
ΧΡΥΣΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ

Τ Ο  Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  

Τ Η Σ  « Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ »  (3 8 6  π .Χ .)

Τό κείμενο της «ειρήνης τοΰ βασιλέως» μας παραδίδεται άπό τον Ξε- 
νοφώντα* μέ τη μορφή βασιλικής επιστολής1 2 3 ή βασιλικού διατάγματος (δια
γράμματος), μέ τό όποιο ό Πέρσης μονάρχης επιβάλλει στους Έλληνες τήν 
ειρήνη. Ωστόσο είναι πολύ λίγο πιθανό ότι αυτή ή βασιλική επιστολή απο
τελεί τό αύθεντικό κείμενο τής ειρήνης τοΰ βασιλέως* άντίθετα πιστεύω ότι 
ή επιστολή συνοψίζει τούς όρους τής ειρήνης πού ό βασιλεύς κρίνει δίκαι
ους για μια γενική ειρήνη (κοινή ειρήνη) άπό τό ένα μέρος ανάμεσα στις 
ελληνικές πόλεις καί άπό τό άλλο άνάμεσα στούς Έλληνες καί τήν Περ
σία — ειρήνη πού έγγυάται ό Μέγας βασιλεύς5. Οί περισσότερες Ελληνικές 
πόλεις θά έπρεπε νά είχαν ήδη άποδεχθή σέ γενικές γραμμές τούς όρους 
στις διαπραγματεύσεις πού προηγήθηκαν.

Ή επιστολή αύτή, πού έχει χαρακτηριστή ώς βασιλικό διάταγμα4, τελε
σίγραφο5, ή υπαγορευμένη συνθήκη (Diktat)6 προς τίς Ελληνικές πόλεις, 
δέν άποτελεί ωστόσο τό αύτούσιο, τό αύθεντικό κείμενο τής ειρήνης. Ό  Η. 
Bengtson πιστεύει ότι ή επιστολή δέν είναι παρά άπόσπασμα άπό τούς 
όρους τής ειρήνης πού συμφώνησαν στά Σοΰσα ή Περσία και ή Σπάρ-

1. Ξεν. 'Ελληνικά, 5, 1, 31.
2. Ξεν. 'Ελληνικά, 5. 1. 30. τά γεγραμμένα 5. 1. 32, τά βασιλέως γράμματα [βασιλεύς! 

έγραψε 6, 3, 12.
3. Ξεν. Έλλην, 5. 1, 31: «όπότεροι δέ ταύτην τήν εΙρήνην μή δέχονται, τούτοις έγώ πο

λεμήσω μετά των ταϋτα βουλομένων καί πεζή καί κατά θάλατταν καί ναυσί καί χρήμασιν».
4. Ό  Ισοκράτης (Πανηγ. 176) άποκαλεΐ τήν εΙρήνη «προστάγματα καί μή συνθήκας» 

(πρβλ. π.χ. Η. Bengtson, Griechische Geschichte?. Μόναχο 1977, σ. 270 (παρακ. σελ. 426, σημ. 
1) .

5. Μ. Σακελλαρίου, Ιστορία τον Ελληνικόν Έθνους, τόμ. Γ ' 1, ’Αθήνα 1972, σ. 382.
6. Friedemann Quass, «Der Konigsfriede vom Jahr 387/6 v. Chr.: zur Problematik einer 

allgemein-Griechischen Friedensordnung», Historische Zeitschrift 252, 1991, σ. 39- βλ. παρα
κάτω, τήν έπόμενη σημείωση.
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τη1. ’Αλλά, ανεξάρτητα από την βασιμότητα της άποψης δτι πρόκειται για 
άπόσπασμα από τη συνθήκη ειρήνης Περσίας-Σπάρτης1 2, ή εισαγωγική φρά
ση «Άρταξέρξης βασιλεύς νομίζει δίκαιον» ελάχιστα ταιριάζει, τουλάχι
στον φραστικά, σέ ένα τελεσίγραφο ή σε μιά υπαγορευμένη συνθήκη (Di- 
ctat), ενώ ταιριάζει περισσότερο σέ μιά άπόφαση διαιτησίας. Είναι φανερό 
δτι οί Έλληνες, εξαντλημένοι από τούς πολυετείς πολέμους πού διεξήγα- 
γαν μεταξύ τους και με τούς Πέρσες καί άνίκανοι να βρουν λύση στα προ- 
βλήματά τους καί νά θέσουν τέλος σ’ αύτούς τούς πολέμους, αποτάθηκαν 
στον Πέρση μονάρχη καί ζήτησαν τή διαιτησία του, γιά νά βρουν μιά δί
καιη λύση στις διαφορές τους* καί ό βασιλεύς δέν άρκέστηκε νά τούς προ- 
τείνη ώς διαιτητής μία λύση, αλλά, ύπερβαίνοντας, κατά κάποιο τρόπο, τό 
ρόλο τού διαιτητή, χρησιμοποίησε τήν εύκαιρία γιά νά έπιτύχη εκ μέρους 
των Ελληνικών πόλεων τήν άναγνώριση τής κυριαρχίας του επάνω στις 
Ελληνικές πόλεις τής Μικρας ’Ασίας, τήν Κύπρο καί τις Κλαζομενές.

Προφανώς τό κείμενο τής συνθήκης, αυτό πού άναγράφηκε, δπως μαρ- 
τυρειται, επάνω σέ στήλες στά Πανελλήνια ιερά καί στά ιερά των πόλεων3

1. Η. Bengtson, δπ. παρ.. σ. 270: «Das Actenstiick ist im iibrigen nichts anderes als ein 
Auszug aus den in Susa zwischen Persien und Sparta verenbarten Friedensbedigungen. Sie 
wurden von den Persem als Grundlage eines alle Griechen umfassenden Friedens genommen. 
Das Machtbewusstsein der orientalischen Grosskonigs zeigt die Form der Veroffentlichung: es 
war ein Edikt. ein Dictat. wie denn Isokrates (Panegyr. 176) den Frieden treffend als «προ
στάγματα καί μή συνθήκας» chatakterisiert hat». Βλ. και σ. 425. σημ. 4.

2. Ή  ύπαρξη της συνθήκης Περσίας-Σπάρτης (Η. Bengtson. Staatsvertrage des Altertums, 
II, 1962. Μόναχο καί Βερολίνο. Nr. 241) -τής όποιας δέν έχουμε τό κείμενο άλλα μόνο άμφί- 
βολες μαρτυρίες (κυρίως Διόδ. 14, 110, 3* Πλουτ. Άγησιλ. 23)- μπορεί νά άμφισβητηθή, άλλά 
δέν θά εξετάσω εδώ τά σχετικά προβλήματα.

3. Ίσοκρ. Πανττγ. 179: «καί ταύτας(=  τάς συνθήκας) ήνάγκασεν (βασιλεύς) ένστήλαιςλί- 
Θίναις άναγράψαντας έν τοΐζ κοινοϊζ τών ιερών καταθεΐναι». Τό ήνάγκασεν είναι Ισως κά
πως υπερβολικό, γιατί οί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας άναγράφονταν συνήθως στά μεγάλα 
Πανελλήνια Ιερά καί τά Ιερά τών πόλεων. Έ τσι άς σημειώσουμε δτι ή συνθήκη άνανέωσης 
τής Ελληνικής Συμμαχίας άπό τόν Δημήτριο Πολιορκητή (άνοιξη 302 π.Χ.?) καθορίζει δτι 
ή συνθήκη έπρεπε νά άναγραφή σέ μαρμάρινες στήλες στά Πανελλήνια ιερά καί στά ιερά τών 
πόλεων-μελών τής συμμαχίας: [άναγράψαι δέ τάς όμο]Ιλογίας καί τούς [δρκους τούς μέλλον
τας μετέχειν τού συνεδρίου (?) εις στήΙΙλας λιθίνας κα[ί στήσαι Άρκάδας ? μέν είς Γεχέαν?, 
Άργείονζ} δ* είς ΝεμέΊΙαν. Ήλείους δ’ ε[ίς ’Ολυμπίαν, ΦωκεΙς δ* είς Δελφούς?,]! ’Αχαιούς 
δ* είς Α(ιγιον (?)* άναγράψαι δέΐ! τάς όμολογία(ς καί τούς δρκους καί τούς άλλους τούς με
τέχοντας (?) τού συ]Ινεδρίου παρ’ αύ[τοΐς είς τά έπιφανέστατα ιερά]. . . »  (Hatto Η. Schmitt. 
Die Staatsvertrage des Altertums. III. Μόναχο 1969, Nr 446, σ. 73, στ. 133-9. To χωρίο συμ
πληρώνεται έδώ exempli gratia με μερικές άπό τις άβέβαιες άποκαταστάσεις (μέ πλάγια στοι
χεία), πού σημειώνονται στο κριτικό ύπόμνημα τής σ. 74).
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(ανάμεσα στα όποια είναι και ή ’Ακρόπολη τής ’Αθήνας'), θά πρέπη νά συν
τάχθηκε στην όριστική του μορφή μόνο άργότερα, υστέρα άπό νέες δια
πραγματεύσεις. Στη συνθήκη αυτή όρκίζονται οΐ Έλληνες2 και στέλνουν 
άντιπροσώπους στήν περσική αυλή, όπου πρέπει νά έγινε ή άνταλλαγή 
όρκων μεταξύ των Περσών και των Ελλήνων άντιπροσώπων. Ό  Ξενοφών 
δεν άναφέρει ότι ό βασιλεύς όρκίστηκε, άλλά δέν μπορεί νά ύπάρξη συν
θήκη ειρήνης χωρίς άνταλλαγή όρκων μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών. 
Έτσι ό βασιλεύς, ή μάλλον οί άντιπρόσωποί του, έπρεπε νά έχουν όρκι- 
στή άπό μέρους τής Περσίας. Αυτό μαρτυρεΐται κυρίως άπό τό κείμενο τής 
συμμαχίας μεταξύ ’Αθήνας καί Χίου τού έτους 384: [... κο]Ιινών λόγων 
[τών γεγραμμέν]ων τοΐς ΈλλΙησιν μέμνην[ται διαφυλάξεων, καθάπερ II 
’Αθηναίοι, την ε[ίρήνην και την φι]λίαν II καί τούς όρκους καί [τάς οϋσας 
συνθήκα]ς, ας ώμοσεν βασιλεν[ς] κα[ι 'Αθηναίοι καί]/ Λακεδαιμόνιοι καί 
οί άλλο[ι nΕλληνες/ ,  καθώς καί άπό την πρόσκληση συμμετοχής στη Β ' 
’Αθηναϊκή Συμμαχία τού 377/6: [κ]αί όπως κ[υ]ρία ήι καί διΙ[αμένηι εις άεί 
ή κοινή ειρήνη ήν ώμοσ]α[ν / οί Ελληνες] καί βασιλεύς κατά τάς σννΙ[θή- 
κας...] \

’Αλλά, παρά τήν ρητή μαρτυρία τών επιγραφών ότι ό βασιλεύς όρκί
στηκε γιά τήν τήρηση τής ειρήνης, ό Victor Martin5 θεωρεί ώς άδιανόητο 
ένας Άχαιμενίδης μονάρχης νά διαπραγματεύτηκε «επί ισοις οροις» με μιά 
ξένη δύναμη. Επίσης ό Ε. Badian6 πιστεύει ότι καί οί επιγραφές, άκόμη κι 
άν είναι σύγχρονες, μπορεί νά σφάλλουν όχι λιγώτερο άπό ότι ένας Ιστο

ί. Στή συνθήκη Άθήνας-Χίου υπάρχει μαρτυρία γιά τις στήλες πού χαράχθηκαν στήν 
’Αθήνα: συμμάχους δέ ποιΙΙεΙσ[θα)ι Χίους έπ’ έλευθ1ε]ρίαι καί αύτον1ομί|α]ι μή παραβαίνο- 
ντας τών έν τάίς σίτήλαις γεγραμμένων περί τής ειρήνης I μηδέν... (Μ. Ν. Tod, A Selection 
of Greek Historical Inscriptions. τόμ. II. ’Οξφόρδη 1948, 118. στ. 22 κέ.).

2. Ξενοφ. Έλλην. 5. 1. 32: «Άκούσαντες ούν ταΰτα oi άπό τών πόλεων πρέσβεις άπήγ- 
γελλον επί τάς εαυτών έκαστοι πόλεις καί οί μέν άλλοι άπαντες ώμνυσαν έμπεδώσειν ταϋτα, 
οί δέ Θηβαίοι ήξίουν υπέρ πάντων Βοιωτών όμνύναι. ό δέ ’Αγησίλαος ούκ έφη δέξασθαι 
τούς δρκους. έάν μή όμνύωσιν, ώσπερ τά βασιλέως γράμματα ελεγεν, αύτονόμους είναι καί 
μικράν καί μεγάλην πόλιν». Κατά τόν Ξενοφώντα (Έλλην. 5. 1, 35) ot Ελληνικές πόλεις 
όρκίστηκαν ότι θά διατηρήσουν τήν εΙρήνη τοϋ βασιλέως. Ά ν  οί “Ελληνες δέχτηκαν νά όρκι- 
στοϋν, όφείλεται στό γεγονός ότι είχαν έξαντληθή άπό τούς μεταξύ τους πολέμους.

3. Tod. ό.π., άριθμ. 118.
4. Tod, δπ. παρ.. άριθμ. 123.
5. Victor Martin, «Quelques remarques a I'occasion d'une nouvelle Edition des «Staatsver- 

trage des Altertums», Museum Helveticum, 20, 1963, σ. 232.
6. E. Badian, «The Peace of Kallias», Journal of Hellenic Studies 107, 1987, o. 27 καί «The 

King’s Peace», Bulletin of the Institute o f Classical Studies, Suppl. 58 [London 1991], σ. 37.
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ρικός. Είναι πολύ δύσκολο νά καταρρίψη κανείς γνώμες τόσο δογματικές 
καί τόσο αύταπόδεικτα εσφαλμένες. ’Ασφαλώς ύπάρχουν σφάλματα καί 
στις επιγραφές, δπως καί στούς Ιστορικούς, όμως δέν έχουν τήν ίδια ση
μασία καί έξήγηση. Ό πω ς έχει δείξει ή σύγχρονη κριτική έρευνα, ύπάρ
χουν ασφαλώς «πλαστές» έπιγραφές' καί δέν μπορεί κανείς νά χρησιμο
ποίηση τό περιεχόμενό τους γιά νά γράψη ιστορία: τό πιό γνωστό παρά
δειγμα είναι τό «ψήφισμα τού Θεμιστοκλή» πού βρέθηκε στή Τροιζήνα1 2. 
’Αλλά οί όρκοι πού έδωσε ό βασιλεύς (μάλλον μέ αντιπροσώπους) καί 
απαραίτητοι ήταν γιά τήν κύρωση τής συνθήκης ειρήνης καί μαρτυροΰνται, 
δπως είδαμε, στις έπιγραφές. Επομένως δέν υπάρχει κανένας λόγος νά τε
θούν σέ άμφισβήτηση. Βέβαια ό Ξενοφών, ένώ αναφέρει τούς δρκους τών 
Ελλήνων, δέν αναφέρει δτι ορκίστηκαν καί οί αντιπρόσωποι τού βασιλέ- 
ως, οί δρκοι δμως αύτοί είχαν αναγραφή στις στήλες μαζί μέ τό κείμενο 
τής συνθήκης ειρήνης3, ένα κείμενο πού δέν πρέπει καί δέν μπορεί νά ήταν 
τό ίδιο μέ τό κείμενο τής βασιλικής επιστολής, - κείμενο, πού πάντως απέ
διδε τούς δρους τής ειρήνης. Ό  Ξενοφών, πού γνώριζε τή βασιλική έπι- 
στολή, έκρινε δτι μπορούσε νά τήν δώση, στή θέση τού αύθεντικοΰ κειμέ
νου τής συνθήκης, γιατί περιλάμβανε αύτούσιους τούς δρους τής ειρήνης 
καί κυρίως γιατί μέ αύτό τόν τρόπο υπογράμμιζε τό ρόλο πού έπαιξε ό 
Άρταξέρξης ώς διαιτητής καί κριτής στις έριδες τών Ελλήνων, δπως δη
λώνει ή φράση «'Αρταξέρξης βασιλεύς νομίζει δίκαιον τάς μένέν τή Ασίμ 
πόλεις εαυτού είναι καί τών νήσων Κλαζομενάς καί Κύπρον, τάς δέ άλλας 
Έλληνίδας πόλεις καί μικρός καί μεγάλος αύτονόμονς άφεϊναι».

Ή  βασιλική έπιστολή δέν αποτελεί τό αύθεντικό κείμενο τής συνθήκης. 
Τό αύθεντικό κείμενο, έκεΐνο δηλ. πού έγινε δεκτό από τις Ελληνικές πό
λεις, χαράχτηκε σέ στήλες, πού άναγέρθηκαν στά Πανελλήνια ίερά τών 
Ελλήνων καί στά ίερά τών πόλεων πού αποδέχθηκαν τήν ειρήνη.

1. Chr. Habicht. Hermes, 89, 1961. σσ. 1-35: «Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im 
Zeitalter der Perserkriege».

2. W. H. Jameson. Hesperia. 39. 1960. σσ. 198-223' R. Meiggs - D. Lewis, A Selection of 
Greek Historical Inscriptions, ’Οξφόρδη 1969, σσ. 48-52 (άρ. 23) (οί περισσότεροι Ιστορικοί 
τό θεωρούν ώς πλαστό).

3. Βλ. παραπ. σελ. 426, σημ. 3.
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LA TEXTE ORIGINAL DE LA “ΡΑΙΧ DU ROI” (386 av. J.C.)

par
Chrysis Pelekidis

L’auteur croit que le text de la “paix du roi” rapportd par Xdnophon 
(Hell. 5,1,31) sous la forme d’un prescrit royal n’est pas un “ultimatum” ou 
un “traite dicte (Dictat)”, mais plutot un “acte d’arbitrage” oil toutefois le 
grand roi depasse son role d’arbitre et impose des clauses a son profit.

En tout cas le tex te  de X en op h on  n ’est pas le tex te  authentique du traite, 
mais les conclusions des n ego tia tio n s anterieures. Le tex te  du traite tel qui 
fut grave sur les ste les erigees dans les grandes sanctuaires de la G rece fut 
conclue plus tard (allusion a ce tex te  dans le traite d ’alliance entre A thenes  

* et Chios; supra notes p. 426 , n. 3 et p. 427, η. 1). Le tem oign age affirm ant 
que le roi de la Perse (en personne ou plutot par ses reprdsentants) preta ce  
serm ent, provient surtout du tex te  du traitd d’alliance entre A thenes e t  C hios 
en 384 (Tod II, 118).

Universite de Ioannina 
Departement d’Histoire





ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ-ΦΙΛΙΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ»
ΣΤΗΝ «ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ» (386 π.Χ.)*

Ή  «ειρήνη του βασιλέως»' ή Άντιαλκίδειος2 ειρήνη (386) έθεσε τέρμα σέ 
μια μακρά περίοδο πολέμων. Ή  Σπάρτη —σέ πόλεμο μέ την Περσία άπό 
τό 400 π.Χ. και μέ τήν Αθήνα, τήν Βοιωτική συμπολιτεία καί την Κόριν
θο3 άπό τό 395 π.Χ.— είχε δεχθεί ισχυρά πλήγματα4 καί είχε εξαντληθεί. 
Μετά τις αποτυχίες της, ή Σπάρτη επιδίωξε νά θέσει τέρμα σ’ αυτό τον δι- 
μέτωπο πόλεμο. ΟΙ πρώτες διαπραγματεύσεις γιά ειρήνη διεξήχθηκαν τό

* Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή μου. κ. X. Πελεκίδη, πού διάβασε τήν έργασία μου καί 
έκανε πολύτιμες υποδείξεις.

1. Ή όνομασία «είρήνη τού βασιλέως» προέρχεται άπό τις άρχαΐες πηγές (π.χ. Ξε- 
νοφώντος Ελληνικό 5. 1. 30 «ήνβασιλεύς ειρήνην καταπέμποι»’ 5, 1, 35 «...τή είρήνη ήνκα- 
τέπεμψεβασιλεύς»’ 5, 1, 36 «τής ύπό βασιλέως καταπεμφθείσης ειρήνης». Οί άρχαΐοι "Ελλη
νες συγγραφείς τήν όνομάζουν έπίσης είρήνη τοϋ Άντιαλκίδα (πάντοτε έμπρόθετα «ή έπ" 
Άνταλκίδου ειρήνη»), Ξενοφ. Έλλην. 5. 1, 35' Πολύβιος, 1, 6, 2* 4. 27, 5* 6,49. 5 (τά χωρία 
τού Πολυβίου, παρακ. σ. 6, σημ. 1)' Πλουτάρχου Άρτοξέρξης 21. 2* Άρριανοϋ Άνάβασις 2, 
1,4' 2, 2, 2 (ό Άρριανός καί στά δύο χωρία άναφέρει έσφαλμένα 6τι ό ΔαρεΙος είναι ό βα
σιλεύς πού πραγματοποίησε τήν είρήνη* άντίθετη άποψη έκφράζει ό Έμμ. Μικρογιαννάκης 
στό άρθρο του «’Επ’ Άνταλκίδου είρήνη». Άθηνά 71, 1969-70. σσ. 236-281)* Δίδυμος, στ. 7, 
19 κέ.* Πρβλ. G. Grote. History o f Greece, τόμ. 10, Λονδίνο 1856, σ. 1, σημ. 1.

2. Γιά τόν όρθό τύπο «Άντιαλκίδας» (άντί Άνταλκίδας), βλ. π.χ. U. Wilcken. Griechische 
Geschichte\  Μόναχο 1962, σ. 206, σημ. 1. Γιά τόν Άντιαλκίδα, βλ. Real-Encyklopadie, I, 
[1894], στ. 2344-6 [ W. Judeich]* Kleine Pauly 1 [1964], στ. 366-7 [Fr. Kiechle]* P. Poralla-A. 
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3. Πρόκειται γιά τόν Κορινθιακό πόλεμο, πού ύποκίνησαν γιά άντιπερισπασμό οί Πέρ- 
σες.

4. Στόν Κορινθιακό πόλεμο οί Σπαρτιάτες νικήθηκαν στήν Άλίαρτο (όπου έπεσε ό Λύ
σανδρος) (395), Ινώ νίκησαν στό χείμαρρο τής Νεμέας καί στήν Κορωνεια. Συγχρόνως ό 
περσικός στόλος μέ ναύαρχο τόν Κόνωνα μέ τή νίκη του στή ναυμαχία τής Κνίδου, έθεσε 
τέρμα στήν Σπαρτιατική κυριαρχία στό ΑίγαΧο (394).


