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Μια δημιοσργική καηαζηροθή. Από ηην πηώζη ηοσ μσκηναϊκού 

κόζμοσ ζηην άνοδο ηων πόλεων-κραηών*
 

 

Εμμανοσήλ Μάριος Οικονόμοσ**
 

 

 

Ειζαγωγή 

 

Ο Joseph Schumpeter εηζήγαγε ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή επηζηήκε 

ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο, δειαδή πσο ε θαηαζηξνθή παιαηψλ 

νηθνλνκηθψλ δνκψλ ή επηρεηξήζεσλ απειεπζεξψλεη ην πεδίν, δπλάκεηο θαη πφξνπο, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο νηθνλνκηθέο δνκέο θαη λα αλαδεηρζνχλ λέεο 

επηρεηξήζεηο. ε έλα γεληθφηεξν αθφκα επίπεδν, ε θαηάξξεπζε ή θαηαζηξνθή 

πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ.  

ηελ ειιεληθή ηζηνξία, ε πξψηε ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ ε πηψζε ηνπ κπθελατθνχ 

πνιηηηζκνχ, πνπ ηελ αθνινχζεζε ε πεξίνδνο ησλ “θνηεηλψλ Υξφλσλ”, πεξίπνπ απφ 

ην 1100 π.Υ. κέρξη ηα κέζα ηνπ 8νπ
 αηψλα, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηελ Αξρατθή 

επνρή (750-500 π.Υ.). Ήηαλ πξαγκαηηθά κηα “ζθνηεηλή” πεξίνδνο, γηαηί απφ απηή 

απνπζηάδνπλ γξαπηά θείκελα, ζαλ λα είρε ραζεί ε αλαθάιπςε ηεο γξαθήο.  

Σν παιηφ κπθελατθφ αιθάβεην, φπσο ην γλσξίδνπκε πρ., απφ ηηο επηγξαθέο ηεο 

Πχινπ, παχεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην θνηληθηθφ-ειιεληθφ 

ηνλ 8ν
 αηψλα. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ηεθκεξηψλεη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν πηψζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, απφ 600.000 ηεο κπθελατθήο επνρήο ζε 350.000 ζην θαηψηεξν ζεκείν, 

γχξσ ζην 1000 π.Υ., πξηλ ηελ ζηαδηαθή αλάθακςε1. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην επίπεδν 

δηαβίσζεο, φπσο κεηξηέηαη πρ., απφ ην κέγεζνο ησλ νηθηψλ.  

Ο κπθελατθφο πνιηηηζκφο ραξαθηεξηδφηαλ απφ κία ζπγθεληξσηηθή, ζρεηηθά 

απνιπηαξρηθή εμνπζία γχξσ απφ ηελ έδξα ηνπ κνλάξρε -“άλαθηα” θάζε πφιεο - 

                                                           
*
 Γηδάθησξ θαη Γηδάζθσλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

**
 Γηα ηελ αλάιπζε εδψ, δείηε γεληθφηεξα:  

 

 Κπξηαδήο, Ν. & Οηθνλφκνπ, Δ.Μ.Λ. (2015), Γημοκπαηία και Οικονομία. Μια αναλςηική 
ιζηοπία ηηρ δημοκπαηίαρ από ηην γέννηζή ηηρ μέσπι ζήμεπα. Αζήλα: Δλάιηνο. 

 Οηθνλφκνπ, Δ.Μ.Λ. (2018), Οικονομία, πόλεμορ και θεζμοί: Η απσαία Αθήνα από ηην Απσαϊκή 
ωρ ηην Κλαζική Πεπίοδο (750-323 π.Χ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Δλάιηνο  

1
 χκθσλα κε εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπ J. Ober The rise and the fall of Classical 

Greece. Princeton: Princeton UP, ζει. 72-76. 



2 

 

θξάηνπο θαη ην παιάηη ηνπ, φπσο εθείλα πνπ ζψδνληαη ζηηο Μπθήλεο, Πχιν, Σίξπλζα,  

Μηδέα, Για, Ησιθφ, πάξηε, Ηζάθε θ.ιπ. Τπήξρε έλα θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο γεο θαη 

θνπαδηψλ πνπ αθνξνχζε ηεξά ή ηδηψηεο, φκσο ην κεγάιν ηκήκα γεο, θνπαδηψλ θαη 

βηνηερληθήο παξαγσγήο αλήθε ζην παιάηη. Έηζη, έρνπλ απνθαιέζεη απηή ηε κνξθή 

παξαγσγήο “νηθνλνκία ησλ παιαηηψλ”2
.  

 

 

     Άπνςε ηνπ ηείρνπο ησλ Μπθελψλ. ην βάζνο ε πχιε ησλ Λεφλησλ. Πξνζσπηθφ αξρείν 

 

Ζ νξγάλσζε ήηαλ “γξαθεηνθξαηηθή” κηα θαη εηδηθνί “γξαθείο” (κε ηε ζεκεξηλή 

έλλνηα ζα ηνπο απνθαινχζακε “δεκνζίνπο ππαιιήινπο”) θαηέγξαθαλ ζε 

“θαηαιφγνπο”, φιε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ παιαηηψλ, φπσο καξηπξνχλ νη πίλαθεο 

(πιάθεο) πνπ έρνπλ βξεζεί ζηα εξείπηα ηνπ παιαηηνχ ηεο Πχινπ. ηα εξγαζηήξηα ηνπ 

παιαηηνχ παξάγνληαλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ, φπσο κεηάιιηλα 

ζθεχε, φπια, αγγεία, πηζαλφλ έξγα ηέρλεο φπσο αγάικαηα, πθαληά, ππνδήκαηα θιπ. 

Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παιαηηψλ. Έλα 

πνιχ βαζηθφ ζέκα είλαη ε άκπλα (ή ζπρλά, επίζεζε) ησλ κπθελατθψλ βαζηιεηψλ: κε 

                                                           
2
 ηνπο θαηνπηλνχο νκεξηθνχο ή γεσκεηξηθνχο ρξφλνπο ην “βαζηιεχο” ζήκαηλε ηνλ αξηζηνθξάηε - 

επγελή, ζε αληίζεζε κε ην “άλαμ” πνπ ζήκαηλε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ βαζηιέσο. 
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ηε ζεκεξηλή νξνινγία, πνηνί αλαιάκβαλαλ λα παξέρνπλ ην δεκφζην αγαζφ άκπλα θαη 

αζθάιεηα.  

ηα κπθελατθά βαζίιεηα, ην έθαλε πξψηα ν άλαμ κε  ηνπο επγελείο - αξηζηνθξάηεο 

ηνπ βαζηιείνπ, θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θαη κε κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

νη απινί θάηνηθνη (αθφκα δελ κπνξνχκε λα ηνπο νλνκάζνπκε “πνιίηεο”). Απηφ πνπ 

μερψξηδε ηνλ άλαθηα θαη ηνπο επγελείο απφ ηνλ θνηλφ ιαφ, ήηαλ ην πσο πνιεκνχζαλ. 

Έρεη δηαζσζεί κία πιήξεο κπθελατθή παλνπιία, απφ ηάθν ζην Γελδξί ηεο Αξγνιίδαο 

θαζψο θαη θάπνηεο αλαπαξαζηάζεηο ζε αγγεία. Ζ παλνπιία ηνπ Γελδξί είλαη 

θηηαγκέλε απφ κπξνχληδν, ζε δηαδνρηθέο θπιηλδξηθέο πιάθεο, πνπ θαιχπηνπλ 

νιφθιεξν ην ζψκα, ηα πφδηα, ηα ρέξηα, θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ θξάλνο, κεξηθέο 

θνξέο απφ δφληηα αγξηφρνηξνπ. Ζ παλνπιία ζην Γελδξί ζπκίδεη πνιχ ηηο παλνπιίεο 

ησλ θνβεξψλ θαηάθξαθησλ ηππέσλ ηνπ Βπδαληίνπ ηνλ 11ν
 αηψλα θαη ησλ 

κεζαησληθψλ ηππνηψλ ηεο Γχζεο (απφ ηνλ 13ν
 αηψλα).  

 

 

Ζ παλνπιία ζην Γελδξί, κνλαδηθή ηνπ είδνπο ηεο ζηελ Δπξψπε,  

πηζαλψο θαη ζηνλ θφζκν, εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Αξραηνινγηθφ  

Μνπζείν ηνπ Ναππιίνπ 
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Σα επηζεηηθά φπια ησλ Μπθελαίσλ επγελψλ ήηαλ ην δφξπ θαη αθφληηα θαη καθξηά 

ζπαζηά κε ιάκα κέρξηο ελφο κέηξνπ, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα ζπαζηά πνπ έρνπλ 

δηαζσζεί ζε κπθελατθνχο ηάθνπο, πνπ είλαη πάιη πην θνληά ζηα κεζαησληθά ζπαζηά 

ηππνηψλ παξά ζηα βξαρέα μίθε ησλ νπιηηψλ. Οη παλνπιίεο έδηλαλ έλα πνιχ θαιφ 

βαζκφ πξνζηαζίαο ζηνπο θαηφρνπο ηνπο. Οπζηαζηηθά ήηαλ άηξσηνη ζηα ηειέκαρα 

φπια ηεο επνρήο φπσο, βέιε, αθφληηα, πέηξεο απφ ζθελδφλεο. Οη κφλνη πνπ 

κπνξνχζαλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ ζε φξνπο ηζφηεηαο ήηαλ άιινη παξφκνηα 

νπιηζκέλνη επγελείο. Πηζηεχνπκε πσο κχζνη γηα άηξσηνπο πνιεκηζηέο, φπσο ν 

Αρηιιέαο, έρνπλ εκπλεπζζεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ κπθελατθψλ παλνπιηψλ. 

Πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη αζπίδεο, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Όκεξν, απφ πνιιαπιέο επηζηξψζεηο δέξκαηνο βνδηνχ, αλ θαη πηζηεχνπκε πσο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε πξνζηαζία ησλ παλνπιηψλ ήηαλ ηφζν απνηειεζκαηηθή ψζηε ε 

αζπίδα λα είλαη πεξηηηή, φπσο είρε γίλεη πεξηηηή θαη γηα ηνπο κεζαησληθνχο ηππφηεο 

ηνπ 15νπ
 αηψλα. Ο νπιηζκφο ησλ Μπθελαίσλ αξηζηνθξαηψλ ηνπο έθαλε ηδαληθνχο γηα 

θξνχζε, κάρε εθ ηνπ ζπζηάδεηλ, φπνπ ν αγψλαο θξηλφηαλ απφ ην δφξπ θαη ην ζπαζί. 

Δδψ αξρίδεη ε ειιεληθή παξάδνζε ηνπ βαξηά νπιηζκέλνπ πεδνχ πνπ βαζίδεηαη ζε 

αγρέκαρα φπια θαη φρη ζε ηειέκαρα, φπσο νη πεξηζζφηεξνη ζηξαηνί ηεο Αζίαο, ρσξίο 

λα παξαβιέπνπκε πσο νξηζκέλα αζηαηηθά βαζίιεηα, φπσο νη Υεηηαίνη θαη νη Αζζχξηνη 

δηέζεηαλ θαη βαξχ πεδηθφ. 

Δπεηδή νη παλνπιίεο ήηαλ βαξηέο γηα λα κελ θαηαπνλνχληαη νη καρεηέο πνπ ηηο 

έθεξαλ, κεηαθέξνληαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο κε άξκαηα. Φαίλεηαη φκσο πσο ηα άξκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν σο νρήκαηα κεηαθνξάο, θαη ιηγφηεξν σο νρήκαηα 

κάρεο, ζε αληίζεζε π.ρ. κε ηνπο Αηγχπηηνπο θαη ηνπο Υεηηαίνπο. Οη Αηγχπηηνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ειαθξά θαη επέιηθηα άξκαηά ηνπο σο “πιαηθφξκεο 

ππξνβνιηθνχ”. Ο ζπλεπηβάηεο ηνπ άξκαηνο, φπσο βιέπνπκε απφ αλαπαξαζηάζεηο 

Φαξαψ, ηφμεπε πάλσ απφ ην άξκα. Οη Υεηηαίνη είραλ αλαπηχμεη έλαλ βαξχηεξν ηχπν 

άξκαηνο, κε ηξηκειέο πιήξσκα, ελίνρν, ηνμφηε θαη βαξηά νπιηζκέλν καρεηή, πνπ 

φπσο ηα ζχγρξνλα ηαλθο, κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα θξνχζε. 

Όπσο φινη νη πνιηηηζκνί ηεο ράιθηλεο επνρήο, θαίλεηαη πσο ην ηππηθφ δελ είρε 

εκθαληζζεί αθφκα σο φπιν. Οη πξψηνη πνπ κάιινλ εηζήγαγαλ ην ηππηθφ ζην πεδίν ησλ 

καρψλ ήηαλ νη Αζζχξηνη, ίζσο γχξσ ζηνλ 8ν
 αηψλα π.Υ. Σνλ αηψλα απηφ, πνπ είλαη ε 

επνρή πνπ γξάθηεθαλ ηα νκεξηθά έπε, θαίλεηαη πσο ηππηθφ δελ είρε εκθαληζζεί 

αθφκα ζηα ειιεληθά πεδία καρψλ. Ο Όκεξνο θάλεη γλσζηή ηελ ρξήζε ίππσλ γηα 

ρξήζε αξκάησλ θαη απφ ηνπο Μπθελαίνπο θαη απφ ηνπο Σξψεο. Ο ζπλδπαζκφο 
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νπιηζκνχ θαη άξκαηνο ησλ Μπθελαίσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δαπαλεξφο, αλ θαη δελ 

ζψδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αμία ηνπο. Με ζρεηηθή αζθάιεηα πάλησο, κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε, πσο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ νπιηζκνχ, μερψξηδε ηνπο Μπθελαίνπο 

αξηζηνθξάηεο απφ ην ιαφ.  

ην πεδίν ηεο κάρεο, νη θνηλνί ζηξαηηψηεο δελ είραλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

πξνβάινπλ αμηφκαρε αληίζηαζε ελαληίνλ ησλ αξηζηνθξαηψλ, φπσο άιισζηε θαη ζηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ δπηηθνχ Μεζαίσλα. Ήηαλ βέβαηα ρξήζηκνη σο κνλάδεο 

ππνζηήξημεο, γηα πνιηνξθίεο, γηα αλεθνδηαζκφ θ.ιπ. Αιιά ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν 

ζηε κάρε είραλ νη επγελείο, πνπ πνιεκνχζαλ φπσο νη κεζαησληθνί ηππφηεο, αιιά 

πεδνί, ζε ζεηξά κνλνκαρηψλ, φπσο ηηο πεξηγξάθεη ν Όκεξνο. Δπεηδή ηα καθξηά 

κπθελατθά ζπαζηά, ηφζν σο ζιαζηηθά, φζν θαη δηαηξεηηθά φπια, ρξεηάδνληαλ ρψξν 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, νη κάρεο δελ πξέπεη λα γίλνληαλ κε ππθλνχο 

ζρεκαηηζκνχο καρεηψλ, φπσο αξγφηεξα, αιιά κε πην αξαηέο θαη κεηά ηελ πξψηε 

θξνχζε, φρη θαινζρεκαηηζκέλεο γξακκέο. Ζ νηθνλνκία θαη ν πφιεκνο ππνζηεξίδνπκε 

ινηπφλ πσο ραξαθηήξηδαλ νπζηαζηηθά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ 

κπθελατθψλ βαζηιεηψλ. Ο βαζηιηάο θαη νη επγελείο μερψξηδαλ απφ ην ιαφ, 

ζπγθεληξψλνληαο ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο. 

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 13νπ, αξρέο ηνπ 12νπ
 αηψλα π.Υ., ν κπθελατθφο πνιηηηζκφο 

θαηαξξέεη, ηφζν απφ εζσηεξηθά αίηηα, φζν θαη εμσηεξηθά. Δζσηεξηθά, ζε πνιιά απφ 

ηα θχξηα θξάηε, εκθαλίδνληαη δπλαζηηθέο έξηδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε “εκθχιην” 

πφιεκν. Έηζη εξκελεχνπκε ηνπο κχζνπο πνπ έρνπλ δηαζσζεί, φπσο ηε δηακάρε 

Δηενθιή – Πνιπλίθε (ν Θεβαίνο θχθινο, “Δπηά επί Θήβαο”, “Αληηγφλε” θ.ιπ.), ηε 

δνινθνλία ηνπ Αγακέκλνλα απφ ηνλ Αίγηζζν θαη ηελ Κιπηαηκλήζηξα ζηηο Μπθήλεο, 

ή ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ Οδπζζέα απφ ηνπο κλεζηήξεο θαη ηελ παξαιίγν εκθχιηα 

ζχξξαμε ζην ηέινο ηεο “Οδχζζεηαο”. 

Ο εμσηεξηθφο ερζξφο, νη νπιηζκέλνη κε ζηδεξέληα φπια ζχκθσλα κε ην κχζν 

Γσξηείο (πνπ αλ αιεζεχεη, ζα ηνπο έθαλε ηθαλνχο λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο 

κπξνχληδηλεο παλνπιίεο ησλ Μπθελαίσλ) λίθεζαλ έλαλ αδπλαηηζκέλα εζσηεξηθά 

ερζξφ. Ήηαλ ην ηέινο ηνπ κπθελατθνχ καθξνπνιηηηζκνχ. Ωζηφζν, ε θαηαζηξνθή ηνπ 

κπθελατθνχ θφζκνπ έθεξε ηνλ ζπφξν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ θαη δηαθνξεηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, πνπ ζα θαηέιεγε ζηελ άλζεζε ηεο θιαζηθήο επνρήο ηνλ 5ν 
- 4

ν
 αηψλα. Σα 

αίηηα απηήο ηεο κεηαηξνπήο είλαη ζχλζεηα. ηελ ζπλέρεηα, αλαιχνπκε ην πξψην, ηελ 

αιιαγή ηξφπνπ κάρεο θαη πνιέκνπ. 
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Ο πνιέκαξρνο ησλ Διιήλσλ, Αρηιιέαο πάλσ ζε πνιεκηθφ άξκα θάλεη ηνλ γχξν ηνπ  

ζξηάκβνπ κεηά ηελ κνλνκαρία πνπ νδήγεζε ζην ζάλαην ηνπ Έθηνξα. 

 

Σε κπθελατθή πεξίνδν ζηελ πεξηνρή φπνπ άλζηζε ν κπθελατθφο πνιηηηζκφο (απφ 

ηελ Θεζζαιία κέρξη ηελ Κξήηε) ππήξραλ ην πνιχ 100 βαζίιεηα3. Ο H.M. Hansen, 

έρεη θαηαγξάςεη, θπξίσο γηα ηελ θιαζηθή επνρή, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πάλσ απφ 1.000 

πφιεηο θξάηε (απφ ηελ Ηζπαλία κέρξη ηνλ Δχμεηλν Πφλην) απφ ηηο νπνίεο πάλσ απφ 

500 ζην ρψξν πνπ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή θάιππηε ν κπθελατθφο 

καθξνπνιηηηζκφο. Απηφ απιά ζήκαηλε πσο θαηά κέζν φξν ηε ζέζε θάζε κπθελατθνχ 

βαζηιείνπ είραλ δηαδερζεί, αλαινγηθά, πέληε πνιχ κηθξφηεξεο, σο κηθξνζθνπηθέο 

πφιεηο-θξάηε σο πξνο ηελ εδαθηθή έθηαζε θαη ηνλ πιεζπζκφ θαη επαθφινπζα σο 

πξνο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε (ην ζεκεξηλφ ΑΔΠ). Σν πφζν κηθξά ήηαλ νξηζκέλα απφ 

ηα θξάηε απηά γίλεηαη θαλεξφ π.ρ. αλ αλαινγηζζνχκε πσο νη αξραίεο Πιαηαηέο 

απέρνπλ ζε επζεία κφιηο 12 ρηιηφκεηξα απφ ηηο Τζίεο θαη εθείλεο κφιηο 6 απφ ηηο 

Δξπζξέο.  

Απηέο νη λέεο πφιεηο - θξάηε δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ 

ηηο αθξηβέο κπθελατθέο παλνπιίεο. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο ήηαλ πσο νη εκπνξηθέο 

                                                           
3
 Ο Ober ζει 72, αλαθέξεη κφλν 15. Δκείο ππνινγίδνπκε πεξίπνπ 100 κε βάζε ηνλ θαηάινγν ησλ 

πινίσλ ηεο Ηιηάδαο. Πηζαλφλ νξηζκέλα βαζίιεηα λα ήηαλ εκηαπηφλνκα πιελ φκσο ππνηειή ζε άιια, 
φπσο ε Σίξπλζα ζηηο Μπθήλεο. ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 κπθελατθέο 

αθξνπφιεηο, Θήβα, Οξρνκελφο, Λάξπκλα, Για. Πξφθεηηαη γηα αλεμάξηεηα βαζίιεηα, ή ππνηειή 

δηνηθεηηθά θέληξα ζηελ Θήβα; 
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ζρέζεηο πνπ ππήξραλ ζηελ κηλσηθή θαη κπθελατθή επνρή είραλ δηαηαξαρζεί, κε 

απνηέιεζκα νη εηζαγσγέο κεηάιισλ, φπσο ηνπ ραιθνχ, ζηα νπνία ν ειιαδηθφο ρψξνο 

δελ ήηαλ απηάξθεο, (εηζαγφηαλ απφ Κχπξν θαη ίζσο Ηζπαλία) είραλ κεησζεί ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ε παιηά θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε κε 

ηνπο βαζηιείο, επγελείο θαη ηνλ απιφ ιαφ είραλ επίζεο θαηαζηξαθεί, θαζψο θαη πνιιά 

(ή ηα πεξηζζφηεξα) κπθελατθά βαζηιηθά θαη αξηζηνθξαηηθά γέλε είραλ ραζεί θαηά ηελ 

πηψζε ησλ κπθελατθψλ βαζηιεηψλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε θελφ σο πξνο ην ζέκα ηεο 

άκπλαο ησλ λέσλ θξαηψλ. Ο θίλδπλνο φκσο δελ είρε πεξάζεη. Ο πφιεκνο πξέπεη λα 

ήηαλ ζπλερήο, αλ θαη ίζσο ζε κηθξφηεξε θιίκαθα απφ φηη π.ρ. ε ηξσηθή εθζηξαηεία. Ο 

ερζξφο ήηαλ ζπλήζσο ε γεηηνληθή πφιε - θξάηνο θαη ην αληηθείκελν ηεο δηακάρεο 

θάπνηεο ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο, φπσο π.ρ. ζηελ αξρατθή επνρή ε δηακάρε κεηαμχ 

ηεο πάξηεο – Σεγέαο θαη κεηαμχ ηεο Δξέηξηαο- Υαιθίδαο γηα ην Λειάληην πεδίν. 

Αλαγθαζηηθά, νη ίδηνη νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ - πφιεσλ έπξεπε λα γίλνπλ 

ππεξαζπηζηέο ηεο παηξίδαο ηνπο θαη ε έλλνηα παηξίδα άξρηζε λα ζπλδέεηαη κε θάηη 

πνην ρεηξνπηαζηφ, ηελ αηνκηθή πεξηνπζία, πνπ θχξηα, αθνξνχζε θάπνηα αγξνηηθή 

έθηαζε. Δθφζνλ ππήξραλ κφλν ιίγνη επγελείο, φρη πηα ηφζν θαιά νπιηζκέλνη φζν νη 

πξνθάηνρνί ηνπο Μπθελαίνη, νη απινί θάηνηθνη έπξεπε λα νπιηζζνχλ κφλνη κε φπνην 

ηξφπν κπνξνχζαλ. Ο εχθνινο θαη θζελφο ηξφπνο ήηαλ λα εθνδηαζζνχλ κε μχιηλεο 

αζπίδεο, θαζψο ην μχιν αθζνλνχζε θαη κπνξνχζε λα επεμεξγαζζεί κε απιά εξγαιεία 

θαη απιά φπια, δφξπ κε ζηδεξέληα αηρκή θαη ίζσο μίθε. Τπνζέηνπκε φηη ζηελ αξρή 

ηνπιάρηζηνλ, ε ακπληηθή ζσξάθηζε ζα ήηαλ αλχπαξθηε γηα ηελ πιεηνςεθία, ή ζα 

πεξηνξηδφηαλ ίζσο ζε δεξκάηηλνπο ζψξαθεο θαη ειάρηζηνπο ράιθηλνπο. 

Ο Όκεξνο πεξηγξάθεη απηέο ηηο απιέο αζπίδεο, πνπ νλνκάδνληαλ “ζάθνο”, σο 

πνιχ ειαθξηέο, θαη κπνξνχζαλ λα θξεκαζηνχλ απφ καθξηά ινπξίδα “ηειακψλα”, γηα 

λα ηελ γπξίδνπλ ζηελ πιάηε θαη λα πξνζηαηεχνληαη φηαλ ην ππνρσξνχζαλ άηαθηα, 

έλδεημε φηη δελ θνξνχζαλ ζψξαθεο ζηελ πιάηε. Οη ζάθνη πηζηεχνπκε πσο 

αληαλαθινχλ ηνλ νπιηζκφ ηνπ 8νπ
 αηψλα, ζε αληίζεζε π.ρ. κε ηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα 

πνπ πεξηγξάθεη επίζεο ν Όκεξνο θαη κάιινλ αληηζηνηρεί ζηε κπθελατθή επνρή. ηνπο 

πεξίπνπ πέληε αηψλεο απφ ηελ πηψζε ησλ Μπθελαίσλ (12νο
 π.Υ.) κέρξη ηελ 

νλνκαδφκελε αξρατθή επνρή (8νο
 αηψλαο), αξγά, ίζσο κε δηαθπκάλζεηο, αιιά ζηαζεξά 

καθξνρξφληα, ν πιεζπζκφο αιιά θαη ε νηθνλνκία άξρηζαλ μαλά λα αλαπηχζζνληαη. 

Σν ίδην θαη ν νπιηζκφο. 

Οη πξψηεο, επίπεδεο κάιινλ αζπίδεο θαη ζαλίδεο μχισλ κεηαβιήζεθαλ ζηαδηαθά 

ζηηο ζηξνγγπιέο θνίιεο αζπίδεο, κε κηα θεληξηθή ιαβή (πφξπαμ) θαη κία αληηιαβή γηα 
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ηελ παιάκε, κε δηάκεηξν πεξίπνπ έλα κέηξν, ην “φπιν”, θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Έιιελα ζηξαηηψηε, πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ απηφ, σο νπιίηεο. Οη “νπιίηεο” 

εληζρχζεθαλ ζηαδηαθά κε ράιθηλνπο ζψξαθεο πνπ θάιππηαλ ηνλ θνξκφ, κε δεξκάηηλα 

πηεξχγηα θάησ απφ ηνλ ζψξαθα πνπ θάιππηαλ θνηιηά, πεξηθλεκίδεο θαη ράιθηλα 

θξάλε, θνξηλζηαθνχ ηχπνπ ζηελ αξρή πνπ πξνζηάηεπαλ απνηειεζκαηηθά ην θεθάιη κε 

κεηνλέθηεκα ηελ πεξηνξηζκέλε φξαζε θαη αθνή.  

 

 

Ο νπιηηηθφο νπιηζκφο (πεξηιεπηηθά) πεξηειάκβαλε  

ζψξαθα, θξάλνο, πεξηθλεκίδεο, αθφληην, αζπίδα θαη 

 μίθνο ειιεληθνχ ηχπνπ (θψην) 

 

Πξνο ηα κέζα ηνπ έβδνκνπ αηψλα νη νπιίηεο, ην πξψην βαξχ πεδηθφ ζηελ Δπξψπε 

ζε κεγάινπο ζρεηηθά αξηζκνχο, ήηαλ ην θπξίαξρν ακπληηθφ κέζν θάζε πφιεο-

θξάηνπο. Ζ κεγάιε θνηλσληθή δηαθνξά κε ηνπο Μπθελαίνπο, είλαη πσο εδψ πηα δελ 
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ππήξρε δηαρσξηζκφο νπιηζκνχ κεηαμχ αξηζηνθξαηψλ θαη πην απιψλ καρεηψλ. ην 

πεδίν ηεο κάρεο ήηαλ φινη πεξίπνπ ηζνδχλακνη νπιίηεο.4
 

 

 

Άπνςε κάρεο κεηαμχ δπν θαιαγγψλ κεηαμχ ειιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ ζε ακθνξέα. Σν αγγείν  

εθηίζεηαη ζην κνπζείν Staatliche Antikensammlungen ηνπ Μνλάρνπ. 

 

Ο λένο νπιηζκφο απαηηνχζε φκσο λέα ηαθηηθή. Ζ έιιεηςε ζηελ αξρή, ακπληηθήο 

ζσξάθηζεο, έθαλε εμαηξεηηθά ηξσηνχο ηνπο καρεηέο, θπξίσο ζε ρηππήκαηα απφ ηα 

πιάγηα θαη πίζσ. Ο παιηφο ηξφπνο πνιέκνπ, κνλνκαρίεο θαη άηαθηεο ζπξξάμεηο 

πξέπεη λα ήηαλ ηδηαίηεξα δαπαλεξφο ζε αλζξψπηλεο δσέο. ηαδηαθά άξρηζαλ λα 

εθαξκφδνληαη άιιεο ηαθηηθέο, ηξφπνη παξάηαμεο ζηα πεδία ησλ καρψλ, 

πξνζπαζψληαο λα βξεζνχλ εθείλεο πνπ ζα κεγηζηνπνηνχζαλ ηελ πηζαλφηεηα 

επηβίσζεο. 

Ζ παξάηαμε πνπ ηειηθά επηθξάηεζε σο ε βέιηηζηε ζε απηή ηε δηαδηθαζία ήηαλ ε 

“θάιαγγα”, πνπ είρε νινθιεξσζεί, φπσο καο επηβεβαηψλνπλ ηα αγγεία, ζηα κέζα ηνπ 

                                                           
4
 Γηα ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο πηπρέο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάδεημε ηεο νπιηηηθήο θάιαγγαο ζηελ 

αξραία Διιάδα (θαη φρη αιινχ) ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα δεη θαη ηηο πξφζθαηεο εξκελείεο ησλ Kyriazis, 

N. Why ancient Greece? Athens: Psychogios, 2012 θαη Lyttkens, C.H. Economic analysis of 

institutional change in ancient Greece. Politics, taxation and rational behaviour. Abingdon: 

Routledge, 2013 θαη Κπξηαδήο, Ν. & Οηθνλφκνπ, Δ.Μ. Γημοκπαηία και Οικονομία. Μια αναλςηική 
ιζηοπία ηηρ δημοκπαηίαρ από ηην γέννηζή ηηρ μέσπι ζήμεπα. Αζήλα: Δλάιηνο. 
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7
νπ

 αηψλα, αιιά είρε ήδε εκθαληζζεί έλαλ αηψλα πξηλ. Ο Όκεξνο, ζηελ Ηιηάδα, 

αλαθέξεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά ήδε κάρεο: ζηελ πιεηνςεθία κνλνκαρίεο εξψσλ 

(Μπθελαίσλ αξηζηνθξαηψλ) θαη κάδαο “ιατθψλ” πνιεκηζηψλ πνπ πνιεκνχλ 

αλαθαηεκέλνη. ε κεξηθέο φκσο πεξηπηψζεηο, κνηάδεη λα πεξηγξάθεη θάιαγγεο 

νπιηηψλ, πνπ ήηαλ φηη ζα έβιεπε πξαγκαηηθά ζηε δηθή ηνπ επνρή, ηα κέζα ηνπ 8νπ
 

αηψλα.      

Ζ θάιαγγα ζεσξνχκε πσο επηθξάηεζε ζρεδφλ κε δαξβηληθφ ηξφπν, ηεο “επηβίσζεο 

ηνπ ηθαλφηεξνπ” κέζα απφ δηαδηθαζίεο “δνθηκήο θαη ζθάικαηνο”, σο ε πην 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζηξαηησηηθήο ηαθηηθήο, κεγηζηνπνηψληαο ηελ πηζαλφηεηα 

λίθεο θαη επηβίσζεο. Οινθιεξψζεθε κάιινλ παξάιιεια κε ηε γελίθεπζε ηνπ 

νπιηηηθνχ νπιηζκνχ. ηε θάιαγγα, έλαλ ππθλφ ζρεκαηηζκφ φπνπ θάζε νπιίηεο 

θάιππηε έλα κέηξν κεηψπνπ, θάζε νπιίηεο θάιππηε κε ηε κεγάιε θνίιε αζπίδα ηνπ 

φρη κφλν ην δηθφ ηνπ ζψκα, αιιά θαη ην δεμί αθάιππην ηνπ νπιίηε πνπ ήηαλ 

παξαηαγκέλνο αξηζηεξά ηνπ. Ζ θάιαγγα ζπλήζσο είρε βάζνο νθηψ γξακκψλ. Οη δχν 

πξψηεο γξακκέο νπιηηψλ, ζε επαθή κε ηνλ ερζξφ, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα δφξαηα ζε 

πιήγκαηα κε ππεξπςσκέλν ην δεμί ρέξη, λα πξνζπαζνχλ λα ρηππήζνπλ ηνλ ερζξφ απφ 

ςειά πξνο ηα θάησ, αλ ήηαλ δπλαηφλ πάλσ απφ ηε δηθή ηνπ αζπίδα. Οη ππφινηπεο έμη 

ζεηξέο έδηλαλ ζπλνρή ζηε θάιαγγα, αληηθαζηζηψληαο φζνπο είραλ ηξαπκαηηζζεί ή 

ζθνησζεί ζηηο πξψηεο γξακκέο, θαη εθαξκφδνληαο ηελ ηαθηηθή ηνπ “σζηζκνχ”.  

Ωο πξνο απηή, νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί έρνπλ δψζεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Δθείλε 

ηνπ Hanson φπσο απνθξπζηαιιψλεηαη κέζα απφ ην ζεκαληηθφ ηνπ έξγν The Western 

Way of War είλαη, πσο νη πίζσ ζεηξέο αθνπκπνχζαλ ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο αζπίδαο 

ζηελ πιάηε ηνπ νπιίηε ηεο κπξνζηηλήο ηνπο ζεηξάο θαη έζπξσρλαλ, πξνζπαζψληαο κε 

ηελ πίεζε απηή λα σζήζνπλ εθηφο πεδίνπ κάρεο ηελ αληίπαιε θάιαγγα, πνπ έθαλε 

αθξηβψο ην ίδην. Αλ ε εξκελεία απηή είλαη ζσζηή, νη δχν θάιαγγεο έκνηαδαλ κε δπν 

θξηνχο πνπ έκπιεθαλ ηα θέξαηά ηνπο θαη αιιεινζπξψρλνληαλ.5
  

Οη κάρεο θαιαγγψλ είραλ ζρεδφλ ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα: νη αληίπαινη ζπρλά 

ζπκθσλνχζαλ λα ζπγθξνπζζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πεδηλφ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ νη θάιαγγεο, γηαηί ζε αλψκαιν πεδίν ζα έραλαλ ηε 

ζπλνρή ηνπο. πλήζσο νη θάιαγγεο ήηαλ πεξίπνπ αξηζκεηηθά ηζνδχλακεο, ψζηε λα 

έρνπλ ίδην κήθνο παξάηαμεο θαη ίδην βάζνο ζεηξψλ, γηαηί αιιηψο ε πην αδχλακε 
                                                           
5
 Πιελ ηνπ Hanson, V. D. The Western way of war. Infantry battle in Classical Greece. Berkeley, Los 

Angeles and London: University of California Press, 2009 νη Kagan, D. & Viggiano G. F. Men of 

bronze: Hoplite warfare in ancient Greece. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2013 

παξέρνπλ κηα εθηεηακέλε ζεηξά αλαιχζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νπιηηηθήο θάιαγγαο. 
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θάιαγγα, είηε ζα είρε κηθξφηεξν άλνηγκα κεηψπνπ νπφηε ζα κπνξνχζε λα θπθισζεί, 

είηε ζα είρε κηθξφηεξν βάζνο (ιηγφηεξεο ζεηξέο) άξα ζα ήηαλ πην αδχλαηε ζηνλ 

σζηζκφ. Ζ ζχγθξνπζε ήηαλ εμαηξεηηθά βίαηε, αιιά ζπλήζσο δελ θξαηνχζε πνιχ ψξα, 

γηαηί νη νπιίηεο εμαληινχληαλ απφ ην βάξνο ηνπ νπιηζκνχ θαη ηε δέζηε, θαζψο νη 

κάρεο δίλνληαλ ζπλήζσο άλνημε κέρξη θζηλφπσξν, θαη ζπρλφηεξα θαινθαίξη, φηαλ 

είραλ νινθιεξσζεί νη γεσξγηθέο εξγαζίεο. 

Έλα δεχηεξν ζηνηρείν νπιηζκνχ, εθηφο απφ ηελ αζπίδα, πνπ νδήγεζε ζην 

ζρεκαηηζκφ ηεο θάιαγγαο, ήηαλ ην θνξηλζηαθφ θξάλνο. Πξφζθεξε πνιχ θαιή 

πξνζηαζία ζε βάξνο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο. Ο ππθλφο 

ζρεκαηηζκφο ηεο θάιαγγαο ήηαλ αλαγθαίνο αθξηβψο ιφγσ απηνχ ηνπ 

κεηνλεθηήκαηνο: ν ζρεκαηηζκφο επέηξεπε ζηνλ νπιίηε λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ κφλν κπξνζηά, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα πξνζέρεη δίπια θαη πίζσ, πνπ ζα ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν. Σα παξαπάλσ δείρλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο θάιαγγαο: πνιχ ηζρπξή επηζεηηθά, ζε θξνχζε, αιιά δχζρξεζηή ζε 

αλψκαιν έδαθνο θαη ηαθηηθά δπζθίλεηε. Ζ αιιαγή κεηψπνπ θαη ειηγκψλ ήηαλ 

ζρεδφλ αδχλαηε φηαλ είρε αξρίζεη ε κάρε. 

Ζ ηαθηηθή επειημία ζην πεδίν ησλ καρψλ εκθαλίζζεθε μαλά ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, κε ην ζπλδπαζκφ ειαθξφηεξα νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ 

(ςηιψλ) θαη ηππηθνχ θαη θνξπθψζεθε κε ηε καθεδνληθή θάιαγγα ησλ ακπληηθά 

ειαθξχηεξα νπιηζκέλσλ πεδψλ: ηα αλνηρηά ζην πξφζσπν θξάλε ηνπο πξφζθεξαλ 

κηθξφηεξε πξνζηαζία (φκσο νη καθξηέο ζάξηζεο θξαηνχζαλ καθξηά ηα ερζξηθά 

δφξαηα) αιιά πνιχ θαιχηεξε αληίιεςε κάρεο θαη δπλαηφηεηα επειημίαο θαη 

αληαπφθξηζεο ζε δηαηαγέο.  

Οη έλλνηεο ηεο πφιεο θαη ηνπ πνιίηε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη ζπγγεληθέο. 

Απφξξνηα απηψλ είλαη ν “πνιίηεο ηεο πφιεο”, αξρηθά κε ηε γεσγξαθηθή έλλνηα ηνπ 

θαηνίθνπ, ηνπ αλζξψπνπ πνπ θαηνηθεί ζηελ πφιε, ζε αληίζεζε κε εθείλνλ πνπ 

θαηνηθεί ζηελ χπαηζξν, θαη ηέινο, κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα, ηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο 

αξρατθήο θαη θιαζηθήο επνρήο ήηαλ εδαθηθά κηθξέο, ηφζν πνπ νη θάηνηθνί ηνπο λα 

κέλνπλ θαη λα θνηκνχληαη εληφο ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο, λα μεθηλνχλ ην πξσί γηα 

ηα ρσξάθηα ηνπο θαη λα επηζηξέθνπλ ην βξάδπ πίζσ, δηαλχνληαο απφζηαζε πνπ θαηά 

κέζν φξν δελ ππεξέβαηλε ηα 10 ρηιηφκεηξα. 

ην θέληξν ηεο πφιεο ππήξρε ε αγνξά, θαη γχξσ ηεο ηα δεκφζηα θηίξηα θαη νη λανί, 

πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ζξεζθεπηηθφ θαη νηθνλνκηθφ νκθαιφ ηεο πφιεο θαη κεηά θαη 
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ηνλ πνιηηηθφ. Οη κηθξέο απνζηάζεηο, ν κηθξφο πιεζπζκφο (ε κέζε πφιε είρε πεξίπνπ 

1.000 κέρξη 5.000 ελήιηθεο άλδξεο) θαη ε αγνξά, κεηέβαιαλ ηηο πφιεηο ζε “θνηλσλίεο 

πξφζσπν κε πξφζσπν”, φπνπ φινη γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη 

ιίγεο εμαηξέζεηο κεγάισλ πφιεσλ ηφζν εδαθηθά, φζν θαη πιεζπζκηαθά, φπνπ εθηφο 

απφ ηελ θχξηα πφιε ππήξραλ πνιίρλεο, θψκεο θαη ρσξηά, φπσο ε Λαθεδαίκσλ, ε 

Αζήλα θαη νη πξαθνχζεο, θαη θάπνηα κεγάια λεζηά πνπ ζηαδηαθά νη πφιεηο ηνπο 

ελψζεθαλ ζε κία, φπσο ε Ρφδνο (έλσζε Ηαιπζνχ, Λίλδνπ, Κακείξνπ), ε Υίνο, ε 

άκνο, ε Λέζβνο θ.ιπ. 

πλεπψο, κηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε σο επαθφινπζν ηεο πηψζεο ηνπ 

κπθελατθνχ καθξνπνιηηηζκνχ ήηαλ πσο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαηνπίζζεθε 

απφ ηελ θεληξηθά ειεγρφκελε θαη θαηεπζπλφκελε νηθνλνκία ησλ παιαηηψλ πξνο ηελ 

αηνκηθή ηδηνθηεζία, θπξίσο κηθξψλ ζρεηηθψλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Γελ γλσξίδνπκε 

πσο αθξηβψο έγηλε απηφ, ή ηνπο ιφγνπο αληζνθαηαλνκήο ησλ γεσξγηθψλ θιήξσλ, 

φκσο γλσξίδνπκε πσο ηέηνηα αληζνθαηαλνκή ππήξρε, αιιά ηαπηφρξνλα ππήξραλ θαη 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο.   

Γχν πεξηπηψζεηο είλαη νη πην γλσζηέο: ε ζεσξεηηθά ίζε θαηαλνκή ησλ γεσξγηθψλ 

θιήξσλ ζηελ πάξηε κεηαμχ ησλ “ίζσλ” ή “φκνησλ” παξηηαηψλ πνιηηψλ, πνπ ηνπο 

επέηξεπε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε ζπλεηζθνξά γηα ηα θνηλά γεχκαηα. Ζ 

δεχηεξε είλαη ε άληζε θαηαλνκή γεο ζηελ Αηηηθή ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ
 αηψλα, ιφγσ ηεο 

αλάγθεο ησλ θησρφηεξσλ γεσξγψλ λα δαλείδνληαη απφ ηνπο πινπζίνπο κε ππνζήθε 

θαη κε χζηαην ηίκεκα, αλ ήηαλ αλάγθε, ηελ ελερπξνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπο ειεπζεξίαο. Όζνη θησρνί πνιίηεο δελ κπνξνχζαλ λα μεπιεξψζνπλ ηα δάλεηά 

ηνπο, κεηαβάιινληαλ ζε δνχινπο. Ο φισλ έιπζε ην πξφβιεκα κε ηελ πεξίθεκε 

“ζεηζάρζεηα”, ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο γηα ρξέε.6  

Σν ζέκα πνπ αλαιχνπκε σζηφζν, θαη ζην νπνίν κέρξη ηψξα δελ έρεη δνζεί αξθεηή 

πξνζνρή, είλαη πσο ην παξαπάλσ ππνδειψλεη πσο ήδε ζηνλ 6ν
 αηψλα ππήξραλ ζαθή 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο: νη θησρφηεξνη γεσξγνί είραλ ηδηνθηεζία γεο θαη πξνθαλψο 

κφλν έηζη κπνξνχζαλ λα δαλεηζζνχλ. Αθφκα ζεκαληηθφηεξν θαη θαζφινπ απηνλφεην 

νχηε γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ζηελ Διιάδα, αιιά νχηε γηα θακία ηζηνξηθή 

πεξίνδν ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε δπλαηφηεηα “ππνζήθεο ηνπ 

ζψκαηνο” σο ηειεπηαία εγγχεζε πξνυπέζεηε πσο νη γεσξγνί απηνί ήηαλ ειεχζεξνη 

                                                           
6
 Γηα ηε ζεηζάρζεηα δείηε Πι. Παξ. Β. φισλ; Forrest, W.G.. H γένεζη ηηρ Αθηναϊκήρ Γημοκπαηίαρ: Ο 

σαπακηήπαρ ηηρ ελληνικήρ πολιηικήρ 800 - 400 π.Χ. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήκα, 1994 θαη Dunn, J. 
Γημοκπαηία, ηο ηαξίδι πος δεν ηελείωζε: 508 π.Χ. – 1993 μ.Χ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζαο, 1997. 
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θαη θχξηνη ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη κφλν έηζη ήηαλ ζε ζέζε, κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζή 

ηνπο (έζησ θαη θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αλάγθεο) λα ζπλάςνπλ “ζπκβφιαηα” 

δαλεηνδφηεζεο κε ηνπο πινχζηνπο. Απηά ηα “ζπκβφιαηα” (πνπ δελ ήηαλ κάιινλ 

γξαπηά, ή αλ ήηαλ, δελ έρνπλ δηαζσζεί δείγκαηά ηνπο) είραλ πξνθαλψο λνκηθή ηζρχ 

ζηελ Αηηηθή θαη ήηαλ εθηειεζηά, αιιηψο ην πξφβιεκα ηεο “ζεηζάρζεηαο” δελ ζα είρε 

πξνθχςεη.  

 

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ φισλα (594 π.Υ.) ζπλεηέιεζαλ ζηελ  

ζσηήξηα θαη αλαγθαία θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάηαμε ηεο  

πφιεο ησλ Αζελψλ  

 

Ζ βαζηθή ξηδνζπαζηηθή εμέιημε πνπ θαηέιεμε ζηε θάιαγγα θαη ηνλ νπιίηε, ήηαλ 

πσο νη ίδηνη νη ειεχζεξνη γεσξγνί θπξίσο, αλαιάκβαλαλ κε δηθά ηνπο έμνδα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο πφιεο-θξάηνπο ηνπο. Ζ ηζρχο κεηαηνπίζηεθε απφ ηνπο Μπθελαίνπο 

επγελείο αξρηθά ζηηο ηξεηο πξψηεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ηεο Αζήλαο, θαη αλάινγα θαη 

ζε άιιεο πφιεηο. Τπνινγίδνπκε πσο ζηελ Αζήλα ησλ αξρψλ ηνπ 5νπ
 αηψλα, απηέο νη 

ηάμεηο απνηεινχζαλ ην έλα πέκπην πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα 

φκσο, νη πνιίηεο - νπιίηεο ππεξαζπίδνληαλ φρη κφλν θάπνηα άπια ηδαληθά, αιιά πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά – πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα: ππεξαζπίδνληαλ ζηελ θπξηνιεμία 

ηε γε ηνπο, ηελ πεξηνπζία ηνπο, πνπ δελ αλήθε πηα ζε θάπνηνλ άλαθηα, απηνθξάηνξα, 
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αξηζηνθξάηε, αιιά ζηνπο ίδηνπο. Ήηαλ έλα αθάληαζηα ζεκαληηθφ βήκα, κηα 

αλαγθαία πξνυπφζεζε ζην δξφκν πξνο ηε δεκνθξαηία. 

Όπσο καξηπξνχλ θαη αγγεία πνπ έρνπλ ζσζεί, ν ζρεκαηηζκφο ηεο θάιαγγαο είρε 

νινθιεξσζεί θαη γεληθεπζεί κέρξη ηα κέζα ηνπ 7νπ
 αηψλα. Όζνη γεσξγνί θαηείραλ 9 

κε 13 ζηξέκκαηα γεο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, ήηαλ αξθεηά εχπνξνη γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνλ νπιηηηθφ νπιηζκφ. Σελ ίδηα επνρή είρε νινθιεξσζεί θαη άιιε 

κία κεηαβνιή: ν νπιηηηθφο νπιηζκφο, πνπ είρε μεθηλήζεη σο πνιχ απιφο θαη εχθνια 

κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί απφ θάζε πνιίηε αηνκηθά, είρε γίλεη ηδηαίηεξα ηερληθφο 

θαη εμεηδηθεπκέλνο. Οη ζψξαθεο, νη πεξηθλεκίδεο θαη νη πεξηθεθαιαίεο ηνπ νπιίηε 

απαηηνχζαλ εηδηθεπκέλε γλψζε θαη ηερλνινγία ζηελ κεηαιινπξγία. Σν ίδην θαη ε λέα 

αζπίδα, ην “φπινλ”, πνπ ρξεηαδφηαλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ, 

γηα λα πάξεη ην θνίιν ζρήκα ηεο, ζπλ κεηαιινπξγηθέο γλψζεηο γηα ηελ αληηιαβή θαη 

ηνλ πφξπαθα, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα λα επηθαιπθζεί γηα κεγαιχηεξε 

αληνρή ζην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο κε κπξνχληδν. Σα παξαπάλσ νδήγεζαλ ηελ 

παξαγσγή ηνπ νπιηηηθνχ νπιηζκνχ, απφ εληφο ηνπ νίθνπ, εθηφο. Σελ παξαγσγή 

αλαιάκβαλε ηψξα ε ίδηα ε αγνξά πνπ εκθαλίζζεθε ζε φιεο ηηο πφιεηο θξάηε. Ηδηψηεο 

ηερλίηεο-παξαγσγνί εξγάδνληαλ έλαληη ακνηβήο γηα λα παξάγνπλ ηνλ αλαγθαίν 

νπιηηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηνπο νπιίηεο, πνπ πιήξσλαλ απφ ηηο δηθά ηνπο εηζνδήκαηα γηα 

απηφλ.    

Θεσξνχκε πσο ε ζρέζε πξνζθνξάο–δήηεζεο κέζσ ηεο αγνξάο ελίζρπζε ηελ 

αγνξά θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Ήηαλ θαη απηφ κηα ειιεληθή θαηλνηνκία πνπ 

νινθιεξψζεθε ζην ηέινο ηεο αξρατθήο επνρήο, Γλσξίδνπκε, πσο ζηνλ 5ν
 θαη 4ν

 

αηψλα κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ ζηελ Αζήλα ήηαλ 

επηρεηξήζεηο ηνπ “ακπληηθνχ ηνκέα” ή “πνιεκηθέο βηνκεραλίεο” φπσο ζα ηηο 

νλνκάδακε ζήκεξα, απαζρνιψληαο δεθάδεο πξνζσπηθφ, ζπλήζσο δνχινπο. 

Καηαζθεχαδαλ φια ηα φπια ησλ νπιηηψλ, αζπίδεο, ζψξαθεο, δφξαηα, μίθε. 

Γλσξίδνπκε απφ ηελ Αζήλα θαη νλφκαηα νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, φπσο ηνλ Νηθία, 

ηνλ Κιέσλα θαη ηνλ παηέξα ηνπ Γεκνζζέλε. 

Ζ ηαθηηθή θαηλνηνκία ηεο θάιαγγαο είρε φκσο θαη άιιεο, πνιχ ζεκαληηθέο θαη 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Έρνπκε πξνηείλεη, γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία απφ 

φζν γλσξίδνπκε, ηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκνθξαηίαο κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο7. Αλαιχνπκε ηελ θάιαγγα, ηηο ηξηήξεηο θαη ηνπο ζηφινπο, σο 

“κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ” πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξν αμηαθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ε βάζε θαη πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο δεκνθξαηηθνχ καθξνπνιηηηζκνχ. 

Ζ θάιαγγα απαηηνχζε έληνλν θπζηθφ ζπληνληζκφ γηα λα παξνπζηάδεη ην αξξαγέο 

ηεο κέησπν θαη ηελ ηζρχ ηεο ζηελ θξνχζε θαη ηνλ σζηζκφ. Γηα λα ην πεηχρνπλ, νη 

νπιίηεο έπξεπε λα αζθνχληαη καδί, θπξίσο ηηο πεξηφδνπο πνπ ήηαλ ειεχζεξνη απφ ηηο 

γεσξγηθέο ηνπο εξγαζίεο, ψζηε λα βεκαηίδνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη λα θάλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο, έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο πνξείαο θαηά ηελ πξνζέγγηζε πξνο ηνλ 

ερζξφ. Γηα λα ην πεηχρνπλ, νη παξηηάηεο, σο νη πην επαγγεικαηίεο νπιίηεο, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ απινχο γηα λα δίλνπλ ην ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο θαη ηηο αλαγθαίεο 

κεηαβνιέο ηαρχηεηαο. Ζ θάιαγγα απαηηνχζε επίζεο έληνλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

νπιηηψλ, πνπ έηζη θη αιιηψο αιιειεπηθαιχπηνληαλ κε ηηο αζπίδεο ηνπο.    

Ζ λίθε θαη ε επηβίσζε εμαξηηφηαλ απφ απηή ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ απιψλ νπιηηψλ κε ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπο, πνπ πνιεκνχζαλ σο ίζνη 

κεηαμχ ίζσλ ζηε θάιαγγα θαη πνιιέο θνξέο ζθνηψλνληαλ ζηε κάρε, φπσο νη 

παξηηάηεο Λεσλίδαο, Βξαζίδαο, Κιεφκβξνηνο, ν Αζελαίνο Κιέσλ, νη Θεβαίνη 

Δπακεηλψλδαο θαη Πεινπίδαο. Ήηαλ θαη απηφ θάηη πνπ δηαθνξνπνηνχζε ηηο ειιεληθέο 

θάιαγγεο απφ ηνπο αζηαηηθνχο ζηξαηνχο: νη ειιεληθνί ζηξαηνί νδεγνχληαλ απφ ην 

παξάδεηγκα ησλ ζηξαηεγψλ ηνπο ζηελ πξψηε γξακκή. Αληίζεηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αιιά φρη πάληα, (γηαηί ππάξρνπλ ηα παξαδείγκαηα ηνπ Κχξνπ ηνπ Μέγα 

θαη ηνπ λεφηεξνπ ζηα Κνχλαμα θαη ηνπ Μαξδφληνπ πνπ ζθνηψζεθαλ ζηε κάρε) νη 

Αζηάηεο εγεκφλεο παξαθνινπζνχζαλ ηηο κάρεο θαη ηηο λαπκαρίεο απφ καθξηά, ζαλ λα 

παξαθνινπζνχζαλ ζέακα, φπσο ν Ξέξμεο απφ ην ζξφλν ηνπ ζηηο Θεξκνπχιεο θαη ηε 

αιακίλα, ή νη δηάδνρνί ηνπ, πνπ έκελαλ καθξηά απφ ηα πεδία ησλ καρψλ. 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ νπιηηψλ ζηε θάιαγγα, εθηφο απφ ηα θαζαξά θπζηθφ ζηνηρείν, 

επεθηείλνληαλ ζε έλα, ζα ην νλνκάδακε, πλεπκαηηθφ επίπεδν: ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ ζθνπψλ θαη ηδεσδψλ, φπσο ηε ζσηεξία θαη αλεμαξηεζία ηεο πφιεο 

ηνπο. πλδεδεκέλν κε απηφ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ειιεληθέο πφιεηο – θξάηε. Ζ πξψηε αμία ήηαλ ε 

απηνεθηίκεζε. Καζψο νη νπιίηεο δνθίκαδαλ ηελ ηζρχ θαη αληνρή ηνπο ζηε θάιαγγα, 

                                                           
7
 Κπξηαδήο, Ν. & Οηθνλφκνπ, Δ. Μ. Γημοκπαηία και Οικονομία. Μια αναλςηική ιζηοπία ηηρ 

δημοκπαηίαρ από ηην γέννηζή ηηρ μέσπι ζήμεπα. Αζήλα: Δλάιηνο. 
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κηα επαλαζηαηηθή γηα ηελ επνρή ηδέα, άξρηζε λα ξηδψλεη: ε ηδέα ηνπ θξάηνπο, δελ 

ελζαξθψλνληαλ πηα απφ ζετθνχο βαζηιείο φπσο ηνπο Αηγχπηηνπο Φαξαψ, ή ηνλ 

αληηβαζηιέα ηνπ χςηζηνπ Θενχ Αρνχξα Μάδδα ζηε γε, ηνλ Πέξζε “Βαζηιέα ησλ 

Βαζηιέσλ”, νχηε θαλ ηνπο Μπθελαίνπο άλαθηεο πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ 

ζενχο θαη εκίζενπο. Ο ίδηνο ν ιαφο (ν δήκνο), ή έζησ έλα ηκήκα ηνπ, νη νπιίηεο, 

ελζάξθσλαλ ην θξάηνο. 

Ωο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ, ε θάιαγγα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζπλνρή, θνηλφ ζηφρν θαη ζέιεζε. Οη νπιίηεο, απφ ηνλ ζηξαηεγφ, 

ηνπο αμησκαηηθνχο κέρξη ηνπο απινχο ζηξαηηψηεο, ήηαλ αιιεινεμαξηψκελνη, ίζνη. 

Κάζε έλαο εκπηζηεπφηαλ ηε δσή ηνπ ζην δηπιαλφ ζηα δεμηά ηνπ, πνπ θάιππηε ην 

αθάιππην πιεπξφ ηνπ κε ηελ αζπίδα ηνπ, θαη ηνλ ζηξαηηψηε πίζσ ηνπ, πνπ θάιππηε 

ηελ πιάηε ηνπ. Ζ εμάξηεζε θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ γελλήζεθε θαη ήηαλ απαξαίηεηε 

ζηε θάιαγγα, δεκηνπξγνχζε έλα γεληθφ αίζζεκα ηζφηεηαο. Ζ θάιαγγα απαηηνχζε θαη 

κεγάιε πεηζαξρία, πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή θξνχζε θαη ζπλνρή θαζψο θαη 

ππαθνή ζην γεληθφ ζρέδην θαη ηα παξαγγέικαηα ησλ ζηξαηεγψλ. 

Ζ ηζφηεηα ζηε θάιαγγα νδήγεζε, καδί κε θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο, ζηελ ηδέα- 

αμία ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο θαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ηεο ηζνλνκίαο θαη 

ηζνθξαηίαο. Ζ απηνεθηίκεζε θαη ε εκπηζηνζχλε έγηλαλ νη ππιψλεο πνπ πάλσ ηνπο 

ζηεξίρζεθε ε ακθηζβήηεζε ησλ νπιηηψλ–πνιηηψλ πξνο άιιεο εγεηηθέο κέρξη ηφηε 

ηάμεηο, βαζηιείο, νιηγάξρεο θαη ηχξαλλνπο. Ζ πεηζαξρία θαη ππαθνή κεηαβιήζεθαλ 

ζην πνιηηηθφ επίπεδν, ζε πεηζαξρία θαη ππαθνή ζηνπο λφκνπο (πνπ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ήηαλ λφκνη απνθαζηζκέλνη θαη ςεθηζκέλνη απφ ηνπο ίδηνπο) θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο. 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε πηψζε ησλ κπθελατθψλ βαζηιείσλ πνπ νδήγεζε 

ζηηο πνιιέο, θαηαθεξκαηηζκέλεο πφιεηο-θξάηε ηεο αξρατθή επνρήο, αλέδεημε κηα λέα 

κνξθή πνιεκηζηή, ηνπ νπιίηε-πνιίηε–ππεξαζπηζηή ηεο παηξίδαο αιιά θαη ησλ 

αηνκηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ. Ήηαλ κηα αλαγθαία θαη ίζσο ε πην 

ζεκαληηθή ζπλζήθε (φρη φκσο επαξθήο) γηα ηελ αλάδεημε ηεο δεκνθξαηίαο. ε 

επφκελν θείκελν ζα αλαδεηήζνπκε ηηο άιιεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξψηεο 

δεκνθξαηίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 
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