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1. Θεματικός Φάκελος: Η αρχαϊκή Αθήνα και οι Δεσμώτες του 
Φαλήρου – Εισαγωγή 

 
 
 

Α. Η Αρχαϊκή Εποχή (700-480 π.Χ.) 
Κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής Εποχής (9ος-8ος αιώνας π.Χ.) οι βασιλιάδες έχασαν την 
εξουσία, η οποία πέρασε στους αριστοκράτες. Οι αριστοκράτες πρόβαλλαν την ευγενική 
τους καταγωγή (υποστήριζαν μάλιστα ότι κατάγονταν από παλιούς βασιλιάδες, ήρωες και 
ημίθεους) και η δύναμή τους προέρχονταν από τα σημαντικά κομμάτια γης που κατείχαν 
και από τα πολλά βοσκοτόπια. Τη γη τους την καλλιεργούσαν κυρίως δούλοι. Στην 
αριστοκρατία την εξουσία κατείχαν όσοι προέρχονταν από τις παλιές ισχυρές οικογένειες 
και είχαν κληρονομήσει την περιουσία τους.  
Τα Γεωμετρικά χρόνια ακολούθησε η Αρχαϊκή Εποχή (7ος αιώνας π.Χ. – 480 π.Χ.). Την 
περίοδο αυτή σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού, η οποία, σε συνδυασμό με την 
ανεπάρκεια της γης και την ανάγκη για μεταλλεύματα, οδήγησε τις ελληνικές πόλεις-κράτη 
να δημιουργήσουν αποικίες στις νότιες ακτές της ιταλικής χερσονήσου, τη Σικελία, στις 
ακτές του Βόρειου Αιγαίου, την Προποντίδα και τη Μαύρη Θάλασσα. Με τη δημιουργία των 
αποικιών αναπτύχθηκε το εμπόριο. Στην ανάπτυξη αυτή βοήθησε και η υιοθέτηση του 
νομίσματος, αφού σταδιακά το εμπόριο και γενικότερα η οικονομία έπαψε να στηρίζεται 
στις ανταλλαγές.  
Παρ’ όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές πόλεις-κράτη δε 
σταμάτησαν. Από τον 7ο αιώνα π.Χ. η κοινωνία βρισκόταν σε κρίση. Η κρίση φαίνεται να 
σχετίζεται με την ανάπτυξη του εμπορίου και την οπλιτική φάλαγγα.  
Η έλλειψη γης ήταν βασικός λόγος που έγιναν πολλοί πόλεμοι στα σύνορα των πόλεων-
κρατών. Στους πολέμους αυτούς άλλαξε η πολεμική τακτική, καθώς εκτός από το ιππικό 
άρχισε να χρησιμοποιείται και το πεζικό. Το ιππικό βασιζόταν στους αριστοκράτες, αφού 
μόνο αυτοί είχαν τη δυνατότητα να συντηρούν άλογα. Στο πεζικό όμως συμμετείχαν οι 
τεχνίτες, οι έμποροι και οι ελεύθεροι αγρότες, που πολεμούσαν για την πόλη-κράτος τους 
στην οπλιτική φάλαγγα. Τι ήταν όμως η οπλιτική φάλαγγα; Οι οπλίτες παρατάσσονταν 
πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, σχηματίζοντας μια πυκνή γραμμή. Ο καθένας από αυτούς 
στο αριστερό του χέρι κρατούσε την ασπίδα του με την οποία προστάτευε το αριστερό 
μισό του σώματός του και το δεξί μισό του σώματος του συμπολεμιστή του, ενώ η δεξιά 

του πλευρά προστατευόταν από την ασπίδα του συμπολεμιστή του⋅ στο δεξί του χέρι 
κρατούσε το δόρυ του. Έτσι όλοι μαζί έπρεπε να πολεμούν σαν ένα σώμα, να επιτίθενται 
όλοι μαζί, να εκτελούν όλοι μαζί τους απαιτούμενους ελιγμούς, να υποχωρούν όλοι μαζί, 
υπερασπιζόμενοι την πόλη-κράτος τους. Επιπλέον, επειδή όσοι πολεμούσαν πια δεν ήταν 
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αριστοκράτες, άρχισαν και αυτοί να ζητούν ίσο μερίδιο από τα λάφυρα ή τη γη που 
καταλάμβαναν και στη συνέχεια περισσότερα δικαιώματα και συμμετοχή στην εξουσία.  
Ωστόσο, ούτε με τη δημιουργία αποικιών ούτε με τους πολέμους για νέα εδάφη οι 
ελληνικές πόλεις-κράτη μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης γης. Ο κάθε 
αγρότης μοίραζε τη γη στα παιδιά του με αποτέλεσμα ορισμένοι πολίτες να βρεθούν με 
ελάχιστη γη, που δεν επαρκούσε για να ζήσουν. Πολλοί ήταν και αυτοί που για να 
πληρώσουν τα χρέη τους αναγκάστηκαν να πουλήσουν στους αριστοκράτες όχι μόνο τη 
γη τους, αλλά και την ελευθερία τους και να γίνουν δούλοι. Η κατάσταση αυτή έκανε τους 
ανθρώπους να οργίζονται με τους αριστοκράτες.  
Από την άλλη, οι τεχνίτες και οι έμποροι, οι οποίοι είχαν βελτιώσει την οικονομική τους 
θέση έχοντας αποκτήσει περιουσία που δε στηριζόταν στην κατοχή γης, αλλά στον 
πλουτισμό από το εμπόριο και την τέχνη τους, ήθελαν να καλυτερέψουν την κοινωνική 
τους θέση και να συμμετέχουν και αυτοί στην άσκηση της εξουσίας.  
Βασικό αίτημά τους ήταν η καταγραφή των νόμων, καθώς μέχρι τότε επικρατούσε το 
εθιμικό δίκαιο και οι νόμοι ήταν άγραφοι, παρέχοντας στους αριστοκράτες μεγάλα 
περιθώρια αυθαιρεσίας. Το έργο αυτό ανέλαβαν να επιλύσουν οι νομοθέτες. Οι πιο 
γνωστοί από αυτούς ήταν ο Λυκούργος (800–730 π.Χ.) στη Σπάρτη, ο Δράκοντας (περ. 650 
π.Χ.–περ. 594 π.Χ.) και ο Σόλων (περ. 639-559 π.Χ.) στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν η 
καταγραφή των νόμων δεν πραγματοποιούνταν ή αποτύγχανε, συνέβαινε κάποιος 
αριστοκράτης να εκμεταλλευτεί την κρίση και να πάρει όλη την εξουσία στα χέρια του 
(άλλοτε για πολύ και άλλοτε για λίγο) και να γίνει τύραννος. Σε πολλές ελληνικές πόλεις 
κράτη τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. η εξουσία πέρασε στα χέρια ενός μόνο ανθρώπου με το 
πολίτευμα που καθιερώθηκε να ονομάζεται τυραννίδα ή τυραννία. Πολύ γνωστοί τύραννοι 
ήταν ο Πολυκράτης στη Σάμο, ο Περίανδρος στην Κόρινθο, ο Θεαγένης στα Μέγαρα, ο 
Πεισίστρατος στην Αθήνα.  
Οι τύραννοι για να ισχυροποιηθούν στην εξουσία τους σκότωναν πολλούς από τους 
αντιπάλους τους αριστοκράτες και μοίραζαν τις περιουσίες τους στους οπαδούς τους. 
Υπόσχονταν ότι θα φρόντιζαν για τα συμφέροντα των τεχνιτών, των εμπόρων, των 
αγροτών. Συνέβαινε να γίνονται αγαπητοί στο δήμο, επειδή απέφευγαν να βάζουν 
πρόστιμα ή δεν έβαζαν καθόλου ούτε και φυλάκιζαν ή μετέβαλαν σε δούλους όσους είχαν 
χρέη. Ακόμα, βοηθούσαν το εμπόριο και ίδρυαν αποικίες, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη 
της οικονομίας της πόλης κράτους. Με τα έσοδα από τους φόρους, αλλά και την περιουσία 
των αντιπάλων τους έκαναν σημαντικά δημόσια έργα.  
 
Β. Η ανασκαφή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  
Στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου, στο μυχό του Σαρωνικού κόλπου, όπου ήταν και το 
κύριο λιμάνι του αθηναϊκού άστεως μέχρι και τους Περσικούς Πολέμους, εκτεινόταν το 
Φαληρικό αλίπεδο, μια περιοχή με αμμοθίνες και έλη με υφάλμυρο νερό. Στο χώρο αυτό 
δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφών που έγιναν για την κατασκευή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του κτιρίου της 
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Όπερας για την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
στον παλιό Ιππόδρομο της Αθήνας στο Δέλτα Φαλήρου ήρθε στο φως ένας μαζικός τάφος 
ογδόντα ανδρών (πολυάνδριο) ο οποίος χρονολογήθηκε από τα κεραμικά ευρήματα σε 
αυτόν μεταξύ των ετών 650-625 π.Χ., ο οποίος τάφος μπορεί να σχετίζεται και με την 
αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία στην Αθήνα και να 
εγκαθιδρύσει τυραννίδα.  
 
Γ. Δομή του Θεματικού Φακέλου 
Ο Θεματικός Φάκελος «Η αρχαϊκή Αθήνα και οι Δεσμώτες του Φαλήρου» αρθρώνεται σε 
πέντε (05) επιμέρους φακέλους: Στον Φάκελο 1, με τίτλο «Ο χώρος στο χρόνο», 
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά υλικά για την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών που 
κατά καιρούς έγιναν εκεί. Ο Φάκελος 2, με τίτλο «Όψεις της Αρχαϊκής Εποχής», εστιάζει 
στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την Αρχαϊκή Εποχή και 
πώς αυτές επηρέασαν και τις πολιτικές εξελίξεις. Στο Φάκελο 3, με τίτλο «Η τυραννία – Το 
Κυλώνειο Άγος» τα εκπαιδευτικά υλικά σχετίζονται με τα αίτια επιβολής των τυραννικών 
καθεστώτων στις αρχαϊκές πόλεις-κράτη, αλλά και την αποτυχημένη απόπειρα του 
Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία στην Αθήνα και να επιβάλει την τυραννίδα του. Ο 
Φάκελος 4, με τίτλο «Η ανασκαφή στο «Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος Νιάρχος» και 
οι Δεσμώτες του Φαλήρου», εστιάζει στην ανακάλυψη των Δεσμωτών του Φαλήρου και 
στο πώς παρουσιάστηκε η ανακάλυψη στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Ο Φάκελος 5, με 
τίτλο «Φάκελος 5: Οι Δεσμώτες του Φαλήρου: Ο λόγος των αρχαιολόγων», παρουσιάζονται 
τα πρώτα συμπεράσματα της ομάδας των αρχαιολόγων που διεξάγουν την ανασκαφή. 
Τέλος, στο κεφάλαιο «Αποτίμηση – Αναστοχασμός» καταγράφονται μια σειρά από θέματα 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας συζήτησης μεταξύ των 
μαθητών/μαθητριών για την ενασχόλησή τους με τη συγκεκριμένη δράση.  
 
Δ. Σύνδεση του Θεματικού Φακέλου «Οι Δεσμώτες του Φαλήρου και η αρχαϊκή Αθήνα» με 

το Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας της Α΄ Λυκείου   
Υπουργική Απόφαση 141674/Δ2 με τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της 
Ιστορίας των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού́ Λυκείου» της 5ης Νοεμβρίου 2021 (ΦΕΚ 
5284β/12.11.2021), σ. 68118-68119.  

Ενότητα: Η Ελληνική Πόλις κατά την πλήρη διαμόρφωσή της  
(Ύστεροι Αρχαϊκοί και Κλασικοί Χρόνοι), 

Σκοποί 

• Να έχουν σαφή αντίληψη της διαφοράς μεταξύ της αρχαίας πόλεως, ως αυτόνομης 
κρατικής οντότητας με ιδιαίτερη πολιτική, κοινωνική, οικονομική, στρατιωτική 
οργάνωση και θρησκευτικό βίο, και της ομώνυμης σύγχρονης  οικιστικής μονάδας 
αστικού τύπου. 
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• Να προσδιορίσουν τους βασικούς πολιτικούς – πολιτειακούς θεσμούς της πόλης 
(Εκκλησία του Δήμου, Βουλή, Άρχοντες) αναφορικά προς την κοινωνική προέλευση των 
μελών, τις εξουσίες -ευθύνες – αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους. 

• Να αναγνωρίσουν τους μετασχηματισμούς και τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο 
εσωτερικό των πόλεων μεταξύ του 7ου -5ου αι. π.Χ., βάσει των οποίων πραγματώνεται 
η σταδιακή εξέλιξη του πολιτεύματος από τα στάδια της αριστοκρατίας, ολιγαρχίας, 
τιμοκρατίας, τυραννίδας, ισονομίας, δημοκρατίας. 

• Να προσδιορίσουν τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα τ ου νέου ανθρώπου που 
συνιστά πυρήνα ύπαρξης της πόλης-κράτους: του πολίτη-οπλίτη.  

 
Ε. Στόχοι του Θεματικού Φακέλου: Οι Δεσμώτες του Φαλήρου και η αρχαϊκή Αθήνα 
Η ανασκαφή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων έφερε στο φως ένα μαζικό τάφο (πολυάνδριο) ογδόντα 
αντρών, ο οποίος χρονολογείται, με βάση τα κεραμικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν σε 
αυτόν, στο τρίτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ, μεταξύ δηλαδή του 650 π.Χ. και του 625 π.Χ. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή στην ιστορία της Αρχαίας Αθήνας, κατά την 
οποία υπήρχαν έντονες συγκρούσεις στην κοινωνία, προϊόν σε μεγάλο βαθμό των 
μεγάλων μετασχηματισμών που επήρθε στην αρχαϊκή κοινωνία με τον αποικισμό, την 
ανάπτυξη του εμπορίου και γενικότερα της οικονομίας, συγκρούσεις και διεκδικήσεις τόσο 
μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων όσο και μεταξύ των 
αριστοκρατών, οι οποίοι σταδιακά βλέπουν την εξουσία να αμφισβητείται και τη δύναμή 
τους να περιορίζεται. Εξάλλου, σε αυτή την περίοδο, στα 632 π.Χ. ή, κατ’ άλλους, στα 628 
π.Χ. σημειώνεται και η πρώτη απόπειρα κατάλυσης του αθηναϊκού πολιτεύματος και 
εγκαθίδρυσης τυραννικού καθεστώτος από τον Κύλωνα.  

Τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει η ανακάλυψη αυτού του μαζικού τάφου για τις 
εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην αθηναϊκή κοινωνία τον 7ο αιώνα π.Χ.;  

Εξειδικεύοντας το παραπάνω ερώτημα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά 
επιμέρους ερωτήματα:  
 Συνδέεται ή όχι η ανακάλυψη του συγκεκριμένου μαζικού τάφου με την αποτυχημένη 

απόπειρα του Κύλωνα να εγκαθιδρύσει τυραννία στην Αθήνα;  
 Πώς συνδέονται οι νεκροί που βρέθηκαν με τις συγκρούσεις μεταξύ των αριστοκρατών 

στον 7ο αιώνα π.Χ.; 
 Ποια στοιχεία του τάφου καθιστούν αυτόν ιδιαίτερα σημαντική ιστορική πηγή;  
 Γιατί έθαψαν τους συγκεκριμένους νεκρούς στο νεκροταφείο του Φαλήρου;  
 Τι άλλες ταφές ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές στο νεκροταφείο του Φαλήρου;  
 Τι πληροφορίες μας προσφέρουν τα ευρήματα αυτά για την ιστορία της Αρχαίας 

Αθήνας την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μια περίοδο 
για την οποία σπανίζουν οι σύγχρονες με αυτήν γραπτές πηγές;  
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 Πώς θα μελετήσουν οι αρχαιολόγοι τα συγκεκριμένα ευρήματα και σε ποια ερωτήματα 
θα αναζητήσουν απαντήσεις; 

 
Γενικός στόχος του συγκεκριμένου θεματικού φακέλου είναι να προτείνει τρόπους 
προσέγγισης και αξιοποίησης ιστορικών πηγών προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες 
να παρουσιάσουν τεκμηριωμένα το δικό τους ιστορικό λόγο σε σχέση με ένα θέμα.  
 
Ειδικοί στόχοι:  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες:  
 Να γνωρίσουν το συγκεκριμένο ανασκαφικό εύρημα μέσα από τις δημοσιεύσεις στον 

τύπο και το λόγο των αρχαιολόγων.  
 Να εντάξουν το συγκεκριμένο εύρημα στο ιστορικό του πλαίσιο και να συζητήσουν 

μεταξύ τους πώς αυτό συνδέεται με τις εξελίξεις στην αρχαϊκή Αθήνα και τι 
πληροφορίες μπορεί να μας παρέχει για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο;  

 Να συσχετίσουν συγκεκριμένα συμβάντα (μικροϊστορία) με γενικότερες ιστορικές –
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές– εξελίξεις (μεγάλη εικόνα) κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο.  

 Να συζητήσουν μεταξύ τους για τους τρόπους που τα αρχαιολογικά ευρήματα 
αποτελούν ιστορικά τεκμήρια για τη μελέτη μιας περιόδου.  

 Να διακρίνουν διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών, να μπορούν να επεξεργάζονται, να 
αντλούν και να αξιολογούν πληροφορίες, ώστε να διατυπώνουν τεκμηριωμένο 
ιστορικό λόγο.  

 Να παράγουν το δικό τους ιστορικό λόγο και να συζητήσουν για τους τρόπους που 
εργάστηκαν για αυτό το σκοπό.  

 
Έννοιες κλειδιά – Ιστορικές έννοιες  
 Ιστορικές έννοιες πρώτου επιπέδου: αριστοκρατία, ολιγαρχία, τυραννία, αποικισμός, 

δουλεία, αποτυμπανισμός, κοινωνικές ανισότητες, κοινωνικές διεκδικήσεις, οικονομική 
ανάπτυξη, εμπορική ανάπτυξη, βιοτεχνία, εμπόριο, οπλιτική φάλαγγα, ισότητα.  

 Ιστορικές έννοιες δευτέρου επιπέδου: χώρος, χρόνος, ιστορική φαντασία, ενσυναίσθηση, 
ανασκαφή, αρχαιολογικό εύρημα, ιστορική τεκμηρίωση.  

 
Στ. Το περιεχόμενο του Θεματικού Φακέλου: Οι Δεσμώτες του Φαλήρου και η αρχαϊκή 

Αθήνα 
Ο Θεματικός Φάκελος «Οι Δεσμώτες του Φαλήρου και η αρχαϊκή Αθήνα» αποτελείται από 
πέντε επιμέρους φακέλους με στόχο την απάντηση στο ερώτημα: Τι πληροφορίες μπορεί 
να μας δώσει η ανακάλυψη αυτού του μαζικού τάφου για τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα 
στην αθηναϊκή κοινωνία τον 7ο αιώνα π.Χ.; Και οι πέντε φάκελοι έχουν κοινή δομή· στο 
πρώτο μέρος παρέχονται εκπαιδευτικά υλικά (ποικίλες πηγές, κειμενικές και οπτικές), ενώ 
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στο δεύτερο μέρος προτείνονται μια σειρά από δραστηριότητες για την αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού υλικού του κάθε φακέλου.  
Ο πρώτος φάκελος λειτουργεί εισαγωγικά στο θέμα και παρουσιάζει την ιστορία του 
χώρου από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Παρέχονται πληροφορίες για τη θέση και 
την έκταση του αρχαίου νεκροταφείου, τις παλαιότερες ανασκαφές που έλαβαν χώρα σε 
αυτό στις αρχές του 20ού αιώνα, για τον αποτυμπανισμό, ως μέθοδο βίαιης θανάτωσης 
ανθρώπων, για τις πληροφορίες που έχουμε για αυτόν από τις αρχαίες πηγές και τα 
αρχαιολογικά ευρήματα, για τον Ιππόδρομο της Αθήνας που λειτούργησε στην περιοχή 
του Ιδρύματος Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τα 1925 έως και το 2004, για το ότι 
αυτός χρησιμοποιήθηκε από τη Δικτατορία των Συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967 ως 
στρατόπεδο για τους αντιπάλους της.  
Ο δεύτερος φάκελος εστιάζει στην Αρχαϊκή Εποχή (700-480 π.Χ.) και περιλαμβάνει 
φωτογραφίες αρχαιολογικών τεκμηρίων και αποσπάσματα από έργα σύγχρονών μας 
ιστορικών. Τα θέματα που διαπραγματεύεται ο συγκεκριμένος φάκελος σχετίζονται την 
πορεία της αριστοκρατίας και του αριστοκρατικού πολιτεύματος, με τις αιτίες του 
αποικιστικού ρεύματος από τις ελληνικές πόλεις-κράτη, την εμπορική και οικονομική 
ανάπτυξη που ακολούθησε, τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού στρώματος πλουσίων 
εμπόρων και τεχνιτών, τις νέες κοινωνικές ανισότητες που δημιουργήθηκαν, τις 
διεκδικήσεις των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, την ανακάλυψη του νομίσματος, 
την οπλιτική φάλαγγα. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν είναι αφενός μεν καθαρά 
γνωστικού περιεχομένου και αφορούν στην κατανόηση των πηγών μέσα από ασκήσεις 
κλειστού τύπου και αφετέρου πιο «δημιουργικές», που καλούν τους μαθητές και τις 
μαθήτριες να παράγουν το δικό τους λόγο για κάποιο ή κάποια από τα θέματα στα οποία 
εστιάζει ο φάκελος.  
Ο τρίτος φάκελος διαπραγματεύεται την τυραννίδα, ως πολιτικό καθεστώς, και στην 
αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα να σφετεριστεί την εξουσία στην Αθήνα και στην τύχη 
που είχε αυτή. Μέσα από μια σειρά κειμενικών πηγών, αρχαίων και σύγχρονών μας, 
παρέχονται πληροφορίες για τους λόγους που εμφανίστηκε το πολίτευμα της τυραννίδας 
και σκιαγραφείται το κίνημα του Κύλωνα και το τέλος του. Και σε αυτόν το Φάκελο, όπως 
και στον προηγούμενο, προτάσσονται δραστηριότητες κλειστού τύπου που σχετίζονται 
με την επεξεργασία των πηγών και ακολουθούν άλλες πιο «δημιουργικές».  
Ο τέταρτος φάκελος αναφέρεται στην ανακάλυψη του πολυανδρίου με τους ογδόντα 
δεσμώτες και πώς παρουσιάστηκε αυτή η ανακάλυψη στον ελληνικό και ξένο τύπο. 
Ειδικότερα, ανθολογούνται οκτώ (08) δημοσιεύματα από τον ελληνικό και ξένο τύπο τα 
οποία γράφτηκαν μεταξύ του Μαρτίου 2016 και του Ιανουαρίου 2017 και παρουσιάζουν τη 
συγκεκριμένη αρχαιολογική ανακάλυψη. Επιλογή μας είναι να παρουσιαστούν ολόκληρα 
τα δημοσιεύματα και όχι αποσπάσματα από αυτά. Η ηλικία των μαθητών και των 
μαθητριών επιτρέπει, κατά τη γνώμη μας, την προσπέλαση τέτοιων κειμένων. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες μπορούν να μελετήσουν ορισμένα από τα δημοσιεύματα ή και όλα και να 
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τα αξιοποιήσουν στην παραγωγή του δικού τους ιστορικού λόγου, παράμετρο στην οποία 
εστιάζουν οι δραστηριότητες που συνοδεύουν το συγκεκριμένο φάκελο.  
Ο πέμπτος φάκελος περιλαμβάνει ένα βίντεο από τη σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο YouTube και δύο κειμενικές πηγές: α) μια συνέντευξη της 
υπεύθυνης της ανασκαφής και β) μια δημοσίευσή της. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως 
και στο Φάκελο 4, επιλέξαμε να παραθέσουμε ολόκληρα τα κείμενα, χωρίς περικοπές. 
Στόχος μας είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές και οι μαθήτριες με πλήρη κείμενα και 
μέσα από τη συστηματική μελέτη τους να προχωρήσουν στην παραγωγή του δικού τους 
λόγου. Ακολουθεί μια ενότητα με το τίτλο «Αποτίμηση – Αναστοχασμός», μια αξιολόγηση 
της όλης δράσης από τους μαθητές και τις μαθήτριες.  
Τέλος, το «Επίμετρο», που είναι και η τελευταία ενότητα του Θεματικού Φακέλου, 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια σειρά κειμένων σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν ή 
προγραμματίζονται να γίνουν για τη διάσωση και την ανάδειξη των «Δεσμωτών» του 
Φαλήρου, καθώς και έναν ικανό αριθμό επιπλέον κειμενικών πηγών, τις οποίες ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει συμπληρωματικά ή εναλλακτικά αυτών που 
περιλαμβάνονται στους επιμέρους φακέλους.  
 
Πρόθεσή μας είναι ο Θεματικός Φάκελος να περιλαμβάνει ποικίλα και διαφορετικά υλικά. 
Σε αρκετές περιπτώσεις το υλικό που περιλαμβάνεται σε κάθε φάκελο μπορεί να θεωρηθεί 
πολύ ή να ανιχνευθούν σε αυτό επαναλήψεις. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να 
αξιοποιηθεί όλο ή η αξιοποίησή του να γίνει με τους τρόπους που προτείνεται στις 
δραστηριότητες. Η κάθε τάξη, η κάθε ομάδα είναι διαφορετική από κάποια άλλη, αφού 
αποτελείται από διαφορετικούς μαθητές και διαφορετικές μαθήτριες. Μια ιδέα, ένα σχέδιο 
που μπορεί να εφαρμόζεται σε μια τάξη, σε μια ομάδα με επιτυχία δε συνεπάγεται 
αυτόματα ότι μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο σε μια άλλη. Η δυναμική μιας ομάδας 
καθορίζεται από τα άτομα που την αποτελούν, ενώ η διδασκαλία εξαρτάται κάθε φορά 
από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται αυτή, τις κοινωνικές, γλωσσικές, πολιτισμικές, 
μαθησιακές και έμφυλες ταυτότητες των μαθητών/μαθητριών. Για αυτό ο/η 
εκπαιδευτικός, αξιολογώντας κάθε φορά αυτό το πλαίσιο και τις ιδιαίτερες συνιστώσες 
του, διαμορφώνει τη διδασκαλία του/της και μπορεί να επιλέξει εκείνα από τα υλικά, τα 
οποία εκτιμά ότι θα τον/την βοηθήσουν στο έργο του/της και στο στόχο του/της: τον 
ιστορικό εγγραματισμό των μαθητών και μαθητριών. Ένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί να 
επιλέξει ορισμένα από τα υλικά του Θεματικού Φακέλου και κάποιος/κάποια άλλος/άλλη 
άλλα υλικά. Ένας/Μία εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες ή κάποιες από αυτές και κάποιος/κάποια άλλος/άλλη να σχεδιάσει 
διαφορετικές, αφού κρίνει ότι έτσι μπορεί να υπηρετηθεί καλύτερα ο σχεδιασμός του/της. 
Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να ασκηθούν οι μαθητές/μαθήτριες στη μελέτη 
πρωτογενούς και δευτερογενούς ιστορικού υλικού, να παράγουν το δικό τους ιστορικό 
λόγο, να γνωρίσουν τις πειθαρχίες της ιστορικής επιστήμης. Στόχος μας δεν είναι να 
κάνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες ιστορικούς, αλλά να τους/τις φέρουμε σε επαφή 
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με την επιστήμη της ιστορίας και τις πειθαρχίες της, παρέχοντας τους/τες ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα να στοχαστούν πάνω στο τι μαθαίνουν, πώς το μαθαίνουν, γιατί το μαθαίνουν 
και τι απαιτείται για αυτό.  
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2. Φάκελος 1: Ο χώρος στο χρόνο  
 
 
Στην περιοχή που σήμερα γνωρίζουμε ως Δέλτα Φαλήρου, στο τέρμα της Λεωφόρου 
Συγγρού, ανάμεσα στους Δήμους της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου, στο μυχό του 
Σαρωνικού κόλπου, βρισκόταν μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. το βασικό λιμάνι της 
αρχαίας Αθήνας. Ο Πειραιάς έγινε το κύριο λιμάνι της αρχαίας Αθήνας μετά το 480 π.Χ. Στην 
περιοχή του Δέλτα Φαλήρου, εκτεινόταν το Φαληρικό αλίπεδο, μια περιοχή με αμμώδεις 
λοφίσκους και βάλτους με υφάλμυρο νερό. Στο χώρο αυτό δημιουργήθηκε ένα από τα 
μεγαλύτερα νεκροταφεία της αρχαίας Αθήνας. Μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους 
και τον ορισμό της Αθήνας ως πρωτεύουσάς του έγιναν κατά καιρούς ανασκαφές στην 
περιοχή, ενώ από τη δεκαετία του 1920 και μέχρι το 2003 λειτούργησε στην περιοχή ο 
Ιππόδρομος της Αθήνας. Σήμερα, στη θέση του Ιππόδρομου έχει κατασκευαστεί το 
«Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ), το οποίο στεγάζει την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, το κτίριο της Όπερας για την Εθνική Λυρική Σκηνή και ένα μεγάλο 
πάρκο.  
 
Η περιοχή του Δέλτα Φαλήρου όπως είναι σήμερα από την εφαρμογή Google Maps.  

 
 

  

1.1 
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Αεροφωτογραφία της περιοχής του Δέλτα Φαλήρου.  Η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από 
την κατασκευή του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», καθώς μπορούμε να 
διακρίνουμε σε αυτήν τον παλιό Ιππόδρομο της Αθήνας (Α). Ακόμη μπορούμε να 
διακρίνουμε την «Εσπλανάδα» (Β), τη μεγάλη πεζογέφυρα που ενώνει το χώρος του 
ιπποδρόμου με την παραλία, το γήπεδο του Ταεκβοντό (Γ), τη μαρίνα για τα σκάφη στο 
Παλαιό Φάληρο (Δ), τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στην πλευρά της Καλλιθέας (Ε).  

 
 
Στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή βρισκόταν το λιμάνι της 
Αθήνας. Ο Πειραιάς έγινε το κύριο λιμάνι της πόλης- κράτους της Αθήνας στην Κλασική 
Εποχή, μετά τους Περσικούς Πολέμους, όταν με πρόταση του Θεμιστοκλή (527-459 π.Χ.) 
οχυρώθηκε και συνδέθηκε με την Αθήνα με τα Μακρά Τείχη. Στο λιμάνι του Φαλήρου 
αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από το έργο του Παυσανία, ενός περιηγητή και 
γεωγράφου που έζησε το 2ο αιώνα μ.Χ.  

Ο Πειραιάς ήταν από́ πολύ ́παλιά́ δήμος, αλλά́ δεν ήταν επίνειο πριν πάρει την εξουσία στην    
Αθήνα ο Θεμιστοκλής. Επίνειο μέχρι τότε ήταν το Φάληρο, γιατί ́από́ αυτό́ το σημείο η πόλη 
απέχει ελάχιστα από́ τη θάλασσα. Από́ το λιμάνι αυτό́ έλεγαν ότι σάλπαραν τα πλοία του 
Μενεσθέα για την Τροία και ότι από́ κει παλιότερα ξεκίνησε ο Θησέας, για να πληρώσει στον 
Μίνωα τον φόρο για τον θάνατο του Ανδρόγεω. Ο Θεμιστοκλής, όταν έγινε άρχοντας της 
Αθήνας, έκρινε ότι ο Πειραιάς ήταν σε κατάλληλη θέση για όσους έρχονταν από́ τη θάλασσα 
και ότι εκεί ́ υπήρχαν τρία λιμάνια αντί ́ για το ένα του Φαλήρου – έτσι έκανε τον Πειραιά ́
επίνειο.  

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις. Αττικά, 2ος αιώνας μ.Χ. 
 

1.3 

Α 
Β 

Γ 

Δ 

Ε 

1.2 
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Χάρτης του 1785 που δημιούργησέ ο Γάλλος γεωγράφος Ζαν-Ντενί Μπαρμπιέ ντι Μποκάζ 
(Jean-Denis Barbié du Bocage) (1760-1825) για το βιβλίο του αβά Ζαν-Ζακ Μπαρτελεμί (Jean-
Jacques Barthélemy) Ταξίδι του νέου Ανάχαρση (1788) με τα περίχωρα της Αθήνας κατά τους 
κλασικούς χρόνους. Στο χάρτη διακρίνονται, μεταξύ άλλων, το αθηναϊκό άστυ, ο Πειραιάς, 
τα Μακρά Τείχη, ο ελαιώνας, ο φαληρικός όρμος και η ελώδης έκταση του φαληρικού 
αλιπέδου. 

 
 
  

1.4 
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Δύο σύγχρονοι χάρτες για την αρχαία Αθήνα. Στο χάρτη 1.5 αποτυπώνεται το αρχαίο 
αθηναϊκό άστυ, ο Πειραιάς, τα Μακρά Τείχη, ο φαληρικός όρμος, τα όρια του φαληρικού 
τείχους, οι κοντινοί στο αθηναϊκό άστυ οικισμοί. Στο χάρτη 1.6 αποτυπώνονται τα ίδια 
σημεία σε συνδυασμό με τη χωροταξική δομή της σύγχρονης πόλης. 

 
 

 
 

1.5 

1.6 
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Στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου εκτεινόταν επίσης ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία 
της αρχαίας Αθήνας. Η χωροταξική του θέση σε σχέση με τη σύγχρονη πόλη αποτυπώνεται 
στον παρακάτω χάρτη. 
 

 
 
  

1.7 
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Αεροφωτογραφία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην οποία 
αποτυπώνεται και η έκταση που καταλάμβανε το αρχαίο νεκροταφείο του Φαλήρου. 

 
 
Στο νεκροταφείο που βρισκόταν στο Δέλτα Φαλήρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή αναφέρεται 
το παρακάτω απόσπασμα από ένα κείμενο για αυτό το νεκροταφείο από την ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα).  
 

      Το αρχαϊκό νεκροταφείο του Φαλήρου είναι γνωστό από το τέλος του 19ου αιώνα. […] 
Ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας το 1911 και 1915 αποκάλυψαν μία ιδιάζουσα 
ομαδική ταφή καταδίκων που εκτελέστηκαν με «αποτυμπανισμό» […]. 
Στο πλαίσιο κατασκευής του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» διεξήχθησαν 
εκτεταμένες σωστικές ανασκαφικές έρευνες […]. Έκτοτε, η ανασκαφική έρευνα 
συνεχίζεται […]. 
Μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί 1885 ταφές σε έκταση δέκα ανεσκαμμένων στρεμμάτων. 
Η πλειονότητα αφορά σε λακκοειδείς τάφους, ενώ ακολουθούν οι εγχυτρισμοί, οι ταφικές 
πυρές, οι κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι λάρνακες και οι ταφές ζώων. Μοναδική περίπτωση είναι 
η διατήρηση ταφής νεαρού ατόμου εντός ξύλινης θήκης, που κατασκευάστηκε αρχικά ως 
λιμναία βάρκα. Ιδιαίτερο εύρημα αποτελούν οι μεμονωμένες ή ομαδικές ταφές ατόμων που 

1.9 

1.8 

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=1462
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υπέστησαν βίαιο θάνατο και εντοπίστηκαν διάσπαρτες σε όλη την έκταση του 
νεκροταφείου. 
Η ευρύτερη περιοχή ταυτίζεται με το γνωστό από την αρχαία γραμματεία φαληρικό 
«Αλίπεδον», την ελώδη έκταση στα δυτικά και βόρεια του φαληρικού όρμου. Πράγματι, […] 
η περιοχή μετατρεπόταν κατά περιόδους σε υφάλμυρο βάλτο περιβαλλόμενο από 
αμμοθίνες από την πλευρά της θάλασσας.  
Το νεκροταφείο χωροθετήθηκε στην απόληξη της οδού που οδηγούσε από το Άστυ στον 
κύριο λιμένα του, ο οποίος έχασε αργότερα την πρωτοκαθεδρία του από τα τρία λιμάνια της 
πειραϊκής χερσονήσου. Αναπτύχθηκε στον άξονα νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά σε μια 
λωρίδα πλάτους 200 μέτρων από το τέλος του 8ου αι[ώνα] π.Χ έως τις αρχές του 4ου 
αι[ιώνα] π.Χ.  
Η μακροχρόνια χρήση του χώρου, αλλά και το αμμώδες έδαφος που άλλαζε εύκολα 
ανάγλυφο με τις καιρικές συνθήκες, είναι τα αίτια αλληλοεπικάλυψης των ταφών με 
αποτέλεσμα την αναμόχλευση, επανάχρηση ή και καταστροφή των πρωιμότερων τάφων.  
Η […] μελέτη των σκελετών ενός τόσο μεγάλου δείγματος πληθυσμού εκ παραλλήλου με τη 
μελέτη της ταφονομίας και των νεκρικών προσφορών και κτερισμάτων των ταφών 
αναμένεται να φωτίσει μία σημαντική εποχή της ιστορίας της Αθήνας, αλλά και πτυχές λίγο 
πολύ άγνωστες των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων του συνόλου της κοινωνικής 
πυραμίδας, όπως είναι η διατροφή, οι ασθένειες, το προσδοκώμενο ζωής, η παιδική 
θνησιμότητα. Τέλος, αναμένεται να προσθέσει ή να επιβεβαιώσει τα όσα γνωρίζουμε 
αναφορικά με τα ταφικά έθιμα και τις δοξασίες της εποχής για το πέρασμα από τη ζωή στο 
θάνατο. 

 
Το 1915 ο αρχαιολόγος Στρατής (Ευστράτιος) Πελεκίδης (1880/1882-1958) πραγματοποίησε 
ανασκαφές στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου. Τα πορίσματα της ανασκαφής αυτής τα 
δημοσίευσε στο Αρχαιολογικό Δελτίο του 1915. Δύο αποσπάσματα από αυτήν τη 
δημοσίευση διαβάζουμε παρακάτω. 
 

        […] Επειδή το Υπουργείον της Συγκοινωνίας απεφάσισε να επιχωματώση και να 
αναδασώση […] της εκ του Παλαιού εις το Νέον Φάληρον αγούσης οδού και της συνενούσης 
τας δύο ταύτας σχηματιζόμενον Δέλτα, το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον ενόμισεν, ότι έπρεπε 
προ τούτου να εξετασθή αρχαιολογικώς ο χώρος. […] Ηρχίσαμεν από της ΒΑ γωνίας του 
Δέλτα και ηνοίγαμεν δοκιμαστικάς τάφρους, ουχί αραιάς και κατά διαφόρους 
κατευθύνσεις, προχωρούντες προς την θάλασσαν. […] Το έδαφος αποτελείται κατά πρώτον 
εκ στρώματος αργίλου πάχους 0,25-0,40, είτα στρώματος άμμου και υπό ταύτην έρχεται η 
κοινώς η κοινώς λεγόμενη κιμηλιά ή σαπόπετρα, οπόθεν αναβρύζει συνήθως το θαλάσσιον 
ύδωρ. Μεταξύ του στρώματος της άμμου και της κιμηλιάς είναι εσχηματισμένη κατά στερεά 
στρώσις […], την οποίαν κατ’ αρχάς απατώμενοι οι εργάται εξελάμβανον ως πλάκα λιθίνην.  

Σ. Πελεκίδου, «Ανασκαφή Φαλήρου», 1916  
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        Οι εν τω χώρω τούτω ευρεθέντες τάφοι, αρκούντως πυκνά πλησίον αλλήλων 
τοποθετημένοι, […] είναι 1. Καλυβοειδείς 2. Λίθινοι 3. Πήλινοι. 4. Πυραί απλαί ή μετά 
πλινθίνων τοίχων. 5. Αγγεία μετά νεκρών. 6. Νεκροί απ’ ευθείας εν τη άμμω κείμενοι.  

Σ. Πελεκίδου, «Ανασκαφή Φαλήρου», 1916 
 
Χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής που έγινε η ανασκαφή του Στρατή Πελεκίδη στο 
Δέλτα Φαλήρου το 1915. 
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Η ανασκαφή του 1915 στο νεκροταφείο στο Δέλτα Φαλήρου έφερε στο φως μια σειρά 
νεκρών που πέθαναν με βίαιο τρόπο. Σε αυτό αναφέρεται και το παρακάτω απόσπασμα 
από την ιστοσελίδα του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) (πατήστε 
εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα). 
 

          Οι πρώτες ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Δέλτα Φαλήρου, στα νότια και 
νοτιοανατολικά του χώρου που καταλαμβάνει σήμερα το ΚΠΙΣΝ, αποκάλυψαν ένα 
σημαντικό νεκροταφείο και ένα πολύκροτο για την εποχή του εύρημα, αυτό της ομάδας 
ανθρώπων που εκτελέστηκαν διά αποτυμπανισμού, ποινή που μοιάζει με τη σταύρωση 
των ρωμαϊκών χρόνων. 
Αυτή η νέα έρευνα αποκάλυψε 10 στρέμματα του εκτεταμένου αυτού νεκροταφείου που 
καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της παράκτιας ζώνης του Φαλήρου. Η περίοδος χρήσης του 
χρονολογείται από τα τέλη του 8ου ως και τον 4ο αιώνα π.Χ. 
Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί περί τις 2000 ταφές όλων των γνωστών τύπων, δηλαδή 
λακκοειδείς, κιβωτιόσχημοι και κεραμοσκεπείς τάφοι, ταφές σε αγγεία (εγχυτρισμοί), σε 
πήλινες λάρνακες και σε ξύλινο φέρετρο, καθώς και ιδιαίτερα επιμελημένες ταφικές πυρές. 
Σημαντικό ποσοστό των νεκρών είναι βρέφη και μικρά παιδιά που θάβονται μέσα σε αγγεία, 
πράγμα που δικαιολογείται από τη μεγάλη παιδική θνησιμότητα της εποχής. Σχετικά 
μεγάλο είναι και το ποσοστό ταφών ζώων, κυρίως ιπποειδών. 
H νεκρόπολη του Φαλήρου διαφέρει από τα γνωστά νεκροταφεία των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων ως προς την παρουσία μεγάλου αριθμού βιαιοθανάτων, δηλαδή 
ανθρώπων που υπέστησαν βία ή εκτελέστηκαν. 

 
Παρακάτω τέσσερις φωτογραφίες από τη δημοσίευση του Στρατή Πελεκίδη για την 
ανασκαφή του στο νεκροταφείο στο Δέλτα Φαλήρου. 
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Οι Θεσμοφοριάζουσαι είναι μια κωμωδία του Αριστοφάνη (445-386 π.Χ.) που 
παρουσιάστηκε το 411 π.Χ. και αποτελεί μια σάτιρα του τραγικού ποιητή Ευριπίδη (480-406 
π.Χ). και του έργου του. Η υπόθεση έχει ως εξής: Οι γυναίκες της Αθήνας που θα 
συγκεντρωθούν στη γιορτή των Θεσμοφορίων είναι αποφασισμένες να τα βάλουν με τον 
Ευριπίδη γιατί τις κακολογεί και τις προσβάλει στα έργα του. Ο Ευριπίδης ανήσυχος για 
αυτό αναζητεί τρόπο να εισχωρήσει στη γιορτή και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τον 
βοηθάει ένας συγγενής του, ο Μνησίλοχος, ο οποίος, μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, παίρνει 
μέρος στα Θεσμοφόρια, αλλά σύντομα γίνεται αντιληπτός. Τότε οι γυναίκες ζητούν την 
παρέμβαση των πρυτάνεων και την παραδειγματική τιμωρία του Μνησίλοχου γιατί 
παραβίασε τους ιερούς κανόνες που απαγόρευαν του άντρες να συμμετέχουν στα 
Θεσμοφόρια. Η τιμωρία του θα είναι ο αποτυμπανισμός. Ωστόσο, ο Ευριπίδης 
αξιοποιώντας διάφορες ιδέες από τις τραγωδίες του προσπαθεί να σώσει το Μνησίλοχο 
και τελικά τα καταφέρνει. Στην τιμωρία του Μνησίλοχου με αποτυμπανισμό αναφέρεται 
το παρακάτω απόσπασμα από τις Θεσμοφοριάζουσαι του Αριστοφάνη.  
 

              Μνησίλοχος: Κι εγώ ο κακομοίρης τι θ’ απογίνω; 
Ευριπίδης: Ήρεμα! Ποτέ, όσο έχω έμπνευση και μέχρι να με εγκαταλείψουν τα χιλιάδες 

κόλπα μου, ποτέ δε θα σε προδώσω. […] 
Πρύτανης: Αυτός είναι ο απατεώνας που μας έλεγε ο Κλεισθένης; Εσύ, τι σκύβεις το κεφάλι; 

Εεε τοξότη, βάλε τον στη σανίδα και δέσε τον γερά πάνω σε αυτήν. Κι έπειτα, κάτσε 
φύλακάς του και μην αφήσεις κανέναν να τον πλησιάσει. Και με το μαστίγιό σου, μικρέ, 
χτύπα όποιον έρθει κοντά σας. […] 

Μνησίλοχος: Πρύτανή μου, να χαρείς αυτό το δεξί σου χέρι που με τόση χάρη το απλώνεις 
για να πάρεις τα χρήματα που σου δίνουν, πόσα θέλεις για να μου κάνεις μια μικρή χάρη 
τώρα που θα πεθάνω; 

Πρύτανης: Τι χάρη θέλεις;  
Μνησίλοχος: Πες του τοξότη γυμνό να με καρφώσει στη σανίδα. Να μη με βλέπουν, γέρο 

άνθρωπο, να με τρώνε τα κοράκια με παρδαλά φουστάνια και με φακιόλι στο κεφάλι.  

1.16 
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Πρύτανης: Η βουλή αποφάσισε: έτσι ντυμένος πρέπει να πεθάνεις. Για να βλέπουν όσοι 
έρχονται τι κακούργος είσαι!  

Μνησίλοχος: Αι συμφορά μου! Αχ παρδαλή μου φορεσιά! Τι μου ΄κανες! Καμιά ελπίδα 
σωτηρίας δεν υπάρχει πια!  

Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι, 411 π.Χ., στ. 925-946 
 
Στο βασανιστήριο του αποτυμπανισμού και στο βίαιο θάνατο που αυτός επέφερε 
αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο του αρχαιολόγου Στρατή Πελεκίδη 
για τους αποτυμπανισμένους του Φαλήρου. 
 

         Εκ του συνδυασμού των στοιχείων, άτινα παρέχει η ανωτέρω περικοπή [αναφέρεται 
στο σχετικό απόσπασμα από τις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη], και των σημείων 
των εν τη περιγραφή του τάφου του Φαλήρου δεδομένων είναι εύκολον να αναπλασθή ο 
τρόπος της εν τη σανίδι (ή προς τη σανίδι) δέσεως […]. Ο καταδεδικασμένος εξηπλώνετο 
ύπτιος επί σανίδος μετά των χειρών τεταμένων παραλλήλως προς το σώμα, δεσμοί δε 
σιδηροί (ή καθόλου μετάλλινοι) ημιελλειψοειδούς σχήματος […] μετά αιχμηρών των σκελών 
περιλαμβάνοντες τον λαιμόν, τους αρμούς των χειρών και των ποδών ενεπηγνύοντο διά 
σφύρας εντός της σανίδος εις τρόπον ώστε να περιορίζωσι τα περιεχόμενα μέλη, 
εκάμπτοντο δε πάλιν διά της σφύρας από το οπίσω μέρος της σανίδος […]. Είτα ήρετο η 
σανίς ως είχε με του επ΄αυτής ανθρώπου ορθή στηριζομένη που και ούτως έμενεν εν 
υπαίθρω. […]  
Ούτω λοιπόν κρεμάμενοι θα εστήθησαν και οι εν Φαλήρω ευρεθέντες κατάδικοι, αλλ’ ουχί 
νομίζομεν, προς δημοσίαν θέαν, πράγμα το οποίον θα προσέκρουε προς τον τρόπον των 
αισθητικών και δι΄ αυτό και ηθικών Αθηναίων. Αλλ΄ ουδέ προς βοράν των αγρίων ορνέων 
[…]. Το πιθανώτερον πάντων φαίνεται εις ημάς ότι ετάφησαν φονευθέντες πρώτον επί της 
σανίδος εν τη ειρκτή λ.χ. διά βελών […], ή αφεθέντες επί της σανίδος εν τη ειρκτή μέχρι του 
εκ πείνης θανάτου, όσοι, εννοείται, δεν είχον αποθάνει κατά τον χρόνον της τόσον 
βασανιζούσης επί του ξύλου προσδέσεως. Όπως και αν έχη το πράγμα, εν τη τεταραγμένη 
θέσει χειρών, ποδών και του άλλου σώματος πρέπει να αναγνώσωμεν την κατά τας 
τελευταίας αυτών επί της σανίδος στιγμάς αγωνίαν και την εκ του άλγους και του 
αισθήματος της αυτοσυντηρήσεως τελευταίαν προσπάθειαν προς απολύτρωσιν.  

Σ. Πελεκίδου, «Ανασκαφή Φαλήρου», 1916  
 
Στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου λειτούργησε για σχεδόν ογδόντα χρόνια ο Ιππόδρομος 
της Αθήνας. Για την κατασκευή και τη λειτουργία του Ιπποδρόμου διαβάζουμε στο 
παρακάτω απόσπασμα. 
 

            Κατά το 1924, η Προνομιούχος Ελληνική́ Εταιρεία Ιπποδρομιών ξεκίνησε τις εργασίες 
για την ανέγερση ιπποδρόμου στην περιοχή́ του Φαληρικού́ Δέλτα, σε έκταση 300 
στρεμμάτων, παραχωρηθείσα από́ το Δημόσιο. Επρόκειτο για την εξαιρετικά ́ελώδη περιοχή́ 
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στα νότια του οικισμού ́ της Καλλιθέας, κοντά́ στην παραλία των Τζιτζιφιών. Αρχικά́ 
διαμορφώθηκε ο ελλειψοειδής στίβος που στρώθηκε με άμμο θαλάσσης, προκειμένου να 
καλυφθεί́ το ελώδες υπέδαφος. Γύρω από́ τον στίβο υψώθηκαν εξέδρες για τους θεατές. […] 
Οι πρώτοι ιπποδρομικοί́ αγώνες διεξήχθησαν στις 20 Απριλίου 1925. Από́ τότε οι ιπποδρομίες 
καθιερώθηκαν ως σταθερός θεσμός στο πλαίσιο της ελληνικής και, κυρίως, της αθηναϊκής 
κοινωνίας. Κατά́ τα χρόνια της Κατοχής, οι ιπποδρομικοί ́ αγώνες διακόπηκαν, καθώς οι 
εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου επιτάχθηκαν από́ τα γερμανικά ́στρατεύματα […].  
Κατά́ τα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Προνομιούχος Ελληνική́ Εταιρεία Ιπποδρομιών 
ξεκίνησε την επισκευή́ και ανακαίνιση του εξοπλισμού́ και των κτηρίων του Ιπποδρόμου. 
[…] Παρόλη την εμπορική́ κίνηση που έφερνε στην περιοχή́ της Καλλιθέας και του 
γειτονικού́ Παλαιού́ Φαλήρου ο Ιππόδρομος, οι αντίστοιχες δημοτικές αρχές ζητούσαν την 
απομάκρυνσή του, ήδη από́ τη δεκαετία του 1950, λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών που 
δημιουργούσαν οι στάβλοι. Πενήντα χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, ο Ιππόδρομος μεταφέρθηκε στο Μαρκόπουλο. 

Αναστασία Λερίου, «Ο οικισμός της Καλλιθέας 1884-1925»   
 
Πανοραμική φωτογραφία του Ιππόδρομου που λειτουργούσε μέχρι τις αρχές του 21ου 
αιώνα στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου.  
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Δραστηριότητες 
 
1. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 1.3, 1.9, 1.11, 1.13, 1.20, 1.21, 

1.22 και 1.23. Τι είδους πηγές είναι; Ποιες από αυτές είναι σύγχρονες με την εποχή στην 
οποία αναφέρονται και ποιες μεταγενέστερες; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

β) Τι πληροφορίες μας δίνουν για την περιοχή του Δέλτα Φαλήρου και τις χρήσεις που 
γνώρισε αυτή στο πέρασμα του χρόνου; Καταγράψτε τις πληροφορίες.  

γ) Κάθε ομάδα, αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τις παραπάνω πηγές, ετοιμάζει μια 
πολυμεσική παρουσίαση (βίντεο, power point, i-doc) διάρκειας 2-3 λεπτών για το 
Δέλτα Φαλήρου και την ιστορία του χώρου.  

δ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων! 
 
2. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 1.3, 1.9, 1.11, 1.13, 1.18 και 

1.19. Τι είδους πηγές είναι; Ποιες από αυτές είναι σύγχρονες με την εποχή στην οποία 
αναφέρονται και ποιες είναι μεταγενέστερες; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

β) Η κάθε ομάδα καταγράφει όλους τους όρους και όλες τις έννοιες που αναφέρονται 
στις παραπάνω πηγές και καταρτίζει έναν εννοιολογικό χάρτη με αυτές (π.χ. επίνειο, 
αλίπεδο, εγχυτριμός κ.ά.).  

γ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων και συζητά 
για τις έννοιες που επέλεξε, τη σημασία τους κτλ.  

δ) Οι ομάδες συνεργαζόμενες μεταξύ τους καταρτίζουν έναν εννοιολογικό χάρτη με 
όλους τους όρους και όλες τις έννοιες που αναφέρονται στις παραπάνω πηγές.  

 
3. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 

και 1.19. Τι είδους πηγές είναι; Είναι σύγχρονες με τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται 
ή μεταγενέστερες από αυτά; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

β) Σε ποιο θέμα αναφέρονται οι πηγές; Τι πληροφορίες μας δίνουν για αυτό; 
Καταγράψτε τις πληροφορίες αυτές.  

γ) Διαβάστε παρακάτω το άρθρο της Γιούλης Βελισσαροπούλου με τίτλο «Η ποινή του 
θανάτου» που δημοσιεύθηκε το 1984 (Γιούλη Βελισσαροπούλου, «Η ποινή του 
θανάτου», Αρχαιολογία. 11 (Μάιος 1984) , σ. 42-44, πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με 
την ιστοσελίδα του περιοδικού, όπου και το συγκεκριμένο άρθρο).  

δ) Σε ποιο θέμα αναφέρεται το άρθρο; Τι πληροφορίες μας δίνει για αυτό το θέμα;  
ε) Με βάση τις πληροφορίες των Πηγών και αυτές που αντλείτε από το άρθρο η κάθε 

ομάδα γράφει ένα κείμενο (250-260 λέξεις) για τον αποτυμπανισμό. Αναφερθείτε στο 
συγκεκριμένο είδος τιμωρίας/βασανιστηρίου, τις πληροφορίες που έχουμε για αυτό, 
σε ποιους και για ποιους λόγους επιβαλλόταν η συγκεκριμένη ποινή και σε ποιους;  

στ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων.  
 

https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/11-8.pdf
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3. Φάκελος 2: Όψεις της Αρχαϊκής Εποχής (700 – 480 π.Χ.) 
 
 
Κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής Εποχής (9ος-8ος αιώνας π.Χ.) οι βασιλιάδες έχασαν την 
εξουσία τους, η οποία πέρασε στους αριστοκράτες. Οι αριστοκράτες, των οποίων η δύναμη 
προέρχονταν από τα σημαντικά κομμάτια γης που κατείχαν και από τα πολλά 
βοσκοτόπια, πρόβαλλαν την ευγενική τους καταγωγή (υποστήριζαν μάλιστα ότι 
κατάγονταν από παλιούς βασιλιάδες, ήρωες και ημίθεους). Τη γη τους την καλλιεργούσαν 
κυρίως δούλοι. Στην αριστοκρατία την εξουσία κατείχαν όσοι προέρχονταν από τις παλιές 
ισχυρές οικογένειες και είχαν κληρονομήσει την περιουσία τους. Στα χαρακτηριστικά της 
αριστοκρατίας αναφέρεται το παρακάτω κείμενο από το βιβλίο ενός σύγχρονού μας 
ιστορικού.  

Σε όλη την Ελλάδα σχηματίστηκε μια τάξη ευπατριδών. Τους ονόμαζαν με λέξεις γενικού 
περιεχομένου, όπως αγαθοί, άριστοι, βέλτιστοι, καλοί καγαθοί, ευγενείς, γενναίοι, εσθλοί, 
χρηστοί, γνώριμοι, επιεικείς. Μερικές φορές καθόριζαν: ήταν ευπατρίδαι (από καλούς 
πατέρες), γεώμοροι (ιδιοκτήτες γαιών), ιππείς.  
Στον τελευταίο αυτό τίτλο έδιναν μεγάλη σημασία. Ιδιοκτήτης γης και πολεμιστής, ο ευγενής 
επιδιδόταν στην ανατροφή του αλόγου του που του εξασφάλιζε την υπεροχή στις μάχες. Ενώ 
οι αγενείς πεζοί δεν ήταν οπλισμένοι παρά με ακόντιο ή σφενδόνη, εκείνος αντιμετώπιζε τον 
εχθρό φορώντας τη βαριά χάλκινη πανοπλία, έχοντας το κεφάλι καλυμμένο με την 
περικεφαλαία –που προστάτευε και το πρόσωπο– και το υπόλοιπο σώμα του 
προστατευμένο με το θώρακα –που ήταν κατασκευασμένος από μεταλλικές ταινίες–, με τις 
κνημίδες και την ασπίδα, κρατώντας το μακρύ δόρυ στο δεξί χέρι και φορώντας το δίκοπο 
ξίφος στο πλάι. Πολεμούσε πεζός· αλλά ως τα μέσα του 7ου αιώνα πήγαινε στη μάχη πάνω 
σ’ ένα άρμα που οδηγούσε ο ηνίοχος· αργότερα […] πήγαινε πάνω σε άλογο με την 
ακολουθία ενός υπηρέτη που ήταν και αυτός πάνω σε άλογο […].  

 G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 74-75 

 
Η Αρχαϊκή Εποχή (7ος αιώνας π.Χ. – 480 π.Χ.) ήταν μια περίοδος σημαντικών αλλαγών στη 
ζωή των ανθρώπων. Μεταξύ άλλων, στην πολιτική και κοινωνική ζωή κυριαρχούν οι 
αριστοκράτες, οι οποίοι όμως αμφισβητούνται όλο και περισσότερο από το δήμο των 
πόλεων-κρατών. Οι διεκδικήσεις του δήμου θα οδηγήσουν στην ολιγαρχία και στη 
δημοκρατία. Είναι μια περίοδος που οι ελληνικές πόλεις-κράτη διαμορφώνουν τη 
φυσιογνωμία και τους τη δομή τους, ενώ η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων στη νότιο 
Ιταλία, στη Σικελία, στις ακτές του Βορείου Αιγαίου, στην Προποντίδα και στη Μαύρη 
Θάλασσα φέρνει εμπορική ακμή. Ακόμη, δημιουργείται η οπλιτική φάλαγγα, 
καταγράφονται οι νόμοι, καθιερώνονται οι ολυμπιακοί αγώνες και σημειώνονται 
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σημαντικές εξελίξεις στις τέχνες και στα γράμματα. Σε αυτές τις εξελίξεις αναφέρονται τα 

δύο (02) παρακάτω βίντεο⋅ το πρώτο (2.2) είναι μια ιστορική χρονογραμμή με τα κύρια 
χαρακτηριστικά της Αρχαϊκής Εποχής που δημιούργησε με καρτουνίστικη αισθητική η 
εκπαιδευτικός και ιστορικός Κατερίνα Προκοπίου (πατήστε εδώ για να το δείτε), ενώ το 
δεύτερο (2.3) είναι μια παρουσίαση της Αρχαϊκής Εποχής από τη σειρά βίντεο του 
Μουσείου Μπενάκη με τίτλο «Η ελληνική ιστορία στο Μουσείο Μπενάκη» (πατήστε εδώ 
για να το δείτε). 
 
Κατά την Αρχαϊκή Εποχή οι ελληνικές πόλεις-κράτη δημιούργησαν αποικίες στις νότιες 
ακτές της ιταλικής χερσονήσου, στη Σικελία, στις ακτές του Βόρειου Αιγαίου, στην 
Προποντίδα και στη Μαύρη Θάλασσα. Στους λόγους που οδήγησαν στον αποικισμό και 
στη σχέση που είχε αυτός με το εμπόριο αναφέρονται τα παρακάτω δύο αποσπάσματα 
από βιβλία δύο σύγχρονών μας ιστορικών.  

Η αρχή του ελληνικού αποικισμού είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολυάριθμες 
διαμάχες, αφού κάθε φορά αντιμετωπίζεται από διαφορετική οπτική γωνία […]. Οι 
αρχαίες γραπτές πηγές, που μεταφέρουν συνήθως τοπικές παραδόσεις, δεν αναφέρουν –
παρά μόνο κατ’ εξαίρεση– τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες άφησαν την ηπειρωτική 
χώρα ή τα νησιά και εγκαταστάθηκαν μακριά από την πατρίδα τους σε περιοχές της Δύσης 
ή στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. […] Άλλοι [αρχαίοι] συγγραφείς μιλούν για 
στενοχωρία, δηλαδή για στενότητα χώρου, η οποία ανάγκασε πολλούς κατοίκους πόλεων 
που παρουσίαζαν αυτό το πρόβλημα να μεταναστεύσουν. […] [Υποστηρίχτηκε] ότι ο 
ελληνικός αποικισμός οφείλεται ουσιαστικά σε «έλλειψη γης», άποψη που ενισχύεται από το 
γεγονός ότι οι πρώτες εγκαταστάσεις, και ειδικότερα όσες ιδρύθηκαν σε εύφορα εδάφη της 
Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας, είχαν «αγροτικό» χαρακτήρα. Το πρώτο πράγμα που έκαναν 
οι άποικοι ήταν να μοιραστούν τη γη που άρπαξαν, αφού έδιωξαν τους ντόπιους ή αφού τους 
κατέσφαξαν. Τι να σημαίνει όμως ο όρος στενοχωρία, που αναφέρουν οι αρχαίες πηγές; […] 
Ωστόσο, η στενοχωρία, όποια και αν είναι η ακριβής σημασία του όρου, δεν είναι δυνατόν 
να θεωρηθεί η μόνη αιτία της ίδρυσης όλων των αποικιών. […] Οι πιο πρόσφατες […] 
έρευνες σε ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις μας προτρέπουν […] να δεχτούμε την 
περίπτωση αλλού να έπαιξε ρόλο η έλλειψη γης, αλλού η ανάγκη για προμήθεια σπάνιων ή 
πολύτιμων μετάλλων, αλλού τέλος τυχαία περιστατικά όπως ένας λιμός ή μια εσωτερική 
κρίση.  

Claude Maussé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αιώνας π.Χ.),  
μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 32001, σ. 112-115  

 

             Εμπόριο και αποικισμός […] δεν ξεχωρίζουν […] στην πράξη. Το διά θαλάσσης 
εμπόριο άρχισε λίγο νωρίτερα από το κυρίως ρεύμα των αγροτικών μεταναστεύσεων, και 
ακριβώς μέσω των εμπόρων γνώρισαν οι Έλληνες τις καλλιεργήσιμες περιοχές που ήταν 
προσιτές σ΄ αυτούς σε άλλες χώρες. Οι αποικιστές ίδρυσαν νέες ελληνικές πόλεις στο 
εξωτερικό σύμφωνα με τα πρότυπα της πόλης τους: η κίνηση αυτή ανακούφισε, αν και δεν 

2.4 

2.5 

https://www.youtube.com/watch?v=xlP383EHG-I
https://www.youtube.com/watch?v=ACUOzG20FdM
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έλυσε ριζικά, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στην μητροπολιτική χώρα, και πολλές από 
τις νέες πόλεις είχαν ένα περίσσευμα [σιτηρών] για εξαγωγές. Οι έμποροι, όμως, που άρχισαν 
αυτήν την εξάπλωση και επηρέασαν την ίδρυση ορισμένων παλαιότερων αποικιών δεν 
ενδιαφέρονταν πάντα ή κυρίως για την κάλυψη των αναγκών διατροφής. Η Ελλάδα ήταν 
φτωχή σε πρώτες ύλες, ιδίως σε μέταλλο, και μεγάλο μέρος του εμπορίου βασιζόταν σε 
επεξεργασμένα προϊόντα που πλούτισαν την ζωή των Ελλήνων των ανώτερων τάξεων και 
οδήγησαν σε περισσότερες απαιτήσεις που έπρεπε να ικανοποιηθούν από τον έμπορα και 
τον τεχνίτη.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Καρδαμίτσας, 21992, σ. 107 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Νομίσματα της Αρχαϊκής Εποχής. Στην εικόνα 2.6 νόμισμα της Εφέσου· απεικονίζεται ελάφι, 
σύμβολο της Άρτεμης που ήταν και η προστάτιδα θεά της πόλης (Λονδίνο, Βρετανικό 
Μουσείο). Στην εικόνα 2.7 ασημένιο νόμισμα της Αίγινας, της πρώτης πόλης-κράτους στον 
ελλαδικό χώρο που έκοψε νομίσματα· στο νόμισμα εικονίζεται μια χελώνα (Αθήνα, 
Νομισματικό Μουσείο). Στην εικόνα 2.8 ασημένιο αθηναϊκό νόμισμα που κόπηκε στα χρόνια 
530-520 π.Χ., στο οποίο εικονίζεται η κουκουβάγια, σύμβολο της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας 
της πόλης της Αθήνας (Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο). Στην εικόνα 2.9 ασημένιο νόμισμα από 
την Κόρινθο στο οποίο απεικονίζεται ο Πήγασος, το μυθικό φτερωτό άλογο που ήταν το 
σύμβολο της Κορίνθου, 525-500 π.Χ. (Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία). Στην οικονομική ανάπτυξη 
που σημειώθηκε κατά την Αρχαϊκή Εποχή σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανακάλυψη του 
νομίσματος, καθώς οι οικονομικές συναλλαγές δε γίνονταν πια με ανταλλαγή προϊόντων όπως 
παλαιότερα. Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν νομίσματα ήταν οι βασιλιάδες της Λυδίας στη 
Μικρά Ασία. Τα πρώτα ελληνικά νομίσματα βρέθηκαν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Στην 
αρχή τα νομίσματα δεν είχαν διακόσμηση. Από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. είχαν τα σύμβολα 
της πόλης που τα έφτιαχνε.  
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Ο αποικισμός και η ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας έφερε ανακατατάξεις στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή των ελληνικών πόλεων-κρατών. Σε αυτές αναφέρονται τα 
παρακάτω αποσπάσματα από έργα σύγχρονών μας ιστορικών. 

Αλλά τον 7ο αιώνα έγινε μια οικονομική επανάσταση με μεγάλες επιπτώσεις στην πολιτική 
και κοινωνική κατάσταση όλης της Ελλάδας. Η ανακάλυψη και οι αποικισμός ενός 
καινούριου κόσμου, με την τεράστια ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, οδήγησαν 
στην αντικατάσταση της φυσικής οικονομίας από μια νομισματική οικονομία. Οι 
μεγαλογαιοκτήμονες, συνηθισμένοι να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από τη λεία των 
επιδρομών και των πειρατειών, ήταν έτοιμοι να κάνουν το ίδιο σε άλλα κέρδη. Είχαν στην 
κατοχή τους αγρούς και δάση, αμπέλια και λιόφυτα, ορυχεία και λατομεία· κατασκεύαζαν 
πλοία και έφερναν από το εξωτερικό ό,τι χρειαζόταν για να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκιά 
τους. […] Οι ευγενείς πάντως δεν ήταν οι μόνοι που καρπώθηκαν τον κινητό πλούτο, το 
πολύτιμο μέταλλο που κυκλοφορούσε τώρα από τη μια άκρη της Μεσογείου στην άλλη. Σ’ 
όλες τις πόλεις, οι δημιουργοί, οι βιοτέχνες και οι έμποροι μπόρεσαν να πάρουν το μερίδιό 
τους, και σχημάτισαν πάνω από τους θήτες μια τάξη ενδιάμεση: δεν είχαν γη ούτε άλογα· 
αλλά είχαν τα μέσα να εξοπλιστούν ως οπλίτες, και ήταν μερικές φορές σε θέση, με τη 
βοήθεια και του όγκου τους, να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ιππείς. Μερικοί κατάφεραν 
να επιδείξουν αρκετή δεξιότητα, εξυπνάδα και δραστηριότητα, ώστε να ξεπεράσουν τους 
άλλους και να διακριθούν με την αίγλη ενός ξαφνικού πλούτου.  

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 75-76  

 

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μας είναι το αποτέλεσμα αυτής της εξάπλωσης των 
Ελλήνων στη μητροπολιτική χώρα. Ο μικροκαλλιεργητής, που δεν είχε μεταναστεύσει, είχε 
ν’ αντιμετωπίσει ένα σκληρό αγώνα για την επιβίωση. Ο έλληνας τεχνίτης […] γνώρισε 
κάποια ευημερία και έκανε εξαγωγή των έργων του και στις ελληνικές αποικίες και στις 
ξένες χώρες (η κύρια μαρτυρία μας είναι η αγγειοπλαστική, που επέζησε, ενώ υφάσματα και 
μεγαλουργήματα έχουν χαθεί). Ο πλούτος έκανε τους τεχνίτες και τους εμπόρους 
φιλόδοξους και τους ώθησε να αντιδράσουν στο μονοπώλιο των αριστοκρατών. Οι ίδιοι οι 
ευγενείς, ήδη πλούσιοι για τα ελληνικά μέτρα, απέκτησαν νέα όρεξη, νέο τρόπο για να 
χρησιμοποιήσουν τον πλούτο τους, καθώς και μια τάση να τον αυξήσουν.  
Ο εύπορος ευγενής και εύπορος μη-ευγενής διακρίνονταν μόνον με το κριτήριο της 
καταγωγής, δηλαδή με το προνόμιο το οποίο ακόμα και στις αρχές του 7ου αι[ώνα] 
συνόδευε αυτόματα την ευγενική καταγωγή. Ωστόσο, άλλο χάσμα δεν υπήρχε ανάμεσά τους. 

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Καρδαμίτσας, 21992, σ. 108 
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Έτσι, ένα αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης που άρχισε γύρω στα 750 ήταν να 
δημιουργηθούν στην πορεία του χρόνου ομάδες ευπόρων ατόμων, με συνήθειες ή απόψεις 
όχι ριζικά διαφορετικές από εκείνες των ευγενών, οι οποίοι θα πρέπει να ένοιωθαν ολοένα 
και περισσότερο πως η αποξένωση τους από τα πολιτικά προνόμια ήταν αυθαίρετη και 
παράλογη και μπορούσε να τερματισθεί.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 21992, σ. 109 

 
Κατά την Αρχαϊκή Εποχή σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές και στην πολεμική τακτική, 
καθώς εμφανίστηκε η οπλιτική φάλαγγα, αλλάζοντας τη του στρατεύματος και τον τρόπο 
μάχης. Στην οπλιτική φάλαγγα αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από το έργο ενός 
σύγχρονού μας ιστορικού.  

Με τη νέα τακτική των οπλιτών, ο αμυντικός οπλισμός ήταν πολύ βαρύτερος, με βασικό 
στοιχείο ένα μεταλλικό θώρακα, ή μεταλλικές λουρίδες πλεγμένες σ΄ ένα πλαίσιο που 
κάλυπτε το στέρνο και το μεγαλύτερο μέρος της κοιλιάς. Η ασπίδα βαστιόταν στο αριστερό 
χέρι από μια λουρίδα που βρισκόταν στο κέντρο της εσωτερικής επιφανείας. Το χέρι 
περνούσε μέσα από τη λουρίδα μέχρι τον αγκώνα και κρατούσε την χειρολαβή που 
βρισκόταν στην εσωτερική πλευρά της περιφέρειας της ασπίδας. […] Αυτού του είδους η 
ασπίδα μπορούσε να κρατηθεί σταθερότερα απ’ ό,τι η παλαιότερη με τη μια κεντρική λαβή. 
Όμως στην κανονική της θέση κάλυπτε μόνον την αριστερή πλευρά του σώματος και δεν 
μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί για να προστατέψει και την δεξιά πλευρά. Κάτι τέτοιο δεν 
ήταν απαραίτητο όσο οι γραμμές ήταν πυκνές και αδιάσπαστες, γιατί το μέρος της ασπίδας 
του ενός, που προεξείχε προς τα αριστερά, κάλυπτε τη δεξιά πλευρά του διπλανού του. Σε 
μια άτακτη φυγή η ασπίδα αυτού του είδους δεν παρείχε καμμιά προστασία, μάλλον 
εμπόδιο ήταν. Και αν κάποιος έτρεχε για να σωθεί μπορούσε να την ρίξει κάτω. Το δόρυ 
εξακολουθούσε να είναι το κύριο επιθετικό όπλο αλλά όχι για εκτόξευση. Αντίθετα το 
κρατούσαν γερά για να χτυπήσουν τον αντίπαλο και το πιο συνηθισμένο χτύπημα ήταν με 
το δόρυ ψηλά σηκωμένο σημαδεύοντας το λαιμό, εκεί που τέλειωνε ο θώρακας. Αν το δόρυ 
αποτύγχανε, ο οπλίτης χρησιμοποιούσε το ξίφος […]. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο 
μεθόδους είναι πως οι οπλίτες μπορούν να πολεμούν μόνο σε σχηματισμούς (κατά 
φάλαγγες). Από αμυντική άποψη είναι φανερό από τη φύση της ασπίδας, που μόλις 
περιγράψαμε, πως η ασφάλεια του οπλίτη εξαρτιόταν απόλυτα από το πόσο παρέμενε 
αδιάσπαστη η γραμμή του σχηματισμού.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 21992, σ. 43-44  
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Διακοσμημένη όλπη μελανόμορφου ρυθμού που χρονολογείται γύρω στα 640 π.Χ. Βρέθηκε 
στους Βήιους (Veii), μια ετρουσκική πόλη στα βόρεια της Ρώμης. Η όλπη ήταν ένα είδος 
οινοχόης, ένα αγγείο για το σερβίρισμα του κρασιού. Η συγκεκριμένη όλπη είναι διακοσμημένη 
σε τρεις ζώνες. Στο πάνω μέρος εικονίζεται σκηνή με οπλιτική φάλαγγα σε παράταξη έτοιμη 

για μάχη⋅ στο μέσο εικονίζεται η «Κρίση του Πάρη», η επιλογή στην οποία αναγκάστηκε ο 
Πάρης να επιλέξει σε ποια θέα θα προσφέρει το μήλο, στην Ήρα, την Αθηνά ή την Αφροδίτη· 
στο κάτω μέρος εικονίζεται σκηνή από κυνήγι. Μέχρι σήμερα η πηγή αυτή είναι η παλαιότερη 
σωζόμενη παράσταση για την οπλιτική φάλαγγα. Ρώμη, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χάλκινη πανοπλία και περικεφαλαία από τάφο 
στο Άργος. Τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Άργος, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους. 
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Χάλκινο ειδώλιο οπλίτη από ιερό του 
Απόλλωνα στα Λογγά της Μεσσηνίας. 
Φορά κράνος, θώρακα, κοντό χιτώνα, 
ταινίες στο δεξί χέρι και περικνημίδες. 
Στο αριστερό χέρι θα κρατούσε ασπίδα, 
από την οποία σώζεται μόνο η λαβή, και 
στο δεξί δόρυ. 550-525 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 
Στις συνέπειες από την καθιέρωση της οπλιτικής φάλαγγας στην κοινωνία και την 
πολιτική της της αρχαϊκής πόλης-κράτους αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από 
το έργο μιας σύγχρονής μας ιστορικού. 
 

           Η γέννησης όμως την πόλης συνδέεται […] με την ιδιοποίηση μιας εδαφικής 
περιοχής και τον καθορισμό των συνόρων της. Η υπεράσπιση αυτών των συνόρων 
αποτελεί για την κοινότητα των πολιτών επιτακτικό καθήκον και οδηγεί στην υιοθέτηση 
της φάλαγγας και τη συμμετοχή σ’ αυτήν όλων όσων μπορούν να αποκτήσουν πανοπλία. 
Να λοιπόν ποια είναι η ουσία: πέρα από τις αντιστοιχίες μεταξύ πολεμιστή και πολίτη, 
παρατηρούμε και τη διεύρυνση του στρατεύματος, που είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
της κοινότητας των πολιτών. Η προσχώρηση των «ανθρώπων του λαού» στη φάλαγγα 
[…] επιφέρει βαθιές κοινωνικές αλλαγές που αρκετές φορές είναι αποτέλεσμα 
συγκρούσεων. […] Οι «άνθρωποι του λαού» επωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους στον 
πόλεμο […]. Επιπλέον, η φάλαγγα, επιβάλλοντας αναγκαστικά ένα πνεύμα ισότητας, 
απέβαινε τελικά εις βάρος τους [των ιππέων], επειδή θα ανέκυπταν διεκδικήσεις για ίση 
κατανομή των λαφύρων και των εδαφών που είχαν κατακτηθεί, καθώς και για δίκαιη 
κατανομή της γης των πόλεων, πράγμα που συνέβη […] στη Σπάρτη και στην Αθήνα. 
Τέλος, από αυτή την ισοτιμία των οπλιτών της φάλαγγας, προέκυψε και η απαίτηση για 
ίση συμμετοχή στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων.  

Claude Maussé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αιώνας π.Χ.),  
μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 32001, σ. 161-162 

 

 
Ποιος επωφελήθηκε από αυτόν τον πλούτο που συσσωρεύθηκε από το εμπόριο και την 
οικονομική ανάπτυξη που αυτό επέφερε και όλο μεγάλωνε; Σε αυτό το ερώτημα 
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αποπειράται να απαντήσει το παρακάτω απόσπασμα από το έργο ενός σύγχρονού μας 
ιστορικού.  

Στην αρχή, και ως ένα βαθμό, επωφελήθηκαν αυτοί που είχαν στα χέρια τους τον έγγειο 
πλούτο. Οι ευγενείς εκμεταλλεύτηκαν τα ορυχεία και τα λατομεία των μεγάλων κτημάτων 
τους, μετέτρεψαν σε νόμισμα τα εισοδήματά τους και τα πολύτιμα μέταλλα που μπήκαν στα 
θησαυροφυλάκιά τους, και συγκέντρωσαν θήτες και δούλους στα εργαστήριά τα οποία 
κεφαλαιοδότησαν μ’ αυτόν τον τρόπο· εγκατέλειψαν τα τολμήματα της πειρατείας για να 
ριχτούν σε ασφαλέστερες και αποδοτικότερες επιχειρήσεις. Πάντως, οι ευγενείς δεν ήταν οι 
μόνοι που έκαναν περιουσία. Δίπλα τους υπήρχε τώρα στις πόλεις μια ομάδα αστών που 
πλούτισαν· […]. Είχαν τα μέσα να αγοράσουν γη κάθε φορά που παρουσιαζόταν ευκαιρία· 
αν ήθελαν, μπορούσαν και αυτοί να θρέψουν άλογα· έκαναν επίδειξη του όψιμου πλούτου 
τους. Στην αρχή οι από καταγωγή αριστοκράτες περιφρόνησαν τους νεόπλουτους […]. Δεν 
άργησαν όμως να τους προσεταιριστούν, αφού άρχισαν παράταιρα αλλά επικερδή 
συνοικέσια […]. 

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 112  

 
Παρά την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε η κρίση που αντιμετώπιζε 
η κοινωνία των αρχαϊκών πόλεων-κρατών συνεχίστηκε. Σε αυτήν την κρίση και στις λύσεις 
που αναζητήθηκαν αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσματα από τα έργα σύγχρονών 
μας ιστορικών.  

      Το καθεστώς της εμπορικής, βιομηχανικής και νομισματικής οικονομίας, μετέβαλε τη 
σύνθεση της άρχουσας τάξης· συχνά ενίσχυσε τις άλλες τάξεις ή δημιούργησε καινούριες. 
Επίσης, έφερε σε αντίθεση το δήμο με τους ευγενείς και τους πλουσίους. Την ομηρική εποχή 
οι βιοτέχνες δεν είχαν καμιά σχέση με τους γεωργούς. Όταν τα έσοδα του καθενός 
αποτιμήθηκαν σε νόμισμα, συντελέστηκε μια φυσική προσέγγιση ανάμεσα σε όλους 
εκείνους που όφειλαν στη δουλειά τους μια μέτρια άνεση. Σχηματίστηκε έτσι μια μέση 
αστική τάξη. Την αποτελούσαν πολίτες που είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν στον εαυτό 
τους μια πλήρη πανοπλία, σε εποχή που η πρόοδος της βιομηχανίας ευκόλυνε την απόκτηση 
όπλων σε πιο χαμηλές τιμές. Ο αριθμός των πεζών σε πυκνή φάλαγγα αυξήθηκε σε μεγάλες 
αναλογίες. Η πολεμική δύναμη των πόλεων μεγάλωσε ανάλογα· αλλά οι ιππείς έχασαν τη 
στρατιωτική τους υπεροχή. Εκεί όπου δεν παραχώρησαν την εξουσία στην ευρύτερη 
ολιγαρχία των οπλιτών, όπως έγινε στη Σπάρτη, είδαν να ορθώνονται εμπρός στον εγωισμό 
τους οι διεκδικήσεις αυτών που είχαν προσφέρει αρκετές υπηρεσίες ώστε να ζητούν 
πολιτικά δικαιώματα και αξιώματα. Αλλά η μεσαία τάξη –οι μέσοι […]– δεν ήταν 
πολυάριθμη. Συρρικνωνόταν διαρκώς και άδειαζε: προς τα πάνω με τους γάμους που τη 
συνέδεαν με τους ευγενείς· προς τα κάτω με τις ατυχίες που έπλητταν τη γεωργία και τη 
χειρωνακτική εργασία.  

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 113 
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       Μια δευτερεύουσα συνέπεια [της οικονομικής ανάπτυξης που άρχισε γύρω στα 750] 
υπήρξε η καταπίεση του μικροκαλλιεργητή. Η γη ήταν ακόμη πυκνοκατοικημένη, και ο 
γεωργός κέρδιζε λιγότερο από άλλους με το εμπόριο. Όπως συμβαίνει συνήθως σε περιόδους 
οικονομικής ανάπτυξης, τα καινούρια πλούτη διανεμήθηκαν πολύ άνισα, και οι εύποροι 
απέκτησαν μια νέα τάση να εκμεταλλεύονται όλους όσους βρίσκονταν σε πιο αδύνατη 
οικονομικά θέση από τη δική τους. Και οι δυο αυτές διαδικασίες επεκτάθηκαν με την 
υιοθέτηση των αργυρών νομισμάτων.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Καρδαμίτσας, 21992, σ. 109 

 

            Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η καινούρια οικονομία μεγάλωνε γρήγορα τις κατώτερες 
τάξεις και χειροτέρευε την κατάστασή τους. Όσο οι πλούσιοι γίνονταν πλουσιότεροι, οι 
φτωχοί φτώχαιναν ακόμη περισσότερο. Η ζωή έγινε σκληρή για τις γενιές των χωρικών που 
έπρεπε να πουλούν και να αγοράζουν με νομίσματα. Έπρεπε να πληρώνουν πολύ ακριβά τα 
βιομηχανικά προϊόντα που προμηθεύονταν στην πόλη, ενώ τα φυσικά είδη ήταν φτηνά, 
εξαιτίας των ευκολιών που πρόσφερε η ναυσιπλοΐα στον ξένο συναγωνισμό. Υποχρεώνονταν 
να συνάπτουν χρέη συχνότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, και τώρα που όλες οι συναλλαγές 
γίνονταν σε ρευστό χρήμα, οι δανειστές, πιο σκληροί, απαιτούσαν τον εμπορικό τόκο, που 
ήταν πολύ υψηλός. Η τοκογλυφία κατέτρωγε τους μικρούς. Μόλις κάποιος αδυνατούσε να 
πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ήταν δυνατό να πουληθεί σαν δούλος στο εξωτερικό, αυτός 
και η οικογένειά του, και θα έπρεπε να θεωρεί τον εαυτό του ευτυχή, αν τον δέχονταν να 
καλλιεργεί τους δικούς του αγρούς σαν δουλοπάροικος με δυσμενείς όρους. Δύσκολα 
μπορούμε να φανταστούμε την απελπισία αυτών εκτημόρων […].  

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 113-114 

 

           Αν την καλύτερη περίοδο ο Έλληνας χωρικός, απορροφημένος από τη δουλειά του και 
απομονωμένος στη γη του, κρατιόταν μακριά από την πολιτική, τότε σίγουρα την αρχαϊκή 
εποχή, όταν τον παραμόνευε ή τον είχε ήδη ρημάξει η φτώχεια, δεν θα πήγαινε στην αγορά 
της πόλης και δεν θα τον απασχολούσαν οι δημόσιες υποθέσεις. Ωστόσο στις κατώτερες 
τάξεις υπήρχαν στοιχεία που λόγω της θέσης τους ενδιαφέρονταν για την πολιτική: ήταν ο 
όχλος της πόλης, μικροί βιοτέχνες και μεταπράτες, εργάτες και χειρώνακτες, ψαράδες και 
ναύτες, οι πιο ταπεινοί ανάμεσα στους επαγγελματίες, […] και όλη η μάζα των μισθωτών, 
οι θήτες […]. Αυτό το προλεταριάτο ζούσε καθημερινά με το μισθό του τον οποίο εξευτέλιζε 
η διαρκώς συχνότερη χρήση της ανθρώπινης μηχανής, που ήταν ο δούλος. Οι ντόπιοι 
βρίσκονταν ανακατεμένοι με τους ξένους κάθε προέλευσης· αλλά με το να είναι 
συγκεντρωμένοι στα ίδια προάστια, στα ίδια λιμάνια, στο τέλος αποκτούσαν συνείδηση της 
αλληλεγγύης τους και έβρισκαν τον τρόπο να ενωθούν.  
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Ο στρατός της επανάστασης ήταν έτοιμος. Είχε ανάγκη από αρχηγούς. Μια εκλεκτή τάξη, η 
αστική, ικανή με την ευτολμία της, τις συνήθειες της εργασίας της, την εξυπνάδα της να πάρει 
τα πολιτικά δικαιώματα που της αρνιόνταν, μπήκε επικεφαλής της δύναμης που της 
προσφερόταν. Από τότε η πόλη κόπηκε καθαρά σε δύο μέρη. Είχε περάσει ο καιρός που οι 
δυσαρεστημένοι περιορίζονταν να αναστενάζουν, ζητώντας βοήθεια από το θεό […]. Η πάλη 
των τάξεων άρχισε.  

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 114-115 

 

           Η εμφάνιση λοιπόν της φάλαγγας είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες της 
κρίσης που συνταράζει από τον 8ο αιώνα την ελληνική αριστοκρατική κοινωνία. Όντας, 
γέννημα των αναγκών της ίδιας της αριστοκρατικής πόλης, η φάλαγγα άνοιξε το δρόμο για 
το καθεστώς ισονομίας στην πόλη του 6ου αιώνα. Αυτή η μετάβαση δεν έγινε παντού με τον 
ίδιο τρόπο. Εκεί όπου υπήρχε ισχυρή ελεύθερη αγροτική τάξη γίνεται χωρίς μεγάλες 
απώλειες, και κυρίως χωρίς συγκρούσεις. Όπου όμως κατέχει την εξουσία μια ισχυρή 
αριστοκρατία, από την οποία εξαρτάται μεγάλος αριθμός υποτελών, κυριαρχεί η βία. Στην 
πρώτη περίπτωση υπάρχουν οι «νομοθέτες», που εξισορρόπησαν τις δυο δυνάμεις, τους 
αγαθούς και τους κακούς, και για τους οποίους μιλούν με σεβασμό ακόμη και την κλασική 
εποχή. Στη δεύτερη περίπτωση εμφανίζονται οι τύραννοι, που ανατρέπουν την κοινωνική 
ισορροπία, γύρω από τους οποίους δημιουργείται με την πάροδο των αιώνων μια πλούσια 
παράδοση με θέματα που επαναλαμβάνονται με ζήλο. Νομοθέτες και τύραννοι υπήρξαν 
σύγχρονοι. Καμιά φορά μάλιστα η τυραννίδα παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο «νομοθεσίες», 
όπως στην Αθήνα μεταξύ του Σόλωνα και του Κλεισθένη.   

Claude Maussé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αιώνας π.Χ.),  
μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 32001, σ. 162-163 
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Δραστηριότητες 
 
1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση μεταξύ των 

περισσοτέρων που βρίσκονται κάτω από κάθε ερώτηση.  
 

1) Σε ό,τι αφορά το αποικιστικό ρεύμα που αναπτύχθηκε από τις ελληνικές-πόλεις 
κράτη κατά την Αρχαϊκή Εποχή, σύμφωνα με την Πηγή 2.4 οι αρχαίες πηγές 
περιορίζονται ως επί το πλείστον στην αναφορά:  
α. σε συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους που εξώθησαν μια ομάδα ανθρώπων από 

μια πόλη-κράτος στη μετανάστευση και στην ίδρυση αποικίας.  
β. πολύ συγκεκριμένων λόγων που οδήγησαν τους ανθρώπους μιας πόλης-κράτους 

να μεταναστεύσουν και αυτό το κάνουν μέσω αναφοράς σε τοπικές παραδόσεις.  
γ. τοπικών παραδόσεων, των οποίων η μελέτη, όμως μας επιτρέπει να 

ανιχνεύσουμε τους λόγους που μπορεί να οργανώθηκε το αποικιστικό ρεύμα σε 
τόσο μεγάλη κλίμακα.  

δ. τοπικών παραδόσεων και μόνο κατ’ εξαίρεση κάνουν λόγο για τα αίτια που 
μπορεί να οδήγησαν τους ανθρώπους από μια πόλη-κράτος στη μετανάστευση.  

Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.4. 
 

2) Σύμφωνα με την Πηγή 2.4 η στενοχωρία, δηλαδή η έλλειψη γης: 
α. δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως η μοναδική αιτία για τους οποίους εκδηλώθηκε 

το αποικιστικό ρεύμα από τις ελληνικές πόλεις-κράτη κατά την Αρχαϊκή Εποχή.  
β. ήταν ένας από τους λόγους που μπορεί να ώθησαν τους ανθρώπους των 

ελληνικών πόλεων-κρατών κατά την Αρχαϊκή Εποχή να προχωρήσουν στην 
ίδρυση αποικιών.  

γ. ήταν η μοναδική αιτία, αφού οι πρώτες αποικίες είχαν αγροτικό χαρακτήρα, για 
τους οποίους εκδηλώθηκε το αποικιστικό ρεύμα από τις ελληνικές πόλεις-κράτη 
κατά την Αρχαϊκή Εποχή. 

δ. συσχετιζόμενη με τον «αγροτικό» χαρακτήρα των αποικιών στη νότια Ιταλία και 
στη Σικελία, επιβεβαιώνει ότι η έλλειψη γης ήταν η μόνη αιτία που μπορεί να 
ώθησαν τους ανθρώπους των ελληνικών πόλεων-κρατών να προχωρήσουν στην 
ίδρυση αποικιών. 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.4. 
 
3) Σύμφωνα με την Πηγή 2.5 το αποικιστικό ρεύμα που εκδηλώθηκε κατά την Αρχαϊκή 

Εποχή από τις ελληνικές πόλεις-κράτη:  
α. δεν έλυσε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και της έλλειψης γης που 

αντιμετώπιζαν πολλές από αυτές.  
β. έλυσε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και της έλλειψης γης που αντιμετώπιζαν 

πολλές από αυτές. 
γ. δεν έλυσε παρά μόνο μερικώς το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και της έλλειψης 

γης που αντιμετώπιζαν πολλές από αυτές. 
δ. τίποτα από τα παραπάνω. 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.5. 
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4) Κοινό σημείο στην πηγή 2.4 και Πηγή 2.5 είναι ότι και οι δύο θεωρούν: 

α. τη στενοχωρία και την αύξηση του πληθυσμού που σημειώθηκε στις ελληνικές 
πόλεις-κράτη ως τη μοναδική αιτία που σημειώθηκε το αποικιστικό ρεύμα της 
Αρχαϊκής Εποχής.  

β. ότι στο αποικιακό ρεύμα που σημειώθηκε στις ελληνικές πόλεις-κράτη κατά την 
Αρχαϊκή Εποχή πρέπει να συσχετιστεί και με την ανάγκη για μέταλλα. 

γ. την ανάγκη για μέταλλα ως τη μοναδική αιτία που σημειώθηκε το αποικιστικό 
ρεύμα της Αρχαϊκής Εποχής.  

δ. τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από τις πηγές 2.4 και 2.5. 

 
5) Σύμφωνα με την Πηγή 2.10 η ίδρυση αποικιών από τις ελληνικές πόλεις-κράτη 

συνετέλεσε μεταξύ άλλων: 
α. στη φτωχοποίηση των αριστοκρατών, αφού αυτοί απείχαν από τις οικονομικές 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν με την ίδρυση των αποικιών.  
β. στη φτωχοποίηση των βιοτεχνών, αφού στο νέο οικονομικό τοπίο που 

διαμορφώθηκε με τον αποικισμό κυριαρχούσαν οι ευγενείς. 
γ. στην αύξηση του πλούτου των ευγενών, αφού αυτοί συμμετείχαν στις ποικίλες 

οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν με την ίδρυση των αποικιών.  
δ. στην αύξηση του πλούτου των κατώτερων οικονομικών στρωμάτων των πόλεων-

κρατών αφού αυτά άρχισαν να εργάζονται για τους αριστοκράτες.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.10. 

 
6) Σύμφωνα με την Πηγή 2.10 η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε με την ίδρυση 

αποικιών από τις ελληνικές πόλεις-κράτη συνετέλεσε:  
α. στη δημιουργία μιας νέας τάξης, μεταξύ των ευγενών και των θητών.  
β. στην αναβάθμιση του ρόλου των θητών στα πολιτικά πράγματα.  
γ. στην υποβάθμιση της τάξης των ευγενών.  
δ. στην εξομοίωση της τάξης των εμπόρων-βιοτεχνών με αυτή των θητών.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.10. 

 
7) Αναφερόμενο το κείμενο της Πηγής 2.10 στους “ιππείς” εννοεί:  

α. Τους έμπορους και βιοτέχνες των ελληνικών πόλεων-κρατών.   
β. Το ιππικό των ελληνικών πόλεων-κρατών. 
γ. Τους θήτες των ελληνικών πόλεων-κρατών. 
δ. Τους ευγενείς των ελληνικών πόλεων-κρατών.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.10. 

 
8) Σύμφωνα με την Πηγή 2.10 στις ελληνικές πόλεις-κράτη από τον 7ο αιώνα και μετά:  

α. η ανταλλακτική οικονομία περιορίστηκε αισθητά, διευκολύνοντας την ανάπτυξη 
της βιοτεχνίας.  

β. η ανταλλακτική οικονομία αντικαταστάθηκε από τη νομισματική, που διευκόλυνε 
τις συναλλαγές και το εμπόριο.  

γ. η νομισματική οικονομία αντικαταστάθηκε από την ανταλλακτική, που 
διευκόλυνε τις συναλλαγές και το εμπόριο.  

δ. η νομισματική οικονομία περιορίστηκε, μολονότι συνέχισε να ασκείται για αιώνες.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.10. 
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9) Σύμφωνα με τις Πηγές 2.11 και 2.12 η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στις 
ελληνικές πόλεις-κράτη κατά την Αρχαϊκή Εποχή δημιούργησε μια νέα τάξη 
πλουσίων οι οποίοι:  

α. είχαν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις από τους αριστοκράτες.  
β. βρίσκονταν πολύ κοντά με τους αριστοκράτες, μολονότι δεν είχαν «ευγενική» 

καταγωγή.  
γ. βρίσκονταν πολύ κοντά με τους ευγενείς προβάλλοντας και αυτοί μια 

«αριστοκρατική» καταγωγή.  
δ. Τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από τις πηγές 2.11 και 2.12. 

 
10) Σύμφωνα με την Πηγή 2.12 η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στις ελληνικές 

πόλεις-κράτη κατά την Αρχαϊκή Εποχή δημιούργησε μια νέα τάξη πλουσίων οι 
οποίοι: 

α. Είχαν ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους αριστοκράτες.  
β. Είχαν λιγότερα πολιτικά δικαιώματα από τους αριστοκράτες.  
γ. Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.  
δ. Τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.12. 

 
11) Σύμφωνα με τη Πηγή 2.19 η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στις ελληνικές 

πόλεις-κράτη κατά την αρχαϊκή εποχή συνετέλεσε στην ανάδειξη μιας νέας 
κοινωνικής ομάδας που απέκτησε ισχύ από εμπόριο και τη βιοτεχνία και η οποία:  

α. επεδίωξε να συσχετιστεί με τους αριστοκράτες.  
β. ήρθε σε ρήξη με τους αριστοκράτες.  
γ. συνεργάστηκε με τους αριστοκράτες ενάντια στα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα.  
δ. επεδίωξε να συνεργαστεί με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ενάντια στους 
ευγενείς.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.19. 

 
12) Σύμφωνα με την πηγή 2.20 η δημιουργία της οπλιτικής φάλαγγας πρέπει να 

συσχετιστεί:  
α. με την οικονομική παρακμή των αριστοκρατών που καταστράφηκαν από την 

ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας.  
β. με την ανάδειξη μιας νέας κοινωνικής ομάδας, που αντιμετώπισε σημαντικά 

προβλήματα από την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας.  
γ. με την οικονομική παρακμή των αστικών στρωμάτων, που καταστράφηκαν από 

την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας.  
δ. με την ανάδειξη μιας νέας κοινωνικής ομάδας αστικού χαρακτήρα, ισχυρής 

οικονομικά, που πλούτισε από το εμπόριο και τη βιοτεχνία.  
   Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.20. 
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13) Η ανάδειξη ενός οικονομικά εύρωστου κοινωνικού στρώματος, που στήριζε τον 

πλούτο του στο εμπόριο και τη βιοτεχνία, και η συμμετοχή του στην οπλιτική 
φάλαγγα, σύμφωνα με την Πηγή 2.20, συνετέλεσε:   

α. στη διεκδίκηση από πλευράς του πολιτικών δικαιωμάτων.  
β. στην αμφισβήτηση και την υποτίμηση των αριστοκρατικών διεκδικήσεων.  
γ. στην υποτιμητική αντιμετώπιση των ευγενών.  
δ. στη διεκδίκηση από πλευράς του νέων πεδίων για οικονομική δραστηριότητα.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.20. 

 
14) Σύμφωνα με την Πηγές 2.21 και 2.22 με την οικονομική ανάπτυξη και με την 

υιοθέτηση του νομίσματος οι αγρότες διαπίστωσαν:  
α. ότι κέρδιζαν περισσότερα από τους εμπόρους.  
β. να βελτιώνεται η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με παλαιότερα.  
γ. ότι κέρδιζαν πολύ λιγότερα από τους εμπόρους.  
δ. Τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από τις πηγές 2.21 και 2.22. 

 
15) Σύμφωνα με την Πηγή 2.22 οι αγρότες βρέθηκαν:  

α. σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν καθώς, λόγω της υιοθέτησης του 
νομίσματος, αγόραζαν φθηνά τα βιοτεχνικά προϊόντα που χρειάζονταν, ενώ 
πουλούσαν ακριβά τα δικά τους προϊόντα.  

β. σε πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς, λόγω της υιοθέτησης του νομίσματος, 
αγόραζαν ακριβά τα βιοτεχνικά προϊόντα που χρειάζονταν, ενώ πουλούσαν 
φθηνά τα δικά τους προϊόντα.  

γ. σε πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς, λόγω της υιοθέτησης του νομίσματος, 
αγόραζαν φθηνά τα βιοτεχνικά προϊόντα που χρειάζονταν, ενώ πουλούσαν 
ακριβά τα δικά τους προϊόντα.  

δ. σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν καθώς, λόγω της υιοθέτησης του 
νομίσματος, αγόραζαν ακριβά τα βιοτεχνικά προϊόντα που χρειάζονταν, ενώ 
πουλούσαν φθηνά τα δικά τους προϊόντα.  

Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.22. 
 
16) Σύμφωνα με την Πηγή 2.22 οι αγρότες στις ελληνικές πόλεις-κράτη είχαν, μεταξύ 

άλλων, να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό:  
α. που συνεπαγόταν η συμμετοχή τους σε μια μη ανταλλακτική οικονομία, όπως 

συνέβαινε παλαιότερα.  
β. από τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα, γεγονός που αύξαινε τα περιθώρια 

κέρδους τους.  
γ. από τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα, γεγονός που μείωνε τα περιθώρια 

κέρδους τους. 
δ. που συνεπαγόταν η μη συμμετοχή τους στο εμπόριο πρώτων υλών και γεωργικών 

προϊόντων.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.22. 
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17) Σύμφωνα με την Πηγή 2.22 η μη αποπληρωμή ενός δανείου από έναν αγρότη είχε 

ως συνέπεια:  
α. την υπέρμετρη αύξηση των τόκων του δανείου.  
β. τη μετάπτωση αυτού και της οικογένειάς του στην κατηγορία του δούλου.  
γ. τη μετάπτωση αυτού και της οικογένειάς του στην κατηγορία των αγροεργατών. 
δ. τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.22. 

 
18) Σύμφωνα με την Πηγή 2.23 κατά την Αρχαϊκή Περίοδο οι αγρότες επεδείκνυαν:  

α. υπέρμετρο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες επεδίωκαν να 
επηρεάσουν προς όφελός τους.  

β. ελάχιστο έως μηδαμινό ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις. 
γ. κοινωνικές συμμαχίες ώστε να αυξήσουν τη δύναμή τους και να επηρεάσουν τις 

πολιτικές εξελίξεις.  
δ. τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.23. 

 
19) Σύμφωνα με την Πηγή 2.23 στις ελληνικές πόλεις-κράτη η κοινωνική ομάδα των 

θητών περιλάμβανε:  
α. εργάτες, εμπόρους, μικροβιοτέχνες, ναύτες, χειρώνακτες, ψαράδες.  
β. εργάτες, αγρότες, μικροβιοτέχνες, ναύτες, ψαράδες, χειρώνακτες.  
γ. εργάτες, δούλους, μικροβιοτέχνες, αγρότες, χειρώνακτες, ψαράδες.  
δ. εργάτες, μεταπράτες, μικροβιοτέχνες, ναύτες, χειρώνακτες, ψαράδες.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.23. 

 
20) Σύμφωνα με την Πηγή 2.23 στις ελληνικές πόλεις-κράτη οι φτωχοί του άστεως 

ζώντας στην ίδια περιοχή με τους ομοίους τους, αλλά και με τους ξένους:  
α. ήρθαν σε επαφή με τους αγρότες που αντιμετώπιζαν παρόμοια οικονομικά 

προβλήματα και ενώθηκαν μαζί τους.  
β. απέκτησαν συνείδηση της κοινωνικής τους θέσης, των αναγκών τους, ενάντια σε 

ποιους θα έπρεπε να στρέψουν τις διεκδικήσεις τους.  
γ. απέκτησαν συνείδηση της κοινωνικής τους θέσης, των αναγκών τους, μολονότι 

ήταν ασαφές ενάντια σε ποιους θα έπρεπε να στρέψουν τις διεκδικήσεις τους.  
δ. τίποτα από τα παραπάνω.  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.23. 

 
21) Σύμφωνα με την Πηγή 2.24 η κοινωνική κρίση που αντιμετώπιζε η κοινωνία των 

ελληνικών πόλεων-κρατών από τον 8ο αιώνα και μετά επιλύθηκε με την 
επικράτηση:  

α. των “νομοθετών” εκεί όπου υπήρχε μια ισχυρή αριστοκρατία, οι οποίοι 
εξισορρόπησαν τις διαφορές μεταξύ ευγενών και των υπολοίπων.  

β. των “τυράννων” εκεί όπου υπήρχε μια ισχυρή ελεύθερη αγροτική τάξη, οι οποίοι 
εξισορρόπησαν τις διαφορές μεταξύ ευγενών και των υπολοίπων.  

γ. των “νομοθετών” εκεί όπου υπήρχε μια ισχυρή ελεύθερη αγροτική τάξη και των 
“τυράννων” εκεί όπου υπήρχε μια ισχυρή αριστοκρατία. 

δ. των “τυράννων” εκεί όπου υπήρχε μια ισχυρή ελεύθερη αγροτική τάξη και των 
“νομοθετών” εκεί όπου υπήρχε μια ισχυρή αριστοκρατία.  

Δικαιολογήστε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία από την πηγή 2.24. 
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2. Λύστε το σταυρόλεξο.  
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Οριζόντια  
1) Σύμφωνα με τις Πηγές 2.2 και 2.3 ήταν μια από τις αιτίες που οδήγησαν στην 

αποικιστική κίνηση.  
2) Εικονίζεται στην Πηγή 2.9.  
3) Οι αριστοκράτες, σύμφωνα με την Πηγή 2.10, επιδίδονταν και σε αυτές.  
4) Αποτελεί, σύμφωνα με την Πηγή 2.11,  βασική πηγή πληροφόρησης για την οικονομική 

άνθηση που ακολούθησε τον αποικισμό.  
5) Σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα οι αγρότες, σύμφωνα με την Πηγή 2.22, είχαν να 

αντιμετωπίσουν και αυτόν.  
6) Σύμφωνα με την Πηγή 2.24 κατάφεραν να σφετεριστούν την εξουσία σε μια πόλη-

κράτος.  
7) Αποτελούσαν, σύμφωνα με την Πηγή 2.24, το κατώτερο κοινωνικό στρώμα σε μια πόλη 

κράτος.  
8) Σύμφωνα με την Πηγή 2.22, οι αριστοκράτες επιδίδονταν και σε αυτήν.  
9) Σύμφωνα με την Πηγή 2.13 ήταν το βασικό επιθετικό όπλο ενός στρατιώτη που 

συμμετείχε στην οπλιτική φάλαγγα.  
Κάθετα 
1) Σύμφωνα με την Πηγή 2.13 ήταν το βασικό αμυντικό όπλο ενός στρατιώτη που 

συμμετείχε στην οπλιτική φάλαγγα.  
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2) Ήταν η πρώτη πόλη-κράτος στον ελλαδικό χώρο που έκοψε το δικό της νόμισμα.  
3) Μια από τις ονομασίες με την οποία χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Πηγή 2.1, οι 

αριστοκράτες.  
4) Σύμφωνα με την Πηγή 2.2 ήταν μια από τις βασικές αιτίες του αποικισμού.  
5) Χάρη σε αυτές, σύμφωνα με την Πηγή 2.19, επιτεύχθηκε προσέγγιση ανάμεσα στους 

αριστοκράτες και με όσους πλούτισαν από την ανάπτυξη του εμπορίου και της 
βιοτεχνίας.  

6) Μια από τις ονομασίες με την οποία χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Πηγή 2.1, οι 
αριστοκράτες.  

7) Σύμφωνα με την Πηγή 2.24 μπόρεσαν να επιβληθούν σε εκείνες τις πόλεις-κράτη που 
είχαν ισχυρά αγροτικά στρώματα. 

8) Σύμφωνα με την Πηγή 2.18 χαρακτήρισε τις σχέσεις των μελών της οπλιτικής 
φάλαγγας.  

9) Σύμφωνα με την Πηγή 2.22 ήταν το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι φτωχοί 
αγρότες.   
 

3. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Οι μισές ομάδες παρακολουθούν το βίντεο 
της πηγής 2.2 και οι άλλες μισές το βίντεο της πηγής 2.3.  
β) Ποια είναι τα βασικά θέματα που κάθε βίντεο προβάλει σε σχέση με την Αρχαϊκή 

Εποχή; Σε ποια από τα θέματα που αναφέρονται στα βίντεο δεν περιλαμβάνονται 
σχετικές πηγές στο φάκελο που μελετάτε;  

γ) Κάθε ομάδα καταγράφει: 1) όσα θέματα περιλαμβάνονται στο βίντεο και υπάρχουν 
σχετικές πηγές με αυτά στο φάκελο που μελετάτε και 2) όσα θέματα αναφέρονται 
στο βίντεο και δεν υπάρχουν σχετικές πηγές στο φάκελο.  

δ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην 0λομέλεια των 0μάδων.  
 
4. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις πηγές 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 και 

2.20. Ποιες από αυτές είναι σύγχρονες με την εποχή τους και ποιες μεταγενέστερες; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  
β) Ο Δημοσθένης είναι ένας εύπορος αγρότης και ο Αριστογείτων είναι ένας 

αγγειοπλάστης με δικό του εργαστήριο. Και οι δύο συμμετέχουν στην οπλιτική 
φάλαγγα της πόλης-κράτους τους. Το έτος 635 π.Χ., σε μια γιορτή προς τιμή της θεάς 
Δήμητρας συζητούν μεταξύ τους για τη συμμετοχή τους στην οπλιτική φάλαγγα· 
μεταξύ άλλων συζητούν για την ανάγκη συνεργασίας που προϋποθέτει αυτή η 
πολεμική τακτική, το πνεύμα ισότητας και ευθύνης που επιβάλλει στους 
συμμετέχοντες άντρες, τις διεκδικήσεις τους στο πολιτικό πεδίο κ.ά.  

γ) Η κάθε ομάδα γράφει το διάλογο (180-200 λέξεις) που μπορεί να είχαν ο Δημοσθένης 
με τον Αριστογείτονα.  

δ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην Ολομέλεια των Ομάδων! 
 

5. Ο αποικισμός ήταν ένα σύνθετο φαινόμενο και οι λόγοι που οδήγησαν τμήματα των 
πληθυσμών των ελληνικών πόλεων-κρατών να μεταναστεύσουν σε αναζήτηση ενός 
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καλύτερου μέλλοντος πολλοί και διαφορετικοί. Το παρακάτω σχήμα αποτυπώνει 
αυτούς τους λόγους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων και μελετήστε τις 2.4 και 2.5. Τα μέλη κάθε ομάδας 

συζητούν μεταξύ τους πώς το ένα αίτιο μπορεί να συνδέεται με το άλλο, π.χ. ένας λιμός 
με τον υπερπληθυσμό και την εσωτερική κρίση.  

β) Στη συνέχεια η κάθε ομάδα συντάσσει ένα κείμενο (100-120 λέξεις) στο οποίο θα 
αναφέρει τα αίτια του που οδήγησαν τμήματα των πληθυσμών των ελληνικών πόλεων-
κρατών να μεταναστεύσουν σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.  

 
6. α) Ο Αρχίλοχος ήταν λυρικός ποιητής που έζησε στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Η 

ζωή του υπήρξε περιπετειώδης καθώς υπηρέτησε και ως μισθοφόρος. Έγραψε 
ελεγείες, ύμνους, επιγράμματα κ.ά. με θέματα ερωτικά, συμποτικά, πολιτικά. Στο 
παρακάτω ποίημά του αναφέρεται στο πώς σε μια μάχη πέταξε την ασπίδα του και 
έτρεξε να σωθεί.  

 

Κάποιος από τους Σαΐους περηφανεύεται για την αψεγάδιαστη 
ασπίδα μου που παρά τη θέλησή μου άφησα κοντά σ᾽ ένα θάμνο. 

Αλλά γλίτωσα τη ζωή μου. Τι μ᾽ ενδιαφέρει η ασπίδα εκείνη; 
Ας πάει στα κομμάτια· θα αποκτήσω πάλι μιαν άλλη το ίδιο καλή. 

Αρχίλοχος, Ελεγείες, Απόσπασμα 5, Μετάφραση: Δ. Ιακώβ 
β) Χωριστείτε σε ομάδες των 3-4 ατόμων και μελετήστε τις πηγές 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 και 

2.18.  
γ) Ο Αρχίλοχος πολεμούσε σε μια οπλιτική φάλαγγα· με βάση τις πληροφορίες που 

αντλείτε από τις παραπάνω πηγές τι ρόλο έπαιζε η ασπίδα του σε αυτόν το 
σχηματισμό;  

   Αποικισμός  

Στενοχωρία 

Εσωτερική κρίση 

Λιμός 

Υπερπληθυσμός 

Μέταλλα 

2.25 
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δ) Ποιες τακτικές εφάρμοζαν ο Αρχίλοχος και οι συμπολεμιστές του στην οπλιτική 
φάλαγγα για να νικήσουν τους αντιπάλους τους;  

ε) Γιατί ο Αρχίλοχος μπορεί να πέταξε την ασπίδα του;  
στ) Ο Φειδιππίδης και ο Τιμοκλής ήταν δύο συμπολεμιστές του Αρχίλοχου που 

πολέμησαν μαζί του στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Δύο μέρες μετά από αυτήν 
συζητούν μεταξύ τους για την πράξη του Αρχίλοχου, τις συνέπειες που μπορεί να 
είχε αυτή η επιλογή του για τους υπόλοιπους συμπολεμιστές του κτλ. Η κάθε ομάδα 
γράφει το διάλογο (180-200 λέξεις) που μπορεί να είχαν ο Φειδιππίδης και ο 
Τιμοκλής.  

ζ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων! 
 
7. α) Ο Θεαγένης, 49 ετών, είναι ένας πλούσιος Αθηναίος κτηματίας, περήφανος για την 

ευγενική του καταγωγή. Είναι παντρεμένος με την Τιμαρέτη και έχουν επτά (07) παιδιά, 
τέσσερα (04) αγόρια και τρία (03) κορίτσια, τον Αγάθωνα, το Μνησικλή, το Μενέξενο, 
το Φιλοκλή, την Ξανθίππη, την Ηγησώ και την Κλεωνύμη.  
β) Μια χειμωνιάτικη ημέρα του έτους 644 π.Χ. συγκεντρώνει τους γιους του και τους 

μιλάει για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους· τα κτήματά τους και πώς 
αυτά έγιναν περισσότερα, τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή 
τους, την ενασχόλησή τους με το εμπόριο, τους δούλους και τις δούλες που έχουν 
στη διάθεσή τους, πώς τους/τις απέκτησαν κ.ά.  

γ) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 2.20, 2.21 και 2.22. Η κάθε 
ομάδα γράφει ένα κείμενο (180-200 λέξεις) με όσα μπορεί να είπε ο Θεαγένης στους 
τέσσερις (04) γιους του.  

δ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων! 
 
8. α) Τρεις φίλοι, ο Δαμασίας, που είναι εργάτης σε ένα καρνάγιο, ο Νικίας, που είναι 

ψαράς, και Μένων, ένας μικρέμπορας παστών τροφίμων, συναντιούνται ένα 
ανοιξιάτικο βράδυ του έτους 610 στο καπηλειό του Ξάνθιππου στην αγορά της Αθήνας 
και συζητούν μεταξύ τους για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται.  
β) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Διαβάστε τις πηγές 2.21 και 2.23!  
γ) Κάθε ομάδα γράφει ένα κείμενο (180-200 λέξεις) με όσα μπορεί να συζήτησαν οι τρεις 

φίλοι στο καπηλειό του Ξάνθιππου. Αναφερθείτε στην οικονομική και κοινωνική 
τους θέση, στους λόγους που μπορεί να βρέθηκαν σε αυτήν τη θέση, στις πιθανές 
αντιδράσεις τους κ.ά.  

δ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων! 
 
9. Ο Αγόρατος είναι ένας Αθηναίος αγρότης, που ζει με την πενταμελή οικογένεια του 

στην περιοχή της Φλύας, ένα δήμο στα ΒΑ του αθηναϊκού άστεως, περίπου στο σημείο 
που βρίσκεται το σημερινό Χαλάνδρι. Είναι παντρεμένος με την Κλειτώ με την οποία 
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έχουν πέντε (05) παιδιά, δύο (02) αγόρια και τρία (03) κορίτσια, τον Καλλία, τον 
Βρασίδα, την Κλεονίκη, τη Μυρίννη και τη Φαιναρέτη. Στα 619 π.Χ. η γη που έχει στην 
κατοχή του τού επιτρέπει να ζουν αυτός και η οικογένειά του. Πέντε χρόνια αργότερα, 
στα 614 π.Χ. έχει χάσει τη γη του και αυτός, η σύζυγός του και οι τρεις κόρες του είναι 
δούλοι στον αριστοκράτη Κλεομένη, ενώ οι γιοι του έχουν πωληθεί ως δούλοι εκτός 
Αθήνας.  
Τι μπορεί να συνέβη στον Αγόρατο και στην οικογένειά του και έγιναν δούλοι; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας με παραπομπές σε συγκεκριμένες πηγές.  
 

10. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 2.4, 2.11, 2.21 και 2.22.  
β) Ποια προβλήματα είχαν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες κατά την Αρχαϊκή Εποχή; 

Καταγράψτε τα! 
γ) Τρεις αγρότες από την Ερέτρια, ο Επικράτης, ο Ερατοσθένης και ο Φίλωνας, μια 

καλοκαιρινή ημέρα του 615 π.Χ. συναντιούνται στην αγορά της πόλης, όπου ήρθαν 
να πουλήσουν τα προϊόντα τους, και συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.  

δ) Η κάθε ομάδα γράφει το διάλογο (180-200 λέξεις) που μπορεί να είχαν οι τρεις 
αγρότες από την Ερέτρια!    

ε) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων! 
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4. Φάκελος 3: Η τυραννία – Το Κυλώνειο Άγος 
 
 

Γιατί δημιουργήθηκε η τυραννία; Ποια σχέση είχε η εμφάνισή της με τις οικονομικές και 
κοινωνικές εξελίξεις στην Αρχαϊκή Ελλάδα; Αυτά τα ερωτήματα αποπειρώνται να 
διερευνήσουν οι παρακάτω πηγές από τι έργο δύο σύγχρονών μας ιστορικών.  

Οι πρώτοι τύραννοι ήταν κι εκείνοι προϊόντα της αστάθειας των καιρών τους, στην 
περίπτωση τους μάλιστα προϊόντα της κατάρρευσης των αρχαϊκών καθεστώτων. Τα αίτια 
αυτής της κατάρρευσης κι ο τρόπος με τον οποίο μια νέα τάξη ανέλαβε τον έλεγχο 
συζητήθηκαν […]. Βασική αιτία ήταν μια μεταβολή των συνθηκών της ελληνικής ζωής, και 
σύμπτωμα αναταραχής αυτής ήταν η ανικανότητα και η έλλειψη οργανώσεως των 
αριστοκρατικών. Όταν η αναταραχή κορυφώθηκε, η άμεση ανάγκη, που αντιμετώπιζε η 
πόλη, ήταν η ανάγκη για ένα ισχυρό καθεστώς που θα επιδιόρθωνε τη ζημιά και θα 
βοηθούσε την πόλη να ορθοποδήσει. Η απεριόριστη εκτελεστική εξουσία του τυράννου 
κάλυψε τότε αυτήν την ανάγκη.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Καρδαμίτσας, 21992, σ. 203 

 

Γεννιέται [η τυραννία] από την κρίση που μαστίζει την αριστοκρατική κοινωνία και 
συμβάλλει, με το σφετερισμό της εξουσίας και με τη βία, στην κατάργηση των προνομίων 
των αριστοκρατών, και, με την κατάσχεση του πλούτου της πόλης […], στην εξομάλυνση 
κατά κάποιον τρόπο των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Claude Maussé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αιώνας π.Χ.),  
μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 32001, σ. 197 

 

Σε όλα όμως τα άλλα μέρη οι τύραννοι, απ’ ό,τι διακρίνουμε, ανέρχονται στην εξουσία αφού 
έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ανάμεσα στις αρχοντικές οικογένειες της πόλης που 
διεκδικούν την εξουσία, χωρίς να είναι εύκολο να καθορίσουμε ποια παράταξη υποστήριζε 
τον τύραννο.  

Claude Maussé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αιώνας π.Χ.),  
μετάφραση: Στρατής Πασχάλης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 32001, σ. 215 

 
Τι ήταν ένας τύραννος; Ποια ήταν η σχέση του με τα διάφορα κοινωνικά στρώματα της 
αρχαϊκής πόλης κράτους; Αυτά τα ερωτήματα διερευνούν οι παρακάτω δύο πηγές από το 
έργο ενός σύγχρονού μας ιστορικού.  

Ο τύραννος, προτού γίνει ένα απαίσιο πρόσωπο του θρύλου, έπαιξε ιστορικό ρόλο. Ήταν ο 
«δημαγωγός» που οδηγεί τους φτωχούς κατά των πλουσίων, τους κοινούς ανθρώπους κατά 
των ευγενών, ο αρχηγός που το πλήθος ακολουθεί τυφλά και στον οποίο αφήνει κάθε 

3.1 

3.2 

3.3 
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ελευθερία, αρκεί να δουλεύει για αυτό. […] Η τυραννία […] εγκαθιδρύθηκε σε πόλεις όπου 
το βιομηχανικό και εμπορικό καθεστώς έτεινε να υπερισχύσει στην αγροτική οικονομία, 
αλλά όπου χρειάστηκε σιδερένια πυγμή να οργανώσει τη μάζα και να τη στρέψει εναντίον 
μιας τάξης προνομιούχων. Ο Θουκυδίδης με τη συνηθισμένη οξυδέρκεια του θεωρεί την 
αύξηση του πλούτου αποφασιστική αιτία της τυραννίδας. Είναι ακριβέστατο. […] Από τις 
ακτές της Μικράς Ασίας, γειτονικές της πλούσιας Λυδίας, ως τα παράλια του Ευρίπου, του 
Σαρωνικού, και του Κορινθιακού ο κατάλογος των τυράννων συμπίπτει γενικά με τα μεγάλα 
λιμάνια.  

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα  
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 120 

 

Υποβιβασμός της αριστοκρατίας και ανόρθωση των ταπεινών: αυτή ήταν η γενική αρχή που 
οδηγούσε τους τυράννους. Ξέρουμε τη συμβουλή που έδωσε ο Θρασύβουλος στον Περίανδρο: 
«να κόψει όλα τα στάχυα που ξεπερνούν τα άλλα»· ήταν σαν να ενέκρινε τις εκτελέσεις, τις 
εξορίες, τις δημεύσεις, την κατασκοπεία.   

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα  
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 122 

 
Μια σκιαγράφηση των τρόπων με  του οποίους προσπάθησαν τύραννοι να ανέρθουν στην 
εξουσία μπορούμε να διαβάσουμε στην παρακάτω πηγή από το έργο ενός σύγχρονού μας 
ιστορικού.  

[…] Οι τύραννοι, που ήταν υπερασπιστές των κατώτερων τάξεων, υπήρξαν συχνότατα οι 
αυτόμολοι του αντίπαλου κόμματος. Γενικά κατόρθωναν να σφετεριστούν την εξουσία τον 
καιρό που ασκούσαν ένα ανώτατο αξίωμα ή μια ανώτατη διοίκηση, κινητοποιώντας την 
κατάλληλη στιγμή μια ομάδα οπλισμένων οπαδών τους. […] Κάποτε εξασφάλιζαν 
εξωτερική βοήθεια: Ο Κύλων επιχείρησε να κάμει ένα κίνημα με τους Μεγαρείς· ο 
Πεισίστρατος γύρισε από την εξορία με μισθοφόρους […]. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο 
τύραννος καταλάμβανε την ακρόπολη περιτριγυρισμένος από μια καλή σωματοφυλακή, 
αφόπλιζε τους πάντες, εξόριζε τους πιο επικίνδυνους ολιγαρχικούς και, για να συγκρατήσει 
τους υπόλοιπους, έπαιρνε μερικούς ομήρους. 

G. Glotz, Η ελληνική «πόλις», μετάφραση: Αγνή Σακελλαρίου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα  
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 41994, σ. 121 

 
Απόσπασμα από κείμενο δύο σύγχρονών μας ιστορικών για την κατάσταση που 
επικρατούσε στην Αθήνα στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. 
 

          Στο τέλος του 7ου αιώνα, μια γενεά περίπου πριν από την εμφάνιση του Σόλωνα, τα 
προβλήματα στην Αθήνα ήταν οξύτατα και προκαλούσαν μεγάλες εντάσεις. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που διασώζουν ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος, συγκρούονταν μεταξύ τους 

3.4 

3.5 
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οι πλούσιοι και οι πένητες, οι «λίγοι» και οι «πολλοί», οι γνώριμοι (δηλαδή οι επιφανείς, οι 
ευγενείς) και ο δήμος. 
Οι αιτίες για την κοινωνική αυτή αναστάτωση ήταν πολλές. Ένας μικρός αριθμός Αθηναίων 
αριστοκρατικής καταγωγής είχε τον έλεγχο της καλύτερης γης. Οι περισσότεροι βρίσκονταν 
υπερχρεωμένοι. Επιπλέον, κινδύνευαν να χάσουν την ελευθερία τους, εφόσον τα δάνεια που 
αναγκάζονταν να συνάψουν δίνονταν με εγγύηση το σώμα τους, δηλαδή την ελευθερία τους, 
και συνεπώς γίνονταν οι ίδιοι δούλοι, αν δεν κατόρθωναν να εξοφλήσουν έγκαιρα το χρέος. 
Τα οικονομικά και κοινωνικά αυτά προβλήματα τα επιδείνωνε το πολιτικό σύστημα, 
σύμφωνα με το οποίο όλη η πολιτική εξουσία βρισκόταν στα χέρια των λίγων. Και ενώ 
επικρατούσε μεγάλη αναταραχή, η Αθήνα είχε να αντιμετωπίσει τα γειτονικά Μέγαρα σε 
μακροχρόνιο και δύσκολο πόλεμο για τον έλεγχο της Σαλαμίνας. Η κατάσταση έδειχνε ώριμη 
για την επικράτηση ενός τυράννου. 
Πράγματι, ένας αριστοκράτης, ο Κύλων, νικητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προσπάθησε 
να καταλάβει την εξουσία. Φαίνεται ωστόσο ότι δεν έκανε τις σωστές ενέργειες. 
Οπωσδήποτε η υποστήριξη που έλαβε από τον πεθερό του, τον τύραννο των Μεγάρων 
Θεαγένη, δεν τον ωφέλησε. Η σύγκρουση με τα Μέγαρα ήταν μέρος του προβλήματος, όχι 
μέρος της λύσης. Όπως και να έχει, ο Αθηναίος άρχοντας Μεγακλής (που ανήκε στην επιφανή 
αθηναϊκή οικογένεια των Αλκμεωνιδών) κατάφερε να συσπειρώσει επαρκείς δυνάμεις για 
να καταστείλει την απόπειρα και να θανατώσει τους οπαδούς του επίδοξου τυράννου. 
Ωστόσο, η αποτροπή της τυραννίας, και μάλιστα με τον τρόπο που επιτεύχθηκε, δεν 
γαλήνεψε τα πάθη στην Αθήνα. Ούτε και η προσπάθεια του Δράκοντα να ρυθμίσει την 
κατάσταση έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Οι νόμοι του ήταν υπερβολικά σκληροί και δεν 
αντιμετώπιζαν τα κοινωνικά προβλήματα. 

Δ. Ι. Κυρτάτας, Σπ. Ι. Ράγκος, «Στάθηκε στη μέση προβάλλοντας τη δυνατή του ασπίδα», Η ελληνική 
αρχαιότητα: Πόλεμος, πολιτική, πολιτισμός, 2010 

 
Στην αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία και στην τύχη που είχε 
αυτή αναφέρεται ο ιστορικός της αρχαιότητας Ηρόδοτος που έγραψε το έργο του τον 5ο 
αιώνα π.Χ. 

Και τ᾽ όνομα «κριματισμένοι» δόθηκε γι᾽ αυτό το λόγο σ᾽ ορισμένους Αθηναίους: ανάμεσα 
στους Αθηναίους πολίτες ήταν κι ο Κύλων, ολυμπιονίκης. Αυτουνού πήραν τα μυαλά αέρα 
και βάλθηκε να γίνει τύραννος· οργάνωσε λοιπόν μια συντροφική ομάδα από συνομηλίκους 
του κι επιχείρησε να κυριέψει την Ακρόπολη, όμως δεν μπόρεσε να επικρατήσει, και κάθισε 
ικέτης στο βάθρο του αγάλματος της Αθηνάς. Λοιπόν οι δήμαρχοι που διοικούσαν τότε την 
Αθήνα τούς έπεισαν να εγκαταλείψουν το άσυλο, για να λογοδοτήσουν για την πράξη τους, 
με την υπόσχεση πως δε θα τους επιβληθεί η ποινή του θανάτου· όμως τους σκότωσαν, και 
υπαίτιοι θεωρήθηκαν οι Αλκμεωνίδες. Αυτά έγιναν πριν από την εποχή του Πεισιστράτου. 

Ηρόδοτος, Ιστορίες, 5.71, 5ος αιώνα π.Χ., μετάφραση Η. Σπυρόπουλος 
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Στον Κύλωνα και στην αποτυχημένη προσπάθειά του να γίνει τύραννος στην Αθήνα 
αναφέρεται και ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του.  

Το ιστορικό του άγους είναι το ακόλουθο:  Στα παλιά χρόνια ο Αθηναίος Κύλων, 
ολυμπιονίκης, ήταν άνθρωπος ευγενικής καταγωγής και με μεγάλη επιρροή. Πήρε γυναίκα 
την κόρη του Θεαγένη , που ήταν τότε τύραννος στα Μέγαρα. Ο Κύλων ζήτησε κάποτε 
χρησμό απ᾽ τους Δελφούς και ο θεός τού αποκρίθηκε ότι έπρεπε να καταλάβει την 
Ακρόπολη της Αθήνας την ημέρα της μεγαλύτερης εορτής του Δία.  Ο Κύλων έλαβε ενισχύσεις 
από τον Θεαγένη, έπεισε τους φίλους του να τον βοηθήσουν και όταν άρχισαν οι Ολυμπιακές 
εορτές στην Πελοπόννησο, κατέλαβε την Ακρόπολη με σκοπό να γίνει τύραννος. Νόμιζε ότι 
αυτή ήταν η μεγαλύτερη εορτή του Δία και ότι του ταίριαζε ιδιαίτερα, αφού ήταν 
ολυμπιονίκης. Αλλά, το αν ο χρησμός εννοούσε εορτή στην Αττική ή σε άλλο μέρος ούτε ο 
Κύλων το είχε ερευνήσει ούτε το μαντείο το είχε διευκρινίσει. Και οι Αθηναίοι έχουν εορτή 
που ονομάζεται Διάσια και είναι η μεγαλύτερη για τον Δία Μειλίχιο. Την εορτάζει έξω από 
την πόλη όλος ο λαός και πολλοί προσφέρουν θυσίες — όχι σφαχτάρια, αλλά προϊόντα του 
τόπου. Ο Κύλων, νομίζοντας ότι ερμηνεύει σωστά τον χρησμό, ανέλαβε δράση με τις 
Ολυμπιακές εορτές, αλλά οι Αθηναίοι, όταν το πληροφορήθηκαν, έτρεξαν όλοι εναντίον του 
από τις εξοχικές περιοχές, μαζεύτηκαν γύρω από την Ακρόπολη και άρχισαν να τον 
πολιορκούν. Καθώς περνούσαν οι μέρες, η πολιορκία κούραζε τους Αθηναίους και οι 
περισσότεροι την εγκαταλείψανε αφήνοντας στους εννέα άρχοντες κάθε εξουσία για να 
εξακολουθήσουν την πολιορκία και για να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα. Την εποχή 
εκείνη το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας ήταν στα χέρια των εννέα αρχόντων. Ο Κύλων και 
οι άνθρωποί του, πολιορκημένοι, ήσαν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν είχαν ούτε τρόφιμα 
ούτε νερό. Ο Κύλων και ο αδερφός του κατόρθωσαν να διαφύγουν, αλλά οι υπόλοιποι που 
τους τυραννούσε η πείνα —μερικοί μάλιστα είχαν πεθάνει— κάθισαν, ικέτες, στον βωμό 
που είναι στην Ακρόπολη. Αλλά οι Αθηναίοι που τους φρουρούσαν, βλέποντας πως 
πεθαίνουν μέσα στον ναό, τους απομάκρυναν από εκεί, με την υπόσχεση πως δεν θα πάθουν 
τίποτε, και τους σκότωσαν. Μερικούς, μάλιστα, που ενώ βάδιζαν πήγαν και κάθισαν στον 
βωμό των Ευμενίδων, τους σκότωσαν εκεί. Γι᾽ αυτό, τόσο εκείνοι που τους σκότωσαν όσο 
και οι απόγονοί τους θεωρούνται ιερόσυλοι και ανοσιουργοί απέναντι στην θεά. Πρώτοι οι 
Αθηναίοι εξόρισαν τους ιερόσυλους αυτούς και αργότερα τους εξόρισε πάλι ο Σπαρτιάτης 
Κλεομένης, που είχε πάρει μέρος σε μια εμφύλια στάση της Αθήνας. Τους ζωντανούς τους 
εξόρισαν και τα οστά των πεθαμένων τα έριξαν έξω από την πόλη. Αργότερα όμως 
ξαναγύρισαν οι ιερόσυλοι και οι απόγονοί τους είναι πάντα στην Αθήνα. 

Θουκυδίδης, Ιστορία, 1.126, 5ος αιώνας π.Χ., μετάφραση: Α. Βλάχος 

 
Η απόπειρα του Κύλωνα όπως την περιγράφει ο Πλούταρχος που έγραψε το 2ο αιώνα π.Χ.  
 

            Τα εσωτερικά της πόλης της Αθήνας αναστάτωνε το Κυλώνειο άγος εδώ και πολύν 
καιρό, από τότε που ο άρχοντας Μεγακλής είχε πείσει τους συνωμότες του Κύλωνα να 
κατεβούν από την Ακρόπολη, όπου είχαν καταφύγει ως ικέτες της θεάς, για να δικαστούν 

3.9 

3.10 



51 

 

τάχα κανονικά. Καθώς αυτοί κατέβαιναν κρατώντας ένα σκοινί που το είχαν δέσει στο 
άγαλμα της θεάς, το σκοινί έσπασε από μόνο του. Τότε ο Μεγακλής και οι συνάρχοντές του 
όρμησαν κατεπάνω τους, γιατί τάχα η θεά αρνιόταν να δεχτεί την ικεσία τους· έτσι, όσοι 
πρόλαβαν να καταφύγουν στους βωμούς, τους έσφαξαν· οι μόνοι που γλίτωσαν ήταν εκείνοι 
που έπεσαν ικέτες στα πόδια των γυναικών των αρχόντων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο 
Μεγακλής και οι συνάρχοντές του ονομάστηκαν «εναγείς» και ήταν μισητοί· όσοι από τους 
οπαδούς του Κύλωνα είχαν γλιτώσει, έγιναν πάλι ισχυροί, και συνεχώς βρίσκονταν σε 
διαμάχη με τους απογόνους του Μεγακλή.  

Πλούταρχος, Σόλων, 12.1-2, 2ος αιώνας π.Χ., μετάφραση: Α. Ι. Γιαγκόπουλος – Ζ .Ε. Μαλαθούνη 

 
Στο παρακάτω απόσπασμα ένας σύγχρονός μας ιστορικός κάνει λόγο για την 
αποτυχημένη απόπειρας του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία στην Αθήνα και να γίνει 
τύραννος. 

 Οι οικογένειες που αποτελούσαν τους ευπατρίδες, την αθηναϊκή δηλ. αριστοκρατία, ήταν 
ένας λιγότερο στενός κύκλος απ’ ό,τι […] της Κορίνθου, το μονοπώλιό τους όμως δεν ήταν 
γι’ αυτό το λόγο ελλιπέστερο. Η πρώτη προσπάθεια για την εγκαθίδρυση ενός τυραννικού 
καθεστώτος στην Αθήνα έγινε γύρω στα 632 από τον Κύλωνα, που είχε παντρευτεί την κόρη 
του τυράννου των Μεγάρων Θεαγένη. Όταν όμως ο Κύλωνας κατέλαβε την Ακρόπολη με 
βοήθεια των Μεγαρέων, δεν υπήρξε γενικότερη εξέγερση, κι ο λαός υποστήριξε τον 
Μεγακλή, άρχοντα ευπατρίδη. Ξέρουμε τόσα λίγα για τον Κύλωνα που δεν μπορούμε να 
πούμε σε ποιο βαθμό η αποτυχία του οφειλόταν στις προσωπικές του αδυναμίες ή στη 
δυσαρέσκεια του κόσμου επειδή τον είχε υποστηρίξει ο εχθρός της Αθήνας, τα Μέγαρα. 
Είναι, όμως, φανερό πως η Αθήνα δεν είχε φτάσει ακόμα στο σημείο εκείνο κατά το οποίο 
έγινε αισθητό πως οποιαδήποτε εναλλακτική λύση ήταν προτιμότερη από τη συνέχιση της 
αριστοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι φανερό ακόμα πώς οι συνθήκες στην Αθήνα ήταν 
συγκεχυμένες: η σφαγή των οπαδών του Κύλωνα από τον Μεγακλή προκάλεσαν βίαιες 
αντιδράσεις, κι έμεινε για πολύν καιρό μόνιμη κατηγορία εναντίον της οικογένειάς του, τους 
Αλκμεωνίδες.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου,  
Αθήνα: Καρδαμίτσας, 21992, σ. 113 
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Δραστηριότητες 
 

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες όχι. Όσες προτάσεις 
χαρακτηρίσετε ως λανθασμένες ξαναγράψτε τες ώστε να είναι σωστές. 
 
1) Η αδυναμία, σύμφωνα με την Πηγή 3.1, του αριστοκρατικού πολιτεύματος να 

δημιουργήσει μια ισχυρή νομοθετική εξουσία ήταν η κύρια αιτία που επιβλήθηκαν 
τυραννικά καθεστώτα σε πολλές ελληνικές πόλεις-κράτη κατά την Αρχαϊκή Εποχή.  

2) Η τυραννία, σύμφωνα με την Πηγή 3.2, συνετέλεσε, μεταξύ άλλων, και στην επιτυχή 
αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες ταλάνιζαν την αρχαϊκή 
ελληνική κοινωνία.  

3) Οι τύραννοι, σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε από την Πηγή 3.6, ανήρθαν στην 
εξουσία στηριζόμενοι σε μια ομάδα οπαδών τους, οι οποίοι με τη βία καταλάμβαναν 
την ακρόπολη της πόλης και, στη συνέχεια, με τα ίδια μέσα αντιμετώπιζαν όσους 
θα μπορούσαν να τους αντιπαλέψουν.     

4) Οι τύραννοι, σύμφωνα με την Πηγή 3.4, επιβλήθηκαν σε εκείνες τις ελληνικές 
πόλεις-κράτη όπου η αριστοκρατία κατάφερε να διατηρήσει τις παραδοσιακές 
οικονομικές σχέσεις που βασίζονταν στην αγροτική οικονομία, παρά την εμπορική 
και οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε με την αποικιακή και την εμπορική 
εξάπλωση.  

5) Οι τύραννοι, σύμφωνα με την Πηγή 3.4, προσπάθησαν να συσπειρώσουν τους 
ευγενείς των πόλεων-κρατών ενάντια σε όσους τους αμφισβητούσαν και να 
διασώσουν την εξουσία της αριστοκρατικής διακυβέρνησης. 

6) Οι τύραννοι, σύμφωνα με την Πηγή 3.6, στράφηκαν με εξαιρετική βία ενάντια στα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα εμποδίζοντας τα να βελτιώσουν την οικονομική 
τους κατάσταση.  

7) Σύμφωνα με την Πηγή 3.1 η ευελιξία με την οποία προσαρμόστηκε το 
αριστοκρατικό πολίτευμα στα νέα δεδομένα που προέκυψαν κατά την Αρχαϊκή 
Εποχή οδήγησαν στην εγκαθίδρυση τυραννικών καθεστώτων σε πολλές ελληνικές 
πόλεις-κράτη. 

8) Σύμφωνα με την Πηγή 3.5, οι τύραννοι στράφηκαν κατά της αριστοκρατίας και 
χρησιμοποίησαν κάθε μέσο που είχαν στη διάθεσή τους για να περιορίσουν τη 
δύναμή της.  

9) Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, όπως καταγράφεται στην Πηγή 3.4, η αύξηση του 
πλούτου στις ελληνικές πόλεις-κράτη, συνετέλεσε στην εγκαθίδρυση τυραννικών 
καθεστώτων σε αυτές.  

10) Τα τυραννικά καθεστώτα, σύμφωνα με την Πηγή 3.4, επιβλήθηκαν σε εκείνες τις 
ελληνικές πόλεις-κράτη όπου η ανάπτυξη του εμπορίου και τη βιοτεχνίας κατάφερε 
να υποσκελίσει την αγροτική οικονομία, δημιουργώντας νέο πλούτο που δε 
βασιζόταν στη γη.  
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2. Λύστε την ακροστιχίδα.  
   1     Τ                 

 2         Υ             

3           Ρ              

  4       Α             

 5         Ν           

6           Ν              

 7         Ι               

8           Δ             

  9       Α              

 
1) Σύμφωνα με την Πηγή 3.1 η … εξουσία που διέθετε ένας τύραννος ήταν απεριόριστη.  
2) Μια από τις πρακτικές, σύμφωνα με την Πηγή 3.5, με την οποία οι τύραννοι τιμωρούσαν 

τους αντιπάλους τους.  
3) Ο τρόπος με τον οποίο οι τύραννοι, σύμφωνα με την Πηγή 3.6, πήραν την εξουσία.  
4) Η έλλειψή της, σύμφωνα με την Πηγή 2.1, διέκρινε τους ευπατρίδες, στοιχείο που 

συνετέλεσε στην επιβολή της τυραννίας.  
5) Σύμφωνα με την Πηγή 3.4 σε αυτές τις πόλεις-κράτη εμφανίστηκε η τυραννία.  
6) Χαρακτήριζε, σύμφωνα με την Πηγή 2.1, τους αριστοκράτες και αποτέλεσε βασικό 

στοιχείο που συνετέλεσε στην επιβολή της τυραννίας.  
7) Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να δώσει, σύμφωνα με την Πηγή 3.5, ο Θρασύβουλος 

στον Περίανδρο σχετικά με την αντιμετώπιση των ευπατριδών. 
8) Σε αυτόν τον αρχαίο ιστορικό γίνεται αναφορά στην Πηγή 3.4.  
9) Σύμφωνα με την Πηγή 3.4 αυτός ήταν ο πρωταρχικός ρόλος ενός τυράννου.  
 
3. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 και 3.11. 

Ποιες από αυτές είναι σύγχρονες με τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται και ποιες 
μεταγενέστερες. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  
β) Λίγο πριν από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο· δύο Αθηναίοι πολίτες, ο Φίλωνας και ο 
Δημοσθένης, συζητούν, διακόσια χρόνια μετά, για την αποτυχημένη απόπειρα του 
Κύλωνα να γίνει τύραννος και για το Κυλώνειο Άγος. Συμπληρώστε τα κενά στο 
διάλογό τους 
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4. α) Ο Χαρικλής είναι ένας αριστοκράτης, συγγενής ενός οπαδού του Κύλωνα που 

δολοφονήθηκε γιατί συμμετείχε στην απόπειρα κατάλυσης του αθηναϊκού 
πολιτεύματος και υπέρμαχος και αυτός του Κύλωνα. Ο Πολυχάρης είναι και αυτός 
αριστοκράτης, οπαδός των Αλκμεωνιδών και του άρχοντα Μεγακλή. Ο Θρασύβουλος 
είναι ένας ευκατάστατος τεχνίτης που έχει ένα εργαστήριο κατασκευής ασπίδων και ο 
οποίος προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις και από τις δύο πλευρές, και από τον 
Κύλωνα και από το Μεγακλή και του Αλκμεωνίδες. Τέλος, ο Μνήσαρχος είναι ένας 
πάμφτωχος αγρότης, με πολλά χρέη, για τα οποία κινδυνεύει να χάσει την ελευθερία 
του και αυτός και η οικογένειά του και να γίνουν δούλοι.  
β) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 3.7, 3.8, 3.9,  3.10 και 3.11. 
Ποιες από αυτές είναι σύγχρονες με τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται και ποιες 
μεταγενέστερες. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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γ) Με βάση τις πληροφορίες από Πηγές 3.7, 3.8, 3.9,  3.10 και 3.11 κάθε ομάδα γράφει ένα 
κείμενο (180-200 λέξεις) στο οποίο διηγείται την προσπάθεια του Κύλωνα να καταλάβει 
την εξουσία με τη βία και να γίνει τύραννος από διαφορετική οπτική γωνία. Η πρώτη 
ομάδα διηγείται τα γεγονότα από την πλευρά του Χαρικλή, η δεύτερη από την πλευρά 
του Πολυχάρη, η επόμενη από την πλευρά του Θρασύβουλου και τέλος, η τέταρτη, από 
την πλευρά του Μνήσαρχου.  
δ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων!  
 

5. α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μελετήστε τις Πηγές 3.7, 3.8, 3.9,  3.10 και 3.11. 
Ποιες από αυτές είναι σύγχρονες με τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται και ποιες 
μεταγενέστερες. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
β) Ο Κλεομένης είναι ένας αριστοκράτης, περήφανος για την καταγωγή του. Ο Φιλοκλής 

είναι ένας πλούσιος έμπορος και ο παιδικός του φίλος Κυναίγειρος ένας εύπορος 
αγγειοπλάστης. Ο Αμυνίας και ο Πείσανδρος είναι αγρότες· ο Αμυνίας διαθέτει 
ικανοποιητική περιουσία που του επιτρέπει να ζει, ενώ, αντίθετα, ο Πείσανδρος, 
έχοντας πολύ λίγη περιουσία μετά βίας τα βγάζει πέρα και είναι καταχρεωμένος. 
Τέλος, ο Ξανθίας είναι ένας δούλος που εργάζεται σε ένα σιδηρουργείο. Λίγες ημέρες 
μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα και τη δολοφονία των οπαδών του 
όλοι αυτοί συναντιούνται στην αγορά της Αθήνας και συζητούν μεταξύ τους για αυτό 
το γεγονός. Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα ζευγάρι συνομιλητών, π.χ. Κλεομένης και 
Κυναίγειρος, Φιλοκλής και Αμυνίας, Κυναίγειρος και Πείσανδρος, Πείσανδρος και 
Ξανθίας, Αμυνίας και Κλεομένης,  Φιλοκλής και Ξανθίας (ο συνδυασμός των 
ομιλητών είναι ενδεικτικός και η κάθε ομάδα μπορεί να διαμορφώσει το δικό της 
δίδυμο συνομιλητών) και γράφει ένα διάλογο (240-250 λέξεις) με όσα μπορεί να 
συζήτησαν οι δύο συνομιλητές σχετικά με τον Κύλωνα, την αποτυχημένη απόπειρά 
του να εγκαθιδρύσει τυραννικό καθεστώς, την τύχη τη δική του και των οπαδών 
του. 

γ) Δύο (02) μέλη κάθε ομάδας παρουσιάζουν δραματοποιημένο το διάλογο στην 
ολομέλεια των Ομάδων!  

δ) Μπορείτε ακόμη να βιντεοσκοπείστε το διάλογο δημιουργώντας μια ταινία μικρού 
μήκους.  
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5. Φάκελος 4: Η ανασκαφή στο «Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος 
Νιάρχος» και οι Δεσμώτες του Φαλήρου 

 
 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του «Ιδρύματος Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος Νιάρχος» για 
την ανέγερση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, του κτιρίου της Όπερας για την Εθνική Λυρική 
Σκηνή και της διαμόρφωσης του του περιβάλλοντος χώρου στον παλιό ιππόδρομο της 
Αθήνας στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα 
μαζικό τάφο (πολυάνδριο) ογδόντα αντρών. Το εύρημα χρονολογήθηκε από τα κεραμικά 
αγγεία τα οποία εντοπίστηκαν σε αυτό μεταξύ του 650-625 π.Χ., μια ιδιαίτερα ταραγμένη 
εποχή στην Αθήνα και συσχετίστηκε με την αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα να 
καταλάβει με τη βία την εξουσία στην Αθήνα και να γίνει τύραννος.  
Το εύρημα θεωρήθηκε πολύ σημαντικό και η ανακάλυψη πήρε δημοσιότητα. Παρακάτω 
διαβάζουμε ορισμένες από τις δημοσιεύσεις για την ανακάλυψη αυτή στον ελληνικό και 
ξένο τύπο.  
 
«"Σκελετοί με χειροπέδες": η μελέτη τους από τους αρχαιολόγους θα ρίξει φως στην άνοδο 
της Αθήνας», άρθρο της Κριστίνα Κιλγκρόουβ (Kristina Killgrove) στην ηλεκτρονική έκδοση 
του περιοδικού Forbes, 24 Μαρτίου 2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του περιοδικού.  
 

           Το Φάληρο βρίσκεται λιγότερο από τέσσερα μίλια μακριά από την Αθήνα. Ωστόσο, 
είναι μια τοποθεσία άγνωστη στους περισσότερους τουρίστες. Το Φάληρο ήταν στα κλασικά 
χρόνια ένα από τα λιμάνια της Αθήνας, αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται και για ένα από τα 
μεγαλύτερα νεκροταφεία που έχουν ανασκαφεί στην Ελλάδα, με πάνω από 1.500 νεκρούς. 
Το νεκροταφείο του Φαλήρου, που χρονολογείται μεταξύ του 8ου και του 5ου αιώνα π.Χ., 
είναι σημαντικό γιατί η μελέτη του μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη 
δημιουργία της ελληνικής πόλης-κράτους. Και ειδικότερα, για να κατανοήσουμε τη βία και 
τον καταναγκασμό που τη συνόδευσε. Δύο μαζικές ταφές στο νεκροταφείο του Φαλήρου 
περιλαμβάνουν ανθρώπους που ρίχτηκαν μπρούμυτα σε ένα λάκκο, με τα χέρια τους δεμένα 
πισθάγκωνα. Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων καθαρίζει, καταγράφει και αναλύει αυτές τις 
ταφές και αυτούς τους σκελετούς, με στόχο να μάθουμε περισσότερα για το σχηματισμό της 
ελληνικής πόλης-κράτους.  
Η ανασκαφή στη συγκεκριμένη τοποθεσία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα φέρνοντας 
στο φως έναν ομαδικό τάφο –που συχνά αναφέρεται ως «Οι δεσμώτες του Φαλήρου» λόγω 
του ότι θάφτηκαν σιδηροδέσμιοι–, τάφος ο οποίος ανασκάφτηκε από την Ελληνική 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Μεγάλης κλίμακας ανασκαφή, σχεδόν ενός στρέμματος, 
πραγματοποιήθηκε το 2012-2016 από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, με επικεφαλής 
την αρχαιολόγο Στέλλα Χρυσουλάκη. Η σύγχρονη ανασκαφή γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα 

4.1 

https://www.forbes.com/sites/kristinakillgrove/2016/03/24/archaeologists-to-study-shackled-skeletons-from-ancient-greece-to-understand-rise-of-athens/?sh=5ea905ab7cbb
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και λόγω της κλίμακάς της αλλά και λόγω της χρηματοδότησής της από το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος· ωστόσο ελάχιστα έχουν δημοσιευθεί για αυτήν στον 
αγγλόφωνο τύπο.  
Πρόκειται για μια εξαιρετικά οργανωμένη και μεθοδική ανασκαφή, με τους συντηρητές να 
παρευρίσκονται επί τόπου και με αρκετούς σκελετούς να έχουν αφαιρεθεί μαζί με τμήματα 
του εδάφους για μελλοντική μικρο-ανασκαφή. Επιπλέον γίνεται ψηφιακή καταγραφή των 
αρχαιολογικών δεδομένων, των φωτογραφιών και της χαρτογράφησής της. Αλλά για τη 
μελέτη των σκελετών όλα αυτά δεν είναι παρά η αρχή· αυτοί πρέπει να συντηρηθούν και να 
μελετηθούν από ειδικούς στην βιοαρχαιολογία και την εγκληματική ανθρωπολογία.  
Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο θάφτηκαν οι νεκροί στο νεκροταφείο 
του Φαλήρου. Οι περισσότεροι ενταφιάστηκαν σε απλούς λακκοειδείς τάφους. Σχεδόν το 
ένα τρίτο των τάφων είναι ταφές παιδιών και βρεφών σε αγγεία, ένα 5% είναι 
αποτεφρώσεις, ενώ υπάρχουν και μερικοί πέτρινοι κιβωτιόσχημοι τάφοι. Ακόμη, ένας 
νεκρός θάφτηκε σε μια ξύλινη βάρκα, που χρησιμοποιήθηκε ως φέρετρο· το γεγονός ότι 
αυτή διατηρήθηκε για σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια αποδεικνύει ότι το έδαφος βοηθάει τη 
διατήρηση των ευρημάτων. Ωστόσο, το σημαντικότερο εύρημα από το νεκροταφείο του 
Φαλήρου, είναι οι αλυσοδεμένοι σκελετοί, καθώς είναι από τις σπάνιες φορές που 
ανακαλύφτηκαν τέτοιου είδους νεκροί από το αρχαίο ελληνικό κόσμο· αυτοί μπορεί να είναι 
τιμωρημένοι, δούλοι ή καταδικασμένοι σε θάνατο. Ωστόσο, η μελέτη τους πρέπει να γίνει σε 
σχέση με όλα τα ευρήματα και η μελέτη 1.500 σκελετών είναι ένα τεράστιο έργο.  
Στο έργο της Βιοαρχαιολογικής μελέτης του νεκροταφείου του Φαλήρου πρωτοστατεί η 
Τζέιν Μπάικστρα, ιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου Βιοαρχαιολογικής Έρευνας του 
State University της Αριζόνα και ο γεωαρχαιολόγος Παναγιώτης Καρκανάς, διευθυντής του 
Εργαστηρίου Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. […] 
Προτού οι 1.500 σκελετοί τεθούν στη διάθεση των ερευνητών για μελέτη, κάθε σύνολο 
λειψάνων πρέπει να καθαριστεί, να καταγραφούν τα οστά του, να εκτιμηθεί η ηλικία και το 
φύλο του νεκρού, όπως και οι πιθανές ασθένειες από τις οποίες έπασχε. Η δημιουργία μιας 
βάσης δεδομένων αυτού του μεγέθους απαιτεί και χρόνο και μεγάλη προσπάθεια, όπως και 
η μελέτη των σκελετικών ευρημάτων σε συνάρτηση με τον τόπο που ανακαλύφτηκαν και 
το πώς ήταν θαμμένοι οι νεκροί. […]  
Ωστόσο, η Μπάικστρα, είναι βέβαιη ότι μακροπρόθεσμα οι σκελετοί από το νεκροταφείο 
του Φαλήρου θα μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για […] μια κρίσιμη περίοδο της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας, λίγο πριν την εδραίωση της πόλης-κράτους. Η ερευνητική 
ομάδα, πέρα από τη συντήρηση των σκελετών, έχει τέσσερις στόχους:    
1. Να μελετήσει το σύνολο των ταφών, τόσο των κανονικών όσο και αυτών που 

«παρεκκλίνουν» από τον κανόνα, συμπεριλαμβανομένων και όσων ρίχτηκαν στους 
ομαδικούς τάφους. Είναι θύματα των πολιτικών ταραχών που έλαβαν χώρα πριν την 
εδραίωση της αθηναϊκής δημοκρατίας;  
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2. Να μελετήσει τις ταφές των παιδιών, οι οποίες γίνονταν κυρίως μέσα σε αγγεία, ώστε να 
μάθουμε περισσότερα για τη βρεφική και την παιδική ηλικία στον αρχαίο κόσμο.  

3. Να μάθουμε περισσότερα για τη διατροφή των ανθρώπων στην αρχαία Αθήνα, μια πόλη 
με λιμάνι, αλλά και για το αν οι κάτοικοί της υπέκυψαν σε ασθένειες που τις έφεραν 
ναυτικοί και ταξιδιώτες από μακρινές περιοχές.  

4. Να μελετήσουμε όχι μόνο τις πλούσιες σε κτερίσματα ταφές, αλλά και τις πιο απλές, για 
να ρίξουμε φως σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της αρχαίας Αθήνας.  

Η Μπάικστρα και η ομάδα της σχεδιάζουν να κάνουν το έργο τους γνωστό μέσω μιας 
ιστοσελίδας […]. Ο ιστότοπος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνοπτικές αναρτήσεις, 
φωτογραφίες και τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ερευνών. Προγραμματίζονται 
επίσης ομιλίες […] στην Αθήνα στις ΗΠΑ, καθώς και […] εκδηλώσεις σε σχολεία και μουσεία.  
Στόχος της Μπάικστρα είναι η βάση δεδομένων να είναι διαθέσιμη σε ερευνητές σε όλο τον 
κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει τους βιοαρχαιολόγους, αξιοποιώντας μεθοδολογίες […] αιχμής, 
όπως η μελέτη του DNA των αρχαίων και η χημεία των ισοτόπων, να μιλήσουν για τις 
σημαντικές ιστορίες των ανθρώπων του αρχαίου Φαλήρου.  

Kristina Killgrove, «"Σκελετοί με χειροπέδες": η μελέτη τους από τους αρχαιολόγους θα ρίξει φως  
στην άνοδο της Αθήνας», περιοδικό Forbes, 24 Μαρτίου 2016, Μετάφραση 
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«H αρχαία νεκρόπολη του Φαλήρου ρίχνει φως στην Αθήνα της εποχής πριν την άνοδο της 
δημοκρατίας», άρθρο του Κώστα Μαυραγάνη στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας 
Huffington Post Greece, 28 Μαρτίου 2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
με τη δημοσίευση. 

 

 
 

4.2 

https://www.huffingtonpost.gr/2016/03/28/nekropolh-falhrou_n_9555526.html
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«Τι κρύβουν οι “δεσμώτες του Φαλήρου”», άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας Το Πρώτο Θέμα, 18 Απριλίου 2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της εφημερίδας.  
 

 

 

4.3 

https://www.protothema.gr/greece/article/571177/to-mustirio-me-tous-desmotes-tou-falirou/
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«Δεσμώτες του Φαλήρου», άρθρο της Βασιλικής Τζεβελέκου στην Εφημερίδα των 
Συντακτών, 21 Απριλίου 2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τη 
δημοσίευση.  
 

 
 
 

4.4 

https://www.efsyn.gr/tehnes/art-nea/65819_desmotes-toy-faliroy
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«Οι “δεσμώτες” του Φαλήρου: μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας», άρθρο της Κυριακής 
Δαρζάνου στην ιστοσελίδα Max Mag, 09 Ιουνίου 2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα.  

 

 
 
 

4.5 

https://www.maxmag.gr/politismos/istoria/oi-quot-desmotes-quot-toy-faliroy-mia-skoteini-selida-tis-istorias/
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«Οι "δεσμώτες" του Φαλήρου στο... "CSI"», άρθρο του Σάκη Ιωαννίδη στην εφημερίδα Η 
Καθημερινή, 6 Νοεμβρίου 2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
εφημερίδας με το συγκεκριμένο άρθρο.  
 

 

4.6 

https://www.kathimerini.gr/society/881933/oi-desmotes-toy-faliroy-sto-csi/


77 

 

 

 
 
  



78 

 

 

 
 



79 

 

 
 

 



80 

 

 
 

«Οι δεσμώτες του Φαλήρου και ο "Άνθρωπος" των Αντικυθήρων στις 10 πιο σημαντικές 
ανακαλύψεις», άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η Καθημερινή στις 14 Δεκεμβρίου 
2016. Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εφημερίδας με το συγκεκριμένο 
άρθρο.  

 
 
 

4.7 

https://www.kathimerini.gr/society/887782/oi-desmotes-toy-faliroy-kai-o-anthropos-ton-antikythiron-stis-10-pio-simantikes-anakalypseis/
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«Αλλαγές στο πολίτευμα της Αθήνας»· αυτόν τον τίτλο έχει η δημοσίευση του Τζάρετ Α. 
Λόμπελ στο περιοδικό Archaeology του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου με 
ημερομηνία Ιανουάριος–Φεβρουάριος 2017. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του περιοδικού με τη συγκεκριμένη δημοσίευση.  
 

                Τα τέλη του 7ου αιώνας π.Χ. ήταν μια ταραγμένη εποχή στην αθηναϊκή ιστορία. Αν 
παλαιότερα κυβερνούσε την Αττική ένας βασιλιάς, η εξουσία του σταδιακά πέρασε στους 
αριστοκράτες, που αντλούσαν τη δύναμή τους από τις πολλές γαίες που κατείχαν και από 
την ισόβια συμμετοχή τους στα αξιώματα της πόλης. Καθώς όμως ο αιώνας πλησίαζε στο 
τέλος του, το πολιτικό κλίμα είχε αλλάξει και προετοιμαζόταν ένας νέος τύπος 
διακυβέρνησης: η διακυβέρνηση από ένα μόνο άτομο, έναν τύραννο. Μια σημαντική ταφή 
στα προάστια της πόλης έρχεται να ρίξει φως σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή της αθηναϊκής 
ιστορίας.  
Οι ανασκαφές στη νεκρόπολη στο Δέλτα του Φαλήρου έφεραν στο φως τα λείψανα 80 
αντρών, που ήταν δεμένοι μαζί στους καρπούς και θαμμένοι σε έναν ομαδικό τάφο. Οι 

4.8 

https://www.archaeology.org/issues/240-1701/features/5112-athens-mass-grave
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πρόσφατες οστεολογικές μελέτες έδειξαν ότι στην πλειονότητά τους οι άντρες αυτοί ήταν 
ηλικίας 20 με 30 ετών, αν και τέσσερις ήταν πολύ νεότεροι. Ακόμη, ότι και οι 80 είχαν 
σκοτωθεί με τον ίδιο τρόπο: με ένα θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι. Η ανακάλυψη δύο 
μικρών αγγείων που ήταν θαμμένα μαζί τους επέτρεψαν στους αρχαιολόγους να 
χρονολογήσουν την ταφή από τα μέσα έως στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Όπως υποστηρίζει 
η διευθύνουσα την ανασκαφή Στέλλα Χρυσουλάκη οι άντρες αυτοί εκτελέστηκαν μετά από 
μια απόπειρα να πάρουν την εξουσία. «Για πρώτη φορά», λέει η Χρυσουλάκη, «μπορούμε να 
τεκμηριώσουμε γεγονότα που συνέβησαν κατά τη σύγκρουση ανάμεσα στους αριστοκράτες 
τον 7ο αιώνα και τα οποία, οδήγησαν, μέσα από μια μακρά διαδικασία, στην εγκαθίδρυση 
του δημοκρατικού πολιτεύματος στην πόλη της Αθήνας».  

Τζάρετ Α. Λόμπελ, «Αλλαγές στο πολίτευμα της Αθήνας», Archaeology, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017 
Μετάφραση 
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Δραστηριότητες 
 

1. α) Χωριστείτε σε τέσσερις (04) ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα μελετάει δύο από 
τα παραπάνω άρθρα και αξιοποιώντας και οπτικό υλικό από αυτά ετοιμάζει μια 
πολυμεσική παρουσίαση (video, power point, i-doc) διάρκειας 4-5 λεπτών για την 
ανασκαφή που έγινε στο «Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος Νιάρχος» στο Δέλτα 
Φαλήρου, στα ευρήματά της, τη σημασία τους, το πώς συνδέονται με την ιστορία της 
Αθήνας την Αρχαϊκή περίοδο.  
β) Η πρώτη ομάδα αξιοποιεί για την παρουσίασή της τις πηγές 4.1 και 4.7. Η δεύτερη 

ομάδα αξιοποιεί για την παρουσίασή της τις πηγές 4.2 και 4.5. Η τρίτη ομάδα 
αξιοποιεί για την παρουσίασή της τις πηγές 4.3 και 4.8. Η τέταρτη ομάδα αξιοποιεί 
για την παρουσίασή της τις πηγές 4.4 και 4.6.  

γ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων.  
 
2. Τρεις φίλοι/φίλες επισκέπτονται το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και 

συζητούν μεταξύ τους για τους «Δεσμώτες του Φαλήρου»· τη σημασία που έχει η 
ανακάλυψή τους, τι πληροφορίες μπορούν να μας προσφέρουν για την ιστορία της 
Αθήνας κατά την Αρχαϊκή Εποχή, τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι 
αρχαιολόγοι από το εύρημα αυτό, πώς θα τους μελετήσουν κτλ.  
α) Χωριστείτε σε ομάδες των τριών (03) ατόμων και γράψτε το διάλογο (300-320 λέξεις) 

που θα μπορούσαν να έχουν οι τρεις φίλοι/φίλες που επισκέπτονται το «Ίδρυμα 
Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος Νιάρχος».  

β) Παρουσιάστε τη δουλειά σας δραματοποιημένη στην ολομέλεια των ομάδων.  
 

3. Εργάζεστε στο δελτίο σύνταξης ειδήσεων ενός ραδιοφωνικού σταθμού και πρέπει, σε 
ένα δελτίο ειδήσεων, να αναφερθείτε στους «Δεσμώτες του Φαλήρου». Ο χρόνος που 
πρέπει να αφιερώσετε στην είδηση πρέπει να είναι ανάμεσα στα 3 με 3,5 λεπτά.  
α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Η κάθε ομάδα, αξιοποιώντας στοιχεία από 

τις Πηγές του Φακέλου 4, γράφει το κείμενο της είδησης που θα εκφωνηθεί, 
αναφερόμενοι/αναφερόμενες στη σημασία που έχει η ανακάλυψή των «Δεσμωτών 
του Φαλήρου», τι πληροφορίες μπορούν να μας προσφέρουν για την ιστορία της 
Αθήνας κατά την Αρχαϊκή Εποχή, τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι 
αρχαιολόγοι από το εύρημα αυτό, πώς θα τους μελετήσουν κτλ.  

β) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια των ομάδων.  
 

4. Εργάζεστε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και σας αναθέτουν να κάνετε ένα επιτόπιο 
ρεπορτάζ για τους «Δεσμώτες του Φαλήρου» το οποίο θα παρουσιαστεί σε ένα από τα 
δελτία ειδήσεων του σταθμού.  



85 

 

α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Η κάθε ομάδα, αξιοποιώντας στοιχεία από 
τις Πηγές του Φακέλου 4, γράφει το κείμενο για το ρεπορτάζ που πρόκειται να κάνει, 
αναφερόμενοι/αναφερόμενες στη σημασία που έχει η ανακάλυψή των «Δεσμωτών 
του Φαλήρου», τι πληροφορίες μπορούν να μας προσφέρουν για την ιστορία της 
Αθήνας κατά την Αρχαϊκή Εποχή, τι πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι 
αρχαιολόγοι από το εύρημα αυτό, πώς θα τους μελετήσουν κτλ.  

β) Η κάθε ομάδα επισκέπτεται το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και 
γυρίζει ένα βίντεο διάρκειας 2,5-3 λεπτών με το ρεπορτάζ που προετοίμασε.  

γ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το τελικό προϊόν της εργασίας της στην ολομέλεια των 
ομάδων.  
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6. Φάκελος 5: Οι Δεσμώτες του Φαλήρου: Ο λόγος των αρχαιολόγων 
 
 
Η ανακάλυψη του πολυάνδριου, του μαζικού τάφου των ογδόντα δεσμωτών που 
δολοφονήθηκαν στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου, όπου κατά την αρχαιότητα εκτεινόταν 
ένα από τα μεγαλύτερα αθηναϊκά νεκροταφεία, ήταν μια αρχαιολογική ανακάλυψη 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και σημασίας. Στις παρακάτω τρεις πηγές η αρχαιολόγος 
Στέλλα Χρυσουλάκη, Έφορος Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, η οποία 
είναι υπεύθυνη της ανασκαφής, και η ομάδα της παρουσιάζουν τα πρώτα πορίσματά τους 
από την ανασκαφή του πολυανδρίου στο Δέλτα Φαλήρου.  
 
«Χώρος Αρχαιολογικών Ανασκαφών στο Δέλτα Φαλήρου», βίντεο που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Πολιτισμού «Κέντρο Σταύρος Νιάρχος» (5.1). Πατήστε εδώ  για 
να δείτε το βίντεο.  
 
«Γιατί είναι τόσο σημαντική η Νεκρόπολη του Φαλήρου;», συνέντευξη της διευθύνουσας 
την ανασκαφή στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» αρχαιολόγου Στέλλας 
Χρυσουλάκη στο Θοδωρή Αντωνόπουλος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική 
έκδοση της εφημερίδα Lifo, 12 Μαΐου 2018. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την 
ιστοσελίδα της εφημερίδας όπου δημοσιεύεται η συνέντευξη. 
 

 

5.2 

https://www.youtube.com/watch?v=zB3hDTYZZDI&t=410s
https://www.lifo.gr/culture/arxaiologia/giati-einai-toso-simantiki-i-nekropoli-toy-faliroy
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«Ομαδικό́ πορτρέτο με ένα νεκρό»́, άρθρο της υπεύθυνης για την ανασκαφή στο 
νεκροταφείο του Φαλήρου που διεξάγεται στο «Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος 
Νιάρχος» στο περιοδικό The Art of Crime [: Η τέχνη του εγκλήματος] του Εργαστηρίου 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών το Μάιο του 2020 
(Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού με το συγκεκριμένο 
άρθρο).  
 

 

5.3 

https://theartofcrime.gr/%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8C/
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Δραστηριότητες  
 

1. α) Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα μελετάει δύο από τις 
παραπάνω τρεις πηγές. Ειδικότερα, η κάθε ομάδα βλέπει το βίντεο 5.1 και μελετάει ένα από τα 
δύο κείμενα 5.2 ή 5.3.  
β) Η κάθε ομάδα ετοιμάζεται να πάρει μια συνέντευξη από την υπεύθυνη της ανασκαφής του 

νεκροταφείου στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και για αυτό ετοιμάζουν 
μια σειρά ερωτήσεων που θα υποβάλουν σχετικά με την ιστορία του χώρου, την ανασκαφή 
και τα ευρήματά της, τη σημασία τους, τον τρόπο που θα μελετηθούν, τα προβλήματα που 
πιθανόν αντιμετώπισαν κατά την ανασκαφή, αλλά και μετά κ.ά.  

γ) Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια των ομάδων το ερωτηματολόγιο που έχει 
καταρτίσει για τη συνέντευξη, τα μέλη των ομάδων συζητούν μεταξύ τους για τα 
ερωτηματολόγια και τελικά, καταρτίζουν ένα τελικό ερωτηματολόγιο και επιλέγουν μεταξύ 
τους τα δύο εκείνα άτομα που θα πάρουν τη συνέντευξη από την υπεύθυνη αρχαιολόγο για 
την ανασκαφή στο «Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος Νιάρχος».  

δ) Επιδιώξτε να πάρετε τη συνέντευξη από την υπεύθυνη της ανασκαφής και να την 
ηχογραφήσετε. 

ε) Μπορείτε, ακόμη, να βιντεοσκοπήσετε τη συνέντευξη και να δημιουργήσετε μια ταινία με 
θέμα τους «Δεσμώτες του Φαλήρου» και την ιστορία της αρχαϊκής Αθήνας.  

 
2. α) Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα μελετάει μία από τις γραπτές 

πηγές 5.2 ή 5.3 και ετοιμάζεται για μια σειρά σύντομων συνεντεύξεων με περιοίκους της 
περιοχής του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Για αυτό ετοιμάζει ένα σύντομο 
ερωτηματολόγιο για την ανακάλυψη των Δεσμωτών του Φαλήρου, τη σημασία τους για την 
ιστορία της αρχαίας Αθήνας, πώς αντιλαμβάνονται οι περίοικοι της ή οι επισκέπτες του 
«Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» τη συγκεκριμένη ανακάλυψη κ.ά.  
β) Η κάθε ομάδα επιχειρεί να κάνει αυτές τις συνεντεύξεις και να συνομιλήσει με 8-10 άντρες 

και γυναίκες διαφορετικών ηλικιών.  
γ) Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην 

ολομέλεια των ομάδων και συζητούν μεταξύ τους για αυτές.  
δ) Στο τέλος, με το υλικό που συγκέντρωσαν όλες οι ομάδες και αφού, το αξιολογήσουν και το 

επεξεργαστούν, δημιουργούν μια ταινία σχετικά με τους «Δεσμώτες του Φαλήρου», την 
ιστορία της ανασκαφής, τη σημασία του ευρήματος, αλλά και πώς γίνεται αυτό αντιληπτό 
από τους μη ειδικούς.  
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7. Αποτίμηση – Αναστοχασμός  
 
 
 
Αναφερόμενοι στους στόχους του συγκεκριμένου Θεματικού Φακέλου σημειώναμε ότι 
στόχος μας δεν είναι να κάνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες ιστορικούς, αλλά να 
τους/τις φέρουμε σε επαφή με την επιστήμη της ιστορίας και τις πειθαρχίες της, 
παρέχοντας τους/τες ταυτόχρονα τη δυνατότητα να στοχαστούν πάνω στο τι μαθαίνουν, 
πώς το μαθαίνουν, γιατί το μαθαίνουν και τι απαιτείται για αυτό.  
Η εργασία των μαθητών/μαθητριών πάνω στους Δεσμώτες του Φαλήρου και στην ιστορία 
της αρχαϊκής Αθήνας μπορεί, και οφείλει, να ολοκληρωθεί με μια συνολική αποτίμηση της 
της εμπλοκής που είχαν αυτοί/αυτές και των εργασιών που έκαναν. Μια αναστοχαστική 
συζήτηση πάνω στη δράση συνιστά και μια αξιολόγηση της ίδιας της δράσης, των 
εκπαιδευτικών υλικών, της διδακτικής μεθοδολογίας και μπορεί να αποτελέσει το 
εφαλτήριο για συμπληρώσεις, βελτιώσεις τόσο του συγκεκριμένου Θεματικού Φακέλου 
όσο και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προτείνεται. Για αυτό ο λόγος των 
μαθητών και των μαθητριών είναι σημαντικός.  
Σε μια τέτοια δράση οι μαθητές/μαθήτριες συζητούν, μεταξύ άλλων, και για τα παρακάτω:  
 Για τη σημασία της μελέτης του νεκροταφείου του Φαλήρου για την ιστορία της 

αρχαϊκής Αθήνας.  
 Για το ειδικό βάρος που μπορεί να έχει η ανακάλυψη των «Δεσμωτών του Φαλήρου» 

για την ιστορία της πόλης-κράτους της Αθήνας.  
 Για το πώς η αρχαιολογία μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την 

ιστορία, ιδιαίτερα για περιόδους που δεν υπάρχουν γραπτές πηγές.  
 Για το αν βρήκαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα.  
 Για το τι δε βρήκαν ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Για το τι θεωρούν ότι αποκόμισαν από την εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη δράση. 
 Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και πώς μπόρεσαν, αν μπόρεσαν, να τις 

αντιμετωπίσουν.  
 Για το πώς αξιοποίησαν την τεχνολογία της πληροφορικής στην εργασία τους.  
 Για το αν η ενασχόληση τους με το συγκεκριμένο θέμα τους/τις βοήθησε στο μάθημα 

της ιστορίας στο σχολείο.  
 Για τι είδους αλλαγές, συμπληρώσεις, προτάσεις θα έκαναν σε σχέση με το περιεχόμενο 

του Θεματικού Φακέλου. 
 Για το αν οι μεταξύ τους σχέσεις δοκιμάστηκαν κατά τη συμμετοχή τους στη δράση και 

πώς μπόρεσαν, αν μπόρεσαν, να ξεπεράσουν τέτοιου είδους προβλήματα.  
 Για το αν θα συμμετείχαν σε μια ανάλογη δράση και γιατί θα το έκαναν αυτό.  
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Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές για το περιεχόμενο που θα μπορούσε να έχει μια 
αναστοχαστική συζήτηση με θέμα το συγκεκριμένο Θεματικό Φάκελο. Όπως, έχει 
προαναφερθεί εξάλλου, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια ανοιχτή διαδικασία που 
καθορίζεται από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο αυτή εγγράφεται. Κάθε ομάδα έχει 
τη δική της δυναμική που καθορίζεται από τις πολλαπλές ταυτότητες των υποκειμένων 
της, το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/μαθητριών, το γλωσσικό τους υπόβαθρο, την 
κοινωνική τους θέση, συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν, αλλά και συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορεί να τους/τις διακρίνουν, 
τις μεταξύ τους σχέσεις. Από την άλλη και η διδασκαλία εξαρτάται και αυτή από μια σειρά 
παράγοντες: την επάρκεια του/της εκπαιδευτικού, τα υλικοτεχνικά μέσα που έχει στη 
διάθεσή του/της, την πρόθεσή του/της να εργαστεί (ή και να πειραματιστεί) με 
διαφορετικά υλικά και σε διαφορετικό πλαίσιο, σίγουρα πολύ πιο ανοιχτό από αυτό των 
υφιστάμενων, αλλά και των επερχόμενων, Προγραμμάτων Σπουδών. Για αυτό μια 
αναστοχαστική συζήτηση πάνω στο Θεματικό Φάκελο και στις δράσεις που έγιναν στα 
πλαίσια του επιβάλλεται να γίνει. Επιβάλλεται γιατί μπορεί να αναδείξει τα θετικά σημεία, 
αλλά και τα λάθη, τις παραλείψεις. Ωστόσο, μόνο έτσι αναδεικνύονται οι απαιτούμενες 
αλλαγές, που μπορεί να γίνουν επιδιωκόμενες βελτιώσεις, όλων των εμπλεκομένων, 
μαθητών/μαθητριών και καθηγητών/καθηγητριών.  
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8. Επίμετρο 
 
 
8.1. Δεσμώτες του Φαλήρου: η ανάδειξη του ευρήματος 
Η ανακάλυψη των δεσμωτών του Φαλήρου έθεσε στη δημόσια σφαίρα και το θέμα της 
ανάδειξης του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού ευρήματος: πώς μπορεί το εύρημα αυτό 
να γίνει προσιτό στο ευρύτερο κοινό, πώς μπορεί να αναδειχτεί; τι ενέργειες πρέπει να 
γίνουν; μπορεί να κατασκευαστεί ένα μουσείο in situ αποκλειστικά για αυτούς; ή μήπως 
ένα μουσείο για την ανασκαφή στο Δέλτα του Φαλήρου;   
Παρακάτω συγκεντρώθηκαν μια σειρά από δημοσιεύματα για αυτά τα θέματα, τα οποία 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολλαπλώς: μπορούν να αποτελέσουν (όλα ή ορισμένα 
από αυτά) αντικείμενο προς συζήτηση μεταξύ των μελών των ομάδων, μπορούν να 
αποτελέσουν το θέμα ενός ακόμα φακέλου ή, ακόμη, και το θέμα μιας μικρής ταινίας 
(βίντεο) από τους μαθητές και τις μαθήτριες με θέμα την ανάδειξη αυτού του ιδιαίτερα 
σημαντικού ευρήματος.  
 
 [8.1] «“Δεσμώτες του Φαλήρου”: ένα μεγάλο μέρος του σημαντικού ευρήματος έχει 

χαθεί», άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδα Ναυτεμπορική, 22.01.2020. 
https://m.naftemporiki.gr/story/1552996/desmotes-tou-falirou-ena-megalo-meros-tou-
monadikou-eurimatos-exei-idi-xathei [πρόσβαση: 09.07.2022] 

 [8.2] «Σε πολύ κακή κατάσταση οι “Δεσμώτες του Φαλήρου” δηλώνει η Λ. Μενδώνη: 
Ζητά αναπομπή στο ΚΑΣ», άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Η 
Καθημερινή, 22.01.2020.  
https://www.kathimerini.gr/society/1061435/se-poly-kaki-katastasi-oi-desmotes-toy-
faliroy-dilonei-i-l-mendoni-zita-anapompi-sto-kas/ [πρόσβαση: 09.07.2022] 

 [8.3] «Χάνονται οι Δεσμώτες του Φαλήρου;», άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας Το Πρώτο Θέμα, 22.01.2020.  
https://www.protothema.gr/culture/article/967423/hanodai-oi-desmotes-tou-falirou/ 
[πρόσβαση: 09.07.2022] 

 [8.4] «Οργή Μενδώνη για τους “Δεσμώτες του Φαλήρου”: “Ένα μεγάλο μέρος του 
μοναδικού ευρήματος έχει ήδη χαθεί”», άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδα Huffington Post Greece, 22.01.2020. 
 https://www.huffingtonpost.gr/entry/orye-mendone-yia-toes-desmotes-toe-faleroe-ena-
meyalo-meros-toe-monadikoe-eerematos-echei-ede-
chathei_gr_5e286b2ec5b6779e9c2b9e57 [πρόσβαση: 09.07.2022] 

 

https://m.naftemporiki.gr/story/1552996/desmotes-tou-falirou-ena-megalo-meros-tou-monadikou-eurimatos-exei-idi-xathei
https://m.naftemporiki.gr/story/1552996/desmotes-tou-falirou-ena-megalo-meros-tou-monadikou-eurimatos-exei-idi-xathei
https://www.kathimerini.gr/society/1061435/se-poly-kaki-katastasi-oi-desmotes-toy-faliroy-dilonei-i-l-mendoni-zita-anapompi-sto-kas/
https://www.kathimerini.gr/society/1061435/se-poly-kaki-katastasi-oi-desmotes-toy-faliroy-dilonei-i-l-mendoni-zita-anapompi-sto-kas/
https://www.protothema.gr/culture/article/967423/hanodai-oi-desmotes-tou-falirou/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/orye-mendone-yia-toes-desmotes-toe-faleroe-ena-meyalo-meros-toe-monadikoe-eerematos-echei-ede-chathei_gr_5e286b2ec5b6779e9c2b9e57
https://www.huffingtonpost.gr/entry/orye-mendone-yia-toes-desmotes-toe-faleroe-ena-meyalo-meros-toe-monadikoe-eerematos-echei-ede-chathei_gr_5e286b2ec5b6779e9c2b9e57
https://www.huffingtonpost.gr/entry/orye-mendone-yia-toes-desmotes-toe-faleroe-ena-meyalo-meros-toe-monadikoe-eerematos-echei-ede-chathei_gr_5e286b2ec5b6779e9c2b9e57
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 [8.5] «ΥΠΠΟΑ: Οι δεσμώτες του Φαλήρου εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους», άρθρο 
στην ιστοσελίδα του περιοδικού Παράλλαξη, 22.01.2020. 
 https://parallaximag.gr/yppoa-oi-desmotes-tou-falirou-egkataleifthikan-stin-tychi-tous-
63492 [πρόσβαση: 09.07.2022] 

 [8.6] «Προς “ξήλωμα” και οι Δεσμώτες του Φαλήρου», άρθρο στην ιστοσελίδα tvxs, 
23.01.2020. 
 https://tvxs.gr/news/ellada/pros-ksiloma-kai-oi-desmotes-toy-faliroy  
 [πρόσβαση: 09.07.2022] 
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8.2 Συμπληρωματικές Πηγές 
 
Ο Θέογνις (570-485 π.Χ.) ήταν λυρικός ποιητής. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια 
των Μεγάρων. Στην εποχή του σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην πόλη-κράτος. Μια 
από τις σημαντικότερες αφορούσε στον πλουτισμό πολλών ανθρώπων από τα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα, που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στην πολιτική. Εξελίξεις 
με τις οποίες ο Θέογνις δε συμφωνούσε. Στο παρακάτω απόσπασμα από μια ελεγεία του, 
απευθυνόμενος στον Κύρνο, έναν άλλο αριστοκράτη, κάνει λόγο για το πόσο άλλαξε η 
κοινωνία και πόσο έχουν ανέρθει κοινωνικά άνθρωποι που, κατά το Θέογνι, δεν το 
αξίζουν.  

Η πόλη, Κύρνε, είναι η ίδια, αλλά οι άνθρωποί της άλλαξαν.  
Παλιότερα, μήτε δίκιο γνώριζαν μήτε νόμους, 
στα πλευρά τους φθαρμένα κατσικίσια δέρματα φορούσαν  
και στην ύπαιθρο, σαν τα ελάφια, ζούσαν.  
Τώρα, άριστε Κύρνε, αυτοί είναι οι αγαθοί.  
Κι όσοι ήταν άριστοι πριν, τώρα θεωρούνται μηδαμινοί. 
Ποιος λοιπόν μπορεί να τα ανεχτεί όλα αυτά;  
Τώρα, αναμεταξύ τους, χαριεντίζονται και αναμεταξύ τους διασκεδάζουν,  
χωρίς να τους νοιάζει τι είναι καλό και τι δεν είναι. 

Θέογνις, Ελεγεία (απόσπασμα), στ. 53-60, 6ος αιώνας π.Χ. 
 
Η κατάσταση των αγροτών στην Αθήνα στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. μέσα από δύο Πηγές 
της αρχαιότητας. Η πρώτη είναι απόσπασμα από ένα ποίημα του Σόλωνα (639-559 π.Χ.) 
και η δεύτερη απόσπασμα από το έργο του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) Αθηναίων Πολιτεία. 

Κι Αθηναίους πολλούς,  
που δίκια ή άδικα είχαν πουληθεί μακριά, 
στη θεόχτιστη πατρίδα τούς ξανάφερα· 
άλλοι, που χρέη αβάσταχτα τους πιέζανε, 
μόνοι είχαν φύγει και, γυρνώντας δω κι εκεί, 
την αττική τους γλώσσα είχαν ξεχάσει πια, 
κι απ᾽ της σκλαβιάς άλλοι υποφέραν την ντροπή 
εδώ στον τόπο, μπρος στο αγρίεμα τρέμοντας 
των αφεντάδων. Όλους τούς λευτέρωσα. 

Σόλων, Ελεγεία (απόσπασμα), 6ος αιώνας π.Χ. 
Μετάφραση: Θρ. Σταύρου 

 

             Αργότερα σημειώθηκαν ταραχές για μεγάλο διάστημα ανάμεσα στους ευγενείς και 
στο λαό. Γιατί το πολίτευμα των Αθηναίων ήταν ολιγαρχικό από κάθε άποψη και πιο 
συγκεκριμένα οι φτωχοί ήταν υποδουλωμένοι στους πλούσιους, και οι ίδιοι και τα παιδιά 
τους και οι γυναίκες τους. Αυτοί ονομάζονταν πελάτες και εκτήμοροι, γιατί καλλιεργούσαν 
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τα χωράφια των πλουσίων πληρώνοντας αυτό το ποσό. Όλη η γη ήταν στα χέρια των λίγων· 
και αν δεν μπορούσαν να πληρώσουν το μίσθωμα, και οι ίδιοι και τα παιδιά τους γίνονταν 
δούλοι. Όλα τα δάνεια συνάπτονταν με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία [του 
δανειζόμενου] μέχρι τη εποχή του Σόλωνα, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος προστάτης του λαού. 
Η σκληρότερη και η πικρότερη πλευρά του πολιτεύματος για τους πολλούς ήταν ο θεσμός 
της δουλείας· αλλ’ όμως ήταν απογοητευμένοι και για άλλα πράγματα, γιατί μπορεί να πει 
κανείς ότι δεν υπήρχε τίποτε στο οποίο μπορούσαν να συμμετέχουν.   

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 2, 4ος αιώνας π.Χ. 
 
Στην επινόηση του νομίσματος και στις συνέπειες αυτής αναφέρονται τα παρακάτω δύο 
αποσπάσματα από τα έργα δύο σύγχρονών μας ιστορικών.  

Στη διάρκεια της Γεωμετρικής περιόδου οι συναλλαγές έπαψαν να γίνονται με ανταλλαγή 
προϊόντων και άρχισαν να χρησιμοποιούνται σιδερένιοι οβελοί. Αργότερα, στην αρχή του 
7ου αιώνα, οι κάτοικοι της Λυδίας εφεύραν την κοπή μεταλλικών νομισμάτων που στην 
αρχή ήταν κομμάτια από ήλεκτρο, φυσικό κράμα από χρυσάφι και ασήμι, με γραμμώσεις 
πάνω τους. Αυτή η συνήθεια διαδόθηκε γρήγορα στην Ιωνία και τακτικές εκδόσεις ιωνικών 
και λυδικών νομισμάτων χρονολογούνται από τις αρχές του 7ου αιώνα. Στο δυτικό Αιγαίο οι 
κάτοικοι της Αίγινας ήταν οι πρώτοι που έκοψαν δικά τους νομίσματα, τους  ασημένιους  
στατήρες, που  είχαν  βάρος 12,3 γραμμάρια  και που  η κυκλοφορία τους ήταν μεγάλη. Η 
Κόρινθος δεν έμεινε πολύ πίσω από την Αίγινα στη νομισματική. Το βασικό της νόμισμα ήταν 
το ασημένιο δίδραχμο που ζύγιζε περίπου 8,6 γραμμάρια και ήταν πολύ ελαφρότερο από 
τον νόμισμα της Αίγινας. Στη Χαλκίδα, στην Ερέτρια και στην Αθήνα μιμήθηκαν το 
νομισματικό σύστημα της Κορίνθου που κατέληξε να γίνει γνωστό σαν ευβοϊκό νομισματικό 
σύστημα. Η εφεύρεση της νομισματοκοπίας βοήθησε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του 
εμπορίου, ταυτόχρονα όμως η εισαγωγή των νομισμάτων σ’ ένα αγροτικό κόσμο έμελλε να 
έχει βαθιές κοινωνικές συνέπειες, γιατί τώρα εφαρμοζόταν μια νέα μορφή πλούτου 
ανεξάρτητη από τη γη. Άνθρωποι με ταπεινή καταγωγή μπορούσαν να γίνουν πλούσιοι 
έμποροι ή βιοτέχνες και να διεκδικήσουν τα πολιτικά δικαιώματα που είχαν ως τότε 
αποκλειστικά και μόνο οι κτηματίες. 

Τζ. Γ. Μπότσφορντ – Τσ. Α. Ρόμπινσον, Αρχαία ελληνική ιστορία, μετάφραση: Σ. Τσιτσώνης,  
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008, σ. 77 

 

Οι Έλληνες τελειοποίησαν την εφεύρεση των βασιλιάδων της Λυδίας και απέκτησαν ένα 
πολύτιμο μέσον, απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός μεγάλου διαμεσογειακού εμπορίου. 
Χάρη στο νόμισμα, τολμηροί́ έμποροι θα δημιουργήσουν μεγάλες περιουσίες, που για πρώτη 
φορά ́ είναι περιουσίες κινητές και όχι κτηματικές. Μερικοί ́ αναμεσά́ τους είναι ευγενείς, 
αλλά ́ πολλοί́ άλλοι είναι απλοί́ άνθρωποι του λαού́, των οποίων ο πλουτισμός θα 
δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά́ και πολιτικά ́προβλήματα.  

P. Levêque, L'Aventure grecque, Παρίσι: Le Livre de Poche, 1997, σ. 159-160 
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Στην οπλιτική φάλαγγα αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από το έργο δύο 
σύγχρονών μας ιστορικών.  
 

              Η δύναμη της φάλαγγας των οπλιτών βασιζόταν ασφαλώς στη δύναμή τους και, 
ακόμη περισσότερο, στη συνοχή και την αλληλεγγύη τους. Ο πολεμιστής όφειλε από τη μια 
να υπακούει στον αρχηγό και από την άλλη να μην κάνει τίποτε ξεχωριστά από τους άλλους. 
Αυτό το δεύτερο μπορεί να ήταν σημαντικότερο από το πρώτο. Άλλωστε, στη διάταξη της 
φάλαγγας ο οπλίτης βρισκόταν συνήθως δίπλα σε έναν γνωστό του, έναν φίλο ή έναν 
γείτονα, με τον οποίο είχε ισχυρούς δεσμούς. 
Την αυτενέργεια του οπλίτη απέτρεπε ένας σοβαρός λόγος. Η ασπίδα, με τον τρόπο που την 
κρατούσε, άφηνε ακάλυπτο τον δεξιό του ώμο. Για να τον προστατέψει, ήταν υποχρεωμένος 
να στέκεται κοντά στον δεξιό συμπολεμιστή του και να εκμεταλλεύεται την ελεύθερη 
αριστερή πλευρά μιας ξένης ασπίδας. […] Η μετάβαση στο νέο είδος πολέμου δίνει την 
εντύπωση μιας επανάστασης. Ολοκληρωμένη απαιτούσε οπλισμό με τεχνολογικές 
απαιτήσεις και πολεμιστές με συνοχή και υψηλό φρόνημα. Οι οπλίτες δεν ήταν ευγενείς ούτε 
επαγγελματίες στρατιώτες. Ήταν οι εύποροι αγρότες […] και, ολοένα και περισσότερο, 
αγρότες από λιγότερο εύπορα νοικοκυριά. Τέτοιοι άνδρες υπήρχαν πολλοί. Ανάλογα με την 
πόλη και την περίσταση, αριθμούσαν από λίγες έως πολλές χιλιάδες. Για να στρατευτούν στις 
φάλαγγες χρειάζονταν δύο πράγματα: επαρκές εισόδημα, ώστε να προμηθευτούν τα ακριβά 
όπλα, και κίνητρα για να τα χρησιμοποιήσουν. 
Το ισχυρότερο κίνητρο για να εξοπλιστούν με δικά τους έξοδα και να πολεμήσουν ήταν η 
διασφάλιση της ατομικής τους ιδιοκτησίας. Στη φάλαγγα των οπλιτών […] πολεμούσαν 
[…] αγρότες για τη γη τους - και τη γη που ήλπιζαν να αποκτήσουν. Οι περισσότερες και 
συνηθέστερες συγκρούσεις της εποχής ήταν μεταξύ γειτονικών πόλεων για τη διεκδίκηση 
μιας σπιθαμής γης […]. 

Δ. Ι. Κυρτάτας, Σπ. Ι. Ράγκος, «Είναι ωραίο να πεθαίνει ο γενναίος άνδρας πέφτοντας στην πρώτη 
γραμμή», Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος – πολιτική – πολιτισμός, 2010 

 
Στη σχέση των τυράννων και του δήμου αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσματα από τα 
έργα δύο σύγχρονών μας ιστορικών.  
 

               Ο κυριότερος λόγος που καθιστούσε την εγκαθίδρυση μιας τυραννίας επιθυμητή από 
τον δήμο, ή πάντως από μια μεγάλη μερίδα του, ήταν ο πόλεμος. Οι περισσότερες ελληνικές 
πόλεις βρίσκονταν σε αυξανόμενη ένταση με γειτονικές κοινότητες για τον έλεγχο της γης, 
αλλά και με μακρινές για τον έλεγχο περιοχών κατάλληλων προς αποικισμό, επομένως πάλι 
για τον έλεγχο καλλιεργήσιμων εδαφών. Οι ανάγκες του πολέμου απαιτούσαν ικανούς 
στρατηγούς, όχι κληρονομικούς άρχοντες. Ο Κύψελος και ο Περίανδρος [τύραννοι της 
Κορίνθου], μεταξύ άλλων, ήταν αποτελεσματικοί οργανωτές του στρατού και πρόθυμοι να 
στηριχτούν στη δύναμη και τη βούληση των οπλιτών. Για να επέλθει μια αλλαγή που θα 
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περιόριζε την εξουσία και την αυθαιρεσία των ευγενών, χρειαζόταν μια επίσης αυθαίρετη 
και αποφασιστική παρέμβαση. 
Προκειμένου να εξασφαλίσουν στρατιωτικές επιτυχίες, οι τύραννοι έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τον δήμο, από τον οποίο προέρχονταν οι οπλίτες. Σε αντίθεση με τους 
ευγενείς, που προτιμούσαν να επιδεικνύουν τη δόξα των προγόνων τους, αυτοί είχαν κάθε 
λόγο να αναδείξουν τη δόξα της πόλης και των πολιτών. Επέβλεψαν την κατασκευή 
λαμπρών ναών και την εκτέλεση άλλων δημόσιων έργων, δίνοντας στους αντιπάλους τους 
την εντύπωση ότι επιθυμούσαν απλώς να κρατούν τον λαό απασχολημένο. Επιπλέον, 
προσπάθησαν να καταστήσουν τις εορτές υπόθεση όλου του δήμου, τονώνοντας το ηθικό 
του και το αίσθημα ενότητας που απαιτούσαν οι περιστάσεις.  

Δ. Ι. Κυρτάτας, Σπ. Ι. Ράγκος, «Ένας μεγάλος βράχος έπεσε πάνω στους άρχοντες»,  
Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος – πολιτική – πολιτισμός, 2010  

 

Ο ουσιαστικός παράγοντας είναι το αποτέλεσμα που έχει στον κοινό́ άνθρωπο η 
αντικατάσταση τη αριστοκρατικής μερίδας από́ ένα σταθερό́, συνεχές και προστατευτικό ́
καθεστώς. Παλιότερα ένας φτωχός μπορούσε να προσφύγει μόνον στον πάτρονά του, που 
ανήκε στην ανώτερη τάξη και του οποίου η θέση στα πολιτικά́ πράγματα ήταν αβέβαιη, ενώ 
οι ενέργειές του δεν ξεπερνούσαν το επίπεδο του κομματικού́ ανταγωνισμού́. Στο πρόσωπο 
του τυράννου είχε έναν αφέντη, αλλά́ έναν αφέντη που η θέση του ήταν εξασφαλισμένη και 
οι αποφάσεις του δεσμευτικές για τους άλλους. Παράλληλα είχε έναν αφέντη, που ευνοούσε 
τους μικρούς γαιοκτήμονες και υιοθετούσε μέτρα ευνοϊκά́ για την βιοτεχνία και το εμπόριο. 
Η περιγραφή́ του Πεισίστρατου από́ τον Αριστοτέλη, όπου τον παρουσιάζει ως ηγέτη του 
δήμου, αν και δεν είναι μια σωστή́ περιγραφή́ του τρόπου που τον ανέδειξε στην εξουσία, 
μπορεί́ να σταθεί́ αν θεωρηθεί́ πως αναφέρεται στον τρόπο που χρησιμοποίησε την εξουσία 
όταν την κατέλαβε.  

A. Andrewes, Η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, μετάφραση: Μαίρη Κάσσου, Αθήνα: Εκδόσεις 
Καρδαμίτσα, 21992, σ. 157-158 

 
Στο θεσμό της ικεσίας και του ασύλου και στη σημασία τους στην αρχαία ελληνική 
κοινωνία αναφέρονται τα παρακάτω απόσπασμα από το έργο δύο σύγχρονών μας 
μελετητών. 
 

             Η ικεσία σε ιερό χώρο απαιτεί τη φυσική επαφή με τον βωμό, τον περίβολο του ιερού 
ή το άγαλμα της θεότητας, διά της οποίας πιστεύεται ότι μεταδίδεται η θεϊκή δύναμη στον 
ικέτη. Για να δηλώσει την ιδιότητά του και ν’ αποκτήσει μεγαλύτερη επισημότητα η πράξη 
της ικεσίας, ο ικέτης κρατά την ικετηρία, δηλαδή κλαδί ελιάς τυλιγμένο με άσπρο μαλλί […]. 
Το κράτημα ενός κλαδιού είναι γενικά σύμβολο κοινωνικής θέσης και εξουσίας, δηλώνει στην 
ουσία την αύξηση της δύναμης του χεριού και της ακτίνας δράσης του. Στην περίπτωση 
ικεσίας πρόκειται για τελετουργική μεταφορά από κάποιον που ζητά ειρήνη, συγχώρεση, 
προστασία, άσυλο. […]  
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Ο ικέτης κρατούσε την ικετηρία στο χέρι του και στη συνέχεια μπορούσε να την αφήσει 
επάνω στο βωμό ή στον χώρο του ιερού. Στις περιπτώσεις ικεσίας σε ιερό χώρο, αποδέκτες 
της κατά κύριο λόγο δεν είναι οι άνθρωποι αλλά οι θεοί. Το τελετουργικό απευθύνεται στη 
θεότητα στο ιερό της οποίας λαμβάνει χώρα η ικεσία και στον βωμό της οποίας 
κατατέθηκαν οι κλάδοι, και η οποία αναμένεται να είναι προστατευτική. Οι συμβολικές 
ενέργειες (κλαδιά, μαλλί, άγγιγμα βωμού) είναι στοιχεία που ενεργοποιούν τη θεότητα. Με 
τις συμβολικές αυτές πράξεις ο ικέτης φεύγει από την καθημερινότητα και υπογραμμίζεται 
το ειδικό καθεστώς του. Περνάει το εικονικά σύνορα όπου δεν υπάρχει πρόσβαση άλλων 
ανθρώπων, τίθεται στην εξουσία των θεών. Αυτό δεν σημαίνει ατιμωρησία αλλά μεταβίβαση 
της ευθύνης για την τιμωρία από τους ανθρώπους στους θεούς. Η λατρεία είναι σχέση 
ανταποδοτική και ο θεό είναι υποχρεωμένος απέναντι στον ικέτη.  

Δέσποινα Καρέλλη, Το μοτίβο της ασυλίας στην αρχαία ελληνική τραγωδία  
και η αποτύπωσή του στην αγγειογραφία της κλασικής εποχής, Διδακτορική Διατριβή,  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 2018, σ. 25-27 
 

               Η παραβίαση του ασύλου αντιμετωπιζόταν ως βαρύτατο έγκλημα, ως προσβολή του 
θείου και του ανθρώπινου νόμου («ιεροσυλία»), είτε επρόκειτο για διαρπαγή αντικειμένου 
του ιερού τόπου, είτε και για καταδίωξη ικετών, αφού οι τελευταίοι θεωρούνταν «ιεροί τε 
και αγνοί» […]. Ιδιαίτερη εντύπωση στην αρχαία Ελλάδα είχε προκαλέσει η δολοφονία 
οπαδών του Αθηναίου στασιαστή Κύλωνα επάνω στον των Ευμενίδων, στην Ακρόπολη, όπου 
είχαν καταφύγει ως ικέτες, και στους έξω από το ναό χώρους, όπου τους είχαν παρασύρει 
με ψεύτικες υποσχέσεις οι διώκτες τους […]. Όπως αναφέρεται, τόσο εκείνοι που 
σκότωσαν τους Κυλωνίδες όσο και οι απόγονοί τους χαρακτηρίστηκαν ιερόσυλοι και 
ανοσιουργοί απέναντι στη θεά […]. Εκτός όμως από την άμεση δολοφονία, ως προσβολή 
του ασύλου θεωρούνταν και η έμμεση αφαίρεση της ζωής του ικέτη, με αποκλεισμό δηλ. της 
δυνατότητάς του να τρέφεται. […] Ειδικότερα, η προσβολή του ασύλου θεωρούνταν ότι 
προκαλούσε την οργή των θεών και επέσυρε στους παραβάτες σκληρότατες συνέπειες, 
συνήθως επώδυνο θάνατο.  

Ν. Κουράκης, «Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες»,  
περιοδικό Πρόσφυγες, Ιούλιος 1989, σ. 17 

 
Στους τόπους ταφής των νεκρών στην αρχαϊκή περίοδο αναφέρεται το παρακάτω 
απόσπασμα από το έργο δύο σύγχρονών μας μελετητριών.  
 

              Κατά́ την αρχαϊκή́ εποχή́ οι ταφές με καύσεις συνυπάρχουν με τους ενταφιασμούς 
ενήλικων. Ο πιο απλός τρόπος ενταφιασμού́ είναι ένας λάκκος με διαστάσεις ανάλογες με το 
ύψος του νεκρού́. Ίχνη ξύλινων φερέτρων διαπιστώθηκαν σε πολλούς τάφους, αλλά ́έχουν 
σωθεί́ λίγα μεταλλικά́ εξαρτήματα από́ αυτά́. Πιο μνημειακοί́ τάφοι ήταν οι κιβωτιόσχημοι 
και οι θαλαμοειδείς, που προορίζονταν για τις πλουσιότερες ταφές. Σπάνιοι είναι οι 
ενταφιασμοί ́ενήλικων σε πίθους. Ο μεγάλος αριθμός παιδικών ταφών μαρτυρεί ́το ιδιαίτερα 
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υψηλό́ ποσοστό́ θνησιμότητας σε αυτή́ την ηλικία, και ο τρόπος ταφής τους είναι ανάλογος 
με των ενηλίκων, ενώ́, όπως και παλαιότερα, τα νήπια και πολύ́ μικρά ́παιδιά ́μπορούσαν να 
θάβονται μέσα σε αγγεία (εγχυτρισμοί). Ένας ξεχωριστός τύπος ταφής στην αρχαϊκή́ 
περίοδο είναι με πρωτογενή́ καύση, δηλαδή́ όταν ο νεκρός αποτεφρώνεται επί τόπου στον 
τάφο και όχι σε γειτονική́ πυρά́. Συχνά́ τότε απανθρακωμένα ξύλα σώζονται μέσα στον 
τάφο και πολλές προσφορές βρίσκονται σπασμένες και καμένες έξω από́ τον τάφο 
(εναγισμοί). […] Η αποτέφρωση των νηπίων ήταν αποδεκτή́ αλλά́ όχι συνηθισμένη 
πρακτική́. Πάνω από́ τον τάφο (με καύση ή με ενταφιασμό)́ υψώνονται τύμβοι από́ καθαρό́ 
χώμα ή ανακατεμένο με κονίαμα και όστρακα αγγείων. Ο τύμβος ήταν η πιο δημοφιλής 
μορφή́ σήμανσης των τάφων πριν από́ το τέλος του 7ου αι[ώνα] π.Χ., γι’ αυτό́ οι 
περισσότεροι κυκλικοί ́ τύμβοι χρονολογούνται πριν από́ το 600 π.Χ. και στη συνέχεια 
μειώνονται και οι διαστάσεις τους είναι μικρότερες. Οι μεγάλοι τύμβοι είχαν συχνά ́ ως 
επίστεψη ένα είδος σήματος και οι επιτύμβιες στήλες ήταν μία τέτοια επίστεψη […].  

Ελένη Μανακίδου – Φλώρα Μανακίδου, Εν οίκω και εν δήμω. Όψεις του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου 
μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή,  

Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, 2015, σ. 48 
 
Στις 21 Απριλίου 1967 έγινε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών με το οποίο 
εγκαθιδρύθηκε η Δικτατορία των Συνταγματαρχών (1967-1974). Μια από τις πρώτες 
κινήσεις των πραξικοπηματιών ήταν και η σύλληψη χιλιάδων πολιτών που πίστευαν ότι 
θα αντιστέκονταν σε αυτούς ή δεν ήταν αρεστοί πολιτικά. Πολλοί από αυτούς οδηγήθηκαν 
στον Ιππόδρομο που είχε μεταβληθεί σε ένα στρατόπεδο. Εκεί δολοφονήθηκε από ένα 
λοχαγό της Χούντας και ο Παναγιώτης Ελής, ένας πολιτευτής της Ενιαίας Δημοκρατικής 
Αριστεράς (ΕΔΑ). Στο γεγονός αυτό αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσματα από δύο 
κείμενα, που γράφτηκαν μεταγενέστερα, από δύο συγκρατούμενους του Παναγιώτη Ελή. 
Το πρώτο προέρχεται από ένα άρθρο στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», ενώ το δεύτερο 
είναι ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο ενός σύγχρονού μας ιστορικού.  
 

        Στις 22 ή 23 Απριλίου του 1967, όταν οι συνταγματάρχες διέπραξαν το πραξικόπημά τους, 
είχα την ατυχία να είμαι αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας του φόνου του άτυχου Ελή, σε 
μια μεγάλη αίθουσα ή απλώς υπόστεγο του παλιού Ιπποδρόμου, στο Δέλτα του Φαλήρου. 
Είχαμε συλληφθεί από το πρωί της πρώτης μέρας του πραξικοπήματος, μερικοί από τα 
χαράματα. Μαζί με όλους και ο Ελής. 
Φονιάς, ένας νεαρός ανθυπολοχαγός ή υπολοχαγός, ο οποίος μετά το 1974 καταδικάστηκε 
και έμεινε αρκετά χρόνια στη φυλακή. Ο χρόνος του φόνου: Προχωρημένο απριλιάτικο και 
βροχερό απόγευμα, δεν είχε ακόμη σουρουπώσει. Ακριβής τόπος: Ο Ελής, μαζί με άλλους 
κρατουμένους, ερχόταν βιαστικά, αν όχι τρέχοντας, από την αλάνα του Ιπποδρόμου, όπου 
μια μικρή ομάδα στρατιωτών, με προτεταμένες λόγχες και αυτόματα, τους συνόδευε για τις 
σωματικές τους ανάγκες. Επικεφαλής ο θερμοκέφαλος ανθυπολοχαγός, ο οποίος 
κραδαίνοντας περίστροφο εκραύγαζε τα γνωστά συνθήματα, «κομμούνια θα πεθάνετε» 
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κ.λπ. […] Είχαν δυστυχώς τη γνώμη ότι με τον τρόπο αυτόν θα πετύχουν ταυτόχρονα 
σωματική άσκηση, διαμόρφωση φρονήματος και αναγκαστική αποδοχή της πιο ανόητης 
πειθαρχίας. Πιστεύω ότι μέσα σ’ αυτήν την περίπλοκη διαδικασία, οι διωκόμενοι 
τρομοκρατούνται, αλλά οι διώκτες εξάπτονται (επιτέλους, μια ευκαιρία για να ασκήσουν 
εξουσία, κάποια εξουσία, και ήδη αισθάνονται την ηδονή της) και … τα όπλα 
εκπυρσοκροτούν από μόνα τους! 
Έτσι, μόλις ο άτυχος Ελής πέρασε τη μεγάλη πόρτα του θαλάμου και δεν υπήρχε η παραμικρή 
πιθανότητα να … δραπετεύσει ή κατά άλλο τρόπο να απειθαρχήσει … το περίστροφο του 
ανθυπολοχαγού εκπυρσοκρότησε από μόνο του, μισό μέτρο πίσω από το κεφάλι του 
θύματος! 
Καθόμασταν σε μια κουβέρτα στο δάπεδο του θαλάμου […]. Ακούσαμε τον πυροβολισμό 
και είδαμε τον Ελή να πέφτει. Δίπλα από μας καθόταν ο Γιάννης Ρίτσος, άκουσε και αυτός 
και είδε και αμέσως, με απόγνωση και αποτροπιασμό, έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια 
του. 
Λίγα μέτρα πιο πέρα καθόταν ο δημοσιογράφος και ιστορικός […] Τάσος Βουρνάς, που 
αργότερα κατέγραψε το περιστατικό όπως τώρα το αφηγούμαι, καμιά διαφορά στην 
περιγραφή των γεγονότων. […]  

Αντώνης Καρκαγιάννης, «Απρεπής ιστοριούλα»,  εφημερίδα Η Καθημερινή, 16.12.2009 

 

[…] Είχαμε πια συνηθίσει τους ήχους, τις κραυγές και τις βρισιές, όταν ξαφνικά φάνηκε δύο 
βήματα έξω από την πόρτα του θαλάμου ένας αξιωματικός με ροδαλό πρόσωπο 
καλοταϊσμένου μπεμπέ να κυνηγά έναν κρατούμενο, κρατώντας στο χέρι του ένα 
στρατιωτικό περίστροφο με σιγαστήρα. 
- Τροχάδην! του φώναξε. 
Ο κρατούμενος Παναγιώτης Ελής, άνθρωπος περασμένα τα 40 χρόνια του, φορούσε στα 
πόδια του και παντόφλες, πράγμα που τον υποχρέωνε να περπατά σιγότερα απ’ ό,τι αν 
φορούσε παπούτσια. 
- Τροχάδην! του φώναξε και τον έσπρωχνε με την κάννη, αλλά ο Ελής εξακολουθούσε να 
βαδίζει κανονικά. 
- Τρέξε, την Παναγία σου! του λέει μια στιγμή κι ο Ελής κάνει γρηγορότερα τα τελευταία 
βήματα. 
- Τροχάδην το λένε αυτό στο χωριό σου; λυσσάει ο δεσμοφύλακας και έξαλλος καταφέρει με 
την κάννη δυο απανωτά χτυπήματα στα πλευρά του Ελή. 
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας περίεργος διπλός κρότος, κάτι σαν “φλοπ”, “φλοπ”, και 
μονομιάς ο Ελής σωριάστηκε στο κατώφλι της πόρτας. Και πριν καλά-καλά προφτάσουν να 
αντιληφθούν οι άλλοι κρατούμενοι τι συνέβη, ακούστηκαν τα ουρλιαχτά ενός αξιωματικού, 
που είχε τρέξει εκεί κίτρινος σαν λεμόνι. 

Τάσος Βουρνάς, Η Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, τόμος 6: 1967-1974. Χούντα – Φάκελος Κύπρου,  
Αθήνα: Πατάκης, 2011, σ. 37-41  
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8.4. Χρονολογικός Πίνακας 
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8.7 Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου  

Σελίδα 38, άσκηση 1 

1-δ 

2-β 

3-γ 

4-β 

5-γ 

6-β 

7-δ 

8-β 

9-β 

10-γ 

11-α 

12-δ 

13-α 

14-γ 

15-β 

16-γ 

17-β 

18-β 

19δ 

20-β 

21-γ  
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Σελίδα 42, άσκηση 2 

 

     2                  

 1 Μ Ε Τ Α Λ Λ Α               

     Ι  4                

  2 Π Η Γ Α Σ Ο Σ  5  6          

     Ι  Τ   3 Ε Π Ι Δ Ρ Ο Μ Ε Σ   9 
     Ν  Ε    Π  Π  7    8   Τ 
     Α  Ν    Ι  Π  Ν    Ι   Ο 
       Ο  4 Α Γ Γ Ε Ι Ο Π Λ Α Σ Τ Ι Κ 
  1     Χ    Α  Ι  Μ    Ο   Ο 
 5 Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Ο    Τ   Γ 
  Σ   3  Ρ    Ι    Θ    Ι   Λ 
  Π   Ε  Ι    Ε    Ε    Μ   Υ 
  Ι 6 Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ    Τ    Ι   Φ 
  Δ   Π          Η    Α   Ι 
  Α   Α     7 Θ Η Τ Ε Σ       Α 
     Τ                  

 8 Π Ε Ι Ρ Α Τ Ε Ι Α             

     Ι                  

    9 Δ Ο Ρ Υ               

     Ε                  

     Σ                  
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Σελίδα 52, άσκηση 1 

1 – Λάθος 

2 – Σωστό  

3 – Σωστό  

4 – Λάθος  

5 – Λάθος  

6- Λάθος  

7 – Λάθος  

8 – Σωστό  

9 – Σωστό  

10 – Σωστό 
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Σελίδα 53, άσκηση 2 

 

   1 Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η 
 2 Δ Η Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ     

3 Σ Φ Ε Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    

  4 Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η     

 5 Λ Ι Μ Α Ν Ι Α       

6 Α Ν Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α    

 7 Υ Π Ο Β Ι Β Α Σ Μ Ο Σ   

8 Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Η Σ     

  9 Δ Η Μ Α Γ Ω Γ Ο Σ    
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Σελίδα 53, άσκηση 3 

 

ΦΙΛΩΝΑΣ: Η κατάσταση στην πόλη μας διακόσια χρόνια πριν δεν ήταν και η καλύτερη.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Βέβαια, αφού οι αριστοκράτες/ευγενείς κατείχαν την καλύτερη γη.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Όχι μόνο η γη, αλλά και η εξουσία ήταν στα χέρια των λίγων.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Όχι μόνον αυτό. Οι περισσότεροι αγρότες ήταν βουτηγμένοι στα χρέη.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Που αν δεν τα πλήρωναν κινδύνευαν να γίνουν δούλοι και αυτοί και η οικογένειά τους.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Κι επιπλέον οι Αθηναίοι ήταν και σε πόλεμο με τους Αιγινήτες για τη Σαλαμίνα.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Τότε ήταν που εμφανίστηκε και ο Κύλωνας. 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Ναι, ήθελε να γίνει τύραννος.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Όπως και ο πεθερός του στα Μέγαρα. 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Το προσπάθησε, αλλά απέτυχε/δεν τα κατάφερε. 
ΦΙΛΩΝΑΣ: Ναι! Το προσπάθησε στη γιορτή του Δία, τότε που η πόλη αδειάζει και οι περισσότεροι 

βγαίνουν στην ύπαιθρο για να κάνουν εκεί τις προσφορές/θυσίες τους.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Ήταν η ευκαιρία που περίμενε, και κατέλαβε την Ακρόπολη.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Ναι! αλλά οι Αθηναίοι αντέδρασαν και τους πολιόρκησαν. 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Αυτός όμως μαζί με τον αδελφό του κατάφεραν και την έκαναν.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Όχι όμως και οι οπαδοί του.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Αυτοί είχαν τη χειρότερη τύχη. Τους υποσχέθηκαν ότι δε θα τιμωρηθούν, αλλά 

τους σκότωσαν/δολοφόνησαν.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Ναι! Βγήκαν από τη Ακρόπολη δένοντας στο βωμό ένα σκοινί. Έτσι θεωρούσαν ότι 

παραμένουν ικέτες και κάτω από την προστασία της Αθηνάς.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Και το σκοινί κόπηκε.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Κόπηκε ή κάποιοι το έκοψαν;  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Τότε ήταν που έγινε το κακό. Οι Αλκμεωνίδες και οι οπαδοί τους τούς 

σκότωσαν/δολοφόνησαν.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Μα αυτό ήταν καθαρή ιεροσυλία.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Μα για αυτό και τους εξόρισαν από την Αθήνα.  
ΦΙΛΩΝΑΣ: Όμως επέστρεψαν και έκτοτε είναι πάντα εδώ.  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Όντως!  
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