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Ακπγδαιά, Άλλα 

 

 
ΚΟΗΝΟΗ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΗΚΗΧΝ Δ ΠΟΛΔΜΟ 

ΚΑΗ Δ ΔΗΡΖΝΖ:ΚΟΡΗΝΘΟ-ΤΡΑΚΟΤΔ, ΣΔΧ-ΑΒΓΖΡΑ. 

 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζεο θαη ηεο εδξαίσζήο ηεο κηα απνηθία απνηεινχζε 

απηφλνκε πφιε-θξάηνο. Όζν ζηελφ έιεγρν ή επηξξνή θαη αλ αζθνχζε κία κεηξφπνιε 

ζηελ απνηθία ηεο, φηαλ ε απνηθία ηεο ήηαλ ζε ζέζε λα εθδψζεη δηθφ ηεο λφκηζκα, 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε ζήκαλζή ηνπ δηθνχο ηεο ηχπνπο. Οη εμαηξέζεηο κεηξψληαη ζηα 

δάρηπια δχν ρεξηψλ θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ ηδηαίηεξα ηζρπξψλ θαη πινχζησλ 

απνηθηψλ, ησλ πξαθνπζψλ θαη ησλ Αβδήξσλ, νθείινληαη ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. 

Λφγσ πνιπεηνχο θαη εμαληιεηηθήο δηακάρεο γηα ηελ εμνπζία κεηαμχ 

δεκνθξαηηθψλ θαη νιηγαξρηθψλ- ππέξκαρσλ ηεο ηπξαλλίδαο, έγηλε απφ ηνπο πξψηνπο 

έθθιεζε ζηελ Κφξηλζν γηα ζπλδξνκή πξνο αλαηξνπή ηεο ηπξαλλίδαο. ηα 344 π.Υ. 

έθηαζε ζηε ηθειία ν Κνξίλζηνο ζηξαηεγφο, Σηκνιέσλ, επηθεθαιήο πεινπνλλεζηαθνχ 

–θπξίσο θνξηλζηαθνχ- εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ κηζζνινγηθψλ 

θαη θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ κηζζνθφξσλ, νη πξαθνχζεο έθνςαλ λφκηζκα 

εγθαηαιείπνληαο ην δηθφ ηνπο ηχπν κε ην ηέζξηππν θαη ηελ Αξέζνπζα θαη 

πηνζεηψληαο ηνπο θνξηλζηαθνχο πεγάζνπο κε ηελ Αζελά. Η δεχηεξε πεξίπησζε θαη 

κνλαδηθή σο θαηλφκελν είλαη εθείλε ησλ Αβδήξσλ θαη ηεο Σέσ. ηα 545 π.Υ. 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ πεξζηθφ δπγφ, νη Σήηνη εγθαηέιεηςαλ ηελ πφιε ηνπο 

θαη κεγάιε κεξίδα απηψλ (επαλ)ίδξπζε ηα Άβδεξα. Πεξίπνπ κηα γεληά αξγφηεξα, νη 

δχν πφιεηο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα θαη ζε πιήξε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο έθνςαλ 

λφκηζκα κε γξχπα θαη έγθνηιν, ζε δηαθνξεηηθφ κάιηζηα ζηαζκεηηθφ θαλφλα ε 

θαζεκηά, επνκέλσο φρη γηα εκπνξηθφ-νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα 

ηζρπξψλ νηθνγελεηαθφ-θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ δεζκψλ ηνπο· δεζκψλ καθξαίσλσλ, 

καξηπξνχκελσλ έσο ηε ξσκατθή επνρή ηνπιάρηζηνλ. 
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Αλδξηόπνπινο, ηέιηνο 

 

 

ΟΦΔΗ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ: 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΣΟ  

ΚΟΜΟΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΓΖΛΟΤ 

 

Σν 166 π.Υ. ε Γήινο, κε απφθαζε ηεο Ρσκατθήο πγθιήηνπ, πεξηήιζε ππφ 

ηνλ έιεγρν ηεο Αζήλαο θαη αλαθεξχρζεθε ειεχζεξν ιηκάλη. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηέιεζε ηνκή γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή ηζηνξία 

ηεο Γήινπ, θαζψο γηα ηα επφκελα 80 ρξφληα, ην ηεξφ λεζί ηνπ Απφιισλα, 

αλαδείρζεθε ζ‟ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη θνζκνπνιίηηθα εκπνξηθά θέληξα ηεο 

ειιεληζηηθήο νηθνπκέλεο. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ρξήκαηνο, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αηέιεηα ηνπ λεζηνχ, θαηέθηαζαλ απφ θάζε γσληά ηνπ 

κεζνγεηαθνχ θφζκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηήζνπλ εθεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Πνιινί εμ 

απηψλ, έθεξαλ καδί ηνπο ηηο δηθέο ηνπο ζξεζθείεο, θαηαζθεχαζαλ λανχο γηα ηνπο 

ζενχο ηνπο θαη νξγαλψζεθαλ ζε ζσκαηεία ζξεζθεπηηθνχ, εζληθνχ θαη εκπνξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην „„fenomeno associativo‟‟ ηεο 

Γήινπ, εζηηάδνληαο ζηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία ησλ μέλσλ εκπφξσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην λεζί ηελ πεξίνδν 166-88 π.Υ. Θα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη 

πνπ ψζεζαλ ηνπο εκπφξνπο ηεο επνρήο λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί θαη λα νξγαλσζνχλ ζε 

ζσκαηεία, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζε δεηήκαηα κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Παξάιιεια, ζα εμεηαζηνχλ ε θχζε, ν ραξαθηήξαο, ε δξάζε θαη ε εζσηεξηθή 

νξγάλσζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ, θαζψο επίζεο, ε ζρέζε ηνπο κε 

ηνλ ρψξν θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ επξχηεξε δειηαθή θνηλσλία.  
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Αξηαβάλε, Ηνπιία 

 

 

Ζ ΡΧΜΑΨΚΖ VIRTUS ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ 

ΑΠΟ ΣΖ ΦΑΗΣΗΚΖ ΗΣΑΛΗΑ 

 

 Σν ηδεψδεο ηεο ζηξαηησηηθήο αλδξείαο (virtus) σο κία απφ ηηο πνιηηηθέο αξεηέο 

θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζην πιαίζην ηεο ξσκατθήο θνηλσλίαο. Αξρηθά, ε αλάδεημή 

ηεο απνηεινχζε έξγν ησλ ληθεθφξσλ ζηξαηεγψλ ηεο res publica ελψ ζηε ζπλέρεηα ε 

ζηξαηησηηθή αξεηή ηαπηίζηεθε κε ηνλ ξσκαίν απηνθξάηνξα. Οη πξαθηηθέο, νη νπνίεο 

πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο virtus ζρεηίδνληαλ κε ηηο λίθεο ηνπ ξσκατθνχ 

ζηξαηνχ, είραλ σο θχξην «πξσηαγσληζηή» ηoλ επηθεθαιήο ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνχ 

αιιά σο θχξην απνδέθηε ηνλ ξσκατθφ ιαφ, θαζψο ε πιεηνλφηεηά ηνπο ιάκβαλε ρψξα 

ζηελ πφιε ηεο Ρψκεο.  

 ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο ζα αλαδεηρζνχλ αξρηθά νη 

ξσκατθέο εθείλεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηδεψδνπο ηεο 

ζηξαηησηηθήο αλδξείαο, φπσο νη ζξίακβνη, νη ζξηακβηθέο αςίδεο, ε αλέγεξζε 

αγαικάησλ ζηνλ ηχπν ηνπ ζσξαθνθφξνπ θ.ά., ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζεί ε 

πξφζιεςε ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ απφ ην θαζεζηψο ηνπ Μνπζνιίλη αιιά θαη ν 

ηξφπνο πνπ απηέο πνιιέο θνξέο νηθεηνπνηήζεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ.  

 Η αλάδεημε ηνπ «έλδνμνπ» ξσκατθνχ παξειζφληνο θαη κάιηζηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο ηεο Ρψκεο απφ ην θαζηζηηθφ θαζεζηψο δελ είρε σο θχξην 

ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο ηνπ ηηαιηθνχ ιανχ 

αιιά ηνλ παξαιιειηζκφ ηεο ίδηαο ηεο Ιηαιίαο κε ηελ αξραία Ρψκε θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηελ αλάδεημε ηεο «ηηαιηθήο απηνθξαηνξίαο» ηνπ Μνπζνιίλη σο θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ηνπ Απγνχζηνπ.  
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Βαζηιείνπ-Γακβέξγεο, Αιέμαλδξνο-Νεθηάξηνο 

 

 

Ζ ΔΤΒΟΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ: 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 446 π.Υ. ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ 

ΑΘΖΝΑ ΣΟ 404 π.Υ. 

 

 ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αζρνιεζψ κε ηηο ερζξνπξαμίεο κεηαμχ 

Δπβνέσλ θαη Αζελαίσλ θαηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, απφ ηελ απνζηαζία ηεο 

Δχβνηαο ην 446 π.Υ. θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο απφ ηνλ αζελατθφ ζηφιν κε επί θεθαιήο 

ηνλ ίδην ηνλ Πεξηθιή, κέρξη ηε λέα, επηηπρεκέλε απνζηαζία ην 411 π.Υ. θαη ηελ 

ζχκπξαμε κε ην πεινπνλλεζηαθφ λαπηηθφ κέρξη ηελ παξάδνζε ηεο Αζήλαο ην 404 

π.Υ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιχζσ ηελ πνξεία ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ θαη ηελ 

πνιηνξθία ηεο πφιεσο Ιζηηαίαο (Κάζηξν Χξεψλ) κε βάζε ηηο αξραίεο θηινινγηθέο θαη 

επηγξαθηθέο πεγέο, ηελ ηνπνγξαθία, ρεξζαία θαη ζαιάζζηα, θαη ηα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηελ ίδηα ηελ ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηεο πφιεσο Ιζηηαίαο ηνλ 

5ν αηψλα, ε νπνία θαη πνιηνξθήζεθε. Θα κηιήζσ ζχληνκα γηα ηελ ππνηαγή ηεο 

ππφινηπεο Δχβνηαο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πνιηηεηαθέο αιιαγέο (πνιίηεπκα θαη 

δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ άιιαμαλ). 

 Καηφπηλ, αθνχ αλαθεξζψ ζχληνκα ζηελ αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

Δπβνέσλ ζηηο ερζξνπξαμίεο ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ θαη ζηφινπ κέρξη ην 411 π.Υ. 

(κεηαμχ απηψλ ζηε ηθειηθή εθζηξαηεία), ζα κηιήζσ γηα ηελ λαπκαρία ηεο Δξέηξηαο 

αλάκεζα ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ πεινπνλλεζηαθφ ζηφιν ππφ ηνλ Αγεζαλδξίδα, κε ηνλ 

νπνίν ζπλέπξαμαλ νη Δξεηξηείο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ ήηηα ηνπ αζελατθνχ 

ζηφινπ θαη ηελ απνζηαζία ηεο Δξέηξηαο θαη φιεο ηεο Δχβνηαο πιελ Χξενχ. Δδψ ζα 

παξνπζηάζσ ηηο θηλήζεηο ησλ ζηφισλ, ην λαπηηθφ πεδίν κάρεο, θαζψο θαη ηελ έθηαζε 

θαη ηελ κνξθή ηεο Δξέηξηαο βάζεη ηνπνγξαθίαο θαη επξεκάησλ. Θα θιείζσ 

κλεκνλεχνληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ Δπβνέσλ ζην ζηφιν ηεο Πεινπνλλεζηαθήο 

πκκαρίαο κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο ην 

405 π.Υ. 
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Βόβνπξα, Γέζπνηλα 

 

 

Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΗΣΖ: ΔΠΗΘΔΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΜΤΝΣΗΚΟ 

ΟΠΛΗΜΟ ΣΗ ΣΑΦΔ ΣΖ ΑΡΥΑΨΚΖ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

ηηο λεθξνπφιεηο ηεο αξρατθήο θαη θιαζηθήο επνρήο ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο, 

ε παξνπζία ησλ φπισλ σο ηαθηθά θηεξίζκαηα, ήηαλ έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Ήδε απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 7νπ αη. π.Υ., ε ζπλερήο επέθηαζε ηνπ καθεδνληθνχ βαζηιείνπ, ε 

παξνπζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θπιψλ πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή θαη ε εμφλησζε 

απηψλ απφ ηνπο Μαθεδφλεο, δεκηνχξγεζαλ έλα ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ αξραία 

Μαθεδνλία. Όινη απηνί νη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηδενινγίαο ηεο 

«ηαπηφηεηαο ηνπ πνιεκηζηή» πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλδξεία, ηνλ εξσηζκφ θαη 

ηε δχλακε. Απηή ε «ηαπηφηεηα» εθπξνζσπήζεθε κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη 

πέξαζε απεπζείαο ζην ζάλαην, σο ηαθηθφ έζηκν.  

Οη ηαθέο πνιεκηζηψλ ζε κλεκεηψδεηο ηάθνπο κε πινχζηα θηεξίζκαηα 

πεξηγξάθνληαη σο εξσηθέο θαη ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο φηη νη λεθξνί ζθνηψζεθαλ 

ζην πεδίν κάρεο. Οη πινχζηεο πξνζθνξέο είλαη αλάινγεο κε ηελ ηζρπξή ζέζε ησλ 

λεθξψλ (πινχηνο, δχλακε, εμνπζία θιπ.) θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εξσηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα. Ο επηζεηηθφο θαη ν ακπληηθφο νπιηζκφο (θξάλε, αζπίδεο, μίθε, ιφγρεο 

δνξάησλ θαη αθνληίσλ, καραίξηα) αιιά θαη ηα θνζκήκαηα, ηα ρξπζά θαη αζεκέληα 

αληηθείκελα, απνδεηθλχνπλ ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη κηα ηζρπξή ζηξαηησηηθή 

αξηζηνθξαηία. 

Σν έζηκν ηεο ζηδεξνθνξίαο ζπλαληάηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

λεθξνηαθείσλ ηνπ 6
νπ

 θαη ηνπ πξψηκνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., φπνπ νη νηθνγέλεηεο ησλ 

Μαθεδφλσλ άξρηζαλ λα ζάβνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο κε ηνλ πιήξε ζηξαηησηηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπο. ηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 - αξρέο ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., ε ηαθηθή πξαθηηθή ηεο 

θηέξηζεο κε φπια αξρίδεη λα θζίλεη θαη λα παξνπζηάδεη κία θακπή ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρατθή πεξίνδν. Χζηφζν ην θαηλφκελν απηφ δε ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

αξραίαο Μαθεδνλίαο, φπνπ νη άλδξεο εμαθνινπζνχλ λα εληαθηάδνληαη κε ηνλ νπιηζκφ 

ηνπο.  
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Γιαμάκης, Χρήστος 

 

 

Ζ «ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΗΣΖ» 

 

Θέκα ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηεινχλ νη ηαθέο πνιεκηζηψλ, ε ζρέζε 

ηνπο κε ηα νκεξηθά πξφηππα θαζψο θαη ε πξνβνιή ηεο ιεγφκελεο «ηαπηφηεηαο ηνπ 

πνιεκηζηή». Αξρηθά, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ φξσλ BigMan – 

Απσηγόρ – Βαζιλεύρ, ελψ παξάιιεια ζα δνζεί έκθαζε ζηελ ζρέζε ηνπ νκεξηθνχ 

βαζηιέα κε ηνλ φξν ἥπωρ. ε κία πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ επηζηεκψλ ηεο 

Ιζηνξίαο θαη ηεο Αξραηνινγίαο, ζα εμεηαζηνχλ ζπγθξηηηθά ν «εξσηθφο θψδηθαο» θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ ηζρπξψλ αλδξψλ, φπσο πξνθχπηνπλ αθελφο απφ ηελ 

κειέηε ησλ εξσηθψλ επψλ θαη αθεηέξνπ απφ ηα θηεξίζκαηα ησλ ηαθψλ ηνπο. Όζνλ 

αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ηα νπνία ήηαλ ε πξνψζεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ 

«πνιεκηζηή», ε δπλαηφηεηα παξάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπκπφζηα, θαζψο θαη ην 

εκπφξην, αθνχ ζρνιηαζηνχλ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα εθαξκνγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Αθνινχζσο, ζα παξνπζηαζηνχλ σο επηιεθηηθέο 

πεξηπηψζεηο κειέηεο ζέζεηο (Λεπθαληί, Θέξκνο θαη Δξέηξηα) ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη 

αξραηνινγηθά απηνί νη άλδξεο. Θα εμεηαζηεί επίζεο ην δήηεκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

ηαθηθψλ πξαθηηθψλ ζηηο ελ ιφγσ ζέζεηο κε ηα νκεξηθά έπε. Θα ζρνιηαζηεί ην 

γεγνλφο ηεο γλψζεο ή κε ηνπ Οκήξνπ πεξί ηεο εξσνιαηξείαο, θαζψο θαη ην αλ ηα 

νκεξηθά έπε απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηηο κεγαινπξεπείο ηαθηθέο πξαθηηθέο 

απηψλ ησλ ηζρπξψλ αληξψλ ή ην αληίζηξνθν. Σέινο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, ζα πξνζεγγίζνπκε 

αλζξσπνινγηθά ηελ ηαπηφηεηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ, εμεηάδνληαο δεηήκαηα φπσο ε 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε κέζα ζηελ θνηλφηεηά ηνπο, ε ελδερφκελε «ζπλέρεηα» κηαο 

κπθελατθήο παξάδνζεο σο πεγή ηεο εμνπζίαο ηνπο, ε εξκελεία πνπ πξνηείλεηαη γηα 

ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ηαθήο θαη ν αληίθηππφο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα 

φπνπ αλήθαλ. 
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Γαιαβέξαο, Αλδξέαο 

 

 

ΗΔΡΑ ΚΑΗ ΛΑΣΡΔΗΔ ΣΖ ΠΔΛΛΑ  

ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 4
ος

 ΑΗΧΝΑ π.Υ. 

 

Η Πέιια, πφιε ηεο βφξεηαο Βνηηηαίαο, ηδξπκέλε «παξά ζάιαζζαλ», απνηειεί 

ελφηεηα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο πνπ εθπνλψ απφ ην 2015 κε ηίηιν: «Ληκάληα θαη 

Ιεξά ζην βφξεην Αηγαίν απφ ηελ επνρή ηνπ ηδήξνπ έσο ηνπο Κιαζηθνχο ρξφλνπο», 

κε ηελ επίβιεςε ηεο επίθ. θαζεγήηξηαο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο θ. Δ. Κεθαιίδνπ. 

Ο ηέθαλνο Βπδάληηνο αλαθέξεη πσο ε αξρηθή θψκε ζηε ζέζε ηεο Πέιιαο 

νλνκαδφηαλ Βνχλνκνο. Γηα ηε κεηνλνκαζία ηεο ζε Πέιια παξαδίδνληαη δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο,ζρεηηθέο είηε κε ηνλ νκψλπκν ηδξπηή ηεο, είηε κε ηα ηεθξνχ ρξψκαηνο 

βννεηδή ηεο. Ο Ηξφδνηνο εμηζηνξψληαο ηελ πνξεία ησλ Πεξζψλ ζηνλ Θεξκατθφ 

θφιπν, αλαθέξεηαη ζηελ Πέιια, επηβεβαηψλνληαο ηε κεηνλνκαζία ηεο πφιεο ήδε 

ζηνλ πξψηκν 5
ν
 αηψλα π.Υ. Πεξί ηα 400 π.Υ., ν Αξρέιανο απνζθνπψληαο ζε 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά νθέιε, κεηέθεξε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ καθεδνληθνχ 

βαζηιείνπ απφ ηηο Αηγέο ζηελ Πέιια, πφιε κε ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ Θεξκατθφ θφιπν. 

Μέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο, απφ ηνλ αηθλίδην ζάλαην ηνπ έσο ηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ 

Φηιίππνπ Β΄, παξά ηηο ζπρλέο αλαηαξαρέο θαη αλαθαηαηάμεηο, ε Πέιια κεηαηξάπεθε 

ζε «κεγίζηε ησλ ελ Μαθεδνλία πφιεσλ», κε κνληέξλα ξπκνηνκία, δηνηθεηηθφ θέληξν 

θαη ηεξά παλειιελίσλ ζενηήησλ.  

πζηεκαηηθέο αλαζθαθέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο 

καο γηα ηε ιαηξεπηηθή δσή ηεο πφιεο, θαιχπηνληαο θελά ησλ ζσδφκελσλ 

γξακκαηεηαθψλ πεγψλ. Αλάκεζα ζηηο παιαηφηεξα ηεθκεξησκέλεο ιαηξείεο ηεο 

Πέιιαο (κε ελδείμεηο επηγξαθηθήο, λνκηζκαηηθήο, θνξνπιαζηηθήο), ζπγθαηαιέγνληαη 

ν Γίαο, ν Πνζεηδψλαο, ε Αζελά θαη ν Ηξαθιήο, κπζηθφο γελάξρεο ησλ Σεκεληδψλ 

ηνπ Άξγνπο απφ ηνπο νπνίνπο θαηαγφηαλ ν βαζηιηθφο νίθνο ηεο Μαθεδνλίαο. 

Παξάιιεια, ήξζαλ ζην θσο ζεκαληηθά ηεξά χζηεξσλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, φπσο ην 

ηεξφ ηεο Γήκεηξαο Θεζκνθφξνπ, ηδξπκέλν εθηφο ησλ ηεηρψλ θαη ην ηεξφ ηεο Μεηέξαο 

ησλ Θεψλ θαη ηεο Αθξνδίηεο, ηδξπκέλν βφξεηα θαη ζε επαθή κε ηελ Αγνξά ηεο 

αξραίαο πφιεο. 
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Γεκεηξαθνπνύινπ, Βαζηιεία 

 

 

ΠΖΛΗΝΑ ΔΗΓΧΛΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΠΔΡΗΒΟΛΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΧΝ ΑΒΓΖΡΧΝ 

 

Η ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή πφιε ησλ Αβδήξσλ ηεο Αηγαηαθήο Θξάθεο 

εληνπίζηεθε ην 1950 απφ ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο ηνπ Γ. Λαδαξίδε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αθξσηεξίνπ Μπνπινχζηξα, δειαδή ζηελ πεξηνρή πνπ αξγφηεξα ζα δνζεί ην 

ζπκβαηηθφ φλνκα «Νφηηνο Πεξίβνινο» ηεο πφιεο. Ο ίδηνο αλάκεζα ζηα πνηθίια 

επξήκαηα, ζα επηιέμεη θαη ζα αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο ηνπηθήο θνξνπιαζηηθήο. Η 

επηζηακέλε κειέηε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εηδσιίσλ θαη ηνπ «Δξγαζηεξίνπ 

Κνξνπιαζηηθήο» ησλ Αβδήξσλ ζηελ δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν «Πήιηλα Δηδψιηα 

Αβδήξσλ» ην 1960 απνηειεί αλακθηζβήηεηα, κέρξη θαη ζήκεξα, ζεκείν αλαθνξάο 

ζηελ κειέηε ηεο θνξνπιαζηηθήο ηεο βνξείνπ Διιάδαο. Έθηνηε, νη έξεπλεο ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ξάλζεο έρνπλ θέξεη ζην θσο πιήζνο λέσλ πήιηλσλ εηδσιίσλ, 

ηελ κειέηε θαη δεκνζίεπζε νξηζκέλσλ εθ ησλ νπνίσλ αλέιαβα λα εθπνλήζσ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηεί ηκήκα ηνπ πξνο κειέηε πιηθνχ 

ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο πχιεο ηνπ Ννηίνπ πεξηβφινπ, θαη 

εηδηθφηεξα απφ δχν νηθνδνκήκαηα -πηζαλφηαηα νηθίεο- ηα νπνία βξίζθνληαη 

εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ ηεο πχιεο θαη ζε επαθή κε ην ηείρνο, θαη ρξνλνινγνχληαη 

απφ ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ έσο θαη ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. κ.Υ.. Αξρηθά, ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηηκψκελσλ εηθνλνγξαθηθψλ ηχπσλ ζηελ 

πεξηνρή θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ, επηξξνψλ θαη ηπρφλ εηζαγσγψλ. 

Δλ ζπλερεία ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα ζπζρεηηζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ εηδσιίσλ κε ηνπο 

ρψξνπο εχξεζεο ηνπο θαη ηελ επξχηεξε αλαζθαθηθή πεξηνρή. Σέινο, κέζα απφ ηελ 

έληαμε ησλ εηδσιίσλ ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην θαη ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο σο κέζσλ θαιιηηερληθήο θαη ιαηξεπηηθήο έθθξαζεο ηεο θνηλσλίαο 

πνπ ηα δεκηνχξγεζε, ζα επηρεηξεζεί ε δηαηχπσζε θάπνησλ ππνζέζεσλ γηα ηελ 

ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή, ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ πχιε, θαζψο «νἱ γάξ πνιέκηνη ἐπί ηάο 

δπζηθάο εἰζέξρνληαη πχιαο» (Ιεξνθιένπο θαη Φηιαγξίνπ, Φηιφγεισο 110).  
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Γνπιθήο, Γηώξγνο 

 

 

ΟΗ ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΟΤ ΗΔΡΟΤ 

ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΧΝΑ ΣΖΝ ΑΛΑΑΡΝΑ ΣΖ ΚΧ 

ΚΑΗ ΔΝΑ ΔΝΔΠΗΓΡΑΦΟ ΒΛΖΜΑ 

 

Η παλεπηζηεκηαθή αλαζθαθή ζηελ Αιάζαξλα ηεο Κσ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ππφ ηε δηεχζπλζε νκάδαο θαζεγεηξηψλ ηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1985 σο 

ζήκεξα, έρεη απνθαιχςεη ην ειιεληζηηθφ ηεξφ ηνχ Απφιισλα θαη έλαλ πξψηκν 

βπδαληηλφ νηθηζκφ. Η ζέζε έγηλε γλσζηή ήδε ηνλ 19ν αη. αιιά θπξίσο ράξε ζηηο 

επηγξαθέο πνπ δεκνζίεπζε ν Herzog ζηηο αξρέο ηνχ 20νπ αη., απφ ηηο νπνίεο 

πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε αξραία Αιάζαξλα θαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο είρε ππάξμεη 

επαλεηιεκκέλα θαηά ηα ειιεληζηηθά ρξφληα ζέαηξν πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ήηαλ ν Α΄ Κξεηηθφο πφιεκνο (205-201 π.Υ.) θαη ν 

πφιεκνο πνπ αθνινχζεζε ακέζσο κεηά αλάκεζα ζηνπο Ρνδίνπο, ζπκκάρνπο ησλ 

Κψσλ, θαη ηνλ Φίιηππν Δ΄. 

ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη πνιεκηθέο 

πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζηηθνχ ηεξνχ φπσο κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ ράξε ζηηο παιηέο 

θαη λέεο επηγξαθηθέο καξηπξίεο θαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηηο αλαζθαθέο. Απφ ηα ηειεπηαία, μερσξηζηήο ζεκαζίαο είλαη έλα πξφζθαην 

εχξεκα, έλα ιίζηλν βιήκα κε εγράξαθην γξάκκα, πνπ ζπκπιεξψλεη παξαζηαηηθά ηηο 

γλψζεηο καο γηα ηηο αγσλίεο πνπ πέξαζαλ νη Αιαζαξλίηεο ππεξαζπηδφκελνη ηνλ ηφπν 

ηνπο θαη ην ηεξφ ηνπο, ελψ επηπιένλ ζπκβάιιεη ζηηο κάιινλ πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο 

καο γηα ηελ καηαπαληική ηερλνινγία, κηα ηερληθή πνιέκνπ πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο 

ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα, θαη γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Βίησλα 

ηνλ Πεξγακελφ (Καηαζκεςαί πολεμικῶν ὀπγάνων καὶ καηαπαληικῶν), ε γεηηνληθή 

Ρφδνο είρε ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημή ηεο. 
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Εαπαηίλα, Βαζηιηθή 

 

 

Ζ ΗΔΡΑ ΚΑΗ ΑΤΛΟ ΣΔΩ 

 

Πνιιέο ήηαλ νη πφιεηο ζηελ ειιεληζηηθή επνρή πνπ επηδίσμαλ λα 

αλαθεξπρζνχλ άζπινη, λα απαιιαρζνχλ δειαδή απφ ηε ζύλη αιιά θαη λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θίλδπλν πεηξαηηθψλ επηδξνκψλ θαη ιεζηξηθψλ επηζέζεσλ. Σν 

πξνλφκην απηφ ήηαλ, θαηά θάπνην ηξφπν, επέθηαζε, ζε επίπεδν πφιεο, ηεο αζπιίαο 

πνπ παιαηφηεξα αλαγλσξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζε ηεξά θαη ζηνπο ηθέηεο πνπ 

θαηέθεπγαλ ζε απηά. Γηα λα επηηχρνπλ ην δηθαίσκα ηεο αζπιίαο νη πφιεηο πνπ 

βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν θάπνηνπ εγεκφλα φθεηιαλ λα απεπζχλνληαη αξρηθά ζε 

απηφλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαρσξήζεη ηελ αζπιία αιιά θαη λα θαηαζηήζεη ηεξά 

ηελ πφιε (καθιέπωζιρ). Η Σέσο, ζεκαληηθή πφιε ηεο Ισλίαο θαη παιαηφηαην θέληξν 

ιαηξείαο ηνπ Γηνλχζνπ βξέζεθε ζηελ δίλε ησλ ειιεληζηηθψλ πνιέκσλ θαη ησλ 

πεηξαηηθψλ επηδξνκψλ, κία εθ ησλ νπνίσλ καξηπξείηαη ζε καθξνζθειή επηγξαθή. 

ηαδηαθά φκσο απφ ηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. ζπληειείηαη κία εληππσζηαθή 

κεηαζηξνθή ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, πνπ ζα επεξεάζεη φιε ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο. 

Οη Σήηνη κε κία ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, πάληα θαζνδεγνχκελνη απφ ηελ 

επιάβεηά ηνπο ζηνλ ζεφ Γηφλπζν, θαηάθεξαλ λα εληάμνπλ ηελ πφιε ζηνλ ράξηε ηεο 

απέξαληεο ειιεληζηηθήο νηθνπκέλεο, θαζψο ζηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. ε Σέσο 

θεξχρζεθε ηεξά θαη άζπινο, θαη κεηαηξάπεθε ζε δηνλπζηαθφ θέληξν δηεζλνχο 

εκβέιεηαο.Δίρε πξνεγεζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ Γηνλπζηαθψλ Σερληηψλ -ησλ απ‟ 

Ισλίαο θαη Διιεζπφληνπ- πνπ ζα έρνπλ έδξα ηνπο ηελ Σέσ γηα εθαηφ θαη πιένλ έηε 

πξνζδίδνληάο ηεο αθφκε κεγαιχηεξε αίγιε, αιιά θαη ε αλέγεξζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

έσο ηφηε λανχ πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί πνηέ γηα ηνλ ζεφ Γηφλπζν, έξγν ηνπ 

Δξκνγέλνπο, αγαπεκέλνπ αξρηηέθηνλνο ηνπ Ρσκαίνπ Βηηξνχβηνπ. Η αζπιία ηεο 

πφιεο πξνζηάηεςε ηελ Σέσ απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη ηεο πξνζέθεξε έλαλ 

εηξεληθφ βίν ζηνλαλαζθαιή ειιεληζηηθφ θφζκν. 
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Καπνπξάλεο, Αηλείαο 

 

 

Ζ ΑΡΥΑΨΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

 

Η λνζηαιγία θαη ε αλαδξνκή ζην παξειζφλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ 

αλάγθε γηα αλαβίσζε ησλ παιαηψλ επνρψλ θαη αμηψλ ζε πεξηφδνπο χπαξμεο 

ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο ή θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Η επαλάιεςε ησλ παιαηψλ θαη 

αμηνζέβαζησλ ηχπσλ εγγπάην ηελ δηαρξνληθή ηνπο πνηφηεηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηά 

ηνπο. Η αξρατθή ζεά Αζελά ηφζν ζηηο φςεηο ησλ λνκηζκάησλ φζν θαη ζηνπο 

ακθνξείο-έπαζια ησλ Παλαζελαίσλ, είλαη έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο ζπλήζεηαο αιιά θαη έλα δηαρξνληθφ ζχκβνιν ηεο Αζήλαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ γιππηηθή παξαγσγή, ν αξρατζκφο σο ηερλνηξνπηθφ ηδίσκα ζπληζηά 

ηελ ζθφπηκε αλαβίσζε ζηάζεσλ, θνκκψζεσλ θαη πηπρνινγίαο ηεο αξρατθήο επνρήο 

ζε ζπλδπαζκφ κε δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ. 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε πξαγκαηεχεηαη έλα παξάδεηγκα αξρατζηηθήο 

γιππηηθήο, ην άγαικα ηεο ζεάο Αζελάο απφ ηελ Έπαπιε ησλ Παπχξσλ ζην Ηξάθιεην 

ηεο δπηηθήο Ιηαιίαο, ην νπνίν ζπλεμεηάδεηαη κε ηέζζεξα ζξαχζκαηα ελφο παξφκνηνπ 

αγάικαηνο απφ ηηο απνζήθεο ηνπ Μνπζείνπ Αθξνπφιεσο θαζψο θαη έλα 

απνζπαζκαηηθφ θεθάιη απφ ηελ απνζήθε ηνπ Μνπζείνπ Αξραίαο Αγνξάο. 
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Κνηξωλάθεο, Παύινο 

 

 

ΜΖΛΟ: ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΔΜΟ, ΟΗ ΓΤΟ ΟΦΔΗ ΣΟΤ ΝΟΜΗΜΑΣΟ 

(Ο “ΘΖΑΤΡΟ” ΣΟΤ 1907) 

 

 Σν θζηλφπσξν ηνπ 1907 βξέζεθε ηπραία ζηε Μήιν έλαο “ζεζαπξφο” κε πάλσ 

απφ 100 αξγπξά λνκίζκαηα (ζηαηήξεο). ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη ηχπνη ησλ 

λνκηζκάησλ απηψλ απνηεινχλ κνλαδηθφηεηεο πνπ δελ είλαη γλσζηέο απφ θαλέλα άιιν 

εχξεκα. πλεπψο, ηα λνκίζκαηα ηνπ “ζεζαπξνχ ηήο Μήινπ” απνηεινχλ έλα 

“uniqum”, θαηαιεγφκελα κεηαμχ ησλ ζπαληφηεξσλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. 

 Παξαδνζηαθά, ην αμηνπεξίεξγν ηεο εχξεζεο ζηε Μήιν λνκηζκαηηθψλ ηχπσλ 

πνπ δελ είλαη γλσζηνί απφ πνπζελά αιινχ, εξκελεπφηαλ ζπλδένληαο ηνλ “ζεζαπξφ” 

κε ηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηνχ 416 π.Υ. θαη ηελ θαηαζηξνθή ηήο Μήινπ απφ ηνπο 

Αζελαίνπο. Τπνζηεξίρζεθε, δειαδή, φηη νη ζηαηήξεο θφπεθαλ πξνθεηκέλνπ νη 

Μήιηνη λα αληηκεησπίζνπλ ηα έμνδα ηνπ επηθείκελνπ πνιέκνπ. Γηα λα επηζθεπάζνπλ 

ηα ηείρε, λα πιεξψζνπλ ζηξάηεπκα θαη λα εηζαγάγνπλ ηξφθηκα ζην λεζί, ελφςεη 

πηζαλήο καθξνρξφληαο πνιηνξθίαο, νη Μήιηνη πξνέβεζαλ ζε θνπή αξγπξψλ 

ζηαηήξσλ. Σα λνκίζκαηα φκσο απηά πνηέ δελ πξφιαβαλ λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία (ή 

θπθινθφξεζαλ ειάρηζηα): νη Αζελαίνη θαίλεηαη πσο ήξζαλ λσξίηεξα απ' φζν 

πεξίκελαλ νη Μήιηνη θαη φηαλ ηειηθά εηζήιζαλ ληθεηέο ζηελ πφιε ηήο Μήινπ θαη 

ζθαγίαζαλ ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ, θαηέιαβαλ θαη ην δεκφζην ζεζαπξνθπιάθην. 

Βξήθαλ εθεί ην απφζεκα ησλ λνκηζκάησλ θαη ηα έιησζαλ φια, γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ άξγπξν γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Δπηπιένλ, έιησζαλ θαη φζα 

άιια λνκίζκαηα έπεζαλ ζηα ρέξηα ηνπο, απφ ηα ιίγα πνπ είραλ πξνιάβεη λα 

θπθινθνξήζνπλ. Γε γιχησζαλ παξά ηα 100 πεξίπνπ λνκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηε 

Μήιν ην 1907 θαη ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο είρε πξνιάβεη λα θξχςεη ζηε γε πξηλ 

έξζεη ην ηέινο. 

 Απηή ε “θξαηνχζα” άπνςε γηα ηελ εξκελεία θαη ηε ρξνλνιφγεζε ησλ 

λνκηζκάησλ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Οη ζηαηήξεο ηνχ “ζεζαπξνχ” δελ είλαη 

λνκίζκαηα πνπ θφπεθαλ γχξσ ζην 416 π.Υ. θαη ελφςεη κηαο πνιεκηθήο αλακέηξεζεο. 

Αληίζεηα, θφπεθαλ ζε επνρέο επεκεξίαο θαη εηξήλεο γηα ηε Μήιν, πνιχ λσξίηεξα απφ 

ηελ επέκβαζε ησλ Αζελαίσλ, ηφηε πνπ ηίπνηα δελ πξννηψληδε ηελ ηξαγηθή έθβαζε 

πνπ ζα είραλ ηα πξάγκαηα. 

 



 

23 
 

Κόρπιαο, Μάλνο 

 

 

Ζ ΑΜΗΑΚΖ ΠΔΡΑΗΑ Χ ΠΔΓΗΟ ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΖ ΜΔ ΓΔΗΣΟΝΗΚΔ 

ΠΟΛΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΣΑΞΤ 5
ος

-2
ος

 αι. π.Υ. 

 

 Σα αξρατθά ρξφληα απνηέιεζαλ γηα ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν πεξίνδν 

έληνλσλ δηεξγαζηψλ. Έλα απφ ηα λέα πνιηηηθά θαηλφκελα ήηαλ ε θαηάιεςε εδαθψλ 

ζηελ επεηξσηηθή ρψξα απφ ηηο απέλαληη λεζησηηθέο πφιεηο. Σα εδάθε απηά 

πεξηγξάθνληαλ ζπλήζσο κε ηνλ φξν « πεξαία ». Η άκνο ήηαλ κία απφ ηηο πνιιέο 

λεζησηηθέο πφιεηο πνπ δηαηεξνχζε πεξαία. 

Η παιαηφηεξε κλεία ζχλδεζεο ηεο άκνπ κε ηηο απέλαληη αθηέο πξνέξρεηαη 

απφ ηα ηέιε 8
νπ

 – αξρέο 7
νπ

 π.Υ. Η ζακηαθή πεξαία πξνθαινχζε δηακάρεο κε ηηο 

γεηηνληθέο πφιεηο ήδε απφ ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. 

 Η άκνο κεηά ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο θαηείρε εθηάζεηο ζηα παξάιηα ηνπ 

θφιπνπ ηεο Δθέζνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 440 π.Υ. μέζπαζε πφιεκνο κεηαμχ άκνπ θαη 

Μηιήηνπ γηα εθηάζεηο « πεξί Πξηήλεο ». Η απείζεηα ησλ ακίσλ λα δερηνχλ ηελ 

αζελατθή παξέκβαζε νδήγεζε ζηνλ ακηαθφ Πφιεκν. 

 Η άκνο γηα ην ππφινηπν ηνπ 5
νπ

 αη. ζηεξείηαη κέξνο ηεο πεξαίαο ηεο. Πφιε 

θαη πεξαία επαλελψλνληαη ην 403 π.Υ., αιιά πξνζσξηλά έσο ηελ Αληαιθίδεην 

Δηξήλε. Οη πεξηπέηεηεο  ηνπ ζακηαθνχ θξάηνπο θνξπθψλνληαη κε ηελ θαηάιπζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ ην 365 π.Υ. Η επαλαζχζηαζε ηεο πφιεο ην 322 π.Υ. μεθίλεζε λέν 

γχξν δηελέμεσλ.  

 Ο ειιεληζηηθφο θφζκνο δηέθεξε ξηδηθά απφ ηα θιαζηθά ρξφληα. Οξηζκέλνη 

παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ ειιεληζηηθψλ κνλαξρψλ, ε 

εληεηλφκελε παξεκβαηηθφηεηα ηεο Ρψκεο θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δηαηηεζίαο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά εληνπίδνληαη ζηηο δηελέμεηο άκνπ-

Πξηήλεο. Δπαξθή ζηνηρεία δηαζψδνληαη γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Λπζίκαρνπ, 283/2 

π.Υ., ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ, 197-192 π.Υ., θαη ηεο Ρψκεο ην 188 π.Υ. θαη ην 135 π.Υ. 

Πεδία αληηπαξάζεζεο απνηέιεζαλ ε πεξηνρή ηεο Βαηηλήηηδνο θαη ηνπ Καξίνπ. 

 Η θαηνρή εδαθψλ ζηε Μηθξά Αζία απφ ηνπο ακίνπο απνηεινχζε κία 

αηέξκνλε πεγή πξνζηξηβψλ κε ηηο γεηηνληθέο πφιεηο έσο ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. απνθιεηζηηθά 

γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  
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Κπιηλδξέαο, Μηιηηάδεο 

Μόηζηνπ, Παξαζθεπή 

Παπαγεωξγίνπ, Αγγειηθή 

 

 

ΑΚ ΟΛΟΤ ΘΧ ΝΣ Α Σ Α ΒΖΜ ΑΣ Α Σ ΟΤ  ΘΔΟΤ  Σ ΟΤ  ΠΟ ΛΔ ΜΟΤ :  

 ΟΗ ΠΔΡ ΗΠΣ Χ Δ Η Σ Ζ Μ ΑΚ Δ ΓΟΝ Η Α Κ ΑΗ Σ Ζ Π ΔΡ Γ ΑΜ ΟΤ  

ΚΑΣ Α Σ ΖΝ Τ Σ ΔΡ Ζ  Κ ΛΑ Η ΚΖ Κ ΑΗ Σ ΖΝ ΔΛ ΛΖΝ ΗΣ ΗΚ Ζ 

ΠΔΡ Η ΟΓ Ο  

 

Η πνιεκηθή ιαηξεία ζε δπν απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηνπ παξφληνο εγρεηξήκαηνο. 

Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ελφο γεσγξαθηθνχ θαη παξάιιεια ρξνληθνχ θαη πνιηηηθνχ 

ηφμνπ, θαη κε ζεκεία αλαθνξάο ηα βαζίιεηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Πεξγάκνπ απφ 

ηνλ 4
ν
 έσο θαη ηνλ 2

ν
 αη. π.Υ., ζα επηρεηξεζεί ε απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ηνπο αληαλαθιαζηηθψλ ππφ ην θαζεζηψο εμσηεξηθήο απεηιήο. 

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα εζηηάζεη ε παξνχζα κειέηε, ψζηε λα 

εμαρζνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα, είλαη ηα νηθνδνκήκαηα αθηεξσκέλα ζε πνιεκηθέο 

ζεφηεηεο εληφο ηεο πφιεσο, ηα πνιεκηθά αλαζήκαηα ζηα παλειιήληα ηεξά θαη ζε 

άιιεο ηνπνζεζίεο εθηφο πφιεσο, θαη ην θαηλφκελν ηεο ιαηξείαο πνιεκηθψλ ζενηήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κλεία ζε ληθεηήξηα πνιεκηθά γεγνλφηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πνζνηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. Δλ ζπλερεία, κε θηλεηήξην 

κνριφ ηελ δεκηνπξγία πνιπεπίπεδνπ ράξηε, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξαηεξεζεί ε 

δηαζπνξά ησλ δεδνκέλσλ, ζα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ νηθνδνκεκάησλ πνπ ήηαλ 

αθηεξσκέλα ζε πνιεκηθέο ζεφηεηεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ αλαζεκάησλ, ε εθηελήο 

αλαθνξά ησλ ιαηξεπφκελσλ πνιεκηθψλ ζενηήησλ, θαζψο θαη πηζαλέο ρσξνηαμηθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο. Αθνινχζσο, απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ςειάθεζε θαη ε εξκελεία 

ηνπ πνιεκηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, φπσο απηφ εθθξάδεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

ππεξδπλάκεηο ηεο αξραηφηεηαο. 
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Λνπιαθνύδεο, Κπξηάθνο 

 

ΟΗΝΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ.  

ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΛΖΝΟΤ  

ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ΔΧ ΣΖΝ ΤΣΔΡΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

 

Η άκπεινο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν ήηαλ γλσζηέο απφ ηελ απψηαηε πξντζηνξία. ην ζπήιαην Φξάγρζη 

εληνπίδνληαη γίγαξηα ηεο άγξηαο επξαζηαηηθήο ακπέινπ, Vitis vinifera sylvestris ζε 

ζηξψκα ηεο Παιαηνιηζηθήο/Μεζνιηζηθήο επνρήο (πεξίπνπ ζηα 11.000 π.Υ.). Η 

θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ, ε ζπγθνκηδή θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο νηλνπαξαγσγήο 

απνηεινχζαλ δηαδηθαζίεο άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε πεξηφδνπο εηξήλεο. Σν πξψην 

ζηάδην ηεο νηλνπαξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηελ έθζιηςε ησλ ζηέκθπισλ. Ο πην γλσζηφο 

θαη δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εθρχκσζεο ηνπ ζηαθπιηνχ, απφ ηελ απψηαηε αξραηφηεηα 

έσο ην ηέινο ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο, ππήξμε ε ζχλζιηςε ζην ιελφ.   

        Η ιέμε ληνόρ εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ζηνλ Οκεξηθφ χκλν ζηνλ Δξκή 

(Ὁκεξηθὸο Ὕκλνο, Εἰρ Ἑπμῆν, 103-4) θαη έρεη ηε ζεκαζία ηεο ζθάθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο πνηίζηξα γηα ηα δψα. Σελ έλλνηα ηνπ παηεηεξηνχ ηελ παίξλεη, 

ζχκθσλα κε ηηο θηινινγηθέο πεγέο απφ ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο θαη χζηεξα. Οη 

ιελνί γεληθά ήηαλ απιέο θαηαζθεπέο πνπ πεξηειάκβαλαλ έλα ζχζηεκα ιελνχ-

ππνιελίνπ θαη ζπρλά ίζσο λα δηέζεηαλ θξνπλνχο ή αχιαθεο απνξξνήο. Σφζν ν ιελφο 

φζν θαη ην ππνιήλην, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, 

κπνξνχζαλ λα είλαη είηε θηηζηέο θαηαζθεπέο, είηε ιαμεπηέο θαηαζθεπέο, είηε εηδηθά 

δηακνξθσκέλα αγγεία. Απνηεινχληαλ είηε απφ έλα κφλν ζχζηεκα ιελνχ-ππνιελίνπ, 

ή δηακνξθψλνληαλ ζε έλα επξχηεξν ζπγθξφηεκα πνιιαπιψλ θαηαζθεπψλ.   

        Η εμέιημε απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ παξαγσγήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, επνκέλσο κε ηελ νηθνλνκία, ην εκπφξην θαη ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε θάζε πεξηφδνπ. Έηζη παξαηεξνχκε κηθξνχο θηλεηνχο ιελνχο 

νηθηαθνχ ραξαθηήξα ή κηθξνχ κεγέζνπο δεμακελέο θαηά ηελ θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή 

πεξίνδν, ελψ ζηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο εηξήλεο, ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

άλζηζεο ηνπ εκπνξίνπ, βξίζθνπκε ιελνχο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, θαζψο θαη 

ζπγθξνηήκαηα πνιιαπιψλ θαηαζθεπψλ ιελψλ-ππνιελίσλ, εληαηηθήο παξαγσγήο. 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο παξνπζίαζεο είλαη ε εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ, ε ζέζε ηνπο κέζα ζην ρψξν, φπσο θαη ε 

εμέιημε ηνπο κέζα ζην ρξφλν. 
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Μαξγαξίηε, Γήκεηξα 

 

 

ΦΑΤΣΗΝΑ ΗΗ, ΜΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΜΖΣΔΡΑ: 

 Ζ ΠΡΧΣΖ MATER CASTRORUM 

 

 Σν 174/175 κ.Υ., ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, ε ζχδπγνο ηνπ Μ. 

Απξειίνπ, Φαπζηίλα ε Νεφηεξε, ηηκάηαη κε έλαλ εληειψο πξσηφηππν ηίηιν γηα ηα 

κέρξη ηφηε δεδνκέλα. Ολνκάδεηαη mater castrorum, πνπ ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο 

μήηηπ ηῶν ζηπαηοπέδων. Ο ηίηινο απηφο πξνθαιεί εληχπσζε γηαηί δελ έρεη αθνπζηεί 

πνηέ πξηλ. Κπξίσο, φκσο, γηαηί ζπζρεηίδεη εκθαλψο ηελ απηνθξάηεηξα κε ην ζηξαηφ, 

έλαλ ηνκέα πνπ νη γπλαίθεο φρη κφλν δελ είραλ θακία ζέζε, αιιά ε εκπινθή ηνπο κε 

απηφλ έπιεηηε ην θχξνο ησλ αξξέλσλ ζπγγελψλ ηνπο θαη ηε δηθή ηνπο θήκε, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνχζε απφ ηα ρξφληα ηεο res publica. Γηαηί, 

ινηπφλ, έλαο ηφζν ζπλεηφο απηνθξάηνξαο, φπσο ν Μ. Απξήιηνο, ν νπνίνο κάιηζηα δελ 

είλαη γλσζηφο γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα θνιαθέςεη ην ζηξαηφ, απέδσζε απηφλ ηνλ 

ηίηιν ζηε γπλαίθα ηνπ; Ή, αλ δελ ηνλ απέδσζε ν ίδηνο αιιά ε χγθιεηνο ή ηα 

ζηξαηεχκαηα, γηαηί ηεο επέηξεςε λα ηνλ δερηεί; Οη θηινινγηθέο πεγέο δίλνπλ ειάρηζηα 

θαη αληηθξνπφκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πφηε θαη ην γηαηί ηεο απνδφζεθε ν ηίηινο 

θαη απφ πνηφλ. Οη επηγξαθηθέο καξηπξίεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Αξθεηά είλαη, 

φκσο, ηα λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηνλ ηχπν ηεο mater castrorum κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο. Όια ηα παξαπάλσ δελ δίλνπλ ζαθείο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζθνπηκφηεηα ηνπ ηίηινπ, αιιά κφλν ελδείμεηο. Απηέο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη ιφγνη 

δηαδνρήο θαζψο θαη ε δχζθνιε ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηφδνπ ήηαλ απηά πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζην λα πάξεη ε Φαπζηίλα απηφλ ηνλ θαζαξά πξνπαγαλδηζηηθφ ηίηιν, θαη 

λα γίλεη, έηζη, ε πξψηε κηαο ζεηξάο απηνθξαηεηξψλ πνπ νλνκάζηεθαλ μηηέπερ ηῶν 

ζηπαηοπέδων.  
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Μαξγέηε, Βάζω  

 

 

 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ  

ΚΑΗ Ζ ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ ΑΜΤΝΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΖ ΠΟΛΔΧ  

ΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΤΚΟΤΡΓΔΗΑ ΔΠΟΥΖ (338-325/4) 

 

Παξά ηελ θαηαζηξνθηθή ήηηα πνπ ππέζηε, ε Αζήλα ακέζσο κεηά ηελ 

Υαηξψλεηα αλαζπγθξνηεί ηηο δπλάκεηο ηεο θαη εηζέξρεηαη ζε κία πεξίνδν πνιηηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο άλζεζεο, ε νπνία έιαβε ηέινο κε ην μέζπαζκα ηνπ Λακηαθνχ 

Πνιέκνπ ην 323. Η επνρή απηή ζηηγκαηίζηεθε απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Λςκούπγος, ελφο επθπέζηαηνπ πνιηηηθνχ άλδξα, ν νπνίνο αλέιαβε ηα ελία ηεο πφιεσο 

ακέζσο κεηά ηελ Υαηξψλεηα θαη δηαηήξεζε ηε ζέζε απηή κέρξη θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο 

ηεο δσήο ηνπ, σο ν ἐπί ηῇ διοικήζει ή αιιηψο σο ηαμίαρ ηων οικονομικών. ηα 12 

ζπλαπηά έηε ηεο ζεηείαο ηνπ ζην αμίσκα απηφ, ν Λπθνχξγνο θαηάθεξε λα γλσξίζεη ε 

Αζήλα κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ -γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 4
νπ

 αηψλα- αλαγέλλεζε ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, ψζηε δηθαίσο ε πεξίνδνο απηή λα απνθαιείηαη απφ ηελ ζχγρξνλε έξεπλα 

σο «η εποσή ηος Λςκούπγος». Σφζν ε νηθνλνκηθή επρέξεηα ηεο πφιεσο, φζν θαη ε κε 

εκπινθή ηεο ζε πνιέκνπο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ελφο κεγαιφπλννπ πξνγξάκκαηνο, ζεκαληηθή πηπρή ηνπ νπνίνπ 

απνηέιεζε ε ζηξαηησηηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ακπληηθήο δχλακεο 

ηεο Αζήλαο ζε μεξά θαη ζάιαζζα. 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ηεο Αζήλαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλάο ηεο, φπσο ε 

εθεβηθή κεηαξξχζκηζε, ε ζπκπιήξσζε ησλ ηεηρψλ ηνπ άζηεσο, ηα νρπξσκαηηθά έξγα 

ζηνλ Πεηξαηά θαη ζε άιινπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο, ε αχμεζε ηνπ ζηφινπ, ε θαηαζθεπή 

λενζνίθσλ θαη ε νινθιήξσζε ηεο ζθεπνζήθεο ηνπ Φίισλα ζηνλ Πεηξαηά. 

Παξάιιεια, ζα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηνπο Αζελαίνπο ζηελ απφθαζε 

λα εληζρχζνπλ ηελ άκπλα ηεο πφιεο ηνπο ελ θαηξψ εηξήλεο. 
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Μάξθνο, Κωλζηαληίλνο   

 

 

ΟΥΤΡΧΔΗ ΚΑΗ ΦΡΤΚΣΧΡΗΔ ΣΖ ΒΟΗΧΣΗΑ ΣΟΤ 4
ΟΤ

 ΑΗΧΝΑ Π.Υ. 

 

 ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ., ε Θήβα έξρεηαη ζην πξνζθήλην, 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ απνδπλάκσζε ησλ δπν παξαδνζηαθψλ δπλάκεσλ ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ, ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο, εμαηηίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ. Η δεκηνπξγία ηεο Θεβατθήο Ηγεκνλίαο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δπν 

ζεκαληηθνχο ζηξαηεγνχο, ηνλ Δπακεηλψλδα θαη ηνλ Πεινπίδα, λα επεθηείλνπλ ηελ 

θπξηαξρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο, ηφζν ζην Βνξξά, φζν θαη ζην Νφην θαη ην 

Αηγαίν. 

 Η δηαζπνξά, σζηφζν ηνπ βνησηηθνχ ζηξαηνχ, άθεζε ζρεδφλ απξνζηάηεπηε 

ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, ζε πηζαλή εηζβνιή, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εθζηξαηείεο ζα 

απνηχγραλαλ. Γηα λα απνηξαπεί ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο, θαηαζθεπάζηεθε κηα 

ζεηξά νρπξσκαηηθψλ έξγσλ. Σξεηο νρπξσκέλεο ιηκεληθέο ζέζεηο ζηνλ θνξηλζηαθφ 

θφιπν, ε Κξεχζηο, νη ίθεο θαη νη Κνξζηαί, ζε ζπλδπαζκφ κε ην νρπξφ ησλ 

Διεπζεξψλ αιιά θαη κέζσ ελφο ζπλφινπ νξζνγψλησλ πχξγσλ-θξπθησξηψλ, ηφζν ζηηο 

πξνζβάζεηο ηνπ Κηζαηξψλα, φζν θαη ζηα πεξάζκαηα ηεο ελδνρψξαο, παξείραλ ηελ 

απαξαίηεηε πξνζηαζία θαη θπξηφηεξα, έλα κέζν απνηξνπήο ζε επίδνμνπο εηζβνιείο. 

 Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νρπξψζεσλ, πξνθχπηεη 

φηη είλαη φιεο δνκεκέλεο κε αθαλφληζην/ ηζνδνκηθφ ηξαπεδνεηδέο ζχζηεκα, ηνπ 

νπνίνπ νη ιηζφπιηλζνη δηαηεξνχλ ηηο φςεηο ιαηνκείνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαη ηα ηείρε ηεο Μεζζήλεο, ηα νπνία ζψδνληαη ζε εμαηξεηηθή 

θαηάζηαζε θαη είλαη γλσζηφ απφ ηηο πεγέο φηη νηθνδνκήζεθαλ απφ ηνλ ζηξαηφ ηνπ 

Δπακεηλψλδα.  Ιδηαίηεξν ζηνηρείν κάιηζηα είλαη φηη νη πχξγνη ησλ νρπξψζεσλ έθεξαλ 

θαηαπέιηεο ακπληηθνχ ηχπνπ. 

Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο επίζεο θαη απφ ηα θηλεηά 

επξήκαηα πνπ εληνπίδνληαη, θπξίσο επηθαλεηαθά, φπσο ε θεξακηθή, νη νρπξψζεηο 

απηέο, είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο βνησηηθέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

ζθνπφ ηελ άκπλα ηνπ Κνηλνχ ησλ Βνησηψλ απέλαληη ζε πηζαλέο εηζβνιέο ηεο 

πάξηεο.  

Σα λέα δεδνκέλα ηεο κειέηεο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα δνζνχλ απαληήζεηο ζρεηηθά 

κε ην πνηνη θαηαζθεχαζαλ ηηο νρπξψζεηο απηέο, θάηη πνπ απνηειεί δηακάρε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο. 
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Μεληάθε, Μαξγαξίηα 

 

 

Ζ ΚΑΑΝΓΡΑ ΗΚΔΣΗΓΑ ΣΟ ΞΟΑΝΟ: Ζ ΑΗΝΗΓΜΑΣΗΚΖ ΓΤΜΝΟΣΖΣΑ 

ΔΝΟ ΘΤΜΑΣΟ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΖ ΜΔΛΑΝΟΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΔΡΤΘΡΟΜΟΡΦΖ 

ΑΣΣΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΗΑ ΝΔΑ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ 
 

ην αξρατθφ έπνο ηνπ Αξθηίλνπ Ιιίνπ Πέξζηο ε Καζζάλδξα, 

αληηιακβαλφκελε ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, θαηαθεχγεη ηθέηηδα ζην λαφ ηεο πνιηνχρνπ 

Αζελάο, αγθαιηάδνληαο ην ιαηξεπηηθφ ηεο μφαλν, θαηαδηψθεηαη φκσο απφ ηνλ Αίαληα 

Λνθξφ, ν νπνίνο, αςεθψληαο ην άζπιν, ηελ ηξαβά βίαηα απφ απηφ γθξεκίδνληαο 

ηειηθά θαη ην ίδην ην άγαικα. Σν επεηζφδην πεξλά απφ ην πεινπνλλεζηαθφ 

εξγαζηήξην ζην ξεπεξηφξην ησλ Αζελαίσλ αγγεηνγξάθσλ πεξ. ηα 560 π.Υ. 

επηβηψλνληαο κε απμνκεηψζεηο ζηε δεκνηηθφηεηά ηνπ έσο ην 430 π.Υ.. ηηο 

παξαζηάζεηο εηθνλίδνληαη ηα γεγνλφηα πξηλ ηελ θαηαθξήκληζε ηνπ μνάλνπ, ε 

θαηαδίσμε ηεο Καζζάλδξαο απφ έλαλ εξσηθφ Αίαληα ή ε βίαηε απφζπαζή ηεο απφ ην 

άγαικα, θαζηζηψληαο εχθνιε ηε ζχλδεζε κε ηελ αθήγεζε ηνπ Αξθηίλνπ, ε 

θαηλνκεληθά φκσο ηφζν ζπκβαηηθή εηθνλνγξαθηθή απφδνζε ηνπ επεηζνδίνπ 

απνδεηθλχεηαη κία απφ ηηο πξνβιεκαηηθφηεξεο ηεο αηηηθήο αγγεηνγξαθίαο εάλ 

εζηηάζνπκε ηελ πξνζέγγηζή καο ζηε κνξθή ηεο Καζζάλδξαο. Η κεξηθή ή πιήξεο 

γπκλφηεηα ηεο εξσίδαο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ήδε απφ λσξίο, 

επηδερφκελε πιήζνο εξκελεηψλ, κε απηήλ πνπ ηε ζπλδέεη κε ηνλ επαθφινπζν βηαζκφ 

ηεο απφ ηνλ Αίαληα λα επηθξαηεί. Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα επηρεηξήζεη κέζσ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο εηθνλνγξαθηθψλ ζπγθξίζεσλ θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

θηινινγηθψλ αλαθνξψλ ζηελ Καζζάλδξα απφ ηνλ Όκεξν έσο ην Λπθφθξσλα λα 

πξνηείλεη κία λέα εξκελεία ηεο γπκλφηεηαο ελφο εθ ησλ ηξαγηθφηεξσλ ζπκάησλ 

πνιέκνπ ηεο παγθφζκηαο αξραίαο θαη ζχγρξνλεο γξακκαηείαο θαη ηέρλεο. Απνηειεί 

ην επεηζφδην ηεο Καζζάλδξαο ζηελ αηηηθή αγγεηνγξαθία ηνπ 6νπ θαη 5νπ αη.π.Υ. ηελ 

απεηθφληζε ελφο ηεξφζπινπ βηαζκνχ ή ην λφεκά ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεην; Θα 

κπνξνχζε ε γπκλφηεηα ηεο Καζζάλδξαο λα ζεκαηνδνηεί ζηνηρεία αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη καηλαδηζκνχ θαη πνηά ε ζρέζε ηεο κε ηηο αηζζεζηαθέο απεηθνλίζεηο 

εηαίξσλ ζηελ αηηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ; Η εηζεγήηξηα ειπίδεη λα ξίμεη 

επηπιένλ θσο ζε έλα εηθνλνγξαθηθφ δήηεκα πνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα έσο ζήκεξα παξακέλεη αθφκε αλνηρηφ.  
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Μεηξόπνπινο, Γεώξγηνο 

 

 

 „ΝΔΗΚΖΑ ΠΑΝΣΧΝ ΠΟΛΔΜΧΝ.‟: ΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΛΑΣΡΔΗΑ ΣΖ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΖ ΝΗΚΖ ΣΖ ΡΧΜΑΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ 

ΔΠΗΓΡΑΦΗΚΔ ΜΑΡΣΤΡΗΔ (31 Π.Υ. – 235 Μ.Υ.) 

 

„Καη αθνχ λίθεζα ζε φινπο ηνπο πνιέκνπο, επέηξεςα λα δήζνπλ νη ηθέηεο 

πνιίηεο‟. Έηζη παξνπζηάδεη ν Οθηαβηαλφο Αχγνπζηνο ηελ αδηακθηζβήηεηε 

επηθξάηεζή ηνπ σο κφλνπ θπξίαξρνπ ζην ηξίην κφιηο ρσξίν ησλ Res Gestae. Πψο 

φκσο αληηιακβάλνληαλ νη πφιεηο ηεο ειιελνξσκατθήο Αλαηνιήο ηελ απηνθξαηνξηθή 

Νίθε; 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε θηινδνμεί λα εμεηάζεη ηφζν ηηο δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο αλαζέζεηο πξνο ηελ απηνθξαηνξηθή Νίθε, φζν θαη ηηο εθδειψζεηο ιαηξείαο 

πξνο απηήλ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηηο επηγξαθηθέο καξηπξίεο. Θα κειεηεζνχλ 

ηδίσο ηα θείκελα απφ ηηο επαξρίεο πνπ θαιχπηνπλ ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο ζεκεξηλήο 

Διιάδαο θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ κέρξη θαη ηνλ εβήξν 

Αιέμαλδξν (31 π.Υ. – 235 κ.Υ.). 

Η Νίθε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ πνιέκνπ θαη εηξήλεο. πλήζσο 

ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ απαξρή λελεκίαο θαη γη‟ απηφ 

ενξηαδφηαλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ ηηο επαξρίεο. Ιδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο 

ειιελφθσλεο Αλαηνιήο, φπνπ ε Νίθε σο μερσξηζηή ζεφηεηα είρε καθξαίσλν 

παξειζφλ, είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζεί κε πνηνπο ηξφπνπο 

πξνζεγγηδφηαλ ε αςηοκπαηοπική Νίθε (“Victoria Augusta/Augusti”). Πνηφ ήηαλ ην 

θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαιάκβαλαλ ηε ιαηξεία ηεο; Ήηαλ 

αληηθείκελν ηίκεζεο κε αλαζέζεηο θαη ιαηξείαο ζηνλ ίδην βαζκφ ζε ειιεληθέο πφιεηο 

θαη ξσκατθέο απνηθίεο; Μπνξνχλ ηα επηγξαθηθά ζπαξάγκαηα λα καο νδεγήζνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζπγθεθξηκέλεο λίθεο  ηχραηλαλ κεγαιχηεξεο έκθαζεο ζηηο επαξρίεο 

ηεο Αραΐαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο ή πξνηηκνχηαλ λα ηηκάηαη ε λίθε κε επξεία έλλνηα σο 

ηδηφηεηα, σο ράξηζκα ηνπ απηνθξάηνξα; Σέινο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί θάπνηνπ 

είδνπο εμέιημε ζηε ηίκεζε θαη ζηε ιαηξεία ηεο „„Victoria Augusta‟‟ ζην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ θαη ησλ δπλαζηεηψλ, φζνλ αθνξά ηηο πνζνηηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ καξηπξηψλ;      

Έρεη εηπσζεί εχζηνρα φηη ε Νίθε δηακφξθσζε θαη δηαηψληζε ηελ απηνθξαηνξία 

(Graillot 1919, 839). Πψο φκσο δηακφξθσζε ε απηνθξαηνξία ηελ Νίθε;  
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Μνύξζνο, Ηωάλλεο 

 

 

Ο ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ Ζ ΔΗΡΖΝΖ Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΝΖΜΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΛΖ.  

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΘΑΟΤ. 

 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δσήο ησλ ειιεληθψλ απνηθηψλ ζηε Μεζφγεην θαη 

ηνλ Δχμεηλν Πφλην νη άπνηθνη είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο. 

Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε ηθαλφηεηα ησλ απνίθσλ λα αλαπηχμνπλ εηξεληθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ληφπηνπο ή λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο κάρεο, φηαλ νη 

ηειεπηαίνη αληηκεηψπηδαλ ερζξηθά ηνλ λέν πιεζπζκφ, θάηη πνπ κπνξνχζε λα 

θαζνξίζεη ηελ επηβίσζε ή ηνλ αθαληζκφ ηεο απνηθίαο. Ο πφιεκνο, σζηφζν, παξέκεηλε 

κηα ζεκαληηθή ζηαζεξά θαη ζηνπο θαηνπηλνχο αηψλεο, θαζψο νη απνηθίεο, σο γλήζηεο 

ειιελίδεο πφιεηο, ζπλαξηνχζαλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη κε ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέγνπλ αλ ζα εκπιαθνχλ ζε κηα πνιεκηθή ζχγθξνπζε. Σν αλαζθαθηθφ πιηθφ 

απνθαιχπηεη φςεηο ησλ αιιαγψλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα ησλ αξραίσλ θνηλσληψλ γηα ην παξειζφλ ηνπο, ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλδένληαη δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη εζλνηηθέο ή θνηλσληθέο νκάδεο. Η κειέηε 

ηέηνησλ δεηεκάησλ ζέηεη εκκέζσο ην πξφβιεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ε κλήκε ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηη πηζαλφλ απηή πξνηηκά λα 

απνζησπήζεη. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχληνκεο 

αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ κε αθνξκή ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ηεο 

αξραίαο Θάζνπ, κηαο εθηελψο αλαζθακκέλεο θαη δεκνζηεπκέλεο ειιεληθήο απνηθίαο 

ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ. ην πξψην κέξνο ηνπ παξνπζηάδνληαη δχν ζχληνκεο αθεγήζεηο, 

ηεο ζαζηαθήο ηζηνξίαο θαη ηεο πνξείαο πνπ αθνινχζεζε ε ρσξνηαμηθή δηακφξθσζε 

ηεο αγνξάο, ελψ ζην δεχηεξν ζρνιηάδεηαη πψο ε κλήκε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηα κλεκεία 

ζπλδένληαη κε ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ε πφιε ζ' απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ 

επηβίσζε κηαο αξραίαο πφιεο εξψηεκα: πφιεκνο ή εηξήλε; 
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Μπάηδηνπ, Αλδξνκάρε  

 

 

Ζ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΚΟΤΡΑ ΣΧΝ ΠΟΛΔΜΗΣΧΝ 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΥΖ 

 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αξραηφηεηαο ε θφκε πξνζεθέξεην σο αλάζεκα, κε ην 

νπνίν επεθαιείην ε ζπλδξνκή ηνπ Θείνπ ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο θαη πεξηζηάζεηο ηνπ 

βίνπ ησλ ζλεηψλ. Ο πφιεκνο, νη ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απέβαηλαλ κνηξαίεο 

γηα ηε δσή ηφζν ησλ κάρηκσλ αλδξψλ φζν θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, ζπληζηνχζε 

αλέθαζελ ηελ θξηζηκφηεξε απφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, φπσο εμάιινπ δξακαηηθά 

δεηθλχνπλ θαη νη ζθελέο απνραηξεηηζκνχ πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πνιεκηζηψλ γηα ηα 

πεδία ησλ καρψλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζην πιαίζην ησλ ζπζηψλ εμεπκεληζκνχ ησλ 

ζενηήησλ θαη ηεο γεληθφηεξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ αλδξψλ πξηλ απφ ηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλεο ηεο αίζηαο έθβαζεο απηψλ εηειείην θαη ε εζηκνηππηθή 

θνπξά. Η αλάζεζε ηεο θφκεο ησλ πνιεκηζηψλ πξηλ απφ ηε κάρε, ζπλνδεπφκελε απφ 

επρή ππέξ ηεο αζθαινχο επηζηξνθήο ηνπο, καξηπξείηαη ζηελ αξραία ειιεληθή 

γξακκαηεία ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ αξρατθνχ έπνπο: ζην πιαίζην ηδηαίηεξα δαπαλεξήο 

αηκαηεξήο ζπζίαο ν Πειέαο αλέζεζε ηελ θφκε ηνπ πηνχ ηνπ ζηνλ πνηακφ πεξρεηφ 

πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα επηζηξέςεη δσληαλφο απφ ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν. ηελ 

εηζήγεζε απηή, αθνχ παξνπζηαζηνχλ θαη ζρνιηαζηνχλ νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα 

γξαπηέο καξηπξίεο, ζα εμεηαζηεί ε εηθνλνγξαθία ηεο θνπξάο ηεο ηαπηηζκέλεο κε ηνλ 

Παξζελνπαίν αλδξηθήο κνξθήο ζε κία νκάδα αγγείσλ απφ ην α΄ κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα 

π.Υ., νη παξαζηάζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηά βάζηλ ζπλδεζεί κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ «Δπηά» πξηλ ηελ επίζεζε θαηά ησλ Θεβψλ. Με παξάιιειν ζρνιηαζκφ ησλ επί 

ηνπ ζέκαηνο γξαπηψλ πεγψλ θαη απφςεσλ ζχγρξνλσλ κειεηεηψλ αθ‟ ελφο ζα 

επηρεηξεζεί κία εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνπξάο ηνπ λεφηεξνπ απφ ηνπο επηά 

ζηξαηεγνχο ηνπ Άξγνπο Αξθάδα ήξσα θαη αθ΄ εηέξνπ ζα δηεξεπλεζεί ε γεληθφηεξε 

ζεκαζία ηνπ εζίκνπ ηεο θνπξάο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πνιεκηζηψλ. 
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Μπιωλάο, Μάξηνο 

 

 

 «Ἑλένῃ Νέμεζιν μηηέπα εἶναι λέγοςζιν Ἕλληνερ»  

ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΟ ΒΑΘΡΟ ΣΖ  

ΡΑΜΝΟΤΗΑ ΝΔΜΔΔΧ 

 

Απφ ηελ αγαικαηηθή βάζε ηεο Ραμνοςζίαρ Νεμέζεωρ έρνπλ ζσζεί 293 

ζξαχζκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 128 αλήθνπλ ζην γιππηφ ηεο δηάθνζκν. Η «δσθφξνο» ηνπ 

βάζξνπ πηζαλφηαηα θαηαζθεπάζηεθε ιίγα ρξφληα έπεηηα απφ ην ππεξθείκελν 

ιαηξεπηηθφ άγαικα (430 π.Υ.), ήηνη ζηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (423-421 π.Υ.), απφ κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ 

Αγνξαθξίηνπ πνπ βαζίζηεθαλ ζε παπαδείγμαηα θακσκέλα απφ ηνλ Πάξην γιχπηε. Σν 

ζέκα θαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο παξάζηαζεο απνθαιχπηνληαη ελ πνιινίο κέζσ 

ζρεηηθήο αλαθνξάο ηνπ Παπζαλία ζην δήηεκα, αλ θαη ν πεξηεγεηήο κλεκνλεχεη 

δψδεθα κπζηθά πξφζσπα, ελψ νη γιππηέο κνξθέο ηνπ απνθαηαζηαζέληνο βάζξνπ 

αλέξρνληαη ζε δεθαηέζζεξηο (νθηψ ζηελ πξφζζηα πιεπξά θαη απφ ηξεηο ζε θάζε 

πιάγηα φςε). Η ζρεηηθά πξφζθαηε αλαζχζηαζε ηεο βάζεο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα 

επαθξηβνχο εθηίκεζεο ηεο ζέζεο εθάζηεο κνξθήο, αιιά δελ επέιπζε νξηζηηθά ην 

δήηεκα ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο παξάζηαζεο. ηελ παξνχζα 

αλαθνίλσζε επηρεηξείηαη κηα λέα «αλάγλσζε» ηεο αγνξαθξίηεηαο ζχλζεζεο, 

εμεηάδνληαη νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ παξνπζία θαη ηε δηάηαμε ζπγθεθξηκέλσλ 

κπζηθψλ ραξαθηήξσλ ζε απηή θαη αληρλεχνληαη ηα ζχλζεηα πνιηηηθν-ηδενινγηθά 

κελχκαηα πνπ ελδερνκέλσο ππέθσζθαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο.  
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Νηδακίδνπ, Μαξία 

 

 

ΤΧΜΑΣΧΔΗ ΚΑΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΖ ΛΑΣΡΔΗΑ  

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΡΧΜΑΨΚΖ ΔΗΡΖΝΖ (27 π.Υ. – 180 π.Υ.) 

 

Η εηξήλε ηνπ Απγνχζηνπ ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο κηαο καθξάο πεξηφδνπ 

πνιέκσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ζηελ Αλαηνιή: θαηαθηήζεηο ηνπ Μ.Αιεμάλδξνπ, 

πφιεκνη ησλ δηαδφρσλ, πφιεκνη ησλ επηγφλσλ, ξσκατθή παξέκβαζε, ξσκατθή 

θπξηαξρία, εκθχιηνη πφιεκνη ησλ Ρσκαίσλ ζηξαηεγψλ, αλεμέιεγθηε ιεζηεία θαη 

πεηξαηεία. Η ηειηθή λίθε θαη επηθξάηεζε ηνπ Απγνχζηνπ έθεξε θαη ηελ επνρή ηεο 

PaxRomana, κηαο επνρήο πνπ ζηάζεθε νξφζεκν αλαζπγθξφηεζεο ζε έλαλ θφζκν πνπ 

είρε πηα αιιάμεη.ε απηφλ ηνλ θαηλνχξην θφζκν, ε ιαηξεία ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα 

ελζσκαηψζεθε ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Μ. Αζίαο, ζηηο γηνξηέο, ζηηο ηειεηέο, ζηνπο λανχο. 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Μ. Αζίαο απνηεινχζαλ επίζεο θαη νη 

δηάθνξεο ζπζζσκαηψζεηο: ειηθηαθέο νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γπκλάζην, νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ, αθφινπζνη θάπνηνπ ζενχ. Σα κέιε ησλ ζπζζσκαηψζεσλ απηψλ, 

ζπκκεηέρνληαο ζηηο εθδειψζεηο θαη ζηηο ηειεηέο ηεο πφιεο, δήισλαλ ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ βίν, θαλεξψλνληαο ηελ δηάζεζε ηνπο 

απέλαληη ζηηο ζεκαληηθέο κνξθέο εμνπζίαο. 

Η απηνθξαηνξηθή ιαηξεία πνιιέο θνξέο απνηεινχζε έλα θνκβηθφ ζεκείν 

ζηελ εζσηεξηθή δσή κηαο ζπζζσκάησζεο, γεγνλφο πνπ καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ ζέζε ησλ ζπζζσκαηψζεσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο. H ελζσκάησζε ησλ 

απηνθξαηνξηθψλ ζεψλ ζηηο ηειεηέο θαη ηα κπζηήξηα ησλ ζπζζσκαηψζεσλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν, επεηδή νη ηειεηέο απηέο, ηα κπζηήξηα θαη νη ζπζίεο απνηεινχλ ηηο 

αλψηεξεο πξάμεηο επζέβεηαο ζηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν. 

Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ εηζαγσγή ηεο απηνθξαηνξηθήο ιαηξείαο ζηελ 

εζσηεξηθή δσή ησλ ζπζζσκαηψζεσλ σο κηα πξνζπάζεηα έληαμεο θαη ελζσκάησζεο 

ζηε λέα ξσκατθή πξαγκαηηθφηεηα ή απνηειεί κηα κεραληθή έλδεημε ηππηθήο 

λνκηκνθξνζχλεο ζηνλ Ρσκαίν απηνθξάηνξα;  
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Νηάβαξε, Γηνλπζία 

 

 

ΑΝΑΘΔΔΗ ΑΝΓΡΗΑΝΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΟΝΗΚΧΝ ΣΖΝ ΟΛΤΜΠΗΑ 

 

Ο ζεζκφο ηεο ηεξήο εθερεηξίαο ζπληεινχζε ζεκαληηθά ζηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, θαζψο επέηξεπε ζηνπο αζιεηέο ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε 

απφ φιεο ηηο πφιεηο θαη απνηθίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Η επαθφινπζε 

ζπκκεηνρή πιήζνπο αζιεηψλ, ην αγσληζηηθφ πλεχκα πνπ επεδείθλπαλ θαη νη λίθεο 

ηνπο, απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε.  

Η αλίδξπζε αλδξηάληα ηνπ ληθεηή αζιεηή απνηεινχζε ηε κεγαιχηεξε αληακνηβή ησλ 

Οιπκπηνληθψλ. Όπσο καο πιεξνθνξεί ν Παπζαλίαο (V 21,1), πέξα απφ ηνλ 

αλαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, απνηεινχζε ηελ χςηζηε αλάκεζα ζηηο ηηκέο πνπ 

απνδίδνληαλ ζε έλαλ Οιπκπηνλίθε κηαο θαη κφλν απηνί κπνξνχζαλ λα ηδξχζνπλ έλα 

ηέηνην κλεκείν. Οη βάζεηο πνπ ήηαλ ζηεκέλνη νη ελ ιφγσ αλδξηάληεο έθεξαλ πάληνηε 

επηγξαθέο κε ην φλνκα ηνπ ληθεηή, ην παηξψλπκφ ηνπ ή ηελ παηξίδα ηνπ ληθεηή, ηνλ 

γιχπηε θαη πνιιέο θνξέο θαη ην είδνο ηνπ αγσλίζκαηνο ζην νπνίν αλαδείρζεθε 

ληθεηήο.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αληινχκε απφ ηηο 

επηγξαθέο ησλ βάζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αλαζέηε. Πνιιέο θνξέο, 

αλαζέηεο ηνπ αλδξηάληα ήηαλ ν νιπκπηνλίθεο, πνπ εθηφο απφ ηελ εθήκεξε δφμα θαη 

θνηλσληθή αλέιημε επεδίσθε θαη ηελ δηαηψληζε ηεο θήκεο ηνπ. Παξφκνηα ήηαλ ηα 

θίλεηξα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κλεκείνπ απφ θάπνην ζπγγεληθφ πξφζσπν ή θαη 

απφγνλν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θαζψο κε ηελ αλάζεζε επηδηψθεηαη ε δηαηψληζε 

ηεο θήκεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνπο επηζθέπηεο πνπ ζπλέξξεαλ επί αηψλεο ζην ηεξφ.  

Δληνχηνηο, ε αλάζεζε ζπρλά γηλφηαλ απφ ηε πφιε ηνπ ληθεηή κε πξφζεζε λα ηηκήζεη 

ηνλ αζιεηή, αιιά ζηελ νπζία λα δηεθδηθήζεη κέξνο ηεο θήκεο ηνπ. Η ελέξγεηα 

αλίδξπζεο αλδξηάλησλ, αθφκα θαη ε ζέζε ηνπο κέζα ζην ηεξφ, κεηαηξέπεηαη κε 

θάπνην ηξφπν ζε κέζν πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο, ππνδεηθλχνληαο έλαλ άηππν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πφιεσλ, κηα έκκεζε ζπλέρεηα παιαηψλ αληηπαξαζέζεσλ κε 

εηξεληθά κέζα. 
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Παπηνκίηνγινπ, Απόζηνινο 

 

 
Παπά ηοῖρ Κπηζίν ἐζηλῶζθαι ηήν ηοξικήν, καί ηό ηόξον Κπηηικόν ὀνομαζθῆναι 

ΚΡΖΣΔ ΜΗΘΟΦΟΡΟΗ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΧΝ ΣΡΑΣΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖ 

ΠΣΟΛΔΜΑΨΚΖ ΑΗΓΤΠΣΟΤ. 

 

Η πνιππινθφηεηα θαη νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζεζκνχ ηεο κηζζνθνξίαο 

ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηε 

κειέηε κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη νη Κξήηεο κηζζνθφξνη πξνζθέξνπλ 

αλακθίβνια ην θαιχηεξν παξάδεηγκα. Η εμέηαζε ησλ κηζζνθφξσλ απφ ηελ Κξήηε, νη 

νπνίνη ζηξαηνινγήζεθαλ ζηα ζηξαηεχκαηα ηεο Πηνιεκατθήο Αηγχπηνπ, αλαδεηθλχεη 

θαηά θχξην ιφγν ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ Κξεηψλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ησλ 

Λαγηδψλ θαη δεπηεξεπφλησο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην εχξνο ησλ θξεηηθψλ πφιεσλ 

πνπ «εμήγαλ» απηφ ην ζπνπδαίν πνιεκηθφ αγαζφ, αιιά θαη γηα ηα αμηψκαηα πνπ 

έθεξαλ νη Κξήηεο κηζζνθφξνη ππεξεηψληαο ηνπο Πηνιεκαίνπο, επηβεβαηψλνληαο ηηο 

αγαζέο ζρέζεηο ηεο λήζνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ειιεληζηηθφ βαζίιεην. Πνιινί απφ 

απηνχο, αθνχ εθπιήξσλαλ ηα θαζήθνληά ηνπο, επέζηεθαλ ζηηο πφιεηο απφ ηηο νπνίεο 

θαηάγνληαλ κεηαθέξνληαο ήζε θαη έζηκα ηεο Πηνιεκατθήο Αηγχπηνπ. Μεγάινο, φκσο, 

ήηαλ θαη ν αξηζκφο ησλ Κξεηψλ κηζζνθφξσλ, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Αίγππην, θαζψο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηηο πησρφηεξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ηεο 

Κξήηεο. Οη Κξήηεο κηζζνθφξνη εθηφο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξφζθεξαλ ζηνπο Πηνιεκαίνπο ελ θαηξψ πνιέκνπ, αλαδείρζεθαλ θαη ζε 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ ζθπξειάηεζε ησλ αγαζψλ ζρέζεσλ κε 

ηελ Αίγππην ζε πεξηφδνπο εηξήλεο, αθνχ δηεπθφιπλαλ ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ δχν 

ιαψλ κε ηελ αληαιιαγή θπξίσο πξντφλησλ θεξακηθήο. Οη Κξήηεο κηζζνθφξνη 

απνδείρζεθαλ θαη θνηλσλνί ησλ αηγππηηαθψλ ιαηξεηψλ. Καηά θχξην ιφγν ήηαλ 

εθείλνη πνπ κεηέθεξαλ ηε ιαηξεία ησλ αηγππηηαθψλ ζενηήησλ φηαλ επέζηξεθαλ ζηηο 

παηξίδεο ηνπο, εμππεξεηψληαο ηνλ γεληθφ ζηφρν ησλ Πηνιεκαίσλ κνλαξρψλ λα 

δηαδφζνπλ ηελ ιαηξεπηηθή ηνπο πνιηηηθή ζηηο ππεξπφληηεο θηήζεηο ηνπο. 

Αμηνζεκείσηε, ηέινο, είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο θξεηηθήο 

νηθνλνκίαο κε ηελ εηζαγσγή Πηνιεκατθψλ λνκηζκάησλ.  
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Πεηξάθεο, Μαλόιεο 

 

 

ΗΓΔΡΔΝΗΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟ ΣΟ ΗΔΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟ ΠΑΡΝΖΗΟΤ.  

ΜΗΑ ΠΡΧΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ. 

 

χληνκεο αλαζθαθηθέο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 1959 απφ ηνλ Δπζχκην 

Μαζηξνθψζηα ζηελ θνξπθή Καξαβφια ηεο Πάξλεζαο, ζηα ζχλνξα Αηηηθήο θαη 

Βνησηίαο, απνθάιπςαλ ηεξφ αθηεξσκέλν ζην Γία Παξλήζζην. Σν ηεξφ, ππξήλαο ηνπ 

νπνίνπ ππήξμε έλα ζπήιαην, θαίλεηαη, απφ ηε κειέηε ησλ θεξακηθψλ επξεκάησλ, πσο 

ιεηηνχξγεζε απφ ηελ Ύζηεξε Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν κέρξη θαη ηα ηέιε ησλ 

Αξρατθψλ ρξφλσλ. Η ηαχηηζε ηνπ ηεξνχ ηεθκεξηψλεηαη κέζσ επηγξαθηθψλ 

καξηπξηψλ, ελψ αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ Παπζαλία. 

Απφ ηνλ κεγάιν φγθν ησλ κεηαιιηθψλ επξεκάησλ πνπ έδσζε ε αλαζθαθή, 

ζηελ θαηεγνξία ησλ φπισλ αλήθνπλ μίθε θαη αηρκέο δνξάησλ, φια θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ζίδεξν. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα επηρεηξεζεί κία πξψηε παξνπζίαζε ησλ 

φπισλ απηψλ – δηαηεξψληαο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξνλνιφγεζή ηνπο, θαζψο ε 

αλαζθαθηθή έξεπλα δελ νινθιεξψζεθε θαη ν ρψξνο δελ παξνπζίαδε ζαθή 

ζηξσκαηνγξαθηθή δηάθξηζε. Δλ ζπλερεία ζα επηρεηξεζεί ε εξκελεία ησλ φπισλ σο 

πνιεκηθψλ αλαζεκάησλ. Η ζπλήζεηα αθηέξσζεο φπισλ ζηα ειιεληθά ηεξά είλαη 

ηδηαίηεξα θνηλή, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ καθξνζθειή θαη ζπλερψο απμαλφκελν 

αξηζκφ ηεξψλ, ζηα νπνία έρνπλ εληνπηζζεί αλαζθαθηθά φπια. Η αθηέξσζή ηνπο, 

εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ιάθπξα, απνηειεί άιισζηε ηελ ζαθέζηεξε απφδεημε 

πνιεκηθήο λίθεο.Σν θαηλφκελν απηφ γίλεηαη εληνλφηεξν απφ ηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αηψλα 

π.Υ. Σα πνιεκηθά αλαζήκαηα - φπια θαη κε - απνηεινχλ κία απφ πιένλ ζεκαληηθέο 

θαηεγνξίεο αλαζεκάησλ, ην νπνίν αζθαιψο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθξαηνχζα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαηάζηαζε, ηνλ πφιεκν. 

Δλ θαηαθιείδη ζα γίλεη απφπεηξα έληαμεο ησλ φπισλ ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ 

θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, δηαηππψλνληαο ππνζέζεηο 

θαη ζέηνληαο λέα εξσηήκαηα, αθνχ ιεθζεί ηδηαίηεξα ππφςηλ ε ζπλνξηαθή ζέζε ζηελ 

νπνία είρε εγθαζηδξπζεί ην ηεξφ. 
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Ρνπκειηώηεο, Αδξέαο 

 

 

ΥΔΔΗ ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΡΑΗΑ  

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 

 

Με ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ίζσο θαη ιίγν λσξίηεξα, ε 

Μαληίλεηα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο ζε θαιιηεξγήζηκε 

γε „‟αλαγθάζζεθε‟‟ λα εμαπισζεί πξνο ηα δπηηθά δεκηνπξγψληαο κία “ζπκκαρία‟‟ 

ζηελ νπνία ε ίδηα είρε ην ξφιν ηεο εγέηηδαο δχλακεο. χληνκα ελέηαμε ζε απηήλ θαη 

ηελ Παξξαζία, ψζηελα εμαπισζεί ζηε Φηγάιεηα, εθκεηαιιεπφκελε ηε ζέζε ηεο, αιιά 

θπξίσο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηεξνχ ηνπ Λπθαίνπ Γηφο λα παξνπζηαζηεί σο 

πξνζηάηηδα ησλ Αξθάδσλ ψζηε λα επηρεηξήζεη ηελ πξνζάξηεζε θαη άιισλ 

αξθαδηθψλ θνηλνηήησλ ζηε ζπκκαρία ηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ζα 

επηρεηξεζεί λα απαληεζεί ν ηξφπνο έληαμεο ηεο Παξξαζίαο ζηε ζπκκαρία θαη νη 

επηπηψζεηο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηήλ ηφζν ζηελ πνιηηηθή φζν θαη ζηελ 

θνηλσληθή δσή ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δέθα εηψλ ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ.  

Χζηφζν, ε πάξηε δελ κπνξνχζε λα κείλεη αδξαλήο, θαζψο Μαληίλεηα θαη Παξξαζία 

ήηαλ κέιε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, αθνχ ζπλήθζε ε 

Νηθίεηνο Δηξήλε, απνθάζηζε λα παξέκβεη ζηξαηησηηθά ζηελ Παξξαζία, έπεηηα θαη 

απφ πξφζθιεζε κίαο πνιηηηθήο κεξίδαο ηεο πεξηνρήο. Η πξφζθιεζε γηα παξέκβαζε 

είρε γίλεη, φπσο ιέεη ν Θνπθπδίδεο γηα λα απειεπζεξσζεί ε πεξηνρή απφ ηελ 

ππνδνχισζε ησλ Μαληηλέσλ, φπσο ππνζηήξηδε ε αληηπνιηηεπφκελε παξάηαμε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπνχλ νη αιιαγέο πνπ είραλ επέιζεη. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πάξηε πξφζπκα ελεξγνπνηήζεθε  ψζηε κέζσ ηεο 

“αλεμαξηεζίαο‟‟ ηεο πεξηνρήο λα επηρεηξήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζπκκαρίαο ηεο 

Μαληίλεηαο. Σειηθά, απηφ ζα επηηεπρζεί  νξηζηηθά ζηε κάρε ηεο Μαληίλεηαο, ην 418 

π.Υ., νδεγψληαο ηελ Παξξαζία ζηελ “αλεμαξηεζία‟‟ θαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ είραλ επέιζεη, δεηήκαηα κε ηα νπνία κε ηα 

νπνία ν Θνπθπδίδεο δελ αζρνιείηαη. 
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Ρνύζνπ, Αλαζηαζία 

 

 

 ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ:  

ΑΝΑΚΑΠΣΟΝΣΑ ΣΖΝ ΜΝΖΜΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

 

Αλακθίιεθηα, νη αλζξψπηλεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

ηεο ζχζηαζεο ηνπο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη απφ κία αδηάιεηπηε 

ζηνρνζεζία, ε νπνία ηείλεη λα ζρεηίδεηαη άξξεθηα θαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ κειψλ 

ηεο λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε επηβίσζε ηνπο φζν θαη ε απηάξθεηα, φρη κφλν ζε 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πιηθφ, αιιά θαη ζε απηά ηνπ πλεπκαηηθνχ. 

Μέζα ινηπφλ ζηα πιαίζηα απηά, ε εκπινθή ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, αιιά 

θαη έξηδεο έκνηαδε αλαπφθεπθηε θαη ν εληνπηζκφο αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ πνπ 

πηζηνπνηεί  αθξηβψο ηε δηάζεζε δηάζσζεο ηεο κλήκεο, άξα θαη δηαηψληζεο ηεο 

ζπκβνιήο ησλ εθάζηνηε πνιηζκηθψλ κνξθσκάησλ ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, θάζε 

άιιν παξά ακειεηέα δχλαηαη λα ζεσξεζεί.  

Με άιια ιφγηα, ε αλέγεξζε κλεκείσλ, φπσο ηα εξψα, ηα πνιπάλδξηα, αιιά 

θαη ε αξραηνινγηθά πηζηνπνηεκέλε παξνπζία θελνηαθίσλ, αλαζεκαηηθψλ ζηειψλ, 

βσκψλ, αγαικάησλ πνπ εηθνλίδνπλ ήξσεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνπή λνκηζκάησλ, 

πνπ πξνβάιινπλ ζθελέο κάρεο ή ζξηάκβνπ απνηεινχλ πηεζηήξηα έθδειεο απφπεηξαο 

απφ ηελ πιεπξά φρη κφλν ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ εγεκφλσλ γηα ηελ ηφλσζε  ηνπ 

εζληθνχ θξνλήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζχλδεζε κε ην παξειζφλ, ζπλεπψο θαη ε δηαηψληζε ηεο κλήκεο. 

Πέξα απφ φια απηά, αλακθηζβήηεηε είλαη ε απφπεηξα κέζα απφ ηα 

αξραηνινγηθά θαηάινηπα επαθήο κε ην ζείν, πνπ κφλν εθαιηήξην γηα απφθηεζε 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ηα 

δεδνκέλα γηα θαζνξηζκφ, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαοκε ηηο εθδειψζεηο ενξηαζκνχ ηνπ πνιέκνπ λα 

απνδεηθλχεηαη φηη θαζίζηαληαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. 
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Shobairi, Seyedabazar 

 

 

BEYOND THE PERSIAN WARS:  

DOES EXISTED SOCIAL RELATIONSHIPS BEYOND THE PERSIAN WARS? 

 

  

At the end of 6
th
 century B.C. the ancient world exposed too many changes under the 

Achaemenid authority. Expansion Achaemenid border to the Ionia and Asian Minor caused 

emerging a culture known as Graeco-Persian in archaeological literature. The first political culture 

confrontation in conquered territories of Asian minor began following Sardis conquest at 545 BC. 

For the first time Cyrus the great began a great culture combination between Persia and 

Greece. Therefore, one should expect cultural-political interactions and effects between tow 

civilizations. One of the most important achievements of this period was cultural penetration of 

Persian in conquered territories of Asia Minor and Ionia. Inconsistent accounts of Greek historians 

and heavy shadow of Greek-Persian wars cased scholars ignore social and cultural interactions. 

There have been reported significant archaeological data (e.g., mainly gold, silver, bronze and 

sculpture and etc.) related to the Achaemenid period from Greece. Correspondingly, there have been 

remarkable Greek objects in Persia. These archaeological objects can indicate perhaps occurred 

different cultural interaction and cultural correlation beyond the “Persian Wars” between both 

Greece and Persia.  

The present paper will discuss on mentioned archaeological data and some historical 

accounts to clarify and examine Greek and Persian relation during and after Persian Wars. The 

existence relations beyond the political attitudes can be considered as cultural interaction.   
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ηακαηόπνπινο, Παλαγηώηεο  

 

 

Ζ ΚΟΡΗΝΘΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ. 

ΑΠΟ ΣΟ 461 ΔΧ ΣΟ 432. 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εηζήγεζεο είλαη λα αλαπηχμεη ηηο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο 

ηεο Κνξίλζνπ θαη ησλ Κνξηλζίσλ σο ζπκκάρσλ ζην πιαίζην ηεο Πεινπνλλεζηαθήο 

ζπκκαρίαο πξηλ απφ ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν (431 - 404) θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζην δηάζηεκα απφ ην 461 έσο ην 432, ήηνη απφ ηηο απαξρέο ηνπ απνθαινχκελνπ (απφ 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία) Πξψηνπ (Μηθξνχ) Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (461 - 

446) έσο θαη ηηο παξακνλέο ηεο έθξεμεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Βαζηθφ 

άμνλα απνηειεί ζαθψο ε ζνπθπδίδεηα αθήγεζε θαη, εηδηθφηεξα, ην Πξψην βηβιίν ησλ 

Ἱζηοπιῶν ηνπ Θνπθπδίδε. 

Η αλαθνίλσζε δνκείηαη ζε έμη επηκέξνπο άμνλεο: ν πξψηνο αθνξά ζην 

θνξηλζηαθφ λαπηηθφ (θαηά ηελ αξρατθή επνρή) πνπ απνηεινχζε ηε βάζε θαη ηνλ 

ππιψλα ηεο θνξηλζηαθήο ηζρχνο (Θνπθ. 1.13.2-5)· ν δεχηεξνο ζηε δηέλεμε Κνξίλζνπ-

Μεγάξσλ γηα ζπλνξηαθέο δηαθνξέο, θαηά ηηο απαξρέο ηνπ Πξψηνπ (Μηθξνχ) 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (Θνπθ. 1.103.4)· ν ηξίηνο ζηελ άξλεζε ηεο Κνξίλζνπ λα 

παξάζρεη ε Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία βνήζεηα ζηε άκν (Θνπθ. 1.40.5, 1.41.2 θαη 

1.43.1), φηαλ εθείλε απνζηάηεζε απφ ηε Γειηαθή/ Αζελατθή ζπκκαρία ην 440 - 439 

(Θνπθ. 1.115.2-1.117)· ν ηέηαξηνο ζηηο πνιεκηθέο δηελέμεηο Κνξίλζνπ-Κέξθπξαο 

(Δπίδακλνο, 435 θαη χβνηα, 433), γλσζηέο θαη σο Κεπκςπαϊκά, ζην δηάζηεκα 435 - 

433 (Θνπθ. 1.24-55)· ν πέκπηνο ζηελ θνξηλζηαθή αλάκεημε ζηελ απνζηαζία θαη ηε 

κάρε ηεο Πνηείδαηαο, επεηζφδηα γλσζηά θαη σο Ποηειδαιαηικά, ην 433 - 432 (Θνπθ. 

1.56-66)· θαη, ηέινο, ν έθηνο ζηηο δεκεγνξίεο πνπ εμεθψλεζαλ νη Κνξίλζηνη 

απεζηαικέλνη πξέζβεηο ζηε ζπαξηηαηηθή Απέιια ην θαινθαίξη ηνπ 432 ζηε δηάζθεςε 

ηεο νινκέιεηαο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (Θνπθ. 1.68-71 θαη 1.120-124). 

Απφ ηα σο άλσ θαηαδεηθλχεηαη φηη ε Κφξηλζνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηζρπξή θαη 

πιενλεθηηθή ηεο ζέζε εληφο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, γηα λα θαηεπζχλεη ηε 

ζπλνιηθή ζπκκαρηθή πνιηηηθή, πάληνηε κε γλψκνλα ηα (λαπηηθά θη εκπνξηθά) 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηεο ζπκθέξνληα. 
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πξξήο, Νίθνο  

 

 

ΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΣΔΛΔΗΧΔ ΝΧΡΗ…: 

ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΗ ΚΖΝΧΝ ΜΑΥΖ Δ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ  

ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 

Ο ξένορ ζηελ αξραηφηεηα κπνξεί λα είλαη θηινμελνχκελνο αιιά θαη 

νηθνδεζπφηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη εππξφζδεθηνο, άιιεο αλεπηζχκεηνο. Οη 

ξένοι κπνξεί λα είλαη ήξσεο ή ηέξαηα, άληξεο ή γπλαίθεο, άγλσζηνη ή βάξβαξνη. Έλαο 

θαιφο ξένορ γλψξηδε ηελ εζηκνηππία θαη ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά, ζηνηρεία ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ νη αιινδαπνί θαη νη βάξβαξνη δελ θαηαλννχζαλ. ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ε ίδηα ιέμε είρε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, σζηφζν ππνδήισλε ηελ 

έληαζε θαη ηελ πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο. Άιισζηε, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη εζηθέο 

πξνθιήζεηο δηακνξθψλνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. 

Σν ζπκπφζην απνηέιεζε έλαλ ζεζκηθφ παξάγνληα ησλ πνιηηψλ κε 

ςπραγσγηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ραξαθηήξα, φληαο ηαπηφρξνλα 

εθπξίαξρε εθδήισζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινμελίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

ηδαληθνχ ζπκπνζίνπ ήηαλ ηφζν ε ζσκαηηθή φζν θαη ε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή 

επθνξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη επηηπγραλφηαλ πάληνηε ν 

ζηφρνο. Η κέζε θαη ηα παξεπφκελά ηεο νδεγνχζαλ ζπρλά ζε δηακάρεο κεηαμχ ησλ 

ζπλδαηηεκφλσλ. 

Ση γίλεηαη φκσο φηαλ ε ζρέζε νηθνδεζπφηε – θηινμελνχκελνπ μεπεξλά ηα φξηα 

ηεο ζωθποζύνηρ θαη παξαβηάδεη ηνπο ηεξνχο θαλφλεο ηεο θιλοξενίαρ; ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε θαηάζηαζε νδεγήζεθε ζηα άθξα κεηαηξέπνληαο ηνλ εθάζηνηε 

ζπκπνζηαθφ ρψξν ζε έλα ηδηφηππν πεδίν κάρεο. Άιιεο θνξέο πάιη, ν ρψξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε εζθεκκέλα πξνθεηκέλνπ λα αηθληδηαζηεί ν παξαβάηεο ξένορ θαη λα 

ηηκσξεζεί αλαιφγσο. 

Η κάρε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο ζε ζρέζε 

κε ην εμσηεξηθφ πεδίν. Δπεηδή μεζπά απξφζκελα, νη έθπιεθηεο θαη απεγλσζκέλεο 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο πξνβαίλνπλ ζε ζθιεξέο βίαηεο πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ληθήζνπλ. Ο ηξφπνο απεηθφληζεο ηεο ηδηφηππεο απηήο κάρεο ζηελ αξραία ειιεληθή 

ηέρλε ζα απνηειέζεη ην επίθεληξν ηεο εηζήγεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληρλεπζνχλ 

ηα εηθνλνγξαθηθά κνηίβα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αξραίνο θαιιηηέρλεο, ζηελ αγσληψδε 

πξνζπάζεηά ηνπ λα ηελ απνδψζεη φζν πην γιαθπξά γίλεηαη. 
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Σδαλεηάθεο, Αιέμαλδξνο  

 

 

  Ζ  AΝΑΘΔΖ ΑΠΗΓΧΝ ΣΑ ΗΔΡΑ 

 Χ ΜΔΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ  

 

Ο πφιεκνο επέδξαζε θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ θαη ήηαλ απνιχησο αλακελφκελν  λα ηεζεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζείνπ, ε 

ζπλδξνκή ηνπ νπνίνπ δεηείηαη κε ηελ ηέιεζε ζπζηψλ θαη ηελ πξνζθνξά αλαζεκάησλ. 

Έηζη εκθαλίδεηαη ην πνιεκηθφ αλάζεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηηπρή 

έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, πνηθίιιεη δε απφ πιεπξάο είδνπο, κεγέζνπο θαη δαπάλεο θαη 

ήηαλ δπλαηφλ λα είλαη θηίξην, άγαικα, ηξίπνδαο αθφκε θαη ηα φπια ησλ εηηεκέλσλ. 

Σα φπια ησλ ερζξψλ απνηεινχλ ην θαη' εμνρήλ πνιεκηθφ αλάζεκα δηφηη ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνλ πφιεκν θαη επηβεβαηνχλ ηελ επηηπρή θαηάιεμή ηνπ. Η  αζπίδα ηνπ 

εηηεκέλνπ απνηειεί ην πιένλ εκθαληηθφ ζεκείν ππεξνρήο ηνπ ληθεηή θαη ηνχην δηφηη 

απνηειεί ην βαζηθφ ακπληηθφ φπιν αιιά θαη θπξίσο δηφηη ζπλδέεηαη κε ην αξξαγέο 

ηεο θάιαγγαο θαη ελζσκάησλε ηελ ηδέα ηεο ππεξάζπηζεο ηεο παηξίδαο κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηεί ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ πνιεκηθφ αλάζεκα.  

Η αλάζεζε αζπίδσλ ιάκβαλε ρψξα φρη κφλν ζηα ηνπηθά, αιιά θαη ζηα 

δηαθξαηηθά ηεξά, ελίνηε δε γηα ηελ ίδηα πνιεκηθή επηηπρία ππήξραλ αλαζέζεηο ζε δχν 

ηεξά. Οχησ ηα ηεξά θαη θπξίσο απηφ ηεο  Οιπκπίαο, απφ ηνλ 7ν αη. π.Υ θαη εληεχζελ 

κέρξη θαη ηελ ξσκατθή επνρή, θαηέζηεζαλ πεδία πνιηηηθήο πξνβνιήο πφιεσλ, νη 

νπνίεο αλέζεηαλ αζπίδεο ζε πεξίνπηεο ζέζεηο  σο  κλεκεία επζέβεηαο, θπξίσο φκσο σο 

απφδεημε κεγαιείνπ θαη επξσζηίαο ηεο πφιεο, ην νπνίν αληαλαθινχζε αξλεηηθά εηο 

βάξνο ηνπ εηηεκέλνπ, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αληίζηνηρεο πνιηηηθήο 

αληηπαιφηεηνο. Ο ζπκβνιηζκφο ησλ αλαζεκάησλ απηψλ δηέζεηε κεγάιε εκβέιεηα, 

πνηνηηθή θαη δηαρξνληθή, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη εμ απηψλ έληνλεο πνιηηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο αθφκε θαη κεηά πάξνδν πνιιψλ δεθαεηηψλ. Η πξαθηηθή ηεο αλάζεζεο 

αζπίδσλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Αιέμαλδξν Γ', ηνπο 

δηαδφρνπο ηνπ θαη αξγφηεξα απφ ηνπο Ρσκαίνπο. 

ηελ εηζήγεζε ζα εμεηαζζνχλ αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο αλαζέζεσλ αζπίδσλ 

ζε ηεξά, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ κέζν άζθεζεο πνιηηηθήο θαη παξήγαγαλ αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ.  
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Φωηηάδε, Πέιιε  

 
«...ηί δὲ ὑμῖν διενήνοσεν, εἰ ἐγὼ ηοῖρ ἐμοῖρ ἐμπαίζω λιθαπίοιρ;» 

ΣΑ ΑΝΑΘΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΡΜΑΨΚΧΝ ΣΖΛΧΝ ΣΟΤ ΖΡΧΓΖ ΑΣΣΗΚΟΤ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΜΑΡΑΘΧΝΑ (Β' ΜΗΟ 2
ΟΤ 

 ΑΗ. Μ.Υ.). ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ 

ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ. 

 

 Ο Ηξψδεο Αηηηθφο απφ ηνλ Μαξαζψλα (101/3 - 177/9 κ.Υ.) είλαη κία απφ ηηο 

επηθαλέζηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ηνπ 2νπ αη. κ.Υ. Η πνιπζρηδήο 

δξάζε ηνπ ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηεο επνρήο 

ηνπ ζπλδέεηαη κε αλαξίζκεηα θαη πινχζηα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα. Ιδηαίηεξε 

βαξχηεηα γηα ηε κειέηε ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ηνπ έρνπλ ηα 

επξήκαηα ηνπ Μαξαζψλα, ηφπνπ θαηαγσγήο, γέλλεζεο θαη αγαπεκέλνπ θαηαθπγίνπ 

ηνπ έσο ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

 Ιδηάδνπζα απνηειεί ε ζπλήζεηα ηνπ Ηξψδε ηεο αλάζεζεο πνιπάξηζκσλ 

αλακλεζηηθψλ γιππηψλ εηθφλσλ ησλ καζεηψλ θαη ηξνθίκσλ ηνπ, θπξίσο επάλσ ζε 

εξκατθέο ζηήιεο. Γηα λα δηαζθαιίζεη ηε κλήκε ηνπο θαη ζε δήισζε ηνπ πέλζνπο ηνπ 

γηα ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπο, πηζαλψο απφ επηδεκία παλψιεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 160 κ.Υ., αλάζεζε γιππηά ησλ κνξθψλ ηνπο ζηελ χπαηζξν, ζε ζηαπξνδξφκηα 

αιιά θαη ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο, κέζα ζε δάζε, ζε αγξνχο ή δίπια ζε πεγέο θαη 

ζε ινπηξά. Γηα λα πξνζηαηέςεη ηα αθηεξψκαηά ηνπ ζπλέγξαςε θαηάξεο γηα φπνηνλ 

ηνικνχζε λα πξνμελήζεη δεκία ή αιινίσζή ηνπο θαη επρέο γηα φπνηνλ απέδηδε ηηο 

δένπζεο ηηκέο. Η ζπλήζεηά ηνπ απηή έθζαζε, κάιηζηα, ζε ηέηνην βαζκφ ππεξβνιήο 

ψζηε ν ίδηνο λα απνηειέζεη ηνλ ζηφρν θαπζηηθψλ ζρνιίσλ θαη εκπαηγκνχ, φρη κφλνλ 

κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ, αιιά θαη εμερνπζψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο απηνθξαηνξηθήο 

πνιηηηθήο ζθαίξαο, φπσο νη Κπληίιηνη, έθηαθηνη δηνηθεηέο ηεο Διιάδνο γηα ην 

δηάζηεκα 171-175 κ.Υ. (Φηιφζηξαηνο, VS 2.559). 

 Απφ ηνλ Μαξαζψλα πξνέξρνληαη έσο ηψξα πεξί ηηο είθνζη απνζπαζκαηηθά 

ζσδφκελεο εξκατθέο ζηήιεο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ Ηξψδε (ηνπ Πνιπδεπθίσλα, ηνπ 

Αρηιιέα θαη ηνπ Μέκλνλα). Οη ζηήιεο έρνπλ βξεζεί δηάζπαξηεο ζε επξχηαηε πεξηνρή: 

ζηε Μαθαξία Πεγή θαη ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζην Κάησ νχιη, ζην Μπέε, ζην 

Πιάζη, ζην θφξπην Πνηάκη, ζην Καδάλη δπηηθά ηνπ φξνπο Κνηξψλη, ζηελ Οηλφε, 

ζηνλ Βαξλάβα, αθφκε θαη ζην καθξπλφ Πνιπδέλδξη (Μάζη). 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηδφκελσλ 

επξεκάησλ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί έσο ηψξα θαη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

αλαζεκάησλ απηψλ ζχκθσλα κε λεφηεξα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F3&prior=perittai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C101&prior=ti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mi%3Dn&la=greek&can=u%28mi%3Dn0&prior=de\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dienh%2Fnoxen&la=greek&can=dienh%2Fnoxen0&prior=e)/fh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%294&prior=dienh/noxen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C4&prior=ei)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds12&prior=e)gw\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29moi%3Ds&la=greek&can=e%29moi%3Ds0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mpai%2Fzw&la=greek&can=e%29mpai%2Fzw0&prior=e)moi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=liqari%2Fois&la=greek&can=liqari%2Fois0&prior=e)mpai/zw
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Υαηξεηάθεο, Γηάλλεο 

 

 

ΜΝΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΜΝΖΜΖ: Ο «ΣΤΜΒΟ ΣΧΝ ΑΛΑΜΗΝΟΜΑΥΧΝ 

 

Η λαπκαρία ηεο αιακίλαο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ αξραία ειιεληθή 

θαη παγθφζκηα ηζηνξία. Σα ηελά αλάκεζα ζηελ Αηηηθή θαη ηε αιακίλα γηα ιηγφηεξν 

απφ κία εκέξα απνηέιεζαλ ην ζθεληθφ ελφο δξάκαηνο, ε απιαία ηνπ νπνίνπ νδήγεζε 

ζηελ επηζηέγαζε θαη εδξαίσζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ Διιήλσλ. Η λίθε ζηε λαπκαρία 

ηεο αιακίλαο ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία κλεκείσλ πνπ είραλ ζαλ ζηφρν ηελ 

δηαηψληζε ηνπ γεγνλφηνο-απνηειέζκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. 

ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνπνζεηήζεθαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο κλεκεία –

ηξφπαηα– ζηε αιακίλα θαη ηελ Φπηηάιεηα, θαη ε πξνζσπηθή αλάκλεζε, πνπ ραλφηαλ 

ζηγά-ζηγά θαζψο πέζαηλαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε λαπκαρία, παξαρσξνχζε ηε ζέζε ηεο 

ζηε ζπιινγηθή κλήκε, πνπ παξέκελε άζβεζηε θαη ηζρπξή. ηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο 

είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εξκελεία ελφο ηερλεηνχ 

εμάξκαηνο ζηε ζέζε Κπλφζνπξα ηεο αιακίλαο, ην νπνίν παξαδνζηαθά ηαπηίδεηαη κε 

ην «πνιπάλδξεην» ηεο επηγξαθήο IG II2 1035 ηνπ ηέινπο ηνπ 1
νπ

 αη. π.Υ., θαη 

ζπλήζσο απνθαιείηαη «Σχκβνο ησλ αιακηλνκάρσλ».  
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Υαξόθνπνο, Νηθόιανο  

ΓΤΚΟΛΟΗ ΑΠΟΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ»:  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ 

ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΠΟΛΔΜΗΣΧΝ ΣΟΝ ΑΘΖΝΑΨΚΟ ΔΡΤΘΡΟΜΟΡΦΟ 

 Οη παξαζηάζεηο αλαρψξεζεο πνιεκηζηψλ απνηεινχλ έλα απφ ηα ζπρλφηεξα 

ζέκαηα ηνπ κειαλφκνξθνπ θαη ελ ζπλερεία εξπζξφκνξθνπ ξπζκνχ, απφ ηνλ πξψηκν 

6ν έσο θαη ην ηέινο ηνπ 5νπ αη. Η δεκνηηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο είλαη αλακελφκελε, 

θαζψο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπρλή πνιεκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αζήλαο, ηε ζεκαζία 

ηνπ εηνηκνπφιεκνπ ησλ πνιηηψλ ηεο θαη ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ εὖ μάσεζθαι κέρξηο  

εζράησλ.   

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζα εζηηάζνπκε ζε δχν 

ζπκπιεξσκαηηθέο κνξθέο ησλ παξαζηάζεσλ. Ήδε απφ ηηο κειαλφκνξθεο 

παξαζηάζεηο, ηνλ αλαρσξνχληα πνιεκηζηή ζπλνδεχνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη νπιίηεο, 

ελψ απφ ηνλ πξψηκν θιαζηθφ εξπζξφκνξθν θαη εμήο ηε ζέζε απηή θαηαιακβάλεη έλαο 

θαηά θαλφλα ειαθξά νπιηζκέλνο πνιεκηζηήο κε δχν δφξαηα ή θαη μίθνο, ελδεδπκέλνο 

κε ριακχδα θαη θέξνληαο πέηαζν ή πίιν.  

ηελ έξεπλα έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ 

ειαθξά νπιηζκέλσλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κειεηεηέο  πξνηείλνπλ ηελ ηαχηηζε κε 

ηνλ αθφινπζν ηνπ νπιίηε, ηνλ ιεγφκελν θεπάπονηα. Χζηφζν, κηα πξνζεθηηθφηεξε 

εμέηαζε ηεο εηθνλνγξαθίαο ησλ κνξθψλ αληίθεηηαη ζε απηή ηελ εξκελεία θαη κηα 

πξνζέγγηζε κε βάζε θαη ηηο πνιεκηθέο πξαθηηθέο ηνπ 5νπ αη. νδεγεί ζε κία 

δηαθνξεηηθή, ζχλζεηε εξκελεία. 

 ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εηζήγεζεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε κία άιιε βαζηθή 

ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ηεο παξνχζαο εηθνλνγξαθηθήο ελφηεηαο, ηνλ πξεζβχηε 

παηέξα. Ήδε απφ ηηο πξσηκφηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ κειαλφκνξθνπ ηνπ 6νπ αη., ν 

ζπρλά πνιηφο γνλέαο απνηειεί κία απφ ηηο ζηαζεξέο παξαπιεξσκαηηθέο κνξθέο. ηνλ 

θιαζηθφ εξπζξφκνξθν, κε ηε κείσζε ησλ εηθνληδνκέλσλ πξνζψπσλ, ηνλίδεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε ζρέζε ηνπ παηέξα θαη αλαρσξνχληα πνιεκηζηή.  

 Η δηάδξαζε απηή απνηειεί κία ζεκαληηθή αλαθνξά ζηε βαζηθή δνκή ηνπ 

νίθνπ θαη ηεο ζπλερνχο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ πφιε. Δπηπιένλ, φπσο ζα ιερζεί, κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ησλ πξεζβχηεξσλ ζηελ 

θιαζηθή αζελατθή θνηλσλία, έλα δήηεκα πνπ ε πξφζθαηε έξεπλα πξνζεγγίδεη κάιινλ 

κνλφπιεπξα.  


