
ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ-ΦΙΛΙΟΥ

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

Ή  «ειρήνη του βασιλέως»1 ή Άντιαλκίδειος2 ειρήνη (386) έθεσε τέρμα σέ 
μιά μακρά περίοδο πολέμων. Ή  Σπάρτη —σέ πόλεμο μέ την Περσία άπό 
τό 400 π.Χ. και μέ την ’Αθήνα, τήν Βοιωτική συμπολιτεία καί την Κόριν
θο5 άπό τό 395 π.Χ.— είχε δεχθεί ισχυρά πλήγματα4 καί είχε εξαντληθεί. 
Μετά τις άποτυχίες της, ή Σπάρτη επιδίωξε νά θέσει τέρμα σ’ αυτό τον δι- 
μέτωπο πόλεμο. ΟΙ πρώτες διαπραγματεύσεις γιά ειρήνη διεξήχθηκαν τό

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

1. Ή όνομασία «εΙρήνη τού βασιλέως» προέρχεται άπό τις άρχαΐες πηγές (π.χ. Ξε- 
νοφώντος 'Ελληνικά 5, 1. 30 «ήνβασιλεύς ειρήνην καταπέμποι»' 5, 1, 35 «...τή ειρήνη ήνκα- 
τέπεμψε βασιλεύς»' 5, 1. 36 «τής υπό βασιλέως καταπεμφθείσης ειρήνης». Οί άρχαΐοι "Ελλη
νες συγγραφείς τήν όνομάζουν επίσης εΙρήνη τού Άντιαλκίδα (πάντοτε εμπρόθετα «ή έ π ’ 
Άνταλκίδον 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. Τ  Άρριανοΰ Άνάβασις 2,
1. 4* 2. 2, 2 (ό Άρριανός καί στά δύο χωρία άναφέρει έσφαλμένα δτι ό ΔαρεΙος είναι ό βα
σιλεύς πού πραγματοποίησε τήν εΙρήνη· άντίθετη άποψη έκφράζει ό Έμμ. Μικρογιαννάκης 
στο άρθρο του «Ε π’ Άνταλκίδου εΙρήνη». 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» (άντι Άνταλκίδας), βλ. π.χ. U. Wilcken, Griechische 
Geschichte\  Μόναχο 1962, σ. 206, σημ. 1. Γιά τόν Άντιαλκίδα, βλ. Reai-Encyklopadie, I, 
[1894J. στ. 2344-6 ( W. Judeich] Kleine Pauly 1 (1964), στ. 366-7 [Fr. KiechleJ' P. Poralla-A.
S. Bradford, Prosopographie der Lakedaimonier bis auf die Zeit Alexanders des Grosseif, Σι
κάγο 1985, σ. 23.

3. Πρόκειται γιά τόν Κορινθιακό πόλεμο, πού υποκίνησαν γιά άντιπερισπασμό ot Πέρ- 
σες.

4. Στόν Κορινθιακό πόλεμο οί Σπαρτιάτες νικήθηκαν στήν Άλίαρτο (όπου έπεσε ό Λύ
σανδρος) (395), ένώ νίκησαν στό χείμαρρο τής Νεμέας καί στήν Κορώνεια. Συγχρόνως ό 
περσικός στόλος μέ ναύαρχο τόν Κόνωνα μέ τή νίκη του στή ναυμαχία τής Κνίδου, έθεσε 
τέρμα στήν Σπαρτιατική κυριαρχία στό Αίγαίο (394).
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392' μεταξύ της Σπάρτης και της ’Αθήνας, μέ «επίμαχο σημείο» την άρχή 
τής αυτονομίας των Ελληνικών πόλεων1 2. Ή  Σπάρτη δεχόταν την ανοικο
δόμηση των τειχών, τήν ενίσχυση του ’Αθηναϊκού στόλου και την ανάκτη
ση των κληρουχιών τής Λήμνου, Ίμβρου καί Σκύρου μέ αντάλλαγμα τήν 
άναγνώριση άπό τήν ’Αθήνα τής αρχής τής αύτονομίας όλων τών Ελλη
νικών πόλεων, άλλα οί ’Αθηναίοι άπέρριψαν τις σπαρτιατικές προτάσεις3.

Μετά τήν άποτυχία τών διαπραγματεύσεων μέ τήν ’Αθήνα, οί Σπαρτιά
τες στράφηκαν προς τήν Περσία και έστειλαν στις Σάρδεις τον Άντιαλκί- 
δα. Έκει συνήλθαν υπό τήν προεδρία τού σατράπη Τιριβάζου οί άντιπρό- 
σωποι τών Ελληνικών πόλεων (ό Άντιαλκίδας καί οί άντιπρόσωποι τής 
’Αθήνας, τής Βοιωτικής ομοσπονδίας καί τής συμπολιτείας νΑργους-Κο- 
ρίνθου4). Ό  κύριος όρος τών Περσών ήταν ή άναγνώριση τής περσικής κυ
ριαρχίας στις Ελληνικές Μικρασιατικές πόλεις. Οί Σπαρτιάτες δέχθηκαν 
τον όρο, όχι όμως οί ’Αθηναίοι καί οί άλλοι Έλληνες. Έτσι άπέτυχαν καί 
οί δύο ειρηνευτικές προσπάθειες.

Τότε ό Τιρίβαζος επιδίωξε τήν προσέγγιση μέ τήν Σπάρτη5. ’Αλλά ό 
Άρταξέρξης άποδοκίμασε τήν πολιτική του καί τον άντικατέστησε μέ τον 
Στρούθα, πού ξανάρχισε τον πόλεμο κατά τών Σπαρτιατών καί νίκησε τον 
Σπαρτιάτη στρατηγό Θίβρωνα (391). Ό  πόλεμος Σπάρτης καί ’Αθήνας, πού 
συνεχίστηκε μέ έναλλασσόμενες φάσεις, πήρε τελικά δυσμενή τροπή γιά τήν 
’Αθήνα6. ’Αλλά τήν έκβαση τού πολέμου έκρινε ή άλλαγή τής Περσικής πο-

1. ΠρΙν άπό τή νίκη τών πελταστών τού Ίφικράτη, πού συνέβη στά τέλη τού έτους: 
Η. Bengtson, Griechische Geschichte\ Μόναχο 1977, σ. 267, σημ. 5.

2. Ό  ’Αθηναίος ’Ανδοκίδης, ένας άπό τούς πρεσβευτές πού στάλθηκαν στη Σπάρτη, εκθέ
τει στό λόγο του «περί τής προς Λακεδαιμονίους ειρήνης» τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Σπάρτης και ’Αθήνας. Βλ. επίσης F Gr Hist 328 (Φιλόχορος) F 149.

3. Η. Bengtson. δπ. παρ .. σ. 268 καί σημ. 1.
4. Ξενοφ. Ελληνικά. 4, 8, 12-16. Βλ. Μ. Jehne, «Die Friedensverhandlungen von Sparta 

392/1 v. Chr. und das Problem der Kleinasiatischen Griechen» Chiron 21, 1991. σσ. 265-276. 
’Ιδιαίτερα γιά τήν ένωση σέ ένα κράτος τής Κορίνθου μέ τό "Αργος τό 392. βλ. Η. Bengtson, 
δπ. παρ. σ. 267. σημ. 4.

5. Στό πλαίσιο τής μεταστροφής τού Τιριβάζου τοποθετείται ή σύλληψη τού Κόνωνος, 
πού δραπέτευσε στήν Κύπρο.

6. Τό 389 ό στόλος τού Θρασυβούλου κατέλαβε τή Θάσο, τή Σαμοθράκη, τή θρακική Χερ
σόνησο, τό Βυζάντιο και τήν Χαλκηδόνα στό χώρο τής παλιάς ναυτικής συμμαχίας* τον ίδιο 
χρόνο προσχώρησαν στήν ’Αθηναϊκή συμμαχία ή 'Αλικαρνασσός καί οί Κλαζομενές καί οί 
’Αθηναίοι συμμάχησαν μέ τόν Εύαγόρα τής Κύπρου καί τον "Ακορι τής Αίγύπτου. ’Αλλά ό 
Θρασύβουλος σκοτώθηκε σέ μιά πειρατική επιδρομή στήν Παμφυλία. Οί Σπαρτιάτες άπέτυ
χαν νά άποκλείσουν τόν Ελλήσποντο, κατέλαβαν όμως τήν Αίγινα καί διεξήγαγαν άπό αύτή
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λιτικής: τό 388 γύρισε στη σατραπεία των Σάρδεων ό Τιρίβαζος' ό σατρά
πης τής Ιωνίας και δ Άντιαλκίδας πήγαν μαζί στα Σοΰσα. Έτσι υστέρα 
άπό εξι χρόνια σκληρών άγώνων, τό 388/7, άρχισαν νέες διαπραγματεύ
σεις1. Ό  Μέγας βασιλεύς έθεσε τούς όρους τής ειρήνης: νά τοϋ δοθούν οΐ 
πόλεις τής Μικρας Ασίας, οί Κλαζομενές καί ή Κύπρος καί νά είναι αυτό
νομες δλες οί Ελληνικές πόλεις μέ έξαίρεση τις παλιές ’Αθηναϊκές κλη
ρουχίες, πού θά άνήκαν στην ’Αθήνα. Κατά τον Η. Bengtson, ή Σπάρτη 
έκλεισε τότε μέ αυτούς τούς όρους ειρήνη μέ τον Πέρση βασιλέα, ειρήνη 
πού θεωρεί ώς άμεση προϋπόθεση τής ειρήνης τοϋ βασιλέως, πού ύπογρά- 
φηκε τον έπόμενο χρόνο2. Οί ’Αθηναίοι καί οί σύμμαχοί τους άντέδρασαν: 
οί ’Αθηναίοι θά έχαναν τις πόλεις πού είχε άνακτήσει ό Θρασύβουλος καί 
θά διαλύονταν ή Βοιωτική συμπολιτεία καί ή συμπολιτεία Κορίνθου- 
Άργους. ’Αλλά ή αντίσταση των Ελλήνων κάμφθηκε, όταν ό Άντιαλκίδας 
άπέκλεισε τον Ελλήσποντο μέ τό στόλο πού είχε ναυπηγήσει μέ τη βοήθεια 
των Περσών καί τοϋ Διονυσίου A ' των Συρακουσών3.

Έτσι τό 387 ό Τιρίβαζος ώς άντιπρόσωπος τοϋ Μεγάλου Βασιλέως πα
ρουσίασε στις Σάρδεις στους άπεσταλμένους τών Ελληνικών πόλεων την 
βασιλική επιστολή, πού μάς διασώζει ό Ξενοφών: «Άρταξέρξης βασιλεύς 
νομίζει δίκαιον τάς μέν έν τη Άσίρ πόλεις έαυτοϋ είναι καί τών νήσων 
Κλαζομενάς και Κύπρον. τάς δέ άλλας Έλληνίδας πόλεις καί μικράς καί 
μεγάλας αύτονόμους άφεϊναι πλήν Λήμνου καί Ίμβρου καί Σκύρου* ταύ- 
τας δέ ώσπερ τό άρχαϊον είναι Αθηναίων, όπότεροι4 δέ ταυ την τήν είρή-

τή θέση πειρατικό πόλεμο κατά τών Αθηναϊκών πλοίων. Τό τελευταίο πλήγμα ήταν ιδιαί
τερα σοβαρό. Γιά τις επιχειρήσεις αυτές, βλ. Η. Bengtson. δπ. παρ., σσ. 268-9.

1. Η. Bengtson. δπ. παρ.. ο. 269. σημ. 4.
2. Η. Bengtson. Die Staatsvertage des Altertums. II. Die Vertrage dergriechisch-romischen 

Welt, von 700 bis 338 v. Chr.. Μόναχο καί Βερολίνο 1962. Nr. 241: «Der im Jalire 387 zu 
Susa geschlossene Friede. bei dem Antialkidas als spartanischer Unterhandler zugegen war, 
beendete den seit 400 v. Chr. zwischen den beiden Machten bestehenden Kriegszustand. Dieser 
Friede ist die unmittelbare Voraussetzung des sog. ‘Kbnigsfriedens,,».

3. H. Bengtson. Griechische Geschichte. o. 270. σημ. 1.
4. Τό «όπότεροι» είναι προβληματικό' κανονικά θά περίμενε κανείς «όσοι» ή «όπόσοι». 

γιατί ή άποψη ότι σημαίνει εδώ «όποιος άπό τούς δυο άντίπαλους συνασπισμούς στόν Κο
ρινθιακό πόλεμο» (πού υποστηρίζει ό G. E.Underhill. Xenophon Hellenica. Όζφόρδη 1906, 
σ. 175) όέν φαίνεται ικανοποιητική, άφοΰ στην ειρήνη τοϋ βασιλέως συμμετέχουν όλες (θε
ωρητικά τουλάχιστον) οί Ελληνικές πόλεις. Γι’ αύτό π.χ. ό J. Hatzfeld (Xenophon 
Helleniques II. Παρίσι 1939, σ. 72) μεταφράζει «Ceux qui ne consentiront pas a ses conditions 
de paix, je leur ferai personnellement la guerre avec 1’aide de ceux qui les accepteront. sur terre, 
sur mer, avec ma flotte et avec mon tresor», σάν τό κείμενο νά είχε «όσοι» ή «όπόσοι» στη
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νην μη δέχονται, τούτοις έγώ πολεμήσω μετά των ταΰτα βουλομένων καί 
πεζή καί κατά θάλατταν καί ναυσί καί χρήμασιν» (Ξενοφ. Ελληνικά, 5,1, 
31)'.

Μέ αυτή τή βασιλική επιστολή ό Άρταξέρξης αφήνει αυτόνομες όλες 
τις Ελληνικές πόλεις (σάν νά ήταν ώς τότε υποταγμένες κτήσεις του) έκτος 
άπό τΙς πόλεις τής Μικρός ’Ασίας, τις Κλαζομενές καί τήν Κύπρο, πού 
διακηρύσσει ότι τοϋ ανήκουν. Έγινε προσπάθεια νά προσδιορισθεϊ ή 
άκριβής σημασία τοϋ όρου «αυτόνομοι» πού συναντούμε στή φράση «τάς 
δέ αλλας Έλληνίδας πόλεις καί μικράς καί μεγάλος αύτονόμονς άφεϊναι». 
Ό  W. W. Tam2 δέχεται ότι ό όρος «αύτονόμονς» ήταν άρκετός, γιατί οί 
όροι «ελευθερία» καί «αύτονομία» άποτελοϋσαν ένα είδος ταυτολογίας, 
ένώ ol Bruno Keil καί U. Wilcken3 όρθά διέκριναν ότι οί δύο λέξεις «έλευ- 
θερία» καί «αύτονομία» έχουν διαφορετική σημασία, παρατηρώντας ότι 
έλευθερία σημαίνει τήν έξωτερική ελευθερία καί αύτονομία τήν έσωτερική 
έλευθερία. Γι’ αύτό καί πιστεύουν ότι στά έπίσημα έγγραφα (όπως στή βα
σίλειο είρήνη) χρειάζονταν καί οί δύο όροι.

'Ωστόσο τίποτα δέν μάς υποχρεώνει νά δεχθούμε ότι ό Πέρσης μονάρ
χης άναγνώριζε όχι μόνο τήν αύτονομία4 (δηλ. τό δικαίωμα νά διοικοΰνται 
σύμφωνα μέ τούς νόμους τους καί όχι σύμφωνα μέ νόμους πού όρίζουν 
άλλοι, καί ότι επομένως τούς παραχωρεί τό δικαίωμα τής αύτοδιοίκησης 
καί παραιτειται άπό τό δικαίωμα έπεμβάσεως στις έσωτερικές ύποθέσεις 
τους), άλλά καί τήν έλευθερία τών Ελληνικών πόλεων (δηλ. τό δικαίωμα 
νά άσκοϋν άνεξάρτητη έξωτερική πολιτική). Ό  βασιλεύς μέ τή φράση «τάς 
δέ αλλας Έλληνίδας πόλεις καί μικράς καί μεγάλος αυτονόμους άφεϊναι» 
παρουσιάζεται νά παραχωρεί τήν αύτονομία σέ ύποταγμένες πόλεις, πράγ
μα πού σημαίνει ότι ένεργεΐ πάντα ώς κοσμοκράτωρ. Διαφορετικά θά έπρε
πε νά άναφέρει «έλευθέρας καί αυτονόμους άφεϊναι». Τό κείμενο τού Ξε- 
νοφώντος, όπως μάς παραδίδεται, δέν έπιτρέπει νά μιλήσουμε γιά έπίσημη

θέση τοϋ «όπότεροι», δέν προτείνει δμως τή διόρθωση αύτή πού άποτελεΐ προϋπόθεση τής 
μετάφρασης πού δίνει.

1. Πρβλ. Η. Bengtson, Die Vertrage der griechisch-rdmischen Welt, Nr. 242.
2. W. W. Tam, Alexander the Great. Cambridge 1948, σ. 203 κέ.
3. Bruno Keil, στην Einleitung der Altertumswissenschaft τών Gercke-Norden, IIP, σ. 318' 

U. Wilcken, Sitz.-Bericht. Berlin. Akad., XVIII. 1929. σ. 4 κέ.
4. Βλ. έπίσης Ξενοφ. 'Ελληνικά. 5. 1. 32' 36 καί 5.2. 12. Γιά τή σημασία τοϋ όρου «αύτο

νομία» βλ. έπίσης Τ.Τ.Β. Ryder, Koine Eirene. ’Οξφόρδη 1965. σ. 20, G.L. Cawkwell «The 
King’s Peace», Classical Quarterly, 31, 1981. σ. 72 κέ. καί F. Quass «Der Konigsfriede vom 
Jahr 387/6 v, Chr.: Zur Problematik einer allgemein-Griechischen Friedensordnung», 
Historische Zeitschrift, 252, 1991, σ. 43 κέ.
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άναγνώριση (μιά άναγνώριση de jure) τής ελευθερίας των Ελληνικών πό
λεων έκ μέρους τοΰ βασιλέως.

Ό  G. Ε. Underhill1 σχολιάζοντας τό χωρίο των Ελληνικών τον Ξενο- 
φώντος 5, 1, 31, άναφέρει χαρακτηριστικά τά εξής: «φαίνεται άπό τις επι
γραφές1 2 3 ότι ό Ξενοφών δέν έχει δώσει, όπως έχουν υποθέσει ό Grote και 
άλλοι, τό ακριβές κείμενο τής ειρήνης, άλλά μόνο τούς πιο σημαντικούς 
όρους. Αύτές οί έπιγραφές θεωρήθηκαν ότι βεβαιώνουν ότι ή φράση πού 
χρησιμοποιήθηκε στο αύθεντικό κείμενο ήταν «έλευθέρονς καί αυτονό
μους» καί όχι απλά αυτονόμους»' καί ό R. von Scala5 έχει συμπληρώσει τό 
κείμενο: <έλευθέρους καί> αύτονόμους. Καί oi δύο στηρίζουν στά κείμενα 
τής Β ' ’Αθηναϊκής συμμαχίας καί τής συμμαχίας τής ’Αθήνας μέ τη Χίο 
καί μέ τή Χαλκίδα την πρότασή τους γιά συμπλήρωση τοϋ κειμένου τής 
ειρήνης μέ τό «έλευθέρους».

’Αλλά αύτά τά κείμενα άναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ έλληνικών πό
λεων καί δέν μπορεί νά θεωρηθούν ότι αποτελούν άπόδειξη ότι στήν βα
σιλική έπιστολή ύπήρχαν oi όροι «ελεύθεροι καί αυτόνομοι». Έτσι στο ψή- 
φισμα-πρόσκληση τών ’Αθηναίων προς τις άλλες Ελληνικές πόλεις νά 
προσχωρήσουν στή Β ' ’Αθηναϊκή Συμμαχία άναφέρεται: «όπως αν Λα
κεδαιμόνιοι έώσι τός ΈλληΙνας έλευθέίρ]ος [καί] αύτονόμος ησυχίαν I 
άγειν τή[ν χώραν] έχοντας έμ βεβαίωι τήΙ[ν έαυτών πάσαν κ]αί δπως 
κ[υ]ρία ηι καί διΙ[αμένηι εις αεί ή κοινή ειρήνη ήν ώμο]σαΙ[ν οί ΛΕλληνες] 
καί βασιλεύς κατά τάς συνΙ[θήκας. έψηφί]σθαι τώι δήμωι...»4. Στή συμμα
χία Αθήνας καί Χίου άναφέρεται:«συμμάχος δέ ποιΙΙεΐσ[Θα]ι Χίους επ ' 
έλευθ[ε]ρίαι καί αύτον!ομί[α]ι μή παραβαίνοντας τών εν ταις σίτήλαις γε- 
γραμμένων περί τής ειρήνης I μηδέν ... »5 καί στή συμμαχία 'Αθήνας καί 
Χαλκίδας: «έχει[ν τή]ν έαυτών Χαλκιδέ[ας έλ]Ι[ευθέρ]ος όντα[ς καί] αύτο
νόμος καί αύ...1...6...ς μήτε φροράν νποδεχομένος [παρ'] I [Αθηναίωνμ]ήτε 
φόρον φέροντας μήτε [άρχ]Ι[οντα παραδ[εχομένος παρά τά δόγματ[α 
τώ]1[ν συμμάχων»6.

1. G. Ε. Underhill, δη. ηαρ., σ. 174.
2. IG II 15’ 17’ add. 17 b. p. 398.
3. R. von Scala. Staatsvertrage des Altertums, Λιψία 1898, σσ. 114-115.
4. IG II 17’ II2 43’ W. Dittenberger, Syllogtf, 147’ Μ. N. Tod, A Selection of Greek 

Historical Inscriptions, τόμ. II. Όξφόρδη 1948, 123’ Bengtson, Vert rage 257, στ. 9-15.
5. IG II 15 IG IV 34+35’ Sy//.\ 142’ Tod, Greek Historical Inscriptions. 118. Bengtson, 

Vertrage 248. στ. 19-23.
6. IG II add. 17 b p. 398’ IG II2 44* Syll.\ 148' Tod, Greek Historical Inscriptions, 124' 

Bengtson. Vertrage 259, στ. 21-26.
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Στό πρώτο κείμενο οί ’Αθηναίοι προσκαλοΰν τούς άλλους Έλληνες νά 
πάρουν μέρος στή Β ' ’Αθηναϊκή συμμαχία γιά νά άναγκάσουν τούς Λα
κεδαιμονίους νά τούς άφήσουν ελεύθερους καί αυτόνομους καί γιά νά δια
τηρηθεί ή γενική ειρήνη.., αλλά αυτό δέν σημαίνει υποχρεωτικά δτι οί δροι 
«έλεύθεροί καί αυτόνομοι» περιέχονταν στή βασίλειο ειρήνη. Στά δύο άλλα 
κείμενα οί ’Αθηναίοι έγγυώνται άντίστοιχα τήν έλευθερία καί τήν αυτονο
μία τής Χίου καί τής Χαλκίδας καί μέ κανένα τρόπο άπό αυτές τίς δύο 
συνθήκες, πού ρυθμίζουν διμερείς σχέσεις, δέν μπορούμε νά συμπεράνου- 
με δτι οί δροι «έλεύθεροί καί αυτόνομοι» υπήρχαν στήν ειρήνη τού βασι- 
λέως.

Μόνο ό Πολύβιος1 φαίνεται νά μαρτυρεί δτι οί δροι τής ελευθερίας καί 
αύτονομίας1 2 3 * περιέχονταν στήν ειρήνη τού βασιλέως, δταν κατηγορεί τούς 
Λακεδαιμονίους (ώς «προστάτες», δηλ. εκτελεστές5, τής ειρήνης τού βασι- 
λέως), δτι, ενώ διακήρυσσαν δτι άφηναν τίς πόλεις ελεύθερες καί αυτόνο
μες σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής ειρήνης τού Άντιαλκίδα, δέν άνακα- 
λοΰσαν τούς άρμοστές άπό τίς πόλεις, πράγμα πού σημαίνει δτι οί ίδιοι οί 
Σπαρτιάτες παραβίαζαν τούς δρους στις πόλεις πού κατείχαν. ’Αλλά μόνο 
στό κείμενο αυτό γίνεται λόγος γιά «πόλεις έλευθέρας καί αυτονόμους», 
ένώ ή βασιλική έπιστολή τού Ξενοφώντος καί δλα τά άλλα κείμενα πού

1. Πολύβιος 4, 27. 5: «πάλιν έκήρνττον (οί Λακεδαιμόνιοι) άφιέντες τάς πόλεις έλενθέ- 
ρας καί αυτονόμους κατά τήν επ' Άνταλκίόου γενομένην ειρήνην, τούς δ ’ άρμοστάς ούκ 
έξήγον έκ των πόλεων». Ό  Πολύβιος άναφέρει έπίσης τήν ειρήνη ιού Άντιαλκίδα σέ δύο 
άλλα χωρία: στό πρώτο σέ συσχετισμό μέ τήν κατάληψη τής Ρο>μης άπό τούς Γαλάτες: 
«Έ τος μέν ούν ένειστήκει μετά μέν τήν έν Αίγός ποταμοίς ναυμαχίαν έννεακαιδέκατον, προ 
δέ τής έν Αεύκτροις μάχης έκκαιδέκατον, έν φ  Αακεδαιμόνιοι μέν τήν επ' Άνταλκίδον λε- 
γομένην ειρήνην προς βασιλέα των Περσών έκύρωσαν καί πρεσβύτερος Διονύσιος τή περί 
τον Έλλέπορον ποταμόν μάχη νενικηκώς τούς κατά τήν Ιταλίαν "Ελληνας έπολιόρκει 'Ρή- 
γιον, Γαλάται δέ κατά κράτος έλόντες αύτήν τήν 'Ρώμην κατεϊχον πλήν τού Καπετωλίου» 
(1, 6, 2). στό δεύτερο γιά νά άποδείξει ότι ή φιλαρχία κατέστησε τούς Σπαρτιάτες όργανα 
τής Περσικής πολιτικής: «έπιπορευομένους μέν γάρ τούς Πέρσας ένίκων διαγωνιζόμενοι 
περί τής των Ελλήνων έλευθερίας' έπανελθοϋσι δέ καί φυγοΰσι προύδωκαν έκδότους τάς 
Έλληνίδας πόλεις κατά τήν έπ ' Άνταλκίδον γενομένην ειρήνην χάριν του χρημάτων 
εύπορήσαι προς τήν κατά των Ελλήνων, δυναστείαν, ότε δή καί τό τής νομοθεσίας έλλιπές 
συνώφθη παρ' αύτοϊς» (6, 49, 5). Είναι άξιοσημείωτο ότι ό Bengtson. Vertage, Nr. 242, δέν 
άναφέρει αύτά τά τρία χωρία τού Πολυβίου μεταξύ τών μαρτυριών γιά τήν ειρήνη τού 
Άντιαλκίδα.

2. Γιά τήν έλευθερία καί τήν αυτονομία γενικά στον Πολύβιο βλ. τό άρθρο τής Adelina 
Platkowski, «Eleutheria καί autonomia chez Polybe», Klio, 73, 1991, σσ. 391-401.

3. Ηενοφ. 'Ελληνικά, 5 ,1 , 36: «προστάται γάρ γενόμενοι (Λακεδαιμόνιοι) τής υπό βασι-
λέως καταπεμφθείσης ειρήνης καί τήν αυτονομίαν ταΐς πόλεσι πράττοντες...».
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άναφέρονται στην Άντιαλκίδειο ειρήνη, μιλούν μόνο για «αυτονόμους πό
λεις».

Ή σύγκριση τού κειμένου τής βασιλικής έπιστολής μέ τό χωρίο τού Πο
λυβίου, πού άναφέραμε1, μας άναγκάζει νά δεχθούμε είτε δτι από τό κεί
μενο τού Ξενοφώντος έχει έκπέσει τό «ελευθέρους»1 2, είτε δτι δ Πολύβιος 
προσθέτει τό «ελευθέρους». άποδίδοντας τό πνεύμα τής συνθήκης καί δχι 
τό γράμμα της (πού παραδίδει ορθά ό Ξενοφών). Γιατί, ενώ ό Άρταξέρξης 
στην επιστολή του φαίνεται νά θεωρεί πάντα υπηκόους του δλες τις Ελλη
νικές πόλεις, τούς παρέχει αύτονομία, πράγμα πού στήν πράξη ίσοδυναμεί 
μέ ανεπίσημη άναγνώριση (de facto) τής ελευθερίας. Ή δεύτερη άποψη 
είναι, κατά τή γνώμη μου, πιθανώτερη, επειδή ό βασιλεύς τής Περσίας δέν 
διεκδικούσε άπλά καί μόνο τήν παγκόσμια κυριαρχία, άλλά τήν διακήρυσ
σε σαν νά ήταν πραγματικότητα3. Επομένως ό βασιλεύς δέν άναγνωρίζει 
τήν έλευθερία τών πόλεων, γιατί διατηρούσε κατά κάποιο τρόπο τό «νο
μικό πλάσμα» (fiction juridique) τού παγκόσμιου κράτους του καί δέν 
έπαυε νά τις θεωρεί υποταγμένες, παρέχοντας δμως τήν αύτονομία, τούς 
παρείχε ούσιαστικά (de facto) καί τήν έλευθερία, άλλά κάπως συγκεκα- 
λυμμένα. Έτσι δέν χρειάζεται, κατά τή γνώμη μου, νά προστεθεί τό «έλευ- 
θέρους» στή βασιλική έπιστολή.

1. Πολύβιος. 4, 27. 5 (βλ. ο. 436. σημ. 1).
2. Καί νά άποκαταστήσουμε μαζί μέ τόν R. von Scala «Άρταξέρξης βασιλεύς νομίζει δ ί

καιον ... τάς δέ άλλας Έλληνίδας πόλεις καί μικρός καί μεγάλος <έλευθέρους καί> αυτο
νόμους άφεΐναι πλήν Λήμνου καί Ίμβρου καί Σκύρου. Βλ. παραπ. σ. 435. σημ. 3.

3. Βλ. π.χ. U. Wilcken. Griechische Geschichte. σσ. 86-87: «Das Weltreich, das Darius 
becherrschte, war ein saturiertes Reich, fiir das wohl gewisse Abrundungen erwiinscht sein 
konnten, das aber nicht nach weiteren Eroberungen strebte. Was jenseits der tatsachlichen 
Grenzen lag. wurde stillschweigend auch als zum Weltreich gehorig betrachtet. Danach sind auch 
die Zusammenstosse mit den Griechen zu beurteilen»' H. Bengtson. Griechische Geschichte 
σ. 135: «Die Beherrscher des Weltreiches der Achameniden betrachteten sich als Nachfolger der 
aJtbabylonishen und assyrischen Universalherrscher und brachten den Anspruch in ihrem Titel 
- Dareios I. nannte sich mehrfach «Konig der Lander aller Stamme» - zum Ausdruck» (καί ση
μειώνει στή σημ. 1: Zum achamenidischen Weltherr schaftsanspruch s. Η. H. Schaeder. Das 
persische Weltreich (1941) S. 5ff)' Χρ. Πελεκίδη. Ιστορία τοϋ Ελληνικού Έθνους, τόμ. Β '.  
σ. 281: «(ΟΙ Πέρσες βασιλείς) θεωρούσαν υποτελή τόν κόσμο πού ύπήρχε έξω άπό τό κρά
τος τους, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι άσκούσαν πραγματική έξουσία σ’ αυτές τις χώρες».
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LA NOTION DE L’«AUTONOMIE» DANS LA «ΡΑΙΧ DU ROI» (386 av.J.C.)

par
Zoe Papastylou-Philiou

Xenophon (Helleniques 5, 1, 31) rapporte le texte de la paix du roi sous 
la forme d’une lettre royale resumant les resultats de la conference de paix a 
Suse. Π s’agit d’un document diplomatique recapitulant les clauses du traite 
de paix entre Grecs et Perses qui eurent l’approbation du roi.

Dans la lettre royale Artaxerxes accorde Vautonomie a toutes les cites 
grecques excepte les villes d’Asie Mineure, les lies de Chypre et de Clazome- 
nes; un tel geste envers des cites qui ne lui etaient pas soumises releve de son 
droit d’agir en tant que cosmocrator, en tant que mattre de tout univers. 
Autrement, la citation en question devrait etre «libres et autonomes» (έλευ- 
θέρας καί αυτονόμους άφεϊναι). Polybe (4, 27, 5) est le seul a parler de 
«cites libres et autonomes» (πόλεις έλευθέρας καί αυτονόμους); dans toutes 
les autres sources relatives a cette paix connue comme Άντιαλκίδειος, il est 
question de cites autonomes uniquement.

L’etude de la lettre royale (Xen. Heii. 5, 1, 31) en collation avec le passage 
de Polybe (4, 27, 5) conduit au dilemme suivant: soit on considere que le 
terme ελευθέρους disparut dans le texte de Xenophon, soit que ce mot fut 
rajoute dans le texte de Polybe par la propre initiative de son auteur, qui 
voulut ainsi restituer l’esprit, et non pas la lettre du traite.

Nous sommes enclins a opter pour la seconde proposition, etant donne 
que le roi de la Perse ne revendiquait pas simplement la maftrise du monde, 
mais l’avait effectivement declaree comme realite concrete. Ceci expliquerait 
l’omission volontaire du terme «libres» dans la proclamation de l’autonomie 
des cites: en effet, la liberte leur etait ainsi essentiellement accordee, mais de 
fa9on voilee, qui n’imposait pas l’ajoute d’un terme comme έλευθέρους dans 
la lettre royale.


