) 

               217/6                                                     Ἀγέλαος Α΄ Ναυπάκτιος (2) 

               216/5                                                     Λάτταμος Βουκατιεὺς 

               215/4                                                     Πυρρίας  ρακλεώτας (2) 

               214/3                                                     Πανταλέων Α΄ Πλευρώνιος (5) 

               213/2                                                     Στράτων Α΄ Ἀρσινοεὺς (1) 

               212/1                                                     Σκόπας Β΄ Τριχονεὺς (2) 

               211/0                                                     Δωρίμαχος Α΄ Τριχονεὺς (2) 

               210/9                                                     Πυρρίας  ρακλεώτας (3) 

               209/8                                                     Λύκος 

               208/7                                                     Φιλλέας Στράτιος 

               207/6                                                     Δωρίμαχος Α΄ Τριχονεὺς (3) 

               206/5                                                     Στράτων Α΄ Αρσινοεὺς (2) 

               205/4                                                     Σκόπας Β΄ Τριχονεὺς (3) 

               204/3                                                     Ἀλέξανδρος Α΄ Καλυδωνεὺς (1) 

               203/2                                                     Θόας Τριχονεὺς (1) 

               202/1                                                     Δωρίμαχος Α΄ Τριχονεὺς (4) 

               201/0                                                     Ἀγήτας Καλλιπολίτας (2) 

               200/9                                                     Δαμόκριτος Καλυδωνεὺς (1) 

               199/8                                                      Χάλεπος Ναυπάκτιος 

               198/7                                                      Φαινέας Αρσινοεὺς (1) 

               197/6                                                      Ἀλεξαμενός Καλυδωνεὺς 

               196/5                                                     Ἀλέξανδρος Α΄ Καλυδωνεὺς (2) 

               195/4                                                     Δικαίαρχος Τριχονεὺς (1) 

               194/3                                                     Θόας Τριχονεὺς (2) 

               193/2                                                     Δαμόκριτος Καλυδωνεὺς (3) 

               192/1                                                     Φαινέας Αρσινοεὺς (2) 

               191/0                                                      Ἀρχέδαμος Φόλας (1) 

               190/9                                                      Νίκανδρος Τριχονεὺς (1) 

               189/8                                                      Εὐπόλεμος Υπαταίος (1) 

               188/7                                                      Ἀρχέδαμος Φόλας (2) 

               187/6                                                      Δικαίαρχος Τριχονεὺς (2) 

               186/5                                                      Πανταλέων Β΄ Πλευρώνιος (1) 

               185/4                                                      Ἀλέξανδρος Καλυδωνεὺς (3) 

               184/3                                                      Νίκανδρος Τριχονεὺς (2) 

               183/2                                                      Πρόξενος Τριχονεὺς 

               182/1                                                      Αρχέδαμος Φόλας (3) 
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                181/0                                                      Θόας Τριχονεὺς (3) 

                180/9                                                      Πανταλέων Β΄ Πλευρώνιος (2) 

                179/8                                                      Λόχαγος Καλλλιπολίτας 

                178/7                                                      Λυκίσκος Στράτιος (1) 

                177/6                                                      Νίκανδρος Τριχονεὺς (3) 

                176/5                                                      Εὐπόλεμος Υπαταίος (2) 

                175/4                                                      Ἀρχέδαμος Φόλας (4) 

                174/3                                                      Πανταλέων Β΄ Πλευρώνιος (3) 

                173/2                                                      Θόας Τριχονεὺς (4) 

                172/1                                                      Λυκίσκος Στράτιος (2) 

                171/0                                                      Πρόανδρος Φόλας 

                170/9                                                      Ἀγέλαος Β΄ Ναυπάκτιος  

                169/8                                                      Ἀγέλοχος Στράτιος 

                168/7                                                      Πολέμαρχος Σωσθενεὺς  

               167/6                                                       Παναίτωλος Φυταιεὺς 

               166/5                                                      Στράτων Β΄ Ἀρσινοεὺς (1) 

               165/4                                                      Υβρίστας Ἀγρινιεὺς 

               164/3                                                      Άντοχος Ὀάξιος 

               163/2                                                      Τείσιππος Τριχονεὺς (1) 

               162/1                                                      Φύλαξ Καλυδωνεὺς (1) 

               161/0                                                      Τριχάς Στράτιος (1) 

               160/9                                                      Δαμότιμος Τριχονεὺς 

               159/8                                                      Στράτων Β΄ Ἀρσινοεὺς (2) 

               158/7                                                      Λάδικος Ἀρσινοεὺς (1) 

               157/6                                                      Κριτόλαος Τριχονεὺς 

               156/5                                                      Τείσιππος Τριχονεὺς (2) 

               155/4                                                      Φύλαξ Καλυδωνεὺς (2) 

               154/3                                                      Ἀλέξανδρος Β΄ Καλυδωνεὺς 

               153/2                                                      Τριχάς Στράτιος (2) 

               152/1                                                      Κλέανδρος 

               151/0                                                      Λάδικος Ἀρσινοεὺς (2) 

               150/9                                                      Αρκίσων Β΄ Καλυδωνεὺς 

               149/8                                                      Φύλαξ Καλυδωνεὺς (3) 

               148/7                                                      Λύσων Στράτιος 

               147/6                                                      Δωρίμαχος Β΄ Τριχονεὺς (1) 

               144/3                                                       …ας Ἀρσινοεὺς 

               143/2                                                      Σάτυρος Ἀγρινιεὺς (1) 

              142/1                                                       Φύλαξ Καλυδωνεὺς (4) 

              141/0                                                       Νικιάδας Ἀπιρικός 

              140/9                                                       Δωρίμαχος Β΄ Τριχονεὺς (2) 

              136/5                                                       Σάτυρος Ἀγρινιεὺς (2) 

              129/8                                                       Σάτυρος Ἀγρινιεὺς (3)                  

Τέλος 2
ου

 αιώνα π. Χ.                                           Λύκωπος Β΄ Καλυδωνεὺς         

                                                                              Νικίας Καλυδωνεὺς   



 116 

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

8
ος

 αιώνας π. Χ.                                     Ο  ιερός χώρος του Θέρμου ως τόπος τέλεσης                 

                                                              ευρύτερης λατρείας και ολόκαυστων θυσιών.                                                            

7
ος

 αιώνας π. Χ. (620;)                          Κατασκευή μνημειακού ναού Απόλλωνος   

                                                              Θερμίου και μικρότερων ναών πλησίον. 

426 π. Χ.                                               Αθηναϊκή εισβολή στην Αιτωλία υπό τον   

                                                               Δημοσθένη, συντριβή από τους Αιτωλούς  

                                                               στο Αιγίτιο. 

                                                               Αποστολή πρεσβείας σε Σπάρτη-Κόρινθο για 

                                                               σύναψη συμμαχίας. Πρώτη απόπειρα  

                                                               κατάληψης Ναυπάκτου, κατάληψη   

                                                               Μολύκρειου. 

401 π. Χ.                                                Συμμετοχή σε Ηλειακό πόλεμο. 

389 π. Χ.                                                Β΄ απόπειρα κατάληψης Ναυπάκτου- 

                                                               συμμαχία με Αγησίλαο, κατάληψη Πρόσχιου. 

366 π. Χ.                                                Συμμαχία με Επαμεινώνδα, επανάκτηση  

                                                               Καλυδώνας, Πλευρώνας. 

338 π. Χ.                                                Συμμαχία με Φίλιππο Β΄, κατάληψη  

                                                               Ναυπάκτου. 

330- 323π. Χ.                                         Κατάληψη Οινιαδών. 

323 π. Χ.                                                Λαμιακός πόλεμος. 

322/1 π. Χ.                                             Εισβολή Αντίπατρου-Κρατερού σε Αιτωλία 

321 π. Χ.                                                Συμμαχία με Περδίκκα, εισβολή Αιτωλών σε  

                                                              Φωκίδα, Άμφισσα, ήττα Μακεδόνων υπό τον  

                                                               Στρατηγό Πολυκλή. 

314 π. Χ.                                                Συμμαχία με Αντίγονο εναντίον  

                                                               Κασσάνδρου, 

                                                               πόλεμος Αιτωλών και Ακαρνάνων, κάθοδος  

                                                               Κασσάνδρου σε Ακαρνανία. 

313 π. Χ.                                                 Κατάληψη Αγρινίου, μάχη Οινιαδών και  

                                                                ήττα Αιτωλών και Ηπειρωτών από τον  

                                                                Μακεδόνα στρατηγό Φίλιππο. 

310 π. Χ.                                                 Μεγάλη αιτωλική δύναμη απειλεί την  

                                                                Μακεδονία κατόπιν συμμαχίας με  

                                                                Πολυπέρχοντα εναντίον Κασσάνδρου. 

300-290 π. Χ.                                          Έλεγχος β. Φωκίδας-Δελφών, Οζολών  

                                                                Λοκρών. 

290-289 π. Χ.                                          Συμμαχία με Πύρρο, πόλεμος με Δημήτριο   

                                                                Πολιορκητή. 

280 π. Χ.                                                 Κήρυξη ιερού πολέμου από Άρευ εναντίον  

                                                                Αιτωλών για τους Δελφούς και ήττα του από  

                                                                 τους Αιτωλούς στην Κίρρα, κατάληψη  

                                                                 Ηράκλειας Τραχινίας και εδαφών των  

                                                                 Οιταίων. 

279 π. Χ.                                                  Εισβολή των Γαλατών στην Ελλάδα και ήττα  

                                                                 τους από ενωμένες ελληνικές δυνάμεις υπό  

                                                                 την ηγεσία των Αιτωλών. 

277 π. Χ.                                                  Ενσωμάτωση Δωρίδας. 
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274 π. Χ.                                               Ενσωμάτωση Αινίδας. 

271 π. Χ.                                               Αιτωλο-ακαρνανικό σύμφωνο. 

270 π. Χ.                                               Ενσωμάτωση Δωρίδας και Άμφισσας. 

270-265 π. Χ.                                        Ενσωμάτωση ανατολικής Λοκρίδας. 

262-260 π. Χ.                                        Ενσωμάτωση Μαλιείδας. 

252 π. Χ.                                               Διαμελισμός Ακαρνανίας με τους Ηπειρώτες. 

245 π. Χ.                                               Συμμαχία Αχαιών-Βοιωτών εναντίον  

                                                              Αιτωλών, νίκη Αιτωλών στην Χαιρώνεια. 

240 π. Χ.                                               Εκστρατεία Αιτωλών σε Πελοπόννησο 

                                                              και λεηλασία Λακωνίας, εξασφάλιση  

                                                              ελέγχου νοτιοδυτικής Πελοποννήσου 

                                                              (Μεσσηνία, Φιγάλεια, Ηλεία). 

238 -228 π. Χ.                                       Δημητριακός πόλεμος. 

240-238 π. Χ.                                        Αιτωλο-αχαϊκή συνθήκη.  

231 π. Χ.                                                Πολιορκία Μεδεώνας. 

230-229 π. Χ.                                         Κοινές αιτωλο-αχαϊκές επιχειρήσεις στην  

                                                               Ήπειρο εναντίον Ιλλυριών, ναυμαχία Παξών. 

224 π. Χ.                                                Είσοδος Κεφαλλονιάς στην αιτωλική  

                                                               συμμαχία, αιτωλική αποικία στη Σάμη. 

221-220 π. Χ.                                         Μεσσηνιακή κρίση. 

220 π. Χ.                                                Μάχη στις Καφυές, ήττα Αράτου από  

                                                               Αιτωλούς. 

220-217 π. Χ.                                         Συμμαχικός πόλεμος. 

219 π. Χ.                                                Εισβολή Σκόπα σε Μακεδονία και  

                                                               καταστροφή του Δίου. Παράλληλα, εισβολή       

                                                               Φιλίππου Ε΄ σε Αιτωλία. 

218 π. Χ.                                                Εισβολή Δωριμάχου σε Ήπειρο και     

                                                               καταστροφή Δωδώνης. Παράλληλα, εισβολή                                                     

                                                               Φιλίππου Ε΄ σε Αιτωλία και καταστροφή   

                                                               Θέρμου. 

217 π. Χ.                                                Συνθήκη ειρήνης της Ναυπάκτου. 

215-205 π. Χ.                                         Α΄ Μακεδονικός πόλεμος. 

211-206 π. Χ.                                         Είσοδος Αιτωλών στον πόλεμο εναντίων  

                                                               των Μακεδόνων. 

210 π. Χ.                                                 Επανακατάληψη Οινιαδών. 

207 π. Χ.                                                 Γ΄ επιδρομή Φιλίππου σε Θέρμο. 

205 π. Χ.                                                 Κοινωνική και οικονομική κρίση, έτος των  

                                                                νομογράφων σε Αιτωλία. 

200-197 π. Χ.                                          Β΄ Μακεδονικός πόλεμος, μάχη των Κυνών  

                                                                Κεφαλών με συνδρομή μεγάλης αιτωλικής  

                                                                δύναμης στο πλευρό των Ρωμαίων. 

192-189 π. Χ.                                          Αντιοχικός πόλεμος: πόλεμος Αιτωλών  

                                                                εναντίον των Ρωμαίων. 

191 π. Χ.                                                 Απόρριψη της πρότασης των Ρωμαίων για  

                                                                άνευ όρων παράδοση των Αιτωλών (deditio). 

191-189 π. Χ.                                          Πολιορκία των πόλεων Λαμίας, Ηράκλειας,  

                                                                Ναυπάκτου, Άμφισσας, Αμβρακίας. 

189 π. Χ.                                                 Συνθηκολόγηση με τη Ρώμη. 

171-167 π. Χ.                                         Τελευταία μνεία αιτωλικών στρατιωτικών  

         μονάδων στη μάχη της Πύδνας κατά τον Γ΄  Μακεδονικό πόλεμο.                                                                  
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13. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

 
- Αιτωλοακαρνανικό σύμφωνο IG IX I

2
, 3A 

 

 συνθήκα καὶ συμμαχία  Αἰτωλοῖς καὶ Ἀκαρνάνοις.ἀγαθᾶι τύχαι.  

συνθήκα Αἰτωλοῖς καὶ Ἀκαρνάνοις ὁμόλογος· εἰρήνανεἶμεν καὶ φιλίαν ποτ’ 

ἀλλάλους, φίλους ἐόντας καὶ συμμάχους ἄμα-           

 5 τα τὸμ πάντα χρόνον, ὅρια ἔχοντας τᾶς χώρας τὸν Ἀχελῶιον ποταμ-ὸν 

ἄχρι εἰς θάλασσαν. τὰ μὲν ποτ’ ἀῶ τοῦ Ἀχελώιου ποταμοῦ Αἰτωλῶν εἶμεν, τὰ 

δὲποθ’ ἑσπέραν Ἀκαρνάνων πλὰν τοῦ Πραντὸς καὶ τᾶς  εμφίδος. ταύτας δὲ 

Ἀκαρνᾶν-ες οὐκ ἀντιπο ιοῦνται. ὑπὲρ δὲ τῶν τερμόνων τοῦ Πραντός, εἰ μέγ κα 

 τράτιοι καὶ Ἀγραῖ-οι συγχωρέωντι αὐτοὶ ποτ’ αὐτούς, τοῦτο κύριον ἔστω· εἰ δὲ 

μή, Ἀκαρνᾶνες καὶ Αἰτωλοὶ        

 10 τερμαξάντω τὰμ Πραντίδα χώραν, αἱρεθέντας(!) ἑκατέρων δέκα πλὰν 

 τρατίων καὶ Ἀγρα<ί>-ων· καθὼς δέ κα τερμάξωντι, τέλειον ἔστω. εἶμεν δὲ καὶ 

ἐπιγαμίαν ποτ’ ἀλλάλους καὶ γ-ᾶς ἔγκτησιν τῶι τε Αἰτωλῶι ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ 

τῶι Ἀκαρνᾶνι ἐν Αἰτωλίαι καὶ πολίταν εἶμε-ν τὸν Αἰτωλὸν ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ τὸν 

Ἀκαρνᾶνα ἐν <Α>ἰτωλίαι ἴσογ καὶ ὅμοιον. ἀναγραψάν-τω δὲ ταῦτα ἐν στάλαις 

χαλκέαις ἐπ’ Ἀκτίωι μὲν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἀκαρνάνων, ἐν δὲ Θέρμ-  

 15 ωι τοὶ ἄρχοντες τῶν Αἰτωλῶν, ἐν Ὀλυμπίαι δὲ καὶ ἐν  ελφοῖς καὶ ἐν 

 ω[δ]ώναι κοινᾶι ἑκάτ-εροι. ἐπὶ ἀρχόντων ἐμ μὲν Αἰτωλίαι στραταγέοντος 

Πολυκρίτου Καλλιέος τὸ δεύτε-ρον, ἱππαρχέοντος Φίλωνος Πλευρωνίου, 

γραμματεύοντος Νεοπτολέμου Ναυπακτίου,ἐπιλεκταρχεόντων Λαμέδωνος 

Καλυδωνίου, Ἀριστάρχου Ἐρταίου, Λέωνος Κα-     

 19 φρέος, Καλλία Καλλιέος, Τιμολόχου Ποτειδανιέος, Παμφαΐδα Φυσκέος, 

 ίμου           

 20 Φυταιέος, ταμιευόντων Κυδρίωνος Λυσιμαχέος,  ωριμάχου Τριχονίου, 

Ἀρίστ-ωνος  αιᾶνος, Ἀριστέα Ἰστωρίου, Ἁγήσωνος  εξιέος, Τιμάνδρου 

Ἐριναῖος(!),Ἀγρίου  ωσθενέος, ἐν δὲ Ἀκαρνανίαι στραταγῶν Βυνθάρου Οἰνιάδα, 

Ἐπιλ-άου  ηριέος, Ἁγήσωνος  τρατίου, Ἀλκέτα Φοιτιᾶνος, Ἀλκίνου Θυρρείου, 

Θέων-ος Ἀνακτοριέος, Πολυκλέος Λευκαδίου, ἱππαρχέοντος Ἱππολάου Οἰνιάδα,

 25 γραμματεύοντος Περικλέος Οἰνιάδα, ταμία Ἀγε<λ>άου 

 τρατικοῦ.συμμαχία Αἰτωλοῖς καὶ Ἀκαρνάνοις ἄματα τὸμ πάντα χρόνον.εἴ τίς 

κα ἐμβάλληι εἰς τὰν Αἰτωλίαν ἐπὶ πολέμωι, βοαθοεῖν τοὺςἈκαρνᾶνας πεζοῖς μὲν 

χιλίοις, ἱππεῦσι δὲ ἑκατόν, οὕς κα τοὶ ἄρχοντε-ς πέμπωντι, ἐν ἁμέραις ἕξ. καὶ 

ε%⁸⁰ἴ τις ἐν Ἀκαρνανίαν ἐμβάλλοι ἐπὶ πολέμωι,     

 30 βοαθοεῖν Αἰτωλοὺς πεζοῖς μὲν χιλίοις, ἱππέοις δὲ ἑκατὸν ἐν ἁμέραις ἕξ, 

οὕςκα τοὶ ἄρχοντες πέμπωντι. εἰ δὲ πλειόνων χρείαν ἔχοιεν ἅτεροι 

πότεροι,βοαθοούντω τρισχιλίοις ἑκάτεροι ἑκατέροις ἐν ἁμέραις δέκα. τᾶς δὲ 

βοαθοίας τ-ᾶς ἀποστελλομένας ἔστω τὸ τρίτομ μέροςὁπλῖται. πεμπόντω δὲ τὰμ 

βοάθο ιαν ἐγ μὲν Ἀκαρνανίας οἱ στραταγοὶ τῶν Ἀκαρνάνων καὶ οἱ σύνεδροι, ἐγ 

δὲ Αἰτωλίας          

 35 οἱ ἄρχοντες τῶν Αἰτωλῶν. σιταρχούντω δὲ τοὺς [⁵ἀπ]⁵οστελλομένους 

στρατιώτ-ας ἑκάτεροι τοὺς αὐτῶν ἁμερᾶν τριάκοντ[⁵α. εἰ δὲ πλεί]⁵ονα χρόνον 

ἔχοιεν τᾶς βοα-θοίας χρείαν οἱ μεταπεμψάμενοι τ[⁵ὰμ βοάθοια]⁵ν, διδόντω τὰς 
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σιταρχίας, ἔστε καἐν οἶκον ἀποστείλωντι τοὺς [⁵στρατιώ]⁵τας. σιταρχία δ’ ἔστω 

τοῦ πλείονος χρόν-ου τῶ[ι ἱππεῖ στα]τὴρ Κορίν[⁵θιος τᾶς]⁵ ἁμέρας ἑκάστας, τῶι 

δ ὲ  τὰμ πανοπλίαν ἔχο-        

 40 [ντι δύο δραχμαί], τῶι δὲ τὸ  [⁵ἡ μιθωρ]⁵άκιον ἐννέ’ ὀβολοί, ψιλῶ ι ἕπτ’ 

ὀβολοί. ἁγείσθων[δὲ ἐμ μὲν Αἰτω]λ ί<α>ι οἱ Αἰ[⁵τωλο]⁵ί , ἐν δὲ Ἀκ αρνανίαι οἱ 

Ἀκαρν ᾶνε [ς ․․5․․]#⁷οι δὲ μ- 

 

 
- Επιδικία Στρατικού τέλους IG IX1

2
,3B 

 

 

στραταγέοντος Χαριξένου τὸ τέταρτον. 

κρῖμα γαϊκὸν Στρατικοῦ τέλεος. τάδε 

ἔκριναν Θυρρείων οἱ γαοδίκαι· ὅρια τᾶς χώ- 

ρας Οἰνιά<δ>αις ποτὶ Ματροπολίταις τὸ δια - 

5 τίχισμα {²⁶διατείχισμα}²⁶ καὶ ἀπὸ τοῦ διατειχίσματος 

εὐθυωρίαι διὰ τοῦ ἕλεος εἰς θάλασ<σ>αν. 

ἀναγραψάτω δὲ τὸ κρῖμα v πόλις τῶν Ο[ἰ]- 

νιαδᾶν, πόλις τῶν Ματροπολιτᾶν ἐν 

Θέρμωι ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλ<λ>ωνος. 

10  {²vac.}² 
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- Αναφορά του Λοκρικού τέλους SGDI II 2070 

βουλαρχέοντος τοῦ Λοκρικοῦ τέλεος  αμοτέλεος Φυσ- 

κέος μηνὸς Ἀγυείου, ἐν  ελφοῖς δὲ ἄρχοντος Ξένωνος 

τοῦ Ἀτεισίδα μηνὸς  ρακλείου, ἐπὶ τοῖσδε ἀπέδοτο Ἀγή- 

σανδρος Πύθωνος Ἀμφισσεὺς τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι 

5 σῶμα ἀνδρεῖον ὧι ὄνομα Νίκων τὸ γένος Μεγαρέα, τιμᾶς 

ἀργυρίου μνᾶν τεσσάρων, καθὼς ἐπίστευσε Νίκων τῶι 

θεῶι τὰν ὠνάν, ἐφ’ ὧιτε αὐτὸν ἐλεύθερον εἶμεν καὶ ἀνέ- 

φαπτον, ποέοντα ὅ κα θέληι. βεβαιωτὴρ κατὰ τὸν νόμον· 

 ωκράτης Εὐάρχου Ἀμφισσεύς. μάρτυρες· ὁ ἱερεὺς Ξέ- 

10 νων, τῶν δὲ ἀρχόντων Ξένων, ἰδιώται  αμοχάρης, 

Πραξίας, Ἀρχέλας  ελφοί, Ξένων, Θεύτιμος Ἀμφισσεῖς. 

 

 

 

- Τιμητικό ψήφισμα προς τιμήν Αιτωλού ιππάρχου (Θέρμο,  3
ος

 αι. π. Χ.) IG IX I
2
, 52 

τὸ κοινὸν τῶν Αἰτωλῶν 

τὸν ἵππαρχον Παιδίαν 

 τρατίππου  ρακλειώταν 

τοῖς θεοῖς ἀνέθηκε. 

b.5 Λ ύσιππος ἐπόησε. 
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- Παραχώρηση ισοπολιτείας στην πόλη των Τρικαίων IG IX 1
2
, 136 

 

ἀγα[θᾶι τύ]χαι. Αἰτωλῶν τὸ κοι- 

νὸν Τρικκαίων πόλει ἔδω- 

καν(!) πολιτείαν, ἀτέλειαν, ἀσυ- 

λίαν, ἀσφάλειαν καὶ αὐτοῖς 

5 καὶ χρήμασι καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου 

καὶ εἰρήνης. ἔδωκαν δὲ καὶ Τρικ- 

καῖοι Αἰτωλοῖς κατὰ ταὐτά. 

βουλαρχούντων Φρίκου, Με- 

10 νοίτα, Δορκίνα, Σκορπίωνος, Κοι- 

σέα, Ἀρχεδάμου, γραμμα- 

τέως Παυσίου. 
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14. ΧΑΡΤΕΣ 

 

 

 
 

 

 

1. Η Αιτωλική συμπολιτεία περίπου το 230-229 π. Χ. στα πλαίσια του ελληνικού 

κόσμου της εποχής {Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (2000), (Αθήνα, εκδοτική 

Αθηνών, Δ΄, 392 )}. 
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2. Αποτύπωση του γεωφυσικού αναγλύφου των εδαφών στα οποία επεκτάθηκε η 

Αιτωλική Συμπολιτεία κατά την περίοδο από το 245 π. Χ. έως το 229 π. Χ. 

(Scholten, 2000, 4).  
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15. ΕΙΚΟΝΕΣ
507

 

 

 

1. Η πύλη των Οινιαδών (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος). 

 

2. Πύργος των Οινιαδών, μέρος της οχύρωσης της πόλης (φωτογραφία Γιώργος 

Τσιάκαλος). 

                                                 
507

 Σχετικά με την προέλευση και περιγραφή των εικόνων βλ. Οινιάδες (Κολώνας 2008, Κολώνας, 

Σταυροπούλου-Γάτση, Σταμάτης, 2009), Πλευρώνα (Κολώνας 2008, Κολώνας, Σταυροπούλου-Γάτση, 

Σταμάτης, 2009, Κατοπώδης 1990), Θέρμο (Παπαποστόλου, 2008), Στράτος (Κολώνας, 

Σταυροπούλου-Γάτση 2009), Βουκάτιο, Χαλκιόπουλο (Πορτελάνος, 1998). 
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3. Άποψη των νεοσοίκων των Οινιαδών (φωτογραφίες Γιώργος Τσιάκαλος). 
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4. Άποψη του θεάτρου των Οινιάδων (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος ). 

 

 

 

5. Άποψη του θεάτρου της Πλευρώνας   (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος ). 
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6. Η κεντρική πύλη της Νέας Πλευρώνας και άποψη των επάλξεων στο βόρειο τείχος, 

(φωτογραφίες Γιώργος Τσιάκαλος). 
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7. Άποψη των τειχών της Πλευρώνας (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος). 

 

 

8. Η βόρεια πύλη του τείχους της Πλευρώνας (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος). 
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9. Άποψη των ανατολικών τειχών του τείχους της Πλευρώνας (φωτογραφία Γιώργος 

Τσιάκαλος). 

 

10. Τμήμα τείχους και πύργων του πλευρώνιου τείχους (φωτογραφία Γιώργος 

Τσιάκαλος). 
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11. Ο ναός του Θερμίου Απόλλωνος (φωτογραφίες Γιώργος Τσιάκαλος). 
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12. Η ιερή πηγή στο αρχαίο Θέρμο (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος). 

 

13. Βάση πιθανώς κολοσσιαίου αγάλματος  στο Θέρμο (φωτογραφία Γιώργος 

Τσιάκαλος). 
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14. Το θέατρο της Καλυδώνας (φωτογραφία Γιώργος Τσιάκαλος). 

 

15. Η παραποτάμια πύλη των τειχών της πόλης της Στράτου (φωτογραφία Γιώργος 

Τσιάκαλος). 
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16. Άποψη των τειχών παραμεθόριου οχυρού στην περιοχή «Kάστρο» στο Χαλκιόπουλο 

Βάλτου στην βόρεια Αιτωλία, στα εδάφη του αιτωλικού φύλου των Αγραίων 

(φωτογραφίες Γιώργος Τσιάκαλος). 
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17. Δείγματα της ισόδομης ή ψευδοϊσόδομης τεχνικής κατασκευής των τειχών της 

Αιτωλίας (Πορτελάνος 1998, 1456): κατά σειρά, από πάνω προς τα κάτω: Βουκάτιο 

(κεντρική Αιτωλία), Πλευρώνα (νότια Αιτωλία), «κάστρο» Χαλκιοπούλων (βόρεια 

Αιτωλία), (φωτογραφίες Γιώργος Τσιάκαλος).                                                                                                                 
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18. Χρυσός στατήρας με την κρανοφόρο Αθηνά στον εμπροσθότυπο και την τροπαιούχο Αιτωλία στον 

οπισθότυπο, 239-229 π. Χ. (Τσαγγάρη 2007 158). 

                         

19. Αργυρός στατήρας με την κεφαλή του ήρωα Αιτωλού στον εμπροσθότυπο και τον ίδιο ήρωα ως  νικητή, 

κατακτητή στον οπισθότυπο 239-229 π. Χ. (R A. de Laix 1973,47-75). 

 

20.Αργυρό τετράδραχμο με την τροπαιούχο Αιτωλία στον οπισθότυπο 239-229 π. Χ. (Τσαγγάρη 2007, 160). 

21. Αργυρό τριώβολο (ημίδραχμο), με 

εμπροσθότυπο την Αιτωλία (ή Άρτεμη) και οπισθότυπο τον κάπρο της Καλυδώνας και την επιδορατίδα (R A. de 

Laix 1973, 47-75). 
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[Χρησιμοποιήθηκε η κριτική έκδοση: Loeb classical library (1968), London: William 

Heinemann LTD, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press] 

 

         1. Αππιανού, Μακεδονικά: 3.1 

          

         2. Αριστοτέλους, Πολιτικά: 4.1297β.1-2, 13-15  

 

3.  Αρριανού, Αλεξάνδρου ανάβασις: 1.10.2, 3.5.3, 3.16.2 

 

4. Διοδώρου, Ιστορική βιβλιοθήκη: 14.17.4-8, 14.17.34, 15.57.1, 15.75.1-2, 

17.3.3-4, 17.4.3, 17.109.1, 17.111.3, 17.17.5, 17.62.6-63.3, 18.8.3-5, 18.8.6-
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25.2, 18.38.1,5, 19.35.2, 19.52.6, 19.53.1, 19.57.1-2, 19.66.2, 19.67.3-4, 

19.68.1, 19.74.5, 19.75.6, 20.23.1-4, 20.26.1-3, 20.28.4, 20.99.3, 20.100.6, 

31.8.6 

 

5. Ευριπίδη, Φοίνισσες: 150-160 

 

6. Θουκυδίδη, Ιστορία: 1.4.1-5, 2.68.1-6, 2.80-92, 2.102-103, 3.7.1-6, 3.94-98, 

3.100-102, 3.105-114, 4.49.1-7 

 

7. Ιουστίνου, Επιτομές Πομπήιου Τρώγου: 18.1.3, 24.1.2-7, 24.1.3-6, 24.7.1-2, 

25.4.4, 25.5.2, 26.2.9-31, 28.1.1, 28.3.5, 28.3.14, 29.1.10-11, 35.25.8 

 

8. Ομήρου, Ιλιάδα: 2.638-640 

 

9. Λίβιου, Από κτίσεως κόσμου: 26.25.2-5, 27.30.3, 27.29.9-10, 27.32.2, 

31.29.3-31, 31.32.1-5, 31.41.1, 31.43.5, 31.44.1-45.16, 32.14.5-7, 32.16.8-

17, 32.34.4, 33.3.5, 33.5.1-4, 33.7.7, 33.12-17, 33.16.1-17, 34.22-23, 

35.25.7, 35.26.5, 35.35-36, 35.43-44, 35.49.9, 36.10.5, 36.16.3, 36.17-20, 

36.28.8-9, 38.4.10, 38.7.3, 38.2.4, 41.35.9, 42.51-55, 43.22.4 

 

10. Ξενοφώντος, Ελληνικά: 4.2.17, 4.6.1-3, 4.6.4-6, 4.7-14, 4.7.1 

 

11. Παυσανία, Ελλάδος περιήγησης: Αττικά: 1.4.1 

                                                                Αχαϊκά: 7.11.3 

                                                                Hλειακά: 5.26.1-6 

                                                         Μεσσηνιακά: 4.25.1-3 

                                                        Φωκικά:10.8.1-9, 10.15-23 

 

12. Πλουτάρχου, Βίοι παράλληλοι: Άγις-Κλεομένης: 13-15, 18.3, 15.1-2 

                                                        Αλέξανδρος: 49.15 

                                                         Άρατος: 4.1, 9.4, 16.1, 18.3, 24.2-3, 31.1-2,     
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                                                          Φιλοποίμην: 7.7 

                                                         Φλαμινίνος: 5.4-7, 7.1-5, 8.8-9, 9.1-8, 10.1-8,   

                                                                             15.1-9 

 

13.     Πολυβίου, Ιστορία: 2.2-10, 2.2.12, 2.38, 2.43-50, 4.3-38, 4.53-55, 4.57-81, 
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12, 18.19-23, 18.26-27, 18.33-40, 18.44-48, 18.53-55, 20.1-11, 21.3-5, 21.17, 

21.25-32, 28.4.1-13, 28.5.1-3, 30.11.1-6, 32.1-2, 32.23 

 

         14.  Πολυαίνου, Στρατηγήματα: 4.6.18, 6.16.17  

 

15. Στράβωνος, Γεωγραφικά: 7.7-8, 8.33, 10.1-7, 10.19, 10.21-23 
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      2) Fouilles de Delphes III, 214   
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 3) SGDI- Sammlung des griechischem Dialekt-Inschriften, Gottingen, 1884-1915 
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