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Ειζαγωγή 

Απυ ηδκ ανπαία επμπή μζ θζθυζμθμζ πενζβνάθμοκ ημκ άκενςπμ ςξ “γχμ ημζκςκζηυ”. Ζ ίδζα δ 

επζαίςζδ ημο αηυιμο δε εα ήηακ δοκαηή, ακ δε ζοβηνμημφκηακ ημζκςκίεξ μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ααζζηχκ ακαβηχκ. Οζ ζημζπεζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ακενχπμο, 

πμο απμαθέπμοκ ζηδκ πνμζηαζία ημο απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ θφζδξ ηαζ απυ ηα άβνζα γχα ηαζ ζηδκ 

ελαζθάθζζδ ηνμθήξ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βδξ, ημ ηοκήβζ ηαζ ημ ράνεια, δζεοημθφκμκηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηδκ ημζκή, μιαδζηή πνμζπάεεζα ηαζ ημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ. Με ηδκ πάνμδμ 

ημο πνυκμο δζαιμνθχκμκηαζ ααειζαία ζηαεενέξ μνβακςηζηέξ δμιέξ πμο απμηεθμφκ ημοξ πονήκεξ 

ακάπηολδξ ηςκ πνχηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ πνχηςκ ιμνθχκ ηνάημοξ. Ηδζαίηενα ημ ειπυνζμ, δ 

ακηαθθαβή ηαζ δ δζαηίκδζδ αβαεχκ, δίκεζ απμθαζζζηζηή χεδζδ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ 

ηςκ δζάθμνςκ πμθζηζζιχκ ηδξ Αζίαξ, ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ Ανπαίαξ Δθθάδαξ. Οζ 

άκενςπμζ απανηίγμοκ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, πμο ζοκενβάγμκηαζ, αθθά ηαζ ζοβηνμφμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, 

ηαζ ζζβά ζζβά δδιζμονβμφκ εεζιμφξ, πμο ακηακαηθμφκ ηζξ ααζζηέξ δεζηέξ ημοξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

ηαεζζημφκ δοκαηή ηδ δζαηοαένκδζή ημοξ ηαζ ηδ ζοζηδιαηζηή επζδίςλδ ηςκ ζηυπςκ ημοξ. Ο 

ζδιακηζηυηενμξ ίζςξ απυ αοημφξ ημοξ εεζιμφξ είκαζ ημ δίηαζμ, ημ ζφκμθμ ηςκ ηακυκςκ μζ μπμίμζ 

νοειίγμοκ ιε ηνυπμ οπμπνεςηζηυ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ιεθχκ ιζαξ μνβακςιέκδξ ημζκςκίαξ. ε ηάεε 

πενίπηςζδ, μζ μνβακςιέκεξ ημζκςκίεξ πνεζάγεηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ δζάθμνμοξ ελςηενζημφξ 

ηζκδφκμοξ, κα αλζμπμζήζμοκ ζςζηά ημοξ οπάνπμκηεξ πυνμοξ, πμο είκαζ ζοκήεςξ ακεπανηείξ, ηαζ κα 

ελοπδνεηήζμοκ υζμ βίκεηαζ ηαθφηενα ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεθχκ ημοξ, κα απμθφβμοκ ή έζης κα 

δζεοεεηήζμοκ εζνδκζηά ηζξ εκδεπυιεκεξ ιεηαλφ ημοξ ακηζπαθυηδηεξ ηαζ κα πνμάβμοκ ηδκ εοδιενία 

ημοξ ζε ηάεε επίπεδμ. Απυ ηζξ πνχηεξ θάζεζξ ηδξ μνβακςιέκδξ ημζκςκζηήξ ζοιαίςζδξ ηίεεηαζ ημ 

πνυαθδια ηδξ ελμοζίαξ, ηδξ επζαμθήξ ηάπμζςκ αηυιςκ ή μιάδςκ πάκς ζε άθθμοξ. 

ημκ εονςπασηυ πμθζηζζιυ μ ζμαανυξ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηδκ μνευηενδ μνβάκςζδ ηςκ ημζκςκζχκ 

ηαζ ηςκ πυθεςκ ζηζξ μπμίεξ γμοκ μζ άκενςπμζ λεηζκά μοζζαζηζηά ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ 

ανπαίςκ Δθθήκςκ θζθμζυθςκ. Ακηίζηνμθα, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ δ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ 

δδιμηναηζηχκ εεζιχκ ζηδκ ανπαία Αεήκα ζοιαάθθεζ ζηδ βέκκδζδ ηαζ ηδκ πνυμδμ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ. Καηά ημκ Μεζαίςκα μ πμθζηζηυξ ζημπαζιυξ πνμάβεηαζ ιέζα απυ ζογδηήζεζξ 

πμο αθμνμφκ ηδ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ ιζαξ πνζζηζακζηήξ πμθζηείαξ, δ μπμία εα πνμεημζιάζεζ ηδκ 

έθεοζδ ηδξ ααζζθείαξ ημο Θεμφ πάκς ζηδ βδ. Ωζηυζμ, δ πμθζηζηή θζθμζμθία, υπςξ ηδκ λένμοιε 

ζήιενα, ζηδνίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηζξ έκκμζεξ πμο ακαπηφπεδηακ ηαηά ημοξ κευηενμοξ πνυκμοξ 

(16μξ-18μξ αζχκαξ) ηαζ μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ εονςπασηχκ εεκζηχκ ηναηχκ 

ηαζ ηςκ ηονζυηενςκ εεζιχκ ημοξ. Ζ Γαθθζηή επακάζηαζδ επακαεειεθίςζε γδηήιαηα εθεοεενζχκ 

ηαζ δζηαζςιάηςκ, εκχ ηαοηυπνμκα έθενε ζημ πνμζηήκζμ ηδκ αζηζηή ηάλδ. Σμ ημζκςκζηυ – 

μζημκμιζηυ ζφζηδια πμο ακαπηφπεδηε απυ ηυηε ηαζ ηονζανπεί ηαζ ζήιενα είκαζ μ ηαπζηαθζζιυξ. 

ημκ πονήκα ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ζηέρδξ ανίζηεηαζ μ έθεβπμξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ απυ 

ηδκ αζηζηή ηάλδ ιε αάζδ ημ ηένδμξ. Καηά ζοκέπεζα έκα ζφκμθμ εθεοεενζχκ ηαζ δζηαζςιάηςκ 

θεζημονβεί οπέν ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ιε ηζξ εηιεηαθθεουιεκεξ ηάλεζξ κα αβςκίγμκηαζ βζα ζοκεήηεξ 

ηαθφηενδξ δζααίςζδξ ηαζ ενβαζίαξ. Ζ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ έθενε ημκ 19
μ
 αζχκα ζημ πνμζηήκζμ 

ηδξ εεςνδηζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ – μζημκμιζηήξ ζηέρδξ ηδκ ενβαηζηή ηάλδ ηαζ ηα δζηαζχιαηά ηδξ, 

εειεθζχκμκηαξ – ηονίςξ ιέζς ηςκ ένβςκ ηςκ Μανλ ηαζ Έκβηεθξ – ημ υναια ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ ηαζ 

ημιιμοκζζηζηήξ ημζκςκίαξ, ημπμεεηχκηαξ αλίεξ, εθεοεενίεξ ηαζ δζηαζχιαηα ζηδκ οπδνεζία ηδξ 

ενβαηζηήξ ηάλδξ.  

 

Κοινωνική οπγάνωζη και πολιηικά δικαιώμαηα. 

Ζ ανπαία εθθδκζηή πυθδ ςξ έηθναζδ μιαδζηήξ ζοιαίςζδξ, αημθμοεεί ηα πκάνζα ηςκ εθθδκζηχκ 

θφθςκ. Ήδδ απυ ηα έπδ ημο Οιήνμο, μ υνμξ «πυθζκ» ή «πημθίεενμκ», ακηζηαεζζηά ή ζοιπμνεφεηαζ 

ιε ημκ υνμ «άζηο». Οζ δομ πζμ ζδιακηζηέξ πυθεζξ ηδξ ανπαζυηδηαξ ήηακ δ Αεήκα ηαζ δ πάνηδ .Ζ 

πνμκζηή πενίμδμξ ακαθένεηαζ, ηοιαίκεηαζ  απυ ηδκ ανπασηή επμπή έςξ ηαζ ηδκ ηθαζζηή. Ζ ημζκςκζηή  

δζαζηνςιάηςζδ ηαζ ηα πμθζηζηά δζηαζχιαηα, πμο ίζποακ ηυηε ιε αάζδ πμθζηζηά, κμιζηά ηαζ 
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μζημκμιζηά ηνζηήνζα είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ πεναζηένς ιεθέηδξ.  Σα πενζζζυηενα δζαζςεέκηα 

ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοιε, αθμνμφκ ηδκ Αεήκα ηαζ εζδζηά ημο 5μο ηαζ 4μο αζ. π.Υ. 

Απαναίηδηδ επίζδξ δζεοηνίκζζδ, είκαζ πςξ υηακ βίκεηαζ ακαθμνά ζε ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηαζ πμθζηζηά 

δζηαζχιαηα, εα απμηθείεηαζ εκ βέκεζ μ βοκαζηείμξ πθδεοζιυξ. Οζ βοκαίηεξ, δεκ είπακ εκενβή 

ζοιιεημπή ζηδκ πμθζηζηή, μφηε δζηαίςια ρήθμο. Ζ ζφβηνζζδ ακάιεζα ζηζξ πνςηαβςκίζηνζεξ πυθεζξ 

ακαπυθεοηηδ. Οζ μιμζυηδηεξ ια ηαζ μζ δζαθμνέξ ημοξ έηδδθεξ, ημζκυξ υιςξ πανμκμιαζηήξ ηαζ 

επζδίςλδ ήηακ δ εθεοεενία. 

Ζ ανπασηή πενίμδμξ πμο λεηζκά ήδδ απυ ηα ηέθδ ημο 9μο αζ. π.π. ζδιαημδμηείηαζ απυ ημζκςκζηέξ 

ακαηαηαηάλεζξ ηαζ πμθζηζηέξ αθθαβέξ. Ζ ανζζημηναηία ήηακ ημ ζφκδεεξ ημζκςκζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα 

πμθζηζηυ ηαεεζηχξ ηδξ επμπήξ έπμκηαξ ηδκ πμθζηζηή, ζηναηζςηζηή, δζηαζηζηή ηαζ ενδζηεοηζηή 

ελμοζία. Ζ ιμκανπία οπμπςνεί ηζ μ ααζζθζάξ, πμο ήηακ μ ακχηαημξ άνπςκ, ζηζξ πνμδβμφιεκεξ  

ζζημνζηά Μζκςζηέξ ηαζ Μοηδκασηή επμπέξ, παναπςνεί ελμοζίεξ ζε έκα ζοιαμφθζμ απανηζγυιεκμ 

ιυκμ απυ ηα ιέθδ ιζαξ ζηναηζςηζηήξ ανζζημηναηίαξ. Ζ ηαημπή βδξ ηαζ δ ηαηαβςβή, απμηεθμφκ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ζοιιεημπή ζηδκ ελμοζία. Καηά ημκ 7μ αζ. π.π. μζ εςγενείρ (Δοπαηνίδεξ), είκαζ μζ 

ζηναημηνάημνεξ, έπμοκ ζηδκ ηαημπή ημοξ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ βδξ ηαζ είκαζ μζ απυθοημζ 

πνςηαβςκζζηέξ ζηδκ πμθζηζηή ζηδκή. Οζ 9 άνπμκηεξ δζμζημφκ ηδκ πυθδ. Ο επχκοιμξ Άνπςκ ηαηέπεζ 

ηδ ιέβζζηδ ελμοζία, μ Άνπςκ ααζζθζάξ έπεζ ενδζηεοηζηά ηαεήημκηα, μ πμθέιανπμξ Άνπςκ έπεζ ηδκ 

ανπδβεία ημο ζηναημφ ηαζ μζ οπυθμζπμζ 6 άνπμκηεξ είκαζ μζ εεζιμεέηεξ ή κμιμεέηεξ ιε δζηαζηζηά 

ηαεήημκηα. Γζμζηδηζηυ ζχια απμηεθεί μ Άνεζμξ Πάβμξ ιε ζζυαζα ιέθδ, απυ ηέςξ άνπμκηεξ ηαζ 

επμπηεφεζ ηδ δζμίηδζδ ιε δζηαζηζηέξ ηαζ εθεβηηζηέξ ανιμδζυηδηεξ.  

Ζ Αεήκα ζοιιεηείπε εκενβά ζηδκ ακάπηολδ ημο απμζηζζιμφ, αζχκμκηαξ ζδιακηζηυηαηεξ αθθαβέξ 

ζημκ μζημκμιζηυ ημιέα. Αοηέξ, επέθενακ αθοζζδςηέξ ακηζδνάζεζξ, πμο επδνέαζακ ζε ημζκςκζηυ 

επίπεδμ ηδκ πυθδ. Αίηζα, υπςξ δ αφλδζδ ηαζ ημ πθευκαζια ηδξ παναβςβήξ,  ημ ακηαθθαηηζηυ 

ειπυνζμ, είπακ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ δμοθείαξ, ςξ πανάβμκηα ημζκςκζημμζημκμιζηυ. Οζ 

δμφθμζ ςζηυζμ δεκ απμηεθμφκ ημζκςκζηή ηάλδ, πανά ιυκμ ιμπθυ ακάπηολδξ ηδξ πυθδξ. Πανάθθδθα, 

έκα ιένμξ ηδξ ανζζημηναηζηήξ ηάλδξ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ελάπθςζδ ημο απμζηζζιμφ ηαζ ημο ειπμνίμο, 

δζαηδνχκηαξ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα πνμκυιζά ημοξ, έκακηζ ηςκ θηςπχκ. Μζα «κέα ηάλδ ειπυνςκ» 

απμηεθμφιεκδ απυ λέκμοξ ηαζ «θζπμηάηηεξ ηδξ παθζάξ ανζζημηναηίαξ» είκαζ πζα βεβμκυξ.  

Οοζζαζηζηά, μ πθδεοζιυξ ηδξ ανζζημηναηζηήξ ημζκςκίαξ ημο 7μο αζ. π.π. εηηυξ απυ ημοξ Δοπαηνίδεξ 

δζαζνείηαζ ζε άθθεξ δομ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ : ζημοξ «δημιοςπγούρ» (ηεπκίηεξ), ηαζ ζημοξ «αγπόηερ». 

Οζ δδιζμονβμί (λέκμζ μζ πενζζζυηενμζ) είκαζ μζ επαββεθιαηίεξ ηδξ επμπήξ ,μζ μπμίμζ ζπδιάηζζακ ιζα 

ημζκςκζηή ηάλδ πςνίξ υιςξ πμθζηζηά δζηαζχιαηα. Οζ αβνυηεξ (Γεχιμνμζ ή αβνμίημζ) πςνίγμκηαζ ζε 

ιζηνμφξ ή ιεζαίμοξ ζδζμηηήηεξ βδξ. ημοξ θηςπμφξ αβνυηεξ ακαβκςνίγμκηαζ αημιζηά δζηαζχιαηα ηαζ 

δζηαζχιαηα ζδζμηηδζίαξ αθθά ηαζ οπμπνεχζεζξ, υπςξ δ παναπχνδζδ ιένμξ ημο εζζμδήιαηυξ ημοξ 

ηαεχξ ηαζ δ δέζιεοζδ, ηδξ ιδ εβηαηάθεζρδξ ηδξ βδξ ηαζ ημο επαββέθιαηυξ ημοξ. 

Ζ ανζζημηναηζηή δζαηοαένκδζδ ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ ιε ηδκ ακμπή ημο πθδεοζιμφ ηζ αοηυ 

θαίκεηαζ ημ 636-630 π.π απυ ηδκ απμηοπία ημο εβπεζνήιαημξ ημο Κφθςκα κα ηαηαθάαεζ ηδκ ελμοζία, 

ςξ ηφνακκμξ. Γζα πνχηδ θμνά, μ θαυξ εηδδθχκεζ έκα είδμξ πμθζηζημφ θυβμο. 

Σμ 624 ή ημ 621 π.π. ο Δπάκονηαρ ηνμπμπμζεί ημ πμθίηεοια. Πνμζπαεεί κα δζαηοπχζεζ ημοξ κυιμοξ 

βναπηχξ ηαζ κα επεηηείκεζ ηα πμθζηζηά δζηαζχιαηα ηαζ ζηζξ άθθεξ ηάλεζξ ηςκ πθμοζίςκ. Δζδζηά ζημοξ 

«ημζξ υπθα πανεπμιέκμζξ». Με κμιμεεζία ακηζηαεζζηά ημ εεζιζηυ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ δίηαζμ, 

δίκμκηαξ ηδκ ανιμδζυηδηα αοηή ζημκ Άνεζμ Πάβμ. Ζ εέζπζζδ βναπηχκ κυιςκ -πμο ζζπφμοκ βζα 

υθμοξ- παναπςνεί ανιμδζυηδηεξ ζημ ηνάημξ ηαζ ζδιαημδμηεί ηδ «κμιζηή βέκκδζδ ηδξ πυθδξ». 

Σμ 594 π.π. ο Σόλωναρ εηθέβεηαζ επχκοιμξ άνπμκηαξ. Ο κέμξ άνπςκ, ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ηδκ 

εζςηενζηή ηνίζδ (ζηάζζξ), πμο ιαζηίγεζ απυ ημ ηέθμξ ημο 7μο αζ. π.π. ηδκ Αεήκα, ιε ηφνζμ αίηδια 

ημκ ακαδαζιυ ηδξ βδξ ηαζ ηδκ απμημπή ηςκ πνεχκ. Με ιζα ζεζνά απυ κυιμοξ, ηαηαθένκεζ κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα κέα ημζκςκζημπμθζηζηή ηαηάζηαζδ. Ακάιεζα ημοξ, δζαηνίκμκηαζ δομ ζδιακηζημί 

κυιμζ ιε παναηηήνα ημζκςκζηυ .Ο πνχημξ, είκαζ δ ηαηάνβδζδ ημο κα δακείγεζ ηάπμζμξ ημκ εαοηυ 

ημο. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια κα εθεοεενςεμφκ υθμζ υζμζ ιέπνζ ηυηε είπακ οπμδμοθςεεί θυβς 
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πνεχκ, εκχ ζημ ιέθθμκ απαβμνεφηδηε αοζηδνά ιζα ηέημζμο είδμοξ ζοκαθθαβή. Ο δεφηενμξ κυιμξ, 

είκαζ «δ ζεζζάπεεζα». Κάεε είδμξ πνεχκ πνμξ ημ δδιυζζμ ηαζ ημοξ ζδζχηεξ παναβνάθεηαζ. Αοηυ 

ηαοηυπνμκα, μδδβεί ηαζ ζηδκ πθήνδ εκζςιάηςζδ ηςκ αβνμηχκ ζηδκ πμθζηζηή ημζκυηδηα. 

Ο υθςκαξ δζαζνεί ημοξ πμθίηεξ ιε αάζδ ημ εηήζζμ εζζυδδιά ημοξ, ζε 4 ηάλεζξ. ημοξ 

πενηακοζιομέδιμνοςρ, μζ μπμίμζ έπμοκ ημ πθεμκέηηδια κα εηθέβμκηαζ ιυκμ αοημί ζημ αλίςια ημο 

άνπμκηα ηαζ ζηδ δζμίηδζδ ημο ζηναημφ. ημοξ ιππείρ, πμο έπμοκ δζηαίςια εηθμβήξ ζηα ακχηενα 

αλζχιαηα ηαζ οπδνεημφκ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ζππέα. ημοξ ζεςγίηερ, ιε δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζε 

ηαηχηενα αλζχιαηα ηαζ ηέθμξ ζημοξ θήηερ, πμο είκαζ υθμζ μζ οπυθμζπμζ εθεφεενμζ πμθίηεξ ιε 

δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδκ εηηθδζία ημο δήιμο ηαζ ζημ ζηναηυ, υπμο οπδνεημφκ ςξ ρζθμί. Ζ 

δζαίνεζδ αοηή, έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ημο Αεδκαίμο πμθίηδ, αθμφ 

ααζζγυηακ ζε μζημκμιζηά ηνζηήνζα ηα μπμία ηαηά αάζδ είκαζ νεοζηά. 

διακηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ οπήνλακ ηαζ ζε κμιμεεηζηυ επίπεδμ. Όθμζ μζ Αεδκαίμζ άκς ηςκ 20 εηχκ, 

έπμοκ ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδκ ζοκέθεοζδ ημο δήιμο, δ μπμία ελέθεβε ημοξ άνπμκηεξ ηαζ ηα 

ιέθδ ημο Ανείμο Πάβμο. Ζ εέζπζζδ ημο κέμο εεζιμφ, δδθαδή ηδξ Βμοθήξ, ένπεηαζ κα πενζμνίζεζ ηδκ 

ελμοζία ημο Άνεζμο Πάβμο. Σα ιέθδ ηδξ πνμένπμκηαζ, απυ ηζξ ηνεζξ πνχηεξ ηάλεζξ. Έκαξ κέμξ 

ζδιακηζηυξ πμθζηζηυξ εεζιυξ απμηεθεί ηαζ δ εέζπζζδ ημο δζηαζηδνίμο ηδξ Ζθζαίαξ. Έκα θασηυ 

δζηαζηήνζμ, ιε πμθοπθδεή ιέθδ(έςξ ηαζ 6.000) πνμενπυιεκα ηαηυπζκ ηθήνςζδξ.  

Οζ ιεηαννοειίζεζξ ημο υθςκα, δίκμοκ βζα πνχηδ θμνά πμθζηζηή δφκαιδ ηαζ οπυζηαζδ ζηζξ ιεζαίεξ 

ηάλεζξ. Πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοιιεημπή ζηδκ ελμοζία δεκ απμηεθεί πζα δ ηαηαβςβή αθθά μ πθμφημξ 

(ηζιμηναηία). Δπζπθέμκ, ιε ημκ κυιμ «πενί αηζιίαξ» μζ παιδθυηενεξ ηάλεζξ απμηημφκ πμθζηζηή 

ζοκείδδζδ, εκχ οπμπνεμφκηαζ κα παίνκμοκ εέζδ υθμζ ζηζξ πμθζηζηέξ δζεκέλεζξ, δζαθμνεηζηά 

ζηενμφκηα ηςκ πμθζηζηχκ ημοξ δζηαζςιάηςκ. 

Σμ 507 π.π. μ ανζζημηνάηδξ Κλειζθένηρ επακαζηαηεί, ηαηαθαιαάκεζ ηδκ ελμοζία ηαζ εβηαεζδνφεζ ηδ 

δζηή ημο ηονακκία. ημπυξ ημο κα μνβακχζεζ ηδκ ελμοζία ηαζ ημ πμθζηζηυ ζχια. Ανπζηά, ιε 

βεςβναθζηά ηνζηήνζα αολάκεζ ηζξ θοθέξ ζε 10. Ζ ηαεειζά ημοξ απμηεθείηαζ απυ 3 ηνζηηφεξ ηαζ 10 

δήιμοξ. Ο δήιμξ είκαζ δ κέα δζμζηδηζηή δζαίνεζδ, πμο ζημοξ ηυθπμοξ ημο εκζςιαηχκεζ 

πενζζζυηενμοξ πμθίηεξ. Πμθζηζηά δζηαζχιαηα δίδμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε λέκμοξ, αθθά ηαζ ζε 

δμφθμοξ, πμο ηαημζημφζακ ζηδκ Αηηζηή. Έηζζ, δ ηαημπή βδξ παφεζ κα απμηεθεί πζα πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ πμθζηζηή ζοιιεημπή. Ζ ανζζημηναηζηή ηάλδ απμδοκαιχκεηαζ, εκχ μ θαυξ ζοζπεζνχκεηαζ. 

Σέζζενζξ κυιμζ εκδοκαιχκμοκ ημοξ δδιμηναηζημφξ εεζιμφξ. Ο κυιμξ ημο «μζηναηζζιμφ» ηαζ «μ 

υνημξ ηςκ αμοθεοηχκ», πνμζηαηεφμοκ ηδ δδιμηναηία απυ ηδκ ηονακκία. Ο κυιμξ βζα ημκ «ηνυπμ 

εηθμβήξ ηςκ ανπυκηςκ», μνίγεζ ηδκ εηθμβή ημοξ οπυ ηδκ επίαθερδ ημο δήιμο. Οζ άνπμκηεξ 

ηθδνχκμκηαζ απυ ηάεε θοθή ηαζ εηθέβμκηαζ ιε ρδθμθμνία .Ο ηεθεοηαίμξ κυιμξ, πμο εζζήπεδηε ιεηά 

ηα Μδδζηά, «μ εεζιυξ ηςκ ζηναηδβχκ» επζηφνςκε ηδκ εζζαμθή ηςκ ζηναηδβχκ ζηδ πμθζηζηή 

δζμίηδζδ ηδξ πυθδξ. Όθμζ μζ πμθίηεξ είκαζ ίζμζ απέκακηζ ζημοξ κυιμοξ (ζζμκμιία). Οζ εζζμδδιαηζηέξ 

ηάλεζξ ημο υθςκα δζαηδνμφκηαζ ιε ηδ δζαθμνά ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ηάλδξ ηςκ εδηχκ, μζ μπμίμζ 

ιπμνμφκ πζα κα εηθέβμκηαζ ηζ αοημί βζα άνπμκηεξ. Ζ Βμοθή απμηηά 100 ιέθδ παναπάκς. Ο δήιμξ 

ηδξ Αεήκαξ ελαημθμοεεί κα απμηεθείηαζ απυ αβνυηεξ, ιζηνμιεζαίμοξ, ηεπκίηεξ ηαζ ειπυνμοξ. ε 

μζημκμιζηυ επίπεδμ μζ πθμφζζμζ επςιίγμκηαζ ηα αάνδ ηςκ θηςπχκ. 

Σμκ 4μ αζχκα π.Υ μ Δθζάθηδξ αθαζνεί ελμοζίεξ απυ ημκ Άνεζμ Πάβμ ηαζ ηζξ παναπςνεί ζηδκ 

εηηθδζία ημο δήιμο, ζηδκ Ζθζαία ηαζ ζηδ Βμοθή ηςκ 500ςκ. Δπίζδξ εεζπίγεζ «ηδ βναθή ηςκ 

πανακυιςκ». Οπμζμζδήπμηε πμθίηδξ, ιπμνμφζε κα εκακηζςεεί ζε υπμζμ ιέηνμ εηείκμξ εεςνμφζε 

πςξ ένπμκηακ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ κυιμοξ ηδξ πυθδξ ημο. 

 

Οζ ααζζηέξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηδκ επμπή ημο Πεπικλή είκαζ μζ Αεδκαίμζ πολίηερ , οι μέηοικοι και 

οι δούλοι. Σμ 451 π.π. μνίγεηαζ ιε κυιμ ημ δζηαίςια ηδξ ζδζυηδηαξ ημο πμθίηδ. Πνμτπυεεζδ είκαζ πζα 

δ ηαηαβςβή, κα είκαζ ηαζ μζ δομ βμκείξ ημο Αεδκαίμζ πμθίηεξ. Ο κυιμξ «πενί ζεαβέκεζαξ», 

ζζπονμπμίδζε ηδκ πνμκμιζαηή εέζδ ημο πμθίηδ, ηαεχξ ηδκ έηακε πζμ δφζημθδ. Μυκμ μζ Αεδκαίμζ 

πμθίηεξ, έπμοκ πμθζηζηά πνμκυιζα ηαζ ημ δζηαίςια ηδξ ρήθμο. ’ αοημφξ, εκηάζζμκηαζ ηαζ μζ 
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ηθδνμφπμζ, δδθαδή, μζ απμζηζζηέξ Αεδκαίμζ πμθίηεξ. Κζ αοημί ηναημφκ ηδκ ζδζυηδηά ημο πμθίηδ ιε 

υθα ηα δζηαζχιαηα, ηζ αξ ιδ ηαημζημφκ ζηδ Μδηνυπμθδ. οκεπίγμκηαξ ημ ένβμ ημο Δθζάθηδ, μ 

ζηναηδβυξ Πενζηθήξ, εεζπίγεζ ιζα ζεζνά ιέηνςκ, εδναζχκμκηαξ ηδ δδιμηναηία ςξ έηθναζδ 

πμθζηζηήξ επζθμβήξ. Ζ «ιζζεμθμνά», επζηνέπεζ ζε ηάεε Αεδκαίμ πμθίηδ αηυια ηαζ ζημκ πζμ θηςπυ 

κα ιεηέπεζ εκενβά ζηδκ δδιυζζα γςή. Γζα ηδκ εηηέθεζδ εκυξ δδιυζζμο θεζημονβήιαημξ, δίδεηαζ 

ιζζευξ. Ζ πμθζηζηή απμηηά ιμνθή επαββέθιαημξ ηζ έηζζ μ ηαεέκαξ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ημκ 

απαζημφιεκμ πνυκμ πμο απαζηείηαζ. Σα πμθζηεζαηά υνβακα ζηα μπμία ιεηέπμοκ μζ πμθίηεξ είκαζ δ 

Δηηθδζία ημο δήιμο, δ Βμοθή, ηα δζηαζηήνζα ηαζ μ εεζιυξ ηςκ ανπυκηςκ. ηδκ Δηηθδζία ημο 

δήιμο, έπμοκ υθμζ, υπζ απθά ημ δζηαίςια αθθά ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ ηδξ ζοιιεημπήξ. Έηζζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ, ημ απμηεθμφκ θηςπμί πμθίηεξ. Ο ηαεέκαξ, ιπμνμφζε κα ηάκεζ ιζα πνυηαζδ 

ζηδ ζοκέθεοζδ. Ζ ζοκέθεοζδ απμθάζζγε βζα εέιαηα ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ εζςηενζηήξ 

μνβάκςζδξ. Νμιμεεημφζε, επέαθεπε ηδκ μζημκμιία ηαζ επεκέααζκε ζηδ δζηαζηζηή ελμοζία. ηδ 

Βμοθή ηςκ 500ςκ ιπμνεί κα ιεηέπεζ ηάεε πμθίηδξ ιζα έςξ 2 θμνέξ ζηδ γςή ημο, ιε δζάνηεζα ηάεε 

θμνά εκυξ έημοξ. Σα δζηαζηήνζα ηδξ Αεήκαξ είκαζ μ Άνεζμξ Πάβμξ ηαζ δ Ζθζαία. Ο Άνεζμξ Πάβμξ, ημ 

παθαζυηενμ δζηαζηήνζμ ηδξ Αεήκαξ, πμο μ νυθμξ ημο ήηακ ηαζ πμθζηζηυξ, παναπςνεί ηδκ ίδζα 

πενίμδμ ελμοζίεξ ζημ θασηυ δζηαζηήνζμ, ηδκ Ζθζαία. ηδκ Ζθζαία ιεηέπμοκ Αεδκαίμζ πμθίηεξ άκς 

ηςκ 30 εηχκ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ, δ πμθζηζηή ηαζ αζηζηή δζηαζμζφκδ. Οζ άνπμκηεξ ακαδεζηκφμκηαζ ιε 

ηθήνμ ή ρήθμ. Θεςνδηζηά ιεηέπεζ ηάεε πμθίηδξ, αθμφ μζ ηζιμηναηζηέξ πνμτπμεέζεζξ απνδζηεφμκηαζ 

ηζ μ νυθμξ ημοξ ηαηαθήβεζ κα είκαζ ενδζηεοηζηυξ. ηδκ ηθαζζηή επμπή επίζδξ παναηδνείηαζ ημ 

βεβμκυξ, δ ζηναηζςηζηή μνβάκςζδ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ πμθζηζηή γςή. Ο ίδζμξ μ Πενζηθήξ είπε 

εηθεβεί βζα 15 πνυκζα ανπδβυξ. Έκαξ Αεδκαίμξ πμθίηδξ ,υηακ ημ δζηαίςιά αηονςκυηακ, έπεθηε ζηδκ 

ηαηδβμνία ημο ιέημζημο. Οζ ιέημζημζ είκαζ μζ εθεφεενμζ ιδ Αεδκαίμζ, Έθθδκεξ ηαζ λέκμζ, πμο γμφζακ 

ηαζ ενβάγμκηακ ζηδκ Αεήκα. Γεκ έπμοκ πμθζηζηά δζηαζχιαηα. Κάπμζμζ απ’ αοημφξ είκαζ μζημκμιζηά 

εφνςζημζ. Αζπμθμφκηαζ επί ημ πθείζημκ ιε ημ ειπυνζμ ηαζ ιε εθεφεενα επαββέθιαηα. Γεκ 

ακηαβςκίγμκηαζ ημοξ Αεδκαίμοξ, ακηίεεηα ημ υκεζνυ ηάεε ιέημζημο είκαζ κα απμηηήζεζ ηάπμηε ηδκ 

ζδζυηδηα ημο πμθίηδ. Τπμπνεμφκηαζ απυ ημ ηνάημξ κα ιεηέπμοκ ζε πμνδβίεξ. Ζ ιδ ακηαπυηνζζή ημοξ, 

ζήιαζκε αοηυιαηα ηαζ ηδκ οπμαάειζζή ημοξ ζε δμφθμοξ. Οζ δμφθμζ ζηδκ Αεήκα, έπμοκ ιεβάθεξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. Βαζζηυξ δζαπςνζζιυξ είκαζ ζε ηναηζημφξ (δδιυζζμοξ) δμφθμοξ ηαζ μζ 

ζδζςηζημφξ. Πμθζηζηά δζηαζχιαηα ζαθχξ δεκ είπακ αθθά ιπμνμφζακ κα εθπίγμοκ ζηδκ ελαβμνά ηδξ 

εθεοεενίαξ ημοξ. Ζ πεζναθέηδζδ ηςκ δμφθςκ απμηεθεί έκα θαζκυιεκμ πμο ημ ζοκακημφιε ζε υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ. Τπήνπακ ανηεημί μζ μπμίμζ ιε ηδ δζαεήηδ ημοξ έδζκακ ηδκ εθεοεενία 

ζημοξ δμφθμοξ πμο ημοξ είπακ οπδνεηήζεζ πζζηά13. Αηυιδ, πμθθμί απυ ημοξ δμφθμοξ πμο 

απαζπμθμφκηακ ζημ ειπυνζμ ή ηδ αζμηεπκία είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοβηεκηνχζμοκ ημ πμζυ πμο 

πνεζαγυηακ βζα κα ελαβμνάζμοκ ηδκ εθεοεενία ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ακ ηαζ μζ δμφθμζ 

θμβίγμκηακ πζα ςξ ιέημζημζ, ζοκέπζγακ κα ελανηχκηαζ ηαηά έκα ηνυπμ απυ ημκ παθζυ ηφνζυ ημοξ 

(παραμένονηες). ε εκηεθχξ ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ, υηακ δ πυθδ δζέηνεπε ιεβάθμ ελςηενζηυ 

ηίκδοκμ, απμθαζζγυηακ δ ιαγζηή απεθεοεένςζδ δμφθςκ ηαζ δ έκηαλή ημοξ ζημ ζηναηυ. Πνζκ απυ ηδ 

ιάπδ ημο Μαναεχκα, μ Μζθηζάδδξ πνδζζιμπμίδζε αοηή ηδκ ηαηηζηή βζα κα αολήζεζ ημκ ανζειυ ηςκ 

ζηναηζςηχκ. 

Οζ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ Σπάπηη, πνμένπμκηαζ απυ ιδ πανηζάηεξ ζοββναθείξ. Ζ 

μνβάκςζδ ηδξ πυθδξ, ηοιαίκεηαζ απυ ηα ηέθδ ημο 9μο αζχκα π.X έςξ ηζξ ανπέξ ημο 8μο αζ. π.π. Σδκ 

επμπή εηείκδ δ πάνηδ ακηζιεηςπίγεζ δδιμβναθζηυ πνυαθδια, «ζηεκμπςνία» (έθθεζρδ 

ηαθθζενβήζζιδξ βδξ). Γζα κα ημ ακηζιεηςπίζεζ δεκ ζηνέθεηαζ ζημκ απμζηζζιυ, αθθά ζηδ Μεζζδκία 

ηδκ μπμία ηαηαθαιαάκεζ επεηηείκμκηαξ ηα ζφκμνά ηδξ. Σμκ 7μ αζ. π.π. απμηεθεί ιζα ανζζημηναηζηή 

ημζκςκία, ακμζπηή ηαζ θζθυλεκδ πνμξ υθμοξ ημοξ λέκμοξ, πνμζθένμκηάξ ημοξ επζπθέμκ πμθζηζηή 

ζζυηδηα. Σέθδ ημο 7μο αζ. π.π δ επακάζηαζδ ηςκ Μεζζδκίςκ δδιζμονβεί ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή 

ηνίζδ. Ζ κίηδ ημοξ, πνμενπυιεκδ απυ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ θάθαββαξ ηςκ μπθζηχκ, ιεηαθθάζζεζ ημκ 

πμθζηζημημζκςκζηυ μζημδυιδια ηδξ πάνηδξ. Απυ ημζκςκία ηςκ ανίζηςκ βίκεηαζ ημζκςκία ηςκ 

μπθζηχκ. Απυ ηυηε ημ πμθίηεοιά ηδξ απμηεθεί, πςνίξ μοζζαζηζηέξ ιεηααμθέξ, ημ ιαηνμαζυηενμ ζηδκ 
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ζζημνία ηδξ ανπαίαξ Δθθάδαξ. Ζ Μεβάθδ Ρήηνα, Ζ πμθζηεζαηή μνβάκςζδ ηδξ πάνηδξ, αββίγεζ ηα 

υνζα ιζαξ ιοεμπθαζίαξ. Ωξ πνχημξ κμιμεέηδξ ηαζ εειεθζςηήξ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, θένεηαζ μ 

Λοημφνβμξ, έκα πνυζςπμ ηαηά πμθθμφξ ακφπανηημ. Ζ κμιμεεζία, βκςζηή ςξ Μεβάθδ Ρήηνα, υνζγε 

ηδ δζαίνεζδ ημο θαμφ ζε θοθέξ (ςαέξ), ηδκ ίδνοζδ ηδξ Γενμοζίαξ, δομ ααζζθείξ ηαζ ηδκ Απέθθα. 

Ανβυηενα, εζζένπεηαζ ζημ πμθζηζηυ ζηδκζηυ έκα ζοθθμβζηυ ζχια απυ άκδνεξ άκς ηςκ 30 εηχκ, πμο 

εηθεβυηακ απυ ηδκ Απέθθα ηαζ απμηεθμφζακ ημοξ εειαημθφθαηεξ ηδξ πμθζηζηήξ γςήξ. Ζ εηθμβή 

ημοξ βζκυηακ ηάεε πνυκμ. Κμζκςκζηέξ μιάδεξ ηαζ δζηαζχιαηα Σνεζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ οπάνπμοκ ζηδ 

πάνηδ. Οζ Όμοιοι, ζπανηζαηζηυξ δήιμξ ιε πμθζηζηά δζηαζχιαηα, μζ πεπίοικοι ηαζ μζ είλωηερ. Οζ 

πνμτπμεέζεζξ βζα κα είκαζ ηάπμζμξ υιμζμξ είκαζ δ βέκκδζδ(ηαηαβςβή), δ επζηοπήξ ζοιιεημπή ζηδκ 

εηπαίδεοζδ (αβςβή), δ ζοιιεημπή ζηα ζοζζίηζα ηαζ δ εθανιμβή ηςκ κυιςκ. Ο πανηζάηδξ απμηηά 

δζηαζχιαηα ιυκμ ακ παναημθμοεήζεζ ιε επζηοπία ηδκ αβςβή. Απυ δς θαίκεηαζ πςξ δεκ έθηακε 

ηάπμζμξ κα βεκκδεεί απθά πανηζάηδξ αθθά βζκυηακ ζηδκ πμνεία. Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ οπμπνεςηζηή, 

ακήηεζ ζημ ηνάημξ ηαζ είκαζ ίδζα βζα υθμοξ, πςνίξ ηνζηήνζα ηαηαβςβήξ ή θφθθμο. Οζ πανηζάηεξ 

έπνεπε κα είκαζ ζε εέζδ κα μνβακχκμοκ ημζκά δείπκα(ζοζζίηζα). Μπμνμφκ κα εηθέβμοκ ηαζ κα 

εηθέβμκηαζ. Γεκ οπάνπεζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημοξ. Δίκαζ ζδζμηηήηεξ βδξ. Ζ ζζυηδηα ηςκ ηθήνςκ ιε 

αάζδ ηα έζμδά ημοξ υνζγε ηαζ ηδκ ζζυηδηα (μιμζυηδηα) ακάιεζά ημοξ. Γεκ επζηνεπυηακ ζημοξ 

Οιμίμοξ κα ελαζημφκ ηάπμζμ επάββεθια πανά ιυκμ ηα ζηναηζςηζηά ημοξ ηαεήημκηα. Οζ Όιμζμζ 

ιεηέπμοκ ζ’ υθα ηα πμθζηεζαηά υνβακα. ηδ πάνηδ οπάνπεζ δοανπία, δομ ααζζθείξ ιε ζζυηζιδ 

πμθζηζηή ελμοζία. Ζ βενμοζία απμηεθείηαζ απυ ζζυαζα ιέθδ 28 ζοκ ημοξ δομ ααζζθζάδεξ. Όθμζ υζμζ 

είκαζ πάκς απυ 60 πνμκχκ έπμοκ εηπθδνχζεζ ηζξ ζηναηζςηζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ ηζ έπμοκ δζαηνζεεί 

βζα ημ ήεμξ ημοξ ιπμνμφκ κα ιεηέπμοκ ζ’ αοηή. ηδκ Απέθθα ζοιιεηέπμοκ υθμζ μζ πανηζάηεξ άκς 

ηςκ 30 εηχκ. Ζ ζοκέθεοζδ αοηή απθά επζηφνςκε «δζα αμήξ» ηα πνμαμοθεφιαηα ηδξ βενμοζίαξ. 

Γεφηενδ ημζκςκζηή μιάδα είκαζ μζ πενίμζημζ. Τπμηεθήξ ηάημζημζ ηδξ Λαηςκίαξ πμο πθήνςκακ θυνμ 

ζηδ πάνηδ. Εμφζακ ζε ημζκυηδηεξ οπυ δζηή ημοξ δζμίηδζδ ηαζ ελαζημφζακ υθα ηα επαββέθιαηα. Ζ 

ζοιαίςζή ημοξ ιε ημοξ πανηζάηεξ είκαζ ανιμκζηή. Γεκ έπμοκ πμθζηζηά δζηαζχιαηα. 

Ζ Σνίηδ ημζκςκζηή μιάδα είκαζ μζ είθςηεξ. Αβνμηζημί ηναηζημί δμφθμζ, ηαηαβςβήξ εθθδκζηήξ. Εμοκ 

ζε λεπςνζζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ ηαθθζενβμφκ ηδ βδ ηςκ πανηζαηχκ. οιιεηέπμοκ ζημ ζηναηυ ςξ 

ρζθμί. Γεκ έπμοκ πμθζηζηά δζηαζχιαηα. Έλς απυ ηα ζφκμνα ηδξ πάνηδξ, υιςξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ 

εθεφεενμζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ Έθθδκεξ. Σμκ 5μ αζχκα π.Υ δ πάνηδ εζζένπεηαζ ζε ιζα πενίμδμ 

αθθαβχκ. Σμ ζχια ηςκ Οιμίςκ ζοννζηκχκεηαζ ελ αζηίαξ ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο. Ο νυθμξ 

ηςκ εθυνςκ εκζζπφεηαζ ζε αάνμξ ηδξ ααζζθείαξ. Ζ πμθζηζηή ζζυηδηα ακάιεζα ζημοξ πμθίηεξ 

ακαηνέπεηαζ. Σμ πμθζηζηυ ζχια πάκεζ ηδκ μιμζμβέκεζά ημο. Πμθίηεξ θυβς μζημκμιζηχκ παναβυκηςκ  

εηημπίγμκηαζ απυ ημ ζχια ηςκ Οιμίςκ. Μυκμ μζ πμθίηεξ-μπθίηεξ ηαηαθήβμοκ ιεβαθμσδζμηηήηεξ βδξ. 

Σμ πμθίηεοια είκαζ ζηα πένζα ηςκ μθίβςκ ηαζ δ πμθειζηή ζδζυηδηα εηπςνείηαζ ηαζ ζε άθθεξ 

ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Αοηέξ, θυβς ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζημ ζηναηζςηζηυ έθθεζιια, ανπίγμοκ κα 

δζεηδζημφκ ζοιιεημπή ζηδκ πμθζηζηή γςή ηζ απυηηδζδ πμθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ. Ακελάνηδηα απυ ηζξ 

δζαθμνέξ ηςκ δομ πυθεςκ, Αεήκαξ ηαζ πάνηδξ οπήνπε ιζα ζαθήξ μιμζυηδηα. Ζ δζαηοαένκδζή ημοξ 

ζηδνζγυηακ ζε έκα ζφζηδια ιεζμρδθίαξ πμο ημ απμηεθμφζακ ιυκμ άννεκεξ πμθίηεξ. Οζ πμθειζηή ηαζ 

πμθζηζηή ανεηή ήηακ ημζκή επζδίςλδ. Ο ζηυπμξ ςζηυζμ ήηακ δ εθεοεενία. Οζ πμθίηεξ ηςκ δομ 

πυθεςκ οπάημοακ ζημοξ κυιμοξ, ζέαμκηακ ημοξ εεζιμφξ. Ζ εθεοεενία ηαζ ηα δζηαζχιαηα 

μνζμεεημφκηαζ ηαζ απμννέμοκ ιέζα απ’ ηδκ πυθδ. Γζα ημοξ ανπαίμοξ Αεδκαίμοξ ηαζ πανηζάηεξ δ 

εθεοεενία αοηή απμηηζυηακ ιέζα απυ ζοκεπείξ αβχκεξ ηαζ ελανηζυηακ άιεζα απ’ αοημφξ. Σίπμηα δεκ 

απμηεθμφζε πακάηεζα ηαζ δεκ πανζγυηακ ςξ θοζζηυ δζηαίςια. Πμθφ θίβεξ είκαζ μζ εξεγέπζειρ ηςκ 

δμφθςκ ζηδκ ανπαία Δθθάδα. Βαζζηή αζηία βζα ημ βεβμκυξ αοηυ είκαζ δ ζπεηζηά ηαθή ιεηαπείνζζδ 

ημοξ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ πεζναθέηδζδξ πμο ημοξ πανέπμκηακ. 

Σδκ επμπή ημο Μεβάθμο Αθελάκδνμο έβζκακ ακαηαηαηάλεζξ ζηδκ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή 

ηαηάζηαζδ ζε Αεήκα ηαζ πάνηδ. Λυβς ηςκ πμθθχκ ηαζ δαπακδνχκ πμθέιςκ, ηδξ απεθεοεένςζδξ 

ημο πθμφημο ηςκ Πενζχκ, οπυ ιμνθή πνοζμφ, αζδιζμφ ηαζ κμιζζιάηςκ, οπήνλακ ιεβάθεξ άκμδμζ 

ζηζξ ηζιέξ πνμσυκηςκ, δ βδ ζοβηεκηνχεδηε ζε πμθφ θίβμοξ ζδζμηηήηεξ, μνβακχεδηακ ηνάπεγεξ ηαζ 
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βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ακαθένεηαζ δ αζθάθζζδ ηςκ δμφθςκ, οπδνεζία πμο πανείπακ επ’ 

αιμζαή (αζθάθζζηνα) ηναπεγίηεξ ή πθμφζζμζ ζε ζδζμηηήηεξ δμφθςκ, μζ μπμίμζ απμγδιζςκυηακ απυ ηδκ 

ηνάπεγα ζε πενίπηςζδ απχθεζαξ (θυβς εακάημο ή άθθδξ αζηίαξ) ημο δμφθμο. 

 

Ο θεζμόρ ηηρ οικογένειαρ και η θέζη ηηρ γςναίκαρ  

ηδκ ηθαζζηή ηαζ εθθδκζζηζηή πενίμδμ ηδκ μζημβέκεζα απμηεθμφζακ μ άκδναξ, δ ζφγοβμξ ημο ηαζ ηα 

παζδζά ημοξ. Κμκηά ημοξ γμφζακ ηαζ υζμζ ενβάγμκηακ ζημ πθαίζζμ ημο μίημο, ζοκήεςξ ιενζημί 

δμφθμζ. ηζξ δδιμηναηζηέξ πυθεζξ μζ άκδνεξ-πμθίηεξ εεςνμφζακ ςξ ηφνζμ ένβμ ημοξ ηζξ οπμεέζεζξ 

ηδξ πμθζηείαξ, ηαζ εθάπζζηα αζπμθμφκηακ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Σδ θνμκηίδα 

βζ' αοηέξ ηδκ άθδκακ ζηζξ βοκαίηεξ. Ωζηυζμ, μ εεζιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ εεεςνείημ αηυιδ ζενυξ. ηδ 

ιάπδ ηςκ Θενιμποθχκ, μζ 300 πανηζάηεξ πμο έιεζκακ κα πμθειήζμοκ ιέπνζ εακάημο, είπακ επζθεβεί 

απυ εηείκμοξ πμο είπακ ήδδ απμηηήζεζ βζμοξ, χζηε κα ιδ ζαήζεζ ηαιζά ζπανηζαηζηή μζημβέκεζα. Ζ 

αηίκδηδ πενζμοζία δεκ ηθδνμδμηείηαζ ζημκ πνςηυημημ βζμ αθθά ιμζνάγεηαζ ζε ίζα ιένδ, ιε ηθήνμ, 

ζε υθμοξ ημοξ βζμοξ. Έηζζ υιςξ, ακαπυθεοηηα μ ηθήνμξ ηδξ βδξ πενζμνίγεηαζ ζε έηηαζδ ηαζ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα απμδχζεζ ηδκ απαζημφιεκδ βεςνβζηή παναβςβή. Γζ' αοηυ, έκημκδ παναιέκεζ ζε υθδ ηδκ 

πενίμδμ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ δ πεπμίεδζδ υηζ δ πενζμοζία πνέπεζ κα ιέκεζ ζηδκ 

μζημβέκεζα, αηυια ηαζ ιε βάιμοξ ιεηαλφ ζοββεκζηχκ πνμζχπςκ. Ο βάιμξ δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυξ, 

επζαάθθεηαζ έιιεζα, θυβς ηδξ έκημκδξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ πμο αζηείηαζ ζημοξ άβαιμοξ. ηδ 

πάνηδ, ζφιθςκα ιε ημκ Πθμφηανπμ, οπήνπακ ηεθεηέξ ζηζξ μπμίεξ μζ άβαιμζ παναδίδμκηακ ζηδ 

δδιυζζα πθεφδ, πενζθενυιεκμζ βοικμί ηαζ ηναβμοδχκηαξ άζιαηα ζηα μπμία παναδέπμκηακ υηζ δίηαζα 

ηζιςνμφκηακ, βζαηί πανααίαζακ ημοξ κυιμοξ. Ζ δδιζμονβία μζημβέκεζαξ ελοπδνεηεί δφμ ημοθάπζζημκ 

ααζζημφξ ζημπμφξ: Σδκ απυηηδζδ απμβυκςκ πμο εα οπδνεηήζμοκ ηδκ πυθδ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 

πενίεαθρδξ ηςκ βμκέςκ ζηα δφζημθα πνυκζα πνζκ απ' ημ εάκαημ. Ζ πμθζηζηή μνβάκςζδ ηδξ ανπαίαξ 

Δθθάδαξ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ πυθδξ-ηνάημοξ, πενζυνζγε ηδ βοκαίηα ζηδκ άζηδζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ μζημβεκεζαηχκ νυθςκ ηαζ, ηαηά ηακυκα, ηδξ πανείπε εθάπζζηεξ εοηαζνίεξ 

ζοιιεημπήξ ζηδ δδιυζζα γςή. Ζ βοκαίηα-ζφγοβμξ εκυξ άκδνα ιε πθήνδ πμθζηζηά δζηαζχιαηα, 

ηθεζζιέκδ ηζξ πενζζζυηενεξ ιένεξ ημο πνυκμο ιέζα ζημ ζπίηζ, είπε ςξ ηφνζεξ αζπμθίεξ ηδξ ημ 

κμζημηονζυ ηαζ ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ. Έκαξ ηέημζμξ πενζμνζζιυξ είπε ηαζ ηάπμζα δζαθείιιαηα, 

υηακ ζηδκ πυθδ βίκμκηακ βζμνηέξ ηαζ ενδζηεοηζηέξ ηεθεηέξ, ή υηακ δ μζημβέκεζα ζοιιεηείπε ζηζξ 

ζοκδεζζιέκεξ ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ. Ζ βοκαίηα δεκ απμηθείζηδηε πμηέ απυ ηδ ενδζηεοηζηή γςή. 

 

Η εκπαίδεςζη 

Οζ ανπέξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πανάδμζδξ πμο δζαιμνθχκεηαζ ζηδκ Δθθάδα ηδξ ηθαζζηήξ ηαζ ηδξ 

εθθδκζζηζηήξ πενζυδμο ακάβμκηαζ ζηδκ ομηπική εποσή. ηδκ ανζζημηναηζηή ημζκςκία πμο 

πενζβνάθεζ μ Όιδνμξ ηαηαβνάθμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ εα απμηεθέζμοκ ηφνζα ζημζπεία ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, υπςξ δζαιμνθχεδηε ζηζξ ιεηαβεκέζηενεξ πενζυδμοξ ηδξ ζζημνίαξ ημο Δθθδκζζιμφ. 

Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιμοζζηή, ημοξ αεθδηζημφξ αβχκεξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ζημ πεζνζζιυ ημο θυβμο. 

Γφμ είκαζ ηα δομικά ζηοισεία ηδξ παζδείαξ ηςκ εοβεκχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ πενζβναθή ημο Οιήνμο: 

ημ πκεοιαηζηυ-ηαθθζηεπκζηυ ηαζ ημ αεθδηζηυ-πμθειζηυ. Ο ζμθυξ ηέκηαονμξ Υείνςκ, δάζηαθμξ ημο 

Απζθθέα, εα ημκ δζδάλεζ ημκ αεθδηζζιυ, ημ ηοκήβζ, ηδκ ζππαζία, ημ αηυκηζμ, ηδ θφνα ηαζ αηυια ηδ 

πεζνμονβζηή ηαζ ηδ θανιαηεοηζηή. Έκαξ άθθμξ δάζηαθμξ ημο Απζθθέα, μ Φμίκζλ, ίζςξ δ ζζημνζηή 

εηδμπή ημο Υείνςκα, είκαζ αοηυξ πμο ημκ ηαηέζηδζε ζηακυ ζημ θυβμ, αθθά ηαζ ζηδ δνάζδ, "μύθων ηε 

ρηηήρα, πρηκηήρα ηε έργων", νήημνα δδθαδή ηαζ πμθειζζηή. Ο πενζμνζζιυξ ηδξ ζημοξ εοβεκείξ 

οπμδδθχκεζ υηζ είκαζ ζφζημζπδ ιε ηδκ ημζκςκζηή δμιή: παζδεία ανζζημηναηζηή ζε ιζα ημζκςκία 

ηαεανά ανζζημηναηζηή. 

Ζ εκπαίδεςζη ζηη Σπάπηη ηδξ ανπασηήξ επμπήξ, απυ ημκ 8μ ιέπνζ πενίπμο ηα ιέζα ημο 6μο αζχκα 

π.Υ. είκαζ ηέκηνμ πμθζηζζιμφ, υπςξ θακενχκμοκ ηυζμ ηα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα (καυξ ηδξ Όνεζαξ 

Ανηέιζδμξ) υζμ ηαζ μζ θζθμθμβζηέξ ιανηονίεξ (απμζπάζιαηα ηςκ θονζηχκ πμζδηχκ Αθηιάκμξ ηαζ 

Σονηαίμο). Ζ πμθζηζζηζηή αοηή αηιή ζοκδέεηαζ ςξ έκα ααειυ ιε ηδκ αβςβή ηςκ κέςκ, ζημζπεία ηδξ 
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μπμίαξ απμηεθμφκ μ αεθδηζζιυξ ηαζ δ ιμοζζηή. Ζ άκεδζδ ημο αεθδηζζιμφ απμδεζηκφεηαζ απυ ημκ 

ανζειυ ηςκ πανηζαηχκ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ςξ κζηδηέξ ζε μθοιπζάδεξ. Απυ ημ 720 έςξ ημ 576 π.Υ., 

ζε ζφκμθμ 81 βκςζηχκ κζηδηχκ ηςκ Οθοιπζαηχκ αβχκςκ, μζ 46 είκαζ πανηζάηεξ. Ζ αεθδηζηή 

αβςβή, ημοθάπζζημκ απυ ημ πνχημ ιζζυ ημο 6μο αζχκα π.Υ. δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζημοξ κέμοξ, αθθά 

επεηηείκεηαζ ηαζ ζηζξ κέεξ πανηζάηζζζεξ. ' μθυηθδνμ ημκ 7μ ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 6
μο

 αζχκα π.Υ. δ 

πάνηδ είκαζ δ ιμοζζηή πνςηεφμοζα ηδξ Δθθάδαξ. Ζ πανμοζία ζηδκ πυθδ ιεβάθςκ ιμοζζηχκ ηαζ 

πμζδηχκ (Σένπακδνμξ, Θαθήηαξ, Αθηιάκ, Σονηαίμξ) ηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ ιμοζζηήξ-πμνζηήξ 

ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ πμο θαιπνφκεζ ηζξ εεζιμπμζδιέκεξ ζοθθμβζηέξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ 

πνμξ ηζιήκ ηςκ εεχκ ηδξ πυθδξ (Ταηίκεεζα, Κάνκεζα, Γοικμπαζδζέξ) απμδεζηκφμοκ υηζ ζηδ πάνηδ 

οπάνπεζ έκα ημζκυ ημ μπμίμ εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ιμοζζηή. Οζ ιεβάθμζ δάζηαθμζ ένπμκηαζ κα ηδ 

δζδάλμοκ. Σμ ηφνζμ ςζηυζμ ζημζπείμ ηδξ αβςβήξ ζηδ πάνηδ ηδξ ανπασηήξ επμ- πήξ ηαζ ζ' μθυηθδνμ 

ημκ εθθδκζηυ ηυζιμ είκαζ δ ζηναηζςηζηή εηπαίδεοζδ. Ωξ φρζζημ ζδεχδεξ βζα ημκ άκενςπμ εεςνείηαζ 

δ ζηναηζςηζηή ανεηή (Σονηαίμξ), δ μπμία ζηδκ ανπαία πάνηδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζηναηζςηζηή 

θάθαββα ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή ηαηηζηή ηδξ μιάδαξ, ςξ ζοθθμβζηήξ ηαζ υπμ ςξ αημιζηήξ δνάζδξ. Απυ 

ημ 550 π.Υ πενίπμο, πμο δ πάνηδ βίκεηαζ ιζα ηθεζζηή ημζκςκία, δ ζηθδνή ζηναηζςηζηή εηπαίδεοζδ 

ακάβεηαζ ζε φρζζημ ηαεήημκ ηαζ ανεηή. Ζ αβςβή ηςκ πανηζαηχκ ανπίγεζ ζημ 7μ έημξ ηδξ δθζηίαξ 

ημοξ ηαζ δζανηεί ιέπνζ ημ 20υ, έπεζ ζοθθμβζηυ παναηηήνα ηαζ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ έθεβπμ εζδζημφ 

αλζςιαημφπμο, ημο παζδμκυιμο. Μέπνζ ημ 20υ έημξ εκηάζζμκηαζ ζε μιάδεξ (αγέλαι, βούαι) ηαζ 

αζημφκηαζ ζηδκ πεζεανπία ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ζοθθμβζημφ πκεφιαημξ, οπυ ηδ δζμίηδζδ ηςκ 

ζηακμηένςκ1. Απυ ημ 12
μ
 έημξ εβηαηαθείπμοκ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ γμοκ ζε ζηναηχκεξ δζαηνεθυιεκμζ 

ιε θζηυηδηα, οπμηείιεκμζ ζε ζοκεπή ζηθδνή εηπαίδεοζδ ηαζ οθζζηάιεκμζ δμηζιαζίεξ, υπςξ 

ιαζηζβχζεζξ, πμο εκζζπφμοκ ηδκ ακημπή ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή ημοξ ζηακυηδηα. ε ακηίεεζδ ιε ημ 

εκδζαθένμκ βζα ηδ ζηναηζςηζηή αβςβή, δ πνυκμζα βζα ηδκ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα αθμνά ιυκμ ηα 

ζημζπεζχδδ, δδθαδή ηδκ εηιάεδζδ ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ. Ζ παθαζά ιμοζζηή αβςβή δζαηδνείηαζ, ςξ 

έκα ααειυ, πνμζανιμζιέκδ υιςξ ζημοξ ζημπμφξ ηδξ κέαξ αβςβήξ, δδθαδή ζηδ δζαιυνθςζδ ημο 

παναηηήνα ηαζ ζηδκ ηυκςζδ ηδξ ιαπδηζηήξ ζηακυηδηαξ. Ζ ιμοζζηή ζοκμδεφεζ ημ αήια ηςκ 

ζηναηζςηχκ ηαζ οπυ ημοξ ήπμοξ ημο αοθμφ δ ηνμιενή ζπανηζαηζηή θάθαββα πνμπςνεί ζηδκ επίεεζδ. 

Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ αβςβή ηςκ ημνζηζζχκ. Ζ βοικαζηζηή ηαζ μζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ιένμξ ηδξ αβςβήξ ημοξ, εκχ δ ιμοζζηή, μ πμνυξ ηαζ ημ ηναβμφδζ ένπμκηαζ ζε 

δεφηενδ ιμίνα. 

Το ιδεώδερ ηηρ ζπαπηιαηικήρ εκπαίδεςζηρ είκαζ κα δδιζμονβήζεζ πμθίηεξ ιε ηέθεζα ζηναηζςηζηή 

ηαηάνηζζδ, απυθοηα πνμζδθςιέκμοξ ζηδκ ζδέα ηδξ παηνίδαξ, ζηα ηεθεφζιαηα ηδξ μπμίαξ πνέπεζ κα 

οπμηάζζμκηαζ ιέπνζ ηδκ οπένηαηδ εοζία. Ζ πάνηδ δεκ απμαθέπεζ ζημκ ήνςα, αθθά επζδζχηεζ κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα πυθδ δνχςκ. Τπδνεηχκηαξ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκίαξ, δ 

εηπαίδεοζδ ηδξ πάνηδξ επζδζχηεζ κα δζαπθάζεζ έκακ εκζαίμ ηφπμ πμθζηχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

απυθοηδ μιμζμιμνθία. 
Η Αθηναϊκή εκπαίδεςζη 

Δκχ ζηδ πάνηδ δ αβςβή ηςκ κέςκ πνμζανιυγεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ ζδεχδεξ ηδξ δδιζμονβίαξ 

πμθειζζηχκ, απυθοηα αθμζζςιέκςκ ζηδκ οπδνεζία ημο ιεβαθείμο ηδξ παηνίδαξ ημοξ, ηαζ ιέκεζ 

ακελέθζηηδ, ζηδκ Αεήκα αημθμοεεί ιζα ελεθζηηζηή πμνεία. Πανάθθδθα ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ημο 

παηνζςηζημφ θνμκήιαημξ, δ αεδκασηή εηπαίδεοζδ απμηηά πμθοιένεζα ηαζ βίκεηαζ πνυηοπμ βζα υθδ 

ηδκ Δθθάδα, απεοεφκεηαζ πνμξ ημ ζφκμθμ ημο ημζκςκζημφ ζχιαημξ ηςκ εθεφεενςκ πμθζηχκ ηαζ, ςξ 

έκα ααειυ, παφεζ πθέμκ κα είκαζ απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ ηςκ ανζζημηναηχκ, υπςξ ηαηά ηδκ μιδνζηή 

επμπή. Σμ αολακυιεκμ εκδζαθένμκ βζα εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ πθέμκ δοκαηυκ κα ζηακμπμζδεεί ιε ημ 

παναδμζζαηυ ανζζημηναηζηυ ηαεεζηχξ ημο πνμζςπζημφ δαζηάθμο. Κάης απυ ηδκ ημζκςκζηή αοηή 

ακαβηαζυηδηα δ εηπαίδεοζδ ανπίγεζ κα βίκεηαζ ζοθθμβζηή ηαζ έηζζ ειθακίγεηαζ μ εεζιυξ ημο 

ζπμθείμο. Σμ πκεοιαηζηυ-επζζηδιμκζηυ ζημζπείμ ειθακίγεηαζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ήδδ απυ ημ ηέθμξ ημο 6μο αζχκα π.Υ. ιε ηδκ ίδνοζδ ηςκ θζθμζμθζηχκ ζπμθχκ ημο 
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Ποεαβυνα ηαζ ημο Ξεκμθάκδ ζηδ Μεβάθδ Δθθάδα ηαζ ηςκ ζαηνζηχκ ζπμθχκ ζημκ Κνυηςκα ηαζ ηδκ 

Κονήκδ.  

Οζ ζμθζζηέξ, δάζηαθμζ ακχηενδξ παζδείαξ, εα δζδάλμοκ δζαθεηηζηή, νδημνζηή ηαεχξ ηαζ ημ ζφκμθμ 

ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ηδξ επμπήξ. Με ηδ δζδαζηαθία ημοξ, ηδκ μπμία πανέπμοκ ιε αιμζαή ζε 

πθμφζζμοξ κέμοξ, επζδζχημοκ κα ημοξ ηαηαζηήζμοκ ζηακμφξ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ δδιυζζςκ οπμεέζεςκ, πνάβια ημ μπμίμ πνμτπμεέηεζ ηδ δζαιυνθςζδ 

ηαθθζενβδιέκςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ. Ζ πμθζηζηή θμζπυκ ανεηή πμο απμηηάηαζ ιε ηδκ 

πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα απμηεθεί βζα ημοξ θζθυδμλμοξ κέμοξ ημ παζδεοηζηυ ζδεχδεξ. Σμ πενζεπυιεκμ 

ηδξ ζμθζζηζηήξ δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ακηζπάθμο ηςκ ζμθζζηχκ ςηνάηδ, μ 

μπμίμξ δζδάζηεζ υηζ δ βκχζδ ηαηαηηάηαζ ιε ημ θυβμ (θμβζηή) ηαζ μδδβεί ζηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά, 

ηαεζζηά ηδκ εηπαίδεοζδ πζμ ζφκεεηδ ηαζ πζμ θζθυδμλδ. 

Απυ ημκ 5μ αζχκα π.Υ. δ Αεήκα βίκεηαζ ημ πκεοιαηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ηέκηνμ ηδξ Δθθάδαξ. Πένα 

απυ ηδκ παναδμζζαηή ζημζπεζχδδ παζδεία ηδξ βοικαζηζηήξ βζα ημ ζχια ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ βζα ηδκ 

ροπή, μ Πθάηςκ εεςνεί απαναίηδηδ ηδ δζδαζηαθία ηδξ αριθμητικής, ηδξ γεωμετρίας, ηδξ 

αστρονομίας ηαζ ηδξ αρμονίας ςξ πνμπαναζηεοή βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ υιλοσουίας πμο είκαζ δ 

ημνςκίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Σα ιαεδιαηζηά είκαζ ηαζ βζα ημκ Ηζμηνάηδ απαναίηδηα ςξ 

πνμπαναζηεοαζηζηυ ιάεδια, αθθά βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ νδημνζηήξ, ηδκ μπμία εεςνεί ςξ 

επζζηέβαζια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σα πνμπαναζηεοαζηζηά αοηά ιαεήιαηα εα 

ιπμνμφζαιε κα ηα εεςνήζμοιε ςξ έκα είδμξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, δ μπμία εα 

ζοζηδιαημπμζδεεί ηαηά ηδκ εθθδκζζηζηή πενίμδμ. Μέπνζ ημ 7μ έημξ ηδξ δθζηίαξ ημοξ ηα παζδζά ζηδκ 

Αεήκα ακαηνέθμκηαζ ζημ ζπίηζ ιε παναιφεζα ηαζ παζπκίδζα. Απυ ημ 7μ έημξ ανπίγεζ βζα ηα αβυνζα δ 

ζπμθζηή αβςβή, πμο πενζθαιαάκεζ ηνεζξ ηθάδμοξ: ηδ γςμναζηική, ηη μοςζική και ηα γπάμμαηα. Οζ 

ιαεδηέξ εα θμζηήζμοκ πνχηα ζημ γπαμμαηιζηή, βζα κα δζδαπεμφκ ακάβκςζδ, βναθή ηαζ ανζειδηζηή. 

Γνάθμοκ ιε αζπιδνυ ακηζηείιεκμ ζε λφθζκα πζκάηζα αθεζιιέκα ιε ηενί ή ιε ιεθάκζ ζε παπφνμοξ. 

Πανάθθδθα απμζηδείγμοκ απμζπάζιαηα απυ ημκ Όιδνμ ηαζ απυ άθθμοξ πμζδηέξ υπςξ ημκ Ζζίμδμ 

ηαζ ημκ υθςκα, ιε ζημπυ ηδκ δεζηή ημοξ ηαθθζένβεζα. Ζ εέζπζζδ ημο κυιμο ημο μζηναηζζιμφ (ηέθδ 

6
μο

 π.Υ. αζχκα) απμηεθεί έκδεζλδ υηζ ημ ζχια ηςκ Αεδκαίςκ πμθζηχκ, ζηδκ πθεζμκυηδηά ημο 

ημοθάπζζημκ, πνέπεζ κα βκχνζγε, ηαηά ηδκ επμπή αοηή, κα βνάθεζ. Μεηά ημ βναιιαηζζηή αημθμοεεί δ 

θμίηδζδ ζημκ κιθαπιζηή, μ μπμίμξ εα δζδάλεζ ηδ ιμοζζηή πμο είκαζ μνβακζηή (ηζεάνα ή αοθυξ) ηαζ 

θςκδηζηή (ηναβμφδζ) ζε ζηίπμοξ θονζηχκ πμζδηχκ. Μένμξ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ παζδείαξ απμηεθεί ηαζ μ 

πμνυξ πμο δζδάζηεηαζ απυ πμνμδζδαζηάθμοξ μζ μπμίμζ ιε έλμδα ημο πμνδβμφ πνμεημζιάγμοκ ημοξ 

πμνμφξ ηςκ κέςκ βζα ηζξ εμνηέξ ηδξ πυθδξ. 

Ζ εηπαίδεοζδ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ θμίηδζδ ζημκ παζδμηνίαδ, δάζηαθμ ηδξ βοικαζηζηήξ πμο αζηεί 

ηα παζδζά ζηζξ παθαίζηνεξ, εκχ μζ κέμζ αζημφκηαζ ζηα δδιυζζα γσμνάσια ηδξ Αηαδδιίαξ, ημο 

Λοηείμο ηαζ ημο Κοκμζάνβμοξ. Με ηδ δζδαζηαθία ηδξ βοικαζηζηήξ μζ κέμζ εημζιάγμκηαζ βζα ημοξ 

αεθδηζημφξ αβχκεξ, δ κίηδ ζημοξ μπμίμοξ απμηεθεί ιεβάθδ ηζιή. Σα ζπμθεία είκαζ ζδζςηζηά ηαζ δ 

αιμζαή ηςκ δαζηάθςκ ηαηααάθθεηαζ απυ ημοξ βμκείξ αθθά ηαζ απυ ηδκ πμθζηεία, βζα ηα παζδζά 

εηείκςκ πμο έπεζακ βζα ηδκ παηνίδα. Όπςξ είκαζ θοζζηυ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα παζδζά ηςκ θηςπχκ 

μζημβεκεζχκ, ηα παζδζά πθμφζζςκ βμκέςκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκεπίγμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ζε 

ακχηενμ επίπεδμ ηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ ανπαία αεδκασηή εηπαίδεοζδ έπεζ ςξ ααζζηά 

ηδξ ζημζπεία ηδ βοικαζηζηή ηαζ ηδ ιμοζζηή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζοκεπχξ είκαζ πενζζζυηενμ 

αεθδηζηυ ηαζ ηαθθζηεπκζηυ, πανά πκεοιαηζηυ. Σμ ζδεχδεξ ηδξ παζδείαξ αοηήξ είκαζ κα ηαηαζημφκ μζ 

κέμζ καλοί καγαθοί. Γζαιμνθχεδηε έηζζ ημ ακενςπζζηζηυ ζδεχδεξ ηδξ ηθαζζηήξ παζδείαξ πμο 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή, δεζηή, αζζεδηζηή ηαζ αεθδηζηή ηαθθζένβεζα ημο ακενχπμο. Οζ 

θζθμζμθζηέξ ζπμθέξ ημο Πθάηςκα ζηδκ Αηαδδιία, ημο Ανζζημηέθδ ζημ Λφηεζμ, ηςκ Κοκζηχκ ζημ 

Κοκυζανβεξ ηαζ δ νδημνζηή ζπμθή ημο Ηζμηνάηδ ημκηά ζημ Λφηεζμ, απμηεθμφκ ζδνφιαηα ακχηενδξ 

εηπαίδεοζδξ. Αηαδδιία ηαζ Λφηεζμ εα επδνεάζμοκ ηαηαθοηζηά ηδκ πκεοιαηζηή πμνεία ηδξ 

ακενςπυηδηαξ. 
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Ζ εθθδκζζηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ δ εηπαίδεοζδ μθυηθδνμο ημο εθθδκζημφ ηυζιμο υπςξ 

δζαιμνθχεδηε ιε ηζξ ηαηαηηήζεζξ ημο Μ. Αθελάκδνμο. Πακημφ υπμο εβηαείζηακηαζ μζ Έθθδκεξ 

ακαπηφζζεηαζ δ θεζημονβία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημοξ εεζιχκ, δδθαδή ζπμθεία ηαζ βοικάζζα. Ωξ 

ζοκέπεζα ηδξ αεδκασηήξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί ηδ ζοζηδιαημπμίδζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή ηδξ ζφκεεζδ, 

ιέζα ζημ πθέβια ηαζ ηάης απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ κέςκ ημζκςκζημπμθζηζηχκ ζοκεδηχκ πμο 

δζαιμνθχκμκηαζ. Οζ ιεβάθεξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ αθθαβέξ (πμθζηζζηζηή εκμπμίδζδ ημο 

εονφηενμο πχνμο ηδξ ακαημθζηήξ Μεζμβείμο, παναηιή ηςκ πυθεςκ-ηναηχκ, δδιζμονβία ιεβάθςκ 

ηναηζηχκ μκημηήηςκ) μδδβμφκ ζε παθάνςζδ ηςκ ζπέζεςκ πμθίηδ ηαζ ηνάημοξ. Μέζα ζηδ βεκζηή 

αζηάεεζα ημ άημιμ ζηνέθεηαζ ζημκ εαοηυ ημο, ζοκεζδδημπμζεί ηαζ δζεηδζηεί ηα δζηαζχιαηά ημο ηαζ 

ηδκ μθμηθήνςζή ημο. Ζ εηπαίδεοζδ, θμζπυκ, ηχνα βίκεηαζ ιέζμ βζα πμθφπθεονδ ακάπηολδ ημο 

ακενχπμο ηαζ απμηηά ζδιακηζηή εέζδ ζηζξ εθθδκζζηζηέξ ημζκςκίεξ. Ζ εθθδκζζηζηή εηπαίδεοζδ 

θεζημονβεί ζηα πθαίζζα ηδξ εθθδκζζηζηήξ πυθδξ, ζηδκ μπμία δ ηεκηνζηή ελμοζία έπεζ εηπςνήζεζ 

ζδιακηζηέξ ανιμδζυηδηεξ. ηα πθαίζζα αοηά δζαιμνθχκεηαζ δ μνβάκςζδ ηςκ ζπμθείςκ (δάζηαθμζ, 

ιαεήιαηα η.ά.). Σα ζπμθεία είκαζ ζοκήεςξ ζδζςηζηά, αθθά πμθθέξ θμνέξ εοηαηάζηαημζ πμθίηεξ 

πανέπμοκ δςνεέξ βζα ζοκηήνδζδ ζπμθείςκ ζημζπεζχδμοξ ή ιέζδξ εηπαίδεοζδξ. Οζ δςνδηέξ είκαζ μζ 

θεβυιεκμζ εοενβέηεξ ηαζ ηα ζπμθεία αοηά εθέβπμκηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ πυθδξ. 

 

Η ζηπαηιωηική οπγάνωζη 

Ζ ελεθζηηζηή πμνεία ηδξ πμθειζηήξ ηέπκδξ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

ακηίζημζπδ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ πυθεςκ-ηναηχκ ή ααζζθείςκ. ηδκ 

ζζημνία ηδξ, ιε αθεηδνία ημκ 11μ αζχκα π.Υ. ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ δζαδμπζηέξ θάζεζξ. 

Απσικά δ ζηναηζςηζηή δφκαιδ ανίζηεηαζ ζοβηεκηνςιέκδ ζημοξ δβειυκεξ ηαζ ημοξ θίβμοξ εηθεηημφξ 

ζοκηνυθμοξ ημοξ. Αοημί ιεηαηζκμφκηαζ ιε άνιαηα, αθθά ζοκήεςξ ιάπμκηαζ πεγμί. Οζ άηαηημζ 

μπθίηεξ πμο ημοξ αημθμοεμφκ παίγμοκ δεοηενεφμκηα νυθμ. 

Η δεύηεπη θάζη ανπίγεζ ζηα ιέζα πενίπμο ημο 7μο αζχκα π.Υ. ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ θάθαββαξ ηςκ 

μπθζηχκ, πμο ζοκεπάβεηαζ ζοθθμβζηή ιαπδηζηή πνμζπάεεζα. Ο πυθειμξ παφεζ πζα κα είκαζ πνμκυιζμ 

ηςκ εηθεηηχκ, ιζα ηαζ μ θαυξ ηχνα παίνκεζ εκενβά ιένμξ ζηζξ ιάπεξ. Οζ μπθίηεξ πςνίγμκηαζ ζε 

ζοκηάβιαηα ηαηά θοθή (5 ζηδ πάνηδ, 10 ζηδκ Αεήκα) ηαζ έπμοκ μιμζυιμνθμ μπθζζιυ. Οζ θίβμζ 

ζππείξ ηαζ μζ εθαθνά μπθζζιέκμζ πεγμί ζοκεπζημονμφκ ηδ θάθαββα, δ μπμία απμηεθεί πθέμκ ηδ 

ααζζηή ιμκάδα ημο ζηναημφ. Οζ ιάπεξ αημθμοεμφκ ηάπμζμ ηεθεημονβζηυ ηαζ δζέπμκηαζ απυ έκα είδμξ 

αεθδηζημφ πκεφιαημξ.  

Η ηπίηη θάζη ένπεηαζ ιεηά ηα Μδδζηά. ηδκ πενίμδμ αοηή δ ηεπκζηή ημο πμθέιμο είκαζ 

πενζζζυηενμ ελεθζβιέκδ. Σμ ζππζηυ, μζ ρζθμί ηαζ ημ κέμ ζχια ηςκ πεθηαζηχκ  ακαθαιαάκμοκ νυθμοξ 

ελίζμο ζδιακηζημφξ ι' αοημφξ ηςκ μπθζηχκ ηδξ θάθαββαξ. Πανάθθδθα ακαπηφζζμκηαζ κέεξ ηαηηζηέξ 

ζηδκ μπφνςζδ ηςκ πυθεςκ ηαζ ζημοξ ηνυπμοξ πμθζμνηίαξ. Ζ πενζζζυηενμ εοέθζηηδ ιαηεδμκζηή 

θάθαββα ηαζ ημ αανφ ζππζηυ αθθάγμοκ μοζζαζηζηά ηδκ ηαηηζηή ημο πμθέιμο. Σμ παθζυ ηεθεημονβζηυ 

ηαζ μ αεθδηζηυξ παναηηήναξ ζηαδζαηά ελαθακίγμκηαζ. Απυ ημκ 4μ αζχκα π.Υ. ιάθζζηα, ηάκμοκ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ ηαζ ζηναηεφιαηα ηαεανά ιζζεμθμνζηά. 

 

Η Θπηζκεία και η θπηζκεςηική γιοπηή. 

Ζ γςή ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδ ενδζηεία. Πθήεμξ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

παναηηδνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ πμθζηζζιυ ημοξ (εμνηέξ, αβχκεξ, εέαηνμ, ηαθθζηεπκζηή 

δδιζμονβία) έπμοκ ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ ζπέζδ ι ' αοηή. Θευηδηεξ, ζενά ηαζ θαηνεοηζηέξ 

εηδδθχζεζξ πμο ζοκοθαίκμκηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή γςή ακζπκεφμκηαζ ζηη μινωική ηαζ αημθμφεςξ 

ζηδ μςκηναϊκή εποσή. Οζ ιζκςζηέξ εευηδηεξ, υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζηα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα, 

είκαζ ηονίςξ εευηδηεξ εδθοηέξ, πμο εεςνείηαζ υηζ εκζανηχκμοκ ηζξ γςηζηέξ δοκάιεζξ ηδξ θφζδξ, ιε 

ηονζυηενδ ηδ ιδηένα-εεά, δ μπμία, πμθθέξ θμνέξ, ζοκμδεφεηαζ απυ έκακ ανζεκζηυ πάνεδνμ, ημ εευ 

ηδξ αθάζηδζδξ, πμο πεεαίκεζ ηαζ λακαγεί. Οζ θαηνεοηζηέξ εηδδθχζεζξ ηεθμφκηαζ ηυζμ ζε 

ηαημζηδιέκμοξ πχνμοξ (ακάηημνα, μζηίεξ), υζμ ηαζ ζηδκ φπαζενμ (ζπδθζέξ, ημνοθέξ αμοκχκ, πχνμοξ 
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ιε δέκδνα), αθθά ηαζ ζε ηάθμοξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ηδ θαηνεία ηςκ κεηνχκ. Οζ πζζημί, 

βζα κα επζηφπμοκ ηδ ζοκδνμιή ηδξ εευηδηαξ, ανπζηά βζα ηδκ ηανπμθμνία ηδξ βδξ ηαζ ανβυηενα βζα 

ηδκ εουδςζδ ηςκ ειπμνζηχκ ημοξ δναζηδνζμηήηςκ, πνμζθένμοκ ζ' αοηήκ ηανπμφξ, άκεδ, εζδχθζα, 

πμθφηζια ακηζηείιεκα, ηαζ εοζίεξ γχςκ. Δηδδθχζεζξ ηδξ ζοθθμβζηήξ θαηνείαξ απμηεθμφκ μζ πμιπέξ 

ζενέςκ ηαζ πζζηχκ πμο ιεηαθένμοκ ηζξ πνμζθμνέξ ζηδ εευηδηα, μζ πμνμί πνμξ ηζιήκ ηδξ ηαζ μζ 

ηαονμιαπίεξ πμο, ηαηά ιία άπμρδ, ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζενυηδηα ημο ηαφνμο ςξ ζοιαυθμο 

βμκζιυηδηαξ. Ηενά ζφιαμθα, υπςξ μζ δζπθμί πεθέηεζξ ηαζ ηα ζενά ηέναηα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ 

θαηνεία. 

Απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ δμλαζίεξ ηδξ ιεηαιοηδκασηήξ επμπήξ εα πνμηφρεζ δ ενδζηεία ηςκ εεχκ ημο 

Οθφιπμο, ιε ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ εεχκ, ημκ ακενςπμιμνθζζιυ ηαζ 

ημκ παηνζανπζηυ παναηηήνα, πμο ακηακαηθά ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ. Ο Γίαξ 

ηοαενκά απυ ημ παθάηζ ημο ζημκ Όθοιπμ ηαζ ζοβηαθεί ημ ζοιαμφθζμ ηςκ εεχκ, υπςξ μ ααζζθζάξ 

ζηδκ ακενχπζκδ ημζκςκία ημ ζοιαμφθζμ ηςκ εοβεκχκ. Οζ εεμί πανειααίκμοκ ηαζ νοειίγμοκ ηδ γςή 

ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ. Σμ δςδεηάεεμ ημο Οθφιπμο εα απμηεθέζεζ ηδκ επίζδιδ 

ενδζηεία ηςκ Δθθήκςκ. ημ ηέθμξ ηδξ ανπασηήξ επμπήξ μ Γίαξ, δ Ήνα, δ Αεδκά, μ Απυθθςκ, μ 

Πμζεζδχκ ηαζ μζ οπυθμζπμζ εεμί ημο Οθφιπμο θαηνεφμκηαζ ζ' μθυηθδνμ ημκ εθθδκζηυ ηυζιμ. 

Πανάθθδθα υιςξ ιε ηδκ επίζδιδ, δ θασηή ενδζηεία, πμο έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ θαηνείαξ ηζξ 

πακάνπαζεξ πευκζεξ εευηδηεξ ημο εακάημο ηαζ ηδξ αθάζηδζδξ, εα απμηεθέζεζ ημκ άθθμ πυθμ ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ γςήξ. Οζ πευκζεξ εευηδηεξ πμο πανέπμοκ ζημοξ ακενχπμοξ ηα αβαεά ηδξ βδξ έπμοκ 

ααεφηαηεξ νίγεξ ζηδκ ροπή ημο θαμφ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μ φπαημξ ηςκ εεχκ, μ Εεοξ, εευξ 

μονάκζμξ ηαη' ελμπήκ, θαηνεφεηαζ πανάθθδθα ηαζ ςξ πευκζμξ. Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα δ 

Δζηία ηαζ μ Ένηεζμξ Εεοξ πμο πνμζηαηεφμοκ ηδκ μζημβέκεζα, μ βάιμξ πμο πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ Γία 

ηαζ ηδκ Ήνα ηαζ δ Αεδκά ηαζ μ Εεοξ ςξ πμθζεφξ, πμο πνμζηαηεφμοκ ηδκ πυθδ ηαζ ηδκ πμθζηζηή γςή. 

Ζ θαηνεία ηςκ Θεχκ βίκμκηαζ ζε εζδζημφξ ηυπμοξ ηαζ οπάνπεζ ενδζηεοηζηυ ζεναηείμ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ. Όηακ δ θαηνεία είκαζ ζοθθμβζηή βίκμκηαζ εμνηέξ ιε επζιένμοξ 

εηδδθχζεζξ, υπςξ δ πμιπή, δ εοζία, ημ βεφια ηαζ μζ αβχκεξ.  Ζ εμνηή πνμζθένεζ ηδκ εοηαζνία βζα 

εκίζποζδ ηδξ ζοκμπήξ ηδξ ημζκυηδηαξ, ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιεθχκ ηδξ ζ' αοηή. Γζα κα ελαζθαθζζηεί 

δ ζοιιεημπή, υθεξ μζ ζοκδεζζιέκεξ δδιυζζεξ δναζηδνζυηδηεξ, δζηαζηζηέξ, ζηναηζςηζηέξ, 

εηπαζδεοηζηέξ δζαηυπημκηαζ. Απμηθείμκηαζ ιυκμ μζ εκαβείξ, δδθαδή υζμζ δζέπναλακ ακυζζεξ πνάλεζξ 

ηαζ ιζάκεδηακ ηαζ μζ άηζιμζ, δδθαδή υζμζ έπαζακ ηα πμθζηζηά ημοξ δζηαζχιαηα. ε θίβεξ πενζπηχζεζξ 

αηυια απμηθείμκηαζ μζ δμφθμζ, μζ λέκμζ ηαζ μζ βοκαίηεξ. Οζ εμνηέξ ζοκδέμκηαζ επίζδξ ιε ηδκ 

πκεοιαηζηή, ηαθθζηεπκζηή, μζημκμιζηή, ειπμνζηή ηαζ πμθζηζηή δναζηδνζυηδηα. ημοξ αβχκεξ 

έπαζνκακ ιένμξ ιυκμ Έθθδκεξ μζ μπμίμζ ζοβηεκηνχκμκηακ απυ μθυηθδνμ ημκ εθθδκζηυ ηυζιμ ηδξ 

ιδηνμπμθζηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηςκ απμζηζχκ. Οζ αάναανμζ ηαζ μζ δμφθμζ απμηθείμκηακ. Οζ πυθεζξ 

έδεζπκακ ηδκ εοζέαεζά ημοξ ιε αθζενχζεζξ πμθφηζιςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ μζ κζηδηέξ απμηημφζακ θήιδ 

ηυζμ μζ ίδζμζ, υζμ ηαζ ημ βέκμξ ηαζ δ πυθδ ημοξ. Σα αβςκίζιαηα ήηακ μ δνυιμξ, δ ανιαημδνμιία, δ 

πάθδ, δ ποβιαπία, ημ παβηνάηζμκ, μ δίζημξ, ημ αηυκηζμ η.ά. Οζ αβχκεξ είκαζ πδβή έιπκεοζδξ βζα ηδκ 

πμίδζδ ηαζ βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία. Ο Πίκδανμξ ιε ηδκ πμίδζή ημο φικδζε ημοξ κζηδηέξ, 

εκχ μζ ηαθθζηέπκεξ δδιζμφνβδζακ ανζζημονβήιαηα ιε πνυηοπα ημοξ αεθδηέξ ηςκ αβχκςκ. 

Οι μςζηηπιακέρ λαηπείερ είκαζ ιοζηζηέξ ζενμηεθεζηίεξ, μζ μπμίεξ πνμτπμεέημοκ πνμζςπζηή ιφδζδ 

ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Πνυηεζηαζ βζα θαηνεοηζηέξ εηδδθχζεζξ αοευνιδηεξ, ιε έκημκμ ζοβηζκδζζαηυ 

ζημζπείμ πμο απμαθέπμοκ ζε πνμζςπζηή, αζςιαηζηή επαθή ιε ημ εείμ. Σα Δθεοζίκζα ιοζηήνζα είκαζ 

δ ζπμοδαζυηενδ απυ ηζξ ιοζηδνζαηέξ θαηνείεξ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε πακάνπαζεξ αβνμηζηέξ εμνηέξ, πμο 

απέαθεπακ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηανπμθμνίαξ ημο ζζηανζμφ. Οζ εμνηέξ, ζοκδεδειέκεξ ιε ημ ιφεμ ηδξ 

Γήιδηναξ ηαζ ηδξ εοβαηέναξ ηδξ Πενζεθυκδξ, ηδκ μπμία δ εεά λακαανίζηεζ, ιεηά ηδκ απαβςβή ηδξ 

απυ ημ εευ ημο ηάης ηυζιμο, απμηημφκ ααεφηενμ πενζεπυιεκμ. 

Ζ ανπασηή επμπή είκαζ δ επμπή ηδξ αηιήξ ηςκ πνμθδηζηχκ ζενχκ ή μανηείων. Ζ ακάπηολή ημοξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάβηδ πμο έπμοκ μζ άκενςπμζ κα ακηζιεηςπίγμοκ απμηεθεζιαηζηυηενα ημ ιέθθμκ 

ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ημοξ απαζπμθμφκ. Σα εεσηά ζδιεία πμο πνμδδθχκμοκ ημ ιέθθμκ ηαζ ιε 
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αάζδ ηα μπμία μ άκενςπμξ ιπμνεί κα νοειίζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο είκαζ πμζηίθα: ημ πέηαβια ηςκ 

πμοθζχκ, ημ θφζδια ημο αένα, ηα ζπθάπκα ηςκ γχςκ ηδξ εοζίαξ, ηα υκεζνα η.θπ. Όιςξ μ εευξ 

ιπμνεί κα θακενχζεζ ημ ιέθθμκ ή ηζξ θφζεζξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ιέζς εκυξ ακενχπμο πμο, 

εονζζηυιεκμξ ζε έηζηαζδ, ιεηαθένεζ ημοξ θυβμοξ ημο. Αοηυ βίκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ θαηνείαξ 

ημο εεμφ, ημ μανηείον ή τρηζηήριον και μζ θυβμζ ημο εεμφ είκαζ μ τρηζμός. Σμ ανπαζυηενμ απυ ηα 

εθθδκζηά ιακηεία είκαζ ημ ιακηείμ ημο Γία ζηδ Γςδχκδ. Γκςζηά αηυια είκαζ ηα ιακηεία ηδξ Δθφναξ 

ζηδ Θεζπνςηία, ημο Σνμθςκίμο ζηδ Λζααδζά η.ά. Σμ πενζθδιυηενμ είκαζ ημ μανηείο ηος Απόλλωνα 

ζηοςρ Δελθούρ, πμο απέηηδζε ηενάζηζα θήιδ ηαζ έλς απυ ημκ εθθδκζηυ πχνμ. ' αοηυ πνμζέθεοβακ 

πυθεζξ ηαζ ζδζχηεξ βζα ζμαανά δδιυζζα αθθά ηαζ βζα ηαεδιενζκά, ζοκήεδ γδηήιαηα. Δίκαζ βκςζηυξ 

π.π. μ νυθμξ ημο Μακηείμο ζημκ απμζηζζιυ, ιε ηζξ ζπεηζηέξ ζοιαμοθέξ πμο είπακ ηαεμδδβδηζηυ 

παναηηήνα, υπςξ ηαζ μ νυθμξ ημο ζηδκ μνβάκςζδ ηςκ πυθεςκ. Μεηά ηα Μδδζηά ημ ηφνμξ ημο 

Μακηείμο άνπζζε κα ιεζχκεηαζ, ίζςξ επεζδή δεκ είπε πνμαθέρεζ ηδ κίηδ ηςκ Δθθήκςκ. Οζ πμθζηζηέξ 

απμθάζεζξ δεκ ζοκ-δέμκηακ πθέμκ ιε ηδκ έβηνζζή ημο. ημ ελήξ πενζμνίζηδηε κα πνδζιμδμηεί βζα 

ζδζςηζηά γδηήιαηα ηαζ μ νυθμξ ημο δεκ ήηακ πθέμκ ζδιακηζηυξ. 

 

Η επγαζία  

ηα ομηπικά έπη εηηυξ απυ πενζπέηεζεξ ηαζ πμθειζηά βεβμκυηα οπάνπμοκ πμθθά ζημζπεία ηδξ 

ηαεδιενζκήξ γςήξ ηδξ επμπήξ ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ ηαζ αοηήξ ηαηά ηδκ μπμία βνάθηδηακ. ηδκ 

μιδνζηή ημζκςκία ενβάγμκηακ απυ ημζκμφ ααζζθείξ, άνπμκηεξ, εθεφεενμζ πμθίηεξ ηαζ δμφθμζ. Οζ ίδζμζ 

μζ ενβάηεξ ηδξ βδξ, ηδξ εάθαζζαξ ή ημο αμοκμφ, υηακ μζ ακάβηεξ ημ απαζημφζακ, άθδκακ ηα εζνδκζηά 

ένβα ημοξ ηαζ έπζακακ ηα υπθα βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηάπμζμκ επζδνμιέα ή κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ 

επεηηαηζηέξ μνέλεζξ ημο δβειυκα ημοξ. Πανάθθδθα, μζ θεβυιεκμζ δημιοσργοί, πμο ημζκςκζηά ήηακ 

ημκηά ζηδκ μιδνζηή ανζζημηναηία, είπακ ηαζ άθθεξ ζηακυηδηεξ, βζα ηζξ μπμίεξ επζηναημφζε δ άπμρδ 

υηζ ήηακ δχνμ ηςκ εεχκ (ιερείς, μάνηεις, ιαηροί, αοιδοί). Μζα λεπςνζζηή ηαηδβμνία δδιζμονβχκ ήηακ 

ηαζ μζ ηεπκίηεξ (λοθμονβμί, παθηείξ, ηεναιμπμζμί, ιμοζζημί). Οζ πενζζζυηενμζ πάκηςξ ήηακ πθακυδζμζ 

ηαζ δζέεεηακ μζ ίδζμζ ηα πνμσυκηα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. οκήεςξ μκμιάγμκηακ βάνασζοι ή τειρώνακηες. 

Καηά ηα απσαϊκά σπόνια ημ ζηδκζηυ αθθάγεζ. Ζ πυθδ-ηνάημξ ςξ εεζιυξ ζζπονμπμζείηαζ, ημ ειπυνζμ 

ιε ηδκ εζζαβςβή ημο κμιίζιαημξ, ηδκ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ημκ απμζηζζιυ λεθεφβεζ απυ ηα 

ζηεκά ημπζηά υνζα ηαζ ημ άημιμ απεθεοεενχκεηαζ. Κάης απυ ηέημζεξ ζοκεήηεξ μζ ηεπκίηεξ ανίζημοκ 

ηδκ εοηαζνία κα εβηαηαζηαεμφκ ιυκζια ζε ηάπμζα πυθδ, κα ακμίλμοκ ημ ενβαζηήνζμ ημοξ ηαζ ιε ηδ 

αμήεεζα δμφθςκ κα αολήζμοκ ηδκ παναβςβή ημοξ. ηαδζαηά ηα ενβαζηήνζα πμθθαπθαζζάγμκηαζ. 

οκέπεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ελέθζλδξ είκαζ δ ειθάκζζδ κέςκ επαββεθιάηςκ, πμο ένπμκηαζ κα ηαθφρμοκ 

ηζξ ζοκεπχξ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ηαζ  ηζξ ηαηακαθςηζηέξ απαζηήζεζξ. 

Καηά ηδκ κλαζική πεπίοδο, πανά ημ υηζ ηάπμζμζ επχκοιμζ ανζζημηνάηεξ (Πθάηςκ, Ανζζημηέθδξ, 

Ξεκμθχκ) εεςνμφζακ οπμηζιδηζηή ηάεε ιζζεςηή ηαζ πεζνςκαηηζηή ενβαζία, δεκ ήηακ δοκαηυκ κα 

ακαημπεί ημ δζανηχξ μβημφιεκμ νεφια ακάπηολδξ κέςκ επαββεθιάηςκ. Δπεζδή δ ζοιιεημπή ηςκ 

Αεδκαίςκ πμθζηχκ ζηα ημζκά ηδξ πυθδξ απαζημφζε πμθφ πνυκμ αθθά ηαζ βζα άθθμοξ θυβμοξ, 

ζηαδζαηά δμφθμζ ηαζ ιέημζημζ ακέθααακ ηζξ πενζζζυηενεξ πεζνςκαηηζηέξ ή ιζζεςηέξ ενβαζίεξ. ηδκ 

αεδκασηή μζημκμιζηή γςή θεζημονβμφζε πναηηζηά μ κυιμξ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ. Καιζά 

κμιμεεζία δεκ ηαευνζγε ηάπμζμοξ θεζημονβζημφξ ή πνμζηαηεοηζημφξ υνμοξ ενβαζίαξ. Ζ ακενβία ήηακ 

οπανηηυ θαζκυιεκμ. Κάεε πνςί μζ άκενβμζ ηδξ Αεήκαξ ζοβηεκηνχκμκηακ ζηδκ Αβμνά ηαζ μζ 

ενβμδυηεξ ιπμνμφζακ κα επζθέλμοκ υζμοξ ηαζ βζα υζμ πνμκζηυ δζάζηδια ήεεθακ. Όηακ δ ακενβία 

έθηακε ζε ιεβάθμ πμζμζηυ, μζ οπεφεοκμζ πμθθχκ πυθεςκ ηαηέθεοβακ ζημ ιέηνμ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ιεβάθςκ δδιυζζςκ ένβςκ βζα κα ηδκ ακηζιεηςπίζμοκ. Ο Πθμφηανπμξ οπμζηδνίγεζ υηζ έκαξ απυ ημοξ 

θυβμοξ ηςκ ένβςκ ημο Πενζηθή ζηδκ Αηνυπμθδ ήηακ ηζ αοηυξ. Οζ ιένεξ πμο δεκ ενβάγμκηακ μζ 

Αεδκαίμζ (ανβίεξ) οπμθμβίγμκηαζ ζε 60 ημ πνυκμ. Σμ διενμιίζεζμ εκυξ απθμφ ενβάηδ δεκ ήηακ 

ηαευθμο ζηακμπμζδηζηυ. οκήεςξ ήηακ ιυθζξ 1 δναπιή. Με ημ πμζυ αοηυ δεκ ιπμνμφζε κα γήζεζ ιζα 

μζημβέκεζα, πανά ηδκ παναδμζζαηή θζηυηδηα ηςκ Δθθήκςκ. 
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Τα επαγγέλμαηα. 

ηδκ φπαζενμ ζοκακηάιε ημοξ βεςνβμφξ, ημοξ ηηδκμηνυθμοξ, ημοξ θαηυιμοξ, ημοξ οθμηυιμοξ, ημοξ 

ιεηαθθςνφπμοξ ηαεχξ ηαζ υζμοξ αζπμθμφκηακ ιε ημ ράνεια ηαζ ημ ηοκήβζ. ηζξ πυθεζξ οπήνπακ μζ 

αββεζμβνάθμζ, μζ ηνεμπχθεξ μζ αονζμδέρεξ, μζ ζηοημηυιμζ (οπμδδιαημπμζμί), ηα οθάζιαηα, πμο 

ηονίςξ πνμένπμκηακ απυ ηδ νυηα ηαζ ημκ ανβαθεζυ ηςκ βοκαζηχκ ηάεε ζπζηζμφ, ακαθάιαακακ μζ 

ααθείξ κα δχζμοκ ημ επζεοιδηυ πνχια ηαζ μζ βκαθείξ κα ηα πενζπμζδεμφκ. Ζ ζοκέπεζα ακήηε ζημοξ 

νάθηεξ ηαζ ζηζξ νάθηνεξ. Σμ επάββεθια ημο ηναπεγίηδ/δακεζζηή ζοκακηάηαζ ζοπκυηενα ηαηά ηα ηέθδ 

ημο 5 μο π.Υ. αζχκα, ςξ απυννμζα ηδξ ηυηε μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο μ 

Ηππμηνάηδξ ζηδ εέζδ ημο ειπεζνζζιμφ ηαζ ηδξ ιαβείαξ έααθε ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ παναηήνδζδ, ημ 

επάββεθια ημο ιαηπού πήνε ημ δνυιμ ηδξ ελέθζλδξ. ηδκ Αεήκα ιαηποδιδάζκαλοι ιάεαζκακ ζημοξ 

επίδμλμοξ βζαηνμφξ ηα ζημζπεζχδδ βζα ηδ δζαβκςζηζηή ηςκ αζεεκεζχκ, ηδκ πναηηζηή εεναπεία 

(αεκημφγεξ, αθαζιάλεζξ) ηαζ ηδκ επζθακεζαηή πεζνμονβζηή. Ακαθένμκηαζ ηαζ ηάπμζεξ εζδζηυηδηεξ 

βζαηνχκ, υπςξ μζ οθθαλμίαηποι πμο πνδζζιμπμζμφζακ ημθθφνζα ηαζ μζ οδονηίαηποι πμο ζθνάβζγακ 

ηα δυκηζα ιε ιμθφαζ ή πνοζάθζ. οκαθή ήηακ ηαζ ηα βοκαζηεία επαββέθιαηα ηδξ νοζοκόμαρ, ηδξ 

μαίαρ (δ ιδηένα ημο ςηνάηδ ήηακ ιαία) ηαζ ηδξ ππακηικήρ θεπαπεύηπιαρ (βζα βοκαίηεξ πμο απυ 

κηνμπή δεκ ήεεθακ κα πάκε ζε άκδνεξ βζαηνμφξ). Οζ πιζοηόμοι ζοκέθεβακ ηα αυηακα ηαζ ηα έθενκακ 

ζημ θαπμακοποιό βζα επελενβαζία ηαζ δζάεεζδ. Πμθθέξ θμνέξ ημ νυθμ ημο θανιαημπμζμφ έπαζγε μ 

ίδζμξ μ βζαηνυξ. Οζ κάπηλοι (ιζηνέιπμνμζ) ηαζ μζ έμποποι (ιεβαθέιπμνμζ) απμηεθμφζακ δφμ απυ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ επαββεθιαηζηέξ ηάλεζξ. Οζ μεηπονόμοι ηαζ μζ αγοπανόμοι είπακ οπυ ζοκεπή 

παναημθμφεδζδ ημοξ ηάπδθμοξ ηαζ θζβυηενμ ημοξ ειπυνμοξ, επεζδή δ πυθδ είπε έζμδα, οπυ ιμνθή 

θυνςκ, απυ αοημφξ.  

 

Τα θαγηηά και ηα ποηά ηων Απσαίων 

Γεκζηά μζ Έθθδκεξ ήηακ θζημδίαζημζ, ηονίςξ ελαζηίαξ ηδ παναδμζζαηήξ ημοξ θηχπεζαξ. Σμ πνςζκυ 

ημοξ (αηνάηδια) ήηακ ζοκήεςξ θίβμ ρςιί αμοηδβιέκμ ζε ηναζί ηαζ ίζςξ θίβεξ εθζέξ ή ζφηα. Απθυ 

ήηακ, ηαηά ηακυκα, ηαζ ημ ιεζδιενζακυ θαβδηυ (άνζζημκ), υπςξ ηαζ ημ απμβεοιαηζκυ (εζπένζζια). 

Σμ ηφνζμ θαβδηυ ημοξ ήηακ ημ αναδζκυ (δείπκμκ). Βαζζηυ ζημζπείμ δζαηνμθήξ απμηεθμφζε ημ 

ζζηανέκζμ ρςιί (άνημξ) ηαζ ηονίςξ ηα ηνζεανέκζα παλζιάδζα (ιάγα), πμο ςξ πζμ θηδκά ηα ζοκήεζγακ 

μζ θηςπμί. Σμ θαβδηυ πμο ζοκμδεουηακ απυ ρςιί μκμιαγυηακ βεκζηά υρμκ. Δπεζδή ημ ράνζ (ζπεφξ) 

ενπυηακ πνχημ ζε πνμηίιδζδ ηαζ ηαηακάθςζδ θαβδηυ, ζηαδζαηά επζηνάηδζε "υρμκ" κα ζδιαίκεζ 

απμηθεζζηζηά ράνζ. Ζ ραναβμνά ηδξ Αεήκαξ ήηακ ημ πζμ πμθοζφπκαζημ ιένμξ. Απυ ηα ράνζα ημο 

βθοημφ κενμφ ηα πζμ πενζγήηδηα ήηακ ηα πέθζα ηδξ Κςπαΐδαξ ηαζ απυ ηα ράνζα ηδξ εάθαζζαξ μζ 

ηυκμζ. Σα εαθαζζζκά (ηαθαιάνζα, ζμοπζέξ, μζηναημεζδή) δεκ ήηακ ηαευθμο εοηαηαθνυκδηα. Σμ 

ηνέαξ ήηακ είδμξ πμθοηεθείαξ. Σμ ιυκμ πμο ιπμνμφζε κα πνμζεββίζεζ έκα θηςπυ ααθάκηζμ ήηακ ημ 

πμζνζκυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πμθθμί πενίιεκακ ηζξ ενδζηεοηζηέξ βζμνηέξ ιε ηζξ ηαεζενςιέκεξ εοζίεξ, βζα 

κα ημ απμθαφζμοκ δςνεάκ. Οζ πανηζάηεξ ζηα ζοζζίηζά ημοξ ζοκήεζγακ ημ βκςζηυ ιέθακα γςιυ, 

πζεακυηαηα ηνέαξ πμζνζκυ ιε αίια, λφδζ ηαζ αθάηζ. Ο ηοηεχκ ήηακ ηάηζ ακάιεζα ζε θαβδηυ ηαζ πμηυ. 

Σμκ ζοκήεζγακ πμθφ μζ πςνζημί ηαζ ημκ οπμηζιμφζακ μζ ανζζημηνάηεξ. Ήηακ αθεφνζ απυ ηνζεάνζ 

δζαθοιέκμ ζε ηναζί ή ζε κενυ ηαζ ανςιαηζζιέκμ ιε εοιάνζ, ιέκηα, θθζζημφκζ η.ά. Οζ ανπαίμζ δεκ 

είπακ πζνμφκζα ζημ ηναπέγζ. Υνδζζιμπμζμφζακ ηα δάηηοθά ημοξ βζα κα πζάκμοκ ηζξ ηνμθέξ. Πζάηα 

είπακ αθθά ηα πνδζζιμπμζμφζακ ηονίςξ βζα ζμφπεξ. ηα άθθα θαβδηά ημ πζάημ ακηζηαεζζημφζε έκα 

ηνζεανέκζμ παλζιάδζ ή ιζα ιεβάθδ θέηα ηονί. Κμοηάθζα ηαζ ιαπαίνζα οπήνπακ, ηαηά πενίζηαζδ, ζημ 

ηναπέγζ. Σα ηφνζα πμηά ηςκ ανπαίςκ ήηακ ημ κενυ, ημ βάθα ηαζ θοζζηά ημ ηναζί, βζα ηδκ παναζηεοή 

ημο μπμίμο είπακ δζημφξ ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ζοπκά ημ ανςιάηζγακ ιε εοιάνζ, ιέκηα ή ιέθζ. Οζ Έθθδκεξ 

δεκ έπζκακ πμηέ ημ ηναζί ακένςημ (άηναημκ μίκμκ). Σμ έααγακ ζε ηναηήνα ιαγί ιε κενυ ηαζ 

ηακυκζγακ, ηαηά πενίζηαζδ, ηδκ ακαθμβία. Αοηή ζοκήεςξ ήηακ έκα ιένμξ ηναζί πνμξ δφμ ή ηνία 

κενυ. Σδκ πυζδ "άηναημο μίκμο" εεςνμφζακ ααναανζηή ζοκήεεζα. 

 

Η ενδςμαζία και ο καλλωπιζμόρ.  
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Απυ ηδκ επμπή ημο Οιήνμο ςξ ηδκ εθθδκζζηζηή πενίμδμ, ημοθάπζζημκ ζημ ιδηνμπμθζηζηυ εθθδκζηυ 

πχνμ, μζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηςκ Δθθήκςκ είκαζ ζπεηζηά 

ιζηνέξ. Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ έδζκακ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ εκδοιαζία, ηδκ ηυιιςζδ ηαζ ημκ 

ηαθθςπζζιυ ημο ζχιαημξ, αθμφ δ ιυδα ζοκδευηακ άιεζα ηαζ ηυηε, υπςξ ηαζ ηχνα, ιε ηδκ 

ημζκςκζηή εέζδ, ημ θφθμ, ηδκ δθζηία ηαζ ημ επάββεθια. Ζ ααζζηή ζδέα βζα ηδ ιμνθή ηαζ ημ οθζηυ 

ηςκ εκδοιάηςκ είπε άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ θεζημονβζηυηδηά ημοξ ηαζ, βζα ηζξ επζθμβέξ πμο βίκμκηακ, 

θαίκεηαζ υηζ θαιαάκμκηακ οπυρδ ηα ηνζηήνζα ηδξ πνδζζιυηδηαξ ηαζ ηδξ άκεζδξ. ηδκ ανπαία Αεήκα 

ηα ημονεία ήηακ πχνμξ μζηείμξ βζα ημοξ άκδνεξ, μζ μπμίμζ πενζπμζμφκηακ ζοπκά ηα ιαθθζά ημοξ, ηα 

βέκζα ημοξ, αηυιδ ηαζ ηα κφπζα πενζχκ ηαζ πμδζχκ. Γζαηδνμφζακ πθμφζζα βεκεζάδα, ημοθάπζζημκ 

ιέπνζ ηα πνυκζα ημο Μ. Αθελάκδνμο, μπυηε άνπζζακ κα λονίγμοκ εκηεθχξ ημ πνυζςπμ ημοξ. Ζ 

θεζημονβζηυηδηα απμηεθμφζε ηαζ ζηα οπμδήιαηα ημ ααζζηυηενμ ηνζηήνζμ. Σα ακδνζηά ημζιήιαηα 

πενζμνίγμκηακ ζοκήεςξ ζε έκα δαπηοθίδζ πμο πνδζίιεοε ςξ ζθναβζδυθζεμξ. Ακηίεεηα, ζηα βοκαζηεία 

ημζιήιαηα οπήνπε ιεβάθδ πμζηζθία. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιεζχεδηε ημ αάνμξ ηαζ ημ ιέβεεμξ 

ημοξ. Σα αανζά πενζδέναζα ηδξ ανπασηήξ επμπήξ ακηζηαηαζηάεδηακ ζηδκ ηθαζζηή πενίμδμ απυ 

εθαθνζέξ αθοζίδεξ, αναπζυθζα, ζημοθανίηζα, δζαδήιαηα, πυνπεξ ηαζ ηαζκίεξ ιε ημζιήιαηα πμο 

θμνζμφκηακ βφνς απυ ημοξ αζηναβάθμοξ ή ημοξ αναπίμκεξ. Οζ βοκαίηεξ ζοκήεζγακ κα αάθμοκ ηα 

ιάβμοθα ηαζ ηα πείθδ, πνδζζιμπμζχκηαξ θεοηυ ακεναηζηυ αζαέζηζμ (ρζιφεςκ) ηαζ ηυηηζκμ πνχια 

απυ νίγεξ θοηχκ ή μνοηηά. Σα πείθδ αάθμκηακ ιε ηυηηζκμ ιίθημ, ηα θνφδζα ηαζ ηα αθέθανα ιε 

ακηζιυκζμ ή θμφιμ. Πενζγήηδηα ήηακ ηα ανχιαηα πμο βίκμκηακ απυ ηδκ ακάιζλδ δζαθυνςκ εθαίςκ 

(εθζάξ, πζηναιφβδαθμο, ζμοζαιζμφ) ιε θοηά ή θμοθμφδζα.  Πμθθέξ θμνέξ δ ειθάκζζδ ζοκδευηακ 

άιεζα ιε ηδκ επαββεθιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή εέζδ ηςκ αηυιςκ: δ πμθοηέθεζα ηαζ δ εηθεηηζηυηδηα 

θαίκεηαζ υηζ παναηηήνζγε ημ κηφζζιμ ηςκ νδηυνςκ ζηδκ ηθαζζηή επμπή, εκχ δ εηηεκηνζηυηδηα ημ 

κηφζζιμ ηςκ ηαθθζηεπκχκ. Γμφθμζ ηαζ ηεπκίηεξ ανημφκηακ ζε θίβα ηαζ πμκηνμημιιέκα εκδφιαηα, εκχ 

ηα θεπηά, αναπκμΰθακηα εκδφιαηα εεςνμφκηακ άζεικα, αθμφ ηαηά ηακυκα πνμηζιζυκηακ απυ ηζξ 

εηαίνεξ. 

 

Επίλογορ 
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βίβκεζεαζ ηαζ ηδκ Ηζημνία, επέδναζε ςθέθζια, επμζημδμιδηζηά ηαζ ηαηαθοηζηά. Έηζζ, έκκμζεξ υπςξ δ 

Γδιμηναηία, δ Δθεοεενία, δ Γζηαζμζφκδ, δ Ηζμκμιία, δ Ηζμπμθζηεία, δ Ηζδβμνία, δ Φζθμζμθία, δ 

Πμίδζδ, δ Σέπκδ, δ Ρδημνζηή, δ Μμοζζηή, δ Δπζζηδιμκζηή Ένεοκα ηαζ άθθεξ πμθθέξ ζοκδέμκηαζ 

απμηθεζζηζηά ιε ημκ Ανπαίμ Δθθδκζηυ γςηζηυ ηαζ γςμπμζυ πμθζηζζιυ. 
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