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Περίληψη  
 

Mε απώτερο σκοπό την προώθηση χρήσιμων ιδεών και αποτελεσμάτων στη σύγχρονη οικονομική ανάλυση και 

δασοπονική πράξη, η εργασία αυτή παρουσιάζει μια σειρά διερευνητικών προσεγγίσεων για το «πόθεν έσχες» 

των Αθηναϊκών προμηθειών ξυλείας. Αφορμή αποτέλεσε ο προσδιορισμός των μέσων με τα οποία η αρχαία 

Αθήνα προμηθευόταν επαρκή ποσότητα ξυλείας για την κάλυψη των αναγκών της. Η θεωρητική προσέγγιση 

που ακολουθείται προσθέτει χρήσιμα στοιχεία στην υπάρχουσα, γεμάτη αμφιλεγόμενα σημεία, βιβλιογραφία, 

σχετικά με τη διακίνηση ξυλείας κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο. Η εργασία επικεντρώνεται στη 

θεσμική φύση της διακίνησης και του εμπορίου ξυλείας με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει συμπεράσματα 

αναφορικά με τη διαχείριση πόρων κοινής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα χρησιμοποιεί ως βάση εργαλεία της 

οικονομικής για την ανάλυση της δομής των θεσμών όπως αυτοί έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της «Νέας 

Θεσμικής Οικονομικής», ενώ συνάμα παρουσιάζει προοπτικές για περαιτέρω έρευνα μέσα από διεπιστημονική 

συνεργασία. 

 

Λέξεις κλειδιά: θεσμοί, οικονομικά εργαλεία, διακίνηση ξυλείας, παλαιοοικολογίa 

 

Εισαγωγή  
 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που στάθηκαν αφορμή για την εργασία αυτή είναι τα μέσα με τα οποία η 

αρχαία Αθήνα προμηθευόταν επαρκή ποσότητα ξυλείας για την κάλυψη των αναγκών του στόλου της και 

συγκεκριμένα κατά την περίοδο της ταχείας ανάπτυξής αυτού, δηλαδή προς το τέλος του 480 π.Χ. Στα πλαίσια 

διερεύνησης του εξιδεικευμένου ερωτήματος αυτού, η εργασία φιλοδοξεί να ρίξει φως σε κόστη θεσμικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με το εμπόριο και φαίνεται να έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην διαχείριση 

πόρων κοινής ιδιοκτησίας. Εξάλλου το ζήτημα της διακίνησης ξυλείας κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο 

παραμένει για την επιστημονική κοινότητα ζήτημα ανοιχτό και αμφιλεγόμενο από πολλές απόψεις.  

Είναι γνωστή η διαφωνία στην προσέγγιση της οικονομίας στην αρχαιότητα, μεταξύ οικονομολόγων και 

ιστορικών (Finley, 1999) ωστόσο οι τομείς αυτοί και οι επιστήμονες που εκπονούν έρευνα σε αυτούς 

(αρχαιολογία, παλαιοοικολογία, νομισματολογία κ.ο.κ) είναι δυναμικά εξελισσόμενοι  (Acemoglu and 

Robinson, 2012; Bang et al., 2006; Gintis, 2009; Goldstone, 2002; Ober, 2010; Scheidel et al., 2007) και μόνο 

μέσα από συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί πληρέστερη κατανόηση του αρχαίου κόσμου και προώθηση 

χρήσιμων ιδεών και αποτελεσμάτων στη σύγχρονη οικονομική ανάλυση και δασοπονική πράξη. Το δε 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ολοένα και αυξάνεται, με αρκετά έντονο επίκεντρο σε εφαρμογές και 

συσχετίσεις με την «Νέα Θεσµική Οικονοµική» (New Institutional Economics, N.I.E). Οι σχετικές ερευνητικές 

δουλειές ποικίλουν από αναλύσεις οικονομικού χαρακτήρα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους 

υφιστάμενους περιορισμούς (Rawson, 2011; Scheidel et al., 2007), ως πολύ πιο εξιδεικευμένα ζητήματα όπως 

διερεύνηση με τη χρήση θεωρίας παιγνίων, χαρακτηριστικών και τρόπου λειτουργίας των δημόσιων αγαθών και 

δη του αρχαίου Αθηναϊκού στόλου (Kaiser, 2007). Το βασικό επιχείρημα στο χώρο των Ν.Ι.Ε είναι ότι η 

οικονομική δραστηριότητα και η κατανόησή μας για αυτήν δεν μπορεί να διαχωριστεί από τους θεσμούς που 

καθορίζουν την οικονομική συμπεριφορά. Τόσο η σημερινή όσο και η αρχαία οικονομία έχουν τη δική τους 

θεσμική δομή (North, 1990) και για το λόγο αυτό απαιτείται η οικονομική προσέγγιση να περιλαμβάνει το 

θεσμικό πλαίσιο στην ανάλυσή της. Η βασική ιδέα που χρειάζεται να μας απασχολήσει για την κατανόηση της 

ανάγκης σχεδιασμού θεσμικών μηχανισμών για τη διαχείριση πόρων, είναι αυτή των βραχυπρόθεσμων 

οικονομικών κινήτρων των ιδιωτών για κατανάλωση σήμερα, κάτι που εμποδίζει τη διατήρηση των πόρων για 

μελλοντική κατανάλωση, με την ανοιχτή πρόσβαση στους πόρους να επιδεινώνει ακόμη περισσότερο το 

πρόβλημα (Hardin, 1968). Η «Τραγωδία των Κοινών» μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές διαστάσεις καθώς 

επίσης και να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την ανάλυση μιας σειράς διαφορετικών περιπτώσεων όπου στα 

πλαίσια διεκδίκησης πόρων παρατηρείται σύγκρουση των ιδιωτικών συμφερόντων με το κοινό καλό, με 



 

 

ενδεικτική αυτήν που θα μας απασχολήσει στα πλαίσια της εργασίας αυτής: την διαθεσιμότητα των πόρων 

ξυλείας στην Αθήνα και γενικότερα στην Αρχαία Ελλάδα (Borza, 1987; Gerasimidis and Athanasiadis, 1995; 

MacDonald, 1981; Meiggs, 1982; Rickman, 1984). 

 

Διερεύνηση πιθανών πηγών για την προμήθεια ξυλείας στην Αρχαία Αθήνα  
 

Ο Borza (1987) θέτει μέρος του ζητήματος που θα μας απασχολήσει ως εξής: «Ένας από τους πιο κομβικούς 

φυσικούς πόρους στον αρχαίο Μεσογειακό κόσμο, η Μακεδονική ξυλεία, αξιοποιούταν για πολλούς αιώνες σε 

πολύ μικρό βαθμό από τον παραγωγό και τον καταναλωτή και παρ΄όλα αυτά λειτούργησε ως καθοριστικός 

παράγοντας για τις σχέσεις μεταξύ Ελληνικών πόλεων-κρατών, Ελλήνων και βασιλιάδων της Μακεδονίας».  

Στην εκτενή ανάλυση του ο Meiggs (1982) υποστηρίζει ότι η κύρια πηγή ξυλείας ήταν η γειτονική Ιταλία, 

στις περιπτώσεις όπου η τοπική προμήθεια ήταν ανεπαρκής. Ο Borza (1987) εξετάζει το ερώτημα υπό το πρίσμα 

του κατά πόσο θα ήταν πιθανό η προμήθεια να γινόταν από τα Μακεδονικά δάση. Μάλιστα αποφεύγει την 

«συνεισφορά» των οικονομικών προς απάντηση του προαναφερθέντος ερωτήματος, ωστόσο η αβεβαιότητά του 

να ερμηνεύσει πιθανή χρηματική συναλλαγή, τη στιγμή που ιδιαίτερα μεγάλες πηγές ξυλείας θα έμεναν 

προφανώς αναξιοποίητες, είναι αυτή που θα κέντριζε το ενδιαφέρον των οικονομολόγων και θα τους ωθούσε να 

διερευνήσουν την περίπτωση αυτή περαιτέρω. Στο βιβλίο του το 1992, ο Borza, ισχυρίζεται ότι παρά τις δικές 

του προγενέστερες ανησυχίες καθώς επίσης και τις αντίστοιχες του Meiggs, η Μακεδονία τελικώς φαίνεται να 

είναι η πιο πιθανή πηγή για την Αθηναϊκή ξυλεία ναυσιπλοΐας (Borza, 1992). Ο δε Rawlings (2007) δεν φαίνεται 

να είναι πρόθυμος να ριψοκινδυνεύσει οποιαδήποτε τυχαία υπόθεση στα πλαίσια της έρευνάς του για το 

πολεμικό ναυτικό στην αρχαία Ελλάδα. H έρευνα της Bissa (2009) επικεντρώνεται στη Θράκη/Ανατολική 

Μακεδονία και ειδικότερα στην περιοχή γύρω από τη Θάσο.  

 

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις για μια σειρά σχετικών με τη διακίνηση ξυλείας ζητημάτων  
 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, διερευνώνται οι μερικώς αντικρουόμενες αυτές θεωρίες και με τη χρήση 

οικονομικών και άλλων διεπιστημονικών εργαλείων επιχειρείται η ταυτοποίηση των trade-offs μεταξύ πηγών 

ξυλείας σε ένα πλαίσιο κόστους συναλλαγών το οποίο λαμβάνει υπόψη του την κινδυνώδη φύση της 

διαπραγμάτευσης σε ατελείς αγορές, με επιρροές από πολιτικές συμφωνίες και άλλες μεταβλητές ενώ ακόμη 

συνεκτιμά τη συμμετοχική διαχείριση δασικών πόρων (δασικούς πόρους κοινής ιδιοκτησίας) στην αρχαία 

Μεσόγειο.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη θεωρία για τη διαχείριση και αξιοποίηση πόρων, η ανοιχτή πρόσβαση στα 

δάση θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην εξάντληση τους λόγω αύξησης του πληθυσμού, του εμπορίου και συνάμα 

των αναγκών (Brown, 2000; Hardin, 1968). Είναι γνωστό σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές 

παραμέτρους, ότι η Αττική είναι γενικά φτωχή σε ξυλεία, ωστόσο υπάρχει διαφωνία για την ικανότητα της 

περιοχής στους κλασσικούς χρόνους (Papanastasis et al., 2004). Ερευνητές από τον χώρο των Κλασσικών 

επιστημών έχουν αναζητήσει σχετικές πληροφορίες σε γραπτά αρχαιολογικά ευρήματα και ειδικότερα για την 

ποσότητα ξυλείας από διαφορετικές πηγές ενώ αντίστοιχα από τον χώρο της Οικολογίας, ερευνητές έχουν 

καταβάλει προσπάθεια να συνθέσουν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών για την αρχαία περίοδο με τη σύγχρονη 

επιστημονική γνώση προκειμένου να μπορέσουν να παρουσιάσουν μια εικόνα για την υποβάθμιση των δασών 

και τη χρήση τους στον αρχαίο κόσμο (Hughes and Thirgood, 1982).  

Παράλληλα με την αναζήτηση απαντήσεων σε τόσο μεγάλης κλίμακας ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των 

δασικών πόρων, η προσέγγιση που σκιαγραφείται στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα μπορούσε να συνεισφέρει 

μελλοντικά στη διερεύνηση ακόμα πιο εξιδεικευμένων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα ο ακριβής τρόπος με 

τον οποίο οι Αθηναίοι εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα σε ναυτική υπερδύναμη αφότου τους είχε πείσει ο 

Θεμιστοκλής να δημιουργήσουν ένα στόλο από τριήρεις το 482 π.Χ. Μόλις 2 χρόνια μετά (480 π.Χ), η Αθήνα 

φαίνεται να είχε στη διάθεσή της περίπου 200 τριηρείς για τη μάχη με τους Πέρσες. Η εκτενέστερη 

πληροφόρηση σχετικά με τις τοποθεσίες, τους τύπους των δασών αλλά και τα συστήματα διαχείρισης τους θα 

βοηθούσαν σημαντικά στην απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων. Οι διάσπαρτες ενδείξεις και τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην εργασία αυτή συνθέτουν μια πρώτη εικόνα ενώ το οικονομικό πλαίσιο που περιγράφεται 

παρέχει επιλογές για τη σύνθεση των πληροφορίων σε κλίμακα μακρο/μικρο οικονομίας.  

 

Χρησιμοποιώντας οικονομικά εργαλεία για τη διερεύνηση των ισχυόντων θεσμών  
 

Η ανάλυση υπό το πρίσμα της «Θεωρίας Παιγνίων» παρέχει τη δυνατότητα για εξέταση των 

δραστηριοτήτων και των θεσμών που αποσκοπούσαν στην επίλυση των αβεβαιοτήτων/προκλήσεων και 

κινδύνων καθώς επίσης και για εξέταση της ασύμμετρης/ελλιπούς πληροφόρησης. Με τα μεθοδολογικά 

εργαλεία της «Θεωρίας Παιγνίων» να περιλαμβάνουν στρατηγικές, δράσεις, αποδόσεις ωφέλειας/απολαβές με 

οποιοδήποτε χρήσιμο τρόπο και όχι μόνο μέσω του κέρδους ή της οικονομικής απόδοσης, επιτυγχάνεται η 



 

 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης δομής για λήψη αποφάσεων που είναι σε θέση να εξηγήσει διαθέσιμες 

εναλλακτικές, προσδιορίζει σταθερές και αξιόπιστες θεσμικές δομές ενώ ακόμη εντοπίζει πιέσεις που ενδέχεται 

να έχουν αποτελέσει πρόκληση για το θεσμό. Με άλλα λόγια, γίνεται εφικτή η απεικόνιση του πόσο συμβατά 

ήταν τα κίνητρα στον αρχαίο κόσμο, πόσο ελκυστικοί ήταν οι θεσμοί και οι δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο 

ή σε υψηλότερο κοινωνικό επίπεδο (φυλής ή κράτους), ακόμα πόσο αειφορικοί ήταν αυτοί οι θεσμοί στη 

διάρκεια του χρόνου και σε ποιο βαθμό η ανάλυσή μας εξαρτάται από τις υποθέσεις μας για τα ατομικά κίνητρα.  

Τόσο οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι όσο και επιστήμονες από το χώρο της οικολογίας, έχουν ήδη 

ξεκινήσει να εφαρμόζουν δυναμικά εργαλεία μοντελοποίησης τα οποία χρησιμοποιούν ως βάση τους φυσικούς 

πόρους, προκειμένου να εξηγήσουν την μακροεξέλιξη στις αρχαίες οικονομίες (Janssen and Scheffer, 2004). 

Μπορεί η χρήση δυναμικών μοντέλων ανάπτυξης για τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο να μην είναι ευρέως 

διαδεδομένη μεταξύ των ιστορικών ή των οικονομολόγων, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο 

καθώς αναμένεται να συνεισφέρει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα 

απλό αλλά δυνατό οικονομικό μοντέλο πόρων για το Rapa Nui (Νησί του Πάσχα), κατάφερε με μαθηματική 

κομψότητα αλλά χωρίς πολλά ιστορικά στοιχεία, να προσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ των πόρων ξυλείας που 

απαιτούνταν για την αλιεία και των αειφορικών επιπέδων του πληθυσμού (Brander and Taylor, 1998). Μάλιστα 

προκάλεσε παραγωγικές συζητήσεις αφενός σχετικά με το πώς οι θεσμοί που είχαν υπό τη διαχείρισή τους 

κομβικούς πόρους ανταπεξήλθαν στις μεταβολές που έφεραν οι μεταναστεύσεις και αφετέρου σχετικά με τις 

ενδείξεις που δίνουν τα αρχαιολογικά και οικολογικά αρχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι θεσμοί στο 

Rapa Nui στην ουσία απέτυχαν τελικώς να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για τους κατοίκους του νησιού 

(Hunt, 2007; Hunt and Lipo, 2011). 

 

Παλυνολογικά, αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία ως βάση για τη μελέτη της δομής των 

θεσμών 

 
Πλήθος συμπερασμάτων έχουν προκύψει από τα παλυνολογικά αρχεία για την Αττική και τον ευρύτερο 

αρχαίο κόσμο της Μεσογείου. Μπορεί η Παλαιο-οικολογία, με τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα γύρης, να 

μην είναι σε θέση να παράσχει ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο μπορούν τουλάχιστον να διαπιστωθούν οι τύποι 

των ειδών καθώς επίσης και τυχόν αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου. Επιστημονικές μελέτες παρέχουν σχετικές 

πληροφορίες για τη Μακεδονία και τη Θράκη και μεταξύ άλλων για την Aρχαία Μεγαρίδα (Jahns, 2003), την 

περιοχή της σημερινής ΒορειοΔυτικής Βουλγαρίας (Marinova et al., 2012) και της Β.Ελλάδας (Ροδόπης, 

Βροντούς-Λαϊλιάς, Πάικου, Βόρα και Πιερίας) (Gerasimidis and Athanasiadis, 1995). Με το ενδιαφέρον μας 

εδώ να εστιάζεται στη δασική ξυλεία για ναυσιπλοΐα, τα δεδομένα που δείχνουν πιο χρήσιμα είναι αυτά από την 

παράκτια ζώνη της Βραυρώνας (υγρότοπος). Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να προκύψουν συνδυάζοντας 

αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα για αμπέλια και ελαιώνες (ακόμη για φιστίκια, σύκα και λαχανικά) καθώς 

επίσης και για δάση Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis), με πληθυσμιακές μεταβολές στη διάρκεια των 

χιλιετιών (Kouli, 2012). Από τα διαγράμματα γύρης προκύπτει ότι μεταξύ άλλων η Πεύκη ήταν ευρέως 

διαδεδομένο είδος στην αρχή της Αρχαϊκής Περιόδου, έχοντας επεκταθεί πολύ έντονα από το τέλος της 

Μυκηναϊκής περιόδου και φθίνοντας απότομα στη συνέχεια κατά την Κλασσική περίοδο οπότε και άνθισε η 

ανάπτυξη της ελιάς (Olea sp.) (Kouli, 2012).  Προκύπτουν συνεπώς αποδείξεις για τα παρακάτω: 

1) Την ύπαρξη της Πεύκης σε επίπεδα κοντά στο μέγιστο των οικολογικών συνθηκών στην αρχή της 

Αρχαϊκής Περιόδου, 3,5-4 φορές περισσότερο συγκριτικά με τα όσα υποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα 

γύρης για την περιοχή και ακολούθως την πτώση της σε χαμηλά επίπεδα προς το τέλος της Κλασσικής 

περιόδου (περίπου λίγο λιγότερο από τα σημερινά επίπεδα).  

2) Τις ανθρώπινες πιέσεις ως την πιο πιθανή αιτία για τη μείωση των ειδών στη διάρκεια του χρόνου καθώς 

συμπίπτουν με εμφανείς αυξήσεις στη γύρη από καλλιέργεια ελιάς και δημητριακών 

3) Τις επιπτώσεις της χρήσης της περιοχής από τον άνθρωπο, η οποία δεν φαίνεται να οδήγησε σε 

σημαντική μείωση των δασικών πόρων όπως έγινε για παράδειγμα κατά τη  Μυκηναϊκή περίοδο.  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ανωτέρω ποικίλουν. Μπορούμε για παράδειγμα να 

αναλογιστούμε το κατά πόσο τα χαμηλά επίπεδα γύρης στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδού έναντι της 

Κλασσικής περιόδου είναι σημάδι λιγότερου πληθυσμού ή μικρότερης πληθυσμιακή πυκνότητας. Ακόμα μπορεί 

τα ανωτέρω συμπεράσματα να εξυπηρετήσουν σε αναλύσεις για τα εργαλεία διαχείρισης πόρων είτε μέσα από 

μια διαδικασία «μάθησης μέσα από την πράξη» είτε μέσα από ιστορικά αρχεία ή ακόμα από αλλαγές στο τρόπο 

με τον οποίο οι άνθρωποι προεξοφλούσαν το μέλλον. Αναφορικά με την προεξόφληση των πόρων για 

παράδειγμα η οποία εκφράζει το βαθμό αειφορικής διαχείρισής αυτών, υποδεικνύοντας την προτίμηση για την 

τρέχουσα έναντι της μελλοντικής κατανάλωσης, (Χριστοδούλου και Κουραντίδου, 2011) θα μπορούσε να 

προκύψει μια σειρά χρήσιμων συμπερασμάτων (π.χ. μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέλλον κατά την τελευταία 

περίοδο και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερη έμφαση σε προσπάθειες διατήρησης των πόρων, 

συγκριτικά με την προγενέστερη περίοδο). Στην πραγματικότητα τα εργαλεία/μέσα αυτά είναι εκείνα τα οποία 

συνιστούν τη δομή των προς μελέτη θεσμών.  



 

 

 

Επιμέρους ζητήματα με επιδράσεις στη διαμόρφωση της δομής διαχείρισης της ξυλείας  
 

Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη ζήτηση για ξυλεία ναυσιπλοΐας και άλλες κατασκευαστικού χαρακτήρα 

ανάγκες στην Αθήνα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οποιαδήποτε ποιότητα προϊόντων ξυλείας κατάφερνε να 

φτάσει εκεί θα έβρισκε λογικά αγοραστή
1
. Αυτό που μας ενδιαφέρει στη συνέχεια είναι τα πολιτικά κίνητρα για 

την οργάνωση ενός τέτοιου εμπορίου και ο ρόλος των διαφόρων θεσμών. Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζονται 

στους Dietz et al. (2003), οι συνθήκες για επιτυχή διαχείριση των πόρων καθώς η δομή των κοινωνιών γίνεται 

όλο και πιο περίπλοκη, ξεκινά με την ανάγκη για καλή πληροφόρηση για τους ίδιους τους πόρους και τη χρήση 

τους καθώς επίσης και τυχόν αβεβαιότητες ή ρίσκα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Ακολούθως, απαιτούνται 

πληροφορίες για το πως οι λήπτες αποφάσεων διαμόρφωναν τις ανάγκες σύμφωνα με τα διαθέσιμα σε αυτούς 

εργαλεία διαχείρισης  (πιθανά, από συστήματα tabu
2
 έως εξεζητημένους μηχανισμούς διαμόρφωσης τιμών και 

εμπορεύσιμων ποσοστώσεων) καθώς επίσης και για τις αναμενόμενες επιπτώσεις των αποφάσεων ως 

συνάρτηση των αξιών και προτιμήσεων των άμεσα επηρεαζόμενων.  

Κάθε σύστημα ή θεσμός θα πρέπει είναι σε θέση να διαχειριστεί τυχόν διαφωνίες μεταξύ «νικητών» και 

«ηττημένων», εκεί όπου το σύστημα περιορίζει την ατομική επιλογή ή την χρήση του πόρου και αν μάλιστα 

καταφέρει να ωθήσει αποτελεσματικά εθελοντική συμμόρφωση με τους κανόνες τότε θα πρέπει να θεωρηθεί 

επιτυχής εναλλακτική στον αυταρχικό τρόπο επιβολής αποφάσεων. Στην πραγματικότητα θα πρέπει και τα δύο 

να είναι δυνατά εάν το καθαρό κέρδος για την κοινωνία από το θεσμό είναι θετικό ή με άλλα λόγια αν υπάρχουν 

επαρκή οφέλη από τη δομή διακυβέρνησης/διαχείρισης τα οποία μπορούν πιθανά να αποζημιώσουν αυτούς που 

επιβαρύνονται με τα κόστη. Σαφέστατα η ανάπτυξη δημοκρατικών κανονισμών, καθώς επίσης και οι 

μετακινήσεις των ανθρώπων ανά τη Μεσόγειο προς αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου, με κάποιους από 

αυτούς να δουλεύουν από κοινού (σε διάφορες συλλογικές δομές) αντί ατομικά, είναι ενδεικτικό του ότι η 

εθελοντική συμμόρφωση ήταν πράγματι δυνατή στην αρχαιότητα. Οι θεσμοί θα πρέπει τέλος να είναι 

προσαρμόσιμοι σε αλλαγές που προκαλούνται από πληθυσμιακές ανακατατάξεις, διαφοροποίηση του εμπορίου 

και της δομής, κλιματικές και άλλες απρόβλεπτες μεταβολές στη διαθεσιμότητα των πόρων κ.ο.κ (Dietz et al., 

2003).  

 

Διερευνώντας την χρήση των πόρων και των θεσμών με τη χρήση μοντέλων και άλλων 

οικονομικών εργαλείων 
 

Δυναμικά μοντέλα με μεγάλο χρονικό ορίζοντα μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω διερεύνηση της 

εξέλιξης της χρήσης των πόρων καθώς επίσης και στην κατανόηση αφενός των κρισιμότερων πτυχών της 

οικονομίας και των θεσμών στην αρχαία Ελλάδα οι οποίοι είτε πέτυχαν είτε απέτυχαν στη διαχείριση των πόρων 

και αφετέρου τα κόστη των αποτυχιών αυτών ή τα οφέλη των επιτυχιών αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερθέντα, είναι πλέον εφικτό να τεθούν ερωτήματα δομικής φύσεως για το πως λειτούργησε (ή απέτυχε 

να λειτουργήσει) τελικώς η χρήση ξυλείας καθώς και άλλων παρόμοιων πόρων.  

Για παράδειγμα μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί ένα μοντέλο το οποίο θα συνδέει την εργασία των 

δούλων στο Λαύριο και σε άλλα μεταλλεία αργύρου στη Β. Ελλάδα με την οικονομική δυνατότητα για 

κατασκευή πλοίων και γενικότερα με τον πλούτο που οδηγούσε σε αυξημένες πιέσεις στα δασικά 

οικοσυστήματα και σύναμμα λοιπόν σε εντατικοποίηση του ρυθμού αποψίλωσης των δασών για την κάλυψη 

άλλων επιπρόσθετων αναγκών (π.χ. έπιπλα, στέγες, θέρμανση). Τα ιστορικά στοιχεία που έχουν σωθεί παρέχουν 

τη δυνατότητα βαθμονόμησης και ένα μοντέλο της ίδιας λογικής θα μπορούσε ενδεχομένως να καλύψει τα κενά 

αυτά. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μάλιστα ως μια εξεζητημένη δυναμική εκδοχή των υπολογισμών του Borza 

(1987) για τις ανάγκες σε ξυλεία από το 480 έως το 410 π.Χ.,η οποία θέτει επιπρόσθετα ερωτήματα όπως για 

παράδειγμα το πόσο συχνό ήταν το εμπόριο για ασήμι. Αλλά ακόμα και χωρίς κάποιο μοντέλο, η οικονομική 

θεωρία και μόνο, μπορεί μερικώς να ρίξει φως στους λόγους για τους οποίους το Μακεδονικό μονοπώλιο 

ξυλείας φαίνεται να μην ήταν η μοναδική πηγή για την οικοδόμηση του μεγαλύτερου μέρους της Αθήνας, τη 

στιγμή που η ξυλεία ήταν πολύ καλύτερης ποιότητας και με σχετικά εύκολη πρόσβαση. Αρχικά θα πρέπει να 

υποθέσουμε ότι αν ο Borza (1987) έχει δίκιο στο ότι τα Μακεδονικά δάση δεν αξιοποιούνταν πλήρως (ή 

επαρκώς), τη στιγμή που θα καθιστούσαν την παραγωγή φθηνότερη και καλύτερης ποιότητας, τα κόστη 

συναλλαγής μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να ήταν υψηλότερα από τις απώλειες στην ποιότητα και την 

                                                           
1
 Επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει καμιά υπόθεση για καλά οργανωμένη αγορά ξυλείας, με την σημερινή έννοια. Αντιθέτως φαίνεται να 

υπήρχε ανταμοιβή (πχ σε πολιτικούς όρους, όρους ισχύος ή ακόμα σε ασήμι) έτσι ώστε τόσο οι ιδιώτες όσο και οι κοινότητες να μην 

διακόψουν το «επικίνδυνο» αυτό εμπόριο.  
2
 Ευρετική μέθοδος/αλγόριθμος με ευρεία εφαρμογή στη διαχείριση δασών που συνίσταται σε μια διαδικασία διαδοχικών κινήσεων από µία 

τοπικά βέλτιστη λύση στην επόμενη (κάθε σχέδιο ή καλύτερα επιμέρους παράμετροι αυτού διαφοροποιούνται ελαφρώς από το προηγούμενο 

με αποτέλεσμα να έχουμε επανάληψη της μοντελοποίησης και τελικώς να προκύπτει η βέλτιστη λύση/σχέδιο). Ως βάση χρησιμοποιείται μια 

μεθοδολογία απαγορεύσεων, όπου κάποιες κινήσεις είναι προσωρινά απαγορευμένες (tabu) 



 

 

ποσότητα που προσδοκούσαν οι Αθηναίοι. Αυτό θα μπορούσε να είναι αλήθεια αν για παράδειγμα οι ποσότητες 

ξυλείας στην Αθήνα δεν ήταν τόσο φτωχές όπως περιγράφονται (το οποίο πιθανά αποδεικνύεται από τα 

παλυνολογικά στοιχεία της Αρχαϊκής Περιόδου) ή αν υπήρχε άλλη πιο φθηνή πηγή (συμπεριλαμβάνοντας τα 

έξοδα συναλλαγής). Αυτή είναι και η βασική υπόθεση του Meiggs (1982), ο οποίος θεωρεί ότι η προμήθεια 

ξυλείας γινόταν είτε σε τοπικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου της Ευβοίας ενδεχομένως) είτε από την Ιταλία. 

Υπονοεί μάλιστα έμμεσά ότι υπάρχουν πολύ περιορισμένα ιστορικά στοιχεία που να μπορούν να αποδείξουν ότι 

η υποβάθμιση των δασών ήταν ευρύ πρόβλημα (Meiggs, 1982). Ωστόσο τότε τίθεται το ερώτημα του σε ποια 

ακριβώς κόστη συναλλαγής αναφερόμαστε. Αν η (νόμιμη) λήψη πόρων από τη Μακεδονία απαιτούσε κάποια 

συμφωνία με τον βασιλιά (όπως άλλωστε πιστεύεται), τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα κίνητρα αυτού 

που ασκούσε το μονοπώλιο. Αν επρόκειτο για αμιγώς οικονομικά κίνητρα (που είναι αμφίβολο καθώς πολύ λίγο 

εμπόριο λάμβανε χώρα και ο βασιλιάς δεν λάμβανε ενοίκια από τα δάση ιδιοκτησίας του), τότε  παραμένει να 

προσδιορισθούν. Σαφώς δεν υπήρχε αρκετή μονοπωλιακή δύναμη για όρκο υποτέλειας από τους Αθηναίους, 

ενδεχομένως όμως να υπήρχε η ελπίδα ότι η άρνηση παροχής ξυλείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πολιτική» 

νίκη επί των Αθηναίων, μια οπτική γωνία με ιδιαίτερη βαρύτητα αναφορικά με τη δική τους υποτέλεια στην 

Περσία. Είναι αρκετά πιο πιθανό ωστόσο να ήταν ένα πρόβλημα διαχείρισης, δηλαδή ακόμα και εάν ο βασιλιάς 

είχε μονοπωλιακά δικαιώματα στη ξυλεία, χρειαζόταν να μπορεί να τα ασκήσει με κάποιο τρόπο.  

Μια ενδιαφέρουσα εξήγηση για την έλλειψη γραπτών συζητήσεων για το «πόθεν έσχες» των Αθηναϊκών 

προμηθειών ξυλείας είναι ότι ήταν αποτέλεσμα λαθροϋλοτομίας. Ο Meiggs (1982) απορρίπτει μια τέτοια 

πιθανότητα, ισχυριζόμενος ότι οι Μακεδόνες δεν θα μπορούσαν να προμηθεύουν την Αθήνα διότι οι Πέρσες θα 

είχαν προσέξει μια τέτοιας μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στην περιοχή. Ο Borza (1987) ωστόσο, ισχυρίζεται ότι 

οι Περσικές δυνάμεις συνήθως δεν ήταν στην ίδια περιοχή αλλά διασκορπισμένες στις ακτές της Θράκης και της 

Χαλκιδικής. Κατά συνέπεια κλοπές ή άλλες μορφές παράνομου εμπορίου (δωροδοκία φυλάκων αν υπήρχαν) θα 

μπορούσαν πράγματι να αποτελούν εξήγηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ότι η παρανομία που σχετίζεται με 

την ξυλεία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα άσχημα τη χρήση των πόρων σε χρονικό και χωρικό επίπεδο για το 

υπόλοιπο της ιστορίας και δεν θεωρείται αφύσικο από σκοπιάς οικονομικής συμπεριφοράς. Τα επισφαλή 

δικαιώματα ιδιοκτησίας (ή η έλλειψη επιβολής τους) θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσει αφορμή/κίνητρο για 

παράνομες δραστηριότητες.  

 

Ο ρόλος των υποδομών στη διαμόρφωση και βιωσιμότητα των θεσμών 

 

Εκτός από τη θεσμική δομή, η διαθέσιμη υποδομή παίζει συχνά κομβικό ρόλο στη βιωσιμότητα της 

διακυβέρνησης και ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Αρχαιολόγοι και άλλοι επιστήμονες (Κλασσικών και 

Εφαρμοσμένων επιστημών), έχουν δείξει ενδιαφέρον για τις αρχαίες υδροκατασκευές και την 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (Greene, 2000; Koutsoyiannis et al., 2008) με ορισμένους από αυτούς μάλιστα να 

έχουν προχωρήσει σε πολύ σχολαστική και συστηματική δουλειά. Οι ποσοτικοποιημένες πληροφορίες που 

έχουν καταφέρει να συνθέσουν για τις υποδομές εμπορίου και τους περιορισμούς ή ευκαιρίες στην αρχαιότητα, 

μπορούν να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης για περαιτέρω αναλύσεις από τον χώρο των Ν.Ι.Ε παράλληλα με τη 

χρήση και άλλων οικονομικών εργαλείων (Gabrielsen, 1994; Garnsey, 1989, 1999; Greene, 1986; Ober, 2008, 

2009).  

Αναφορικά με τους δασικούς πόρους και τη χρήση ξυλείας η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία συνίστατο 

κυρίως σε μεθόδους συγκομιδής (οι οποίες μάλιστα δεν φαίνεται να διαφοροποιήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια 

των αιώνων) όπως επίσης και στην ικανότητα για μεταφορά κορμών στον τελικό καταναλωτή
3
.  

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προοπτικές για περαιτέρω έρευνα 

 
Τα εργαλεία και η μεθοδολογία που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής, μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών διακίνησης-εμπορίας 

ξυλείας στην Αρχαία Ελλάδα.  

 

Διερευνώντας πιθανά σενάρια κόστους εμπορίας της διακινούμενης ξυλείας  
 

Με τη χρήση GIS, μπορεί να γίνει αξιοποίηση παλυνολογικών στοιχείων και άλλων περιβαλλοντικών 

δεδομένων και σε συνδυασμό με ιστορικά στοιχεία για το εμπόριο ξυλείας (Borza, 1987; MacDonald, 1981; 

Meiggs, 1982) και κατόπιν διεπιστημονικής συνεργασίας θα ήταν δυνατή η δημιουργία διαδραστικών χαρτών 

από όπου μπορούν να προκύψουν πιθανά σενάρια κόστους για τη διακίνηση ξυλείας σε ναυπηγεία ή σε άλλους 

τελικούς χρήστες, ως συνάρτηση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας της διακινούμενης ξυλείας.  

                                                           
3
 Βλ. για παράδειγμα τις πλωτές διαδρομές οι οποίες ήταν αναγκαίες για την χαμηλού κόστους διακίνηση 

κορμών 



 

 

Αρχικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η χωρική ταυτοποίηση των πιο πιθανών πηγών Αθηναϊκής ξυλείας στον 

5
ο
 αιώνα π.Χ. Η (επικρατούσα) υπόθεση η οποία εξετάζεται, είναι οι κύριοι προμηθευτές να ήταν: 

Μακεδονία/Θάσος/Θράκη, Μαύρη θάλασσα-ευρύτερη περιοχή Τουρκίας και Σικελία-Νότια Ιταλία. Ακολούθως 

θα πρέπει να ταυτοποιηθούν οι παράμετροι που επηρεάζουν τα κόστη συναλλαγής της εξαγωγής ξυλείας ή του 

εμπορίου από τις προαναφερθείσες περιοχές για παράδοση (είτε ως ξυλεία είτε ως ετοιμοπαράδοτα πλοία) στον 

Πειραιά. Θα χρειαστεί να διερευνηθούν συνεπώς τόσο μεταφορικά κόστη όσο και συναφή θεσμικά πλαίσια με 

μεγαλύτερο ρίσκο. Το ORBIS (orbis.stanford.edu) είναι ένα εξεζητημένο διεπιστημονικό εργαλείο το οποίο 

αναπτύχθηκε πρόσφατα για τη διερεύνηση του κόστους εμπορίας στη Μεσόγειο κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Εν συντομία πρόκειται για ένα εργαλείο χαρτογράφησης που επιτρέπει την πρόσβαση σε 2 

τοποθεσίες στον Ελληνορωμαϊκό κόσμο και συνεπώς τη διαπίστωση του τρόπου με τον οποίο 

πραγματοποιούταν η μεταφορά/μετακίνηση μεταξύ αυτών σε δεδομένα ημερών ταξιδιών και με διάφορα σταθμά 

κόστους για αγαθά και επιβάτες. Η χρήση του συστήματος αποκτά νόημα σε μια περίπτωση όπως αυτή που 

εξετάζουμε εδώ, δηλαδή στα πλαίσια μιας συγκριτικής ανάλυσης. Παρά το γεγονός ότι η Ρωμαϊκή περίοδος 

είναι μερικούς αιώνες μετά την περίοδο που μας ενδιαφέρει, μπορεί να γίνει χρήση του υπόβαθρου αυτού ως 

βάση υπολογισμού για τα κόστη μεταφοράς. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν από το σύστημα μπορούν στη 

συνέχεια να εξεταστούν συνδυαστικά με στοιχεία οικολογικά και ιστορικά για την ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής. Μέχρι στιγμής αρκετά στοιχεία έχουν συλλεχθεί για τις ανάγκες της ξυλείας του ναυτικού (π.χ Meiggs, 

1982; Morrison et al, 2000; Reed, 2003; Artz, 2008) και τις ικανότητες για την κάλυψη αυτών από την ευρύτερη 

περιοχή.  

 

Συγκριτικές αναλύσεις στην διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου  

 

Η περίπτωση της Μακεδονίας και της Θράκης δείχνει αρκετά πρόσφορη για να χρησιμοποιηθεί ως βάση για 

τις περαιτέρω συγκρίσεις θεσμικού χαρακτήρα στις οποίες στοχεύει η έρευνά μας. Η περιοχή γύρω από το 

Στρυμόνα ποταμό αναφέρεται γενικότερα σε ιστορικά αρχεία αλλά επιβεβαιώνεται και από οικολογικά στοιχεία 

ως μια από τις καλύτερες αναφορικά με την ξυλεία που διέθετε και στην οποία η Αθήνα είχε πρόσβαση. Ο 

Στράβων επίσης περιγράφει τον ποταμό ως το «σύνορο» μεταξύ Μακεδονίας και Θράκης ενώ την ίδια στιγμή 

αναφέρει ότι και άλλοι τον αναγνωρίζουν ως ανατολικό σύνορο, μέχρι και τον ποταμό Νέστο (Strabo, 1903). Η 

Μακεδονία ήταν υπό την κυριαρχία βασιλιά (υποτελή στην Περσική αυτοκρατορία) με τιμητικό/ονομαστικό 

μονοπώλιο στη δασική γη, κάτι το οποία συνιστά ένδειξη ότι η διαχείριση των δασών θα μπορούσε να 

πραγματοποιούταν από τη Μακεδονία υπό κάποιου τύπου συνθήκη με την Αθήνα (Reed, 2003). Η Θράκη και η 

Θάσος, όντας ακόμα στα χέρια αντιμαχόμενων φυλών πιθανότατα διαδραματίζουν δευτερεύων ρόλο, μια 

υπόθεση την οποία χρησιμοποιεί η Bissa (2009) για να υποστηρίξει ακόμα πιο εύκολες ευκαιρίες για εμπορική 

δραστηριότητα από τους Αθηναίους. Η αβεβαιότητα λοιπόν για το «σύνορο» μπορεί να ενισχύσει τους 

υπολογισμούς πιθανοτήτων για τα θεσμικού χαρακτήρα κόστη της ξυλείας από τις εκβολές του ποταμού 

Στρυμόνα (Αμφίπολη). Επιπρόσθετα μπορούμε να περιγράψουμε την περίπτωση της Μακεδονίας μερικώς ως 

αυταρχικού καθεστώτος, αλλά στην ουσία με ανοιχτή πρόσβαση (μέσω των κλοπών), ενώ σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται από τους Dietz et al (2003), η περίπτωση της Θράκης προσομοιάζει περισσότερο ένα παράδειγμα 

διαχείρισης πόρων κοινής ιδιοκτησίας.  

Στα πλαίσια περαιτέρω διερεύνησης του μέχρι στιγμής ιδιαίτερα αβέβαιου θεσμικού πλαισίου και των 

πιθανών επιπτώσεων αυτού στην πιθανότητα χρήσης μιας ή περισσοτέρων διαφορετικών πηγών για την 

προμήθεια ξυλείας, σχεδιάζεται να γίνει επιπρόσθετη επεξεργασία διάφορων «υποθέσεων εργασίας». Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό της προαναφερθείσας πιθανότητας σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί το 

γινόμενο της πιθανολογούμενης καταλληλόλητας των προϊόντων ξυλείας με τα μεταφορικά κόστη από την πηγή 

και την πιθανολογούμενη θεσμική ικανότητα μεταφοράς της ξυλείας από την πηγή στην Αθήνα. Η υπόθεση 

εργασίας θα πρέπει να ξεκινά εξετάζοντας μια περιοχή (όπως για παράδειγμα την περιοχή γύρω από το 

Στρυμόνα ποταμό) ως καθ’ όλα κατάλληλη αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων ξυλείας, έτσι ώστε η 

πιθανότητα καταλληλόλητας να είναι ίση με τη μονάδα. Στην ανάλυση που σχεδιάζεται να ακολουθηθεί, θα 

ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως: Η χιλιομετρική απόσταση από την Αμφίπολη στην Αθήνα, η εκτίμηση του 

χρόνου διάρκειας του ταξιδιού μέσω των διαφορετικών παράκτιων διαδρομών, οι διάφορες περιβαλλοντικές 

συνθήκες ή περιορισμοί (ρεύματα, ηλιοφάνεια κτλ) και η επιρροή αυτών στη διάρκεια του ταξιδιού 

(υπολογισμός μ.ο, τυπικής απόκλισης και διερεύνηση κύριων/επικρατέστερων σεναρίων, βλ. διαφορές μεταξύ 

μηνών κ.ο.κ).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
With a view to promoting useful ideas and results in modern economic analysis and forestry practice, this paper 

presents a series of exploratory approaches for whence the Athenian timber supply came. What triggered the 

research in the first place was the identification of the means through which ancient Athens was able to 

adequately cover its timber needs. We use theory to add useful clues to the existing literature, on the timber trade 

during the Archaic and Classical periods which is fueled with controversies. The paper focuses on the 

institutional nature of timber trade and commerce in order to contribute conclusions on the management of 

common property resources. More specifically it works with the economic underpinnings of the structure of the 

institutions as developed in the field of New Institutional Economics, while at the same time it presents 

perspectives for further research through interdisciplinary collaboration.  
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